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 بېغىشلىما
  

  داال ۋە ئورماندا، تاغدا، چۆللهردە
  . ئۆتهڭلىرى بار_كارۋاننىڭ چۈشكۈنى 

  ھارارەت، نۇر ئۈچۈن یېقىشىپ گۇلخان،
  .شۇ یهردە  دەم ئاالر، تۈنهر كارۋانالر

  
  كارۋانالر بۇ یهردىن كهتكهندە ئۇزاپ،

  .لهرنى یورۇتۇپ قالىدۇ گۇلخانچۆل
  چىرىسالپ ئۆچىدۇ یالقۇنى ئاستا،
  .قارىیىپ بىر گهۋدە بولىدۇ ئورمان

  
   پهردە،_چوغالرنىڭ یۈزىنى توسار كۈل 

  .شۇ یوسۇن ئۆتىدۇ یهنه بىر زامان
  )یا چوغ بار، چوغ ئۆچسه كۈلدە ئىسسىقى(

  .سالقىنالر یهلپۈسه پىلىلدار شۇئان
  

  قاندا ئایاغ،باشقىالر بۇ یهرگه باس
  .بولىدۇ كۈل ئىزى ئۇالرغا نىشان

  ئاخىرقى چوغالرنى تېپىپ كۈللهردىن،
  .كېیىنكى كارۋانالر یاقىدۇ گۈلخان
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ــشىلهر ماڭـــا  ــهن تـــاتلىق  ”:كىـ ئهگهر سـ

ئۇخالۋاتقان قۇلنى كۆرگىنىڭدە ئۇنى ھهرگىـز      
ــى    ــۇ ئهركىنلىكنـــ ــم ئـــ ــا، بهلكىـــ ئویغاتمـــ

ــهۋاتقاندۇر  گهر ئه”: مهن ئۇالرغــا. دەیــدۇ“ چۈش
سىلهر تاتلىق ئۇخالۋاتقان قـۇلنى كۆرسـهڭالر       
ــدە ســۆزلهپ     ــك ھهققى ــپ، ئهركىنلى ئویغىتى

  .دەیمهن“ بېرىڭالر
  »یاش ۋە كۈلكه«: جىبران.  خ_

  
ھهقىــقهت یولىــدا ئىــزدىنىش ھهقىقهتــكه 

  .ئىگه بولۇشتىنمۇ قىممهتلىك
 _ 1729[نېمىس پهیالسوپى ( لېسسىنگ_

1781([  
  

مۇ یۈكسهك  ھایاتنىڭ مهخسىدى ھایاتتىن  
  .بولغان نهرسىنى قوغلىشىشتۇر

  .جىبران.  خ_
 بومبــا ۋە _مهیلــى شــېئىر، مهیلــى غهزەل 

  بایراق،
ــىنىپنى _غهزەلچىنىـــڭ مۇددىئاســـى   سـ

  .ئویغاتماق
   مایاكوۋىسكى_
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  ســـۈبھــى
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یاخشى سۆز ۋە كهچۈرۈش كېیىن ئهزىیهت 
  .یهتكۈزىدىغان سهدىقىدىن ئهۋزەل

  . ـ ئایهت263» بهقهرە«سۈرە » قۇرئانى كهرىم «—
  

دۇنیانىــڭ قىزىقــى نېمىــدىلىكىنى   —
  بىلهمسهن؟

ــتا — ــا ئىــش  .  خۇشــچاخچاق بولۇش ھهتت
ئوڭىدىن كهلمىگهن تهقدىردىمۇ خۇشچاخچاق 

  .بولۇشتا
  گىیوتى.  ۋ—

  
ــاالمىتى بولــۇپال     ــۈك ئ ــۈلكه كۈچلۈكل ك

  .قالماي، بهلكى كۈچلۈكلۈكنىڭ ئۆزىدۇر
  ىسكىلۇناچار.  ئا—

خۇشــــچاخچاق كىــــشىنىڭ بۈگۈنىمــــۇ، 
  .ئهتىسىمۇ قۇۋناق ئۆتىدۇ

  تولستوى. ن.  ل—
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 بـىـرىـنــچـى بــاب
  

1  
  

بۇ سالقىن باھارنىڭ ئهلچىـسىدەك،  . وغۇزنىڭ سالقىنى ئېسهتتى  
. یېقىملىق، ئاللىقانداق پۇراقالرنى ئۆزى بىلهن ئېلىپ یـۈرەتتى       

نى قوزغىتىــدىغان بــۇ پۇراقتــا یــېقىن كهچمىــشنىڭ خــاتىرىلىرى
زېمىستان قىش مهھرۇم قىلغان شـۇ نهرسـه      . نېمىدۇر یوشۇرۇنغاندەك قىالتتى  

پــــات یېقىنــــدا ھایاتقــــا قایتــــا كىرىــــپ كېلىــــدىغانلىقىنىڭ بىــــشارىتى  
سـوغۇقى ئهنه شـۇ سـهۋەپتىنمىكىن بهك ھـېس          سالقىننىـڭ  » قىستۇرۇلغان«

ۇرۇلىشىنى كۆڭۈل قىلىنمایتى؛ ئهكسىچه ئۇنىڭ تېخىمۇ بىر ئاز بىلىنهرلىك ئ
قهلــبلهر ئــۆزىگه تونــۇش، ئهممــا یهنىــال نېمىلىكــى  . ئىــستىگهندەك قىالتتــى

  .ئاللىنېمىگه ئالدىرایتى» چاال تونۇش«پۈتۈنلهي ئېنىق بولمىغان، 
ۋە شهرقتىن ئوڭ قولنى بېسىپ یهلپۈگۈچ شـهكىللىك       بوغۇزدىن شهرققه   

ش ئالقاندىكىـدەكال  بېقىلغىنىدا، قهدىمىي یۇرت ئاتۇ تا غهربىي جهنۇپقىچه   —
 دەرەخـــلهر یوپۇرمـــاق چىقىرىـــپ،   -ھـــازىر تېخـــى دەل . كۆرۈنـــۈپ تـــۇراتتى 

ــا      ــانالر قۇچىقىغـ ــۇرت ئورمـ ــر یـ ــۈرمىگهچكه، ھېچبىـ ــشقا ئۈلگـ قاراڭغۇلىشىـ
ئهگهر سـول   . یوشۇرۇنمىغان، ھهربىرىنى ئوچۇق ئىلغا قىلغـۇدەك ھالـدا ئىـدى         

ىغا چېتىلمىغــان، تهرەپتىكــى پارچهتــاغ دەپ ئاتالغــان، ھېچبىــر تــاغ تىزمىــس 
سۈنئىي دۆۋىلهپ قویۇلغاندەك ئىدىرنىڭ ئۈستىگه چىقىپ قارىـسىغۇ ھهمـمه     

پهرق     ②قۇمـسېغىغىچه  ① تـا مېیىـدىن  —یهر بىر پهتنۇس ئۈستىدىكىدەكال 
                                            

① بىرى ئهڭ غهرپته، بىرى ئهڭ . ئاتۇشتىكى قۇمالتاغ بویالپ جایالشقان ئىككى یېزا ①  
  .ئا― شهرقته، 

  

ـب
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  .قىالرلىق كۆرىنهتتى
 تهرەپتىكــى تاغنىــڭ بوغــۇز تهرىپــى قهدىمىــي ئهپــسانىلهردە زىكــرى   ڭئــو

رنىڭ قىلىچىدا، بىرال چېپىش بىلهن كېسىپ      قىلىنىدىغان بهھهیۋەت پالۋانال  
 تا ساینىڭ یۈزىگىچه چۈشسه؛ جهنۇپ یۈزى ئىشتاچى       —چۈشۈرۈلگهندەك تىك   

یېزىسى تهرەپكه تهدىرىجى پهسلهپ بارغان یانتۇلۇق؛ غهربى بولسا ئهجدىھارنىڭ 
  .كېتهتتى» سویالپ«دۈمبىسىدەك، ئۈستۈنئاتۇش تهرەپكه 

 —ىكى مۇشـۇ ئىگىـزلىكتىن تـۆۋەنگه    قهدىمقى ئهجداتالر بهلكـى بوغـۇزد    
یۇرتالر جایالشقان ۋادىغا باققان ۋە تهبىئىي ئاالھىـدىلىككه كـۆرە بـۇ یـۇرتالرنى       

ئوڭ قول تهرەپتىكىسى :  ئىككى چوڭ سۇغۇرۇش رایونىغا ئایرىغان بولسا كېرەك
ئوڭ ئېرىق؛ سول تهرەپتىكىسى سول ئېرىـق دەپ ئاتالغـان بـۇ ئىككـى رایـون،       

ئوڭ «ىشى بىلهن فونېتىك ئۆزگىرىشلهرنى باشتىن كهچۈرۈپ، زامانالرنىڭ ئۆت 
 شـورۇق دېـگهن یـۇرت ئىـسىملىرىغا     —» سول ئېرىق« ئوڭۇرۇق،  —» ئېرىق

ئهمما ھازىرغىچه بوغۇزدىن ئېقىـپ چىققـان     .  بولسا كېرەك  ئایلىنىپ كهتكهن 
  .سۇ ئىككى ئاساسىي بۆلهككه بۆلۈنۈشتهك ئهنئهنه داۋام قىلىپ كهلمهكته

نـى  »ئهستهر بـویىقى « دەرەخلهرنىڭ یېڭى شاخلىرىغا بىرىنچى  -باھار دەل 
قهدىمدىن داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان . بېرىشكه باشلىغانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى

نـــورۇز بایرىمىنىـــڭ یېقىنلىـــشىپ كېلىۋاتقـــان بولىـــشىغا قارىمـــاي، نـــورۇز 
تهبىئهتتىكى ئویغىنىش ۋە جانلىنىشقا . ھارپىسىنىڭ كهیپىیاتى بىلىنمهیتى

ۇیغۇن ئىنسانالر كهیپىیاتىدىمۇ جانلىنىش، شادلىق تۇغدۇرىدىغان، ھایاجـان      ئ
قوزغایدىغان نورۇزنىڭ جىمجىت، ساداسىز بىر پىچىمدە كېلىشى ۋە كېتىشى     

چۈنكى، بىرنهچچه یىلدىن بېرى ئایىغى ئـۈزۈلمىگهن یـېغىلىقالر     . كۈتۈلهتتى
ى بىـلهن، بـایرام     ھایاتنى ئىزدىن چىقارغان، ئادەملهرنىڭ ھایـات ھهلهكچىلىكـ       

  .تهنتهنىسى سۈرگىدەك ھهپسىلىسىنى قویمىغانىدى
بهزى ئاالمهتلهرگه دىققهت قىلغان بىلهرمهنلهرنىڭ دېیىشىچه، یېغىلىقالر 

 یېڭىــسار ئهتراپىــدا بىــر ئــاز    -ئاساســهن بېــسىلىپ قالغــانمىش، یېڭىــشهر   
ــدا، پــاالكهتلهر ئۆتــۈ      ــنىڭ داۋام قىلىــۋاتقىنىنى ھېــساپقا ئالمىغان پ توقۇنۇش

شهرقىي تۈركىستان «بۇ توقۇنۇشالرمۇ تۇڭگانالر بىلهن . كهتكهندەك قىالرمىش
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شهكىلدە، بىر » بهزلىشىۋالغان«ئهسكهرلىرى ئارىسىدا   » ئىسالم جۇمھۇرىیىتى 
ھېچبىر تهرەپـته ئىلگىـرىلهش، یـېڭىش ـ یـېڭىلىش      . خىلدا داۋام قىلىۋاتاتتى

  .بولمایۋاتاتتى
ەك قىلـسىمۇ، ئـانچه یىـراق بولمىغـان      گهرچه بۇ تهرەپلهر تىنچىپ قالغاند    

قوشنا شهھهردە ئاتموسـفىراغا تـۈتهپ تۇرغـان پـوروخ ھىـدى، یۈرىگالـدى بولـۇپ                
  .كهتكهن خهلقنى خاتىرىجهم قىلمایتى

ــك      ــڭ قانۇنىیهتلى ــۇ ئۆزىنى ــشى؟ ئ ــېمه ئى ــلهن ن ــڭ بى ــڭ بۇنى تهبىئهتنى
قنى قهدىمىنى بېسىپ كهلمهكتىدى، ھهر گىیـانى ئـۆز رېڭىـدە بویاشـقا، تـۇپرا              

ئۆرلىتىشكه، قىـشىچه ئۆلـۈك بىـر تهرزدە        » توپا ھىدى «یۇمشىتىپ، ئۇنىڭدىن   
ــدا قىلىــپ، ھهمــمه     ــاتلىق قىمىلتىــسى پهی ئۇیــۇپ قالغــان ھهر نهرســىدە ھای

» باھار ئاتموسفىراسى«نهرسىنىڭ خاس پۇراقلىرى بىرلهشمىسىدىن ئومۇمىي 
  .ھاسىل قىلىشقا داۋام قىلماقتا ئىدى

دېگهنـدەك، یهنه یـېغىلىقالردىن ئېــشىپ   »  بـار ئـۆلمىگهن جانـدا ئۈمىـد   «
قالــساق، جاھـــان الزىـــم بولىـــدۇ ئهمهســمۇ، دېگهنـــگه ئىـــشهنگهن ئـــادەملهر،   
كۆڭۈلسىزرەك مىدىرلىسىمۇ ھهرھالـدا باھارنىـڭ ئىـشلىرى بىـلهن مهشـغۇل            

ــز   ــى، ئېتى ــۆچهت تىكهتت ــاتتى؛ ك ــشلىرىنى   -بولۇش ــازىرلىق ئى ــڭ ھ  ئېرىقنى
  .باشلىۋەتكهن ئىدى
ــوپ  ــتهك ت ــزا    پوس ــلىغان یې ــشقا باش ــتىن چېڭى ــشاپ یېڭىۋاش ىلىرى یۇم

یوللىرىدا، خۇددى باھاردەكال، ئىنسانالر جهمىیىتىنىڭ باالسى، قازاسى بىـلهن         
ــتىن       ــشىنى ئىپادىلهشـ ــۈل خاھىـ ــۆز كۆڭـ ــدا ئـ ــسىز ھالـ ــوق، غهمـ ــشى یـ ئىـ
چهكلهنمهیدىغان بالىالر، خوشال قىقاسلىرى، سۆگهت تاللىرىدىن چىقىرىلغان 

نىڭ توم ـ ئىنچىكه ئاۋازلىرى بىلهن مهھهللىنى تولـدۇرماقتا   لىرى» بۇت-بۇت«
باھــار ئهگهر زۇۋانغــا كهلــسه جهزمهن بــۇ كىچىــك بهڭۋاشــالرنى ســۆیۈپ   . ئىــدى

قالغانلىقىنى بایان قىلغان بوالتتى؛ ئۇالرنىڭ ئۆز پهلسهپىسىگه كـۆرە ھهركهت   
ىگه قىلىش خۇسۇسىیىتى، ئۆز مهنتىقىسى بىلهن یاشاش ئاالھىدىلىكىنى ئۆز      

  .ئوخشىتىپ، ئۇالرغا یېقىنلىق ئىزھار قىلغان بوالتتى
ــورۇز     ــسىدىكىدەك، ن ــڭ ئىلگىرى ــا یېغىلىقالرنى ــالىالر ھهتت بهزى ب
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ــۇپ، موللىكىــسىغا   ــۈرەتتى» نورۇزلــۇق«تهییارلىقىــدا بول ــازدۇرۇپمۇ ی . ی
ئـالالھ  . كاشكىدى، بۇالرنى ئوقۇغىدەك پۇرسهت، سورۇن، ئىمكـان بولـسا      

مىكىن، بـالىالرنى نـورۇز قوشـاقلىرى ئوقۇشـقا؟     شۇنىڭغا نېسىپ ئېتهر  
  ...گه یىغىلىپ، ھهر خىل ئویۇنالرنى كۆرۈشكه؟①سایغا یاكى جهمهتله 

  
2  

  
 تىـل بىـلهن     —بالىالرنىڭ سهبىي قهلبىدىن مىكرو دولقۇندەك تارالغان       

ئۇالرنىـڭ  . ئپادىلهنمىگهن تىلهكلهرنى ئالالھ ئىجابهت قىلغاندەك ئىش بولدى  
ــاكى ــت  موللىكىـــــسى یـــ ــرەر كۇپلىـــ ــان بىـــ ــرىگه یازدۇرىۋالغـــ  خهلپهتلىـــ

... لىرىنى ئوقۇشىغا، تهڭتۇشلىرى بىـلهن چېلىـشقا چۈشىـشىگه،       »نورۇزلۇق«
ساي بویلىرىدا نورۇزنىڭ ھارپـا ئاخـشىمى     . پۇرسهت بولىشى بىلىنگىلى تۇردى   

ۋاقىتلىق ئوچاقالر یاسـىلىپ، ئهتىكـى جامـائهت توپالنغـان پۇرسـهتته بىـر ئـاز           
شنى نىــیهت قىلغــان بازارلىقالرنىــڭ ھــازىرلىق ھهركىتىــدىن  تاپــاۋەت قىلىــ

 جهمهتـله ئهتراپىـدىمۇ بۇنـداق       —بوزتاغ باغرىدا   . خهۋەرلهر كېلىشكه باشلىدى  
  .بىشارەتلهرنى بار دېیىشهتتى

. نىزامىددىننىڭ بالىلىرى بۇ خهۋەرنى ئۇقىشى بىلهنال ئـۆیگه چېپىـشتى       
ۇز سهیلىسى ئۈچۈن سایغا ئېلىپ     ئۇالر بىر نهچچه كۈندىن بېرىال دادىسىغا نور      

ــۈرەتتى  ــر توپلىنىــشتىن ئۈمىــدى  . بېــرىش ھهققىــدە یېلىنىــپ ی ــداق بى بۇن
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ .  بولمىغان نىزامىددىن بولسا، ئۈمىدسىز تۇتۇم ئىپادە قىالتتى

ئۇالرنىـڭ نورۇزلـۇق یېزىــپ بېـرىش ھهققىـدىكى تهلهپلىرىنــى بىـر باھــانىلهر      
ــۈرەتتى   ــلهن رەت قىلىــپ ی ــازار تهرەپــتىن كهلگهنلهرنىــڭ    مانــ. بى ا ئهمــدى ب

كهلتـــۈرگهن خهۋىرىـــدىن ئهته ســـهھهردىن باشـــالپ ســـاي بویىنىـــڭ قىزىـــپ  
بــالىالر ئهمــدى دادىــسىنىڭ ھهرقانـــداق    . كېتىــدىغانلىقى ئېنىــق بولــدى   

                                            
 ئاتۇشــنىڭ تهختىھـون یېزىــسى بىـلهن، بــوز تـاغ ئارىــسىدىكى یـانتۇ كهتــكهن     —جهمهتـله    ①

ــیولى بـــویى     (ســـایلىق  ــۈرۈمچى ـ قهشـــقهر تاشـ ــازا ) ھـــازىرقى ئـ ــاملىق بىـــر مـ ــۇ یهرگه شـــۇ نـ ر بـ
  . ئا—جایالشقانلىقى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالغان 
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  .باھانىلىرىگه ئۇنىماي، ئۇنى نورۇزلۇق یېزىپ بېرىشكه قىستاشقا باشلىدى
 مېنـى ھهممىڭـالر قىستىــساڭالر،    یامـاننى یـاردا قىـستاڭ دېگهنـدەك،    —

 دەیتـى  —ھهممىڭالرغا نورۇزلۇققا نهگه باراي؟ نهدىـن تـاپىمهن ئـۇنچه گهپنـى؟           
نىزامىددىن بالىلىرىنىڭ تاتلىق ئهركىلهشلىرىدىن سۆیۈنگهن ھالـدا یالغـان     

  .ئاغرىنىپ
 — موللىكاڭالر بولغان بولسىغۇ، نورۇزلۇق دېگهنگه كۆمۈپال قویاتتى،     —

 دە، قوشاق یازغانغا - ئۇنىڭ ئىچى بىر دەریادى—ردى زورىخان، دەپ گهپ قىستۇ
  ...تۈگهیدىغان ئهمهس

 دېدى نىزامىددىن ئایالىنىڭ گېپىدىن ئىنىـسىنى  — شۇنى دەیمهن،  —
 مهمتىلى بولغان بولـسا،  —یادىغا ئېلىپ ۋە چىرایىمۇ بىر ئاز قارىداپ كهتتى،  

ــپ بهر     ــۇق یېزى ــڭ بالىلىرىغــا نورۇزل ــۈن بویامهتنى ــى تــۈگهپ   پۈت ســىمۇ گېپ
  ... كهتمهیتى،

دادىسىنىڭ چىرایىدىكى ئۆزگىرىشنى بىرىنچى بولـۇپ بایقىغـان غېنـى،           
نورۇزلۇق ھهققىدىكى غهلۋىنى قویۇپ، دادىسىغا ئىچى ئاغرىغانـدەك، گهپنىـڭ     

  :تېمىسىنى باشالمچىلىق بىلهن بۇرىدى
  موللىكامنىڭ گېپىنى توال قىلىپمۇ بىزنى كـۆرمهي تـۇرۇپال ئۇنىڭغـا        —

  .ئامراق قىلىۋەتتىڭالر، موللىكام توغرۇلۇق گهپ قىلىپ بهرگىنه بولمىسا
  ... موللىكام بۈگۈن ئاخشام كېلىپ قالسا كۆرۈڭ—
 دېــدى نىزامىــددىن ئاللىقانــداق ئۈمىــد — ھېچنــېمه دەپ بولمایــدۇ، —

  ... ئالالھقا ئاسان—بىلهن پهپىلىنىپ، 
ــى،  — ــا ئهدەمن ــان یې — ۋاي خــۇدایىمهي، م ــدى زورىخ ــق تهرزدە  دې قىملى

 كىچىك بالىدەك، شۇ گهپ بىلهنال ئهمدى كهلسىكهن دەپ —ئېرىنى ئهیپلهپ، 
  ، ...قویسا، كېلىدىكهن دېگىلى تۇردىغۇ

دېگىنىـــڭ بىـــلهن، مهن بىكـــادىنال خىیالىمغـــا كهلگهننـــى ...  یــاق، —
دەۋاتمـایمهن، یېقىننىڭــزى چۈشـلىرىممۇ ســهل باشـقىچه، تۈنۈگۈنــدىن بېــرى    

  .اي تارتىۋاتىدۇ، دېدىمغۇقاپىقىممۇ توختىم
بىراق زورىخانمۇ ئېرىنىڭ تۇرقىدىكى بىچارىلىكنى پهملهپ، كۆڭۈل یاساپ 
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  :گېپىنى ئوڭشىدى
بىر نهچچه كۈن   .  راست دېگهندەك، كېلىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس، جۇما       —

  .بولدى، ئىشىك ئالدىدىكى تېرەكته سېغىزخان ساراپ قېلىۋاتىدۇ
االشـلىرىنى ئۇنتـۇپ، بـۇ ئۆیـدە ھهرقاچـان       ئهمدى ئۇالر نورۇز ھهققىـدىكى ت     

سېغىنىش ۋە ھۆرمهت بىلهن تىلغا ئېلىنىپ یادلىنىپ تۇرىدىغان مهمتىلـى           
  .ھهققىدە پاراڭغا چۈشتى

 موللىكام شۇنداق ئىـشقۋاز ئـادەمكهن، قوشـاق یازسـا تۈگىمهیـدىكهن،         —
سهن نېمىشكه یازالمایمهن دەیسهن؟ ئاكىسى بولغانـدىكىن، سـهن ئۇنىڭـدىن           

 دېــدى —؟ ...بولغانــدىكىن، مهنــچه ســهن تېخىمــۇ بهك یازىــدىغان یهردە چــوڭ 
   سهن ئهجهپ ئۈگهنمهپتىكهنسهنا؟—ھهیران بولغان ئایىمگۈل، 

بـۇ دېـگهن ئـالالھ    .  چوڭ بولغانغىال بولىدىغان ئىش ئهمهسته بۇ، بـاالم     —
بۇنداق ئـوتنى ئـالالھ ھهمـمه ئـادەمگه سـېلىۋەرمهیدىغۇ؟ ئـۇ          . سالغان بىر ئوت  

  . بىر یهردە ئوقۇپ ئۈگىنىلىدىغانمۇ ئىش ئهمهسدېگهن
ئۇالر مهمتىلىنىڭ یۇرتتىكى ۋاقىتلىرىنـى، بـالىالرنى قاتـار قىلىۋېلىـپ،        
مهش دەسسىتىپ یۈرۈشلىرى، ئۆزلىكىدىن ئۇالرغا دەرس بېرىپ یـۈرگهنلىرى،          

ئاتىلىــپ قــالغىنى، تهمبــۇر    » ئهپهنــدى«شــۇنىڭ بىــلهن كىچىــك تــۇرۇپال    
ــتىلىقى  ــشىدىكى ئۇس ــۇپ    ... ،چېلى ــاد بول ــهن ی ــالىالرغىمۇ ئاساس ــدە ب ھهققى

كهتكهن، ئهمما ئاڭلىسا ئاڭلىسا یهنىال یېڭى تۇیۇلىدىغان ئهسلىمىلهر بىـلهن      
  . یېیىلىشتى-ئۇزاققىچه ئېچىلىپ

ئۇالر ئائىلىدىكى ئهڭ كۆڭۈللۈك ۋە قىزىق تېما بولغان مهمتىلى ئهپهندى 
دىكى ئارزۇسىنى ئۇنتۇپ تاغىسىنى ئهسلهشتىن كېیىنمۇ ئهتىكى نورۇز ھهققى

نىزامىددىن ئۇالرنى بـۇ تهلهپلىرىنـى ئۇنتـۇپ قالغانـدۇر دەپ ئۈمىـد          . قالمىدى
قىلىــپ تــۇراتتى، ئهممــا گهپ ئاخىرىــدا یهنىــال بــۇ ھهقــته ۋەدە ئېلىۋېلىــشنى   

  :ئۇنۇتمىغان غېنى
 دېــدى — شـۇنداق قىلىـپ، ئهته سـایغا ئاپىرىـشىڭ راسـت بولـدىغۇ؟       —
  .قىستاپ

ــۇ قهدەر كۆڭۈل ــهبىي     بـ ــڭ سـ ــیىن بالىالرنىـ ــلىمىلهردىن كېـ ــۈك ئهسـ لـ
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شــۇنداق . ئۈمىــدلىرىنى یهردە قویــۇش نىزامىــددىننىڭ قولىــدىن كهلمهیتــى  
بولـسىمۇ بالىالرنىـڭ تهرىپىنــى ئېلىـشقا ھـازىر تۇرغــان ئانـا رەت قىلىــشنىڭ      

  :ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئالدىراپ ساال قىلدى
ىپ قاالرسىز، تونۇش  ئهمدى ماقۇل دەڭ، ئۆزىڭىزمۇ كىچىككىنه ئېچىل—

ــردەم   ــشىپ، بىـ ــۇ یهردە ئۇچقىـ ــلهن شـ ــشلىرىڭىز بىـ ــچ -بىلىـ ــدەم ئىـ  یېرىمـ
قارنىڭالرنى تۆكىشىۋاالرسىلهر، بالىالرمۇ بىر پۇخانىـدىن چىقـسۇن، بىچـارىالر           

  .توال دەپ كهتتى
ــۋاتىمهن  — ــویالپ تۇرى ــدۇرراق یېتىــپ ئهته  .  مهنمــۇ شــۇنى ئ ــسه بال ئهمى

ر، ئهممــا نورۇزلــۇق یــازدۇرىمهن دەپ مېنــى  ئهتــتىگهن قوپۇشــقا ھــازىر بولــۇڭال 
توغرا، ئهگهر ساي بویىدا تونۇشالردىن قولىدىن كېلىدىغانراق . قىینىمایسىلهر

  . بىرەسى بالدۇرراق ئۇچراپ قالسا یازدۇرۇپ بېرەرمهن
 دېدى زورىخان یهنه بالىالرغا یان بېسىپ، — كىممۇ ئۇچقىشا دەیسىز؟ —

  .ىرنېمىنى پومالپ بېرەي دېمىدىڭىز بولسا بولمىسا ئىككى كهلىمه ب—
 دېــدى — ئـۇ دېــگهن پومالیـدىغان نهرســه ئهمهس، ئــۇ دېـگهن شــېئىر،    —

نىزامىددىن زورىخان چۈشهنمهیدىغان بولسىمۇ شېئىرغا بولغـان ئهسـتایىدىل         
  .مۇئامىلىسىنى بایان قىلىپ

  ... خهقلهرچىلىكقۇ قامالشتۇراردىڭىز، ئۆلگهن جېنىڭىزدا—
ك ئویلىمایمهن، تۇزى یوق بىر نېمىنى شـېئىر دەپ          ئهمما مهن خهقته   —

ئــۇ یهنه جىـددىي تارتىــشقا  —مېنىـڭ بــالىلىرىم ئوقـۇپ یۈرمىــسۇن دەیـمهن،    
  .باشلىغان قاپىقىنى بارمىقى بىلهن بېسىپ، پىچىرالپ بىرنېمىلهر دېدى

  :ئۇنىڭ قاپىقى تارتىۋاتقىنىنى بىلگهن زورىخانمۇ
 دەپ تىلىكىنـى  —... ىـم،  یاراشقىلى نېسىپ قىالر، ئىالھ —      
  .بىلدۈردى

  
3  

  
باچــاڭ تهرەپــته تــاڭ شــهپىقىنىڭ قىزىللىقــى رەڭسىزلىــشىپ ئاقىرىــپ  
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بـازار ئهتىگىنــى  . بېرىۋاتقانـدىال ســاي بویىـدا ئوچــاقالر تۈتهشـكه باشــلىغانىدى   
بولمىغان بۇ كۈندە ساي بویىدا بولىۋاتقان بۇ ھهركهتلهر یۇرتتا سۆزى ئۆتىدىغان   

ــد  ــادەملهر تهرىپىـ ــدىغانلىقىنىڭ   ئـ ــالىیىتى قىلىنىـ ــورۇز پائـ ــۈن نـ ــۇ كـ ىن بـ
ــدى ــورۇن خــلهڭپۇڭچىالردىنمــۇ یا. جهزمهنلىكىــدىن ئى شىراق دوقمۇشــتىن ئ

ئېلىشنى كۆزلىگهنلىرى غالتهكلىرىنى سـۆرەپ، ئـۆزى ئهپلىـك دەپ بىلـگهن           
  .جایالرغا توختىتىپ ئۈلگۈرگهنىدى

ــۈزلهپ كىمــلهردۇر ســاي ئىچىــدىكى كهلكــۈن قــۇم تاشــلىغان یهرلهرنــى    ت
قویغــانلىقى بــۇ یهردە چـــېلىش ھهۋەســكارلىرى ئۈچــۈن ھازىرالنغـــانلىقىنى     

ــالۋانالر بىـــر تـــوپ  -یـــۇرت. بىلىنـــدۈرەتتى  یـــۇرتالردىن بۇنـــداق كـــۈنلهردە پـ
ئىخالسمهنلىرىنىڭ ئارىغـا ئېلىۋېلىـپ، یېقىنچىلىـق قىلىـشلىرى ئىچىـدە           

والتتى؛ ھهممىـدە یـېڭىش ئىـستىكى بـ       . بۇنداق سورۇنالرغا كهلمهي قالمـایتى    
بىرلىرى ئالدىنقى قېتىملىق مهغلۇبىیىتى ئۈچۈن ئۆچ ئېلىـشنى كـۆڭلىگه          

بۇنـداق چـاغالردا قـانلىق جىـدەللهر بىـلهن تۈگهیـدىغان بـۇ              . پۈكۈپ كېلهتتى 
پالۋانلىق تالىشى، ئۇزاق زامانالر ئۈچۈنمۇ یۇرتالر ئارا زىـددىیهت ئـۇرۇقى بولـۇپ       

  .قاالتتى
لىــق خــورازلىرى بولغــانالر، داڭلىــق  داڭلىــق قوچقــارلىرى بولغــانالر، داڭ

. ئىتلىرى بارالرمۇ بۇ سورۇندا ئۆزىنى كۆرسىتىشنى قولدىن بهرگۈسى كهلمهیتى
ھهتتا ھایۋانلىرى سوقۇشـقا سېلىـشنىڭ ئارقىـسىدىنمۇ قـانلىق جىـدەللهرگه       

بۇ مۇسابىقىالرنىڭ ئارقىسىدا تهڭگىلهر، قویالر، ھهتتا تىلال یاكى    . كېتىلهتتى
ئهممـا ناھـایىتى كـۆپ سـاننى      . قولغا ئۆتىـدىغان قىمـار یاتـاتتى      ئاتالر قولدىن   

تهشكىل قىلىدىغان ئاۋام ئۈچۈن یهنىال بىر كۆڭۈل ئېچىش سورۇنى، یىلدا بىر    
  .قېتىمال بولىدىغان مهنىۋىي ھوزۇر ئىدى

بالىالرمۇ ئـۆز تهڭتۇشـلىرى بىـلهن چـوڭالر مۇسابىقىلىـشىدىغان ھهمـمه           
ئۇالرنى ئاساسـهن بهزى شـوخ، سـایاق    . ىۋېتهتتىتۈرلهر بویىچه ئویۇنلىرىنى باشل 

 كىــشلىگهندەك بىــر ـ بىرلىــرى بىــلهن یــا   -یىگىـتلهر خــۇددى ئىتنــى كىـش  
ــاالتتى     ــاكى مۇشتالشــقا س ــشقا ســاالتتى، ی كىمنىــدۇر چېقىــۋېلىش،  . چېلى

كىمنىـدۇر ئېزىــۋېلىش بىـلهن گویــا ىۇمـارى چىقىدىغانــدەك ئىچـى قــارىلىق،     
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ــۋالغ  ــۇمنى چولغى ــى دۈشــمهنلىك توپل ــتانىلىق، . ىنى ئوچــۇق بىلىنهتت دوس
  .قېرىنداشلىق ناھایىتى تار دائىرىلهردە قاپسىلىپ قالغاندەك ئىدى
ئىلمىــــي : ئۇقۇمۇشــــلۇقالرغىمۇ ئــــۆزلىرىگه یارىــــشا ســــورۇن بــــوالتتى

مۇھاكىمىلهر، مـۇالھىزىلهر، یـاكى مهلـۇم بىـر كىالسـسكنىڭ بىـرەر ئهسـىرى             
ر ئېیتىـشالر ئۇقۇمۇشـلۇقالرنىمۇ      تـارتىش؛ مۇشـائىرە، لهپه     -ھهققىدىكى تاالش 

  . كۆپتۇر خۇماردىن چىقىراتتى-ئازدۇر
ئادەملهر غولداشقا باشلىشى بىلهنال، ئۇ یهر، بۇ یهردە توپالر شهكىللىنىشكه 

كىملهردۇر بىر نهچچه بـالىنى     . ھهركىم ئۆزى قىزىققان توپقا باراتتى    . باشلىدى
رنىــڭ چېلىــشى كىــشىلهر رەســمىي پالۋانال. چېلىــشقا ســېلىپ قویغانىــدى 

  . باشالنغىچه ئادەتته سورۇننى مۇشۇنداق شهكىللهندۈرەتتى
. توپالر ئارىسىدا پۇتلىشىپ بىر ئاشىق مۇڭلۇق ھۆكمهت ئېیتىپ یۈرەتتى

ئۇنىڭ ھۆكمىتى ئۇزاق ئۆتمۈشتىكى ئازاپلىق جاراھهتنى قایتا یېڭىلىغاندەك، 
كى، ئۇنىڭ ئهقلى ئهپسۇس.  تىراگېدىیه لهززىتى بېرەتتى—ئاچچىق بىر لهززەت 

بېجىرىم بولمىغاچقا ھه دېگهندىال ھۆكمهتنى كېسىپ، خهلق ناخشىلىرىدىن 
ئۇ توپتىن توپقا ئۆتۈپ، ھهر توپتا ئهڭ دەسـلهپ ئـۆزىگه    . بىرىگه بۇرۇلۇپ كهتتى  

نېمه تهسىر قىلسا شۇنىڭغا كۆرە بىر نېمىلهرنى دەیتى یاكى پهقهت ئاشىقالرال 
 بۇ تهسىراتتىن باشـقا بىـر تۈرلـۈك ئىنكـاس     چۈشىنىدىغان غهلىته تهسهۋۋۇرى،  

كۆرگىنى بىلهن دەۋاتقىنىنىڭ ئاالقىسى . تۇغدۇرۇپ، ئۇ ئهنه شۇنى ئىپادىلهیتى
دېگهندەك كۆرۈنسىمۇ، دىققهت قىلىنسا » كالال دېسه پاقالچاق«یوقتهك، تازىمۇ 

ــارلىقىمۇ      ــىۋەت ب ــته مۇناس ــاغلىنىش، غهلى ــر ب ــسىدا ســىرلىق بى ئۇنىــڭ ئارى
دىـن ئهنه  »ئۇالنمـا تهسـهۋۋۇر  « گویا بۇ ئۇقۇمۇشلۇقالر سۆزلهیدىغان    .سېزىلهتتى

  .شۇنداق چاتاقالپ كهتكهندەك
ــوالمچى  — ــاراڭ س ــاراۋا، س ــۆزەڭگه ق ــارەت،   —!...  ك ــاچچىق ھاق ــگهن ئ  دې

ئــۇ بىـر لهڭپۇڭچىنىـڭ ھارۋىـسىغا پۇتلىــشىپ    . ئاشـىقنى مهڭـدىتىپ قویـدى   
  ...مه باردۇ ئىت پوق یېمهسته سهن سوالمچىغا نې—كهتكهنىدى، 

ئـالالھ سـهن   .  ئانچىۋاال تىللىمىساڭچۇ ئۇكامۇي، ئالالھنىڭ ئاشىقىنى   —
انغۇ بـۇ،  جـ بىزنى ئىبرەت ئالسۇن، توۋا قىلسۇن دەپ یاراتقان پهرىشتىدەك بىـر        
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  ...ھېچكىمگه زەرەرى یوق
ــاالن - مــاڭ— ــاڭهۋە، پ ــله  ... م ــېمهي، ئىــشىڭنى قى ــوال ی ــار  ! ت ھېلــى بىك

  .خامىرىڭنى یارىمهن
 ئـۇنى  — قـاراڭ، بولـدى قىلىـڭ، گهپ قىلمـاي مایانغـا مـېڭىڭه،           ماڭا —

 بىلمهمتىڭىز بۇ بازارلىق ئۇششۇقالرنى، دادىـسى  —بىرسى یېڭىدىن تارتتى،    
دەپ تىلالیدىغان یاۋایى ئېشهكلهرنى؟ بىكاردىن ئهتتىگهندىال » !...خوتنۇڭنى«

  .ئۆزىڭىزنى رەنجىتىۋالدىڭىز
  ... یاق، دەیمىنا،—
دادىسى بىلهن بىـر    . دەڭ①»خوشولغاي«ى چىقارماڭ،    شىش، ئۈنىڭىزن  —

ھېلــى . تاۋكــادا ئوینایــدىغان بــۇ قىلىقــسىزالر بىــلهن تهڭ تــۇرغىلى بــوالمتى 
راھمـان  . ئاستا یولىڭىزغا مېڭىـڭ   . ھهممىسى ھۆمۈرۈلهپ كېلىدۇ بۇ خهقنىڭ    

ــز      ــىز بىــ ــشىۋاالتتى، ســ ــۆزلىرى چىقىــ ــدىن، ئــ ــۇالرنىڭ ئۆزىــ ــاراڭمۇ شــ ســ
  ...ئارىالشمىساقمۇ

ــۇال ــوپ     بـ ــدىلهتىن تـ ــسا ئهمـ ــاراڭ بولـ ــان سـ ــۇچى راھمـ ــا قویغـ رنى باالغـ
بولۇشىۋاتقان، پاكىز سهللىلهرنى ئوراپ، رەتلىك كېیىنگهن ئۇقۇمۇشلۇقالرنىڭ 

  .توپىغا بېرىپ بولغانىدى
 ئهسساالمۇئهلهیكۇم، خهلپىتىم، سىلىدەك مۆتىۋەرلهرگه بۇنداق سورۇندا —

اق كهلـگهن ئوتتـۇرا یاشـلىق بىـر        دېدى ئۇ ئۇچلۇق ساقال، ئاۋاقر     —نېمه بار؟   
  . كىشىگه تازىم بىلهن ساالم قىلىپ

ساالپهتلىك ئـادەم بىـر ئـاز مهڭـدەپ قالغانـدەك بولـدى، ئهممـا ئـۇ تهربىـیه             
  :كۆرگهن ئادەملهردەك سهمىمىیلىك بىلهن راھمانغا جاۋاپ بهردى

ــولىمىز — ــار یهردە بىزمــۇ ب ــزگه  - خهلــق ب ــاخۇن، نېمىــشكه بى  دە، راھمان
   بولۇپ قاپتىكهن؟یاراشماس

 مـــاجرا بولىـــدىغان یهرلهردە - ســـاما، جىـــدەل- نـــاۋا، ئۇســـۇل- نهغـــمه—
ئۇ ئهنه .  راھمان ئهمدى تامامهن نورمال ئادەملهردەكال سۆزلهیتى—... دەیمهنغۇ،

                                            
  . ئا—مهنىلىرىنى بېرىدۇ، » ئهلھهزەر، خۇدانىڭ ئۆزىگه ئامانهت«ئاتۇش شىۋىسىدە   ①
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ــدىغان،    ــر قىلىـــپ كېتىـ ــۇر پىكىـ ــاغالردا ئاجایىـــپ چوڭقـ شـــۇنداق، بهزى چـ
زىـلهر ئـۇنى یالغـان ســاراڭ،    كىـشىلهرنى ئویالنـدۇرۇپ قویىـدىغان بولغاچقــا، به   

دېـیىش  » سـاراڭ «شـۇڭا ئـۇنى كهمـسىتىپ       . دەپمـۇ قـارایتى   » جاھان سارىڭى «
  .نامىنى قوللىناتتى» ئاشىق«ئورنىغا 
ــۇالرنى ئېلىــپ    — ــار ئهمهســمۇ، ئ ــالىپلىرىم ب ــا بولمىــسىمۇ، یــاش ت  ماڭ

 دېدى خهلپهت یهنه شۇنداق سهمىمىي — دە، -كهلمىسهم كۆڭلى یېرىم بولىدۇ
ئهممــا ئۇنىــڭ بــۇ باھانىــسىدە یهنه زامانىــسىنىڭ رەسىملهشــكهن      . ائاھاڭــد

ــپ     ــهۋەپ قىلىـ ــشنى سـ ــرەر ئىـ ــۇڭا بىـ ــى، شـ ــدىن ھېیىققىنـ قاتماللىقلىرىـ
  .كۆرسهتمهكچى بولغىنىمۇ بىلىنهتتى

راھمان بۇ یهردىنمـۇ چاپـسانال زېرىكتـى ۋە بـۇ سـورۇن تۈپهیلىمـۇ، ئهیتـاۋۇر             
ىن بىر نهچچه كۇپلىتنى ۋارقىرىغاچ ئابدىقادىر دامولال ھهققىدىكى مهرسىیهلهرد

  .كېتىپ قالدى
ــلهن بهك    — ــتىم، راھمــان ئاشــىق بى ــاھىر خهلپى  ئهســساالمۇئهلهیكۇم، ت

  سۆزلىشىپ كېتىپلىغۇ؟
  .بۇ ساالم ئۇچلۇق ساقاللىق ۋىجىك خهلپهتنى مهڭدىتىۋەتتى

   ۋۇي، ۋۇي، نىزامىددىنغۇ بۇ؟ سىزمۇ كهپسىز ـ دە؟ —
  :انه قىلدىنىزامىددىنمۇ بالىلىرىنى باھ

ئاخىرى .   بالىالر قویمىدى، نهچچه كۈن بولغان، باش ئاغرىتقىلى تۇرغان—
نـى بهكمـۇ   »ئهیىبـى « ئهمما ئـۇ ئۆزىنىـڭ تاماشـاغا كهلـگهن          —قۇتۇاللمىدىم،  

 ئۆزۈممــۇ شــۇ ھهبىــسىلىرىدەك پىكىــر ســاھىپلىرىنى  —ئــاقالپ كهتمىــدى، 
ارىنى باسـارمهن دەپ  خۇمارداپ، ئۇچراپ قالسا بىردەم یېرىمدەم كۆڭۈلنىڭ خۇم   

مانــا، یولــۇم ئوچــۇقكهن، ئهتتىگهنــدىال ســىلىگه  . ئۈمىــد قىلىــپ كهلگهنــتىم
  .یولۇقتۇم
 دېدى تاھىر خهلپهت ئوچۇق یورۇقلۇق بىلهن، — مهنمۇ شۇ، مهنمۇ شۇ، —

  .ئهمدى ھېچ باھانىگه ئورۇن قالمىغانىدى
ازاردا بىرەر قهرزىممۇ بار دېسىله، ئۇالرغا ب» نورۇزلۇق« تېخى بالىلىرىمغا —

. نهزمىچـى بـۇرادەر ئـۇچراپ قالــسا یـازدۇرۇپ بېـرەرمهن دەپ ۋەدىمـۇ قىلغــانتىم      
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  .قارىغاندا بۇ ۋەدەمدىمۇ ئوسال بولمىغۇدەكمهن
سىلىنىڭ قهستلىرى نېمىدىلىكىنى بىلـدىم، ئهممـا مهن       ...  ھه، ھه،  —

  ...نهدىمۇ نهزمه پۈتكۈدەك بوالي، 
 ئۇالر  —! لمىسىال، خهلپىتىم  باھانه كۆرسهتمىسىله، مېنى ئوسال قى     —

ئېچىلىپ سۆزلىـشىۋاتقاننىڭ ئۈسـتىگه غېنـى باشـچىلىقىدىكى بالىالرنىـڭ       
نىزامىدىن . ھهممىسى ساي بویلىرىنى بىر ئایلىنىۋېتىپ یېتىپ كهلگهنىدى

 —مۇ كېلىـشتى،  »قهرز ئىگىلىرى « مانا   —ئۇالرنى كۆرسىتىپ داۋام قىلدى،     
  .دەپ بالىلىرىنى كۆرسهتتى

تىگه ئۇیغۇن مۇالیىم، ئاتىالرچه ۋە ىپهت مهدەنىي ئادەملهرنىڭ ئادتاھىر خهل
سـهمىمىي تهلهپپـۇز بىـلهن بــالىالرنى بىـر قـۇر ئهركىلىتىـپ، ئىــسىملىرىنى       

  :سوراپ، تونۇشۇپ چىققاندىن كېیىن
 ئهممـا نــا ئۈمىــد بولۇشـقا ئــورۇن یــوق، مېنىـڭ كونــا تالىپلىرىمــدىن    —

ئاڭلىـسام ئـۇنى   . ىن سوپىزادىدە ئوقۇیدۇبىرسى بار، ئۇ ھازىر ئوڭۇرۇقتا مهمتىم     
ئهممـا ئـۆزى بهك تارتىنچـاق بولغاچقـا مهن         . قالتىس شېئىرالرنى یازىدۇ دەیـدۇ    

ئىـنىم ۋە ئۇنىـڭ بىـر نهچـچه دوسـتى بۈگـۈن مېنـى               . تېخى كۆرۈپ باقمىـدىم   
  .ئۇنى مۇشائىرىگه چۈشۈرەرمىش: ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇ یهرگه ئازدۇرۇپ كهلدى

   گهپ ئىكهن، قېنى ئۇالر؟ مانا بۇ بىر یاخشى—
 تـاھىر خهلـپهت بىـر تـوپ یاشـنىڭ یېنىغىـراق         — بۇ یاققا كهلسىله،     —

 —ئۇالر نېمه توغرىسىدىدۇر تالىشىپ، قىزىشىپ سۆزلىشىۋاتاتتى،       . سۈرۈلدى
مانــا بــۇ مېنىــڭ ئىــنىم، ئابلىمىتقــارى، كۆرۈشــكهنمىدىلىكىن؟ بهلكىــم       

مهت قارى، بۇنىسى سابىت، ئهسلىرىدە یوقتۇ، ماۋۇسى ئېلى ئۇستىنىڭ مۇھهم  
قوشنىمىز، ھهپتىیهك بىلهن قۇرئاندا مهنـدە ئوقۇغـان، ئهمـدى مېنـى یاراتمـاي            

ــتىن كېیىــنال پوالمپــاي ھهركهتــلهر بىــلهن   —ئوڭۇرۇققــا بېرىۋاتىــدۇ،   بــۇ گهپ
ــت، بهســتىگه     ــال ئۇســقان یىگى ــول ئۇزاتقــان بهســتلىك، قوپ نىزامىــددىنغا ق

قىزىرىـپ، ئۇسـتازىنىڭ چاخچىقىـدىن    یاراشمىغان بىر خىـل نـازاكهت بىـلهن         
ــاي،         ــائهتمۇ قىلم ــاالم ـ س ــۈزۈكرەك س ــدىنغا ت ــكه، نىزامى ــۇپال كهتكهچ ئۇجۇق

  .مېیىقىدا كۈلگىنىچه تىكىلىپ قالدى
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 ئابلىمىت قارىنىغۇ كۆرگىنىم ئېسىمدە، سابىتقارىم بىلهن تونۇشۇپ      —
  . دېدى نىزامىددىن—قېلىشقا نېسىپ بولماپتىكهن، 

ــابى  — ــۇنى س ــا ئ ــدۇ    ئهمم ــۇن كېلى ــۇ ئۇیغ ــسىله تېخىم ــدى دې . ت ئهپهن
  .سىلىنىڭ ئىنى مهمتىلىگه ئوخشاپ كېتىدىغان تهرەپلىرى نۇرغۇن

ــسىله،  — ــدا دې ــسمى   — ھه، مان ــددىن ۋە ئىنىــسىنىڭ ئى ــدى نىزامى  دې
ئـۇ دەرھـال گهپـكه      . چىقىشى بىـلهن یهنه تېنـى شـۇۋ قىلىـپ یېنىـپ كهتتـى             

ه مېنىڭ شۇ بالىلىرىمنىـڭ    سىلىگ —كىرىشىپ، بۇ یارىنى ئۇنتۇش ئۈچۈن،      
، ›ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم«‹بىر ئىلتىماسى بار، ئهمما بۇنداق دېگىلى تۇرسام یهنه    

 پدېگهندەك چۈشىنى» دەپتۇ› ھه، ھېلىقى بهش تهڭگهمنى بېرىۋېتىڭ   ‹دېسه،  
یېزىپ بېرىـشكه قىـستاپ   » نورۇزلۇق«قالماڭ، بۇ بىر ئىھتىیاج، یهنى، بالىالر     

  ...همدى مانا شۇنىڭدىن بىر قۇتقۇزىسىز ـ دە، ئغانتىھالىمنى قویمى
ــابىت یهنه قىزىرىـــپ كهتتـــى  ــدۇیۇپ، نه  . سـ تارتىنچـــاقلىق بىـــلهن دۇغـ

» چاتـاق یـوق   «ئۆزرەخالىق ئېیتىپ رەت قىلىشنى، نه خۇشخۇي ئادەملهردەك،        
دەپ كۈلكه بىلهن ئۆتكۈزىۋېتىشنى بىلمهي، مهڭدەپ تۇراتتى، ئابلىمىت قارى      

  سۆز ئېلىپ، 
  . دېدى— قوشاق دېگهننىڭ پادىشالىرى كېلىدىغۇ ھېلى،  نهزمه ـ—
  . تاھىر خهلپهتمۇ چۈشىنهلمهي— یهنه كىملهر ئۇ؟ —
 تېجهندىن مولال ئېزىز دامولالمنىڭ ئوغلى ئهمهت مهخـسۇم كېلىـدۇ،          —

ــز      ــقا بىـ ــدۇ، یهنه باشـ ــدىراھمانالر كېلىـ ــڭ ئابـ ــشتاچىدىن چوڭاخۇنباینىـ ئىـ
  .بىلمهیدىغان شائىرالرمۇ كهلسه كېرەك

ــدىم،   — ــدى بىل ــا ئهم ــپهت،   — ھه، مان ــاھىر خهل ــدى ت ــابىتنى — دې  س
مۇشائىرىگه ھازىرلىغىنىڭالرنىڭ تېگىدە گهپ بار ئىكهن ئهمهسمۇ؟ ئاڭلىغان، 

 چوڭاخۇنبــاینى، — دېــدى ئــۇ نىزامىــددىنغا، —ئاڭلىغــان، ســىلىمۇ بىلىــال، 
نى ئوبـدان  ئـۇ ھهمـمه بـالىلىرى   . قاراشهھهردىمۇ نۇرغۇن یهر زېمىنلىرى بار ئادەم    

ــسى     ــدۇكېرىماخۇنمۇ، ئىككىنچىــ ــوغلى ئابــ ــوڭ ئــ ــشتۈرۈپتىكهن، چــ یېتىــ
مانا بۈگۈن نېـسىپ بولـۇپ،    . ئابدىرېھىماخۇنمۇ قهلهمدە یېتىشكهنلهردىنمىش  

یاخــشىمۇ كهپــتىمهن، !  دە-بۇالرنىــڭ كــارامىتىنى بىــر كــۆرۈپ باقىــدىكهنمىز
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ىلىــمهن، ئهمهت مهخــسۇمنىغۇ ئوبــدان ب. ئهمــدى كهلگىنىمــدىن رازى بولــدۇم
ــت، پىكــرى ئۆتكــۈر   ــار یىگى ــېئىرلىرىنىمۇ كــۆرگهنمهن . ســورۇنى ب ــا . ش ئهمم

... سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن جىدەل چىكهتمهس؟ ئـاۋۇ ئىـت تاالشـتۇرىدىغانالر،          
 ئۇ چاخچاقتهك دېگهن بولسىمۇ، جهمىیهتنىڭ بۇزۇقچىلقىغا، مىھرى     —دەك؟  

ــا بولغــان  مۇھهببهتنىــڭ ســۇنۇپ، دۈشــمهنلىكنىڭ ئېغىــرالپ كېتىۋاتقىن  ىغ
  .ئېچىنىش ئاھاڭىدىن بىلىنىپ تۇراتتى

نىڭ زورى بىلهن بلىمىت قارى بىلهن مۇھهممهت قارىئا سابىت ساۋاقدىشى
ئهممـا ئـۇنى دوسـتلىرىغا      . بالىالرغا بىرەر كۇپلىتتىن نورۇزلۇق یېزىـپ بهردى      

ــدى،   ــا تۇتقـــۇزۇپ نېـــرى كهتكۈزىۋەتمهكچىـ كۆرســـهتمهیال بالىالرنىـــڭ قولىغـ
  . یېپىشقاق مىجهزى بىلهن بۇنى كۆرمىگىچه قویمىدىمۇھهممهد قارى

 دېـدى ئـۇ بـالىالردىن ئېلىۋالغـان قهغهزنـى      — مانا قاراڭ، خهلپىـتىم،   —
ــلهپ،   ــپهتكه تهڭ ــاھىر خهل ــڭ،   —ت ــۆرۈپ بېقى ــارامىتىنى ك  تالىپىڭىزنىــڭ ك

ــداق     ــاراڭ، قان ــپال قۇتۇلمــاي، ق ــدىكىن دەپ، تهپمهھــاالل قىلى بالىالرغــا یازغان
  !یېزىۋەتكهن

 دەیتى سابىت ئۇنى ئۇستازىنىڭ كۆرىشىدىن —...  بولدى قىله، تازىمۇ—
  .توسماقچى بولۇپ

ئاۋال نىزامىددىن ئېلىـپ، تـاھىر خهلپهتنىمـۇ، سـابىتنىمۇ خىجـالهتتىن            
ــدا كــۆز یۈگهرتىــپ كــۆرۈپ،    . قۇتقــازدى ــسىز ھال ــانچه جىددىیهت ــددىن ئ نىزامى

ــېزىم بىـــل   ــۇپ كهتكهنـــدەك بىـــر سـ ــابىتقا یۈرىكىـــدە نېمىـــدۇر داۋالغـ هن سـ
  :بىلىندۈرمهي بىر قارىۋېتىپ

ــۇ      — ــدى، ھهجهپم ــشىم قاتقانى ــازىمۇ بې ــۇپ ت ــۇ قهرزگه بوغۇل ــا ب  بالىالرغ
ــسۇن،     ــمهت قىل ــالالھ رەھ ــى، ئ ــازدىڭىز مېن ــۇ —قۇتق ــدى ئ ــا  .  دې ــڭ راس ئۇنى

 یـۇ، سـابىتنى تهڭلىكـكه سالماسـلىق ئۈچـۈن ئـاددىیال       -ماختىغۇسـى بارىـدى  
  .رەخمهت ئېیتىش بىلهن چهكلهندى

 كېلىڭالر، — دېدى مۇھهممهد قارى، — مهن بۇالرغا ئۆزەم یادلىتىمهن، —
 ئۇ بـالىالرنى چهتكىـراق ئېلىـپ       —مهن ئوقۇپ بېرىمهن، سىلهر یادالیسىلهر،      

نى  یېپىـشقاقلىقى ئۈچـۈن سـابىتنىڭ سـهت كۆرمهسـلىكى          ئۇنىـڭ بۇ  . كهتتى
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لۈپ سابىت بۇنى چۈشىنىپ كۈ   .  قىلىنىۋاتقان یاغلىمىچىلىقى ئىدى   كۆزلهپ
  .قویدى

بۇ جهریاندا یېغىلىقالرنىڭ ئهۋۋىلىدە بولىدىغىنىدەك، نورۇز كهیپى ساینى 
ئاللىقهیهردە راۋاپنىڭ جاراڭلىق ئاۋازى بىلهن بىلـله،       . ئۆز قۇچىقىغا ئالغانىدى  

ــلىغانىدى    ــقا باش ــشىلىرى یاڭراش ــق ناخ ــڭ خهل ــېلىش . ئهلنهغمىچىلهرنى چ
ه چىققــان بولــسا، ئىــت   ســورۇنىدىكىلهرنىڭ شــاۋقۇنلىرى یوقــۇرى پهللىــگ   

ــسانه      ــشىلهرنىڭ ئهپـ ــشى ۋە كىـ ــڭ قاۋىـ ــورۇنىدىن ئىتالرنىـ ــتۇرۇش سـ تاالشـ
  .تىلالشلىرى ئاڭلىناتتى

مۇشائىرە باشالش ئۈچۈنمۇ ئاۋال بالىالر، كىچىك تالىپچاقالرنى ئوتتۇرىغـا         
دەسلهپ . ئىتتىرىپ كىرگۈزۈپ، نورۇزلۇقلىرىنى ئوقۇشقا زورالشتىن باشالشتى

غورا «  بىلهن تىرەجهپ مهیدانغا چۈشكىلى ئۇنىمىغان بولسا، ھهركىم تارتىنىش
 بـارا نــۆۋەت تالىـشىش ۋەزىیىتــى   -دېگهنـدەك، بــارا » غـورىنى كـۆرۈپ ئــالىیىپتۇ  

  .شهكىللىنهتتى
بالىالرنىــڭ نورۇزلــۇق ئوقۇشــلىرى ئۈســتىگه زىكــرى كهچــكهن ئهمهت       

نه مهخسۇم، ئابدىراھمان، مۇھهممهد قارى دېـگهن ئوخـشاش ئىـسىملىكتىن یه          
تاھىر خهلـپهت  .  تهرەپتىن كېلىشىپ، توپقا قىستالدى -ئىككى یىگىت تهرەپ  

بهكرەك تهرىپى بولىدىغان . ۋە نىزامىددىنالر بۇ یاش یىگىتلهر بىلهن كۆرۈشتى
ئابـدىراھمان یـۈزىنى دانىخـورەك باسـقان بولىـشىغا قارىمـاي، بـۇ دانىخــورەكلهر        

تهركىۋىــدەك یاراشــقان خـۇددى یىگىتلىكىنىــڭ كهم بولــسا بولمایــدىغان بىــر  
بىـر كۆرۈشـتىال نىزامىـددىن ئـۇنى یـاقتۇرۇپ       . قىزغۇچ چىـراي یىگىـت ئىـدى      

 بېـسىق  -ئۇنىڭدا چـوڭ كىـشىلهردەك سـاالپهت، یېقىملىـق ۋە ئېغىـر      . قالدى
مىجهز ئاجایىپ جىپىسالشقان بولۇپ، چوڭ كىشىلهرمۇ ئۇنى تهڭتۇشۇممىكىن 

ئىككـى مـۇھهممهد قـارى    . تتىدەپ قالىدىغان بىر خىل تهسىراتقا كېلىپ قاال 
. بىــرى راۋاپ، تهمبــۇر دېگهنلهرنــى ئوینىتىــۋېتهتتى . ســۇنتاغدىن كهلگهنىــدى

  .ھېلىمۇ ئۇ تهمبۇرىنى كۆتۈرىۋالغانىدى
شائىرلىقى ھهققىـدە تهرىپـى بولۇنغـان یىگىتلهرمـۇ نىزامىـددىن بىـلهن             

چــۈنكى نىزامىــددىنمۇ زامانىـــسىنىڭ   . تونۇشــقىنىدىن مهمنــۇن بولۇشـــتى  
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ئۇ بىـر زامـان تاغىـسى تاشـاخۇنۇمنىڭ سـودا          . ۇشلۇقلىرىدىن سانىالتتى ئۇقۇم
بـۇ  . ۋەكىلى بولۇپ رۇسالر بىلهن بىلله ئىشلىگهن بولغاچقـا رۇسـچه بىلهتتـى           

ئورۇنغـا ئىـگه قىلغـان بولـسا، یهنه بىــر     » مهشـھۇر «ھـال ئـۇنى یاشـالر ئىچىـدە     
لتـۇزدەك  بىـر زامـان یۇ  . تهرىپى، ئۇنىڭ ئىنىـسى مهمتىلـى تۈپهیلىـدىن ئىـدى        

شۇڭا ھهممه . چاقناپ ئۆچكهن بۇ یىگىت ھهققىدە یۇرتتا كۆپ ھىكایىالر بارىدى
ــسىغا    ــۇ ئاكىـ ــدىكىن؟ مۇشـ ــداقراق ئادەمىـ ــگهن قانـ ــدى دېـ مهمتىلـــى ئهپهنـ

  .ئوخشامتىكىن دەپ ئۇنىڭغا قارىشىپ قویاتتى
ھهمـمه ئـۇنى   . بۈگۈنمۇ یاشالر ئۇنىڭدىن ئىنىسى ھهققىـدە گهپ سـورىدى        

تهھسىل قىلىۋاتىدۇ، كېیىن قایتىپ كېلىپ یۇرتقا خىزمهت چهتئهلدە ئىلىم 
ــۈرگىنى     ــدىغانلىقى، نهلهردە ی ــدۇ، دەپ بىلگهچــكه، ئۇنىــڭ قاچــان كېلى قىلى

  .ھهققىدە سوراپ كېتىشتى
بالىالرنىڭ نورۇزلۇق ئوقۇشى قىزىغىلى تۇرغاندا نىزامىددىن بالىلىرىنى       

ىـال مهیـدانغا چىقىـپ،       تارتىنىـپ تۇرسـىمۇ یهن     -ئۇالر سـهل  . مهیدانغا ئۈندىدى 
ئۇالرنىڭ ئوقـۇغىنى   . قوللىرىدىكى سابىت یېزىپ بهرگهن نهزمىلهرنى ئوقۇدى     

  .كېیىن كهلگهن یاش تالىپالرنى ھهیران قالدۇردى
 — بۇالرنى مهمتىلى ئهپهندى یېزىپ بېرىـپ كهتمىـگهن بولغىیـدى؟      —

  .دېدى ئابدىراھمان چاخچاققىمۇ راستقىمۇ ئوخشىمایدىغان ئاھاڭدا
 دېدى مۇھهممهدقارى دوستى بىلهن —بىتنىڭ چاخچىقى بولمامدۇ،  سا—

 چاخچاقنىـڭ ئورنىـدا مۇشـۇنداقال ئىلـمهپ قویـسا       —ئىپتىخارالنغان ئاھاڭـدا،    
  .ئاشۇنچىلىك چىقىپ قالىدۇ ئهمهسمۇ

 دېدى ئابدىراھمان، ئۆزىگه دەۋاتقانـدەك،  — ھهي سابىت، ھهي سابىت،  —
ئوتتۇرىغـا چىقىـپ ئـادەم ھهیــران     ھهمىـشه بىـر قىلىقـى بىـلهن توككىـدە      —

  .قالدۇرۇشقا ئۇستا ـ دە
 — مۇشــائىرىدە تۇتۇشــماقچى، )بۈگــۈن ( ھهبىــسىلىرى بىــلهن بــۈگهن—

دېدى ئابلىمىت قارى ئهمهت مهخـسۇم بىـلهن ئابـدىراھمان ئارىلىقىـدا تـۇرۇپ               
  .پهقهت شۇالر ئاڭلىغىدەك قىلىپ

چىقـــارغىلى شىدىغۇ، ئهممــا ئــۇنى ئوتتۇرىغــا    خــ  شــۇنداقال بولــسا یا  —
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  . دېدى ئهمهت مهخسۇم—بولماسمىكىن؟ 
 بۇ یېقىنى مۇھهممهد قارىغا قویىۋېتىڭالر، ئۇ چاپالشقاق بىر نـېمىلهر      —

  .ئۇ قىزىتىشنىڭ ئېپىنى بىلىدۇ. قىلىپ، ئۇنى چىقىرىدۇ
ئهمدى یاش تالىپالرمۇ بىـرەر شـېئىر ئوقـۇپ بهرسـه دېـگهن كىـرىش سـۆز                  

 ئالدى بىـلهن سـۇنتاغلىق مـۇھهممهد        بىلهن، مۇشائىرىنى باشلىتىش ئۈچۈن،   
كىمـدۇر تېپىـپ كهلـگهن داپنـى یهنه       . قارى تهمبۇرنى سازالپ بىـر پهدە چالـدى       

مۇڭ بىلهن خاالیىق دىققهتكه كهلـگهن پۇرسـهتته داپ        . مۇھهممهد قارى چالدى  
  :چالغان مۇھهممهد قارى كۆپچىلىكنى دىققهتكه ئۈندەپ

پ باقایلى، قانداق دەیسىلهر؟  ئهمدى یاش تالىپلىرىمىزدىن نهزمه ئاڭال—
  .كۆپچىلىك تهرتىپسىز سۈرەن سېلىپ، ئالقىش یاڭراتتى.  دېدى—

تارتىنمایــــدىغان ھهۋەســــكارالر ئوتتۇرىغــــا چىقىــــپ شــــېئىر ئوقۇشــــقا 
ــلىغاندىال، مــۇھهممهد قــارى ســابىتنىڭ بېقىنىغــا كىرىۋېلىــپ، ئــۇنى        باش

ــلىغانىدى» بىلهشــكه« ــۇپ، ھ . باش ــېئىرالر ئوقۇل ــالقىش  لهپهرلهر، ش ــا زور ئ هتت
ــدىراھمان ۋە ئهمهت مهخــسۇمالرمۇ نورۇزغــا ئاتىغــان نهزمىلىرىنــى    ئىچىــدە ئاب
ئوقۇپ بولغاندىن كېیىن سابىت ئاران ئهیۋاشقا كهلدى ۋە قىزارغانچه ئوتتۇرىغا     

  . چىقتى
بىرىنچى مىسرانى تارتىنىش ئىچىدە خىرىلداپ، ئاۋازى ئارانال ئاڭالنغۇدەك 

بارا شۇ سورۇننى تامامهن ئۇنتـۇپ، ئۆزىنىـڭ شـېئىرىي           -باشلىغان سابىت، بارا  
ئالىمىگه پهرۋاز قىلىپ كهتكهچكه، قىزىپ كهتكىنىدىن شۇنداق گۈزەل ئاھاڭدا 
ئوقىدىكى، شېئىر چۈشىنىدىغانالرنىڭ یۈرەكلىرىدە ئىسسىق ئېقىم تېنىگه   

كىمدۇر ئۇنىـڭ شـېئىردىن توختـاپ       . یامراپ، كۆزلىرى یاشاڭغۇراپ كېتىشتى   
ى خاھلىمىغانــدەك ئارقىـدىن بىــر نــېمه دېۋىـدى، ســابىت ئۇنىڭغــا   قېلىـشىن 

اۋاپلىق بىلهن شـۇئاندىال توقـۇپ ئوقـۇپ    ججاۋابهن بىر رەددىیه شېئىرنى ھازىر   
  .كهتتى

ــدى     ــى ئابــدىراھمان ئى ــۆیۈنۈپ كهتكىن ــدىن بهك س ــۈنكى ئــۇ  . ھهممى چ
ــابىتنى . ھهممىـــدىن بهك چۈشـــهنگىنى، شـــېئىرنىڭ ئهھلـــى ئىـــدى  ئـــۇ سـ

قىنى ئىپادە قىلىۋىـدى،    ۇمهھكهم قامالالپ سىلكىتىپ، مهمنۇنل   مۈرىسىدىن  
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  :ئارىغا كىرگهن مۇھهممهد قارى
  . دېدى— دوستىمىز قانداق ئىكهن؟ —
 ھهممىدىنمۇ سېنىڭ ئۇنى قانداق قىزىتقىنىڭ قىزىق تۇیۇلىۋاتىدۇ،         —

  . دېدى ئهمهت مهخسۇم—شۇنى بىزگه ئېیتىپ بهرگىنه، 
ا جـاۋاپ بېـرىڭالر، دوسـتىمىز قانـداقراق         ئهمما سوئالىمغ .  بۇ بىر سىر   —

  . تهكرارلىدى ئۇ—ئىكهن؟ 
 دەیمهنغۇ، ئۇ ھهر زامان كۈتمىگهن بىر یهردىن چىقىپ، ئادەمنى ھهیران —

  .قالدۇرىدۇ
تاھىر خهلپهتنىڭ چېھرىسىدىمۇ شاگىرتى قۇچقان شهرەپكه بىر ھهغدالىق 

ــدى، ئـــۇ نىزامىـــددىنغا قانـــداق دېگهنـــدەك  . ئىپتىخـــارى بىلىنهتتـــى قارىۋىـ
نىزامىددىنمۇ ئۈنسىز كۈلۈمـسىرەش بىـلهن بـاش لىڭـشىتىپ قـایىللىقىنى         

ئــارتۇقچه ماختاشــالر بىـلهن ســابىتنى خىجــالهت قىلماســلىقنى  . ئىپادىلىـدى 
  .ئویلىغانىدى

 ســۆزگه — دەپ خۇالســىلىدى ئابلىمىــت قــارى، — ئــۇ مانــا شــۇنداق، —
ــشىپ كهتك     ــدەك ئۇیاتچــان، قىزى ــشىۋالغۇچه قىــز بالى هنــدىن كېــیىن  كىرى

  .ھېچكىمگه نه یول، نه گهپ بهرمهیدىغان مهمهدانه
  .ئهمدى یهنه تهمبۇرچى مۇھهممهد قارىنى بىر پهدە چېلىشقا ئۈندەشتى
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  ئىككىنچى باب

  
  . ئۇلۇغ پهزىلهت بولمىسا، ئۇلۇغ ئادەم بولمایدۇ

   رومىن رولالن —
ھهركىمنىڭ تىلى تاتلىق، گۈزەل بولسا، 

  .دوستىلىرى كۆپ بولىدۇ
 »قابۇسنامه« —

  
ــشىل رەڭ بهرگهن،   ــا یېـ ــولى دالىالرغـ ەبىئهتنىـــڭ ســـهنئهتكار قـ
ئورمانالر یىراقتىن گویا یامغۇردا یۇیۇلغاندەك توق یېشىل رەڭـدە      

 دەرەخلهر باھاردا بهكرەك یېشىل بوالمـدۇ یـاكى         -دەل. كۆرىنهتتى
ى قىشىچه قاخشال ھالهتنى كـۆرۈپ ئـۈگهنگهن كـۆزلهرگه تهبىئهتنىـڭ بـۇ یېڭـ              

ئهســىرى ئاشــۇنداق یېــشىل كۆرۈنهمــدۇ، ئهیتــاۋۇر باھــاردا ســۆگهتلهر گوســتاڭ   
تـۇپراقتىن باھارغـا خـاس پـۇراق     . بولغاندا شۇنچىلىك پاكىز ئوچۇق كۆرۈنهتتى  

ــن     ــان زېمى ــدە بۇیالغ ــشىل رەڭ ــى، یې ــاكى   —كېلهتت ــسى ت ــا ۋادى  یهكهن دەری
  .ئۇپۇققىچه تهپتهكشى سوزۇلۇپ یاتاتتى

تهرەپــتىن چىققــان خېچىــر ) ېــیىن یىلقىچــىقــاغىلىقتىن ك( قــاغىلىق
 بۈگىرى یېزا یولىدا توپـا تۇزۇتقـان ھالـدا شـىمالغا قـاراپ            -قوشقان ھارۋا ئهگرى  

ھارۋىدا چهتئهل پاسونىدا كېیىنگهن ئۈچ كىشى، یهرلىك كىـشىدىن   . كېلهتتى
  . ئىككىسى ۋە ھارۋىكهش بولۇپ  ئالته كىشى قىستىلىشىپ ئولتۇرۇشاتتى

 یاشــالردا 30ردىن ھالقىغــان، ئهممــا كۆرۈنۈشــىدىن   یاشــال25ھــارۋىكهش 
ئۇنىڭ ئورۇق یۈزى سهپهر چاڭلىرى بىلهن ئاقىرىپ . كۆرۈنىدىغان یىگىت ئىدى
بىراق ئۇنىڭ  بىر جۈپ كۆزى ئۇیغۇر یىگىتلىرىگه . تېخىمۇ جۆدەڭ كۆرۈنهتتى

ئوڭ تهرەپـته ئۇنىـڭ بىـلهن یاندىـشىپ         . خاس شوخلۇق بىلهن ئویناپ تۇراتتى    
ــل، -ۇپ بىــر پــۇتىنى شــوتىغا ئېلىۋالغــان ئــاق ئولتــۇر  ســېرىق، مهڭــزى قىزى

ــۇرۇت قویۇۋالغــان،    ــۈك، قاڭــشىرىنىڭ ئاســتىغىال كىچىكىــنه ب ــۇمىالق یۈزل ی

ـت
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 پاراسهت نۇرى چېچىلىپ تۇرغـان، ئـاق شـىلهپه، سـۈررەڭ            -كۆزلىرىدىن ئهقىل 
 یاشالر چامىسىدىكى كىشى ھارۋىكهش بىلهن 30 بۇرۇلكا كېیگهن -كاستىیۇم

 بىرىگه قىیا بولۇپ، -ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر. بىتىنى ئۈزۈلدۈرمهي كېلهتتىسۆھ
ــۈك     ــاڭگىلىتىپ ی ــۇتىنى س ــتىن پ ــى تهرەپ ــڭ یېن ــتىدە  -ھارۋىنى ــاقالر ئۈس  ت

ــۇق        ــۇق یولل ــىلهپه، ئوچ ــۈررەڭ ش ــرى س ــشىىنىڭ بې ــى كى ــان ئىكك ئولتۇرغ
ك  بۇرۇلكا كهیگهن، كاستىیۇمى بىلهن ماسالشتۇرۇپ یىپه-رەخىتتىن كاستیۇم

گالىستۇك تاقىغان، پۇتىغا ئېنگىلىز ئۆتۈكى كېیگهن، ئىنتایىن ساالپهتلىك، 
. ممىسىدىكى كىشى ئىدىا یاشالر چ35سېمىز، قاۋۇل، جىددىي كۆرۈنىدىغان  

ــوي   ــرى ب ــشىپ    -یهنه بى ــدىگه ئوخشى ــان ئهپهن ــۇرۇت قویغ ــك ب  بهســتى كىچى
وغــان كېتىـدىغان، ئهممــا چېھرىـسى تۇتــۇق، قۇیــۇق قاشـلىرى ئاســتىدىكى ی   

 یاشــالر چامىــسىدىكى 30كۆزلىرىـدىن ئېغىــر غهمكىنلىــك چىقىـپ تۇرغــان   
 بىـرىگه یانداشـقان ھالـدا سـهپهر     -ھارۋىنىـڭ ئارقـا تهرىپىـدە بىـر     . كىشى ئىدى 

یۆنىلىشىگه ئارقىسىنى قىلىپ، ھارۋىدىن پۇتلىرىنى ساڭگىلىتىپ ئولتۇرغان 
كـونىراپ كهتـكهن   ئىككهیلهن چهكمهندىن چاپان، ماتادىن كۆینهك، پۇتلىرىغا   

.  یاشالردىن سهل ھالقىغان دېھقان یىگىتلىرى ئىدى20كۆك چورۇق كهیگهن 
كـۆزلىرى بولـسا   . ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىـدا یاشـلىق ھایـاتى كـۈچى ئۇرغـۇپ تـۇراتتى         

بــۇالر ئاشــۇ چهتــئهلچه    .  ئارقىــدا قېلىۋاتقــان مهنزىــرىگه تىكىلــگهن ئىــدى    
  . كېیىنگهن جانابالرنىڭ مۇالزىملىرىدەك قىالتتى

ــا،   — ــدى  ئاجایىــپ كىــشىكهن جۇم ــۇالزىم  — مهمتىلــى ئهپهن ــدى م  دې
یىگىتلهرنىڭ بىرى، ئۇ بېـشىغا چۆچـۈرە بـادام دوپپـا كهیـگهن قىلىقلىرىـدىن         

ئـۇ تـېخىچه   . شوخلۇق چىقىپ تۇرىدىغان، توال گهپ قىلىدىغان یىگىت ئىـدى   
 قىشنىڭ تهۋەرۈكى بولغان ئۇزۇنچاق ئاق تۇمىقىنى تاشـلىمىغان ھهمرىیىغـا         
ھــارۋىكهش بىــلهن قىــزغىن سۆھبهتلىــشىپ كېتىۋاتقــان كىچىــك بۇرۇتلــۇق 

ــدى،   ــشارە قىلىـــپ داۋام قىلـ ــادەمكهن، —كىـــشىنى ئىـ  بهك چىقىـــشقاق ئـ
  .ھارۋىكهش بىلهن بىردەمدىال قهدىناس بولۇپ كهتتىیا

ــاپتۇ،  —  دېــدى تۇمــاق كىیگىنــى  — توختاجىكــام ھېرىــپ بواللمــایال ق
  . ئولتۇرغان سېمىز، قاۋۇل كىشىنى ئىما قىلىپ تاقىالر ئۈستىدە -جاۋابهن، یۈك
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ــدى      ــى قالمــاي، ئهم ــدا قىلغــۇدەك گېپ ــۈل ســهپهر جهریانى ئۇالرنىــڭ پۈتك
ــلىغانىدى  ــقا باش ــاپالرنى باھاالش ــۈپ   . جان ــڭ ئۈزۈل ــت گهپنى ــق یىگى دوپپىلى

  .قېلىشىدىن ئهنسىرىگهندەك داۋام قىلدى
. گدەپال ماڭدى ئهخمهت ئهپهندىغۇ گهپنى پۇلغا ساتىدىغان ئادەمكهن، مۈ—

 بـۇ گهپ  —ھازىرغا كهلگىچه بىرەر ئېغىز گېپىنى ئاڭلىغىنىىم یادىمدا یوق،      
چېھرىدىن غهمكىنلىك چىقىپ تۇرىدىغان قویـۇق قاشـلىق، یوغـان كۆزلـۈك          

  .كىشىگه قارىتىلغانىدى
 دەپ ســورىدى توختـاجى چــاال  — نـېمه دېیىشىۋاتىــسىلهر، یىگىـتلهر؟   —

ىگىتلهرنىڭ نېمه دېیىشىۋاتقىنىغا قىزىقىپ یۇمۇۋالغان كۆزلىرىنى ئېچىپ، ی
. ئهمهس، زېرىككهنلىكىدىن سۆھبهتكه قوشۇلۇشقا قىزىقىۋاتقانـدەك قىالتتـى       

 ئهخــمهد ئهپهنــدى، كــۆزلىرىنى —شــۇڭا ئــۇ یېنىــدىكى ھهمرىیىنــى نۇقىــدى، 
  .ئاچسىال ئۇخالۋېرەمال دەیمهن

 ئۇنىـڭ  بـۇ . ئهخمهد ئهپهندى كۆزلىرىنى ئاچتى ۋە بېشىنى چایقاپ قویـدى      
مۇالزىم یىگىتلهر توختاجىنىڭ پاراڭ قىلىـپ     . دېگىنى ئىدى “ ئۇخلىمىدىم”

  :ماڭغۇسى كېلىپ قالغانلىقىنى  سېزىپ
 یـا، بهك چىقىـشقاق، قىزىـق    - بىز ئـاۋۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنى دەیمىـز       —

  . دېدى—كىشىكهن، ھارۋىكهش بىلهن بىردەمدىال ئهسرا بولۇشۇپ كهتتى، 
ىــپ كهلگىنىــدىن خۇشــلىقىنى ئىچىــگه      بــۇ ئۇنىــڭ ۋەتهنــگه قایت  —

پاتقۇزالماي قېلىۋاتقىنى، یهنه كېلىپ ھارۋىكهش ئهسكهر  بولغـان یىگىـتكهن      
 — دە،   -ئهمهسمۇ، ئۇنىڭدىن ئىنقىالپ ھهققىدە سوراپ تىنماي كهتكىنى  شۇ        

مۇالزىم یىگىتلهرگه ۋەتهن ئاتالمىسى ئۇ قهدەر تونۇشلۇق بولمىـسىمۇ یـۇرتنى          
  . بىلدى ۋە بۇ سۆز مهدەنىي تۇیۇلدىكۆزدە تۇتىۋاتقىنىنى

 سىلىچۇ، توختاجىكـا؟ یۇرتقـا قایتىـپ كهلگهنلىرىـدىن سـىلى خـۇش             —
  بولمایۋاتامدىال؟ 

 مهنمۇ خوش، بىراق مهن بۇ ئىككى ئهپهندىدەك ۋەتهندىن ئـایرىلغىلى   —
 بېرىپ -مهن سودا ئىشى بىلهن ھهمىشه كېلىپ . ئۇزۇن بولغانالردىن ئهمهسته

مهمتىلــى . بولــۇپ كهتتــى“ قوغۇنلۇقنىــڭ یــولى”ھهمــمه یهر ماڭــا . تــۇرىمهن
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ــته یىلــچه  بولــۇپ قالغانىــدى   ــایرىلغىلى یهت ئهخــمهد . ئهپهنــدىگه ۋەتهنــدىن ئ
  .ئهپهنىدىگه تېخىمۇكۆپ بولدى

   ئهمسه ئهخمهد ئهپهندى نېمىشكه جىمال مۈگدەپ ئولتۇرىدۇ؟ —
جى،   دەپ چاخچـاق  باشـلىدى توختـا        — بۇ دوستىمىز ھامان شۇنداق،    —

ئىچىــدىن ”الردىـن،  “ بـۇ ئـالهمنى توپــان باسـسا ھوشـۇقىغا  ئالمایــدىغان     ”—
مهمتىلى ئهپهندىنى ئادەم دورىیاالمدىغان، ئۇ . دېگهن شۇ“ پىشقان سىر بهرمهس
  .  دە-دېگهن بىر پارچه ئوت

 توختاجى یېنىدىن سىگارت چىقىرىپ ئاۋۋال ئهخمهد ئهپهندىگه تۇتتى، —
 ئاندىن  —یقۇلىرى قاچىدۇ، بىر تال چهكسىله،       چهككىلىرى كهلگهندۇ؟ ئۇ   —

ــدى،   ــدىگه تهڭلىـ ــى ئهپهنـ ــانچىال  —مهمتىلـ ــدى، نىمـ ــسىال، ئهپهنـ  چېكىۋالـ
 دېدى چاخچاق قىلىپ، ئارقىدىن مۇالزىم یىگىتلهرگه —تۈگىمىگهن گهپ بۇ؟ 

ئـۇالردىن دوپپىلىـق یىگىـت ھـازىرغىچه تارتىنىـپ ئهپهنـدىلهرنىڭ         . تهڭلىدى
  .ئالمىغان ئىدى، ئهمدى سىگارتنى ئېلىپ چهكتىچېكىدىغان نهرسىسىنى 

  دەپ —  قالتىس  نېمىكهن بۇ، شۇ بىر قاپچۇقى قـانچه پـۇل شـۇنىڭ؟           —
  .سورىدى ئۇ ھهممىگه قىزىققۇچى كۆزلىرى بىلهن قاراپ

توختاجى ئۇنىڭغا سىگارتنىڭ نهرقىنى قهشقهر پۇلىغا سۇندۇرۇپ ئېیتىپ   
  :بېرىۋىدى، یىگىتنىڭ قاشلىرى ئویناپ كهتتى

  . ۋاھ، یېرىم چارەك قوناقنىڭ پۇلىكهن—
مهمتىلى ئهپهندى سىگارتنى ئېلىپ تۇتاشتۇرىۋالغاندىن كېیىن دوستىغا 
ــكه      ــارۋىكهش تهرەپ ــدى ۋە یهنه ھ ــۈپ قوی ــپ كۈل ــمهت ئېیتى ــلهن رەخ ئهدەپ بى

ــدى ــق تهپــكهن      . قایرىلى ــۇق چاقنىــشى، قىزىللى ــڭ كۆزلىرىنىــڭ نۇرل ئۇنى
غىپ تۇرىشى، ئۇنىڭغا بۇ ئـۇزۇن سـهپهرنىڭ        یۈزلىرىدىن دائىمىي تهبهسسۇم یې   

  .ھېچقانچه تهسىر قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرەتتى
 دېـدى ھارۋىكهشـنىڭ   — شۇنداق قىلىـپ، جهڭلهردىمـۇ بولـدۇم دەڭ،     —

ــڭ گهپ      ــلهن ئۇنى ــسۇم بى ــق تهبهس ــۇرۇپ یېقىملى ــپ ت ــۆزلىرىگه تىكىلى  -ك
 قانداق سۆزلىرىدىكى ئاھاڭنىڭ یېقىملىقلىقى، چىرایىنىڭ ئىللىقلىقى ھهر

. كىــــشىدە شــــۇئانال بىــــر خىــــل یېقىنلىــــق تۇیغۇســــى پهیــــدا قىالتتــــى
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 پهل یۇمۇلۇپ، ئوڭ كۆزىنىڭ قۇیرۇقىـدىكى    -كۈلۈمسىرىگهندە كۆزلىرى سهل    
 تـاال پـۈرۈكلهر   - بىلىنمهس تاتۇق یۇمۇلۇشـتىن ھاسـىل بولغـان تـاال          -بىلىنهر

ــاالتتى  ــۆرۈنمهي قـ ــسىدا كـ ــدىكى . ئارىـ ــۇ چاغـ ــداق كۈلۈمسىرىـــشى ۋە شـ  بۇنـ
  .كۆزلىرىنىڭ یۇمۇلۇش ھالىتى بهكمۇ یېقىملىقىدى

ــدى ھــارۋىكهش، — ھه، — ــاراپ ماڭغــان    — دې ــدىن قهشــقهرگه ق   خوتهن
یهكهنـدە جهڭـگه   . مېنى ئهسكهرلىككه ئېلىپ ماڭغانىـدى ①“ئىسالم قوشۇنى ”

 زە، -قاتناشتىم، دەسلهپ تازا قوقتۇم، كېیىنچه ئانچه قوقمایدىغان بولدۇم، ئهمما
نىڭ ھــېچ تۇتــامى یــوقتهك، ئۇیــان ســېكىلدەپ، بۇیــان      قىلغــان ئىــشىمىز 

سېكىلدەپال یۈرىمىز، مۇشۇنداغالم تایىنى یوق ئۆلهپ كهتسهم، ئارماندا كهتمهي 
  .دەپ ئۆیگه كېتىشنىڭ ئېپىگه چۈشتۈم

   قانداق قایتىپ كهلدىڭىز؟ قاچتىڭىزمۇ یه؟—
بۇ  —  دېدى ھارۋىكهش ۋە ئارقىدىنال داۋام قىلىپ، —  ھهئه، قاچتىم،   —

بـۇ چاغـدا   . قهشـقهرگه كهلـدى    ②یىل قىشتا خوجانىیاز ھاجى، مامۇت سىجاڭالر
ــڭ  ــز، یېڭــى ھۆكۈمهتنى ــڭ    ③بى ــر ســاھىپ نۇرمۇھهممهتنى ئهســكهلىرى ئهمى

. بىـلهن ئورىـشىۋاتقانىدۇق  “④ چـوالق زىخـۇي   ”باشچىلىقىدا یېڭىـشهھهردىكى    
هڭالر ماجهنــس. خوجانىیــاز  ھــاجىالر كېلىــپال یېڭىــشهر ئۇرىــشىغا قاتناشــىتى 

ــۈرۈمچى      ــپ  ئ ــالردىن یېڭىلى ــدە ئۇرۇس ــۋېتهي دېگهن ــشىپ بهل قویى ئاجىزلى
. تهرەپــتىن چېكىنىــپ كېلىۋاتقــان  مــافۇیۈەن، ماشــىمىڭالر كېلىــپ قالــدى  
. شۇنىڭ بىلهن یېڭى ھۆكۈمهتنىڭ ئهمهلدارلىرى ھهر تهرەپـكه تېزىـپ كهتتـى            

ەك ئاددىي  سابىت دامولال ئۆزىنىڭ سىپاھلىرى بىلهن یېڭىسارغا قاچتى، بىزد       
ــپ،      ــۇنىغا قېتىلى ــڭ قوش ــاز ھاجىنى ــسى خۇجانىی ــولتهكلهرنىڭ بىرمۇنچى س
پهیزاۋات، مارالۋېشى ئهتراپىدا ئـۇرۇش قىلـدۇق، ئـاخىرى تۇڭگانالرنىـڭ جىمـى         

                                            
  . ئاپتۇر– باشالمچىلىقىدىكى خوتهن قوزغىالڭچىلىرىنى دېمهكچى بۇغرا مهمتىمىن  ①
  . مهھمۇت مۇھىتىنى جهنۇپ خهلقى مامۇت سىجاڭ دەپ ئادەتلهنگهن ②
③ شهرقى تۈركىستان ئىسالم ” نۇیابىردا قهشقهردە قۇرۇلغان -12 یىلى -1933 

  .كۈمىتىنى دېمهكچىۆھ“ جۇمھۇرىیىتى
  . ماجهنساڭنى دېمهكچى– چوالق زىخۇي  ④
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ئادىمى ئۈرۈمچى تهرەپتىن كېلىپ ئاۋۇپ كهتكهچكه، خۇجنىیـاز ھـاجى ئـازراق             
نلهرنىڭ ئېیتىشىچه  بىلهرمه. كهتتى①ئهسكهر بىلهن ئاتۇش ئارقىلىق سایىزغا    

ــسمىنى      ــر قى ــارىكهنمىش، بى ــوراللىرى ب ــان ق ــشىپ قویغ ــایىزدا توختاملى س
ئاقسۇدىكى ۋاقتىدا ئالغانىكهن؛ بهزىـلهر ئـۇنى تۇڭگـانالردىن قورقـۇپ قېچىـپ         
ــایىزغا كهتكهنـــدىن كېـــیىن ئېپىنـــى    كهتتـــى دەیـــدۇ، ئىـــشقىلىپ،  ئـــۇ سـ

ــاچ    ــاننى ئېلىــپ ق ــردەپ  ج ــۇدانى بى ــۈرەلىگهنلىرىمىز خ ــسهم . تۇقكهلت كهل
ئۆیۋاقامنى ھادىن قاچقـان، یـادىن قاچقـان ئهسـكهرلهر قۇرۇقـداپ قویغـانىكهن،           

  .شۇنىڭ بىلهن خهققه یاللىنىپ ئىشلهپ جان بېقىپ یۈردۇق، ئاكا
   قایتىپ  كهلگهندىن كېیىن نىمىلهرنى ئاڭلىدىڭىز؟—
  ... ھهرخىل پاراڭالرنى ئاڭالپ تۇردۇق—
ز، تۇڭگانالر قهیهرگىـچه كهلـدى؟       بىلگىنىڭىزنى سۆزلىگهچ ماڭمامسى   —

  یهكهندە بارمۇ؟ 
 بهزى خهقنىڭ پارىڭىغـا قارىغانـدا یېڭىـساردا بـار ئوخـشایدۇ، یهنه  بىـر                —

لېكىن، یېقىندا قهشقهرگه   . خىل  كوچا پارىڭىدا یهكهنگىمۇ كهلدى دىیىشىدۇ      
بېرىپ یانغان بىر یۇرتلىقىمىز یېڭىـشهردىن باشـقا یهردە تۇڭگـان كۆرمىـدىم             

 قایسى راستكىن تاڭ، ئىشقىلىپ یهكهنگه كىرىشمىسىله، چىمدۇدىن        دەیدۇ،
  .كاچۇڭغا ئۆتۈپ، كاچۇڭدىن ئوتتۇرال كۆكراۋاتقا ئۆتۈپ  كېتىشسىله

 دەپ — بولمىسا تۇڭگانالر ئهسكهرلىككه تۇتۇۋالىدۇ، دەپ ئویالمـسىز؟   —
  .سورىدى مهمتىلى ئهپهندى چاخچاق ئارىالش

دېــدى ھــارۋىكهش ئهســتایىدىللىق  — یــا، -  ھېچــنىمه دەپ بولمایــدۇ—
  یـا، ئىمـانى بـار دېـگهن بىـلهن، ئهجهپـال بـاغرى          -بىلهن، بۇ خهق بىـر بـاالكهن      

قاتتىق خهقكهن، ئاڭلىساق مۇشۇ ئىككىنچى ئایدا قهشقهردە شۇنداق قهتلىئام 
 چىلىـق بولـۇپ     -قىپتىمىشكى، ئادەملهرنىڭ قېنى بىلهن كـوچىالر چىلىـق       

  .كېتىپتۇ

                                            
① سۆزىدىن، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ) ئىتتىپاق— сοюз(سویۇز :  سایىر رۇسچه 

  . ئاپتور_غانىدى، ئىلگىرى ئۇیغۇر دېھقانلىرى تىلىدا شۇنداق ئاتال
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  نېمىشكه؟ ئىككىنچى ئایدا؟ —
  . ئهمهلىي ئهھۋالنىغۇ بىلمهیمهن، مېنىڭ ئاڭلىغىنىممۇ شۇنچىلىكال—
دەیدىغان گهپ بولىدىغان، سىز یـاش      “ ئهر كىشىنى جهڭگه یاراتقان      ” —

  تۇرۇپال ئهسكهرلىكتىن قېچىىپسىزغۇ؟
 بىكار جاننى دوغا تىكىپ بېرىدىغان     - گهپلىرىنى قارىسىال، بىكاردىن   —

  ھارۋىكهش —وسىمۇ كۈننىڭ سېرىقىنى كۆمهیلىمۇ، ساراڭمۇ مهن؟ بى كۈن ب
دېھقانالرچه نادانلىق  ۋە كۆزى كىچىكلىك بىلهن شۇنداق دېگهندىن كېیىن           

 دېـدىم یـا، بىـز یـا  ئـۇ خهقنىـڭ قىلىۋاتقـان ئىـشىنى                —یهنه ئۆزىنى ئاقالپ،    
ــا پایدىــسىنى كۆرمىــسهك؛ بىــردەم ئۇنىــڭ بىــلهن سوقۇشــۇڭ،    بىلمىــسهك، ی

ىشىڭ، تازىمۇ ئهتى ـ مهتى یوق ئىشىقۇ ئۇ؟ بىھۇدە كهتمهمدۇ،  بىردەمدىال بىرل
  .كىشى

مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىـڭ سـۆزلىرىدىن  بىـر ھهقىقهتنـى چۈشـهنگهندەك             
دېمهك، ئىنقىالپ قىلغاندا بىر . دېھقان یىگىت ئۇنى ھهیران قالدۇردى. بولدى

 نهچــچه ئــادەم ئــۆزلىرى بىلگىـــنچىال ئىــش كۆرىۋەرســه، ئــاددىي ئهســـكهرلهر      
ھېچنهرسىنى ئۇقمىسا، ئۇالردا ئاڭلىق پوزىتسىیه، جـان پىـدالىق بىـلهن جهڭ      

  .قىلىش روھى بولمایدىغانلىقىنى ھېس قىلدى
 —  ئهسكهرلىكته یۈرۈپ خېلى كۆزىڭىز ئېچىلىپ قاپتۇ جۇمۇ، ئىنىم،  —

  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى دوستانه كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ
ۇق، ئالــدىمىزدىكى یــۇرت سىال، یهكهن دەریاســىغا كېلىــپ قالــدىــ قال—
ھهربىرلىرى بىلهن مۇشۇ یهردە    . چىمدۇنىڭ ئارقىسىدا یهكهن دەریاسى   . چىمدۇ

مۇشۇ یـۇرتتىن قېیىقچـى تېپىـپ كـاچۇڭ تهرەپـكه كهتكىلـى             . خوشلىشىمىز
  . دېدى ھارۋىكهش بىر كۆجۈم مهھهللىگه یېقىنالشقاندا—بولىدۇ، چېغىمدا، 

  —پهندى ئارقىسىغا بۇرۇلـۇپ،      دېدى مهمتىلى ئه   — ھوي، ئهپهندىلهر،    —
  مهنزىلگه كېلىپ قالدۇق، ئۇخالپ قالمىغانسىلهر؟

 دەپ ئاۋۋال جـاۋاب بهردى ئارقىـدىكى یىگىـتلهردىن         —  ئۇخلىمىدۇق،  —
  . بىرى

 ھاجىم، ئۆزىڭىزنى قانداقراق ھېس قىلىۋاتىسىز؟ سـېمىز ئادەمنىـڭ         —
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 توختاجىغا  دەپ  چاخچاق قىلدى مهمتىلى ئهپهندى      —ئىشى تهسقۇ دەیمهن؟    
  سىزچۇ، دوسـتۇم؟ خیـاللىرىڭىز      — قاراپ، ئاندىن ئهخمهد ئهپهندىگه بۇرۇلۇپ،    

  بىلهن ئوبداق مۇڭدىشىۋالغانسىز؟ 
 دېـدى ئهخـمهد ئهپهنـدى ئـۆزىگه خـاس غهمكىـن          — شۇنداق، تهۋپىق،    —

  .كۈلۈمسىرىشى بىلهن مهمتىلى ئهپهندىگه، ئاندىن یهنه شۈكلهپ كهتتى
  —  ھه؟ -ال نۇرغۇن ئهھۋال  بىلهن تونىشىۋالال  سىلىزە، كهلمهي تۇرۇپ —

  . دېدى توختاجى، ــــ  ئهمدى قهشقهرگه   بارغىچه بىزگه سۆزلهپ بېرىال جۇمۇ
  .  دە، ئۇنىڭىسىزمۇ یول تۈگىمهیدۇ- ئهلۋەتته شۇنداق بولىدۇ—
 دېــدى ھــارۋىكهش ئاتالرغــا خىتــاپ قىلىــپ، مهھهللىنىــڭ  —! ۋو!  ۋو—

  .لگهندىال ئاتنى ئاستىلىتىشقا باشالپدەسلهپكى ئۆیلىرىگه كه
   چۈشىمىزمۇ، ئىنىم؟ —
  یا، یهنه كېلىپ بۇ -دەپتىكهن“  چوقۇرى توال-بىلمىگهن یهرنىڭ ئوي ”—

مهن بــۇ یهردە .  دە، مۇشــۇ یهردە خوشلىــشىمىز-دېــگهن تــازىمۇ ئهنــسىز یىلــالر 
قهرگىچه بىرەسىنىڭ ئۆیىدە ئاتلىرىمنى چالدۇرۇپ، ئارقامغا یاناي، بولسىغۇ قهش

 ھــارۋىكهش —.... بىلــلهر بارســام یاخــشى بــوالتتى، كۆنىــشىپ قــاپتىكهنمىز، 
راستىنال یېقىن قېرىنداشلىرى بىلهن ۋىدالىشىش ئالدىدا  تۇرغاندەك كۆڭلى       

 ھهربىرلىرىنىـڭ خىزمىتىـدە بواللمىـدىم، خاپـا     —یېرىم بولغان ھالدا دېدى،   
  ...بولۇشماي رازى قېلىشاال

  دېـدى مهمتىلـى   —ۇق، ئىنىم، رەخـمهت سـىزگه،    سىزنى ئاۋارە قىلد   —
  چۈشهیلى، ئهپهندىلهر یاردەملىشهیمۇ، —ئهپهندى ھارۋىدىن ئىرغىپ چۈشۈپ، 

ھاجىم؟ ــــ دېـدى ئـۇ توختاجىغـا، ھهم ئىتـتىكال ئۇنىـڭ قولتۇقىـدىن تۇتـۇپ                  
  .ھارۋىدىن چۈشۈشىگه یاردەملهشتى

پ، بىـر تـال بـادرىنى     بىرلهپ چۈشـۈرۈ  -مۇالزىم یىگىتلهر چامادانالرنى بىر   
ئهپهنـدىلهر قـول    . بالداق قىلىـپ تۇتقـۇچىالردىن ئۆتكـۈزۈپ كۆتـۈرۈپ ماڭـدى          

مهمتىلـى ئهپهنـدى   . سومكىلىرىنى ئېلىشىپ، ھارۋىكهش بىلهن  خوشالشتى     
ــا    ــلهن قایت ــق  بى ــتانىلىق ۋە یېقىنلى ــنىڭ  دوس ــان  -ھارۋىكهش ــا ئېیتق  قایت
شى تىلهكلهرنـــى خوشلىـــشىش ســـۆزلىرىنى ئـــاڭالپ بولـــۇپ، ئۇنىڭغـــا یاخـــ 
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تىلىگهنــدىن كېــیىن ھــېالل ئــاي ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگهن دورا سومكىــسىنى   
تاسمىسىدىن مۇرىسىگه ئارتىپ، قول سومكىسىنى بېلىكىگه ئۆتكۈزۈۋېلىپ، 
ئۆزى گویا مۇشۇ یېزا كىشىسىدەك ئهڭ ئالدىدا یول باشالپ، یىنىـك قهدەمـلهر            

  .بىلهن یۈرۈپ كهتتى
غـا كـۆز ئاچقـان بالىـدەك ئهتراپقـا تویمـاي        مهمتىلى ئهپهندى ئهمدىال دۇنیا   

ئهخـمهد  . توختاجى مـۇالزىم یىگىـتلهر بىـلهن پاراڭالشـقاچ كېلهتتـى          . قارایتتى
ئهپهندى بولسا ھېچقانداق  مهۋجۇداتنى سـهزمهیۋاتقاندەك ھـېچ یاققـا قارىمـاي،       

باھارنىـڭ كېلىـشى بىـلهن یـامغۇردىن     . بېشىنى تۆۋەن سالغىنىچه  كېلهتتى    
 بۈگرى یېزا یولىغا، پاكار -دەك گۈزەللهشكهن یېزىالرغا، ئهگرى كېیىنكى باغچى 

ئۆیلهرگه، سازلىقتا بۇلتۇردىن قالغان قۇرۇق ئوتالرنى قىدىرىپ ئوتالپ یۈرگهن       
ھاۋامۇ ئۆزگىچه . پادىالرغا قارىغانسېرى كىشىگه یېڭى ۋە راھهتبهخش تۇیىالتتى

ئـادەم ئـون نهچـچه    یولۇچىالرغـا ئهڭ ئهۋۋەل ئۇچرىغـان    . سـاپ، نهمخـۇش ئىـدى   
باال غهلىته كىیىنگهن مېھمـانالرنى كـۆرۈپ   . یاشالردىكى بىر ئوغۇل باال بولدى 

بالىالرغا خاس قىزىقىشى بىلهن بىـردەم قـاراپ تـۇردى ۋە ئۇالرنىـڭ یېقىنـراق             
  .كېلىشىنى كۈتمهیال ئارقىسىغا بۇرالدى

 دېدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـاتىالرچه مېھرىۋانلىـق          — قاچما، ئوغلۇم،    —
 بىـز یامـان ئـادەم ئهمهس، سـهندىن بىرسـىنى      —بىلهن سـۇغۇرۇلغان ئاھاڭـدا،     

  .سورىماقچىمىز
 دېـدى بـاال ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ مۆلـدۈرلهپ تۇرغـان             — كىمنى ئىزدەیال؟    —

كۆزلىرىنى مېھمانالرغا تىكىپ، شۇنداقال ئاستا یىراقالشـقاچ، ئۇنىـڭ بېـشىدا       
ویالغان ماتا كۆینهك، تامبال یاغلىشىپ كهتكهن شاپاق دوپپا، ئۇچىسىدا كۆك ب

  .بارىدى، پۇتى یالىڭایاقىدى
قېیىقچى بارمۇ؟ دەریادىن ئۆتكۈزۈپ قویسا .  بىز دەریادىن ئۆتمهكچىدۇق—

  . پۇلنى جىق بېرەتتۇق
ــادەملهر ئهمهســلىكىنى     ــان ئ ــى مېھمانالرنىــڭ یام بالىنىــڭ ســهبى قهلب

ېنىغا كېلىـپ،   مهمتىلى ئهپهندى بالىنىڭ ی   . پهمىلهپ، قهدىمىنى توختتاتتى  
ــیىن،     ــدىن كې ــسىگه یۆتكىۋالغان ــۇ مۈرى ــسىدىن ب ــۇ مۈرى دورا سومكىــسىنى ئ
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  . یانچۇقىدىن بىر  نهچچه تال كهمپۈت چىقىرىپ ئۇنىڭغا تهڭلىدى
یهنه  — دېدى ئۇ كۆیۈمچان ئـاتىالردەك،  — مه، یىگىن، تاتلىق نهرسه،  —

  قورقۇۋاتامسهن؟
ــگهن ھېچنهرســىدىن قورقىمــایمهن — ــاق، مهن دې ــا،  - ی ــاال  —ی ــدى ب  دې

 مهن دېگهن بىر قېتىم پوسكامدىن بۇ یهرگه چېـرىكلهر   —مهغرۇرلۇق بىلهن،   
  !كهلگهندە تامنىڭ كهینىدە تۇرۇپ چامما ئاتقانتىم، تېخى

ئوغۇل باال دېگهن مانا شۇنداق بولىشى كېـرەك، شـۇنداققۇ،       !  ھه بهللى  —
اندىن یهنه بالىغـا   دېدى مهمتىلى ئهپهندى ھهمرالىرىغا قاراپ، ئ  —ئهپهندىلهر؟  

 سهن بـاتۇر بالىكهنـسهن، بىـز تونۇشـۇپ قویـایلى، مېنىـڭ ئىـسمىم           —قاراپ،  
  . دەپ سورىدى—مهمتىلى، سېنىڭ ئىسمىڭ نېمه؟

  . ئېتىممۇ؟ ئېتىم سۇالیمان—
  دېدى مهمتېلى ئهپهندى سۇالیماننىڭ — ھه، مانا تونۇشۇپمۇ قالدۇق، —

زگه قېیىقچىنــى تېپىــپ  ســۇالیمان، بىــ—بېــشىنى ســىلىغاچ كېتىۋېتىــپ، 
  بېرەلهمسهن؟

  . مېنىڭ دادامنىڭ قېیىقى بار ـ  یا، ئاشهدە بىژ قولتۇققا باغالغلىق—
!  دە- شۇنداقمۇ؟ بىزنىڭ ئۇچرىشىشىمىز خاسىیهتلىك بولغان ئىكهن —

ــۇ كىچىــك دوســتىمىز     ــۇرادەرلهر، ئهمــدى ب ســهپىرىمىزنىڭ ئالــدى یاراشــتى، ب
  قمۇ سۇالیمان؟دادىسىغا تونۇشتۇرۇپ قویىدۇ، شۇندا

  . دېدى سۇالیمان قهتئىیلىك بىلهن— ھهئه، —
   داداڭنىڭ ئىسمى نېمه؟—
  . تۇداخۇن—

ئـۇ ھهتتـا    . باال بىردەمدىال بۇ ئىللىق تاغىلىرى بىلهن چىقىشىپ قالـدى        
تهۋپىقنىڭ دورا سومكىسىنى كۆتۈرۈشۈپ بهرمهكچىمۇ بولدى، بىراق مهمتىلى 

  .قىلدىئهپهندى ئۇنىڭغا رەھمهت ئېیتىپ  رەت 
  دېدى ئۇ مېھرىبانلىق بىلهن، — سهن بۇنى كۆتۈرەلمهیسهن، ئوغلۇم، —

ــسىنى بهردى،      ــول سومكىـ ــۈن قـ ــۆڭلى ئۈچـ ــڭ كـ ــدىن بالىنىـ ــۇنى —ئانـ  بـ
  .كۆتىرىۋالساڭمۇ چوڭ یاردەم قىلغان بولىسهن
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  .باال سومكىنى ئېلىپ ئۆزىنى چوڭ بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلىدى
ــدا ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن ك  ــۇ چاغ ــدىنىڭ  ب ــانالر مهمتىلــى ئهپهن ېلىۋاتق

.  بىـرىگه قـاراپ كۈلۈشـۈپ قویـدى      -چىقىشقاقلىقىدىن ھهۋەسلهنگهندەك، بىر  
  :توختاجى ئهخمهت ئهپهندىگه قاراپ

ئـۇ خـۇددى ئـون    .  تهۋپىققه ھهم ھهۋەس قىلىمهن، ھهم ھهیران قالىمهن  —
  تــۈرمىلهرنى-نهچــچه بــالىلىق ئائىلىنىــڭ ئاتىــسىدەك، یانچۇقىــدىن تــاتلىق

ئهگهر مهنمـۇ بالىالرغـا     . خهق بىلهن بىردەمدىال چىقىشىپ كېتىـدۇ     . ئۈزمهیدۇ
 دە، قاچىـدۇ، یهنىـال دوسـت بولـۇپ     - تـۈرۈملهرنى بهرسـهم ئـۇالر ئالىـدۇ       -تاتلىق

مهنغـۇ ئـاتىقى  چىققـان باینىـڭ ئـوغلىمهن، دەپ چوڭچىلىقمـۇ       . قااللمـایمهن 
ۇرراق كۆرىـدىغان   قىلمایمهن، شۇنداقتىمۇ قىیاسىمچه كىشىلهر مېنـى تهكهبـ       

 دە، ئۇنى ماڭا قارىغانـدا      -تهۋپىق بولسا تامامهن باشقىچه ئادەمكهن    ... ئوخشایدۇ
ئوبدانراق چۈشىنىال ھهقىچان، مهن دېگهن سىلهرگه تېخى یېقىندىال قوشۇلۇپ 
قالغـان ئــادەم، بىــراق مۇناسـىۋىتىمىز ئــادەتتىكى سهپهرداشــلىقىتىن ئۆتــۈپ،   

لـۇپ كهتتـۇق، بۇمـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ      نهچچه یىللىق قهدىناسـالردىن بو    
ــېمه خىــسلهت    ــۇ ئادەمــدە ن ئاللىقانــداق ســىرلىق كۈچىــدىن بولغــان گهپ، ب

  بارىكى؟
ئهخمهد ئهپهندى ئویچان كۈلۈمسىسرەپ، قویـۇق قاشـلىرىنى ھېمرىتىـپ       

  :قویۇپ
 ئۇنىڭ قهلبى پـاكىز، نـاتلىقلىق سـهنئىتى ھهممىـدىن كـارامهت، ئـۇ             —

. دېـدى ― ەكلىكنـى ناھـایىتى ئوبـدان بىلىـدۇ،     كىمگه قانـداق سـۆزلهش كېر    
بۇ چاغـدا مهمتىلـى    . ئىككىسى دوستىغا ھهۋەس بىلهن قاراپ جىم مېڭىشتى      

  :ئهپهندى سۇالیمان بىلهن پاراڭلىشىپ كېتىۋاتاتتى
   مهكتهپته ئوقۇمسهن؟—
  . سۇالیمان بېشىنى چایقىدى—
   مهھهللهڭالردا مهكتهپ یوقمۇ؟—
. الم باال ئوقۇتىدۇ، مهن ئۇ یهرگه بارمهیمهن مىچىتنىڭ یېنىدا تاتۇق مول—

  .دادام ئهۋەتمهیدۇ
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   ئۆیۈڭالردا سهندىن چوڭالر بارمۇ؟—
 یوق، ئۆلۈپ كېتىپـتىكهن، ھـازىر ھهممىـسىدىن مهن چـوڭ، ئىككـى            —

  .ئۇكام بار
ھویلىالرنىـڭ پاكـار تاملىرىـدىن یېـزىلقالر یـات مېھمانالرغـا قىــزىقىش،       

كىچىـك بـالىالر   . لغان كۆز نۇرىدا قارىشاتتىقورقۇش، ھهیران قېلىش بىلهن تو   
بولــسا مېھمــانالر بىــلهن بىلــله كېلىــشىۋاتقان ســۇالیماننى كــۆرۈپ ئۇنىڭغــا  
تارلىقى كهلگهندەك بولـۇپ، ئانىلىرىنىـڭ توسـقىنىغا قارىمـاي ھـویلىالردىن             

ســـۇالیمان . یـــۈگرەپ چىقىـــپ، مېھمـــانالر بىـــلهن قاتارلىـــشىپ مېڭىـــشتى
ردىن مارىـشىۋاتقان  چوڭالرغـا قـاراپ قویـۇپ، مهغـرۇر        تهڭتۇشلىرىغا ۋە ھویلىال  

ئۇ دوستلىرىنىڭ تېخىمـۇ تـارلىقىنى كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن قولىـدىكى           . ماڭاتتى
بهزىدە بالىالرغـا   . خۇرۇم سومكىنى ئهتهي ئۇ قولىدىن بۇ قولغا یۆتكهپ قویاتتى        

  .قىزغىنىش تۇیغۇسىدا ھۆرپىیىپ قویاتتى
 سـىلهرنىڭ ئـۆیگه بارغانـدا مهن       —  مهیلى، بىلـله ماڭـسۇن، ئوغلـۇم،       —

  .ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى مېھمان قىلىمهن
باشقا بالىالر بۇ چىرایلىق بـۇرۇت قویغـان مېھرىـۋان كىـشىنىڭ سـۆزىنى       

مۇالزىم یىگىـتلهر بـالىالر    . ئاڭالپ، یۈرەكلىنىپ تېخىمۇ یېقىنراق مېڭىشتى    
اپ  بــۇنى ســور-توختــاجىمۇ  ئــۇالردىن ئــۇنى . بىــلهن چاخچاقلىــشىپ ماڭــدى

 - چـاڭ بىـلهن باسـقان یـۈز    -پهقهت ئهخمهد ئهپهندىال بالىالرنىـڭ توپـا     . قویاتتى
 جـۇل كىیىملىـرىگه قـاراپ، بهتتـام بىرنهرسـىنى یۇتىۋاتقانـدەك             -كۆزىگه جۇل 

  .تۈپرىكىنى یۈتۈپ قویۇپ جىم ماڭاتتى
ئۇالر سۇالیماننىڭ ئۆیىگه یېتىـپ كهلگهنـدە ئهگىـشىپ كهلـگهن بـالىالر             

ــاش ئ  ــشتى  ســۇالیماننىڭ ب ــدە قېلى ــلهن دەرۋازا تۈۋى ــشى بى ــۇالیمان . ېغىتى س
ئۇالرنىڭ ئهڭ ئـاۋۋال كـۆرگىنى      . مېھمانالرنى باشالپ ھویلىغا كىرىپ كهلدى    

ھویال سۇپىسىدا یىغىالۋاتقان بهش یاشالردىكى قىز  ۋە ئۇنى بهزلهۋاتقان ئایـال          
ئــۈچ . خوجــایىن ئایــال مېھمــانالرنى كــۆرۈپ تېڭىرقــاپ تــۇرۇپ قالــدى . بولــدى

شۇڭا بـۇ ئایـالمۇ   . للىق یېغىلىق كىشلهرنى خۈدۈكچان قىلىپ قویغانىدى یى
بىـراق،  . دەسلهپ یوچۇن مېھمانالرنىڭ كىرىپ كهلگىنىدىن قورقـۇپ كهتتـى     
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 خۇرام كېلىۋاتقان ئوغلىنى كۆرۈپ، كۆڭلى سهل -مېھمانالرنىڭ ئالدىدا خۇشال
الرغا قاراشـقا   یىغالۋاتقان قىزچاقمۇ یىغىسىنى توختۇتۇپ بو    . ئارامىغا  چۈشتى  

  .باشلىغانىدى
 دېــدى —  ئاشــۇ یىغالڭغــۇ مېنىــڭ كىچىــك ئۇكــام، ئېتــى تهلهیقىــز، —

  .سۇالیمان
  .بۇ گهپ ئانىنىمۇ، تهلهیقىزنىمۇ ھهیران قالدۇردى

 دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى سـۇپىغا     — ئهسساالمۇ ئهلهیكـۇم، تۇققـانالر      —
  .یېقىن كهلگهندە ساھىپخانغا ساالم قىلىپ

ن ئۆزىنى دالـدىغا ئېلىـشنى یـاكى تۇرۇۋېرىـشنى بىلـمهي            بۇ مېھمانالردى 
تېڭىرقاپ ئىشىك تۈۋىدە تۇرۇپ قالغان ئایـال  سـاالمنى ئىلىـك ئېلىـپ بـاش         

  :لىڭشىتتى ۋە
  . دېدى، بىر خىل چهكلىگۈچى ئاھاڭدا—...  ئۆیدە ئهكىشى یوق—
بىـــز ســـۇالیمان بىـــلهن یـــول ئۈســـتىدە دوستلىـــشىپ قالـــدۇق،       ― 

ز سۇالیماننىڭ ئانىسى بولىسىزغۇ دەیمهن؟ ـــــ دەپ  یېڭىلىشمىسام یهڭگىمى 
سـورىدى مهمتىلـى ئهپهنـدى قىلـچه تارتىنىـپ تۇرمـاي، بىـر خىـل ئىــشهنچكه         

بىــز تۇرداخۇنكامغــا  ― تولغــان تهلهپپــۇزدا ئــۆزىنى ئهركىــن، ئــازادە تۇتــۇپ،      
  .ھاجىتىمىز چۈشۈپ كېلىۋاتاتتۇق

، بىـر پىیـاال چـاي      ۋایهي، ئېسىم قۇرسۇن، ئـۆیگه كىرىشـسىلىیا      ... ھه،  ― 
  ...قۇیاي

رەخــمهت یهڭــگه، بىــز مۇشــۇ ســۇپىدىال ئولتــۇرایلى، ســۇالیمان بىزنــى   ― 
ــدى   ــاقچى بولغانىـ ــتۇرۇپ قویمـ ــلهن  تونۇشـ ــام بىـ ــا . تۇرداخۇنكـ ــز كاچۇڭغـ بىـ

  .ئۆتمهكچىدۇق
ئوبدان بوپتۇ، دادىسى بىر یاققا كهتكهنىدى، كېلىدىغان ۋاقتىمۇ بولۇپ ― 

ئولتۇرۇشـۇپ تۇرۇشـسىال،ــــ دېـدى ئایـال سـۇپىغا          خاپا بوممـاي بىـردەم      . قالدى
. كېگىز سېلىپ، ئاندىن مېھمانالرنىڭ ئۇنىمىغىنىغا قویماي كۆرپه سېلىپ        

  :بۇ چاغدا توختاجى مۇالزىم یىگىتلهرگه پىچىرالپ
یىكهنـداز  -قانداق، مهمتىلى ئهپهنـدى بولـسىال بىـزگه ھهر یهردە كـۆرپه          ― 
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دېـدى  ― دەمنىـڭ ئـۆیى ئۆزىنىڭكىـدەك،     ئۇنىڭغا ھهممه ئا  . ئۈستىدە ئورۇن بار  
  .چاخچاق قىلىپ

. راستىنال، ئۇ قالتىس ئادەمكهن، نهچچه كۈننىڭیـاقى كۆرىـۋاتىمىز ـ یـا    ― 
  ...ئۇ نورۇز دەپ بىردەمدىال یۇرتنى قىزىتىۋەتمىدىما ①ائاقتامد

توختاجىمۇ ئاقتامـدا بولغـان نـورۇز پائـالىیىتىنى ئهسـلهپ، ۋۇجـۇدى قایتـا          
دەل نــورۇز كۈنلىرىــدە مۇشــۇ یېزىغــا یېتىــپ . پ كهتتــىھایاجانــدىن قىزىــشى

كهلـگهن یولـۇچىالر، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ تهشـكىللهش تـاالنتىنى جــانلىق       
ــران قالغانىــدى   ــیهت ئۈســتىدە كــۆرۈپ ھهی ــا   : ئهمهلى ــاتونۇش مۇھىتت ــۇ ن ــۇ ب ئ

بىردەمدىال كىشىلهر بىلهن تونۇشۇپال قالماي، بىر قانچه سـازەندىنى تـاپتۇرۇپ            
ــۆ  ــپ، ئ ــق     كېلى ــچه یىللى ــر نهچ ــپ، بى ــاز چېلى ــلهن س ــالمچىلىق بى زى باش

نچى ۋە كىشىلهر ئۇزاققىچه ئۇنتالمىغۇدەك بىر ۇیېغىلىقتىن كېیىن بۇ یهردە ت
یېزىـدىن خوشلىـشىپ چىققانلىرىـدا بىـر     . نورۇز كېچىلىكى ئۇیۇشتۇرغانىدى 

ــاس       ــۇددى قهدىن ــدا، خ ــان ھال ــاش ئالغ ــۆزلىرىگه ی ــالىالر ۋە یاشــالر ك ــۇنچه ب م
  ...ىدىن ئایرىلىۋاتقاندەك ئۇزىتىپ قېلىشقانىدىئادىم

ئۇالر ئولتۇرۇشقاندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى بایا ئۆزلىرىگه ئهگىـشىپ      
ئــۇ قارىشىــسىغا كېلىــپ ئولتۇرغــان  . كېلىۋاتقــان بــالىالرنى ئېــسىگه ئالــدى 

  :سۇالیمانغا
ئوغلۇم، بىز یالغانچى بولۇپ قالغىلى تاس قاپتۇق ئهمهسـمۇ، بـۇ یهردە          ― 

یۈگـۈر،  . لىالرنىڭ ھهممسىنى مېھمـان قىلىـشقا ۋەدە بهرگهن ئهمهسـمىدۇق        با
  .بېرىپ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى باشالپ كىر،ــــ دېدى

ــقىنى     ــشىپ تۇرۇشــ ــدە چۇۋۋۇلدىــ ــسى دەرۋازا تۈۋىــ ــڭ جىمىــ  بالىالرنىــ
 بىرىنـى  -شۇڭا ئـۇالر ھایـال بولمـایال بىـر       . ھویلىدىكىلهرگه ئاڭلىنىپ تۇراتتى  

مهمتىلــى ئهپهنــدى بالىالرغــا قــاراپ . ن ھالــدا كىرىــشتىئالـدىغا ئىتتىرىــشكه 
  :كۈلۈمسىرە تۇرۇپ

كهچۈرۈڭالر، بـالىلىرىم، مهن سـىلهرگه سـۇالیماننىڭ ئـۆیىگه بارغانـدا            ― 

                                            
  .ئا― پوسكامغا تهۋە یېزىالردىن بىرى، ― ئاقتام   ①
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مېھمان قىلىمهن، دەپ ۋەدە بېرىپ قویۇپ، ئېـسىمدىن چىقىرىـپ قـویغىلى            
ــراق كــېلىڭالر،    ــاپتىمهن، كــېلىڭالر، یېقىنــراق كــېلىڭالر، یېقىن  ―تــاس ق
ــپ بهردى،      ــۈت  تارقىتى ــسىگه كهمپ ــڭ ھهممى ــدى ئۇالرنى ــى ئهپهن ― مهمتىل
― سىلهرنى مانا شۇنچىلىكال مېھمان قىلىمهن، ئاز بولسىمۇ مېنىڭ كۆڭلۈم،

ــلهن    ــلىرى بىـ ــا تهڭتۈشـ ــلهن، گویـ ــتایىدىللىق بىـ ــدى ئهسـ مهمتىلـــى ئهپهنـ
پ بالىالر بولسا بـۇ كىـشىنى چاپـسانال یـاقتۇرۇ        . سۆزلىشىۋاتقاندەك سۆزلهیتتى 

ــشقانىدى ــگهن    . قېلى ــدۇر چــوڭ ئۇكىــسىنى تېپىــپ كهل ــدا قایاقتىن ــۇ  چاغ ب
  .سۇالیمان، ئۇنى مېھمانالرنىڭ ئالدىغا باشالپ كهلدى

  .بۇ مېنىڭ چوڭ ئۇكام، ھهمراجان، ــــ دېدى سۇالیمان― 
ــدى   ــى ئهپهنـ ــاراپ،   8 -7مهمتىلـ ــا قـ ــۇ بالىغـ ــسىدىكى  بـ ــالر چامىـ   یاشـ

ئۇنىڭ خىیال ئىكرانىدا شـهمهیدە  . دىقىلىپ قال“ شۈر”نىمىشكىدۇر یۈرىكى   
ئـوغلى ھهققىـدىكى خىیـال ئـۇنى     . قالغان ئوغلى ئابدۇسهمهد پهیدا بولغانىدى  

چـۆچهككه، ئانــدىن شــهمهیگه ئېلىــپ كېتىــپ، ئایــالى ســهرۋەرنىڭ جاپــاكهش،  
ئهمما ئۇ دەرھالال ئازابلىق ... قهیسهر سىماسى كۆز ئالدىدا جانلىنىشقا باشلىدى

. ىن نېرى قىلىپ،كۆز ئالدىدىكى رىیاللىققا قایتىپ كهلـدى       خىیالالرنى ئۆزىد 
ئۇ ھهمراجانغىمۇ كهمپۈت تۇتقۇزۇپ قویدى ۋە ئۇنىڭ قهیهردىدۇر توپىدا ئوینـاپ        

  :مهینهت قىلىۋەتكهن باش كۆزىنى كۆرسىتىپ
 قارا، سـېنى، توپىـدا ئوینىـساڭ كېـسهل بولـۇپ قالمامـسهن، كىـیىم ـ         —

ــۇ،   ــۇپ كېتىپت ــوپكېچىڭىمــۇ پاســكىنا بول ــۇنداق   - چ ــۇ ش ــاال تۇرۇپم ــوڭ ب  چ
ئابدۇسـهمهد  ”.  دېـدى ۋە یهنه ئـوغلى یادىغـا یهتتـى      —بهڭۋاشلىق قىلـدىڭمۇ؟    

 ئامان بولغان   -ئهگهر ئۇ تىچ  ... یىلى،-1927توشقان یىلى تۇغۇلغان، بۇ دېمهك      
ئۇ یهنه خىیالىدىن ئۆزىنى تارتىپ، “ ...بولسا مۇشۇ بالىچىلىك بولۇپ قالغاندۇر

نىغا یېقىنراق كهلتۈردى ۋە ئۇنىڭ باغلىشىپ كهتكهن شـاپاق       ھهمراجاننى یې 
بـۇنى كـۆرۈپ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ      . بـاال یاپمـا تـاز ئىـدى       . دوپپىسىنى ئالدى 

قىزىللىق كهتمهیدىغان یۈزىدە بىر یېرى چىدىغۇسـىز ئاغرىۋاتقانـدەك ئىپـادە           
تىمىز،  بىز بالىالرنى مۇشـۇنداق تاشـلىۋې  —ئۇ توختاجىغا قاراپ، . پهیدا بولدى 

قىسقىـسى ھهمـمه    . مۇھىتىمىزمۇ مۇشۇنداق كېسهللهرگه مۇۋاپىـق كېلىـدۇ      
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نهرسه مهدەنىیهتكه باغلىق، مىللهتنى ھهم مهنىۋىي جهھهتتىن، ھهم جىسمانى 
 ئـۇ توختـاجى بىـلهن    —جهھهتتىن سۈپهتلىك قىلىشقا تىرىـشماي بولمایـدۇ،    

ــدى،    ــدىگه قارىتىــپ داۋام قىل ــا مۇشــۇنداق  —ئهخــمهد ئهپهن ــسهلنىڭ  مان كې
یــۇرتىمىزدا كــۆپلىكىنى نهزەردە تۇتــۇپ ئهڭ یېڭــى رىتــسىپالرنى ۋە دورىالرنــى 

  .مانا قاراڭ، ھهر مهنزىلدە ماڭا خىزمهت چىقىپال تۇرىۋاتىدۇ. ئالغاچ كهلگهنىدىم
توختاجى بىلهن ئهخمهد ئهپهندىمۇ بالىنىـڭ بېـشىغا ئېچىـنىش نهزەرىـدە             

 ھهۋىـسى كهلگهنـدەك، مهمتىلـى     ئۇالر دوسـتىنىڭ قابىللىقىغـا    . قاراپ قویدى 
  .ئهپهندىگىمۇ قاراپ قویۇشتى

تهۋپىقنىڭ قولىدىن كهلمهیدىغان ئىشمۇ یوق، بار بولـسىمۇ بهرىبىـر           —
  .ئۇزاق قېچىپ قۇتۇاللمایدۇ، ــــ دېدى توختاجى كۈلۈمسىرەپ

 ئهپهندى، مهن دېگهن تىۋىپنىڭ بالىسى، چهتئهلگه چىقىشنىڭ ئالدىدا —
مانا ئهمدى غهرپ تىبابىتى بىلهن .   تىۋىپلىكمۇ قىلغاندادامغا یاردەملىشىپ
 دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلـۈپ، ئانـدىن سـۇالیمانغا ،    —ئازراق تونۇشۇم، شۇ،    

  . ئاپاڭ قېنى ئوغلۇم؟ ــــ دەپ سورىدى—
 دېــدى ســۇالیمان مــاختىنىش — ئانــام ســىلهرگه چــاي قاینىتىۋاتىــدۇ، —
  .ئاھاڭىدا
 دېدى مهمتىلى ئهپهندى كـۆڭلى      —! ىقى ئىھ، ئۇیغۇر مېھمان دوستل    —

ئۇنـداق بولـسا تېخىمـۇ یاخـشى بوپتـۇ بـار، ئوغلـۇم، ئاپـاڭ              —ئىرىگهن ھالدا،   
  .چۆگۈننى كۆتۈرۈپال چىقسۇن

  :ئۇ ھهیرانلىق بىلهن. ساھىبىخان ئایال چاپسانال بوسۇغىدا پهیدا بولدى
  . دېدى—چاي تېخى قاینىمىغان ـ  یا؟ ...  ما باال—
پ چىقىۋېرىــڭ، دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىللىقلىــق  مهیلــى ئېلىــ—
ــلهن ــیىن،    . بى ــدىن كې ــپ چىققان ــۈننى ئېلى ــاھىبخان چۆگ ــاي  —س ــز چ  بى

ــلهن    ــسىغان ســـۇ بىـ ــىز شـــۇ ئىسـ ــز، یهڭـــگه، سـ ئىچمىـــسهكمۇ رەنجىمهیمىـ
  .ھهمراجاننىڭ بېشىنى یۇیىۋەتسىڭىزكهن، ــــ  دېدى

الپچا ئېلىپ ئایال یهنىال ھېچنىمىنى چۈشهنمىگهن بولسىمۇ، لېكىن چى  
چىقىــپ، ھهمراجــاننى ئېڭىــشتۈرۈپ تــۇرۇپ بېــشىنى یویۇشــقا باشــلىدى ھهم  
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بالىنىڭ تاز بولۇپ قېلىـشى قایـسى بىـر سـاتراچنىڭ ئهسـكى ئۇستۇرسـىدىن        
یۇققانلىقى، ساقایتىش ئۈچۈن قىلمىغان سهۋەبى قالمىغـان بولـسىمۇ یهنىـال         

  .بىر خىل تۇرىۋاتقانلىقىنى سۆزلىدى
قىــڭ، مهینهتچىلىــك ھهرخىــل كېــسهللىكلهرنىڭ  بــالىنى پــاكىزە بې—

ــپ،  —سهۋەبچىـــسى،  ــسىنى ئېچىـ ــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى دورا سومكىـ   دېـ
ئاندىن .  دېزىنفىكسىیه قىلىنغان پاختا ئېلىپ ھهمراجاننىڭ بېشىنى سۈرتتى

پاختــا بىــلهن پهلكــۈچ یاســاپ، دورا بوتۇلكىــسىدىكى  مهلــھهم دور ىغــا مىــلهپ   
  . چېپىشقا باشلىدى

هلسىله، مهن مىلهپ بېرەي، دېدى توختاجى بوتـۇلكىنى ئېلىـپ،           ئهپك —
  .   یاردەمچى بوالالمدىمكىن—

ئۇالر بىرلىكته ھهمراجاننىـڭ  بېـشىغا قویـۇقلىقى یـۇقىرى بولغـان ئـاق            
رەڭلىــك مهلھهمنــى چېپىــپ بولغانــدىن كېــیىن مهمتىلــى ئهپهنــدى ئانىغــا   

  :تاپىالپ
ۇ، دەیـدىغان ئېتىقـاد بـار،     بىزدە دورا ئـاچچىق بولـسا شـىپالىق بولىـد          — 

مهن . یهڭگه، بۇ دورىمۇ بالىنىڭ بېشىنى ئېچىشتۇرىدۇ، لېكىن شـىپا قىلىـدۇ           
سىزگه دورىدىن ئـازراق بېرىـپ كېـتهي، سـىز ئـۆزىڭىز ئىسـسىق  سـۇ بىـلهن            

 پات یۇیۇپ بېرىڭ، پاكىز تۇتۇڭ، توپىدا ئوینىمىـسۇن،     -بالىنىڭ بېشىنى پات    
  .ــــ  دېدى

پۈرۈشتۈرۈشكه باشلىۋىدى، مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ     ھهمراجان چىرایىنى   
  :بېشى ئېیچىشىۋاتقانلىقىنى بىلىپ مهدەت بهردى

 ئوغۇل باال دېگهن بۇنچىلىك ئاغرىققـا چىـدالمامتى، قانـداق، بـالىالر؟         —
  —دورىنىـڭ ئاچچىقىغـا چىـدىمىغان ئــادەم سـاقایمایدۇ، چىـدىغىن، ئوغلــۇم،      

  بـۇنى یۇیىۋېتىـڭ، بهكـال    —تىپ، ئانىغـا ئۇنىـڭ دوپپىـسىنى كۆرسـى    . دېـدى 
بۇنىڭدا كېسهل مىكروبـى بولىـشى چوقـۇم، بۇنىڭـدىن      . كىرلىشىپ كېتىپتۇ 

بالىالرنى یاخشى ئاسراش كېرەك، . كېیىن بېشىمۇ، دوپپىسىمۇ پاكىز بولسۇن
  .توق بېقىشال كۆیۈنگهنلىك بولمایدۇ

لىپ كۆزى پاكىز یۇیۇلغان ھهمراجان مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یېنىغا كې-یۈز
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ئۇ ئهڭ یېقىملىق كىشىنىڭ كۆیۈنىشىگه بىۋاسته ئېرىشكىنى . ئولتۇرىۋالدى
ئۇنىڭدا ساقىیىش ئىستىكى كۈچلۈك بولغاچقا . ئۈچۈن ئۆزىنى مهغرۇر تۇتاتتى

. ئـادەمگه كۈچلـۈك مـۇھهببىتى  قوزغالغانىـدى       “  خـۇدا ئهۋەتـكهن   ”یېنىدىكى  
بۇ . ېلىپ تىلالیتتىدېگهن ئهیىپىنى تىلغا ئ“ تاز”چۈنكى ئۇنى تهڭتۈشلىرى    

ــدا قىلغانىــدى   ــازاپلىق جــاراھهت پهی ــۇ مهمتىلــى . ئۇنىــڭ ســهبى قهلبىــدە ئ ئ
ــزغىنىش تۇیغۇســى      ــان، قى ــان ھام ــشىپ ئولتۇرغ ــا جایلى ــدىنىڭ یېنىغ ئهپهن

 -قوزغالغان  تهلهیقىز ئهخمهد ئهپهنـدىنىڭ قۇچىقىـدىن قوپـۇپ كېلىـپ تـوپ            
  . الدىتوغرا ئاشۇ مېھرىبان تاغىسىنىڭ قۇچىقىدا ئولتۇرىۋ

دادام ”سۇپىنىڭ ئـۇ تهرىپىـدە تهڭتۈشـلىرى  بىـلهن ئولتۇرغـان سـۇالیمان          
 یاشــالر چامىــسىدىكى   45دېگهنــدەكال، تــاالدىن   . دەپ توۋلىــۋەتتى “ كهلــدى

ئـۇ ئـۆز   . چاساقال، یۈزلىرى قىزىـل، تهمـبهل بىـر ئـادەم كىرىـپ كېلىۋاتتـاتتى             
ن مېھمانالرنى كۆرۈپ ھویلىسىدا بىرمۇنچه بالىالر بىلهن بىلله ئولتۇرغان یوچۇ

قىزى تهلهیقىز كىچىك بـۇرۇت قویغـان مېھماننىـڭ قۇچىقىـدا     . ھهیران قالدى 
ــۇراتتى ــسىلىپ    . ئولت ــدا  قى ــڭ ئارىلىقى ــسا ئىككــى مېھماننى ھهمراجــان بول
. بالىالرنىڭ بۇنـداق ئولتۇرىـشىدا ئهڭ یـېقىن تۇغقـانلىق بارىـدى         . ئولتۇراتتى

مــانالر  بىــلهن ئارىلىــشىپ كونــا  مهھهللىنىــڭ  بــالىلىرى  بولــسا باشــقا مېھ 
بۇنى كۆرگهن تۇداخۇن بالىالرنىڭ سـهبى قهلبـى   . قهدىناسالردەك ئولتۇرىشاتتى 

  .تونىغاندىكىن بۇالر چوقۇم یاخشى ئادەملهركهن دېگهن ئىشهنچكه كهلگهنىدى
ــتى ۋە      ــكه قاراشـ ــۇ تهرەپـ ــانالر ئـ ــاڭالپال مېھمـ ــاۋازىنى ئـ ــۇالیماننىڭ ئـ سـ

ئالدىراپ یېتىـپ كهلـگهن تۇداخـۇن ئۇالرغـا         . لدىئورۇنلىرىدىن تۇرۇشقا تهمشه  
  :ھۆرمهت بىلدۈرۈپ

بىرلهپ - قوزغىلىشمىسىال، ئولتۇرىۋېرىشسىله، دېدى ۋە ئۇالر بىلهن بىر—
 ئانىـسى،   —ئاندىن ئـۆي ئىچىـگه قـاراپ توۋلىـدى،          . قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى  

.  دەپ سورىدى —ھوي، ئانىسى،ــــ سۇالیمانغا قاراپ ئاناڭ قایاققا یوقالدى ـ  یا؟ 
بۇ چاغدا ساھىپخان ئایال ئاشخانا ئۆیدىن ئالـدىراپ چىقىـپ كهلـدى، تۇداخـۇن              

  .ئۇنىڭغا، ــــ مېھمانالرغا داستىخانا سالماي نىمه قىلىپ یۈرىسهن؟ ــــ  دېدى
...   دېدى ئایال، ماۋۇ بالىنىڭ بېـشىنى — ساالي دەپ چاي قۇیغان شۇ،    —
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نىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغان ھهمراجـاننى      ئۇ مهمتىلى ئهپهندى بىلهن توختاجى     —
  دەپ —  یهنه چاي قۇیدۇم، ئـاز قالـدى،   —ئاندىن، . كۆرسىتىپ توختاپ قالدى  

  . قویدىپقوشۇ
تۇداخۇن ئوغلىنىڭ بېشىغا دورا چېپىلغـانلىقىنى كـۆرۈپ، كهلگهنلهرنـى     

بـۇ چاغـدا   .  بولـسا كېـرەك دېـگهن ئویغىمـۇ كهلـدى     ئهمچىـسى  ①پهرەڭلهرنىـڭ 
  .ىسىغا قاراپ مهمنۇنىیهت بىلهن كۈلدىھهمراجانمۇ داد

  دەپ سورىدى تۇرداخۇن ئۆزىگه — ھهر بىر لىرىنى قهیهردىن سورایمىز؟ —
  . زور بېرىپ، سهل ئوڭایسىزالنغان ھالدا

  دەپ جاۋاپ بهردى مهمتىلى — بۇ ئۈچىمىز تۈركىیىدىن كېلىۋاتىمىز، —
اش، بـۇ ئىككـى     سىز بىـلهن ۋەتهنـد     —  ئهسلىمىز مۇشۇ یهردىن      —ئهپهندى،  

 تـاقىلىرىمىزنى   -بىـزگه یاردەملىـشىپ یـۈك     . یىگىت كۆكیاردىن كېلىۋاتىدۇ  
بایا بۇ مهھهللىگه كېلىپ سـۇالیمان بىـلهن تونۇشـۇپ          . كۆتۈرۈشۈپ بېرىۋاتىدۇ 

ئــۆزلىرىنى مــاالل قىلىــدىغان . قالــدۇق، ئــۇ بىزنــى بــۇ یهرگه باشــالپ كهلــدى 
  .ھاجىتىمىز بارىدى

سۇالیمان  دادىسىنىڭ قارىشىغا جاۋابهن .  قویدىتۇرداخۇن سۇالیمانغا قاراپ
ــاال  ”  ــدان ب ــۇنداق ئوب ــدىم، مهن ش ــۆزلىرىنى  “ مهن باشــالپ كهل ــدەك ك دېگهن

  .ئوینىتاتتى
  دېدى تۇرداخـۇن دوسـتانىلىق بىـلهن،      — ئوبدان بوپتۇ، ئوبدان بوپتۇ،      —

، ئهمدى، مۇشۇ ئۆیدە قونۇپ، ھادىقلىرىنى ئېلىشسىال. خىزمهتلهرىگه تهییارمهن
  .ئهته سهھهردە ئۆتكۈزۈپ قویاي

 یۇرتىمىزدىن ئایرىلغىلى ئۇزۇن بولدى، بىـر كـۈن بولـسىمۇ بـۇرۇنراق      —
  دېــدى —ئهمهســمۇ، “  تۇرمىغــان مېھماننىــڭ كهتكىنــى یاخــشى”. ماڭــایلى

  .مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈمسىرەپ
دېــدى    — ئىالجـى قىلىــپ بۈگــۈن دەریــادىن ئۆتــۈپ كېتهیلــى، ئاكــا،  —

  .پ قىستۇرۇپتوختاجىمۇ گه

                                            
  .  ئا—ئۇیغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئىلگىرى یاۋرۇپالىقالرنى پهرەڭ دەپ ئاتایتى -پهرەڭ  ①
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 جىــت ئولتــۇرۇپ، قېــشىدا -پهقهت ئهخــمهد  ئهپهنــدىال بىــر خىلــدا جىــم  
ئهمما ئۇنىڭ خىیـالى  . ئولتۇرغان بىر كىچىك قىزچاقنىڭ بېشىنى سىالیتتى    

مهمتىلى ئهپهندى ئهخمهد ئهپهندىنىڭ . بۇ یهردە ئهمهسلىكى بىلىنىپال تۇراتتى
 ئـویالپ كهتكىنىنـى     شۈكلهپ كهتكىـنىگه قـاراپ، ئۇنىـڭ شـۇتاپ نىمىلهرنـى          

  .قىیاس قىلدى
 ھازىرچه كېتىشنىڭ گېپىنى قىلىشىمىسىال، ھازىرچه سىلهر مېنىڭ —

  دېــدى تۇراداخــۇن داســتىخان ســېلىپ، چــاي   —ئىختىیارىمــدىكى مېھمــان، 
  .قویغاچ
ــۇرۇقال     — ــدىكىن ق ــت بوممىغان ــال مهچى ــشكهن ئىكهن ــۆیگه كېلى ــۇ ئ  ب

ېلىشسىال، ئۆیدىكىلهر  ھـاردۇق     ئاۋۋال ھاردۇقلىرىنى ئ  . چىقساق سهت تۇرىدۇ  
  .ئېشى ئهتسۇن، غورىگۈل بولسىمۇ ھهمداستىخان بولىلى، ئاندىن بىر گهپ بوال

 دېــدى توختــاجى كۆكیــارلىق ئىككــى  — كۆردىڭالرمــۇ، ئىنىلىــرىم، —
یىگىتكه بۇرۇلۇپ، مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن چېقىـشىپ،  مهمتىلـى ئهپهنـدى       

  .تونۇشتى، ئهمدى مېھمان بولماقچىجان بېقىشنى بىلهمدىكهن؟ بىردەمدىال 
  :مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ، دوستىنىڭ مۈرىسىگه نوقۇپ تۇرۇپ

ــۇر دېـــگهن  —  ئـــۆز مىللىتىنىڭىزنـــى چۈشهنمهمـــسىز، ئهپهنـــدى، ئۇیغـ
مېھماندوســتلۇقى،  رەھمىــدىللىكى، ئـــاقكۆكۈللىكى، ســاددىلىقى بىـــلهن    

  خاراكتىرلىندىغۇ؟
 — یا، -سىق چىراي ئادەمكهن  دېمىسىمۇ، مهمتىلى ئهپهندى بهك ئىس—

  .دېدى مۇالزىم یىگىتلهردىن بىرى
  نېمه دەیدىغاندۇ، ماۋۇ یىگتلهر، ئۇغۇ ھـازىر مېھماندوسـتلۇق، ئۇیغـۇر      —

 بــۇ ئــادەم — ①دېــگهن شــۇنداق بولمــامتى، ۋاھاكــازا، دېــدى، ھىندىــستاندىچۇ؟
  .بۇقالتىس كىشى . ئوردۇالر، ھىندىالر ئارىسىدىمۇ ئوخشاشال جان باقاالیدۇ

 زە، مهمتىلى ئهپهندى بىلهن بهك چېقىـشىدىكهن جۇمـا،          - توختاجكام   —

                                            
ئۇ چاغالردا ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئایرىلمىغانىدى . رسىتدۇۆھازىرقى پاكىستاننى ك  ①
  .  ئا—
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  .  دېدى دوپپىلىق یىگىت—
 دەپ كۈلدى مهمتىلـى ئهپهنـدى    — بۇنى چېقىشقان دېگىلى بوالمدۇ،   —

  قهشقهردە بىـر قېـرى دوختـۇر    —چىرایىدىن یېقىملىق تهبهسسۇم یاغدۇرۇپ،     
ئـۇ كىـشى مېنـى      .  دوسـتالردىن  بار، ئۆزى تۈركىیهلىك تۈرك، ئىككىمىـز جـان       

ئهسساالمۇ ” ئهگهر ھېلىمۇ ئېسهن بولسا ئۇ ماڭا . كۆرسه بولدى، یوپۇشۇپال ئالىدۇ
  .دېیىش ئورنىغا چاخچاق قىلىشنى باشالیدۇ“ ئهلهیكۇم

ئــــۇالر ســــاھىپخاننىڭ ئــــۆزلىرىنى قویىۋەتمهیــــدىغانلىقىنى ھــــېس     
  :قىلىشقاندىن كېیىن توختاجى دوستىدىن سورىدى

ۇرداخۇن ئاكامغا تۇتۇلدۇق، بۇ كىـشى بىزنـى قویـۇپ بهرگىـچه      ئهمدى ت —
  نىمه قىلىمىز، ئهپهندى؟

ــداق؟    — ــهم قان ــتۇرۇپ بهرس ــسىرت ئویۇش ــىلهرگه كون ــدى — مهن س   دې
ئۇنىـڭ كهیپـى چـاغلىقى بىلىنىـپ         . مهمتىلى ئهپهنـدى قىزغىنلىـق بىـلهن      

ۇالردىن بـ .   مهن كونسىرتنى مۇشۇ بالىالر بىـلهن بىلـله قـویىمهن      —تۇراتتى،  
شۇنداق بىر خـور ئـۆمىكى تهشـكىللهیكى، ئـۇالر بـۇ خـورنى ئـۇزاققىچه ئوقـۇپ                

دېــسهم ـ دېمىــسهم  ئۇیغــۇر دېگهننىــڭ ئۆیىــدىن بىــرەر    . یۈرىــدىغان بولــسۇن
ــدۇ  ــار،  . چــالغۇدەك نهرســه تېپىلمــاي قالمای تۇرداخۇنكامنىــڭ ئۆیىــدە چوقــۇم ب

 بىـلهن شـۇنداق    مهمتىلى ئهپهنـدى ئىـشهنچ    —بولمىسا قوشنىسىڭكىدە بار،    
  ئهگهر پىیانىنوسـىمنى ھىندىـستاندىكى ئـوردۇ دوسـتۇمغا تاشـالپ           —دېدى،  

  .كهلمىگهن بولسامغۇ ھېچنهرسىگه ھاجىتىم چۈشمهیتى
  .توختاجى سوئال نهزىرىدە ساھىپخانىغا قارىدى...  خوش؟ —
  ئۆیــدە ســاز یــوق، ئهممــا  — راســتىنال خىجىلــمهن، دېــدى تۇرادخــۇن، —

ــۇ شــۇنداق  دەپــال بــۇ چىقىــشقاق  . چى، ســوراپ كىــرەيقوشــىنىمىز تهمبــۇر ئ
مېھمانالرنىڭ كۆڭلىنى ئالىدىغان یاخشى پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قویمـاي         

  .دېگهندەك ئىتتىك چىقىپ كهتتى
 ئاقتامدا كۆردۇققۇ سىلىنىڭ كارامهتلىرىنى، خور ئۆمىكى تهشكىللهش —

ــانچه بهك تهس ئىــش ئهمهســكهن   ــا . دېــگهن ســىلىگه ئ ــانىنونى ســىلى بای پىئ
ھىندىستاندا تاشالپ كهلمىگهن بولـسام دەیـال، تـوۋا دېـسىله، ئاشـۇ تـاغالردىن        
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ــڭ        ــگهن جاھاننى ــاغلىرى دې ــاراقۇرۇم ت ــال ـ ھه؟ ق ــۈزەتتىم دېمهی ــداق ئۆتك قان
ــاجى گېپىنىــڭ  —... ئۆگزىــسىغۇ؟ شــۇ كېلهڭــسىز نهرســىلىرىنى ـ زە      توخت

ــورىدى،    ــپ س ــسىنى ئۆزگهرتى ــور  —تېمى ــى ئ ــزگه نىمىلهرن ــرىال،  بى ۇنالپ بې
ــدى؟  ــرگىچه كــۈنتهرتىپنى     —ئهپهن ــاجى ســاھىپخان كى   دەپ ســورىدى توخت

  . بېكىتىشىۋالماقچى بولغاندەك
.   مهن بۇ ئوماق  بالىالرغا بىر ناخشا ئۈگىتىپ قویساممىكىن دەیمهن           —

  قانداق، ئۈگىنهمسىلهر؟
  . دەپ چوقان سالدى بالىالر—!  ئۈگىنىمىز—

ــا   ــا ق ــدى ئۇالرغ ــڭ ئۆســۈپ  مهمتىلــى ئهپهن ــۇ بالىالرنى ــتىلىش -راپ، ب  یې
شــارائىتىنىڭ ناچــارلىقى، تهربىیىلهشــنىڭمۇ ئهقىلــغه مۇۋاپىــق ئهمهســلىكى  

ئۇ بۇ بالىالرغا ئۈگهتمهكچى بولىۋاتقان ناخشىسىنىڭ      . ھهققىدە ئویالپ كهتتى  
ئاھاڭىنى چېگرىدىن ئۆتكهندىال  تۈنجى تـاغلىق یېزىـدىكى بىـر تـۈپ بالىغـا                

كۆكیاردا ئۇنى شۇ یهرلىك بالىالرغا ئۈگىتىپ قویۇشنى . ىدىقاراپ ئىجاد قىلغان
ــسىمۇ، مۇزىكىــسى پىــشمىغانىدى  ــۇ بۇالرنىــڭ مىللهتنىــڭ  . ئویلىغــان بول ئ

مانـا ئىچكـى   . كهلگۈسى ئىكهنلىكىنى ئویلىغىنىدا ۋۇجۇدى یېنىپ كېتهتتى    
  .ھایاجان مۇزىكا تۇغدۇرۇپ، بالىالر ناخشىسىنىڭ مۇزىكىسىمۇ پىشىپ باردى

ى ئهپهندى قویۇن دەپتىرىنى ئېلىپ، تۇراداخۇن كىـرگىچه بولغـان         مهمتىل
ئۇنىڭ قوچىقىدىكى تهلهیقىز، . ئارىلىقتا نوتىغا قاراپ ئىچىدە ئوقۇپ ئولتۇردى     

یېنىدىكى ھهمراجانالر ئۇنىڭ خاتىرىسىگه نېمه بارىكىن دېگهندەك  بویۇنداپ       
  .قاراپ كهتتى

ــردى    ــپ كى ــۇرنى ئېلى ــۇن تهمب ــى ئهپ. تۇرداخ ــى  مهمتىل ــدى تهلهیقىزن هن
  :قۇچىدىن ئېلىپ كىگىز ئۈستىگه ئولتۇرغۇپ قویۇپ، تهمبۇرنى قولغا ئالدى

ــا ئالمىغــانتىم،    — ــۇرنى قولۇمغ ــدىن تارتىــپ تهمب ــۈركىیهدىن چىققان  ت
  — دېـدى تهمبـۇرنى سـازلىغاچ،    —ئۆزۈممۇ بۇ  ئۈلپىتىمنى بهك سـېغىندىم،    

  .ۇتۇالرىدىمكىنئهگهر تهمبۇر تېپىلمىغان بولسا سىلهردىن قانداق ق
 ئاقتامدىكىـــدەك، راۋاپ تېپىلـــسىمۇ، دۇتـــار تېپىلـــسىمۇ بىـــر ئىـــش —

ھـېچ بولمىـسا پهتنۇسـنى    . قىلىلىغۇ سىلى، سىلى بوش كېلىدىغان ئادەممۇ     
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  . دېدى توختاجى—چېلىپمۇ جاھاننى قىزىتىشقا یارایدىغان ئادەمغۇ سىلى، 
قىنى  دېـدى تهۋپىـق قـاپى      — مېنى مـۇنچه شىلىمىـسىلىمۇ بولىـدۇ،         —

  .سۈنئىي تۈرۈپ
ئــۇ ئــاۋۋال بالىالرغــا ئۈگىتىــدىغان ناخــشىنىڭ ئاھــاڭىنى تىرىڭــشىتىپ   

ــدى    ــاچ تهڭــكهش قىل ــشىپ ئوقىغ ــدىن غىڭ ــۆردى، ئان ــدىن . چېلىــپ ك ئارقى
  :بالىالرغا
 ئاۋۋال مهن بىر قېتىم ئوقۇپ بېرەي، سىلهر ئاڭالپ بـېقىڭالر، ئانـدىن       —

  : ، ئوقۇشقا باشلىدى  دېدى ـ  دە—بىرلىكته ئۈگىنىمىز، قانداق؟ 
   ۋەتهن غۇنچىسى،—مهن ئۇیغۇر بالىسى 

  .زەرەپشان، تارىمىنىڭ سۈزۈك ئۈنچىسى
    بهلگۈسى،—كۆزۈمدە ئازاد تاڭ نۇرى 

  .مهنسۇپتۇر بىزلهرگه ۋەتهن كهلگۈسى
  تۆرەلدىم قانالردا، ئۆستۈم قانالردا،:     نهقرات

  .               بارىمهن ئهجداتالر باسقان یولالردا
ــشا جهڭگىــۋار مــارش ئاھاڭىــدا بولــۇپ، ھهم بالىالرنىــڭ چاپــسانراق        ناخ

مهمتىلـى  . ئۈگىنىۋېلىشى ئۈچۈن باشـقا كـۇبلىتلىرىنى قىـسقارتىۋەتكهنىدى    
ئهپهندىنىڭ ئاۋازى ناھایىتى ساز بولغاچقـا مۇشـۇ ئـاددى بـالىالر ناخشىـسىنمۇ              

بالىلىرىنى ئۆز .  ھویال ئىچى جانلىنىپ كهتتى. ناھایىتى ھېسىیاتلىق ئوقىدى
ــا   ــگهن ئات ــزلهپ كهل ــام   -ئى ــدا ۋە پاكارت ــسى ئالدى ــانىالر تۇرداخۇننىــڭ دەرۋازى  ئ

  .چىتالقالر كهینىدە مارىشىپ تۇراتتى
.  مىسرا ئۈگىتىشكه باشلىدى-ئهمدى مهمتىلى ئهپهندى بالىالرغا مىسرامۇ

ئۇالرنىــڭ . بالىالرنىــڭ زىــل ۋە چىقىــراق ئــاۋازلىرى مىــسراالرنى تهكرارالیتتــى
ارسىز لهپىزىدىن چىققان كۈمۈش قوڭغىراقتهك ئـاۋاز چىمـدۇنىڭ ئاسـمان      غۇب

باھارنىـڭ قویىنىغـا قایتىـپ كېلىـشكه      . بوشلۇقىدا یىراقالرغا تارقالماقتىـدى   
باشــلىغان قۇشــالر بــۇ ئاۋازغــا مهھلىیــا بولغانــدەك، پــوتال تاشــالۋاتقان شــاخالر  

  .چۇرۇقلىشاتتىئۈستىدە ئولتۇرۇشۇپ ئۆز ئارا تهسىرات سۆزلىشىۋاتقاندەك 
 دېدى دوپپىلىق یىگىت شېرىكىگه، — یا، - ئاڭلىمىغانال ناخشىكهن —
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توختاجى  ئۇالرغا . تۇماق كىیگهن یىگىت جاۋابهن دولىسىنى چىقىرىپ قویدى
  :قاراپ

ئۇ دېگهن ھهم   .   بۇنداق ناخشىالر تهۋپىقنىڭ قورسقىدىن چىقىۋېرىدۇ      —
 دېمىسهم بـۇ ناخـشىنى ئـۇ    -سهم  دې. قوشاق توقۇیدۇ، ھهم ئاھاڭ ئىجاد قىلىدۇ     

  .  دېدى—ھازىرال قورسقىدىن چىقاردىغۇ، 
  دېــدى مــۇالزىم — یــا، بــۇ مهمتىلـى ئهپهنــدى،  - ئاجـایىپال ئــادەمكهن  —

  .یىگىتلهرنىڭ بىرى
ــۇراتتى    ــاڭالپ تـ ــى ئـ ــتىن ھهممىنـ ــدى ئۇنچىقماسـ ــمهت ئهپهنـ ــۇ . ئهخـ ئـ

ــاڭالپ، یىگىتلهرنىــڭ مهمتىلــى ئهپهنــدى توغرىــسىدىكى مــۇالھىزىلىرىنى   ئ
ــلهر بىرلىكــى  ” ــۈرك گهنچ ــى ئهپهنــدى     ①“ت ــر  دوســتىنىڭ مهمتىل ــى بى دىك

:  ئـۇ سىیاســىیون شــۇنداق دېگهنــدى . ھهققىـدىكى باھاســى ئىېــسىگه كهلــدى 
ئـۇ ھهم كـۆپ ھـارارەت بېرەلهیـدۇ، ھهم     . تهۋپىق كۆیۈپ تۇرغان بىر پـارچه چـوغ    ”

ھهقىقهتهنمۇ بۇنىسى بولسا . شۇنىڭ ئۈچۈنال ھهممىدىن بۇرۇن كۆیۈپ تۈگهیدۇ   
  .“شانلىق ھایات، ئارمانسىز ھایات

   ئـۇ ھهقىقهتهنمـۇ بىـر    — دەپ ئویلىدى ئهخـمهد ئهپهنـدى،     —شۇنداق،  ”
  .“پارچه چوغ

ــدى      ــشا ئورۇنلىــشىپ قال ــىز زېھــنىگه ناخ ــڭ غۇبارس قانــداقال . بالىالرنى
تىلى چىققـان ھامـانال ناخـشا ئېیتىیاالیـدىغان، ئـایىقى چىققـان          ”بولمىسۇن  

ئۇیغـۇر بـالىلىرى ئۈچـۈن بۇنـداق قىـسقا        “  سـسۇل ئوینىیاالیـدىغان   ھامانال ئۇ 
ــىدى    ــیىن ئهمهس ــانچه قى ــۋېلىش ئ ــپ  . ناخــشىنى ئۈگىنى ــسىڭالر ئۈگىنى قای

ــدۇڭالر؟  ــاراپ جىــددىي      —بول ــدى بالىالرغــا ق ــورىدى مهمتىلــى ئهپهن  دەپ س
  . تهلهپپۇزدا، گویا تهڭتۈشلىرى بىلهن رەسمى ئىشالر ئۈستىدە سۆزلىشىۋاتقاندەك

  !مهن —
  ! مهن—

                                            
ئهینى یىلالردا ) “تۈرك یاشالر بىرلىكى”— gençler birliği(، “ىرلىكىتۈرك گهنجىلهر ب”  ①

  .تۈركىیهدە قۇرۇلغان بىر تهشكىالت   ــــ  ئا
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—...   
مهمتىلى ئهپهنـدى رازىمهنلىـك بىـلهن     . بىر قانچه باال تهڭال چوقان سالدى     

  :كۈلۈمسىرەپ
لېكىن، تهرتىپلىكراق بولۇش كېرەك، چوقان سېلىش یاخشى .  یاخشى—

ئهمهس، یېقىن ئارىدا سىلهرمۇ مهكتهپلهرگه كېرىپ ئوقۇشۇڭالر مۇمكىن، شـۇ        
الر یاخـشى ئهمهس، مهقـسهتنى ئېیـتىش     چاغدىمۇ مۇشۇنداق غهلۋىچى بولـساڭ  

قانداق قىلىدۇ، بىلهمـسىلهر؟ مانـا مۇنـداق قـول كۆتـۈرۈش       ①ئۈچۈن تهلهبهلهر
. ئۇ زەخمهك تۇتقان قولىنى كۆتۈرۈپ بالىالرغا  ئـۈلگه كۆرسـهتتى             —كېرەك،  

  .بالىالرمۇ ئۇنى دورۇپ قوللىرىنى كۆتۈرۈپ بېقىشتى
  قایسىڭالر ئوقۇپ باقىسىلهر؟ —

  . رنىڭ یېرىمىدىن كۆپرەكى قول كۆتۈردىبالىال
  دېدى تهۋپىق، ھهم قىزغا ئۆزى ناخشىنى — قىزىم، سهن ئوقۇپ باق،  —

ئۇ ئوقۇپ باققاندىن كېیىن .  قىز ئاساسهن ئۈگىنىپ بولغانىدى. باشالپ بهردى
مهمتىلى ئهپهندى رازىمهنلىك بىـلهن بـاش لىڭـشىتتى ۋە قىزچـاقنى ئالـدىغا         

  .لىتىپ تۇرۇپ پىشانىسىگه سۆیۈپ قویدىچاقىرىپ، ئۇنى ئهركى
ــۇ     — ــدىن ســىلهر ب ــز ئان ــر تهكرارالیمى ــتىم یهنه بى ــاخىرقى قې  ئهمــدى ئ

ناخشىنى ئېیتىپ ئاپاڭالرنىڭ، ئاتاڭالرنىڭ ئالدىغا قایتىسىلهر، ئۇالر سىلهرنى 
  .  دېدى ئۇ—ئىزلهپ ئاۋارە بولۇپ قالسا یاخشى ئهمهس، شۇنداق قىالیلىمۇ؟ 

 مىــسرا تهكرارلىغانـدىن كېــیىن، مهمتىلــى  -سرامۇ یهنه بىـر قېــتىم مىـ  
بالىالر بىر ئاز ئىگىز ـ پهس بولۇشقان  . ئهپهندى ئۇالرغا ناخشىنى باشالپ بهردى

بولسىمۇ، یاخشى ئۈگهنگهنلهرگه ئهگىـشىپ ئـۆزلىرىنى تۈزىتىـپ، جـۈر بولـۇپ         
شۇنىڭ بىلهن قاچاندۇر بىر كۈنى بۇ یهردىن ئـۆتكهن ئهسـكهرلهرگه            . كېتىشتى

ــۇرۇپ، ئىگىــز  تهق ــۇتلىرىنى یهرگه ئ  پهس دەســسهپ چىقىــپ -لىــد قىلىــپ، پ

                                            
نىڭ كۆپلىگى بولۇپ، تۈركچىدە “ تالىب”ئهسلى ئهرەپچه ( ئوقۇغۇچى —)ebelet(تهلهبه   ①

 — icnerğö ، تىل ئىسالھاتىدىن كېیىن بۇنىڭ ئورنىغائوقۇغۇچى مهنىسىدە قوللىنىلغان
  .  ئا—)  دېگهن سۆز یاسالغان—ئۆرەنجى 
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  .كېتىشى
ــاراپ، دوســتىنىڭ     ــسىز ق ــدى بالىالرنىــڭ ئارقىــسىدىن ئۈن ئهخــمهد ئهپهن

  .متودىغا زوقالندى
قانداق، یىگىتلهر، بىزنىڭ دوستىمىز تهۋپىق مانا قانداق   ”توختاجى گویا   

ۋە تۇراداخۇنغــا قــاراپ دېگهنــدەك قىلىــپ، مــۇالزىم یىگىــتلهرگه  “ كىــشىكهن؟
  .قویدى

مهمتىلى ئهپهندى بالىالرنىڭ ئارقىـسىدىن مهمنـۇنىیهت، مېھرىۋانلىـق،         
زوقلىنىش، شۇنداقال ئېچىنىش ئارىالشقان سۇس كۈلۈمسىرىشى بىلهن قاراپ        

  :تۇرۇپ ئۇزىتىۋەتكهندىن كېیىن، دوستلىرىغا  قارىدى
  . ئۇ كهچۈرىسىلهر، زېرىكتۈرۈپ قویمىغاندىمهن؟ ــــ دېدى—
 دېدى ئهخمهد ئهپهندى — یاق، ئهپهندى، ئهكسىچه، بهك یاخشى بولدى،  —

دېگهندەك  “ ئۇنىڭ دېگىنى راستمۇ؟  ”مهمتىلى ئهپهندى   . خىیالچانلىق بىلهن 
  : توختاجىغا قارىدى ۋە

 ئهمدى نۆۋەت سىلهرگه، دوستالر، بىردەم مۇقامالردىن مۇڭ قىالیلىمۇ؟ —
  .  دېدى—

  دېـدى توختـاجى   —ن، شـۇنداق قىلـسىال،      قوللىرى  دەرت كۆرمىـسۇ     —
  .جانلىنىپ

تهۋپىق تارالرنى تىرىڭشىتىپ تىڭشاپ، ئاندىن قایتىدىن سازلىدى، تهمبۇر 
 خــوراملىقنى ھىكــایه -غهمكىــن تىــرىڭالپ، ئارقىــدىن شــوخ كــۈیلهرنى، شــاد 

تهۋپىق راكنىڭ بىرىنچى داستانىنى ناھایىتى بهلهن ئاۋازدا . قىلىشقا باشلىدى
  : ئوقۇدى
  

  ئهي دىال گۈل ۋاقتىدا گۈلزارىدىن ئهندىشه قىل،
  .ئۈزمىگىل بىھۇدە گۈلنى كارىدىن ئهندىشه قىل

  كىمكى كىردى بۇ چىمهنگه تا گۈلنى ئۈزمهي یانمىدى،
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  .ئهندىشه قىل ① ئارى گۈل ئۈزەرسهن خارىدىن-ئارى
  پاشا كىم بىدارلىقىدىن ئىچتى ئادەم قېنىنى، 

  . ئهندىشه قىلبىدارىدىن  ② بهزى مهردۇمى-بهزى
  راست گېپىڭنى ئېیتمىغىل ھهركىمنى سهن مهھرەم بىلىپ،

  .ئهندىشى قىل ③ئاقىل ئهرسهڭ مهھرەمۇ ئهسرارىدىن
  ئهلدىن نېرى،  ⑤ئهتمه، تۇت ناھان ④زاھىر گهنجى،  -گهنجى

  .تاپسا شهھۋەت زالىمى بهتكارىدىن ئهنشىدە قىل
*  
**  

 قىلىـش بىـلهن ناخـشىنى      تۇرداخۇن تاماقنىڭ تهییار بولغانلىقىنى خهۋەر    
ئۈزۈپ قویۇپ، مېھمانالرنىڭ كهیپىنى بۇزىۋېتىشتىن خىجىل بولۇپ تهمتىرەپ 
تۇراتتى، توختاجى بۇنى سېزىپ، مهمتىلى ئهپهندى بىـر ناخـشىنى تۈگىتىـپ،           

  : بىرىنى باشلىغىچىال ئۇنى نوقۇپ
ــمهت — ــاردىال، ئهمـــدى     رەخـ ــهپهرنىڭ ھـــاردۇقىنى چىقـ ، ئهپهنـــدىم، سـ

  .  دېدى—قلىتىپ قویمایلى، ساھىپخاننى سا
  :مهمتىلى ئهپهندى تهمبۇرىنى تۇداخۇنغا سۇنۇپ

 ئـــارزۇلىرىمىزنى یهردە قـــویمىغىنىڭىز ئۈچـــۈن رەخـــمهت ئېیتىـــشقا  —
  . دېدى كۈلۈپ—تىلىمىز ئاجىز، 

تۇرداخۇن، مۇشۇنداق یاخشى مېھمانالرغا .   دېدى—....  یوغسۇ، یوغسۇ،—
 — قول چایقاشسىال، —ه ئۆكۈنۈپ، دېگهندەك ئىش قىلىپ بېرەلمىگهنلىكىگ

ــا ســۇ بهردى     ــلهن ئۇالرنىــڭ قولىغ ــرى بى ــان ھهركهتلى ــۇ چاقق ــاق یهپ ... ئ تام

                                            
   . ئا— تىكهن، —خار   ①
  . ئا— ئادەملهر، —مهردۇمى   ②
  . ئا— سىر، سىرداش، —ئهسرار   ③
  . ئا— ئاشكارە، —زاھىر   ④
  . ئا— یوشۇرماق، یوشۇرۇن، مهخپىي، —ناھان   ⑤
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ــاراڭ ســېلىپ ئولتۇرۇشــتى   تۇرداخۇننىــڭ . بولۇشــقاندىن كېــیىن، بىــر ھــازا پ
ئۆیىنىڭ ئهتراپىنى ئایلىنىپ كىرىـشتى، شـۇنداق قىلىـپ سـاھىبخانالرنىڭ        

  .خاھىشىغا بویسۇنۇپ، قونۇپ قالدى
.  ئهتىسى ئۇپۇق سۈزۈلگهندە مېھمـانالر كېـتىش ئۈچـۈن تهییارلىنىـشتى           

مهمتىلى ئهپهندى دورا سومكىسىنى ئېچىپ، ئۇنىڭدىن چاپىدىغان مهلھهم دورا 
ئېلىپ ساھىپخان ئایالغا بېرىشنى ۋە بالىنىڭ بېشىغا قانداق پهرۋىش قىلىش 

ر مــۇنچه گهپ باشــقا بــالىالر ھهققىــدىمۇ بىــ. ھهققىــدە تاپىالشــنى ئۇنۇتمىــدى
  .تاپىلىدى

چۈنكى . بۇ چاغدا بالىالرنىڭ ھهممىسىال ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىشكهنىدى      
ئۇالر تۈنۈگـۈنال مېھمانالرنىـڭ  ماڭىـدىغان ۋاقتىنـى ئۇقىۋالغاچقـا، ئىنتـایىن            

 -مهمتىلــى ئهپهنــدى بالىالرنىــڭ ھهممىــسىنى بىــر  . ســهگهك یېتىــشقانىدى
دەریا بویىغىچه بىلـله بـارىمىز دەپ       بىراق، بالىالر   . بىرلهپ سۆیۈپ خوشالشتى  

لـېكىن، مهمتىلـى ئهپهنـدى گهپنـى     . تۇداخۇن بالىالرغا كایىـدى  . تۇرىۋېلىشتى
 سۆزسىزال تهلهیقىزنى كۆتىرىۋالدى، ئاندىن مهڭدەپ -ئۇزارتماسلىق ئۈچۈن گهپ

  :قالغان قېیىقچىغا
  . دېدى— مهیلى، بارسا بارسۇن، بىز شۇ یهردە خوشلىشایلى،—

مالــسىز قالغانـدەك ئایالىغــا قــاراپ بېـشىنى ئېغىــپ قویــۇپ،   تۇرداخـۇن ئا 
 دە، مېھمـانالرنى باشـالپ      -تهۋپىقنىڭ مۈرىسىدىكى دورا سومكىسىنى ئالـدى     

  .یۈرۈپ كهتتى
كوچىــدا تۈنۈگــۈن ناخــشا ئــۈگهنگهن بالىالرنىــڭ ھهممــسى ۋە تۈنۈگــۈنكى 

الر ئــۇ. قىزىــق مۇراســىمغا قاتنىــشالماي قالغــان بــالىالرمۇ كۈتــۈپ تۇرىــشاتتى
ئاخشام سـۇالیماندىن مېھمانالرنىـڭ تـاڭ سـهھهردە یولغـا چىقىـدىغانلىقىنى           

مېھمــانالر ۋە ئاساســهن ئۇشــشاق بــالىالردىن ئىبــارەت بولغــان  . ئاڭلىغانىــدى
ــهن ئىزالرنــى       ــا روش ــویالپ، نهم قىرغاقق ــاھىلىنى ب ــۇق س ــۇچىالر قۇمل ئۇزاتق

ئۇپــۇقىنى باھارنىــڭ قویاشــى شــهرق . قالــدۇرۇپ، كــېچىككه قــاراپ كېتىــشتى
سـهھهرنىڭ جىملىقىـدا دەریانىــڭ   . قىزارتىـۋەتكهن، ھـاۋا نهم ۋە سـوغۇق ئىــدى   

مۇالزىم یىگىتلهر .  ئۇالر كېچىككه یېتىپ كهلدى. شاۋقۇنى ئاالھىدە ئاڭلىناتتى
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مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئۇالرنىـــڭ خىزمىتـــى . چۆمـــۇدانالرنى قېیىققـــا ســـالدى
 پهل - ھېس قىلىپ سهلئاخىرلىشىپ قایتىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالغانلىقىنى

  :كۆڭلى یېرىم بولدى
  دېـدى ئـۇ تهسـىرلىك    — خهیر، ئۇكىالر، سىلهرنى تازا ئـاۋارە قىلـدۇق          —
  .ئاھاڭدا

 ئانداغ دېمىسلىیا، بولسىغۇ قهشقهرگىچه ئاپىرىشپ بهرسهك بـوالتتى،         —
ئهممازە بهك یىراققا كېتىپ قالىـدىكهنمىز، ھېلىمـۇ سـىلىگه چىـدىماي شـۇ،       

  —... ىمىز، پوسكامدىن یانىمىز دەپ مۇشۇ یهرگىـچه كهپتـۇق      قاغىلىقتىن یان 
كۆڭلىـدە بولـسا دەسـلهپ یالالنغانـدا     . ئۇالر یىغالمسىرىغاندەك ئاھاڭـدا   . دېدى

  .مېھمانالردىن پۇل ئالغىنى ئۈچۈن خىجىل بولۇپ قېلىشقاندەك قىالتتى
 ئىككى ئېغىـزدىن تهكهللـۇپ      -توختاجى بىلهن ئهخمهد ئهپهندىلهرمۇ بىر    

  .ىپ، ئۇالر بىلهن خوشالشتىئېیت
تۇرداخــــۇن قېیىقنــــى یهشــــكىچه تهۋپىــــق تهلهیقىزنــــى یهرگه قویــــۇپ  

  :پىشانىسىدىن سۆیدى ۋە
  . دە قېیىققا سهكرەپ چىقىۋالدى-  دەپ خوشالشتى،— خهیر، قىزىم، —
 دېـــدى تۇرداخـــۇن — ئۇكــاڭالرنى ئېلىـــپ ئـــۆیگه كېــتىڭالر، بـــاالم،   —

  .ىرىپ چىقىرىۋىتىپسۇالیمانغا، قېیىقنى سایازدىن ئىتت
ــۇرىمىز،   — ــچه تـ ــهن كهلگىـ ــز، سـ ــاق، كهتمهیمىـ ــوغلى  — یـ ــدى ئـ   دېـ

  .خاتىرجهملىك بىلهن
تۇرداخــۇن قېیىقنــى ســایازدىن ئىتترىــپ چىقــارغىچه مهمتىلــى ئهپهنــدى  

  :قىرغاقتا تۇرغان بالىالرغا
 ئاخشام ئۈگهنگهن ناخـشىنى ئۇنتـۇپ قالمىغـان بولـساڭالر سـۇالیمان،            —

  .  دېدى—پ بهرگىن، ئوغلۇم، سهن باشال
سۇالیماندا بالىالرغا خاس ماختىنىش تۇیغۇسى پهیدا بولۇپ، تهڭتۇشلىرىغا 
ــاراپ قویغانــدىن كېــیىن گېلىنــى قىــردى ۋە     ئىشهشــسىزلىك بىــلهن بىــر ق

  .ناخشىنى باشلىدى
ــالىالر دەرمهھهل ناخــشىغا جــۈر بولــۇپ كېــتهلمىگهن    ئالــدىراپ قالغــان ب
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.  ئانـدىن ئومـۇمىي خورغـا ئایالندۇرۇشـتى      ئىككىـدىن باشـالپ،    -بولسىمۇ، بىر 
مهمتىلى ئهپهندى دولقۇنالر ئىچىدە ئېقىم  یۆنىلىشى بىلهن قىیپاش تۆۋەنگه 

 زىلگه -سۈرۈلۈپ كېتىۋاتقان قېیىق ئۈستىدە تۇرۇپ، بالىالرنىڭ ساھىلنى زىل
شهرقتىن .  كهلتۈرىۋاتقان ساداسىغا قۇالق سېلىپ، توختىماي قول بوالڭشىتتى

 تـارام بولـۇپ، غهرب تهرەپ ئاسـمىنىدىكى    - قویاشـنىڭ نـۇرى تـارام   كۆتـۈرۈلگهن 
  .بۇلۇتالرنى قىزارتقان، شۇنداقال دولقۇن یۈزىدە جىلۋە قىلىپ جىمىرالیتتى

مهمتىلى ئهپهندى ئۇ قاتتـا قالغـان بالىالرغـا قـاراپ گویـا یاخـشى كـۆرگهن             
كىشىسى بىلهن ئهبىـدىلىككه خوشلىـشىۋاتقاندەك قىیماسـلىق تۇیغۇسـىدا        

ئۇنىـڭ خىیـالى تـۈركىیىگه كېـتىش     . قىلىپ ئېغىـپ كهتتـى   “ شۇر”یۈرىكى  
ئالدىـــدا شـــهمهیدە قالغـــان ئایـــالى ســـهرۋەر ۋە ئـــوغلى ئابدۇســـهمهت تهرەپـــكه  

ئارقىـدىن تۈركىیىــدىن یولغـا چىقىــش ئالدىـدا شهپقهتچىــسى    ...  كهتكهنىـدى 
ىرىمۇ ئابدۇلال ئهپهندى ۋە ئۇنىڭ یالغۇز قىزى ئهدىبه بىلهن خوشالشـقان چـاغل       

ــسراالرغا       ــىرلىك مى ــۇق ۋە تهس ــر، مۇڭل ــۈپ، ئېغى ــۇپ ئۆت ــدىن ئۇچ ــۆز ئالدى ك
بۇ چاغدا ئهخمهد ئهپهندىمۇ تۈركىیىدىن یولغـا چىقىـش        . ئایلىنىشقا باشلىدى 

ئۇالر ...  ئالدىدا ئایالى ۋە ئوغلى بىلهن خوشالشقان چاغلىرىنى ئهسلىمهكتىدى 
 تاقىلىرىنى  -الرنىڭ یۈك تۇرداخۇن مېھمان . شىمالىي قىرغاققا یېتىپ كهلدى   

توختاجى ئۇنىڭغا پۇل تهڭلىۋىدى،   . كۆتۈرۈشۈپ قۇرۇق یهرگىچه ئاپىرىپ بهردى    
  :ئۇ خاپا بولۇپ

 نېمه قىلىـۋاتىال، ئهپهنـدىم؟ كهمـبىغهل بولـساممۇ ئـادىمهتچىلىكنى        —
  .  دېدى— ـ  یا، ۇقئۇنتۇپ قالمىد

پهنـدى    دېـدى مهمتىلـى ئه  —سهكقۇ بهرمىسهكمۇ بوالتتى،  ې سىزنى د  —
ــا بولۇشــــۇپ،  ــا كۆڭۈلدىكىــــدەك ســــوۋغا    —توختاجىغــ  لــــېكىن بالىالرغــ

  —قالدۇرالمىــدۇق، شــۇڭا بــۇ بىزنىــڭ بالىالرغــا تۇتقــان ســوۋغىمىز بولــسۇن   
تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ گهپ قىلىۋاتقان بولسىمۇ ئۇنىڭ ئاۋازىدا ئـۆزىگىال خـاس      

  .بولغان، رەت قىلىۋېتىش قىیىن بولغان بىرخىل كۈچ بار ئىدى
پـــۇلنى ئالغانـــدىن كېـــیىن ئـــاۋازى . اخـــۇن ھېچنهرســـه دىیهلمىـــدىتۇرد

  :تىترىگهن ھالدا
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 دېـدى ۋە بـوش   —!  خوش، ئاقیول بولسۇن، خۇدایىمغا ئامانهت  -  خهیر  — 
  یىمىسهكمۇ ئىچمىسهكمۇ بالىالرنى ئوقىتمىز، خۇدا —ئاۋازدا قوشۇپ قویدى، 

ــسا ــۇ یهردە تاغىــسى   ...  بۇیرى ــویىمهن، ئ ــگه ئاپىرىــپ ق ــاریهكهن ــۇ  —...  ب ــۇ ب  ئ
گهپلهرنى مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بالىالرنى ئوقۇتۇش ھهققىدىكى تاپىالشلىرىغا 

  .قارىتا ئېیتىۋاتاتتى
تۇرداخۇننىڭ قېیىقى دولقۇنالر ئۈسـتىدە لهپهڭـشىتىپ      . ئۇالر خوشالشتى 

یولۇچىالرنىـڭ ئالدىـدا كـاچۇڭ یېزىـسى سـهھهر        . ئارقىغا قـاراپ ئـۈزۈپ كهتتـى      
ئۇالر بۇ یهردىن یهنه ئىككى ئادەم یـالالپ،  . ركىنىپ یاتاتتى قویاشنىڭ نۇرىغا پۇ  

  .سهپىرىنى داۋام قىالتتى
  :توختاجى دوستىغا چاقچاق قىلىپ

 ئهپهندى، ئهرەپلهرمۇ، ھىندىالرمۇ، ئوردۇالرمۇ سىلى بىـلهن بىردەمـدىال       —
چىقىشىپ قالىـدىكهن ھهم تېخـى ئایرىلىـشقا كـۆز قىیمـاي كـۆزلىرىگه یـاش           

  .  دېدى—ىدە نېمه خاسىیهت بار؟ ئالىدىكهن، سىل
  . یېیىلىپ كۈلۈش بىلهن چهكلهندى-تهۋپىق جاۋابهن ئېچىلىپ
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  ئـۈچـىـنـچى بـاب
 

  
1 

  
  . ارتنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى

ــكهت      ــدا ھهرىـ ــقهر ئهتراپىـ ــرى قهشـ ــهل ئىلگىـ ــدىن سـ بۇنـ
قىلىۋاتقــان خوجانىیـــاز ھــاجى باشـــچىلىقىدىكى قوزغـــۇالڭچى   

ه بېكىنىۋالغــان مــا جهنــسىڭ قوشــۇنلىرى     قوشــۇنالر بىــلهن یېڭىــشهھهرگ  
ــا ســوزۇلغان مۇھاســىرە ئۇرۇشــى ئایاقلىــشىپ، نىــسپىى     ئارىــسىدىكى ئۇزۇنغ

قوزغۇالڭچىالرنىـڭ ئاساسـىي قىـسمى مهھمـۇد        . تېنچلىق شـهكىللهنگهنىدى  
شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم ”مــۇھىتى باشــالمچىلىقىدا یهكهنــگه كهتــكهن؛ 

ساھىپ نۇرمۇھهممهت باشچىلىقىدىكى نىڭ شامهنسۇر، ئهمىر “ جۇمھۇرىیىتى
بـــۇ چاغـــدا خوجانىیـــاز ھـــاجى . ئهســـكهرلىرى یېڭىـــسارغا جایالشـــقان ئىـــدى

ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتقان مافۇیۈەن قىلىسملىرىنى توسۇش ئۈچۈن مارالبېشىغا 
مارالبېـشىدىكى  . بىر بۆلۈك ئهسكهر ئهۋەتىپ، ئۆزى ئاققـاش ئهتراپىـدا تـۇراتتى          

ەپپىقىیهتسىز بولغانلىقىدىن خهۋەر تېپىپ، ئاتۇش توسۇپ زەربه بېرىشنىڭ مۇۋ
مــافۇیۈەن قىــسملىرى ئارقىــدىن . ئــاغۇ بىــلهن تهڭــگه تــار تهرەپــكه چېكىنــدى 

ــدە خوجانىیــاز ھــاجى ئهپلىــك یهر شــارائىتىدىن     قــوغالپ تهڭــگه تارغــا كهلگهن
پایدىلىنىپ دۈشمهننى چىكىندۈرىۋىتىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن توختـاپ      

  .ام سۆھبىتىنى داۋام قىلىش ئۈچۈن كهتكهنىدىقالغان ئهركهشت
مــافۇیۈەن قىـــسىملىرى قهشــقهرگه كېلىـــپ ماجهنــساڭ قوشـــۇنلىرىغا    

.  مارت تـاڭ سـهھهردە یېڭىـسارغا ھۇجـۇم باشـلىدى        -27قوشۇلغاندىن كېیىن،   
ــالندى   ــسپبى تېنچلىـــق بـــۇزۇپ تاشـ ــلهن نىـ ــاھىپ . شـــۇنىڭ بىـ ــر سـ ئهمىـ

ەرۋازىلىرنــى تاقــاپ مــۇداپىئه نۇرمــۇھهممهت بهرداشــلىق بېــرەلمهي، ســېپىل د
. بۇ چاغدا مهھمۇد مۇھىتىالر یهكهنـدە ئىـدى     . كۈرىشى قىلىشقا مهجبۇر بولدى   

ـم
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  . ئۇالر بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ دەرھال یېڭىسارغا قاراپ ئاتالندى
*  
**  

دېگهن “ مامۇت  سىجاڭ ئهسكهر باشالپ یېڭىسار بازىرىغا كىرىۋاتغۇدەك       ”
زارغــا پــۇر كهتتــى ھهربىیلهرنــى كۆرســه   ھۇیــت دېگىــچه پۈتــۈن با-خهۋەر ھایــت

ــۈدەك       ــسى دېگ ــشلهرنىڭ ھهممى ــقا كى ــۈرەكلهردىن باش ــۇ ی ــدىغان توخ قورقى
كوچىالرغا چىقىپ یهكهن دەرۋازا تهرەپتىن كېلىۋاتقان جهڭچىلهرنى زور ھۆرمهت 

  .ۋە ئىشهنچ ئىچىدە كۆز ئالدىدىن ئۆتكۈزەتتى
هۋرە كهلـگهن،  كـالته     یاشالر چامىسىدىكى ئورتا بویلۇق، گ     45ئهڭ ئالدىدا   

سېرىق ساقال، كهڭ یۈزلـۈك، بۇغـداي ئۆڭلـۈك، قىلىـچ ھهم تاپـانچىالر بىـلهن            
قورالالنغان ئىنتـایىن سـۈرلۈك، یوغـان كۆزلىرىـدىن  كىـشنى تىترىتىـدىغان            

ئۇنىڭ قېشىدا قوش تاپانجـا     . ئاللىقانداق نۇر چېچىپ تۇرغان كىشى كېلهتتى     
  . ت یاندىشىپ كېلهتتىۋە قىلىچ ئېسىۋالغان چهبدەس بىر یىگى

 دېـدى ھهممىـدىن   —!  ئاشۇ سۈرلۈك ئادەم مامۇت سىجاڭ دېـگهن شـۇ      —
خهۋەردار، پاراڭچى سـارایۋەن ئۆزىنىـڭ ھهممىنـى سـوراپ تۇرغـۇچى مېھمىنىغـا              

  —ھېلىقى ئورتا بویلۇق، كالته سېرىق ساقال كېـشىنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ،     
مۇت ســىجاڭنىڭ قېشىدىكىــسى ئۇنىــڭ نهۋكىــرى  ئىلیــاس، ئــۇ یىگىــت مــا  

  .قورۇقچىلىرىغا باشلىق
سـارایۋەننىڭ قېــشىدا قورشـاۋدىن بــۇرۇن یېڭىـسارغا كېلىــپ، ســارایۋەنگه    
. مېھمان بولۇپ تۇرۇپ قالغان مهمتىلى ئهپهندى ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى تۇراتتى

سارایۋەن قېرىندىشىدەكال بولۇپ قالغان كىچىـك بۇرۇتلـۇق بـۇ ئهپهنـدىگه بـۇ               
قىدە كۆپ سـۆزلهپ بهرگهن، ئهمـدىلىكته ئۇنىڭغـا مۇشـۇ        یهرنىڭ ۋەزىیىتى ھهق  

  .یىلالردىكى زور ۋەقهلهرنىڭ ئاساسلىق قهھرىمانلىرنى كۆرسهتمهكته ئىدى
  سارایۋەن ھهر بىر —ئاۋۇ قۇربان سهئىدى،  ...  ئاینا ئاۋۇسى قۇربان نىیاز،    —

  ئــاۋۇ  —بۆلۈنمىنىــڭ ئالدىــدا كېلىۋاتقــان ئوفىتــسىرالرنى تونۇشــتۇراتتى،     
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  . ①ىتاجى، ئاۋۇسى غوپۇر، بۇالر تهنجاڭالرسهم
  دەپ — تاغا، سىز ئۇالرنىڭ ھهممىـسىنى ئوبـدان بىلىدىكهنـسىزغۇ؟         —

ســورىدى مهمتىلــى ئهپهنــدى قوشــۇنالر ئۆتــۈپ بولــۇپ، ئــۇالر ســارایغا قایتىــپ   
  .كېتىۋاتقاندا

 ئۇالر بۇندىن ئىلگىرى یهكهنگه ئۆتكىچه چـوڭلىرىنى تونىۋالغـان گهپ    —
هم ئۆزۈمنىڭمـۇ ئۇالرنىــڭ ئارىـسىدا بىـر تونۇشــۇم بـار، ئـۆزى چــوڭ      ھ. بولمامـدۇ 

ــى      ــڭ ئېت ــدا، ئۇنى ــشى چېغىم ــۈز بې ــلىقى، ی ــكهر باش ــاتتىۋاش ئهمهس، ئهس ك
. ئابدۇنىیاز، ئۆزى مامۇت سىجاڭ بىلهن تۇرپاندىن تاتىپ بىلله كهلگهن یىگىت

ئهگهر چولىـسى تهگـسه مېنـى       . ئۇنىڭ بىلهن خېلـى ئوبـدان تۇنۇشـالرىدىنبىز       
  .   دېدى سارایۋەن ئىشهنچ بىلهن—ىزدەپ كېلىپمۇ قالىدۇ، چېغىمدا، ئ

سارایغا قایتىپ كىرىشكهندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهنـدى ھامـان ئـۇرۇش         
. ھهققىـــدە باشـــقىالرنىڭ پىكرىنـــى بىلىـــشكه تىرشـــىپ گهپ كوچىلىـــدى 

باشقىالرمۇ ئۇرۇشنىڭ چاپسانراق ئایاقلىشىپ ئۆیگه پاتراق یېتىۋېلىشنى ئارزۇ 
  .شۇڭا ھهممه ئادەمنىڭ ئاغزىدا ئۇرۇش ھهققىدە گهپ بولىۋاتاتتى. ىشاتتىقىل

  
******  

  
مهھمۇد مۇھىتى یېڭىسارغا كېلىـپال ئهسـكهرلىرىنى تهرتىـپكه سـېلىپ،        

تۇڭگـانالر  . ئهمىر ساھىپ نۇرمۇھهممهت ئهسكهرلىرىدىن سهپنى ئۆتكۈزىۋالدى     
ل ئۈستدىكىلهر  سېپى. ماڭشىن تهرەپتىن سېپلغا یېقىنلىشىشقا تىرىشاتتى    

ئۇرۇشتا شامهنسۇرنىڭ پۇتىغـا    . ئۇالرغا یېقىنلىشىش ئىمكانىیىتى بهرمهیتتى   
ئوق تېگىپ، ئهمىر ساھىپ نۇرمۇھهممهدنىڭ ئهسكهرلىرى پۈتۈنلهي سهپتىن      

  .جهڭگاھتا پهقهت مهھمۇد مۇھىتى قوشۇنلىرىال قالدى. چېكىنىپ چىقتى
  

                                            
① 团长—تهنجاڭ     )tuanzhang (ولۇپ، مىڭبېشى نىڭ بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىنىشى ب

  . ئا—دېمهكتۇر، ) پولكوۋنىك(
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2  
  

ــۇدرەتلىككى،    ــۇنچىلىك قـ ــۈلكه شـ كـ
  مهن -دىكى ھهر قانداق مهن  ئۇنىڭغا جاھان 

  .  دېگهن كىشلهرمۇ بوي سۇندۇ
  ئېمىل زورال—

  
 سـاندا  -بۇ چاغدا سارایدىكى مېھمانالر كېچه جىمجىتلىقىنى بۇزۇپ ئاندا         

ئېتىلىۋاتقان ئوق ئاۋازلىرىغا قۇالق سېلىپ ئولتۇرۇپ، مۇشۇ ۋەزىیهت ھهققىدە 
ــشهتتى ــازدۇر  . سۆزلى ــسىدە ئ ــڭ  ھهممى ــۇر تهشــ -ئۇالرنى ــدى كۆپت ــار ئى . ۋىش ب

تهۋپىقنىڭ ھهمراھلىرىدىن باشقا سارایدا یهنه بىر قانچه سودىگهر ۋە ھهر خىـل             
سودىگهرلهرنىڭ قولىدا پۇللۇق مال بولغاچقا ھهممىـدىن      . یولۇچىالرمۇ بارىدى 

 بــالىلىرىنى كــۆرەلمهي  ئۆلــۈپ -ھهتتــا بهزىــلهر خوتــۇن. بهك تهشۋىـشلىنهتتى 
  .غانىدىكېتىشىدىن ئهنسىرەپ یىغالشقا باشلى

ــاز — ــدىمىز تهگــسه، غهمــدىن   - ۋەتهنداشــالر، ئۇرۇشــقا ئ ــاز بولــسىمۇ پای  پ
  دېدى مهمتىلى  —قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھهسسىمىزنى قوشساق یاخشى بوالتتى،       

  . تىت بولۇپ-ئهپهندى تىت
  — نــېمه دەیــدىغانال، ئهپهنــدى؟ زېرىكىــپ قېلىۋاتقــان ئوخــشىمامال؟  —

ئۆزىمىزنىـڭ جېنـى بىـلهن ھهلهك،      بىز —دېدى  توختاجى بېشىنى چایقاپ،    
یـوق گهپنـى قىلمـاي ئىچلىـرى پۇشـقان بولـسا سـاز چېلىـپ             ...  سىلى تېخى 

  ...بهرسىله، ئۇمۇغۇ كۆڭۈل خاتىرجهم بولسا تېتىیدىغان نېمه
 شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ئۇرۇشـنى پـاتراق تـۈگىتىش ئۈچـۈن بىـر كىــشلىك        —

هھمـۇد مـۇھىتى   ھهسسه قوشـساق دەیـمهن ـ  دە، قولىمىزغـا قـورال ئـاالیلى، م      
  ئالدىغا بارساق بىزگه قورال بهرمهسمۇ؟

  . شۇ چاغدا سارایۋەن خوشال ھالدا كىرىپ كهلدى
  مۇنداق تونۇشـالردىن  - مهن دېمىدىممۇ، ئابدىنىیاز بىلهن بىز ئانداق  —

ــكىلى كېلىــدۇ، دېمهپمىــدىم      ــۇ چوقــۇم مهن بىــلهن كۆرۈش مانــا، . ئهمهس، ئ
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  دېدى ئۇ ۋە ئارقىسىدىكى بهستلىك —دېگىنىمدەك ئۇ مېنى ئىزلهپ كهپتۇ، 
  مانا ئـۇالر، مهن بـۇ كىـشىگه سـىلهرنىڭ گېپىڭالرنـى        —ئادەمنى كۆرسهتتى،   

  -شـۇنىڭ بىـلهن بىـردەم     . قىلىپ بېرىۋىدىم، ئۇ كۆرۈشۈشكه قىزىقىپ قالدى     
  .یېرىمدەم گهپلىشىپ ئولتۇرىمىز دەپ باشالپ  كهلدىم

 ئۇنىڭدىن ئۇرۇش ۋەزىیىتى    مهمتىلى ئهپهندى . سارایۋەن ئۇنى تونۇشتۇردى  
ئــۇالر ئولتــۇرۇپ . ھهققىـدە سوراشــقا بولىـدىغانلىقىنى ئــویالپ خوشــال بولـدى   

  :بولۇشقاندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى ئابدىنىیازدىن سورىدى
  —  دېدى سودىگهرلهردىن بىرى،      — ئۇ گهپلىرىنى قویسىال، ئهپهندى،      —

تــۇرىمىز، دەپ ســورایلى بىـز قاچــانغىچه تۆشــۈككه بېكىـنگهن چاشــقاندەك ئول  
  .ئاۋۋال

ــۇر  — ــانالر بىزنــــى چاشــــقان تۆشــــۈكىگه كىرىۋېلىــــشقا مهجبــ  تۇڭگــ
 ئابدىنىیازنىڭ —! قىلغاندىكىن ئۈستۈنلۈك ئهلۋەتته شۇالر تهرەپته بولىدۇ ـ دە

  .ئاۋازىدا نارازىلىق سېزىلهرلىك جاراڭالپ تۇراتتى
   بۇ ھالهت قاچانغىچه داۋاملىشار؟—
یـا بولمىـسا    ! گهپ تۇڭگانالرغـا تهسـلىم بـولغىچه       بىزنىڭ ئوقىمىز تـۈ    —

  !یېڭىسارنى تاشالپ قاچقىنىمىزغىچه داۋاملىشىدۇ
مهمتىلى ئهپهندى ئابدىنىیازنىڭ كۆڭلىدە یوشۇرۇن بىر نهرسه بـارلىقىنى         

ــادەم ئىكهنلىكىنـــى   . ھـــېس قىلـــدى ــل ئـ ــدە ئۇنىـــڭ یۈرەكلىـــك، دادىـ ھهمـ
  .جهزىملهشتۈردى

ز بـاردەك تۇرىـدۇ، ئویلىغـانلىرىڭىزنى        قارىغاندا، كۆڭلىڭىزدە غـۇمىڭى    —
  دېـدى مهمتىلـى   —دەپ باقمامسىز، ھېچ بولمىسا قورسىقىڭىز بوشاپ قاالر،      

ھهر سۆڭهكته یىلىك بـار، ھهر    ”  كىم بىلىدۇ     —ئهپهندى دوستانىلىق بىلهن،    
دېگهندەك تېخـى سـىزگه یـاردىمىمىز تېگىـپ قالـسا           ①“كۆینهكته بىر ئهركهك  

  . ئهجهپ ئهمهس
از بۇ یېقىملىـق كۈلۈمـسىرەپ تۇرىـدىغان، چىقىـشقاق ئـادەمگه            ئابدىنىی

                                            
  .ــــ ئا» گۈلىستان«شهیخ سهئىدى   ①
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 بىرلهپ قاراپ  -ئارقىدىن ئهخمهد ئهپهندى، توختاجىالرغىمۇ بىر    . لهپپىدە قاردى 
  .دېگهندەك باش چایقاپ قویدى“ سىلهرنىڭ قولۇڭالردىن نېمه كېلهر”گویا 

نـدەك   دوستۇم، قارىغاندا بىزنى مهسـلىھهتكه  یارىمایـدۇ، دەپ ئویالۋاتقا    —
  :تۇرىسىز، مهن سىزگه شهیخ سهئىدىنىڭ مۇنۇ مىسرالىرىنى ئوقۇپ بېرەي

  بهزىدە كاللىسى ئۆتكۈر دانادىن
  . مهسلىھهت-چىقمایدۇ دۇرۇسراق تهدبىر 

    —بهزىدە ئۇقۇشماي بىر گۆدەك نادان 
  .ئوق ئاتسا، نىشانغا تېگىدۇ ھهیۋەت

   بۇنىڭغا نېمه دەیسىز؟—
ــا   ــشىپ تۇرغ ــدىنىیازنىڭ چېگى ــدى  ئاب ــردىنال ئېچىلى ئــۇ . ن كــۆڭلى بى

سۆھبهتداشلىرىنىڭ ئاددىي ئادەملهر ئهمهسلىكىنى، ئـۇالر ئالدىـدا كۆرەڭلىـك         
قىلىـپ قــویغىنىنى ھـېس قىلىــپ، كۆڭلىـدىكى نــارازىلىقىنى، قــارىغۇالرچه    

ــر   ــنى بى ــان ئۇرۇش ــۆزلهپ بهردى -قىلىنىۋاتق ــدا ئۆزىنىــڭ  .  بىــرلهپ س ئاخىرى
  .پىالنىنىمۇ ئوتتۇرىغا قویدى

مهنچه بولسا سېپىل ئىچىگه سولۇنۇپ یېتىپ مۆكۈشمهك ئوینىمـاي،       —
ھــاڭگىتلىق  تهرەپــتىن بىــر بۆلــۈك  ئهســكهر  ! ســىرتقا چىقىــپ ئۇرىــشاتتىم

 —  ①چىقىرىـپ، چوالنئېرىـق، قوشـمه تهرەپـلهر بىـلهن ئایلىنىـپ سـىتلىگه       
ــودى   ــسا لومـ ــدىغان بولـ ــسىدىن كېلىـ ــڭ ئارقىـ ــڭ②تۇڭگانالرنىـ   چوالقنىـ

  !رسهتكىلى بوالتتىكۆرگۈلىكىنى كۆ 
 دەپ — ئۆزىڭىزنىڭ تهدبىرىنى نىمىشكه باشلىقىڭىزغا ئېیتمایسىز؟ —

  .سورىدى مهمتىلى ئهپهندى
  تهدبىرلىرىغــۇ —  دەپ لوقمــا ســالدى توختــاجى، — شــۇنى دەیــمهن، —

  نىمىشكه سىناپ بېقىش ئۈچۈن باشلىقلىرىغا دېمهیال؟. خېلى جایىدا تۇرىدۇ
رى، ئاڭلىمـاي قالـسا، تېخىمـۇ چاتـاق یېـرى        دېسهم ئاڭلىسىغۇ، بىر نۆ    —

                                            
  . ئا— یېڭىسار یېزىلىرى، —ھاڭگىتلىق، چوالنئېرىق، قوشمه، سىتله   ①
  .ئا— تۇرپان شىۋىسىدە تىللىغان سۆز، —لومودى   ②
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دەپ یامـان كـۆرۈپ قالـسا       “ ماڭا ئاقساقاللىق قىلىپ ئهقىل ئۈگهتمهكچىمـۇ     ”
  .پایدىسى یوق ـ  ته

 ئىـنقىالپچىالر ئهگهر بىـر نىــیهتكه كهلمىـسه، تــوغرا پىكىرنـى قوبــۇل     —
ىش قىلىپ، خاتانى تۈزەتمىسه قانداقمۇ غهلىبه قىلغىلى بولىدۇ؟ قارىغاندا بۇ ئ

ئهگهر ســـىز . بهك مـــۇھىم ئىـــكهن، مهن بـــۇ ئىـــشقا بهك دەقهت بولىـــۋاتىمهن
ــتىمهن   ــا مهن ئېیـ ــسىڭىز مانـ ــشنى خالىمىـ ــوپ. ئېیتىـ ــۇد  -تـ ــوغرا مهھمـ  تـ

 شۇنداق قىلسام بوالرمۇ؟. مۇھىتىنىڭ ئۆزىگه ئېیتىمهن
  !... سىجاڭنىڭ ئۆزىگه؟—
 ھهئه، بولمامــــدۇ؟ ئــــۇ كىــــشى ئىــــنىقالپ باشــــچىلىرىدىن بىــــرى —

دىكىن ئهلۋەتته بۇنىڭغـا تـوغرا قـارار؟ بولمىـسا ئىنتـایىن خاتـا قىلغـان           بولغان
  بولۇدىغۇ؟

  ئابـدىنىیاز توختـاپ   —...  ئۇ كىشىغۇ توغرا پىكىرلىـك ئـادەم، بىـراق     —
  .قالدى

ــشتىن بىــرى      — ــشلىك  ئهڭ مــۇھىم  ئى ــقهت قىلىــشقا تېگى ــۇ دېق  ئ
 بېرىپ ئېیتسام مۇشۇنداق ئىشالر تۇرسا، ئۇ بۇنىڭغا بىر نېمه دېمهس؟ ھازىرال    

  بوالرمۇ؟
  دېـدى  سـارایۋەن گهپ   — بۇ چاغ بولغاندا بهك ئهپسىز بوالر، ئهته باراال،     —

  .قىستۇرۇپ
  ھهیـران  — سىز بۇ ئىشقا راستىنال  بهك كۆڭۈل بۆلۈپ كهتتىڭىزغۇ؟            —

  : بولۇپ سورىدى ئابدىنىیاز
  نىمىشكه كۆڭۈل بۆلمهیدىكهنمهن؟ ئىنىقالپ یـالغۇز ھهربىـیلهرنىڭال    —

ۋەزىپىسىمۇ؟ ئۇ پۈتۈن خهلقنىڭ، ھهر بىر پۇخرانىڭ مهنپهئهتىگه مۇناسۋەتلىك 
  ئـۇ ھهمراھلىرىغـا   —تۇرسا كۆڭۈل بۆلمىـسهم بوالمـدۇ؟ قانـداق، ئهپهنـدىلهر؟         

  .قارىۋىدى، ئۇالر باش لىڭشىتىشتى
مهمتىلى ئهپهندى كۆپچىلىكنىڭ مهسلىھهتى  بىلهن ئهتىسى ئهتتىگهندە 

ئابــدىنىیاز ئهتىــسى .  كۆرۈشۈشــكه نىــیهت قىلــدى مهھمــۇد مــۇھىتى بىــلهن  
ئهتىگهندە ۋەزىپه ئۆتهیدىغان بولغاچقا بالدۇرراق ئارام ئېلىش  ئۈچۈن مېھمانالر 
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  . بىلهن خوشالشتى
  دېدى ئـۇ بـۇ یېڭـى تونۇشـلىرىغا ئهمـدىال       — یهنه كۆرۈشۈپ قاالرمىز،     —

ىز مۇشۇ بىزنىڭ دوستىلىقىم   —كۆڭلى چۈشۈپ قالغانلىقىنى ئاشكارىالپ،     
  .یهردىن باشالنسۇن

. بهلكىم ئهتىال مهھمۇد مۇھىتى ئالدىدا ئۇچرىشىپ قاالمدۇق، تېخـى         —
ــاۋاله قىلمــاقچىمهن    ــتىگه ھ ــشىنىڭ دېققى ــۇ كى ــك . مهن ســىزنى ئ تهدبىرلى

نــى بایقــاش قومانــدان دېقــقهت قىلىــشقا تىگىــشلىك مـــۇھىم       ①ســۇبایالر 
  !دەئىشالرنىڭ بىرى ـ 

ــمهت  — ــدىم، رەھ ــشىپ      ئا—، ئهپهن ــول ئېلى ــلهن ق ــۇالر بى ــدىنىیاز ئ ب
  .خوشلىشىپ سارایدىن چىقىپ كهتتى

*  
**  

ــدۇ،  ②!مهمــمهم! مهمــمهم―  ــۇ یهردە تــوي بولىۋاتمای ــېمه ئادەمــسىلهر؟ ب  ن
ــۇرۇش ــدىغان  گهپ ! جهڭ! ئ ــادەم ئۆلى ــان  —! ئ ــېپىلغا  چىقىــپ كېتىۋاتق  س

ــاۋۇل بىــر ئهســكهر       ــاجى، ئهخــمهد ئهپهنــدىلهرنى ق ــى ئهپهنــدى، توخت  مهمتىل
  :توسىۋېلىپ شۇنداق دېدى

. ئۇالر مهھمۇد مۇھىتنى ئۇچرىتالمـاي، جهڭ مهیـدانىغىال كېلىـشكهنىدى    
 ھېلىغا ئوق ئاۋازلىرى، -سېپىل ئۈستىدە ۋە سېپىلنىڭ ئۇ تهرىپىدە ھېلىدىن

ھاۋا بوشلىقىدىن سـېپىل  . گۈمبۈلىگهن پارتالش سادالىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى  
  .ىئىچىگه قاراپ ئوقالر ئۇچۇپ ئۆتهتت

نــېمه، بىزنــى !  بىزمــۇ تویغــا ئهمهس، سوقۇشــقا كېلىــۋاتىمىز، ئىــنىم—
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ—مىلتىق تۇتالمایدۇ دەمسىز؟ 

 جهڭچـى بىـردە ئـۇالردىن گۇمانالنـسا      —!  بولمایدۇ، بۇیاققا چىقمـاڭالر    —

                                            
  . ئا—) تۈركچه( ئوفىتسېر—سۇباي   ①
  . ئا—قالش، ھایاجانلىنىشنى بىلدۈرىدىغان ئىملىق، ئاچچى) تۇرپان شىۋىسى (—مهممهم   ②
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  ؟①ئۇگىالنمامسىلهرجېنىڭالرغا    —بىردە ئۇالرنى بىھۇدە ئۆلۈمدىن توسایتتى، 
 قارىغاندا تۇرپانلىقتهك قىلىسىلهر، بۇ دېـمهك، مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ            —

ــۆز ـ  دە، بىزمـــۇ مهھمـــۇد مـــۇھىتى بىـــلهن       كونـــا یولداشـــلىرى دېـــگهن سـ
  . كۆرۈشمهكچىدۇق، ئۇ كىشى سېپىلدىكهن

  سىجاڭ بىلهن؟ ئۇ ئادەم بېشىنى قولتۇقىغا قىسىپ قویۇپ ئوقنىـڭ             —
 —!  بولغىلى كهلگهن ئوخشایدۇ، تېخـى  ئارىسىدا یۈرسه، بۇالر ئۇنىڭغا مېھمان    

جهڭچــى نــارازى بولغانــدەك ئۇیاقتــا   دۈشــمهن تهرەپــكه قــورال  بهتــلهپ یاتقــان  
  .  ھاي، نىمتۇلال، بۇ یهردە بىزگه مېھمان كهپتۇ—ھهمرىیىنى توۋلىدى، 

.  سـېپىل ئۈسـتىدىن سـوئال ئاڭالنـدى        — نىمه مېھمان؟ ئایـالالرمۇ؟      —
لىق تهرەپ بولـــۇپ، ئـــۇالر بـــۇ یهردە پهقهت ئۇالرنىـــڭ تۇرغـــان یېـــرى ھـــاڭگىت

ئۇرۇشـــنىڭ . تاســادىپیلىكنىڭ ئالـــدىنى ئــېلىش ئۈچـــۈن كــۈزەتته تـــۇراتتى   
  .قایناۋاتقان یېرى ماڭشىن تهرەپته ئىدى

  .ئهپهندىلهركهن، سىجاڭ بىلهن كۆرىشىمىز دەیدۇ ② یاق، سون سون—
ــ ــاي،      ـ ــاراپ باق ــا، مهن ق ــېمه؟ توخت ــكه كېل  ـ ن ــۇ تهرەپ ــۇلال ب ــپ   نىمىت ى

 سىجاڭنى نىمه قىلىـسىلهر؟ بـۇ   — بىرلهپ قاراپ چىقىپ،    -ئهپهندىلهرگه بىر 
  . دېدى—یهر بهك خهتهرلىك، سىجاڭ بىلهن جاھان تىنچىغاندا كۆرۈشهرسىلهر،

 ھوي، ئىنىم، بىز باال ئهمهسـقۇ؟ بىزمـۇ جهڭ قىلىمىـز دەپ كهلـدۇق،              —
  نېمه، بىز تۆشۈكته ئولتۇرىدىغانالردىنمىدۇق؟

  :رىیىغانىمتۇلال ھهم
 مهڭلىك، سهن قاراپ تۇر، ئۇالر سېپىلغا چىقماي تۇرسۇن، كىم بىلىدۇ، —

ئادەم دېگهننىڭ ئالىسى ئىچىدە نېمه، مهن باشلىقالردىن بىرسـىگه ئېیتىـپ           
  .   دېدى ۋە كېتىپ قالدى—باقاي، 

  . كۆپ ئۆتمهي ئۇ قایتىپ كهلدى—
ن ئـادەم  جهڭ قىلىـدىغا ”دېسهم چۈشىنىپ ـ چۈشـهنمهیال     ① لهنجاڭغا—

                                            
  . ئا—، )تۇرپان شىۋىسى( ئىچ ئاغرىتماق، ئېچىنماق—ئۇگىالنماق   ①
  . ئا—) تۇرپان شىۋىسى(یوچۇن، غهلىته  ـ سون سون  ②
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مهیلى، ئۇ دېگهندىكىن بـۇالر   . دەۋاتىدۇ“ بولسا كهلسۇن، قولىغا قورال بېرىڭالر    
ــدا . چىقىــپ كــۆرۈپ باقمىــسۇنمۇ، جېنىغــا ئۇگىالنــسا كېتىــپ قــاالر   ھهر ھال

  .   دېدى نىمتۇلال—یاققا ماڭدۇرىۋېتىلى،   ②ئېھتىیات ئۈچۈن بۇالرنى داشۇ
  . چىقتىمهمتىلى ئهپهندى ھهمراھلىرى بىلهن سېپىلغا

  . سورىدى تهۋپىق—  سىجاڭغا قهیهردە یولۇققىلى بولىدۇ، یىگىت؟—
 ھهر ھالدا پهسراق تۇرۇپ گهپ قىلىـڭ، باشـنىڭ الزىمـى بولـسا، كىـم               —

بىلىدۇ بۇ ئهتراپتىمۇ تۇڭگانالرنىڭ پىستىرمىسى بارمۇ، چىڭ قىلىپ بىر ئوق 
ممهد بىـلهن  سىجاڭنى دەمسىز؟ ئۇ ئادەم ئهمىر نۇرمۇھه   ! كهلسه بېشىڭىز یوق  

  بىر یهردە بولسا كېرەك، ئۇ كىشىنى بىلىدىغانسىز؟
 نۇرمۇھهمممىدىڭىزنى كىم بىلسۇن، قىزىقكهنسىز، بىـز چهتئهلـدىن    —

  .كېلىۋاتىمىز
ــرىڭالر،       — ــرىگه بې ــان یې ــۇ قاینىغ ــاڭالر، داش ــكه تۇتم ــى گهپ ــۇ، مېن  بوپت

ال ئـۆز  تهلىیىڭالر بولسا كهچته كۆرۈشۈپ قـاالرمىز، مهڭلىكـاخۇن شـۇنداق دەپـ           
  —ئورنىغا بېرىپ، سېپىلنىڭ سىرتىنى كۈزىتىشكه باشلىدى ۋە نىمتۇلالغا،   

سارىیىدا ئولتۇرماي ئۆزىگه جاپا سـېلىپ نـېمه قىلىـتىكىن؟     ③بۇالر ئۆزى زانانه
  . دېدى—

 دوستلۇققا یارایدىغان ئادەملهردەك قىلىدۇ، بىراق، ھازىر ۋاقتى ئهمهس —
  .بولۇپ قالدى ـ دە

ڭ بارغانسىرى جىددىیلىشىپ قېلىۋاتقانلىقىنى ھېس    ئۈچهیلهن جهڭنى 
قىلىپ، دەرھال مهڭلىكاخۇن كۆرسهتكهن تهرەپكه بېرىـپ روتـا كوماندىرىـدىن        
قورال تهلهپ قىلدى ۋە ئۇ كۆرسـهتكهن جایغـا بېرىـپ مىلتىقلىرىنـى تـۆۋەنگه          

  .قارىتىپ بهتلهشتى
ۈشۈپ توختاجى بىمهھهل یېڭىسارغا كېلىپ بۇنداق ئوشۇقچه دەدىسهرگه چ

                                                                                        
  . ئا— روتا كوماندىرى، یۈز بېشىغا توغرا كېلىدۇ، —) 连长(—لهنجاڭ   ①
  . ئا—) تۇرپان شىۋىسى( ئاشۇ —داشۇ   ②
  .ـــ ئا) تۇرپان شىۋىسى( نازۇك، نهپىس، چىرایلىق—زانانه   ③



 65 

ئۇنىـڭ قـورال توتقـان      . قالغىنىدىن بىزارلىق ھـېس قىلىۋاتقانـدەك قىالتتـى       
قاپــاقلىرى ســېلىنىپ كهتــكهن، .  بىلىــنمهس تىترەیتــى-قــوللىرى بىلىــنهر

ھهرىكهتلىــرى ئــانچه قوالشــماي  تۇرۇشــلىرىدىن خــورلىقى كېلىۋاتقانـــدەك      
  .قىالتتى

ق جىمغۇر، ئهمما ئهخمهد ئهپهندى ئارتۇقچه قىزىشىپ كهتكهن بولۇپ، بارلى
  . روھىدىن بىلىنىپ تۇراتتى-ھېسیاتچان ئادەملهرگه خاس ئىپادىلهر رەڭگى

مهمتىلى ئهپهندى توختاجىنىڭ روھىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، زاتۋۇرنى تاتىپ        
  :مىشهك چىقىرىۋاتقان پۇرسهتته چېقىشىپ دېدى

 ئـــادەتته بـــاي ئـــادەملهرنى ئۆلۈمـــدىن بهك قورقىـــدۇ، دېیىـــشىدىغان، —
  .ھازىرقى ھالىڭىزغا قاراپ، بۈگۈن ئىشهندىمسىزنىڭ 

  : خاھلىماس كۈلۈپ قویۇپ-توختاجى خاھالر
جان بىلهن ئویناشقاندەك، مۇشۇ یهردىمۇ شۇ      !  توۋا قىلدىم، ما ئادەمنى    —

ــال  ــجهزى بىلهن ــال   ! مى ــالغۇم كهلمىگهچكى ــىلىدىن ئایرىلىــپ ق ــدىم، س ئهپهن
بهلكىـم بىـر    .... هیتتىمئارقىلىردىن كهلدىم، بولمىسا ئاتىمهن دېسىمۇ كهلم     

ــداقمۇ    ســائهت ئىچىــدە ئهجهل كــېلهر، یهنه نــېمه ئــانچه خــاتىرجهم ســىلى؟ قان
  كۈلگىلىرى، چاقچاق قىلىغىلىرى كېلىۋاتىدۇ؟

ــلهن، — ــرى بى ــۇ گهپلى ــم « ب ــانى كهرى ــایهتنى   »قۇرئ ــر ئ ــۇنداق بى ــن ش دى
ــۇ  «: ئوقــۇغىنىم ئېــسىمگه كېچىۋاتىــدۇ  ــدە نهدە بولــساڭالرمۇ ئ ئهجهل كهلگهن

. »رنى ئىزدەپ تاپىدۇ، ھهتتا مۇسـتهھكهم قهلـئهلهردە بولغـان تهقـدىردىمۇ       سىله
  .مانا قارىسىال، ئهجهل كېلىدىغان بولسا كۈلمىسهممۇ كېلىۋېرىدۇ، ئهپهندىم

ئۇالر تاكى دىۋېزىیه ئىـشتاۋىنىڭ ئاالقىچىـسىغا یولـۇققىچه جهڭ قىلىـپ       
ئهسـكهر   ”جهڭ مهیدانىغىال ئېلىپ كېلىنىپ تارقىتىپ بېرىلگهن     . تۇرۇشتى
گهرچه بۇ بىر ۋاقلىق قۇرۇق نان بولسىمۇ، . دىن تېگىشلىكىنى ئالدى“تامىقى

ــاتلىق تېتىــدى   ــۇ ت ــا بهكم ــا ئۇالرغ ــي    . ئهمم ــۆزىنى ھهقىق ــدى ئ ــمهد ئهپهن ئهخ
ــدەك     ــشىپ قالغان ــدىمىكىن، خېلــى شوخلى ــدىم دەپ ئویلى ــگه ئایالن جهڭچى

ایــات مانــا  ھ” ئــۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىگه قهلبىــدىكىنى ئاشــكارىالپ    . بولــدى
مۇشـۇنداق جىـددىیلىك ئىچىــدە ئۆتـسه دەیـمهن، كىــشى ئـارتۇقچه غهملهرنــى      
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بـۇ بىـر ئـازاپلىق ئىڭراشـقا، ئېغىـر دەرت           . دېـدى “ ...ئویالشقا ۋاقت تاپالمىـسا   
تهۋپىـق ئـۇنى    . تاتقۇچىنىڭ ئۆز ئۆزىگه ئۆلۈم تىلىگىنىگه ئوخشاش سۆز ئىدى       

. تقانلىقىنى ھـېس قىلـدى  شۇڭا ئۇ كۆز چاناقلىرىنىڭ ئېچىشىۋا    . چۈشىنهتتى
شۇ .  شۇنداق، مهمتىلى  ئهپهندىمۇ مۇشۇنداق جهڭگىۋار ھایاتنى یاخشى كۆرىدۇ

پهقهت توختــاجىال . تــاپ ئۇمــۇ ئــۆزىنى ھهقىقىــي جهڭچىــدەك ھــېس قىلماقتــا 
چۈنكى ئۇ ئۆمرىدە بۇنداق . بۇنداق جىددىلىككه، ئېغىرچىلىققا كۆنهلمهیتتى

 —ۇ ئىككىـسىنىڭ بولـسا سهرسـانلىق        رىیازەتلهرنى چېكىـپ باقمىغـان، ئـاۋ      
  .سهرگهردانلىقتا كۆرمىگىنى قالمىغانىدى

دىـۋېزىیه ئىـشتابىنىڭ ئاالقىچىـسى ئهتىــسى چۈشـتىن كېـیىن بــۇیرۇق      
ئېلىــپ پولكــوۋنىكالر بىــلهن كۆرۈشــكىلى كېتىۋاتقانــدا مهمتىلــى ئهپهنــدى  

  .ئۇنىڭغا  سىجاڭ بىلهن كۆرۈشمهكچى ئىكهنلىكىنى ئېیتتى
جبهبىـــیلهرگه ئوخــشاپ كېتىـــدىغان ئـــۈچ ئهپهنـــدىنىڭ  بــۇ چـــاغقىچه ئه 

ئۆزلىكىــدىن كېلىــپ جهڭــگه قاتنىــشىۋاتقانلىقى  ھهققىــدىكى خهۋەر پۈتــۈن 
  .لېنىیه بویالپ تارقىلىپ كهتكهندى

 — سىلهرنىڭ جهڭگه  قاتنىشىۋاتقانلىقىڭالرنى سىجاڭمۇ ئاڭلىـدى،       — 
  . ئۇ جهزمهن  سىلهرنى چاقىرىدۇ—دېدى ئىشتاپ ئاالقىچىسى، 

  
3  

  
كهچقــۇرۇن، مهھمــۇد مــۇھىتى ئىــشتابىدا ئۆزلىكىــدىن ئۇرۇشــقا ئــشتراك 
. قىلغان یوچۇن  ئادەملهرنى كۈتۈپ ئابدۇلال دامولال نهئىمى بىلهن ئولتـۇراتتى         

ئۇنىــڭ یوغــان كۆزلىرىــدە جىــددىیلىك، ئــاق ســېرىق كهلــگهن چىرایىــدا        
 باشـلىقى  تاشقىرقى بۆلۈمدە مۇھـاپىزەتچىلهر  . غهمكىنلىك بىلىنىپ تۇراتتى  

سـهلدىن كېـیىن  ئىلیـاس ئىچكىـرىگه     . ئىلیاس مېھمانالرنى كۈتۈپ تۇراتتى  
  :كىرىپ چاس بهردى

   مېھمانالر كهلدى، كىرسۇنمۇ؟—
 - مهھمۇد مۇھىتى ھایاجانلىنىۋاتقاندەك ئالقـانلىرىنى بىـر  — چاقىر،  —
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  . بىرىگه سۈركهپ قویدى
گه كىرىـپ  ئىلیاسنىڭ ئىشىك ئېچىپ بېرىشى بىلهن مېھمـانالر بۆلـۈم    

مهمتىلى ئهپهندى ئۆزىگه خـاس جـاراڭلىق، ئىـشهنچكه تولغـان ئـاۋازدا              . كهلدى
ــدىلهرمۇ  شــىلهپىلىرىنى   .  ســاالم بهردى ــدىن توختــاجى ۋە ئهھــمهد ئهپهن ئارقى

  . قوللىرىغا ئېلىشتى
 مهھمۇد — ۋەئهلهیكۇم ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، رەھمتۇلالھى ۋەبهركاتاھۇ،      —

ئۇنىـڭ ئهسـتایىدىل   . بـاس ئـاۋازى  جـاۋاب بهردى      مۇھىتنىڭ روشـهن ۋە تولـۇق       
ئارقىـدىن ھهربىـیلهرچه پىـشقان      . سالىمى مېھمانالردا ئىـشهنچ پهیـدا قىلـدى       

  .قوللىرىنى ئۇزۇتۇپ كۈچلۈك ـ كۈچلۈك قول سىقىشىپ كۆرۈشتى
ئهسلى .   كۆرۈپ تۇرۇپسىز، ئاغا، قوللىرىمىز خېلى یىرىكلىشىپ قالدى—

 دېــدى —لهم تۇتــۇش بىــلهن خېلــى پىــشتى، قهلهم تۇتــۇپ كــۆنگهن قــولالر ئه
  . یورۇقلۇق بىلهن-تهۋپىق ئوچۇق

توختاجى دوستىغا ھاي بهرمهكچى بولغاندەك پېشىنى بىلىندۈرمهي تاتىپ 
ــدى ــۇ . قویـ ــۇرغىن   ”ئـ ــۆرمهتته تـ ــۈڭ ئهمهس، ھـ ــېنىڭ تهڭتۈشـ ــىجاڭ سـ “ سـ

ساراي یـاكى مهشـھۇر   -بىراق، مهمتىلى ئهپهندى ھهر قانداق ئوردا     . دېمهكچىدى
ربـاپ ئالدىــدىمۇ ئــۆزىنى ئهركىــن تۇتــۇپ، تارتىنمایــدىغان كۆنــۈپ قالغاچقــا،  ئه

ئومۇمهن ھېچ كىشى ئالدىدا قورۇنـۇپ تۇرمـایتتى، ئـۆزى یاخـشى دەپ بىلـگهن          
  . ئادەملهر ئالدىدا گهپ یاساپ ئولتۇرمایتتى

 دېــدى مهھمــۇت — ئاڭلىــدىم، ئاڭلىــدىم، جهڭــگه قاتنىشىپــسىلهر،  —
 ئـــۆزۈڭالر كىــم؟ نـــېمه ئۈچـــۈن جهڭـــگه   خـــوش—مــۇھىتى كۈلۈمـــسىرەپ،  

  قاتناشماقنى ئىختىیار قىلىپ قالدىڭالر؟ 
ئهسـلىمىز  .  یاشقا تولغـان زېمىننىـڭ پهرزەنتلىـرى       - بىزمۇ مۇشۇ قان   —

ــدىكى    . قهشــقهردىن ــل دۆۋى ــۇ كىــشىنىڭ ئىــسمى توختــاجى، قهشــقهر قىزى ب
ڭ تۇداخۇنباینىـڭ ئـوغلى، ئــۆزى ھهم سـودىگهر، ھهم ســهییاھ؛ ئىلىـم ئهھلىنىــ    

بىــز چهتئهلـدە تونۇشــقان، مــاۋۇ  . دوسـتى، ئــازادلىق جهڭچىلىرىنىـڭ ھامىــسى  
ۋەتهننىـڭ تهقـدىرى،   . ئهسلى قهشقهر شهھىرىدىن  . دوستىمىز ئهخمهد ئهپهندى  

مىللهتنىـڭ ئىـستىقبالىنى دەپ سهرسـان ـ سـهرگهردان بولـۇپ، ئهل كېزىـپ،        
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ــان  ــدە ئوقۇغ ــاخىر تۈركىیى ــارتىش ئېلىــپ ب  . ئ ــدە ئاق ــۇ ۋەتهن ــرىش، ئهمــدى ئ ې
كهمىنىڭىــز مهمتىلــى . ئىنقىالپقــا ئىــشتىراك قىلىــش ئۈچــۈن كېلىۋاتىــدۇ 

ــتن     ــقهر ئاتۇشـ ــق، قهشـ ــى تهۋپىـ ــدى، لهقىمـ ــڭ كهچمىـــش ـ      . ئهپهنـ مېنىـ
كهچۈرمىشلىرىممۇ ئهخمهد ئهپهندىنىڭكىگه ئوخشاپ كېتىدۇ، مهنمۇ شۇنداق      

قورشـاۋدىن بىـر كـۈن ئـاۋۋال یېڭىـسارغا كېلىـپ       . مهقسهتته ۋەتهنگه قـایتتىم  
چۈشكهنىدۇق، تهقدىرى قىسمهتته بىزنىڭ قورشاۋدا قېلىـشىمىز پۈتۈلگهنمـۇ         

دوســتىلىرىمغا ۋاكــالىتهن ئــاخىرىقى . قانـداق، بــۇ یهردە جهڭلهردىمــۇ بولــدۇق 
سوئالىڭىزغا جاۋابىم شۇكى،  ۋەتهن ھهممىمىزنىڭ، ئىنقىالپ ھهربىر ۋىجدان         

هلهم تۇتۇشــمۇ ئىگىــسىنىڭ بــۇرچى، شــۇڭا گېــزى كهلگهنــدە ئهلهم تۇتۇشــمۇ، ق
  .بىزنىڭ كۆزلىگهن مهقسىدىمىزگه ئۇیغۇن

 — ئولتۇرۇڭالر، بۇرادەرلهر، نىمىشقا تۇرىمىز، ئولتـۇرۇپ سۆزلىـشهیلى،           —
ــسىرەپ    ــۇھىتى كۈلۈم ــۇد م ــدى مهھم ــشهنچ    . دې ــدىال ئى ــا ئهم ــۇ مېھمانالرغ ئ

ــوللىنى     ــدۇلال دامـ ــاتىبى ئابـ ــدىن كـ ــتۇردى، ئانـ ــۆزىنى تونۇشـ ــدەك ئـ قىلغانـ
ــله بهھــۇزۇر ئولتۇرۇشــقاندىن كېــیىن،  ھهمم. تونۇشــتۇردى  تۈركىیىــدىن —هی

كېلىۋاتقــان بولــساڭالر قهشــقهردىكى یۈســۈپ زىیــا، مهجىــددىن ئهپهنــدىلهرنى  
 ئۇ تهۋپىقنىـڭ    — دە، ئۇالرمۇ تۈركىیىدىن كهلگهنلهرىكهن،      -تۇنۇیدىكهنسىلهر

ئاللىقانداق بىر یهرلىرىنى ئاكىسى مهخسۇد، مۇھىتىغا، ئابدۇخالىق ئۇیغۇرغـا   
 -ئۇالرنىڭ سۆزلىرى نهقهدەر ئوخشایدۇ ”. وخشىتىپ یۈرىكى دۈپۈلدەپ كهتتى   ئ

  .دەپ ئویلىدى ئۇ“ ھه؟
 شۇنداق، ئۇ ئهپهندىلهر بىلهن ئوبدان بىلىـشىمىز، ئـۇالر ئىلگىرىـرەك            —

   ساالمهت ئىكهن ـ دە؟-دېمهك، ئۇالر ساق . كېلىشكهن
ــسىلهر؟ ج  — ــسا قانـــداق قىلىـ ــیهت شـــۇنداقال بولـ ــگه  بـــۇ یهردە ۋەزىـ هڭـ

  قاتنىشىۋېرەمسىالر؟
ئهمما سىزگه .  بىز شۈبھىسىز ئىنقىالپنىڭ بىر ئهزاسى بولۇپ قالدۇق  —

  . تهكلىپلهرنىمۇ بهرمهكچىمىز-بهزى پىكىر
 خــوش؟ مهنمــۇ ســىلهرنىڭ كۆرۈشۈشــنى تهلهپ قىلغىنىڭالرغــا قــاراپ —

ــپ      ــدۇرماي ئېیتى ــانلىرىڭىالرنى قال ــسه ئویلىغ ــدىم، ئهم ــۇنداق ئویلىغانى ش
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  .ربېقىڭال
مهمتىلى ئهپهندى یوشۇرۇن ھالدا سېپىلدىن چىقىپ، تۇڭگانالرنىڭ ئارقا        

  .تهرىپىگه ئۆتۈش ھهققىدىكى چارىنى سۆزلهپ بهردى
ــدۇ   — ــساق بولىـ ــىناپ باقـ ــلىھهتكهن، سـ ــدىغان مهسـ ــدا .  بولىـ قارىغانـ

  سىزلهرنىڭ ھهربىي بىلىمىدىنمۇ خهۋىرىڭالر بارىكهن ـ دە؟
راق، قوشۇنىڭىزدا ھهربىـي ئىقتىـدارى    یاق، بىز بۇ ئىشقا ساۋاتىسز، بى   —

بار ئادەملهرنى ئۇچراتتۇق، ئهگهر ئۇالر مۇۋاپىق ئىـشقا قویۇلـۇپ، رولىنـى جـارى            
ئهپـسۇسكى، قوشــۇن  . قىلدۇرسـا ئىـنقىالپ ئۈچـۈن بهكمــۇ پایـدىلىق بـوالتتى     

 تهۋپىـق سـۆزلهپ شـۇ یهرگه كهلگهنـدە     —ئىچىدە مهسىله ئېغىردەك قىلىـدۇ،      
توختـاجى ئۇنىڭغـا بولـدى      . ىلهن ئۇچىرىشىپ قالـدى   توختاجىنىڭ كۆزلىرى ب  

  .قىل دېگهندەك ئىشارە قىالتتى
   بىزنىڭ قوشۇندىكى كىمنىڭ ئویلىغان چارىسىكهن بۇ؟—
ئــۇ ئــۆزىنى یــۈز بېــشى دېــدىغۇ .  ئابـدۇنىیاز، دېــگهن ئهســكهر باشــلىقى —
  .دەیمهن
 مهھمــۇد مــۇھىتى شــۇنداق بىــر ســوئال قویــۇپ ســهل  — ئابــدۇنىیاز؟ —
 ئابدىنىیازنى دەرھال بـۇ یهرگه      —غاندىن كېیىن ئىلیاسنى چاقىرىدى،     تۇرىۋال

  !ھازىر قىل
  .ئۇ غوپۇر تهنجاڭنىڭ قولىدا، ھازىرال باشالپ كېلهي!  خوپ—

  .ئىلیاس چىقىپ كهتتى
ئۇ ئۆزىنى دادىل تۇتۇپ، ئۆزىنىڭ . ئابدىنىیاز چاپسانال چاقىرتىپ كېلىندى

ــدى    ــت ئوتتۇرىغـــا قویـ ــى كونكېرىـ ــۇھىتى ئۇنىـــڭ   م. تهكلىپىنـ هھمـــۇد مـ
  .مهسلىھهتىنى یېقىن ئارىدا سىناپ كۆرۈشكه ۋەدە قىلدى

  . سورىدى سىجاڭ— قوشۇنىمىزدا یهنه قانداق مهسىله ئېغىركهن؟ —
ــشى   — ــى ئىنتىزامنىـــڭ یاخـ ــزام یاخـــشى ئهمهس، ھهربـ  ھهربـــى ئىنتىـ

جهڭگىۋارلىـق  . بولماسلىقى جهڭگىۋارلىقنىـڭ سۇسـلىقىدىن دېـرەك بېرىـدۇ     
  . رۇشتا ئۈستۈنلۈك قازانغىلى بولمایدۇبولمىسا ئۇ

 مهھمۇد مۇھىتى  تهۋپىقـتىن كـۆزىنى ئـۈزمهي ئولتـۇرۇپ،     — یهنىچۇ؟   —
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  .یهنه بىر قېتىم ئاكىسىنى ۋە ئابدۇخالىقنى ئهسلىدى
.  یهنه ئهســـكهرلهردە ئـــاڭلىق جهڭ قىلىـــش روھـــى كهم، ھهتتـــا یـــوق —

ــۇنداق  ــدىرالردىمۇ ش ــېمه ئ . كومان ــلىۋىدە ن ــڭ دەس ــۈرەش  ئىنقىالپنى ــۈن ك ۈچ
 بارا ئۇ نىشان سۇسلىشىپ كهتكهندەك، -قىلىدىغانلىقى ئېنىق بولسىمۇ، بارا

. غـا جهڭ قىلىـدىغان بولـۇپ  قېلىـشقان         “ ھاشار”پهقهت باشلىقلىرى ئۈچۈن    
ئهمهلدارالردا بولسا، شهخسىي مهقسهت ئۈچۈن شۇنچه كۆپ ئادەمنى قۇربـانلىق     

  ...قىلىشتىن یانمایدىغاندەك بىر خىل
 مهھمۇد مـۇھىتى بـۇ سـۆزلهرنىڭ تـوغرىلىقىنى ھـېس        —هن؟   مهسىل —

قىلىپ تۇرغاچقا سۆز  ئارىلىۋەتكۈسى كهلمهي پهقهت قىسقا سوئالالرنى سوراش 
  .بىلهن چهكلهندى

 تهۋپىق ئهپهندى شامهنسۇرنىڭ پۇتىغا ئوق تېگىـشى بىلهنـال  ئۇنىـڭ       —
نى پۈتكۈل قوشۇنى سـهپنى تاشـالپ، ئـۇنى كۆتـۈرۈپ چېكىنىـپ چىققـانلىقى             

ئۇ بـۇ   .  دېدى ئهخمهد ئهپهندى سۆز قىستۇرۇپ     —نهزەردە تۇتىۋاتىدىغۇ، دەیمهن،    
ــۆلمهیتتى  ــۈل بـ ــتىن كهم كۆڭـ ــشقا تهۋپىقـ ــۇپ،  . ئىـ ــشنى قویـ ــۇڭا تارتىنىـ شـ

 ئۇغــۇ ســىزنىڭ   —قاراشــلىرىنى سۆزلهشــتىن ئــۆزىنى تۇتــۇپ قااللمىــدى،     
ك قوشۇنىڭىز ئهمهس، ئىشقىلىپ شۇنداق ئىشالر سـىلهردىمۇ یـوق ئهمهسـته          

بىر باشلىققا ئـوق تهككىنـى ئۈچـۈنال پۈتـۈن قوشـۇن سـهپنى تاشـالپ                . تۇرىدۇ
كهتسه بۇ قانداق كۈرەش؟ ئهگهر ئۇ ئۆلۈپ كهتسه كۈرەشنى پۈتۈنلهي توختۇتۇپ، 

  قوشۇننى تارقىتىۋېتىش كېرەكمۇ؟
 شۇنڭغا ئوخشاش ئهھۋالالر — دەپ تهستىقلىدى تهۋپىق، — شۇنداق، —

قوشـۇندا بىـرى، ھهربىـي      . لـى بـاردەك قىلىـدۇ     سىلهرنىڭ قوشـۇنىڭالردىمۇ خې   
تهلىــم ـ تهربىیىنــى چىــڭ تۇتقۇلــۇق، ھهربــى مهشــىقنى ھهر ۋاقىــت تاشــالپ    

ــلىق كېــرەك  ئىككىنچــى ھهربىــیلهردە ئــاڭنى ئویغۇتــۇش، ئۇالرغــا     . قویماس
ئـۇالر قارىـسىغا ئـۇرۇش قىلىـدىغان ئهمهس،       . سىیاسىي دەرس بېـرىش كېـرەك     

  !قىلىدىغان بولىشى كېرەكئاخىرقى نىشاننى بىلىپ ئۇرۇش 
شـۇنداقال  . مهھمۇد مۇھىتى بۇ سـۆھبهتكه بهكمـۇ ئېتىـۋار بىـلهن قارىـدى             

 پـات كېلىــپ،  -ئــۇ ئهپهنـدىلهرنىڭ پــات . سۆھبهتداشـلىرىنى یــاقتۇرۇپ قالـدى  
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ئـۇ مېھمـانالرنى ئۇزىتىـپ      . مهسلىھهت بېرىپ تۇرىشىنى ئىلتىمـاس قىلـدى      
  :قویغاندىن كېین ئابال دامۇللىغا

ئۇالرنى . ه، بۇالر بىزنىڭ قوشۇنغا تازا كېرەكلىك ئادەملهركهن   مېنىڭچ  —
 تهربىیه ئىشلىرىغا قویسا بهك یاخـشى ئىـش      -ئهسكهرلهرنىڭ سىیاسىي تهلىم  

  . دېدى—بولغۇدەك، 
 بولمىسا ئۇالرنى بىلله ئىشلهشكه تهكلىپ  قىالیلى، ــــ دېدى ئابدۇلال —

  .دامولال نهئىمى
  دېـدى قومانـدان ۋە ئابـدۇنىیازنىڭ     — كېیىنچه بىـر نـېمه دەرمـسىز،         —

تهكلىپىنى سىناپ كـۆرۈش ئۈچـۈن كۆڭلىـدە كونكىرىـت الیىـھه ئویلىنىـشقا        
  .باشلىدى

  
4  

  
غهربىـي شــىمال تهرەپــتىن دۈشــمهن ئارقىــسىغا ئۆتــۈش چارىــسى ســىناپ  

شــۇ كــۈنى زەربىــدارالر ئهتــرىتىگه ئــۆزىنى مهلــۇم قىلغــان تهۋپىــق،   . كۆرۈلــدى
بىراق مهھمۇد مۇھىتى ئۇنىڭ . لله بارماقچى بولغانىدىرازۋىتكىچالر بىلهن بى

ــشىغا قوشــۇلمىدى   ــشقا قاتنىشى ــك ئى ــۇ خهتهرلى ــسىمالرغا  . ب زاپاســتىكى قى
بـۇ ئورۇنالشتۇرۇشـنى ئاڭلىغـان      . سىیاسىي دەرس بېرىـشكه تهكلىـپ قىلـدى       

  :تهۋپىق ھهمراھلىرىغا
ــدى،    — ــان بول ــلهن تونۇشــقىنىمىز زىی ــۇھىتى بى ــدى، — مــاھمۇد م  دې

 تونۇشمىغان بولساق جهڭچى دېـگهن شـهرەپلىك        —تاجىنى تېرىكتۈرۈپ،   توخ
سېپىلدىن چىقىدىغانالر بىلهن بارالمىغـان     . نامىمىز بوالتتى، ئهلهم تۇتاتتۇق   

مانـا ئهمـدى    . تهقدىردىمۇ سـېپىل ئۈسـتىدە مىلىـكه ئۇرىـشىغا قاتنىـشاتتۇق          
 ئهپهنــدىلىك قىلىـــدىغان بولـــدۇق، توختـــاجى دوســـتىمىزغۇ بىـــر ئـــۇھ دەپ 

  .تىنىۋالىدىغان بولدى، جېنى تاتلىق ئادەمكهن ئهمهسمۇ
  .مهھمۇد مۇھىتى جاۋابهن ساالپهتلىك قىیاپهتته كۈلۈمسىرەپال قویدى

شۇنداق بولسىمۇ تهۋپىق زەربىدارالر ھهققىدە ھهر ۋاقىت سۈرۈشته قىلىپ 
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ه بۇ چارە ئوبدانال ئۈنۈم بهرگهن بولۇپ، ماجهنساڭ قوشۇنلىرى زور تاالپهتك. تۇردى
ــدى ــان   . ئۇچىرىتىلــ ــپ كېلىۋاتقــ ــتىن چېكىنىــ ــۈرۈمچى تهرەپــ ــراق، ئــ بىــ

ماجوڭیىڭنىـــڭ قىـــسىملىرى ماجهنـــساڭ تهرەپنـــى تولـــۇقالپ كۈچلىنىـــپ  
مهھمـۇد   . كهتكهچكه كۈچ سېلىشتۇرمىسى جهھهتته تهڭ كېلىشكه بولمىـدى       

مۇھىتى بۇ چارىنى بىر نهچچه كۈن ئىلگىرى سىناپ كۆرگهندە ناھایىتى یاخشى 
  .ىدىغانلىقىنى ئویالپ قالدىئۈنۈم بېر

ــشىپ     -7  ــلهن سۆھبهتلى ــوۋېت تهرەپ ب ــتامدا س ــۈنى ئهركاش ــل ك  ئاپېرى
ئـۇ كېلىـپال مهھمـۇت      . قایتىقان خۇجىنىیاز ھاجى یېڭىسارغا یېتىـپ كهلـدى       

مۇزاكىرىـدىن كېیىـنال ئۆزىنىـڭ      . مۇھىتى بىلهن مهخپى مۇزاكىرە ئۆتكـۈزدى     
. ن یهكهنـگه  یـۈرۈپ كهتتـى   خادىملىرى، خـاس قـۇرۇقچىلىرىنى ئېلىـپ ئالـدى      

مهھمۇد مۇھىتى بۇ یهردىكى ئىـشالرنى ئورۇنالشـتۇرۇپ ئارقىـدىن ماڭىـدىغان            
  . بولدى

ئـۇ ئـاۋۋال ئهمىـر نۇرمـۇھهدنى چاقىرىتىـپ، ئۆزىنىـڭ قوشـۇنىنى ئېلىــپ        
ئىككىسى ھهربى ئىشالر ھهققىـدە ئـۇزاق       . یهكهنگه كېتىدىغانلىقىنى ئیتتى  

هۋەتىپ مهمتىلى ئهپهنـدىلهرنى چاقىرىـپ      ئاندىن ئىلیاسنى ئ  . سۆھبهتلهشتى
  .كهلدى

  ئهپهنــدىلهر، ھاجىمنىــڭ بــۇیرىقى بىــلهن مهن ئهســكهرلهرنى ئېلىــپ  —
بۇالر .  ئهمىر نۇرمۇھهممهد یېڭىساردا قالىدۇ. یهكهنگه ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرىمهن

مهن سـىلهرنى بۇنـداق تـا شـالپ      ①ئـاڭۋاچۇن . بۇ یهرنى ئۇزاق تۇتۇپ تۇرالمایـدۇ 
 دېـدى مهھمـۇد مــۇھىتى ئاللىقانـداق ئىچكـى ئـازاپ بىــلهن      —مهن، كېـتهلهی 

 ئهســلىدە مهن ســىلهرنى بىــز بىــلهن قېلىــشقا  —چىرایــى پۈرۈشــكهن ھالــدا 
شۇنداق قىلسام، سىلهر قوشۇندا . تهكلىپ قىلىش خىیالىدا بولۇپ یۈرگهنىدىم

ــتاز بولــساڭالر پایــدىلىق بــوالتتى       ــزگه مهســلىھهتچى، ئهســكهرلهرگه ئۇس . بى
قوشـۇن  . ىكى ئهھـۋال بـۇ نىیىتىمنـى ئۆزگهرتىـشكه  مهجبـۇر قىلىۋاتىـدۇ        ئهمد

بىلهن بولىدىغان ئىشالرنىڭ قۇیرىقىنى قۇم باستى، ھاجىمنىڭ بۇیرىقىدىن        

                                            
  .ئا—)  تۇرپان شىۋىسى(شۇڭا، شۇڭالشقا   ①
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ئـاڭۋاچۈن، سـىلهرنىڭ تېنچـراق مۇھىتقـا ئېرىـشىپ          . بۇ نهرسه ئاشـكارىالندى   
ــدۇ  ــاچمىقىڭالر دۇرۇســتراق تۇرى ــا . مهكــتهپ ئ ــلهن قىلغ ن ساۋاتىــسز خهق بى

ئىنقىالپنىــڭ قانچىلىــك  نهتىــجه بېرىــدىغانلىقىنى ئهمهلىیهتــتىن كــۆردۈم، 
مهن سـىلهرنى  ... ئىـنقىالپ ئۈچـۈن بـۇ نهرسـه تولىمـۇ مـۇھىم ئىـكهن           . تویدۇم

بۈگــۈن كــېچه مۇھاســىردىن چىقىرىــپ، لومپــا، ئاتۇشــباغ تهرەپ بىــلهن یولغــا  
مهھمۇت  .  رسېلىپ قویماقچىمهن، تاشملىقتا قاسمىبهگنىڭ ھوزۇرىغا كىرىڭال

. مۇھىتى ئهۋەتكهن كىـشلهرمىز دەڭـالر، ئـۇ سـلهرنىڭ خىـزمىتىڭالردا بولىـدۇ         
 ئامـان یېتىـپ بارسـاڭالر مهجىـددىن ئهپهنـدى، یۈسـۈپ زىیــا       -قهشـقهرگه تېـنچ  

  .ئهپهندىلهرگه مهندىن ساالم  ئېیتىپ قویارسىلهر
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بىر نهرسىلهرنى كوچىالپ سورىغۇسـى بـار ئىـدىیۇ،           

اق، بۇ چاغدا مهھمۇد مۇھىتنىڭ قوڭۇر ساقاللىق كهڭ یۈزىدە ھهربىیلهرگه         بىر
ئۇنىـڭ ھهر قانـداق    . خاس جىددىلىك، سۈرلۈك قىیاپهت ئىپادىلىنىپ تۇراتتى     

  .سۆھبهت ئۈچۈن ۋاقتى ۋە ھهپلىسى یوقتهك قىالتتى
 ئابدىنىیاز — مهھمۇد مۇھىتى جىددىي بۇیرۇق قىلدى،      —!  ئىلیاس —

ــشهنچىل  ــازىر   ئۆزىنىــڭ ئى ــى ئېلىــپ دەرھــال ھ ــدىن یىگىرمىن ىك ئادەملىرى
 ئـــۇ ئىلیـــاس چىقىـــپ كهتكهنـــدىن كېیىنمـــۇ ئهپهنـــدىلهرنىڭ  —بولـــسۇن،

مهۋجۇتلىقىنى ئۇنتۇپ قالغاندەك  قولىنى  ئارقىسىغا قىلىـپ، بىـر نۇقتىغـا             
. بۆلۈمدە سۈرلۈك جىـم ـ جىتلىـك ھۆكـۈم سـۈرەتتى     . تىكىلگىنىچه تۇرۇۋەردى

 ئهپهنـدىلهر،  —هرنىڭ قهدەم تىۋىشلىرى ئاڭالنغانـدىال،   پهقهت سىرتتا ئهسكهرل  
بىز داستىخان ئۈسـتىدە تونۇشـقان دوسـتالرغا    . بىز دوستالردىن بولۇپ قالدۇق   

مۇشۇ دوستلۇقنىڭ یـۈز خاتىرىـسى      . جهڭ مهیدانىدا تونۇشتۇق  . ئوخشىمایمىز
ــداق ئىككىلىنىــشلهردە بولمــاي،    ئۈچــۈن ســىلهردىن ســورایدىغىنىم، ھهر قان

 ئـۇ كۈچلـۈك قــوللىرى   —! ئامـان بولــساق كۆرىـشهرمىز  .  ئوقۇتـۇڭالر خهلقنـى 
  .بىلهن ئهپهندىلهرنىڭ  قوللىرىنى ئاغرىغىدەك سىقىتى

ئهپهندىلهر بولسا ئۇنىڭ قهلبىدە نېمىلهر ھۆكۈم سۈرىۋاتقانلىقىنى بىلىش 
  :پهقهت ئاخىرىقى مىنۇتالردىال. كویىغا چۈشكهندەك زۇۋان سۈرۈشمىدى

  . دېیىشتى—!... ایىمغا ئامانهتخۇد!  خهیىر، خوش—



 74 

ئابدىنىیاز ئۇالرنى ھاڭگىتلىق تهرەپ  بىـلهن ئېلىـپ چىقىـپ، ئۇزىتىـپ       
  .قویۇش ئۈچۈن لومپا تهرەپكه ئېلىپ  كهتتى

. تهۋپىــق ئىــنىقالپ تهقــدىرى ھهققىــدە ئــویالپ، كــۆڭلى مهیۈســلىنهتتى 
  چۈنكى ئۇ مهھمـۇد مۇھىتنىـڭ تهلهپپۇزىـدىن خوجـا نىیـاز ھاجىمنىـڭ یامـان               

... خهۋەر بىلهن كهلگهنلىكىنـى، قوراللىـق  كۈرەشـنىڭ توختایـدىغانلىقىنى،        
ئىنىقالپنىڭ ئالال كىملهر تهرىپىدىن شىڭ شىسهیگه سېتىۋېتىلگهنلىكىنى 

  ...ھېس قىلغانىدى
تـــاڭ ســـهھهرنىڭ نهمخــــۇش، ســـوغۇق ھاۋاســــى ئادەمنىـــڭ تېنىنــــى     

كائىنـات  . نهتتىچېچهككه پۇركهنگهن باغالر گىرىمسهن كـۆرۈ      . شۈركهندۈرەتتى
غا چۆككهن بولۇپ، قۇالقنى ئېتىۋالغانـدەك جىملىـق ھۆكـۈم          “ ئانا ئۇیقۇسى ”

  .سۈرەتتى
ئابــدۇنىیاز نىمتــۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇنالرنى ئالــدىن رازۋىتكــا قىلىــپ  
مېڭىشقا بۇیرۇپ، ئارقىدىن ئـۆزى مۇھـاپىزەت قىلىـپ، ئهپهنـدىلهرنى ئېلىـپ            

نـداق قىممهتلىـك نهرسـىنى تاشــالپ    مهمتىلـى ئهپهنـدى ئاللقا  . كېتىۋاتـاتتى 
كېلىۋاتقاندەك كۆڭلى قىیمىغان ھالدا یېڭىسار بازىرى تهرەپكه ئۆرۈلۈپ قـاراپ   

ئــۇالر ئــارىلىىقتىكى ســایدىن شهپىــسىز ھهرىكهتــلهر بىــلهن ئۆتــۈپ  . قویــاتتى
سـىگىنالى  “ دېقـقهت ”لومپىغا یېقىنالشقاندا ئالدىـدىكى چـارلىغۇچىالردىن       

هرلهرنى دەرھـال مۆكۈنـۈپ كۈزىتىـشكه بۇیرىـدى ھهم         ئابـدۇنىیاز ئهسـك   . كهلدى
  :بىردەم تىڭشاپ تۇرغاندىن كېیىن

  . دېدى—! مېڭىڭالر ① پاپىالپ—
ئۇالر لومپا تهۋەلىكىدىكى . ھهممىنىڭ كۆڭلىنى ۋەھىمه ئهسىر قىلىۋالدى

نىمتۇلال . بىر باغنىڭ ئارقىسىدا گۇمانلىق بىر نهچچهیلهننى قورشىۋېلىشتى      
  :الت قىلىپئابدۇنىیازغا دوك

ئهممـا كىملىكىنـى خـۇدا     .  ئۇالر قوراللىق ئادەملهر، بۇنىڭدا شهك یوق    —
  . دېدى—ئۆزى بىلىدۇ، 

                                            
  .ـــ ئا) تۇرپان شىۋىسى(پاپىلىماق ــــ ئۆمىلىمهك   ①
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  :قورشاۋدىكىلهرگه خىتاپ قىلىندى
  ! قورالنى  تاشالپ تهسلىم بولۇڭالر—
دېگهندەك، تهلىیىمىـز تـازىمۇ كـاژ    “ تازغا تاڭاتقان نهدە بار ”! ...  ئاناڭنى —

 قارشـى تهرەپتىكىلهرنىـڭ سـۆزلىرى       —!... ا چۈشـۈپتۇق  یهنه قولغـ  ... كهلدىغۇ
  . ئۈزۈك ئاڭالندى-كېچه جىملىقىدا ئۈزۈك

 ھوي، ئۇالر تۇڭگانالر ئهمهس ئوخـشایدۇ، شامهنـسۇرنىڭ ئـادەملىرى، یـا           —
 گۇمانلىق كۆلهڭگىلهر تهرەپتىن  —... بولمىسا خوجانىیاز ھاجىنىڭ ئادەملىرى

  .پىچىرالش ئاڭلىنىپ تۇراتتى
بىــز خهقنــى ئالــدىغا ســېلىپ كهلــگهن بولــسا نــېمه ! ۇڭگــانالر یـاق، ت —

دېگۈلۈك؟ قاراپ تۇرۇپ دامىغا چۈشكىچه ئېتىشىپ ئۆلهیلى، ھهقىچان تهسلىم 
  ...بولساقمۇ بىزنى ئاتىدۇ

  !بىز خوجانىیاز ھاجىنىڭ ئهسكهرلىرى!  ھوي—
  !تىزرەك بۇ تهرەپكه كېلىڭالر!  مامۇت سىجاڭنىڭ—
  !ەلىلىڭالر بارمۇ؟ بولمىسا ئېتىشىمىز بىزنى ئىشهندۈرىدىغان د—
 بۇ  لومۇدىالر بىلهن ۋاقىت ئۆتكۈزۈپ تۇرغاندا تۇڭگانالر ھازىرال یېتىپ      —

  . دېدى مهڭلىكاخۇن—كېلىدۇ، ئاتایلى، 
 ئـوق چىقىرىـپ   — دېدى تهۋپىق سـۆزگه ئارىلىـشىپ،        — توختاڭالر،   —

ــۇزۇش تېخىمــۇ پایدىــسىز  ۇرلىقى یهنه كېلىــپ ئۇالرنىــڭ ئۇیغــ . جىملىقنــى ب
ئېنىق تۇرسا ئۆز مىللىتىمىزنى قىرىمىزمۇ؟ مهن ئۇالرنىڭ قېـشىغا بېرىـپ،           

 شـۇنداق دەپ ئـۇ بهخرامـان ھالـدا تـام       —ئۇالرنى ئىشهندۈرۈپ ئېلىپ كېلهي،     
  .تۈۋىدىكى قېرىمدا قورال بهتلهپ یاتقانالر تهرەپكه قاراپ كهتتى

  .دەپ ۋارقىرىدى ئۇیاقتىكىلهر —! ئاتىمهن!  توختا—
سىجاڭ !   تهلۋىلهر ئېتىپ سالمىسۇن①پهندىم، قایتىپ كېلىڭ، داۋۇ  ئه—

  !مېنىڭ بېشىمنى تېنىمدىن جۇدا قىلىدۇ
ئـوق چىقىرىـشپ نـېمه      .  مهندە سىلهرنى ئىشهندۈرىدىغان دەلىـل بـار       —

                                            
  . ئا—) تۇرپان شىۋىسى( ئاۋۇ —داۋۇ   ①
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 —قىلىمىز؟ ئۇالرمۇ ئوق چىقارمایدۇ،ــــ  تهۋپىق شۇنداق دېدى كېتىۋېتىپ،       
كىـم ئۈچـۈن بىـر ـ بىرىمىزنـى ئـاتىمىز؟       بىز ھهممىمىز بىر مىللهت تـۇرۇپ،  

 ئۇ كېتىۋېتىـپ شـۇنداق   —بۇنچىلىك ئىشنى ئویلىغۇدەك ئهقلىڭالر باردۇر؟     
ئارىلىقمۇ ئانچه یىراق بولمىغاچقا ئىككى تهرەپـتىكىلهرگه ئاڭلىنىـپ         . دەیتى

  . تۇراتتى
  ... سىلهر بىزنى تۇڭگانالرغا تۇتۇپ بېرىسىلهر، —
 —تۇڭگـــان قوشـــۇندىن قاچقـــانالركهن،  ئهھۋالــدىن قارىغانـــدا بـــۇالر  —

  :مهمتىلى ئهپهندى ئۇالرغا یېقىن بېرىپ. ئابدىنىیاز شۇنداق پهرەز قىلدى
 مانا مېنىڭ جېـنىم بىزنىـڭ دۈشـمهن ئهمهسـلىكىمىزنىڭ دەلىلـى،        —

ئهمدى قورالىڭالرنى ماڭا بهتلهپ، ئارقامـدىن مـېڭىڭالر ئهگهر بىزنىـڭ تهرەپـته        
نـدا قـاراپ بېقىـپ، ئانـدىن مېنـى ئېۋەتىـسهڭالر            تۇڭگانالر بولـسا یـېقىن بارغا     

  . دېدى—بولىدۇ، 
ــدى     ــپ قال ــاقالر ئىككىلىنى ــلهن قاچ ــۇ گهپ بى ــڭ  . ب ــق ئۆزلىرىنى تهۋپى

ئـۇالر  . سهمىمىیىتىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئۇالرنى شۇنداق قىلىـشقا ئۇندىـدى      
یـېقىن كهلگهنــدە توختــاپ  . تهۋپىقنىـڭ ئارقىــسىدىن  بـۇ تهرەپــكه كېلىــشتى  

  .ۋە سهل ئىشهنچ ھاسىل قىلىپ تېخىمۇ یېقىن كهلدى. كۈزەتتىئهھۋالنى 
 بىز ماجهنـساڭنىڭ قولىـدىن قـاچتۇق قـوراللىرىمىزنى ئېلىۋېلىـپ،            —

 دېیىـشتى  —بىزگه ئۆیلىرىمىزگه  كېتىش ئۈچۈن ئىجازەت بهرسهڭالر بولدى،      
.  یاشالرغا كىرگهن بىر یىگىتمۇ بارىدى18 - 17ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئهمدىال . ئۇالر

تۇڭگانالر ئۇنى مهجبۇرىي ئهسكهرلىككه تۇتىۋالغـان بولـسا كېـرەك، مهمتىلـى           
  .ئهپهندى ئۇنىڭغا دىققهت قىلىپ قالدى

ــوراللىرىنى یىغىۋالمــاقچى       ــاخۇن ئۇالرنىــڭ ق ــۇلال بىــلهن مهڭلىك نىمت
  .بولغانىدى، تهۋپىق ئۇالرنى توستى

ى ئۆزىـدە    نى پاالكهتلهرگه یولۇقىشى مۇمكىن، قوراللىر     - بۇالر یهنه نى     —
 دېـدى ئـۇ، ئانـدىن بىـر ئـاز         —قالسۇن، قـورال دېـگهن ئىـشهنچىلىك ھهمـراھ،          
 مېنىڭ ئىسمىم مهمتىلى،   —خاتىرىجهملىككه ئېرىشكهن قاچاقالرغا قاراپ،     

 تونۇشۇپ قویایلى، بـۇ تـار   — ئۇ ئۆزىنى  تونۇشتۇردى، —... قهشقهر ئاتۇشتىن،  
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نـدىن قاچاقالرنىـڭ ئىـسمىنى     ئا—دۇنیادا بىر كۈنى یهنه كۆرۈشۈپ قـاالرمىز،    
سورىدى، ھېلىقى باال چىراي یىگىـتكه قىزىقىـپ ئۇنىـڭ ئهھـۋالىنى ئاالھىـدە       

  .سورىدى
 ئېــتىم رېھىــم، ئارالــدىن، مۇشــۇ یهرگه یــېقىن، مېنــى تېخــى ئىككــى  —

  . دېدى یىگىت—ئاینىڭ ئالدىدا تۇتىۋالغان، 
ــۇ یهرلهرد   — ــاڭ، ئ ــۆیگه بارم ــسا ئ ــېقىن بول ــۇ یهرگه ی ــۇرتىڭىز ب ە تېخــى  ی

تۇڭگانالر بولىشى كېرەك، ئهڭ یاخشىسى قهشقهرگه كېتىپ بىر زامان شۇ یهردە 
  .  دېدى تهۋپىق ئهنسىرەپ—پاناھلىنىپ تۇرۇڭ، 

 دېـدى  — قهشقهردە ھېچكىمىم یوق، شه دېگهندە تېنهپ قالسا یامان،       —
  .رېھىم

 مانا بۇ ئاكىڭىز چـوڭ بـاي، قىزىلـدۆۋىلىك، ئىـسمى توختـاجى، ئـۇنى              —
، بولمىــسا قهشـــقهر نوۋېــشىغا بارســىڭىز ئـــۇ یهردە یۈســۈپ دېـــگهن     ئىــزدەڭ 

بۇرادىرىمىز بار، ئۇنى تاپسىڭىزمۇ بولىدۇ، ئۇ مۇئهللىم، سىز تېخى بالىكهنسىز، 
  .بهلكىم ئوقۇپ قاالرسىز

بــۇ گهپ بىـــلهن گۇمانــدىن پۈتـــۈنلهي خـــاالس بولغــان قاچـــاقالر چىـــن    
  :كۆڭلىدىن

 —! ...  یوق، زېرىكتـۇق، زادى     بولدى بىزگه بۇ كۆسهیلهرنىڭ كېرىكى     —
  .دېیىشتى

 خاتا دەۋاتىسز، ئىنىم، بىزنىـڭ جىمـى بهختـسىزلىكىمىز قـولىمىزدا          —
  ســىز —ئۇنىـڭ خهتىـرى   . لهرنىـڭ بولمـاي كهلگهنلىكىـدە   “ كۆسـهي ”مۇشـۇ  

ئۆزىڭىزنىڭ قولىدىكى قورالدىن . ئۇنىڭ ئالدىغا روبىرو بولۇپ قالسىڭىز بولىدۇ
ھهدىـستىمۇ  .  خاتىرجهملىك ۋە بهخت كهلتۈرگـۈچى     ئۇ. سىزگه زىیان یهتمهیدۇ  

دېـــمهك، مۇشـــۇ كۆســـهي . دېـــیىلگهن“ جهنـــنهت قىلىچىنىـــڭ سایىـــسىدا”
ئۇ قولىمىزدا بولسا جهننهتنـى قولغـا كهلتۈرۈشـكه    . دېگىنىڭىز ئهنه شۇ قىلىچ 

بىـر یهرگه یوشـۇرۇپ قویـساڭالر ئـاخىرى بىـر       . ئالغاچ كېـتىڭالر  . ۋاسىته بولىدۇ 
  .ن ۋاقتى كېلىدۇكۈنى ئهسقاتىدىغا

تهۋپىق رېھىمگه ئېچىنىش، ئىچ ئاغرىتىش ھىـسىیاتىدا بېقىـپ، ئۇنىـڭ          



 78 

ــقهرگه     ــر یهرگه یوشــۇرۇپ قویۇشــىنى تاپىلىــدى ۋە قهش ــورالنى تاشــلىماي بى ق
  .بېرىشىنى یهنه بىر قېتىم ئهسكهرتتى

  . یولۇڭالرغا مېڭىڭالر— دېدى ئابدىنىیاز، —!  سىلهرگه ئىجازەت—
ىسىنىڭ گىرىمسهن یورۇقىـدا یىـراقالپ كهتكهنـدىن        قاچاقالر تاڭ سۈبىھ  

كېـیىن  بۇالرمـۇ یـولىنى داۋام قىلـدى، ئابـدىنىیازالر مېھمـانالرنى لومپىـدىن        
  .ئۆتكۈزۈپ قویۇپ قایتىپ كهتتى
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  تۆرتىنچى باب

 
  
  

ــایلىق      ــق سـ ــیىن یهنه كهڭ دائىرىلىـ ــدىن كېـ ــدىن چىققانـ ومپىـ
هنـۇپ تهرىپىـدىن    غىالڭ تاشلىق سایلىقنىڭ غهربـى ج     . باشلىناتتى

 ئـۈچ تاشـلىقچه تـاغ سـۈیى         -شهرقى شـىمال تهرەپـكه قـاراپ ئىككـى          
سایلىقنىڭ ئهتراپىنى یېزىالر یىراقتىن ئوراپ . ساینى كېسىپ ئېقىپ تۇراتتى

ئالغان، غهربى جهنۇپ ۋە جهنۇپ تهرەپته پهس تاغالر گىرمـسهن كـۆرىنهتتى تـاڭ        
  .تۇرغاندەك بىلىنهتتىسهھهرنىڭ تۇمانىدا ئۇ خۇددى دەرپهردە ئارقىسدا 

ساي غهرب تهرەپته كىچىككىنه یېشىل بهلۋاغ بىـلهن ئۈزۈلـۈپ، ئارقىـدىن           
. بــۇ كىچىككىــنه یېــشىل بهلــۋاغ تــۈن دەپ ئــاتىالتتى. یهنه ســاي باشــلىناتتى

تۈنــدىن كېیىنكــى ســایمۇ شــىمال ۋە شــهرق تهرەپلىــرى یىــراقتىىن یېــشىل  
سۇس كۆك رەڭدىكى تـاغالر   سىزىق بىلهن؛ جهنۇپ ۋە غهربى جهنۇپ تهرەپلىرى        

بۇ سـاي بولـسا غهرپ  تهرەپـته یهنه یېـشىل بهلـۋاغ بىـلهن            . بىلهن  ئورالغانىدى  
  .بۇ یهرنى موغۇل دەپ ئاتىشاتتى. ئۈزىلهتتى

لۇق یانتۇلۇق بىلهن  30ºموغۇلدىن چىققاندىن كېیىن یول غهربكه قاراپ 
لنىــڭ ســول یو. داۋاملىـق یوقــۇرى ئــۆرلهپ، ئۇپـۇق ســىزىقىدا غایىــپ بـوالتتى   

تهرىپىدە خۇددى گۈزەل سۈرەتلهرنىڭ ئارقا مهنزىرىسىدەك غۇۋا تاغالر كۆرىنىپ        
ئوڭ تهرەپ چېكى یوقتهك بىلىنىدىغان یانتۇ سایلىق، یول بولسا مانـا            . تۇرىدۇ

شۇ بۇلۇتنىڭ سایىسى چۈشۈپ تۇرغانـدەك  قـارا سـاینىڭ ئوتتۇرىـسىدا ئـاقۇش              
ىس لېنتا ئهمهس، كىشىلهر ئایاقلىرى بىراق بۇ نهپ. لېنتىدەك سۇزۇلۇپ یاتاتتى

  .بىلهن پهیدا قىلغان، توپا ئۆرلهپ تۇرغان ئایاغ یولى ئىدى
یولۇچىالر موغۇلدىن ئۆتكهندىن كېیىن شهرق ئۇپـۇقى قىزىرىـپ قویـاش        
كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى، غهرپ تهرەپ ئاسمىنىنىڭ یىراق  بىر یېرىدە  لهیـلهپ           

دەسلهپكى نۇرلىرىدا شهلپهر ئاسقاندەك یۈرگهن بىر پارچه ئاق بۇلۇت قویاشنىڭ 

ـل
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  .ئاپرېلىنىڭ  سهھهرى ئىدى-8 یىل -1934بۇ . نۇرلىنىپ كهتتى
ــدى،     — ــك بول ــۇ پاالكهتلى ــهپىرىم ھهقىقهتهنم ــى س ــۇ قېتىمق  دەپ — ب

  . ئۇ ھېرىپ قالغانىدى. غۇدۇڭىشىدى توختاجى تهقدىردىن ئاغرىنغان ھالدا
، ســىز قانــداق  ... خۇداغــا شــۈكرى دېیىــشىڭىز كېرەكىــدى، خهیىــر    —

ــمهد ئهپهنــدى؟    ــسىز، ئهخ ــۈن گهپنــى    —ئویالی ــورىدى تهۋپىــق ئهمهك ئۈچ  س
  .ئۇزارتىشىنى كۆزلهپ

  . ھهر ھالدا ئانچه خاپا ئهمهسمهن—
چـۈنكى بـۇ یهردە ئىنقىالپنىـڭ     .  مهن ئهكـسىچه ئىنتـایىن خوشـالمهن   —

مه بۇ تهقدىردىن یهنه نې. مۇھىم بىر یولباشچىسى بىلهن دوستلىشىپ قالدۇق
  ئۈچۈن ئاغرىنىغۇدەكمىز؟

 ئهگهر قهشقهرگه بارغىچه مۇشۇنداقال ماڭىدىغان ئىش بولسا سىلىنىڭ      —
  .خوشاللىقلىرى تۈتۈندەك غایىپ بولۇپ كېتهرمىكىن

ــدى  ھهر ھالــدا تېــنچ مۇھىتقــا       — ــشكه بۇنــداقال ماڭــاتتۇق؟ ئهم  نىمى
ــشتۇق ــا ھــار     . ئېرى ــز، كىراغ ــرا قىلىمى ــدىن ھــارۋا كى ــدىمىزدىكى یېزى ۋا ئال

تاشمىلىققا بارغاندىغۇ ھارۋا .  ئىككى یىگىتنى یالالپ ئالىمىز-تېپىلمىسا بىر
  تېپىالر؟
  . ھارۋا بولمىسا ئۇالق تېپىلسىمۇ بوالتتى—
  . ئۈمىدۋار بولۇڭ، ئهپهندى—

 یــۇقىرى ئـــۆرلهپ كېتىۋاتقـــان ســـاي یولىنىـــڭ یېرىمىـــدىن كـــۆپرەكى  
گىرادۇسـلۇق    20ºىـپ  یـانتۇلۇق بىـر ئـاز تۈزلىن    گىرادۇسـلۇق º 30تۈگىگهنـدە 

بـۇ یهردىـن ئهمـدى ئاتۇشـباغ یېزىـسىنىڭ دەرەخلىرىنـى       . یانتۇلۇققـا ئایالنـدى  
  .كۆرگىلى بوالتتى

ئاتۇشباغ كۈسهن دەریاسىنىڭ شهرقى قىرغىقىغـا جایالشـقان، تهخمىـنهن       
بهكمۇ كهمـبىغهل  . ئهللىك تۈتۈنلۈك یېزا بولۇپ، بۇ  یهردىن ھارۋا تېپىلمىدى      

ھهر ھالدا .  ش كهچۈرىدىغان بۇ یېزىدىن ئاتمۇ تېپىلمىدىۋە ئىپتىدائىي تۇرمۇ
بىـراق،   . یامان ئهمهس ئېـشهكلهردىن تېپىـپ مىنىـشكه مـۇۋەپپهق بولۇشـتى           

. ئــۇالق ئىگىلىــرى ئــۇالرنى تاشــمىلىققا ئاپىرىــپ قویۇشــقىال رازى بولــدى      
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 مېھمانالر ئاتۇشباغدا چۈشلۈك ئازراق بىر نېمه یهۋالغاندىن كېیىنال یولغا راۋان
  .بولۇشتى

 ئـالتۇنلۇق مهھهللىـسىنى   —ئۇالر ئاتۇشـباغنىڭ غهربـى جهنـۇپ تهرىپـى          
دەریـا بویلىرىـدىكى    . ئارىالپ ئۆتۈپ كۈسهن دەریا قېشىغا چۈشۈشكه باشـلىدى       

ــۈپ      ــسان ئۆس ــالالر باراق ــدىغان چاتق ــل مىۋىلهی ــاچ قىزى ــایازالردا ئۇشــشاق ئ س
دەریانىـڭ ئـۇ   . ارىـدى شاخالردا ئۆتكهن یىلدىن قالغـان مىۋىلهرمـۇ ب   . كهتكهندى

دەریا  قېنى   . تهرىپىدە گۈلباغ یېزىسىنىڭ دەرەخلىرى ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇراتتى      
تولىمۇ كهڭ بولۇپ، ئازغىنه سۇ   بۇ كهڭ ساي ئىچىـدە یېیىلىـپ ۋە تارامالرغـا               

  .دەریانىڭ ئاخىرى شهرقى شىمال  ئۇپۇقىدا غایىپ بوالتتى. بۆلىنىپ ئاقاتتى
ىـپ ئۆتـۈپ، قارشـى قىرغـاقتىكى تـاغ باغرىغـا         یولۇچىالر تارامالردىن كېچ  

گۈلبـاغ یېزىـسىنىڭ یېـرى قۇمـساز،      . جایالشقان گۈلباغقا یېتىـپ كېلىـشتى     
گۈلبـاغ ۋە ئۇنىـڭ غهربىـدىكى       . سۈیى مول بولغاچقا ئورمان یاخـشى ئـاینىیتى       

دەریـا سـۈیى تاشـقان چـاغالردا ھهر       . یهلگهن یېزىلىرىدا تۇغراق كـۆپ ئۆسـهتتى      
اردا قــۇم ئېقىتىــپ  كېلىــپ بــۇ یهرلهرنــى قــۇم بېــسىپ  دائىــم نۇرغــۇن مىقــد

ــۇراتتى  ــدىغانلىقى بىلىنىــپ ت ــانچه   . تۇرى ــا ئ ــشهكلىك بولغاچق ــۇچىالر ئى یول
ئهكسىچه چۈشتىن ئاۋالقى ھارغىنلىقى بىـر ئـاز      . ھارغىنلىق ھېس قىلمىدى  

ئۇالق ئىگىلىرىنى یول بـویى پاراڭغـا سـېلىپ         . تارقىغاندەك بولۇپ قېلىشتى  
  .كىشمۇ ھېس قىلمىدىماڭغاچقا زېرى

بـۇ یهردە ئـۇالر قاسـىمبهگنى       . ئۇالر كهچقۇرۇن تاشمىلىققا یېتىپ كهلـدى     
تهۋپىـق بـۇ یهردىمـۇ ئۆزىنىـڭ ئاجایىـپ        . تېپىپ، ئۇنىڭ ئۆیىدە قونـۇپ قالـدى      

. سېھرى بىلهن خۇددى ماگنىتتهك جهلپ قىلىپ، بىرمۇنچه دوست تېپىۋالدى
ــا ئۇالرنىـــڭ ئهتىـــسىال كهتمهكچـــى بولىـــشى   ســـاھىپخانالرنى تولىمـــۇ ھهتتـ

  . مهیۈسلهندۈردى
مېھمانالرغا گهز دەریاسـىدىن ئۆتۈشـكه تـوغرا كېلىـدىغان بولغاچقـا ھـارۋا         

ــسىزىدى  ــقا قوالی ــات تېپىــپ بهردى   .یالالش ــا ئ ــىمبهگ ئۇالرغ ــۇڭا قاس ــۇالر . ش ئ
  .ئوپالغىچه ئاتلىق بېرىشى كېرەكىدى

ــاتلىق یولغــا چىقتــى  ــۇ یهردە گهز دەری. ئــۇالر ســهھهردىال ئ اســى تهرەپــتن ب
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سـالقىن ئۇزۇلـۇپ، دىماققـا نهم ھاۋانىـڭ ئـۆزىگه خـاس پـۇرىقى ۋە ئاللىقانـداق         
  مېتىـرچه ئىگىزلىكىتىكــى  40 -30ئـۇالر  . كۆكاتالرنىـڭ پـۇرىقى بىلىنهتتـى   

  . قاشقا چىققاندىن كېیىن دەریا تهرەپتىن تېخىمۇ كۈچلۈك نهملىك بىلىندى
.  ئــارتۇقراق كېلهتتــىگهز دەریاســىنىڭ قېنــى بــۇ یهردە مىــڭ مېتىــردىن 

  . بۆلۈنۈپ، ئاشۇ كهڭلىك ئىچىدە ئهركه بالىدەك قىیغىتىپ ئاقاتتى-بۆلۈنۈپ
گهزنىــڭ ســۈیى بىــر قهدەر مــول بولغاچقــا ھهربىــر تــاراملىرىمۇ كىــشىنى  

دەریا قىنىنىڭ سۇسىز یهرلىرىدە یـاۋا  . ئهیمىندۈرگىدەك ھهیۋەت بىلهن ئاقاتتى 
ملۈكلهر ، باراقـسان ئۆسـكهن، دەریانىـڭ    چاتقال، زىرق، ژۇلغۇن قاتـارلىق ئۆسـۈ     

بۇ .  بۇ ئارال كهنت ئىدى. ئوتتۇرا قىسمىدا بىر یېشىل نۇقتا كۆزىگه تاشلىناتتى
تۆۋەن . یهردىن غهربى قىرغاقتىكى چامئېرىق كهنتى ئېنىق كۆرىنىپ تۇراتتى   

ئېقىم تهرەپته بىر كىچىك تاغ دەریا قىنىنىـڭ ئوتتـۇرا قىـسمىدا چوقچىیىـپ               
  .تۇراتتى
بىـرلهپ كېچىـپ   - تـارام تـاغ سـۈیىنى بىـر    -الر ھهیۋەتلىك، شوخ ۋە تـارام  ئۇ

بـۇ  . ئـۇ یهردىـن جۇلۇقباشـقا قـاراپ ئاتلىنىـشتى         . ئۆتۈپ چامېرىققا چىقىـشتى   
ساي یولىنى كېسىپ ئۆتكهندىن كېیىن . ئارىنى ئىدىرلىق ساي ئۈزۈپ تۇراتتى

ى ئارقىغـا   بىر تۆپلىكنىڭ یانباغرىغا جایالشقان قىرغىز یېزىـسى جۇلۇقباشـن        
بۇ یېڭى ئۆزلهشتۈرۈلگهن سازلىق بولـۇپ،      .  كېلىشتى ①تاشالپ دۆلهتبۇلىقىغا 

بۇیهرنى ئۇنىڭ قىرغىز ئوتاقچىـسى     . ئوپاللىق سۇالیمان قازىھاجىمغا قارایتتى   
  .مۇساق باشقۇراتتى

یولـۇچىالر بــۇ یهردە ئــاتالرنى دەم ئالـدۇرۇپ، ئــۆزلىرى ئۇســسۇلۇق ئىچىــپ   
الیمان قـازى ئهتىیـازلىق تېرىلغـۇ ئىـشلىرى         سـۇ . مېڭىش ئۈچـۈن توختاشـتى    

ئۇ توختاجى بىلهن ھهم ئۇنىڭ ئاتىـسى   . مۇناسىۋىتى بىلهن مۇشۇ یهردە ئىكهن    
بىلهن یېقىن تونۇشالردىن بولغاچقا مېھمانالرغا ئۆزىنىڭ مېھماندۇستلىقىنى 

  .كۆرسهتتى

                                            
ى جایالشقان  ھازىرقى قىزىلسۇ ئوبالستلىق نهسىللىك قوي فېرمىس—دۆلهت بۇلىقى   ①

  . ئا—ئىدى “ دۆلهتبۇلىقى”لىقنىڭ ئهسلى نامى  سبىنا
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مۇشۇ قىسقىغىنه  پۇرسهتته مهمتىلى تهۋپىقنىڭ چىقىشقاق مىجهزى بۇ     
ئۇ ھهتتا مېھمانالر كىتىش ئۈچـۈن      . ر ئادەمنى ئۆزىگه رام قىلىپال ئالدى     مۆتىۋە

  . قوزغالغاندا قىیالماسلىق بىلهن
 — ئهگهر ئالدىراش بولمسام سىلهرنى قهشقهرگىچه ئۇزىتىپ بـاراتتىم،      —

  .دەپ ئۆكۈنۈپ قالدى
ئۇالر مېھماندۇست ساھىپخان بىلهن خوشلىشىپ ئوپالنىڭ تېرەك، شوتا،  

بۇ یهردە . قۇمباغ كهنتلىرىنى ئارىالپ ئۆتۈپ ئوپال بازىرىغا كهلدىدۆڭئۆستهڭ، 
ئاتالرنى ئىگىسىگه بېرىۋەتكهندىن كېیىن ھارۋا یالالپ دەرھال سهپىرىنى داۋام 

  .قىلىشتى
ھارۋىغا جایلىشىۋالغاندىن كېیىن ئۇالر ئـۆزلىرىنى خېلـى یېنىـك ھـېس       

ىلــى ئهپهنــدى شــۇنىڭ بىــلهن مهمت. كهیىپــى كۆتۈرۈلــۈپ قالــدى. قىلىــشتى
. بۇنىڭـسىز  زېرىكىپمـۇ قېلىـشاتتى      . ھارۋىكهشنى پاراڭغا سېلىشقا باشلىدى   

ھارۋىكهش ئهسـكهر بولـۇپ بىـر نهچـچه قېـتىم جهڭـلهرگه ئىـشتىراك قىلغـان                 
ئۇ ئۆزى قاتناشقان جهڭـلهر ھهققىـدە تولىمـۇ جـانلىق،        . یىگىت بولۇپ چىقتى  

فېــــۋرال ”رگهن ئارقىــــدىن قهشــــقهردە یــــۈز به. تهســــىرلىك ســــۆزلهپ بهردى
  ۋە شۇ ئایدا تۇڭگانالر بىلهن خـوتهن قـوزغىالڭچىلىرى ئارىـسىدا              ①“پاجىئهسى

ھىمىتنىــڭ ســېیىدا بولغــان قــانلىق جهڭ ۋە قوزغىالڭچىالرنىــڭ پاجئهلىــك  
  .ھاالكىتى ھهققىدە ئاڭلىغانلىرىنى ھىكایه قىلىپ ماڭدى

ڭ  بۇ تۇڭگان دېگهن بهك رەھىمىسىز خهقكهن، بىـز خهقنـى چامغۇرنىـ     —
ئىگىـسى  ! كۆكىنى یۇلغاندەكال، كاللىسىنى ئېلىپ تاشالۋېرىدىكهن، خۇدایـا      

  ...یوق جاھانمىدۇ بۇ؟ پاشىچىلىكمۇ قهدرىمىز یوق خهقكهنمىز
 ئۆز مىللىتىڭىز ھهققىدە نېمىشكه بۇنداق یامان گهپلهرنى قىلىسىز، —

 دېــدى تهۋپىــق جىــددىیلىك بىــلهن ئۇنىــڭ ئاۋازىــدا نــارازىلىقمۇ،  —ئىــنىم؟ 

                                            
 فېۋرال شهمبه یۈز بهرگهن دەپ -6دا بۇ پاجىئهنى » 12 —شىنجاڭ تارىخ ماتېرىیاللىرى «  ①

فىۋرال شهنبه - 6شۇ یىللق كالىنداردىن قارىغاندا . یازغان، بۇنىڭدا خاتالىق باردەك قىلىدۇ
 فىۋرال ئهمهس، -6ر شهنبه ئىكهنلىكى ئېنىق بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئهگه. ئهمهس، سهیسهنبه ئىكهن

  . ئا— فىۋرال بولىشى كېرەك، - 10 یاكى - 3
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“ پاشىچىلىكمۇ قهدرى یوق” سىز بۇ مىللهتنىڭ —كىپ بېقىشمۇ بارىدى، چې
ئىكهنلىكىنى ئوبدان چۈشۈنۈپسز، بۇ یاخـشى ئهھـۋال، لـېكىن بـۇ چۈشـىنىش       

ئالتۇنـدەك قهدرى  ” ئۆزۈمىزنى مهسخرە قىلىش ئۈچۈن ئهمهس، مىللهتنى       -ئۆز
  .قىلىش ئۈچۈن بولسا تېخىمۇ یاخشى بوالتتى“ بار

ــۇ ســۆزله  رنىڭ ۋەزنىنــى دەڭــسهپ كــۆرۈش ئۈچــۈن ئویالشــقا   ھــارۋىكهش ب
ــادانلىق ئـــاپىتى ھهققىـــدە،  . باشـــلىدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى یهنه ئۇنىڭغـــا نـ

 بىــر یــولى خۇراپــاتلقتىن قۇتۇلــۇپ، ئىلىمــگه یــۈرۈش  -ھۆرلۈكنىــڭ بىــردىن 
  .قىلىش ئىكهنلىكى ھهققىدە ئاددىي قىلىپ سۆزلهپ ماڭدى

گىسى كهلگهن توختاجى ئۇنى تهۋپىقنىڭ شۇنچه ئهستایىدىللىقىدىن كۈل
  :بېقىنالپ

 قىزىق لهتىپه ئېیتىپ ماڭساقچۇ، بهرىبىر ئۇ بۇالرنى - ئهپهندى، قىزىق—
  . دېدى—چۈشهنمهیدۇ، 

 مهن ئۇنــداق بولىــشىغا ئىــشهنمهیمهن، ھهر ھالــدا بىــر ئــادەم بالىــسى  —
ھـېچ بولمىـسا ئـازراق    . یاخشى گهپ دېگهننى روھـى بىلهنمـۇ بىـر ئـاز سـېزىدۇ         

  .هتى بولىدۇمهنپهئ
  :بىر خىلدا سوزۇلۇپ یاتقان یولدىن زېرىككهن توختاجى یهنه

 ئهگهر شۇ تاپ بۇ یولنى پایېزدا ماڭغان بولساق، سىلى تهمبۇر چېلىپ،   —
  .  دېدى—ناخشا ئېیتىپ ماڭسىلىرى، بىلىنمهیال یول تۈگهپ قاالتتى، 

ى  دېـد — نېمه، سىز پهقهت مهمتىلى ناخشا ئوقۇیدۇ دەپ ئویالمسىز؟          —
ــدا،     ــشىىش تهلهپپۇزىــ ــۇرۇپ، چېقىــ ــسىرەپ تــ ــق كۈلۈمــ ــق —تهۋپىــ  خهلــ

ناخشىلىرىدىن بىر نهچچىنى ئاڭلىـساق نېمىـسى یامـان؟ مانـا  بـۇ ئىنىمىـز               
 —بىزگه بىر نهچچه یىلدىن بېرى ئاڭلىیالمىغان ناخشىالرنى ئوقۇپ بېرىدۇ،         

  .دېدى
رىشكه ئۇالر ھارۋىكهشنىڭ تۈزۈت قىلغىنىغا قویماي ئۇنى ناخشا ئوقۇپ بې

  :یىگىت ئاخىر. ئۇندىدى
 دەپ گېلىنـى قىرىـپ،   — قامالشتۇرۇرالمىسام زاڭلىـق قىلىـشمایال،      —

  .سهل تۇرىۋالغاندىن كېیىن بىردىنال جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن ناخشا باشلىدى
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ھارۋىكهش یىگىتنىڭ ناخشىسى سۈكۈتكه چۆمگهن دالىـدا یىـراقالرغىچه          
ا ئۆزگىچه بىر خىل كۈچ یوشۇرۇنۇپ ناخشىنىڭ ئاھاڭىد. دولقۇن تارىتىپ كهتتى

ــاتتى ــالپ     . یات ــىغا باش ــال سهھراس ــادەمنى خىی ــر  ئ ــۇڭى ھهربى ناخــشىنىڭ م
  .كېتهتتى

شۇ تاپ مهمتىلى ئهپهندى ناخـشىنىڭ مۇڭىـدىن ئـۆز كهچۈرمىـشلىرىنى             
غا كهتكىنى، یېڭـى  “ تاغ ئارقىسى ”یۇرتىدىن ئایرىلىپ   : ۋاراقلىغاندەك بولدى 

“ ئىسیانچى”... تونۇشقىنى، سهرۋەرگه ئۆیلهنگىنى،مهدەنىیهت بىخلىرى بىلهن 
دەپ قارىلىـپ تهقىــپ قىلىنغىنـى ۋە ئىالجىــسىزلىقتىن سـوۋېتكه كېتىــپ    

ھهیي، ئۇالر ”.... ئوغلى ئابدۇسهمهتنىڭ تۇغۇلىشى،.... شهمهیدە تۇرۇپ قالغىنى،
ــدىكىن  ــداقراق تۇرىۋاتى ــازىر قان ــۈركىیهگه   “  ...؟!ھ ــلهن ت ــۇش ئارزۇســى بى ئوق

ــات،  - دەســــلهپكى سهرســــانكهتكىنــــى، ...  ســــهرگهردانلىقتا ئــــۆتكهن  ھایــ
دارىلمۇئهللىمىنــدە ئوقــۇش، ئوقۇتقۇچىلىــق قىلىــش، تىرىــشىپ ســىرتتىن  

گۈزەل ئهدىـبه، ئۇنىـڭ بایاشـات ئائىلىـسىنىڭ یـاردىمى، ئابـدۇلال         ... ئۈگىنىش،
 -قاتارلىقالر بىر... ۋەتهندىكى ئىنقىالپ خهۋىرى ... ئهپهندىنىڭ مېھرىبانلىقى، 

  .بىرلهپ كۆز ئالدىدىن ئۆتهتتى
ئهخمهد ئهپهندىمۇ ئۆزىنىڭ غهمسىز بالىلىق دەۋرىـدىن تارتىـپ ئویالشـقا        

.  ئـویال تـۈركىیهدىكى ھایـاتى یادىغـا كهلـدى     -ئـویال ...  كىرىشىپ كهتكهنىـدى  
، ئوغلى ئىستىقالل كۆز ئالدىغا ① تۈرك قىزى سارماشىق—سادىق رەپىقىسى 

  ...ىڭ ھۇجۇمى ئاستىدا قالدىكېلىش بىلهن سېغىنىش پىراقىن
ھــارۋىكهش . توختــاجىمۇ ئاللىقانــداق ئهســلىمىلهر قوینىغــا چۆمگهنىــدى

  .بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ كهچمىش دەپتىرىنى ۋاراقلىغاندەك قىالتتى
لهڭگهرنىـڭ دەرەخلىـرى كۆرىنىــپ تهدرىجىـي یېقىــنالپ، ئانـدىن ئارقىــدا     

  .سایۋاغنىڭ یوللىرى ئۇالرنى كۈتىۋالدى. قالدى
  

********  

                                            
  . ئا—) تۈركچه) (گۈل ئاچىدىغان بىر خىل ئۆسۈملۈك( ھهمىشه باھار—سارماشىق   ①
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ئۇالر پاختهكلىدىن ئۆتۈپ قىزىل دەریاسىغا یېقىنالشقاندا ھهممهیلهننىڭ 

ــدى   ــا ئالـ ــۆز قۇچىقىغـ ــسیاتقا ئـ ــر ھېـ ــۇنداق . قهلبىنـــى ئاجایىـــپ بىـ ــۇ شـ بـ
ھېسیاتىدىكى، ئاشىق ئۆز مهشۇقىدىن ئایرىلىپ، جهڭگه كهتكهن ئوغۇلمۇ ئۆز     

بـۇ  . ا كېلهتتـى ئۆیىنىڭ بوسۇغىسى ئالدىغا كهلگهنـدە ئهنه شـۇنداق ھېـسیاتق       
چاغدىكى ئىنتىزارلىق شۇ قهدەر تهخىرسىز بـوالتتىكى، ئـۆتكهن نهچـچه یىـل،            

ھهممهیلهن . نهچچه ئون یىلمۇ مۇشۇ ئاخىرقى سائهتلهردەك ئۇزۇن بىلىنمهیتى    
 شاۋقۇنلىنىپ ئېقىۋاتقان دەریا دولقۇنلىرىغا ۋە ئـۇ قـاتتىكى    —ئالدى تهرەپكه   

ــل دۆۋە تهرەپــلهرگه خــۇ  ددى كۈتــۈپ تۇرىۋاتقــان مهشــۇقلىرىنى  شــامالباغ، قىزى
قهشقهر قانداقراق بولۇپ قالدىكىن؟    . كۆرمهكچى بولغاندەك بویۇنداپ قاراشتى   

ئاخىرقى یىلالردا بۇ قهدىمىي شهھهر نۇرغۇن پاجىئهلهرنى باشتىن كهچۈردى، بۇ 
یهردە قــانالر دەریــا بولــدى؛ بــۇ یهردىــن كۆتــۈرۈپ چىقىلغــان جهســهتلهر بىــلهن   

شــهھهر ئۆزىچــۇ؟ ئۇالرنىــڭ ...  قهۋرىــستانلىقالر پهیــدا بولــدى یېڭــى-یېڭىــدىن
  .ۋۇجۇدى تىترەپ كهتتى

ــڭ قهشــقهر ھهققىــدىكى خىیــاللىرى قاناتلىنىــشى بىلهنــال       تهۋپىقىنى
ئـۇ ئىتىیارسـىز ھالـدا گۇمنامنىـڭ مۇنـۇ          . شائىرانه ھېسالر قهلبىنى تولدۇردى   

  :مىسرالىرىنى شائىرانه ئاھاڭدا دىكلىماتسىیه قىلىدى
  

  زرەئى لۇتفى ئىالھىدۇر دىیارى كاشىغهر،مه
  .ئىشىق ئېلىنىڭ قىبلهگاھىدۇر مهزارى كاشىغهر

   مېھنهت جۇش ئېتهر،- ئۇلفهت چهشمهسىدىن دەردۇ -ئىشقۇ
  .تۇفراغى ھهسرەت بىلهن پۈتكهن ھىسارى كاشىغهر

  دىلرەبالهر باغرىنى لهئىله بهدەخشان ئهیلهگهي،
  .ىغهربىر نىگاھى غهمزەسىدىن گۇلئۇزارى كاش

  ئهیش ئېلىگه خارىدىن كهلگهي ئىشرەت ئېسى،
  . زارى كاشىغهر-چۈن سۇلهیمان دەۋلهتىدۇر خارۇ

  كهۋسهردۇر سۈیى،- ئهنبهر تۇفراغىدۇر، ئابى -ئۇدۇ
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  . مهرجان تاشالرىدۇر كوھسارى كاشىغهر-دۇررى
....................  

رغــا مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇ قىرغــاقتىكى یېــشىللىققا پــۈركهنگهن یېزىال 
ســهلدىن كېــیىن ئهخــمهد ئهپهنــدى قوشــۇپ  . تىكىلگىــنىچه جىمىــپ قالــدى

  :قویدى
  

  یا پهرى، یا ھۆر، یا باغى ـ ئېرەم یاد ئهیلهمهس،
  .شهھرىنى ئۇنتار، بولۇر ھهركىم دۇچارى كاشىغهر

  
ئــۇالر ئاللىقانــداق ھهیۋەتلىــك گۈمبۈرلهشــنى كۈتــۈپ، دېمىنــى ئىچىــگه  

نىــڭ غىچىرلىــشى بىــلهن تاراقلىــشى، ھارۋى. ئالغانــدەك جىمىــپ كېتىــشتى
  ...دەریانىڭ شارقىرىشى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

ئۇالر ئالدى بىلهن قىزىل دۆۋىگه بېرىپ تۇداخۇنباینىڭ قهدەم جایىغـا ـــــ           
ئۇ یهردە توختاجىنىڭ ئىنىسى ئابدېكىرىماخۇن، . توختاجىنىڭ ئۆیىگه چۈشتى

  .ساھىپخانلىق قىلدى
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  بـهشـىـنـچـى بـاب

1  
  

ــسى     ۇالر  ــاجى، ئىنىـ ــسى ئىمىنھـ ــڭ ئاكىـ ــۈنىال توختاجىنىـ ــۇ كـ شـ
ــۋالىنى ئوقۇشــتى     ــقهر شــهھرىنىڭ ئهھ ــدېكىرىماخۇنالردىن قهش . ئاب

 یۈسـۈپ زىیـا ۋە مهجىـددىن      —مهمتىلى ئهپهندى كونا تۇنۇشـلىرىنى      
“ ھۈسـهینىیه ”ئـۇ یۈسـۈپ ئهپهنـدى بىـلهن ئىكـساقتىكى           . دوختۇرنى سـورىدى  

پال تونۇشاتتى، گهرچه ئۇالر تهڭ قۇراملىـق    مهكتىپىدە ئوقۇۋاتقان چاغدىن تارتى   
كېـیىن ئـۇالر    . بولمىسمۇ بۇ ئۇالرنىڭ دوسـتىلىقىغا توسـقۇن بواللمىغانىـدى        

مهجىـددىن ئهپهنـدى بىـلهن تـۈركىیهدىكى     . تۈركىیىدىمۇ بىلله بولۇشـقانىدى  
 بىــرىگه بهك -تونۇشــلۇق مهزگىلــى ناھــایىتى قىــسقا بولغــان بولــسىمۇ، بىــر 

  .انىدىئامراق بولۇپ قېلىشق
یۈســۈپ زىیــا ئــوردا ئىــشكىدە ئولتــۇردىكهن، نوۋېــشى مهكــتهپكه دەرس       

 دە ئىـشلهیدىكهن ھهم شـۇ   ①“ھىـالل ئهھـمهر   ”بېرىدىكهن، مهجىدىن ئهپهندى    
ــدىكهن ــانلىقىنى   . یهردە ئولتۇرى ــوي قىلىۋالق ــدىنىڭ ت ــۇالر یهنه یۈســۈپ ئهپهن ئ

ــوقتى ــشقى . ئـ ــارلىق ئىـ ــشىغ  -بـ ــارتىش ئىـ ــى ئاقـ ــۇھهببىتىنى مىللهتنـ ا  مـ
بېغىشلىغان بۇ كىشى ئوتتۇرا یاشـقا بارغانـدىال ئۆزىنىـڭ تۇرمۇشـى ھهققىـدە              

بۇ ئۇیغۇرالرنىڭ مىللىي خاراكتېرى ۋە ئادەتلىرىـدىن    . ئویالشقا ئېشىنغانىدى 
ئۇالر یهنه . ئېیتقاندا ئاددىي مهسىله ئهمهس، كىچىك قۇربان بېرىش ئهمهسىدى     

ــ    ــدىنىڭمۇ ئــۆیلهنمهكچى ئىكهنلىكىن ــددىن ئهپهن ــشتىمهجى بــوۋاي . ى ئېیت
  .شامالباغلىق ئىبادەتخان دېگهن ئایال بىلهن توي قىلىش ئالدىدىكهن

یۇقارقى سۆھبهتلهر بولۇپ ئۆتكهن پۇرسهتته ئازراق دەم ئېلىۋالقان ئهخمهد          

                                            
نىڭ ئىسالم “قىزىل كىرىست جهمىیىتى ”—) قىزىل یېڭى ئاي (—ھىالل ئهھمهر   ①

 ـ یىلى قۇرۇلغان، ئورنى یاۋاغدا 1933“  ئهھمهرلھىال”قهشقهردىكى . ئاتىلىشىئهللىرىدىكى 
  . ئا—ئىدى 

ئ
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ئهپهنـدى تهۋپىقنــى شـهھهردە كۈتىــدىغان، نوۋېـشى مهكتهپــته ئۇچرىــشىدىغان    
ا سـاھىبخانالر ئـۇنى ئېلىـپ    بولۇپ شهھهرگه كىرىپ كهتتى، توختاجى ۋە باشـق  

قېلىشقا خېلى تىرىشقان بولسىمۇ، دوستىنى ھهممىدىن بهك چۈشىنىدىغان 
ئۆیىنىــڭ . تهۋپىــق ئۇنىڭغــا ئىجــازەت بېــرىش ئهڭ ئــاقىالنىلىق دەپ قارىــدى 

بوسۇغىسىغا كهلگهندە كىم بۇنداق ئالدىرىمىسۇن؟ تهۋپىق ئۆزى توختاجىنىڭ 
  .ئۆیدە قوناق بولۇپ قالدى

ئادەتته ئۇ ئاۋال . پهر چاڭلىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇزاق یۇیۇندىتهۋپىق سه
. ئىسسىق سۇ بىلهن ئۇزاق یۇیۇنۇپ ئارقىدىن مۇزدەك سوغوق سۇدا چایقایتتى   

ــۇرىدۇ، دەپ     ــۈچىنى ئاشـ ــى كـ ــسهلگه قارشـ ــڭ كېـ ــش بهدەننىـ ــداق قىلىـ بۇنـ
  .چۈشهندۈرەتتى ئۇ

ناســتىكا ئهتىــسى ئهتتىگهنــدە ئــۇ ھهممىــدىن بالــدۇر تــۇردى، ئــۇزاق گىم 
. ئاندىن بىر بۇردا قـاتتىق نـان یىـدى   . كۆزىنى یۇیدى-ئوینىغاندىن كېیىن یۈز 

بۇمۇ ئۇنىڭ ئۇزاقتىن بېرى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان ئادىتى بولۇپ، دادىـسى          
ــــ تىۋىپ مولال توختاجىنىڭ قارىشىچه قاتتىق نان كېچىسى ئاشقازاندا پهیـدا       

ــدىغان ئـــ  ــى قاینىتىـ ــدىغان ۋە زەردىنـ ــۈمۈرۈپ،  بولىـ ــۇیۇقلۇقنى شـ اچچىق سـ
ئاشقازاننىڭ پائالىیىتىنى یاخشىالشقا پایدىسى بـارىكهن، ئـۇ دادىـسىنىڭ شـۇ      

ــل ئهمهل قىلىــپ كېلهتتــى  ــاكى ســاھىپخان  . نهزەرىیــسىگه ئىزچى تهۋپىــق ت
ئهتتىگهنلىــك چایغــا تهكلىــپ قىلغــۇچه قىزىــل دۆۋىنــى كــۆزدىن كهچــۈرۈپ  

  .ئایلىنىپ یۈردى
یىنال مهمتىلى ئهپهندى شـهھهرگه كىرىـشكه       ئهتتىگهنلىك ناشتىدىن كې  

  .ئالدىرىدى
 ئىككى كۈن، ھېچ بولمىسا - قهشقهر بىر یاققا قاچمایدۇ، ئهپهندىم، بىر—

  . دەپ توستى توختاجى—بۈگۈن بىر كۈن دەم ئالسىال ئاندىن كىرەیلى، 
ــۇنداقمۇ؟ — ــق كۈلۈمــسىرەپ،   — ش ــتۇم، دۇنیــادا  — دېــدى تهۋپى  دوس

نهرسىلهر بار، لېكىن ئىنـسان ۋاقتـى كهلگهنـدە ھامـان       بىرمۇنچه قاچمایدىغان   
ئهگهر سىزنى بىر گۈزەل كۈتىۋاتقان بولسا، ئۇنىڭ بهرىبىر . ئۆزىنى تۇتىۋااللمایدۇ

  كېتىپ قالمایدىغالىقىنى بىلسىڭىزمۇ ئالدىرایسىزغۇ؟
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  . ئۇغۇ راست—
 شۇنداقتىمۇ مىللىتىمىزنىڭ یۈرىكى بولغان بۇ دىیارنى كـۆرمىگىلى   —
  چه یىل بولغانلىقىنى نىمىشكه نهزەردىن ساقىت قىلىۋېتىسىز؟ئون نهچ
ــسا     — ــداق بول ــدىم؟ ئۇن ــتىال، ئهپهن ــانچه ھایاجانلىنىــپ كې ــالال، نىم  یائ

جۈرسىله مهن تېخى مهمتىلى ئهپهندى بىر پارچه چوغ دېسه، نـېمه دەیدىغانـدۇ          
 —دەپــتىكهنمهن، ئهمــدى قارىــسام ســىلى كۆیــۈپ تۇرغىنىــدىن ئىكهنلىغــۇ،   

ى كۈلۈپ كېتىپ، دوستىغا ئىجازەت بهردى ۋە ئۆزىمـۇ بىلـله كېرىـشكه       توختاج
  .تهییارالندى

ــدى،  -مهمتىلــى ئهپهنــدى یــۈك  ــاقىلىرىنى ئېلىــپال كهتمهكچــى بولىۋې  ت
  :توختاجى ئۇنى توسۇپ

بۈگۈن قایتىپ .  تاقىلىرىنى ئالمىسىلىمۇ بولىدۇ، یهنه كېلىمىز- یۈك—
ــول  ئهته ئهتتى. كېلىمىــز، بىزنىڭكىــدە قــونىال  ــارىمهن دېــسله، ی ــدە نهگه ب گهن

  . دېدى—بولسۇن دەیمهن، 
ــدى   ــۆزىنى یىرالمىـ ــڭ سـ ــق ئۇنىـ ــسى   . تهۋپىـ ــلهن ئىككىـ ــۇنىڭ بىـ شـ

شـهھهر سـېپىلىغا    . توختاجىنىڭ پوچتىسىغا ئولتۇرۇپ شهھهرگه قاراپ ماڭـدى      
 تېز كۆتۈرۈلـۇپ ـ   -یېقىنالشقانسېرى مهمتىلى ئهپهندىنىڭ كۆكرەكلىرى تېز

ۇ ئـۇزۇن یىـل ئایرىلىـپ كهتـكهن ئهزىـز ۋە مـۇقهددەس            ئـ . پهسىیشكه باشلىدى 
  . جاینى قایتا كۆرۈش شاتلىقىدا مهست ئىدى

ــى      ــدىن باشــالپ مهمتىل ــهھهرگه كىرگهن ــلهن ش ــسى بى ــۇم دەرۋازى ــۇالر ق ئ
ئهپهندىنىڭ ئهتراپتىكى بارلىققا قاراشلىرىدا چوڭقـۇر ۋەتهن سۆیگۈسـى بىـلهن       

ــۇراتتى    ــپ ت ــالقۇن چېچى ــوتى ی ــشنىڭ ئ ــقان   ئۇن. سېغىنى ــچ جایالش ــا زى ىڭغ
 ئېگىز سىرەج تامالر، -ئۆیلهرنىڭ قهدىمىیلىقى، ئۈستى یېپىق كوچىالر ئېگىز

ئومـــۇمهن شـــهرق ئۇســـلۇبىدىكى بـــۇ شـــهھهرنىڭ تـــۈركى       ... ساالســـۇنالر،
ئۇنىڭغـا ھهتتـا   . مىللهتلىرىگه خاس ئۆزگىچىلىكى قىزىق ۋە یېڭى تۇیىالتتى  

ەككهپ كىچىك كوچىلىرىمۇ چىرمىشىپ كهتكهن، ئادەم ئېزىپ قالغۇدەك مۇر
  .قهشقهر بازىرىغا یېتىدىغان بازار یوقىدى. ئاجایىپ زوق بېغىشالیتتى

ئۇالر ئۆستهڭ بویى كوچىسى بىلهن ھېیتگاھ ئالدىغا چىققانـدا مهمتىلـى    
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. ئهپهندى بۇ ھهیۋەتلىك قۇرۇلۇشقا بالىلىق مېھرى بىلهن ئۇزاققىچه تىكىلدى      
 تهســهۋۇرغا بــاي مېڭىــسى ئاجایىــپ  ئۇنىــڭ شــائىرغا خــاس قهلبــى ھایاجانغــا، 

ئۇ خیالىدا قۇش بولۇپ ئۇچتى ۋە قۇببه ئۈستىدىكى ھىالل . خىیالالرغا چۆمدى
ــۆیدى  ــاینى س ــارىنى      . ئ ــپ مۈن ــشىگه ئایلىنى ــر كى ــایهت زور بى ــدا غ ــۇ خیالى ئ

بـۇ  . ئاخىردا ئۇنىـڭ خیـالى ئـۆزىنى ئاشـۇ مۈنارغـا ئایالنـدۇرىۋەتتى            . قۇچاقلىدى
  ...بهھهتۋەت نهیزىگه ئایلىنىپ جاھالهتكه روبىرو بولدىمۈنارە بولسا تهدرىجىي 

توختاجى ئۇنى ئۈنـسىز بېقىنلىغانىـدى، ئـۇ شـۇندىال خیـالى مـۇھىتتىن          
ئۇنىـڭ مېڭىـسىدە    .  رېئاللىققا قایتىپ كهلدى—ئایرىلىپ ھېیتگاھ ئالدىغا    

ئۇ ئىچىدە ئاشۇ یېڭىال دۇنیاغـا   . ھېیتگاھ ھهققىدە بىر شېئر پۈتۈپ قالغانىدى     
  .گهن مىسراالرنى تهكرالىغاچ نوۋېشى تهرەپكه قاراپ ماڭدىكهل

توختاجى ئهسلىدىمۇ كۆپ گهپ قىلمـایتتى، ئهمـدىلىكته ئـۇ تهۋپىقنىـڭ        
كۆڭلىدە ئاجایىپ كارتىنىالرنىڭ پهیدا بولۇپ ۋە یېڭىلىنىپ تۇرىۋاتقانلىقىنى 

 ئۇ شائىرالرنىڭ خیالغا پاتقان ھامان كۆڭلىدە. بىلگهچكه تېخىمۇ شۇك ماڭدى
  .سۆھبهت، مۇشائىرە باشالیدىغانلىقىنى بىلهتتى

 دەپ ســـورىدى تهۋپىـــق — ئهپهنـــدىم، نېمىـــشكه گهپ قىلمایـــسىز؟ —
  .دوستىدىن، ئۇ خیالدىن باش كۆتۈرگهنىدى

  .  سىلىنىڭ خىیاللىرىنى بۆلىۋەتمهي دېدىم—
   شۇنداقمۇ؟ مېنىڭ خىیال سۈرىۋاتقانلىقىمنى قانداق  بىلدىڭىز؟—
 بولغاندىكىنال ئىچىدە بىر نېمه توقۇشـقا باشـالیدۇ    شائىر دېگهن جىم  —

  .دەپ ئۇققانتىم
ــدۇ  — ــداق بولىۋەرمهی ــنىڭچه ھهمىــشىمۇ ئۇن ــا مهن .  شــۇنداقمۇ، مې ئهمم

ــدا     ــۇنى نهزەردە تۇتقان ــدىم، ب ــال قىلغانى ــۇق خىی ــا ھېیتگــاھ توغرۇل ھېلىراقت
  .پهرىزىڭىز ھهقىقهتهنمۇ توغرا

مۇشـتا تۇرغـان ئهخـمهد ئهپهنـدى     ئۇالر نوۋېشى مهكتهپكه بۇرىلىـدىغان دوق    
  .بىلهن ئۇچراشتى

 دەپ ساالم قىلدى، تهۋپىـق ئـاۋال ئېغىـز          — خهیرلىك كۈن، ئهپهندى،     —
ــپ،  ــسى   —ئېچىــ ــشتىڭىزمۇ؟ ھهممىــ ــلهن تېپىــ ــانالر بىــ ــداق، تۇققــ  قانــ
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  .تېچلىقمىكهن؟ خۇداغا شۈكرى
  . غهمكىن جاۋاب بهردى ئهخمهد ئهپهندى— ھه، یامان ئهمهسكهن، —

مهكـتهپ ئورنىـدا ئىنقىالپـتىن      . ېشى مهكـتهپكه یېتىـپ كهلـدى      ئۇالر نوۋ 
ــا     ــا چېقىــپ تاشــلىنىپ، ئورنىغ ــا بۇتخان ــۇپ، ئىنقىالپت ــا بول ئىلگىــرى بۇتخان

ئۇالر مهكـتهپ ھویلىـسىغاكىرىپ كهلگهنـدە چۈشـكه        . مهكتهپ سېلىنغانىدى 
شۇڭا ئۇزاق كۈتۈشكه توغرا كهلمهیـال ئهپهنـدىلهر دەرىـستىن         . یېقىنالشقانىدى

مهمتىلى ئهپهندى سىنىپتىن چىقىۋاتقـان یۈسـۈپ زىیانىـڭ ئالـدىغا           . ىچۈشت
یۈسۈپ ئهپهندى قىرىق یاشالردىكى قارا مۇتۇق، ئۇرۇق، سوزۇنچاق . قاراپ ماڭدى

ئۇ ئۆزىگه قاراپ كېلىۋاتقان كىچىك بۇرۇتلۇق، كېلىـشكهن        . یۈزلۈك كىشىدى 
الغىنىنىمۇ دەپتهرلهرنىڭ چۈشۈپ ق -ئادەمنى كۆرگىنىدە قولتۇقىدىكى كىتاپ   

. ئۇالر شـۇ یوسـۇن ئۈنـسىز قۇچاقلىـشىپ تۇرۇشـتى          . تۇیماي قۇچىقىنى ئاچتى  
ئاندىن قـوللىرى   .  بىرىنى نېرى ئىتتىرىپ ئۇزاق تىكىلىشتى     -ئارقىدىن بىر 

  :ئاغرىپ كهتكۈدەك قول قىسىشىپ تۇرۇپ
  . ئهھۋال سورىشىپ كهتتى- ئارا ھال- دېیىشتى ۋە ئۆز—، ... ساالم—

ددىیلهشــتۈرىدىغان مۇراســىم  تۈگىگهنــدىن كېــیىن  بــۇ كهیپىیــاتنى جى
ــاب     ــكهن كىت ــۈپ كهت ــدى یهرگه چۈش ــى ئهپهن ــپ،  -مهمتىل ــى ئېلى  دەپتهرلهرن

ئهستایىدىل قېقىشتۇرۇپ، قاراپ چققانـدىن كېـیىن ئـۇنى یۈسـۈپ ئهپهنـدىگه            
  .سۇندى
چېچىشنى باشالپسىلهر، دېدى  ① تهبرىكلهیمهن، مهرىپهتنىڭ زىیاسىنى—

  .ئۇ
  .ئاسان بولمىدى، ئهپهندىم...  دىال تېخى یېقىن—

بۇ چاغدا نوۋېشى مهكتهپتىكى ئوقۇتقۇچىالردىن تۇرغۇن ئهپهنـدى، سـاۋۇت       
یۈسۈپ زىیا ئۇالرنى تهۋپىق بىلهن ئهخمهد . ئهپهندىلهر ئۇالرنىڭ قېشىغا كهلدى

ــۆز    ــدىنى ۋە ئ ــسا ئهخــمهد ئهپهن ــق بول ــدىگه تونۇشــتۇردى، تهۋپى ــۆزىنى -ئهپهن  ئ
  .تونۇشتۇردى

                                            
بۇ یهردە تهۋپىق سۆز ئویۇنى قىلىپ، یۈسۈپ ئهپهندىنىڭ تهخهللۇسىغا ئىشارە .  نۇر—زىیا   ①

  . ئا—قىلىۋاتىدۇ، 
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ۈڭالر، ئاۋۋال بىزگه مېھمان بولۇڭالر، چۈشتىن كېیىن مهجىـددىن          یۈر —
  . دېدى یۈسۈپ زىیا—ئهپهندىنىڭ قېشىغا بارىمىز، 

 یاق، دوستۇم، ئاۋۋال بوۋاي بىلهن كۆرىشهیلى، تاماقنى شۇ یهردە یهیلى، —
 دەپ ئۇنىمىدى تهۋپىق، ئۇ مهجىددىن ئهپهنـدى بىـلهن دائىـم چېقىـشىپ             —

شۇڭا ئۇ قېرى دوستىنىڭ ھوزۇرىغـا   . داش دوستالردىنىدى تۇرۇشقا ئامراق، سىر  
  .بېرىشقا بهك ئالدىرىغانىدى

ــلهن       ــدى بى ــدىن ئهپهن ــرى مهجى ــدىن بې ــۇ خېلى ــدى ئۆزىم ــۈپ ئهپهن یۈس
كۆرۈشمىگهنىدى، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئـۇزۇن بىـر جـۇدالىقتىن كېـیىن ئهمـدىال           

دەرھـال  شـۇڭا ئـۇ     . كۆرۈشۈپ تۇرغـان دوسـتىنىڭ كـۆڭلىگه بارمـاي بولمـایتتى          
  .قوشۇلدى

دەپ تهكلىـپ قىلـدى تهۋپىـق    ―  جۈرۈڭالر، ھهممىمىز بىلله بارایلى،    —
ــۇق ــاۋۇت      -ئوچ ــدى ۋە س ــۇن ئهپهن ــقان تۇرغ ــېلىال تۇنۇش ــلهن ھ ــۇق بى  یۇرۇقل

  .ئهپهندىگه
ئۇ ئىككهیلهنمۇ بۇ كىشىنىڭ سهمىمىیلىك، دوستانىلىق یېغىپ تۇرغان 

شـۇنىڭ بىـلهن    . جىز كهلدى چىرایىغا قاراپ ئۇنىڭ تهكلىپىنى رەت قىلشقا ئا      
  .گه قاراپ كېتىشتى“ ھىالل ئهھمهر ”—ھهممىسى بىلهن یاۋاغقا 

  
2  

  
گه بارغاندا مهجىددىن ئهپهندى ئىشخانىسىدا ئىكهن، “ ھىالل ئهھمهر”ئۇالر 

 یاشـالر ئهتراپىـدىكى، سـاقاللىرىغا ئـاق كىـرگهن بـوۋاي بولـۇپ، قولىــدا        55ئـۇ  
  . ئهگىرى ساپلىق ھاسا بارىدى

ورۇق، ۋىجىك، ئویناپ تۇرغـان كۆزلىرىـدىن چاققـانلىقى بىلىنىـپ        ئۆزى ئ 
كىچىـك كۆزلىرىنىـڭ چـانىقى یـاش     . ئۇ تهۋپىقنى ئۇزاق قۇچاقلىـدى    . تۇراتتى

  .بىلهن پارقىراپ كهتتى
ــۇق  —خــوش گېلــدىنىز، ســهفا گېلــدىنىز، ئهپهنــدى؟    — ــۇ قوی ــدى ئ  دې

ە سـۆزلهیدىغان  ئىستانبۇل شىۋىسىدە، گهرچه ئۇ ھازىر تولۇق قهشقهر شىۋىسىد     
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بولۇپ كهتكهن بولسىمۇ، دوستلىرى یېڭىدىن تـۈركىیهدىن كهلگىنـى ئۈچـۈن      
  .نېزىقىغاندەك قىلىپ شۇنداق سۆزلىمهكتىدى

 ساالمهت، ئۆزىڭىز ئوبدان تۇرغانسىز؟ ئوبدان بولمىـسىڭىز تـویىڭىزنى      —
  قانداق ئوینایمىز؟

  . قىلدىتهۋپىق ئۇنىڭ ئۆیلهنمهكچى بولغىنىنى ئاڭلىۋالغاچقا چاقچاق
 دېــدى ئــۇ مۈرىــسىنى یــۇقىرى كۆتــۈرۈپ  — مهنمــۇ مانــا شــۇنچىلىك، —

ئىنتایىن چاققان ھهرىكهت بىلهن ئۆزىنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىنى نامایهن قىلىپ، 
ــستىخبارات  — ــۈرۈپتىمهن، ئىـــ ــك یـــ ــستېمىلىرىڭىزنىڭ  ① تىرىـــ سىـــ

سهزگۈرلىكىدىن سۆیۈندۈم، مېنىڭ جىمى ئهھۋالىمنى سىزگه مهلـۇم قىلىـپ    
  ن چېغى؟بولغا

  :تهۋپىق كۈلۈپ قویۇپ
 — تىرىك بولـۇڭ، دوسـتلىرىڭىزنىڭ ھهممىـسى سـاالم ئېیتىـشتى،             —

  .دېدى
 ساالمهت بولـسۇن ، بـۇ ھهقـته ماڭـا كېـیىن سـۆزلهپ بېرىـسىز، ھـازىر                  —

 دېدى ئـۇ یهنه ئـاغزى ئىـستانبۇل شىۋىـسىگه        —یېمهك ۋار، سوفرایا گېلىنىز،     
قىرىتىپ قویۇپ، مېھمانالرنىڭ كېتىپ، ھاسىسىنى یىپ ئهشكهندەك بىر پىر

 - بىـز سـىزنىڭ ۋەتىنىڭىـزدە نۇرغـۇن بـوران         —ئالدىدا یـول باشـالپ ماڭـدى،        
 ئـۇ   —بۇالر ھهققىـدىمۇ كېـیىن سۆزلىـشىمىز،      . چاپقۇننى باشتىن كهچۈردۇق  
ئۇ توختاجىنىڭ قولىنى تۇتىۋېلىپ پهس ئاۋازدا   .  كېتىۋېتىپ شۇنداق دەیتتى  

  . مهن سىزنى بىلىمهن—دېدى، 
  . دېدى توختاجى قىسقىال—مهنمۇ شۇنداق، سىلىنى تونۇیمهن،  —

ھویلىدا ئۇالرغا بىر كىشى ئۇچرىغانىدى، مهجىـددىن ئـۇ كىـشىنى یېڭـى        
  :كهلگهن مېھمانالرغا تونۇشتۇرۇپ

ھىـالل  ” بۇ كىشى نامـان ئهپهنـدى بولىـدۇ، تهۋپىـق بىـلهن یۇرتـداش،                —
 یـۈرۈڭ،  —ن ئهپهنـدىگه،   دېدى ئاندىن ناما   —نىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن،   “ ئهھمهر

                                            
  . ئا— رازۋىدكا، جاسۇسلۇق ۋە ئانتى جاسۇسلۇق، —ئىستىخبارات   ①
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سىزمۇ بىز بىـلهن بىلـله مېڭىـڭ، بـۇالر بىـلهن تونۇشـۇپ قېلىـڭ، ھهر ھالـدا              
  . دېدى—ئۈلپهتچىلىككه یارایدىغان ئادەملهر،

نىـڭ قۇرغۇچىـسى    “ ھىـالل ئهھـمهر   ”نامان ئهپهندى تهۋپىقنىڭ یۈرتىشى،   
دېگهن گهپلهرگه قىزىقىپ قالغان مهمتىلى ئهپهنـدى مهجىـددىن دوختۇرنىـڭ       

ۆیىگه كىــرگىچىال نامــان ئهپهنــدى بىــلهن تونۇشــىۋالدى ھهم ئۇنىــڭ ئــاتۇش  ئــ
ئوڭئېرىقتن ئكهنلىكىنى، تىبابهت ساھهسـىدە ۋە پهننىـڭ باشـقا سـاھهلىرىدە            
خېلــى كــۆزگه كــۆرۈنگهن زىیــالى، شــۇنداقال جامــائهت ئهربــابى ئىكهنلىكىنــى   

  .بىلىۋېلىشقا ئۈلگۈردى
 كىرگهنـــدىن كېـــیىن   ئـــۇالر مهجىـــدىن ئهپهنـــدىنىڭ یاتاقخانىـــسىغا   

 ھهرىكىتىدىن تهۋپىقنى   -ئۇنىڭ سۆز . ساھىپخاننىڭ پارىڭى تۈگىمهیال كهتتى   
ئۆز بالىـسىدىنمۇ یـېقىن كۆرىـدىغانلىقى، شـۇڭا ھـازىر خوشـاللىقىدىن نـېمه         

ئۇ قولىدىكى . قىالرىنى بىلهلمهي مهڭدەپ كېتىۋاتقانلىقى  بىلىنىپ تۇراتتى
قىرتىـپ قویـۇپ، گـاھ تهۋپىقــقه     پـات یىـپ ئهشـكهندەك پىر   -ھاسىـسىنى پـات  

ــقهرگه      ــڭ قهش ــدىنال ئۆزىنى ــوئال ســورایتتى، ئارقى ــاھ س ــى؛ گ چاخچــاق قىالتت
ئىــنقىالپ  . كهلگهنــدىن كېیىنكــى كهچۈرمىــشلىرىنى ســۆزلهپ كېتهتتــى    

ــى    ــپ كېتهتت ــدە جانلىنى ــۆزلىگهندە ئاالھى ــدە س ــیىن روي بهرگهن . ھهققى كې
ــ —پــاجىئهلهر، تېرورلــۇق ھهرىكهتــلهر    ۇپ كېــتىش، یوشــۇرۇن   یوشــۇرۇن تۇت

ئۇ ئۇالر باشتىن . لهر ھهققىدە سۆزلىگهندە غهمكىنلىشىپ قاالتتى... ئۆلتۈرۈش
  .كهچۈرگهن بارلىق بهختسىزلىككه ئىچ ئاغرىتىپ سۆزلىدى

تۇرغۇن ئهپهندى، ساۋۇت ئهپهندىلهرنىڭ چۈشتىن كېیىن دەرسى بولغاچقا        
  .ىشىپ ئولتۇرۇشتىقالغانالر یهنه بىردەم پاراڭل. مهكتهپكه قایتىپ كهتتى

 ئهمــدى، ئهپهنــدىلهر، بىــزگه ھهمــرا بولــساڭالر، قهشــقهرنى ئایالنــساق،   —
ــى كــۆرۈپ ســېغىنچىلىرىمىزنى باســساق،    ــمه یهرن ــى  —ھهم ــدى مهمتىل  دې

  .ئهپهندى
 ئۈلگۈرسىز، ئهپهندى ھهممىگه ئۈلگىرىسىز، نېمه ئـانچه ئالدىرایـسىز؟        —

ــدى،   — ــددىن  ئهپهنــ ــدى مهجىــ ــىله  — دېــ ــز ســ ــاۋۋال بىــ ــان  ئــ رگه بولغــ
  .سېغىنىچىمىزنى باسمایلىمۇ
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ــا ئایالنغـــاچ      — ــساق، پـــاراڭلىرىمىزنى كوچـ ــز بىلـــله چىقـ  ھهممىمىـ
 دېدى تهۋپىق ئورنىدىن تۇرىۋېلىپ، باشقىالرمۇ    —داۋامالشتۇرساق بولىدىغۇ،   

  .ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى
شـۇ  . دىن چىقىپ ھېیگاھ تهرەپكه قاراپ مېڭىشتى   “ ھىالل ئهھمهر ”ئۇالر  
  :متىلى ئهپهندى قېرى دوختۇردىن سورىدىچاغدا مه
دەپ “ شـهرقنىڭ یۇلتـۇزى  ” ئهپهندىم،  ئۇیغۇرالرنىـڭ یـۈرىكى بولغـان،       —

  ئاتالغان قهشقهر شهھرى سىزگه قانداق تهسىرات بهردى؟ یاقتىمۇ؟ 
 ھهقىقهتهنمۇ قایناق شهھهر ئىكهن، قهشقهرنىڭ بازىرىدىن یاۋرۇپادىكى    —

پقىلى بولمایـدىغان نهرسـىلهرنى تـاپقىلى       چوڭ شـهھهرلهردىمۇ ئاسـانلىقچه تـا      
 دېـدى دوختـۇر چىـن قهلبىـدىن         —بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ھهیران قالـدىم،      

  .ماختاپ
دېگهن گهپ “  قهشقهرنىڭ بازىرىدا توخۇ سۈتىدىن باشقىسى تېپىلىدۇ ”—

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئىپتىخار بىلهن—! بىكار ئېیتىلمىغان ـ دە
  .تاپ قالدى دوختۇر دەپ توخ—...  بىراق،—

مهمتىلى ئهپهندى ئۇنى قولتۇقلىۋالدى ۋە ئۇنىڭ دېمهكچى بولغان، ئهمما     
  :دېیهلمىگهن سۆزىنى بىلىۋالغاندەك سۆزلهشكه باشلىدى

 بىراق، مۇشۇ بىر قهدىمىـي شـهھهر تهرەققىـي قىلمـاي ئوتتـۇرا ئهسـىر              —
نىۋاتىـسىزغۇ   ئهتىقه بولـۇپ تۇرۇپتـۇ، دەپ ئېچى       -قاالقلىقىدا، مهڭگۈلۈك ئاسارە  

 دېدى ئۇ نۇرلۇق كۆزلىرىنى ئالدى تهرەپتىن ئۈزمهستىن —دەیمهن، شۇنداقمۇ؟ 
 بىــز بــۇ شــهھهرنى گــۈزەل قىلىــپ قۇرۇشــنى، تهرەققىــي       —كېلىۋېتىــپ، 

لـېكىن، بهختـسىز ئۇیغـۇر      . ئالـدىنقىالرمۇ خـاالیتتى   . قىلدۇرۇشنى خاالیتتۇق 
ر، مۇســتهملىكچىلهر جاھــانگىرال. خهلقــى ئاســارەت زەنجىرىــدىن قۇتۇاللمىــدى 

ــل چىرایلىــق نىقاپالرغــا ئورۇنــۇپ بىزنىــڭ بېــشىمىزنى ســىلىغۇچى    ھهرخى
الر سۈپىتىدە كېلىشىپ، مىللىـي مۇنـاپىقالر، ۋەتهن سـاتقۇچىالر،          “ ماشایىخ”

ئاخماق ۋە قىزىلكۆز موللىالر بىـلهن بىرلىـشىپ ۋەتىنىمىزنىـڭ بـایلىقىنى           
ئـامىتىگه شـېرىك بولـدى،    . تىگویا بىر بۈیۈك تهندىن قان شورىغاندەك شوراش      

 پایدا بولغاندا ھهممىگه ئىگه بولىۋېلىپ، ھهقىقىي —ئاپىتىگه ئىگه بولمىدى 
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ئىگىلىرىنى یېقىن كهلتۈرۈشـمىدى؛ بىـراق زىیـان بولغانـدا مهزلـۇم ئهلنىـڭ            
ئهنه شۇنداق قىلىپ . ئۆزىگه ئىتتىرىپ قویۇپ، ئۆزلىرى چهتكه چىقىۋېلىشتى

. ۆز شهھهرلىرىنى ھهشهمهتلىك قىلىپ قۇرۇشتىبایلىقالرنى توشۇپ كېتىپ ئ
بۇ یهر بولسا خۇددى سۈت بهرگهن كالىدەك باشقىالرنى ئوزۇقلۇق بىلهن تهمىن 

 توختاجى، ئهخمهد ئهپهندى، یۈسۈپ زىیاالر —. ئهتتى ـ یۇ، ئۆزى بېقىش تاپمىدى
ھهممهیلهن تهۋپىقنىڭ ھایاجان بىلهن ئېیتىۋاتقـان      . پاراڭ قىلماي مېڭىشتى  

 لــېكىن، بىــز ئهمــدى ئهســىرلىك ئۇیقــۇدىن  —ىرىگه قــۇالق ســاالتتى، ســۆزل
“ تهییارغـا ھهییـار   ”ئویغىنىمىز، ۋەتىنىمىزدە تهبئىـي بـایلىق مـول، ھهرخىـل           

بولىۋالغـان ئالـدامچىالرنى قوغلىۋەتـسهكال      “ ماشـایىخ ”الرنى بىزگه   “ دوست”
ىپ ناھــایىتى تېــز پۇرســهتته ھهر قانــداق مهدەنىیهتلىــك ئهل بىــلهن تهڭلىــش 

 ئهتىقىنىمۇ پارىژدەك، بېرلىندەك، لوندوندەك     -مانا بۇ جانلىق ئاسارە   . قالىمىز
ــز  ــۇرۇپ چىقىمى ــۇز ئهۋالدى . قىلىــپ ق ــز ئوغ ــۈنكى بى ــسانىیهتكه  ! چ ــز ئىن بى

  !قهغهزنى، مهتبهنى ۋە یهنه نۇرغۇن نهرسىلهرنى تهقدىم قىلغان خهلقمىز
ــدىغا یې   ــاراڭ بىــلهن ھېیتگــاھ جامهســى ئال ــۇالر قىززىــق پ قىنالشــقاندا ئ

 یاشالر چامىسىدىكى دۈپـچهك، قاڭـشار بـۇرۇن، ئـاق         45ئۇالرنىڭ قارشىسىدىن   
سېمىز، بۇرۇت قویغان، ساقالسىز بىر كىشى چىقىپ كهلدى ۋە ئۇالرغا گۇمـان           

ــاراپ قویــدى  ــدە ق ــل  . ھهم دۈشــمهنلىك نهزىرى ئۇنىــڭ چېھرىــسىدىن بىــر خى
ئـۇ ئۆتـۈپ كهتكهنـدىن      . سوغۇق، رەھىمسىز نـۇر تارقىلىۋاتقانـدەك بىلىنهتتـى       

  :كېیىن یۈسۈپ ئهپهندى
ــدۇ، ئــۆزى        — ــشى بولى ــاجى دېــگهن كى ــادىر ھ ــاقچى باشــلىقى ق ــۇ س  ب

ئىلگىــرى دادىــسى بىــلهن . ھاشــىمباي دېگهننىــڭ ئـوغلىكهن  ①قـازېرىقلىق 
ــان،      ــدىن چىققـ ــپ یولـ ــدە قېلىـ ــوۋېت یېرىـ ــهپىرىدە سـ ــرىش سـ ــگه بېـ ھهجـ

الرنى قىلغانىكهن، شـۇڭا   ئهتكهسچىلىك، قىمارۋازلىق قاتارلىق بولمىغۇر ئىش    
كاپىرغـا مىـراس قالـدۇرۇش دۇرۇس ئهمهس، قـادىر     ”ھاشىمباي ئۆلـۈش ئالدىـدا     

. دەپ ۋەسىیهت قىلغانىكهن“ كاپىر بولۇپ كهتتى، ئۇنىڭغا ھېچنىمه  بهرمهڭالر

                                            
  . ئا— قهشقهر كونىشهرگه تهۋە یېزا، بهشكېرەم بىلهن قوغان ئارىلىقىدا، — قازېرىق ①
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بىراق، قادىر ھاجى سوۋېتتىن كهلگهنـدىن كېـیىن ئهمهلـدار بولـدى، شـۇنىڭ           
 مۈلۈكنىـڭ  -ڭ ھهیۋىسىدىن قورقـۇپ مـال  بىلهن ئۇنىڭ بىر تۇغقانلىرى ئۇنى    

  . دەپ تونۇشتۇردى—كۆپرەك  بىر قىسمىنى ئۇنىڭغا بېرىپتۇمىش، 
   دېدى تهۋپىق— بۇ كىشىدە راسا جالالتلىق تهبئىتى باردەك قىلىدۇ، —
 شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ مۇشـۇ خىـل ئاالھىدىلىكىـدىن پایـدىلىنىش            —

  .ېدى یۈسۈپ زىیا د—مهقسىتىدە مۇشۇ خىزمهتكه قویۇلغان ـ دە، 
 نــېمه گهپ بــۇ، ھــازىر بــۇ یهردە ســوۋېتته ئوقۇغــانالر ئىــش بېــشىغا        —

  چىقىۋاتقان ئوخشىمامدۇ؟
 ھــازىرچه تېخــى بهك ئاشــكارىالنمىدى، ھهرھالــدا كېلىــشىملهرنىڭ     —

مهزمۇنلىرى شۇنداق بولىشى كېرەك، ئاستا ـ ئاستا كومۇنىستالر ھـاكىمىیهت   
ئاقسۇ ساقچى ئىدارىسىغىمۇ سوۋېتتىن    . دۇقاتالملىرىغا چىقىۋاتقاندەك قىلى  

كهلــگهن بىرىنــى قویــۇپتىمىش، یېقىنــدا یهنه بىــر بولــشىۋىك خىتــاي كهپتــۇ  
  .ئهمما تېخى ئاشكارىالنمىدى. دېیىشىدۇ، قهشقهرگه ۋالى بوالرمىش

ئىككى رەكئهت تهھىییهتۇل . ئۇالر  جامه ئىچىگه كىرىپ زىیارەت قىلىشتى
ــجىد ــۇ یه   ①مهس ــۇپ، ئ ــامىزى ئوق ــویى    ن ــتهڭ ب ــپ ئۆس ــپ چىقى ــن قایتى ردى

كوچىـــسىنى، ئانـــدىن ئایلىنىـــپ یـــان دەرۋازا، قونـــاق بـــازىرى، ئـــوردا ئالـــدى 
ھهمــمه یهردە پۈتكـۈل شــهرق بازارلىرىنىــڭ  . كـوچىلىرىنى زىیــارەت قىلىـشتى  

  .ئومۇمىي خۇسۇسىیىتى چىقىپ تۇراتتى
 ئۇیغۇرالر — دەپ سۆز باشلىدى مهجىددىن ئهپهندى،       — مهن دەیمهن،    —

بهك ئاقكۆڭۈل خهلق بولۇش بىلهن بىلله، یهنه ئىنتایىن قىزغىن مىجهزلىـك            
دېققهت قىلدىڭالرمىكىن، بىز ئایلىنىپ ئۆتكهن كـوچىالردىال       . خهلق ئىكهن 

                                            
مهســجىدنىڭ  «مهســچىدكه ســاالم نــامىزى دەپ ئاتالــسىمۇ، ئهرەپــچه ئهســلى مهنىــسىدە         ①

ئېلىمىــزدە بـۇ بىــدئهتچى مـوللىالر تهرىپىــدىن بۇرمىلىنىــپ،   . مهنىـسى بــار » پهرۋەردىگارىغـا ســاالم 
قۇرئاننىـڭ تىـرىكلهرگه   . ھىغـا ئاتـاپ ئوقۇلىـدۇ دەپ چۈشـهندۈرىلىدۇ    مهسجىد بىنا قىلغۇچىنىـڭ رو    

ــۋەتته     ــدۇ، ئهل ــاز ئوقۇلمای ــاپ نام ــۆلگهنلهرگه ئات ــدىمۇ ئ ــسىدىن ئالغان ــۇ . چۈشــۈرۈلگهنلىكى نۇقتى ب
رەسۇلىلالھنىڭ سۈننىتى بولـۇپ، ھهرزامـان مهسـچىدكه كىرىلـسه پهرز نامازغـا تۇرۇلمىغـانال بولـسا                 

  . ئا—اماز ئوقۇلىدۇ، مۇشۇنداق ئىككى رەكئهت ن
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نهچــچه یهردە توپلىـــشىۋالغانالرنى كـــۆردۇق، ئۇالرنىـــڭ قىزغىنلىـــق بىـــلهن  
ایدۇ،دەپ ئولىــشۋالغانلىقىغا قــاراپ ئــۇ یهردە قىزىــق بىــر ئىــش بولغــان ئوخــش 

یــا بىــر چهتئهللىــك مــال . ئهمهلىیهتــته بولــسا ئۇنچىــۋاال ئىــش یــوق. قالىــسىز
ئىـشقىلىپ  ... ئېلىۋاتقان بولىدۇ، یا ئىككى ئادەم قىزىرىشىپ قالغان  بولىدۇ     

  .شۇنچىلىكال بىر ئىش
ئـۇ بـۇ گهپـتىن      . مهمتىلى ئهپهندىنىڭ چىرایىغا قویۇق قىزىللىق تهپتى     

لېكىن .  قارەتكه ئۇچىرىغاندەك نومۇسى كهلدىئۆزى یاكى یېقىن كىشىسى  ھا
ــارەت مهخــسىتىدە     ــدى، دوختۇرنىــڭ ھاق ــدىن رەنجىمى ــددىن ئهپهندى ــۇ مهجى ئ

. ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ گهپلهر ھهقىقهتهنمۇ راسىدى     . دېمهیدىغانلىقىنى بىلهتتى 
  :شۇڭا ئۇ یۈرىكىنىڭ شىددەت بىلهن تېپىشىنى سهل تىزگىنلىۋېلىپ دېدى

 لهززەت تاپالمایدىغان، تۇرمۇشنى ھایۋانالردىن سهلال  ئومۇمهن، ھایاتتىن—
یۇقىرى سـهۋىیىدە ئورۇنالشـتۇرۇۋېلىپ شـۇنىڭدىن قانائهتلىنىـدىغان، بهلكـى       
بۇنىڭدىن یۇقىرىراق تۇرمۇشنىڭ بولىشىنى تهسهۋۋۇر قىاللمایدىغان، مهنىۋىي 
دۇنیاسـى قـۇرۇق بولغـان ئـادەملهر  ھهربىـر ئۇشـشاق ئىـشالرغىمۇ قىزىقىـپ،         

ئهسـلىدە بـۇ ئـادەملهر      . نهرسه كۆرمىگهن كىشىدەك ئۆزىنى ئـۇرۇپ تۇرىـدۇ       ھېچ
ھایاتنىڭ باشقا قىزىقچىلىقلىرىنى، ھهقىقىي لهززىتىنى تېتىـپ كـۆرمىگهن         

بهزىلىرى ماددى . بولۇپ، ئۇالرنىڭ مهنىۋىي دۇنیاسى تېخىمۇ كهمبىغهل بولىدۇ
ئىچىـدە یاشـاپ   جهھهتتىن ئاالھىدە باي بولسىمۇ، یهنىال مۇشۇ قـاالق مۇھىـت          

چـۈنكى بایلىققــا  . تۇرغىنىچـۇن مهنىــۋى جهھهتـتىن ئوخــشاشال گـاداي بولىــدۇ   
روھـى لهززەت  . تایىنىپ، تۇرمۇشى ئۈچۈن مهنىۋى بایلىق یارىتىشنى بىلمهیدۇ     

مانــا . ھهتتـا ئۇنىـڭ ۋۇجۇدىـدا بۇنـداق تهلهپمـۇ بولمایـدۇ      . ئېلىـشنى بىلمهیـدۇ  
ىتىدىكى بۇ ئادەملهر یولدا بىرسى شۇنداق كهڭ دائىرىلىك مهنىۋى گادایالر مۇھ

ــدەك      ــدىغان قىزىــق تاماشــا تېپىلغان ــا كهم ئۇچرای یىقىلىــپ چۈشــسىمۇ گوی
مۇشـۇنداق ئهرزىمىـگهن نهرسـىلهرنى ئهمهك قىلىـپ         . ئهتراپىغا ئولىـشىۋالىدۇ  

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . ئۆمرىنى ئۆتكۈزىدۇ، مهنىۋى ئاچلىقىنى بېسىشقا تىرىشىدۇ
اتقانلىقىنى، كۆڭلىدىكى ئاچلىقنىـڭ ئـوزۇقى نىـمه       زادى نىمىگه تهشنا بولىۋ   

ــۈپ      ــسى چۈش ــهنمىگهچكه بىرســىنىڭ دوپپى ــۇ چۈش ــى ئۆزلىرىم ئىكهنلىكىن
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ــۇ     ــپ كهتكىنىگىم ــۇ، بىرســىنىڭ تېیىلى ــو”كهتكهنگىم ــشىپ “ !...ھ توۋلى
تهۋپىق ئازاپ ۋە ئېچىنىشقا تولغان ئاۋازدا سـۆزلهپ شـۇ یهرگه         ― دىۋەیلىشىدۇ،  

بىـز ئۇیغۇرالرنىــڭ  ― ىلىـك ئاھاڭىــدا قوشـۇپ قویـدى،    كهلگهنـدە بىـر ئـاز زەرد   
ــون مىلىیــونكهن  ــاز  بــولغىنىمىز بىــلهن بىــز  ①نوپۇســى یاخــشىمۇ ئــاران ئ ، ئ

 قانۇنمۇ ئاسانلىقچه   -بىزگه تهرتىپ، قائىدە    . توۋلىشىپ، قىستىلىپال یۈرىمىز  
بۇنداق چېچىالڭغۇلۇققا یۇرتۋازلىق ئىللىتى قوشۇلۇپ،     . ئۆزلىشىپ كهتمهیدۇ 

ــارائىت     جاھاگ ــهرت ش ــدىلىق ش ــۈن پای ــشى ئۈچ ــى كولدۇرلىتى ــڭ بىزن ىرالرنى
بىزدىكى یۇرتۋازلىق شۇ دەرىجىگه یېتىـپ بارىـدۇكى، یـۇرت بىـلهن         . ھازىرالیدۇ

یۇرت ئارىسىدىكى زىـدىیهتته ئـۆز مىللىـي قېرىندىـشىمىز ئۈسـتىدىن غهلـبه              
قىلىــش ئۈچـــۈن ئورتـــاق دۈشــمىنىمىزنى ئىتتىپـــاقچى ســـۈپىتىدە قوبـــۇل   

ئـۆز ئىچىمىــزدىن بىـرى یــۇرت سورىـسا ھچكىــم ئــۇنى    . ن  یانمــایىزقىلىـشتى 
یا ئۇنىـڭ  یـۇرتىنى پهس كۆرىـدۇ، یـا ئـۇرۇقىنى پهس        ― قوللىمایدۇ، یاراتمایدۇ   

ئهمما چهتتىن كهلگهن بىرى شىللىمىزگه مىنىۋالسا ھېچكىم ئۇنىڭ . كۆرىدۇ
، ئۇنىڭ ئهكسىنچه ئۇنىڭ بىلهن كارى یوق. نهسهبىنى سۈرۈشتۈرۈپ ئولتۇرمایدۇ

ــزاھ     ــارا  نىـ ــۆز ئـ ــلهن ئـ ــشى بىـ ــاردىمى ۋە یهل بېرىـ ــشنى  -یـ ــال قىلىـ  جاڭجـ
ھېلىقى چهتتىن كهلگهن كهلگىندى بولسا ئهسكهر، یاالقچى ۋە ...  توختاتمایدۇ

باشــقا زۆرۈر خــادىمالرنى ئــۆزىمىزدىن ئېلىــپ، ئــۆزى یــالغۇزمۇ جاھــان ســوراپ   

                                            
① ئۆكتهبىر «ھاكىمبایېۋنىڭ . نوپۇس ھهققىدىكى بۇ سان سوۋېت تارىخچىسى ئا  

 ـ 20ناملىق ماقالىسىدا تىلغا ئېلىنغان » ئىنقىالبىنىڭ شىنجاڭغا بولغان تهسىرى
تارىخ «بۇ ماقاله ئىلگىرى سوۋېتته چىققان (یىلالردىكى نوپۇس سانىغا كۆرە ئېلىندى 

نوپۇسىمىز ).  ـ سانىدا ئېالن قىلىنغان ئىكهن10 ـ یىلى 1982ژۇرنىلىنىڭ » مهسىلىلىرى
ھهققىدىكى بۇ تهخمىننى باشقا ئىككى مهنبه بىلهن سېلىشتۇرۇپ كۆرگهندىن كېیىن 

 ـ یىلالردا ئاتۇش 1915بىرى، : ئىشىنىشكه بولىدىغانلىقىنى تېخىمۇ ھىس قىلغىلى بولىدۇ
ركىیهلىك ئهھمهت كامالنىڭ شۇ یىلالر ھهققىدىكى ئېكىساقتا مهكتهپ ئېچىشقا بارغان تۈ

ئهھمهد كامال شۇ یىلالردىكى . دۇر»تۈركىستان خاتىرىلىرى― چىن «ئهسلىمىلىرى بولغان 
 1909 ― 1908 مىلیوندىن كۆپ دەپ تهخمىن قىلغان؛ یهنه بىرى، 10نوپۇسنى ) 1915(

شىت ئىبراھىم شۇ یىللىرى دىیارىمىزنى ۋە جوڭگۇنى كهزگهن تۈرك سهییاھى ئابدۇرې
  . ئا— مىلیون دەپ خاتىرىلىگهن، 12یىلالردىكى نوپۇسىمىزنى 
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  ...كېتىۋېرىدۇ
ئۇالرمــۇ .  جىــم مېڭىــشتىتهۋپىقنىــڭ ھهمرالىــرى باشــلىرىنى ســېلىپ 

ــاجىزلىقلىرى ھهققىــدە مهمتىلــى ئهپهنــدى ئومۇمالشــتۇرۇپ    ئۇیغۇرالرنىــڭ ئ
بــۇ مىللهتتىكــى ئىللهتــلهر ھهققىــدە ئهڭ ئهۋەل . ئېیتقـان باھاغــا قوشــۇالتتى 

دىمــوكرات ئابــدۇقادىر دامــولال دىئــاگنوز قویغــان، شــۇنداقال داۋاالشــقا جىــددى  
ــرى یـــ .  كىرىـــشكهنىدى ــددىي  ئۇنىڭـــدىن ئىلگىـ ــقا جىـ ــسهلنى داۋاالشـ ا كېـ

كېسهلنى یوشۇرۇشنىڭ ئىنتایىن . ئۇرۇنۇلمىغانىدى، یا كېسهل یوشۇرۇلغانىدى
پایدىسىز ئىكهنلىكى ھهر بىر زىیالىغا ئایـان بولغىنىـدەك سۆھبهتداشـالرنىڭ       

مهجىـددىن ئهپهنـدى    . ھهممىسىگىمۇ ئایان بولغاچقا بۇ نۇقتىنى چۈشـىنهتتى      
ئازاپلىق ئىقرارىدىن یۈرىكى ئېچىشقان ھالـدا یهر  بولسا مهمتىلى ئهپهندىنىڭ    

بۇ چاغدا مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یۈرىكى ئـۆزى       . ئاستىدىن ئۇنىڭغا قاراپ قویدى   
ــا دىئــاگنوز قویغــان كېــسهلنى ســاقایتىش ئىــستىكى بىــلهن تولغانىــدى    . بای

  :مهجىددىن ئهپهندى ئۇنىڭغا تهسهللى ئېیتماقچى بولغاندەك
ئۇیغۇرالرنىڭ ئاجىزلىقى ئهمهس، ئومۇمهن تۈركى     بۇ ئىللهتلهر یالغۇز      —

  . دېدى—خهلقلهرنىڭ ھهممىسىگىال ئورتاق، ئهپهندىم، 
ئـۇنى ئهیىـپلهش ھهددىمىــز   ...   بىـراق، بـۇ بىـر ئۇلـۇغ ئانــا، قېـرى ئانـا      —
  . دېدى تهۋپىق خىیالچان ھالدا—ئهمهس، 

 قویـاش   ئۇالر ئوردا ئالدى  كوچىسى بىلهن یهنه ھېیتگاھ ئالدىغا چىققانـدا          
  .غهربكه قىشایغان بولۇپ، ھېیتگاھ مۈنارىسىنىڭ سایىسى ئۇزىراپ كهتكهنىدى

بـۇ یهردە بىــر نهچــچه ســاقچى ئــۇالرنى توســۇپ، مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن  
  .ئهخمهد ئهپهندىنىڭ ساالھىیىتىنى تهكشۈردى

  :ساقچىالر كهتكهندىن كېیىن یۈسۈپ ئهپهندى
 ئــۇالر — دېــدى،—ئوخـشایدۇ،  بـایقى قــادىر ھـاجى ئهۋەتــكهن ئــادەملهر   —

ھهربىر ئوقۇمۇشلۇق ئادەملهرگه، یهنه بىرگه، باي ئادەمگه ئهنه شۇنداق دېقـقهت    
... قىلىدۇ، ئۇالردا ھهربىرىمىزنىڭ تهپسىلى ئـارخىپىمىز بولىـشىمۇ مـۇمكىن         

 یۈسۈپ ئهپهندى كۆڭلىنى خىـرە      —... ئاجایىپ ئهنسىز جاھان بولۇپ كهتتىغۇ    
ــانچه ئ  ــۆزلهرنى ئـ ــۇچى سـ ــۇھىم   قىلغـ ــسىمۇ بهزى مـ ــوزمىغان بولـ ــا سـ ۇزۇنغـ
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  .ھالقىلىرىنى سۆزلهپ ئۆتتى
كهیپى خېلىال  بۇزۇلغان زىیارەتچىلهر مۇشۇ مهنزىلدە توختاپ، ھهر قایسى           

  .ھهر تهرەپكه تارقاشماقچى بولۇشتى
 دەپ سورىدى مهجىددىن ئهپهندى، — ئهپهندىم، قهیهرگه بارماقچىسىز؟  —

 ئـوردا ئىـشىكىگه كېتهمـسىز؟ سـىزنىڭ          مېنىڭ ئۇۋامغا كېتهمدۇق یاكى    —
  ...نهغمه ـ ناۋالىرىڭىزنى خویمۇ سېغىىۋېدىم

  .دېگهندەك قارىدى“ قانداق قىلىسهن؟”یۈسۈپ ئهپهندىمۇ ئۇنى 
 كېرەكلىـرىم قىزىـل دۆۋىـدە، ھـازىر توختـاجى بىـلهن       - مېنىڭ نهرسه —

دا ئـاۋۋال ئـور  .  كېرەكلىرىمنى ئېلىپ ئـۇزاپ كـېلىمهن      -ئهته نهرسه . كېتىمهن
 زىیانىـڭ ئاستانىـسىگه چۈشـىمهن، ئۆگۈنلـۈككه سـىزگه قونـاق       –ئىشىكىگه  

بـۇ گهپنــى  .  نــاۋادىن تامـادا بولمىغایــسىز -بـولىمهن، لـېكىن شــۇندىمۇ نهغـمه   
ــدىڭىز   ــاپ قویـ ــاپلىقىمنى قوزغـ ــپ خـ ــىمنى  . ئېچىـ ــسىز، پىئانىنوسـ بىلهمـ
  .ھىندىستاندا تاشالپ كېلىشكه توغرا كهلدى

خانا خوجایىنى بىلهن دوستلىشىپ قېلىپ،  بۇ كىشى ئۇ یهردە مېھمان     —
ئایرىلىــدىغان چاغــدا ئاغىنىــدارچىلىقنى ئىزھــار قىلىــش ئۈچــۈن ھىــسىیاتقا  
بېرىلىـــــپ كېتىـــــپ پىئانىنوســـــىنى قالـــــدۇرۇپ كهلگهنـــــدى، ئهمـــــدى  

  . دېدى توختاجى كۈلۈپ—چىدىمایۋاتىدۇ،
ــایتتى    — ــقا بولم ــاپ ئولتۇرۇش ــۇنى ئای ــدا ئ ــدىكى ئهھۋال ــۇ چاغ ــڭ .  ئ ئۇنى
گه ھېلىقــى ئاجایىــپ داۋانالردىــن ئــۇنى ئېلىــپ ماڭمــاقمۇ مــۈمكىن   ئۈســتى

بىـراق،  . بولماسكهن، قالدۇرغىنىمىزمۇ تـوغرا بولغـانىكهن، دەپ ئویالۋاتـاتتىم        
  . ئهمدى ماڭا پىئانىنو بهكمۇ الزىم بولىدىغانلىقىنى ھىس قىلىۋاتىمهن

تهمبۇرنىـڭ  - غهم قىلماڭ، دوستۇم، ئۇنىڭسىزمۇ قهشقهر دېـگهن دۇتـار          —
  .كانىغۇ، بىز شۇالر بىلهن قىلىدىغىنىمىزنى قىلىۋېرىمىز

 بىراق پىئانىنومۇ ئۆز نۆۋىتىدە الزىم ـ دە، بۇ ئىـشتىن كۆڭلـۈم بهكمـۇ     —
  .یېرىم

ــۇر      ــهنگهن دوخت ــولغىنىنى چۈش ــرىم ب ــۆڭلى یې ــتىنال ك ــڭ راس تهۋپىقنى
  :تهسهللى ئېیتىپ
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ــۇرۇڭ  — ــدىرىماڭ، كــۆڭلىڭىزنى یېــرىم قىلمــاي ت  مېنىــڭ شــىۋىد.  ئال
دوختۇرخانىــسىدا بىــر تونۇشــۇم بــار، ئۇنىڭكىــدە بىــر پىئانىنونىــڭ بــارلىقىنى 
كۆرەتتىم، ئهمما بىر قېتىممۇ چالغىنىنى كۆرگىنىم یوق، یا ئۇ ئاۋالقى دوختۇر 

  .قالدۇرۇپ كهتكهن نىمه، بولمىسا بۇزۇق مال
 قېنى سىز سۆزلىشىپ كۆرۈڭ، بۇزۇق بولسىمۇ مهیلى، ئوڭشىۋالىمهن، —

  .كه  ئۇنىسىال بولغىنىسېتىپ بېرىش
  .ئۇالر شۇ یهردە خوشلىشىپ ھهر قایسى ھهر تهرەپكه تارقاشتى

  
3  

  
تۈن نىسبىدىن ئاشقان بولسىمۇ مهمتىلى ئهپهنـدى ئویقۇسـىنى قـوغالپ        

ئۇنىــڭ خىیالىــدىن نۇرغــۇن ئىــشالر .  بۇیانغــا ئــۆرلهتتى-تۇتالماســتىن ئۇیــان 
  .تىزىلىپ ئۆتهتتى

ئهسلىدە ئۇ . نىدىن یامانراق بولۇپ چىقتىقهشقهر ئۇنىڭ تهسهۋۋۇر قىلغى
ئۆزى چهتته یۈرگهن یىلالر ئىچىدە قهشقهردە مهلـۇم تهرەققىیـاتالر بولـدىغۇ دەپ     

لېكىن قهشقهر جاھالهتنىـڭ تۇمانىـدا غۇۋلىـشىپ تۇرغـان، یهنه            . ئویلىغانىدى
ــۇ     ــق خهلقنـــــى تېخىمـــ ــۈچ یىللىـــــق یېغىلىـــ ــدىنقى ئـــ كېلىـــــپ ئالـــ

اتلىق ھهر قاچان خۇراپات یاخـشى كۆكلهیـدىغان        نامر. نامراتالشتۇرىۋەتكهنىدى
خۇراپـات بولـسا قاشـقا بېـدىگه ئوخـشاش ئـۆزى ئۆسـكهن تـۇپراقنى               . تۇپراقىدى

  .“یاخشىالیتتى”
ــاتلىق —نــامراتلىق ” ــامراتلىق— خۇراپ ــۇ قهدىمىــي  “  ن دەۋر قىلىــپ ب

قهشقهر .  مىللهتنىڭ قهدىمى شهھىرىنى ئۆزىنىڭ ئۇۋىسىغا ئایالندۇرىۋالغانىدى
 ماجرا مهمتىلى -زىرىدىكى تهرتىپسىزلىك، بىكارچىلىك، نامراتلىق، جىدەل با

  .ئهپهندىنىڭ یۈرىكىنى سانسىز خهنجهردەك ئىسكهنجىگه ئېلىۋالغانىدى
ھهممىدىن یامىنى شـۇ ئىـدىكى، خهلقنىـڭ نادانلىقىـدىن پایـدا ئېلىـپ             
 ئۈگهنگهن ھۆكۈمران گوروھ ئىلغار  پىكىرلىك  كىشىلهرنى یوق قىلىـۋېتىش       

ئىلگىرى ئابدىقادىر داموللىنى قانداق یوق قىلىشقانلىقلىرى      . كویىدا ئىدى 
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ئۇقمىشالردىن قارىغاندا . ھهققىدىكى خاتىرە كۆڭۈل ئىكرانىدىن  ئۆتمهكتىدى
سوۋېت بولشىۋىكلىرى شىڭ . ھازىرقى ۋەزىیهتكه ئىشهنچ قىلغىلى بولمایتتى

اردەملىشىپ، بـۇ   شىسهینىڭ ھاكىمىیهتنى چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىشى ئۈچۈن ی     
تــۇپراقالردا ئىمتىیــاز قازانماقتــا، ئاشــكارە یوشــۇرۇن شــهكىللهر بىــلهن ئــۆز        

بـۇ ھالـدا   . ئادەملىرىنى بۇ یهرلهردىكى ھاكىمىیهت قاتالملىرىغـا تىقماقتىـدى     
كېتىۋەرسه تهبىئىیكى، بۇ یهردىمۇ بولـشىۋىكالرنىڭ تـازىالش سىیاسـهتلىرى،          

پ كېتىـشى مـۆلچهردىن تاشـقىرى       رەھىمسىز سىنىپىي كۆرەشلهر ئهۋج ئېلىـ     
بۇ ۋاقىتلىق تېنچلىق بۇزۇلغـان ھامـان ئىـشپىیونالر تهرىپىـدىن           . ئهمهسىدى

ئاللىقاچان رویخېتى تۈزىلىپ تهییارلىنىپ بولغان ئادەملهر ھهرخىل شهكىلدە  
  .یوقىلىشقا باشالیتتى

مهمتىلى ئهپهندى بېشى تهرەپتىكى ئېچىۋېتىلىگهن دەرىزىدىن یولتۇزلۇق 
قىزىـل دۆۋىنىـڭ   . نهدىـدۇر بىـر یهردە پاقـا كۇكىرىـدى        . غا قاراپ یاتـاتتى   ئاسمان

شىمالىي تهرىپىدە بىر سازلىق ئېرىق، جهنۇبىدا قىزىل دەریاسى بارىدى، شـۇڭا   
 چېكى یوق خىیالدىن -مهمتىلى ئهپهندى ئۈچ . بۇ یهردە پاشالرمۇ یېتهرلىكىدى
اتـسا یاسـتۇقى یېنىغـا    ئـۇ ھهر قانـداق جایـدا ی   . (قۇتۇلۇش ئۈچۈن شامنى یاقتى 

ئاندىن بۈگۈن ھېیتگاھ ) چىراق، سهرەڭگه ۋە یانچۇق دەپتىرىنى قویۇپ یاتاتتى    
ــدى      ــېئىرنى خــاتىرلهپ قوی ــۆڭلىگه تىزىۋالغــان ش ــدە ك ئانــدىن یهنه . ھهققى

  . ئۆزىنى مهجبۇرلىدى-چىراقنى ئۆچۈرۈپ، ئۇخالش ئۈچۈن ئۆز 
ىغانـسېرى خىیـال   ئۇخلىیالم.  ئـویال، ئۇیقۇسـى  كهلمىـدى    -لېكىن ئویال 

ئـۇ بـۇ   . باستى ئاخىرى ئۇنىڭدا ھهممىدىن بىزار بولۇش تۇیغۇسى پهیـدا بولـدى       
ئۇنىـڭ ئوبـدان خىـزمهت ئـورنى     . یهرگه  كېلىشته بىرمـۇنچه زىیـان تارتقانىـدى    

بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئهدىبه ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسى بىلهن بولغـان باغلىنىـشى           . بارىدى
گه ئۆیلىنىشىنى خاھالیدىغانال بولسا كاتتا ئهگهر ئۇ ئهدىبه. تېخىمۇ ئاجایىپىدى

 مۈلۈك بىلهن ئۇ غهمـسىز   -بۇنچه كۆپ مال  . بىر بایغا مىراسخور بولۇپ قاالتتى    
ئهدىــبهدەك تېپىــك ئۇیغــۇر گــۈزىلى ئۇنىــڭ ھایاتىغــا بهخــت  ۋە  . یاشــىیاالیتى

. ا ئىككىلىنىش تۇیغۇسى پهیدا بولدىدئۇنىڭ. .. خوشاللىق بهخىش ئېتهلهیتى
 —ئىككىلىنىش پهیدا بولمىسۇن؟ ئۇ شۇنچه كـۆپ قۇربـان بېرىـپ            نىمىشكه  
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ــاال      ــۇن، ب ــپ  خوت ــدىن ئایرىلى ــدىن ۋەتىنى ــپ، ئان ــدىن ئایرىلى ــاۋۋال یۇرتى  -ئ
چاقىسىنى تاشالپ ئوقىغان، كېیىن ئهدىبهدەك گۈزەلنى ۋە ئۇنىڭ نۇرغۇن مال 
 مۈلكىنى تهرك ئېتىپ، شۇنچه ئۇزاق مۇساپىنى بېسىپ كهلسه بـۇ یهردە ئـۇنى      

  جاھاننىڭ تېنچ ۋاقتىدا قایتىپ كهتكهن تۈزۈكمۇ، قانداق؟... دار كۈتۈپ تۇرسا
ئاخىر ئۇ ئالدى بىلهن قهشقهردىكى دوست . تهۋپىق بىر قارارغا كېلهلمىدى

 -بـۇرادەرلهر بىـلهن كۆرۈشــۈپ، پىكىرلىـشىپ، ئانـدىن ئاتۇشــقا بېرىـپ ئــۇرۇق     
. ارغا كهلمهكچى بولدىتۇغقانالر بىلهن كۆرۈشكهندىن كېیىن بۇ ھهقته بىر قار    

  . پهل یىنىكلهشكهندەك بولدى-شۇنىڭ بىلهن سهل
  .ئۇ ئۇیغۇغا كهتكهندە باش توخۇ چىللىغانىدى
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  ئـالـتـىـنـچـى بـاب

1  
  

  ...ۈن پهردىسى ئالهمنى قاپلىغان، ئهتراپ جىمجىت
ــك   ...  ــدى قهھىرلىـ ــلهن مهمتىلـــى ئهپهنـ ــددىن  بىـ نىزامىـ

ــ  ــلىرى كــ ــلهۋاتقان، شاقىراشــ ــۈر  ئۆركهشــ ــا ســ ېچه جىملىقىغــ
سهل ئىلگىرى ئىككىسى . بېغىشالیدىغان بىر دەریانىڭ ساھىلىدا ئۇچراشتى

دەریانىڭ ئىككى تهرىپىدە تـۇرۇپ قـول پۇالڭلىتىـشقان، ھېلىراقتـا مهمتىلـى             
  .ئهپهندى بۇ تهرەپكه ئۆتكهنىدى

دەریا بویى بۇلۇتالر ئارىسىدا ماراپ چىققان ھىالل ئاي نۇرىدا سۇس یورىغان، 
ــۇراتتى  ســۇ  ــلهپ ت ــاي شولىــسى ئهلهڭ ــدە ئ ــولىنى  . یۈزى ــۇالر بىرىبىرىنىــڭ ق ئ

سىقىشقان چاغدا نىزامىددىننىڭ سوزۇنچاقراق، گۆشلۈك، كهڭ یۈزى ۋە قېلىن 
مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ پىــشقان ئالمىــدەك  . كــالپۇكلىرى دىرىلــدەپ كهتتــى
 ســۇس... نۇرلــۇق  كۆزلىرىــدە كۈلۈمــسىرەش،. یۈزىــدىن نــۇر تۆكۈلــۈپ تــۇراتتى

یورۇقلۇقتــا ئۇالرنىــڭ رەڭگــى  ـ روھىــدا ئىپادىلىنىۋاتقــان تېخىمــۇ نــازۇك          
  .ئىپادىلهرنى بایقىغىلى بولمایتتى

 - دېدى نىزامىددىن، ئىككىسى بىر— ئاخىرى قایتىپ كهپسهن ـ دە؟  —
 ئهمـدى  —بىرىگه قارىشىپ بىر ھازا ئۇنسىز بېقىشىپ تۇرۇشقاندىن كېیىن،    

  ...هندىن باشقا قېرىندىشىم یوق ئهمهسمۇئىككىمىز ئایرىلمایلى، مېنىڭ س
 دېدى مهمتىلى ئهپهنـدى،  — مېنىڭ تۇرىشىم قانداق بوالركىن، ئاكا،    —

 بىلىنمهس مهیۈسـلۈك چاقنـاپ ئـۆتكهن بولـسىمۇ       -ئۇنىڭ كۆزلىرىدە بىلىنهر  
 پات دەریاغا گویا سۇ ئۇلغىیىپ -ئىللىق كۈلۈمسىرىشىنى داۋام قىلىپ، ئۇ پات

  .مدۇ قانداق دېگهندەك قاراپ قویاتتىدولقۇن كۆتىرىلىۋاتا
 نېمىشكه؟ نىمىشكه تۇرمایسهن؟ ئهجهبا ئون نهچچه یىللىق جۇدالىق        —

  ساڭا یهتمىدىمۇ؟ ئۆز ۋەتىنىڭدىن زېرىكتىڭمۇ؟ بىزدىن زېرىكتىڭمۇ؟ 
مهن بهك كېچىكىپ قـاپتىمهن،  ...  یاق، ئاكا، ئۇنداق ئهمهس، لېكىن،     —

ـت
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... ق كهلگهن بولسام بهك یاخـشى بـوالتتى  بهك كېیىن كهپتىمهن ئهگهر بۇرۇنرا 
  ...ئىنقىالپنىڭ راسا قىزىغان ۋاقتىغا ئۈلگۈرۈپ كېلهلمهپتىمهن

.  مهیلى، كۆڭلۈڭنى یېرىم قىلما، كۆڭۈلدىكىدەك یاشاپ كېتهلهیسهن       —
ساڭا ئوخـشاش چهتـته ئوقۇغـان ئـادەمگه ھهر قانـداق مهھكىمىـلهردە خىـزمهت            

  .تېپىلىدۇ
  .ا بىلهن كۈلۈمسىرىدىمهمتىلى ئهپهندى ئىستىھز

ھهم نــان . پادىــشاغا خىــزمهت قىلىــشنىڭ ئىككــى تهرىپــى بــار ” ئاكــا، —
شۇڭا ئاشۇ ئۈمىدنى دەپ قورقۇنچقا چۈشۈپ . ①“ئۈمىدى، ھهم جان قورقۇنچىسى

 دېدى   ئۇ ئىلگىرىكىدەكال سالماق —قېلىش ئاقىلالرنىڭ پىكىرىگه خىالپ،
  .قىیاپىتىنى بۇزماي

اخـشى، ئۆیـدە ھـۈنهر قىلـساقمۇ بهخـۈدۈك جـان        ئۇنداق بولـسا تېخـى ی    —
بىلهمسهن، مهن خېلىدىن  بۇیان ئۆیدە بویاقچىلىق دوكىنى . بېقىپ كېتىمىز

ئېچىپ كېلىۋاتىمهن، ئالدىراش بولغاندا ئـونچه نىمكـار سـالىمهن، ئـادەتتىكى        
دەسلهپ بىر مهزگىل ئاخۇن دادامغا ۋەكىل  . ۋاقىتالردا ئىككى نىمكار ئىشلهیدۇ

ورۇس كونسولخانىسىدا تۇردۇم، ئىشنىڭ تهقهززارسىدىن شۇ یهردە ئاشـۇ        بولۇپ ئ 
كېیىن ئاخۇن دادامنىڭ سودا ... خهقنىڭ تىلىنىمۇ ئۈگىنىپ كهتتىم دېگىنه    

ئىــشى توختىغــان ھامــانال بویــاقچىلىقىمنى قىلىغىلــى تــۇردۇم، ئىككــى       
همدى مېنىڭ ئهھۋالىم ئهنه شۇنداق، سهن ئ   ... نىمكارنى دائىمىي یاللىۋالدىم،  

تىۋېپچىلىك قىلساڭمۇ بولىـدۇ، ئىـشقىلىپ قولۇڭـدىن ھـېچ ھـۈنهر قېچىـپ        
  ...قۇتۇاللمایدىغۇ؟

ــ...مهن مــاۋۇ الیقــا ســۇدىن ئهنــسىرەیمهن، ...  ھــۈنهر بولىــدىغان گهپ،—  ـ
مهمتىلــى ئهپهنــدى كۆڭلىــدىكىنى ئېیتىــشتىن ئهنــسىرەۋاتقاندەك جىمىــپ  

. لۇش ئېھتىمالى باردەك قىالتتىتاشقىن بو. ئۇ یهنه دەریاغا قاراپ قویدى. قالدى
ئۇ ئاي پېتىپ كهتسه مۇشۇ گىرىمسهن یۇرۇقلۇقتىنمۇ مهھرۇم قاالرمهنمۇ دەپ       

  . ئهنسىرىگهندەك باش كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قاراپ قویدى

                                            
  .دىن» گۈلىستان«:شهیخ سهئىدى     ①
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  ! بولمىغۇر گهپلهرنى قویۇپ یۈر ئۆیگه—
   مۇشۇ ئۆي بولماي قهیهر؟—

سـتىنال ئـۇالر ھویلىغـا    نىزامىددىن ھهیـران بولـۇپ ئهتراپىغـا قارىۋىـدى، را       
 تۇققــانالر ھــویلىنى بىــر  - خوشــنا، ئــۇرۇق-كېلىــپ قېلىــشقانىكهن، خۇلــۇم

ئالغانىدى، ھهممىسى مهمتىلـى ئهپهنـدىگه ئېھتىـرام بىلـدۈرەتتى، مهمتىلـى        
  . ئهپهندى بولسا ئۇالرغا تېخىمۇ تۆۋەنچىلىك بىلهن تازىم قایتۇراتتى

 ناۋا -ماننىڭ شهرىپىگه نهغمهمېھ.  ئۆزىدىن مهرىكىلهرمۇ پهیدا بولدى    -ئۆز
مهمتىلـى ئهپهنـدى سـۇپىنىڭ لىۋىـدە نىزامىـددىننىڭ         . قىلىنىشقا باشلىدى 

ــا ئېلىۋالغــان بولــۇپ    ــاتىمهنى قۇچىقىغ ــام”كىچىــك قىــزى پ ــام، ئان دەپ “ ئان
  .بۇ قىز مومىسى بىلهن ئىسمداش ئىدى. ئهركىلىتهتتى

تهۋپىق ئۇنىـڭ  . بىرەمدىال ئۇنىڭ ئالدىدا چوڭ جىیهنى غېنى پهیدا بولدى    
  :بېشىنى سىالپ تۇرۇپ

  ... یهكهن دەریاسى بویىدا سهن بىلهن تهڭ بىر دوستۇم قالدى—
 دەیتـــى بالىالرنىـــڭ ئهڭ چـــوڭى — ماللىكامنىـــڭ قىزىقلىقىنـــى، —

  !... غېنى بىلهن تهڭ باال ماللىكامنىڭ دوستىكهن—ئایىمگۇل، 
ز تاغىـسى  نهبى بىر چهتـته تـۇرۇپ بـۇ ئاجایىـپ كېلىـشكهن ئادەمنىـڭ ئـۆ          

  .ئىكهنلىكىگه ئىشهنگۈسى كهلمهیۋاتقاندەك قىزىقىش بىلهن قارایتتى
كىچىـك  - كىچىك بولسا دوست بولمامدىكهن؟ دوستلۇق دېگهن چوڭ    —

 دەپ چۈشـــــهندۈرەتتى تهۋپىـــــق —.... دەپ چهكلهنمهیــــدۇ، گهپ كۆڭۈلـــــدە، 
ــسىیه     ــدىغان پوزىت ــۆزىگه خــاس ئهســتایىدىللىق، زېرىكمهی ــرىگه، ئ جىیهنىلى

 سىلهر ھهممىڭالر ماڭا یـېقىن كـېلىڭالر، نېمـشكه ئۇنـداق قـاراپ            —،  بىلهن
 دەیتى ئۇ چهتتىراق یېتىرقاپ تۇرغـان رەجهپ بىـلهن   —تۇرىسىلهر، مولۇندەك،  

  .خانگۈل ۋە نهبىلهرگه قاراپ
زورىخان قېینى ئىنىسىگه ئولىشىۋالغان بالىلىرىغا قاراپ ھهم سـۆیۈنگهن    

  :ھهم چېچىلغان ھالدا
 —نىڭ ئارامىنى بـۇزۇپ ھهممىڭـالر یامىشىۋاپـسىلهرغۇ؟          ماللىكاڭالر —

... نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ قىزىق مىجهزىگه قىزىقىپ قـاراپ تـۇراتتى     . دەیتى
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ھهمــمه ئــادەم مهمتىلــى ئهپهنــدىگه ئىھتىــرام      . مىھمــانالر كۆپهیمهكتىــدى  
  ...بىلدۈرەتتى

ىغـان  نىزامىددىن ئېغىر خیالغا پېتىپ ئۆزىگه كهلگهنـدەك ئهتراپقـا قار      ...
.  ئۇكـا تـېخىچه ھېلىقـى سـۈرلۈك دەریانىـڭ سـاھىلىدا تۇرىـشاتتى              -چاغدا ئاكا 

ــقان    ــراپ قاراڭغۇالشــ ــپ، ئهتــ گۇگــــۇم پهردىــــسى كۆكنىــــڭ یــــۈزىنى یېپىــ
ــشلىرىنى     ــۈرلۈك تولغۇنى ــڭ س ــشى ۋە قاینامالرنى ــڭ ئۆرلى بولۇپ،دولقۇنالرنى
كــۆرگىلى بولمىــسىمۇ شــاۋقۇننىڭ ۋەھىمىلىــك ئاۋازىــدىن ھهممىنــى ھــېس  

 ئایىقى بولسا ئاسماننىڭ قارا رەڭگى بىلهن -دەریانىڭ باش. ىغىلى بوالتتىقىل
  .پۈتۈنلهي قوشۇلۇپ كهتكهنىدى

نىزامىددىن ئىنىسى بىـلهن بىلـله بولغـان قىـسقا، تـاتلىق دەملهرنىـڭ              
پهیزىدە مهست بولغاندەك، ھېچنىمىنى ئاڭقىرالماي ئهتراپقا قـارایتتى، قهلبـى    

بىراق، ئۇ ئىنىسىنى تۇتۇپ قېلىشقا ئاجىسىز . ىۋىسال شارابىغا قانمىغان ئىد
  .كهلدى

 جىـتال گۇگـۇم   -مهمتىلى ئهپهنـدى نېمىـشكىدۇر خوشالشماسـتىن جىـم      
ئـۇ شـۇنچىلىك تۇیۇقـسىز      . قۇچىقىدا ئىڭراۋاتقان دەریا تهرەپكه مېڭىپ كهتتى     

  . كهتتىكى، ھهممه گویا ئهسلىمىدەك تویۇلۇپ كهتتى
 نىزامىـددىن قـول     —!....  بىلله باراي   توختاپتۇر، نهگه بارىسهن؟ مهنمۇ    —

  .پۇالڭشىتىپ ۋارقىرایتى
ــشىنى    ــله مېڭىـ ــسنىڭ بىلـ ــلهن ئاكىىـ ــول ھهركىتـــى بىـ مهمتىلـــى قـ
. خالىمىغانــدەك ئىپــادىنى بىلــدۈردى ۋە دولقــۇنالر باغرىــدا كــۆرۈنمهي قالــدى 

ئهتراپ ئاۋالقىدەك جىمىپ . نىزامىددىن تېڭىرقىغانچه ساھىلىدا تۇرۇپ قالدى
ــان بو ــۋایهتلهردىكى ئــابى ھایــات       قالغ ــۈكۈتكه چــۆمگهن كائىنــات رى لــۇپ، س

ــددىننىڭ      ــى، نىزامى ــۇر بىلىنهتت ــسىز ۋە چوڭق ــتهك چهك ــۇرۇنغان زۇلمهت یوش
ئهتراپىدا یۇرتداشالر پهیدا بولۇشقا باشلىدى ۋە ئۇنى ئورىۋالدى، ئۇالرنىڭ ئېغىر          

رەپـكه قـاراپ   نهپهسلىرىنى ئاڭلىغاندىال ئۆزىگه كهلگهندەك بولدى ـ دە، دەریـا ته  
ئۇ قهھرى بىلهن نهرە تاتتى، ئارقىدىن ساھىلدا تۇرغانالر ئىچىدىكى بىر . ماڭدى

گهرچه بۇ . مۇنچه كىشى ھهم دولقۇنالر باغرىغا ئۆزلىرىنى ئېتىپ غایىپ بولدى  
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مۇدھىش قىسمهتنى سېزىپ تۇرسىمۇ نىزامىددىندا  ئۆزىمۇ ئۆلۈپ بولغاندەك          
  ... ئهندىكىپ ھهم بوغۇلۇپ تېپچهكلهیتىئۇ ھهم. تۇیغۇ بولغىنى قىزىق ئىدى

ئــۇ ســوغۇق تهرلهپ كهتــكهن بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ چــۈش كــۆرگهنلىكىنى   ... 
 سانا ئېیتتى ۋە تۈننىـڭ قالغـان قىـسمدا ئىنىـسىنى          -بىلىپ خۇداغا شۇكرى  

  ...ئویالپ ئۇخلىیالماي تولغىنىپ یاتتى 
لىالرمۇ بـا . ئۇ ئهتتىگهنلىك چاي ئۈستىدە بۇ چۈشـىنى زورىخانغـا ئېیتتـى          

  .داستىخاندا جهم ئىدى
سىپ قىلسا پـات یـېقىن دىدارالشـساق        ېخۇدا ن  ، ئىنشائالالھ، ر خهیردۇ —

 دەپ —ئهجهپ ئهمهس، كۆڭلۈمدە ئۇ كېلىپ قالىدىغاندەكال  قىلىپ تۇراتتى، 
  .ئۈن قاتتى زورىخان چوڭقۇر تىنىپ

ىپى  دەپ سورىدى نهبى ھهمشه ئۆیدە تهر— دادا، ماللىكام قانداق ئادەم؟ —
  .بولۇپ تۇرىدىغان، ئهمما ئۆزى كۆرۈپ باقمىغان تاغىسىنى بىلگۈسى كېلىپ

 مهن بىلىمهن، ماللىكام ئوتتۇرا بوي، ئـاق سـېرىق، چىرایلىـق ئـادەم،            —
  . دەپ چوڭقان سالدى غېنى—... چاخچاقچى، بالىالرغا ئامراق، ھه، یانا، یانا

هممىڭنىڭ دېدى ئایىمگۈل ئىنىسىنى رەت قىلىپ، ھ — بىكار گهپ،  —
  ئاچىسى تۇرۇپ مهنمۇ تازا ئهسلىیهلمهۋاتسام، سهن قانداق بىلىتىڭ؟

 ئىشهنمىــسهڭ دادامــدىن ســوراپ بــاق، مېنىــڭ دېگهنلىــرىم راســتمۇ  —
ــسىمگه    قانـــداق؟ مهن دېـــگهن بهك كىچىـــك ۋاقتىمـــدىكى ئىـــشالرنىمۇ ئېـ

  .ئاالالیمهن
. لهرلېكىن ھهممىسى دادام ئېیتىپ بهرگهن گهپ.  دېگهنلىرىڭغۇ راست—

  .ئۇنداق گهپنى دېسهڭ سهن تۈگۈل پاتىمهممۇ بىلىدۇ
 ماللىكـاڭ   — سهن نىمىشكه بىلمهیسهن، ئایىمگۈل، دېـدى زورىخـان،        —

  . تاغ ئارقىسىغا چىقىپ كهتكهندەك سهن نهبىجانچىلىك بارىدىڭغۇ دەیمهن
  . چۈشۈمدىكىدەك بىلىمهن، تازا ئاڭقىرىپ كېتهلمهیمهن—
  . دېدى غېنى—م، بۇ كالۋا، مهن بولسا بىلىتى—
 دېدى نهبى، ماللىكام نىمىشكه تاغ ئارقىسىغا چىقىپ      — دادا،   —

  كهتكهن؟
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ــۇنى .  بــۇ ئىــشالرنى ســهن چــوڭ بولغانــدا ئېیتىــپ بىــرىمهن  — ھــازىر ب
- دېدى  نىزامىددىن قېلىن كالپۇكىنى بىلىنهر      —دېسهممۇ چۈشهنمهیسهن،   

  .بىلىنمهس تىترىتىپ
  . كهتتىدۇئادىن كېیىن ئۇ بۇیاقخانىغا كىرىپ

  
2  

  
نىزامىـــددىن قویالرغـــا ھهلهپ ئېتىـــپ بولـــۇپ ئوقۇرنىـــڭ تۆشـــۈكىدىن  
باشلىرىنى چىقىرىپ، ھهلهپنى تۇمشىقى بىلهن ئـۆرۈپ كېپهكلىـك یېرىنـى            

 -گىـرت ”تاپماقچى بولـۇپ ئۇرۇنىۋاتقـان قویالرغـا قـاراپ، ئۇالرنىـڭ بىـر خىلـدا         
. ۇرۇپ قالـدى قىلىپ ھهلهپ چایناشلىرىغا قۇالق سېلىپ، خىیالچان ت   “ گىرت

ئۇ دېھقانچىلىق ۋە بویاقچىلىقتىن تاشقىرى ئۇالق بـېقىش بىـلهن مهشـغۇل            
ئۇ ئۇالقنى بىرخىل ئهرمهك دەپ بىلهتتى، ئىچى پۇشقاندا ئۇالر بىلهن          . بوالتتى

  .مىلىكه بوالتتى
ئۇ ئاشۇ ھالهتته یهنه قانچىلىك تۇراتتىكىن، بىـراق بىرمـۇنچه كىـشىنىڭ       

 - سۆزلىشىش ئـاۋازى ۋە ئۇشـشاق بالىالرنىـڭ ۋاراڭ     یېقىنال جایدىن ئاڭالنغان،  
ــرالپ       ــسى غىچى ــڭ دەرۋازى ــپ، ئۇالرنى ــنالپ كىلى ــسېرى یېقى ــۇرۇڭى بارغان چ

مانا شۇندىال نىزامىددىن خىیال ئهسىرلىكىدىن قۇتۇلۇپ ئارقىسىغا . ئېچىلدى
ئىتتىك ئۆرىلىۋىدى، جهنۇب تهرەپكه قاراپ تۇرىدىغان دەرۋازىنىڭ بوسۇغىـسىدا        

 بۇرۇلكـا، بېـشىغا     - توزاڭلىرى قونغان، كاسـتیۇم    -ېشىغا سهپهر چاڭ   ب -ئۈستى
 كىیگهن، كىچىك بۇرۇت قویغان، نۇرلۇق یۈزلىرىدىن تهبهسسۇم یېغىپ ①بېرى

نىزامىـــددىن ئـــۆز كـــۆزىگه . تۇرغـــان ئوتتـــۇرا بویلـــۇق بىـــر كىـــشى تـــۇراتتى 
. ئىشهنمىگهندەك كۆزىنى چىمچىقلىتىپ بىر نهچچه سىكونت مهڭدەپ قالدى

ــۇ  ــتىلىك    ب ــۇق، بهس ــز بویل ــددىننىڭ ئىگى ــدە مېھمــانمۇ نىزامى ــت ئىچى ۋاق
.  ئایـاق كۈزىتىـپ چىقىـشقا ئۈلگـۈردى    -قامىتىگه كۆز تىكىپ ئـۇنى باشـتىن     

                                            
  .ئا― تۈركلهرنىڭ بىر خىل باش كىیىمى، ― بېرى   ①
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 كویالر ۋە كهپسىز بالىالرمۇ بۇ ئاجایىپ -مېھمانغا ئهگىشىپ كهلگهن مهھهلله
قىنى ھایاجانلىق مىنوتالرنىڭ كهیپىنى بوزىۋېتىشنىڭ یاخشى بولمایدىغانلى
ئۇالر . بىلىپ، ئالدىن كېلىشىۋالغاندەك تاپسىدا ۋە بۇسۇغىدا تۇرۇپ قېلىشتى   

  . تاقلىرىنى كۆتىرىۋېلىشقانىدى-مېھماننىڭ یۈك
ــاخىرى مېھمــان تىترەڭگــۈ  —! ...  ئهســساالمۇئهلهیكۇم، ئاكــا— ــدى ئ  دې

دېمهكچىدى، لـېكىن ھایاجانـدىن بوغۇلغـان       “ مېنى تونۇمىدىڭمۇ؟ ”ئۇ  . ئاۋازدا
ــداق دېیىــشكه ئۈلگۈرمىــدى،   تىلىغــا ــلهر دەرمهھهل كهلمىگهچــكه ئۇن ــۇ گهپ  ب

  :ئاڭغىچه نىزامىددىنمۇ ئېسىنى یىغىپ
ـــ―  ــى...ۋەئهلهیك ــپ   —! ... مهمتىل ــا ئېتىلى ــدى ۋە ئۇنىڭغ  دەپ ۋارقىرى

كهلدى، نىزامىددىننىڭ ئاۋازى بوغۇلۇپ كهتكهن بولۇپ، نېمىلهرنى دېگىنىنى   
  .ئاڭقىرىپ بولمایتى

نىزامىددىن بهك ھایاجانلىنىپ . ڭ ئوتتۇرىسىدا قۇچاقالشتىئۇالر ھویلىنى
كـۆز  . كهتكهچكه ھېلى سېغىنچلىرى ھهققىدە بىر نهچچه ئېغىز پىچىرالیتتى      

ئارقىــدىنال .  چىیــا باشــالندى-یۇمــۇپ ئاچقۇچىلىــك ئارىلىقتــا ھویلىــدا قىیــا 
ا  تۇغقانالر ۋە یېقىن خۇلۇم قوشنىالر خۇددى بىرسى قاز-یېتىپ كهلگهن ئۇرۇق

ئۇالرنىـڭ ھهر بىـرى مهمتىلـى ئهپهنـدىگه     .  زارە كۆتۈرۈشـتى -قىلغاندەكال یىغا 
مومایالرنىڭ ئىچىدىن بهزىلىرى مۇڭلۇق قوشاقالرنى . ئېسىلىپ یىغلىشاتتى
ــشاتتى  ــویال    . قوشــۇپ یىغىلى ــشىپ، ھ ــا  ئېسىلى ــاھ بۇنىڭغ ــا، گ ــاھ ئۇنىڭغ گ

 تۇغقـانالر،  -ۇرۇق  خۇلۇمالر، ئـ -قوشنا .  سهیناسىدا دەۋر قىلىپ ئایلىنىشاتتى  
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى  .  سانجاق تولۇپ كهتتى   -كىچىك بالىالر ھویلىغا سانجاق   

مویسىپىتلىرى پىشایۋان سوپىسىدا ئولتۇرۇشۇپ، ئۇزۇن یىل ئایرىلىپ كهتكهن 
ــشىش       ــا دىدارلىـ ــدە قایتـ ــۇپ ھهمـ ــازا تۇتـ ــا ھـ ــالرنىڭ مهرھۇمالرغـ قېرىنداشـ

 ئۆز قاراشـلىرىنى، تهقـدىرنىڭ      خۇشاللىقىدىن یېرىلىپ یىغالشلىرىغا قاراپ،   
ئورۇن تهگمىگهنلهر تام   . سىرلىق یازمىشلىرى بولىدىغانلىقىنى سۆزلىشهتتى   

 تاشقىنلىقنىڭ چۈش -بۇ ئاجایىپ قاینام . بویالپ تىزىلىشىپ ئۆرە تۇرىشاتتى   
  .ئهمهسلىكىگه  ئىشىنىش نىزامىددىن ئۈچۈن ئاسان بولمىدى

. ختـاجى ۋە پـاتىمهملهر یادلىنـاتتى    زارە قوشاقلىرىدا مهرھۇم مولال تو -یىغا
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ئۇالر ھایات بولسا، بارسا كهلـمهس یولـدىن قایتىـپ كهلـگهن ئـوغلىنى كۆرسـه            
  .نېمه بولۇپ كېتهرىدى، دېگهندەك ئارمانالر بایان قىلىناتتى

ــا    ــپ یىغــ ــساقاللىرىدىن چىقىــ ــورت ئاقــ ــدىن یــ ــائهت ئىچىــ  زارە -جامــ
مىــتىگه شــۈكرى ســانا قىلىــشىۋاتقانالرنى ســهۋرىگه ئۈندىــدى، خۇدانىــڭ ھىم

  . ئېیتىشقا دەۋەت قىلدى
 زارە بېسىققاندىن كېیىن مهمتىلى ئۇیغـۇر ئـادىتى بـویىچه ئـۇزۇن             - یىغا

یىللىق جۇدالىقتىن كېیىن  ھهربىرەیلهن بىلهن قول ئېلىـشىپ كۆرۈشـۈپ،     
ــى   ــشىپ چىقتـ ــق سورىـ ــسىگه   . تېنچلىـ ــشىلهرنى ئىنىـ ــهتته كىـ ــۇ پۇرسـ شـ

ــادەمنى تونۇشـــتۇرىۋاتقان نىزامىـــددىن بـــۇ ســـو رۇندىكى مویـــسىپىت بىـــر ئـ
بویامهتنىڭ ئىمامى مۇھهممهد ئىمـام دەپ ئىنىـسىگه ئاسـتىال ئهسـكهرتتى ۋە       

ــدى   ــاراپ قوی ــسىگه باشــقىچىال ق ــل    . ئىنى ــر خى ــا بى ــسىپىت تهۋپىقق ــۇ موی ب
 -شۇنىڭدىن كېیىن ئۇرۇق. شۈبھىلىك نهزەردە قاراپ سوغۇقال كۆرۈشۈپ قویدى

  .باشقىالر بىر ئىككىدىن تارقاشتىتۇغقانالر، یۇرت مۆتىۋەرلىرىدىن 
ــۇرۇپ ئولتۇرۇشــۇپ، ســۈنچاي     ــسىدا بهداشــقان ق قالغــانالر پىــشایۋان سۇپى

ــۇالردىن  . ئىچــكهچ ھهر خىــل تــېمىالردا پاراڭغــا چۈشــتى  مهمتىلــى ئهپهنــدى ئ
 ئاڭلىغانلىرىنى -یۇرتنىڭ ئهھۋالىنى سورىسا، ئۇالر ئۇنىڭدىن چهتئهلدە كۆرگهن

  .سورایتتى
قاراڭغۇ چۈشكهندە ئۆي ئىگىلىرى بىلهن  ئهڭ . اققا بارمىدىبۇ سورۇنمۇ ئۇز

  :یېقىن تۇققانالردىن بىر نهچچىسى قېلىپ، باشقىالر خوشلىشىپ
 دەپ — مېھمــان ئــۇزۇن یولــدىن كهلــدى، بالــدۇرراق ھــاردۇق ئالــسۇن،—

  .ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى
یىن، نىزامىددىن ئۇالرنى ئۇزىتىپ دەرۋازىنى تاقاپ قایتىپ كهلگهندىن  كې

 -تېخىچه ئۇخلىماي كۆزلىرىنى مۆلدۈرلىتىپ ئولتۇرۇشـقان بالىالرغـا تـاتلىق         
  :تۈرۈملهرنى بېرىپ، پهپىلهپ ئولتۇرغان ئىنىسىگه قاراپ

 دېــدى ـــ... ئانــامنىمۇ، دادامنىمــۇ سهنــسىز ئۇزىتىــپ قویــدۇق، ئۇكــام، —
 ئۇالر سېنىڭ كهلگىنىڭنى بىـر كـۆرگهن بولـسا نـېمه     —غهمكىنلىك بىلهن،  

  ... كېتهرىدىبولۇپ
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، ئالالھ جایىنى جهننهتتىن ①ئىننا لىلالھى ۋە ئىننا ئىلهیھى راجىئۇن —
 مهمتىلى ئهپهندى ئۆزىنىڭ ۋە ئاكىسىنىڭ كۆڭلى ئۈچۈن تهسهللى —قىلغاي،
قــایغۇلۇق ســۆزلهردىن پهیــدا بولغــان ســۈكۈت ئارىــدا بىــردەم ھۆكــۈم  . ئېیتتــى

بالىالر بىلهن پاراڭ قىلىش  جىتلىقنى یامان كۆرىدىغان تهۋپىق -جىم. سۈردى
ئارقىلىق ئارىدىكى سۈكۈناتنى قوغلىۋېتىش ئۈچۈن بالىالرنىڭ چوڭى بولغان        

  :ئایىمگۈل بىلهن غېنىغا
 ۋۇي، ئایىمگۈل، غېنى، ئىككىڭالر ماڭا ئـۇكىلىرىڭالرنى تونۇشـتۇرۇپ         —

  . دېدى—قویمامسىلهر؟ 
كهندىن  یاشالر چامىسىدىكى ئایىمگۈل تاغىسى یۇرتتىن چىقىپ كهت       15

  :كېیىن تۇغۇلغان ئۇكىلىرىنى  تونۇشتۇرۇشقا باشلىدى
 بۇ رەجهپ، غېنىنىڭ ئارقىسىدىكى، بۇنىڭ ئارقىسىدىن ماۋۇ، خانگۈل، —

ئۇنىــڭ . توققــۇز یاشــقا چىــدى؛ بۇنىــڭ  كهینىــدىن بىــر ئۇكــام ئۆلــۈپ كهتتــى 
كهینىدىكىسى ماۋۇ نهبى، بهش یاشقا چىدى؛  بۇنىڭ كهینىـدىن پـاتىمهم، یهنه           

  . ى روشهنگۈلمۇ بار، ئۇ بۆشۈكته ئۇخالۋاتىدۇتېخ
 دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئـادەت سـۆزىنى ئىختىیارسـىز          — شۇنداقمۇ؟   —

 دېـدى ئـۇ یېتىرقـاپ تۇرغـان     — ۋۇي، بۇ مېنىـڭ ئانـام ئىكهنغـۇ،      —تهكرارالپ،
  . دەپ چېقىشتى ئۇ— قانداق، ئانىجان؟ —پاتىمهمنى قۇچىقىغا ئېلىپ، 

ــسى ئۈچــ — ــۇپ   ئانامنىــڭ خاتىرى ــا ئانامنىــڭ ئىــسمىنى قوی ۈن بۇنىڭغ
  . دېدى نىزامىددىن—قویدۇق، 

مهمتىلى ئهپهندى بالىالرنىڭ بـۇرۇنراق ئۇخلىـشىنى نهزەردە تۇتـۇپ ئـۇالر            
  :بىلهن خوشالشتى

 دېدى بالىالرنى — شۇنداق  قىلىپ سىلهر بىلهن تونۇشۇپ قالدۇققۇ؟      —
ىلــله ئوینــایمىز،  ئهمــدى ئهته یهنه كۆرۈشــىمىز،  ب— بىــرلهپ ســۆیۈپ،  -بىــر

قانداق؟ ئهمسه ھازىر بېرىپ ئوخالڭالر، یاخشى بالىالرنىڭ یاخشى یېرى، گهپ         
 بالىالر گهرچه بهك گهپ ئاڭالیدىغانالردىن بولمىسىمۇ، —ئاڭالیدۇ، شۇنداققۇ؟  

                                            
»  ― بىز ئهلۋەتته ئالالھنىڭ ئىگىدارچىلىقىدامىز، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قایتىمىز«  ①

  . ـ ئایهت156» رەبهقه«ئایهت، سۈرە 
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نىمىشكىدۇر تاغىسى شۇنداق دېگهن ھامانال سېھىرلهنگهندەك ئورۇنلىرىدىن      
ئۇالرنىــڭ قهلبىـدە تاغىــسىنىڭ نوپــۇزى  . تۇرۇشـۇپ ئانىــسىغا قـاراپ قویۇشــتى  

  .یۈكسهك ئورۇنغا چىققانىدى
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى زورىخانغا— بۇالرنى ئۇخلىتىڭ، یهڭگه، —

 -ئاكـا . زورىخان پاتىمهنى كۆتۈرۈپ، بالىالرنى باشالپ ئۆیگه كىرىپ كهتتى     
ئۇكـــا ئىككهیـــلهن یـــۇرتتىكى ئۆزگىرىـــشلهر، خهلـــق قـــوزغىلىڭى، تۇڭگـــان   

ىقــى، ھــازىرقى ئهھــۋالالر ئۈســتىدە پاراڭالشــتى نىزامىــددىن ئىنىــسى   یېغىل
یۇرتتىن چىقىپ كهتكهندىن كېیىنكى كهچمىـشلىرىنى ۋە یـۇرت ئهھـۋالىنى      

  .سۆزلهپ بهردى
 ما دوتهي ئاغدۇرۇلغاندىن كېیىن ئاخۇن دادام قایتىپ كېلىپ سوۋېت   —

خانىغا مېنــى ئــۆزىگه ۋەكىــل قىلىــپ كونــسۇل. بىــلهن ســودا توختــامى تــۈزدى
ــى ــدى    .  ئهۋەتت ــودا بولماقچى ــك س ــۇزۇن مۇددەتلى ــۇ ئ ــشنىڭ  . ب ــۇڭا مهن ئى ش

سودىمىز یېغىلىـق   . ئېھتىیاجى ئۈچۈن كونسۇلخانىدا تۇرۇپ روسچه ئۈگهندىم     
كېـیىن  ئـۇرۇش قاالیمىغانچىلىقىـدا ھهمـمه         . یىللىرىغىچه داۋام قىلغانىـدى   

ــتىن  ــش ئاس ــى  -ئى ــۇپ كهتت ــتۈن بول ــۈت  .  ئۈس ــدىن ك ــق قوزغىلىڭى كهن  خهل
  .ئۈمىدىمىز یوققا چىقتى

ئهمدى سهن . ..  شۇنىڭ بىلهن ئۆیدىكى بویاقخانىنى یۈرگۈزۈشكه باشلىدىم
  .ھهر نىمه قىلساقمۇ بىلله قىلىمىز. كهلدىڭ، یۈرىكىم توق بولدى

مهن ۋەتهنگه قایتىشتا زور بىر ئىسالھات قاینىمىغا چۆمۈشنى  ئـویالپ     —
. زغىالڭغــا ئۈمىــد باغلىغانىــدىمكهلگهنىـدىم، بۇنــداق دىیىــشىمدە مهنمــۇ قو 

كىشهنلهرنى چېقىپ -خهلق قوزغىلىڭىنىڭ قۇدرىتى بىلهن ئهسىرلىك زەنجىر
. تاشــالپ،  یېڭــى دۇنیــا  قۇرۇشــنىڭ دولقۇنىــدا ئۈزۈشــنى ئارمــان قىلغانىــدىم 

... ئهپسۇسكى، كۆپ كېچىكىپ قاپتىمهن . بۇنداق ئارزۇدىكىلهر ئاز ئهمهسىدۇق
ــیهت ئىن  ــتىگه ۋەزىـ ــدىن   ئۇنىـــڭ ئۈسـ ــا چهتئهلـ ــان بولغاچقـ ــایىن قاالیمىقـ تـ

كېلىدىغانالر  قاتتىق كونترول  قىلىنىۋاتقانىكهن، ھىندىستاندا ھایال بولۇپ 
ــدۇق ــدىن بۇرمىلىنىــپ    ... قال ــادەملهر تهرىپى ــار ئ ــایىن مهكك ــوزغىالڭ ئىنت ق

ئاڭسىزلىق ئۆزىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىپتـۇ، شـىر كۈچلـۈك         ... كېتىپتۇ،  
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...  ڭــسىز بولغىنىچــۇن قاپقانغــا دەســىگهندەك ئىــش بوپتــۇبــولغىنى بىــلهن ئا
ئهمدى ۋەزىـیهت بىزنىـڭ خاھىـشىمىزغا ئىـستهك ـ ئارزۇیىمىزغـا، غـایىمىزگه         
یارىشا بوالمـدۇ یـوق، كۈزىتىـپ بېقىـپ، نـېمه قىلىـش توغرىـسىدا بىـر نـېمه             

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى—... دېیىشهرمىز
 ئىـشنى باشـقا ئېلىـپ چىقىـش      ئهگهر بالدۇر كهلگهن بولساڭالرمۇ بىر —

بۇ ئىشقا ھهدېگهنـدە چهتـئهل كـۈچلىرى، چهتـئهل قولچومـاقلىرى         . قىیىنىدى
ئارىلىشىپ ئىشنى مۇرەككهپلهشتۈرىۋەتتى، دەسلهپ بىرى ئارىالشـقان بولـسا،     

 تهرەپـتىن كېلىـپ     -كېیىن قالغانالرمۇ تهسىر دائىرە تالىشىش ئۈچـۈن تهرەپ       
بۇنداق .  غىالڭ رەھبهرلىرى گاڭگىراپ قالدىشۇنىڭ بىلهن قوز. ئارىلىشىۋالدى

  ئهھۋالدا نېمه قىلغىلى بولىدۇ؟
ــسۇلى،      — ــڭ مهھ ــان غهزەپنى ــوزغىالڭ پارتىلىغ ــۇ ق ــتىگه ب ــڭ ئۈس  ئۇنى

  !ئویغانغان ئاڭنىڭ مهھسۇلى ئهمهس،  دەڭا
بىزنىڭ ۋەتىنىمىز باشقىالر تالىـشىپ ئوینایـدىغان ئىگىـسىز         ...  شۇ، —

  ...نهرسىدەك بولۇپ قالغانىكهن
 ئاڭلىسام، سوۋېت تهرەپ دەسـلهپته قـوزغىالڭچىالرنى قوللىغـانىكهن،          —

  ، سىز بۇنىڭغا نىمه دەپ قارایسىز؟①كېیىن ھۆكۈمهت تهرەپكه یاردەم بېرىپتۇ
 جان ئۆزىنىڭ جېنى، كىشىنىڭ جېنى ـ ئىتنىڭ -جانمۇ” ھهي، ئۇكام، —
شىغا دۇنیــادا خــالىس یاردەمچىنىــڭ بولىــ. دېــگهن گهپ بــار ئهمهســمۇ“ جېنــى

سوۋېتنىڭ دەسلهپ قوزغىالڭچىالرنى قوللىشى، كېیىن شىڭ      . ئىشهنمهیمهن
 —ھۆكۈمىتىگه یـاردەم بېرىـشى ئوخـشاشال بىـر مهقـسهتنى ئاسـاس قىلغـان             

ــى  ــي مهنپهئهتـ ــڭ مىللىـ ــڭ   . ئۆزلىرىنىـ ــولالپ، ئۇالرنىـ ــوزغىالڭچىالرنى قـ قـ
ى غهلبىسىدىن  كېیىن بولىدىغان  ئىمتىیـازدىن كـۆرە،  مهۋجـۇت ھۆكـۈمهتن            

قــولالپ، نهخنــى نېــسىغا تېگىشمىــسه پایــدىلىقراق ئهمهســمۇ؟ بۇنىڭــدا ھهم 
ئىنهكنىـڭ  ”ئۆزلىرىگه پایدىسىز ئاقىبهتلهرنىڭ ئالـدىنى ئـالغىلىمۇ بولىـدۇ،          

دېگهندەك، خىتایالرنىـڭ  “ بېشىغا كهلگهن كۈن موزاینىڭ بېشىغىمۇ كېلىدۇ 
                                            

 — 454 —ناملىق كىتابىغا » شىنجاڭنىڭ ئهللىك یىلى«بۇ ھهقته بورھان شهھىدىنىڭ   ①
  . ئا— ـ بهتلهردىكى كىچىك ماۋزۇالرغا قارالسۇن476
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 —مـدۇ، بېشىغا كهلگهن كۈننىـڭ ئـۆز بېـشىغىمۇ كېلىـشىنى ئویلىمـاي قاال          
نىزامىددىن بىـردەم شـۈكلهپ كهتكهنـدىن كېـیىن پهس ئهممـا قهتئـى ئـاۋازدا            

ئاخىر زامان ! ...  ھهركىم ئۆز غېمىنى ئۆزى یېیىشى كېرەك—قوشۇپ قویدى،  
ــشاھى    ــان پادىــ ــاخىر زامــ ــىنى، ئــ ــماندىن چۈشۈشــ ــسانىڭ ئاســ ــۇپ ئىــ بولــ
 ئىمامھهسهننىڭ بهنـت بولـۇپ كهتـكهن تاغـدىن چىقىـپ  بىـز ئۈچـۈن غـازات                 

  .قىلىشنى كۈتۈش ھاماقهتلىك، ئهلۋەتته
  . جىت قۇالق سالدى-مهمتىلى ئهپهندى جىم

  . دەپ سورىدى نىزامىددىن— سېنىڭ قارىشىڭ قانداق؟— 
شــۇ، شــۇنداق، خهقــتىن یــاكى غایىــپ روھالردىــن ئۈمىــد كۈتــۈش   ... — 

ھهركىمنىڭ چىرىقىنىڭ یورۇقى ئۆزىگه چۈشىدۇ، شۇڭا ھهر كىم ! ئهخمهقلىق
 ئۇ بۇ سۆزلهرنى ئۆرە تۇرۇپ قىلـدى ۋە        —!...  ئىشهنچ قىلىشى كېرەك   ئۆزىگىال

ئۇنىڭ یۈرىكىنى . پهگادا ئاستا ماڭغاچ داۋام قىلىپ، باغ تهرەپكه كىرىپ كهتتى  
شـۇڭا كـۆك ئاسـمانغا      . نىمىدۇر بىر نهرسه قاماللىۋالغاندەك بولۇپ قالغانىـدى      

ــال    ــاراپ بىــردەم نېرۋىــسىنى ئاچمــاقچى بولــدى ھهم بىــر ت نــى “ ســۋىرناي”ق
  .  تۇتاشتۇرۇۋېلىپ، تۈتۈننى كۆك ئاسمانغا قارىتىپ پۈۋلهشكه باشلىدى

ئۇنىڭ كۆڭلىدىكىنى چۈشهنگهن نىزامىددىن ئىنىسىنى مهیلىگه قویۇپ، 
  :زورىخاننى چاقىرىدى

 ئىسسىق سۈیىڭ بارمۇ؟ مهمتىلى ھهقىچان نهچـچه ھهپتىـدىن بېـرى          —
  . دېدى—دۇقى چىقىدۇ، یۇیۇنمىدى، یۇیۇنىۋالسۇن، ئوبدانراق ھار

  .  ئىسسىق سۇنى راسالپ قویدۇم—
باغدىن قایتىپ چىققان تهۋپىق، ئاكىسىنىڭ یۇیۇنىـۋېلىش تهكلىپىنـى         

  :ئاڭالپ یهڭگىسىگه
ــاي   — ــا بولم ــگه، خاپ ــایرىم  یهڭ ــڭ،     ئ ــۇمۇ بېرى ــوغۇق س ــۈن س ــر چۆگ بى

  . دېدى—ئاچیاردىكى بۇالقنىڭ مۇزدەك سۈیدىن بولسا تېخىمۇ یاخشى، 
ــدد ــلهن    نىزامى ــلىرى بى ــي قاراش ــسىدىنىڭ تېببى ــسىنىڭ دادى ىن  ئىنى

شهكىللهنگهن ئادەتلىرىنى ھازىرغىچه ساقالپ كېلىۋاتقىنىغا قاراپ كۈلگىسى 
كهلدى، ھهم ئاللىقانداق روھى تهسىرلهر بىلهن یۈرىكى لهرزىگه كهلگهنـدەكمۇ          



 118 

  .بولدى
اندىن تهۋپىق قازناقتىكى ئهۋرەزدە ئىسسىق سۇ بىلهن ئۇزاق یۇیۇنۇپ بولغ

كېیىن، سوغۇق  سۇ بىـلهن بهدىنىنـى چایقـاپ، تـازا  راھهتلهنگهنـدەك بولـدى،         
ئـۇ شـۇنداق كهیپـى چـاغ بولـۇپ         . ئۆزىنى یىنىكلهپ قالغاندەك ھـېس قىلـدى      

. قازناقتىن چىقىپ نىزامىددىننىڭ یېنىغا سېلىنغان ئورۇنغا كىرىـپ یـاتتى    
  .هچكه پاراڭالشتى ئۇكا ئىككهیلهن یهنه ئۇزۇنغىچه ئۇیقۇلىرى كهلمىگ-ئاكا

 ئانىــسىنىڭ تــۇپراق -ئهتىــسى تهۋپىــق ئاكىــسىنىڭ ھهمراھلىقىــدا ئاتــا
قهۋرىـــستانلىق بویامهتنىــڭ غهربىـــي جهنــۇپ تهرىپىـــدە،   . بېــشىغا  چىقتــى  

 تېتىـر یېزىـسىغا كېتىـدىغان    —ئاچیارنىڭ شىمالى قىرغىقىغا یېقىن جایدا    
ىپ تۇرغـان قـاغچىراق   بۇ بىر پارچه ئاپپاق ئاقىر. یولنىڭ شهرق تهرىپىدە ئىدى 

قهۋرە ئۈسـتىدىكى   .   ساندا شاپ ۋە كـۆك یانتـاقالر ئۈنگهنىـدى    -یهر بولۇپ، ئاندا  
ــم ــك     -جىـ ــىز بىچارىلىـ ــشىگه ئىختىیارسـ ــاقچىلىق كىـ ــق ۋە قۇرغـ  جىتلىـ

ھایاتنىــــڭ ئــــاخىرىقى مهنزىلــــى  بولغــــان بــــۇ جایــــدىمۇ . بېغىــــشالیتتى
اسـىلىپ پۇختـا   جهمئىیهتتىكى تهكشىـسىزلىك بىلىنىـپ تـۇراتتى؛ ئېگىـز ی      

. سۇۋالغان قهۋرىلهر بایالردەك، سانسىز توپا دۆۋىلىرى بولسا ئاۋامدەك تۇیىالتتى
بىــر چــاغالردا . بىـراق،  بــۇ یهر جهمئىیهتــتهك  قىزىــق ۋە قىــزغىن ئهمهســىدى 

 —ھهیۋەتلىك بولغان گۈمبهز ۋە قهۋرىلهرنىڭ شامال ھهم یامغۇر زەربىـسىدىن        
ۇپ چۈشكهن ھـالهتلىرى گویـا بىـر چـاغالردا         یىلالر دەھشىتىدىن ئۇپراپ، ئۇۋۇل   

 چاقىسىز بىچارە -جاھانغا پاتماي قالغان شوخ ۋە سایاق قىزنىڭ ئاخىرىدا ئىگه       
ئومـۇمهن  بـۇ     . مومایغا ئایلىنىپ، دوڭغاقالپ قالغىنىدەك ئۆمـسه بىلىنهتتـى       

ســـــــۆزلىیهلمهیدىغان، مىدىرلىیالمایـــــــدىغان، قىسقىـــــــسى، تـــــــاۋۇش    
 شۇ قهدەر سۈرلۈك سۈكۈنات باسـقانىدىكى، خـۇددى       چىقىرالمایدىغانالر ماكانى 

جىنازا نامىزى ئالدىدىكى مۇسىبهت جىمجىتلىقىنى ئۆزىگه سىڭدۈرىۋالغاندەك 
  .ھهربىر كۆرۈنۈشىدىن مۇڭ ۋە ھهسرەت تۆكۈپ تۈراتتى

بۇ جىمجىتلىقنى بۇزغۇسى كهلمىگهندەك ئۇالرمۇ جىمجىت تۇرۇپ ئۈنسىز 
ىنىسىنى قۇرئان ئوقۇمـدىكىن دېگهنـدەك   ئهسلىدە نىزامىددىن ئ. دۇئا قىلدى 

بىر ھازا كۈتكهن بولسىمۇ، تهۋپىق دۇئاغا قـولىنى كۆتـۈرۈپ پهقهت رەسـۇلۇلالھ      
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ئارقىـدىن ئۆزىنىـڭ    . قهۋرىستانلىقتا ئوقۇغان دۇئانى ئوقۇش بىلهن چهكلهندى     
  .تىلهك ئىلتىجالىرىنى بىلدۈرۈپ، ئاتا ـ ئانىسىغا جهننهت تىلىدى

ــان ئوق—  دەپ ســوراپ قویــدى نىزامىــددىن  —ۇمــۇدۇڭ؟  نېمىــشكه قۇرئ
  .قهۋرىستانلىقتىن یولغا چىقىۋاتقىچه

 بىدئهت، پهقهت دۇئا قىلىش كېـرەك، رەسـۇلۇلالھ قهبرىلهرنـى زىیـارەت       —
ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، یا ئهھلهل قۇبۇر ۋە ئىننـا ئىنـشائالالھۇ بىكـۇم          ”قىلغاندا  
 دەپ جـاۋاپ بهردى  —غـان،   دېگهن دۇئانى ئوقۇغان، قۇرئان ئۇقۇمى    ①“لهالھىقۇن

  .تهۋپىق

                                            
ئهسساالمۇئهلهیكۇم، ئهي قهبرە ”: مهنىسى. بۇخارى ۋە باشقا ھهدىس كىتاپلىرىغا قارالسۇن  ①

  . ئا—“ زمۇ سىلهرگه یېتىشىمىزئهھلى، ئىنشائالالھ یېقىندا بى
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  یـهتـتـىـنـچـى بـاب

  
1  

  
ــنچ   ــسىنىڭ تې ــددىن ئىنى ــان  قایتىــپ  -ۈچىنچــى كــۈنى نىزامى  ئام

كهلگىنـى ۋە شــۇ مۇناسـىۋەت بىــلهن ئهرۋاھالرغــا ئاتـاپ یــاغ پــۇرىتىش    
بـۇ تـۇز ئهینـى ۋاقىتتـا یهنه مهمتىلـى      . قۇیۇشـقا تۇتۇنـدى   ①ئۈچۈن تۇز

ئــۇزۇن .  بىــلهن یــۈز كۈرۈشــۈش  مۇراســىمى بــوالتتىئهپهنــدىنىڭ یــۇرتتىكىلهر
یىللىق سهپهردىن كهلگهنلهرنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن نهزرە بېرىش قهدىمىدىن  

  .داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان ئادەتىدى
بـۇرادەرلهر   - تۇغقـان، دوسـت   - یېقىنـدىن كهلـگهن ئـۇرۇق       - یىراق ،ھویال

ڭ ئاتاغلىق كىشىلىرىدىن  نىزامىددىن ئاتۇشنى. بىلهن تولۇپ، بوشاپ تۇراتتى
 ئهلنىـڭ   —بولغان تاشاخۇنۇمنىڭ جىیهنى بولغاچقىمۇ، ھهم ئـۆزى ھـۈنهرۋەن          

مۇالزىمهتچىسى بولغاچقىمۇ ئۇنىڭ ئىجتىمائي مۇناسـىۋەت دائىرىـسى خېلـى         
مهرھــۇم تاغىــسى تاشــاخۇنۇمنىڭ كىچىــك خوتــۇنى ســارىخېنىم   . كهڭ ئىــدى

  . لىپ ئهتتىگهندىال كهلگهنىدىئوغۇللىرى سهیپىددىن ۋە لىۋاھىددىنالرنى ئې
ــدى   ،تهۋپىــق ــاقتۇرۇپ قال ــسانال ی ــۇللىرىنى چاپ ــسىنىڭ ئوغ ــاخۇن دادى .  ئ

یىگتلهرنىڭ تهسىراتىمۇ ئۇنىڭدىن باشـقىچه ئهمهسـىدى، ئۇالرنىـڭ بىـر نهۋرە             
سـهیپىددىن بىـلهن   . ئاكىسىنى یاقتۇرماسلىقى مۇمكىن ئهمهسىدى، ئهلۋەتته    

ــاق    ــسى ئـ ــددىن ئىككـ ــارىنى پ-لىۋاھىـ ــلۇق   قـ ــدىغان، ئوقۇمۇشـ هرق ئېتىـ
چوڭى سهیپىددىن ھازىر قهشقهر ۋالى مهھكىمىسىدە كاتىپلىق . یىگىتلهرىدى

ئىنىسى لىۋاھىددىن بولسا ئۆزلىرىنىڭ ئۆیىدىكى مهكتهپته      . قىلىپ یۈرەتتى 

                                            
①  ئومۇمهن داش قازاندا ئاش ئېتىپ جامائهكه بېرىدىغان — تۇز قۇیماق —تۇز   

بولۇپمۇ بۇ ئاتۇشتا مۇشۇنداق ئاتاش بىر . مۇراسىمالرنىڭ ھهممىسى ئادەتته شۇنداق ئاتىلىدۇ
  . ئا—،  ئادەتیایغىن

ئ



 121 

تاتار مۇئهللىم ساالھىدىدىن بىـلهن ئۇنىـڭ ئایـالى مۇشـىپقه خانىمنىـڭ ھهم              
ئۇ یول یۈرگهندە ئازراق ئاقسایدىغان ئهیىپى . ئوقۇغۇچىسى، ھهم یاردەمچىسىدى

  .بولىشىغا قارىماي، تولىمۇ چىرایلىق، كېلىشكهن، چىچهن یىگىت ئىدى
ــدى    ــۇپال ئال ــا یۇپۇش ــرى ئۇنىڭغ ــر نهۋرە ئىنىلى ــڭ بى ــڭ . تهۋپىقنى ئۇالرنى

ھهممىنى بىلىشكه تهشنا قهلبى مهمتىلى ئهپهندىنىڭ سۆزلىرىدىن لهززەت ۋە 
  .شۇڭا سوئال سوراپ ھارمایتتى. التتىئارام تاپقاندەك بو

نهزىرگه ئاتۇش قازىلىرىدىن تېجهنلىك مولال ئېزىز دامـولال ئـوغلى ئهمهت    
مـولال ئېزىــز دامــولالم تــۆرت  . مهخـسۇم بىــلهن قهدەم تهشــرىپ قىلىــشقانىدى 

قازىنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ئـادالهتپهرۋەر كـۆڭلى یۇمـشاق كىـشى بولغىنىچـۈن،         
ئــۇ كىــشى ئــاددىي پۇقراالرنىــڭ . ى چــوڭ ئىــدىئــاۋام خهلــق ئىچىــدە ھــۆرمىت

ئـۇ قـازىلىق   . ھهرخىل مهرىكىلىرىگىمۇ كۆڭۈل ئایاپ قهدەم تهشرىپ قىالتتـى  
 ئـۇكىالر  -قىلغاندىن تاشقىرى ئۇڭرۇقتىكى مـولال تـۇداجى، ئىمىنھـاجى ئاكـا       

ئـوغلى ئهمهت مهخـسۇممۇ شــۇ   . سـالدۇرغان مهدرىـسته مۇددەرسـلىك قىالتتـى    
ۇالرنىڭ جامائىتىدە یهنه تېجهن بایلىرىـدىن قۇنـاجىممۇ      ئ. مهدرىسته ئوقۇیتتى 

ئابدىغوپۇرمۇ ئوڭـۇرۇقتىكى   . ئۇنىڭ بىلهن ئوغلى ئابدىغوپۇر بىللىدى    . بارىدى
مهدرىسته مولال ئېزىز دامولالم ۋە مهمتىمىن سوپىزادىلهردىن دەرس ئالدىدىغان 

بهزىـدە  . تهلهبىلهردىن بولغاچقا یاش یىگىتلهر بىر بىرلىـرىگه یـات ئهمهسـىدى         
. مهدرىسكه كېلىپ تهلىم ئېلىپ تۇرىـدىغان لىۋاھىـددىن بىـلهن تونۇشـاتتى            

ــشقان      ــاننى ئورىۋېلى ــسۇممۇ مېھم ــلهن ئهمهت مهخ ــدىغوپۇر بى ــقا ئاب شۇڭالش
  .یاشالرنىڭ توپىغا قوشۇلۇپ كهتتى

ھایـال ئـۆتمهي نىزامىـددىن ئـۆزى بىــلهن قـۇرداش، ئـورۇق بىـر كىــشىنى        
مېھماننىڭ ئارقىسىدا یهنه بىـر  . شالپ كهلدىئىنىسگه تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن با   

  .یاش یىگىت بارىدى
 —نىزامىــددىن، .  دېــدى— بــۇ مېنىــڭ دوســتۇم تــاھىر خهلپىــتىم،  —

بۇ یىگىت ئۇنىڭ  . بۇخارا، ھىندىستانالردا ئىلىم تهھسىل قىلغان    . شورۇقتىن
ئىنىسى ئابلىمىت قارى، مانا بۇ شائىر ئىنىمىز سابىت، بىـز تېخـى یېقىنـدا،             

 دەپ —ۇ نورۇزدا تونۇشقانتۇق، مۇھهممهد قارىنى ئالغاچ كهلمهپسىلهر ـ دە؟ مۇش
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 بــۇالر مۇشــۇ یىگىــتلهر بىــلهن تونۇشــىدىغۇ، —ئېــسىگه ئالــدى نىزامىــددىن، 
  ... دەیمهن،

ئانــدىن . تــاھىر خهلــپهت مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن بىــردەم پاراڭالشــتى  
ــدى، ئىن   ــۇپ، ئىنىــسىگه قارىۋى ــدا  خوشلىــشىپ قایتمــاقچى بول ــۇ چاغ ىــسى ب

ــۇڭا     ــدى، شـ ــۇڭغۇپ كهتكهنىـ ــۆھبهتكه شـ ــۇلۇپ، سـ ــا قوشـ ــالرنىڭ توپىغـ یاشـ
دېگهندەك “ نىزامىددىنغا قاراپ ئۇنىڭ ۋاقتى چاغ تۇرۇپتۇ، زېرىككهندە كهتسۇن

  . ئىشارە قىلىپ ئۆزى نىزامىددىننىڭ ئۇزۇتىشى بىلهن چىقىپ كهتتى
ئهۋالدى دەپ یاشالر ئۆزلىرىنى ئاتۇشـنىڭ ئهڭ ئىلغـار پىكرىـدىكى یېڭـى       

 ناگاندا ئوڭۇرۇقتىكى مهدرىسته بىریهرگه توپلىنىـپ       -ھىس قىلىشقاچقا ناگان  
 ئـــارا پىكىرلىـــشىپ -قېلىشـــسا مهســـىلىلهرنى مۇتـــائىله قىلىـــشىپ، ئـــۆز 

ــشهتتى ــشتاچىلىق   . كېتىـ ــدە ئىـ ــالرنىڭ ئىچىـ ــر ئهۋالد پىكىرداشـ ــۇ بىـ مۇشـ
یىگىتلهرنىـڭ  ...  ئابدىراخمان بىلىـم ۋە ھـۆرمهتته ئهڭ كـۆزگه كۆرۈنگىنىـدى          

 تۇشـتىن  -ھهممىسى ئۆزلىرىنىـڭ ئىپتىخـارى بولغـان بـۇ یىگىتىنـى تۇشـمۇ          
ئابـدۇراخماننىڭ دادىـسى    . تهرىپلهپ، مهمتىلى ئهپهندىگه تونۇشـتۇرۇپ كهتتـى      

. چوڭاخۇنباي ئىشتاچىنىڭ چوڭ بایلىرىدىن بولۇپ، مهرىپهتلىك كىشى ئىدى
ــالىلىرىمۇ ئوق    ــلهن ب ــشى بى ــڭ تهســىرى ۋە تهربىیىلى ــۇپ  ئۇنى ۇمۇشــلۇق بول

. ئابدۇراخماننىڭ چوڭ ئاكىسى ئابدۇكېرىماخۇنمۇ شېئىر یازاتتى     . ئۆسكهنىدى
ئىككىنچى ئاكىسى ئابدۇرېیىماخۇنمۇ كىالسـسىكالرنىڭ ئهسـهرلىرى بىـلهن         

 زېمىنلىرى بولغاچقا -چوڭاخۇنباینىڭ قارا شهھهردە قۇراجاي، یهر. تونۇشلۇقىدى
قارا شهھهر بىلهن ئاتۇش ئارلىقىدا .  قاالتتىئۇالر قاراشهھهردە بهزەن یىلالپ تۇرۇپ
  .قاتناپ سودىگهرچىلىك قىلىشاتتى

تهۋپىقنىڭ یاش ئىخالسمهنلىرىنىڭ كۆپىیىشىگه ئهگىـشىپ، ئۇالرنىـڭ         
. تهۋپىـق بـۇ یـاش دوسـتلىرىنى یـاقتۇرۇپ قالـدى           . سۆھبىتىمۇ قىزىپ كهتتى  

بهرگهنـدىن   یېیىلىپ جـاۋاب  -شۇڭا، ئۇالرنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا ئېچىلىپ  
ــۆزلهپ بهردى   ــدىغان پهن یېڭىلىقىلىرىنـــى سـ ــالرنى قىزىقتۇرىـ ــقا، یاشـ . باشـ

كۆڭلىنىــڭ چوڭقـــۇر یېرىــدە بولـــسا كهلگۈســى ئىـــشلىرى ئۈچــۈن ئـــۆزىگه     
ــدىغانلىقىغا   ــاداقهتلىك یاردەمچىلهرنىـــڭ تېپىلىـ ــل ۋە سـ كېرەكلىـــك قابىـ
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 شــۇنداقال بىــر كــۈن ۋاقــت چىقىرىــپ ئوڭۇرۇققــا مهدرىــسكه . ســۆیۈنمهكتىدى
بېرىپ، مهدرىسنى كۆرگهچ، یاش یىگىتلهر بىلهن تونۇشۇپ كېلىشنى كۆڭلىگه 

بۇندىن باشقا مهدرىسمۇ ئۇنىڭ مهلۇم پىالنلىرىغـا مۇناسـىۋەتلىكتهك       . پۈكتى
  .قىالتتى

 یېرىم یاش ئایرىلىـپ  -نهزىرگه كېلىپ ـ كېتىۋاتقان مېھمانالردىن بىرەر 
گهرچه تهكلىــپ ... راتتىكېلىــپ، تهۋپىقنىــڭ ئهتراپىــدىكىلهرگه قوشــۇلۇپ تــۇ

“ تۇزغا بېشىچه بولـسىمۇ بـارغۇلۇق     ”قىلىنمىغان بولسىمۇ، ئهنئهنىمىزدىكى    
دېگهن قاراشتىن پایدىلىنىپ، مهشھهتنىڭ جامائىتىگه قوشـۇلۇپ، ئاتۇشـنىڭ     

بهلكــى قهشــقهردىن یولیــورۇق . ئامــانلىق مهســئۇلى تــوختى زۇنۇنمــۇ كهلــدى 
ھهرھالـدا  . ویـۇش ئۈچـۈن كهلگهنـدۇ   نـى تونـۇپ ق  “ئـوۋ ”تاپشۇرۇپ ئالغان بولسا،    

ۋەزىپىـــسىنى بهك ســـىلىق بېجىرىـــشنى بىلىـــدىغان كىـــشىدى؛ ئـــاممىۋى 
 چىراقالردىن قالمایتى، - تۆكۈن، نهزىر-مۇناسىۋەتكه بهك دىققهت قىالتتى، توي

كۈلۈمسىرەپال تۇرىدىغان سىلىق، سىپایه ئـادەم ئىـدى، شـۇڭا، سـاددە ئـادەملهر          
نىزامىـددىن ئىنىـسىگه   . ار، دەپ باھالىـشاتتى ئۇنى بهك ئـادىمىگهرچىلىكى بـ    

  :ئۇنى تونۇشتۇرغاندا ئىسمىنىال ئاتاپ
 كۆپنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغان ئـاقكۆڭۈل ئـاغىمىز، تـوختى زۇنـۇن،      —

 دەپال تونۇشتۇرغان بولسىمۇ، ئۇ داستىخان تهرەپكه كېتىۋاتقاندا —مهشھهتتىن، 
ھه، .  ئېیتىـپ قویـدى  ئىنىسىنىڭ قۇلىقىغا شىۋىرالپ ئۇنىڭ سـاالھىیىتىنى     

ــڭ   ــۇ ئادەمنى ــدە ب ــك”دېگهن ــپ   “ئادىمىگهرچىلى ــا كېلى ــادىلهپ تۇزغ ــى ئىپ ن
. ئولتۇرىــشى نېمىــشكىدۇر نىزامىــددىننىڭ كــۆڭلىنى غهش قىلىــپ قویــدى 

ــائى      ــدىن ئىجتىم ــشىش تۈپهیلى ــشلىرىغا ئارىلى ــسىنىڭ ئى ــۇ تاغى ــۈنكى ئ چ
 ئوبـدان ئـادەم   مۇناسىۋەتلهرگه خېلى ساۋاتلىق بولۇپ قالغاچقا خهلـق سـىپایه،    

  .كۆرىۋاتقان توختى زۇنۇننى بىر ئاز بىلگهندەك قىالتتى
ــایىقى    ــاكى مېھمانالرنىــڭ ئ یىگىــتلهر  بىــلهن تهۋپىقنىــڭ ســۆھبىتى ت

تهۋپىق ئۇالرنىڭ باشـقا دوسـتلىرى بىـلهن مهدرىـسته        . ئۈزۈلگىچه داۋام قىلدى  
بىركــۈن ۋاقــت چىقىرىــپ كۆرۈشــمهكچى ئىكهنلىكىنــى ئېیتىۋىــدى، یاشــالر  

 تۇشــتىن ئــۇنى قارشــى ئالىــدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشــتى ۋە ئهڭ كــۆپ  -ۇشــمۇت
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توپلىشىدىغان كـۈنى بـازار ئهتىـسى ئىكهنلىكىنـى ئېیتىـپ بهردى، شـۇنداقال         
ــدىغان بولۇشــتى     ــاچ بارى ــشىپ، ئالغ ــلهن خهۋەرلى ــالر بى ــقا یاش ــۇندىن . باش ش

پ، كېیىنمۇ ئۇالر چهتئهلدىن كهلـگهن ئهپهنـدىنىڭ یېقىملىـق چىرایىغـا قـارا        
ئۇنىــڭ كىــشىنى جهلــپ قىلىـــدىغان ســۆزلىرىگه بولغــان ئهســـىرلىكىنى      

  .یوشۇرالمىغان ھالدا قىیماستىن خوشالشتى
ئــۇالر كوچىغــا چىققانــدىن كېیىنمــۇ ئاڭلىغــانلىرى ھهققىــدە قىــزغىن   

.  تـارتىش قىلىـشتى، ھهیرانلىقىنـى، مهپتـۇنلىقىنى ئىزھـار قىلـشتى            -تاالش
ىڭ شهخـسىي سـۈپهتلىرى ۋە ئـۇ سـۆزلهپ     ئاخىردا ھهر بىرى مهمتىلى ئهپهندىن  

. بهرگهن یېڭىلىقالر ھهققىدىكى ئاخبـاراتنى ئېلىـپ كهنـتلهرگه تـاراپ كهتتـى       
ــۇن     ــسىغا ئایلىنىــپ، نۇرغ ــسانال ســۆھبهتلهرنىڭ تېمى تهۋپىــق ناھــایىتى چاپ

  .كۆڭۈللهردە قىزىقىش پهیدا قىلدى
  

2  
اتـالغىنى  ئۇالر تالىپ ئ . ئابلىمىت قارى بىلهن سابىت خېلى كهچ قایتتى      

. بىلهن ئىزچىل ئوقۇش یـوق، بهزەن بېرىـپ، بهزەن بارمـاي ئوقـۇپ یۈرىـشهتتى            
ــوق، قایتىــپ كېلىــشهتتى   ــادەم ی چىــڭ . بهزىــدە بارســىمۇ دەرس بېرىــدىغان ئ

تۇتمىغان ئوقۇشنىڭ تایىنى بوالتتىمۇ؟ بهزىدە ئوڭۇرۇق مهدرىسكه بارسا، بهزىدە 
ھېچبىرىدە . گه بېرىشاتتى تاشاخۇنۇمنىڭ ھویلىسىدىكى ساالھىددىن ئهپهندى   

  .ئىزچىللىق یوقىدى
ئــۇالر بۈگــۈن ھایاتىنىــڭ ئهڭ ھایاجــانلىق بىــر كــۈنىنى یاشــىغاندەك        

دېگهنـــلهر ... قانـــداق ئــادەم ـ ھه؟ مۇشـــۇنداق ئۇســتازىڭ بولـــسا     . بولۇشــتى 
  .كۆڭۈللىرىدىن كېچهتتى

 دېــدى — مـۇھهممهد قــارىنى بىلـله ئېلىۋالغــان بولـساقچۇ، ئېــسىت،    —
 ئهمدى بۇ یېڭىلىقالرنى ئۇقسا ئۇ چىچـاڭالپ كېتىـدىغان   —ارى،  ئابلىمىت ق 

  .بولدى ـ دە، تاپا ـ تهنىسىدىن قۇتۇلماقمۇ تهس
ــدى  ــاۋاپ بهرمىـ ــابىت جـ ــا   . سـ ــان دۇنیـ ــۈن ئاڭلىغـ ــالى بۈگـ ئۇنىـــڭ خىیـ

تهپهككۈرى ئاللىقاچان ئاشۇ ئاجایىپ   . یېڭىلىقلىرى بىلهن تولۇپ كهتكهنىدى   
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  .ىدىشهھهرلهرگه پهرۋاز قىلىپ كهتكهن
ئۇالر مهشھهدتىن ئۆتكهندە ئوتۇراق بىلهن مهشـھهد ئارىـسىدىكى سـایلىق      

ئاق بوزنىـڭ   . بىلهن ئاق بوز توپىلىق قاغجىرىغان ئۈزۈك ئارىلىقتىن ئۆتهتتى       
ئۇنىـڭ  . ئوتتۇرىسىدا ئىگىز پهخشى تام بىلهن قورشالغان بىر قورغانچه بارىـدى     

لغـۇدەك ھېچنـېمه یـوق،    ئىچىدىمۇ بۇ قهدەر ئىگىز تام سـوقۇپ مۇھـاپىزەت قى     
بۇ . دېیىشهتتى» تاشاخۇنۇمنىڭ قورىقى«بۇ قورۇقنى . ئوخشاشال ئاق بوز ئىدى   

تېنىمسىز یېڭىلىقپهرۋەر ئادەمنىڭ بۇ قورۇقنى چۆرۈشـته قانـداق پىالنلىـرى           
ــۇددى      ــورۇق خ ــۇ ق ــۈرمىگهچكه، ب ــۇم بولۇشــقا ئۈلگ ــۇ مهل ــا ئ ــدىكىن، ئهمم بارى

لغان سىرلىق یهردەك بىر تۈرلۈك سـۈر  چۆچهكلهردىكى غایىپ غهزنىلهر یوشۇرۇ   
  .بېغىشالپ قهد كۆتۈرۈپ تۇراتتى

یاشالر ئوتۇراقنى ئارىالپ یاقىۋاغنىڭ بوستان مهھهللىسىگه یېقىنالشقاندا 
  :ئابلىمىت قارى دوستىغا چاخچاق باشلىدى

 دېـدى ۋە نـاۋایى غهزەللىرىـدىن بىـر      — ئاستانهڭگه كېلىـپ قالـدۇق،       —
  :بىیىت ئوقۇدى

  
  ه بېرىپ مهنزىلدە یاتماق ئارزۇ، ئاستانهڭگ

  .سانىغا ئۆزۈمنى قوشماق ئارزۇ ①سهگلىرىڭنىڭ
  

بوسـتاندا ئۇنىـڭ مهشـۇقى    . سابىت بۇ چاخچاقالرغا كۈلۈمـسىرەپال قویـدى     
  .شۇڭا دوستى ئۇنىڭغا شۇنداق چاخچاق قىالتتى. بارىدى

ــۈرگهن      ــتىن كهچـ ــۇ باشـ ــسا ئـ ــر بولـ ــداق ئېغىـ ــجهزى قانـ ــابتنىڭ مىـ سـ
بهلكىـم ئاشـۇ كهچمىـشلهر ئهنه شـۇنداق         . داق ئېغىرىـدى  كهچمىشلهرمۇ شۇن 

  . خاراكتېرنى یاراتقاندۇر
ئـۇ ئېـسىگه   . سابىت ئانىسىنىڭ  قانداق ئایال ئىكهنلىكىنى بىلمهیتتى     

كهلمهسته ئانىسى ئالهمدىن ئۆتكهنىكهن یېـتىم سـابىتنى شـۇندىن  كېـیىن        

                                            
  . ئا— ،)یىچه ساقالنغانلوپنۇر شىۋىسىدا شۇ بو. چاغاتاي تىلىدا( ئىت —سهگ   ①
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 ئوقـۇتتى،   دادىـسى ئـۇنى تـاھىر خهلپهتـته       . بوستاندىكى ھاممىسى بېقىۋالـدى   
كېیىن ۋاقۋاغقا بېرىپ تاشاخۇنۇمنىڭ ھویلىسىدا ساالھىددىن ئهپهندىـدىنمۇ         

بـۇ ھـال   . دەرس ئالدى، مۇشۇ جهریاندىمۇ ئۇ یهنىال ھاممسىنىڭ ئۆیىدە تـۇراتتى   
خىرقى یىلـالردا  كېـسهلچان    . دادىسى قازا قىلغانغا قهدەر داۋام قىلدى      بوۋاي ئـاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ۈن تاھـارىتىگه سـۇ بهرگـۈدەك بىـر كىـشىگه مۇھتـاج بولـۇپ،               بولۇپ قـالغىنىچ  
 -دېگهن ۋەدىسىنى بۇزۇپ ئۇرۇق“ سابىتنىڭ مىراسىغا شېرىك كۆپهیتمهیمهن”

.  بۇرادەرلىرىنىڭ  ساالسى بىلهن بىر تۇغماس ئایالغا ئۆیلهنگهنىدى-تۇققان، یار
قىغا بۇ ئىنتایىن ھازازۇل خوتۇن بولۇپ، ئۇنىڭ ئهجىلىنى تېزلىتىـشتىن باشـ          

ــدى  ــرەككه كهلمى ــۇپ    . كې ــك قهرز بول ــدا قىیامهتلى ــازا قىلىــش ئالدى ــوۋاي ق ب
قالمىسۇن دەپ، بۇ ئایالنىڭ ئهسكىلىكلىرنى ئهپۇ قىلىـپ ئۇنىڭغـا الیىقىـدا             
مىراس قالدۇرغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ دەۋاسى تۈگۈمىگهنىدى، سابىت یىتملىكته 

 بىـلهن بولغـان   چهككهن رىیـازەتلىرى ئـاز كهلگهنـدەك ئهمـدى ئـۆگهي ئانىـسى       
شـــۇنىڭ .مىـــراس دەۋاســـىدىن بىـــر مـــۇنچه كۆڭۈلـــسىزلىك تېپىۋالغانىـــدى 

  .ئۈچۈنمىكىن، ئۇ تېخىمۇ شۈكلهپ قالغانىدى
 دەپ سورىدى ئابلىمىت قارى     — ناۋایىنىڭ دىۋاننى ئوقۇپ بولدۇڭمۇ؟      —

  .دوستىنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن
 ئىــسمغا ئــاۋۇ ســابىت بــۇ ســۆزنى خىیــال ئىچىــدە ئــاڭالپ، نــاۋایى دېــگهن 

باغالرنىـــڭ تېمىـــدىن چىقىـــپ تۇرغـــان چـــېچهككه پـــۈركهنگهن شـــاخالرنى  
  :بىرلهشتۈرۈپ ئویلىدى

  
  ...“باغ ئىچرە ماڭا ساچتى گۈل ئاقۇ ـ قىزىل یاپراق”
  

ــۇ  - تاماشــانىڭ خۇشــال-باھــار پۇراقلىرىغــا، تــوي   خۇراملىقىغــا تولغــان ب
لۇپ، خىیالدىن بـاش    مىسراالر ئۇنىڭ كۆڭلىگه یۇرۇقلۇق بهخش ئهتكهندەك بو      

  .كۆتۈردى ۋە دوستىغا قاراپ باش لىڭشىتىپ قویدى
نى ئۇقـۇغىن كهچـته ئۆیـۈڭگه       “ دىۋان زەلىلى ” ئوقۇپ بولغان بولساڭ     —

ئاكامنىڭ كېتىدا بىـز كـۆرمىگهن      . ئالغىلى كىرىمهن،  ئالماشتۇرۇپ ئوقۇیلى    
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ىـق  كىتابالر تېخى نۇرغۇن، تـاھىر خهلپهتنىـڭ سـهككىز كۆزلـۈك بىـر كاتتـا ل         
  .كىتىپى بار دىیىشكىنىنى ئاڭلىماپمىدىڭ

سابىتنىڭ كۆزلىرى كوچـا بویىـدىكى بـاغ تېمىنىـڭ ئۆرۈلـۈپ چۈشـكهن،              
  . كېیىن جىگدە شاخچىلىرى بىلهن قاشاالپ قویۇلغان جایغا تىكىلگهنىدى

سابىتنىڭ یۈرىكى تۇیۇقسىزال قاتتىق دۈپۈلدەپ كهتتى، ئۇنىڭ كـۆزلىرى     
رۈنۈپال پهخشى تام كهیـنىگه ئۆتـۈپ كهتـكهن     پال كۆ  -چىتالق كهینىدىن غىل  

سابىت ئۇنىڭ بىـلهن كۆرۈشـۈپ مېڭىـشنى     .ئادەم كۆلهڭگۈسىگه چۈشكهنىدى  
  .قارار قىلدى

یار دوستلىرى بىلهن كهلسه جاپا قىلىـش ئۈچـۈن كهلگهنـدۇر،        ” —
بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى، بۇنداق ئۇچرىشىش رەشىك ۋە ھهسهتتىن دېرەك 

 —م  شۇنداق ئویالپ قالمىسۇن، ئاغىنه، دېگهندەك، گۈلزادە“  ①بېرىدۇ
 مهن كهتـتىم، گېپىڭنـى پـاتراق تۈگۈتىـپ        —دېدى ئابلىمىـت قـارى،      

قایتارسهن، كهچته ئۆیۈڭدە ئولتۇرماقچى بولغىنىمىز ئېسىڭدە بولسۇن،    
ھېلىقـى چاپالشـقاق ئــاغىنهڭ بىتـاقهت بولــۇپ كۈتىۋاتىـدۇ ھهقىچــان،     

  .رىۋېتىمىزئۇنى ئاڭلىغانلىرىمىز بىلهن ھهیران قالدۇ
  
3  

  
ــن    ــكهن غهمكىـ ــشىپ كهتـ ــدارلىق ئارىلىـ ــلۈك، مىننهتـ ــابىت مهیۈسـ سـ

 -كۈلۈمسىرىـشى بىــلهن دوســتىنىڭ ئارقىــسىدىن ئۈنــسىز قــاراپ، ئــۇ ئهگــرى 
  . بۈگرى یېزا یولىدا ئۇزاپ كهتكۈچه جایىدا تۇرۇپ، ئاندىن قاشا تهرەپكه ماڭدى

 بۇیاققـا  -اقشۇڭا ئۇیـ  . كوچىدا تۇرۇپ قىز بىلهن سۆزلىشىش بىئهپ ئىدى      
قارىۋېتىــپ چاققـــانلىق بىــلهن قاشـــادىن ئــاتالپ ئۆتـــۈپ، بــاغ ئىچىـــدىكى     
كۆكۈرۈشكه باشـلىغان بېـدىلىككه چۈشـتى ۋە چوڭقـۇر بىـر تىنىۋېلىـپ، تـام                

ــاراپ تۇرغــان   ــا  16 -15تۈۋىــدە پۇتىنىــڭ ئۇچىغــا ق  یاشــالردىكى، بویالغــان مات

                                            
  . ئا—» گۈلىستان«: شهیخ سهئىدى  ①
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زغا ھهۋەسلىنىپ كۆینهك، پۇتىغا نىمكهش كۆن ئۆتۈك كىیگهن ۋىجىككىنه قى
  . قىز تامغا ئارقىسىنى قىلىپ بىر خىل ھالىتىنى ساقالپ تۇرىۋەردى. قارىدى

گۇگۇم پهردىسى كائىناتقا ئېتهك یېیىۋاتقان بولسىمۇ سابىت مهشۇقىنىڭ 
ئۇنىـڭ  . تهڭداشسىز گۈزەلىكىنى پۈتۈن بهدىنـى بىـلهن كـۆرۈپ تۇرغاندەكىـدى     

شىپ كهتكهن قارىشىدا ئاجایىـپ     ئاشۇ قىزىقىش، سۆیۈنۈش ۋە ھایاجان ئارىلىى     
ئاشۇ تهقلىدته بىـر نهچـچه سـىكونتال تۇرغـان          . مهستانىلىك بىلىنىپ تۇراتتى  

بولـسىمۇ، مۇشـۇ سـۈكۈتته ئـۆتكهن بىـر لهھـزە ئۇنىڭغـا بىـر ئۆمـۈردەك ئــۇزۇن          
ئارقىدىن ئۆزىنىڭ قوپال بهستىگه مۇناسـىپ كهلمهیـدىغان    . بىلىنىپ كهتتى 

  :نغا تولغان تىترەڭگۈ ئاۋازدابىرخىل نازۇكلۇق بىلهن ھایاجا
  . دەپ خىتاب قىلدى—!...  گۈلزادە—

  .نىڭ ۋۇجۇدىنى تىترىتىۋەتتى“ تاغ گۈلى”بۇئاۋاز ھېلىقى ئاددىي 
  ...  كهلدىڭىزمۇ؟—
  .... بۇ یهردىن قاراپ تۇرۇپتىكهنسهن—
 بایا ئۆگزىگه تېزەك یـایغىلى چىققانىـدىم، یولغـا قارىـسام ئابلىمىـت           —

 پــات قــاراپ -دەپ پـات .... یانــسا ... تـۈپ كېتىۋاتىدىكهنــسىز، قارىكـام بىــلهن ئۆ 
  ... تۇرغانتىم

 سـابىت توختـاپ قالـدى، ھهمـمه      ـ ... بىز بویامهتكه نهزىرگه بارغانتۇق، —
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . گهپنــى ئۇنىڭغــا ســۆزلهپ بېــرىش ھاجهتــسىز دەپ قارىــدى  

  . قىزنىڭ ئالدىدا ئهپلهشتۈرۈپ سۆزلىیهلمهسلىكىدىن ئهنسىرىدى
كۆرۈشۈش ئالدىدا گویا . ئۇالرنىڭ ئۇچرىشىشلىرى ھهمىشه شۇنداق بوالتتى

ئۆزىنى كۆڭۈللۈك ئىشالر، قىزىق تاماشا كۈتۈپ تۇرغاندەك ئالدىراش تهشنالىق، 
ھایاجان ئىلكىدە ئازابالنسا، كۆرۈشـكهندىن كېـیىن پاراڭنىـڭ تـایىنى بولمـاي       

ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا   شۇنىسى تېخىمۇ قىزىق  ئىدىكى  . یۈرەكلىرى سىقىالتتى 
شۇنداق تۇرۇپمۇ ئۇچرىشىپ . ھازىرغىچه مۇھهببهت ھهققىدە سۆز بولمىغانىدى 

ئۇالرنىڭ تۇنۇشـلىقى   . تۇرۇشاتتى ۋە ئۇچرىشىش ھهققىدە پۈتۈشۈپ قویۇشاتتى     
  بــالىلىق ۋاقىتلىرىــدىن باشــالنغان بولــسىمۇ، ئــۇالر      —ناھــایىتى بــۇرۇن  

  . زدىن باشالنغانىدىئارىسىدىكى ئۆزگىچه مۇناسىۋەت بۇلتۇر كۈ
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سابىت ھاممىسى بىلهن بىلله تۇرۇشقا باشلىغاندىن تارتىپال ئۇالر بىلله          
ھهر ئىككىسى . سابىتنىڭ ھاممىسى بىلهن گۈلزادىلهر قوشنا ئىدى  . ئوینایتى

گــۈلزادە ئــۆگهي ئانىــسىدىن تایــاق یېــسىال بــۇ ئــۆیگه  . ئانىــسىز یىتملهرىــدى
سابىت ئۇنىڭدىن ئـۈچ    . گه ئېرىشهتتى پهقهت مۇشۇ ئۆیدىال تهسهللى   . كىرەتتى

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئـۇ كۈچلـۈك، قـاۋۇل بـاال بولغاچقـا ھهمىـشه               . یاشچه چوڭىدى 
بىلله تېـزەك  . كېیىن ئۇالر جاڭگالدا ئۇالغ باقتى   . قىزغا یاردەم قىلىپ تۇراتتى   

لېكىن بىردەمدىن كېیىنال بۇنى ئۇنتۇپ . تېرىشتى، ئۇالر توال ئۇرۇشۇپ قاالتتى
  ...قېلىشاتتى

سابىت تۇغۇلغان مهھهلىـسگه بېرىـپ   . كېیىن سابىتنى مهكتهپكه بهردى  
شـۇ جهریانـدا ئىككىـسى      . ئارقىدىن ۋاقۋاغـدا ئوقىـدى    . تاھىر خهلپهتته ئوقىدى  

  ... یىراقتىن كۆرۈشكهننى ھېسابقا ئالمىغاندا ئایرىم ئۇچرىشالمىدى
. كـۆپ ئــۆتمهي تهقـدىر ســابىتنىڭ دادىــسىنىمۇ ئارىـدىن ئېلىــپ كهتتــى   

بـۇ  . اراقسىز قالغان ئۆیگه دادىـسىنىڭ چىرىقىنـى یانـدۇرۇش ئۈچـۈن قـایتتى       ق
بۇلتۇر كۈزدىن باشـالپ سـابىت ۋاقۋاققـا       . مهزگىلدە ئۇالر تېخىمۇ ئۇچراشمىدى   

بېرىـشنى توختۇتـۇپ، ھهپتىـدە بىـرەر كــۈن ئوڭۇرۇققـا بېرىـپ سـاۋاق ئېلىــپ        
ئـۇ  . اشـلىدى كهلگهندىن باشقا، ئۆز تېرىكچىلىكى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشقا ب       

  . مانا شۇ چاغدا ئۇالر قایتا ئۇچراشتى. یهنه جاڭگالغا باردى
ئارىدا یېتىرقاش ۋە یهنه . بۇ چاغدا ئۇالر ئۆزلىرىنى باشقىچه ھېس قىلىشتى

ئۇالرنىڭ قهلبىـدە   . ئاللىقانداق نازۇك تۇیغۇالر پهیدا بولۇپ قالغاندەك قىالتتى      
لهپ گهپ قىلىـشقا  “ سـىز  ”گۈلزادە سـابىتنى  . نېمىدۇر  پىشپ یېتىلگهنىدى   

. چـۈنكى ئایـال كىـشى ئهر كىـشىنى شـۇنداق ئاتىـشى كېرەكىـدى       . باشـلىدى 
بىرىنچــى كــۈنىال ئــۇالر جاڭگالــدىن قایتىــدىغان چاغــدا زەیكهشــتىن ئــۆتكىچه 
ســـابىت گۈلزادىنىـــڭ قېپىنـــى ســـۇنىۋېلىش ئۈچـــۈن قـــول ئۇزاتقىنىـــدا       

ككىـسىنىڭ   بىـرىگه تېگىـپ كېتىـپ، ھهر ئى     -ئىككىسىنىڭ قـوللىرى بىـر    
. ۋۇجۇدىغا ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر خىل ئىسسىق ئېقىم تاراپ كهتتى

بـــۇرۇن ئـــۇالر ھهمىـــشه دېگـــۈدەك سۈركىـــشىپ یۈرســـىمۇ بۇنـــداق ســـېزىم   
ــدى ــىۋەتلىرىنىڭ   . بولمىغانىـ ــۇ ئىـــش ئۇالرنىـــڭ كېیىنكـــى مۇناسـ ــا شـ مانـ
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  .باشلىنىشى بولۇپ قالدى
نى تۆكۈشۈپ، سېغىنىشلىرى،  “ یۈرەك سۆزلىرى ”ئهمما ئۇالر ئۇچراشقاندا    

ئۈنــسىز ســۈكۈت . چۈشــلىرى، خىیــاللىرى ھهققىــدە سۆزلىــشىپ كهتمهیتتــى
  . ئىچىدە تۇرۇپ، ئاخىردا خوشلىشاتتى

  ...ھېلىقى ھازازۇلنىڭ ئاھانىتىگه قالماي یهنه...  خاپا بولماڭ—
سابىت ئۇنىـڭ ئـۆگهي ئانىـسىدىن قورقۇۋاتقـانلىقىنى چۈشـىنىپ ئـۇنى             

  :الدۇرماسلىق ئۈچۈن قىیىن ئهھۋالدا ق
 — دېدى خوشلىشىپ،— یاق نېمىگه خاپا بولىمهن، كىرىپ كېتىۋەر،—

 — غارایىـپ گهپلهرنـى سـۆزلهپ بېـرىمهن،     -كېلهر قېتىم مهن سـاڭا ئاجایىـپ    
ــادەملهرگه خــاس خۇسۇســىیهت بىــلهن قورســىقىدىكىنى    ــۇ ســاددا ئ دەۋەتتــى ئ

  .یوشۇرالماي
   ئاجایىپ گهپ؟—
 —...  بېرىــپ ئهپهندىمــدىن ئــاڭالپ كهلــدۇقبۈگــۈن بویــامهتكه.  ھهئه—

ھهمىشه خىجىل بولغاندەك بۇرنىنىڭ ئۇچى تهرلهپ تـۇراتتى، قولىـدا ھهمىـشه        
ــان،       ــق تاپالمىغ ــى قىلى ــوالتتى ۋە قىلغىل ــاڭزا ب ــر غ ــىقىملىۋالىدىغان بى س
خىجالهتتىن قوللىرىنى نهگه قویۇشىنى بىلمىگهن چاغلىرىدا غاڭزىنى ئویناپ 

بـۇ غـاڭزىنى بۇلتـۇر قهشـقهرگه        . قچى بولغاندەك قىالتتى  خىجالىتىنى یوشۇرما 
  .ئوتۇن ساتقىلى كىرگهندە دوتهي یامۇل ئالدىدىن تېپىۋالغانىدى

 ماقۇل یاخـشى  — دېدى قىز ھېچنېمىنى ئاڭقىرالمىسىمۇ،     —...  ھه، —
  ...چۈش كۆرۈڭ

  ... خوش—
 سابىت قاشادىن كوچىغا ئاتالپ ئۆتۈپ، گۈلزادىنى بارمۇ، كىرىپ كهتتىمۇ   

  .دېگهندەك كهینىگه قاراپ قویۇپ، ئاندىن یولىغا یۈرۈپ كهتتى
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  سـهكـكـىـزىـنـچـى بـاب

  
1  

  
ەزرىدىن كېیىن نىزامىددىن ئىنىـسىنى تۇققانالرنىـڭ ئـۆیلىرىگه        

 تاغىــــسى  —ئــــۇالر ئهڭ ئهۋۋەل ۋاقۋاققــــا  . پــــاتىھه قىلــــدۇردى 
ن  تاشاخۇنۇمنىڭ ئۆیىگه پاتىھه قىلىشتىن باشالپ، ئاخىرىدا یـېقى    

ــۆیلىرىگه بــاش ئۇرۇشــتى   ــۇ رەســمىیهتلهر . ئۆتۈشــكهن باشــقا ئادەملهرنىــڭ ئ ب
  .ئاخىرالشقاندا بازار كۈنىمۇ كېلىپ قالغانىدى

ئهمدى ئاتۇشنىڭ بازىرىنىمۇ كۆرۈپ قوي، بهلكى ئېسىڭدىنمۇ چىقىپ  —
  .  كۈنى ئهتتىگهندە① دېدى نىزامىددىن دۈشهنبه—قالغاندۇر، 

تا “ پهرەڭچه ئۈستىۋاش”ىپ كهلگهن غهلىته تهۋپىق بۈگۈن چهتئهلدىن كېی
شۇ مۇھىتتىكى یىگىتلهرنىڭ چهكمهن ) نىزامىددىننىڭ زورى بىلهن(ئهمهس، 

  . تونىنى كېیىۋالغان، شایى بهلۋىغىنى باغلىۋالغان ئىدى
بۇ یهرنىڭ مۇھىتىغا ئۇیغۇنراق یۈرمىگهندە یاخشى بولمىـشىنى بىلـگهن    

باي بـالىلىرى كېیىـدىغان قهشـقهرنىڭ    توختاجى ئۇنىڭغا ئۆیدىن ئۇزایدىغاندا     
ــى       ــیىم كېچهكن ــۇر كى ــى ق ــساپلىنىدىغان ئىكك ــالىي ھې ــۆرە ئ ــا ك مۇھىتىغ

ئۇ چاغدا ئۇ بىر ئـاز تېـرەجىگهن،       . تهۋپىقنىڭ سومكىسىغا سېلىپ بهرگهنىدى   
ئالماســـلىققا ھهركهت قىلىـــپ كــــۈلگهن بولـــسىمۇ، ئهمـــدى ئاكىــــسى ۋە     

. نى ئویالنـدۇرۇپ قویغانىـدى  یهڭگىسىنىڭمۇ ئوخشاش تهۋسـىیهدە بولىـشى ئـۇ    
  ! دېمهك، دوستى بىر ئىشالرنى ئالدىن پهملهپ بۇالرنى بېرىپتىكهن ـ دە

توننىڭ ئوچۇق یاقىسىدىن ئىچىدىكى كۆینهك كۆرىنىپ تۇراتتى، شىمى، 
خىرۇم پهتىنكىسى، بېشىدىكى تـۈرك بېرېـسىمۇ ئـۇنى یهنىـال مۇھىتقـا كـۆرە              

 كهچكهنلهرنىـــڭ - ئـــۆتكهنشـــۇڭا.باشـــقىچه كۆرســـىتىپ تۇرۇشـــقا یېتهتتـــى

                                            
  . ئا—ئۇ چاغالردا ئاتۇشنىڭ بازىرى دۈشهنبه كۈنىدە بوالتتى، كېیىن جۈمهگه ئۆزگهرتىلگهن،   ①

ـن
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 مىشالردىن ئاڭلىغانلىرىغا -ھهممىسى قىزىقسىنىپ قارىشاتتى؛ بهزىلهر مىش
  .كۆرە قىزىقىپ قارىسا، بهزىلهر شۇ ئاندىكى تۇرقىغا قىزىقىپ قارایتى

تـېجهن  . بىلهن بویامهتنى تېجهن یېزىسى  ئایرىـپ تـۇراتتى    ) مهشھهد(بازار  
هكىللىك ئـارال بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىككـى     قىران دەریا ئېقىنىدىكى  یوپۇرماق ش     

بهزى چاغالردا بۇ قۇرۇق سایغا ھهیۋەتلىك . تهرىپىدە قۇرۇق دەریا ئېقىنى بارىدى
 قـازامۇ  -كهلكۈن كېلىپ دەریانىڭ ساھىلىغا جایالشقان یېزا خهلقىـگه بـاالیى         

بـۇ خىـل بـاال قـازاالردىن یالـداما بولـۇپ قالغـان بىرمـۇنچه خهلـق                . كهلتۈرەتتى
سـاینىڭ شـىمال ئېتىكىـدىكى ئازغـان     .  شۇئانغا قهدەر یادلىنـاتتى   قوشاقلىرى

كهنتىنى یاالپ، سـایغا یـېقىن ئـۆیلهرنى ئېلىـپ كهتـكهن كهلكۈنـدە كهتـكهن          
  :نهۋجۇۋانالر ھهققىدە شۇنداق قوشاقالر بارىدى

  ئامىنهمۇ ـ ئامىنهم،
  .الیدا یاتقان ئامىنهم

  الینىڭ تېگىدە یېتىپ
  !دېگهن ئامىنهم» !خۇدا«
  

  شام كهلگهن بهش ئاتلىق،ئاخ
  ،①بهشىلىسى قاراتلىق
  ئامىنهمنى ئهپقاچقان
 ....مهمىتىمىن قاناتلىق

  
  .سایدىن چىققاندىال ئۇ قاتتىكى بازار كۆرۈندى

 یېغىلىقالردىن كېیىن بازار قىممهتچىلىك بولۇپ كهتتى، نىمىـشكه         —
 ئهسكهرلىرى خهلقنىڭ بىر قهۋەت تېرىسىنى شۇلۇپال ②دېسهڭ گا سىلىڭنىڭ

  . دەپ پاراڭ  سېلىپ كېلهتتى نىزامىددىن—ئالدى، 
                                            

قوشـاقنىڭ ۋەزىـن ئېتىبـارى بىـلهن ۋە تهلهپپـز      . قارا ئاتلىق سۆزى تهلهپپۇزدا قوشۇلۇپ كهتـكهن   ①
  . ئا— تىل ھادىسىسى قوالیلىقى ئۈچۈن تۇغۇلغان

  . ئا— ماجۇڭیىڭنىڭ خهلق ئىچىدە تونۇلغان ئىسمى، —گا سىلىڭ   ②
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 جىـتال قـۇالق سـېلىپ    -مهمتىلى ئهپهندى بولسا ئۇنىڭ سۆزلىرىگه جىم 
یولدىن ئۆتىۋاتقان كىشىلهرنىڭ چىرایىدىن ئهنه شۇ یېغىلىق قالدۇرغان ئازاپ، 

ۋەتهنـگه قایتىـپ   . جاراھهتنىڭ ئىزناسىنى تاپماقچى بولغانـدەك قـاراپ بـاراتتى       
دىن كېیىن ئۇنىڭ یۈرىكى تېنىمسىز دۈپۈلدەپ، ئاللىقانداق تۇیغۇالر        كهلگهن

كهلكــۈنى  قهلبىــدە مهۋج ئــۇرۇپ، ئــۇنى  چهكــسىز ھىــسىیات دېڭىزىغــا غهرق  
... ئۇ كهچلىـرى شـېئىر یـازاتتى، ئـویالیتتى، تهسـهۋۋۇر قىالتتـى            . قىلماقتىدى

 بىلهن ئـۇزاق  یۇرتالرنى ئارىالپ یۈرگهندە ھهممه نهرسىگه سوئالغا تولغان كۆزى     
تۇرغان زېمىننى قانچىلىك “ ئىھ، مهن بۇ مىسكىنلىك یېغىپ”...  تىكىلهتتى

ئارقىــدىن ئاكىــسىنىڭ ســۆزلىرىگه . دەپ ئویلىــدى ئــۇ“ ســېغىنغاندىم ـ ھه؟  
  :جاۋابهن
 دېدى ئویچانلىق بىلهن، —شۈكرى قىلىپ كۆنگهن خهلققۇ بىز، ئاكا  —

بۇ كۈنلهرمـۇ پایدىـسىز ئهمهس،   .  بۇ كۈنلهرنىمۇ سهۋر بىلهن ئۆتكۈزۋېتىمىز     —
قاتتىق سـوغۇق كىـشلهرنى قـېلىن كېیىنىـشكه مهجبـۇر قىلىـدۇ؛  قـاتتىق              
ئۇخلىغان ئـادەم بېـشى یېرىلغانـدا یـاكى تۇمىـشىقى قانىغانـدا كـۆز ئۆچمـاي             

  .ئهلۋەتته. قالمایدۇ
 چاال ئویغانغان كىشىلهرنىڭ ئوبـدانراق كـۆز ئېچىۋېلىـشىغا ئىمكـان           —

یلهیدىغان ئادەملهر، تېخىمۇ قاتتىق ئۇخلىتىدىغان دورىالرمۇ بهرمهي یهنه ئهلله
  !تهییارال ـ دە

 ئاكا، ئهڭ یوغـان  قهپهزدىكـى ئىمكـانىیهتمۇ پهقهت قهپهزگه چۇشـلۇقال      —
 كېسىل ھۆرلـۈككه ئېرىـشىش ئۈچـۈن قهپهزنىـڭ كهڭلىكىـگه          -ئۈزۈل. بولىدۇ

. ا یاساش كېرەكقهپهزنى سۇندۇرۇپ گۈلزارالر ئۈچۈن قاش. ئالدانماسلىق كېرەك
ــۈمران     ــۇنداق، ھهم ھۆكـ ــسىز؟ ئهنه  شـ ــسالھاتنى ئاڭلىغانـ ــۈركىیهدىكى ئىـ تـ
گورۇھنى، ھهم جاھالهتلىك مۇھىتنى یىمىرىۋەتمىگىچه بىرسى یهنه بىرىسىنى 
.  پهیدا قىلىـپ، بىـزەڭ چىـۋىن بىـلهن پاسـكىنا  مـۇھىتتهك دەۋر قىلىۋېرىـدۇ              

ــار     ــداق بىــر تهمــسىل ب ــۈركلهردە مۇن  Cami yıkılmış ama mihrabı” ت
yerinde “  ئهنه شــۇنداق قــوزغىالڭ قىلــدۇق دېــگهن بىــلهن ئــاڭ بولمىغاچقــا

“ جـامه ”شۇڭا !  دە-تۇرۇۋېرىدۇ“ جامهنى یىقىتىۋەتكهن بىلهن مىھرابى جایىدا  ”
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! نىمۇ  یىقىتىپ، ھهممىنى قایتىدىن یاساپ چىقىش كېرەك“ مىھراپ”نىمۇ، 
شى، قـارا غهزەپ دېـگهن یىرتقۇچتىمـۇ    ئهڭ مۇھىمى ئویغانغان ئاڭنىڭ بولى ... 

  .بولىدۇ
ئۇالر ئاۋۋال مهشھهدكه كىرىپ . ئۇالر پاراڭلىشىپ بازارغىمۇ كېلىپ قالدى    

. ھهزرەت ســۇلتان جامهســىنى، ســۇلتان ســۇتۇق قهبرىــسىنى زىیــارەت قىلــدى  
ــۇپ قالغانىــدى    ــایىن بول ــت چۈشــكه ت ــارىتى ئاخىرالشــقاندا ۋاق . ئۇالرنىــڭ زىی

ــ ــدىن  بىــردەم ئایلىنىــشىنى تهكلىــپ قىلــدى  نىزامىــددىن غىزالىنى .  پ ئان
  .ئىككىسى یهنه ساي بویىدىكى بازارغا كهلدى

شهرقنىڭ جىمى بازارلىرىدىكىگه ئوخشاش ئاتۇش بازىرىمۇ ئۆزگىچه مىللي 
ئاالھىــدىلىككه ئىــگه مهھــسۇالتالر، چهتــئهل مــاللىرى، جۇڭگــو تــاۋارلىرى،       

ولۇپ، سېتىقچىالر دۇنیادىكى   خوتهننىڭ یىپهك توقۇلمىلىرى بىلهن تولغان ب     
  .جىمى یاخشى سۈپهتلهر بىلهن ئۆز مېلىنى ماختاپ چوقان سېلىپ تۇراتتى

 - مىـغ بـازاردا پـات   -مىـغ . بازاردا ئومۇمىي تهرتىپسىزلىك ھۆكۈم سـۈرەتتى     
ــوالتتى   ــۇچراتقىلى بـ ــشىۋاتقانالرنى ئـ ــاتال جىدەللىـ ــشه  . پـ ــازارلىقالر ھهمىـ بـ

 یېقىنـدىن كهلگهنلهرنـى بـوزەك       -اقئۇششۇقلۇق، جىـدەلخورلۇق بىـلهن یىـر      
ــشاتتى  ــشقا تىرى ــرى    . قىلى ــر یې ــلهن بى ــازارلىق بى ــۇ ب ســىرتتىن كهلگهنلهرم

 -چۈنكى ھهممه ئادەم ئۇالرنىـڭ خـۇي      . سوگىشىپ كېتىشتىن ھهزەر ئهیلهیتى   
بۇدۇشقاقالرنى یاماشتۇرىۋالغاندىن كۆرە، سـېنىڭ راسـت    ”پهیلىنى بىلگهچكه   

بهشكېرەم، پهیـزاۋات قاتـارلىق    . ئویلىشاتتىدەپ  “ دەپ قۇتۇلغىنىم یاخشىراق  
یېراق جایالردىن ئهمهس، ئاتۇش تهۋەلىكىدىكى باشقا كهنـتلهردىن بىـر نهرسـه        
ــېتىش        ــویىچه س ــى ب ــۆز ئهرك ــى ئ ــارىلهرنىڭمۇ مېلىن ــگهن بىچ ــاتقىلى كهل س
ــۇپ ئهرزان      ــلهن ئۇرۇشـ ــشهملىك بىـ ــازارلىقالر بىـ ــدى، بـ ــانىیىتى یۇقىـ ئىمكـ

. ئۇالر قارشى تهرەپ مهندىن قورقتى دەپ ئویالتتى. ىئېلىۋېلىپ ئۆزلىرى ساتاتت
گویا ئهڭ یاۋۇز دۈشمىنىنى یېڭىۋالغاندەك غهلبه ئىپتىخارى بىـلهن گـۈكىرەپ         
كېتهتتى،  بۇ كىـشىلهرنىڭ نـادانلىقى، ئاڭـسىزلىقى ئـۆزلىرى ئۇرىـشىۋاتقان،             
ئۇرۋاتقان كىشىلهرنىڭ یهنىال بىردەریانىڭ سۈیىنى ئىچىدىغان قېرىنداشلىرى 

یـــۇرتالر ئـــارا ئۆچمهنلىـــك، .  ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــشكه  ئىمكـــان بهرمهیتـــى
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ئىشهنمهسلىك چوڭقۇر  یىلتىز تارتىپ كهتكهن بولـۇپ، بۇنـداق ئۆچمهنلىـك             
ــمهنلىرىنى      ــى دۈشـ ــڭ ھهقىقـ ــلهپ، ئۇالرنىـ ــدىنى پهردىـ ــۆز ئالـ ــڭ  كـ ئۇالرنىـ

ــدىغان  . تونىۋېلىــشقا كاشــىال بــوالتتى خهلقنىــڭ ئىناقــسىز بولىــشىنى خاالی
:  الردىن  تولىمۇ ئۈنۈملۈك پایدىلىناتتى“ ئۇششۇق نوچى”كۈمرانالر بۇنداق ھۆ

 دەیـگه سـاالتتى،   -بۇ ئىناقلىقنى بۇزغۇچى قـورالنى قوغـدایتى، ئاسـرایتى، دەي       
ھهر قانداق یولسىزلىق قىلسىمۇ ئۇالرغا . شۇالردىن گۇناھ ئۆتسىمۇ سورىمایتى

ــۇالردىن ھهزەر  ــاھ قویۇلمىغاچقــا باشــقىالرنىڭ ئ  ئهیلىــمهي ئىالجــى یــوق  گۇن
  ...ئىدى

 كهچكهنلهرگه قـاراپ بىـر   -بازارنىڭ بىر دوقمۇشىدا راخمان ئاشىق ئۆتكهن    
  :ئوڭدىن، بىر سولدىن سۆزلهۋاتاتتى

 ھهر قایسىڭنى مۇشۇنچىلىك ئادەم قىلىپ قویدۇم، بولمىسا نېنىڭنى   —
مهن كىـم؟  ! ئهمدى مېنى كۆزۈڭگه ئىلىشمهیـسهن ! تېپىپ  یىیىشهلمهیسهن 

ھهربىر یۇرتتىن یهتتىدىن ئادەم بوغۇزغا سۇغا چىقىڭالر،  ! مهڭنىڭ ئاتىسى ھهم
قېنـى شـۇ چاغـدا سـۇ دەپ بېقىـشه، كهتـمهن بىـلهن        ! چىقمىغانالرغا سۇ یـوق   

  !...سالىمهن
ئاتۇشنىڭ بازىرى ئـانچه چـوڭ ئهمهس،  بىردەمـدىال بىـر چېـتىگه بېرىـپ                 

پ قالىـدىغان بازارچـاق     قالىدىغان، بۇ كىچىككىنه بازار بىرال چۆرگىلىسه تـۈگه       
 -قاقاس ساي بویدا بولغاچقـا توپـا      .  بىلىشلهر ئۇچراپ تۇراتتى   -بولغاچقا تونۇش 

. چاڭ توزۇپ تۇرغاندىن  تاشقىرى، ئاۋازالرمۇ مۇھىت تهرىپىدىن شـۇمۇرۈلمهیتى  
.  بىرىگه  قوشۇلۇپ كهتـكهن ئومـۇمىي شـاۋقۇن ئۇزاقالرغـا كېتهتتـى       -شۇڭا بىر 

ىڭ ئاۋازى بىلهن دوپپا بازىرىدىكىلهرنىڭ توۋالشلىرى  یىپ بازىرىدىكى ئایالالرن
بىرىكىپ كهتسه،  ناۋاي بىلهن سامسىپهزنىڭ ئـاۋازىمۇ بىـر كىـشىنىڭكىدەك            

پهقهت  ئومۇمىي شاۋقۇن ئىچىدە راخمـان ئاشـىقىنىڭ ئـالىجوقى      .ئىشتىلهتتى
  . سۆزلىرى روشهن  بىلىنىپ تۇراتتى

ڭنىــڭ ســېتىۋاتقان  ســایغا شــۇنداق بىــر ســهلهپ كېلىــدۇكى، ھهممه —
قایــسىڭنىڭ كــۈچى  یېتىــدۇ؟ خۇدانىــڭ . نهرســىلىرىڭنى ئېقىتىــپ كېتىــدۇ

ھهر بىـر یـۇرت ماڭـا  تـۆرتتىن ئهركهك بېـرىڭالر، سـۇنى ئـۆزەم              ! ئىشى شۇنداق 
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بهل ”یاقىالپ بېرەي، قانداق دەیسىلهر؟ سـاقىلى بولـسىال ئهركهك بولمایـدۇ،               
ئېتىڭ ”... دەپتىكهن،“ هن خوتۇنباغلىغان بىلهن ئهر ئهمهس، چاچ تارىغان بىل    

ــدىقادىر ئهمهســمۇ؟   ئــاي تۇتۇلمــاس دەپتىمىــز، كــۈن  ... بهكمــۇ چىرایلىــق ئاب
ــۈزلهر قهســت قىاللمــاس دەپتىمىــز   “ ...تۇتۇلمــاس دەپتىمىــز، دامولالمغــا دە ی

دېگهنـدەك، دامولالمنىـڭ غهزىلىنـى       . جىننىڭ گېپىنى قىلسا جىن كېلىـدۇ     
  ... ئۆلىماالر كېلىپ قالدىغۇ؟ خوش تهخسىر،ئوقۇۋاتسام مهیهردىنمۇ مولال ـ

راخمان سۆزلهۋاتقان  تهرەپتىن راست دېگهندەك یهڭدەك یوغان سهللىلهرنى 
یۆگىگهن بىر  نهچچهیلهن ۋە ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن بىرمۇنچه سالىكالر ھهزرەت       

ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى  بهسـتلىك،     . سۇلتان جامهسى تهرەپكه قاراپ كېلىۋاتاتتى    
قاللىق، كۆزلىرىـدە قېرىالرغـا خـاس بولمىغـان ئۆتكـۈر نـۇر چاقنـاپ               قویۇق سا 

ئۇنىــڭ ئــۆزىنى تۇتۇشــلىرىدا،   . تۇرغــان بىرســى ســاالپهت بىــلهن كېلهتتــى    
ــا       ــان، تۇغم ــوڭ بولغ ــارزۇلۇق چ ــۇق، پهقهت ئ ــل مهغرۇرل ــر خى ــلىرىدا بى قاراش

ا ئۇنىڭ یېنىد.  ھۆكۈمرانالردىال بولىدىغان خۇسۇسىیهتلهر ئىپادىلىنىپ تۇراتتى
ــانچه ــسا    -ئ ــورنىنى تاپ ــدىغانلىقى، ئ ــدىن كېلى ــامهتچىلىك قولى ــۇنچه خوش  م

كاتىۋاللىقنىمۇ ۋایىغا یهتكۈزۈپ قىالالیدىغانلىقى بىلىنىپ تۇرغـان یهنه بىـر          
  .ھۆرمهتلىك شهخىس كېلهتتى

ــدەك      ــزى بولغان ــا ھې ــسىز بالىغ ــچه كهپ ــۈپ كهتكى ــۇالر ئۆت ــددىن ئ نىزامى
تىگىـرەك سـۈرۈلۈپ قـول بـاغالپ     ئىنىسىنىڭ یېڭىـدىن تارتىـپ یولنىـڭ چې      

ئـۇالر ئۆتـۈپ  كهتكهنـدىن كېـیىن تهۋپىـق          .  ئېھتىرام بىـلهن تـۇردى     -ھۆرمهت
  :تهخىرسىز سورىدى

   كىملهر ئۇ؟—
ــۇنى یهنه     — ــاجىم، ئ ــازى ھابۇلھ ــدىغىنى ق ــاپ تۇرى ــۆزى چاقن ــابۇل ” ك ھ
مۇ دېیىشىدۇ، بۇنـدىن باشـقىمۇ بىرمـۇنچه لهقهملىـرى بـارىكهن، شـۇ             “شهیتان

دېـگهن  » لهقهمنـى خىزىـر قویىـدۇ   « بىكار قویۇلمىغان بولسا كېرەك،    لهقهملهر
ــار ئهمهســمۇ ــاي «. گهپ ب ــابۇل خىت ــاخور«، »ھ ــدەك؛ ئۇنىــڭ  » ھــابۇل زىن دېگهن

قېشىدىكى كهنجى قازاخۇنۇم، ئارقىسىدىكىلهر ئۇالرنىڭ ئىخالسمهنلىرى، ئۇالر 
 دېــدى  —نامــاز  ئهســىرنى ئوقــۇش ئۈچــۈن مهســچىتكه ماڭــدىغۇ دەیــمهن،       
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  .زامىددىننى
  . ئهركه ئۈگهنگهن ئادەملىكى مانا مهن  دەپ تۇرىدۇ—
 شۇنداقراق،  ئۇ ئاغزىدىن چىققان سـۆزنى راسـت قىلىـشقا ئۈگىنىـپ            —

 بولمىسا — نىزامىددىن سهل جىم تۇرغاندىن كېیىن، —قالغان، تهرسا ئادەم، 
  . دېدى—بىزمۇ ناماز ئهسىرنى ئهسسۇلتۇنۇمدا ئوقۇۋالىمایلىمۇ 

  .الرنىڭ ئارقىسىدىنال جامهگه قاراپ ماڭدىئۇالر قازى
 ئۆلۈماالر مىھراپ تهرەپته بولغاچقا تهۋپىق ئۇالرنى  -نامازدا ھۆرمهتلىك قازى

قایتىپ چىققاندىن كېیىن چاقنـاپ تۇرغـان ھهرىكهتچـان كـۆزلهر           . كۆرەلمىدى
بـۇ چاغـدا   . بىلهن مۇرەككهپ ئىپادىلىك كـۆزلهرنى یهنه بىـر قېـتىم ئـۇچراتتى          

مهمتىلـى  . ىم كهنجى قازاخۇنۇمنى باشالپ ئۆیى تهرەپـكه ماڭغانىـدى        ھابۇلھاج
ــا       ــوختى زۇنۇنغ ــشىلهرنىڭ پهقهت ت ــۇتهكهببىر كى ــرۇر   ۋە م ــۇ مهغ ــدى ب ئهپهن

  .ئىلتىپات بىلهن ساالم قىلغانلىقىنى كۆرۈپ تۇردى
  

2 
  

كىچىككىنه ئاتۇشتا تهۋپىقنىڭ پهیدا بولىـشىدەك یېڭىلىـق بىردەمـدىال      
كۈتۈلگىنىـدەك، ئۇنىـڭ ئېلىـپ كهلـگهن        . ىچه پۇر كهتتـى    پۇشقاقالرغ -بۇلۇڭ

یېڭىلىقلىرى ھهممىگه قىزىققۇچى، یېڭىلققا ئهڭ ئاسان مایىـل بولىـدىغان        
یاشـــالر ئارىـــسىدا قىـــزىقىش، یېقىنلىـــشىش تۇیغۇســـى ئویغاتقـــان بولـــسا،  

  .بىرمۇنچىالردا گۇمان، شۈبھه، ھهتتا دۈشمهنلىك پهیدا قىلىشقىمۇ ئۈلگۈردى
 ـ كېچىكى، چېچـى ھهققىـدە مـۇالھىزىلهر بـاراتتى؛ ئۇنىـڭ       ئۇنىڭ كىیىم

ــا      ــدىكى پهرەزلهر ئوتتۇرىغ ــالى ھهققى ــۇش ئىھتىم ــكهن بول ــۇپ كهت ــۇرتهد بول م
قویۇلۇش بىلهن، ئارقىدىن چاال ئاڭلىغان بىرەسىنىڭ گهپ توشۇشى ئارقىسىدا 
ئۇنى ئاللىقاچان مۇرتهد بولۇپ بولغـانمىش دېـگهن گهپـكه ئایلىنىـپ ئهتراپقـا              

لېكىن، قانداقال بولمىسۇن ھازىرچه ئۇ ھېچكىمنىڭ بىرەر مهنپهئهتىگه . رىدىتا
زىیان سالمىغىنى ئهمهلىیهت بولغاچقا، یامان كۆرۈش، دۈشمهنلىك تۇیغۇلىرى 

  .كونكىرىت تۈس ئالمىغان، پهقهت قىزىقىش ئۈستۈنلۈكته ئىدى
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ــاۋاغ بهرگىلــــى، یېڭــــى    ــازار ئهتىــــسى ئوڭــــۇرۇقتىكى مهدرىــــسكه ســ بــ
بۇ كۈنى یاشالر بىلهن شـۇ  . لىرىنى ئالغىلى بارىدىغانالر كۆپ بوالتتى   تاپشۇرۇق

یهردە ئۇچراشـماقچى بولغـان تهۋپىـق، ئاكىـسىدىن مهدرىـس ھهققىـدە ئـانچه ـ          
  .مۇنچه ئاخبارات ئىگىلهپمۇ باقتى

 ســــىزنىڭچه مـــــالتۇداجى، ئىمىنھـــــاجىالر قانـــــداقراق ئـــــادەملهر؟  —
ىنمۇ؟ تهقۋادارالردىنمـــۇ یـــاكى ســـوپىالردىنمۇ؟ یـــا بولمىـــسا ھهشـــهمهتچىلهرد

  رىیاكارالردىنمۇ؟
شــه .  ئۇكــا ئىككىــسى خېلــى یامــان ئهمهس ئــادەملهر- مېــنىڭچه ئاكــا—

ــادەملهر   ــان ئ ــچه   . كــۆرگهن، چهتكىمــۇ چىقق ــر نهچ ــدۇقادىر داموللىنىــڭ بى ئاب
مهدرىسنىمۇ یاشالر ئىلىم  . كىتىپىنى ئاشۇالر پۇل چىقىرىپ قازاندا باستۇردى     

  .رغان ـ دەئالسۇن دەپ سالدۇ
دېـمهك  .  ئهمىسه، ئۇالرنى تهرەققىیـپهرۋەرلهردىن دېیىـشكه بولىـدىكهن       —

ــهنت،    ــسان بهش پىرس ــد توق ــى     —ئۈمى ــر نېمىن ــۇرۇپ بى ــهل ت ــى س  مهمتىل
 رەنجىمهیسىز، ئاكا، ئىشلىرىڭىزغا قارىشىپ —ئویالۋاتقاندەك قىلىپ ئاندىن، 

  .بېرەلمهیۋاتىمهن، بۈگۈن بهلكىم كهچرەك كېلهرمهن دېدى
 نـــېمه دەیـــسهنۇي؟ ئۈمىـــد توقـــسهن بهش پىرســـهنت، دەیـــسهن، كهچ  —

  كېلىمهن دەیسهن، نهگه بارماقچىسهن؟
ــلهن    — ــسته ئاتۇشــنىڭ تهلهبه یاشــلىرى بى ــۇرۇقتىكى مهدرى  بۈگــۈن ئوڭ

ئۇچراشماقچىدۇق، بىر بېرىـپ، جاھاننىـڭ رەپتـایىنى دەڭـسهپ كـۆرەي، نـېمه              
 تهۋپىـق  —اقـاي دەیـمهن،     قىلىمهن، نېمىلهر قىلغىلى بولىـدۇ، مـۆلچهرلهپ ب       

  .شۇنداق دەپ، چۈشكه یېقىن ئۆیدىن چىقتى
غهرپ تهرەپتىن شـهرققه  سـۇزۇلغان یـول مهدرىـس ھویلىـسىنىڭ جهنـۇبى        

ئاشـۇ یـول بىـلهن    . تېمى ۋە شىمالى تېمىنـى یـاقىالپ یهنه شـهرققه كېتهتتـى          
یانـداش غهرپـتىن شـهرققه ئاقىـدىغان ئۆسـتهڭ ئـۇدۇل مهدرىـس دەۋازىـسىنىڭ         

غهرپ تهرەپكه  .  تهرىپىدىكى سۇڭگۇچتىن ئۆتۈپ قورا ئىچىگه كىرەتتى      شىمالى
قـاراپ تۇرىـدىغان دەرۋازىـدىن كىرگهنــدە ئـوڭ تهرەپـته ھهشـهمهتلىك جــامه قهد       

جامهنىڭ رىشاتكا بىلهن ئایرىپ قویۇلغان ھویلىسى مهدرىس . كۆتۈرۈپ تۇراتتى
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 شـىمالغا  —قوراسى ئىچىدە بولۇپ جامهنىڭ دەرۋازىـسى مهدرىـس ھویلىـسىدا       
ســول تهرەپــته تالىپالرنىــڭ ھوجرىــسى بولــۇپ دەرۋازا تۈۋىــدىن  . قــاراپ تــۇراتتى

شىمالى تامغىچه بهش ئېغىر  شىمالى تـامنى بـویالپ ئوقۇتـۇش بىناسـىغىچه         
یول بویىدىن ئایرىلىپ . ئون ئېغىز جهمئىي ئون بهش ئېغىزلىق ھوجرا بارىدى

كىنى بـویالپ جهنۇپقـا   كىرگهن ئۆستهڭ جامهنىـڭ  شـهرق تهرىپىـدىكى رىـشات     
ئۆستهڭنىڭ ھـویال ئىچىـدە     . بۇرۇلۇپ مهدرىس ھویلىسىدىن چىقىپ كېتهتتى    

جهنۇپقا بۇرالغان دوقمۇشدىن تاتىپ مهدرىس مهیداننىڭ ئوتتۇرىسىغىچه چوڭ     
“ لـــا”ھویلىنىڭ شهرق تهرىپىدە ئوقۇتۇش بىناسى بولۇپ بۇ بىنا . كۆل بارىدى

ھـوجرىالر بىـلهن ئوقۇتـۇش    . قاراپ تۇراتتى مهیدانغا —شهكلىدە غهرپ تهرەپكه   
بىناسىنىڭ ئارىلىقىغا یهنه بىر كىچىـك دەرۋازا جایالشـتۇرۇلغانىدى ئوقۇتـۇش        

، ئىككى ئىشخانا، بىر ئامبار، ئىككى )قوش دەرىزىلىك(بىناسىدا تۆرت سىنىپ 
  .داالن ئۆي بولۇپ بىنانىڭ ئالدى تهرىپى نهقىشلىك پىشایۋان ئىدى

هدرىـسنىڭ ھهمـمه یېرىنـى كـۆزدىن كهچـۈردى كـۆل           مهمتىلى ئهپهندى م  
 ۋاران ۋە ئۇششاق بالىالرنىڭ دەخلىسى تۈپهیلى قۇرۇپ -بویىدىكى دەرەخلهر مال

  .كهتكهن دەرىزىلهرنىڭ ئهینهكلىرى چېقىۋېتىلگهنىدى
ئۇ ئوبدان كۆرۈپ بولۇپ، كۆل بویىغا كېلىپ سۆگهت سایىـسىدا ئېـسىنى          

بۇالر ئاتۇشنىڭ خهت .  چۇۋالىشىپ چىقتىئېلىپ تۇرغاندا یاشالر دەرسخانىدىن
ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدا   . ـ ساۋادى بار یاشلىرىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكىلىرى ئىدى    

تهۋپىق ئۇالر بىلهن ئامانلىشىپ، . ئۇستازى مولالئېزىز دامولالممۇ چىقىۋاتاتتى
تونـۇش بولمىغــانالر بىـلهن ئۆزئــارا تونۇشـقاندىن كېــیىن، دامـولالم قایتىــشقا     

  . زەت سورىدىئىجا
 دامولالم، دەرس تۈگىمىگهن بولسا مهن ماالل قىلىپ قویمىغاندىمهن؟ —

  . دېدى تهۋپىق مۇالیىملىق بىلهن—
ــدى، دەرس    — ــدىم، دەرس تۈگى ــشىۋېرىڭ، ئهپهن ــاالل پاراڭلى ــسۇ، بىم  یوغ

دېگىدەك نېمه ئىش دەیسىز؟ شۇ، تاپشۇرۇقنى ئاڭالیمهن، یېڭىسىنى بېرىمهن 
 - دەرس بهرگىدەك ئهھۋالىم یوق، بالىالر ئۆزىمۇ یېڭى    شۇ، ئىش جىق، سىجىل   

یېڭى ئىلىم تهلهپ قىلىدىغان بولغان بالال بولغاچقا، مهندە بۇالرنىڭ تهلىپىگه 
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ــا شــۇنداق   ــوق، مان ــسا،   . الیىــق بىــر گهپ ی ــا ئىجــازەت بول خــوش ئهمىــسه، ماڭ
  . دېدى دامولالم—سىلهرگىمۇ دەخلى بولماي، ئهمىسه، 

م كهتكهنـدىن كېـیىن تهۋپىـق سـىنىپنىڭ ئىچىنـى         مولال ئېزىز دامـولال   
ئۇالر بىلهن بىلله دەرسـخانىغا كىـردى ۋە     . كۆرۈپ بېقىش نىیىتىنى بىلدۈردى   

 یورۇق بولغاچقا تۈزۈت تهكهللۇپالرغا ئورۇن - خۇلقى ئوچۇق-تهۋپىقنىڭ مىجهز
  .قالمایدىغان بولغاچقا، تېزال پاراڭلىرى قىزىپ كهتتى

ئۇنـدىن  .  بىلهن ئابـدىراھمانمۇ كهلگهنىـدى     بۈگۈن دوستلىرىنىڭ دەۋىتى  
ــدىغوپۇر قۇنــاجى، بىــر نهۋرە ئىنىلىــرى    باشــقا تېجهنــدىن ئهمهت مهخــسۇم، ئاب
ــارى،     ــت ق ــارى، ئابلىمى ــۇھهممهت ق ــددىن، شــورۇقتىن م ســهیپىددىن، لىۋاھى

  .كېلىشكهنىدى... سابىتالر، سۇنتاغدىن ئىككى مۇھهممهت قارى،
یاشـالر بولـسا    . ر كـۆڭلىگه پـۈكهتتى    تهۋپىق بۇ سـۆھبهتلهردىن نېمىنىـدۇ     
یاشــالر ئۇنىــڭ رەســمىیهتچىلىككه . پۈتــۈنلهي ئۇنىڭغــا ئهســىر بولغــان ئىــدى

ئایالنغان قۇرۇق تهكهللۇپالرنى قىلماسلىقى، سۈنئىیلىكتىن خالى بىر خىل 
چىن یېقىنلىـق بىـلهن توغرىـدىن تـوغرى ھهمـدە دوسـتانه مۇئامىلىـسىدىن           

ــشتى  ــك ھىــس قىلى ــال  . یېنىكلى ــۇ ھ ــلىرىنى  ب ــڭ قورۇنۇش ــمه ئادەمنى ھهم
ئـۇ مۇشـۇ   . تارقىتىۋېتىپ، نېمه بولسا شـۇنى دەلهیـدىغان كهیپىیـات یارىتـاتتى        

سورۇندىال مۇھهممهت قارى ئىسىملىك یىگىتتىن ئۈچى بارلىقىنى بىلگىنىدە 
  .یاشالرنى كۈلدۈرۈپ كۆڭۈللۈك چاخچاقالرنى قىلدى

تمهسـلىكنىڭ ئوبـدان    بىز تېـز پۇرسـهتتىال ئـۈچىڭالرنى ئارىالشتۇرىۋە        —
  . دېدى ئۇ—چارىسىنى تاپىمىز، 

 ئۇ یاشالرغا ھهم چهتئهللهردىكى تهرەققىیاتالر توغرىسىدا سـۆزلهپ بهرسـه،           
ھهم یاشالرنىڭ روھى دۇنیاسىنى ئىگىلهپ، ئۇالرنىڭ ئارزۇ ـ ئارمانلىرى بىـلهن   

  .تونۇشۇپ چىقىشقا مۇۋەپپهق بولدى
 ئاڭلىغـان ئاجایىــپ غارایىــپ  بـۇ ســورۇندىن تارقىغانـدىن كېــیىن یاشــالر  

یېڭىلىقالر ھهققىـدە ھهرقایـسى یـۇرتالردا كىـشىلهرگه سـۆزلهپ بهرگهنلىرىـدە             
  .ئۆزلىرىنىڭ قىزىقىش ۋە ئىخالسىنى یوشۇرالمىدى

ــان    ــۇچىلىرى بولغـ ــسنىڭ قۇرغـ ــپ، مهدرىـ ــالردىن ئایرىلىـ تهۋپىـــق یاشـ
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تىـدە   ئـۇكىالر بىـلهن تونۇشـۇپ قویـۇش نىیى         -مولالتۇداجى، ئېمىنھـاجى ئاكـا    
  .ئۇالرنى ئىزدەپ كهتتى

  
3  

  
 یىگانه بولغاچقا، كهچقۇرۇنلىرى، دوستلىرى ۋە -سابىت بویتاق ھهم یهككه

 قۇلۇمالر ئۇنىـڭ ئـۆیىگه كىرىـپ تـۈن یېـرىمىگىچه ئولتۇرشـۇپ         -باشقا قوشنا 
  .سابىت كىرگهنلهرگه چۆچهك، جهڭنامىلهرنى ئوقۇپ بېرەتتى. كېتىشهتتى

ئاندىن قولىغا بىر . پ ئازراق غىزاالندىسابىت ئوڭۇرۇقتىن قایتىپ كېلى   
پارچه كىتاب ئېلىپ تۇراتتى، مۇھهممهد قارى بىلهن ئابلىمىـت قـارى كېرىـپ       

ئۇالر سابىتنى مهشۇقى ھهققىدە گهپ قىلشقا قىستاپ، چېقىشىپ . كېلىشتى
بىـردەم ئولتــۇراتتى، ســابىتنىڭ قوشــنىلىرىدىن ئهبهیــدۇلال ئــوغلى ئــابلهقنى  

ئـابلهق سـهككىز یاشـالردا بولـۇپ، ئانىـسى ئـۆگهي       . یېتىلهپ كىرىـپ كهلـدى    
دەپ “تـاز ”ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه تهڭتۇشـلىرىمۇ       . بولغاچقا ھامان یىغالپال یۈرەتتى   

بۇلتۇر سابىت بوستاندىن قایتىپ كېلىپ، بـۇ ئۆیـدە تۇرۇشـقا     . ئارام بهرمهیتتى 
بىچـارە یېـتىم    . باشلىغاندىن كېیىن، ئـابلهق ئۇنىڭغـا ئۈگىنىـپ قالغانىـدى         

ــۇل ــق، ئهركىلىتىــشكه   ئوغ ــاڭالیتى ۋە مۇالیىملى  ســابىتتىنال یاخــشى گهپ ئ
سابىتمۇ یالغۇزلىقىغا ئۇنى ھهمرا دەپ بىلىپ ئۇنىڭغا ئاكىالرچه        . ئېرىشهتتى

شۇڭالشقىمۇ ئابلهق دادىسى سىرىتتكى ئوقهتلىرىـدىن   . غهمخورلۇق قىالتتى 
  .دەپ تۇرىۋاالتتى“ سابىتكامنىڭ ئۆیىگه كىرەیلى”قایتىپ كهلسىال 

ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن سابىتنىڭ كىچىك ئۈلپهتلىرىدىن ئهكبهر كىرىـپ   
ئۇ سابىتتىن باشقا . ئۇ ئون نهچچه یاشالردىكى ناھایىتى شوخ باال ئىدى. كهلدى

  .ھېچ ئادەمدىن تهپ تارتمایتتى
ئۇالرنىڭ كىرىشى بىلهن یاشالرنىڭ چاقچىقى ئۈزۈلۈپ، بىردەم ھهممىسى 

  .بالىالر بىلهن چېقىشتى
 —ڭنــامىلهردىن بىــرەر كهلىــمه ئاڭلىــساق بولمــامتى، یىگىــتلهر،  جه—

  .دېدى ئهبهیدۇلال
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 دېــدى — یهنه ئاڭلىــسىڭىز یهنه شــۇ، چۆچهكنىــڭ گېپىنــى قىلماڭــا  —
 ســابىت ئۆزىنىــڭ ئاشــىقلىق تــارىخىنى ســۆزلهپ بهرســه —مــۇھهممهد قــارى، 

  .یاخشىراقمىكىن دەیمهن
ــدى     ــقىنا كۈلۈمــسىرەپ قوی ــاۋابهن سۇس ــابىت ج ــڭ ئۇچىمــۇ  ب. س ۇرنىنى

یانچۇقىــدا غـاڭزىنى ســىقىمىدا تۇتۇشــتىن  تهرلىگهنـدەك قىلــدى، بىـر قــولى    
ــردى   . بوشــىمایتى ــتلهردىن یهنه بىــر قانچىــسى كى ــۇ چاغــدا تهڭتــۇش یىگى . ب

ئۇالرنىڭ كىرىشى بىـلهن مـۇھهممهد قارىنىـڭ سـابىتقا قارىتلغـان چـاقچىقى           
ن ئېـسهنلىك سـوراش،   ئۇنتۇلۇپ، یېڭى كىرگهنلهر بىلهن بىـر قـانچه ئېغىـزدى       

  . چاقچاقلىشىش بىلهن بولۇشتى
ئــاخىردا ئــۇالر دىققىتىنــى بۈگــۈنكى ئوڭۇرۇقتــا ئــاڭالپ كهلــگهن چهتــئهل  

بۇ مهۋزۇدىكى پاراڭنىڭ قىزىقلىقى ئـاۋۇ      . یېڭىلىقلىرى ئۈستىگه ئاغدۇرۇشتى  
كۈنى ئابلىمىـت قـارىالر بویـامهتكه بېرىـپ كهلـگهن ئاخـشامدىمۇ بىلىـنگهن              

همدى بۇ ھهقتىكى پاراڭالرنى ئاڭلىغانالر ئۈچ بولۇشتى، شۇنىڭ       بۈگۈن ئ . ئىدى
بىــــلهن ئهبهیــــدۇلال، دىھقــــان یىگىــــتلهر ۋە ئهكبهرلهرنىــــڭ قىزىقىــــشىنى 
قوزغىغاندىن تاشقىرى ئۆزلىرىنىـڭ خۇمـارى ئۈچۈنمـۇ ئـۇالر بـۇ تېمىـدا پـاراڭ                 

ئابلىمىت قارى مهمتىلى ئهپهندىنىڭ نامىنى ھۆرمهت بىلهن تىلغا . قوزغاشتى
  :ئېلىپ
 مهمتىلى ئهپهندى قـالتىس كىـشىكهن جۇمـا، ئهگهر  پۇرسـهت بولـۇپال                —

قالـسا ئاكامغــا دەپ ئـۇنى ئــۆیگه تهكىلىـپ قىلىــپ، بىـرەر ئاخــشام پــارىڭىنى     
  . دېدى—ئاڭلىمىساق بولمایدۇ، 

بـۇ چاغـدا   .  دەپ سورىدى ئهبهیـدۇلال  — یا؟   - ئۇ كىشى قىزىقچىمىكهن   —
  .شلىغانىدىئابلهق ئۇنىڭ قۇچىدا مۈگدەشكه با

ــدىكهن،  — ــسىمۇ بولىـ ــارى،  — قىزىقچـــى دېـ ــت قـ ــدى ئابلىمىـ  — دېـ
دانىشمهن دېـسىمۇ بولىـدىكهن، ئىـشقىلىپ ئـۇ ئادەمنىـڭ پـارىڭىنى ئـاڭالپ            

ئـۆزى شـۇنداق ئوچـۇق، گهپلىـرى        . قالغان ئادەم یىراق كېتهلمهیال قالىدىكهن    
  .قىزىق ھهم ئورۇنلۇق

  بهردىمۇ؟ ئاڭلىغانلىرىنى سۆزلهپ - ئۇ چهتته كۆرگهن—
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 دېـدى   — نىمىسىنى ئېیتىسهن، یېرىم كۈن دېگۈدەك پاراڭالشـتۇق،         —
 ① ئۇنىڭ گېپىدىن قارىغاندا ئۇچاق—مۇھهممهد قارى سهل كۆرەڭلىك بىلهن، 

دەیـــدىغان بىـــر نـــېمه بولىـــدىكهن، ئـــۆزىنى تۆمـــۈردىن یاســـىغان، ئىچىـــدە   
پ ئــۇ  یىگىـرمه ئــادەمنى ئېلىـ  -، بولىـدىكهن، ئــون ②ئولتۇرىـدىغان كوســلىرى 

چاالیدىكهن، بىر ئادەم ئۇنى ھهیدەپ خاھلىسا یۇقىرى، خاھلىسا تۆۋەن قىلىپ         
ئىلگىــرى ئهنجانغــا بارغــانالر دەپ كهلــسه ئــشهنمهپتىكهنمىز، . باشــقۇرىدىكهن

  .قارىغاندا راست ئوخشایدۇ
 — دېـــدى ئهبهیـــدۇلال،   — یـــا ھهزرەت، خۇدایـــا تـــوۋا دەڭـــال، بـــالال،    —

  اق دەۋاتامدۇ، نېمه؟چۆچهكلهردىكى یاغاچ ئاتنى شۇند
ــابىت،      — ــا س ــسهڭالر مان ــدى، ئشهنمى ــدەكال دې ــت گهپ، مهن دېگهن  راس

ئوقۇغاننىـڭ خاسـىیىتى   . ئۇنىڭدىن باشقىمۇ مۆجىزىلهر ئاز ئهمهس ئوخـشایدۇ     
  .شۇ، دەیدۇ

ــا،   — ــت قارىك ــانالرغۇ، ئابلىمى ــىلهرمۇ ئوقۇغ ــساقاللىق” دەپ — س “ ئاق
  .قىلدى ئهكبهر

نى ئـون   » سوپى ئالال یار  «ېرەك كېلىدۇ؟    ئۇنچىلىك ئوقۇش نېمىگه ك    —
  .یىل یادلىساڭمۇ ئۇچاق پۈتمهیدۇ، دېگىنه

ــادەم ناســاراالرنىڭ ئوقۇشــىنى     — ــۇ ئ ــدۇ؟ ئ ــۇالر نىمىنــى ئوقۇی ــسه ئ  ئهمى
  دەمدىغاندۇ یا؟

  .نى ئوقۇسا كېرەك“ ئىنجىل”—
  نى ئوقۇیدىغان گهپمىكىن؟“ تهۋرات” یا بولمىسا —
 دە، ئۇنىڭ دېیىشىچه پهن ئوقـۇش  -لهر ھهي، سىلهر ھهر نېمه دەۋېرىسى     —

  !كېرەككهن، پهن
  . سابىت ئۆندەرىگهندەك بىر ئېغىز غۇدۇڭشۇپ قویدى—!  پهن؟—
   پهن؟ بىزنى كىم پهن ئوقۇتىدۇ؟ ئۇچاق یاساشنى كىم ئۈگىتىدۇ؟—

                                            
  . ئا— ئایروپالن، —) uçak —تۈركچه  (—ئۇچاق   ①
  . ئا— ئورۇندۇق، —كوسا     ②
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   مهمتىلى ئهپهندى بىلهمدىكهن ـ یا؟—
ئۇ . ندۇ ئۇ ئادەم بىلمهیدىغان نېمه یوقتهك، ئۈگىنىپ كهلسىمۇ كهلگه        —

  .بهك ئهقىللىق ئادەمدەك قىلىدۇ
ــدى ــوئالى بهك  . ئـــۇالر داۋام قىلـ ــنىالرنىڭ سـ ــارلىق قوشـ ــدۇلال قاتـ ئهبهیـ

كۆپىیىپ كهتكهچكه، ئاۋۇ ئىككهیلهن  ئاڭلىغانلىرىنى بىر باشـتىن سـۆزلهپ            
. مــۇھهممهد قــارى ســوئال بىــلهن  ئایدىڭالشــتۇرۇپ تــۇردى. بېرىـشكه باشــلدى 
ئۇنىڭ خیالى ئۇچاق یاسایدىغان پهننى    . تۇراتتى جىت ئول  -سابىت بولسا جىم  

  .ئۈگىنىۋېلىش بىلهن قاناتلىنىپ كهتكهنىدى
ــولىمهن   — ــاگىرت ب ــتىغا ش ــایدىغان ئۇس ــاق یاس ــا دەپ ئۇچ .  مهن دادامغ

 قاق، جىگدىلهرنى -ئاندىن ئۆگزە بویى ئۇچۇپ، ئۆگزىلهرگه یېیىپ قویغان گۈله
ئۇ چـوڭالر ئالدىـدا بىـر    . هر دېدى كهپسىز ئهكب—سېرىپ سۈرۈپۈرۈپ ماڭىمهن،  

ــۇراتتى  مــۇھهممهد قــارى ئاڭلىغانلىرىنىــڭ  . كىــشىلىك گهپ یورغىلىتىــپ ت
ھهممىسىگه سۆھبهداشالرنىمۇ ئورتاق قىلىش ئۈچۈن، مۆجىزىلهر ھهققىدىكى 

  :ھىكایىنى داۋام قىالتتى
 بىر ئۆیدەك، بىر ئۆیدىنمۇ چوڭراق تۆمۈرچاقلىق ھارۋىالر بولىـدىكهن،       —

ــارۋى  ــداق ھ ــۇزبۇن ــر -الردىن ئوتت ــى بى ــۆرەپ  - قىرىقن ــرىگه چېتىۋېلىــپ س  بى
 ئـۈچ  —ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بىزنىـڭ شـورۇق       . ماڭىدىغان یهنه بىر نېمه بـارىكهن     

یۇرتنىـڭ پۈتـۈن ئۆیۋاقىـسىنى ئـادەملىرى بىـلهن قوشـۇپ یـۈكلهپ مـاڭغىلى         
  .بولىدىكهن

نىمىنىــڭ كــۈچى یېتىــدۇ ئۇنىڭغــا؟ بــۇ بىــر چــۆچهك   !  تــوۋا قىلــدىم—
  .ئوخشایدۇ

  ... سۇ قاینىغان چاغدا چىققان ھونىڭ كۈچى بىلهن ماڭىدىكهن—
ــشهنمىدى    ــۇ گهپــكه ھــېچكىم ئى ئهممــا ھهیرانلىقىــدىن داڭقېتىــپ   . ب

قېلىــشتى، ئــۇالر بۇرۇنمــۇ ســودىگهرلهردىن مۇشــۇنىڭغا ئوخــشاپ كېتىــدىغان  
گهپلهرنى ئاڭالیتى، ئهمما ئـۇ چـاغالردا بـۇنى پهقهت بىـر قىزىقچىلىـق ئۈچـۈن            

ئهمدىلىكته بۇنداق گهپلهر .  گهپ بولسا كېرەك دەپ ئۆتكۈزىۋېتهتتىئېیتىلغان
مهسـىلهن ئـۇالر   . كۆپهیگىلى تۇردى، یهنه كېلىپ بهزىلىرى راست چىقىۋاتاتتى  
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ھهققىـدە ئاڭلىغانلىرىـدا ئهنه شـۇنداق ئىـشهنمىگهن، كېـیىن بىـر         “  كوڭكا”
  .قېتىم ماشىنىنى كۆرۈشكهنىدى

ــاز قالىـــد — ئۇنىـــڭ . ىغان ئـــۆیلهر بولـــدىكهن ئاســـمانغا  تاقاشـــقىلى ئـ
  .ئۆگزىسىگه قارىماقچى بولساڭ دوپپاڭ چۈشۈپ كېتىدىكهن

 یاغـاچ  - پـاخ، ئوتـۇن  - نېمه دەیدىغاندۇ، بۇ؟ ئۇنداق ئېگىز ئۆگزىگه شاخ       —
  قویماقچى بولسا قانداق تاتىپ چىقىرىدۇ؟

 بىزمۇ شۇنى سورىدۇق، شهھهرلهردە ئۆگزىگه شاخ باسىدىغان ئىش یوق —
ۇنمـۇ كهتمهیـدىكهن، ئـۆیلهرنى سـۇ بىـلهن ئىـستىدىكهن، ھېلقىـدەك              ئوت. ـ ته 

  .سۇنىڭ ھورى بىلهن
  . ھه، سۆزله، سۆزلهۋەر، بهرىبىر بىز ئىشهنمهیمىز—
 شهھهرنىڭ یوللىرى تۈز ھهم سىلىق، ئهینهكتهك پارقىراپ تۇرىدىكهن،      —

  ...  توزىمایدىكهن-چاڭ
رىڭنىـڭ ئهینـى   پىتكىسىنى ئـۆزەڭ قوشـۇپ دەۋاتامـسهن، ئاڭلىغانلى       ―  

  ئۆزى شۇمۇ؟
ــدىغان     ―  ــۈكلهپ ماڭى ــتىگه ی ــۈن ئۈس ــۇرتنى پۈت ــر ی ــمهن، بى ــۇنى دەی ش

  .نهرسىنىڭ  بارلىقىغا ئىشهنگىلى بوالمدۇ
 بىزمۇ دەسلهپ ئىشهنمىگهن، قانداقال قىلدى، بىـر نىمىـلهر  قىلىـپ          —

ــشهندۈرىۋەتتى،    ــدىنمۇ بهك ئىـ ــى كۆرگهنـ ــارى   —بىزنـ ــت قـ ــدى ئابلىمىـ  دېـ
  .نجىددىیلىك بىله

بىـراق،  بىـر   . مۇھهممهد قارى یهنىال ئىشهنمىگهندەك باش چایقاپ قویدى      
ئهكـبهر  . سـابىت ھهممىنىـڭ ئاغزىغـا قـاراپ جىـم ئولتـۇراتتى           . نېمه دېمىـدى  

  .ئۆزىنىڭ  بالىالرچه ئویىغا كهلگىنىنى دەپ قاتاردىن قالمایتتى
   ئۆینى— دېدى ئهبهیدۇلال،— مهن ھېلىقى ئېگىز ئۆیلهرگه ھهیرانمهن،—

  ئۇنداق ئېگىز سېلىپ نېمه قىلىدۇ؟
 شـهھهرلهردە ئــادەم كـۆپ، یهر قىــس بولغاچقــا ئۆینىـڭ تۆپىــسىگه ئــۆي    —

ــز خهقنىــڭ     ســېلىپ ئاشــۇنداق ئاســمانغا ئاچىقىــپ كېتىــدىكهن، مۇشــۇ بى
قهشقهردىمۇ بهزىلهرنىڭ ئۆگزىلىرىدە ئۆیى .  ته-بالىخانىسىغا ئوخشاش بىر گهپ
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  .بولىدىغۇ، شۇنداق
ىگه بىر ئۆیمۇ سالسۇن،  ئۇنىڭ ئۆگزىسىگه یهنه بىرنىمـۇ  ئۆنىڭ تۆپىس —

  !سالسۇن، سېلىۋەرسه چىقماقتا گهپ بار ـ دە
 چىقمــاي شــوتا قویــۇپ چىقــامتى، ئۆنىــڭ ئىچىــدە - ئۇنىڭغــا چىقىــپ—

  . پهللهمپهي بولىدىكهن
 ئۇنداق ئىگىزگه ھهركۈنى چىقىپ چۈشمهك ئاسان گهپما؟ قویاڭال شۇ           —

بىر ئـۆي دېگهنـدە قۇشـتهك قونـداققا چىقىۋېلىـپ           ! لغانگهپنى، یا راستۇ، یا یا    
 -ئولتۇرىۋەرسه قوساق ئاچمایدىغان گهپما؟ سـۇ ئهكىرمهمـدا؟ ئۇالغالرغـا ھهلهپ      

  ...پهلهپ ئهتكىلى چۈشمهمدا؟
 بىزنى بۇالرنى سـورىمىدى دەمـسهن؟ ئۇالرنىـڭ باقىـدىغان ئـۇالغلىرى          —

ىغان ئىش یوق دەیدۇ، بولمایدىكهن، سۇنى كۆلدىن یا قۇدۇقتىن ئۇسۇپ چىقىد
ئۆینىـــڭ ئاشخانىـــسىدا ســـۇ چۈشـــىدىغان جـــۈمهك بولىـــدىكهن، خـــۇددى       

  ...ساماۋەرنىڭكىدەك، بۇراپ قویسىال چۈشىدىكهن
 ئۇنىڭ ئىچىدە تۈگىمهیدىغان قانداق سۇ باركهن؟ كـۆل بـارمىكهن یـا؟           —

  .كۆل بولسىمۇ تۈگهیدۇ، سۇ یاقىالپ كېلىپ سۇ سالماق كېرەك
.  بولغانــدەك جــاۋاپ بېــرەلمهي دۇدۇقــالپ قالــدىئابلىمىــت قــارى ئوســال

ئۆزىنىڭ قانداقسىگه مۇشۇنداق گهپلهرگه شۇنچه ئاسان ئىـشىنىپ قالغىنىغـا     
ئهمما سۆھبهتداشـلىرى ئۇنىـڭ یاقىـسىنى قویىۋېتىدىغانـدەك         . ھهیران قالدى 

  .ئهمهسىدى
 تاھارەتكه چىقسا قانداق قىلىدۇ؟ یا بولمىـسا شـهلىكتهك ئۆگزىـسىگه      —

  . دېدى ئهبهیدۇلال—هن؟ چىچامدىك
ــپ    — ــلهن ئېقىــ ــۇ بىــ ــدىكهن، ســ ــدە بولىــ ــڭ ئىچىــ ــى ئۆینىــ  خاالســ

  . دەپ ئۈن قاتتى مۇھهممهد قارى—... كېتىۋېرىدىكهن
  ؟!بۇنىسى شهلىكتىنمۇ ئۆتهراقكهنغۇ!  ئوھ—
 پهســكه چۈشــمهكچى بولــسا پهللهمــپهي بىلهنــال چۈشــمهیدىكهن، یهنه  —
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ۇ بىـرنهچچه ئـادەمنى بىـر ئېلىـپ،     دەیدىغان بىرنېمه بـولىمىش، ئـ   ①ئاسانسۆر
كۆزىنى یۇمـۇپ ئـاچقىچه ھـاۋایى       چىقىدىغان یېرىگىچه ئاچىقىپ قویىدىكهن،     

  ...مۇئهللهققه ئاچىقىپ قویىدىكهن
  .  خۇدایا توۋا، بۇمۇ بىر مۆجىزە بولدى، ئهگهر راست بولسا—
 ئهسهنسهر دېگىنىڭ قانداق نىمىكهن؟ ئۇنى ئادەم تاتىـپ چىقىرامـدۇ،    —

   ئۇالغمۇ؟
  . توك دەمدۇ، تاك دېدىمۇ بىر نېمه بىلهن ماڭىدىغان ئوخشایدۇ—
 توك؟ غهلىته بىرنىمىكهن، ئهنجانغـا بارغـانالرمۇ كـۆرۈپ كهپتىكهنغـۇ،            —

ئۇنىڭدا ھهم چىراق یاققىلى بولىدىكهن، ئادەم قىاللمایدىغان ئېغىر ئىشالرنى 
  .شۇغىنىسى ئادەم تۇتسا ئۆلتۈرۈپ قویىدىكهن... قىالالیدىكهن،

 راست، مهن سودىگهرلهردىن ئاڭلىغان، قارىغاندا بۇ راست گهپ ئىكهن ـ —
  !دە

   سابىت، سهن ئىشىنىۋاتامسهن، قانداق؟ نىمىشقا ئۇنچىقمایسهن؟—
مهنما؟ ئىشقىلىپ مهن ئاشۇ ئهپهندى دېگهن ئوقۇشقا قىزىقىـپ     ...  ھه —
 ســابىت توختــاپ —... خــۇدایىم نىــسىپ قىلــسا ئوقۇســام دەیــمهن ... قالــدىم

  .الدىق
ــۇیتتىم،   — ــۇ ئوق ــبهر،   —مهنم ــدى ئهك ــله   —دې ــلهن بىل ــابىتكام بى  س

  .ئوقۇیتتىم ـ دە
شۇنداق ئوقۇش بولۇپ ”ئهمدى ئۇالر سابىتنىڭ گېپىنى چۆرىدىگهن ھالدا  

 -بۇنداق ئوقۇش مۇسۇلمانالرغا دۇرۇس بوالمدۇ“ قالسا ئوقۇش كېرەكمۇ قانداق؟
  . تاالش ـ تارتىشالرنى قىلىشتىدېگهندەك... یوق؟ موللىالر رۇخسهت قىالمدۇ، 

                                            
  . ئا— لېفىت، —) asansör ― ›ئهسلى فىرانسۇزچىدىن ‹تۈركچه (—ئاسانسۆر   ①
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  توققۇزىنچى باب

1  
  

ــت ــپ قالـــدى     -ایـ ــۇ كىرىـ ــۈچىال مـــاي ئېیمـ ــت دېگـ .  ھۇیـ
كهچقۇرۇننىــڭ  مهیــن شــامىلى بۇغــدایلىقتىن ئــۆزىگه خــاس 

كۈندۈزلىرى بولسا ئىسسىقنىڭ   . پۇراقالرنى ئېلىپ كېلهتتى  
  .ىتهپتىدىن ئاق یهرلهر ئۈستىدە ئالۋۇن ۋىلىلداپ كۆرۈنۈشكه باشلىد

بۇ مهزگىل ئىچىدە مهمتىلـى ئهپهنـدى ئاكىـسىنىڭ توسـقىنىغا قارىمـاي          
تاشمهت بىلهن ئىگهمـبهردىگه    .  ئېرىق ئىشلىرىغا قارىشىپ ئۆتكۈزدى    -ئېتىز

ــاقچىلىقنىمۇ قىلــدى  ــاراڭالرنى ســېلىپ بهرگهچ بوی ســاچتراچلىق . قىزىــق پ
ــاچلىرىنى    ــڭ ۋە نىمكارالرنىــڭ چ ــدىكى بالىالرنى ــۈنىرىنى كۆرســىتىپ ئۆی  ھ

بىراق ئـۇ ئـاخىرىقى ھېـسابتا ئۆزىنىـڭ زېرىكىۋاتقـانلىقىنى          . ئېلىپمۇ قویدى 
 پۇرات ئىش بىلهن ئۆمۈرنى - چۈششهك، پارچه-ھهر خىل ئۇششاق. ھېس قىلدى

بىـرەر  . بۇنـداق یاشـاپ بولمـایتى     . زایا قىلىـش ئۇنىـڭ یـۈرىكىنى یىمهكتىـدى        
ــېس قى     ــدىغانلىقىنى ھ ــۇغۇلالنماي بولمای ــلهن ش ــش بى ــي ئى ــدى، ھهقىقى ل

  . ئۇنىڭسىز ھایاتتا نه لهززەت، نه مهنا بولمایتى
بىلهن شۇغۇللىنىش كېرەك؟ نىزامىددىن “ ھهقىقى ئىش”بىراق، قایسى 

تىۋىپچىلىك قىلىش، مۇزدۇزچىلىـق قىلىـش، ئاشـخانا ئـېچىش قاتارلىقالرغـا            
. ئهمما بۇالرنىڭ ھېچبىرى ئۇنى قىزىتۇرمىدى.  بىر سایه قىلىپ چىقتى-بىرمۇ

 ئۇ مۇشۇنداق ئىشالر بىـلهن شـۇغۇللىنىپ پهقهت ئـۆز جېنىنـى جـان          ئهجىبا ، 
 تاشـقىن  -ئېتىش ئۈچـۈنال  ۋەتهنـگه قایتىـپ كهلـگهن بولـسا ـ ھه؟  ئـۇ قاینـام        

ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا بىر خىل قىزىق . ۋەزىیهت ئىچىدە ئالدىراپ یاشاشنى خاالیتتى
ــۇراتتى   ــان مهۋج ئ ــسىز ق ــال   . ھهم تىنىمى ــق یىل ــوتتهك قىزى ــۇ ئ ــېكىن ئ ردا ل

ئهمـدى نـېمه قىلىـشى كېـرەك؟  یهنه بىـر قاراشـتا  بـۇ یهردە               . كېلهلمهي قاپتۇ 
نىمىلىكـــى بولمىـــسۇن بـــۇنى . تـــۇرۇپ قـــېلىش خهتهرلىكتهكمـــۇ قىالتتـــى

یۈسۈپ زىیا مهكتهپ . قهشقهردىكى دوستالر بىلهن مهسلىھهتلىشمهي بولمایدۇ

ھ
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بوالمـدۇ؟  ئېچىپ یاخشى قىپتۇ، جاھالهتكه ئوت ئاچماقتىنمۇ مهنىلىـك ئىـش           
ــۇ     ــاخىرى ئـ ــدىكىن؟  ئـ ــسىمۇ بوالرمىـ ــدا ئىشلىـ ــۈپنىڭ یېنىـ ــسا یۈسـ بولمىـ

  .نىزامىددىنغا بۇ خىیالنى ئېیتتى
 نېمه قىلىش كېرەكلىكىنى قهشقهردىكىلهر بىلهن مهسلىھهتلىشىپ —

  .كهلسهممىكىن، ئاكا
ــل، لــــېكىن بىزنىــــڭ ئۈمىــــدىمىز، قېــــشىمىزدىن  —  شــــۇنداق قىــ

  .ئاجرىمایدىغان قارارغا كهلگىن
 ھېچ بولمىسا ھازىرچه ئىچ پۇشقۇمنى چىقارغۇدەك بىـر نـېمه تېپىـپ          —

  .كهلمهمدىمهن
  .  بولىدۇ، بېرىپ كهلگىن—

  .مهمتىلى ئهپهندى ئهتىسى سهھهردىال یولغا چىقتى
مهجىددىن ئهپهندى مۇشۇ یهردە ئىكهن، . ئۇ ئۇدۇلال نوۋېشى مهكتهپكه باردى

توختاجى قهشقهردە بولمىغاچقا . تىیۈسۈپ ئهپهندى ئهخمهت ئهپهندىگه باال ئهۋەت
باشــقا . مهمتىلــى ئهپهنــدى قىزىــل دۆۋىــگه چىقماســلىق نىیىــتىگه  كهلــدى 

  .دوستالر مۇشۇ یهردە  جهم بولۇشتى
 یۈسۈپ ئهپهندى تهۋپىقتىن — بهك ئۇزاق یوقاپ كهتتىلىغۇ، ئهپهندىم؟ —

   بىزنى ئۇنتۇپال كهتتىلىغۇ؟—ئاغرىنغان ھالدا سورىدى،
رنى قانداقمۇ شۇنچه تېز ئۇنتۇپ قاالي؟ ئۇنۇتمىـدىم، سـىز    كونا دوستال  —

خـوش، دوسـتۇم، نـېمه    . دېگهندەك بهك ئـۇزۇن ۋاقـت  ئۆتـۈپ كهتكىنىمـۇ یـوق       
  . سورىدى ئۇ ئهخمهد ئهپهندىدىن—قىلىۋاتىسىز؟ 

  . بىكارال یۈردۈم—
  ... مۇشۇنداق بىكارال یۈرمىسهك بوالتتى—
  ... بىر ئىش  قىلساق بوالتتى—
 ئهمدى — دېدى مهجىددىن ئهپهندى ئېتىراز بىلدۈرۈپ،  —؟   بىر ئىش  —

بىــر ”بىــر ئىــشنىڭ پېــشىنى تۇتقــۇدەك پۇرســهت قالمىــدى، ئهڭ یاخشىــسى  
 بـــۇ گهپ —! نـــى كهلـــگهن یېرىڭالرغـــا بېرىـــپ قىلـــساڭالرمىكىن؟ “ئىـــش

  .ھهممهیلهننى ئویالندۇرۇپ قویدى
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زى كهلگهن ئۆ”  نىمىلهرنى  دەۋاتىسىز، دوختۇر، چاخچاق قىلىۋاتامسىز؟ —
ــار ــار  -ی ــكهن ی ــۆزى كهت ــار، ئ ــار- ی ــدى   “  ی ــدۇق، ئهم ــۆزىمىزچه كهل ــدەك ئ دېگهن

 مهمتىلـى ئهپهنـدى  رەسـمىي ئاھاڭـدا     —كېتىشىمىز تېخىمۇ تېز بولـسۇنمۇ؟   
  .سورىدى
   نېمه قىالي دەیسىز؟—
 بىز ئاقارتقۇچىالرمىز، یهنه نېمه قىالتتۇق؟ شـۇتاپ خهلقىمىـزگه ئهڭ            —

  .زۆرۈرىمۇ شۇ
هپهنـدى، ۋەزىیهتنىـڭ تهرەققىیـاتىنى تـوغرا مۆلچهرلىمهكمـۇ           لېكىن، ئ  —

  . دېدى مهجىددىن ئهپهندى—زۆرۈر، 
ئهخمهد ئهپهندى گویا سىلهر قانداق قارار چىقارساڭالر مهن شۇ دەۋاتقانـدەك   

یۈســۈپ ئهپهنــدىنىڭ تاشــقى    . بېــشىنى یهرگه ســېلىپ جىمــال ئولتــۇراتتى    
پىكىردە یاكى مهمتىلى ئهپهندى ئىپادىلىرىدىن مهجىددىن ئهپهندى بىلهن بىر 

  .تهرىپىدە ئىكهنلىكىنى بىلىپ بولمایتتى
ــدىغانلىقىنى    — ــنچ بولىــ ــان تېــ ــچه زامــ ــر نهچــ ــسا بىــ ــېچ بولمىــ  ھــ

چۈنكى شىڭ شىسهي تېخـى ئهمـدىال پـۇت تېـرەپ           . جهزىملهشتۈرۈشكه بولىدۇ 
 دېــدى  تهۋپىــق مــۇالزھىزە —قــوزغىالڭچى قوشــۇنال تېخــى مهۋجــۇت، . تــۇردى

. خوجانىیازھـاجى مۇئـاۋىن رەئىـسلىككه تهكلىـپ قىلىنىۋاتىـدۇ          —یۈرگۈزۈپ،
بۇنـــداق ئهھۋالـــدا یېڭـــى ھۆكۈمراننىـــڭ قانـــداق سىیاســـهت یۈرگۈزىـــشىنى  

ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ یـاردىمىنى قولغـا كهلتـۈرۈش        . مۆلچهرلهش مۇمكىن 
ئۈچــۈن  خهلقچىللىــق تــونىنى كىیىــدۇ، ھهمــدە مۇشــۇ تونغــا الیىــق تۇرۇشــى  

  .چوقۇم
  . سورىدى مهجىددىن ئهپهندى— ئاخىرىدىچۇ؟  ئهمما—
 بهلكىم ھېچـنىمه بولمـاس،   — دېدى تهۋپىق یاندۇرۇپ،    — ئاخىرىدا؟   —

ئهگهر سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ تهسـىرى ئـۆز  رولىنـى كۆرسهتـسه، شىڭشىـسهي          
بىزنىـــڭ سىیاســـىیغا ئارىالشـــمایدىغان ئاقـــارتقۇچىالر ئىكهنلىكىمىـــزگه     

  ...ئىشىنىپ قالسا
 دېدى مهجىـددىن ئهپهنـدى قولىـدىكى ھاسـىنى     —! سا ئىشىنىپ قال —
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 بۇ ئـۇالردىن كۈتىـدىغان   —یىپ ئهشكهندەك قىلىپ بىرنهچچه پىرقىرىتىپ،   
ئۈمىدمۇ؟ چوپـان بـۆرىگه  ئۈمىـد باغلىغانـدەك سـهمىمىي ئۈمىـدمۇ؟ سـوۋېت                
ئىتتىپاقىغا یاخشى كۆرۈنمهك ئۈچـۈن چوقـۇم سـوۋېت سىیاسـىتىگه ئۇیغـۇن             

رەك، بۇنىڭ ئاقارتىش ئىشلىرىدىكى ئىجابىیلىقىنىال سىیاسهت یۈرگۈزىشى كې
كۆرۈپ، سىیاسىي جهھهتتىكى تازىالشلىرىنى نهزەردىن سـاقىت قىلىۋەتـسهك       

  .بهڭۋاشلىق بوالرمىكىن دەیمهن
 ھازىر  بىزنىڭ بۇ تهقلىتتىكى مۇھاكىمىمىز سهل ۋىجدان چېكىدىن       —

  .ىیا دەپ سۆز قىستۇردى یۈسۈپ ز—چىقىپ كېتىۋاتامدۇ، قانداق؟ 
 — بۆرى توق بولسا بهلكىم یـېمهس، دەپ ئۈمىـد قىلىـدۇ، بـۇ كىـشى،       —

  .دەپ باش چایقىدى مهجىددىن ئهپهندى
 شۇنداق، بۆرى دېگهن یىرتقۇچ، ئۇ قوساق تویدۇرۇش ئۈچـۈنال یىرتقـۇچ         —

 ئۇ توق بولسىمۇ جان ئېلىپ — دەپ داۋام قىلدى تهۋپىق، —بولغان ئهمهس، 
  .قىسىبۇ ئۇنىڭ مهنتى.  كېتىۋېرىدۇ

ــسا” یهنه نىــمه — دېــدى  دوختــۇر، —!   ئهنه خــاالس— “ ئىــشىنىپ قال
  دەیسىز ئهمسه؟

 یهنه — ئهپهندىلهر، بىز جان قایغۇسىغا چۈشۈپ قالغاندەكمۇ قانـداق؟      —
  .بىر قېتىم ئهسكهرتتى  یۈسۈپ ئهپهندى

 بىراق قـاراملىق قىلىـشمۇ بولمایـدۇ ـ دە، نهدىـال بولـسا ئىنـسانىیهت        —
. خالىساڭالر تـۈركىیىگه قایتىـپ كېتهیلـى     .  قىلغىلى بولىدۇ  ئۈچۈن خىزمهت 

  .بوالیلى“ پىدائى”بولمىسا ئافرىقىدىكى ئىپتىدائى دۆلهتلهرگه بېرىپ 
 مهمتىلى ئهپهندى جاراڭلىق ئاۋازدا خاتىرجهملىـك بىـلهن         —...  ھا ھا  —
 ســىز نېمىــدىن شــۇنچىال ھۈركــۈپ   —ئارقىــدىن چاخچــاق ئــارىالش،. كۈلــدى

رۋىنى ئېلىپ قاچماقچىمۇ؟ بىرىنچىدىن ئۆز ئېلىمىـز یـاردەمگه    كهتتىڭىز؟ ھا 
بولـۇپ بېرىـشىمىز كۈلكىلىـك ئىـش     “ پىـدائى ”مۇھتاج تۇرغاندا باشقا ئهلـگه   

بوالر، قارىغاندا بىزنىڭ یۇرتىمىز ئافرىقىـدىن ئېـشىپ چۈشـكىدەك دەرىجىـدە           
ئىكهنلىكىنى تونۇدۇق؛ ئىككىنچىدىن یاخشى ئىش قىلىمىزال دەیدىكهنمىز،   
ــادەم     ــسى ئ ــدائى ئورماننىــڭ بۆرى ــۇچرایمىز، ئىپتى ھهمــمه یهردە قارشــىلىققا ئ
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  . دېدى—یىمهیدۇ دەمسىز 
مهن .   شۇنى سهمىڭىزگه سېلىپ قویایكى، بىزنى پایالپ یۈرىۋاتقانالر بار—

  ...الرنى بىر  نهچچه قېتىم سېزىپ قالدىم“ قۇیرۇق”بۇ 
ىگه مائاش ئالىدۇ؟ الرنىڭ ۋەزىپىسى شۇنداق، پایالش بهدىل “ قۇیرۇق ”—

ئىتقـا ئىگىـسى نـېمه ئۈچـۈن سـۆڭهك بېرىـدۇ؟  ئهلـۋەتته ئۇالرنىـڭ ئاشـۇنداق          
ــار  ــۇرىیهتلىرى  ب ــېچىش ئهمهس،  .  دە-مهجب ــز ق ــڭ ۋەزىپىمى ــراق، بىزنى  —بى

تهۋپىق دوستلىرىغا پاسـسىپ تهسـىر بهرمهسـلىك ئۈچـۈن ئـۆزىنى خـاتىرجهم            
ه شـۇنداق بىـر تـاالي     ھهقانـداق ھاكىمىیهتنىـڭ ئهن   —تۇتۇپ شۇنداق دېـدى،     

ئهپهندىلهر، شۇنى ئۇنۇتماڭالركى، یاز كۈنى     . بولىدۇ“ ئاالھىدە خىزمهتچىلىرى ”
چىۋىنلهرنىـڭ قونـۇش ئىھتىمالىـدىنال      . چىۋىندىن خـالى بـولغىلى بولمایـدۇ      

بـــۇ خـــۇددى .  كـــۆڭلىگه شـــهك كهلتـــۈرگهن كىـــشى ئـــاچ قالىـــدۇ،  ئهلـــۋەتته
  .ر ئىش بولىدۇبى“ قۇچقاچتىن قورقۇپ ئىكىن ئهكمىگهندەك”

 تارتىش ۋاقىتلىق -مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خاتىرجهم سۆزلىرى بىلهن تاالش
توختىغــان بولــسىمۇ لــېكىن كۆڭــۈللهر قېتىغــا یوشــۇرۇنغان ۋەھىــمه تارقــاپ   

ئىنــساننىڭ یاشـاش ئىــستىكى، ئـۆزىنى مۇھــاپىزەت قىلىــش   . كهتمىگهنىـدى 
ئارىـدا  پهیـدا   . تتـى  دۈكـكه پهیـدا قىال     -تهبئىي تۇیغۇسى خهتهر  ئالدىـدا دەكـكه       

بولغان ئوڭایسىز ۋەزىیهتـتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن مهجىـددىن ئهپهنـدى تېمىنـى         
  یۆتكىدى؛

   ئهپهندىم، بىزگه قاچانغىچه مېھمان بولىسىز؟—
 جاۋاب بهردى مهمتىلى ئهپهندى سالماقلىق بىلهن، — ئهته كېتىمهن،  —

ئهته . نىـدىم  ئىچىم پۇشۇپ، سىلهر بىلهن دىدارلىشىپ چىقاي دەپال كهلگه        —
بــازاردا قىلىــدىغان . چۈشــكىچه بــازار ئارىلىــسام، چۈشــتىن كېــیىن كېــتىمهن 

ئاندىن یاخشى ئۇستىغا   .   پىتاپ ئالىمهن  -سودىلىقىممۇ كۆپ ئهمهس، كىتاب   
  .باشالپ  بارساڭالر بىر تهمبۇر سېتىۋالمىسام بولمىدى

 دېدى مهجىددىن مـۇھىم بىـر ئىـشنى یادىغـا      — ھه، راست ئهپهندىم،   —
 ســىزنى بىــر خوشــال قىــالي دەپ شــىۋىد دوختۇرخانىــسىدىن   —ئالغانــدەك، 

  ھېلىقى پىئانىنونى  سۆزلىشىپ ئېلىپ قویدۇم، قانداق، خوشال بولغانسىز؟
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مهن یهنه .  شۇنداقمۇ؟  خوشال بولمامدىغان، بهكمۇ پهیـزى ئىـش بوپتـۇ     —
 ئېلىپ  پىئانىنونى شۇ چاغدا كۆرۈپ   . شۇ یهردىن ئازراق دورا سېتىۋالماقچىدىم    

  .كېتهرمهن
   ئۇنداق بولغاندىكىن بۈگۈن ماڭا قوناق بوالرسىز؟—
ــوۋا، — ــمهت، ب ــددىن     (— رەخ ــدا مهجى ــامراقلىقى تۇتقان ــازا ئ ــى ت مهمتىل

مۇھىمى .   یۈسۈپ زىیاغا قوناق بولىمهن—) ئهپهندىگه شۇنداق خىتاپ قىالتتى
ــار   ــلهر ب ــلهن دېیىــشىدىغان گهپ ــاۋ  . ئۇنىــڭ بى ــر قېتىمــدا ســىزنى ئ ارە یهنه بى

  .ئهلۋەتته. قىلىمهن
.  قونــاق بازىرىغــا  كهتتــى—تهۋپىــق كهچــته یۈســۈپ ئهپهنــدىنىڭ ئــۆیگه 

ئهنه . كهچلىك تاماقتىن كېیىن ئىككىسى بىردەم كوچا ئایلىنىـپ یۈرۈشـتى         
شۇ چاغدا تهۋپىق  یۈسۈپ ئهپهنـدى بىـلهن ۋەتهنـدە قېلىـپ خىـزمهت قىلىـش          

ىق پىكىرلىشىۋېلىشقا یاكى چهتكه چىقىپ كېتىش مهسىلىسى ھهققىدە ئېن
  .پۇرسهت تاپتى

  . دەپ سورىدى ئۇ— سىز قانداق ئویالیسىز، دوستۇم؟  —
یۈسۈپ زىیا ئاسمان گۈمبىزىنىڭ ئالدى تهرەپتكى قارىیىـپ كۆرىنىۋاتقـان     
ــكه      ــداپ كۆرۈنۈش ــدىكى پىلىل ــكهن یایى ــتىگه ئىگىلىــپ چۈش ــۆگزىلهر ئۈس ئ

ئـاخىر ئـۇ ئـۆز كـۆز     . ڭـدى  جىـت ما -باشلىغان یۇلتۇزالرغا بىر ھـازا قـاراپ جىـم       
قارىشىنى قویۇشتىن كـۆرە، مهمتىلىنىـڭ كـۆز قارىـشىنى بىلىـپ بېقىـشنى           

  :توغرىراق ھساپالپ، قایتۇرۇپ سورىدى
 سىلىچۇ؟ سىلى قانداق  ئویالۋاتىال؟ سـىلىنىڭ  ئـویلىرىنى بىلىـپ              —

  .باققىم بار
یـولىمىزدىن  .  مېنىڭ پىكىرىمنـى سورىـسىڭىز، مهن نـېمه دەیتـتىم          —

 دېــــدى ئهزەلــــدىن ئــــۆز قارىــــشىنى —ساق یاخــــشىراق بولىــــدۇ، قایتمىــــ
 ئاڭلىغانمىـــدىڭىزكىن، بـــۆرى قـــوي پادىـــسىغا —یوشـــۇرمایدىغان تهۋپىـــق،

ــۇژمهك       ــویالر غ ــدىكهن، ئهگهر ق ــپ ھوۋالی ــادىنى ئایلىنى ــۇرۇن پ ــشتىن ب تېگى
. بولىۋېلىــپ تۇرىۋەرســه بــۆرى ئۇالرغــا چېقىاللمــاي پــادىنى ئایلىنىۋېرىــدىكهن 

بىراق، قوي دېگهن  سـاددا مهخلـۇق بولغاچقـا         . ىمه سالىدىكهن مۇشۇنداق ۋەھ 
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توپىنىڭ سىرتىدىكىلهر ئىچىگه كىرىۋېلىشقا ئۇرۇنىدىكهن، لېكىن  بهرىبىـر         
بىر مۇنچىالرغا سىرتتا تۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ ـ دە؟  بىراق ئۇالرنىڭ ھهممىسى  
ئــۆز جېنىـــنىڭال قایغۇســىدا بولغاچقـــا ھهممىــسى ئـــۆز جېنىنــى قوغـــداش     

هلهكچىلىكىـدە پادىنىــڭ مهركىــزىگه قـسىتىلىپ، شــۇنىڭ بىــلهن تهرتىــپ   ھ
 ئىككىسى ئـۆزىنى باشـقىالرغا قارىغانـدا دانـاراق          -شۇ چاغدا بىر  . بۇزىلىدىكهن

 دە،  سىرتقا   -ھېسابالپ،  قېچىپ قۇتۇلۇش ئهڭ یاخشى چارە دەپ ئویالیدىكهن        
سایىـسىدىن    ”بـۇ بولـسا  پۈتـۈن  پادىـدا        .  ئوچۇقچىلىققا قاراپ  قاچىدىكهن    —

دېگهنـدەك ۋەھىـمه پهیـدا قىلىـپ، ھهممىـسى ھهر تهرەپـكه پىتـراپ         “ ھۈركۈش
 مهمتىلـى  —مانا بۇ بۆرى ئۈچـۈن  ئهڭ یاخـشى پۇرسـهت ئىـكهن،           . كېتىدىكهن

ئهپهندىنىڭ تهلهپپۇزىدىن جىددىي كۈلۈمـسىرەۋاتقانلىقى بىلىنىـپ تـۇراتتى،      
. ىنچـى قـوي بولمـایلى      شۇنداق دوستۇم بىز ئاشۇ بىرلىكنى بۇزىدىغان بىر       —

یۈز “  پىتراپ كېتىش” ئهگهر بىرىمىزال مۇشۇ بۇزۇلۇشقا  رازى بولىدىغان بولساق 
  ...بېرىدۇ

...  خاتىرجهم بولسىال، مهن ھامان  سىلىنىڭ پىكىرلىرىنى قولالیمهن    —
  ...گهرچه ئهھۋال ھهقىقهتهن خهتهرلىك بولسىمۇ

ــزگه  ئېغىــر، چــۈنكى بــ  — ــات  بۇنىــسى چۈشىنىــشلىك، ھهممىمى ۇ ھای
لېكىن، ھهممه ئادەم ئۆز جېنىنىڭال غېمىدە     ... مهسىلىسىگه بېرىپ تاقىلىدۇ  

ــۇ بهخىتــسىز مىللهتنىــڭ تهقــدىرى توغرىــسىدا كىــم بــاش     بولــۇپ كهتــسه ب
  قاتۇرىدۇ؟

مهمتىلــى ئهپهنــدى یۈســۈپ زىیانىــڭ قوللىــشىنى قولغــا كهلتۈرگهنــدىن   
بىـر یېرىـدە بىـر    لـېكىن، كۆڭلىنىـڭ چوڭقـۇر    . كېیىن سهل خاتىرجهم بولدى  

  .ئارامسىزلىق یهنىال تىركىشىپ تۇراتتى
 ئۇنداقتا قىلىـدىغان ئىـش توغرىـسىدا نـېمه قارارغـا كېلىـۋاتىال؟ مهن           —

بىلهن بىلله نوۋېشىدا ئىشلىسىله، سـىلى شـوتا بولـسىال مهن یانـداق بـوالي،       
  قانداق دەیال؟

 رەھــمهت، مهن بۇنىمــۇ ئویلىمىــدىم ئهمهس، مــوھىمى، ھهممىمىــز     —
تمهیدىغان قارارغا كېلىۋالساق بولغىنى، باشقىسى ئۆز ئۆزىدىن ھهل بولۇپ        كه
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ــدۇ ــۇ     . كېتى ــقا پىكىرلهرم ــۈمگه یهنه باش ــسىدا كۆڭل ــش توغرى ــدىغان ئى قىلى
  .كېچىۋاتىدۇ، مهن بىر قارارغا كېلىۋاالي، دوستۇم

 ئــۆزلىرى بىلــسىله، ھهممىمىــز بىــر یهردە بولــساققۇ بهك بهلهن ئىــش  —
  .بوالتتى

ــۇ ئهتىــس ــازار ئارىلىــدى  ئ ــدىنىڭ ھهمراھلىقىــدا ب ــاۋۋال . ى یۈســۈپ ئهپهن ئ
ــۆڭلىگه پۈكــۈپ قویغــان        ــدىغا كېلىــپ، تۈنۈگــۈن ك ــاھ جامهســى ئال ھېیتگ

دىـۋان  ”نـى  “ چاھـار دىـۋان  ”ئۇ ناۋاینىـڭ    . كىتابالرنى سېتىۋېلىشقا ئالدىرىدى  
. نى ۋە یهنه كىالسىكالرنىڭ باشقا بىر نهچچه ئهسىرىنى سېتىۋالدى        “ مهشرەپ

ــ ــدا نهشــىر قىلىنغــان    ئۇن ــدىقاردىر دامولالمنىــڭ قازان ســهرپ ”دىن باشــقا ئاب
ــارلىق كىتــابلىرىنى ســېتىۋالدى ②“نهســىھهتۇل ئهتپــال”، ①“نهھــۋى ــۇ .  قات ب

كىتابالرنى ئوڭئېرىق بایلىرىدىن مولال تۇداجى، ئىمنھاجىالر پـۇل چىقىرىـپ    
ر بىـلهن  نهشىر قىلدۇرغانلىقىنى ئاكىسىدىن ئاڭلىغان ۋە ئـاۋۇ كـۈنى ئـۇ ئـۇال            

  .تونۇشقىلى بارغاندا ئۇالرنىڭ ئاغزىدىنمۇ ئاڭلىغانىدى
گېزىتىنـى  » ئهركىـن ھایـات  «ئاندىن بۇلتۇر قهشـقهردە نهشـىر قىلىنغـان       

كۆرۈپ  قېلىپ، ئۇنىمـۇ سـېتىۋالدى ۋە بـۇ گېزىتنىـڭ قۇتلۇقھـاجىم شـهۋقى                
  :مۇھهررىرلىكىدە چىققانلىقىغا دېققهت قىلدى ـ دە، یۈسۈپ ئهپهندىگه قاراپ

ــدۇ،  — ــۇالر یېتى ــازىرچه مۇش ــۈردە،   — ھ ــددى ت ــدى ۋە جى  گېزىــت — دې
! قهشقهرنىڭ بۈگۈنكى ئهھۋالىدا مۆلچهرلىگۈسىز بۈیۈك ئىش، ئۇ بىر ئىنقىالپ

ــهن قىلىــدۇ       ــادەمنى بهكمــۇ خۇرس ــشنىڭ بولىــشى ئ ــداق بىــر ئى ســىز . بۇن
ــسىز؟    ــلهن تونۇشمام ــهۋقى بى ــاجىم  ش ــدىكى  —قۇتلۇقھ  دەپ ســورىدى قولى

  .ڭلىتىپ قویۇپگېزىتنى پۇال
  . دېدى زىیا— تونۇشىمهن،—
ئهگهر ئــۇ زات خالىــسا مهنمــۇ دوستلىــشىپ قالــسام بــوالتتى، ســىز  بــۇ  —

  . ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن چىقاالیسىز
 بۇلىـدۇ، مهن ئــۇ كىـشى بىــلهن ئۇچراشــقاندا سـىلى توغرۇلــۇق پــاراڭ    —

                                            
  .ئا― ، »مورفولوگىیه، سىنتاكسىس«   ①
  .ئا» ― بالىالرغا نهسىھهت«  ②
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  .قىالي، ئۇ چوقۇم سىلىگه قىزىقىدۇ
ونۇشۇپ قالىدىغانلىقىمغا ئىشهنـسهم    یهنه بىر كهلگىنىمدە جهزمهن ت     —

ئهمدى مېنـى چـالغۇ ئهسـۋاپ یاسـایدىغان     .  دە؟ رەخمهت، ئهپهندىم  -بولىدىكهن
ــاالل       ــلهن م ــۇنىڭ بى ــىڭىز، ش ــالپ بارس ــا باش ــتىنىڭ دۇكىنىغ ــق ئۇس داڭلى

بوۋاي بىلهن بىلله . گه كېتىمهن“ ھىالل ئهھمهر”قىلىشىم توختایدۇ، ئاندىن 
ىیا مهمنۇنىیهت بىلهن دوسـتىنىڭ خىزمىتىـدە       یۈسۈپ ز  —بولۇپ قایتىمهن،   

  .بولۇپ، ئۇنى ئۆستهڭ بویى كوچىسىغا باشالپ كهتتى
ئۇالر ھېیتگاھ ئالدىدىن ئایلىنىپ ئۆتهیلى دەۋاتقاندا ئۇالرنىـڭ ئالدىـدىن          
ۋالىنىڭ پوچتىسى سۈر ھهیۋىلىك قورۇقچىلىرى بىـلهن یـاۋاغ تهرەپـكه ئۆتـۈپ             

  :ئهپهندىكېتىۋاتقانىكهن، بۇنى كۆرۈپ یۈسۈپ 
ــدا      — ــرەك، قارىغان ــسا كې ــۇ بول ــى ش ــى ۋال ــگهن یېڭ ــوۋېتتىن ئهۋەتىل  س

  . دېدى—مېڭىپتۇ ـ دە،  ①تىرەكلىك جۈزىگه
  

2  
    

ۋىالیهتلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ ئهڭ مهخپى یىغىنىالر ئۆتكۈزىلىدىغان 
كىچىــك خانىـــسىدا ســـاقچى، ھهربـــى ۋە مـــۈلكىي ئهمهلـــدارالرنىڭ یىغىنـــى  

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ یاكى بۇ .  یىغىننىڭ ساھىپخانى ئىدىقادىرھاجى. چاقىرىلدى
یهردىكىلهرنىڭ ھهممىسى یۇقىرى مهنسهپتىكىلهر بولغـاچقىمۇ بـۇ یهرگه جهم        

ئۇنىـڭ  . لهردىن بىرسـىدەك كـۆرىنهتتى   “ ئهڭ پهگادىكى ”بولغانالر ئىچىدىكى   
شـۇنداقال ئـادەتتىكى   . قـاپىقى ئېچىلىـپ قالغانـدەك   “ قار یېغىپ تۇرىدىغان  ”

یىنىغا یهنه بىر ساھىپخان ۋۇ . یۋىسىدىن ئهسهر قالمىغاندەك قىالتتى   ھه -سۈر
  .دارىن رەئىسلىك قىالتتى

ئىپهك یوپۇقالر یېپىلغان شىرەنىڭ ئۇ تهىپىدە گىدىیىپ ئولتۇرغانالرنىڭ 
                                            

 ھــازىرقى بهشــخىل مېتــال مــاگىزىنى جاشــلقان یهر، ئىلگىــرى بــۇ یهردە  —تېرەكلىــك جــۈزى   ①
ۋىالیهتلىــك ســاقچى ئىدارىــسى ۋە یــاۋاغ تۈرمىــسى بارىــدى، بــۇ یهرنــى تېرەكلىــك بــولغىنى ئۈچــۈن  

  . ئا—مۇ دېیىشهتتى، “تېرەكلىك جۈزى”
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قىیاپهتلىرىدىنال سورۇننىڭ ئهڭ ئۇلـۇغى كىـم ئىكهنلىكىنـى  بىلىـۋالغىلى        
ارچه  ھۆسىنخهت تىكىسىگه ئېسىلغان ئۇزۇنچاق قهغهزلىك  ئىككى پ. بوالتتى

ئۇ تېخى ھازىرچه جامائهتكه ئاشكارە . ئولتۇراتتى“ دارىن”جاینىڭ ئوتتۇرىدا ۋاڭ    
مهلــۇم بولمىغــان یېڭــى كهلــداخۇن بــولغىنى بىــلهن، بــۇ یهردىكىلهرنىــڭ        
ھهممىسى ئۇنىڭ یېقىن  ئارىدا قهشقهر ۋالىیسى بولىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، 

  یــۇقىرى بــۇ كىــشىلهر مــۇۋەققهت  ۋالــى ماشــیاۋۋۇغا  سىیاســىي ســهزگۈرلىكى
غـا ئاالھىـدە ئىھتىـرام بىـلهن     ) ۋاڭ دارىن(ئېتىبار قىلماستىن، ۋاڭ باۋچىیهن     

ئۇنىڭ بىر تهرەپىدە سېرىق چاچلىق، قىرلىق . مۇئامىله قىلشقا باشلىغانىدى
یهنه . ئىگىز قاڭشارلىق بىر روس مۇشاۋۇر سۆلهت بىلهن گىدىیىپ ئولتـۇراتتى          

ىر تهرەىپىدە ئىگىز بویلۇق، ئۇچلۇق ساقال، بېشىغا سهلله ئورىۋالغان ئـاۋاق           ب
ــدى    ــۇر كىــشى ئولتۇرغانى ــر ئۇیغ ــگهن بى ــۈز كهل ــق  . ی ــداق یېڭىلى ــۇ ھهر قان ئ

قاینىمىنىڭ ئالدىدا پهیدا بولىـدىغان ئاجایىـپ ماھـارىتى بىـلهن ھهممىنىـڭ             
ى ھهر تهبىـقه   ھۆرمىتىنى قوزغىغان كىشى بولۇپ، جهمئىیهتته    ئـۇن      -ھهۋەس

لىبرالالر، یېڭىلىق .  ھهرخىل تونۇیتى، ئهمما ھېچقایسىسى دۈشمهن كۆرمهیتى
ــھۇر      ــسى، مهش ــاردىكى زىیالى ــدىنقى قات ــڭ ئال ــۇنى ئۇیغۇرالرنى ــدارلىرى ئ تهرەپ
ئاقارتىش ئهربابى، خهلقپهرۋەر دەپ تونۇیتى، ئۇ سابىت دامـولال ھۆكۈمىتىـدىمۇ           

ــدۇرغانالرنىڭ   ــۇنى ئاغ ــان، ئ ــپه ئالغ ــدى  ۋەزى ــرۇم قالمى ــدىن مهھ . مۇ ئىلتىپاتى
 ئىنتىرناتــسۇنالىنىڭ -3ئهشــهددى ئــوڭچىالر ئــۇنى سوۋېتپهرســت ئۇنــسۇر،     

ئهممــا  . دەپ قارشــاتتى ) خهلقئــارالىق كومۇنىــست ئىــشپیۇن  (ئىــشپىیۇنى 
ھۆكۈمهتنىڭ ئۇنىڭغا ئىلتىپاتلىق مۇئامىلىدە بولىۋاتقانلىقى ئۇالردا یهنه ئۆز       

.   تۇغدۇرغاچقا، ئۇالرمۇ ئـۇنى یامـان كـۆرەلمهیتتى        قاراشلىرىغا نىسبهتهن گۇمان  
  .ئۇنىڭ قېشىدا ھهربى ئهمهلدار لیۇبىڭ ئولتۇرغانىدى

روس مۇشــاۋۇر ئاللىقانــداق مهنىــۋي كــۈچ بىــلهن ھهممىنــى تىــزگىنلهپ  
. الرنى قىلچه كۆزىگه ئىلمهیتتى   “ دارىن”چۈنكى ئۇ   . تۇرىۋاتقاندەك بىلىنهتتى 

.  ئۇ شۇنداق كىبىرلىك، تولىمۇ مهغرۇر ئىـدى .ھهم بۇنى یوشۇرۇپ ئولتۇرمایتى   
ئــۇ  پهقهت ئۇچلــۇق ســاقاللىق ئــاۋاق ئۇیغۇرغــا ۋە ۋاڭ دارىنغــا ئىلتىپــاتلىق   

، “شۇنداقمۇ، مهخـسۇم؟ ”: بۇنىسى سۆز ئارىلىىقىدا  ئارىالپ  . مۇئامىله قىالتتى 
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ئۇالر . دېگىنىدىن بىلىنىپ قاالتتى “ ①سىز بۇنىڭغا نىمهن دەیسىز جاۋشى؟”
ى قوزغىالڭ تىنچىتىلغان مۇشۇ ۋەزىیهتنـى قانـداق سـاقالپ قـېلىش،             بۈگۈنك

مۇســتهھكهملهش؛ یهنه قــوزغىالڭ چىقىــشنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش، ھــازىرغىچه  
ــداق     ــان قــوزغىالڭچى قوشــۇنالرنىڭ تهھــدىتىنى قان ــۇپ تۇرىۋاتق مهۋجــۈت بول

  .تارایتىپ، قانداق ئازایتىش قاتارلىق مهسىلىلهر ئۈستىدە كېڭهشمهكتىدى
خوجا نىیاز . همدى قوزغىالڭ چىقمایدۇ دەپ ھۆددە قىلغىلى بولمایدۇ    ئ― 

ــار تېخــى    ــۇت، قوراللىرىمــۇ ب ــېخىچه مهۋج ــۇنلىرى ت ــابىت ! ھاجىنىــڭ قۇش س
بۇ ھال خهلقنىڭ ئۇیۇشۋېلىـشى ئۈچـۈن       . دامولالمنىڭ تهسىرىمۇ یوق ئهمهس   

ر ۋۇ دارىن یاسىما كىبى― تۈرتكه ھهم پۇت تېرەپ تۇرۇش ئىمكانىیىتى بېرىدۇ،
بىـــلهن ئهتراپىغـــا ئایلىنىـــپ قـــاراپ، ئۇلۇقالرنىـــڭ ئـــۆز نۇتقىـــدىن قانـــداق  

  .تهسىرلىنىۋاتقانلىقىنى ئوغۇرلۇقچه كۈزىتهتتى
 گېپىڭىزچه بولغاندا قوزغىالڭچىالرنىڭ مهۋجۇتلىقى خهلقنىـڭ قایتـا    —

 دېـدى مۇشـاۋۇر ۋۇ   —ئۇیۇشىشىدىكى تاشقى شهرتنىڭ بىـرىكهن، شـۇنداقمۇ؟       
ــدۇرۇپ،   دارىننىــڭ تومتــاقراق  ــۆز تهلهپپۇزىغــا ئایالن ئېیتىلغــان ســۆزلىرىنى ئ

   شۇنداق چۈشهنسهك بوالمدۇ؟—پهلسهپىۋى تۈس بېرىپ، 
 شۇنداق چۈشىنىش مۇمكىن، دېدى ۋۇ دارىن ئىشهنچىسىزلىك بىلهن، —

چــۈنكى ئــۇ تاشــقى شــهرت دېگهننىــڭ نېمىنــى بىلدۈرىــدىغانلىقىنى تــازا        
ــدى، ــۇنداق، —ئاڭقىرالمىغانى ــر یهنه    ئۇنى— ھهئه، ش ــىما كىبى ــدىكى  یاس ڭ

  .ئهسلىگه كهلدى
 ئۇنــداق بولــسا ئویۇشۇشــنىڭ، قایتــا قوزغۇلــۇپ چىقىــشنىڭ ئىچكــى  —

 ئاغزىنى غهلىته بىر تۈرلۈك پۈرۈپ، مهسخىرە  —ئاساسى نېمه، جانابى ۋۇ دارىن؟ 
  .قىلغاندەك سورىدى رۇس مۇشاۋۇر

 ۋاڭ دارىـن    . ۋۇ دارىننىڭ یایپاڭ بۇرنىنىڭ ئۇچى تهرلهپ كهتتى       —،   ...—
مىللى بىرلىك تۇیغۇسىنىڭ سېزىلمهس  تۈرتكىسى بىلهن ۋۇ دارىننى قىیىن 

                                            
ئـۇ ۋە قادىرھـاجى قاتـارلىق كىـشىلهر ھهققىـدە      . یهنه بىـر ئىـسمى   ۋاڭ باۋچیهننىڭ —جاۋشى   ①

نـاملىق ماقالىغـا ۋە بورھـان    »  قهشـقهردە —مهھمـۇد   «دىكـى   » 2 —قهشقهر تارىخ ماتىرىیـاللىرى     «
  . ئا—ناملىق كىتاپقا قارالسۇن، » شىنجاڭنىڭ ئهللىك یىلى«شهھىدىنىڭ 
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  .ئهھۋالدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئورنىدا جاۋاب بهردى
  . ئاڭنىڭ ئۇیغۇنىشى ۋە ئىتتىپاقلىق— ئىچكى ئاساسى —

بۇ گهپ بىلهنال ئهقلىنـى تاپقـان ۋۇ دارىـن دەرھـال سـۆز ئېلىـپ ئۆزىنىـڭ            
بـایقى  (دۆت ئهمهسـلىكىنى بىلـدۈرۈپ قویـۇش ئۈچـۈن ئالدىرىـدى            ئانچىۋاالمۇ  

خىجىللىق ئۇنى بهك ئازاپلىغاچقـا ئـۆزىنى كۆرسـىتىپ، شـۇ سـهھۋەنلىكىنى          
  ):خهقنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈۋېتىش ھهلهكچىلىكىدە توال پاالقشىدى

ــدىم — ــۇنى دېمهكچىـ ــۇ شـ ــۇنداق، مهنمـ ــزگه .  شـــۇنداق، شـ ــدى بىـ ئهمـ
 —لدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن قىلىـدىغان ئىـش        ئىسیاننىڭ ئا  -قىلىدىغان ئىش 

 -قهشـقهرلىك بىـلهن ئاتۇشـلۇق بىـر    : ئېیتـایلۇق ! ئىچكى بىرلىكىنى بۇزۇش 
قهشقهرنىڭ ئۆزىدە بولـسا ھهربىـر مهھهلـله، ھهربىـر        . بىرىنى دۈشمهن كۆرسۇن  

بىز بولساق ئۇالرنىڭ جىدىلىنى ئایرىغۇچى     .  بىرىنى تاالپ تۇرسۇن   -كوچا بىر 
  !...ىناقلىقىدىن ئهلھهزەربۇ ئهلنىڭ ئ. بوالیلى

ئۇنىڭ دەۋاتقانلىرى قانـداقتۇر كهشـپىیات ئهمهس، ئهزەلـدىن قوللۇنۇلـۇپ       
كېلىۋاتقان كىالسسىك ئۇسۇل ئىدى، شـۇنداق بولـسىمۇ ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى        

ــشىتتى    ــاش لىڭ ــلهن ھىجــایغىنىچه ب ــر نهچچهی ــۇ . تهســتىقالپ بى ۋاڭ دارىنم
ك قىلىپ ئىلتىپاتلىق نهزەرىدە دېگهندە“ ئهمدى ئهقلىڭنى تاپتىڭ، یارایسهن”

مهسـلىھهتچى رۇسـال ئـۇنى یاراتمىغانـدەك مىېیقىـدا          . قاراپ بـاش لىڭـشىتتى    
ئۇنىڭ .   بىلىنمهس مۈرسىنى قىستى-كۈلۈپ، مهخسۇم تهرەپكه  قاراپ بىلىنهر 

یىغىن ئهھلىنىڭ ئهقلىگه چوڭقۇر ئورناتماق ئىستىگهن تۈپ مهخسهت بۇنداق 
ى تهپــسىالتالر ئهمهس، ئــۆزىگه تاپــشۇرۇلغان كونكىرېــت ئۇســۇلالر ھهققىــدىك

بۈیۈك دۆلهتنىڭ بۈیۈك ئىستراتېگىیىسىنىڭ بىر پارچىـسى، یهنـى،    ― ۋەزىپه  
ــیهت دەپ ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش،    ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ دوســتلىقىنى زۆرۈرى
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ یاردىمىنى كهم بولسا بولمایدىغان زۆرۈرىیهت دەیدىغان        

ىش، ك گ ب تىپىدا بىـر ئاخبـارات تـورى قـۇرۇپ چىقىـش      تونۇشنى ھاكىم قىل  
  :ئاندىن مهنسىتمهسلىك تهلهپپۇزى بىلهن.  ئىدى

ئۇنىــڭ ئىــشى .  ئهپهنــدىم، خوجانىیــاز ھاجىــدىن خــاتىرجهم  بولــسۇن —
ــز     ــشتا بىـ ــۇ ئىـ ــدۇ، بـ ــدى ۋە بولىـ ــر تهرەپ بولـ ــدا چىرایلىـــق بىـ یـــېقىن ئارىـ
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بىلهن خهۋپنىڭ تاشـقى    بۇنىڭ  . دوستلىقىمىزنى یېتهرلىك ئىسپات قىلدۇق   
ئهمـدى ئۇنىـڭ ئىچكـى ئاساسـىي     . شهرتى مهۋجۇتلۇقتىن قالىدۇ، دېـگهن سـۆز      

ئاڭنىڭ ” توغرىسىدا ئهپهندىنىڭ دېگهنلىرى ئورۇنلۇق، ئهمما تېخىمۇ مۇھىمى 
بولۇپمـۇ  ! مهسىلىسىدىن ئېلىـپ ئېیتقانـدا یامـانراقى زىیـالىالر     “ ئویغۇنىشى

ــا ! چهتئهلـــدە ئوقـــۇپ كهلگهنـــلهر ــا تـــوپىالڭ بـــۇ قایتـ تهشـــكىللىنىش، قایتـ
تــــۈركىیهدە ئوقـــۇپ كهلگهنـــلهر جهزمهنكــــى،   . قوزغىلىـــشنىڭ ئاساســـىدۇر  

بـۇ بولـسا سـىلهرگىمۇ، بىزگىمـۇ یاقمایـدىغان      . پانتۈركچىلىك ئۇرۇقى چاچىدۇ  
ــدۇ   ــاقىۋەتلهرگه ئېلىــپ بارى ــان ئ ــى   . یام ــل، یهن ــر ئىچكــى ئامى مۇشــۇنداق بى

شقا تېگىشلىك ئىش یېتىپ    تهشكىللىنىشنىڭ بىخلىرى مهۋجۇتكهن، قىلى   
بۇنــداق زور تىــرەنمه ! ئاشــىدۇ، بــاش ئــاغرىقىمىز كىچىــك ئهمهس، ئهپهنــدىلهر 
ئـۇ مهسـخىرىلىك   ― كۈچىگه قارشى سىلهرنىڭ قولۇڭالردىن نـېمه كېلىـدۇ؟    

ئىپادە بىلهن دارىنالرغا بىـر بىـرلهپ قارىـدى، ئانـدىن سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ            
ھهرھالدا بىزنىڭ ئۇزۇن ― ئۇنتۇمىدى، دوستلىقىنى زۆرۈر دەپ ئىما قىلىشنى 

یىللىــق باســمىچىلىق ھهركىــتىگه قارشــى تهجرىبىمىــز ســىلهرنى بــۇ بــاش   
  .ئاغرىقىدىن خاالس قىلىدىغانلىقىغا ئىشهنسهڭالر بولىدۇ

 تهبىئــى، چهتئهلــدە ئوقــۇپ كهلگهنــلهر، بولۇپمــۇ تــۈركىیهدە ئوقــۇپ       —
  .هپكهلگهنلهرنىڭ مهۋجۇتلىقى، ئاپهتنىڭ ئۇرۇقى دېگهن گ

 — ئۇالردىن یېقىن كهلگۈسىدە بىر خهۋپ كېلىشى ناتـایىن ئهلـۋەتته،     —
ــراق كهلگۈســىدىكى  مىسلىــسىز   —داۋام قىلــدى مۇشــاۋۇر،   ــۇالر یى ــا ئ  ئهمم

  شۇنداققۇ، جاۋشى؟! ئاپهتنىڭ ئاساسىنى تىكلىگۈچىلهر
ــان       ــر بای ــاز پىكى ــا ئ ــهھنىگه چىقمىغاچق ــكارا س ــاۋچیهن تېخــى ئاش ۋاڭ ب

  .ق كۆرۈنۈشكه تىرشىۋاتقاندەك قىالتتىقىلىشقا، مۇالیىمرا
قــادىر ھــاجى بــۇ گهپــلهر ئىچىــدىن ھهممىــدىن كېرەكلىكىنــى ئىلغــاپ    

چـۈنكى بـۇ یهردە قـارار    .چىقماقچى بولغانـدەك دېقـقهت بىـلهن قـۇالق سـاالتتى      
  .تاپقان ئىشالرنىڭ كونكىرېت ئىجراچىسى ئۇ ئىدى

انلىق  تهبىئىیكــى، بــۇ ئىــشتىكى ئاساســىي خىــزمهت ســالمىقى ئامــ  —
  .  داۋام قىلدى مۇشاۋۇر—ساھهسىگه چۈشىدۇ، 
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 ئهلـــۋەتته، دۆلىتىڭىزالرنىـــڭ دوســـتانه یـــاردىمى بىـــلهن بـــۇ ئىـــشالر —
ئهمدى كونكىرېت چارىالر ھهققىدە بىر ئاز توختالساق،       . نهتىجىلىك بولغۇسى 

  . دېدى ۋۇ دارىن—قانداق دەیسىلهر؟ 
ــاردەملهر، مۇتىخهسىــسلهر، مهســلىھ  هتچىلهر، ئهســلىھهلهر ۋۇ دارىــن زۆرۈر ی

  .ھهققىدىمۇ سۆزلىدى
 سىزنىڭچه قانداق، مهخسۇم؟ ۋۇ ئهپهنـدى ئوتتۇرىغـا قویغـان چارىالرغـا            —

  . دېدى مۇشاۋۇر كۆزلىرىنى ئوینىتىپ تۇرۇپ—نېمه دەیسىز؟ 
ــلهر — ــدىغان گهپ ــاالپىتىنى    —...  بولى ــسۇم س ــۇز مهخ ــۇ داڭ ی ــدى ش  دې

  .شىپچۈشۈرمهسلىك ئۈچۈن داناراق كۆرۈنۈشكه تىرى
ــلهر،  — ــدىغان گهپ ــۇنداق، بولى ــىما   — ش ــا یاس ــاۋۇر چىرایىغ ــدى مۇش  دې

 سىزگه ماقۇل كهلگهن بولسا ئهلۋەتته بولغىدەك قېنى —جىددىیلىك بېرىپ، 
 دېـدى ئـۇ   —ئىشنىڭ كونكېرت ئىجراچىسى بولغان ھاجى نېمه دەیـدىكىن؟        

  .قادىر ھاجىغا بورۇلۇپ
 لىپىلداپ، بۇرۇتلىرىمۇ  قادىر ھاجى چۆچۈپ كهتتى، ئۇنىڭ گۆشلۈك یۈزى      

دەھشهت یېغىپ تۇرىدىغان چىرایـى یهنه چاپـسانال ئهسـلىگه       . تىتىرەپ كهتتى 
  :ئۇ بارلىق كهسپى جالالتالرغا ئوخشاش پهرۋاسىزلىق بىلهن. كهلدى

 داراىنالر، ئهپهندىلهر كېرەك تاپـسا بىـز شـۇنى ئىجـرا قىلىمىـز، دۆلهت                —
 دېدى  —... ولىدا قۇربان قىلىنىدۇ،  مهنپهئهتى كېرەك تاپسا ھهر نهرسه ئۇنىڭ ی      

ئانــدىن تهكلىــپ بــویىچه . ئــۇ ئــۈگىتىلگهن، فورمۇلىالشــقان ئىبــارىالر بىــلهن
یېقىنقى قهشقهر ئهھۋالى، تهقىپكه نىشان بولغان یېڭى ئـادەملهر ۋە ئۇالرنىـڭ             

یېڭــى ئېچىلغــان  .  ســاالھىیهتلىرى ھهققىــدە ســۆزلهپ بهردى  —كىملىــك 
املىــرى ئۇالرنىــڭ دىقــقهت نهزىرىــدىن چهتــته مهكتهپلهرنىــڭ ئوقۇتــۇش پروگر

  .ئهمهس ئىدى
  :مۇشاۋۇر  تولۇقلىما بېرىپ

ــا   — ــدىغان جایغ  ئۇالرنىــڭ مهكتهپلىــرى قارشــى تهشــۋىقات ئېلىــپ بارى
.  قـۇالق بولـۇش كېـرەك      -بۇنىڭغـا كـۆز   . ئایلىنىپ قـېلىش ئېھتىمـالى چـوڭ      

بىزنىـڭ  ! مهئۇ بولسىمۇ جا: بىزنىڭ ئىنتایىن خهتهرلىك بىر دۈشمىنىمىز بار   
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 ئۇ ـ!جامه ئهھلى! ئۇ بولسىمۇ جامه: ئىنتایىن كۈچلۈك بىر ئىتتىپاقچىمىز بار
 - قارشـى سـۆزلىرىمنى چۈشـىنىۋاتامدۇ   -بۇ یهردە ئولتۇرغـان كـالۋاالر بـۇ قـارىمۇ      

 بۇمـۇ بىـر   —قانداق دەۋاتقانـدەك ھهممهیلهنـگه قـاراپ چىقىـپ داۋام قىلـدى،       
امهدىن شۇ پایدىلىنىدۇ، كىم بالدۇر كىم ئۇستا كهلسه ج. كىالسسىك تاكتىكا

ئۇالر نېمىنى تهشهببۇس قىلسا . ھوشىنى تاپسا جامه شۇنىڭغا خىزمهت قىلىدۇ
ــادەملهر  . شــۇنىڭ تهتــۈرىنى قىلىــپ تــۇرۇش كېــرەك  بۇنىــڭ ئۈچــۈن ســىزدە ئ

  !بولسۇن
. ئۇنىڭ كۆڭلى پاللىـدە یورىغانـدەك بولـدى       . قادىر ھاجى باش لىڭشىتتى   

سىدا بۇ پالن كونكېرتنى ئادەملهر، كـونكېرت جـایالر   ئۇنىڭ تهجربىلىك كاللى 
بىــرى قــۇالقالرنى كــۆپهیتىش . ئېنىــق تهخــسىماتالر بولــدى. ئۈســتىدە بــاردى

ھهققىدە مهسلىھهت بېرىۋىدى، یهنه بىرەیلهن راسـخودنى كۆپهتكهننىـڭ نـېمه            
روس مۇشــاۋۇر زەھهرخهنــدىلىك بىــلهن كۈلــۈپ . پایدىـسى دەپ قارشــى چىقتــى 

  :تۇرۇپ
رنى ســىز مائاشــىڭىز بىــلهن باقمایــسىز، یهنىــال خهلــق ئــۆزلىرى   ئــۇال—
بۈركـۈتى بـار ئـادەم ئۇنىڭغـا ئۆزگۆشـىدىن بېرەمـدۇ، ئـوۋ گۆشـىدىنمۇ؟                . باقىدۇ

ئوۋنىڭ گۆشـى بىـلهن باقىـدىغۇ؟ شـۇنداق، ھهر توپتـا ئـادەملىرىڭىز بولىـشى              
  . دېدى—! كېرەك، ھهر تهبىقىدە ئادەملىرىڭىز بولىشى كېرەك



 163 

  
  ــچـى بـابئـونـىـنـ

1  
  

  . پهش دېگۈچىال تومۇز ئایلىرى كىردى-ەش
ــتىكا     ــق گىمناس ــان تهۋپى ــدىن تۇرغ ــهھهردە ئورنى ــاڭ س ت
ئویناپ بولۇپ، ساپ ۋە سالقىن ھاۋادىن راھهتلهنگهچ  ئاچیارغـا         

ئـۆیىگه قایتىـپ كېلىـپ ئـادىتى      .  كـۆزىنى یۇیـدى    -چۈشۈپ سوغۇق سۇدا یـۈز    
 دە، تاھارەت ئېلىپ ئهمدىال تهییارالنغان -بویىچه بىر پارچه قاتتىق نان یهۋەتتى     

  .نىزامىددىن بىلهن نامازغا چىقىپ كهتتى
 -مهمتىلى نامازدىن یېنىـپ ئـۆیىگه كېلىـۋاتقىچه ئاكىـسىغا بۈگـۈن ۋاق        

ــدى، نىزامىــددىنمۇ بىلــله    ۋاغقــا بېرىــپ كهلمهكچــى ئىكهنلىكىنــى ئېیتىۋې
  .بارماقچىدى بولدى

 ئۆگـۈن   -ى یـوقالپ كېلهیلـى، ئهته        توغرا ئویالپسهن، كىچىك ئاپامالرن    —
  . دېدى ئۇ—ئومىغا كىرىشىپ كهتسهك خېلى ئۇزۇنغىچه چولىمىز تهگمهیدۇ،

ئۇالر سهھهرنىڭ بىردەملىك   . خامانالردا، ئېتىزلىقتا دېھقانالر ئالدىراشدى   
ئېتىزلىقالردا . سۆرۈن ھاۋاسىدا كۆپرەك ئىش تۈگىتىۋېلىش ئۈچۈن ئالدىرایتى      

  .ىبالىالر مال بېقىشاتت
ئىیوننىـڭ  .  ئۇكا ئهتتىگهنلىك ناشتىدىن كېیىن یولغـا چىقىـشتى    -ئاكا

نىزامىـــددىن یهنه تهۋپقنىـــڭ . جـــان قاخـــشاتقۇچ ئىســـسىقى باشـــالنغانىدى 
چۈنكى ئىنىسى ھېلىمۇ چهتـئهلگه چىقىـپ      . ئىشلىرى ھهققىدە گهپ تهشتى   

كېتىش یاكى قـېلىش مهسىلىـسدە ئاكىـسىنى خـاتىرجهم  قىلـدىغان  بىـرەر        
ــ ــدى ئهمهلىـ ــدە بولمىغانىـ ــپ   . ي ئىپادىـ ــسىنىڭ یهنه كېتىـ ــۇ ئىنىـ ــۇڭا ئـ شـ

تهۋپىـق  . قېلىشىدىن ئهنسىرەیتى، ئۇنى ئېلىـپ قـېلىش ئۈچـۈن یېلىنهتتـى     
كۆڭلىــــدىكى پاراكهنــــدىچىلىكنى قىلــــچه چانــــدۇرماي، یهنىــــال ناھــــایىتى 

ــخۇیىدى ــى . خۇش ــڭ رەڭگ ــى  -ئۇنى ــارملىقى بىلىنمهیتت ــدىنمۇ بىئ ــۇ .  روھى ئ
 یېرىم دەپ تۇرۇپ، -زخانالر بىلهن مهسچىت ئالدىدا بىردەمنامازدىن كېیىن ناما

ھ



 164 

ئۇنىڭـدىن كېـیىن بازارغـا    .  قىزىق پاراڭالرنى قىلىپ بېرەتتـى -ئۇالرغا قىزىق 
 بىلىــشلهرنىڭ سـۆھبىتىدە بـولغىلى بــاراتتى؛ باشـقا چــاغالردا    -یـاكى تونـۇش  

 قوشــــنىالرنىڭ -ئاكىــــسىنىڭ ئىــــشلىرىغا قارىــــشىپ بېرەتتــــى، قۇلــــۇم 
مهھهلـله ئارىلىـسا دائىـم دورا سومكىـسى         . ۇ قارىـشىپ بېرەتتـى    ئىشلىرىغىم

كېیىـنچه ئـۇنى    . مۈرىسىدە بـوالتتى ۋە تـاز داۋاالشـقا ئاالھىـدە كۆڭـۈل بـۆلهتتى             
دوختـــۇركهن دەپ بىلىـــشكهنلىرىدە باشـــقا كېـــسهللهرنىمۇ كۆرســـىتىدىغان  

ــشاتتى،   . بولۇشــتى ــدىغان دورىالرنــى ئىچىــشكه تهرســالىق قىلى بىــراق ئىچى
بۇنداق نادانلىق . كۈن ئۆتمهیال پایدا قىلمایدىكهن دەپ تاشلىۋېتهتتى    ئىككى  

تهۋپىقنى چهكسىز چۆلدە قالغاندەك بىر تۇیغۇغا غهرق قىلىپ، روھىنى ئېزىپ 
ــى     . تاشــالیتى ــادەم قىلغىل ــسانراق ئ ــدا چاپ ــداق قىلغان ــى قان ــۇ خهقن ھهي، ب
  !بوالركىن

  هر ھالدا؟ نېمه قىلىشنى ئویالۋاتىسهن؟ كېتىش خىیالىڭ یوق ھ—
 كېتىش خىیالىم یوق، تهبىئى، ئهمما ئىش توغرىـسىدا ئـویالۋاتىمهن،         —

یۈسۈپنىڭ مهكتىپىدە ئىشلىسهممىكىن دەیمهن، قۇتلۇق شـهۋقى دەیـدىغان         
ماڭـا  . بىر چوڭىمىز گېزىت چىقىرىۋېتىپتۇ، بۇمـۇ یاخـشى بىـر ئىـش ئهلـۋەتته        

ئویلىنىۋاالي، بىر نېمه قىلىش ھهققىدە ئوبدانراق   ... ھهممىسى توغرا كېلىدۇ  
  !ئىشنى باشلىدىممۇ، یېنىش یوق، غهلىبه قىلىشال كېرەك

ئۇ ئىنىسىگه .  نېمه دېیىشنىمۇ بىلمهیتى. نىزامىددىن ھېچنېمه دېمىدى
خۇددى تىـۋىش چىقارسـىال ئۇچـۇپ كېتىـدىغان قۇشـقا مۇئـامىله قىلغانـدەك              

  .ئىھتىیات بىلهن مۇئامىله قىلماقتىدى
كه ئاخۇن دادامنىڭكىگه  ئاپىرىپ بهرمهیسىز؟  ئاكا، ئایىمگۈلنى نېمىش—

دېدى تهۋپىق ― مۇشپقه خانىمنىڭ تهربىیىسىگه بهرسىڭىز  یاخشى  بوالتتى،
  .ئاكىسىغا سهمىمىي ئاھاڭدا

ئــۇكىلىرى ...  ئانىـسى یــالغۇزچىلىق تاتىـپ قــالىمهن دەپ ئۇنىمایـدۇ   —
ن ئۆزىنى  دېدى نىزامىددىن، مهمتىلىنىڭ ئهیىپلىشىدى— دە،-قاراقسىز قالدۇ

  .قاچۇرۇپ
   غېنىچۇ؟ ئۇنى نېمىشكه ساالھىددىن ئهپهندىگه بهرمىدىڭىز؟—
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ــاتتىم، تېخــى،    — ــرەي دەۋات ــۈزدە ئاپىرىــپ بې ــدىمىزدىكى ك ــۆزۈم ...  ئال ئ
 دېدى نىزامىددىن یهنه خىجىللىـق     —... ئۇقۇتسام یاخشىراقمىكىن بولمىسا  

  .كهنغۇ، كىشى ئارىلىق یېراق، باال كىچىكلىك قىالرمىكىن دەیدى—بىلهن،
 ئوقۇتۇڭ، سىز ئوقۇشقا مۇشۇنداق قارىسىڭىز، باشقىالردىن نېمه دەپ          —

  ئاغرىنغۇلۇق؟
  .نىزامىددىن ئۈنچىقمىدى

ۋاقۋاقنىڭ زەي  تۇپرىقىدىن ئۆزىگه خاس چىرىندە پۇرىقى، ئېچىغان پاتقاق 
ــدا   . پــۇرىقى كېلهتتــى ــۇ پــۇراق تىنجىــق بىــلهن قوشــۇلۇپ دىماققــا ئۇرۇلغان ب

  .ىمۇ بۇرۇختۇملۇق ھېس قىلدۇراتتىكىشىنى تېخ
ئــۇالر تاشــاخۇنۇمنىڭ ھویلىــسىغا كىرىــپ كهلگهنــدە ئــۇالرنى یــېڭىال       
. قهشقهردىن كهلگهن سهیپىددىن كۈتىۋالدى ۋە مېھمانخانىغا تهكلىپ قىلدى  

مهمتىلى .  داالندا سارىخېنىم، لىۋاھىددىنالر ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ ئېسهنلهشتى
ۇیغۇسى بېرىدىغان، قېرىنداشلىق مۇھهبىتىنى ئهپهندى كىشىگه یېقىنلىق ت

  :ھېس قىلدۇرىدىغان قۇۋناقلىق بىلهن
 دەپ  ئـاۋۋال سـارىخېنىم   — قانداقراق، كىچك  ئاپا؟ تېنىڭىز ساقمۇ؟        —

  .بىلهن ئهھۋالالشتى
   خۇداغا شۈكىرى، باالم، ئۆزىڭىزچۇ؟—
ن ئاندى.   دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ— بىزمۇ مانا تىرىك یۈرۈپتۇق،—

 سىزچۇ؟ ئوقۇۋاتامسىز؟ ساالھىدىن ئهپهندى، مۇشـپقه       —لىۋاھىددىنگه قاراپ،   
  خانىمالر قانداقراق؟ ئوقۇۋاتقانالر كۆپمۇ؟ 

 بىرلهپ جاۋاب بېرىپ، -لىۋاھىدىن بىر نهۋرە ئاكىسىنىڭ سۇئاللىرىغا بىر
  :ئاخىرىدا
  . دېدى— یىگىرمىچه باال ئوقۇۋاتىدۇ، كۆپ دېگىلى بولمایدۇ،—
 كۆپ ئادەم جهلپ بولمایدۇ؟ ئارىلىقنى یىراق كۆرۈپ، باشـقا         نېمىشكه —

  یۇرتالردىن كهلمهیدىغان ئوخشىمامدۇ؟
 یېتىپ ئوقۇیدىغانالرمۇ بـار، یىـراق دېـسه یېتىـپ ئوقۇسـا بوالتتىغـۇ،               —

 تهرغىپ قىلىـپ  تهشـكىللهیدىغان   -ئهمما،  بۇ ئىشالرنى تهكىتلهپ، تهشۋىق  
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  .ىسىدىن ئاۋۋال جاۋاب بېرىپ دېدى سهیپىددىن ئىن—كىشى یوق ـ ته، 
 ساالھىدىن ئهپهنـدى بىكـار بولـسا چاقىرسـاڭالر بىـردەم پاراڭالشـساق              —

  . دېدى تهۋپىق—بوپتىكهن، 
 — توختاپ تۇر، ئۇكـام، كېیىنـراق چـاقىرایلى، ھـازىر باشـقا گهپ بـار،                —

 مهمتىلـى كهلگهنـدىن بېـرىال       —دېدى  نىزامىـددىن ۋە سـارىخېنىمغا قـاراپ،        
تۇرۇشقا .  كهلدى ـ دە، بىر ۋەسۋەسىگه چۈشۈپ قالدى. ۇپ یۈرىۋاتىدۇئارسالدى بول

سـىز ئانىمىزنىـڭ ئورنىـدا    . قهتئىي نېیىتـى یـوقتهك مېنـى ئهنـسىرىتىۋاتىدۇ      
ــسا ئهجهب    نهســىھهت قىلــسىىڭىز بىــر یهرگه كېلىــشكه پایدىــسى بولــۇپ قال
ئهمهس، دەپ ئۇنى بىلـله ئهكهلمهكچـى بولـۇپ تـۇراتتىم، ئۆزىنىڭمـۇ كـېلىش              

ــۇنداق     ن ــى، ش ــدىغانلىقىنى ئېیتت ــۇ كهتمهی ــارىكهن، كېلىۋاتقىچىغ ــى ب ىیىت
 تـۈگهپ  - دادامالر ئۆلـۈپ   -گهپ قىلسىڭىزچۇ، ئانام  . بولسىمۇ كۆڭلۈم تىنمایدۇ  

بىزنىڭمـۇ كۆڭلىمىزنىـڭ   .  كهتتى، مهمتىلىنىڭ داغىدا قان یىغـالپ كهتتـى    
ىغان بولـسا  ھاال بۈگۈنگه كېلىپ، ئاران جهم بولـدۇق، كېتىـد        . ئارامى بولمىدى 

  .یهنه جهم بولىشىمىزغا كۆزۈم یهتمهیدۇ
  . سورىدى سارىخېنىم— كېتىدىغان نىیىتىڭىز یوقتۇ، باالم؟ —
ــدۇ،   — ــدى بولمایـ ــیهت ئهمـ ــداق نىـ ــق   — ئۇنـ ــق ئىللىـ ــدى تهۋپىـ  دېـ

  .كۈلۈمسىرەپ
مهمتىلـى ئویچـان كــۆزلىرىنى ئاكىـسىغا تىكىـپ بىــر دەم تـۇردى ۋە كــۆز      

ــدا ســارىخېنىمدا  نــۇرىنى لىۋاھىــددىن بىــلهن ســهی  ــۆتكهپ، ئاخىرى پىددىنگه ی
ئۇ ئاساسـهن ۋاقۋاغـدا بىـر تۇغقـانلىرى     .  دە ئېغىر ئۇھ تاتىپ قویدى     -توختىدى

یېنىدا چوڭ بولغاچقا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادەتتىكى تۇغقانلىق مۇناسىۋىتىدىن 
ــۇ .  مــۇھهببهت ھاســىل   بولغانىــدى-ھالقىغــان بىــر خىــل چوڭقــۇر مېھىــر  ئ

دىمۇ بىر مهزگىل تۇرغان، شۇڭا تاغىسىنىڭ كىچىك خوتـۇنى   تاغىسىنىڭ ئۆیى 
ــى   ــۆرمهت قىالتتـ ــارىخېنىمنى بهك ھـ ــدىنمۇ نىزامىـــددىن   . سـ ــۇ ۋەجىـ مۇشـ

سارىخېنىمنى ئارىغا سېلىپ ئىنىسىنى تۇرۇپ قېلىشقا ئۈندەشنى كـۆڭلىگه         
ــدى ــۈپ كهلگهنىـ ــىدى، پهقهت  . پۈكـ ــدى كهتمهكچـــى ئهمهسـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ

  .یهتته بواللماسلىقىدىنال ئهنسىرەیتىھهمراھلىرىنىڭ قهتئىي نى
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 نىزامىــددىننىڭ دېگىنىمــۇ تــوغرا، نــېمىال دېــگهن بىــلهن ئــۆز یۇرتقــا —
نـېمىال دېـگهن    . یهتمهیدۇ، ئۆز یۇرت دېگهندە كۆڭۈل تـۇقراق ئـۆتكىلى بولىـدۇ          

بىلهن ئاتا ـ ئانىنىڭ تۇپرىقى بار یهردە، ھېیت ـ ئایهملهردە یاغ پۇرىتىپ، تۇپراق 
تۇرىـدىغان  . پ، زىیـارەتته بولـۇپ ئـۆتكهن یاخـشى بولمامـدىغان     بېـشىغا چىقىـ  

. نىیىتىڭىــز بولــسا ئوبــدان بوپتــۇ، بــاالم، ھهممىمىزنــى خــاتىرىجهم قىلىــسىز 
  ...دۇنیادا خاتىرجهملىكتىنمۇ ئارتۇق نهرسه بارمۇ؟

ئــۇ تهربىــیه كــۆرگهن،   . ســارىخېنىم ئۇنىڭغــا ئــۇزاق نهســىھهت قىلــدى    
ۇنىڭ چىن قهلبىدىن ئېیتىلىۋاتقان سـۆزلىرى       ئوقۇمۇشلۇق ئایال بولغاچقا، ئ   

  . مهمتىلىگه چوڭقۇر تهسىر قىلدى
ــا   — ــارازى قىلىــش ھهددىــم ئهمهس، مېنىــڭ بىــر قارارغ  ھهممىڭالرنــى ن

ــپ     ــقهرگه بېرىـ ــدى،  ئهته قهشـ ــشىم ئىـ ــدىغان ئىـ ــۋاتقىنىم قىلىـ كېلهلمهیـ
یولداشــلىرىم بىــلهن كۆرۈشــۈپ كــېلهي، ھهر ھالــدا ئــۇالر بىــلهن یهنه بىــر        

ــوالر، ك ــسى بـ ــكىنىمنىڭ پایدىـ ــاراپ،  —ېڭهشـ ــهیپىددىنگه قـ ــۇ سـ  ئهته — ئـ
  . دېدى—كېتىدىغان بولساڭ بىلله ماڭایلى،

  . بولىدۇ، مهنمۇ ئهته قایتماقچىدىم، بىلله ماڭایلى—
  .مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈمسىرەپ باش ئېغىتىپ قویدى

كه یېقىدىن بېرى یۈز بهرگهن یېڭىلىقالرمۇ ئۇنى قهشقهرگه بېرىپ  كېلىش
ــدى ــىغا    . ئۈندىمهكتى ــۇپ كۇرس ــسى بول ــۆلكه رەئى ــاۋىن ئ ــاجى مۇئ خوجانىیازھ

ئولتۇرغاندىن كېیىن، ئۇنىڭ ئهسكهرلىرىنى قهشقهر تهۋەسىگه كهلگهن مهھمۇد 
) قومانـدانى لىیـۇ بىـڭ ئىـدى     (مۇھىتى قهشقهر گارنىزونىغا مۇئاۋىن قوماندان      

وشـۇن ھۆكـۈمهت    ئۇنىڭ قولىدىكى قوزغۇالڭچى ق   . بولۇپ تهیىن قىلىنغانىدى  
 ـ دىۋىزىیه دەپ ئاتالغـان، دىۋىزىیىنىـڭ    6ئارمىیىسى شىتاتىغا ھېساپلىنىپ، 

ئـۇ  . دە قـارار تاپقانىـدى    ) گۈلبـاغ (“یۇمىالق شـه  ”قوماندانلىق شىتابى قهشقهر    
مهھمۇد مۇھىتىنىڭ قهشـقهردە قـارار تېپىـشىدىن بىـر تامـادا بولىۋاتـاتتى، بـۇ                

  . ئۇیغۇن بىر ئۈمىد ئىدىبۈیۈك بىر ئۈمىد، ئاداققى غایىسىگه 
 مهمتىلـى  — ساالھىدىن ئهپهندىنى قىـشقىرىتىپ كىرسـهك بولىـدۇ،     —

 نىزامىـددىننىڭ ئاۋازىـدىن خېلـى كـۆڭلى كۆتۈرۈلـۈپ        —پاراڭالشماقچىكهن،  
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  .قالغانلىقىنى بىلگىلى بوالتتى
لىۋاھىـددىن ســاالھىدىن ئهپهنــدىنى چاقىرىــپ كىــرىش ئۈچــۈن چىقىــپ  

  .كهتتى
  

2  
  

ھىـالل  ”ندى سهیپىددىن بىلهن قهشـقهرگه كىرىـپ، ئـاۋال          مهمتىلى ئهپه 
گه یولۇقۇپ مهجىددىن ئهپهندى بىـلهن كۆرۈشـتى ھهم ئـۇنى ئېلىـپ             “ ئهھمهر

ئــۇالر ئهخــمهد ئهپهنــدى بىــلهن شــۇ یهردە     . نوۋېــشى مهكــتهپكه كېتىــشىتى  
  .ئۇچراشىتى

مهجىدىن ئهپهندى ئادىتى بـویىچه مهمتىلـى ئهپهنـدىگه چاقچـاق قىلىـپ           
ۈلۈشكهندىن كېیىن، ئۇالرنىـڭ چاقچىقىغـا مېیىقىـدا كۈلـۈپ قـاراپ      بىردەم ك 

  :تهۋپىققهتۇرغان یۈسۈپ زىیا 
.  سىلىنىڭ تاپشۇرۇقلىرىغا بىنائهن قۇتلۇق ھاجىم بىلهن كۆرۈشـتۈم        —

شهۋقى ھهزرەت سىلى بىـلهن تونۇشۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدىغانلىقىنى ئېیتىـپ،             
ئهگهر خالىـسىال بىـز   . دىسىلى كهلگهن ھامان خهۋەر قىلىشىمنى تاپىلىغانىـ  

 —بارىلى یاكى ئۇ كىـشىنىڭ كېلىـشىگه چولىـسى تهگـسه باشـالپ كـېلهي،              
  .دېدى

ئهگهر ئـۇ  .  رەھمهت دوسـتۇم، بـۇ خوشـخهۋىرىڭىز ئۈچـۈن كـۆپ رەھـمهت         —
مهمتىلـى  .  دېدى—كىشى مۇشۇ یهرگه كېلهلىسىغۇ تېخىمۇ یاخشى بوالتتى،  

پهنـدىنىڭ مۈرىــسىدىن  ئهپهنـدى چىــن كۆڭلىـدىن خۇشــال بولـۇپ، یۈســۈپ ئه   
 بــۇ یهردە تــازىمۇ تېپىــشقانالر جهم بوالتتــۇق، ئهممــا مېــنىڭچه   —ســىلكىپ، 

بىرىنچى قېتىمدىال چوڭ ئادەمنى ئالدىمىزغا چاقىرتىش ئهدەپـتىن بولمىـسا          
ــپ،     ــله كېلىـ ــسا بىلـ ــارایلى، ۋاقتـــى بولـ ــۆزىمىز بـ ــسىغا ئـ ــرەك، ئاستانىـ كېـ

  مهجلىسىمىزگه قاتایلى، قانداق؟
 — مهن ھـازىر،  — دېدى یۈسۈپ ئهپهندى ۋە دەرھال، —پال،  توغرا ئویال  —

 ئـارال   —دەپ قوشۇپ قویدى، ئارقىدىن جىددىي بىر ئىش یادىغـا یهتكهنـدەك،            
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یېزىلىــق بىـــر یىگىـــت ســـىلىنى ســـوراپ كهپـــتىكهن، یېڭىـــسار ئهتراپىـــدا  
تونۇشقانكهنسىلهر، ئۇنىڭ یېشى ئىپتىدائىي مهكتهپـته ئوقـۇش ئۈچـۈن سـهل            

قا دارىلمۇئهللىمىندە ئوقۇسۇن دەپ ئهخمهد ئهپهندىگه ئهۋەتىپ چوڭراق بولغاچ
 دېـــدى یولغـــا —بهردىـــم، قـــالغىنىنى مـــۆرىمهس دوســـتلىرىدىن ئـــاڭالیال، 

  . جابدۇنىۋېتىپ
ــلىۋەتكهنىدى     ــش باش ــدە ئى ــدى دارىلمۇئهللىمىن ــمهد ئهپهن یۈســۈپ . ئهخ

ە ئـۇنى  ھازىرالنغىچه ئارىلىقتا ئهخمهد ئهپهندىـدىن رېھىـم ھهققىـدە سـورىدى ۋ     
  . ئوبدان تهربىیىلهشنى تاپىلىدى

  . دېدى ئهخمهد ئهپهندى جاۋابهن— دېمىسىلىمۇ گهپ كهتمهیدىغۇ، —
تهۋپىق دوستىنىڭ سۆزى بىلهن قانائهت ھاسىل قىلىـپ، ئانـدىن بىلـله            

ئۇ سهیپىددىنگه شۇ یهردە ئىجازەت بهردى ۋە ئهته . كهلگهن سهیپىددىنگه بۇرالدى
ــنى تاپى ــۇ یهردە كۆرۈشۈشــ ــدىشــ ــا  . لىــ ــهیپىددىن دوتهي یامۇلغــ ــى (ســ ۋالــ

كهتكهندىن كېیىن مهكتهپته جهم بولغـان دوسـتلىرىغا ئـۆزر          ) مهھكىمىسىگه
ــالپ     ــۇنى باشـ ــسا ئـ ــر بولـ ــۈپ، بىـ ــلهن كۆرۈشـ ــهۋقى ھهزرەت بىـ ــپ، شـ ئېیتىـ

  .كېلىدىغانلىقىنى ئېیتىپ، یۈرۈپ كهتتى
. ئــۇالر پاراڭالشــقاچ قوتلــۇق ھــاجىم شــهۋقىنىڭ ئــۆیىگه یېتىــپ كهلــدى 

ــڭ تۇتــۇپ،       ــى چى ــا ۋاقتن ــۆرەلمىلىكنى یاقتۇرمىغاچق ــدى س ــى ئهپهن مهمتىل
یۈسۈپ زىیا ئۇنى شهۋقىنىڭ ئۆیىگه     . ئىشلىرىنى پۈتتۈرۈشكه ئالدىرىماقتىدى  

  . باشالپ كىرىدى
 نهچـچه یاشـالردىكى كىـشى بولـۇپ،         50ئۇالر ھویلىدا ئۇچراشـتى، شـهۋقى       

ىنلىق ئۇرغۇپ تۇراتتى، یاشىنىپ قالغىنىغا قارىماي تۇرقىدىن جاسارەت، قىزغ
 كـاالچ ئۇنىـڭ   - بېشىدىكى تـون، سـهلله، پۇتىـدىكى مهیـسه         —ئۇنىڭ ئۈستى   

  .التاپىتىگه مۇالیىملىق، مھىرىۋانلىق تۈسى بهرگهنىدى
تهۋپىــق ئىككىــسى خــۇددى ئىلگىــرى قهیهردىــدۇ بىلــله یاشــاپ كېــیىن  

 ئاندىن ئایرىلىپ كهتكهن قهدىناس دوستالردەك  ئاۋال ئۈچ قېتىم قۇچاقالشتى،
تهۋپىق بۇ پىـشقهدەم شـائىرنىڭ قـولىنى     . قىزغىن  قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى    

  :قویىۋەتمهي سىقىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئۇزاق سهپ سېلىپ قارىدى ۋە
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ــالمهن، — ــایىتى خوشـ ــۈن ناھـ ــقىنىم ئۈچـ ــۇپ — تونۇشـ ــدى ۋە قوشـ  دېـ
 سىز مۇھهررىرلىك قىلغان گېزتنى كۆرۈپ، ئهسهرلىرىڭىزنى ئوقۇپ   —قویدى،

 تهۋپىق ھهر —مهندىنمۇ یاشراق یىگىت بولسا كېرەك دەپتىكهنمهن،       سىزنى  
ــل     ــادەمنى بىــر دەمــدىال قهدىناســالرغا ئایالندۇرىۋالىــدىغان بىــر خى ــداق ئ قان
ــۆھبهت       ــڭ س ــسىرىدى، ئۇنى ــلهن كۈلۈم ــسىیه بى ــتانه پوزىت ــق، دوس یېقىملى
ئۇسلۇبىمۇ توختاجى تهرىپلىگهندەك، كىمگه قانـداق سۆزلهشـنى بىلىـدىغان؛        

یــسى ســورۇندا قانــداق سۆزلهشــنى بىلىــدىغان بولغاچقــا، یېقىنلىشىــشنى  قا
كېچىكتۈرىدىغان ئۇزۇندىن ئۇزاق یاسالما تهكهللۇپالرنى بىـر تاقالشـتا ئـاتالپ       

 مانا ئهمدى كـۆردۈمكى، سـىز   —ئۆتۈپ، مۇساپىنىڭ قاق بېلىدىنال چىقاتتى،   
، شـۇنچه  بىراق شـۇنچه قىزغىنلىـق  . ئهسلىدە یاشىنىپ قالغان كىشىكهنسىز   

جاسارەت ۋۇجۇدىڭىزغا قانداق پاتتىكىن؟ مۇشۇنداق بىر ئوت یۈرەك كىشى یاش 
ۋاقتلىرىدا قانداق بولغىیـدى، بـۇ تـار جاھانغـا قانـداق پاتقـان بولغىیـدى دەپ              

  .ئویلىغۇسى كېلىدۇ، كىشىنىڭ
شهۋقى تهۋپىقنىڭ مىجهزى تهسـىرىدە  ھهقىقهتهنمـۇ ئـۆزلىرىنى قاچانـدۇر        

 كونا بۇرادەلهردەك تۇتۇشقا باشلىدى ھهم بـۇ ئىختىیارسـىز     ئىلگىرى تونۇشقان، 
  :ئىللىق سېزىمدىن سۆیىنىپ یىنىك كۈلۈمسىرىدى

 — دېـدى ئـۇ،  — مهنمۇ سىلى بىـلهن  دىدارالشـقنمىغان خوشـالمهن،         —
ــالال،    ــوراپ قـ ــانلىقىمنى سـ ــدا قهیهرگه پاتقـ ــا ”مېنىـــڭ یـــاش ۋاقتىمـ جاھانغـ

 تىنسىز    -ۇ؟ مهنمۇ بىر بۇلۇڭغا ئۇن    سهركىمۇ قازانغا پېتىپتىكهنغ  “ پاتىمىغان
 شـهۋقى بـۇ سـۆزلهرنى    —... پېتىپ كهلـدىم، گاھىـدا مهرىـدىم، گاھىـدا جىـم            

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ چاقچىقىغا جاۋابهن چاخچاق تهلهپپۇزىدا دېگهن بولسىمۇ 
ئۇنىڭ سۆزىدە مىللهتنىڭ مـۇنهۋۋەر ئوغالنلىرىغـا بهخـشهندە بولـۇپ كهلـگهن             

 ئىخچـام تهسـۋىرىگه ئوخـشاپ كېتىـدىغان قـایغۇلۇق           كۈلپهتلىك تهقـدىرنىڭ  
 تهھتىنى -شۇڭا بۇنداق تېمىالردىكى سۆزلهرنىڭ تېگى. ئاھاڭ یوشۇرۇنغانىدى

  .چۈشىنىكه زىل بولغان تهۋپىق قاتتىق تهسىرلىنىپ، غهمكىنلىشىپ قالدى
 نــام شــهرىپىلىرى مهمتىلــى، تهخهللۇســلىرى تهۋپىــق ئىكهنلىكىنــى —

مېنىــڭ گېپىمنـــى قىپــتىكهنال، ئۇنـــداق   . لىـــدىمیۈســۈپ ئهپهندىــدىن ئاڭ  
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 — دېدى شـهۋقى كۈلـۈپ،       —قىلمىسىلىمۇ مهن ئۆزلىرىنى ئىزلهپ باراتتىم،    
ئېسىم قۇرىسۇن، سىلىنى ئۆیگه باشلىماي ئایاقتا تۇرغۇزۇپ سۆزلهۋەرگىنىمنى 

  !قېنى مهرھهمهت. قارىمامدىغان
شــۇقچه  بۇنىــسى بىــزگه تېخىمــۇ یاقىــدۇ، چىــن دوســتالر ئارىــسىدا ئو  —

 دېــدى تهۋپىــق ۋە شــهۋقىنىڭ  —تهكهللــۇپالر بــولمىغىنى تېخىمــۇ یاخــشى،  
ــپ،    ــاۋالقى تهكهللۇپىغــا قارىتى ــچه قــاراپ     —ئ ــى ئىــزلهپ كهلگى  ســىز بىزن

ئولتۇراتتۇقمـــۇ، بالىنىـــڭ ئـــاتىنى، ئىنىـــسىنىڭ  ئاكىـــسىنى، شـــاگىرتنىڭ 
  .ئۇستازنى ئىزدىگىنى خوپراق ئهمهسمۇ
شـــقاچ، ھهتتــــا قوللىرىنىمـــۇ چىــــڭ   ئـــۇالر ئهنه شـــۇ تهقلىتــــته پاراڭال  

 سۇلهسـىزال ئۇتتـۇر كهلـگهن     -تۇتىۋېلىشقان ھالدا مىھمانخانىغا كىرىپ، سـاال     
  .یهرگه ئولتۇرۇپ، پارىڭىنى شۇ بویىچه داۋام قىلدى

 یۈسۈپ ئهپهندى تـوغرا ئېیتىپـتىكهن، مهن سـىلى بىـلهن كۆرۈشـمهي         —
الردا پاراڭالشـسام   خـاراكتېرىلىرىنى، قانـداق تـېمى   -تۇرۇپال سـىلىنىڭ مىـجهز    

تهۋپىـق  : یۈسـۈپ ئهپهنـدى   . یاخشىراق بولىدىغانلىقىنى سوراپ كېتىپـتىمهن    
دېگهن بىر پارچه ئوت، كۆرىشىپال قالسا بىـزدەك كونـا تونۇشـىلىرىنى ئۇنتـۇپ             

مانا ئهمدى ئىشهندىم، ئىنىمىزدىن    . شۇنىڭ بىلهنال بولۇپ كېتىال دېگهنىدى    
هۋقى چىـن كۆڭلىـدىن خوشــال    دېــدى شـ —تېچلىـق سـورایمۇ دېمهپـتىمهن،    

  . بولۇپ
 مانــا شــۇنداق، بــۇ تهۋپىــق دېــگهن ئــادەم كىــشىنىڭ ھهســهتلىرىنىمۇ —

 دېدى یۈسۈپ —قوزغىۋېتىدۇ، یهنه بۇ ھهسهتلهرنى چهیلهپ یوقمۇ قىلىۋېتىدۇ، 
  .ئهپهندى كۈلۈپ

 بىـزگه  — دېدى شهۋقى سىرتقا قاراپ تـوۋالپ،  — ھاي، قایسىڭالر بار؟     —
  .ي ھازىرالپ بېرىڭالبىر پىیالىدىن چا

 ھهزرىتىم، چاینى بولدى قىلسىال، نوۋېشىدا ئهپهندىلهر ساقالپ قالدى، —
ــۇ یهردە چــاي ئىچىــپ     ــۇپ، بىــز ب ــۇ یهردە ســاقلىتىپ قوی بىرمــۇنچه ئــادەمنى ئ

 دېـدى   —ئولتۇرۇپ كهتسهكمۇ سـهت، ۋاقتلىـرى بولـسا بىـز بىـلهن یۈرسـىله،               
  .یۈسۈپ زىیا
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سـتانىڭىزگه بـاش قویـۇپال یېنىـشقا ۋەدە         توغرا دەیدۇ، بىـز سـىزنىڭ ئا       —
  .قىلىپ كهلگهنىدۇق، بىز بىلهن بىلله بېرىڭ، ئۇستاز

 قـۇرۇق چىقىـپ كهتـسهڭالر سـهت ئهمهســما؟     - ئهممـا ئۆیۈمـدىن قـۇپ   —
  بىرىنچى قېتىمدىال؟

 نېمه كېرىكى شۇ قۇرۇق تهكهللۇپالرنىڭ؟ بىز بىلىشمىگهن ئادەملهر        —
ىقنى، ئادىمىگهرچىلىكنىڭ بۇنداق ئىپادە بولمىساق، قویایلى شۇنداق رەڭۋازل

 تهكرار تهكهللۇپ قىلىشماي، بىرال ئېغىز سـۆز     -شهكلى بىزدىال قالدى، تهكرار   
. بىلهن ئىشقا كىرىشىدىغان بولساق، شۇنداق ئۈلگه یاراتساق دەیمهن، ئۇستاز       

 تهۋپىق ئاللىقاچان ئورنىدىن تۇرۇپ كهتكهنىدى ۋە ئىشىك —قانداق دەیسىز؟ 
  . سىلجىغاچ سۆزىنى داۋام قىالتتىتهرەپكه 
بولمىـسا ئىككـى   .  مهیلى ئهمىـسه، ئېـسىمنى یوقـاتتىم، گهپ بىـلهن     —

 سـۆزلىرىگه یهنه  — دېـدى شـهۋقى،   —قېتىم چاي قاینىغۇدەك ۋاقت كهتتـى،    
  .تىرەجهش ئىمكانى قالمىدى، بۇیرۇقۇڭالرغا ھازىر بولماقتىن باشقا چارەم یوق

ــا ئه   ــهۋقىمۇ ئۇالرغ ــۇنداق دەپ ش ــى   . گهشــتىش ــۇ تهقلىتتىك ــۇالر یهنه ش ئ
  .قىزغىن پارىڭى بىلهن ئۆیدىن چىقىپ، تۇیماستىنال نوۋېشىغا كېلىپ قالدى

ــشىپ      ــق سورى ــۈپ تېنچلى ــلهن كۆرۈش ــدىلهر بى ــته ئهپهن ــهۋقى مهكتهپ ش
  :بولغاندىن كېیىن، مهجىددىن ئهپهندى شهۋقىدىن سورىدى

بـۇ كىـشىگه گهپ    تهۋپىق ئهپهندى بىلهن توشۇپ قالغانسىز ھهرھالدا؟  —
  كهتمهیدۇ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟

  . دېدى شهۋقى كۈلۈپ— شۇنداق، ھېچ ھایالسىزال ئۆزلىشىپ كهتتۇق، —
ــۇ،  — ــرى ئهنه شـ ــدىنىڭ بېـ ــۇ ئهپهنـ ــدى  — بـ ــددىن ئهپهنـ ــدى مهجىـ  دېـ

ــلهن،    ــاغرىنىش بىـ ــاختا ئـ ــا سـ ــدا، ئهممـ ــارلىنىش ئاھاڭىـ ــمه —ئىپتىخـ  ھهمـ
ۇ كىشىنى یاخشى كۆرۈپ قېلىـپ،     ھهتتا بالىالرمۇ ب  . دوستىمىزنى تارتىۋالغان 

  . ئاتىسىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قویىدۇ
 دېـدى شـهۋقى ئېچىلىـپ    — راستىنال، مانا ئهمهسمۇ، شۇنداق بولدى،    —

 مهجىــددىن ئهپهنـدى بىلهنمــۇ تـۈزۈكرەك ئهھۋالالشــمایال ســىلى   —. كېتىـپ 
  .بىلهن بولۇپ كېتىپتىمهن
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ــاي     ــا چ ــپ، ئۇالرغ ــدى ســاھىپاخانلىق قىلى ــدىیۈســۈپ ئهپهن ــى . قۇی یېڭ
 . تونۇشالر چاي ئىچكهچ پاراڭلىشىپ بىردەمدىال ئىچهكىشىپ كهتتى

ئهخــمهد ئهپهنــدى تهۋپىقنىــڭ چهتئهلــدىن كهلگىــچه ســهپهر ئۈســتىدىكى  
قونالغۇالردا قانداق قارشى ئېلىنغانلىقىنى یادىغا ئېلىپ، بۇ سـۆزلهرنى تـوغرا     

 -اقئهلهرنـى زوق ئۇنىڭ كهم سۆزلىكى بـۇ ۋ     . تاپقاندەك باش لىڭشىتىپ قویدى   
  :ئۇ پهقهت. شوق بىلهن ھىكایه قىلىپ كېتىشكه ھاالقىت بېرەتتى

 ئۇ — رېھىم دېگهن قاچاق ئهسكهر بىلهن كۆرۈشۈپ كېتهمال قانداق؟         —
: مانا، شۇنىڭدىنمۇ قارىساق بولىدۇ... بىچارە شۇنداق یالۋېرىپ، تاپىالپ كهتكهن

هپكه جایالشتۇردۇق، ئهمما ئۇنىڭغا شۇنچه یاخشى مۇئامىله قىلىۋاتىمىز، مهكت
  ...یهنه مهمتىلى ئهپهندىال دەیدۇ

ــایرىم     — ــسىالتىنى ئ ــقا تهپ ــدە باش ــاال ھهققى ــۇ ب ــایلى، ئ ــاقنى قوی  چاخچ
دېـدى تهۋپىـق خوشـال      ― گېـزى كهپ قالـسا كۆرەشتۈرەرسـىز،        . سۆزلىشهرمىز

 ①» ئهركىن ھایات «—بولۇپ، ئاندىن شهۋقى بىلهن سۆھبىتىنى داۋام قىلىپ، 
 دەپ —قالدىمۇ، نېمه بـاال؟ قانـداق قهپهزگه مـۇپتىال بولـۇپ قالـدى؟              بۇغۇلۇپ  

  .سورىدى تهۋپىق شهۋقىدىن
ئهمما ھازىر یهنه قایتـا نهشـىر     .  بۇنىڭدا ھهرخىل سهۋەبلهر بار، ئهپهندىم     —

 بهختىمىزگه یارىشا مهھمۇد -ئۇنىڭ ئۈستىگه. قىلىشقا تهییارلىق كېتىۋاتىدۇ  
یېڭـى  «ئهمـدى  . ل بۆلىـدىغان ئـادەمكهن  سىجاڭ بۇنـداق ئىـشالرغا بهڭ كۆڭـۈ      

 ئىككى ئایدىن كېـیىن یـۈز   -بهلكىم بىر . نامىدا نهشىر قىلماقچىمىز  » ھایات
  .كۆرۈشۈپ قېلىشاال

 دېدى مهمتىلى ئهپهندى خوشـال كۈلۈمـسىرەپ،       — شۇنداق بولسىغۇ،  —
 مېنىڭ یاردىمىم كېرەك ئهمهسمۇ؟ گېزىت چىقىدىغانال ئىش بولسا مېنى —

  .سىڭىزمۇ رازىدىمنىمكار ئىشلهت
ــىلىنىڭ       — ــېكىن س ــایمىز، ل ــاۋارە قىلىم ــشقا ئ ــۇ ئى ــىلىنى ئ ــاق، س  ی

  ...یاردەملىرىگه قاراغلىق بىر مۇھىم ئىش بار، ئهگهر ماالل كۆرمىسىله

                                            
  . ئا—رىلغان گېزىت، شۇ یىلالردا شهۋقى تهرىپىدىن چىقى» ئهركىن ھایات«  ①
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   پاالل دېگهنمۇ گهپمۇ؟- سىز ئىش بۇیرۇیدىغان بولسىڭىز یهنه ماالل—
 بارىـدى،  ئهسـىرى » دىۋانۇ لۇغهتـت تـۈرك  « مهندە مهھمۇد قهشقهرىنىڭ    —

شۇنى ئالىمنىڭ ئانا تىلىغـا تهرجىـمه   . تۈركىیىدە نهشىر قىلىنغان نۇسقىسى  
ــېكىن     ــاتتىم، لـ ــۈپ كېلىۋاتـ ــۈمگه پۈكـ ــرى كۆڭلـ ــدىن بېـ ــشنى ئۈزۇنـ قىلىـ

 شارائىتالرنىڭ یار بهرمهسلىكى -ئىجىتىمائىي مۇھىت، تۇرمۇش ۋە باشقا شهرت
ڭ قىـــران مهن بولـــسام ئۆمرۈمنىــ . بىــلهن بـــۇ ئىــش كهیـــنىگه كېتىۋاتىــدۇ   

مهزگىلىنى یاشاپ بولدۇم، ئهمدىلىكته بۇ ئېغىـر یـۈكنى ئۈسـتۈمگه ئېلىـشقا       
. ئاجىزلىق قىلىمهن، ئۇنى تۈگىتىشكه ئـۆمرۈم یـار بهرمهسـلىكىمۇ مـۇمكىن            

ئهگهر سىلى بۇ ئىشتا شۇتا ئات بولۇپ بهرسـىله، مهن یانـداق بولـسام، ئهۋالدالر،          
  .هم كېتهتتىمئهجدادالرنىڭ ئىزىنى كۆرسه ئۆلسهممۇ خاتىرىج

ئىنتایىن یاخشى ئویالپسىز، كهمىنه گهرچه ئىقتىدار .  بارىكالال، سىزگه—
 -ئىگىسى بولمىـساممۇ، ئۇسـتازىمنىڭ یېتهكلىـشى بىـلهن مۇشـۇنداق شـان        

شۆھرەتلىك ئىشقا قول تىقىش بهختىگه مۇیهسـسهر بواللىـسام، یهنه نېمىنـى            
  .بولغايئایایتىم؟ قېنى، یول باشالڭ، ئىشىمزدا ئالالھ یار 

 یۇقسۇ، یۇقسۇ، مهندە ئۇنچىۋاال دەسمى نـېمه قىلـسۇن، بـۇ ئىـشتا مهن       —
  .سىلىگه تایانماقچى ئىدىم

 بۇنىــڭ تالىــشىدىغان نېمىــسى بــار ئۇســتاز؟ بىــز بــۇ ئىــشنى چوقــۇم   —
  .تۇتىدىغانغا كېلىشتۇقمۇ؟ ھه، بولدى، قالغان ئىش پۈتۈشهلمىگۈدەك ئهمهس

پ قونـسىال، كىتـابنى كۆرسـىله،     ئهمىسه، بۈگۈن بىزنىڭ ئۆیگه كېتىـ  —
  .قانداق قىلىشنىڭ یولىنى شۇیهردە سۆزلىشهیلى

سىزنى ماالل قىلىشقا جۈرئهت    “ بىسمىلال دىمهیال ”.  رەھمهت، ئۇستاز  —
ئهگهر . ھهم كهچكىچه قىلىدىغان ئىشلىرىممۇ بار، ئهپـۇ قىلىـڭ       . قىاللمایمهن

سـمۇ؟ كىتــابنىمۇ  مـاالل كۆرمىـسىڭىز ئهته یهنه مۇشـۇ یهردە كۆرۈشـسهك بولما    
  ...بىلله ئېلىپ كېلىشكه بولسا

چــۈنكى ئۇنىــڭ جــاۋابى ئــۇنى . قۇتلۇقھــاجىم تهۋپىقىنــى كــۆپ تۇتمىــدى
ئــۇ خېلـى ئــۇزاق پاراڭلىـشىپ ئولتــۇرۇپ، خوشلىــشىپ   . قانائهتلهندۈرگهنىـدى 

  .قایتىپ كهتتى
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شهۋقى چىقىپ كهتكهندىن كېیىن، مهجىدىن ئهپهندى مهمتىلى ئهپهندى، 
ــ  ــمهد ئهپهنـ  بۇیـــاقتىن پاراڭلىـــشىپ، ئارقىـــدىن یهنه   -دىلهر ئۇیـــاقتىنئهخـ

  .دېگهن مهسىلىگه كۆچتى“ تۇرىمىزمۇ، كېتىمىزمۇ”
 دېدى تهۋپىق سالماقلىق تۈس بېرىدىغان تهبهسـسۇمى        — ئهپهندىم،   —

 ئاخىرقى قارارغا ئاللىقاچان كهلدۇققۇ، یهنه —بىلهن مهجىدىن دوختۇرغا قاراپ، 
سىلهن، مهن ۋەتىـنىم ئۈچـۈن خىـزمهت قىلمـاي     نېمه پۈتمىگهن مۇزاكىرە؟ مه   
ئاتایىن یاخشى نىیهتلهر بىلهن كهپتـۇق، ئهمـدى   . نهگه بارىمهن؟ سزمۇ قېلىڭ   

ــتىن ــداق؟ ســىز تېخــى   -بىــردىنال ھېچگهپ  ھــېچگهپ یــوق كهتكىنىمىــز قان
  !بهینهلمىنهلچىسىز

   یۈسۈپ ئهپهندى نېمه دەیدۇ؟—
ئوچاقلىق بولۇپ بولغاندا،  - ئۇ كىشى نېمه دەیتتى، ئۇ بۇ یهردە ئۆیلۈك—

ئهگهر سىزنىمۇ پاتراق . ئائىلىسىنى تاشالپ كېتىشكه تېخىمۇ چىدىمایدۇ، دەڭا
  .ئۆیلهپ قویغان بولساق، سىزمۇ یىپسىز باغلىنىپ قاالتتىڭىز

 ئهگهر سىزنىڭ قارارىڭىز بویىچه بولغاندا ئهمدى بۇ یهردە ئۇۋا تىزمـایمۇ          —
ئانــدىن یهنه  . اب بهردى دوختــۇر  دەپ چاقچــاق بىــلهن جــاۋ  —بولمىغىــدەك، 

ــلهن،  ــددىیلىك بى ــشهنچ     —جى ــا ئى ــلىق قىلمایۋاتقىنىڭىزغ ــشتا یاش ــۇ ئى  ب
  . دەپ سورىدى—قىالالمسىز؟ 

 ئۆزەمنىڭ ھایاتىنى دېگهندە بهلكى یاشلىق قىلىۋاتقاندىمهن، لېكىن  —
تاللىغان یولۇم جهھهتتىن یاشلىق قىلمایۋاتقىنىم ئېنىق، سالماقلىق بىلهن 

  .ىغىنىمغا ئىشهنچ قىالالیمهنیول تالل
   دېمهك، سىز ھهممه ئېھتىماللىقنى نهزەردە تۇتۇپسىز ـ دە؟—
   شۇنداق؟ —
   ھهتتا ئۆلۈمنىمۇ؟—
  .دېگهندىكىن ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ـ دە“ ھهممه ”—
 یېقىندا مهھمـۇد مـۇھىتى بىـلهن كۆرىـشىۋىدىم ئـۇ كىـشىمۇ بىزنـى           —

 تهكـرار  -تېخـى سـىزنى تهكـرار   . ىۋالـدى كهتمهسلىككه دەۋەت قىلىپ چىڭ تۇر 
ــاردەك،    ــى ب ــدى، سۆزلهشكۈس ــته قىلغانى ــن   —سۈرۈش ــۇر غهمكى ــدى دوخت  دې
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  . مهھمۇد ئهپهندى بىزنىڭ قایتىشىمىزغا ئۇنایدىغاندەك ئهمهس—قىیاپهتته، 
ئهمدى .   شۇنداقمۇ؟ مهن بۇ قېتىم ئۇ كىشى بىلهن كۆرۈشۈپ كېتىمهن—

  ! ھهققىدە بىر نېمه دېسىڭىزچۇسىز قانداق قارارغا كهلگهنلىكىڭىز
   سىز نېمىنى ئۈمۈد قىلىسىز؟—
ــدە ســىزدىن ئایرىلماســلىقنى   — ــالالش ھوقــۇقى بېرىلگهن  ئهگهر ماڭــا ت

  .خاھالیمهن
 — ئهمدى ماڭىمۇ شۇنى خالىماسلىقتىن باشقا ئامـال بولمىـدى ـ دە،    —

 -ۆزدېدى، مهجىدىن ئهپهندى مهیۈس كۈلۈمسىرەپ، ئارقىدىنال جىددىي، ئهمما ئ
ــپ،   ــدەك قىلى ــۆزىگه دەۋاتقان ــشىمىزدا گهپ   —ئ ــكه یهم بولى ــېكىن، زۇلمهت  ل

  . دەپ قوشۇپ قویدىـ....یوق،
 دېـــــدى تهۋپىـــــق تېخىمـــــۇ — مهن قـــــارارىمنى ئـــــۆزگهرتمهیمهن، —

ــات ئهللهرنــى كهزدىــم، بىلىــم ئالــدىم —جىددىیلىــشىپ،  بۇالرنىــڭ .  مهن ی
بهخىتـسىز مىلـلهت   ھهممىسى نېمه ئۈچـۈن؟ ۋەتهن ئۈچـۈن ئهمهسـمۇ؟ مۇشـۇ        

ئۈچۈن ئهمهسمۇ؟ مۇشۇ مىللهتـكه خىـزمهت قىلىـشنىڭ پۇرسـىتى كهلگهنـدە         
 ئـۇ سـهل   —ئهلۋەتته خىزمهت ئۈستىدە ئۆلۈش تازا مېنىـڭ غایهمـدىكى ئىـش،      

لهھهڭنىڭ ئاغزىدىن   ”—تۇرىۋېلىپ كېىیىن شائىرانه ئاھاڭدا قوشۇپ قویدى،     
  ①“!لماسقورقسا گهر غهۋۋاس، دېڭىزنىڭ تهكتىدىن گۆھهر ئاال

ئاخىرقى ھېساپتا مهجىددىن ئهپهندىنىڭ قېلىش ۋەدىـسى ئېلىنغانـدىن    
 ســاز، -كېــیىن مهجىــددىن ئهپهنــدى، یۈســۈپ زىیــاالر ۋاقــت چىقىرىــپ ناخــشا 

ئۇالر مهمتىلى ئهپهندىنىڭ .  تاماشا قىلىپ ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى-ئۇسۇل
  .تهمبۇرىنى سېغىنغانىدى

ــۆڭلىنى یهردە  — ــدىلهرنىڭ ك ــم ئهمهس،   ئهپهن ــۇش ھهددى  دېــدى —قوی
 لېكىن، قهشقهرنىڭ ئۇستا سازەندىلىرىدىن بىر قانچىنى تهكلىپ        —تهۋپىق،

ئانـدىن بىــرلىكته  .  ئــارا ئۈگىنىـشكه یاخـشى پۇرســهت بـوالتتى   -قىلـساق، ئـۆز  

                                            
 . ئا—» گۈلىستان«: شهیخ سهئىدى  ①
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ــدۇق،  ــېلىش    —قىزىتمام ــا ئ ــدە ئۇیغــۇر ســهنهملىرىنى نوتىغ  ئۇنىــڭ كۆڭلى
زەندىلهر بىلهن كـۆپرەك ئۇچرىـشىش      بۇنىڭ ئۈچۈن یهرلىك سا   . خىیالى بارىدى 

ئۇنىڭ قارىشىچه ئالدى بىلهن سهنهملهرنى خهلق سهنئهتكارلىرىدىن . زۆرۈرىدى
شــۇ دوســتالرنىڭ بهزمه . ئۈگىنىۋالــسا ئانــدىن ئــۇنى نوتىغــا ئــالغىلى بــوالتتى

قىلىش تهلىۋىدىن پایدىلىنىپ، خهلق سهنئهتكارلىرى بىـلهن ئۇچراشـماقچى         
  .بولدى

  الر باردۇر؟ سازەندە تۇنۇش—
  . دېدى یۈسۈپ زىیا— تۇنۇشالرغۇ بار، —
.  مېنىڭ ئىلتىماسىم سىلهرگه مالاللىق كهلتۈرمىسه شۇنداق بولسۇن—

  .ئهكسىچه بولسا ناھایىتى ئۆزرلىكمهن
  . ئهمىسه ئهته بىزنىڭ ئۆیدە ئولتۇرایلى، دېدى یۈسۈپ زىیا—
  . ماالل كۆرمىسىڭىزال—
  .  ماالل بولغۇدەك نېمسى بار—
ۇنداق بولسا سىز مۇشۇ ئىش بىلهن بهنت بولسىڭىز، دوختـۇر مېنـى            ئ —

  قانداق دەیسىز بوۋا؟. سىجاڭ ئالدىغا باشالپ بارسا بوالرمىكىن
بۈگۈن ماڭا قوناق بولۇڭ، ئهته ئهتتىگهنـدە سـىجاڭ بىـلهن      .  مهن تهییار  —

  .كۆرۈشۈپ قایتقاندىن كېیىن زىیانىڭكىگه بارایلى
بىلهن كېتىپ قالغـان بولـسام بـۇنچه ئىـش           مانا قاراڭ، شهۋقى ئۇستاز      —

  . دېدى تهۋپىق ئورنىدىن تۇرىۋىتىپ—پۈتمهیتتى، 
 بۈگـۈن كۆرۈشـكهن ئـادەم بىــلهن بۈگـۈنال مېھمـان بـولغىلى كېتىــپ       —

  . دېدى دوختۇر چېقىشىپ—قالسىڭىز سهت تۇرارىدى، ئهپهندى، 
 بهزىدە ئادەم یىگىرمه یىلدىمۇ سىنىشىپ، چۈشىنىـشىپ بواللمایـدۇ،          —

شۇنداق ئهمهسمۇ  . بهزىدە بولسا ئاشۇنداق، كۆرۈشۈپال چۈشىنىشىكىلى بولىدۇ     
  .زىیا؟ ئهخمهد ئهپهندى بىز بىلهن بارامسىز؟ یاق؟ مهیلى

  . دېدى یۈسۈپ— سىلى ئۈچۈن قىیىن ئىشمۇ ئازغۇ، دوستۇم، —
  .  شۇنى دەیمهن—
 بهزىـدە  — دەپ كۈلدى تهۋپىق تاالغـا قـاراپ مېڭىۋېتىـپ،     — ناتایىن،   —
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هپنى ئاشۇرىۋېتىشىڭىز بولمىغىنىدا سىزمۇ یاخـشى كۆرۈشـكه ئهرزىیـدىغان          گ
  .بىراق مۇشۇ ئىشڭىز ماڭا یاقمایدۇ. كىشىسىز

“ ھىالل ئهھمهر”ئۇالر شۇ گهپلهردىن كېیىن نوۋېشى مهكتهپتىن چىقىپ 
  :یولدا كېتىۋېتىپ تهۋپىق مهجدىدىن ئهپهندىن سورىدى. گه قاراپ كېتىشتى

  كۆپ تۇرۇپ قالماس؟ توختاجى چهتئهلدە —
 كۆپ تۇرمایدۇ، بۇنداق دېیىشمدىكى سهۋەب، ئۇ كىشىمۇ ئهمدى یېڭى —

چـاال قالغـان بهزىبىـر    .  توال خىزمهت قىلمـاقچى بولـسا كېـرەك    -دەۋر ئۈچۈن ئاز  
  .چاممامدا كېلىدىغانغا ئاز قالدى. مۇئامىللىرىنى ئۈزۈۋېتىپ كهلمهكچىكهن

. ىسلىك كىتابالر كېرەك بولىدۇ ئهمدى بىز تۇرىدىغان بولغاندىكىن دەر—
توختـاجى كهلـسه یهنه بىـر قېـتىم چهتــكه چىقىـشىدا بىـز ئۈچـۈن تاشــكهنتته        

  .دەرسلىك بۇیرۇتۇپ بهرسه ئوبدان بوالتتى
 ئۈلگۈرىسىز، ئهپهندىم، ماڭا ئـۆزىڭىز ھهققىـدە سـۆزلهپ بهرسـىڭىزچۇ،            —

  .پىالنلىرىڭىز، ئارزۇلىرىڭىز ھهققىدە، دېدى مهجىددىن
ىدىن ئهپهنـدىنىڭ تۇرالغۇسـىغا یېتىـپ كېلىـپ، ئـازادە پاراڭغـا             ئۇالر مهج 

  .چۈشتى
  

3  
  

ئهتىسى تهۋپىق سهھهردە ئورنىدىن تۇرۇپ گىمناستىكا ئویناپ، یۈز یۇیـۇپ        
بولغاندىن كېیىن بىر بۇردا نان شوكۇم قىلغاچ تۈنۈگۈن كهچ یازالمـاي قالغـان    

ۇ مهجىــددىن بــۇ ئىـشالرنى ئــ . كۈنـدىلىك خاتىرســىنى یېزىـپ تولۇقلىــۋەتتى  
ئهپهندى ئورنىدىن تۇرۇپ یۇیۇنۇپ بـولغىچىال تـۈگهتتى، ئانـدىن تهییـار بولغـان        
مهجىددىن بىلهن بىلله ناماز ئوقۇپ بولۇپ، چایۋاقتىغىچه  ھویلىدا ئایلىنىپ           

  .پاراڭالشتى
  .چایدىن كېیىن ئىككىسى یۇمۇالق شهگه بېرىش ئۈچۈن تۇرۇشتى

. لىنىپ یۈرىدىغان ئادىتى بار سىجاڭنىڭ سهھهردە سېپىل ئۈستىدە ئای—
.  دېـدى مهجىـددىن ئهپهنـدى    —بهلكىم بۇ چاغقىچه ئىشخانىسىغا قایتقاندۇر،      
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ئۇنىڭ یول باشلىشى  بىلهن ئۇالر ئاۋۋال مۇھـاپىزەتچىلهر باشـلىقى ئېلیاسـقا            
سـىجاڭنىڭ كۈتـۈش    . ئىلیاس ئـۇالرنى ئىـشخانىغا باشـالپ بـاردى        . یولۇقۇشتى

  .دىرىس ئۇالرنى كۈتىۋالدىبۆلۈمىدە ئىشتاپ باشلىقى ئى
ــۇرۇڭالر،   ―  ــدۇ، كۈتــۈپ ت دېــدى ― ســىجاڭ ســهلدىن كېــیىن ھــازىر بول

ئۇنىـڭ مۇئامىلىـسىدىن تهربىـیه    . ئىدرىس دىپلومـاتالرچه مۇالیىملـق بىـلهن     
  .كۆرگهن ئادەملىكى بىلىنىپ تۇراتتى

سهلدىن كېیىن ئىشخانىغا تولۇق ھهربى فورمـا كىـیگهن، ئورتـا بویلـۇق،           
 یاشالر چامىسىدىكى بىـر كىـشى كىرىـپ         45ن، بۇغداي ئۆڭلۈك،    گهۋرە كهلگه 

ئۇنىڭ مهزمۇت قهدەم  ئېلىشلىرىدا پىشقان ھهربىیىنىڭ بهردەملىكى، . كهلدى
  .جهسۇرلىقى بىلىنىپ، ئۆزىگه خاس سۈر بېغىشالپ تۇراتتى

تهۋپىق رەسمىي ھهربى كىیىمىدىكى بۇ كىشىنىڭ سىجاڭ ئىكهنلىكىنى 
ىــددىننىڭ ســالىمى ئــارقىلىق تونىــدى دېیىــشكه روھــى ســېزىملىرى ۋە مهج

چۈنكى ئۇ سىجاڭنى یېڭىساردا كۆرگهندە بۇنداق ھهربىیچه فورمىـسى          . بوالتتى
  .یوق ئىدى

ــىڭىزنى باشــالپ     — ــا تۇنۇش ــىزگه كون ــىجاڭ، مهن س ــىز، س  یاخــشىمۇ س
  .كهلدىم

شۇنچه قىسقا ۋاقىتتىال  بولغان ئۆزگىرىشلهرگه قىزىقىـپ تـۇرۇپ قالغـان     
  :ېغىز ئاچقۇچىال، سىجاڭ ئۇنىڭغا بىر قهدەم یېقىنالپ كهلدىتهۋپىق ئ
 دېدى سىجاڭ قول ئۇزىتىپ ھهم ھهربىیلهرگه — ۋۇي، تهۋپىق، ئۆزلهمۇ؟—

خاس تېـز ۋە چـۈس ھهرىكهتـلهر بىـلهن ئـۇالرنى ئولتۇرۇشـقا تهكلىـپ قىلغـاچ                  
 سـىز تـازىمۇ تۇتـۇق بهرمهس ئادەمـسىزغۇ؟ نهلهردە           —چاپىنىنى یېشىۋىتىپ،   

  . دېدى ئۇ مهمتىلى ئهپهندىگه—ڭىز؟ یۈردى
 ھاجىمنىـڭ رەئىــس  — ئاتۇشـتا یـۈردۈم، مهنمـۇ تېخــى یېڭىلىقالرنـى     —

بولۇپ ئۈرۈمچىگه ماڭغانلىقىنى، سىزنىڭ بۇیاققا كېلىپ قارار تاپقىنىڭىزنى        
سىز   بىلهن كۆرۈشۈشكه نـېمه ئۈچـۈن ئالـدىرىماي، بىـراق     . یېقىندىال ئۇقتۇم 

  .مانا ئهمدى نىسىپ بوپتۇ
ئانـدىن  . مهھمۇد مۇھىتى سـهمىمىیلىك بىـلهن بـاش ئېغىتىـپ قویـدى        
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ئۇنىـڭ سـالماق، ئېغىـر ئاۋازىـدا        . ئۇنىڭدىن تهپـسىلى ئهھـۋال سـوراپ كهتتـى        
  .ئاجایىپ مېھرىبانلىق، جهلىپ قىلغۇچى كۈچ یوشۇرۇنغانىدى

مهمتىلى ئهپهندى گاھ سىجاڭنىڭ یوغان، جىددىي كـۆزلىرىگه تىكىلىـپ        
اددىي سهرەمجانالشـقان ئىـشخانىغا كـۆز یۈگـۈرتكهچ جـاۋاب          جاۋاب بهرسه، گاھ ئـ    

  .بېرەتتى
 كونا دوسلىقىمىزنىڭ یۈز خاتېرىسى ئۈچۈن بولسىمۇ ھهمكارلىـشىپ    —

 —.  دەپ سورىدى سىجاڭ یېقىملىـق بىـلهن  —ئىشلهشكه ماقۇل دەرسىلهر؟    
مۇنداق دېگىنىم، سىلهرنى كهتمهكچـى بولىۋاتىـدۇ دەپ ئـاڭلىغىنىم، راسـت           

  ئهمهستۇ؟
 دېدى تهۋپىق سهمىمىیلىك    — ئۇنداق خىیالالرمۇ بولمىدى ئهمهس،      —
  . بىراق ئاخىرى یهنه كهتمهس بولدۇق—بىلهن، 
.  بهرىبىر مهن رۇخسهت قىلمایتتىم، ئهمدى ئوبـدان بوپتـۇ، ئىـشلهڭالر        —

  . دېدى—یۈرگهننىڭ پایدىسى یوق،  ①زىبىلداپ
ئهمــدى . ۇق شــۇنداق، نــېمىال بولمىــسۇن ئــاخىرى شــۇ قارارغــا كهلــد  — 

ســىزنىڭ پېــشىڭىزغا ئېــسىلىپ بىــرنېمىلهر قىالرمىــز، بىلگىنىمىزنــى       
ــز،  ــۇق  —چىلالرمىـ ــدى ئوچـ ــى ئهپهنـ ــدى مهمتىلـ ــلهن  - دېـ ــۇق بىـ  یۇرۇقلـ
ئۇنىڭ بۇنداق یېرىم چاقچاق، یېـرىم جىـددىي سـۆزلىرى كـۆپ         (كۈلۈمسىرەپ

چاغالردا یېڭى تۇنۇشلىرى بىلهن بولغان ئـارلىقىنى یېقىنالشـتۇرۇش رولىنـى      
، ئۇنىڭ مۇددىئالىرىنى ئوچۇقراق ئۇقۇپ بېقىشقا ئالدىرىغان سىجاڭ )ئویناتتى

  :ئىتتىك ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ سورىدى
   نېمه ئۈچۈن قالدىڭىز؟—
ــز    — ــى بىــ ــۈن، یهنــ ــگه ۋارىــــس بولــــۇش ئۈچــ  ئاكىڭىزنىــــڭ قهلىمىــ

مىللىتىمىزنىڭ قاالق قىیاپىتىنى ئۆزگهرتىشتىن ئىبارەت بۈیۈك مهخسهتنى 
  .دەپ قالدۇق

 سىجاڭ مهرھۇم ئاكىسى تىلغا ئېلىنىشى بىلهنال —... مېنىڭ ئاكام؟ —

                                            
  . ئا—، )تۇرپان شىۋىسى( بىر جایدا تۇرالماسلىق— زىبىلدىماق  ①
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  .غهزەپ ھهم قایغۇ ئارىالشقان روھى ھالهت بىلهن تهۋپىققا تىكىلىپ قالدى
 مهخسۇت مۇھىتىنىڭ قېنى بىكارغا ئاقتى دەمسىز؟  ئۇ قان بىزنىـڭ           —

  ... كۆزىمىزنىڭ ئېچىلىشى ئۈچۈن ئاقمىدىمۇ؟ 
ئۇنىڭ . دوستانىلىقى ئالدىدا ئېرىپال كهتتى   مهھمۇد مۇھىتى تهۋپىقنىڭ    

  :تېخىمۇ مىھرى ئېشىپ
  . دەپ سورىدى ئۇ— خوش، پىالنلىرىڭىز قانداق؟ —
  . مهن ئاتۇشقا قارارلىشپ، مهكتهپ ئېچىش ئىشىغا كىرىشمهكچىمهن—
   یالغۇزمۇ؟—
بىراق، ئىشقا كىرىشكهن ھامان بىر مـۇنچه دوسـت         .  شۇنداق، سىجاڭ  —

  .قىمغا ئىشىنىمهنتېپىۋاالالیدىغانلى
شـۇنداق قىلىڭـالر، مهرھـۇم ئاكـاممۇ خهلقنـى ئاقارتىـشنىڭ            .  یاخشى —

ــۈرمهیتتى    ــدىن چۈشـ ــى ئاغزىـ ــایىن زۆرۈرلىكىنـ ــىجاڭ  —... ئىنتـ ــدى سـ  دېـ
 بىز ئىنقىالب قىلىش داۋامىدا نادان ئادەملهر بىـلهن      —قوشۇمىسىنى تۈرۈپ،   

  ...ۇقھېچنهرسه قىلىپ بولمایدىغانلىقىنى ئۇبدانال تونۇپ یهتت
شۇ چاغدا بۆلۈمگه سېرىق چاچ، كۆك كۆز، ئېگىز بوي، سېرىق ساقال بىـر         

ــدى   ــپ كهل ــك كىرى ــدە    . چهتئهللى ــقىرى بۆلۈم ــى تاش ــدا ھېلىق ــڭ یېنى ئۇنى
ئۇالرنىـڭ بىلـله كىرىـشىدىن      . ئۇچراشقان شىتاپ باشلىقى ئىدرىسمۇ بارىدى    

رەز ئىدىرىــسنىڭ تهرجىمــانلىق ۋەزىپىــسىنى قوشــۇمچه ئۆتهیــدىغانلىقىنى په 
  .قىلغىلى بوالتتى

ئۇالرنى كۆرۈپال مهھمۇت مۇھىتنىڭ چىرایىدا كهیپى ئۇچقانـدەك ئـاالمهت       
  .ئۇنى مېھمانالردىن تهۋپىق بایقاپ قالدى. پهیدا بولدى

دېـدى چهتئهللىـك ئوچـۇق ـ     ―  ②?Доброе утро①  Здрàвствуйтеــ 
  .یورۇق كۈلۈمسىرەپ

 مۇھىتى ھېلىقى  دېدى مهھمۇد— مهن سىلهرنى تونۇشتۇرۇپ قویاي،      —

                                            
  . ئا— خهیرلىك سهھهر، —) رۇسچه (—دوبرویې ئۇترو     ①
  . ئا— یاخشىمۇسىلهر، —) رۇسچه (—زىدراسىتۋۇیتې    ②
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 بۇیــاق مېنىــڭ ھهربىــي مۇشــاۋىرىم —ئىككهیلهننــى تهۋپىققــا كۆرســىتىپ، 
دەپ “ مــۇئهللىم” ئانـدىن تهۋپىقنــى قارشـى تهرەپــكه   —... رىبـالكىن بولىــدۇ، 
  .ئادىیال تۇنۇشتۇردى

  .ئىدرىس بىرمۇ گهپنى قویماستىن تهرجىمه قىلىپ تۇردى
― Хорошо, Хорошо! Я  очен рад с вами познакомиться!① ،

  .دەپ كۈلۈپ تۇرۇپ باش لىڭشىتتى رىبالكىن― 
  .مهھمۇد مۇھىتى ئۇھ تاتىپ كىرسلۇدىن تۇردى

 ھازىرچه سىلهرگه ئۇزاق ئۈلپهت بواللمایمهن، ۋاقتىڭىـزالر یـار بهرسـىال            —
 دېـدى  —مېنى یاد ئېتىپ یوقالپ كېلىشنى ئۇنتۇپ قالمىغایـسىلهر، خهیـر،          

اشقىالر سىلهرگه ھهمـراھ بولىـدۇ، بىـر دەم          ئالدىرىمىساڭالر ب  —خوشلىشىپ،
  .ئولتۇرۇپ كېتىڭالر

 رەھمهت، یهنه بىر قېتىم كۆپرەك ئولتۇرارمىز، ھازىر بىزمۇ ئالدىرایمىز، —
  . دېدى، تهۋپىقمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ—

ــۇالرنى مېھماندوســتلۇق بىــلهن چىــڭ تۇتقانىــدى، تهۋپىــق    رىبــالكىن ئ
ىمىزنىڭ ئۆیىــدە ئولتۇرۇشــقا ســهمىمىیلىك بىــلهن رەت قىلىــپ، بىــر دوســت 

. كېلىشىپ قویغانىدۇق، ئۇالرنى ساقلىتىپ قویمایلى، دەپ سهۋەب كۆرسهتتى
ــلهن    ــۇنىیهت بىـ ــدى ھهم مهمنـ ــارتۇق زورلىمىـ ــۇالرنى ئـ ــاۋۇر ئـ ــۇندىال مۇشـ شـ

  .كۈلۈمسىرەپ، شتاب باشلىقىغا قاراپ مۈرىسىنى قىستى
ۋېتىپ مهجىددىن یولدا كېتى. ئىلیاس ئۇالرنى دەرۋازىغىچه ئۇزۇتۇپ قویدى

  :ئهپهندى
ــر     — ــاۋۇرى بى ــورۇس مۇش ــڭ ئ ــلهن ئۇنى ــىجاڭ بى ــدا س ــرىگه - قارىغان  بى

ئورۇس ھهرقاچـان  . ئىشهنمهیدىكهن، خېلىدىن بېرى بۇنى بایقاپ كېلىۋاتىمهن  
بۈگۈنمۇ شۇنداق بولدى، سىجاڭنىڭ بىز . پهیدا بولۇپ سۆھبهتكه داخىل بولىدۇ

                                            
ســىز !  یاخـشى، یاخـشى  —) رۇسـچه  (—زنىكومتـسا  یـا ئـوچېن راد سـۋامى پا   ! خاراشـو، خاراشـو    ①

 . ئا—بىلهن تونۇشقانلىقىم ئۈچۈن ئىنتایىن خوشالمهن، 
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ــاردەك قىلىــ   ــلهن كــۆپرەك پاراڭالشقۇســى ب ــردىنال  بى ــیىن بى ــۇراتتى، كې پ ت
  .كهیپسىزلىنىپ كهتتى

 دېــدى تهۋپىــق خىیالچــانلىق بىــلهن ھهمــدە ئۆزىنىــڭ — شــۇنداقمۇ؟—
ساددىلىق بىلهن ئۇ یهردە دوستلىرىنىڭكىدە ئولتۇرماقچى ئىكهنلىكىنى دەپ      

  .یۈرگىنىگه ئۆكۈنۈپ قالدى
  .  سورىدى دوختۇر— زىیانىڭكىگه كېتىمىزمۇ؟ —
ــدۇر . هن ھــوي، تېخــى ئهتىــگ — ــۇ بهلكىــم مهكتهپتى ــز شــهۋقىنىمۇ  . ئ بى

ــدۇق؟ یهنه تېخــى مېنىــڭ     نوۋېــشىغا كېلىــشكه تهكلىــپ قىلىــپ قویماپمى
ئـاۋۋال مهكــتهپكه بـارایلى، ئانــدىن   . ھېلىقـى ئىنىممــۇ شـۇ یهرگه بارماقچىــدى  

  .زىیانىڭ دەرسى تۈگىسۇن، كۈتهیلى. ھهممىمىز بىلله كېتىمىز
لگهندە سهیپىددىن ئىشخانىدا بىر نهۋرە  ئۇالر نوۋېشى مهكتهپكه قایتىپ كه

ساۋۇت ئهپهندى، تۇرغـۇن ئهپهنـدىلهر ئۇنىڭغـا        . ئاكىسىنى كۈتۈپ ئولتۇرغانىدى  
یۈسۈپ ئهپهندى دەرسكه كىرىپ كهتكهن، . ھهمرا بولۇپ پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى

  .سهۋقى تېخى كهلمىگهنىدى
اتۇشــقا ئانــدىن ئ. ھـازىر یۈســۈپ زىیــانىڭكىگه بېرىـپ بهزمه قىلىمىــز   —

سهنمۇ ۋالى مهھكىمىـسىدىكى ئىـشڭنى تاشـال، كېتىـپ مهكـتهپ        . كېتىمىز
  . دېدى ئۇ سهیپىددىنگه—. ئاچىمىز

یۈسۈپ زىیا دەرستىن چىقىپ سازەندىلهرنى ئۇقۇشۇپ، تهییـارلىقىنى تهق    
 -ئۇالر بىردەم خوشال. قىلىپ قویغانلىقىنى ئېیتىپ تهۋپىقنى خوشال قىلدى

اننىــڭ ئۈســتىگه شــهۋقى ســاالم بېرىــپ كىرىــپ   خــورام پاراڭلىــشىپ ئولتۇرغ
  .كهلدى

كاالچ كىیىۋالغـان، سـاقىلىنى   -شائىر ھهمىشهمكىدەك ئۇزۇن تون، مهیسه   
  .چىرایلىق تاراپ، كىیىملىرىگه خۇشبۇي ئهتر چېچىۋالغانىدى

تهۋپىق ئۇنىڭ یاشانغانالرغا خاس یومشاق ۋە قۇرۇق چۈشكهن قوللىرىنى         
  :ۇرۇپقوش قولالپ سىقىپ قویىۋەتمهي ت

دىـدارىڭىزنى كـۆرۈپ، سـۆھبىتىڭىزدە بولۇشـنى        .  خىجىلمهن، ئۇسـتاز   —
سىزنى .  دېمىسهم ئاستانىڭىزگه باال ئهۋەتىپ كىتابنى ئهكهلدۈرۈسهممۇ بوالتتى



 184 

ئهتتىگهندىال بۇ یهرگه كېلىشكه ئالـدىرىتىپ قـویغىنىم سـهل قامالشـمىغان        
  . دېدى ھۆرمهت بىلهن—ئىش بولدىمۇ نېمه؟ 

دېدى شهۋقىمۇ بىر خىل چوڭالرنىـڭ    ― هنلىرى، ئىنىم؟   بۇ نېمه دېگ  ― 
 مهن سـىلىگه ھـاجهتمهن      —كىچىكلهرگه قارىتىدىغان مېھرىۋانلىقى بىـلهن،    

  بولسام ـ یۇ، یهنه سىلى خىجىل بولىدىغان نىمىسى بار؟
 لېكىن، ئۇستاز، سىزنىڭ ماڭا ھاجهتمهن بـولغىنىڭىز قانـداق؟ بـۇ  یه       —

ىز ئهمهس، مىللهتنىڭ ئىشىغۇ؟ بۇنىڭغا مېنىڭ، یه سىزنىڭ شهخسىي ئىشىم
 مېنىــڭ كېتهمــدۇ، قانــداق ئورۇنالشتۇرۇشــىڭىز بولــسا بىمــاالل      -ســېنىڭ

  . ئېتىۋېرىڭ، مېنى  ساداقهتمهن شاگىرتىم دەپ  بىلىسڭىز بولىدۇ
 —بۇ كىشىنىڭ ئالدىدا ھهرگىز تۈزۈت كهتمهیدۇ،.  تهۋپىق راست  دەیدۇ—

 بــۇ ئهپهنــدىنى چۈشهنگهنــسېرى —دېــدى یۈســۈپ ئهپهنــدى گهپ قىــستۇرۇپ، 
ئۇنىــڭ مىللــى مهنــپهئهتكه مۇناســىۋەتلىك ئىــشالردىكى مهیــدانىنى كــۆرۈپ  

  .یېتىال، بۇ كىشى تارتىنىپ ئولتۇرىدىغانالردىن ئهمهس
  .مهجىددىنمۇ ئۆز نۆۋەتىدە تهۋپىقنى چېقىشىپ تۇرۇپ ماختىدى

ىنىـپ  شهۋقى بۇ تهرىپىلهرنى ئاڭالپ ئولتـۇرۇپ مهمتىلـى ئهپهنـدىگه زوقل       
ئۇنىـڭ كىچىـك بـۇرۇتى یاراشـقان، قىزىللىـق تهپـكهن ئـاق یـۈزىنى،                . باقاتتى

 پاراسهتنىڭ چىرىغىدەك یېنىپ تۇرغان كـۆزلىرىنى سـۈرەتكه         -بولۇپمۇ ئهقىل 
ــارایتتى  ــدەك ئۇنىڭغــا ق كۆڭلىــدە تېخىمــۇ ئىــسیانكار،  . ئېلىۋالمــاقچى بولغان

  .رجهم بولماقتىدىتېخىمۇ قىزغىن  ئىككىنچى ئهۋالدتىن  سۆیۈنمهكته، خاتى
ــۆزى    — دوســتۇم، — ــاراپ، ئ ــا ق ــدى یۈســۈپ زىیاغ ــدى مهمتىلــى ئهپهن  دې

ــۈن،    ــرىش ئۈچ ــاتىمه بې ــلهرگه خ ــدىكى گهپ ــۇنچه  —ھهققى ــڭ ش  ھاجىمكامنى
سهھهردە كېلىشىگه قاراپ ئېیتىپ بېقىڭه، ئۇ تازا قىزغىن، ئوت یۈرەك كىشى         

  .ئهمهسمىكهن
لغىلى تۇرغان چوغ، سىلى تازا  ئهلۋەتته، ئۇ بىر پارچه چوغ، ئۇ یېنىپ بو     —

  .ئهمدى ئىككى چوغ بىر بولدۇڭالر. یېنىۋاتقان چوغ
 دېدى شهۋقى تهۋپىقنـى ھوجۇمغـا       — بۇ كىشى نېمه دەیدۇ، ئهپهندى؟       —

  .ئاتالندۇرۇش ئۈچۈن دەي ـ دەیگه سېلىش ئاھاڭىدا، كۈلۈپ تۇرۇپ
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الۋۇرسا یالغۇز ئوتۇن ی” نېمه دەیتى، ئىنتایىن توغرا گهپ قىلدى، بىزدە —
دېگهن گهپ بـارغۇ، دېـمهك، ئهمـدى كۆیگـۈچى ئىككـى بولـسا ئـوت                “ كۆیمهس

 بىزنىـڭ شـوال چېچىـپ تۇرغـان       — دېـدى تهۋپىـق كۈلـۈپ،      —ئولغۇیىدۇ، شـۇ،  
سـىرتقى قهۋىتىمىزنــى كـۈل بېسىــشقا باشـلىغاندا یېڭــى ئوتـۇن ســېلىنىپ     

  شۇنداق ئهمهسمۇ، ھاجىكا؟. تۇتاشتۇرۇلسا بۇ ئوت ئۆچمهیدۇ، دېگهن سۆز
ــدى،    — ــڭ، یۈســۈپ ئهپهن ــدى قېلى ــددىن ئهپهنــدى   — بول  دېــدى مهجى

 بىزنىـڭ تهرپىمىـز ئـاجىز، بـۇالر كۈچلـۈك كېلىـپ             —چاخچاققا ئارىلىشىپ،   
  .ئىككى شائىر بىر بولىۋالسا بىزدەكلهرنى پومالیدۇ ـ دە. قالدى

ــۆز ئىــشىمىز ئۈســتىدە    — ــوۋا، بىــز ھاجىكــام بىــلهن ئ  بولــدى، بولــدى، ب
ېلـى زىیانىـڭ ئـۆیىگه كېتىمىـز، ئـۇ چاغـدا  بـۇ ئىـشالرنى                سۆزلىشىۋاالیلى، ھ 

 -ھهققىدە قانداق ئوي“ دېۋان”قېنى، ھاجىكا، . سۆزلىشىشكه پۇرسهت بولمایدۇ
دوســتلىرىمىزنىڭ بارىــدا ئۇالرنىڭمــۇ . پىالنلىرىڭىــز بولــسا ئېیتىــپ بېقىــڭ

  .مهسلىھهتىنى ئاالیلى
  ماسمۇ؟ پاتراق پۈتتۈرۈش ئۈچۈن ئىككىمىز بۆلىشىۋالساق بول—
 بۇنىڭدا ئىككىمىزنىڭ ئىشلهتكهن سۆزلىرىمىزدە ئىككـى خىللىـق         —

ئاتـالغۇالرنى بىـرلىككه كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن چوقـۇم      . بولۇپ قېلىـشى مـۇمكىن   
دېمهك، بىر ئادەم مۇھهررىرلىك .  ئاخىر بىر  قولدىن ئۆتمهي بولمایدۇ    -باشتىن

  .قىلمىسا بولمایدۇ
  ؟... سىلىنىڭچه بولغاندا—
ــمه قىــالي   مېــنىڭچه بو— ــڭ، مهن تهرجى ــابنى مــاڭىال بېرى ــدا كىت . لغان

شـۇنداق قىلـساق   . ئۇتتۇرلۇق ئېلىپ كېلىپ سىزگه بېرەي، سىز تهھرىرلهڭ  
  .ھهم تهرتىپلىك، ھهم تېز بولىدۇ؟ دەپ ئویالیمهن

 بۇنــداق بولغانــدا ھهمــمه ئېغىرچىلىــق ســىلىنىڭ ئۈســتىلىرىگىال   —
  چۈشۈپ قالغۇدەكقۇ؟

ــداقمۇ ئهمهس، ئهگهر—  شـــۇنداق بولغـــان تهقـــدىردىمۇ مهن یـــاش     ئۇنـ
سـىز پىـشقهدەم   . بولغاندىكىن ئېغىر تهرىپى ماڭـا بولـسىمۇ ھېچقىـسى یـوق          

شۇنداق بولغاندا مهندە یۈك  . بولغاندىكىن نازۇك تهرپىنى ئۈستىڭىزگه ئېلىڭ    
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یهنىال سىزنىڭ ئهجرىڭىز . ئېغىرلىقى، سىزدە مهسئۇلىیهت ئېغىرلىقى بولىدۇ
  .ۇكۆپرەك سىڭگهن بولىد

 دېــدى —ســىلىزە، راســتىنال ھــېچكىمگه گهپ بهرمهیــدىكهنال، جۇمــۇ، —
  .شهۋقى كۈلۈپ

   شۇنداق پۈتۈشتۇقمۇ، ھاجىكا؟—
  . شۇنداق بولدى ـ دە، ئهمدى—

ئهمدى ئۇالر كونكىرېت مهسىلىلهر ھهققىدە پىكىرلهشتى، بۇ زور ئىشنىڭ 
 كـۆرۈپ  پىششىقراق بولىشى ئۈچۈن ئارىدا ئهخمهت ئهپهندىنىڭمۇ بىـر قېـتىم       

شۇنداق قىلىپ بۇ ئىلمىي گورۇپپا . ئاققا كۆچۈرۈپ بېرىشى مۇۋاپىق تېپىلدى
  :بۇ ھهقتىكى گهپلهر بىر یهرگه بارغاندىن كېیىن. ئۆز ئۆزىدىن شهكىللهندى

ــله یۈســۈپ     — ــلهن بىل ــز بى ــسىڭىز بى ــدىراش بولمى ــسا، ئال ــداق بول  ئۇن
بىـز ئـۇیهردە   . ئهپهندىنىڭ ئۆیىدىكى بهزمىگه بېرىپ كۆڭـۈل ئېچىـپ كېلىـڭ       

ــېقىن   — یېیىلمــاقچى،-ئېچىلىــپ ــا ی ــق شــهۋقىنىڭ قولىقىغ ــدى تهۋپى  دې
  .كېلىپ قىزىقچىلىق بىلهن

   نېمه بهزمه؟ ئۆیلهنمهكچى بولىۋاتاملىیا؟—
 بۇ بهزمه سىلهردەك یېڭى دوستالر بىلهن تونۇشقانلىقىمىز شـهرىپىگه       —

 زور ئىلمىـي    شۇنداقال یهنه بىزنىڭ نۆۋەتته تۇتۇش قىلىـدىغان      . بېغىشلىنىدۇ
ــدۇ    ــۇپ قالى ــىمى بول ــلىنىش مۇراس ــۇ باش ــسه،  . ئهمگىكىمىزنىڭم ــۇرۇڭ ئهم ت

  .كهتتۇق
تهۋپىــق، ســهیپىددىن، یۈســۈپ زىیــاالر ئالدىــدا مېڭىــشتى ئىككــى بــوۋاي  

  :ئارقىدىراق قالغىنىدا شهۋقى دوختۇرغا
ــتكهن،     — ــدىغان یىگى ــۈلپهتچىلىككه یارای ــۇ ئ ــق ھهقىقهتهنم  —تهۋپى

  .دېدى
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  ى بـابئون بىرىـنـچـ

  
  

ئائىله ئۈچۈنال یاشاش ھـایۋانالر ئارزۇسـىدۇر،       
ــلىكتۇر،     ــاش پهسكهش ــۈنال یاش ــشى ئۈچ ــر كى بى

  .ئۆزى ئۈچۈنال یاشاش نومۇسسىزلىقتۇر
  ئوستورىۋىسكى.  ن—

  
ۈسۈپ زىیا تهكلىپ قىلغان سازەندىلهرنىڭ ھهممىسى قهشقهردىكى 

دىكى یاش زىیالىالر بىلهن تونۇشلۇق بولغان، سانایى نهپسه قارمىقى
ئـۇالرنى تهكلىـپ قىلىنمىغـان      . ۋە ئوتتۇرا یاشـلىق یىگىتلهرىـدى     

  .بولسىمۇ سانایى نهپىسه مۇدىرى ئوبۇلقاسىم باشالپ كهلگهنىدى
تهۋپىق ئوبۇلقاسىم بىلهن تېزال تونۇشىۋالدى ۋە ئۇنىڭ سانایى نهپىسهدەك 
مهدەنىیهت مۇئهسسهسىدە یېتهكچى بولىشىنىڭ موھىم ئهھمىیىتىنى تىلغا       

  .ئېلىپ، ئۇنىڭ خىزمىتىنى ماختاپ قویدى
ئۇ ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقى، یـول یـۈرمهك قىیىنچىلىقىنـى نهزەردە تۇتـۇپ،          
ئولتۇرۇشنى چۈشتىن كېیىن ھاۋا یانغانغا قهدەر داۋامالشتۇرۇشنى ئىلتىمـاس    

 - كۈلكه، ناخـشا   -ئویۇن. ئولتۇرۇش ھهقىقهتهنمۇ كۆڭۈللۈك بولدى   . قىلغانىدى
نه ئىلمىــي ســۆھبهت، كهلگۈســىدىكى ئىــشالر ھهققىــدە ســاز بىــلهن بىــرگه یه

بــۇ كۆڭۈللــۈك ئولتۇرۇشــتىن كېــیىن  .  تارتىــشالرمۇ بولــدى-قىــزغىن تــاالش
 كونا تونۇشالر بىلهن خوشلىـشىپ، كهتـمهك بولـۇپ      -مهمتىلى ئهپهندى یېڭى  

 بىـرلهپ قـول ئېلىـشىپ    -ئوزىتىـپ چىققـانالر بىـلهن بىـر    . ئورنىـدىن تـۇردى  
  :ئاخىرىدا شهۋقىگه

نى تهرجىمه قىلىـشنى  »دىۋان«مهن .  كۆرۈشكىچه ئامان بولۇڭ، ئۇستاز   —
ــتىم كهلگىنىمــدە       ــى ھهر قې ــیىن، تهرجىــمه قىلىنغىنىن ــلىغاندىن كې باش

ـی
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 دېـــدى ئـــۇ قولىـــدىكى خىـــرۇم —قانـــداق؟.  ئوتتۇرلـــۇق ئالغـــاچ كـــېلىمهن
  .سومكىسىنى سهل یوقىرى كۆتۈرۈپ

 —ه ئامـان بولـسىال،    خهیر، ئىنىم، خۇدا مهدەتكار بولسۇن، كۆرۈشـكىچ     —
ــهۋقى ھایاجانلىنىـــپ  ــۈنال  . دېـــدى شـ ئۇالرنىـــڭ مۇئامىلىـــسى تېخـــى تۈنۈگـ

  .تونۇشقاندەك ئهمهسىدى
. تهۋپىق سهیپىددىننى باشالپ چاپان بازىرىدىن ھېتگـاھ ئالـدىغا چىقتـى         

ئــۇ پىئــانىنونىمۇ ئېلىــپ . شــۇ یهردىــن پوچتــا یــالالپ ئاتۇشــقا یــۈرۈپ كهتتــى 
  :كېتىۋېتىپ سهیپىددىنپوچتىدا . كېتىشى كېرەكىدى

 - قهشقهر سهنىمى، قاغىلىق سـهنىمىنى گاچچىـدىال ئۈگىنىۋالـدىڭىز          —
  . دېدى گهپ باشالپ—ھه؟ 

ئىـدى،  ) ۋارىیـانتى ( ئىلگىرىمۇ چاالتتىم، سهل باشقىچىراق بىر خىل        —
بۈگۈنكىسى یهنه سهل باشقىچىراقكهن، ئوبۇلقاسىم سانایى نهپىسهنى یاخـشى         

ۇ، ئۇ ئۆزى قانداقراق ئادەمكىن، ئۇقۇشۇپ كۆرەلمىدۇق، باشقۇرىۋاتقاندەك قىلىد
شــۇڭا ئــۇ بىــر نهۋرە . ئۇنىــڭ كهیپــى ئىنتــایىن چــاغ ئىــدى.  دېــدى تهۋپىــق—

 سهنهملهردە مىللىتىمىزنىڭ خـاراكتېرى بـاردەك     —ئىنىسىگه چۈشهندۈرۈپ،   
قىلىــدۇ، شۇڭالشــقىمۇ نوتىغــا ئېلىــپ قویــاي دېگهنىــدىم، ھهر ھالــدا نوتىغــا  

  . دېدى—قلىنىپ قالغىنى ئىشهنچىلىكراق، ئېلىنىپ سا
ئۇالر گۈزەردىن چىقىپ ھهزرەت یولىدا كېتىۋاتقاندا ئېڭىزلىقتا ئوتالۋاتقان   
پادىغا، یېشىل تامدەك تۇتاش كهتكهن قوناقلىقالرغا تویماي بېقىپ، بىـردىنال     

  :سهیپىددىنگه بۇرۇلۇپ
  مۇنــداق ماڭــساق زېرىكىــپ قــالىمىز، مهن ســاڭا كهچمىــشلىرىمنى  —

  . دەپ سورىدى خۇشخۇیلۇق بىلهن—ھىكایه قىلىپ بېرەي، ئاڭالمسهن؟ 
  . دېدى سهیپىددىن— جان دەپ ئاڭالیتىم، —
ــى ئىــشالر     — ــۇندىن  كېیىنك ــشىم ۋە ش ــتىن ئایرىلى ــاڭا ئاتۇش  مهن س

  . دېدى تهۋپىق یهنه—ھهققىدە سۆزلهپ بېرەي، بوالمدۇ؟ 
  . مهیلى، ئهمسه باشالڭ—

یىراققـا سـوزۇلغان ئېتىزالرغـا بـاققىنىچه        -رغـا تهۋپىق ئهتراپىدىكى یېزىال  
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قوشۇمىسىنى تۈرۈپ سهل ئویلىنىپ تۇرۋېلىپ، یهنه شۇ مهنزىلهردىن كۆزىنى         
  :ئۈزمهستىن سۆز باشلىدى

 ئــاق مهھهللىـــسىدە قۇنــاجىم ئاچقــان مهكتهپـــته    — مهن تېجهنــدە  —
ــان      ــساقتا ئوقۇۋاتقـ ــدىم، ئېكىـ ــساقتا ئوقۇغانىـ ــرى ئېكىـ ــتىن ئىلگىـ ئوقۇشـ

ــا بولــۇپ  . دىن باشــالپ ســۆزلهپ بېــرەي ۋاقتىمــ بولمىــسا  ھىكــایهم بهك چولت
 مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــر نهۋرە —قــالغۇدەك، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه یولمــۇ ئــۇزۇن،  

ئىنىسىگه لهپپىدە بىر قاراپ قویغاندىن كېیىن، یهنه كۆزىنى یىراققا تىكتـى،          
 -1915 بــۇ  —ئىســسىقتا ئۇنىــڭ مهڭــزى تېخىمــۇ قىزىرىــپ كهتكهنىــدى،     

ــش یىللى ــدىكى ئى ــال  . رى ــمهد كام ــك ئهھ ــساق مهكتهپــته   ①تۈركىیهلى ئىك
مهن ساڭا ئۇستازىم ئهھمهد كامالنى  . ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان  چاغالر ئىدى    

نــېمه دەپ تهســۋىرلهپ بهرســهم بولىــدىكىن، ئــۇ مهنــدە ئهڭ چوڭقــۇر تهســىرات  
ە ئهقىـدە  ئۇ ماڭا ھایاتقا قانداق قاراشنى، ئادەمـدە  غـایه ۋ      . قالدۇرغان بىر كىشى  

بولىشى كېرەكلىكىنى، ھهمدە بۇ غایه قۇرۇق سۆز بولـۇپال قالمـاي كىـشى ئـۆز      
. غایىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش یولىدا قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى ئۈگهتكهنىدى

مهن ئهنه شـــۇ كىـــشىدىن دەســـلهپ ۋەتهن ئوقـــۇمىنى، مىلـــلهت ئوقـــۇمىنى،  
                                            

رودوس ) بۈگــۈنكى گېرىتــسىیىگه قاراشــلىق  ( یىلــى  -1889 —) ئىلكــۇل(ئهھــمهد كامــال    ①
ــان    ــهھرىدە تۇغۇلغـ ــدىكى رودوس شـ ــمهد    (ئارىلىـ ــات ئهھـ ــدىكى مهلۇمـ ــى ھهققىـ ــان ۋاقتـ تۇغۇلغـ

 فىۋرالـدا  -16 یىلـى   -1914). نـاملىق ئهسـىرىدىن ئېلىنغـان     » یىتىمنىڭ ھایـاتى  بىر  «كامالنىڭ  
ئــۇنى بــۇ خىــزمهتكه ئهۋەتكــۈچىلهر زىیــا  . ئىــستانبۇلدىن ئایرىلىــپ ئاتۇشــقا قــاراپ یولغــا چىققــان 

ــگهن        ــستانبۇلغا كهل ــلهن ئى ــىۋىتى بى ــا ھهج مۇناس ــئهت پاش ــۇپ، تهل ــا بول ــئهت پاش ــپ ۋە تهل گۆكال
بولغــان ئوبۇلھهســهن ھاجىغــا ھــاۋاله قىلىــپ، ئهھــمهت كامــالنى ھىمــایه    مۇســابایالر جهمهتىــدىن 

 مارتتـا  -14 یىلـى  -1914 كۈنـدە تامـامالپ    27ئهھـمهت كامـال بـۇ سـهپهرنى         . قىلىشىنى ئۆتـۈنگهن  
ــگهن  ــى -1914. ئاتۇشــقا یېتىــپ كهل ــان  -19 یىل ــۇئهللىمىن مهكتىپــى ئېچىلغ ــدا دارىلم .  ئاپرىل

ــۈرمىلهردە   ــدە ت ــقهردە ۋە ئۈرۈمچى ــانقهش ــى -1920.  یاتق ــلهن   -18 یىل ــاراخودى بى ــاپون پ ــدا ی  ئىیۇن
ــان      ــۈركىیهگه قایتق ــلهن ت ــاراخودى بى ــشىت پاشــا پ ــۇ یهردىــن رې ــا، ئ  -1966. شــاڭخهیدىن ھامبۇرگق

تۈركىـــستان —چىـــن  «بـــۇ مهلۇمـــاتالر ئهھـــمهت كامالنىـــڭ ( مایـــدا ۋاپـــات بولغـــان -22یىلـــى 
هســهرنىڭ ئــاخىرقى نهشــرى دوســتۇم    بــۇ ئ . نــاملىق ئهسلىمىــسىدىن ئېلىنــدى  » خــاتىرىلىرى

  . ئا—، )دوكتور یۈسۈف گېدىكلى تهرىپىدىن نهشىرگه تهییارالنغان ۋە شهرھىیلهنگهن
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مېنىـڭ  . الغانىدىمنادانلىقنىڭ ھاالكهتكه ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى چۈشىنىۋ    
شوخ مىجهزىم، سـوئالغا تولغـان قهلـبىم، تىـنىم تاپماسـلىقىم، خاتىرەمنىـڭ        

ئۇ دەرستىن سىرتقى ۋاقىتالردىمۇ    . كۈچلۈكلىكى ئۇستازىمغىمۇ بهك یاقاتتى   
پۇرســهت تېپىــپ مهن بىــلهن چــوڭ كىــشىلهر بىــلهن پاراڭلىــشىۋاتقاندەك       

ــشاتتى ــادىكى چــوڭ شــهھهرلهر،   . پاراڭلى ــا یاۋرۇپ ــالى  ماڭ ــزالر، ئ ــاغچىالر، دېڭى ب
ئۇنىڭ ھىكایىلىرىدىكى ھهممه . مهكتهپلهر، زاۋۇتالر ھهققىدە سۆزلهپ بېرەتتى 

یىڭىلىك قهلبىمدە تـۈگىمهس سـوئالالرنى قوزغـایتتى ۋە مهن ئـۇنى سـوئالالر               
  .یامغۇرىغا كۆمۈۋېتهتتىم

 ئهھمهد كامالنىـڭ تهربىیىـسى ۋە پهرۋىـشىدە كهلگۈسـىگه تهلپۈنـۈش،        —
ئىستىقبال تېپىش، تىرىشىپ ۋەتهنگه خىزمهت قىلىش ئىستىكى     تىرىشىپ  

بىـــراق رۇس كونـــسۇلى ۋە قهشـــقهر بایلىرىـــدىن ئـــۆمهر بـــاي  . تۇغۇلغانىـــدى
قاتارلىقالرنىڭ ھۆكۈمهتكه چېقىشى بىـلهن ئـۇ ھهپـسىگه ئېلىنـدى، شـۇنىڭ            

ــدى   ــوغرا كهل ــشقا ت ــلهن ئۇســتازىمدىن ئایرىلى ــۈرۈمچىگه  . بى ــۇنى ئ ــیىن ئ كې
ئۇنىڭدىن ئایرىلغان .  ئۇ یهردىن ۋەتىنىگه قایتىپ كهتكهنمىشیوللىۋېتىشتى،

  . ۋاقتىمدا مهن ئهمدىال یىگىتلىك یېشىغا قهدەم قویىۋاتقان ئۆسمۈر ئىدىم
 ئاكام ئىككىمىزنىڭ ئاشۇنداق بىر ئادەمـدىن تهربىـیه ئېلىـشىمىزغا            —

ا ئهگهر ئـاخۇن دادام بىزنـى یېڭـى مهكتهپـته ئوقۇتۇشـق           . داداڭ سهۋەپچى بولغان  
ئۈندىمىگهن بولسا بۈگـۈنكى تهۋپىقنىـڭ بولىـشىنى تهسـهۋۇر قىلىـشمۇ تهس           

  .شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئاخۇن دادامغا مىنهتدارلىقىم چهكسىز. ئىدى
 كېـیىن ئاكــام ئىككىمىــز تېجهنــدە بىـر مهزگىــل ئوقۇغــان بولــساقمۇ   —

ئـۆیگه قایقانـدىن   . لېكىن كۆپ ئۆتمهي مهكتهپتىن ئایرىلىپ ئۆیگه قـایتتۇق     
یامهتته پهننى مهكتهپ ئېچىپ بالىالرنى ئوقۇتماقچى بولۇپ، تهشۋىق كېیىن بۇ
دەپ “ مهمتىلــى ئهپهنــدى”بــالىالر مېنــى . قىــرىقچه بــاال یىغىلــدى. قىلــدىم

بىـراق مېنىـڭ ئىـشىم كونـا       . ئاتاشتى، چوڭالرمـۇ شـۇنداق ئاتاشـقا باشـلىدى        
ڭ كونـا كۈچلهرنىـ   . دۇنیانىڭ بۇرۇختۇرم مۇھىتىدا كـۆپ ھایـات كهچۈرەلمىـدى        

.  ئانىلىرى بـالىلىرىنى ئېلىـپ كېتىـشتى     -اـبېسىمى ئاستىدا بالىالرنىڭ ئات   
ــدا    ــاچچىق ئهمهلىــیهت ئالدى مهن تولىمــۇ مهیۈســلهنگهن بولــساممۇ، بىــراق، ئ
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بۇ چاغدا یېشىممۇ خېلى زورىیىپ قالغـان، ئهقلىممـۇ     . ھېچنىمه قىاللمىدىم 
  . خېلى ئاشقانىدى

. چىلىك قىلىشقا مهجبۇر بولدۇم ئامالسىز دادامغا  یاردەملىشىپ تىۋىپ—
كۆڭلۈمدە تىۋىپچىلىكنى قېتىرقىنىپ ئۈگىنىپ، مۇشۇ جهھهتتىن  بولسىمۇ 

دورا ئۆســۈملۈكلىرى . خهلقــقه خىــزمهت  قىلىــمهن دېــگهن نىــیهتكه كهلــدىم 
 ئـایرىم قاچىلىـدىم ۋە   -ئۆسـۈملۈكلهرنى قۇرۇتتـۇم، سـوقۇپ، ئـایرىم    . یىغـدىم 

ــىدا ئا  ــرى ئاساس ــڭ تهجرىبىلى ــپ   دادامنى ــىناق ئېلى ــا س ــترتتىن یهنه قایت س
ــاردىم ــدىن چهكــسىز رازى ئىــدى ... ب ــۇنچه   . دادام مهن ــر م ــز بى ــام ئىككىمى ئاك

ئۆســۈملۈكلهرنىڭ شــىپالىق رولىنــى بایقىــدۇق، یهنــى یــېڭىچه تهڭــشهش       
 -بۇندىن باشقا دادام جوۋىچىلىقمـۇ قىالتتـى، شـۇڭا تېـرە         . نىسبىتىنى تاپتۇق 

 پـات یایالققــا  -كى یىغىــش ئۈچـۈن پــات تهسـهك ســېتىۋېلىش ۋە دورا ئۆسـۈملۈ  
  . چىقىپ تۇراتتۇق

 دېمهك، ئائىلىمىزنىڭ كىرىمى یاخـشى، تۇرمۇشـىمىز خېلـى ئوبـدان       —
یۈرىكىمنىڭ . بىراق، ماڭا ھامان نىمىدۇر یېتىشمهیۋاتقاندەك بوالتتى. ئۆتهتتى

چوڭقۇر قاتالملىرىدا ئهھمهد كامال یاققان ئوتالر ئـۆچمىگهن، یـۈرىكىم ھامـان      
ئىستىكىم تېخىمۇ چوڭراق خىـزمهت قىلىـشىدى،    . لىكلهرگه تهلپۈنهتتى كهڭ

.  ئـابرویۇممۇ یـوق  -لېكىن،  مهن بولسام تېخى باال، بىلىممىمـۇ، یـۈز        . ئهلۋەتته
بۇنــداق تــۇرۇپ نــېمه قىالالیــمهن؟ مۇشــۇالرنى ئویلىغىنىمــدا بهكمــۇ بىئــارام   

  ...بوالتتىم
رۈشــكىلى بېرىــپ  بىــر كــۈنى ســىلهرنىڭكىگه ئــاخۇن دادام بىــلهن كۆ—

 بـۇ   — تهۋپىق شۇیهرگه كهلگهندە سـهل توختـاپ ئىـالۋە قىلـدى،           —یاناشىمدا،
ــشلهرنىڭ      ــدىكى ئۆزگىرىـ ــى ھایاتىمـ ــڭ كېیىنكـ ــشالر مېنىـ ــدىكى ئىـ كۈنـ

 شــۇنداق دەپ —باشلىنىــشى بولــۇپ قالغانىــدى، شــۇڭا بــۇنى ســۆزلهۋاتىمهن، 
ىن یاناشـىمدا   ۋاقۋاقـد —ئىزاھلىغاندىن كېیىن ئاۋالقى سۆزىنى داۋام قىلدى،    

بۇیامهتنىــڭ یــۈز بېــشى ئابــدۇلباقى چوڭنىــڭ ئىــشىك ئالدىــدىن رومىلىنــى   
ئالدىغىراق چېگىپ، یۈزىگه سایىۋەن قىلىۋالغان ئـون ئـالته یاشـالردىكى بىـر        

ھاۋا تازا قىزىغان چۈش مهزگىلى بولغاچقا . قىز ئىتتىك یۈگرەپ چىقىپ قالدى
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 ئادەم یوقىدى، شـۇڭا ئىتتىـك    بۈگرى یېزا یولىدا  -غېرىپچىلىق باسقان ئهگرى  
. باسقان ئایاق تىۋىشى دەرھـال دېققىتىمنـى تارتىـپ دەۋرۋازا تهرەپـكه قارىـدىم           

بىـراق  . ئـۇ ناھـایىتى لىـۋەن ئىـدى    . شۇنداقال ھېلىقى قىزنـى كـۆرۈپ قالـدىم      
ئۇنىــڭ ھهربىــر گــۈزەل ئاالھىــدىلىكىنى تهســۋىرلهپ بېرىــشكه ئــاجىزلىق       

مهن ئۇنىڭغـا بىـر قـاراپ      . قـاراپ قالـدىم   چـۈنكى مهن ئۇنىڭغـا بىـر        . قىلىمهن
 یۇ، دەرھال كۆزلىرىمىز ئۇچرىـشىپ قالغـان ۋە  ئاللىقانـداق سـېھرى          -قالدىم

.  كۈچ بىزنى شۇ یهرگه مىخالپ قویغاندەك ھهر ئىككىمىـز تـۇرۇپ قالغانىـدۇق             
مهن ئۇنىڭغـــا شــــۇنچه قىــــسقا مــــۇددەت قارىغىنىمغــــا قارىمــــاي، ئۇنىــــڭ  

 یورۇقلـۇقنى  -تىكلىكنى، مىجهزىدىكى ئوچـۇق  تې-ھهرىكهتلىرىدىكى چاققان 
شوخ نـېمىكهن، دېـگهن خىیـالنى كۆڭلۈمـدىن        “ كىیىك بالىسىدەك ”بایقاپ،  

ــجهز  ــشا ئــاۋازىمۇ كۈمــۈش  -كهچــۈردۈم ھهم ئۇنىــڭ ئاشــۇنداق مى  خولقىغــا یارى
قوڭغىراقتهك بولـسا كېـرەك دەپ ئـویالپ، ئـاۋازىنى ئـاڭالپ بـېقىش خىیالىـدا          

نـېمه دەیـدىغانلىقىمنى    .  ئـۆزۈمگه ئىلھـام بهردىـم      -ئالدىن گهپ ئېتىشقا ئـۆز    
  :نېمه بولسا بولسۇن دەپ ئاخىرى. قانچه قىلساممۇ ئویالپ تاپالمىدىم

 ــ ... نېمانداق ھۈركۈپ كهتكهن كىیىك بالىـسىدەك یـۈگرەپ یۈرسـىز؟          —
شـۇنداق دېـدىم ـ یـۇ، پۈتـۈن      . دېدىم ئاڭسىز بىر ھالهتته، ئىشهنچـسىز ئاھاڭـدا  

 دۈككه -گهپلىرىم بهك قوپال كهتتىمىكىن دەپ دەككه. تتىبهدىنىمگه ئوت كه
  .بولۇپ قالدىم

ــسىز؟     — ــۈپ یۈرى ــسىدەك ھۈركۈت ــۆرە بالى ــداق ب ــىزمۇ نىمان ــىزچۇ؟ س  س
  . دېدى ئۇ— ...نهدىن كهلگهن ئادىمكام بۇ؟ ... ھۈركۈتكهن ئۆزى تۇرۇپ،

ــىغا ئوخــشایدىكهن    ــاۋازى ســازالنغان تارنىــڭ ساداس ــاھ، ئۇنىــڭ ئ ســهل ! پ
  :لهنگهندەك بولۇپجۈرئهت

 دېــدىم —...  ئــاخۇن دادامــنىڭكىگه بېرىــپ كېلىــۋاتىمهن، - ۋاقۋاققــا—
  :ئهمهلىیهتتىمۇ ئۇ مېنى مهسخىرە قىلغاندەك قىلىپ. كۈلكىلىك ھالدا

 ۋىییهي، ئاخۇن دادىڭىزنىڭ كىملىكىنى ئۆزىڭىز بىلمىـسىڭىز، مهن         —
هركه ئۆسكهن قىز  قىز تازىمۇ ئ—نهدىن بىلهي، سىزنىمۇ كۆرۈپ باققىنم یوق، 

  .بولغاچقا مهندىن جۈرئهتلىكراق بولۇپ چىقتى
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 بالىالرغا ئوخـشاش سـۆزلهرنى     —...  تاشاخۇنۇمچۇ، مېنىڭ ئاخۇن دادام،    —
ھودۇققان ھالدا ئىـزا    . قىلىپ یۈرگىنىمدىن ئۆزۈمگه بهكمۇ ئاچچىقىم كهلدى     

نمۇ  مهن غانجۇغاندىن كهپ قاپمىدىم، مه—تارتىشىمنى یوشۇرۇشقا ئالدىراپ، 
ــامهتلىكقۇ ــۈز    . بوی ســىز مېنــى بىلمىــسىڭىز مهن ســىزنى بىلىــمهن، ســىز ی

  .بېشىنىڭ قىزى
ھېلىقـــى .  ھه ، مهنمـــۇ ســـىزنى بىلـــدىم، ســـىز تىۋىپنىـــڭ ئـــوغلى —

  ...ئهپهندىچىلىك قىلىپ یۈرگهن باال، ئاڭلىغانتىم
شۇ چاغدا ھویلىـدىن بىرسـىنىڭ گـال قىرىـشى ۋە سـۆرەپ باسـقان قهدەم           

  .ئاۋازى ئاڭالندى
ــیهي، دادام— ــۇڭ !  ۋى ــسان یۇقۇل ــ!چاپ ــى   ـ ــال رومىلن ــز ۋە دەرھ ــدى قى  دې

  .پىشانىسىگىرەك قىلىپ، ئېرىق بویىغان ئېڭىشتى
 قـاراپ  -مهن ھهم ھودۇققان، ھهم كېتىشكه قىیمىغان ھالدا ئارقامغا قاراپ 

  ...ئارقامدىن  یۈز بېشىنىڭ قىزىغا كایىغىنى ئاڭالندى.  قویۇپ كېتىپ قالدىم
یىـراق  . ماڭا شېرىن خىیـالالر ھهمـرا بولىـدىغان بولـدى         شۇندىن كېیىن   

یېقىنغا دورا ئۆسۈملۈكلىرى یىغىش، ئـوقهت قىلىـش ئۈچـۈن بېرىـشقا تـوغرا              
مهن بىــرەر باھــانه تېپىــپ، . كهلــسىمۇ دادام بىــلهن ئاكــام ئىككىــسى بــاراتتى 

ئىـشتىن بىكـار   .  دە، ئـۆزۈم ئۆیـدە قـاالتتىم    -ئاكامنى بېرىشقا سـایه قىالتـتىم     
  . مال یۈز بېشىنىڭ ئۆیى ئهتراپىدا ئهگىپ یۈرەتتىمبولسا

كهچلىرى دوستلىرىم بىلهن بىلله ناخشا توۋالپ كوچىنى چاڭ كهلتۈرۈپ 
ھهتتا بهزىلىرىنى . ئۇنىڭغا بېغىشالپ بىیتالرنى یېزىشقا باشلىدىم. ئۆتهتتىم

ــى     ــرى شــۇ ئهتراپ ــا ســېلىپ ئوقــۇپ كېچىلى خهلــق ناخــشىلىرىنىڭ ئاھاڭىغ
ىپ كهلگهندىن كېیىنمۇ تۈننىڭ كۆپرەكىنى  خىیـال بىـلهن        قایت. ئهگىیتىم

. یاكى تهمبۇر چېلىپ مۇڭ تۆكۈش بىلهن ئۆتكۈزۈپ، تۈزۈك ئۇخلىیالمـایتتىم         
ھهي، قارىغاندا یاش یىگىت دېگهن بهئهینى توسۇن تاینىڭ ئـۆزى بولىـدىكهن ـ    
دە، كۈن بویى سـۇكۇلداپ یـۈرگهن، ئىـشلهپ ھارغاننىـڭ ئۈسـتىگه یهنه یېـرىم               

 گهپ بـــۇ  یهرگه كهلگهنـــدە —... ىگىچه ناخـــشا تـــوۋالپ یـــۈرگهنلىرىمىزكـــېچ
ھارۋىكهشمۇ گهۋدىسىنى بۇراپ پاراڭغا قۇالق سېلىـشقا باشـلىدى، ئـات بولـسا              
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  .تهۋپىق ھىكایىسىنى داۋام قىلدى. ئاستا مېڭىشقا چۈشۈۋالدى
ــاپتۇ، دادام     — ــېزىپ ق ــشلهرنى س ــدىكى ئۆزگىرى ــڭ مىجهزىم ــام مېنى  ئان

. ىھهت قىلىشىپ مېنى ئۆیلىۋەتمهكچى بولۇشقان ئوخشایدۇ     ئىككىسى مهسل 
 -بىزدە بالىالرنىڭ مۇھهبهتلىشىشى بىلهن ئائىله قۇرۇلىدىغان ئىش یوق، ئاتا        

ئانىالر ئۆزلىرى تالالپ بىرسىنى ئېلىـپ بېرىـدىغان گهپ بولغاچقـا ئۇالرنىـڭ          
 ئـۇالر بولـسا   . كىمنى دىتىغـا كهلتۈرىـۋاتقىنىنى بىلـمهك ماڭـا مـۇھىم ئىـدى            

مېنىڭ كۆڭلۈمگه كىمنى پۈككهنلىكىمنى سوراپمۇ ئولتۇرمـایتى، ئـۆزلىرىچه         
مهن ئۇالرنىڭ بىرەر چاتاقنى تېرىپ مېنى تازا قىـیىن ئهھۋلغـا            . ئالدىرىشاتتى

لـېكىن بىـزدە    . چۈشۈرۈپ قویىشىدىن ئهنسىرەپ ئۇالرنى توسۇشـنى ئویلـۇدۇم       
ن ئـادەت بولمىغاچقـا    توغرا بۇ توغرۇلۇق گهپ قىلىدىغا- ئانىغا توغرىدىن  -ئاتا

  .پهدىشهپ پهردىسى یول قویمایتى
ــۆڭلىگه    ــاۋۋال ئۇالرنىـــڭ كـ ــۇپ، ئـ ــا قویـ ــتۇمنى ئارىغـ ئـــاخىرى مهن دوسـ
پۈكۈۋاتقىنىنى ئۇقۇشۇپ كۆردۈم، ئۇالرنىڭ كېلىنلىككه دىتالۋاتقـان قىـز یـۈز       

لېكىن مهن ئـۆز كۆڭلۈمـدىكىنى   . بېشىنىڭ قىزى  ئهمهسلىكى مهلۇم بولدى  
 بولۇپ، ئۇالرنى توي قىلىشتىن توسۇپ قویـۇش  بىلهنـال           ئېیتىشتىن خىجىل 

  .چهكلهندىم
بىرىنچى قېتىملىق ئۇچرىشىـشتىن كېـیىن كـۆپ ئۇرۇنغـان بولـساممۇ           

 پۇچۇقال قارىسىنى كۆردۈم ـ یـۇ، سۆزلهشـكۈدەك پۇرسـهت تاپالمـاي      -قىزنى چاال
ھېلىقــى چاغــدا ئۇنىــڭ . مۇشــۇ مهزگىــل ئىچىــدە بهكمــۇ ئازابالنــدىم.  یــۈردۈم

ئهمـدى باشـقىالردىن    ! سمىنى بولسىمۇ سورىۋالمىغىنىمنى قارىمامـدىغان    ئى
سوراي دېسهم خۇددى باشقىالر مېنىڭ سىرىمنى بىلىۋالىدىغاندەكال  تۇیۇلۇپ   

  .ئاغزىمدىن چىقىرالمایتتىم
ئاخىرى بىر كۈنى خۇددى بىرىنچى قېتىمقى ئۇچرىشىشىمىزدەك كوچىدا 

ش ۋاقتـى بولـۇپ، ھـاۋا ئىسـسىق          ئۇ كۈنىمۇ چۈ  . قىسقىال ئۇچرىشىپ قالدۇق  
مهن یهنه ۋاقۋاغـــدىن .  جىـــن كـــۆرۈنمهیتتى- تـــۈزدە ئىنـــسى-بولغاچقـــا تـــاال

ــدىم ــى    . یانغانى ــسېرى قهدىمىمن ــۆیىگه یېقىنالشقان ــڭ ئ ــدۇلباقى چوڭنى ئاب
ــدا ئاســمادىن چۈشــكهندەكال    . ئاســتىالتتىم ــاز قالغان ــا ئ دەۋرۋازىنىــڭ ئۇدۇلىغ
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ىكىم ئاغزىمغـا تىقىلىـپ قالغانـدەك گهپ        یۈر. مهشۇقۇم ئالدىمدا پهیدا بولدى   
ــاي قالــدىم  ــۈپ كهتكهنــدەك      . قىاللم ــوغۇق ســۇغا چۈش ــۇددى بىــردىنال س خ
  .ئهندىكىپ كهتتىم

 كۈندۈز خۇدادىن تېلىكىنم شۇ -ئهجهپمۇ ئۇچرىشىپ قالدىڭىزا، كېچه  ― 
 - دۈككه ئىچىدە ئالـدى    -دېدىم سهل دېمىمنى راستىۋېلىپ، دەككه    ― ئىدى،  

  .كهینىمگه قاراپ
  ... سىزنىڭ ئهتىۋالىقىڭىزنى نهگه  بېرىپ ئېیتاي،—

  .دەپ ئویلىدىم ئىچىمدە“ ...بۇ نېمه دېگىنىدۇ؟”
  ... ئۇچرىشىپ قاالمىن دەپ تامادىال یۈرگهنىدىم—
قاچــان یانــاركىن دەپ ...  ســىز ئایاققــا ئۆتــۈپ كېتىۋاتقانــدا ئۆگزىــدىن،—

م ئهپهنـدىگه ئوخـشاش     بىر چاغدا قارىـسا   !...  توۋا. ئۆگزىگه نهچچه چىقىپتىمهن  
  . جاالق ئهتراپقا قاراپ- دېدى قىزمۇ ئاالق—... مېڭىپ كېلىۋېتىپسىز

ــاي تــۇرۇپال        ــز رەســمى گهپ بولم ــارىمىزدا بىــر ئېغى ــمهك، بىزنىــڭ ئ دې
  . بىرىمىزگه مهلۇم بولۇپ بوپتۇ-ئویلىرىمىز بىر

  ... سىزگه جىق گهپلىرىم بارىدى، بىراق—
ئاخـشاملىققا  ...  گهپ تاپمىـسۇن، بىرسـى كېلىـپ قالـسا     ...  مېنىڭمۇ، —

بىزنىڭ باغقا كېلهمـسىز؟ قـاراڭغۇ چۈشـكهن ھامـان یـان ئىـشكنى ئىچىـدىن          
  ....ئېچىپ قویىمهن، ئىشىك بىلهنال چىرىسىز

  .... ماقۇل—
  . ئهمىسه ئىتتىكرەك یوقۇلۇڭ—

  .ئۇ قانداق تېز پهیدا بولغان بولسا شۇنداق تېز غایىپ بولدى
ئـۇزۇنراق بـادرا بولـسا     . ىنىنى نېمه دەیسهن  ئۇ كۈنى كۈننىڭ كهچ بولمىغ    

مهن قانچىلىـك   . كۈننى ئىتتىرىپال تاغ كهینىگه ھهیدىۋەتكۈم كېلىپ كهتتى      
سهۋرسىزلهنگىنىم بىلهن قویاشنىڭ نېمه پهرۋایى؟ كهچلىك تاماق گېلىمدىن 

قوناقلىقالرنىـڭ  . یۈز بېشىنىڭ ئۆیى تهرەپكه قـاراپ  چـاپتىم     . ئۆتكىنىمۇ یوق 
  . چوقۇرۇپ، ئوالرنىڭ یان ئىشىكىنى تاپتىم-دۈرۈپقىرلىرىدا مۈ

بىراق بۇ  .  ئىشىك تاقاقلىقمىدىكىن، ھهر ھالدا ھىم ئېتىكلىك تۇراتتى      
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كهم ئېچىلىدىغان ئىشىك بولغاچقا یامغۇر سۈیى ئۈلگۈجىكىگه الي       -كهمدىن
ئېقىتىــپ كىرىــپ  چىڭقــاپ قویغاچقــا ئىــشىكنى ئىتتىرىــشىم بىلهنــال       

ىكى، یۈرىكىمنىــڭ ئۇرۇشــى توختــاپ قــالغۇدەك شــۇنچىلىك ســهت غىچىرلىــد
ھېلىمـۇ  ئهنه  . بـۇ غىچىـرالش ھـازىرغىچه قـۇالق تۈۋىمـدىن كهتمهیـدۇ          . بولدى

  .شۇنداق غىچىرالشنى ئاڭلىسام شۈركىنىپ كېتىمهن
باغقا كىرىپ تال باراڭنىڭ ئاسـتىغا بېرىـپ ئولتـۇرۇپ ئېھتىیـات بىـلهن              

بىر كهمـدە باغنىـڭ ھـویال    .  سوزۇپ نهپهس ئېلىپ ئۇنى كۈتۈپ تۇردۇم -سوزۇپ
ئۇنى مېنىڭ تىۋىشىمنى تونۇیدۇ دەپ ئىشىنىپ . تهرەپتىكى ئىشكى ئېچىلدى

ئۇ ھولۇققان ھالـدا   . ئاللىقانداق چهررەندىگه ئوخشىتىپ ئىسقىرىتىپ قویدۇم    
مهن گویـا   . باراڭ ئاسـتىغا كهلـدى ۋە ماڭـا تاشـلىنىدىغاندەك یېقىـنال كهلـدى             

اجىـپ ئـارىمىزدا مـۇئهییهن بوشـلۇق قالـدۇرۇپ      ئوتتىن قاچقاندەك بىر یانغـا د     
  .توختۇدۇم

   كهلدىڭىزمۇ؟ بىرسى كۆرمىگهندۇ؟—
  . یاق، كۆرمىدى—
  . ھه، گېپىڭىزنى قىلمامسىز؟ چاپسان بولۇڭ، مېنى ئىزلهپ قالىدۇ—
ئهمـدى بىرسـىمۇ   .  نېمه دېسهم بوال، جىق گهپلىـرىم بـاردەك قىالتتـى    —

  ...دىكىلهریوققۇ، ھه، ھېلىقى، نېمه، بىزنىڭ ئۆی
 دەیـدىغان گېپىڭىزنـى كــۆڭلىڭىزگه تىزىۋېلىـپ ئانـدىن كهلــسىڭىز     —

  بولمامدۇ؟
 قانــداق قىلىــمهن، تىزىۋالــساممۇ قېچىــپ كهتــسه؟ بۇنىڭغــا ئــۆزىڭىز —

  ....ئهیىپلىك، سىز تىزىۋالغان سۆزلىرىڭىزنى دەۋەرمهمسىز
  ...ئىلدام بولساق بوالتتى... مهنمۇ شۇ...  مهن؟—
رغىچه ئېتىڭىزنىمۇ سورىماپتىمهن، بىرسىدىن سـوراي   ھه، راست، ھازى —

  ...دېسهم گۇمانالنمىسۇن دەپ قورقتۇم
  ... مهنىسا،—
  ... ھه، مېنىڭ ئېتىم—
  . سىزنىڭ ئېتىڭىز مهمتىلى، شۇ—
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   مېنىڭ ئېتىمنى قانداق بىلىسىز؟—
 تىۋىپنىڭ بالىسنى بىلمهیدىغان ئىش بوالمدۇ؟  سـىز بـاال ئوقۇتۇپمـۇ           —

  زنى ئهپهندى دەیدىغۇ؟یۈرگهن، خهق سى
بىزنىڭ ئۆیدىكىلهر كېلىن ئىزدىگىلـى  ...  ھېلىقى گېپىمنى تاپتىم   —

  .تۇرۇپتىكهن، توختۇتۇپ قویدۇم
  !... نېمه؟—
  ... ئۇالرنىڭ تاپقىنى سىز ئهمهسكهنسىز، شۇڭا—
   كىم؟ قهیهرلىك؟—
  ... تۇققانالردىن بىرىنىڭ قىزىمىش،—
ــر ئىـــشال    — ــدىمۇ شـــۇنداقراق بىـ ــڭ توغرامـ ــسا كېـــرەك،   مېنىـ ر بولـ

  ...ئۆیدىكىلهر،
  نهلىككهن؟! ؟ كىممىش ئۇ؟! نېمه—
ئهمما دوستلىرىم .  بازارۋېشىلىق دېیىشىۋاتىدۇ، مهن كۆرۈپ باقمىغان—

ئۇالرنىـڭ ئېیتىـشىغا   . ھهركۈنى ئۇ توغرۇلۇق ئاڭلىغـانلىرىنى ماڭـا دېیـشىدۇ       
  ...دىكهنقارىغاندا ئۇ تازىمۇ بۇزۇق، نهشىكهش بىرنېمىكهن، قىمارمۇ ئوینای

   ئېتى نېمىكهن؟—
  ... ئېتى؟—
 ئــۆیىڭىزدىكىلهر نېمىــشقا ئاشــۇنداق بىــر ئــادەمگه چاپــسانال مــاقۇل   —

  كېلىپ قویغاندۇ؟
ھۈنىرى بار ئـادەم خـار بولمایـدۇ، دەپـال        .  ئۇنىڭ قولىدا ھۆنىرى بارمىش    —

  ...قىلىۋاتقان ئىش
... ایدۇ، شـۇ  ھۈنىرى بولۇپ نېمه ھۈنىرى بوالر ئۇنىڭ؟ یا دوغچىدۇ، یا ناۋ    —

  ئهمدى قانداق قىلىمىز؟
 مهن قىز باال تۇرسام مېنىڭ قولۇمـدىن نـېمه كېلىـدۇ؟ شـۇڭا سـىزنى          —

 بۇیان ئۆتسىز، ئادەمنى -ھهمىشه ناخشا ئېتىپ ئۇیان . كۆرۈشكه ئالدىرىغانتىم 
  .تېنىچقىنا ئۇخلىغىلمۇ قویمایدىغان بولدىڭىز... قىیاپ

ــسا بۈگۈنــدىن باشــال — ــۈمنى   ســىزگه تېتىمىغــان بول ــا ئۈن ــۇ ئهتراپت پ ب
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  .ئۆچۈرەي
مېنــى ئۇنىڭــدىنمۇ !  ئهســال— دېــدى قىــز ھولۇقــۇپ، — یــاق، یــاق، —

  ...مهھرۇم قىلماڭ
بولمىسا .  ھېلىقى ئىشنى ئۆزەم بىر ئامال قىلىمهن.  ئۇنىڭغىمۇ ماقۇل—

  ...مهشھهدكه بېرىپ ھېلىقى بىر نېمه بىلهن كۆرىشىمهن
ئــۇ تۇرغــانال بىــر ئىــت ! ڭ ھهرگىـز ئۇنىــڭ بىــلهن كۆرۈشــكۈچى بولمــا —
بىـر ئۇنىـڭ   . ھه دېـسه پىچـاق كۆتـۈرۈپ چىقىـدىغان قـانجىق دەیـدۇ      . ئىمىـش 

ئـۇ  . بىلهنال كهتمهیدۇ دەڭا، تېخى، بازاۋېشىلىقنى بىلهمـسىز، خوشـۇلغاي دەڭ         
. باشـقا ئامـال بولـسا قىلىـڭ       . خهققه گهپ قىلىپ ئایىقىغا چىققىلى بوالمـدۇ      

ئانـام مېنـى   . دى كېتىڭ، چاققان بولـۇڭ   ئهم... ماڭىمۇ گهپ كهلتۈرۈپ قویماڭ   
  ...ئىزدەپ قالىدۇ، ھویلىدا بىرسى مېڭىپ یۈرىدۇ

شۇنچه ئۇزاق كۈتـۈپ ئـاران قولغـا كهلتـۈرگهن قىممهتلىـك مېنـۇتالر ئهنه            
ئۇنىـڭ ئالـدىغا بېرىـشتا ۋىـسال شـاتلىقى بىـلهن            . شۇنداق تېزال ئاخىرالشتى  

دۇمنى كۆیـدۈرۈپ تۇرغـان    دەم خۇشاللىق ئاتىـشى ۋۇجـۇ     -دىلىم یایراپ، دەممۇ  
  .بولسا، ئهمدى قىیالماسلىق ئىلكىدە یۈرىكىم ئېچىشىپ یاندىم

ــدۇرۇش ئۈچــۈن     ــۆزەمنى روھالن ــیىن ئ ئىككــى ئېتىــزدىن ئۆتكهنــدىن كې
ئهمما بۇ ناخشام ئۆزەمگىمۇ یىغالۋاتقاندەك . ئىشهنچسىز ئاۋازدا ناخشا باشلىدىم

  .ئاڭالندى
زۇشـنى ۋە مهنىـسانىڭ ۋىـسالىغا    قانداق ئامال قىلىپ بولغۇسى توینى بۇ     

  .یېتىشىنى ئویالپ، كېچىسى ئۇیقۇ، كۈندۈزى ئارامچىلىق بولمىدى
ئـاخىرى  . دادام كۈزدىن قالماي توي قىلىشقا ئالدىراپ ماڭـا ئـادەم قویـاتتى      

مېنىـڭ كۆڭـۈل سـىرىم    . مهن دوستلىرىم ئارقىلىق كۆڭلۈمدىكىنى ئېتتىم    
ئـۇالردىن بهزىلىـرى   .  سـهۋەب بولـدى  تۇققانالر ئارىسىدا بىر مهزگىل غۇلغۇلىغا    

ــولىمىز  ” ــسه، “ خهق ئېغىــز ئېچىــپ قویغــان ئىــشنى بۇزســاق گۇناھكــار ب دې
ئاخىرى، یۈز بېشىنىڭ باشقا    . نى تهشهببۇس قىالتتى  “ تارتىۋېلىش”بهزىلىرى  

بىرى بىلهن قۇدىلىشىپ قویغانلىقىنى بىلمهسكه سېلىپ، گهپنىڭ ئۇچىنى 
ئـۇالر دادامنىـڭ یـۈزى بېـسىپ     . ېلىشىتىچىقىرىپ سىناپ بېقىش قارارىغا ك  
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  .كېتىدىغانلىقىغا ئىشنهتتى
ئویلىغىنىمىزدەك ئابدۇلباقى چـوڭ دەرھـالال بولىـدىغان تـوي ئىـشىدىن         

بىزنىڭ ئۆیدىكىلهر دەرھال داستىخان كىرگۈزۈپ مهنىسانىڭ بېـشىنى       . یاندى
  .باغالپ قویدى

ى چوڭنى جازاغا مېنىڭ رەقىبىمنىڭ دادىسى قازىغا ئهرز قىلىپ، ئابدۇلباق
كېـیىن مهن بىـر قېـتىم بازارغـا        . تارتقۇزماقچى بولۇپ كـۆپ ئـاۋارە بـوپتىمىش       

  .بىلهن ئالدىمنى توستى“نوچىالر”بارغىنىمدا رەقىبىم بىر توپ 
ــۇزا —!  ئاكــاڭ قارىغاینىــڭ كىملىكىنــى بىلىــپ قالىــسهن  —  دەپ پوپ

  .قىلدى ئۇ
چه یـــالغۇز گهر.  دېــدىم مهنمـــۇ — مهن ســېنى بالـــدۇرمۇ بىلهتـــتىم،  —

  .بولساممۇ بازارچىالر ئاجرىتىپ قویىدىغۇ دېگهن ئىشهنچىم بارىدى
مهن دېـگهن  !  پۆرت دەیدىغان نېمه ھهددىـڭ؟   - ئاكاڭنىڭ ئالدىدا ھۆرت   —

  !مهشھهدلىك جۇما
ــسهن،     — ــۆزەڭ دەۋاتى ــسىچه ئ ــوق، ئهك ــنىم ی ــنىمه دېگى  مهن ســاڭا ھېچ

  .ا ئۇچۇق ئېیىتئاداۋىتىڭ بولس! بازارلىق بولغىنىڭ یوغۇن ئىش ئهمهس
  . خهقنىڭ بولغىلى تۇرغان تویىنى نېمىشقا بۇزىسهن—
  . مهن بۇزمىدىم—
   ئهمىسه، ئۆیۈڭدىكىلهر بۇزغاندۇ؟—
بۇ ئىش  . قىز سېنى خالىمایدۇ، سېنى یاراتمایدۇ    .  یاق ئۇالرمۇ بۇزمىدى   —

  !...شۇنىڭ رایى بویچه بولغان ئىش
زلىۋىتىـپ باقــاي،  بۈگـۈن ســېنىڭ بۇرنـۇڭنى تۈ  !  سـېنى یارىتامـدۇ؟ ھه  —

  !قېنى شۇ چاغدا یهنه سېنى یارىتامدىكىن
ئوغول بـاال بولـساڭ قىزنىـڭ    !  بۇ تالىشىپ ئولتۇرىدىغان ئىش ئهمهس   —

. مهیلىنى ئۆزەڭگه قارىتىۋال، شۇنداق قىاللىساڭال مېنىڭ باشقا گېـپىم یـوق     
  .ساڭا ئوخشاش یول توسۇپ ئۇششۇقلۇق قىلىپ یۈرمهیمهن

مىزنى ئـاڭالپ تۇرغـان بىـر مویـسىپىت كىـشى          شۇ چاغدا بىزنىڭ پـارىڭى    
  :گهپكه ئارلىشىپ
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دېگهنـدەك  “ مهرتنـى مهیدانـدا سـىناڭ   ” بۇ مانـا تـوغرا گهپ ئهمهسـمۇ؟        —
. سهنمۇ یىگىت بولـساڭ خهقنىـڭ مهیلىنـى ئـۆزۈڭگه تاتىۋالـساڭ بولمىـدىمۇ             

 —. كۆڭۈل دېگهن مۇشت بىلهن مایىـل قىلغىلـى بولىـدىغان نهرسـه ئهمهس         
  .دېدى

 —سـاڭا گهپ قىلغـان ئـادەم یــوق،    ! ، پوقـساقال، یولۇڭغـا مـاڭ    مـاڭهۋە —
ئۇنىڭ شۇ گېپى بىلهنال ئوالشقان ئادەملهرنىڭ ھهممىسى ئۇالرنى ئهیىپلىدى، 

رەقىـبىم ئىچىـدە خهپلىـگهن بولـسىمۇ مهخـسىدى      . ھهم مېنى كهتكۈزىـۋەتتى   
  .ئىشقا ئاشمىدى

یىلى  كۈزگه بىز ئۇ یىلى قىش قىستاپ كېلىپ قالغاچقا توینى  یهنه بىر 
ــدۇرۇق ــنىمۇ    . قالـ ــان ئاشـ ــا ئالغـ ــسا قولۇڭغـ ــسىپ قىلمىـ ــۇدا نېـ ــراق، خـ بىـ

ــكهن ــسا   . یىیهلمهیــدىغان گهپ مهنىــسا باشــتىنال ماڭــا نېــسىپ بولمىغــان بول
كېرەك، تهییار بولغان ئىش قېرىشقاندەكال یهنه بىر یىلى قىز تهرەپـتىن سـۇغا       

  .چىالشتى
زەرب ”رىكلىـشىپ قهشـقهردە   شۇ چاغالردا ئاخۇن دادام  ماتىتهي بىلهن شې 

ــدۇرغانىكهن “ كاشــىغهر ــاملىق تهڭــگه قۇی ــاي  . ن ــۆمهر ب قهشــقهر بایلىرىــدىن ئ
كۆرەلمهسلىك، ئىچى قارىلىق تۈپهیلىدىن قۇیمىچىالرغا پارا بېرىپ تهڭگىنى        

قــۇیمىچىال كۈمۈشـكه رو، ئالتۇنغـا مىــس   . ساختىالشتۇرۇشـنى تهلهپ قىلغـان  
 ئۆمهر بـاي دەرھـال ھهرىكهتـكه كېلىـپ       .قوشۇپ ساختا تهڭگه ئىشلهپچىقارغان   

مــاتىتهي تهكــشۈرۈپ كۆرســه ئهھــۋال ھهقىقهتهنمــۇ . مــاتىتهیگه چېقىــشتۇرغان
ــویىچه    . شــۇنداق ــاخۇن دادامنىــڭ كۆرسهتمىــسى  ب ــارا ئالغــان قــۇیمىچىالر ئ پ

مــاتىتهي كۈمۈشـــلىرىمگه  . قىلىــشقان “ ئىقـــرار”شــۇنداق قىلغــانلىقىنى   
. قاتتىق تهپتىش قىلىشقا باشـلىغانىدى خىیانهت قىلدى دەپ ئاخۇن دادامنى     

شۇڭا بۇ  بىزنىڭ ئۇرۇقتىكى جىمى ئائىله پاراكهندە بولۇپ تۇرغان، ھهسهتخورالر 
نــى چوڭایتىــپ   “ جىنــایهت”ھهدەپ تــۈگمىنى تــۆگه قىلىــپ كۆرســىتىپ،    

كۆرسىتىش ئۈچۈن ئالدىراۋاتقان، ئاخۇن دادام ئۆزىنى دالدىغا ئېلىـشقا مهجبـۇر      
بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن یۈز بېشى توینى ئارقىغا سۈرۈشنى     . بولغان مهزگىل ئىدى  

 جـۇدا بولـۇپ كېـتهي دېـسه ئـاخۇن          -ئۇ پۈتۈنلهي ئـادا   . تهلهپ قىلىپ تۇرۇۋالدى  
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دادامنىڭ قایتا باش كۆتـۈرۈپ قېلىـشىدىن ئېھتىیـات قىلىـپ، ئهنه شـۇنداق              
  .كۈزىتىپ بېقىش یولىنى تۇتقانىدى

نىڭ ئهكسىچه تېخىمۇ یامان بىراق، ئاخۇن دادامنىڭ ئىشى ئایدىڭلىشىش
بۇنىـڭ  .  تهرەپكه تهرەققىي قىلىپ، ھۆكۈمهت ئۇنى تۇتۇشقا بـۇیرۇق چىقـاردى         

بىلهن ئابدۇلباقى چوڭ قۇدىلىقتىن یېنىشىپ كېتىدىغانلىقىنى بىلـدۈردى      
ھهم مهنىسانىڭ مهن بىلهن قېچىپ كېتىـشىدىن  ئهنـسىرەپ ئـۇنى قـاتتىق               

 كېسىل  - مهن ئاشۇ شارائىتتىن ئۈزۈل    ئهنه شۇ چاغدا  . نهزەربهند قىلىپ قویدى  
كۆڭلۈمـدە ئىنـسانالر خـالىغىنىنى  قىالالیـدىغان ئهركىـن            . بىزار بولغانىدىم 

  .جهمئىیهت بهرپا قىلىش ئىستىكىمنىڭ ئىپتىدائىي ھالىتى بىخالنغانىدى
 یىلى كۈز بولسا كېرەك، ئابدۇلباقى چوڭالر یېڭىدىن قۇدىالشـقان      -1922

ــلهن تــوي قىلىــش    ــسىدا مهنىــسانىڭ ئوغــا ئىچىۋالغــانلىقى    تهرەپ بى ھارپى
مهن بۇنـداق بولىـشىنى زادىـال تهسـهۋۋۇر         . ھهققىدىكى خهۋەر یۇرتقا پۇر كهتتـى     

ــدا بۇنچىلىـــك   . قىلمىغانىـــدىم ــان قىزىـ ــشىنىڭ ئهركه چـــوڭ بولغـ ــۈز بېـ یـ
مهن ئاشــۇ قهیــسهر . جاســارەتنىڭ بولغــانلىقى مېنــى قــاتتىق تهســىرلهندۈردى

ــان مۇشــ   ــى تىرىــك یۇتق ــدۇرغىلى   قىزن ــدا ئاغ ــداق قىلغان ــانى قان ــا دۇنی ۇ كون
یۈرۈگۈمنىـڭ چوڭقـۇر   . بولىدىغانلىقى توغرىسىدا كۆپ ئویلىنىـدىغان بولـدۇم     

قاتلىمىدا ئۆسمۈر ۋاقتىمدىكى ئۇستازىم ئهھمهد كامال تهرگهن ئىسیانكارلىق 
مهن بــۇ كۆڭــۈل خاھىــشلىرىمغا . ئــۇرۇقلىرى بىــردىنال بىخالنغانــدەك بولــدى

كۆپرەك ئوقۇش، ئىلىمگه تولـۇش الزىملىقىنـى ئۇسـتازىمنىڭ       یېتىش ئۈچۈن   
  .سۆزلىرىدىن بىلىۋالغانىدىم

ئاشــۇ پــاجىئه یــۈز بهرگهن زېمىنــدىن كېــتىش، مــۇھىتنى یــېڭىالپ، نهزەر  
دائىرەمنــى كېڭهیتىــشتهك ئىچكــى ســهۋەپ، ھهمــدە دادامنىــڭ تىۋىپچىلىــك  

الردىن ئۆزۈمنى  بۇنداق ئىش (ئىشلىرى  ئۈچۈن دورا ئۆسۈملۈكلىرى تهییارالش       
، ئاخۇن دادامنىڭ  بۇ یهردىن )قاچۇرۇپ یۈرەتتىم، ئهمدى ئۆزۈم ئىختىیار قىلدىم

باش ئېلىپ كېتىش سهپىرىگه ھهمرا بولۇش قاتارلىق تاشقى باھانىلهگه كـۆرە     
  . یىلنىڭ باھارىدا تهڭرى تاغنىڭ شىمالىغا قاراپ كهتتىم-1923

تهلكىـدىن  . ككهپىـدى مېنىڭ شۇ چاغدىكى روھـى ھـالىتىم تولىمـۇ مۇرە         
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ئۆتۈشىمىز بىلهنال گۈزەل سایرام كۆلى كۆك زۇمرەتتهك ئالدىمىزدا جۇاللىنىپ 
ئۇنىڭ شىمالىي قىرغىقىدا خۇددى شـۇ رەڭـدىكى تـاغالر تۇمانغـا         . پهیدا بولدى 

سایرام سۈیىنىڭ گویا كهڭـساي تهرەپـكه تېـشىپ چىقمـاقچى           . پۈركۈپ یاتاتتى 
ــشى مې   ــپ تۇرىـ ــدەك چایقىلىـ ــان   بولىۋاتقانـ ــدە مهۋج ئۇرىۋاتقـ ــڭ قهلبىمـ نىـ

ئاللىنېمىگه ئوخشاپ كېتهتتى، شۇڭا  مهن كۆڭلۈمدە تاشقىنالپ تۇرغان، ئهمما 
بۇنى شـۇ  . چىقىش یولى تاپالمایۋاتقان ھېسیاتىمنى شۇنىڭغا تهققاس قىلدىم  

  :چاغدا یازغان مۇنۇ مىسرالىرىمدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ
  

  ،سایرام كۆلى ئۆزۈڭ كىچىك، دەردىڭ توال
  .داۋالغۇیسهن، ساھىلالردىن تاشالمایسهن

  ئهتراپىڭنى قورشىۋالغان ئېگىز تاغالر،
  ...ئۆمتۈلسهن، داۋانالردىن ئاشالمایسهن

  
مهمتىلى ئهپهندى یىراقالرغا تىكىلگىنىچه گویـا ھارۋىـدا كېتىـۋاتقىنىنى      

ئـۇ بهلكىـم ھـازىر كـۆز ئالدىـدا         .  جىت بولۇپ كهتتـى    -ئۇنتۇپ قالغاندەك جىم  
اپ یاتقـان قۇمالتـاغنى ئهمهس، ســایرام بـویىنى، تهلكىنـى، كهڭــساینى     قـاغجىر 

 چىچهكلهرگه پۈركهنگهن قاپتالالر ئۇنى شائىرانه - رەڭ گۈل-رەڭگا. كۆرىۋاتقاندۇ
  ...ئىلھامغا چۆمدۈرىۋاتقاندۇ

ســهیپىددىن بىــلهن ھــارۋىكهش ئۇنىــڭ ھىكایىــسىنى داۋامالشتۇرۇشــنى  
ــت قــۇالق ســاالتتى -كۈتــۈپ جىــم ق، مهمتىلــى ئهپهندىــدىن ســادا  بىــرا.  جى

ــدى ــڭ     . چىقمى ــان ھارۋىنى ــارىالپ كېتىۋاتق ــى ئ ــكېرەم یېزىلىرىن پهقهت بهش
ــۇراتتى   ــراپتىن  ســۇچى دېھقاننىــڭ   . تاراقلىــشى بىــر خىلــدا ئاڭلىنىــپ ت ئهت

كۈتۈۋېرىـپ ئۈمىـدى ئـۈزۈلگهن سـهیپىددىن ۋىلىلــداپ     . ناخشىـسى كېلهتتـى  
  :پ سورىدىتۇرغان جهزىرىمه قۇمالتاغدىن كۆزىنى ئېلى

   كېیىنچۇ؟ كېیىن قانداق بولدى؟ —
مهمتىلى ئهپهندى چوڭقۇر خىیال ئىچىدىن چۆچـۈپ  بـاش كۆتـۈرۈپ، بىـر           
نهۋرە ئىنىسىگه كۈلۈمسىرەپ قارىدى ئۇنىڭ كۈلكىـسىدە یـۈرەكته داغ بولـۇپ             
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  .  پاجىئهنىڭ ئازابى بىلىنىپ تۇراتتى—قالغان كونا جاراھهتنىڭ 
 یېزىلىرىنى كېزىپ -ھهر قایسى شهھهر كېیىنمۇ؟ كېیىن شىمالنىڭ —

ــدۇق    ــك قىل ــپ تىرىكچىلى ــۆچهككه یېتىــپ بېرى ــاخىرى چ ــۇ یهردە . ئ مهن ش
ئولتۇراقلىــــشىپ قالغــــان ئاتۇشــــلۇق مامۇتھــــاجىم دېــــگهن كىــــشىنىڭ  

  ...ساتىراچخانىسىدا ئىشلىدىم
 چهتئهلگه چىقىپ كېتىشڭىزدىكى سهۋەب نېمه؟ ئۇ یهردىمـۇ تۇرۇشـقا         —

  الغانمۇ یاكى ئوقۇش نىیىتىدە كهتكهنمىدىڭىز؟ ئىمكانىیهت بولماي ق
 تهۋپىق بىـر دەم خىیـال سـۈرۈپ جىـم بولـۇپ         —...  ھهر ئىككىسى بار   —

كهتتى ۋە ئارقىدىن شارتتىدا بېشىنى كۆتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ دائىمى خۇشخۇیلىقى 
 ھه، مـاقۇل، سـاڭا      -ئهسلىگه كهلدى، ھىكـایهمنى داۋام قىلىـشقا قىتاۋاتىـسهن        

 دېدى ئۇ ھهم بۇرۇلۇپ سهیپىددىنگه روبىرو بولۇپ —بېرەي، ھهممىنى سۆزلهپ 
  .ئولتۇرىۋېلىپ ھىكایىسىنى داۋام قىلدى

جاھالهتنىڭ زىیانلىرىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن .  مېنىڭ قېنىم قىزىغانىدى—
 زارى قۇلىقىم تۈۋىـدە     -كۆرۈپ تۇرغىنىم، ئۇنىڭ ئازاۋىدا ئىڭراۋاتقانالرنىڭ ئاھۇ     

 مهندە قارشىلىق قىلىش تۇیغۇسى، بۇزۇپ تاشالش جاراڭالپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن
شۇڭا ئىمكانىیتىم یار بهرگهن دائىرىدە جاھالهتلىـك       . ئىستىكى ئویغانغانىدى 

ــدۇم    ــالیدىغان بولـ ــپ تاشـ ــایهتلىرىنى ئېچىـ ــڭ جىنـ ــڭ . جهمئىیهتنىـ بىزنىـ
كــۆپچىلىكى چــاچ ئالدۇرمىــسىمۇ . ســاتىراچخانىمىزغا  ئــادەم كــۆپ كېلهتتــى 

شۇڭا بۇ یهر كىشىلهرنىڭ، بولۇپمـۇ      . ڭلىغىلى كېلهتتى مېنىڭ تهمبۇرۇمنى ئا  
یاشــالرنىڭ یىغىلىــپ ئولتــۇرۇپ، قوســاق كۆپــۈكىنى بوشــىتىدىغان یېــرىگه  

  .ئایالندى
ئۇ قازان . كېیىن مۇرات ئهپهندى دېگهن بىر كىشى بىلهن تونۇشۇپ قالدىم

. تىدارىلمۇئهللىمىندە ئوقۇغان تاتار زىیالىسى بولۇپ، بـۇ یهردە مهكـتهپ ئاچـات           
ــلهن      ــان یاشــالر بى ــۇ یهرگه یىغىلغ ــاتىراچخانىغا كېلىــپ ب ــسىال س ــت تاپ ۋاق

ئۇنىڭ چوڭقۇر پىكىرلىرى، یىراقنى كۆرەرلىكى مېنىڭ . پاراڭلىشىپ كېتهتتى
ئۇنىڭـدا  . ماڭـا ئۇسـتازىم ئهھـمهد كامـالنى ئهسـلىتهتتى         . زېھنىنمنى ئاچاتتى 

مىـسى قازانـدا    یهنه كېلىـپ بـۇ كىتابالرنىـڭ ھهم       . خېلى كۆپ كىتاب بارىـدى    
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كېیىنكى ۋاقىتالردا نهشىر قىلنغان  ئىلغـار  كىتـابالر بولـۇپ، بىـز بىـر تـوپ         
  .یاشالر یېرىم كېچىلهرگىچه دۇكان ئىچىدە ئوقۇپ ئولتۇراتتۇق

مــۇراد ئهپهنــدى بىــزگه ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا بولــۇپ ئــۆتكهن ئىــنقىالبالر،  
ڭ ئاغدۇرۇلىـشى   ئاخىرىدا ئـۆكتهبىر ئىنقىالبىنىـڭ غهلبىـسى، ئـاق پادىـشانى          

ئۇ مهۋجـۇت  تـۈزۈم ۋە ھۆكـۈمران پادىـشا     . قاتارلىقالر ھهققىدە سۆزلهپ بېرەتتى   
ھهرگىزمۇ مۇتىئهسسىپلهر ئېیتقاندەك مۇقهددەس، تهۋرەنمهس نهرسـه بولمـاي،        

بۇنىڭغـا  . بهلكى ئاغدۇرىۋەتكىلى بولىدىغان نهرسه ئىكهنلىكىنـى سـۆزلهیتتى       
 شۇ مهزگىلـلهردە یېڭىـدىن دۇنیاغـا        سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۆزگىرىش بىلهن   

  .كهلگهن تۈركىیه جۇمھۇرىیىتىنى مىسال قىالتتى
ــوت     ــۈرەكلهرگه ئـ ــان یـ ــۇپ قالغـ ــدەك بولـ ــۇرۇق ئوتۇنـ ــۆزلهر قـ ــداق سـ بۇنـ

 -بىز كۆپ ئۆتمهي توپلىشىپ ئولتۇرۇپ زۇلۇم. تۇتاشتۇرۇدىغان سهرەڭگه بوالتتى
 كـۆپىكىمىزنى  جاھالهت ئۈستىدىن دەرت تۆكۈپ، ھۆكۈمهتنى سۆكۈپ، قوساق   

چىقىرىۋېتىلىشتهك پاسسىپ ئىنكاسنى، ئاڭلىق ھالدا ئاقارتىش تهشـۋىقاتى        
ــۇق   ــشقا ئۆزگهرتت ــپ بېرى ــىدا    . ئېلى ــا ئاساس ــهن مۇددىئ ــسهد، روش ــۇم مهق مهل

خېرىدارالرغا سۆزلهشتىن تاشقىرى، كىتاب كۆچۈرۈپ كۆپهیتىپ سـاۋاتلىقالرغا       
پهندىنىڭ  مهكتهپ ئىشلىرىغا بىرمۇنچه یاشالر مۇراد ئه. تارقىتىدىغان بولدۇق

بـۇالر ئارىـسىدا تهربىـیه      . ئارىمىزدا قىزالرمـۇ بارىـدى    . ھهمكارلىشىدىغان بولدى 
سـهرۋەر مېنىـڭ   . ئالغان  سهرۋەر ئىسىملىك بىرسى ئاالھىدە كۆزگه كۆرىنهتتى   

تۇنجى مۇھهببهت پاجىئهم تۈپهیلى مـۇزالپ كهتـكهن یۈرىكىمـدە ھـارارەت پهیـدا              
  ...ى مهیلىمنى تارتىشقا باشلىدىقىلىشقا، بارغانسېر

بۇ چاغدا بىزنىڭ ھهركىتىمىـز ھۆكـۈمهت پایالقچىلىرىنىـڭ دېققىتىنـى         
 پات پهیدا -بهزى گۇمانلىق ئادەملهر ساتىراچخانىدا پات. قوزغاشقا باشلىغانىدى

ــدى  ــۇپ قالـ ــدىغان بولـ ــۇپ قالىـ ــدىنىڭ  . بولـ ــۇرات ئهپهنـ ــز مـ ــز ھهممىمىـ بىـ
ى مهكتهپـتىن سـىرتقا كـۆپ چىقماسـلىققا       بېخهتهرلىكىنى نهزەردە تۇتۇپ ئـۇن    

پـایالقچىالرمۇ  . ھهمـدە ئۇنىڭـدىن ۋاقىتلىـق یىراقالشـتۇق     . تهۋسىیه قىلدۇق 
كۆپرەك ساتىراچخانىدىن گۇمانالنغاچقا، مۇرات ئهپهندىگه كۆپ دېققهت قىلىپ 

بىزمۇ بىر مهزگىـل جاسۇسـالر ھهرىكىتىنـى سۇسالشتۇرسـۇن          . كهتمىگهنىدى
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 بىــراق شــۇ مهزگىلــلهردە مهن قىزىقــانلىق بىــلهن .ئۈچــۈن جىــم بولىۋالــدۇق
  :ھۆكۈمهتنىڭ دېققىتىنى تارتىدىغان بىر ئىش قىلىپ قویدۇم

 یىلنىــڭ ئاخىرلىرىــدا ســاتراچخانىمىزغا قهشــقهر تهرەپــتىن     -1924 —
ئۇ باشقىالرنىڭ قهشقهر ئهھۋالى توغرىـسىدا   . كهلگهن بىرەیلهن كىرىپ قالدى   

 یىلى روي بهرگهن ئهڭ زور ۋەقهدىـن بىرنـى     سورىغان سوئاللىرىغا قهشقهردە شۇ   
 ئابدۇقادىر دامۇلالمنىڭ قهتىل قىلىنغانلىقىنى چوڭقۇر قایغۇ، ئېچىنىش      —

ئۇ دامولالمنىڭ چهتئهل مسسئونېرلىرىغا، مهدەنىیهت     . ئىچىدە سۆزلهپ بهردى  
تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى قانداق كۈرەشلىكهنلىكى، ئۆزىنىال ئویالیدىغان ھـارام   

بېیىۋاتقاچقا بۇ ئىشقا ) یاالقچىلىق بىلهن(یالر  چهتئهللىككه تایىنىپ تاماق با
ئۆچمهنلىك قىلغانلىقى، شىۋىد مىسسئونېرلىرى قهشقهر بایلىرىنى ئۆمهر باي 

 تهڭــگه پۇلغــا بىــر قــارا قوســاق 300قاتــارلىقالرنى ئىــشقا ســېلىپ، ئــۇ بولــسا 
قىنى، ھهمـدە   ئىمانسىزنى سېتىۋېلىپ بۇ رەزىل قىلمىشنى سادىر قىلغـانلى       

قهشقهردە دامولالم ھهققىدە تۇقۇلغان قوشاقالر، خهلقنىـڭ دامولالمغـا قانـداق      
  .قاتارلىقالرنى سۆزلهپ بهردى... قارىلىق تۇتقانلىقى

تېخىمـۇ دېققىتىمنـى   .  بۇ ئىشالرنى ئویالپ كېچىچه ئۇیقۇم كهلمىدى —
.  بولىشىدىتارتقىنى بۇ پاجىئهنىڭ سهۋەبكارلىرى ئىچىدە یهنىال ئۆمهر باینىڭ    

ئویالپ كۆرسهم ئۇستازىم ئهھمهد كامال ئاشۇ ئۆمهر باینىڭ پتنىسى سهۋەبىدىن 
ئاخۇن دادامنىـڭ ئېـشىغا توپـا سـالغانمۇ       . ئىكساق مهكتهپتىن قوغالنغانىدى  

ئۆمهر باینىڭ دامۇلالمنىڭ ئىشلىرىغا شۇنچه ئۆچمهنلىـك قىلىـشى         . یهنه شۇ 
ــپ كه   ــادەتتىكى كۆرەلمهســلىكتىن ھالقى ــسا ئ ــدى بول ــكهن ئى ــڭ  . ت ــۇ ئۇنى ب

دېگهندەك خهلقنىڭ نـادان ھـالهتته تۇرشـىنى        “ ئالداشقا كىچىك  باال یاخشى    ”
ئۆزىنىڭ بایلىق توپلىشى ئۈچۈن پایدىلىق دەپ ئویلىغانلىقىدىن باشقا نهرسه 
ئهمهس، بۇ ئۇنىڭ نهقهدەر  شهخسىیهتچى، قىتغۇر ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىدۇ،        

یىتى ئاددى ھالدىكى قاتىللىق بولماستىن ئۇنىڭ بۇ قېتىمقى جىنا . ئهلۋەتته
  .مىللهتكه قىلنغان خىیانهت، چهتئهلگه سېتىلىشتهك خائىنلىق ئىدى

بـۇالرنى ئــویالپ ئۇیقــۇم كهلـسۇنمۇ، یۈرىگىمــدىكى ئهلهملىرىمنــى زادىــال   
 -شۇنىڭ بىلهن ئورۇنۇمدىن تۇرۇپ، ھېلىقـى كىـشى یېـرىم   . باسالماي قالدىم 
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مهزمۇنىنى ئاسـاس قىلىـپ بىـر پـارچه مهرسـىیه      یاتا ئېیتىپ بهرگهن مهرسىیه    
بۇ مهرسىیهمنى یوغان بىر پـارچه قهغهزگه كۆچـۈرۈپ سـاتراچخانىنىڭ      ①یازدىم

ئهنه شۇندىال سهل ئارام تاپقاندەك بولۇپ ئۇخالپ  . ئالدى تېمىغا چاپالپ قویدۇم   
ــا یـــېقىن ئۇخلىغانلىقىمـــدىنىمۇ، ئادەتتىكىـــدەك ســـهھهر  . قـــاپتىمهن تاڭغـ

پهقهت بىر مۇنچه ئادەمنىڭ ساتراچخانا ئالدىدا قېلىـشىۋاتقان        . ىمئویغىنالمىد
نېمه بولغىنىنى  ئاڭقىرالماي ، ئىتتىـك    . غۇلغۇلىسىدىن ئۇیغىنىپ كهتتىم  

. بېرىپ ئىشكىنى ئېچىۋىدىم، بىر توپ ئادەم ھېلىقى مهرسىیىنى ئوقۇۋېتىپتۇ
  .ئۇالرنىڭ مۇالھىزىسىگه قۇالق سېلىپ بۇسۇغىدا تۇردۇم

بىلمىگهنلهر  نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى ئۆز ئارا . رى  ئادەم كۆپهیدىبارغانسې
بۇ .  دامولالمنىڭ ئۆلۈمىنى ئۆزلىرىچه ھهر خىل چۈشهندۈرەتتى.  سۈرۈشتۈرەتتى

گهپلهرنى ئاڭالپ تۇرۇپ،  یهنه بىر قېتىم قېنىم قایناپ كېتىپ، یاڭراق ئاۋازدا         
خـۇدا بهرگهن   ”نـداقتۇر   نوتۇق سۆزلهشكه، خاالیىققا دامولالمنىـڭ ئۆلـۈمىنى قا       

غـانلىقى یۆنىـدە چۈشهندۈرۈشـكه    “ ئامانىتىنى ھهرخىـل یـولالر بىـلهن ئالىـدۇ        
ئۇرۇنۇش، زىددىیهتنىڭ ماھىیىتىنى یېپىش، زوراۋانالرغا یـاالقچىلىق قىلىـش         

 ئـاددىي ھالـدىال بىـر       -بولىدىغانلىقى، شهخسىي زىدىیهت سهۋەبىدىن بولغـان     
لىشىمۇ ئهمهسلىكى، بهلكى جاھالهت شهخسنىڭ یهنه بىر شهخىسكه قهست قى

بىـــلهن ھۆرىیهتنىـــڭ، مۇتئهســـىپلىك بىـــلهن یېڭىلىقنىـــڭ مۇرەســـسهسىز 
شـۇ  . (زىدىیىتىدىن بولغان پـاجىئه ئىكهنلىكىنـى چۈشهندۈرۈشـكه باشـلىدىم      

ــۇنجى قېـــتىم ھـــېس    ــارلىقىنى تـ ــاتىنلىق ئىقتىـــدارى بـ ــدا ئۆزۈمـــدە نـ چاغـ
  ).قىلغانىدىم

ــ   ــى جىددىیلىـ ــالرنىڭ ھهرىكىتـ ــدىجاسۇسـ ــا  . شىپ قالـ ــى ئارىغـ بىرسـ
. قىستىلىپ كىرىپ تامغا چاپالنغان مهرسىیىنى سویىۋېلىپ ئېلىپ كهتتى       

شۇ كۈنى كهچكىچه دۇكـان ئهتراپىـدا   . خاالیىق تهۋرەشكه، تارقىلىشقا باشلىدى  
  .بىر خىل كۆڭۈلسىز جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى

                                            
 . ئا—ناملىق مهرسىیه كۆزدە تۇتىلىدۇ، »  ئاشتى—ئوقىدى «  ①
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  :سهرۋەر. كهچقۇرۇن مۇراد ئهپهندى ماڭا سهرۋەرنى ئهۋەتىپتۇ
ئهپهندىم سىزنى كېچىسى ئهل ئایىقى جىمىققاندا یېنىمغا كهلـسۈن      —
  . دېدى—دەیدۇ، 

  .ئۇ مېنى كۈتۈپ ئولتۇرغانىكهن.  كېچىسى مۇرات ئهپهندىنى ئىزدەپ باردىم
 ئىنىم، ئۆزۈڭىزنىڭ قانچىلىك خهتهرلىك ئهھۋالدا تۇرۇۋاتقـانلىقىڭنى        —

ىقتىكى  یاشـــل— دېـــدى ئـــۇ ئېغىـــر ئـــۇھ تارتىـــپ تـــۇرۇپ،  —بىلهمـــسىز؟ 
ــاراملىقنى     ــلىقتهك ق ــسهنت قىلماس ــالالردا خهتهرگه پى ــۆپ ھ قىزغىنلىــق ك

ــدۇ ــۇرۇش، تهۋەككــۇل قىلىــش خاھىــشى   . تۇغدۇرى ــۆزىنى ئ ــشىدە خهتهرگه ئ كى
بهلكىم سىزمۇ ھازىر ھایاجـانلىنىش تـۈپهیلى مـۇھىتنى نهزەردىـن          . ئۇیغۇتىدۇ

لكىـم  بهلكىم سـېزنى قولغـا ئېلىـشى مـۇمكىن، به         . ساقىت قىلىۋەتكهنسىز 
بــۇ قولغــا ئــېلىش ئۆمۈرلــۈك . مېنىمــۇ ۋە یهنه بىــر قــانچهیلهننىمۇ قولغــا ئــاالر

زىدانغۇ بولماس، لېكىن قانداقال بولمىسۇن سىزنىڭ زایا بولۇپ كېتىشىڭىزگه 
  .چىداپ تۇرالمایمهن

ئهگهر بۇ تاسادپىي چاتاق تۇغۇلمىغان تهقدىردىمۇ مهن سـىزگه بـۇ یهردىـن       
لېكىن ئۇ . پىش مهسلىھهتىنى بهرگهن بوالتتىمكېتىش، ئوقۇیدىغان جاینى تې

ئهمـدى بـۇ بىـر     . چاغدا یا ئۇستازىڭىز ئۇنىمایتى یاكى تۇغقانلىرىڭىز توسـایتى       
بولــسا بۈگــۈن كېچىــدىن .  ســهۋەپ بولــسۇن، دەرھــال كېتىــپ قېلىــڭ-باھــانه

قىردا سىزگه یاردەملىشىدىغان قازاق یىگىـتلهر بـار، مېنىـڭ یاخـشى          . قالماڭ
مېنىـڭ ئېتىمنـى   . ۇالرنىڭ ھهممىـسىگه خهت یېزىـپ قویـدۇم     ئ. تونۇشلىرىم

  . دېدى—مىنىڭ، بۇ یهردىن كېتىڭ، 
كاشـكى  . مهن ئۇشتۇمتۇت قارارغا نېمه دەرىمنـى بىلـمهي تـۇرۇپال قالـدىم         

ھېچ بولمىـسا ئۇنىـڭ بىـلهن      . سهرۋەر بولسىمۇ ئۇنىڭدىن مهسلىھهت ئاالتتىم    
ــوالتتى ــۇ  ئهگهر موشــۇ كــېچه كېت. خوشلىشۋالــساممۇ ب ــوغرا كهلــسه ئ ىــشكه ت

  !سۆیۈملۈك قىز بىلهن خوشلىشىشقىمۇ پۇرسهت یوق
مۇرات ئهپهندى مېنىڭ قاراملىق قىلىـپ ئۇنىماسـلىقىمدىن ئهنـسىرەپ        

  :سۆزىنى داۋام قىلدى
ــدىم  — ــۆزلىرىڭىزنىمۇ  ئاڭلى ــۆزلىگهن س ــتىگهن س ــسا  .  ئهت ــش تاپ پهرۋى
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كهڭرى . ت پۈتىدۇ ئۇقۇڭ، بىلىم قانا  . كېرەكلىك ئادەم بولىشىڭىزدا گهپ یوق    
ئۆزىڭىزمـــۇ چۈشىنىـــسىز، جاھـــالهت، . پهرۋاز قىلىـــشقا ئىمكـــانىیهت بېرىـــدۇ

 ئىككى قېتىملىق نۇتىقىمىز یاكى بىر تـوپ   -نادانلىق، خۇراپات بىزنىڭ بىر   
مهن كـۆپ   . ئادەمنىڭ یوشۇرۇن كىتـاب ئوقىـشى بىـلهن ئۆزگىرىـپ كهتمهیـدۇ           

ئهمـدى  . شىنىپ قالـسىز  سۆزلىمهي، قالغىنىنى یېتهرلىك ئوقۇیالىسىڭىز چۈ    
دەرھال ئوستىڭىز بىلهن خوشلىشىپ كېلىڭ، تاغىڭىزغا تاپىالیدىغانلىرىڭىز 

  .بولسا ئۇستىڭىزغا ئامانهت قىلىڭ، چاپسان بولۇڭ
دېمىسىمۇ ئهھۋال ھهقىقهتهن . مۇرات ئهپهندىنىڭ سۆزلىرىنى یىرالمایتىم

ــا شــۇڭا دەرھــال كېتىــپ ئۇســتامنى ئویغــاتتىم ۋە ئ  . خهتهرلىــك ئىــدى ۇنىڭغ
ئۇمۇ بۈگۈنكى ئىش ھهققىدە  باش قاتۇرۇپ . ئهھۋالنى قىسقىچىال چۈشهندۈردۈم

بۇ چاغـدا غۇلجـا جېلىلىیـۈزىگه    . تۇرغانىكهن، تارتىشىپ تۇرماي رازىلىق بهردى    
ئۇنىڭغا ئۆیدىكىلهرگه . كهتكهن ئاخۇن دادامغا بىر پارچه  خهت یېزىپ قالدۇردۇم

  .یېزىلغان خهتنىمۇ قوشۇپ قویدۇم
ئـۇ قولـۇمنى ئـۇزاق     . ات ئهپهنـدى ئـاتنى توقـۇپ راسـتالپ قویغـانىكهن          مۇر

ئانـدىن قىردىكـى قـازاق    . قىسىپ، ئاندىن مېنى ئاتنى مىنىـشكه ئالـدىراتتى     
ــا تۇتقــازدى      ــان خهتلىرىنــى قولۇمغ ــتلىرىغا یېزىــپ قویغ مهن ئۇنىــڭ . دوس

كۆزلىرىدىكى شهبنهملهرنى كۆرەلمىسهممۇ، ئاۋازىنىڭ تىتىرىشىدىن قهلبىنى 
ئۇ مېنى مېڭىـشقا ئالـدىرىتىپ ئاتنىـڭ ساغرىـسىغا       . ئېنىق كۆرۈپ تۇراتتىم  

  ...شاپىالقلىدى
مهمتىلــى ئهپهنــدى شــۇ یهرگه كهلگهنــدە گویــا ھىكایىــسىنىڭ ئــاخىرىنى  

  :بىردەمدىن كېین داۋام قىلىپ. ئویلىنىۋاتقاندەك توختاپ قالدى
ى  دېـد — مهن مۇرات ئهپهندى دېگهندەك چهتـكه  چىقىـپ كهتمىـدىم،       —

ــارتۇقراق ســهییارە   —بېــشىنى چایقــاپ،  ــدا یېــرىم یىلــدىن ئ  قــازاق دالىلىرى
تۇرمـۇش كهچـۈرۈپ، چهتــئهلگه چىقىـشتىن ئىككىلىنىــپ ئـاخىرى ســهرۋەرگه     
تاتىشىپ قازاق دوستىلىرىمنىڭ ئىلتىماسغا قارىماي یهنه چۆچهككه قایتىپ      

  .كهلدىم
دامـالر ئورتـاق     یىلنىڭ كۈزىدە مۇرات ئهپهندى، ئۈستام ۋە ئـاخۇن دا         -1925
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. مهن سـهرۋەرنىڭ  ۋىـسالىغا یهتـتىم   . مهسلىھهتلىشىپ مېنى ئۆیلهپ قویـدى   
بـــۇ چاغـــدا مـــاتىتهي   . ئـــاخۇن دادامغـــا قهشـــقهردىكى خهۋپ تۈگىگهنىـــدى   

بىزنىڭ تویىمىز ئۇنىڭ قـایتىش ئالدىـدا بوینىـدىن سـاقىت           . ئاغدۇرۇلغانىدى
  .قىلىۋەتكهن قهرزى ئىدى

ــایىتى یاخــشى     ــلهن ناھ ــهرۋەر بى ــىدۇقس ــاچتىم . یاش ــان ئ ئــۇ . مهن دۇك
كېـیىن ئۇنىــڭ سـوۋېت ئىتتىپاقىــدىكى   . مهھهللىـدە بـالىالرنى تهربىیلىــدى  

ــگهن كىراكهشــنىڭ       ــاران دې ــۇم ت ــلهن مهس ــرى بى ــڭ تهكلىپلى تۇغقانلىرىنى
 یىلـى یـاز ئـایلىرى    -1926بـۇ    . ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ شهمهیگه قـاراپ كهتتـۇق      

  .ئىدى
بــۇ . شلهپ، بىـر تهرەپــتىن ئوقـۇپ یـۈردۈم   شـهمهیدە مهن بىـر تهرەپــتىن ئىـ   

مهزگىل سوۋېت ئىتتىپاقىدا قۇرۇلۇش یىللىرى بولغاچقا ئـانچه مهمۇرچىلىـك    
ــایتى  ــامهن    . دېگىلــى بولم ــاراھهتلىرى تېخــى تام ــۇرۇش ج ــتىگه ئ ئۇنىــڭ ئۈس

سـاقىیىپ كهتمىــگهن، تۈركىــستان جۇمھۇرىیهتلىرىـدە بولــسا باســمىچىالرنى   
 شارائىتتا مېنىـڭ بىـر تهرەپـتىن ئىـشلهپ، بىـر            بۇنداق. تازىالش كېتىۋاتاتتى 

  .تهرەپتىن ئوقۇشۇم كۆڭۈلدىكىدەك بولمىدى
سهرۋەر مېنى ئۆیدىن ئایرىلىپ تاشكهنتكه، قازانغا یاكى موسكىۋاغا بېرىپ 

بـۇ چاغـدا ئـۇ      . بىراق مهن ئۇنىڭدىن ئهنـسىرەیتتىم    . ئوقۇشقا دااللهت قىالتتى  
  ...ئېغىر ئۇسقان بولۇپ قالغانىدى

بـۇ  . ئىـسمىنى ئابدۇسـهمهد قویـدۇق     .  یىلى سهرۋەر ئوغـۇل تۇغـدى      -1927
ــنى    ــمهن دەپ ئوقۇشـ ــڭ غېمىنـــى قىلىـ ــنه ئائىلىنىـ ــدا مهن كىچىككىـ چاغـ

بۇ ھالنى كۆرگهن سهرۋەر قهتئىي ھالدا مېنى ئوقۇپ    . داۋامالشتۇرالمایال قالدىم 
ئىككىمىز ئۇزاق دەتـاالش قىلىـشقاندىن      . كېلىشكه دەۋەت قىلىپ تۇرىۋالدى   

ىن ئاخىرى بىر قارارغـا كېلىـشىپ، سـهرۋەرنى شـهمهیگه تاشـالپ، ئوقـۇش            كېی
  .ئىزلهپ چىقىپ كهتتىم

  . كېیىن ئىچكى روسىیگه كهتتىم. ئاۋۋال تاشكهنتكه باردىم
دەسلهپ مۇسكىۋاغا بېرىپ بىـر مهزگىـل سـهرگهردان تۇرمـۇش كهچـۈرۈپ،             

 - ئـۆرپ كېـیىن بـۇ یهردە ئوقـۇش ئۈچـۈن      . ئوقۇشنىڭ یولىنى قىاللماي یـۈردۈم    
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ــا دۇچ    ــراقال قىینچىلىققـ ــسادىي جهھهتلهردىـــن بىـ ــل ھهم ئىقتىـ ــادەت، تىـ ئـ
كېلىــدىغانلىقىمنى تونــۇپ یېتىــپ، تــۈركىیىگه بېرىــپ ئوقــۇش نىیىــتىگه   

سودا پاراخۇدلىرىغا ئولتۇرۇپ تۈركىیىگه كېتىش ئۈمىدىدە سۋاستىپول . كهلدىم
تتـا چهتـئهل    پور. شهھىرىگه بېرىپ  پورتتىكى بىـر ئاشـخانىدىن ئىـش تـاپتىم           

ــایتى  ــاراخۇدلىرى توخت ــدى  . پ ــاراخودلىرىمۇ  بارى ــۈركىیه پ ــدە ت ــڭ ئىچى . بۇالرنى
پـورتتىكى باشـلىقالر مۇسـۇلمان      . ماتروسالر بىزنىڭ ئاشخانىدا تاماق یهیتتـى     

دۆلهتلىرىنىــڭ پـــاراخود خادىملىرىغــا قوالیلىـــق یارىتىــپ بېـــرىش ئۈچـــۈن    
شـقا ئازەربهیچـان ۋە تاتـارالر      ئېچىلغان بۇ مۇسـۇلمانالر ئاشخانىـسىدا مهنـدىن با        

  .ئىشلهیتى
تۈرك ماتروسلىرى تاماق ۋاقتىدا مېنى تهمبۇر چېلىپ بېرىشكه تهكلىپ       

مهن خهلق  ئاھاڭلىرىغا  ئۆزۈمنىڭ شېئىرلىرىنى سېلىپ ئېیتىپ        . قىالتتى
.  ناخشىلىرىمدا ئۆزۈمنىڭ تېنىچـسىز ئـۆمرۈم  ھىكـایه قىلىنـاتتى          . بېرەتتىم

ــقا ۋەتهنـــدى ــالهت ئۈســـتىدىن  قىلىنغـــان  بۇنڭـــدىن باشـ ــادانلىق، جاھـ كى نـ
شۇنداق  قىلىپ ماتروسالر بىلهن چاپـسانال تونۇشـۇپ،        . شىكایهتلهرمۇ بوالتتى 

 مۇستاپا  -ئۇالر ھهمىشه تۈركىیهدە یۈز بهرگهن یېڭىلىقالر.  چىقىشىپ كهتتۇق 
  .كامال ئېلىپ بارغان ئىسالھاتالرنىڭ مهزمۇنلىرىنى سۆزلهپ  بېرەتتى

الھاتالر بىزنىـڭ جاھـالهت ۋە نـادانلىق ئىـسكهنجىدە قالغـان            بۇنداق ئىس 
شــۇڭا تـۈركىیهگه بېرىــپ ئوقــۇش  . ۋەتىنىمىـز ئۈچۈنمــۇ ئىنتـایىن زۆرۈر ئىــدى  

  .ئارزۇیۇم كۈچىیىپ كهتتى
ــۈركىیىگه     ــۇالر مېنــى ت ــتىم، ئ ــۈرك مایروســلىرىغا ئېیت ــارزۇیۇمنى ت ــۇ ئ ب

لى تۈركىیهگه قاراپ  یى-1928شۇنداق قىلىپ . ئاپىرىپ قویۇشقا ماقۇل بولدى
  ...یولغا چىقتىم قىرىم یېرىم ئارىلىى تهدرىجىي ئارقىمىزدا قالدى

...  
بىرمۇ تونۇشۇم بولمىغان یات ئهلدە بىردىنال ئوقۇش ئىمكانىیىتىگه ئىگه   

ــسادىي  . بواللىــشىم مــۇمكىن ئهمهســمىدى  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه مېنىــڭ ئىقتى
ــدە سۋاســتپ. ئهھۋالىممــۇ ئىنتــایىن خهتهرلىكىــدى  ــساد مهن ول یۇرتىــدا ئىقتى

كۆتىرىۋالغـان تهمبـۇرۇمنى   . قىلغان ئازغىنا پۇلدىن  باشقا ھېچنهرسه یوقىـدى  
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  .بولسا بۇ یهردە پۇلغا ئالمایتى
مهن بىرەر پانا جـاي تـاپقۇچه بـار دەسـمایهمنى تۈگىتىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن            

شـۇڭا كۈنلـۈك    . بىراق  ئىش ئورنى تېپىش ئاسان ئهمهسـىدى       . ئىش ئىزلىدىم 
یېتىشتا بولسا . پورت ۋە پرىستانالردا، ۋوگزالدا ھامماللىق قىلدىم. ىمئىشلىد

پـودۋال، بىنـا پهللهمپىیىنىـڭ      (جامهلهردە، مۇساپىرخانىالردا ۋە بهزىدەبودرومالر     
ــتى ــۈزەتتىم ) ئاس ــۈننى ئۆتك ــامى ماڭــا     . دا ت ــچىتنىڭ ئىم ــر مهس ــیىن بى كې

ىنى ئېچىـپ  خهیرىخاھلىق  قىلىپ، تاقىۋېتىلگهن خانىقانىـڭ بىـر ھوجرىـس      
كهچلىـك تامـاقنى ئاساسـهن شـۇ        .  قوپىدىغان بولدۇم  -شۇ یهردە یېتىپ  . بهردى

یهرگه ئهڭ یېقىن بىر ئاشخانىدا، ئهتتىگهن ۋە چۈشلۈكنى ئوتتۇر كهلگهن یهردە     
  .یهیتىم

شۇنداق قىلىپ، ئاخىرقى ھېسابتا بىر ئاز ئىشهنچلىك تـۇرار جایغـا ئىـگه         
ركىتىدىن ئېشىنغان ھامان ئوقۇشقا شۇندىن كېیىن تېرىكچىلىك ھه. بولدۇم

  ...كىرىش یولىنى ئىزلهپ ھهرىكهت قىلىدىغان بولدۇم
كهچقۇرۇنلىرى ئۆزۈم تامـاق یهیـدىغان ئاشـخانىدا شـۇ ئهتراپتىكـى یاشـالر              

ئاشــپهزمۇ مهنــدەك بىــر چــوپقىتى . بىــلهن بىلــله كۆڭــۈل ئاچىــدىغان بولــدۇم 
ېڭى دوستلىرىم مېنىـڭ  ئۇ ۋە شۇ ئهتراپتىكى ی. بولغانلىقىدىن خۇشال ئىدى  

 ئىـستهكلىرىمنى چۈشـهنگهندىن كېـیىن مېنىـڭ ئىـشىمغا تهڭ بـاش              -غایه
ئاشخانا خوجایىنى بولسا ماڭا بىر قهشقهرلىك بـاي      . قاتۇرۇپ كېتىدىغان بولدى  

 یـسىرالرغا  -ئۇ نۇرغۇن پۇل ئاجرىتىـپ یېـتىم      . كىشى ھهققىدە سۆزلهپ بهردى   
ز گهز كېلىپ قالسىال، ئـۇ كىـشىگه   ئاشپه. بېرىدىكهن، مهكتهپته ئوقۇتىدىكهن 

ــدى   ــى بولـ ــۆزلهپ بهرمهكچـ ــۇق سـ ــانچه  . مهن توغرۇلـ ــرى ئـ ــڭ ۋەدىلىـ ئۇالرنىـ
ئىشهنچلىك بولمىـسىمۇ ھهر ھالـدا ئـۇالر یاخـشى كـۆڭلى بىـلهن ماڭـا یـاردەم                  

  .قىلىشنى ئىستهیتتى
 غـا   ①»تـۈرك ئـوچىقى   «كېیىن یاش دوستلىرىم مېنـى دىـۋان یولىـدىكى          

                                            
 ـ یىلى قۇرۇلغان مىللىي ئاڭنى ئۆستۈرۈش، بۈیۈك تۈركچىلىك 1912 —» تۈرك ئوچىقى«  ①

رەققىي قىلدۇرۇش مهخسىدىدە قۇرۇلغان بولۇپ، تۈرك ئوچىقىنىڭ دائىمىي ئىدىیىسىنى ته
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ــاردى ــۇ یهردى. باشـــالپ بـ ــا   بـ ــان چوغقـ ــسى یېنىـــپ تۇرغـ ــڭ ھهممىـ كىلهرنىـ
بـۇ  . ئوخشایدىغان قىزغىن كىشىلهر بولغاچقـا، بهك تېـز چىقىـشىپ كهتتـۇق     

بىلىملىـك ئـادەملهر    . یهردە كهچقۇرۇنلىرى قهرەللىك لىكسىیه بولۇپ تۇراتتى     
ئۇ مهندەك . ھهممه تېمىدا سۆزلىنهتتى. لىكسىیىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان بوالتتى 

 ئىگىسىز غېرىپقـا نىـسبهتهن گویـا بىـر ئـالىي مهكـتهپ              ھېچنېمه كۆرمىگهن 
  .ئىدى

غا قایتىپ كېلىپ “ یاتىقىم” ئېچىپ ئهمدىال -بىر كۈنى كهچته ھېرىپ   
 یاشالر چامىـسىدىكى بىـر سـاالپهتلىك ئهپهنـدى بۇسـۇغىدا پهیـدا         50تۇراتتىم،  

  :ئۇ مېنىڭ تېڭىرقاپ قارىشىمغا جاۋابهن. بولدى
رىدى، تولــۇق قهشــقهر شىۋىــسىدە     دەپ ســو — كىرىــشكه بۇالمــدۇ؟   —

سورالغان بۇ ئىجازەت ئاۋال بهك دىققىتىمدا بولمىغان ئىكهن، ئهمما بىرنهچچه          
. سىكونتتىن كېیىن ئىسسىق بىر ئېقىم بهدىنىمگه تاراپ كهتكهندەك بولدۇم

  ...گویا دادام ماڭا گهپ قىلماقتىدى
  . دەپ جاۋابهن بهردىم مهنمۇ ئۇیغۇرچىالپ— بولىدۇ، كېرىڭ، —

ئۇ ھوجرامغا كىرگهندىن كېیىن ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلغۇدەك بىساتىم 
یوقلىقىدىن خىجىل بولـۇپ مهڭـدەپ كېتىۋاتقىنىمغـا پهرۋا قىلمـاي، ھه دەپ       

  .تامدا ئېسىقلىق تۇرغان تهمبۇرغا قارایتتى
مهن .  دېـدى بىـر ھـازادىن كېـیىن        — سىلى قهشقهردىن كهلدىلىمۇ؟     —

 روھىـدىكى ئۆزگىرىـشلهرنى ئېنىـق       -رەڭگـى گىرىمسهن ئۆي ئىچىـدە ئۇنىـڭ       
  .كۆرەلمىسهممۇ، ئاۋازىدىن ھایاجانلىنىۋاتقانلىقىنى سهزدىم

 دېـدىم ئـۆزەمنى     — شۇنداق، قهشقهر ئاتۇشتىن، ئىسمىم مهمتېلـى،        —
  .تونۇشتۇرۇپ

 —... ئىسمىم ئابـدۇلال .  مهنمۇ قهشقهردىن، ئاق ئوردا مهھهللىسىدىن —
 پهمىمـچه سـىلى   —ىنىۋالغانـدىن كېـیىن،    كىچىـك ت   -دېدى ئۇ ۋە بىر ئۇلۇغ    

  یېقىندا كهلدىلىغۇ دەیمهن؟
                                                                                        

قاتناشقۇچىلىرى مۇستهقىللىق ئۇرۇشىنىڭ ئېغىر یۈكىنى ئۈستىگه ئېلىشتا ئاۋانگارت رول 
    . ئا—ئوینىغان، ئۇ تۈركلهرنى تاۋالیدىغان ئوچاق، مهنىسىدە قوللىنىلىدۇ، 
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  . شۇنداق—
 مهن سىلى  یېڭى كهلگهن چاغالر بولسا كېرەك، سىلىنى بىر قېـتىم     —

ئاشـۇ چاغـدا قهشـقهر كـۆز ئالـدىمغا       . تهمبۇر كۆتۈرىۋالغان ئىكهنال  . كۆرگهنىدىم
بىـلهن   ①ارابائن ئۇ كۈنى مه. كېلىپ یۈرىكىم یېرىلىپ كهتكۈدەك بولغانىدى

بۈگـۈن مۇشـۇ یهرلىـك     . كېتۋاتاتتىم، دەرھال توختاپ ئهھۋاللىشىشقا بولمىدى    
  ...ئاشپهز ئېیتىپ بهرمىگهن بولسا تاپالمایتىم

مهن ئۇنىڭ زادى نېمىشكه مېنى ئىزدىگهنلىكىنى، ھازىر نېمه قىلماقچى 
  .ئىكهنلىكىنى بىلمهي ئۇنچىقماستىن قاراپ تۇراتتىم

 كېــیىن نــېمه كهچمىــشلهرنى كهچــتىله؟ مۇشــۇ   ســىلى كهلگهنــدىن—
  یهردىال تۇردىلىمۇ؟

 یاق، دەسلهپ بىنا پهللهمپهیلىرىنىڭ ئاستىدا، كېیىنچه مهسچىتلهردە —
  .كېیىن مۇشۇ مهسچىتنىڭ ئىمامى بۇ ھوجرىنى ئېچىپ بهردى. قونغانىدىم

 بولدى قویسىال، باشقىـسىنى كېـیىن سۆزلىـشهیلى، بهلكىـم سـىلى             —
امــاق یــېمىگهن بولــسىال كېــرەك؟ مهن ســىلىنى ئۆیــۈمگه تېخــى كهچلىــك ت

تهمبۇرلىرىنىـڭ مۇڭىـدىن بهھرىمهنـد قىلىـشنى        . تهكلىپ قىلىـپ كهلـدىم    
  خاھالرلىمىكىن؟

بىر ئېغىز تهكهللۇپمۇ . مهن ھېچقانداق قارىشىلىق ئىپادىسدە بولمىدىم  
بــۇ یهردە بىــر ۋەتهندىــشىم بىــلهن ئۇچرىــشىپ قــېلىش مېنىمــۇ  . قىلمىــدىم

  . ھایاجانغا سالغانىدىچهكسىز
  . دېدىم شۇڭا— ئهلۋەتته خاھالیمهن، —
ئهپكهلسىله، تهمبۇر مېنىـڭ قولۇمـدا      . ئهمسه یۈرسىله، كهتتۇق   —

سىلىگه ھهقىقهتهنمـۇ ھهۋىـسىم كېلىۋاتىـدۇ،       . تۇرسۇن، مهن ئېلىۋاالي  
ــقهردىن تهمبـــۇرنى تاشـــلىماي كهلگهنلىرىنـــى قارىمامـــدىغان،      قهشـ

  ...چارچىغانال. ە  سۆزلىشهیلى، ئۆیدەئۆید. ماختاشقا ئهرزىیدۇ

                                            
  .ئا― ىچىك ماشىنا ئارابا دېیىلىدۇ، ھارۋا سۆزىدىن، تۈركچىدە ك― ئارابا     ①
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ئۇ ماشىنا بىلهن كهلگهنىكهن، بىز چاپسانال ئىستانبۇل بوغۇزىغـا یـېقىن            
مویـسىپىت كىـشى مېنـى ئـازادە     .  جایغا یېتىـپ كهلـدۇق     -ھهشهمهتلىك قۇرا 

 یـورۇق  -مېھمانخـانىنى ئېلىكتىـر چىراقلىـرى یـوپ       . مېھمانخانىغا باشلىدى 
  .یۇرۇتۇپ تۇراتتى
 بـۇ ۋەتهندېـشىمنىڭ بهسـتلىك، قاڭـشارلىق، تىپىـك ئۇیغـۇر            شۇ چاغدىال 

ئـۇ شىلهپىـسىنى ئالغانـدا  چاچلىرىنىـڭ        . ئهرلىرىدىن ئىكهنلىكىنى  كۆردۈم   
.  ئۇ یېشىنىپ بهھۇزۇر ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى  . ئاقارغانلىقىنىمۇ بایقىدىم 

ــۈردى  ــر ئىــستىكاندىن چــاي ئىچىــپ   . خىزمهتكــار دەرھــال چــاي كهلت بىــز بى
  :اندىن كېیىن ئۇ سۆز باشلىدىبولغ

 ئۇنداق بولسا بىز تاماق ئۈستىدە قىسقىچه تهرجىـمه ھـالىمىز بىـلهن      —
  تونۇشۋاالیلى، ئاندىن  تهمبۇرغا نۆۋەتنى بېرىمىز، قانداق؟

ئهمــــــسه مهن ئۆزۈمنىــــــڭ .  بولىــــــدۇ، دېگىنىڭىــــــزچه بولــــــسۇن—
 دېـــدىم مهن ۋە كهچمىـــشلىرىمنى —كهچمىـــشلىرىمنى ســـۆزلهپ بېـــرەي، 

  .قىچه ئاڭالتتىم ئهمما ئهڭ موھىم یهرلىرىنى تهپسىلىراق ئاڭالتتىمقىس
  .   نىمهتلهرگه تولدۇرىۋەتكهنىدى-مۇالزىم داستىخاننى نازۇ

 مهن — دېدى ئابدۇلال ئهپهندى، — ئهمدى پاراڭنى مهندىن ئاڭلىسىال، —
ئهمدىال بۇرۇتۇم خهت تاتىۋاتقان چاغدا دادامغا ھهمراھ بولۇپ یـۇرتتىن چىقىـپ        

دادام ئهســلىدە ئــۆزى بىلىــدىغان زەردىچىلىــك ئىچىــدە یــۇرتنى  . كهتكهنىــدىم
بۇ یهرگه كهلگهنـدىن كېـیىن دادام    . تاشالپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان    

كىچىــك كارخــانىالرنى ئېچىــپ، بهزى كارخانىالرغــا پــاي قوشــۇپ تىرىچىلىــك  
تــوغرا ئــاخىرى  ئــۇنى مۇشــۇ ئهلنىــڭ تۇپرىقىغــا كۆمــۈپ قویۇشــقا . باشــلىغان

ــا ئۇرۇشــى ۋە ئۇرۇشــتىن    . كهلــدى ئۇنىڭــدىن قالغــان دەســمایه بىرىنچــى دۇنی
ــا   كېیىنكــــى جاھانگىرالرنىــــڭ بۆلىــــشىۋېلىش ھهرىكىتــــدە ۋەیرانچىلىققــ

جۇمھـۇرىیهت قۇرۇلغانـدىن كېـیىن ھۆكۈمهتنىـڭ یـاردىىمىگه      . ئۇچرىغانىـدى 
ــى     ــاپ، بهزىلىرىنـ ــى تاقـ ــڭ بهزىلىرىنـ ــڭ كارخانىلىرىنىـ ــشىپ دادامنىـ ئېرىـ

ــى     بى ــازراق  قهددىمن ــۈزۈپ، ئ ــسالھات یۈرگ ــۇ ئى ــدەك، مهنم ــتۈرۈپ دېگهن رلهش
  ...لېكىن، روھى جهھهتتىن ھامان كهمبىغهللىك ھېس قىلىمهن. تىكلىدىم
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مهن . ئابــدۇلال ئهپهنــدى چوڭقــۇر  ھهســرەتلىك تىنىــپ شــۈكلهپ كهتتــى  
اۋاز تارالردىن زىل ئ. ئۇنىڭ ئارزۇسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن تهمبۇرنى قولۇمغا ئالدىم

ئاڭلىنىــشى بىلهنـــال ئـــۇ خىیالـــدىن بـــاش كۆتـــۈرۈپ، مهمنـــۇنىیهت بىـــلهن  
ــۇردى   ــاراپ تـ ــشىمغا قـ ــۇر سازلىـ ــسىرەپ مېنىـــڭ تهمبـ ــال . كۈلۈمـ مهن دەرھـ

  ....نى باشلىۋەتتىم“ قهشقهرسهنىمى”
 یوغـان تىنغانـدا كـۆكرىكى بىـر كۆتۈرۈلـۇپ، بىـر       -ئابدۇلال ئهپهندى یوغان  

ئۇنىڭ شۇ تۇرىقى .   كېڭىیىپ كېتهتتى- چاناقلىرى كېڭىیىپ-چۈشۈپ، بۇرۇن
 ئارقىدىن -ئارقا. مهن تىنماي چاالتتىم. ھېلىال یىغلىۋېتىدىغاندەك كۆرۈنهتتى

  .پهدە یۆتكهپ، ئۇالپ كېتىۋېرەتتىم
  ئاتاسى ئۆلمىگهن كىم بار؟
  ئاناسى ئۆلمىگهن كىم بار؟
  كىشنىڭ یۇرتىغا بېرىپ،

  مۇساپىر بولمىغان كىم بار؟
رلهپ، ئىچىـــم ســىقىلىپ تۇرغانـــدا مۇشـــۇنداق  مېنىڭمــۇ پىغـــانىم ئــۆ  

مېھماندوست ۋەتهندىشىمنىڭ ھوزورىدا ئولتۇرۇشۇم خۇددى ئـۇزاق یىغلىغـان         
بوۋاق پهپىلىنشكه ئېرىشىپ ئارام تاپقانـدەك بىـر خىـل تۇیغـۇ بهخـش ئهتتـى              

ــدى   ــىز نهمدەل ــۆزلىرىم ئىختىیارس ــاي، ك ــزغىن،   . بولغ ــۇ قى ــدا تېخىم ــۇ چاغ ب
ــۇدۇم  ــسیاتلىق ئوقـ ــلوغا    مهن . ھېـ ــۇرنى كىرسـ ــاپ تهمبـ ــشتىن توختـ چېلىـ

مهنمــۇ . قویغىنىمـدا ئابـدۇلال ئهپهنــدى ئورنىـدىن تــۇرۇپ ماڭـا یــېقىن كهلـدى     
ئـۇ مېنـى چىـڭ قۇچقـاقالپ تـۇرۇپ، ئۇیغـۇر           . ئىختىیارسىز ئورنۇمـدىن تـۇردۇم    

  :ئادىتى بویىچه
   دېدى،— قوللىرىغا دەرت بهرمىسۇن، رەھمهت ئوغلۇم، —

ــۇپ، تهمبــۇرنى  ئۇنىــڭ بىــلهن خوشلىــشىپ، تۇ  رالغۇمغــا كهتمهكچــى بول
  .قولۇمغا ئېلىۋىدىم، ئۇ ئىتتىكال تهمبۇرنى قولۇمدىن تاتىۋالدى

 نهگه بارىال؟ بۇنداق كىچىدە كىم سىلىنى یولغا سېلىپ قویىدىكهن؟    —
قېنـى  . بۇندىن كېیىن قانداق قىلىشلىرىنى ئهته سۆزلىشهیلى. قونۇپ قالىال 

ــۇ یاتــاق ســى .  بۇیاققــا مهرھهمــمهت ــارام ئالــسىالب تهمبــۇرنى مهن . لىگه تهۋە، ئ
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ــقهردىكى ئۆیۈمــدە یاتقانــدەك        ــسىپ قویــاي، قهش ــڭ ھوجرىــسىغا ئې ئۆزۈمنى
  ...تۇیولسۇن

ــوغرا     ــشقا ت ــۇل قىل شــۇنداق قىلىــپ ســاھىپخاننىڭ ئىلتىماســىنى قوب
  .كهلدى

ــۇردۇم ۋە كېتىــشكه    ئهتىــسى یایمــامنى ئېچىــشقا ئالــدىراپ ئورنۇمــدىن ت
ئابـدۇلال ئهپهنـدى   . مهتچى تاماقخانىغا تهكلىپ قىلدى تهمشهلدىم، بىراق خىز  

  :خىزمهتچى ماڭا. كۆرۈنمهیتتى
 —پاتال قایتىمهن، كۈتۈپ تۇرسۇن، دېگهنىدى، .  خۇجایىن زاۋۇتقا كهتتى—

  .ئۇ سهرگهردان ئهرەپىدى. دېدى چالىراق تهلهپپۇز بىلهن تۈرك تىلىدا
.  تىـت بولـدۇم    -تزېرىكتىم، تى . تاماقتىن كېیىنمۇ خېلى ئۇزاق كۈتتۈم    

ئــۇالر بۇنــداق مهنزىرىلىــك جایالرغــا    ( جــایىنى -ئابــدۇلال ئهپهنــدىنىڭ قــورا  
ــازلىق دەپ ئاتایـــدىكهن    ــېلىنغان ئـــۆیلىرىنى یـ ــۆزدىن كهچۈرۈشـــكه  ) سـ كـ

  ...باشلىدىم
  . ئابدۇلال ئهپهندى چۈشكه یېقىن قایتىپ كهلدى

.  ئالدىلىرىــدا چهكــسىز ئــۆزرلىكمهن، تولىمــۇ بىھۆرمهتلىــك قىلــدىم —
 دېدى ئۇ —ئهسلىدە مهن بۇنچىلىك ھایال بولۇشۇمنى ئویالپ باقمىغانىدىم،     

  .سهمىیمىلىك بىلهن خىجىل ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ
 دېـدىم مهن    — مهن خوشلىشىش ئۈچۈن سىزنى كۈتۈپ تۇرغانىـدىم،         —

. ئۇنداق بولمىغاندا بىر كۈنلۈك تاپاۋەتتىن قۇرۇق قاالتتىم. مېڭىشقا ئالدىراپ
  . تۇرمۇشۇمغا قېیىنچىلىق ئېلىپ كېلهتتىبۇ ھال بولسا

 ســـىز خۇشلىـــشىپ نهگه بارمـــاقچى؟ خانىقـــاغىمۇ؟ یایمىچىلىـــك     —
ئېغىر كېلهمدىمىكىن . قىلىشقىمۇ؟ یاكى یۈك توشۇشقىمۇ؟ بولدى قویسىال    

دەپ دېمىگهنىدىم، ئهگهر بىكـار نـان یهمـدىم دەپ خىجىـل بولـسىال سـىلىگه             
رىدىن ۋایىم یهۋاتامال؟ قىیمۇغىدەك    كېرەكلى-خىزمهت بېرەي، قانداق؟ نهرسه   

  نېمىلىرى بارىدى؟
  . بىر نهچچه كىتاب—
بۇ یاققا كهلسىله، ئارقامـدىن ماڭـسىال، مانـا سـىلىگه     ....  كىتاب؟ ھاھا —
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ــاب ــسى  . كىت ــڭ كۈتۈپخانى ــۇ قىزىمنى ــانچه   . ب ــۇالردىن خالىغ ــسا ب زۆرۈر تېپىل
  .پایدىالنسىال بولىدۇ

 ۋاخ ھهمـراھ بولغـان كىتـابالرنى    بىـراق ئـۆزەمگه بىـر نهچـچه      .  رەھمهت —
 بۇنـداق دېیىىـشم بـۇ كىتـابالر ئىچىـدە      —تاشلىۋېتىشكه ھهققىم یـوق ـ ته،   

ۋەتهندىن بىلـله ئېلىـپ كهلـگهن، مـۇراد ئهپهنـدى بهرگهن كىتـابالر، سـهرۋەرمۇ             
  .ئوقۇغان، ماڭا نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئهسلىتىدىغان كىتابالر بارىدى

  .  كېرەكلىرىنى ئېلىپ كهلسۇن- نهرسه ئهمىسه مهن بىرسىنى ئهۋەتهي،—
مهن باشـقا بىراۋغـا   .  ئابدۇلال  ئاكا، رەھمهت ئېیتىشقا رۇخسهت قىلىڭ     —

ــسمۇ   — ــدىل كىــشى بول ــۇ قانچىلىــك رەھىم ــۇپ  — مهیلــى ئ  بېقىنــدى بول
  .شۇڭا مهن یهنىال ئۆز یولۇمنى ئۆزەم تاپاي. یاشاشنى خالىمایمهن

ئۈچۈن ئهیىـپكه بۇیرۇشـقا    ھهي، تهرسا یىگىت، سىلىنىڭ بۇ سۆزلىرى     —
چۈنكى مېنىڭ قارىشىمچه یىگىت دېگهندە ئاشۇنداق روھ . ھهقلىق ئهمهسمهن

لېكىن، مېنىڭ سـىلىگه تهۋسـىیه قىلىـۋاتقىنىم بېقىنـدى          . بولۇشى كېرەك 
مېنىــڭ ئىگىلىكىمــدە خىــزمهت قىــل     . بولــۇپ یاشــاش ئهمهس، خىــزمهت  

 یهنه بېقىنـدىلىق    قىلغان ئهمگهكلىرىگه تایىنىـپ یاشىـسىال     . دېمهكچىمهن
یــا؟ بــۇنى تــوغرا كــۆرمىگهن  -بولمــاس؟ بــۇ ئۆیــدە تۇرۇشــنى نهزەردە تۇتىۋاتــامال

بولسىال، ئۆیۈمدە تۇرغـانلىرى ئۈچـۈن سـىلىگه قوشـۇمچه ۋەزىـپه بېـرەي یـاكى             
  ئىجارە تۆلهپ ئولتۇرسىال، قانداق؟

مهن ئۇنىڭ ھېلىال یىغلىۋىتىدىغاندەك ھالهتته ئىلتىجـا قىلىۋاتقىنىغـا         
  .پ، قاتتىقلىق قىلىشنى راۋا كۆرمىدىمقارا

. كېرەكلىرىمنى ئېلىـپ كېلىـشكه ئـۆزەم بـاراي        - ئۇنداق بولسا نهرسه   —
ئۇالرمـۇ یامـان چاغـدا    . ھېلىقى ئىمام ۋە ئاشپهز بىلهن خوشالشمىسام بولمـاس   

بېشىمنى سىلىغان ئـادەملهر، ئهمـدىلىكته ئـۇالرنى بىـردىنال ئۇنتـۇپ قالـسام        
  .ىم ئاخىرى دېد—تۇزكورلۇق بوالر، 

 ئېھ، ئاقكۆڭۈل یىگىت، بۇنداق توغرا سۆزنى رەت قىلىپ بوالتتىممـۇ،         —
ــسىله   ــپ كهل ــلهن بېرى ــىنا بى ــساب  . بارســىال، ماش ــرى ھې ــىلىنىڭال گهپلى س

 —بولىۋەرمىسۇن، مېنىڭ بىرەر ئىلتىماسـىمنىمۇ قوبـۇل قىلىـپ قویـسىال،      
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  .دېدى ئۇ سهمىمىي رەنجىپ
بېرىپ ئۇ جایدىكى بـۇرادەرلهر بىـلهن    شۇنداق قىلىپ بۇرۇنقى تۇرالغۇمغا     

 كېرەكلىرىمنى یۆتكهپ كهلدىم ھهم شۇ كۈنىال خىـزمهت         -خوشالشقاچ نهرسه 
  .تهلهپ قىلدىم

بۈگـۈنال ئىـشقا   .  ئهمىسه ۋەدىڭىز بویىچه ماڭا دەرھال خىـزمهت بېرىـڭ      —
  .كىرىشىپ كېتهي

ــدۇ  —  ــسى بېرىلــ ــېلىش ۋەزىپىــ ــىلىگه دەم ئــ ــازىرچه ســ ــىلى .  ھــ ســ
ــستامبولنىڭ ــوچىلىرى، زاۋۇت ئىــ ــى كــ ــۈمهت  - جىمــ ــابرىكىالر ۋە ھۆكــ  فــ

مهھكىمىلىرىنىــڭ جایالشــقان ئــورنى بىــلهن تونۇشــسىال، بــۇ ســىلىنىڭ       
  .كېیىنكى خىزمهتلىرى ئۈچۈن كېرەك بولىدۇ

  ئۇنىڭ سهمىمىي سۆزلىرىنى ئاڭلىماي ئىالج بولسۇنمۇ؟
ــستامبول ئۇنۋېرســىتىتىدا   — ــزىم ئى ــاپ كۆرســىله، قى كۈتۈپخانىــدا كىت

ئـۇ  . ئۇنىڭ ئىسمى ئهدىبه  . شهنبه كۈنى كېلىپ ئۆیدە ئىككى قونىدۇ     . یدۇئوقۇ
  ...مېنىڭ بىر تالال قىزىم، ئانىسى رەھمهتلىكنىڭ تهۋەرۈكى

كېــیىن ئایــال خوجایىننىــڭ مۇســتهقىللىق ئــۇرۇش مهزگىلىــدە بىــر       
قېتىملىق قىرغىنچىلىقتا جاھانگىرالرنىڭ قانلىق قىلىچىدا ئۆلگهنلىكىنى 

 باشقا یهنه ئابدۇلال ئهپهندىنىڭ ھهمىشه یالغۇزلۇق، غېرپلىق     بۇندىن. بىلدىم
ھېس قىلىپ تۇرغىنى ئۈچۈنمىكىن، ۋەتهنداش مۇساپىرالرنى ئۆیىدە تۇرۇشـقا،         
ئۆزى بىلهن بىلله ئىشلهشكه تهكلىـپ قىلىـدىغانلىقىنى، بهزىـدە بىـر یـاكى          

، كېینچه  جایىدا پهیدا بولۇپ-ئىككى مۇساپىر، بهزىدە بىر نهچچىسى ئۇنىڭ قورا
ھهج ســهپىرىدە ئىــستانبۇل ئــارقىلىق   . كېتىــپ قالىــدىغانلىقىنى ئۇقتــۇم  

ماڭىدىغانالردىن ئۇنىڭ بىرەر یاخشىلىقىغا قهرزدار بولمایدىغىنى یوق دېسىمۇ 
  . بولىدىكهن

مانــا شــۇنداق قىلىــپ، ئابــدۇلال ئهپهنــدى مېنــى ھهمــمه گېــپىگه مــاقۇل  
ڭ ئېزىز مېھمىنى بولۇپ، تۆردىن مهن ئۇنى. دەیدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈپ قویدى

قانداقال بولمىـسۇن مهن  . چۈشمهي تۇرىۋاتساممۇ كۆڭلۈم تازا جایىدا ئهمهسىدى 
  .ئىشلىشىم ۋە ئوقۇش پۇرسىتى ئىزدىشىم كېرەكىدى
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ــۈپ      ــداق ئۆتـ ــڭ قانـ ــۇپ، ۋاقتنىـ ــاب ئوقـ ــویى كىتـ ــۈن بـ ــدا كـ كۈتۈپخانىـ
مبه كۈنىمـۇ   ھۇیـت دېگـۈچىال شـه    -ھایت. كېتىۋاتقانلىقىننى تۇیماي قالدىم  

  :ئابدۇلال ئهپهندى زاۋۇتتىن بالدۇرال قایتىپ كېلىپ. كېلىپ قالدى
 بۈگۈن ئهدىبهنى ئېلىپ كهلگىلـى بـارىمهن، مـاالل كۆرمىـسله بىلـله             —

   دېدى—بارایلى،  
ــدىكىنى      ــدىگه كۆڭلۈم ــدۇلال ئهپهن ــپ مهن ئاب ــلهن كېتىۋېتى ــىنا بى ماش

  .غانىدىئېیتتىم، چۈنكى ھازىرغىچه بۇنچىلىك پۇرسهت بولمى
 دېـدىم  — تىت بولـۇپ كېتىـۋاتىمهن، ئابـدۇلال ئاكـا،          - مهن بهك تىت   —

  .دېرىزىدىن كوچىغا قاراپ ئولتۇرۇپ
   نېمىشقا؟ قانداق ئىش سىلىنى ماالل قىلدى؟—
 - مهن ئاخىر بۇ یهرگه سىزنىڭ مېھمىنىڭىز بولۇش ئۈچۈن كهلمىگهن     —

ــۇ ئهمهس ! دە ــدا كهلگهنمـ ــېقىش كویىـ ــان بـ ــىتى  . جـ ــۇش پۇرسـ ــزلهپ ئوقـ ئىـ
ئهگهر سىزنىڭ ماڭا بهك یاخشىلىق قىلىغۇڭىز بولسا مېنى بىرەر . كهلگهنمهن

بۇندىن باشـقا دەرسـتىن سـىرت ئىـشلهیدىغان         . مهكتهپكه تونۇشتۇرۇپ قویۇڭ  
  .ئورۇنمۇ كېرەك

سهلدىن .  دېدى ئۇ كۈلۈپ—! ئوقۇماي بولمایدۇ.  ئوقۇش؟ یاخشى گهپ   —
ىنـى چۈشـىنىمهن، بـۇ یىـل ئوقـۇش          كېیىن سالماق ئاۋازدا، ئوغلـۇم، نىیهتلىر     

مهن سـىلىگه مهكـتهپ ئوقۇشـۇپ بېرىـشكه ۋەدە     . باشالش ۋاقتى ئۆتۈپ كهتتى 
شـۇڭغىچه بىمـاالل تـۇرۇۋەرمهمال، مهن    . قىالي، بىراق سـىلى تهخىـر قىلـسىال     

  .سىلىنى یهكلهۋاتمىغاندىكىن
ــۇنىڭدا — ــىلىمۇ دەل ش ــان یاخــشىلىق    .  مهس ــۆرۈڭ، ھهر قاچ ئــویالپ ك

نى یېنىك ۋە ئازادە ھېس قىلىدۇ؛ یاخشىلىقنى قوبۇل قىلغۇچى قىلغۇچى ئۆزى
مهن . بولسا ئۆزىنى كـۆرۈنمهس یـۈك بىـلهن بېـسىلىۋاتقاندەك ھـېس قىلىـدۇ              

باشـقىالرغا شــهپقهت قىلىــشنى ئــویالیمهن، باشــقىالرنىڭ شــهپقىتىگه قهرزدار  
  ...مهن دېگهن باقاندەك ئهركىشى تۇرسام.  بولۇپ قېلىش مهن ئۈچۈن بهك ئېغىر

   مهن سىلىگه شهپقىتىمنى مىننهت قىلمایۋاتقاندىمهن؟—
ــۇ یهردە  — ــالمىقىمۇ دەل شـ ــڭ سـ ــگهن قهرزنىـ ــنهت .  مهن دېـ ئهگهر مىنـ
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ــۆزىڭىزال تۈگىتىــپ      ــى ئ ــشىلىقىڭىزنىڭ قىممىتىن ــدى، یاخ ــسىڭىز ئى قىل
  .قویاتتىڭىز

 ئۇنداق بولسا دۈشهمبه كۈنـدىن باشـالپ مهن بىـلهن زاۋۇتقـا بارسـىال،               —
  . دېدى ئۇ كۈلۈپ—ىدىن قۇتۇاللمایدىغان ئوخشایمهن، ئۇنىسىڭىز سىل

 بایازىت مهیدانىغا بېرىپ كۆپ كۈتمهیال بىر —بىز ئۇنۋېرسىتىت ئالدىغا  
  .قىز قول پۇالڭلىتىپ ماشىنىغا قاراپ كهلدى

 دېـدى ئابـدۇلال ئهپهنـدى    — ئهنه شۇ مېنىڭ بىر تالال قىـزىم، ئهدىـبه،       —
  . ماشىنىدىن چۈشكهچ

ئۇ چاققىچه قىزمۇ یېتىپ . ئهگىشىپ ماشىنىدىن چۈشتۈممهنمۇ ئۇنىڭغا 
دادىـــسى بىـــلهن بىلـــله . كهلـــدى ۋە دادىـــسى بىـــلهن سۆیۈشـــۈپ كۆرۈشـــتى

  :كهلگىنىمنى پهملىگهچكه ماڭىمۇ ئىللىق كۈلۈمسىرەش بىلهن
— Merhaba!  —دەپ ساالم قىلدى.  
 تونۇشــۇپ قویــۇڭالر، قىــزىم، بۇیــاق مهمتىلــى ئهپهنــدى، قهشــقهردىن   —

  .بۇ مېنىڭ قىزىم ئهدىبه. دىال كهلگهن ۋەتهندىشىمىزیېقىن
— Hoş geldiniz?  —  دېـدى قىــز چــوڭ سـۈپهت مۇالیىملىــق بىــلهن  .

  .ئۇنىڭ خیالچان، ئېغىر مىجهزلىكى بېلىنىپ تۇراتتى
  . دېدىم مهنمۇ جاۋابهن—یاخشىمۇسىز خېنىم؟  —
ۇلال  دېدى ئابـد — قېنى ماشىنىغا چىقىڭالر، پاراڭنى ئۆیدە قىلىمىز،       —
  .ئهپهندى

ئـــۇ ئۇیغـــۇرچىنى بىلمهســـلىكىدىن    . ئهدىـــبه تـــۈركچىال ســـۆزلهیتتى   
  .ئهپسۇسالنغاندەك قىالتتى

  . دېدى ئۇ— مهن قهشقهرگه بارسام گېپىمنى ئۇقتۇراالمدىم قانداق، —
ــى توغرىــسىدا گهپ      — ــاكى روس تىل ــز تىلــى ی ــۇددى ئىنگىلى ــىز خ  س

ــدەكال ــۈرك ئهمهســمۇ؟ ئ  . قىۋاتقان ــۇ ت ــۇر دېگهنم ــى  ئۇیغ ــۇر تىل ــىز ئۇیغ هگهر س
مهنمـۇ تـۈركچىنى ئاتـایىن    . مۇھىتىدا قىسقا بىر مهزگىـل تۇرسـىڭىزال كۇپـایه        

ئۈگهنگىنىم یوق، مۇشۇ مۇھىتتا ئۆزەمچىال مۇشۇنچىلىك سۆزلهیدىغان بولۇپ  
  .قالدىم
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ــدۇ — مهن ۋەتىــنىم ھهققىــدە، ...بىــراق،.  داداممــۇ ھهمىــشه شــۇنداق دەی
  ...یمهنقهشقهر ھهققىدە بهكمۇ كۆپ ئویال

  قىزىم، بۈگۈن بۇ ئاكاڭ بىزگه تهمبۇر چېلىپ ئۇیغـۇرچه ناخـشىالرنى          —
ئۇیغــۇر ناخشىــسى بىــلهن تهمبۇرنىــڭ قانــداق ھىملىــشىپ  . ئوقــۇپ بېرىــدۇ

 ئابـــدۇلال ئهپهنـــدى —كېتىــدىغانلىقىنى بىلگىنىڭـــدە ھهیـــران قالىــسهن،   
  .هتتىئىپتىخار بىلهن شۇنداق دىۋىدى، مېنىڭمۇ ۋۇجۇدۇم ئوتتهك یېنىپ ك

مهن ئۇالرغا ئۇیغۇر ناخـشىلىرىنى    . كهچلىكى ھهقىقهتهنمۇ بهزمه قىلدۇق   
كهچكــى مۇراســىمىمىز ئایاقالشــقاندىن كېــیىن ئهســلىدىمۇ . ئوقــۇپ بهردىــم

  :خىیالجان بولغان ئهدىبه قاتتىق ھایاجانالندى
بىردەم كۆكنى تاماشا قىالیمىكىن .  بهرىبىر مهن پات ئۇخلىیالمایمهن —
سىز ماڭـا  ...ۈزنىڭ تولۇن ئایلىق ئاخشىمى بهك گۈزەل بولىدۇ،     كهچ ك . دەیمهن

  . دەپ سورىدى—ھهمراھ بولۇشنى خاالمسىز؟ 
 بۇ گهپتىن ھهیران قېلىۋاتامسهن؟ ئۇ یهرنىڭ قىزلىرى بۇ یهردىكىدەك        —

 دەپ ئىزاھـــــات بهردى تهۋپىـــــق —ئهركهكلهردىــــن ھۈركـــــۈپ كهتمهیــــدۇ،   
 ئۇنىــڭ دادىــسىغا تاتقــان یوغــان —ســهیپىددىنگه، ئانــدىن یهنه داۋام قىلــدى، 

كـــۆز . بــۇالق كۆزلىرىــدە ئانـــا یۇرتىغــا بولغـــان ســېغىنىش تولـــۇپ یاتــاتتى     
قارچۇقىنىــڭ نۇرلـــۇق چاقنــاپ تۇرۇشـــى ئـــۇنى كۆزىــدە یـــاش دۇاردانىلىـــرى    

بىرىنچى ئۇچرىشىشتىال ماڭا ئېغىر، غهمكىن ۋە . هتتىىتپارقىراۋاتقاندەك كۆرس
 بار ئادەمدەك كۆرۈنگهن قىز ھازىر تېخىمۇ      نىمىشكىدۇر ئاللىقانداق ھهسرىتى  

ئۇ خۇسۇسهن غهمكىن ھالهتته تېخىمۇ گۈزەل . شۈكلهپ، بىچارە كۆرۈنمهكتىدى
  .كۆرۈنهتتى

 دېدىم — مهیلى، ھهمراھ بولۇشۇمنى خالىغان بوسىڭىز ھهمراھ بوالي،—
  .مهن

 ئهمسه پهلتۇ كېیىۋېلىڭ، قېلىنراق كىیىنىۋالمىـسىڭىز  كېچىـسى           —
ئىستانبۇلنىڭ ” غۇر شامال سوقۇپ تۇرىدۇ، ئاڭلىغانسىز، -پتىن غۇردېڭىز تهرە
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 دېدى ئۇ سهبىلىك بىلهن گویا —ئىشهنمه دېیىشىدۇ، “ ①...ھاۋاسىغا، پاراسىغا،
 ۋە تهمـسىلنىڭ ئـاخىرقى    مهن بۇ شهھهرگه بۈگـۈنال كهلگهنـدەك چۈشـهندۈرۈپ        

  .بۆلىكىدىن ئۇیالغاندەك دۇدۇقالپ قالدى
ــڭ كىیىۋالغـــۇدەك پ  ــدى مېنىـ ز ۇئهممـــا مهن یوقـــس . هلتۇیىممـــۇ یۇقىـ

غىال ئهمهس، بورانغىمۇ كۆنۈپ قالغاچقا شۇ      “  غۇر شامال  -غۇر”سهرگهردانلىقتا  
  .پېتىال كېتىۋەردىم

 مهن ئۇنچىۋاال تاۋى نازۇكالردىن ئهمهس، قورقماڭ، ئاغرىپ قالمـایمهن،       —
  . دەپ ئىزاھالپ قویدۇم مهن—

. چىك باغچىنى ئایلىنىپ یۈردۇقئىككىمىز قورا ئىچىنى، گۈلزالىقنى، كى
سۆزسىز مـاڭغۇم   -مېنىڭ گهپ . خېلى ئۇزاققىچه ھهر ئىككىمىز جىم ماڭدۇق     

بولمىــسىمۇ قىزنىــڭ كهیپىنــى بۇزماســلىق ئۈچــۈنال جىملىقىنــى ســاقالپ   
  . ماڭاتتىم

ناخــشىنى ئهســلىدە مۇشــۇنداق جایــدا ئېیتــسا  !  زەپ یاخــشى ئایــدىڭ—
  سىزنىڭچه قانداق؟ ! ه گۈزەللىكتېخىمۇ ساز بولىدۇ، گۈزەللىك ئۈستىگ

بىز یۇرتىمىزدا ئایدىڭ ئاخشاملىرى خامـان سـاقالپ یاتقـان          .   ئهلۋەتته  —
ئـۇ كـېچىلهرگه نـېمه یهتـسۇن،      . یېرىمىزدە شۇنداق ناخشا ئېیتىـپ چىقىمىـز      

 دېـدىم مهن    —ناخشىالر تهبىـئهت قوینىغـا سـىڭىپال كېتىـدۇ، دېـسىڭىزچۇ،            
 ناخشا ئوقۇپ یۈرگهن ئۇیقۇسـىز ئاخـشامالر       بىردىنال خىیالىمغا مهنىسا ئۈچۈن   

  .كېچىپ
ــۈگهنگىنىڭىزگه    — ــۇنداق ئ ــۈرۈپال مۇش ــدا ی ــۈركچىنى كوچى ــىزنىڭ ت  س

 — دېــدى قىــز مېنىــڭ ســۆزۈمنى   ئــاڭالپ بولــۇپ،—ئىــشىنهلمهي قالــدىم، 
ئاغزىڭىزدىن چىقىۋاتقىنى شـېئىرغۇ؟ مهخـسۇس تهربىـیه ئالمـاي مۇشـۇنداق            

  ؟...ئۈگهنگىنىڭىز
ــائهتلهنمهیمهن  مهنمــۇ كۇچــ—  دە، چــۈنكى مېنىــڭ -ا تىلــى بىلهنــال قان

                                            
» ,karısına (ınanma) İstanbulu’n havasına, parasına«: بــۇ ســۆز ئىــستانبۇللۇقالرنىڭ ①

، »ئىـستانبۇلنىڭ ھاۋاسـىغا، پۇلىغـا، خوتۇنلىرىغـا ئىـشهنمه         : دېگهن تهمسىل سۆز بولۇپ، مهنىـسى     
  . ئا—
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  . دېدىم كۈلۈپ—قوغلىشىدىغىممۇ شېئرى تىل،
 یان ئولتۇرغانـدا  - مهر ئورۇندۇقتا یانمۇ-بىز بىر تۈپ قارىغاي تۈۋىدىكى مهر 

  :قىز تولۇن ئایغا قاراپ تۇرۇپ
  . دېدى پىچىرالپ— ... قهشقهرنى كۆرۈشكه نېسىپ بوالرمىكىن؟—
 دېدىم مهن رومانتىك تۈسنى —الال، تىلىكىڭىزگه یېتهرسىز،  ئىنشا ئ—

  .بۇزماستىن
بىز كېچىلىك سهیلىدىن ئۇخالش ئۈچۈن قایتقان ۋاقتىمىزدا ئابـدۇلال      ... 

ئهپهندى كېچىلىك كىیىمى بىلهن كارىدور ئىشكىدە خـۇددى نهچـچه كۈنلـۈك     
ــۇ ب     ــانىكهن ئ ــۈپ تۇرغ ــدەك كۈت ــانالرنى كۈتىۋاتقان ــهپهردىن كېلىۋاتق ىزنــى س

كۆرگهنـدىن كېــیىن راسـتىنال شــۇنداق ئۇزۇنــدا كۆرۈشـۈپ تۇرغانــدەك ئهھــۋال    
سوراپ، قىزىنـى ھوجرىـسىغا ئۇزىتىـپ قویـۇپ،  ئانـدىن ماڭـا خهیرىلىـك كهچ           

مهن ئۇنىــڭ یــالغۇز  قىزىنــى ئــادەتتىن  . تىــلهپ، خانىــسىغا  كىرىــپ كهتتــى 
لى سۇنۇق ئۇ قىزىنى  دى. تاشقىرى  یاخشى كۆرىدىغانلىقىنى ھېس قىلىدىم  

ــدىال       ــش كویى ــال قىلى ــۇنى خوش ــېچىش، ئ ــۆڭلىنى ئ ــڭ ك ــویالپ، ئۇنى دەپ ئ
  .یۈرىدىكهن

ــۈزمهي     ــلهن ھىكایىــسىنى ئ ــدى ئهمــدى قىزغىنلىــق بى مهمتىلــى ئهپهن
ئات بىر خىلـدا قهدەم      . ئاڭلىغۇچىالرمۇ گهپ ئارىلىمىدى  . سۆزلهشكه باشلىدى 
  .ئېلىپ كېتىۋاتاتتى

مېنـى  دېڭىـز سـاھىلىغا بېرىـپ      ئهتىسى ناشـتىدىن كېیـنال ئهدىـبه     —
گهرچه مهن ئـۇ ئۇقۇمۇشـلۇق قىـز    . تاماشا قىلىپ كېلىشكه تهكلىـپ قىلـدى      

بىــلهن بىلـــله  بولۇشــتىن قاچمىـــساممۇ كۈنلهرنىــڭ مۇشـــۇنداقال  ئۆتـــۈپ    
شۇڭا ئىككىلهنگهندەك، ئابدۇلال ئهپهندىگه قاراپ     . كېتىشىگه رازى ئهمهسىدىم  

  .قویدۇم
ــۇم — ــچه ك.  بارســىال، ئوغل ــدىال   نهچ ــالغۇز زېرىكىــپ قال ــرى ی ــدىن بې ۈن

مهن بىـرنهچچه ئـاغىنىلىرىمنى   یوقلىغـاچ         . كۆڭۈللىرىنى ئېچىپ كهلـسىله   
ــكهت قىلىــپ     ــقا ھهرى ــارزۇلىرىنى قاندۇرۇش ــرىش ئ ســىلىنىڭ  مهكــتهپكه كى

  .دېدى ئابدۇلال ئهپهندى مېھرىۋانلىق بىلهن —كۆرەي،
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اۋامىدا روھى كهیپىیاتىم پۈتۈن سهیله د. ا دېڭىز بویىغا كهتتۇقمهرمهرەبىز 
“ ئهدىـبهگه كۆڭلـۈم چۈشـۈپ قېلىۋاتامـدۇ ـ قانـداق؟      ”بىـراق،  . یاخـشى بولـدى  

سـهرۋەرنىڭ مېھرىـۋان   .  ئـۆزۈمنى كـۆپ قىینىـدىم     -دېگهن سـوئال بىـلهن ئـۆز      
مهن .  پات كۆز ئالدىمدا پهیـدا بـوالتتى  -چىرایى، ئوغلۇمنىڭ سهبى چىرایى پات    
 تارتىـــشقا، ئۇنىڭغـــا بېرىلمهســـلىككه ئهدىـــبهدىن ئىمكـــان قهدەر ئـــۆزۈمنى 

ــۇ یهرگه شهكلىــسىز    . كۆڭلۈمنىــڭ قېتىــدا ۋەدە قىلــدىم  ــداق قىلمــسام ب ئۇن
باغلىنىپ قېلىپ، جىمىكى غایىلىرىم كۆپۈككه ئایالنغانـدىن باشـقا مېنـى            
ئوقۇشــقا ئــۇزىتىش ئۈچــۈن جىمــى جاپــانى ئۈســتىگه ئالغــان قهیــسهر ئایــالىم   

  . قان بوالتتىمسهرۋەرنىڭمۇ یۈزىگه پاتقاق چاچ
ــپ     ــۇر ئېلىــ ــرەر ئۇچــ ــدە بىــ ــتهپ ھهققىــ ــدىنىڭ مهكــ ــدۇلال ئهپهنــ ئابــ
كېلىدىغانلىقىغا ئىشهنچ بـاغالپ، ئـۆیگه قایتىـپ شـۇ ھهقـته خهۋەر ئاڭالشـقا          

  .ئۆمتۈلۈپال تۇردۇم
ــدى ئاللىقاچــان قایتىــپ     ــدۇلال ئهپهن ــایتتۇق، ئاب ــدىن كهچ ق ــز بویى دېڭى

ــاش   ــتىدىكى ت ــار  ئاس ــدا چىن ــۈپ  كېلىــپ گۈلزارلىقى ــى كۈت ــدۇقتا بىزن  ئورۇن
  . تۇرغانىكهن

  :ساالمدىن  كېیىنال ئالدىراپ سورىدىم
   مهكتهپنىڭ ئىشى قانداق بولدى؟—
 مهن سىلىنى مۇشۇ خهۋەرگىال ئىنتىـزار بولـۇپ كۆڭۈللـۈكرەك تاماشـا         —

قىلمایدىغۇ دەپ ئویلىۋىدىم، ئویلىغىنىمدەك، بىسسىملال دېسهستىن شۇنى 
  .سورىدىال
داقمۇ ئهمهس، مۇشـۇ خهۋەرگه ئىتىـزار بـولغىنىم راسـت،         پۈتۈنلهي ئۇنـ   —

  .ئىشهنمىسىڭىز ئهدىبهدىن سوراڭ. لېكىن سهیلىمىزمۇ كۆڭۈللۈك  بولدى
  . دېدى  ئابدۇلال ئهپهندى ساددا دىللىك بىلهن— شۇنداقمۇ، قىزىم؟ —
 شۇنداق، دادا، مهمتىلى ئهپهندى بهك چىقىشقاق كىشىكهن، كۆڭلىدە —

ــۈرگىنىنى زادىــال چاندۇرمىــدى، بــۇنى مهن ئهمــدىال  ئاشــۇ خهۋەرنىــال ئــو یالپ ی
بهك . ئـــۇ ماڭـــا بىزنىــــڭ ۋەتىنىمىـــز ھهققىـــدە ســــۆزلهپ بهردى    . بىلـــدىم 

  ...ئېچىنىشلىق
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ــدىنىڭ    — ــى ئهپهن ــى، مهن مهمتىل ــۆیگه كىرەیل ــۈرۈڭالر، ئ ــۇنداقمۇ؟ ی  ش
  .كۆڭلىنى تىندۇراي

ئاۋۋال .  ۈشتۇقبىز مېھمانخانىغا كىرىپ قهھۋە ئىچكهچ ئولتۇرۇپ پاراڭغا چ
  :ئابدۇلال ئهپهندى مهكتهپ ھهققىدىكى ئۇچۇرنى ئېتتى

 بىر ئوتتۇرا دەرىجىلىك دارىلمۇئهللىمىننىڭ مۇدىرى بىلهن كۆرۈشتۈم، —
ئىلتىماسلىرىنى ئاڭالپ   . ئۇ مېنىڭ خېلى یامان ئهمهس ئۈلپهتلىرىمدىنىدى     

پ بىـراق ئوقـۇش باشـلىنىپ ئىككـى ئېیـى ئۆتـۈ       . قوبۇل قىلىـشقا قوشـۇلدى    
كهتكهچكه دەرسكه یېتىشهلمهي قاالرمىكىن، ئوقۇۋېرىپ كېلهر یىلى قایتىالپ 
ئوقــۇیمهن  دېــسه مهیلــى دەیــدۇ، قانــداق قىلىــسىز؟ ســىلى باشــقا مهكتهپــته  

  ئوقۇماقچىمىدىڭىز یا؟
ــۋەتمهیلى شــۇ   —  یــاق، یهنه مهكــتهپ ئوقۇشــمىز دەپ پۇرســهتنى ئۆتكۈزى

شىپ كهتـسهم تېخـى یاخـشى،     مهكتهپ قوبۇل قىلـسىال ئوقۇغـاچ تـۇراي، یېتىـ         
  ؟...یېتىشهلمىسهم بۇ یىلقىسى تهكرار بوالر، ئوقۇش راسخودى قانداق

خـاتىرەم ئۈچـۈن سـىزدىن ئوقـۇش پـۇلى ئالمایـدىغان         - ئۇ مېنىڭ یـۈز    —
  ...بولدى

ئۇ مېنىڭ تهرسالىق  قىلىشىمدىن     . مهن بۇ گهپكه ئهلۋەتته ئىشهنمىدىم    
  . راسخودىنى ئۆزى ئۈستىگه ئالغانىدىئهنسىرەپ شۇنداق دەۋاتاتتى ئهمهلىیهتته

ئهمسه ۋاقتىڭىز یهتسه ئهتىال مېنى باشالپ بارسـىڭىز  .  قېنى كۆرەمىز  —
  .ئىكهن

 سىلىنىڭ بۇ تهقلىدتكى قىزغىنلىقلىرىغـا مېنىـڭ  باشـقا ئامـالىم           —
ــوق ــۇش پـــۇلى      . یـ ــسىال، ئوقـ ــى قویـ ــىلى ئىـــشلهیمهن دېگهننـ ــراق، سـ بىـ

  ...ئالمىغاندىكىن
یهنىال پارچه ـ پۇرات خىراجهتلهر ئۈچۈن پۇل كېرەك  . ..بۇ بولماسمىكىن—

  ...بوالر
ئوغلۇم، مهن زاكات ئۈچـۈن ھهر یىلـى بىـر مـۇنچه پـۇل ئـاجىرىتىمهن،                —

 لىسـى . مۇساپىرالرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالىمهن، مهكتهپلهردە بـاال  ئوقـۇتىمهن       
 -ىقگه ئوخشاش ۋەتهنداش مۇساپىردىن قىرلى؟ سىالنىمانچىال تهرسالىق قىلى
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ــقىرىمگه      ــۋانه قهشـ ــۇ غېرىـ ــسام شـ ــسه ئوقۇتـ ــۇیمهن دەپ كهلـ ــى ئوقـ ئهللىكـ
ــویالیمهن      ــسا دەپــال ئ ــۇپ قال ــسىمۇ پایدىــسى بول ــنه بول مېنىــڭ . كىچىككى

مهن دۇنیــا یىغىــپ ئــاخىرەتكه ئېلىــپ ...؟الكۆڭلــۈمنى نېمىــشكه چۈشــهنمهی
  كېتهمدىمهن؟ بىر ئاتا، بىر باال تۇرساق ئىككىمىزگه یېتىشمهي قاالمتى؟

ئهدىبهمـۇ دادىـسىغا بولۇشـۇپ      . بدۇلال ئهپهندى بىر مۇنچه قایناپ كهتتـى      ئا
  .مهن ئۇالرنىڭ یاخشى كۆڭلىگه ئازار یهتكۈزۈشنى توغرا تاپمىدىم. بوتنىدى
ھهر .  مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق سىلىنى سېتىۋالماقچى ئهمهسمهن —

شىلىق  مېنىڭ دەۋاتقىنىم یۇرتداشـلىرىمغا یاخـ      ،قاچان ئهركىڭىز  قولىڭىزدا   
  .قىلىش ئارقىلىق ئۆز كۆڭلۈمنى تهسكىن تاپتۇرۇش، خاالس

مهن ھازىر پهقهت مۇشۇنداق بىر ئېغىز رەخمهت بىلهنال  .  رەخمهت، ئاكا  —
  . چهكلىنىمهن

ــىلىگه     — ــسىدا س ــڭ كۈتۈپخانى ــۇم ئهدىبهنى ــمهت ئوغل ــىلىگىمۇ رەخ  س
ىزىممۇ كېرەكلىك كىتاپالرنىڭ كۆپى تېپىلىدۇ، خاھىلىغانچه پایدىالنسىال، ق

  بۇنىڭغا قارشى ئهمهس، شۇنداققۇ قىزىم؟
  . نېمىلهرنى دەپ یۈرىسىز دادا، خوشاللىق بىلىمهن رازىمهن—
 بولىدۇ، رەخمهت مېنىڭ یهنه باشقىچه خىیالدا بولـۇپ یۈرۈشـكه  نـېمه             —

  .ھهددىم؟ ئادەم دېگهن یاخشىلىقنىڭ قولى دېگهن گهپ بار
دى ئـۈچىمىز بىـر یهرگه    ئهمسه بۇ ھهقتىكى ئىش پۈتكهن بولسۇن ئهمـ   —

بېرىپ كهچلىـك ئولتۇرۇشـقا قاتنىـشىپ كۆڭـۈل ئېچىـپ كېلهیلـى قانـداق،             
بۇ یهردە مۇسابایالرنىڭ . سىلىگه یۇرتداشالردىن بىر قانچىنى تونۇشتۇرۇپ قویاي

  .ئهۋالدلىرىدىن بار
بىز شۇ كۈنى كۆڭۈل ئېچىش كېچىلىكىگه بېرىپ بىر مۇنچه ۋەتهنداشالر           

لگىرى مهن ئىكىساق مهكتهپته كۆرگهن یۈسۈپ ئهپهندىمۇ ئى. بىلهن تۇنۇشتۇق
ئۇ چاغالردا مهن كىچىك، یۈسۈپ زىیا بولسا یۇقىرى سـىنىپتا  (شۇ یهردە ئىكهن    

بـۇ ئولتۇرۇشـتا رەسـمىي      . ئوقۇیدىغان بولغاچقـا ئـارىمىزدا تونۇشـلۇق یوقىـدى        
ى ئهخمهد ئهپهندى، مهجىدىن دوختۇرالر بىلهنمۇ شۇ كۈن). دوستلىشىپ قالدۇق

  .تونۇشقانىدۇق
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. شۇنداق قىلىپ ئهتىـسى مهكـتهپ قوینىغـا كىرىـپ ئارزۇیۇمغـا یهتـتىم             
مهكتهپنىـڭ سـهنئهت   . ساۋاقداشـلىرىم بىـلهن چاپـسانال چىقىـشىپ كهتـتىم     

پائالىیهتلىرىگه، كېیىن ئهخمهد، یۈسۈپ ئهپهندىلهرنىڭ تونۇشتۇرىـشى بىـلهن     
تقى ئىجتىمـائىي  دەرىـستىن سـىر  . گه قاتناشـتىم “ لهر بىرلىكـى  چـ تۈرك گهن ”

پائـــالىیهتلهرگه قاتناشـــقاندىن باشـــقا ئىـــستامبول مـــوزىیى، ئىـــستامبول      
ئۇنۋېرسـىتىتىنىڭ كۈتۈپخانىـسىغا قاتنــاپ، كـۆپرەك بىــر نهرسـه ئۈگىنىــشكه     

ساز جهھهتتىكى ئاالھىدىلىكىم مېنى مهكتىپىمىزگه یېقىن -ناخشا. ئورۇندۇم
ــا . بولغــــان بىــــر ســــهنئهت مهكتىــــپىگه قاتنىشىــــشقا ئۈندىــــدى  مهن نوتــ

ئومـۇمهن ۋەتهنـگه قایقانـدىن كېـیىن نېمىلهرنـى          . ئۈگىنىۋېلىشقا تىرىشتىم 
ئىسالھ قىلىش كېرەك؟ نېمىلهرنى تهشهببۇس قىلىش كېـرەك؟ دېگهنلهرنـى       
ــۆزەمال ئېلىــپ كېتىــشكه    ئــویالپ شــۇنىڭغا كېرەكلىكنىــڭ ھهممىــسىنى ئ

ىرىنىمۇ كـېچهك ئهنـدىزىل   -كېـیىم : بۇنىڭغا بىر مىسال قىلسام   . (تىرشىتىم
  ).بۇالرنى كېیىن كۆرۈپ قالسهن. توپلىغانىدىم

 ئهدىــبه ماڭــا كــۆپ یــاردەم قىلــدى، ئۇنىــڭ دادىــسى ئــابرویلۇق شــهخىس  
ئهممــا مهن ئۇنىڭــدىن ئــۆزۈمنى . بولغاچقـا ئۇنىــڭ ئىمكــانىیىتى كهڭراقىـدى  

 بارا گاھى شهمبه، یهكـشهمبه كـۈنلىرىال        -قاچۇرۇشقا تىرشىدىغان بولغاچقا بارا   
ــله بو ــاالتتۇق بىلـ ــۇپ قـ ــانالر    . لـ ــان دېھقـ ــدا پارتلىغـ ــۆتمهي قۇمۇلـ ــۆپ ئـ كـ

ــڭ ھهممىــسىنى       ــپ، مۇھاجىرالرنى ــى یېتىــپ كېلى ــڭ ساداس قوزغىلىڭىنى
نۇرغۇن یولداشـالر دەرھـال قایتىـپ كېتىـپ ئىنقىالپقـا           . ھایاجانالندۇرۇىۋەتتى

مهنمــۇ ئۇزۇنــدىن بېــرى ئــارزۇ قىلىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ   . قاتناشــماقچى بولــدى
. ق ئاسمان ئاستىدىكى ھهیۋەتلىك دولقۇندا ئۈزۈشـنى خـاالیتتىم     گۈلدۈرماملى

  .بىراق مهن تېخى ئوقۇش پۈتتۈرمىگهنىدىم
یۈسۈپ زىیا قایتىدىغانالرنىڭ بىرىدى، مهجىـددىن دوختۇرمـۇ پىـدائىلىق     

ئـۇالر قـاالقلىق بىـلهن      . بىلهن ئۇنىڭغا ھهمرا بولىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى     
هشئهل یېقىش غایسىنى كۆڭۈللىرىگه پۈكۈپ كۈرەش قىلىپ زولمهت ئىچىدە م

بىـراق ئـۇ یـېڭىال بىـر     . ئهخمهد ئهپهندىمۇ ماڭماقچى بولغانىدى. یولغا چىقتى 
شۇڭا  ئۇنىڭدا بىر ئاز ئارسالدىلىق بولـۇپ، كىچىككىـنه          . قىزغا ئۆیلهنگهنىدى 
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بۇ ھـال ماڭـا بىـر ئاگاھالنـدۇرۇش سـىگىنالى بولـۇپ            . ئائىلىسىگه قىیالمىدى 
  .قالدى

اق، ئهدىبهنىـڭ ماڭـا تۇتقـان مۇئامىلىـسى كۆرۈنهرلىـك ئۆزگىرىـپ ۋە       بىـر 
  .ئاشكارىلىنىپ بارماقتىدى

بىر كۈنى ئۇ مېنى ئۇنۋېرسىتېتقا كۆڭۈل ئېچىش كېچىلىكىگه تهكلىپ        
بىز سورۇنغا كىرىپ كهلگهندە ئۇنىڭ قىز دوستلىرى، ساۋاقداشـلىرى       . قىلدى

ــاكىـــشىنى ئوڭایـــسىزالندۇرىدىغان پىچىرالشـــالر، ئى  ئىـــشارەتلهر بىـــلهن -مـ
ئــۇالر مېنــى ئهدىبهنىــڭ . بهزى پىچىرالشــالرنىمۇ ئــاڭالپ قالــدىم. كۈتىۋالــدى

  !سۆیگۈنى دېیىشمهكتىدى
ئهدىبه بولسا بۇالرنى سهزمىگهندەك مېنىڭ ئۇیغۇرچه ناخـشىالرنى ئوقـۇپ       

قىسقىـــــــسى مهن بىـــــــلهن ... بېرىـــــــشىمنى ئىلتىمـــــــاس قىالتتـــــــى
ۇ گهپلهر ئۇنىڭغا كۆڭۈلسىزلىك كهلتۈرۈپ    ئهمما مهن ب  . ماختىنىۋاتقاندەكىدى

  .قویارمىكىن دەپ ئهنسىرەپ تۇراتتىم
ــبهگه     ــۈننى یېــشىۋېتىش ئۈچــۈن ئهدى قــایتىش یولىــدا كۆڭلۈمــدىكى تۈگ

  : دېدىم
  ... مېنى بۇنداق سورۇنالرغا باشالپ كهلمهسلىكىڭىزنى سورایمهن—
   نېمىشكه؟—
ىمىزنىــــڭ  ساۋاقداشـــلىرىڭىزنىڭ كهیپىیاتىـــدىن ئۇالرنىـــڭ ئىكك   —

پ قالغـانلىقىنى سـهزمىدىڭىزمۇ؟ بـۇ       ۈئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى خاتـا چۈشـۈن     
  سىزگه كۆڭۈلسىزلىك كهلتۈرمهسمۇ؟

 بىرىنچىـــــدىن بـــــۇ ئىـــــستانبۇل، یاۋروپـــــا، ئایـــــالالر ھوقــــــۇقى      —
ئىككىنچىـدىن، ئهگهر بـۇ ئىـش راسـت         . ئهمهلىیلهشتۈرىلىۋاتقان جۇمھۇرىیهت 

 دېـدى ئـۇ     —... ۇ چىداشـقا بـوالتتى،    بولسىدى، ھهرقانـداق كۆڭۈلـسىزلىككىم    
  .كۈتكىنىمدەك، شۇنداقال ئویلىمىغان یهردىن

   بۇ نېمه دېگىنىڭىز، ئهدىبه؟—
... بــۇنى ئویلىــسام یــۈرىكىمگه نېمىــدۇر پاتمایۋاتقانــدەك بولــدى      ... —

ــشىدى    ــالردىن بولىـ ــخورىنىڭ ۋەتهنداشـ ــۆز مىراسـ ــدىمۇ ئـ ــڭ ئۈمىـ ... دادامنىـ
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رتىپال مۇسـاپىرالرنىڭ بېـشىنى سـىیالیتى،    ئاڭلىغانسىز، ئـۇ ئىلگىرىـدىن تـا      
نېمىال دېسىال ( كېیىنكى چاغالردا بولسا باشقا بىر خىل ئىنتىلىش، ئېھتىیاج 

بىلهن ۋەتهنـداش مۇسـاپىرالرغا ھـامىیلىق       ) بولىدۇ ھهم تازا مۇۋاپىق كهلمهیدۇ    
قىلىدىغان بهزىلىرىنى ئۆیدە تۇرغۇزىدىغان بولدى ئهمما ئۇالرنىڭ ھېچقایـسى         

ئهكـسىچه ئـۆزلىرى    . یاخشى تهسىر قوزغىیالمىـدى، قوزغىیالمـایتى ھهم      مهندە  
بۇندىن باشقا دادام بىچارە ھهمىشه یۇرۇتداشالرنى . مهن توغرۇلۇق ئازاپقا قاالتتى

ئــۆیگه تهكلىــپ قىلىــپ زىیــاپهت كۆڭــۈل ئــېچىش ســورۇنلىرى ئویۇشــتۇرۇپ   
رەرسـىنى  ئـۇ مېنىـڭ بى    . مهن ئۇنىڭ كۆڭلىدىكىنى تۇیـۇپ تـۇراتتىم      . تۇراتتى

یــاقتۇرۇپ قېلىـــشىمنى ئۈمىــد قىالتتـــى بىــراق مهن ھهممىـــگه پهرۋاســـىز    
  ...مۇئامىلىدە بولۇپ كهلگهنىدىم ئاخىرىدا

  ... سىڭىل بوالیلى- ئهدىبه، ماڭا كۆڭۈل بهرمهڭ بىز ئاكا—
نېمىـشكىدۇر قهسـتهن    ....  سىز مېنى ئهتهي قىینىماقچى ئوخشایسىز     —

  ...ىڭىز زورۇقۇشتهكھهركهتلىر....ئۆزىڭىزنى قاچۇرىسىز
... مهن بىرىنچىدىن سىزگه ھهمرا بولـۇپ قااللمـایمهن   .  ئۇنداق ئهمهس  —

ئىككىنچىدىن، مهن ئۆیلهنگهن، بالىلىق بولغان ئادەممهن، ۋەتهنگه قایتىشىم 
  .كېرەك
 ئایالىڭىزنىڭ سىزنى كۈتۈپ تۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنهمسىز؟ ئۇ ھـازىر   —

  نهدە؟
  .ستاندا ئۇ ھازىر سوۋېتته، قازاقى—
 ئهنه، بۇ بىر قامالشمىغان خىیال ئهپهندىم سىز سوۋېتكه كهتمهیدىغان —

  ...لېكىن. بولغاندىكىن، ئایالىڭىز بىلهن قوشۇلۇش ئېھتىمالى یوق
  ... گهپ ئۇنىڭدا ئهمهس—
سىز بۇ یهردىـن كهتكىـچه سـىزگه بىـر          ...  بولدى قویۇڭ خالىمىسىڭىز   —

ىـشنى خاالیـدىغان بىـر دېـدەك     دىدەك كېرەك ئهمهسمۇ؟ خىزمىتىڭىزنـى قىل     
  ؟...بولغان تهقدىردە

  ...ئهمهلىیرەك بولغان بولسىڭىز...  سىز بهك رومانتىك ئىكهنسىز—
  .... ئاھ دەردىما—
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.  ھهسرەت چهكمهڭ، تهقـدىر ھهسـرەت چهككـۈچىلهرنى بـوزەك ئېتىـدۇ        —
سىز بىردەملىك ھایاجان، بىردەملىك قىزغىنلىقنىڭ ئهسرى بولماسلىقىڭىز 

 توقـاي سـىز جـۆرە تالالشـتا ئۆمـۈر مۇساپىـسىنى        -ھایات یـولى ئهگـرى    . كېرەك
  ...ئۆزىڭىز بىلهن بىرگه باساالیدىغان كىشىنى تاللىشىڭىز كېرەك

خـۇدا  ... ئاتىـدارچىلىق قىلىغىنىڭىـز ئۈچـۈن رەھـمهت     .  كېرىكى یوق  —
  ....كۆڭلىڭىزگه ئىنساپ بېرە

ــۇنى یاشــلىقتىكى بىردەملىــك قىزغىن   ــا مهن ئ لىقىنىــڭ ئهینــى ۋاقىتت
شۇڭا ئۇنىـڭ سـۆزلىرىگه     . تهسىرىدىن شۇنداق قىلىۋاتىدۇ، دەپ ئویلىغانىدىم    

  .ئارتۇق پهرۋا قىلىپ كهتمىدىم
مهن ئوقــۇش پۈتتۈرگهنــدىن كېــیىن شــهھهر ئهتراپىــدىكى بىــر مهكــتهپكه 

ــزمهتكه ئورۇنالشــتىم  ــېلىش پىالنىــم تېخــى    . خى ــۇ یهردە بىلىــم ئ مېنىــڭ ب
 ئۈستىگه ۋەتهنگه قایتىش ئۈچۈن ئازراق پۇل ئۇنىڭ. ئورۇندىلىپ بولمىغانىدى 

شـۇڭا بىــر مهزگىــل خىـزمهت قىلغــاچ كهچلىــك   . توپلىۋېلىـشىممۇ زۆرۈرىــدى 
  .كۇرۇسالرغا قاتنىشىپ یۈردۈم

بىز ئهخمهد ئهپهندى بىلهن بىر بىنـادىن ئـۆي ئىجـارە ئېلىـپ ئولتـۇردۇق                
ــدى   ــۈرك گۈزىلى ــك ت ــالى تىپى ــدىنىڭ  . ئۇنىــڭ ئای ــۇر ئهخــمهد ئهپهن ــۇ جىمغ  ئ

ئهخمهد ئهپهندىنى مهبـۇد بىلىـپ   . نېمىسىنى یاخشى كۆرۈپ قالغىنى نامهلۇم 
. ئۇنىڭ مۇھهببهتتىكى ساداقىتىنى تىپىك ئۈلگه دېیىشكه بوالتتى. چوقۇناتتى

مېنىڭ بىـر مهزگىللىـك     . شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇ ئایالىنى چهكسىز ھۆرمهتلهیتى     
ــۇالرنى      ــا ئ ــلهن باغالنغاچق ــسى بى ــڭ ئائىلى ــاتىم ئۇالرنى ــا  ھای ــدە تىلغ ئاالھى

  .ئېلىۋاتىمهن
شــهپقهتچىم ئابــدۇلال ئهپهنــدىنىمۇ شــهمبه، یهكــشهمبه كــۈنلىرى یــوقالپ 

ئابـدۇلال ئهپهنـدى    . تۇراتتىم بىراق ئهدىبه بىلهن ئۇچراشماسلىققا تىرشـاتتىم      
لېكىن مهن ئۇنىڭ .  مېنى ئۆز ئۆیىدە تۇرمىغىنىم ئۈچۈن كایىپ قارشى ئاالتتى

شۇڭا .  ىڭ كۆز یېشىنى كۆرۈپ تۇرۇش ئېغىر ئىدىكۆڭلىنى دەي دېسهم ئهدىبهن
  .ئارىلىقنىڭ یىراقلىقىنى باھانه قىالتتىم

مهن ئهخمهد . بىر كۈنى ئهدىبه بىلهن دېڭىز ساھىلىدا ئۇچرىشىپ قالدۇق
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ــدىم    ــراھ ئى ــسىگه ھهم ــڭ رەپىقى ــدى ۋە ئۇنى ــۆزلىرىم  . ئهپهن ــلهن ك ــبه بى ئهدى
ىسىدا لىغىلداپ تۇرغان یاشقا ئۇچراشقان ھامانال ئۇنىڭ ئۇزۇن كىرپىكلىرى ئار

  .كۆزۈم چۈشۈپ یۈرىكىم ئېچىشىپ كهتتى
 بۈگـۈن ســهیلىگه چىقىــپ مهن بىـلهن ئۇچرىــشىپ قالغانلىقىڭىزغــا   —

  . دېدى ئۇ چېقىۋېلىش تهلهپپۇزىدا—ئۆكۈنمهیدىغانسىز؟ 
  . ئهكسىچه خۇشالمهن—

پ ئهخمهد ئهپهندى رەپىقىسىنى ئىشارەت قىلىپ بىزنى تهنھا قالدۇرۇپ یۈرۈ
  :ئۇالر كهتكهندىن كېیىن ئهدىبه بوتناپ. كهتتى

لـېكىن مېنىـڭ   .  بۇنداق سۆزلىرىڭىز بىلهن كىچىـك بـالىنى ئالـداڭ    —
سىزنى ئهیىپلهیدىغان ھهققىم یوق چۈنكى سىز ماڭا ھېچقانداق ۋەدە بهرگهن          

نېمىشكه مهندىن قاچىـسىز؟ خىجـالهت كـۈلكىڭىزنى قویـۇڭ، مهن       ... ئهمهس،
ئۈچـۈن شـۇنداق   “ قۇتۇلـدۇرۇش ”ۇرۇش، مېنـى ئـازاپتىن   بىلىمهن سىز ئۇنتۇلد 

كـۆزىنى یـار جامـالىنى      ”بىـراق   ! قىلىۋاتىسىز، یاخشى نېیىتىڭىزگه رەھـمهت    
“ كۆرۈشتىن تارتىۋىلىشقا قارىغاندا كۆڭۈلنى جاپاغا سېلىش ئوڭایراق چۈشىدۇ  

ــازابىم     ــدىغان ئ ــولغىنىڭىزدا تارتى ــلهن بىــرگه ب ــدەك، ســىزنىڭ مهن بى دېگهن
  .بوالتتى ئهلۋەتتهیېنىكرەك 

  ... مهنغۇ قاچماقچى ئهمهس—
بارلىق كېچىلهر قهدىر كېچىسى، بولسا  قهدىر كېچىسىنىڭ      ” بىراق،   —

 دېمهكچىمۇ یا؟ خاتىرجهم بولۇڭ، مېنىڭ كۆڭلۈمـدە        ①“قهدىرى بولماس ئىدى  
  .بولسىمۇ قىممتىنى یوقۇتىۋەتمهیدۇ“ قهدىر كېچىسى”ھهممه كېچه 

  ....هرتىدىغۇ دەپ كۈتكهنىدىم مهن سىزنى پىكىرىنى ئۆزگ—
 مېنى شالالق دەپ ئویلىغىنىڭىزمۇ بۇ یاكى گۆدەك باال دەپمـۇ؟ یـاق،            —

ــشىڭىزنى     ــى ئۆزگهرتىــ ــىزنىڭ پىكىرىڭىزنــ ــسىچه مهن ســ ــدىم ئهكــ ئهپهنــ
بىـراق مهن یهنه    ... كۈتكهنىدىم، ئهمـدى بىلـدىمكى سـىز جاھىـل ئىكهنـسىز          

 یېتىـشىۋېلىڭ، باشـقا بىـر      خهیر بىلله چىققان یولداشـلىرىڭىزغا    ... كۈتىمهن

                                            
  . ئا—دىن، » گۈلىستان«شهیخ سهئىدى،   ①
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  .كۈنى كۆرۈشۈشكه ئىلتىپات قىالرسىز
ئـۇ ماڭـا    . ئهدىبهنىڭ ئاۋازى ھېلىال یىغلىۋېتىدىغاندەك تىتىرەڭگۈ ئىـدى      

  . كۆز یېشىنى كۆرسهتمهسلىك ئۈچۈن كېتىپ قالدى
ــدى    ــازىمۇ ئازاپلىـ ــى تـ ــشى مېنـ ــداق قىلىـ ــڭ بۇنـ ــۇنى . ئهدىبهنىـ مهن ئـ

تېخىمـۇ مـۇھىمى بـۇ یهردە    . لهن سهرۋەرىم بارقىیالمایتتىم، بىراق بىر باالم بى 
ئۇنىڭغــا باغلىنىــپ قېلىــپ غایىلىرىمــدىن ۋاز كــېچىش تېخىمــۇ مــۇمكىن   

ــدى ــال   . ئهمهس ئى ــدىنىڭ م ــدۇلال ئهپهن ــسام ئاب ــدىغان بول ــا ئۆیلىنى  -ئۇنىڭغ
 مۈلۈك توپالش ئۈچۈن -مۈلكىگه ۋارىس بولۇپ قاالتتىم؛ بىراق مهن دۇنیاغا مال

  ! دە-كهلمىگهن
ل دىھقــانالر قــوزغىلىڭى، بــۇ قوزغىالڭنىــڭ پۈتــۈن تــارىم ۋادىــسىغا  قۇمــۇ

یېیىلىـــــپ غـــــایهت زور ئېقىمغـــــا ئایالنغـــــانلىقى قاتـــــارلىق كىـــــشىنى 
ــۆرەش قاینىمىغــا شۇڭغۇشــقا       ــدىغان خهۋەرلهر كېلىــپ ئاشــۇ ك ئۈمۈدلهندۈرى

بــۇ . ئۈلگــۈرگهن یۈســۈپ زىیــا، مهجىــددىن ئهپهنــدىلهرگه ھهۋســىمىز كېلهتتــى 
ــنقى ــۈككه  قېتىمقـــى ئېـ ــۋەتكىلى، ھۆرلـ ــالهتنى یىمىرىـ ــارقىلىق جاھـ الپ ئـ

شۇ چاغـدىال مېنىـڭ كۆڭلـۈم ۋەتهنـگه         . ئېرىشكىلى بولىدۇ دەپ ئىشىنهتتۇق   
قاراپ ئۇچۇپ كهتكهنىدى، بىراق ئۇ چاغالردا مهن تېخـى ئوقـۇۋاتقىنىم ئۈچـۈن             

ئهمـدى ئىـالج بـار پـاتراق كېـتىش كویىـدا بولـۇپ ۋەتهنـگه                . كېتهلمىگهنىدىم
بىلىـم  . نهرسىلهرنى كۆپرەك ئېلىپ كېتىش ئۈچـۈن ئالـدىرایتىم    كېرەكلىك  

مهن بۇ یهردە تۇرۇپ  ئۆمۈر . ئۇنىڭ چېكىگه یهتكىلى بولمایدۇ. دېگهن بىر دىڭىز
ــدى      ــۇمكىن ئهمهس ئىــ ــشىم مــ ــا یىتهلىــ ــسهممۇ ئاخىرىغــ ــویى ئۈگهنــ . بــ

  .ئۈگهنگهنلىرىمنى ۋەتهن ئۈچۈن ئىشلىتىش كېرەك، دېگهن یهرگه كهلدىم
قىم پۈتكهندىن كېـیىن ئابـدۇلال ئهپهنـدى بىـلهن خوشالشـقىلى            تهییارلى

گهرچه كۈز كىرىپ قالغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئـادەتته       . ئۇنىڭ یازلىقىغا باردىم  
بــاردىم كۆڭلۈمــدە ئهدىــبه . یازلىقتــا تۇرۇشــنى یاقتۇرىــدىغانلىقىنى بىلهتــتىم

بىــلهن ئۇچرىــشىپ قالمىــسامكهن دېــگهن ئــوي بارىــدى ئۇنىــڭ ئاجایىــپ        
ــۆرۈش  ســـې ھىرىلىك كـــۆزلىرىنى ۋە بـــۇ كـــۆزلهردىكى ئېغىـــر ھهســـرەتنى كـ

ئابــدۇلال . ھهقىقهتهنمــۇ ئېغىــر شــۇنداقال ئىــرادەم ئۈچــۈن ئهجهل ئــوقى ئىــدى 
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  :ئهپهندى سۆز تاپالمىغاندەك
  . دەپ سورىدى—راستىنال كېتهمال؟ —
یالغان ئهمهسلىكى ھهممىـدىنمۇ سـىزگه ئایـان، ئاكـا،        .  ئهلۋەتته راست  —
سـلهپتىال بـۇ یهرگه ئوقــۇش ئۈچـۈن كهلگهنلىكىمنــى ۋەتهنـگه قایتىــپ     مهن دە

  خىزمهت قىلىش نىیىتىم بارلىقىنى ئېیىتقانىدىمغۇ؟
 دە؟ ئوغلۇم -بىز یهنه مۇشۇ یهردە قالىدىكهنمىز...  ئېیتقانىدىله، بىراق —

  قایتمىسىال زادى بولماسمۇ؟
ــاق ئاكــا، ھــازىر ئىــنقىالپ دولقــۇنى قهشــقهرگه یېتىــپ كهلــد       — . ى ی

  .خوتهندىمۇ ئوت تۇتاشتى بۇ جاھالهتنى قوغلىۋېتىشنىڭ یاخشى پۇرسىتى
ــۆرەش    — ــۈن كــ ــایه ئۈچــ ــىلى غــ ــىنىمهن، ســ ــۇ چۈشــ  كۆڭۈللىرىنىغــ

 مۇنچه -مېنىڭچه  ئهمهلىیراق ئویالپ ئۆز غهملىرىنىمۇ ئانچه. قىلىدىغانالردىن
قىلغانلىرى یاخشى بولماسمىدى؟ سىلى مىڭ یىل یاشاملىیا؟ ھهممه جاپانى 

 -ىلىگه كۆتۈرە قىلغاندەك نىمانچىال ئۆزلىرىنى قىینـایال؟ مېنىـڭ بىـردىن     س
 دۇنیاغـا  -بىر مىراسخورىم ئهدىـبه ئىكهنلىكىنـى بىلىـدىغانال؟ سـىلىغۇ مـال           
شــۇنداق . پىـسهنت قىلمایــدىغان دەرۋىـشانه پىكىــر ئۈچـۈن یاشــایدىغانالردىن   

  ...بولسىمۇ یهنىال ھهممه ئىشقا پۇل بولمىسا بولمایدۇ
ا، بولدى سۆزلىمهڭ، دېگهنلىرىڭىز راست، بۇنى ئىنكـار قىلمـاقچى          ئات —

ــكه چىقىۋېلىــپ، بــاي بولــساق ســاخاۋەت    ئهمهســمهن، ئهممــا ھهممىمىــز چهت
قىلىپال ئۆتسهك، بۇنىڭ ۋەتهنگه بىر ئهمهلىي پایدىسى بولمىسا، یهنىال ئادەمنى 

 دېـــدىم ئـــۆزۈمنى باســـالماي كۆڭلـــۈم یۇمـــشاپ     —قانائهتلهندۈرەلمهیـــدۇ، 
ــا ”هتكىنىـــدىن ئـــۇنى ك ــۆزۈمنى  —دەپ ئاتـــاپ، “ ئاتـ ــتا ســـىزگه ئـ  مهن باشـ

ــام     ــى ئاكــ ــۇۋىچى ئىككهنلىكىنــ ــپ ۋە جــ ــڭ تىۋىــ ــتۇرغاندا دادامنىــ تونۇشــ
ئىككىمىزنىڭمۇ شۇ ھۈنهرنى قىالالیـدىغانلىقىمىزنى؛ بۇنىڭـدىن باشـقا مهن         
ــدا یهنه ســاتىراچلىق،       ــۈش یول ــاپهمنى بېــسىپ ئۆت ــات مۇس ــانلىق ھای سهرس

ئــویالپ كــۆرۈڭ مهن شــۇ . ى ئۈگىنىۋالغــانلىقىمنى ئېیتقانىــدىمئاشــپهزلىكن
مهن بهش ئالته مىڭ . ھۈنهرلىرىم بىلهن ئۆز ۋەتىنىمدىمۇ بایاشاد یاشىیاالیتىم

 سهرگهردان بولۇپ كېلىـپ سـىزنىڭ      -كىلومېتىر مۇساپىنى بېسىپ سهرسان   
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 مۈلىكىڭىزگه ۋارسلىق قىلماقچىمىدىم؟ شۇنىڭ ئۈچۈن كهلگهنمىدىم؟ -مال
ۇنى قویـۇپ تـۇرایلى سـىزنىڭ شـۇنچه كـۆپ ۋەتهنـداش مۇسـاپىرالرنى ئوقـۇش            ب

راسخودى بىلهن تهمىنلىشىڭىز نېمه ئۈچۈن؟ چوڭ دائىرىنى ئویلىغاندا سىزمۇ 
  ...ۋەتهن ئۈچۈن خىزمهت قىلىسىز ئهمهسمۇ؟ 

 ماڭىغۇ بهرىبىر، قىزىم ئهگهر بىر ئوغرىنى یارىتىـپ قالغـان بولـسىمۇ        —
  ...ىگه رازى بولغان بوالتتىمخاھىشى ئۈچۈن ھهممىس

.  دېـدى ئهدىـبه ئىـشىكتىن كىرىـپ كېلىـپ     — دادا، بولدى قىلىـڭ،      —
 سـىز ئـۇنى   —قارىغاندا ئۇ ئىشىك تۈۋىدە ھهممه گهپنـى ئـاڭالپ تۇرغـانىكهن،         

پهقهت .  تولۇق چۈشهنمهیسىز مهن مهمتىلىنىڭ ۋەتهنگه قایتىشىنى قولالیمهن
روخسهت ...  سىزدىن ئىلتىماسىم ... مېنىڭمۇ بىلله قایتىشىمغا قوشۇلسىڭىز

  ...قىلىسڭىز
 ئهدىبه شۇ تاپ ئىـستامبول مۇزىیىـدىكى یاخـشى خىـزمهت ئورنىـدىن ۋاز              

  .كهچمهكچى بولىۋاتاتتى
؟ ئابـدۇلال ئهپهنـدى گېپىنـى تاپالمـاي       !نېمه دەۋاتىـسىز قىـزىم    ! نېمه؟ —

ــى،  ــېكهچلهپ كهتتـ ــدى؟ —كـ ــۇ ئهمـ ــالغۇزچىلىقتىن ئۆلهیمـ ــ... مهن یـ ــۇ ــ  ئـ
  .كىنى تۇتۇپ كىرسلوغا ئولتۇرۇپ قالدىكۆكرى

 دادىسىنىڭ ئـۆزىگه چىدىمایـدىغانلىقى بىچـارە قىزنـى ئىككىلهنـدۈرۈپ           
شۇڭا ئۇ ئىالجىسىزلىقتىن كۆزلىرىگه یاش ئېلىپ مېنى خوشلۇشۇش  . قویدى

  .ئالدىدا بىر نهچچه سائهت پاراڭلىشىشقا تهكلىپ قىلىش بىلهن كۇپایىلهندى
ن كۈنى ئایالنغـان باغچـا ئىچىنـى ئایالنـدۇق          ئىككىمىز دەسلهپ تۇنۇشقا  

 بىرىمىـزگه ئېیتىـدىغان شـۇنچه كـۆپ سـۆزلىرىمىنز بـاردەك قىلـسىمۇ،               -بىر
لېكىن ھېچقایسىمىز ئهسلى دېمهكچى بولغان سۆزلهرنى دىیهلمىـدۇق،  مهن     
بهزەن زوروقــۇپ چاخچـــاق پــاراڭالرنى  قىلىـــپ ئۇنىــڭ كـــۆڭلىنى ئېچىـــشقا    

  ...كىن ھالىتىگه خاتىمه بېرەلمىدىمئۇرۇنساممۇ لېكىن ئۇنىڭ غهم
 باال ئىككىسى پورتقا چىقىپ ئۇزىتىـپ قویـدى   -بىز ماڭىدىغان كۈنى ئاتا   

  .مهن تهمبۇرۇمنى ئۇالرغا ئهستلىك قىلىپ قالدۇردۇم
ئهخـمهت ئهپهنـدى ئهمـدىال بوشــانغان ئایـالىنى ئېلىـپ مـېڭىش ئهپــسىز       
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تونۇشـالردىن توختـاجى    بىـز بىـلهن یهنه یېڭـى        . بولغاچقا ئۆزىال یولغا چىقتـى    
توختــاجى ســودىگهرچىلىك بىــلهن ھهمــمه یهرنــى كېزىــپ . ئهپهنــدىمۇ بارىــدى

یۈرگهن ئادەمكهن، بىز ئۇنىـڭ بىـلهن تېخـى یېقىنـدىال ئهخـمهت ئهپهنـدىنىڭ             
ئۇمــۇ قایتىــدىغان بولغاچقـا بىــزگه ھهمــرا  . ۋاسىتىـسى بىــلهن تونۇشـقانىدۇق  

ر كـۆرگهن بولغاچقـا یـولالردا       ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ كـۆپ شـهھه      . بولماقچى بولدى 
ئۇ ئىككىمىز ئهخمهد ئهپهندىنىڭ ئـائىله  . یاردىمى تېگىدۇ، دەپ خوش بولدۇق 

ئهھۋالىنى نهزەردە تۇتۇپ ئۇنى كېیىنچىرەك قایتىشقا سایه قىلغان بولـساقمۇ،        
ئۇ دەسلهپكى ئهھـدىمىزگه خىالپلىـق قىلىـشنى راۋا كۆرمىـدى، ئایالىغـا بـاال                

امان ئارقىسىدىن یولغا چىقىشنى تـاپىالپ بىـز بىـلهن        ماڭاالیدىغان بولغان ھ  
بىـز قىرغـاقتىن ئایرىلغانـدا ئهدىـبه ئهخـمهد          . بىلله كېتىـشتىن یالتایمىـدى    

ــدى  ــالىنى قوچاقلىۋالـ ــدىنىڭ ئایـ ــلىرىنى  . ئهپهنـ ــق یاشـ ــسى جۇدالىـ ئىككىـ
  .قوشىۋېتىشتى

سـهیپىددىن ئېغىـر   . تهۋپىق شۇ یهرگه كهلگهندە ھىكایىـسىنى توختـاتتى    
  :تىپ قویدى، پهقهت ھارۋىكهش ئۇالرغا بۇرىلىپرئۇھ تا

 تــــازا ئهخمهقكهنــــال، ئاشــــۇنداق بهلهن قىزنــــى ئېلىــــپ شــــۇ یهردە  —
مهنـدەك ئـادەم   !  دە خهپ-ئۇنى ئالغان بولسىال تازا باي بوالركهنل  . قالمامدىغان

  .دېدى —ھهرگىز بۇ خۇدا ئۇرغان  یهرگه قایتىپ كهلمهیتتىم،
  .ئهپهندى غهمكىن كۈلۈمسىرەپ دېدى مهمتىلى — شۇنداقمۇ؟ —

ــكه     ــۆگهن تهرەپ ــدە ب ــولىنى ئایلىنىــپ ئوڭۇرۇققــا كهلگهن ــۇالر قومالتــاغ ی ئ
  .كهتكهن یول بویىدا سهیپىددىن چۈشۈپ قالماقچى بولدى

 دېدى ئۇ بـۇ یهردىـن ۋاقۋاققـا پىیـادە        — مهن مۇشۇ یهردە چۈشۈپ قاالي،     —
  .كېتهتتى
 بار، جىگهرلىك، شۈدى بار  ساۋادى- ئهمسه، سهن بىر ھهپته ئىچىدە خهت—

 بېلىــــشلىرىڭدىن ئىــــشقىلىپ ئىختىیـــــار   -ئاغىنىلىرىڭــــدىن تۇنــــۇش  
 نـى تـاپقىن    ئۇالرنىــڭ تىزىمىنـى تهییـارالپ ماڭــا     50 – 40قىلغـۇچىالردىن  
 - ئاتىــسى، جىنىــسى، یېــشى، یــۇرتى، بــوي تــۇرىقى، رەڭگــى-بهرگىــن ئىــسمى

ارلىق مهزمۇنالر بویىچه    قىزىقىشى، ھۈنىرى قات   -رۇخسارى، كۆز رەڭگى، ھهۋەس   
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 روھىنـى   -تىزىمالیسهن بـۇ یهردە رەسـىم تارتىـدىغان بولمىغانـدىكىن رەڭگـى           
. بـۇ  ئىـشقا ئهتىـال كىـرىش    . یازماي ئىالجى یوق بـۇالر ئارخىـپ بولـۇپ قالىـدۇ        

مهنمۇ ئهتىال مهكتهپ ئورنى، راسـخودى، دېگهنـدەكلهرنى ھهل قىلىـش كویىـدا             
 ھېلىقى ئانكىت مهزمۇنلىرىنى —هندى،  دېدى مهمتىلى ئهپ—بولىمهن خهیر،

  .ئېسىڭگه ئېلىۋالدىڭمۇ؟ ھه بوپتۇ ماقۇل ئهمسه
مهمتىلى ئهپهندى ئۆیىگه قایتىپ كېلىپال ئاكىـسىنىڭ یـاردىمى بىـلهن         
پىیانىنونى یاتاقخانىسىغا جایالشتۇرىۋېلىپ، جىیهنلىرىگه قهشقهردىن ئالغاچ      

نـى كۆرۈشـكه    “ دىـۋان  ”كهلگهن سـوۋغاتلىرىنى ئۈلهشـتۈرۈپ بېرىـپ، دەرھـال        
ئۇ كېلهر قېتىم قهشقهرگه كىرگىچه كىرىش سۆز قىسمىنى تهرجىمه . باشلىدى

ئـۇ ئـادەتته ئـۆز ـ ئـۆزىگه ۋەزىـپه       .  ئـۆزىگه سـۆز بهردى  -قىلىپ بولۇش ئۈچۈن ئۆز
بهلگىلهش، ئۇنى ئـورۇنالش یـاكى چـاال قالدۇرىـشى ئـارقىلىق ئـۆزىنى باھـاالپ          

ــدى   ــادەت قىلغانى ــنى ئ ــۆزىگه    ئهگه. تۇرۇش ــدا ئ ــان ئهھۋال ــا ئالغ ــهلبىي باھ ر س
  .قویىلىدىغان تهلهپنى كۈچهیتهتتى
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  ئون ئىككىنچى باب

  
1  

  
اڭ قویاشى سهھهردە ئهلۋەك نۇرلىرىنى ئاچیار تهرەپكه قاراپ تۇرغان 

پـــشایۋان . نىزامىـــددىنىڭ ئـــۆیىگه قىیپـــاش ســـېپىپ تـــۇراتتى
ى ئهپهندى سۇپىسىدا پاتىمهم بىلهن ئوینىشىپ ئولتۇرغان مهمتىل

  :ئۇنى ئهركىلىتىپ
دەپ كۈلـدۈرەتتى ئـۇ ئانىـسى بىـلهن ئىـسىمداش جىـیهن       !  ئانام، ئانـام  —

  .قىزىنى ھهمىشهم شۇنداق ئهركىلىتهتتى
 ۋارانغـا ئـوت ئـېلىش ئۈچـۈن چىقىـپ  كهتـكهن زورىخـان        -سهھهردىال مـال  

. ھویال ئىچى یېڭى چىقىرىلغان قىغنىڭ پۇرىقىغا تولغانىدى. قایتىپ كىردى
زورىخـان  .  ئاللىقانداق یېقىملىق پۇراش بىلهن كهڭ داالنى ئهسـكه سـاالتتى   ئۇ

  :قولىدىكى قېپىنى ئوقۇر ئالدىغا تاشالپ پىشایۋان تهرەپكه یېقىنالپ
 كـېچىچه   — دېـدى قېینىئىنىـسىگه،      — ئۇبدان قوپۇپسىزمۇ، ئۇكام؟     —

زغۇ؟ خهتكه سىنچىلىغاندىكىن  ما ۋاققىچه ئۇخلىماي ئهتتىگهندىال تۇرىۋاپسى       
 دېدى ئۇ كۆیۈمچانلىق بىلهن ھهمدە تاغىسىنىڭ قۇچىقىـدىكى پـاتىمهنى        —

  .دېدى―  موللىكاڭنى خاپا قىلدىڭمۇ، ھه؟  —جىملهپ، 
ــاتىمهم یىغــالپ ئۇخالتمىــسا قوپمــامتى  .  موللىكــام نىــۋاق قوپقــان — پ

ئهمسه؟ ئۇنى پهس قىلىـپ ئۇخلىتىـپ قویـۇپ، قوتاننىـڭ قىغىنـى چىقـاردى          
  .م قىلدى غېنىدەپ مهلۇ —تېخى، 
 ئهڭ باشتا ھویلىدا تۇرىۋېلىـپ ئۇسـۇل ئوینىغانـدەك قىلـدى، ئانـدىن         —

  . دەپ ئۈن قاتتى نهبى—قىغ چىقاردى، دېگىنه، 
تهنھهرىـكهت دېـگهن شـۇ، ماللىكـام نهچـچه          !  ئۇسسۇل ئهمهس ئۇ كـالۋا     —

  .قېتىم دەپ بهرسىمۇ بىلمىگىنىڭنى
ــتىنال ق  — ــىز راس ــاپتىمهن س ــیهي، مهن زەڭ قویم ــپ   ۋای ــى چىقىرى ىغن

ـت
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 سىزنى مۇشۇنداق ئىـشقا سـېلىپ،    — دېدى زورىخان،    —قویۇپسىز ئهمهسما،   
  یهنه تېخى باال باققىلى سېلىپ تازىمۇ مېھمان قىلىدىكهنمىز ـ دە

 یهڭگه، نېمه دېگهن گهپ بۇ؟ مېنى تۆردىن چۈشمهي چوڭ بولغان دەپ      —
ىــۋېرەتتىم؟ ئویالمـسىز، نــېمه؟ ئۆزىمىزنىــڭ ئۆیىغـۇ، قاچــانچىچه مېھمــان بول  

  . دېدى تهۋپىق كۈلۈپ—،.ھېلىمۇ ئۆیگه قارىشىپ بېرەلمهیۋاتىمهن
   بۈگۈن بىر یاقتا ئىشڭىز یوقمىدى؟—
ــدى ئــۇنى       — ــر ئىــش بارى ــلهن مهسلىھهتلىــشىدىغان بى ــار، ئاكــام بى  ب

  .كۈتۈۋاتىمهن
 سىز تاالدا یۈرۈپ دائىم كهچ كېلىسىز ئاكىڭىز ئهنسىرەپ قالىدىكهن،         —

 خهقنىڭ ئاغزىدا   —لىالرنى جایالشتۇرۇپ، چاي راسلىغاچ،      دېدى زورىخان با   —
  ... چۆچهك ئېقىپ یۈرىدۇ، خهققۇ ھهنىمه دېسه دەیدۇ-بىر مۇنچه سۆز

 — قانداق گهپ ئۇ؟ ئوغۇرلۇق قىلدى دەمدىكهن؟ یاكى قىمارۋاز دەمدۇ؟ —
  .دەپ كۈلدى مهمتىلى ئهپهندى

ســارا بولــۇپ  بىــردەم ۋاي مــالال توختاجىنىــڭ ئــوغلى چهتــته ئوقــۇپ نا  —
مىـش دەۋاتقـان بىـردەم       ) كوممۇنىـست (كېتىپتۇ، دەۋاتقان بىر دەم كهمىنۇس      

ئىشقىلىپ گهپ توال،  ... ئاللىقانداق یامان خوتۇنالر بىلهن یۈرىدىكهن دەۋاتقان     
بىزنىڭ بۇ خهقلهرنى بىلمهمسىز، یاخشىلىق قىلغان ئادەمنىڭ تۇمـشۇقىنى     

مهن دەپ ئۆیمـۇ ـ ئـۆي یـۈرگىنىڭىز     قانىتىدىغان خۇیى بار، سىز خهقنـى داۋاالیـ  
ــۇن    ــېمه دەپتــۇ، دەڭ؟ داۋاالشــنى باھــانه قىلىــپ خوت  -بىــلهن، خهق ســىزنى ن

  ...قىزالنى كۆزلهپ ماراپ یۈرىدۇ، دېیىشىپتۇ
.  زە، كىچىـك بـالىلىق قىپتـۇ   - دە؟ ئاكـاممۇ -  ئاكام شـۇڭا ئهنـسىرەپتۇ   —

...  ئهمهس، یوقۇرىدا دېگهنلىرىڭىزنىڭ بىرسىمۇ مېنىڭ خىلىمـدىكى ئىـشالر       
  .ئهنه، ئهنسىرىگهك ئاكام ئۆزىمۇ كهلدى

نىزامىددىن داسـتىخانغا یـېقىن جایالشـقاندىن كېـیىن زورىخـان ئۇنىـڭ            
ئـۇ جۆۋەنـدە نـاننى  چىـنىگه چىالشـقا      . ئالـدىغا بىـر چىـنه ئهپكىلىـپ قویـدى     

  :باشلىغاندا مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭغا قاراپ
 ئېـسىمدىن كۆتۈرۈلـۈپ    ئاكا، ئاخـشام ھېلىقـى كىتـاب بىـلهن بولـۇپ       —
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كېتىپتۇ، مهن مهكـتهپ ئاچمـاقچى بـولغىنىمنى ئېیتقانىـدىغۇ، ئهمـدى بهزى         
ھازىرنىڭ ئۆزىدىال تهییار سىنىپ بولسا ئون كۈن . قىیىنچىلىقالر باردەك تۇرىدۇ

بىراق بـازار ئىچىـدە   . بولمىسا یېرىم ئاي ئىچىدە ئىش باشالپ كهتسهم دەیمهن      
  .پىلمىغاچقا بېشىم قېتىپ قالدىسىنىپ قىلغۇدەك بىكار ئۆي تې

 ئۇكام، كهتمهیدىغان بولغىنىڭ ئوبدان ئىش بولدى، بونىڭغا مهن بهك        —
لـېكىن سـىڭگهن نـاننى یهپ ھـۈنىرىمىزنى قىلـساق جېنىمىزنـى        . خۇرسهند

  ...گۈلدەك باقمامدۇق؟ سهن دەۋاتقان ئىشنىڭ چاتىقى توال
تىمىز؟ نــان  ئاكــا، ســىز ئۇنــداق دېــسىڭىز باشــقىالردىن نېمىنــى كــۈ —

ئۈنچىلىك زىیان تاتماي . یېیىش ئۈچۈنمۇ قوۋزىڭىزنى تالدۇرمىسىڭىز بولمایدۇ
ــۇنى ســىز چۈشــهنمهیدىغان یهردە     ــۇمكىن ئهمهس، ب ــاننى یىمهكمــۇ م تهییــار ن

  .ئهمهس
سهن بىلهن زۆكۈنلىشىش نىیىتىم یوق، لېكىن ئۇزۇن یىل ئایرىلىپ  —

الرمهنمىكىن  دەپ ئهنــسىرەپال ئـاران جهم بولغانــدا یهنه سـهندىن ئایرىلىــپ قـا   
  .تۇرىمهن
 سىزنىڭ ئهنـسىرەشلىرىڭىزنىڭ بىـر قىـسىم مهزمۇنلىرىـدىن خهۋەر          —
ــاپتىم ــاال بولمىــسىڭىزال بۇنــداق گهپــلهرگه    . بــایىال یهڭــگهم دېگهنىــدى  . ت ب

ھازىر ئاقىۋىتىنى كۆزدە تۇتىۋاتقـان ئهنسىرىـشىڭىزگه       . ئىشىنىپ یۈرمهسسىز 
بىـر بـوۋاي قورامىغـا یهتـكهن     ”:  بـوپتىكهن كهلسهك بـۇرۇن مۇنـداق بىـر ئىـش      

ئوغلىنى ئاتقا مىندۈرۈپ ئۆزى ئاتنىڭ چۇلۋرىدىن یېتىلهپ بىر مهستىچتنىڭ    
قـاراڭال ماۋۇالرنىــڭ سـاراڭلىقىنى یــاش   : مهســچىت قهۋمـى . ئالدىـدىن ئۆتۈپتـۇ  

یىگىت ئاتقا مىنىۋېلىپ قېرىسى پىیادە مېڭىپتۇ، یېشى باغرى تـاش ئوغـۇل             
“ چ ئاغرىتماي دېمهپتۇ؛ قېرىسى ئالجىپ قالغـان ئوخـشایدۇ  ئىكهن دادىسغا  ئى  

یىگىــتكه بولــسا بــۇ گهپ توغرىــدك  . بــوۋاي بــۇ گهپــكه كۈلــۈپ قویۇپتــۇ . دەپتــۇ
كۆپ ئۆتمهیال ئۇالر ئارقىسىغا یېنىپتۇ بۇ قېتىم بوۋاي ئاتقا مېنىپ . بىلىنىپتۇ

مهســچىد ئالدىــدىن ئۆتكهنــدە تــازىمۇ رەھىمــى یــوق دادىــكهن ئاتقــا ئــۆزى         
ىنىۋېلىپ  یاش یىگىتنى قىیناپتۇ، دەپتۇ ئۇالر ئۈچىنچى قېـتىم بـۇ یهردىـن     م

ئۆتكهنــدە ئــاتنى یېــتىلهپ ھهر ئىككىــسى پىیــادە ماڭغــانىكهن خــاالیىق یهنه   
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ئــاتنى یېــتىلهپ ھهر ئىككىــسى پىیــادە  ! قــاراڭالر، بــۇ خهقنىــڭ تهلــۋىلىكىنى
ى ئایـاپ نـېمه   ماڭغانمۇ ئىشمۇ؟ ھایۋان دېگهننىڭ كۈچى ھـاالل نهرسـىغۇ، ئـۇن    

 بــاال -ئاتـا . قىلىـدۇ؟ بۇنىڭـدىنمۇ ئـارتۇق ئهخمهقلىــك بـارمۇ؟ دەپ كۈلۈشـۈپتۇ     
تــاتىنچى قېــتىم بــۇ یهردىــن ئۆتكهنــدە ھهر ئىككىــسى ئاتقــا مىنىــپ ئــۆتكهن  

ھایۋان بولغان گۇناھىغا شۇنچه قىینىغـان     : ئىكهن، خاالیىق یهنه گهپ تېپىپتۇ    
 خاالیىقتىن یىراقالپ كهتكهندىن كېیىن ...بارمۇ؟ ئۇمۇ خۇدا یاراتقان جانىۋارغۇ؟

ئوغلۇم ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ئهھۋال شۇنداق، ھهر ”: بوۋاي ئوغلىغا
قانداق قىلساڭمۇ ئۇالرنىڭ گېپىدىن خالى بواللمایسهن شـۇڭا ئۆزۈڭنىـڭ بىـر       

“ مىزانى بولـسۇن، تـوغرا دەپ قارىغـان ئىـشىڭنى بېـشىڭ كهتـسىمۇ قىلىـۋەر           
ئــۇالر . ڭدەك خهقنىـڭ ئــاغزىنى تىكىـپ قـویغىلى بولمایـدۇ    شـۇنى . دەپـتىكهن 

ــشىمىزنى     ــان ئىـ ــوغرا دەپ قارىغـ ــۆزىمىز تـ ــز ئـ ــدۇ بىـ ــسه دەۋېرىـ ھهنىـــمه دېـ
  .قىلىۋېرىمىز

.  ئۇغۇ شۇنداق، بىراق ھـازىر ھۆكۈمهتنىـڭ چېكـى توختىمـاس بولـدى       —
  .جاھانغا ئىشهنچ قىلغىلى بولمایدۇ

هنـدەك ئىـش قىلـساق      دېگ“ قۇچقاشتىن قورققان ئىكىن ئهكمهپتـۇ     ”—
بولماس، قېنى مهكتهپكه نېمه مهسلىھهتىڭىز بار؟ بازاردىن ھېچ بولمىسا بىـر          

  ئېغىز ئۆي تېپىلماسمۇ؟
 بازاردىن ئۆیمۇ تېپىلمایدۇ، ھهم مهكتهپ دېگهننى خهقنىڭ ھویلىسىدا —

ئاچقىلى بولمایدۇ دېگىـنه، ئۇنـدىن كـۆرە مهیلـى دېـسهڭ ئـوڭرۇقتىكى مـۇلال         
ئـۇ  . ىال سالدۇرغان مهدرىسنى ئوقۇشۇپ باقساق بوالرمىكىن تۇداجى، ئىمىنھاج 

تېجهنلىـك مـولال ئهزىـز      . یهردە خېلىدىن بېرى ساۋاغ ئېلىۋاتقان تالىپالرمۇ ئاز      
ــدا    ســاندا -دامــولالم بىــلهن مهمــتىمىن ســوپىزادە دەیــدىغان بىــر ئۆزبىــك ئان

نلىرى ئۇالرغا بىر ئېغىز ئۆي یېتىشىدۇ قالغا. مۇددەرسىلىك قىلىپ یۈرىشىدۇ
  .بىكار

ئۆتكهندە مهن كۆرۈپ كهلدىم ئهمهسمۇ،    .  مهنمۇ شۇنى ئویالپ تۇراتتىم    —
ئۇ یهر بولىدۇ، بـازاردا ئاشـۇنداق بىـر یهر بولـسىغۇ، بـازاردا بـولغىنى یاخـشىدى،                

 ئۇكا بـایالر بىلهنمـۇ      -مهن ئاكا . قارىغاندا شۇنىڭغا بارماي ئىالج یوقتهك تۇرىدۇ     
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نداق بىر قارارغا كهپ قالـسام الزىـم بـوالر دەپ،         كۆرۈشكهن، شۇ چاغدا مانا مۇشۇ    
. ئۇنىڭــدىن كۆڭلــۈم تــوق. نىیىــتىم ھهققىــدە ئــازراق پۇرىتىپمــۇ قویىۋىــدىم 

ئانـدىن ھهر بىـر     . شۇنداق بولسىمۇ ئهمدى رەسمىي ئۇقتـۇرۇپ قویـۇپ كـېلهي         
یۇرۇتقا بېرىپ باي مۆتىۋەر یۇرت ئاقـساقاللىرى بىـلهن كۆرۈشـۈپ مهكتهپنىـڭ        

  .ىنى ھهل قىلىشنىڭ چارىسىنى قىلىپ كۆرىمهنمالىیه مهنبهس
.  مهیلى، بارغىن ھهر ھالدا سۆزدە ئىھتىیاتچـان بـول قىزىـشىپ كهتـمه      —

خهلــق . ھهر ھالـدا ھـازىرچه چهكــمهن تـوننى تاشـلىمایراق تۇرغىنىــڭ یاخـشى     
  .ئهجنهبىیلهرگه قىزىقىدۇ، ئهمما ئىشهنمهیدۇ

“ لدىــدا یهنىـال بــاال بالىنىــڭ چېچـى ئاقارســىمۇ ئاتىنىـڭ ئا  ”...  ھـا ھـا   —
ــا       ــك بالىغ ــدا كىچى ــكهن چاغ ــا چۈش ــاقىلىم تېزىمغ ــۇ س ــدەك مېنىڭم دېگهن

مــاقۇل، ئاكــا، یاخــشى . نهســىھهت قىلغانــدەك گهپ قىلىــۋاتقىنىڭىزنى قــاراڭ
  .كۆڭلىڭىزنى یهردە قویماي، مهن كهتتىم

ــپ قالـــدى     ــددىن ئىنىـــسىنى غهمكىـــن ئۇزىتىـ داســـتىخاننى . نىزامىـ
  : زورىخانیېغىشتۇرۇش ئۈچۈن چىققان

 دە، كىچىكىـدە قانـداق شـوخ بولـسا       - مهمتىلى ئاجایىپال ئادەم بولـدى     —
ئاسمان ئۆرۈلۈپ چۈشسىمۇ كۈلۈپ تۇرغان ئۇنىڭ ئاشۇ كېلىشكهن . ھېلىمۇ شۇ

  تۇرىقىغا قاراپمۇ بىكارچى خوتۇنالر ھهر قىسىم گهپلهرنى تاپماي قاالرمۇ؟
  .دىغان نېمه شۇ، بۇ ئۆزىمۇ بىر كۆرگهن ئادەمگه یېقىپال قالى—
گهپ سۆزلهر سهل بېسىقىپ ...  بېشىنى ئىككى قىلىپ قویساق سهل  —

  ...مهمتىلىمۇ تاالغا كۆپ قاتراشتىن قاالرمىكىن
ــاتراش دەمــسهن؟  — ــا ق ــشپ — تاالغ ــددىن ھوشیارلى ــدى نىزامى ــۇ .  دې ئ

قـا ئوخـشاپ    “ ...ئهرنىڭ تۇققىنى كهلسه كۈندە ئـورۇش     ”ئایالىنىڭ تهلهپپۇزىدا   
 بـۇ  —. ىق ئـېلىش ئـاالمهتلىرى بـارمىكىن دەپ گۇمانالنـدى      كېتىدىغان قاتت 
  نېمه دېگىنىڭ؟

 یاق، مېنىڭ دېگىنىم، ئۆزىگه پایدىسى یوق بایقىدەك یامان ئاتىقى بار —
  .گهپلهردىن یىراقراق بولۇپ، بىر ئۆینىڭ كویىدا بوالمتىكىن، دەیمهن

هن  ئۇ ئۇنىمایدۇ، ئۆي غېمى بىلهن بۇلۇپ كېتىپ ئىشلىرىمدىن قالىم—
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ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئۇنىڭ خىیالىـدا ھېلىقـى چـۆچهكته ئالغـان           . دەپ ئۇنىمایدۇ 
  ...تاتار خوتۇن تۇسا، ئۇ نېمه دەیدىكىن

تهرەپته  ① سىز ئۇنىڭغا گهپ قىلىپ باقتىڭىزمۇ؟ ئۇنىڭ خوتۇنى سایىز—
تۇسا، ئۇنى ساقالپ ئۆمرىنى ئۆتكۈزەمدۇ؟ ئهر كىشى دېگهنـگه تـۆت خوتـۇن راۋا             

  ...تۇسا
ــ— ــاغزى     مهنغـ ــڭ ئـ ــالىممۇ خهقنىـ ــڭ خىیـ ــدىم، مېنىـ ۇ گهپ ئاچقانىـ

بېسىقارمىكىن دېگهن گهپىدى، لېكىن خوتۇن ئۈستىگه خوتۇن ئاالمدىم  دەپ 
  .ئۇنىمىدى

ــسۇن — ــۆزدىن ساقلىـ ــان كـ ــۇدا یامـ ــپ  —...  خـ ــۆیگه كىرىـ ــان ئـ  زورىخـ
  .كېتىۋېتىپ شۇنداق دېدى

ڭىال  نىزامىددىن بۇیاقخانىغا كېتىـپ بېرىـپ ئېغىـل ئالدىـدىكى یـې          —
چىقىرىلغان قىغنى كۆرۈپ، بۇنى مهمتىلىنىـڭ قىلغـانلىقىنى پهملىـدى ۋە        

ئۇ ئىنىسىنىڭ شۇنچه كۆپ ئىشقا قانـداق       . مهمنۇنلۇق بىلهن كۈلۈمسىرىدى  
 بىـرىگه  -ئۇنىـڭ ھهمـمه ئىـشنى بىـر    . یېتىشىپ یـۈرگىنىگه ھهیـران قـاالتتى      

ــۆیۈنۈش،     ــدە سـ ــڭ قهلبىـ ــشى ئاكىنىـ ــشىپ كېتىـ ــتىن یېتىـ پۇتالشتۇرماسـ
بۇ تۇیغۇ خۇددى خۇشبۇي شاراپ ئىچكهندەك . خىرلىنىش تۇیغۇسى ئویغاتتى په

ئۇنىڭدا چاققان ئىنىسىگه نىسبهتهن ئاكىلىق . ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى قىزىتىۋەتتى
مۇھهببىتى پهیدا بولغاندىن تاشقىرى ئۇنىڭ ئىشلىرىغا قولىدىن كېلىشىچه         

  .یاردەملىشىش ئىرادىسىمۇ پهیدا بولدى
  

2  
  

ــدۇرال قایت— ــسهنغۇ؟   بال ــاپ  —ىــپ كهپ ــددىن ئاپت  دەپ ســورىدى نىزامى

                                            
ســوۋېت ئىتتىپــاقىنى . ســۆزىنىڭ بــۇزۇپ ئېیتىلىــشى‘ ئىتتىپــاق’) союз( ســویۇز—ســایىز   ①

  .  ئا—دېمهكچى، 
  



 243 

 —تهپتىدە یۈزلىرى تېخىمۇ قىزىرىپ، ئېـسىلىپ كهتـكهن ئىنىـسىگه قـاراپ،        
  كهچ قاالرمهنمىكىن دەۋاتمامتىڭ؟

ــدى   — ــوغرا كهل ــشقا ت ــدۇرال قایتى ــۇداجى   .  ھه، بال ــولال  ت ــسىز، م قارىمام
ــكهن، ئ    ــشىلهر ئىـ ــارتۇق كىـ ــۇ ئـ ــاجىالر ئویلىغىنىمىزدىنمـ ــشىم ئىمىنھـ ىـ

الرنى یاسىتىپ بېرىدىغان ①ئۇنىڭ ئۈستىگه كهم سىرا . كۆڭۈلدىكىدەك بولدى 
.  راسخودنىڭ بىر قىسمىنىمۇ ئۈستىگه ئالماقچى بولىۋاتىدۇ   . بولدى دەڭا تېخى  

ئهگهر مۇشــۇنداق یاخــشى مهكــتهپ ئــۇرنى بــازاردىن تېپىلىــپ قالغــان بولــسا   
   . تېخىمۇ یاخشىراق بوالتتى، خهیر، ھېلىمۇ كېرەك یوق

بایاتىن بېرى ئىنىسىنىڭ چاققانلىقىدىن دىلى سۆیىنىپ شۇ توغرىلىق 
ئویالۋاتقان نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ ئاپتاپتا پىشىپ كهتـكهن ئهپـتىگه قـاراپ          

  .سهل ئىچى ئاغرىغاندەك بولۇپ، كۈپنىڭ مۇزدەك سۈیىدە دوغ ئېتىپ كهلدى
 -ىم دېدى ئۇ مېھرىۋانلىق بىلهن ئاندىن ج      — ئۇسىغانسهن ئىچىۋال،  —

 بۈگـۈن ھـویال ماڭـا ئـوڭچه قـاپتۇ      —جىتلىق باسـقان ھویلىغـا قـاراپ قویـۇپ،        
ئىگهمـبهردى تاشـمهتلهر كهلمىـدى، یهڭـگهڭ        . بویاقخانىدىمۇ ئىش قىلمىدۇق  

چۇرۇڭسىز ئازادە بولغاندىكىن -ۋاراڭ.  بالىالرنى ئېلىپ ئانىسىنىڭكىگه كهتتى
  .راسا ئۇخلىۋالغىن بولمىسا

 دېدى تهۋپىق —مهتكه سېلىپ قویۇپتىمهن، رەخمهت ئاكا سىزنى خىز—
  ئۇخالشنى ئـۇخالۋىرىمىز،   —كۈلۈمسىرەپ ئاكىسى سۇنغان قاچىنى ئېلىپ،  

 ئـۇ  ئىـش   ئهنه  شـۇنداق      — دېدى ئۇ  گهپنى  ئىش  ئۈستىگه  بۇراپ،—ئاكا ،   
.  ئهمدى مهكتهپنى  ھهرىكهتكه  كهلتۈرۈش  ئۈچۈن  پـۇل  كېـرەك       . ھهل  بولدى  
الردىن  یاردەم   سورایمىز،  مهن  بهزى   جایالرغا  سىزنىڭ  بىلـله       شۇڭا  بىز بای   

قانداقال  بولمىسۇن سـىزنىڭمۇ   .   بارغىنىڭىز   تۈزۈكمىكىن  دەپ  ئویالیمهن       
  . ئۆزىڭىزگه چۇشلۇق مۇناسىۋىتىڭىز بار

   سېنىڭچه ئۇالرنىڭ  بىر  قىسمى  پۇل  بىرىشكه  ئۇنارمۇ ؟ —
كونىالر .  غلىق،  ئۇالرنىڭ   ۋىجدانىغا  باغلىق  ئۇ  تهرىپى   ئۆزىگه   با         —

                                            
  . ئا—پارتا، ) sıra —تۈركچه  (—سىرا     ①
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دەپــتىكهن  قېنــى  بىــز  ئۆزىمىزنىــڭ   “ قاالشــنى بىلــسهڭ  قــارمۇ  كۆیىــدۇ  ”
  .ئېپىنى،  قابىلىیىتىمىزنى   سىناپ كۆرەیلى،  ئۇالرنى  ئىرىتهلهمدۇقكىن

  .  دېدى   نىزامىددىن  قىسقىال  قىلىپ— مهن  تهییار ،—
  مۇشۇنداق   قىلىـشىمىز   ھۆكـۈمهت تهرەپـكه      یهنه بىر گهپ  بىزنىڭ  —

سىز  ئاتۇشنىڭ .   بۇنى  ئویالپ كۆرمهیمۇ   بولمایدۇ. قانداق  تهسىر  قىلىدۇ    
  بېگىنى تونۇمسىز؟ چۈشىنهمسىز ؟

ــىمهن — ــدا تونۇش ــدە   .   ھهر ھال ــرى  ناھىیى ــادەم ئىلگى ــۇ  ئ ــۇڭچى   ①ئ ت
ئهممـا   .  ىچى  بـار  ئـادەم  ئۆزى  ئىككى  تىللىق، قورسىقىدا   ئۇم .  بولغانىكهن

مهن  سىردىشىپ  باقمىغانلىقىم   ئۈچۈن  ئۇنىـڭ  باشـقا  تهرەپلىرىنـى  تـازا          
  .بىلمهیمهن 

 مىــنىڭچه  ئــاۋال شــۇ  ئادەمنىــڭ  تومــۇرىنى  تۇتــۇپ  كــۆرەیلى  ھىــچ    —
ــشنى  ئوغۇرلــــــۇقچه       ــز ، ئىــــ ــۇنى  خهۋەردار  قىلغىنىمىــــ ــسا  ئــــ بولمىــــ

  .ولۇپ  قاالر قىلمىغانلىقىمىزنىڭ  ئىسپاتى ب
  . مهیلى ، زۆرۈر  دىسهڭ  بېرىپ  كۆرۈشۈپ  قویایلى —
    ھازىرال  ماڭساقچۇ ؟—
ــژ — ــدىراش ؟ پى ــدۇ،   -   نىمــانچه ئال ــول مېڭىــپ  بوالم ــا  ی ــژ  ئاپتاپت   پى

  قىیلىنىپ  قاالرسهنمىكىن  ؟
    ئۆزىڭىزگىال ئېغىر كهلمىسه، مهن نېمىنى كۆرمىدىم دەیسىز؟—

ئىنىــسىنىڭ كهچمىــشلىرىنى ئــویالپ كــۆرمهیال نىزامىــددىن راســتىنال 
چۈنكى، ئـۇ ھـازىر   . بىراق ئۇنى ئهیىپلىگىلى بولمایتى  . سۆزلهپ سالغان ئىدى  

  .ئائىلنىڭ چوڭى، مهمتىلىگه ھهم ئاكا ھهم ئاتا ئىدى
 ئېــشهككه — دېــدى ئــۇ خىجىــل كۈلۈمــسىرەپ، — بوپتــۇ، ماڭــایلى، —

  مىنىۋاالمدۇق؟
ــۇر — ــا گۇڭـ ــدى، ئاكـ ــا - بولـ ــۇر پـ ــایلىمۇ  مۇڭـ ــلهن ماڭمـ ــا . راڭ بىـ رۇمغـ

  .بارمىغاندىكىن
                                            

ــاھىیه   ① ــدۇ   —نـ ــۆزدە تۇتىلىـ ــسى كـ ــزاۋات ناھىیىـ ــۇ یهردە پهیـ ــىس  .  بـ ــاھىیه تهسـ ــتا نـ ئاتۇشـ
  . ئا—ى، قىلىنىشتىن ئىلگىرى پهیزاۋات ناھىیىسىنىڭ بىر بهگلىكى ئىد
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  .ئىككهیلهن بىلله ھویلىدىن چىقىشتى
 قىـــران —ئـــۈچ تهرىپىنـــى تـــاغ قورشـــاپ تۇرغـــان ئـــاتۇش تـــۈزلهڭلىكى  

 ئىیۇل قۇیاشىنىڭ نۇرىدا تونۇر تهپتى بېرىپ —دەریاسىنىڭ التقا تۈزلهڭلىكى 
  .یۈزلهرگه گۈپۈلدەپ ئىسسىق ئۇرۇالتتى. یېنىپ كهتكهنىدى

یهنه كېلىپ ۋاقت چۈشـكه یېقىـنالپ قالغاچقـا تىمپۇراتـۇرا ئهڭ یـۇقىرى              
 سـاندا دەریـا بوغـۇزى    -پهللىگه كۆتۈرۈلگهن؛ ھاۋادىنمۇ، تۇپراقتىنمۇ، ھهتتا ئاندا    

قىلىپال پهیدا  بولـۇپ قالىـدىغان شـامالدىنمۇ ئوتنىـڭ تهپتـى            “ غۇر”تهرەپتىن
  .كىلهتتى

ق ئوغلى ئۈچۈن جان كۆیـدۈرۈپ      نىزامىددىن خۇددى كۆیۈمچان ئاتا ئارزۇلۇ    
ئـۇ  ” پات ئىنسىگه قـاراپ قویـاتتى ۋە   -شۇ ھهقتىال باش قاتۇرۇپ تۇرغاندەك پات    

  .دەپ ئویالیتتى“ تۇنجۇقۇپ قاالي دېگهنمىدۇ
لېكىن مهمتىلى ئىنتایىن خۇشـخۇي ھـالىتىنى سـاقالپ یهڭگىـل قهدەم      

 چېڭىـپ  ئېلىپ ئهتراپقـا بۈگـۈنال كـۆرۈپ تۇرغانـدەك قىـزىقىش بىـلهن قـاراپ          
  .تۇرىدىغان قۇرغاق توپىنى كېچىپ كهلمهكتىدى

نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ ئاشـۇ خاتىرجهملىـك چىقىـپ تۇرغـان ھهمىـشه        
خۇشخۇیلۇق ۋە قىزغىنلىق یېغىپ تۇرىدىغان قىزىل مهڭزىگه قاراپ ئۆزىنىڭ 

ــاال  . ئهنــسىرەشلىرىنى بىھــۇدە بوپتــۇ دەپ قارىــدى  ھهم ئىنىــسىنى كىچىــك ب
  .دە كۈلگۈسى كهلدىھېساپلىغىندىن ئىچى

   بېگىمىزنىڭ ئىسمى نېمىدى، ئاكا؟—
  . سىدىقبهگ—
ــىدىقبهگ— ــا    .  ھه، س ــاردىمىنى تام ــسادىي ی ــىدىقبهگنىڭ ئىقتى ــز س بى

ئۇ كىشى بىزگه پهقهت یاخشى قاراشـتا بولـسا پىتنخورالرغـا ھـامى             . قىلمایمىز
  بولمىسىال یېتهرلىك شۇنداققۇ؟

  .ر كهلمهس مېنىڭچه بۇنچىلىك تهلهپ ئۇنىڭغا ئېغى—
ــدۇكى،     — ــدارالر بولى ــۇنداق ئهمهل ــادا ش ــسىز، دۇنی ــا، قىزىقكهن  ھهي، ئاك

ئهسلىدە ئۆزى ئانچىكى بىر كىشى بولسىمۇ، بىراۋ ئۇنىڭ ئالدىغا یاردەم سوراپ 
بارسا بویى شۇئان ئىككى گهز كۆتۇرىلىدۇ، ئهرزىمۈگىدەك بىر ئىشقىمۇ نېزىقاپ 
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  .رگىز قولدىن بهرمهیدۇبۇنداق پۇرسهتلهرنى ھه. ئۆزىنى كۆرسىتىدۇ
 ئهگهر سېنىمۇ توڭلۇق بىـلهن سـىلكىۋېتىپ ئىـشىم ئالـدىراش دەپ             —

  بویۇن تولغىسا قانداق قىلىسهن؟
 ئاكــا، مهن ئــۆز ئىززىتىمنــى ھایاتىمــدىنمۇ ئــارتۇق كــۆرىمهن، چــۈنكى —

ــش     ــى بىلىـ ــڭ قىممىتىنـ ــولغىنى ئۆزىنىـ ــسانغا ئهڭ زۆرۈر بـ لـــېكىن . ئىنـ
 یولغـا سـېلىۋېلىش ئېھتىیــاجىنى نهزەردە   مىللهتنىـڭ مـۇھىم بىـر ئىــشىنى   

تۇتۇپ پېتىمدىن چۈشۈشكه؛ بىزگه كېرەكلىك ئادەملهر ئهسلىدە ئېشهكتىنمۇ 
ئهگهر شهخـسى  . پهس نېمىلهر بولغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا یېلىنىشكه رازىمهن   

. مۇناسىۋەتته بولىدىغان بولـسا مهنـدىن بۇنىڭغـا ئېرىـشىش مـۇمكىن ئهمهس       
ســهئىدى .  بویۇنلــۇق قىلىــش بىــلهن ئىــشىڭ ئاقمایــدۇنــېمه ئامــال، قــاتتىق

پىتنه قوزغایدىغان راست گهپتىن یاخشىلىق یهتكۈزىدىغان یالغـان        ”ئېیتقان  
شۇنىڭدەك خاسىیهتلىك ئىش ئۈچۈن ئىززىتىمدىن چۈشسهممۇ      “ گهپ ئهۋزەل 
  .مهیلى ـ دە

دېـدى نىزامىـددىن ئىچىـدە ئىنىـسىنىڭ كـالته          “ !ۋاي جېنىم ئۇكامهي  ”
  .ۆزىگه یاراشقان شۇخلۇق یېغىپ تۇرغان چىرایىغا قاراپبۇرۇتى ئ
 ئاكا بىز ھهر قایسى یۇرتالردىكى بایالرنىڭ ئۆیىگه بېرىشتا ئاۋۋال سىز       —

دېمهیال تۇمشۇقۇمغا یهیدىغان “ بىسمىلال”. تۇنۇشىدىغانالرنىڭكىگه كىرەیلى
  .بولمىسۇن“ ئهتتىگهندە نېمه یېسهڭ كهچكىچه شۇ”ئىش بولۇپ 

دېدى خىیال بىلهن كېتىۋاتقان نىزامىددىن ئىنىـسىنىڭ        — ماقۇل،   —
ــڭ ھهم      ــۇ تهۋپىقنى ــسىمۇ ئ ــرمىگهن بول ــسىغا كى ــۇنى كاللى ــڭ مهزم گېپىنى
سهمىمىیلىك ھهم شوخلۇق یېغىپ تۇرغان ئىلتىماسـىغا جـاۋاب بېرىـشنىال          

 مهن سـاڭا قىلىـشىپ بېرەلىگـۈدەك ئىـش بولـسىال      —مهخسهت قىلغانىدى،   
  .ئىشقا ئۆزەڭ یۈگرەپ یۈرسهڭمۇ ئۈزۈلۈپ قالىسهنھهممىسىنى تاپىال، جىمى 

لېكىن مېنى خىجىل قىلىپ، مهندىن .  كۆیۈنگىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهت—
ئانىالرچه ئهنسىرەۋېرىشىڭىزنى قویۇڭ، جاپا چهكسهم نېمه بوالتتى؟ مهن مۇشۇ 
جاپانى چېكىش ئۈچۈن قالدىمغۇ؟ قانچىلىك جاپا چهككهن بولسام ھهممىسى          

ۇ؟ ئانــا ئـــاچچىق تولغـــاق یىگىنــى ئۈچـــۈن بالىـــدىن   مۇشــۇ ئىـــش ئۈچۈنغـــ 
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  ئاغرىنمایدىغۇ؟
  ... ئانام بىلهن دادام رەھمىتى سېنى ماڭا تاپىلىغان—
  . ھېلىمۇ سىز ماڭا ئانا ھهم دادا بولۇپ كۆیىنىۋاتىسىز—
 ھېلىقى قهشقهردىن ئېلىپ كهلـگهن كىتـابنى تهرجىـمه قىلىـدىغان        —

 بولساڭ مهن ساڭا ئاققا كۆچۈرۈشۈپ گهپنى قىلىۋاتامتىڭ؟ شۇنداق قىلىدىغان
  قانداق؟. بېرەي

  .تهۋپىق ئاكىسغا چوڭقۇر ھۆرمهت بىلهن قاراپ قویۇپ، ئۇنچىقمىدى
ئۇالر گهپ بىلهن بولۇپ بىلىنمهیال ئىككى ساي بىلهن تېجهن یېزىسىدىن 

بهگنىـڭ   ①ئۆتۈپ قىران دەریاسىنىڭ قورۇق ئېقىنى بویىغا جایالشـقان بازارغـا  
ســـىدىقبهگنىڭ . هلگهنـــدە چۈشـــتىن ســـهل ئۆتكهنىـــدى ئـــۆیىگه یېتىـــپ ك

ھویلىسىدا یوغان بىر تۈپ رېدە كهڭ یېیىلىپ، پۈتۈن ھویلىغا دېگۈدەك سـایه         
رېدە تۈۋىـدە یوغـان بىـر چاسـا تـاش قویۇلغـان بولـۇپ ئۇنىڭـدا               . تاشالپ تۇراتتى 

  .سالقىنالپ ئولتۇرۇشقا بوالتتى
ــل    ــېڭىال چۈش ــسىدىكىلهر ی ــىدىقبهگ ئائىلى ــدا س ــۇ چاغ ــاق یهپ ب ۈك تام

  .بولۇشىقانىدى
 دېـدى ئېگىـز ۋە بهسـتلىك كهلـگهن بهگ       — ئېتىڭالر ھېرىپ قـاپتۇ،      —

چاقىرىلمىغــان مېھمانالرغــا دەرپهردىــلهر بىــلهن خىرلهشــتۈرۈلگهن ســۆرۈن      
  .مېھمانخانىنىڭ تۆرىدىن جاي كۆرسىتىپ

ســىقبهگ  . ئۆیــدە ســىدىقبهگنىڭ ئایــالى ۋە بىــر یــاش چوكــان بارىــدى      
دا ئوقۇغـــان بولغاچقـــا ئۇنىـــڭ ئائىلىـــسىدە كونـــا  ②ۆتاڭكىچىكىــدىنال شـــ 

                                            
  . ئا—ئۆتمۈشته ئاتۇش بازىرى ھازىرقى مهشھهد یېزىسىدا ئىدى،     ①
ــۆتاڭ   ② ــڭ ھۆكــۈمىتى     ―  学堂― ش ــیىن چى ــاكىمىیىتى ئایاقالشــقاندىن كې ــاقۇپبهگ ھ ی

ھـــاكىمىیهت ئىـــشلىرىدا ئىـــشلىتىش ئىھتىیـــاجى ئۈچـــۈن یهرلىـــك خهلـــق بالىلىرىـــدىن بىـــر  
ــان مهكــت     ــۈن ئاچق ــزۇچه ئوقۇتــۇش ئۈچ ــسمىنى خهن ــشنى خهلــق     . هپقى ــتهپكه بــاال بېرى ــۇ مهك ب

ــۆپىنچه      ــۇڭا كــ ــاتتى، شــ ــۇرىي ئېلىنــ ــسىدە مهجبــ ــالۋان تهرىقىــ ــا ئــ ــدىغان بولغاچقــ خاھلىمایــ
ــدارالرنىڭ      ــك ئهمهلـ ــشلهیدىغان كىچىـ ــۈمىتىگه ئىـ ــڭ ھۆكـ ــالىلىرى ۋە چىـ ــڭ بـ كهمبىغهللهرنىـ

  . ئا—بالىلىرى ئېلىناتتى، 
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قائىدىلهرگه ئانچه ئهمهل قىلىپ كهتمهیتى، شۇڭا ئایالالرمۇ یات ئهركهكلهردىن    
یاش چوكان مىھمانالرغا بىـر ئـاز    . ئۆزىنى قاچۇرۇپ ئولتۇرمایدىغاندەك قىالتتى   

ئېگىلىپ، ئۈنسىز سـاالم قىلغانـدىن كېـیىن باشـقا ئـۆیگه چىقىـپ كهتتـى،               
بـۇ ھـال ئـۆي     . قېلىـۋەردى ) بهگنىڭ ئایالى بولـسا كېـرەك     (ئهمما چوڭراق ئایال  

ئىگىلىرىنـــى مـــاالل قىلىـــپ قـــویىمىزمىكىن دەپ ئهندىـــشىدە تۇرغـــان      
  .مېھمانالرنى خېلى یېنىكلهشتۈردى

 دېـــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ســـورۇننىڭ قاتماللىـــشىپ     — ئاكـــا، —
ش ئۈچـۈن، ئـادىتى     قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، سۆھبهتكه یېنىكلىك بېـرى      

   بىزنى تۇنۇشتۇرۇپ قویمایسىزغۇ؟—بویىچه، دادىللىق بىلهن، 
ــدا      ــڭ ئالدى ــۆزلىرىدىن بهگنى ــۇ س ــسىنىڭ ب ــلهپ ئىنى ــددىن دەس نىزامى
ئهدەپــتىن چىقىــپ كهتكهنلىــك بولــۇپ قــاالرمىكىن دەپ ســهل ئارســالدى       

  .بولغانىدى، ئویلىمىغان یهردىن سىدىقبهگ مهمتىلىنى قولالپ چۈشتى
 - ئـارا تونۇشـتۇرۇش یـاكى ئـۆز    -نىیهتلىك ئهلـلهردە ئهڭ ئهۋەل ئـۆز     مهدە —

ــدىكهن  ــۆزىنى تۇنۇشــتۇرۇش بولى ــۇ قورۇنۇشــنى ئازایتىــپ، چۈشىنىــشىنى  . ئ ب
  .ئىلگىرى سۈرىدىغان یاخشى ئادەت

  :نىزامىددىن بهگنىڭ بۇ گېپىدىن روھلىنىپ
 مانا مۇشۇ كىـشى سـهن تۇنۇشـماقچى بولغـان سـىدىقبهگ، بـۇ مهزلـۇم           —

 نىزامىددىن ھېلىقى چىقىـپ كهتـكهن       —... ڭ ئایالى قۇرەیش خېنىم،   بهگنى
  .چىرایلىق نهۋ جوۋاننى تونىمایتى، شۇڭا تۇرۇپ قالدى

 دېـدى   — ئۇ مېنىڭ ئاكام مامۇتھاجىنىڭ قىزى، ئىسمى مهلىكىـزاد،          —
بهگنىڭ خانىمى ئۇچىسىغا خهنزۇ تهتهیلهرنىڭ كىیملىـرىگه    . قۇرەیش خېنىم 

ادەتته ئانچه ئومۇمالشمىغان بىر خىل كىیىملهرنى ئوخشىشپ  كېتىدىغان، ئ 
ئۇنىڭدا .  كىیىۋالغان بولۇپ ئاقسۆڭهكلىك خاراكتېرى روشهن بىلىنىپ تۇراتتى
ــدا بولىــدىغان تهكهببۇرلــۇق بــار بولــسىمۇ   مهدەنــى . ئهمهلــدارنىڭ خېنىملىرى

مۇئامىلىسى ئىچىدە  بىلىنمىگۈدەك دەرىجىدە سىلىق ئىپادىلىنىپ تۇراتتى، 
 —ىڭلىم ئۆیدە زېرىكىپ ماڭا بىر زامان ھهمراھ بولۇشقا كهپـتىكهن،         ئۇ س  —

  .دەپ قوشۇپ قویدى قۇرەیش خېنىم
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بایـا مهلىكىزادنىـڭ قهشـقهر قىزلىرىغــا خـاس سـۈزۈك یۈزلىرىـدە چاقنــاپ       
تۇرغــان بــوالق كــۆزى بىــلهن بىــردەقىقه ئۇچرىــشىش نهتىجىــسىدە قىزىرىــپ   

سۆزىدىن كېیىن سهل یۈرىكى كهتكهن مهمتىلى ئهپهندى، قۇرەیش خېنىمنىڭ 
  .ئارامىغا چۈشكهنلىكىنى ھېس قىلدى

 بــۇ مېنىــڭ ئىــنىم، مهمتىلــى، تۈركىیىــدە ئوقــۇپ یېقىنــدا قایتىــپ   —
  . دېدى نىزامىددىن تونۇشتۇرۇشنىڭ ئاخىرىنى ئۈزۈپ—كهلدى، 

 ئـارا تۇنۇشـقاندىن كېـیىن ھهر ئىككـى          -ساھىپخان بىلهن مېھمانالر ئـۆز    
مېھمانالر شۇ زاماننىڭ . هشكهندەك ئازادە ھېس قىلدىتهرەپ ئۆزلىرىنى یېنىكل

شـــهھهر مودىـــسىدا ھهم مهلـــۇم جهھهتلهردىـــن خهنزۇالرنىـــڭ ئـــادەتلىرىگه      
ئوخــشىتپراق یاســالغان ئــۆیگه یهنه بىــر قېــتىم ئوبــدانراق نهزەر ســـېلىپ       

ــشتى ــاراپ، ئۇنىــڭ     . چىقى ــدۇرماي ق ــشىغا تۇی ــدى سۆھبهتدى ــى ئهپهن مهمتىل
ئومــۇمهن بهگنىـڭ ۋۇجۇدىــدا  . قىــشقىمۇ ئۈلگـۈردى مىجهزىنـى مـۆلچهرلهپ  چى  

ئـۇ  . ئهمهلدارلىق قېنى یوقتهك، ئهمىلىـگه نىـسبهتهن كىبىرسـىز كـۆرىنهتتى          
بىـرى، ھۆكـۈمهتته    : زامانالردا ئىككى خىل یول بىلهن خهنزۇچه ئوقۇپ قاالتتى       

ئـالۋىڭى یـۈز   “ شۆتاڭغا بـاال بېـرىش    ”ئىشلهیدىغانالرنىڭ بالىلىرى، یهنه بىرى     
غا چۈشكهندە بایالر ئۆز بالىلىرىنىڭ ئورنىغا كهمبىغهلنىڭ بالىلىرىنى بېشىالر

مهمتىلـى ئهپهنـدى بهگنـى كېیىنكـى خىلغـا        . سېتىۋېلىپ ئهۋەتىپ بېرەتتى  
بىراق یېڭىشهرلىك بۇ ئادەمنىڭ ئۆتمۈشـى      . مهنسۇپمىكىن دەپ پهرەز قىلدى   

  .كۆپ ئادەملهر ئۈچۈن قاراڭغۇ ئىدى
ــشىپ    ــۆزلىرى ئاخىرلى ــمىیهت س ــۆز    رەس ــدە س ــسهت ھهققى ــلى مهخ ئهس

باشالشــتىن ئــاۋالقى ئاشــۇ بىــر نهچــچه مىنــۇت ئىچىــدە یۇقــارقى كــۈزىتىش ۋە  
خىیالالرنى قىلىپ ئۈلگۈرگهن تهۋپىق ئىختىیارسىز ھالدا ئۇ یاقتىكى ئۆینىڭ 
ئىشكى ئۇدۇلىدىن لىپ قىلىپ ئۆتكهن مهلىكىزادنىڭ كۆزلىرى بىـلهن یهنه           

ئان ئۇنتۇلۇشـقا باشـلىغان ئاللىقانـداق       بىر قېتىم ئۇچرىشىپ قالدى ھهم شۇ     
بىر نهرسه پۈتۈن تېنى بویالپ باش كۆتهردى ۋە یۈرىكى شىددەت بىلهن سېلىپ 

پىــسخولوگىیىدە ســۆزلىنىدىغان ۋاســىتىلىك تهپهككــۈرگه ئوخــشاش  . كهتتــى
تهۋپىقنىڭ یۈرىكىدە كونا بىر جاراھهتنىڭ قهقىچىنى تاتىلىۋەتكهندەك ئۆتـۈپ        
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نىڭ كۆزلىرىدىكى نۇرنىڭ بىردە سهرۋەرگه، بىردە ئهدىبهگه ئۇ مهلىكىزاد. كهتتى
ئوخشاپ كېتىۋاتقـانلىقىنى ھـېس قىلـدى ھهم تهخىرسـىز سـېغىنىش ئـۇنى             
قىستاپ كېلىۋەردى ئۇ قىزنىڭ تونۇشـتهكال ئـۇزاق قارىـشىدىن قاچانـدۇر بىـر           

بـۇ  . چاغدا ئۇزاق بىلله بولۇپ كېـیىن ئایرىلىـپ كهتكهنـدەك تۇیغۇغـا كهلـدى        
قىزمۇ مېھمانغا . داقمۇ؟ یاكى خىیالمۇ؟ ئۇ ئۆزىمۇ گاڭگىراپ كهتتى     راست شۇن 

ــل    ــدەك ئۇدۇلــدىن ئۆتــۈپ قــالغىنى ئۈچــۈن خىجى ئهتهي كــۆرۈنمهكچى بولغان
ئۇنىـڭ مهڭـزىگه   . بولغان بولىشى كېرەك، شـهلپهردەك قىزىرىـپ كهتكهنىـدى        

قىزىللىق تهپـكهن ئاشـۇ مىنۇتنىـڭ ئۆزىـدە مهمتىلـى سـهرۋەرنى كۆرگهنـدەك               
  ...ىبولد

كۆز یۇمۇپ ئۆچقۇچىلىك ئارىلىقتا بولۇپ ئۆتكهن بۇ خىیـالىي كهچمىـش            
ئۇنىڭغا بىر ئۆمۈر ھىكایىسىدەك ئۇزاق بىلىنىپ كهتكهچكه، كىشىلهر ئالدىدا 

ئـۇ  . تازىمۇ سهت ئىش قىلغانـدەك بىلىـنهر ـ بىلىـنمهس سـىلكىنىپ كهتتـى      
ن سـۆھبهتنى  بۇنداق جان قىینىغۇچى خىیالالردىن ئۆزىنى ئازاد قىلىش ئۈچـۈ  

  .باشالشقا ئالدىراپ بهگ تهرەپكه یۈزلهندى
 سىزنى ئىزدەشكه مهجبۇر قىلغان ئازراق ھاجهت بىلهن ئىلتىماسىمىز —

 —بار، بۇ ئىش ئۈچۈن چۈشلۈك ئارامىڭىزنى بۇزغىنىمىز ئۈچۈن ئـۆزرلىكمىز،           
 —دەپ باشلىدى ئۇ مۇالیىم، شۇنداقال كىشىلهرگه تهسىر قىلغـۇچى ئاھاڭـدا،       

خۇراپـات، جاھالهتنىـڭ پاتقىقىغـا پاتقـان        : ركىیىدە ئوقۇدۇم مهخسىدىم  مهن تۈ 
ئهمدى ئاشۇ مۇددىئـایىمىنى ئىـشقا      . مىللىتم ئۈچۈن خىزمهت قىلىش ئىدى    

 ئۇ قورەیش خېنىم راستالپ  چىققان داستىخاندىن —ئاشۇرۇش ۋاقتى كهلدى، 
هگ مۇشـۇ پۇرسـهتته سـىدىقب     . پىیالىنى قولىغا ئېلىپ چایـدىن بىـر ئوتلىـدى        

  :سوئال قویدى
 بۇ سوئالالر سۆھبهتنىڭ مهخسهتكه —  قانداق قىلماقچى بولىۋاتىال؟      —

  .یېقىنلىشىشىنى تېزلهتتى
 مهمتىلى ئهپهندى قىسقا پائۇزا ئارىلىقىـدا     — مهكتهپ ئاچماقچىمهن،    —

بهگنىڭ چىرایىغا سهپ سېلىپ ئۇنىڭ بهستىلىك گهۋدسىگه مۇناسىپ یوغان 
بىـراق بـۇ قىرىـق یاشـالردىن     . ىۋېلىـشقا تىرشـتى   یۈزىدىن كۆز قارىشىنى بىل   
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ھالقىغان بهگ ئۇزۇن یىللىق خىـزمهت جهریانىـدا ئىچكـى كهچۈرمىـشلىرىنى         
شـۇڭا ئـۇ   . بىلىندۈرمهسلىككه ئـادەتلهنگهچكه، ئـۇ مهلـۇم پهرەزگه كېلهلمىـدى         

 —بهگنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش مهخسىتىدە ئورۇنۇپ گهپ باشلىدى، 
ــېمه  ئۈچــۈ  ــانلىقىمنى سورارســىز  بهلكىــم ن ــولنى تالىۋالغ ــۇ ی ــنىڭچه . ن ب مې

ــارتىش  ــۈن ئهڭ زۆرۈر  —ئاقـــ ــز ئۈچـــ ــسىز مىللىتىمىـــ ــڭ بهخىتـــ .  بىزنىـــ
 —یهنه شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇنداق قارارغا كهلـدىمكى،      ! خىزمهتلهرنىڭمۇ ئۇلۇغى 

ــدا،      ــۇڭلىنىش ئاھاڭى ــهیتىپ م ــاۋازىنى پهس ــق ئ ــدى تهۋپى ــۇن —دې  مهن نۇرغ
ھـازىر ئوتتـۇرا   . ش ۋە پهس كۆرۈشـلهرگه ئۇچرىـدىم   ئهللهرنى كهزدىـم كهمـسىتى    

 -ئهسىر قاالقلىقىغا پاتقىنىچه قېلىۋاتقان، قاالقلىق جهھهتته جـانلىق ئاسـارە        
 -ئهتىقه بولـۇپ قېلىۋاتقـان، ئىللهتـكه تولغـان بهخىتـسىز مىللهتنىـڭ بىـرى        

  كۆزىنى یارا باسقان بالىسنى-ئهگهر بىر مېھرىبان ئاتا  یۈز. بىزنىڭ ئۇیغۇركهن 
باشقىالرنىڭ چىرایلىق بالىلىرى بىلهن سېلىشتۇرۇپ ئۆز بالىسنىڭ التاپىتى، 
ساقلىقى ۋە تهقدىرى ھهققىدە ئویالپ یۈرىكى ئېىچىشمىسا ئۇنى قانداقمۇ ئاتا     
دېگىلى بولىدۇ؟ ئهگهر بىر ئوغۇل كېسهل قوچىقىدا ئىڭراپ یاتقان ئانىـسىنى          

ىــسا ئـۇنى قانــداقمۇ  كـۆرۈپ تـۇرۇپ، قولىــدىن كېلىـدىغان خىزمىتىنـى قىلم    
 -ساداقهتمهن ئوغۇل دېگىلى بولـسۇن؟ چىـن ئىنـسان بىـلهن مهخلـۇق باشـقا       

دېمهك، مهن بۇ كېسهلچان ئانىنى داۋاالشـقا ھـېچ بولمىـسا    ... باشقا نهرسه ـ دە   
 —ئۇنىڭ ئازابىنى ئىلگىرىكىدىن یېنىكلهشتۈرۈشكه ئۆزۈمنى بېغىشلىدىم، 

داردىن یاردەم سوراپ كهلگهنلىكىنى تهۋپىق سۆزلىگهنسىرى ئۆزنىڭ بىر ئهمهل   
ئۇنتــۇپ قالغانــدەك، بهلكــى نهچــچه مىــڭ كىــشىلىك یىغىــن زالىــدا نوتــۇق   

ئالدىن تهییارلىۋالغان سـۈنئىي    “ نۇتقى”ئۇنىڭ  . سۆزلهۋاتقاندەك بولۇپ قالدى  
بۇالر شۇ دەمنىڭ ئۆزىدە ئۇنىڭ یۈرەك قېتىـدىن ئېتىلىـپ          . گهپلهر ئهمهسىدى 

ئۇ ھېسیات تولپارىنى یۈگهنلهپ .  مىۋىلىرى ئىدىچىقىۋاتقان چىن قهلبىنىڭ
 مهن بۇ مهخسهتنى سىزگه ئالدىن ئېیتىشىنى    —مهخسهتكه قایتىپ كهلدى،    

ئۈمىـدىم سـىزنىڭ قوللىـشىڭىزغا ئېرىـشىش، ھـېچ بولمىـسا       . تـوغرا تـاپتىم  
چۈنكى پهرەز  . مۇتىئهسىپ كۈچلهر تهرەپته تۇرماسلىقىڭىزنى قولغا كهلتۈرۈش     

ى، بۇنداق قاالق بىر مۇھىتتا مهن قىلماقچى بولغـان ئىـش           قىلىشقا بولىدۇك 
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ھهرقانـــــداق یېڭىلىـــــق . جىـــــددىي قارشـــــىلىققا ئۇچرىمـــــاي قالمایـــــدۇ 
ــاراڭ دەیـــدىغانلىقى رەســـۇلۇلالھنىڭ   تهشهببۇسچىـــسىنى كىـــشىلهرنىڭ سـ

شۇنداقال پهیغهمبهرلهرمۇ ھهقنى یهتكۈزگىنى . ھهدىسلىرىدىمۇ بایان قىلىنغان
ان، خورالنغان، یۇرتلىرىدىن ھهیدەپ چىقىرىلغـان، ھهتتـا        ئۈچۈن ئهزىیهت تارتق  

دېمهك، ھهقنى سۆزلهش ھامان دۈشمهنلىككه ئۇچراش مۇشۇ . ئۆلتۈرىۋېتىلگهن
  .دۇنیانىڭ بىر مهنتىقىسى

 دېدى سىدىقبهگ ئىپادىـسىز چىرایـى بىـلهن ھهم          — یاخشى گهپكهن،  —
لىرىنـى تهرتىـپكه   مېھمانالرنىڭ ئالدىدىكى پىیالىالرغا چاي قۇیغاچ ئۆز پىكىر    

 بهلكىـم بـۇ ئىـشنىڭ ئهمهلىـي پىالنىنـى          —سېلىۋېلىشقا پۇرسهت تېپىـپ،     
  پىشۇرۇپ قویغانال؟

ــار،    — ــالن ب ــدا پى ــسىمۇ ھهر ھال ــشكه بولمى ــشىق دېیى ــدى — پىشى  دې
مهمتىلى ئهپهندى بۇ ئۆیگه كىرگهن چاغدىكىگه قارىغانـدا تېخىمـۇ ئىـشهنچكه      

  .تولغان، دادىلالشقان ھالدا
  یتىشقا بوالمدۇ؟ ماڭا ئې—
 بولمایدىغان نېمىسى بار؟ بهرىبىر كېچىسى قىلىدىغان یوشۇرۇن ئىش —

مهن یالغۇز بولغانلىقىم ئۈچۈن بىردىنال ھهممه كهنتلهردە مهكـتهپ         . ئهمهسقۇ
ــۇئهللىمىن     ــر دارىلم ــېكىن ئهڭ ئهۋەل بى ــتهلمهیمهن، ل تهســىس قىلىــپ كې

بـۇالر  . امـامهن مـۇمكىن   ئېچىپ مۇئهللىملهر قوشۇنىنى بارلىققـا كهلتـۈرۈش ت       
. ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېیىن ھهر بىر كهنىتته مهكتهپ ئېچىـپ كېتهلهیمىـز       

ئهمما بۇ مۇئهللىملهرنى تهربىیلهش بىلهن بىرال ۋاقىتتا كهنىـتلهردە مهكـتهپ            
بولمىسا مـۇئهللىملهر  . قورۇلۇشىنى سېلىشنى ئېلىپ بېرىشقا توغرا كېلىدۇ     

قىلىدىغان مهكـتهپ یـوق ۋاقىـت بىھـۇدە     ئوقۇش پۈتتۈرۈپ چىققاندا خىزمهت   
ۋاقىتنـى  . ئۇالرنىڭ كۈتۈپ تۇرىشىغا توغرا كېلىپ ۋاقىت زایا كېتىـدۇ        . ئۆتىدۇ

زایــا قىلماســلىق ئۈچــۈن مهكــتهپ قورۇلۇشــىنى جهزمهن ئوقــۇش پۈتتۈرۈشــكه   
  .ئۈلگۈرتىش كېرەك

بىر تهرەپـته ئاشـۇالر ئوقـۇش پۈتتـۈرگهن         . بۇ ناھایىتى مۈشكۈل ئىش ئىدى    
ال بېرىپ خىزمهت قىلىدىغان مهكتهپلهرنى بهرپا قىلىـش ھهتتـا بـۇالرنى        ھامان
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 بىرىگه پۇتالشتۇرماي ئورۇنداش تولىمۇ قىـیىن، ھهتتـا بىـر ئـادەم ئۈچـۈن           -بىر
شـۇڭا ســىدىقبهگ بۇالرنىـڭ ئېغىــزدا   . زادىـال مــۇمكىن بولمایـدىغان ئىــشىدى  

ىمۇ ئوخشاپ دېگهندەكال ئاسان بولۇپ كېتىشىگه ئىشهنچ قىاللماي، مهسخىرىگ
  :كېتىدىغان بىر خىل تهلهپپۇزدا 

 دېــدى مېیىقىــدا كۈلــۈپ ھهم  — ھهر ھالــدا یاخــشى خىیــال ئىــكهن،  —
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئاۋازى ۋە چىرایىدا ئىپادىلىنىـپ تۇرغـان یوشـۇرۇن كـۈچ          
ئۇنى مهسخىرىدىن چهكلىگهچكه، دەرھال كۆڭـۈل یاسـاش تهلهپپۇزىـدا قوشـۇپ       

  ق قىلىپ كېتىشكه ئىشهنچ بارمۇ؟ سىلىدە مۇشۇندا—قویدى، 
مېنىڭ ئۆزۈم قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر جهھهتىدىن ئېیقاندا، مهندە ― 

لېكىن بۇ نىیهتنىڭ ئىشقا ئېشىش ئاشماسلىقى  . ئهلۋەتته بۇنداق ئىشهنچ بار   
  .قوللىغۇچىالرغىمۇ باغلىق

   ئىقتىسادىي مهنبه بارمۇ؟—
انه تـوپالش ئـارقىلىق    بـۇنى ئىئـ   .  كۆزدە تۇتىۋاتقىنىمنىڭ بىرسى شـۇ     —

ھـازىرغىچه ئېلىـپ بارغـان پائالىیهتلىرىمنىـڭ        . ھهل قىلماقچى بولىـۋاتىمهن   
  .نهتىجىسىدىن قارىغاندا ئىقتىسادىي تایانچالرنى تېپىش تامامهن مۇمكىن

  دارىلمۇئهللىمىننى قهیهردە ئاچماقچى بولىۋاتىال؟—
  .  سورىۋالدۇق بازاردا ئورۇن بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئوڭرۇقتىكى مهدرىسنى—
  . بازاردا بولسا تهسىرى یاخشىراق بوالتتى—
  . مهنمۇ شۇنداق ئویلىغان، بىراق بولمىدى—
 یــــۇقىرىقى پىالنلىــــرى راســــتىنال ئىــــشقا ئاشــــىدىغان بولــــسا      —

. دارىلمۇئهللىمىن ئوقۇش پۈتتۈرگىچه بازاردا بىـر مهكـتهپ سـېلىش مـۇمكىن           
سۆزلىـشىپ تهلهي سـىناپ   مهن سىلهرگه قومباغلىق ئابدۇراخمانھاجى بىـلهن     

قانداقال بولمىسۇن شه كـۆرگهن ئـادەم، ئۆزىمـۇ    . بېقىشنى مهسلىھهت بېرىمهن 
مهكــتهپ تهییـار بولـۇپ ئوقــۇ  ـ ئوقۇتـۇش یېــرىم یولـدا توختــاپ       . توشـقان بـاي  

  ...قالمىسىال
مهمتىلــى ئهپهنـــدى ئۇنىــڭ ئىـــشهنمهسلىك تهلهپپۇزىــدىكى ئـــاخىرقى    

  :اخمانھاجى ھهققىدىكى ئۇچۇرنى كوچىلىدىسۆزلىرىگه ئېتىۋار قىلماي ئابدۇر
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ــرەر  .  مهســلىھهتلىرىڭىز ئۈچــۈن رەھــمهت — ــشته بې ــداق دېیى ســىز مۇن
نهرســىگه ئاساسلىنىۋاتامــسىز یــاكى شــۇ كىــشى بــاي بولغــاچقىال كۆرۈشــۈش  

  كېرەكمۇ؟
 مهن ئۇ ئادەمنى یېڭىلىققا ئىنتىلىدىغان كۆرىمهن، ھهم ئۆزى تهقۋادار، —

  .چۇق، شۇڭاخهیر ئىشلىرىغا قولى ئو
ــدىڭىزغۇ؟    — ــېمه دېمى ــدە بىــر ن ــدانى ھهققى  — ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ مهی

ــتىن    مهمتىلــى ئهپهنــدى خۇشــخۇي كۈلۈمــسىرەپ تۇرســىمۇ پىــسخىكا جهھهت
ئۇنىڭـدا مۇشـۇنداق تۇغمـا ئىقتىـدار        (بېسىم ئىشلتىش كهیپىیاتىدا سورىدى     

  )بارىدى
 بولـسا  بۇ ھال نىزامدىننى بىر ئاز سهراسىمگه سـېلىپ قویـدى مهمتىلـى          

  .ئىنتایىن خاتىرجهم كۆرىنهتتى
ــىراتىم    — ــى تهسـ ــۇ ھهقتىكـ ــڭ بـ ــمهن؟ مېنىـ ــېمه دەیـ ــلىگه نـ  مهن سـ

مېنى بـایالر سېتىۋېلىـشىپ شـۆتاڭغا بهرگهن،        . سىلىنىڭكى بىلهن ئوخشاش  
كىچىكىمدىن تاتىپال باشقا مىللهتلهر ئارىسىدا ئۆستۈم، مىللىي خورلۇققا ئهڭ 

مىللهتنىـڭ قـاالق ۋە   . الرنىڭ بېرىمهن  كېسىل ئۇچرىغان  -كۆپ ۋە ئهڭ ئۈزۈل   
خۇددى بىر یېرىدە ئهیىۋى بار . مهدەنىیهتسىز بولىشى بىر خىل لهنهت تامغىسى

ئادەملهردە بىر خىل تىل قىسىنچىلىق، جۈرئهتسىزلىك، قورۇنـۇش ھېـسیاتى       
بولغاندەك، قاالق مىللهت ئهزالىرى ھامـان ئـۆزىنى باشـقىالر ئالدىـدا ئـاجىز ۋە          

كىممـۇ ئـۆز مىللىتىنىـڭ خورلـۇق ئىچىـدە          . لىـدىغان گهپ  مهھكۇم ھېس قى  
 سىقبهگ بىردەم سۈكۈتتىن كېیىن خىجىللىق بىلهن —ئۆتۈشنى خالىسۇن؟ 

 كېــیىن ھۆكــۈمهت نــېمه دەپ قارایــدۇ، یۇقۇرىنىــڭ رایىنــى  —كۈلۈمــسىرەپ، 
ئهمما مۇتئهسسىپلهر سېپىگه . بىلمهي تۇرۇپال ئاشكارە ئوتتۇرىغا چىقالمایمهن    

 —ق ئۇالرنىڭ پىتنىلىرىگه قۇالق سالماسلىققا ۋەدە بېرەلهیمهن، قوشۇلماسلى
قاچانكى یوقۇرنىڭ رایىدا یاخشى تهرەپكه سهلال مایىللىق كۆرۈلسه مهن سىلى 

  .تهرەپته ھازىر بولىمهن
  :ھایاجانالنغان ھالدا. تهۋپىق خوشاللىقىدىن سهكرىۋەتكىلى تاس قالدى

پهقهت شـۇال، مهن ئۆزەمنىـڭ    ھازىرچه ماڭا كېرىكىمۇ    !  رەھمهت سىزگه  —
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ــپ بېرىۋاتقـــانلىقىمنى       ــارائىتتا پائـــالىیهت ئېلىـ ــداق ئىجتىمـــائىي شـ قانـ
ئهگهر قارشـى  . خهلق قاالق، دىنىي كۈچلهر تولىمۇ مۇتئهسـسىپ  . چۈشىنىمهن

كۈچلهر ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ ئازراقال مایىللىقىنى قولغا كهلتۈرىۋالـسا ئىككـى       
 ئهمــدى ئــۇالر ســىزنى ئــارامىڭىزدا  .ھهســسه ئهدەپ كېتىــشى تۇرغــان گهپىــدى 

قویماسلىقى مۇمكىن؛ جهزمهن تومـۇرىڭىزنى تۇتـۇپ باقىـدۇ، قوللىـشىڭىزنى       
  .تهلهپ قىلىدۇ، قىسقىسى سىزنى تىنجىتمایدۇ

ــىلىگه ۋەدە بهرگهن     — ــسىال مهن سـ ــاتىرجهم بولـ ــدىن خـ ــۇ تهرەپلىرىـ  بـ
ــۇرمهن،   ــشقا مهجبـــ ــسىدىن چىقىـــ ــىدىقبهگمۇ —ئىكهنـــــمهن ھۆددىـــ  ســـ

بىراق ئۇنىڭدا شـۇنچه زور ئىـشنى بىـرال ئادەمنىـڭ     . هندەك كۈلدى یېنىكلهشك
 خاسـىیهتلىك ئىـشقا قهدەم   —قىلىپ كېتهلىشىگه ئىشهنچ ئاز ئىدى، شـۇڭا،      

.... ھېچ بولمىسا بهش كىشى بولغان بولساڭالر... قویۇپال بىراق یالغۇز ئىكهنال،
  .  دەپ قوشۇپ قویدى تۇتۇقراق ئاۋازدا—

ــدى ئاكىـــس  ــۇردى مهمتىلـــى ئهپهنـ ــدىن تـ . ىغا ئىـــشارەت قىلىـــپ ئورنىـ
  .تىپ خوشالشتىیسدىقبهگنىڭ تهكهللۇپلىرىغا جاۋابهن ئۆزىر ئې

ئۇالر ھویلىغا چىققانـدا ئۇزىتىـپ چىققـان سـىدىقبهگكه شـۇ یهردە تـۇرۇپ          
قېلىشنى ئېیتماق ئۈچۈن ئارقسىغا بۇرالغان مهمتىلى ھویال تهرەپكه قارىغان          

اپ، دېمهكچـى بولغـان گېپىنـى دەرمهھهل        دەرىزىدە كـۆرۈنگهن كۆلهڭگـۈگه قـار      
  :بىراق قۇشۇمىسىنى تۈرۈپ. دېیهلمهي بىر سېكىنۇتچه ھایال بولدى

 بولدى ئۇزاتماڭ مۇشۇ یهردە قالسىڭىزمۇ بولىدۇ، بىز تېخى سىزنى كۆپ —
 دېـــدى ۋە یهنه بىـــر قېـــتىم دەرىـــزىگه كـــۆزى چۈشـــتى، —ئـــاۋارە قىلىمىـــز، 

یـۈگرەپ كېتىـپ دەرھـال ئاكىـسىغا        تومۇرلىرىغا بىر خىل ئىسـسىق ئـېقىم        
  .یاندىشىپ دەرۋازىدىن چىقىپ كهتتى

 دېـدى نىزامىـددىن   — خۇداغا شۈكرى، ئوڭۇشلۇق بېرىۋاتامدۇ، نـېمه؟   —
 ئىشنىڭ باشلىنىشى   —خوشال ھالدا، ئىككهیلهن بازار كوچىسىغا چىققاندا،       

  .خېلى جایىدىغۇ
 —ىـدۇ ـ دە،    بۇ ئىشنىڭ ساۋابلىق ئىش ئىكهنلىكىنى خۇدا ئۆزى بىل—

  :دېدى ئىنىسى چاقچاققا ئایالندۇرۇپ
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   خوش ئهمدى قایاققا؟—
 بایا بهگ سایه قىلغان ئابدىراخمانھاجى بىلهن كۆرىشهیمىكىن، سىز ئۇ —

  كىشىنى تۇنۇمسىز؟
ئــۇ ئــاتمىش یاشــالر .  ســائىتىمىز یــوق- ســىرتىدىن تونــۇیمهن، ســاالم—

 كېلىــشته ئالتایــدىن شــىمالدا كــۆپ تۇرغــان بــۇ یهرگه. چاممىــسىدىكى ئــادەم
بىرسى قازاق گۈلجامال دېـگهن ئایـال؛ یهنه بىـرى    . ئىككى خوتۇنى بار . كهلگهن

ھهر ئىككى خوتۇنى ھاجىمغا قارىغانـدا بىـر ھهسـسه          . ئۇیغۇر، ئىسمى بۈۋىسارە  
  .یاش مېنىڭ بىلىدىغىنىم شۇال

 ئۇنداق بولسا سىز ئۆیگه قایتىپ كېتىۋېرىڭ تۇنۇشمایدىغان خهقنىڭ —
ئهته ئهتتىگهندە یهنه سىزنى . گه گېزىرىپ كىرىش ئازابىنى مهنال تارتايئۆیلىرى

  .باشالپ ماڭىمهن
 دېدى نىزامىددىن — ھېچقىسى یوق، بىلله كىرىپ بىلله قایتایلى،      —

  .ئىنىسىگه ئىچ ئاغرىتقان ھالدا
 یاق، ئاكا، مهن بهك كهچ قایتىشىم مۇمكىن بىـر بىكـار ئـوننى بىكـار             —

ه قارىشىپ بېرەلمىگىنىم یهتمىگهندەك سىزنىمۇ ئىش قىپتۇ دېگهندەك سىزگ
ــاچ قالمىــسۇن كېتىــڭ    ــۇالقلىرىڭىز ئ ــسام بولمــاس ئ ــاۋارە قىل . قىلــدۇرماي ئ

  .كهتمىسىڭىز خاتىرجهم بواللمایمهن
نىزامىددىن ئۇنىڭ سۆزلىرىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز  قېلىپ كېتىشكه 

  .ماقۇل بولدى
  .پ ئۆزى قۇمباغ تهرەپكه بۇرالدىمهمتىلى ئهپهندى ئاكىسىنى ماڭدۇرېۋىتى

  
3  

  
  :نىزامىددىن خۇپتهن نامىزىدىن كىرىپال یهنه سورىدى

   مهمتىلى قایتىپ كهلمىدىمۇ؟—
  . دېدى زورىخان ئهندىشه ئارىالش— كهلمىدى، نهلهردە یۈرىدىغاندۇ دەڭا،—
 ھېلىغىچه كېلىپ قاالر، ئورۇن سېلىپ قویۇپ ئۆزەڭ ئىـشىڭ بىـلهن      —
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  .  دېدى نىزامىددىن ئایالىغا— بىردەم ئولتۇرىمهن،بول، ئۇخالۋە مهن
ــددىن چىراقپــاینى شــىرە چاقنىــڭ تــۈۋىگه یــېقىن ئهپكېلىــپ        نىزامى
یېقىندىن بېرى مهمتىلـى ئهپهنـدى قهشـقهردىن ئالغـاچ كهلـگهن كىتـابالرنى          
ئوقۇغاچ ئىنىسىنى كۈتۈپ ئولتۇردى ئۇ ئهنسىرىمهي تۇرالمایتى، یىلالر ئهنسىز، 

ىــڭ لــۈكچهكلىرى شــۈك تۇرغــان ئــادەمنىمۇ یولــسىز ئۇرىــدىغان بولۇپمــۇ بازارن
ئـاالھهزەل بىـرەر سـائهتتهك ۋاقىـت ئۆتكهنـدە      ...  غهلىته بېشهم خۇیلـۇق ئىـدى   

بایاتىن بېرى ئىنىسىنىڭ ئاز ئۇخالپ . ئاخىر مهمتىلى ئهپهندى كېرىپ كهلدى
كۆپ پائالىیهت قىلىـپ ئـۆزىنى ئالـدۇرۇپ قویىـشىدىن ئهنـسىرەپ ئولتۇرغـان              

ىزامىددىن ئىنىسىنىڭ ھارغىن قىیاپىتىگه ئوبدانراق زەڭ سېلىپ قارىۋىدى، ن
مهمتىلىنىـــڭ كۈلـــۈپ تۇرغـــان لـــېكىن ئىلگىـــرىكىگه قارىغانـــدا بىـــر ئـــاز  

  .قىزىللىقىنى یوقاتقان چىرایى بىلهن ئۇچراشتى
   نهلهردە بولدۇڭ؟ بهك كهچ قالدىڭغۇ؟—
م دارىلمـۇئهللىمىنگه   ئـۇ ئـادە   ....  ئابدۇراخمانھاجىنىڭ ھوزورىدا بولدۇم   —

ئىقتىسادىي یاردەم بېرىشكه رازى بولـدى ھهم ئـۆزى پـۇل چىقرىـپ بازارغـا بىـر             
 مهكتهپ ئاچساق ئۇ یهردە 24 كهنىتته 24ئهمدى . مهكتهپ سېلىشقا ۋەدە بهردى
شـارائىتى  . مهكتهپته تهربىیىلهیمىز ① رۈشتىیې-ئوقۇش پۈتتۈرگهنلهرنى بازاردا

ئۇالر ئوقۇپ قایتىپ كهلگهندىن كېیىن . چىقىرىمىزیار بېرىدىغانالرنى چهتكه 
ئىشقىلىپ، ئاكا، بىزگه قىلىـدىغان ئىـش      . تېخىمۇ چوڭراق مهكتهپ قۇرىمىز   

 قېنىغـا پاتمىغـان ھالـدا گویـا چـوڭ بىـر           - دېدى تهۋپىـق قىـن     —ئاز ئهمهس،   
ئهمما ھـارغىنىلىقى  . خۇشاللىق ئۆزىنى كۈتۈپ تۇرغان بالىدەك خۇشال بولۇپ     

  .اتتىبىلىنىپ تۇر
   ئابدۇراخمانھاجىنىڭ ئۆیىدىال شۇنچه ئۇزاق ئولتۇردىڭمۇ؟—
ــاجىم،     — ــردىم قۇتلۇقھـ ــۆیىگه كىـ ــڭ ئـ ــر نهچچهیلهننىـ ــاق، یهنه بىـ  یـ

ئابــدىكىرىماخۇن خهلپىــتىم، مۇپتــاخۇنۇم، مىــرەخمهت غۇجامالرنىــڭ ئۆیىــدە  

                                            
ئهسـلى ئهرەپچىـدىن،   (تهڭ مهكـتهپ  گه  تولۇقـسىز ئوتتـۇرا مهكـتهپ دەرىجىـسى    —رۈشـتىیې      ①

  . ئا—شهكلىدە قوللىنىلغان، “ رۇشتى”، ئۇیغۇرچىدا)rüştiye —تۈركچه 
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ــدۇق  ــۆھبهتته بول ــاجىمنىڭكىگه ھهم كىــرەي    . س ــازاخۇنۇم ھابۇلھ ــلىدە ق ئهس
كىرگهننىڭ پایدىسى یوق، ئۇ ئادەمدىن . بدۇراخمانھاجىم ئۇنىمىدىدىۋىدىم، ئا

قارىغاندا رەقىبىمىزمۇ ئـانچه بـوش ئـادەملهردىن        . باشقا نهرسىنى كۈتۈڭ دەیدۇ   
ئىـشقىلىپ،  . ئهمما مهن ئۇنىمۇ قایىل قىلىشقا ئۇرىنىمهن. ئهمهس ئوخشایدۇ 

ــ     ــاجىتى قالمى ــشنىڭ ھ ــتىن غهم قىلى ــسادىي جهھهت ــزگه ئىقتى ــا، بى دى، ئاك
بۇندىن كېیىنكى . مهكتهپمۇ تهییار، ئهمدى دارىلمۇئهللىمننى ئاچساقال بولىدۇ

  . كهنتته مهكتهپ بىنا قىلىش ئۈچۈن بولىدۇ24یولىمىز 
 بـۇیهرگه  - ھهر ھالدا ئالـدىڭ ئوچـۇق ئوخـشایدۇ، ئۇكـام، ئهته یهنه ئـۇیهر        —

  .بارىمهن دەۋاتىسهن ئهمدى ئارام ئال
تۈركى یىلالر «ن كهیپىم ئىنتایىن یاخشى  سىز ئۇخالۋېرىڭ ئاكا، بۈگۈ—
ــۋانى ــتىم       » دى ــېلهر قې ــهۋقىگه ك ــالي، ش ــمه قى ــچه بهت تهرجى ــر نهچ ــن بى دى

ــېلىمهن دەپ ۋەدە بېرىــپ       ــسمىنى ئالغــاچ ك ــرىش ســۆز قى ــشىمدە كى كىرى
  .قویۇپتىكهنمهن

 ئۇكام، یازنىڭ قىسقا تۈنىدە قانچىلىك ئۇخالیسهن؟ ئىش سېلىككهندە —
  .ىدىغۇكۈندۈزى قىلساڭمۇ بول

قىـزغىن، جىـددى یاشىـساڭ جىـددى ئۆتىـدۇ؛       .  ھایات دېگهن شـۇ ئاكـا      —
ئىـشقىلىپ یاشـىغۇچىنىڭ   .  بىكـار، ئوینـاپ یاشىـساڭ ئۇنـداق ئۆتىـدۇ         -بوش

. جىـددىیلىك بىـلهن تولغـان   . مېنىڭ ھایـاتىم مانـا شـۇ     . ئىختىیارىغا باغلىق 
  .ئىشلهیمهنئۆزەمنىڭ تاللىغىنى شۇ تۇرسا نېمه ئامال؟ بۈگۈن چوقۇم بىر ئاز 

  .بوپتۇ، ئهمىسه مهن ساڭا كۈچۈرۈشۈپ بېرەي― 
  .نىزامىددىن ئۇنىڭ جاپاسىغا شېرىك بولماقچى بولدى― 
ــدۇر  ―  ــى بهك بالـ ــۈن تېخـ ــراق، بۈگـ ــا، بىـ ــمهت ئاكـ ــمه . رەھـ مهن تهرجىـ

مۇنـداق  . قىلغانلىرىمنى قایتا سېلىـشتۇرشۇم، تۈزىتىـپ چىقىـشىم كېـرەك        
ــدا جهزمهن ســىزنى  قىالیلــى، مهن كىــرىش ســۆز قىــسمىنى پۈ  تتــۈرۈپ بولغان

ــمه      ــۈكىنى تهرجى ــر بۆل ــیىن مهن یېڭــى بى ــزمهتكه ســاالي، ئۇنىڭــدىن كې خى
قىلغۇچه سىز كۆچۈرۈپ ماڭسىڭىز، شۇنداق قىلىپ سىزنىڭ ئىشىڭىزنىڭمۇ 

  .ئایىقى ئۈزۈلۈپ قالمایدۇ
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ــېكىن یهنه      ــسىمۇ، ل ــان بول ــارازى بولغ ــسىدىن ســهل ن ــددىن ئىنى نىزامى
بىــراق ئۇنىڭمــۇ . ئــۆزى ئۇخالۋېرىــشكه مهجبــۇر بولــدى تالىــشىپ ئولتۇرمــاي، 

 دەم ئولتـۇرۇپ    -ئـۇ ئىنىـسىنىڭ چېكىـسىنى تۇتـۇپ دەممـۇ         . ئۇیقۇسى قاچتى 
 تېز یېزىپ كېتىشىگه ۋە یهنه بىـر كهمـدە ئورنىـدىن            -كېتىشلىرىگه یهنه تېز  

  . جىت یاتتى-تۇرۇپ كېرىلىشىگه قاراپ جىم
لىنىـــدىغان بولـــسىمۇ ئۇخلىمـــاي یاتقـــان ئـــادەمگه تـــۈن بهك ئـــۇزاق بى

نىزامىددىنغا ۋاقىت بهك تېـز كېتىۋاتقانـدەك ھـېلىال تـاڭ ئېتىـپ كېتىـپ،              
تىنىمسىز ئىنىسى ئۇخلىیالماي قالىدىغاندەك تویۇلـۇپ، ۋاقىتنىـڭ توختـاپ          

  .قېلىشىنى ئۈمىد قىالتتى، تاالدىكى شهپىلهرگه قۇالق ساالتتى
ان ئاۋازى ئاڭالنغاندا نىھایهت، یىراق بىر جایدا توخۇنىڭ سوزۇپ چىللىغ... 

مهمتىلــى ئۇنىــڭ . نىزامىــددىن ئــۆزىچه پۇچۇلۇنــۇپ ئازاپلىنىــپ كېتىۋاتــاتتى
مېھرىبان كۆڭلىنى چۈشهنگهندەك قهلهمنى قویۇپ، ئۇخالشقا یاتتى، شۇنداقال   

ئۇ ئىنىسىنىڭ چاپسانراق ئـۇخالپ قېلىـشى   . نىزامىددىن یېنىك بىر تىندى   
  .ىدىئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئویغاقلىقىنى چاندۇرم
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  ئون ئۈچىنچى باب

1  
  

ەۋپىق كهنتلهر ئارىالپ، بایالر، ئۇقۇمۇشلۇقالر، یۇرت ئاقساقاللىرى 
بىلهن ئۇچرىشىپ ئاتىالر ھهیئىتى تهشكىللهشنىڭ تهییـارلىقى      

نــى پۈتتــۈردى ) جامــائهت پىكــرى تــوپالش، ئىــدىیۋى تهییــارلىق (
ئۇ .  بهتلهشتىھهمدە كهنتلهردىكى مهكتهپ قۇرۇلۇشىنى باشالش ھهققىدە سۆھ

بۆگهندىن نۇرۇلال خهلپىتىم؛ تۆكۈلدىن ئىسلىماخۇن خهلپىـتىم؛ ئـۇڭرۇقتىن    
 ئۇكــا بــایالردىن باشــقا مــۇھهممهد ئىبراھىمھــاجىم، زاكىــر ھــاجىم،       -ئاكــا

سهلهیھاجىم؛ تېجهندىن ئهمهتھـاجىم، قۇنـاجىم؛ سـۇنتاغدىن ئهمهتقۇلھـاجىم،         
 بۇ كىشى ئۇالرغا —ن ئهزىزى قۇربا(یۈسۈپھاجى؛ ۋاقۋاغدىن ئاخۇن، قۇۋان شهیخ    

ــارلىقالر بىــلهن بىــر )تۇققــان كېلهتتــى  بىــرلهپ كۆرۈشــۈپ -، ھهســهنچوڭ قات
  .تونۇشۇپ سۆھبهتلىشىپ چىقتى

بۇ سهپىرىدە . بىر ھهپته ئۆتكهندىن كېیىنكى بىر كۈنى ئۇ شورۇققا كهلدى
تاھىر خهلپهت نىزامىددىننىڭ دوستى ھهم . نىزامىددىن ئۇنىڭغا ھهمراھ ئىدى

ۋپىققىمۇ تونۇش بولغاچقـا ئالـدى بىـلهن ئۇنىـڭ ئـۆیىگه كىرىـشىنى تـوغرا             ته
  .تېپىشتى

ئۇالر ئانچه چوڭ بولمىغان بىر مهسچىدنىڭ ئالدىدىن ئۆتـۈپ خهلپهتنىـڭ      
دەرۋازىـــسى كۆرۈنـــۇپ تۇرىـــدىغان تـــارچۇق بىـــلهن مهســـچىتنىڭ شـــىمالىي  

هینــى خانىقانىــڭ یېنــى ۋە ك. قــانىڭمۇ ئالدىــدىن ئۆتۈشــتىىانخبېقىنىـدىكى  
بولـسا چـوڭ بىـر بــاغ بولـۇپ، ئۇنىـڭ بـۇ بېغــى مىـۋە تۈرلىرىنىـڭ كــۆپلىكى،         

مىۋىلىــك  .  یېقىنغــا مهشــھۇرىدى  -مىۋىــسىنىڭ مــوللىقى بىــلهن یىــراق   
  .دەرەخلهرنىڭ شاخلىرى تامدىن ئارتىلىپ تارچۇق تهرەپكه ساڭگىالپ تۇراتتى

ــتىدىكى       ــاش ئۈس ــڭ ب ــۈك ئالمىالرنى ــى ۋە كۈزل ــدى بىھ ــى ئهپهن مهمتىل
لىرىغا زوق بىلهن قاراپ كۆڭلىدە جوجایىن باغۋەنچىلىـك تهجىربىـسىگه          شاخ

بـۇ تهرەپـكه ئىگىلىـپ     . باي، تىـنىم تاپمـاس كىـشى ئوخـشایدۇ دەپ ئویلىـدى           

ـت
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تۇرغـان شــاخالر تـارچۇقنى قــاپالپ تۇرغاچقـا ســالقىن ھـاۋالىق بــۇ جـاي ئــۇزۇن      
  .یولدىن كهلگهن یولۇچىالرغا خېلى ئارام بېرەتتى

بۇ دەرۋازىدىن كىرگهندە بىر كىچىك سهینا، ئۇنىڭ ئـوڭ   . دەرۋازا ئوچۇقىدى 
نىزامىددىن ئىنىسىنى غهرپ تهرەپتىكى . ۋە سول تهرىپىدە ئىككى دەرۋازا بارىدى

ئۇالر ھویلىغا كىرىشىگال تال بارىڭى بىلهن قاراڭغۇالشقان       . ھویلىغا باشلىدى 
چىلــگه پىــشایۋان سۇپىــسىدا زىلچىــالر ئۈســتىدە بهدەشــقان قــۇرۇپ ئولتــۇرۇپ  

  .پىچىپ یهۋاتقان تاھىر خهلپهت ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى
 دېــدى تهۋپىــق ئاكىــسىدىن بــۇرۇنراق گویــا —!  ئهســساالمۇ ئهلهیكــۇم—

ساھىپخاننىڭ كونا قهدىناسى ئاكىسى ئهمهس ئۆزىـدەك بىـر خىـل ئىـشهنچكه       
ــدىراپ ســۇپىدىن چۈشۈشــكه      ــاھىر خهلپهتنىــڭ ئال ــاۋازدا، ت تولغــان دوســتانه ئ

  .نى كۆرۈپباشلىشىغىنى
ئىڭىكـى ئۇچلـۇقراق ۋە سـاقىلى ئىڭىكىــگه یارىـشا تېخىمـۇ ئۇچلىنىــپ      
تۇرغان، ۋىجىكرەك كهلگهن خهلپهت پىشایۋان سۇپىـسىدىن چۈشـۈپ ئۇالرنىـڭ     

  :ئالدىغا قاراپ ماڭغاچ
ــاتھۇ،    — ــساالمۇئهلهیكۇم رەھمۇتــۇلالھى ۋەبهرك ــۇم ئهس  دېــدى — ۋەئهلك

ــۆرگه تهكلىــپ    ــۇالرنى ت ــلهن ۋە ئ ــق بى ــدى، قىزغىنلى ــال  — قىل ــۇ یهردى  مۇش
یــۇقىرى ئۆتــۈڭالر قانــداق شــامال ئۇچــۇرۇپ كهلــدى، . ئولتــۇرایلى، ســالقىنراق

 دېـدى ئـۇ بهكمـۇ خۇشـال ئىكهنلىكىنـى         —سىلهرنى؟ خۇدا یهتكۈزدىمۇ نېمه،     
  .ئىپادە قىلىپ

تــاھىر خهلــپهت بىــر قاراشــتىال ئىنتــایىن ئوچــۇق، چىقىــشقاق، مــۇالیىم  
ئۇ بىردەم مهمتىلى ئهپهندىنىڭ . ىلىپ تۇراتتىكىشى ئىكهنلىكىنى نامایهن ق

ــدىن كېیىنكــى ئىــشلىرىنى، زېرىكىــپ قالغــان    ــانلىقىنى -كهلگهن  قالمىغ
سورىسا، بىردەم نىزامىددىندىن ئاخىرقى قېتىم كۆرۈشكهنلىرىدىن كېیىنكى 

  . كهچمىشلىرىنى سوراپ ۋە ئۆزىمۇ ھىكایه قىلىپ كهتتى-كۆرگهن
ــدىن ك — ــاال   مهمتىلــى قایتىــپ كهلگهن ــۇنى تاشــالپ ت ــیىن ب ــۈزگه -ې  ت

ــدە شــاگىتالرغا ئىــش كۆرســىتىپ بهرمىــسهم   . چىقالمىــدىم یهنه كېلىــپ ئۆی
  . دېدى نىزامىددىن ئۆز كهچمىشلىرىنى سۆزلهپ—بولمایدىكهن، 
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 ئىنىمىزنى نېمىشكه تاشـالپ چىقـاتتىڭىز؟ باشـالپ كېلىۋەرسـىڭىز        —
  . دېدى تاھىر خهلپهت—بوالتتىغۇ، 

ئـۇالر ئابلىمىـت قـارى    . ىككى یىگىت كىرىپ كهلـدى    شۇ چاغدا تاالدىن ئ   
  .ھهم سابىت ئىككىسىدى

دېــدى تــاھىر  — بــۇالرنى تونۇیــسىز، ئىــنىم بىــلهن دوســتى ســابىت،  —
  . دەپ قوشۇپ قویدى— یوشۇرۇن شائىر، —خهلپهت ۋە ئاۋازىنى پهسلىتىپ، 

 دېـدى بىـر كـۆرگهن ئـادەمنى نهچـچه یىـل ئۆتـسىمۇ        — تونۇشقۇ بىـز،   —
  بـۇ بىزنىـڭ   —ىغان تهۋپىق سابىتنىڭ قـولىنى قـاتتىق سـىقىپ،       تونىۋالىد

  ئۈچىنچى قېتىم كۆرۈشۈشىمىزغۇ یېڭىلىشمىغان بولسام؟
 ئېسىم قۇرىسۇن، سىلهر تونۇشالردىن بولۇپ بولغانكهنسىلهرغۇ؟ بىـرە     —

 دېــدى تــاھىر خهلــپهت —دەپ قــاپتىمهن، ... ئىككــى قېــتىم چــاال كــۆرگهننى
  .ىنىپتهۋپىقىنىڭ خاتىرسىگه زوقل

سابىت بىرىنچى قېتىم كۆرۈشكهندىال كۆڭلىدە ھۆرمهت پهیدا بولغان بـۇ           
ــى       ــاق ئىكهنلىكىن ــۇ تارتىنچ ــڭ تولىم ــقاندا ئۆزىنى ــلهن ساالمالش ــشى بى كى

مهمتىلى ئهپهندى بولسا ئۇنىڭ نوچى ئهركهكلهرگه خاس بهستىگه ۋە . بىلدۈردى
م ئاالھىدە دىققهت بۇنىڭغا مۇناسىپ بولمىغان نازۇك تهبىئتىگه یهنه بىر قېتى

  .قىلدى
سـابىت  . تاھىر خهلپهت ئابلىمىت قـارىنى داسـتىخان راسالشـقا بۇیرىـدى           

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئـــۇنى . مېھمانالرنىـــڭ قاتارىـــدا قورۇنۇپقىنـــا ئولتـــۇردى
قورۇنۇشتىن ئازاد قىلىـش ئۈچـۈن بىـر نهچـچه ئېغىـز چاقچـاق قىلىۋىـدى، ئـۇ           

ە ئوقۇغان، ئهجنهبىـي سـىیاقلىق      ئۇ چهتئهلد . قۇالقلىرىغىچه قىزىرىپ كهتتى  
گهرچه مهمتىلــى ئهپهنــدى ئاكىــسىنىڭ زورى بىــلهن بهك كــۆزگه پاتماســلىق (

ــى       ــر نېمىلهرن ــا یهكتهكــتهك بى ــون ی ــاس ت ــا م ئۈچــۈن ئۈســتىگه شــۇ مۇھىتق
،  ) كېیىۋالسىمۇ، كىشىلهرنىڭ كۆزىگه ھامان ئۇنىڭ تۇرقى ئهجنهبىي تۇیۇالتتى

 قىزىللىق چىقىپ تۇرغـان، كىچىـك        بىلىنمهس -ئىككى مهڭزىدىن بىلىنهر  
بــۇرۇتى ئــۆزىگه ھهم التــاپهت، ھهم ســاالپهت بېغىــشلىغان كىــشىگه قىزىقىــپ  

ئـۇ بـۇ ئهپهنـدىنىڭ دەسـلهپكى چاقچـاقلىرى بىلهنـال ئۆزىـدە ئۇنىڭغـا              . قارایتى
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. نىسبهتهن یېقىنلىق، بهلكى بالىلىق مېھرى ئویغاتقانلىقىنى ھېس قىلدى 
  :ھبهتلهرنىڭ داۋامىغا قارىتىپ تاھىر خهلپهتكهمهمتىلى ئهپهندى ئاۋالقى سۆ

 ئاكام مېنى یا باشالپ چىقمایدۇ، یا تاشالپ چىقمایدۇ، شۇنىڭ بىـلهن             —
ئارقىــدىن  .  دېــدى كۈلــۈپ  —ئــۆزەمال ئــۇنى ئالــدىمغا ســېلىپ چىقــتىم،     

  . سىزنى بىر ئىش بىلهن ئىزدەپ كهلدۇق—جىددىلىك بىلهن قوشۇپ قویدى، 
ەپ كهلگىـنىڭالر ئۈچـۈن قولـۇم      دئىتىـپ ئىـز    یاخشى ئهمهسمۇ، ئـادەم      —

  .كۆكسۈمدە
 ئالدىراپ خۇشال بولۇپ كهتمهڭ، بۇ سىزگه پایـدا كهلتۈرىـدىغان ئىـش            —

  .ئهمهس، ماقۇل دېدىڭىزمۇ، بولدى، زىیان تارتقىنىڭىز شۇ
 — یاخشى ئادەملهر ئۈچۈن نـېمه كهتـسىمۇ زىیـان دېگىلـى بولمایـدۇ،         —

 — دوسـتانه جـاۋاب قـایتۇرۇپ، ئانـدىن،     تاھىر خهلپهت تهۋپىقنىـڭ چاقچىقىغـا    
  . دەپ ئىشارەت قىلدى—ئابلىمىت، سهن ئۆیدىكىلهرگه یۈگرە، 

ئۇ نېمه قىلماقچى بولىۋاتقانلىقىنى بىلگهن نىزامىددىن ئالدىراپ ئـۇنى         
  .توستى
 ئاۋارە بولۇپ یۈرمىسۇن، بىزنىڭ یهنه كـۆپ ئىـشلىرىمىز بـار، یهنه بىـر             —

  .كهچ قالمایلى. دىغان ئىش بارنهچچهیلهننىڭ ئۆیلىرىگه كىرى
   یهنه كىمنىڭ ئۆیىگه كىرمهكچىدىڭالر؟—
  . مولال قادىرنى ئىزدەیتتۇق—
یهنه ئىزدەیدىغان ئادىمىڭالر بولـسا ھهممىنـى دەڭـالر، مۇشـۇ           ....  ھا ھا  —

ــى   ــپ كېرەیلـ ــۆیگىال قىچقىرىـ ــېقىن    . ئـ ــڭ یـ ــلهن بىزنىـ ــادىر بىـ ــولال قـ مـ
 كۆرۈشسهڭالرمۇ ئوخشاش، سابىت، تۇققانلىقىمىزنى بىلهمتىڭىز؟ مۇشۇ یهردە

  . دېدى خهلپهت كۈلۈپ تۇرۇپ—یۈگۈ، مولال قادىركاڭنى باشالپ كىر، 
سابىت چىقىپ كهتكهندىن كېیىن، تاھىر خهلپهت مهمتىلـى ئهپهنـدىگه          

  :بۇرۇلۇپ
 — خوش، قېنى ماڭا چۈشكهن خىـزمهت نـېمىكىن، ئاڭلىغـاچ تـۇراي،           —

  .دېدى ئۇچلۇق ساقىلىنى تىترىتىپ كۈلۈپ
مهمتىلى ئهپهنـدىمۇ سـاھىپخاننى چۈشـىنىپ بولغاچقـا نهچـچه یىللىـق             
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  :ئۈلپىتىدەك ھېچبىر قورۇنۇپ تۇرمایال
 دېـسهك دەیلـى، قېنـى سـىزنىڭ قىـزغىن مېھماندوسـتلىقىڭىزنىڭ       —

داۋامى قانداق بولىدىكىن، بىزنى مېھمان قىلىپ یۈرگىنىڭىز ئۈچۈن ئۆكۈنۈپ 
ن باشـلىۋېدى، بـۇ ھـال مىـجهزى         ئۇ گهپنـى چاقچـاق بىـله       —قاالمسىز تېخى،   

ئۇمـۇ ئـۆزىنى بـۇ مېھمـان بىـلهن كونـا            . ئوچۇق سـاھىپخانغا یېقىـپ چۈشـتى      
  .تۇنۇشالردەك ھېسیاتقا كېلىپ قالغانىدى

ــۈلپهتچىلىكتىن   — ــدۇرۇپ، ئـ ــایمان قىلـ ــى پۇشـ ــسىز، مېنـ  دەپ باقمامـ
  .كهچتۈرۋەتكىدەك قانداق گهپكىن، ئاڭالپ باقاي

 دېدى تهۋپىق چاقچاق قىلىۋاتقان —  گهپنىڭ پوسكاللىسىنى دېسهم،—
 مهن —چاغدىكى خۇشخۇي كۈلكىسىنى جىددى كۈلۈمسىرەشكه ئۆزگهرتىپ،       

شـهیخ سـهئىدىنىڭ    . چهتئهلدىن مهكتهپ ئېچىش نىیىتى بىلهن كهلگهنىدىم     
ئىككى كىشى ھهسرەت بىـلهن ئۆلـۈپ   ”مۇنۇ سۆزى ئېسىڭىزدە بولسا كېرەك،   

؛ یهنه بىرى بىلىمى تۇرۇپ، ھېچ ئىـش  كېتىدۇ، بىرى بار تۇرۇپ یهپ ئىچمىگهن 
شــۇڭا ھهســرەتته . بــۇ گهپ ھهر ئىككىمىــزگه بــاب كېلىــدىكهن .  “قىلمىغــان

بـۇ  .  مانـا شـۇنىڭغا مهبـلهغ كېـرەك    . كهتمهسلىك ئۈچۈن ئىش قىلمـاقچىمهن   
گهپنــى تهپــسىلىیرەك سۆزلىــسهم ، ئالــدى بىــلهن دارىلمــۇئهللىمىن ئېچىــپ  

ــ. مــۇئهللىم تهربىــیىلهیمهن  كهنــتكه تهقــسىم 24ۇ مــۇئهللىملهرنى ئانــدىن ب
. ھازىر دارىلمۇئهللىمىننىـڭ ئىـشى ئاساسـهن تهییـار بولـۇپ قالـدى         . قىلىمهن

ــسىمۇ ھهل  ــتهپ ۋە مالىیى ــدى . مهك ــپ،   24ئهم ــا قىلى ــتهپ بىن ــتكه مهك  كهن
ــدىغان گهپ  ــىگه ئۈلگۈرتىــ ــۇش پۈتتۈرۈشــ ــىزنى . مۇئهللىملهرنىــــڭ ئوقــ ســ

هن، مـاقۇل كهلـسىڭىز باشـقا بـایالر     دارىلمۇئهللىمىنگه مهبلهغ بېرىڭ دېمهیم  
بىلهن بىرلىشىپ شورۇققا بىر مهكتهپ سېلىپ بهرسـىڭىز بۇنىـڭ پایدىـسى،         
. ساۋابلىق تهرىپى ھهققىدە سـىزگه تـوال سۆزلهشـنىڭ ھـاجىتى یـوق، ئهلـۋەتته        

ــشى      ــپهرۋەر كى ــان، یېڭىلىق ــم تهھــسىل قىلغ ــئهللهردە ئىلى ســىزنىڭمۇ چهت
، بـۇ ئىـشنىڭ ئهھمىیىتىنـى ئـۆزىڭىز        ئىكهنلىكىڭىزنى ئاكامـدىن ئاڭلىغـان    

  .ئهمدى بىزگه بىر ئېغىز جاۋابىڭىز كېرەك. چۈشىنىسىز
 شـــــۇ ئىـــــشمىدى؟ شـــــۇنىڭغا مېنـــــى پۇشـــــایمان قىلىـــــدۇ، دەپ —
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ئویلىغانمىــدىڭىز؟ ســىز بــۇ گهپنــى ئېچىــشتىن بــۇرۇن باغلىــشىپ قویــساق  
پ  تاھىر خهلپهت شۇنداق دە—بوپتىكهن، گهپ یوق ئۇتتۇرۇپ قویىدىكهنسىز،     

 ئىنىم، بۇ ئىش دەل مېنىڭ  —ئاندىن جىددىیلىك بىلهن،    . خۇشخۇي كۈلدى 
مهنمۇ شۇنداق بىـر ئىـشالرغا ئۇرۇنـۇپ كـۆرگهن،       . كۆڭلۈمدىكى ئىش ئهمهسمۇ  

بىـراق  . ئهنه ئاۋۇ مهسچىدنىڭ یېنىـدىكى خانىقـادا بـالىالرنى ئوقۇتـۇپ یـۈردۈم       
 یېڭىلىقنـى   مېنىڭ ئوقۇغىنىم مهدرس بولغاچقا قولۇمدىن كهلگىنى ئـازراق       

ــدى   ــۆزلهش بول ــۇپ س ــولىنى تــۇتىمهن دەپ    . قوش ــڭ ی ئابــدىقادىر دامولالمنى
ئهمدى . تىرىشتىم، ئهمما مېنىڭمۇ باشقا موللىالردىن ئانچه پهرقىم بولمىدى       

بۇ ئىشنى قىلىدىغان ئادەم تۇرغان یهردە مهن نېمىشقا تىل چاینایـدىكهنمهن؟         
هر مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالدىراپ مولال قادىر بىلهن ئىككىمىزدە چاتاق یوق، ئهگ      

ۋەدە بېرىـپ قویغــان بولــسام ئۇنىــڭ بىــر ئۆلــۈش یۈكىنىمــۇ ئۈســتۈمگه ئــاالي  
  قانداق؟

مـولال قـادىر ئېگىـز ھهم    . بۇ چاغدا سابىت مولال قادىرنى باشـالپ كىـردى       
تاھىر خهلپهت ئۇنىڭغا مېھمانالرنى تۇنۇشتۇردى كېلىش . بهستىلىك كىشىدى

ــۆزلهپ به  ــىنىمۇ ســ ــئاخىر. ردىمۇددىئاســ ــادە   ىــ ــداق ئىپــ ــڭ قانــ دا ئۆزىنىــ
  .بىلدۈرگهنلىكىنىمۇ ئېلىپ قالمىدى

 دېـدى  —سىز نېمه دېسىڭىز مهن شۇ،     .  سىزنىڭ دېگىنىڭىز ھېساب   —
  .مولال قادىر قىسقىال

 بىر نهچچه كۈندىن بېرى یۇرۇتالرنى بىر قاتار ئـارىالپ چىقتـۇق، یـۇرت       —
ۈپ كېلىۋاتىمىز، خۇداغا شـۈكرى     مۆتىۋەرلىرى بایالر یۈز بېشىالر بىلهن كۆرۈش     

ئهمدى ۋەدىلهر ھهرىكهتكه ئایالنسا بولىدىغان     . ھازىرچه ئىشىمىز خېلى جایىدا   
ئۇ یاقتىكى ھویلىدىن ئایال خۇجایىنالرنى چاقىرىپ .  دېدى تهۋپىق—بولدى، 

  :كىرگهن ئابلىمىت قارىنى تاھىر خهلپهت یهنه چهتكه تارتىپ
ىچقىرىـپ كىـر، قـوزىنى سـویۇپ        سهن چىقىپ قوشنىالردىن بىرنى ق     —

ئۇ جایىغا قایتىپ . مېھمانالرنى ئۇزىتىشىپ بېرىدىغان ئىشكهن دېگىن، دېدى
  : كېلىپ ئولتۇرغاندا ئۇنىڭ ھهركىتىنى سىزىپ تۇرغان تهۋپىق چاقچاق قىلدى

   سىزنىڭ ھهركىتىڭىز گۇمانلىق تۇرىدىغۇ؟ نېمه قىالي دەیسىز؟—
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  .كهلمىسۇن ھېچ گهپ یوق كۆڭلىڭىزگه باشقا ئىش —
 بىـز  — دېدى مهمتىلى ئهپهندى یهنه جىددى تۈسكه كۆچۈپ،   — یاق،   —

  .ئۈچۈن كۆپ ئاۋارە بولماڭ، ئالدىرایمىز
 خىیالىڭىزنى خام چاغلىماڭ، سـىز ئۈچـۈن كىـم ئـاۋارە بولىۋېتىپتـۇ؟              —

ئۇ تهۋپىقنى .  دېدى تاھىر خهلپهت چاقچاققا ئایالندۇرۇپ—ئۆزىمىزنىڭ ئىشى، 
ڭى تۇنۇشلىرى ئىچىدىكى ئهڭ یېقىن سىردشىدەكال كـۆرۈپ         یې -بارلىق كونا 
ئۇالرنىڭ سۆزىدىنمۇ ئون یىل بىلـله ئوقۇغانـدەك چىقىـشقاقلىق          . قالغانىدى

  .یېقىنچىلىق ئىپادىلىنىپ تۇراتتى
ئابلىمىـت قـارى باشـالپ كىـرگهن كىـشى ئېغىلـدىن قـوزىنى یېـتىلهپ         

  :چىقىپ مېھمانالرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تاتتى
تلىك مېھمـانلىرىمىز كېچىكـرەك بىـر قـوزىمىز بـارىكهن دۇئـا             ھۆرمه —

  .قىلىپ بهرسهڭالر
 دېـدى تـاھىر   — بېرىپ ئىـشىڭنى قىلىـۋەر، سـهت قىلىقنـى قىلمـا،         —

 دۇئــا —خهلــپهت قوشــنىغا قــوزىنى ئاپىرىــپ سویۇۋېرىــشكه ئىــشارە قىلىــپ،  
هت  ئۇ بۇنىڭدەك ئادەتكه ئایالنغان بىدئ     —قىلدۇرۇش دېگهن نېمه قىلىق ئۇ؟      

  .قىلىقالرنى یاقتۇرمایتى
ــداق گهپ؟ — ــۇ قان ــتىغا قــاراپ،     — ۋۇي، ب ــددىن دوس ــدى نىزامى  — دې

  ...ئالدىرایمىز دەۋاتساق
 ھېلى سىز ھېچگهپ بولمایدىغانلىققا ۋەدە بهرمىدىڭىزمۇ؟ بىر قوینى     —

 تومۇزدا پۈتۈن بىر قوینى ئىككى ، كۆڭلىڭىزگه رەھمهت؟سویۇپ نېمه قىلىسىز
یىمهن دېسىڭىز مېھماننى خۇشال قىلىشنىڭ تهتۈرسـىچه      مېھمان ئۈچۈن سو  

  خىجىل قىلىپ قویمامسىز؟
ــشكه     — ــسىنى یهپ كېتىـ ــڭ ھهممـ ــۇڭ بۇنىـ ــاتىرجهم بولـ ــېلھهم خـ  ھـ

  . دېدى تاھىر خهلپهت خاتىرىجهملىك بىلهن—زورلىمایمهن،
ئىالجىسىز قالغان مېھمانالر سـاھىپخانغا بویـسۇنۇشتىن باشـقا چارىـسى      

  :ۇ چاغدا تهۋپىق سۆھبهتنى داۋام قىلىپ یېڭى دوستىغاش.  یوقلىقىنى بىلدى
 مهكتهپ ھهققىدىكى گېپىمىزنى قىالیلى سىز قانچه یېپىققـا ھـۆددە      —
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  . دېدى—قىلىسىز؟ 
 مهن ئۆزۈم ئۈچ یېپىق پۈتتۈرۈپ بېرەي باشقا بایال ئۇنىمـاي قالـسا یهنه          —

  .قاراپ تۇرماسمهن
ز ئىچىـدىن یهنه ئـۈچ     شورۇق ئاتۇشتىكى ئهڭ چوڭ یۇرۇتنىڭ بىرى، ئۆ       —

 8  -7شۇڭا بۇ یهردىن ئوقۇیدىغانالرمۇ كۆپ چىقىشى مۇمكىن . یۇرتقا بۆلىنىدۇ
  .ئېغىزلىق سىنىپ، ئۇندىن باشقا ھوجرا ئاشخانا، ئىشخانا بولمىسا بولمایدۇ

 خاتىرجهم بولـۇڭ، ئـاۋال سـىز باشـقا بـایالر بىـلهن كۆرۈشـۈپ بېقىـڭ،              —
  .رلىكته ئىشقا كىرىشسهكمۇ بولىدۇئاندىن ئۇالرنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ بى

 بولىدۇ، مهن یهنه كـېلىمهن، مهكتهپنىـڭ ھـۇلىنى قویغانـدىمۇ ئـۆزۈم             —
مهنـدە مهكتهپنـى قانـداق سېلىـشنىڭ الھىیىـسى بـار، شـۇ             . بېشىدا بولىمهن 

 تـوال ئوقۇغـان خهت سـاۋادى بـار      -چاغدا یهنه سۆزلىشىمىز شورۇقتا ئىلگىرى ئاز     
  یاشالر باردۇر؟

مانا بىزنىڭ مۇشۇ سۆھبىتىمىزدىمۇ ئىككى یىگىت . ن، بار بولمامدىغا—
 بــۇالر — خهلــپهت ئابلىمىــت بىــلهن ســابىتنى كۆرســهتتى،  —ئولتۇرمامــدۇ، 

یېغىلىق ۋاقتىدا مهكتهپنى تاقىغان پېتى . ئىلگىرى مېنىڭ قولۇمدا ئوقۇغان
قایتا ئاچالمىدۇق شۇندىن بېرى ئىككىسى مانا مۇشۇنداق لهیلهپ یۈرىدۇ، بهزى 

  ...هزى ئوڭۇرۇققا بېرىپ كېلىپ دېگهندەك،ب
  قانداق یىگىتلهر ئوقۇمسىلهر؟.  بۇالر دارىلمۇئهللىمىندە ئوقۇسۇن—
 مهنغۇ ئوقۇیمهن، یهنه مۇھهممهد قارى دېگهن بىر ئاغىنىمىزمۇ بار، ئۇمۇ —

 دېدى —....  ئادەم یوق... ئهمما ئۆیى. سابىتنىڭمۇ تازا ئوقۇغۇسى بار... ئوقۇیدۇ، 
  .تئابلىمى
 مهن بــۇ یىگىتنىــڭ — قىزىقىــپ ســورىدى تهۋپىــق، — نــېمه گهپ؟ —

  .خىیالچانلىقىغا باشتىال دىققهت قىلغانىدىم
ئابلىمىت قارى دوستىنىڭ ئائىله ئهھۋالى، یېقىندا دادىسى قـازا قىلىـپ            
تىغدەك یالغۇز قالغانلقىنى، ئۆگهي ئانىسى ئۆیدىن ھهیدەپ چىقىرىپ ئـۆیگه        

ــۇش  ــخور بول ــۈنلهي مىراس ــڭ   پۈت ــادەم، رەھمهتلىكنى ــات ئ ــدا ســابىتنى ی  كویى
  . ھېچنىمىسى ئهمهس، دەپ داۋراڭ سېلىپ یۈرگهنلىكىنى سۆزلهپ بهردى
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 ئۆگهي ئانىسىنىڭ پهیلـى یامـان خوتـۇن، سـابىت مهكـتهپكه كېتىـپ             —
  . دېدى ئۇ—قالسا ئۆینى سېتىۋېتىشتىن یانمایدۇ، مهشھهدلىك ئهمهسمۇ، 

ــاجىت  — ــشنىڭ ھــ ــمه یېیىــ ــازىرچه ۋەھىــ ــېمه   ھــ ــڭ نــ ــوق ئۇنىــ ى یــ
سىز خاتىرجهم مهكتهپكه بېرىۋېرىڭ ئۆیگه     . قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقایلى  

ئۇ ھهر قانچه ھازازۇل بولسىمۇ ئۇنىڭغا بوزەك بولماڭ . تاھىركامالر قاراپ قویىدۇ
 ئهمىـسه  — دېـدى ۋە خىـروم سومكىـسىدىن دەپتهرنـى ئېلىـپ،          —قورقماڭ،  

  .ى دېد—ئىككىڭالرنى تىزىمالپ قویاي، 
یاشالر ئهمدى مهمتىلـى ئهپهنـدىنى ئۆزلىرىنىـڭ ئهڭ یـېقىن ئادىمىـدەك       
كۆرۈپ قالغاچقا، ئۇنىڭ بېقىنىغا قىسىلىپ سوئالغا جاۋاب بهرگهچ چىرایلىق       

  پۇچۇركىسىغا قاراپ تۇردى
ئالــدى بىــلهن ئىــسمى ئاتىــسىنى، . ئــۇ ئهڭ ئهۋەل ســابىتنى تىزىملىــدى

زىشقا باشلىۋىدى، یاشالر بۇنىڭغا  روھىدىكى بهلگىلهرنى یې-جىنسىنى، رەڭگى
  :تهۋپىق ئۇالرغا چۈشهندۈرۈپ.  بىرىگه قاراشتى-ھهیران بولۇپ، بىر

 ئهسلىدە بۇنداق تىزىملىككه سـىلهرنىڭ رەسـىمىڭالر بولغـان بولـسا        —
بىزدە تېخى سۈرەت تارتىش ئۈسكىنىلىرى . شۇنى چاپالیتۇق، چهتئهلدە شۇنداق

 مهن بـۇنى    —ا مۇشـۇنداق یـازىمىز دە،       یوق بولغاندىكىن، رەسىمنىڭ ئورنىغـ    
  .سهیپىددىنگه بېرىپ قویاي، ئۇ تىزىمالشقا مهسئۇل بولغان

  . دېدى ئابلىمىت— مۇھهممهد قارىنىمۇ تىزىمالپ قویساق بوالتتى، —
 ئۇنىــڭ جىمــى ئهھــۋالىنى ئېیتىــپ بېرەلىــسهڭالر تىــزىمالپ قویــاي، —

. همتىلـى ئهپهنـدى   دېـدى م  —بولمىسا ئۆزى سهیپىددىن بىـلهن كۆرۈشـسۇن،        
ئهسلىدە .   مهن بۇ یىگىتكه باشتىال دىققهت قىلغان—ئاندىن سابىتقا بۇرۇلۇپ 

ئهممـا، خىیالچـان كهم سـۆز       . ئوڭ قانىتىدىن ئایرىلغان قۇشتهك ئۆسكهنىكهن    
ئـادەملهردە شــۇنداق ئاالھىــدىلىك بولىــدۇ، ئۇالرنىـڭ ئىچــى كۈچلــۈك قهیــسهر   

 تىنــسىز، -ئالغــان شــهنى ئــۇالر ئــۈن باشــقىالر ئاغزىــدا . تهبىئهتلىــك كېلىــدۇ
مهن شۇڭا بۇ یىگىتكه قىزىقىپ قالدىم . ھهركهتته ئېلىشقا ئىرادە باغلىیاالیدۇ

  خهلپىتىم، بۇ یىگىت سىزنىڭ قولىڭىزدا ئوقۇغاندا قانداقراقىدى؟
نـاۋایى، ئابـدۇراخمان جـامى،      .  نىمىسىنى ئېیتاي، زېھنى غۇبارسىز بـاال      —



 269 

قانــداق خــاتىرىكىن تــاڭ، بىــرال . ى ئىچىۋالىــدۇخوجاھاپىزالرنىــڭ غهزەللىرىنــ
  .ئوقۇدىمۇ بولدى ھازىرال یادالپ بېرەلهیدۇ

 دەپ قوشۇمچه قىلدى ئابلىمىت — مۇنچه شېئىر یازىدۇ، - ئۆزىمۇ ئانچه—
  .قارى

ــى  — ــۇپ چىقت ــدەك بول ــڭ ئویلىغىم ــۇم   .  ئهنه، مېنى ــىز چوق ــنىم، س ئى
  .ئوقۇشىڭىز كېرەك

ــولىنى یانچۇق   ــر قـ ــان بىـ ــابىت ھامـ ــاڭزىنى  سـ ــتىن غـ ــدىن چىقارماسـ ىـ
ــان قىــزدەك       ــالهت بولغ ــدەك تهر، خىج ــدا ئۇنچى ــڭ ئۇچى ــىقىمداپ، بۇرنىنى س

  .تارتىنىپ تۇراتتى
 یهنه باشــقا ئوقۇیــدىغانالر بولــسا بىزنىــڭ مــۇرادىمىز شــۇنچه چاپــسان   —

  .  ئۇ مولال قادىرغا قاراپ كۈلۈمسىرىدى—ھاسىل بولىدۇ، قانداق موللىكا؟ 
ۇنداق بولمامدىغان، ئىلىم دېگهن قانات ئهمهسمۇ،  شۇنداق، تهقسىر، ش—

  .پىیادە ماڭغاندىن قانات بولسا ئۇچقان ئىتتىكرەك بولىدۇ ـ دە
 خهلپىتىم، ۋۇجۇدۇمدا قانداق نهرسىكى، بىر نهرسه پاتماستىن سىرتقا    —

ــدۇ   ــۇم كهلمهیــ ــۈك تۇرغــ ــدۇ، شــ ــاش  . تېپىــ ــسیانكارلىق بــ ــدە ئىــ یۈرۈكۈمــ
 دېدى —  ①م تهل بولۇپ كهتكىنى تایىنلىقكۆتۈرىۋاتامدىكىن دېسهم توققۇزۇ

لـېكىن  ― مهمتىلى ئهپهندى ئـۆزىگه خـاس ۋەزمىـن كۈلۈمسىرىـشى بىـلهن،              
  .ئىچىم قایناپال تۇرىدۇ

 — دېـدى تـاھىر خهلـپهت ئـۇنى قـولالپ،      —!  مانا شۇ ھهقىقىي ھایات   —
ئۇنىڭــسىز ھایاتنىــڭ نــېمه قىزىقــى؟ بىــز دامولالمنىــڭ ســۆزلىرىنى ئۇنتــۇپ  

ــلهت ۋە بىپهرۋالىــق زامانىــسى ئهمهس   ”: مهرھــۇم. زقېلىــۋاتىمى ــۇ زامــان غهپ ب
ئویغۇنۇش ۋە سهزگۈرلۈك زامانىـسىدۇر؛ جـاھىللىق ۋە نـادانلىق دەۋرى ئهمهس،        
ئىلىـم مهرىــپهت دەۋرىــدۇر؛ سۇسـلۇق ۋە بىكــارلىق ۋاقتــى ئهمهس تىرىــشىش،   

ئۇچـۇپ  باشقا مىللهتلهر ئىلىم ۋە مهرىپهت سایىـسىدا ھـاۋادا    . غهیرەت ۋاقتىدۇر 
ــدەك ئهركىــن    . پهرۋاز قىلماقتــا ــا یۈرگهن ــسا خــۇددى قورۇقلۇقت ســۇ ئاســتدا بول

                                            
ئىنـسانالر ھهمـمه نهرسـىدىن ھاجهتـسىز بولغانـدا ئۇنىـڭ ۋۇجۇدىـدا ئىـسیانكارلىق         ”دا»قۇرئان«  ①

  . ئا—دېیىلگهن، بۇ یهردە شۇ ئایهتكه ئىشارە قىلىنىدۇ، “ باش كۆتۈرىدۇ 
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ئۇیقۇ بولسا ئۆلۈمنىڭ . بىز تېخى غهپلهت ئۇیقۇسىدا یاتماقتىمىز. ئۈزۈشمهكته
بۇ ھالهتته دائىـم ئۇخلىمـاق یوقۇلـۇش ۋە ئۆلـۈم      . بۇرادىرى ۋە مۇقهددىمىسىدۇر  

ئېیتىلغىلــى نىــكهم؟ دامــولالم    دېــگهن ئهمهســمۇ؟ بــۇ ســۆزلهر ①“!...یولىــدۇر
شىھىت بولغىلىمـۇ ئـون یىـل بولـۇپ قالـدى، بىـزدىن  ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنىڭ          
قىممىتىنى بىلگهنلهردىن قانچىسى باردۇر؟ ئـۇنى تـوغرا تونىغـانالرنىڭمۇ  ئـۇ      

ــدى     ــشقا جـــۈرئىتى بولمىـ ــدەك ھهرىـــكهت قىلىـ ــزلهر شـــۇ   . دېگهنـ مانـــا بىـ
  . جۈملىدىنىمىز

 مهرىـپهتكه خېلــى كــۆزى  -لپهتنىــڭ ئىلىــممهمتىلـى ئهپهنــدى تـاھىر خه  
ھهمــدە ئۇنىــڭ ھهر قانــداق ئهھــۋال . ئېچىلغــان زات ئىكهنلىكىنــى چۈشــهندى

  .ئاستىدا یاردەم بېرىشتىن باش تاتمایدىغانلىقىغا ئىشهنچ قىلدى
ــنىم،   —  ــۈزەر، ئى ــزگه یهتك ــۇدا تىلىكىڭى ــادىر،   — خ ــولال ق ــدى م  — دې

  .دېگهن گهپ بارغۇ“ رشا نهسىۋە باردۇربهندىنىڭ تىرىشچانلىقىغا یا”قۇرئاندىمۇ 
 ئویلىغـانلىرىمنى یولغـا سـالمىقىم ھهربىـرىڭالردەك مۆتىۋەرلهرنىــڭ     —

سىلهر ماڭا بۇنچىلىك مهدەت بېرىۋاتقان یهردە    . قوللىشى ۋە یاردىمىگه باغلىق   
مهنــدە غهیــرەت ئۈســتىگه غهیــرەت ھاســىل بولمــاي قاالمــدۇ؟ مهن ۋەتهن ۋە       

ەك ساداقهتمهن دوستالرنىڭ ئىشهنچ ھهم ئۈمىدىنى خهلقنىڭ شۇنداقال سىلهرد
ئۈسـتۈمگه ئېلىـپ ماڭغانلىقىمـدىن بهكمــۇ بهختىیـارلىق ھـېس قىلىــمهن،      

  .گهرچه بۇ ئىش ئاسان ۋە ھوزۇرلۇق بولمىسىمۇ
 مېھمانالر چىلگه بىلهن یۇمشاق قاتىلىما نانالردىن یىگهچ پاراڭلىشىپ        

لـپهت شـورپا تارتىلىـشتىن      پاراڭ تېمىـسىنىمۇ یـېڭىالپ تۇرۇشـتى، تـاھىر خه         
 قــولىنى سوزىۋېلىــشى ئۈچــۈن ئــۇالرنى باغقــا -ئىلگىــرى مېھمانالرنىــڭ پــۇت

  .تهكلىپ قىلدى
 مېنىڭ بېغىمنى كۆرۈپ بېقىڭالر، پېقىر مېۋە ئوالشقا خېلـى ھهۋەس    —

 —مېنىغۇ باغۋەن دېگىلى بولمایدۇ، شۇنداق بولسىمۇ بىـر ئهمهك،        . قىلىمهن
  . ئېچىپ ئالدىدا ئۆزى یول باشلىدىدېدى ئۇ ھهم باغنىڭ ئىشكىنى

                                            
   ئا—دىن، »نهسىھهتى ئاممه«بدۇلقادىر دامولال ئا   ①



 271 

ئــۇ . باغــدىكى مىــۋە تۈرلىرىنىــڭ كــۆپلىكى تهۋپىقنــى ھهیــران قالــدۇردى 
ــدا        ــۇ باغ ــۋىلهرنى ب ــان مى ــۆرۈپ باقمىغ ــېچ ك ــا ھ ــان، ئهمم ــسمىنى ئاڭلىغ ئى

شـۇندىال تـاھىر خهلپهتنىــڭ بـوش ئـادەم ئهمهسـلىكىنى، ئۇنىــڭ      . كۆرۈۋاتـاتتى 
. ئادىمى، تهتقىقاتچى ئىكهنلىكىنى بىلدىئاددىیال بىر مولال ئهمهس، بىر پهن     

 سـاندا  -بۇنداق مىۋىلهرنىڭ یېقىن ئهتراپتـا پهقهت بهشـكېرەم باغلىرىـدا ئانـدا       
تېپىلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان بولسىمۇ كۆرۈپ باقمىغـان بولغاچقـا، باغنىـڭ          

  ...قانچىلىك زور ئهجىر بىلهن مۇشۇ ھالغا كهلتۈرۈلگهنلىكىگه كۆزى یهتتى
غدا خېلـى ئـۇزاق سـهیلى قىلىـپ قایتىـپ چىققانـدا قوزىنىـڭ               ئۇالر با ... 

ئـۇالر بـاراڭ ئاسـتىغا قایتىـدىن ئولتۇرۇشـقاندىن        .  گۆشى پىـشىپ قالغانىـدى    
كېیىن یاغاچ تاۋاقتا گۆش بىلهن یاغاقالپ پىشۇرۇلغان چامغۇر،جانان چىنىلهردە 

  . شورپا تارتىلدى
زا پاراڭلىـشىپ  تاماقتىن كېیىن ئاچچىق دەملهنگهن چاي ئىچىپ بىر ھـا    

ئولتۇرۇشــتى ئانــدىن نىزامىــددىن بىــلهن تهۋپىــق ئىككىــسى ئورۇنلىرىــدىن  
مـولال قادىرنىــڭ ئـۆیگه تهكلىــپ   . تۇرۇشـۇپ سـاھىپخانالر بىــلهن خوشالشـتى   

  .قىلىپ قاتتىق تۇتقىنىغا ئۇنىماي ئۆزىر ئېیتىشتى
ــایمهن   — ــى ئارامىلىرىــدا قویم ــدى ئىككىلىرىن ۋەدە قىلىــش .  مهن ئهم

دېـدى مهمتىلـى     —یهنه كېلىپ سۈیلهیمهن،  . وتۇلىدىغان ئىش یوق  بىلهنال ق 
ئهپهنـــدى ئارقىـــدىن ئۇزىتىـــپ چىقىۋاتقـــان ســـاھىپخانالرغا  یېقىنلىقىنـــى  

  .ئىپادىلىگۈچى ئاالھىدە تهلهپپۇز بىلهن
 دېدى خهلـپهت،  — شۇنداق قىلىشلىرىغا نېسىپ قىلسۇن ئىالھىم،  —

ــدىڭ  — ــدىراپال ماڭــ ــاي ئالــ ــردەم ئولتۇرمــ ــدى نهگه   یهنه بىــ ــر، ئهمــ الر، خهیــ
  بارماقچىسىله؟

 ئابـــدىرىیىماخۇن، یاقۇپھـــاجى ۋە یـــۈز بېـــشى گـــادایچوڭالر بىـــلهن      —
ھهممىسىنىڭ مهدەت بېرىشىگه ئېرىشسهك مهبلهغنى جـوغالپ       . كۆرۈشىمىز

مهن كــېلهر قېــتىم قۇرۇلۇشــنىڭ الیىھىــسىنى ئېلىــپ . ئىــشقا كىرىــشىمىز
  .كېلىمهن

دېــدى ســاھىپخانالر مىھمــانالرنى   — خــوش ئهمــسه رازى كېــتىڭالر،  — 
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  .خانىقا ئالدىغىچه ئۇزىتىپ چىقىپ
  : سابىتمۇ مېھمانالر بىلهن بىلله ماڭغانىدى دوستى ئۇنىڭدىن سورىدى

   سهنمۇ ماڭدىڭغۇ؟ بىردەم ئولتۇرساڭ بولمامدۇ؟—
  .  ئهپهندىنى ئۆیگه باشالي دەیمهن، پهته قىلىپ ماڭسۇن—
  . ئهمسه مهنمۇ بىلله بوالي—
 —تلهر، بىزنى ئۇزىتىپ قویماقچىمۇ یاكى بىر یاققا بارامتىڭال؟          یىگى —

  .دەپ سورىدى تهۋپىق ئوالر بىلهن سىراداشقاچ ماڭغۇسى كېلىپ
  . دېدى ئابلىمىت بىر ئاز خېجىل بولۇپ— ھه، ئۇزىتىپ چىقىۋاتىمىز،—
   سابىت، ئۆیىڭىز قهیهدىرەك؟—
ــېقىن  — ــسهك ی ــدىال، مهســچىتتىن ئۆت ــ... مۇشــۇ یول ــدى  دەپ دۇـ دۇقلى
  .سابىت

دەرەخلهرمۇ .   تومۇز تهپتىدىن یهر قاغجىراپ، یولدىن توپا ئۆرلهپ كهتكهنىدى
ــۆرىنهتتى   ــارە ك ــدەك بىچ ــا . سولىــشىپ قالغان ــۇ توپ ــۈپ  -ئهنه ش ــاڭ كۆتۈرۈل  چ

“ ئـات ” بـۈگرى یېـزا كوچىـسىدا بىـر مـۇنچه ئۇشـشاق بـاال                -تۇرىدىغان ئهگـرى  
ئـۇالر بىـر   . رىق كۆرسـىتهتتى  چاڭ باسقان چىرایىنى تېخىمۇ سې -چېپىپ توپا 

بالىنىڭ ئارقىسىغا كىرىۋالغان بولۇپ بالىالرچه زىل ئـاۋازلىرى بىـلهن چوقـان        
  :ساالتتى

  
  تاز، قوماق تاز،! تاز

  !قازان بېشىقا كهلمهڭ تاز
  .قازان بېشىغا كهلسهڭ تاز
  !چۆمۈچ بىلهن یهیسهن تاز

  
قان مهمتىلى ئېچىنىش بىلهن بالىالردىن كۆزىنى ئۈزمهي یېنىدا كېتىۋات      

  :ئهپهندىگه سابىت پهس ئاۋاز بىلهن
 ئهپهندىم، مانا مۇشۇ مېنىـڭ ئۆیـۈم، بوسـۇغىدىن ئۆتـۈپ كهتـمهي پهته         —
بۇ خىل ئىپـادە ئۇنىـڭ      .  دېدى ئۇیاتچان قىزدەك تارتىنىپ تۇرۇپ     —... قىلىپ
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گۈسمهستهك ئىگىز ۋە كهڭ گهۋدىسىگه قوپالراق كهلگهن چىرایىغا زادىال ماس 
  . كهلمهیتتى

ــا     ــورىغاندەك ئۇنىڭغـ ــلىھهت سـ ــسىدىن مهسـ ــدى ئاكىـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
  .قارىغانىدى نىزامىددىن ئىككىلىنىپ غهربكه قىسایغان كۈنگه قاراپ قویدى

چېپىــشىۋاتقان بــالىالر چېپىــشتىن توختــاپ ســابىتقا  “ ئــات”شــۇ چاغــدا 
  .ئهركىلهپ تۇرۇپ، یات مېھمانالرغا دېققهت قىلماقتىدى

ــوغالق  — ــز ئ ــابىتكا، بى ــاۋاتىمىز،  س ــشىپ ئوین ــدى —تاتى  دەپ چوقىرى
قىلىـپ  “ ئـوغالق ”نـى  “ تـاز ”ئۇالرنىڭ بېرى، قارىغاندا ئـۇالر ھېلىقـى بىچـارە        

سۈرۈپ یۈرگهن بولسا كېرەك ئۇ یىراقـراق تـۇرۇپ قورۇنغـان ھالـدا مېھمانالرغـا        
  .قاراۋاتاتتى

  : بىر كۆز یۈگۈرتىپ چىقىپ-تهۋپىق بالىالرغا بىرمۇ
ىككـى ئاكـاڭالر بىلهنـال بولـۇپ كېتىـپ بىـزگه        نـېمه، سـىلهر مۇشـۇ ئ   —

ساالممۇ قىلمایسىلهرغۇ؟ بىزنى یات كۆرۈۋاتامسىلهر؟ ئۇنداق بولـسا تۇنۇشـۇپ          
قویایلى، مېنىڭ ئىسمىم مهمتىلى، ئهمدى ھهممىڭالر ئىسمىڭالرنى ئېیتىپ 
ــۇرىمىز،     بېــرىڭالر، دوســت بولــۇپ قالــساق بۇنىڭــدىن كېــیىن ئىزدىــشىپ ت

  قانداق؟ 
  ! بولىدۇ—
 بۇ — ئهمسه سابىتكاڭالرنىڭ ئۆیىگه كىرەیلى شۇ یهردە سۆزلىشىمىز، —

ــدىراپ   ــۇپ كهتــكهن ســابىت ئال ــتىن ھودۇق ــشقا  -گهپ ــنهپ دەرۋازىنــى ئېچى  تې
  .كىرىشتى

 ئاۋارە بولماڭ ئوغلۇم پىشایۋاندىال ئولتۇرایلى مهن مۇنۇ دوستلىرىمنى         —
  .ئوبدانراق كۆرىۋاالي

بىراق ئۇ ئېلىپ چىققان . لدىرىدىسابىت كۆرپه ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن ئا
  .كۆرپىنى سالىدىغان جاي تاپالماي تۇرۇپ قالدى مېھمانالر ئولتۇرۇپ بولغانىدى

 ھازىرال داستىخاندىن  بىلله چىققاندىكىن ئهھـۋال ئـۆزىڭىزگه مهلـۇم،        —
ــسىز،    ــۇپ یۈرمهس ــاۋارە بول ــز ئ ــق —ھهرگى ــدى تهۋپى ــابىت  .  دې ــسىمۇ س دېمى

. رالشـنى بىلمهیتـى یـاكى قامالشـتۇرالمایتى       تهكهللۇپ قىلىـپ مېھمـاننى زو     
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ــداق چاغــدا بۇرنىنىــڭ ئۇچىــدا دەرھــال ئــۇنچىالر پهیــدا بــوالتتى، قــولى          بۇن
یهنه كېلىپ ئۇ بۇ ھۆرمهتلىك كىـشىنىڭ    . ئىختىیارسىزال یانچۇقىغا كېتهتتى  

ئىخالسمهن مۇرىدىغا ئایلىنىپ بولغان بولۇپ، ئۆزى ئۈچۈن قانۇنغا ئایلىنىـپ       
نى نــېمه دەپ رەت قىلىۋېتىــشنى بىلــمهي، ئۆزىمــۇ ســۇپىغا  قالغــان ســۆزلىرى
بۇ چاغدا تهۋپىق بالىالرنى  ئالدىغا  چاقىرىـپ ئـۇالر بىـلهن          . كېلىپ ئولتۇردى 

ــى  ــۇپ كهتت ــاتلىق   . بول ــسۈتمهیدىغان ت ــان ئۆك ــسىدىن ھهر  قاچ ــۇ سومكى  -ئ
  .تۈرۈملهردىن بالىالرغا  بهردى

اق دوسـتالر مهن   شۇنداق قىلىـپ بىـز دوسـت بولـۇپ قالـدۇققۇ؟ بىـر             —
 دېــدى ئــۇ ئــۆز تهڭتۈشــلىرى بىــلهن  —ســىلهردىن قــاتتىق رەنجىــپ قالــدىم،

 بىرىنچىـدىن سـىلهر چـوڭالرنى       —سۆزلىشىۋاتقاندەك ئهستایىدىل تهلهپپۇزدا،  
 چاڭــدا -كۆرگهنــدە ســاالم قىلىــشنى بىلمهیدىكهنــسىلهر؛ ئىككىنچىــدىن توپــا

نـداق قىلـساڭالر ھهم     بۇ.  بېـشىڭالرنى بولغىۋالىدىكهنـسىلهر    -ئویناپ ئۈسـتى  
 ئاناڭالرغا ئېغىرچىلىق سالىـسىلهر، ھهم      -كىیىمىڭالر ئهسكىپ كېتىدۇ، ئاتا   

تېخىمۇ  كۆڭلۈم ئاغرىغىنى سـىلهرنىڭ ئـاغزىڭالر       . ئاسانال ئاغرىپ قالىسىلهر  
 ئۆزەڭالرنىڭ دوسـتىنى بـوزەك ئېتىـپ        ،ئهدەپسىزكهنسىلهر. بهك بهزەپ ئىكهن  

ن رەنجىگهن كىشىدەك بالىالردىن كـۆزىنى   ئۇ راستى —ھاقارەتلهیدىكهنسىلهر،
  .ئېلىپ كهتتى

 دېـدى ئـۇ ئارقىـدا بـوینىنى قىـسىپ       — سهن بۇیاققا كهلگىنه ئوغلۇم،    —
 سهن ماڭا ئىـسمىڭنى ئېیتىـپ بهردىڭمـۇ    —تۇرغان بالىنى ئالدىغا چاقىرىپ،   

  قانداق؟
باال گهپ قىلماستىن بېشىنى ئېغىتىپ قویدى ئابلىمىـت قـارى ئۇنىـڭ          

  : بېرىپئۈچۈن جاۋاپ
  . دېدى— ھه، ئابلهق، —

 تهۋپىــق ئۇنىــڭ بېــشىدىكى یاغلىــشىپ كهتــكهن گۈللــۈك دوپپىــسىنى  
  .ئېلىپ ئېچىنغان ھالدا قارىدى

   ئاپاڭ بارمۇ ئوغلۇم؟—
 یېـتىم بـاال،   — دەپ چۈشـهندۈردى سـابىت،  — بۇ بىزنىڭ قوشنىمىز،    —
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  .ئۆگهي ئانىسى بار
  .هن دادىسى ئۇنىڭ ئانىسىنى تاالق قىلىۋېتىپتىك—

ــدىغان      ــپ تۇرى ــدىغان، تهبهســسۇم یېغى ــق كهتمهی ــڭ  قىزىللى تهۋپىقنى
  .چىرایى بىردىنال ئهجهللىك جازاھىتىگه تېگىپ كهتكهندەك  پۈرۈشتى

تۇرمۇشــقا نهقهدەر یىنىكلىـك بىــلهن مۇئــامىله  !  ئېـھ، ئۇیغــۇر، ئۇیغـۇر  —
ز، ئـالىمى . ئایالالر بىـز ئۈچـۈن مـال، بهلكـى مالـدىنمۇ تـۆۋەنراق            !  ھه -قىلىدۇ  

نېمه دېگهن یېنىكلىـك   ! نېمه دېگهن ئاسان ئىش   ! قویىۋېتىمىز، یهنه ئالىمىز  
بۇ بىر ئىللهت ئهمهسمۇ؟ بىز خهقنىڭ ئىچىمىزدە بىر نىكاھلىق بولغانالر ! بۇ

قانچه پىرسهنتنى ئىگىلهر؟ مېنىڭچه بهش پىرسهنت چىقار قـالغىنىچۇ؟ ئـادەم      
تېپىپ “ ه  بولمىغاندەكھاڭگا ئېشهك بالىسىغا ئىگ  ”بىز نىمىشكه   ! بىدىكى

 — ئۇ بىردم سۈكۈتتىن كېیىن،—قویۇپال بالىالرنىڭ بهختىنى ئویلىمایمىز؟ 
  . دېدى ئىستىھزا بىلهن—“ بۇ باال تۇغما مۇشۇنداق ئهمهستۇر؟

بۇنىــڭ چېچىنــى ئالــدۇرۇپ قویىــدىغان ئــادەم .  كېــیىن بولغــان ئىــش—
ئۈچــۈن بېــشىنى  ئابــدالالر ســاۋابلىق - كهچــكهن قهلهنــدەر-چىقمــاي ئــۆتكهن

  . دېدى ئابلىمىت— !چۈشۈرۈپ قویۇپ، شۇنىڭ بىلهن یۇققان گهپ ـ ته
 مهن ئـــابلهقنى — دېـــدى تهۋپىــق نىزامىـــددىنغا بۇرۇلــۇپ،  — ئاكــا، —

ئىـش ئالـدىراش دەپ   . كۆرگهندىن كېیىن ئۆزەمگه ئـاچچىقىم كېلىـپ قالـدى      
الرنى بـالى ! بالىالر ھهققىدە ئـویلىمىغىنىم ئۈچـۈن ئـۆزۈمنى كهچـۈرەلمهیمهن      

كېسهلدىن قۇتقۇزۇپ مىللهتنىڭ جىسمانى سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشمۇ ئوخشاشال 
بۇ ئىشنى تاشلىۋتىشكه قانداق ھهققىمىز بار؟ ئۇ سابىتقا      مۇھىم ئىش تۇرسا،    

 دېـدى  ئــۇ ســابىت ئېلىــپ  — ئىــنىم ئــازراق سـۇ ئېلىــپ چىقىــڭ، —قـاراپ، 
رتتى بېشىنى  كۆزىنى سۈ-چىققان سۇغا قول یاغلىقىنى چىالپ ئابلهقنىڭ یۈز

  .یۇدى
رىـسقىنى ئـالال   ” مانا، بىر چىرایلىق باال ئهمهسمۇ؟ نىمىشكه ئـۇالرنى      —

دەپـال تاشـلىۋېتىمىز؟ ئــاخىر بىـز یىرتقــۇچ    “ بېرىـدۇ، ئېغىرىنـى یهر كۆتۈرىــدۇ  
 چاڭدا ئویناپ مهینهت یۈرسهڭ بېشىڭ -ئوغلۇم توپا ! ھایۋانچىلىكمۇ ئهمهسمۇ؟ 

 چاڭـدا ئوینىمـاي،   -ىپ پاكىزە یۈرگىن توپا  یامان بولۇپ كېتىدۇ، بۈگۈندىن تارت    
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ــات  ــۇرغىن -پ ــۇپ ت ــات بېــشىڭنى یۇی ــاڭ ســۇ بهرمىــسه ســابىت   .  پ ــۆگهي ئاپ ئ
ئاكاڭنىڭ یېنىغا كىر بوالمدۇ؟ مهن بۇدو كهلگىنىمـدە دورا ئالغـاچ كـېلىمهن،        

ھهر بىـر   ”— ئـۇ یهنه ئاكىـسى تهرەپـكه بۇرۇلـۇپ،    —سېنى چوقۇم ساقایتىمهن،  
- یامـان بولۇشـى ئاتـا   -یىپـسىز،  لـېكىن ئۇنىـڭ یاخـشى     پهرزەنت تۇغۇلۇشتا ئه  

 بىــز ئهۋالدالرغــا مهســئۇل بولىــشىمىز  ①“ئانىــسىنىڭ تهربىیىــسىگه بــاغلىق
  .كېرەك

 -بالىالر بۇ ناتۇنۇش ئهمما بالىالرنى شۇنچه یاخـشى كۆرىـدىغان ھهتتـا ئاتـا          
 “تاز”ئانىلىرىمۇ یۈزىنى یۇیۇپ قویمایدىغان، ھېچكىم ئېرىغ ئېتىنى ئاتىماي          

 جابـدۇپ كېتىۋاتقـان سـاالپهتلىك ئـادەمگه         -دەیدىغان ئابلهقنى شۇنچه یاسـاپ    
ــارا كــۆزلىرىنى     ــدا قوڭغــۇزدەك ق ــران بولغــان ھال ــا—ھهی ــقان  - توپ  چــاڭ باس

 ئاجایىــپ —یۈزلىرىنىـڭ بىـردىن بىـر زېنىنىتــى بولغـان بـۇالق كـۆزلىرىنى       
  . جىت قاراپ تۇرىشاتتى-چاقنىتىپ جىم

 ئىنـــاق ئوینـــاڭالر —ھهمـــمه بالىالرغـــا، دېـــدى  ئـــۇ — بـــالىلىرىم، —
پهقهت . سوقۇشماڭالر، كىم یهنه ئابلهقنى بوزەك قىلسا مېنىڭ دوستۇم ئهمهس

 بېـشىڭالرنى پـاكىزە تۇتـۇڭالر    -ئۈستى. ئابلهقال مېنىڭ دوستۇم بولۇپ قالىدۇ    
  بوالمدۇ؟ مهن كېلهر قېتىم كهلگهندە مۇشۇ یهردە كۆرۈشىمىز ماقۇلمۇ؟

  !! ماقۇل—
ۇنىڭدىن كېیىن ئېغىر كهلسىمۇ دورا سومكىسىنى یېنىمدىن    ئاكا، ب  —

بۈگــۈن بىــر نهچــچه یېزىنــى ئــارىالپ ئوخــشاشال مۇشــۇنداق   . ئایرىمــاي یــۈرەي
ــالىالرنى ئــۇچراتتىم  ــا ئــادەم بولــۇپ      . ب ــم ســېرىلدى، ئۇیغۇرمــۇ دۇنیاغ ئىچى

  !تۇغۇلغاندىكىن ئادەمدەك یاشىسۇن ـ دە
تۇشنى ھۆشنهڭدە یۈك بىلهن  شۇنداق قىلساڭمۇ قىل، لېكىن پۈتۈن ئا—

مهن كـالىنى ھهم قویـدىن بىـر نهچچىنـى          . پىیادە ئایلىنىـپ جـان توشـىمایدۇ      
 —سېتىپ بولسىمۇ ساڭا بىر ئات، ھېچ بولمىسا بىر خېچىـر ئېلىـپ بېـرەي،     

                                            
 . ئا—ھهدىس،     ①
  



 277 

  .دېدى نىزامىددىن
ــى       ــدۈرمهي بىرىن ــاراپ بىلىن ــا ق ــارى ئۇالرغ ــت ق ــلهن ئابلىمى ــابىت بى س

  .بېقىنلىدى
 دېـدى ئابلىمىـت قـارى    — بۈگۈنال ئاكامغا ئېیـتىمهن،  مهن بۇ ئىشنى —

  .دوستىغا پىچىرالپ
مهمتىلى ئهپهندى ئاۋۋال بالىالرنى ئویناشقا چىقىرىۋېىتىپ ئاندىن ئۆزىمۇ 

ســـابىت بىـــر نهچـــچه  ئېغىـــز تهكهللـــۇپ ســـۆز قىلىـــش . ئورنىـــدىن تـــۇردى
كېرەكلىكىنى ھېس قىلىپ تۇرسىمۇ بىـراق تىلـى زادىـال گهپـكه كهلمىـدى،        

  .هقهت گهپ سۆزسىزال مېھمانالرغا ئهگىشىپ كوچىغا چىقتىپ
 مـاقۇل یىگىـتلهر، ئهمـدى سـىلهر بىـلهن ئوڭۇرۇقتـا كۆرىـشىمىز، مهن        —

ــارىمهن، ســـهیپىددىن تىزىملىغـــان   بۈگـــۈن شـــورۇقتىن قایتىـــپ ۋاقۋاققـــا بـ
ئوقۇغــۇچىالر بىــر ســىنىپلىق بولغــان بولــسىال ئوقــۇش باشــالیمىز ســىلهرگه  

  .لىدۇسهیپىددىن خهۋەر قى
  . خهیر، خۇداغا ئامانهت—

بایامقى . ئۇزۇنغىچه قاراپ تۇرنۇشتى  ئۇالر ئهپهندىنى ئۇزىتىپ ئارقىسىدىن     
ــالىالرمۇ یۈگرەشـــتىن توختـــاپ ئۇالرنىـــڭ ئارقىـــسىدىن یهڭگىـــل قهدەم       بـ

ــتى  ــۇزاققىچه قاراشـ ــشلىرىغا ئـ ــرى . ئېلىـ ــۇالر ئهگـ ــڭ  -ئـ ــۈگرى كوچىالرنىـ  بـ
  .رىنى باشالشتىئهگىمىسىدە غایىپ بولغاندىال شوخلۇقلى

  
2  

  
نىزامىددىن بىلهن مهمتىلى ئهپهندى ئىككىسى شورۇقنىڭ چىغىرىقئارا       
. مهھهللىسىدىكى بىر ئۈژمىلىك مهسچىد ئالدىـدا ئىككـى تهرەپـكه ئایرىلـدى           

ئىنىــسى ئــۇنى ناھــایىتى تهســلىكته قایتىــپ  . نىزامىــددىن ئــۆیگه قایتــاتتى 
ئارقىـسىدىن كۆیۈنـۈش    تهۋپىق ئاكىسىنىڭ   . كېتىشكه ماقۇل كهلتۈرگهنىدى  

  .تۇیغۇسى بىلهن بىردەم قاراپ تۇرۇپ ئاندىن ئۆز یولىغا قاراپ ماڭدى
ــلهن كۆرۈشـــتى   ــادایچوڭ بىـ ــۈز بېـــشى گـ ــاۋۋال یـ ــلهن . ئـــۇ ئـ ئۇنىـــڭ بىـ
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كۆرۈشۈشتىكى مهخـسىدى ئىئـانه تـوپالش ئۈچـۈن ئهمهس، ھوقـۇقىي ھىمـایه              
قبهگ بىلهن ئۇ گادایچوڭنىڭ بویۇن تولغىماسلىقى ئۈچۈن سىدى   . ئۈچۈن ئىدى 

ــادایچوڭ مهكـــتهپ  . كۆرۈشـــكهنلىكىنى پۇرۇتـــۇپ ئـــۆتتى شـــۇنىڭ بىـــلهن گـ
  .قۇرغۇچىالرنى قولالشقا ۋەدە بهردى

تهۋپىق ئۇ یهردىـن چىقىـپ ئابـدىرېھىماخۇن، یاقۇپھاجىمالرنىـڭ ئـۆیىگه            
 ئارا بهسلىشىدىغان، بىرسـى     -ئۇالر بىلهن سۆزلهشكهندە بایالرنىڭ ئۆز    . كىردى

ئىشقا یهنه بىرسى ئىككـى تهڭـگه خهجـلهپ ھهشـهمهت           بىر تهڭگه خهجلىگهن    
ئۇ بۇ ئىككى بایغـا     .  ئابرۇي قوغلىشىدىغان خۇسۇسىیىتىدىن پایدىالندى    -نام

قىلغان سۆزلىرىدە تاھىر خهلپهت بىلهن مولال قادىرنىـڭ مهكـتهپ سېلىـشقا             
ــۆزلىدى    ــۇرۇپ س ــى یوپ ــایىن قىزغىنلىقىن ــشى    . ئىنت ــڭ ئى ــۇ ئۇنى ــۇ یهردىم ب

  . ئېرىشتىكۆزلىگهن ئۈنۈمگه
ئۇ یاقۇپھاجىمنىڭ كهچلىك تاماققـا تۇتقىنىغـا ئۇنىمـاي، ۋاقۋاغقـا یـۈرۈپ        

ئـــۇ كهچلىـــك تاماققـــا . بـــۇ چاغـــدا كـــۈن پېتىـــشقا ئــاز قالغانىـــدى . كهتتــى 
 تېـز ئېلىـپ   -تاشاخۇنۇمنىڭ ئۆیىگه یېتىپ بېرىشقا ئالدىراپ، قهدىمىنى تېز  

  .ماڭدى
نىـڭ دىمىـق ھاۋاسـى    قویاش پېتىشقا باشلىغان ئاشـۇ مهزگىلـدىمۇ تۇمۇز     

ئىسسقتا سازلىقتىكى زەیكهشلهردىن . یۈزگه ئۇرۇلۇپ، كىشنى بىئارام قىالتتى 
قاراالي ۋە ئاللىقانداق سېسىق نهرىـسىلهرنىڭ پـۇرىقى ئارىلىـشىپ، تىنجىـق         

 -ئۇ باغال یېزىسىنى ئارىالپ كېتىۋاتقىچه ھامـان ئهته       . ھاۋانى ھاسىل قىالتتى  
ئـۇ  . لىقى توغرىسىدا ئویالپ ھایاجانلىناتتى   ئۆگۈن ئىچىدە ئوقۇش باشالیدىغان   

  .سهیپىددىننىڭ زادى قانچىلىك باال تىزىملىغانلىقىنى بىلىشكه ئالدىرایتى
ــا     ــاق ۋاقتىغ ــۆیىگه دەل كهچلىــك تام ــدەك تاغىــسىنىڭ ئ ــۇ ئویلىغىنى ئ

ــدى  ــۈرۈپ كهلگهنى ــدى   . ئۈلگ ــتىخاندا جهمى ــسى داس ــدىكىلهرنىڭ ھهممى .  ئۆی
االھىددىن ئهپهنــدى بىــلهن مۇشــپىقه خــانىممۇ ئۆیــدىكىلهردىن باشــقا یهنه ســ

  .بارىدى
دېـگهن گهپ بـارىكهن، مهن      “ یاخشى مېھمان تاماق ئۈسـتىگه كـېلهر      ”—

 چاخچـاق قىلـدى   —بۈگۈن دەل یاخشى مېھماننىڭ ئۆزى بولـدۇممۇ دەیـمهن،    
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 بىــر  -ئانــدىن  ھهممهیــلهن بىــلهن بىرمــۇ    . تهۋپىــق داســتىخانغا كېلىــپال  
 مهن تېخى سـاالھىددىن  —ئامانلىشىپ ئورۇن ئېلىپ ئولتۇرغاندىن كېیىن،      

ئهپهندى بىلهنمۇ كۆرۈشمهكچىدىم، یاخشى مېھماننىڭ بۇ ئارزۇسىغا ئۇیغـۇن،         
  . دېدى—ئهپهندى  ئۆزىمۇ مۇشۇ یهردىال ئىكهن، 

دېـــدى  —“  ئـــاۋۋال تامـــام ئانـــدىن كـــاالم”ېنـــى تاماققـــا بېقىـــڭ  ق—
  .سارىخېنىم

  :ساالھىددىن ئهپهندى پاشا قورىغاچ سورىدى
   قانداق زۆرۈر ئىش بارىدى؟—
ئاڭلىسام سىزنى قهشـقهرگه كهتمهكچىمىـش   .  بهك ئالدىراشمۇ ئهمهس   —

  دېیىشتى، بۇ قانداق گهپ؟
غان ئىشىمىزنىڭ تازا تایىنى  ھه، شۇنداق دېیىشىۋاتىمىز، بۇ یهردە قىل—

  .بولمایۋاتىدۇ، بىكار یۈرگىچه قهشقهرگه كىتهیلىمىكىن دىۋىدۇق
سـىزنىغۇ تهكلىـپ قىلىـپ    .  شۇنداقمۇ؟ بۇ ئویىڭىز تازا توغرا بولماپتۇ —

ــالغىلى     ــسىڭىز توســۇپ ق ــدىكىن كهت ــۇرتىڭىز بولمىغان ــۇ یهر ی ــگهن، ب ئهكهل
بالىالردىن غهم . ماس قىلىمىزبىراق بىز تۇرۇپ قېلىشىڭىزنى ئىلت . بولمایدۇ

قىلمـاڭ مهن ســىزگه تهلهبه یىغىــپ بېــرىمهن لىۋاھىــددىن یهنه ســىز بىــلهن  
. سىز ھېچ بولمىسا بىر قارارلىق مۇئهللىم تهربىیلهپ بېرىپ كېتىـڭ     . قالىدۇ

مۇشىپقه خانىمنىڭ بارىدا بىر تۈركۈم ئایال مۇئهللىملهرنى تهربىیلىۋالمىساق، 
ئاۋۋال بىز تهییارلىق قىلىۋاتقان ئىشنى . السىز قالىمىزقىزالرنى ئوقۇتۇشتا ئام

شۇنىڭ نهتىجىسىگه قـاراپ ئانـدىن سـىلهرنىڭ ئىـشىڭالرنى        . قىلىپ باقایلى 
ھازىرچه بار بالىالرنى ئاز بولىسۇن، كۆپ بولسۇن ئوقۇتۇپ تۇرۇڭالر . ئویلىشایلى

  قانداق؟
ــۇنچه      ــڭ ش ــۇنچه ســىلىق چىرایىنى ــۆزلىرى ش ــدىنىڭ س ــى ئهپهن مهمتىل

ــدى  ــداق كــــۈچ بارىــ ــاي، ئاللىقانــ ــا قارىمــ ــاكى . ئىللىقلىقىغــ ــدا یــ ئاھاڭىــ
ئۇنىڭ سۆزىنى . پوزىتسىیىسىدە نېمىدۇر بىر نهرسه كۈچلۈك جاراڭالپ تۇراتتى

ــدى    ــۇ تهس گهپى ــلىق تولىم ــك ئالماس ــڭ   . ئىلى ــدىمۇ ئۇنى ــاالھىدىن ئهپهن س
  .ئىلتىماسىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدى
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نىي ئاقارتىش تارىخىدا تاتار خهلقىنىـڭ زور     بىز مىللىتىمىزنىڭ  مهدە    —
ــسى بــارلىقىنى ئۇنتــۇپ قالمــایمىز   ھتۆ ــىلهر بىــزگه ئۇســتاز  . پى ئۇنــداق . س

بولغاندىكىن شاگىرتىڭىزالرنى چاال تاشالپ كېتىشكه یۈرىكىڭالر چىـدىماس،        
  ئهلۋەتته؟
 ســاالھىدىن ئهپهنــدى ئــاخىرى كــۆڭلى بىــر  —...  شــۇنداق، ئهپهنــدى،—

  -ېقىم تهرپىدىن ئېرىپ كهتكهندەك بولۇپ شـۇنداق دېـدى    تۈرلۈك ئىسسىق ئ  
  .دە، شۈك بولۇپ قالدى

 شۇنداق قىالیلى، ئهپهندى، مېنىڭ سىزنى ئىزدىمهكچى بولۇشۇم شـۇ       —
خانىم ئىككىڭالر ئىككى سىنىپ ئوقۇتقۇچى یېتىشتۈرۈپ . ئىش ئۈچۈن ئىدى

ــۆزى     ــسهڭالرمۇ ئ ــز ئېچىــپ یۈرمى ــا ئېغى ــیىن، ســىلهر قایت ــدىن كې مىز بهرگهن
 —ئهمدى شۇ گهپ ھېساب بولسۇن، . كۆچۈرۈپ ئاپىرىپ قویۇشقا ۋەدە بېرىمهن

ــۆھبهتنى      ــدىغان سـ ــلهن بولىـ ــدى بىـ ــاالھىدىن ئهپهنـ ــدىن سـ ــۇ ئانـ ــدى ئـ دېـ
خوش،  —تاماملىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، پاشا قورىۋاتقان سهیپىددىنگه بۇرالدى، 

 تېجىلىـدىغۇ؟  بىز سۆھبهتنى تاماق بىلهن بىرال ۋاقىتتا تۈگهتـسهك ۋاقتىمىـز      
  قېنى، سۆزلىگىنه، قانچه باال تىزىملىدىڭ؟

  :سهیپىددىن قوشۇقنى قویۇپ تۇرۇپ
  . دېدى— ھازىرچه ئهللىكتىن ئاشتى، —
مېنىڭ سومكامدا ئىككهیلهننىڭ تېزىمى بار، یهنه !  شۇنداقمۇ؟ یاخشى—

 مهمتىلـى ئهپهنـدى ھایاجانلىنىـپ       —بىرسى یېقىن ئارىـدا تىزىمالتمـاقچى،       
 دېـدى ئـۇ بىـردەم قوشۇمىـسىنى تـۈرۈپ تـۇرۇپ       — ئۇنـداق بولـسا،    —. كهتتى

 شهمبىدىن باشالپ ئوڭرۇققا بېرىشقا ئۇختۇرۇش —ئویلىنىۋالغاندىن كېیىن، 
قىلــساڭالر قانــداق؟ لىۋاھىــدىن ئىككىڭــالر ئهته بىــر كــۈن ھهمــمه تهلهبىــگه  

نى ككه جـۈمه، بـازارنى ئۆتكۈزىۋالـسۇن، شـهمبه كـۈ       ۈئۇختۇرۇپ بولۇڭالر، ئۆگۈنلـ   
  مهكتهپكه بارسۇن قانداق؟

  . ماقۇل—
 ساالھىدىن ئهپهندى، لىۋاھىـددىن بىـر كـۈن ئاكىـسىغا یاردەملهشـسه             —

  رۇخسهت بېرەرسىز؟
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  . بولىدۇ، بارسۇن—
  شۇنداقمۇ؟.  ھه، مانا، ئىش پۈتتى—

  .دۇئا قىلغاندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى كېتىشكه ئالدىرىدى
ىز، قونـۇپ قېلىـڭ بـاالم، كـېچه      ئهمدى كېچه بولدى، قـاراڭغۇدا قالىـس       —

 دېـــدى —دېگهنــدە نهدە بولـــسا ئۇخالیــدىغان گهپ، خـــام توقۇمىغانــدىكىن،    
  .سارىخېنىم ئۇنى تۇسۇپ

ــاي،  — ــا، قایت ــاق، خانئان ــدا  — ی ــۆزرە ســوراش تهلهپپۇزى ــدى تهۋپىــق ئ .  دې
  .   توقۇیدىغان خاملىرىممۇ بار—ئارقىدىن چاقچاق ئارىالشتۇرۇپ قویدى، 

ۋاھىددىنالرنىڭ ئۆتۈنۈشـلىرى، سـاالھىددىن ئهپهنـدىنىڭ       سهیپىددىن، لى 
  .ساال قىلغىنغا قارىماي، تهۋپىق كېتىش پىكىرىدىن یانمىدى

 مېنىڭ بـۇ یهرگه كـېلىش مۇددىئـایىم مۇمـا تـۈۋىگه چۈشـتى، ئهمـدى          —
 دەپ خانئانـاممۇ  ،قایتماي نېمه قىلـمهن؟ كېچىـدە بهرىبىـر ئۇخالیـدىغان گهپ      

ئۇنىڭ كۈلكىـسىدىن ھـارغىنلىق چىقىـپ    . ۈلۈپ دېدى ئۇ ك—توغرا ئېتتغۇ، 
  . تۇراتتى

مېڭىپ كېتىۋېتىپ ئهته قهشقهرگه بېرىـپ      . ئۇ ئىنتایىن ئىتتىك ماڭدى   
ــشالرنى       ــسى ئىـ ــپ، قایـ ــشالرنى بېجرىـ ــسى ئىـ ــقهردە قایـ ــشنى، قهشـ كېلىـ

توختـــاجى كهلـــگهن بولـــسا ئهنجـــان : ئوقىـــشىدىغانلىقىنى ئـــویالپ ماڭـــدى
 قهلهم قاتـارلىق نهرسـىلهرنى   - كىتاپ، دەپتهرتهرەپلهردىن بىر یۈرۈش دەرسلىك 

نىـڭ  » تـۈركى تىلـال  دىـۋانى   «. ئهكهلدۈرۈشنى ئهڭ مۇھىم ئىـش دەپ قارىـدى    
كىرىش سۆز قىسمىنىڭ تهرجىمىسىنى ئالغاچ بېرىپ شهۋقىنىڭ پىكىرىنـى     

نوۋېشى مهكتهپنىىڭ دەرسلىك قولالنمىلىرىـدىن     . ئۇقۇپ بېقىشمۇ زۆرۈرىدى  
بولۇپمـۇ مهجىـددىن    . پایدىلىنىپ تۇرشـقىمۇ بـوالتتى    ئالغاچ كېلىپ ھازىرچه    

. دەرسى ئۈچۈن بىر نهرسه تۈزۈپ بهرمىسه بولمایـدۇ  ①ئهپهندى ھىفزى سىھھهت
دەرس باشــالیدىغان ۋاقــت قىــستاپال كېلىــپ قالــدى، ئهته بارمىــسام خېلــى   ”

  “ ...ئۇزۇنغىچه چوالم تهگمهیدۇ

                                            
  . ئا— ساقلىقنى ساقالش ساۋادى، سهھىیه، —ھىپزى سىھھهت   ①
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ئـۇ  . غۇ بولۇپ كهتتى   قاراڭ -ئۇ تۆركۈل یېزىسىدىن چىققاندىال ئهتراپ قاپ     
یېقىن كهلگۈسىدە . كېچىنىڭ سالقىنىدا خېلى روھلىنىپ قالغاندەك بولدى     

ۋەتىنى ئۈچۈن ئىختىساس ئىگىلىرىنى تهربىیىلهشنى باشالشـتهك غایىنىـڭ         
بـۇ بهخىتـسىز مىللهتنىـڭ      . تۇنجى قهدىمـى ئـۇنى قـاتتىق ھایاجانالنـدۇراتتى        

ئۆزىنى بىر ئـاددىي بىناكـار دەپ   ئۇ . بهختى ئۈچۈن بېسىۋاتقان بىر قهدەم ئىدى    
ئۇنىڭدەك بىناكارالر تـارىختىن بېـرى بىـر بۈیـۈك قهسـىر ئۈچـۈن         . ھېسابلىدى
ئۇالرنىـڭ ھېچقایسىـسى بـۇ قهسـىرنى پۈتتـۈرۈپ، ئۇنىـڭ تۆرىـدە              . ئىشلهیتتى

. پهقهت ئۆزىنى ئۇنۇتقان ھالدا خىـش قویـشاتتى    . ھوزۇرلىنىشىنى ئویلىمایتتى 
 یـامغۇر تـامنى   -گـاھ بـوران   . ئىش توختاپ قاالتتى  قهسىر ئىش مهیدانىدا گاھى     

-گـۈل . ئۇپرىتىپ چۈشۈرەتتى، یامـان نىیهتلىكلهرمـۇ بۇزغۇنچىلىـق قىالتتـى         
یهنه خالىس بىناكارالر . نهقىشلهرنى بۇزۇپ ئىپالس نهرسىلهرنى سۇۋاپ قویاتتى    

  .یېتىشىپ چىقىپ قۇرۇلۇشنى داۋام قىالتتى
قادىردامولال، ئابدۇخالىق ئۇیغـۇر،  مهمتىلى ئهپهندى تېخى یېقىندىال ئابدۇ  

ــار       ــڭ ئىزباس ــقا ئۆزىنى ــۈك قۇرۇلۇش ــان بۈی ــش قویغ ــۇھىتىالر خى ــسۇت م مهخ
ــۇ      ــلهن ئـ ــۇنىڭ بىـ ــى، شـ ــېس قىالتتـ ــار ھـ ــسىز ئىپتىخـ ــدىن چهكـ بولغىنىـ

  .ھارغىنلىقىنى ئۇنتۇپال قالدى
ــى       ــان تېخـ ــلهن زورىخـ ــددىن بىـ ــدە نىزامىـ ــپ كهلگهنـ ــۆیگه یېتىـ ــۇ ئـ ئـ

  .اللىقاچان ئۇیغۇغا كېتىشكهنىدىبالىالر ئ. ئۇخلىمىغانىدى
 دېدى یانچۇق سـائىتىنى چىقىرىـپ    — تېخى ئۇخلىماپسىلهرغۇ، ئاكا،   —

قاراپ قویۇپ شۇندىال ۋاقىتنىڭ بالدۇر ئهمهسلىكىنى كۆرۈپ تېنى بوشىشىپ         
  .كهتكهندەك بولدى

  . دېدى نىزامىددىن ئۇھ تاتىپ— ئهمدى كهلدىڭمۇ؟—
  .ایىدا مهن بهكمۇ خوشال ھهئه، ھهر ھالدا ئىشالر ئىنتایىن ج—
 دېـدى نىزامىـددىن    — ئهمما بۈگۈن ماڭغان یولۇڭنىال ھېسابالپ باقه،      —

 نهچچه یۇتنى ئارىالپ كهم دېگهندە ئهللىـك چـاقىرىم         —ئىچ ئاغرىتقان ھالدا،    
ــۇ         ــدۇ، ئۆزەڭنىم ــدە چېچهكلهم ــان كۈن ــام، ج ــۆز، ئۇك ــگهن س ــدىڭ دې ــول ماڭ ی

  .ئاسرىغىن
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یـار قىلغـان ئىكهنـمهن، مېنىـڭ بهخـتىم       ئاكا،  مهن شۇ جاپانى ئىختى —
ش ئهمهس بهزىـلهر    ھهركىمنىڭ بهخت راھهت دەپ قارایـدىغنى ئوخـشا       . ئهنه شۇ 

ته كهزگهننى راھهت دەیدۇ؛ یهنه بهزىلهر بهختىنـى قىمـار      “ شئهر”نهشه چېكىپ   
نىمىشكه بهخت ئوخشاش بىـر نهرسـه ئهمهس؟ چـۈنكى          . تاۋكاسىدىن ئىزلهیدۇ 

 شــۇنداق، بهخــت .لىــدىغىنى ئوخــشاش ئهمهسكىــشىلهرنىڭ بهخــت دەپ بى
  .كۆڭۈل ئىنتىلگهن بهرسه دېمهكتۇر—

  . بولدى، سهن بىلهن تالىشىپ بوالتتىمۇ—
 ئۆزىڭىزچۇ؟ ئۆزىڭىز نىمىشكه ئۇخلىمىدىڭىز؟ یهڭگه، ئاكـام قایتىـپ          —

  كهلگهندىن كېیىن نېمه ئىش قىلدى؟
 ئۇنـدىن  . تاشمهتلهرگه یول كۆرسىتىپ بىـردەم بویاقخانىـدا ئىـشلىدى       —

  .ئۇنىڭىزى خهت یېزىپ ئولتۇرغانىدى. تاختىالپ قویغان جۇۋىلىرىنى تىكتى
ــانچه راھهتلىنىــپ كهتمهپــسىز  — . خــوش.  شــۇنداقمۇ؟ دېــمهك ســىزمۇ ئ

  كۆچۈرۈپ قهیهرگه كهلدىڭىز؟
 ئـازراق یـازاي دەپ   ①مېتنىـدىن .  كىرىش قىسمىنى كۆچـۈرۈپ بولـدۇم      —

  .تۇراتتىم
ئـاۋۋال ئـۇنى بىــر   .  پىشـشقلمىدىم  رەھـمهت، ئاكـا، تېكىـستنى تېخـى    —

سېلىشتۇرۇپ چىقاي، ئالدىرىماڭ كىـرىش سـۆز قىـسمىنى كۆچـۈرۈپ بولغـان       
ئهته قهشـقهرگه بېرىـپ كـېلهي       . بولسىڭىز بهك كاتتا ئىش قىپـسىز، رەھـمهت       

بىـراق ئـۇ   ― دېگهنىدىم، ئالغاچ بارسام بوۋاي تـازا خوشـال بولىـدىغان بولـدى،          
ئاكـا،  ― ىنىنى كـۆرۈپ باشـقا یاققـا بـۇراپ،     ئاكىسىنىڭ چىرایى تۇتۇلـۇپ تـۇرغ     

ــسا . ســىلهرنىڭ یاخــشى كۆڭلۈڭالرنىمــۇ یهردە قــویغىلى بولمایــدۇ  خــۇدا بویرى
قهشقهردىن بالدۇرراق قایتىپ چىقـسام، جۈمهنىـڭ قـالغىنىنى سـىلهر بىـلهن       

ســىلهرگه تهمبــۇر چېلىــپ بېــرىمهن، پىئــانىنو چېلىــپ   . بىلــله ئۆتكــۈزىمهن
ــرىمهن ــالىالر . بې ــۇ ب ــڭ ۋاراڭ ئۆزەمم ــېغىندىم ئۇالرنى ــۇرىڭىنى -نى بهك س  چ

شـۇئان ئۇنىــڭ  . دېـدى ― ... ئـاڭلىمىغىنى نىـكهم، بىـر ئۆیـدە یاشـاپ تۇرۇپمـۇ      

                                            
 . ئا— تېكست ①
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كۆڭلىدە ئـوغلى ھهققىـدىكى خـاتىرە ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ ئایـالى سـهرۋەرنىڭ               
سېغىنىچ ئۇنىڭ یۈرىكىگه ھوجۇم قىلىشقا باشلىۋېدى، ئۇ . خاتىرىسى كهچتى

  .ىلكىپ ئاكىسىنىڭ سۆزىگه قۇالق سالدىكاللىسىنى قاتتىق س
  : بۇ چاغدا سهل چىرایى ئېچىلغان نىزامىددىن

ئۇنىـڭ  .  بىر ئایال بالىسىنى ئېلىپ كېسهل كۆرسهتكىلى كهپتىكهن        —
بالىسىنىڭمۇ بېشى بۇزۇلغانىكهن، ئىلگىرى ئۇنى كۆرۈپ دورا بهرگهنىكهنسهن، 

  .بهرسه دەپ كهپتىكهندورا خېلى پایدا قىلغان بولسا كېرەك، یهنه ئازراق 
 ھه، بىلىــمهن، ئهســلىدە ئــۆزۈم ئۇنىــڭ ئهھــۋالىنى  سۈرۈشــته قىلىــپ  —

. تۇرۇشۇم  كېرەكىدى، كېیىنكى كۈنلهردە ئۆزۈممۇ بۇ ئىشنى ئۇنتۇپال كهتتىم       
بىــر ئىـــشنى قىلـــدىم دەپ یهنه بىرىنـــى  ئۇنتــۇپ كېـــتىش یاخـــشى ئىـــش   

دەرۋازا شـۇنىڭكىدى؟  ىدنىڭ ئۇ تهرىپىدىكى قـانچىنچى     جئاكا، مهس . ئهمهسىدى
  ؟.ھه، مهن دەرھال باراي

 ۋۇي، ئۇكام، خهقنىڭ ئىشكىدە تهمتىلهپ یۈرىـدىغان ۋاقىتمـۇ مۇشـۇ؟            —
خهق نېمه دەپ قالىـدۇ؟ ئۇنىڭـسىزمۇ یاخـشىلىققا یامـانلىق دەپ، ئۈسـتۈڭدە           

  ...گهپ
 ئۇ دېڭىنىڭىزغۇ توغرا بىراق، ئهته قهشقهرگه كهتسهم بۇ ئىش كهینىگه    —

  .سۇن، دەیمهن ـ دەسۆرۈلۈپ كهتمى
  .ئهمدى ئۇخلىغىن.  دورىنى ئېلىپ قوي، مهن ئهته بېرىپ قویاي—
 ئۇنداق بولسا ماقۇل، دورىنى ئایرىپ قویـاي، ئهته مېنىـڭ ئورنۇمـدا بـۇ            —

ئىشنى ئۇنتۇلماي بېجىرىپ قویۇڭ، ئهممـا ھـازىر سـىلهر ئـۇخالۋېرىڭالر، ئاكـا،         
 ھـازىرال  —ئهسـنهپ تـۇرۇپ،    دېـدى ئـۇ ھـارغىن        —مهن ئازراق بىر نهرسه یازاي،    

یــاتىمهن، مــاۋۇالرنى ئــازراق سېلىــشتۇرۇپ چىقــاي كــۆزىڭىزنى ئــاالیتقىنىڭىز  
بىلهن، ئهته ئۆزىڭىز ئىشسىز قالىسىز، یهنه بىر تهرەپتىن بىر كۈنلۈك ئىش كهم 

  ...ئورۇنالنسا قهشقهرگه كىرگىنىممۇ تازا
  ... ھهي، ھهي—
  ... مانا، بىر بهتال—

ــددىن چىقىــپ ك  ــمه قىلغــان   نىزامى ــیىن تهۋپىــق  تهرجى ــدىن كې هتكهن
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ئارگىنالالرنى سېلىشتۇرۇپ چىقتى ئانـدىن تـۇنجى ئارگىنـال پېـتىچه قولىغـا              
ئـــۇ ئورنىــدىن تۇرغانـــدا  . ئالمىغــان بىــر نهچـــچه شــېرىنى قایتـــا ئىــشلىدى    

قهدەملىرىنىڭمۇ تاش ئېسىپ قویغاندەك ئېغىرلىشىپ كهتكهنلىكىنى ھېس 
  .قىلدى
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  ئون تۆرتىنچى باب
  
1  

  
ــدا قهشــقهردىن    ەمتىلــى ئهپهنــدى جــۈمه كــۈنى چــۈش قایرىلغان

دەرۋازا ئالدىغا كېلىشى بىلهنال ئۇنى سېغىنغان . قایتىپ چىقتى
.  قىزلىرى ئۇنىـڭ ئالـدىغا یۈگرەشـتى      - جىیهن ئوغۇل  —بالىالر  

. بىر ئۆیدە یاشاۋېتىپمۇ بارغانسېرى ئاز كۆرىشىۋاتقىنى ئۈچۈن سېغىنىشقانىدى
نــدىمۇ بالىالرنىــڭ ئۈستىبېــشىنى قاققــاچ، ھهممىــسىنى بىــر  مهمتىلــى ئهپه

.  گېزەكلهردىن تۇتقۇزدى-باشتىن قوچاغالپ سۆیۈپ چىقتى ۋە ھهر بىرىگه قهن
ئۇ دەرۋازا تۈۋىدىال پاتىمهمنى بىر قولىدا، روشهنگۈلنى بىر قولىدا كۆتۈرۋېلىـپ           

  .ھویلىغا كىرىپ كهلدى
 —لىق كۈلۈمسىرەپ،  دېدى زورىخان ئىل— خوش كهپسىز، مهمتىلى،—

 دەپ —ماللىكاڭنىـــڭ ئۈستىۋېـــشىنى بولغـــاپ بولۇشۇپـــسهن، كهپـــسىزلهر،  
  .بالىالرنى ئهیىپلىدى ئۇ

  . دېدى مهمتىلى خۇشال ھالدا— ھېچقىسى یوق، —
شۇ چاغدا بویاقخانىدىن چىققان نىزامىددىن ھارۋىكهش ئېلىپ كىرۋاتقان 

  : تاقىالرغا قاراپ قویۇپ-یۈك
 دېــدى — یۈكــۈڭ خېلــى بــارغۇ؟ نــېمىلهر ئــۇ؟   تېچلىــق كهلــدىڭمۇ؟—

  .كۆرۈشۈپ
ــۇالر .  قهلهم، ئوقۇغۇچىالرغــا، بىــر تــوپى چهكــمهن - بىــر تــوپى دەپــتهر— ب

ۋەدەمـگه بىنـائهن بۈگـۈن  سـىلهر بىـلهن           . ھهققىدە كېیىن سـۆزلهپ بېـرىمهن     
كۆڭۈللۈك یېرىم كۈن یاشایمهن، باشقا گهپلهرنـى قىلىـشماي تـۇرایلى، ھېلـى       

وھىم ئىش یادىمغا چۈشـۈپ قالـسا كهیـپىڭالر ئۇچىـدىغان ئىـش       بىكار بىرەر م  
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى—بولمىسۇن، 

  :ئۇ ھارۋىكهشنى ئۇزۇتۇپ پىشایۋانغا كېلىپ ئولتۇرغاندىن كېیىن
ــق   — ــپ چى ــۇرنى ئېلى ــسه تهمب ــى، ئهم ــر   .  غېن ــهنىمىگه  بى ــقهر س قهش

ـم
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  . دېدى روھلۇق ھالدا—چاالي،
بهزىـدە خـۇدا بىـلهن روسـۇل،      ”مـسىز،    ھهببهللى، مۇنـداق ئىـش قىلما      —

 شۇغىنىــسى — دېــدى زورىخــان،—دەپــتىكهن، “ بهزىــدە دۇتــار بىــلهن ئۇســۇل 
  .كېلىپال  ئۇسسۇلۇقمۇ ئىچمهي قىلىۋاتقىنىڭىز تازا بولماي قالدى

مهمتىلى ئهپهندى یهڭگىسىگه رەھمهت ئېیتىپ، غېنـى ئېلىـپ چىققـان     
ــلىدى     ــپ سازالشــقا باش ــا ئېلى ــۇرنى قولىغ ــا. تهمب ــۇنى چۆرىدەشــتى  ب لىالر ئ

تهمبۇرنىڭ تىرىڭىشىغان ئـاۋازىنى ئـاڭالپ   . نىزامىددىنمۇ یېقىنراق سۈرۈلدى 
ــدى    ــالىالرمۇ كىرىــپ كهل ــان ب ــدا ئویناۋاتق ــالىالر  . ئىــشىك ئالدى خوسۇســهن ب

دىیىــشىپ ئهڭ “ ئهپهنــدى دادام”ھهممىــسى . ئهپهندىــدىن زادىــال قورۇنمــایتى
 خېلىــدىن بېــرى ئــۇالر ئهپهنــدى .یــېقىن ئــادىمىگه ئوخــشاش ئهركىلىــشهتتى

دادىسىنى بۇ ئهتراپتا كۆرەلمىگهچكه بۈگۈن ئـۇالر  ئۇنىـڭ ئهتراپىغـا ئوالشـماي            
  .تۇرالمایتتى

نىزامىددىن بىلهن زورىخان ئىنىـسىنىڭ ناخشىـسىنى ئـاڭالپ ئولتـۇرۇپ         
بىرسى بىرەر ئىش بىلهن مهمتىلىنى ئىزلهپ كېلىپ ئـۇنى مـاالل       ”كۆڭلىدە  

  .دەپ ئویلىشاتتى“ ىزنى بۇزمىسىدىقىلمىسىدى، كهیپىم
ــدا قهشــقهر ســهنىمىنى     ــدى ئىنتــایىن كهیىپــى چــاغ ھال مهمتىلــى ئهپهن

  :باشلىدى ۋە چوڭراق بالىالرغا
ــىلهر     ―  ــسا س ــاڭالر، بولمى ــسۇل ئوین ــسىلهر؟ ئۇس ــشكه ئولتۇرى ھه، نىمى

 ئۇیغـۇر  —ئارقىدىن،  .  دېدى —چېلىپ بېرىڭالر، مهن ئویناپ بېرەي، قانداق؟     
خشا ئېیتالمىسا، ئۇسسۇل ئوینىیالمىسا ئۇیغۇر بولۇشـنىڭ ئىككـى      بالىسى نا 

 —غېنى سـهن باشـالپ بهر، دوسـتلىرىڭنى تـات،        . شهرتى كهم بولۇپ قالمامدۇ   
  .دېدى

ــۇرۇپ ھــویال سهیناســىدا ئۇســسۇلغا چۈشــۈپ كهتتــى    . غېنــى ئورنىــدىن ت
ــارتتى   ــالىنى ئۇســسۇلغا ت ــدىن ئىككــى ب ــدىال ئۇســسۇل  . ئارقى ــۇ یهر بىردەم ب

ــدىســورۇ ــدىن بېرىكــى    . نىغا  ئایالن ــچه كۈن ــر نهچ ــدىنىڭ بى ــى ئهپهن مهمتىل
ھارغىنلىق ۋە ئۇیقۇسىزلىق  نهتىجىسىدە قېنى قاچقان چېھرىسىگه  بۈگـۈن             

 ئىچىـگه  -قان یۈگرەپ، نۇرلىنىپ كهتكهنىدى، ئۇنىـڭ پۈتـۈن تۇرىقىـدىن ئىـچ         
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  .پاتمایۋاتقان بىر خوشاللىق سېزىلىپ تۇراتتى
ىدا تاسادىپىي شهكىللهنگهن بـۇ بهزمه سـورۇنىغا        نىزامىددىننىڭ ھویلىس 

بىردمــدىال ھویلىغــا ئــادەم تولــۇپ  .  خۇلۇمالرمــۇ كىرىــشكه باشــلىدى-قوشــنا
  .كهتتى

بــۇ خوشــال ســورۇننىڭ ئۈســتىگه قىلغــان ئىــشلىرىنىڭ نهتىجىــسىدىن  
مهمتىلى ئهپهندىنى خهۋەردار قىلىش ئۈچۈن سهیپىددىن، لىۋاھىدىنالر بازاردىن 

ئۇالر بىلهن بىلله سۇنتاغلىق ئىككى مۇھهممهد قارى     .  قالدى یېنىپ كېلىپ 
  .بارىدى

مهمتىلى ئهپهندى تهمبـۇر چېلىۋاتقاچقـا مېھمانالرغـا كۈلۈمـسىرەپ بـاش       
خېلىــدىن كېــیىن  ئــۇ تهمبــۇر چېلىــشنى توختىتىــپ، . لىڭــشىتىپ قویــدى

ئۇالرنىڭ پارىڭىنى بۆلۈپ   . سهیپىددىن ۋە ئۇنىڭ یولداشلىرى بىلهن كۆرۈشتى     
  :وشنىالردىن بېرىق

 تهمبۇرنى باشقا بىرسى چالسا، مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـر ئوینـاپ بهرسـه            —
  : دېۋىدى، مهمتىلى تهكهللۇپ قىلىپ ئولتۇرماي—بوپتىكهن،

قایسىڭالر تهمبـۇر چېلىـپ بېرىـسىلهر؟ چالىـدىغان ئـادەم بولـسا مهن        ― 
  . دېدى—ئویناپ بېرەي، 

بولسىمۇ ئۇالر تارتىنىپ، گهپ كۆپچىلىكنىڭ ئىچىدە چاالالیدىغانالر كۆپ  
ھېچكىمـــدىن ســـادا چىقمىغانـــدىن كېـــیىن مــــۇھهممهد     . قىلىـــشمىدى 

تهۋپىق بىلهن خېلى چۈشىنىشىپ قالغاچقا جـۈرئهتلىكراق      ) ھۈسىیىن(قارى
  :چىقتى
  . دېدى ئۇ—...   مهن چېلىپ باقاي، ئۆزۈم چالىراق، شۇنداق بولسىمۇ،—

رۇپ قېلىـپ ئـاۋۋال ئۇنىـڭ       مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ دېدىللىكىنى یاقتۇ    
  :قولىنى تۇتۇپ

ــڭ، — ــارى، چىلى ــۇھهممهد ق ــق — ھه، م ــدى تهۋپى ــارى  .  دې ــمهد ق مهھهم
 -تهمبۇرنى ئېلىپ،  ئاۋۋال ناخۇلنى تاالرنىڭ ھهممسىگه نۆۋەت بىلهن ئىككـى   

  :ئۈچ قېتىم چېكىپ قویۇپ، ئاتۇش پهدىسىنى باشلىۋەتتى
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  ئاتۇشۇڭغا بارغۇنچه ،
  .پۇرایدۇ بهشكېرەم باغى
  ئهجهبمۇ یامان ئىكهن،
  .كۆیهك ئوتىنىڭ داغى

  
ــازىكهن دەپ      ــى س ــاۋازىمۇ خېل ــمهد قارىنىــڭ ئ ــدى مهھهم مهمتىلــى ئهپهن

  .ئۇنىڭغا ھهۋەس بىلهن قاراپ قویغاندىن كېیىن سۇپىدىن چۈشتى. ئویلىدى
  

   ئۈرۈكۈم،-ئۈرۈكۈممۇ
  .باغدا پىشقا ئۈرۈكۈم

  سېنى بىردەم كۆرمىسهم،
  .چىدىمایدۇ یۈرۈكۈم

.........  
ئۇنىڭ . بۇ چاغدا تهۋپىق ھویال سهیناسىدا لهرزان ئایلىنىشقا باشلىغانىدى

ئۇالر بۇنداق سىلىق، چىرایلىق . ئۇسسۇلى تاماشىبىنالرنى سۆیۈندۈرۈۋىتهتتى
  .ئوینىغاننى ئىنتایىن كهم كۆرگهنىدى

  ؟! قاراڭالر، ئهپهندى بهئهینى سۇدا ئۈزگهن بىلىقتهكال ئوینایدىكهن ـ نا—
بىـزدەكلهر  -سـهن .  پۇتىغا قـارا، نـېمه دېـگهن سـىلىق مىدىرالیـدۇ        قارا، —

  .بولساق بۇ چاققىچه چاڭ چىقىرىپ، ھویلىدا ئادەم تۇرغۇسىز قىلىۋېتهتتۇق
ــا،      — ــدۇ ـ یـ  دولىـــسىنى قارىمامـــسهن، ســـۆڭىكى یـــوقتهكال لىغىلدایـ

  !پهرۋەردىگار
—...   

 تهۋپىـــق  خـــۇددى یهردىـــن بىـــر ئىلىـــك ئېگىـــزلىكته ئۇچىۋاتقانـــدەك، 
ئایىغىنىڭ یهرگه تېگىۋاتقانىنى بىلىندۈرمهستىن  سـهینانىڭ چېتـى بىـلهن           

ئۇنىڭ پۇتى  ۋە قولىال ئهمهس، بېلى، مۈرىـسى، بـوینى،          . سېلىق چۆگىلهیتتى 
ئـۇ بهزى ئۇسـسۇلچىالردەك پـۇتىنى    . بېشىمۇ ناخشىغا مـاس ھالـدا تهۋرىنهتتـى     

. ھېرىپ قالمایتتىشۇڭا پات . یهرگه ئۇرۇپ، قوللىرىنى كۈچهپ پۇالڭشىتمایتتى
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  .ئۇ ئاخىرى مهھهممهد قارىنى ھارغۇزۇپ قویدى
ــۇم  ــدىال خۇل ــدىمنىڭ مېھمــانلىرى   -شــۇ چاغ  قوشــنىالر مهمتىلــى ئهپهن

بارلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ ھهم ئۇنىڭ دەم ئېلىشغا ھاالقىت بهرمهسلىك ئۈچۈن       
  . بىرلهپ  خوشالشتى-بىر

گهن مېھمــانالر ھویلىــدا ســاھىپخانالر بىــلهن ســهیپىددىن باشــالپ كهلــ  
  :قالغاندا مهمتىلى ئهپهندى مهھهممهد  قارىنىڭ مۈرىسىگه قېقىپ

 — دېدى ۋە چىقىشقاقلىق بىلهن، — یارایسىز، ئاۋازىڭىزمۇ سازىكهن، —
ئــاۋۇ كــۈنى مــۇھهممهد قــارىالرنى ئــایرىش ئۈچــۈن مۇۋاپىــق نــامالرنى تــاپىمىز  

زمىمىـزدە نامـایهن   دېگهندىمغۇ؟ مانا بۈگۈن مۇھهممهد ھۈسىیىن ئۆزىنى بـۇ به     
  دېسهك نېمه دەیسىلهر؟“ مهشرەپ”قىلدى، دېمهك ئۇنى 

  .دەپ چاقىرىشتى“ مۇھهممهد قارى مهشرەپ”ھهممهیلهن كۈلۈشۈپ 
 بىز سىزگه ھېلىقى ئىشنىڭ ئورۇنلىنىش ئهھۋالىدىن ئۇچۇر بېرەیلى   —

 دېــدى ســهیپىددىن چاقچــاقالردىن كېــیىن ئهســلى     —دەپ كهلگهنىــدۇق، 
  . نهپهر باال تىزىمالندى61جهمئىي  — مهخسهتكه كېلىپ،

ــگه     — ــلهن یهڭگهم ــام بى ــۈن مهن ئاك ــلىدە بۈگ ــدان، ئهس ــۇنداقمۇ؟ ئوب  ش
خىزمهت ھهققىدە سۆز قىلماسلىققا ۋەدە بهرگهن، شۇنداق بولسىمۇ بىر ئېغىزال 

  خوش قانداق بولدى، ئاخىرى؟. سۆزلهشكه توغرا كهپ قالدى
  . ھهممهیلهنگه خهۋەر قىلىۋەتتۇق—
اقمۇ؟ رەھمهت، یىگىتلهر، ئهمدى مهن سىلهرگه بىـردەم پىئـانىنو          شۇند —

  چېلىپ بېرەي، بوالمدۇ؟ ئالدىرىمایدىغانسىلهر؟
 —مهنزىلىمىز خېلـى یىـراق،      .... كهچ قاالرمىزمىكىن، بىز كېتهیلى،    —

  .دېدى سهیپىددىن دوستلىرىغا ۋاكالىتهن
 یېڭــــى تۇنۇشــــالر بىــــلهن بىــــردەم ئولتــــۇرغىلى قویمایـــــدىغان      —

  شىمامسهن؟ئوخ
 بىـرىگه  - دېـدى ئىككـى مهھهمـمهد قـارى بىـر     ــ ... بىزمۇ ئالدىرایتتۇق  —

  .قارىشىپ
ئۇنىـــسڭىزمۇ .  ئهمىـــسه بىـــر پىیالىـــدىن چـــاي ئىچىـــپ مـــېڭىڭالر —
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  .نىزامىددىنكاڭالردىن قۇتۇاللمایسىلهر
ئانـدىن  . ئۇالر چاي ئۈستىدە بىردەم پاراڭالشـتى   . زورىخان داستىخان سالدى  

  :سهیپىددىنگه
هته كېچىڭىزدىكى ئابدۇراخمان ئۇستىنى تهكلىپ قىلىپ باشلىغاچ    ئ —

ــسۇن   . كهل ــنىلىرىنىمۇ ئېلىــپ كهل ــاگىرتلىرىنى، ماش ــاتمىش نهچــچه  . ش ئ
  . دېدى—كىشلىك كېیىم تىكتۈرىدىغان گهپكهن دېگىن، 

ئۇ مېھمانالرنى دارۋازا ئالـدىغىچه ئۇزىتىـپ قایتىـپ كىرگهنـدىن كېـیىن         
  :نىزامىددىننىڭ بالىلىرىغا

كهچلىـك تامـاقتىن كېـیىن    .  مهن تېخى سـىلهرنىڭ ئىختىیـارىڭالردا     —
. ئهمـدى سـىلهرگه نـېمه قىلىـپ بېـرەي؟ دېـدى         . مېنى ئازاد قىلساڭالر بولىدۇ   

 — سىلهرگه پىئانىنو چېلىپ بېرەي، بۇالمدۇ، —ئارقىدىن ئۆزى جاۋاب بېرىپ، 
  .دېدى

ــانىنو ئ    ــسىغا باشــالپ كىرىــپ پىئ ــالىالرنى ئۆزىنىــڭ ھوجرى ــۇ ب ــدا ئ الدى
بالىالرنىـڭ ھهممىـسى ئهتراپقـا ئوالشـتى تهۋپىـق یوغـان بىـر ۋاراق          . ئولتۇردى

ــشقا     ــۈگمىلىرىنى بېسى ــانىنو ئۈســتىگه قۇیــۇپ پىئانىنونىــڭ ت قهغهزنــى پىئ
  .باشلىدى

شــۇئان ھهیۋەتلىــك، كۈچلــۈك ســاداالر بىــر خىــل رېــتىم بىــلهن تىتــرەپ  
تىن قىلىپ سىزىق  بهش-ئۇنىڭ ئالدىدىكى قهغهزدە بهش. چىقىشقا باشلىدى

 پهس قىلىپ، چۆمۈچكه ئوخشاش بهلگىلهر    -سىزىلغان بولۇپ سىزىققا ئىگىز   
  :ئۇنىڭدا.  ئۈزۈك خهتلهر بارىدى-ھهر بهش سىزىق ئاستىدا ئۈزۈك. قویۇلغانىدى

  
  ۋەتهن ئۈچۈن تهرەققىیات ئىستهرمىز،

  .راۋاجالنسا مائارىپ: ئارزۇیىمىز
  جاننى پىدا قىلىدۇق ئهزىر بۇ ئهلگه، 

  .بىزنىڭ یۈرەك زالىمالرغا مۇخالىپ
  

دېگهن شېئىرالر یېزىلغانىدى، ئۇ بىـر تهرەپـتىن چېلىـپ، بىـر تهرەپـتىن           
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بالىالرنىڭ چوڭلىرى . بهش سىزىق ئۈستىدىكى بهلگىلهرنى سىزىپ جىجاتتى
بهلگىنىڭ ئاستىدىكى خهتلهرنى بىرئاز تونۇسىمۇ، بهلگىلهرنىڭ نېمىلىكىنى 

  .سا تېخىمۇ بىلمهیتىچۈشىنهلمىدى كىچىكلىرى بول
مهمتىلى ئهپهندى مۇزىكا ئىـشلهشنى تـاكى كهچلىـك تامـاق ۋاقـتىغىچه         

  :كهچلىك تاماق ئۈستىدە نىزامىددىنغا. داۋام قىلدى
 دېـدى  — ئاكا، ئهمدى سىزگه ئىشلىرىم ھهققىـدە سـۆزلهپ بېرەیمـۇ؟       —

 قهشـقهرگه بېرىـپ     —یېقىنلىقنى ئىپادىلىگۈچى ئۆزىگه خاس ئاھاڭ بىلهن،       
نىڭ كىرىش سـۆزىنى  » دىۋان«ئۇ زات . كۆرۈشتۈمقۇتلۇق ھاجىم بىلهن  ۋال  ئاۋ

. ســـىزنىڭ پۇچـــۇركىڭىزنى كـــۆپ ماختىـــدى . كـــۆرۈپ بهك خوشـــال بولـــدى
دارىلمـۇئهللىمىننى ئېقىـشقا سـېلىۋالغىچه تهرجىـمه قىلىـشنى توختىتىـپ       

توختـاجى سـوۋىت تهرەپـكه      . تۇرۇشقا مهجبۇر بولغانلىقىمنى ئېیتىـپ قویـدۇم      
 قهلهم یهنه باشــقا  -چى ئىــكهن، ئۇنىڭغــا دەرســلىك كىتــاب، دەپــتهر    ئــۆتمهك

مهجىدىن ئهپهنـدى   . تهنتهربىیه سایمانلىرى ئالغاچ كېلىشىنى بۇیرۇپ قویدۇم     
ھازىرچه ئىشلىتىپ تۇرغۇدەك  دەپتهر  ئول ـ بـو    . ئىككىمىز دورا زاكاز قىلدۇق

ۇلنى خهجـلهپ  ئىئـانه پـۇلالر یىغىلغىـچه ئۆزۈمـدە بـار پـ      . لنى ئا لغاچ كهلـدىم   
یهنه بىر ئـاز چهكـمهن   . تۇرمىسام ئىش كېچىكىپ كېتىپ قالسا بولمایدۇ، ـ دە 

ئهته ئابـدۇراخمان  . تهلهبىـلهرگه بىرخىـل كېـیىم تىككـۈزۈپ بېـرىمهن      . ئالدىم
یـېڭىچه  . ئۇستا كهلسه بالىالرنىـڭ بـویىنى ئـۆلچهپ ئىـشنى باشـالپ كېتىـدۇ            

انچۇق، گىرمانچه یاقا، شىمى ھهم چاپىنى ئۈچ ی. ئۆزەمدە ئهندىزىسى بار. كىیىم
  .ئۈچ یانچۇق بولىدۇ

   ئابدۇراخمان ئۇستا یېڭى پوسۇندىكى كىیىملهرنى تىكهلهرمۇ؟—
.  ئۇقۇشۇپ باقتىم، ئـۇ چـۆچهكته بىـر تاتـار ئۇسـتىدىن ئـۈگهنگهنىكهن            —

  .قىلىپ كېتهلهیدۇ... ئۇنىڭ ئۈستىگه تهییار ئهندىزىسى تۇرسا،
  ىچلىق تۇرۇپتىمۇ؟ قهشقهردىكى بۇرادەرلىرىڭ تېن—
بىــز ئاخــشام ئهخــمهد ئهپهنــدىنىڭ .  ھهئه، ھهممىىــسى ســاالم ئېیتتــى—

ئۆیىدە تۇرغۇن ئهپهنـدى، نامـان ئهپهنـدى، یۈسـۈپ زىیـا ۋە  باشـقا ئوقۇتقـۇچىالر                   
ــى ئۆتكــۈزدۇق      ــهنئهت كېچىلىك ــازچىلىرى بولــۇپ س ــسهنىڭ س ــانائى نهپ . س
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ىالشتۇرۇپ قویساممىكىن بىلهمسىز ئاكا، مهن ئۇیغۇر سهنهملىرىنى رەتلهپ نوت
قهشقهر سانایى نهپىسهنىڭ مۇدىرى ئوبۇلقاسىم دېگهن بۇرادەر ئىكهن،       . دەیمهن

ئۇ قول ئاستىدىكى سازچىالر بىلهن مېنىڭ ئىشىمغا یاردەم بېرىدىغانلىقىنى 
  .بىلدۈردى

  ... سهنغۇ یېتىشهلىسهڭ ھهممىنى قىلساڭ بوالتتى—
ئــۆمهر ھهییــام دېگهنــدەك بــۇ  راســتال، ئهگهر قولۇمــدىن كهلــسه، مهنمــۇ —

پهلهكنى یهر بىـلهن یهكـسان قىلىۋېتىـپ، باشـقىدىن بىـر پهلهك یاسىـسامغۇ           
ــوالتتى،   ــشى بـ ــۇ یاخـ ــاس   —تېخىمـ ــۆزىگه خـ ــدى ئـ ــى ئهپهنـ ــدى مهمتىلـ  دېـ

ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىدە چاقچاق ئىلىمىنىتلىرىدىن باشقا      . كۈلۈمسىرەش بىلهن 
ارزۇنىـڭ ئۇچقۇنىمـۇ چاقنـاپ    غایىۋىالشقان مۇبالىغلهشتۈرۈلگهن بىـر بۈیـۈك ئ     

  .تۇراتتى
  :تاماقتىن كېیىن ئۇ ئاكىسىغا

ــشلىتۋاتقان    — ــته ئىـ ــشى مهكتهپـ ــدىن نوۋېـ ــۈپ ئهپهندىـ ــازىرچه یۈسـ  ھـ
. دەرىسىلىك قولالنمىسىنى ئېلىپ چىقىتىم،   سىز مۇشۇنى كۆچۈرۈپ بېرىڭ

بـــۇالرنى ئوقۇغۇچىالرغـــا تارقىتىـــپ بېرىمىـــز ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىكى خېتـــى 
رغا كۆچۈرگۈزۈپ، كۆپهیتىمىز ھېپىزى سھھهت دەرسـى ئۈچـۈن بىـر      چىرایلىقال

  .نهرسه تۈزۈپ بېرىشكه مهجىددىن دوختۇر ۋەدە بهردى
 نىزامىـــددىن دورا سومكىـــسىنى  — بىـــر یاققـــا بارمایدىغانـــسهن؟   —

  .ئېلىۋاتقان ئىنىسىگه قاراپ سورىدى
ىم شۇ بىرىسىگه ۋەدە بېرىپ قویغانىد   .  بارىمهن، ئاكا، شورۇققا بارىمهن    —

  .یهرگه بېرىپ كېلهي
  ! سهن بارغىچه خهقمۇ ئۇخالپ بوالر؟—
  . دەـ ۋەدە قىلغانمهن.  شۇنداق بولسىمۇ بارمىسام بولماس—
 نىزامىــددىن ـــ... نـېمه توغرۇلــۇق ۋەدە بهرگىنىڭنــى شـهیتان بىلهمــدۇ  —

ــدى،    ــاش چایقىـ ــودراپ بـ ــلهن غـ ــارازىلىق بىـ ــالیدىغان  —نـ ــۇش باشـ ئهته ئوقـ
ــاتراق ب  ــدىكىن پ ــدى ئــۇ ۋەدە      بولغان ــم ئى ــدۇ، كى ــر دەم ئۇخلىــساڭ بولمام ى

  بهرگىنىڭ؟
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سـىزمۇ بـارغۇ، ھېلىقـى     ...   سابىتنىڭ ئۆیىـدە كۆرۈشـكهن بـالىالردىن       —
  .یېتىم باال  ئابلهق

ــام،— ــهن،... ۋاي ئۇكــ ــدىمۇ؟...  ســ ــددىن —، ...ئېــــسىڭ جایىــ  نىزامىــ
ئىنىــسىنىڭ كــۆزلىرى  . ئىنىــسىنىڭ كــۆزىگه ھهیرانلىــق بىــلهن قارىــدى    

ىــدىكى ئــۆزىگه خــاس  تهبهســسۇمىدىن ســهمىمیلىك، ئهســتایىدىللىق  چىرای
ئــۇ ئاكىــسىنىڭ نــېمىگه ھهیــران بولىــۋاتقىنىنى دەرھــال . بىلىنىــپ تــۇراتتى

  : پهمىلهپ
ــان دەپ ئــویالپ      — ــولالپ مۇنــداق دەپ قویغ ــىز بــالىالرنى گ ــى س  مېن

قالغانمىدىڭىز؟ یاكى كىچىك بالىغا دېـگهن گهپمـۇ ۋەدىمـۇ دەپ ئویالمـسىز؟              
 دېدى ئۇ سهمىمىیلىك بىلهن،   —ۇالرغا سهمىمىي بولمىساقمۇ بوالتتىمۇ یه؟    ئ

 تېزال قـایتىمهن ئهته ئوقـۇش باشلىـساق بۈگـۈنكى ئىـش ئۇزۇنغـا كېتىـپ               —
  . دەپ قوشۇپ قویدى—قالمىسۇن دەیمهن،

  !... ۋاي ئۇكامهي، سهن قانداق ئادەمسهن ـ ھه—
  

2  
  

بىر تال سهرەڭگه بىلهن پوالت ئېـرىتىش      
ئهمهس، بىـــــــــراق پـــــــــۇالت مـــــــــۇمكىن 

ــر تــال      ــلهپته بى ــۇ دەس ــدىغان ئوتم ئېرىتهلهی
  .سهرەڭگه بىلهن تۇتاشتۇرۇلغان

مهرىپهت مهشـئىلىگه   «زۇلپىقار  .  غ —   
  »مهدھىیه

  
 تاشـقان ئوقۇغـۇچىالر نهچـچه       - یاشالرغا خاس جۇشقۇن روھ بىـلهن تولـۇپ       

نى ۋاقىتتىن بېرى جىمجىتلىق، غېرىپلىق بېسىپ قالغان مهدرىس ھویلىسى
لهش بېـسىپ   .  شـاۋقۇنى، كۈلكىـسى، نهپىـسى بىـلهن تولـدۇردى       -ئۆز تهسىرى 

 چـاڭ ئـۆرلهپ   -توپـا . یاتقان كۆلگه یېڭىدىن زۇمرەتتهك سۈزۈك سۇ قاچىالنـدى     
تۇرىدىغان مهدرىس مهیـدانى پـاكىزە سـۈپۈرۈلۈپ سـۇ چـېچىلىش بىـلهن راھهت        

  ...ىرىتىلدى دەرزىلهر پاكىزە سۈرتۈلۈپ یالت-ئىشىك . بهخىش تۈسكه كىردى
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ــدە   ــۇچىالر مهكتهپنىــڭ قائى  تــۈزۈملىرىنى چۈشىنىۋېلىــشقىمۇ  - ئوقۇغ
ئابدۇراخمان ئۇستا ھهممه ئوقۇغۇچىنىڭ بویىنى ئۆلچهپ، بىـر تـوپ          . ئۈلگۈردى

ــۈننى  ــلهن كـ ــاگىرتى بىـ ــار   -شـ ــى تهییـ ــشلهپ كىیىملهرنـ ــۇالپ ئىـ ــۈنگه ئـ  تـ
ــومېرى یېزىلغــ  . قىلماقتىــدى ان ھهركىمنىــڭ ئىــسمى ئورنىــدا بېــرىلگهن ن

  ...پۇرۇچنى كىیىم قېتىغا قىستۇرۇپ قویاتتى
كىـیىم پـۈتكهن كـۈنى مهمتىلـى ئهپهنـدى          .  نىھایهت كىیىملهرمۇ یۈتتى  

تهنتهربىــیه دەرســى ۋاقتىــدا ئوقۇغــۇچىالرنى ســهپكه تىــزدى ۋە كىــیىملهردىن   
كىیىم . بىرسىنىمۇ ئالماشتۇرۇپ قویماستىن نومېرى بویىچه تارقىتىپ بهردى

دىن كېیىن ئوقۇغۇچىالرنى دەرھال ھوجرىلىرىغا قایتىـپ       تارقىتىلىپ بولغان 
  .كىیىم ئالماشتۇرۇپ چىقىشقا بویرىدى

 كىیىملىرىنى ئالماشتۇرۇپ چىققاندىن كېیىن ئوقۇغۇچىالر یهنه سهپكه       
مهمتىلى ئهپهندى گویـا مېھرىـۋان ئاتىـدەك ھهربىـر  ئوقۇغۇچىنىـڭ          . تىزىلدى

پهشـلىرىنى تۈزەشـتۈرۈپ   -یاقـا ئالدىغا بېرىپ تۈگىمىلىرىنى ئـوڭالپ ئېتىـپ    
بهزى كىچىكــرەك ئوقۇغۇچىالرنىــڭ . یېڭــى كىیىمىنــى مۇبــارەكلهپ چىقتــى 

چــاچ قویغــان . بىــر خىــل فورمىــدا كېیــنىگهن. پىشانىـسىغا ســۆیۈپمۇ قویــدى 
 ئىچىـدىن  -ئوقۇغۇچىالر سېپىگه قاراپ دىلى سۆیۈنۈپ كۈلۈمـسىرىدى ۋە ئـېچ        

ــل ســېغىنچ، تهشــنالىققا ئوخــشاش تۇیغــۇ    ــۆز  بىــر خى ئېتىلىــپ چىقىــپ ك
 -ئـۇ ئارقىـسىچه چاپـسان     . چاناقلىرى بۇرۇن تۆشۈكلىرى ئېچىشقاندەك  بولدى     

ئۇنىـڭ ئوقۇغۇچىالرنىـڭ مهسـۇم    . چاپسان مېڭىـپ سـهپنىڭ ئالـدىغا چىقتـى        
ــك       ــر دەقىقىلى ــا بى ــشى گوی ــسىچه مېڭى ــۈزمهي ئارقى ــۆزىنى ئ ــدىن ك چىرایى

  .ىگه ئوخشایتىھىجىرانغىمۇ چىدالمایدىغان مېھرىۋان ئاتنىڭ ھهرىكىت
ــا   .  ئهي— ــى مهدرىـــــس تالىپلىرىغـــ ــىلهر ئىلگىرىكـــ ــلهر، ســـ تهلهبىـــ

. كۆزلهیــدىغىنىڭالرمۇ، ئېرىــشىدىغىنىڭالرمۇ ئوخــشىمایدۇ . ئوخشىمایــسىلهر
ئۇالر پهقهت ئۆزلىرى ئۈچـۈنال شـىرىن تامـا بىـلهن  ئوقۇسـا، سـىلهر خهلقىڭـالر            

 تهۋپىقنىـڭ   —،ئۈچۈن گۈزەل ئىتسىقبال یارىتىش نىیىتى بىلهن ئوقۇیسىلهر      
ــى       ــۇ ئهتراپتىكـ ــۇراتتى شـ ــاڭراپ تـ ــسىدا یـ ــس ھویلىـ ــاۋازى مهدرىـ ــاڭراق ئـ یـ
مهھهللىلهردىـــن بىكـــارچىالر، ئۇشـــشاق بـــالىالر مهســـچىدنىڭ ھویلىـــسىغا 
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كىرىۋېلىپ رىشاتكا تۈۋىدە تۇرۇپ بۇ ئاجایىپ مۇراسىمنى كۆرەتتى بهزىلهر كۆل 
ــدى    ــشكىمۇ ئۈلگۈرگهنى ــۈۋىگىچه كېلى ــۆگهتلهر ت ــدىكى س ــاچ  .بویى ــا چ  ئۇالرغ

. قویىۋالغان، كالته چاپان كىیگهن بـۇ بىـر تـۈپ یىگىـت ئاجـایىپال كـۆرىنهتتى         
ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگه دەرمهھهل سىغمىغاچقا كـالته چاپـان خـۇددى قـویرىقىنى        

 تهۋپىـق  سـۆزىنى داۋام    — تهلهبىـلهر ،   —كېسىۋەتكهندەك  غهلىـته تویـۇالتتى،     
دېـمهك  . تقانلىقى ئېنىقال گهپ مۇشهققهت كۈتىۋا  - بىزنى جاپا  —قىلماقىدى،

بىراق بىز ئهلنى كۈلـدۈرۈش     ! یوق“ خوشاللىق”بىزگه بۇ ئىشتىن شهخسىي     
ئۈچۈن مىللهتنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن جاپا چېكىشنى  ئۆزىمىز ئۈچۈن شهرەپ 

ئهلنىــڭ خوشــاللىقى ئۈچــۈن یاشاشــال ئهڭ ھهقىقــى  . ھــېس قىلغــۇچىالرمىز
. للهتنىڭ خوشـاللىقى كۈتـۈپ تۇرۇپتـۇ   ئهي، تهلهبىلهر بىزنى مى ! خوشاللىقتۇر

ــى     ــۈڭالرنى ئاۋۇندۇرۇســۇن، روھىڭالرن ــا شــۇ خوشــاللىق، ئاشــۇ راھهت كۆڭل مان
 تهۋپىق ئهتراپقا  ئوالشقان دېھقانالرغىمۇ بىر قۇر كۆز یۈگۈرۈتۈپ —! ئۇرغۇتسۇن

. ئۇ باشقا خهقنىڭمۇ بۇ یهرگه توپالنغىنىنى یاخشى ئىش دەپ قارىدى . چىقىتى
 ئىلگىرى تالىپالر  شهخسىي تاما —ازا ئوبدان تهرغىبات سورۇنىدى،ئۇنىڭچه بۇ ت

بىلهن ئوقۇیتى مۇددەرسلهرمۇ ئىلمىنى سىرلىق تۇتۇپ ئۇنى قىیىن، بىلگىلى 
بولمایــدىغان  قىلىــپ كۆرسىتىــشكه ئۇرۇنــۇپ تــالىپالرىنى ئــۆي ئىــشلىرىغا   

هخسى بىلگهنلىرىنى ئهلدىن یوشۇرۇش بىلهن ش. سېلىپ ئۇزاق ئاۋارە قىالتتى
ــان      ــارقىلىق جـ ــۇرۇش ئـ ــى یوشـ ــدایتى ھهم بىلگهنلىرىنـ ــى قوغـ مهنپهئهتىنـ

 نېمىنـى بىلـسهك     -بىزچۇ؟ بىز . بېقىشنىڭ ئىشهنچىلىك مهنبهسى قىالتتى   
شــۇڭا ئهلنىــڭ خوشــاللىقى بىزنىــڭ . ئهلــگه ھهممىــسىنى ئۈگهتكــۈچىلهرمىز

ــدۇ،      ! خوشــاللىقىمىز ــاز قالى ــان ئ ــزگه ن ــسه بى ــۇپ كهت ــۆپ بول بىلگــۈچىلهر ك
ئهلنىـــڭ كـــۆزى ئېچىلغانـــسېرى . ىــۋارىمىز بولمایـــدۇ دەپ ئویلىمـــایمىز ئېت

. نېمىنىڭ قىممىتى بار، نېمىنىڭ یوقلىقىنى تېخىمۇ چۈشىنىدىغان بولىدۇ     
 ئالتۇن، گۆھهرنى ۋە یالغـان تاشـالرنى تونىغـۇچى سـهرراپتۇر، ئـۆزەڭنى         -خهلق”

ى قانچىكى تۆۋەن تۇتـساڭ یـاكى یـۇقىرى تۇتـساڭ خهلـق سـېنىڭ مىقـدارىڭن        
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  ...①“بىلىدۇ
ــچىد     ــېپىال ئهمهس  مهسـ ــۇچىالر سـ ــیگهن ئوقۇغـ ــا كىـ ــل فورمـ ــر خىـ بىـ

.  جىت بولۇشۇپ كهتكهنىدى  -ھویلىسىدىكى  ۋە كۆل بویىدىكى خهلقمۇ جىم      
ئوقۇغـــۇچىالر ئـــۆزلىرىنى گویـــا ھهقىقـــى جهڭچىـــلهردەك ھـــېس قىلىـــشىپ 

  .ئىپتىخارلىق تۇیغۇسىنىڭ تهسىرىدىن یۈرەكلىرى شىددەت بىلهن تېپهتتى
 ئهي، تهلهبىــــلهر، بىــــز مىللىتىمىزنىــــڭ قــــاالقلىق ھــــالىتىنى     —

بىـز ئـۆزىمىزنى بـوز یهر ئاچقۇچىغـا مىـسال      . ئۆزگهرتىـدىغان ئاقـارتقۇچىالرمىز  
ــشایدۇ      ــا ئوخ ــان بوزغ ــاق تاشــلىنىپ یاتق ــز ئ ــى، مىللىتىمى ئۇنىــڭ . قىالیل

ئهمــدى بىـــز بــۇ یهرنـــى   . چېھرىــسىنى بىچارىلىــك ســـولغۇنلۇق قاپلىغــان   
ئوغۇتالیمىز، ئۇنىڭغا دۇنیادىكى ئهڭ گۈزەل گـۈللهرنى تېرىیمىـز،    ئاغدۇرىمىز،  

ــدىغان  . ئهڭ ســهرخىل مېــۋىلهرنى تىكىمىــز  ئىلگىــرى یامــان ئهمــگهك قىلى
 تىكهنلهرنى تېرىۋەتكهن بولسا ئهمـدى بىـز ئـۇنى    -بولۇمسىزالر ئۇنىڭغا یانتاق  

ســه  یانتــاق ئازغانــدىن باشــقا نهر—بــۇ بــوز یهر. ئوغــۇت قىلىــپ پایــدىلىنىمىز
ئۈنهلمهي تۇرىۋاتقان بۇ یهر ئهمدى گۈلزارلىققا ئایالنغۇسى، ھـېچ بولمىـسا بىـز           
یهرنى ئاغدۇرۇپ ئوسا قىلىپ یاراملىق یهرگه ئایالندۇرۇپ  قویىمىز كېیىنكىلهر 

ــدۇ ــۈرىدۇ     . تېرىی ــڭ پهیزىنــى س ــنكىلهر بولــسا ئۇنى ھهرگىــز .  ئۇنــدىن كىیى
ــ      ــڭ ئهمــگهك مېۋىــسىنى ئــۆزىمىز كۆرۈشــنى ش . هرت قىلمــایمىزئۆزىمىزنى

قایسى مىللهتتىن ئۆزىنىڭ مهئىـشىتى     . ئهۋالدالرغا ئاتایمىز ― كىیىكىلهرگه  
سائادىتىنى خوشاللىقىنى قوربان قىلىشتىن ئایانمایدىغان جهڭگىۋارالر -بهخت

 ئىنساننى قـارا  -نهپسانىیهتچىلىك. چىقمایدىكهن، شۇ مىللهتنى نهس باسىدۇ    
بۇ كېسهلگه گىرىپتـار بولغـان  مىلـلهت         . یۈز قېلىۋېتىدىغان یامان كېسهلدۇر   

قهبىلىلهرگه، یۇرتالرغا، مهھهلىلهرگه ھهتتا ھهربىر شهخـسىكىچه پارچىلىنىـپ         
 بىرىنى تاالپ   -كىچىك گۇرۇھالر بىر  -ئادەملهر تهلۋىلىشىپ، كىچىك  . كېتىدۇ

 ئۇ دېھقانالر تهرەپكه    —چىشلهیدۇكى، ئورتاق دۈشمىنى بىلهن كارى بولمایدۇ،     
 ئهي، ۋەتهنداشـالر بۇالرنىـڭ ھهممىـسى نـادانلىق     —اۋام قىلدى، قاراپ قویۇپ د  

                                            
  .ئا» ― گۈلىستان«: شهیىخ سهئىدى  ①
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ىز بىز بوز یهر ئـاچقۇچىالر بـۇ سۈپهتـس    . زىمىنىدا كۆكلهیدىغان یامان  ئویالردۇر    
یىلتىزىنى قۇرۇتـۇش  ئۈچـۈن    ①دىۋانىالرنىڭزىمىننى تېزراق ئۆزگهرتىپ مىڭ

 -چ ئىلىـم  بىر قۇدرەتلىك كۈ-ئىنسانىیهتنى قۇتقازغۇچى بىردىن  . تېرىشایلى
  !مهرىپهتتۇر

ئۇنىـڭ  . تهۋپىق بۇغۇلۇپ ۋارقىرىمایتى، خىرقىـراپ، كۆپۈپمـۇ كهتمهیتتـى      
ئاۋازى شۇنچه یاڭراق، شۇنچه جاراڭلىق ۋە تهكـشى بولـۇپ، كـۈچىمهي سـالماق            

  :سۆزلهیتتى
ــلهر قهد      — ــۇنچه مىللهت ــر م ــۈزلهنگهن بى ــقا ی ــۇنقهرز بولۇش ــارادا م  خهلقئ
 ئۈچۈن بارلىقىدىن كېچىدىغان بىر تۈركـۈم       ئۇالرنىڭ ئىچىدە خهلقى  . كۆتهردى

جهڭگىۋارالر بولغاچقا ئۇالر مۇنقهرزلىك بوسۇغىسىدىن یېنىپ كېلىپ قۇدرەت  
ــشقا باشــلىدى  ــدى؟ ئلىــم  . تېپى ــن ئال ــۇالر كــۈچنى قهیهردى ــدىن-ئ ئهي، !  پهن

ــلهن تۇرمۇشــنىڭ گــۈزەل كهلگۈســىگه یېــتىش     ــادەملهر بى ــادان ئ تهلهبىــلهر، ن
تىنىمىزنـى، خۇراپـاتلىق تۇرىغـا چىرمىلىـپ قالغـان          بىز ۋە ! مۇمكىن ئهمهس 

ــوالیلى    ــدائى ب ــۈن پى ــدۇرۇش ئۈچ ــى قۇتۇل ــسىز مىللىتىمىزن ــمه !  بهخىت ھهم
ھهمــمه كىــشى گــۈزەل ! ئادەمنىـڭ كــۆزى مهرىــپهت چىرىقــى بىـلهن یۇرىــسۇن  

  !ئىستىقبالنى كۆرەلهیدىغان بولسۇن
ــۆزلىدى   ــۇزاق س ــدى ئ ــۆزلىرىنى تې . مهمتىلــى ئهپهن ــۇچىالر ئ ــۇ ئوقۇغ خىم

ــېچكىم      ــرى ھ ــۆزلىرى ئىلگى ــدەك، ئ ــشىپ كهتكهن ــشىپ ئۇلۇغلى سىرلىقلى
ــان باشــقىچه ئــادەملهرگه        ــشالرنى قىلــشقا تهییارالنغ ــپ كــۆرمىگهن ئى قىلى

ــچ  ــدەك ئىـ ــپ قالغانـ ــپ  -ئایلىنىـ ــاللىنىپ، ئىپتىخارلىنىـ ــدىن خوشـ  ئىچىـ
  . تهۋپىق سۆزىنى تۈگىتىپ تهنتهربىیه دەرسىنى باشلىدى. كېتىشتى

ىلىــپ ئۇیغــۇر یېڭــى مهدەنىــیهت ھهركىتــى تارىخىــدىكى  مانــا شــۇنداق ق
تهبىئىیكـى، ئـۇ زامـان سـهھىپه ئـاچقۇچىالر        . شانلىق بىـر سـهھىپه ئېچىلـدى      

ــقىنىنى     ــى باس ــۇنجى قهدىمىن ــڭ ت ــۇغ مهنزىلنى ــك ئۇل ئۆزلىرىنىــڭ قانچىلى
تهسهۋۋۇر قىلمىسىمۇ، ئـۇالر ئـۆزلىرىنى ئهلنىـڭ بهخـتىگه ئاتىغـانلىقلىرىنى            

                                            
 قوڭغۇراق گۈللـۈكلهر ئائىلىـسىهە كىرىـدىغان بىـر خىـل تىكهنلىـك، زەھهرلىـك،        —دىۋانه مىڭ  ①

  . ئا—غوللۇق ئۆسۈملۈك، سامان 
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  . بىلىشهتتى
هربىیه دەرسى ئوقۇغۇچىالرغىمۇ، ئهتراپتىكى دىھقانالرغىمۇ ئویۇنـدەك      تهنت
شۇڭا دىھقانالر مهمتىلـى ئهپهنـدى بـالىالرنى مهیـدانغا ئهپچىقىپتـۇ          . تۇیۇالتتى

ھهرقاچان بـۇ دەرس ۋاقتىـدا مهدرىـس    . دېگهننى ئاڭلىسىال كېلىپ كۆرىشهتتى  
  .ھویلىسىدا بىر توپ دىھقان تاماشا كۆرۈپ تۇرغان بوالتتى

ــۇنلىرى  ــۇ دەرســنىڭ مهزم ــداننى   : ب ــۇپ مهی ــېئىر ئوق مهش دەســسهش، ش
ئایلىنىپ مېڭىش، یۈگرەش، ئېگىز سـهكرەش، توسـالغۇالرنى بۆسـۈپ ئۆتـۈش،         

بهزى تــۈرلهردە  . كــالتهك ئویــۇنى، چــاقپىلهكتىن ئــاتالش قاتــارلىقالر ئىــدى     
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ تهبئىــي ئىقتىــدارى، ھهۋەس قىزىقىــشىغا ئاساســهن ئــایرىم  

ــدە  : مهســىلهن. ىیىلهیتــىتهرب تهبئىــي تېــز یۈگرەلهیــدىغانالرنى یــۈگرەش تۈرى
بۇنىڭــدىن باشــقا ئوقۇغــۇچىالر ســېپى بىــلهن خهت . مهخــسۇس تهربىیىلهیتــى

بۇنىڭـدا ئوقۇغۇچىالرنىـڭ   . ھاسىل قىلىش ئویۇنىمۇ  ئاالھىدە قىزىق بـوالتتى   
ئالـدىغا،  كومانـدا بـویىچه بىرىنچـى نـومېر مـۇنچه قهدەم         . نومېرىلىرى بـوالتتى  

شـۇنىڭ بىـلهن ئىگىـزدىن    . ماڭـاتتى ... ئۈچىنچى نـومېر مـۇنچه قهدەم سـولغا،      
، “مهكـــــتهپ”،“ۋەتهن”، “مىلـــــلهت”قارىغانـــــدا ئوقۇغـــــۇچىالر قاتارىـــــدىن 

دېگهندەك  سۆزلهر ھاسىل بوالتتى بۇ ئۇسـسۇل بىـلهن          ... “ھۆرلۈك”،“كۈرەش”
ــدا جۈملىلهرنىمــۇ ھاســىل قىلىــشق   ــوالتتىئــادەم ســانى یېتهرلىــك بولغان . ا ب

. دەرستىن چۈشكهندىن كېیىن تاماق ۋاقتىغىچه ئىختىیارى پائالىیهت بوالتتى
بۇ چاغدا سىنىپتا یاكى ھـوجرىالردا مهمتىلـى ئهپهنـدى ئوقۇغـۇچىالر ئارىـسىدا       

چـۆچهك  . ئۇالرغـا  تهمبـۇر چېلىـپ بېرىـپ ئۇسـسۇل تاماشـا قىالتتـى             . بوالتتى
ئـۇ  . نلىرىنى سـۆزلهپ بېرەتتـى  سۆزلىشهتتى یاكى تهۋپىق چهتـئهللهردە كـۆرگه      

یاشــالر ئارىــسىدا ھــارغىنلىقنى ئۇنتــۇپ قالــسا، یاشــالر  ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله  
  .بولغاندا تولىمۇ كۆڭۈللۈك بولغاچقا ھهممىنى ئۇنتۇپ كېتهتتى

. كىیىم بىر خىلالشقاندىن كېیىن ئۇالر تېخىمۇ ئۆملىـشىپ كېتىـشتى   
اق بىـر نهرسـه یېنىۋاتقانـدەك        ئۆزىگه ھهۋىسى كېلىپ یۈرىگىدە ئاللىقاند     -ئۆز

ئۇالر كهچقۇرۇن ئادەتتىكىدەك سـىنىپقا یىغىلىـپ بىـردەم ئۇسـسۇل          . بوالتتى
  .تاماشا قىلىشاتتى
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 مهھهممهد قارى مهشرەپ، بىردەم چالغىنا ئىنىم، مهن بىردەم ئۇسسۇل —
  .  دەیتى ئۇ—ئویناپ بېرەي، ئاندىن كېتىمهن،

ش ئۈچۈن یهنه بىرىنى مهھهممهد   ھازىر ئۈچ مهھهممهد قارىنى پهرىقلهندۈرۈ    
مهھهممهد قارى . قارى زەكى دەپ ئاتاشقا ھهممهیلهن ئادەتلىنىپ كېتشكهنىدى

ھېساپ .  ناخشىنىمۇ یاخشى ئېیتاتتى.  زەكى قۇرئاننى تولىمۇ ئاھاڭدار ئوقۇیتى
لهقىمى “ زەكى”شۇنىڭغا قاراپ ئۇنىڭغا . كېتاپ ئىشلىرىغا بهك چېچهن ئىدى

  .بېرىلگهنىدى
. مهد قارى مهشرەپ توپ ئىچىدىن چىقىپ تهمبۇرنى قولىغـا ئالـدى        مهھهم

مهمتىلـى  . مهھهممهد قارى زەكى داپنـى قولىغـا ئېلىـپ ئۇنىڭغـا یاندىـشاتتى            
ئۇمۇ ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىر خىلدا چهكمهندىن   . ئهپهندى ئۇسسۇلغا چۈشهتتى  

ــىم ــان،    -شـ ــۇ چاققـ ــۇ تېخىمـ ــدە ئـ ــۇ كىیىمـ ــۇپ،  بـ ــیگهن بولـ ــمهت كېـ  پهشـ
  .ىپ كهتكهندەك كۆرىنهتتىتېتىكلىش

بىر ھازا تاماشـادىن كېـیىن ئـۇ تهرەققىیـپهرۋەر  بـایالر تـاھىر خهلپهتنىـڭ               
ئۆیـدە  . تهشهببۇسى بىلهن ئېلىپ بهرگهن  بوز ئاتنى مېنىپ ئـۆیىگه كېتهتتـى   

ــسىنى     ــۇراتتى ۋە دورا سومكى ــدىن ت ــدىراپ ئورنى ــۇپال یهنه ئال ــاقنى یهپ بول تام
  :ئېلىپ
بېرىـپ مـولال ئېزىـز دامـولالم بىـلهن كۆرۈشـۈپ        ئاكا، مهن تـېجهنگهن   —
مهكتهپ سېلىش ئىشىنى سـۈیلهپ تۇرۇشـنى قونـاجىم، ئهمهتھـاجىم          . كېلهي

  . دەیتى—ئۈچىگه ھاۋاله قىلغانىدىم، 
 ئۇ ھـازىر ھهر كـۈنى بىـر یېزىغـا چېپىـپ، مهكـتهپ قۇرۇلۇشـنى سـۈیلهپ          

  .سىرتقا چىقسا دورا سومكىسىنى ئونۇتمایتى. تۇراتتى
 نىزامىــددىن ئىنىــسىنىڭ ھهمــمه ئىــشىنى — بېرىــپ كهل، مــاقۇل —

ئۇ پهقهت ئىنىسى چىقىـپ كهتكهنىـدىن       . پهقهت ماقۇلالشقىال كۆنۈككهنىدى  
كېیىن زورىخان بىلهن بـۇ ھهقـته ئهندىـشلىرىنى ئورتاقلىـشىپ، ئـۇھ تارتىـپ           

  .قویاتتى
  

3  
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ــا    ــڭ قانۇنىغــ ــیهت ئۆزىنىــ ــۇ جهمئىــ بــ
ئاســـــىیلىق قىلغـــــان بـــــارچه ئـــــادەمگه    

ئهممـــا ئۇالرنىـــڭ  . هشـــلىك قىلىـــدۇ زىیانك
ــهۋەبىنى   ــتىكى ســـــ ــسیان كۆتۈرۈشـــــ ئىـــــ

  .تهكشۈرۈمهیدۇ
  .»یاش  ۋە كۈلكه«جبىران . خ—

  
ــڭ ئــوڭ        ــا بوغىزىنى ــران دەری ــۇپ، قى ــان بول ــان ئولتۇرغ ــاش ئاللىقاچ قوی

بوغــۇز . تهرىپىــدىكى تــاغ ئۈســتىدە شــهپهق قــان رەڭگىــدە  یېیىلىــپ یاتــاتتى  
ئـاغۇ یېزىـسىغا ئـاتىالر    . ن ئۇرۇپ تـۇراتتى بىلىنمهس سالقى -تهرەپتىن بىلىنهر 

ــات ئۈســتىدە     ھهیئىتــى قــۇرۇش ئىــشى بىــلهن ماڭغــان مهمتىلــى ئهپهنــدى ئ
چاققانغىنــا ئولتــۇرۇپ، ئاتنىــڭ یورغىــسىغا قویــۇپ، بېــشىنى بــۇراپ كهچكــى   

ئـۇ  . شهپهققه قاراپ كۆڭلىدە شېئىر ئۈچۈن گۈزەل سـۆزلهرنى ئـاختۇرۇپ بـاراتتى       
تهپتىـنال یولغـا چىققاچقـا، ئاكىـسىنىڭ ئهنـسىرەپ      بۈگۈن ئۆیگه قایتماي مهك  

  .قالىدىغانلىقىنى ئویلىسىال كۆڭلى ئۆیهپ كېتهتتى
مهمتىلــى . ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىن یهنه بىــر یولــۇچى ئــاتلىق كېلىۋاتــاتتى 

ئهپهندى بویامهت بىلهن تېجهن ئارىلىقىدىكى سایدىن ئۆتكـۈچه ئـۇ یولـۇچىنى           
ئۇ  ئاتلىقنىڭمۇ تېجهننىڭ ئىچى  . ىمهشھهدكه بارامدىكىن دەپ كېتىۋەرگهنىد

بىلهن بوغۇز تهرەپكه كهتكهن یولغا بۇرۇلغىننى كـۆرۈپ، ئۇنىـڭ  بىـلهن ھهمـرا      
.  دە، ئېتىنىــڭ تىزگىنىنــى  تــارتتى-بولــۇپ پاراڭلىــشىپ ماڭغىــسى كهلــدى 

مهمتىلى ئهپهندى یهنه ئېتىنى . بىراق، ھېلىقى یولۇچىمۇ ئېتىنى ئاستىالتتى
 ئــۇ ئازغــان تهرەپــكه ئۆتــۈش ئۈچــۈن بىــر تــار كوچىغــا .یورتــۇپ مېڭىــپ كهتتــى

مهمتىلـى ئهپهنـدى    . بۇرىلىۋىدى، ئارقىسدىكى یولۇچىمۇ شـۇ تهرەپـكه بۇرالـدى        
شۇندىال ئۇنىڭ كىملىكىنى بىلدى ۋە یولنى ئۆزگهرتىپ، باشـقا تهرەپ بىـلهن           

گۇگۇم پهردىـسى یاپقـان یېزىالرغـا  قـارىغىنىچه شـۇ یهردە      . ساي بویىغا  چىقتى  
ئــۇ ھېلىقــى یولۇچىنىــڭ نــېمه قىلــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ      . دەم تــۇردىبىــر
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  .باقماقچىدى
بىـلهن ۋاقتىمـۇ خېلـى ئـۆتكهن،      “  بـۆك ئویـۇنى    -بۆك”بۇ ئىككهیلهننىڭ   

.  ئاستا قاراڭغۇلۇق ئىلكىگه چۆمۈشكه باشلىغانىدى-یىراقتىكى یېزىالر ئاستا
  .الغانىدىساي بویىدىكى قهۋرىستانلىق   بولسا ئاللىقاچان بىلىنمهي ق

ــدۇرۇپ قویغــانلىقىنى ھــېس قىلغــان یولــۇچى ئىالجىــسز     ئۆزىنىــڭ چان
ئــۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ . یــولىنى داۋام قىلىــپ، كېتىــشكه مهجبــۇر بولــدى

  :یېنىدىن ئۆتىۋاتقاندا مهمتىلى  ئهپهندى ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ
 دېـدى مهسـخىرە قىلىۋاتقـانلىقىنى       — ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، یولۇچى،     —

  .مهيبىلىندۈر
  .یولۇچى ھودۇقۇپ كېتىپ خېلىگىچه جاۋاپ بېرەلمهي قالدى

 ئـۆزلىرى ئېزىـپ قالمىغـانال؟  ھـېچ بولمىـسا بارىـدىغان یهرلىرىنىـڭ        —
  ئىسمىنى بولسىمۇ بىلىدىغانال؟

ــڭ ئىــسمىنى  — ــدىغان یهرنى ــتىم،غ بارى ــدەك، ئۆزەممــۇ  ... ۇ بىلهت دېگهن
  ...ئازغىشىپال كهتتىم، قاراڭغۇ چۈشۈپ كېتىپ

اق، یورۇقتا ئېزىپ یۈرگهن ئـادەم قـاراڭغۇدا ئازمـاي قـاالمتى، نهگه            شۇند —
  بارماقچىدىله؟ 

  ...قارىنىڭ ئۆیىنى ئىزدەیتىم...  مهن شۇ ھېلىقى، نېمه—
 شۇنداقمۇ؟ مهنمۇ سىلىنى ھهقىچان شۇ یهرنـى ئىزلهیـدۇ دەپ بىلىـپ      —

 ــ !ڭلـۈكته ئۇ یهر ئهنه ئاۋۇ قارىیىپ كۆرۈنگهن دۆ  . مۇشۇ یهردە كۈتۈپ تۇرغانىدىم   
ــۈپ     ــا چۆك ــلهن قاراڭغۇلۇقق ــسى بى ــدى قامچىــسىنىڭ دەستى مهمتىلــى ئهپهن

  .یوقالغان ھېلىقى قهرۋىستانلىقىنى كۆرسهتتى
ــېمه      ــڭ ن ــشى  تهۋپىقنى ــۇن كى ــكهن یوچ ــشىپ كهت ــان ۋە كالۋالى ھودۇقق
دەۋاتقــــانلىقىنى،  قهیهرنــــى كۆرســــىتىۋاتقانلىقىنى، ئىلغــــا قىلىــــشقىمۇ، 

  :ىمهيئویلىۋېلىشقىمۇ ئهقلى ئىشل
 دەپ دۇدۇقلىغىچه قاراڭغۇلۇققا قاراپ ـ... رەخمهت، رەخمهت، مهن ماڭاي، —
  .كهتتى

 روھىنى كۆرەلمىگهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ -مهمتىلى  ئهپهندى  ئۇنىڭ رەڭگى
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نىڭ ئارقىسىدىن “  یولۇچى”ئۇ . ئاۋازىدىن قهیهرلىك ئىكهنلىكىنى پهرەز قىلدى
ئىتالرنىڭ قاۋىغىنى گاھ ئېنىق، گـاھ    مهھهلله تهرەپتىن   . بىر ھازا قاراپ تۇردى   

دېگهن خىیالنى كهچۈرۈپ، “ دۈشمهن”بۇ ئىشتىن كۆڭلىدە . تۇتۇق ئاڭلىناتتى
ــدى         ــكه بورى ــۇز تهرەپ ــشىنى بوغ ــڭ بې ــدى ـ دە، ئېتىنى ــۈپ قوی ــۇغۇق كۈل . س

كېتىۋېتىـپ بـۇ ئىــشنى قایتـا ئویلىغىنىـدا كــۆڭلىنى ئهندىـشه، بىئــاراملىق      
  !مۇ پهیدا بولماقتائهمدى توسالغۇالر. چولغىۋالدى
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  ئون بهشىنچى باب

  
  

ئـۇالر تۇغۇتنىـڭ    . سالۋیانالرنى ئـاۋۇتۇش ھاجهتـسىز    
ئالـــدىنى ئالـــسا یـــاكى بـــالىنى ســـۈنئى ئۇســـسۇلدا      

بــــۇ ئۇســــسۇل قــــانچه كــــۆپ . چۈشۈرىۋەتــــسه بولىــــدۇ
ئــۇالرنى تهربىــیىگه ئىــگه  . قوللىنىلــسا شــۇنچه یاخــشى

ــك  ــش خهتهرلىـــ ــۇالر . قىلىـــ ــاناق  100ئـــ ــچه ســـ  گىـــ
تهربىـــیه ئالغۇچىـــدىن بىـــرى ... لىـــسىال بولـــدىسانىیا

  ....كۆپهیسه، كهلگۈسىدە دۈشمهندىن بىرى كۆپىیىدۇ
ــان  ―  ــارتىن بورمـ ــشلىرى  (مـ ــارتىیه ئىـ ــڭ  پـ گىتلېرنىـ
ــاتىپى ــشى ۋە ھـــاالكىتى  -3«) كـ دا » ئىمپىرىینىـــڭ گۈللىنىـ

  .كهلتۈرۈلگهن نهقىل
  

1  
  

ــكار    ــۆتمهیال ئاش ــۆپ ئ ــۇش باشــلىنىپ ك ــدە ئوق ە ارىلمۇئهللىمىن
 ئىغـــۋاالر ئـــاتۇش -دۈشـــمهنلىك ھهركهتـــلهر، ئهشـــهددىي پىتـــنه 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ كىـیگهن   . ئاتموسفىراسىنى بىر ئالغىلى تۇردى   
كىیىمىدىن تارتىپ، ئوقۇپ یۈرگهن ناخشىسىغىچه بۇ كونا دۇنیانىڭ ھاۋاسىغا   

كىملهردۇر قىتىغۇرلۇق بىلهن پىتنه توقـۇیتى ۋە بـۇ ئىغـۋاالر       . ماس كهلمهیتى 
ئۇستىلىق بىلهن ئوتتۇرىغا چىقاتتىكى، ئۇنىڭ مهنبهسىنى تهسبىت شۇنداق 

  .ئهتمهك ئىمكانسىز ئىدى
 یۇمشاق بىلىنىدىغان مۇھهممهد ئىمام مهسـجىدته گهپ      -بویامهتته یاۋاش 

یومزاپ، ئۇستىلىق بىلهن پىتنه تېرىۋاتقانلىقى بىلىنىشكه باشلىدى؛ شورۇقتا 
لىنىپ، كىـشىلهرگه یامـانلىقتىن     كهنجى قازاخۇنۇم ئۆزىنىڭ نوپۇزىدىن پایـدى     

د
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ئاگاھ بهرگهن سىیاقتا ئىغۋا تارقىتىـپ، نۇرغـۇن كىـشىلهرنىڭ قهلبىـدە یېڭـى        
تهلهبىلهرگه، یېڭىچه مهكـتهپكه قارىتـا گۇمـان ۋە ئۆچمهنلىـك تۇغـدۇرىۋاتقىنى           

تېخىمـــۇ یامـــان بـــولغىنى ئاتۇشـــنىڭ چـــوڭ قازىــــسى      . بىلىنمهكتىـــدى 
دىي، ئۆچمهنلىكى تېخىمۇ تهخىرسـىز   ھابۇلھاجىمنىڭ مهیدانى تېخىمۇ ئهشهد   

ــابۇل شــهیتان«. ئىــدى ــابۇل قىزىلبــاش«، »ھ ــابۇل خىتــاي«، »ھ ــابۇل «، »ھ ھ
قاتارلىق لهقهملهرنىڭ ساھىبى بولغان بـۇ ئـادەم        » ھابۇل زىناخور «،  »پىتنىخور

خۇددى لهقهملىرىـدە مهلـۇم بولـۇپ       . دېگهننىڭ ئهۋالدىدى » شهمشېك خىتاي «
خور بولۇش بىـلهن، یهنه جىمىكـى بۇزۇقچىلىـق         تۇرغىنىدەك، ئهشهددىي پىتنى  

ــدى   ــادەم ئى ــدىغان ئ ــدىن تېپىلى ــى . ئۆزى ــاي  (ئۇالرنىــڭ جهمهت شهمــشېك خىت
جهمهتى ئارىسىدىكى زىـددىیهتمۇ چوڭقـۇر    ①بىلهن یاقۇپھاجىم لوسى) جهمهتى

ــدانغا كېلىــشتىن     ــنه ئۈچــۈن یېڭــى مهكــتهپلهر مهی ــۇپ، پىت یىلتىزلىــق بول
اساسىي دىققهت نهزىرىـدە یاقۇپھـاجىم لوسـىالر       ئىلگىرى ھابۇلھاجىمالرنىڭ ئ  

  .جهمهتى بىلهن بولغان زىددىیهت تۇراتتى
. ھابۇلھاجىمنىڭ گهپلىرى بهكمۇ زەھهرخهندە، چىدىغۇسىز ھاقارەتلهر ئىدى

مـولال  ”ئۇ ئوقۇغۇچىالر چـاچ قـویغىنى ئۈچـۈنال خوتـۇن كىـشىگه ئوخـشۇتۇپ،                
هپ تېـز ئارىـدا تارقىلىـپ،      بۇ گ . دەیتى“ غوجىالقنىڭ ئهپهندىسىنىڭ قىزلىرى  

ھـابۇل شـهیتان    . ئهركهك ئۈچۈن چىدىغۇسىز ھىكایىلهرگه ئایلىنىپ كېتهتتى     
ئۇالرنىــڭ ناخشىــسىنى .  یېڭــى ھاقــارەتلهرنى كهشــپ قىالتتــى-بولــسا یېڭــى

ئېـــــشهكنىڭ ھاڭرىـــــشىغا ئوخـــــشىتاتتى؛ گىمناســـــتىكا ۋە شـــــۇنىڭدەك  
  .پ مهسخىرە قىالتتىدە“تهخهیلهرنىڭ چىچاڭ ئېتىشى”تهنھهركهتلهرنى بولسا 

تۆركۈللۈك قازى رەئىسمۇ بىدئهتچى، مۇتىئهسسىپ ئادەم بولغاچقا ئۇنىڭ        
قـازى رەئىـس ئـۆز ۋاقتىـدا ئابـدىقادىر          . پوزىتسىیىسىمۇ ئىجابىي ئهمهس ئىـدى    

ــۇ    ــا تهبىئىیكـــى، بـ ــرى بولغاچقـ دامـــولال بىـــلهن كېلىـــشهلمىگهنلهردىن بىـ
یــۇرت چوڭلىرىنىــڭ قارشــى مانــا شــۇنداق . یېڭىلىقالرغــا تــاقهت قىاللمــایتى

  .مهیدانى ئىشقا ئېغىر توسالغۇ پهیدا قىلماقتىدى

                                            
  . ئا—بولىشى مۈمكىن، ) 老四( الۋسى —لوسى   ①
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 بۇنىــڭ بىــلهن بهزى ئــاران تۇرغــان ئــادەملهر بــالىلىرىنى مهكتهپــتىن       
  .چىقىرىۋېلىش كویىغا چۈشتى

ــدا    بــۇ ھاقــارەتلهر یهتمىگهنــدەك ئارقىــدىن دۈشــمهنلىك ھهركهتلهرمــۇ پهی
یـول توسـۇپ ئـادەم ئۇرىۋاتـارمىش،        كېچىلىرى ئهپهندىنىڭ تهلهبىلىرى    : بولدى

ھهممىسى ھاراق ئىچىپ مهست ... یالغۇز ئایال ئۇچراپ قالسا ئېسىلىۋاالرمىش،
دېگهندەك تۆھمهتلهرنى ئىسپات بىـلهن    ... بولىۋېلىپ كوچىالرغا چىقىدىكهن،  

ــۇ تۇغۇلۇشــقا باشــلىدى   ــدىغان ۋاقهلهرم ــته كېچىــسى  . تهمىــن ئېتى ئهمهلىیهت
الپ كهلــگهن بىــر تــوپ مهســت تهرىپىـــدىن     ھېلىقىــدەك ناخــشىالرنى تــوۋ   

  !دۇمبالىنىپ بېشى یېرىلغان ئادەملهر تىرىك شاھىت بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقتى
ــادانلىق     ــویالش ن ــردىن بىــر مهنبهســى دەپ ئ ــۇ یامانلىقنىــڭ بى ئهممــا ب

پهردە ئارقىسىدا كىملهر بولىشى مۈمكىن؟     . بۇ پهقهت كۆرۈنۈش ئىدى   . بوالتتى
ھـازىرچه مــۈمكىن ئهمهس، چایاننىــڭ تۆشــۈكتىن  بـۇ ســوئالغا جــاۋاپ تېــپىش  

  .چىقىشىنى كۈتمهكتىن باشقا ئامال یوق ئىدى
 ئىغــۋاالر بىــلهن چهكلهنــگهن -شۇنىــسى ئــاددىي ســاۋات ئىــدىكى، پىتــنه 

بولــسىدى، بــۇنى ئاشــۇ ئىــسمى بىلىــنگهن مۇتىئهســپلهردىن، ئــۇالر مهنــسۇپ  
كېچىسى : قىیاتالرئهمما كېیىنكى تهرەق  . بولغان گورۇھتىن كۆرۈشكه بوالتتى   

یول توسىدىغان قاراقچىلىق ھهركهتلىرى بۇنىڭ ئارقىسىدا تېخىمـۇ كۈچلـۈك    
  .بىر تهشكىللىگۈچىنىڭ بارلىقىدىن بىشارەت بېرىپ تۇراتتى

  
2  

  
مىللهتنــى ئالــداپ زىــددىیهت ) كىمكـى (

  .سالسا ئۇنىڭغا خۇدانىڭ لهنىتى یاغىدۇ
ــر تۆمــۈر كوراگــان ھهققىــدە    ”یهزدى  — ئهمى

  “قىسسه
  

جۈمه نامىزىدىن كېیىن ھابولھاجىم نامازخـانالرنى دېققهتـكه چاقىرىـپ،          
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ئۇ كۆپچىلىككه بىر قور كـۆز      .  تېنهپ ئىمامنىڭ ئورنىغا ئۆتتى    -ئۆزى ئالدىراپ 
ــۇپ، ســاقىلىنى     ــۈرۈپ قوی ــدە كۆت ــر قېــشىنى لىككى یۈگۈرۈتــۈپ چىقىــپ، بى

  :تىتىرىتىپ گهپ باشلىرى
ئهھلى مۇسۇمانالر بۇ توغرۇلۇق .  ھازىر یۇرتىمىزدا تهرتىپ بۇزىلىۋاتىدۇ—

ئۆزۈمنىڭ قارىـشىمدا بـۇ ئىـش     . نېمه ئویدا بولىۋاتىدۇ، بۇنى پېقىر بىلمهیمهن     
ــدىن      ــاش كۆتهرگهنلىكى ــڭ ب ــۈپ، دەھرىلىكنى ــڭ كۆرتۈرۈل ــدىن دىیانهتنى ئهل

ــشارەت ــ!بى ــشىدىن    ـ ــى باشلى ــۇنداق گهپن ــاتتىنال مۇش ــڭ توس  ھابۇلھاجىمنى
ىد قهۋمـى ئىچىـدە مۇشـۇ ھهقـته غۇلغـۇال          قارىغاندا نامـازدىن ئىلگىـرى مهسـچ      

ھابۇلھــاجىم جامائهتنىــڭ ئهڭ   . بولغــانلىقىنى قىیــاس قىلغىلــى بــوالتتى   
ــوزۇپ،      ــوینىنى س ــدەك ب ــۆرمهكچى بولغان ــانالرنى ك ــاردا تۇرغ ــدىكى قات كهیىنى

ــۈرۈپ  ــسىنى كۆت ــاتتى،   -ئۆكچى ــاراپ قوی ــۈرۈپ ق ــزدە   —كۆت ــلهن بى ــدى بى  ئال
 قالسا یهنه باشـقا مۇسـۇلمان كاپىرلىرىـدىن       ناساراالردىن تهلىم ئالغان، ئاندىن   

ھه، ئۆزى ئۇالر بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى    . تهسىر ئالغان ئهپهندىچاقالر پهیدا بولدى    
بىر قىسىم ئېتىقادى ئاجىز بهندىلهرنى یۆل قىشقا دەسىتىپ، ئۇلـۇغ ئىـسالم      
دىنى بىلهن ئهۋالدلىرىمىزنىـڭ دىلىغـا چىـراق یاقىـدىغان مهدرىـسنى بىكـار              

 -شۇنىڭ بىلهن ئاۋام بېشىغا بـاالیى  . ورنىغا جهدىتچه مهكتهپ قۇردى   قىلىپ، ئ 
ھه، .  مهھكىمه  شهرئى دەۋاگهرلهر بىلهن تولۇپ كهتتى. ئاپهت یېغىشقا باشلىدى

ــاق ئهمهس  ــۇالردىن بىزنىــــڭ بېــــشىمىز ســ ــتىگه دەۋا، . ئــــۆزى، بــ دەۋا ئۈســ
نىـڭ   قىزلىرى بولىغىنىپ، نۇمۇسى تۆكۈلمهكته، بۇ     -مۇسۇلمانالرنىڭ خوتۇن 
  ! قازا-ئۆزى تهڭدىشى یوق باال

 غــــۇۋۇر قىلىــــشقا باشــــلىۋىدى،   -كىــــشىلهر چۈشىنىكــــسىز غــــاۋۇر  
ھابۇلھاجىمنىڭ بوغۇق ئهمما كۈچلـۈك ئـاۋازى ئاڭلىنىـشى بىـلهن یهنه جىـم            

  .بولۇشتى
 ھه، ئـــۇ نىمىلهرنىـــڭ تـــوۋالپ یـــۈرگهن ناخشىـــسىغۇ نهق چارشـــهنبه  —

ن  خهقنـى تېـنىچ كـۈن       لـېكى . ىنىڭ ئـۆزى  “ كۆچ-جىن كۆچ ”ئاخشىمىدىكى  
ھېلى ئۇنىڭ بېـشىنى یېرىۋاتقـان، ھېلـى بۇنىـڭ     . كۆرگىلى قویۇشسا بوالتتى 
ئۆزىنى تاالیدىغان ئىشتالرنى بېقىۋاتقان، تاپتىن     ... خوتۇنىنى سۆرەپ یۈرگهن،    
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چىققان ئـادەملهرگه خهیرىخـالىق قىلىۋاتقـانالرمۇ ئاشـۇالرغا ئوخـشاشال گۇناغـا         
نغا تـاش ئېتىـپ ئـۇنى لهنهتلىگهنـدەك، ئىمـانى      خۇددى ھاجىالر شـهیتا   . الیىق

  .پاكىز ھهربىر مۇسۇلمان كۆرگهن یهردە لهنهتلسه ساۋاب تاپىدۇ
 گۇدۇڭ -ئۇنىڭ غهزەپلىك سۆزلىرى بىردەمگه توختىشى ھامان یهنه گۇدۇڭ

بهزىـلهر ھابۇلھاجىمنىـڭ سـۆزلىرىگه ئـاۋاز     . ئاۋازالر ھهزرەت سۇلتاننى بىر ئالدى  
لــدۈرۈپ سۆزلىـــشهتتى،  بۇالرنىــڭ ئــاۋازى كۈچلـــۈك،    قوشــۇپ، تهڭ غهزەپ بى 
 ئاشــكارە ئىــدى؛ بهزىــلهر قازىكاالننىــڭ ســۆزلىرىدىن  -پوزىتسىیىــسى ئوچــۇق

  .گومانالنغاندەك پهس ئاۋازدا غۇدرىشاتتى
ــالته    — ــۇن كىــشى بولــۇپ كهتــكهن ك ــۇپ، خۇت ــۇپ تۇغۇل ــۇ ئهر بول  بىــز ب

ىۋالمىــساق ئــالالمۇ قویرۇقالرنىــڭ پاراكهندىچىلىكىــدىن ئــۆزىمىزنى قۇتۇلدۇر
  . بىزگه لهنهتلهر ئوقۇیدۇ

ھابۇلھاجىم بازارغا كهلگهن ھهر قایسى یۇرتلۇق بازارچىالرغا سۆز قىلماقنى 
ئۇ سۆزىنى تۈگىتىپ بولۇپ، بىر نهچچه . ئۆزىنىڭ قهزرى دەپ ھېساپالپلىغانىدى

نامازخانالر . بىلهن ئاۋۋال مهسجىددىن چىقىشتى   “ مۆتىۋەر”یوغان سهللىلىك   
ــشتى   دۈر ــول بېرىـ ــا  یـ ــپ، ئۇالرغـ ــكه یېرىلىـ ــى تهرەپـ ــدە ئىككـ ــوپ  . رىـ ــۇ تـ بـ

ئىچىدىكىلهرنىڭ ھهممىسىال بىر تائىپىئه ئادەملىرىدەك قىلسىمۇ، یهنه بهزى 
قاتاردىن قالماسلىق ئۈچۈن قوشۇلۇپ قالغانالر، ھېچنېمىنـى ئاڭقارمایـدىغان          

هخـسۇممۇ  توختى زۇنۇننىڭ ئادىمى دەپ قارىلىدىغان م. سۈخهنچىلهرمۇ بارىدى 
ئۇالرنىڭ ئىچىـدە غىـل ـ پـال كۆرۈنگهنـدەك بولـۇپ، یهنه تـوپ ئىچىـدە غایىـپ          

ھابۇلھـــاجىم یـــۇرت مۆتىـــۋەرلىرى، بهزى قۇیرىقىـــدىن قالمایـــدىغان  . بولـــدى
سۈخهنچىلىرى بىلهن كېتىۋېتىپ ئۇالرغا بایىقى تهلهپپۇزىغا ئوخشایدىغان بىر 

  :خىل تهلهپپۇزدا
 — مولالغوجىالقنىـڭ ئهۋالدى  —اق  قایاقتىن كهلگهن بىر ئهپهنـدىچ    —

كېلىپال ئۆزى بىلگهن ئىشقا چۈشۈپ كهتسه، بۇ یۇرتنىڭ ئۇلۇغى كىم، قازىسى 
قایسى، موللىسىچۇ، پهرۋایىغـا  ئالمىـسا، بـۇنى ئـاز دەپ بـۇ قاپاقبـاش خهق، ھه        

 بىـز نهدە    -دەپ ئۇنى بېـشىدا كۆتىرىۋالـسا، ھه، ئـۆزى، سـىلى          “ ئهپهندى”دېسه  
  قالدۇق؟
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 — ئىككى قازى ۋە ھهمتاۋاقالردىن شهكىللهنگهن جامائه  — توپ   بۇ كاتتا 
بىرىنىڭ یېقىندىكى ئۆیىدە سـۆھبهتلىرىنى داۋام قىلىـش ئۈچـۈن تهكلىـپكه        
ــارىڭى       ــال ب ــشتى ۋە ت ــرىپ قىلى ــىتىپ قهدەم تهش ــات كۆرس ــائهت ئىلتىپ بىن
ئاستىدىكى سۇپىغا جایلىشىپ ئولتۇرۇشقاندىن كېیىن سۆھبهتلىرى ئهسلى      

  . داۋام قىلدىچىغىرىدىن
لهر “ مۆتىــۋەر” دىیىــشتى باشــقا — شــۇنداق بولمامــدىغان، تهخــسىر، —

. ئاڭلىساق تېخى ئۇالر كېچىچه ھاراق ئىچىپ چىقىدىكهن― ئۇنىڭغا جاۋابهن، 
ــاراق   بـــایىقى تۇرســـۇنتازنىڭ مهزلـــۇمى زۆھرەگـــۈل شـــۇ خهقنىـــڭ ئـــاغزى ھـ

 -، ئاغزىنىـڭ ئهپ پۇراۋاتقىنىنى بىلىپ قاپتۇ ئهمهسمۇ، ئـۇنى راسـا تاتقۇشـالپ         
ــۇرۇپتىكهن    ــۈركىگىلى تـ ــاقاللىرىنى سـ ــسىگه سـ ــدە”. چۆرىـ ــۇراپ “ گۈپپىـ پـ

  .كېتىپتۇمىش
ــار  — ــى ب ــالالردەك چېچ ــڭ ئای ــسىر،  .  ئۇالرنى ــوق، تهخ ــاقىلى ی  دەپ —س

  .خىرىلدىدى بىرى شاڭخو ئارىالشتۇرۇشقا پۇرسهت كهلدى دەپ
ئایال  بۇ — دەپ گهپ یاسىدى ئاۋالقىسى،ـ... ئىشقىلىپ، شۇ ھېلىقى    —

بهختىگه . ئهیھهنناس قىچقىرىپ، جامائهتكه ھهممه گهپنى ئېیتىپ بهرمىدىمۇ      
یارشــا ئۇیــاقتىن بىــر نهچــچه یولــۇچى كېلىــپ قېلىــپ، لــۈكچهكلهر قېچىــپ   

  ...كېتىپ، ئۇ بىچارە ئایال قۇتۇلۇپ قاپتۇمىش بولمىسا
بىكار یهپ، .  ھهي، بىكار نان كىمنى دەندەتمهیدۇ؟ قىلغىلى ئىش یوق     —
. ەك چىچاڭشىپ یۈرۈشتىن باشقا كارى بولمىسا بۇقىسۇپ كېتىـدۇ ـ دە  تهخهید

  !تازا ھاشار بولسىدى، یىراققا ئاپىرىپ ئىشلهتسه، ئۇ كىسپۇرۇچىالرنى
 دېــدى — مــولال غوجىالقنىــڭ ئهۋالدىــدىن یاخــشىلىق كېلهتتىمــۇ؟  —

  . ھابۇلھاجىم قىتىغۇرلۇق بىلهن
الغــۇجىالق مهمتىلــى ئــۇ زەھهرخهنــدىلىك بىــلهن تىلغــا ئېلىۋاتقــان مول

ئهپهندى ۋە نىزامىددىننىڭ ئۇلۇغ بوۋىسى بولۇپ، ئۇ قهشقهر ھاكىمى زوھۇردىن  
ــنلهنگهن     ــپ تهیى ــهیخ قىلى ــا ش ــۇتۇق مازىرىغ ــۇلتان س ــدىن  س ــۇنى . تهرىپى ب

بىركۈنى ئۇنىڭ ) دىۋانه ـ زاھىدالر(كۆرەلمىگهن مهشھهدتىكى خۇجا  ئهۋالتلىرى 
ۋرىـلهر ئۈسـتىگه یېپىلغـان ئىـپهك گهز     یېنىدىكى ئـاچقۇچنى ئېلىۋېلىـپ، قه     
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ــالالرنى   ئوغۇرلىۋالىــدۇ  ھهم ئهتىــسى جامــائهت ئالدىــدا چوقــان ســېلىپ     . م
بۇنىـــڭ بىلهنـــال قالمـــاي، جامـــائهتنى . مولالغۇجىالققـــا، تـــۆھمهت چاپالیـــدۇ

ــزە ســۇنىدۇ   ــا  ئهرى ــا  . گۇۋاھلىققــا تارتىــپ، زوھۇردىنىغ ــۇنى قولغ ــدىن ئ زوھورى
  .شۇنىڭ بىلهن مۇلالغۇجىلىق زىندانغا تاشلىنىدۇ. ئېلىشقا بۇیرۇق  بېرىدۇ

ــا     ــق كىــشى بولغاچق ــشقاق، یېقىملى ــجهزى خۇشــخۇي، چىقى ئۇنىــڭ مى
. ناھایىتى تېز ئارىدىال گۇندىپایالرنىڭ ھېسداشلىقى ۋە ھۆرمىتىگه ئېرىشىدۇ       

 قهغهز ئالدۇرۇپ، ھهقىقى ئهھـۋال ھهققىـدە   -شۇنىڭ بىلهن گۇندىپایالرغا قهلهم 
لېكىن بوینىدا تاقاق بولغاننىڭ ئۈستىگه قولى . ازماقچى بولىدۇ بایان ی-ئهرىزە

جاپاغـا  ) ئـاچقۇچ زىنـدان بېگىـدە بـوالتتى    (ئارقىغا قىلىپ كـویزا سـېلىنغاچقا    
چىداپ قۇمۇش قهلهمنى پۇت بارمىقىغا قىسىپ خهت یېزىشنى ئۇزاق مهشىق 

المـاي،  بـۇ پهقهت ئهرزال بولـۇپ ق  . قىلىپ، ئاخىرىدا بۇ ئهرزنـى یېزىـپ  چىقىـدۇ     
ئۇنىڭ بارلىق ئازاپلىق كهچمىشلىرىنىڭمۇ خاتىرىسى بولۇپ، ئاخىرىدا مهزكۇر 
نــامىنى یېزىــپ چىقىــش ئۈچــۈن قانچىلىــك رىیــازەت چهككهنلىكىمــۇ قهیــت 

زورھۇرىدىن  ئهرزنى كۆرگهندىن كېیىن  ئۇنىڭ دېلوسىنى قایتا . قىلىنغانىدى
ــدۇ  ــر قىلى ــسهرلى . تهكــشۈرۈشكه ئهمى ــاتتىق مۇلالغۇجىالقنىــڭ قهی كىدىن ق

تهسىرلهنگهن ھاكىم ئۇنى زىنداندىن بوشاتقاندىن كېیىن ئاالھىدە ئىلتىپـات   
  .كۆرسىتىپ، ئۆز ھوزۇرىدا قوبۇل قىلىدۇ

ئۇنىڭ ئوغلى مهمتىلى مولال . لېكىن ئۇ كۆپ یاشىیالماي  ئۆلۈپ كېتىدۇ
مهمتىلى موللىمۇ یاش كهتـكهن بولـۇپ،  ئـوغلى          . دادىسىدىن كىچىك قالىدۇ  

مولالتوختى ھـاجى دادىـسىنى خـاتىرىلهش    . اجى كىچىك  قالغانىدى   توختى ھ 
مولالتـوختى ھـاجىمۇ كـۆپ      . ئۈچۈن تهۋپىقـقه ئۇنىـڭ ئىـسىمىنى قویغانىـدى        

بۇھــال كىـــشىلهردە  ئۇالرنىــڭ ئهۋالدى یـــاش كېتىــدۇ دېـــگهن    . یاشــىمىغان 
  .قاراشنىمۇ پهیدا قىلغانىدى

ۇ بهزى زۇغـۇیالر    مولالغۇجىالق پاجىئهسى ئهسىلىدە ناھهق ئىش بولـسىم      
ھابۇلھاجىمنىڭ . ئېسىلىدىغان جاي تاپالمىغاندا ئهنه شۇ ئىشقا ئېسىلىشاتتى

  .كۆزدە تۇتقىنى ئهنه شۇ ئىدى
 یهر یۈزىدە ئهزان ئاۋازى ئاڭالنمایدىغان بولغاندا دەججال تاغدىن قوپىدۇ،  —
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ــا       ــاۋازى سۇســالپ ئورنىغ ــازىر ئهزان ئ ــا ھ ــدىغان، مان ــدۇ، دەی ــان بولى ــاخىر زام ئ
مۇسـۇلمان ئـادەمگه ئـاخىرەتنى    . هدىتلهرنىڭ ھاڭرىشى ئاڭلىنىدىغان بولدى ج

 دېدى ئۇالردىن بىرى ئېڭىكى ئاسـتىنى  —ئهستىن چىقىرىش چوڭ گۇناھتۇر،   
  .تاتىالپ
تــۈرك خهق . دىیــانهت قــاچتى.  خهلقــتىن ئىنــساپ كۆتۈرۈلــۈپ كهتتــى—

ــدۇ     ــدىغانلىقىنى بىلمهی ــاھ بولى ــڭ گۇن ــاۋاب، نېمىنى ــڭ س ــۇال. نېمىنى رنى ئ
 دېدى ئـۆچكه  —. یېتهكلىمهك، توغرا یولغا باشلىماق ھهربىرىمىزنىڭ بۇرچى 

  .ساقال
  . ھهق راست—
 خۇدانىڭ بهرگىنىگه شۈكرى قىلماي، زادى نېمه قىالي دەیدۇ بۇ خهق؟ —

  ھېلىقى ئهپهندى دېگىنى زادى نېمه مۇددىئا بىلهن شۇنداق قىلىدۇ؟
ككـى پـۇل ئۈنـدۈرۈپ جـان      ئى-ئۇمۇ ئهپلهپ سهپلهپ بىر.  نېمه دەیتتى —

 دېـدى  ھابۇلھــاجىم  —ھهمــمه ئادەمـدە بىــر گـال بــارغۇ،  . ساقالشـنىڭ كویىـدا  
  . داناالرچه تهلهپپۇزدا ئىشهنچ بىلهن سۆزلهپ

ئـۇ  .  دەپ قوشۇلدى كهنجى قازاخۇنۇم— شۇ،  شۇنداق  بولماي، ئهمىسه، —
  . دەم قول ئۇزىتىپ تۇراتتىـ داستىخانغا دەممۇ

 دېــدى كهمــسۆز كۆرىنىــدىغان بىــر  دامــولالم —،  ئۇنــداقمۇ ئهمهســتۇر—
تۇنجى قېتىم سۆھبهتكه سۆز قېتىلىپ، ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ یهرگه ئازغاندەك كىرىپ 
قالغانلىقىنى سهزگهن، ئۆزىنىڭ یالغۇزلىقىغا كۆزى یهتكهن بولـسىمۇ، یهنىـال          

 مۇددىئاسى خهلقنىڭ كۆزىنى ئېچىش ئىكهن، —گهپ قىستۇرماي چىدالماي،    
 ــ ...ى ئویالیدىغان بولسا قولىدا نهچچه تۈرلـۈك ھـۈنىرى بـار تۇرسـا       جان بېقىشن 

  . تۇشتىن ھوجۇم باشالندى-ئۇنىڭ گېپى ئاغزىدا قالدى، تۇشمۇ
دېگىنــى بىــلهن كىــم ئۆزىنىــڭ  “  خهلــق-خهلــق” ئــانچىكىم بولــسا —

نهپسىدىن كېچىدۇ؟ ئۇنچىلىك گهپنى كىـم دېمهیـدۇ؟ بىزمـۇ خهلـق دەیمىـز،       
 دېــدى — بهرمهیمىــز، قۇرئــاننى بىكارغــا ئوقۇمــایمىزغۇ، ئهممــا بىكارغــا پهتىــۋا

 مىلــلهت دېگىنــى —كهنجــى قــازاخۇنۇم كــۆپچىلىككه ۋەكىللىــك قىلىــپ،  
 -نېمىـسى؟ مۇســۇلمان ئـادەم ئــسالم دىنىنــى بىلـسىال بولــدى، یهنه مىلــلهت   



 312 

پىلــلهت دەپ ئایرىــپ ئولتۇرامــدىكىن؟ مۇســۇلماننىڭ ھهممىــسى ئىبــراھىم 
  !، بهسخېلىلۇلالھنىڭ مىللىتى

 دېــدى  — بىــزگه مۇســۇلمان، كــاپىر دېــگهن ئىككىــال تــائىپه بــار،       —
  .ھابۇلھاجىم

دامولالمنىڭ غهزىپىنى قایناپ، ئومۇ ھوجۇمغا قارشى بىر نېمه دەي دېـسه      
نۆۋەت تهگمهي ئولتۇراتتى، ئۆزىگه سىنجىالپ زەن سېلىۋاتقان مهخسۇمغا كۆزى 

 نهدىن قېتىلىپ قالدىممهن؟ خۇدا پاناھىڭدا ساقال، بۇ خهققه   ”. چۈشۈپ قالدى 
مـاۋۇ  ! قېتىلمایدىغان ئىشكهنتۇق، بىر پۇرسهت تېپىپ یىرىلىـپ چىقىـۋاالي        

چـۈنكى ئـۇ مهخـسۇم دېگهننـى     . دەپ ئویلىـدى ئـۇ  “ ...ئادەم مـاڭىال قارایـدىغۇ؟    
ئۇنى، مۇسـا قېچىنـى ۋە مهمـتىمىن بىـلهن          . مىش دەپ ئاڭلىغانىدى  “قۇالق”

.  مىشالر بارىدى-الىكلىرى دېگهن مىشخېلىل راخماننى توختى زۇنۇننىڭ س   
  .شۇڭا كىشىلهر ئۇالردىن بىرەسى بولغان سورۇنالردا ئىھتىیات قىلىشاتتى

ئېغىز ئاچماي تۇرغىنىم یاخشى بوپتىكهن، بۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ ”: مهخسۇم
دېگهنلهرنى ئویالۋاتقاندەك “ ...تىكهن بارىكهن، بۇ ئادەمنىمۇ بىلىپ قویغۇلۇق    

  .كۈلۈمسىرىدى
بۇالرنىڭ ئىچىدىن یهنه . سۇم گهپ ئارىلىماي سۆھبهتكه قۇالق ساالتتىمهخ

ئـۇالر مهمتىلـى  ئهپهنـدىنىڭ    . دۈشمهن چىقامدۇ  یوق دەپ كۈزەتمهكته ئىـدى       
ــدىن ئــۇنى       ــشىپ، ئارقى ــانلىرىنى تــۈگهل سۆزلى ــدىكى گۇم ــادى ھهققى ئېتق

ز قوللىغان بایالرنىڭ، موللىالرنىڭ ئىمانى كامىـل ئهمهسـلىكى ھهققىـدە ئـۆ       
  . دەلىللىرىنى قویۇشقا باشلىدى

گهپ بۇ دەرىجىگه یهتكهندە ھېلىقى دامولالمنىڭ داۋاملىق بۇ توپ بىلهن       
ــانه تېپىــپ         ــلىكته بىــر باھ ــاي، ناھــایىتى تهس ــقا رەغــدى قالم ــله بولۇش بىل

  .ھهمسۆھبهتلهرگه ئۆزرە ئېیتىپ، ئاستىال ئۆزىنى چهتكه ئالدى
ۇلھاجىم شـهیتانلىق بىـلهن    دېدى ھاب — یهنه بىرى ئارىمىزدىلىكهن،     —

  .ھىھىلداپ كۈلۈپ
 ئىككى -شۇنىڭ بىلهن ئولتۇرغانالرنىڭ ھهممىسى دامولالم ھهققىدە بىر

 —شۇندىن كېیىن سۆھبهت تېمىسىنىڭ ئـۆزىگه     . ئېغىزدىن گهپ قىلىشتى  



 313 

  .غهیۋەتكه كېلىشتى
 بۇ دىنسىز ئهپهنـدى  بىـر بولـسا ئىلگىـرىكىن خوتۇنبـاز نـېمه، چـۆجه               —

رىغـان مىكىیـاننى بېـسىپ، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۆیلىنىش یادىغـا              خورازدەك ئۇچ 
  ...كهلمهي یۈرەمدۇ

ــى     — ھه، ھه، — ــدىغان گهپنـ ــا یاقىـ ــدىال دىتىغـ ــسۇم ئهمـ ــدى مهخـ  دېـ
ئۇ ئهمدىال بۇ سورۇندىكى ئادەملهردىن خاتىرجهم بولغان بولـۇپ،         . ئاڭلىغاندەك

  .رىدۇ ماۋۇسى راستهك تۇ—گهپ قىلىشقا بولىدۇ دېگهن ئویغا كهلگهنىدى، 
 ھابولھاجىم ئۇنىڭغا ئاالھىدە — ھه، خوش؟ مهخسۇم، نېمه گهپ، ئۆزى؟—

  . قىزىقىپ قالدى
مهخــسۇم دەرھــال ســىر بهرمهس ھــالهتكه كۆچۈۋېلىــپ، ھىجىیىــپ، گهپ   

ــدى  ــاي تۇرۇۋالـ ــان    . قىلمـ ــاي تۇرغـ ــمایه تاپالمـ ــنىگه دەسـ ــى پىتـ ــراق یېڭـ بىـ
  .ھهمسۆھبهتلهر ئۇنى ئارامىدا قویمىدى

 -رىالشمایمهن، نېمىنى بىلهي؟ ئاڭلىغىنىمنى دەیمهن مهنمۇ خهققه ئا—
 -دە،  ئهپهندىنى بهگنىڭ ئۆیىگه بورغىالیدۇ دېگهن گهپ بار، یهنه كېلىپ كهچته

  ...پاتتا
. ھهببهللى، مانا ماۋۇ گهپ ئـۆزى  جایىـدا، ئـویالپ یهتمىگهنـال گهپـكهن              —

تى، ئارقىدىن  كهنجى قازاخۇنۇم ئالقىشالپ چۈشـ! زە، ئون ئالته سهر گهپ-ئهمما
ــدى،     ــاۋازدا قوشــۇپ قوی ــدەك قىلىــپ پهس ئ ــدىكى  —ئهیمهنگهن ــڭ ئۆیى  ئۇنى

  ! دە-ئىككىال مهزلۇم بازارغا یارایدىغان مىكیانالر
 ئۇنىڭ یېنىـدىكى سـوپى ئالـدىغا ئېڭىـشىپ          —دۇرۇس گهپ،   ... ھهھه —

  . ئۇمۇ تازا ئۆزىگه خىل كېلىدىغاننى تېپىپتۇ—تۇرۇپ پىچىرلىدى، 
 پــات  -رىنى ئــاڭالپ، مهخــسۇمغا گۇمــان بىــلهن پــات    ئۇالرنىــڭ ســۆزلى 

بۇ قاقباش پایالقچى بىزنـى  ”: ئوغۇرلۇقچه قاراپ قویۇۋاتقان ھابۇلھاجىم ئىچىدە  
دەپ “ ...كولدۇرلىتىپ ھىكایه توقىدىمۇ، یاكى راستىنال شـۇنداق ئىـش بـارمۇ؟    

  :ئویالپ، بىردەم تۇرۇۋالغاندىن كېیىن
نهچـچه رەت ئـۇنى   !  دە-ۈرىـدىكهن  بهگ ـ زە شۇڭا ئـۈنىنى چىقىرالمـاي ی   —

بایىزە، ھېلىقى كاپىر ئۇنىڭ پاختهكلىرىنى  . نوقۇپ باقساممۇ گهپ چىقمىدى   
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 ــ ... دە-ئىندەككه كهلتۈرۈپ، پاختهكلهر بهگنى قورقۇتـۇپ بولۇۋاتقـان ئىـشكهن         
  .دېدى زەردە بىلهن

بــۇنى ئاڭلىغــان مهخــسۇم مهمنــۇنىیهت بىــلهن كۈلۈمــسىرەپ، یهنه جىــم  
ــدى ــ. بولۇۋالــــ ــسىنى   ئــــ ــڭ ھهممىــــ ــال بۇالرنىــــ ــى گهپ بىلهنــــ ۇ ئىككــــ

كولدۇرلىتىۋەتكىنىگه ھهم كهلگۈسىدە بولىدىغان ئىجتىمائىي كهیپىیاتنىـڭ       
  .مهزمۇنىنى بهلگىلهپ قویغىنىغا مهمنۇن ئىدى

بهزىلهر .  الرنىڭ سۆھبىتى ئۇزاققىچه مۇشۇ نۇقتىغا مهركهزلهشتى“تهقۋادار”
یهنه بهزىلهر بهگنى ئوسال .  بولدىپایالپ تۇرۇپ تۇتىۋېلىپ ئوسال قىلماقچىمۇ 

ــسۇن، دەپ      ــۈرگىنىنى بىلـ ــوق یهپ یـ ــۇپ پـ ــۈلپهت بولـ ــا ئـ ــى، قاغىغـ قىالیلـ
ســـۆھبهت تـــازا قىزىغاننىـــڭ ئۈســـتىگه مهخـــسۇم بىـــر گهپ . ئاچچىقالشـــتى

  .قىستۇرۇپ قویۇشنى زۆرۈر تاپتى
 ئهپهندىنى یهنه ھېلىقـى تۇرسـۇنتازنىڭ خوتـۇنى زۆھرەگـۈل سـهتهڭنى             —

ئهمما مهنغۇ تازا ئىشهنمهیمهن، ئىشقىلىپ، ئادەم .  دېگهن گهپ باربازالپ یۈرىدۇ،
  ...دېگهن خام سۈت ئهمگهن نېمه

 ھوي، ئۇ دېگهن مهمتىمىن ئاق كىرپىكنىڭ ئاشنىسى ئهمهسمۇ، بۇنى —
  . دېدى سۈخهنچىلهردىن بىرى— ...مهمتىمىن ئۇقسا باال تاشىدىغۇ،

بۇنى دېمهیدىغان گهپكهن، ئاپال، ”. بۇ گهپنى ئاڭالپ مهخسۇم ئۆڭۈپ كهتتى
یهنه كېلىــپ ھېلىقــى تایغاننىــڭ قىلىــپ . خهق ئىــشهنمهیدىغان ئوخــشایدۇ

  “...یۈرگهن ئىشلىرىنى بىلمهیدىغان ئادەم یوق ئوخشایدۇ
 پىالنلىرىغـا تـۈرتكه     -بىراق، بۇ گهپلهر ھابۇلھاجىمنىڭ ئاللىقانداق ئـوي      

“ ...ۇقسا باال تاشـىدۇ   مهمتىمىن ئ ”،  “...بهگنىڭ ئۆیىنى پایالپ تۇرۇپ   ”. بولدى
.  بىرىگه باغالپ كۆڭلىگه بىر نېمىنى پۈكتى-دېگهن ئىككى باشقا گهپنى  بىر

ــوق        ــان قىلىــپ ی ــۋایى جاھ ــدا رەس ــالهم ئالدى ــى ئ ــى خهلق ــۆزىچه رەقىبىن ــۇ ئ ئ
  . قىلىشنىڭ ئاسان یولىنى تاپقاندەك یېنىكلىشىپ كهتتى

ىـپ بېرىـشنىڭ     پاسـاتنى قایـسى نۇقتىالرغـا قارىتـا ئېل         -ئۇالرنىڭ پىتـنه  
یۆنۈلۈشــىنى بهلگىــلهپ قویغانــدىن كېــیىن، مهخــسۇم ئاســتىال ســۇغۇرۇلۇپ   

  .چىقىپ، ئۆز یولىغا كېتىپ قالدى
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 مۇشۇنداق یامان نىیهتلىك بىر دۈشمهن ئارىمىزدا ھهرىكهت قىلىۋاتسا —
قــاراپ تــۇرۇپ مۇســۇلمانالرنىڭ گۇناھىغــا پېتىــپ كېتىــشىگه یــول قویــساق   

دېـدى   —زنىڭ بىرە دانا پىكىرلىرى باردۇ، ئهلۋەتته؟     بولماس؟ قازىكاالن ئاغىمى  
كهنجى قازاخۇنۇم موللىالرنىڭ چېچىلىپ كتىۋاتقان پىكىرلىرىنـى مهقـسهت          

  .ئۈستىگه بۇراپ
ــاراق مهســــلىھهتىممۇ یــــوق، شــــۇنداق بولــــسىمۇ  —   مېنىڭغــــۇ دانــ

 مېلىغا ئاگاھ بولۇش ئۈچـۈن نوقـۇپ       -كۆپچىلىكنىڭ خۇدا یولىدا بایالرنى پۇل    
قـارىنى پهرق ئهتمهیـدۇ،   -قارا تـۈرك ئـادەملهر ئـاق    . ى تهۋسىیه قىلىمهن  قویۇشن

  .شهیتاننىڭ كهینىگه كىرىپ كېتىۋېرىدۇ
   بهرھهق، بهرھهق ھاجىمنىڭ پىكىرى ھهقىقهتهن دانا؟—
 ھهر قاچان ئىمانى كامىلراق مۇسۇلمانالر قۇرۇپ كهتمىگهندۇر، شۇنداق —

 -گـۆدەكلهر ئـاق  . رى تۇتـسۇن بولسىمۇ بالىلىرىنى گۇناھنىڭ پاتقىقىـدىن نېـ   
شۇڭا ئۇالرنىڭ گۇناھى یاخشى یولغـا باشـلىمىغىنى       . قارىنى پهرق ئېتهلمهیدۇ  

ــا  ــۈن ئات ــدۇ -ئۈچ ــسىغا بولى ــشى  . ئانى ــۇ یاخ ــارا  تۈرۈكلهرم ــا  -ق ــاننى ئىلغ  یام
  .ئۇالرنى ھىدایهت قىلماق ھهربىرىمىزنىڭ ئىشى. قىاللمایدۇ

ــى    !  بهرھهق— ــڭ مهمتىل ــال خهلقنى ــنىڭچه یهنى ــان  مې ــدىگه بولغ ئهپهن
ئۇنىـڭ خوتۇنبـازلىقى، ناسـاراالرنىڭ مۇرىـدى        ! ئىخالسىنى سۇندۇرۇش كېـرەك   

ئىكهنلىكىنى ئهھلى مۇسۇلمانالرغا ئۇختۇرۇپ، ئاگاھ بېرىش ھهر بىرىمىزنىڭ    
  .  دېدى كهنجى قازاخۇنۇم—بۇرچى ئهمهسما، 

ى  تېگى، مۇسۇلمانالر، بىز خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆزىمىزنىڭ ساداقىتىمىزن—
  .نامایهن قىلمىساق بولمایدۇ

ــاقلىقىدىن، پهس،  — شــــۇنى دەیــــمهن، ئــــۇ خهق ئۆزىنىــــڭ قــــارا قوســ
نادانلىقىدىن مېڭىۋاتقان یولنىـڭ نېمىلىكىنـى بىلمىـگهن بىـلهن بىـز یهنه         
ئۇالرغا چىدىمایمىز، یهنه شۇالرنىڭ گۇناھكار بولماسلىقى ئۈچۈن یاقا یىرتىـپ          

  .اخۇنۇم دېدى كهنجى قاز—چىقماي تۇرالمایمىز، 
ئــاخىرى ئــۇالر دىننىــڭ ســاپلىقىنى، یۇرتنىــڭ تېنچلىقىنــى، خهلقنىــڭ   

  .ئىماننى قوغداش ئۈچۈن یوشۇرۇن كۈرەش قىلىش قارارىغا كهلدى
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  .ئۇالر بۇ نۆۋەتتىن تاشقىرى داستىخاندىن تۇرۇپ، كوچىغا چىقىشتى
كوچىنىڭ بىر دوقمۇشىدا ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلهر ۋە بهخىتسىزلىكلهر       

 بـاش قـاتۇرۇپمۇ، غهم قىلىپمـۇ ئولتۇرمایـدىغان، ئهڭ خـاتىرجهم، ئهڭ              ھهققىدە
 راخمان ساراڭ ئۆزىنىڭ ئاال جوقى نۇتقى بىلهن كوچىنى —بهخىتلىك كىشى 

لهرنىــڭ داۋام قىلىــپ “ مۆتىــۋەر”ئۇنىــڭ چوقــانى . بىــر ئېلىــپ ئــۆرە تــۇراتتى
ــایرىلى . چىقىۋاتقــان پــارىڭىنى ئــۈزۈپ قویــدى  پال بىــراق ئــۇالر دوقمۇشــتىن ق

  ...پارىڭىنى داۋام قىلدى
  .موللىالرنىڭ   ھهر بىرى ئۆز یوللىرىغا تاراپ كېتىشتى

  
3  

  
  . جاھالهتتۇر—جهمىیهت ئۈچۈن بىردىنبىر خهۋپ 

  »خارالنغانالر« ۋىكتور ھىیوگو —
  

ــىدىن     ــۇلتان جامهسـ ــسىدىنال ھهزرەت سـ ــڭ ئارقىـ ــۇرت مۆتىۋەرلىرىنىـ یـ
ناراقتـا قانـداقتۇر بىـر     . بىر ئالـدى  چۇۋالشىپ چىقىۋاتقان  نامازخانالر كوچىنى      

  :خوتۇن ۋایساپ ۋارقىرایتى
ــا   — ــۇن قىزلىـــرىڭالر كېچىـــسى تاالغـ ــاالیىق، خوتـ ــۇڭالر، خـ  ئاگـــاھ بولـ

ــدىن       ــڭ ئۆیى ــېچه ئانامنى ــكۈن ك ــېلىڭالر، مهن ئۈلۈش ــاۋاق ئ ــسۇن، س چىقمى
  ...كېلىۋېتىپ

ن  نامازخانالر ئارىسىدى— قویغىنا، ئۇنى ئاڭلىمىساڭمۇ شۇ بایقى گهپ، —
 بىلمهمــسهن، بــۇ —بېــرى قېــشىدىكى ھهمراھىنــى تۈرتــۈپ شــۇنداق دېــدى، 

ھېلىقى تازنىڭ جالىپى، كېچىسى خهق ئۇنىڭ یولىنى توسىسا  خوش بولـۇپ    
  !كهتمهي، كۆڭلىگه كېلىپ كېتهرمۇ ئۇنىڭ

ئۇنىڭ سۆزى بىلهن ئۇنىڭ ئىككـى ھهمراھـى سـۆزلهۋاتقان ئایـال تهرەپـكه           
ئۇ دوستىغا .  ۋە باشقا تهرەپكه مېڭىشتىقىستىلىپ ئۆتۈش نىیىتىدىن یاندى 

  :ئۆزىنى ئاقالپ
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خــاالس، یهنه كېلىــپ مهن مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ  .  ئــاڭالپ باقــاتتۇق—
  . دېدى—... قانداقلىقىنى ئوبدان بىلمىسهمتى، 

 نېمه كارامهتلهر بولىۋاتىدۇ، مۇسۇلمانالر، نېمه باال بۇ؟ بـۇ قانـداق گهپ          —
  .ندىن بېرى ساددىلىق بىلهن ۋایساپ دېدى ھېلىقى ئىككهیله—زادى؟ 

 شۇ گهپلهرگه ئىشىنىپ قالدىڭمۇ نېمه، سهمهت ئهخـمهق؟ مهن زادىـال        —
ئوڭۇرۇقتا ئوقۇۋاتقان یىگىتلهرنىڭ ھهممىسى ئوبدان، سهرخىل . ئىشهنمهیمهن

بالىالر تۇرسا، ئۇالرنىڭ قولىدىن ھېلىقى ئهسكىلىك كېلهرمـۇ؟ لۈكچهكلىـك       
  .ېلىدۇدېگهن لۈكچهكنىڭ قولىدىن ك

 سهنغۇ ئىشهنمهیدىكهنسهن، مهن بىر ئىشنى ئۆز كۆزۈم بىـلهن كـۆرۈپ    —
 دېــدى ئــاۋۋال ئــۇالرنى ھېلىقــى ئایالنىــڭ چوقــانلىرىنى  —قالــدىم، دېگىــنه،

  .ئاڭالشتىن توسقىنى
   نېمه ئىشنى؟ ئاشۇالرنىڭ ئىشىمۇ؟—
ھېلىقى كېچىسى یول توسۇپ .  یاق، بۇ ئىشنى ھېچكىمگه تىنمىدىم—

خۇدایــا، یاقــامنى تۇتــۇپ . لىۋاتىــدۇ دېگهنلهرنــى تونــۇپ قالــدىمئهســكىلىك قى
  .قاپتىمهن

   كىملهرىكهن ئۇ؟—
  . یاق، دىیهلمهیمهن، خۇدا ساقلىسۇن، باالغا قالماي—
   مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بالىلىرىمۇ؟—
  ! یاق، ھهرگىز  ئۇالر ئهمهس—
   ئهمسه كىم؟—
  . بولدى، سورىمایال قویۇڭالر—
ــدە ك— ــا خۇداۋەن ــوۋا قىلــدىم  خۇدای ــاجىم سۈرۈشــتۈرۈپ  ! ېــرىم، ت ھابۇلھ

 دېـدى سـاددا ھهم یـاۋاش    —كۆرمهیال نىمىشكه خهققه بۆھتان چاپالیدىغانـدۇ؟     
ئۇنىڭ چىرایىدىنمۇ تىپىك ساددا ئۇیغۇر دىھقننىڭ خاراكتېرى . دېھقان سهمهد

  .بىلىنىپ تۇراتتى
ــدىمۇ — ــسهڭ بولمى ــدە  .  ھهئه، دې ــڭ ئىچى ــسىلهر، ئۇالرنى ــۇیالپ باقمام  ئ

 — ئېزىزداموللىنىـڭ ئـوغلى بـا، ئاشـۇالر،    تاشاخۇنۇمنىڭ سهیپىددىن با، مولال  



 318 

  بىزنىڭ سۇنتاغلىق مهھهممهد قارىالرنىڭ قولىدىن شۇنداق ئىش كېلهمدۇ؟
  !ئادەمنىڭ ئىچى قارا بولسا ئهجهپ بولىدىكهن ـ ھه!  توۋا قىلدىم، خۇدا—
 دەۋاتمامـدۇ،   بایا ئاڭلىمىدىڭمۇ، بىزنىڭ ئىنـاۋىتىمىز  بولمـاي قالـدى       —

ــولال    ــسه ھۆكــۈمهتكه تهس ئوخــشىمامدۇ؟ م  -خهقنىــڭ كــۆزى ئېچىلىــپ كهت
مهن مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنى ئوبـــدان ... ئۆلىمـــاالرغىمۇ یاخـــشى بولمایـــدىكهن

ئىككىمىز ئېكىساقتا ئهھمهد كامالنىڭ قولىدا بىلله ئوقىغان، ھهر   . بىلىمهن
ــش تهۋر    ــۇنچىلىك ئى ــارىكهن، ئاش ــادى ب ــڭ ئىجتىھ ــدا ئۇنى ــدۇ ھال . ىتىــپ یۈرى

بىـز بولـساق مانـا،    . ئهلگه یاخشىلىقنى ئایىمىـدى   . بالىلىرىمىزنى داۋاالۋاتىدۇ 
  .ھهممىنى ئۇنتۇپ، كېرەككه كهلمهي یۈرىمىز

 ھېلىقـــى كـــۆرگهن ئىـــشىڭنى مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه دەپ قویـــساڭ  —
  . دۈككه بولۇپ- دېدى سهمهد بالىالرچه ئهنسىزلىك بىلهن دەككه—بوپتىكهن، 

ھېلىقـى خهق مېنىـڭ دەپ قـویغىنىمنى بىلىـپ قالـسا نــېمه       نـاۋادا  —
  كۆرگۈلۈككه قاالرمهن؟

 سهن دېمىسهڭ مهن دەیمهن، ئۇ دېگهن مېنىڭ ساۋاقدىشىم، باالمنىڭ —
سـهن  .  یاخـشىلىق  -یاخـشىلىققا . بېشىنىمۇ داۋاالۋاتىدۇ، سـاقایغىدەك بولـدى     

  .قورقساڭ ماڭا دەپ بهرمهمسهن
  ... بولدى، ئۇ گهپنى قىلمىساڭ—
 دېـدى سـهمهت   — ئىشقىلىپ ئاگاھالندۇرۇپ قویغان ساۋاپلىق ئىش،    —

كۆڭلىـدە بولـسا   مهمتىلـى ئهپهنـدى          . ئاۋۇنىڭغا بولۇشۇپ غۇدۇڭشىغان ھالـدا    
ســۇنتاغقا كېلىــپ كېــسهللهرنى ۋە ئوقــۇش یېــشىدىكى بــالىالرنى تىــزىمالپ  

  .لدىیۈرگهندە بالىسىنى یوشۇرۇپ قویغانلىرىنى ئویالپ بىر قىسما  بولۇپ قا
كــۆپ ئــۆتمهي ئــۇالر ســاي بویىــدىكى بازارغــا چىقىــپ، مىغىلدىــشىۋاتقان  

  .ئادەملهر ئارىسىدا  غایىپ بولدى
  

4  
  

ــشكه باشــلىدى   ــۇ كۆپىیى ــان خهۋەرلهرم ــى . یام ــان ئىــشالرنىڭمۇ یېڭ  -یام
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یـول توسـۇپ    ”یېڭى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ    . یېڭىلىرى چىققىلى تۇردى  
ھهققىـدىكى داۋراڭ بىــلهن  “ ۇشـلىغانلىقى خوتـۇنالرنى تاتق ”، “ئـادەم ئۇرىـشى  

بىلله ئاللىكىملهر تهرىپىدىن ئۆزلىرىنىڭمۇ تایاق یىگهنلىكلىرى ھهققىدىكى 
  :بۇنى ئاڭلىغان ئادەملهرنىڭ  بهزىلىرى. داۋراڭمۇ ئهل كېزىپ یۈرەتتى

 ئىلگىــرى بۇنــداق یامــان قىلىقنــى كــۆزىمىز كــۆرمهي كهلگهنىــدۇق، —
هكــتهپ قاچــان ئاپىرىــدە بولــدى، ئىــشنىڭ  ئهپهنــدى دېگىنــى بىــلهن یېڭــى م

بۇ ئىشالر شۇالر بىلهن تهڭـال پهیـدا بولغـان تۇرسـا،            . یامىنىمۇ چىققىلى تۇردى  
  شۇالردىن باشقا كىم قىلىتى؟

 ئۆزلىرىمۇ تایاق یىگىلى تۇرغان بولسا خوپ بوپتۇ، قىلمىشىغا الیىـق      —
  : دېیىشسه، باشقىلىرى ئاڭسىز ھالدا قوشۇلۇپ—جازاسى شۇ،

  . دېیىشهتتى— راست،  ھه—
ئۇالر ھهر پهیـشهنبه كـۈنى   (پهیشهنبه كۈنى كهچته سابىت، ئابلىمىت قارى   

كهچته ئۆیلىرىگه قایتىپ جۈمه كۈنىدىكى دەم ئېلىشنى ئۆتكۈزۈپ،  مهكتهپكه 
ســۇنتاغ . ئــۇالر پــاراڭ بىــلهن ئالــدىرىماي مېڭىــپ كېلىــشىۋاتاتتى). قایتــاتتى

ىنىــدا بىــردىنال  پاكــار پهخــش تــامالر  یېزىــسىنىڭ تــار كوچىلىرىــدا كېتىۋاتق
ئـۇالر نـېمه بـولغىنىنى     .  كېـسهكلهر یېغىـشقا باشـلىدى      -ئارقىسىدىن چالما   

ئاڭقىرىۋالغــاچقىال بىــر پــارچه قــاق چالمــا ســابىتنىڭ چېكىــسىنى یېرىــشقا   
شــۇندىال ئــۇالر نــېمه ئهھــۋال ئىكهنلىكىنــى پهمــلهپ، ئالغــا قــاراپ  . ئۈلگــۈردى
  .یۈگرەشتى

ــ ۇزۇن  بارمــایال ئالدىــدىن تــۆرت كىــشى چىقىــپ ئــۇالرنى  بىــراق، ئــانچه ئ
قــاش قارایغــان چــاغ بولغاچقــا یــول توســقۇچىالرنى تــونىغىلى       . توســۋالدى
  . كۆزىنى ئورىۋالغانىدى-ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالر باش. بولمایتتى

 دەپ — ھه، كـــالته قـــویرۇق، قىزىـــل پاچـــاقالر، نهگه قېچشـــسهن؟     —
  .ھۆكىرىدى ئۇالردىن بىرى

نىمه ئـادەم؟ بىـز سـىلهرگه نـېمه قىلـدۇق؟ نىمىـشكه بۇنـداق             سىلهر   —
 مــۇھهممهد قــارى ئــاۋۋال ئېغىــز ئېچىــپ یــول توســقۇچىالرغا  —قىلىــسىلهر؟ 

  . ۋارقىرىدى
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 ھوي، چېچى بار ھېجبىقىزالر، ئاكاڭ قارىغایدىن ھېساب ئالمـاقچىمۇ؟           —
  !چىشلىرىنى تۆكۈڭالر، بۇ چوكانالرنىڭ

ۈكچهكنىڭ ئارىغا ئېلىۋېلىـشى بىـلهن      تۆرت ل . ئۇالر ئېتىلىپ كېلىشتى  
 بىـرىگه ئارقىــسىنى قىلىـپ، ئـۆزىنى مۇھـاپىزەت قىلىــشقا     -سـابىتالرمۇ بىـر  

  .تهییارالندى
لۈكچهكلهرنىڭ ئېگىزرەك بىرى ئاۋۋال ئېتىلىپ كېلىپ سابىتقا  مۇشت 

ــۋەتتى    ــگه تېپى ــڭ بىلىكى ــابىت ئۇنى ــدى، س ــتلىك  . ئېتىۋى ــبهل، بهس ــۇ تهم ئ
ر مهكتهپته ھهر كۈنى سهھهر تۇرۇپ تهنتهربىیه ئویناپ     بولغاننىڭ ئۈستىگه ھازى  

لۈكچهكلهر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ بـوش    .   قوللىرى چاققانلىشىپ قالغانىدى   -پۇت
ئهمهسلىكىنى بىلگهندىن كېیىن قولغـا چۈشـۈپ رەسـۋا  بولۇشـتىن قورقـۇپ         

  .قېچىپ كېتىشتى
ككىز ئۇ  چاغدا ئالته یـاكى سـه      .  ئۇالر كېلهر قېتىم جهزمهن ئۆچ ئالىدۇ      —

بىز یهنه بىر بازار كۈنى باشقا یول بىلهن كهتـسهك بولىـدۇ،      . بولۇپ یول توسىدۇ  
  .   دېدى ئابلىمىت قارى—

ــیمهن،    — ــسىگه تېتى ــۆزەمال ئىككى ــسهن، ئ ــدىن قورقى ــدى — نېمى  دې
  .مۇھهممهد قارى قىزىقچىلىق ئارىالش ماختىنىپ

 —،  یاخشىمۇ  یۈرىكىڭ یوغان، خۇددى قوشقاچنىڭكىچىلىك بولغىنى—
دېدى ئابلىمىت قارى ئۇنىڭ سۆزلىرىگه سهل ئاچچىقى كهلگهندەك بولۇپ، ئـۇ      

 ھوي، سابىت، چىكهڭ —بىردىنال سابىتنىڭ چالما تهككهن یېرىگه قارىتىپ، 
  .دەپ سورىدى—قانداق بولدى؟ قان چىقىۋاتامدۇ، نېمه؟ 

  . چىقىۋاتسا كېرەك، بهكال ئېچىشىۋاتىدۇ—
 ۋۇي، كېیىملىرىڭنىڭ ئالدى -اي، ۋاي كهل، یاغلىق بىلهن تېڭىپ قوی—

شـۇنداق  .  دە سـهن -چۆپ بولۇپ كېتىپتىغۇ؟ ھهجهپ جېنىڭ پىشـشىق نـېمه   
  ؟!بولۇپ كهتكۈچه غىڭ قىلماپسىنا

  . كالال دەپ ئۆزەمنى ئۇرۇپ كهتسهم ساقىیىپ قاالمتى- ئالال—
مـۇھهممهد قارىنىـڭ شـۇنچىلىك یېرىلىـپ     !  دە، ئاشىق- غهلىته سهن  —

  .هزمهن ئىككىمىزگه كۆتهرتىپ مېڭىشىتىن یانمایتىكهتكهن بولسا ج
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 نېمه؟ سهن مېنى شۇنچىال چىدىماس دەمسهن؟ ئۆزەڭ شۇنداق بولساڭ —
  !كېرەك
 بولدى قىلـساڭچۇ، بىـر ئادەمنىـڭ بېـشى یېرىلىۋاتقاننىـڭ ئۈسـتىگه           —

  .سېنىڭ غهلۋەڭ تېتىمدۇ
 ســابىت ئهمــدى چېكىــسى ســاقایغىچه مهشــۇقى بىــلهن كۆرۈشمىــسه  —
  .ەكبولغىد
ــشىۋېرىدۇ  — ــۈنال كۆرى ــشاتتى؟ بۈگ ــېمىگه پۇلى ــۇنداقمۇ .  چېكىــسى ن ش
  .سابىت

ئۇالر سابىتنىڭ ئۆیى ئالدىغا كهلگهندە ئىككى      . ئۇالر قهدىمىنى تېزلهتتى  
  .دوستى ئۇنى ئۆیىلىرىگه ئېلىپ كهتمهكچى بولۇشتى

 یالغۇز ئۆیدە نـېمه قىلىـسهن، بىزنىـڭ ئـۆیگىال كېتهیلـى، دېیىـشتى             —
  .ئۇالر

ــابىت ــى سـ ــۆزرە ئېیتتـ ــت   .  ئـ ــۋېتىپال ئابلىمىـ ــۆیىنى یوقلىـ ــاخىرى ئـ ئـ
دوستلىرى یۈرۈپ كهتكهندىن . قارىنىڭكىگه كىرىشكه رازى بولۇپ، خوشالشتى

دەرۋازا ھالقىسىغا باشـقا  . كېیىن ئۇ دەرۋازسى ئالدىغا كهلدى ۋە چۆچۈپ كهتتى      
ىـڭ  ئۇن. بىر شهددە قۇلۇپ سېلىنغان بولۇپ، یۇقۇراقىغا پىـچهت چاپالنغانىـدى     

  .بېشى پىررىدە قایدى
قاراڭغۇ چۈشۈپ كهتكهچكه پىچهتكه نېمهدەپ یېزىلغانلىقىنى ئۇقىغىلى       

بىـر   كهمـدە ئهمـدى    . ئۇ بۇ یهردە قـانچه ئـۇزۇن تـۇرغىننى بىلمىـدى       . بولمایتى
بـایىغۇ دوسـتىنىڭ ئـۆیىگه    . دېـگهن سـوئال تۇغۇلـدى     . قایاققا بېـرىش كېـرەك    

كه ئىككىلىنىپ قالدىكىن؟ توغرا،  كىرمهكچى بولغان، بىراق ئهمدى  نىمىش     
 جـایى بـار مۇسـتهقىل    - ماكانـسىز كهلگىنىـدى ئهمهس، ئـۆي   -ئۇ چاغدا ئۇ ئۆي  

ئهمدىچۇ؟ ئۇنىڭدەك بىـر كىـشىنى خهق   . شۇڭا كۆڭلى توق ئىدى   . ئادەم ئىدى 
بوسۇغىسىغا یېقىن كهلتۈرەرمۇ؟  سابىتنى ئۈنسىز یىغا قىیناشـقا باشـلىدى،           

ــاڭزىنى  ســـۇندۇرىۋېتىدىغاندەك چىـــڭ ســـىقىمالپ، قـــولى یانچۇقىـــدىكى غـ
  ...بارماقلىرى بىلهن بىر ئۇچىنى قایرشىقا ئۇرىناتتى

 بۈجۈرىنى ئوقۇپ بېقىش ئۈچۈن بولسىمۇ تاھىر       -ئهمما بۇ ئىشنىڭ ئۈجۈر   
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ــى    ــوغرا كېلهتتـ ــشقا تـ ــپ بېقىـ ــۆیىگه كىرىـ ــڭ ئـ ــایىن  . خهلپهتنىـ ــۇ ئىنتـ ئـ
ئۇ ئىـشىك تـۈۋىگه   . ئېغىرلىشىپ كهتكهن قهدەملىرىنى شۇ تهرەپكه یۆتكىدى   

  :بارغاندا ئۆیدىن تاھىر خهلپهتنىڭ ئاۋازى  ئاڭلىنىۋاتاتتى
ئـۆتكهن بــازار كـۈنى ســىلهر كېلىـپ كهتكهنــدىن كېـیىن  كهنجــى       ... —

ئـۇ كىـشى ماڭـا دارىتمـتالپ بىـر مـۇنچه           . قازاخۇنۇم بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالـدىم    
  .گهپلهرنى قىلدى

  .ۋازى غهزەپلىك ئاڭالندى ئابلىمىت قارىنىڭ ئا— نېمه دېمهكچىكهن؟ —
.  نـــېمه دەیتـــى، مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بـــالىالرنى دىنـــدىن چىقىرىـــدۇ —

كـالته چاپـان كېیىـپ، چـاچ قویۇشـنىال ئالـدىغان       . ھهممىسى قىزىل پاچـاقالر   
بولساق، ئۇنىڭ قانداق ئادەملىكىنى بىلگىلى بولىدۇ، سهن ئابلىمىت قارىنى 

  .ئهۋەتمىگىن، دېمهكچى ـ دە
، كـالته چاپـان نىمىـگه دەخلـى قىلىـدۇ؟ ئېتقـاد دېـگهن            توۋا خـۇدایىم   —

ــا    ــاھلىقى قایــسى كىتابت چاپانــدا بوالمــدۇ، دېمىــدىڭمۇ؟ چــاچ قویۇشــنىڭ گۇن
ئېیتىلىپتۇ؟ بىزگه ئهپهندى پهیغهمبهرنىڭ ھهدىسلىرىنى كۆرسىتىپ قویدى،      

 پانـاھلىرىنى  ـئهجهپ ئۆزلىرىنىـڭ پۇشـتى    رەسۇلىالنىڭمۇ چېچـى بـارىكهنغۇ؟   
  ! ھه- بهرسه دۇرۇس بولىدىكهنغا»شۆتاڭ«

 یول توسۇپ ئادەم ئۇرىدۇ، ھاراق ئىچىدۇ، قىمار ئوینایـدۇ، ھهمـمه یامـان      —
یهنه ھهربىــر .  ئېیتمىغىنــى قالمىــدى- دېمىــگهن،ئىـشالرنى قىلىۋاتىــدۇ دەپ 

ــدە ۋەز       ــایتۇرۇش ھهققى ــدىن ق ــان یول ــالىالرنى یام ــچىدلىرىدە ب ــله مهس مهھهل
  .ھازىر ھهممه یهردە شۇ گهپ. ئېیتىشنى ئىمامالرغا تاپىالپتۇ

دارىلمۇئهللىمىننىـڭ   بـالىلىرى مهسـت بولىۋېلىـپ      !  ھو، قارا یۈزلهر   —
 ئابلىمىـت قـارى دەرغهزە      ــ !یول توسامدىكهن؟ نائهھلىلهرنىڭ گېپىنى قاراڭالر    

بولۇپ، قىزىشىپ كهتكهچكه ھویلىغـا كىرىـپ كهلـگهن دوسـتىنى بایقىمـاي             
ڭ پىشانىـسىنى یېرىۋاتقـان بولـساق،        بىز یول توسـۇپ خهقنىـ      —سۆزلهۋەردى،

   یا؟-یېرىۋاپتۇ؟ تۈۋرۈككه ئۈسىۋاپتىمۇ -سابىت قانداق قىلىپ پىشانىسىنى
  . ھوي، سابىت، كىردىڭمۇ؟ كېله، یوقۇرى ئۆت—
 تــاھىر خهلــپهت ئــۇنى — قانـداق ئىــنىم، تېچلىقمــۇ؟ یــۇقىرى چىـق،  —
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ــیىن،      ــدىن كې ــۇرۇپ بولغان ــۇ ئولت ــپ، ئ ــپ قىلى ــا تهكلى ــت—یۇقىرىغ ،  راس
  .  دېدى—بېشىڭنى تېڭىۋاپسهنغۇ؟ نېمه بولدى؟ 

ئـۇ شـۇ   .  سابىت قىسقىال جـاۋاب بهردى  —...  یېرىلىپ كهتتى، چېكهم   —
  .تاپتا یارسى ھهققىدە ئهمهس، ئۆیى ھهققىدە ئویالپ یۈرىكى ئېچىشماقتىدى

 نېمه بولىتى، كـۆرەلمهس دۈشمهنلهرنىڭ سېتىۋالغان ئىشتلىرى یول     —
  .ېدى ئابلىمىت قارى غهزەپ بىلهن د—توسۇپ تالىۋالدى، 

 بۇ قانداق گهپ؟ بۇنداق بولىدىغان بولسا سىلهرنى مهكتهپكه ئهۋەتىپ  —
  قویۇپ خاتىرجهم بولغىلى بولمایدىغۇ؟

 نېمىــشكه؟ قولــدىن كهلگىننــى قىلىــپ باقــسۇن، بىــز ئوقــۇۋېرىمىز  —
  دېدى ئابلىمىت قارى مهردانىلىك بىلهن ۋە تاماقنى—قانداق دېدىم، سابىت؟

 قېنــى نــېمه —ئهكېلىــشكه ئىــشارەت قىلغانــدىن كېــیىن قوشــۇپ قویــدى،  
 ئۇ  شۇ گهپتىن كېـیىن دوسـتىغا قارىغانىـدى، سـابىتنىڭ          —! قىالالیدىكىن

 بهك ئېچىـــشىپ —تېخىمـــۇ شـــۈكلهپ، بىچـــارە بولـــۇپ قالغىنىغـــا قـــاراپ،  
  . دەپ سورىدى—كېتىۋاتامدۇ؟

ۇپ كهتكىنىنــى تــاھىر خهلــپهت شــۇئان ســابىتنىڭ نــېمىگه بــۇنچىال بولــ
چۈشىنىپ، بۇ گهپنى ھازىرچه كوچىلىماي تۇرۇش ئۈچۈن، چانـدۇرمایال ئـۇالرنى      

ئــۇالر تامــاق یېگــۈچه ئــۇ ئۆزىنىــڭ تهشۋىــشلىرىنى . تاماققــا تهكلىــپ قىلــدى
  :سۆزلهشتىن تىلىنى تىیالمىدى

ــامراپ كېتىــشىنى چهكــلهش ئۈچــۈن مهســچىتلهردە     —  جهدىتلهرنىــڭ ی
ۇرۇلـۇش باشـلىغان مهكتهپلهرنـى توختىتىـشنى        مهكتهپكه پۇل بهرمهسلىك، ق   

خۇداغا شۈكرى، بىزنىـڭ قهدەم جـاي مهكتهپـته ئىـش           . تهرغىپ  قىلىشىۋاتىدۇ  
لـېكىن، نـادانالر    . توختىغان بولسىمۇ ھازىرچه ئـۇنى چاقىـدىغانالر چىقمىـدى        

 ئۆلىمــاالر بولــدى قىلمایدىغانــدەك -ئارىــسىدا پایــدا ئېلىــپ ئــۈگهنگهن مــولال
  ...تۇرىدۇ

 دە،  -الهتنىڭ ھامىلىرى ئهلۋەتته ئۆزلىرىنىڭ بۇرچىنى ئورۇندایـدۇ       جاھ —
ئـۇالردا مىلــلهت، ۋەتهن تۇیغۇســى بولمىغانـدىكىن، پهقهت ئۆزىنىــڭ ھــایۋانىي   

قـۇلچىلىقنى بازارغـا   .  دە -نهپسى ئۈچۈن ھۆكۈمهتنىڭ یاالقچىلىقىنى قىلىـدۇ     
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  ...ئهللهیدۇسالىدۇ، كىشىلهرنى ئویغىنىپ كېتىشىدىن ھهزەر ئهیلهپ، ئۇالرنى 
!  تۈزدە قىلغۇچى بولما، خۇدانىڭ ئۆزىگه ئامانهت- بۇنداق گهپلهرنى تاال  —

پهرۋەردىگارا، ئۆزەڭ ساقلىغایسهن، بۇنىـڭ ئـۆزى نهقـال ئىـسیان بولمـاي نـېمه؟            
 تــاھىر خهلــپهت ئىنىــسىنى ـــ...بۇنــداقال ماڭــساڭ بېــشىڭ ئامــان قاالمــدىغان

  .جىملهپ شۇنداق دېدى
  . بولغاندىكىن شۇنداق یاشاپ ئۆلگهن یاخشى ـ دە بهرىبىر ئۆلىدىغان—
مهمتىلى ئهپهندى بىر یېرىم ئایدىال سىلهرنى بىـر پـارچه          !  پهرۋەردىگارا —

  چوغقا ئایالندۇرغان ئوخشىمامدۇ؟  كېیىنچه قانداق بوالرسىلهر؟
  . چوغ دېگهننىڭ كېیىنى قانداق بوالتتى، كۆیۈپ تۈگهیدۇ—
  !نى ئۇشلىما؟توۋا دە، ئۇكام، ئاغزىڭ!  نېمه—
بـۇ ھهر  . چوغ كۆیۈپ تۈگهیدۇ، لېكىن ئهلگه ئىسسىق بېرىدۇ   .  شۇنداق —

  .ھالدا ئىس چىقىرىپ، تۈتهپ كهتكهندىن یاخشى
 تاتىــشىنى ئــاڭالپ ئولتــۇرۇپ تامــاق  - ئۇكىالرنىــڭ تــاالش-ســابىت ئاكــا

ــاردەم  . بىـــر ئېغىزمـــۇ گهپ قوشـــمىدى. یهۋەردى لـــېكىن، تـــاھىر خهلـــپهت یـ
  :اسورىغاندەك ئۇنىڭغ

 ئۇكام، سابىت ماۋۇ دوستۇڭ نىمىلهرنى دەۋاتىدۇ؟ مۇشۇنداق خهتهرلىك —
  ئادەم بوالمسىلهر، بىزنى ئهنسىرىتىپ؟ نېمىنى ئوقۇۋاتىسىلهر؟

 سـىز بىزنـى مهمتىلـى    ، ھهممه گهپ ئابلىمىت قـارى دېگهنـدەك، تاغـا       —
ــل     ــۆزلىرىنى نهقىــ ــڭ ســ ــدۇقادىر دامولالمنىــ ــشۇرغاندا ئابــ ــدىگه تاپــ ئهپهنــ

 سابىتنىڭ قهلبىدە یالقۇنلۇق نوتۇق —ىڭىز  ئىېسىڭىزدە باردۇر؟    كهلتۈرگىن
ئۇ گهپنى ئاز قىلغىنى بىلهن بۇنداق قىزىشىپ . ئېقىمى جۇش ئۇرۇپ تۇراتتى   

. كهتكهنــدە، تهســىرلىك، چۈشىنىــشلىك ھهم چوڭقــۇر، مهنىلىــك ســۆزلهیتتى 
زىمۇ ئۇ  ئۆ.  ئۇنىڭ سۆزلىرىدە سۆرەلمىلىك، زېرىكىشلىك تهكرارلىق بولمایتتى

مهنـدە نـاتىقلىق تـاالنتى بـار ئوخـشایدۇ، بىـراق، مهن قۇرغۇرنىـڭ               ” پاتال   -پات
 مهمتىلى ئهپهنـدى ئـۆز ئۆمرىـدە    —دەپ ئویالپ قاالتتى، “ ...تاتىنچاقلىقى ـ زە 

ئـۇ زاتنىـڭ    . ئهڭ ئىخالس قىلىدىغان كىشىمۇ شۇ ئابـدۇقادىر دامـولال ئىـكهن          
ــېمه قىلىــش كېرەكلىكى   ــدان  غایىــسىگه  یېــتىش ئۈچــۈن ن ــۆزىڭىز ئوب نــى ئ
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... بىلىسىزغۇ؟  ئىسسىقلىق ئالىمهن دەیدىكهنمىز، ئوتۇندىن كېچىش كېرەك
ئاندىن ئۆزىگه بهك كـۆپ  .  سابىت سالماق ئاۋازدا ئالدىرىماي شۇنداق دېدى      —

  .سۆزلىۋەتكهندەك تۇیۇلۇپ، توختىۋالدى
  ... ئۇغۇ شۇنداق، بىراق، —

دىن نېرى سـۈرۈلۈپ ئـۆزىنى   ئۇ ئاستىال داستىخان. سابىت مېیقىدا كۈلدى  
ــان جۇشــقۇن       ــان  قوزغاۋاتق ــۇ كۈچلــۈكرەك ھایاج ــدە تېخىم ــۈگهچ یۈرىكى یهلپ

  .ئهمدى قایغۇسىنىمۇ ۋاقتىنچه ئۇنۇتقانىدى. ھىسیاتىنى سهل بېسىۋالدى
لېكىن ئۇنىڭغـا یېتىـشنى     .  تاغا، كۆڭلىڭىز ماڭا ئایان، سىزدە ئارزۇ بار       —

نىمىــشقا  ئویلىمایــسىز؟ شــهھهرگه ئویلىغانــدا  یــوقىتىش بولىــدىغانلىقىنى 
قۇربان بېرىش نـۆۋىتى   . كىرىشنى خاالیسىزغۇ، ھاردۇق  یهتمىسىكهن، دەیسىز     

ئۆز   بېشىڭىزغا كهلگهندە  ئارزۇدىن كېچىشكه تهییارلىنامسىز تاغـا، بـۇ پهقهت    
بىـز  . سىزنىڭال سـهۋەنلىكىڭىز ئهمهس، مىللهتنىىـڭ ئهجهللىـك ئـاجىزلىقى      

ــ”ئۇیغــۇرالر   . دېگهنــدەك، ئــارزۇ قىلىــپ كهلــدۇق “ ار، دەرمــانى یــوقئارمــانى ب
ــورانى     ــستهكلهر بـ ــۆڭلىمىزدە ئىـ ــۇرغىنىمىزدا كـ ــا تـ ــاتىرجهمرەك مۇھىتتـ خـ

ھهركىـم ئـۆزى زىیـان    . بىراق ھهركىـم قۇربـان بېرىـشتىن قـاچتى       . كۆتۈرۈلدى
. تارتماي، باشقىالرنىڭ ئهمگىكى ئارقىلىق ئاداققى غایىگه یېتىشنى ئویلىدى

ال یاغاچ بىلهن كۆۋرۈك یاساپ یول ئېچىـشقا چىـدىماي، چهكـسىز      یهنى، ئالته ت  
 سـابىت شـۇ تـاپ    —ئورماننىڭ یاغچىنى توشۇپ كېلىشتىن مهرھـۇم بولـدى،       

 سىز  —ئۇستازى ئۆزىگه سىڭدۈرگهن نۇقتىئنهزەرلهرنى قایتا بایان قىلىۋاتاتتى،      
ئاكــا ســۈپىتىدە ئــۆز قېرىنداشــلىرڭىزغا چىــدىمایۋاتقىنىڭىز راســت، لــېكىن   

هربىر ئاكا ئۆز ئىنىسىنى، ھهربىر  ئاتا  ئۆز ئوغلىنى قـاچۇرۇپ تۇرۇۋالـسا كىـم       ھ
بىزنىڭ ھۆرلىكىمىز ئۈچـۈن ئىـشلهیدۇ؟  ئىـسانىڭ ئاسـماندىن چۈشـۈپ بىـز         

   یا؟-ئۈچۈن جهڭ قىلىپ بېرىشنى كۈتىمىزمۇ
سابىت بۇ ئۇزۇنغـا سـۇزۇلغان نۇتقىـدىن خىجىـل  بولـۇپ، بۇرۇنلىرىنىـڭ            

 ئۇ قاتتىق قىزىشىپ كهتكهچكه ئۇستازى بىلهن  بولغان . ئۇچى تهرلهپ كهتتى
سۆھبهتلهردە كاللىسىغا ئورنىـشىپ قالغـان مىـسال، ئوخشىتىـشالرنىمۇ شـۇ            

  .بویىچه سۆزلهپ كهتكهنىدى
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   ئهمدى بۇنىڭغا نېمه دەیسىز، ئاكا؟ سابىتنىڭ سۆزلىرى جایىدىمۇ؟—
یـدۇ؟ بـۇ    ئۇغۇ راست، ئهمما قـاراپ تـۇرۇپ ئوتقـا تىقىلىـشنى كىـم خاال            —

تهرىپنى ئویلىسىال ئادەمنىڭ رایى یېنىـپ،  مىـڭ یىـل یاشـامتىم،  قویغىنـا،       
  .كهتكهن كۈنۈم كېتهر دېگۈسى كىلىدىكهن

بىـز  .  مانا بۇ بىزدە شهخسىیهتچىلىكنىڭ ئېغىرلىقىنى چۈشـهندۈرىدۇ    —
پهقهت مىڭ یىل یاشىساق، قۇربان بهرگهن ئىشىمىزنىڭ پایدىسىنى ئـۆزىمىز          

رىككىچه پهیزىنــى ســۈرەلهیدىغان بولــساق ئانــدىن جاپــا      كۆرەلىــسهك ۋە زېــ  
ـــ دە    ــشكه رازى ئىكهنمىز ــان بېرى ــشكه، قۇرب ــى  ! چېكى ــزدىن كېیىنكىلهرن بى

ــدىكهن ــویلىغىمىز كهلمهی ــدىكى بوغۇنلىرىنىــڭ   . ئ ــادەم كــۆز  ئالدى ھهربىــر ئ
غېمىنى قىلىپ، ئۇنى ئاسرىماقچى بولىدىكهنۇ، ئۇنىڭدىن كېیىنكى ئهۋالدالر        

ئۇالرنى ئویالش كۆیۈنۈش .  ئهجهبا.  بهختى ھهققىدە ئویلىمایدىكهنكارۋىنىنىڭ
  بولمىسا؟

بىــراق، .  بولـدى، ئۇكــام مېنـى ئىككــى تهرەپــتىن چوقـۇپال كهتــتىڭالر   —
سىلهرمۇ بالىلىق بولۇپ بىر نهچچه ئادەمنىڭ ھایاتىغا كېپىل بولغاندا مېنىڭ 

ڭالرنىمۇ خاتا سىلهرنىڭ دېگىنى. نېمىشقا بۇنداق دېگىنىمنى چۈشىنىسىلهر  
دىمهیمهن، بىراق، مهن دادا ئورنىدا ئاكـا بولـۇپ تۇرۇقلـۇق، ئـۆز ھىمایهمـدىكى              
كىــشىنىڭ بېــشىدا خهتهرنىــڭ كۆلهڭگۈســى لهیــلهپ یۈرگهنــدە خــاتىرجهم       
. بوالالمدىم؟ سىلهر دەۋاتقان ئىشالرنىڭ خاسىیهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

نجه ئېلىشىش ۋە قىلچىقا  په-شىر بىلهن پهنجىمۇ”لېكىن شهیخ سهئىدىنىڭ 
. دېگهن سۆزىنى ئهستىن چىقارماڭالر“ مۇش ئېتىش ئاقىلالرنىڭ ئىشى ئهمهس

ھهر قانداق ئاتا ئۆز ئوغلىنىڭ بىھۇدە ئۆلۈشىنى خالىمىغاندەك، یهنه ھهربىر ئاتا 
ــۆز ئوغلىنىــڭ ئهل ئاغزىــدا شــهرەپلىك نــام قالدۇرۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدۇ        . ئ

قېلىـشتهك  “ یىمىـگهن مانتىغـا پـۇل تـۆلهپ     ”ئاكاڭالرنىڭ  ئهنسىرەیدىغىنى  
قىزىشىپ كهتكهندە سىلهرنىڭ كۆزۈڭالرغا ھېچنىمه كۆرۈنمهي . چاتاق ئىشالر

گویا ھهممه ئادەم سىلهردەكال جهڭگىۋار ھـالهتكه  كېلىـپ قالغانـدەك            .  قالىدۇ
تویۇلۇپ، ئهلدە تېخى نادان ئادەملهرنىڭ كۆپلىكىنى ئېسىڭالردىن چىقىرىـپ       

―  بولماي سۆزلهۋېرىدىغان بولساڭالر ئىشىڭالر بىھۇدە بولمامدۇ،قویۇپ، ھېزى
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ــدەك داۋام     ــېقىن  شــاگىرتلىرىغا نهســىھهت قىلىۋاتقان ــا ی ــاھىر خهلــپهت گوی ت
ســىلهر ئــازاپتىن قۇتۇلــدۇرماقچى بولۇۋاتقــان بىچارىالرنىــڭ  ئــۆزى ― قىلــدى، 

ت كۆز نادان ئادەملهرنىڭ كۆرىدىغىنى پهقه ! سىلهرنى تۇتۇپ بېرىشى مۇمكىن   
  .ئالدىدىكى پایدا

ــتىگه یهنه    — ــا ئۇچرىغاننىــڭ ئۈس ــز بۈگــۈن خاپىلىقق ــۇ شــۇنداق بى  ئۇغ
سـىزنىڭ  . تۆھمهتكه قىلىۋاتىقىنىمىزنى ئاڭالپ قىزىشىپ سۆزلهپ سـالدۇق      

  .ئالدىڭىزدا مۇشۇنداق سۆزلىگهن بىلهن باشقا یهردە سۆزلهپ یۈرەمتۇق
نیاسـىدا ئهڭ كۈچلـۈك    شۇنداق بولسۇن، یىگىتلهر، شىر  ھایۋاناتالر دۇ    —

بولسىمۇ، ئهگهر ئېھتىیاتتىن یىراق بولسا تۈلكىمـۇ ئۇنىڭغـا زەرەر یهتكۈزۈشـى     
  .دېمهك، ئىھتىیات ھهركىم  ئۈچۈن ئارتۇقلۇق قىلمایدۇ. مۇمكىن

ــۈگهپ، قایتىــدىن ســابىتقا دېققىتــى         ــڭ بــۇ ھهقتىكــى ســۆزى ت ئۇالرنى
  .ارتىپ ئولتۇراتتى پات ئۇھ ت-سابىت یهنه غهمكىنلىشىپ، پات. مهركهزلهشتى

 ئۆینى پىچهتلىگىنىدىن خهۋىرىم بار، ئۇكام،  ھازىرچه دوستۇڭ بىـلهن    —
مۇشۇ ئۆیدە  ئۆز ئۆیۈڭدىكىدەك تۇرىۋەر، كىیىـنچه خـۇدا خالىـسا بىـر ئامـالىنى                 

  . دېدى تاھىر خهلپهت كۆیۈنگهن ھالدا—. قىالرمىز
  .سابىت جاۋابهن بېشىنى یهرگه سېلىپ، ئۇنچىقمىدى

*  
**  

ــابىت ــا     س ــى ئۇزاقق ــشتىن ئىلگىرىك ــلهن ئۇچرىشى ــۈلزادە بى ــسى گ  ئهتى
سوزۇلىدىغان جان قىینغۇچى ۋاقتالرنى ئۆتكـۈزۈش ئۈچـۈن ئابلىمىـت قارىغـا             

ئهمما بـۇ یهردە كهچ قېلىـپ پۇرسـهتنى كهتكـۈزۈپ           . ھهمراھ بولۇپ بازارغا باردى   
ئابلىمىــت قــارى . قویىدىغانـدەكال تویۇلــۇپ تهخىرسـىز كېتىــشكه ئالدىرىـدى   

 دە، -نىڭ ئالدىرىتىشلىرىنىڭ تېگىگه یېتىپ، ئىشىنى چاپـسانال تـۈگهتتى      ئۇ
  .قایتىشقا ھازىر بولدى

 رەڭ ھالقــا، ئـــۈزۈك،  -ســابىت زەگهرنىــڭ ئالدىـــدىن ئۆتىۋېتىــپ رەڭمـــۇ   
. بىلهیزۈكلهرنى كۆرۈپ گۈلزادىگه بىرەر سوغات ئالغاچ كهتكۈسى كېلىپ قالدى

. ىۋېلىشقا چامىسى یهتمهیتتـى   ئۇنىڭ ئالتۇندىن ئىشلهنگهن بویۇمالرنى سېت    



 328 

ــسىگه كــۆڭلىنى       ــسىمۇ ئېلىۋېلىــپ مهھبۇب ــالغان ئــۈزۈك بول ــۇچتىن یاس ت
ئۇ تـۇچ ئـۈزۈكنى سـېتىۋالغاندىن كېـیىن یـول بـویى             . ئىپادىلىمهكچى بولدى 

گۈلزادە بىـلهن ئۇچرىـشىش ھهققىـدە، ئىككىـسىنىڭ ئۆمۈرلـۈك ئىـشلىرىنى           
 ئېنىق ئېیتىپ بهرگـۈدەك  قانداق قىلىش ھهققىدە  باش ئۇچى یوق شۇنداقال      

 جىت -مهزمۇنى بولمىغان گادرىماچ ئویالر بىلهن بېشىنى یهرگه سېلىپ جىم    
ئابلىمىت قارى ئۇنىڭ بـۇ خىـل مىجهزىـگه كۆنـۈك بولغاچقـا، ئۇنىـڭ                . ماڭدى

شۇنداق  بولسىمۇ ئۇنى .  جىت كېتىۋەردى-خىیاللىرىغا ھاالقىت بهرمهي جىم
چۇلۇنۇپ كېتىۋاتامدىكىن دېـگهن ئـوي     ئۆي ھهققىدىكى  خاپىلىق ئىچىدە  پۇ      

بىلهن، خىیالىدىن ئازاد قىلىش ئۈچـۈن بىـر نهچـچه قېـتىم چاقچـاق باشـالپ                
  .كۆرگهن بولسىمۇ، سابىت بىرە تېرىم گهپ بىلهن جاۋاب بېرىپ تۈگهتتى

ئۇالر ئۆیگه كېلىپ سـهل ھـاردۇقلىرىنى ئېلىـشقاندىن كېـیىن، سـابىت          
بـازار  . ىلهن ئۇچرىشىش ئۈچۈن ماڭدىئاستىال سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ  سۆیگۈنى ب  

  .كۈنى مۇشۇ ۋاقىتالردا  گۈلزادىنىڭ ئۆیى خاس قالىدىغان یاخشى پهیت ئىدى
بـۇ  . سابىت   باغنىڭ  یان ئىشىكىگه بېرىۋىدى، ئىشىك تاقالمىغـانىكهن   

ئۇنىـڭ یـۈرەكلىرى دۈپۈلـدىگهن     . دېمهك ئۆیدە ئادەم یـوق دېگهنلىـك بـوالتتى        
باغـدا شــاپتولالر  . ى ئـارىالپ ھویلىغـا قـاراپ ماڭـدى    ھالـدا باغقـا كىرىـپ، بـاغن    

پىـــشقان، ئـــالىمالرمۇ مهڭزىنـــى قىزارتىـــپ، ئىچىـــدىكى شـــېرىن ســـۈیىنى  
ــدى   ــۈزۈلۈپ قالغانى ــىتىپ س ــقهت   .  كۆرس ــىگه دېق ــۇتاپ ھېچنهرس ــابىت ش س

قىلمایتى،  ئۇنىڭ خىیالى پۈتۈنلهي  ۋىسالغا تهلپۈنۈش، ئىنتىزارلىـق بىـلهن        
 بىـر تــۈپ مېـۋە دەرىخىنىـڭ ئارقىــسىدىن یـاكى زېــچ     تولغـان  بولـۇپ، ھــېلىال  

ئۆسكهن سۈپۈرگه ئارقىسىدىن گۈلزادە چىقىپ قاالرمىكىن دەپ قۇلىقىنى دىڭ 
  .تۇتۇپ ماڭاتتى

ــسىدەك      ــك بالىـ ــالهتته كىیىـ ــى ھـ ــددى روھـ ــۇنىڭدەكال جىـ ــۇددى شـ خـ
شىڭتىیىپ، ھهر بىر تىۋىشقا قۇالق سېلىپ  كۈتۈپ تۇرغان گۈلزادە باغـدىكى      

ڭ شــاخلىرى شــاراقلىغان ھامــانال ئورنىــدىن تــۇردى ۋە تېخىمــۇ زور  مېۋىلهرنىــ
شاراقشىغان ئاۋاز  گهرچه سابتنىڭ ئاۋازى . دېققهت بىلهن یهنه بىردەم تىڭشىدى

ئهمهس، دەرەخ شــېخىنىڭ بولــسىمۇ ئۇنىڭــدا ئاللىقانــداق تونــۇش بىــر ئاھــاڭ  
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بۇ چاغدا .  ىئۇ ئىختىیارسىز كۆكسىنى تۇتۇپ چوڭقۇر بىر تىند. باردەك قىالتتى
 ئۇنىـڭ تهلپـۈنگهن كىشىـسى    -باغنىڭ ئىشكىدىن ئېڭىشكىنىچه بىـر ئـادەم     

  .ھویلىغا چىقىپ كهلدى
   نىمانداق یوقىلىپال كېتىسىز؟ بېشىڭىزنى تېڭىۋاپسىزغۇ؟—
  ئۆزەڭ ئوبدان تۇرغانسهن؟...  بېشىم ئاغرىپ قالدى—
لىق  زە، سىلىنىڭ مهكتىپىڭالر توغرى- مهنغۇ خۇداغا شۈكرى، لېكىن،—

كېچىسى یول توسۇپ ئادەم ئۇرىدۇ، ئایالالرنى سۆرەپ یۈرىدۇ، ... ھهرقىسما گهپلهر
  ...دېگهندەك گهپلهر تارقىلىپ كېتىپتۇ

ــشهنمه ، .  قــۇرۇق گهپ— ــا قارىماســلىققا تىرشــىپ  —ئى  ســابىت قىزغ
شۇنداق دېدى، ئۇنىڭ یانچۇقىغا سېلىۋالغان قولى غاڭزىنى سىقىمىدا ئۇیاق،        

بۇرنىنىڭ ئۇچى قىچىشقاندەك تۇیۇلۇپ، . ویناشتىن توختىمایتىبۇیاققا ئۆرۈپ ئ
  .ئوڭ قولى بىلهن پات ـ پات بۇرنىنىڭ ئۇچىنى سۈرتۈپ قویاتتى

  .دادام شۇنداق دەیدۇ.  ئىمام نامازدا خاالیىققا شۇنداق دەپتۇ—
  . ھهممه ئهسكىلىكنى قىلىۋاتقانالر ئاشۇ گهپلهرنى تارقاتقانالر—
للىالرمۇ؟ توۋا دەڭه، مهن نهچچه ئادەمنىڭ تایـاق     نېمه؟ ئىمامالرمۇ؟ مو   —

سـاقىلى بىـلهن   ... یىدىم دەۋاتقىنىنى ئۆز قـۇلىقىم بىـلهن ئاڭلىغـان تۇرسـام        
  ...شۇالر چىقىپ خهقنى ئۇرامدۇ

یول .  دە- ئۇرغۇچىالر ئۆزلىرى بولمىغان بىلهن كۈشكۈرتكۈچىلهر شۇالر—
 بىزنىڭ بالىالر ھهرگىز ئۇنداق توسۇۋاتقانالر  بازارۋېشىلىق قانجۇقالر بولمامدۇ،

  .قىلمایدۇ، بىزگه ئىشهن
 ئهمىـسه ئـۇ لــۈكچهكلهر بالـدۇر نېمىــشقا یـول توســمىغان؟ ئـۇ خهققــۇ      —

جىدەل قىلىپ تۇرمىـسا كۆنهلگىـسى ئۇیىمایـدىغان ئاجایىـپ بىـر خهقـكهن،              
  .گهپلهرنى ئاڭلىماپتىكهنمهن.... ئهمما، یول توسقاننى، ھېلىقىدەك

 ساددا ۋە نـادان قىزغـا بـۇ ئىـشالرنى چۈشهندۈرۈشـكه      سابىت بۇ ئوقۇمىغان  
قېنـى مېنىـڭ نـاتىقلىقىم؟      ”. ئاجىز كهلگىنىدىن ئىچـى تىتىلـداپ كهتتـى       

  .دەپ ئویالیتتى ئۇ“ !ئهجهپ تېپىلمایدىغۇ ھېلىقىدەك گهپلهر، ھهسسىنه
 ۋىیهي، ماڭا قارىڭا، ئاۋۇ یاغلىق قان یۇقى تۇرسا، بېشىم ئاغرىتىۋاتىـدۇ     —
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  ىڭىز یېرىلغانمۇ نېمه؟دەیسىزا؟ بېش
ــوق، — ــۇراتتى — ھېچقىــسى ی .  ســابىت ئهیپكــارالردەك كۈلۈمــسىرەپ ت

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا یهنىال بىر مېتىر بوشلۇق بولۇپ، ئۇالر چاقچاقالشمایتتى، نه 
پهقهت تارتىنغـان   . ئامراقلىقىنى ئىپادىلهشـنى ئهسـلىرىگه كهلتۈرۈشـمهیتتى      

ــاق ــۇ .  ئىــشالر ھهققىــدە پاراڭلىــشاتتى  بۇیاققــا قارىــشىپ، باشــقا -ھالــدا ئۇی ب
  .ھهقىقهتهنمۇ پاك ۋە سهبى، ئۇماق ۋە بالىالرچه مۇھهببهت ئىدى

 ھېچنىمه بولمىدى دەیسىز، خېلى خوپ یېرىلغان ئوخشایدىغۇ؟ خهق      —
دېگهنـــدەك ئهســــكىلىكلهرنى قىلىــــپ یــــۈرگهن بولــــسىڭىز، شــــۇ چاغــــدا  

ورلۇقىــدىن خىجىــل  گــۈلزادە شــۇنداق دەپ بولـۇپال گۇمانخ —یېرىلمىغانـدۇ؟  
ئاق سېرىق یۈزىـدە، كىچككىـنه لهۋلىرىـدە دەرھـال قىزىللىـق        . بولۇپ كهتتى 

  .پهیدا بولدى
 مهن شۇنداق ئهسكىلىكنى قىالمدىم؟ شـۇ ئىـش مېنىـڭ قولۇمـدىن       —

كېلهرمــۇ؟ مۇشــۇنداق گهپلهرنــى تارقاتقــانال ئــۆزلىرى خهقنــى ئــۇرۇپ، ئانــدىن   
  .قىلغۇلۇقنى بىزگه ئارتىپ قویىۋاتىدۇ

ــایه      — ــان س ــۆڭلىگه گۇم ــدى؟ قىزنىــڭ ك ــېمه بول ــز ن ــسه چېكىڭى ئهمى
  .تاشلىغاندەك قىالتتى

 تۈنۈگۈن ئاشۇ دۈشمهنلهر سېتىۋالغان ئىتال ئالدىمىزنى توسۇپ، چالما      —
ئىشهنمىسهڭ مۇھهممهد قارى بىـلهن ئابلىمىـت قارىـدىن         . ئېىتپ یېرىۋەتتى 

ا تارتىپ ئېیتقان   سابىتنىڭ بۇ گهپكه دوستلىرىنى گۇۋاھلىقق     —سوراپ باق،   
  .سۆزى تولىمۇ گۆدەكلهرچه ئاھاڭدا چىقتى، ھهم ھېچ ئۇنداقمۇ سورالمایتى

 مهنغۇ ئىشىنىپمۇ كهتمهسمهن، خهق سىلهرنىڭ یامان گېـپىڭالرنىال         —
 قىـز بـالىلىق چىرایـى    —... قلىۋەرسه ئـادەم بىـر قىـسمال بولـۇپ قالىـدىكهن       

 ئۇنـداق بولغـان   —یىن، بىلهن سابىتقا یالىت ئېیتىپ قاراپ قویغانـدىن كېـ    
  ...بولسا یامان چاتاق بولدىغۇ؟ مهكتهپكه بارمىسىڭىزمۇ بوپتىكهن؟

ــدایىمىز،  — ــى چى ــاۋاب بهردى  — مهیل ــسقىال ج ــابىت قى ــازىر بــۇ  .  س ھ
ــدى     ــورنى یوقى ــۆزلهپ ئولتۇرۇشــنىڭ ئ ــدە س ــى ھهققى ــشالرنىڭ ئهھمىیىت . ئى

  .ئوقۇمىغان ساددا قىز بىردىنال بۇ ئىشالرنى چۈشهنمهیتتى
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 ئۆتكهندە مهمتىلى ئهپهندى شورۇققا كېلىپ قهدەم جایدىكى مهكـتهپ   —
پۈتكهنـــدە ئوقۇیـــدىغانالرنى خهتـــلهپ یـــۈرگهنىكهن، مېنـــى كـــۆرۈپ قېلىـــپ 
ئىـــسمىمنى ســـورىغانىدى، مهن دېگىلـــى ئۇنىمـــاي قاچـــسام، مهلىـــدىكىلهر  

دادامغـا  . بۇ گهپنـى ئـۆگهي ئانـام ئـاڭالپ ھـارغىچه تىللىـدى            . ئېیتىپ بېرىپتۇ 
ۋېــیهي، بــۇ مهكتهپــته ئوقۇمــاق ھهجهپ تهســكهن، مىــڭ  . پ ئــازار بهردىچېقىــ

  ...یېرىدىن باالسى چىقىپ
سهن مهمتىلى ئهپهندىنى كۆرۈپال قېچىپ كېتىپسهن، .  ھېچگهپ یوق  —

ــداق      ــساڭ ئۇنىــڭ قان ــان بول ــاڭالپ باقق ــۇرۇپ ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى ئ بىــردەم ت
تى بىــلهن بــۆلهكچه ئـۇ دېــگهن خۇدانىــڭ ئىنـایى  . ئـادەملىكىنى بىلىۋاالتتىــڭ 

. ئۇنىـڭ مېھرىبـانلىقىنى دېمهمـسهن   . تۆرىلىپ قالغان بىـر ئىنـسان دېگىـنه     
شـۇنداق بىـر ئـادەم یامــان ئىـشالرنى ئۈگىتهمـدىكهن؟ خهق بىزنـى ھېچــنىمه       

 سـابىتنىڭ ئهڭ ئـۇزۇن   —مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئامـاللىرى تـوال،      . قىاللمایدۇ
  .سۆزلىگهن سۆزى ئۇستازى ھهققىدە بولدى

.  چۆچهك قىلىشۋاتىدۇ-ۇنىڭكىدەك كالته چاپاننىمۇ بىر مۇنچه گهپ ماۋ—
 قىـز  —تېخى چاچ قویۇپسىلهر، بۇنداق تۇرسـا ئاجایىـپ كۆرىنهمـدىكهن نـېمه؟       

  .ئېھتىیات بىلهن ئۆز قارشىنى ئېالن قىلدى
 یېڭىلىقتا كۆزگه سىغشماي شۇنداق، كېیىنچه ئۇزۇن چاپان كىـیگهن     —

  .دۇئادەم غهلىته كۆرىنىدىغان بولى
ــشایدۇ   ــۇنداقمۇ ئوخ ــۇ ش ــسما     . ئۇغ ــر قى ــپ بى ــىزمۇ ئاجایى ــا س ــتا ماڭ باش

... ئهمما ـ زە چـاچ  . كۆرۈنگهنىدىڭىز، ئهمدى خېلى سىغىشقاندەك بولۇپ قالدى
چېچىڭالرنى شۇ پېتى ئۆرۈمگه  كهلگىچه قویىۋېتهمدىكهنسىلهر؟ ئۇنداق قىلسا 

  قىز بالىدەك بولۇپ قاالرـ ھه؟
ىــز،  مۇشــۇنىڭدىن ئــۇزۇن ئۆســتۈرمهي      ئۇنــداق ئهمهس، ئهخــمهق ق —

  .مهمتىلى ئهپهندى ئۆزى یاساپ قویىدۇ. یاسىتىپ تۇرىمىز
  ...بىرسى شۇنداق دېگهندەك قىلدى، شۇڭا... ، مهن تېخى... ھه—

سابىت مهھبۇسنىڭ ساددىلىقىدىن كۈلۈپ، ئۇچىسىدىكى كالته چاپىنىغا 
  .ى ھېس قىلدىبىر قارىۋېتىپ، كۆڭلىنىڭ مهمنۇنلۇق  بىلهن تولغانلىقىن
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ــاتىالرچه      ــدىنىڭ ئـ ــى ئهپهنـ ــۈنى مهمتىلـ ــان كـ ــاننى تارقاتقـ ــۇ چاپـ ــۇ بـ ئـ
 پهشـلىرىنى تۈزەشـتۈرۈپ     -مېھرىبانلىق بىلهن تۈگىمىلىرىنى ئېیتىپ، یاقـا     

ئارقىـدىن  ئـۇ گـۈلزادىگه ئېلىـپ     . قویغانلىقىنى ھایاجان بىلهن ئهسكه ئالدى    
  :كهلگهن سوغىتىنى ئېسىگه ئېلىپ

  .  دېدى—ا سېلىپ باقه،  ماۋۇ ئۈۈكنى قولۇڭغ—
ــا     — ــلهن باالغ ــنىم بى ــازازۇل خې ــى ھ ــسام ھېلىق ــۇنى سېلىۋال ــیهي، ب  ۋى

 دېـدى گـۈلزادە تـالچىۋىقتهك زىلـۋا بـویىنى بىـر تهرەپـكه تولغـاپ،                 —قاالرمهن،
  .ئهركىلهش ئاھاڭىدا

   كۆرسهتمىسهڭ بولدىغۇ؟—
  . ئۇنىڭ كۆزىدىن قۇتۇلغىلى بوالمدىغان—
 یوق چاغدا سېلىۋال، یا بولمىسا تېپىۋالدىم  بىر یهرگه تىقىپ قوي، ئۇ     —

  .دېمهمسهن
  . ئۇنداق دېسهم ئۇ ئېلىۋالىدۇ—
 مهیلى ئهمسه، بىر یهرگه تىقىـپ تىقىـپ قـوي، تـویىمىزدىن كېـیىن              —

  .سېلىۋالىسهن
نېمىـشقىمۇ ئېـپ یۈرىدىغانـسىز،    !... ش، ساراڭنىڭ گهپلىرىنـى  ...  ئو   —

  ...بۇنداق نېمىنى
 دېــدى ســابىت بۈگــۈن ســۆھبىتىنىڭ —؟  تــوي قىلمــامتۇق ئهمىــسه—

ــى ســۆزىگه پهرۋا      ــڭ كېیىنك ــۆیىنىپ، قىزنى ــشىۋاتقىنىدىن س ــى قاملى خېل
  .قىلماستىن

بۇنىـڭ  ... مهن دەیمهن بۇ ئۈزۈكنى... ئۇنداق گهپلهرنى قىلمىسىڭىزچۇ —
  .ئۈستىگه پىچىقىڭىز بىلهن بىر بهلگه قىلىپ قویۇڭ

   نېمىشقا؟—
  ...ز ئىشقىلىپ شۇنداق قىلىپ قویسىڭى—
 ھه، خاتىرە ئۈچۈنمۇ؟ مـاقۇل، مهن بىـر بهلـگه قىلىـپ قویـاي، یاخـشى             —

  .مهنىسى بار بهلگه
. سابىت پىچاق بىلهن ئۈزۈنىڭ تۇچ بېغىغا قوشـۇش بهلگىـسى چىقـاردى            
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  :ئاندىن ئۈزۈكنى گۈلزدىگه بېرىپ
 بــۇ قوشــۇش بهلگىــسى خــۇدا ئىككىمىزنــى قوشــقان دېــگهن مهنىنــى  —
  .ۈچىنىپ دېدى ناھایىتى ك—بېرىدۇ، 
ــو— ــا تاشــلىۋېتىمهن،  ...  ئ ــى بىك ــۈلزادە ئــۈزۈكنى   —ش، ھېل ــدى گ  دې

  .تاشلىۋېتىدىغاندەك ھهرىكهت بىلهن
  . بولدى، ماقۇل گهپ قىلمىدىم—
 — دېدى گۈلزادە دەرۋازا تهرەپكه قـاراپ چۆچـۈپ كېتىـپ،    —...  ۋىیهي،   —

  ...جادىگهر كېلىپ قالغان ئوخشىمامدۇ؟
ىرتتا بىرسـىنىڭ تۇرغـانلىقىنى كـۆرۈپ       ئۇالر دەرۋازىنىـڭ یوچىقىـدىن سـ      

سـابىت بـاغ تهرەپـكه قـاراپ مېڭىـشىغىال سـىرتتىن بىـر           . قورقۇپ كېتىـشتى  
  .خوتۇن كىشىنىڭ چوقانى ئاڭالندى

  ! داۋزىنى ئاچ، ھهي شهرمهدە—
باغنىڭ یان ئىشىكىدىن  چىقىـپ  . گۈلزادە دەرۋازىنى ئېچىشقا ئالدىرىدى 

ئازاپ تارتىنىدىغانلىقىغا كـۆزى یېتىـپ    بولغان  سابىت   بىچارە قىزنىڭ یهنه         
  .یۈرىكى ئېچىشقان ھالدا شۇ یهردە تۇرۇپ قالدى

 دەرۋازىنىڭ ئېچىلغان ئاۋازى بىلهن تهڭـال  —!  ھو، شهرمهندە زاڭكالىق   —
 ئهرگه تهگكىـڭ كېلىـپ   —: گۈلزادىنىڭ ئۆگهي ئانىسى ۋاتىلداشقا باشـلىدى   

هر مېنىـڭ ھویالمـدا نـېمه    كهتتىمۇ؟ ئۇ یول توسۇپ یۈرىدىغان بۇزۇق لۈكچهكل  
قىلىدۇ؟ ئـۇ خهقنىـڭ یـالغۇز ئایـال كۆرسـه تاتقۇشـالپ یۈرىـدىغىنى راسـتكهن            

  !...ئهمهسمۇ، ۋاي شورۇم
ئۇنىـڭ ئـاۋۋال    . سابىت ئىنتایىن كۆڭلى یېرىم ھالدا جایىدىن قوزغالـدى       

ئویلىغىنى ۋە ھهممىدىن  بهك ئازاپ بولغىنى ئۇستازى ھهققىدىكى كىشىلهر         
بــولغىنى، ئۇســتازىنىڭ “ ئىــسپات”هن یامــان ســۆزلهر ئۈچــۈن تارقىتىــپ یــۈرگ

  .ئۇ شۇ ئازاپ ئىچىدە ئۆیىگه قایتىپ كهلدى. ئوبرازىغا تهسىر یهتكۈزگهنىدى
  .ئۇ پىچهتلهنگهن ئۆینىڭ ئالدىدا ئابلهقنى ئۇچراتتى

  . دېدى ئۇ— سابىتكا، مهن ھېلى قېشىڭغا كىرەي جۇمۇ، گېپىم بار، —
ئابلىمىـت قارىنىـڭ   ”لىڭـشىتىپ قویـدى ۋە     سابىت ئۇنىڭغا قاراپ بـاش      
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. ئۇنىڭ سۆزلهشكه زادىال ھهپسىلىى قالمىغانىدى. دەپ قویدى“ ئۆیىدە بولىمهن
ئـــۆي . ئۇنىـــڭ دىلىنـــى ئېزىـــۋەتكىنى ئـــۆیىگه كىرەلمهیـــدىغانلىقى ئىـــدى 

ھهققىدىكى قاراڭغۇ ئىـستىقبال یادىغـا یېـتىش بىـلهن ئـۇنى چهكـسىز ئهلهم               
  .ھېسسى ئوراپ ئالدى

مىــت قــارى ئۇنىــڭ كهیپىیاتىغــا قــاراپال بۈگــۈن چاقچــاق قىلىــشقا   ئابلى
ئادەتته سـابت گـۈلزادە بىـلهن كۆرۈشـۈپ كهلـگهن       . بولمایدىغانلىقىنى بىلدى 

ئابلىمىت قارى دوستى . كۈنلىرى دوستلىرى ئۇنى چاقچاق بىلهن كۆمىۋەتتى   
ئۈچۈن بىـر ئاسـانلىق یاراتمـاق بولـۇپ، تاكچىـدىن بىـر نهچـچه پـارچه كىتـاپ                   

ســابىتمۇ ئىختىیارســىزال ئۇنىــڭ قېــشىدىكى  . ېلىــپ ۋاراقالشــقا باشــلىدى ئ
  .شۇ چاغدا ئابلهق كىرىپ كهلدى. كىتاپتىن بىرنى ئېلىپ ۋاراقالپ ئولتۇردى

 دەپ سورىدى بـاال  — سابىتكا، ساڭا بىر نېمه دەیمهن، ماقۇل دەمسهن؟  —
  .سابىتنىڭ پهرىشانلىقىنى چۈشهنمهستىن 

  .ن ماقۇل دەیمهن، دەۋەرگى—
 ئاۋۇ كۈنى ئۆزەمنىڭ ئانىسى بۇ یهردىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپتىكهن، ماڭـا           —

بىر تال مېغىزنى ئاغزىمغا سېلىپ بولۇپ بىـر  . بهردى ①ئۇزۇن بىر بوي تىزىق
  سهن تېپىپ باقه، یادىمغا كىم كهلدى؟. ئىش یادىمغا یهتتى

   داداڭمۇ؟—
  .ىت قارىكاسهنمۇ تېپىپ باق ئابلىم.  یاق، دادام ئهمهس، تاپالمىدىڭ—
 ئۆز ئاناڭ بهرگهن تىزىقىنى یىمهي كىمگه تۈگۈندۈڭ؟ داداڭغا بولمىسا   —
  كىمگه؟
   تاپالمىدىڭالرمۇ؟ شهرىڭالرنى بهردىڭالرمۇ؟—
ــۆزەڭ ئېیتىــپ بــاقه،   — ــدى ئابلىمىــت قــارى  — ھه، بهردۇق، ئ ئــۇ .  دې

  .جىملىقنىڭ بۇزۇلغىنىدىن خۇشالىدى
  .ېلىمدىن ئۆتمىدى ئهپهندى دادام یادىمغا یېتىپ، مېغىز گ—
   قانداق قىالي دەۋاتىسهن؟—

                                            
ــا ئۆتكۈزۈلــۈپ قىسقىــسى     ① ــۇرۇنالردا ئــۈرۈك مېغىــزى یىپق ــدا  30ب  ســانتىمېتىر، ئــۇزۇن بولغان

  . ئا—بىرەر مېتىر چامىسىدا تىزىق قىلىناتتى ۋە بۇ یېقىن ئادەملهرگه سوغا قىلىناتتى، 
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ئهپهنـدى  .  مانا تىزىق، مهن بۇنى بىر یهرگه تىقىـپ قویـۇپ سـاقلىدىم             —
خهقـــلهر ئهســـكى گهپلهرنـــى . دادامنــى كـــېلهرمىكىن دېـــسهم كهلمهیۋاتىـــدۇ 

بىرسى بىلهن ئۇرۇشۇپ قالمىغاندۇ؟ پاتراق كهلمىسه مېغىزىنـى        . قىلىۋاتىدۇ
. شۇڭا سهن ئالغاچ بارساڭمىكىن دەیـمهن .  قورقىمهنیهپ ساالرمهنمىكىن دەپ  

ئالغاچ بېرىپ ئۆزىگه بهرگىنه، ئۇ بۇ یهرگه كهلمىسۇن، بۇ یهردىكىلهر ھازىر ئۇنى 
  ...تىلالۋاتىدۇ، ئۇرىۋەتمىسۇن

ئهپهنـدى بالىالرنىـڭ نهرسىـسىنى     .  ئۆزەڭ یهۋەرگىن، ھېچقىـسى یـوق      —
  .یىمهیدۇ، ئۆزەڭ یىسهڭ ئۇ تېخىمۇ خوش بولىدۇ

.  یاق، سابىتكا، سـهن ئۇنىمىـساڭ ئابلىمىـت قارىكـام ئالغـاچ بارسـۇن              —
ــسا،  ــشىمنى ساقایتىۋاتــ ــدى دادام بېــ ــدا  .... ئهپهنــ ــگهن توپىــ ــازىر مهن دېــ ھــ

  .قاراپ باقه، مانا، بېشىممۇ ساقایغىلى ئاز قالدى.... ئوینىمایمهن
ئۇنىـڭ  . سابىت بالىنىڭ بېشىنى سىالپ، ئۇنى باغرىغا باسقۇسى كهلدى       

ئۇنىڭـسىزمۇ كـۆڭلى   . هكلىرى ئېچىشقاندەك بولۇپ، تهتـۈر قارىۋالـدى     كۆز جىی 
ــۇپ،      ــان بول ــاقكۆڭلى ئای ــا ئ ــان ســابىتقا بالىنىــڭ ســاددا ئهمم ئىزىلىــپ تۇرغ

  .بالىدىكى یاخشلىققا قایتۇرىدىغان ئىنكاستىن قاتتىق تهسىرلىنىپ كهتتى
ــا بهر، مهن ئهپهنــدى داداڭنىــڭ قولىغــا   — ــابلهق، تىزىقنــى ماڭ  مــاقۇل، ئ

  .ئۇ یىغلىۋېتىدىغاندەك تاۋۇش بىلهن.  دېدى—هتكۈزەي، ی
 توپا بولۇپ كهتمىسۇن، ئهپهندى دادام مهینهت بولغـاننى یامـان كۆرىـدۇ       —
  .ئهمهسما

 ئىتتىك -بۇرۇن تۆشۈكلىرى ئىتتىك. سابىت ئهمدى سۆزلىیهلمهیال قالدى
  .ئهمما سهبى باال تاپىالشلىرىنى تېخى تۈگهتمىگهنىدى. كېڭىیهتتى

مىـت قـارى سـابىتنىڭ ئورنىـدا بالىغـا ۋەدىـلهر قىلىـپ ئـۇنى یولغـا          ئابلى
 ئـۆزىگه   -ئاندىن سابىت بىلهن یالغۇز قالغاندىن كېـیىن ئـۆز        . سېلىپ قویدى 

  :دەۋاتقاندەك
  . دەپ قویدى— مۇھهممهد قارى كهلسه مهكتهپكه ماڭساق بوالتتى، —
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  ئون ئالتىنچى باب

  
یهنه یـــۈز یىلـــدىن كېـــیىن، بهش یـــۈز یىلـــدىن 
كېــیىن، مىــڭ یىلــدىن كېــیىن یــاكى ئــۇزۇن، یــاكى  
قىــــسقا ۋاقىتــــتىن كېــــیىن ھامــــان بىــــر كــــۈنى 

چـۈنكى ئـۇالر   . ھىندىیانالرنىڭ نهسلى قۇرۇپ كېتىدۇ  
ھـــازىرقى زامـــان مهدەنىیتىنـــى قوبـــۇل قىلىـــشقا      

  .ئۇنىمایدۇ
دەۋر ئهدەبىیات ـ (“ رەزىل جۇڭگولۇقالر” بهي یاڭ —

  ) خهنزۇ نهشىرىیىل- 1987] جىلىن[سهنئهت نهشرىیاتى 
  

1  
  

ەلبىــــي كــــۈچلهر پهیــــدا قىلغــــان توســــقۇنلۇق تــــۈپهیلى  
 ئىككىدىن -بالىالر بىر. مهكتهپتىكى ئوقۇش تازا یۈرۈشمىدى

كېیىن بىـراقال ئوتتۇزغـا     . ئازىیىپ، قىرىق نهچچىگه چۈشتى   
مهمتىلــى ئهپهنــدى كهلمىــگهن بالىالرنىــڭ ئائىلىــسىگه     . چۈشــۈپ قالــدى 

چىنى تېپىپ كهلسه ئهتىسى باشـقا بىـر نهچچىـسى    سۆھبهتكه بېرىپ بىر نهچ 
دېرىـزە تۈۋىـدە ھهر     . دەرس ۋاقتىدىال دەرىزىلهردىن سهكرەپ قېچىـپ كېتهتتـى       

قاچــان ئوقۇغــۇچىالرنى چــاقىرغۇچىالر، قېچىــپ چىقىــشغا كۈشــكۈرتكۈچىلهر 
  .بوالتتى

بالىالرنىڭ یېرىمىدىن كۆپرەكى كهلمىگهندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى 
گهرچه ئۇ باشقا بالىالرغا یامـان تهسـىر بېرىـپ قویماسـلىق            . بالندىتولىمۇ ئازا 

ئۈچۈن خۇشخۇي كۈلكىسىنى كۈلۈپ، جاراڭلىق سۆزلهپ یۈرىۋاتسىمۇ یـۈرىكى          
ئۇ مهكتهپتىكى . ئهڭ ئېغىر ئازاپقا دۇچ كېلىۋاتقاندەك زىدە بولۇپ كېتىۋاتاتتى

اراڭغۇلۇقنىڭ قارا ئۇ یهردىن ق. مهشغۇالت تۈگىگهندە ئائىله سۆھبىتىگه باراتتى

ـس
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مانـا  . پهردىسى ئالهمنى قاپلىغاندا ھارغىن ۋە روھسىز ھالدا قایتىـپ كېلهتتـى    
بـۇ  . شۇ چاغدىال ئۇنىڭ قانچىلىك ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بۇالتتى      

نىزامىــددىن ئۇنىــڭ . چاغــدا ئــۇ ئىچكــى ئــازابلىرىنى یوشــۇرۇپ ئولتۇرمــایتتى 
ئــۇ بۇنىــڭ . پ زادىــال چىــداپ تۇرالمــایتتى  ئېغىــر تىنىــشلىرىغا قــارا -ئېغىــر

سهۋەبلىرىنى بىلگهچكه نېمه دەپ تهسهللى ئېیتىشىنى بىلمهي ئىالجىـسىز      
.  دە، ئىنىـسىنى مهیلىـگه قویـاتتى       -ئادەتتكىدەكال تېنىچلىق سوراپ قویاتتى   

ــۋە،        ــارتۇق غهلـ ــدەك ئـ ــبهت بولغانـ ــداق مۇسـ ــدە ئاللىقانـ ــۇ ئۆیـ ــالىالرمۇ بـ بـ
ھهممه ئادەم .  جىت ۋە سۈكۈتته ئىدى -ھهممه جىم ئهركىلهشلهرنى قویۇشقان،   

قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا یوشۇرۇپ، ساداسىنى ئاڭالتمایۋاتقان ئازاپ مانا شۇ 
  .مهھهلدە پىیانىنونىڭ تىلىرىدىن ئهتراپقا ئاستا تارىالتتى

! ئاھ، پىیانىنو، قایغۇنى نهقهدەر ئهینهن ۋە ئېچىنىـشلىق سۆزلهیـسهن ـ ھه   
ىدا ئهنه شۇ یىغالمـسىرىغاندەك ئـاۋاز، ئهنه شـۇ بىچـارىلهرچه       كېچه جىمجىتلىق 

ئۇنىڭغا جۈر . ئىلتىجا ئهتراپنى ئۆزىنىڭ شهكىلسىز جىسمى بىلهن تولدۇراتتى
بولۇپ، گویا مۇزىكىغا سهپلهنگهن تېكستتهك، بۇ ساداالرنىڭ مهنبىئىي بولغان 

بایاۋانـدا  بـۇ كـارۋان ئىگىـسىز       . یۈرەكتىن خىیالنىڭ كـارۋىنى یولغـا چىقـاتتى       
  ...مۇڭلۇق كولدۇرمىالرنىڭ ئهللىیىدە سىلىق تهۋرىنىپ كېلهتتى

گــۈزەل ۋە ســاب ھــاۋالىق ئىــستانبۇل بوغــۇزى، یۇلتۇزلــۇق ئاســماندەك   ... 
چىراقالرغــا تولغــان گــۈزەل ئىــستامبۇل ۋە ئۇنىــڭ مهرمهرە دېڭىزىــدا كۆرۈنــۈپ  

 ئىلتىجاسـى،   ئابدۇلال ئهپهندىنىڭ ئۈمۈدسىز قىیـاپهتتىكى    ... تۇرغان شولىسى 
ئـادەمنى قـایغۇ باسـقاندا      ... زاۋۇت خوجایىنى بولۇش، كهلگۈسىدىكى مىلیونېر    

  نېمىلهرنى ئویلىمایدۇ؟ نېمىلهر كۆڭۈلدىن كهچمهیدۇ؟
پىیانىنودىن نـارازى  . خىیالالرنىڭ مۇئهللىپى بېشىنى جىددى سىلكىدى  

 ئارقىــدىن ئۇنىــڭ ساداســى یهنه پهس .  كۈچلــۈك ئاڭالنــدى-ســاداالر كۈچلــۈك
ــشاپ     ــشقا ئوخـ ــرەتلىك تىنىـ ــدا ھهسـ ــا ئۇنىڭـ ــلىدى، ئهممـ ــشقا باشـ ئاڭلىنىـ
كېتىــدىغان ئــاالمهتلهر یــوق، گــۈزەل ۋە بهختىیــار كهچمىــشلهر، خــاتىرجهم       
تۇرمۇشنى سېغىنىشقا ئوخشىمىغان ساداالر قىسمهن شوخ ۋە رومانتىك تـۈس         

ــشقا باشــلىدى    ــا یېیىلى ــدا ئهتراپق ــان ھال ــۇالیىم ۋە   . ئالغ ــان م ــهمهیدە قالغ ش
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 بىــر ۋارىــسى ئابدۇســهمهد، كهمــبىغهل  -كۆیۈمچــان خوتــۇنى ســهرۋەر، بىرىــدىن
 بىرلهپ كۆز -بولسىمۇ ئىناق، ئىجىل، بهختىیار ئۆتكهن ئائىلىۋىي تۇرمۇش بىر

سـىز مېنـى    ... ئاھ، سهرۋەر، مهن سـىزگه یـۈز كـېلهلمهیمهن،        ”. ئالدىدىن ئۆتتى 
! ، ئوغلـۇم ئابدۇسـهمهد  ئـاھ ... قانچىلىك چوڭ ئۈمدلهر بىلهن سـهپهرگه ئۇزاتقـان   

ئۇنىڭ كۆز چاناقلىرى ئېچىـشقاندەك  “ !...سېنىڭ داداڭ نهقهدەر یارىماس ئادەم 
  ...بولۇپ كهتتى

ــۆزىنى  . بـــۇ كـــۈنلهر ئهنه شـــۇنداق ئۆتمهكتىـــدى  بهزىـــدە نىزامىـــددىن ئـ
  :تۇتالماستىن

ــاننى     — ــساڭ، خهق قىلغ ــتهك بول ــهنمۇ خهق ــنىغىچه س ــى قىی  جېنىڭن
  . دەیتتى— ...  شۇقىلىپ یاشىساڭمۇ بولىدۇ،

  . دەپ باش چایقایتتى ئىنىسى— ... یاق—
...  

ئۇ ھارغىن ھالدا ئۆیىگه كىرىپ كهلگهندە مهجىددىن دوختۇر ئۇنى كۈتۈپ    
  .ئولتۇرغىلى ئالته سائهت چامىسىدا بولغانىدى

نىزامىددىن بىـلهن پاراڭلىـشىپ ئولتۇرغـان بـوۋاي، ئىـشىكتىن كىرىـپ             
: غىغىچه ســهپ ســېلىپ قــاراپ چىقتــى كهلــگهن تهۋپىقنىــڭ بېــشىدىن ئــایى 

 توزاڭ باسقان، بىـر  - بېشىنى چاڭ  -تهۋپىقنىڭ كۆزلىرى ئولتۇرۇشقان، ئۈستى   
مۈرىسىدە ھىالل ئهھـمهر سـىزىلغان دورا سومكىـسى، بىـر قولىـدا قـارا خـۇرۇم             

ــومكا ــاش     ... س ــاپ، ی ــشتىن توخت ــسىنى پىرقىرىتى ــوللىرى ھاس ــڭ ق بوۋاینى
لماي، یىغلىۋېتىدىغانـدەك قىلىۋاتـسىمۇ،   دوستىنىڭ بۇ ھالىتىگه چىداپ تۇرا    

  : یهنىال بۇنداق قىلىشنى الیىق كۆرمهي
 بهللى، مېھماننى ساقلىتىپ قویۇپ ئۆزىڭىز نهلهردە یۈرىسىز، دوستۇم؟ —

   دېدى ئۇ تهۋپىقنىڭ كهیپىنى سىناپ بېقىشقا باشقا الیىقىدا گهپ تاپالماي—
قان ۋاقىتتـا كهپ   تېنچلىق تۇردىڭىزمۇ، دوختۇر؟ مۇشـۇنداق نهس باسـ   —

ــۆزىڭىزدە   ــپ ئ ــدىكىن ئهیى ــسىڭىز     . قالغان ــگهن بول ــرى كهل ــاي ئىلگى ــر ئ بى
- ئــۇ نهرســه ـــ...مهكتىپىمــدىن، تهلهبىلىرىمــدىن ســۆیۈنۈپ كېتهتتىڭىــز،    

 جىت قۇچاقلىـشىش  -كېرەكلىرىنى قویۇپ دوختۇر بىلهن قۇچاقالشتى، جىم     
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ەتنىڭ  تهنـــگه ھهســـر-نورمالدىكىـــدىن ســـهل ئـــۇزاق ســـوزۇلىۋىدى، تهنـــدىن
. ئېغىرلىقى كۆرۈنمهس دولقۇن بولۇپ ئۆتكهندەك، مهجىددىننىمۇ ئازاپلىۋەتتى

ئۇ دەرتكه پاتقان ئوغلىنى قۇچاقالۋاتقان ئاتىـدەك ئـۇنى سـىلكىپ ئېغىتىـپ،       
  .مىھرىنى ئىپادە قىالتتى

ــۇزاق   —  بولــدى، ســۆزلىمهڭ، بایىــدىن بېــرى نىزامىــددىن ئىككىمىــز ئ
بىـز  . ئـۆیگه كهلگىلـى ئـالته سـائهت بولـدى         بىلهمـسىز، مهن بـۇ      . پاراڭالشتۇق

  .ھهممه ئىشالر ئۈستىدە سۆزلىشىپ بولدۇق
 تهۋپىـق مىیقىــدا كۈلـۈپ قویــۇپ، مهیـدە یانچىقىــدىن    — شـۇنداقمۇ؟  —

 ئۇنداق بولسا مهن بېشىمغا كهلگهن —سائىتىنى چىقىرىپ بىر قاراپ قویدى،
  سهۋدالهر ھهققىدە سۆزلهش ئازابىدىن قۇتۇلۇپتىمهن ـ دە؟

مهن سـىزگه مهھمـۇد مۇھىتىغـا       . شۇنداق، سۆزلىمىسىڭىزمۇ بولىـدۇ    —
ئـۇ كىـشىنىڭ سـىزنى    . ھال ئېیتىپ بېرىـڭ دېـگهن مهسـلىھهتنى بېـرىمهن         

  شۇنداق قىلسىڭىزال ئىشىڭىز یۈرۈشۈپ كېتىدىغۇ؟. قوللىشىدا گهپ یوق
   شۇنداقمۇ؟  دېمهك باشقا مهسلىھهتلهر ئۈچۈن ئورۇن یوقكهندە؟—
ــوق، — ــ— گهپ ی ــسىنى    مهجى ــدا ھاسسى ــدى خــاتىرجهم ھال ددىن ئهپهن

  .پىرقىرىتىپ، تهۋپىقنىڭ كۆزىگه قارىدى
ھــازىر ســىز قهشــقهردىن .  ئۇنــداق بولــسا بــۇ ھهقــته ئهته سۆزلىــشهیلى—

یۈسۈپ، شـهۋقى، ئهخـمهد    . ئېلىپ كهلگهن یېڭىلىقلىرىڭىز ھهققىدە سۆزلهڭ    
  كمۇ؟ئهپهندىلهر قانداق تۇرىۋاتىدۇ؟ توختاجى سهپهردىن كهلگهندە

مهجىددىن ئۇنىڭغا قهشقهردىكى ئهھۋالالرنى قویمـاي سـۆزلهپ بهردى ھهم         
  .ئۆزى تۈزگهن ھىپزى سىھھهت دەرسىلىكىنى سومكىسىدىن ئېلىپ بهردى

  بىـلهن  ىنىزامىددىننىڭ ئۈچىنچى یاكى تـۆرتىنچى قېـتىم ئهسكهرتىـش      
  .ئاندىن ئۇخالش ئۈچۈن سۆھبىتىنى توختىتىشتى

  : تهۋپىق مهجىددىن ئهپهندىگه خوشال ھالدائهتىىسى ناشتىدىن كېیىنال
 مامۇت سىجاڭغا ھال  ، سىزنىڭ مهسلىھهتىڭىزگه قوشۇلىمهن، دوختۇر    —

بىــراق، بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئهڭ یاخشىــسى تهلهبىلىرىمنىــڭ  . ئېیتىــپ بــارىمهن
ئــۇ . ھهممىــسىنى قاتــار قىلىــپ بىلــله ئېلىــپ بــارغىنىم یاخــشىدەك تۇرىــدۇ
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ۇرماق تېخىمۇ یاخشى ئۈنۈم بېرىشىدە گهپ      ئادەمنى تهسىرلهندۈرمهك، ئېچىند  
مۇنداقال بېرىپ ئۆزەم ھال ئېیتـسام ئـۇ ماڭـا بىـر ئـادەمگه بېرىلىـدىغان           . یوق

یاردەم، بىر كىشىلىك ھىسىداشلىق بىـلهن چهكلهنمهمـدۇ؟ پىـسخىك ئۈنـۈم         
  مۇ؟ىزیېقىنى ئویالپ كۆردۈڭ

  دە؟ - بۇنى ـ زە كېچىچه ئویالپ، پایدا زىیىنىنى دەڭسهپ چىقىپسىز—
 بۇال ئهمهس، مهن كىچىككىنه سهھنه ئهسـرىنى ئـویالپ چىقـتىم ھهم          —

ســىز ماڭــا یــاردەم بېرىــشكه رازى . ئهتــتىگهن ئورنۇمــدىن تــۇرۇپال ئــۇنى یــازدىم 
تارقىلىپ كهتكهن . بولسىڭىز، مهن یۇرت ئارىالپ بۇ ئویۇننى ئویناپ چىقىمهن      

. مـاقچىمهن تهلهبىلىرىمنى یىغىـش ئۈچـۈن مۇشـۇنداق تهشـۋىقات ئېلىـپ بار         
شۇنىسى مېنى خۇشال قىلىدۇكى، تهلهبىلهردە چاتاق یوق، ئـۇالر مهكتهپـتىن           

شــۇڭا ئــۇالرنى قىزىقتــۇرۇپ، یهنه مهكــتهپكه قــایتۇرۇپ كــېلىش  . بىــزار ئهمهس
 ئانىلىرىنىڭ  -بولۇپمۇ قهشقهرگه ئاپىرىدىغانلىقىمنى ئۇقسا ئۇالر ئاتا     . كېرەك

  .نتوسقىنىغا قارىماي مهكتهپكه كېلىشى مۈمكى
  . مهن نېمه قىلىپ بېرىمهن—
بـۇ ئىككـى كىـشىلىك سـهھنه        .  سىز نادان دادىنىڭ رولىغا چىقىسىز     —

یاخـشى بولغـان یېـرى شـۇكى،     .  باال بولۇپ چىقىمىز  -ئهسىرى، ئىككىمىز دادا  
  .سىزگه یالغاندىن ساقال یاساشنىڭ ھاجىتى یوق، ھاسىڭىزمۇ جایىدا

 ــ ... دە؟ بـۇ ئىـشىڭىز تـازا       -نمهن ئهمدى ئارتىس بولىدىكهنمه   ...  ھا ھا    —
مهجىــددىن ئهپهنــدى رول ئېلىــپ ســهھنىگه چىقىــشتىن خىجىللىــق ھــېس 
قىلسىمۇ، شۇ  تاپ تهۋپىقنىڭ ئىنتایىن یامان ئهھۋالـدا قالغـانلىقىنى نهزەردە      

ــىنى رەت قىلمىــدى    ــۇپ، ئۇنىــڭ  ئىلتىماس ــۇ ئــوت یــۈرەك    . تۇت ئهكــسىچه ب
ىشچانلىقىنىمۇ ئایىمایدىغان كىشىنىڭ ۋەتهن، مىللىتى ئۈچۈن ئاخىرقى تىر 

ــۆزىنى     ــۇ ئ ــۇنى غــایىۋىي بىــر ئــالهمگه باشــالپ كهتتىكــى، ئ ئاجایىــپ روھــى ئ
بهینهلمىنهلچى دوختۇر ھېساپلىسىمۇ، بۇنداق روھ ئالدىدا تولىمۇ بىچارە ھالدا          
ــپ، یــاش        ــس قىلى ــدەك ھى ــۆۋەن بىــر مهۋقهدە تۇرىدىغان ــۆپ ت ــدەك، ك قالغان

.  ئۇلۇغلۇقتىن ئېرىپال كهتكهندەك بولدىدوستىنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئاللىقانداق
  :شۇڭا تهسىرلهنگهن روھى ھالىتىنى یوشۇرۇپمۇ ئولتۇرماي
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ــۆزەمنى   —  نــېمه ئىــشقا ســالىمهن دېــسىڭىز مهیلــى، ئىختىیارىڭىزغــا ئ
  . دېدى تىترەپ چىققان ئاۋازى بىلهن—تاپشۇردۇم، ئوغلۇم، 

سـىرىنى  ھایال بولمایال تهۋپىق خاتىرىـسىنى ئېلىـپ چىقىـپ سـهھنه ئه        
بۇ ناھایىتى ئاددى، شـۇ  .  ئاندىن سهھنه سۆزىنى تهقسىم قىلدى   . ئوقۇپ بهردى 

زامان، شۇ ماكاندىكى تاماشىبىنالرنىڭ سهۋىیىسىنى نهزەرگه ئېلىپ یېزىلغان 
دادىسى بالىسىنى .  تاالش قىالتتى- باال سهھنىگه چىقىپ دە-ئهسهر بولۇپ، ئاتا

شۇ چاغدا . ا ئوقۇیمهن دەپ چىڭ تۇراتتىباال بولس. ئوقۇتمایمهن دەپ تىلالیتتى
  .بالىسى مۇنداق قوشاق ئوقۇیتتى

   ھهي، ئاتا،-                 ھهي، ئاتایۇ
  .                 سهن ئاتایۇ، مهن باال

                  مېنى ئوقۇشتىن قویمىغىن،
  .                 سهن ئۆزەڭ چاال مولال

  
  ممهن، چالال مولال بولسا:     دادىسى

  .                مۇسۇلمان ئهلھهمدۇلىلالھ
                  بهش نامازنى بىلىۋال،
  .                بىلمىسهڭ یامان بوال

  
  ئاتا، سهندىن سورایمهن،:     بالىسى 

  .                ئوقۇپ ئادەم بوالیمهن
                  ئوقۇپ ئادەم بولغاندا،

  .تىڭنى قىالیمهن                خىزمى
  

  سهن ئوقۇپ ئادەم بولساڭ، :     دادىسى
               ئىدارىدا ئولتۇرساڭ؛

               مېنى بىر پۇقرا بىلىپ،
  .             كۈندە سالۇرسهن ئالۋاڭ
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  ئهلۋەتته ئالۋاڭ سالىدۇ،:     بالىسى

  .یالغاندىن خهقنى ئالدىساڭ
  ئاتا سهندىن سورایمهن

  .لىساڭنادانلىقنى تاش
  

  !ئهستهغپۇرۇلال، یا ئالال:   دادىسى
  .نىم بوپتكهتتى یاش بالال

  ئالۋاڭ سالغان یهرلهردە، 
  .   مهدەت بهرسۇن بىر ئالال

  
ــسى ــی   :   (بالى ــشىدىن كې ــاق ئېیتى ــۇنچه قوش ــر م ــداىیهنه بى ) ن ئاخىرى

  ]:ناخشا[
  كۆردىڭىزمۇ جانىم ئاتا مهكتهپ ئېچىلدى،

  .ۆمتۈلدى ئېرپانسېرى ئ-تهلهبىلهر ئىلىم
  ئوقۇش ماڭا نېمه ئۈچۈن مهنئىي ئېتىلدى؟
  .شۇڭا مېنىڭ كۆزلىرىمدىن یاشالر تۆكۈلدى

. . . . . . . . . . . .   
شۇ تهرىقىدە، ئۇالر تهبىئىـي ۋە كومىـدىیىلىك ھهرىـكهت ئـارىالش شـېئىر          

 بىـرىگه سـهۋەب كۆرسـىتىپ،    -ئېیتىشىپ، ئاخىرىدە نهسرىي یول بىـلهن بىـر       
ــالىنى ئوقۇتۇشــــقا رازى بولىــــدىغان قىلىــــپ  دادىــــسى قایىــــل بولــــۇ پ، بــ

ئاشۇ شارائىتتا بۇنىڭدىن مۇرەككهپ ئهسهرنى دەرھال ئۇرۇنداپ . ئاخىرالشتۇراتتى
ــانىیهتمۇ یوقىـــدى شـــۇنداقال زوقالنغۇچىالرنىـــڭ ســـهنئهت   چىقىـــشقا ئىمكـ

  .سهۋىیىسىمۇ قوبۇل قىاللمایتى
ىنى ئـایرىم  تهۋپىق مهجىددىن ئهپهندىگه تېگشىلىك بولغان سهھنه سـۆز      

ــا    ــسى ئوڭۇرۇقق ــیىن ئىككى ــدىن كې ــۈرۈپ بهرگهن ــۇئهللىمىنىگه -كۆچ  دارىلم
  .كهتتى



 343 

مهكتهپــته مــۇھهممهد قــارى مهشــرەپ قاتــارلىق ســاز چاالالیــدىغان بــالىالر  
سـهھنه ئهســىرىگه تهڭـكهش قىلىنىــدىغان مـۇزىكىنى چېلىــشىنى، دۇمبــاق،    

ى بهلگىــلهپ، مهشــىق بارابــان، نــاغرا قاتــارلىقالرنى چالىــدىغان ئوقۇغــۇچىالرن 
بۇ ۋاقىت ئىچىدە مهجىدىن دوختۇر سهھنه سـۆزىنى      . قىلدۇرۇشنى باشلىۋەتتى 

  .یادالپ كۆل بویىدا ئایلىنىپ یۈردى
شــۇنداق قىلىــپ، دەرس توختىتىلىــپ، تهشــۋىقات قوشــۇنى تهربىــیلهش  

  .باشلىنىپ كهتتى
  

  
  

2  
خۇشـــچاخچاق كىـــشىنىڭ بۈگۈنىمـــۇ،   

  .ئهتىسىمۇ قۇۋناق ئۆتىدۇ
   تولستوي.ن.  ل—

  
كۈندۈزى سهنئهتتىن پایـدىلىنىپ تهشـۋىقات ئېلىـپ بېـرىش، كېچىـسى         
ئـائىلهردە ســۆھبهتته بولــۇش، نهتىجىــسىدە یۇمــشاق كۆڭــۈل، ســاددا دېھقــانالر  
ــشىغا قوشـــۇلدى      ــتهپكه بېرىـ ــېلهلمهي بالىالرنىـــڭ مهكـ ــۈز كـ ــا یـ . ئۇنىڭغـ

 -اتـا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئـۆزلىرى مهكـتهپكه بېرىـشقا تېخىمـۇ قىـزغىن، پهقهت ئ      
ــا،      ــۇر بولغاچق ــقا مهجب ــدە قامىلىــپ ئولتۇرۇش ــدىنال ئائىلى ئانىلىرىنىــڭ زورى

شــۇنداق قىلىــپ ئوقۇغــۇچىالر یهنه  . ئۇالرنىــڭ  مهیــدانى تېخىمــۇ ئېنىقىــدى 
  .مهكتهپكه یىغىلدى

  :مهجىدىن ئهپهندى شۇندىال ئۇھ تاتىپ
 مېھمــان بولــۇپ چىققىنىمغىمــۇ تویغــۇزدىڭىز، ئهمــدى قایتىــشىمغا  —

  . دېدى چاقچاق قىلىپ—ىالرسىز؟ رۇخسهت ق
 كهچۈرسىز، دوختۇر، بهكمۇ زۆرۈر چاغدا ئهسقاتقىنىڭىز ئۈچۈن رەھـمهت    —

ــشقا       ــزدا ئى ــۇپ چىققىنىڭى ــان بول ــر مېھم ــاران بى ــله، ئ ــلهن بىل ئېیــتىش بى
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ئهمـدى كېـتىمهن دېـسىڭىز ئـارتۇق تۇتـۇپ      . سالغىنىم ئۈچۈن ئۆزر سـورایمهن   
 —مهنمۇ یېقىن ئارىدا یېتىپ بارىمهن، . ڭقااللمایمهن، دوستالرغا ساالم ئېیتى

  .تهۋپىق دوختۇرنى شۇنداق ئۇزىتىپ قویدى
ئـۇ كىـشىنىڭ   . ئۇ خېلىدىن بېـرى سـىدىقبهگ بىـلهن كۆرۈشـمىگهنىدى     

 پاســاتالرنىڭ كۆپىیىــشىدىن كېــیىن ئــۇ -ھــازىرقى مهیــدانى قانــداق؟ پىتــنه
 بالـدۇرراق  قانداق ئویالۋاتىدۇ؟ بـۇالرنى بىلىـپ باقمـاقچى بولـۇپ مهكتهپـتىن          

  .یېنىپ سىدىقبهگ بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئاتالندى
ــسىدا كېتىۋېتىـــپ     ــار كوچىـ ــر تـ ــھهدنىڭ بىـ ــۈپ مهشـ ــایدىن ئۆتـ ــۇ سـ ئـ
تۇرسۇنتازنىڭ ئۆیىـدىن چىقىـپ كېتىۋاتقـان مهمـتىمىن بىـلهن دوقۇرۇشـۇپ          

مهمتىمىننى ئۇزىتىـپ چىققـان بولـسا كېـرەك، بىـر یاسـانچۇق ئایـال               . قالدى
تهۋپىقنىـڭ  . كۆرۈنۈپال ئـۆزىنى ئىچكىـرىگه دالـدىغا ئالـدى        پال   -دەرۋازىدا غىل 

ئـۇ بـۇ ئایالنىـڭ  ئـۆزلىرىگه     . كۈچلۈك خاتىرسىدە بۇ ئایال دەرھال پهیدا بولـدى    
تۆھمهت قىلىپ گهپ تارقىتىپ یۈرگهن یاكى ھهقىقهتهنمۇ ئاللىقانداق بۇزۇق      
لۈكچهكلهرنىـــڭ زورلىقىغـــا ئـــۇچراپ ئـــۇۋال قىلىنغـــان ھهم نهتىجىـــدە شـــۇ  

چهكلهرنى یېڭى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى دەپ ئویالپ قالغان زۆھرە سهتهڭ        لۈك
ئۇ مهمتىمىننىڭ ھاراقكهش، نهشىكهش، قىمارۋاز، . ئىكهنلىكى ئېسىگه كهلدى

. جىمىكى بۇزۇقچىلىق قولىدىن كېلىدىغان ئادەملىكىنى سىرتتىن بىلهتتى
تى، توختى ھهتتا بهزىلهر ئۇنى سوۋېتته بولشىۋىك بولۇپ كهلگهنمىش دېیىشهت 

 مىــشالر -زۇنـۇن بىــلهن ســىرلىق مۇناســىۋىتى بــارلىقى توغرىــسىدىمۇ مىــش 
بۇ ئایـال بىـلهن بـۇ       ”. شۇڭا ئۇنىڭ كۆڭلىدە دەرھال گۇمان پهیدا بولدى      . بارىدى

لۈكچهكنىڭ مۇناسىۋىتىنى نېمه دەپ چۈشىنىش كېرەك؟ ئـۆتكهنكى ئىـشالر          
لىنغـان  ېتونـۇپ ق  مۇشۇ لۈكچهكنىڭ قىلىپ یۈرگهن ئىشى بولۇپ، شۇ چاغـدا          

بولــــسا، بــــۇ ئىــــشنى مهخپىــــي تۇتۇشــــقا یــــالۋۇرۇپ، بــــۇ ئایــــالنى قولغــــا  
كهلتۈرىۋالغانمىدۇ؟ یاكى بۇ ئایال باشتىال مۇشۇالرنىڭ بۇیرىقى بویىچه شۇنداق 
قىلغانمىــدۇ؟ نېمىــشكه بىــر لــۈكچهكلهر گــورۇھى بىــزگه ئۆچلــۈك قىلىــدۇ؟   

ــارمۇ ـ    ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدا قۇتراتقۇلــۇق قىلىۋاتقــان بىــر س  ىیاىــسي كــۈچ ب
 -ئـۇ بـۇ خىلـدىكى ئـوي      . ئۇ كېتىۋېتىپ شۇنداق خىیالالرغـا كهلـدى      “ ...یوق؟
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خىیــاللىرىنى كـــۈن پېــتىش تهرەپـــكه قایرىلغـــان یهنه بىــر تـــار كوچىنىـــڭ    
ئــۇ .  جـایى كــۆرۈنگهنگه قهدەر داۋام قىلــدى -ئاخىرىـدىكى ســىدىقبهگنىڭ قــورا 

نى دەرۋازا ئالدىدىكى سۆگهتكه بهگنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا ئاتتىن چۈشۈپ، ئېتى   
ــاغالپ قویــدى  ئــۇ قىیــا ئوچــۇق تۇرغــان دەرۋازىــدىن ھویلىغــا كىرگهنــدە       . ب

ــدى    ــزاد بىــلهن روبىــرو كېلىــپ قال ــدە تۇرغــان مهلكى ــدە تۈۋى . ھویلىــدىكى رې
  :مهمتىلى ئهپهندى رېدىنىڭ قویۇق غوللىرى ئارىسىغا قاراپ تۇرۇپ سورىدى

   سىدىقبهگ ئۆیدىمۇ؟—
ــىدىقبهگ ئۆ— ــدە، سـ ــاق،.... یـ ــكهن،  .... یـ ــپ كهتـ ــا چىقىـ  دەپ —تاالغـ

ئارقىدىنال یهنه مهمتىلى ئهپهندىنىڭ چاپسانال كېتىپ . دۇدۇقلىدى یاش جۇۋان
 بىراق، كېلىدىغان   —قېلىشىدىن ئهنسىرىگهندەك ئالدىراپ قوشۇپ قویدى،      

  .ۋاقتى بولۇپ قالدى
   قۇرەیىش خېنىم یوقمىدى؟—
 شۇنداق دەپال ئىتتىك ئۆیگه قېچىـشقا   دېدى نهۋ جۇۋان —...  ئۆیدە بار  —

  .ئالدىراۋاتقاندەك ھهرىكهت بىلهن
مهمتىلـــى ئهپهنــــدى قىزنىـــڭ ھودۇقۇشــــلىرىدىن ســــېھىرلهنگهندەك   
ــدى، مهلىكىزادنىــڭ دەل ئــۆزىگه        ــكه بېــشىنى بۇرىۋى ــىز ئــۇ تهرەپ ئىختىیارس

قىز بولـسا تېخىمـۇ ئـۆزىنى       . تىكىلىپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ قىزىرىپ كهتتى    
مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ . پ، كۆزىنى یوشۇرىدىغان جاي تاپالماي قالدىیوقىتى

ئۇ خۇددى بىرەر . كۆزى بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىشتىن قېچىپ، تۆۋەن قارىۋالدى
بىراق ئۇ قىزنىڭ . ئهیىبلىك ئىش قىلىپ قویغاندەك ئوڭایسىزلىنىپ كهتتى

ه خــوپ یارىــشىملىق كۆتۈرۈلــۈپ تۇرغــان كــۆكرىكىنى، زىلــۋا بېلىنــى، ئــۆزىگ  
یاراشقان خوتهن ئهتلىسىدىن تىكىلـگهن كـۆینىكى، خـۇرۇم ئـایىقىنى كـۆرۈپ        

قـولى بولـسا مـۇۋاپىقراق جـاي تاپالمىغانـدەك گـاھ ئالـدىغا چۈشـۈپ         .  تـۇراتتى 
ــسىنى      ــاھ كۆینىكىنىــڭ بهل بۈرمى ــسا، گ ــۆرۈم چېچىنــى ئوینى ــر ئ ــان بى تۇرغ

  كېتهتتىمىجىقالیتتى، بۇ چاغدا ئۇنىڭ بهللىرى لىغىلداپ، تولغۇشۇپ 
ئۇنىـڭ ئىككـى بارمىقىـدىكى      . چېچى بولسا شۇئان ئالـدىغا چۈشـۈۋاالتتى      

 یۇلـت  -یاقۇت كۆزلـۈك ئـۈزۈك قولىنىـڭ تېنىمـسىز ھهرىكىتـى بىـلهن یالـت          
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  .چاقناپ كېتهتتى
ــۆرگهن بــۇ        ــلهن ك ــیىملهر بى ــتىم ئهجــنهبىچه كې ــۇنجى قې ــزاد ت مهلىكى

مهت كېیىپ یهنه  پهش-ئهپهندىنىڭ ئهمدى ماشرەڭ چهكمهندىن ئاددىراق شىم
ئـۇ دارىلمـۇئهللىمىن   . (شۇ رەختتىن شـهپكه كېیىۋالغىنىغـا دىقـقهت قىلـدى     

بـۇ  ). ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مۇشۇ پاسوندا كىیىم كىیىپ یۈرگىنىنى كۆرگهنىدى      
ئۈستىباشــــمۇ تهۋپىقنىــــڭ ئوتتــــۇرا بویلــــۇق كېلىــــشكهن بهســــتىگه بهك 

لىقـى ئـۆچكهن    گهرچه دەسلهپكى چـاغالردىكى مهڭزىنىـڭ قىزىل      . یاراشقانىدى
ــدەك        ــۇپ كهتكهن ــق بول ــۇ چىرایلى ــۈزى تېخىم ــۇمىالق ی ــاق ۋە ی ــسىمۇ، ئ بول

 چـوڭ قـوي كۆزلرىـدىن       -قویۇق قـارا قاشـلىرى ئاسـتىدىكى چـوڭ        . كۆرۈنهتتى
پاراسهت نـۇرلىرى چاقنـاپ تۇرغانـدەك، ئۇنـدىن باشـقا       -ئالىیجاناپلىق ۋە ئهقىل  

مـۇ نهیـزە بولـۇپ،     كىشىنى ۋەسۋەسىگه سالىدىغان ئاللىقانـداق بىـر خىـل نۇر         
ــدى   ــدەك ئىـ ــپ تۇرغانـ ــۈرىكىگه بهتلىنىـ ــڭ یـ ــڭ  . قارىغۇچىنىـ ــوڭ كۆزىنىـ ئـ

قۇیرۇقىدىكى كىچىككىنه تاتۇق كـۆز ھهركىتىـدىن ھاسـىل بولـۇپ ۋە یوقـاپ         
  .تۇرىدىغان قورۇقالر ئارىسىدا گاھ كۆرۈنۈپ، گاھ كۆرۈنمهي قاالتتى

اق ئهركىـــشىمۇ شـــۇند. تـــوۋا قىلـــدىم، خـــۇدا، قـــۇدرىتىڭگه قـــایىلمهن”
ــۇ؟ كىــشىگه شــاتلىق      ــېمه ئ ــدىكى ن ــارمۇ؟ ئۇنىــڭ كۆزى چىرایلىــق بولغــان ب
بېغىــشالۋاتامدىكىن دېــسه، یېنىــپ قاراشــقا جــۈرئهت قویمایــدىكهن، ۋەھىــمه  

ئهگهر ئـۇ ئاشـۇ ئاجایىـپ       ... سېلىۋاتامدىكىن دېسه، قارىمـاي چىـداش تهسـكهن       
ىـسىنى  كۆزلىرىنى زالىم ۋە پىخسىق پادىشاھقا تىكىپ ئۇنىڭ پۈتكـۈل غهزىن       

ــدۇ،  ــاق دىیهلمهی ــسا جهزمهن ی ــۇ مهنــدىن جــان سورىــسىمۇ   .... سورى ــاپ ئ شــۇ ت
 رەڭ گۈللىرى بىلهن   -بۇ كۆزلهر باھارنىڭ رەڭگا   ... ئىككىلىنىپ ئولتۇرمایمهن 

خــۇدا، ئۆزەممــۇ ! تولغــان گــۈزەل چىمهنلىــك، شــۇنداقال جالالتنىــڭ قىلىچــى  
ىزادنىڭ یۈرىكى شـۇالرنى  مهلىك“ ...ئاڭقىرالماي قالدىم، ئۇ زادى قانداق ئادەم؟  

  .پىچىرلىدى
ئىككىسىنىڭ تاساددىپى تىكىلىـپ قېلىـشى ناھـایىتى قىـسقا ۋاقىتتـا            

 جىـت قـاراپ تـۇرۇش بهك ئۇزاققـا سـوزۇلغاندەك      -ئهمما بـۇ جىـم    . بولۇپ ئۆتتى 
شـۇندىال مهلىكىـزاد    . تویۇلۇپ، ھهر ئىككىسى ئاجایىپ خىجىل بولۇپ كهتتـى       
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  :نلىقىنى یادىغا ئېلىپ، ئالدىراپ ـ تېنهپمېھماننى ئۆیگه تهكلىپ قىلىمىغا
ــا     — ــشمۇ یادىمغ ــپ قىلى ــۆیگه تهكلى ــىلىنى ئ ــى، س  ۋایهي، دۆتلىكىمن

 - دېدى ۋە دەرھال بىر یاققا ئۆتۈپ، مېھماننى ئىززەت—یهتمهپتۇ، كهچۈرسىله، 
شـۇئان ئۇنىـڭ قىزلىـق مهغرۇرلىقـى،        . ئىكرام بىلهن ئۆیگه تهكلىـپ قىلـدى      

رى ئۈســتۈن خــاراكتېرى بىــردەمگه ئۈســتۈنلۈككه ئېــسىلزادىلهرگه خــاس نهزىــ
ــۆزىنى ئهیىــبلهپ كهتتــى  ــدا جىمــى   . چىقىــپ ئ ــۇ تهۋپىقنىــڭ ئالدى چــۈنكى ئ

مۇستهقىلىقىنى یوقىتىپ، ھهتتا مۇشۇ ئادەمنىـڭ  خىزمهتكارىغـا ئایلىنىـپ           
 -ئـۆز . قالغاندەك بىرخىل  ئهسىرلىك تۇیغۇسـىغا مهھكـۇم بولـۇپ قالغانىـدى        

 ئۇزاققا بارمىدى،  ئۇنىڭ ئۈستۈنلىكىنى ساقلىغۇدەك ئۆزىنى ئهیىبلهشلىرىمۇ
  .جاسارىتى قالمىغانىدى

 ھېچقىسى یوق، تهكلىپ قىلسىڭىزمۇ، قىلمىسىڭىزمۇ ئىشقىلىپ       —
 دېدى تهۋپىق خاتىرجهملىك بىلهن ئىللىـق  —مهن سىدىقبهگنى كۈتىمهن،  

بىراق ئـۇ ئـۆیگه  كىرىـشكه ئۇنىمىـدى، ئهركىـشى یـوق ئـۆیگه             . كۈلۈمسىرەپ
مهن شۇ .   سىز كىرىپ كېتىۋەرسىڭىز بولىدۇ—رمهسلىكنى توغرا تېپىپ، كى

  . دېدى—یهردە ئولتۇرۇپ كۈتىمهن،
ــدى  ــا زورلىمىـ ــۇنى قایتـ ــارەت  . قىـــز ئـ ــشقا جاسـ ــدا یهنه گهپ قىلىـ ئۇنىڭـ

ئۇ .  ئۇ بۇ یهردە تۇرۇۋېرىشنى ئهپسىز بىلىپ ئۆیگه كىرىپ كهتتى. قالمىغانىدى
لگىنىنـــى ئېیتقانىـــدى، قـــۇرەیىش ھاممىـــسىغا مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ كه

. خىېنىممۇ مهمتىلى ئهپهندىنى ئۆیگه تهكلىپ قىلىـپ تهكهللـۇپالر قىلـدى          
  .تهۋپىق ئۇنىڭغىمۇ ئۆزر ئېیتتى

ــدە، ھویلىغــا قارىغــان دەرىــزە تــۈۋىگه         ــۇ چاغــدا مهلىكىــزاد ئــۆي ئىچى ب
ھاممىـسى  . كېلىۋېلىپ ئاللىقانداق بىر ئىشالر بىلهن مهلىكه بولـۇپ تـۇردى     

ئـۇ  .  نېمه ئۈچۈن شۇ یهردە تـۇرغىنىنى بىلىـپ مىیقىـدا كۈلـۈپ قویـدى       ئۇنىڭ
مهمتىلى ئهپهندى تۇنجى قېـتىم كهلگهنـدىال جىـیهن قىزىنىـڭ كهیپىیاتىـدا             

بۈگـۈن ئــۇ  . غهیـرى نورمـال ئۆزگىرىـشلهر پهیـدا بولغـانلىقىنى پهمىلىگهنىـدى      
ن ئـۇ شـۇندىال ئىككـى ئایـدى     . قىیاسىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلـدى     

مۇشـۇ  . بىرى مۇڭلىنىپ قالغان قىزنىڭ كۆڭلىدىكىنى ھهقىقىـي چۈشـهندى     
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جهریانــدا مهلىكىــزاد قهشــقهرگه بارســىمۇ ئــۆز ئۆیىــدە كــۆپ تۇرغۇســى كهلــمهي  
  .ھاممىسى یېنىغا قایتىپ چىققانىدى

ئـۇ رېـدە تۈۋىـدىكى      . دېگهندەك، سىدىقبهگ ئانچه ئۆتمهي كىرىـپ كهلـدى       
ىرىگه  ئاللىنېمىلهرنى یېزىۋاتقان مهمتىلـى      چاسا تاشتا ئولتۇرۇپ، قویۇن دەپت    
  .ئهپهندىنى كۆرۈپ كۈلۈپ كهتتى

 بهللى، سىلىمۇ تازا مۇتىئهسسىپ ئىكهنلىغۇ؟ بۇ یهردە ئولتۇرغانلىرى  —
  نېمىسى؟ ئۆیدە ئهركىشى یوق، دەپمۇ؟

 دېدى تهۋپىق ئورنىدىن تۇرۇپ سىدىقبهگ بىلهن  — ئۇنداقمۇ ئهمهس،    —
ىر ئۆیدىن تـاال یـورۇقراق ھهم سـالقىنراق، شـۇڭا      ھاز—قول ئېلىشىپ تۇرۇپ،   

  .مۇشۇ یهردە ئولتۇرۇپ سىلىنى كۈتتۈم
 دەپ كۈلـدى  — یۈرسىله، ئهمدى كىرسـهك شـهرىئهتكه دۇرۇس بولىـدۇ،     —

  .سىدىقبهگ
ئــۇالر مېھمانخانىغــا كىرىــپ ئولتۇرۇغانــدىن كېــیىن مهمتىلــى ئهپهنــدى  

تارلىق ئىشالر ئۈستىدە ئۇنىڭدىن خىزمهت، ساالمهتلىك، كۈندىلىك تۇرمۇش قا
سىدىقبهگ بولسا ئۇنىڭ ساالمهتلىك ئهھۋالىنى سوراپ، مهكتهپتىكى . سورىدى

 -تهۋپىق بهگنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئېگىز. ئىشلىرى ھهققىدە سوئال سورىمىدى
  .پهس ئىشالردىن خهۋەردار ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى

ان ئۈستىدە ئىككهیلهن داستىخ. قۇرەیىش خېنىم ئۇالرغا داستىخان سالدى
 چۈششهك ئىشالر، ھاۋارایى، پهسىلگه مۇناسىۋەتلىك -یهنىال یۇرتتىكى ئۇششاق

تامــاقتىن كېـــیىن تهۋپىـــق ســـۆھبهت  . ســۆزلهرنىال قىلىـــپ ئولتۇرۇشـــاتتى 
ئهسـلىدە ئـۇ ئهمهل ۋە ئـورنى ئۈچـۈن     . تېمىسىنى مهقسهتكه بۇراشنى ئویلىدى   

نهزەردە تۇتـۇپ، ئېغىـز     ھهممه نهرسىنى قۇربان قىلىۋېتىـدىغان ۋاپاسـىزلىقنى        
ئېچىشقا ئالدىرىمىغان، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ھـازىر غالجىرلىـشىۋاتقان رەقـبىلهر            

ــدى    ــۇمكىن ئهمهس ئى ــلىقى م ــقا ئۇرۇنماس ــىدىقبهگنى ئایالندۇرۇش ــۇڭا . س ش
. بایاتىن بېرىقى سۆھبهتلهردە سىدىقبهگنىڭ مهیدانىنى كۈزىتىپ باققانىـدى        

انمىغانلىقىغـا جهزىـم قىلىـپ،      ئاخىرى ئۇ بهگنىـڭ باشـتىكى  ۋەدىـسىدىن ی         
  : یورۇق چاقچاق قىلىپ-ئوچۇق
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  . دەپ سورىدى— باشتىكى ۋەدىڭىزدىن یېنىۋالمىغانسىز؟—
ــدۇ؟   — ــاالمهت كۆرۈلمىگهنـ ــداق ئـ ــاق، ئۇنـ ــىدىقبهگمۇ  — یـ ــدى سـ  دېـ

  .كۈلۈمسىرەپ
 ھهمــمه گهپنــى قىلىــشتۇق، لــېكىن ســىز مهكــتهپ ھهققىــدە ســوراي —

  لىقىنى ئویلىمىدىڭىزمۇ؟دېمهیسىزغۇ؟ كۆڭلۈمگه كېلىدىغان
ــسىنى ســوراي،  —  دېــدى ســىدىقبهگ مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ    — نېمى

 ھهممىسى —تهلهپپۇزدىكى دوستانه ئىشهنچىدىن یۈرىكى ئېرىگهندەك بولۇپ،   
  .ماڭا مهلۇمغۇ

   شۇنداقمۇ؟ سىرتتىن ئاڭلىدىڭىزمۇ یاكى ئهرز ئېیتقۇچىالر بولدىمۇ؟—
  . ھهر ئىككىسى بار—
ــۇ ھه — ــۇنداقمۇ، بــ ــانلىرىڭىزنى    شــ ــانلىرىڭىز، ئویلىغــ ــته ئاڭلىغــ قــ

  یوشۇرمایدىغانسىز؟
.  نېمىسىنى یوشۇراي، نامازدا جامائهت شۇ گهپنىال قىلىدىغان بولۇشتى—

دەســلهپته ئــۇ مېنىــڭ . ئۇنىــڭ تاشــایىنىدا ھابۇلھــاجىم قېــشىمغىمۇ كهلــدى
ئـۇ مېنىـڭ   . تۇمۇرۇمنى تۇتۇپ كهتتى بولغاي، كېیىن ئۆیگه تهكلىپمۇ قىلدى 

ۈمهت ۋەكىلى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىپ بۇ ئىشنى توسۇشۇمنى یوپۇتۇپ ھۆك
مهن دەسـلهپ ئۇنىـڭ یوپۇرتۇشـلىرىنى ئاڭقىرالمىغانــدەك،    . تهكلىـپ قىلـدى  

مهكتهپنىــــــڭ شــــــۇنچه خهۋپلىــــــك ئىكهنلىكىنــــــى چۈشــــــهنمىگهندەك 
شـۇنىڭ بىـلهن مهن     . ئۆتكۈزىۋەتمهكچى بولغانىدىم، ئۇ ئادەم بولدى قىلمىدى     

ىڭ خهلقچىل سىیاسىتى، ھازىرچه ھۆكۈمهتنىڭ بۇنداق ئىشالرنى شىڭ دوبهنن
توسۇش  ھهققىدە ئېنىق یولیورۇقى یوق ئىكهنلىكى، شۇڭا بۇ ئىشقا  بىر نېمه 

ئهمما بۇ ئادەم مېنى یهنه ئىزدەپ كېلىـشى       . دېیهلمهیدىغانلىقىمنى ئېیتتىم 
  .بهلكىم بىر توپ ئادەم بولۇپ كېلىشىمۇ چوقۇم. مۇمكىن
زنىڭ مهن بىـلهن ھهمكارلىـشىش ئېھتىمـالىڭىز بـارلىقىنى         ئۇالر سى  —

  پهرەز قىالالرمۇ؟
ــۇمكىن— ــر    .  مـ ــایىتى گۇمـــانخۇر، بىـ ــۇالر ئـــادەتته ناھـ  بىرىگىمـــۇ -ئـ

ئىشهنمهیدىغانالر تۇرسا بۇنداق گۇماندا بولماي قاالرمدۇ، یهنه كېلىپ سىلنىڭ 
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ى ئـۇالر  بۇ یهرگه كىرىـپ كېتىۋاتقـانلىرىنى، نهچـچه قېـتىم كهلگهنلىكلىرىنـ        
  .بىلمهي قالمایدۇ

. مهمتىلى ئهپهندى خىیالچانلىق بىلهن دەرىزىدىن سـىرتقا قـاراپ قویـدى      
  .سىرتتا ئاتنىڭ كىشنىشى ئاڭالندى. دەرىزە ئهینىكى تامام قارایغانىدى

 سىلىنىڭ ئاتلىرى ئوخىشامدۇ؟ ھویلىغا ئهكىرىپ بىر نهرسه بېرىـپ         —
 تىڭـشاپ تـۇرۇپ، ئانـدىن        دېـدى سـىدىقبهگ سـىرتنى      —قویىدىغان گهپكهن،   

   ھوي، قایسىڭالر بار؟—تاشقىرىغا قاراپ توۋلىدى، 
  .دېدى قۇرەیىش خېنىم بوسۇغىغا كېلېپ― نېمه گهپ، بېگىم؟ ― 
 ئهپهنـدىنىڭ ئېتـى ئـاچ قالـدىغۇ، بىرسـىنى بـۇیرۇپ قـاراپ قویــساڭالر        —

  .بوپتىكهن
  . مهلىكىزاد ئاتنى ئېلىپ كىرگىلى چىقىپ كهتتى—
  ...ن باشقا ئادەم یوقمىدى؟ قىز باال قانداق ھوي، شۇنىڭدى—
 دېـدى قـۇرەیىش خېـنىم    — ئۆزى چىقىپ كهتتـى، مهن بۇیرىمىـدىم،      —

  .تهۋپىققه لهپ ئېتىپ قاراپ
 دېــدى ســىدىقبهگ قــولىنى شــىلتىپ، قــۇرەیىش  — بوپتــۇ ئهمىــسه، —

  .خېنىم چىقىپ كهتتى
ۈرۈپ،  دېدى مهمتىلى ئهپهندى خىیالدىن باش كۆت— توغرا ئېیتىسىز، —

 ئۇالر مېنىڭ ئـۆیىڭىزگه كىرىـپ     —ئۈزۈلۈپ قالغان سۆھبهتنى داۋام قىلىپ،      
ماڭا سایىدەكال ئهگىشىپ یۈرىدىغانلىقى ماڭا . كهتكىنىمنى كۆرمهي قالمایدۇ  

  .ئایان
 باش یېرىش خېلـى ئـاۋاتچىلىق دەپ ئـاڭالیمهن، مۇشـۇنداق كېچىـدە            —

  نال؟سهپهر قىلىپ یۈرۈپ بىرەر پىشكهنلىككه دۇچ كهلمىگه
ــتتىن یىــراق ئهمهس     — ــا قهس ــاق، ئهمم ــشىم س ــڭ بې ــازىرچه مېنى .  ھ

  .تهلهبىلهردىن بېشى یېرىلغانالر خېلى بار
   سىلىنىڭ ئویلىرى قانداق؟ قانداق قىالي دەۋاتىال؟—
  . مهنمۇ شۇ ئىش توغرۇلۇق مهسلىھهتىڭىزنى ئاالي دەپ كېلىۋىدىم—
   مهكتهپنى تاقاش ئویلىرى یوقتۇ؟—
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قانــداق قىلىــپ . ان بولــسا مهســلىھهت كېتهتتىمــۇ ئۇنــداق بولىــدىغ—
  .ئىشنى داۋامالشتۇرۇش كېرەك، دېگهننىال ئویالیمهن

   ناھىیىگه ئهرىزە یېزىپ باقامال؟—
  سىلىنىڭچه پایدىسى بوالرمۇ؟...  لېكىن—
ئۇرىنىــپ كــۆرمهمال، مهن تهرجىــمه قىلىــپ بېــرەي، ئىلگىــرى ئــۆزۈم  ― 

ار، شــۇالر ئــارقىلىق سۈرۈشــتۈرۈپ  ئىــشلىگهن یهر بولغاچقــا تونۇشــلىرىممۇ بــ 
  .تۇرساق بولىدۇ

ئهمىــسه مهن بۈگــۈن .... ئۇنــداق بولـسا .  ئۇنـداق بولــسا تېخـى یاخــشى  —
كهچتىال ئهرزىنى یېزىپ ئهته ئهتتىگهنـدىال ئاكامـدىن ئهۋەتهي، سـىزنى مـاالل             

  .قىلىپ قویىدىغان بولدۇم
  . ھېچقىسى یوق—
  تهرمۇ؟ ئهرزنىڭ جاۋابى كهلگىچه ۋاقىت ئۇزۇراپ كې—
 ئىككـى ئـایغىچه     - ئۇنداق بولسا تازا ئهپلهشـمىگۈدەك، ئهگهر بىـز بىـر          —

قاراپ تۇرىدىغان بولساق تهلهبىلهرنىڭ كۆپرەكى مهجروھ بۇلۇپ بولىدىغاندەك     
. یاكى بولمىسا ھهممىسى تارقاپ كېتىپ یالغۇز قېلىشىممۇ مۇمكىن . تۇرىدۇ

بـۇ  . تهسـته قایتـا یىغـدىم    ھـازىر بـالىالرنى ناھـایىتى       . ئهھۋال ئىنتایىن ئېغىر  
 دېـدى  —ۋەزىیهت  داۋام قىلـسا ئـۇالرنى یهنه كـۆپ ئـۇزاق تۇتـۇپ تۇرالمـایمهن،         

مهمتىلى ئهپهندى ناھایىتى قىممهتلىك نهرسىسى یوقىلىپ كېتىش خهۋپىگه 
ئۇ ھازىرغىچه مهھمۇد مۇھىتىقا بىۋاسىته     . دۇچ كېلىۋاتقاندەك تهشۋىش بىلهن   

ىلىماي، دىپلوماتالغا خاس سالماقلىق بىـلهن  ئهرزگه بېرىش نىیىتىنى ئاشكار  
  .بهگنىڭ پىكرىنى ئاڭالپ باقماقچى ئىدى

 ئهمىــسه ۋىالیهتكىــال ئهرز یازســىال، ئــارىلىق یــېقىن بولغانــدىكىن      —
  .بولمىسا ئۆزلىرى ئېلىپال بارسىلىمۇ بولىدۇ. سۈرۈشته قىلىپ تۇرۇشمۇ ئاسان

الىنى باشقىچىرەك ئویالپ ؟ توغرا، بۇنىڭ ئام.... ئۆزۈم بارساممۇ بولىدۇ،—
 دېدى ئۇ گویا سۆھبهتدىشىنىڭ مهسلىھهتى بىلهنال بۇ       —كۆرسهم بولغىدەك،   

 ئهگهر یــېقىن ئارىــدا ھابۇلھاجىمنىــڭ ھهمتــاۋاقلىرى  —ئهقىلنــى تاپقانــدەك،
  .سىزنى یهنه سۆھبهتكه جهلپ قىلىپ قالسا قانداق قىلىسىز
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ىرىدىن پایـدىلىنىپ  ئۇالر ماڭا خهلق ئارىسىدىكى تهسـ   .  گهپ شۇ یهردە   —
  ...بېسىم ئىشلىتىشى مۇمكىن

 سـىز  — دېدى مهمتىلى ئهپهندى قوشۇمىسىنى تۈرۈپ،      — مېنىڭچه،   —
ماڭـا بىـر   . ئۇالر بىـلهن ئۇچرىشىـشتىن قېچىـپ، ئىمكـان بـار ئارقىغـا تارتىـڭ        

ئهقىــل كېلىۋاتىــدۇ، شــۇنى بىــر ســىناپ كــۆرەي، ســىزنىڭ ۋىالیهتــكه بېــرىش  
ئهقىلگه كهلدىم،  شۇنى بىـر سـىناپ بـاققىنىمچه        مهسلىھهتىڭىز بىلهنال شۇ    

  .سۆھبهتته بولۇشتىن ئۆزىڭىزنى قاچۇرۇپ تۇرسىڭىزكهن
   سىلنىڭ ئۇ پىالنلىرى قاچانغىچه بىر یاقلىق بوالر؟—
بىر ھهپتىـدە نهتىجىـسى مهلـۇم      .  مهن دەرھال تهییارلىققا كىرىشىمهن    —
  .بولىدۇ

  . ئۇنداق بولسا ئانچه چوڭ ئىش یوق، بولىدۇ—
 مهن ئاساســهن ئۇالرنىــڭ قانــداق ھهرىــكهت قىلىۋاتقــانلىقىنى، بــۇ       —

 ئۇرۇنمىغـانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ زادى   -ھهرىكهتلىرىگه سىزنى تارتىشقا ئۇرۇنغان  
ھازىر .  قانچىلىك ئىشهنچى بارلىقىنى بىلىپ بېقىش مهقسىتىدە كهلگهنىدىم

  .بۇ ھهقته ئازراق خهۋەر تاپتىم
ا یىغىلىپ ئولتۇرۇپ پىتنه قىلىش، گهپ  ئۇالرنىڭ  قىلىدىغىنى ئۆز ئار—

چوڭراق بىرسى . ئۇالردا ئىشهنچ ئاز. تارقىتىش، نادان ئادەملهرنى كۈشكۈرۈتۈشال
  .بىرال ۋارقىراپ قویسا شۇ ھامان  ھهیۋىسىدىن چۈشۈپ خوشامهتكه ئۆتىدۇ

  .ئهیىبكه بۇیرىماسسىز، مهن قایتاي.  ماالل قىلىپ قویدۇم—
― ۇپ قالـسىلىغۇ پاراڭلىـشىپ یاتـاتتۇق،     تهكهللۇپ قىلمىسىال، قون —

ئــۇ ھېچقاچــان بىــر پۇخراغــا بۇنــداق  . دېــدى بهگ ئاالھىــدە ئىلتىپــات قىلىــپ
شۇڭا ئۆز ئۆزىگىمۇ ھهیران قېلىپ،     . دوستانه پوزىتسىیىدە بولۇپ باقمىغانىدى   
  .سېھىرلىنىپ قالدىممۇ، دەپ ئویلىدى ئۇ

رۇق بېدە سېلىپ تهۋپىق خوشلىشىپ، ھویلىنىڭ بىر چېتىگه باغالپ، قۇ
بېرىلگهن ئېتىنى یېشىپ دەرۋازا تهرەپكه كېلىۋېتىپ رېـدىنىڭ ئۇدۇلىـدىكى           

شـۇ قىـسقا دەقىقىـدە ئـۇ     . دەرىزىـدە بىلىنىـپ تۇرغـان سـایىنى كـۆرۈپ قالـدى      
ــدە    ــدىن چىقىـــپ كېتىۋېتىـــپ كۆڭلىـ بهگنىـــڭ ئۇزىتىـــشى بىـــلهن ھویلىـ
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ــۆز   ــسىرسىز ســېغىنىچ، ئ ــتىلىش، تهق ــبلهش ۋە ب -ئىن ــۆزىنى ئهیى ــكه  ئ هزلهش
  . تویغۇالرنىڭ ئېلىشىشى بولۇپ ئۆتتى-ئوخشىغان بىر تاالي ھېس

مهمتىلى ئېتىغا یهڭگىلگىنه . سىدىقبهگ ئۇنىڭغا ئامانلىق تىلهپ قالدى
  .مىنىپ یورغىسىغا قویۇپ بهردى

ئۇ كېتىۋېتىپ نېمىشقىدۇر بایا كۆڭلىدە پهیدا بولغـان ۋە ئـۆزى ئۆچـۈرۈپ            
ېڭىباشتىن كوچىالپ، خىیالى ۋەقهگه ئوخشاش تاشالشقا ئۇرۇنغان تۇیغۇالرنى ی

. كهچۈرمىشلهرنى توقۇغىسى كېلىپ، كۆڭلى ئىختىیارىغا بوي سۇنماي قویدى
مهشـھهد  . شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئۆزىنى ئهگىپ یۈرگهن خهۋپلهرنـى ئۇنتـۇپال قالـدى        

بىلهن تېجهن ئارىلىىقىـدىكى سـایغا چىققانـدا ئـات تۇیىقىنىـڭ ئاسـتىدىكى               
شــۇ . ى بىــلهن ئهتراپتىكـى ئــاۋازالرنىمۇ ئاڭلىیالمىـدى  شـېغىلنىڭ شاراقلىـش  

قىلىپ ئۇچۇپ ئۆتۈپ، ئالـدى   “ ۋىڭ”چاغدا ئۇنىڭ قۇلىقى تۈۋىدىن بىر نهرسه       
ئۇ نېمه ئىش ئىكهنلىكىنـى ئاڭقىرىـپ ئۈلگـۈرگىچه    . تهرەپكه تاراڭالپ چۈشتى  

ئـۇ شـۇندىال ئاتنىـڭ بىقىنىغـا نىختــاپ،     . بىلىـگه قـاتتىق بىـر نهرسـه تهگـدى     
ئــۇ تـېجهنگه كىـرىش ئالدىــدا یهنه بىـر قېىــتم    . شىغا بىـر قامچــا سـالدى  یانپېـ 

ئۇ ئاتنىڭ . بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئالدى تهرەپتىن تاش ئېتىلدى. ھۇجۇمغا ئۇچرىدى
بىر تاش ئاتنىڭ قۇلىقى تۈۋىگه تېگىپ، ئات چاپچىپ یانغا . یایلىغا یېتىۋالدى

امهتكه ئېلىــپ مهمتىلــى ئهپهنــدى تېزگىنىنــى قــاتتىق بــۇراپ  بۇیــ . بۇرالــدى
  :ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئاللىكىملهرنىڭ.  چىقىدىغان یول بىلهن چېپىپ كهتتى

  !! ھۇیت—
  !!... ھۇیت—

 تهرەپـكه تـاراپ     -دېگهن مهسخىرە قىقاسلىرى كېچه جىمجىتلىقىدا تهرەپ     
  .كهتتى

ــاتنى ئاســتىلىتىپ     ــدە ئ ــر ســایغا كهلگهن ــدىن چىقىــپ یهنه بى ــۇ تېجهن ئ
وغۇق ۋە ساپ ھاۋادىن كۆكرىكىنى تولدۇرۇپ سىنتهبىرنىڭ ئاخىرلىرىدىكى س  

یۇلتــۇزالر .  غــۇر ســالقىن ئــۇرۇپ تــۇراتتى -بوغــۇز تهرەپــتىن غــۇر. نهپهس ئالــدى
چاراقالپ یانغـان كـۈز كېچىـسى، راھهتـبهخىش سـالقىن، ئىككـى قېتىملىـق              

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ یۈرىكىدە شائىرانه ... ھۇجۇمدىن قۇتۇلۇپ چىقىش، 
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 ئـۇ  -هڭگىل مۇزىكىمۇ ھاسىل بولۇپ، بىر جهڭگىـۋار مـارش        ی. ئىلھام قوزغىدى 
ئوقۇغۇچىالرغا ئۈگىتىشنى خىیال قىلىپ، مهزمۇنى ھهققىدە ئـویالپ یـۈرگهن          

 سـائىتى كېلىـپ ئۇنىـڭ یۈرىكىـدىن ئۇرغـۇپ           -جهڭگىۋار  مارش بۈگۈن ۋاقتى    
  :چىقىشقا باشلىدى

  
  — قولالرىمىز،-بىز ئىزچىالرمىز، پۇت

  .یېرىمىز ساغالمھهر ...كۆز، دىماقىمىز،
  خهلق یولىدا ئالغا باسىمىز،

  .دۈشمهنگه قارشى ساقالپ ئىنتىقام
  

  ئۈگهن تىرىشىپ یاش ئىزچى بالالر،
  .دىن ۋە مىللهت غېمىدە قاینار ۋىجدانالر

  
  ئۆسكهن یېرىمىز قانلىق، شېغىل، تاش،

  .ۋەتهن یولىدا پىدادۇر  بۇ باش
   یولىمىز ئۇزاق، غایىمىز پارالق،

  .ولدىن ئىزچى قېرىنداشقایتما بۇ ی
  

  ئۈگهن تىرىشىپ یاش ئىزچى بالالر،
  .مىللهت غېمىدە قاینار ۋىجدانالردىن ۋە 

  
مهمتىلى ئهپهنـدى ئـۆیىگه كهلگىـچه یۈرىكىنىـڭ رېتىملىرىغـا تهڭـكهش          

ئۇ ھویلىغا كىرىپال ئاتنىـڭ قـۇلىقى تـۈۋىگه سـهرەڭگه       . قىلىپ ئوقۇپ كهلدى  
اتتىق تهگمىكهچكه چـوڭ یـارا بولمـاي،        خهیرىیهت، تاش ق  . یېقىپ قاراپ باقتى  

ئـۇ  . ئازراق سۈرۈۋەتكهن ۋە دەسلهپ قان تهپچىرەپ، كېیىن توختـاپ قالغانىـدى          
سىپاپ جایالشتۇرۇپ  قویۇپ، ئۆیگه كىـرەي    -ئېتىنى ئىھتىیات بىلهن سىالپ   

  .دەۋاتقاندا نىزامىددىن ئۆیدىن چىقىپ قالدى
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   ئامان كهلدىڭىمۇ؟—
  . ئامانچىلىق، ئاكا—
  ەڭگه یېقىپ نېمه قىلىۋاتىسهن؟ سهر—
  . ھه، ئاتنى تهرلىتىپ قویدۇممىكىن دەپ قاراپ باقتىم—

ــۆزۈم    ــاتنى ئ ــوالتتى، ئ ــهڭمۇ ب ــپ كېتىۋەرس ــددىن  ـ  ...ســهن كىرى  نىزامى
چۆپخانىدىن بىر قۇچاق ئوتنى ئهپكېلىـپ ئۇالقالرنىـڭ ئوقۇرلىرىغـا سـېلىپ        

  .بېرىپ، ئاندىن ئاتنى سوۋۇتۇش ئۈچۈن تىزگىنىنى ئالدى
شـىرە ئۈسـتىدە نىزامىـددىن    . تهۋپىق ئۆیگه كىرىپال شىرە ئالـدىغا بـاردى      

.  ئــۇ مهمنــۇنىیهت بىــلهن كۈلۈمــسىرىدى . كۆچۈرىۋاتقــان قولیــازمىالر تــۇراتتى
ئاندىن ئۆزى پىئانىنونىڭ ئالدىغان بېرىپ بایىال كۆڭلىگه تىزىۋالغـان ناخـشا           

  ۋاراق قهغهزگه    ئـاۋۋال تېكىـستىنى بىـر     . ئۈستىدە ئىشلهش ئۈچـۈن ئولتـۇردى     
یېزىۋېلىپ، ئاندىن ئاشۇ شېئىر بىلهن بىلله یۈرىكىدىن چىقىۋاتقان ھېلىقى  
ــۈگمىلىرىنى      ــڭ ت ــشىغاچ پىئانىنونى ــاۋازدا غىڭ ــۈرۈپ پهس ئ ــاڭنى بىرىكت ئاھ

  .باستى
قایتىپ كىرگهن نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ چاققان قوللىرىغا قاراپ ئۇنىڭ 

ــۇراتتى ــۇنجى ئ. ئارقىــسىدا ت ارگىنــالىنى خــاتىرلهپ بولغانــدىن  مۇزىكىنىــڭ ت
  .كېیىنال تهۋپىق ئورنىدىن تۇرۇپ ئاكىسىغا قارىدى

 ئىككى ھهپته دەرس توختىتىـپ قهشـقهرگه كىـرىش    - ئاكا، ئهمدى بىر   —
تهییارلىقىنى قىالي، مهجىدىن ئهپهندى بىلهن دىیىشىكىنىمىز  بویىچه ئهرزگه 

  .كىرىش تهییارلىقى
ىپ بویاق ئېلىپ چىقـاي دەۋاتـاتتىم،    ئۆگۈن قهشقهرگه كىر   - مهن ئهته  —

 نىزامىــددىن ئىنىــسىنىڭ —بۇیرۇشــلىرىڭ یوقمــۇ؟ ئورۇنــدىغاچ چىقىــمهن، 
  .كۆڭۈل دەردىنى ئازایتىش ئۈچۈن ئازراق یاردەم قىلىش خىیالىدا ئىدى

شــهۋقى ھهررەت بىــلهن كۆرۈشهلىــسىڭىز  .  دوســتالرغا ســاالم ئېیتىــڭ —
چ چىقىـڭ، ھـازىرچه باشـقا زۆرۈر     گېزىتنىڭ قانداق بولغانلىقىنى سۈرۈشتۈرگه   

  . یوق-ئىشمۇ
  . بولىدۇ، بولمىسا ئهتىال ماڭایمىكىن—
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  . ئاتنى مىنىۋېلىڭ—
  . یاق، ئېشهك بىلهنال بارىمهن، ئېشىكىممۇ خېلى ئىتتىك—
مهن ماۋۇ نهرسىنى یهنه بىر .  ئهمسه ئۇخالڭ، ئاكا، یاخشى چۈش كۆرۈڭ    —

  .زىرال پۈتىدۇقېتىم پىششىقلىۋېلىپ، ئاندىن ئۇخالیمهن، ھا
ــدىیۇ، ئىنىــسىنىڭ رایىغــا     نىزامىــددىنمۇ بىــر نهرســه كۆچــۈرمهكچى بول

  .بېقىپ گهپ قىلماستىن چىقىپ كهتتى
  

3  
  

مهمتىلى ئهپهندى كهچته . نىزامىددىن قهشقهردىن ئۆگۈنى قایتىپ كهلدى
سـېتىق ئىـشلىرىنى    - ئهھـۋالىنى، سـودا  -قایتىپ كېلىپال ئاكىسىنىڭ ھـال  

  :ىدىنسوراپ بولۇپ، ئارق
ــلهن     — ــاغىنىلهر بىـــ ــدىڭىز؟ ئـــ ــپ كهلـــ ــشالرنى قىلىـــ ــېمه ئىـــ  نـــ

  .دەپ سورىدى― كۆرۈشتىڭىزمۇ؟
مهجىدىن ئهپهندى سېنىڭ ئهرزگه . ھهممىسى ساالم ئېیتتى.  كۆرۈشتۈم—

دىكىــلهرگه ھــاۋاله قىلىــپ ســىجاڭغا      ①بارمــاقچى ئىكهنلىكىڭنــى ســىبۇ  
  .ڭنى ئېیتىپتۇۇئېیتقانىكهن، سىجاڭ سېنىڭ بارماي تۇرۇش

 نېمىـــشقا ئۇنـــداق دېگهنـــدۇ؟ بـــۇ ھهقـــته یۈســـۈپ زىیـــا، مهجىـــدىن  —
 تهۋپىق گویا موھىم بىر ھىماتىدىن مهھرۇم —ئهپهندىلهرنىڭ قارشى قانداق؟ 

  .روھى ھالىتى دەرھال رەڭگىگه تېپىپ چىقتى. بولغاندەك تۇنجۇقۇپال كهتتى
ــدىكهن   — ــه دېیهلمهی ــر نهرس ــۇ بى ــایىتى   . ئۇالرم ــشى ناھ ــۇ كى ــم ئ بهلكى

  ...اش بولسا كېرەك، شۇڭا شۇنداق دېدىمكىنئالدىر
دېدى ― مهیلى، مهن تهییارلىقىمنى قىلىۋېلىرىمهن، چوقۇم  بارىمهن،― 

شـــهۋقى بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ ― مهمتىلـــى ئهپهنـــدى قوشۇمىـــسىنى تـــۈرۈپ،  
  كهلدىڭىزمۇ؟

                                            
  . ئا— شىتابى تۈمهن —)  师部― خهنزۇچه  (—سىبۇ   ①
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ــتۈم―  ــتىگهن    . كۆرۈش ــۈن ئهت ــدىم، بۈگ ــپ بهرگهنى ــۈن گهپ ئېیتى تۈنۈگ
  . شۇ یهردە كۆرۈشتۇقنوۋېشىغا كېلىپ تۇرۇپتىكهن،

  .مهمتىلى ئهپهندى قىزىقىپ سورىدى― گېزىت قانداق بوپتۇ؟ ― 
ساڭا .  كۈنى نهشىردىن چىقىشقا باشالپتۇ-23 گېزىت ئۆتكهن ئاینىڭ —

  .  نىزامىددىن گېزىتلهرنى ئېلىپ ئىنىسىگه ئۇزاتتى—ئهۋەتتى، 
ى  یېڭـ «قایتـا ھایاتلىققـا ئېرىـشكىنى ئۈچـۈن         » ئهركىـن ھایـات   « پاھ،   —

 — دە، رەھمهت، ئاكا، سىزگىمۇ شهۋقىگىمۇ رەھمهت،      -بولۇپ چىقىپتۇ » ھایات
. تهۋپىق سۇغا تهشنا بولغان ئۇسسىزدەك گېزىتنى كۆرۈشكه كىرىشىپ كهتتى

ئۇ ئاساسىي سهرلهۋھىلهرنى بىر قۇر كۆزدىن كهچۈرۈپ بولغاندىن كېیىن، یهنه         
  مىغاندۇ؟ شهۋقى ئۆزى ساقمىكىن؟ یاداپ قال—ئاكىسىدىن سورىدى،

 ئۆزى تېنچلىق، كۆزلىرىدىن یـاش یىگىتلهرنىڭكىـدەك ئـوت یېنىـپ            —
ئۇ سېنى بهك سېغىندىم دەیدۇ، تېخى قىزىقچىلىق  قىلىپ، یۈز یىل    . تۇرىدۇ

  .كۆرمىگهندەك تهشنائى دىدار بولدۇم دەیدۇ
بىلهمــسىز، ئاكــا، دەۋرىمىزنىــڭ بــۇ  .  ئــۇ ئــۆزى ســاق بولــسىال بولىــدۇ —

  . ئۇنىڭ ساق بولۇشى مىللهتنىڭ بهختى...چولپىنى غۇرۇرىمىز
 لېكىن ئۇ سېنى ئۆزىنى ئاسرىسۇن، كۆرەش ئۈچۈن ئۆمـۈر كېـرەك، ئـۇ           —

تېخى ماڭا .  تېخى ھالقىلىق پهیتلهر ئۈچۈن ساق بولۇشى كېرەك دەپ تاپىلىدى
ئۇنىڭ ئىشىنىڭ یېرىمىنى سىز قىلىـشىپ بېرىـپ، یـۈكىنى یېنىكلىتىـڭ      

  .التىس ئادەم ئىكهنھهقىقهتهن ق. دەپ ئىلتىماس قىلدى
ئۇنىـڭ بىــلهن ســۆھبهتته  .  شـۇنداق،  ئــۇ ھهقىقهتهنمـۇ قــالتىس ئــادەم  —

ئهگهر مىلـلهت ئاسایتىـشتا، یـۇرت       . بولۇش بىر یاخشى كىتاب ئوقۇغانغا بـاراۋەر      
خاتىرجهملىكته بولىدىغان بولسا مهن ھهممه ئىشىمنى قویۇپ ئۇنىـڭ تـالبى           

ى ھهققىـدە سـۆزلىگهندە بهكمـۇ       مهمتىلى ئهپهندى شـهۋق    —بولغان بوالتتىم،   
ئۇ ئاكىسىغا سوئال بېرىشنى داۋام قىلدى، . ئىخالسمهنلىك بىلهن سۆزلهیتتى

   مهجىددىن بوۋاي قانداق؟ ساقمىكهن؟—
  . ساقكهن، ھاسىسىنى ئېشىپ ئولتۇرىدۇ—
  .ئهمدى سىز دەم ئېلىڭ، ئاكا!...  شۇنداقمۇ؟ قانداق ئاجایىپ ئادەملهر—
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  ...ۋقىگه ۋدە بېرىپ قویغانىكهنمهنشه.  ئانچه چارچىمىدىم—
   نېمه دەپ؟—
  ... سېنى ئاسراشقا—
  : بىردەم جىم بولۇپ كهتكهن تهۋپىق غهمكىنلىك بىلهن—
 بولىدۇ، بۈگۈنچه ھهر — دېدى ۋە یهنه دەرھال جانلىنىپ، — شۇنداقمۇ؟ —

ھېرىپ كهلدىڭىز، سـىزگه بىـر ناخـشا ئوقـۇپ بېـرەي،           . ئىككىمىز دەم ئاالیلى  
  .قىڭ ناخشا دېگهن ھاردۇقنى چىقىرىدىغۇئاڭالپ بې

  . نىزامىددىن ئۇنىڭغا یېقىنراق سۈرۈلدى—ماقۇل، ئهمىسه،  —
دېگهن »   ئىزچىالرمىز-بىز«مهمتىلى ئهپهندى ئالدىنقى كۈنى ئىشلىگهن 

ئۇ ھهر قاچـان ناخـشا    . ئىزچىالر مارشىنى پىئانىنو بىلهن ئورۇنالشقا كىرىشتى     
ودارىغـا كهلتـۈرۈپ یهرگه رېتىملىـك ۋە بـوش        ئوقۇسا بىر پـۇتىنى ناخـشىنىڭ ئ      

ئۇ ئۇنىڭ پىئانىنونىڭ باسقۇچىغا دەسسهپ ئادەتلىنىپ قالغىنىدىن     . ئۇراتتى
  .بولغانلىقىنى نىزامىددىن شۇئاندا پهھم ئهتتى

 ســىزنىڭچه قانــداق؟ بــۇنى تهلهبىــلهرگه ئۈگىتىــپ قهشــقهرگه ئوقــۇپ   —
  .بارماقچىمىز

ڭ ناخـشىلىرىدىكىدەك ئـاالمهتلهر    ناخشىنىڭ ئاھاڭىـدا ئهجنهبىلهرنىـ    —
  بارمۇ نېمه؟

 شــۇنداقمۇ؟ راســت، بىزنىـــڭ خهلــق ناخــشىلىرىمىزنىڭ ئاھاڭىغـــا     —
ــدا ســهل باشــقىچه  لــېكىن كهلگۈســى باشــقا ئهللهرنىــڭ  . نىــسبهتهن ئېیتقان

. ئاھاڭلىرىدىكى ئارتۇقچىلىقالرنى قوبۇل قىلغان مۇشۇنداق ئاھاڭالر كۆپىیىدۇ
  تېكىستكه نېمه دەیسىز؟

هن نېمه دەیتتىم، بۇ ئىشالرغا كهلگهندە مهن بىر قارا تۈرك، یا سازچى  م—
ــا شــائىر ئهمهس ــۋار   . ئهمهس، ی ــۆزۈمنى جهڭى ــاڭالپ ئولتــۇرۇپ ئ ئىــشقىلىپ، ئ

ھــالهتكه كهلگهنــدەك روھلــۇق، تېتىــك ھــېس قىلىــپ قالــدىم،  ماڭــا بهرگهن  
  .تهسىرى شۇ

لــدى  بو— یېیىلىــپ كۈلــدى ۋە،- تهۋپىــق ئېچىلىــپ— شــۇنداقمۇ؟ —
 دېــدى ـ دە ئورنىــدىن   —ئهمـسه، ۋەدىمىـز بــویىچه ئىككىلىمىـز دەم ئـاالیلى،     
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  .تۇردى
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  ئون یهتتىنچى باب

  
1  

  
ــرىش     ــقهرگه بېـ ــۇپ، قهشـ ــرى دەرس توختۇتـ ــدىن بېـ ــر ھهپتىىـ ىـ
ــۇچىلىرى    ــۇئهللىمىن ئوقۇغـ ــشكهن دارىلمـ ــا كىرىـ تهییارلىقىغـ

تهۋپىـق  . مهكتهپتىن سىرتقا چىقماي قاتتىق مهشىق قىلىشتى  
ئۇالرنىڭ زىیانكهشلىكىكه ئۇچراپ چوڭ ئىشقا تهسىر یېتىشىدىن ئهنسىرەپ،      

ئۈزىمـۇ شـۇ یهردە   . ئۇالرنى مهكتهپ ھویلىسىدىن چىقماسلىققا ئاگاھالنـدۇردى  
نــاغرا، بارابــان، ســۇناي قاتــالىقالردىن . جهڭگىــۋار مارشــالرنى ئــۈگهتتى. قونــدى

ســا ســهپ بولــۇپ ساداســى ئىچىــدە رەتلىــك چا“ ئوركىــستېر”تهركىــپ تاپقــان 
مېڭىش، قهدەم رېتىمىنى بۇزماستىن پۈتۈن مهیدان بـویالپ یېـیىلىش ۋە یهنه           

  .شۇ تهرتىپته یىغىلىش قاتارلىق مهشىقلهرنى قىلدۇردى
سۇناینى مهھهممهد . بىرسى ئۇراتتى. چوڭ ناغرىنى ئىككى باال كۆتىرەتتى

ئـۇ  . چالـدى ئـاۋۋال بارابـاننى مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـۆزى           . قارى مهشرەپ چـاالتتى   
باراباننى بوینىدىن قورسىقى ئۈستىگه ئېسىۋېلىپ،سهپ ئالدىدا تۇرۇپ چاالتتى 

سهپ ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ ماڭغانـدا ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدىن          . ھهم كوماندا بېرەتتى  
سهپ ئالدىغا ماڭغاندا، ئۇ ئوقۇغۇچىالرغا یۈزلىنىپ تۇرۇپ ئارقىسىچه . كېلهتتى
. غا ماڭــسۇن قهدەم رېتىمىنــى بۇزمــایتتىئــۇ ئالــدىغا یــاكى ئارقىــسى. ماڭــاتتى

  :مهیداننىڭ بىر چېتىگه یهتكهندە باراباننى توختاتماستىن
ــۇپ،  — ــا بۇرۇلـ ــارش— ئارقىغـ ــهپنىڭ      —!  مـ ــوۋالیتتى ـ دە سـ  دەپ تـ

  .ئارقىسىدىن كېلهتتى
. ئــۇ دەم ئــېلىش ئارىلىقلىرىــدا، بارابــاننى ئىككــى ئوقۇغۇچىغــا ئــۈگهتتى  

  .رى قاتنىشالماي قالسىمۇ ئىش ئاقسىمایتتىبۇنداق بولغاندا تاسادىپى بى
 ھازىر ئالدىراش بولغىنىمىز ئۈچۈن ئىككىڭالرغـا ئـۈگهتتىم، كېـیىن           —

ـب
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بىزنىــڭ قـولىمىزدىن ھېچقانــداق ئىـش قېچىــپ   . ھهممىڭـالر ئۈگىنىـسىلهر  
  . دەیتتى ئۇ—قۇتۇاللمایدىغان بولىشى كېرەك، 

تـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئـاۋاز     ئایرىم ناخـشا ئوقۇ -ئۇ بارلىق ئوقۇغۇچىالرنى  ئایرىم  
ئاالھىدىلىكىگه قاراپ، بوم ئاۋازلىقالر، زىل ئـاۋازلىقالر دەپ ئىككـى گۇرۇپپىغـا      

ئاندىن تۆرتتىن قاتار قىلىنغاندا بىرىنچى تۆرتلىك توغرا قاتارغا بوم  .   ئایرىدى
... ئـــاۋازلىقالرنى، ئىككىنچـــى تۆرتلىـــك تـــوغرا قاتارغـــا زىـــل ئـــاۋازلىقالرنى،  

ئوقۇغـۇچىالر  . ىزىپ، بۇنى مۇقىم ئورۇن قىلىـپ بهلگىلىـدى    نۆۋەتلهشتۈرۈپ ت 
 ســــانتىمېتىرچه ئــــۇزۇنلىقتىكى ئــــاق، قىزىــــل بویالغــــان  40قوللىرىغــــا 

. نى تۇتۇپ ئاشۇ تهرتىپته ماڭىدىغان بولدى “ ئىزچىالر كالتىكى ”—ئاالكالتهك
ئۇالر مهیداندا چاسا سهپ تۈزگهندە كوماندىغا ۋە ئوركىستىر ساداسىغا كهلتۈرۈپ 

هش دەســسىگهچ ھهر بىــر بــوم ۋە زىــل ئــاۋازلىق گۇرۇپپــا یهكــكه قاتــار بولــۇپ   م
... شۇنىڭ بىلهن بىرىنچى ئۇزۇن قاتار بـوم، ئىككىنچـى قاتـار زىـل،      . یېیىالتتى

ئۇالر ناخشا ئوقۇغاندا . تهرتىپىدە تىزىلىپ چوڭ بىر چاسا سهپ ھاسىل بوالتتى     
ئىلگىــرى ) ا بىـر قهدەم مېڭىـپ كېتىۋاتقانــد (بـوم ئــاۋازلىقالر بىـر ســىكونتچه   

شۇنىڭ بىلهن بوم ۋە زىل ئاۋازالر روشهن . باشالیتتى، زىل ئاۋازلىقالر ئهگىشهتتى
تىلغان تارالرنىڭ ساداسىدەك، خۇددى غایهت زور تهمبۇر ربىلىنىپ  گویا چىڭ تا

ــق،      ــدەك یېقىملىـ ــدىن چېلىنىۋاتقانـ ــۈچ تهرىپىـ ــقىرى كـ ــتىن تاشـ تهبىئهتـ
كىـشىگه سـىترىئولۇق تۇیغـۇ    .  ئاڭلىنـاتتى تهسىرلىك، شـۇنداقال ھهیۋەتلىـك   

  .بېرەتتى
سهپكه تىزىلىش، مهش دەسسهش، یىغىلىش، یېیىلىش قاتارلىق ئاساسىي 
مهشىقتىن تاشقىرى یهنه ئىككـى كىـشىلىك ئېیتىـشىش تهییـارالپ، سـهھنه       

ــایرىم  ــسىگه    -ســۆزىنى ئ ــلهن مهشــرەپ ئىككى ــدا ســهیپىددىن بى ــایرىم ھال  ئ
  .ىقىگه یېتهكچىلىك قىلدىكۆچۈرۈپ بېرىپ ئۇالرنىڭ مهش

 ســـهھنه ئهســـىرىدىكى كـــۈچ، ســـۆزلهردە ئهمهس، بهلكـــى ھهرىكهتـــته،  —
 — دەیتتى ئۇ ئىككهیلهنگه چۈشهندۈرۈپ، —ئارتىستنىڭ ئورۇنالش ماھارىتىدە،

 روھى، بهدەن ھهرىكىتىدىن -غهزەپلىك سۆزلهرنى قىلغاندا ئارتىستنىڭ رەڭگى
ــر    ــشى كېـ ــپ تۇرىـ ــاالمىتى ئىپادىلىنىـ ــۆزىنىڭ تهلهپپـــۇزى،  . ەكغهزەپ ئـ سـ
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ســۆزنىڭ . ئاھاڭىــدىنمۇ شــۇ خىــل كهیپىیــات ئىپادىلىنىــپ تۇرىــشى كېــرەك 
ئهگهر دۈشــمهنگه قارىتــا   . تهلهپپــۇزى ھهرىــكهت بىــلهن ماسلىشىــشى الزىــم    

ــاەتتىكىچه      ــاي ئـ ــى بۇزمـ ــۆزلهرنى رەڭگىمىزنـ ــك سـ ــدىغان غهزەپلىـ ئېیتىلىـ
شــتۇرۇپ تــۇرۇپ ئېیتىــدىغان بولــساق یــاكى خاتىرجهملىــك بىــلهن قــول قۇرۇ

ئېیتــساق  ســۆزنىڭ قانچىلىــك كۈچلــۈك بولىــشىدىن قهتئىــنهزەر  جانــسىز،  
شـۇڭا ســىلهر سـهھنه ســۆزىنىڭ ئورنىغـا قــاراپ، غهزەپلىــك    . تهمـسىز  چىقىــدۇ 

ســۆزلهرنى  چىرایىڭالرغــا غهزەپلىــك تــۈس بېرىــپ، قــوللىرىڭالرنى كهســكىن  
ئهگهر . زلهڭالر چىـڭ ئـۇرۇپ، ۋارقىراپـراق سـۆ    -شىلتىپ، پـۇتلىرىڭالرنى چىـڭ   

 - خۇراملىقىنى ئىپادىلهیدىغان سۆزلهر بولسا پۈتۈن بهدىنىڭالرنى، قاش-خوشال
 شوخ بىلهن سۆزلهیـسىلهر، تهبهسـسۇم بىـلهن    -كۆزلىرىڭالرنى ئوینىتىپ، زوق  
  .مۇالیىم، سالماق سۆزلهیسىلهر

ــدىن ھهم    ــپ چىقىدىغانلىقىـ ــدا رول ئېلىـ ــاالیىق ئالدىـ ئۆزلىرىنىـــڭ خـ
 قایتا یـادالپ  - ھایاجانالنغان ئىككهیلهن زېرىكمهستىن قایتا  خوشالالنغان ھهم 

مهمتىلى ئهپهندى بولسا تېخمۇ سهۋرىچانلىق بىلهن رېژىسـسورلۇق        . چىقاتتى
  .قىالتتى
 مهشرەپ، سېنىڭ دەیدىغان سۆزلىرىڭنىڭ ھهممىسى ئاساسهن خوشال —

ــۈز   كۆزۈڭــدىن شــادلىق -كهیپىیاتتــا ئېیتىلىــدىغان ســۆزلهر، شــۇڭا ســېنىڭ ی
 پــۇت  ھهرىكىتىڭــدىن شــوخلۇق، كــۆز نۇرۇڭــدىن     -ېغىــپ تۇرســۇن قــول  ی

خۇشــخۇیلۇق، جۇشــقۇنلۇق ئۇرغــۇپ تۇرســۇن قېنــى ئهمــسه، یهنه بىــر قېــتىم  
  .چىقىپ باققىن، ئوغلۇم

  . مۇھهممهد قارى مهشرەپ یهنه باشالیتتى
 ســهیپىددىن، ســېنىڭ دەیــدىغانلىرىڭ بىــر قهدەر مــۇرەككهپ چىــراي  —

سېنىڭ ئاۋۋالقى سـۆزلىرىڭ تـوغرا،    ”: دەسلهپ. نلىنىدۇئىپادىسى  بىلهن ئورۇ   
دېگهندە چىریىڭدىن جىـددىي    “ !لېكىن ئاخىرىقى سۆزلىرىڭگه قوشۇلمایمهن   

ئهستایىدىللىق چىقىپ تۇرسۇن، سۆزنىڭ ئاھاڭىنى سالماق، ئېغىر ئـالغىن،       
مهمتىلى ئهپهندى ئۆزى ئـورۇنالپ كۆرسـهتتى،   ― ماڭا قاراپ تۇر،: مانا مهسىلهن 

ــۇددى یۈرىكىــــڭ   ئار―  ــسۇن، خــ ــازاپلىق تــــۈس ئالــ ــدىن چىرایىــــڭ ئــ قىــ
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ئېچىشىۋاتقاندەك، قىممهتلىك بىر نهرسهڭ قاراقچى قولىغا چۈشۈپ قالغاندەك 
. راست، بىـز ئۇلـۇغ قهدەم تاشـلىدۇق    ”: ئېچىنىشلىق تۈس ئالسۇن، مهسىلهن   

 -پۈتـۈن خهلـق، ئاتـا   .  مهرىپهت ئىشلىرى ئۈچۈن باتۇر قهدەم تاشلىدۇق    -ئىلىم
، بالىالرنىڭ ھهممىسى بىزنى قولالیدۇ، بىز مۇشۇنداق شـانلىق قهدەمـلهر           ئانا

مهمتىلــى  ئهپهنــدى شــۇ یهرگه كهلگهنــدە ســهھنه  ― بىــلهن ئىلگىرلهۋاتقانــدا،
  :سۆزىدىن توختاپ سهیپىددىنگه

ــۇن، مانــا      — ــدىن غهزەپ یېغىــپ تۇرس ــۇ یهرگه كهلگهنــدە ئاۋازىنىڭ  مۇش
 ئىلگىرىلهۋاتقاندا بىزگه ھوجۇم —پ،  ئۇ یهنه ئۆزى ئۈلگه كۆرسىتى—مۇنداق، 

  .قېنى ئهمسه باشال“ ...قىلىشقا باشلىدى
شــۇنداق قىلىــپ تهۋپىــق بىــر ھهپــته ئىچىــدە ئوقۇغــۇچىالرنى جهڭگىــۋار  

ھهمــمه ئهتراپنــى یوشــۇرۇن زەربه، ئاشــكارە مهســخىرە ۋە  . ئهتــرەتكه ئایالنــدۇردى
ىدىن ھېچبىر  تۈتهكلىرى كېزىپ یۈرسىمۇ ئۇ چىرای  -ئۈمىدسىزلىكنىڭ ئىس 

ئۈمىدسىزلىك ئىپادىسىنى، یېڭىلىۋاتقاندەك  ئىپادىنى بىلىندۈرمهي،  غهلبه    
قىلىــدىغانلىقىغا چىــن دىلىــدىن ئىــشهنگهن غــالىبالردەك كۈلۈمسىرىــشى   

  .بىلهن روھلۇق، تېتىك ھالدا ئۆز ئىشىنى داۋام قىلۋەردى
زى قهشقهرگه قاراپ ئاتلىنىشغا بېكىتىلگهن كۈننىـڭ ھارىپىـسىدا ئـۇ ئـۆ           

كۆرگهن نادانلىق، جاھىللىقنىـڭ مهھـسۇلى بولغـان قارشـىلىقالر ۋە كـۆڭلى           
. تویۇپ تۇرغان بولغۇسى خوشاللىقنىڭ ئىلھامى بىلهن ئاجایىپال بولۇپ قالدى

 تهكتىنـى تولـۇق ئاڭقىرالمـاس دەرىجىـگه چۈشـۈپ       - یاماننىڭ تېگـى   -یاخشى
هتنىڭ تارىختىن  بۇ بهخىتسىز مىلل  . قالغان نادان ئهلگه بهكمۇ ئىچى ئاغرىدى     

بېرى چهككهن رىیازەتلىرى، ھۆرلۈك ئىـستهپ قىلغـان كۈرەشـلىرى، ھـازىرقى          
 بىـرلهپ كـۆز ئالدىـدىن ئۆتكهنـدە، بـۇ خىیاللىرىـدىن تـۆرەلگهن               -ھالىتى بىـر  

  : ئىلھام پهرىسىنىڭ قولىدا پهپىلىگهندەك بولۇپ، قولىغا قهلهم ئالدى
 

  ،①ئویغىنىڭ ئهھلى ۋەتهن بىزلهرمۇ شادان بولنىڭ
                                            

دېــگهن  »بــوالیلى« ئــاتۇش شىۋىــسى بــویىچه چــاقىرىق مهنىــسى بېرىــدىغان ســۆز  ‐ بولىنىــڭ  ①
  . ئا‐مهنىنى بېرىدۇ 
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   مهردان بولىنىڭ،-جهڭگاھىدا بىز مهردۇ  ①قۇرتۇلۇش
  . ئىرپان یولى ئۈچۈن ئهمدى قۇربان بولىنىڭ- ئىلىمۇ

  
   نهچچه یىلالر ئۇخلىدۇق، كۈندۈز ئىدى قاراڭغۇلۇق،

  ئېچىلىپ ئىرپان یولى قاراڭغۇلۇق بولدى یورۇق، 
  . خهندان بولىنىڭ- قول شادۇ -تۇتۇشۇپ قولالرغا

  
   ئهمدى ئۇیقۇدىن كۆزۈڭنى ئاچ،ئهي ئوغۇز ئهۋالدى

   ئىرپان نۇرىنى ئال، مىللىتىڭ باشىگه ساچ،-ئىلمۇ
  .ئۆزگىدەك ئۆز یۇرتىمىزغا بىزمۇ سۇلتان بولىنىڭ

  
تهۋپىــق پهنهرنىــڭ یورۇقىــدا مۈكچىیىۋېلىــپ، بــۇ مۇسهللهســنى بىــر قــۇر 

ئانــدىن ئــۇنى ئىلگىرىكــى شــئېرلىرى قاتارىغــا قوشــۇپ  . ئۆزگهرتىــپ چىقتــى
  .نى ئالدى“ سۈت قهغهز”تا یېزىلغان یهنه بىر ۋاراق قویۇپ، نو

ئۇ بارماقلىرىنى شىرەگه یېنىـك ئـۇرۇپ، تۈنۈگـۈن مۇزىكـا ئىـشلىگهن بـۇ               
  :ناخشىنى بوش ئاۋازدا ئوقۇشقا باشلىدى

  
  ئهي، تۈرك خهلقى ئویغان غهپلهتتىن،

  قهددىڭنى كۆتهر ئهسىرىي كۈلپهتتىن،
  زامانىڭغا باق، ئهتراپىڭغا باق، 

  .ئارقىدا ئۆزگه مىللهتتىنقالما 
 . . . . . . . . .   

ئۇنىڭ ئاغزى تىنماي ناخشا ئوقۇیتتى، سول قولىنىڭ بارماقلىرى شىرەنى 
. چېكهتتى، ئوڭ پۇتى ناخشىنىڭ ئودارىغا ماس ھالدا یهرگه یهڭگىـل ئـۇرۇالتتى     
 -ئوڭ قولدىكى قهلهم بولسا نوتا سىزىقلىرى ئۈسـىتدىكى بهلگىلهرنـى گـاھى     

                                            
ــۇش   ① ــازادلىق مهنىــسىدە     kurtuluş — تــۈركچه —قۇرتۇل ــۇپ، ئ ــگهن بول ســۆزىدىن كهل

  . ئا—) ئهمهس“ قۇتۇلۇش”ئۇیغۇر تىلىدىكى (
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ــاراتتىگاھىــدا ئۆ ــتىم   . زگهرتىــپ ب ــر قې ــۇ ناخــشىنىڭ مۇزىكىــسىنى یهنه بى ئ
ئۆزگهرتىـپ بولــۇپ ئـۇنى شــىرەنىڭ یهنه بىــر بۇرجىكىـدىكى ئىككىنچــى بىــر    
ــۋىش       ــتا، تى ــۇردى، ئاس ــدىن ت ــۇپ ئورنى ــتىگه قوی ــتىلهنگهن قهغهزلهر ئۈس دەس

  .چىقارماستىن مېڭىپ ھویلىغا چىقتى
لالر بىـلهن بـاغالردىن   سىنتهربىرنىڭ یېقىملىـق ھاۋاسـىدا مهیىـن شـاما        

ئۇ مۇشۇ سـاپ ھـاۋانى قـانغۇدەك      . ئۇچۇپ كهلگهن مېۋىلهرنىڭ ھېدى بار ئىدى     
.  ھاۋا ئاجایىپ ئوچۇق ئىدى. شۈمۈرۈپ، راھهتلىنىپ كېرىلىپ، ئاسمانغا باقتى

یۇلتـۇزالر  .  ئوكیـانالردەك تىنىـق ۋە كـۆك ئىـدى    -گویا چهكسىز كهتكهن دېڭىز 
بېلىقچى . نهر چىراقتهك پىلىلداپ تۇراتتىسانسىز بېلىقچى كېملىرىدىكى په

كېمىلىرىدىكى پهنهر سۆزى ئۇنىڭدا ئۇالنما تهسهۋۋۇر قوزغـاپ مهرمهرە دېڭىـزى           
مانا شۇنداق چارچىغان چاغالردا، گۈزەل ۋە . بویىغا خىیاللىرىنى ئېلىپ كهتتى 

تېنچ ئاخشامالردا ساھىلنى بىر كېزىپ كهلسهڭ ھاردۇقۇڭ چىقىپ قـاالتتى ـ   
تهۋپىق بىـردەم مېڭىـسىنى سـهگىتكهچ    . هنلهرنى كۆڭلىدىن كهچۈردى  دە، دېگ 

  .ئاندىن ئۇخالش ئۈچۈن قایتىپ كىردى. ھویلىدا  مېڭىپ یۈردى
  

2  
  

ــسى ــر     -1934 —ئهتى ــڭ بى ــاخىرىقى كۈنلىرىنى ــىنتهبىرنىڭ ئ ــل س  یى
 نهپهر ئوقۇغۇچىسىنى ئېلىپ قهشقهرگه قاراپ  61ئهتىگىنى مهمتىلى ئهپهندى    

  .یولغا چىقتى
 ئــاۋۋال دارىلمــۇئهللىمىن ھویلىــسىدا ئوقۇغــۇچىالرنى تــۆرتتىن قاتــار  ئــۇ 
ئهترەت ئالدىدا مهشئهل سۈرىتى .  قاتار ئاۋاز ئایرىمىسى بویىچه تىزىلدى. قىلدى

ــل بــایراق؛ بایراقنىــڭ  “ ئىــزچىالر”چۈشــۈرۈلۈپ  دېــگهن خهت یېزىلغــان قىزى
 ئوركىـــستر، ئارقىـــسىدا نـــاغرا، بارابـــان، ســـۇناي ۋە نهیـــدىن تهركىـــپ تاپقـــان

ئوقۇغۇچالرنىڭ ئۇچىسىدا ماشرەڭ چهكمهندىن تىكىلگهن قایرىما یـاقىلىق،         
ــل    ئىككــى یــانچۇقلۇق كــۆینهك، تامبــال؛ بهللىرىــدە كهمهر؛  بېــشىدا شــۇ خى
رەختتىن تىكىلگهن قۇاللىق، قۇلىقى ئۈستىگه قایرىپ قویۇلغان شهپكه، سول 



 366 

ىالر كالتىكى، بىلهكلىرى    قېرىنداش ئالغان، ئوڭ قولىدا ئىزچ     -قولىغا دەپتهر 
  .تۈرۈلگهن، تۇرقى ھهم ئۆزگىچه  ھهم ھهیۋەتلىك ئىدى

 دەپ ۋارقىرىـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى گویـا جهڭـگه      —!  ئىزچىالر، مارش —
  . مېڭىش ئالدىدا تۇرغان ھهربىي قومانداندەك جاراڭلىق ئاۋازدا

ــى      ــسىدىن یهرن ــتهپ ھویلى ــپ مهك ــرۇر كېرى ــى مهغ ــۇچىالر قهددىن ئوقۇغ
قویاشـنىڭ  . تكۈدەك كۈچلۈك قهدەملهر بىلهن كوچىغا قاراپ مېڭىشتى     تىتىرە

ئىللىق نۇرى بۇ پاكىز ئۈستىۋاش كىیگهن، رەتلىك تىزىلغان جهڭگىۋار سهپنى 
ئۇالر دەرۋازىدىن چىقىپ قىشالق مهھهللىسىگه كېتىـدىغان یولغـا         . سۆیهتتى

رۇقلـۇق  بۇ ھهیۋەتلىك سـهپ ئوڭ    .  تهرەپكه قاراپ یۈرۈپ كهتتى    -چۈشۈپ، شهرق 
 یاشـنىڭ   - ئایال، قېـرى   - ئۆیلهردىن ئهر  -دېھقانالرنىڭ زوقىنى كهلتۈرۈپ، ئۆي   

ھهممىسى دېگۈدەك كوچىغا چىقىپ، ھهۋەس، قىزىقىش، شۇنداقال ئۆچمهنلىك 
  .ھېسیاتىدىن تهركىب تاپقان مۇرەككهپ ھېسیات ئىلكىدە ئۇزىتىشاتتى

  :شۇ چاغدا بىر ئوقۇغۇچى ناخشا باشلىدى
  ! ئىككى-، بىر...ىز بىز ئىزچىالرم—

بوم .  پۈتۈن سهپ تهمتىرىمهستىن قهدەم ئېلىۋېتىپ، ناخشىغا قوشۇلۇشتى
  :ئاۋازلىقالردىن بىر قهدەم كېیىن زىل ئاۋازلىقالر باشلىدى

  — قولالرىمىز، -بىز ئىزچىالرمىز، پۇت
  .ھهر یېرىمىز ساغالم....  دىماقىمىز،-كۆز

  خهلق یولىدا ئالغا باسىمىز،
  ! ساقالپ ئىنتىقامدۈشمهنگه قارشى

  
  ئۈگهن تىرىشىپ یاش ئىزچى بالالر،:   نهقرات

  !...دىن ۋە مىللهت غېمدە قاینار ۋىجدانالر
  

 ئانىالر تېخىمۇ زور قىـزىقىش، ئىپتىخـارلىنىش       -سهپته ئوغۇللىرى بار ئاتا   
ئۇالرنىڭ كۆزلىرى یهرنى زىرىلدىتىپ . تویغۇسى بىلهن بالىلىرىنى ئىزدەیتتى

ــان بالى ــسىق    كېتىۋاتقـ ــداق ئىسـ ــۈرەكلىرى ئاللىقانـ ــكهندە یـ ــا چۈشـ لىرىغـ
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  :تۇیغۇالردىن ئېرىپ كېتىۋاتقاندەك كۆزلىرىگه یاش ئالغان ھالدا
ئانىالرنىڭ بهزىلىرى .  دېیىشهتتى—!  ئاق یول بولسۇن، بۈركۈتلىرىم  —

  : ئۆزىگه سۆزلهۋاتقاندەك پىچىرالپ-ئۆز
 دەپ ئىزگۈ   —،   خۇدایا خۇدۆۋەندە كېرىم، یامان تىلدىن ساقلىغایسهن      —

  .تىلهكلهرنى تىلهپ قېلىشاتتى
  .كۆپچىلىكنىڭ یهنه بىر توپىدا باشقىچه ئىنكاسالرمۇ بولدى

  ! شهیتان ۋەسۋەسىدىن ساقلىغایسهن، خۇدا—
  !... ئاخىر زاماننىڭ ئاالمىتى بۇ، خاالیىق—

ــداق بىــر مۇراســىم ئۈچــۈن ئوڭرۇققــا كهلــگهن ھابۇلھاجىمنىــڭ    ئاللىقان
رى ئارىسىدا، ئېگىز ئېشهك ئۈستىدە چوقچىیىپ كۆرۈنۈپ گهۋدىسى ھهمتاۋاقلى

ھهتتا خېلـى   . قالغانىدى، شۇئان قارشى تهسىراتتىكىلهرنىڭ تىللىرى ئۇزاردى     
یامان ئهمهس باھا بېرىـپ تۇرىۋاتقـان ئـارىلىىقتىكىلهرمۇ دەرھـال شـۇ تهرەپـكه               

  :ئېغىپ
   نېمه ئاالمهتلىكنى خۇدا ئۆزى بىلمىسه، نېمه باال بۇ؟—
  .دېیىشتى... بۇ كىسپۇرۇچالرنىڭزە، خۇدا جاجىسىنى بهرمىسه ھهي، —

ــۆزگه    ــشالۋاتقانالر ئهتراپتىكـــى مۇھىتنىـــڭ كـ ــدىن ئالقىـ چىـــن كۆڭلىـ
  .كۆرۈنمهس بېسىمى ئاستىدا ئۇنى ئىچىگه چۈشۈپ، قاراپ تۇرۇشتى

نـېمىال دېـگهن بىــلهن بـۇ یېڭــى شـهیئى ئۇالرنىــڭ ھهممىـسىنى ئورتــاق      
زلىقتا ئىشلهۋاتقانالر بارابـان، سـۇناینىڭ ئـاۋازىنى       ئېتى -یىراقتا. قىزىقتۇراتتى

بـالىالر بولـسا ئهڭ قىزىـق    .  تېنهپ یۈگرىشىپ كېلىـشهتتى   -ئاڭالپ ئالدىراپ 
ــراقالرغىچه    ــسدىن خېلـــى یىـ ــهپنىڭ ئارقىـ ــپ سـ ــدىنمۇ ۋاز كېچىـ ئویۇنلىرىـ

  .چېپىشاتتى
. ئـــۇالر ئۇڭـــۇرۇق یېزىـــدىن چىققانـــدىن كېـــیىن ناخـــشىنى توختـــاتتى 

ــۇپراق تهدرىجىــي یاخــشىلىنىپ،   قۇمــسېغىغا یېق ىنالشقانــسېرى شــورلۇق ت
بـۇ یهردىـن ئارقىغـا، غهربىـي     . قومۇشالر ئورنىغا یانتاق ئۈنگهن داال باشلىناتتى     

شىمال تهرەپلهرگه باققاندا بىر تۇتاش یېشىللىق بولـۇپ كۆرىنىـدىغان ئـاتۇش       
  .یېزىلىرى ئۈستىدىن ئاتۇش تېغى ھهرە چىشىدەك كۆرىنهتتى
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 دېـدى  —ېغىغا بارغىچه بىـر ئـاز ئىختىیـارى مـېڭىڭالر،           ئهمدى قۇمس  —
  .تهۋپىق

ئۇالر ئوڭرۇق بىلهن قۇمسىېغى ئارىلىقىدىكى ئوچـۇقچىلقتىن ئـۆتكىچه         
. قۇمسېغىغا یېقىنالشقاندا یهنه جهڭگىۋار سهپ تۈزۈلدى. ئىختىیارى مېڭىشتى

ئاتۇشنىڭ ئهڭ شهرقتىكى بـۇ خىلـۋەت یېزىـسى     . ئوقۇلدى“ ئىزچىالر مارشى ”
سىرلهردىن بۇیـان تـۇنجى قېـتىم كـۆرۈپ تۇرغـان بـۇ مـۆجىزىگه قىزىقماقتـا          ئه

ــدى ــان    . ئىـ ــۇتۇق بۇغراخـ ــۇلتان سـ ــۆتكهن سـ ــدىن ئـ ــۇ یولـ ــۇپراق بـ ــرى تـ قېـ
ــم     ــلىدى، بهلكى ــېپىنى ئهس ــك س ــسىنىڭ ھهیۋەتلى ــوپى  . ①ئارمىیى ــق ت خهل

كوچىالرنىڭ ئىككى تهرىپىگه تىزلىشىپ، گویا بۇ سهپنى قارشى ئېلىۋاتقاندەك 
  .تىپ قویىۋاتقاندەك ئالقىش یاڭرىتاتتىۋە ئۇزى

ئــۇالر قۇمــسېغى یېزىــسىنىڭ ئوتتــۇرا قىــسمى بىــلهن قۇمالتــاغ تهرەپــكه  
قۇمۇلتـاغ تهدرىجـى تـۆۋەنلهپ، مۇشـۇ یهرگه كهلگهنـدە كىچىككىـنه             . قایرىلدى

تۆپىلىككه ئایلىناتتى ۋە شهرققه قاراپ تېخىمۇ تۆۋەنلهپ، گویا چاقماق دەریاسى 
  .سىنىڭ التقا تۈزلهڭلىكىگه چۆكۈپ غایىپ بوالتتىبىلهن قىران دەریا

تاغنىڭ جهنۇپ تهرىپىگه ئۆتىدىغان یول تۆپىلىكتىن جهنۇبىي یانباغرىغا        
بـۇ بىـر    . تۆۋەنلىگهندىن كېیىن یهنه بىر ھازا تـۈزلهڭ سـاي بىـلهن مېڭىـشتى            

ــۈز مېتىــر   . ئىــدى“ پهللهمــپهي”غــایهت زور  ــۈزلهڭ ســاي یــولى بىــر نهچــچه ی ت
بىـرى  . دىن چۈشۈشكه توغرا كېلهتتى“ پهللهمپهي”ىن یهنه بىر  كېلهتتى، ئاند 

تاغنىڭ جهنۇبىي ئېتىكىنـى بـویالپ غهربىـي جهنـۇب یۆنىلىـشىدە بهشـكېرەم          
ــدا     ــڭ یېنى ــكهن یولنى ــا كهت ــرى جهنۇبق ــكه، یهنه بى ــۈز  (تهرەپ ــدىن بهش ی ئاچال

 -بهلـگه مۈنارىـسى ۋە تـۇر ئېگىـز        ― قهدىمقى قۇرۇلـۇش    ) مېتىرچه یىراقلىقتا 
  .تۆپىلىكلهر ئارقىسىدىن چوقچىیىپ چىقىپ تۇراتتى- ئىدىرپهس

                                            
التـاغ ئاخىرلىـشىپ، چاقمـاق دەریاسـىنىڭ التقـا تـۈزلهڭلىكى         قۇمسېغى یېزىـسىدا قۇم   ①

بىـلهن قىـران دەریاسـىنىڭ التقـا تـۈزلهڭلىكى بىرلىـشىپ، كهڭ       ) بهشكېرەم یېزىـسىنىڭ شـهرقى   (
ــدۇ  ــۈزلهڭلىكته   . تۈزلهڭلىــك ھاســىل قىلى ــارىخىتىكى ئىككىنچــى قېتىملىــق قهشــقهر مۇشــۇ ت ت

ىزلىرىنـــى تـــۆرت قېـــتىم ئایلىنىـــپ  پېقىـــر دوســـتلىرىم بىـــلهن قهدىمقـــى شـــهھهر ئ . بولغـــان
  .ئا__ چىققانىدىم، 
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جهنۇبقـا  -ئوقۇغۇچىالر قۇمالتاغنىڭ جهنۇبىي ئېتىكىنـى بـویالپ غهربىـي         
ــشتى  ــاراپ مېڭىـ ــۇالر . قـ ــۇر”ئـ ــدى   “ تـ ــى ئهپهنـ ــدە مهمتىلـ ــا كهلگهنـ یېنىغـ

ئوقۇغۇچىالرنى توختىتىـپ، قـارا خـۇرۇم سومكىـسىدىن بىـر دەسـته التـا قهغهز          
ــپ بهردى  ئېلىــپ ئوقۇغۇچى ــتىن تارقىتى ــر ۋاراق ــا بى ــى   . الرغ ــۇ قهغهزلهرن ــۇ ب ئ

  .كۇۋادىرات شهكلىدە كېسىپ تهییارالپ قویغانىدى
ئولتۇرغانـدا ئاســتىڭالرغا قهغهز  . نـى كـۆرۈپ باققـاچ دەم ئـاالیلى    “ تـۇر  ”—

ــیىن یهنه     ــى كىــر قىلىــپ قویمــاڭالر كې ســېلىپ ئولتــۇرۇڭالر، كىیىمىڭالرن
  . دېدى—م ئالغاندا ئىشلىتىسلهر، قهغهزنى قاتالپ ئېلىۋىڭالر، دە

نىــڭ یېنىغــا “ تــۇر”ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھهممىــسى ئۇســتازىغا ئهگىــشىپ 
مۈنارىنىڭ ئاستى چاسا تام بولۇپ پهللهمپهي شهكىلىدە كىچىكلهپ . بېرىشتى

مهلۇم ئېگىـزلىككه یهتكهنـدىن كېـیىن ئۈسـتى یـۇمىالق ئېـتىلگهن، ئىچـى           
ر ئوت قالىغاندەك ئىستىن قارىیىـپ    مورىغا ئوخشاش كاۋاك، قاچاندۇر كىشىله    

“ تۇر”  قهدەم نېرىدا 50 شىمال تهرىپىدە تهخمىنهن -مۈنارىنىڭ غهربىي. تۇراتتى
.  مېتىر كېلهتتى20بۇ بىر چاسا سۇپا بولۇپ، تهرەپلىرىنىڭ ئۇزۇنلىقى . بارىدى

ــۇ ئىككــى         ــشى بىــلهن ب ــوران ۋە یامغۇرنىــڭ یالى ــالر جهریانىــدا ب ــۇزۇن یىل ئ
  .م یۈزى سىلىقلىشىپ  كهتكهنىدىقۇرۇلۇشىنىڭ تا

  . دەپ سوراشتى ئوقۇغۇچىالر— ئهپهندى، بۇ نېمه؟ —
 بۇ مىڭ یىلنى باشتىن كهچۈرگهن قۇرۇلۇش بولۇشى مۇمكىن، بهلكىم —

بــۇ یهردىكــى یهرلىكــلهر بــۇنى  . قاراخــانىالر سۇاللىــسىگه خــاس بولــسا كېــرەك 
لــسا كېــرەك، بــۇ كېــیىن قویۇلغــان ئىــسىم بو. دەپ ئاتىــشىدىكهن“ مۇرتــۇم”
بـۇ قۇرۇلـۇش   . دېگهن ئىككـى سـۆزنىڭ قوشۇلمىـسىدەك تۇرىـدۇ    “ تام”،  “مورا”

ئۈستىدىن قارىغاندىمۇ خېلى یىـراق  . خېلى یىراق جایالردىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ   
بۇ مۇھىم ئـۆتكهلگه جایالشـقان بولغاچقـا ھهربىـي         . جایالرنى كۆرگىلى بولىدۇ  

تېخىمــۇ .  ئىــشلىتىلگهنئىــشالردا خهۋەرلىــشىش، بهلــگه بېــرىش ئىــشلىرىغا
ئېنىقراق تهپسىالتىنى ھهر بىرىڭالرنىڭ ئىچىدىن كهلگۈسىدە یاخشى ئوقۇپ 

 دېـدى تهۋىـق   —ئارخئولوگالر یېتىشىپ چىقسا شۇالر تهكشۈرۈپ ئېنىقالیدۇ،      
مېھرىبان ئاتىالرنىڭ كۆزى بىلهن ھهربىر ئوقۇغۇچىسىنىڭ كۆزىگه ئۈمىدلىك 
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ان بـوز یهرگه ئوخـشایدۇ چهتئهللىـك         ۋەتىنىمىز خۇددى ئېچىلمىغ   —بېقىپ،  
 ئارقىدىن كېلىپ بىزنىڭ مهدەنىـي مىراسـلىرىمىزنى        -تهكشۈرگۈچىلهر ئارقا 

بىزنىــڭ . قولىغــا چىقىــدىغىنىنى ئېلىــپ كهتتــى. تهكــشۈرۈشكه كىرىــشتى
خهلقىمىز نادان، ساۋاتسىز بولغاچقا بۇ نهرسىلهرنىڭ قانچىلىـك قىممهتلىـك          

ە تهتقىقـاتچىالر بولمىغاچقـا چهتـئهللىكلهر    ئۆزىمىزد. ئىكهنلىكىنى بىلمهیدۇ 
مۇشۇ قۇرۇلۇشنى ئېلىپ . بىزنىڭ نهرسىلىرىمىزنى بىزدىن یاخشىراق بىلىدۇ

ئېیتــساق ئهگهر بــۇنى تهتقىــق قىلىــدىغان بولــسا قایــسى زامانغــا تهئهللــۇق   
ئىكهنلىكــى ئېنىقلىنىــپال قالمــاي، شــۇ دەۋىرنىــڭ بىــر مــۇنچه ئــادەتلىرىنى   

لـېكىن بىزنىـڭ خهلقىمىـز    . رىنى بىلىۋالغىلى بولىـدۇ  ئىجتىمائىي ئهھۋاللى 
شـۇڭا ئهگهر  . بولسا بۇنى بىر ئهسكى تامدىن باشقا نهرسه ئهمهس دەپال ئویالیـدۇ   

ــۋاتقىنىنى      ــشلىرى ئېلىــپ بېرى ــزىش ئى ــۇ یهردە قې ــڭ ب ــرەر چهتئهللىكنى بى
كۆرسىمۇ بۇنى قوغداشنى ئویلىمایدۇ، ئهكسىچه ئازراق پۇلغـا یاللىنىـپ بـۇنى     

بــۇنى شــۇنداقمۇ چۈشــهندۈرۈش مــۇمكىنكى بىــر یارماققــا . ىپ بېرىــدۇقىزىــش
بىـر  : خۇالسـه كـالالم  . یاللىنىپ، خهق ئۈچۈن بىر جىڭ ئالتۇن تېپىپ بېرىدۇ    

  !مىللهتته زىیالىالر قوشۇنىنىڭ بولماسلىقى بهخىتسىزلىك
ئوقۇغۇچىالر بۇ ئهسكى تامدا مۇنچىلىك خاسـىیهتنىڭ بولىـدىغانلىقىنى      

سـابىت بالىالرنىـڭ ئارقىـسىدىراق تـۇرۇپ گهپـكه          . قېلىـشتى ئاڭالپ ھهیـران    
ئابـدۇراخمان، مهھهمـمهد قـارىالر، ئهمهت مهخـسۇم، ئابلىمىـت      . قۇالق سـاالتتى  

  .قارى، ئابدۇغۇپۇر، سهیپىددىنالر ئالدىدا تۇرۇشاتتى
 دادامنىڭ ئېیتىشىچه قۇمالتاغنىڭ تۇمشىقىدىن ئۇدۇل كۈن چىقىش —

دەپ ئاتالغـان چاسـا سـۇپا       “ خـان سۇپىـسى   ”چىـدە   تهرەپكه ماڭغاندا جاڭگـال ئى    
سۇپىنىڭ تۆرت بۇرجىكىـدە تـۆرت دانه یوغـان تـاش بارىكهن،تـاش قـارا               . بارىكهن

رەڭلىــك بولــۇپ، بىــر یــۈزى قوشــۇش بهلگىــسى شــهكلىدە ســىزىلىپ تــۆرتكه  
 —، ①ھهر بۆلىكىدە خهتكه ئوخشایدىغان بهلگىلهر بار ئىكهن . بۆلۈنگهن ئىكهن 

                                            
مىزنىـڭ تـۆرت   “ئىختىیـارى ئـارخئولوگیه ئـۆمىكى   ”بىزنىڭ بۇ جهزىرىگه یـۈرۈش قىلغـان     ①

. قېتىملىق سهپىرى خان سۇپىسىنى تېـپىش ۋە تاشـنى ئېلىـپ كېلىـشنى مهقـسهت قىلغانىـدى       
ــا ئېزىــپ قېلىــپ ســۇپىنى     ــول باشــلىغۇچى بولمىغاچق ــدۇقۋاھــالهنكى، ی ــیىن مهن . تاپالمى كې
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  قارىغاندا ئۇمۇ خېلى مۇھىم نهرسه بولسا كېرەك؟ ― دېدى ئابدۇغوپۇر،
 دېــدى تهۋپىــق قىزىقىــسىنىپ، ئۇنىڭــدا شــۇئان بىــر  — شــۇنداقمۇ؟ —

پۇرسهت چىقىرىپ ئوقۇغۇچىالرنى ئېلىپ شۇ یهرلهرنى چارالپ كېلىش پىكرى   
  .تۇغۇلغاندەك قىالتتى

 —ھهققىدە بىر رىۋایهت ئۆڭلغانىدىم،   “ خان سۇپىسى ” مهن دادامدىن    —
 ھهزرىتـى سـۇلتان سـۇتۇق تاغىـسىدىن     —دى ئابلىمىت قارى گهپ قوشۇپ،  دې

ھوقۇق تاتىۋېلىپ، پادىشاھلىق تهختىگه چىققاندىن كېـیىن ئاشـۇ جاڭگالـدا      
 ئۇ چاغالردا بۇ یهر سۈیى مول، ناھـایىتى گـۈزەل، تـۇپرىقى سـاز، بوسـتانلىق            —

دە ھهمـ .  شهھهر سـالدۇرۇپ، مهخـسۇس ئهسـكهر تۇرغۇزغـانىكهن         —ئىكهنمىش،  
 ۋۇزرالىـرى  -خىل قوشۇنلىرىنى ماھـارەت كۆرسىتىـشكه سـېلىپ، ئـۆزى ۋەزىـر          

بۇ یهردىكى شهھهر . غا چىقىپ تاماشا قىلغانىكهنمىش“ خان سۇپىسى”بىلهن 
بىلهن ئاشۇ سۇپا پۈتۈپ تۇنجى مۇراسىم ئېچىلغاندا ئاشۇ سۇپىدا تۇرۇپ مهیدانغا 

دېـگهن  ①“ان زوھۇرىدىن سۇلت”توپالنغان خهلققه سۆز قىلغانىكهن ھهم ئۆزىگه       
  .نامنى بهرگهنىكهن

  . دېدى ئابدۇراخمان— بۇ رىۋایهتنى مهنمۇ ئاڭلىغان، —
ئۇ یهرلهر قاراخانالر .  شۇنداقمۇ؟ راست، بۇ گهپلهرنىڭ خېلى ئاساسىي بار—

سۇاللىسىنىڭ پایتهختى بولغان قهشـقهرنىڭ ئىككىنچـى قېـتىم یـۆتكهلگهن       
یاسىنىڭ سۈیى تارتىلىپ كېتىپ، سـۈیى  قىران دەر .②ئورنى دەپ قارىلىۋاتىدۇ

                                                                                        
ــورنىنى قهشــقهر رایونىنىــڭ   خهرىتىــدىن )  یىللىــق-1958(ماسسىــشتاپلىق 1/1000ســۇپىنىڭ ئ

كــۆردۈم ۋە ئازمایــدىغان بولــۇپ رەســمىي ئاتالنغــان چېغىمىزىــدا تاشــنى ئاللىكىملهرنىــڭ ئېلىــپ  
مۇســانىڭ مهرھــۇم رىـشات  .  ئـایالردا بولغــان ئىـش  -5یىلــى -1984بـۇ  . كهتكهنلىكـى مهلـۇم بولــدى  

 یىلـالردا روسـیىلىكلهر تاشـنى ئېلىــپ كېـتىش ئۈچـۈن ماشـىنا ئېلىـپ بارغــان،        -30ئهسلىـشىچه  
ــان        ــېقىن بارالمىغ ــسى پېتىــپ قېلىــپ ی ــا ماشىنى ــازلىق بولغاچق ــۇ یهر س ــاغالردا ب ــۇ چ ــراق ئ بى

  .ئا― ئىكهن، 
  . ئا-دىننى مهیدانغا چىقارغۇچى، دىننى ئاشكارە قىلغۇچى سۇلتان  ①
رىــدىكى كــۆپ قېتىملىــق خــانئۆي كېزىــشلىرىمىزدە قۇمــسېغى یېزىــسى    یىللى-1984 ②

بىلهن پهیزاۋاتنىڭ ئاققـاش یېزىـسى ئارىلىقىـدىكى چۆللـۈكتىن شـهھهر سـېپىلىنىڭ ئىزلىرىنـى              
غــا ئوخــشاپ قالغــانىكهن، شــۇنداقال ھالقــا  )توســما قىــر(تاپقانىــدۇق، ئــۇ ھــازىر خــۇددى بىــر دامبــا  

   . ئا—ن ساپال پارچىلىرىنى ئېلىپ كهتكهنىدۇق شهكلىدە تۇتاشقان، نۇرغۇن جایالردى
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ــۈزلهڭلىككه       ــۇ ت ــدىكى ب ــۆۋەن ئېقىمى ــىنىڭ ت ــاق دەریاس ــان چاقم ــول بولغ م
كېیىن چاقماق دەریاسىنىڭ سۈیىمۇ ئازىیىپ، یۇقىرى ئېقىمىدىكى . كۆچكهن

یۇرتالردىن ئاشمایدىغان بولغاچقا، بۇ یهردىكى شهھهر ۋەیران بولۇشقا یۈز تۇتۇپ، 
دېمهك، یىگىتلهر، بىزنىڭ قىلىـدىغان     . ىغا كۆچۈرۈلگهن قهشقهر ھازىرقى ئورن  

ئىشلىرىمىز ناھایىتى كۆپ، ئاۋۋال كۆڭۈل قویۇپ ئوقۇڭالر، یاخشى ئوقۇساڭالر        
ــۆز       ــۇ ئــ ــیىن بىزنىڭمــ ــدىن كېــ ــسىلهر، ئۇنىڭــ ــۇپ كېلىــ ــدە ئوقــ چهتئهلــ

 ئـۇ ئوقۇغۇچىالرغـا سـهل قـاراپ         —ئارخئولوگلىرىمىز، ئـالىملىرىمىز بولىـدۇ،      
  . دېدى—اق بولسا سهپىرىمىزنى داۋامالشتۇرساق قانداق؟  ئۇند—تۇرۇپ، 

ئوقۇغۇچىالر ھارۋا یولىغا چىقىپ، كوماندىنى كۈتۈپ تۇرمایال ئىلگىرىكى     
گهرچه ئـۇالر ئولتـۇرۇپ دەم ئالمىغـان بولـسىمۇ          . سېپىنى ئهسـلىگه كهلتـۈردى    

شۇڭا تېتىك، زەبهردەست قهدەملهر . ھاردۇقى چىقىپ یېنىكلىشىپ قالغانىدى
جاڭگالـدا  . نـى بېـسىپ ئـۆتتى     “ تاشـاخۇمۇمنىڭ جـاڭگىلى   ”هن مېڭىـپ،    بىل

چاقمـاق دەریاسـى تولــۇپ ئاقىـدىغان زامـانالردا ســۇ     ― قاچانـدۇر بىـر چــاغالردا   
 ساندا كهلكـۈن سـۈیىنىال كـۆرۈپ قالىـدىغان قـۇرۇق          -ئاققان، ئهمدىلكته ئاندا  

  بىپایان ئېقىنالر بهشكېرەم یېزىسىنى بىر نهچچه جایدا كېسىپ ئۆتۈپ، مۇشۇ
 بــۇ یهردە پاخمــاق یۇلغــۇنالر كــۆزگه    -ئــۇ یهر. جاڭگالغــا تارىلىــپ كېتهتتــى  

  .چېلىقاتتى
كۆزىدىكى سـهپهر  -ئۇالر بهشكېرەمنىڭ قۇمباغ كهنتىگه یېقىنالشقاندا یۈز  

 توزانلىرىنى یۇیۇشۇپ، قایتىدىن سهپكه تىزىلـدى ۋە جهڭگىـۋار ھـالهتكه          -چاڭ
 چىـڭ  -تىرەڭگۈ روھ بىلهن پۇتنى چىـڭ   یهنه ئاۋۋالقىدەك جۇشقۇن، كۆ   . كهلدى

 -نـاغرا . ئۇرۇپ، قهددىنى كېرىپ مېڭىشقا، ناخشىالرنى یاڭرىتىـشقا باشـلىدى        
بارابان، سۇناي ۋە نهي ئاۋازلىرى بىلهن ناخشا ئاۋازلىرى بهشـكېرەم ئاسـمىنىنى            

 یاشالر كۈتىۋالدى - ئایال قېرى-بۇ قوشۇننى بۇ یهردىمۇ ئهر . چاڭ كهلتۈرىۋەتتى 
  ...ىپ قالدىۋە ئۇزىت

ئۇالر ئاشۇ جهڭگىۋار ھالىتىنى بۇزماي قۇمباغ، بېغىئېرىق، چۈگه، ئىشتال،    
دىگهر ۋاقتى بىلهن ھهزرەتـكه     . ساپئېرىق، كوكاڭ كهنتلىرىنى كېسىپ ئۆتتى    

  .یېتىپ كهلدى
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ــددىن ئهپهنــدى ۋە مهھمــۇد ســىجاڭ     ــۇ یهردە قهشــقهردىن چىققــان مهجى ب
تـانتى قاتـارلىق كىـشىلهر بىـلهن        قېشىدىن كهلگهن ئىـدرىس ۋە ئۇنىـڭ ئادیۇ       

مهمتىلـى ئهپهنــدى ئوقۇغـۇچىالرنى دەم ئېلىــپ تامـاق یىیىــشكه    . ئۇچراشـتى 
قویىۋېتىپ، مهجىددىن ۋە مهھمۇد سـىجاڭنىڭ ئوفتـسېرلىرى بىـلهن ئـایرىم            

  .كۆرۈشتى
ــسىیاتىدا بىــلهن       ــېغىنىش ھى ــق بىــلهن س ــدى تهۋپى ــددىن ئهپهن مهجى

ىنى پىرقىرىتىـــپ تـــۇرۇپ قۇچاقلىـــشىپ كۆرۈشـــكهندىن كېـــیىن، ھاسىـــس
  .سۆھبهتنى بۇرىدى

ســىجاڭ ســىزنى .  بــۇ ئىككــى ئهپهنــدى ســىجاڭنىڭ ئالدىــدىن كهپتــۇ —
  .قایتىپ كهتسۇن دەپتۇ

  . سوردى تهۋپىق چۆچۈپ— نېمىشكه؟ —
  .مهجىددىن ئهپهندى مۈرىسىنى قىستى

  . ئىدرسىتىن سورىدى ئۇ— راستىنال قایتىپ كهتسۇن دېدىمۇ؟—
ېــدى ئىـدرىس ۋە مهمتىلــى  د—ۈچــۈن ئهۋەتتـى،   ھه،  بىزنـى شـۇنىڭ ئ  —

 نـــېمه —ئهپهنـــدىنىڭ ئىـــشهنمىگهندەك قارىـــشىغا ســـهل ئاچچىقلىنىـــپ،  
دەۋاتىسىز؟ مېنى بىلمهمسىز؟ مهن ئىشتاپ باشـلىقى بـولىمهن، سـىجاڭنىڭ     

 دېدى —ئۇ ھهممه بۇیرۇقلقىرىنى مهن ئارقىلىق یهتكۈزىدۇ، . كۆز ھهم قۇلىقى
ئۇ روسچه بىلىـدىغان،    . مىغان پوزىتسىیه بىلهن  ئىدرىس بىر خىل دوستانه بول    

. ئازاراق ساۋادى بولۇشى تۈپهیلى ئۆزىگه بهكال تهمهننا قویىدىغاندەك كۆرىنهتتى
 قىلىـپ بهلگىلگىلهنـگهن    قومانـدان گه  تـۈمهن  -6ئۇ ئاقسۇدا مهھمۇد مۇھىتى     

  .چاغدا مۇشاۋۋۇر رىبالكىن بىلهن بىلله پهیدا بولغانىدى
ئـۇ بىزنىـڭ   .  ئۆزى بىلهن كۆرۈشـمهي قویمـایمىز     یاق، بىز سىجاڭنىڭ   —

ھهقىقىـي  . شۇڭا بهلكىم شـۇنداق دېگهنـدۇ     . ھهقىقىي ئهھۋالىمىزنى ئۇقمایدۇ  
  .ئهھۋلنى ئۇقسا جهزمهن بىزنىڭ ئۆز بېشىمچىلىقىمىزنى كهچۈرىدۇ

 نـــېمه؟  ســـىز ســـىجاڭنىڭ بـــۇیرۇقىنى بىـــر تىیىـــنگه ئالمامـــسىز؟  —
 غوغا بىلهن بېرىپ ئاۋارە قىلىۋېرىدىغان      -سىلهردەك ھهربىر ئهپهندىچاق غهلۋە   

بىـز  .  دە، كېتىۋېرىڭ -ھهقىقىي ئهھۋالنى یېزىپ بېرىڭ   ! كىچىك ئادەممۇ ئۇ؟  
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  .خهتنى یهتكۈزۈپ قویایلى
ئـۇ  . مهمتىلى ئهپهندى جىـله بولـۇپ ئېلىـشىپ قـالغۇدەك ھالغـا كهلـدى             

ــمىگهنىدى   ــان بۇنچىلىــك جىددىیلهش ــلهن كۆرۈشــۈش   . ھېچقاچ ســىجاڭ بى
ئۇنىـڭ  . ئۈمىد بولۇپ، بۇ ئۈمىد یوققا چىقسا ھهممىسى تۈگىـشهتتى      ئاخىرقى  

ئهمـدىال پهیـدا بولغـان كىچىككىـنه چىقىـش          . ئۇلۇغ پىالنلىرى بهرباد بوالتتى   
یــولى ئېتىلىــپ، بــۇ بهخىتــسىز ئهلنىــڭ كــۆزى ئېچىلىــشى یهنه بىــر مــۇنچه   

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه خهتنىـڭ      . خهت مهسىلىنى ھهل قىاللمـایتتى    . كېچىكهتتى
ئهگهر ئـــۆزى . ن جایغـــا تېگىـــشىگىمۇ ئىـــشهنچ قىلغىلـــى بولمـــایتتىدېـــگه

ــسىال ئــۇ ســىجاڭنى تهسىرلهندۈرۈشــكه، ئۇنىــڭ ھېــسداشلىقىنى       كۆرىشهلى
  .قوزغاشقا ئىشهنچ قىالتتى

ئۇنىڭ كۆزلىرىدە تىكىلىپ قارىغۇچىالرنى جۈرئهتـسىزلهندۈرىۋېتىدىغان،    
ىدىغان ئۆزىگه خاس بىھۆرمهتلىك قىلىشقا جۈرئهت قىاللمایدىغان قىلىپ قوی

  :ئۇ ئاشۇ كۆز نۇرىنى ئىدرىسقا تىكىپ. نۇر پهیدا بولدى
یــاق، ئهپهنــدى، خهت دېــگهن بهرىبىــر یېــرىم دىــدار، بىــز پۈتــۈن دىــدار  ― 

  . دېدى—! كۆرۈشمىسهك بولمایدۇ
ئىــدرىس روھــسىزالنغاندەك بوشىــشىپ، ئۇنىــڭ كۆزلىرىــدىن ئـــۆزىنى      

سىنى بىـردىنال تۆۋەنلهتكۈسـى   شۇنداق بولـسىمۇ دەسـلهپكى ھهیۋىـ     . قاچۇردى
 مېڭىشىڭالرغا رۇخسهت قىلىنمایدۇ،  —:كهلمىگهندەك، سۈنئىي ھهیۋە بىلهن   

 دېـدى ۋە ئالدىراۋاتقانـدەك ئاسـمانغا قـاراپ،     —! بۇ دېگهن سىجاڭنىڭ بۇیرۇقى 
ــاقتى،  ــۆلچهرلهپ ب ــى م ــۇ—ۋاقىتن ــالغۇچى   .  گهپ ش ــپ ق ــۇق، بېرى ــز كهتت بى
  .ى ۋە ئاتىلىرى تهرەپكه كهتتى دېد—! بولسىڭىز خاپىلىق ئۆزىڭىزگه

 بۇ ئىككىسى راستىنال سـىجاڭنىڭ بـۇیرۇقىنى ئېلىـپ كهلگهنلهرمـۇ          —
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قاراپ—قانداق؟ 
ماۋۇ ئادەم سىجاڭنىڭ كونا ئادەملىرىدىن ئهمهس، .  بۇنىسى ماڭا قاراڭغۇ—

ــادەم   ــق ئـ ــى تىللىـ ــدا ئىككـ ــا ... ھهر ھالـ ــۇ ئـ ــۇر  ـ   ...دەملهرنى ھهي، بـ  دوختـ
 یېقىنـدا سـىجاڭنىڭ   —چۈشىنىكسىز ھالدا غۇدۇڭشىدى ۋە قوشـۇپ قویـدى،        

كادىرلىرىدىن قۇربان نىیاز، قۇربان سهئىدى، ئابـدۇراخمانالر سـوۋېتكه ئوقۇشـقا      
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  ...چىقماقچىمىش
    بۇ سىجاڭنىڭ ئویىمۇ یاكى ھۆكۈمهتنىڭمۇ؟—
هن ئىش دەیدۇ، شىڭ  ھېلىقى ساقاللىق ئۇرۇس مۇشاۋۇر تهكلىپ بهرگ  —

  .دوبهننىڭ ئىشىمۇ، سوۋېتنىڭ ئىشىمۇ بىلىپ بولمایدۇ
  . تهۋپىق مۇالھىزە قىلىۋاتقاندەك جىم بولۇپ كهتتى— ... شۇنداقمۇ؟—
 سىز قانداق قىلماقچى بولۇۋاتىسىز؟ مېنىڭچه بىرەر خاپىلىق بولـۇپ        —

  ...قالماسلىقى ئۈچۈن
 یهردە جازاغـا تارتىلـسام،   مهن ئـۇ .  ئارقامغـا قـایتىش یـوق   ، یاق، دوختـۇر   —

ھهتتا ئۆلۈمگه بۇیرۇلساممۇ مهیلى، ئارقامغا قایتساممۇ بهرىبىر ئۆلۈم، چـۈنكى          
قىلۋاتقان ئىشلىرىم ۋەیـران بولـۇپ، ئـۇنى داۋام قىلىـشنىڭ ئىمكـانىیىتىنى       
ــۆلگهن    بولمىــسا یاشاشــنىڭ ھــېچ مهزىــسى قالمایــدۇ، مهنىــۋىي جهھهتــتىن ئ

 ــ !ىمغا قـاراپ مېڭىـپ نـېمه كۆرسـهم كـۆرەي      ئۇنىڭـدىن كـۆرە  ئالـد      .  بولىمهن
 بىز یهنه كۆرىشىمىز، —تهۋپىق قهتئىیلىك بىلهن شۇنداق دېدى ۋە دوختۇرغا، 

پارىڭىمىزنى شهھهردە داۋام قىلـدۇرایلى، ھـازىر تهلهبىـلهر غىزالىنىـپ بولـدى،             
  .یولغا ئاتلىنىمىز

پ  ئهمسه مهن ئالـدىنراق ماڭغـاچ تـۇراي، دوسـتلىرىڭىزغا خهۋەر قىلىـ        —
 دېدى مهجىددىن ئهپهندى ھاسسىسىنى بىـر پىرقىرىتىـپ قویـۇپ،           —قویاي،  

  .ئورنىدىن تۇرۇپ ئېتى تهرەپكه ماڭدى
مهمتىلى ئهپهندى  ئوقۇغۇچىالرنى سهپكه تىزىپ ھهزرەتتن قهشقهرگه قاراپ 

بــۇ . ســۇناي، بارابــانالر یېڭىباشــتىن یاڭراشــقا باشــلىدى-نــاغرا. یولغــا چىقتــى
ه كۆرمىگهن ساددا كىـشلهرنى ئۆیلىرىـدىن چىلـالپ      ئاجایىپ قوشۇن ھېچنېم  

 تىقما -چىقىپ تاكى تۆشۈك دەرۋازىسى ئالدىغىچه بولغان یول بویلىرى تىقما        
خهلق توپى بۇ كهم كۆرىلىدىغان قوشۇننى كۆرۈپ، زادىال ئاڭالپ . ئادەمگه تولدى

باقمىغان ناخشىالرنى  ئاڭالپ، یاش بالىالرنىڭ رەتلىك، مهزمـۇت قهدەملىـرى           
  :ىلهن مېڭىشىغا زوقلىنىپب

  . ئادەمنىڭ زوقى كهلگۈدەك باللىكهن، بۇ جۇما—
  . دېیىشهتتى— خۇدا ئۆزى كۆرۈپ تۇرۇپتۇ، بۇ بىر مۆجىزە، —
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  :ئهمما خۇددى ئاتۇشتىكىدەك، ماقۇللىمایدىغانالرمۇ ئاز ئهمهسىدى
ــىدىدىن خـــاالس      — ــهیتاننىڭ ۋەسۋەسـ ــۇدا ۋەنـــدەكېرىم،  شـ ــا خـ خۇدایـ

  .قىلغایسهن
جىنالرمـۇ شـۇنداق    . اخۇنۇم، بۇنىڭ ئـۆزى شـهیتاننىڭ نهغمىـسى        مۇپت —

  . ناۋا بىلهن چارشهنبه ئاخشىمى سهپ تاتىپ ئۆتهرمىش-نهغمه
شـۇڭا  .  سازغا بېرىلگهن ئهل ئاپهتكه یـېقىن، ئـامهتتىن یىـراق          - ناخشا —

  ...بوالر زە“ بۇقىنى كاالم دېمهڭ، ئهلنهغمىچىنى باالم”كونىالر دەیدۇ ئهمهسمۇ 
بىرىڭالرنىـڭ ئىچـى شـېئىر بىـلهن        ”: بهرىمىزنىڭ ھهدىسىمۇ  پهیغهم —

 ــ ...دېـیىلگهن ئهمهسـمۇ   “ تولغاندىن كۆرە، یېرىڭ بىلهن تـولغىنى تـۈزۈكرەك       
  .دېیىشهتتى

ئۇالرنىڭ مـۇالھىزىلىرى ئۈسـتىگه تېخىمـۇ یـاڭراق، تېخىمـۇ شـاۋقۇنلۇق        
ــۈرەن خــاالیىق بویــۇنلىرىنى ســوزۇپ ئالــدى تهرەپــكه     .  چوقــان ئاڭالنــدى -س

رىــشىۋىدى  ئــۇ یهردە بىــرەر یــۈزچه ئــاتلىق ئهســكهر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئالــدى  قا
  .كانىیى یاڭرىماقتىدى-تهرىپىدە بولسا ھهربىي ئوركىسترنىڭ ناغرا

  . مامۇت سىجاڭ قارشى ئالغىلى ئهسكهر چىقىرىپتۇ—
 ھـــازىر مـــامۇت ســـىجاڭنىڭ ئهســـكهرلىرى ئوقۇغـــۇچىالرنى قوغـــداپ  —

  ...كېتىۋاتىدۇ
 یىـراقالپ  تـۈمهن دەریاسـىدىن ئۆتـۈپ تۆشـۈك دەرۋازىـسى            ئۇالر تهدرىجىـي  

. شهھهرنىڭ كوچىلىرى تېخىمۇ قىزىپ كهتتى. بىلهن شهھهرگه كىرىپ كهتتى
ئادەملهر توپىنى ئهسكهرلهرنىڭ ھهیۋىسى سهل پهسكارىغا چۈشۈرۈپ یول ئېچىپ 

ــاتتى ــى    . كېتىۋاتـ ــوت دەریاسـ ــل ئـ ــر خىـ ــدە بىـ ــڭ یۈرەكلىرىـ ئوقۇغۇچىالرنىـ
ك ھایاجانالنغان، ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ شـۇنچىلىك دېققهتـكه سـازاۋەر       ئېقىۋاتقاندە

 -ئىكهنلىكىنى بىلىـشكىنىدە ئـۇالردىكى  ھـارغىنلىق تامـام یوقالغـان، پـۇت            
قوللىرىغا ماغدۇر كىرىپ قالغاندەك تېخىمۇ چىڭ دەسسهپ ماڭاتتى ۋە تېخىمۇ 

  .ئاۋازىنى قویىۋېتىپ ناخشا ئوقۇشاتتى
ڭ بـویى كوچىـسى بىـلهن دېـۋىزىیه ئىـشتابى      ئۇالر مانا شۇ یۇسـۇن ئۆسـته      

ســـېپىلىنىڭ “ یۇمـــۇالق شـــهر”. تۇرۇشـــلۇق قورغانغـــا یېتىـــپ كېلىـــشتى
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 - ســانجاق ھهربىـي ۋە ھهربىیلهرنىــڭ ئــائىله -دەرۋازىـسىدىن تــارتىپال سـانجاق  
ــته تۇرۇشــاتتى    ــاتلىرى ئىككــى تهرەپ ــڭ ھــۆرمهت قــاراۋۇلى   . تاۋاب ھهربىیلهرنى

رنىـــڭ یۈرىكىــدە تېخىمــۇ زور خوشـــاللىق   ئالدىــدىن ئۆتكىنىــدە ئوقۇغۇچىال  
مهمتىلى ئهپهندى قایتىپ كېتىش ھهققىدىكى تهكلىپكه پىسهنت       . ئۇرغىدى

ھهربىـر ئوقۇغۇچىمـۇ ئوخـشىمىغان دەرىجىـدە     . قىلمىغىنىدىن خوشال بولدى  
  .خوشالالندى

ئابدۇراخمان كۆڭلىدە بۇ ھایاتلىق مىنوتلىرىنىڭ ئىلھامى بىلهن شېئىر     
ــۆۋەن قىلىــپ، مۇشــۇ   . ىتوقۇشــقا ئۇرىنــاتت ســابىتنىمۇ خىیالچــان بېــشىنى ت

ھهمــدە ئــۇنى ســۆیگۈنىگه . ئاجایىــپ ســهپهرنى مىــسراالرغا تىزمــاقچى بــوالتتى
ئـۇنى تـۇرۇپال   . قانداق قىلىپ چۈشنىشلىكرەك سۆزلهپ بېرىـشنى ئـویالیتتى    

یادىغـا یېتىـپ قالىـدىغان ئـۆي، مىـراس دەۋاسـى قاتـارلىق ئىچكـى ئـازاپلىرى          
اندا ئىدى، بۈگـۈن بـۇ خـاراكتېرىگه مۇناسـىپ بولمىغـان ھالـدا          ئىزىپ قویمىغ 

ــوالتتى  ــكهن بـ ــدە   . قىیغىتىـــپ كهتـ ــرەپنىڭ یۈرىكىـ ــارى مهشـ ــمهد قـ مهھهمـ
توختىماستىن ساز چېلىش یاكى ئۇزاققىچه ئۇسسۇل ئویناپ قىیغىتىپ یۈرۈش 

مهھهممهد قارى زەكى بولسا چېچهن كۆزلىرىنىڭ قۇیرىقىدا    . ئىستىكى یاناتتى 
رەپتىكى ئهسكهرلهرنىڭ ھهیۋەتلىـك تۇرقىغـا قـاراپ، بـۇ ئىـشالرنىڭ           ئىككى ته 

سهیپىددىن، ئهمهت مهخسۇم، . قانداق نهتىجه بېرىدىغانلىقىنى خىیال قىالتتى
  ...ئابدىغۇپۇرالرنىڭ قهلبىدىمۇ تهسۋىرلىگۈسىز ئىللىق تۇیغۇالر جۈش ئۇراتتى

ئالدىدىكى  دىۋىزىیه ئىشتابىنىڭ — ئوقۇغۇچىالر ئىشتاپنىڭ ھویلىسىدا 
 ناخشا ـسۇپىدا تۇرۇشقان ئوفىستىالرغا یۈزلىنىپ بىردەم مهش دەسسهپ شېئىر 

ئوقۇغاندىن كېیىن، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یاڭراق، ھهیۋەتلىـك ئـاۋازى ھهمـمه       
  :شاۋقۇننى بېسىپ چۈشكىدەك كۈچ بىلهن یاڭرىدى

  !... تۇر—
داسى ھهتتا ئهتراپتا  سۇنایالر، قهدەم تىۋىشى، ناخشا سا- كاناي، بارابان-ناغرا

ــىۋىر    ــڭ ش ــكهر ۋە پۇقراالرنى ــقان ئهس ــى   -تۇرۇش ــاپ، ئهتراپن ــىۋىرلىرى توخت  ش
ئوقۇغۇچىالرنىـڭ رەتلىـك قاتـارلىرى    .  جىتلىق باستى -بىردىنالسۈرلۈك جىم 

ئالدىدىكى سۇپا ئۈستىدە مهھمۇد مۇھىتى، رىبالىكىن، قۇربان سهئىدى، قۇربان 
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نهئىمـى، سـىجاڭنىڭ تىـۋىپى بـاي ئېزىـز،      نىیاز، سـهمىتاجى، ئابـدۇلال دامـولال      
ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدا ئىـیالس      . ئىشتاب باشلىقى ئىدرىس قاتـارلىقالر تـۇراتتى      

ــۇراتتى    ــچىلىقىدىكى مۇھــاپىزەتچىلهر ۋىــزۋودى ت ئــۇالر ئوقۇغــۇچىالرنى  . باش
  .ئىنتایىن قىزغىن قارشى ئالدى، ئهسكهرلهر قىزغىن ئالقىش یاڭراتتى

ىق سۇپىنىڭ ئالدىغا چىقىپ تۇرۇپ ھایاجان مهھمۇد مۇھىتى ئۈستى یېپ 
  :بىلهن سۆز باشلىدى

 دېــــدى ئــــۇ قــــاتتىق — ئهي، یــــاش یىگىــــتلهر، ئهي ئوقۇغــــۇچىالر،—
ھایاجانالنغانلىقىــدىن ســۆزلىرىنى تاپقــا چۈشــۈرەلمهیۋاتقاندەك ســاقاللىرىنى  

 كهلگۈسىنىڭ مۇئهللملىرى، سىلهر مىللىتىمىزنىڭ ئۈمىدى، —تىترىتىپ،
  !ىزنىڭ ھامىلىرى، مهن سىلهرنى قارشى ئالىمهنئىسالم دىنىم

ئهســكهرلهر ۋە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ گۈلــدۈراس ئالقىــشلىرى ئۇنىــڭ ســۆزىنى  
ــدى ــۈزۈپ قوی ــدى   . ئ ــان مهمتىلــى ئهپهن ــدا تۇرغ ئوقۇغــۇچىالر ســېپىنىڭ ئالدى

  .ئالقىشنىڭ باشلىغۇچىسى ئىدى
زى  بىز ئوقۇماسلىقنىڭ زىیىنىنى كۆپ تارتتۇق، ئوقۇمىغان ئادەم كـۆ          —

 دەپ داۋام قىلدى مهھمۇد مۇھىتى جاراڭلىق،     ـ!ئوچۇق قارىغۇ بىلهن ئوخشاش   
 مانـا، سـىلهر مهكـتهپ یـۈزى كـۆرگىنىڭالر ئۈچـۈن        —كۈچلۈك ئـاۋازى بىـلهن،      

بۇ .  كهپسىز، بىۋاش بالىالردىن رەتلىك، تهرتىپلىك ئوقۇغۇچىغا ئایلىنىپسىلهر
ــا      ــۇرقى ی ــۇ ت ــىلهر ش ــېمه؟ س ــاي ن ــىیىتى بولم ــادەم ئوقۇشــنىڭ خاس راملىق ئ

سىلهر  ئهسكهر بولساڭالرمۇ ناھایىتى یاخشى ئهسكهر بوالالیسىلهر، . بولۇپسىلهر
. مۇئهللىم بولساڭالر باال ئوقۇتاالیسىلهر، ئهمهل تۇتساڭالر یۇرت سورىیاالیسىلهر     

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ مهن سىلهرگه ئېھتىرام . ئوقۇمىغان ئادەمچۇ؟   ئىشقا یارىمایدۇ
  !ئالقىشبىلدۈرىمهن سىلهرگه 

ــدى   ــادالىرى كۆتۈرۈلـ ــتهنه سـ ــازا تهنـ ــر ھـ ــشالر  . یهنه بىـ ــدۈراس ئالقىـ گۈلـ
ئۇنىـڭ نۇرلـۇق   . توختىغاندىن كېیىن مهمتىلـى ئهپهنـدى سـهھنىگه چىقتـى        

كۆزلىرى بىر تهرەپته ئولتۇرۇشقان ئوفىتـسىرالرغا، مهیدانـدا رەتلىـك تۇرۇشـقان       
نۇرلۇق یۈزىدە  . كىلدى بىر تى  -ئوقۇغۇچىالرغا، ئهتراپتىكى ئهسكهرلهرگه  بىرمۇ    

  .ھهم ھایاجاننىڭ قىزىللىقى ھهم تهمكىنلىك تهبهسسۇمى بىلىنىپ تۇراتتى
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، ئهســكهلهر، ②ســۇبایالر ①تۈمهنــدىكى ھۆرمهتلىــك ئهمىــرلهر، پۈتكــۈل —
 مهمتىلى ئهپهنـدى بىـردەم سـۈكۈتتىن       ـ!ھهممىڭالرنىڭ تېنى ئېسهن بولغاي   

ن، خـاتىرجهم ئاھاڭـدا داۋام   كېیىن ناتىقالرغا خاس تهبئىـي، تهمكىنلىـك بىـله     
ــدى،  ــڭ   —قىلـ ــا ئۆزۈمنىـ ــۇد مۇھىتىغـ ــرال مهھمـ ــلهن گېنـ ــدى بىـ  مهن ئالـ

 ئۇنىڭ —ئاپالىیهتلىرىدىن قىسقىچه دوكالت قىلىشنى زۆرۈر  ھېسابالیمهن،     
ــۋىزىیه      ــاۋازى دې ــدىغان ئ ــسىمۇ كىــشىگه كۈچلــۈك تۇیۇلى ــانچه چىــڭ بولمى ئ

ر خىــل ســالماقتا بېرىــپ ئىــشتابىنىڭ ھویلىــسىدا ھهربىــر بۇلــۇڭالرغىچه بىــ
  مهن ئىككى —ھهممه ئۇنىڭ تهسىرچان ئاۋازىغا جىم قۇالق ساالتتى،    . یهتتى

. ئاي ئاۋۋال ئاتۇشتا مهكتهپ ھهیئىتى تهشـكىللهپ دارىلمـۇئهللىمىن ئـاچتىم     
ئارقىدىن ئاتۇشتىكى .  نهپهر تهلهبه قوبۇل قىلىپ ئوقۇتۇشقا كىرىشكهندىم    61
قىلىش ئۈچۈن كهنتلهردە ئاتىالر ھهیئىتـى      مهكتهپ تهسسىس    24 كهنىتته   24

مىللهتنـى  . تهشكىللهپ، بىر تهرەپتىن مهكتهپ قۇرۇلۇشى ئېلىپ بارغانىـدىم    
ــتهپ       ــۈن مهك ــاۋابلىق ئۈچ ــدا س ــۇدا یولى ــۋەرلىرى، خ ــۇرت مۆتى ــدىغان ی ئویالی
سېلىشنى خاالیدىغان بایالرنىڭ قوللىشى بىلهن مهكتهپلهرنىڭ قۇرۇلۇشـىمۇ   

ــر ته. باشــالنغانىدى ــك    بى ــتهپلهردە مۇئهللىملى ــۇ مهك ــىدە ب ــتىن كهلگۈس رەپ
بىراق، بىر نهپسى ئۈچۈن ئهلنى سېتىشنى   . قىلىدىغانالر تهییارلىنىۋاتقانىدى 

-ھار ئالمایـدىغان مۇتىئهسـسىپ مۇنـاپىقالر نـادان كىـشلهرنى ئالـداپ قـاقتى           
 ئهلهم دېگهنلهرگه ئوخـشاش     -سوقتى قىلىپ چۆنتهك توشقۇرۇپ كهلگهن قازى     

الر مىللهتنىــــڭ ئویغىنىـــشىدىن، ئۆزلىرىنىـــڭ بازارســــىز   جاھىـــل ســـوپى  
ــلىدى     ــشقا باش ــقۇنلۇق قىلى ــزگه توس ــسىرەپ، بى ــشىدىن ئهن ــام. قېلى  -قاین

تاشــقىنلىققا چــۆمگهن ۋەزىیىتىمىزنــى ســوغۇق ســۇ قۇیغانــدەك سۇۋۇتۇشــقا   
تهلهبىلهرگه تاش ئېتىپ سۈئىقهست ئۇیۇشتۇرسا، ئىـش باشـلىغان         . ئۇرۇنماقتا

بىـز  . وختىدى، بۇ ھال بىزنىڭ یۈرىكىمىزنى ئېچىشتۇرىدۇ     مهكتهپلهردە ئىش ت  
كهلگۈسـى ئهۋالدالر ئالدىــدا  جاۋابكـارىمىز، بــۇ ھـالهتكه قــول قوشـتۇرۇپ قــاراپ     

  !بىزگه یاردم كېرەك! تۇرالمایمىز
                                            

  . ئا— دىۋىزىیه، —تۈمهن   ①
  . ئا— ئوفىتسېر، — subay تۈركچه  —سۇباي     ②
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ئېچىنىش تۇیغۇسىدا یانغان بارلىق كىشلهر ئۇنچىقماستىن ئولتۇرۇشۇپ       
 بهختسىزلىكنى ناتىق بىـلهن  بۇ جىمىلق كۆپچىلىكنىڭ یۈز بهرگهن    . كهتتى

مهمتىلى ئهپهنـدى تېخىمـۇ تهبىئىـي    . ئورتاقلىشىۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرەتتى 
  :یېقىملىق ئاۋازدا نۇتۇق ئاخىرىنى شېئىر بىلهن ئاخىرالشتۇردى

  
  ئهي ئانا یهر، كۆزلىرىڭدە ئۈمىد پارالر ھهر زامان،

  .ئۈستۈڭدەدۇر گاھى تۇتۇق، گاھى روشهن كۆك ئاسمان
  یىلالر، ئۆتتى تارىخ، قوزغىالڭالر بولدى كۆپ،ئۆتتى 

  .جهڭ چېلىشالر یالقۇنىدا چىقتى سانسىز قهھرىمان
  ئهي ئاناجان، پاك، مۇقهددەس سهندە بىزنىڭ جانىمىز،

  . سۆیگۈ مېھرىڭ ۋە سۈتۈڭدىن پۈتتى بىزنىڭ قانىمىز
  ئهل یوقالماي كهلدى سهندە، جاندا كۆكلهپ بهرق ئۇرۇپ،

  ....ىغان جهڭلهردە تىغ یارىمىز بولدى ھهمدەم قاین
  ئهمدى ئهلنىڭ بهختى كهلدى دەپ خوشال بولغانىدۇق،

  .شۇم نىیهتلهر چهیلىدى ئاچسا چېچهك ئارمانىمىز
  كۆپ زامان تارتتۇق نادانلىق دەردىنى ۋەیران بولۇپ،

  . ئىرپانىمىز-ئهمدى ئاچساق یېڭى مهكتهپ توسالدى ئىلىم
  

ه قىلىۋاتقاندا چوڭراق تىنىـشتىن،     مهمتىلى ئهپهندى شېئر دىكالماتسىی   
ــشتىن       ــشىپ قېلى ــا پۇتلى ــاۋادىكى دولقۇنلىرىغ ــڭ ھ ــق ئاۋازنى ــۇ یېقىملى ب
ئېھتىیات قىلىپ ئولتۇرۇشقان ئهسـكهر ۋە ئوفىتـسېرالر ئـۇ توختىغـان ھامـان            
بىردىنال توسمىنى بۇزغـان كهلكۈنـدەك چىـن كۆڭلىـدىن ئۇرغىغـان ئـالقىش             

ــاڭرىتىۋەتتى  ــاۋاكلىرىنى یـ ــا ب. چـ ــۇچىالر  ھهتتـ ــلهر ۋە بهزى ئوقۇغـ هزى جهڭچىـ
  .كۆزلىرىگه یاش ئېلىشتى

ــاۋۋال مهھمــۇد     ــان ئهڭ ئ ــدىن قوزغىلىــشى ھام ــدى ئورنى مهمتىلــى ئهپهن
بـۇ  . مۇھىتى ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ ئالدىغا ئىككـى قهدەم یېقىـنالپ كهلـدى           

ــقانىدى   ــدىن تۇرۇش ــسىېرالرمۇ ئورنى ــدا قالغــان ئوفىت ــۇھىتى  . چاغ مهھمــۇد م
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پهنــدىنىڭ قــولىنى قوشــقولالپ ســىقىپ بىــر ھــازاغىچه ئۇنىــڭ   مهمتىلــى ئه
یاراشقان كىچىـك بۇرتىغـا، ھایاجانـدىن قىزارغـان، تهبهسـسۇم یېغىـپ تۇرغـان              

ئۇنىـڭ لهۋلىـرى تارتـشىپ    . چېھرىگه، نۇرلۇق كـۆزلىرىگه بىـر ھـازا تىكىلـدى        
قېلىۋاتقاندەك غهلىته ،مىدىرالپ كهتتىیـۇ، لـېكىن گهپ قىلماسـتىن ئۇنىـڭ      

مهمتىلى ئهپهندى باشقا ئهمهلدارالر .  تۇتقانچه ئورۇندۇققا ئېلىپ كهلدىقولىنى
. ئاندىن مهھمۇد مۇھىتى بىـلهن یاندىـشىپ ئولتۇرۇىـشتى      . بىلهنمۇ كۆرۈشتى 

ــرى     ــشىۋالغان نهرســه نې ــدىال بۇغۇزىغــا كهپلى ــۇھىتى ئهنه شــۇ چاغ مهھمــۇد م
لىــپ، كهتكهنــدەك مهمتىلــى ئهپهنــدى تهرەپــكه یوغــان بهســتىنى ســىڭایان قى 

  :سېرىق ساقاللىرىنى ئۇنىڭ یۈزىگه تهككۈدەك یېقىن كېلېپ
ئۇنىــڭ .  ســىزنى ھهر قېــتىم كۆرســهم ئاكــامنى كۆرگهنــدەك بــولىمهن —

كۆڭلۈم سىزنى . كۆزلىرىدىمۇ مۇشۇنداق نۇر، سۆزلىرىدە ئاشۇنداق كۈچ بارىدى     
  . دېدى ھایاجان بىلهن شىۋىرالپ—... ئىسسىق كۆرۈپ قالدىغۇ
ــدا ســهیپىد  ــۇ چاغ ــۇنى   ب ــلهن مهشــرەپنىڭ ئىككــى كىــشلىك ئوی دىن بى

 -ئۇنىڭ بىـر قولىـدا دەپـتهر      . باشلىنىپ، مهشرەپ ئوتتۇرغا چىقىپ بولغانىدى    
ئــۇ شـوخ كـۆزلىرىنى ئهتراپقــا   . “ ئىـزچىالر كـالتىكى  ”قېرىنـداش، بىـر قولىــدا  

بۇ ئۇنىڭ بۇنچه كۆپ ئادەمنىـڭ ئالدىـدا   . تىكىپ سهل ھودۇقۇش ھېس قىلدى 
ــۇنجى قېــتىم ســهھن   ىگه چىقىــشى بولغاچقــا دەرمهھهل گېىنــى تاپالمــاي    ت

ئۇنىــڭ كــۆزى ئۇســتازىنىڭ تهبهســسۇم یېغىــپ تۇرســىمۇ   . تهمتىــرەپ قالــدى
ــان كــۆزلىرى بىــلهن        ــارازىلىقىنى ئىپــادىلهپ تۇرغ ــڭ بوشــاڭلىقىغا ن ئۆزىنى

ئۇنىـڭ تېڭىرقېـشى   . ئۇچراشقاندا قوشۇمىسىنى تۈرۈپ دەرھال ئۆزىگه كهلـدى      
نىپ كهتكهن بولـسىمۇ، پهقهت بىـر نهچـچه سـېكىنوتال     ئۆزىگه بهك ئۇزاق بىلى 

  .ۋاقىت كهتكهنىدى
.  خهلقىمىز ئهسىرلهردىن بۇیان نادانلىق ئىچىدە قۇللۇقتا ئۆتكهنىـدى        —

قۇللۇق نادانلىقنى ئىلگىرى سۈرگهن بولـسا، نـادانلىق قۇللۇقنىـڭ زېمىنـى            
ىیهتلىك ئاخىرى بىز زۇلمهتنى یىمىرىپ، تاڭنى كۈرىۋالىدىغان خاس. بولغاندى

زۇلمهتنى یۇرىتىدىغان چىراق، جاھالهتنى قورقۇتىـدىغان      . كۈنلهرگه ئۇالشتۇق 
 ئهنه شـۇ    - مهرىـپهت  - مانا شۇ چىراق، ئىلم    -مهكتهپ. یاراق قولىمىزغا كهلدى  
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بىز ئهسـىرىي كـۈلپهتتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن بـۇ ئهنگۈشـتهرگه چىـڭ          . یاراقىدى
خهلـق  . لىشقا باشـلىدى  یۇرتىمىزغا یېڭىلىقنىڭ نۇرلىرى چېچى   . ئېسىلدۇق

ھهر یهردە یـېڭىچه ھهرىـكهت، ھهر مهھهللىـدە یېڭـى مهكـتهپ         . بىزنى قوللىدى 
بىز ئوقۇپ چىقىپ ئهنه شۇ مهكتهپلهردە یاش ئهۋالدالرغا .... قۇرۇلۇشى باشالندى

بىلىم بېرىمىز، ئىرپان ئاتلىق تۇتىیا بىلهن خۇراپاتتىن كور بولغان كۆزلهرنى      
بىـر قـولىمىزدا    ! مانا، بىز ئاتالنـدۇق   ... رالر چاچىمىز ئاچىمىز، یېڭىلىقتىن نۇ  

 بىر قولىمىزدا —، ) تهردىۆنى یۇقىرى ك“ ئىزچىالر كالتىكى”مهشرەپ  (-ئهلهم
 —، )تهردىۆیهنه بىر قولىدىكى دەپتهر ـ قهلهمنى یۇقىرى ك (―  قهلهم، -دەپتهر

ــولىمىز    ــۈرۈش باشــلىدۇق، ی ــدا ی  ئىلىــم یولىغــا قهدەم تاشــلىدۇق، یېڭــى یول
  !...پارالق

 دەپ توۋلىـدى قاتـار ئىچىـدىكى سـهیپىددىن          —... ①! توختا، ئارقـاداش   —
ئۇنىـڭ بۇنـداق تۇیۇقـسىز    . قولىنى كۆتۈرۈپ ۋە مهیدانغا چىقىپ كېلىۋېتىـپ   

ــویالپ كۆرمىگهنىــدى   ــلهن  .  چىقىــپ كېلىــشىنى ھــېچكىم ئ ئهســكهرلهر بى
ــ   ــگهن ھهم ئویـ ــتكه ھهم ئهجهبلهنـ ــۇ یىگىـ ــشارلىق بـ ــسىېرالر قاڭـ ۇننى ئوفىتـ

سـهیپىددىن بىـر قولىـدا      . بۇزىۋاتقىنى ئۈچۈن ئاچچىقى كهلگهن ھالدا قاراشتى     
 قهلهم تـۇتقىنىچه مهزمـۇت قهدەم بىـلهن         -بىر قولىدا دەپتهر  “ ئىزچى كالتكى ”

ئـۇ مهشـرەپكه    . خۇددى تهربىیلهنگهن ھهربىیلهردەك مېڭىپ سهھنىگه چىقتى     
ــاراپ قویـــۇپ،  ــت،  —بىـــر قـ ــاۋالقى ســـۆزلىرىڭ راسـ ــا  ســـېنىڭ ئـ یۇرتىمىزغـ

یېڭىلىقىنىڭ نۇرلىرى چېچىلىشقا، یاش ئهۋالدالرنىـڭ كـۆزلىرى ئېچىلىـشقا          
  !باشلىغان، لېكىن ئاخىرقى سۆزلىرىڭگه قوشۇلمایمهن

مهشرەپ تېڭىرقاپ نېمه قىلىشىنى بىلمهي قالغاندەك بىر چهتكه ئۆتۈپ، 
اپ نېمه دەیسهنكىن ئاڭالپ باقاي قېنى، دېگهندەك ساۋاقدىشىنىڭ ئاغزىغا قار       

. ئۇنىــڭ بۇنــداق تۇرۇشــى تهربىــیه كــۆرگهن ئارتىــسالرنى ئهســلىتهتتى . تــۇردى
  :سهیپىددىن كۆپچىلىككه بۇرۇلۇپ سۆز باشلىدى

 مهرىـپهت، مائارىـپ   -ئـېلىم .  راست، بىز ئۇلـۇغ مۇسـاپىنى باشـلىدۇق    —
                                            

 مهكــتهپلهردە ســاۋاقداش، باشــقا ســاھهلهردە یولــداش، ســهبداش   — تــۈركچه —ئارقــاداش   ①
  . ئا—قاتارلىق مهنىلهردە، 
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ئــانىالر ۋە  -پۈتــۈن خهلــق، ئاتــا. ئىــشلىرى ئۈچــۈن بــاتۇر قهدەمــلهر تاشــلىدۇق 
بىز مۇشۇنداق شانلىق قهدەملهر بىلهن . سى بىزنى قوللىدىبالىالرنىڭ ھهممى

ئىلگىرلهۋاتقاندا بىر قىسىم مۇتىئهسسىپلهر قویغا ئېتىلغان ئاچ قاشقىردەك    
ھاقـارەت قىلىـپ   . بىزنـى تىلـالپ ئۇرماقتـا   . بىزگه ھۇجۇم قىلىـشقا باشـلىدى   

وسـۇلۇپ  یولىمىز ت . ھایاتىمىز خهۋپكه ئۇچرىماقتا  . یوللىرىمزغا تاشالر ئاتماقتا  
ئـۇالر بىزنـى ئۆلتۈرىـشى، مهكتهپلىرىمىـزگه ئـوت قویـۇپ           . قالغاندەكال بولـدى  

. ئۆلـسهك رازىمىزكـى، یـولىمىزدىن ھهرگىـز یانمـایمىز      . كۆیدۈرىشى مـۇمكىن  
  !شۇڭا بىزگه یاردەم كېرەك

غهزىۋى قایناپ تېشىپ ئارانال ئولتۇرغان مهھمۇد مۇھىتى سهیپىددىننىڭ       
  :اچراپ تۇرۇپ كهتتى ۋەسۆزى مۇشۇ یهرگه كهلگهندە چ

 دەپ —!  كىم ئۇ، سىلهرگه قهست قىلىپ یولۇڭالردا پۇتلىـشىۋاتقان؟        —
  .ۋارقىرىدى

سهیپىددىن تهمكىنلىك بىلهن، گویا بۇ ئویۇندا ئۈچىنچى بىر رول ئالغۇچى 
  :بىلهن سۆزلىشېۋاتقاندەك داۋام قىلدى

هلله،  بېگىم باشلىق یوغـان قورسـاقالر، یهڭـدەك سـ          - ئهلهم، باي  - قازى —
ئــۇالر بىزنــى ! خهلقنىــڭ قېنىنــى شــورایدىغان مۇشــتۇمزورالر ! ھــارام تامــاقالر

بــۇ گهپ . ، دىنىمىزنىــڭ بۇزغــۇنچلىرى دەۋاتىــدۇ“كــالته قــۇیرۇق”، “دەھــرى”
بىز دىنىمىزنى بۇزغىنىمىز یوق، بىز مۇقهددەس ئىسالم دىنىمىزنـى    ! بۆھتان

 مۇسـۇلمانالرغا ئىلىـم      ئایال -ھهممه ئهر ”بىز پهیغهمبىرىمىزنىڭ   . قوغدایمىز
خهلقىمىـز  . دېـگهن ھهدىـسىنى ئـادا قىلىـۋاتىمىز       “ تهلهپ قىلماقلىق پهرزدۇر  

. نادانلىقتىن قۇتۇلۇپ ئالغا بېسىشى كېرەك    . غهپلهتتىن ئویغىنىشى كېرەك  
بىز باشـلىغان ئۇلـۇغ   ! بۇنىڭ ئۈچۈن مهكتهپ بولۇشى، ئىلىم ئوقۇشى كېرەك   

ئـاتىمىز مـامۇت   !  بىزگه یـاردەم كېـرەك     .ئىشىمىزدا توسقۇنلۇققا ئۇچراۋاتىمىز  
سىجاڭنىڭ بىزنى قوللىشىنى، بىزگه یاردەم قىلىشىنى، بىزنىـڭ غـالىبىیهت    

  ...بىلهن ئالغا بېسىشىمىزغا مهدەت بېرىشىنى ئىلتىماس قىلىمىز
 شـىۋىر ئـاۋازالردا   -شـىۋىر . كۆپچىلىك تېخىمـۇ ھایاجانلىنىـشقا باشـلىدى     

شى بۇنداق یاخـشى ئىـشنىڭ توسـۇلۇپ    ھهممه كى. غۇلغۇال باشلىنىپ كهتتى  
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ئۇالرنىڭ گۇدۇڭلىـشى   . قالغانلىقىغا ئاچچىقى كېلىۋاتقاندەك ئىپادىدە بولدى    
سهیپىددىن بىلهن مهشرەپنىڭ ئاۋازى ئاستىدا كۆمۈلـۈپ قالغانـدەك جىمىـپ           

  :ئۇالر تهۋپىق ئۈگهتكهن مۇنۇ شېئىرنى دىكالماتسىیه قىلدى. قالدى
  

  هیمىز،ۋەتهن ئۈچۈن تهرەققىیات ئىست
  .راۋاجالنسۇن مائارىپ: ئارزۇیىمىز

  جاننى پىدا قىلدۇق ئهزىز خهلقىمگه،
  .بىزنىڭ یۈرەك زالىمالرغا مۇخالىپ

  بولسا دەیمىز بىزدە ھوقۇق، ئادالهت،
  .بولسا بهربات خۇراپاتلىق، جاھالهت

  شۇنىڭ ئۈچۈن یاشىسۇن بۇ ئىنقىالپ،
  .زاۋال تاپسۇن ئىناقسىزلىق، ئىختىالپ

  گۈزەل باھار گۈللىرى،پورەكلىسۇن 
  .شوخ سایرىسۇن یۇرتىمىز بۇلبۇللىرى
  ئىقبال ئۈچۈن بوالیلى بىز ئىتتىپاق،

  .جىلۋىلهنسۇن مهرىپهتنىڭ نۇرلىرى
  

سهیپىددىن بىلهن مهشرەپلهر دىكالماتسىیه قىلىشتىن توختىغان ھامان 
ئـۇ ئـۆرە تـۇرغىنىچه مهمتىلـى     . مهھمۇد مۇھىتى یهنه ئورنىـدىن تـۇرۇپ كهتتـى    

  :هندىگهئهپ
مهن بىر پارچه خهت یېزىـپ بېـرەي،   !  ئۆلىماالرغا ھهرگىز یول بهرمهڭالر  —

ئهگهر یهنه قارشـىلىق  . كېیىن سىزگه ئىككـى نهپهر قوراللىـق ئهسـكهر بېـرەي     
ــرىڭالر     ــپ بې ــا ئهۋەتى ــاغالپ ماڭ ــسا ب ــدىغانالر بول ــمهن،  . قىلى ــار ئىكهن مهن ب

.  دېدى—!  ىاللمایدۇسىلهرنىڭ مهكتهپ ئېچىشىڭالرغا ھېچكىم توسقۇنلۇق ق
. ئۇنىڭ ئاۋازى ناھایىتى جاراڭلىق، غهزەپلىك بولۇپ، بىـر ئـاز تىترەڭگـۈ ئىـدى              

ئۇنىڭ شۇ سۆزى بىلهنال پۈتـۈن مهیدانـدا یهنه بىـر قېـتىم گۈلـدۈراس ئـالقىش              
نى، ئهسكهرلهر “ ئىزچىالر كالتىكى”ئوقۇغۇچىالر قوللىرىدىكى . یاڭراپ كهتتى
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  .كۆتۈرۈپ تهنتهنه قىلىشتىقوللىرىدىكى قورالنى یۇقىرى 
ئۇنىــڭ . شــۇ چاغــدا ئوقۇغــۇچىالر توپىــدىن ئابــدۇراخمان چىقىــپ كهلــدى 

چىچهك ئىزى بار، دانىخورەك باسقان یۈزى قىزىرىپ كهتكهن بولسىمۇ گۇگۇمغا  
ــان      ــرەپ تۇرىۋاتق ــدىن تىت ــى ھایاجان ــدى، ئىچك ــدە كۆرۈنمى ــان مهھهل پېتىۋاتق

ئـۇ سـهھنىدە    . ن سـورۇندا بىلىنمىـدى    بولسىمۇ، ھهممه ئادەم ھایاجانلىنىۋاتقـا    
ــرى      ــاتىن بې ــۇپ، بای ــاراپ قوی ــدىن ئهســكهرلهرگه ق ــاۋۋال ساۋاقداشــلىرىغا، ئان ئ
كۆڭلىـدە پىشــشىقالپ تۇرغـان شــېئىرىنى شـائىرانه دىكالماتــسىیه قىلىــشقا    

  :باشلىدى
  

  بۇ مهكتهپ ئاچىلبان گۈلئۇزار بولدى، ①بىھهمدۇلالھ
  .لهت ئاشكار بولدىئهیلهپ قویاشتهك نۇرىن، مىل  ②زوھۇر

  بۇ مىللهت باشىغا چۈشكهن ئىدى شىددەت قارا كۈنلهر، 
  .خۇش زوزىگار بولدى ③تۈپهیلىڭدىن سېنىڭكى، ئهي، زەھى

  .④بۈگۈن سهن ئۆلكه باغىدا ئېچىلغان الله گۈل مهھمۇد
  ئۇلۇغ نام ـ شۆھرىتىڭ بىرلهن كۆڭۈللهر شادى بار بولدى 

  
مدە شۇ پۇرسهتته ئهتراپقـا بىـر كـۆز          پهل تىنىۋېلىپ ھه   -ئابدۇراخمان سهل 

  :قىلدى یۈگۈرتۇپ، مۇخهممهسىنى داۋام
  

  ئهیلىدى مهۋجۇد، ⑤ ئهدەمدىن،خالىققا ھهمد بولسۇنكى
  .⑦قىلدى ئۇنى ماھمۇد ⑥بهنى ئادەم یاراتىپ ھهم شېپى

                                            
  . ئا—ئالالھقا شۈكرى،   ①
  . ئا—لماق، مهیدانغا چىقماق، ئاشكارە بو  ②
  . ئا‐، زەپ یاخشى، گۈزەل  ③
  . ئا—مهھمۇد مۇھىتى كۆزدە تۇتۇلغان،   ④
  . ئا— یوقلۇق، —ئهدەم   ⑤
  . ئا— شاپائهت قىلغۇچى، —شېپى   ⑥
  . ئا—، )ئالالھ( ھهمد ئېیتىلغۇچى، ماختالغۇچى —ماھمۇد   ⑦
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  .①تهكهببۇر ئهیلىدى شهیتان خۇدا دەرگاھىدىن مهردۇد
  ،②سۇدبهرىسى ئۆزگه ئهردى، مۇھهممهد مۇستاپا مهخ

  .③چىقتى تۇرپاندىن، مۇھهممهت ئۈممهتىدىن ئوشۇل مهھمۇد
..............................................  

  
ــۇزاق داۋام    بــۇ قېــتىم گۈلــدۈراس ئالقىــشالر تېخىمــۇ قــاتتىق، تېخىمــۇ ئ

  .تهۋپىقنىڭ ئۆزىمۇ بۇ یىگىتتىن كۆڭلى سۆیىنىپ چاۋاك چېلىۋەتتى. قىلدى
 دەپ ســورىدى مهھمــۇد مــۇھىتى — نــېمه؟  بــۇ شــائىر كىــم؟ ئىــسمى—

  .تهۋپىقتىن پهس ئاۋازدا، گۈلدۈراس ئالقىشالر داۋام قىلىۋاتقان ئارىلىقتا
 دېـدى تهۋپىـق دىلـى سـۆیۈنگهن ھالـدا، ئـۇ           — بۇ ئابدۇراخمان شـائىر،      —

دېگهن نامنىڭ مهڭگۈلۈك  “ شائىر”سۆزنى دەۋاتقاندا ئابدۇرخماننىڭ ئىسمىغا     
  .سېڭىپ قالىغاندىغانلىقىنى ئویلىمىغانىدىلهقهم بولۇپ، قوشۇلۇپ 

ــاۋاك ۋە قىقاســـالردىن كېـــیىن ئوقۇغـــۇچىالر یهنه   ــا ســـوزۇلغان چـ ئۇزاققـ
نى باشـلىۋەتتى ۋە سـهیپىددىننىڭ كوماندىـسىدا مهیـدان          “ ئىزچىالر مارشى ”

ئۇالرنىــڭ گــاھ . بــویالپ مهش دەســسهش ماھــارىتىنى كۆرسىتىــشكه باشــلىدى
 چاسا سهپ بولۇپ، مهیدان بـویالپ ئایلىنىـشى،   تۆتتىن ئۇزۇن سهپ بولۇپ، گاھ    

یېیىلىـــپ، یىغىلىـــپ، شـــۇنچه رەتلىـــك، شـــۇنچه چاققـــان مېڭىـــشلىرى ۋە  
ئۇالرنىـڭ  . رېتىملىك مهش دەسسهشلىرى ھهممهیلهننىڭ زوقىنـى كهلتـۈردى       

. ھهرىكهتلىرى مهخسۇس تهربىیلهنگهن ھۆرمهت قاراۋۇللىرىدىن قېلىشمایتتى
گهن بولۇپ، ئـۇ ھهربىـي قومانـدانغا خـاس نهزەر       مهھمۇد مۇھىتى تېخىمۇ سۆیۈن   

بىلهن ئۇالرنىڭ تولىمۇ یاراملىق، ئاڭلىق قوشۇن بوالالیدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر 

                                            
  . ئا— قوغالندى قىلىنماق، —مهردۇد   ①
مهخــــسهد، ئهگهر ئهي مــــۇھهممهد، ســــېنى دېمىگهنــــدە ئىنــــسانالرنى      —مهخــــسۇد ②

ــارىتىش ئىــدى  (یاراتمــایتىم،  ــگهن توقۇلمــا  ) ئهســلى مهخــسهت ســېنى ی » قۇددۇســى ھهدىــس«دې
  . ئا—. كۆزدە تۇتۇلسا كېرەك، ئهمما بۇنداق بىر ھهدىسنىڭ بولغىنى یالغان

 پــارچه شــئېرى ئابــدۇراخمان شــائىرنىڭ مهھمــۇد مــۇھىتىنى مهدھىلهیــدىغان ئككــى ③
ــۋانلىرى  . ال تېپىلـــدى)كېیىنكىـــسىنىڭ پهقهت بـــاش قىـــسمى ( ــا(ئۇنىـــڭ تولـــۇق دىـ ) قولیۈزمـ

  . ئا—بارلىقى مهلۇم، ئهمما مۇئهللىپ بۇالرنى تاپالمىدى، 
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ھهم ئاللىقانــداق ئۈمىــد بىــلهن كـۆڭلى پاللىــدە یــورۇپ، شــادلىنىپ  . قىلـدى 
ئۇنىڭ بۇ بالىالرغا مۇھهببىتى ئېشىپ، كاتىۋى ئابال دامولال نهئىمىنى . كهتتى

  :ىغا چاقىرىپیېن
 ســىز مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بىــر پــارچه خهت یېزىــپ بېرىــڭ، مېنىــڭ   —

نامىمدا ئاتۇشتىكى جىمى یـۇرت كـاتتىلىرى ۋە پۇقراالرغـا بـۇیرۇڭ، بـۇ ئىـشقا            
 ماشــایىخ بولــسىمۇ -توســقۇنلۇق قىلىــدىغان كىــشى مهیلــى قایــسى مــازایى 

 ئــۇ  دېــدى—دەرھــال بېجىرىــڭ، . شــۇنداق كهســكىن یېزىــڭ. كهچــۈرمهیمهن
 چىـڭ  -تېخىچه غهزىپى بېسىلمىغاندەك كالتـا سـاقىلىنى تىترىتىـپ، چىـڭ        

  .سۆزلهپ
ــۇنى    ــۇنجى یۇلتــۇزالر ئاســمان ســهتھىنى بىزەشــكه باشــلىغاندا مهش ئوی ت

ئۇ ئهمدى بىر گېنېرالدىن    . مهھمۇد مۇھىتى یهنه ئورنىدىن تۇردى    . ئایاقالشتى
  : كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپمېھرىبان ئاتىغا ئایلىنىپ قالغاندەك مۇالیىم ئاۋازدا

 ئىككـى كـۈن مېھمـان بولـۇپ     -ئهمدى دەم ئېلىڭالر، بـالىلىرىم، بىـر   ― 
ئانـدىن  .  دېـدى —ئهمدى سـىلهرگه ھـېچكىم كاشـىال قىاللمایـدۇ،       . قایتىڭالر

بــالىالر ئارىــسىدىن ســهیپىددىن، مهشــرەپلهرنى ئاالھىــدە ئىــزدەپ تېپىــپ       
ــدى،   ــى، ماختى ــۇم،  —ئهركىلهتت ــائىر ئوغل ــۇ  — ش ــدى ئ ــدۇراخماننىڭ  دې ئاب

  ... یاخشى ئوقۇڭالر، بالىلىرىم، ھهممىڭالر تىرىشىڭالر—مۈرىسىگه قېقىپ، 
ئىچىدىكى بىر “ یۇمىالق شهر”ئوقۇغۇچىالر . دوكالت یىغىنى ئایاقالشتى

 چـاقىلىرى  -بۇ یهردىمۇ كادىرالرنىڭ بـاال  . نهچچه ئېغىز ئۆیگه ئورۇنالشتۇرۇلدى   
  .ئۈچۈن بىر مهكتهپ قۇرۇلىۋاتاتتى

. الر ئورۇنالشـقان یاتـاق ئوفتىـسېر ۋە ئهسـكهرلهر بىـلهن تولـۇپ تـۇراتتى          ئۇ
ئوقۇغـۇچىالر  . ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئوقۇغۇچىالرغا تىلهكداشـلىق بىلـدۈرەتتى      

 ئوقۇتـۇش   - دۈككىدىن تامام خـاالس بولـۇپ، ئوقـۇ        -ئهمدى كۆڭلىدىكى دەككه  
شـۇڭا  . ا ئىشهنچ ھاسىل قىلغانىدى   غئىشلىرىنىڭ توسالغۇسىز داۋام قىلىشى   

 سـاز، كـۈلكه پـاراڭالر بىـلهن     -ئۇالر ئهسكهرلهر بىلهن خۇشال چىقىشىپ، ناخشا 
  .یېرىم كېچىگىچه ئولتۇرۇشتى

ــدا ئــایرىم        ــۇد مۇھىتىنىــڭ یاتىقى ــى ئهپهنــدى مهھم ــۇ چاغــدا مهمتىل ب



 388 

مهھمۇد مـۇھىتى مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ ئاقـارتىش      . تىاتپاراڭلشىپ ئولتۇرۇش 
 مىـڭ سـهر كۈمـۈش پـۇل ئىئـانه      40 ئۇنىڭغـا    پائالىیىتىنى قولالش یۈزسىدىن  

  :ئۇ تهۋپىققه مېھرىبانلىق بىلهن. قىلدى
 سـىزنىڭ ھایــاتىڭىز بىــز ئۈچــۈن تولىمـۇ قىممهتلىــك، بىــز ھهمىــشه   —

ــز،   قىممهتلىـــك ئـــادەملهر ئۆلـــۈپ كهتكهنـــدىن كېیىـــنال ئارزۇســـىنى یهیمىـ
ــوق   ــارىمىز ی ــدە ك ــامنى   . تېرىكلىكى ــسمىڭىزدا ئاك ــىزنىڭ روھ ۋە جى مهن س

كــۆرىمهن، ئابــدۇخالىقنىڭ جاســۈرەتلىك یــۈرىكى ســىزگه كۆچكهنــدەك ھــېس  
سىز مېنىڭ ئویلىغىنىمدىنمۇ بۈیۈك ئىشالرنى قىالالیدىغان ئادەم . قىلىمهن

مهن سـىزگه ئىككـى     . سـىزنى ئایـاش كېـرەك     . ئىكهنلىكىڭىزگه كۆزۈم یهتتـى   
دىن ئـون ئـادەمگه تېتىیـدىغان یىگىـتلهر    . ئهسكهر بېرەي، ئهته كـۆرۈپ بېقىـڭ   

ئىشهنچىلىكراق بولۇشى ئۈچـۈن ئـۇزۇن سـىنالغان ماڭـا ئهگىـشىپ          . بېرىمهن
 ئۇ شۇنداق دەۋېتىپ تهۋپىقنىڭ —تۇرپاندىن كهلگهن یىگىتلهردىن بېرىمهن، 

 ھـوي،   —قولىنى ئاغرىتىپ تۇرۇپ سىقتى، ئاندىن بىردىنال ئېسىگه ئېلىپ،         
ن تونۇشلىرىڭىز راست، بۇ جهڭچىلهر سىزگه یوچۇن ئهمهس، یېڭىساردا تونۇشقا     

ئېسىڭىزدىمۇ؟ نىمىتۇلالھ بىلهن مهڭلىكاخۇن ئىككىـسىنى بهرمهكچىـمهن،        
  . دېدى—قانداق؟

ــدى   ــدۇنىیازمۇ كهل ــا ئاب ــلهن تهۋپىقنىــڭ یادىغ ــۇ گهپ بى ــل  . ب ــۇ قابى ــۇ ب ئ
ئوفتــسىرنى سۈرۈشــتۈرۈپ باقمــاقچى بولغــان بولــسىمۇ مهھمــۇد مــۇھىتى       

. پ قویغاندەك گهپ قىاللمىـدى كۆرسىتىۋاتقان مېھرىبانلىق ئۇنى تۇنجۇقتۇرۇ 
ئۇنىڭدا شۇتاپ مۇشۇ بهستلىك كىـشىنى قۇچـاقلىۋېلىش ئىـستىكى ھۆكـۈم             

شۇ چاغدا ئۇ بىردىنال ئىدرىـسنىڭ ئـۇالرنى قایتىـپ كېتىـشكه            . سۈرمهكتىدى
دەۋەت قىلغانلىقىنى، بۇنى سـىجاڭنىڭ بـۇیرۇقى دەپ پوپـوزا قىلغـانلىقىنى،            

تۈۋالغـانلىقىنى، ئـویالپ بـۇ ئارىـدا     ئهمدىلىكته سىجاڭنىڭ شۇنچه قىزغىن كۈ    
شۇڭا ئۇ  . دېگهن قاراشقا كهلدى  . جهزمهن دۈشمهننىڭ ئویۇنى بولۇشى مۇمكىن    

مېھرىبان ئاتىدەك ئـۆزىگه غهمخورلـۇق قىلىۋاتقـان  بـۇ ئـادەمنى بـۇ ئىـشتىن              
خهۋەردار قىلىش بىلهن، یوشۇرۇن دۈشمهندىن ئاگاھالندۇرۇپ قویۇشنى قهرز دەپ 

  . سۆزلهرنى سۆزلهپ بهردى-ولغان گهپبىلىپ، ھهزرەتته ب
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 دېدى مهھمۇد مۇھىتى تهئهججۇپىنى ئانچه بىلىندۈرمهي،    — ئىدرىس؟ —
ھهم ئۆزىمــۇ  ئىپـادە بىلـدۈرمهي جىـم جىــتال    . ئهممـا قایتـا سـوئال سـورىمىدى    

ــۋەتتى ــپ،    . ئۆتكۈزى ــسىنى ئۆزگهرتى ــۆزىنىڭ تېمى ــیىن س ــدىن كې  —بىردەم
تـارىختىن بېـرى خهلقىمىـز    . كهتـسۇن -بالىالرنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن نېمه كهتسه    

ئهڭ ئــاخىرىقى بىــر قىــسىم ئىــشالرنى  . نــادانلىق ئارقىــسىدىال قــۇل بولــدى 
ئېلىپ ئېیتساقمۇ جىن شۇرىن  ھاكىمىیىنىڭ ھۇلىنى تهۋرىتىۋەتكهن خهلق 
ئىنقىالبىنىڭ ئۆز ئۆزىدىن سۇسىیىپ ئاخىرىدا بۇنداق ۋەزىیهتكه كېلىشىمىز، 

قى بىلهن ئىقتىدارى بولغان یـول باشـچىنىىڭ        ئاڭلىق قوشۇنىمىزنىڭ یوقلى  
یول باشلىغۇچىالر بىلىمسىز ۋە گول بولغانلىقى ئۈچۈن   یاخـشى   . كهملىكى

مۇھىـت بولـسا یامـان    . چـارە ـ تهدبىـر،  تـوغرا یـول، تـوغرا نىـشاننى تاپالمىـدى        
ھـارۋىكهش  ”تۆمـۈر ئېلىغـا قارىتـا       . تهرەپكه قاراپ راۋاجلىنىـشقا تـۈرتكه بولـدى       

دەپ پىتــنه تېرىـــسا، خــۇتهنلىكلهرنى یهنه بىــر نـــېمه    “ ى ســورامدۇ قهشــقهرن 
باشقا ھۆكۈمرانالر سورىـسا بولىـدىكهنۇ، نهلىـك بولـسا بولـسۇن ئـۆز         . دېیىشتى

ئىچىمىزدىن چىققانالر سورىسا یاخشىراق ئهمهسمۇ دېگهننى ئویالپ  كۆرۈشكه 
تقــان  بۇالرنىــڭ ھهممىــسى نــادانلىق ئارقىــسىدا بولىۋا. ئهقىللىــرى یهتمىــدى

 دېـدى مهھمـۇد   —شۇڭا مهن ئهپهندىلهرنى تولىمۇ ھۆرمهت قىلىـمهن،   . ئىشالر
  .مۇھىتى ھایاجان بىلهن

ــان ۋاقتىغــا      — ــازا قاینىغ ــق ئىنقىالبىنىــڭ ت ــۇ خهل ــلىدە ئاش  مهن ئهس
بىراق، كېچىكىپ قالدىم، . ئۈلگۈرۈپ كېلىپ پىدائىي بولۇشنى ئویلىغانىدىم

 ئىچىمــدىن پۇچلىنىــپ   -ام ئىــچ بــۇنى ئویلىــس . ئارمىنىمغــا یېتهلمىــدىم 
قولۇمغا قورال ئېلىپ خهلق ئىنقىالبى سېپىدە بىر جهڭگه كىرسهم . كېتىمهن

  .دەپ ئویالیتتىم
ــدىر — ــۇ تهق ــدۇلىلال، بۇم ــسىز،  .  ئهلھهم یاخــشىمۇ كېچىكىــپ قاپتىكهن

ــسا  ــۇپ     -بولمىـ ــانى بولـ ــڭ قۇربـ ــپ قىزغىنلىقنىـ ــگه كىرىـ ــرال جهڭـ  زە، بىـ
ــلۇق . مایدىكهنـــــــسىزھېچنىمىـــــــدىن یان. كېتىدىكهنـــــــسىز ئۇقۇمۇشـــــ

مهن ئاكامدىن ئایرىلدىم، سىزدىنمۇ  ئایرىلىپ . كىشىلىرىمىزدىن ئایرىلدۇق
  .سىزنىڭ یارىقىڭىز قهلهم جهڭگاھىڭىز مهكتهپ. قالسام بولمایتتى
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 - دېگىنىڭىزغۇ توغرا، بىراق، دۈشمهنگه بولغان قىـساس ئـوتى، غهزەپ       —
ه، ئۇالرنىـــڭ ئېچىنىـــشلىق نهپـــرەت ئادەمـــدە ئـــۇالرنى بىۋاســـىته ئـــاتمىغىچ 

قىقىراشلىرىنى ئاڭلىغاچ ئۆلتۈرمىگىچه ھادىق چىقمایدىغاندەك كهیپىیاتنى     
 جاپـالىرىنى،   -ھاسىل قىلىپ قویىدىكهن؛ دۈشمهننىڭ بىزگه سـالغان جهۋرى       

بىزنى كهلتۈرۈپ قویغان بـۇ زۇلمهتلىـك مهنزىلىنـى ئویلىغانـدا ئـۆز قـولىڭىز             
ىڭىــز چىقمایدىغانــدەك روھــى ھــالهتكه  بىــلهن بــوینىنى یۇلىــۋەتمىگىچه دەرد

 تىــت بـولىمهنكى، بىــر كۈنــدىال  -شـۇنچىلىك تىــت . كېلىـپ قالىدىكهنــسىز 
خهلقىمنى دۇنیادىكى جىمى مىللهتتىن مهدەنىیهتلىك، جىمـى مىللهتـتىن         

ئـویالپ كـۆرۈڭ، بىـر قهدىمىـي مهدەنىیهتلىــك     ... پـاراۋان قىلىۋەتـسهم دەیـمهن   
 بىـر  -شـۈپ قالـدى؟ تـوغرا، بۇنىـڭ بىـردىن     مىللهت قانداق بولۇپ بۇ ھالغا چۈ 

لـېكىن، بىـز    . سهۋەبى یاكى ئهڭ مـۇھىم سـهۋەبى نـادانلىق ۋە ئىناقـسىزلىق           
 بىرىمىزگه یېپىشماي، پاالنى یهرلىك، پوكۇنى یهرلىك دەیمىز؟    -نېمىشكه بىر 

ــویالپ     ــۇ ھهقــته  ھهر مىنــۇت ئ بــۇ ئۇیغــۇر قېنىنىــڭ مۇرەككهپلىكىــدىنمۇ؟ ب
ــتهل  ــېكىگه یې ــڭ چ ــوڭ   ... مهیمهنخىیالنى ــڭ ئهڭ چ ــداق تهپرىقچىلىقنى بۇن

ــۋەتته   ... جىنایهتچىــسى ئاپپــاق خوجــا  باشــچىلىقىدىكى ســوپى ئىــشانالر، ئهل
!... لېكىن، نـادان خهلـق بـۇ مىللـى مۇنـاپىقنى ھـازىرغىچه ئۇلۇغالیـدۇ تېخـى           

خهلقىمىزدە ئىنسانىي ئاڭ، مىللىي روھ ئویغانمىـسا، ئۆزىنىـڭ كىملىكىنـى     
ازغىلى بولمایـــدىكهن، ئۇنىـــڭ قۇتۇلىـــشى ئـــۆزىگىال  بىلمىـــسه ئـــۇنى قۇتقـــ

باغلىقكى، تاشقى كۈچلهردىن تامادا بولۇپ ئولتۇرۇش بىزنى غهپلهتكه ئېلىـپ   
  .بارىدۇ

. ئابـدىخالىقمۇ شـۇنداق قاینـایتتى   .  ئاكاممۇ ھهمىشه شۇنداق دەیتتـى   —
ھازىر سىز نىجاتلىق تۇلپارىنىڭ تىزگىنىنى تۇتۇپ تـۇرۇپ، یهنه قـورال تۇتـۇپ           

ــۇڭالردا   جه ــاچقۇچى  قول ڭ قىلىمىغىنىڭىزغــا ئۆكىنهمــسىز؟ تىلــسىمنىڭ ئ
سـىرالدىن قورقىـدىغانالرغا    . ئىكهن، ئۇنى ئېچىشنى ھهربىر ئادەمگه ئۈگىتىڭ     

كـۆزى ئېچىلغـان ئـادەم یـولنى تېپىـپ         . ئهسلى قىیاپهتنى كۆرسىتىپ قویۇڭ   
  .ماڭاالیدۇ
ىلىـدىغان   رەخمهت  سىزگه، سىزنىڭ پۈتۈن ئـۆمرىڭىزدە قىلغـان ۋە ق         —
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  .ھهممه ساۋابلىرىڭىزدىن بۇنىسى كاتتىراق بولغۇسى
  :مهھمۇد مۇھىتى بىردەم سۈكۈتتىن كېیىن باشقا بىر خىل ئاھاڭدا

 ئۆز بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن سـىزگه بىـر گهپنـى قىـالي، سـىلهرنىڭ بـۇ               —
یهرگه كېلىشىڭىزالرنى باشقىچه مهنادا چۈشىنىپ ماڭا پهنت  قویىدىغانالر ئـاز   

سۆز، ھهرىكهتلهر یېڭىـشهرگه  -ۇ كهمگىچه بۇ یهردە بولغان ھهممه گهپ     ب. ئهمهس
سىزنىڭ مهن بىلهن شهخـسىي یېقىچىلىقىڭىـز یـوقلىقىنى،         . یېتىپ بولدى 

كۆپچىلىكنىڭ ئىشى ئۈچۈن یاردەم سـوراپ كهلگهنلىكىڭىزنـى، سـىز ئۈچـۈن             
 مهنمۇ، باشقا ئهمهلدارالرمۇ ئوخشاشال  ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قویۇش ئۈچـۈن         
شاگىرتلىرىڭىز بىلهن ئهته یېڭىشهھهرگه لیۇبىڭ دېگهن  لومۇدىنىڭ  ئالدىغا     

  . دېدى—قانداق دەیسىز؟ . چىقىپ قویۇش زۆرۈر تۇرىۋاتىدۇ
 شۇنداقمۇ؟ بۇ سىیاسىي ئېھتىیاج ئۈچۈن زۆرۈرىكهن، مهیلى، چىقساق      —

  .چىقایلى
  . ئۇنداق بولسا یاخشى بولدى، مهنمۇ بىلله چىقىمهن—

  .تلىرىنى توختىتىپ، ئارام ئېلىش ئۈچۈن خهیرىلهشتىئۇالر سۆھبه
  

3  
  

ــۇچىلىرى   ــڭ ئوقۇغ ــاپىزىتى  200ئهتىــسى تهۋپىقنى  چه ئهســكهرنىڭ مۇھ
مهھمۇد مۇھىتى بىلهن یاندىـشىپ پىیـادە       . بىلهن یېڭىشهھهرگه قاراپ ماڭدى   

كانـایلىرىنى یاڭرىتىـپ،    -ئـۇالر شـهھهردىن چىققىـچه نـاغرا       . یولغا چىققانىدى 
شـهھهردىن چىققانـدىن كېـیىن بىـر ئـاز          . اڭلىق تـوۋالپ ماڭـدى    ناخشىنى جار 

  .ئىختىیارىراق مېڭىشتى
 دەریانىڭ —قىزىل دەریا كۆۋرۈكىدىن ئۆتۈۋېتىپ تهۋپىق سول تهرەپتىكى 

شـىمالىي قىرغىقىنـى بـویالپ شـهرىققه سـۇزۇلغان، كهڭ كهتـكهن سـازلىقنى        
  :كۆرسىتىپ

  .ورىدى دەپ س— بۇ سازلىق نېمه دەپ ئاتىلىدىغاندۇ؟ —
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 بـۇنى  — دېدى مهھمـۇد مـۇھىتى،   —دەیدىكهن،  ① بۇ یهرنى ئهسكىسا—
  سوراپ قالدىڭىزغۇ؟

  . بۇ یهردە كۆڭۈلدىكىدەك تهنتهربىیه مهیدانى بهرپا قىلغىلى بولىدىكهن—
  . شۇنداق، بۇ یهردە ئوغالق تارتىشسىمۇ یېتىپ ئاشىدۇ—

  ئۇالرنىـــڭ ســـۆھبىتى شـــۇنىڭ بىلهنـــال مهكـــتهپ، ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ     
تهربىیىلىنىـشى، مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ كهلگۈســى پىالنلىــرى قاتارلىقالرغــا  

مهھمـۇد  . بۇرۇلۇپ،  مۇشۇ ھهقته ناھایىتى قىـزغىن پىكىرلىـشىپ كېتىـشتى      
مۇھىتى گویا پهقهت ھهربىي بولۇش ئۈچۈنال  یارالغاندەك قاۋۇل بهستىگه یارىشا   

ىـشىلهرگه خـاس   تهۋپىـق بولـسا ئـۇزاق چېنىققـان ك    . یوغـان چامـداپ ماڭـاتتى   
  . تېز قهدەم ئېلىپ ھهمرىیىغا تهڭلىشىپ ماڭاتتى-چاققانلىق بىلهن تېز

ــان       ــدىن خهۋەر تاپق ــدە ئال ــپ كهلگهن ــا یېتى ــشهھهر  قورغىنىغ ــۇالر یېڭى ئ
گارنىزون قوماندانى لیۇبىڭ خىلالنغان ئهسكهرلىرىدىن  یۈزچىنى دەرۋازىـدىن     

 -چىالرنىـــڭ نـــاغرائوقۇغۇ. ئىــشتاپ ئالـــدىغىچه تىزىــپ كۈتـــۈپ تۇرغانىــدى   
ئـۇالر  . سۇنایلىرى قورغانغا كۆز یېتىم یهرگه كهلگهندىال یاڭراشقا باشلىغانىدى    

ئاشــۇ ســۈر ھهیــۋىتى بىــلهن لیۇبىــڭ قوشــۇنلىرى ئالدىــدىن  ئۆتــۈپ ئىــشتاپ  
مهمتىلـى  . ئالدىدىكى  مهیدانغا رەتلىك یېیىلىپ  چاسا سهپ ھاسىل قىلدى        

ــ    ــپ، لیۇبىـ ــسى بېرىـ ــقهت كوماندىـ ــدى دېقـ ــدىكى  ئهپهنـ ــڭ یېنىـ ڭ ۋە ئۇنىـ
ئوفىتــسىېرالر بىــلهن كۆرۈشــتى ھهم ئۆزىنىــڭ  كــېلىش مهقــسىدىنى مهلــۇم  

  .لیۇبىڭنىڭ توڭچىسى تهرجىمه قىلىپ تۇردى. قىلغان بولدى
 بىــز خهلقنــى ئاقارتىــپ، ۋەتىنىمىزنــى ئىلغــار مهملىكهتــلهر قاتارىغــا  —

ىن یاردەم  بۇ  ئىشىمىز ئۈچۈن ئۇلۇغلىرىمىزد    . ئۆتكۈزۈشنى مهقسهت قىلىمىز  
 — دېـدى تهۋپىـق قىـسقىچه دوكالتنىـڭ ئاخىرىـدا،           —سوراپ كهلگهنىـدۇق،    

 ئـۇ  —مامۇت  سىجاڭ ئاتىمىز بىزنى قوللىدى  ھهم ئىقتىسادىي یاردەم بهردى،  
  .بۇنداق دېیىش ئارقىلىق لیۇبىڭدىنمۇ بىر نهرسه یۇلماقچى ئىدى

یۇمـۇپ   دېدى لیۇبىڭ كـۆزلىرىنى  — قارشى ئالىمىز، قارشى ئالىمىز،    —
                                            

 بــۇیهردە قهدىمــى شــهھهر خارابىــسى —) كونــا قورغــان، قهلــئه —ئهســكى ھىــسار(ئهســكى ســا   ①
  . ئا—بارىدى 
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 مامۇت سىجاڭنىڭ قارشى ئالغىنى مېنىـڭ قارشـى ئـالغىنىم           —ھېجىیىپ،  
كۆپچىلىككه مهلۇم، مهنمۇ شىڭ . ئۇ قوللىغانىكهن مهنمۇ قولالیمهن. ئوخشاش

شــىڭ دوبهن . دوبهن جانابىلىرىغــا ئوخــشاش ئىلغــار پىكىردىكــى كىــشىمهن 
جانــابىلىرى ســـوۋېت ئىتتىپــاقى بىـــلهن دوســت، شـــۇڭا شــىڭ دوبهننىـــڭ     

ىیاسىتىمۇ خهلقچىل سىیاسهت، خهلقنى ئوقۇتۇش، نـادانلىق ئۇیقۇسـىدىن          س
مهن مـامۇت سـىجاڭ     . ئویغىتىش ئهلۋەتته قارشى ئېلىـشقا تېگىـشلىك ئىـش        

ــدۇم    ــۇپ بهك خوشــال بول ــكهن ئادەمــدىن ئوق ــاكىمىز ئهۋەت ــلهن  . ئ شــۇنىڭ بى
ــدۇم     ــپ قوی ــارلىق قىلى ــازراق تهیی ــۈن ئ ــادىلهش ئۈچ ــۈمنى ئىپ ــاۋۋال . كۆڭل ئ

  . دېدى ئۇ—ڭالر ماڭا مېھمان بولۇڭالر، دەم ئېلىڭالر، ھهممى
شۇنىڭ . مهھمۇد مۇھىتى رەسمىیهت ئۈچۈن بىر نهچچه ئېغىز سۆز قىلدى

. بىــلهن لیۇبىــڭ ئــادەملىرىگه بــۇیرۇپ، ئــۇالرنى دەم ئېلىــشقا ئورۇنالشــتۇردى 
ئوقۇغـــۇچىالر دەم ئېلىـــشقا  قویىۋىتېلگهنـــدىن كېـــیىن تهۋپىـــق، مهھمـــۇد  

ھىپخانالر بىلهن مېھمان كۈتۈش بۆلۈمىدە ئىختىیارى سۆھبهتته   مۇھىتىالر سا 
ھهر . لیۇبىڭ  بۇ یهردىمۇ ئاغزىدىن بـال تامـدۇرۇپ تهۋپىقنـى ماختىـدى     . بولدى

. ئىككى ئېغىر گهپته مهھمۇدنى كۆكلهرگه ئۇچۇرۇپ، خوشامهت قىلىپ تـۇردى  
 دېگهن سـۆزنى ئۇیغـۇرچه قىلىـپ، باشـقىلىرىنى خهنـزۇچه          “ مامۇت ئاكىمىز ”

  .قىلىپ دىپلوماتالرغا خاس خاراكېتىرىنى ئىپادىلىدى
بــۇ ماختــاش ئهمهلىیهتــته سىیاســىي ئېھتىیاجــدىن تۇغۇلغــان خوشــامهت 

ــسپاتلىمایتتى  ــا  . بولــۇپ لیۇبىڭنىــڭ خهلقپهرۋەرلىكىنــى ئى ئهینــى ۋاقىتتىق
قهشقهر ۋەزىیىتىدە  ھهربىي كۈچ سېلىشتۇرمىسى جهھهتته ئۈستۈنلۈك مهھمۇد 

 بولـۇپ، بـۇ یهردىكـى ھهربىـي كۈچلهرنىـڭ ئاساسـىي ئهھـۋالى               مۇھىتى تهرەپته 
  :مۇنداق ئىدى

.  نهپهر234، ئهســـكهرلىرى  65ئوفتـــسېرلىرى  . قهشـــقهرگه گـــانىزونى . 1
  .مۇئاۋىن قوماندانى مهھمۇد مۇھىتى) قوشۇمچه(قوماندانى لیۇبىڭ، 

 نهپهر؛ 542، ئهســــكهرلىرى 45ئوفتــــسېرلىرى .  پوللىــــك-4ئــــاتلىق . 2
  .تال، پىلىمۇت یهتته دانه، پولكوۋنىك یې چىڭبو 604مىلتىق 

). یهرلىــــك خهنـــزۇالردىن تهشــــكىللهنگهن ( ـ پوللىـــك      5ئـــاتلىق  . 3
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 تال، پىلىموت ئىككى    382مىلتىق  .  نهپهر 365، ئهسكىرى     45ئوفتسېرلىرى  
  .دانه

، ئهسـكىرى  40ئوفتـسېرلىرى  ). یهرلىـك قىـسىم  ( ـ پوللىك  9ئاتلىق  . 4
  . تال، پىلىموت ئۈچ دانه287 نهپهر؛ مىلتىق 632

دېــۋىزىیه . ①1500ئهســكهر ســانى :  ـ دىۋىزىیىــسى  6پىیــادە ئهســكهرلهر . 5
خوجانىیاز ( قىرغىز 20%ى ئۇیغۇر، 80%بۇالرنىڭ . قوماندانى مهھمۇد مۇھىتى

ھازجى، تۆمۈر ئېلى، ئوسمان ئالى قاتارلىق قـوزغىالڭ رەھبهرلىرىـدىن قالغـان        
ولك یهكهندە، بىر پولـك یىڭىـساردا، بىـر پولـك           بۇالردىن بىر پ  ). ئهسكهرلهردىن

  .قهشقهر دۆلهتباغدا، یهنه بىر پوللىك قۇم دەرۋازىسىدا تۇراتتى
 دېۋىزىیه سـان جهھهتـتىال   -6ئهسكىرى كۈچ سېلىشتۇرمىسى جهھهتتىن    

تېخمـۇ  مـۇھىمى ئـۇالر قهشـقهر         . ئهمهس، سۈپهت جهھهتتىنمۇ ئۈستۈن تۇراتتى    
ــدە  ئو  ــى ناھىیىىـ ــىرتىدا ئىككـ ــنىگه،   سـ ــۇرۇش زىمىـ ــرەپ  تـ ــۇت تېـ ــدان پـ بـ

بـۇ ھـال لیـۇبىڭنىال    . ئىشهنچىلىك ئارقا سهپ ۋە ئهسكهر زاپىسىغا ئىگه ئىـدى     
شۇڭا ئۇ ئالدامچىلىق قىلىپ   . ئهمهس،  شېڭ شىسهینىمۇ تهشۋىشكه ساالتتى     

قۇالقلىرىنى قىستۇرۇپ، ھهرخىل یولالر بىلهن  -دېۋىزىیه ئىچىگه ئۆزىنىڭ كۆز   
ــدا بـــوالتتى“ ۇزۇشقورغـــاننى ئىچىـــدىن بـــ” ســـوۋېت ئىتتىپاقىـــدىن . كویىـ

 شـىڭ  —رىبالكىننى تهكلىـپ قىلىـپ مۇشـاۋۋۇر قىلىـپ قویۇشـى سـوۋېت              
مۇشــۇنداق ئهھــۋال ئاســتىدا لیۇبىڭنىــڭ  . ھهمكارلىقىنىــڭ مىۋىــسى ئىــدى 

یاغلىمىچىلىق قىلىپ، ئىالجى بـار مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ كـۆڭلىنى ئۇتـۇش        
یولۋاسنىڭ تۈكىنى ”بۇ ئۇالرنىڭ  . دىكویىدا بولماسلىقى مۇمكىن ئهمهس ئى

  .چارىسى ئىدى“ یېتىشغا سىالش
ــپ     ــدىن خهۋەر بېرى ــانلىق قىلىــپ ئال ــڭ ئېھتىیاتچ ــۇد مۇھىتىنى مهھم

ئۇنىڭغـا ئایـان ئىـدىكى، ئۇنىـڭ       . یۈرىشىدىمۇ ئوبېیكتىپ سهۋەبلهر بـار ئىـدى      
نى شۇڭا بهزى ئىـشالر . ئىشتابىدا بولغان ئىشالر لیۇبىڭدىن یوشۇرۇن قالمایتى  

یورۇققـــا چىقىرىـــپ ئاخباراتالرنىـــڭ قىممىتىنـــى یوقۇتىۋەتمىـــسه لیۇبىـــڭ  
                                            

 بولىــشى  15000ئــانچه ئۇیغــۇن كهلمهیدىغانــدەك تۇرىــدۇ، بهلكىــم     بــۇ ســان ئهمهلىــیهتكه     ①
   .ئا― مۈمكىن، 
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 مىكىر ئىشلىتىپ، -قاتارلىقالر شىڭ شىسهیگه ۋە سوۋېت تهرەپكه ئۇنى ھىله     
ــاتتى   ــدۇ دەپ چاقـ ــت پىالنالۋاتىـ ــىڭ شىـــسهینىڭ    . سۈیقهسـ ــسا شـ بـــۇ بولـ

ت ھهرىكهتلىنىشى ئۈچۈن باھهنه بوالتتى، ھـازىر شـۇڭا ئىككـى تهرەپ ئېھتىیـا            
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مهھمـۇد  مـۇھىتى شـىڭ          . بىلهن تهڭپۇڭلـۇقنى سـاقالیتتى    

شىسهینىڭ پۇت تىترەپ تۇرىۋالغان ھامانال ئۆزىنى یوقۇتۇش ئۈچـۈن ھهرىـكهت      
شۇنىڭ ئۈچـۈن ئېھتىیـات بىـلهن ئاشـۇ كـۈننى           . باشالیدىغانلىقىنى بىلهتتى 
  .كېچىكتۈرۈشكه تىرىشاتتى

. ىلىپ،  لىیۇبىڭ سـۆز قىلـدى      زىیاپهتتىن كېیىن رەسمىي مۇراسىم ئېچ    
ــۇ ئوقۇغــۇچىالر ئۈچــۈن تهییارلىغــان ســوغىتى    قوڭغــۇراق ســۈرىتى -ئانــدىن ئ

ــپ بهردى  ــسىنى تارقىتىـ ــۈرۈلگهن یهڭ بهلگىـ ــى  . چۈشـ ــۇ بهلگىنـ ــڭ بـ لیۇبىـ
  :چۈشهندۈرۈپ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا

 ــ ... سىلهر غهپلهت ئۇیقۇسىدا یاتقـانالرنى ئویغـاتقۇچى قـوڭغىراقچىالر      —
دىن ئادیۇتـانتى پهتنـۇس بىـلهن تۇتـۇپ تۇرغـان، قىزىـل رەڭلىـك               ئارقى.  دېدى

قهغهزگه ئورۇلۇپ، سېرىق ھهل بىلهن ھۆسنىخهت یېزىلغان  بوالقنى مهمتىلى 
 بۇ مېنىڭ ئىئانهم، ئاز بولسىمۇ پېقىرنىڭ كۆڭلى، قوبۇل —ئهپهندىگه سۇنۇپ 

  . دېدى—قىالرال، 
ى ئایاقالشـقاندىن  لیۇبىڭنىڭ سۆزى ۋە ئىئانه تهقدىم قىلىـش رەسـمىیىت   

شـــۇنىڭدىن كېـــیىن لیۇبىـــڭ . كېـــیىن ئوقۇغـــۇچىالر ماھـــارەت كۆرســـهتتى
  .ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇزىتىشى بىلهن قهشقهر شهھىرىگه قایتىشتى

 دېـدى مهھمـۇد مـۇھىتى    — بۇ تۈلكىنى ئوبدان ئىلدۇقمۇ، ئهپهنـدىم،       —
ــۇالر لىیــۇ بىڭنىــڭ قــانچه پــۇل بهرگهنلىكىــگه قىزىقىــپ   —كېتىۋېتىــپ،   ئ

 بۇ پـۇلالر سـىزنىڭ   — مىڭ سهر بهرگهنىدى، 17لىیۇ بىڭ . لىكته قاراشتى بىر
 دېــدى مهھمــۇد مــۇھىتى  —نۇرغــۇن ئىــشلىرىڭىز ئۈچــۈن بىمــاالل یېتىــدۇ،  

  .مهمنۇنىیهت بىلهن
 شــۇنداق، بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئۈچــۈن ســىز ئاكىمىزغــا رەخــمهت       —

ــز،  ــچ —ئېیتىمىـ ــدى تهۋپىـــق ئىـ ــدا،  - دېـ ــالالنغان ھالـ ــدىن خوشـ  — ئىچىـ
  ئىككىڭالرنىڭ مۇناسىۋىتى قانداقراق؟
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 ھهي، ھازىر ئۇالرنىڭ ئۇرۇشقىدەك ھالى یوق، یالقۇن بېسىلغان بىلهن —
شـىڭ  . چوغ تېخى ئۆچمىدى، شۇڭا تىنچ ئۆتۈش ئۈچۈن ماڭا بىر ئاز یول قویىدۇ 

  . پهل ئوڭشالسىال مېنى ئارامىمدا قویمایدۇ-تۈلكىنىڭ ھالى سهل
ــۇنى بىلىدىكه...  شــۇنداقمۇ؟— نــسىزۇ، ئهجهپ یهنه خهتهرلىــك ھــالهتته  ب

 مهمتىلى ئهپهندى گېنرالغا سىناش نهزىرىدە —تۇرۇپ خىزمهت قىلىۋېرەمسىز؟
  .قارىدى

 نېمه چارە؟ ھاجىمنى قاپقاندىن ھهزەر ئهیلهشكه شۇنچه دەۋەت قىلدىم، —
ئۇ رەئىسلكنى قوبۇل قىلىپ ھۆكۈمهت تهرەپكه ئۆتۈۋالسا، ماڭا نېمه . ئۇنىمىدى

ئۆلمىگهن جاندا ئۈمىد بار دەپ تۇرۇپ باقمایمىزمۇ، ئۇنىڭـدىن كېـیىن           ئامال؟  
ھېچ بولمىسا شۇ چاغقىچه ئازراق ساۋابلىق ئىـش قىلىـپ         . بىر گهپ بولمامدۇ  

  .گۇناھىمىزنى یېنىكلهتسهكمۇ ئهجهپ ئهمهس
لـــېكىن . تهۋپىقنىـــڭ یهنه كـــۆپ نهرســـىلهرنى سورىغۇســـى بـــار ئىـــدىیۇ

یغۇ ئـاالمىتىنى كـۆرۈپ قېلىـپ، گهپ        سىجاڭنىڭ چېھرىسىدىكى چوڭقـۇر قـا     
  . قىلمىدى
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  ئون سهككىزىنچى باب

  
قهھرىمانالرنىڭ جاراڭلىق ئـاۋازلىرى ئاڭالنغانـدا      

  ھاپىز ناخشىسىنىڭ نېمه كېرىكى؟
ئــات جهڭــگه چېپىــپ كېتىۋاتقانــدا مهن قانــداق 

  قىلىپ چىمهنلىكته یاتاالیمهن؟
ــهر ―  ــراھىم مۇنتهس ــىر x(ئىب شــېئىرلىرىدىن ) ئهس

  )دا كهلتۈرۈلگهن نهقىل»گىزخانچىڭ«(
  

  
1  

  
ېڭىشهھهردىن قایتقان كۈنى كهچته تهۋپىق ئوقۇغۇچىالرنى دېۋىزىیه 
ــۆزى    ــۇپ، ئـــ ــتۇرۇپ قویـــ ــا ئورۇنالشـــ ــشتابىدىكى یاتاققالرغـــ ئىـــ
شــاگىرتلىرىدىن ئابــدۇراخمان شــائىر، ســابىت، ئابــدۇغۇپۇرقۇناجى،  

مهھمـۇد  .  كهلـدى  ئهمهت مهخسۇم، سهیپىددىنالرنى ئېلىپ نوۋېشى مهكتهپكه     
مۇھىتى ئۇنىڭغا بهرگهن مۇھاپىزەتچى جهڭچىلهر نېمۇتۇلال، مهڭلىكـاخۇنالرمۇ       

مۇھاپىزەتچىلهر شۇكۈندىن باشالپال ئۇنىڭ خىزمىتىگه (ئۇالر بىلهن بىللىدى    
ــشكهنىدى ــمهد    ) كىرى ــدى، ئهخ ــددىن  ئهپهن ــۇالرنى مهجى ــته ئ ــشى مهكتهپ نوۋې

ر ۋە ئوبۇلقاسىم باشالپ كهلگهن سانایى ئهپهندى ۋە باشقا بىر قانچه ئوقۇتقۇچىال
بۇالرنىــڭ ئىچىــدە . نهپىــسه قارمىقىــدىكى بىــر قــانچه ســازەندىلهر كۈتىۋالــدى 

  .قۇتلۇقھاجىم شهۋقىمۇ بارىدى
  : مهمىتلى ئهپهندى مهكتهپ ھویلىسىغا كىرىپ كېتىۋېتىپ شاگىتلىرىغا

 —: مهن سىلهرنى دەم ئالدۇرماي نېمىشقا باشـلىۋالدىم، بىلهمـسىلهر          —
ــدى،   ــوئالنى قوی ــگهن س ــشقا   _دې ــىلهر  بېلىۋېلى ــۆھبىتىدە س ــڭ س  چوڭالرنى

ـی
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تېگىشلىك پایدىلىق نهرسـىلهر بولـۇپ قېلىـشى مـۇمكىن، شـۇالرنى ئـاڭالپ           
  .قالسۇن دەیمهن

تهۋپىق ئۆزلىرىنى كۈتۈپ ئولتۇرغان بىر مۇنچه ئـادەمنى كـۆرۈپال چاقچـاق     
  :باشلىدى

لىنىــــپ تۇرغانــــدەكال  قارىغانــــدا بىــــرەر كاتتــــا مۇراســــىمىغا تهییار—
قىلىسىلهرغۇ؟ مهجىددىن ئاغىمىز قایتـا تـوي قىلمـاقچى ئهمهسـتۇر؟ ئۇنـداق          
بولىدىغان بولسا ئىبادەت خېىـنىم سـاقىلىنى یۇلـۇپ، دوختـۇر دوسـتىمىزنى             

  كوسا قىلىپ قویىدىغۇ؟
 — بۇ ئهپهندى  ماڭىال ئـارام بهرمهیـدۇ، ھهمىـشه ھوجـۇم نىـشانى مهن،             —

ــدى   ــددىن ئهپهن ــدى مهجى ــلهن،   دې ــرىكىش بى ــىما تې ــداق ئهمهس، —یاس  ئۇن
. ئهپهندىم،سىزنى ئۆیلهپ قویۇش توغرىسىدا مۇزاكىرە ئویۇشتۇرۇپ تـۇرۇپتىمىز  

دوختۇر چاقچاق   —  ئهمدى پهقهت ئۆزىڭىزنىڭال پىكىرى كهملىك قىلىۋاتاتتى، 
  .بىلهن جاۋاب قایتۇرۇدى

اڭـا تولـۇق    مېنىڭسىزمۇ قارار قىلىشقا بوالتتى، مانا شهۋقى ئاكىمىز م —
  ۋەكىللىك قىالالیتى ئهمهسمۇ؟

ــۇي، شــهۋقى بىــلهن تۇغۇلغانــدىن بېــرى بىلــله ئوینــاپ چــوڭ        —  ئوھ
  .بولغاندەك گهپ قىلىسىزغۇ؟ یاخشىمۇ تۈنۈگۈنال تونۇشقىنىڭىز

ــا   — ــل قىلمىــسام، ســىزدەك كون  تۈنۈگــۈن تونۇشــقان دوســتۇمنى  ۋەكى
  .تونۇشالر مېنى چۈشهنمىسه

ھــازىر ســىز . ەكىلىڭىــزگه یــېقىن ئولتــۇرۇڭ بوپتــۇ، یــۇقىرى ئۆتــۈڭ، ۋ—
قېنى یىگىتلهر، سىلهرمۇ   . مېھمان، نېمه دەۋالسىڭىزمۇ كهڭچىلىك قىلىمىز    

  .ئولتۇرۇڭالر
ــاز   — ــارلىقى ئـ ــا زاماننىـــڭ تـ ــسه؟ ماڭـ ــدى ئهمـ ــارچىلىقىڭىزمۇ بارمىـ  تـ

كهلگهندەك؟ بولدى گهپ قىلماڭ، ھاجىكام بىلهن ئوبدانراق پاراڭلىشىۋالغىلى 
ۋپىق شۇنداق دەپ چاقچىقىنى تۈگىتىپ،  بۇنداق چاقچـاقالرنى          ته —قویۇڭ،  

ــدى       ــشارە قىل ــتىلىرىغا ئى ــپ دوس ــاس قىلى ــشنى ئىلتىم ــدى قىلى ئــۇ (بول
شاگىرتىلىرى ئالدىدا بهزى گهپلهرنىڭ چهكـتىن ئېـشىپ كېتىـشىدىن ھهزەر            
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   خوش، ئۇستاز، ئهھۋالىڭىز نىچۈك؟ —ئاندىن شهۋقىگه بۇرالدى، ). قىالتتى
  . ىلالھئهلھهمدۇل —
ئاكامــدىن كــۆپ ســاالم .  بىزنىــڭ بهختىمىــز ئۈچــۈن ســاالمهت بولــۇڭ —

  .یولالپتىكهنسىز، رەھمهت
 بىــــراق، ئهپهنــــدى، ئاكىلىرىــــدىن ســــىلىنىڭ تــــۆرت ســــائهتال       —

ھهقىقهتهنمۇ . ئۇخالیدىغانلىقىلىرىنى ئاڭالپ، سىلىگه بهك ئاچچىقىم كهلدى
رەسـۇلىلالھ  . یوق جۇمـۇ  ئۇنداق قىلىشقا ھهققىلىرى    ! بالىالرچه قىزغىنلىق 

سـهللهھۇ ئهلهیھــى ۋەسـهللهم كېچىــسى ئۇخلىمـاي ئىبــادەت قىلىـدىغان بىــر     
. دېـگهن ①“سېنىڭ بهدىنىڭدە بالىلىرىڭنىڭمۇ ھهققـى بـار      ”:ساھابىگه كایىپ 

یهنى، دېمهكچىكى، ئۇنى شهخسىیال مۈلكى بىلىپ قاالیمىقـان خورىتىـدىغان     
ــگهن ــشنى چهكلىـ ــىلىنىڭ بهد . ئىـ ــۇنداق، سـ ــۇددى شـ ــت خـ ــدە دوسـ ەنلىرىـ

ــرەكتىن     ــزال كې ــۇنى ئاســرىماي تې ــار، ئ بۇرادەرلهرنىــڭ، مىللهتنىــڭ ھهققــى ب
  .چىقارسىال گۇناھكار بولىال

 یـادىم سـىزدىال    - ئایىغىنىڭىز ئۈچۈن رەخمهت، ئۇستاز، مېنىڭ ئېسى      —
ســىز . مهنغــۇ یــاش، یــۈكنى ئېغىــرراق كۆتهرســهممۇ ھېچقىــسى یــوق. بولــدى

  .زنى ئاسرىمىسىڭىز بولمایدۇیاشىنىپ قالغان چاغدا ئۆزىڭى
 بولــدى، تهكهللــۇپ قىلىــشمایلى، ئۆزئــارا تهكهللــۇپ قىلىــشماسلىق  —

قـۇرۇق  . ئۆزلىرىنىڭ شۇئارىدىغۇ، سىلىگه بهرىبىـر گهپ ئـاڭالتقىلى بولمایـدۇ         
  .گهپنى قۇیۇپ تهمبۇرنى قوللىرىغا ئالسىال

ا  تهۋپىـق تهمبـۇرنى قولىغـ   — ئۇنىسىڭىز ئۆزەممۇ چىداپ تـۇراالیمهن،     —
.  ئۇ تهمبۇرنى سازلىغاچ ئهخمهد ئهپهندىنى كۈزەتتى     . ئېلىپ سازالشقا باشلىدى  

ئهخمهد  ئهپهندى خىیالچان كۆزلىرىنى بىـر نۇقتىغـا تىكـكهن ھالـدا پاراڭالرغـا       
ئۇ .  ئۇنىڭ چىرایى بىر ئاز تاتارغان ھهم یاداپ قىلغانىدى. ئارىالشماي ئولتۇراتتى

 بېسىق، چوڭ سۈپهتلىك بىلهن قۇالق -تۇرۇپال بوینىنى سىپاپ قویۇپ، ئېغىر
تهۋپىق بىر نهچچه ناخشا ئوقۇپ بهرگهندىن كېیىن تهمبۇرنى سـانایى         . ساالتتى

                                            
  . ئا—غا قارالسۇن، »سهھىھ بۇخارى«  ①
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ــپ      ــا چېلى ــق ئاھاڭلىرىغ ــپ، خهل ــرىگه بېرى ــازچىلىرىدىن بى ــسهنىڭ س نهپى
ــدى   ــاس قىل ــشنى ئىلتىم ــیىن    . بېرى ــدىن كې ــچه پهدە چالغان ــر نهچ ــۇ بى ئۇم

تاماق ئۈستىدە ئـۇالر  . ولو كهلتۈرۈلدىداستىخان سېلىنىپ، گۆش بېسىلغان پ   
ئوقۇتۇش ئىشلىرى، ھـازىرقى ۋەزىـیهت، قانـداق خىزمهتلهرنـى ئىـشلهش            -ئوقۇ

  .زۆرۈرلىكى ھهققىدە سۆھبهتلىشىپ كېتىشتى
ــاردەملىرىنى ۋە     — ــدۇق، یـ ــاقچى ئىـ ــۇن تهییارلىمـ ــته ئویـ ــز مهكتهپـ  بىـ

  . قاراپدېدى تۇرغۇن ئهپهندى  تهۋپىققا― مهسلىھهتلىرىنى كۆپ كۈتتۇق، 
 دېدى ئۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ، ئالدىرىماي تاماق یىگهچ،        — شۇنداقمۇ؟ —

ــدى   ―  ــى كهل ــى ئویغۇتۇشــنىڭ ۋاقت ــشىغۇ، خهلقن ــانایى  . یاخ ــۇنى پهقهت س ب
  .  مۇنچه تىرىشساق ئارتۇق كهلمهیدۇ-نهپىسهگىال تاشلىۋەتمهي بىز ئانچه

ۆزلىرى ئاھاڭ  قایسى مهزمۇنالردا ئویۇن تهییارلىساق بۇالر؟ ناخشىالرغا ئ—
  . دېدى ساۋۇت ئهپهندى—ئىشلهپ بېرىال، ئهلۋەتته، 

گه ئوخــشاش خهلــق “  زۆھــرە-تــاھىر”، “ ســهنهم-غېرىــپ” مېــنىڭچه —
 دېـدى ئوبۇلقاسـىم قىرلىـق       —داستانلىرىنى سهھنىلهشتۈرسه تـازا یاقـاتتى،       

  .بۇرنىنىڭ ئۇچىنى چىمداپ قویۇپ
 باشـقىمىز  —دۇ،  مهمتىلى ئهپهندى ئۆزگهرتىـپ یېزىـپ چىقـسا بولىـ       —

  . دېدى نامان ئهپهندى—بۇنىڭ ئهھدىسىدىن چىقالمایمىز، 
 سىلهر دەۋاتقان داستانالرنى سهھنىلهشتۈرۈشنىڭ قانچىلىك ئهمهلىي       —

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ—ئهھمىیىتى بار؟
  . خهلق یاقتۇرىدۇ، جهزمهن ئالقىشقا ئىگه بولغىلى بولىدۇ—
گهنگه كهلسهك، ئادەم دېگهن شۇنداق نهرسىكى، ئۆزىگه دې“ یاقتۇرۇش ”—

ــشىمۇ      ــاقتۇرۇپ قېلى ــرەك ی ــدۇ، بهك ــارداپ قالى ــىلهرنىمۇ خۇم ــانلىق نهرس زىی
ــىلهن  ــۇمكىن، مهسـ ــشىنى   : مـ ــىلهرمۇ كىـ ــدەك نهرسـ ــۇن دېگهنـ ــه، ئهپیـ نهشـ

ــاراپ - دېــدى تهۋپىــق سۆھبهتداشــلىرىغا بىرمــۇ —ھوزۇرالنــدۇرارمىش،   بىــر ق
 كېــسهل —ۇلقاســىم كــۆزلىرىنى ئېلىــپ قــاچتى، نىمىــشكىدۇ ئۇب. چىققــاچ

مېـنىڭچه، بىـز   ... كىشى قېرىق، ئاچچىق بولسىمۇ دورا ئىچمهي  ئامال یـوق،         
ــى     ــدىغان دورىالرن ــا لهززەت  تۇیۇلى ــاقایتىدىغان ھهم ئۇنىڭغ ــسهلنى س ھهم كې
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  .بولمىغانداشىپالىق ئاچچىق دورىمۇ بولىۋېرىدۇ. تاپساق ئهڭ یاخشى
رىڭىزنى ئۇچۇقراق تهپسىلىراق قویۇپ باقسىڭىزچۇ،  ئهپهندىم، قاراشلى—

 دېدى ئابدۇراخمان شائىر چوڭالرنىڭ سۆھبىتىگه ئارىلىىشىـشىقا جـۈرئهت        —
  .قىلىپ
 سهنئهت ئىالجى بار ھهم بهدىئىـي زوق بهرسـه ھهم تهربىـیه       - ئهدەبىیات —

بۇ ئىككىسىگه بىـرال ۋاقىتتـا ئېرىـشكىلى بولمىغـان ئهھۋالـدا          . بهرسه یاخشى 
ىسى زۆرۈر  بولسا شۇنى مهخسهت قىلىپ قویۇش كېرەك، بۇ مېنىڭ كـۆز          قایس

 مهمتىلى ئهپهندى داستىخاندىن چهتنهپ قولىنى سۈرتكهچ  داۋام        —. قارىشىم
 مېنىڭچه، ئهدەبىیـات ـ سـهنئهت كىـشلهرنىڭ تۇرمۇشـتا یولۇققـان       —قىلدى، 

ېرىـشى  سوئاللىرىغا جـاۋاب بېرىـشى، ئهۋالدالرنـى تهربىیلىـشى، بهدئىـي زوق ب       
شــۇ زامــان رىئاللىقىغــا تهســىر كۆرســهتمىگهن، رېئــاللىقنى ئهكــس   . كېــرەك

بېرىـدىغان،  “ زوق”ئهتتۈرمىگهن، رىئاللىقتىن ئایرىلغان ئهدەبىیات كىشىگه      
ئـۇ پهقهت تـوقالر ئۈچـۈن ئىـچ پۇشـقى،           . بولسىمۇ، پایدىـسىزدۇر  “ قىزىقارلىق”

ئىجتىمـائىي ۋەزىـپه     سـهنئهت بۈیـۈك      -ئهدەبىیـات . بىكارچىالر ئۈچۈنال كېـرەك   
ئـاالیلۇق، بىزنىـڭ    . ئارتقان یاكى شۇنداق ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئېلىشى كېرەك      

كىالسـسىكلىرىمىزنىڭ ســۆیگۈ غهزەللىـرى، ئىــشقى داسـتانلىرى رىئــاللىق    
ئۈچۈن قانچىلىك خىزمهت قىلدى؟ بۇالر شۇ دەۋر رىئاللىقىمۇ؟ ئۇالر قانچىلىك 

قانچىلىك نهپ ئالـدى؟ قولیازمـا   خىزمهت قىاللىشى مۇمكىن؟ خهق ئۇالردىن    
ھالىتىدە تۇرىدىغان یاكى چهكلىك نۇسـقىدا كۆچۈرۈلىـدىغان بىـر زامانـدا، زور             
كـۆپچىلىكى ساۋاتــسىز  بولغــان بىـر ئهلــدە بــۇ یـازمىالردىن قانچىلىــك ئــادەم    
بهھىرلهندى؟ بىز باشقا مىللهتـلهر ئالدىـدا بـۇ نهرسـىلهرنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ             

ــمایه  ــىلهرنىڭ   ماختىنىـــدىغان  دەسـ ــۇ نهرسـ ــزدە بـ ــۆز ئىچىمىـ ــساقمۇ، ئـ قىلـ
مىللهتنىڭ تهقدىرى، ئىستىقبالى ئۈچۈن ھېچقانـداق ئـۆزگىرىش، ھېچقـانچه          
پایـــدا ئېلىـــپ كهلمىگهنلىكىنـــى، بىزنىـــڭ ئهمهلىیهتـــته ماختـــانغۇدەك       

ــدۇ    ــساق بولى ــراپ قىل ــى ئېت ــوق ئىكهنلىكىن ــداق . ھېچنهرســىمىز ی ھهر قان
یدىــسىز، مــاختىنىش ئىنــسانغا ئهڭ جــاراھهتنى یوشــۇرۇش كېــسهل ئۈچــۈن پا 

 ئۇ بىردەم سۈكۈتتىن كېیىن مهسخىرىلىك تهلهپپۇزدا  قوشۇپ —زىیانلىقتۇر، 
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ــابالردىن  —قویـــــدى،  ــته بېـــــسىلغان بهزى یېڭـــــى كېتـــ ــان تهرەپـــ  ئهنجـــ
لىرىغا سىیاسىي مهنا، ئارقـا  “ ئاھ ـ ۋاھ ”كىسالسكىلىرىمىزنىڭ خىلۋەتتىكى 

كوممۇنىـستالرنى  . ى كۆرۈپ قالدىم  كۆرۈنۈش تېڭىپ شهرھى بېرىلگهنلىكىن   
ــسىي  ــالال”دوراپـــال  شهخـ ــوۋا-ئـ ــپ  “  تـ ــۇمالرنى تېڭىـ ــىنىپىي ئوقـ ــا سـ الرغـ

بىراق، بىزنىڭ زاھىدىلىرىمىز ئهینى چاغدا بۇالرنىڭ قـالتىس         . چۈشهندۈرۈپتۇ
مۇالھىزلىرىدە ئوتتۇرىغا قویغان ئۇقۇمالرنى خىیالىغىمۇ كهلتۈرۈمىگهنلىكىدە 

  !ىنىشلىق تهرىپىمۇ  دەل شۇ یهردەمهسىلىنىڭ ئېچ. شهك یوق
 دېــدى شــهۋقى — شــۇنداق، ئهدەبىیــات تۇرمۇشــقا یۈزلىــشى كېــرەك،  —

 لېكىن، سىلىنىڭ كىالسسىكالرنى —ساالھىیىتىگه یارىشا سالمالىق بىلهن،
یوققا چىقارماق بولۇشـلىرىمۇ تـوغرا ئهمهس، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە مـول تـارىخىي           

  .ئهھمىیهتلىك نهرسىلهر بار
ــۇندا— ــداكتىك      ش ــسا دى ــدىن قال ــهرلهردە، ئان ــي ئهس ــۇ ئىلمى ق، بولۇپم

ئـۇالرنى تـارىخىي نۇقتىـدىن      . ئهسهرلهردە، مهن بۇنى رەت قىلماقچى ئهمهسمهن     
ــدۇ  ــكه ئهرزىی ــۆرپ   . قهدىرلهش ــل، ئ ــى تى ــۇ دەۋىردىك ــیهت، -ش ــادەت، مهدەنى ... ئ

ە قاتارلىقالرنى باشقا مىللهتلهرگه سېلىشتۇرغاندا مهنىـۋىي مهھـسۇالتالر بىـزد        
بـۇالرنى  . بهكمۇ ئاز ۋە بىر ئاز جهمئىیهتتىن ئایرىلغان، ئهپسانىۋىي تۈس ئالغان  

یېڭىۋاشتىن كۆتۈرۈپ چىقىش مۇشۇ دەۋردە ھېچقانداق ئهمهلىـي ئهھمىیىتـى        
  .یوق ئىش

 دەپ — ئهپهندى، ئۆز ئىللهتلىرىڭىزنى ئۆزىڭىز ئاچقىلى تۈردىڭىزغـۇ؟    —
  .پگهپ قاتتى مهجىددىن ئهپهندى  چاقچاق ئارىال

 — ئىنــساننىڭ ئۆزىــدىكى ئىللهتلهرنــى كۆرۈۋاالیــدىغان بولغــانلىقى —
  .ئۇنىڭ ئاقىللىق دەرىجىسىگه یهتكهنلىكىنىڭ بىشارىتىدۇر

 پهل ناچــار ســۈپهتنى -ســۆزى بىــلهن ســهل“ ئۇیغــۇر” ئهجهبــا باشــقىالر —
قوشۇپ سۆزلهر بولسا قویقا چاچلىرىڭىز تىك تۇرۇپ، ئۇنىڭ چوڭلىقى، ھۆرمتى 

تتا سىزگه دوست بولۇشى بىلهنمۇ ھېسابلىشىپ ئولتۇرماي رەددىیه     بىلهن، ھه 
  بېرىدىكهنسىز، ئۆزىڭىز قىلچه ئایاپ تۇرماستىن ھهر نېمه دەۋېرىكهنسىزغۇ؟

.  باشقا مىللهتلهرنىڭ ئىللىتىمىزنى تىلغا ئېلىشى ھاقارەت ئۈچۈندۇر—
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ــدۇر    ــۈزىتىش ئۈچۈن ــشىمىز ت ــشىمىز ۋە سۆكى ــا ئېلى ــڭ تىلىغ ــۇ . ئۆزىمىزنى ب
  .ىككىسى ئىككى گهپئ

 ســــهنئهت ھهققىــــدىكى ســــۆھبىتىمىزنى - ئهپهنــــدىم، ئهدەبىیــــات—
ــتۇرایلى،  ــهۋقى،  —داۋامالش ــدى ش ــات  — دې ــازىرقى ئهدەبىی ــىلىنىڭچه ھ  - س

  سهنئىتىمىز قانداق بولۇشى كېرەك؟
 بۇ ھهقته سىزنىڭ تۇتقان یولىڭىز بىلهن مېنىـڭ قارىـشىم ئوخـشاش     —

ــویالیمهن،  ــدى تهۋپىــق ته—دەپ ئ ــراق   دې ــدىن ئېنىق مكىنلىــك بىــلهن، ئان
ــدى،  ــدۈرۈش ئۈچــۈن  —قىلىــپ داۋام قىل ــسانغا تىرىكلىكنــى كاپالهتلهن  ئىن

 تاماق، تىرىكلىكنىڭ بىرىنچى ۋە ئهڭ مۇھىم شـهرتى   —بىرىنچى زۆرۈرىیهت   
ھازىرالنغاندىن كېیىن، ئىنساننىڭ ئویالیدىغىنى نومۇسنىڭ پهردىسى بولغان 

دېگهنـــدەك گهپـــلهر ئىنتـــایىن “ ىئىـــي زوقبهد”ئـــاچالر ئۈچـــۈن . كىیىمــدۇر 
مۇشۇ نوقتىـدىن ئېیتقانـدا بىـزگه       . بىمهنىلىك ۋە كۈلكىلىك بولغان بوالتتى    

“ ھـۇزۇرلىنىش ”، “زوق ئـېلىش ”ھازىرقى ئهھۋالدا زۆرۈر بولغىنى ئاللىقانـداق     
زوق بېرىدىغان تهمبۇر زۆرۈر ئهمهس ! ئهمهس، رېئاللىقنى ئۆزگهرتىشنىڭ قۇرالى

  .گهرچه ئۇ یېقىملىق ئاڭالنمىسىمۇ!  دۇمباق كېرەكئویغىتىدىغان
 دېــدى ئوبۇلقاســىم بۇرنىنىــڭ ئــۇچىنى — ئۇغــۇ شــۇنداق، ئهپهنــدىم، —

 باشـــقا نهرســـىلهرگه، مهســـىلهن خهلـــق داســـتانلىرىغا  —چىمـــداپ تـــۇرۇپ، 
ئۆزىمىزنىڭ خاھىشى بویىچه یېڭـى مهزمـۇنالرنى یوشـۇرۇپ، مهخـسهت ئۈچـۈن        

  خىزمهت قىلدۇرساق بولمامدۇ؟
مېـنىڭچه ئهڭ یاخشىـسى ئـۇ نهرسـىلهرنى         .  ئۇنداق قىلىـسمۇ بولىـدۇ     —

مهخسهتكه الیىقالشتۇرىمىز دەپ بۇزۇپ ئولتۇرغىچه یېڭىـدىن ئىجـاد قىلـساق     
 پـاز ئىـسیانكارلىق روھىنـى       -ئویغىتىش دېسه بهزى ئهسهرلهرگه ئاز    . یاخشىراق

دۇ؟ دانـاالر   ئۇنداق یاپتا گهپنى كىم چۈشىنى    . یوشۇرۇپ قویۇش كۇپایه قىلمایدۇ   
ھېچقاچان شېئىرنى شائىر ئۆزى ئۈچۈن سۆزلىمهیدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ”: ئېیتقان

  .كېرەك①“شېئىرنىڭ مهنىسى روشهن، ئېنىق بولۇشى

                                            
  . ئا—، »قابۇسنامه«  ①
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 دېمهك، بىر خهلققه تهقدىم ئېتىلىدىغان نهرسـىلهردە ئېـسیانكارلىق           —
ــا      ــكارا ئوتتۇرغ ــچه ئاش ــاخىرقى چهككى ــار بهرگهن ئهڭ ئ ــانىیهت ی ــى ئىمك روھن

چۈنكى بىزنىڭ كىتابخان، تاماشـىبىنلىرىمىز ئىنتـایىن       . شىمىز كېرەك قویۇ
نادان خهلـق ئىكهنلىكىنـى ئۇنۇتماسـلىقىمىز، شـۇالر ئۈچـۈن الیىقالشـتۇرۇپ             

یاپتا گهپلهر بىلهن سىمۋول قىلىش ئـارقىلىق ھهر قـانچه       . یېزىشىمىز كېرەك 
. ۈشـىنىدۇ یوغان گهپلهرنى قىلىۋەتكهن بىلهنمۇ ئۇنى پهقهت كۆزى ئوچـۇقالر چ        

بۇ خۇددى ئارقىسىدىن بېرىپ ئوقۇپ     . بىز ئویغاتماقچى بولغانالر چۈشهنمهیدۇ   
بهرمىــسه باشــقا ھــېچكىم ئوقۇیالمایــدىغان نهســىرىدىن ئهپهنــدىمنىڭ ســاالم  

  .خېتىدەك نهرسه بولۇپ قالىدۇ
سهل سۈكۈتتىن كېیىن، بۇرنىنى چىمداپ ئولتۇرغان ئوبۇلقاسىم چوڭقۇر   

  :ھۆرمىتىنى ئىپادىلهپ
 زە مۇشــۇنداق -ئهممــا. تهۋپىــق ئهپهنــدىنىڭ ئىــستىداتىغا قــایىلمهن  —

ئادەملىرىمىزنىــڭ ســهھراالردا ئهپهنــدىچىلىك قىلىــپ ئــۆمرى ئۆتىۋاتقىنىغــا  
ئــۇ ― ، ...ئېچىنىپمــۇ كېــتىمهن، قىلىۋاتقــان ئىــشىغا ئوشــۇقال كېتىــدۇ ـ دە   

― مۇشۇنداق ماختاشتىن كېیىن تۇیۇقسىز سۆھبهت تېمىسىنى ئۆزگهرتىپ، 
بولشىۋىكلهر ھهققىدە نېمه دەیسىلهر، ئهپهندىلهر؟ ھـازىر قهشـقهر كوچىلىرىـدا       
سوۋېتكه قارشى تهشـۋىق ۋاراقلىـرى، شـۇئارالر پهیـدا بولـۇپ قالىـدىغان بولـۇپ                 
ــۇنى      ــانگىر دۆلهتلهرنىــڭ ئوی ــارلىق جاھ ــیه قات ــۇنى ئهنگىلى ــلهر ب ــدى، بهزى قال

  ...دەیدىكهن، بهزىلهر مهھمۇد
نداق ئىـشالرغا كهمـرەك ئارىلىـشایلى، بىزنىـڭ       بىز، ئهپهنـدىم، مۇشـۇ     —

 دېـــدى شـــهۋقى —ئىـــشىمىز ھـــازىرچه ئاقـــارتىش بولغانـــدىكىن، دەیمىنـــا،  
  .ئوبۇلقاسىمنىڭ سۆزىنىڭ بېلىگه تېپىپ

تهۋپىق ئوبۇلقاسىمنىڭ تاتىرىپ كهتكهن چىرایىغـا قـاراپ ئۇنىڭغـا سـهل      
» ىۋەتتىیا؟بـوۋاي ئۇنىڭغـا ئـازار قىلىـپ ئـاجهپ سـىلك           «. ئىچى ئاغرىپ قالدى  

ــوزۇرۇپ      ــۇ ب ــهۋقىنىڭ رەڭگىم ــدى، ش ــهۋقىگه قارىۋى ــاچ، ش ــى ئویلىغ دېگهنلهرن
شهۋقى ئوڭایـسىزلىقنى كۆتۈرىـۋېتىش، مـاۋزۇدىن چهتنىـتىلگهن         . كهتكهنىدى

ــاۋالقى     ــا ســېلىش ئۈچــۈن یهنه ئوبۇلقاســىمنىڭ ئ ــۇرۇنقى ئىزىغ ســۆھبهتنى ب
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  :ىلىپسۆزىگه، تهۋپىق ھهققىدىكى مهدھىیه سۆزىگه قوشۇلغاندەك ق
 — مهنمــۇ بــۇ ئىنىمىزنىــڭ زایــا بولــۇپ كېتىۋاتقىنىغــا ئېچىــنىمهن،  —

  .دېدى
ــل قىلــدى ھهم ئــاچچىقىنى كهلتــۈردى   . بــۇ ســۆزلهر تهۋپىقنــى ھهم خىجى

ــۇ  ــى یۈزم ــل قىلغىن ــۈرگىنى    -خىجى ــاچچىقىنى كهلت ــسا، ئ ــاش بول ــۈز ماخت  ی
  .نوقتئىینهزەرنىڭ خاتالىقى ئىدى

ۈشۈنىدىغانلىقىغا ئىشىنىشىمىز  بىز كهلگۈسى ئهۋالدالرنىڭ بىزنى چ—
 — دېدى تهۋپىق تهمكىن ئاھاڭـدا، دائىمـى كۈلۈمسىرىـشى بىـلهن،     —الزىم،  

ئۇالر بىزنىـڭ مۇشـۇ دەۋر ئۈچـۈن مـۇھىملىقىمىزنى، مۇشـۇ دەۋر رېئـاللىقىنى         
-ئۆزگهرتىش ئىشلىرىنى دەپ، پاساھهتلىك داستانالر، یىرىك ئهسهرلهر، ئاشىق       

ئىتتىك نهرسـىلهرنى یېـزىش ئـارقىلىق پـاتراق         مهشۇقالر ھهققىدىكى بازىرى    
ــۇ      ــى مۇش ــدىن ۋاز كهچكهنلىكىمىزن ــازىنىش بهختى ــام ق تونۇلۇپ،شهخــسىي ن
ئىجتىمائىي رېئاللىق، مۇشۇ زۇلمهتلىـك جهمئىیهتنـى ئـۆزگهرتىش، خهلقنـى            
ئویغىتىش ئۈچۈن قوپالراق ھهم ئاددىیراق بولسىمۇ كېرەكلىـك نهرسـىلهرنى           

ــىنىدۇ  ــانلىقىمىزنى چۈشـ ــزدىن  . یازغـ ــۇالر بىـ ــسه”ئـ ــى داۋام “ خهمـ چىلىكنـ
قىلدۇرماپتۇ، ھهقىقهتهن ئىلگىرىكىلهرگه یهتمهیدىكهن دەپ ئاغرىنمایدۇ، ئهگهر 

ئىلگىـرىكىلهر یۇرتتـا یېغىلىـق، مالىمـان، خـارابىلىق،          ! ئاغرىنسىمۇ مهیلـى  
مۇنقهرزلىك ئاسارىتى، ھۆرلۈكنىـڭ تهنتهنىـسى یـاكى ئاپهتلهرنىـڭ دەھـشىتى         

سىمۇ بـۇ رېئـال تۇرمۇشـنى ئهكىـس ئهتتـۈرمهي ئـۆزىنى چهتـكه          ھۆكۈم سۈرۈۋاتـ  
لــېكىن بىزمـۇ شــۇ  . ئېلىـپ، خىلـۋەتته ســاپ مـۇھهببهتنى كـۈیلهۋېرىپتىكهن    

ھــازىرقى كۈنـدە یۇقۇرىــدا دېــیىلگهن داســتانالرنى  . ئىـزدىن ماڭــساق بولمــاس 
كۆتۈرۈپ چىقىشنىڭ قانچىلىك رېئـال ئهھمىیىتـى بـار؟ بىـز ئهمـدى ئـۇالرنى            

ــائىر، -ىغـــا تاپـــشۇرۇپ بېرەیلـــى، شهخـــسىي شـــان ئاجایىپخان ــهرەپتىن، شـ  شـ
مۇتهپهككۇر دېگهن شـۆھرەت تاجىـدىن مهھـرۇم بولـۇپ ئهپهنـدىچىلىكىمىزنى           

ئورمانـدىن تېخىمـۇ    . قىلىۋېرىش ئۈچۈن مهردلىك جامىنى قولىمىزغا ئـاالیلى      
كۆپ یاغاچ توشۇش ئۈچۈن ھازىر بار بولغـان جىمـى یاغـاچنى دەسـمایه قىلىـپ        

ئهگهر بۇ یاغـاچالردىن كـۆۋرۈك سېلىـشقا قىیمىـساق     ... ۋرۈك ساالیلىیولغا كۆ 
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یاكى چىرایلىق جازىالرنى یاساش ھهۋىسىگه بېرىلسهك پۈتۈن ئورماننى زىیـان   
ئۆز شهخـسىیىتىدىن مىللهتنىـڭ ئومـۇمىي مهنپهئهتىنـى ئۈسـتۈن           ! تارتىمىز

هۋقى شـ .  قىزى بولمىغان مىللهت بهخىتسىزدۇر  -قویىدىغان بىر گوروھ ئوغۇل   
. ئاكىمىز بایا مېنىڭ زایا بولىۋاتقان ئۆمرۈمگه ئېچىنىدىغانلىقىنى بىلـدۈردى    

ئهگهر بۇنداق ئېچىنىش توغرا بولىدىغان بولسا ئېچىنىشقا تېگىـشلىكلهردىن   
 — ئۇ شهۋقىگه قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ داۋام قىلدى، —بىرى دەل ئۆزى ئهمهسمۇ؟ 

  :ئۇنداق ئهمهس دەیدىغان بولسىڭىز نېمه ئۈچۈن
  دەپ ئۇنىڭغا بۇیرىسام،“ كهس”بىر قىلىچ بهرسه خۇدا 

  . زەنجىرىنى-ئۈزسه خهلقىم بوینىدىن خورلۇق كىشهن
  ۋەتهن، كالالمنى ئۈزسۇن ئۇ قىلىچ،-گهر خاراپكهن ئهل

  !كۆرمىسۇن شهۋقى كۆزى قۇللۇقتا ئهل تهقدىرنى
نى یېڭـى بىـر خىـل شـهكىلدە         “ شېرىن-پهرھات” دەپ یازدىڭىز؟ سىزمۇ    

چىلىكنى یېڭى پهللىگه كۆتۈرسىڭىز بولماسمىدى؟ بایا      “ خهمسه”ىز،  یازسىڭ
  .دېمىدىممۇ، ئىككىمىزنىڭ قاراشلىرى ئوخشاش

  .شهۋقى كۈلۈپ كهتتى
 راست دەیال، ئىنىم، بىز ئۆز دەۋرىمىز ئۈچۈن ئاددىي ئىشالرنى قىلىپ        —

بایا مېنىڭ ئېچىنىمهن . لنى تاللىدۇقونامىسىز كهتسهكمۇ مهیلى دەیدىغان ی
دېگىنىم، ھهرگىزمۇ سىلىنى خىلۋەتكه بېكىنىۋېلىـپ كونـا بىـر نېمىلهرنـى        
قایتـا باشـتىن یازسـۇن دېگىـنىم ئهمهس، ئهكـسىچه زامـان تهتـۈر بولمایـدىغان         
بولسا، خاتىرجهم مۇھىتتا ئىلمىـي خىـزمهت ئىشلىـسه قـابىلىیىتىنى جـارى              

  .قىالالیتتى دېگىنىم ئىدى
ــتاز، دەرۋەقه، ھېلىقىـــــدە— ــزىش  رەھـــــمهت، ئۇســـ ك تېمىالرنـــــى یېـــ

كهلگۈسىدىكى ئهدەبىیات تهتقىقاتچىلىرىنىـڭ مۇشـۇ دەۋر ئهدەبىیـاتى ئۈچـۈن      
ھهتتا زورمۇزور سىیاسىي خاھىشالنى تېڭىپ (كۆرىنهرلىك دەپ تىلغا ئېلىشىقا 

ئوبـــدان بولىـــسىمۇ، مۇشـــۇ دەۋر خهلقىـــگه ھېچـــنىمه  ) تهھلىـــل قىلىـــشىقا
 تــوختىتىش ئۈچــۈن گهپنــى  ئــۇ بــۇ ھهقتىكــى مــۇالھىزىلهرنى—بېرەلمهیــدۇ، 

مېنىڭچه سىلهر  .  ئهمدى تۇرغۇن ئهپهندىنىڭ تهكلىپىگه كېلهیلى     —بۇرىدى،  
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سهھنه ئهسىرى ئىـشلىمهكچى بولـساڭالر دەل مۇشـۇ زاماننىـڭ پهرھـادلىرىنى          
ئۇالر بىر ئۆزىنىڭ شېرىنى ئۈچـۈنال ئـاھ ئۇرىـدىغان ئهمهس،       . ئېلىپ چىقىڭالر 

هۋسـىرى ئېلىـپ كېلىـدىغان رولالرنـى     پۈتۈن شىرىن ۋەتىنى ئۈچۈن ئىلىم ك     
 ھهركىتىدىن بۇندىن كېـیىن نـېمه قىلىـش         -كىشلهر ئۇنىڭ سۆز  . ئوینىسۇن

  .كېرەكلىكىنى بىلىۋالىدىغان بولسۇن
 — دېدى شهۋقى،  — توغرا، مهن تهۋپىقنىڭ قاراشلىرىغا قوشۇلىمهن،       —

الـسا  سهھنه ئهسىرىدىكى سۆزلهر بىر ئاز ئاشكارا بولسۇن، تېپىـشماق بولـۇپ، ق   
زىددىیهت، توقۇنۇشلىرى ئـاددىیراق  . یهنه ئۆزىمىز یېشىپ بهرمىسهك بولمایدۇ    

بولسۇن، ئالدى بىلهن تاماشىبنالرنىڭ زوق ئـېلىش سهۋىیـسىنى ئویالشـماي            
  .بولمایدۇ
ــۈن    — ــۇالر ئۈچ ــپ، ئ ــا چىقىرى ــۈنلهي ئاخماقق ــېكىن، یهنه خهلقنــى پۈت  ل

ىڭ ھهل قىلىۋېتىشمۇ  بهرمهي، ھهممىنى مۇئهللىپن  “ ئویلىنىش سوئاللىرى ”
 دېدى تهۋپىق قوشۇمچه —ئۇالرنىڭ ئویلىنىپ كۆرۈشىمۇ زۆرۈر،     . توغرا ئهمهس 

 بارا مۇرەككهپلهشتۈرۈپ بېرىش ئـارقىلىق خهلقنىـڭ   - كېیىن بارا  —قىلىپ،  
  .زوقلىنىش سهۋىیىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك

ــهتته    ــكهن پۇرسـ ــكویغا چۈشـ ــهل پهسـ ــددىیلىكى سـ ــۆھبهتلهرنىڭ جىـ سـ
  :ز ئېلىپئوبۇلقاسىم سۆ

 مهمتىلى ئهپهندى ھهقىقهتهنمۇ چوڭقۇر پىكىرلىك، كىشكهن، مهن بۇ         —
كىشى بىلهن تۇنۇشقىنىمغا، ئۇنىڭ سۆھبىتىگه داخىل بولۇپ قالغانلىقىمغا 

 دېدى قىزغىنلىق بىلهن بۇرنىنىڭ ئۇچىنى  —ناھایىتى خۇشال بولۇۋاتىمهن، 
ۇشــۇ یهردىكــى ئهگهر ئهپهنــدىگه مــاقۇل كهلــسه م― ســىالپ قویــۇپ، -ســىالپ

ئوتتاقوپ ئهتىگىچه مېنىڭ غېرىپخانهمگه قهدەم تهشرىپ قىلغـان بولـسا مهن        
  .خۇشال بولغان، تۇنۇشلىقىمىز تېخىمۇ چوڭقۇرالشقان بوالتتى

ــرى    ــاۋۋالقى ســـۆزلىرىدىن تهنلـ ــدى ئوبۇلقاســـىمنىڭ ئـ مهمتىلـــى ئهپهنـ
سا ئـۇ ئـاقكۆڭۈل، تـۈز ئـادەم بولـ        ”: جىمىرالپ كهتـكهن بولـسىمۇ، كېـیىن یهنه       

  : ئۆزىگه كایىدى ۋە-دەپ ئویالپ، ئۆز“ كۆڭلىگه كهلگهننى دەۋېرەمدۇ
ــز ھهم ئۆزلىــشىپ    — ــسانال، چىقىــشىپ كېتىمى ــز چاپ  ئۇنىڭــسىزمۇ بى
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  . دېدى چاقچاق قىلىپ—تۇققاندەك بولۇپ كېتىمىز، 
ــڭ     ―  ــسىلىمۇ مېنىـ ــىلى دېمىـ ــۇ سـ ــپ تۇرۇپتـ ــۆزۈم یېتىـ ــا كـ بۇنىڭغـ

مهن ئىلگىـرى سـىلىنى   . چىقـتىال ئویلىغىنىمدىن باشقىچىال كىشى بولۇپ   
ئادەمنى قورۇندۇرىدىغان، سۈرلۈك كىشىمىكىن دەپتىكهنمهن، لېكىن ئۆزۈممۇ 

  .تۇیماي ئىككى قېتىم كۆرۈشۈپال ئىچهكشىپ قالدىم
دۈشمهنگه بولسا ئىلگىرى ئویلىغىنىڭىزدەك،    .  دوستالرغا شۇنداقمهن  —

ە ئوبۇلقاسـىمنى   دەپ چاقچاق قىلدى تهۋپىق كۈلۈپ تۇرۇپ، ئهمما كۆڭلىد    —
ــدى  ــاي قال ــاغلىمىچىمۇ     ”. یهنه یاقتۇرم ــامهتكوي، ی ــازا خوش ــادەم ت ــۇ ئ ــېمه، ب ن

  “...قانداق؟
مهمتىلى ئهپهندى قهشقهر مائارىپ سېپىدىكى ئاغىنىلىرىگه ناخشا مۇزىكا 

ئۇبۇلقاسىم خېلى یهرگىـچه  . تهرەپتىن یاردەم بېرىشكه ۋەدە بېرىپ خوشالشتى    
ئۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ كهلگۈسـى پىالنلىرىغـا       . بۇالرغا ھهمرا بولۇپ ماڭدى   

مهمتىلى ئهپهندى كۆڭلىدە بـایىقى باھاسـىغا     . قىزىقىدىغانلىقىنى بىلدۈردى 
ــپ    ــا كېلى ــر باھاغ ــشىمىغان یهنه بى ــشچان    ”: ئوخ ــزغىن، تىرى ــى قى ــۇ خېل ب

ئهممــا ئۆزىنىــڭ كهلگۈســى پىالنلىــرى . دەپ ئویلىــدى“ ....كىــشىدەك تۇرىــدۇ
ئوبۇلقاســىم بولــسا ئــاۋۋالقى . ۇلۇشــنى خالىمىــدىھهققىــدە كونكېرىــت توخت

قىزغىنلىقـى بىــلهن تهۋپىقنىــڭ ئوقۇغـۇچىلىرى بىــلهن تونۇشــۇپ قېلىــشقا   
تىرشـىپ، ئىــسمىنى سـوراپ، بهخــت ھېسـسىغا چــۆمگهن كىـشىدەك یــایراپ     

ئـۇالر بىـلهن تهۋپىقنىـڭ قـاۋۇل مۇھـاپىزەتچىلىرى  بىلـله بولغاچقـا            . ماڭاتتى
  .ئهركىن، ئازادە ھېس قىالتتىكىشى ھهقىقهتهنمۇ ئۆزىنى 

  
2  

  
نىمىتــۇلال . ئهتىــسى تهۋپىــق ئوقۇغــۇچىلىرىنى ئېلىــپ ئاتۇشــقا قــایتتى

 ھهیۋە بېغىـشالپ تهۋپىقنىـڭ     -بىلهن مهڭلىكاخۇن ئوقۇغۇچىالر سېپىگه سۈر    
 تاق ئارتىلغـان بولـۇپ،   -ئۇالرنىڭ جهڭ ئاتلىرىغا یۈك   . یېنىدا پىیادە كېلهتتى  

  .ئارقىدىن كېلهتتى
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 — دە؟ -ق قىلىپ، دوستىمىز ئابدۇنىیاز ھازىر یهكهنـدە ئىـكهن      شۇندا —
 ئـۇ تـازا جهڭـدە       —دېدى تهۋپىق جهڭچىلهر بىلهن سـۆھبىتىنى داۋام قىلىـپ،          

  ...كۆكلهیدىغان ئادەم ئىكهن، جاڭگالنىڭ توغراقلىرىدەك
ئۇالر یېڭىسار قورشاۋىدىن بۇیـانقى جىمـى كهچمىـشلىرى ھهققىـدە كهڭ        

بهشــكېرەمنىڭ شــهرقىي چېتىــدىن قۇمــسېغى . كۇشــادە سۆزلىــشىپ ماڭــدى
یېزىسىغىچه بولغان چۆللۈك كۆڭۈللۈك سۆھبهت بىـلهن بىلىـنمهیال ئارقىـدا           

  .قالدى
تهۋپىق قایتىپ كهلگهندىن كېیىن مهھمۇد مۇھىتىنىڭ خېتىنى ئوقۇش 
مۇناسىۋىتى بىلهن یېغىن چاقىرىـشقا ھهم یىغىنـدىن پایـدىلىنىپ یهنه بىـر           

ــشقا نىــیهت قىلىــپ، تهییارلىققــا   قېــتىم ئاقــارتىش تهرغى بــاتى ئېلىــپ بېرى
ــشتى ــپ ھهیئىــتىگه     . كىرى ــى مائارى ــتهپ ھهیئىتىن ــتىن مهك ــر تهرەپ یهنه بى

ئۆزگهرتىپ قۇرۇش، ئاتىالر ھهیئىتىنىڭ ئىناۋىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن 
ــى نــۆۋەتته یهنه بىــر یىغىــن ئۆتكۈزۈشــنى كــۆڭلىگه پــۈكتى       بــۇ . ئىككىنچ

 جىمـى كهنتىــدىن ئـادەم قاتناشـتۇرۇش ئۈچـۈن یىــراق     یىغىنالرغـا ئاتۇشـنىڭ  
كهنتلهرگه ئادەم ئهۋەتىپ خهۋەر قىلىش ئۈچۈن ئاغۇلۇق ئوقۇغۇچىالردىن ئابلىز 

  .كاتتایالققا ئۆزى بېرىشىنى قارار قىلدى. قارىنى ئهۋەتتى
ــپال یــېقىن یېزىالرغــا خهۋەر قىلىــشنى        ــۇ قهشــقهردىن قایتىــپ كېلى ئ

.  قایسى كهنت یۈز بېشىالرغا خهۋەر قىلۋەتكهنىدىئوقۇغۇچىالرغا تاپشۇرۇپ ھهر 
نىمىتـۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇن  . ئهتىـسىال ئــۆزى كاتتایالققـا قــاراپ ئاتالنــدى  

  .ئىككىسى ئۇنىڭغا ھهمراھ بولدى
. ئۇالر كاتتایالققا كېلىپال قوغان كهنتىدىن مـۇھهممهد دامـوللىنى تـاپتى       

ــولال    ــۋى دامـ ــن مهۋلىـ ــسى ئىمىـ ــولال ئاكىـ ــۇھهممهد دامـ ــارا،  مـ ــلهن بۇخـ  بىـ
ندىستانالردا ئوقۇغان بولۇپ، ئىمىـن مهۋلىـۋى قهشـقهر خـانلىق مهدرېـسته         ىھ

ــدارى  .  مۇددەرســلىك قىالتتــى ــت(مــۇھهممهد دامــولال یېڭىلىــق تهرەپ ) جهدى
ۋە . بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئاكىــسى بىــلهن كــۆپ جهھهتلهردىــن ئوخــشىمایتتى  

اراشلىرى تهۋپىـق بىـلهن     ئۇنىڭ نۇرغۇن كۆز ق   . پىكىرلىرىدە ئىختىالپ بارىدى  
تهۋپىق خېلىدىن بېرى بۇ كىـشى توغرىـسىدا ئـاڭالپ       . ئوخشىشىپ كېتهتتى 
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مــۇھهممهد دامــۇلال ئــارقىلىق . كهلگهچــكه ئــۇنى كــۆرمهیال تونــۇپ بولغانىــدى
ــۇرت     ــۇق یــ ــارلىق نوپۇزلــ ــتىم قاتــ ــىراخۇن خهلپىــ ــولالق چهكهدى، ناســ مــ

م باشـچىلىقىدا ئـاتىالر   ناسىراخۇن خهلپىتى. ئاقساقاللىرىنى شۇ یهرگه یىغدى   
بۇالردىن باشقا ئۆزى قاتنىشالمىغان بولسمۇ گۈللۈك . ھهیىئىتى تهشكىللىدى
، ئونتامدىن مـۇھهممهد بهگ قاتـارلىقالرنى     )یۈز بېشى (كهنتىدىن قاسىم چوڭ    

ئوقۇتۇش خىـزمىتىگه   . كاتتایالق یېزىسىنىڭ ئاتىالر ھهیىتىگه كىرگۈزۈشتى    
  .مۇھهممهد دامولال مهسئۇل بولدى

ئۇ مۇھهممهد داموللىغا ئاۋۋال ئوقۇتۇش خىزمىتىگه یارایدىغان بىر نهچچه         
ئــاتىالر ھهیئىــتىگه مهكــتهپ قۇرۇلۇشــىغا مهبــلهغ  . ئــادەم تېپىــشنى تاپىلــدى

ــش       ــپ قىلى ــۇچى جهل ــتهپكه ئوقۇغ ــپ، مهك ــقه تهشــۋىق قىلى ــوپالش، خهلق ت
دەرىـــسلىك ماتېرىیـــالنى ئاتۇشـــتىن بىـــر تۇتـــاش . ۋەزىپىـــسىنى تاپـــشۇردى

  .رقىتىدىغانلىقىنى ئېیتتىتا
بۇ مهجلىسنى كېچىچه تۈگىتىپ، مۇھهممهد داموللىنى ئېلىـپ ئاتۇشـقا          

ــداق تېنىمــسىزلىقىنى كــۆرگهن مۇھــاپىزەتچى   . قایتىــپ كهلــدى ئۇنىــڭ بۇن
  :جهڭچىلهر ئۇنىڭغا ھهیران بولۇپ

 ئهپهندىم، ئهسكهر بولۇپ پىشىپ كهتتۇق دېسهك، سىز بىزنىمۇ بىكار      —
بىر كېچىدە شۇنچه ئۇزاق یولنى بېـسىپ، شـۇنچه كـۆپ           . غۇقىلىۋەتكۈدەكسىز

ئىشنى تۈگۈتۈپ كهلدىڭىز، بۇنداق قىلىپ ئۆزىڭىزنى ئالدۇرۇپ قویسىڭىز بىز 
  . دېدىـ.سىجاڭنىڭ ئالدىدا خىجالهتچىلككه قالىمىز جۇمۇ

  :مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ كهتتى
هلسهك،  كۈرەش، دەم ئېلىشقا ك— ھهرىكهت، ھایات—  یىگىتلهر، ھایات—

تىـن قۇتۇلۇپمـۇ    “ دەم ئـېلىش  ”كېیىن ھهممىمىز مهڭگۈ دەم ئالىمىز ھهم بۇ        
ــز ــر     . كېتهلمهیمى ــا بى ــۇپ راس ــراھ بول ــا ھهم ــۇھهممهد داموللىغ ــالر م ئىككىڭ

ــۇراي،   دېـــدى  —ئۇخلىـــۋېلىڭالر، ئـــاڭغىچه مهن ســـىلهرگه ئىـــش تېپىـــپ تـ
  .خۇشخۇیلۇق بىلهن

*  
**  
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خـاتىرجهملىككه ئېرىـشكهن،    دارىلمۇئهللىمىندىكى ئوقۇغۇچىالر ئهمدى    
پهقهت سـابىتال  . شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ كهیپىیاتىدىن خۇشاللىق ئۇرغۇپ تۇراتتى  

ئىلگىرىكىــدەك جىمغــۇر ۋە خىیالچــان بولــۇپ، چىرایــى تېخىمــۇ تۇتۇلــۇپ       
ئۇنىڭ یۈرىكىنى ئېغىر بىر تـاش بېـسىپ تۇرغانـدەك          . كهتكهندەك كۆرۈنهتتى 

بــۇ ئۇنىــڭ . مۇ بىچــارە ھــېس قىالتتــىنئــۇ ئــۆزىنى دۇنیــادا ھهممىــدى. بــوالتتى
ــشلىغۇچى   ــىزلىك بېغىــ ــان ئۈمىدســ ــدىن تۇغۇلغــ ماكانــــسىز قالغانلىقىــ

 ئــۇ ئــۆي ئىــشىنى قایتىــدىن داۋا قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ئىــگه . ئىــدىتۇیغــۇالردىن
  .بولۇشقا كۆزى یهتمهي روھسىزلىنىپ كېتىۋاتاتتى

 ئابلىمىت قـارى بىـلهن مـۇھهممهد قـارى كهچلىـك تامـاقتىن كېیىنكـى           
ئىختىیــارى پائــالىیهت ۋاقتىــدا كهیپــى چــاغ ھالــدا ســابىتنى مهیدانــدا ئېگىــز   

  .ئویناشقا تهكلىپ قىلىشتى“ یاغاچ ئایاغ”سهكرەشكه یاكى 
ــداق گۈشـــ — ــا یېتىـــپ  ۈرۈ نـــېمه ئانـ ــسهن؟ مهشـــۇقىڭ یادىڭغـ پال تۇرىـ

سېغىنىشتىن ئېزىلگهن بولساڭ غىپپىدە بېرىپ كهل، بولمىسا بىزگه ئانداق 
  . دېدى مۇھهممهد قارى چاقچاق قىلىپ—هرمسهڭمۇ بولىدۇ، قاپاق تۈرۈپ ب

ــشى      ــدىن بېــ ــۇپ، نېمىــ ــاراپ قویــ ــسه قــ ــسىگه ئۆمــ ــابىت ئاغىنىــ ســ
ــانلقىنى ئېیــــتىش  ــسىدا بىــــر قارارغــــا     -قېتىۋاتقــ  ئېیتماســــلىق توغرىــ

كېلهلمىگهندەك گال قېرىپ، جایىدا قىملداپ، ئـاخىر تهسـهللىگه ئېرىـشىش        
ــدىچىلى  ــدىكى پاراكهن ــدە كۆڭلى ــى ئۈمىدى ــهۋەبىنى ئېیتت ــڭ . كنىڭ س ئۇالرنى

قېشىغا ئهمهت مهخسۇم، ئابدۇغۇپۇر قۇناجى، مۇھهممهد قارى مهشرەپلهر كېلىپ 
سـابىت  . تهسهللى ئېیتىـشتى  . ھهممىسى ھېسداشلىق قىلىشتى  . قوشۇلدى

  .قولىدا غاڭزىنى تۇتىۋېلىپ، ئهمهك قىلىپ ئویناپ تۇراتتى
بولىۋېــدىڭ، تــۇرۇپال  خېلىـدىن بېــرى بــۇ ئىــشنى ئۇنتــۇپ قالغانــدەك  —

  . دېدى ئابلىمىت قارى—بۈگۈن ئهسلهپ قاپسهنغۇ؟ 
  ... ئۇنتۇپ قالغىلى بوالمدۇ، ھامان یۈرىكىمنى تاتالپال تۇردى—
ــاغىنه،    — ــسه، ئ ــۇپال یۈرىدىكهن ــىدەك تۇتۇل ــڭ ھاۋاس ــدى — ئهتىیازنى  دې

  مهشرەپ چاقچاق قىلىپ،
ىكىنى،  بىـر   خاپىلىقنى بېسىىشنىڭ دورىسى تاماكا، ئهكىله قولۇڭـد      —
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 دېدى ۋە شـوخلۇق بىـلهن سـابىتنىڭ قولىـدىكى        —چېكىم سېلىپ بېرەي،    
  : چۆرۈپ قارىدى ۋە-غاڭزىنى ئېلىپ، ئۆرۈپ

 — ۋۇي، خېلى ئۇزۇن نېمىكهنغۇ بۇ؟ نهدىـن تېپىۋالـدىڭ بـۇنى؟         - ۋاي —
  .دەپ سورىدى

 دېدى سابىت سـهبى بـالىالردەك    — بۇنى قهشقهردىن  تېپىۋالغانتىم،      —
  ... دوتهي یامۇلنىڭ ئالدىدىن—بىلهن ۋە تولۇقالپ قوشۇپ قویدى، ساددىلىق 

 كىم بىلىدۇ، دوتهي جانابلىرىنىڭ ئۆزى ئىشلهتكهن نهرسـىمۇ تېخـى،           —
ئىشقىلىپ بىز خهقنىڭ بۇنـداق نهرسـىدە تاماكـا چهككىنىنـى كـۆرگىنىمىز            

كېله، .  یوق، ھهقىچان خىتاینىڭ بىرنېمىسى، پهرەڭلهرنىڭ بولىشىمۇ مۈمكىن
 مهشــرەپ —  چېكىــپ بــاق، ئۈگىنىــپ قویــساڭ خاپىلىقتــا ئهســقاتىدۇ،  بىــر

 ھېچنىمه بولمایـدۇ، چېكىـپ بـاق،    —غاڭزىنى تۇتاشتۇرۇپ سابىتقا تهڭلىدى،   
سهن كۆیگهنچىلىك بىزمـۇ كـۆیگهن، مانـا شـۇ دەرت           . دەرت كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ  

  .بىلهن بۇنىڭغا ئۈگىنىپ قالغانمىز
ىیالىنى غهمـدىن خـاالس قىلىـپ،       باشقىالرمۇ سابىتنى كۈلدۈرۋېتىش، خ   

ئۆزىنىــڭ خۇشــال كــۈنلىرىگه قوشــۇۋېلىش ئۈچــۈن ھهممىــسى ســاال قىلىــپ، 
سـابىتمۇ ئۇالرغــا مـاقۇل بولــۇپ، غـاڭزىنى تارتىــشنىمۇ،    . دېـۋەیلهپ تۇرىــشاتتى 

مـاقۇل بولماسـلىقىنىمۇ بىلـمهي، ئىختىیارســىزال غـاڭزىنى قولىغـا ئالــدى ۋە      
لـېكىن شـۇئان یۆتۈلـۈپ    . رنـى تـارتتى  دوستلىرىنىڭ چاقچـاقلىرى ئىچىـدە بى     

  .باشقىالر بولسا كۈلۈشمهكتىدى. كهتتى
 دېدى ئىشخانىدىن چىققان تهۋپىق — نېمه قىلىۋاتىسلهر، یىگىتلهر؟ —

  . ئۇالرغا یېقىنلىشىپ كېلىپ
سابىتمۇ قولىدىكى تۈتۈن چىقىپ تۇرغان  . یىگىتلهر تهمتىرىشىپ قالدى  

  .ۋارە بولۇپ كهتتىغاڭزىنى قهیهرگه یوشۇرۇشنى بىلمهي ئا
   سابىت، قولۇڭدىكى نېمه، ئوغلۇم؟—
—...   
  ! جاۋاب بهرگىن—
  ...دوتهي یا... تېپىۋالغان... ھېلىقى شۇ، غاڭزا...  بۇ —
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   دېمهك سهن تاماكا چېكىدىكهنسهن ـ دە، شۇنداقمۇ؟—
  ...بۈگۈن بىر تارتىشىم...   چهكمهیتىم—
كى بار؟ ھایاتنى ئاسراش  چهكمه، ئوغلۇم، بۇنداق نهرسىنىڭ نېمه كېرى—
تاماكـا  . ھایاتنى ئاسراشمۇ مهدەنىیهتلىك ئادەملهرنىـڭ ئـارتۇقچىلىقى   . كېرەك

! زىیانلىق نهرسه، یهنه كېلىپ تېپىۋالغان غاڭزىدا چهككىنىڭنى قارىمامدىغان
خهلــق . یىگىـتلهر، بىــز خهلقـقه ھهمــمه تهرەپـتىن ئــۈلگه بولىـشىمىز كېــرەك    

قا جىمى یاخشى پهزىلهتلهرنـى ئۈگىنىـدىغان        ئهخالق ھهم باش   -بىزدىن ئهدەپ 
 ســاپاغا -یېڭــى مهكتهپـته ئوقۇغــانالر ناھــایىتى ئهدەبلىـك، كهیىــپ  ”. بولـسۇن 

بىز خهلقنىڭ ئىشهنچىـسىگه    . دەیدىغان تونۇشنى پهیدا قىالیلى   “ بېرىلمهیدۇ
  .ئىگه بولساقال ئاندىن كۆزلىگهن مهخسهتكه یېتهلهیمىز

رىنى بىلهلمهي، ئاخىر قولىـدىكى    سابىت خىجىل بولغىنىدىن نېمه قىال    
مهمتىلى ئهپهنـدى غـاڭزىنى یهردىـن ئېلىـپ ئـۇنى یهنه          . غاڭزىنى تاشلىۋەتتى 

  .سابىتقا بهردى
بــۇ .  گهپ غــاڭزىنى تاشلىۋېتىــشتىال ئهمهس، ئىشلهتمىــسهڭال بولــدى—

خېلى ئهتىۋارلىق نهرسىدىن بهلكى پىل چىشىدىن یاسالغاندەك تۇرىدۇ، شۇڭا         
ساڭا بۈگۈنكى كۈننىڭ، مۇشۇ تهربىیىنىڭ ئهستلىكى بولـۇپ      بۇ  . ساقالپ قوي 

  . دېدى ئۇ—قالسۇن، 
 ســابىت — دېــدى خىجىــل بولــۇپ كهتــكهن مهشــرەپ ، — ئهپهنـدىم،  —

ئهیىـپ مهنـدە، ئـۇ بهك    . مهن ئۇنىڭغا زورالپتىمهن. ئهسلىدە تاماكا چهكمهیتتى 
  ...خاپا تۇرۇپتىكهن، شۇڭا

  ڭ، ئوغلۇم؟ شۇنداقمۇ؟ نېمىشكه خاپا بولغانىدى—
ئـۆگهي  ....  قازىالر بىزنىڭ ھېلىقى مىـراس دەۋایىمىزنـى ھېلىقىـدەك     —

بىـر بـازار كـۈنى ئـۆیگه بارغانـدا قارىـسام            ...  ئانامغا بۇیرۇپ بېرىـپ تۈگۈتىپتـۇ،     
شـۇندىن بېــرى ئابلىمىــت قـارى بىــلهن بىلــله   . پىـچهت چــاپالپ قویغــانىكهن 

  ....تۇرىۋاتىمهن
ــ  — ــول، ئوغلـ ــاتىرجهم بـ ــۇنداقمۇ؟ خـ ــپ   شـ ــاردەم قىلىـ ــاڭا یـ ۇم، مهن سـ

ــاڭا ئېلىـــپ بېـــرىمهن  نېمىـــشكه بالـــدۇرراق . دەۋالىـــشىمهن، ھهم ئـــۆینى سـ
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دەیــدىغان گهپ بــار، ①“تــارتىنىش رىزققــا توســالغۇ بولىــدۇ  ”ئېیتمىغانــسهن؟ 
زىیادە تاتىنچاقلىقمۇ، بهك شالالقلىققا ئوخشاشال ئهیىپ، كۆڭلـۈڭنى        . ئوغلۇم

بهر، مهن بىـر بـازار كـۈنى ۋاقىـت چىقىرىـپ      یېرىم قىلماي، ئهرز یېزىپ قازىغا     
  .سېنىڭ گۇۋاھچىڭ بولۇپ قازى ئالدىغا بارىمهن

  .ئالالھ رازى بولسۇن، ئهپهندىم...   ماقۇل،—
یىگىتلهر، ئهته ھهزرەت سۇلتاندا چوڭ     .  رەھمهت ئېیتىشقا ئۈلگۈرىسهن   —

 یىغىلىش ئۆتكۈزىمىز، بۈگۈن بالـدۇرراق ئـۇخالڭالر، سـهھهر تـۇرۇپ مهشـھهدكه       
 دە، بـالىالر   - تهۋپىق شۇنداق دېدى   —خهیر، یاخشى چۈش كۆرۈڭالر،     . ماڭىمىز

ئۇ ئارقىسىدىن .  بىلهن خوشلىشىپ، سهیپىددىننىڭ  ھوجرىسىغا قاراپ كهتتى
یىگىتلهرنىــڭ ســابىتقا چاقچــاق قىلىــپ ئېیتقــان مۇنــۇ ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ  

  :قالدى
خهۋەر قىل، ئۇمۇ نىڭغا “ شېرىن” سابىت، دەرھال شورۇققا قاراپ چاپ،      —

ئـــاۋۋال ئۇنىـــڭ . ئهته مهشــھهدكه بېرىـــپ كـــاررامىتىمىزنى كــۆرۈپ باقـــسۇن  
ــۇھهممهد —.. ئایاغلىرىغــا یىقىلىــپ غهزەللىرىڭــدىن بىرنــى ئوقــۇۋەت   ــۇ م  ب

  .قارىنىڭ ئاۋازىدى
دەپ ئویلىـدى ۋە    “ ! دە -ئۇنىـڭ سـۆیگۈنى بـارىكهن     ”: تهۋپىق بۇنى ئاڭالپ  

  .كۈلۈمسىرەپ قویدى
ــراقالپ كه  ــۇ یى ــۆھبهت، چاقچــاقلىرى     ئ ــڭ س ــكهن ھامــانال یىگىتلهرنى ت

  :مهشرەپ. باشلىنىپ كهتتى
 دېـــدى ۋە ســـابىتقا، — مهن ئهمـــدى تامـــاكىنى چوقـــۇم تاشـــالیمهن، —

كهتمهیدىغان بولساڭ، كۆڭلۈڭنى ئېچىش ئۈچۈن تهمبۇرنى چېلىپ بېرەتتىم، 
  . دېدى—

ۇرۇن  دېدى سابىت سهل ئویلىنىپ، ئۆزىنى ئاللىقانداق یوش— راست، —
ــدا،     —شــادلىق كۈتــۈپ تۇرغانــدەك ئۈمىــدۋارلىق تۇیغۇســىغا چۆمــۈلگهن ھال

 ھهر پهیشهمبه ئاخشىمى گۈلزادە ئۇنى —یۇرتقا بېرىپ كېلهیمىكىن، ...  ئۆیگه

                                            
  . ئا—، »قابۇسنامه«  ①
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خېلىدىن بېرى ئوقۇغۇچىالر بازارلىق قىلمىغاچقـا بىچـارە قىزنىـڭ          . كۈتهتتى
تهنمـــۇ تۇرغۇســـى ئىنتىــزار بولـــۇپ كۈتىــۋاتقىنىنى ئـــویالپ، ئۇنىــڭ ھهقىقه   

  .كهلمىدى
ــالغۇز -دوســـتلىرى ئۇنىـــڭ بېرىـــپ كېلىـــشىگه مـــاقۇل بولـــدى   یـــۇ، یـ

  .بىراق سابىت ئهنسىرەپ ئولتۇرمایال یۈرۈپ كهتتى.  مېڭىشىدىن ئهنسىرەشتى
  

3  
  

كـۈز كېچىـسىدىكى مهیىـن      . كهچ كۈزنىڭ مهیىن شامىلى ئـۇرۇپ تۇرىـدۇ       
  .شامال كىشىگه ئاالھىدە راھهت بهخىش ئېتىدۇ

ۇچۇق، یۇلتۇزالر جىمىـرالپ یېنىـپ تۇرغـان كـېچه، ئهممـا قاراڭغۇغـا            ھاۋا ئ 
یىـراقالردىن دېھقـان    -یىـراق . ئۈگهنگهن كـۆزلهرگه ئـانچه قـاراڭغۇ بىلىنمهیـدۇ        

ــت      ــشىگه جىمجى ــىمۇ، كى ــشى ئاڭلىنىــپ تۇرس ــڭ قاۋى ناخشىــسى، ئىتالرنى
  .تۇیۇلىدۇ

 سابىت ئالدىراپ كېتىۋېتىـپ سـۆیگۈنى بىـلهن كۆرۈشـكهندە نېمىلهرنـى      
 ئــۆزىنى مهجبــۇر -دېــیىش توغرىــسىدا ئوبــدانراق ئویلىنىــۋېلىش ئۈچــۈن ئــۆز  

بۇ قېتىم ئۇنى چوقـۇم  ”تۇرۇپال . قىلسىمۇ ھامان خىیالى چېچىلىپ كېتهتتى   
ھهم بۇ خىیـالى رېئاللىققـا ئایالنغانـدەك یـۈزى          . دەپ ئویالیتتى “ سۆیىۋالىمهن

نى، گۈلزادە بىلهن تۇرۇپال گۆدەك چاغلىرى. قىزىرىپ، ۋۇجۇدى قىزىپ كېتهتتى
ھهمىشه جاڭگالدا ئۇچراشقانلىرىنى، بىرسى مال باقسا، بىرسى ئوت ئـالغىلى           
بېرىــپ، جىگــدىلىكلهردە قوغلىــشىپ یــۈرگىنىنى، ئــۇ چاغــدىكى كۆڭۈللــۈك  
ھایـاتىنى، كېــیىن ئۇنىڭــدىن تارتىنىـدىغان، ئــۇنى كۆرگهنــدە قىلغىلــى گهپ   

ــویالپ   ــۇپ قالغــانلىقىنى ئ ــدىغان بول ــىتاپالمــاي قالى ــیىن زادى .  كېتهتت كې
قاچانـدىن باشــالپ گـۈلزادىنى كۆرگهنــدە ھودۇقىـدىغان بولــۇپ قالغــانلىقىنى    

بىراق، خىیالى یهنه شاخلىنىپ كېتىپ بۈگـۈن   . ھېسابالپ كۆرۈشكه تىرشتى  
مهمتىلـى ئهپهنـدى    ”... ئۇنى چوقۇم سۆیىۋالىمهن دېگهنلهرگه كېتىپ قـاالتتى      

ینىڭ ئىشىدىن خاتىرجهم بولـساممۇ  قىلىمهن دېگىنىنى قىالالیدۇ، ئهمدى ئۆ   
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بـۇنى  ) ئۇ دەل شۇنىڭ ئۈچۈن تېتىكلىشىپ، شوخلىشىپ قالغانىـدى   (بولىدۇ  
گۈلزادىگه ئېیتىمهن قهشقهرگه بېرىپ، كېلىش ئارلىقىدىكى جىمـى ئىـشنى           

ئهته یىغىلىش بولىـدىغانلىقىنى، ئهمـدى بىـزگه ھـېچكىم       . سۆزلهپ بېرىمهن 
  “... بېرىمهن تاش ئاتالمایدىغانلىقىنىمۇ ئېیتىپ

سابىت شورۇقنىڭ بوستان مهھهللىسىگه كېلىپ سـۆیگۈنىنىڭ بېغىغـا      
كىنىڭ تۈۋىگه كېلىـپ ئولتـۇردى یـۈرىكى        ۈشورىدىن چۈشۈپ بىر تۈپ نوتا ئۈر     

ــالماقتىدى  ــدەپ س ــاۋایى     . دۈپۈل ــا ن ــڭ خىیالىغ ــۇرۇپ ئۇنى ــۇنداق ئولت ــا ش مان
  :غهزەللىرىدىن مۇنۇ مىسراالر كهلدى

  
  ، گۈلگه تاماشاالر قىلىپ،گۈل تۈۋىدە ئولتۇرۇپ

  . قورقا ئهیمىنىپ بىر غۇنچه ئۈزمهك ئارزۇ-قورقا
  

 تىت بولغـان قىـز ھهر   -ئىككى ھهپتىدىن بېرى سابىتنى كۆرەلمهي تىت 
پهیـشهمبه ئاخـشىمىدىكىدەك بۈگۈنمـۇ ئۈمىـدلىنىپ، پۇرسـهت تاپـسىال باققـا        

غقا كىرگىنىدە ئۇ یهنه بىر قېتىم با. كىرىپ ئهتراپقا قۇالق سېلىپ تۇرغانىدى
ــۆز  ــا ئ ــسا     -گوی ــگهن بول ــابىت كهل ــاكى س ــدەك ی ــۆزىنى بهزلىمهكچــى بولغان  ئ

  :ئاڭلىسۇن دېگهندەك
  . دېدى— ۋىیهي، بۈگۈن ھهجهپ ھاۋا ئوچۇق كېچه بوپتۇ ـ یا، —

سابىت یۈرىكىنىڭ دۈپۈلدىشىنى تهسته بېسىۋېلىپ، چېكهتكىدەك ئاۋازدا 
  .قىلىپ ئۈچ قېتىم سایرىدى“  كىرىت-كىرىت”

گۈلزادە ئىنتىزارلىقىتىن چاك بولغان بـاغرىنى ئاشـىقىغا یاقىدىغانـدەك           
بىراق ئۈرۈكنىڭ قارشىسىغا كېلىپ    . ئالدىرغىنىچه نوتا ئۈرۈك تۈۋىگه كهلدى    

  :توختاپ قالدى ۋە
  . دەپ سورىدى تىترەڭگۈ ئاۋازدا— سىزمۇ؟ —
ــایتۇرۇپ ســورىدى — شــهیتان دەپ ئویلىغــانمۇ؟ جىــن دەپمــۇ؟  —  دەپ ق

ــابىت ب ــېرىن   سـ ــگهن ھامـــان ئـــۆزىنى ئېتىـــپ شـ ایىـــدىن بېـــرى قىـــز كهلـ
ئهمـدى ئۇنىـڭ   . ئهركىلىتىشلهر بىـلهن سـۆیۈپ بهزلهیدىغانـدەك تۇیۇلغانىـدى      
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. جىمى جـۈرئىتى تـۈتهككه ئایلىنىـپ، قوالشـمىغان ھالـدا شـۇنىال دېیهلىـدى              
پاالكهت قوللىرىنىڭ بىـرى ئورۇنـسىز ئېـسىلىپ تۇرغانـدەك بىلىنهتتـى، یهنه       

كـېچه جىملىقىـدا ئىككـى      . قىـدا غـاڭزىنى سـىقىمداغلىق ئىـدى       بىرى یانچۇ 
یــاكى . یــۈرەكتىن چىقىۋاتقــان تېــز ۋە بوغــۇق نهپهس ئاالھىــدە ســادا بېرەتتــى  

 بىرنـى  -كېچه پهردىـسى ئۇالرنىـڭ بىـر     . ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه شۇنداق تۇیۇالتتى   
ڭ  بىرىنى -ئۇالر پهقهت بىر  . قېنىپراق كۆرۈۋېلىشى ئۈچۈن ئىمكان بهرمهیتتى    
شــۇنچه ئالــدىراش بولغــان . ئوتلــۇق نهپهســلىرىنى ئــاڭالپ تۇرىــشاتتى خــاالس 

ئۇچرىــشىش مۇشــۇمۇ؟ ئىنتىزارلىــق پهقهت مۇشــۇنداق تــۇرۇش ئۈچۈنمىــدى؟  
 -ئۇالرنىڭ كۆزلىرى شاخالر ئارلىقىدىن بىر  . ئۇالرنى نوتا ئۈرۈك ئایرىپ تۇراتتى    

  .بىرىنىڭ گىرىمسهن كۆلهڭگۈسىگه قاراپ تۇراتتى
 دېدى —مامسىز؟ نېمىشكه كهلدىڭىز؟ مۇشۇنداق كېچىدە،  گهپ قىل—

قىــز شــىۋىرالپ ئۇنىــڭ ئوتلــۇق نهپــسى تهگــسىز خىیالالرغــا پېتىــپ تۇرغــان   
سابىتنى چۆچۈتىۋەتتى، ھهتتا غاڭزىنى تۇتۇپ تۇرغان قولىنى ئىتتىكال تارتىپ 
ــۇ یاققــا     یانچۇقىــدىن چىقــاردى ۋە ئىككــى قــولى ئارىــسىغا ئېلىــپ، ئۇیــاق، ب

  .تتىغىلدىرال
كهلگىنىم یامان بوپتىمۇ؟   ... نېمىشكه كېلهتتىم؟ ...   ھه؟ نېمىشكه؟  —

  كېتهیمۇ ئهمىسه؟
 ۋىیهي، ما گهپنى، نىمانداق تاۋى نازۇك بولۇپ كېتىپتـۇمىش ئهمـدى؟             —

  گهپ قىلماي تۇرغاندىكىن شۇنداق سورىماي نېمه ئىالجىم؟
  دىغۇ؟ سېنىڭ گېپىڭ بولسا دەۋەرسهڭ بول...  گهپ تاپالماي قالدىم—
   پىشانىڭىزدىكى یېرىق ساقایدىمۇ؟—
  . ساقایدى—
كهچقــۇرۇن ئۆتهمــدىكىن دېــسهم ھېچقایــسىڭالر ...  بۈگــۈن نېمانــداق —

  .ئۆتمىدىڭالر
ــدە  .  بۈگــۈن ھــېچكىم ئــۆیىگه قایتمىــدى — مهن قــاراڭغۇ چۈشــهي دېگهن

ھېلى یهنه مۇشۇ یهردىن مهكـتهپكه    . ماڭغانىدىم، ئۇدۇل مۇشۇ یهرگىال كهلدىم    
  .مهنكېتى
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  ... ئېچىپ نىمىشقا كهلگهنسىز، یا گېپىڭىز بولمىسا - ۋىیهي، ھېرىپ—
  ... دە - كۆرۈشسهك یۈرەككه ئارام—
  !  ۋىیهي، سهتلىكىنى—
  ... دېمىسهڭمۇ مهن سهت، تۆگىدەك قوپال —
 ئۇنداق بولغان بىلهن قىز بالىدىنمۇ نازۇك ئىكهنسىز، نېمىشقا دېـسه    —

  ...تېخى ... 
ئـۆیى  . ارا روھلىنىپ، ھودۇقۇشلىرىدىن سهل ئـازاد بولـدى        ب -   سابىت بارا 

. ھهققىدىكى خاپىلىقى یېقىن ئارىدا ھهل بولىدىغانلىقى كۆڭلىدىن كهچتـى     
شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ    . ئهپهندى ئارىالشقان ئىش خهیرلىـك بولمـاي قالمایـدۇ      

ــلىدى،      ــائىرانه ھېســسىیات ئۆرلهشــكه باش ــدا ش ــلىغان قانلىرى ــقا باش ئۇرغۇش
  :ائىرانه تۈس ئالدىسۆزلىرى ش

 كۆرۈشكهننىڭ نېمه پایدىسى دېمهكچىمۇسهن؟ مهن سېنىڭ شـېرىن        —
 سـابىت بـۇ سـۆزنى ئـویالپ تاپقىنىـدىن خۇشـال       —... نهپىسىڭنى ئاڭالیمهن   

ئۇ ھهر كۈنى كهچته خىیال سـۈرۈپ یاتقـان چاغلىرىـدا ئاجایىـپ گـۈزەل        . بولدى
ــداق ســۆزلهر بىــراق ســۆیگۈنىنى كۆرگهنــ . بېیتالرنــى توقــۇپ چىقــاتتى  دە بۇن

ئــۆزلىرىنى دالــدىغا ئېلىــپ، ئــۇنى مهســخىرە قىلمــاقچى بولغانــدەك تىلــسىز 
ئۇ ھازىرقى سۆزىنى تاپالىغانلىقىدىن خوشال بولۇش بىلهن بىلله        . قالدۇراتتى

  . بۇنى گۈلزادىنىڭ چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلدى
تېــزەك ! مىــش تېخــى“ شــېرىن”!  ۋىـیهي، موللىچاقنىــڭ گهپلىرىنــى —

  قاندىمهن، تاینىلىق؟پۇراۋات
   چىرایىڭ قىزىل گۈلنى ئهسلىتهر، بویۇڭ سهرۋ سېنىڭ،—

  .مهیلى نېمه پۇرىما، بهرىبىر، ماڭا  ئهنبهرھىدىڭ
سابىت كېچىلىرى كۆڭۈلدىن كېچىدىغان گۈزەل بېیىتلىرىدىن بىرىنىمۇ 
تاپالماي، مۇشۇ قوپال مىسراالرنى زورۇقـۇپ توقىـدى بـۇ ھـال ئـۆزىگه بهك ئهلهم          

  .قىلدى
 ھه، تېخى؟ بۇنداق كارامىتىم باردەڭ، ئوقۇغان ئادەم - قوشاقچىكهنسىز —

  !...دېگهن نېمه دېگهن بىلهنمۇ باشقا گهپ ـ ته
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ــارتىنىش،      ــتىلىش ۋە ت ــاك، ئىن ــهبىي ۋە پ ــڭ س ــۇنجى مۇھهببهتنى ــۇالر ت  ئ
ــدا لهززەت      ــكهن قوینى ــشىپ كهت ــۇلىرى گىرەلى ــېچىش تۇیغ ــېغىنىش، ۋە ق س

ئۇالرنىڭ مۇھهببىتىدە قاقۋاش بولۇپ كهتكهن . ا ئىدىئارىالش ئازاب تارتىشماقت
. ىدەك  ھهرخىل  شهخسىیهتچىل ئامىلالر یوقىدى  “ مۇھهببهت”كىشىلهرنىڭ  

كىتاپ سـۆزلىرى ۋە  . ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادەتته ئاشۇنچىلىكال سۆھبهت بوالتتى  
گۈلزادىنىـڭ  . لىـرى دېیهلمهیتتـى   “ ...كۆیـدۈم، ئۆلـدۈم   ”سویۇق ئادەملهرنىـڭ    

ــ ــۆزلىرىنى    چۈش ــۈل س ــابىت كۆڭ ــا س ــاز بولغاچق ــىلىرى بهك ئ ىنىدىغان نهرس
ئۇ ئهڭ گۈزەل سۆزلىرىنى    . چۈشىنهرلىك ئىپادىلهش كویىدا كۆپ ئاۋارە بوالتتى     

خۇدا نېسىپ قىلىپ ئىككىسىنىڭ . خاتىرىسىگه نهزىم قىلىپ پۈتۈپ باراتتى
ېرىـشنى  یۇلتۇزلىرى قوشۇلسا بۇ خاتىرىلهرنى سۆیگۈنىگه شۇ  چاغـدا ئوقـۇپ ب           

چۈنكى ۋاقىت یېتهرلىك . ئۇ چاغا زېرىكمهي چۈشهندۈرۈشكه بوالتتى. ئویالیتتى
  ...ئىدى؛ ئهندىشىلهرمۇ یوق بوالتتى

ــۆزلهپ بهردى     ــهپىرىنى س ــقهر س ــۇراپ قهش ــى ب ــدى گهپن ــۇ ئهم ــداق . (ئ بۇن
گه مۇناســىۋىتى یــوق تــېمىالردا ســۆزلهش ھهر “ ئىككىـسىنىڭ مۇناســىۋىتى ”

ــدا خېلــى ئاســان ھهم ر  ــوالتتىھال ــدەك  ). اۋان ب ــۆزى تهســهۋۋۇر قىلغان ــراق ئ بى
... تهپـسىلىي سۆزلهشـكه ۋاقىـت یـوق ئىـدى        . تهسىرلىك سۆزلهپ بېرەلمىـدى   

ئارقىدىن ئهته بولىدىغان یىغىلىش ھهققىدە ئىپتىخار بىلهن سـۆزلهپ، ئىـالج           
  .بولسىال بېرىپ  كۆزۈشنى تهكلىپ قىلدى

ــ  — ــى بىزمـ ــپ كهلگىنىڭالرنـ ــداق بېرىـ ــىلهرنىڭ قانـ ــدۇق،  سـ ۇ ئاڭلىـ
شـۇڭا ھـازىر نامـازدا یامـان     . ئهپهندىنىڭ ئهسكهر باشـالپ كهلگىنىمـۇ ئوقۇلـدى      

ئىككى . مهن دادامدىن ئۇقتۇم  . گېپىڭالرنى قىلىدىغانالر جىمىپ قاپتىمىش   
  ...كۈندىال ئۇ خهقنىڭ زۇۋانى ئۆچۈپتۇ، توۋا

 مهمتىلى ئهپهندى ئېیتتى، ھېلىقى دالدىدا تۇرۇپ تاش ئاتقان، خهقنى —
  .ۇرۇپ قاچقانالرنى ئىزدەپ تېپىپ ئهدىبىنى بهرگۈدەكئ

  . قىز خۇرسىنغاندەك چوڭ تىندىـ... خۇدا جاجىسىنى بهرگۈلهر—
 بىزنىڭ ئۆینىڭ داۋاسىنىمۇ ئهپهندىم ئۆزى ئارىلىـشىپ ھهل قىلىـپ      —

  .قویىدىغان بولدى
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 ھه؟ ئۇ كىشىنىڭ قازىغا گېپى ئۆتهرمۇ؟ قازى ئۇنى پهلهققه تاتمىـسىال     —
  ...ىغۇ، ئىگهكىممهیلىد
ــدەك ئادەمنىــڭ ئانىــسىنى كــۆزىگه    — ــۇر، قازى ــاراپ ت  ھهي، ســاددىیهي، ق

  ...كۆرسهتمهیدىغان بولسا
ســـىزگه بهك كهچ بولـــۇپ .  ســـابىت، ئهمـــدى خاپـــا بولمـــاي كېتىـــڭ —

  .مهنمۇ ھایال بولدۇم... كهتمىسۇن،
  .ئهته ئامال بولسىال مهشھهدكه بار جۇمۇ. یاخشى چۈش كۆر...  ماقۇل —
  .اقۇل، خۇدا بۇیرۇسا، سىزمۇ یاخشى چۈش كۆرۈڭ م—

سابىت قىزنىڭ قارىیىپ كۆرۈنىۋاتقان دەرەخ غوللىرى ئارىسىغا سـىڭىپ         
بىر ھازادىن كېیىن نۇرغۇن گهپلىرىنىڭ چـاال    . كېتىۋاتقىنىغا قاراپ تۇرىۋەردى  

ــدا ئارقىــسىغا قــایتتى   ــۇ . قالغــانلىقىنى یادىغــا ئېلىــپ ئهپــسۇسالنغان ھال ئ
 ئـــۆزىنى -ىنىغا تېخىمـــۇ ئۆكۈنـــۈپ مهكــتهپكه كهلگىـــچه ئـــۆز ســۆیىۋااللمىغ 

  .ئهیىبلىدى
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  ئون توققۇزىنچى باب

  
دىننــى ) ســسىئونېرلىرىمىپولــشا ( ئــۇالر —

بىزنىــڭ . بىزنىــڭ تهلىپىمىــز بــویىچه تارقىتىــشى
ــان   ــویىچه ئىـــــــش قىلمىغـــــ تهلىپىمىـــــــز بـــــ
.  مىســــسئونېرالرنى ئۇجۇقتــــۇرۇۋېتىش كېـــــرەك  

ۆلهكلهرنى مىســـــسئونېرالرنىڭ ۋەزىپىـــــسى بـــــ  
ــا   ســىڭگهن نېنىنــى یهیــدىغان قىلىــش، نادانلىقق

  .قالدۇرۇشتىن ئىبارت بولۇشى الزىم
 ئىمپىرىیىنىڭ گۈللىنىشى ۋە - 3”. ( گېتلىر—

  ). دا كهلتۈرۈلگهن نهقىل“ ھاالكىتى
  
  

ەمتىلــى ئهپهنــدى ئهتىــسى ھهزرەت ســۇلتان جامهســىگه ھهمــمه   
تلهرنىـڭ ھهمـمه    یۇرتنىڭ كاتتىلىرىنى، یېقىن ئهتراپتىكى كهن    

  .ئادىمىنى توپلىغان ئىدى
ســۇلتان ســۇتۇق جامهســىنىڭ  .ئــاش ۋاقتــى بىــلهن مهجلىــس باشــالندى 

پىـشایۋان  .  ئۆلىمـاالر بىـلهن تولـدى   -پىشایۋىنى یۇرت كاتتىلىرى، بایالر، مولال 
سـىرتىدىكى ئېگىــز سـۇپا ۋە ســۇپىنىڭ شـهرقىدىكى مهیدانــدا ئاتۇشــنىڭ ھهر    

غىلغان، بازارغا كهلگهنلهر بولـۇپ ئـون مىڭـدىن         كهنتلىرىدىن یى  -قایسى یېزا 
مهمتىلى ئهپهندى مهسچىد پىشایۋىنىدا . ئارتۇق كىشى یىغىلىپ ئورۇن ئالدى

ئۇنىـــڭ یېنىـــدا . یـــۇرت ئاقـــساقاللىرى ئارىـــسىدا كۈلۈمـــسىرەپ ئولتـــۇراتتى 
نىمتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇن قۇرالالنغان ھالدا ئىككى . سىدىقبهگمۇ بار ئىدى

  . ە تۇراتتىتهرەپته ئۆر
خهلقنىـــڭ چىرایىـــدا مهجلىـــسنىڭ مهزمـــۇنى ۋە نهتىجىـــسىگه بولغـــان 

پىشایۋاندىكىلهرنىڭ بىر مۇنچىسى ھودۇقۇش . قىزىقىش ئىپادىلىنىپ تۇراتتى
توپ ئىچىـدىكى ھابولھـاجىم، كهنجـى قـازاخۇنۇم،         .  ئىلكىدە یالغان یۆتىلهتتى  

ـم
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ى ھـالىتى كىـشىلهر    ئابدۇراخمانھاجى ۋە باشقا مهرتىۋىلىـك ئادەملهرنىـڭ روھـ        
مانا شۇ چىرایالرغا قاراپ بولغۇسـى ئىـشالرغا        . تهرىپىدىن كۈزىتىلمهكته ئىدى  

قارىتا ئۆز مهیدانىنى بهلگىلهشكه ئۈگهنگهن جاھانساز ئادەملهر بۇ چىـرایالردىن         
  .مهنا تېپىشقا ئۇرىناتى

شــۇ ئارىــدا مهمتىلــى ئهپهنــدى ئورنىــدىن تــۇرۇپ، پىــشایۋان سۇپىــسىنىڭ  
ــۆزىگه   لىــۋىگىرەك  كهلــدى، ئۇنىــڭ بېــشىدا قــاردەك ئــاق قىرغىــز قــالپىقى ئ

ئۇچىــسىدا تۈركىیىــدە تىكتــۈرۈلگهن كــۆینهك بولــۇپ، بــۇ  . یارىــشىپ تــۇراتتى
ئۈستىباش ئۇنى یاش ھهم روھلۇق كۆرسىتهتتى، ئۇنىڭغا ئوقۇمۇشلۇق ساالپهت 

ئهمدى ئـۇ خېلىـدىن بېـرى تـون كىـیمهي، ئوقۇغۇچىالرغـا             . بهخش ئهتكهنىدى 
ۈلگهن نۇسقىدا كىیىنهتتى، بهزىدە بولسا ئهجنهبىیچه كېیىنىپ گویا بۇ  تىكتۈر

كونا دۇنیاغا جهڭ ئېالن قىلماقچى بولغاندەك چىرایلىق تارالغان چېچى بىلهن 
  . یاالڭباشتاق قهددىنى كېرىپ یۈرەتتى

ــدى،      ــدىغىراق كېلىۋى ــائهتكه ســۆز قىلىــش ئۈچــۈن ئال ــۇ جام ــدا ئ شــۇ ئان
مهمتىلــى  . ى تهرىپىــدە دېققهتــته تۇرۇشــتى   مۇھــاپىزەتچىلهر ئۇنىــڭ ئىككــ   

ئهپهندىنىڭ كۆزلىرى ھه دېگهندە توختى زۇنۇننىڭ كـۆزى بىـلهن ئۇچرىـشىپ             
تــوختى زونــۇن مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ ســۆزلىرىنى تولــۇق ئهســته       . قالــدى

  .قالدۇرۇۋېلىشقا تهییارالنغاندەك دىققهتته تۇراتتى
شىنى ئۆزىگه جهلىپ  دېدى مهمتىلى ئهپهندى كى— ئهي، ۋەتهنداشالر، —

 كۆپچىلىكنى بۇ یهرگه یىغىپ —قىلىدىغان یېقىملىق ئاھاڭدا سۆز باشالپ،  
یهنـى، ھاشـار، ئـالۋاڭ ۋەزىپىلىـرى     . ئاۋارە قىلىشىمىزدا باشقىچه مهخسهت یوق    

یوق، پهقهت، مهكتهپ ئېچىش ھهققىدە مهھمۇد سىجاڭنىڭ بۇیرۇق خېتى بار،           
 مهمتىلى ئهپهندى قىسقا پائۇزا —ن،شۇنى كۆپچىلىككه ئۇقتۇرۇپ قویماقچىمه

ئۇنىـڭ  . ئارىلىىقىدا بېشىنى یېرىم دائىرە بۇراپ، كۆپچىلىككه قـاراپ چىقتـى         
كــــۆزلىرى بىــــلهن دۇقۇرۇشــــىغىال بهزى كــــۆزلهر ھوجۇمغــــا ئۇچرىغانــــدەك  
ــارىالش     ــرى خــۇدۇك ئ ــكه ئالــدى؛ بهزىلى ــۆزىنى چهت جىددىیلىــشىپ دەرھــال ئ

ــدى؛ یهنه بهزى  ــادە قىلـ ــامهتنى ئىپـ ــلهن  خوشـ ــتانىلىق بىـ ــسا دوسـ ــرى بولـ لىـ
خوشــاللىقىنى ئىپادىلىــدى، ئــۇ یانچۇقىــدىن مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ خېتىنــى 
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ــاچتى ــان   . ئېلىــپ ئ ــكهن، پهقهت پارام ــۇپ كهت ــشلهر تېخىمــۇ تىمتــاس بول كى
ــرەك       ــدىكى تې ــۆل بویى ــلهن ك ــاختهكلهر بى ــتهر، پ ــالغان كهپ ــۇۋا س ــسىغا ئ ئارى

 ۋىچىرلىـشى ھهم بۇقۇلدىـشى   شاخلىرىدا ئالدىرىشىپ یۈرگهن قۇچقاچالرنىـڭ    
ئاتۇشتىكى  ”—تهۋپىق خهتنى ئوقۇشقا باشلىدى،  . جىملىقنى بۇزۇپ تۇراتتى  

جىمى ئۆلۈمایۇ ـ ئېكـرام، یـۇرت كاتتىلىرىغـا، جىمىكـى پۇقراالرغـا، سـاالمدىن        
ســۆڭرە مهلــۇم بولــسۇنكى، مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ مهكــتهپ ئېچــپ بــالىالرنى 

. بلىق ئىش بولۇپ، كىشىنى خوشال قىلىـدۇ ئوقۇتۇشى ئىنتایىن توغرا ۋە ساۋا 
خهلقىمىـز ئۈچـۈن نـادانلىقتىن ئـویغىنىش      . بۇ خهلقنىڭ كۆڭلىـدىكى ئىـش     

. دۇنیــادىكى باشــقا مىللهتــلهر بىــزدىن كــۆپ ئېــشىپ كهتتــى . ۋاقتــى یهتتــى
لـېكىن بىـز تـېخىچه      . ئۇالرنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرسه كىشى ھهیـران قالىـدۇ       

ئهمــدى كــۆزىمىزنى ئاچمىــساق، . رۈپتىمىزخۇراپــات زەنجىرىــدە باغلىنىــپ یــۈ
كېیىنكـى ئهۋالدالرنـى ئوقۇتـۇپ تهربىیلىمىـسهك، مهڭگـۈ قـۇل بولـۇپ ئۆتــۈپ        

كېیىـنكىلهر ئۈچـۈن بهخـت یـارىتىش ئالـدىنقىالرنىڭ بــۇرچىمىز،      . كېتىمىـز 
 -بالىالر ئۈچـۈن بهخـت یـارىتىش، ئـۇالرنى تهربىـیىلهپ یـاراملىق قىلىـش ئاتـا          

متىلـى ئهپهنــدى رەسـۇلۇلالھنىڭ ســۈنئىتىنى ئــادا    مه. ئانىالرنىـڭ ۋەزىپىــسى 
 ئانىالرنىڭ بۇرچىنى ئـادا قىلىـدىغان یاخـشى پۇرسـهت          -بىز ئاتا . قىلىۋېتىپتۇ

  بۇ تازا یاخشى ئىش ئهمهسمۇ؟. یارىتىپتۇ
بهزى . ئاڭلىساق مۇشۇنداق بىر یاخشى ئىشقا قارىـشىلىق بولۇۋېتىپتـۇ        «

ۇ ئىشقا یامـان نىیهتـته بولـۇپ        قىتىغۇر دۈشمهنلهر، مىللهتنىڭ ساتقۇنلىرى ب    
ــدىت ســېلىش،       ــتىگه تهھ ــېلىش، ئــاتىالر ھهیئى ــدىت س ــا تهھ ئوقۇغۇچىالرغ
ئوقۇغـــۇچىالرنى ھاقـــارەتلهش ۋە ئۇرۇشـــتهك نامۇســـسىز ئىـــشالرنىمۇ ســـادىر  

مهمتىلـى  . بۇنداق ئىشالرغا یول قویىـۋەرگىلى بولمایـدۇ      . قىلىشتىن یانماپتۇ 
رىنى تهرەققىـي قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن    ئهپهندىگه مهكتهپ ئېچىش، مائارىپ ئىـشل   

كىمكى بۇ ئىشقا یهنه قارشىلىق قىلسا، دۈشمهنلىك قىلسا، . ھوقۇق بېرىلدى
مهیلى ئۇ قانداق چوڭ ئاخۇن بولسۇن، قانداق كاتتا قازى، كاتتـا بـاي بولـسۇن،             

 ماشایىخ بولۇشىدىن قهتئىینهزەر ئۇنىڭغـا قـاتتىق جـازا      -مهیلى قانداق مازایى  
چىــك بــارلىق پۇقرامــۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىگه  ۋە ئۇنىــڭ   كى-چــوڭ. بېرىلىــدۇ
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  .مهكتهپ ئىشلىرىغا یاردەمدە بولۇشى كېرەك
  :دەپ

  )موھۇر(سىجاڭ مهھمۇد مۇھىتى 
  “.كۈنى-25ئاینىڭ -9یىل، -1934

  
ــۇننى    ــوختى زۇن ــدىنىڭ كــۆزى یهنه ئىختىیارســىز ھالــدا ت مهمتىلــى ئهپهن

ۇالق سـالغاچ ھابولھـاجىم،    توختى زۇنۇن مهمىتلى ئهپهندىگه قـ     . ئىزدەپ تاپتى 
كهنجى قازاخۇنۇمالرغا قاراپ ئۇالرنىڭ ئۆچـۈپ كېتىۋاتقـان رەڭگىـگه قىزىقىـپ       

ئۇنىڭ كۆزى تویۇقسىزال مهمتىمىنگه . قېلىۋاتقاندەك قاراۋاتقانلىقىنى بایقىدى
. چۈشىۋىدى، مهمتىمىن یىغىننى بـۇزۇش نىیىتىـدە بولىۋاتقانـدەك بىلىنـدى       

ىـشارەتلهر قىلىـشىش ئىھتىمـالى ھهققىـدە بىـر          ئۇنىڭ توختى زۇنۇن بىلهن ئ    
تهسهۋۋۇر پهیدا بولۇپ، قایتىدىن توختى زۇنۇنغا بۇرىلىۋىدى، ئـۇ بـۇ ئىـشالردىن         

ــدى  ــاپهتته ھىجای ــان قىی ــاجىم،   . مهمنــۇن بولىۋاتق ــولالم، قۇن ــز دام ــولال ئېزى م
ئهمهتھــــاجىم، تــــاھىر خهلــــپهت، ئابــــدۇراخمانھاجىم قاتــــارلىقالر قىــــزغىن 

. وشال بولىۋاتقانلىقىنى چىرایلىرىدىن بىلىندۈرۈپ تـۇراتتى     پىچىرلىشىپ، خ 
ئاددىي پۇقراالرمۇ  بۇ ئشىتىن  رازى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ غۇلغۇال قىلىشىپ 

  .كېتىشتى
ــاق  — ــۇپ ئ ــالىالرنى ئوقۇت ــسۇن دېگىنــى    - ب ــپ قال  قــارىنى پهرق ئېتى

  یامانمىدى؟
ــسه بىلىمــدار   — ــۇپ كهت ــدىغانالر كــۆپ بول ــمهن، بىلى الرنىڭ  شــۇنى دەی

  ئهتىۋارى قالمایدۇ دەپ ئهنسىرەمدىغاندۇ، بۇ خهق؟
   بالىالرنى كهمىنۇس قىلىۋېتىمىش دېگهن گهپ قانداق؟—
  ! ھهممىسى یامانالرنىڭ تارقاتقان پىتنىسى بولمامدۇ—
—...   

ــدىنىڭ جــاراڭلىق      ــى ئهپهن ــسىنى یهنه مهمتىل ــڭ غۇلغۇلى كۆپچىلىكنى
  . تاسلىققا چۈمدى- تىممهیداق ئاۋالقىدىنمۇ. ساداسى ئۈزۈپ قویدى

 ئهي ۋەتهنداشالر، یۇقىرىدا مهھمۇد سـىجاڭنىڭ خېتىنـى ئاڭلىـدىڭالر،       —
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. ئۇنىــڭ بــۇیرۇقىنى ئىجــرا قىلىــش ھهربىرســىمىزنىڭ ئورتــاق ۋەزىپىــسى      
ــوق   ــى ی ــشقا ھهقق ــاۋلىق قىلى ــر  . ھېچكىمنىــڭ بویۇنت ــداق بى ــلىدە بۇن ئهس

ــى یوقىــدى  ــاش . بۇیرۇقنىــڭ زۆرۈرىیهت ــز ئ ــان یهۋ-ھهممىمى ــسان   ن ــان  ئىن اتق
بولغانـــدىكىن نېمىنىـــڭ پایـــدىلىق، نېمىنىـــڭ زىیـــانلىق ئىكهنلىكىنـــى 

ئهپىـسۇسكى، ھهققـانى ئىـشمۇ توسـقۇنلۇققا     . بىلىشكه تىگىـشلىك  ئىـدۇق     
بىـز  . ئۇچرىغاچقا مۇشـۇنداق مهجبـورىى چـارە قوللىنىشـشقا مهجبـۇر بولـدۇق           

ــۈن     ــشهنگىنمىز ئۈچــ ــي ئىــ ــگه قهئىــ ــق ئىكهنلىكىــ ــڭ ھهقلىــ ئۆزىمىزنىــ
ــایمىز  قا ــدۇق ھهم قورقم ــۇپ قالمى ــىلىقالردىن قورق ــا  ! رش ــسهكمۇ ئارقىغ ئۆل

ۋەتهنداشالر،مهن كۆپ ئهللهرنى ئایلىنىپ، مىللهتنى دەپ ئوقۇپ       !... یانمایمىز
ئهگهر مىللهتنى دىمهیدىغان بولسام، شهخسیهتچى بولسامىدى، ئاشـۇ        . كهلدىم

ماڭـا مۇسـاپىر بولـۇپ     ئهللهرنىڭ ھهر قاندىقىدا بایاشات یاشاپ قاالالیتىم یاكى        
كۆپچىلىككه مهلۇم، مهن بىـر تىۋىپنىـڭ     . ئهل كېزىشنىڭ ھاجىتىمۇ یوقىدى   

بۇنـدىن باشـقا یهنه ئـائىلمىزدە    .  تـوال خهۋىـرىم بـار     -ئوغلى، ئاتا كهسـپدىن ئـاز     
ــز    ــپ كهلگهنمىـ ــق قىلىـ ــاقچلىق، جۇۋىچلىـ ــپهزلىكنىمۇ . بویـ مهن یهنه ئاشـ

ېنىمـنىڭال قایغۇسـى بولىـدىغان    قىالالیمهن دېمهك، ئهگهر مۇددىئایىم بىـر ج     
بولسا مۇشۇ ھۈنهرلهر بىلهن جان باقالماسمىدىم؟ یاق، ۋەتهنداشـالر، مهن ئاشـۇ           
. ئۆزەم كهزگهن ئهللهردە ئۆزگه مىللهتلهرنىڭ تۇرمۇشىنى، مهدەنىیىتىنى كۆردۈم

 مېھــنهت بىــلهن - ھــاالۋەتته، ئىجــاد-ئــۇالر ئىنــسانغا خــاس ھۆرلــۈكته، ھــوزۇر 
سۈیىمۇ ئۆینىڭ ئىچىـدە چىرىقىمـۇ پهقهت     . نىدا ئولتۇرىشىدۇ ماشى. یاشاۋاتىدۇ

بىزنىڭچـۇ؟  . یوللىرىدا ئادەمنىـڭ شولىـسى كۆرىنىـدۇ      . بېسىپال قویسا یورۇیدۇ  
 تهۋپىق قولىغا ئېلىۋالغـان قـالپىقى   —! بىزنىڭ مىللىتىمىز نى ھالدا؟ مانا    

  مانــا بىزنىــڭ—بىــلهن ئهتراپنــى یېــرىم  دائىــرە كۆرســىتىپ داۋام قىلــدى،  
سۆزلىگىنىمىز بولمىسا، بىزنىڭ تۇرمىشىمىزنى قانداقمۇ ئىنسان ! تۇرىقىمىز

 - تــوزاڭ ئىچىــدە، ماتــا-مهڭگــۈ ئاشــۇنداق چــاڭ! تۇرمۇشـى دېگىلــى بولــسۇن؟ 
 قهۋەت بىنــاالر، زاۋۇتنىــڭ -ســهگهزگه ئورۇنــۇپ یاشــاۋېرىمىزمۇ؟ ماشــىنا، قهۋەت 

شاشقىال یاراتقـانمۇ؟  سىپتا رەختلىرى بىزگه ھاراممۇ؟ خۇدا بىزنى مۇشۇنداق یا    
یاق، ۋەتهنداشالر، خـۇدا جىمـى ئىنـسانىیهتكه مىلـلهت، ئېرىـق ئایرىماسـتىن             
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ھهمــمه مهخلۇقــاتتىن ئېزىــز قىلىــپ . ئوخــشاش ئهزا، ئوخــشاش ئهقىــل بهردى
لىكىمىز نهدە قالىدۇ؟ بۇ خۇدانىـڭ  “ ئېزىز”بۇنداق یاشىساق بىزنىڭ  . یاراتتى

راپات بىلهن چىرمىلىپ قىلىپ، خۇدا بىز خۇ! ئىرادىسىگىمۇ خىالپ ئهمهسمۇ؟
پاراسىتمىزنى جارى قىلدۇرالمىغانلىقىمىز ئۈچۈنال مۇشۇ كۈندە -بهرگهن ئهقىل

 پاراسـىتىنى ئىـشقا سـالغاچقا ئـالالھ         -باشقىالر ئالالھ بهرگهن ئهقىل   . قالدۇق
ــر  ــڭ ئهجىـ ــۋە بهردى -ئۇالرنىـ ــشا نهسـ ــا یارىـ ــدە .  ئىجتىھادىغـ ــان كهرىمـ : قۇرئـ

دەپ ئېیتىلغان ئهمهسمۇ؟ “ انلىقىغا یارىشا نهسىۋە  باردۇرئىنساننىڭ تىرىشچ”
 قــۇدرىتىنى -بىــز باشــقىالرنىڭ تهرەققىیــاتىنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ، پهننىــڭ كــۈچ 

كــۆرۈپ، یهنه مۇشــۇنداق ئۆتۈۋېرەمــدۇق؟ بــۇ ئهھــۋالالر مېنــى شهخــسىي جــان   
. قایغۇسىدىن كهچكۈرۈپ مىللهت یولىدا ئوقۇپ بىلىم ئېلىشقا ئۈندىگهنىدى     

ــا  ــۇ     مانـ ــۇپ، كېلىـــپ مهنمـ ــدا ئوقـ ــسهت یولىـ ــۇ مهقـ ــا شـ ــا، مانـ ــۇ مۇددىئـ شـ
مىللىتىمىزنىڭ باشقا مىللهتلهرگه ئوخـشاش كـۈنلهرگه ئېرىشىـشى ئۈچـۈن            

قارشـىلىقالر  . مهكتهپ ئېچىپ، مهدەنىـي ئاقـارتىش ئىـشلىرىغا قهدەم قویـدۇم         
بولىدىغانلىقى تهبئىي، چۈنكى  ئىنسانالر ئىچىدە شۇنداق قىتىغۇرالر، ئىچـى          

ــ ــك    یامـ ــدىكى  بىردەملىـ ــۆز ئالدىـ ــۇالر كـ ــارىكى، ئـ ــسىیهتچىلهر بـ انالر، شهخـ
ــدىنى دەپ  -خــاتىرجهملىكنى، بىردەملىــك  ھــوزۇر   ھــاالۋەت، كىچىككىــنه پای

مهن بـۇ ئىچـى   . مىللهتنىڭ ئومۇمىي مهنپهئهتىنـى سېتىـشنى ئـار سـانىمایدۇ      
رى ھهتتـا بىـر كـۈنلى     ! قۇتۇالرغا شۇنى جاكارالیمهنكى، یولۇمدىن قایتىمـایمهن     

ئالته پۇللۇق بىر تال  قوغۇشۇن ئوق مېنىڭ كۆكرىمىكىگه كېلىپ  تېگىشى 
ــایمهن     ــا قایتىم ــدىردىمۇ ئارتق ــان تهق ــۇنداق بولغ ــۇمكىن، ش ــڭ ! م مىللهتنى

ئهمــدى نېمىــشكه . بهختىنـى دەپ ئوقــۇدۇم، مىللهتنـى دەپ ۋەتهنــگه قـایتتىم   
ۈچۈنمۇ؟ مىللهت ئۈچۈن  خىزمهت قىلمایدىكهنمهن؟ ئامانهت جاننى قوغداش ئ   

یاق، ھامان بىر ئۆلۈم، شۇڭا مهیلى قانچه یىل یاكى قانچه ئاي، ھهتتا بىر نهچچه  
مىللهتنىـڭ بهختـى   . كۈن یاشىساممۇ كۆزلىگهن مهقسهت یولىدا ئىـشلهیمهن    

یىراق كهلگۈسـىدىكى ئهۋالدالرنىـڭ مېـۋە یېیىـشى         . ئۈچۈن كۆچهت تىكىمهن  
ۇش ئۈچــۈن یهرنــى  ئۈچــۈن كــۆچهت ئۆستۈرۈشــكه، ھــېچ بولمىــسا كــۆچهت قویــ 

  !ئۆزلهشتۈرۈپ تهییارالپ قویۇپ ئۆلۈشكه رازىمهن
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ھابۇلھـاجى  .  جىتلىق بىر مـۇنچه یـۈرەكلهرنى سـىقىۋەتتى        -سۈرلۈك جىم 
ھهتتا یېنىدىكى ھهمتاۋاقلىرىغا بىر نېمه دەپ پىچىرالشتىن  قورقۇپ، قېتىپ 

بـــۇ ھـــال تـــوختى زۇنـــۇننى ئۈمىدســـىزلهندۈرىۋەتكهن بولـــسىمۇ . ئولتــۇراتتى 
مولال ئېزىز .  ىرایىدىن مهمنۇنلۇقنى ئىپادىلىگۈچى كۈلۈمسىرەش كهتمهیتىچ

 بىرىگه  ئاللىنىمىلهرنى دەپ باشلىرىنى -دامولالم قاتارلىق قوللىغۇچىالر بىر
  .لىڭشىتاتتى

 ئۇنداق بولسا، كۆپچىلىكنىڭ مهكتهپ ئىشىغا قانداق پىكىرى بولسا       —
دىمى بولـسا ئـۇنى سۆزلىـسىمۇ       كۆرسىتىدىغان یـار  . یۈز تۇرانه ئېیتىپ باقسۇن   

  . دېدى تهۋپىق سۆزىنىڭ ئاخىرىدا—بولىدۇ،
ــۈرئهت       ــقا جـ ــۆزىنى ئاشكارىالشـ ــدا ئـ ــېچكىم ئوتتۇرىـ ــۇن ھـ ــوختى زۇنـ تـ

ئۇنىـڭ ئوۋچىنىڭكىـدەك ئىتتىـك    . قىاللمایدىغۇ، دەپ ئۈمىـدلىنىپ تـۇراتتى    
مـولال ئېزىـز دامـولالم ئورنىـدىن تـۇرۇپ      .  جاالق بولۇپ كهتتى  -كۆزلىرى ئاالق 

  .ئوتتۇرىغا چىقتى
 دېدى ئۇ كۆپچىلىككه    — مهمتىلى ئهپهندى ھهممه گېپىنى ئېیتتى،       —

 ئۇ گهپلهرنـى قایتىلىمـایمهن، مهن پهقهت ئۆزۈمنىـڭ          —قاراپ ۋەزمىن ئاھاڭدا،  
شـۇڭا  . یۈرىكىدىكى گهپنى دېسهم، بۇ ئىش باشتىال كۆڭلۈمگه خـوپ چۈشـكهن       

هت مهخـسۇمنى تهربىیىـسىگه   شۇ چاغدىال  مهن ئهپهندىنى قوللىغان، باالم ئهم   
بۇ بىر سۆزۈم، . بۇنىڭدىن كېیىنمۇ قولالیمهن. ھازىرمۇ قولالیمهن. بهرگهنىدىم

ــدى،      — ــپ داۋام قىل ــاز توختىۋېلى ــر ئ ــولالم بى ــز دام ــولال ئېزى ــلهر — م  بهزى
 پوكـۇن دەپ گهپ تـاپتى، بهزىـلهر چــاچ    -بالىالرنىـڭ كىـیگهن چـاپىنىنى پـاالن    

جامائهتكه بىر دىنىي ئۆلىمـا  . سى قىلىۋالدى قویغىنىنى سۆز چۆچهكنىڭ ئاسا   
بولۇش سۈپىتىم بىلهن شۇنى دەپ قویاي، بۇنداق گهپلهرنى تاپقـانالر ئۆزىنىـڭ    
شۇم ئېغىزلىقىدىن، دۈشمهنلىكىدىن تېپىۋاتىدۇ، بۇنى شۇنداق چۈشهنسهڭالر 
ــداق پىتــنىلهر ئۈچــۈن ئــالالھ نامىــدىن یالغــان توقۇغــانالر، دىــن     بولىــدۇ، بۇن

. هتىۋا ئویدۇرۇپ ھۇجۇم قىلغانالر ئالالھنىڭ لهنىتىگه دۇچار بولىـدۇ        نامىدىن پ 
كىمىكـى ئـالالھ نامىــدىن یالغـان توقۇیـدىكهن، ئۇنىڭغــا ئالالھنىـڭ لهنىتــى      

بۇنىڭ یالغـانلىقى شـۇ یهردىكـى، بـۇ پىتنىلهرنىـڭ      . یاغىدۇ، دېگهن ھهدىس بار 



 428 

ىـسلهردە  چـاچنى رەسـۇلۇلالھمۇ قویغـان، بهزى ھهد       ! ھېچ دىنىي ئاساسـى یـوق     
شـۇڭا بۇنـداق    . رەسۇلۇلالھنىڭ چېچى مۈرىسىگه چۈشۈپ تـۇراتتى، دېـیىلگهن       

شهپىرەڭلهرنىڭ یالغـان پهتىـۋالىرى بىـلهن كـالالڭالر ئایلىنىـپ كهتمىـسۇن،           
ــلهن    ــانلىقى بىـ ــهللىنىڭ یوغـ ــگهن چاپاننىـــڭ قانـــداقلىقى، سـ ــاد دېـ ئېتىقـ

 دامـولالم  —شـۇ،  قایمۇقمـاڭالر، گېـپىم   . ئۆلچهنمهیدۇ، ئېتىقاد قهلبته بولىـدۇ    
  .جایىغا كېلىپ ئولتۇردى

مهمتىلى ئهپهندى باشقىالر سۆزلهۋاتقان پۇرسـهتته ھامـان چاندۇرماسـتىن           
ئۇ توختى زۇنۇننىڭ مولال ئېزىز دامولالمغا غهلىته   . توختى زۇنۇننى كۈزىتهتتى  

بىر خىل نهزەردە تىكىلىپ قالغىنىنى، بۇ تىكىلىشته چهكـسىز ئۆچمهنلىـك         
دامولالمنىـڭ خهلـق ئىچىـدىكى ئىنـاۋىتى       . ى ھىس قىلـدى   یوشۇرۇنغانلىقىن

تۈپهیلى ئۇنىڭ ئاشكارە قـولالپ سـۆز قىلىـشى نۇرغـۇن جامائهتنىـڭ پىكرىـدە               
مانا بۇنى بىلىدىغان توختى زۇنۇن بهلكى شۇ سـهۋەپتىن         . مایىللىق قوزغایتى 

  .ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىك نهزىرىدە قارىغان بولىشى مۈمكىن
.  ڭ ئارقىسىدىن ئابدۇراخمانھاجى ئوتتۇرىغا چىقتىمولال ئېزىز  دامولالمنى

ــاتمىش یاشــالردىن ھالقىغــان بولــسىمۇ ئۈســتى   ــادەم ئ ــۆزىنى  -بــۇ ئ  بېــشى، ئ
ــاس       ــادەملهرگه خ ــۆرگهن ئ ــۆپنى ك ــاپهت، ك ــالرغا خــاس الت ــلىرىدىن یاش تۇتۇش

پهقهت سوۋېت سارجىسىدىن تىكتۈرۈلگهن ئـۈچ      . تهمكىنلىك چىقىپ تۇراتتى  
ــانچۇقى بىــلهن ئىككىنچــى   یــانچۇقلۇق، یاقىــسىز  ئــۇزۇن چــاپىنى ۋە مهیــدە ی

ــۇنى       ــرى ئ ــالتۇن زەنجى ــائهتنىڭ ئ ــان س ــسىلىپ تۇرغ ــسىدا ئې ــسى ئارى تۈگمى
  .توختالغان ئادەم قىلىپ كۆرسىتهتتى

مهنمـۇ  .  مېنى كۆپچىلىك بىلىـدۇ، مهن یېقىنـدا ئالتایـدىن  كهلـگهن           —
چهتكىمۇ .  یۈردۈم مهمتىلى ئهپهندىگه ئوخشاش یۇرتتىن  چىقىپ یاقا یۇرتالردا       

ــتىم ــارىغۇ     . چىق ــۇق ق ــۆزى ئوچ ــز خهق ك ــدەك، بى ــدى دېگهن ــى ئهپهن مهمتىل
تۆت ئېغىز ئۆي بىلهن بىر پىشایۋاننى ۋاسا جۇپ قىلىپ، گهجـلهپ         . ئىكهنمىز

.  سېلىۋالغىنىمىز مهندىن كاتتا باي یوق دەپ جاھانغـا پاتمـاي قالىـدىكهنمىز           
. شۇ دەپ ئویالپ قالىدىكهنمىز   مۇشۇنچىلىك نهرسه بىزنى دەندىتىپ، دۇنیا مۇ     

ــدۇ   ــانچىلىكلىكىمىز بىلىنىــپ تۇرى ــۇ  . مۇشــۇنىڭدىنال بىزنىــڭ ق كاشــكى ب
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ــكهن   ــاغالپ كهتـ ــالتىس چـ ــا”قـ ــا“ كاتتـ ــۆیلىرىمىز توپـ ــاي -ئـ ــدىن بولمـ  الیـ
مهنمۇ یۇرت كىـزىش جهریانىـدا ئوقۇمىغـان ئـادەم     ! قاشتېشىدىن بولغان بولسا 

هنىــال بىــر ھاماقهتنىــڭ   بېیىــپ ئاســمانغا چىقىــپ كهتــتىم دېگهنــدىمۇ ی    
مهنمۇ ئهپهندىنى قولالپ بازارغا بىر مهكتهپ . چایخالتىسى ئىكهن دەپ ئویلۇدۇم

 پاســات -سـېلىپ بېرىــشكه ۋەدە قىلغـان، كېیىنكــى كۈنلــۈكته یۇرتتـا پىتــنه   
كۆپىیىــپ كېتىــپ خهلقنىــڭ یهكلىــشىگه، چهكلىــشىگه ئــۇچراپ قۇرۇلــۇش  

ىـر ئـاي ئىچىـدە ھهممىنـى تهییـار      ئهمدى  خـۇدا بۇیرىـسا، ب  . توختاپ قالغانىدى 
  .قىلىپ ئهپهندىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىمهن مېنىڭ گېپىم تۈگىدى

بۇنىمۇ بىلىپ قویغىنىمىز ئوبدان    ! یهنه بىرىسى چىقتى،قورۇپ كهتكۈر   ”
دەۋاتقاندەك بىر ئىپادە توختى زۇنۇننىڭ سۈنئىي كۈلكىـسى تېگىـدە        “ !بولدى

  .بىلىنىپ تۇراتتى
ــیىن  ــدىن  كې ــپهت،   ئابدۇراخمانھاجى ــاھىر خهل ــاجىم، ت ــاجىم، ئهمهتھ  قۇن

قۇتلۇقئاخۇن خهلپىـتىم، مىـرەخمهت غوجـامالر ۋە باشـقا كهنتلهرنىـڭ ئـاتىالر         
  . ھهیئهتلىرى قىسقىچه سۆز  قىلىشتى

ھهتتا ھهر زامان ئاساسىي كۆپچىلىكنىڭ مـایىللىقىنى تـوغرا ئىگىـلهپ،           
ــارىپ       ــى مائ ــۇ یېڭ ــوختى زۇنۇنم ــدىغان ت ــول تۇتى ــشا ی ــۇنىڭغا یارى چىلىقنى ش

دۈشــمهنلىك . قولالیـدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ، بىــرنهچچه ئېغىــز ســۆز قىلــدى 
بۇنى كۆرگهن ھابۇلھاجىمنىڭ ساقاللىرى تىتىرەپ . قىلغۇچىالرنى ئهیىبلىدى

توختى زۇنۇننىڭ مهكتهپنى قولالپ گهپ قىلىشى قازىنى ئهنسىرىتىپ . كهتتى
  . قویدى

پ ئهمهس، یـــۈرىكىنى دە“ قاتـــاردىن قــالغىچه ســـاالدىن قــال  ”شــۇڭا ئــۇ   
چىرمىۋالغــان قورقۇنــۇچتىن، ئورنىــدىن ئایرىلىــپ قــېلىش قایغۇســىدىن،      
مىلتىقلىـــق ئىككـــى ئهســـكهرنىڭ ســـۈرىدىن قورقـــۇپ ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ،   

ئۇنىـڭ  چىرایىـدىن      . یهكتهكنىڭ پهشلىرىنى لهپىلدىتىپ ئوتتۇرىغا چىقتـى     
ارىشا ھهییـارلىق   دېگهن لهقهمگه ی  “ ھابۇل شهیتان ”ئۇ  . كۈلكه یېغىپ تۇراتتى  

بىلهن، یالغـان یۆتۈلـۈپ، باغالشتۇرالمىـسىمۇ زورۇقـۇپ بىـر نهرسـىلهرنى دەپ،            
ــۇ باشــقىالردىن  . مهكــتهپ ئېچىــشنى قولالیــدىغانلىقىنى بىلــدۈردى  ھهتتــا ئ
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  :ئېشىپ چۈشمىسه بولمایدىغاندەك ھىس قىلىپ
 مهن ئهپهندىگه باالم روزىمۇھهممهدنى بهردىـم، شـۇ مهكتهپـته ئوقۇشـقا             —

ئۇنىـڭ سۆزلهشـلىرىدىن بىـر     .  دېـدى  —... ردىم، مانا، مېنىڭ گېـپىم شـۇ،        به
ئۇ ناھایىتى كۆپ پىتـنه تارقاتقـانلىقى ئۈچـۈن مانـا        . ۋەھىمه بىلىنىپ تۇراتتى  

ــدى    ــكهن ئىـ ــۇپ كهتـ ــال قورقـ ــدى بهكـ ــاكى   . ئهمـ ــۇرۇش یـ ــۇنچىنى یوشـ قورقـ
قورقۇتقۇچىالرغــا یاخــشىچاق بولــۇش ئۈچــۈن بالىــسىنى مهكــتهپكه بېرىــشكه  

  .جبۇر بولغانىدىمه
ــۋىنى زادىــال    ئــۇ ســۆزلهۋاتقاندا مهمــتىمىن كىرپىكلىرىنــى ئېتىــپ، غهزى

ئۇنىـــڭ ئۇشقۇیتىـــشى دەرھـــال دىققهتنـــى . باسالماســـتىن ئىـــسقىرتىۋەتتى
تهۋپىق بایىدىن بېرى توختى زۇنۇن ئىككىسىنى كۈزىتىپ تۇرغاچقا . قوزغىدى

ان یېقىدىنال كىمنىڭ ئۇنىڭ ئولتۇرغان یېرىنى بىلهتتى، شۇڭا ئاۋازنىڭ چىقق
ئانـدىن ئۇنىـڭ یهنه    . قىلىۋاتقان قىلىقى ئىكهنلىكىنـى پهرەز قىلىـپ بولـدى        

ــۇردى   ــته ت ــشىغا دىققهت ــېمه شــۇملۇق قىلى ــتىمىن ئهســلىدە یىغىــن  . ن مهم
تهرتىپىنى بۇزۇپ قاالیمىقانچىلىق چىقارماقچى بولغانىدى، بىراق، مۇشۇ تـاپ      

ئۇنىـڭ  . ىدىن ھودۇقـۇپ كهتتـى  جىمى  خهقنىڭ ئۆزىنى یهۋەتكۈدەك قاراشـلىر   
ئۈســتىگه تــوختى زۇنۇنمــۇ ئۇنىــڭ بۇنــداق قىلىــشىنى چهكــلهش مهنىــسىدە   

  .شۇڭا ئۇ توپتىن غىپپىدە سۇغۇرۇلۇپ كېتىپ قالدى. ئاالیغانىدى
  .سورۇندا سۆزلهشكه تىگىشلهردىن پهقهت سىدىقبهگ سۆزلىمىدى

لىـپ  یىغنىـدىن كېـیىن كىـشلهر ئهپهنـدىگه سـاالم قىالتتـى، ئـۆیگه تهك       
شــوخ، تارتىنمایــدىغان بــالىالر ئــۆزلىرى . بــالىلىرىنى تونۇشــتۇراتتى. قىالتتــى

ــشهتتى   ــسىلىپ ئهركىلى ــدىگه ئې ــۈرىكى  . كېلىــپ ئهپهن ــڭ ی ــوختى زونۇننى ت
جاراھهتلهنگهندەك ئېچىشىپ تۇرغاننىڭ ئۈستىگه مهھهللىسىدىكى بىر بالىمۇ 

  :ئهپهندىگه سۈركهلدى
  .ېدى جاراڭلىق ئاۋازدا دـ! ئهپهندى دادا، مهنمۇ ئوقۇیمهن—
   ئىسىمىڭ نېمه؟—
  . قۇربان—
   داداڭنىڭ ئىسمىچۇ ئوغلۇم؟—
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  . جاپپار—
 دېـــــدى  ئـــــۇ قېـــــشىدا كېتىۋاتقـــــان — ئوبـــــدان گهپ، ھـــــاجىم، —

 ئـــۇ  بالىغـــا — قۇربـــان جاپپـــارنى ئۇنتـــۇپ قالمـــاڭ، —ئابـــدۇراخمانھاجىغا، 
 بېـشىنى   دېـدى بالىنىـڭ  — بىـز دوستلىـشایلى، قۇربـان جاپپـار،         —بۇرۇلۇپ،
  .سىالپ
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  یىگىرىمىنچى باب

  
1  

  
ــا   ۇنـــداق قىلىـــپ  دارىلمۇئهللىمىنـــدىكى  ئوقـــۇش یهنه ئىزىغـ

. تهۋپىقنىڭ خاتىرجهم ۋە پائالىیهتچان كۈنلىرى باشالندى. چۈشتى
ــوڭ   ــتىن چ ــدى قورقماس ــۈزەلهیتى  -ئهم ــى ت ــوڭ پىالنالرن بــۇ .  چ

ئــۇ خۇراپاتقــا . تىپىالنالرنـى ئورۇنالشــتۇرۇش ئۈچــۈن تولىمــۇ ئالـدىراش یاشــایت  
ئۇنىـڭ  . پاتقان مىللهتنىڭ كـۆزىنى چاپـسانراق ئـېچىش ئۈچـۈن ئالـدىرایتتى            

ــاڭ  ــتا - پىكــرى ۋە خۇسۇســىیهتلىرى شــاگىرىتلىرىغا ئاســتا  -تهســىرى، ئ  ئاس
. سېڭىپ بارغاچقا ئۇالرمۇ ئۇستازىغا ئوخـشاش ئالـدىراپ یاشـایدىغان بولۇشـتى          

قۇش، كـۆپرەك پائـالىیهت ئېلىـپ    شۇڭا ئاز ئۇخالپ، ئاز دەم ئېلىپ ، كۆپرەك ئو     
  .بېرىش ئۈچۈن ئۆزلىرىنى ئۇرۇدىغان بولۇشتى

ــى ئوقــۇش مۇناســىۋىتى بىــلهن        ــۇد مۇھىتىنىــڭ بــۇیرۇق خېتىن مهھم
ئۆتكۈزۈلگهن یىغىندىن كىیىن مهمتىلى ئهپهنـدى ھهر بىـر یۇرتنىـڭ ئـاتىالر             

كاتتـایالق،  .  مائارىپ مهسئۇللىرى بىلهن بىر یىغىـن ئـاچتى        —ھهیئهتلىرى  
بۇ یىغىن . ئاغۇ قاتارلىق یىراقراق بولغان یېزىالردىنمۇ كىشى قاتناشتۇرۇلدى 

ــدۇرۇش،     ــاپ قالغــان مهكــتهپ قۇرۇلىــشىنى داۋام قىل ــتىگه توخت ــاتىالر ھهیئ ئ
كاتتایالق قاتارلىق تېخـى مهكـتهپ قۇرۇلۇشـى باشـالنمىغان جـایالردا دەرھـال         

هرۋەرلىك ئېلىپ  قۇرۇلۇش باشالش، سوغۇق چۈشكىچه پۈتتۈرۈش ھهققىدە سهپ      
  .بېرىشنى مهخسهت قىلغانىدى

ئۇ بۇ یىغىنغا یهنه ئهڭ شۈدى بار شاگىرتالردىن ئابدۇراخمان شائىر، ئهمهت 
ــدۇغۇپۇر ۋە    ــهیپىددىن، ئابـ ــى، سـ ــرەپ، زەكـ ــارى مهشـ ــۇھهممهد قـ ــسۇم، مـ مهخـ

ــداق ســورۇنالردا  یاشــالرنى چېنىقتۇرۇشــنى  .  ســابىتالرنىمۇ قاتناشــتۇردى ئۇن
  .مهقسهت قىالتتى

ــرىگه   — ئهي، ۋەتهداشــالر، — ــان چېھ ــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى مېھرىب  دې

ـش
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ئۇنىـڭ سـۆزلىرى شـۇنچىلىك تهسـىرلىك، ئۇرغۇلــۇق     . جىـددىي تـۈس بېرىـپ   
 -ئېیتىالتتىكـــى، ئۇنىـــڭ ئاھاڭىـــدا ۋەتهننىـــڭ جىمـــى تـــاغ دەریاســـىنى، داال

چۆللىرىنى ۋە ئۇنىڭـدىكى خهلقلهرنـى بىـراقال قۇچـاقالش تۇیغۇسـى چاقنـاپ              
 گهرچه مهھمۇد مۇھىتىنىڭ بۇیرۇق خېتى بىلهن دۈشمهن ئاشكارە — تۇراتتى،

ھوجۇملىرىنى توختىتىشقا مهجبۇر بولغان بولسىمۇ، ئۇالرنى یوشۇرۇن ھوجـۇم         
ــدۇ  ــدۇ دېگىلــى بولمای ــان   . قىلمای ــانچه كېچىكــسهك، شــۇنچه كــۆپ زىی بىــز ق

نى بۇنداق خاتىرجهم مۇھىت ئۇزاققىچه  كاپالهتكه ئىگه ئهمهسـلىكى        . تارتىمىز
“ ئوتۇنــۇڭ ئــاز بولــسا ئوچاققــا بىــرال ســال”ئېــسىمىزدىن چىقارماســلىقىمىز، 

دېگهندەك مۇشۇ قىسقا پۇرسهتنىڭ بىر مىنۇتنىمۇ ئىـسراپ قىلماسـلىقىمىز      
ھهربىـر یېزىنىـڭ مـۇھتىرەم ئاقـساقاللىرى، ھهربىرىڭالرغـا قویىـدىغان           . الزىم

ر یۈرىـدىغان ئىـش     تهلهپ، دارىلمۇئهللىمىن تهلهبىلىرى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ بىكا     
  .بولمىسۇن، ئۇالرغا دەرھال ئىش باشالپ كېتىش ئۈچۈن مهیدان كېرەك

تهۋپىــــق ئالــــدىنقى قاتــــاردىكى ئوقۇغــــۇچىلىرىنى نهزەر دائىرىــــسىنى  
شۇڭا ئۇالر پهقهت ئاڭلىغۇچىالر . كېڭهیتسۇن ئۈچۈن یىغىنىالرغا قاتناشتۇراتتى

ئۇالرنىـڭ  . ۇرۇشـاتتى  جىـت قـۇالق سـېلىپ ئولت      -بولۇپ، چوڭالر ئالدىدا جىـم    
) ھـازىر ئۇنىڭغـا بـۇ لهقهم ئۆزلىـشىپ قالغانىـدى     (ئىچىدە ئابدۇراخمان شـائىر       

  .ئۆزىنىڭ مۇالھىزىلىرىنى قویۇشتىن تارتىنمایتتى
 مهن باشتا دېگىنىمـدەك     — دېدى مولال ئېزىز دامولالم،    — ئهپهندىم،   —

 —ىم؟شـۇنداق قىلىمىزغـۇ، ئهمهتھـاج    . مهكتهپ ئىشىغا دەرھال كىرىشىمهن   
دېدى ئۇ تېجهن ئـاتىالر ھهیئىتىنىـڭ مهسـئۇلىغا بۇرۇلـۇپ ھهم قۇنـاجىمغىمۇ        
قـــاراپ قویـــۇپ، بـــۇ ئىككهیـــلهن مـــولال ئېزىـــز دامولالمنىـــڭ ئىـــشهنچلىك   

مـولال ئېزىـز   . یانتایاقلىرى، تېجهندىكى مائارىـپ ئىـشلىرىنىڭ تایانچلىرىـدى      
ولغىچه تـاالي   مهن مۇشۇ دەملىك بـ     —دامولالم سهل تۇرىۋېلىپ داۋام قىلدى،      

. ئىشالرنى كۆردۈم، یېغىلىقالرنى، بىر نهچچه ھۆكـۈمهتنى باشـتىن كهچـۈردۈم        
شۇنداق چۈشهنچىگه كهلدىمكى، ھهر قانداق ھۆكۈمران تائىپه ئۈچۈن خهلقنىڭ 

بىـراق، مهن كـۆپ یىلالردىـن      . نادان ۋە ئاخماقراق بولۇشـى پایـدىلىق ئىـكهن        
ــاتىالپ كېلىۋاتقــان مۇشــۇ ته   ــادىلهپ  بېــرى كۆڭلــۈمنى ت ــوغرا ئىپ ســىراتنى ت
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بېرىشكه ئاجىزلىق قىلغانىدىم، پهقهت مۇشۇ خهلقنىڭ قانداقتۇر بىـر ئـاجىز            
تهرىپى بار، ھۆكۈمهت ئهنه شۇ ئاجىز تهرەپنـى تۇتۇۋېلىـپ بىزنـى سـورایدۇ، دەپ             

ئایدىڭ چۈشىنىپ -ئهمما بۇ ئارىدىكى مۇناسىۋەتلىك سىرنى ئوچۇق. بىلهتتىم
ــرەلمهي   ــهندۈرۈپ بې ــى    ھهم چۈش ــان بىرىنچ ــلهن بولغ ــىز بى ــدىم، س كهلگهنى

سۆھبهتتىال بىزدىكى دۈشمهننى پایدىالندۇرۇپ قویۇۋاتقان ئاجىزلىقنىـڭ ئهڭ      
ئاۋۋال نادانلىق ئىكهنلىكىنى، ئاندىن ئىناقـسىزلىق ئىكهنلىكىنـى  خـۇددى      
كۆڭلۈمگه چىراق یېقىلغاندەكال بىلىۋالدىم، راست ئهمهسمۇ، ئوقۇمىغان ئادەم 

بولـسىال  “ پـادىچى ”ه راست دەیدۇ، خۇددى بىر توپ پادىـدەك بىـر   ھهر نېمه دېس 
ئۇندىقىنى ئالدىماق، بـوزەك قىلمـاق      . یۇۋاشلىق بىلهن بویسۇنۇپ یۈرىۋېرىدۇ   

ئوقۇغــان ئـادەمچۇ؟ ئوقۇغــان ئــادەم ئۇنـداق ئهمهس، ئــۇنى ئالــداش تهس   . ئاسـان 
 گــۈل ئالــدىنقى یىلالردىكــى ئىنقىالبنــى ئالــدىغان بولــساق، پهقهت نــادان ۋە 

بولغانلىقىمىز ئۈچۈنال ھهددى ھېسابسىز قان تۆكتۇق، لېكىن ھېچنهرسـىگه      
بۇنىڭ سهۋەبى بىزنىڭ یول باشچىلىرىمىز قـارام، ئىـنقىالپ         . ئېرىشهلمىدۇق

  ...ئهزالىرى نادان ساۋاتسىز ئىدى
 دەپ ئــۈن قــاتتى مــۇھهممهد — مـولال ئېزىــز دامــولالم ئوبــدان دېـدى،   —

ىالرغا خاس تۇرىقى، ئاۋازىدىن بىلىنىپ تۇراىۋاتقـان       دامولالم ئۇنىڭ بهردەم نوچ   
ھایاجان، جىددىیلىكتىنمۇ  ئۇنىڭ ناھایىتى قىزغىن ۋە قىزىققان، یىگىتلهرگه 

ئۈستىبېشىدىكى تون، پاكىز یاسىتىلغان . خاس جهسۇرلۇقى بىلىنىپ تۇراتتى
ــاقال ــدۈرۈپ    -س ــى بىلىن ــسىمۇ جهدىتچىلىكىن ــشىدىكى دوپى ــۇرۇت ھهم بې  ب

 مېنىڭچه بىزنىـڭ ھـازىرقى ھـالىتىمىزدە ئهگهر بىـزگه ئىنتـایىن            —تۇراتتى،  
ئوقۇمۇشلۇق، ئىنتایىن دانـا داھىـدىن بىـرى رەھبهرلىـك قىلغـان ھـالهتتىمۇ               

ئـۇ  .  ئۇنىڭ سۆزى ھهمـمه ئـادەمنى ھهیـران قالـدۇردى    —! غهلىبه قىاللمایتۇق 
 بىـر قـاراپ چىقىـشقا، یىغىـن ئهھلىمـۇ ئهجهبلىـنىش       -یىغىن ئهھلىـگه بىـر    

پهقهت مهمتىلى ئهپهندىال مېیىقىـدا كۈلـۈپ     . لهن ئۇنىڭغا قاراشقا باشلىدى   بى
 مۇھهممهد دامولالم ئاساسىي گېپىنى قىلىشتىن — نېمه ئۈچۈن؟ —تۇراتتى، 

ئۇنىڭ بـۇ تهقلىـدته سۆزلهشـلىرىدىنمۇ بىـر        . ئىلگىرى شۇنداق سوئال قویدى   
 ئاتنىـڭ   یـالغۇز  ”—خىل تهشـنالىق، یىگىـتلهرچه قىزغىنلىـق بىلىنهتتـى،          



 435 

دېگهنــدەك، بىزنىــڭ “ چېڭــى چىقمــاس، چېڭــى چىقــسىمۇ دېڭــى چىقمــاس  
خهلقىمىزنىڭ ھازىرقى ئاڭسىز، ساۋاتىسز، چېچىالڭغۇ مۇھىتتا دانا داھىنىـڭ     
گۆھهردەك سۆزلىرى قۇمغا یېزىلغان  خهتتهك بىكار كېتىشى، ئۇنىـڭ پىـالن،             

 خهلقىمىزنىـڭ  چۈنكى نادانلىقتـا قالغـان    . سىیاسهتلىرى زایا كهتكهن بوالتتى   
ۋەتهنپهرۋەرلىك تۇیغۇسى خۇراپاتنىڭ تىنجىق ھاۋاسىدا ئۆلۈپ قالغان، مىللهت 
قارشـــى یـــوق،  مىللىـــي روھــــى ئىنتـــایىن ئـــاجىز بولغـــان، ۋۇجــــۇدىنى       
شهخسىیهتچىلىك، ساختىپهرزلىك ۋە مهزھهپچىلىك قاپلىۋالغان خهلقنى توغرا 

ــوالتتى    ــان بـ ــاجىزلىق قىلغـ ــۇ ئـ ــتا تولىمـ ــا باشالشـ ــ. یولغـ ــۈن شـ ۇنىڭ ئۈچـ
غهلبىلىك ئىـنىقالپ   (ئېیتىمهنكى، بىز ئۇیغۇر خهقته ئىنىقالپ قىلىشنىڭ       

ــدا ئىــنقىالپ  . شــهرتلىرى تېخــى ھازىرالنمىغــان ) قىلىــشنىڭ ــداق ئهھۋال بۇن
 —غهلىبه قىلىش. قىلىش بىھۇدە قۇربان بېرىش ۋە ھاالكهتتىن دېرەك بېرىدۇ 

. ر قوشۇنى بولۇشـى الزىـم  ئازادلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن بىزدە یېتىلگهن زىیالىال  
ــاڭلىق بولۇشــى، مىللىــي روھقــا ئىــگه     خهلقنىڭمــۇ یېرىمىــدىن كــۆپرەكى ئ
ــېمىگه    ــازادلىق دەپ نــ ــى، ئــ ــى بولۇشــ ــك تۇیغۇســ ــى، ۋەتهنپهرۋەرلىــ بولۇشــ

  !ئېیتىلغانلىقىنى چۈشىنىدىغان بولۇشى كېرەك
بایا ئۇنى نېمىلهر دەپ ئالجىۋاتقاندۇ دېگهندەك ئهجهبلىنىپ قاراپ قالغـان    

 بىـرىگه   -ۆپچىلىك شهرھىسىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن قایىل بولغاندەك بىر      ك
بىـراق، دەسـلهپ ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى      . قاراپ ماقۇللۇق بىلهن باش لىڭشىتتى    

ماقۇلالپ ئولتۇرغان تهۋپىق ئهمدى باش چایقىدى ۋە مۇھهممهد دامولال سۆزدىن 
دەم بىر دەم توختىغانىدىن كېیىن كۆپچىلىككه كىم سۆزلهیدۇ دېگهندەك بىر 

  :قاراپ تۇرغاندىن كېیىن دېدى
 دامولالمنىڭ دەسلهپكى سۆزلىرى توغرا، مهن بۇ سۆزلهرگه قوشۇلىمهن  —

ــت، ھهر قانــداق دانــا رەھبهرمــۇ پهقهت     ــالغۇز ئــات ”راس “ چــاڭ”، ئۇنىڭغــا “ی
چىقىرىشىپ بېرىدىغان بىـر تـوپ ئـاتلىقالر بولمىـسا، ئىنقىالپنـى غهلـبىگه             

ان، شهخـــسىیهتچى، مىللىـــي روھـــى كهمچىـــل،     نـــاد . ئېلىـــپ بارالمایـــدۇ 
ــان      ــىل بولغ ــتىن ھاس ــۇ خهلق ــان مۇش ــىز بولغ ــى یېتهرس ــسیانكارلىق روھ ئى
ئىجتىمائىي مۇھىتتا بىـر سىیاسـىي داھىنىـڭ تىرىـشچانلىقى بىـلهن ئىـش               
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 —لېكىن، ئاخىرىقى پىكىرىدە ئـازراق ئـېغىش بـار،          . پۈتمهیدىغانلىقى راست 
ۇچ قـارامتۇل چېھرىـسىگه كۈلۈمـسىرەپ       تهۋپىق مۇھهممهد داموللىنىڭ قىزغ   

 بىـز زۇلۇمغـا   —قاراپ قویۇپ، ئانـدىن یهنه جىـددیىلىك بىـلهن داۋام قىلـدى،           
خهلقنىــڭ تېڭىـدىن كـۆپرەكى ئاڭغــا ئىـگه بولمىــسا    ”ئۇچرىغـان ۋاقتىمىـزدا   

دەپ ئازاپقـــا چىـــداپ “ بهرىبىـــر قۇربـــان بېرىـــشال بـــار، غهلـــبه قىلىـــش یـــوق
یېرىمدىن كۆپرەك ”ھۆكۈمران گۇرۇھمۇ بىزنىڭ  (ئولتۇرىۋېرەلمهیمىز، ئهلۋەتته

ئۇالر سهرخىل زىیالىالرنى ھهرخىل . بولۇشىمىزغا یول قویۇپ تۇرمایدۇ“ ئاڭلىق
 یېتىلىـشىنى ھهرخىـل   -یولالر بىلهن یوقىتىپ تۇرىـدۇ، ئهۋالدالرنىـڭ ئۆسـۈپ     

 بىزنىـڭ   —شـۇنداق قىلىـپ ئۆزلىرىنىـڭ زاۋالـى       . ئۇسۇلالر بىلهن چهكلهیـدۇ   
دېمهكچىمهنكى، كۈرەشلهرنىڭ ). مىزنى كېچىكتۈرۈشكه تېرىشىدۇغهلبه كۈنى

بىرمۇنچىسى ئازاپ ۋە زۇلۇم زېمىنىدە، ھېچقانداق سىیاسىي سهپهرۋەرلىكسىز،    
خهلق ھهر قـانچه نـادان بولـسىمۇ، ئـۇ ئـاخىرقى      .  ئۆزىدىن ئۈنۈپ چىققىدۇ-ئۆز  

ىلىككه،  ئاڭلىق مهقلۇق بولغانلىقى ئۈچۈن ناھهقچ—ھېسابتا یهنىال ئىنسان
ئاشــكارە خورلۇققــا، ئادالهتــسىزلىككه ئۇچرىغانــدا نــارازىلىقىنى ئىپــادىلىمهي   

تــوغرا، بــۇ كۈرەشــلهرنىڭ خۇالسىــسى ئىنتــایىن زور قۇربــان بېــرىش  . قالمایــدۇ
بـۇ  : مهسـىلهن . بولىدۇ، لـېكىن بـۇ پۈتـۈنلهي نهتىجىـسىزمۇ بولـۇپ كهتمهیـدۇ            

ــون مىــڭ  كىــشى ھــاالك     ــا نهچــچه ئ ــسىمۇ،  قېتىمقــى ئىنقىالپت بولغــان بول
) ھېچ بولمىسا مهھمۇد مۇھىتىقا ئوخشاش ئىنقىالپ رەھبهرلىرىگه(كىشلهرگه 

غانلىقىـدىن  “نادان ئادەملهر بىلهن ئىـنقىالپ قىلىـش چـوڭ پایـدا بهرمهیـدۇ            ”
ئىبارەت ھهقىقهتنى تونۇتۇپ قویغان بولسا، ھۆكۈمهتنى خهلقنىـڭ قایناۋاتقـان        

ىمۇ، ئالــدامچىلىق مهقــسىتىدە قېنىنــى  ســۇۋۇتۇش ئۈچــۈن ۋاقىتلىــق بولــس
خوجانىیاز ھاجىمنىڭ . بولسىمۇ، بىر ئاز ئهركىنىلىك بېرىشكه مهجبۇر قىلىدۇ

بىـز ئهمـدى مانـا     . قورچاق بولسىمۇ مۇئاۋىن رەئىس بولغانلىقى بىر یېڭىلىق      
مۇشــۇنداق ۋاقىتلىــق كهڭچىلىكلهردىــن پایــدىلىنىپ بىــر مــۇنچه ھهرىــكهت  

تىمقـى ئىـنقىالپ بىـر مـۇنچه قۇربـانالرنى          شۇنداق قىلىپ، ھهر قې   . قىلىمىز
یول تهییارالیدۇ، بىزگه تهجرىبه . بېرىش بىلهن بىرگه یهنه بهزى یولالرنى ئاچىدۇ  

بــۇالر گهرچه بېــرىلگهن قۇربانالرغــا قارىغانــدا بهك ئهرزىــمهس . تهقــدىم قىلىــدۇ
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ــسا      ــشته كهم بول ــبىگه یېتى ــاخىرقى غهل ــۇالر ئ ــېكىن ئ ــسىمۇ، ل نهرســىلهر بول
مىسال ئۈچۈن بىـر شـاگىرت جـۇۋىچى قولىغـا كـۆپ قېىـتىم یىڭـنه         . بولمایدۇ

سانجىپ، ۋاقىتنى كۆپ سهرپ قىلىپ، سۈپهتسىز جۇۋىالرنى تىكىتىپ چىققان 
 بارا ئاز ۋاقىـت سـهرپ قىلىـپ ھهم قولىغىمـۇ ئـازراق یىڭـنه ئىـزى              -بولسا، بارا 

تم  ئـۇ یهنه بىـر قېىـ   —قىلىپ بىـر   مـۇنچه  جـۇۋىنى پۈتتۈرىـدىغان بولىـدۇ،              
ئانــدىن خۇشــخۇي كۈلــۈپ داۋام  . مــۇھهممهد داموللىنىــڭ چىرایغــا تىكىلــدى 

ئـۇ ئاشـۇنداق    .  مهن دامولالمنىڭ دېمهكچى بولغىنىنى چۈشهندىم     —قىلدى،
زىیـانلىق بولغــان نـادانلىق ئىلكىــدىن قۇتۇلـۇش، ئــازادلىق كۈرەشــلىرىنىڭ     

ىش كېرەك، غهلبىلىك بېرىشىنى كاپالهتلهندۈرۈش ئۈچۈن ئاۋۋال خهلقنى ئاقارت
دېمهكچى شۇنداقمۇ ؟ دېمهك، بىز كۆرۈنۈشته ماۋزۇدىن چهتـنهپ كهتكىنىمىـز        

  .بىلهن، ئهمهلىیهتته یهنىال ئاقارتىش ھهققىدە سۆزلىشىۋاتىمىز
 مهن قىزىـشىپ ئـاخىرىقى ســۆزلىرىمىنى كۆڭلۈمدىكىـدەك ســۆزلهپ    —

ق  دېدى مۇھهممهت دامولال ئوچۇ—بېرەلمهي مۇجمهللهشتۈرۈپ قویۇپتىمهن،   
  . مهمتىلى ئهپهندىنىڭ دېگهنلىرى توغرا—یۇرۇقلۇق بىلهن، 

 ئهمدى بىز، ۋەتهنداشالر، ھهممىمىز چۈشىنىدىغان ئوقـۇمالر ھهققىـدە     —
  . بىرىمىزگه ۋەز ئېیتىپ ۋاقتنى سوزماي، مهقسهتنىڭ ئۆزىگه كېلهیلى-بىر

  :ھایاجانلىنىپ ئولتۇرغان مۇھهممهد دامولال بىرىنچى بولۇپ دېدى
یالرنىڭ، یۇرت كاتتىلىرى مهكتهپ سېلىپ بېرىشىنى كۈتۈپمۇ   مهن با—

ئاۋۋال ئوقۇغۇچىالرنى تهشـكىللهۋېرىمهن، ئانـدىن ئوقۇغـۇچىالر     . ئولتۇرمایمهن
ــالیمهن     ــتهپ قۇرۇلۇشــىنى باش ــلهن بىــرلىكته مهك ھهم ئىــش مهیدانىــدا  . بى

  .ئهڭ یېقىن مۆھلهتته مهندىن خوشخهۋەر كۈتۈڭ. ئوقۇیمىز
ــۇھهممهد داموللىن ــكىنلىكى     م ــۇ قهدەر كهس ــزغىن، ش ــۇ قهدەر قى ــڭ ش ى

ــدىگه یېقىــپ قالغانىــدى   ــاقاللىق   . مهمتىلــى ئهپهن ــارا س ــڭ ق ــۇ دامولالمنى ئ
  .چېھرىسىگه قاراپ ئىللىق تهبهسسۇم قىلدى

بـــۇ پـــاراڭالردىن مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ شـــاگىرتلىرى ئىلھاملىنىـــپ،  
شلهپ بېرىشكه ھایاجانلىنىپ، مهكتهپنى چاپسانراق پۈتتۈرۈپ خهلق ئۈچۈن ئى
  .ئالداشتهك بىر خىل قىزغىن تۇیغۇ قۇچىقىدا ئهللهیلىنىشتى



 438 

بـۇ چاغـدا سـىنتهبىرنىڭ سـالقىن،     . یىغىن تۈن نىسبىگىچه داۋام قىلدى    
 یىراقالردا ئىتنىڭ قاۋىغان ئـاۋازىنى ھېـسابقا      - جىت كېچىسىدە یىراق   -جىم

  .ئالمىغاندا ھهممه نهرسه شېرىن ئۇیقۇغا كهتكهنىدى
  

2  
  

بۇنىــڭ بىــلهن . نـى تهرجىــمه قىلىــشنى یهنه باشـلىدى  » دىــۋان «تهۋپىـق 
شـۇنداق  . ئۇنىڭ زىچ ئورۇنالشتۇرۇلغان ۋاقتى تېخىمۇ جىددىیلىشىپ كهتتـى       
ئـۇنىڭچه  . بولسىمۇ سابىتقا بهرگهن ۋەدىـسىنى ئـورۇنالش ئۈچـۈن ۋاقـت تـاپتى         

بىرىنچىدىن ئـۇ   . بۇنداق ئىشمۇ ئۇنىڭ باش تارتىپ بولمایدىغان بۇرچى ئىدى       
ۆزىنىڭ بىر شاگىرتى ئۈچۈن خـاتىرجهم ئوقـۇش شـارائىتى ھـازىرالپ بېرىـشى       ئ

 - بولــسۇن بىــر ئادەمنىــڭ غهم-كېــرەك بولــسا، ئىككىنچىــدىن، كىــم، بولــسا
غۇسسه ئىچىدە قالغانلىقىنى بىلگهن ئىكهن، ئۇنى غهمدىن خاالس قىلىـشقا          
تىرىشىـــشى كېرەكىـــدى؛ ئۈچۈنچىـــدىن، ھـــازىر كهڭ خهلقنىـــڭ كۆڭـــۈل      

قىنى قولغا كهلتۈرۈش زۆرۈر بولغىنى ئۈچۈن ھهرقاچان ئادالهت مهیداندا مایىللى
تۇرۇپ، خهلققه تهسـىر قىلىـدىغان نۇرغـۇن یاخـشى ئىـشالرنى قلىمىقـى زۆرۈر        

شۇڭا ئـۇ سـابىتنىڭ مىـراس دەۋاسـىنى بىـرگىنه شهخـسىنىڭ ئىچكـى           . ئىدى
ر ئۇ بۇ ئىش ھهل قىلىنسا خهلق ئىچىـدە یاخـشى تهسـى   . ئىشى دەپ قارىمىدى  

  .قوزغایدىغانلىقىنى بىلهتتى
ئۇ سابىتقا ئهرزنى سۈرۈشتۈرۈپ تۇرۇش ۋە سوراقنى جۈمه كۈنگه توغرىالشقا 

چــۈنكى باشــقا كــۈنلهردە تهۋپىقنىــڭ ۋاقتــى زىــق  . تىرىشىــشىنى ئېیقانىــدى
سابىت كهنجـى قـازاخۇنۇم بىـلهن كۆرۈشـۈپ بـۇ تهلهپنـى قویغانىـدى،              . بوالتتى

سى مهمتىلى ئهپهندى ئىكهنلىكىنى ئوقـۇپ      كهنجى قازاخۇنۇم ئۇنىڭ گۇۋاھچى   
ئــاخىرى بــۇ دەۋانــى سوراشــتىن بــاش تارتىــپ ھابۇلھاجىمغــا  . مهڭــدەپ قالــدى

  .ئىتتىرىپ قویدى
ئۇ .   دېدى— بۇنىڭ ئۆزىنى، ئۆتكهن نۆۋەتتىمۇ قازىكاالن ئۆزى سورىغان، —

 بــۇ نــۆۋەت یهنه شــۇ كىــشى ئــۆزى  —ئېڭىكىنىــڭ ئاســتىنى تــاتىالپ تــۇرۇپ، 
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  . دېدى ئۇ—.. .سورىسۇن،
سابىت ئۇنىڭ نېمه ئۈچۈن ھۇدۇقىۋاتقانلىقىنى دەرھال سهزدى ۋە ئۆزىنىڭ 
ھامىسى ھهقىقهتهنمۇ كۈچلۈك ئادەم ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلىـپ سـۆیۈنۈپ      

لــېكىن بــۇ ئىللىــق تۇیغۇســىنى چاندۇرماســتىن قایتىــپ چىقىــپ،  . كهتتــى
سـۆزلىرىنى  كهنجـى قازاخۇنۇمنىـڭ كېیىنكـى     . ھابۇلھاجىم بىلهن سۆزلهشتى  

شۇنىڭ بىلهن دەۋانى قایسى جـۈمه كـۈنى سـورایدىغانلىقى ھهققىـدە         . ئېیتتى
ئـۇ چاغـدا قازىكـاالن بـۇالرنى شـهرىئهت ئهھكـارملىرى          . پۈتۈمگه كېلىـشىۋالدى  

 پىدىڭ قىلسا ئالالھنىڭ كاالمىغا قارشى چىققـان        -بىلهن بابالیمهن، غىدىڭ  
ــویالپ، تهمهننــا بىــلهن  بولىــدۇ، كۆپنىــڭ نهزىرىــدىن چۈشــىدۇ، دېگهنلهرنــى   ئ

  .قالغانىدى
قازىنىڭ ئالدىغا بارىدىغان جۈمه كۈنى مهمتىلـى ئهپهنـدى ئادەتتىكىـدىن     

یۇیۇنۇپ، ئېغىز چایقىغاندىن كېیىن بىر بۇردا قاتتىق ناننى . سهھهررەك تۇردى
. ئاندىن تهرجىمىگه كىرىشتى  . ئاغزىغا سېلىپال ھویلىدا گمناستىكا ئوینىدى    

 ئىشى بىـلهن قولـدىن كېتىـدىغان ۋاقتنـى ئۇشـلىۋېىش       بۇ بۈگۈن سابىتنىڭ  
ئۈچۈن، كۈنلۈك تهرجىمه نورمىسىغا تهسىر یهتكۈزمهیمهن دەپال شۇنچه سـهھهر          

  .تۇرغانىدى
نامــاز بامــداتقىچه بىــر ئــاز ئىــشلهپ، ئانــدىن نىزامىــددىن بىــلهن نامازغــا   

، نامازدىن كېیىن ئاكىسغىمۇ قارىماستىن ئالدىراپ قایتىپ كىرىپال       . چىقتى
  .یهنه ئىشنى داۋام قىلدى

نىزامىددىن جامائهت بىلهن بىردەم بىلله بولۇپ، خېلىدىن كېیىن ئۆیگه  
. ئۇ ئۆیگه یېقىن كهلگهندە ئالدىدىن مۇھهممهد ئىمام چىقىـپ كهلـدى        . یاندى

بۇ قاچـانالردا جامـائهتتىن ئایرىلىـپ بـۇ تهرەپـلهرگه كېلىـشكه ئۈلگـۈردىكىن،               
ئـۇ نىزامىـددىننى    . ویلىىسدىن چىققاندەكلىدى ئهیتاۋۇر ئۇ نىزامىددىننىڭ ھ   

ــۇپ كهتتــى   ــاز ھودۇق ــر ئ ــرى   . كــۆرۈپ بى ــداق غهی ــددىن ھېچقان ــا نىزامى ئهمم
  :نورماللىق ھېس قىلماي ئۇنىڭغا ساالم قىلدى

 خــوش كهپــسىز، ئىمــام، ئــۆیگه كىرىــپ پــاتىھه قىلىــپ ماڭمامــسىز؟  —
ىمامنىــڭ  نىزامىــددىننىڭ كــۆزى ئ—... بۇســۇغىدىن كهتكىنىڭىــز قانــداق؟
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یارىشىملىق قارا ساقىلى تىترەۋاتقانلىقىغا ۋ ئۆتكۈر كۆزلىرىنىڭ یوشۇرۇنۇشقا 
  .جاي ئىزدەۋاتقىنىغا قاراپ تۇرۇپ قالدى

 مۇھهممهد ئىمام ئالـدىراپ كېتىـپ   —.....  خوش، خوش، ئالدىرایتتىم   —
  .قالدى، نىزامىددىن چىن كۆڭلى بىلهن قاتتىق تۇتقان بولىسمۇ ئۇنمىدى

 ئۇنىڭ خۇشـپىچىم قـامىتىگه ئارقىـسىدىن قـاراپ، مـۇالیىم            نىزامىددىن
ــۇ      ــال ب ــیىن یهنى ــدىن كې ــادەمنى ئۇزىتىــپ قویغان ــك ئ ــك، دىیانهتلى مىجهزلى

  .ئادەمنىڭ سېزىلهرلىك ھودۇقۇشىغا دىققهت قىلماي، ئۆیگه قاراپ ماڭدى
نىزامىددىن ھویلىغا كىرىپال تارچۇقتا تۇرغان پۈكلهنگهن سـامان قهغهزگه      

ئۇ قهغهزنى قولىغا ئېلىپ ئۇنىڭغا یېزىلغان بىر مۇنچه ئهپسانه . كۆزى چۈشتى
  :ئاخىردا تېخى مۇنداق بىر قوشاقمۇ بار ئىكهن. سۆزلهرنى ئوقۇدى

  !ئهي، ئاختا! ئهي ناسارا”
  !قىلغان ئىشلىرىڭ ساختا

  توال ھهددىڭدىن ئاشما،
   ①      “...جایىڭ بوالر ئاۋاقتا

  
ــدىت خاراكتېرىــدە یېزىلغــان    ــۇپ، مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ   خهت تهھ بول

قىلىۋاتقان ئىشلىرى خاتا ۋە گۇناھ ھېسابلىنىپ ئهیىپلهنگهن، ئۇندىن باشـقا           
ئۇنىڭ شهخـسىیىتىگه تېگىـدىغان ھاقـارەتلهر، ئىنتـایىن بىـمهنه ۋە ئىـپالس              

  .سۆزلهر بىلهن تولغانىدى
ئـۇ بـۇ   . بۇنى ئوقۇپ نىزامىـددىننىڭ ۋۇجـۇدىنى تىتـرەك بېـسىپ كهتتـى          

هرنىــڭ تاشلىــشى مــۇمكىنلىكىنى پهرەز قىلىــشقا ئۇرۇنــۇپ،      خهتنــى كىمل
ــدى    ــۇرۇپ قالغانى ــدىال ت ــۇپ جایى ــرىم یۇم ــۆزلىرىنى یې ــۇھهممهد  . ك ــۇئان م ش

ــدىن ئــۆتتى      ــۆز ئالدى ــسى ك ــقان كهڭ چېھرى ــۇش ئارىالش ــڭ ھودۇق . ئىمامنى
 پاساتالرغا مۇشۇ ئادەمنىڭ نامى ئېلىنىپ ئوتتۇرىغا -ئىلگىرىمۇ نۇرغۇن پىتنه

زامىـددىن ئىـشهنمىگهن یـاكى ئهسـلىدە ئـانچىكى گهپ بولـسىمۇ       چىققاندا نى 

                                            
  . ئا— زىندان، تۈرمه، ھهپىسخانا، —ئاۋاختا   ①
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ئـۇ ئىمامنىـڭ    . سۈخهنچىلهر یۇغىنىتىۋەتكهن بولسا كېرەك دەپ ئویلىغانىدى     
 تۇرىقىدىن بۇنداق شۇملۇق زىمىنىنى تاپالمىغان، شۇنداق ساالپهتلىك -تهقى

ق، بىرا. ئادەمنىڭ پىتنه تېرىپ یۈرىشىنى زادىال ئهقلىگه سىغدۇرالمىغانىدى       
كۆڭلىدىن كهچكهن گۇماننى گویا . ھېلىمۇ ئىمامغا ئىۋەن قویغۇسى كهلمىدى

گۇناھلىق ئىش قىلىپ قویغاندەك دەرھال ئۆزىـدىن نېـرى قىلىـپ، قهغهزنـى           
  .ئۇششاق یىرتىپ تاشالپ ئۆیگه قاراپ ماڭدى

ئۇ بۇ زەربىنى ئىچىگه سىغدۇرالماي، ئۆیگه كىـرىپال ئىنىـسىگه ئېیـتىش            
، یهنه دەرھـــال بـــۇ پىكىرنىـــڭ قىزىـــشىپ كېـــتىش  یـــۇ-نىیىــتىگه كهلـــدى 

ئـاز  . نهتىجىسىدە تۇغۇلغان بىردەملىك ۋەسۋەسه ئىكهنلىكىنى ھـېس قىلـدى      
دەم ئېلىپ كۆپ ئىشلهۋاتقان بىر ئادەمنىڭ نېرۋىـسى ئۈچـۈن یهنه بىـر روھـى         
یــۈك ئارتىــشتىن ئــارانال ســاقلىنىپ، ئــاۋۋال بویاقخانىغــا كىرىــپ بىــردەم        

ــل ــت ئۆتكــۈزدى ئىختىیارســىز ھهرىكهت ــۆیگه  . هر بىــلهن ۋاقى ــدىن ئاشــخانا ئ ئان
كىرىپ، ئۆزىنى تۇتىۋېلىش پۇرسـىتى یـارىتىش ئۈچـۈن ۋاقىـت ئۆتكـۈزمهكچى       

ئۇنىڭ یېقىن بىر كىـشى بىـلهن ئهسرالىـشىپ ئىچىنـى بوشاتقىـسى        . بولدى
  .كېلهتتى

دېــدى زورىخــان ئېرىنىــڭ خــۇددى   — نېمانــداق تاتىرىــپ كهتتڭىــز؟ —
  .پ قالغاندەك ئهلپازىغا قاراپ ئهنسىرىگهن ھالدابىرسى بىلهن ئۇرۇشۇ

... مهمتىلىنىڭ ئىـشىدىن بېـشىم قېتىـپ   ...  ھېچنىمىغۇ بولمىدىم  —
 نىزامىددىننىڭ قېلىن كالپۇكلىرى تۇتقاقلىقى باردەك غهلىته لىپىلداپ   —

  . كهتتى
   نېمه بولدى؟ مهمتىلىگه بىر نېمه بولمىغاندۇ؟—
ــگه ك...  بىــر نېمىغــۇ بولمىــدى،— ــوڭالپ  گهپ ىرســه ئۇنىــڭ  بېــشىنى ئ

  ...قویساق ئوبدان بوالتتى
 نېمه، بۈگۈن ئىت پوق یىمهسـته بـۇ ئىـش یادىڭىزغـا یېتىـپ قالـدى؟         —

... شۇنداق ئویالپال تاتىرىپ كهتمىگهنسىز؟ ھهقىچان بىر ئىـش بولغـان بولـسا    
 زورىخــان ئایالالرغــا خــاس ســهزگۈرلۈك ھهم ســىر كــوچىالش خۇسۇســىیىتى  —

دەۋېتىــپ، ئىتتىـك سـۆزىنى توختىتىــپ، دەرھـال مۇقــامىنى    بىـلهن شـۇالرنى   
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.  چـاقىلىرىم بـار، یهنه نېمىـشكه ئـۆیلىنىمهن         - مهمتىلـى بـاال    —ئۆزگهرتىپ،  
  . دەپ قویدى—دەۋاتسا، ئۇرغىلى بوالمدۇ؟ 

نىزامىددىن بهك ئالدىراقسانلىق قىلغانلىقىنى، راست دېگهندەك بـۇنچه      
هتهنمۇ گۇمان قوزغایدىغانلىقىنى  ئهتتىگهندە مۇشۇنداق گهپنى قىلىش ھهقىق    

لېكىن نامهلۇم ئادەملهر تهرىپىدىن ھویلىغا تاشـالنغان خهتنـى         . ھېس قىلدى 
شۇنداق بولىسمۇ ئایالالرغـا  . ئویلىغاندا یهنه ۋۇجۇدىنى تىترەك بېسىپ كهتتى   

بولغان ئهنئهنىۋى قاراش تۈپهیلى، ئىنىسى ھهققىدىكى یامان گهپلهر یېزىلغان 
پهقهت بۇنـداق ھاقـارەتلهردىن     . یالىغـا ئېیتقۇسـى كهلمىـدى     خهت توغرۇلۇق ئا  

چاپسانراق قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئالدىراش كېرەكلىكىنى، بۇ ئىـشنى قهتئىـي بىـر      
ــدى   ــېس قىلـ ــدىغانلىقىنى ھـ ــاي بولمایـ ــاقلىق قىلمـ ــا یهنه . یـ ــۇ زورىخانغـ ئـ

 پهس گهپــلهر قۇلىقىغــا كىرىــپ قالغــانلىقىنال دەپ -ئىلگىرىكىــدەك ئېگىــز
  .قویدى

هنلىك چاي ئۈستىدە ئۇالر بۇ ئىشنى مهمتىلى ئهپهندىگه دىمهكچى ئهتتىگ
 بىـرىگه   - خوتـۇن بىـر    -ئهر. بولۇپ نهچچه رەت تهملىـشىلىپ، یهنه دىیهلمىـدى       

مهمتىلى ئهپهنـدى بـۇ خىـل كهیپىیـاتنى     . قارىشىپ ئېغىر تىنىپ قویۇشاتتى 
  :دەرھال پهملهپ ھهیرانلىق بىلهن سورىدى

ىسىلهر، نېمه ئىش بولدى؟ یاكى ماڭا بىـر   باشقىچىال كۆڭۈلسىز ئولتۇر —
  نېمه دىمهكچىمىدىڭالر؟

 دېدى زورىخان نىزامىـددىننىڭ    — باشقا ئىشقۇ بولغىنى یوق، ئۇكام،       —
 یهنه شۇ، سىزنىڭ بېشىڭىزنى ئوڭالپ —ئىشارىتى بىلهن ئاۋۋال گهپ باشالپ، 

قۇل سىزمۇ ھهرەج تارتىپ قېلىۋاتىسىز، ما. قویىدىغان ئىشنى دىیىشكهنىدۇق
ــساق، ســۆز       ــاتىرجهم بول ــۇ خ ــشنى قىلىۋەتــسهك، بىزم ــۇ ئى ــسىڭىز مۇش  -دې
... چۆچهكلهرمـۇ بېسىقــسا، ئانـام بىــلهن دادامالرنىــڭ روھىمـۇ قورۇنمــاي یاتــسا   

 زورىخاننىڭ سۆزلىرى بارغانـسېرى چۇۋۇلغـان سـۈپۈرگىدەك         —دېمهكچىدۇق،  
  .چېچىلىپ كهتتى

ــالر،  - ســۆز— ــانچه ھۈركــۈپ كهتمهڭ دېــدى تهۋپىــق  — چــۆچهكلهردىن ئ
.  پاساتالرنىڭ بازىرى ئانچه ئۇزاققا بارمایدۇ- پىتنه—یېقىملىق كۈلۈمسىرەپ، 
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ئۇ تایىنسىزالر ھېلى مېنى بىر مۇنچه ئایالالر بىلهن باغالیدۇ یهنه باشـقا خىـل     
  .مانا شۇنىڭدىال ئۇالرنىڭ بىچارىلىقى بىلىنىپ تۇرمامدۇ. سۈپهتلهیدۇ

  بۇ گهپلهرنىڭمۇ رول ئوینىشىدىن  دېدى نىزامىددىن— ئۇغۇ شۇنداق، —
 دە، ئۆزەڭمـۇ  - ئوچـاقلىق بولمـاي بولمایـدۇ    - بىـراق، ئۆیلـۈك    —ئۈمىد ئۈزۈپ،   

  ...قىینىلىپ قالىسهن، بویتاقچىلىق دېگهن تهس
 مهن سىلهرگه ئېیتقان، مېنىڭ ئایالىم بار، ئۇنىڭدىن باالممۇ بار، ئۇالر         —

مهي، ئهمدى یهنه ئـۆیلهنگىنىم  شهمهیدە قالغان، ئۇالرنى ئىزدىیهلمىگىنىم یهت 
  قانداق؟
 ئۇ یهردە قالغان — دېدى زورىخان،— بىر ئهر دېگهنگه تۆرت خۇتۇن راۋا،        —

. ئایالىڭىز بولـسا بـاردۇر، كىـم بىلىـدۇ، ئـۇ بهلىكىـم ئهرگه تىگىـپ كهتكهنـدۇ               
ئۇنداق بولمىغاندىمۇ، یانـدا بولمىغـان خۇتـۇننى دەپ جېنىڭىزنـى نېمىـشكه             

  قىینایسىز؟
بىراق، مهن خۇتۇنـۇم تـۇرۇپ، یهنه   .  كۆیۈنگىنىڭالر ئۈچۈن رەھمهت    ماڭا —

بۇ ئىش ئىسالم دىننىدا توغرا بولىسىمۇ، ئۆزەم ئۈچۈن . ئۈستىگه ئۆیلهنمهیمهن
چۈنكى ئۇ مېنىڭ ئىستىقبالىم ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بهختىنى قۇربان . توغرا ئهمهس

  .ست ئهمهسقىلغان پىدائى ئایال، ئۇنىڭغا ۋاپاسىزلىق قىلىش ماڭا دۇرۇ
ــاپقىنى  — ــسىدا گهپ ت ــان - خهق ســېنىڭ ئۆیلهنمهســلىكىڭ توغرى تاپق

كوچىدا یۈرۈپ ئۈگىنىپ كهتكهن نېمه، شۇڭا بىر ئۆیگه باغلىنىـپ قالغۇسـى    ”
پاالنىچىنىڭ ئۆیىگه مهكتهپنى باھانه قىلىـپ، قىزىنـى        ”دەۋاتقان،  “ كهلمهیدۇ

ىـڭ پهیلىـدىن قورقـۇپال      خهقن... دەۋاتقان،“ كۆزلهپ بارىدۇ، ئایالىنى دەپ بارىدۇ    
  ...ئىشقىلىپ بىر دۈشمهنلىك قىلماي قویمایدىغۇ بۇالر. قالىدۇ كىشى

 دېدى — سىلهرنى ئهتتىگهندىال ئىسهنكىرىتىۋەتكهن ئىش شۇمىدى؟   —
ــشىمهستىن،   ــى     ”—تهۋپىــق ئىرەڭ ــدۇ، دۈشــمهن نېمىن ــى یىمهی ــاچ نېمىن ئ

بۇنىــڭ ! ە د-دۈشـمهن دېـگهن شـۇنىڭ ئۈچـۈن دۈشـمهن     . دەپـتىكهن “ دېمهیـدۇ 
قورقۇپ كهتكۈدەك نېمىسى بار؟ ئهكسىچه دۈشـمهن قورقـۇپ دۈشـمهنلىكىنى           

مهن تېخـى ئۇالرغـا ئاشـكارە جهڭ ئـېالن قىلىـمهن      ! یوشۇرۇن قىلىۋاتقان تۇرسا 
  ...دەۋاتسام
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بىراق، ھهربىر ئادەمگه بىر ئۆي، قۇشـقىمۇ بىـر    .  ئۇغۇ ئۆزەڭنىڭ ئىشى   —
  !ئۇۋا كېرەك ـ ته

نىــڭ ئىنتــایىن قىــسقا ۋە جهڭگىــۋار، شــۇنداقال   یــاق، ئاكــا مهن ئۆزەم—
بۇنىـڭ ئۈچـۈن مۇشـۇنداق یاشـىغىنىم        . خهتهرلىك ھایاتىمنى یاشىماقتىمهن  

ئۆزەمنىڭ بۇرنىغا پۇراپ تۇرغـان پـاجئهلىرىمگه یهنه   . ھهممدىن ئاقىللىق بوالر  
. بىر گۇناھسىزنى، بهلكى بىر نهچچه گۇناھسىزنى قوشۇۋېلىشنى خالىمـایمهن       

. ، كىچىــك جهنــنهت دېمهكتــۇر  )ئهگهر بهخىتلىــك بولغانــدا  (ئــائىله دېــمهك 
 —جهننهتتىكىلهرنىــڭ ھېچنىمــدىن غېمــى، تهشۋىــشى بولمایــدۇ ئهمهســمۇ،  

تهۋپىقنىڭ سۆزلىرى ئهمـدى ئـاۋۇالرنى قىـیىن ئهھۋالـدىن چىقىـرىش ئۈچـۈن              
 مهن بولـسام بۇنـداق خـاتىرجهملىكنى بهك       —چاقچاق ئارىالش داۋام قىلدى،     

بۇنــــداق . دە ئۆســـتۈرۈلگهن گۈلــــدەك ھـــېس قىلىـــمهن   ســـۈنئىي، دەرىزىـــ  
 ئاشــۇ كىچىــك جهننهتنــى —خاتىرجهملىــك بىــر مــۇنچه ئۇشــشاق غهمــلهرگه 

قىسقىــسى كىــشى غــایىالرنى . قوغــداپ قــېلىش تهشۋىــشىگه ئېلىــپ بارىــدۇ
  ...ئویالشقا مهجبۇر بولىدۇئویالشتىن تهدرىجىي ئۆینى 

...  ىدىكهنـسهنغۇ؟  ھهجهپ سهن، بىرال سېنىڭ ئىشىڭدەك قىلىپ كېت      —
  ئائىله، ئىشلىرىڭغا پۇتلىكاشاڭ بوالرمۇ؟

 شۇنداق ئائىلىنى پۇتالشتۇرمایمهن دېسه پۇتالشتۇرماي ئىشلهۋەرگىلى —
بىراق، مهن ھازىر خهتهرلىك ئهھۋالدا یاشاۋاتقانلقىمنى بىلىپ تۇرۇپ،         . بولىدۇ

ه مۇشۇ بىر مهزگىللىـك راھىـتىم ئۈچـۈن باشـقىالرنى بهخىتـسىز تهقـدىرىمگ             
  شېرىك قىلىۋالسام بۇالرمۇ؟

 نىزامىــددىن —...  بىــرال ســېنىڭ مۇشــۇنداق قىلغىنىڭغــا كاشــكى —
بۇنداق سۆزلهرنى ئىنىسىنىڭ ئهڭ یامـان كۆرىـدىغانلىقىنى ئـویالپ توختـاپ            

  .قالدى
 دېدى تهۋپىق جـاھىالنه     —! بىرال بولساممۇ مهیلى  !  راست، بىرال مهن   —

خهق قىلىــپ باقمىغــان : ئىلــلهت مانــا ئاكــا، ئۇیغــۇرالردىكى بىــر —ئاھاڭــدا، 
ئىشالرنى قىلىپ بېقىشقا جۈرئهت قىاللماسلىق یاكى ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىنى   

بىــر مېنىــڭ قۇربــان بېرىــشىم بىــلهن نــېمه ھاســىل  ”. بهك تــۆۋەن چــاغالش
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دەپ مهن ئارقامغـا یانـسام،   “ بولماقچى ئىدى، ئۇندىن كۆرە ئهل نېمه كۆرسه شۇ  
دەپ ئـۇ ئارقىـسىغا یانـسا، سـىزمۇ شـۇنداق دەپ      “ مبىرال مهن نېمه قىالالیتى  ”

ھېچ ئىش قىلماي قول قوشتۇرۇپ تۇرسـىڭىز، ھهربىـر كىـشى پهقهت ئـۆزىنىال       
ئـالالھ قۇرئـانى   ... ئویلىسا بۇ ئىشالر ئۈچۈن بـاش قاتۇرىـدىغانغا كىـم قالىـدۇ؟         

ئهي، مۇھهممهد، سـهن یـالغۇز قالـساڭمۇ جىھـاد      ”كهرىمدە ئۆزىنىڭ ئهلچىسىگه  
بىزنىـڭ قىلىۋاتقىنىمىزمـۇ جىھادنىـڭ بىـر تـۈرى         . دەپ بۇیرىغان ①“قىلغىن

بىز رەسۇلۇلالھتىنمۇ ئۇلۇغمىدۇق؟ ئۇنىڭغا بېرىلگهن     . یاكى تهییارلىقى، ئاكا  
 ئۇ بىردەم ئاكىسىنىڭ چېھرىسىگه —بۇیرۇق بىزگه مۇناسىۋەتسىز بولماس؟     

لـسام  سىنچى نهزىرىدە قاراپ تۇرغاندىن كېیىن، قوپـاللىق قىلىـپ قویغـان بو      
 لېكىن، ئاكا، مهن ئۆزەمنى تهنھا ھېس —ئاكام رەنجىپ قالمىسۇن دېگهندەك، 

قېنـى، ئهمـدى دۇئـا قىلىـپ        . خىزمهتتىمۇ، تۇرمۇشتىمۇ شـۇنداق   . قىلمایمهن
  . دېدى—قىالي ئاندىن بازارغا بارىمهن، بېرىڭ ئازراق ئىش 

ل نىزامىددىن یهنه گهپ قىلىشنىڭ ئورنى یوقلىقىنى چۈشىنىپ دۇئاغا قو
كۆڭلىدە بولسا دوستى مولال قادىرنىڭ ئهنجـانگه قاتنـاپ تۇرىـدىغان           . كۆتهردى

ئوغلىغا تاپىالپ شهمهیدىكى مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خوتۇن بالىلىرىنى تېپىپ، 
خهۋرىنــى ئالغــاچ كېلىــشىنى، بولــسا ئۆزلىرىنىمــۇ ئالغــاچ كېلىــشنى ھــاۋاله   

ۈمىـد بولمىغـان   ئهمـدى ئـۇنى ئۆیلهشـتىن ئ     . قىلىمهن دېگهنلهرنـى ئویلىـدى    
  .ئىكهن، ئۇنىڭ ئایالىنى ئهكهلدۈرمهكتىن باشقا چارە یوق ئىدى

مهمتىلى ئهپهنـدى مهیـدە یانچۇقىـدىكى سـائىتىنى زەنجىرىـدىن تارتىـپ             
چىقىرىپ قاراپ قویغاندىن كېیىن یهنه بىـر سـائهت ئىـشلهپ، ئانـدىن بازارغـا              

  . ىرىشىپ كهتتىبېرىش نىیىتىدە دەرھال شىرە ئالدىدا ئولتۇرۇپ تهرجىمىگه ك
 -بىر سائهتتىن كېیىن یازغانلىرىنى یىغشتۇرۇپ، ھهمـمه نهرسـىنى جـاي      

مهڭلىكـاخۇن بىـلهن نىمىتـۇلال      . جایىغا قویغاندىن كېیىن، ئۆیـدىن چىقتـى      
ئىككىسى ھېلىال ئوڭرۇقتىن یېتىپ كهلگهن بولۇپ، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ       

  .ئېلىپ راسالندىبىر یاققا بارماقچى ئىكهنلىكىنى سىزىپ، قوراللىرىنى 

                                            
  . ئا— ـ ئایهتنىڭ بىر قىسمى، 84» نىسا«سۈرە » قۇرئانى كهرىم«  ①



 446 

.  بۈگۈن ئىككىڭالر دەم ئېلىڭالر، خالىساڭالر بازار ئارىلىساڭالرمۇ بولىدۇ—
  . دېدى ئۇ ئهسكهرلهرگه—مهن بۈگۈن ئۆز ئىشىم بىلهن بازارغا بارىمهن،

مهھمـۇد  .  یاق، ئهپهندىم، سىز نهگه بارسىڭىز بىزمۇ شـۇ یهرگه بـارىمىز         —
 —ى قوغداش بىزنىڭ ۋەزىپمىـز،   سىجاڭ بىزگه شۇنداق بۇیرۇق بهرگهن سىزن     

  .دېدى نىمىتۇلال
بۈگـۈنكى  .  رەھمهت، یىگىتلهر، بىـراق سـىلهر دەم ئېلىـشڭالر كېـرەك           —

ئىشىم ئۆزەمال بارمىسام بولمایدىغان ئىش بۇنى مىھماندارچىلىق دېیىشكىمۇ 
  .بولىدۇ

  . دېدى مهڭلىكاخۇن تهرسالىق بىلهن— بهرىبىر، —
مىز بىلله بازارغا بارایلى، سـىلهر بـازار       ئهمىسه مۇنداق بولسۇن، ھهممى    —

ئایلىنىـپ تــۇرۇڭالر، مهن كىرىــدىغان یېـرىمگه كىرىــپ چىققانــدىن كېــیىن   
  بىرلىكته قایتىپ كېلىمىز، قانداق؟

  .ئۈچهیلهن بىرلىكته ئاتلىق یۈرۈپ كېتشتى
بازارغا بارغاندىن كېیىن ئىككى جهڭچى مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن بىلـله          

  .ى بولغانىدى، مهمتىلى ئهپهندى قهتئىي رەت قىلدىدادخاھقىمۇ كىرمهكچ
.  بولمایدۇ، یىگىتلهر، مهن بۇ یهرگه بىر ھهق دەۋاسى بىـلهن كىـرىمهن             —

ئۇالرغا تهھـدىت سـېلىپ، بېـسىم بىـلهن     . سىلهرنى ئېلىپ كىرسهم بولمایدۇ 
ــالىمهن   ــۇپ ق ــان بول ــشنىڭ   . یېڭىــپ چىقق ــداق قىلى ــا بۇن ــته ماڭ ئهمهلىیهت

ئۇالرنىڭ .  نىڭسىزمۇ یېڭىپ چىقاالیدىغانلىقىم بهلگىلىكئۇ. زۆرۈرىیىتى یوق
سىلهر ھهرگىزمۇ ئۇ .  ئارقامدىن گهپ تاپماسلىقى ئۈچۈن روبىرو مهیدانغا چۈشهي

ــڭ       ــىلهرگه تهۋپىقنى ــۇھىتى س ــۇد م ــاڭالر، ئهگهر مهھم ــېقىن یولىم ــا ی ئهتراپق
جېنىنى قوغدىـساڭالرال بولىـدۇ، ئـابرویى مهیلـى، دىمىـگهن بولـسىال مېنىـڭ           

  .ېگىنىمدەك قىلىڭالرد
ئۇالر ئـۆز   .  ئىككى جهڭچىگه ئارتۇق تالىشىپ ئولتۇرۇشقا زېمىن قالمىدى  

مهمتىلى ئهپهندى .  ئارا قارىشىپ كۆز ئۇرۇشتۇرۋىۋالغاندىن كېیىن ماقۇل بولدى
ــدىغا كهلگهنــدە ســابىت بــۇ یهردە كۈتــۈپ     بــۇالردىن ئایرىلىــپ چــوڭ جــامه ئال

  .ىغا قاراپ كهتتىئىككىسى قازىنىڭ ئالد. تۇرغانىكهن
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دېدى ئۇ سابىتنىڭ مۈرىسىگه قېقىپ  — ئۆزەڭنى بهردەم تۇت ئوغلۇم، —
  .مېھرىبانلىق بىلهن

  
3  

  
بۇ یهردە پاشاخان  . قازى دەۋاگهرلهرنى قوبۇل قىلىدىغان چوڭ ئۆیگه چىقتى      

. ۋە ئۇنىـڭ گۇۋاھچىــسى، ســابىت ۋە مهمتىلــى ئهپهنـدى ئــۇنى كۈتــۈپ تــۇراتتى  
ا جایلىشىپ ئولتۇرۇۋالغاندىن كېیىن پۈتۈكچى مىرزىلىرى قازىكاالن ئۆز ئورنىغ

ھابۇلھــاجىم سـورۇن ئهھلىــگه ئۆتكـۈر كــۆزلىرىنى   . ئۇنىـڭ یېنىغــا جایالشـتى  
  .پاقىرتىپ ئاجایىپ بىر تهرەزدە قاراپ چىقتى

 بۇیاققـا ئۆتۈشـلىرىدە بىـر    -كۆز گۆھىرىنىڭ چانىقىـدا غىلـدىرالپ ئۇیـاق      
تته ئـۆز دەۋاگهرلىرىنــى تهمتىــرتىش،  ئــۇ ئــادە. خىـل دەھــشهتلىك كــۈچ بارىـدى  

ــت  ــشهنچىنى بى ــڭ ئى ــوراق    -ئۇالرنى ــال س ــۈن دەرھ ــۋېىتىش ئۈچ ــت قىلى  چى
بۈگۈنمـۇ بىـر ھـازاغىچه    . باشلىماي ئهنه شۇنداق سۈر بىلهن بىـر ھـازا قـارایتتى        

بۇ قاراشتا ھهم بۇ دەۋانىڭ قایتـا     . ھهممهیلهنگه یهۋەتكۈدەك ئهلپازدا قاراپ تۇردى    
 بولغاندەك نارازىلىق ھهم مهمتىلى ئهپهندى بىلهن روبىرو  سورىلىشىدىن بىزار 

ئـادەتته  . كېلىشىپ قالغىنىغا ئاچچىقى كـېلىش تۇیغۇسـى بـاردەك قىالتتـى          
ــدىغان رەڭگــى  ــدىن قهھــرۇ -شــهیتانلىق یېغىــپ تۇرى  غهزەپ تېــشىپ - روھى

 تــۇرۇپال لىكىلدىــشىمۇ ئۇنىــڭ ھهیــۋىتىنى -بىــر قېــشىنىڭ تــۇرۇپ. تــۇراتتى
  .ىئاشۇرۇپ تۇراتت

بۇ دەۋانى ئىلگىرى تۈگهتكهنىدۇق، یهنه نـېمه گهپ بـۇ؟    ...  خوش، ئۆزى،  —
  . دېدى ئۇ گۈلدۈرمامىدەك باس ئاۋازى بىلهن—

 شۇنداق، ھاجىم بۇ دەۋا ئىلگىرى سورىغالغانىكهن بىراق، ئادالهتلىـك   —
 —بولمىغانلىقى ئۈچۈن قایتا سوراشنى ئىلتىمـاس قىلىـشقا تـوغرا كهلـدى،             

پهنـدى ئـۆزىنى بـۇ یهردە بىـر گـۇۋاھچىال ئهمهس، ئادالهتنىـڭ          دېدى مهمتىلى ئه  
  .ھامىسىدەك مهغرۇر تۇتۇپ

 سىز كىم بولىسىز، تهقسىر؟ بۇ دەۋاغا نېمه ئاالقىڭىز بار؟ یاكى دەۋاگهر —
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 دېــدى ھابۇلھــاجىم ئــاۋازىنى تېخمــۇ قهھىرلىــك  چىقىرىــشقا  —ئۆزىڭىزمــۇ؟ 
رۇش ئۈچۈن چىرایىدىنمۇ تىرشىپ، كىبىر كۆرسىتىپ قارشى تهرەپنى ھودۇقتۇ

  .جۇت یاغدۇرۇپ
 دېـدى تهۋپىـق   — مېنىڭ ئىـسمىم مهمتىلـى، كهسـپىم مـۇئهللىم،        —

 دەۋاگهر مېنىڭ —قارشى تهرەپنى ساراسىمگه سالىدىغان كۈلۈمسىرەش بىلهن، 
تهلهبهم بولغــانلىقتىن ئۇنىڭغــا گــۇۋاھ بولــۇپ، مۈشــكۈلنى ئاســان قىلىــشنى  

ھـاجهتمهنلهرگه ھهمدەمـدە   . ىـپ قالـدىم  قهرزىم دەپ بىلىپ ھوزورىڭىزغـا كېل     
  بولۇش شهرىئهتته گۇناھ سانالمایدىغۇ؟

ھابۇلھــاجىم ئــادەتلهنگهن ھــۈنىرى بــویىچه ئاساســىي دەۋا ـ مۇنــازىىردىن    
ــلهن     ــلهر بى ــاچتى گهپ ــاچۇرۇپ قارشــى تهرەپنــى زېرىكتۈرۈشــكه، ئهپق ــۆزىنى ق ئ

اھ بولــۇش ئــۇ گۇۋاھچىنىــڭ گــۇۋ. پاچــاقالپ یىقىتىۋېلىــشقا ئۇرۇنماقتــا ئىــدى
  .ساالھىیىتىنى كوچىالپ، ۋاقىتنى كهینىگه سۈرۈشكه باشلىدى

 مهن ئهھۋالــدىن پۈتــۈنلهي خهۋەردار، ئۇنىــڭ ئۈســتگه گــۇۋاھلىقتىن     —
. بۇ ئىـش ئۈچـۈن ئـۆزۈمنى سـاالھىیهتلىك دەپ ئـویالیمهن       . ئۆتۈشنى خاالیمهن 

نى ئهگهر سىز بۇنىڭغا ئىشهنچ قىاللمىسىڭىز، شورۇقنىڭ یېرىمىدىن كۆپرەكى
  .ئالدىڭىزغا گۇۋاھلىققا ئهكىلهلىشىم مۈمكىن

 ھابۇلھاجىمنىـڭ  — دەۋاگهر سۆزلىمهي گۇۋاھچى سۆزلىگىنى قانداق؟  —
 ئـــۆزى — یۇلـــت چاقنـــاپ كهتتـــى، -كـــۆزلىرى چانىقىـــدا پىلـــدارالپ، یالـــت

  !سۆزلىسۇن
 یاش باال، چوڭ ئادەملهر ئالدىدا تارتىنىدۇ، یهنه كېلىپ سابىت تېخىمۇ    —

هتــئهللهردە ســوتتا ھهمىــشه دەۋاگهر، ئهیىپكــارالر ئورنىــدا ئۇنىــڭ   چ. تارتىنچــاق
  .ھىمایىچى ئۆز دەۋاگهرى ئۈچۈن دەۋا قىلىشىدۇ. ۋەكىلىنى سۆزلىتىدۇ

ــزدە —!  شــۇالرنىڭ ئىــشى—  ئىــشى الرنىڭ، كاپىرالرنىــڭرا ناســا—  بى
ــهرىئهت ــز ســـۈرئهت بىـــلهن      —! شـ ــۆزلىرى ناھـــایىتى تېـ  قازىكاالننىـــڭ كـ

 بــۇ دېــمهك، ئالالھنىــڭ كــاالمى بىــلهن ئىــش      —، ھهركهتلىنىــپ كهتتــى 
نــېمه گهپ ئــۇ ! قىلىــدىغان، ئالالھنىــڭ كــاالمى بىــلهن دەۋا ســورایدىغان گهپ

ــانىنى     —؟ !یهنه ــدىغان باھ ــپ قویى ــى تهمتىرتىى ــى تهرەپن ــاجىم قارش  ھابۇلھ
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ئوبــدان بولــدى، ئهمــدى ئــۇ گېپىنــى تاپالمــاي قالىــدۇ، دەپ  “ ئىــرىم”تــاپتىم، 
  .ئهمما چىرایىدىن غهزەپ یاغدۇرۇپ تۇراتتى. لدىئویالپ، مهمنۇن بو

ــشىپ    — ــوق، تهقــسىر، قىزى ــولغىنى ی ــلهر ب ــداق مۇخالىــپ گهپ  ھېچقان
ئالالھنىـڭ كـاالمى بىـلهن      . كهتمىسىڭىزمۇ بولىدۇ، سوراقنى باشالڭ ئهمىسه    

دەۋا سـورایدىغان بولغانـدىكىن بىـز ئۆزىمىزنىـڭ ئۇتـۇپ چىقىـدىغانلىقىمزغا       
ۈیــۈك ئىـسالم شـهرىئىتى ئادىــل ئهمهسـمۇ، قانــداق    ب. ئىشهنـسهك بولىـدىكهن  

ــاجىم؟  ــپ،    —ھ ــڭ روھــى دۇنیاســىغا ھۇجــۇم قىلى ــدى ئۇنى  مهمتىلــى ئهپهن
  .سىزىلهرلىك تهھدىت سالدى

 ئهپهندىم، یاراغ ئاسقان نهۋكىرىم بار دەپ دەندەپ كهتـمهڭ، بـۇ دېـگهن          —
ۇ  دېـدى ھابۇلھـاجىم چېچىلىـپ ئـ        —! تۆت كۈنلۈك ئالهم، سورىقى بار جاھـان      

  .تېخىچه ئهپقاچتى گهپلهر بىلهن قارشى تهرەپنى پۇتالشتۇرۇشقا ئۇرۇناتتى
 تهقسىر، مهن سىزگه ئهسكهرلىرىمنى پهش قىلىمىغاندىكىن، ئۇالرنى   —

تىلغا ئېلىپ نېمه قىلىسىز؟ بۇ قۇرال ئىـشلىتىدىغان سـورۇن ئهمهس، بـۇنى            
ىكىمنـى،  یهنه كېلىـپ مهن بـۇ دەۋادا ھهق ئىكهنل        . سىزدىن ئوبدان بىلىـمهن   

ھهق یېڭىیدىغانلىقىنى، ئىسالم شهرىئىتىنىڭ ئادالهتلىكلىكىنى بىلىدىغان 
تۇرسام نېمىشكه یولسىز ئىشنى قىلغۇدەكمهن؟ غالىبالر ھامان كهڭ قورساق 

مهغلــۇپالر ھــېچ بولمىــسا ھــاردۇقىنى یــاكى ئــاچچىقنى  . ۋە ســالماق كېلىــدۇ
نى شهرىئهت بىلهن   سىزمۇ مې ! چىقىرىۋېلىش ئۈچۈن ئىشنى جىدەلگه بۇرایدۇ    

ــادالهت     ــۇ ئ ــورال ئهمهس، ئ ــدىغان ق ــادەم قورقۇتى قورقۇتمــاي قویۇڭ،شــهرىئهت ئ
ــدېگهن؟    ــالالھ نېمىـ ــسى، ئـ ــىلهرنى  ”مهھكىمىـ ــالالھ سـ ــسىزكى، ئـ شۈبھىـ

ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قایتۇرۇشقا، كىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغاندا ئادىـل      
ندىنىڭ كۆزىگه ئىلمىگهندەك  مهمتىلى ئهپه— ①“...ھۆكۈم قىلىشقا بۇیرۇیدۇ

بىـر خىلـدا كۈلۈمــسىرەپ ،شـۇنچه ئىــشهنچ بىـلهن سۆزلىــشى، ئهزەلـدىن ســۈر      
كۆرسىتىپ ئۈگىنىـپ قالغـان، ھېچقاچـان ئویلىغىنىنىـڭ ئهكـسىچه ھۆكـۈم           

ــدى     ــر كهل ــسىز ئېغى ــا مىسلى ــگهن قازىكاالنغ ــوغرا كهلمى ــشقا ت ــۇنى . قىلى ئ

                                            
  . ئا— ـ ئایهت، 58» نىسا«سۈرە   ①
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ىـپ قىلىـش تهشۋىــشى    شــهرمهندىلهرچه یېڭىل—ئاللىقانـداق بىـر تهشـۋىش    
شـۇنداق بولىـسىمۇ ئـاچچىقىنى چىقىرىـۋېلىش ئۈچـۈن         . پاراكهندە قىلىۋەتتى 

  :تهتۈرلۈك بىلهن
لــېكىن بــۇ .  ته- ھهر ھالـدا، ئــادەم قورقۇتــۇپ ئۈگىنىـپ قالــسىمۇ تهس  —

 دېــــدى یهنه —... كــــېچه ئهمهس، كوچــــا ئهمهس ھهم مهن یــــالغۇزمۇ ئهمهس،
  .شهیتانلىق ھۈنىرىنى ئىشقا سېلىپ

ۋەقهســـىگه “ كېچىـــسى یـــول تۇســـۇپ ئـــادەم ئـــۇرۇش ”ۋپىـــق ئۇنىـــڭ ته
كۆڭلىــــدە بــــۇ ئىــــشنىڭ ھهقىقــــى     . دارتمىالۋاتقــــانلىقىنى چۈشــــهندى  

جىنــــایهتچىلىرىنى تېپىــــپ چىقىــــپ بۇنــــداق ئــــادەملهرنى ئــــاخىرقى      
كوزېرلىرىدىنمۇ مهھـرۇم قىلىـشنى كـۆڭلىگه پـۈكتى ئانـدىن ھابۇلھاجىمغـا             

  :جاۋابهن
تـــۇپ ئۈگىنىـــپ قالـــسىمۇ تهس دەپ تـــوغرا  شـــۇنداقمۇ؟ ئـــادەم قورقۇ—

جانــاپ، بىـز ســىز  : ئېیتتىڭىـز، بۇنــداق ئـادەملهرگه بىزنىــڭ ئېیتىـدىغىنىمز   
ــڭ،     ــشىمایمىز، ھوشــىڭىزنى تېپى ــادەملهرگه ئوخ ــادان ئ ــگهن ن ــۇپ كهل قورقۇت

شۇنداقال سىز دېگهن كېچه نوچىلىرىنىمۇ تېـپىش      . دېگهندىن ئىبارەت بولىدۇ  
ــادالىتىگه روبىــرو  —ۇ ھوزۇرىڭىزغــا ئىــشىنى قىلىــۋاتىمىز، ئۇنىمــ   ئىــسالم ئ

بۇ گهپلهرنى شۇ چاغـدا قىلىشـساق قانـداق؟ سـىزنىڭ       . قىلىشىمىز مۈمكىن 
  .ۋاقتىڭىز قىس ھهقىچان، شۇڭا بالدۇرراق ئىشنى تۈگهتسهك

ــكه    ھابۇلھاجىمنىــڭ كــۆزلىرى چانــاقلىرى ئىچىــدە یهنه جىــددى ھهرىكهت
ن ئهمهس، بىچارىلىــك بىــلهن لــېكىن بــۇ قېـتىم ســۈر ۋە ھهیــۋە بىـله  . كهلـدى 

ــاخىرقى كــوزىرى بىلهنمــۇ كــۆزلىگهن مهقــسهتكه یېــتهلمهي،   . چاقنىــدى ئــۇ ئ
  .بوشىتىپ كهتتى

 شۇڭا ئۇ دەسلهپ سوراقخانىغا كىرگهندە كۆرسهتكهن ھهیۋىسىدىن بىراقال     
بىر قېشىنىڭ لىكىلدىشىمۇ . ئون گهز چۈشۈپ، چىرایىغا باشقىچه تۈس بهردى

  .پ قىلىۋاتقاندەك بىلىندى سۇلھى تهله—باشقىچه 
 دېدى ئۇ تېخىمۇ یاخشىراق جایلىشىپ ئولتۇرىۋالماقچى — ماڭا نېمه، —

بولۇۋاتقانـدەك مىـدىرالپ ۋە بـۇ جهریانــدا ئـۆزىگه كىلىـۋېلىش ئۈچـۈن پۇرســهت       
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 كهنجى قازاخۇنۇم ئۆزى گۇۋاھ بولغان ئىش قانداق یالغان بولىـدۇ،           —یارىتىپ،  
 بۇ بولمىـسا سۈرۈشتۈرسـهك ھهمـمه ئىـش        دە،   –دەپ ئىشنىپ دېگهن گېپىم     

  ...ئایدىڭلىشىدىغۇ 
بىردىنال سابىتنىڭ ئۆگهي ئانىسى ئۆزىنى باسـالماي یۈكۈنـۈپ ئولتۇرغـان      

  :ئورنىدىن سهل كۆتۈرۈلۈپ دېمىقىنى قاقتى
خاتاسـىنى   - ۋىیهي، بۇ نېمه دېگىنىڭىز، ھاجىم؟ ئهجهپ ئهمدى تـوغرا          —

ۇ ئـارقىلىق دەسـلهپ كهنجـى قـازاخۇنۇم،      پاشـاخان بـ   ـ...؟  !ئاڭقىرالماي قاپسىزا 
ــالماقچى   ھابۇلھـــاجىم ۋە ئۇنىـــڭ ئارىـــسىدا بولغـــان توختـــامنى ئېـــسىگه سـ

بۇ، مهمتىلى تهرەپدارلىرىنىڭ زىیان تارتىدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈش       . بولغانىدى
 ئۆزىدىن -ئۈچۈن قىلىنغان غهرەزلىك سۈئقهستلىك كېلىشىم ئىكهنلىكى ئۆز

  .ئایان ئهلۋەتته
شـــاخاننىڭ تهھـــدىتلىك دارىتمىالشـــلىرى، ئۆزىنىـــڭ ھوقـــۇق، شــۇڭا پا 

ئورنىنىڭ تهشۋىشىدىال قالغان ھابۇلھاجىمغا باشقىچه تهسىر قىلىپ تاتىرىپ 
ئهگهر بـۇ ھـازازۇل     .  تېز لىكىلداپ كهتتـى    -قېشىمۇ ئادەتتىكىدىن تېز  . كهتتى

خوتۇننىڭ ئالۋاستىمۇ قورقىدىغان باال تهككـۈر ئـاغزى ئېچىلىـپ كېتىـدىغان          
ولسا تېخىمۇ رەسۋاچىلىق بولىـدىغانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا ئىككىنچـى بىـر            ب

شۇڭا ئۇ دەرھال بىر قارارغا كېلىپ، كهسىپدېشى . تهشۋىش ھوجۇم قىلماقتىدى
كهنجى قازاخۇنۇمنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق ئىككـى تهشـۋىش ئارىلىقىـدىن         

  .ساق قۇتۇلۇش قارارىغا كهلدى
تــۇر، شــۇ چاغــدىمۇ مهن كهنجــى   خوتــۇن كىــشىلىكىڭنى قىلمــایراق —

. قازاخۇنۇمنىڭ گىپى بىلهن بۇ ئىـشقا ئارىالشـقان، باشـقا ئىـشنى ئۇقمـایمهن              
ئاۋۋال دەۋاغا قـۇالق سـېلىپ، ھه، ئانـدىن یهنه نـارازى بولىـدىغان تهرەپ بولـسا،          

 - دېـدى ئـۇ سـۈر    —باشتا سـورىغان كهنجـى قـازاخۇنۇمنى تاپـساڭ بولمىـدىمۇ؟          
 —تىپ، یهنه تهھدىت ئـارىالش قوشـۇپ قویـدى،         ھهیۋىسىنى پاشاخانغا كۆرسى  

دەۋانى چىگىلهشتۈرۈپ، ئارقىغا سۆرىگهن بىـلهن ئـاقىۋەتته ئـۆزەڭ پـاله تـۆلهپ            
  .قالىدىغان ئىش چىقىدۇ جۇما

پاشاخاننىڭ قازىكاالنغا راسا ئاچچىقى كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇ، دەۋاغا         
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ھهر قانــداق . دىمهمتىلــى ئهپهنــدى ئارىلىــشىپ قالغىنىــدىن زۇۋان ســۈرەلمى
سـورۇن، ھهر قانـداق كاتتـا ئـادەم ئالدىـدىمۇ بىـشهملىك بىـلهن ۋاتىلداشــتىن        
ئــاغزىنى تىیالمایــدىغان بــۇ خوتـــۇن نىمىــشكىدۇر مهمتىلــى ئهپهنـــدىنىڭ      
مېھرىۋان، مۇالیىم التاپىتى ئالدىدا بۇنداق ئهسكىلىكلهرنى قىلىـشقا ئـۆزىنى     

نى كىـشلهرنىڭ ھهممىـسى   ئۇ ھهمىشه مهمتىلى ئهپهندى. ئاجىز ھېس قىلدى 
بۇ كىـشىنىڭ ئاغزىـدىن چىققـان مۇنـداقال بىـر           . تهرىپلهۋاتقىنىنى ئاڭالیتتى 

ــۈرەتتى    ــادالپ ی ــق ی ــۇ خهل ــز گهپنىم ــدا   . ئېغى ــشىنىڭ ئالدى ــر كى ــداق بى بۇن
ھــازازۇللۇق قىلىــش، جىمــى خهلقنىــڭ لهنىــتىگه قــېلىش بىــلهن ئوخــشاش  

ېقىندىن بىـرى  مهمتىلـى      یهنه كېلىپ ئۇ ی   . بولغاچقىمۇ، پهیلىگه ھاي بهردى   
ــۈرگهنلىكىنى      ــڭ ی ــى یىگتىنى ــار ئىكك ــى ب ــسىدا مىلتىق ــدىنىڭ ئارقى ئهپهن

مىلتىقى بار خهق بۇنـداق بىـر تـۇل خوتـۇننى ھهر قاچـان ئىتنـى          . كۆرگهنىدى
ئاتقانـدەك ئېتىۋېتهلهیــدىغۇ؟ پاشــاخان مۇنــداق بىــر چاتــاق دەۋاغــا چېتىلىــپ  

یتقانـدا ئېـرى ئۆلگهنـدە یـۇرت        راسـتىىنى ئې  . قالغىنىغا ئۆكۈنۈشكه باشـلىدى   
ھـېچ  . كېچهك ۋە سابىتنىڭ ئۆزىگه بهرگىنىنى ئېلىپ قایتىپ كهتمهكچىـدى        

لېكىن بىر مۇنچه .  جاینى تالىشىپ یۈرمهیتى-بولمىغاندىمۇ پۈتۈنسۈرۈك ئۆي  
بولۇپمـۇ قازاخۇنۇمنىــڭ ئــۆزى بــۇ ئىــشنى  . ئـادەملهر ئۇنىڭغــا ئهقىــل ئــۈگهتتى 

 مۈلـۈككه ئېرىـشىش مهقـسىتىدىال     -ك مـال  ئۇ دەسلهپ كـۆپرە   . قوزغاپ قالدى 
  .كهنجى قازاخۇنۇمغا ئهرز قىلىپ بۇ ئىشنى تېرىپ قویغانىدى

 دېـدى ھابۇلھـاجىم تهۋپىققـا    — خوش، ئهمىسه ئهرزىڭىزنـى ئېیتىـڭ،     —
  .قاراپ، ئادەتتىكىچه تهلهپپۇزدا

مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ تهلهپپۇزىنىڭ ئۆزگىرىپ قالغانلىقىدىن ئۇنىڭ       
ىئهگه تهییارالنغـــانلىقىنى، كـــۆپ ئـــۆتمهي چېكىنىـــشكه یـــۈز ئهمـــدى مـــۇداپ

  .تۇتىدىغانلىقىنى ھایالسىز قىیاس قىلدى
 ئهرزىمىز شۇكى، سابىتنىڭ ئانىسى بۇرۇنال قازا قىلىپ كهتكهنلىكـى           —

دادىسى ئاخىرىقى ئۆمرىـدە    . ئۈچۈن ئۇ ئاساسهن ھاممىسىنىڭ ئۆیىدە ئۆسكهن     
ــۇپ، ئــۆزىگه قاراشــقا بىــر جــۆ   ــۇ  كېــسهلچان بول رە الزىــم بولغــانلىقى ئۈچــۈن ب

لـېكىن بـۇ مهزلـۇم ئېـرىگه یاخـشى قارىمـایال       . سـىڭىلىمىزغا ئـۆیلهنگهنىكهن  
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 ئىككى قېتىم بېرىپ قویۇپال باشقا -ئایدا بىر. قالماي، ئۆیدىمۇ كۆپ تۇرمىغان
ھهتتا ئېرى جان ئۈزۈش ئالدىـدىمۇ بـۇ ئایـال    . چاغدا ئاپىسىنىڭ قېشىدا تۇرغان 

شــۇڭا بۇنــداق ۋاپاســىز ئایالغــا نهچــچه ئــون  . ئهمهســكهنمهرھۇمنىــڭ قېــشىدا 
. یىللىــق ئــۆینى پۈتــۈنلهي بېــرىش ھهقىقهتهنمــۇ ئادالهتــسىزلىك بولغــان      

ــۈم       ــېچهتلهپ ھۆكـ ــۆینى پـ ــخهۋەر ئـ ــخوردىن بىـ ــامىنى مىراسـ ــدىن یـ ھهممىـ
 بىـر  -ئاڭلىساق مهرمۇمنىڭ بالىسى یوق ئىدى، شـۇڭا بىـردىن        . چىقىرىلغان

زۆرۈر . ىسى بولىدۇ، دېگهن ئاجایىپ پهتىۋا بـارىكهن      مىراسخۇرى تۇل قالغان جۆر   
تهۋپىـق بىـر   ― ئایهتته شـۇنداق دېـیىلگهن،  ! تېپىلسا بىز بۇنى ئىسپاتالیمىز   

زۇلــۇم ”: بــۇ دېــگهن گهپ― ئــایهتنى ئوقــۇدى، ئانــدىن ئــۇنى تهپــسىر قىلىــپ،
ــال  ــڭ مـ ــپ یېتىمالرنىـ ــسىزكى،  -قىلىـ ــدىغانالر شۈبھىـ ــۈكىنى یهۋالىـ  مۈلـ

ــوتنى ی  ــدۇ قورســىقىغا ئ ــان بولى ــوت  . هۋالغ ــان ئ ــۇالر یېنىــپ تۇرغ ــا ) دوزاق(ئ ق
،ھاجىم، سىلى ئهھلى ئۆلىما ئـادەم بۇنـداق ئـوتنى یۇتۇۋېلىـشتىن             ①“كىرىدۇ

  . دەپ قوشۇپ قویدى تهئهددى بىلهن—! قورقىسىزغۇ، دەیمهن
ــا   — ــدىغانالردىن ئهمهســمىز، خۇداغ ــسقىنى یهی ــۋەتته، كىــشىنىڭ رى  ئهل
  .شۈكرى
ىتىدە بولماي، ئۆیۈمگىال كهتكىنىمنى كىم    مېنىڭ ئېرىمنىڭ خىزم   —

 پاشاخان قورقۇپ تۇرۇۋاتسىمۇ یهنه بىر تهرەپتىن تهییـارال        ـ!كۆرۈپتىكهن؟ یالغان 
  .نهپتىن قۇرۇق قېلىشنى خالىماي تىرىشىپ باقتى

 دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى    — مانا ، بۇنىڭغا گـۇۋاھ قېـشىمىزدىال بـار،         —
وغلىڭىز، ئۇنىـڭ گـۇۋاھلىقى راسـت     مانا بۇ ئۆگهي ئـ —سابىتنى كۆرسىتىپ،  

  بوالر؟
ــسى — ــدىمهن،  ... بۇنىــڭ دادى ــېمه دەۋاتقان ــۇپ  —ۋوي، ن ــاخان ھودۇق  پاش

ئۇ ھازىر چىڭ تۇرسا پایدا ئالدىدىغانلىقى یاكى . گېپىنى تۈزىتىشكه ئالدىرىدى
بىچارە بولۇۋالسا پایدىسى بولىدىغانلىقىنى ئاڭقىرالماي گاڭگىراپ قالغانىدى،    

بۇ .  گه یاتلىق بولغاندىن بېرى بالىسى بارلىقىنى بىلمهیمهن مهن ئۇ كىشى—

                                            
  . ئا—ـ ئایهت، 10، »نىسا«سۈرە » قۇرئان كهرىم«  ①
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 پاشـاخاننىڭ گـۇۋاھچىلىرى   —گهپ قىلـساڭالرچۇ،  . بالىنى كۆرگىنىممۇ یوق  
مهمتىلــى ئهپهنــدىنى كــۆرۈپال ھودۇقۇشــقا باشــلىغانلىقتىن ۋەدىــسى بــویىچه  

  : بىرىنى بېقىندىشىپ-یالغان گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈشكه جۈرئهت قىاللماي، بىر
  ...بۇ  بالىنى تاغىسى باققان —
 دېمهك، باققىنى تاغىـسى، شـۇنداقمۇ؟ ئۇنـداق بولـسا دادىـسى كىـم؟                —

... ”:  شــۇنداق بۇیرۇیــدۇەتــوغرا گۇۋاھلىــق بېــرىڭالر، ئــالالھ قۇرئــانى كهرىمــد 
ئادىللىق بىلهن گۇۋاھلىق بېرىڭالر، بىرەر قهۋمـگه بولغـان ئـۆچمهنلىكىڭالر           

ئادىـل  ) دۈشمىنىڭالرغا(رغا سهۋەپ بولمىسۇن،    ئادىل بولماسلىقىڭال ) ئۇالرغا(
تهقۋادارلىققـا ئهڭ  ) یهنى ئۇالرغا ئۆچمهن تۇرۇپ ئادىـل بولۇشـۇڭالر  (بولۇڭالر، بۇ   

ــدۇر ــدا    . ①“... یېقىن ــاي، ھهر ھال ــۇرۇپ قوی ــىلهرگه ئۇقت ــایهتنىمۇ س ــۇ ئ یهنه مۇن
چۈن خۇدالىق ئۈ! ئى مۆمىنلهر ”: گۇناھتىن یىراق بولۇشۇڭالرغا پایدىسى بوالر    

ــا    ــاكى ئاتــ ــڭ یــ ــشته، ئۆزۈڭالرنىــ ــق بېرىــ ــاكى  -گۇۋاھلىــ ــڭ یــ  ئاناڭالرنىــ
تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زېیىنىغا گۇۋاھلىق بېرىشكه توغرا كهلـگهن تهقـدىردىمۇ،         

بــاي بولــسا ) گۇۋاھلىــق بېرىلگــۈچى(ئــادالهتنى بهرپــا قىلىــشقا تىرىــشىڭالر، 
) اغرىتماسـتىن ئۇنىڭغا ئىچ ئ(یاكى پېقىر بولسا ) ئۇنىڭغا رىئایه قىلماستىن  (

 مهمتىلى ئهپهندى مىقتهك قادىلىۋېـدى،      — ②“...ھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر،   
ئـۇالر  . گۇۋاھچىالرنىڭ پۈتۈن جاسارىتى، نوچىلىقى، ۋەدىسى كۆپۈككه ئایالندى      

  :ئىنتایىن روھسىز تهمتىرەپ
  ... ئۆز دادىسىنبى بىزمۇ تازا بىلهلمىدۇق—
وق، مهرھۇمنىــڭ بالىــسى  ئــۇنى بىلمىــگهن بولــساڭالر ھېچقىــسى یــ —

  ئهمهسلىكىنى ئېنىق بىلهمسىلهر؟
—...   
 ئېنىق بىلىدىغان بولساڭال مۇشـۇ یهردە قهسـهم قىلىـسىلهر،  ئانـدىن         —

ھهممىمىز ھازىرنىڭ ئۆزىدە شورۇق ئازنا مهسـچىتكه بـارىمىز، بۈگـۈن جـۈمهگه             
 یـالغىنى شـۇ   -راسـت . یىغىلغان بارلىق جامائهت ئالدىدا بۇ ئىشنى ئېیتىمىز   

                                            
  . ئا— ـ ئایهت، 8» مائىدە«سۈرە  » قۇرئانى كهرىم«  ①
  . ئا— ـ ئایهت، 135» نىسا«، سۈرە »قۇرئانى كهرىم«  ②
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  .یهردە ئایرىلىدۇ
  ... یاق، یاق، بىز ئېنىق بىلمهیمىز، شۇنداققۇ ئاداش؟—
 دېمهك، ھازىردىن باشالپ سىلهرنىڭ گۇۋاھلىق بېـرىش سـاالیىتىڭالر    —

شۇنداق ئهمهسمۇ قازىھاجىم؟ ئهھـۋالنى ئېنىـق بىلمىـگهن ئادەمنىـڭ           !  یوق
   قانداق؟-گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنامدۇ

. بۇنىڭغا جاۋاب بهرمهي قۇتۇلغىلى بولمـایتى    . ھابۇلھاجىم مهڭدەپ قالدى  
ــدۇ  ــسان . جــاۋاب بهرســىال دەۋا ھهل بولغــان بولى ــۇ كــۆزلىرىنى چاپ ــسان -ئ  چاپ

ئوینىتىــپ، ئــۆز ئىنــاۋىتىنى قوغـــداپ قــېلىش، غالىــپ تهرەپــكه ئـــېغىش،       
  . یېڭىلىگهن تهرەپنى ئىتتىرىۋېتىش قارارىغا كهلدى

ــۇۋاھلىقى بو  — ــڭ گـ ــگهن ئادەمنىـ ــۋالنى بىلمىـ ــدۇ ئهھـ ــال، !  لمایـ یوقـ
 دېدى ئۇ ۋارقىراپ، ئهمـدى ئـۇ ئۆزىنىـڭ       —! شهرىئهتنى ئالداشقا نېمه ھهددىڭ   

باشقا یالغـانچى ۋە ئالـدامچىالر تهرىپىـدىن ئالـدانغانلىقىنى ئىپادىلهیـدىغانغا       
باھانه تاپقان، كۆڭلىدە ئىناۋىتىنى تۆكمىگهن ئاساسـتا بـۇ چـېگىش ئىـشتىن           

 ھۇ، كىسپۇرۇچالر، شهرىئهت قازىـسىنى      —قۇتۇلىدىغانلىقىدىن خوش بولدى،    
  !خاتاغا دەسسىتىشكىنىنى

دەۋانىڭ بىلىنمهیال ئۆز زىیىنىغا ئایرىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن پاشاخاننىڭ 
  .چىرایى ئۆمچىیىشكه، یاغلىق بىلهن یۈزىنى چۈمكهپ یىغالشقا باشلىدى

ــاپ— ــادەمگه تېگىــپ، كېــسهل كۆرپىــسىنىڭ    - ی ــرى ئ ــۇرۇپ قې ــاش ت  ی
  ...ھۈ ھۈ! قىلغىنىمنىڭ ھهققى یوقمىكهنخىزمىتىنى 

ــدىگه      ــى ئهپهنـ ــدە مهمتىلـ ــمهنلىك نهزىرىـ ــسىز دۈشـ ــاجىم چهكـ ھابولھـ
ئـۇ یېڭىلگـۈچىلهردە بولىــدىغان   . بىلىنـدۈرمهي یالىـت ئىتىـپ قـاراپ قویـدى     

 غهزەپ، ئۆچمهنلىـك دەسـتىدىن یېرىلىـپ كهتكـۈدەك ھالغـا          -نهپرەت، قهھرۇ   
ئۇرۇنۇشلىىرنى ئىشقا سېلىش ئۈچۈن، شۇنداق بولسىمۇ ئاخرىقى . كهلگهنىدى

ئایالنىڭ یىغىسىغا مهمتىلـى ئهپهنـدى قانـداق ئىنكـاس قایتۇرىـدىكىن دەپ             
  :كۈتۈپ تۇردى ۋە ئاخىرى چىدىماي

 دېـدى تۈلكىلىـك بىـلهن سـاال         —مهزلۇم كىشىنىڭ نالىسىمۇ یامان،    —
 ئایال كىشى دېگهن ئاجىز نېمه، مۇشۇ ئىشقا كهڭچىلىك قىلساق      —قىلىپ،
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  . دېدى— ...ب بوالتتىساۋا
ــسى    — ــراق یىغىنىــڭ ھهممىــسى ئاجىزلىقنىــڭ بهلگى  شــۇنداقمۇ؟ بى

قـازاجىم،  . بولۇپمۇ ئایالالرنىـڭ قـورالى   . ئۇ بهزىدە بىر خىل قورال    . بولىۋەرمهیدۇ
قېنـى ئـۆزىڭىز ئېیتىـپ بېقىـڭ، پاشـاخان تېخـى یـاش، یهنه یـاتلىق بولۇشــى         

 ئۈمىـد شـهیتان، دېـگهن گهپ    چوقۇم، كۆڭلىنى یېرىم قىلمىسىمۇ بولىـدۇ، نـا      
ۇمدىن قالغان ئىككى قوینى بهرسهك ھبارغۇ؟ بىزنىڭچه ئۇنىڭ خىزمىتىگه مهر

  .باشقا مۈلۈكلهر ئوغۇلغا تهئهللۇق. ئارتۇقى بىلهن جاۋاب بهرگهن بولىمىز
 ئۇغۇ شۇنداق، بۇ مهزلۇم قانـداق چاغـدا ئېرىنىـڭ قېـشىدا تـۇرىتىكى،              —

  ...بازاردىن نېرى بارمایدىغان
شــــاخان ئهســــلىدە ھېچــــنىمىگه ئېرىــــشهلمهیدىغان بولـــــدۇم دەپ     پا

بۇغۇلغانىــدى، یهنه ئىككــى قــوي تېگىــپ قالىــدىغانلىقى زادىــال خىیالغــا       
شۇنداق بولسىمۇ یهنه بىر قېتىم . شۇڭا خېلى خاتىرجهم بولدى. كهلمىگهنىدى

  :ئۇششۇقلۇق قىلىپ باقماق بولۇپ
ققان ئۇ دېگهن ھازىر ماۋۇ ئۇ قوي دېگهننى ئۆزۈم با!  نېمه؟ ئىككى قوي؟—

  . دېدى سهكرەپ—ئۆیدە، ئانام بېقىۋاتىدۇ، 
 شۇنداقمۇ؟ دېمهك سىز ئـۇ ئۆیـدە تۇرمىغـانلىقىڭىز ئۈچـۈن قـویالرنى               —

ــرى    ــۇ یهرگه ئهكىلىـــپ قویۇپـــسىز، مهھـ ئـــاچتىن ئۆلـــۈپ قالمىـــسۇن دەپ بـ
. ئهمدى دەرۋازىدىن یانـسىڭىز بولىـدىغان بوپتـۇ       . ھهققىڭىزنى ئېلىپ بوپسىز  

. لىشىڭىز كېرەككـى،  ئىـسالم شـهرئىتى  ئادىـل، ھهققـانىیهتنى یاقىالیـدۇ        بى
  شۇنداق ئهمهسمۇ، ھاجىم؟

بۇ ئهمهلىیهتته ھابۇلھـاجىمنى ئـاخىرىقى قـارارىنى چىقىرىـشقا قىـستاش        
ئهمـدى ھابۇلھاجىمغـا شـۇ    . بولۇپ، قارارىنىڭ مهزمۇنى بهلگىلهپ قویۇلغانىدى 

ئـۇ ئىچىـدە ئـاچچىق ئهلهمنـى     . انىـدى قارارنى ھۆكۈم دەپ ئېالن قىلىشال قالغ   
بىلىندۈرمهي، ساالپىتىنى  چۈشۈرمىگهن ھالدا مىرزىالرغا یېـزىش ئىشارىـسى           

  .قىلىپ، ھۆكۈمنى ئېالن قىلىشقا باشلىدى
....  

ھابۇلھاجىم تۇنجى قېتىم ئۆز  ئىرادىسىگه خىالپ ھالدا ھۆكۈم چىقىرىپ 
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  .ئولتۇرغىنى ئۈچۈن چهكسىز خورلۇق ھېس قىلدى
ــۆز   غالىــپ  ــلهن ئ ــۋاتىچه مهمنــۇنىیهت بى ــۇزاپ چىقى ــگهن دەۋاگهرلهر ئ كهل

مهمتىلى ئهپهندى بىر شاگىرتىنى غهمدىن خـاالس       . خىیاللىرىغا بهنت بولدى  
ــویالپ     ــىرىنى ئــ ــابىي تهســ ــدىكى ئىجــ ــق ئىچىــ ــى، بۇنىــــڭ خهلــ قىلغىنــ

ســابىت بولــسا قایتىــپ بېــرىپال بــۇ خۇشــاللىقنى . یېنىكلهشـكهندەك بولــدى 
  .مهن، ئۇمۇ خوشال بولسۇن دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدىگۈلزادىگه یهتكۈزى

*  
**  

 ھابۇلھاجىم ھوزۇرىدا مىشىلداپ ۋە     —بۇ چاغدا پاشاخان تېخىچه دادخاھتا      
  .ۋىتىلداپ ئولتۇراتتى

ھابۇلھاجىم پۈتۈكچى مىرزىالرنـى چىقىـپ كېتىـشكه ئىـشارەت قىلىـپ،       
ى بىـر ۋاقىـراش بىـلهن    ئهسلىدە ئۇ بۇ ئایالن. پاشاخانغا ھاي بېرىشكه باشلىدى   

ھهیدەپ چىقارسىمۇ بوالتتى، بىراق ئۇنىڭ تهۋپىققه بولغان ئۆچمهنلىكى ئۇنى 
تېخىمـۇ یامـان یېـرى ئهگهر بـۇ ئایالنىـڭ      . بۇ ئایالـدىن پایدىلىنىـشقا ئۈندىـدى    

سهپرایى قوزغىلىپ قالسا ئارىدا تۈزۈلگهن سۈئىقهستلىك پىالنالرنـى دەۋەتـسه        
  :شۇڭا. التتىتېخىمۇ چوڭ رەسۋاچىلىققا قا

ــسىدا     — ــال؟ ئۇنىــڭ ئارقى ــېمه ئام ــېكىن ن ــدۇمغۇ؟ ل  مهنمــۇ ئوســال بول
شۇڭالشـقا  !  دە-ھېلىقى ئىككى سالىكى تۇرسا، بىر نـېمه دېگىلـى بولمىـدى         

مهیلى، ئۇكام، ئاینىڭ . بۇنداق ناساراچه ئوقۇغاننى كۆرسهم تۈكۈم تهتۈر ئۆرىلىدۇ
جانابلىرىنىڭ بېشى ئېسهن ئون بهشى قاراڭغۇ، ئون بهشى یورۇق، شىڭ دۈبهن 

شـۇ  . لهرنىڭ بارار یېـرى سـامانلىق بولمـاي قالمایـدۇ         “ جهدىت”بولسا، بۇنداق   
چاغــدا یهنه بۇنىــڭ ئــۆزىنى یېڭىباشــتىن سورىــساق، یهنه ئۆزىمىزنىــڭ ئىــشى 

ــ!ئهمهســمۇ ــاخاننى    ـ ــدىرلىتىپ پاش ــسىز مى ــۆزلىرىنى ئۈزلۈك ــاجىم ك  ھابۇلھ
 —ر یـوق، كـۈلكه یېغىـپ تـۇراتتى،     ئۇنىڭ كۆزلىرىدە دەسلهپكى سۈ . كۈزەتتى

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى كىـشى  ”: قۇرئاندىمۇ ئېیتىلغان. ساڭا راست ئۇۋال بولدى 
دەپ، مهن سېنى خېلـى جىگىـرى     “ ئىنتىقام ئالسا ئۇنى ئهیىبلهشكه بولمایدۇ    

ئـۆچ ئـال، قـاراپ    . بار ئایال كۆرىمهن، بولمىسا ساڭا بـۇ ئهقىلنـى ئـۈگهتمهیتتىم    
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تىن قۇرۇق قالدۇرغان ئادەمدىن نېمىشقا ئۆچ ئالمایتتىڭ؟ تۇرۇپ شۇنچه بایلىق
رازى بولــدىغانال بولــساڭ یــولىنى ئــۆزەم تــوغرىالیمهن، . بــۇ دېــگهن ھهق ئىــش

  قانداق؟
  . سىز ماڭا یامان یول كۆرسىتهمتىڭىز، سىز نېمه دېسىڭىز شۇ —
 ھهببهللى، ئهمىسه بىر پۇرسهتنى تېپىـپ ھېلىقـى ئهپهنـدىڭ بىـلهن              —
قازىكـاالننىڭچه بولـسا ماڭـا ھېچـنىمه     :  بولىۋال یهنـى مهسـىلهن   خوپ -یاخشى

تهگمهیتتــى، ســىزنىڭ یاخــشىلىقىڭىز بىــلهن ئىككــى قویغــا ئىــگه بولــدۇم،   
دېگهندەك گهپلهرنى قىـل؛ ھهم شـۇندىن باشـالپ كۆرسـهڭال سـاالم قىلىـشنى              

ــشىمىز،    ــیىن دىیى ــسىنى كې ــا قالدى ــدە  —ئۇنۇتم ــڭ كۆزلىرى  ھابۇلھاجىمنى
  .نۇر جىلۋە قىلدىشهیتانالرچه 

  .پاشاخان یوشۇرۇن ئۈمىد بىلهن تهسهللى تېپىپ قایتىپ چىقتى
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  یىگىرمه بىرىنچى باب

  
  

ــا    ــرەر تهۋەككۈلچىلىـــك قىلمـــاي ھوقۇققـ بىـ
. ئېرىـــــشكىلىمۇ، بـــــاي بولغىلىمـــــۇ بولمایـــــدۇ

ــاراڭ   ــېنى سـ ــساڭ خهق سـ تهۋەككۈلچىلىـــك قىلـ
ــازدۇر . دەیــدۇ كۆپتــۇر -مېــنىڭچه بىــر جۇڭگولۇقتــا ئ

رچه  روھـــى كهیپىیـــات بولۇشـــى كېـــرەك، ســـاراڭال
ــدۇرۇۋالغىلى بولىــدۇ   ــۇ مىللهتنــى قۇتۇل ــدىن ب . ئان

كـۈنگه  -بولمىسا ھىنـدىئانالرغا ئوخـشاش كۈنـدىن    
  .خاراپلىققا قاراپ ماڭىمىز

  “رەزىل جۇڭگولۇقالر”: بهي یاڭ —
  

  
1  

  
  

ئـۇالر یهنىـال كـېچىلهردە    . ۈشمهننىڭ كاشلىسى تۈگهپ كهتمىدى   
ــۇراتتى ــدا ئ. ئـــادەم ئـ ــاندا -وقۇغۇچىالرغـــا تـــاش ئېتىـــشمۇ ئانـ  سـ

 چۆچهكلهرمۇ شۇنىڭغا مۇناسىپ ئهلنى كېزىپ  -گهپ. كۆرۈلهتتى
  . ئوقۇغۇچىالرنى ھهممه ئىشنىڭ جىنایهتكارى دەپ خۇالسه قىلىشاتتى.  یۈرەتتى
 ئۇستازى ناچار ئـادەم بولغانـدىكىن، ئۇنىـڭ شـاگىرتلىرىدىن نېمىنـى         —

بویامهتتىكى مـۇھهممهد  . پۇرسهت تاپسىال دېیىشهتتى ئۇالر ئهپ   —كۈتىسهن؟  
ــازاخۇنۇم       ــى ق ــورۇقتىكى كهنج ــال، ش ــۇھهممهد جاڭ ــدىكى ھ ــام، تهختىھون ئىم

 قىلىپ، سىرتتا ئاق -قاتارلىق ئادەملهر ھهمتاۋاقلىرى ئالدىدا غهیۋەتنى قىلىپ
. ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى سۈخهنچىلهر جهمئىـیهتكه یایـاتتى  . ھهم ساق بولۇۋاالتتى 

د
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ىیىشى بىـلهن پۇرسـهت كهلـدى دەپ بىلىـپ ئـۇالر ئۆزلىرىمـۇ           پىتنىنىڭ ئۇلغ 
  .ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشالشتى

   مهمتىلى ئهپهندىنى ناھایىتى خوتۇنپهز نېمه دەیدىغۇ؟—
  .شۇڭا بویتاق یۈرىدۇ ـ دە.  ئهمسه—
   ئۇنى بهگنىڭ ئۆیىگه توال بارىدۇ دېگهن گهپلهر قانداق گهپكهن؟—
  ! كۆرگهن ئادەم بار—
  !ۇداۋەندە كېرىم، پاناھىڭدا ساقالخۇدایا خ― 
—...   

مهمتىلــى ئهپهنــدى، بهگ بىــلهن دۈشمهنلهشتۈرۈشــنى مهقــسهت قىلىــپ  
ــدى    ــداپ تۇرالمىـ ــاڭالپ چىـ ــى ئـ ــان گهپلهرنـ ــۇپ چىقىرىلغـ ــېچه  . توقـ ــۇ كـ ئـ

ــایهتچىلهر    ــقه كىمنىــــڭ ھهقىقىــــي جىنــ ــازىالپ، خهلقــ ــاراقچىلىرىنى تــ قــ
 ئاخىرىقى قېتىم ئاكىسىغا ئۇ. ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قویۇشقا نىیهت قىلدى

شۇنداق ۋەدە قىلغان، كېیىن ھابۇلھاجىمنىڭ تىكىنى بار گهپلىرىنى ئاڭالپ          
 ئۆزىگه شۇنداق ۋەدە قىلغان، ھابۇلھـاجىم ئالدىـدا بـۇنى ھهتتـا جاكـاالپمۇ              -ئۆز

كهنتلهردە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مهكتهپ قۇرۇلۇشـىنى ئوڭۇشـلۇق        . قویغانىدى
  .ۇتلىكاشاڭنى تازىلىۋەتمهي بولمایتتىئېلىپ بېرىش ئۈچۈنمۇ بۇ پ

ئىككى . ئۇ بۇ ئىشنى نېمىتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇنغا مهسلىھهت سالدى        
یىگىت ئىلگىرى یۈز بهرگهن ۋەقهلهر ھهققىدە سـوراپ بىلىۋالغانـدىن كېـیىن            
ــشنى       ــر تهرەپ قىلى ــشنى بى ــۇ ئى ــدچىكالردەك، ب ــك رازۋې ــۇددى تهجرىبىلى خ

مهمتىلى ئهپهندى ئهڭ یېقىن پۇرسهتته    . لدىئۆزلىرىگه تاپشۇرۇشنى تهلهپ قى   
بۇ ئىشنى ئورۇنداپ بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنـى ئهسـكهرتىپ، ئۇالرنىـڭ مهیلىـگه        

  .قوشۇلدى
جهڭچىــلهر ۋەزىــپه تاپــشۇرۇپ ئالغانــدىن كېــیىن ئوقۇغــۇچىالر ئىچىــدىن   
چهبدەس، شوخ، قاۋۇل، یىگىتلهرنى تاللىدى ۋە ئۇالرغا نېمىلهر قىلىش ھهققىدە 

ئۇالر ئاتۇشقا . ه بېرىپ، كېچىلىرى یوشۇرۇن ھهرىكهت باشلىۋېتىشتى   كۆرسهتم
كهلگهنــدىن كېیىنكــى بىۋاســته تهســىراتى ۋە  ئاڭالشــلىرىدىن شــۇنى ھــېس  

شۇڭا .  قىلغانكى، ھهر قانداق جېدەل ماجرانىڭ بىر تهرىپىدە بازارلىقالر بوالتتى
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ــۈكچهكلىرى ب    ــازار ل ــۈرگهنلهر ب ــول توســۇپ ی ولــۇش بــۇ قېتىممــۇ  كېچىــسى ی
ئۇالر بازارنىڭ ئهتراپىدىكى یېزىالر بىلهن تۇتىشىدىغان . ئېھتىمالى چوڭ ئىدى

  .یولالرنىڭ دوقمۇشلىرىغا مۆكۈنۈپ یېتىشتى
*  
**  

ئىزچىالر ئهترىدىنىڭ ئهزالىرى مهشھهدتىن چىقىپ، ئۆستهڭنى  یاقىالپ        
ئازغان تهرەپكه ماڭغان كالته چاپانلىق بهش كىشىدىن شـۈبھىلىنىپ، ئۇالرغـا         

ــاپتى     ــوغرا ت ــشنى ت ــشىپ بېقى ــارىلىق ئهگى ــر ئ ــۇم بى ــتا  . مهل ــۈنكى، ئاتۇش چ
ئوقۇغۇچىالردىن باشقا كالته چاپان كېیىدىغانالر بولمىغاچقا ئاسانال دىققهتنى 

  .ئهمما ئۇالر ئىزچىالر ئهمهس، ناتونۇش ئىدى. تارتاتتى
ئـۇنى توسـىۋالىدىغان نه   . یېڭى چىققان  ئاي كۆك ئاسماندا تهنھا ئـۈزەتتى       

ئىــزچىالر . یۇلتۇزالرمــۇ روشـهن چاقنــاپ تـۇراتتى  . ۇلـۇت، نه تۇمـان یــوق ئىـدى   ب
 دەرەخلهرنىڭ دالدىسىدىن —ناتونۇش كالته چاپانالرغا ئېرىقنىڭ ئۇ تهرىپىدىن 

بهش یوچــۇن ئــادەم ئازغــان كوچىلىرىــدا مهلۇملــۇق      . مېڭىــپ ئهگىــشهتتى  
. سقىالپ یۈرۈشتىبایالرنىڭ، ئابرویلۇق شهخسلهرنىڭ دەرۋازىلىرى ئالدىدا تىمى

ئىچىـدىكىلهرنىڭ  . ئۇالر بىر یوغان دەرۋازا ئالدىدا خېلى ئۇزاق تۇرۇپ قېلىشتى  
ــى ــاراڭ ئاســىتىدىكى ســۇپىدىن خېلــى كــۆپ   : ئۇخلىمىغــانلىقى بىلىنهتت ب

دېــمهك ئــۇ یهردە بىــر . ئادەمنىــڭ ئــاۋازى ئاڭلىنــاتتى، پىــشایۋان یــورۇق ئىــدى 
  .اندەك ئىدىمهشرەپ یاكى چوڭ مىھماندارچىلىق بولىۋاتق

ئانـدىن  . بهش كۆلهڭگه بۇ دەرۋازا ئالدىدا بىر ئـاز گۇڭۇلدىـشىپ توختاشـتى       
بىرسى توپتىن چىقىپ ھویلىغا كىرىش ئۈچۈن ھویال تېمىنىـڭ ئهپلىكـراق           
یېرىنــى ئىــزدەپ تــام یــاقىالپ یــۈردى، ســۇڭگۇچالرغىمۇ تۇمــشۇقىنى تىقتــى،  

ردىنمـۇ بىرسـى   ئىزچىال. ئاخىرى بىر یهردىن چىتنى قایرىـپ كىرىـپ كهتتـى         
  .ئۇنىڭغا ئهگىشىپ كهتكهنىدى

بىر ھازادىن كېیىن ئىزچى ئۆز توپىدىكىلهر یوشـۇرۇنغان جایغـا كېلىـپ،          
  :گورۇپپا مهسئۇلى یارمۇھهممهدكه ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى

  . بۇ نېمىلهر تونۇشتهكال قىلىدۇ، تازا بىلهلمىدىم—
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  . سورىدى یارمۇھهممهد— ئوغرىدەك قىالمدۇ؟ —
ردەم ھـویلىنى تىڭـشاپ باغـدىكى تـال بـارىڭى تېگىـدە یـاتتى،         یاق بى  —

بىرسى قویدىن بىرنى باققا سۆرەپ بوغۇزلىغىلى تۇرغانتى، شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ           
ئۆیدىكىلهر باراۋەت قىلىۋاتسا كېرەك، . قایتىپ چىقتى، مهنمۇ یېنىپ چىقتىم

  ...قوینى ئهمدى سویدى، ئولتۇرىشى خېلى ئۇزاققا كېتىدىغاندەك
ــپ       ھهرھا— ــرىڭالر بېرى ــۇم، بى ــشى چوق ــاق چىقى ــر چات ــۇ یهردە بى ــدا ب ل

نىمىتۇلالكامالرنى باشالپ كهلـسهڭالر بـوپتىكهن، بۇالرغـا بىزنىـڭ كـۈچىمىز       
 دېــدى یــارمۇھهممهد ۋە بىــر ئىــزچىگه ئىــشارەت  —یهتــمهي قالمىــسۇن، یهنه، 

قىلىۋىدى، ئۇ دەرھال مۈشۈكتهك چاققانلىق بىلهن ئېرىقنىڭ ئىچىدىن یۈرۈپ 
  .تىكهت

نىمىتۇلالھ بىلهن مهڭلىكـاخۇن یېتىـپ كهلگهنـدىن كېـیىن بایقالغـان            
ــشتى  ــا ئېیتى ــۋالنى ئۇنىڭغ ــرىگه   . ئهھ ــڭ تهجرىبىلى ئىككــى جهڭچــى ئۆزىنى

بۇالر ئوغرى بولىشى كېرەك، شـۇڭا سـاپال      : تایىنىپ شۇنداق خۇالسىگه كهلدى   
بـاراۋەت  بایالرنىڭ ئۆیىگه دىققهت قىپتـۇ؛ ئـاخىرى بـۇ ئـۆینى تـالالپتۇ؛ ئهمـدى            

ئىككىنچـى  . ئاخىرالشقاندا، ئۆي ئىگىلىرى ئۇخلىغاندا ئـۆیگه تهگـسه كېـرەك         
ــسىمۇ،   : ئىھتىمــال ــدىكى مىھمــانالردىن بىرەســى نىــشان قىلىنغــان بول ئۆی

  .سورۇننىڭ تارقىشىنى كۈتىدۇ، ئاندىن قول سالىدۇ
ئۇالر نامهلۇم كالته چاپانلىقالرنى كۈزىتىپ یېتىشقاندا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 

قالغـان تـۆرتى قاتـار    . ى دەرۋازىنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئېرىققا بېرىپ یېتىۋالـدى      بىر
بـــــۇ ۋەقه یهنه بىـــــر . بولۇشـــــتى ۋە تهختىھـــــون تهرەپـــــكه قـــــاراپ ماڭـــــدى

چۈشىنىكسىزلىكنى كهلتـۈرۈپ چىقارغانـدى، تېخىمـۇ قىزىـق بىـر ئىـش یـۈز           
  :بهردى، بىرى ناخشا باشلىدى

  
   قولالرىمىز،- بىز ئىزچىالرمىز، پۇت—

  !دىماقىمىز، ھهر یېرىمىز ساغالمكۆز 
...  

یىراقالرغـا   -یىـراق “ ئىـزچىالر مارشـى  ”كېچه جىملىقىـدا ئـۇالر ئوقۇغـان       
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تهختىھوننىڭ ئارقىسىدا قارىیىپ كۆرۈنىۋاتقان تاغـدىن ئهكىـس سـادا        . كهتتى
  .قایتتى

ئىزچىالر تېخىمۇ ھهیرەتكه چۈشتى ۋە ئۇالرنىڭ ناخشىنى ئىنتایىن ناچـار        
ىزچىالر ئهمهسـلىكىنى مۇقىمالشـتۇردى ۋە نهچـچه ۋاقتـتىن       ئوقۇشلىرىدىن ئ 

بېرى یېڭى مهكتهپ ئوقۇغـۇچىلىرى سـاالھىیىتىگه كىرىۋېلىـپ كېچىلىـرى        
ــر      ــاكى شــۇالرنىڭ بى ــۇالر ئىكهنلىكــى ی ــا ش ــدۇرغان دۈشــمهننىڭ مان ۋەقه تۇغ

ئهمدى ئۇالرنىڭ ئادەتتىكى ئوغرى . گورۇپپىسى ئىكهنلىكى ئېنىق بولغانىدى  
 بىلگهندىن كېیىن ئىزچىالر نېمه قىلىمىز دېگهندەك ئىككى ئهمهسلىكىنى

جهڭچىلهرمــۇ ســاختا ئىزچىالرنىــڭ زادى نــېمه قىلمــاقچى  . جهڭچىــگه قارىــدى
ئىكهنلىكىنى بىلمهیتى، شۇنداق بولسىمۇ خۇددى شۇالرنىڭ ئۇسۇلى بـویىچه         

بىرىنى شۇ یهردە قالـدۇرۇپ، باشـقىالرنىڭ ھهممىـسى      : ئورۇنالشتۇرۇش قىلدى 
  .نلهرنىڭ ئىزىغا چۈشتىكهتكه

ساختا ئىزچىالر تهختىھونـدىكى مـۇھهممهد جاڭجالنىـڭ ئـۆیىگه كىرىـپ            
ئىـزچىالردىن بىـرى مایمۇنـدەك چهبدەسـلىك بىـلهن دەرەخـلهرگه            . كېتىشتى

یامىــشىپ، ئــۆگزىگه چىقىــپ كهتتــى، باشــقىالر یــول بویىــدا ئېرىــق ئىچىــدە  
  .یوشۇرۇنۇپ یاتتى

*  
**  

ۋاقـت ئۆتكهنـدىن كېـیىن تـۆرت كـۆلهڭگه         ئاالھهزەل ئىككى ئاش پىشىم     
مۇھهممهد جاڭجالنىڭ ئۆیىدىن شىركهیپ بولغاندەك سهندىرەكلهپ چىقىـپ         

مىھمان بىلهن ساھىپخان ئارىسىدا بولىۋاتقان سۆزلهردىن ئۇالرنىڭ . كېلىشتى
دېمهك ئۇالر كونا بهڭگى مۇھهممهد جاڭجالنىڭ ئۆیىدە . مهستلىكى بىلىنهتتى

كهیىپلىكتىن ئۇالر .  ىشكهنلىكى مهلۇم بولۇپ تۇراتتىپۇخادىن چىققۇدەك چېك
  . دەلدەڭشىپ مۇھهممهد جاڭجالنىڭ ئۆیىدىن چىقىپ ئازغانغا قاراپ ماڭدى

. ئهتــراپ جىمجىــت ئۇالرنىــڭ ئایــاغ تېۋىــشى تولىمــۇ ئېنىــق ئاڭلىنــاتتى 
ئاللىقانداق ئېغىر ئهمما پهس    . ئهتراپتا ئاللىنىمه ۋىشىلدىغاندەك بىلىنهتتى   

ئاتمۇسفېراغا سىڭىپ قالغانـدەك ھوھۇلـداپ، قـۇالقالرنى شـىڭتایتىپ        ساداالر  
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  . تىڭشاشقا مهجبۇر قىالتتى
ئۇالر ئازغاندىكى ھېلىقى ئۆي ئالدىغا یهنه كېلىـشتى، ئـۇ یهردە قالـدۇرۇپ              

  :كهتكهن ئادىمى ئۇالرغا ئىھتىیات بىلهن یېقىنلىشىپ
... هممىـسى ھ... كېتىـپ قالـدى،   ! سهل بالدۇرراق كهلسهڭالر بولمامدۇ   ― 

  .  دەپ شىۋىرلىدى—
ئهمما شۇ چاغدا دەرۋازا تهرەپتىن سۆزلهشـكهن ئـاۋاز ئاڭالنـدى، دېـمهك ئهڭ            

بۇنىڭـدىن  . ئاخىرقى ئهتىۋارلىق ئىككى مىھمـان ئهمـدى ئـۇزاپ چىقىۋاتـاتتى          
  :خېلى روھى كۆتۈرۈلگهندەك ھېلىقىالرنىڭ بىرى خېلى ئۈنلۈك قىلىپ

مۇنۇ ئىككىسىنى ھهممىگه . تۇ ئوۋلىرىمىزنىڭ ھهممىسى كېتىپ قاپ—
  . دېدى— !تاۋاپ قىلىپ راسا ساالیلى ـ دە، یوقىالیلى، بولۇڭالر

مېھمان بىلهن ساھىپخان ئۈسـتىگه     “ ئىزچىالر” ھۇیت دېگۈچىال    -ھایت
  .بېسىپ كهلدى
 توۋا توالپال قالدى، ئهممـا ئوچـۇق تۇرغـان دەرۋازىـدىن قېچىـپ           - ئۇالر ئالال 

.  پهشـۋا ئاسـتىدا قالـدى   -قا قـادىر بواللمـاي تایـاق      كىرىپ دەرۋازىنى تاقىۋېلىش  
“ ئهییۇھهننــاس ” چىیــانى ئــاڭالپ، ئــۆي یىغىــشتۇرىۋاتقان خوتــۇنالر      -قىیــا 

  .قىچقىرىپ، ئۆزلىرىنى ئۇرۇپ یۈگرەپ چىقىشتى
ھۇ، بېشىڭنى یهیدىغان، ناسارانىڭ پـوقىنى یىـگهن        !  ۋاي، ئادەم ئۆلدى   —

  !...لهر) جهدىت(
 دېدى بىرى كوماندا بهرگهنـدەك ۋە ئـۆزى     —!  یېتهر، جېنىڭنى ئېلىشه   —

ئاۋال قاچاي دەپ تۇراتتى، كوچىنىڭ یـۇقىرى تهرىپىـدىن ۋە تـۆۋەن تهرىپىـدىن               
  :ئىزچىالر ئۇالرغا قاراپ بېسىپ كهلدى ۋە  قهھرى بىلهن ۋارقىرىدى

  . دېدى نىمىتۇلالھ—! بولمىسا ئوق چىقىرىمهن! قىمارالشما― 
 دېسه كوچىنىڭ ئىككى ئۇچى ئىزچىالر قاچاي. لۈكچهكلهر مهڭدەپ قالدى

ــۆیلهر، ئېگىــز    تهرىپىــدىن قورشــىۋېلىنغان، كوچىنىــڭ ئىككــى قاســنىقىدا ئ
ئـۇالر مهڭـدەپ قالغـان    .  پهخشى تامالر بولغاچقا قېچىشنىڭ ئامالى یوق ئىدى 

پۇرسهتته ئۇالرنىڭ ھېلىقـى باشـلىقى ئاشـۇ بـاراۋەت بولغـان ھویلىغـا ئـۆزىنى                
پ یاتقانالرغـا پۇتلىـشىپ سـهندىرەكلهپ ھویلىنىـڭ         بوسۇغىدا یىقىلى . ئاتتى
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ئورتتۇرىسىغىچه بارىدىیۇ، ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىپ، بىر تـار ئىـشىك بىـلهن باققـا            
  . كىرىپ كهتتى

كوچىدىكىلهر بىر پهس ئېلىشتى، لۈكچهكلهر سان جهھهتتىن ئاز، ئۇنىـڭ      
هرەپ  پوكلۇق بولغاچقـا، قارشـى ت    -ئۈستىگه ئوغرىالردا بولىدىغان یۈرىكى پوك    

  .بىلهن تهڭ كېلهلمىدى
باغ ئىچىگه قېچىپ كىرىپ كهتكهننىڭ كهینىدىن ئىز بېسىپ قـوغالپ          

ئهنجۈر ۋە تـال بـاراڭالر    . كىرگهن مهڭلىكاخۇن قاچقۇننى باغدا یوقىتىپ قویدى     
ئاستىغا زەڭ سېلىپ ھۇشیارلىق بىلهن قاراپ تۇراتتى، قاچقۇننىڭ گهۋدىـسى         

ئارىلىق یىراق، . ىپال پهیدا بولۇپ قالدى باغنىڭ ئارقا تېمى ئۈستىدە لىپ قىل     
ئۇنىڭ ئۈستىگه باغنىڭ  ئىچىـدىكى مېـۋە دەرەخلىرىنـى ئـارىالپ بـارغىچه ئـۇ            

شـۇڭا جهڭچـى قـاچقۇن تامـدىن ئـارتىالي دەپ      . بىمـاالل قېچىـپ كېتهلهیتتـى   
بىـراق تهپكىنىـڭ بېسىلىـشى     . تۇرغاندا ئۇنىڭغا قارىتىپ بىر پاي ئوق ئـاتتى    

رەپكه سهكرىشى بىـرال ۋاقىتتـا بولـۇپ، ئـوق بایـا ئـۇ تۇرغـان        بىلهن ئۇنىڭ ئۇ ته 
 قىزىـل ئىـز     -بوشلۇقتىن، باغ تېمىنىـڭ یېـرىم مېتىـرچه ئۈسـتىدىن قىـپ           

  .قالدۇرۇپ ئۇچۇپ كهتتى
  — دېـدى نىمىتـۇلال ئـۇنى چاقىرىـپ،    —مهڭلىكاخۇن ، قېنى سـهن؟     —

ىـپ  بولدى قـوي، قالغانلىرىنىـڭ ھهممىـسىنى تۇتتـۇق، بـۇالر ئهتىگىـچه قېچ        
كهل بىز ماۋۇ تایـاق یىگهنلهرنـى     . كهتكۈچىنىڭ كىملىكىنى ئېیتىپ بېرىدۇ   

  .ئۆیگه ئهكىرىپ یاتقۇزۇپ قویایلى
نىمىتـــۇلال مهڭلىكاخۇننىـــڭ ئارقىـــسىدىن دەرۋازا ئالـــدىغا چىققانـــدا     

جهڭچىــلهر . ئوقۇغـۇچىالر لـۈكچهكلهرنى بـاغالپ ئوتتۇرىغــا ئېلىـپ تۇرىـشاتتى     
ئایالالر ھېلىال بولـۇپ ئـۆتكهن ئـاال        . ه باشلىدى ئىنجىقالپ یاتقانالرنى یۆلهشك  

 -توپىالڭدىن ئېسهنكىرەپ بىردەم جىم بولۇشقان بولسىمۇ، ئهمـدى یهنه قىیـا           
  .چىیا قىلىشقا باشلىغانىدى

بۇ تالىپچاقالرنىڭ دەستىدىن خاتىرجهم كۈن ! ۋایهي، نېمه كۆرگۈلۈك بۇ― 
  .ئایال خوجایىن دەپ ۋایسایتتى —!... كۆرگىلىمۇ بولمایدىغان بولدىغۇ

مۇ، “ تالىپچاقالر” ئاغزىڭىزغا بېقىپ سۆزلهڭ، لۈكچهكلهرنى تۇتقانالر       —
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ــاكى  ــاقالر”ی ــۇڭ،   “ تالىپچ ــۆرۈپ قوی ــدىمۇ؟ ك ــقىالر تۇتىۋال ــى باش ــدى —ن  دې
  . لۈكچهكلهرنى ئۆیگه ئېلىپ كىرىشنى بۇیرىدىغانىمىتۇلال ۋە ئوقۇغۇچىالر

ىرىنـى ئوبـدانراق    لۈكچهكلهر ئېلىپ كىرىلگهنـدىن كېـیىن ئـۆي ئىگىل        
  .كۆرۈۋالسۇن دەپ ئۇالرنىڭ بېشىنى مهجبۇرى یۇقىرى كۆتۈرۈشتى

 كــۆرۈۋېلىڭالر، ئوبــدانراق كــۆرۈپ قویــۇڭالر، ھهمــمه ئىــشنى قىلىــپ،  —
  !ئارقىدىن ئهیپنى بىزگه دۆڭگهۋاتقان بۇزۇقالر مانا

 ساھىپخانالر  —... ؟  !نىڭ ئوغلىغۇ ...ماۋۇ ھېلىقى مهشھهتتىكى  !  توۋا —
چېكىـشىڭ بهڭ  ! ھۇ، زىدى پهس بۇزۇق    —رنى تونىغىلى باشلىدى،  لۈكچهكله

ــدۇ ـ دە       ــاال یانى ــداق ب ــىڭدىن ھهر قان ــدىكىن ھهقاس ــۇدا جاجــاڭنى  ! بولغان خ
  !بهرگۈرلهر
 دېدى مهڭلىكـاخۇن ۋە  — قالغان تاماشانى ئهته ئهسسۇلتاندا كۆرۈڭالر،  —

  .یولداشلىرىغا مېڭىشنى ئىشارەت قىلدى
كهن  ســاھىپخانالر ئــۇالرنى چایغــا تهكلىــپ  ئهمــدىال ئهســلىرىگه كېلىــش

. قىلىپ چىڭ تۇتتى، قاتتىق ئىلتىماس قىلىپ ئىشىككىچه بىلـله چىقتـى     
  .ئهمما چاقىرىلمىغان مېھمانالر ئۆزرە ئېیتىپ كهتتى

 ئهگهر بۇ ئهبگاالر ئىقرار قىلمىسا،  ھېلىقى مۇھهممهد جاڭجال دېـگهن         —
 كىملىكى ئایدىڭلىـشىدۇ،    خام قاپاقتىن سۈرۈشتۈرسهك  قېچىپ كهتكهننىڭ     

  . دېدى مهڭلىكاخۇن كېتىۋېتىپ—
  

2  
  

ئهتىــسى پىــشىم نــامىزى ئۈچــۈن ھهزرەت ســۇلتان جامهســىگه یىغىلغــان 
ئالـدى بىـلهن   . خاالیىققا كېچه تۇتۇلغان لـۈكچهكلهر كۆرسـىتىلمهكچى ئىـدى        

ئۇالر  سوراق قىلىنىـپ قېچىـپ كهتكۈچىنىـڭ خېلىـل راخمـان ئىكهنلىكـى          
ــدى ــۇند. ئىگىلهنـ ــرى،     شـ ــشتىن ئىلگىـ ــۇپ كېلىـ ــۇنى تۇتـ ــسىمۇ ئـ اق بولـ

سهۋەنلىكتىن ساقلىنىش ئۈچۈن مهمتىلى  ئهپهندى مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن 
ــۇھهممهد      ــورىغاچ، مـ ــال سـ ــۇچىالردىن ھـ ــلىككه ئۇچرىغـ ــشام زىیانكهشـ ئاخـ
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ــنى زۆرۈر     ــتۈرۈپ كۆرۈشــ ــر مهرته سۈرۈشــ ــپ یهنه بىــ ــالنىڭكىگه بېرىــ جاڭجــ
  .ھېسابلىغانىدى

ــۇھهممهد جاڭجــال   ــادەم    م ــان ئۇشــشۇق ئ ــاتىقى چىقق تولىمــۇ ئهســكى، ئ
بولغاچقا ئهسكهرلهر بىلهن بىلـله كىـرگهن تهۋپىقنـى تولىمـۇ سـوغۇق قارشـى        

  .ئالدى
ــى    — ــلهر ئىكهنلىكىن ــڭ كىم ــشامقى ئۇلپهتلىرىڭىزنى ــدىڭىزغا ئاخ  ئال

  . دېدى تهۋپىق ئۆزىگه خاس ۋەزمىن ئاھاڭدا—سۈرۈشتۈرگىلى كهلدۇق، 
  ! هم ئۆزۈمنىڭ ئىشىكىم بىلهن ئۇلپهتلهشس― 

  .مۇھهممهد جاڭجال تهتۈرلۈك قىلدى
جېنىڭدىن تویدۇڭمۇ یـا؟    !  ۋارقىرىشىڭنى قویۇپ، سورىغانغا جاۋاب بهر     —

  . دېدى نىمۇتۇلال مىلتىقىنى مۈرىسىدىن ئېلىۋاتقاچ—
  ... نېمه بوپتو؟ كىم بىلهن ئۇلپهت بولۇپ نېمه قىپتىكهنمىز؟—
ىتـابنى كېـیىن قىلىـشىمىز،     ك- نېمه قىلىشقان بولسىڭىز ھېـساب     —

  .ھازىر ئۇلپهتلىرىڭىزنىڭ كىملىكىنى ئېیتىپ بهرسىڭىزال بولىدۇ
  ...  نېمه؟ گۇناھ قىلغان بولسام توۋا قىالي—
ــا ســادىر قىلمــاڭ، بىزمــۇ        — ــۇنداقمۇ؟ بولىــدۇ، بــۇ گۇنــاھالرنى قایت  ش

تهگىمهیلى، ئهمدى سـىزگه ئوخـشاش تـوۋا قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن ئـۇلپهتلىرىڭىز               
  .كۆرۈشمىسهك بولمایدۇبىلهن 
 تۆت یاش بالىنى باشالپ كهپتىكهن، - خېلىل راخمان دېگهن ئاداش ئۈچ—

ئىسمىنى تازا ئهسلىیهلمهي قالدىم ، ئىلگىرى ئارىلىشىپ باقمىغان نېمىلهر 
  .دېدى

 شـۇنداقمۇ؟ دېـمهك، ســىز ئۇالرنىـڭ ئىــسمىنى بىلمهیـسىز؟ خېلىــل     —
رىنى خېلىـل راخماننىـڭ ئۆزىـدىن     راخمان بىلهر؟ ھه، ئۇنداق بولـسا قالغـانلى       

بىز سىزگه ئىشىنىمىز، سىزمۇ لهۋزىڭىزدە تۇرۇڭ  ئىلگىرى . سۈرۈشته قىالیلى
ئــۆیىڭىزگه كېلىــپ ئــۇلپهت بولۇشــىدىغانالردىن یهنه كىمــلهر بــا؟ مهســىلهن  

  خېلىل راخمان بىلهن باشقا چوڭراقالر كهلمهمتى؟
  ...ئىلگىرى. دىم یاق، یاق، خۇدا تۇرۇپتۇ، مهن بىرىنچى قېىتم ئاز—
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 شـــۇنداقمۇ؟ بوپتـــۇ، ئهمـــسه ئىـــشهنچىمىزنى یهردە قویمـــاڭ، ئهگهر      —
ــسىڭىز،     ــا ســادىر قىلىــپ قالىــدىغان بول مۇشــۇنداق ناشــایان ئىــشالرنى قایت

  .رەنجىمىسىڭىز بولىدۇ
 مۇھهممهد جاڭجـال خوشـامهت بىـلهن ئـۇالرنى داسـتىخانغا زورالپ باققـان           

  .ت قىلىپ قایتىپ چىقتىبولسىمۇ، مهمتىلى ئهپهندى سىلىق رە
 ئۇالر مهشھهدكه قایتىپ كېلىپال خېلىل راخمـانى تۇتمـاقچى بولۇۋېـدى،           

ئهمما بۇ خېلىل راخماننىڭ تهشكىللىگهن .  دېرىكىنى ئااللمىدى-ئۇنىڭ ئىز
خېلىـل راخماننىـڭ مۇناسـىۋەتلىرى ھهققىـدە        . ئىشى بولىشى ناتایىن ئىـدى    

ىـرى ئـۇ ھابۇلھاجىمغـا یـېقىن        بىرل: ئىككى خىل ئىنكاس ئوتتۇرىغا چىقتـى     
ئىدى، دېیىشتى؛ یهنه بهزىلهر توختى زۇنۇن بىلهن بىـر ئىـشى بـاردەك قىلغـان      

شۇنىڭ بىلهن بۇ مۇتىئهسسىپ كۈچلهرنىڭ ئىشىمۇ یـاكى      . دەپ پهرەز قىلدى  
شــۇنىڭ بىــلهن . جاسۇســالرنىڭ ئىــشىمۇ، دېــگهن مهســىله ئایــدىڭ بولمىــدى

ىغىلغـان جامـائهت ئالـدىغا ھهیـدەپ        قالغان لۈكچهكلهرنى پىـشىم نامىزىغـا ی      
ئۇالر ئوقۇغۇچىالرنىڭ . كېلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه قىلمىشلىرىنى سۆزلهتتى

 كىملهرنـى  -یېڭىچه، ناخشىلىرىنى قانداق ئۈگىنىۋالغانلىقىنى، ئاندىن كىم 
ھهمدە نامازخانالرنى  .   ئالهم ئالدىدا ئىقرار قىلىشتى    -ئۇرغانلىقلىرىنى خهلقى 

ــا قىلىــپ بهرســهڭالر، تۈزەلــسهك ئىنــساۋىمىزغا” . دەپ تهســىرلهندۈرۈدى“  دۇئ
  : نامازخانالر مهمتىلى ئهپهندىگه قاراپ، تهرەپ ـ تهرەپتىن ساال قىلىپ

  . ئهپهندىم، ئۆزلىرى دۇئا قىلىپ بهرسىله—
یاش بالىالركهن، ۋەدە قىلدى،   .  كۆپچىلىك بۇالرنىڭ گۇناھىدىن ئۆتتى    —

  ...لىمۇ ئۆتسىلهتۈزۈلۈپ  كېتىدۇ، بىز ئۆتتۇق، سى
ــا، ئهپهنــدىم، كۆپنىــڭ رایــى، كۆپنىــڭ كــۆڭلى  — ــ!.. قېنــى ئــامىن دەڭ  ـ

  .دېیىشىپ كهتتى
 كۆپچىلىك تهۋپىقنىڭ جاۋابىنى كۈتۈپ جىـم بولۇشـقان پۇرسـهتته كـۆل          
بویىدىكى سۆگهت سایىسىدا تۇرغان راخمان ساراڭ  ئوقۇۋاتقان ئاالجوقى ناخـشا         

  :ئېنىق ئاڭلىنىشقا باشلىدى
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  . ۋەیران دېگهنلهر ئۆزى ۋەیران ئهمهسمۇ بىزنى—
......  

   یېتىشىم دەڭ، چېكىشىم بهڭ،
  ... بېرىپ ئاكامغا دەڭ

  قارا چاپالپ خهقلهرگه،
  !ئهمدى جاجىڭىزنى یهڭ

....  
مهمتىلـــى ئهپهنـــدى یامـــانلىق یىلتىزىنىـــڭ خېلىـــل راخمـــان بىـــلهن 

. ى بىلهتتىتۈگىمهیدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ یهنه باشقىلىرىغا چېتىلىدىغانلىقىن
. بۇنىــڭ پهردە ئارقىــسىدا سىیاســىي دۈشــمهن بــارلىقى كــۆڭلىگه ئایــان ئىــدى 

بىـراق،  . لۈكچهكلهرنى سوراق قىلغاندا بهزى ئاخباراتالرغا ئېرىشكىلى بوالتتى      
كۆپنىڭ رایىنى یاندۇرۇپ، ئاممىنىڭ ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلماسلىقمۇ توغرا 

تىزىنى تېپىشنىڭ باشقا بىر خىل شۇڭا ئۇ كۆڭلىدە یامانلىق یىل    . بولمایتتى
  :یولىنى ئویالپ، خهلقنىڭ رایىنى ئۇتۇش ئۈچۈن

 بولىدۇ، مېنىڭ مهیلىم جامائهتنىڭ كۆڭلىدىنمۇ ئۇلۇغمىدى، سـىلهر     —
  . دېدى—! ئۆتكهن بولساڭالر مهنمۇ ئۆتتۈم، ئامىن

 دىیانهتلىـك بـوۋایالر ئـۇزاق دۇرت ئوقـۇپ، لـۈكچهكلهرگه ئىنـساب، ئېزگــۈ        
  .هپ دۇئا قىلىشتىنىیهت تىل

  .شۇنىڭ بىلهن لۈكچهكلهرنىڭ قوللىرى یېشىۋېتىلدى
  : مهمتىلى ئهپهندى ۋەزمىن ئاھاڭدا سۆز باشلىدى

 ئهي، ۋەتهنداشالر، ئالال بىزنى ئېزىز قىلىپ یاراتقان بىز مهخلۇقاتنىڭ      —
ــا یاخــشى    ــسىز بولغاچق ــاالق، مهدەنىیهت ــز ق ــېكىن خهلقىمى ــزى، ل  -ئهڭ ئېزى

بىـز بـۇ ھـالهتكه    . ېـتهلمهس دېگـۈدەك ھالغـا كېلىـپ قالـدى     یاماننىمۇ پهرق ئ 
ــرەك   ــشىمىز كېـ ــۆزىمىزنى ئېچىـ ــپ، كـ ــاتىمه بېرىـ ــى  . خـ ــدىن كېیىنكـ بۇنـ

ئهمهلىیىتىمىــزدە كىمنىــڭ بۇزغــۇنچى،  كىمنىــڭ جهمئىیهتنــى تۈزىگــۈچى   
سـىلهرگه شـۇنداق ۋەدە بېرەلهیمهنكـى، یـېقىن         . ئىكهنلىكىنى ئىـسپاتالیمىز  

ۋە یېڭى مهكتهپته ئوقۇغان تهلهبىلهردىن رازى بولۇپ كهلگۈسىدە سىلهر مهندىن 
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 لـۈكچهكلهرنى پۈتـۈنلهي تـازىالپ،        - قىمارۋاز، نهشكهش  -قالىسىلهر، بىز ئوغرى  
بـازاردا بولىـدىغان ئىلگىرىكـى    ! ئاتۇشتا ئاجایىـپ یاخـشى مۇھىـت یـارىتىمىز        

 ئهخالقـتىن چىققـان ناشـایان    -ناھهق ئىـشالر، ئـادەم بـوزەك قىلىـشالر، ئهدەپ      
ھهممىمىز دوستانه، ئىناق، .  سۆزلهرنىڭ یىلتىزىنى قۇرىتىمىز-ىلىقالر، گهپق

 مـۇھهببهتته یاشـایدىغان مۇھىـت بهرپـا        -ئىتتىپاق، ئادەمچه سـۈپهتته، مىھـرى     
  !قىلىمىز،  بىز دېگىنىمىزنى قىالالیمىز

ــا     ــى ئېلىــپ ئوڭۇرۇقق ــدى جهڭچىلهرن ــیىن مهمتىلــى ئهپهن  نامــازدىن كې
وقۇغۇچىالرنى ھهربىي مهشىققه ئۇیۇشتۇرۇپ، جهڭچىلهرنى ئۇ بۇ یهردە ئ . قایتتى

ــۇچى     ــارىپنى قوللىغ ــۆزى مائ ــدۇرۇپ، ئ ــشقا قال مهشــىققه یېتهكچىلىــك قىلى
دوســـتالرنى لۈكچهكلهرنىـــڭ تۇتۇلغانلىقىـــدىن خهۋەردار قىلىـــش ئۈچـــۈن     

  .كهنتلهرنى ئارىالپ كهتتى
ــۇ    ــتىم بىــلهن بىــردەم ســۆھبهتته بول ــۇرۇلال خهلپى ــۆگهنگه بېرىــپ ن پ،  ب

بۇ یهردە ئىسلىماخۇن خهلپىتىم بىلهن مهكتهپ، كهچ  كۇرس . تۆركۈلگه كهلدى
ــپ،    ــكهندىن كېـــیىن تـــېجهنگه كېلىـ ــارلىق ئىـــشالر ھهققىـــدە سۆزلهشـ قاتـ
ــان      ــرى بولغ ــدىن بې ــا تۈنۈگۈن ــپ، ئۇالرغ ــاجىمالرنى  چاقىرى ــاجىم، قۇن ئهمهتھ

زىنىـڭ  جـامهدە سـۆزلىگهن سـۆزىنىڭ مهزمـۇنى ۋە ئۆ         . ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى  
مـولال  . كهلگۈسى پىالنلىرى ھهققىدە سۆزلهپ بهرگهندىن كېیىن خوشالشـتى    

ــشكه      ــك تامــاق یهپ كېتى ــۇرۇپ كهچلى ــته ئولت ــۇنى دەرقهم ــولالم ئ ــز دام ئېزى
  :ئۈندىگهن بولسىمۇ، ئۇنىمىدى

 رەھمهت، دامولالم، مهشھهدكه بېرىپ قىلىدىغان ئىـشلىرىم بـار، بهگ          —
  ...بىلهن كۆرۈشىمهن

ئالــدىنقى كــۈنى ئــۇ پوچتىغــا ئولتــۇرۈۋاپتىكهن،  . دەیــمهن بهگ یوققــۇ —
  .سورىسام شهھهرگه كىرىپ بىرەر ھهپته تۇرۇپ چىقىدىغانلىقىنى ئېیتقان

ئابدۇراخمانھاجىم، قۇتلۇقـاخۇن خهلپىـتىم،   .  ئۇنداق بولسا یهنه مهیلى  —
ــلهن    ــامالر بىـ ــرەھمهت خوجـ ــاخۇنۇم، مىـ ــتىم، مۇپتـ ــدۇكېرىماخۇن خهلپىـ ئابـ

سىز مېنى چۈشىنىدىغان ئادەم، ئۆزرەمنى قوبۇل . ىشلىرىم بارسۆزلىشىدىغان ئ
  . دېدى تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ—قىلىڭ، 
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ــدىن     — ــدە ئالدى ــا كهلگهن ــاي بویىغ ــھهد س ــدىن چىقىــپ مهش ــۇ تېجهن  ئ
مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىـڭ جامـائهت ئالدىـدا    . زۆھرەگۈل سهتهڭ  چىقىپ قالدى  

. لغىنىدىن باشـالپ بىلهتتـى  ئۆزىنى ئۇرۇپ سۆزلهپ، ئوقۇغۇچىالرغا بۆھتان قى   
كېـیىن  . كېیىن ئۇنىڭ ئـۆیى سـایغا یـېقىن یهردە ئىكهنلىكىنـى بىلىۋالـدى             

ئۇ . مهمتىمىنىڭ  شۇ ئهتراپتا چۆگلهپ یۈرگىنىگىمۇ كۆزى چۈشۈپ قالغانىدى   
! مهمتىمىن”: شۇندىال بىر ئىشتىن كۆڭلى پاللىدە یورىغاندەك بولۇپ كهتتى   

بـۇ ئایـالمۇ ئوخـشاش مهخـسهت     ! مىن بـار خېلىل راخماننىڭ ئارقىسىدا مهمتى   
ــدانغان   ــاكى ئال ــدىلىنىلغان ی ــۈن پای ــلىققا   “ ...ئۈچ ــا قارىماس ــۇ ئایالغ ــۇڭا ئ ش

 زۆھرەگــۈل ئۇنىڭغــا ســاالم  —تىرىــشىپ ئۆتــۈپ كېتىــشكه تهمــشهلگهنىدى،  
  .قىلدى
   بۇیان چىقىپال، ئهپهندىم، یاخشى تۇرىۋاتامال؟—
 تاغ چوققىـسىغا  ـتهرەپكه   مهمتىلى ئهپهندى بوغۇز — خۇداغا شۈكرى، —

ئۇ بۇ ئایالنىڭ ھه دېگهندىال غىلجىڭـالپ، ئوڭایـسىز   . قاراپ تۇرۇپ جاۋاب بهردى  
  .ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قویىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆزىگه سۈر بېرىپ تۇردى

جىجىــل بولــۇپ ...  ھېلىقــى چاغــدا ئهجهپ ئۇقۇشماســلىق بــوپتىكهن—
  .الپهت بىلهن، ئانچه سۇیۇقلۇق قىلماي دېدى ئایال خېلى سا—  ...قېلىۋاتىمهن

 دېدى مهمتىلى ئهپهندى بىردىنال — قایسى ئۇقۇشماسلىقنى دەیسىز؟—
دېققىتى قوزغىلىپ ھهمدە ئایالنىڭ پـات ئارىـدا گېپـى تۈگىمهیـدىغانلىقىنى         

  .پهملهپ ئاتتىن چۈشتى
 دېـدى ئایـال چىـن    ــ ... ئالدىراش بولـسىال مـاالل قىلىـپ قویـارمهنمۇ،        —

 چىققان خىجىللىق بىلهن ئۇنىڭ مۇئامىلىسىدە تهربىیه كـۆرگهن        كۆڭلىدىن
مهمتىلى ئهپهندى بۇ نۇقتىغا ئاالھىدە . ئادەملهرگه خاس ئېلېمېنىتالر بار ئىدى

  .دىققهت قىلدى
 — یاق، ئانچه ئالدىرىمایمهن، بهرىبىر كهچ قالدىغان بولدۇم، دەۋېرىڭ،      —

ــۈزەللهردىن ئـــۇ زۆھرەگـــۈلگه پهم بىـــلهن زەڭ ســـېلىپ، ئۇنىـــڭ ھه  قىقـــى گـ
ئۇنىڭ بۇرنىغا یېقىن یېرىدە بىر تال یوغـان قـارا       . ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى  

مهمتىلـى ئهپهنـدى بۇنـداق گـۈزەل        . مهڭ بولۇپ، ئاق یۈزىگه بهكمۇ یارىـشاتتى      
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ــدا      ــلهن ۋۇجۇدى ــۇراش بى ــدىنى پ ــاردەك خــۇش ھى ــاراش ۋە ئۇنىــڭ ئىپ ــا ق ئایالغ
هخىرسىز بېسىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاللىقانداق تۇیغۇالرنىڭ باش كۆتۈرۈپ، ت

بۇ تۇیغۇ ئویغىنىش بىلهنال گۇگۇم چۈشىۋاتقان مۇشۇ مهزگىلدە        . ھېس قىلدى 
ئۇنىڭ بىلهن یالغۇز تۇرۇشنى پىتنىخـورالر ئۈچـۈن دەسـمایه بولىـدىغانلىقىنى       

بىراق، ھېلىال ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى لهرزىگه سالغان      . ئویالپ كېتىشكه ئالدىرىدى  
انلىقتىن غالىپ كېلىپ كۆپرەك تۇرۇشقا ئۈندەپ بېشىنى   تۇیغۇالر ئېھتىیاتچ 

  . ئایالندۇرۋەتتى
 توۋا سېلىپ ئوقۇغۇچىالر ئۈستىدە گهپ تارقىتىپ       - تهۋپىق بۇ ئایال ئالال   

ئـۇ  . یۈرگهندىال ئۇنىڭ ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلىرىنى سۈرۈشـتۈرۈپ باققانىـدى       
ــۋار ق    ــر ئائىلىنىــڭ ئهتى ــابرویلۇق بى ــشهھهردىكى خېلــى ئ ــۇپ،  یېڭى ــزى بول ى

باالغهتكه یهتكهندە ئۆیدىكى نىمكارالردىن بېرى بىـلهن مۇناسـىۋەت ئۆتكـۈزۈپ           
نىكاھسىز تۇغۇپ قویغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى دەرھال یاتلىق قىلىپ، ئائىلىنىڭ 

 چـۆچهكلهردىن   -ئىززىتىنى قوغداش ئېھتىیاجى ئۈچۈنال ئۆیدىن یىـراق، گهپ       
ــر  یىراقــراق تۇرســۇن دەپ مۇناســىپ بولمىغــان تۇر  ســۇنتازدەك مۇشــۇنداق بى

  .ئادەمگه یاتلىق قىلىشقانىدى
 ھېلىقى چاغدا مېنى قېینىئانامنىڭكىدىن كېلىۋاتسام تارتقۇشـالپ،        —

ئاۋارە قىلغان ئهمهسمۇ، مهن ئـۇ چاغـدا خهق دېگهننـى راسـت دەپ، سـىلىنىڭ          
شاگىرتلىرىدىن كۆرۈپ یۇرۈپتىكهنمهن، بایا ئۆیدىكىلهر نامازدىن یېنىـپ بىـر          

ئاڭلىـسام ئـۇ خهق مۇشـۇ    . ر یهتكـۈزدى، لـۈكچهكلهر تۇتۇلۇپتـۇ، دەیـدۇ    خوشـخهۋە 
  بازارنىڭ اللمىلىرى ئىكهن، سىلىنىڭ یىگىتلهر تۇتۇپتۇ، شۇنداقمۇ؟

  . ھه،   شۇنداق، ئۇالر تۇتۇلدى—
ــدۇم ھهم ھهق — ــال بول ــولغىنى بهك   - مهن بهك خوش ــدىڭ ب ــاھهق ئای  ن

 زە، بهك خىجىل -رگىنىمگهھېلىقى چاغدا ئۇقۇشماي سۆزلهپ یۈ. ئوبدان بولدى
 زۆھرەگۈلنىـڭ پوزىتسىیىـسى بهك ئهسـتایىدىل بولغاچقــا    —بولـۇپ قالـدىم،   

مهمتىلى ئهپهندى قىلچه گۇمان قىلمىدى، سـهمىمىیلىك بىـلهن تهسـهللىي           
  :ئېیتتى
 كۆڭلىڭىزنى یېرىم قىلمىسىڭىزمۇ بولىدۇ، ئۇقۇشماسلىق دېگهنـگه    —
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بىـز ئـۆزىمىز ئاتۇشـنى راۋۇرۇس    . یـدۇ نېمه ئامال؟ ئهمدى بۇنـداق ئىـشالر بولما       
  .تۈزەیمىز
ــم  — ــسىال، ئىگهكى ــر قىل ــۇنداق  بى ــ... ش ــۇ  ـ ــڭ خۇلقلىرىنىڭم  ئایالنى

 مهشـھهدته  —ناھایىتى بهلهنلىكىنى تهۋپىق یهنه بىر قېـتىم ھـېس قىلـدى،           
  مهكتهپ ئاچىدىكهن دەپ ئۇقىۋاتىمهن، راست گهپمۇ قانداق؟

   راست، ئوقۇیمىكىن دەۋاتامسىز؟—
 ســاۋادىم بــار، دېمهكچــى بــولغىنىم، شــۇنداق بولــسا  -ڭغــۇ خهت مېنى—

 مۇنچه ئىلىـم ئۈگهتـسىله، بىزمـۇ ئـانچه       -قوشنا بولىدىكهنمىز، بىزگىمۇ ئانچه   
 بـول  -ھېچ بولمىسا ئوقۇپ تۇرغىـدەك كىتـاپ ئـول   . یامان ئادەملهردىن ئهمهس 

  .یېڭى كىتاپالردىن بولسا، دەیمهن ـ دە. بېرىپ تۇرىال ـ دە
قانداق كىتابالرنى ! ؟ ئۇنداق نىیىتىڭىز بولسا باش ئۈستىگه شۇنداقمۇ—

ــسىزكىن؟  ــۆڭلى    —یاقتۇرىــ ــتىن كــ ــۇ تونۇشۇشــ ــدى بــ ــى ئهپهنــ  مهمتىلــ
  .سۆیۈنىۋاتقىنىنى ھېس قىلدى

 دېدى زۆھرەگۈل — سىلى بهرگهن كىتاپنىڭ ھهممىسىنى یاقتۇرىمهن،—
بـۇ ھېجىـیىش    . سهل سۇیۇقلۇق بىـلهن غهلىـته ھىجىیىـپ، سـىرلىق تۈسـته           

  :تهۋپىققه ئاجایىپ شېرىن تهسىر قىلغان بولىسمۇ، ئۆزىنى تۇتىۋېلىپ
ــڭ     — ــۇش مېنى ــدە بول ــڭ خىزمىتى ــگهن ئادەمنى ــۇیمهن دې ــدۇ، ئوق  بولى

  . دېدى—خوشاللىقىم، 
بولمىـسا بۈگـۈن   ...  ئۆتكىچه كىرىپ ئـۆتهال، مېنىـڭ ئۆیـۈم مۇشـۇ، شـۇ       —

  ...یېنىشلىرىدا كىرسىلىمۇ
  .كۆرىشهرمىز...  بىلىمهن،—
  .مىسه كىتاب ئالغاچ كهلگهندە ئۆیگه تاشالپ ئۆتهال ئه—
  . خۇدا بۇیرسا—
  ...بهگنىڭ ئۆیىگه ماڭغاندەك تۇرىال.  خوش ئهمىسه، تازا ماالل قىلدىم—

بىراق گهپنىڭ ئاخىرىنى ئېتىۋارغـا     . مهمتىلى ئهپهندى ئهندىكىپ كهتتى   
  :ئالماي

ــوق، خــوش — ــدى —!...  ھېچقىــسى ی ــدىن  — دې  ئاتقــا مىنىــپ بولغان
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  .كېیىن زۆھرەگۈلگه یهنه بىر قاراپ قۇیۇپ یۈرۈپ كهتتى
ئۇ كېتىۋېتىپ بۇ ئایال ھهققىدە ھهرخىل ئېزىقتۇرغۇچى خىیالالر بىـلهن          

ھهر ھالـدا بــۇ ئایالنىــڭ  ”:  ئــۆزىنى ئاگاھالنــدۇرۇپ-كېــیىن ئـۆز . بهنـت بولــدى 
مهمــتىمىن بىــلهن یــېقىن ئىكهنلىكــى راســت، بــۇ نوقتــا دىقــقهت قىلىــشقا،  

  .دېگهنلهرنى ئویلىدى“ ...ىلىشقا یېتهرلىك سهۋەب بوالالیدۇئېھتىیات ق
ــویالپ،      ــدە ئ ــشلىرى ھهققى ــدىغان ئى ــى، قىلى ــدىغان مهنزىل ــدى بارى ئهم

بۈگۈن بهگ ئۆیدە ”خىیاللىرى قوزغىلىپ، تهدرىجىي مولال ئېزىز دامولالمنىڭ 
قانداق بولۇپ بۇ خىیالغا كېلىپ . دېگهن گېپىگه كېلىپ توختاپ قالدى“ یوق
بىراق بۇ گهپ یادىغا كېلىش بىلهنال ئۇنىڭ     . غىنىنى ھېچ ئهسلىیهلمىدى  قال

قهلبىدە تهلـۋە ئىـستهكلهر ئویغىنىـپ، ئابـدۇراخمانھاجى بىـلهن كۆرۈشـكىلى             
بۈگۈن ”: ئۇ. بېرىشتىن یالتیتىپ، مهلىكىزات بىلهن كۆرۈشۈشكه ئالدىرایتتى

تىمهنغـۇ، نـېمه   مهن نېمه بولدۇم؟ تۇیغۇلىرىمنى كونتېرول قىاللمـایال قېلىۋا   
 ئۆزىنى ئهیپلهپ باققـان بولـسىمۇ     -دېگهنلهرنى ئویالپ ئۆز    “ ...سهتچىلىك بۇ؟ 

  .بولمىدى
ئهمدى ئۇنىڭ ئېتـى توختـاپ قالغـان بولـۇپ، بۇمـۇ چۈشۈنىكـسىزال ئىـش         

ئهگهر ئهر كىشى یوق ئۆیگه كىرگىنىم ”قایسى تهرەپكه مېڭىش كېرەك؟ . ئىدى
ا جىمــى پىالنلىــرىم توســالغۇغا خهقنىــڭ كــۆزىگه چۈشــۈپ قالىــدىغان بولــس 

ــدۇ ــشىمهن! ئۇچرای ــتىال     “ ”!تۈگى ــۇپ، ئاس ــاغالپ قوی ــدىغا ب ــرەر دال ــاتنى بى ئ
ھویلىسىغا كىرىۋالسام، مهلىكىزاد بىر ئىش بىـلهن ھویلىغـا چىقىـپال قالـسا       

ــاتتىم    ــاردىن چىق ــسام خېلــى خۇم ــر بېسىۋال ــا بى ــۇنى باغرىمغ ــۇ جهزمهن ! ئ ئ
 ماڭا مهیلى بـارلىقىنى ئىزھـار قىلىـپال       ئۇنىڭ كۆزلىرى . قارشىلىق قىلمایدۇ 

ــدۇ ــسىغا      ! تۇرمام ــڭ ھوجرى ــى ئاســتىال ئۆزىنى ــۇ مېن ــدۇ، ئ ــم بىلى ــى كى تېخ
  “...باشلىسا

ئاتنىــڭ بېــشى . ئىنــساندا بولىــدىغان تهبىئىــي تۇیغــۇالر غالىــپ كهلــدى 
  ...بهگنىڭ ئۆیى تهرەپكه بۇرالدى

ن جىگــدە ئـۇ ئـاتنى دالـدىغا بـاغالي دەپ ئــاتتىن چۈشـۈپ تـۇراتتى، قـېلى       
بىرسىنىڭ دەرەخ ئارىسىدىن چىقىپ ئـۇ تهرەپـكه      ! شاخلىرى لىڭشىپ كهتتى  
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  . پال كۆرىنىپ قالدى-ئۆتۈپ كهتكىنى غىل
ئۇ قاتتىق چۆچۈپ . بۇ خىیال تهۋپىقىنى ئارقىغا یاندۇردى“ !توزاق! توزاق”

كهتكهچـــكه بهڭـــۋاش خىیـــالالر شــــىپپىدە تارقـــاپ كهتـــكهن بولـــۇپ، ئــــۇ       
ــ دەپ “ !خــۇدا بىــر ســاقالپتۇ ـ دە   ”: ۆیگه كېتىــۋاتقىچهئابــدۇراخمانھاجىنىڭ ئ

  .ئویلىدى
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  یىگىرمهئىككىنچى باب

  
ــدىن     ــسه تۈرمىـ ــى كۆپهیـ ــتىن بىرسـ مهكتهپـ

  .بىرسى ئازىیىدۇ
   ۋىتور ھىیوگو —

  
1  

  
ــزا    ــدىن تارتىــپ یې ــى یېرىمى ــڭ كېیىنك ــى  -ۆكتهبىرنى كهنتلهردىك

. ۇپ كهتتـى  شۇڭا تهۋپىق ئالدىراش بولـ    . مهكتهپلهر پۈتۈشكه باشلىدى  
ھهر قایسى كهنتلهردىكى ئـاتىالر ھهیئىیىتـى ئـۇنى چاقىرتىـپ ئـادەم            

ــر    . ئهۋەتتــى ــشقا چاقىرســا، ھېلــى یهنه بى ــۇ مهكتهپنــى كــۆرۈپ بېقى ھېلــى ئ
  .كهنتنىڭ مهكتىپىنى كۆرۈپ بېقىشقا تهكلىپ قىالتتى

ئۇ مولال ئهزىز دامولال، ئهمهتھاجىم، قۇناجىمالرنىڭ تهكلىپى بىلهن تىجهن 
ــته ــۇنى      مهك ــپهت ئ ــاھىر خهل ــىغا ت ــۈرۈپ تۇرۇش ــۆزدىن كهچ ــىنى ك پ قۇرۇلۇش

  .چاقىرتىپ ئادەم ئهۋەتتى
ئۆگــۈنى ســائهت تــۆرتلهردە تهۋپىــق دەرســتىن چۈشــۈپ، مهڭلىكــاخۇن،       
ــدا شـــورۇققا مهكـــتهپ  قۇرۇلۇشـــىنى   نىمىتـــۇلال ئىككىـــسىنىڭ ھهمرالىقىـ

ۇقنىڭ تاھىر خهلپهت قاتـارلىق شـور     . تهكشۈرۈپ ئۆتكۈزىۋېلىش ئۈچۈن كهلدى   
. ئاتىالر ھهیئهتلىرى ئۇنى یېڭى مهكتهپنىڭ ھویلىسىدا كۈتـۈپ تۇرۇشـقانىدى       

تــاھىر خهلــپهت ئىــشلهۋاتقان نىمكــارالردىن بىرىنــى مېھمانالرنىــڭ ئېتىنــى   
  .باغالشقا بۇیرۇپ، ئۆزى خۇشال چاقچاق بىلهن مېھمانالرغا قاراپ كهلدى

ىیىغــا  ســىزنىڭ مۇبــارەك قهدىمىڭىــز  بىرىنچــى بولــۇپ پهگــا تاخت     —
دەسسىسۇن دەپ پۈتكهندىن كېیىن ھېچكىمنى كىرگۈزمىدىم، قېنى ئهمىسه 

  . دېدى ئۇ مېھمانالر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرىشىۋاتقىچه—كۆرۈپ بېقىڭ، 
 دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئادىتى بـویىچه، كۈلۈمـسىرەپ     — شۇنداقمۇ؟   —

ئ
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  .تۇرۇپ
  . شۇنداق بولماي ئهمىسه—
  .ۋپىق ھایاجانلىنىپ دېدى ته— رەھمهت، خهلپىتىم، —

تـۇنجى ئوقۇتــۇش بىناسـى ئــۈچ ئېغىـز بولــۇپ، ئهنئهنىـۋىي ئــۆي ســېلىش     
ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى . ئادىتىــدە ســېلىنغان، ئالــدى بــوز تــاغ تهرەپــكه قــارایتى 

تهۋپىقنىڭ ئارقىسىدىن ئالته باسقۇچلۇق پهللهمپهیدىن كۆتۈرۈلۈپ، سـىنىپ    
ۈستىباشـلىرىنى ئېـسىپ    بـۇ ئـۆي ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئېغىـر ئ        . دالىنغا كىردى 

بـۇ  . قویىدىغان بۆلۈمچه بولۇپ، ئوڭ ۋە سـول تهرەپـته ئىككـى سـىنىپ بارىـدى          
تهۋپىقنىڭ الیىھىسى بویىچه ئىشلهنگهن قۇرۇلۇش بولۇپ، ئائىله بىنالىرىنىڭ 

  .ئۇسلۇبى بىلىنىپ تۇراتتى
سىنىپقا ئىككى قاتار . مهمتىلى ئهپهندى سول تهرەپتىكى سىنىپقا كىردى

ئىشىك بار تامنىڭ . ىلغان بولۇپ، قىرىق نهچچه ئوقۇغۇچى ئولتۇراتتىپارتا تىز 
ئىشىكتىن باشالپ ئۇیاقتىكى بۇلۇڭغىچه دوسكا چىرىلغان، دوسكا ئالدىغا بىر 
غېــرىچ ئىگىــزلىكته ســۇپا، ســۇپىنىڭ ئالــدىغا پارتىالرغــا روبىــرو قىلىــپ        

ــڭ ئىــش ئۈســتىلى قویۇلغانىــدى    مهمتىلــى ئهپهنــدى یېڭــى   . ئوقۇتقۇچىنى
هرىلهنگهن یاغاچ ھىـدى كېلىـپ تۇرغـان سـىنىپقا تهكـشى كـۆز یۈگـۈرىتتى،              ھ

سىنىپنىڭ مهكتهپ ھویلىـسى تهرىپىـدە   .  چىڭ دەسسهپ باقتى  -پولنى چىڭ 
مهكتهپ ھویلىسىغا . ئىككى دەرىزە بولغاچقا شۇنچىلىك ئازادە ۋە یورۇق ئىدى      

ن خهتـلهر  دېـگه “ 6رە .  ـ ھ  1353”قارىغـان  بىـر دەرىزىنىـڭ كېـشىكىگه            
  :مهمتىلى ئهپهندى بۇالرنى پىچىرالپ ئوقۇدى. ئویۇپ قویۇلغانىدى

 —كۈنى، -6 بىر مىڭ ئۈچیۈز ئهللىك ئۈچىنچى ھىجىرىیه، رەجهپنىڭ —
بـۇ  یهردىـن چىقىـپ یاتـاق ۋە       .①بۇ مهكتهپنىڭ رەسمىي پۈتكهن ۋاقتى ئىدى

مائهتنىڭ  جا-ئاندىن  مهكتهپ ھویلىسىغا   . ئاشخانىالرنى كۆزدىن كهچۈرۈشتى  
ئالدىغا قایتىپ چىققاندىن كېـیىن، مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـاتىالر ھهیئهتلىـرى           

                                            
ــۆكتهبىر  -1934  ① ــۇ تهۋەرۈك ســىنىپالر  ( یىلــى، ئ ــدى -1964ب ــى چېقىۋېتىل ئهللىــپ مۇ.  یىل

 .ئا—، )بىرىنچى سىنىپنى شۇ یهردە ئوقۇغانىدى
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  :بىلهن یهنه بىر قېتىم قول سىقىشىپ
 ھهدىسته — دېدى ھایاجان بىلهن، — ئالالھ رازى بولسۇن، ۋەتهنداشالر، —

كىمكى ئالالنىڭ یولىدا بىر جۈپ نهرسه ئاتا قىلسا ئۇنى جهننهتنىڭ ھهربىـر           ”
ــار ئىــشكىدىكى ــاالنى، بېــرى كهلگىــن ‹ ئىــشىك باق ــدۇ›ھهي، پ “   دەپ چاقىرى

دېگهن ئاتىالر سـۆزىمۇ  “ ۋەتهننى سۆیمهك ئىمان جۈملىسىدىندۇر ”. دېیىلگهن
ئهگهر . بار، سىلهرنىڭ مهكتهپ سالغىنىڭالر خۇدا یولىدا قىلىنغان ساۋاب ئىش   

ىن،  ئىلمىـي نۇقتىـد  -بۇ ئىشقا دىن نۇقتىسىدىن قارىماي، پهن نۇقتىـسىدىن   
دۇنیادا .  ئىنسانى پهزىلهت نۇقتىسىدىن قارىغاندىمۇ بۇ مىسلىسىز یاخشى ئىش

ئىنسان بالىـسىنى تهربىـیىلهپ ئـادەم قىلمـاقتىنمۇ شـهرەپلىك ئىـش بـارمۇ؟              
ھهق یولىدا كىم سـاڭا بىـر ھهرپ ئوقـۇتمىش          ”: ناۋایى ھهزرەت شۇنداق دېگهن   

بىر ھهرپ ”.“ئىله ①كهنجرەنج ئىله، ئهیلهمهك بولماس ئانىڭ ھهققىنى ئادا یۈز 
ئۇنـداقتا مهكـتهپ بىنـا قىلغۇچىالرنىـڭ        . ئۈچۈن مهكـتهپ كېـرەك    “ ئوقۇتۇش

بۇ بىر قانچه ئېغىز ئۆیال ئهمهس، . رەخمهت، ۋەتهنداشالر.  ته-ساۋابى تېخمۇ  كۆپ
سىلى بىلهن بىز مانا شـۇ یولـدا   . مىللهتنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن ئېچىلغان یول 

بۇنىـڭ ئۈچـۈن   . ن قالىـدىغىنى قۇتلـۇق ئىـز    بىـزدى . دەسلهپ مـاڭغۇچىالرمىز  
ئىــشهنچ بىــلهن ئېیتىمهنكــى، بىــز كــېلىچهك ئهۋالدالرنىــڭ  خاتىرىــسىدە       

  .یاشایمىز
  .ئاتىالر ھهیئهتلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ تهسىراتلىرىنى ئېیتىشتى

 سىنىپ، یاتـاق، ئاشـخانا، ھهیۋەتلىـك مهسـچىتنىڭ     — تهۋپىق ئهتراپىغا  
لهر بىلهن قورشـالغان كهڭـرى مهیـدانغا سـىنچى           ئىمارەت -قۇببىلىرىگه ۋە بىنا  

  :نهزىرى بىلهن بىردەم قاراپ چىققاندىن كېیىن تاھىر خهلپهت تهرەپكه بۇرۇلۇپ
 خهلپىــتىم، قــاراڭ، بىــز مهكتهپنــى مۇشــۇنداقال قویمــایمىز، مهكــتهپ —

ئهقلىي پائالىیهت مهیدانى بولغانىكهن، مېڭىنى ئاچىدىغان مۇھىت بولمىـسا         
سىز باش بولۇپ، مانا .  بوستانلىققا ئایالندۇرىمىز  -مهكتهپنى باغ بىز  . بولمایدۇ

 ئۇ مهسچىت —بۇ یهردىن بىر ئۇزۇن قېرىم ئالدۇرۇپ تهییارلىتىپ قویسىڭىز،      

                                            
  . ئا— تىلال، —كهنج   ①
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 ئهتىیازلىققـا جىمـى یېڭـى مهكـتهپلهرگه         —ئالدىنى پاراللىـل كۆرسـىتهتتى،      
مىز ئـۇ   كۆچهت قویۇپ، شۇنداق كۆركهرتهیلىكى، بىزنىڭ كىیىنكى ئهۋالدلىرى      

  یهردە كۆڭۈللۈك، ئازادە بىلىم ئالىدىغان بولىدۇ، قانداق؟
  . بولىدۇ، ئهپهندىم،  بولمامدىغان—
ــۆرۈۋەت ”— ــۈۋۋەت    —م ــوق، پۈت ــمهك ی ــۇر، یى ــارچه بهرمهكت ــارچه —  ب  ب

.  دېـدى تهۋپىـق    —، شۇنداق ئهمهسمۇ خهلپىـتىم؟      ①“قىلماقتۇر، دېمهك یوق  
  .تىھهممهیلهن باشلىرىنى لېڭشىتىپ تهستىقالش

 دېـدى  — مهكتهپنى كۆرۈپ بولغان بولسىڭىز، ئهمدى ئـۆیگه بـارایلى،        —
 پهل -تاھىر خهلپهت مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ھارغىنلىقىنى ئىپادە قىلىپ سهل  

  .قىسىلىپ كېتىۋاتقان كۆزلىرىگه قاراپ
ــدارچىلىققا   — ــتىم، مېھمانــ ــمهت، خهلپىــ ــدارچىلىقمۇ؟ رەخــ  مېھمانــ

اپقىلى بولمایـدىغان پۇرسـهتلهردە نـېمه    ئۈلگـۈرىمىز، ئهممـا قولـدىن كهتـسه تـ     
قىلىش كېرەك؟ سىز ھېلىقى تىزىملىكتىكى یېڭى تهلهبىلهرنـى مهكـتهپكه          
یىغىپ بهرسىڭىز، ئۇالرنى ئازراق بولسىمۇ تهلهبه ئىسكهتىگه كهلتۈرگهچ تۇرسام 

یېڭى مۇئهللىملهر  ھه دېگهندە جاپا تارتىپ قالمىغاي دەیمهن، . ئوبدان بوالتتى 
ۈش ئىپادىــسى بىــلهن كــۆزلىرىنى ســهل قىــسىپ كۈلۈمــسىرەپ   ئــۇ ئۆتۈنــ—

قارىدى، ئوڭ كۆزىنىڭ قۇیرىقىدىكى كىچىككىنه تارتۇقى كۆزلىرىنىـڭ سـهل           
 —قىسىلىشى بىلهن ھاسىل بولغان پۈرۈك تااللىرى ئارىسىدا غایىپ بولدى،           

ــاراڭغۇ        ــا، مهن ق ــپ تۇرس ــدە دەم ئېلى ــىلىنىڭ ئۆی ــز س ــى ئىنىمى ــاۋۇ ئىكك م
  یهردە بولۇپ، ئاندىن  ئۆیگه بارسام رەنجىمهسسىز؟چۈشكىچه مۇشۇ 

تاھىر خهلپهت تهۋپىقنىڭ قهتئىیهت چىقىپ تۇرغان، ئهمما شۇنىڭ بىلهن 
بىلله بىرخىـل یىقىنلىـق، مېھرىبـانلىق یىغىـپ تۇرغـان كـۆزلىرىگه قـاراپ          

  :دېدى
ــویىچه — ــدىكى ســۆزىڭىز ب  ھهر قاچــان ســىز كېلىــدىغان كــۈنى  ، ئۆتكهن

ه ھازىر قىلىپ تۇرىدىغان بولغـان ئهمهسـمۇ، بۈگۈنمـۇ ئـۇالر        بالىالرنى مهكتهپك 
                                            

، )نــاۋایى( مهرتلىكتـۇر،  — ئادىمىگهرچىلىــك، دېمهسـتىن ئىــشلهش  —ئــۆزى یـېمهي بېـرىش     ①
  . ئا—
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لــېكىن یىراققــا . مۇشــۇ یهردە بارىــدى، ســىلهردىن تارتىنىــپ تــاراپ كېتىــشتى
  .كهتمهیدۇ، مۇشۇ ئهتراپتا بار

 دە، كۆپرەك مهشىق قىلىۋالىدىغان - شۇنداقمۇ؟ تېخىمۇ یاخشى بولدى—
  .بولدۇق

ــتلهردىن  بى   ــار یىگى ــپهت نىمك ــاھىر خهل ــسىغا    ت ــڭ ئارقى ــى جامهنى رىن
 15 یاشـتىن   10كـۆپ ئـۆتمهیال     . چىقىپ، بالىالرغا قـاراپ بېقىـشىغا بۇیرىـدى       

بىـــرىگه -یاشـــقىچه بولغـــان بىرمـــۇنچه  بـــاال تارتىنغـــان ھالـــدا، ئهممـــا بىـــر  
ــشتى    ــكه كېلى ــۇ تهرەپ ــرالپ ب ــدە   . توختىماســتىن پىچى ــېقىن كهلگهن ــۇالر ی ئ
ــدىن  ــارىغىنىچه  پىچىرالشــلىرىنى توختىتىــپ، قورۇنغانلىقى ــوڭ ســولىغا ق  ئ

  .توختاپ قېلىشتى
 دېدى تهۋپىق ئهڭ ئاۋۋال ساالم قىلىپ      — ئهسساالمۇئهلهیكۇم، بالىالر،  —

  .ۋە ئۇالرنىڭ ئالدىغا یىقىنالپ
 بىرىنىڭ ئارقىـسىغا مۆكۈشـكه تىرىـشىپ، تارتىنغىنىـدىن         - بالىالر بىر 

  .نېمه قىالرىنى بىلمهي تۇرۇشاتتى
 بىـــلهن، قېرىنداشـــالر، ســـىلهر ئـــارام  ئهمـــدى مهن ئـــۆز ئوغـــۇللىرىم—

 دېـدى   —سىلهرنى یهنه ئاۋارە قىلىشقا ھهققىم یـوق، ئهلـۋەتته،          . ئېلىۋېرىڭالر
  .مهمتىلى ئهپهندى ئاتىالر ھهیئىتى ئهزالىرىغا

 — دېدى تاھىر خهلپهت كۈلۈپ، — مهیلى، ئهپهندىم بىلله كېتىمىز،  —
  .ۇئۆیگه بارساقمۇ ھهقىچان بىكار ئولتۇرىمىز ئهمهسم

ــڭ      ــپ، ئۇالرنى ــدىغانلىقىنى بىلى ــى ئۇنىمای ــڭ كهتكىل ــق ئۇالرنى  تهۋپى
  : بىرلهپ قاراپ چىققاندىن كېین-چېھرىسىگه بىر

 دېــدى ـ دە، بــالىالر   — ئهمــسه مهیلــى، مهن ئىــشىمغا كىرىــشۋېرەي، —
  .تهرەپتكه بۇرالدى

ــۈگهتمهكچى      ــكه ئ ــالىالرنى مهش ــى، ب ــدىنىڭ كهلگهنلىك ــى ئهپهن مهمتىل
 ئىككىـدىن مهكـتهپ   -ئـاڭالپ قهدەمجاینىـڭ دېھقـانلىرى بىـر     قىنى  لىبولغان

  .ھویلىسىغا یىغلىشقا باشلىدى
 — ئهمدى سىلهر كوچىدا یۈرىـدىغان بىكارچىالرغـا ئوخشىمایـسىلهر،          — 
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تهلهبىلهر .  ئىنتىزام بولىدۇ— تهلهبىلهردە تهرتىپ    —دېدى ئۇ بالىالرغا قاراپ،     
مۇئهللىمنىـڭ سـۆزىنى    . كېـرەك ئاۋام خهلققه ھهر جهھهتتىن نهمـۇنه بولۇشـى         

  ئۇقتۇڭالرمۇ؟. ئاڭلىشى كېرەك
ئهمــدى ئۇالرنىــڭ   .  پهس چۇرقىراشــتى - بــالىالر ئېگىــز  ـــ ! ئۇختــۇق—

  .تارتىنشلىرى تۈگهپ بۇ مۇھىتقا چاپسانال ماسلىشىپ قېلىۋاتاتتى
ــاننى  —  ئۇنـــداق بولـــسا بویـــسېرى قاتـــار بولـــۇڭالر، ســـىلهر قاتـــار بولغـ

 بىرىنى - مهمتىلى ئهپهندى بىرـ... مانا مۇشۇنداق،كۆرگهنمىدىڭالر؟ ھهببهللى،
  .ئىتتىرىشىپ، قىستىلىشىپ، قاتارغا تۇرىۋاتقان بالىالرنى رەتلهشكه باشلىدى

 بۇنىڭدىن كېیىن سىلهرنى قاتار بولۇڭالر، دەپ چاقىرمایمهن، كېـیىن    —
دېگهن كاماندا “ !ھازىر بول”كېلىدىغان مۇئهللىمىڭالرمۇ ئۇنداق چاقىرمایدۇ، 

ېرىلگهن ھامان مۇشۇنداق قاتار بولسىلهر، ئۇقتۇڭالرمۇ؟ ئېزىپ كهتمهسلىك        ب
ــدان    ــۇرغىنىڭالرنى ئوبـ ــدا تـ ــسىدا، كىمنىـــڭ ئالدىـ ئۈچـــۈن كىمنىـــڭ ئارقىـ

ــۋېلىڭالر ــدا بېــرىلگهن ھامــان شــۇ   . كۆرى شــۇنى ئېــسىڭالردا تۇتــساڭالر كومان
 بىـر   ئارقىـسىغا —ئارقىدىشىڭالرنىڭ ئارقىسىغا كېلىـپ تۇرسـاڭالر بولىـدۇ،       

 ئهمىسه مۇشـۇ ھهرىكهتنـى    —نهچچه قهدەم چېكىنىپ، بۇیرۇق ئاھاڭىدا دېدى،     
 —كىمنىـڭ قېـشىدا تـۇرغىنىڭالر ئېـسىڭالردا بولــسۇن،     . یهنه بىـر قىلىمىـز  

 قاتـاردىن  —بالىالر ئوڭ ۋە سولدىكى ساۋاقداشـلىرىغا قارىۋالغانـدىن كېـیىن،       
دا ھهممىڭـالر سـهپتىن     شـۇ چاغـ   . دەپ كوماندا بېرىلىدۇ  “ !تارال”ئازاد بولۇشتا   

 بــالىالر بىــر نهچــچه ـــ!قېنــى ئهمىــسه، تــارال. چىقىــپ ئىختىیــارى بولىــسىلهر
.  دە تارقىلىـشتى   -سېكونت مهڭدەپ قېلىپ، یهنه دەرھال ئېسىگه كېلىـشتى       

  .بىراق ئۇالرنىڭ تارىلىش ھهرىكىتى تازا تهبئىي بولمىدى
ىــش  دېــدى تهۋپىــق بالىالرنىــڭ دىققىتىنــى جهلــپ قىل— دىقــقهت، —
 — توپۇر بولۇشۇپ قاتارغا تىزىلدى، - بالىالر بىردەم ئوپۇرـ! ھازىر ئول—ئۈچۈن، 
تېـز  . قاتارغا  تىزىلىشقا بۇنداق ئۇزۇن ۋاقت سهرپ قىلىشقا بولمایدۇ  ! تېز، تېز 

  .یهنه باشقىدىن كېلهیلى! بولۇش كېرەك
ا  بۇ ھهرىكهت بىر نهچچه قېتىم تهكرارالنغاندىن كېیىن بالىالرنىڭ قاتارغ   

شـۇنىڭ بىـلهن،   . تىزىلىشى، تارقىلىشى خېلـى  یامـان ئهمهس بولـۇپ قالـدى           
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  . ئۇالرنى مهشكه دەسسىتىش باشالندى
 ئهتراپتىن یىغىلغان دېھقانالر قاتاردا ئۆز ئوغۇللىرىنى كـۆرۈپ بهزىلىـرى          
ئىپتىخـارلىق بىـلهن كۈلۈمسىرىـسه، بهزىلىـرى زورمـۇ ـ زور مهكـتهپكه بهرگهن        

لـېكىن بـۇ یېڭـى ئىـشقا       . تىـشكه ئىـشارەت قىالتتـى     بالىلىرىنى قېچىـپ كې   
ئاالھىدە قىزىقىپ قالغان بالىالر ئۇنداق ئىشارەتلهرگه ئېرەن قىلمـاي ئـۆزىنى         

  .ئۇنۇتقان ھالدا ماڭاتتى
 مهسـچىتنىڭ سۇپىـسىغا چىقىـدىغان پهللهمپهینىـڭ ئىككـى تهرىـپىگه       

بولۇشـقا  ئۇدۇلالپ تىكىلگهن ئىككى تۈپ یاش رېدىنىڭ یوپۇرمـاقلىرى خـازان     
ــالتۇن رەڭلىــك یوپۇرمــاقالر    باشــلىغان بولــۇپ، بالىالرنىــڭ ئایــاق ئاســىتىدا ئ

ــدى  ــسهلمهكته ئى ــپ     . دەس ــا یۈزلىنى ــاھ بالىالرغ ــدا گ ــهپنىڭ ئالدى ــق س تهۋپى
كومانـــدىغا كهلتـــۈرۈپ ئـــارقىچه ماڭـــسا، گـــاھ قاتارلىـــشىپ مېڭىـــپ ئـــۈلگه 

شىگه ھهم ئۇنىــڭ بىــر خىلــدا جــاراڭالپ تۇرىــدىغان ئــاۋازى كىــ  . كۆرســىتهتتى
قهتئىي ھهم ھهیۋەتلىك ھهم سالماق ھهم جىـددىي ئاڭلىنـاتتى، ئۇنىـڭ قهدەم          
. ئېلىشلىرى بولسا بهئهینى ھۆرمهت قاراۋۇللىنىڭكىدەك بهردەم، رەتلىك ئىدى   

  ...چۈشۈشلىرىدىن یهر زىرىلداپ كېتىۋاتقاندەك بىلىنهتتى“  گۈپ-گۈپ”
رغاندىن كېیىن ئۇالرنى  ئۇ بالىالر بىلهن قاش قارایغىچه مهشىق ئېلىپ با

قاتاردىن تارالغانالر ئىچىدىكى كونـا تونۇشـلىرىدىن ئهكبهرنـى    . ئازاد قویۇۋەتتى 
  :ئاالھىدە ئهركىلىتىپ قویدى ۋە ئۇنىڭدىن ئابلهققه یاخشى قاراشنى تاپىلىدى

 تهۋپىـق قاتـاردا   — سهن ئابلهقنى باشالپ كېلىشىڭ كېرەك ئىدىغۇ؟  —
  .یېرىم ئىدى، شۇڭا ئهكبهردىن سورىدىئابلهقنى كۆرمىگىنىدىن كۆڭلى 

 دېدى ئهكبهر چاقمـاقتهك  — ئۇنى كىچىك دەپ ئانىسى خهتلهتمهپتۇ،       —
  .سۆزلهپ
 ئۇنداق دېگهن بولسا مهن ئانىسىنى ماقۇل كهلتۈرەي، ئهمما ئهكىلىپ —

ئهكىتىشته سهن ئۇنىڭغا ئاكا بولىسهن، بوالمدۇ؟ باشـقىالر بـوزەك ئېتىـدىغان           
  . ئىشالر بولمىسۇن

ــۆیىگه    — ــپ ئـ ــشامدا ئاپىرىـ ــمهن، ئاخـ ــىال مهن ئهكىلىـ ــسى بهرسـ  ئانىـ
تاپشۇرىمهن، كىم ئۇنىڭغا چېقىلىدىغان بولسا تۇمشۇقىنى ئېزىۋېتىمهن، گهپ 
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  . دېدى ئهكبهر شوخلۇق بىلهن—یوق، 
 شـۇنداق دەپ ئهكـبهر بىـلهن    — ئهمىسه شـۇنداق پۈتۈشـتۇق، خـوش،         —

نالر بىـــلهن دوســـتانه  ئانـــدىن  مهیـــدانغا یىغىلغـــان دېھقـــا   . خوشالشـــتى
ساالملىشىپ، ئۇالرنىڭ پهرزەنتلىرىنى مهكتهپكه بېرىشى ھهققىدە بىر نهچچه        

  .ئېغىز گهپ قىلغاندىن كېیىن ھهممهیلهن بىلهن خوشالشتى
 تاھىر خهلـپهت، مولالقـادىر، ئابـدىرېھىماخۇن، یاقۇبھـاجىالر ئـۇالر بىـلهن             

مهكتهپنىـڭ كهلگۈسـى    ئهمدى ئۇالر تـاھىر خهلپهتنىـڭ ئۆیىـدە         . بىلله كهتتى 
ئۇ بۇ ئىشالرنى تۈگىتىپ . ئىشلىرى ھهققىدە مۇزاكىرە قىلىشى كېرەك ئىدى  

 -كۈزنىڭ بىلىنهر . یېرىم كېچىلهر بىلهن ئاران ئوڭۇرۇققا قایتىپ كېتهلهیتتى      
ــاق شــېخىنىڭ دۇتىنــى ئېلىــپ     ــاقالردىن قون بىلىــنمهس ســالقىنى ئاللىقای

لىـپ ئېغىرلىـشىپ كهتكهنـدەك       قوللىرى تې  -تهۋپىق ھېلىال پۇت  . كېلهتتى
ھىس قىلغان بولسمۇ، مانا ئهمدى سوغاق ھـاۋانى قـانغۇدەك سـۈمۈرۈپ نهپهس     

شــۇڭا ئــۇ بىــر كــېچه ئــۇخالپ پۈتــۈنلهي  . ئېلىــپ، یهنه تېتىكلىــشىپ قالــدى
ھاردۇقى چىققاندەك روھلىنىپ، ئاللىقانداق خوشاللىق ئىلكىدە پهپىلىنىپ، 

گاھىـــدا . قچاقلىـــشىپ ماڭــدى  یــورۇق چا -تــاھىر خهلـــپهت بىــلهن ئوچـــۇق  
ئهمما بۇ ئىككى . مهڭلىكاخون بىلهن نىمىتۇلالغىمۇ چاقچاق قىلىپ قویاتتى

جهڭچى ئۆزلىرى ئۈچۈن ناھایىتى مۇھىم ۋە ئۇلۇغ بولغان بۇ كىشىگه چاقچـاق     
گهرچه ئــۇالر مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن  . بىــلهن جــاۋاب قایتۇرۇشــقا قۇرۇنــاتتى 
ــشتىال ئهسرالىــ  ــكهن   بىرىنچــى ئۇچرىشى ــۇپ كهت ــالردەك بول شىپ، قېرىنداش

  .بولسىمۇ، ۋەزىپىسى ئۇالرنى چهكلهپ تۇراتتى
 دەپ خىتاپ قىلـدى تهۋپىـق ئۇشـتۇمتۇت بىـر مـۇھىم             — خهلپىتىم، —

مېنىڭ ھېلىقى كىچىك دوستۇم ئابلهق مهكتهپكه —ئىش یادىغا یهتكهندەك، 
  خهتلهنمىدىمۇ؟

غانـدىكىن تهس دەڭـا،      ئۆزىنىڭمۇ خهتلهنگۈسى بارئىدى، ئۆگهي ئانا بول      —
ئۇنى ئۇالق بـاقتۇرۇش،  .  كېلهر یىلى بارا دەپ باھانه قىلىپ قالدى ،باال كىچىك 

  .تېزەك تهردۈرۈش قاتارلىق ئىشالرغا سالماقچى ـ دە
 مهنمــۇ ئــۇنى كــېلهر یىلــى ئوقۇشــقا باشلىــسۇنمۇ دەپ ئویلىغــان،       —
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ه كىچىكــرەك باشلىــسا تېخىمــۇ یاخــشى بولىــدۇ، ئهمهســمۇ، بېرىــپ كېلىــشت 
مهسىله بولسا ئهكبهرگه تاپىلىساق، بىلله ئاپىرىپ ئهكهلسه بولىدۇغۇ؟ ئهمسه       

 ئانىـسىنى كۆنـدۈرەي، ئۇنىــڭ   -مهن ھـازىر ئـاۋۋال شـۇالرنىڭكىگه بېرىـپ، ئاتـا     
دورىنـى سـابىتتىن   . بېشى ساقایدىمىكىن، ئۆز كۆزۈم بىلهن بىر كۆرۈپ باقـاي       

ىغا ھاۋاله قىلغانىدىم،   ئهۋەتىپ، ھهپتىدە بىر قېتىم چېپىپ قویۇشنى شۇ بال       
  .ئوغۇ راستچىل باال

 ئۇالر بىر مهسچىت ئالدىدا ئاچا یولغا كهلگهندە مهمتىلى ئهپهندى ئېتىنى 
  .باشقا تهرەپكه بۇرىدى

 سىلهر كىرىپ كېتىـۋېرىڭالر، مهن ئهبلهقنـى كـۆرۈپ چىقـاي ھـېلىال         —
 بىـلهن   جهڭچىلهرگىمۇ تاھىر خهلپهت  .  دېدى ئۇ  —ھوزۇرۇڭالردا ھازىر بولىمهن،  

ساھىپخانالر سهل ئىككىلىنىپ قېلىـشتى ـ   . كىرىپ كېتىۋېرىشنى بۇیرىدى
  .یۇ، تهۋپىقنىڭ لهۋزىدە تۇرىدىغانلىقىنى ئویالپ ئىالجىسىز رازى بولۇشتى

  
2  

  
بىـر پهیـشهنبه كـۈنى    .  ئۆكتهبىرنىڭ ئاخىرىقى كۈنلىرىدىن بېـرى ئىـدى    

ــدى ئىككــى مۇھاپىزەتچىــ    ــى ئهپهن ــلهن دەرســتىن چۈشــكهندە مهمتىل سى بى
مۇھهممهد دامولال بىر ئاي ئىچىدە مهكتهپ بىنـا    . كاتتایایالققا بارماقچى بولدى  

ئۇ ئوقۇشقا  . قىلىشقا ئۈلگۈرگهن ۋە ئۇنى كۆرۈپ بېقىشقا تهكلىپ قىلغانىدى       
ــۈنىگه      ــېلىش ك ــشنى دەم ئ ــا بېرى ــۈن كاتتایالقق ــىر یهتكۈزمهســلىك ئۈچ تهس

ۈمه كۈنى  كهچكىچه قایتىپ   پهیشهنبه كۈنى كهچته بېرىپ ج    . توغرىلىغانىدى
  .كهلسه ئوقۇش ئاقسىمایتتى

 ئالدى بىـلهن ئـۆیگه قایتىـپ ئاكىـسىنى خهۋەرلهنـدۈرۈپ قویغـاچ، ئـازراق          
 دەرمهك ئېلىۋېلىش، جهڭچىلهرنىڭ ئازراق بىر نهرسـه یىۋېلىـشى ئۈچـۈن         -دورا

  .ئۆیدە یېرىم سائهتمۇ ھایال بولماي سهپهرگه ئاتالندى. بویامهتكه كهلدى
ر بویامهتنىڭ كوچىـسىدا كېتىۋاتقانـدا مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـر دەرۋازا        ئۇال

ئالدىدا بىـردەم توختـاپ، یـول بویىـدىكى ئېرىققـا، قویـۇق سـۆگهتنىڭ قویـۇق               
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گوســتاڭلىرىغا ۋە دەرۋازىغــا دەممــۇ دەم قــاراپ چىقىــپ، ئاخىرىــدا شــۇ ئۆینىــڭ 
نا ئهسلىمىنى بۇ یهرلهر ئۇنىڭغا بىر كو. ئۆگزىسىگىمۇ ئاالھىدە دىققهت قىلدى

بۇ یهردە ئۇ تۇنجى یاشـلىق ھىـسلىرىنى باشـتىن كهچـۈرگهن،         . خاتىرىلىتاتتى
ئـۇ  . پاجىئهلىك ئاخىرالشقان ئاشىقلىق رومانىنىڭ تۇنجى سهھپىلىرى ئىـدى     

  ...ئىچىدە مهنىسانىڭ گۇناھلىرىنى ئالالھتىن تىلىدى
تـۈپ،   ئۇالر قویۇق توغراق ئورمىنى بىلهن قاپالنغان ئاچیـارنى بېـسىپ ئۆ       

ئهسلىدە  ئۇ بۆگهنـدە  . بۆگهن بېزىسىنى ئارىالپ، تۆركۈل بىلهن ۋاقۋاققا كهلدى 
نــۇرۇلال خهلپىــتىم بىــلهن كۆرۈشــۈپ مېڭىــشنى نىــیهت قىلغــان بولــسىمۇ،   

شۇڭا ئۇ ۋاقـۋاق بىـلهن مېڭىـپ سـارىخېنىمغا سـاالم بېرىـپ             . ئۇچرىشالمىدى
  .ئۆتۈشنى نىیهت قىلدى

مېتىر یــولنى بېــسىپ كاتتایالققــا    نهچــچه كىلــو20ئۇنــداق قىلمىــسا (
ئۇ سارىخېنىمنىڭ ئهھۋالىنى ). یېتىپ بېرىش ئۈچۈن بهك كهچ بولۇپ كېتهتتى

سوراپ، ئاندىن ساالھىدىن ئهپهندى، مۇشپىقه خـانىمالر بىـلهن كۆرۈشـتى ـ دە،     
خېنىمنىڭ زورالپ چایغا تهكلىپ قىلىشىغا، تاماققا تۇتقىنىغا ئۇنىمـاي ئـۆزر        

لىۋاھىدىننىڭ نهۋرە ئاكىـسى بىـلهن بىلـله بولغۇسـى     . ئېیتىپ یولغا چىقتى 
تهۋپىق ئۇنىڭ خاھىشىنى چۈشىنهتتى، بىراق كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ، . كېلهتتى

  .مېھرىبانلىق بىلهن ئۇنىڭ كۆڭلىنى یاساپ، ئېتىنى یورتۇپ  یۈرۈپ كهتتى
ــیىن     ــدىن كې ــاردىن ئۆتكهن ــدىكى ی ــۇالر كېچىڭىزنىــڭ شــهرقى جهنۇبى  ئ

 جىت كېتىۋاتقان ئىككى  جهڭچىنىڭ كهیپىیـاتىنى  -ىممهمتىلى ئهپهندى ج 
جانالندۇرۇپ قویۇش ئۈچۈن چهتئهل لهتىپىلىرىدىن ئىككىنى ئېیتىپ بېرىپ 

نـى  “ دوك داۋاالش”ئاندىن  ئـۇ ئىـزوپ مهسـهللىرىدىن    . ئۇالرنى راسا كۈلدۈردى  
  :سۆزلهپ بهردى

 بىر دوك كىـشى بـارىكهن، ئۇنىـڭ ئىككىڭـالردەك قـاۋۇل ئـۈچ ئـوغلى             —
بىـراق ئوغـۇلالر    .  كۈنى یاخشى، قولىمۇ ئۇزۇن ئىـكهن      -ئۇالرنىڭ ھال . بارىكهن

كېـیىن بـۇ    . دادىسىنىڭ دوكلىقىـدىن كۆڭـۈللىرىنى یېـرىم قىلىـشىدىكهن        
ئوغۇلالر  دادىسىنى دوك داۋالىغۇچىنىڭ . یۇرتقا دوك داۋاالیدىغان بىرسى كهپتۇ

ــۇالر . ە قىپتــۇتىۋىــپ دوكنــى ساقایتىــشقا ھــۆدد . ئالــدىغا  ئېلىــپ بېرىپتــۇ  ئ
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باھاسىنى كېلىشىپ، پۈتۈشـكهندىن كېـیىن، ئوغـۇلالر دادىـسىنى  شـۇ یهردە              
دوكنىڭ . تىۋىپ دەرھال ئىشقا كىرىشىپتۇ. قالدۇرۇپ ئۆز ئىشلىرىغا كېتىپتۇ  

ــۇت ــۇرۇپ    -پـ ــاتقۇزۇپ تـ ــۇپ، دۈم یـ ــاق قویـ ــسىگه تاقـ ــوللىرىنى ماتاپ،كۆكـ قـ
دوكنىــڭ . پتۇدۈمبىــسىدىكى بۆرتــۈپ چىققــان یېــرىگه دەســسهشكه باشــال     

بــۇ چاغــدا . كېــیىن دوكنىـڭ ئــاۋازىمۇ ئۆچۈپتــۇ . پهریادلىرىغـا قــۇالق ســالماپتۇ 
كهچـته ئوغـۇلالر دادىـسىنى    . ئىـكهن “ سـاقایغان ” تـۈز  -دوكنىڭ بېلىمـۇ تـۈپ   

ھه، سـاقایدى،  ”دەپ سوراپتۇ ئۇالر    “ دادام ساقایدىمۇ؟ ”. ئېلىپ كهتكىلى كهپتۇ  
ئوغـولالر  . دەپتـۇ تىۋىـپ  “ رمېنىڭ ئىش ھهققىمنى بېرىـپ ئېلىـپ كېـتىڭال        

ــۈپ       ــان ئۆل ــسى ئاللىقاچ ــسا دادى ــارىغۇدەك بول ــۇپ، ق ــۆرمهك بول ــسىنى ك دادى
ھــوي، تىجىــمهل، ســهن قانــداق تىۋىــپ؟ دادىمىزنــى ئۆلتــۈرۈپ ”! قالغـانىكهن 

مېنىــڭ كهســپىم دوكنــى داۋاالش، ”. دەپ ۋارقىراپتــۇ ئوغــولالر“ قویۇپــسهنغۇ؟
ك ساقایغان بولسىال مهن ئىشىمنى   دو. ئادەمنىڭ ھایاتى بىلهن چاتىقىم یوق    

“  دە كېتىۋېرىـسىلهر   –ئىـش ھهققىنـى بېرىـسىلهر       . یاخشى قىلغان بولىمهن  
لېكىن ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ . دوكنى ساقایتىشنىغۇ ساقایتىپسهن”. دەپتۇ تىۋىپ

دەپ تىۋىپقــا “ !دوكنــى ســاقایتقىنڭنىڭ نــېمه پایدىــسى؟ دادامنــى تۆلهیــسهن
سىلهر بىلهن ئهتتىگهن پهقهت دوكنى ”.  ئوغۇلالرئېسىلىپتۇ دەر غهزەپ بولغان 

ئىــش ھهققىمنــى . ســاقایتىش ھهققىــدىال سۆزلهشــكهن، باشــقا گهپ ئــارتۇقچه 
. دەپ ۋارقىراپتۇ تىۋىپمۇ بوش كهلمهي“ بىرىپ داداڭالرنى كۆزۈمدىن یۈتتۈرۈڭالر

دادســىنىڭ . ئوغـولالر ھهر قــانچه قىلىـسمۇ تىــۋىپكه گهپ تېپىـپ بېرەلمهپتــۇ   
“ ئىـش ھهققــى ”شــۇنىڭ بىـلهن تىۋىپقـا   . مۇ ئېلىـپ كېتهلمهپتـۇ  جهسـىتىنى 

  .تۆلهشكه مهجبۇر بوپتۇ
مهمتىلى . نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇن چىن دىلىدىن یایراپ كۈلۈشتى

  :ئهپهندى تېخمۇ یایراپ كۈلدى ئاندىن جهڭچىلهرگه قاراپ
  : دېدى كۈلۈپ— ئهمدى سىلهرمۇ بىر نهرسه سۆزلهپ بهرمهمسىلهر؟ —

  . بىرىگه قارىشىپ مهڭدەپ قېلىشتى-ى بىرئىككىس
 بىز نىمىنى سـۆزلهپ بېرەرمىـز، ئهپهنـدىم؟ دېھقـان ئىـدۇق، كېـیىن                —

ئـــازراق خهت ســـاۋادىمىز بولغـــاننى ھېـــسابقا ئالمىغانـــدا  . ئهســـكهر بولـــدۇق
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  . دېدى نىمىتۇلال—كۆرگىنىمىز، بىلىدىغىنىمىز ئاز، 
رىڭالر، قانــداق  ئهمىــسه قىلغــان جهڭلىــرىڭالر ھهققىــدە ســۆزلهپ بېــ —

ــمهننى    ــچه دۈشـ ــدىڭالر، نهچـ ــداق ئۈگهنـ ــنى قانـ ــۇرال تۇتۇشـ ــدىڭالر، قـ قوزغالـ
ــا بــۇالرنى سۆزلىــسهڭالر تېخىمــۇ قىزىــق ئهمهســمۇ؟ قىزىــق    یوقــاتتىڭالر، مان

  .بولمایدۇ دېسهڭالر  الپ ئارىالشتۇرىسىلهر ـ دە
ســـهن ”ئـــۇ بولـــسا بۇنىڭغـــا . نىمىتـــۇلال مهڭلىكاخۇنغـــا قـــاراپ قویـــدى

شۇنىڭ بىلهن نىمىتۇلال ئىنقىالبقـا    . دېگهندەك ئىشارەت قىلدى  “ سۆزلىگىن
ــایه      ــى ھىك ــۈرگهن بهزى جهڭلهرن ــۆزى باشــتىن كهچ ــانىنى، ئ ــشىش جهری قاتنى

  .قىلىشقا باشلىدى
نىمىتۇلالنىـڭ سـۆزى تۈگىگهنـدىن كېـیىن        . یول تېخـى تۈگۈمىگهنىـدى    

  :مهڭلىكاخۇن تهۋپىقتىن سورىدى
مهن، ھېچ پۇرسهت بولمایدۇ،   پۇرسهت  ئهپهندىم، بىر ئىشنى سوراي دەی    —

  ...بولغاندا ئېغىز ئاچالمایمهن
  . دېدى تهۋپىق چىن كۆڭلىدىن— سوراۋېرىڭ، —
 بایا بویامهتتىن چىققىچه بىر دەرۋازا ئالدىدا بىر ھـازا تـۇرۇپ قالـدىڭىز،             —

ئىلگىرىمۇ بۇنداق ئىش بىر نهچچه قېـتىم بولـدى، بۇنىـڭ تېگىـدە بىـر گهپ                 
  بارغۇ دەیمهن؟

 شـۇنداق، بىـر   — تهۋپىق بىر ھـازا شـۈكلهپ كېتىـپ،         — شۇنداقمۇ؟   —
بـۇ ھـویال ماڭـا یىگىـرمه نهچـچه یاشـلىق دەۋرىمنـى              . گهپنىڭ بـارلىقى راسـت    

شــۇ مهھهلــله مېنىـــڭ شــېرىن ۋە ئــاخىرى ئــازابلىق بولغـــان      . ئهســلىتىدۇ 
ئــۇ بویامهتنىــڭ یــۈز بېــشى ئابــدۇلباقى چوڭنىــڭ  . كهچمىــشىمگه چېتىلىــدۇ

بىر ھازا سۈكۈتتىن كېیىن شۇ كهچمىشىنى ھىكایه قىلىپ . ېدى د—... ئۆیى
  .  بهردى 

بۇ كهچمىشنى  ئهسلهش بىلهن  مهیۈسلهنگهن  كۆڭلىگه تهسهللى بىرىش 
  : ئۈچۈن چاقچاق  باشالپ

 دەپ سـورىدى،   — سىلهرچۇ؟ تهلپۈندۈرىدىغان دەرۋازاڭالر بولمىغـانمۇ؟       —
ر ھهقىچان، بىرلىرىگه سـاقال      ئاتۇشقا كهلگهندىن بېرى زېرىكىپ قالدىڭال     —
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ــش      ــۇغ ئى ــشلىرىمىز ئۇل ــان ئى ــڭ قىلىۋاتق ــسىلهر؟ بىزنى ــالپ یۈرمىگهن . تاش
 چـۆچىكىگه باھــانه  -مـۇھىتىمىز ناھـایىتى زىـل شۇڭالشـقا دۈشـمهننىڭ سـۆز      

ئهگهر ھهقىقىي تۈردە بىرسىنى . تېپىپ بهرمهسلىككه تىرىشىڭالر، ئىنىلىرىم
ھۆكـۈمى بـۆلهك، ئـۆزۈم بـاش بولـۇپ      یاخشى كۆرۈپ قالغـان بولـساڭالر بۇنىـڭ         

  .تویۇڭالرنى قىلىپ قویىمهن
ئۇالرنىڭ ئایـاق ئاسـتىدا ئۈسـتى قېتىـشىپ تازنىـڭ بېـشىدەك پوسـتهك               
. ئۆرلهپ قالغان، ئهمما ئاستى ناھایىتى بوش بولغان شورلۇق یىیىلىپ یاتاتتى   
ن سول تهرەپته ئاتۇش بىلهن ئاغۇ یېزىسىنى ئایرىپ تۇرىدىغان بوز تاغ گىرىمسه

ۋە ئوڭ تهرەپ تاكى ) شهرق(كۆرۈنۈپ تۇرغاننى ھېسابقا ئالمىغاندا ئالدى تهرەپ  
.  تـۈز یىیىلىـپ یاتـاتتى      -ئۇپۇق سـىزىقىغىچه ئهنه شـۇنداق شـورلۇقتهك تـۈپ         

“ پـوس ”شورلۇقنىڭ ئۈست قهۋىتىدىكى قېتىـشما ئېغىرلىقنـى كۆتـۈرەلمهي      
 - 15.  پ كېتهتتىقىلىپال یېرىالتتى ـ دە، ئاستىدىكى یۇمشاق  قهۋەتكه پىتى

بۇنـداق ئهھۋالـدا   .  سـانتېمېتىر پېتىـپ كېتهتتـى    30 سانتېمېتىر، گاھىدا    20
پىیادە یۈرگۈچىلهرال، ئهمهس، ئاتلىقالرمۇ ھهربىر قهدەمنى بۇنداق چوقۇرلۇقتىن 

  .تارتىپ مېڭىشقا توغرا كهلگهچكه چاپسانال ھېرىپ قاالتتى
 بۈگرى -پ، گاھىدا ئهگرى ئۇالرمۇ  شۇ تهقلىدته گاھ شورلۇقنى ئۇدۇل كىس

چىغىر یولالر بىلهن مېڭىپ، ئهل ئایىقى جىمىققاندا كاتتایالق یېزىـسىنىڭ       
 -ئهڭ ئــاۋۋال مهھهللىــدىكى ئىــتالر تۇشــمۇ. قوغــان كهنــتىگه یېتىــپ كهلــدى

تۇشتىن قاۋاب كېچه جىمجىتلىقنى  غهۋغالىرى بىـلهن تولـدۇرغان بولـسىمۇ،           
چه یهنىال خاس تىمتاسلىقى بىـلهن  غۇر شامال چىقىپ تۇرغان كې  -لېكىن غۇر 

  .ھوۋۇلداپ تۇراتتى
 مۇھهممهد دامولالم مهمتىلى ئهپهندىنىڭ كېلىشىدىن خهۋەردار بولغاچقا 

شــۇڭا مېھمــانالر دەرۋازىنىــڭ ھالقىــسىنى  . ئۇخلىمــاي كۈتــۈپ ئولتۇرغانىــدى
  :تاراقالتقان ھامانالر گهپ قىلغاچ دەرۋازىنى ئاچقىلى كهلدى

.  دېدى ئۇ—ن كېلىپ قالىدىغۇ دەپ ئولتۇراتتىم،      ئۆزەممۇ ئهمدىلهتى  —
ئاندىن مېھمانالر بىلهن قىزغىن قول ئېلىشىپ كۆرۈشكهندىن كېیىن ئۆیگه  

 مهن سىزگه دىمىدممۇ پات ئارىدا مهندىن خوشخهۋەر كۈتـسىڭىز         —باشلىدى،  
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قانـداق بـولغىنىنى ھېلـى سـۆزلهپ      . بولىدۇ، دەپ مانـا، دېگىنىمنـى قىلـدىم       
مولالم مېھمانالرنىڭ ئېتىنى جایالشـتۇرۇۋېتىپ قىزغىنلىـق        دا― بېرىمهن،  

ــلهن ســۆزلهیتتى  ــدىن  بىــر خىــل ئهســهبىي      . بى ئۇنىــڭ جىمــى قىلىقلىرى
  .قىزغىنلىق، توغان بۇزۇپ ماڭىدىغان كهلگۈندەك خاراكتېر بىلىنىپ تۇراتتى

 ئۇالر ئۆیگه كىرىـپ ئولتۇرۇشـى ھامـانال سـاھىپخان ئایـالىنى  داسـتىخان            
ۇیرۇپ، ئۆزى كاتتایالقنىڭ مهشھۇر قوغۇنى بولغان كۆك بهھرى، قارا     راسالشقا ب 

ئۇ مېھمانالرنىڭ قورسىقى تـازا     . كۆسهیدىن بېردىن ئىككىنى ئېلىپ كىردى    
ــانالرمۇ قــــۇرۇق تهكهللــــۇپ قىلىــــپ  . ئاچقــــانلىقىنى بىلگهنىــــدى مېھمــ

یۈزىگه كۈنجۈت ۋە سىیادان سېپىلگهن قاتلىمـا نـانالر بىـلهن           . ئولتۇرۇشمىدى
ــدا یېــیىش ئۈچــۈن   قو غــۇن داســتىخانغا كهلتۈرۈشــى بىلهنــال ئۆزلىرىنىــڭ یول

. ئېلىۋالغــان نـــانلىرىنى یېـــیىش ئىــسىدىن چىقىـــپ قـــالغىنىنى بىلـــدى  
مهڭلىكاخۇن یېنىدىكى ناننى داستىخاندا قویغاندا ساھىپخان بىلهن مېھمانالر 

  .تهڭال كۈلۈشۈپ كهتتى
. شقا دورا بــوالرمىشدېـگهن شــۇ، بـۇ چىــ  “ مـازار  ئــاتالپ كهلـگهن نــان   ”—

دەپ ســىلهر یهڭــلهر، بىــز “ ھىندىــستاندىن كهلـگهن دورا ”ئهمـدى بــۇ نــانالرنى  
  . دېدى تهۋپىق كۈلۈپ تۇرۇپ—مۇنۇسىنى یهیلى، 

قېنـى  . ئهمسه بىز بـۇنى تهۋەرۈك قىلىـپ سـاقالپ یېـسهك بولغـۇدەك            —
لال  دېدى مـۇھهممهد دامـو    —ئهمىسه، قورساقنى ئازراق قارا باستۇرۇپ تۇرۇڭالر،       

شۇنداق .  تاماقمۇ تهییارال  بولۇپ قاپتىكهن    —چاقچاق بىلهن جاۋاب قایتۇرۇپ،     
  .بولسىمۇ، سىلهرنى یهنه بىردەم ساقلىتىشقا كۆڭلۈم ئۇنىمىدى

ــېجهپ،   — ــى دېیىــشكهچ تۇرســاڭالر، ۋاقتنــى ت  دېیىــشىدىغان گېپىڭالرن
 — ئهپهندىمگه دەم بېرىش كېرەكتى، ئۇنىڭ ماجالى قالمىغان بولسا كېـرەك،       

  .دېدى نىمىتۇلال
ــۋەتته، دۇرۇس گهپ— ــدۇ،  .  ئهل ــۇ تهرىپىنــى  ئویلىمــاي بولمای ــدى —ب  دې

  .مۇھهممهد دامولال دەرھال قوشۇلۇپ
 — بىراق، بـۇ گهپـلهرگه ئالـدىراپ ئىـشىنىپ كېتىـشكىمۇ بولمایـدۇ،        —

 كىـم بىلىـدۇ مۇشـۇالرنىڭ ئـۆزى چارچـاپ          —دېدى تهۋپىق چاقچاق قىلىـپ،      
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  .دۇ تېخىكېتىپ شۇنداق دەۋاتام
ــر،— ــۈپ،  — بهرىبىــ ــولالم كۈلــ ــدى دامــ ــىقىدا گهپ — دېــ  مهن قورســ

یاتمایدىغان بىر ئادەممهن، بۇ گهپلهرنى تاماق ئۈستىدىال سۆزلهپ تۈگهتمهیمـۇ           
.  گېپىنـى توختىتىـپ چىقىـپ كهتتـى        —ئىچىمگه پاتقۇزالمایمهن، ئهلۋەتته،    

لهڭ  سـه - ئـاۋۋال سـۇیۇق  —كۆپ ئۆتمهي پهتنـۇس كۆتـۈرۈپ كىرىـپ كهلـدى،        
 دېدى ئۇ پهتنۇستىكى ھورى كۆرۈلۈپ تۇرغان —ھاردۇق ئېشى ئىچكهچ تۇرایلى، 

ئاشـتىن زىرىنىـڭ لهززەتلىـك      . خام قىیمىلىق ئۈگرىنى مېھمانالرغـا سـۇنۇپ      
  .پۇرىقى گۈپۈلدەپ پۇراپ تۇراتتى

 مېھمانالرنى ئاشقا تهكلىپ قىلىـپال مـۇھهممهد دامـولالم ھىكایىـسىنى      
  .ىیاتىنى باسالماستىن ۋارقىراپ كېتهتتى گاھ ھېس-ئۇ گاھ. باشلىدى

 سىزگه ئېیتقىنىمدەك مهن بایالر، یۈرت مۆتىۋەرلىرىگه ئىئانه بېرىش، — 
. مهكـــتهپ ســـېلىش ھهققىـــدە تهرغىبـــات قىلىـــشقىال قـــاراپ تۇرمىـــدىم      

سۇغۇن تهرەپتىكى تاغ ئارىسىدا بىـر توغراقلىـق بـار    . ئوقۇغۇچىالرنى توپلىدىم 
ــدى ــالپكىن . ئىـ ــدىن باشـ ــۇ   قاچانـ ــېچكىم بـ ــرى ھـ ــانالردىن بىـ ــۇزاق زامـ ، ئـ

توغراقلىقتىن بىر تـال تایـاق ئوشتۇشـقىمۇ جـۈرئهت قىلىـشمایدىغان بولـۇپ         
ئوتۇنچىالر نهچچه كۈنلۈك یهرگه بېرىپ ئوتۇن ئهكىلىشكه رازى  . قېلىشقانىكهن

ــدۇ،     ــوغراقلىقنى مــۇقهددەس جــاي ئۇنىڭغــا چېقىلىــشقا بولمای ــۇ ت ئىــدىكى ب
دەپ .  ى تۇتماس بولۇپ قالىدۇ، كۆزى قویۇلۇپ كېتىدۇچېقىلغان ئادەمنىڭ قۇل

ــدى    ــن ئهیمىنىــپ كهلگهنى ــۇ یهردى ــشىنىپ، ئ ــگهن  . ئى ــقا خهتلهن مهن ئوقۇش
. بالىالرنى باشالپ، بىر نهچچه ھارۋا، ئۇالغ بىلهن شۇ ئورماننى كۆزلهپ ئاتالندىم
 -بــالىالر توغراقلىققــا بېرىــپ نىمىــشكه كهلگهنلىكىنــى بىلىــشكىنىدە بىــر

بـۇ ئىـشنىڭ ئاقىۋىتىـدىن     .  تهنه قىلىشتى، كهتمهكچى بولۇشـتى    - تاپا بىرىگه
ئهي، بالىالر، یامـان بولىـدۇ دېگىنـى    ”مهن دېدىم . قورقۇپ ئۆزىنى یوقىتىشتى  

زادى نېمه؟ قانداق یامان بولىـدۇ؟ ھازىرنىـڭ ئۆزىـدىال یامـان بولىـدىغان ئىـش           
 دە، -  دېـدىم  .“بولسا قانـداق یامـان بولىـدىغانلىقىنى كـۆرۈپ بـېقىش ئاسـان            

بىرىنىڭ قولىدىكى پالتىنى ئېلىپ قـۇرۇپ قالغـان ئهڭ چـوڭ توغراققـا پالتـا       
ھهممهیلهن تهشۋىش، قىزىقىش ئىلكىدە مېنىڭ ھهرىكىتىمگه قاراپ . سالدىم
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بۇنداق قاراپ تـۇرۇش تـاكى مهن تـوغراقنى یېقىتىـپ بولغـۇچه داۋام         . تۇرۇشتى
مانــا، ”ســتلىۋېلىپ، یهنه تــوغراقنى یىقىتىــپ بولــۇپ، دېمىقىنــى را . قىلــدى

مېنىــڭ قولــۇم تۇمــاس بولــۇپ قالمىــدى، كۆزۈممــۇ، ئۆزۈممــۇ ســاق، شــۇنداق   
بۇنىڭدىن مهلۇم بولدىكى، بۇنىڭ یامىنى ”. دېسهم قاراپ تۇرىشىدۇ“ ئهمهسمۇ؟

. دېـمهك بۇنىڭـدىن خـاتىرىجهم بولـساڭالر بولىـدىكهن       . بۇ دۇنیادا بولمایدىكهن  
غهیپتىن قارار بېرىشكه جۈرئهت قىالالیدۇ؟ باال   یامىنى ئۇ دۇنیادا بوالمدۇ؟ كىم      
!  ئامهت بېرىشكه كىم قادىر؟ ئالالھ   - بهخت! قازا بېرىشكه كىم قادىر؟ ئالالھ    
 مهخلـۇقتىن بـاال ـ قـازا بېرىـشمۇ، بهخـت ـ        —مۇشـۇنداق دەل ـ دەرەخلهردىـن    

ئــامهت بېرىــشمۇ كهلمهیــدۇ، ســىلهر ئهمهس، مهن دامــولال، ئۇنــداقكهن، ســىلهر  
مسىلهر، مهن یاخشىراق بىلهمـدىمهن؟ ئهگهر دەرەخلهرنىـڭ قولىـدىن بـاال       بىله

گۇناھ بولىدىغان !  بېرىش كېلىدۇ دېسهڭالر، مۇھهققهقكى، مۇشرىكلىك بولىدۇ
ئىش بولسا ماڭا بولسۇن، ئهگهر ساۋاب بولۇپ قالـسا سـاۋابى سـىلهرگه بولـسۇن،         

  .دىدىم “ قانداق؟
بهزىـلهر  . ۇال باشـلىنىپ كهتتـى  شۇ  گهپ بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا غۇلغـ      

“ دامولالم دەۋاتقاندىكىن نىمه بولسا بولمامدۇ ، خۇدا ئـۆزى كـۆرۇپ تۇرۇدىغـۇ       ”:
یامىنى ھـازىر بولمىغـان بىـلهن كىیىـنچه ئـادەمنى نهس           ”:بهزىلهر  . دىیىشتى

دامـولالم نىـمه    ”ئاخىرى، مۇنازىرىنىڭ دائىرىسى تارىیىپ،   . دىیىشتى“ باسىدۇ
 دە، قوللىرىغا سایمانلىرىنى ئېلىـپ  -دىیىشتى“ ردۇقكۆرسه بىزمۇ شۇنى كۆ  

مانا شۇنداق قىلىپ بىز یىتهرلىك یاغاچ ۋە بادىرىنى . ئىشقا كىرىشىپ كهتتى
كۆرمهمـسىز، بـۇ ئورمانـدا قـۇرۇپ، چىرىـشكه          . ئاشۇ ئورماندىن ئېلىپ كهلدۇق   

ه  بىكار ئاشۇنداق بىر قۇرۇق گهپك-باشلىغان یاغاچالرمۇ نۇرغۇنىكهن، بىكاردىن
ئىشىنىپ، ئۆزى كۆكلهپ، ئۆزى قۇرۇپ، چىرىپ كېتىۋاتقان ئورمانغا ئىچىڭىـز     

بىــز بــۇ ئورمانــدىن ئهنه شــۇنداق قىلىــپ ســاۋابلىق ئىــش ئۈچــۈن   . ئاغرىیــدۇ
یهنه بىر مۇنچه ھۆل یاغاچالرنى ھهم كېسىپ تاشلىۋەتتۇق، كېلهر . پایدىالندۇق

ئوغرى ئېلىپ . یىلى مهكتهپنى كېڭهیتىپ قۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ ئشلىتىمىز
بىزدەك تهلۋىلهر ئالمىسا باشقىالردا ئۇنچىلىك یۈرەك . كېتىدىغان خهۋپمۇ یوق

  .یوق
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 مهمتىلى ئهپهندى مۇھهممهد داموللىنىڭ سۆزىگه دېققهت بىلهن قـۇالق         
  :دامولال شۇ یهرگه كهلگهندە ھىكایىسىنى توختىتىپ. سلېىپ ئولتۇراتتى

  . دەپ قالدى— بولغان ئۆزى،  ئهپهندىم، قاراڭ، ئهسكهرلىرىڭىز نېمه—
 مهمتىلى ئهپهندى شۇندىال ئهسكهرلهرگه قارىۋىـدى، ئـۇالر ئاشـنى ئىچىـپ           

بىرىنىــڭ -بولــۇپ چىنىــسىنى قویۇپتــۇ ـ دە، ئولتۇرغــان یېرىــدە تامغــا ۋە بىــر   
  .مۈرىسىسگه یۆلىنىپ ئۇخالپ قاپتۇ

 مهیلى، ئاشۇنداق ئۇخلىۋالسۇن،  ئـۇالر ماڭـا مۇھـاپىزەتچى بولغىنىغـا            —
بىز  سۆزىمىزنى تـۈگهتكىچه كۆزىنىـڭ      . بهك چارچاپ كهتتتى  . تویدىغۇ دەیمهن 

 دېدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ۋە     —ئاچچىقىنى چىقىرىۋالسۇن، ئاندىن قوزغایلى،     
  .تېخىچه قولىدا تۇرغان ئاشنى چاپسانال ئېچىپ تۈگىتىپ چىنىنى قویدى

   ئهستاغ، بۇالر تاماقنى یىمهیال ئۇخالرمۇ ئهمدى؟—
ئۇخلىـسۇن، ئاشـتىن ئۇیقـۇ تـاتىلىقراق، پولـۇنى ئىككىمىــز       مهیلـى،  —

  .قېنى داۋامىنى سۆزلهڭ. یهۋېرىمىز
ــساق    — ــى ئهته قىلشمىـ ــاي، گهپنـ ــپ باقـ ــقا چىقىـ ــاڭ، مهن ئاشـ  توختـ

 —بولمىغۇدەك، ئاشنى قویۇپ سىزمۇ ئۇیقۇ سهھراسىغا كېتىپ قالماڭ یهنه،         
ئۈگىلىرىنىــڭ  -مـۇھهممهد دامـولال چىقىـپ كېتىـشى بىلهنـال تهۋپىـق ئـۈگه       

 ئۆزىــدىن -ســىقىراۋاتقانلىقىنى، كۆزىنىــڭ قــۇم قویغانــدەك ئېچىــشىپ، ئــۆز  
ئۇمــۇ ئولتۇرغــان جــایىال ئــۇخالپ . یۇمۇلــۇپ قېلىۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلــدى

قالغۇدەك ھالدا ئىدىیۇ، لـېكىن ئـۇ تېخـى ئـۆزىنى قىزىقتۇرىـدىغان بىرمـۇنچه          
ىڭ ئۈستىگه ھهر قانـداق     ئۇن. ئىشالرنى سوراپ بىلىۋېلىشقا ئۈلگۈرمىگهنىدى   

ســورۇن، ھهرقانــداق كىــشى ئالدىــدا ئۆزىنىــڭ ئــاجىزلىقىنى بىلدۈرۈشــنى       
شـۇڭا بېـشىنى قـاتتىق سـىلكىپ، كـۆزىنى ئـۇۋىالپ          . مىسلىسىز ھار ئاالتتى  

ــداق ئېــسىل   . ئــۆزىنى سهگهكلهشتۈرۈشــكه ئۇرۇنــدى  ــاپ ئونىــڭ ھهر قان شــۇ ت
یاققــا قىــشىیىپ، دەم بېــشى بىــر -دەممــۇ. تامــاققىمۇ ئىــشتىیى یــوق ئىــدى

 یار ھارۋا ئۈستىدە ئۇخالپ كېتىۋاتقاندەك، ھارۋىنىـڭ     -قانداقتۇر كاتاڭ یولدا یار   
ــات   ــشىدىن پ ــاي سىلىكىنى ــشى ۋە تىنم ــپ،   -تاراقلى ــپ كېتى ــات ئویغىنى  پ

كـۆزى  . كۆڭۈلدىكىدەك ئۇخلىیالمایۋاتقانـدەك روھـى ھـالهت ئـۇنى قىینـایتتى          
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ئۇ راستىنال . شلهرنى كۆرەتتىئوچۇق تۇرغاندەك قىلىپمۇ قۇمدەك ئۇششاق چۈ  
ــلهن        ــتش بى ــۈپ كېى ــا چۈش ــداقتۇر كاتاڭغ ــدەك، قان ــدا كېتىۋاتقان ــۇ ھارۋى ئاش

ئهسـلىدە ئـۇ بېـشىنىڭ    . سىلىكىنىپ كهتكهندەك ئىتتىك بېشىنى كۆتۈردى   
ئـۇ راسـتىنال   . تېخىمۇ یامانراق قىشىیىپ كېتىشىدىن چۆچۈپ ئویغانغانىدى    

. ئـۆزى ھهم ئېنىـق ئاڭقىرالمـایتتى   مۈگىدەپ قالدىمۇ یاكى خىیـال قىلـدىمۇ،     
  .ئىدى) كهشپى(ئىشقىلىپ بۇ یېرىم ئۇیقۇلۇق بىر ھال 

 شۇ چاغدا مۇھهممهد دامولالم گۆش ۋە بىھى بېسىلغان بىر لىگهن پولونى 
كۆتۈرۈپ كىرىپ كېلىپ، ئۇنىـڭ ئاشـۇ ھـالىتىنى بایقـاپ قالـدى ۋە چهكـسىز        

  :خىجىللىق ئىلكىدە دېدى
ز خهقنىڭ مېھماندارچىلىقىمۇ شۇ ھاشـاردەك،    كهچۈرۈڭ، ئهپهندىم، بى   —

  .بهزى ھالالردا مېھماننى قىیناپ بىر یهرگه ئاپىرىدىكهن
 مهمتىلى ئهپهندى روھـى ھـالىتىنى تېـزدىن ئهسـلىگه كهلتـۈرۈپ، چىـن         

  :دىلىدىن ئېچىلىپ كۈلدى
بهزىدە .  شۇنداق— دېدى ئۇ ئاندىن ئۆزى جاۋاب بېرىپ، — شۇنداقمۇ؟ —

 ئـۇ  —ه بىـر مـۇنچه نهرسـىنى یېیىـشكه مهجبـۇر بولىـسهن،              توق قورسـاققا یهن   
ئىــشتىیى ئۇیقۇچىلىقتــا تۇتۇلــۇپال قالغــان بولــسىمۇ ســاھىپخاننىڭ كــۆڭلى   

ئاشنى زورمۇ زور چاینىغاچ ئهته كاتتایالقنىڭ مهكتىپىنـى    . ئۈچۈن ئاشقا باقتى  
 كۆرۈپ بولۇپال قایتسام ئاۋۋال قایسى ئىشنى قىلىمهن، دېگهن مهسىله ئۈستىدە

  .كهلگۈسى ئىش پىالنىنىمۇ كۆڭلىگه پۈكۈۋالدى
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  یىگىرمه ئۈچىنچى باب

  
  

―  بىـر خهۋپ     - جهمئىیهت ئۈچۈن بىردىن  
  .جاھالهتتۇر

  “خارالنغانالر” ۋىكتور گیوگو —
  

1  
  

 پۇچقاقالردا ئۇچرىشىپ، -یهنه قاراڭغۇ بۇلۇڭ“  یۇرت مۆتىۋەرلىرى
ولدا جهم بولۇپ، زامان یېڭىلىقلىرىغا بولغان تهتۈرلىكىدىن بىر ی

مـۇقهددەس ئىـسالم   ”ئورتاق نىشان ئۈچۈن سـۆھبهتلهر قىلىـپ،        
“ ئاسى مۇسۇلمانالرنى گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن ساقالپ قېلىش“ ”دىننىي قوغداش

ئۈچــــۈن ۋەدە قىلىــــشقاندىن كېــــیىن، ھهر قایسىــــسى ئۆزلىرىنىــــڭ یېــــزا 
 قــارىنى پهرق ئېــتىش ئىقتىـــدارىنى   -مهھهللىرىــدىكى مهســچىتلهردە ئـــاق  

وقتىشقىچه بېرىپ یهتكهن نادان خهلققه تېرە تارقشىتىپ ۋەھىمه سېلىشنى    ی
  .باشلىۋەتكهنىدى

ــاھلىق    ” ــۇنى گۇن ــا ئىمــان سالمىــسا، ئ ــۆز بالىــسىنىڭ دىلىغ كىمكــى ئ
“  ئانـا جـاۋاب قىلىـدۇ      -یولىدىن توسمىسا بالىنىڭ بارلىق جىنایىتىگه شۇ ئاتا      

پ قالغان دېھقانالرنىـڭ  دېگهندەك سۆزلهر ئېتىقادى  خۇراپات بىلهن چىرمىلى     
ئــۇالر بۇنــداق پهتىــۋاالر راســتىنال قۇرئانغــا . یـۈرىكىنى زىرىلــداتماي قالمــایتتى 

پۈتۈكلۈكمۇ یاكى موللىالر ئۆزلىرى ئویالپ تېپىۋاتامدۇ، بۇالرنى بىلمىگهچكه،    
بۇنـداق ئهھۋالـدا ئـۇالر      . موللىالر نېمه دېسه شۇنى راسـت دەپ ئىشىنىـشهتتى        

ــالىلىرىنى ئىالجـــى قى ــاتتى بـ ــقا ئۇرۇنـ ــتىن قاچۇرۇشـ ــقا . لىـــپ مهكتهپـ باشـ
نهتىجىـدە بىـرى بـاال یـوق     . یېزىالردىكى تۇققانلىرىنىڭ ئۆیىگه ئهۋەتىۋېتهتتى   

 ئانىسىدىن -بۇ باال ماڭا ئامانهت، ئۆزىنىڭ ئاتا”: دەپ قۇتۇلسا، ئىككىنچى تهرەپ

»
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  .دەپ قۇتۇلىشاتتى“ بى جاۋاب مهكتهپكه بېرەلمهیمهن
چۈنكى یېڭـى مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىلىرى    . ا قىزىقاتتىبالىالر بولسا ئوقۇشق 

موللىنىــڭ تالىپلىرىــدەك بولمــاي، ئادەمنىــڭ زوقــى كهلگىــدەك ئىــش ـ          
ھهیۋەتلىـك  . ھهركهتلهرنى قىالتتى، نۇرغۇن كۆڭۈللۈك ئویۇنالرنى ئوینىشاتتى      

بـۇنى كـۆرگهن كىـشى     . سهپ بولۇپ، گۈرسلدىتىپ قهدەم تاشالپ مېڭىـشاتتى      
 ئانىـسى ئـاز بـالىلىرىنى دوزاق       - بىراق ئۇالرنىـڭ ئاتـا     قانداقمۇ قىزىقمىسۇن؟ 

) ئۆزلىرىچه بالىالرنىڭ بهختىنـى كـۆزلهپ     (ئازاۋىدىن قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن     
  .ھهرىكهت قىالتتى

ــانلىقىنى      ــۈرۈپ قىلىۋاتق ــاش كۆت ــڭ یهنه ب ــداق  كهیپىیاتنى ــق بۇن تهۋپى
 ئۈچـۈن    تۇرۇشـقا ئـۈگىتىش    -ئۇ یېڭى تىزىمالنغان بالىالرنى مـېڭىش     . سهزدى

سۈرۈشـتۈرگهندە یه  .  ئىككى باال كېمىیىپ بـاراتتى  -سهپكه تىزغاندا ھامان بىر   
قالغــان بــوالتتى یــاكى ھاممىــسىنىڭ، تاغىــسىنىڭ ئــۆیىگه  “ ئاغرىــپ”ئــۇالر 

ئۇ شورۇققا بارغانـدا ئـابلهقنىڭمۇ قاتـاردا بولماسـلىقى بهكـال            . كهتكهن بوالتتى 
تتىن بالىنىڭ ئۆگهي ئانىسى    كېیىن تاھىر خهلپه  . ئاچچىقىنى كهلتۈرگهنىدى 

كاشىال قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ئۇالرنىڭ ئۆیىگه سۆھبهتلهشكىلى كىرىپ،   
ئۇنىڭ دادىسى ۋە ئـۆگهي ئانىـسىغا ناھـایىتى كـۆپ گهپ قىلغانـدىن كېـیىن               

 پهل -نامــازدا موللىالرنىــڭ ۋەز ئېیتىــپ تهھدىــد ســېلىۋاتقانلىقىنى ســهل     
ــهزدۈردى ــ  . سـ ــڭ ئارقىـ ــۇ قۇتراتقۇلۇقنىـ ــس   بـ ــازى رەئىـ ــاجىم، قـ سىدا ھابۇلھـ

ئهمما ئۇالر بىۋاسىته . قاتارلىقالرنىڭ پىتنه مهنبهئهسى ئىكهنلىكى بىلىنهتتى   
ئوتتۇرىغــا چىقماســـتىن باشــقىالرنىڭ قـــولى بىــلهن جىنـــایهت ئۆتكـــۈزۈش    

بهلكـى ئۇالرنىڭمـۇ ئارقىـسىدا یهنه باشـقا بىـر كـۈچ            . شۇملىقىنى قىلىـشاتتى  
  .مۇ كۆز ئۆڭىدىن ئۆتكهزدىتهۋپىق بۇالرنى. بولىشى چوقۇم

ــۇ سهۋرىــسى ئــاخىرقى چهكــكه یېتىــپ، كاتتــایالقتىن     شــۇنىڭ بىــلهن ئ
قایتىپ كېلىـپال بـۇ ئىـش ئۈسـتىدە بـاش قـاتۇردى ھهم ھهر جـۈمه كـۈنى بىـر                   
كهنتنىڭ ئازنا مهسچىتىدە ناماز ئوقۇیدىغان ۋە نامازدىن كېیىن كۆپچىلىككه،        

  .بولدىشۇنداقال مۇتئهسسىپلهرگه ۋەز ئېیتىدىغان 
ئۇ ئىشتاچىدا، ئازغاندا، تىجهندە، بۆگهندە مۇشۇنداق نۇتـۇق یىغىنلىرىنـى      
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ئېچىــــپ، موللىالرنىــــڭ  نهپــــسىیانهتچىلىكىنى، ئــــۇالردا ۋەتهن، مىلــــلهت 
ھهمدە بۇنداقالرغا . تۇیغۇسىنىڭ كهملىكىنى مىسالالر ئارقىلىق چۈشهندۈردى

  .قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ چىقتى
اتقــان مۇتهئهســىپلىك ئارقىــسىدا كهنجــى قــازاخۇنۇم     ئــۇ شــورۇقتا بولىۋ 

 ئېغىۋالىرىنى ئۇ كۆپ قېـتىم  -ئۇنىڭ بهزى پىتنه. بارلىقىنى سىزىپ یۈرەتتى 
نویابىرنىـڭ  .  كىتاب قىلىشماقچى بولۇپ یۈرەتتى  -ئاڭلىغان، راسا بىر ھېساب   

ئاخىرىدىكى بىر جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىغـا شـورۇقنىڭ بۈسـتان مهسـچىتىگه       
  .لدىیېتىپ كه

بــۇ چاغــدا نامازخاالرخــانالر ســهپراس بولۇشــۇپ بولغــان بولــۇپ، مهمتىلــى   
ئۇنىڭ كېلىپ . ئهپهندى ئىككى جهڭچىسى بىلهن ئاخىرقى سهپتىال تۇرۇشتى   

“ نامازدىن كېیىن كۆرۈشهیلى”قالغىنىنى كۆرۈپ ساالم قىلماقچى بولغانالرغا 
  .یتىۋاتاتتىچۈنكى بۇ چاغدا كهنجى قازاخۇنۇم ۋەز ئې. دەپ ئىما قىلدى

  .نامازدىن كېیىن كهنجى قازاخۇنۇم یهنه ۋەز باشالپ قالدى
ــك ئهدەپ،    — ــا دەھرىلى ــۇڭالركى، یۇرتت ــاھ بول ــۇلمانالر، ئاگ ــۆمىن مۇس  م

دەھرىلهر ئهۋالدلىرىمىزنـى دىنـدىن     . ئىسالم دىننىڭ چىرىقى خىرەلهشمهكته   
لىۋالغىلى بۇ ھالنى بۈگۈن یهر تهۋرەشتىنمۇ بى. چىقىرىشقىچه بېرىپ یهتمهكته

شـۇڭا  . ئۇ سـاقاللىرىنىى تىترىتىـپ، تهھدىـد ئاھاڭىـدا سـۆزلهیتتى     ― بولىدۇ،  
نامازخانالرنىــڭ ھېچقایسىـــسى مهســچىدتىن چىقىـــپ كېتىــشكه جـــۈرئهت    

قازاخۇنۇم ئېڭىكىنىڭ ئاستىنى تاتىالپ قویۇپ داۋام قىلدى،       . قىلىشالمایتتى
قا پېتىپ كهتكهندىال بهندىلهر گۇناھ! یهر تهۋرەشنىڭ ئۆزى خۇدانىڭ غهزىۋى― 

توۋا . ئالالھ یهر یۈزىگه ئاشۇنداق ئاپهتلهرنى ئهۋەتىپ، بهندىلهرنى ئاگاھالندۇرىدۇ
یهنه بولمىغاندا تېخىمۇ بهتتهر باالیى ـ قازا ئهۋەتىپ دۇنیانى  . قىلىشقا ئۈندەیدۇ

ئـاد قهۋمـى،   ... نوھنىڭ قهۋمى توپان ئاستىدا قالغـان، ! كومپهیكۇم قىلىۋېتىدۇ 
ــا شــۇنداق ئىــش . ۋمــى گۇناھقــا پاتقانلىقىــدىن جازاالنغــان ســهمۇد قه ــۇ مان ! ب

مۇسۇلمان بهندە ئۈچۈن ئهركىـشنىڭ چـاچ قـویمىقى، كـالته چاپـان كهیمىكـى             
ــدەك    ــارى دىگهنـ ــڭ ، یۇلتۇزنىـــڭ ۋە یهنه یهر شـ ــشارەتتۇر؟ ئاینىـ ــدىن بىـ نىمىـ
ــۈگىتىش نهقــال دەھرىلىــك     نهرســىلهرنىڭ گېپىنــى مۇســۇلمان بالىلىرىغــا ئ
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یهر شـارمۇ، چاسـىمۇ بـۇ دىـگهن      ! ؟ بۇنى ئـۈگهنگهنلهر گۇناھقـا پاتىـدۇ       !ئهمهسمۇ
بۇنـداق گهپلهرنـى   ! غهیببنى بىر ئالالھ بىلىـدۇ ! ئالالھنىڭ ئىلكىدىكى ئىش 

خۇدالىق دەۋاسى قىلغـان پىـرئهۋن      ! قىلغانلىق خۇدالىق داۋاسى قىلغانلىق   
 ئالالھنىـڭ   نېمه بولدى؟ نهمرۇد، شهددادالر نېمه بولدى؟ ئىبـرەت ئالمامـدۇق؟         

بۇنداق ئادەملهر ئـۇ دۇنیـادا      . سىرلىرىنى كوچىالش مۇسۇلمانالر ئۈچۇن ناتوغرا    
بىز سىزلهرنى یامان یولدىن ! سۈرىتى مۇبهددىل بولۇپ، ھایۋان سىیاقىدا قوپىدۇ

. یانسۇن دەیمىز، تـوغرا یولغـا ھىـدایهت قىلىمىـز، گۇناھقـا پاتمىـسۇن دەیمىـز        
  !...ۇریاخشىلىقنى بىلمىگهنلهر دەۋزىخىد

ــۈتتى   ــاقىتى پ ــدىنىڭ ت ــلهن   . مهمتىلــى ئهپهن ــڭ چېتــى بى ــۇ خاالیىقنى ئ
مهڭلىكـاخۇن بىـلهن نىمىتـۇلال      . مهسچىت سۇپىسىغا چىقىش ئۈچۈن ماڭدى    

  .ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال ئهگهشتى
ئىككى قۇراللىـق ئهسـكهرنىڭ مۇھاپىزىتىـدىكى مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ           

منىڭ گېلىغـا بىـر نىـمه تـۇرۇپ     مۇنبهردە پهیدا بولىشى بىلهن كهنجى قازاخۇنۇ   
  .قالغاندەك ئۈنى ئۆچتى

 ئۇ سـاقىلىنى یـۇقىرى قىلىـپ ئېڭكىنىـڭ          ـ...تهقسىر...  خوش كهپال  —
  .ئاستىنى تاتىلىدى

 دەپ ۋارقىرىـدى مهمتىلـى   —؟! نىمه دەپ زەھهر چېچىۋاتىسهن، یىـالن     —
 نىــمه دېمهكچىـــسهن؟ قایـــسى مهقـــسهتكه  —ئهپهنــدى غهزەپـــتىن تىتـــرەپ، 

؟ سهندەك شۆتاڭغا باال بهرگهنـلهر جهنـنهتكه كىرىـپ، ئۆزىنىـڭ           !نیهتمهكچىسه
قانـداق دەھرىلىـك ئهدەپ    ! زۇۋانىدا ئىلىم ئوقۇغانالر دوزاققا كىرەمـدۇ؟ سـۆزله       

چـاچ  ! كهتتى؟ نېمىسى دىنغا مۇخالىپ؟ قۇرئان ھهدىـستىن دەلىـل كۆرسـهت          
بـارمۇ  ! قویسا یامان بولىدىغان، كاپىر بولۇپ كېتىدىغانغا دەلىلىڭنى كۆرسهت   

  ! دەلىل؟ سۆزله
 -سولغا، ئاالق-كهنجى قازاخۇنۇم ئۆزىنى یۇشۇرىدىغان تۆشۈك  ئىزدەپ ئوڭ

ــلىدى   ــقا باش ــاالق قاراش ــۇپ     . ج ــى  بول ــپ كهتمهكچ ــسىغا كىرى ــوپ ئارى ــۇ ت ئ
تهمشىلىۋىدى، نىمىتۇلال ئۇنى توسۇۋالدى ئۇ نهچچه یـۈزلىگهن ئادەمنىـڭ كـۆز     

بېــشىنى تــۆۋەن ســېلىپ جىــم  ئالدىــدا شۈمــشهیگىنىچه بــوینىنى قىــسىپ،  
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ــۇراتتى ــدىكى     . ت ــا ســۈر كۆرســىتىپ ۋارقىرىغــان چاغ ئۇنىــڭ ھــېلىال خاالیىقق
  .ھهیۋىتىدىن ئهسهرمۇ قالمىغانىدى

 سهن بایا دېگهن تۆھمهتلىرىڭنى جامائهت ئالدىدا بوینۇڭغا ئالمایدىغان —
بولساڭ، قۇرئان ھهدىستىن دەلىل كۆرسىتىپ، توغرا دېگهنلىكىڭنى ئىسپات        

  !بارمۇ دەلىلىڭ؟! لقى
—...   
 كىمىكى ئالالھ نامىدىن یالغـاننى توقۇیـدىكهن، ئۇنىڭغـا ئالالھنىـڭ       —

  لهنىتى یاغىدۇ، دېگهن ھهدىسنى ئاڭلىغانمۇ سهن؟
—...   
 بایا دېگهنلىرىڭ دىن نامىدىن، ئالالھ نامىدىن یالغان توقۇش بولمىسا —

ــوي  ــى ق ــگه بىــ   —! دەلىلىڭن ــائهت ئىچى ــدى جام ــى ئهپهن ــۆز   مهمتىل ــۇر ك ر ق
ــپ،  ــۇ؟ بىزنىــڭ       —یۈگهرتى ــقا ئــادەم یوقم ــى بىلــگهن باش  ئىچىڭــالردا دىنن

قىلىۋاتقانلىرىمىزدىن دىنغا خىالپ كېلىدىغان ئىشالر بولسا دەلىلى بىلهن         
  ئوتتۇرىغا قویۇپ بېقىڭالر، بىز تۈزىتهیلى، بارمۇ سۆزلهیدىغانالر؟

ھـېچكىم  . یتىتىرىـك قىلغـان ئـاۋازمۇ ئاڭالنمـا    . خاالیىق زۇۋان سۈرمىدى 
مولال ئهمهس بىرسى یۈزلهپ ئایهت كهلتۈرسىمۇ     . زۇۋان سۈرۈشكه پېتىنالمایتى  

ئىشىنىپ كهتمهیدىغان بۇ ئادەملهرگه مهمتىلى ئهپهندىنىڭ سۆزلىرى قایىـل         
قىلىش رولى ئوینىدى دېیىشكىمۇ بـوالر، ئهممـا، بىـر مىلتىقلىـق ئادەمـدىن             

لق كۆز ئالدىدا ئىككى قوراللىق پۈتۈن بىر یۇرت قورقۇپ سىیىۋېتىدىغان بۇ خه
ــایتى  ــایه قىاللمـــ ــدا ئىـــــشهنگهن موللىـــــسىنىمۇ ھىمـــ . ئهســـــكهر تۇرغانـــ

ئۇقۇمۇشلۇقالردىن بهزىلىرى گهرچه مهمتىلى ئهپهندىنىڭ دېگهنلىرىنى توغرا        
 خاتـا بىـلهن ھېـساپالشماي قىلىنىۋېرىـدىغان         -تاپسىمۇ، ئهنئهنىـدىكى تـوغرا    

یـۈزى  ”ۇنۇمغـا قارشـى مهیـدان تۇتۇشـقا         تـۈپهیلى، كهنجـى قازاخ    “  خـاتىرە  -یۈز”
ئهپهنــدى دېــگهن كېتىــدۇ، بىــز یهنه قــازاخۇنۇم بىــلهن قــالىمىز  . “چىــدىمایتى

  .دېگهنلهرنى ئویلىشاتتى
   خهلقنى توغرا یولغا باشلىماقچىمۇ سهن؟ یاكى ئهگرى یولغىمۇ؟—
  ... خاتا یولغا باشالپتۇق، ئۆزى—



 499 

ــۇفېي— ــ!  ت ــارە  ـ ــۇ بىچ ــدى ب ــدى مهمتىلــى ئهپهن ــالهتكه چۈشــكهن،   دې  ھ
كهچكۈزدىكى چىۋىدەك دۈگدەرەپ قالغان، گویا بېشىدىكى ئادەتتىن تاشـقىرى     
یوغان سهللىسىنى كۆتۈرەلمهي قالغاندەك بېشى ساڭگىالپ كهتكهن  بایقۇشقا 

ئارقىدىن ئۇنىڭ بېشىغا  بىگىز بارمىقى بىلهن نوقۇپ . نهپرەت بىلهن تۈكۈردى
خهلقنى توغرا یولغا ھىدایهت قىلغۇچى ھىلى سهن !  ھهي، شهرمهندە—تۇرۇپ، 

بولۇپ ئىشهنچ بىلهن گهپ قىلۋاتاتتىڭ، ھالىڭ  شۇمىدى؟ ئۆزەڭ قىلىۋاتقـان            
ئىشنىڭ ھهقىقهتهن توغرا ئىكهنلىكىگه ئىـشهنچ  قىاللمـاي قالـدىڭمۇ یـاكى             
ئاغزىڭدا مۇقهددەس دەپ چهل تهگدۈرمهي كۆتىرىۋالغان ئېتقادىڭدىن جېنىـڭ        

ئهگهر سـهندە راسـت ئېتىقـاد       ! ۆزەڭنى ئهیىبلهۋاتامـسهن؟  ئهۋزەلراق تویۇلـۇپ، ئـ    
زالىـم پادىـشاھ    «! بولسا مېنىڭ مىلتىقىمـدىن قورقمـاي توغرىـسىنى سـۆزله         

دېـگهن  » ئالدىدا بىر ئېغىز ھهق گهپنى قىلىشمۇ جىھـاد قىلغـانلىق بولىـدۇ        
! ھهدىسكه كۆرە، ئۆزەڭنى ھهق دەپ بىلسهڭ دەلىل بىـلهن سـۆزله شـۇ ھهقنـى       

ڭدىن شۆتاڭغا باال بهرگىنىڭ ھىدایهت ئىچىدە بولغىنىڭمىدى؟ بۇ   یاالقچىلىقى
ــالالھنى تهســــدىقالیدىغان ئىلىمــــلهر       ــتهپ ئالالھنىــــڭ ســــۆزى، ئــ مهكــ

  !ئۈگىنىلىدىغان مهكتهپقۇ؟ یهنه نېمه دەیسهن؟
ــالال —  كهنجــى —... ئىنــسان دېــگهن خــام ســۈت ئهمــگهن  ...  ئازمــاس ئ

  .قازاخۇنۇم بىچارىلىك بىلهن غۇدۇڭشىدى
ئېیتىــپ بــاقه، بایــا قىلغــان تهرغىباتلىرىڭنىــڭ خاتــا بولغــانلىقىنى   —

ئۇشــــتۇمتۇت ھــــېس قىلىــــپ مۇشــــۇنداق دەۋاتامــــسهن یــــاكى جاننىــــڭ   
  تاتلىقلىقىدىنمۇ؟

 ھۆكۈمهتنىڭ ئهمرى ۋاجىپ، تهقسىر، سـىلى دېگهنـدىن كېـیىن بىـز      —
  ...ئۇنى توغرا دېمهي بویۇن تاۋلىق قىلىپ بېشىمىز ئونمۇ؟

، ۋەتهنداشالر؟ بۇنداق ئـادەملهردە ۋىجـدان دېـگهن نهرسـه       ئاڭلىدىڭالرمۇ —
 یـۇ، ئۆزىنىـڭ     -ئۇالر سىلهرگه ئىماننى، ئېتىقـادنى تهشـۋىق قىلىـدۇ        . بولمایدۇ

ئازراق مۈشـكۈلگه یولۇقـسا ئىمانـدىن،    . ئىمانى، ئېتىقادى مۇستهھكهم ئهمهس 
 ئـۆزى  -ئېتىقادىدىن كېچىپ  ئىت جېنىنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن ئـۆزىنى      

ئـۇ بایـا نـېمه دەپ ۋەز ئېتىقـان؟     . ئۆزىنى ـ ئۆزى یالغانغا چىقىرىـدۇ  . تالیدۇكاچا
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ئهجهبــا مېنىــڭ ئىككــى ئهســكىرىمنى كــۆرۈپال ســىلهرگه دەۋاتقــان، ســىلهرگه  
تهشۋىق قىلۋاتقان یولىنى ئۆزى خاتـا دېـدىغۇ؟ بۇنـداق ئـادەملهرگه ئهگىـشىش         

ــوغرىمىكىن؟ ــاتىقل  —تـ ــدىكى نـ ــسهك دەرىجىـ ــدى یۈكـ ىق  مهمتىلـــى ئهپهنـ
قابىلىیىتى بىلهن رەقىبىنىڭ ئهینى مهیداندىكى ئىككى خىـل ھالىتىـدىنال      

خهلق ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ تۇرغان      . پایدىلىنىپ ئۇنى شهرمىسار قىلىۋەتتى   
كارتىنىالر بىـلهن مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ چۈشهندۈرۈشـلىرىنى بىرلهشـتۈرۈپ           

هنـدى سـوئالنىڭ    مهمتىلـى ئهپ  . ئویلىغىنىدا قایىل بولمىغىنىمۇ  ئـاز قالـدى       
ــاقچى       ــپ باقم ــدىغانلىقىنى بىلى ــىر قوزغای ــداق تهس ــدە قان ــشىلهر قهلبى كى

كۆپچىلىـك چوڭقـۇر    . بولغاندەك، بىردەم كۆپچىلىككه سـهپ سـېلىپ قارىـدى        
 شـۇنداق،  —ئـۇ سـۆزىنى دادام قىلـدى،    .  جىت قـۇالق سـاالتتى  -تىنىپ، جىم 

بۈیۈك تهنـگه چىققـان     ۋەتهنداشالر، بۇنداق رەزىل ئادەملهر مىللهتتىن ئىبارەت       
شــۇڭا ئــۇالر شهخــسى . ئــۇالر ھامــان جــان قایغۇســى بىــلهن ھهلهك ! جــاراھهتتۇر

پایدىسى ۋە ھایاتىنى قوغداپ قېلىش ئېھتىیاجى ئۈچۈن ھهر قانداق ھۆكۈمران 
ــاالقچىلىق      ــشاشال یـ ــا ئوخـ ــئهل جاھانگىرلىرىغـ ــداق چهتـ ــا، ھهر قانـ گۇرۇھقـ

ېلىال گۇمان  بىـلهن سـۆزلىگهن        بىزنىڭ ئىمانىمىز توغرىسىدا ھ   . قىلىۋېرىدۇ
بۇ ئادەم ئهگهر پهرەڭلهر یاكى ھىندىالر یۇرتىمىزغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۈچۈن 
كهلسه مانا شۇنداق تهشۋىقات بىلهن سىلهرنى قوزغاپ چىقىپ ئىسالم دىنىنى 

ئــۇ بایــا ! قوغـداش شــۇئارى بىـلهن ئاشــۇالرغا قارشــى كـۈرەش قىالرمــۇ؟ ناتـایىن    
 دە، ھىندىالرغىمۇ، -دەیدۇ“ تنىڭ ئهمرىنى تۇتماق ۋاجىپھۆكۈمه”ئېیتقاندەك 

ــدۇ    ــزمهت قىلىۋېرى ــشاشال خى ــۇ ئوخ ــۇ، مۇڭغۇلالرغىم ــڭ . پهرەڭلهرگىم ئۇالرنى
 زىیىنىـدىن قهتئىیـنهزەر،   -دىنسىزلىقى، تاجاۋۇزچى بولۇشى، مىللهتنىڭ پایدا  

ىنىي ئۇالرنىڭ سىیاسىىتىنى د. پۇل بهرسىالر ئوالرنىڭ پایدىسىغا پهتىۋا بېرىدۇ
بىچارە جېنىنى ساقالپ قـېلىش  . ئهھكامالر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ مهدھىیلهیدۇ  

مانـا، سـىلهرگه ئىمـان،     . ئۈچۈن ئۇالرنىڭ تاپىنىنى یاالپ، یـاالقچىلىق قىلىـدۇ       
 ئۇ بىردەم تۇرۇۋېلىـپ داۋام    ـ!ئېتىقاد ھهققىدە گهپ قىلغان ئادەمنىڭ ئهھۋالى     

ق ئىمانى سۇس تېجىمهللهردىن  ھۆكۈمرانالرچۇ؟ ئۇالر دەل مۇشۇندا  —قىلدى،
ــدۇ    ــق قىلىـ ــتىمىزدىن ھۆكۈمرانلىـ ــڭ ئۈسـ ــدىلىنىپ بىزنىـ ــۈنكى، . پایـ چـ
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ھۆكۈمرانالر بىلىدۇكى، بىزنىڭ خۇراپاتلىققا پاتقان خهلقىمىز قىلىچ شىلتاپ 
كى، قۇرئـاننى، خۇدانىـڭ نـامىنى شـىپى كهلتـۈرۈپ           ۇقىلىغان گهپكه ئۇنىماید  

ــدا  ھ. قىلىنغــان ســۆزگه شهرتــسىز بویــسۇنىدۇ  ۆكــۈمران بىۋاســته گهپ قىلغان
ئاڭلىمىغان خهلق شـۇ سـۆزنى مۇنىڭـدەك یـاالقچى كانـایالر ئـارقىلىق  دېـسه           

مىللىتىمىزنـى قـۇل قىلغۇچىالرنىـڭ      “ مۆتىۋەرلهر”دېمهك بۇنداق   . ئاڭالیدۇ
ئـۇالر مۇشـۇ تهقلىـدته ھىـدایىتۇلال ئاپـاقنى قانـداق ھىمـایه           ! قولىدىكى قورال 

ــاقۇپبهگنى   ــسا، ی ــان بول ــان؛    قىلغ ــى ئالغ ــلهن قارش ــامهت بى ــۇنداق خوش مۇ ش
رورۇڭتاڭنى قانداق چاجاڭ قۇرۇپ كۈتۈۋالغان بولسا، یاڭ زېڭىشڭغىمۇ شۇنداق 

ئۇالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالرنىڭ پهرقى . ساداقهت بىلهن خىزمهت قىلغان
پهقهت ئۇنىڭ خۇدانى ۋە خهلقنى ئالدایدىغان،  . ھامان شۇالر تهرەپته تۇرىدۇ   . یوق

ا ئىخــالس بىــلهن ئوقۇلىــدىغان نامىزىغــا كاشــىال قىلىمىــسىال، پهتىــۋا ســاخت
چىقىرىپ ئۆز خهلقنىڭ قېنىنى شـوراش ئۈچـۈن كـالته قوشـۇقنىڭ سـېپىنى            

ئهمـدى  . بىر ئۆمـۈر ئۇالرغـا یـاالقچىلىق قىلىۋېرىـدۇ      . تۇتقۇزۇپ قویسىال بولدى  
ویۇپ، ئویالپ ۋەتهنداشالر، ئۆتمۈشكه نهزەر سېلىپ، بۈگۈننىمۇ كۆز ئالدىڭالردا ق

 قانـداق؟ كىمنىـڭ ئىمـانى كامىـل         -كۆرۈڭالر، مېنىـڭ دېگهنلىـرىم راسـتمۇ      
  ئهمهسكهن؟ كىمنىڭ كامىلراق ئىكهن؟

ــك       ــۈردىكى، كۆپچىلى ــۈم س ــق ھۆك ــۈرلۈك جىملى ــۇنداق س ــدا ش  مهیدان
مهمتىلى  ئهپهندىنىڭ ئاخىرىنى ئۇالپ داۋاملىق سۆزلهۋېرىشىگه تهشنا  بولۇپ 

نویابىرنىـڭ  . تلىق كىـشىنىڭ یـۈرىكىنى سـىقاتتى    جى-بۇنداق جىم . كهتتى
.  غـۇر شـامال كىـشىلهرنىڭ تېنىنـى چېقىـپ ئـۆتهتتى        -ئاخىرى بولغاچقا غـۇر   

لېكىن ھېچكىمنىڭ .  بهزىلهرنىڭ پۇتى توڭۇشتىن سهزمهس بولۇپ كهتكهنىدى
خىیالىدا مهسچىتتىن چىقىپ كېـتىش خىیـالى، ھهتتـا پـۇتىنى یهرگه ئـۇرۇپ              

  .قىلىش خىیالى یوق ئىدىئازراق ھارارەت ھاسىل 
بـۇ نـۆۋەت   .  مهمتىلى ئهپهنـدى سـۆزىنى داۋامالشـتۇردى    — ۋەتهنداشالر، —

ئهي خـاالیىق،   ”ئۇنىڭ تاۋۇشـىدا    . ئۇنىڭ سۆزى مۇالیىملىق بىلهن جاراڭلىدى    
ــسهڭلهرچۇ،      ــى چۈشهنــ ــا ئىكهنلىكىنــ ــڭ خاتــ ــوغرا، نېمىنىــ ــڭ تــ نېمىنىــ

ڭالردا سـودىگهرچىلىك   ئـارا —دېگهن ئىلتىجان بـار ئىـدى،      “ !چۈشهنسهڭالرچۇ
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بىلهن چهتئهلگه چىققانالر بار، شۇالردىن سوراپ كۆرۈڭالر، دۇنیـادا یهنه كىمـلهر      
بىزدەك یاشایدىكىن؟ كىم بىزدەك ھایاتنىڭ لهززىتىنـى سۈرۈشـتىن مهھـرۇم            
ھالدا، تىرىك مۇردىالردەك یاشایدىكىن؟ ئویالپ كۆرۈڭالر، ۋەتهنداشالر، مۇشۇمۇ        

ئۈچۈن بىر قېتىمدىال  بېرىلىدىغان قىممهتلىك ھایات       ھایاتمۇ؟ ھهربىر ئادەم    
مۇشـۇنداق قـۇرۇتتهك مىــدىرالپ یـۈرۈش بىلهنـال قانــائهت تاپامـدۇ؟ ئهي، بــۇغرا      

 -ئهۋالدلىرى، بىزنىڭ تومۇزىمىزدا ئاتىلالنىڭ، ئاقساق تۆمۈرنىڭ قېنـى بـارمۇ       
زۇپ بىزنىڭ یورۇق چۈشمهیدىغان چالما ئۆیلهردە ئولتۇرىشىمىز، توپا تـو   ! یوق؟

تۇرىدىغان ۋەیرانه كوچىالردا یاالڭئایاق یۈرىشىمىز تهقدىردە پۈتۈلگهنمۇ؟ ئالالھ  
بىزنى مۇشۇنداق یاشاشقىال یاراتقانمۇ؟ بۇنـداق دېگـۈچىلهر ئـالالھنى تولىمـۇ            

 -ئادالهتسىز دېمهكچىمـۇ ـ قانـداق؟ ئهجهبـا ئـالالھ بىـزگه ئـۇ دۇنیـادىال بهخـت         
هیرى مۇسۇلمانالرغا بهرگهن بولسا؟ یاق،  جهننهت ئاقا قىلىپ،  بۇ دۇنیالىقنى غ      

ۋەتهنداشالر، بۇالر ھۆكۈمران كۈچلهرنىڭ یاالقچىلىرى مۇسۇلمانالرنى ئالـداش،        
سىلهر ئوقۇمىغىنىڭالر ئۈچۈن ! قورقىتىش ئۈچۈن ئویالپ تاپقان یالغان سۆزلهر

ئهگهر ئوقۇغـان  . دۇنیادىن بېخهۋەر، موللىالر نېمه دېسه شۇنى راسـت دەیـسىلهر         
پـانى  ”اڭالر ئىدى، ئـۇ ھالـدا دۇنیـادىن بـېخهۋەر قالمـایتىڭالر ـ دە، دۇنیـادا        بولس

ــالىقنى بهرگهن ــامرات ۋە   “ دۇنیــ ــایىن نــ ــۇلمنالرنىڭمۇ  ئىنتــ ــرى مۇســ غهیــ
ــارلىقىنى؛    ــا یاشـــاۋاتقانلىرى بـ “ بـــاقى دۇنیـــالىقىنى بهرگهن ”مهھكۇملۇقتـ

یاشاۋاتقانلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ مۇشۇ دۇنیادىمۇ ئىنتایىن پاراۋان ھایات ئىچىدە 
 ســىلهرنىڭ قېنىڭالرنــى —شــۇڭا ھۆكــۈمرانالر. بــارلىقىنى بىلــگهن بــوالتتى

. ئىچكۈچىلهر سىلهرنىڭ نادان، گۈل، ئاخمـاقراق بولۇشـىڭالرنى ئـارزۇ قىلىـدۇ           
پادىغا بولسا نهچچه قورۇسى ئۈچـۈن  . نادان ئادەملهر خۇددى بىر پادىغا ئوخشایدۇ  

وجایىن ئـازراق ھهق بېرىـپ پـادىچىالرنى      پهقهت بىر پادىچى بولسىال كۇپایه، خ     
نـى  “ پـادا ”یالالیدۇ یاكى یۇندىسىنى بېرىپ پادىچى ئىتالرنـى باقىـدۇ ـ دە، بـۇ     

مانـا  “ چوپـان ئىتلىـرى   ”، ئهنه شـۇ     “پادىچىالر”ئهنه شۇ   . باشقۇرۇپ كېتىۋېرىدۇ 
ئۆز پادىسىدىن خالىغان ۋاقىتتا، “ پادىچىالر”بۇ ! مۇشۇنداق مىللىي مۇناپقىالر

ىغان جاننى زامان قاسساپلىرىغا سېتىپ بېرىدۇ یاكى  ئۆزى تۇتۇپ بېرىدۇ، خال
  !پهقهت خوجایىن شۇنى خالىسىال
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ــر تىنــــدى  ــلۇققا  .  كۆپچىلىــــك ئېغىــ ــسىز بوشــ ــۇالر خــــۇددى چهكــ ئــ
مهمتىلـى ئهپهنـدى یهنه ئـازراق پائۇزىـدىن        . تاشلىۋەتكهندەك بولۇپ قېلىـشتى   

  :كېیىن داۋام قىلىدى
سىلهر ئىنسانمۇ ـ قانداق؟ ئىنسان بولـۇپ تۇغۇلـۇپ،     ئهي، ۋەتهنداشالر، —

ــادا بولــۇپ یاشاشــنى ۋىجــدانىڭالر كۆتۈرەمــدۇ؟ خــۇدا بىزنــى جىمــى     ئاڭــسىز پ
مهخلۇقاتتىن ئهزىز ۋە ئۇلۇغ قىلىپ یاراتقان تۇرسا، بىز شۇ ئۇلۇغلۇقنى قولغـا           
كهلتۈرەلمهي، باشقا تۆۋەن دەرىجىدىكى ھـایۋانالر قاتارىغـا چۈشـۈپ قالـساق بـۇ          
خۇدانىڭ غهزىپىنى كهلتۈرمهسمۇ؟ بۇ خۇدانىڭ ئىرادىسىگه خىالپ ئهمهسـمۇ؟         
. ئىنساننىڭ ئىنسان سۈپىتىگه كىرىـشى ئۈچـۈن بىلىـم ئىگىلىـشى زۆرۈردۈر     
. مانا شۇنداق بولغاندىال  ھهرخىل روھى كىـشهنلهردىن قۇتۇلـۇپ كېتهلهیمىـز            

ــى ن     ــۇغراق ئىكهنكىمىزن ــز، ئۇل ــۇقتىن ئهزى ــارچه مهخل ــڭ ب ــان ئۆزىمىزنى امای
مانا شۇنداق بولغاندىال ئادەم دېگهننـڭ ھایۋانـدەك یاشىماسـلىقى           . قىالالیمىز

نهپسىگه - ئازادە یاشاش ئىنساننىڭ ئىززەت-كېرەكلىكىنى، ئهركىن پاراۋان ھۆر
ــىنهلهیمىز   ــى چۈش ــش ئىكهنلىكىن ــىۋەتلىك ئى ــر . مۇناس ــڭ قهدى  -ئۆزىمىزنى

ــز  ــساندەك . قىممىتىنــى بىلىمى ــدىال ئىن  - یاشاشــنىڭ شــهرت بىلىــم بولغان
ــاالیمىز  ــارائىتلىرىنى یارىت ــۇ ئوخــشاشال    . ش ــالر، پهرەڭلهرم ــالر، ئورۇس ۋەتهنداش

ئادەمغۇ؟ ئۇالرنىڭمـۇ ئىككـى قـولى بـار، ئهقلـى ھوشـى بـار، بىزمـۇ ئوخـشاشال                  
 -شۇنداققۇ؟ نېمىشكه بىـز ماشـىنا یاسـىیالمایمىز؟ نېمىـشقا بىـز ئهۋالتـتىن              

ز؟ نېمىشكه ئاسماندا ئۇچالمایمىز؟ خۇدا ئهۋالدقىچه كېسهك ئۆیلهردە ئولتۇرىمى
بىــزگه نېمىــشقا ئاشــۇ نهرســىلهرنى ئاســماندىن تاشــالپ بهرمىــدى؟ نېمىــشقا  
شــۇنداق بهختىیـــار تۇرمـــۇش ئاتـــا قىلمىــدى؟ بـــۇ بىزنىـــڭ خۇداغـــا ئـــۆگهي   

ھهممه مىللهتنى خۇدا . بولغانلىقىمىزدىن ئهمهس، ھهممىمىزنى خۇدا یاراتتى   
 -ئۆزىمىزنىـڭ ئهقىـل  .  تكه ئوخشاش ئهقىـل بهردى  یاراتتى، خۇدا ھهممه مىلله   

! پاراسىتىمىزنى جارى قىاللماي یۈرسـهك ئهیىـپ كىمـدە؟ ئهلـۋەتته ئـۆزىمىزدە        
ــالر ــۇت قهشـــقىرىنىڭ ئهۋالدى . ئوقـــۇیلى، ۋەتهنداشـ ــاتتىن . بىـــز مهھمـ خۇراپـ

  .قۇتۇلمىساق شهرىپىمىزنى ئهسلىگه كهلتۈرەلمهیمىز، ساقلىیالمایمىز
ۆزلهپ بولغىچه سۇغا چۈشكهن ئىتتهك شۈمـشىیىپ   مهمتىلى ئهپهندى س  
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تۇرغان كهجـى قـازاخۇنۇم مهمتىلـى ئهپهنـدى سـۆزىنى تۈگهتكهنـدە بۈركۈتنىـڭ         
. چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇش شاتلىقىغا چۆمگهن تۈلكىدەك، یۈرىكى ئویناپ كهتتى

نىمىتۇلال ئۇنىڭغا یېقىنراق كېلىپ بۇنىڭدىن كېیىن یهنه ئاللىقانداق یامان 
رنى داۋام قىلىــدىغان بولــسا ئېتىــپ تاشــالیدىغانلىقىنى ئېیتىــپ تهرغىبــاتال

چۈنكى ئىلمىي ئاساسالر بىـلهن قایىـل قىلىـشقا بولمایـدىغان     . پوپوزا قىلدى 
ئارقىـدىن ئـۇ   . بۇنداق مۇتهئهسسىپلهرگه ئهڭ مۇۋاپىق چارە مهجبـۇرالش ئىـدى       

ن ئهمـدى كـۆزدى   ”بـۇ ئۇنىـڭ     . كهنجى قازاخۇنۇمنى مۈرىسىدىن ئىتتىرىـۋەتتى    
كهنجى قـازاخۇنۇم كېتىـشكه تهمـشهلدىیۇ، یهنه        . دېگىنىدى“ یۈتسهڭمۇ بولىدۇ 

مهمتىلـى ئهپهنــدىنىڭ رۇخــسهت قىلماســلىقىدىن  قورقــۇپ ئۇنىــڭ  كــۆزىگه  
  . قارىدى، دېگهندەك، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئۇنىڭغا قىلىدىغان سۆزلىرى بارىدى

ڭ، ئۇنـداق   قازى، سهن بایا خاتـا قىلغـانلىقىڭنى ئېتىـراپ قىلغانىـدى        —
ــداق     بولــسا بۇنــدىن كېــیىن خهلــق مهنــپهئهتىگه مۇخالىــپ كېلىــدىغان بۇن

  !قىلمىشنى قىلماسلىققا قهسهم قىلىپ باقه
 كهنجــى قــازاخۇنۇم شــۇنداق دەبــدەبىلىك ســۆزلهرنى  —...  بىلالھكــى—

ــۆز ۋە ھهرىكهتلىرىـــدىن    تىزىـــپ قهســـهم قىلىـــشقا باشـــلىدىكى، ئۇنىـــڭ سـ
ــۇ  ــدىن قۇتۇلــ ــڭ چاڭگىلىــ ــتىلهرنى   بۈركۈتنىــ ــى ۋاســ ــۈن جىمىكــ ش ئۈچــ

  .قوللىنىشىتىن یانمایدىغانلىقى چىقىپ تۇراتتى
 دېدى تهۋپىق كهنجى قازاخۇنۇمنىڭ تهنتهنىلىك      — ئهي، ۋەتهنداشالر،    —

 سىلهر مانا مۇشۇنداق —قهسىمى ئاخىرىالشقاندىن كېیىن، شائىرانه ئاھاڭدا، 
 شـۇ گهپلهرگىمـۇ     ئادەمگىمۇ ئىشىنهمسىلهر؟ ھېلىال باشقىچه گهپ قىلغان ۋە      

خۇدانىڭ نامىنى شىپى كهلتۈرگهن بۇ كىـشى ئهمـدى ھېچبىـر قىزارماسـتىن             
ــشهنگهن       ــوغرا دەپ ئى ــۆزى ت ــى دەپ ئ ــمهك، جىنىن ــدۇ، دې ــهممۇ ئىچىۋاتى قهس

  تهۋپىــق —نهرســىدىن تىنىۋاتىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا قارشــى ئىــش قىلىۋاتىــدۇ،      
ى كۆرسـىتىپ   قولىنىڭ بىگىز بارمىقى بىلهن یېنىدىكى كهنجـى قـازاخۇنۇمن        

ئۇنىڭ بۇنداق تۇرۇشى خۇددى بىرەر ئهخلهت دۆۋىسىنى یاكى باشقا . سۆزلهیتتى
 بىز —شۇنىڭغا ئوخشاش ئىپالس نهرسىنى كۆرسىتىپ تۇرغاندەك تۇیىالتتى، 

بۇنداق قهسهم قىلمایمىز، بۇنداق ئىككى یۈزلۈك ئهمهسمىز، جېنىمىزنى دەپ 
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نى قىلمایمىز، بۇندىن ئىككى ئۆزىمىز توغرا دەپ ئىشهنگهن ئىشنىڭ تهتۈرسى
ئاي ئىلگىرى تهلهبىلهرنىڭ باشلىرى یېرىلغان، ماڭا تهھدىتلهر بولغان، بىراق، 
ــۈن     ــشهنگىنىمىز ئۈچ ــا قهتئىــي ئى ــوغرا قىلىۋاتقانلىقىغ ــڭ ت ــز ئۆزىمىزنى بى

قــالغىنىنى بۇنــدىن كېیىنكــى ئهمهلىیىتىمىــزدىن  . ئارقىمىزغــا یانمىــدۇق
ن قهسىمىدە قانچىلىـك تۇرىـدىغانلىقىنىمۇ   كۆرىسىلهر قازاخۇنۇمنىڭ  ئىچكه  

ــداق ئهرزان     ــشىغانالردا بۇن ــا ئوخ ــدا ۋە ئۇنىڭغ ــسىلهر، ئۇنىڭ كۆرۈشــكه ئۈلگۈرى
دېـمهك، یهنه بىـر كـۈنلىرى ئۇنىــڭ    . باھـالىق قهسـهملهر ئـاز بولمىـسا كېــرەك    

بۈگــۈنكى قهســىمىگه مۇخالىــپ یهنه باشــقا قهســهملهرنىمۇ ئىچىــدىغانلىقىغا 
 بىردەم توختاپ، سۆزىنى خۇالسىلىگهندەك قوشۇپ قویدى،        ئۇ ـ!ئىشنىۋېرىڭالر

ــدۇ،   — ــسىگه كۆتىرىـ ــۇق دەرىجىـ ــادەملهرنىمۇ ئۇلۇغلـ ــاددىي ئـ  توغرىلىـــق ئـ
  .ئهگرىلىك ئۇلۇغالرنىڭمۇ رەسۋا بولۇشىغا سهۋەپ بولىدۇ

بـۇ  چاغـدا كهنجـى     .  ئۇ سۆزنىڭ ئاخىرىنى سۇپىدىن چۈشۈۋېتىپ ئېیتتى     
ــقان تۆ  ــان چاش ــازاخۇنۇم ئاللىقاچ ــدى، مهســچىد   ق ــپ یوقالغانى ــۈكىكه كىرى ش

ھویلىسىدىن  چىققاندا ھهربىر كىـشى مهمتىلـى ئهپهنـدىنى ئـۆیىگه باشـالپ         
ئۇالر تهكلىـپ  . كىرىش ئۈچۈن چىن قهلبىدىن تهكلىپ قىلىپ تۇرۇۋېلىشتى  

قىلىۋېتىپ، یهنه قازاخۇنۇم یاكى ئىمامـاخۇنۇم دېگهنـلهر  بىـر بۇلۇڭـدا كـۆرۈپ                
دېـمهك، ئـۇالر   .  ئهیمىنىپ ئهتراپقـا قـاراپ قویـاتتى     تۇرغان بولمىسۇن دېگهندك  

  .قورقۇپ ئادەتلىنىپ كهتكهنىدى
ئـۇ  .  مهمتىلى ئهپهندى ھهممهیلهنگه سىلىقلىق بىلهن ئـۆزرە ئېیتىتتـى        

دەل ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئاغۇ یېزىـسىغا      . مېھمان بولۇپ یۈرۈشكه ئېشىنالمایتتى   
هل قىلىپ كهلمىسه  قاراپ مېڭىپ  خۇددى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش زىدىیهتنى ھ       

  .بولمایتتى
 رەخمهت، ئاكىالر، سىلهرنىڭ ئىشىمىزنى قولىغانلىقىڭالر  بىز ئۈچۈن —

قوي سـویۇپ بهرگهنـدىن  ئـارتۇق بولىـدۇ، بۇنىڭـدىنمۇ كاتتـا مېھماندۇسـلۇق              
  .بارمۇ؟ رەخمهت،  مهن یهنه ئىش قىلىشىم كېرەك

  
*  
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**  
بـۇ یهردىمـۇ نامـازدىن    .  یهنه بىر جۈمه كۈنى ئۇ سۇنتاغ مهسچىتىدە بولـدى      

كېیىن جامهتكه تهشـۋىق تهرغىبـات قىلغانـدىن كېـیىن قایتىۋاتقانـدىمۇ، بـۇ            
ــۇددى ئهڭ یــېقىن دوســتى بىلىــپ،        ــڭ كــۆپچىلىكى ئــۇنى خ یهردىكىلهرنى

  .ئاغرىنغان ھالدا ئۆیلىرىگه تهكلىپ قىلشىتى
  . ھېچ بولمىسا بىر پىیاله چاي ئىچىپ كېتىڭ، ئهپهندىم—
یوق، قـوي سـویامتۇق، ئاسـقان ئـۈزۈملىرىمىز بـار،            بىزگه ھېچ ھهشهم     —

یاز چىكهتتى، .  ئېغىز تىگىپ ماڭسىڭىز بوالتتى. سوغۇق كۆرسىتىپ كهسكهن
  ...ئېغىز تهگمىدىڭىز

  ... ئهمسه ئاناردىن بىر نهچچىنى ئېلىۋېلىڭ—
مهمتىلـى ئهپهنـدى    .  ئۇالرنىڭ ھهر بىرى ئۇنى تۇتۇپ قىلىشقا تىرىشاتتى      

ق مۇئــامىله، یېقىملىــق ســۆزلىرى بىــلهن پهپىــلهپ، ھهمــمه ئــادەمنى ئىللىــ
كىشلهردە ئۇنى مـاالل قىلماسـلىق خاھىـشى      . تهكلىپىلىرىنى ئۇنتۇلدۇراتتى 

  .پهیدا بوالتتى
تېخـى  ( ئۇالر مهسجىد قهۋمىنى ئارقىـدا قالـدۇرۇپ ئـانچه ئـۇزۇن  ماڭمـایال              

رنى ئىشىك ئالدىدا تۇرغان بىر كىـشى ئـۇال  ) ئاتلىرىغا مىنىشكىمۇ ئۈلگۈرمهي 
  .توسۇپال ئالدى

بوســۇغامدىن .  بىــر پىیــاله چېیىمنــى ئىچىــپ كهتمىــسهڭال بولمایــدۇ—
قارىغاندا ئۇ نامازدىن چىقىپال   .  دېدى ئۇ  —ئۆتۈپ كهتسهڭال بهك سهت بولىدۇ،      

 منېىڭ ئىسمىم سهمهد، مهن —ئىشكى ئالدىدا ساقالپ تۇرغان بولسا كېرەك، 
  .سىزگه یۈز كېلهلمهیمهن

مېنىڭ ئالدىمىدا ئهیىپ ئىـش قىلغىنىڭىـز یوققـۇ؟       نېمىشكه؟ سىز    —
  . تهۋپىق یېقىملىق تهبهسسۇم قىلىپ سورىدى—

... تاالدا ئادەم ئۇرىدىكهن، خوتۇنالرغا ئېسىلىدىكهن،      ...  ھېلىقى چاغدا  — 
... دەپ ئۈستۈڭالردىن گهپ تارقاتقاندا شۇ گهپلهرگه ئىـشىنىپ یـۈرگهنىكهنمهن        

  ...ۇرۇشۇپ یۈرۈپ ئۆچۈرگۈزىۋەتكهنتىممهكتهپكه خهتلهنگهن باالمنىمۇ ئ
 ھهي، سادا دوستۇمهي، ئۇ گهپـلهر نىـۋاققى گهپ؟ بولـدى، بولـدى، ئـۇنى       —
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  ...كۆڭلىڭىزدىن چىقىۋېرىتىڭ، ماقۇل خهیر
ئایـال كىـشى بولمىـسىمۇ      ...بـالىالر بىلهنـال،   ...  ئۆیدىغۇ ئـۆزەم یـالغۇز،     —

 -ىلىـمهن، ھـال   یوقۇم بىلهن مىھمان قىلىمهن، كىگىزچىلىـك ق      -سىزنى بار 
  ...كۈنۈم یامان ئهمهس، خۇداغا شۈكرى، بالىالرنىمۇ ئوقۇتقۇچىلىكىم بار

ــر     — ــدۇق، یهنه بى ــشىپ قال ــدى، دوستلى ــشى بول ــۇ یاخ ــۇنداقمۇ؟ بۇم  ش
  ...قېتىمدا
 مۇشۇنداقال كهتسهڭالر سهت بولىدىغۇ؟ مهن تېخى ھېلىقى توغرۇلۇق        —

  ...كۆڭلۈمدىكىنى تۆكهرمهن دەپتىم
. ، نېمىشكه سهت بوالتتى؟ دوستلۇق جهڭدە سـىلىنىدۇ       سهت بولمایدۇ  —

داستىخان دېگهندە ھهممه ئادەم دوست، بایا كۆپچىلىكنىڭ ئىپادىسىدىن مېنى 
دېــمهك، ســىلهرنىڭ دوســتلىقىڭالردىن . قولالیــدىغانلىقىنى ھــېس قىلــدىم

ــلهن    . گۇمانالنمــایمهن ــدىمۇ؟ چایــدىن باشــقا ئۇســۇل بى ــۆزى بولمى شــۇنىڭ ئ
 ئــۇ ســهمهدكه بىــردەم قـــاراپ    —رگىلى بولمامــدىكهن؟  دوســتلۇقنى بىلــدۈ  

 بىر بىرىمىزنىڭ ئهھۋالىغا ئۇنىڭـسىزمۇ یىتىـۋېرىمىز،        —تۇرغاندىن كېیىن، 
بایا یالغۇزمهن دېدىڭىزمۇ؟ ھه، دېمهك ھهمرىیىڭىز سىزدىن بـۇرۇن        : مهسىلهن

كېتىپ، سىزنى دەرتته  قویۇپتۇ ـ دە، تېخـى یاشكهنـسىز، ئهلھهكمىلىلـال دەپ     
  . بىز سىزنى یهنه ئۆیلهیمىز، شۇنداق،  بۇ دېگهن دوستىنىڭ بۇرچى ـ دەتۇرۇڭ،

مهن ھېلىقـى چـوڭ بـاالمنى یهنه مهكـتهپكه     ... بىـراق ...  ئۇغۇ شۇنداق  —
دېـدى   —... خهتلهتكهن، ئـۇنى سـىزگه تاپـشۇرسام، سـىز ئوقۇتىـسىز ئهمهسـمۇ       

. تتىسهمهد تهمتىرەپ، ئۇنىـڭ ئىنتـایىن سـاددا ۋە یۇۋاشـلىقى بىلىنىـپ تـۇرا               
 سـولغا قاراشـلىرىدىن بىـرەر مـولال كـۆرۈپ قېلىـپ كېـیىن          -دەممۇ دەم ئـوڭ   

  .زەھىرىنى تىقىپ یۈرمىسۇن دەپ ئهنسىرەۋاتقانلىقىمۇ چىقىپ تۇراتتى
ئۇنىڭ ساددا سۆزلىرىدىن كۈلكىسى كهلـگهن، تهۋپىـق ئۇنىڭغـا چاقچـاق        

  :قىلىپ
... ە، ھاھـا  د- بالىڭىزنى ئوقۇتقىنىم ئۈچۈن ئالدىن زەلله ئالـدىكهنمهن      —

بىزنىڭ . بىز بۇرۇنقىالرغاالرغا ئوخشىمایمىز، پهیشهمبىلىك ئۈچۈن قىلمایمىز
مهقسىدىمىز جان بېقىش ئهمهس، خهلقنىڭ كۆزىنى ئـېچىش، خهیـر، دوسـتۇم       
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سهمهد، كېلهر قېتىم كهلگىنىمدە ئهگهر ۋاقتىم بولـسىال ئـۆیىڭىزگه كېرىـپ          
 دوستلىــشىپ قــالغىنىم بهلكــى. بــاال ئوقــۇتقىنىم ئۈچـۈن ئهمهس .  ئـۆتىمهن 

  .ئۈچۈن داستىخىنىڭىزغا داخىل بولىمهن
 سهمهد ئىككى ئهسكهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا پاكار بوز ئاتقا ئهپچىل جایلىشىپ 
. ئولتۇرۇپ كېتىۋاتقان بۇ    یېقىملىق ئادەمنى كۆز نۇرى بىلهن ئۇزىتىپ قالدى

 قـورۇق   غۇر شامال تېرەك ئوچىدا نېمىشقىدۇر چۈشمهي قالغـان بىـر تـال     -غۇر
  :یوپۇرماقنى ئۇچۇرۇپ كېلىپ بېشىغا چۈشۈرگهندىال ئاندىن ئۆزىگه كېلىپ

قۇرۇپ كهتكۈز بویتاقچىلىق، ... خۇدا یهتكۈزگهن ئادەم ئوخشایدۇ جۇما، بۇ     ”
ئهر كىـشىنىڭ  تۇللىقىـدىن یامـان ئىـش         . بولمىسا راستىنال چىـڭ تۇتـاتتىم     

خىیـال بىـلهن بىلـله     مۇشـۇ   . دېگهنلهرنـى كۆڭلىـدىن ئۆتكـۈزدى     “ . ...یوقكهن
 مـۇھهببهت قوزغىلىـپ   -ئۇنىڭ  یۈرىكىدە ئاجایىپ بىر خىل قىزغىن مېھـرى     

  .ئوغلىنى ھېچبىر ئىككىلهنمهستىن مهكتهپكه بېرىشكه ۋەدە قىلدى
  

2  
  

 مهمتىلى ئهپهندى ھهر كـۈنى دەرسـتىن چۈشـكهندە بىـر یېزىغـا بېرىـپ،               
ــا    ــى ئوقۇغۇچىالرغـ ــان یېڭـ ــتهپكه تىزىمالنغـ ــدائىي مهكـ ــلهپكى ئىپتىـ  دەسـ

ــالىیهتلىرىنى    ــلهپكى پائــ ــدىلىرىنى، دەســ ــكهت قائىــ ئوقۇغۇچىلىــــق ھهرىــ
ــۆرت    ئۈگىتىــشنى داۋامالشــتۇرۇپ، دېكابىرنىــڭ ئوتتــۇرىلىرىغىچه یىگىــرمه ت
مهكتهپكه قاتناپ یۈرۈپ ئىككى مىڭ ئوقۇغۇچىغا قاتار بولۇش، مهش دەسسهش، 

غاندا قانداق جاۋاب سىنىپتا قانداق ئورنىدىن تۇرۇپ ساالم بېرىش، یوقلىما قىل
ھهر بىـــر مهكتهپـــته ھهربىـــر ســـىنىپنىڭ . بېرىـــشكىچه ئۈگىتىـــپ چىقتـــى

مهمتىلى ئهپهندى ئوقۇغۇچىالرنى یوقلىمىغا تىزىمالپ، . یوقلىمىسى بارئىدى
ــىنىپ ھهیئهتلىرىنــى       ــلىقى قاتــارلىق س ــلىقى، تــازىلىق باش ــىنىپ باش س

ــگهن   ــۈرۈپ كهلـ ــان بېكىتىـــپ، یېڭـــى ئوقۇتقۇچىالرنىـــڭ ئوقـــۇش پۈتتـ  ھامـ
قىیىنچىلىققــا یولۇقماســلىقى، زېرىكىــپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن، ئىــشنىڭ   

  .باشلىنىشىدىكى قىیىن ئۆتكهنلهرنى ئۆزى ھهل قىلىپ قویماقتا ئىدى
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بـۇ  .  دارىمۇئهللىمىندىكى ئوقۇش یهنه بىرەر ئایدىن كېـین تاماملىنـاتتى        
ىلىرىغا  ۋاقىت ئىچىدە كهنتلهردىكى ئىپتىدائىي مهكتهپلهرنىڭ یېڭى ئوقۇغۇچ

بىر نهچچه جۈمله خهت ئۇگىتىپ چىقىشقا بولىـدىغانلىقىنى ھـېس قىلىـپ،      
یهنه دەرستىن چۈشكهن ھامان ئېتىنى مىنىپ یېزىالرغا كېتىدىغان ئادىتىنى 

ئۇنىڭ دىلىدا ئـاتۇش یېزىلىرىنىـڭ بىـر رویىخېتـى بولـۇپ، شـۇ            . توختاتمىدى
ــویىچه ھهر كــۈنى بىــرىگه بــاراتتى  ۈمه كــۈنلىرى بىــر جــ. رویىخهتتىكــى  رەت ب

  .نهچچىسىگه باراتتى، جۈمه نامىزىدىكى تهشۋىقاتنىمۇ قولدىن بهرمهیتتى
  .بۈگۈن نۆۋەت تهختىھون مهكتهپكه كهلگهنىدى

ئۇ تهختىھون ئىپتىدائىي مهكتىپىگه كهلگهندە یېڭى ئوقۇغـۇچىالر ئـۇنى          
ســىنىپتىكى تهكــرە مهشــته قاقــشال ئوتــۇن گۈرۈلــدەپ . كۈتــۈپ تۇرۇشــقانىدى

ــىنىپ  ــپ تـــۇراتتى  سـ ــسى ۋاقىتتـــا    . ھـــارارەت چېچىـ ــق ئـــادەتته قایـ تهۋپىـ
ئـــاتىالر ھهیئىتـــى بـــالىالرنى . كېلىدىغانلىقىـــدىن ئالـــدىن خهۋەر بېرەتتـــى

شـۇڭا بـالىالرنى كۈتـۈش بىـلهن ۋاقىـت زایـا            . مهكتهپكه ھازىر قىلىپ تـۇراتتى    
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ پاكار تورۇق ئېتىنىڭ بېشى كۈچنىڭ ئاغزىدا . بولمایتتى

ۆرۈنۈشى بىلهنال ئوقۇغۇچىالر سىنىپلىرىغا كىرىپ، نهچچه ۋاقىتتىن بېـرى          ك
ئــۈگىتىلگهن تهرتىــپ بــویىچه ئورۇنلىرىغــا ئولتــۇرۇپ، ئهپهنــدىنىڭ ســىنىپقا   

  .كىرىشنى كۈتىشهتتى
تهۋپىــق ۋاقىتنــى تــېجهش ئۈچــۈن ئــاتىالر ھهیئىتىنىــڭ شــۇ كــۈنكى        

.  قـاراپ ماڭـدى  نۆۋەتچىسى بىلهن قىـسىقىال تېنچلىـق سورىـشىپ، سـىنىپقا       
مهمتىلـى ئهپهنـدى   . ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى ئىـشىك باسـقۇچىدا قېلىـشتى      

ــوم ئــاۋازلىق، شــۇ         ــى ســىنىپقا كىرگهنــدە ب ــدىن ئــاۋۋال ئــوڭ تهرەپتىك داالن
  :سىنىپتىكىلهرگه نىسبهتهن یېشى ھهم بویى یوغانراق بىرسى

ئـۇ بـۇ سـۆزنى دېـیىش ۋاقتـى ھهقىقىـي            .  دەپ ۋارقىرىدى  —:  ھۆرمهت —
ــدە    یې ــۇتالرنى كۆڭلى ــتىم مۇشــۇ ھایاجــانلىق مىن ــچه نهچــچه قې تىــپ كهلگى

رەسمىي ۋاقتى كهلگهندە . تهكراالپ كۆرگهن، ھهمدە ۋۇجۇدى تىترەپ كهتكهنىدى
بولسا قانچه یادالپ تۇرغىنىغا قارىماي یهنه سهل مهڭدەپ، بىر سىكىنۇتچه ھایال 

شـىنىپ تۇرغـان   ئۇنىڭ قانداق روھى ھـالهتته ئىكهنلىكىنـى چۈ    . بولۇپ قالدى 
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  .تهۋپىق ئۇنى ئهیىبكه بۇیرىمىدى
قالغان ئوقۇغۇچىالرمۇ مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئوقۇتقۇچى كىرگهندە قانداق 
ساالم قىلىش ھهققدىكى ئۈگىتىشلىرىنى ئهسلهشكه تىرشىپ، ئوڭ قـولىنى         

كۆتۈرۈشـنى كـۆپ قېـتىم      ) ئالقىنىنى ئالدى تهرەپكه قارىتىـپ    (باش ئۈستىگه   
، سـىنىپ باشـلىقىنىڭ سـاالمغا چاقىرىـشىنى كۈتـۈپ           كۆڭلىدىن كهچۈرگهن 

سىنىپ باشلىقىنىڭ خىتابى جاراڭلىغاندا . جىددى روھى ھالهتته تۇرۇشقانىدى
بولسا ئۇالرنىڭ بىر مۇنچىسى مهڭدەپ كېتىپ ساالم تهكشى بولمىدى ئورنىدن 

ــاراق ــدىمۇ ت ــۇرۇق بهك ئۇزاققــا ســوزۇلغاندەك بىلىنىــپ كهتتــى  -تۇرغان ــۇ .  ت ب
ــالنىمۇ ت ــاال   ھـ هۋپىـــق روھـــى ھالهتنىـــڭ جىددىیلىـــشىپ كېتىـــشىدىن، چـ

ــدى   ــدىن ئهمهس دەپ ھـــېس قىلـ ــۇالرنى ئهیىـــبكه   . ئۈگهنكهنلىكىـ شـــۇڭا ئـ
  .بۇیرۇمىدى

مهمتىلى ئهپهندى، ئىللىق كۈلۈمـسىرەپ بـاش لىڭـشىتتى ۋە ئىنتـایىن      
ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئولتـۇرۇش    . دېـدى “ ئولتـۇرۇڭالر ”مۇالیىم، رازىلىق ئاھاڭىـدا     

 تـۇرۇق بولــۇپ  -یهنه بىـر پهس تــاراق . ۇزۇنغــا سـوزۇلغاندەك تۇیۇلــدى ۋاقتىمـۇ ئ 
ئۇنىڭ خىیالىدىن بۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھازىرقى مۇھىتى، ئىلگىرىكى        . كهتتى

 بۇۋىلىرىنىـڭ ئۆتمۈشـى   -ئهھۋالى ئـائىله تهربىیىـسى ۋە ئـائىله مـۇھىتى، ئاتـا       
ئـۇ شـۇنى   دېـمهك،  . قاتارلىق ناھایىتى كۆپ ئىشالر چاقماق تېزلىكىدە ئـۆتتى   

ئویلىدىكى ھازىرقى مۇنداق كوللىكتىپ ھالدا بىر سىنىپتا، ئۇنىڭ ئۈستىگه   
-پارتىالردا ئولتۇرۇپ مۇنداق تهرتىپكه ئۈگىنىش بـۇ بـالىالر ھهم ئۇالرنىـڭ ئاتـا              

ئهمدىلىكته ئۇالر ئۆزلىرىگه   . ئانىلىرىنڭ تهسهۋۇرىغا كهلمىگهنال ئىشالر ئىدى    
ــۇ ئ  ىــشالرنى ئــۆزلىرى بىۋاســته باشــتىن  ھهم غهلىــته ھهم قىزىــق تۇیۇلغــان ب

تهۋپىق بۇ سهبىي بـالىالردىن ئىبـارەت بىـر پـارچه بـوز        . كهچۈرۈپ ئولتۇرۇشاتتى 
یهرگه ئۇرۇق چېچىپ، ئۇنىڭدىن ھوسـۇلنىڭ بىخلىرىنـى كۆرگىنىـدە كـۆڭلى         

  .سۆیىنىپ، ھاردۇقى چىققاندەك بولۇپ قالدى
لىـپ، ھهمـدە    دېـدى تهۋپىـق نـاتىقالردەك توختىتى   — ئهي، تهلهبىلهر،  —

 یـېقىن ئارىـدا سـىلهرنىڭ ئالـدىڭالرغا كېلىـپ       —شائىرانه ھېـسیات بىـلهن،      
سىلهرنى ئوقۇتىدىغان مـۇئهللىملهر  ھـازىر ئۆزلىرىمـۇ تېخـى تهلهبه، ئۇالرنىـڭ       
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یېـــشى ســــىلهردىن بهك چوڭمـــۇ ئهمهس، شــــۇڭا ھه دېگهنـــدە قىینىلىــــپ    
ھـازىرمۇ  . الرقالماسلىقى ئۈچـۈن سـىلهر تهرتىپلهرنـى تىرشـىپ ئۈگىنىـۋېلىڭ          

ــى ئۇســتازىڭالرنى       ــسمۇ، یېڭ ــدىڭالر یهنه شــۇنداق بولى ــدان ئۈگهن ــى ئوب خېل
ئۆزەڭالرغا تېخىمۇ ئامراق قېلىۋېلىش ئۈچۈن ئهمدى بىز بىر مۆجىزە تهییارالپ 

مهن سىلهرگه ئىككى جۈمله خهت ئۈگىتىپ قویاي، بـۇ خهت تاختىغـا    . قویایلى
سورىغاندا دەرھال جاۋاب بېرىپ، یېزىقلىق تۇرسۇن، مۇئهللىم سىلهردىن بۇنى 

ــدۇرىۋېتىڭالر یېڭــى مــۇئهللىم ئىچىــدە   ــران قال ــۇنى ھهی ــالىالر دەرس ”: ئ ــۇ ب ب
دەپ “  بالىالر ئىكهن) چېچهن(ئاڭلىماي  تۇرۇپال خهتلهرنى ئۈگىنىۋاپتۇ، تازا زەكى

 بــۇ ئۇنىــڭ بىــر خىــل ئــۈگىتىش —ئـویالپ خــوش بولــۇپ كهتــسۇن بوالمــدۇ؟  
ن بـالىالر بىـر قىـیىن ۋەزىپىنـى ئورۇنداۋاتقانـدەك          مىتودى ئىدى، بۇنىڭ بىـله    

  .ئهمهس، بىر كۆڭۈللۈك ئویۇن ئویناۋاتقاندەكال تۇیماستىن ئۈگىنىپ قاالتتى
  . بالىالر بىر ئېغىزدىن چۇرقىراشتى—!  بولىدۇ—

بۇ چاغدا مهمتىلى ئهپهندىنىڭ مهكـتهپكه كهلگهنلىكىـدىن خهۋەر تاپقـان         
ه كىرىشىپ، دېرىزىلهردىن سىنىپقا قاراپ  ئىككىدىن مهكتهپك  -دېھقانالر بىر 

ئهزەلدىن مۇنداق یېڭىچه مهكتهپ، یېڭىچه تهرتىپنـى  كـۆرمىگهن،    . تۇرىشاتتى
تېخىمۇ مۇھىمى، نامرات ۋە قاالق تۇرمۇشتا، خۇراپى مۇھىتتا مهدەنىي ھایاتتىن 
مهھرۇم بولغان خهلق، ئهمهك ئۈچۈنمۇ تهنتهربىـیه ئویناۋاتقـان بالىالرغـا قـاراپ             

  .ۇشنى چوڭ كۆڭۈل خۇشى ھېسابالیتتىتۇر
ئهممـا  . مهمتىلى ئهپهندى دېرىزىدىن قارىشىۋاتقانالرغا بىر نهزەر تاشلىدى      

 -ئۇالرغا گهپ قىلماسـتىن بـورنى قولىغـا ئېلىـپ مـۇنبهرگه چىقتـى ۋە یوغـان             
. دېگهن خهتلهرنى یازدى“ !یاشىسۇن مىللهت! یاشىسۇن ۋەتهن”یوغان قىلىپ، 

“ ...ن  + ە  + تــ + ە+ ۋ  ” ئـۇدۇل قىلىـپ، شـۇ سـۆزلهرنى          بۇ خهتلهرنىڭ ئاستىغا  
شــهكلىدە ھهرپــلهر بــویىچه ئایرىــپ یــازدى ئانــدىن كۆرســهتكۈچ تایــاق بىــلهن   

  :كۆرسىتىپ
 دەپ جاراڭلىق ئاۋازدا ئوقىدى، —! یاشىسۇن مىللهت!  یاشىسۇن ۋەتهن—

  مۇشۇ ئىككى سۆزنى ئۈگىنىۋېلىڭالر، ساۋادىڭالرنى مانا شۇ ئىككى سۆزدىن—
بۇنىــڭ مــۇھىملىقىنى ســىلهر   . باشــالپ چىقارمــاقنى زۆرۈر دەپ ئــویالیمهن  
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ئىپتىــدائىي مهكتهپنــى پۈتتــۈرۈپ رۇشــتى مهكــتهپكه چىققانــدا چۈشــهندۈرۈپ  
  .ئهمىسه ئالدى بىلهن ھهجىلهپ ئوقۇیلى، ماڭا ئهگىشىپ ئوقۇڭالر. قویىمهن

ــدى     ــۆزگىچه ئى ــۇلى ئ ــۇش ئۇس ــدىنىڭ ئوقۇت ــى ئهپهن ــادەتته  . مهمتىل ــۇ ئ ئ
 بىر ھهرپتىن ئۈگىتىشنى ھهم ئۈنۈمسىز، ھهم ۋاقىتنـى  -ېلىپبهنى بىر ھهرپ ئ

ئۇنىڭ كـۆز قارىـشىچه یهكـكه ھهرپـلهر تولىمـۇ          . ئىسراپ قىلىدۇ، دەپ قارایتتى   
ئابىــستىراكىت بولــۇپ، تېخــى ھېچنهرســه بىلمهیــدىغان بالىالرنىــڭ بۇنــداق  

ئــاۋۋال  شــۇڭا ئــۇ ئهڭ  . مهۋھــۇم بهلگىلهرنــى ئهســته تۇتىــۋالمىقى تهســىدى    
ئومۇمالشــقان، تۇرمۇشــتا كــۆپ ئۇچرایــدىغان ئــاددىي جــۈملىلهرنى ئــۈگىتىش  

ــاراتتى     ــپ ب ــۈرۈپ ئېلى ــشنى بىرىكت ــلهن ھهرپ ئۈگىتى ــدا  . بى ــداق بولغان بۇن
 دە، یادىلىۋالغـان  -ئوقۇغۇچىالر كونكرېـت ئوقـۇمالرنى ئاسـانال یـادىلىۋاالالیتى        
بۇنـداق بولغانـدا    . جۈملىلهردىكى ھهرپلهرنىمۇ بىرلىكته ئۈگىنىـپ كېتهتتـى      

ئۇ بىر ئاي ئىچىدە ساۋادلىق قىلىپ بولۇشنى . ۋاقت ناھایىتى كۆپ تېجىلهتتى
بىر ئاي ئىچىدە ساۋاد چىقىرىش ۋەزىپىسىنى ئورۇنلىیالمىغان . نىشان قىالتتى

  .مۇئهللىم ئهڭ یارامسىز مۇئهللىم دەپ ھېسابالیتتى
اپسانال یادلىتىپ ئۇ زېھنى غۇبارسىز ئۆسمۈرلهرگه ئىككى جۈمله سۆزنى چ

بىر پارچه ئاق قهغهزدە ئهڭ دەسلهپكى رەڭ بهلگىلهر قانـداق روشـهن ۋە           . بولدى
ئۇ .  ئاسان ئىز قالدۇرسا، بۇ بالىالردىمۇ ئىككى جۈمله سۆز شۇنداق ئىز قالدۇردى

. كۆپ قېتىم ئوقۇتۇپ ئاندىن ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرىنى ئوقـۇپ بېقىـشقا بـۇیرۇدى              
ــۈملىن  ــر جـ ــۇچىالر ھهر بىـ ــۈملىلهردە   ئۇقۇغـ ــۇ جـ ــاي، بـ ــادلىۋېلىپال قالمـ ى یـ

ئىشلىتىلگهن تاۋۇشالرنىڭ نامىنىمۇ تهرتىپ بویىچه ئېیتىـپ بېرەلهیـدىغان          
  .بولدى

 ئهمىسه، مهن سىلهر بىلهن شۇنچىلىكال بىلـله بـولىمهن، بـۇ مېنىـڭ          —
بــۇ ســۆزلهرنى یېڭــى . ســىلهرگه ئــاخىرقى قېىــتم ئۈگىتىــشىم بولــۇپ قالىــدۇ 

 ئۇنتۇپ قالساڭالر ئهیىبكه قالىسىلهر شۇڭا ھهر كـۈنى   مۇئهللىمىڭالر كهلگىچه 
كېلىـپ ئوقـۇپ كېــتىڭالر ئهمـدى ئـۆزۈڭالر ئوقــۇڭالر، مهن یهنه بىـر ســىنىپقا      

  .كىرەي، دېدى ئۇ
ــقان     ــۈپ ئولتۇرۇشـ ــۇ یهردە كۈتـ ــپ، ئـ ــىنىپقا كىرىـ ــر سـ تهۋپىـــق یهنه بىـ
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  .ئۆسمۈرلهرگه خۇددى شۇ ئىككى جۈملىنى ئۈگىتىشكه باشلىدى
ىنىڭ ئوڭ تهرپىدىكى تىك تاغنىڭ ئۈستىدە كهچكـى شـهرپهق          دەریا بۇغۇز 

ئۇ بۈگۈن مهكـتهپكه قایىتمـاي،      . جىلۋىلهنگهندە تهۋپىق تهختىھوندىن قایتتى   
ئـۇ یولـدا بـارغىچه ئىككـى        . ئاكىسىنىڭ ئـۆیىگه بارمـاقچى ئىـدى      ― بویامهتكه

جهڭچىسىگه یهنه بىر مۇنچه لهتىپىلهرنى سۆزلهپ بېرىپ ئۇالرنى جانالنـدۇرۇپ          
ئـۇالر زېرىكىـپ    ”ئادەتته ئـۇ بـۇ ئىككـى ئهسـكىرى ھهققىـدە ھهمىـشه              . قویدى

قېلىۋاتامدىغاندۇ؟ بىرلىكته جهڭ قىلغان سهبداشلىردىن ئایرىلغىنى ئۈچۈن       
نارازىمىدۇ؟ ئۇالرغا مېنىڭ ئارقامدا یۈرۈشـتىن قوشـۇندا یولداشـلىرى ئارىـسىدا           

بولۇپ یا كېچىسى، یا بولغىنى ئهلۋەتته كۆڭۈللۈكرەك بولسا كېرەك مهن بىلهن 
دېگهنلهرنى “ كۈندۈزى ئارام تاپمىسا، یاش ئادەمنىڭ ئىچى سىقىلماي قاالمدۇ؟     

ئادەتته ئۇالر بىلهن ئهسرالىـشىدىغان بۇنـداق پۇرسـهت      . كۆڭلىدىن كهچۈرەتتى 
 یـوقى بىـر    -كهچته بولسا جهڭچىلهر ئهپهندىنىڭ بـارى     . یول ئۈستىدىال بوالتتى  

ېلىش ۋاقتىنى ئالماسلىق ئۈچۈن ئۇنىـڭ قـاتتىق   نهچچه سائهتال بولغان دەم ئ   
ئۇالرغـا بىـرەر كۆڭۈللـۈك ئهمهك    . تۇتقىنىغا ئۇنىماي ئۇخالیلى دەپ ئالدىرایتى 

تاماكىسىدىن “ سۋىرناي”تېپىپ بېرەلمهیۋاتقىنىغا ئۆكۈنۈپ قالغان ئهپهندى      
ئۇ تاماكىنى ناھـایىتى ئـاز چېكهتتـى ھهم       . چىقىرىپ ئۇالرغا بىر تالدىن تۇتتى    

  .لق ئالدىدا چهكمهیتىخه
ئۇ كېتىۋېتىـپ، ھېچنهرسـىنى ئویلىماسـلىققا، پۈتـۈن ھېـسیاتى بىـلهن             
ــداق      ــا قان ــارىڭى ۋە ئۇالرغ ــڭ پ ــۆھبهتنى، جهڭچىلهرنى ــدىكى س ــڭ ئۆزى ھازىرنى

ئـادەتته ئـۇ یـول ئۈسـتىدە        . لهتىپىنى سۆزلهپ بېرىش بىلهنال بولۇشقا تىرشتى     
  .ئهنه شۇنداق دەم ئاالتتى
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  چى بابیىگىرمه تۆرتىن

  
1  

  
. ارىلمۇئهللىمىن ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇش پۈتتۈرۈشكه ئـازال قالـدى      

ــالىیتىنى     ــش پائـ ــسىم قىلىـ ــا تهقـ ــایلىرى بولغاچقـ ــزان ئـ رامىـ
رامىزانــدىن كېیىــنگه قالــدۇرۇش ئۈچــۈن مهكتهپــته یهنه نۇرغــۇن  
قېتىملىق تهنتهربىیه پائالىیىتى، نۇتۇق سۆزلهش، ئۇیۇن قویۇش پائالىیهتلىرى 

قوشـنا دېھقــانالر بىــلهن تــۈنهپ   ①ئــۇالر قهدىـر كېچــسىنى . رىلــدىئېلىـپ بې 
بۇ تۈنهك كېچىسى شۇنداق مهزمۇندار ئورۇنالشتۇرۇلدىكى، مهدرىـس     . ئۆتكۈزدى

ئىبـادەت  : ئهتراپىدىكى دىھقانالر ھایاتى بویى ئۇنىڭ لهززىتىنى تېتىپ قالـدى        
ىنغانىدى، قىلىندى، قۇرئان تهپسىرى ئۈچۈن مولالئېزىز دامولالم تهكلىپ قىل

ھهدىستىن تۇرمۇشىمىزدىكى بىدئهتلهرنىڭ چهكلىنىشىگه دائىر مهزمۇنالرنى 
تاھىر خهلپهت سۆزلهپ بهردى، چهتئهلدىكى ھایات یېڭىلىقلىرى، تهرەققىیاتالر    
ھهققىدە تهۋپىق سۆزلهپ بهردى، ئابدىراخمان شـائىر، سـابىتالر شـېئىر ئوقـۇپ         

لـدىكى، ئۆتكهنـدە ئـۇالر ئۈسـتىدە      بۇنىڭ یهنه شـۇنداق ئهھمىیىتـى بو      ... بهردى
توقۇلغان پىتنىلهر، دەھرىلىك بۆھتـانى، ناسـارا، جوھـۇت دېگهنـدەك بهدنـامالر             

خهلـق ھېچقاچـان بۇنـداق      ! خهلقنىڭ قهلبىدىن ئهبىدىیهن یۇیـۇپ تاشـالندى      
ــدى   ــۈنهپ باقمىغانىـ ــۈنهك تـ ــك تـ ــسى،  . مهنىلىـ ــڭ ھامىـ ــۆزلىرىنى دىننىـ ئـ

ن ئىلگىرى ۋە كېیىن ھېچ زامان بۇنداق تهرغىباتچىسى كۆرسىتىدىغانالر بۇندى
چۈشىنىشلىك تهرغىبات قىلىپ باقمىغـان، بۇنچىلىـك كـۆپ دىنىـي سـاۋاق             

  .بهرمىگهنىدى
دارىلمۇئهللىمىن پۈتۈش ھارپىسىدا تهۋپىق قهشقهردىكى دوستالرغا خهۋەر  

                                            
 — ـ كـۈنى، قۇرئـان شـۇ كۈنـدىن باشـالپ چۈشـۈرۈلگهن،        27 رامىزاننىـڭ  —قهدىـر كېچىـسى       ①
  .ئا

د



 515 

قهشــقهردىن ئوقــۇش پۈتتــۈرۈش مۇراســىمىغا قاتنىــشىش ئۈچــۈن . قىلغانىـدى 
  .هن مهجىددىن ئهپهندى چىقتىئهخمهد ئهپهندى بىل

  دېدى دوختـۇر،  —دوستۇم، .  باشقىالر ئۆز ئىشلىرىدىن ئېشىنالمىدى   —
  . یهنه مهن قېرى دوستىڭىز خۇشاللىقىڭىزغا ئورتاق بولىدىغان بولدۇم—

 ئۆتكهندە مهن یامان كۈنلهرگه قالغاندىمۇ سىز كىلىپ قایغۇمغا ئورتاق —
ورتاق بولمىسىڭىز بۇ خۇددى جاپاسىنى بولغانىدىڭىز، ئهمدى خۇشاللىقىمغا ئ

ــوالتتى،    ــدەك بىــر ئىــش ب  تهۋپىــق ئهخــمهد —تاتىــپ، ھــاالۋىتىنى كۆرمىگهن
ــتى،   ــاراپ ئهھۋالالش ــدىگه ق ــشلىرىڭىز   —ئهپهن ــۆزىڭىز، ئى ــتۇم، ئ ــوش، دوس  خ

 قاچــاق ئهســكهر —ھهممىــسى جایىــدا، ئهمــدى ھېلىقــى دوســتىمىز رېھىــم  
  ل بولىدىغاندەك قىالمدۇ؟نېمىش تۇتىۋاتىدۇ؟ ئوقۇشى قانداق؟ ما

ئهخمهد ئهپهندى كهم سۆزلىكىگه یارىشا بىر ئېغىزدىن ئۈزۈپ ـ ئۈزۈپ جاۋاپ 
  .رېھىمنى بىر ـ ئىككى ئېغىز ماختاپ قویدى. بهردى

ــدىم، رەت     — ــۇنچه قىل ــۇڭ دەپ ش ــراھ بول ــا ھهم ــدىنى ماڭ ــمهد ئهپهن  ئهخ
  ن؟مۇشۇنداق بىر ئادەم قانداق دوست بولسۇ. قىلغىلى تاسال قالدى

ــۇالق     ــت ق ــۈپ، جىمجى ــدى مېیىقىــدا كۈل ــا ئهخــمهد ئهپهن ــۇ چاقچاقالرغ ب
  .ئۇ ئىلگىرىكىدەكال خىیالچان ۋە كهم سۆز ئىدى. ساالتتى

. دوستالر كېلىپال تهۋپىقنىڭ ئىشلىرىغا یاردەم بېرىشكه كىرىشپ كهتتى
ــڭ      ــدىغان مۇئهللىملهرنى ــسىم قىلىنى ــتهپلهرگه تهق ــت مهك ــسى كهن ھهر قای

رالش، ھهر بىر كهنت ئىپتىدائىي مهكتهپلىرىنىڭ ئهھـۋالىنى        رویخېتىنى تهییا 
ئارخىپ ئۈچۈن تهپسلىي خاتىرلهش ۋە كېیىنكى بىر یىللىق ئوقۇتۇش پىالنى 

ئىـش ئۈسـتىدە مهجىـدىن ئهپهنـدى     .  قـول پۈتتۈرىـۋەتتى    -قاتارلىقالرنى قولمـۇ  
ــۇپ      ــاننى قوش ــلهن یالغ ــت بى ــۇق راس ــرى توغرۇل ــقهردىكىلهرنىڭ ھهر بى قهش

ئىشنى ئاساسهن ئهخمهد ئهپهندىال قىلدى دېسىمۇ . هر سۆزلهپ بېرەتتىلهتىپىل
تهۋپىق بولسا  قـولى   . ھهم كۈلمهیتتى . ئۇ ئىشتىن باش كۆتۈرمهیتتى   . بوالتتى

 یۇ، ئـاغزى بولـسا مهجىـدىن ئهپهنـدىنىڭ لهتىپىلىرىنـى      -ئىش بىلهن بوالتتى  
  .كوچىالشتىن توختىمایتتى

غۇ؟ ئـۇ ھهقـته تـازا كۈلكىلىـك          زىیانىڭ گېپىنـى تېخـى قىلمىـدىڭىز       —
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لهتىـــپه بولـــسا ســـۆزلهپ بهرســــىڭىز ئىـــدى، مهن قهشـــقهرگه بارغىنىمــــدا      
  .لهتىپىڭىزدىن پایدىلىنىپ ئهدىپنى بېرەتتىم

.  دەیتتــى— دېمىـسىڭىزمۇ تـازا كۆڭلىڭىزدىكىـدەك بىــر لهتىـپه بـار،      —
مهجىددىن ھاسىسىنى پىرقىرىتىپ ئولتۇرۇپ كۈلۈپ تېلققان ھالدا لهتىپىنى 

  .باشالپ
ــدىنى      — ــمهد ئهپهن ــسز؟ ئهخ ــى بىلى ــدە نېمىلهرن ــوۋاي ھهققى ــهۋقى ب  ش

 تهۋپىق دوختۇر بىلهن —قېشىمىزدا دەپ یۈز خاتىرە قىلىپ ئولتۇرماڭ جۇمۇ، 
 بىرىنىـڭ مىجهزىنـى بىلىـشكهچكه بىردەممـۇ     -قهۋەتال چىقىشقاچقا ھهم بىـر   

  .چاقچاقسىز تۇرۇشالمایتتى
سىم قىلىنغـان مـۇئهللىملهر ۋە شـۇ    تهۋپىق ھهر قایسى مهكتهپلهرگه تهقـ     

مهكتهپ مۇدىرلىرىنىڭ ئىسمى ئېالن قىلىنغاندىن كېیىن، ئوقۇغـۇچىالرنى      
ــالىیهت     ــدۇغلۇق پائ ــل داغ ــر خى ــزمهت ئورۇنلىرىغــا ئۇزىتىــشنى بى یېڭــى خى

ئۇ خېلىدىن بېرىال مۇشۇنداق قىلىـشنى ئـویالپ     . تهرىقىسىدە ئورۇنالشتۇردى 
ــاتتى ــ . كېلىۋات ــدا ب ــداق بولغان ــزمهت   بۇن ــۇئهللىملهرنى خى ــى م ــۇل یېڭ ۇ نوق

ــیهت     ــر قېتىملىــق یېڭــى مهدەنى ئورۇنلىرىغــا تهقــسىم قىلىــشال ئهمهس، بى
ــاتى  ــوالتتى  —تهرغىب ــۋىقات ب ــت ۋە جــانلىق تهش ــۇ .  یهنه كېلىــپ كونكېرى ئ

دېــگهن ناخــشىنى » ! مــۇئهللىم—بىــز «ئــاخىرقى كــۈنلهردە شــاگىرتلىرىغا  
  .ئۈگىتىشكه ئۈلگۈرگهنىدى

جىمـى  . ئـۇالر ئـاخىرى یولغـا چىقىـدىغان بولـدى      ①ونلىرىـدا شهۋۋالنىڭ ئ
یولغـــا چىقـــدىغان كـــۈنى ســـهھهردە ئـــۇالر مهدرس . تهییـــارلىقالر پۈتكهنىـــدى

ئوڭـۇرۇق  .  جاھان ئارقـارغىچه مهشـىق قىلىـشتى       -ھویلىسىدا سهپ تۈرۈپ، یهر   
بولۇپ، باال ئوقۇتۇش ئۈچۈن تاراپ كېتىدىغانلىقى      “ ئهپهندى”خهلقى ئۇالرنىڭ   

همدى نهچچه ۋاقىتتىن بېرى قاینـاپ تۇرغـان مهدرىـس ھویلىـسى جىمىـپ         ۋە ئ 
قالىدىغانلىقىنى ئویلىغىنىدا ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە چوڭ بىر بوشـلۇق ھاسـىل           

ئۇالرنىڭ جهڭگىۋار شاۋقۇنلىرىغا ئۈگىنىپ قالغان كىشىلهر . بولغاندەك بولدى

                                            
  . ئا— یانۋارنىڭ ئوتتۇرىلىرى،  ـ یىلى1935  ①



 517 

ۈللىرى ئۇالرســىز بــۇ یهرنىــڭ چۆلــدەرەپ قالىــدىغانلىقىنى ئویلىغىنىــدا كۆڭــ 
“ ئویۇن”شۇڭا ئۇالر بۈگۈن ئاخىرقى قېتىم بۇالرنىڭ . یېرىم بولغاندەك بوالتتى

  . لىرىنى كۆرگهچ بالىالرنى ئوڭرۇقتىن ئۇزىتىپ قویماقچىدى
ــۇچىلىرى   ــۇئهللىم ئوقۇغ ــۇئهللىملىرى  —دارىلم ــڭ م ــز « ئهتىنى  —بى

ــۇئهللىم ــۈك     » !م ــسىدا كۈچل ــتهپ ھویلى ــپ مهك ــشىنى یاڭرىتى ــگهن ناخ دې
ىرى بىلهن ئهكىـس سـادا یاڭرىتىـپ بىـر نهچـچه مهیـدان ئایالنغانـدىن              قهدەمل

 دەرۋازىغــا قـــاراپ یۈزلهنــدى، مهمتىلــى ئهپهنـــدى    —كېــیىن، غهرب تهرەپــكه   
ئوقۇغۇچىالرنى ئادەتتىكى ئۇسۇلى بـویىچه بـوم ئـاۋازلىقالر، زىـل ئـاۋازلىقالرنى          

ۆمۈر قاسقانلىق ئۇالرنىڭ سېپى ئالدىدا بایراق ۋە ت. ئایرىپ ئورۇنالشتۇرغانىدى
ــدى  ــانالر بارى ــاق ۋە باراب ــیه ســایمانلىرى  . (یېڭــى دۇمب ــدىكى تهنتهربى ــۇ خىل ب

ــدىن     ــوۋېت ئىتتىپاقىـ ــدىال سـ ــلهن یېقىنـ ــچانلىقى بىـ ــڭ تىرشـ توختاجىنىـ
ــدى ــلهن مهڭلىكــاخۇن   ) كهلتۈرۈلگهنى ــۇلال بى بایراقنىــڭ ئارقىــسىدىال نىمىت

قۇغۇچىالر قوشـۇنىغا   ئىككىسى تولۇق قورالالنغان ھالدا مېڭىشقان بولۇپ، ئو      
  .تېخىمۇ سۈر ھهیۋە قوشقانىدى

مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىنتــایىن چاققــان ۋە تېتىــك قهدەمــلهر بىــلهن گــاھ    
سهپنىڭ ئالدىغا، گاھ سول تهرەپكه، گاھ ئوڭ تهرەپكه ئۆتۈپ، خۇددى یاغاچچىالر        

كىمنىـڭ بىلىكـى   . رەندىلىگهن تاختىغا قارىغاندەك قاراپ سـهپنى تـۈزلهیتتى    
غانلىقىنى خاتاسىز سـېزەتتى ـ دە، شـۇ ئوقۇغۇچىنىـڭ ئىـسمىنى      چىقىپ قال

قاتـار شـۇنچىلىك ئهسـتایىدىل ۋە قـاتتىق قوللـۇق بىـلهن             . ئاتاپ ۋارقىرایتتى 
یۇقىرى تهلهپته تىزىلغانـدىن كېـیىن ئـۇ ھهربىـي قومانـدانالردەك كۆتۈرەڭگـۈ              

  :ئاۋازاد كوماندا بهردى
ئۇنىڭ ئاۋازى سهھهردە . ۇپ توۋلىدى ئۇ سوز— ئالدىغــــا  قــــــا  ر  ا  پ، —

مورىالردىن چىققان تۈتۈن بىلهن تۇمان ئارىالشقان سوغۇق ھاۋادا تىترىگهندەك 
 — بۇرۇنالردىن توختاۋسىز ھور كۆتۈرىلهتتى،      -ئېغىز. بولۇپ یىراقالرغا كهتتى  

 مهمتىلى ئهپهندى كوماندا بىلهن تهڭال سهپنىڭ یېنىـدا      —! قهدەملهپ، مارش 
، گــاھ ئارقىغــا یــۈگرەپ، ئېڭىــشىپ تــۇرۇپ تــوغرا قاتارنىــڭ قهدەم  گــاھ ئالــدىغا

بىر قاراپ چىقتى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ قهدەم ئېلىشى گویا ھهربىي -ئېلىشقا بىرمۇ



 518 

پاراتتىكى ھۆرمهت قاراۋۇللىرىنىڭكىدەك تهكشى، یهرگه چۈشكهن ئاۋازى خۇددى 
ــدى   ــك ئىـ ــدەك رېتىملىـ ــاقتىن چىققانـ ــرال ئایـ ــۆ . بىـ ــاردىكى تـ ــوغرا قاتـ ت تـ

ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىغا چىقىرىلىرىۋاتقـان   پـۇتى ۋە ئارقىـدا قېلىۋاتقـان پـۇتى             
خۇددى ئېچىلىپ یېپىلىۋاتقان دەرۋازا قانىتىدەك بولـسىمۇ تهۋپىـق قاتارنىـڭ           

ئـۇ ھهتتـا قهدەم   . یېنىدا یهل تاپاندەك سىلىق یۈگرەپ، ئهستایىدىل كۈزىتهتتى   
  : بهزىدە- ئۇ بهزى.تىۋىشىنىڭمۇ بىر خىل چىقىشىنى تهلهپ قىالتتى

! رېتىمنـى بۇزمـا  !  ئابدۇغۇپۇر، ئوغلۇم، پۇتۇڭنى بهك چىـڭ ئۇرىۋەتتىـڭ   —
  . دەپ ۋارقىراپ تۇراتتى—! مۇھهممهد قارى، سهن چىڭراق دەسسىگىن

 ئابلىمىت قـارى، پۇتـۇڭ سـهل بـۇرۇن چىقىۋاتىـدۇ، دىقـقهت قىلغىـن               —
  !ئوغلۇم

رۇشــقان خهلــق بایــاتىن بېــرى ئۇالرنىــڭ مهش دەســسىگىنىنى كــۆرۈپ تۇ 
ئۇنىڭـدىن باشـقا ئـۇالر بېـسىپ  ئۆتىـدىغان           . ئارقىدىن ئهگىشىپ چىقىـشتى   

یولالرغىمۇ خهلق دەۋرەپ چىقىپ، ئىختىیارسىز تهشكىللهنگهن قارشى ئېلىش 
ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى بـۇ ئاجایىـپ قوشـۇنغا،          . مۇراسىمى ھاسـىل قىلغانىـدى    

ر خىـل مۇزىكىـدەك    ھهیۋەتلىك دۇمباق ساداسى، رېتىملىك سۇناي ۋە یهنه بىـ        
بۇ سهپته ئوغۇللىرى بارالر . رېتىملىق قهدەم ئۇرۇشىنى ئاڭالپ ھایاجانلىناتتتى

  .بولسا گویا ئۆزى ئاشۇ سهپته كېتىۋاتقاندەك پهخىرلىنىپ كېتهتتى
  . دەپ توۋلىدى تهۋپىق—!  ناخشا—

  :پۈتۈن سهپ ناخشا باشلىۋەتتى
   مۇئهللىم، یۇتالردا مهكتهپ ئاچىمىز،— بىز

  .، مىللهت باشىگه نۇرالر ساچىمىزۋەتهن
  ئۆتمسۇن دەپ ئهۋالدالر ئهمدى قۇل بولۇپ، 

  .بىز قان كېچىپ، جان بېرىپ یولالر ئاچىمىز
  

  تاالي یىلالر زۇلمهتته  تېنهپ خار بولدۇق،
  . ئىرپان یولىغا شۇنچه زار بولدۇق-ئىلىم

  خۇراپاتتا قالدۇرۇپ ئهزدى زالىمالر،
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  .ر بولدۇقكۆزلىرىمىز قارىغۇ، كۆپ ناچا
  

  بىزنىڭ ماڭغان یولىمىز سائادەت یولى،
  .بىز ۋەتهننىڭ یېڭىدىن ئېچىلغان گۈلى

  ئوقۇتىمىز ئهۋالدنى یېڭى پهن بىلهن،
  .پۇختا بولسۇن مهكتهپنىڭ بېسىلغان ھۇلى

   
  یورۇق تاڭغا تهلپۈندى ۋىالیىتىمىز،

  .ئىلىم بىلهن تىكلهنگهي ئىناۋىتىمىز
   ئاتۇش،مهنبه بولدى ئىرپانغا یۇرتىمىز

  .ئىرپان بىلهن ئېچىلغان سائادىتىمىز
  

مارش تېمپىسىدا ئېیتىلغان بۇ ناخشىنى ئوقۇغۇچىالر شۇ قهدەر جۇشقۇن، 
شۇ قهدەر مۇھهببىىتى بىلهن ئوقۇشتىكى، یـول بویلىرىـدا تۇرغـان بىـر مـۇنچه              

قېـرى مومـایالر دۇنیـادىكى ئهڭ نـازۇڭ، ئهڭ نهپىـس        . كىشىلهر یىغىۋېلىشتى 
ن ئاتاپ، ئهڭ تاتلىق سۆزلهر بىـلهن ئـۇالرنى ئهركىلىتىـشهتتى،       ئىسىمالر بىله 
ھهمــدە ئــالالھ ســۇبھان ۋە تائاالنىــڭ ئــۇالرنى یامــان كــۆز، یامــان  . ماختىــشاتتى

  :بوۋایال ساقاللىرىنى سىپاپ. تىلدىن ساقلىشىنى تىلهپ دۇئا قىلىشاتتى
 مهمتىلى ئهپهندى ئاز تېپىلىـدىغان ئـادەم جۇمـۇ، مۇنـداق مـۆجىزىنى         —

 كوتاڭدا ئاپتـاپ سـۇنۇپ،   -اتىمىز كۆرگهنمۇ، ئانىمىز كۆرگهنمۇ؟ ھه، مانا، كوچا     ئ
بىكارچىلىقتىن بۇزۇلۇپ كېتىدىغان بىر توپ كۆك پوتلىالرنى تـۈزۈكال ئـادەم            

 دېیىـشهتتى  —! قىلىـپ قویۇپتىغـۇ؟ قارىمامـسىز، ئۇالرنىـڭ مېڭىـشلىرىنى     
  .زوقلىنىپ

تهقـسىم قىلىنغـان ئـۈچ نهپهر     ئۇالر ئاچىیاردىن ئۆتۈپ بویامهت مهكتهپكه    
ئانـدىن  . یولدىشىنى یېڭى مهكتهپنىڭ ھویلىـسىغا قهدەر ئۇزىتىـپ كىرشـتى       

ــشىۋىدى،      ــۈن كىرىـ ــېقىش ئۈچـ ــۆرۈپ بـ ــىنىپنى كـ ــله سـ ــلهن بىلـ ــۇالر بىـ ئـ
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 گۈرۈلدەپ  ①تهكرەمهشته. ئوقۇغۇچىالرنىڭ رەتلىك ئولتۇرۇشقىنىنى كۆرۈشتى   
 كىـچهك  -رەتلىـك كىـیىم  سىنىپ ئىسـسىق، ئوقۇغـۇچىالر   . ئوت كۆیۈۋاتاتتى 

تهۋپىقنىــڭ تهلىپــى بــویىچه ھهر یــۇرت ئــاتىالر ھهیئىتــى یېڭــى        (كىــیگهن
ئوقۇغۇچىالرغــا مهمتىلــى ئهپهنـــدى تهمىــنلىگهن ئهنـــدىزە بىــلهن پىچىـــپ     

، ) ماشــرەڭ فورمـا كىیدۈرگهنىــدى —تىكتـۈرۈلگهن ئوقۇغۇچىلىــق فورمىـسى   
چى كـۆزلىرى   ھهممىـگه قىزىققـۇ   . سهبى چىرایلىرى پـاكىز ۋە ئىللىـق ئىـدى        

  .بۈركۈت كۆزلىرىدەك چاقناپ تۇراتتى
ــلىقىنىڭ    ــىنىپ باش ــۆرمهت” س ــڭ   “ ھ ــلهن ئوقۇغۇچىالرنى ــابى بى خىت

ھهممىــسى ئورۇنلىرىــدىن تــۇرۇپ ئــوڭ قــولىنى چېكىــسىگه كۆتــۈرۈپ ســاالم  
تهۋپىـق بـۇ   . بۇ ھال یېڭـى مـۇئهللىملهرنى چهكـسىز سـۆیۈندۈرۈۋەتتى      . قىلدى

ىملهرنى ئوقۇغۇچىالرغا تونۇشتۇرۇپ قویغاندىن یهرگه تهقسىم قىلىنغان مۇئهلل
ــشقا       ــمىي ئىــ ــپ رەســ ــدە كېلىــ ــىم تۈگىگهنــ ــڭ مۇراســ ــیىن ئۇالرنىــ كېــ

  .چۈشىدىغانىقىنى ئېیتىپ، ئوقۇغۇچىالر بىلهن خهیرىلهشتى
ئـۇالر ھهربىـر كۆجـۈم    .  یېڭى مهدەنىیهت قوشۇنى سـهپىرىنى داۋام قىلـدى       

ئۇنىڭ .  شىنى توۋلىشاتتىدېگهن ناخ»  مۇئهللىم—بىز«مهھهللىگه كهلگهندە 
ئــۇالر . نــى ۋە باشــقا ناخــشىالرنى ئوقــۇیتتى» ئىــزچىالر مارشــى«ئارقىــسىدىن 

بویامهتتىن چىقىپ غهربىي جهنـۇپ تهرەپـكه بۇرۇلـۇپ، یهنه ئاچیـاردىن ئۆتـۈپ،               
تېتىردا یېڭى مۇئهللىملهرنى مهكتهپكه ئهكىرىپ . تېتىر یېزىسىغا كىرىشتى

ئــۇ یهردىــن مېیــى   . پ، تېتىرىــدىن ئــۆتتى قویــدى ۋە یهنه ناخــشا   یاڭرىتىــ  
بۇ یېزىالردىمۇ خهلق كوچىالرغا دەۋرەپ چىقىپ، . مهكتىپىگه قاراپ مېڭىشتى

كوچىنىڭ ئىككى تهرىپىـدە پهرزەنتلىرىنىـڭ ھهیۋەتلىـك سـېپىنى ئۇزىتىـپ            
تاغ تهرەپتىن سوقۇپ تۇرغـان ئېزغىـرىن یـانۋار شـامىلى یـۈزلهرنى       . قېلىشاتتى

ېكىن جىددىیلهشكهن، ھایاجانالنغان، یۈرىكىدە ئىپتىخار ل. نهشتهردەك چاقاتتى
  .ئوتى یېنىپ تۇرغان كىشىلهر سوغۇقنى سهزمهیتتى

ــارلىق       ــۆمهر قات ــۇلتان ئ ــان س ــسىم قىلىنغ ــتهپكه تهق ــى مهك ــۇالر مېی  ئ

                                            
 . ئا— ئوتۇن قاالشقا باپ كېلىدىغان بىر خىل مهش، —تهكرەمهش  ①
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بـۇ یهردىمـۇ تهرتىـپكه    .  یولداشلىرىنى ئۇزىتىپ سىنىپقىچه بىلـله كىرىـشتى     
سالىمىنى قوبۇل قىلىشقاندىن كېیىن، كهلتۈرلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھۆرمهت 

مهمتىلـى ئهپهنـدى بـۇ    . شۇ یهردە ئارام ئېلىشتى ۋە چۈشلۈك تاماق  یېیىـشتى       
ســـــهپهرنىڭ مۇساپىـــــسىغا ئاساســـــهن قایـــــسى  چاغـــــدا قهیهرگه یېتىـــــپ 
بارىــدىغانلىقىنى، قهیهردە تامــاق یهپ، قهیهردە قونىــدىغانلىقىنى كهنــتلهردە    

  .لىغانىدىئاتىالر ھهیئىتىگه ئۇقتۇرۇش قى
 كۈن قىسقا بولغاچقـا ئـۇالر تاماققـا كىرىـشكهندە چۈشـتىن سـهل ئۆتـۈپ            

ــڭ    . كهتكهنىــدى ــاتىالر ھهیئىتىنى ــدا ئ ــاق یهۋاتقان ــاقالردا تام ــۇچىالر یات ئوقۇغ
ئهزالىــرى بىــلهن پاراڭلىــشىۋاتقان مهمتىلــى ئهپهنــدى مهجىــدىن ۋە ئهخــمهت   

  .ئهپهندىلهرنى مۇئهللىملهر یاتىقىغا تهكلىپ قىلدى
 ھېرىــپ قالمىغانــسىز، دوختــۇر؟ ئــاتنى مىنىۋېلىــشقا ئۇنىمىــدىڭىز،  —

  .ئهمدى ئۆز ئۇۋالىڭىز ئۆزىڭىزگه
ئاغىنىڭىزدىن سوراپ كـۆرۈڭ، مهن تېخـى ئـۇنى         .  یاق، ھارغىنىم یوق   —

  .یۆلهپ ماڭدىم
 دېـدى تهۋپىـق     — دە؟   - بۇ گهپچىزە ئهخـمهت ئهپهنـدىگه یـۈك بوپـسىز          —

  .ئهھۋالنى چۈشىنىپ
  . دېدى ئهخمهت ئهپهندى تۈزال—لمىدى، یاق، یۈك بو—

 تامــاق ئۈســتىدە تهۋپىــق ئــاتىالر ھهیئىتــى بىــلهن خىــزمهت توغرۇلــۇق   
پاراڭالشــتى، ھهم چاقچــاق قىلىــپ ھهممهیلهننىــڭ كــۆڭلىنى كۆتۈرۈشــكه      

ئــۇ كهچلىــك تامــاق ۋە قونىــدىغان جاینىــڭ ئورۇنالشــتۇرۇلۇش      . تىرىــشتى
تىدىن بىرنى ئاتلىق ئىشتاچىغا    ئهھۋالىنى كۆزدىن كهچۈرۈشكه ئاتىالر ھهیئى    

  .ئهۋەتتى
نى كـۆرۈش ئۈچـۈن ئهتـراپتىن یىغىلغـان         “ تاماشاسى” ئوقۇغۇچىالرنىڭ  

دېھقانالر، بـالىالر ۋە یاشـالر ئۇالرغـا بىـر مـۆجىزىگه قارىغانـدەك ھهۋەسـلىنىپ         
ــشاتتى ــگه    . قارىـ ــشى ئىكهنلىكىـ ــشى، ۋەتهندىـ ــالرنىڭ یۇرتتىـ ــۇ یاشـ ــۇالر بـ ئـ

تېخى تۈنۈگۈنالر بىۋاش، سایاق كۆرگهن . ەك قىالتتىئىشهنگىسى كهلمهیۋاتقاند
. الرنىڭ بۈگۈن مۇشۇنداق ئادەمگه ئایالنغىنىغا ھهیـران قـاالتتى   “ چۆجه خوراز ”
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ــۇ ھهیرانلىــق    ــلىرىدا ب ــهندەك بواللماســمهنغۇ، خهپ ”ئۇالرنىــڭ تهڭتۈش “ ...س
ــدەك بهسلىــشىش تۇیغۇســىنى   ــۇپ ئۆزىمــۇ   —دېگهن  مهكــتهپكه كىرىــپ ئوق

لىق ئادەم بولۇش ئىستىكىنى ئویغاتسا؛ ئاشۇالر بىـلهن تهڭتـۈش        شۇنداق یارام 
مهمتىلـى ئهپهنـدى بـالىالرنى ئهدەبلىـك، یـاراملىق      ”بالىلىرى بار كىشىلهردە    

دېـگهن قـارارنى   “ قىلىپ بېرىدىغان چېغى، بالىلىرىمىزنى بهرسهك بولغۇدەك 
  .مۇستهھكهملهیتتى

ــدىغان   ــڭ مۇشــۇنداق یىغىلى ــدا خهلقنى ــۇ  تهۋپىــق ھهر جای لىقىنى، مۇش
پۇرســهتتىن پایــدىلىنىپ یهنه بىــر قېــتىم ئاقــارتىش تهرغىبــاتى قىلىــشقا       

ــدى   ــدىن مۆلچهرلىگهنىـ ــدىغانلىقىنى ئالـ ــان یهردە  . بولىـ ــۇڭا ھهر توختىغـ شـ
توپالنغان جامائهتكه ئوقۇشنىڭ پایدىسى ھهققىدە سۆزلهشنى قولدى بهرمىدى؛ 

قۇشـنىڭ ئهھمىیىتـى   بۇ یهردىمـۇ دۇنیـا یېڭىلىقلىـرى، بىزنىـڭ ھـالىمىز، ئو          
ــارلىقالرنى چۈشــهندۈردى  ــڭ یــاش   . قات ــدە ئوقــۇش دېگهننى  قېــرى دەپ -ھهم

ــا  ــدىغانلىقىنى، ئات ــرىپال   -چهكلهنمهی ــتهپكه بې ــالىلىرىنى مهك ــڭ ب  ئانىالرنى
قالماي، ئۆزلىرىنىڭمۇ كهچكۇرسالردا ئوقۇپ ساۋادىنى چىقىرىۋېلىشنى ئۈمىـد   

  .قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ــۈزەپ، یهنه   ئــۇالر بــۇ قــسىقا   مۇراســىمدىن كېــیىن جهڭگىــۋار ســېپىنى ت

مېیـى،  . شۇنداق ھهیۋەت بىلهن مارشـالر یاڭرىتىـپ ئىـشتاچىغا قـاراپ ماڭـدى        
  .تېتىر خهلقى ئۇالرنى چوڭقۇر مۇھهببهت بىلهن ئۇزىتىپ قالدى

ئۇالر ئاۋۋال ئىشتاچى مهكتهپكه كىرىپ، یېڭى مۇئهللىمىنى سىنىپقىچه        
ئازادە  . مۇ ئوخشاشال بالىالر تهرتىپلىك ئولتۇرۇشاتتىبۇ یهردى. ئۇزىتىپ كىرىدى

ۋە یورۇق سىنىپ گۈپپىدە ئىسىغان، ئوقۇغۇچىالرنىـڭ روھىـدىن تېتىكلىـك            
مۇئهللىمىلهرنى كۆرۈش بىلهن ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، . جۇش ئۇرۇپ تۇراتتى

 ئۇنىڭـدا . ئۈسـتهلدە یوقلىمـا تـۇراتتى   . ئوڭ قوللىرىنى كۆتۈرۈپ سـاالم قىلـدى   
بالىالرنىىــــڭ ئىــــسمى تهۋپىقنىــــڭ چىرایلىــــق پوچۇركىــــسى بىــــلهن      

  .كۆچۈرۈلگىنىنى كۆرۈشتى
ئاتىالر ھهیئىتىنىڭ باشچىلىقىدا مهكتهپنى كۆزدىن    “ ئهپهندىلهر” یېڭى  

ئانـدىن  . كهچۈرگهندىن كېیىن سـاھىپخانالرنىڭ داسـتىخانىغا داخىـل بولـدى       
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  .ا ئورۇنالشتۇردىئۇالرنى تهییارالنغان ئۆیلهرگه باشالپ، دەم ئېلىشق
  

****  
  

ماشرەڭ . ئهتىسى ئۇالر بویۇنلىرىغا بىر خىلدا كۆك رەڭلىك شارپا ئوراشتى
ھاۋانىڭ . ئۈستىباش، پهتىنكه كىیگهن یىگىتلهرگه شارپا بهكمۇ یاراشقان ئىدى

تېخىمـۇ سوغۇقلىــشىپ كېتىــشىدىن قهتئىیـنهزەر ئــۇالر ئىــشتاچىدىن یولغــا   
  .نىشنى داۋام قىلىپ، تېجهنگه كهلدىچىقىپ یهنه داغدۇغا بىلهن ئایلى

 تــېجهن مهكــتهپ ئــاتىالر ھهیئىتــى مــۇدىرى ئهمهتھاجىمنىــڭ ئۆیىنىــڭ   
 دەرەخـلهر   -ھازىر قهھرىتان قىـش  بولغاچقـا دەل       . كۆل بویىدا ئىدى   — ئالدىدا

یالىڭاچلىنىـپ قالغــان بولــسىمۇ، یـاز كــۈنلىرى بــۇ یهرنىـڭ تولىمــۇ ھــاۋالىق    
نغان راھهتـبهخىش جـاي ئىكهنلىكـى بىلىنىـپ     بۈككىدە دەرەخلهر بىلهن قاپال 

  .تۇراتتى
 ئۇالر سهیپىددىن، ئابدۇلباي ۋە ئابدۇرەشىد قاتارلىق مۇئهللىملهرنى ئاتىالر 
ھهیئىتىگه تونوشتۇرۇپ قویغاندىن كېیىن، بىر ئـاز دەم ئېلىـپ، یـولىنى داۋام       

  .چۈشلۈك تاماق تهختىھونغا ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى. قىلىشتى
غـا  ) مهشھهد(ىن ئازغان مهكتهپكه ۋە ئۇ یهردىن  ئۆتۈپ بازار         چۈشتىن كېی 

شۇ كۈنى ئۇالر یېڭى مـۇئهللىملهرنى   . بۇ یهر یهنه بىر قونالغۇ ئىدى     . كېلىشتى
سىنىپالرغىچه ئۇزىتىش ۋە ئاتىالر ھهیئىـتىگه تونۇشـتۇرۇش رەسـمىیهتلىرىنى     

ى مهكـتهپ،   تۈگىتىپ، ئابدۇراخمانھاجى، قۇتلۇقاخۇنالرنىڭ ھهمرالىقىدا رۇشـت     
قۇمباغــدىكى ئىپتىــدائىي مهكـــتهپ ۋە كهلگۈســىدە ســېلىنىدىغان قىـــزالر     

. ئانــدىن یاتاقالرغــا جایالشــتى. مهكتىپىنىــڭ ئــورنى قاتــارلىقالرنى كۆرۈشــتى
ــىمى    ــىتىش مۇراســ ــارەت كۆرســ ــۇ یهردە ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ ماھــ ئهتىــــسى بــ

  .ئۆتكۈزۈلمهكچىدى
  

2  
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ــسىدا، خان   ــىنىڭ ھویلىـ ــۇلتان جامهسـ ــڭ   ھهزرەت سـ ــا ھوجرىلىرىنىـ ىقـ
ئالدىدىكى كهڭ مهیدانـدا تهۋپىقنىـڭ ئوقۇغـۇچىلىرى مهش دەسـسهش، سـهپ             
تۈزەش، خهت ھاسىل قىلىش ماھارىتىنى كۆرسىتىۋاتقاندا قارا كـۈچلهر ئۇنىـڭ        
خهلق ئىچىدىكى ئابرویىنىڭ مىسلىسىز ئۆسـۈۋاتقارنلىقىنى ھـېس قىلىـپ          

ېلىـدىغان بـۇ تـائىپه      ئهسلىدىنال قىتغـۇر ك   . دەملىرى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى   
ئهمدى خهلـق ئالدىـدا ھـۆرمهت مۇسابىقىـسىدە تهۋپىـق  تهرىپىـدىن مهغلـۇپ             
قىلۋېتىلگهندىن كېـیىن یۈرىكىـدىكى ئۆچمهنلىـك ئـوتى تېخىمـۇ یامـانراق             

  .تۇتۇشۇپ كهتتى
 تـوپى بىـلهن ھهزرەت سـۇلتانغا    - ھابۇلھاجىم ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ، تـوپ     

ــائهتكه ئهلهم ۋ  ــان جام ــاراپ ماڭغ ــارایتتى ق ــلهن ق ــك بى ــشىلهر . ە ئۆچمهنلى كى
مهش ئوینایدىكهن دېـگهن گهپنـى ئـاڭالپ        “  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بالىلىرى  ”

پۈتۈن مهشھهدتىن، یهنه ئازغانـدىن، تـېجهن، شـورۇق، سـۇنتاغ قاتـارلىق قوشـنا        
  .كهنتلهردىن كېلىشمهكته ئىدى

ا بارمىغـان  ھهزرەت سۇلتانغا یېقىن ھویلىالرنىڭ بىرى ئالدىدا بۇ تاماشـاغ        
  .بىرنهچچهیلهن تۇرىشاتتى

ــۆزى — ــاجىم، بۇنىــــڭ ئــ ــاتىالپ،  —؟ ... ھــ ــز تــ ــرى ئېغىــ ــدى بىــ  دېــ
خوشـامهتكۇیلۇق بىـلهن، ھابۇلھاجىمغـا یولـدا كېتىۋاتقـان كىـشىلهرنى ئىمــا       

  !... ئۇلۇغ جامهنىڭ ھویلىسى قىیامهت، ئادەم ئۈستىگه ئادەم—قىلىپ،
 ماڭىدىغانالر مېڭىـپ    ھه، بۇ دەججاللنىڭ ئېشىكىنىڭ ئارقىسىدىن       —

 بایاتىن ـ! دوزاققا تۇترۇق بولىدىغانالر!  ئازاپ-تۇرسۇن، بارىدىغان یېرى قىیامهت
بېرى بىر خىل بىچارىلىك، مهیۈسلۈك بىلهن یېتىملىك ھېس قىلىپ، پهقهت 
مهغلــۇپ بولغــۇچىالردا بولــدىغان تــۆۋەن كهیپىیاتتــا قېــشنى ئېتىــپ تۇرغــان  

ر پهیـدا بولـۇپ، ئۇنىڭغـا چىـشىنى چىقارغـان      ھابۇلھاجىم یېنىدا خوشامهتچىله  
ھامــان قایتىــدىن ئۈمىــد تۇغۇلغانــدەك كهیپىیاتقــا كېلىــپ، چىرایــى خېلــى   
ئېچىلىـپ قالــدى، لـېكىن ئــۇ بالــدۇرقىغا قارىغانـدا بهك ئىھتىیاتچــان بولــۇپ    

قورقۇشـتىن باشـقا ئاشـۇ تــوپ ئىچىـگه جامائهتنىـڭ كـۆز ئۆنىــدە       . كهتكهنىـدى 
  .ولىشى بىر ئاز تىلىنى قىسىپ تۇراتتىقېتىۋەتكهن بالىسىنىڭ ب
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 جامه تهرەپتىن یهرنى زىرىلدىتىپ قهدەم ئاۋازى، دۇمباق ۋە باراباننىڭ تـاغ      
گۆمۈرۈلۈپ چۈشىۋاتقاندەك، تۈمهنمىڭ ئات یىراقتىن چېپىپ كېلىۋاتقانـدەك        

 -قىلغان رىتىملىك ئاۋازى، یاشالرنىڭ پۈتۈن زوقـى “ گۈمبۈر، گۈمبۈر، گۈمبۈر ”
بـۇ  . ئوقۇۋاتقـان ناخشىـسى بـۇ یهرگه ئاشـكارە ئاڭلىنىـپ تـۇراتتى           شوقى بىلهن   

باراباننىــڭ . ئــاۋازالر ھېلىقىالرنىــڭ قۇلىقىغــا مــۇش ئۇرغانــدەك ئىــشتىلهتتى 
 توغرا یۈرىكى -قارنىغا بېكىتىلگهن بوم تارىنىڭ زىرىلىدىشى بۇالرغا توغرىدىن

  .زىرىلداۋاتقاندەك تویۇالتتى
 ئــادەم دەۋزىقــى بولــۇپ كېتىــدىغۇ،  جاھــان مۇشــۇنداقال بولــسا ھهمــمه—

 دېدى  كىچىك بېشىغا تولىمۇ یوغان سهلله ئورىۋالغان بىرى بۈیۈك —ھاجىم؟ 
  .ئىسالم دىنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ تهقدىرىدىگه كۆڭۈل بۆلۈپ

 دېـدى یوغـان سـهلله سـاقىلىنى سـىپاپ، شـهیتانالرچه        ـ ! ئالالھ ئۇلـۇغ —
ــالالھ ھهلىــم—ھېجىیىــپ،  دىنىــي . مــۆھلهت بېــرىلگهن، پىرئهۋنگىمــۇ ① ئ

ئىــسالمنىڭ نــۇرىنى ئۆچــۈرمهكچى بولۇشــقانالر كــۆپ بولغــان، ئاممــا لــېكىن 
بۇمـۇ بىـر    . ئىسالم دىنى یهنىال مۆمىنلهرنىڭ كۆڭـۈللىرىنى یورۇتـۇپ تۇرۇپتـۇ         

ــاھ ئالالنىــڭ جازاســىدىن   . ۋاقىتلىــق ئىــش ــداق گۇن ــاقى دۇنیــادىغۇ ھېچقان ب
  ! كۆرگۈلۈك جىققۇتۇاللمایدۇ، مۇشۇ دۇنیادىمۇ بۇالرغا

مهمتىلى ئهپهندى پىرئهۋن، نهمرۇد،مهنسۇر ھهلالجالرغا   ...  لېكىن بۇالر  —
  ...ئوخشىمامدىكىن دەیمهن

 ــ ! شۇنداق، بۇنىڭ پوپاڭلىرى ئۇالرغا قارىغاندا ھـېچگهپ ئهمهس تېخـى   —
 ھابۇلھاجىم قىزىلباش، یۈرىكىنىڭ ئـاجىز دۈپۈلـدەپ      —دېدى توپنىڭ چوڭى    
  .شقىالرنى ئۈمىدلىكرەك قىلغۇسى كېلىپتۇرۇشىغا قارىماي، با

ــایىقى ئۈزۈلمىگهنىــدى    ــكه ماڭغۇچىالرنىــڭ ئ ــدا جــامه تهرەپ ــۇ چاغ ــۇ .  ب ئ
تهرەپتىن بولسا گۈلدۈرمامىدەك جـاراڭالپ چىقىۋاتقـان كومانـدا ئـاۋازى بىـلهن              

  . سۇناي ئاۋازى گۈمبۈرلهپ ئاڭلىنىپ تۇراتتى-ناخشا، ناغرا
اسىنى كۆرۈپ بـاققىلى مـاڭلىمۇ؟    تهقسىر، ئۆزلىرىمۇ جىنالرنىڭ سام    —

                                            
①  ئالالھنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرى بولۇپ، گۇناھكارالرنى جازاالشقا ئالدىراپ —ھهلىم   

  . ئا— كهتمهیدىغان سۈپىتىنى بىلدۈرىدۇ، 



 526 

ــر     — ــرى، بىـ ــدىن بىـ ــڭ توپىـ ــالهت ھامىلىرىنىـ ــدى جاھـ  دەپ تهئهددى قىلـ
  .مویسىپىت ئۆتكۈنچىگه

 خهلق ئاخىرىقى ھېـسابتا ئهكـسىیهتچى ھاكىمىیهتنىـڭ جـارچىلىرى ۋە          
ــالى       ــدەكلهرنىڭ قام ــۇپتى، ئهلهم دېگهن ــۇززات، م ــازى ق ــان ق ــالچىلىرى بولغ غ

ھامان بىر كۈنى ئۈسـتۈنلۈككه     . ال ئۇالردىن ئهیمىندى  ئاسىتىدا بولغاچقا، یهنى  
شـۇنىڭدەك  بـۇ    . چىقىپ ئۆزلىرىدىن ھېساب ئېلىـشىدىن ئهندىـشه قىالتتـى        

مویسىپىت كىشىمۇ چوڭامنىڭ زەھهردەك تهئهددىسىنى چۈشـىنىپ مهڭـدەپ         
ئۇنىڭدا رەددىیه بېرىپ مهردانىـلهرچه  یـۈرۈپ كېتىـشكه جـۈرئهت یـوق              . قالدى
  .ئىدى

، تهقـسىر، ھېلىقـى، ئـۆزى، بىزنىـڭ ھېلىقـى ئوغـۇل شـۇیان          یوقىـسۇ —
 ئــۇ ئۆزىنىــڭ ـــ...كېتىــپ قــاپتىكهن، شــۇنى قولىقىــدىن تاتىــپ كــېلهي دەپ 

شــۇڭا . جۈرئهتــسىزلىكى تۈپهیلىــدىن یالغــان سۆزلهشــكه مهجبــۇر بولغانىــدى  
ــۇ ھودۇقۇشـــنى        ــپ كهتتـــى، ئـ ــپ قىزىرىـ ــۇ ھـــار كېلىـ ــالغىنى ئۆزىگىمـ یـ

ــولىنى  بىلىندۈرمهســلىك ئۈچــۈن، یهن ه بىــر مهررە خوشلىــشىش مهنىــسىدە ق
  .كۆكسىگه ئالدى ـ دە، ئالدىراپ یۈرۈپ كهتتى

بىـراق قارشـى تهرەپنىـڭ    . توپتىكىلهرمۇ ئۇنىڭ سۆزىگه ئىـشهنمىگهنىدى    
ئۆزىدىن تهپ تارتىپ یالغـان سۆزلهشـكه مهجبـۇر بولغـانلىقى، بـارلىق سـامان                

  .لهندۈرگهنىدىلهرگه ئوخشاشال ئۇالرنىمۇ قانائهت“ مۆتىۋەر”قوساق 
 دېـدى ئـۇ   —!  ھهزرىرىتى ئېلىنىڭ  قىلىچى كېرەك، بۇ ئاداشـقانالرغا       —

  .بىر قېشىنى زەردىلىك لىكىلدىتىپ
 - ئۇنىڭ تىنىمىسىز پۇتىنى یۆتكهپ، ھهدەپ یالغان ئهسنهشلىرىدىن تىت

ئۆتكۈنچىلهرنىڭ ئایىقى بېسىققاندا ئۇ . تىت بولىۋاتقانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى
  :ىغاھهمتاۋاقلىر

 قېنى بىزمۇ یېقنراق بېرىپ، نىمه سىرى ـ ئهسـنا بـارلىقىنى كـۆرۈپ      —
ــسىدا،    ــا بىرســىنىڭ ھویلى ــسا یېقىنراقت ــېچ بولمى دەپ ― ... باقمــایلىمۇ؟ ھ

ــۇ  ــپ بهردى ئـ ــېمه كـــارامهتلهر     . تهكلىـ ــۇ ھهزرەت ســـۇلتاندا نـ قارىغانـــدا ئۇمـ
لـــېكىن بـــۇ . بولىۋاتقـــانلىقىنى كۆرۈشـــكه قىزىقىـــپ قالغانـــدەك قىالتتـــى
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قىزىقىشنىڭ بىر تهرىپىدە چهكـكه یهتـكهن كۆرەلمهسـلىك، ئىچـى یامـانلىق             
  .تۇیغۇسىمۇ بارئىدى

  . دېدى سۈخهنچىلهر تازا ئىشىنهلمهي—؟ ... بۇنىڭ ئۆزى—
  . ھېچقىسى یوق، بىز شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىسىگه ئالدىنىپ كهتمهیمىز—

ىكى، بىـراق ئـۇالر شـۇنچىلىك قورقۇشـت     . ئۇالر جامه تهرەپكه قـاراپ ماڭـدى      
ئۆزىچه ھهربىر ئادەم بۇالرنىڭ شـۇ یاققـا مـاڭغىنىنى مهسـخىرە قىلىۋاتقانـدەك             

ــشى  ــزا تارتى ــۇپ ئى ــدا    . تۇیۇل ــۇس تۇیغۇســى پهی ــدىغان نوم ــۇالردا كهم كۆرىلى ئ
  .بولغاندىمۇ ئهنه شۇنداق ئورۇنسىز تۇغۇلغانىدى

*  
**  

مهمتىمىننىڭ مهیداندىن چىقىپ كېتىۋاتقىنىغا ئىككى ئـادەم دىقـقهت    
بىرى توختى زۇنۇن، یهنه بىرى یېڭىدىن مهكتهپكه تىزىمالنغان قۇربان . ىقىلد

بــاال تامغــا مىنىــپ ئولتۇرغاچقــا ئىگىــزدىن ھهممىنــى كــۆرۈپ  . جاپپــار ئىــدى
  .تۇراتتى

ۋەزىپىـسىگه نىـسبهتهن مـۇھهببهت     “ شـهرەپلىك ”مهمتىمىندە ئۆزىنىـڭ      
شــقىالرنىڭ شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئــۇ با. ئــۇ ئــۆزىنى قــالتىس چــاغالیتتى. بارىــدى

خهلقتىن ئۆزىنىڭ . ھۆرمهتكه سازاۋەر بولىۋاتقىنىنى كۆرسه چىداپ تۇرالمایتتى
بۇنداق چاغالردا ھهمـمه  . قالتىسلىقىنى ھېس قىلمىغىنى ئۈچۈن ئاغرىناتتى  

ــا  ــادەمنى قىیمـ ــدىن -ئـ ــى، ئانـ ــا قىلىۋەتكۈسـ ــڭ  ”:  چىیمـ ــاڭ قارىغاینىـ ئاكـ
 جـالالتلىق تهبىئـي    پـاتال -پـات . دېگۈسى كېلهتتـى “ نوچىلىقىنى كۆردۈڭمۇ؟ 

  .باش كۆتۈرۈپ مهخپى خىزمهتنىڭ ئىنتىزامىنى بۇزۇپ قویاتتى
. ئۇ مهمتىلى ئهپهندىگه نېمىشقىدۇر بارغانسېرى ئۆچ بولـۇپ كېتىۋاتـاتتى   

بۇنىڭدا خىزمهتنىڭ تهلىپى، كۈزىتىش ئوبىكتى بولغانلىق سهۋەبىدىن باشقا، 
لى ئهپهندىنى یوشـۇرۇن    گاھىدا ئۇنىڭدا مهمتى  . كۆرۈلمهسلىكىمۇ ئېغىر ئىدى  

لـېكىن ئـۇ    . ئۆلتۈرىۋېتىپال بىر یاققا قېچىـپ كېـتىش خاھىـشى ئویغىنـاتتى          
چـــۈنكى ئـــۇ خىـــزمهت . قېچىـــپ كېتىـــشكه بولمایـــدىغانلىقىنى بىلهتتـــى 

كۆرسىتىپ ئۆسۈشى، یـۇرت سـوراپ خهقنىـڭ كۆزىـدىن ئـوت چىقىرىۋېتىـشى             
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ــدى  ــرەك ئىـ ــقىال   . كېـ ــشاش باشـ ــادەملهرگه ئوخـ ــار ئـ ــى تـ ــارلىق ئىچـ رنىڭ بـ
مۇۋەپپىقىیىتىنى كۆرگهندە رەڭگى تاتىرىپ، ئۇنى ئۆچـۈپ كېتىـدىغان ئـادەت          

ــدى ــۇنى    . بارى ــاكى خوت ــسى ی ــڭ ئىنى ــازانغۇچى ئۆزىنى ــۇۋەپپىقىیهت ق ئهگهر م
ئۇنــداقكهن مهمتىلــى ئهپهنـــدىنىڭ   . بولــسىمۇ ئوخــشاشال ئىچــى كـــۆیهتتى   

غــــالىبىیهت مارشــــىنى یاڭرىتىــــپ یۈرۈشــــى ئۇنىڭــــدا ئىچىنــــى مۈشــــۈك 
  !ۋاتقاندەك ھهسهت ئویغاتماسلىقى مۇمكىن ئهمهس ـ تهتاتىال

ــرە تاملىرىنىــڭ     ــۇ جامهنىــڭ ئۆگزىــسى، تېرەكلهرنىــڭ شــاخلىرى، دائى ئ
سـانجاق بولــۇپ  -ئۈسـتى، قوشـنا ئائىلهرنىــڭ ئۆگزىـسى ۋە تاملىرىـدا ســانجاق    

تۇرۇشــۇپ، كهتــكهن ئــادەملهرگه قــاراپ ئىچىنــى قىزىــق بىــر نهرســه كۆیــدۈرۈپ 
بېــــشى پىررىــــدە قایــــدى ـ دە، بــــۇ یهردە      . ك بولــــدىئېچىــــشتۇرىۋەتكهندە

تاماشبىنالرنىڭ ئىدىیه ھالىتىنى ئىگىلهش ۋەزىپىسىنىمۇ ئۇنتۇپ، مهیداندىن 
ئهسلىدە ئۇنىڭ یۈرىكىگه تولغان ئۆچمهنلىك ئۇنى بىـرەر    . سوغۇرۇلۇپ چىقتى 

 خۇرام سورۇننىڭ كهیپىنى بۇزۇشقا ئۈنـدەپ       -شۇملۇق قىلىشقا، مۇشۇ خۇشال   
ئــۇ شــۇ یهردىــال بــۇ خىیــالنى ئىــشقا ئاشــۇرۇپ، خهقنىــڭ   . مىگهنىــدىئــارام بهر

ھهۋىسىنى كهلتۈرۈشنى خاالیتىیۇ، لېكىن بۇنداق چوڭ سـورۇننى بۇزىـۋېتىش         
شۇڭا بىر شۇملۇقنى كـۆڭلىگه پۈكـۈپ چىقىـپ         . ئۇنىڭ قولىدىن كهلمهیتتى  

  .كهتتى
شۇ چاغدا ئۇنىڭ ھىیلىگهر خۇجایىنىنىڭ مۇلۇننىڭدەك چاققان كۆزلىرى   

ئــۇ مهمتىمىننىــڭ . مهمتىمنىنــى ۋە باشــقا ئــادەملىرىنى كۆزىتىــپ تــۇراتتى 
چىقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قاتتىق غهزەپكه كهلگهن بولسىمۇ، لـېكىن    

  .مىجهزىگه ۋە كهسپى ئادىتىگه مۇۋاپىق كۈلۈمسىرەپ تۇرىۋەردى
مهمتىمىن تامنىڭ ئارقىسىغا چىقىپ شۇ یهردە ئاۋۋال قویۇن یانچۇقىدىن 

ــدىغان ئایر ــۋالېر”ىمای ــات   “ رى تاپانچىــسىنى ئالــدى ۋە ســوۋالمىغان یېلىــڭ ق
مهمتىلــى ئهپهنــدى یۇچۇقنىــڭ . تامنىــڭ یېرىقىــدىن ئىچــى تهرەپــكه قارىــدى 

ــدى  ــدا بول ــتىمىن تاپانچىــسىنى بهتلىــدى . ئۇدۇلىــدا پهی ــۇزاق  . مهم ــېكىن ئ ل
نى بۇ چاغدا ئۇ پۇرسـهت . مهمتىلى یهنه غایىپ بولدى . ئىككىلىنىپ، ئاتالمىدى 

بـۇ قېـتىم   . یهنه بىردەم كـۈتتى . ئۆتكۈزىۋەتكىنىدىن قاتتىق پۇشایمان قىلدى 
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یهنه بىر قېتىم ... مهمتىلى ئهپهندى یوچۇقنىڭ ئۇدۇلىدىن تېزال ئۆتۈپ كهتتى 
بۇ چاغدا ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا بهستلىك . بىراق، ئۇ یهنه ئاتمىدى. پۇرسهت كهلدى

ىــپ، تېنــى شــۈركىنىپ  پـال گهۋدىلىن -ئىككـى ئهســكهرنىڭ سىماســى غىــل 
ئۇ ئۆسۈشى،  . یاق، ئۇ بۇ قاراملىقنى قىلسا ھېچنىمىگه ئېرىشهلمهیدۇ      . كهتتى

ــرەك    ــشى كې ــۇرت سورى ــۇپ ی ــلىق بول ــزمهت   ! باش ــي خى ــدا یهنه مهخپى ئۇنىڭ
. جانمۇ تاتلىق بىلىنگهنىدى. ئىشلىگۈچىلهرگه خاس تهمكىنلىك پهیدا بولدى

 قــېلىش خهۋپىنــى ئــویالپ شــۇڭا قولىــدىكى تاپــانچىنى باشــقىالرنىڭ كــۆرۈپ
چۈنكى ئۇنىڭ باش ئۈستىدىال . تىترەپ كهتتى ۋە دەرھال قوینىغا یوشۇرىۋالدى     

ئـۇ  . تامغا مىنىپ ئولتۇرۇپ تاماشا كۆرىۋاتقان بالىالر ۋە چوڭ كىشىلهر تۇراتتى       
باشقىالرنى گۇمانالندۇرۇپ قویماسلىق ئۈچۈن ھاجهت قىلماقچىدەك ئىـشتان        

  .بۇیاققا قاراپ قویۇپ ئىتتىك كهتتى -بېغىنى تۇتىۋېلىپ ئۇیاق
ئۇ خىیالىدا تام ئۈستىدىكىلهر ئىچىگه قـاراپ تاماشـا كۆرىۋاتىـدۇ دېگىنـى             
بىــلهن، ئۇنىــڭ ســورۇندىن چىقىــپ كېتىــۋاتقىنىنى كــۆرگهن قۇربــان جاپپــار   
مۇشۇنداق قىزىق سورۇننى تاشالپ چىقىپ كهتكۈچىگه تهبىئىي ھالدا ھهیران 

ــۇپ قارىمــاي قالمــایتى   همهلىیهتتىمــۇ بــاال مهمتىننــى كــۆز ئۆڭىــدىن     ئ. بول
ئۇنىـڭ تـام ئارقىـسىدا تىمىـسقىالپ        .  پـات قـاراپ تۇرغانىـدى      -یۈتتۈرمهي، پات 

. یۈرىشىگىمۇ ئىككى قېـتىم كـۆز تاشـالپ یهنه ئویـۇن كـۆرۈش بىـلهن بولـدى                
مهمتىلـى  ! ئـاپال ”: كېیىنكى قېتىمدا بولـسا ئـۇ تاپـانچىنى كـۆرۈپ قالـدى ۋە             

دېگهن ئهندىشه بىلهن ۋارقىرىۋەتكىلى تاس “ !...یمىغىدىئهپهندىنى ئېتىپ قو
مهتىمىن تاپانچىنى قوینىغا سېلىۋالغاندىن كېیىن ئـۇ یهنه بېـشىنى          . قالدى

تام ئارقىسىدىمۇ . ئهمما ھېچ خاتىرىجهم بواللمىدى. ئىچىگه بۇراپ ئویۇن كۆردى
  .ئۇ یاققىمۇ قارىغىسى كېلىپال تۇراتتى. قىزىق ئویۇن بولىۋاتاتتى

ــۆزىنى    م ــل خهتهرلىــك ئىــشتىن ئ ــر خى همــتىمىن ســهلدىن كېــیىن، بى
توختىتىپ قالغان چاغـدىكى جىـدىیلىكى، ھودۇقۇشـى سـهل پهسـىیىپ، بایـا         
ســورۇندىكى چېغىــدا پهیــدا بولغــان ھهم بــۇ یهرگه چىقىــشقا مهجبــۇر قىلغــان   

شــۇنىڭ بىــلهن . ئۆچمهنلىــك تۇیغۇســى یېڭىباشــتىن مېڭىــسىنى قىزىتتــى
 بىر دالدىنى تېپىپ، شۇ یهردە تـۇرۇپ ناھـایىتى تېزلىـك            قېچىشقا ئهپلىكرەك 
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بىلهن ئىككى پارچه كېسهكنى تامـدىن ئارتىلـدۇرۇپ ئىچـى تهرەپـكه ئـاتتى ۋە               
  .بهدەر قاچتى

روھـى ھالىتىـدىن چانـدۇرۇپ      . ئۇ ئهڭ یېقىن بىر ھویلىغـا ئـۆزىنى ئـاتتى         
نېمىشكه قویماسلىق ئۈچۈن دەرۋازا تۈۋىدە سهل توختاپ ئۆزىنى بېسىۋالدى ۋە         

كىــرگهنلىكىگه بىــر باھــانىنى ئویلىۋېلىــپ، دادىلــراق چامداشــقا تىرىــشىپ  
ھابۇلھاجىم ۋە ئۇنىڭ ھهمتاۋاقلىرى مانا مۇشۇ یهردە . ئىچكىرى ھویلىغا كىردى

  .ئولتۇرۇپ پاراڭغا چۈشكهنىدى
ــگهن      ــپ كهلـ ــۆیگه كىرىـ ــلهن، ئـ ــرى بىـ ــهیتانلىق نهزىـ ــاجىم شـ ھابۇلھـ

رایى ئاستىدا یوشۇرۇنۇپ تۇرغان ھهددىدىن مهمتىمىننىڭ یاسىما خاتىرجهم چى
شۇنىڭغا یارىشا بۇ چاغـدا جـامه ھویلىـسىدا        . زىیادە ھودۇقۇشنى سىزىپ قالدى   

ــاۋازالرمۇ ئاڭلىنىــپ  قالــدى -ئــایرىم قىیــا ھابۇلھــاجىم ئېنىــق بىــر  .  چىیــا ئ
ــدا ئـــۆي    نهرســـىنى بىلمىـــسىمۇ قانـــداقتۇر بىـــر ئىـــشنى ســـىزىپ تۇرغىنىـ

  :الردىكى بالىسى یۈگرەپ كىرىپئىگىسىنىڭ ئون نهچچه یاش
  . دېدى توساتتىنال— بىر ئادەمنىڭ بېشى یېرىلىپ كېتىپتۇ، —
 دېدى ھابۇلھاجىم بىرىنچى  بولۇپ، قېـشىنى    — نېمه گهپ، بۇ ئۆزى؟      —

  .گۇمان بىلهن لىكىلتىدىتىپ
مهمتىلــى .  بىرســى تامنىــڭ كهینىــدىن چالمــا ئاتقاننىــڭ گېپــى بــار —

ھېلىقى ئىككى چېرىك تامنىڭ ئۈستىگه . یۇپتۇئهپهندى یارىسىنى تېڭىپ قو
  .چىقىپ ئىزدەۋاتىدۇ

ــى   ــۈپ كهتتـ ــۇ ئۆڭـ ــى تېخىمـ ــدا  پهقهت  .  مهمتىمىننىـــڭ رەڭگـ ــۇ چاغـ بـ
نــى ھولۇقــۇش ئىچىــدىن قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن  “ ئىتتىپاقــداش”ھابۇلھــاجىم 

  :سىپایىلىق بىلهن
خۇدانىڭ ھویلىـسىدا جىننىـڭ ساماسـىنى       !  خۇدانىڭ بهرگهن جازاسى   —

بۇنى خۇدا پهرىشته سۈپهت بىرسىنىڭ دىلىغا سېلىپ      ! اندىكىن تویسۇن سالغ
بۇنى  جازانى باشقىالرنى كۆرسۇن   ! ھه، دېمهك، خۇدا ئهۋەتكهن باال    . قىلىدۇرغان

قانداق دېدىم، مهمتىمىناخۇن؟ نىمىشكه پهگادىال  تۇرىسىز؟ بۇ یهرگه ! دېگىنى
هدمــۇ بۈگــۈنكى   ھابۇلھاجىمنىــڭ ئــوغلى روزىمۇھهمم —، ئۆتــۈپ ئولتــۇرۇڭ 
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دا بولــسىمۇ ۋە ئۇمــۇ ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ بــۆگهن مهكــتهپكه  “جىــنالر ساماســى”
ــۇپال     ــۇنى پهقهت مهھمــۇد مۇھىتىــدىن قورق تهخــسىم قىلىنغــان بولــسىمۇ، ئ
ــاجىم یهنىــال     ــایىللىقى بولمىغــان ھابۇلھ ــدىن ق مهكــتهپكه بهرگهچــكه، ئىچى

  .دۈشمهنلىك پوزىتسىیىسىدە ئىدى
ن بۇ سۆزدىن خېلـى مهدەت تېپىـپ، سـۇپىغا      مهمتىمى» پهرىشته سۈپهت «

كىـشىلهر  . كـۆپ ئـۆتمهي جـامهدىكى پائـالىیهتمۇ تۈگىـدى         . چىقىپ ئولتـۇردى  
مهمـتىمىن  بىـردەم ئولتۇرغانـدىن كېـیىن كىـشىلهر           . تارقاشقا باشلىغانىدى 

  .توپىغا ئارىلىىشىپ قایتىپ كهتتى
ۇننى  ئۇ كىشلهر چېھرىسىدىكى رازىمهنلىكنـى كـۆرۈپ، بهزىلهرنىـڭ سـور     

ــلهن قىلــشقان     ــدە غهزەپ بى ــۇپ قىلغــان دۈشــمهنلىكى ھهققى بۇزمــاقچى بول
ئــۇ رەقىبىنىـڭ یهنه بىــر  . سـۆزلىرىنى ئــاڭالپ، ئۇنىـڭ یهنه ئوغىــسى قاینىـدى   

قېتىملىق غهلىبه تهنتهنىسى ئىچىدە یۈرىكى ئېچىشقان ھالـدا كېتىۋېتىـپ،         
ىنكى كۈنلۈكته كېی. كۆڭلىگه ئهڭ رەزىل، ئهڭ زەھهرخهندە پىالنالرنى پۈكهتتى

ئهگهر قولىغا كېلىپ قالسا رەقىبىگه قانداق جازاالرنى بېرىش ھهققىدە ئویالپ   
بۇ جازاالر كىشى ئاڭالپ باقمىغان دەرىجىدە ئازاپلىق، چهكتىن ئاشقان      . كهتتى

  .بوالتتى، ئهلۋەتته
.  بۇ خىیالى ئۆچ ئېلىش مهنزىرىسى ئۇنى خېلى یېنىكلهشـتۈرۈپ قویـدى   

گـۈن ئاخـشام قىلىـدىغان ئىـشلىرىنى ئـویالپ ھهممىنـى          شۇنىڭ بىلهن ئۇ بۈ   
ئۇ ئاۋۋال ئۈلپهتلىرى بىلهن تېپىشىپ، كهیىپ قىلىپ، ئاندىن قىمار . ئۇنۇتتى

ئارقىـــــدىنال بۈگــــــۈن تۇرســـــۇنتازنىڭ ئۆیىــــــدە   . ئویناشـــــنى ئویلىــــــدى 
بولمایدىغانلقىقىنى ئېسىگه ئالغىنىدا، زۆھرەگۈل سهتهڭنىڭ قېشىغا كىرىش 

بىــردىنال ئــۇ ئۆزىنىــڭ نهقهدەر قــالتىس  . ىكلهشــتۈرىۋەتتىخىیــالى ئــۇنى  یېن
گه تېتىیاالیدىغان “ بىر بېشى بار ئادەم”ئۇ . ئادەملىكىنى ھېس قىلىپ قالدى

مهیدىـسىنى  ”، ھایاتىنىـڭ پهیزىنـى سـۈرۈپ،        “بازارنىـڭ گـۈلى   ”نوچىلىقىنى،  
یاشاشنى بىلىدىغانلىقىنى، ھهتتا خېلى مۇھىم ئادەملىكىنى ھېس “ كېرىپ

. بۇ ھال ئۇنىڭدا بىر خىل غالىبلىق كىبرىسىنى پهیدا قىلدى  . پ قالدى قىلى
چارچاپ، -كۈندۈز  باال ئوقۇتۇش ئىشىنى دەپ پاالقشىپ، مهنىسىز ھېرىپ-كېچه
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جاھاننىڭ خوۋلىقىنى كۆرمهي ئۆمرىنى ئۆتكۈزۈۋېتىپ بارغان، مۇشلىشىشنى    
ڭا ئــۇ  شــۇ. بىلمهیــدىغان رەقىبــى ئۇنىڭغــا بىچــارە ۋە كۈلكىلىــك تویۇلــدى     

  .مهمنۇنىیهت بىلهن ھىجىیىپ، ساي بویىغا زۆھرەگۈلنىڭ ھوزۇرىغا ئاتالندى
  

3  
  

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یېڭى مهدەنىیهت قوشۇنى مهشھهدتىكى مۇراسىمنى 
تۈگىتىپ، ئابدۇراخمانھاجى، قوتلۇقئاخۇن خهلپىتىم باشلىق خهلق توپىنىڭ       

  .كهلدىئۇزۇتىشى بىلهن یولىنى داۋام قىلىپ شورۇق مهكتهپكه 
 بۇ یهردە سابىت، بهدرىـدىن، ئابـدۇراخمان تـاش، مهتنىیـاز، ئوبۇلخهیراخـۇن              
قاتارلىق یولداشـلىرىنى سـىنىپقىچه ئهكىرىـپ، ئوقۇغۇچىالرغـا تونۇشـتۇرۇپ،         
ئاندىن ئـاتىالر ھهیئىتىنىـڭ باشـالمچىلىقىدا مهكتهپنـى كـۆزدىن كهچـۈرۈپ،        

پ باغال، كېچىڭىزلهرنى چۈشلۈك تاماقنى یېگهندىن كېیىن، بۇ یهردىن قوزغۇلۇ
ــا كهلـــدى  ــارىالپ ۋاقۋاققـ ــارلىق  . ئـ ــۇھهممهد قـــارى قاتـ ــۋاق مهكـــتهپكه مـ ۋاقـ

مۇئهللىملهرنى تونۇشـتۇرۇپ، یهنه بىـر قونغانىـدن كېـیىن، ئهتىـسى تۆركـۈل،          
ــارىالپ، ھهربىــر مهكــتهپكه تهقــسىم بولغــان     ــارلىقالرنى ئ ــۆگهن قات ســۇنتاغ، ب

ىتىگه تونۇشـتۇرۇپ ئۆتـۈپ، ئوڭۇرۇققـا    مۇئهللىملهرنى شۇ یهردىكى ئاتىالر ھهیئ   
  .قایتىپ كېلىشتى

ــدىلهرنى باشــالپ     ــددىن، ئهخــمهد ئهپهن ــدى مهجى كهچــته مهمتىلــى ئهپهن
  .بویامهتكه قایتىپ كهلدى

ــاردۇغۇڭالرنى    — ــمه بىــلهن ھ ــارغۇزىۋەتتىم، ئهمــدى نهغ ــازا ھ  ســىلهرنى ت
  . دېدى ئۇ كۈلۈپ—چىقىرىپ، ئهته ئۇزىتىپ قویمهن، 

ىلگىـــرىكىن ھـــارغۇزدىڭىز، بىـــراق شـــۇنداق ئاســـان  ھارغۇزۇشـــنى ئ—
 دېدى مهجىدىن ئهپهندى چاقچاق قىلىپ، —قۇتۇلماقچى بولغىنىڭىز قىزىق، 

  . كۆرىدىڭىزمۇ، نىزامىددىن، ئىنىڭىزنىڭ ئۇستاتلىقىنى—
 ئهخمهد ئهپهندىنى یۆلهپ ماڭىمهن دەپ بهكرەك ھېرىپ كهتتىڭىـزدە،           —

  . دېدى تهۋپىق ئۇنىڭ چىشىغا تېگىپ—
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  . دېدى  مهجىددىن— گهپنى ئاۋۇتماي تهمبۇرنى قولىڭىزغا ئېلىڭ،—
ــق    ــدىن، خهلــ ــام مۇقهددىمىلىرىــ ــازلىپ مۇقــ ــۇرنى ســ  تهۋپىــــق تهمبــ

ــشقا باشــلىدى   ــالالپ چېلى ــۇر   . ســهنهملىرىدىن ت ــددىن دوخت ــاكى مهجى ــۇ ت ئ
مهجىـددىن  . قولىدىكى ھاسىنى پىرقىرىتىـشتىن توختىىغانغـا قهدەر چالـدى        

  .الپ قالغانىدىبوۋاي جایىدىال ئۇخ
 - كونا — دېدى ئهخمهت ئهپهندى ئېغىر تىنىپ،       — رەخمهت دوستۇم،    —

یېڭى ئهسلىمىلهرنى قوزغىۋەتتىڭىز، دوختۇر ئۇخالپ قالمىغان بولسا مېنىڭ        
  ...تېخى خۇمارىم قانمىغانىدى، 

ئـۇ ئهخـمهد   .  مهمتىلى ئهپهندى دوستىغا ئىچ ئاغرىتىش نهزىرىـدە قارىـدى       
ە قالغان ئایالى ۋە بالىسىنى ئویالپ شۇنچىلىك ئېزىلىپ ئهپهندىنىڭ تۈركىید

ئۆزىمــۇ ئهدىبىنــى ۋە تۈركىیىــدىكى كهچمىــشلىرىنى  . كهتكىنىنــى بىلهتتــى
بـۇ ئهسـلىمىلهرنىڭ مۇڭلـۇق زەربىـسىدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن        . ئهسلهپ قالدى 

  :گهپنى چاقچاققا بۇراپ
ــ   — ــڭ، ئ ــۆزىگه ئېیتىــپ بېقى ــالغىنىنى ئهته ئ ــۇخالپ ق ۇ  دوختۇرنىــڭ ئ

جهزمهن تېرىكىـدۇ، كـۆزۈمنى یۇمـۇپ سـاز ئاڭلىـدىم، ئـۇخلىغىنىم یـوق دەپ        
  . دېدى—تۇرىۋالىدۇ، 

  . ئهتىسى مېھمانالر قهشقهرگه یۈرۈپ كهتتى
ــىزنىڭ بــۇ ئاجایىــپ مــۆجىزىڭىزدىن قهشــقهردىكىلهرنى خهۋەردار     —  س

 —گېزى كېلىـپ قالـسا سـىجاڭنىڭ ئۆزىگىمـۇ سـۆزلهپ بېرىمىـز              . قىلىمىز
  . ھهقىقهتهن قالتىس ئىش بولدى—ىن، دېدى مهجىدد

ئهمــدى .  دوســتالرغا ســاالم ئېیــتىڭالر، مهنمــۇ یــېقىن ئارىــدا بــارىمهن  —
  . دېدى تهۋپىق—بۇرىنقىدەك ئالدىراش بولمایمهن، 

بىـراق، دوسـتۇم، مهن     .  شۇنداقال بولسىغۇ، بۇ یهنه بىر مۆجىزە بوالتتى       —
  !ىاللمایمهن، خهیر بىكار بولۇپ قېلىشىڭىزنى تهسهۋۋۇر ق-سىزنىڭ بوش

  ! خهیر، ئاق یول بولسۇن—
*  

**           
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بولـۇپ خىـزمهتكه    “ ئهپهنـدى ”خىزمهت تهقسىمات مۇراسىمى ۋە یېقىنـدا       
ــى       ــارلىق یېڭ ــار ب ــاللىق، ئىپتىخ ــاددە خوش ــارەت پهۋقۇلئ ــشتىن ئىب كىرىشى
مۇئهللىملهرنىڭ قهلبىنى لهرزىگه سېلىپ، ھهممه ئادەمگه سۆزلهپ بهرگۈسـى         

ئۇالرنىـــڭ یـــېقىن كىــــشىلىرىدىمۇ   . كى تىپىچهكلهیتتــــىكېلىـــپ یـــۈرى  
ھهۋەسلىنىش، پهخىرلىنىش تۇیغۇسى تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇالرمۇ خوشاللىقىنى      

ئاتۇشـتا بولـۇپ ئـۆتكهن بـۇ        . ئورتاقلىشىشقا مۇڭداش خۇمارداپ قېلىـشقانىدى    
پهۋقۇلئادە یېڭىلىقنىڭ كىـشىلهر قهلبىـدە قالـدۇرغان تهسـىرى ھهقىقهتهنمـۇ         

  .لدىچوڭقۇر بو
 سابىت ۋە ئۇنىڭ سۆیگۈنى گۈلزادىمۇ بۇ خىل روھى ھالهتتىن مۇستهسنا      

  .ئۇالر تولىمۇ ئىنتىزارلىق ئىچىدە ئۇچراشتى. ئهمهس ئىدى
 دەپ ســورىدى قىـز، ئۇنىــڭ  — ئهمـدى سـىزمۇ ئهپهنــدى بولـدىڭىزمۇ؟    —

كىیىۋالغان ئۈستىباشلىرى زىلۋا قامىتىگه زادىال مـاس كهلمىـگهن بولـسىمۇ،     
ــشقى ــشىلهرنڭ كىیىمىنــى       نىمى ــلهپ چــوڭ كى ــك بــاال ئهركى دۇر ئــۇ كىچى

  . كىیىۋالغاندەك ئامراقلىق كهلتۈرەتتى
  . ھهئه، ئهپهندى بولدۇم، سهنمۇ مهكتهپكه بارساڭ یاخشى بوالتتى—
 ۋىیهي، ئهمدى مېنى ئوقـۇتقىڭىز كهپقالـدىمۇ؟  ئانـام شـۇ تاپتـا دەلـله               —

سـىز  . یـالى ماڭـا ئه تېـپىش      ئۇنىـڭ خى  . خوتۇنالر بىلهن مۇقۇلدىشىپال قالـدى    
 گـۈلزادە بىـردىنال     —... گېپىنـى قىلىـسىز   ) مهكتهپنىـڭ (تېخى مهتتهپنىڭ     

  .مىشىلداپ یىغلىۋەتتى
 -قىشنىڭ غـۇر  . ئۇالر باغنىڭ ئارقا تهرىپىدىكى سۇڭگۈچ تۈۋىدە تۇرۇشاتتى      

 -غۇر سوغۇق شامىلى تېنىنى شۈركهندۈرەلمىگىنى بىلهن یالىڭاچالنغان دەل  
 -بـۇ ئىككـى ئاشـىق     .  یوشۇرالماسـلىقى ئـۇالرنى ئهنـسىرىتهتتى     دەرەخلهرنىڭ  

مهشۇق ئالدىنقى نۆۋەت گۈلزادىنىڭ ھویلىـسىدا ئۇچرىـشىپ، ئۇنىـڭ ئـۆگهي            
ئانىـسىغا كۆرۈنـۈپ قالغانـدىن بېـرى قىزنىـڭ بېىـشدا غهم سایىـسى ئهگىــپ        

  . قالغانىدى
دەپ ئېغىز “ ئه سارىڭى” شۇ كۈندىن تاتپ ئۇ دەججال ھه دېسه مېنى         —

قىزىڭغا ھېزى بول، بولمىسا ”ئاچۇرمایدۇ، ئىككى گهپنىڭ بىرى بولسا دادامغا 
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. دەپ كوتۇلدایـدۇ  “ بىرسى بىـلهن قېچىـپ كېتىـشتىن یانمایـدۇ، بـۇ شـهقىقه            
ــا   ــڭ تاپ ــۇ ئۇنى ــیىن دادامم ــپىگه    -كې ــڭ گې ــدىماي ھهم ئۇنى ــرىگه چى  تهنىلى

منىـڭ  ئىشىنىپ، مېنى یاتلىق قىلىۋېتىشنىڭ كویىغا چۈشـۈپ قالـدى، دادا         
 -دەللىلهر پات... ئالدىدا ئۆزۈمنى ئاقالي دېسهم نومۇس قىلىپ تىلىم بارمىدى

  ... پىچىر قىلىشىپ-پىچىر... پاتال ئانام بىلهن پاراڭلىشىدۇ
 سابىت قوپال قوللىرىنى ئىختىیارسىز ئۇزىتىپ ئۇنىڭ ئۇزۇن ۋە توم قـارا          

 گویــا  چــاچلىرىنى ســىالپ، ئــۇنى بهزلىمهكچــى بولــدى ـ یــۇ، لــېكىن یهنه         
بىر .  قىممهتلىك قوشنى ھۈركۈتۈپ قویۇشتىن قورققاندەك قولىنى یىغىۋالدى

ئۇنىـڭ یوغـان   . قولى بولسا دەرھال یانچۇقىغـا یـۈگهردى ۋە غـاڭزىنى تۇتىۋالـدى      
بهستى، یېتىلگهن مۇسـكۇللىرىغا قارىمـاي، قهلبىنىـڭ بۇنچىـۋاال نـازۇكلىقى            

ى ھهرىكهتكه یاراقسىزلىقتىن ئۇ یه قىزنى بهزلهیدىغان سۆزگه یاك. غهلىته ئىدى
تېخى بایىال كېلىۋېتىپ ئۇزۇندىن بېرىكـى      . خىجىل بولۇپ، تهمتىلهپ قالدى   

ســېغىنچ خۇمــارىنى چىقىــرىش ئۈچــۈن ئۇچراشــقان ھامــان ئۇنىــڭ نــازۇك        
بهللىرىــدىن قامــالالپ تۇتۇۋېلىــپ، یــومران ۋە قىزىــل، ھــۆل ۋە ئىســسىق       

بۇ رومانتىـك مىنـوتالر    . رگهنىدى ئۆزىگه سۆز به   -لهۋلىرىدىن سۆیىۋېلىشقا ئۆز    
ئۆزىنىڭ دائىمى خىیال بىلهن تولۇپ تۇرىدىغان، تاشقى كۆرۈنۈشى تۇتۇق ھهم      

تـتىن ئىنتـایىن ئورۇنلـۇق تهپهككـۇر        ھهخارامۇش بولغىنى بىلهن ئىچكىي جه    
ھهتتا ئۇ . قىلىدىغان روشهن تهسهۋۋۇرىدا نۇرغۇن قېتىم باشتىن كهچۈرگهنىدى      

ــشنىڭ   ــۇ ئى ــهۋۋۇرىدا  ب ــالىتىنى    تهس ــورۇنلىنىش ھ ــهكىلدىكى ئ ــل ش  ھهرخى
سېلىــــشتۇرۇپ،  بۇالرنىــــڭ ئىچىــــدىن ئهڭ تهســــىرلىك ۋە ئهڭ رومانتىــــك 
بولغىنىنى تالالشـقا تىرىـشقان، ھهتتـا لهۋلىرىـدە لهززەتلىـك تهمنىمـۇ ھـېس            

  .قىلغاندەك بولغانىدى
یىگىـت، ئاشـۇ   “ یېرىلمىغـان كـۆتهكتهك  ” لېكىن، بۇ یوغـان بهسـتلىك،     

جىز قىزنىـڭ یېنىغـا كهلـگهن ھامـان، ئـۆزىنى ھهمـمه ھوقۇقىـدىن         نازۇك ۋە ئا  
مهھرۇم قىلىۋېتىلگهن ئهسىردەك یاكى مهھبۇستهك ئىتائهتمهن ھالهتته ھېس 

ئـۇ  . دەپ ئویلىدى ئـۇ ئىچىـدە     “ !ئىھ، مۇھهببهتنىڭ سېھرى قۇدرىتى   ”. قىلدى
ىن شۇڭا بۇ خىیالنى كاللىسىد. ئهمدى  قىزنى سۆیۈۋېلىشقا جۈرئهت تاپالمىدى
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چـۈنكى بــۇنى ئهمهلـگه ئاشـۇرالمایدىغانلىقىغا تولــۇق    . قـوغالپ چىقارغانىـدى  
  .كۆزى یهتكهنىدى

 ئۇنداق دېگىنىڭىز بىلهن قىز باال دېگهن ئـاجىز، ئۇچـۇپ كېتىـدىغان         —
  ...قانىتىم، ئۇ خهقنى قۇرقۇتقىدەك كۈچۈم بولمىسا

.  بۇ گهپ بىلهن سـابىتنىڭ خىیالىغـا سـهبى بـالىالرچه بىـر ئـوي كهچتـى         
سهن ئـۆزۈڭنى ئـاجىزمهن دېگىنىـڭ بىـلهن، مېنـى قورقۇتىـسهن ئهمهسـمۇ؟               ”

ــمهن،       ــېس قىلىـ ــدەك ھـ ــشىپ كهتكهنـ ــۆزۈمنى بوشىـ ــهمال ئـ ــېنى كۆرسـ سـ
  :لېكىن ئۇ بۇ خىیالنى چاپسانال كۆڭلىدىن چىقرىپ تاشالپ. “ ...تىتىرەیمهن

 بولمایدىغان یېرى كهلسه مهمتىلى ئهپهندىگه ئېیتىمىز، ئـۇ بىزنىـڭ           —
  .ىزنى ئویالیدۇ، ئهلۋەتتهبهختىم
ــۇ ئــادەم ئــۆیىڭىزنى ئېلىــپ بهردى   — ئهمــدى یهنه ئۇنىڭغــا ئهھــۋال   .  ئ

 قىـز ئـانچه   ــ ...ئیېتسىڭىز، نېمه ئانداق گېپى تۈگىمهیدىغان نېمه بۇ دەپ قاال      
ــدى      ــاراپ قوی ــدە ق ــتكه لهپپى ــدى ۋە یىگى ــۇنداق دې ــىتن ش ــشهنچ قىلماس . ئى

ڭ كـۆزلىرى بىرجـۈپ چولپانـدەك     گىرىمىسهن یورۇق بولغان كهچقۇرۇندا ئۇنىـ     
  .نۇرلۇق بىلىندى

ــۇ یاشــالرنىڭ    — ــسهن، ئ ــازا بىلمهی ــادەمنى ت ــۇ ئ ــداق ئهمهس، ســهن ئ  ئۇن
كۆڭلىنى چۈشىنىدۇ، بىزنىڭ بهختىمىز ئۈچۈن جهزمهن قولىدىن كهلگىنىنى 

  .قىلىدۇ
  ... ئۇ ئادەمغۇ شۇنداق قىال—
  . ئهپهندى ئارىلىشىپال قالسا ئۈزۈپ چىقىدۇ—
ــېكىن، — ــر ئىــش      ل ــدىراپال بى ــدىال ئۆزگىرىــپ، ئال ــر كېچى ــا خهق بى م

ھېلىقـى دەلـله ئارىالشـقان ئىـش       . قىلىۋېتىپ قاالمدىكىن دەپ یۈرىكىم سـۇ     
ھهقىچان ماڭا ئوخـشاش یىـتىمهككه تهییـار تۇرغـان بـایۋەچچه        . بولماي قالمایدۇ 

 دېمىـسهم نهچـچه بـاال بىـلهن تـۇل قالغـان قېرىـدىن        -یىگىت نهدىتى، دېـسهم   
... اپىدۇ، تایىنلىق ئۇنىڭدىن كۆرە ئۆلۈپال تۈگهشسهم یاخشىراق ئىـدى     بىرنى ت 

ئۇنىـڭ نازۇكلىقىغـا    .  ھهر ھالدا گۈلزادە سهل جۈرئهتلىكراق بولۇپ چىقتى       —
قارىماي قوپالراق سۆزلىشى، كۆڭلىدە نېمه بولسا شۇ دېیىشى ھهقىقىي سهھرا 
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بهك  ئىـــشقىلىپ مهن —قىزىغـــا مۇناســـىپ ســـاددىلىقىنى ئىپـــادىلهیتتى،
  ...یۈرىكىم ئۆیهپ كېتىۋاتىدۇ... ئهنسىرەۋاتىمهن

 یاق، خاتىرجهم بول، مهمتىلى ئهپهنـدى بـار، بۇنـداق نـاھهق ئىـشنىڭ         —
  ...بولىشىغا یول قویمایدۇ

 خــۇدا بىزدەكلهرنىــڭ بهختــى ئۈچــۈن شــۇ كىــشىنڭ بېــشى ئېــسهن     —
  ...قىلسۇن، ئىگهكىم

ىمجىتلىـق ئارىـسدا    پـاتال ھۆكـۈم سـۈرىدىغان ج      - ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پـات   
ئهمـدى ۋاقـت ئېتىبـارى بىـلهن بـۇ      . پهقهت یۇقىرىقى سـۆھبهتال بولـۇپ ئـۆتتى    

مۇشــۇ دەقىقىــدە ســابىت . ئۇچرىشىــشىنى ئاخىرىالشتۇرشــقا تــوغرا كېلهتتــى
ئـۇ مهھبۇسـىغا تهسـهللى ئېیتىقىنـى بىـلهن          . پۇشایماندىن ئۆرتىنىپ كهتتى  

ىدە ئاللىقانداق بىـر  سـادا       شۇڭا ئۇنىڭ قهلب  . ئۆزىمۇ ئۈمىدسىزلىنىپ تۇراتتى  
ــلىگه     ” ــسهن، ئۇنىــڭ ۋەس ــدۇ، ئهبىــدى سۆیهلمهی ــدىن كېتى ــۇ قولۇڭ ئهمــدى ئ

شــۇڭا بــۇ ئــاچچىق ئــاقىبهت  . دېگهنــدەك بولــدى“ !...ئېرىشىــشىڭ یــوق گهپ
مهن مــۇقهددەس ”ئـۇ  . ئۇنىڭـدا ھېچقاچـان كـۆرۈلمىگهن  جــۈرئهتنى تۇغـدۇردى    

بېـرى، یهنه كېلىـپ بىـر    بىلىپ یېقىنلىشىـشتىن ئهیمهنـگهن تهننـى باشـقا        
دېگهننى خىیالدىن ئۆتكۈزۈپ، مۇشۇ پۇرسهتته “ قېرى مىجىقلىشى مۇمكىنغۇ

ئۇنىڭ لهۋلىرىدىن ۋىـسال كهۋسـىرى ئېچۋىلىـشنى، ھـېچ بولمىـسا شـۇنىڭغا          
باغنىـڭ یـان   ― ئېرىشىشنى نىیهت قىلىـپ قالـدى ۋە خوشلىـشىپ ئارقىغـا       

ئۇنىڭـدىن  . ستا قول ئـۇزاتتى ئىشىكى تهرەپكه بۇرالغاندا قىزنىڭ  مۈرىسىگه ئا   
كېــیىن نىمىــلهر بولــۇپ ئــۆتكىنى ئۆزىگىمــۇ نــامهلۇم، لهۋلىــرى قىزىــق بىــر  

 ئېغىر -نهرسىگه یېقىلدى، ۋۇجۇدى دىرىلدەپ، نهپهس یېتىشمىگهندەك ئېغىر
  .دېگهن سۆزىمۇ چۈشىدىكىدەك ئاڭالندى“ !ئهسكى”تىنىپ قالدى، قىزنىڭ 

ســتىگه مۇناســىپ بولمىغــان   ئــۇ قىزنىــڭ ئارقــسىدىن ئۇنىــڭ نــازۇك به 
 ئېـرىقالردىن  –پوالمباي پاختىلىق چاپان، پۇتىغا پىیما كىیىۋالغـان تۇرقىغـا         

یېنىك ئاتالپ، یۈزىنى تۇقىنىچه قېچىشىغا ھهۋەس ۋە قىیالماسلىق ئىلكىدە         
ئۇنىڭ كۆزىگه بۇ قېلىن كىیىملهر ئىچىگه چۆكۈپ قالغان . قاراپ تۇرۇپ قالدى

لىق، پهقهت  سابىتقىال مهلۇم بولغان ئاالھىدە بىـر  نازۇك بهدەن تېخىمۇ یېقىم   
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  .خىل نازاكهتلىك كۆرىنهتتى
ــى    ــپ كهتت ــشىككه كىرى ــان ئى ــۈلزادە ی ــابىت   .  گ ــدىال س ــۇ چاغ پهقهت ش

 یوغان چامداپ كېتىـپ   -چۈشىدىن ئویغانغاندەك ئورنىدىن قوزغىلىپ، یوغان    
دەپ “ ممۇ؟چۈشۈممۇ؟ ئوڭۇ”ئۇ كېتىۋېتىپ بایا بولۇپ ئۆتكهن ئىشنى  . قالدى
 قایتا ئهسلهیتتى ۋە خىیالىدا یېڭىباشتىن كۈرۈپ، ئىشنىڭ زادى قایسى -قایتا

لهۋلىرىـدە ئاجایىـپ بىـر    . تهرتىپته بولۇپ ئۆتكىنىنى بىلىۋېلىشقا تىرىشاتتى    
ــۇراتتى  ــېزىلىپ ت ــل تهم س ــۆز   . خى ــشكۈچى ئ ــكه  ئېرى ــۇددى یاخــشى نىمهت خ

 پېنى -ق قېلىشنى جانرىسقىنىڭ قولىدىن كېتىپ، بۇ خىل لهززەتتىن قۇرۇ
بىلهن یامان كۆرگهندەك، ئۇنىڭدىمۇ ئهنه شۇنداق ئۆز بهختىنى قوغـداش، جـان           

گۈلزادە مېنىڭ بولىدۇ، ئۇ  ”: كۆڭلىدە. تىكىپ قوغداش ئىرادىسى پهیدا بولدى    
دېـگهن قهتئىـیهت پهیـدا      “ ...!ھایـاتال بولـسام   ! چوقۇم مېنىڭ بولۇشـى كېـرەك     

  .بولدى
ۋۇرالرنى قىلىــش ئۈچــۈن تــۈگىمهس خــام      ئــۇ بۈگــۈن خىیــالىي تهســهۋ    

ئـۇ ئهمـدى گۈلزادىنىـڭ ھهربىـر ئېغىـز سـۆزىنى            . ماتېرىیالغا ئىگه بولغانىدى  
قایتىــدىن تهكرارلىــسىمۇ، ئۇنىــڭ قوپــال كىــیىملهرگه چۆكــۈپ قالغــان زىلــۋا  

ئـۇنى ئېـسهنكىرىۋەتكهن سـۆیۈش      . بویىنى كـۆز ئالـدىغا كهلتۈرسـىمۇ بـوالتتى        
شۇڭا ئـۇ مهمنـۇنىیهت بىـلهن كۈلـۈپ         . لىمهیتتىتوغرىسىدا تېخىمۇ گهپ ئىش   

“ ئهسكى”شۇتاپ ئۇنى خوشاللىققا چۈمدۈرىدىغان ئىش بوال ئهمهس، ئۇ . قویدى
بۇندىن باشقا ... دېگهن سۆزنى ھهربىر ئهسىلىگىنىدە ۋۇجۇدى الۋىلداپ یاناتتى   

دەپ ئاتایدىغان “  سابىت ئهپهندى”بولغان، كىشىلهر ئۇنىمۇ “ ئهپهندى”ئۇ ھازىر 
ئهڭ ھۆرمهتلهیدىغان ۋە سـۆیىدىغان ئۇسـتازىدەك    -ئۇ ئهمدى ئۆزى ئهڭ   . ولغانب

دەرستىن چۈشكهن .  ئهڭ ئۇلۇغ ئىشقا كىرىشهتتى–خهلقنى ئاقارتىش ئىشىغا 
تېخى بـالىالرنى  . چاغدىكى ھارغىنلىقتىن  بىر مۇنچه مهنىۋىي لهززەت ئاالتتى       
. ا تهشكىللهیتتى ئازات قىلىۋەتكهندىن كېیىن چوڭالرنى یىغىپ كهچكۇرۇسق     

  كىچىــك بولــۇپ ئىككــى یــۈزدىن ئــارتۇق  -كهچكۇرۇســقا قاتناشــقانالر چــوڭ 
 ســائهت 18-16ئــۇ بۇنــداق قىلغانــدا . ئـادەمگه بىــرال ۋاقىتتــا بىلىــم بېرەتتـى  

ــقه      ــا قوشــۇلۇپ، خهلق ــسىمۇ، ئۆزىنىــڭ قاتارغ ــوغرا كهل ــددىي ئىــشلهشكه ت جى
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 زادىال ھارغىنلىق ھـېس  مهنىۋىي تۇرمۇش یارىتىپ بېرەلهیدىغان بولغىنىدىن 
ئۇنى ئاجایىـپ   . ئۇ ئهمدى قایتىپ بېرىپال كىتاپ ئوقۇشى كېرەك      . قىلمایتتى

  ...           خهیرىلىك ئىشالر كۈتمهكته
  
  

  ـ یىلـــى    1987یىــل، یــانۋاردىن   ــــ   1987
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