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  بـىـــرىـنــچـى بـاب

  
پهقهت ئاق تهنلىكلهرنىڭ   ) ھىندىیانال(سىلهر  

 ئـۆزۈڭالرنى   -خاتىرجهملىكىگه كاشال قىلماي، ئـۆز      
ئـاق تهنلىكـلهر    . قىرىپ تۈگىتۋەتـسهڭالرمۇ مهیلـى    

ــسىن  ــنىڭ نهتىجىـ ــي یۇقۇلۇشـ ــان دەپ تهبىئىـ ى جـ
  .كۆرىدۇ

  »رەزىل جۇڭگولۇقالر« بهي یاڭ —
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 جاھـان ئىللىـپ شـامال بىـلهن       -ارت ئېیى كىـرىش بىلهنـال یهر      

ــدى   ــىلهرنىڭ ھىـ ــداق نهرسـ بىلـــله تۇپراقنىـــڭ ۋە یهنه ئاللىقانـ
 دەرەخلهرنىڭ شـاخلىرىدىكى بـۇ یىـل    -دەل. كېلىشكه باشلىدى 

الر كۆرىنهرلىـك دومبىیىـپ    نوتا سـۈرىدىغان ۋە یوپۇرمـاق چىقىرىـدىغان بىخـ         
قىشتا قار ئوبدان یېغىپ، باش باھاردىن باشالپ ئېرىپ، تۇپراققا      . چىققانىدى

 —ســىڭىپ كهتكهچــكه، یهردە بىــر خىــل یــامغۇردىن كېیىنكــى ھــالهت       
بۇ ھال كىشىگه ئاللىقانـداق سـهپهردىن كېـیىن ئوبـدان     . كۆكچىلىك بارىدى 

بـۇ یىـل سـۇ مـول       .  بېرەتتـى  ھاردۇق ئېلىۋالغاندەك ھوزۇر بهخش یېنىكلىـك     
قىران دەریاسىنىڭ پهسـىللىك سـۈیى الیقىلىنىـپ        . بۇلۇشى مۆلچهرلىنهتتى 
  .كېلىشكه باشلىغانىدى

مهمتىلــى ئهپهنــدى چهتئهلــدە ئوقۇۋاتقانــدىال كــۆڭلىگه پۈكــۈپ كهلــگهن  
یېڭى .  بىرلهپ ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئالدىرایتتى- پىالنلىرىنى بىر-ئاجایىپ ئوي 

هن ھایـات زەۋقـى، ئۇنىـڭ ھېـسیاتقا بـاي قهلبىنـى لهرزىـگه              باھار بهخـش ئهتـك    

ـم
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بۇ ھىسالر گاھى ئۇزۇن یىللىق قۇللۇق ۋە خورلۇقتىن كېـیىن       . سالماقتىدى
ــڭ     ــق غازاتچىلىرىنىــ ــان خهلــ ــان مىلیونلىغــ ــۈن قوزغالغــ ــۈك  ئۈچــ ھۆرلــ
شاۋقۇنلىرىدەك مۇزىكا بولۇپ قۇرالغا پۈتۈلسه، بهزەن قىیا ئۈستىدە تهبىئهتنىڭ 

ــۈزەللىكى ــرىگه   گـ ــۆك قهھـ ــردىنال كـ ــۈت بىـ ــان بۈركـ ــپ، ئولتۇرغـ نى كۆزىتىـ
كۆتۈرۈلگهندەك ، یېنىك ۋە ئهركىن قانـات قېقىـپ تـاغالر بېـشىدا ئایلىنىـپ        

ئـۇ یهنه بىـردىنال رومانتىـك    . یۈرگهندەك شائىرانه قۇرالرنى تهۋەللـۇق قىالتتـى   
ىت ئالهمدىن ھارغىن ھالدا رىئاللىق ئالىمىگه قایتىپ كېلهتتى ـ دە، كونكېر

  .پىالنالرنى تۈزۈشكه باشالیتتى
نامرات دېھقانالرنى قانداق باي قىلىـش كېـرەك؟ ئـۇ نېمىـشكه ھایاتقـا            ”

بۇنداق سالقىن قارایدۇ؟ نېمىشكه ھایات مۇساپىسىدىكى توسالغۇالرنى ئهقىل 
ـــ پاراســىتى بىــلهن یېڭىــشنى بىلمهیــدۇ؟ نېمىــشكه ھایاتنىــڭ مهۋج ئــۇرۇپ  

خهستهك دولقۇن قایـان تاشلىـسا شـۇیان بولـۇپ،     تۇرىدىغان دولقۇنىدا بىر تال    
 ئـۇالرنى  — ئۇ شۇالرنى ئـویالیتتى      —... تهقدىرنىڭ مهیلىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ؟     

تهشكىللهش، یېتهكلهش، ئائىله ئىگىلىكىنى، یاشاش شارائىتنى یاخـشىالپ        
سـهن  !  تهدبىرلهرنى ئـۈگىتىش كېـرەك    -تهرتىپكه سېلىۋېلىشى ئۈچۈن پىالن   

ــۆز  پهقهت بىــر نهچــچه ئــ   -ادەمنى ئوقۇتــۇش بىلهنــال ۋىجــدانىڭنى ئالداشــقا، ئ
ئویال، سېنىڭ مىللتىنىڭ ! ئۆزۈڭگه تهسهللىي بېرىشكه ھهقلىق ئهمهسسهن

ساقالپ تۇرساڭ ھایات قىیانلىرى ! نهدە قالغان؟ باشقىالرچۇ؟ ئالدىراش كېرەك
 -ئهمىـسه ئوقـۇش  !.... سېنى قىیاغا ئاپىرىپ ئۇرىدۇ، كۈكـۈم تالقـان بولىـسهن        

 بىـرىگه  -قۇتۇش بىلهن دېھقانالرغا یـاردەم بېرىـشنى بىرلهشـتۈرگىلى، بىـر          ئو
ــارغىلى بولماســمۇ؟  ــانالر  ...  پۇتالشــتۇرماي ئېلىــپ، ب ــار، دېھق ــازىر دەل باھ ھ

ئۈچۈنمۇ، باشقا جانلىقالر ئۈچۈنمۇ یىلنىڭ بېشى، ھایاتنىڭ باشلىنىشى، بـۇ         
  “!...پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇش كېرەك
ــارنى ئالدى  ــى باھ ــۇ یېڭ ــدى  ئ ــدە كۈتىۋالماقتى ــى  . راشــلىق ئىچى ــۇ یېڭ ب

ــاغ   ــا ب ــویلىلىرىنى گوی ــالپ،  -مهكتهپنىــڭ ھ ــدەك پىالن  ھــویال ئىنژىنىرلىرى
ئۇ ئهۋالدالر بىلىم ئالىدىغان جاینىڭ . كۆكهرتىش الھىیىسى ئىشلهپ چىقتى 

بوستانلىق بىلهن چۆمكۈلۈپ تۇرىشىنى، ئهقلىـي ئهمگهكچىـلهر چارچىغانـدا          
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لىق دۇنیاســىنىڭ ســاپ ۋە نهمخــۇش ھاۋاســى  ئىــشكتىن چىقــسىال یېــشىل 
بۇنـدىن باشـقا یهنه   . ئۇالرنىڭ تالغان نېرۋىلىرىغا ئارام بېرىـشنى ئىـستهیتتى       

دېھقانالرغـا تهۋە یهرلهرگه، یــول بویلىرىغــا، بـازار، مهســچىد قاتــارلىق ئــاممىۋى   
ســـورۇنالرغىمۇ كـــۆچهت قویـــۇپ، گۈزەللهشـــتۈرۈپ چىقىـــشىم كېـــرەك دەپ  

ئــۇ ئوقۇغــۇچى، ئوقۇتقــۇچىالرنى نــۆۋەتتىكى زۆرۈر ئىــشقا  شــۇڭا . ئالــدىرایتتى
تهشكىللهش، كۆچهت ھهل قىلىش، شۇنداقال دېھقانالرنىمۇ كۆچهت قویغىلى   
بولىدىغانلىكى بوش یهرلهرگه كۆچهت قویۇشقا تهشكىللهش قاتارلىق ئىـشالر       

  .بىلهن مهشغۇل بولۇپ كهتتى
ــاپ، كهســلهپ، كــۆ   ــانالرنى دەرەخلىرىنــى چات ــامرات دېھق چهت قىلىــپ ن

بـایالرنى ئهمـگهك كـۈچى یـوق ئـائىلىلهر ئۈچـۈن         . سېتىشقا رىغبهتلهنـدۈردى  
ئهمــگهك كــۈچى یوقالرغــا بولــسا . كــۆچهت ئىئــانه قىلىــشقا ســهپهرۋەر قىلــدى

. ئوقۇغۇچىالرنى باشالپ بېرىپ كۆچهت قویۇپ بېرىشنى ئۆزى ئۈستىگه ئالدى
توال پۇلغـا  -ر ئاز شۇنداق قىلىپ ھهم كۆچهت ھهل قىلىندى، ھهم كهمبىغهلله       

ئوقۇغۇچىالر ئالدى بىلهن مهشـھهد قۇمباغـدا یېڭىـدىن پـۈتكهن           . ئىگه بولدى 
ــته       ــدائى مهكتهپ ــھهد ئىپتى ــۋى، ھهم مهش ــزالر مهكتى ــتهپ ۋە قى ــتى مهك رۇش
ئهمگهككه قاتنىشىپ ئهتراپتىكى دېھقانالرنىڭ خالىسانه یاردەمگه كېلىشىگه 

 تاشـقىنلىق   -ىر  خىل قاینام   شۇنداق قىلىپ پۈتۈن ئاتۇشتا ب    . سهۋەب بولدى 
  .مهنزىرە بارلىققا كهلدى

بۇرۇنقىدەك ئهپسانه تىلالشـالر، یولـسىز   ) مهشھهدته(ھازىر ئاتۇش بازىرىدا    
جىدەللهر، پهدىشهپسىز مۇناسىۋەت ۋە گهپ سۆزلهر قۇالققا كىرمهیتـى؛ ھهمـمه           
یهر گویــا ئــۆز ئۆیۈڭــدەك ئىــشهنچلىك، ھهمــمه كىــشى تۇققىنىڭــدەك یــېقىن  

  .دىغان بىر خىل ۋەزىیهت بارلىققا كهلگهنىدىبىلىنى
شۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ، بـۇ خىـل یېڭـى ئىجتىمـائىي كهیپىیاتنىـڭ كىنـدىك             
ئانىسى بولغان یېڭى مهكتهپلهرنىڭ ئىناۋىتى تىكلهنـگهن، ئوقۇشـقا بولغـان           

 ئۈچ سىنىپلىق مهكـتهپلهر     -تهلهپ ئېشىپ، ھهر قایسى یېزىالردىكى ئىككى     
بۇ یىل مۇشـۇ باھـاردىن    . كتهپلهر سېلىنماقتىدى یېتىشمهي قالغاچقا یهنه مه   

تېجهننىڭ یۇقىرى مهھهللىسىگه یهنه بىر     . باشالپ مهكتهپلهر كېڭهیتىلهتتى  
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 شـىمال تهرىـپىگه یـۈز    -مهكتهپ، ئوڭۇرۇققا ئىلگىرىكى مهدرىـسنىڭ غهربىـي      
ــېلىنماقچى      ــۋى س ــزالر مهكتى ــر قى ــا بى ــدىغان جایغ ــر كېلى شــۇرۇق . مېتى

ــچه   ــر نهچ ــۇ بى ــدى  مهكتهپكىم ــارار قىلىن ــۆپهیتىش ق ــىنىپ ك ــدىن . س یېڭى
سېلىنغان مهكتهپلهرنىڭ ئىچى سـىرتىغىمۇ كـۆچهت قویـۇش، قۇرۇلۇشـنىڭ        

  .پۈتۈشىنى كۈتۈپ پۇرسهتنى ئۆتكۈزىۋەتمهسلىك كېرەكىدى
بـۇ ھــال یـانۋار ئېیىــدا   . یېڭـى مهكـتهپلهرگه ئوقۇتقۇچىالرمــۇ كهملهیتتـى   

م قىلىنىــپ، ئارقىــدىن   دارىلمــۇئهللىمىننى پۈتتــۈرۈپ چىققــانالر تهقــسى   
ــدىال ســېزىلگهنىدى   ــق  . ئوقۇشــنى تهلهپ قىلغــۇچىالر كۆپهیگهن شــۇڭا تهۋپى

ــازغىنه ئوقۇغــۇچى بىــلهن زایه بولىۋاتقــان ســاالھىددىن    تاشــاخۇنۇمنىڭكىدە ئ
ئهپهندىنى بىر قـارار ئوقۇتقـۇچى تهربىـیلهپ بېرىـشكه ئۈنـدەپ، سـۇنتاغدىكى               

مـۇئهللىمىن ئۈچـۈن سـىنىپ      یۈسۈپ ھاجىنىڭ كهڭ تاشا ئۆیلىرىـدىن دارىل      
چاتـــاقچى ”مۇشـــپىقه خـــانىم بولـــسا ســـۇنتاغدىكى . ھهل قىلىـــپ كهلـــدى

  .نىڭ ھویلىسىدا قىزالر مهكتىۋى ئاچتى“قارىم
مهكتهپ، ئاتۇشـتىكى ئهڭ قىزىـق       — ئوقۇش   —دېمهك، ھازىر مهكتهپ    

چۈنكى بـۇ مهكـتهپ ھـازىر جىمـى         . ئىش، ئهڭ مۇھىم ئىش بولۇپ قالغانىدى     
. هتلهرنىڭ مهنبىئىـــي بولـــۇپ كىـــشلهرگه تونۇلماقتىـــدى ئىنـــسانى خىـــسل

-یــۈز. ئوقۇتقـۇچىالر كىچىــك ئوقۇغۇچىالرنىــڭ تىرنىقىنــى ئېلىــپ قویــاتتى 
ھهتتا ئاغرىپ قالغانالرنى یـۈدۈپ ئهپكېلىـپ، یـۈدۈپ         . كۆزىنى یۇیۇپ قویاتتى  

مهمتىلى ئهپهندى ھهپىتىدە بىر قېتىم نازاپهت تهكشۈرۈش . ئاپپىرىپ قویاتتى
ــپ،      ئورۇنال ــتهپكه بېرى ــر مهك ــان بى ــسىزال خالىغ ــۇ تویۇق ــۇپ، ئ ــتۇرغان بول ش

-ئۇالرنىڭ تىرنىقى ئۆسـۈك، یـۈز   . ئوقۇغۇچىالرنىڭ پاكىزلىقىنى تهكشۈرەتتى  
كۆزى توپا بولماسـلىقى، بـوینى، قوللىرىنىـڭ دۈمبىـسى تـوڭرا بولماسـلىقى         

ــۇچىلىرى   . كېرەكىــدى ــۇدىرى، ئوقۇتق ــدىكهن شــۇ مهكــتهپ م ــداق بولمای ئۇن
مهمتىلــى ئهپهنــدى شــهكىلۋازلىق ئــادەتلىرى پهیــدا بولــۇپ  . لىنهتتــىتهنقىت

. قالماسلىقى ئۈچۈن بىرىنچىدىن كېلىدىغان كۈننى ئالدىن بهلگىلىمهیتتى
 شۇ كۈنى خېلى یىراق جایدىال ئاتتىن  كېلىدىغان مهكتهپكه،ئىككىنچىدىن

ــلهن ماڭمــاي تامنىــڭ      ــول بى ــۇپ، ی ــاغالپ قوی چۈشــۈپ، ئېتىنــى شــۇ یهرگه ب
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ــرى بىــلهن یوشــۇرۇن  ئارق ــشكه  ۇپىــسى، ئېتىــز قىرلى ــۇرۇپ، دەرىــسكه كىرى  ت
ۋە ئاۋۋال ئىشىك تۈۋىدە، . قوڭغۇراق چېلىنغاندىن كېیىن ئاندىن قوزغىالتتى

ئوقۇغـــۇچى . ئانــدىن ســـىنىپقا كىرەتتــى  . دەرىــزە تۈۋىــدە دەرس تىڭـــشاتتى  
چاقمـاقتهك تېـز، روھلـۇق ۋە تـوغرا جـاۋاب بېرەلمىـسه ئوقۇتقـۇچىنى تهنقىــد        

ــى ــى  . قىالتت ــهمىمىي ئهیىپلهیتت ــۇ س ــهمىمىي  . (ئوقۇغۇچىالرنىم ــڭ س ئۇنى
ئهیىپلهشلىرى تهسۋىرلىگۈسىز قـۇدرەتكه ئىـگه ئىـدىكى، كىـشىلهردە تۇغمـا            
بولىدىغان ئهڭ ھۆرمهت قىلىدىغان كىشى ئالدىدا ئاجىزلىقىنىڭ بىلىنىـپ      

م شۇڭا ھېچكى).  قېلىشىدىن قۇرۇنۇش تۇیغۇسى ئۇالرغا چهكسىز كۈچ بېرەتتى
  . سهپلهپ ئۆتكۈزىۋېتىشكه جۈرئهت قىاللمایتتى-ئهپلهپ

مهمتىلى ئهپهندى ھهممه ئىشقا، ھهتتا كۆچهت قویۇشـقىمۇ ئهنه شـۇنداق     
ئۇ رۇشتى مهكتهپتىكى كـۆچهت قویۇشـقا قاتنىـشىش    . قاتتىق تهلهپ قویاتتى  

ــۇش      ــرىگه بېرىــپ كــۆچهت قوی ــزا مهكتهپلى ــمه یې ــال قالمــاي، یهنه ھهم بىلهن
  .شۈردى ۋە ئۆزىمۇ ئهمگهككه قاتناشتىئهھۋالىنى تهك

ئــۇ تېجهننىــڭ یــۇقىرى مهھهللىــسىدىكى یېڭــى مهكــتهپكه ئهتراپتىكــى 
 قول كۆچهت قویۇپ تۈگهتكهندىن كېیىن، ئـۆزلىرىگه     -دېھقانالر بىلهن قولمۇ  

نىمىتۇلال، مهڭلىكاخۇنالر بىلهن ئۈچى . یاردەم بهرگهن دېھقانالرغا یاردەملهشتى
الدى، بېغىنىڭ ئارقىسى قاتارلىق كۆچهت قویىدىغان دېھقانالرنىڭ ئىشىك ئ

ئۇنىڭ بىلهن . جایالردا دېھقانالر بىلهن خۇشال چاقچاقالشقاچ بىلله ئىشلىدى
  . بىلله بولغانالر ھارغىنىنى سهزمهي قاالتتى

 — دەپ سورىدى ئۇ دېھقانالردىن،- بۇ یىل ئهنجۈر قویىدىغانالر یوقمۇ؟—
رلىققـا ئـېلىڭالر، مهن ئىـشلىگهچ ئهنجـۈرنى         ئهنجۈر قویساڭالر مېنـى مهدەتكا    

قانداق قویىدىغانلىقىنى ئۈگىنىـۋاالي، كېـیىن بىـز ھهر بىـر مهكـتهپكه بـاغ                
  . قىلىمىز
 ســىز دېــگهن ئهپهنــدى تۇرســىڭىز، دېھقــانچىلىقنى ئۈگىنىــپ نــېمه  —

ئۇنىـڭ سـاددا چىرایىـدىن ھهیرانلىـق،        .  دېدى یاش  بىر دېھقان     —قىلىسىز،
  .پ تۇراتتىقىزىقىش ئىپادىلىنى
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دېگهن “ئوشۇق دۆلهت باشنى یارماپتۇ”ھهي، گېپىڭىزنى قارىڭا، بىزدە    —
دەپ، “ قىرىق ھۈنهر ھۈنهر ئهمهس، ئهسلى ھۈنهر چویلىچىلىق”تهمسىل بارغۇ؟ 

 دېـدى ئـۇ یىگىـت    —بىر كۈن ئهسـقېتىپ قاالمـدىكىن دەیمهنغـۇ، قانـداق؟       
ىق، یهنه كېلىپ  بىلىم دېگهنمۇ بىر خىل بایل—بىلهن چېقىشىپ، ئاندىن، 

بایلىقنىـــڭ ئهڭ یاخشىـــسى، ئۇنـــداقكهن، ئوشـــۇقراق بىـــر نهرســـه بىلىـــپ 
  قویغاننىڭ نېمه زىیىنى بار؟

دېھقــانالردا تهۋپىقــقه نىــسبهتهن قــایىللىق، یهنىمــۇ چوڭقــۇر مــۇھهببهت  
  .ئویغىنىپ باراتتى

  .ئۇالر بىر تهنھا یاشایدىغان بوۋاینىڭ بېغىدا ئىشلهۋاتاتتى
ننى، نېمه مهن كهچكىچه كۆچهت تۇتۇپ بېرىشنىال        ئهپكېلىڭه كهتمه  —

 دەپ كۈلدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ھېلىقـى یـاش دېھقاننىـڭ            -ھۆددە ئالغانمۇ؟ 
قولىدىن كهتمهننى تارتىـپ، ئىـشلهیمهن دەپ كهلگهنـدىن كېـیىن راۋىـرۇس        
ئىــشلهي ـ دە، پۈتۈنــسۈرۈك ئهر كىــشى كــۈن بــویى كــۆچهت تۇتــۇپ بهرســىمۇ    

  .بولماس
ــان ئۇنى  ــاش دېھق ــۇپ بېرىــشكه     ی ــۆچهت تۇت ــپ، ك ــى بېرى ــا كهتمهنن ڭغ

  .ئۇ مهمتىلى ئهپهندىنىڭ كهتمهن چېپىشىغا قاراپ تۇراتتى. باشلىدى
مهسخىرە قىلىۋاتامسىز قانداق؟ سىز بهلكىم كهتمهن چېپىـشنىڭمۇ        —

بىر خىل ھۈنهر  ئىكهنلىكىنى ئویالپ كـۆرمىگهن بولغىـدىڭىز؟ ماڭـا قـاراڭ،              
، ئۇنـداق بولغانـدىكىن كـۆپرەك چېپىـپ،         مهن سىزدەك ئهپلهشـتۈرەلمهیمهن   

  .دېدى ئۇ― ئۈگىنىۋېلىشىم ئۈچۈن پۇرسهت بېرىڭ، قانداق؟
ــشىراق      — ــزدىن یاخـ ــۇ بىـ ــۇ؟ بۇنىمـ ــخىرە قىپتـ ــىزنى مهسـ ــم سـ  كىـ

ئۇمــۇ مهمتىلــى . دېــدى یىگىــت چىــن كۆڭلىــدىن  —ئهپلهشتۈردىكهنــسىز،
شــۇڭا ئــۇ كهچكۇرۇســقا   . ئهپهنــدىگه چوڭقــۇر ئىخــالس قىلغۇچىالردىنىــدى   

  .قاتنىشىپ ساۋادىنىمۇ چىقىرىۋالغانىدى
ــان تۇپراقتــا    ــۇالر یۇمــشاپ كېلىۋاتق ــڭ قىرىــدا دەم ئېلىــپ   -ئ  ئېرىقنى

ئـۇ شـۇ چاغـدا    . ئولتۇرۇشقاندا تهۋپىق دېھقانالر بىلهن قىزغىن پاراڭغا چۈشتى  
  :ھېلىقى بوۋاینىڭ ئۆسۈپ قالغان چاچ ساقىلىغا قاراپ، نىمىتۇلالغا
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تۇپ قـالغىنىم یامـان بوپتـۇ ئهمهسـمۇ،         سومكامنى ئېلىۋېلىشنى ئۇن   —
  .دېدى —ئهمدى ماڭا ئۇستىرا الزىم بولىۋاتىدۇ،

ـ ...مېنىڭ بىرسى باردەكىدى —دېدى یىگىت، — ئۇستىرا دەمسىز؟  —
ئۇ ئهپهندىنىڭ بۇ یهردە ئۇستۇرىنى نېمه قىلىدىغانلىقىنى ئویالپ یېـتهلمهي        

  .گۇدۇڭشىدى
 -هن بـۇ ئاتىمىزنىـڭ چـاچ     بۇلسا ماالل كۆرمهي ئېلىپ چىقمامسىز، م     —

  . دېدى ئو—ساقىلىنى یاساپ قویاي،
ئـۇ ھهم خىجىـل بولغـان، ھهم        . بوۋاي بۇ گهپنى ئـاڭالپ ھودۇقـۇپ كهتتـى        

  :تهسىرلهنگهن ھالدا دۇدۇقالپ
  .دېدى —؟ ...بۇ، ئۆزى—
 باھــار ھهمــمه نهرســىنى یاشــنىتىدۇ، ســىزنىمۇ باھــاردەك یاســاندۇرۇپ  —
یـــاكى ســـىز ماڭـــا ئىـــشهنچ —ەپ، دېـــدى ئـــۇ خـــوش كۈلۈمـــسىر—قویـــاي، 

  .قىاللمایۋاتامسىز؟ خاتىرجهم بولۇڭ، ئاغرىتمایمهن
یاش یىگىت ئۇستۇرىنى ئېلىپ چىققاندىن كېـیىن مهمتىلـى ئهپهنـدى      
ــدەك     ئۇســتۇرىنى دېقــقهت بىــلهن كــۆرۈپ چىقىــپ، خــۇددى كهســىپ ئهھلى

  :باھالىدى
ئهســلىدە كېــسىدىغان ئۇســتۇرىكهن، ئۇســتىنىڭ قولىغــا چۈشــمهي،   —

  .ۇستا ئىشلىتىپتىكهن، تىكرەك بىلهپ قویۇپتۇنائ
دېـدى   — راست ئېیتىسىز، مهن گېرىنىڭ قىلغان ئىشى بولمامدۇ،      —
  .یىگىت

مهمتىلى ئهپهندى ئېرىقتىن چاڭگىلىدا سۇ ئېلىـپ بوۋاینىـڭ بېـشىنى        
  :ئۇگىلىغاچ

  .دېدى — سىلىق بىلهي بولسا ئوبدان بىلهپ بېرەتتىم، —
-باشـقا دېھقانالرنىـڭ ئېتىـز     .  كهتتـى  كېیىن پاراڭ تېمىسى ئۆزگىرىـپ    

بىرسى . ئېرىق ئىشلىرى ھهققىدە قىلىشىۋاتقان پارىڭى سورۇننى ئىگىلىدى
 بىـرىگه كهتـمهن كۆتۈرۈشـكهنلهر    -قایسى بىر مهھهللىـدە سـۇ تالىـشىپ بىـر        
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ھهققىدە، قایسى بىرىنىـڭ بېـشى یېرىلىـپ سـهكراتتا یاتقـانلىقى ھهققىـدە              
  :ىپاراڭ باشلىغانىدى، كىمدۇر بىر

  . دەپ خۇرسىنىپ قویدى— سۇنىڭ دەستىدىن ئادەم ئۆلىدۇ، تېخى،—
 یهنه بىـرەیلهن ئىلگىـرى      ــ ...ئۆلمىدى دەمسهن، ھېلىقـى بىـر یىلـى        —

بىرىنـى ھـاالڭ قىلىـشقان      -ئهسلىمىلهرنى ۋاراقـالپ، قـانالر جىـدەللهردە بىـر        
  . یىراق یېزىالردا بولۇپ ئۆتكهنلهرنى سۆزلهپ كهتتى-ھىكایىلهرنى یېقىن

 بۇ سۇمۇ چۇ، باشقا باال بىـر نـېمه، مهنمـۇ بـۇ توغرىـدىن دەقهت بولـۇپ           —
یۈرىمهن، قوشنام، یهر قوشنام دېگهن خۇمسى بىـلهن خېلـى یهرگه یېتىـشىپ              

 ئـۇ مهمتىلـى     — ... مانىـسىنى  -قاراپ تۇر تېخى، بـۇدو ئۇنىـڭ ئانـا        . كېتىمهن
ئهپهندىـــدىن ھایـــا قىلىـــپ ئهپــــسانه گهپلهرنـــى دېـــمهي توختىۋالــــدى ۋە      

  .دېدى — كۆرگىلىكىنى كۆرسىتىمهن،—ۆزگهرتىپ،ئ
ــداق قىلىــسىز؟ — ــدى  — نېمىــشكه ئۇن  دەپ ســورىدى مهمتىلــى ئهپهن

  .بوۋاینىڭ بېشىغا ئۇستۇرا سېلىۋېتىپ
 مېنىڭ ئۈچ پۇللۇق سۈیۈم بار، ئۇنىڭ ئىككى پۇللـۇق، یهنه مهنـدىن              —

  . دەپ قاینىدى ئۇ— ...جىق سۇ تۇتىمهن دەپ كاشىال قىلدۇ،
هپهندى ئېچىنىش تۇیغۇسى بىلهن چىرایىنى پـۈرۈپ، كېـیىن        مهمتىلى ئ 

  :بىر پىكىرگه كهلگهندەك چېھرى ئېچىلىپ
قاراڭ، یۇرتداش، مۇنداق بىر ئىـش بولـسۇن، یوغـان بىـر           ... شۇنداقمۇ؟ —

ئۆیدە بىر  ئاز ئادەم بولسۇن، بىردىنال ئۆگزە گۆمۈرلۈپ چۈشىدىغاندەك ئاالمهت 
ــداق بولىــ   ــۆزىنىال  كۆرۈلــسۇن، شــۇ چاغــدا قان ــادەم ئ دۇ دېمهمــسىز؟ ھهمــمه ئ

 قـازادىن قۇتۇلـۇپ كهتمهكچـى بولـۇپ ئىـشىككه      - دە، ئـۆزىال بـۇ بـاال       -ئویالیدۇ
 ھېچكىمگه یـول    -ھېچكىم. جان جهھلى بىلهن قىستۇرىلىدۇ   . ئۆزىنى ئۇرىدۇ 

نهتىجىدە خهتهرلىك یېتىـپ كهلگـۈچه بولغـان ئارىلىقتـا ھـېچكىم            . بهرمهیدۇ
ه قاپلىـشىپ تۇرىۋېرىـپ، ئـۆرۈلگهن ئۆگزىنىـڭ      قېچىپ چىقالمـاي، ئىـشىكك    

 بىـرىگه  -ئهگهر ئۇالر ئادەمگه خاس ئهقلىنى ئىـشلىتىپ، بىـر     . ئاستىدا قالىدۇ 
 بىــردىن یــۈگرەپ چىقىــسا ھهممىــسى -یــول قویــۇپ رەتلىــك ھالــدا بىــردىن 

 مهمتىلى ئهپهندى ئىككى ئهسكهرگه ۋە باشقا —قېچىپ چىقىشقا ئۈلگۈرەتتى،
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ىر قاراپ قویۇپ، قولىدىكى ئۇستۇرىنى ئهپچىللىك بىـلهن  دېھقانالرغا بىرمۇ ب  
 خـۇددى شـۇنىڭدەك بىـزدە ئـۆز ئـارایول           —ئىشلىتىپ تـۇرۇپ داۋام قىلىـدى،       
خهلقىمىز تهرتىپـسىز پادىـدەك،  نۇرغـۇن       . قویۇش، ئۆز ئارا پایدا یهتكۈزۈش كهم     
ئىككـى  . مهن شۇنداق ئهھۋالالرنى كۆردۈم. ئىشالردىن كىشى خىجىل بولىدۇ 

 ھېچكىمگه یول -ھېچكىم.  بىرى بىلهن بوغىشىدۇ-ى سۇ تالىشىپ بىركىش
. قویمایدۇ، سۇ بولسا ھېچقایسىسىنىڭ ئېتىزىغا كىـرمهي بىكـار ئېقىۋېرىـدۇ          

 تارتىش بىلهن -نهتىجىدە ھهر ئىككىسىنىڭ ئېتىزى توشقىدەك ۋاقىت تاالش
، بىلهمــسىز، نــادانلىق. ئۆتــۈپ كېتىــپ، بىرســىنىڭمۇ ئېرىقــى نهم بولمایــدۇ

ھه، . ساۋاتسىزلىق، ئادەمنى نهزەر دائىرىـسى تـار، كـۆزى كىچىـك قىلىۋېتىـدۇ           
دېگهندە كۆز ئالدىكى كىچىككىنه مهنپهئهتنـى قوغلىـشىپ، كېینكـى چـوڭ            

“ كــۆرگىلىكىنى”مهن ســىزگه قوشــنىڭىزنىڭ. مهنپهئهتــتىن قــۇرۇق قالىــدۇ
 سـىز نـۆۋەتنى ئۆتۈنـۈڭ، ئـۇ بولـدى،         . كۆرسهتمهسلىكنى مهسلىھهت بېرىمهن  

دەیدىغان گهپ بار، “ ئادەم دېگهن یاخشىلىقنىڭ قۇلى ”. دېگهندە سىز ئېچىڭ
ئهگهر ئۇ ئىككى پۇتلۇق ھایۋان     . یاخشىلىقتىن تهسىرلهنمهیدىغان ئادەم یوق   

بولمىــسىال ســـىز ئۇنىڭغـــا ئۆتۈنــسىڭىز ۋە ئۇنىـــڭ ئىـــشلىرىغا قارىـــشىپ   
 ئىككــى .بهرســىڭىز، ئــۇ ســىزگه ئۆتىنىــدىغان، قارىــشىپ بېرىــدىغان بولىــدۇ

ــسنىڭكىدىن      ــڭ ئىككى ــۈچ ئادەمنى ــىنىڭكىدىن، ئ ــشى بىرس ــڭ ئى ئادەمنى
ئهلۋەتته، مانا قاراڭ، بۈگۈن بىز  جهمئىـي بهش ئائىلىنىـڭ        . یاخشىراق بولىدۇ 

كۆچىتىنى بىرلىشىپ قویىۋەتتـۇق، كۆپچىلىـك بـولغىنىمىز ئۈچـۈن ئىـش             
ــدى   ــۈك بولـ ــىمىدى،  ھهم كۆڭۈللـ ــۇنداق ھهمكارلىـــشىپ   . توشـ ــا مۇشـ مانـ

ىسهكمۇ بولىدىكهنغۇ؟ كۆڭۈلنى غهش قىلىپ، ھایاتنىڭ ئېـشىغا زەھهر        ئىشل
قوشۇپ نېمه قىلىمىز؟ نېمىشكه بىز یۇرتالرغا، ئاندىن مهھهللىلهرگه، ئاندىن 

   بىرىمىز بىلهن دۈشمهنلىشىمىز؟-ئائىلىلهرگه بۆلىنىپ، بىر
ــدىڭىز   — ــهر گهپ قىل ــالته س ــون ئ ــدى، - ئ ــدى ســاقال — دە، ئهپهن  - دې

 —ىرایلىق قىلىپ یاسـالغان بـوۋاي ھهدەپ سـاقىلىنى سـىالپ،          بۇرۇتلىرى چ 
دەسلهپ سىلىنى یامان ئاتلىق قىلىپ، ئانداقچى ئهسكى، مۇنداقچى دىنسىز 
دەپ گهپ تارقىتىپ یۈرگهن ئۇقۇمۇشلۇقلىرىمىزمۇ بۈگۈنگىچه مۇشۇنچىلىك      
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یاكى مهن ئاڭلىماي قالدىممۇ قانداق، ئىشقىلىپ ئـۇالردىن   . گهپ قىلمىغان 
هت سورىسىمۇ ئۇالر یۈزىگه قاراپ بىر نـېمه دەپ قویـاتتى، یـا بولمىـسا          مهسلىھ

ــگه سېلىــشتىن یانمــایتتى -دەي ــسىنىڭ   .  دەی ــتهك نهچچى ــۇ خهق ــدى ئ ئهپهن
  .قولىدىن كهلمىگهن ئىشالرنى قىلىشقا یارایدىكهن

مهمتىلى ئهپهندى بوۋاینىـڭ ماختىـشىدىن ئوڭایـسىزلىنىپ، چاخچاققـا          
  :ئایالندۇرۇپ

ىزنى یاساپ قـویغىنىم ئۈچـۈن شـۇنداق دەۋاتىـسىزغۇ،         ساقىلىڭ -چاچ—
ــا؟ ــسل،     —ئات ــانلىق تهمى ــدە ج ــاقلىق ھهققى ــا یهنه ئىن ــدى ۋە دېھقانالرغ دې

ئــۇ دېھقانالرنىــڭ پاراڭلىرىــدىن . ھىكــایىلهر بىــلهن چۈشــهندۈرۈپ ســۆزلىدى 
یۈرىگىدىكى ئاللىقانداق ئۇنتۇلۇشقا باشلىغان جـاراھهت قایتـا قوزغالغانـدەك         

امسىزلىق ھىسیاتىغا كېلىپ قالغاچقا بهكمۇ قایناپ تهسىرلىك بىر خىل ئار
سۆزلهپ، ئاخىرىدا یهنىال دەردى چىقمىغاندەك خۇرسىنىپ، ئېغىر تىنىپ یاش 

 یىگىت، بىزنىڭ ئاتلىرىمىزنى ئېلىپ چىقىڭ، ئهمدى — یىگىتكه بۇرۇلۇپ،
  . دېدى—باشقا یۇرتالرغا بېرىپ كۆرۈپ كېلهیلى، 

قېشىدىكى یىگىتلهرگه .  جىت ماڭدى -ئۇزاق جىمئۇ یولدا كېتىۋاتقانچه 
ئۇنىڭ كاللىسىدا . سۆزلهپ بېرىدىغان تۈگىمهس لهتىپىلىرىنىمۇ باشلىمىدى

ئىللهتكه پاتقان بۇ بهختسىز مىللهتنىڭ پهقهت دۈشمهننىڭ تاماشا كۆرىـشى        
بىرلىك روھىنى . بىرلهپ ئۆتهتتى-ئۈچۈنال یاخشى بولغان ناچار تهرەپلىرى بىر

، مهزھهپچىلىك تورىغا چىرمىلىپ قالغان بۇ مىللهتنى داۋاالیـدىغان         یوقاتقان
دورا بارمىدۇ؟ ئىلگىرىكى ھېكىملهر ھامان دىئاگنوز قویۇپ كهلـدى، دىئـاگنوز    

بـۇ پىكىـر ئۇنىڭـدا دائىـم دېگـۈدەك بــاش      . تـوغرا قویۇلـدىیۇ، دورا بېرىلمىـدى   
 داۋاالشـنىڭ  مهن بۇ كېـسهلنى ”كۆتۈرۈپ یۈرىكىنى تاتىالپ ئۆتۈشكه باشالپ،   

ھۆددىسىدىن چىقاالرمهنمۇ؟ یالغۇزلۇق قىالرمهنمۇ؟ ئاۋۋال بىر تـوپ ئـادەمنى         
تېخىمۇ ‘ ھهكىم’قىلىش كېرەك، ئاندىن بۇ بىر تۈپ ‘ ھهكىم’داۋاالپ، ئۇالرنى

  .دېگهنلهرنى ئویلىدى“ ... كۆپ ئادەمنى داۋاالپ كېتهلهیدۇ
ى بۇغــداي ئـۇ یىـراقتىن ئوچــۇق یېـشىل رەڭ ئېلىـشقا باشــلىغان كـۈزگ     

ئېتىزىغا ۋە سۆگهت گوستاڭلىرىغا قـاراپ، بىـردىنال دەل بۇلتـۇر مۇشـۇ  چاغـدا       
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ۋەتهن تۇپرىقىغا قهەم قویغانلىقىنى، ئۇ یۇرتقا یېڭى كهلگهندىكى ئىجتىمائىي 
ــویالپ كهتتــى  شــۇنىڭ بىــلهن . كهیپىیاتنىــڭ نهقهدەر چىدىغۇســىزلىقىنى ئ

 مهدەنىي مۇھىتنىڭ بارلىققا كهچمىش دەپتىرىنى ۋاراقالپ، بىر یىل ئىچىدىال
كېلىشكه باشلىغانلىقىنى، شـۇنچه كـۆپ مهكتهپلهرنىـڭ سـېلىنغانلىقىنى      

.  ئـۆزىگه تهسـهللىي تـاپتى   - بىرلهپ كۆز ئالدىدىن ئۆتكۈزۈش بىلهن ئـۆز         -بىر
ــسا ئــۇنى ســۆیۈندۈردى . ئۇنىڭــدا تهۋرەنــمهس ئۈمىــد تۇغۇلــدى  ــۇ ئۈمىــد بول . ب

  .ئاۋۇندۇردى، تېتىكلهشتۈرىۋەتتى
دېدى  —یىگىتلهر، سىلهرگه بىر لهتىپه سۆزلهپ بهرسهم ئاڭالمسىلهر؟ —

  .ئۇ دائىمى خۇشخۇیلىقىغا قایتىپ
  

 
  
  

2  
  

مهكتهپلهرگه ئورمان قویۇش ۋە دېھقانالرنىڭ ئورمان قویۇشـىغا قارىـشىپ     
بېرىش جهریانىدا مهمتىلى ئهپهندى نهدە كهچ بولسا شۇ یهردە قونـۇپ ئىـشلهپ       

ــۆیگه بارم   ــتىچه ئ ــر ھهپ ــدىبى ــسى    . ىغانى ــشالرنىڭ ھهممى ــدىراش ئى ــۇ ئال ب
  .تۈگىگهندە ئاندىن ئۆیگه قایتىپ كهلدى

ــى بىــلهن       ــاس رېڭ ــڭ ئــۆزىگه خ ــسىمۇ باھارنى ــدىنالرنىڭ ھویلى نىزامى
ئهتراپتىن یېڭى چىقىرىلغان . بېزىلىپ، ئۆزىگه خاس ھىدى بىلهن تولغانىدى

  .قىغنىڭ ھىدى كېلهتتى
مانا مۇشۇنداق، ئىـش تۈگىگهنـدە    سىزگه قارىشىپ بېرەلمىدىم، ئاكا،   —

نىزامىــددىنىڭ بــالىلىرى ئۇنىڭغــا  .  دېــدى ئــۇ ئــۆیىگه كىــرىپال —كهلــدىم،
  .ئۆزلىرىنى ئېتىشتى



 14 

 دېـدى  — ھېچقىسى یوق، یۇرتنىڭ ئىشى مېنىڭ ئىشىم ئهمهسمۇ،        —
نىزامىددىن ئىنىـسىنىڭ كهلگىنىـدىن ئىنتـایىن خوشـال بولـۇپ ۋە ئۇنىـڭ         

ن ئىككـى ئهسـكهر بىـلهن قـول ئېلىـشىپ،      بىلهن بىلـله كىرىـپ كېلىۋاتقـا    
  .ئۇالرنى ئۆیگه تهكلىپ قىلىپ

 لېكىن، شۇنداق بولسىمۇ سىزنىڭ تهۋەلىكىڭىزگه بىرەر تۈپ كۆچهت —
  .دېدى ئۇ —تىكىپ قویمىسام بولمایدۇ،

 مهیلىڭ، ئهته ئهتتىگهندە ئىشىك ئالدىغا بىر نهچچه تۈپ ئۈژمه قویۇپ —
  . ھارغانسىلهر، دەم ئېلىڭالربۈگۈن كهچ بولۇپ قالدى،. قویارمىز

مهمتىلــى ئهپهنــدى   . ئــۇالر تېخــى پىــشایۋانغا كۆچــۈپ چىقمىغانىــدى    
  :ھاۋارایىنى بىلىپ باقماقچى بولغاندەك كۆككه بېقىپ

كــۆك ســۈزۈك -كــۆپ.  ئهمــدى پىــشایۋانغا كۆچــسهڭالرمۇ بولىــدىكهن —
قاچـانغىچه قىـشلىق ئۆیـدە قامىلىـپ        . ئاسمانغا قاراپ یېتىش قانداق راھهت    

 یهڭــگه، پىــشایۋانغا كىگىـز ســېلىڭ، مۇشــۇ  — دېــدى ئـۇ، —ئولتۇرىـۋېرىمىز، 
  .یهردىال ئولتۇرایلى

ھهممهیـلهن  . زورىخان ھایال بولمایال پىشایۋان سۇپىسىغا كىگىـز سـالدى     
  :جایلىشىپ ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېیىن، تهۋپىق غېنىغا

 — قېنى ئهمىسه، تهمبۇرنى ئېلىـپ چىققىـن، بىـر پهیـزى قىالیلـى،           —
ئۇنىڭ چېھرىسىدە ئىنتایىن مۇھىم ۋە قىیىن ئىـشنى تۈگهتكهنـدىن          . ېدىد

غېنى تهمبۇرنى ئېلىپ . كېیىن بولىدىغان مهمنۇنىیهت جىلۋىلىنىپ تۇراتتى
 دە، خهلـق    -مهمتىلـى ئهپهنـدى تهمبـۇرنى قولىغـا ئېلىـپ سـازلىدى           . چىقتى

هشنى ئۇ سهنهملهرنى نوتىغا ئېلىشنى، رەتل. سهنهملىرىنى چېلىشقا باشلىدى
ــدى    ــداپ بواللمىغانىــــ ــچىلىقىدا ئورۇنــــ ــشالر ئالدىراشــــ گهرچه . زۆرۈر ئىــــ

دارىلمۇئهللىمىن ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، ئۇنىـڭ ئالدىراشـچىلىقى        
قىسمهن ئازایغان بولسىمۇ، ئـۇ یهنه ھهر قایـسى مهكـتهپلهر ئۈچـۈن دەرسـلىك           

ــدە ئــ    ــارالش، مهكتهپلهرنــى كېڭهیتىــپ قــۇرۇش ھهققى اتىالر ماتېرىیــالى تهیی
نى »  دىۋان« ھهیئىتى بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، مهكتهپ تهكشۈرۈپ، كهچلىرى 

شـۇنداق بولـسىمۇ ئـۇ مۇشـۇ بىـر      . تهرجىمه قىلىش ئىشى بىلهن بهنـد ئىـدى       
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ئهمما تېخىچه تهكشۈرۈپ . مهزگىل ئىچىدە ئىككى سهنهمنى نوتىغا ئالغانىدى
 یاخـشى  ئۇ بۈگـۈنكى كـۈننى مۇشـۇ ئىـشنى قىلىـشنىڭ ئهڭ           . كۆرمىگهنىدى

پۇرسىتى دەپ ھېسابلىدى ھهمدە كهچته ھهممهیـلهن ئۇخلىغانـدىن كېـیىن           
چوقۇم بىر سهنهمنىڭ نوتىسىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈش، تۈزىتىپ توغرىالشقا        

  .نىیهت قىلىپ قویدى
مهمتىلى ئهپهندى خىیالپهرەسلهردىن بولمىسىمۇ گایىدا ئىككى تۈرلـۈك       

بۇنىـڭ  . دىن خـالىي بواللمـایتتى    رومانتىك، ھهتتا بىر ئـاز ئهپـسانىۋىي خىیالـ        
یهنه بىـرى قایتـا دۇنیاغـا      : بىرى ئۆزى بىر نهچچه ئادەمگه ئایلىنىش خىیالىدى      

ھهر ئىككىـال خىیـالى ئىـشالرغا یېتىـشهلمهي ئالـدىراپ        . كېلىش خىیالىـدى  
خىزمهتنىــڭ ”دېــمهك، ئۇنىـڭ بۇنــداق خىیــاللىرىمۇ . قالغـان چاغــدا بــوالتتى 

تـا ھایـات كهچـۈرۈش ھهققىـدە ئـۇ ھامـان یـۈز              قای. دىن تۇغىالتتى “ئېھتىیاجى
 -قېتىم قایتا تىرىلسىمۇ ئۆزىنى یۇمشاق دىۋان، ھهشهمهتلىك سـارایدا ئهیـش     

“ ھهممه” بهلكىم، ئۇ . ئىشرەت ئىچىدە تهسهۋۋۇر قىلىشنى ئویالپمۇ قویمایتتى
ئۇنىڭ ئۈچۈن .  قېتىمقى ھایاتىدا ئۆزىنى ئالدىراش خىزمهتلهر ئىچىدە كۆرەتتى

بولۇپمـۇ، ھایاتنىـڭ مهقـسىدى      . مهنىسىمۇ، ئهھمىیىتىمۇ مانـا شـۇ     ھایاتنىڭ  
  .سۈپىتىدە ئۇنىڭدا باشقا خىیال ۋە تهسهۋۋۇر بولمایتتى

ئهمـدى ئـۇ    . ۋاقتى یېقىندا ئاخىرلىـشاتتى   “ ئارىسال”ئۇنىڭ ھازىرقىدەك   
 24 كهنتتىكــى 24یېقىنــدا نــورۇز بــایرىمى پائــالىیىتى بىــلهن بىرلهشــتۈرۈپ 

كـۈم مـۇنهۋۋەر ئوقۇغـۇچىالرنى تـالالپ، رۇشـتى مهكـتهپكه       مهكتهپتىن بىـر تۈر  
یهنه ھهمـمه ئىـشتا چاقمـاقتهك یاشـالردىن      . ئېلىپ كېلىـشى كېـرەك ئىـدى      

ــالالپ،  ــایرىم  تهربىــیىلهپ، جهمئىیهتنىــڭ  “ ئىزچــى”قىرىقنــى ت قىلىــپ ئ
 جاڭجـال،   -خهلق ئىچىـدىكى نىـزاھ    . تهرتىۋىنى قوغداش ئىشىغا قویماقچىدى   

 ئىچىش، قىمار ئوینـاش، زىنـا قىلىـشقا ئوخـشاش رەسـۋا           نهشه چېكىش، ھاراق  
. ئىشالرنىڭ داۋاملىق مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشىغا یول قویىۋېرىشكه بولمـایتتى      

گهرچه بۇ ئىشالردىكى یاخشىلىنىش كۆرىنهرلىـك بولـسىمۇ، ئـایرىم بۇلـۇڭ ـ      
پۇچقاقالردا مهینهتچىلىكنىڭ یىلتىـزى تازىالنمىغاچقـا یهنه قایتـا كـۆكلهش            

  . الى، ھهرقاچان ئۈھتۈنلۈككه چىقىۋېلىش ئۇرىنىشى مهۋجۇت ئىدىئىھتىم
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مىلـــلهت ئـــۆز غېمىنـــى ئـــۆزى یهپ، ئىللهتلىرىنـــى ئـــۆزى تۈزەتمىـــسه، 
ــدىلىق ئىــش      ــدە پای ــۈزىتىش ھهققى ــى ت ــان ئىللهتلهرن ھۆكــۈمرانالر ھېچقاچ
قىلمایدىلغانلىقى، ئهكسىچه ئۇالر قۇللۇق ئورۇندىكى خهلقنىڭ ئىللهتلهرگه 

 بىرىنى ۋەھشىیلهرچه -لىشىنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقى، قۇلالرنىڭ بىرپاتقان بو
قىرىپ، چېپىشى ئۇالر ئۈچـۈن تېپىلغۇسـىز ئهمهك بولىـدىغانلىقى ئۇنىڭغـا          

شۇڭا مىللهتنىڭ جىسمانىي سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن تـاز ۋە     . ئایان ئىدى 
ل دىن بولىـدىغان ھهر خىـل ئـاپهت خـاراكتېرلىق كېـسه      ) سىفلىس(قارا یهل   

ئاقىۋەتلىرىنىڭ ئالـدىنى ئالغانغـا ئوخـشاشال، ئـۇالرنى تهرتىپلىـك، دوسـتانه،            
مهدەنىیهتلىك ھالهتكه كهلتۈرۈش ئۈچۈن تهربىیه ۋە مهجبۇرىي چـارىالر بىـلهن      

 -ئۇنىڭ كۆڭلىدە بۇ ھهقته كونكىرت سان    . ھهرىكهت قىلىشقا توغرا كېلهتتى   
ېغىر ئىش بولـسىمۇ، پىـالن   گهرچه بۇ بىر ئادەم ئۈچۈن تولىمۇ ئ  . پىالن بارىدى 

ــدا ئىــشهنچمۇ       ــسىدىن چىقىــشقا ئۇنىڭ ــسىمۇ بۇنىــڭ ئهھدى ــوڭ بول بهك چ
  .یېتهرلىك ئىدى

ئۇ كهچلىك تاماق ئۈچۈن داسـتىخان سـېلىنغىچه خهلـق سـهنهملىرىنى           
ئانـدىن تهمبـۇرنى پىـشایۋاننىڭ تېمىـدىكى مىخقـا      .  ئارقىـدىن چالـدى  -ئارقـا 

هنال نىزامىددىنىڭ بالىلىرى ئۇنىڭغا ئۇ تهمبۇرنى قویىشى بىل. ئىلىپ قویدى
. ھهر بىرى تاغىسىغا یېقىنراق ئولتۇرۇشـقا تىرىـشاتتى    . یامىشىشقا باشلىدى 
ــڭ   ــاتىمهم ئۆزىنى ــا”پ ــا     “ئان ــڭ قۇچىقىغ ــدىلىنىپ ئۇنى ــدىن پای ــق ئورنى لى

ئىچىــدە كۈلۈمــسىرەپ “ ھوجـۇملىرى ”تهۋپىــق بالىالرنىــڭ . چىقىۋالغانىـدى 
  :كه كېلىپ ئاكىسىغائولتۇرۇپ، بىردىنال جىددىي تۈس

سـىز تـارىخ بىـلهن      .  ئاكا، یېقىندا رۇشتى مهكتهپته ئوقۇش باشالیمىز      —
رۇس تىلىدىن دەرس بهرسىڭىز قانـداق؟ كهلگۈسـىدە بىـز چهتـكه ئوقۇغـۇچى               
چىقارمــاقچى بولــساق ئاساســهن ســوۋىت ئىتتىپاقىغــا چىقىرىــشقا تــوغرا       

شـۇڭا روس    زمۇ یوق، بىزنىڭ باشقا تالالش ئىمكانىمى   . كېلىدىغاندەك تۇرىدۇ 
ــدۇ،  ــسا بولمای ــۇ —تىلىــدىن ئاســاس بولمى ــدى ئ ــاۋازىنى ســهل  .  دې ــدىن ئ ئان

  .پهسهیتىپ قوشۇپ قویدى
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ــدە قهشــقهرگه بارغىنىمــدا ســىجاڭنىڭ مۇشــاۋۋۇرى رىبــالكىن   —  ئۆتكهن
دېمىسىمۇ ھازىر شىڭ دوبهن سوۋېت . ئهپهندى شۇنداق مهسلىھهت بهرگهنىدى

  .ئىتتىپاقىغا تىۋىنىپ قالدى
  . دەپ سورىدى نىزامىدىن—باشقا دەرسلهرنى كىم بېرىدۇ؟  —
ــئهت    — ــلهن تهبى ــۇ جــۇغراپىیه بى ــددىننى ئېلىــپ كــېلىمهن، ئ  لىۋاھى

ھپزى سىھھهت بىلهن دىن دەرسىنى ئهمهت مهخسۇم ئۆتسه، . دەرسىنى ئۆتىدۇ
یهنه تېخى قهشقهردە ھۆكۈمهت ئهرباپلىرىدىن . باشقا دەرسلهرنى ئۆزۈم بېرەرمهن

بۇنى . دۆلهت تىلىنى دەرس تهركىبىگه كىرگۈزۈشنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇبهزىلهر 
  .كىمــــــــــــگه  تاپشۇرغۇلۇقكىن تاڭ

مهیلــى، شــۇ ئىــشقا مېنــى الیىــق كــۆرگهن بولــساڭ، مهن ئۈســتۈمگه   —
  . دېدى نىزامىددىن—ئاالي،

 ھــو  - خۇلــۇمالر ھه- دېھقــانچىلىق ئالــدىراش مهزگىلــلهردە قوشــنا   —
  .لمىسا ئادەم یالالپ سېلىپ قویساقمۇ بولىدۇقىلىشىدۇ، یا بو

 ئهگهر بهگــكه ئېغىــر كهلمىـــسه، ئىلگىــرى تــوڭچى بولغانـــدىكىن،     —
بىــراق، ئهمهلــدارغا بــۇ ئىــش خــوپ  . خىتــایچىنى شــۇ كىــشى ئهپلهشــتۈرەتتى

  ...كهلسه
 دېــدى — بــۇنى یهنه ئویلىــشارمىز، ئاكــا، ھهممىــگه ئامــال تېپىلىــدۇ،—

  تهۋپىق خاتىرجهملىك بىلهن
همتىلى ئهپهندى بۇ ئىشنى یاخشى ھهل قىلىۋالغاندىن كېیىن ئۆزىنى       م

تاماقتىن كېیىن یهنه بىر ھازا . خېلى یېنىكلىشىپ قالغاندەك ھېس قىلدى
بــۇ ئارىــدا قوشــنىالردىن بىــرى  . ئۆیــدىكىلهر بىــلهن ئهسرالىــشىپ ئولتــۇردى 

ا تهۋپىـق ئۇنىڭغـا دور    . قورسىقى ئاغرىۋاتقانلىقىنى ئېیتىپ كىرىـپ كهلـدى      
ئۇ .  ئارقىدىن یهنه بىر ئایال كىچىك بالىسىنى یېتىلهپ كىرىپ كهلدى. بهردى

ئۇنىڭغــا قهرەللىــك دورا . بالىــسىنىڭ بېــشىنى داۋالىتىۋاتقــانالردىن بىرىــدى
تهۋپىق بالىنىـڭ بېىـشغا دورا چېپىـپ قویغانـدىن كېـیىن       . چېپىپ تۇراتتى 

 بۈگۈنكى بىـر  ئۆزىنى تېخىمۇ روھلۇق ھېس قىلدى، چۈنكى ئۇنىڭ قارىشىچه  
  .كۈنلۈك ئۆمرىنىڭ مهزمۇنى كۆپهیگهن، ئهھمىیىتى ئاشقانىدى
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جهڭچىلهرنىڭ ھارغىن چىرایىغا بىـردەم قارىۋالغانـدىن كېـیىن تهۋپىـق           
. ئۇالرنىڭ پـاتراق ئـارام ئېلىـشىنى نهزەردە تۇتـۇپ، یهڭگىـسىگه ئىمـا قىلـدى              

. ر یــاتتىنىمتــۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇن پىــشایۋاندا نىزامىــددىن بىــلهن قاتــا 
ئـۇالر ئورۇنغـا    . ئۇالرنىڭ یېنىدا بالىالردىن غېنى، رەجهپ، نهبىالر ئورۇن ئالـدى        

ــرى     ــالغۇز ئۆینىــڭ ئىچكى ــدى ی ــدىن كېــیىن مهمتىلــى ئهپهن كىرىــپ یاتقان
ئاندىن قهشقهر سهنىمىنىڭ . خانىسىغا كىرىپ، پىیاننونىڭ ئالدىغا جایالشتى
ئـۇ ئاشـۇ   . كىـشكه باشـلىدى   نوتىسىنى ئالدىغا قویـۇپ، پىیـانىنونى ئاسـتا چې        

تهقلىتته مۈكچىیىپ ئولتۇرۇپ، بىر تهرەپتىن چېلىپ، بىر تهرەپتىن نـوتىنى      
ھهتتـا بهزىـدە بىـر چېكىتنـى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇش یــاكى        . تۈزىتىـپ ماڭـاتتى  

ئورنىدا قالدۇرۇش مهسىلىسىدە توغرا پىكىرگه كېلىش ئۈچۈن پۈتۈن سهنهمنى 
  . قایتا چېلىشتىن ئېرىنمهیتتى- ئاخىر نهچچه قېتىم قایتا-باشتىن

ئۇ نوتىغا قاراپ جىم ئولتۇرۇپ ئویغا كهتكهن چېغىدا یـېڭىال ئـۈچهكتىن       
بۇ ئاۋاز . چىققان چېكهتكه ئۆینىڭ قایسىدۇر بىر بۇلىڭىدا چىرىلداپ سایرىدى 

ئۇنىـڭ روشـهن تهسـهۋۋۇرىدا    . تهۋپىققا ھایات زەۋقى ئېلىپ كهلگهندەك بولـدى    
.  یېـشىل ئېتىزلىـق پهیـدا بولـدى       -قىلىۋاتقـان یـاپ   جىمى ھاشارەتلهر نهغمه    

ــدى   ــاز كهل ــدى ی ــمهك، ئهم ــدۇ . دې ــات قاینای ــرەك . ھای ــدىراش كې ــقا ئال ! یاشاش
ئۈچهكتىن چىقىپ، قایتا ھایاتلىققا ئېرىشكهندىن شاتلىنىپ تۈننى ئویغاق    
ئۆتكۈزمهكچى بولغان چـېكهتكه تهۋپىقـقه تىرىـشچان ئوقۇغـۇچى قىیاپىتىـدە            

ە یانچۇقىـدىن سـائىتىنى چىقىرىـپ قارىۋىـدى، ۋاقىـت بىـر             ئۇ مهید . تۇیۇلدى
تهۋپىـق  . بولغانىدى، بۇ دېمهك ئىككىنچى كۈننىڭ بىرىنچى سـائىتى ئىـدى         

نـى بـۇ   “پـال ”ئۇ خىیالپهرەسلهردەك بىر كۈلكىلىك . شۇندىال ئورنىدىن تۇردى 
دېـمهك، نـۆۋەتتىكى كۈنۈمنىـڭ بىرىنچـى سـائىتى       ”ئىشقا تهدبىق قىلىـپ،     

بۇ كۈننىڭ داۋامىمـۇ  .  شۇنداقال ئۈنۈملۈك مېھنهت بىلهن ئۆتتى   ئامان، -تېنچ
دەپ ئویالپ، ئـۆزى  “ئهنه شۇنداق ھایات قىزغىنلىقىغا تولغان ھالدا ئۆتكۈدەك     

ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ، راھهتلىنىپ . بىلهن ئۆزى پاراڭلىشىپ، كۈلۈپ قویدى
  .ئۇ ئهمدى دەم ئېلىش قارارىغا كهلگهنىدى. كېرىلدى
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  ىــنـچــى بـابئىـكـكـ
  

كىــــشىلىك دۇنیاســــىدىكى مــــۇھهببهت 
  .بولمىغان بولسا قۇیاشمۇ ئۆچكهن بوالتتى

  .كىتاب-4» خارالنغانالر«ۋىكتور ھىیوگو ― 

 
1  

  
رۇز بایرىمىـدىن ئـاۋۋال قهشـقهرگه بېرىـپ سهپداشـالر بىـلهن          وــ

تــۈركى «بولۇپمــۇ . كۆرۈشــۈپ چىقىــشىغا زۆرۈر كېلىــپ قالــدى 
 تهرجىـمه قىلىنىـپ بولغـان بۆلـۈكلىرىنى     نىڭ» تىلالر دىۋانى 

نورۇز بایرىمىدا ۋە . شهۋقىگه كۆرسىتىش، بۇ ھهقته پىكىرلىشىش كېرەك ئىدى
ئۇنىڭدىن كېیىن پائالىیهتلهر زېچ بولۇپ، ئهڭ ئالـدىراش كـۈنلهر باشـلىنىپ            

  .ئۇ چاغدا قهشقهرگه بېرىشنى ئویالشقىمۇ چول تهگمهیتتى. كېتهتتى
گه كېلىـپال ئىككــى جهڭچىــسىنى دېــۋىزىیه  مهمتىلـى ئهپهنــدى قهشــقهر 

ئـۇالر  . ئىشتابىغا قایتىپ بـۇرادەرلىرى بىـلهن كۆرىـشىپ تۇرۇشـقا قویىـۋەتتى           
تهۋپىــق ئــاۋۋال مهجىــددىن . ئالدىــدا خوشالشــتى“ ھىــالل ئهھــمهر―”یاۋاغـدا 

ــتى   ــلهن كۆرۈش ــدى بى ــان ھهرخىــل    . ئهپهن ــاي قىلىۋاتق ــڭ توختىم دوختۇرنى
ۇنىـڭ مېھمانـدارچىلىقىنى تېخىمـۇ قىزىـق        چاقچاقلىرىغا قۇالق سـالماي، ئ    

ــشقا     ــۆزى بىــلهن بىلــله نوۋېــشىغا بېرى ــۇنى ئ ســۆزلهر بىــلهن رەت قىلىــپ، ئ
  .كۆندۈردى

ئىبادەتخان یهڭگىمىزنىڭ لهغمىنىنى یـېمهي كهتمهیـدىغانلىقىمغا        —
 دەیتى — ئىشىنىڭ، ئهمما ئاۋۋال باشقا دوستالر بىلهن دىدارلىشىش كېرەك،     

  .ىندا شامالباغدىن ئۆیلهنگهنىدىمهجىددىن یېق. تهۋىق

نـ
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ــۇرۇپ     — ــۇغىدا دوق ــۋەرمهي بوس ــال كېتى ــۇ تهرەپكى ــشكه ش ــسه نىمى  ئهم
  یۈرۈیسىز؟ سېغىنىپ قالىدۇ دەمسىز؟

 دە، شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ   - سىز سـېغىنمىغان بىـلهن مهن سـېغىنىمهن      —
  .سىزدىن ئایرىلغىم كهلمهي بىلله بېرىڭ دەپ ئولتۇرىمهن

 —، ① دە، ئۇیغۇرالرنىڭ قهیـسهرلىكى   -سىز ئوھۇ، ئادەم ئالداشنى بىلى    —
  . دېدى بوۋاي

ــسىدابىر    ــالقىنى ئارىـ ــاپلىق ھاسىـــسىنى ئىككـــى ئـ بـــوۋاي ئهگـــري سـ
ئـۇالر نوۋېـشى   . قویۇپ ئىتتىك مېڭىپ كهتتـى  “ یىپ ئېشىپ ”پىرقىرىتىپ  

مهكـتهپ دەرۋازىــسىنىڭ ئالــدىغا كهلگهنـدە دەرۋازىــدىكى قــاراۋۇلالر مهمتىلــى   
ڭغـا یهكهنـدىن بىرسـىنىڭ ئىـزدەپ كهلگهنلىكىنـى          ئهپهندىنى كـۆرۈپال ئۇنى   

  .خهۋەر قىلدى
تهۋپىـق شــۇئانال ئــۆزىنى ئىزدىگۈچىنىـڭ ھېلىقــى قېیىقچــى تۇرداخــۇن   

ئـۇالر  . بۇ چاغـدا ۋاقتمـۇ چۈشـكه یېقىـنالپ قالغانىـدى         . ئىكهنلىكىنى بىلدى 
یۈســۈپ . ئـانچه كــۆپ كــۈتمهیال ئوقۇغــۇچىالر چۈشــلۈك دەم ئېلىــشقا چىقتــى 

. نىپتىن چىقىپ تهۋپىقنـى كـۆرۈپال  ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا كهلـدى     ئهپهندىمۇ سى 
ــر بوۋاینىــڭ كهلگهنلىكىنــى      ــگهن بى ــۇ تۇرداخــۇن دې ــیىن ئۇم ســاالمدىن كې

  .ئېیتتى
ــانچه چــوڭ چىقمىــسا كېــرەك، ئهممــا    —  ئــۇ بوۋایمــۇ ئهمهس، بىــزدىن ئ

دەپ تـۈزەتتى تهۋپىـق یـۈرىكى       ― ھایاتنىڭ جاپاسىدىن بوۋایـدەك كۆرىنىـدۇ،       
  .لىپ كۆیگهندەك بولۇپقى» ۋىژ«

 —مهن بارغۇزمىدىم،. ئۇ سىلىنى ئىزلهپ ئاتۇشقا بارماقچى بولغانىدى― 
ئۇنىڭغـا سـاراي،   . ئاتۇش دېـگهن شـهگه ئوخـشىمایدۇ    —دېدى یۈسۈپ ئهپهندى، 

ــوق، ئــۇ بارســا ئــۇنى كۈتۈشــتىن تارتىــپ ھهمــمه ئىــشنى ئــۆزلىرى          دەڭ ی

                                            
بـۇ یهرلىكـلهر   . نىـڭ نـامى  تۈركىیهدىكى بىـر ۋىالیهتنىـڭ ۋە شـۇ ۋىـالیهت مهركىزى     — ىقهیسهر  ①

ــاتالرچه مۇئـــامىلىگه پىشـــشىقلىقى، چېچهنلىكـــى، ســـودىغا چاققـــان،       تۈگمهننىـــڭ ”دىپلومـ
   .ائ—لىقى بىلهن مهشھۇر“ لىسىدىن پۈتۈن چىقىدىغانیكو
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ماڭـا ئایـان بولغاچقـا،      سـىلىنىڭ ئالدىراشـچىلىقلىرى     . قىلمىسىال بولمایدۇ 
ئۇنى ئهۋەتمىدىم، مېنىڭ مۆلچىرىممۇ سىلىنى كۆچهت قویىدىغان ئىشلىرى 

  .تۈگىسىال كېلىدىغۇ دېگهنىدىم، شۇڭا تۈرداخۇنكامنى بارغۇزمىغان
   ئۇ نېمىشكه كهپتۇ؟ قانچىلىك بوپتۇ؟—
 سېتىق ئىشلىرى بىلهن كهپتىكهن، كۆرۈشۈپ كېتهي - ئۆزىنىڭ سودا—

بىچـارە سـىلىنى تـاپىمهن دەپ كـۆپ مۇشـهققهت      . پـتىچه بولـدى  بىر ھه . دەپتۇ
ئاخىرى ئاتىقى چىققان باینى تونىمایدىغان  ئـادەم ئـازغۇ          . چهككهن ئوخشایدۇ 

دەپ قىزىل دۆۋىگه چىقىپ تۇرداخۇنباینىڭ توختاجىنى ئىزدەیمهن دەپ یۈرۈپ، 
ــدۇكېرىماخۇننىڭ     ــسى ئابـ ــڭ ئىنىـ ــاي، توختاجىنىـ ــشىگه یولۇقالمـ ــۇ كىـ ئـ

. شى بىلهن دارىلمۇئهللىمىنگه كېلىپ ئهخمهد ئهپهندىنى تېپىپتـۇ      كۆرسىتى
كېــیىن مهمتىلــى ئهپهنــدى كهلــسه ئهڭ ئهۋۋەل نهگه كېلىــدۇ، كىــم بىــلهن   

  .كۆرىشىدۇ دەپ سۈرۈشتۈرۈپ نوۋېشىنى تاپقانىكهن
   ھازىر ئۇ قهیهردە؟—
 ئهخمهد ئهپهندىنىڭ ئۆیىـدە بىـر قونـۇپال ئۇنىـڭ ئالدىراشـچىلىقىنى             —

ۋارە قىلىپ قویماي دەپ سارایغا بېرىۋاپتىكهن، مهنمۇ ئۆیـدە تۇرسـىال       كۆرۈپ ئا 
ئهمما ھهر كۈنى ئـۈچ ۋاخ مۇشـۇ یهرگه كېلىـپ سـىلىنى          . دەپ ئاڭلىتالمىدىم 

  .كهلدىمۇ دەپ سوراپ تۇرىدۇ
  ... دە- ئاپال، بىچارە، كۆپ ئاۋارە بوپتۇ—
  . پ باقایلى یۈرۈڭالر، مۇئهللىملهرنىڭ یاتىقىغا بېرىپ ئارام ئالغاچ كۈتۈ—

ــلهن     ــدىلهر بى ــدى، ســاۋۇت ئهپهن ــۇالر یاتاققــا كېتىۋېتىــپ تۇرغــۇن ئهپهن ئ
  .كۆرۈشتى

 —كهچته بىزگه مېھمان بوالالمال یاكى باشـقا زۆرۈر ئىـشلىرى بـارمۇ؟       —
  .دەپ سورىدى تۇرغۇن ئهپهندى

 كهچته شهۋقى ھهزرەتنىڭ ھوزۇرىدا بـولىمهن، بهلكـى ئهته كهچـته ھهر             —
  .دېدى تهۋپىق —اتىنى قوبۇل قىالرمهن،قایسىڭالرنىڭ ئىلتىپ

 بىـز سـىلىنى     —دېدى ساۋۇت ئهپهندى،    — ئهمسه، شۇنداق بولسۇن،     —
ئهته كهچته كۈتىمىز، بىزنىڭ ئۆیدە بوالرمىز، یۈسۈپ ئهپهندى سىلىنى باشالپ 
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سـىلىدىن سـورایدىغان بىرمــۇنچه مهسـلىھهت بـار، مىھمانــدارچىلىق     . بارىـدۇ 
  . دېدى ئۇ كۈلۈپ— ئىش، یهنه ئىش، قىسقىسى. دېیهلمهیمىز، شۇڭا

تۇرغۇن ئهپهندى بىلهن ساۋۇت ئهپهندىلهر خوشلىشىپ ئۆتۈپ كهتكهندىن     
  .كېیىن ئۇالر مۇئهللىملهرنىڭ یاتىقىغا كىرىپ ئولتۇرۇشتى

ــدا چاپلىــشىپ دېگــۈدەك ئولتۇرىۋالغــان    ــدىنىڭ بېقىنى مهمتىلــى ئهپهن
  :دوختۇر ئۇنىڭ قولىنى مهھكهم تۇتىۋالغىنىچه

 — پات كېلىپ تۇرۇڭ، دوسـتۇم، بىزنـى تاشـلىۋېتىپ بارىـسىز،           -پات —
  . دېدى ئامراقلىق بىلهن

 دەپ - تـــویىڭىزدا بـــولمىغىنىم ئۈچـــۈن، دەۋاتىـــسىزغۇ، دەیـــمهن؟    —
كېلىشكه تىرىشىمهن، —ئاندىن یهنه جىددىیلىك بىلهن،. چېقىشتى تهۋپىق

  .ۇپ قویدى دەپ قوش— قانداق؟-ماڭا دورىلىرىڭىزدىن ئازراق بېرىسىز، بارمۇ
  .یېقىندا توختاجى سوۋېتتىن ئالغاچ كهلدى. سىز ئۈچۈن ئهلۋەتته بار― 

یۈسۈپ ئهپهنـدى داسـتىخان راسـتالپ، مهكـتهپ ئاشخانىـسىدىن ئېلىـپ             
  .تاماقنىڭ ئۈستىگىال تۇرداخۇن كىرىپ كهلدى. كىرگهن تاماقنى قویدى

ــدىممۇ،  — ــا، دېمى ــا، مان ــى    —مان ــۇرۇپال، مهمتىل ــۇ بوســۇغىدا ت ــدى ئ دې
 تۇرداخــۇن  ،ئهپهنــدىنى قۇچاقلىمــاقچى بولىۋاتقانــدەك قــوللىرىنى یېیىــپ    

ئۇچىــسىدىكى ماتــادىن بویــاپ . بۇلتۇرقىــدىن ســهل قېرىغانــدەك كــۆرىنهتتى
یاساشـقا  “ بازارغا الیىـق  ”تىكىلگهن كىیىملىرىنىڭ رەڭگى ئۆچكهن، ئۆزىنى      

ــگهن     ــدا كىیىملىرىنىــڭ ئهڭ یاخشىــسىنى كىیىــپ كهل تىرشــقان، ھهر ھال
پۇتىـدا قىـشنىڭ   . ىمۇ، پۈتۈن تۇرىقىدىن سهھرا پۇرىقى چىقىپ تـۇراتتى      بولس

تهۋەرۈكى بولغان، یۇقىرى تهرىپى نېپىزلهپ ھهم یىرتىلغان پىیما ئۇنى سـهل            
بولۇپمۇ كالته چاپانلىق ئهپهندىلهر ئالدىدا ئۆڭـۈپ       . بىچارە كۆرسىتىپ تۇراتتى  

ئاللىقانداق قىشلىق كهتكهن ماتا یهكتىكى، ئىچىدىكى تېرە جىلىتكه ۋە یهنه 
ــدە كــۆزگه       ــسىلىپ، ئاالھى ــته ئې ــسىدە غهلى ــڭ تۈرتكى ــېلىن كىیىملهرنى ق

 مهمتىلى — زادى ئالدى یارىشىملىق ئادەم یا، سىلى،     —تاشلىنىپ تۇراتتى، 
ئهپهندى كارۋاتتىن چۈشۈپ ئۇنىڭ ئالدىغا یېتىپ كهلگهندە، تۇرداخۇن ئۇنىڭ         

ــدا،  قــولىنى قــوش قــولالپ ســىقىپ نېمىــشكىدۇر كــۆزىگه    یــاش ئالغــان ھال
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ــۇرۇپ،    ــۋەتمهي ت ــولىنى قویى ــدىنىڭ ق ــدا   —ئهپهن ــا پهی ــى یۇرتت ــۆتكهن یىل  ئ
كۈنۈم یاخشىلىنىپ، قویۇممـۇ قوشـماق      -بولىۋېدىله، خاسىیهتلىرىدىن ھالى  

ــدى  ــۇپ بهرگهنى ــدۇ  . توغ ــڭ چىم ــۈن نهخ بىزنى ــر   ①بۈگ ــدىغان بى ــال كېتى  غى
.  ئېغىز ئېچىپ قالـدى   ى دەپ ئۆزىال  ىلھارۋىكهشكه یولۇقۇپتىم، ئۇ بىلله كېت    

توختىغىنا، مېنىڭ زۆرۈر كۆرىشىدىغان بىر كىشىم بارىـدى، بۈگـۈن كېلىـپ         
قالغان بولسا، كۆرىشهلىسهم سهن بىلهن كهتتىم، بولمىسا مهن یهنه قالىمهن،  

ئۇ كىشىنىڭ خاسىیىتى بولمىسا قۇلىقىمنى     . خۇدا دىلىمغا سېلىپ تۇرىدۇ   
شىمتى، مانـا، دېمىـدىممۇ، ئهمـدى     دە، بۇیـان كېلىـ    -ساپالدا كېـسهي، دېـدىم    

یاخــشى بولمىــدىمۇ، ســىلى بىلهنمــۇ كۆرۈشــتۇق، ئهمــدى تهییــار ھارۋىــدا        
 دېدى تۇرداخـۇن  —كېتىۋالىدىغان بولدۇم، كىرا پۇلىغا پایدا بولدى ئهمهسمۇ،    

  .گېپىنىڭ ئاخىرىنى كۈلكه بىلهن تامامالپ
ىـپ   دېـدى تهۋپىـق ئېچىل  — خوش، ئهمدى  ماڭا نـۆۋەت كهلگهنـدۇر؟         —

 یهڭگهمنىــڭ تېنـى سـاقمۇ؟ سـۇالیمان نــېمىش    —كۈلـۈپ، چاقچـاق بىـلهن،    
قىلىۋاتىدۇ؟ ھهمراجاننىڭ كېـسىلى قانـداق بولـدى؟ تهلهیقىـز چـوڭ بولـۇپ              

  قالغاندۇ؟
ئۇ .  تۇرداخۇن مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خاتىرىسىگه ھهقىقهتهن قایىل بولدى

ىـڭ سـاددا،   بـۇ ھـال تۇرداخۇنن  . ھېچكىمنىڭ ئىسمىنى ئۇنتۇپ قالمىغانىـدى  
ئۇیغۇر دېھقىنىغا خاس قهلبىدە شـۇنچىلىك كۈچلـۈك ھـارارەت ئویغـاتتىكى،           
ئۇنىڭ تىلى تۇتۇلۇپ، دىمىقى ئېچىشىپ، كـۆز چانـاقلىرىمۇ ۋىژىلـداپ، گویـا        

  :قایغۇلۇق بىر خهۋەرنى ئېیتقاندەك ئۆمچىیىپ، بۇغۇلغان ھالدا
ــدىم،   — ــا شــۈكرى، ئهپهن ــدىم، خۇداغ ــدان، ئهپهن ــى،— ئوب  —  دەپ كهتت

ئۆزىمۇ ئارام تاپقۇزماي مهكتهپكه    . كۈزدە بهرگهن . سۇالیماننى مهكتهپكه بهردۇق  
. بــارىمهن، ئوقــۇپ ئهپهنــدى دادامــدەك ئــادەم بــولىمهن، دەپ غهلــۋە قىلىــۋەردى 

“ تىـلهپ یېـسهكمۇ چىـداپ، ئـۇنى مۇرادىغـا یهتكـۈدەك ئوقۇتـایلى       ”ئانىـسىمۇ  
وللىرىغـا ئهكىلىـپ    بېشىمنى ئوچاق قىلىۋەتتى، مهنغـۇ سـىلىنىڭ ق       ...دەپ

                                            
  . ئا— كاچۇڭنىڭ قارشىسىدا، –یهكهن دەریاسىنىڭ جهنۇبىي قىرغىقىدىكى بىر یېزا     ①
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ئـاخىر ئىككىمىـز مهسلىھهتلىــشىپ   . بېـرەي دېگهنـتىم، ئانىـسى قویمىـدى    
ئاۋۋال یهكهن بازىرىدىكى تاغىسىنىڭ ئۆیىگه ئاپىرىپ قویىدىغان، باال شۇ یهردە 

ئوقـۇپ   ①تۇرۇپ، بازاردىكى ئىمىن بهگنىڭ ھویلىـسىدا ئېچىلغـان مهكتهپـته   
مۇ سـهل چوڭىیىـپ، ھـېچ        ساۋادى چىقسۇن، كـۆزى ئېچىلـسۇن، یېـشى        -خهت

سۇن، ئۇنىڭیاقى ئهپهندىنىڭ قولىغا بېرىپ تازا مۇرادىغـا  چىیاشقا 15بولمىسا  
تۇرداخۇن سۆزلىرىدىن ئېزىپ، گـاھ    .... یهتكۈچه ئوقىتىلى دېیىشىپ قالدۇق،   

 —تاغدىن، گاھ باغدىن قىلىپ ئاساسهن شۇ مهزمۇنالردا بىر نېمىلهرنى دېدى، 
ساقىیىپ كهتتـى، ئانىـسى ھهمىـشه ئۇنىڭغـا      ھهمراجاننىڭ بېشى سهللىمازا    

 بالىمىزغا، ئىگهكىم ـبالىمىزدىن . سىلىنىڭ ئىسىملىرىنى یادلىتىپ تۇرىدۇ
ئــۇ ســىلىنى ئــانچه   . ھه، نىمىمــۇ؟ تهلهیقىزمــۇ چــوڭ بولــۇپ قالــدى    ... بــا،

ئهسلىیهلمهي قالسا كېرەك؟ كىچىك ئهمهسمۇ، ئىككى ئاكىسى ئۇنى شۇنداق 
ئىككىنچى ئېسىدىن چىقماس بولىدىغۇ دەیمهن، یـا   ... ئهیىپلهپ كېتىشىدۇ، 

بولمىسا ئاكىلىرىنىڭ ئالدىدا شۇنداق دەۋاالمدۇ، ئىشقىلىپ ھهممىدىن بهك 
 ئۇ كارۋاتقـا كېلىـپ      —... ھهممىمىز ئوبدان، ... گهپلىرىنى قىلىپ ئولتۇرىدۇ  

ئولتۇرغاندىن كېیىنمۇ، تاماققا قول ئوزارتماي ھهدەپ قوللىرىنى ئىـشقىالپ،         
  .نچاق بالىدەك، دېیىشكه ئوبدانراق سۆز تاپالمایۋاتقاندەك قىالتتىتىرتا

  . دېدى تهۋپىق— ئاۋۋال تاماققا بېقىڭ، ئاندىن یهنه سۆزلىشىمىز، —
  ... ئانىسى سىلىگه ئاتاپ بىر نهرسه ئهۋەتكهنىدى—
  . دېدى تهۋپىق یهنه—قېنى داستىخانغا قاراڭ، .   ھهممىگه ئۈلگۈرىمىز—

ــشنى  ــدىن چېقىشىـ ــدى   ئهزەلـ ــدىن ئهپهنـ ــدىغان مهجدىـ ــشى كۆرىـ  یاخـ
تۇداخۇننىڭ یۈرىكى ئېرىپ تۇرغان روھى ھالىتىدىن تهسـىرلىنىپ چاخچـاق           
ئارىالشتۇرمىدى، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بىز بىلمهیدىغان مۇنداقمۇ دوستلىرى 

  :بارىكهن دەپ ئویلىغان دوختۇر ئاخىرىدا سۆز قىستۇردى

                                            
نـاملىق مهكتهپنـى   ) “ بىلىـم بۆشـۈكى  – تۇغۇلىـدىغان جـاي   ئىلىـم ”(“ مهتله ئېـل ئىرپـان  ”  ①

  . ئا—) یهكهن بازىرىدا ئېچىلغان(دىمهكچى 
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هچـچه یىــل بىلـله بولغــان    تۇرداخـۇن، ســىز بـۇ ئهپهنــدى بىـلهن بىــر ن   —
  ئىكهنسىز ـ دە؟ قهیهردە بولغانىدىڭالر؟

ئهپهنــدىم ســهپهر ئۈســتىدە یېــرىم كــۈنچه     ...  بــۇ، ھېلىقــى، نــېمه،  —
  ...غېرىپخانىمىزدا بولغانىدى، خاالس،

 دېـــدى مهجىـــددىن یۈرىكىـــدە نېمىـــدۇر شـــۇررىدە تېـــنىگه — پـــاھ، —
ممىسى؟ یاق، ھـېچ  شۇنىڭ دوستلىقىمۇ مۇشۇنىڭ ھه   —تارىغاندەك بولۇپ،   

  ئوخشىمایدۇ، یوشۇرىدىغان بىر یېرىڭىز بار ئوخشىمامدۇ؟
 یاق، شۇنداق، ئىشهنمىسىله ئهپهنـدىنىڭ ئۆزىـدىن سـوراپ باقـسىال،            —

دىلىق د دېـدى تۇرداخـۇن سـا    —.... توختاجى، ئهخمهد ئهپهندىلهرمۇ بىللىـدى،    
 دوختــۇر ئهمــدى ھایاجانــدىن. بىــلهن مهجىــددىنىڭ چــاقچىقىنى چۈشــهنمهي

یېنىۋاتقان قهلبىنى، دوستىغا بولغان سۆیگۈ ۋە قایىللىقىنى چاخچاق بىلهن     
  :پهردىلهشكه ئۇرۇنغاندەك

 شۇنداقمۇ دەیلى، یېرىم كۈنلۈك بىلله بولغاننىڭ ھىكمىتى مېنىڭ —
بىز بۇ ئهپهندى بىلهن نهچـچه یىللىـق تونـۇش          . تارلىقىمنى كهلتۈرۈپ قویدى  

هپ قالمایدۇ، بىراق، سىز دوستلۇقنى     بولساقمۇ یهنىال ئوخشاش، كۆرگىمىز ك    
قهدىرلهیدىغان ئادەمدەك تۇرىـسىز، ئۇنـداقمىكىن دەیلـى دېـسه، یهنه ئهمهس،            
نېمىـشقا دېگهنـدە، قهشــقهرگه كهلگهنـدىن بېـرى بىــز بىـلهن نهچـچه قېــتىم       
ئۇچراشــتىڭىز، بىلــله بولــدۇق، بىــراق بىــز بىــلهن ئهجهپ كــارىڭىز بولمــاي   

ى سېھىرلهپ قالدىمۇ؟ ئاگـاھ بولـۇڭ، بـۇ ئـادەم      یاكى سىزنى بۇ ئهپهند   ؟كهتتى
بىزنىڭغۇ كۆڭلىمىزگه كهلمهیدۇ، كىمنى یاخشى   . سىزنى ئالداپ كهتمىسۇن  

كـــۆرۈش ئۆزىڭىزنىـــڭ ئىـــشى، ئهممـــا ســـىزنى ھـــۆل قىـــشقا دەســـسىتىپ  
 مهجىددىن ئىستانبۇل شىۋىسى بىلهنراق —، قویارمىكىن دەپ ئهنسىرەیمىز

ۇنــداق چــاقچىقى تېخىمــۇ قىزىقــارلىق ســۆزلىگهچكه، بىــر چهتئهللىكنىــڭ ب
  .تۇیۇالتتى

بۇ گهپ بىلهن ئۇنىسىڭىزمۇ قورۇنۇپ ئاران ئولتۇرغـان تۇرداخـۇن تېخىمـۇ           
پهقهت مهجىـدىن ئهپهنـدىال   . باشقىالرمۇ كۈلۈپ كېتىشىتى . قىزىرىپ كهتتى 

بایـاتىن بېـرى      . خۇددى راست دەۋاتقاندەك، كۈلمهستىن جىددى قاراپ تۇراتتى      
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ــا ئارى ــچ      پاراڭغ ــا ئى ــدى تۇرداخۇنغ ــۈپ ئهپهن ــان یۈس ــۇر ئولتۇرغ ــماي جىمغ الش
  :ۇلدۇرۇش ئۈچۈنتغرىتىپ، ئۇنى قىیىن ئهھۋالدىن قۇئا

ــىلىال  — ــدۇ، پهقهت سـ ــۈمگه كهلمهیـ ــڭ كۆڭلـ ــارلىق  م مېنىـ ــى تـ  ئىچـ
سىلهرگه بولغان یېقىنلىقىمنى نهچچه  — دېدى ۋە —قىلمىسىال بولغىنى، 

  . دېدى دىھقانغا بولۇشۇپ—مدىال، كۈندىن بېرى بىلدۈرۈپ بولمىدىممۇ دىمه
 دېدى تۇرداخۇن ئهمدىال ئېسىنى تاپقاندەك، ئۇ      — شۇنداق بولماي یا،     —

ــقا گهپ     ــدەك باش ــشىدىن قورققان ــاق تېپى ــدىنىڭ یهنه پۇت ــدىن ئهپهن مهجىدى
  .قىلمىدى

تامــاقتىن كېــیىن تۇرداخــۇن مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بالىالرنىــڭ ئانىــسى   
 بېرىــشكه ۋە ئانـدىن تهییـار ھارۋىـدىن قالمــاي    ئهۋەتـكهن ئامـانهتنى تاپـشۇرۇپ   

تهۋپىق ئـۇنى   . كېرەكلىرى سارایدا ئىدى   -ئۇنىڭ نهرسه . كېتىشكه ئالدىرىدى 
تۇرداخۇننىڭ شهھهردە تۇرىۋېرىشى ئۇنىـڭ     . تۇتۇپ قېلىش نىیىتىدە بولمىدى   

یهنه كېلىپ ئـوڭ كهلـگهن تهییـار ھارۋىـدا كېتىۋالمىـسا،           . ئۈچۈن زىیان ئىدى  
شـۇڭا ئـۇ ئـۇنى یهنه ئـاۋارە قىلماسـلىق          . را پۇلى چىقىم بـوالتتى    بىرمۇنچه كى 

ئۈچۈن، سارایغا بىلـله بېرىـپ، ئۇنىـڭ سـوغىتىنى قوبـۇل قىلغـاچ، ئۇزىتىـپ         
  .قویۇش قارارىغا كهلدى

تهۋپىق یۈسۈپ ئهپهندىدىن بىر پارچه ئېلىپبه كىتاۋى، بىر پـارچه ئوقـۇش     
ا سالدى ۋە یۈسۈپ ئهپهندى  سورىۋېلىپ سومكىسىغ①كىتابى، ئالته دانه تىترات

  :بىلهن مهجىددىنگه ئهیىپكارالرچه كۈلۈمسىرەپ قاراپ
ــۆیىگه   — ــدىنىڭ ئ  ئهته كۆرىــشهیلى، ســىز مېنــى باشــالپ ســاۋۇت ئهپهن

 دېدى، —ئهمما ئهته كۈندۈزدە یهنه بىز بىلله بولىمىز، . بارىسىزغۇ؟ ئهته كهچته
  . رەنجىمهڭ دوختۇر، سىزنى ئاۋارە قىلدىم—

ئۆیۈمدىن سۆرەپ چىقىپ بۇ یهرگه ئهكىلىپ ! ه ئاۋارە قىلدىڭىز ئهلۋەتت—
  تاشالپ قویۇپ، نهگه قاچماقچىسىز؟

                                            
① ьдáртеТ) ئا— مهشق دەپتىرى، —) رۇسچه . 
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ــدى ســىزگه؟ چۈشــلۈك     — ــان بول ــېمه زىی ــسام ن ــان بول  باشــالپ ئاچىقق
 دېـدى   —تامىقىڭىزنى بىكارغـا توختـاتتىڭىز، یـولنى بىكارغـا ماڭمىـدىڭىز،            

ۇچرىشىـــشنىڭ  بـــۇ تاســـادىپى ئ—تهۋپىقمـــۇ چېقىـــشىپ جـــاۋاب بېرىـــپ، 
شـۇ یهردىـن شـهۋقىنىڭكىگه كېـتىمهن، ھازىرغـا          . نهتىجىسى، ئهپـۇ قىلىڭـالر    

  .خوش
 -سارایغا كهلگىچه تۇرداخۇن ئېچىلىپ. ئۇ تۇرداخۇن بىلهن سارایغا كهلدى 

یېیىلىــپ ئۆزىنىــڭ ئىگىلىكــى ھهققىــدە، بــالىلىرى ھهققىــدە، یۇرتىــدىكى   
 -بهزىدە تهۋپىقنىـڭ ھـال   -بهزى. یېڭىلىقالر ھهققىدە قىزغىن سۆزلهپ بهردى   

ئهھۋالىنى، مهكـتهپ ئهھـۋالىنى سورىـسىمۇ، ئۇنىـڭ جـاۋابىنى كـۈتمهیال یهنه              
  .ئۆزىنىڭ یېڭىلىقلىرى ھهققىدىكى ھىكایىلهر بىلهن بولۇپ كېتهتتى

سارایغا بارغاندىن كېیىن تۇرداخۇن ئایالى ئهۋەتكهن سوۋغاتنى تهۋپىقنىڭ 
یــارالش جهریــانى، ئایــالى بىــلهن    قولىغــا تۇتقۇزغــاچ، یهنه بــۇ ســوۋغاتنى تهی   

ــدە      ــدىكى تاالشــلىرى ھهققى ــوۋغات قىلىــش ھهققى ــېمه س ــسىنىڭ ن ئىككى
مهمتىلـى ئهپهنـدى قولىـدىكى خـوتهن شایىـسىدىن          . قىزغىن سۆزلهپ تۇردى  

تىكىلگهن كانىۋاي كۆینهكنى كۆرگىنىـدە یۈرىكىنىـڭ قېتىـدا نېمىـدۇر بىـر       
ئۇ كۆینهكنىڭ . قىلدىنهرسىنىڭ كۈچلۈك دولقۇنالپ كهتكهنلىكىنى ھېس    

ئىپهك یىپ بىلهن كهشته تىكىلـگهن یاقىـسى ۋە یهڭ گىرۋەكلىـرىگه قـاراپ              
ئۇنىـڭ قولىـدا ئهنئهنىـۋى ئۇیغـۇر كـۆینىكى      . بىردەم خىیالچان تـۇرۇپ قالـدى   

. ئۇنىڭغا تىكلگهن كهشتىلهر شۇنىچىلىك نهپىس، چىرایلىق ئىـدى       . تۇراتتى
 ناھــایىتى نۇرغــۇن گهپلهرنــى  ئۇنىــڭ یۈرىكىــدىن شــائىرانه ھېــسالر ئۇرغــۇپ، 

ــدى   ــېس قىلـ ــدەك ھـ ــى    . قىلغانـ ــساپتا دېمهكچـ ــاخىرقى ھېـ ــۇ ئـ ــراق ئـ بىـ
بولغانلىرىنىڭ دېھقان دوسـتى چۈشـهنمهیدىغان، ئىچكـى ھایاجـاننى ئىپـادە            

  :قىلغۇچى سۆزلهر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ، پهقهت
بۇنىڭ الیىقىـدا سـوۋغات    !  سوۋغىتىڭالر ئۈچۈن ھهممىڭالرغا رەھمهت    —

بالىالرغا ئالغاچ بېرىشىڭىز ئۈچۈن مۇشۇالرنى یوللۇق تۇتىدىغان . لمىدىمقىال
 دېدى ئۇ دەپتهر ۋە كىتابالرنى تۇرداخۇنغا بېرىـپ، ئۇنىـڭ یهنه بىـر          —بولدۇم،  

  .كىچىك بولىقى ناۋات ئىدى
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ــوالمتى،   — ــدىم، یوللــۇق دېــگهن بۇنىڭــدىن ئوشــۇق ب  ھهشــقالال، ئهپهن
هن ئهمدى سىلىنى جىق ئاۋارە قىلمـاي،  سىلىنىڭ ئىشلىرى ئالدىراش ـ یا، م 

كــۆردۈم ئهمهســمۇ ئهخــمهد ئهپهنــدىمۇ، نوۋېــشىدىكى ئهپهنــدىلهرمۇ ئالــدىراپال  
ئىشلىرى بولسا قىلسىال، مۇشۇ یهرگىچه كهلگهنلىرىگه رەھـمهت،    . تۇرىدىكهن

ــپ  — ــي ئۆمچهیتىـــ ــۇن یهنه چىرایىنىـــ ــدى تۇرداخـــ ــدىن.  دېـــ  كهم -كهمـــ
 ئارقىــدىن ھۇجــۇم قىلغــان -گــۈنكى ئارقــاھایاجانلىنىــدىغان بــۇ دېھقانغــا بۈ

ــۆزىنى    ھایاجــان پهیــدا قىلغــۇچى كهچمىــشلهر ئېغىــر كېلىــپ، دېگهنــدەك ئ
  .تۇتالماي قالغانىدى

ئالدىراش ئىشىم .  مهن قهشقهرگه دوستالر بىلهن كۆرۈشكىلى كهلدىم—
 —سىزنى یولغا سېلىۋېتىپ ئاندىن كهتسهممۇ بولىـدۇ،        . یوق، ئهنسىرىمهڭ 

. ۇرداخۇننىـڭ كـۆڭلىنى ئایـاش تۇیغۇسـى بىـلهن یالغانــدىن      دېـدى تهۋپىـق ت  
ئهمما بىر یىلدا . ئهمهلىیهتته ئۇ ئىشالر ئۈچۈن ۋاقت یېتىشتۈرەلمهیال ئاۋارىدى

بىر قېتىم كۆرۈشكهن، ئهمدى یهنه نهچچه یىـل كۆرۈشـهلمهیدىغان كىـشىنى             
  . تېنهپ خوشلىشىپال تاشالپ كېتىشكه قىیمایتتى-ئالدىراپ

ــۇن ئهڭ  ــهرپ   تۇرداخـ ــلهرگه سـ ــاخىرقى قىممهتلىـــك دەملهرنـــى نىمىـ ئـ
  :قىلىشنى بىلمهي بىردەم ئۇنى، بىردەم بۇنى دەیتتى

كه توشـــقان كۈننىـــڭ ئهتىـــسى ســـىلىگه 15 ســـۇالیماننىڭ یېـــشى —
تاپشۇرىمهن، ئۆزلىرى تازا قالتىس بىر ئادەم قىلىۋەتسىله، خۇدایىم ئىلىمدىن  

  .ئېیتقان بولسا، ئادەم بولۇپ قاالر
  . تىندۇرالىسىڭىز ھازىر ئهكىلىپ بهرسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ كۆڭۈل —
  ... كىچىك بالىغا مۇساپىرچىلىق یهتكىنى یامان، دەپ قویمىدى، ـ یا—
كېــیىن .  بوپتــۇ، ئانــا دېــگهن شــۇنداق بولىــدۇ، بالىغــا چىدىیالمایــدۇ —

. ئهكهلسىڭىزمۇ بولىدۇ، ئىشقىلىپ، ئۆزۈمنىڭ بالىسى ئورنىدا تهربىیلهیمهن    
  .نىمۇ مهكتهپكه بېرىڭھهمراجان
 —؟ ا ۋایهي، ئاشۇ كىچىك، ماڭقىسىنى ئېرىتالمایدىغان شـۇمتهكنىم    —

  .دېدى تۇداخۇن بۇنى كۈلكىلىك بىر گهپ ئورنىدا كۆرۈپ
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كۆپ دۆلهتلهردە .   ئهسلىدىغۇ بالىنى كىچىكىدىن ئوقۇتۇش كېرەكىدى—
 بىزدە بۇندىن  یهتته یاشتا بالىنى مهكتهپكه بېرىدىغان قائىدە بار، ئهمما   -ئالته

بۇرۇن بۇنداق ئادەت بولمىغاچقـا تـاڭ كۆرىنىـدۇ، كىچىـك ۋاقىتـتىن باشـالپ        
  .ئوقۇتسا تېخىمۇ یاخشى بولىدۇ

ــى، بولمىــسا، ئاكىــسى بىــلهن بېرىــپ    — ئهنه ... كېلىــپ یــۈرە، - مهیل
مهن .  قالىسىال، مهن گېپىنى قىلغان بىزنىڭ یۇرتلۇق ھارۋېكهش كېلىۋاتىدۇ

ئانچه ئالدىرىمایدىغان بولـسا كهچتىـرەك قوزغىلىـپ        ئۇنىڭغا ئېیتىپ باقاي،    
 تۇرداخـۇننى مۇشـۇ ھارۋىـدىن قـۇرۇق قـېلىش بىـلهن       —كهتـسهكمۇ بولىـدۇ،   

 كىـرا پـۇلى، ســاراي پـۇلى، ۋە باشـقا بـازارلىق چىقىمــالر      —بولىـدىغان زىیـان   
ئهنسىرىتىپ تۇرسىمۇ، یهنىـال بىـر تهرەپـتىن تهۋپىـق بىـلهن كـۆپرەك بىلـله         

ئهممـا  . تۇرغاچقا ئارسالدىلىق ئىچىدە شۇ گهپلهرنى قىلدى     بولغۇسى كېلىپ   
شۇئان زىیان كۆز ئالـدىغا كېلىـپ، یـۈرىكىنى بىـر نـېمه تـاتىالپ ئۆتكهنـدەك           

  .بولدى
 بولدى، ئۇنداق دىمهیال قویۇڭ، ئۇ سىزنىڭ گېپىڭىزنـى یىـراي دېـسه       —

 بـالىالر یولىڭىزغـا  . تېخى، ماقۇل دەي دېسه تېخى، ئىچىدە بىلىپ قالمىـسۇن  
 دېدى ئـۇ دېھقاننىـڭ كـۆڭلىنى چۈشـىنىپ، ئـۇ          —مېڭىپ كېتىڭ،   . قارایدۇ

ئۆزىنىڭمۇ، ئۇنىڭمۇ كـۆڭلى بۇزىلىۋاتقـانلىقىنى سـېزىپ، كۆڭـۈل كۆتـۈرۈش         
تۇرمىغان مېھناننىڭ كهتكىنى    ”—. ئۈچۈن چاقچاق ئارىالش قوشۇپ قویدى    

  .دېگهن گهپ بارغۇ“یاخشى
ۇ، ھهقىچـان، جىقـراق     بالىالر مهندىن سـىلىنىڭ گهپلىرىنـى سـوراید       ― 

... بىلــله بولغــان بولــساق، مهنمــۇ ئۇالرغــا جىقــراق ســۆزلهپ بهرســهم دەیــمهن 
 دېدى ئۇ ئۇالغ قوراسى تهرەپكه  —مېڭىشقا بهك ئالدىرىمایدىغانسهن، ئاغىنه؟     

  . كهلگهن ھارۋىكهشكه،كېتىپ
مهمتىلى ئهپهندى تۇرداخۇن بىلهن تهڭ قوراملىق كهلگهن ئۇزۇن یولنىڭ 

 بایاۋانالرنىڭ بوران چاپقۇنلىرىدىن ئىزنـا بىلىنىـپ تۇرغـان،       -شتجاپاسى، دە 
ــا قهدىنىــسىنى        ــلهن خــۇددى كون ــشى بى ــكهن بــۇ كى ــرى یىرىكلهش تېرىلى
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تېپىۋالغانـدەك خۇشـال، ئىللىـق ساالملىــشىپ، قـول سىقىـشتى ھــارۋىكهن      
  :ساالمدىن كېیىن

  . دەپ سورىدى— قانداق دەیسهن؟ —
ئــادەمنى بۈگــۈن خــۇدا ئالــدىمغا  مهن كۆرىــشهلمهي قاخــشاپ یــۈرگهن —

سهن بىـلهن كۆرۈشـكهندىال دىمىـدىممۇ، بۈگـۈن         . مۇشۇ كىشى شۇ  . ئهۋەتىپتۇ
ئىشىمدا بىر ئوڭ بېقىش بار، بۇ چوقۇم ئهپهندىنىڭ خاسىیىتى، دەپ ئېسىڭدە 
ــۆیگه      ــتىن كېلىــپ بىزنىــڭ ئ ــۇر مۇشــۇ كهمــلهردە پوســكام تهرەپ ــارمۇ، بۇلت ب

ېپــى بولغــان ئهپهنــدىلهرنىڭ بىرســى،  چۈشــكهن، یۇرتتــا خېلــى ئــۇزۇنغىچه گ 
  .مهمتىلى ئهپهندى دېگهن كىشى شۇ

كېـیىن  ...  ھه، ئېسىمگه كهلدى، بهك ئالدىراش كېتىپ قېلىشتىال، —
بـــۇ ئاغىنىمىزنىـــڭ . دەپ ئــاڭالپ قالـــدۇق  ①ھهقاســىلىرىنى ئهمچىـــكهن 

بالىــسىنىڭ بېــشى ســاقىیىپ قالغــاننىڭزى ئــازىلىرىنى یىــدۇق، بالــدۇرراق  
 ھارۋىكهشـمۇ  —اق بىر نهچچه كۈن تۇتۇپ قاالركهنمىز دېـدۇق،         بىلگهن بولس 

ــلهن      ــلىق بى ــان سۆھبهتداش ــشى ئهمهك بولغ ــهپهرلهردىكى ئهڭ یاخ ــۇزاق س ئ
  .پاراڭچى بولۇپ قالغان كىشى ئىدى

 زە، تېخـى گېپىمىـز   - بۇیان بىلهن تېخى بایىراق كۆرۈشتۇق، لـېكىن   —
  ...تۈگىمىگهن

تۇرداخۇننىـڭ  . ى بىلـمهي قالـدى  ھارۋىكهش خىجالهت بولۇپ، نـېمه دەرىنـ   
ــڭ     ــسىمۇ، ئۈچهیلهننى ــسۇلى بول ــڭ مهھ ــشى گهرچه ئاقكۆڭۈللۈكنى كېچىكى

  :شۇڭا تهۋپىق ئۇنىڭ كۆڭلىنى یاساپ. ھهممىسىگه پایدىسىزىدى
ــدىن    — ــىزنى دەپ یولـ ــاڭ، سـ ــل قىلمـ ــشىڭىزنىمۇ خىجىـ ــۇ یۇرتدېـ  بـ

  . دېدى—قالمىسۇن، بىز مۇشۇ یهردە خوشلىشایلى، 
 سـاالمهت دىدارالشـقاندىكىن بولـدى ئهمهسـما،         -سـاق  راست، دېدىله،    —

  . دېدى ھارۋىكهش—، ...گهپ دېگهن مىڭ بىر كېچىدىمۇ تۈگىمهیدۇ

                                            
   . ئا— دوختۇر مهنىسىدە، —ئهمچى     ①
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تۇرداخۇنمــــــۇ شــــــۇندىال مهمتىلــــــى ئهپهنــــــدىنىڭ بهك ئالــــــدىراش 
بولىدىغانلىقىنى، ئهخمهد، یۈسـۈپ ئهپهنـدىلهردەكال بولىـدىغان بولـسا، ئـۇنى          

پ قالــدى ـ دە، یهنه خىجىـل بولــۇپ    ئـاۋارە قىلماسـلىق كېرەكلىكىنـى ئـویال    
  .كهتتى

 مــاقۇل ئهمىــسه، ئهپهنــدىم، ســۇالیماننى جهزمهن ئېلىــپ كــېلىمهن،  —
قېنى ئهمىـسه، ئـاغىنه،   ... ئىككى یىل ئۆتسه، ئۇمۇ خېلى ئادەم بولۇپ قالىدۇ،    

... لىىھارۋاڭنى قوشۇپ چىقمامسهن، تۇرغۇڭ كهلمىگهندىكىن كهتسهك كېت      
  ....، سىلىنىڭ قوللىرىدىن چىقسۇنشۇنداق قىلىمهن، ئهپهندى

تهلهیقىزنــى مهن ئۈچۈنمــۇ ســۆیۈپ .  مـاقۇل، چوقــۇم شــۇنداق قىلىـڭ  —
  . ئۇ تۇرداخۇنغا قولىنى سۇندى—ھهمراجاننى مهكتهپكه بېرىڭ، خهیر، .  قویۇڭ

ــۇپال      — ــسى تونۇش ــدىم، شۇغىنى ــدۇق، ئهپهن ــۇپ قال ــۇش بول ــۇ تون  بىزم
 قوشـۇپ چىققـان ھـارۋىكهش       دېدى قـورا تهرەپـتىن ھـارۋىنى       —خوشالشتۇق،  

  .تهۋپىقنىڭ قولىنى سىقىپ تۇرۇپ
تۇرداخـــۇن ســـۇالیماننى ئېلىـــپ كـــېلىش ھهققىـــدە یهنه بىـــر قېـــتىم  

. تهۋپىقمۇ خهیرىلىشىش سۆزلىرىنى یهنه بىر قېتىم تهكرارلىدى      . ئهسكهرتتى
ئۇالر . ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن بىر كوچا دوقمۇشقىچه مېڭىپ قول پوالڭشىتتى       

ا، ئادەملهر توپى ئىچىدە غایىپ بولـۇپ ئـورنى بوشـاپ قالغانـدەك،            تار كوچىالرد 
لېكىن ئۇ دەرھال  دوتهي یامۇل ئالدى . مهیۈسلۈك روھى ھالهت كېلىپ باستى

  .كوچىسىدىكى شهۋقىنىڭ ئۆیىگه قاراپ یۈرۈپ كهتتى

 
2  

  
نىــڭ » یېڭـى ھایـات  «تهۋپىـق ئـۆیىگه كىرىـپ كهلگهنــدە قوتلۇقھـاجىم     

سهللىسى شىرەنىڭ بىر چېتىگه ئېلىپ . پ ئولتۇراتتىماقالىلىرىنى تهھرىرله
ــۇزۇن توننىمــۇ ســېلىۋەتكهنىدى . قویۇلغــان تهۋپىنىــڭ كىرىــپ كېلىــشى  . ئ

ئۇ ئۇزۇن یىـل قهلهم بىلهنـال بولـۇپ، پۈتـۈن     . شائىرنى تولىمۇ شادالندۇرىۋەتتى 
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 تۇیغۇسىنى قهلهم بىلهنال ئىپادىلهشكه ئادەتلىنىپ قالغاچقا،       -ئىچكى ھېس 
ئــۇ . تېگىــشلىك ســۆزلهرنى دەرمهھهل تاپالمــاي تهمتىــرەپ قــاالتتىدېیىــشكه 

  :ھېلىمۇ شۇنداق بولدى
 دېـدى ئـۇ تۇتۇلـۇپ، ئانـدىن بىـر ئـاز       —كهلسىله، ئىـنىم،  !  ھۇي، مانا —

 نېمانداق ئىنتىزار قىلىال تهۋپىق ئهپهندى؟ مۇنچىۋاالمۇ —ئېسىنى یىغىپ، 
  . دېدى—سېغىندۇرغان بارمۇ؟ بىز ئهسلىرىدە بارمۇ ئۆزى؟ 

 ئهیىپكه بۇیرىماڭ، ئۇستاز، مهنمۇ سـىزنى كـۆپ سـېغىندىم، بىـراق،           —
  . بىرىمىز بىلهن مېھماندارچىلىق ئویناپال ئۆتهلهیمىز ـ دە-نېمه ئامال؟ بىر

 شۇنداق، شۇنداق، نهخ گهپنى قىلدىال، ئهمدى یهنه بىـر ئېغىـز چىـن            —
  سۆزلىرىنى ئېیتسىال، بىزگه قانچه زامان مېھمان بولىال؟

  . مهن سىزگه ئهته تاڭ سهھهرگىچه مېھمان بولىمهن—
 نېمانداق؟ كېچىچه مهن سىلىنى جۇۋازغـا قاتـامتىم؟ كۈنـدۈزلىرىنى           —

  بهرسىله بولمامدۇ؟
 ئىككىمىزگه بىر ئاخشام، خالىساق پۈتـۈن بىـر كـېچه یېـتهر، مهیلـى           —

ــچه     ــدىغانلىرىڭىزنى ئهتىگى ــا تاپىالی ــشقىلىپ ماڭ ــسىڭىزمۇ، ئى ــا قات جۇۋازغ
ىپ بولۇڭ، شۇنداقال مېنىڭمۇ سۆزلىرىمنى تۈگىتىشىم ئۈچۈن ئىمكان تۈگىت

  .بېرىڭ
   ئۇنىڭدىن كېیىنچۇ؟—
ئۇ كىشى . ئهته سىزدىن ئۇزاپ چىقىپ سىجاڭنىڭ ھوزۇرىغا كىرىمهن― 

بىركۈندۈزى . بىلهن ساالملىشىپ چىققاندىن كېیىن قىزىل دۆۋىگه بارىمهن      
دىنىڭ ئـۆیىگه بېرىـشقا ۋەدە    شۇ ئىشالر بىـلهن ئۆتىـدۇ، كهچـته سـاۋۇت ئهپهنـ           

ــدۇق ــدۇ . بېرىــپ قوی ــ. بۇرادەرلهرنىــڭ ھهممىــسى شــۇ یهردە بولى  ككهۈئۆگۈنل
  .ئهتتىگهندە كېتىمهن

 دېدى شهۋقى ئۇچلۇق ساقىلىنى سىپاپ قویـۇپ،        — خۇداغا شۈكرى،    —
 ھهر ھالـدا مهن سـىجاڭ بىـلهن توختاجىغـا قارىغانــدا     —كۈلۈمـسىرىگىنىچه،  

ــمهن  ــراق ئىكهنـ ــ. بهخىتلىكـ ــگهن زىـــچ    سـ ــېمه دېـ ىلىنىڭ ۋاقىتلىـــرى نـ
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مهیلى، مهن زازى، بىراق، ئهگهر كۈنـدۈزدىكى سـهپهرلىرىگه         ! ئورۇنالشتۇرۇلغان
  ھهمرا بولۇشنى خالىسام رەت قىمایدىغانال؟

ــولىمهن   — ــال ب ــایىن خۇش ــسىچه ئىنت ــاق، ئهك ــۆزۈم  .  ی ــلىدە مهن ئ ئهس
  .تهكلىپ قىلىشنى ئویلىغانىدىمۇ، جۈرئهت قىاللماي تۇراتتىم

 ئۇنداقتا كهچته ساۋۇت ئهپهندىنىڭ ئۆیىدىكى سۆھبىتىڭالرغا داخىل        —
  بولسامچۇ؟

 شـــــــــاگىرتلىرىڭىزنىڭ ھهممىـــــــــسى ســـــــــىزنى چىلـــــــــالپ —
بارسىڭىز نېمىشكه خۇشال بولمایدىكهن؟    . ئاپىرالماسلىقىندىنال ئهنسىرەیدۇ 

  .سىز بىلهن بىلله بولسام ئۆزۈمنى ئىككى ھهسسه كۈچلۈك ھېس قىلىمهن
 ھه؟ رەسـمىي گهپنـى باشالشـقا ئالدىرىمىـسىال،     -تۈشـتۇق  ئهمىسه پۈ  —

 ئهتمىشلىرنى -داستىخان ئۈستىدە ئۆزلىرىنىڭ كهچمىش. داستىخان سالسۇن
ــدەكال   . ســۆزلهپ بهرســىله ــدىن ئۆزلىرى ــسۇن، ئان ــالغىنىمىز بول ــۇ ھهم دەم ئ ب

  .جاپاكهش خىرۇم سومكىلىرىنى ئاچسىلىمۇ بولىدۇ
  . بولىدۇ، سىزگه بویسۇنىمهن—
ر ھهم كۆڭۈللـۈك، ھهم گهپنـى چـورت كېـسىپ پاراڭالشـقىنى ئۈچـۈن           ئۇال

ئۆز ئارا چۈشىنىشىدىغان كىشلهر ئارىسىدا ئهنه شۇنداق     . سۆیىنىپ كۈلۈشتى 
  .رەسمىي گهپلهر بولىشى كېرەك ئىدى

داسـتىخان ئۈســتىدە مهمتىلــى ئهپهنـدى ئۆزىنىــڭ ســېنتهبىردە كېلىــپ   
 24كهنىتتىكـى   24. هردىكهتكهندىن كېیىن قىلغان ئىـشلىرىنى سـۆزلهپ ب       

ــۇل      ــۇچى قوب ــسىدا ئوقۇغ ــرىم مىــڭ چامى مهكتهپنىــڭ پۈتۈشــى، ئىككــى یې
قىلىنىپ، ساۋادى چىقىـپ بولغـانلىقى، بۇنـدىن باشـقا یهنه ئىككـى مىڭـچه        
ــۇپ      ــاۋاتلىق بولـ ــكىللىنىپ سـ ــقا تهشـ ــلىقالرنىڭ كهچ كۇرۇسـ ــوڭ یاشـ چـ
ــىنىپالر    ــتهپلهردە ســ ــالپ مهكــ ــدىن باشــ ــدى ئاپرىلــ ــانلىقىنى، ئهمــ  بولغــ
كـۆپهیتىلمهكچى ئىكهنلىكــى، رۇشــتى مهكتهپــته ئوقــۇش باشــالیدىغانلىقى،  
مائارىپ ئویۇشمىسىنى رەسمى قۇرۇپ، ئویۇشما ئۈچۈنمۇ قۇرۇلۇش سـالماقچى         

ئهزەلدىن تهۋپىقنىـڭ   . بولىۋاتقانلىقىنى ناھایىتى قىزىقارلىق سۆزلهپ بهردى    
  : قایىل بولۇپناتىقلىقىغا زوقلىنىدىغان پىشقهدەم شائىر، بۇ قېتىم یهنىمۇ
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 ھهر قانـــداق ئهرزىمىـــگهن ســـۆزلهرنىمۇ ســـىلىنىڭ ئېغىزلىرىـــدىن  —
 دە، بایاتىن بېرى مهن -كهم تېپىلىدىغان قىزىق ھىكایىگه ئایلىنىدۇ ئاڭلىسا

مهن بولـسام  . سىلىنىڭ جىمىكى پائالىیهتلىرىدە بىلله بولغانـدەكال بولـدۇم      
  .مانا، گېپىمنى تېپىش ئۈچۈن ھهپته ئویلىنىۋاتىمهن

نى یادىغا ى دېدى تهۋپىق شائىرنىڭ شېئىر— سىز دېگهن قىلىچ ـ ته، —
 قىلىچ دېگهننىڭ بىر تهرىپىـدە ئىتتىـك بىـس بولىـدۇ، یهنه بىـر             —ئېلىپ،  

  .تهرىپى ئىشلىتىلمهیدۇ
ــۇ؟   — ــجهر بولىلىغ ــداقتا ســىلى خهن ــهۋقى  — ئان ــدى ش ــۋىرناي” دې “ س

  .تاماكىسىنى چىقىرىپ سۆھبهتدېشىغا بىر تال سۇنۇپ
ئهمدى كۈن تهرتىپ . مېنىڭ بىر تهرەپتىكى بېسىم ئانچه ساز ئهمهس    —

ــوالر؟    ــویىچه خىــروم ســومكامنى ئاچــسام ب  دېــدى تهۋپىــق تاماكىــسىنى  —ب
  .تۇتاشتۇرىۋېلىپ

  . بولىدۇ باشلىسىال—
  : نىڭ تهرجىمه قىلىنغان بۆلىكىنى ئالدى»دىۋان«تهۋپىق سومكىسىدىن 

بۇنى سىز تهپسىلى كۆرۈپ   . ىڭ مانا، ئالدى بىلهن بۇنى تاپشۇرۇپ ئېل      —
مهن دۇچ كېلىۋاتقان قىیىنچىلىقالرمـۇ     . چىققاندىن كېیىن پىكىرلىشىمىز  

ــۋېتهیلى  ــاز ئهمهس، شــۇالرنى بىــر تهرەپ قىلى ــاي،  . ئ یهنه شــۇنى ئېیتىــپ قوی
یهنه بىر مهھهل ئالدىراش . خوجایىن، تهرجىمه ئىشى یهنه بىر مهزگىل توختایدۇ

  .بولۇپ كېتىدىغان بولدۇم
ئۈچـۈن  » یېڭـى ھایـات   «ۋقى تهرجىمىنى كۆزدىن كهچۈرگىچه تهۋپىـق       شه

تهییارالنغان ماقالىالرنى ۋە ئۆزى تېخى كۆرمىگهن ئهڭ یېڭى ساننى كۆرۈشكه          
  ...باشلىدى

شــهۋقى تهرجىمىنــى كــۆرۈپ بولغانــدىن كېــیىن، ئىككىــسى یولۇققــان   
 تهرجىمىـگه قارىتـا  . مهسـىلىلهرنى ھهل قىلىـش ئۈچـۈن مـۇزاكىرە قىلىـشتى     

تهۋپىــق ئــۇ ئېیتقــان دىقــقهت قىلىــشقا تېگىــشلىك  . شــهۋقى پىكىــر بهردى
ــۇقتىالرنى تهپــسىلى خاتىرلىۋالــدى  ــۇالر . ن ــۋان«ئ ھهققىــدىكى ئىلمىــي » دى

  .مۇھاكىمىسىنى تۈگهتكهندە سائهت نۆل بولغانىدى
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ھهققىدە یاش دوستىدىن پىكىـر    » یېڭى ھایات «شۇندىن كېیىن شهۋقى    
ــورىدى ــچه تارتى . سـ ــق قىلـ ــڭ  تهۋپىـ ــتىن ئویلىغانلىرىنىـ ــپ ئولتۇرماسـ نىـ

شهۋقى بۇ پىكىرلهرنى پایدىلىق دەپ ھېساپالب قوبۇل . ھهممىىسنى ئېیتتى 
ئارقىــدىن تهۋپىــق ئۇنىڭــدىن تارىخقــا ئائىــت . قىلىــدىغانلىقىنى بىلــدۈردى

  .پایدىلىنىش ماتىرىیالى بولسا بېرىشنى سورىدى
ــز  — ــارىخى بهرمهكچىمىـ ــته ۋەتهن تـ ــتى مهكتهپـ ــسى ئهڭ ی.  رۇشـ اخشىـ

  . دېدى ئۇ—ئۆزىڭىزنىڭ ئهمگهكلىرىدىن بولسا یاخشى بوالتتى، 
.  دېـدى شـهۋقى  — مهندە سىز دېگهندەك بىر دەپتهر بار، شۇنى بېرەي،         —

المپا یۇرىقىدا ئۇنىڭ ئىلمىي ئهمـگهك، جاپـالىق ئىـزدىنىش بىـلهن ئـۆتكهن              
لهك ئۆمرىنىڭ بهلگىسى بولغان چوڭقۇر ئورا كۆزلىرى شۇ ئاندا ئىككـى دۆگىـ        

پهقهت چىــراق نــۇرى تهرەپـكه بۇرالغانــدىال یــاش  . قـارا ســایه بولــۇپ كـۆرىنهتتى  
یىگىتلهردە بولىدىغان قىزغىنلىق، جۇشقۇنلۇق چىقىپ تۇرىدىغان كۆزلىرى 

  .چاقناپ كېتهتتى
 ئهمىسه، سىزنىڭ باشقا دەیدىغىنىڭىز بولمىسا دەم ئاالیلى، مېنىـڭ         —

ىڭ یاشـىنىپ قالغـانلىقىنى   ئـۇ شـهۋقىن   .  دېدى تهۋپىـق   —گېپىم تۈگىدى،   
. شهۋقى دەرھال قوشۇلدى. نهزەردە تۇرۇپ، دەم ئېلىشنى تهشهببۇس قىلغانىدى

چۈنكى ئۇ یـاش دوسـتىنى ئـۇزۇن یولـدىن ھېرىـپ كهلـدى، چارچـاپ ئۈزۈلـۈپ             
  .قاالرمۇ دەپ ئهنىسىرەپ تۇراتتى

شۇنداق بولسىمۇ، ئۇالر ئورۇنغا كىرىـپ یاتقانـدىن كېیىنمـۇ یهنه خېلـى          
  .پاراڭالشتىئۇزاق 

 
  
  

3  
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تـاڭ سـهھهردىال مهمتىلــى ئهپهنـدى بىـلهن شــهۋقى دېـۋىزىیه ئىــشتابىغا      
ئـادەت بـویىچه شـهۋقى      . مهھمۇد مۇھىتى بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مېڭىـشتى      

قـــا بېرىـــشتىن بـــۇرۇن بهك »گۈلـــۋاغ«تاالغــا چىقىـــشتىن بـــۇرۇن، بولۇپمـــۇ  
ــۆزىگه دىقــقهت قىلىــشتا داڭل . ىتتاىنئهســتایىدىل یاســ ىــق بولغــان ھهتتــا ئ

  . تهۋپىقنىمۇ تالدۇرىۋەتكىدەك تۈجۈپىلهپ جابدۇندى
ــپ       ــلهن جانلىنى ــشىلهر بى ــان كى ــداتتىن یانغ ــوچىلىرى بام ــقهر ك قهش
ــۈن     ــدىن تۈت ــاماۋارخانىالر، ئاشــخانىالرنىڭ مورىلىرى ــانىالر، س ــكهن، ناۋایخ كهت

 بىلىنمهس نهمخـۇش ھـاۋا تۈتـۈنلهردىن     -بىلىنهر. كۆتۈرۈلۈشكه باشلىغانىدى 
 قـات  - بىـرىگه یـۆلهپ سـېلىنغان چۈشىنىكـسىز، قـاتمۇ     -ل یاساپ بىر  چۈمبه

 ئۆگزىلهر ئۈستىنى ئوراپ قویغاندەك، بىر قهۋەت ھـاۋارەڭ پهردە ئـۆگزىلهر        -ئۆي
 -مهڭگۈ جۇشقۇن ھالىتىدە قالغان قهشقهر رەڭگى. ئۈستىدە یېیىلىپ تۇراتتى 

ــبىغهل  -روھــى ســۇلغۇن، ئۇچىــسى جــۇل   جــۇل بولــسىمۇ خۇشــچاقچاق كهم
گىتتهك، سانسىز قـانالر ئاققـان تـۇپرىقى ئۈسـتىدە جۇشـقۇن ھایـاتنى داۋام        یى

باھارنىڭ تۇمان ئارىالش . قىلدۇرۇش ئۈچۈن یېڭى بىر كۈننى كۈتىۋالماقتىدى
  .سالقىن ھاۋاسى كۆڭۈللهرگه تېتىكلىك بهخش ئېتهتتى

ــدە ئولىــشىۋالغان ئادەملهرنىــڭ غۇلغۇلىــسى    ــۇ یېرى ــۇ یهر ب كوچىنىــڭ ئ
بهزى تــوپالر تــامالر ئالــدىغا . ر ئىــشتىن بىــشارەت بېرەتتـى چۈشىنىكـسىز بىــ 

بىـر تـوپ ئـاتلىق    كهلـگهن  دىۋىزىیه ئىشتابى تهرەپـتىن     . ئولىشىۋالغان ئىدى 
توپلىشىۋالغانالرغا ھهیۋە قىلىپ، تارقىتىۋەتتى، ئارقىدىن یهنه بىر توپقا قاراپ 

  .ئات سېلىپ كهتتى
ــهۋق     ــق ش ــهزگهن تهۋپى ــۇۋا س ــى غ ــر نېمىن ــۇالردىن بى ــزاھ تهلهپ ب ىگه ئى

  :قىلغاندەك قارىۋىدى، شهۋقى بوش ئاۋازدا
 بهزى كېچىلىـرى كومۇنىزىمغــا قارشــى تهشــۋىق ۋاراقلىــرى تارقایــدۇ،  —

ــدۇ  ــامالرغىمۇ چاپلىنى ــشنى    . ت ــۇ ئى ــكهرلىرى، ب ــىجاڭنىڭ ئهس ــسى س بایىقى
ــانالر،    ــكه چىققـ ــانالرنى سۈرۈشتۈرۈشـ ــدىن  —قىلغـ ــاۋاپ بهردى، ئانـ  دەپ جـ

ر كــۈزدە نوۋېــشى مهكتهپــته بــولغىنىمىزدا ســانایى      بۇلتــۇ—ئهســلىتىپ، 
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ــان،      ــته گهپ تهشــمهكچى بولغ ــۇ ھهق ــۇدىرى ئوبۇلقاســىم مۇش ــسهنىڭ م نهپى
  .ئهسلىرىدە بارمۇ؟ شۇ مۇشۇ ئىش ئىدى

 توغرا، سىز شۇ چاغدا گهپنىڭ بـېلىگه تېپىـپ، بـۇ ھهقتىكـى گهپنـى         —
ۇراتتىم، ئــۈزۈپ تاشــلىغان، مهن كېــیىن ئــایرىم ســورایمهن دەپ ئــویالپ ئولتــ

  نېمه گهپ بۇ ئۆزى؟. كېیىن تامامهن ئېسىمدىن چىقىرىپ قویۇپتىمهن
بولۇپمۇ .  ئوبۇلقاسىم دېگهندەك، بۇ ئىشنى بهزىلهر سىجاڭدىن كۆرىدۇ     —

ئهگهر بـۇ راسـتىنال سـىجاڭغا    . ئورۇسالر، یېڭىـشهدىكىلهر شـۇنداق قارایـدىكهن     
ا ئاغزىنى تۇتالماي   چېتىشلىق ئىش بولسا، ئارىمىزدا بۇنى بىلىدىغانالر بولس      

. یاشلىق قىلىپ دەپ سالمىسۇن دەپ، بۇ ھهقتىكى گهپنى ئۈزىۋەتكهن ئىدىم
خهۋەلىرى بـا، ئىنـساننىڭ ئالىـسى ئىچىـدە، كىـم بىلىـدۇ ئـارىمىزدا قانـداق                

  ...ئادەملهر با
 ئهمىسه سىجاڭ ئهسكهر چىقىرىپ ئىزدىگىنى نېمىسى؟ بـۇنى ئـۇالر            —

  نېمه دەپ چۈشهندۈرىدىكهن؟
  . بىر كۆز بویاش ھىلىسى، دەپال قارایدۇ بۇنى—
 سىز ئوبۇلقاسىم ھهققىـدە یاخـشى پىكىـردە ئهمهسـتهك قىالمـسىز ـ       —

  نېمه؟ ئۇنىڭ تېگى ـ تهكتىنى بىلهمسىز؟
ــڭ ئـــوغلى،     — ــۇ یاقۇپھـــاجىم دېگهننىـ ــۇ لهنجـ ــدى شـــهۋقى  — ئـ  دېـ

 ئۇنىڭ دادىسى ئىچكىرگه قاتناپ سودىگهرچىلىك قىلغاچقا —چۈشهندۈرۈپ، 
بىـر ئاڭالشـالردا ئۇنىـڭ    . دېگهن لهقهم سىڭىپ قالغان بولسا كېرەك    “ لهنجۇ”

 جاھانلىرى بارمىش، بۇ ئوبۇلقاسىممۇ ئىچكىردە چوڭ -لهنجۇ دېگهن یهردە ئۆي
  ...بولغانمۇ، ئهیتاۋۇر خىتاي تىلىغا كامىل

  .... ھه،—
ئۇالر دېـۋىزىیه ئىـشتابىغا یېتىـپ كهلگهنـدە دەرۋازىـدا تۇرغـان پوسـت بـۇ              

  .ائىمى مېھمىنى بولغان شهۋقىنى تونۇپ ساالم قىلدىیهرنىڭ د
 — دېمىسهم سىجاڭ سېپىل ئۈستىدە ھاۋالىنىپ یۈرىـدىغۇ،     - دېسهم —

  .دېدى شهۋقى
  . دېدى قاراۋۇل— ھهئه، ھهر كۈنى شۇنداق، —
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. دېگهندەك مهھمۇد مۇھىتى گازارما ئهتراپىدىكى سېپىل ئۈستىدە ئىـدى        
ۆرت ئهسكهر ئون قهدەم ئىلگىرى توغرا سهپ ئۇنىڭ ئالدىدا تولۇق قورالالنغان ت

ئارقىـدىن ئـون قهدەم كېـیىن یهنه تـۆرت        . بولۇپ ئاستا قهدەم تاشالپ ماڭـاتتى     
مهھمــۇد مــۇھىتى تولــۇق قورالالنغــان ھالــدا ھهربىــي      . ئهســكهر كېلهتتــى 

ئۇ ئىـشتاپ  . فورمىسىنى راۋىرۇس كېیىپ ئهتراپقا نهزەر تاشالپ ئاستا یۈرەتتى      
 شـهۋقى بىـلهن مهمتىلـى ئهپهنـدىنى كـۆرۈپ، ئۇالرنىمـۇ          ھویلىسىغا چىققـان  

  .سېپلگه چىقىشقا ئىشارەت قىلدى
ئۇالر سېپىلگه چىققاندىن كېیىن مهھمۇد مۇھىتى ئۇالر بىلهن دوسـتانه     

ئــۇ سېغىنىــشنى ئىپــادە قىلغــۇچى كــۆز نــۇرى بىــلهن مهمتىلــى  . كۆرۈشــتى
  :ئهپهندىگه خېلى ئۇزاق بېقىپ

 -ئاغرىپ.  دىن بهك ئهنسىرىدىمهىز؟ ئۆزل پات كهلمهیس- نېمىشكه پات—
  . دېدى ئۇ مېھرىبانلىق بىلهن—تارتىپ قالمىغانسىز؟ 

تهۋپىق ئهقىل نـۇرى بىـلهن پارلىغـان كۆزلىرىنىـڭ قـۇیرىقىنى بىـر ئـاز                
  :ئۇ سىجاڭنىڭ كۆڭلىگه یارىشا. قىسىپ كۈلۈمسىرىدى

پهقهت ئىـش ئالدىراشـچىلىقىدا كـېلهلمهي    .  سـاق یـۈردۈم  - مهن ساپ —
  . دېدى—مهن ھهم سىزدىن ئهنسىرەپال تۇرىمهن، . لدىمقا

ــالر   — ــا قىلىڭ ــهھهرنى تاماش ــۈرۈڭالر، ش ــىنىمهن، ی .  چۈشــىنىمهن، چۈش
 — دېدى سىجاڭ ئاتىالرچه كۈلۈمـسىرەپ،       —سهیلى قىلغاچ پاراڭلىشىمىز،    

بالىالر ئوقۇۋاتامدۇ؟ مهكتهپكه . ماڭا مېھمان بولغىلى كهلگىنىڭالرغا رەھمهت   
  ۆپمۇ؟كىرگۈچىلهر ك

تهۋپىق ئـۆز پائـالىیهتلىرىنى نـاتىقلىق سـهنئىتى بىـلهن قىـسقا ئهممـا               
  .ئېنىق قىلىپ سۆزلهپ بهردى

 خۇدا سىزنى ئامان قىلغاي، بهخىتسىز ئهلنىڭ ئىـستىقبالى ئۈچـۈن      — 
ــۇڭالر،      ــان بول ــستىقبالى ئۈچــۈن ئام ــڭ ئى ــسىز ئهلنى ــاي، بهخىت ــان قىلغ ئام

  .پدېدى مهھمۇد مۇھىتى تهسىرلىنى —ئىالھىم،
خۇدا سىزنىمۇ ئامان قىلسۇن، تۈۋرىكىمىزدىن ئایرىلـساق نـى ھالـدا          —

  ...بىز؟
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ئــۇالر . مهھمـۇد مـۇھىتى ئالقىــشلىمىغاندەك قـولىنى شــىلتىپ قویـدى    
مهھمۇد مۇھىتىنى ئارىسىغا ئېلىپ سېپىل ئۈستى بىـلهن مېڭىـپ، شـهھهر      

ڭ ئـۇالر قـۇم دەرۋازىـسى تهرەپ بىـلهن مېڭىـپ شـهھهرنى          . سېپىلىغا ئۆتۈشتى 
ــشتى   ــى ئاستىلىتىـ ــدە قهدەمنـ ــا ئۆتكهنـ ــل  . جهنۇبىغـ ــته قىزىـ ــدى تهرەپـ ئالـ

ــىنىڭ       ــار قویاش ــلهپ، باھ ــدە ئۆركهش ــۇچ رەڭ ــۈیى قىزغ ــا س دەریارســىنىڭ الیق
ــاتتى    ــۈرۈپ ئاق ــس ئهتت ــۇرلىرىنى ئهكى ــى    . ن ــۇپ تهرەپتىك ــي جهن ــهل غهربى س

ڭ دەریانى. پاختهكلى یېزىسى دەریانىڭ ئۇ تهرىپىدە تۇمانغا پۈركىنىپ یاتاتتى       
. بۇ تهرىپىدە شامالباغ، قىزىل دۆۋە یېزىلىـرى تېخىمـۇ ئېنىقـراق كـۆرىنهتتى            

جـایلىرىنىمۇ  -ھهتتا بۇ یهردىن توختاجىنىـڭ مهكتىپـى، تۇداخۇنباینىـڭ قـورا          
دەریانىـڭ شـىمال قىرغىقـى بـویالپ سـول تهرەپـته          . ئېنىق كۆرگىلى بوالتتى  

لهمـدەك تـاڭ   سازلىقى بىر پارچه سۇس یېشىل گى) ئهسكى ھىسار(ئهسكىسار  
سىجاڭ دۇربۇننى كۆزىگه تۇتۇپ جهنۇپ تهرەپـكه   . نۇرىدا جۇاللىنىپ كۆرىنهتتى  

ئۇ ھهمىشه مۇشۇ یهرگه كېلىپ یېڭىشهر تهرەپكه ئۇزاق قارایتى . بىر ھازا قارىدى
  .ۋە ئارقىغا قایتاتتى

شـۇملۇق قېلىـشتىن     —دېـدى ئـۇ تىلـالپ،       ــ   !لومودىالر!...  ئاپاڭنى —
 ئۇ قولىدىكى دۇرۇبۇننى مهمتىلى ئهپهندىگه       — باقسۇنا،  دە، قاراپ  -تىنمایدۇ  

ئــۇ دۇرۇبــۇننى ئېلىــپ جهنــۇپ تهرەپــكه قارىۋىــدى، ئــۇ یهردە نــامهلۇم   . ســۇندى
قوراللىق ئادەملهر مانىۋىر قىلىۋاتقاندەك یـاكى شـۇنىڭغا ئوخـشاش مهشـىق             

ــۆگزىلهردە —قىلىۋاتقانــدەك یــېقىن ئهتراپتىكــى یېــزىالردا   ئېتىــزلىقالردا، ئ
تهۋپىق دۇرۇبـۇننى شـهۋقىگه بهرگهنـدىن كېـیىن،     . ىلدىشىپ یۈرىشهتتى مىغ

  :مهھمۇد مۇھىتى چۈشهندۈرۈپ
بۇ ھېلىقى لیۇ سىلىڭ دېـگهن لومودىنىـڭ ئهسـكهرلىرى، زادى ئـارام        —

  .دېدى — !ىال...تاپمایدۇ، بۇ ئاناڭنى
بۇ ئىشالرنىڭ تېگىدىكى نازۇك ھالقىالرنى مهمتىلى ئهپهندىگه قارىغاندا 

شۇڭا ئۇ، دورۇبۇننى مهھمـۇد سـىجاڭغا قـایتۇرۇپ      .  كۆپرەك چۈشىنهتتى  شهۋقى
بـۇ چاغـدا مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ كهڭ     . بېرىۋېتىپ ئېغىر خۇرسىنىپ قویـدى   

ئـۇ  . یۈزىدە ئویچانلىق، یوغان كۆزلىرىدە غهمكىنلىك ئهكىس ئېتىپ تـۇراتتى        
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قوشۇمىسىنى تۈرۈپ ساغۇچ ساقاللىق ئېڭىكىنـى ئـۇۋىالپ قویـۇپ، جىـددىي      
  :الداھ

مهن قــایتىمهن، ســىلهر ســهیلى قىلىمىــز دېــسهڭالر ئىككــى ئهســكهر —
  .دېدى —سىلهر بىلهن قالسۇن، بولمىسا ماڭا مېھمان بولۇڭالر، 

. شهۋقى نېمه دەرىنى بىلمهي دۇدۇقالپ قالدى ۋە تهۋپىقـقه قـاراپ قویـدى         
  :ئۆزى كىشلهر ئارىسىدا ئهزەلدىن تارتىنماي كۆڭلىدىكى دەیدىغان تهۋپىق

ىزمــۇ قــایتىمىز، بىــراق، ســىجاڭ ئاتىمىزنىــڭ مېماندوســتلىقىغا    ب—
ئهگهر سىزنىڭ تاپىالیـدىغانلىرىڭىز بولمىـسا     . رەھمهت ئېیتىشقا مهجبۇرمىز  

بىزگه رۇخسهت قىلسىڭىز، قىزىل دۆۋىگه چىقىپ بۇرادەرلهر بىلهن كۆرۈشۈپ       
ــساق،  ــدى—یان ــۇپ قویــدى،   .  دې ــسىرەپ قوش ــدا یهنه كۈلۈم  ئهگهر —ئاخىرى

ڭمۇ ۋاقتىڭىز بولسا بىلله چىقـسىڭىز تېخىمـۇ كۆڭۈلدىكىـدەك ئىـش       سىزنى
  .بوالتتى
 رەخمهت، ئىنىم، مهن ئهسكهرلهرنى مهشـىققه ئورۇنالشـتۇراي، بـایىقى        —

ــدا      ــدىن یانغان ــل دۆۋى ــۇنداق، ئهگهر قىزى ــۋال ش ــۇ، ئهھ ــارامهتنى كۆردۈڭالرغ ك
  . دېدى ئۇ—ۋاقتىڭالر یهتسه مېنى ھهر قاچان خوشال قىلىسىلهر،

هلدىن كېـیىن مهھمـۇد مـۇھىتى تهۋپىقــقه قـاراپ بىـر ئېغىـر تهنبىــھ       سـ 
  .قوشۇپ قویدى

 نېمهت بىلهن مهڭلىكنى ئـازات قویىۋېتىـپ یامـان قىپـسىز، ئـۇالرنى       —
  نلىقىنى دەپ بهرسهم، نېمىشكه ئایرىلىپ یۈرىسىز؟مامهن ئۆزلهنىڭ ئا

  ئۇزۇن بولدى بۇ یهردىكى یولداشلىرى بىلهن كۆرۈشـهلمىدى، ئۇنىـڭ          — 
ــچه       ــدۇر، مهن كهتكى ــۇ قالغان ــۈرۈپ زېرىكىپم ــله ی ــلهن بىل ــتىگه مهن بى ئۈس

  .ئوینىۋالسۇن دېگهنتىم
 یامان قىپسىز، مهن ئۇالرنى ئارقىڭىزدىن ئهۋەتىمهن، ئهمـدى ئـۇالرنى            —

  .یېنىڭىزدىن ئاجراتماڭ
  .شۇنداق قىالي. بولىدۇ —

تهۋپىــق بىــلهن شــهۋقى مهھمــۇد مــۇھىتى بىــلهن خوشلىــشىپ قىزىــل  
  .ه كهلدىدۆۋىگ
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بـۇ یهردە مهكـتهپ   . ئۇالر توختاجىنىڭ ئۆیىگه بارماي، مهكتهپكىال كىـردى  
مۇدىرى مهھهممهت ئىمىناخۇن، ئوقۇتقۇچىالردىن مهھهممهت ئوسمان قـارىم،      
ئابـدىقىیۇمھاجىم، ئابدىروسـۇالخۇن، ئهمهت قـارىم، یاسـىن قـارىم قاتــارلىقالر      

  .ئىككهیلهننى قىزغىن كۈتىۋالدى
ــاھىپخانالر مېھ ــالپ،   ســ ــا باشــ ــڭ یاتىقىغــ ــانالرنى ئوقۇتقۇچىالرنىــ مــ

كــۆپ ئـــۆتمهي توختــاجى ئاكىـــسى   . توختاجىنىــڭ ئـــۆیىگه ئــادەم ئهۋەتتـــى  
قهدىناسـالر  . ئىمىنھاجى ۋە ئىنىسى ئابدېكىرىماخۇنالر بىلهن یېتىپ كهلدى     

 ئهھـۋال سوراشـالردىن   - سـائهت، ھـال  -سېغىنچلىرىنى ئىزھار قىلىـپ سـاالم   
  :لىپكېیىن توختاجى چاخچاق قى

 مۇشۇ  یهرگه كېلىپ ھېرىپ قېلىشلىمۇ نېمه، ئۆیگه بارماي تازا ئىش —
 ئــۇزاق ســـهپهردىن كهلــگهن ئـــادەم دېگهنــدىن ھـــاردۇق    —قىلىــشىپلىغۇ؟ 

سورىغىلىمۇ ئالدىغا بارىدىغان رەسمىمىز بارىدى، یهنه تېخى مېنى ئالدىڭالرغا 
  .دېدى —چاقىرىتىپسىلهر،

، شۇڭا یېڭـى ھـاردۇقنى سورىـسۇن    سىزنىڭ ھاردۇقىڭىز كونىراپ قالدى  ـ  
 ئاچماي -خوش، دوستۇم، ھارماي —دېدى تهۋپىق كۈلۈپ، —دەپ چاقىرتتۇق، 

كهلگهنسىز؟ نېمه یېڭىلىقالر بار؟ بىـزگه نـېمه ئالغـاچ كهلـدىڭىز؟ كىتـاپالر،          
  ... دەرمهك- قهلهم یېتهرلىكمۇ؟  دوراـدەپتهر 

سى بولمىـسا   دە؟ شىرىـ  -بهللى، سىلى شـۇنىڭ ئۈچـۈنال كهپـتىكهنال        —
  .ھهرىمۇ قونمایدۇ، دېسىله

  ...یاق، شۇنىڭ ئۈچۈنال ئهمهس، بۇ قېتىم یهنه سىزگه ئالۋاڭ بار، —
   نېمه ئۇ یېڭى ئالۋاڭ؟—
  . روس تىلى ئوقۇشلىقى—

باشــقا مــۇئهللىملهر بــۇ ئاغىنىلهرنىــڭ چاخچاقلىرىغــا قــۇالق ســېلىپ،   
  . كۈلۈمسىرەپ تۇرىشاتتى

   سىلى؟ خوش، ماڭا ئهتىگىچه مېھمانمۇ—
  .یاق، بۈگۈن پېشىنگىچه—
   ئاندىن؟—
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  .سىزنىمۇ بىلله ئېلىپ مېھماندارچىلىققا ئاپىرىمهن —
بوپتـۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن باشـقا گۇنـاھلىرىنى      .  مانا بۇنىـسى خوشـامهت    —

 —سـىلهر . ۋاقىتلىرى قىسكهن، شـۇڭا ھـازىرال ئـۆیگه كېتهیلـى         . تهگىمهیمهن
 دېدى ئۇ   —اندىال بېرىڭالر،  چۈشلۈككه یانغ   —قىزىل دۆۋىنىڭ ئهپهندىلىرى  

 یېڭىلىقالر كـۆپ، ئۆیـدە   —ئاندىن یهنه تهۋپىققه قاراپ،  . باشقا مۇئهللىملهرگه 
شهۋقى ئاكىمىزنى بىلله ئېلىپ چىقمىغان بولسىال سىلىگه       . سۆزلىشىمىز

  .دېدى كۈلۈپ —قىلىدىغان ئىلتىپاتىممۇ یوقىدى، خهیر، 
ىشىپ، توختاجىنىـڭ   ئۇالر قىزىل دۆۋىنىڭ مۇئهللىملىرى بىلهن خوشل     

  .ئۆیىگه كهتتى
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  ئـۈچــىـنــچــى بـاب

 
1  

  
مىالدىـیه  —كـۈنى -10یىلى زۇلھهججىنىڭ   -1353ـىجىرىیه  

 مارت مۇسۇلمانالرنىڭ كاتتا بایرىمى بولغان -17یىلى -1935
تهۋپىق ئۆزىنىڭ بـارلىق شـاگىردلىرى      . قۇربان ھېیت بولدى  

امازغا كىرگهنـدە نامازخـانالر     بىلهن ھهزرەت سۇلتان جامهسىنىڭ ھویلىسىغا ن     
ئــۇالرنى ســۇپىغا تهكلىــپ قىلىــپ . ئۇالرغــا یــول بېرىــپ ھــۆرمهتته تۇرۇشــتى

یېرىم یىل ئىلگىرىال ئۇالرنى دىنسىزالر دەپ ئهیىپلهپ، جىمى . تۇرىۋېلىشتى
ئهسكىلىكنىڭ مهنبهئهسى قىلىپ كۆرسهتكهن مۇتئهسىپلهر، ئهمدى ئۇالرنىڭ 

ــشىپ بېرىۋاتقــ  ــدىكى ئې ــۇر   ئهل ئالدى ــشقا مهجب ــراپ قىلى ــۇزىنى ئېتى ان نوپ
مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ یېنىـدا یهنىـال        . بولۇشقاچقا خوشامهتكه ئۆتۈشكهنىدى  

ئـــۇالر نامازغـــا كهلگىنـــى ئۈچـــۈن . ئىككـــى مۇھاپىزەتچىـــسى بىلـــله ئىـــدى
مىلتىقلىرىنى ئالمىغان بولسىمۇ، یېلىڭ پهشمىتىنىڭ بېقىنىنى كۆتۈرۈپ 

  .ىلىۋېلىش تهس ئهمهس ئىدىتۇرغىنى تاپانچا ئىكهنلىكىنى ب
قىچقىرىۋاتقان بىر قـارى ئـۆزىچىال   “سوپپاڭ”ئۇالر سۇپىغا چىققان ھامان    

ھودۇقــۇپ توختــاپ قېلىۋېــدى، مهمتىلــى ئهپهنــدى بــاش لىڭــشىتىپ ســاالم   
“ ســوپپاڭ”قىلغانــدىن كېــیىن ســهل رەڭگىــگه قــان یۈگــۈرۈپ، ئانــدىن یهنه  

كىچىكـلهر ئارىـسىدا    -وڭمىڭلىغان ئۇزۇن تونلۇق چـ    . قىچقىرىشقا باشلىدى 
  ...كالته چاپان كهیگهن ئهپهندىلهر ئۆزگىچه بىلىنىپ تۇراتتى

  :دىن كېیىنىتهۋپىق ھېیت نامىز
دېـدى ۋە یهنه قىـسقىچه   —!  كۆپچىلىكنىڭ ھېیتى مۇبارەك بولـسۇن    —

ــاتىالر       ــسىنى ئ ــڭ تېرى ــدىغان مالالرنى ــانلىق قىلىنى ــۆزلهپ، قۇرب ــۇق س نوت

ھ



 44 

ئۇ بىرىنچىـدىن بۇنـداق ئـاممىۋىي     .  قىلدى ھهیئىتىگه تاپشۇرۇشنى مۇراجهت  
ســورۇنالردا یېڭــى مهدەنىــیهت تهشــۋىقاتى قىلىــشنى قولــدىن بهرمهســلىكنى 
نهزەردە تۇتسا، یهنه بىر تهرەپـتىن مۇتئهسـىپ موللىالرنىـڭ دىننـى بـۇرمىالپ        
چۈشهندۈرۈىــــشى ئۈچــــۈن پۇرســــهت بهرمهســــلىك مهقــــسىتىدە مــــۇنبهرنى 

ڭ نــاتىقلىق تــاالنتى ھهر ســۇرۇندا   ئۇنىــ. ئىگىلهشــىنى مهقــسهد قىالتتــى  
 سهۋىیىـسىگه الیىـق سـۆز ئىبـارىلهرنى ئىـشلىتىپ           -ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ئاڭ   

ئــۇ . سۆزلىــشى دۈشــمهنلهرنىڭمۇ ئېتىــراپ قىلىــشىغا مۇشــهررەپ بولغانىــدى
قۇرئان ۋە ھهدىسلهردىن نهقىل كهلتۈرۈپ ئۆز قاراشلىرىنى شۇنچىلىك روشهن، 

اتالیتتىكى، دۈشــمهنلىرى زەھهر  چۈشىنىــشلىك، كۈچلــۈك قىلىــپ ئىــسپ    
  .یۇتقاندەك بولۇپ كېتهتتى

ــخهۋەر، — ــائهتكه خوش ــدا جام ــاپىتىنى    — ئاخىرى ــددى قىی ــۇ جى ــدى ئ دې
 ① كۈنى-15 زۇلھهججىنىڭ —ئۆزگهرتىپ ئۆزىگه خاس كۈلۈمسىرىشى بىلهن،

بىز ھهرخىل تهنھهركهت . ھهر قایسى مهكتهپلهردە تهلهبىلهر ئویۇن كۆرسىتىدۇ 
ــۇرلىرىمى ــایرىمىمىزنى   نومـ ــورۇز بـ ــان نـ ــداتلىرىمىزدىن قالغـ ــبلهن ئهجـ ز بـ

الر مهرھهمــمهت خالىغـان ئویۇنلىرىمىزنىـڭ تـۈرى كـۆپ،    . قۇتلۇقلىمـاقچىمىز 
  .دېدى —قىلسا بولىدۇ،

ئۇ سۇپىدىن چۈشكهندىن كېیىنمۇ جایدىن قوزغالمىغان جامائهت ئۇالرغا     
مـمه كىـشى    ھه. یول ئېچىپ، ئۆز ئاراكۆرۈشـۈپ، ھېیتلىرىنـى مۇبارەكلهشـتى        

دېگۈدەك ئۇنى ھېیىت پاتىھهسىگه،  قۇربانلىق ماللىرى ئۈچۈن دۇئا قىلىـپ        
ئۇ بهزىـلهرگه چىـن كۆڭلىـدىن ۋەدىـلهر بهرسـه،       . بېرىشكه تهكلىپ قىلشاتتى  

بهزىلهردىن تۆۋەنچىلىك بىلهن ئۆزر سوراپ، جامائهتنىڭ ھهممىسى بىلهن قول 
  .ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ، ھېیتىنى مۇبارەكلدى

ــۈچ كۈنلــ  ــسىگه   ئ ــدە نۇقتىلىــق ئائىلىلهرنىــڭ ھهممى ۈك ھېیــت ئىچى
ئـۇ بۇنـداق ئۇسـۇلالر ئـارقىلىق        .  تهگدى زپاتىھهگه كىرىدى، قۇربانلىققا ئېغى   

 بىـلهن   رنۇرغۇن ئارىلقىتىكىلهرنى قولغا كهلتۈردى، قاتمال مۇناسىۋەتتىكىله     

                                            
  . ئا— مارت -22    ①
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ــشاتتى     ــىۋەتنى یۇمــ ــاھىرلىق بىــــلهن مۇناســ ــاتالرچه مــ ھهتتــــا . دىپلومــ
  .ڭ ئۆیىگىمۇ پاتىھه قىلدىھابۇلھاجىمنى

ــاپ،       ــتهپلهرگه قاتنـ ــتىن مهكـ ــنىم تاپماسـ ــۇ تىـ ــیىن ئـ ــتىن كېـ ھېیتـ
ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ نـــورۇز بـــایرىمى پائـــالىیتى ئۈچـــۈن تهقـــدىم قىلىـــدىغان  
ئویۇنلىرىنى كۆزدىن كهچۈرۈپ، پىكىر بېرىپ، ئۆزى ھهرىكهت ئورۇنالپ ئۈلگه         

  .كۆرسىتىپ چىقتى
 مهكتهپلهرنىـڭ ئوقۇغـۇچىلىرى ئـۆز        مارت سهھهردە ھهمـمه    -22مىالدىیه  

كىشىلهر . مهكتهپلىرىدە سهپكه تىزىلىپ پائالىیهتكه تهییارلىنىشقا باشلىدى
  . توپ بولۇشۇپ مهكتهپلهرگه قاراپ كېلىشمهكتىدى-كوچىالردا توپ-كوچا

مهشــھهد قۇمباغــدا یېڭىــدىن قهد كــۆتهرگهن ئىككــى مهكتهپنىــڭ بىــرى 
یـۈز مېتىـرچه نېرىـسىدا    . ېلىنغانىدىئابدۇراخمانھاجىنىڭ ئـۆیىگه یـۆلهپ سـ     

ئوغۇلالر مهكتىۋى جایالشقان، بۇ ئىككى مهكتهپنى قۇمباغ مهسچىتى ئایرىپ 
كۇشــادە یاســالغان بولــۇپ -رۇشــتى مهكــتهپ تېخىمــۇ كــۆركهم، كهڭ. تــۇراتتى

مهشھهدكه نورۇز بایرىمى پائالىیىتىنى كۆرۈشكه كهلگهنلهر كۆپرەك بولغاچقـا         
دە، ئــۆگزىلهردە ۋە مهكـتهپ مهیــدانىنىڭ چۆرىــسىدە  ئىھـاته تامالرنىــڭ ئۈسـتى  

  .زىچچىدە تۇرۇپ كېتىشكهنىدى
تهبىئهت بۇ خاسىیهتلىك كۈننى بىلگهنـدەك ئىللىـق، ئوچـۇق ھـاۋا ئاتـا           

قشلىق چۇرۇقلىرىنى تاشالپ یېنىكلىـشىپ كهتـكهن       . قىلغاندەك قىالتتى 
. ىــشهتتىبــالىالر پــۇتلىرى یاالڭیــاق ھالــدا ئــادەملهر ئارىــسىدا چېپىــشىپ یۈر

  .كهیپىیات كىشىنىڭ كۆڭلىنى كۆتىرەتتى
ئوقۇغۇچىالر ھهرخىـل تهنتهربىـیه پائـالىیهتلىرى، قوشـاق ئوقـۇش، نـورۇز             
ناخشىلىرىنى ئېیتىشقا ئوخشاش پائالىیهتلهر بىلهن ئاممىنى ئۆزىگه جهلـپ         

ــېلىش، ئىــشلهش  . قىلىۋالــدى تامــاق -ئهســىرلهر مابهینىــدە ئىــشلهش، دەم ئ
 یاشاۋاتىمىز دەپ ئویالپ كهلـگهن بـۇ ئـادەملهرگه یېڭـى          یىیىش بىلهنال ھایات  

مائارىپنىـڭ تهســىرىدىن ھایاتنىـڭ مهزمــۇنىنى بېیىتقـان ئوقۇغــۇچىالر گویــا    
. سىرلىق ئادەملهردەك تویۇلۇپ، ئۇالرنىڭ جۇشقۇن ھایاتىغا ھهۋىسى كېلهتتى

شۇنداقال ئۆزلىرىنىڭ ھایاتنىڭ خوۋلىقىنى كـۆرمهي ئـۆتكهن ئـۆمرىگه قارىتـا       
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ــلهپ      ئېچ ــپ، ھهم پهپى ــى ھهم ئاغرىتى ــېس قهلبىن ــر ھ ــشاش بى ــشقا ئوخ ىنى
ــوالتتى  ــدەك بـ ــداق    . ئۆتكهنـ ــسا بۇنـ ــادەملهر بولـ ــاندىكى  بهزى ئـ ــاز سـ یهنه ئـ

  .جهدىتلىككه تېخىچه گۇمان بىلهن قارایتتى
مهمتىلى ئهپهندى ھهممه مهكتهپلهردىكى پائالىیهلهرگه تهڭ قاتنىـشىپ،        

پ، ھهر بىر جایدا توپالنغان جامائهتكه نوتۇق  ھهر بىر مهكتهپته بىر ئازدىن تۇرۇ     
  .سۆزلهپ، ئایلىنىپال یۈردى

ــتى مهكــتهپ ۋە ئوغــۇلالر مهكتىــۋى        ــۇ ســهھهردىال مهشــھهدتىكى رۇش ئ
پائالىیهتلىرىنى ئىزىغا سېلىپ قویغاندىن كېیىن، ئاستىال توپتىن ئایرىلىپ 

اشـلىنىپ  بۇ یهردە پائالىیهت ب. سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، سۇنتاغ مهكتهپكه كهلدى   
  .كهتكهنىدى

گاھلىرى .  ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسمى تهنتهربىیه مهشغۇالتى قىلۋاتاتتى
ــلهر     ــهكرەیتتى، یهنه بهزىـ ــاھىلىرى سـ ــۈگرەیتتى، گـ ــپ یـ ــداننى ئایلىنىـ مهیـ

یهنه بهزىـلهر  . چېلىشاتتى؛ بىـر قىـسمى شـېئىر دىكلىماتـسىیه قىلىۋاتـاتتى          
  ...زىرلىنىۋاتاتتىكه ھا“نوتۇق سۆزلهش”سهھنه سۆزلىرىنى یادالپ، 

تهۋپىق ئـویالپ تاپقـان بىـر خىـل تهشـۋىقات چارىـسى         “ نوتۇق سۆزلهش ”
 مهكــتهپكه —بولــۇپ، یېڭــى مهدەنىــیهت تهشــۋىقاتىنى كىچىــك بالىالرنىــڭ  

ئهمدىال كىرگهن یاكى مهكتهپ یېشىغا یهتمىـگهن بالىالرنىـڭ تىلـى بىـلهن             
ســــىر قىلغانـــدا دىلــــى یۇمـــشاق، ســــاددا ئۇیغـــۇر خهلقىــــگه بهكـــرەك ته    

قىلىدىغانلىقىنى، بۇنىـڭ پىـسخولوگىیىلىك ئۈنـۈمى تهسـهۋۋۇر قىلغۇسـىز           
كىچىـك  ”بـۇ تىلـى چۈچـۈك       . دەرىجىدە بولىدىغانلىقىنى ھـېس قىلغانىـدى     

ــۇ . غــا یېــرىم بهتمــۇ كهلمهیــدىغان ســۆز تېكىــستى ئــۈگىتلهتتى  “ نــاتىقالر ب
ا  دېھقان  پهرزەنتلىرىنىڭ تىلىـدىن ئېیتىلىـشى ئاتـ         —سۆزلهرنىڭ ئۇالرنىڭ 

  .بولغۇچىالرنى ئوڭایال تهسىرلهندۈرەتتى
تهۋپىق كۆپچىلىكنى ئارىالپ ئۆتۈپ ئوقۇغۇچىالر توپىغا یېقىنالشتى، ئۇ        
ئادىتى بویىچه چاندۇرماستىن ھهرىـكهت ئۈسـتىدىن چۈشـۈپ، تهكـشۈرۈشتىن      

ئۇ ئـاۋۋال تهنتهربىـیه ھهرىكهتلىرىنـى تاماشـا      . ئهمهلىي ئۈنۈم ھاسىل قىالتتى   
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 تـوپ كىچىـك بالىنىــڭ ئارىـسىدىكى مهكـتهپ یېــشىغا     قىلىـپ تۇرغـان بىــر  
  .یېتىپ قالغان بىرسىگه دىققهت قىلدى

ــا زوڭزىیىــپ، ئۇنىــڭ   — ســاالم، ئوغلــۇم، — ــۇ بالىنىــڭ یېنىغ ــدى ئ  دې
ــۇرۇپ،    ــۇپ تــ ــوللىرىنى تۇتــ ــۇدۇرۇق قــ ــك بــ ــتهپكه  —كىچىــ ــهن مهكــ  ســ

  كىرمىگهنمىدىڭ؟
ت بىلىمهن،  مهنمۇ خه .  مهنمۇ خهتلهنگهن، كېیىن دادام چىقىرىۋالدى     —

  بولمىسا، ئهپهندى دادا، سىز دادامغا دەپ باقسىڭىز، مهنمۇ ئوقىسام بولمامدۇ؟
 بولىدۇ، نېمىـشكه بولمایـدىكهن؟ مهن داداڭغـا دەي، بىـراق، داداڭ بـۇ           —

  یهرگه كهلدىمۇ قانداق؟
كهلگهن، مهن سىزگه كۆرسـىتىپ قویـایمۇ؟ سـىز ئـۇنى كۆرىـۋېلىپال،         ― 

  .ئۇنىڭغا دەڭ
   داداڭ كىم؟—
  . سهمهد، سهمهد كىگىزچى دېسه ھهممه ئادەم بىلىدۇ—
 ھه، سهن سهمهدنىڭ ئوغلىمۇ؟ مهن داداڭنى بىلىـمهن، ئۆیۈڭالرغىمـۇ        —

  .بولىدۇ، مهن داداڭ بىلهن سۆزلىشهي. كىرگهنمهن
 ماقۇل، مهنمۇ ئوقۇپ قالىدىغان بولسام جهزمهن ئوبدان ئوقۇپ ئهپهندى —

مهكتهپـته ئـۈگهنگهن،   .  بىلىـمهن مهن دېـگهن جىـق ناخـشا   . بـوالي دېگهنـتىم  
ــشا     ــدىغانالر ناخـ ــۇ ئوقۇیـ ــدىن كېیىنمـ ــى چىقىرىۋالغانـ ــیىن دادام مېنـ كېـ

ئىتتىكال بىلىۋالىمهن، مهن . ئۈگىتىۋاتقاندا یېقىن كېلىۋېلىپ ئۈگىنىۋەردىم
  .دېگهن

 ئهمىسه بۈگۈن سهنمۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ پائـالىیىتىگه قاتنىشامـسهن؟    —
ئانـدىن ناخـشا ئوقـۇپ بهر،    . سـۆزله “ نۇتـۇق ”هن ئاۋازىڭ یاخشىدەك تۇرىـدۇ، سـ    

سېنى شۇ ھالدا كۆرسه داداڭنىڭ ھهۋىسى كېلىپ ئوقۇشۇڭغا جهزمهن رۇخسهت 
  .قىلىدۇ
  .ماڭا ئېیتىپ بېرىڭ، بىردەمدىال بىلىۋالىمهن.  بولىدۇ—
  نى بىلهمسهن؟“ ... ئىزچىالر” —
  . نېمىشقا بىلمهیتتىم، ئۇنى كىچىك بالىالرمۇ بىلىدۇ—
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  ئىسمىڭ نېمىدى؟.... ال شۇنى ئوقۇغىن، ئاندىنئاۋۋ —
  . نۇرۇلال—
 — تهۋپىق بىـردەم ئویلىنىـپ تۇرىۋېلىـپ، ئانـدىن،          —!  ھه ، نۇرۇلال   —

ــسهن     ــۇپ مۇنــداق دەی ــشىنى ئوقــۇپ بول ــا دانىمــۇ  —.... ناخ  دانه - ئــۇ بالىغ
 بــۇنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــیىن ئــۆزەڭ یاخــشى —ئۈگىتىــشكه باشــلىدى، 

  قانداق؟. خشىدىن یهنه بىرنى ئوقۇپ بهرسهڭ بولىدۇئوقۇیاالیدىغان نا
  . بولىدۇ، ئهپهندى دادا، یهنه بىر قېتىم دەپ بهرسىڭىزال توتىۋاالالیمهن—

. نۇرۇلال ئارقىـدىنال یـادالپ بهردى  . تهۋپىق یهنه بىر قېتىم ئېیتىپ بهردى  
  :تهۋپىق ئۇنىڭ ھهقىقهتهنمۇ چېچهنلىكىنى كۆرۈپ

ــاپرىن، ئوغلــۇم، — ــۇنى باغرىغــا تارتىــپ، چــاال  دېــدى ۋ— ئ پۇچــۇق -ە ئ
 بۈگـۈنچه  —یۇیۇلۇپ، ئاال، چىپار بولۇپ قالغـان پىشانىـسىگه سـۆیۈپ قویـدى،       

سېنىڭ نۇتقۇڭ شۇ بولسۇن، سهن چوڭ بولغاندا یهنه جىق گهپلهرنى قوشـۇپ             
  سۆزلهیسهن، بوالمدۇ؟

 ســۆز قىاللمــاي، یــاش -نــۇرۇلال خۇشــاللىقىدىن كــۆزى یاشــلىنىپ، گهپ
ىراپ كهتــكهن یوغــان ئهقىللىــق قــوي كــۆزلىرىنى بــۇ مېھرىبــان بىــلهن پــارق

  .كىشىگه تىكىپ باش لىڭشىتىپ قویدى
ــۆزلهش ” ــۇق س ــوالتتى    “ نۇت ــسىمۇ ب ــالىیىتى دې ــیه پائ ــى تهنتهربى ــۇ . ن ب

ــڭ      ــر توپنى ــوپى یهنه بى ــر ت ــۇچىالردىن بى ــوڭ یاشــتىكى ئوقۇغ ــالىیهتته چ پائ
ئاشـۇ مـۇنبهر   “ نـاتىق ”. ھاسىل قىالتتى“ مۇنبهر ”مۈرىسىگه چىقىپ، ئىگىز 

ھاســىل “ مــۇنبهر”تىنمــۇ ئۇالرنىــڭ “نۇتــۇق”. ئۈســىتىدە تــۇرۇپ ســۆلهیتتى 
  .قىلىش ھهركىتى كىشىنىڭ ھهۋىسىنى كهلتۈرگىدەك تېز ۋە پۇختا بوالتتى

 ئهمىـسه، ئوغلـۇم، سـهن ئــاۋۇ ئاكىلىرىـڭ قېـشىغا بېرىـپ، ئۇالرنىــڭ       —
  .ەتتى، دېگىنمۈرىسىگه چىقىشنى مهشىق قىل، مېنى ئهپهندى دادام ئهۋ

نۇرۇلال خۇشال قىیغىتىپ، مهیدانغا كىرىپ كهتكهندىن كېیىن، تهۋپىق 
ئوقۇتقـۇچىالر بىـلهن كۆرۈشـۈپ، بۈگـۈنكى        . ئوقۇتقۇچىالرنىڭ یېنىغا كهتتـى   

  .پائالىیهتتىن پایدىلىنىپ تۈرلهر بویىچه ماھىرالرنى تالالشنى تاپىالپ قویدى
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بىـلهن كۆرۈشـۈپ تېنىچلىـق      تهۋپىق دېھقانالر توپىنى ئـارىالپ، بهزىـلهر        
سورىشىپ، بهزىلهرگه چاقچاق قىلىپ، سـهمهد كىگىزچىنـى تېپىـپ، ئۇنىـڭ         

ئۇ سهمهدنىڭ بالىسىنى مهكتهپكه بېرىش ھهققىدىكى   . قېشىدا تۇرۇپ قالدى  
ۋەدىسىنى ئهسلهپ، ئۇنىڭ یهنه نېمه ئۈچۈن چاپسانال یېنىۋالغانلىقىغا ھهیران 

دېمهك، دۈشـمهن   ”. هزگۈسىنى قوزغىدى بۇ ھال ئۇنىڭدا ھۇشیارلىق س    . قالدى
دەپ ئویلىـدى   “ یهنه ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقى ئېنىق   . تېخى بولدى قىلماپتۇ  

نېمىشكه ئاینىۋالغانلىقىنى سوراپمۇ   . بىراق ئۇ سهمهدكه تهنبىھ بهرمىدى    . ئۇ
بـۇ ئاتىـدا قانـداق ئىنكـاس     “ نـۇتقى ”ئۇ ئالـدى بىـلهن نۇرۇلالنىـڭ        . باقمىدى

  . كۆرۈپ باقماقچى ئىدىقوزغایدىغانلىقىنى
. بىر چهتته ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسمى داۋاملىق مهشـىق قىلىۋاتـاتتى   

ــۇش     ــورۇز ناخــشىلىرىنى ئوق ــسهیتى، ن ــۇپ، مهش دەسى ــوپالر ســهپ بول بهزى ت
قاتارلىق ئومۇمىي نومۇرالر ئاخىرالشقان، یالغۇز كىـشلىك ۋە بىـر نهچچىـدىن        

یهكــكه یــۈگرەش باشــالنغاندا . بولـۇپ ماھــارەت كۆرســىتىش داۋام قىلىۋاتـاتتى  
  :كىمدۇر  بىرى

 تومۇزدىكى ئىتتهك تىلىنى ساڭگىلىتىپ یۈگرەپ یۈرگهننىـڭ نـېمه        —
ئۇنىڭ یا دۈشمهنلىك غهرىزىدە، یا چۈشهنمىگهنلىكتىن .  دېدى—پایدىسىدۇ؟ 

  .دېگهنلىكىنى بىلىپ بولمایتتى
تهۋپىــق گهپ قىلغــۇچى تهرەپــكه بۇرۇلــۇپ، گهرچه ئــۇنى كـــۆرەلمىگهن      

  :ولىسىمۇب
 چېلىشنىڭ قانداق پایدىسى بار؟ دارۋازنىڭچۇ؟ بۇمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش —
  . دېدى كۈلۈپ—ئىش، 

چېلىشىدىغانالرنىڭ سانى ئانچه . یۈگرەشتىن كېیىن چېلىش باشالندى
ئارقىــدىن  . شــۇڭا بــۇ ئىــشمۇ چاپــسانال ئاخىرالشــتى     . كــۆپ ئهمهس ئىــدى  

“ نۇتـۇق سـۆزلهش   ”ىلىـپ، چامباشچىلىق، ئاندىن ئادەمدىن مۇنبهر ھاسىل ق     
مــاھىرالر . بــۇ دېھقـانالر ئۈچــۈن یهنه بىـر یېڭىلىــق ئىـدى   . ئۇیـۇنى باشـالندى  

ئۇالرنىـڭ ئالـدىنقى   . مهیدانغا چىقتى ۋە كـۆپچىلىككه تـازىم بهجـا كهلتـۇردى       
كېیىنكى .  ئالتىسى ئهڭ چوڭ ئوقۇغۇچىالر بولۇپ، بویلىرى بىر تهكشى ئىدى
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مۇ بویلىرى تهكشى، ئۇالردىن كېیىن یهنه تۆرتى ئۇالردىن كىچىكرەك، بۇالرنىڭ
ئهڭ ئاخىرىدىكىسى نۇرۇلال بولۇپ، ئالدىنقىالردىن جىقال      . ئىككىسى بارىدى 

  .كىچىك ئىدى
  :تازىم قىلىۋاتقان سهپته نۇرۇلالنى كۆرۈپ قالغان سهمهد

  .  دېدى غۇدۇراپ—!  نېمه قىلىپ یۈرىدىغاندۇ ئاۋۇ ماڭقا—
 دېـدى تهۋپىـق ئـۇ تهرەپــكه    —ز،  نـېمه قىلىـشىنى كـۆرۈپ تۇرمامـسى    —

  .بېشىنى سىڭایان قىلىپ پهس ئاۋازدا
 بىـرىگه روبىـرو   -كېیىنكى تۆرت ئوقۇغۇچى تازىمدىن كېـیىن تېـزال بىـر    

 دە، نۇرۇلالنى دەسال قىلىپ كۆتۈرۈپ مۈرىسىگه دەسسهتتى ۋە بىـر  ـبولۇشتى   
بىرىگه -ئالدىنقى ئالته ئوقۇغۇچى بىر. قولى بىلهن ئۇنىڭ پاچىقىنى تۇتۇشتى

بىر تىزىنـى ئالـدىغا چىقىرىـپ، بىـر پـۇتىنى كهیـنىگه تېـرەپ          . روبىرو بولۇپ 
نــۇرۇلالنى كــۆرگهن تــۆرتهیلهن ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا ســۇنغان تىزىغــا،  . تۇرۇشــتى

ئانــدىن پهلهمــپهي قىلىــپ ســۇنغان بىلىكىــگه دەســسىگهندىن كېــیىن،       
“ ه ئىنتىلىشمهركهزگ”ئاستىدىكىلهر ئۇالرنىڭ پاچىقىنى مهھكهم تۇتۇپ تهڭال

قاتـار  . بىلهن ئالغا سۇنۇپ ئىگىپ تۇرغان تىزلىرىنـى رۇسـالپ ئـۆرە بولۇشـتى            
بولۇپ چىقىشقان بۇ ئون بىر بالىنىڭ ھهركىتى شۇنچىلىك تېز ئورۇنالندىكى، 
كۆز ئۈزمهي قـاراپ تۇرغـان دېھقـانالرمۇ بىـر ئـۇزۇن سـهپنىڭ قانـداق قىلىـپ                   

سـهمهد بىـردىنال    . ئاڭقىرالمىدىغا ئایلىنىپ قالغانلىقىنى    “مۇنار”بىردىنال  
 تاڭ قالدى، -قه چىقىپ قالغان ئوغلىنى كۆرۈپ ھهم ھاڭ  “ھاۋایى مۇئهللهق ”

  :دۈككه بولغان ھالدا-ئۇ دەككه. ھهم تهشۋىشلهندى
ئاشـــهدىن ئۇچـــۇپ چۈشـــۈپ، پوكىنىـــڭ یېرىلمىـــسىال  !  ھهســـسىنه—

  . دېدى—! مهیلىغۇ
ئىـزچىالر  ”نغان ھالـدا   ئۇنىڭ ۋارقىرىشىنى ئاڭلىمىغان نۇرۇلال ھایاجانال    

ــى ــلىۋەتتى “مارش ــى باش ــۇتلىرىنى     . ن ــول پ ــۈرۈپ ق ــاس كهلت ــشىغا م ــۇ ناخ ئ
ــدى ــۇنى یىقىلىــپ چۈشــهرمىكىن دەپ   . مىــدىرلىتىپمۇ قوی ــۇنى كــۆرۈپ، ئ ب

ئهتراپتىكـــى كىـــشىلهرنىڭ . ئهنــسىرىگهن خـــاالیىق چۇقىرىـــشىپ كهتتـــى 
اختاشقا ھهممىسى بۇ كىچىككىنه بالىنىڭ قالتىس ماھارىتىدىن زوقلنىپ م
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 ھهقداسـى بولغـان   —باشلىغاندا بۇ شان شهرەپنىڭ ھهقىقى ماختانغۇچىسى     
یېڭىلىققـا ئىككىلىـنىش    . ئاتا، بۇرنى ئېچىشىپ، كۆزى تورالشقاندەك بولدى     

ئىچىدە، گۇمانىي قارایدىغان بۇ كىشى ئهمدى ھهر قانداق ئاتىغا ئوخشاش ئـۆز         
ــۆزىنى  بـــۇ چا. بالىـــسىنىڭ مۇۋەپپىقىیىتىـــدىن زوقالنماقتىـــدى ــدا ئـــۇ ئـ غـ

ماختىنىش تۇیغۇسىغا چۆمدۈرىۋاتقان بۇ ئىشنىڭ، دەل ئۆزى ئالقىشلىمىغان، 
ئــۇنى . ئـاۋاز قوشـمىغان ئىـش ئىكهنلىكىنـى خىیالىـدىن چىقىرىۋەتكهنىـدى      

دېگهن تهشۋىشال بىئـارام   “ئوغلۇم ئىگىزدىن یىقىلىپ چۈشمىسىدى   ”پهقهت  
ئۇنىڭغــا ئـــۆزىنى  ھهم ســۆیۈنۈش، ھهم تهشــۋىش ئــارىالش تۇیغــۇ     . قىالتتــى 

  .ئۇنتۇلدۇرىۋەتكهنىدى
نــۇرۇلال ناخــشىنى تۈگهتكهنــدىن كېــیىن، شــائىرانه ھېــسیات بىــلهن        

  :دېكىلىماتسىیه قىلدى
  ئىشنىڭ بېشى بىسمىلال،

  .مېنىڭ ئىسمىم نۇرۇلال
  مىللهت دەڭالر، ئهي بالال،
  .قایناپ تۇرسۇن ۋىجدانالر

  ئویغىنىڭالر ئوقۇڭالر،
  .رەھمهت قىالر بىر ئالال

......................  
بـۇ چاغـدا دېھقـانالر ئىچىـدە غۇلغـۇال      . ئارقىدىن یهنه بىـر ناخـشا ئوقىـدى      

  .باشلىنىپ كهتكهنىدى
 ھــوي، كــۆزۈم قۇرۇســۇن، بــۇ بىزنىــڭ ســهمهد كىگىزچىنىــڭ نــۇرۇلال   —

  !ئىكهنغۇ، ئاتاڭغا رەھمهت
  ! یاخشى ئاتىنىڭ بالىسى ـ دە—
  ....نمۇ ئۆزى؟ توۋا، مۆمىن قوزىدىن یولۋاس تۆرەلگه—
  ! شۇنى دەیمهن، بۆلهكچىال چېچهن بالىغۇ، بۇ—

بۇ ماختاشالرنى ئاڭالپ تۇرغان ئاتىنىڭ لهۋلىرى تۇتقاقلىقتهپ مىدىرالپ، 
ــارانال     ــاي چىمچىقلىتىــپ، یىغلىۋەتمهســلىك ئۈچــۈن ئ كــۆزلىرىنى توختىم
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ــۇردى  ــداپ ت ــسىنىڭ یىقىلىــپ    . چى ــسیاتىغا بالى ــرى ئۇنىــڭ ھې ــاتىن بې بای
ــمه    چۈشىــشىدىن  ــۇ ھهم ــسا، ئهمــدى ئ ــسىرەش تۇیغۇســى ئارىالشــقان بول ئهن

ــاختىنىش تویغۇســىغا       ــۇپ، م ــاالس بول ــسیاتالردىن خ ــقا ھې ــشه ۋە باش ئهندى
 بـۇرادەرلىرىگه ھىكـایه قىلىـپ بېـرىش نىیىتـى بىـلهن،           -چۆمگهن، بـۇنى یـار    

نۇرۇلال ناخـشىنى   . ھهدەپ كۆڭلىدە قایتىدىن قۇراشتۇرۇپ چىقىشقا ئورۇناتتى     
ئون بىر باال ئاۋۋالقىدەك ئۇزۇن . پ ناھایىتى چاپسانال یهرگه چۈشتى   ئوقۇپ بولۇ 

 ئانىالرغا تازىم قىلغاندىن كېیىن ئۇقۇغۇچىالر توپى تهرەپكه   -قاتار بولۇپ، ئاتا  
  .كهتتى

دىـن قانـداق قىلىـپ شـۇنچه چاققـانلىق          “ ئىگىز ئاسـمان  ” ئوغلىنىڭ  
ىگهن ئاتا  یهنه بىر بىلهن یهرگه چۈشۈپ سهپكه تىزىلىپ بولغىنىغا كۆزى یهتم

قېــتىم بېــسىپ كېلىۋاتقــان كــۆز یېــشى دولقۇنىنىــڭ زەربىــسىگه ئــۇچراپ،  
ــدى  ــسهدەپال قال ــدىكى ھــېس . ئې ــېزىپ،  -ئۇنىــڭ قهلبى  تۇیغــۇنى ئېنىــق س

ــۇ      ــان تهۋپىــق ب ــا بېرىــپ تۇرغ ــلهن باھ پىــسخولوگالرغا خــاس ســهزگۈرلۈك بى
  :بهخىتلىك ئاتىغا بېشىنى یېقىنراق ئهپكېلىپ

تهپكه بېرىپ یاخشى قىپتىكهنسىز، كارغا یارایدىغان ئادەم  بالىنى مهك—
  . دېدى خۇپسهنلىك بىلهن—بولۇپ چىقىدىغاندەك تۇرىدۇ، 

 یوقسۇ ئهپهندىم، مهن بهغهرەز ئۇنى یهنه چىقىرىـۋاپتىكهنمهن، ئهمـدى           —
  . دەپ دودۇقلىدى سهمهد—... سهل ته بولۇپ قالدىم

ــپ ئولتۇ   ــیه بېرىـ ــا تهربىـ ــدى ئۇنىڭغـ ــق ئهمـ ــاجىتى  تهۋپىـ ــنىڭ ھـ رۇشـ
سهمهد بولسا گویا نۇرۇلالنىـڭ ئانىـسى ئىـشنىڭ      . قالمىغانلىقىنى چۈشهندى 

نهتىجىسىنى ئاڭالشـقا بىتـاقهت بولـۇپ كۈتىۋاتقانـدەك، ئۇنىڭغـا چاپـسانراق             
ئـۇ ئهمـدى بـۇ سـورۇندا     . بالىسى ھهققىدە سـۆزلهپ بهرگۈسـى كېلىـپ كهتتـى         

  .ى ئۆیگه ئالدىرىتاتتىئىسسىق بىر تۇیغۇ ئۇن. تۇرىۋەرگۈسى كهلمهي قالدى
 دېـدى ئـۇ   — ئهپهندىم، یۈرۈڭ، بىزنىڭ ئۆیگه، بىر پىیاله چاي قۇیـاي،        —

 شـهرىپىنى تهقــدىم قىلغـۇچى ئـادەمنى راسـا بىــر     -بالىـسىنىڭ جىمـى شـان   
  .مېھمان قىلغۇسى كېلىپ
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شــۇڭا ئــۇ .  ھــالىتىنى چۈشــىنهتتى-تهۋپىــق ئۇنىــڭ شــۇ تــاپتىكى روھــى
  :مىیقىدا كۈلۈپكۆزىنىڭ قۇیرىقىنى سهل قىسىپ 

  . دېدى— ئالدىرىماڭ، بالىالرنى تاشالپ نهگه بارىمىز، —
 — راسـت، راسـت ئېیتىـسىز، بـالىالرنى تاشـالپ كهتكىلـى بوالمــدۇ،       —

ئۇ شۇندىال ئۆیدە كۈتۈپ تۇرغان ئایالى یوقلىقىنى یادىغا ئېلىپ، . دېدى سهمهد
ا ئېچىنىـپ   شـهرىپىدىن ھوزۇرلىنالمایـدىغان مهرھـۇم ئایالىغـ    -بالىنىڭ شـان  

پائــالىیهت ئاخىرالشــقاندا تهۋپىــق ســىنىپقا كىرىــشتىكى پهلهمــپهي  . قالــدى
ئوقۇغۇچىالر، -ئۇ پهلهمپهیدە پهیدا بولغان ھامانال ئوقۇتقۇچى. ئۈستىگه چىقتى

تهۋپىقنىــڭ ئوتتــۇرا بویلــۇق  . دېھقــانالر جىــم بولۇشــۇپ ئۇنىڭغــا تىكىلــدى 
ئـۇنى ھهم   ①ىكى بېرېسى كېچىكى، بېشىد-قامىتى، ئۆزىگه یاراشقان كىیىم

  .سۆیۈملۈك، ھهم سۈرلۈك كۆرسىتىپ تۇراتتى
 دېـدى ئـۇ ئـادىتى بـویىچه سـۆز باشـالپ، بایـا ئـۆز         — ئهي، ۋەتهنداشالر،   —

. پهرزەنتىڭالرنىڭ ماھـارەتلىرىنى كـۆردۈڭالر، ھهیـران بولـدۇڭالر، سـۆیۈندۈڭالر       
لمهیدىغان، تېخى یېقىندىال كوچىالردا الغایالپ یۈرگهن، قولدىن ھېچ ئىش كه

بىۋاش بالىالرنىڭ بىردىنال بۇنداق ئۆزگىرىپ قالغىنى سىلهرگه مۆجىزىـدەك   
مهن دەیمهن، بۇ دەۋىر ئېلىپ كهلگهن . بهزىلهر بۇنى مهندىنمۇ كۆردى. تۇیۇلدى

ــۇ مهنزىلنــى  . یېڭىلىــق، تارىخىنىــڭ مــۇقهررەر مهنزىلــى  بىــراق، باشــقىالر ب
ۇلمهتلىـك مـۇھىتىمىز بـۇنى      ئاللىقاچان بېسىپ ئۆتكهن بولسىمۇ بىزنىڭ ز     

مهن پهقهت شـۇنى كۆرۈۋېلىـشىڭالر ئۈچـۈن        . كۆرۈشكه ئىمكان بهرمىگهنىـدى   
ئۇنىـڭ چىرایـى ھامـان ئوچـۇق، لـېكىن جىـددىي       ― چىراق یاقتىم خـاالس،    

كـۆرگىنىڭالرنى قـالتىس مـۆجىزە دېگىلـى بولمایـدۇ،          ― ئهستایىدىل ئىـدى،  
یېڭىنىـڭ  ”بىـزدە  . یمىزئهمما بۇنى یـۇرتىمىز ئۈچـۈن یېڭىلىـق دەپ ئېیتـاال     

ــار، دېــمهك بــۇ بىــر  “ھهممىــسى یاخــشى، دوســتنىڭ كونىــسى  دېــگهن گهپ ب
ــۋەتته     ــشى، ئهل ــونىلىقتىن یاخ ــكهن، ك ــق ئى ــڭ  ! یېڭىلى ــېكىن كارامهتنى ل

بـالىالرنى ئوقۇتـساق، كـۆپرەك ئوقۇتـساق بۇنىـڭ          . ھهممىسى مۇشۇال ئهمهس  

                                            
  . ئا—تۈركچه باش كىیىمى، —  bere —بېرې     ①
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یـــدىغان خاســـىیىتىنى یهنه كـــۆرىمىز،  ئۇخلىـــساق چۈشـــىمىزگىمۇ كىرمه 
مهن ســىلهردىن بــالىالرنى مهكــتهپكه بېرىــشنى،    . مــۆجىزىلهرنى كــۆرىمىز 

ئوقىۋاتقـــان پهرزەنتىڭالرنـــى قولالشـــنى،  ئوقۇمایۋاتقانالرنىـــڭ ئوقۇشـــىغا     
بــالىلىرىمىز بىــزدىن بهختلىكــرەك بولــسۇن . كىرىــشىنى ئۈمىــد قىلىــمهن

  .دېسهك ئوقۇتایلى
اینىڭ ئاخىرىدا پۈتۈن مهمتىلى ئهپهندى قىسقا نۇتقىدىن كېیىن مۇشۇ ئ

ئاتۇشتىكى مهكتهپلهرنىڭ ھهممه ئوقۇغۇچىلىرى بوغـۇز سـېیىغا یىغىلىـپ،         
تالالنغانالر ئارا مۇسابىقه ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى، خاھىلىغۇچىالرنىڭ كۆرۈپ 

  .بېقىشنى تهكلىپ قىلدى
دېھقــانالر . ئوقۇغــۇچىالر مهشــق مهشــغۇالتىلىرىنى داۋام قىلىۋېرىــشتى 

تهۋپىق بۈگۈن تالالنغان ماھىرالرنىـڭ تىزىمىنـى ئېلىـپ      . دىتارقاشقا باشلى 
بۇ چاغدا نۇرۇلالنىڭ دادىسى مهكتهپ ئالدىدا ئـۇنى كۈتـۈپ   . قایتماقچى بولدى 

  .تۇراتتى
  .دېدى سهمهت ئاقكۆڭۈللۈك بىلهن― مهن سىزنى ساقالپ تۇرغان، —
 —دېــدى تهۋپىــق گویــا ئهیىپكــاردەك كۈلۈمــسىرەپ،     —ئهپــسۇس، —

مهن .  قوبـۇل قىاللمایـدىغان بـولغىنىم ئۈچـۈن خىجـالهتمهن     تهكلىپىڭىزنـى 
  .تېخى بىر نهچچه مهكتهپكه بېرىشىم كېرەك، ئهپۇ قىلغایسىز

دېھقان بىر نېمه دېیهلمهي ئۇنىڭغـا قـاراپ، ئىلتىجـا قىلغۇچىنىـڭ كـۆز         
تهۋپىق ئۇنىڭ كۆڭلى یېرىم بولىۋاتقانلىقىنى . نۇرى بىلهن تىكىلىپ تۇراتتى

  :دىسېزىپ كۆڭۈل یاسى
 بىز تېخى یهنه  كۆرىشىمىز، سىزگه مېھمانمۇ بولغانمهن، مهن سىزگه  —

دېدى ۋە ئېڭىشىپ نۇرۇلالنى سـۆیۈپ  ―!جهزمهن یهنه مېھمان بولىمهن، خهیر 
  . قویۇپ ئېتىغا مىندى

بىلهن ئاغۇغا “  جىددىي ۋەزىپه”ئۇ بۈگۈن نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇننى 
ئاجىز ئورۇنغا چۈشۈرۈلگهچكه مهمتىلى    ھازىر سهلبي كۈچلهر    . ئهۋەتمهكچىدى

  .ئهپهندى ئۆزى یالغۇز كېچىچىمۇ ئهركىن ھهرىكهت قىالالیتتى
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ئهمدى مائارىـپ ھهیتىئىنـى رەسـمىي تهشـكىللهپ، ئۇیۇشـمىنى قـۇرۇپ           

ئــۇ ئــاتىالر ھهیئىــتىگه، یىغىــن  . چىقىــشىنىڭ شــهرتى پىــشىپ قالغانىــدى 
ى جهڭچىنـى بۇیرىۋېـدى،     ۋاقتىنى، ئورنىنى ئۇقتۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن ئىككـ        

  :نىمتۇلال ئۇنىڭدىن رەنجىپ
نـۇرۇز كـۈنى بىزنـى ئهمهس    .  بىز سىزدىن بىرقهدەممۇ سـىلجىمایمىز     —

 —ئىــش بىــلهن گولــداپ ماڭــدۇرىۋېتىپ، بــاش توخــۇغىچه نهلهردە یــۈردىڭىز؟  
  .دېدى

 خۇدا ساقالپ ھېچ ئىش بولماپتۇ، قازارا بىرەر پىشكهلگه ئۇچراپ قالغان —
ىجاڭ بىزنـى تهخىرســىز ئۆلـۈمگه بۇیرىمــامتى؟ ئهگهر بىــزدىن   بولـسىڭىز، ســ 

ــایتۇرۇپ     ــى ق ــۇ بىزن ــڭ، ئ ــرىككهن بولىــسڭىز، ســىجاڭغا ئىلتىمــاس قىلى زې
كهتــسۇن، شـــۇنىڭدا ســـىزمۇ ئهركىــنلىككه چىقىـــسىز، بىزمـــۇ خاپىلىققـــا   

ــدا ھهقىقهتهنمــۇ  -ئۇالرنىــڭ روھــى. دېــدى —قالمــایمىز،  ھالىتىــدىن قارىغان
  .پ تۇراتتىرەنجىگىلىكى بىلىنى

جهنـــنهت قىلىچنىـــڭ ”ســـىلهردىن قانـــداقمۇ زېـــرىكهي؟ ھه دېـــسه  —
دېیىلگهن، شۇ قىلىچ سىلهر تۇرساڭالر، مهن جهننهتتىن نېمه دەپ “ سایىسىدا

كېچهي؟ مېنىڭ بارىدىغان یېرىم كۆپ، قىلىـدىغان ئىـشىم تېخـى گىجىـڭ،       
هگهر ســىلهرنى ھــارغۇزۇپ، زېرىكتــۈرۈپ قویمــاي دەپ شــۇنداق قىلغانىــدىم، ئ 

ــوكۇلدىتىپ     ــساڭالر، ســىزلهرنى س ــالپ قالمى ســىلهر ئىچىڭــالردا مېنــى تىل
یۈرۈشكه مهن تهییار، قېنى ئهمـسه پۈتـۈن ئاتۇشـنى بىـر ئایلىنىـپ چىقىـشقا               

 دېـدى تهۋپىـق   —تهییارلىنىڭالر، مهجلىسنىڭ باغىقىنى بىلـله تارقىتـایلى،      
  .كۈلۈپ

  .شۇنىڭ بىلهن ئۈچهیلهن بىرلىكته ئاتلىنىپ كېتىشتى
ــشهنبه كــۈنى چۈشــتىن كېــیىن ھهر قایــسى یېزىالردىكــى ئــاتىالر       په ی

ــدى    ــا یېتىــپ كهل ــھهد قۇمباغق ــرى مهش ــاجىم،  . ھهیئهتلى ــدىن ئهمهتھ تېجهن
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قۇربــان (قۇنــاجىم، مــولال ئېزىــز دامــولالم؛ ۋاقــۋاقتىن ئــاخۇن، قــۇۋان شــهیىخ   
ــولال   )ئهزىـــزى ــاجى، مـ ــاجىم، ئىمىنھـ ــۇنتاغدىن ئهمهتقۇلھـ ــهنچوڭ، سـ ، ھهسـ

هھهممهد خهلپهت، مولال قادىر، زاكىر ھاجى، سهلهیھاجىم، ماپۇرۇچ ئهمىتاجى، م
ئىمىتاجىم؛ شورۇقتىن تاھىر خهلپهت، مولال قادىر، یاقۇۋاجى، ئابدىرىیىماخۇن؛ 
ــتىم؛     ــۇرۇلال خهلپىـ ــدىن نـ ــتىم؛ بۆگهنـ ــاخۇن خهلپىـ ــسالم ئـ ــدىن  ئىـ تۆكۈلـ

. دىمهشھهتتىن قۇتلۇقاخۇن خهلپىتىم، تهختىھوندىن ھهیئهتلهر یېتىپ كهل      
ھهتتــا كاتتــایالقتىن مهھهمــمهت دامولالممــۇ مهجلىــسكه ئۈلگــۈرۈپ یېتىــپ 

  .كهلدى
تهۋپىق ھهممهیلهن . ئۇالر یېڭى سېلىنغان رۇشتى مهكتهپكه یىغىلىشتى

 بىـرلهپ كۆرۈشـۈپ، بهزىلهرنىـڭ ئهھـۋلىنى سورىـسا، بهزىلهرنىـڭ             -بىلهن بىر 
  .لهقىمىنى ئاتاپ چاخچاق قىلىپ قویاتتى

 دەپ چاخچــــاق قىلــــدى ئــــۇ —مــــۇت تۇرۇپــــسىز، بولقىــــدەكال مهز—
 یاشــالر چامىــسىدىكى 40ئىــسلىماخۇن . ئىــسلىماخۇن خهلپىــتىمگه قــاراپ 

  .ئۇنىڭ تۇرقى ھهقىقهتهنمۇ بولقىغا ئوخشایتتى. گۈمپه ئادەم ئىدى
 دېدى ئۇ نـۇرۇلال خهلپىـتىمگه چاخچـاق     —،  ① سىز  قانداقراق نارۇلال    —
  .قىلىپ

پ بولغاندىن كېیىن ئۇالرنى پارتىالرغا تهۋپىق ھهممهیلهن بىلهن كۆرۈشۈ
  .ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلىپ، چاپسانال یىغىننى باشلىۋەتتى

ــپ،    — ۋەتهنداشــالر، — ــاپ قىلى ــۆپچىلىككه خىت ــۇ ك ــدى ئ ــز — دې  بى
ــشلىغانالرمىز    ــۆزىمىزنى بېغى ــشىغا ئ ــارتىش ئى ــى ئاق ــز مىللهتن . ھهممىمى

یهنه .   ئىش پۈتمهیدۇلېكىن، بىرقانچه شهخسنىڭ ئۆزىنى بېغىشلىشى بىلهنال
تهشكىلىي قۇرۇلما، باشقۇرۇش سىستېمىسى، ئېنىق بهلگىلىمىلهر بولىشى       
كېرەك، نهچچه ۋاقىتتىن بېرى ھهر بىر یېزىـدىكى مهكـتهپلهر شـۇ یـۇرتتىكى             

یهنىـال بىـر تۇتـاش باشـقۇرۇش        . چوڭالرنىڭ یاردىمى بىلهن ئېلىپ بېرىلغـان     
ېتىۋېرىشى ئىـشهنچىلىك   سىستېمىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، مۇشۇنداق ك    

                                            
  . ئا— دوزاق ئوتى، —نارۇلال   ①
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ــدۇ  ــڭ   . دېگىلــى بولمای ــبه ئوخــشاش ئهمهس، بهزى یېزىالرنى ــسادى مهن ئىقتى
ــدان       ــرى ئوب ــڭ مهكتهپلى ــداق یېزىالرنى ــشى، بۇن ــۋالى یاخ ــسادىي ئهھ ئىقتى

نـامرات بولـساڭ    ”راۋاجلىنىشى مۇمكىن، ئهممـا نـامرات یېزىالرچـۇ؟ ئـۇالرنى           
ك بوالمدۇ؟ یـاق، ۋەتهنداشـالر،     دەپ تاشلىۋەتسه “...ئۆزەڭ بولدۇڭ، بىزگه نېمه؟   

ئۇالرمــۇ بىزنىــڭ قېرىنداشــلىرىمىز، بىــر دەریانىــڭ ســۈیىنى ئىچىۋاتقــان       
یۇرتدىشىمىز، بىر تۇپراقنىڭ بهندىسى بولغان ۋەتهنداشىمىز، كهمبهغهللهرگه       

تاڭال مهشھهردە بېشىڭالردا سایىۋەن )  ئېھسان-سهدىقه، خهیر(بېرىلگهن یاردەم 
ــېمه د  ــاراپ ســهل  —ەپ چۈشــهندىڭالر؟بولــۇر، دېگهننــى ن  ئــۇ كــۆپچىلىككه ق
بۇ چاغدا ئۇنىڭ تۇرىقى بهكمۇ ۋەزمىـن تـۇس ئالغـان      (تۇرۇۋېلىپ داۋام قىلدى    

كىـشى ئهسـىر    ―  رھىدىن ئاللىقانداق سېھىرلىك دولقۇنالر    -بولۇپ، رەڭگى 
قىلغۇچى دولقۇنالر تارقىلىۋاتقاندەك ھهممه ئادەم دەملىرىنى ئىچىگه یۇتقان        

دەپ قــــول “! ھهق دوســـت ― ”)غــــا تىكىلىـــپال قالغانىــــدى ھالـــدا ئۇنىڭ 
كېچىكىنـى  - یېڭـى كىـیىم  -تهڭلىگهنلهرگه بىر نهچچه تىیىن بېـرىش، كونـا    

بېرىش دەپال چۈشهنسهك توغرا بولمایدۇ، ئهلۋەتته كهمـبهغهللهرگه بېرىـشنىڭ        
یـولى تۈرلـۈك، دېمهكچىمهنكــى، بهزى مهكتهپلهرنـى ئىقتىـسادىي بوھرانــدىن     

تهڭ تهرەققىـي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، بىـر تۇتــاش باشــقۇرۇش   سـاقالپ قــېلىش،  
ئــۇ ھهیئهتلهرنـــى نــېمه دەیـــدىكىن   ― ئــورگىنى بولىــشى تولىمـــۇ زۆرۈردۇر،  

سىلهرنى بۇ یهرگه  —دېگهندەك بىردەم ئۇالرغا تىكىلىپ قاراپ تۇردى، ئاندىن، 
چاقىرىـــشتىكى مهخـــسهت بىـــز بىـــرلىكته خهلـــق مهدەنىـــي ئاقـــارتىش       

ھهر یۇرتتىكى ئاتىالر ھهیئىتى بولسا بىزنىڭ . قایلىئۇیۇشمىسىنى قۇرۇپ چى
ئولتۇرغانالرنىڭ ئىچدىن مۇدىر، . بۇ  ئۇیۇشمىمىزنىڭ بىر ئهزا ئورگىنى بولىدۇ

ھهیــئهتلهر . بوغــالتىر، الۋازىمــاتچى قاتــارلىق ھهیئهتلهرنــى ســایالپ چىقــایلى 
ه سایالپ چىقىلغاندىن  كېیىن مهن بۇلتۇر مهھمۇد سىجاڭدىن ئالغان ئىئـان          

ئېتىمنىمــــۇ . پۇلىنىـــڭ ئاشـــقان قىـــسمىنى ئۇیۇشـــمىغا تاپـــشۇرۇرىمهن     
مهھمۇد سىجاڭ بهرگهن پۇلنىڭ . ئۇیۇشمىنىڭ ئىختىیارىغا تاپشۇرۇپ بېرىمهن

  .چىقىم قىلىنىش ئهھۋالىدىن ئۇیۇشمىغا ھېساب بېرىمهن
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 دېـــدى تـــاھىر خهلـــپهت —ھېـــساب بېـــرىمهن دەمـــسىز، ئهپهنـــدى؟ —
  .غهلىتىلىك ھېس قىلىپ

 —ى ئۆتكۈزۈپ بېرىمهن دېگىنىڭىز نېمىسى؟ پىیادە یۈرەمـسىز؟   ئاتن —
  .دەپ سورىدى ئابدۇراخمانھاجى

 دېدى قۇتلۇقـاخۇن  — ئهپهندى بىزنى تاشالپ كېتهي دەۋاتامدۇ نېمه؟   —
  .خهلپىتىم ئهجهپلىنىپ

  .دېدى ئهمهتھاجىم — شۇنى دەیمهن، چۈشهنمهیال قالدىمغۇ؟—
تهۋپىــق كۈلۈمــسىرەپ . تــىۋەكىلــلهر قىــزغىن غۇلغــۇال قىلىــشىپ كهت
ئاندىن چىرایىغـا جىـددىي   . ئولتۇرۇپ، ۋەكىللهرنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق سالدى  

  ):ۋەكىللهر جىم بولدى(تۈس بېرپ، قولىنى پۇالڭالتتى 
ۋەتهنداشالر، سىجاڭ پۇلنى مهمتىلى ئۈچۈن بهرگهن ئهمهس، مهدەنىي         —

ى مهمتىلىنىڭ شۇڭا كۆپچىلىكنىڭ پۇلىن. ئاقارتىش ئىشلىرى ئۈچۈن بهرگهن
ئهمــدى . كۆتــۈرۈپ یۈرىــشى دۇرۇس ئهمهس، ئــۇ ئىلگىــرى ماڭــا ئامــانهت ئىــدى

مـالنى ئىگىـسىگه   . ئۇیۇشما قۇرۇلسا ئۇنىڭ ئىگىسى تېپىلـدى، دېـگهن سـۆز      
قایتۇرۇشنىڭ نېمه ئهجهپلهنگۈچىلىكى بار؟ ئالالھ نېمه دېگهن؟ ئامانهتلهرنى         

 بىــرلهپ كــۆز -هرگه بىــر ئــۇ ۋەكىلــل—ئىگىــسىگه قــایتۇرۇڭالر، دېمىگهنمــۇ؟ 
 — مـۈلكى    - ئومۇمنىـڭ مـال    —یۈگۈرتۈپ چىققاندىن كېیىن، داۋام قىلدى،    

، بىـز ئــۇنى ۋاكــالىتهن  “كىــشىنىڭ ھهققــى”ئهنئهنىـۋىي ئهقىــدىمىز بـویىچه   
ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭ بىر سىنتىـسىغا خىیـانهت قىلىـش         . باشقۇرغۇچىالرمىز

 بـۇ گهپلهرنـى   —ئانـدىن،  ئۇ چىرایىغا یهنه كۈلكه یۈگۈرۈتۈپ،    —! ھهققى یوق 
 —ئاخىرىدا یهنه دېیىـشىمىز، ئالـدى بىـلهن ھهیئهتلهرنـى سـایالپ چىقـایلى،         

  .دېدى
بــۇ ”الرنــى ئېچىــپ، “خۇسۇســى یىغىــن” كۆپچىلىــك بىــر ھــازاغىچه —

ئۇیۇشــــما دېگىنــــى ئهپهنــــدىنىڭمۇ پــــۇللىرىنى ئېلىۋالغــــان، ئېتىنىمــــۇ  
“ ان بىـر نېمىكهنغـۇ    ئېلىۋالىدىغان بولسا، تازىمۇ ئادەمنى خىجىـل قىلىـدىغ       

دېگهندەك غۇلغۇلىالرنى قىلىشىپ، تهۋپىقنىـڭ یهنه چۈشهندۈرۈشـىگه تـوغرا        
شـۇندىن كېیىنمـۇ ئـۇالر یهنىـال تـازا كاللىـسىدىن ئـۆتمىگهن ھالـدا         . كهلـدى 
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غۇلغـۇلىالر خامـان چۈگىلىگهنـدەك     . ھهیئهتلهرنى غۇلغۇال قىلىشقا باشلىدى   
  .چۆگىلهپ، ئاخىرى موما تۈۋىگه چۈشتى

ال ئىسلىماخۇن خهلپىتىم سهككىز كىشىلىك ئۇیۇشما ھهیئىتىنىڭ ئاۋۋ
بـۇالردىن  . ئاندىن بىر نهچچه ھهیئهتلهر كۆرسـىتىلدى  . مۇدىرلىقىغا سایالندى 

، )ئىیـسائاخۇن خهلپىـتىم قوشـۇمچه    (نۇرۇلال خهلپىتىم الۋزىمات خىزمىتىگه     
ــىتىلدى   ــا كۆرسـ ــى بوغالتىرلىققـ ــارى زەكـ ــۇھهممهد قـ ــى  . مـ ــۇ ئهتراپتىكـ شـ

بۇنى . بىغهللهردىن ئېالخۇن ئۇیۇشمىسىنىڭ مۇالزىملىقىغا بېكىتىلدىكهم
تهۋپىـق بهزى كهمبهغهللهرنــى  . تهۋپىقنىـڭ كۆرسىتىـشى بىــلهن بېكىـشىتى   

مۇۋاپىق ئىش ئورنى بىلهن تهمىنلهش ئارقىلىق تۇرمۇشىغا یـاردەم بېرىـشنى    
ئابرویلۇق بۇالردىن باشقا ھهر بىر یۇرتالرنىڭ    . ھهر ۋاقىت ئویالپ كېلىۋاتاتتى   
  .بایلىرىدىن ھهیئهتلهر سایالندى

مهھهممهت قارى زەكى ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدىال تهۋپىقنىڭ نهزىرىگه چۈشكهن 
 كىتــاپ ئىــشلىرىغا یارایــدىغان بــالىكهن دەپ ئــویالپ -بولــۇپ ئــۇنى ھىــساپ

 ①ئۇ دارىلمۇئهللىمىننى پۈتتۈرگهندىن كېیىن سۇنتاغ بهستامىدىكى. یۈرەتتى
ئهمــدى خىزمهتنىـڭ ئېھتىیـاجى بىــلهن   . قىلىنغانىـدى مهكـتهپكه تهقـسىم   

  .ئۇیۇشمىغا قایتىپ كېلىدىغان بولدى
ــیىن، یهنه    ــئهتلهر كۆرســىتىلىپ بولغانــدىن كې مهمتىلــى ئهپهنــدى ھهی

  .ئورنىدىن تۇردى
 ھـــازىر ئـــاتىالر ھهیئىتـــى قولىـــدا بـــار بولغـــان ئومۇمغـــا تهئهللـــۇق  —

ئهمهلىـي مۈلـۈكنى   . الىـدۇ ئىقتىسادنى پۇل ھېساۋى بویىچه زەكـى تىزىمغـا ئ        
مهندىكى نهخپۇلنى . نۇرۇلال خهلپىتىم ۋە ئىساراخۇن خهلپىتىم ئۆتكۈزۈۋالىدۇ

شۇنداقال ئاتىالر ھهیئهتلىرىمۇ ئۆتكـۈزۈپ     . زەكى، ئاتنى نۇرۇلال ئۆتكۈزىۋالسۇن   
بـارلىق مهكـتهپلهر،    .  مۈلۈكنى ئۆتكۈزۈپ بهرسـۇن    -بېرىشكه تېگىشلىك مال  
ــارا تاخ  ــى  ق ــپ رتىــدىن تامهكتهپلهردىك ــسى ئۇیۇشــما  ســىراتى غىچه ھهممى

                                            
بـۇ یهردە  .  سۇلتان سۇتۇق دەۋرىـدە ئهرەبىـستاندىن كهلـگهن دىـن تارقـاتقۇچىمىش     —بهستامى   ①

  .ئا—شۇ كىشىنىڭ قهۋرىسى جایالشقان ئورۇن كۆزدە تۇتۇلغان
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ــدۇ  ــدا بولى ــزىمالپ،     . ئىگىدارچىلىقى ــك تى ــانىنى قهرەرلى ــلهر س ــۇالر تهلهبى ئ
ــاكى    ــدۇ یـ ــۈكلهرنى كۆپهیتىـ ــهن مۈلـ ــانغا ئاساسـ ــېمهیگهن سـ ــۆپهیگهن، كـ كـ

ھېچقانــداق ئــادەم ئىــسلىماخۇن خهلپىتىمنىــڭ تهستىقىــسىز  . كېمهیتىــدۇ
  . نىمۇ تهستىقسىز خىراجهت قىلمایدۇئۇیۇشما مۈلىكىنى یۆتكىمهیدۇ، پۇل

ۋەكىلـلهر بـۇ یېڭىلىقنـى ھهم تېڭىرقـاش، ھهم ھهیـران بولـۇش ئىچىــدە،       
تهۋپىـق  . شۇنداقال بۇ ئىدىتلىق ئىشنى زور خوشاللىق بىـلهن قارشـى ئالـدى         

  :تېخى بۇ ھهقتىكى چۈشهندۈرۈشنى تاماملىمىغانىدى
تىــسادىي  خــوش، ئۇنــداق بولــسا مائارىپنىــڭ بۇنــدىن كېیىنكــى ئىق —

مهنبهسى قانـداق بولىـدۇ؟ مېـنىڭچه ئهڭ ئىـشهنچىلىك ئىقتىـسادىي مهنـبه              
ۋەخپه یهرلهرنىڭ ھوسۇلى، قۇربانلىق مالالرنىڭ تېرىلىرى، بایالرنىڭ : بۇنداق

ھـازىر ئۇیۇشـما قۇرۇلغـان    . ئىئانىلىرى ئۇیۇشما ئىختىیارىغا ئۆتكۈزۈۋېلىنىـدۇ  
ــبه شــۇن   ــسادىي مهن ــۇنداق  . داقجایالرنىــڭ ھهممىــسىدىكى ئىقتى ــۇ ش بىزم

  سىلهرنىڭ پىكىرىڭالر قانداق؟. قىلىمىز
 ۋەخپه یهرلهرنىـڭ ھوسـۇلى    — دېدى نۇرۇلال خهلپىتىم،   — مېنىڭچه،   —

ئهسلىدە شۇ مازارنىـڭ شـهیخى، شـۇ مهسـچىتنىڭ ئىمـامى، مۆتىۋەللىـسى ۋە              
ئهمـدى بىـردىنال بـۇنى بىـز ئۆتكۈزىـۋالىمىز          . باشقا چوڭالرنىڭ رىسقى ئىـدى    

   نېمه دەر؟  موللىالر نېمه دەر؟دېسهك خهلق 
.  دېدى تهۋپىق خاتىرجهملىك بىلهن   — ئۇالر ئهلۋەتته قارشى چىقىدۇ،    —

 بىـز ئۇالرغـا ۋە   —ئۇ بۇالرنى ئاللىقاچان ھېساپقا ئېلىپ قویغاندەك قىالتتـى،      
ســـاۋابلىق ئۈچــۈن ئاتالغـــان  . چۈشــهندۈرىمىز . خهلقــقه تهشــۋىق قىلىمىـــز  

ىـشالر ئۈچـۈن ئىـشلىتىلىۋاتقانلىقىنى      نهرسىلهرنىڭ ھهقىقىـي سـاۋابلىق ئ     
بۇالرنىڭ بىر نهچچه شهخسنىڭ نهپـسىگه كىرىـپ كهتكىنـى         . چۈشهندۈرىمىز

ئهۋزەلمۇ یاكى ئومۇمىي خهلقنىڭ ئىشلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلگىنى ئهۋزەلمۇ؟ 
ــرەك     ــش كې ــۋىق قىلى ــقه تهش ــچىتلهردە خهلق ــۇالرنى مهس ــدىن باشــقا  . ب بۇن

ۇ؟ تىرىكلهرنىڭ ئىھتىیـاجى تۇرغانـدا بـۇ     مازارالرنىڭ ۋەخپىسى دېگهنمۇ سۆزم   
قانداق زۆرۈرىیهت؟ بۇ دىنىمىزغا مۇخالىپ، مۇشـرىكلىققا ئېلىـپ بارىـدىغان     

پاناھ ئـالالھتىن تىلىنىـدۇ، مـازاردا نـېمه بـار؟ رەسـۇلۇلالھ             ! بىدئهت قىلىقتۇر 
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ھهدىسلىرىدە قهبـرىگه تىـۋىنىش ھهققىـدە نـېمىلهر بـار؟ رەسـۇلۇلالھ نهھیـى            
ــوق؟  ــالالھتىن باشــقا    قىلغــانمۇ ی ــوللىالردىن ســوراپ كــۆرۈڭالر، ئ ــۇنى دام  ب

ــرىكلىكتۇر   ــلهش مۇش ــداق نهرســىدىن مهدەت تى ــداق  ! ھهرقان ــز بۇن ــۇڭا بى ش
ــلىغان      ــپ تاش ــىنىمۇ یېمىرى ــۇرۇش ئاساس ــۇپ ت ــۇت بول ــدئهتلهرنىڭ مهۋج بى

دىنىي تهرغىبـات تـوغرا ئېلىـپ    ! بولىمىز، بۇ جهھهتتىنمۇ ساۋاپقا ئېرىشىمىز 
ــیى  ــشى، كې ــشىپ،       بېرىلى ــلهن ئارىلى ــادەتلهر بى ــۆرپ ـ ئ ــان، ئ ــدا بولغ ن پهی

چېگىشلىــشىپ كهتــكهن بىــدئهتلهردىن چهك ـ چېگــرا ئېنىــق ئایرىلىــشى    
دىن توغرا تهشۋىق قىلىنسا، بىدئهتلهر كۆرسىتىپ بېرىلسه، تهبىئىي ! كېرەك

چــۈنكى، دىنىمىــز خــۇراپىي ئهمهس،   . ھالــدا خهلقنىــڭ ئېڭــى كۆتۈرىلىــدۇ   
  .ئىلغاردۇر

  . نۇرۇلال خهلپىتىم یهنه—... شۇنداقتىمۇ ئاسان ئهمهس جۇمۇ،یهنه  —
دېـدى  ― ! یهنه قارشىلىق قىلسا دوزاق ئوتى بىلهن كۆیدۈرىۋېتىـسىز   —

مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇالردا ئىــشهنچ پهیــدا قىلىــش ئۈچــۈن چاخچــاق قىلىــش  
ئارقىلىق، بۇ ئىشنىڭ ئانچه قورقۇنچۇلۇق ئهمهسلىكىنى بىلدۈرۈپ، ئۇ دوزاق    

. دېگهن لهقىمىگه ئىشارە قىلماقتىدى” نارۇلال“گىنىدە نۇرۇلالھنىڭ  ئوتى دې
ــلهن،   ــددىیلىك بىـ ــدىن جىـ ــۇالق سالغىـــسى     —ئارقىـ ــكه قـ یاخـــشى گهپـ

سىجاڭ ئـۆزى بىـر تهرەپ   . كهلمىگهنلهرنى باغالپ قهشقهرگه ئهۋەتىپ بېرىمىز   
  !بۇنىڭدا ئىككىلىنىشكه ئورۇن یوق. قىلىدۇ
 دەپ ســورىدى قۇتلۇقـــاخۇن  — ھهیــئهت نــېمه ئىـــشالرنى قىلىــدۇ؟   —

  .خهلپىتىم
ــى     — ــمه مهكتهپلهرن ــتىكى ھهم ــسى ئاتۇش ــڭ ۋەزىپى ــپ ھهیتىنى  مائارى

.  ئوقۇتۇش ئهھۋالىنى خۇالسه قىلىپ تۇرىدۇ-قهرەرلىك تهكشۈرۈپ تۇرىدۇ، ئوقۇ
تهلهبىلهرنــى . ھهر بىـر مهكـتهپكه كېتىــدىغان راسـخودالرنى تهقــسىم قىلىـدۇ    

 كىچىكـــــى، -ىلهرنىـــــڭ كىـــــیىم قهلىمـــــى، كهمـــــبهغهل تهلهب-دەپـــــتهر
ــۇرۇش، یــېڭىالش      ــپ ق ــى كېڭهیتى ــى، مهكتهپلهرن ــڭ مائاش مۇئهللىمىلهرنى
. قاتــارلىق ئىــشالرنىڭ جىمىــسى ھهیــئهتلهر قىلىــشقا تېگىــشلىك ئىــشالر  

 یهنى ئۇالرغا ئىشخانا، ،ئالدىمىزدا ئۇیۇشما ئۈچۈن خىزمهت ئورنى ھازىرالش زۆرۈر
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بـۇ ئىـش تومـۇزغىچه    . نى سـېلىش كېـرەك  ئامبار، ئاتخانا قاتارلىق قۇرۇلۇشىالر   
  .ئورۇنلىنىپ بولىشى كېرەك

 — ئابدۇراخمانھاجى سهل ئویلىنىپ تـۇرۇپ كېتىـپ دېـدى،     ـ... خوش، —
  ...سىزنىڭ ئېتىڭىزنىمۇ ئویۇشما ئېلىۋالسا بۇنىسى تازا

مۇنداق، ئات ئۇیۇشمىنىڭ مـۈلكى بولـۇپ سـانىلىدۇ، ئهگهر ئۇیۇشـما             —
ئۇیۇشمىدا بىر . ه توغرا كهلسه بېرىپ تۇرىدۇخىزمهت ئۈچۈن ئات ئىشلىتىشك  

 یېقىنغــا بــارغۇچىالر ئــارىیهت ئېلىــپ -یىــراق. قــانچه ئــات بولىــشى كېــرەك
یهنــى مۈلــۈك ئۇیۇشــمىنىڭ، خىــزمهت ئىھتىیــاجى ئــات  . ئىشلهتــسه بولىــدۇ

ئىشلىتىشنى تهقهززا قىلسا ئـارىیهتكه ئېلىـپ ئىـشلىتىش یولغـا قویۇلىـدۇ،           
  .دېگهن سۆز

  ... ھه—
 دېـدى  —پهندىم، مۇشۇ ئىشقا ئۆزىڭىز بـاش بولـسىڭىز بـوپتىكهن،         ئه —

 مهن بـــۇ ئىـــشنىڭ  — دۈكـــكه بولـــۇپ،-ئىـــسلىماخۇن خهلپىـــتىم دەكـــكه
  .ھۆددىسىدىن چىقالماي چوڭ ئىشقا تهسىر یهتكۈزۈپ قویماي دەیمهن

 خاتىرجهم بولۇڭ، مهن بار، یولداشالر بار، مهن ماۋۇ یاش یىگىتلهرنى بۇ   —
ئـۇالر  چـوڭالر بىـلهن ئارىلىـشىپ بهزى     . هقـسهتته چـاقىرتتىم   یهرگه ئهنه شۇ م   

ــمهن   ــسۇن دەی ــىلهرنى ئۈگىنىۋال ــشانى   . نهرس ــتىن نى ــدىنقىالرنىڭ یاشاش ئال
. كېیىنكىلهرگه ئۇدۇم قالدۇرۇشقۇ؟ بىـز ئهۋالدالرغـا یاخـشى ئـۇدۇم قالـدۇرایلى            

ئهمهس،  تویۇق یهردىن یېرىپ یـول ئاچـایلى، ئـۇالر          “ بىلىمهن، بىلىمهیمهن ”
  !بىزدىن یاخشى خىسلهتنى، جۈرئهتنى، غهیرەتنى ئۈگهنسۇن

ــوراپ       — ــسه س ــش كهل ــېمه ئى ــپ، ن ــاۋارە قىلى ــىزنى ئ ــشه س  مهن ھهمى
  . دېدى ئىسلىماخۇن خهلپىتىم—ئولتۇرىمهنمۇ؟

 دېدى تهۋپىق یېقىملىق كۈلۈمسىرەپ، ئۇنىڭ — ئۇنداق قىلمایسىز،—
 بىـر  — تـۇراتتى، بۇ خىل كۈلۈمسىرىشىدە ئۆزىگه بولغـان ئىـشهنچ بىلىنىـپ     

قانچه قېتىم سىز مهنـدىن سـورىغاندىن كېـیىن، مهن سـىزدىن سـورایدىغان            
 -بهزى ئىشالر ئۇنداق. بولىمهن، تېخى، دېمهكچى بولغىنىم پىشىپ كېتىسىز

چـۈنكى بـۇ سـىز      . مۇنداق بولۇپ قالسا ھېچكىم سىزنى ئهیىـپكه بۇیرىمایـدۇ        
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ەك ئىش بېجىرىپ، یامان ئهمما بىلمهي تۇرۇپ، بىلىدىغاند. ئۈچۈن یېڭى ئىش
  .قىلسىڭىز ئهلۋەتته بۇنىڭغا جاۋابكار بولسىىز

  ... سىزنىڭ بولغىنىڭىز ماڭا خاتىرجهملىك ئاتا قىلىدۇ—
ــۇرۇڭ — مهنـــــسىزمۇ یۈرەكلىـــــك .  ھهببهللـــــى، مۇنـــــداقراق دەپ تـــ

خـوش، ئوغـۇللىرىم،   . ئىشلهۋەرسىڭىز تېخىمۇ ساز ئىـش قىلغـان بـوالتتىڭىز      
  از، جۇشقۇن پىكىرىڭالر یوقمۇ؟سىلهرنىڭ ئۆزەڭالردەك س

  .یاشالر ئۈچۈن ئابدۇراخمان شائىرال جاۋاب بهردى — یاق، یوق،—
 ئۇنداق بولسا ئۇیۇشمىنىڭ بىناكـارلىق قۇرۇلۇشـىنى دەرھـال تۇتـۇپ       —

. پۈتكــۈزۈۋېتىش ئۈچــۈن، ھهیــئهتلهردىن مهخــسۇس كىــشى ئاجىرىتلـــسۇن     
باشقا گهپ بولمىسا   . ۇممهھهممهت قارى، مهندىكى ئامانهتنى تاپشۇرىۋال، ئوغل     

قالغــان مهســىلىلهرنى ئۇیۇشــمىنىڭ   . مهجلىــسنى تاماملىــساقمۇ بولىــدۇ  
  .ئىككىنچى یىغىنىدا  مۇزاكىرە قىلساق بولىدۇ

 ھهممىڭىزلهرگه بىزنىڭ ئۆیدە بىر پىیالىدىن چاي ئىچىشنى تهكلىپ —
 چــاال —دېــدى ئابــدۇراخمانھاجى ئهڭ ئــاۋۋال ئورنىــدىن تــۇرۇپ، ― قىلىــمهن،

  .ن گهپ سۆزلهر بولسا چاي ئۈستىدە دېیىشسهكمۇ بولىدۇقالغا
سىنىپتىن چىقىۋېتىپ تهۋپىق مهھهممهد داموللىـدىن كاتتـایالقتىكى        

شۇنىڭ بىلهن بىرگه   . ئهھۋالنى، مهكتهپ قۇرۇلۇشى ئىشلىرىنى سۈرۈشتۈردى    
  :یېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان شاگىرتلىرىغا  قاراپ

ا قاتنىشىپ تۇرۇڭالر، كـۆزۈڭالر      سىلهر بۇنىڭدىن كېیىنمۇ یىغىنالرغ    —
 دەپ —بۇنىڭدىن كېـیىن بىـزگه نۇرغـۇن تهشـكىالتچىالر كېـرەك،      . پىشسۇن
ئـــۇالر ئۆتـــۈپ كهتكهنـــدىن كېـــیىن، مهھهمـــمهت دامـــولالر بىـــلهن  . قویـــدى

ئارقىــدىن ئىــسلىماخۇن خهلپىــتىم  . قېلىــشىۋاتقان پــارىڭىنى داۋام قىلــدى 
  :یېتىپ كېلىپ

كىمنى مهسئۇل قىلىـشنى مهسـلىھهت   ئۇیۇشما بىناسى قۇرۇلىشىغا  —
  .دەپ سورىدى― بېرىسىز؟
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ــنىڭچه ئابــدۇراخمانھاجى بىــلهن قۇتلۇقــاخۇن خهلپىــتىم ئىــش      ―  مې
ئۈستىدە نازارەت قىلـسۇن، ئىیـساراخۇن خهلپىـتىم یـاكى نـۇرۇلال خهلپىـتىم              

  .ئىقتىساد جهھهتتىن مهسئۇل بولسۇن
  .بولىدۇ، یهنه مهسلىھهتلىشهرمىز― 

چىقىپ ئابدۇراخمانھاجىنىڭ تهكلىپـى بـویىچه ئۇنىـڭ        ئۇالر مهكتهپتىن   
  .ئۆیىگه كىرىپ كېتىشتى
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  تـۆرتـىــنـــچــى بـاب

  
  :كىشىلهر چایاندىن سوراپتۇ

نېمىــــــشقا قىـــــــشتا تاشـــــــقىرى  —
  :چىقمایسهن؟ ئو دەپتۇ

 یـــازدا تـــۈزۈك ھـــۆرمىتىم بولمىـــسا، —
  !قىشتا چىقىپ نېمه قىالي؟

  » گۈلىستان« سهئىدى، —

 
1  

  
 باراڭغــا ئارتىلغــان تــال ئاســتىدىكى كــونىچه چاســا كارۋاتتــا  ېڭىــال

ھابۇلھــــاجىم بىــــلهن مهمــــتىمىن روبىــــرو ئولتــــۇرۇپ پاراڭغــــا  
ــكهنىدى ــهكىللىك    . چۈشـ ــشاتكا شـ ــڭ رىـ ــاجىم كارۋاتنىـ ھابۇلھـ

نهقىشلىك شادىسىغا یاستۇق قویۇپ یۆلىنىۋالغان بولۇپ، یوغان بهسـتىنىڭ        
ئۇنىـڭ ھهییـار كـۆزلىرى      . تهتتـى مىدىرلىشى بىلهن كـارىۋاتمۇ غىچىـرالپ كې      

  .سۆھبهتدىشىغا قارىتىلغان، قولىنى بولسا تهسۋى سېرىشتىن توختىمایتتى
ئۇالرنى ئورتاق نىشان، ئورتاق غهزەپ بىرلهشتۈرگهن بولۇپ، یانۋاردا ھهزرەت 

 بىرىنىـــڭ قهلبىنـــى   -ســـۇلتاندا ئۆتكـــۈزۈلگهن پائـــالىیهت كۈنىـــدە بىـــر    
  .ن بولۇپ قېلىشقانىدىچۈشىنشكهندىن كېیىن ھهمتاۋاقالردى

ــڭ گهرچه  ــهیتان”ھابۇلھاجىمنى ــڭ   “ ش ــسىمۇ، ئۇنى ــگهن لهقىمــى بول دې
ئهســـــلىدە قانـــــداق ئـــــادەملىكىنى ســـــېزەلمىدى، تـــــوختى زۇنۇننىـــــڭ  
مۇددىئاســىدىكىدەك ئــۇنى پهقهت ئــادەتتىكى كۆرەلمهســلهردىن، تۇرمۇشــتا     

ن دەپ  ئۇچراپ تۇرىدىغان، ئۆزىگه ئوخشاش پىتنىخور، قىتىغور قىساسچىالردى      

ـی
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شۇڭا ئۇ مهمتىمىننى بېقىپ سهمرىتىپ قارامالرچه دۈشـمهنلىك         . چۈشهندى
ھابۇلھاجىم .  ھهرىكهتلىرىگه ئىت قىلىپ سېلىشنى خىیال قىلىپ كېلهتتى

ئۆزىچه دانـالىق قىلىـپ، مهمتىمىنـدىن پایـدىلىنىۋاتىمهن دەپ ئـویلىغىنى            
ۇشۇنداق بىر بىلهن، ئۆزىنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن قانداق ئۇستىلىق بىلهن م

ــۈرۈلگىنىنى بىلمهیتــى   ــتىگه كهلت ــوختى  . دۈشــمهنلىك نىیى ــته ت ئهمهلىیهت
زۇنۇننىڭ ئایغـاقچىلىرى مهخـسۇم ۋە مۇسـا قـېچىالر مۇتىئهسـسىپ كـۈچلهر            
ــشلىتىپ،      ــسى ئى ــۈش تاكتىكى ــۇ یۈگۈرت ــتىدىن س ــاماننىڭ ئاس ــسىدا س ئارى

تىن ئۇالرنىــڭ دۈشــمهنلىك ھهركىــتىگه یــۆن بهلگىــلهپ، ئــۇالرنى تۇیدۇرماســ 
  .مهخسهتكه ئۇیغۇن چىغىرغا باشالپ قویغانىدى

لـــېكىن، تـــوختى زۇنـــۇن مهمتىمىننىـــڭ زورلـــۇق ھهرىكهتـــلهر بىـــلهن 
چــۈنكى ھــازىر ئــۇالر تهۋە بولغــان     . شۇغۇللىنىــشىقا رۇخــسهت قىلمــایتتى   

ــرىكىگه      ــلهن ئىلگى ــاردىمى بى ــوۋېتلهرنىڭ ی ــكىالتى س ــشپىیونلۇق تهش ئى
ئـۇالر ھـازىر ھهر بىـر ئـادەمگه مهخپـى       . قارىغاندا مۇكهممهللىشىپ قالغانىدى  

: بـۇالر ئاساســهن . بهلـگه ۋە سـېفىر قویــۇپ ئارخىـپ تۇرغۇزۇشـقا باشــلىغانىدى    
ئىلغار زىیالىالر بىر تۈر،  یېڭى مهدەنىـیهت ھهرىكىـتىگه ئىقتىـسادىي یـاردەم              
بهرگۈچى ئىلغار بایالر بىر تۈر، چهتئهل بىلهن ئاالقىسى بار دەپ قارالغانالر بىر     

ھۆكــــۈمهتنى ئاغدۇرۇشــــقا ئورىنىــــدىغان سىیاســــىي تهشــــكىالتالرغا تــــۈر، 
بولـۇپ، ھهر بىـر تـۈرلهرنى كونكېرىـت ئـادەم بـویىچه       ... قاتناشقۇچىالر بىر تـۈر  

ــشاتتى   ــادىلهپ مېڭىـ ــلهن ئىپـ ــگه، مهخـــسۇس رەقهم بىـ ــۇ . مهخـــسۇس بهلـ بـ
لىل ئۇ یهردە  بۇ ماتېرىیالالر تهھ. ماتېرىیالالر ئوتتۇرلۇق قهشقهرگه یوللىناتتى

قىلىنىپ، خهتهرلىك، خهتهزسىز دېگهن تۈرلهر بویىچه داۋاملىق بهلگه قویۇلۇپ 
 كۆپلىكى بویىچه یوقۇتۇش -خهتهرلىك ۋە خهتهرسىز بهلگىلىرىنىڭ ئاز. تۇراتتى

مانا مۇشۇنداق سىـستېمىلىق، شـۇنداقال    . ئوبیېكىتلىرى تالالپ چىقىالتتى  
ــلهن شــ    ــلهر بى ــۇق ھهرىكهت ــدا زورل ــۇھىم ئىــش تۇرغان ــۆزىنى م ۇغۇللىنىپ، ئ

ــۋەتته    ــایتتى، ئهل ــقا بولم ــكارىالپ قویۇش ــى   . ئاش ــازىر تېخ ــۈنكى ھ ــورنى ”چ ت
  .یېتىپ كهلمىگهنىدى“ یىغىدىغان مهزگىل
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ھۆكۈمهتنىڭ مۇشۇنداق ئىنچىكه ھېساب بىلهن ئىش تۇتىۋاتقانلىقىنى، 
الرنـى بـوش    “یۇرت بـۇزار ئـوغرى    ”ئۆزى باش قاتۇرمىسىمۇ ھامان ھۆكۈمهتنىڭ      

یدىغانلىقىنى ئویالپ كۆرمىگهن قازى رەئىس، ھابۇل شهیتان، كهنجى قویىۋەتمه
نى قىلىپ، “یۇرت غېمى”قازاخۇنۇم قاتارلىق كونا دۇنیانىڭ ماالیلىرى ئۆزىچه   

ــېلىش ” ــدىنى ئ ــشىغا ســېلىش ئۈچــۈن مهمتىمىننــى   “ یامانلىقنىــڭ ئال ئى
  .ئىندەككه كهلتۈرۈشكه كۈچهیتتى

پ ماختىدى ئۇ باققان ئىتتهك  دە— ئۆزۈڭمىغۇ جىگىرىڭ بار ئهزىمهت،—
ــى شــىالپ،   ــدىغان مهمتىمىنن ــشاش  —كۈشــكۈرتكهنگه ھۆرپىدیى ــاڭا ئوخ  س

ــىنى ئوڭـــدا       ــڭ كهشـ ــسا ئهپهنـــدى دېگىنىڭنىـ ــونىال بولـ ــدىن ئـ ئوغۇلبالىـ
سېنىڭ ئىشهنچىلىك دوستلىرىڭ بولسا، خۇدا یولىدا      . قىلىۋەتكىلى بوالتتى 

ۇلھاجىم ئۇنىڭغا سىناش  ھاب—ساۋابلىق ئۈچۈن بىر ئىش قىلساڭالر بوالتتى،
  .نهزىرىدە تىكلدى

 - نــېمه دەیدىغانــسىز، مۇشــۇ كــۈن مۇشــۇ ئــایالردا مهمــتىلىگه گىــدى —
بۇنــداق ئىــش یهنه كېلىــپ مېنىــڭ قولۇمــدىن . گىــدىڭ قىلغىلــى بوالمــدۇ

  . دەیتى مهمتىمىن كىرپىگىنى قېقىپ—كهلمهیدۇ،
جىم  ھابۇلھا— ھوي، نىمانداق خوتۇن كىشى مىجهز گهپ قىلىسهن؟ —

 نهلىكسهن —ئىززىتىگه تهككهن قىیاپهتته قېشىنى ئېتىپ چىرایىنى تۈردى،
ئۆزى؟ مانداغ ناالیىق گهپلهرنى قىلمىغىنا، ئادەمنىڭ كهیپىنى ئۇچۇرۇپ، مانى 
یهنه مېنىڭ ئۆزەمنىڭ بىر ئاچچىغىمدىن دەپ بىلـمه، یـۇرت كاتتىلىرىنىـڭ        

  .ھهممىسى مۇشۇ خىیالدا جۇما
ــامنى  — ــېمه؟ ئارپـ ــا نـ ــڭ    ماڭـ ــىزغۇ داۋاچىالرنىـ ــدى؟ سـ ــام ئورۇپمىـ خـ

ھهممىسىنى ئالدىمغا كهلمهي، ئهپهنـدى تاتىۋالـدى، ماڭـا تېگىـدىغان نهپـكه              
ــى       ــسى؟ مېنـ ــېمه ئاالقىـ ــا نـ ــىز، ماڭـ ــدى، دەپ ئاچچىقىلىنارسـ ــان قىلـ زىیـ

  .ئارىالشتۇرماي بىر ئىش قىلساڭالر قىلمامسىله
ــدەك ئا  ...  ھهي، ھهي، — ــاجىم ئاگاھالندۇرغانـ ــدى ھابۇلھـ ــدا،دېـ  —ھاڭـ

ھېلىقى كۈنى سېنىڭ چالمـا ئېتىـپ، ئهپهنـدىنىڭ سـورۇنىنى بـۇزغىنىڭنى            
  كىم بىلمهیدۇ؟ مهندىن یوشۇرۇمهن دەمسهن؟
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. ئۇ ئۆزىنى ئاقالشقا سۆز تاپالمىدى. مهمتىمىمننىڭ رەڭگى ئۆڭۈپ كهتتى
ھابۇلھاجىم ئۇنى ئوڭایسىزلىقتىن قۇتۇلدۇرماقچى بولغاندەك، دەرھال سۆزىنى 

  :داۋام قىلىپ
ھېلىقـى  . قارا، مهمتىلى ئهپهندى یېقىندا مهشھهدكه كۆچۈپ كېلىدۇ     —

ئابــدۇراخمانھاجى دېــگهن كىــسپۇرۇچ ســالغان مهكــتهپكه، نىمىــدى؟ رۇشــتى   
مهشھهدكه مهكتهپ ئاچىمهن دېگىنى راسا . مهكتهپ دەمدا؟ ھه، شۇ یهردە بولىدۇ

ىق دېـدى شـهیتانل   ― بىزنىڭ ئېزىقىمىزنىڭ ئۈستىدە تـۇرغىنى ئهمهسـمۇ؟        
  .بىلهن سۆھبهتدېشىغا یهل بېرىپ

دېـدى مهمـتىمىن    — نېمه، ئـۇنى نـېمه قىلغىلـى بولىـدۇ دەیـسىز؟        —
تاماكا خۇمـارى تۇتـۇپ بولمـاي، باراڭنىـڭ پهسـراق جایىـدىن بىـر تـال قـۇرۇق               

  .شاخنى ئۇشتىۋېلىپ ئاغزىغا سېلىپ چىشلهپ سۇندۇرغاچ
ېــسىت  نــېمه بولىــدۇ، دەمــسهن؟ مهشــھهدلىك بولــۇپ قالغىنىڭغــا ئ —
ھهي، بهغهرەز، مهشھهد دېگهن پۈتۈن ئاتۇشنىڭ نوچىـسى یىغىلغـان         ! سېنىڭ

یــۇرت  تۇرســا، ئــۇ قانــداق ئــارام تاپــاالیتى؟ ھهر نــېمه قىلىــپ زېرىكتــۈرگىلى   
  .بولمامدۇ

مهمتىمىننىڭ ئىرسىي یهڭگىللىكى ۋە جىدەلخورلىقى ھابۇلھاجىمنىڭ 
رسـىتىپ قویـۇش    سۆزلىرى بىلهن قوزغىلىپ، ئۆچ ئـېلىش، نـوچىلىقىنى كۆ        

بىراق، توختى زۇنۇننىڭ پهرۋاسىز، شۇنداقال . ئىستىكى ئۇلغۇیۇپ كهتكهنىدى
  :رەھىمسىز قىیاپىتى یادىغا كېلىش بىلهنال یهنه ئۆزىنى تۇتىۋېلىپ

  ... ئاچچىقىمىزغۇ بار، ئهمما لېكىن، تهس جۇما، ئاران، تۇرغاندا—
  :ھابۇلھاجىم دەرھال مۇنداق بىر ئېقىلغا كهلدى

ئاڭلىسام ناھایىتى پوخۇر نـېمه  . ىلى شۇ یېشىغىچه ئۆیلهنمهپتۇ  مهمت —
بىز ئۇنى پایالپ تۇرۇپ تۇتىۋېلىپ رەسۋایى جاھان قىلىۋەتسهك،  ئاندىن . دەیدۇ

 دېـدى ھهییـارلىق بىـلهن قېـشىنى لىككىـدە       —راسا دۇمبالىساق بولىدىغۇ؟  
  .كۆتۈرۈپ قویۇپ

 مهمـتىمىن    ھىجایـدى  — مهنغۇ ئۇنى ئاختىمىش دەپ ئاڭلىغـانتىم،      —
  .زەھهرخهندىلىك بىلهن
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ھوي، نېمه دەپ یۈرىسهن؟ ئۇنىڭ ھېلىقـى زۆھرەگـۈل دېـگهن بـۇزۇق              —
بىلهن چاتىقى بار دېـگهن گهپ قانـداق ئهمىـسه؟ ئۇنىـڭ ئۇیـان ئۆتـسه، بۇیـان            
ئۆتــسه زوھراگۈلنىــڭ ئــۆیىگه دوقــۇرۇپ ماڭىــدىغانلىقىنى كــۆرگهن ئادمــدىن  

ــار قىلىــپ قویــسا  ــېمه دەیــسهن؟ئوتتــۇزنى ئالــدىڭغا قات  ھابۇلھــاجىم —! م ن
 —مهمتىمىننىڭ ئۆڭۈشكه باشلىنىنى كۆرۈپ گېپىنى تېخىمـۇ كـۈچهیتتى،        

ئهپهندىم ئۇنىڭغا كىتاپ بېرىدىكهن، ئۇ ئوقۇپ بولغاندا باشقىنى ئېپكېلىـپ   
 تـۇرۇس،  -ساڭا ئوخشاش كېچىسى تـام  ! قارا ئهپچىللىكىنى ! بېرىدىكهن، ھىم 

. ، ئاشـۇنداق ئهپچىـل چـارە ئـویالپ تاپىـدۇ      شورىالردا یۈرمهیـدۇ، خهق   -سۈڭگۈچ
 قوناقلىقتـا  —... مانـا . ئهخمهق نادانالرنىـڭ ھـېچ ئىـش خىیالىغـا كهلمهیـدۇ        

ھابۇلھاجىمنىڭ زۆھرەگۈلگه ئېسىلىۋالغانلىقىنى كـۆرۈپ قالغـانالر بىـر ئـارا         
ئۇنىڭ بۇ . گهپ تارقىتىپ، مهمتىمىننىڭ راسا رەشقىنى كهلتۈرۈپ یۈرگهنىدى

مانا ئهمدى بىر چالمىدا ئىككى   . زىناىورغىمۇ سىر ئهمهسىدى  ئاچچىقى ھابۇل   
ــاىتهكنى ســـوقۇپ، مهمتىمىننىـــڭ غهزىپىنىـــڭ یـــۆنىنى   ــشىنى(پـ ) یۆنۈلىـ

  .یهڭگۈشلهپ قویغىلى بولىدىغان بولدى
كۆرەلمهسـلىك، كۈندەشـلىك   . مهمتىمىننىڭ قېنى قایناشـقا باشـالندى   

ن بېرى خۇمارى تۇتۇپ ئارانال بایاتى. بىلهن قوشۇلۇپ، راسا بىر یالقۇنغا ئایالندى
ئولتۇرغان مهمتىمىن ئهمدى كۆزىگه ھېچـنىمه كۆرۈنمهسـتىن دەرھـال نهشـه          

ئـۇ  . ئارىالشتۇرۇلغان تاماكىـسىنى ئېلىـپ یوغـان قىلىـپ ئوراشـقا باشـلىدى            
ئوقـۇپ  “ ”كىتاپ ئېلىـپ ”ئالدىراپ تاماكا ئورىغاچ زۆھرەگۈلنىڭ ئهپهندىدىن      

ــانلىقى ــۆزله “ تۇرىۋاتق ــدىكى س ــسىز   . رنى ئهســلىدىھهققى ــۇ شهك ــا ئ بۇنىڭغ
ئۇنىـڭ  . چۈنكى ئۇ بۇ ھهقته تۇنجى قېتىم ئاڭالپ ئولتۇرغىنى یوق   . ئىشهندى

ئۈســتىگه ئهپهنــدىنىڭ تهرەپــدارلىرىمۇ ئۇنىــڭ تهرىپىنــى قىلغــان ســۆزلىرىدە 
ــدە     ــامىله قىلىــدىغانلىقى ھهققى ــلهن الیىقىــدا مۇئ ــادەم بى ــمه ئ ئۇنىــڭ ھهم

 -ئۇنىـڭ كـۆزىگه، بـۇ ئىـشالر چـاال     . ا ئالغانىـدى سۆزلهۋاتقاندا بۇ ئىـشنى تىلغـ    
ئهمدى ئۇنىڭ خىیالىدا بۇ ئىش مۇنـازىرە تهلهپ        . پۇچۇق كۆرۈنۈپمۇ قالغانىدى  

ئۇ بۇلتۇر  . قىلمایدىغان دەرىجىدە ئىسپاتالنغان بولۇپ، راسا ئوغىسى قاینىدى      
ــدا      ــېیىدا  كېتىۋاتقانــ ــېجهن ســ ــدى تــ ــى ئهپهنــ ــسى مهمتىلــ ــر كېچىــ بىــ
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ئۇ تاماكىسى تۇتاشتۇرۇۋېلىپ    . ه پۇشایمان قىلىپ كهتتى   ئۆلتۈرىۋەتمىگىنىگ
شــۇئان .  بهش قېــتىم شــورىۋىدى- ئارقىــدىن تــۆرت-ئــاچكۆزلۈك بىــلهن ئارقــا

مهمـتىمىن خۇرسـىنىغاندەك   . ئهتراپنى كـۆیگهن كهنـدىر پـۇرىقى بىـر ئالـدى          
 بۇرنىــدىن تۈتــۈن چىقىرىــپ شــۈكلهپ كېتىۋېــدى،  -ئېغىــر تىنىــپ، ئــاغزى

ه ئالىیىپ قاراپ قویىشى بىلهن، مهمـتىمىن چېكىۋاتقـان         ھابۇلھاجىم كۆزىگ 
دېگهنـدەك ھېجىیىـپ   “ قانـداق قىلىمىـز ئهمـدى   ”نهشىسىگه قاراپ قویـۇپ،    

  .قویدى
ــسهن   — ــوق نېمىكهن ــڭ ی ــۇڭا یۈرىكى ــى - ش ــاراڭ بهڭگ ــدى ―! دە، س دې

بـۇ ھـالنى    . ئهمما ئۇنىڭ تهلهپپۇزىدىن ئهیىپلهش سېزىلمهیتتى    . ھابۇلھاجىم
 زۆھرەگـۈل تـازا    —ئۆزىنى ئازادە ھېس قىلىشقا باشلىدى،    سهزگهن مهمتىمىن   

ئهخمهق، پاشاخان ئۆتكهندە ئهپهندىنىڭ كاساپىتىدىن . یاخشى كوزىر ئهمهسمۇ
زىیان تارتقان، شۇڭا ئۇمۇ ئۇنىڭغا قارشى، ئىشقا سالسا بولىدىغان خوتۇن، مهن  

نىڭ ئهپ  بهشى بولسا ئۆیى-دەیمهن، بۇ ئىشقا ئوتتۇرا قولدەك ئهزىمهتتىن تۆرت
چۆرىسىگه بۆكتۈرۈپ قویۇپ ئىشنى شـۇ پهدىـدە توغرىلىـساق، ئىلگىـرىكىن             

  !باپالیتۇق ـ ته
 دەیــگه -ئــادەملهرگه قارشــى ئىچــى زەھهر بىــلهن تولغــان مهمــتىمىن دەي

سېلىش ۋە شالش ئارقىسىدا راسا قۇشـلىنىپ، غهزىـۋى ئهقىلنىـڭ ئۈسـتىگه              
ھاجىمنىـڭ دېپىغـا    بۇنىـڭ ئۈسـتىگه كهیىپچىلىـك قوشـۇلۇپ ھابۇل        . مىندى

  .ئۇسۇلغا چۈشتى
تېۋى بار ئاغىنىلهردىن .  مهیلى، ئۆزۈمال ئۇنىڭ ئهدىبىنى بېرىپ قویاي—

 ســهلهڭ - دېــدى ئــۇ كــۆزلىرى ئهلهڭ—... بىــر نهچچىــسىنى ھایــت دېــسهمال
  .بولۇپ

 مانــا، مانــا، بىزنىــڭ مهشــھهدتىن مانــا مۇنــداق ئوغۇلبــاال چىقمامــدۇ،  —
ۇلھاجىمنىڭ قېشى رازىلىق بىلهن لىكىلداپ  ھاب— دە، -ئىشنىڭ یولىمۇ شۇ

  .كهتتى
ــدىن     — ــېكىن ئاغىنىلىرىڭ ــا ل ــار، ئهمم ــگهر ب ــار، جى ــۈرەك ب  ســهندىغۇ ی

ھازىر بىزنىڭ مهشھهتنىڭ ئوغۇلبـالىرى نـېمه بولـۇپ        . خاتىرجهم بواللمایمهن 
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 ھابۇلھـاجىم ئـۆز دەۋرىــدىكى   ــ ...كېتىۋاتىـدىكى، بىزنىـڭ ۋاقتىمىـز دېگهنـدە    
ــق” ــى “نوچىلى ــدا،   لىرىن ــۆزلهپ، ئاخىرى ــپ س ــلهن بېیىتى ــازىر — الپ بى  ھ

مهشھهدلىكنىڭ نوچىلىقى ئىشتاچىغا ئۆتۈپ كهتتىمۇ قانداق؟ ئهگهر ھېلىقى 
ئــاغىنهم دېگهنلىرىــڭ ئىــشهنچىلىك بولمىــسا راســت گهپنــى قىــل، مهن       
ئىشتاچىدىن شۈدى بار ئهكهكتىن تۆرتنى ساڭا تونۇشتۇرۇپ قویاي، یا بولمىسا   

ئـۆزى باپالیـدۇ، شـورۇقتىمۇ بـار سـهندەك ئوننىـڭ ئىـشىنى              كهنجى قـازاخۇنۇم    
 ھابۇلھـاجىم ئۇنىـڭ یۇرتۋازلىـق تۇیغـۇلىرىنى قوزغـاش       —. قىلىدىغان بـالال  

  .ئارقىلىق تېخىمۇ ئهزۋەیلهتمهكچى بوالتتى
 دېـدى مهمـتىمىن   — بىرىدىن خىل بـالال،   -نېمهن دەیدىغانسىز، بىر  —

  همسىز؟مئۆزىڭىز بىل! ه بىزنىڭ مهشھهد دېگهن مهشھهد ـ ت—ماختىنىپ،
 — ئۇغۇ شۇنداق، لـېكىن ئىـشتاچىنىڭ یېگىتلىرىمـۇ خىـل جۇمـا،           —

  . دېدى ھابۇل شهیتان
“ نـوچىلىقى ”بولـسا ئۆزىنىـڭ    “ نـوچى ئهزىمهتـلهر   ”بۇ تىلغا ئېلىۋاتقـان     

ــدەلخورلىقى( ــته جى ــلهن ماختىنــاتتى) ئهمهلىیهت ــۆزىگه ئوخــشاش  . بى ــۇالر ئ ئ
ۆزىنىڭ ۋەتهندىشىغا، مىللىي قېرىندىشىغا ھوقۇقسىز، مهھكۇم ئادەملهرگه، ئ

نوچىلىق قىلىشنىڭ ئهمهلىیهتته ئۇچىغا چىققان ھاماقهتلىك ئىكهنلىكىنى 
ئهكسىچه ئـۇالر ئىنتـایىن قـالتىس ئىـش قىلىـۋاتىىمىز، دەپ            . چۈشهنمهیتتى

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇالرغـا كىمنـى ئـۇرۇش مـۇھىم ئهمهس، پهقهت             . ئىشىنهتتى
ئهرزىمىـگهن ئىـشالر ئۈچـۈن یـۇرت بىـلهن      . بوالتتىنوچىلىقىنى كۆرسهتسىال   

ــدەللهردە        ــدىغان جى ــۇپ تۇرى ــسىدا بول ــله ئارى ــلهن مهھهل ــله بى ــۇرت، مهھهل ی
 -شـان ”پىداكارلىق كۆرسىتىپ، ئۆزىنىـڭ یـۇرتى یـاكى مهھهللىـسى ئۈچـۈن           

ــانلىقى(لىقـــى “ ئوغۇلبـــاال”كهلتۈرۈشـــنى ئۆزلىرىنىـــڭ “ شـــهرەپ ) قهھرىمـ
نىڭ نهزىرىدە، دۇنیادا ئۆزىدەك قالتىس ئادەم      “چىالرنو”بۇ نادان   . ھېسابالیتتى

ئاز قېرىنداشلىرىنى ئۇرۇشتا قـالتىس قهھرىمـانلىق قىاللىغـان بـۇ           . یوقىدى
. ھهقىقىــي خهلــق دۈشــمهنلىرىگه ســىڭا قاراشــقا پېتىنالمــایتتى “ نــوچىالر”

قىلىـش  “ نوچىلىـق ”ئهكسىچه ئۇالرنى ئۆزلىرىگىمۇ ھامى قىلىـپ، تېخىمـۇ    
ــا  ــۈن ئۇالرغ ــا     ئۈچ ــدا ئۇالرغ ــسىز ھال ــاكى ئاڭ ــى ی ــق قىالتت ــكارە قۇلچىلى  ئاش
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یېڭىلىگۈچى (ئۇالر پۈتۈن مىللهتنىڭ مهھكۇم ھالهتته . یاللىنىپ، ئىشلهیتى
 -تۇرىۋاتقىنىدىن نومۇس قىلىشنى خىیالىغا كهلتۈرۈپمۇ باقمـایتتى      )  ئورۇندا

تا یۇ، قوشنا كهنتىكىلهردىن چېلىشتا، ئىت تاالشتۇرۇشتا یاكى مۇشتلىشىشى
قوزغىلىــپ، زادىــال چىــداپ تۇرالمــایال قــاالتتى،  “ ۋىجــدانى”یېڭىلىــپ قالــسا 

ــۈز قېــتىم دۇغــا تىكىــشتىن یانمــایتتى   مۇشــۇنداق مــۇھىتتىن . جېنىنــى ی
نهپهســلىنىپ، شــۇ خىــل روھ بىــلهن ســۇغۇرۇلۇپ چــوڭ بولغــان مهمــتىمىن   

لىكىنــــى كۆرســــىتىپ قویۇشــــنى “مهشــــھهتلىك”نېمىــــشكه ئۆزىنىــــڭ 
  ئویلىمىسۇن؟

؟ ئىـــشتاچىلىق بىــلهن تهڭ بواللمىـــساق، مهشـــھهتلىك  !مىنــى  نې—
“ غــورۇرى”دېــدى مهمتىمىننىـڭ یۇرتىۋازلىـق   ــ   !ئېتىمىزنـى ئۆچـۈرۋېتىمىز  

  .قوزغىلىپ
دېـدى ھابۇلھـاجىم ئىـشنىڭ رویاپقـا         — شۇنداق بولـسۇن، ئىالھىـم،     —

چىقىۋاتقىنىدىن سۆیۈنۈپ، لېكىن ئىچكى ھایاجىنىنى ھېلىگهرلىك بىـلهن   
  .یوشۇرۇپ
تېخـــى ھېلىقـــى ئایالالرنىـــڭ ئىـــشىنىمۇ ئـــۆزۈم     !  چاتـــاق یـــوق —

  ...توغرىلىۋېتهمدىم
بۇ ئىشقا ئارىالشقۇچى بولما، ئایالالرنى توغرىالیدىغان ئادەم ! یاق، یاق—

 دېـدى ھابۇلھـاجىم مهمتىمىننىـڭ ئىـشنى     —بار، نېمه سهن دەلاللمىتىـڭ؟  
سى بىـلهن   خۇشاللىقنىڭ تۈرتكىـ  يبۇزىۋېتىشىدىن ئهنسىرەپ ھهمدە ئىچكى   

قویۇن یانچۇقىنى كوچىالپ، بىـر نهچـچه كۈمـۈش تهڭـگه چىقىرىـپ ئۇنىڭغـا                
  .تۇتقۇزدى
ــال    — ــۆزۈم مـ ــتىم، كـ ــۇنچىلىك ئهركهك دەپ بىلهتـ ــېنى مۇشـ  مهن سـ

 دېدى ئو تىزىنىڭ  تۈۋىگه سېرىلىپ چۈشكهن تهسۋىنى —تونۇیدىكهن جۇمۇ،
  .یېڭىباشتىن قولىغا ئېلىپ

ــاخىرىقى  ھېــسابتا ئۇالرنىــڭ مهســل  ــۈۋىگه چۈشــۈپ، ھهر  ئ ــا ت ىھهتى مۇم
ھابۇلھـــاجىم . ئىككـــى تهرەپ كۆڭـــۈللىرى كۆتـــۈرۈلگهن ھالـــدا خۇشالشـــتى

ــرىگه ئېچــى     ــنال، بهرگهن تهڭگىلى ــدىن كېیى مهمتىمىننــى ئۇزىتىــپ قویغان
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ــداتتى   ــشىنى لىكىل ــلهن قې ــپ، ئهلهم بى ــپ  . ئاغرى ــان بېرى ــۈنكى ھېچقاچ چ
  .باقمىغاچقا بېرىش بهك ئېغىر كهلگهنىدى

 
2  

 
غۇر مهدەنىي ئاقارتىش ئۇیۇشمىسى قۇرۇش یىغىنى ئېچىلغـان كـۈنى        ئۇی

  . كهچتىال توختى زۇنۇنمۇ ئایغاقچىلىرى بىلهن ئایرىم ـ ئایرىم كۆرۈشتى
ئۇالر ناھـایتى  . ھازىر ئۇ مۇسا قېچى بىلهن مهخسۇمدىن خېلى رازى ئىدى       

ــۇ    ــا ب ــدىغان، ھهتت ئۇســتىلىق بىــلهن بهزى پىالنالرنــى كۆڭۈلدىكىــدەك ئورۇن
ــشىدەك ھىــس قىلــدۇرىۋەتكهن ئىــدى      ئ ــشنى مۇتىئهســسىپلهرگه ئــۆز ئى . ى

مۇتىئهسىپلهر گورۇھىدىكى قازى، ئهئلهملهر، مولال، ئاخۇنالرنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ     
ــقهر      ــش قهش ــر ئى ــدىغان بى ــابىي رول ئوینای ــشىدە ئىج ــشىنى بهلگىلى یۆنۈلى
مىللىي كېڭهشنىڭ رەئىسى ئابـدىغوپۇر داموللىنىـڭ ئهتىیـازدا شـىڭ دۇبهن       

ۇرسىدا ئوقۇپ كهلگهندىن كېیىن ئالته بۈیۈك سىیاسهتنى ھهدىسلهر بىلهن   ك
شهرھىلىــشى، شــىڭ شىــسهینى ماختــاپ جــاي ـ جــایالردا نۇتــۇق سۆزلىــشى     

ئابدىغوپۇر دامولال ئۇالرنىڭ نهزىرىدىكى بۈیۈك ئادەم، كاتتـا        . دېیىشكه بوالتتى 
الر ئۈچـۈن یـۆن   ئۆلىما، مهرتىۋىسى یوقۇرى ئهرباپ بولغاچقا ئۇنىـڭ تۇتـۇمى ئـۇ      

  .بهلگىلهشته بارومېتېرلىق رول ئوینىشى تهبىئىي ئىدى
بۇنىـڭ سـهۋەبى تـوختى    .  مهمتىمىنگه بىرەر یېڭى ۋەزىپه تاپـشۇرۇلمىدى  

ــزمهت     ــازاراقال خى ــتىمىن ئ ــۇپ، مهم زۇنۇننىــڭ مهمتىمىنــدىن قورقۇشــى بول
. كۆرسىتىدىغان بولسا ئۇالرنىڭ ئورنى ئالمىشىپ قېلىش ئېھتىمالى بارىدى        

ــۇ     ــان، ب ــدا تۇرغ ــتىمىن ســوۋېت ئىتتىپاقى ــشىچه مهم ــوختى زۇنۇننىــڭ قارى ت
بۈگـۈنكى كۈنـدە شـىڭ      . جهھهتته قادىر ھاجىنىڭ ئىشهنچىسىگه ئىگه ئىـدى      

دۇبهن سوۋېت بىلهن دوستلىشىۋاتقاچقا، سوۋېتته تۇرۇپ كهلگهنلهر، سـوۋېتته       
ــدى    ــگه ئى ــا ئى ــدە ئورۇنغ ــانالر ئاالھى ــ  . ئوقۇغ ــوختى زۇن ــهۋەپتىنمۇ ت ــۇ س ۇن ش

یهنه بىر تهرەپـتىن  . مهمتىمىننى ئازراق چهكلهپ تۇرۇشنى زۆرۈر دەپ قارایتتى      
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ئۇنىـڭ ئىـشنى    . ئو مهمتىمىننىڭ جالالت مىجهزىدىن خاتىرجهم ئهمهسـىدى      
ــوردىكى بېلىقالرنىــڭ ھهممىــسىنى قــاچۇرۇپ قویۇشــتىن    بۇزىــشى بىــلهن ت

  .ئهندىشه قىالتتى
ــانچه ئىــ   ــۆزىگه ئ ــوختى زۇنۇننىــڭ ئ شهنمهیۋاتقانلىقىنى  مهمتىمىنمــۇ ت

بولۇپمـۇ خېلىـل راخمـان ئاشـكارلىنىپ قالغـان ئىـشتىن كېـیىن              . بىلهتتى
 بـارا چاقىرمایـدىغان بولـۇپ قالغىنىـدىن كۆڭلىـدە ئۆچمهنلىـك          -ئۆزىنى بـارا  

ئۇ توختى زۇنۇننى پایالیتى، ئۆزىدىن یوشۇرىۋاتقان      . ئویغىنىشقا باشلىغانىدى 
. ۇنىــڭ كهســپىي قىزىقىــشى ئىــدىبــۇ ئ. ئىــشالرنى بىلىۋېلىــشقا ئۇرىنــاتتى

ئهپهندىلهرنىڭ ئىچىگه كىرگۈزۈش ئۈچۈن تهییارالنغان یاش بالىنىمۇ بىلىـپ         
دەپ ئویالیتى ... بۇنچىلىك ئىشالرنى بىلمهي بۇ ناننى قانداق یهیتۇق،. قالدى

  .ئۇ ئۆز ئۆزىدىن مهمنۇن بولۇپ
داغدا ئۇ ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلماقچى، شۇنداق قىلىپ توختى زۇنۇننى  

قویماقچى بولۇپ، ئارقىدىنال  ئۆزىنىڭ كارامهت كهلگۈسـىنى خىیـال قىلىـپ        
ــۇ قایتىــپ    . كهتتــى ــاڭغىنىنى كــۆرۈپ، ئ ــوختى زۇنۇننىــڭ قهشــقهرگه م ــۇ ت ئ

ــاقىرىش   -چىققانـــدىن كېـــیىن یېڭـــى بـــۇیرۇقالرنى یهتكـــۈزۈش ئۈچـــۈن چـ
  .چاقىرماسلىقىغا قاراپ باقماقچى بولدى

ئۇ .  تلهردىن مهلۇمات قىلىشقا بارغانىدىتوختى زۇنۇن قادىرھاجىغا خىزمه
ئىگىسىگه سادىق ئىتتهك، ھىچیاققا قارىماستىن دەرھال قادىرھـاجى بىـلهن      
ئۇچرىشىپ، ئۇنىڭغا نهچچه ۋاقىتتىن بېرى توپلىغان شهخسىلهر ھهققىدىكى 

  .ئارخىپالرنى تاپشۇردى
 دېدى ئۇ بۇ ئىشتىن خوشـال بولغانـدەك   — ئاتۇشتا ئۇیۇشما قۇرۇلدى، —

  .لۈمسىرەپ تۇرۇپكۈ
 دېدى قادىرھـاجى  — ھهیئهتلهر ئىچىدە بىزنىڭ ئادەملىرىمىز یوقمۇ؟   —

  .بۇرتىنىڭ ئۇچىنى بۇراپ تۇرۇپ
  ...یوق، بىراق،... ھازىرچه—
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بىراق كېیىن ئامال قىلىمهن، دېمهكچىمۇ سهن؟ ئۇالر !  بولدى، بۇلدى—
چىــدىن بىــز ئۇیۇشــما ئى. ئهمــدى تهس. كۈنــدە بىــر ســایالم قىلىــپ تۇرمایــدۇ

  !كېرەكلىك نهرسىلهرگه ئىگه بوالتتۇق، بىلهمسهن؟
ــڭ گېپىمىزنــى     — ــساق بىزنى ــان بول ــۇرۇن خهۋەر تاپالىغ ــهل ب  ئهگهر س

ئاڭالیدىغان بایالردىن بىرەرىنى جىقراق پۇل چىقارغۇزۇپ، ئارىغا قوشۇۋەتكىلى 
  ...بوالتتى
ســهن نىمىـــش  !  بالــدۇرراق ســاڭا خهۋەر قىلىـــپ قویــسا بـــوپتىكهن   —

؟ شـۇنداق ئىـشالرنى بالـدۇراق بىلىۋالىـدۇ دەپ بېقىۋاتقـان ئىـتالر              قىلىسهن
  !سهن

ئهمـدىكى گهپ، ئـۇ   .  لېكىن، ئوقۇغۇچىالر ئىچىدە بۇ ئىشنى قىلـدۇق  —
بىرىنچــى نىــشانغا ئىســسىق . كــارامهت كۆرســىتىپ، ئىچكىــرىلهپ كىرىــدۇ 

ــشالرغا    ــقا یىغىلىـ ــا، ھهم باشـ ــۇ ھهیئهتلهرنىـــڭ یىغىنىغـ ــسىال، ئـ كۆرىنهلىـ
 دېدى توختى زۇنۇن قادىرھاجىنىـڭ ھاقـارىتىنى پىـسهنتىگه          —الیدۇ،قاتنىشا
  .ئالماي

 دېـدى قادىرھـاجى مهسـخىرە       — بۇ خېلى ئۇزۇن یىللىق پىالنىـكهن،      —
قىلغاندەك ئاغزىنى قىـشایتىپ، ئۇنىـڭ ئـاغزى كالپوكلىرىنىـڭ ھهرىكىتـى         

  .بىلهن بىر تهرىپى تۆۋەنگه، بىر تهرىپى یۇقىرىغا قارىدى
  ... ھهر ھالدا—
   پاتراق ئهسقاتىدىغان بىر نېمهڭ یوقمۇ؟—
  ... مېنىڭچه ھهیئهتلهرىنى پارچىالشقا بولىدۇ—
پارچىالنمایـدىغان نىـشان   .  بۇ نهزىـرىیه جهھهتـتىن ئهلـۋەتته شـۇنداق         —
  ئهمما قانداق قىلىپ؟! بولمایدۇ
 ئۇنىڭ مۇدىرى تۆركۈللۈك، بۇنىڭ بىلهن مهشھهدلىكنىڭ مىجهزىدىن —

  .كۆپىكى پهیدا قىلغىلى بولىدۇپایدىلىنىپ، قوساق 
   شۇلىما؟—
 یهنه، ھهمـمه یۇرتنىـڭ بـایلىرى بهرگهن پـۇلنى ئویۇشـما ئېلىۋېلىـپ،       —

نىمېـشقا دېـسىڭىز   . ھهممه یۇرتقا تهڭ تهقـسىم قىلىـدىكهن، بـۇ بىـر كـوزىر            
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پۇلنى .  بایراق یۇرتالردىن یىغىلىدىغان پۇل كۆپرەك، نامرات یۇرتالردىن ئازراق
بۇنىڭدىن پایدىلىنىش ھهر ھالدا . ندا ئاۋۋۇالر زىیان تارتىدۇقسىم قىلغا تهتهڭ  

  .ئهپلىك
ئهمما، ھهیئهتلهرنى كالال .   ھه، بۇنىڭ ھېچ ھهیران قالغۇچىلىكى یوق—

ئېیتىپ قویـاي، مهمتىلـى     ! سوقۇشتۇۇرىمهن دېگىنىڭ ئىشهنچىلىك ئهمهس   
ــكىالتچى   ــدىغان تهشـ ــگهن كهم ئۇچرایـ ــۇنداق  (دېـ ــۇنى شـ ــئهللىكلهر ئـ چهتـ

لىـرى بۇنـدىن ئىلگىـرى      “ پـارچىالش ”سهندەك سـولتهكلهرنىڭ    ) االۋاتىدۇباھ
ئۇنىڭغا قانچىلىك كار قىلغان بولسا، بۇنىڭدىن كېیىنمـۇ شـۇنچىلىك پایـدا       

ئۇنــداق ھىــله خهلقنىــڭ ئۇیۇشماســلىقىدىكى ھهقىقىــي ۋە      . كۆرســىتىدۇ
ا بـۇ  بۇ ئـادەم بولـس  . ئاساسىي سهۋەبلهرنى چۈشهنمهیدىغانالر ئالدىدا ئهسقاتىدۇ  

پادىدەك خهلقنىڭ تېرىقتهك چېچىلىپ تۇرىشى، یۇرتۋازلىـق ۋە نـادانلىقتىن       
ــدان چۈشــىنىدىغان كىــشى   ــدا بهك ئوب ــۇ . بولىــدىغانلىقىنى ھــازىرقى زامان ئ

  . پېرەڭ قىلىۋېتىدۇ-سېنىڭ ھىلهڭنى چاپسانال تېرە
   سىز قانداق مهسلىھهت بېرىسىز؟—
لـېكىن بۇنىڭـدىن،   . ق ھهر ھالدا بۇنىمۇ ئېھتىیات بىـلهن سـىناپ بـا    —

كېیىنىكى كوزىرىڭ یاخشىراقتهك تۇرىدۇ، مهن ساڭا ئېیتىپ قویاي، ئاخبارات  
دېگهن ئالدىن بېرىلسه، ۋاقتىدا بېرىلسه قىممىتى یوقۇرى بولىدۇ، مهسىلهن، 
سهن بۇ ئىشالردىن ئالدىن خهۋەر تاپقان بولساڭ، باشتىال بىزنىڭ تىزگىنىمىز 

 تهرەپـــدارلىرىمىز كۆپىیىـــپ، ئاخىرىـــدا ئـــۇ ئىچىـــگه كىرەتتـــى، بـــارا ـ بـــارا   
مهمتىلىنىڭ باشقۇرىشىدا بولۇشتىن چىقىپ، بىزنىـڭ دېگىنىمىـز بـویىچه          
ــاراتچى    ــاتتى، ســـهن نـــېمىلهر ئاخبـ ــا ئایلىنـ ئىـــش قىلىـــدىغان بىـــر ئورۇنغـ

 قادىر  —! بولىشامسهن، كالىنىڭ ئورنىدا جۇۋازغا قوشسا بولىدۇ، ھهقاسىڭنى      
ئۇ باشقا خادىملىرىنى قوبۇل قىلىدىغان ۋاقىت . ھاجى سائىتىگه قاراپ قویدى

ــۇپ قالغانىــدى  ــسۇمنىڭ ئېلىــپ كهلــگهن یولیــۇرىقىنى     . بول ئانــدىن مهخ
 ئهمىـسه سـهن     —شۇڭا ئۇ ئۆزى ئـانچه یاراتمایـدىغان بـۇ ئاخماققـا،            . ئاڭالیتتى

  . دېدى—بىلهن شۇنچىلىك سۆزلىشهیلى، 
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نمهس بېـشىنى    بىلىـ  -توختى زۇنۇن قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ، بىلىنهر     
  .ئېگىپ تازىم قىلغاندىن كېیىن پېتىنمىغاندەك ئارقىسىغا بۇرالدى
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  بـهشــىـنــچــى بـاب

  
ئىدىیلهر ئۆلمهیدۇ، ئىدىیلهر مهلۇم بىر 
مهزگىل ئویقۇغا كېتىشى مۇمكىن، لېكىن 
ئۇالر ئویغانغاندا ئۇخالشتىن بۇرۇنقىدىنمۇ 

  .كۈچلۈكرەك بولۇپ باش كۆتۈرۈپ چىقىدۇ
   اندىر  دیۇمائالىكس—

 
1  

  
 ئاتۇشـتىكى  — ئاپرېلىنىڭ باشلىرىدا —ورۇز بایرىمدىن كېیىن    

 كهنت مهكتىپنىڭ بارلىق ئوقۇغۇچىـسى قىـران دەریاسـىنىڭ          24
بۇ چاغ قىـش  . توپالندى) قۇرۇق ئېقىنغا(بوغۇزى ئالدىدىكى سایغا  

 بوۋاي بىلهن ئېلىشىپ ئاخىرى غالىپ كهلگهن باھـار تهبىئهتنـى ئـۆز رېڭىـدە             
قایتىدىن تولۇق ۋە قېنىق بویاپ بولغان، یېشىللىق ئارىسىدا ئاق شـایىدىن    
پهرەنچه ئارتقاندەك گـۈللىگهن ئۈرۈكلـۈك بـاغالر چـېچهك پـۇرىقى تارقىتىـشقا            

دەریا بۇغۇزىنىڭ ئىككى تهرىپىـدە چوقچىیىـپ تۇرغـان قـۇرۇق           . باشلىغانىدى
قاتارلىق ئۆزىنىڭ تاغمۇ باھارنىڭ غهیرىتىدىن تهسىرلهنگهندەك شاپ، زاغزاق   

چامىسى یېتىدىغان كۆكتاتالرنى ئومۇمىي باھار مهنزىرىسىگه ئۆز ھهسسىسى 
  .قىلىپ قوشقانىدى

باھارنىڭ یېڭىلىقلىـرى قانـداق یېقىملىـق بولـسا تهۋپىـق قىلمـاقچى             
شۇنىڭ . بولىۋاتقان ۋە قىلغان یېڭىلىقالرمۇ شۇنچىلىك ھهۋەسنى قوزغایتتى 

 زوقلىـنىش خىیالىغـا كهلمىـگهن دېھقـانالر       ئۈچۈنمۇ باھار یېڭىلىقلىرىـدىن   
ــپ        ــدىغا یېتى ــۇزى ئال ــران بۇغ ــۈن قى ــۆرۈش ئۈچ ــى ك ــڭ یېڭىلىقلىرىن ئۇنى

مـاھىرالرنى تـالالپ    (تهۋپىق تهییارلىقىنى پۈتتـۈرەلمىگىنى     . كېلىشكهنىدى

ـن
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 ئاپرېـل  -12ئۈچـۈن بـۇ نـۆۋەتتىكى    ) چىقىپ تهربىیلهشـكه ئۈلگـۈرەلمىگىنى   
شۇڭا ئۇ نۆۋەتتىكى مۇسابىقىلهردىن    . كهتتىئۇالرنىڭ قاتنىشىشىسىز ئۆتۈپ    

باشالپ نهتىجىنى قولدىن بهرمهسلىك ئۈچۈن ھـازىردىن باشـالپ تهییارلىققـا         
نورۇز بایرىمى پائالىیىتىـدە ئـۆز ئـارا مۇسـابىقىگه سـېلىپ،        . كىرىشمهكچىدى

ئاتۇشنىڭ ماھىرلىرى تالالنغان بولـۇپ، ئهمـدى ئاشـۇالرنى تـالالپ مهخـسۇس       
شۇنىڭ . بۇ ئىشمۇ باھاردەكال خاسىیهتلىك ئىدى    . لىماقچىتهربىیلهشنى باش 

ئۈچۈنمۇ باھارنىڭ ئهلگه تهقدىم قىلغان زەۋقىدىن، ھایات یېڭىلىقلىرىنىـڭ         
ھهقدارلىرى بولغان یاشـالرنىڭ روھىـدىن ئۇرغـۇپ تۇرغـان ئاللىقانـداق نـېمه           

 5-4ۋاھـالهنكى تهسـىرلهنگۈچىلهر ســانىنىڭ   . تېخىمـۇ تهسـىرلىك تۇیـۇالتتى   
  .ا یهتكىنىدىن ئهجهپلهنگىنى بولمایتتىمىڭغ

ئاتۇشنىڭ یهر تۈزۈلىشى غهربىي شىمال تهرىپى ئىگىز، شـهرقى جهنـۇبىي       
پهس بولغان ناھایىتى چوڭ ۋە ئاالھىدە ئوكلۇنلـۇق یـانتۇلۇق بولغـان بولـسا،           

 بوغـۇز ئالـدى دەل غهرب تهرەپـته بـولغىنى        —مۇسابىقه ئۈچۈن تالالنغان جاي     
شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ .  پۈتــۈن ئــاتۇش تۆۋەنــدە كــۆرىنهتتىئۈچــۈن، ئــورنى ئىگىــز،

یېشىل كىمخاپ كىیگهن یېزىالر، بېشىغا گویا ئاق پهرەتچه ئارتقاندەك ئۈرۈك         
دەریـا  ... چېچىكى توزغىتىپ تۇرغان باغالر سۈرەتلهردەك چىرایلىق كۆرىنهتتى      

 باشلىناي دەپ -بوغۇزىنىڭ ئىچكىرسىدىن غهربىي شىمال شامىلى باشلىناي
قـۇرۇق ئېقىننىـڭ   . س قىلىۋاتقاندەك راھهتلىك سالقىن ئۇرۇپ تۇراتتى  دەمبه

ئىككى تهرىپىدە پارچه تاغ باغرىنى ۋە تىك قىیا تـاغ بـاغرىنى یانـداپ ئىككـى         
) سولئېرىق ۋە ئوڭ ئېرىق(مانا شۇ ئىككى ئېرىق . ئېرىق سۇ ئېقىپ تۇراتتى

بــۇ . دى بىــر مهنــبه ئىــ-پۈتــۈن ئاتۇشــنىڭ ھایــاتلىق قېنــى بولغــان بىــردىن 
قاغجىرىغان تۇپراق شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ یاز كۈنلىرى تومۇز تهپتى، قىش كۈنلىرى 

بىراق كهڭ قوساق باھار بۇ ئهیىپىنى . قهھرىتاننىڭ زەھرىنى چېچىپ تۇراتتى
بـۇ یېـشىل یوپـۇق      . كهچۈرگهندەك ئۆزىنىڭ یېشىل یۇپۇقىنى ئایىمىغانىـدى     

ق ئېقىن ئۈستى كۆكۈش    ئارىسىدا كهلكۈن سۈیى دائىم یاالپ تۇرىدىغان قۇرۇ      
ئاق رەڭدە سوزۇلۇپ، ئاخىرى نهیزىدەك ئۇچلىنىپ یېشىللىق باغرىغا كىرىپ 

  .بۇ تۈزلهڭ ساي ئۈستى مۇسابىقىگه بابىدى. كهتكهنىدى
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ــایرىم        ــۇچىلىرى ئ ــڭ ئوقۇغ ــر مهكتهپنى ــهپ بولــۇپ،   ـھهربى ــایرىم س  ئ
ــۇ یهردە     ــدە بـ ــپ كهلگهنـ ــایغا یېتىـ ــالمچلىقىدا سـ ــڭ باشـ ئوقۇتقۇچىلىرىنىـ

ئۇالر مهمتىلـى  . اللىقاچان خهلقنىڭ زور بىر توپى چۆرىدىشىپ بولۇشقانىدى ئ
ئهپهندىنىڭ بالىلىرى ئویۇن ئوینایدىكهن دېگهن گهپنى ئاڭالپال بۇ یهرگه ھازىر 

ســهپ بولــۇپ مهیـدانغا كىــرگهن ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئالدىــدا ھهر  . بولۇشـقانىدى 
ــۈرلۈك    ــان ھهم س ــددى، مېھرىب ــدەك خۇشــخۇي ھهم جى ــان ھهم قاچانقى ، چاقق

ئۇ ئاۋۋال  ئىككى مىڭدىن ئـارتۇق ئوقۇغۇچىنىـڭ      . سالماق تهۋپىق ھازىرىدى  
قۇربان . ئومۇمىي سېپىگه ئۆزى كوماندا بېرىپ مهیدان ئىچىدە مهش دەسهتتى   

قۇربـان چاپپارنىــڭ لهپىــزى سـاز بولغاچقــا ناخــشا   . ئىبـراھىم ســۇناي چــاالتتى 
د ئىپتىــدائى مهكتهپنىــڭ بــۇالر مهشــھه. باشــالپ بېرىــشنى ئۈســتىگه ئالــدى

بارابــان چالــدى، ناســىراخۇن ) مهشــرەپ(ئوقۇغۇچىلىرىــدى، مهھهمــمهت قــارى 
تهۋپىق .  شۇنداق قىلىپ بىرلهشمه ئوركىستېر ھاسىل بولدى. دۇمباق چالدى

بـۇ  . ئۆزىمۇ بىر باراباننى ئالدىغا ئېسىۋېلىپ كوماندا بهرگهچ چېلىپ ماڭـاتتى    
تۇرغانالرغا جهنـۇپ تهرەپـته بولىۋاتقـان ھهر        ئىنتایىن كهڭرى مهیداندا شىمالدا     

. بىر ھهركهت روشهن كۆرىنهتتى ۋە مۇزىكا ساداسى كۈچلۈك ئاڭلىنىپ تۇراتتى
بوغۇزنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى تىك چۈشكهن تاغ تهرەپتىن ۋاراڭالپ ئهكىس سادا          

بىــراق، بویــۇن تومــۇرلىرىنى . ئۇنىــڭ ئــاۋازى چىقىــراق ئهمهســىدى. قایتـاتتى 
ال بهرگهن كوماندا ئـاۋازى ئىككـى یېـرىم مىڭـچه  ئوقۇغۇچىغـا               كۆپتۈرمهستىن

  .تهكشى ئاڭلىنىپ تۇراتتى
ئوقۇغــۇچىالر كۈچلــۈك قهدەملىــرى بىــلهن ســایلىقنىڭ شــېغىلىنى      
ــشىپ،      ــادا بىرلى ــان س ــاقتىن چىقق ــالرچه ئای ــدا مىڭ ــشىتىپ ماڭغىنى شاراق

 تېخىمـۇ  تاغ تهرەپتىن یاڭرىغان ئهكىس سادا    . كۈچلۈك شاۋقۇنغا ئایالنغانىدى  
ئارقىــدىن قۇربــان جاپپــار ناخــشا باشــلىۋىدى، بــۇ زور  . زور ســۈر پهیــدا قىالتتــى

ھېچقانـداق  . قوشۇننىڭ ئومۇمىي ئاۋازدىن تاغالرمۇ تىترەتۋاتقاندەك بىلىندى 
ــل     ــۈس دى ــویالپ باقمىغــان، مهی ــات مهزمۇنلىرىنىــڭ چهكــسىزلىكىنى ئ ھای

ىـك سـادا، قـانالرنى      كىشلهرنىڭ بىر مۇنچىسى بۇ ئاجایىـپ شـاۋقۇن، ھهیۋەتل        
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ــاش     ــدىن ی ــگه مارشــالردىن تهســىرلىنىپ كۆزلىرى ــۇدرىتىگه ئى قــاینىتىش ق
  .تۆكۈشكه باشلىغانىدى

ــاۋۋال مهش دەســسىتىش ئــارقىلىق،       ــق رەســمى مۇســابىقىدىن ئ تهۋپى
ئانــدىن مۇســـابىقىنىڭ  . ئوقۇغۇچىالرنىــڭ جاســـارىتىنى ئۇرغۇتــۇپ قویـــدى  

  .باشالنغانلىقىنى ئېالن قىلدى
ــانالرمۇ، —نىــــــڭ ھهممىــــــسى ئوقۇغۇچىالر ــابىقىگه تالالنغــــ  مۇســــ

تهۋپىـق ھهر   . تالالنمىغانالرمۇ ئۇزۇن سهپ بولۇپ مهیداننى چۆرىدەپ تۇرۇشتى      
قایــسى مهكــتهپلهردىن یولالنغــان تىزىمىنــى قولىغــا ئېلىــپ، مۇســابىقىگه   

ئىسمى ئاتالغانالر تۈرلهر بـویىچه    . چۈشىدىغانالرنىڭ  ئىسىملىكىنى ئوقىدى   
  .شۈش ئۈچۈن مهیدانغا كىرىشتىمۇسابىقىگه چۈ

ــارىتى     ــا مهش ماھ ــان ماھىرالرنىــڭ ئىــسمىنى، بای ــۈزۈپ چىقق تهۋپىــق ئ
ــمىگهن     ــدانغا چۈشـ ــۇچىلىرىنى مهیـ ــان ئوقۇغـ ــۆزىگه یارىغـ ــهتكهندە ئـ كۆرسـ

ــسىدا ئولتــۇرۇپ خاتىرلىــدى  ــۇ ھهم دەرســته یاخــشى، ھهم  . ئوقۇغــۇچىالر ئارى ئ
ــۇم بىــر ئارتۇنچىل  ىققــا ئىــگه ئوقۇغــۇچىالرنى  تهنتهربىیىــدە یاخــشى، ھهم مهل

رۇشتى مهكتهپكه ئېلىپ، بىر قىسمىنى ئىزچى قىلىپ تهربىیلهش، ھهر بىر       
ئوقۇغۇچىنىــڭ ئــۆز ئاالھىــدىلىكى بــویىچه مهخــسۇس تهنتهربىــیه ۋە ھهربىــي   

ئۇ مۇشۇ پىالن بویىچه ئوقۇغۇچى     . مهشىقلهر بىلهن یېتىلدۈرۈش ئویىدا ئىدى    
  .تاللىماقتىدى

سا قىزىـپ كهتـكهن، ئهتراپتـا تاماشـا كـۆرۈپ تۇرغـان             بۇ چاغدا مۇسابىقه را   
دېھقانالر، ئوقۇغۇچى، ئوقۇتقۇچىالر ئۆزلىرىنى تۇتالمىغان ھالدا ھۇشـقۇیتۇپ،        

ــى ــكۈچىلهرگه مهدەپ بېرەتتـ ــارەت  . مۇسابىقىلهشـ ــدا ماھـ ــا مهیدانـ ــۇالر گویـ ئـ
كۆرسىتىۋاتقان كىشى ئۆزىدەك قىزىپ كهتكهن، ئۇالر بىلهن تهڭ كۈچهپ، تهڭ 

  .، تهڭ جىددىیلهشتىتهرلهپ
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  !یهنه كۈچه، ئاز قالدى، غهیرەت قىل!  ئهكبهر، كۈچه—
  ! ھهي، ناسىراخۇن، بولمىدى—

ــۈگرەش باشــلىنىپ كىــشىلهر چوقــان سېلىــشقا     ئــون مىــڭ مېتىرغــا ی
. ھهر كىم ئۆزى قولالیدىغان تهرەپنـى ئىلھامالنـدۇرۇپ ۋارقىرایتتـى      . باشلىدى

ۈرىـــسىدىن قامـــالالپ تۇتىۋېلىـــپ ھهتتـــا یېنىـــدا تۇرغـــان كىـــشىلهرنىڭ م
بهزىلهر ئاشكارە یۇرتۋازلىق قىلىشىپ ئۆز یۇرتلۇقلىرى بىـلهن   . سىلكىشهتتى

مۇسابىقىلهشـــكۈچىلهرنىڭ یـــۇرتلىرىنى پهسلهشـــتۈرىدىغان ھاقارەتلىـــك    
  .سۆزلهرنى قىلىپ، ئۆز یۇرتلۇقلىرىغا مهدەت بېرەتتى

  !كاللىچى بىلهن تهڭ بواللمامسهن، غهیرەت قىل —
، قاســىم، گــازىرچى تۇتىقۇشــۇقالرنىڭ كهینىــدە قالــساڭ ســهت   ھــوي—
   ...—! بولىدۇ

مهیــداننى ئایلىنىــپ . ھهر بىــر ئــادەم ئــۆزى بىلگهننــى دەپ ۋارقىرایتتــى 
لىرىنــى “ مهدەت”یۈگرىۋاتقــانالر تاماشــا كۆرگــۈچىلهر ئالدىــدىن ئــۆتكىچه ئــۆز 

  .بېرىشكه ئالدىرایتتى
  !غان بولدۇڭ ـ دەچامغۇرچىالرنىڭ كهینىدە قالىدى!  ئاپال—
ــى    — ــۇرۇپ كهتت ــانجىق ت ــۇقۇمغا س ــۇلمان، قورس ــوي، مۇس ــانچه .  ھ نېم

 دېگهنــدەك ســۆزلهر —... یۈگرەۋاتقــان مهن ئهمهس،! جالداقلىتىــسىز مېنــى؟
بىراق، . بىلهن ھایاجانالندۇرغۇچىالر ئېسىگه كېلىپ، خىجىل بولۇپ قاالتتى       

  .پ ۋارقىرایتتىشۇئانال یهنه ئۆزىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئویۇنغا بېرىلى
تهۋپىقنىڭ دىققىتى ئهڭ ئالدىـدا قۇشـتهك ئۇچـۇپ كېتىۋاتقـان، یېنىـك       

ئـۇ شـورۇق   . ھهرىكهت بىلهن ئالغـا قهدەم تاشـالۋاتقان ۋىجىـك بالىغـا چۈشـتى      
تهۋپىق ئۇنى شورۇق مهكتهپ    . مهكتهپتىن كهلگهن ئهكبهر ھۇدۇكھاجى ئىدى    

ۈرگهنــدىن باشــالپال قۇرۇلۇشــى پۈتــۈپ، ئوقۇغــۇچىالرنى تهرتىــپكه ئۈگىتىــپ ی
بۈگۈنكى مۇسابىقىدە بولسا یىنىك ئاتلېتكىنىڭ بىر قـانچه تۈرىـدە      . بىلهتتى

  .تهۋپىقنىڭ دەپتىرىگه غالىپالر قاتارىدا ئىسمى تىركهلدى
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ئوقۇتقـۇچىالر ئـۆز   . كىشلهر چوقان ساالتتى، مۇئهللىملهر چوقان سـاالتتى     
ر ئـۆزى تونۇیـدىغان     دېھقـانال . ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئىسمىنى ئاتـاپ ۋارقىرایتتـى     

  .بالىالرنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ ۋارقىرایتتى
  ! ئهكبهر غهیرەت قىل، بوش كهلمه—

 قېتىم ئایلىنىپ بولۇپ، یهنىال ئهڭ ئالدىدا -7مېتىرلىق دائىرىنى 1300
ئۇنىـڭ ئىـسمى مهیـدان      . یۈگرەپ كېلىۋاتقان ئهكبهرگه ئالقىـشالر یـاڭرایتتى      

همدى یۈگرەۋاتقـانالر ئـازراق كهم بىـر        ئ.  ئېغىزغا كۆچهتتى  -بویالپ ئېغىزدىن 
  .دائىرە ئایالنسىال مۇسابىقه ئاخىرلىشاتتى

تهۋپىقمۇ جىددىیلىشىشكه باشلىدى، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ھېچقانـداق تهرەپ          
ئۇنىـڭ  (كىمنىڭ ئۈزۈپ چىقىـشى بهرىبىـر بولـسىمۇ        . مهۋجۇت ئهمهس ئىدى  

ن ھالـدا  ، ئۆزىمۇ سـهزمىگه )كۆڭلىدە ھهممىسى ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرىدەك ئىدى   
ــۇزۇن      ــدا قېلىــپ، شــۇنچه ئ ــشىتا ئارقى ــرىم ئایلىنى ــاخىرقى یې ئهكبهرنىــڭ ئ
مۇسـاپىدە بىرىنچـى بولـۇپ كهلـگهن شـهرىپىدىن قـۇرۇق قېلىـشىغا كــۆڭلى        

ئۇنىڭ كۆڭلىدىمۇ ئهكبهرنىڭ ئۈزۈپ چىقىشىغا بولغان كۈچلـۈك        . قىیمىدى
رى كىـشلهر قاتـارى ئۇمۇسكونتـسې   . بىر تىـلهك بارغانـسېرى كۈچهیمهكتىـدى    

ئۇنىڭ . ئهنه ئهكبهر ئاخىرقى پهللىگه یۈز مېتىر قالدى      . جىددىیلهشمهكتىدى
ــۇزاق بىــر    باشــتىكىدىن كۆرىنهرلىــك ئېغىرالشــقان قهدەملىــرى ناھــایىتى ئ

ــدى    ــى بېــسىپ بول ــك مېتىرن ــیىن یهنه ئهللى ــدىن كې ــك  . مهزگىل ــۇ ئهللى ب
ۈچۈنمـۇ  مېتىرنى باسقان ۋاقىت ئهكبهر ئۈچۈنمۇ مۇسـابىقىنى كۆرىۋاتقـانالر ئ         

چۈنكى بۇ چاغدا ئهكبهرنىڭ ئارقىـسىدىن  . ناھایىتى ئۇزۇن، جاپالىق بىلىندى   
یۈگرەپ كېلىۋاتقان ناسـىراخۇن بـۇ ئهللىـك مېتىـر ئارىلىقتـا ئهكـبهر بىـلهن             

كېیىنىكـى ئهللىـك    -ئۇالرنىـڭ ئىلگىـرى   . تهڭلىشىپ دېگۈدەك ماڭغانىـدى   
كىنى یهنه ئىككى  قۇۋۋىتىنى یىغىپ شېرى-مېتردا ئهكبهر یهنه ئاخىرقى كۈچ

بىراق .  ئىككى قهدەم تۇرمۇشتا ئارىلىق ھېسابالنمایدۇ. قهدەم ئارقىدا قالدۇردى
مۇســـابىقىدە  یېـــرىم قهدەم، ھهتتـــا كـــۆز بىـــلهن كـــۆرۈپ پهرىـــق ئهتكىلـــى  
بولمایدىغان، پهقهت سائهتنىڭ دەقىقىـسى ئـارقىلىقال بىلگىلـى بولىـدىغان           

 مهیدانىدا بولـسا بۇنـداق ئىككـى       ئارقىلىقالرنىمۇ ھېسابقا ئالىدىغان سىناق   
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ــته   ــاپه ئهلبهت ــۇزۇن مۇس ــۈزۈپ   . قهدەم تولىمــۇ ئ ــا ئىككــى قهدەم ئ ئهكــبهر ئالغ
كهتكهندە بایـاتىن بېـرى جىددىیلىشىـشتىن نهپهس ئېلىـشقىمۇ پېتىنمـاي            
دېمىنى ئىچىگه یۇتۇپ قاراپ تۇرۇشقان كىشىلهر، یۈرىكى جایىغا چۈشكهندەك 

نى ئۇنتۇپ ھهممىـسى  “تهرەپ تۇیغۇسى”ك  بۇ چاغدا كۆپچىلى  . یېنىك تىندى 
  .كۆزىگه كۆرۈنۈپال قالغان غالىپ تهرەپكه مایىل بولۇپ كېتىشكهنىدى

تهۋپىقمـۇ ســائهتنىڭ قــۇلىقىنى ئهكبهرنىـڭ ئهڭ ئــاخىرقى قهدىمىنىــڭ   
ئـۇ ئهكـبهر   . چۈشۈشى ھامان بېسىپ، ئۆزىمۇ یېنىكلهشكهندەك بولۇپ قالـدى       

  : ئالدىیۈگرەشتىن توختىغاندا ئۇنى قولتۇالپ
  . دەرھال ئولتۇرىۋالما، ئوغلۇم، ئاستا مېڭىپ بهرگىن، ئاندىن ئولتۇر—

 شۇ ھامان یېتىپ كهلگهن ئهكبهرنىـڭ مـۇئهللىمى سـابىت ئهكبهرنىـڭ           
ــر تهرىپىــدىن قولتــۇقالپ ئالــدى    ئىككىــسى بــۇ غــالىپنى بىــردەم    . یهنه بى

رىغـا  ماڭدۇرغاندىن كېـیىن، تهۋپىـق ئهكبهرنىـڭ زىلـۋا، ئىگىـز بهسـتىنى باغ         
  .بېسىپ، پىشانىسىدىن سۆیدى

 ئـۇ قویـۇن   — ئهمـدى دەم ئـالغىن،   — دېدى ئۇ، —ئاپىرىن، ئوغلۇم،   —
ئاندىن ئهكبهرنىڭ .  دەپتىرىگه یهنه بىر قېتىم ئهكبهرنىڭ ئىسمىنى تىركىدى

ئارقىسىدىنال ئۈزۈپ چىققـان ناسـىراخۇننىمۇ قۇچـاقالپ، ئۇنىڭغىمـۇ ئىلھـام        
بىــراق . هم دەپتىــرىگه خــاتىرلهپ قویــدىئــۇنى ھ. بهخىــش ســۆزلهرنى قىلــدى

مهشھهدلىكلهر ناسىراخۇننىڭ بىرىنچى بواللمىغىنىنى ئۇنىڭـدىن كـۆرمهي،        
  .تهتۈرلۈك قىلىشىپ، یۇرت ئارا جىدەل قوزغاشقا تاسال قالدى

مۇسابىقه ئاخىرالشقاندا مهدەنىي ئاقارتىش ئویۇشمىسى ھېسابىدا ئـۈزۈپ        
. تهۋپىق تىزىمنى ئوقۇپ بهردى. الندىچىققان ئوقۇغۇچىالرنى مۇكاپاتالش باش

ــاتتى     ــۇملىرىنى تارقـ ــات بویـ ــتىم مۇكاپـ ــاخۇن خهلپىـ ــسالم ئـ ــق . ئىـ تهۋپىـ
مۇكاپاتالنغان ھهر بىر ئوقۇغۇچى مۇكاپات بویۇمىنى تاپشۇرېۋېلىپ قایتىدىغان 
. چاغدا مېھرىبان ئاتـا ئـۆز ئـوغلىنى ئهركىلهتكهنـدەك، ئهركىلىتىـپ قویـاتتى        

غان كىـشىنىڭ ماختىـشىغا ئېرىـشىش بـالىالرنى         ئۆزلىرى بهك چوڭ بىلىدى   
  .بهخت تۇیغۇسىغا غهرق قىلىۋىتهتتى
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 گهز جىپهرقۇت، بىر كۆینهكلىـك خهسـه ۋە دەپـتهر          4ئهكبهر ھۇدۇكھاجىغا   
 -ئــۇنى ساۋاقداشــلىرى، ئــۇرۇق. قهلهم قاتـارلىق نهرســىلهر مۇكاپــات بېرىلــدى 

  .تۇققانلىرى، باش ئۈستىدە كۆرۈپ ئېلىپ كهتتى
ســورۇننى پاراكهنــدە “ نــوچىلىرى”ارقىتىۋاتقانــدا مهشــھهدنىڭ مۇكاپــات ت

بایــاتىن بېــرى یۇرتۋازلىققــا . قىلىــش ئۈچــۈن یهنه بىــر قېــتىم ھــو توۋالشــتى 
. یاتىدىغان نۇرغۇن سۆزلهرنى ئاڭالپ تۇرغان تهۋپىق بۇنىڭغا چىداپ تۇرالمىدى

ى قوشۇنى ئارقىلىق جهمئىیهت تهرتىپىنى ساقالش ھهققىدىك“ ئىزچىالر”ئۇ 
پىالنىنىڭ مۇھىملىقىنى، بۇنداق ئىچكى نىزاھالرنى تۈپتىن تۈگهتمهي، بهزى 

ــدى    ــېس قىلـ ــدىغانلىقىنى ھـ ــى بولمایـ ــسهتلهرگه یهتكىلـ ــۇ  . مهخـ ــۇڭا ئـ شـ
ــز ســۆز      ــر نهچــچه ئېغى ــپ، مۇشــۇ ھهقــته بى ــكه چاقىرى كــۆپچىلىكنى دىققهت

  .قىلىشنى زۆرۈر تاپتى
ز بىـلهن قىلغـان    ئۇنىڭ دائىمقىدەك ئوچۇق تهلهپپـۇ —!  ۋەتهنداشالر —

 — جىت ھالهتكه كهلدى، -جاراڭلىق خىتاۋى ئاڭلىنىش بىلهنال مهیدان جىم
بۇنىڭـدىن ھهممىڭـالر   . بۈگۈن بىز پهرزەتلىرىمىزنىڭ ماھارەتلىرىنى كۆردۇق 

چۈنكى بۇ ماھارەتلهرنى كۆرسىتىۋاتقانالر مهیلى كېچىڭىزلىـك،   . سۆیۈندىڭالر
ــاكى كاتتــایالقلىق بو  ــاغۇلۇق ۋە ی ــشىمىز،   مهیلــى ئ ــسۇن، بىزنىــڭ ۋەتهندى ل

ــۈممىتى   . بىزنىــڭ مىللىــي قېرىندىــشىمىز، ھهممىــسى رەســۇلۇلالھنىڭ ئ
ئۇنــداقكهن، ئــۆز ئاراھهســهت قىلىــشنىڭ نــېمه كېرىكــى؟ مهیلــى ئــۇ نهلىــك   
ــڭ ئوغــۇللىرى، ھهممىمىــز بۇنىــڭ        ــسۇن، ئهڭ ئــاۋۋال مۇشــۇ مىللهتنى بول

 بایاتىن بولۇپ ئۆتكهن  ئۇ—ھېچقایسىسى بىزگه یات ئهمهس، . ھهقدارلىرىمىز
ــاھىرلىق،     -گهپ ــاس م ــا خ ــتۇرۇپ، ناتىقالرغ ــایىتى سىلىقالش ــۆزلهرنى ناھ  س

سىیاســىئونالرچه ئۇســتىلىق بىــلهن ئهســلىتىپ ئــۆتكهچ، كـــۆپچىلىكنى      
ھېچقایـسى  . ئهممـا ھېچقایـسى یۇرتقـا یـان باسـمىدى         . سهمىمىي ئهیىپلىدى 

ماقنى تهشــكىل ئۇنىــڭ نــۇتقى ئاساســىي ســال. یۇرتقــا ھاقــارەت كهلتۈرمىــدى
بىــر قىــسم  . خىجىــل قىلــدى . قىلغــۇچى كــۆپچىلىكنى قایىــل قىلــدى   

مـــۇتىھهملىكنى نوچىلىـــق دەپ ئویالیـــدىغانالر یهنىـــال ئـــۆز تهبىئىتىـــدىن 
  .یانمىغان بولسىمۇ، لېكىن یهنه غهۋغا كۆتۈرۈشكه جۈرئهت قىاللمىدى
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 تاشــقىن مۇراســىم ئاخىرلىـشىپ كىــشلهر تارقاشــقا باشــلىغاندا  -قاینـام 
رچاپ كهتكهن تهۋپىـق مهمنـۇنىیهت بىـلهن كۈلۈمـسىرەپ، ئىـسالم ئـاخۇن           چا

  :خهلپىتىمگه
ئۇالر ھهم رۇشتى مهكتهپـته    . نى تالالپ بولدۇم  “ئىزچىالر” بۈگۈن مهن    —

ــا  . ھهم  تهرتىـــپ ســـاقالیدۇ. ئوقۇیـــدۇ ئهمـــدى ســـىز ھهیـــئهتلهر بىـــلهن ماڭـ
بهرسـىڭىز،  یاردەملىشىپ مهكتهپلهردىن رۇشتى مهكتهپكه تهلهبه تاللىـشىپ        

 دېدى خۇشال كۈلۈمسىرەپ، ئارقىدىن ئېغىر —مهشھهدنى قاینىتىۋېتهتتۇق، 
ــپ قوشــۇپ قویــدى،     بۈگــۈنكى تېــشىپ چىقالمىغــان بىــر خىــل     —تىنى

  .شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ مۇھىم“ ئىزچىالر”كهیپىیاتنى ھېس قىلغانسىز؟ 
 مهشھهدلىك دېگهن بىر باال، خۇدا ئۆزى جاجسىنى بهرمىسه، بىر تاۋاق        —

  . دېدى ئىسالمئاخۇن خهلپىتىم—!  یۈرگهن-نى كۆتۈرۈپ یۈرگىنىقان
ئهگهر . سىزمۇ یۇرتۋازلىق مهیدانىدا تۇرۇپ سۆزلهۋاتىـسىز    !  ئهنه، خاالس  —

سىز بۇ كېـسهلدىن پـارىغ بولمایدىكهنـسىز، كۆپنىـڭ خىزمىتىنـى قىلىـشقا         
  . تهۋپىق رەسمىي ئاچچىقالنغانىدى—! الیىق ئهمهسسىز

ئاخىر ئىسالم  .  سۆز قىلماي جىم مېڭىشىتى    -گهپئىككىیلهن بىر ھازا    
ئاخۇن خهلپىتىم گۇناھىنى تونىغان كىشىدەك بىرىنچى بولـۇپ جىملىقنـى          

  :بۇزدى
 ئهپۇ قىلىڭ ئهپهندىم، قېنىمىزدا بولغاندىكىن، تـۈزەلمىكىمىز تهس       —

تهلهبىلهرنـى  ―  دېدى ۋە ئارقىدىنال دەرھـال تېمىنـى یـۆتكهپ،          —ئوخشایدۇ،  
  ال كىرىشهمدۇق یاكى سهل ۋاقتى بارمۇ؟تالالشقا دەرھ

ــالیلى     — ــشنى باش ــان ئېلى ــال ئىمتىھ ــسا ئهتى ــشىڭىز بولم ــقا ئى .  باش
  .تهلهبىلهرنى تالالپ بولۇپال، رۇشتى مهكتهپنى ئاۋات قىلىۋېتهیلى

دېدى ئىـسالم   — مهیلى، مېنىڭ بۇنىڭدىن زۆرۈررەك ئىشىممۇ یوق،  —
  .نىغا خوش بولۇپئاخۇن خهلپىتىم تهۋپىق بىلهن یارىشىپ قالغى

 
3  
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 24. رۇشتى مهكـتهپ ئۈچـۈن ئوقۇغـۇچى تـالالش ئىمتىھـانى ئایاقالشـتى        

ئىــزچىالر ھهر خىــل ماھارەتلىــك  .  نهپهر ئوقۇغــۇچى تالالنــدى80كهنتىــدىن  
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ساز چاالالیدىغانالر، تهنتهربىـیه   . یىگىتلهردىن تهشكىللهندى 

، چاققـان، كۈچلـۈك، چامباشـچىالر،       ماھىرلىرى، یۇقىرى ئاۋازلىق ناخشىچىالر   
رۇشتى مهكتهپته ئىككى سىنىپ .  پاراسىتى ئاالھىدە بولغانالر بارىدى-ئهقىل

نىزامىــددىن ئوقۇتقۇچىلىققــا تهكلىــپ قىلىنغانــدىن باشــقا،      . ئېچىلــدى 
ئۇنىـڭ ئورنىغـا    . تهختىھون مهكتهپـتىن ئهمهت مهخـسۇم یـۆتكهپ كېلىنـدى         

سـاالھىدىن ئهپهنـدى ئوقۇتۇۋاتقـان      . ئىشتاجى مهكتهپتىن مېھمـان بېرىلـدى     
  .لىۋاھىددىنمۇ رۇشتى مهكتهپكه ئېلىپ كېلىندى

ــیىن    ــتىن كېــ ــۈنى چۈشــ ــشهنبه كــ ــدىكى  24پهیــ ــت مهكتىپىــ  كهنــ
ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ ھهممىــسى رۇشــتى مهكــتهپكه چاقىرىتىلىــپ، كېیىنكــى 

  .خىزمهتلهر ھهققىدە مۇزاكىرە یىغىنى ئۆتكۈزۈلدى
  :ئېالن قىلدىتهۋپىق مۇزاكىرە تېمىلىرىنى 

 كهنتـــته ئوقۇتۇلىـــدىغان دەرســـلىكلهرنى قانـــداق ھهل قىلىـــش 24 —
مائارىـــپ ســـۈپىتىنى یـــۇقىرى كۆتـــۈرۈش، شـــهكىلۋازلىق،      . مهسىلىـــسى

یاغلىمىچىلىقنىڭ یۈز بهرمهسـلىكى ئۈچـۈن نىمىـلهر قىلىـش مهسىلىـسى؛        
مهدەنىي مائارىپ جهمئىیهتكه قانداق تهسىر كۆرسىتىش كېرەك؟ جهمئىیهت        

پىنى یاخشىالش، یاخـشى جهمئىـیهت ئىـستىلى پهیـدا قىلىـش ئۈچـۈن              تهرتى
نىمىلهرنى قىلىش مهسىلىسى؛ یۇقىرقىالرنى كۆپچىلىك مۇزاكىرە قىلىـپ،     
ئـاقىالنه پىكىرلىرىنـى بهرســه، بىـز ئهقىلـگه مــۇۋاپىقراقلىرىنى تـالالپ قــارار      

  قىلساق قانداق؟ 
 ئوتتۇرىغــا  تهدبىرلهرنــى قىــزغىن-كۆپچىلىــك ئــۆزلىرى ئویلىغــان چــارە 

 جېــدەللهر، -جهمئىیهتتىكــى ناچـار ئــادەتلهر، بـازار كۈنىــدىكى ئـۇرۇش   . قویـدى 
دېھقــانالرنى بــوزەك ئېتىــپ نهرســىلىرىنى مهجبــۇرىي ئهرزان ئېلىــۋېلىش       

. قاتــارلىقالر ھهققىــدە تولىمــۇ قىــزغىن پىكىــرلهر بېرىلــدى ... خاھىــشلىرى،
ــئهتلهر    ــدە مهشــھهدلىك ھهی ــۋى ھهققى ــازار تهرتى دىن باشــقىالرنىڭ بولۇپمــۇ ب
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. ھهممىسى جهزمهن تۈزىمىسىگه بولمایدىغان جىـددىي مهسـىله دەپ قارىـدى      
  :پهقهت قۇتلۇق ئاخۇن خهلپىتىم سهل تىل چاینىىدى

 بىــز بــازاردىن تارتىــپ مــازارغىچه ھهممىــگه ئارىلىــشىپ كهتــسهكمۇ   —
ــۈگىمهس جاڭگالغــا كىرىــپ قالمــایلى،   ــدا ت مهكــتهپ، ھه، ... بولمــاس، بۇنىڭ

  ....ك ئىشالرنىڭ گېپىنى قىلىپ تۇرساقمۇ یېتهرشۇنىڭدە
 جىـت قـۇالق سـېلىپ ئولتـۇرۇپ، خاتىرىـسىگه          -تهۋپىق بۇ چاغـدا جىـم     

كۆپچىلىـك پىكىرلىرىنـى ئاساسـهن ئوتتۇرىغـا قویـۇپ          . نىمىلهرنىدۇر یازاتتى 
  .بولغاندىن كېیىن ئۇ یهنه ئورنىدىن تۇردى

ویغان پىكىرلهرنىـڭ    ۋەتهنداشالر، مهن كۆپچىلىك یۇقىرىدا ئوتتۇرغا ق      —
شۇڭا ئۆزۈمنىڭ ئویلىغانلىرىنى قوشۇپ سـۆزلهپ      . جهۋھىرىنى تالالپ باقىتم  

 ئۇ شۇ سۆزلهردىن —باقاي، كۆپچىلىك ئاڭالپ بېقىپ یهنه تولۇقلىسا بولىدۇ، 
ــیىن خاتىرســــىنى قولىغــــا ئېلىــــپ داۋام قىلــــدى،       دەرســــلىك —كېــ

ق، رۇشـتى  یېتىشمهسلىك مهسىلىنى ھهل قىلىـش ئۈچـۈن مۇنـداق قىلـسا          
مهكـــتهپ تهلهبىلىـــرى دەرســـلهردىن خـــاتىرە یازغانـــدا ھهر بىرســـى ئىككـــى  
ــدىكى     ــزا مهكتهپلىرىــ ــسى یېــ ــر نۇسقىــ ــڭ بىــ ــا، بۇنىــ ــقىدىن یازســ نۇســ
ئوقۇتقۇچىالرنىڭ پایـدىلىنىش قولالنمىـسى قىلىنـسا، مائارىـپ سـۈپىتىنى           
ناچارالشتۇرىۋەتمهســلىك، بهلكــى تهدرىجــى ئۆســتۈرۈش ئۈچــۈن ھهر پهیــشهمبه  

ى دەرىستىن چۈشكهندە ئوقۇتقۇچىالرنىـڭ ھهممىـسى رۇشـتى مهكـتهپكه      كۈن
  ئوقۇتۇش ئىشلىرىدىكى -ئۆتكۈزۈپ بىر ھهپتىلىك ئوقۇ ①یىغىلىپ توپالنتى

ــامچىلىق       ــۆز بوی ــهكىلۋازلىق، ك ــش، ش ــه قىلى ــاۋاقالرنى خۇالس ــرىبه س تهجى
ــار ــوقلىقىنى قــاتتىق تهكــشۈرۈپ، تهكــشۈرۈش نهتىجىــسىنى   -ئىــشلىرى ب ی

غا سونۇش، مهدەنىي ئاقارتىش ھهركىتىنىڭ تهسـىرىنى جهمئىـیهتكه         توپالنتى
سىڭدۈرۈش ئۈچۈن، مـۇئهللىم، تهلهبىلهرنىـڭ ئهخـالق، ئىـستىلىغا قـاتتىق             
ــۆز    ــازاپهت جهھهتـــته مـــۇئهللىم ئـ تهلهپ قویـــۇپ، خهلقـــقه ئـــۈلگه بولـــۇش، نـ

                                            
ــوپالنتى   ① ــوپلىنىش” (—) toplantı(ت ــدىن“ ت ــى كۆڭــۈل    ) پىئلى ــس، كهچك ــن، مهجلى یىغى

  . ئا—) تۈركچه(ئېچىش ئولتۇرىشى 
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 ئانىسى كارى بولمایۋاتقـان     -تهلهبىسىنىڭ پاكىزلىقىغا مهسئۇل بولۇش، ئاتا      
بىز بالىالرغا . لىنى مهن قانداق قىالي، دەپ تاشلىۋېتىشكه قهتئىي بولمایدۇبا

كۆیىنىش جهھهتته باال تېشىپنىال بىلىدىغان، تهربىیلهشنى بىلمهیدىغان ئاتا 
جهمئىـیهت تهرتىـۋىنى یاخـشىالش      .  ئانىالرغىمۇ ئۈلگه بولىـشىمىز كېـرەك      -

لهنـال قالمـاي، یهنه     تهرغىبـات قىلىـش بى    -جهھهتته بىز ئۈلگه بولۇش، تهشۋىق    
ــشىمىز الزىـــم  ــارىالرنى قوللىنىـ ــزچىالر دەرس . مهجبـــۇرى چـ مهســـىلهن، ئىـ

ئارىلىقىدا، بازار كۈنلىرىدە تهرتىپ ساقالش، نهشىكهش، قىمـارۋازالرنى تۇتـۇپ           
  . سوتالش، ئوغرىالرنى جازاالش، لۈكچهكلهرگه چارە كۆرۈش، سازایى قىلىش الزىم

 دېــدى ئىـسالم ئــاخۇن  —الر،  بىزنىـڭ دېمهكچـى بولغىنىمىزمــۇ شـۇ   —
  . بۇ تازا كۆڭلىمىزدىكى گهپ بولدى—خهلپىتىم بىرىنچى بولۇپ، 

باشقا ئاممىۋى سورۇنالردا ھهمىـشه ئۇیۇشـما مۇدىرىنىـڭ تۆركۈللـۈكتىن      
ــۇراتتى    ــۇپ تـ ــالر بولـ ــارازى غوتۇلداشـ ــا نـ ــۇپ قالغىنىغـ ــھهدلىكلهر . بولـ مهشـ

 سۆزلهر -بۇ گهپ.  ېچىتاتتى تهنه قىلىپ، ئۇنى ئ-قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىمگه تاپا
شـۇڭا ئـۇ    . بۇ ساددا ئادەمنىڭ كۆڭلىدە شهكسىز داغ پهیدا قىلىپ قویغانىـدى         

بىرەر ئىتتىپاقچىغا ئىگه بولۇش ئارقىلىق بىر ھهرىكهت قىلماقچى بولـدىمۇ،    
  :قېشىدىكى ئابدىراخمانھاجىنى نوقۇپ، پىچىرالیتتى

پهندىم نېمه دېـسه    ئه!  قاراڭالر، بۇ تۆركۈللۈكنىڭ خوشامهتچىلىكىنى    —
  !شۇنى راست دەیدىكهن

  ! شۈك- خهپ—
 دەپ سـورىدى تهۋپىـق   — باشىقالرنىڭ یهنه قانداق تهكلىپلىرى بار؟   —

ئۇ پىچىرلىشىۋاتقانالر تهرەپكه نهزىرىنى تىكىپ، چىراینى      . جىددىلىك بىلهن 
  .تۈرگهنىدى

 دېدى مهڭدەپ قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىم گېلىنـى     —ئۆزى  ....  ئىم، ھه  —
ئىسالم ئاخۇنمۇ دېدى، مېنىڭچه بولغانـدا مـۇدىر بولـدۇم دەپ، بىـز      ― اپ،  یاس

 —ئۈچۈنمۇ جاۋاب بېرىۋېتىـدىغان ئىـشنى قىلمىـسا، دېمهكچـى بـولغىنىم،         
قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىم گهرچه مهمتىلى ئهپهندىنىڭ سـۆزلىرىنى تـوغرا  دەپ    

ــۇنى ئىنتــایىن یاخــشى تهدبىــرلهر ئىــكهن، دەپ ئېتىــ    راپ بىلــگهن، ئۆزىمــۇ ئ
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ــلىغاندا     ــشقا باشـ ــپكه سېلىـ ــازارنى تهرتىـ ــال بـ ــسىمۇ، ئهتىـ ــدىغان بولـ قىلىـ
شۇنىڭ بىلهن مهشھهد جامائىتى ئۇنى . مهشھهدلىك مۇتىھهملهر زىیان تارتاتتى

بىـــر تۆركۈللـــۈككه یـــۈگىنىڭالرنى تۇتقـــۇزۇپ .  تهنه ئاســـتىغا ئـــاالتتى-تاپـــا
ــوالتتى؟ دەپ      ــاي نــېمه ب ــالىمىز شــۇ بولم ــدىكىن بىزنىــڭ ھ  پىتــنه قویغان

 ھالىتىدە ھهم توغرىلىق ئالدىدا باش ئىگىش، -شۇڭا ئۇنىڭ روھى. تارقىتاتتى
 ئۆزىدىن -ھۇجۇمىدىن قورقۇش، ھهم ئۆز ) بىر ئۇچۇمالرنىڭ(ھهم جامائهتنىڭ 

ــل        ــر خى ــاش بى ــۇل ئوین ــا ئۇس ــڭ دېپىغ ــلهن ئوتقۇیرۇقالرنى ــركىنىش بى یى
ــالىتىگه كىرگهنىـــدى  ــۆزگه ئویۇشـــما مـــۇدىرىنى. مـــۇرەككهپ كـــۆرەش ھـ  كـ

” ئىلمایدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قویماقچى، بۇ ئارقىلىق بازارلىقنىـڭ  یهنىـال      
ئىكهنلىكىنـــى كۆرســـىتىپ قویمـــاقچىمۇ بـــوالتتى، بىـــراق، بـــۇ “ بـــازارلىق

نارازىلىقنىڭ تىغ ئۇچى مهمتىلى ئهپهندىگه توغرىلىنىپ قېلىۋاتقانلىقىدىن 
چۈنكى ئۇ مهمتىلى .  تىكۆتىلهڭ بولۇپ، سۆز چالغىتىپ یۈرەت-كۆڭلى یهنه ئاال

ئهمما مهشھهدلىكلهرنىڭ . ئهپهندىگه قارشى چقىشنى زادىال خىیال قىلمایتتى
 كىچىكىگه ئوخشاشال -ئۆزلىرىنى قالتىس چاغالپ باشقا یۇرۇتلۇقالرنىڭ چوڭ

  .تهكهللۇپسىز مۇئامىله قىلىش ئادىتى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىمۇ بارىدى، ئهلۋەتته
. زلىرىنى ئــاڭالپ تاتىرىــپ كهتتــىئىــسالم ئــاخۇن خهلپــتىم ئۇنىــڭ ســۆ
ئـۇ مهدەت تىلىگهنـدەك مهمتىلـى    . ئۇنىڭغا بۇ سـۆز قـاتتىق ھـار كهلگهنىـدى        

ــدى  ــدىگه قارى ــسىنىڭ    . ئهپهن ــۆزىنى، ئائىلى ــاراپ ئ ــتایىدىل ق ــزمهتكه ئهس خى
“  مۇكاپات”ئىشلىرىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئىشلهیدىغان بۇ ئادەم ئاخىرىدا بۇنداق  

اقمىغاچقــا كۆڭلىــدە غهزەپ ۋە ئۆچمهنلىــك پهیــدا ئالىــدىغانلىقىنى ئــویالپ ب
ــدى ــدىكى ئۆچمهنلىكمــۇ      . بول ــڭ قهلبى ــا ئوخــشاشال ئۇنى ــارلىق ئۇیغۇرالغ ب

مهشھهدلىك دېگهننىڭ ”. شهكسىزكى یۇرتۋازلىق شهكلى بىلهن ئىپادىلهندى
  .دەپ ئویلىدى ئۇ“!... مۆتىۋىرىمۇ، لۈكچىكىمۇ ئوخشاشال بىر قان ـ دە

ــېمه دېمهك — ــىز زادى ن ــتىم؟   س ــورىدى—چــى خهلپى ــق .  دەپ س تهۋپى
 گىڭىلدایـسىز، گېپىڭىزنىـڭ تـایىنى     —قۇتلۇقئاخۇنغا مىقـتهك قادىلىـپ،      

  .یوق، ئوچۇقراق ئېیتمامسىز
  .... یاق، دەیمىنا—
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   نېمىمىنى دەیسىز؟—
ھـالى  ...  یاق، ئىسالم ئاخۇنمۇ شۇ، تۆركۈللۈك بولغىنى بىلهن خېلى      —

ــارىكهن، گهپ یورغىلىتىــپ كهتتــى  ــادەم   .  ..ب ــقىمۇ ئ ــۇ یهردە ئۇنىڭــدىن باش ب
  ....بارغۇ

 سىزنىڭ بارلىقىڭىزنى ھهممىمىز كۆرۈپ ئولتۇرۇپتىمىز، تۆركۈللۈك، —
؟ كىـم سـىزنى سـۆز       !مهشھهدلىكىڭىزنى  قویۇپ، پىكىرىڭىزنـى بهرمهمـسىز      

 دېــدى تهۋپىــق ئــاقیهردىنال ئىــش بۇزىلىۋاتقىنىغــا —قىلىــشتىن توســۇپتۇ؟ 
  .ئاچچىقى كېلىپ

 قۇتلـۇق ئـاخۇن خهلپـتىم ئـۆزىگه     —،  ...ۇ باشقا گېـپىم یـوق      مېنڭغ —
بایاتىن بېرى ئوخشىمایدىغان پىكىرلىرى، غۇمى باردەك  . ئۆزى ھهیراق قالدى  

ئهكسىچه . تۇراتتى ـ یۇ، ئهمدى سۆزلهشكه توغرا كهلگهندە ھېچنىمه تاپالمىدى 
ىـپ  قارشى چىققۇدەك نېمه بار؟ دېگهن سوئالنى قویۇپ، ئۆزىگه ئاچچىقى كېل     

  .قالدى
  :ئابدۇراخمانھاجى ئۇنى نوقۇپ ئاستا پىچىرلىدى

 نېمه سىز ئالجىۋاتامسىز خهلپىتىم؟ دوسـتقا تاپـا، دۈشـمهنگه كـۈلكه        —
؟ بىرسى سىزنى ئازدۇردىمىكىن دېـسهم كىچىـك بـاال         !بولىدىغان قىلىققۇ بۇ  

  ...ئهمهسسىز
دە  باشقا گېپىڭىز بولمىسا، دېمهك، سىزنىڭ غۇمىڭىز مۇزاكىرە ھهققى—

ئهمدى، ھازىرنىڭ ئۆزىدە، . ئهمهسكهن، بۇ ئىشالر شۇنداق ھهل بولغان بولسۇن   
زاغرا تىلىمىز بىلهن ئېیتقاندا قىزىقىدا دېمهي بولمایدىغان بىر گهپ، ھېلـى   

 پوكۇن دېگهن گهپلهرنى قىلىـدىڭىز، بۇنىڭـدىن مۇددىئـا       -سىز  تۆركۈل پاالن   
بىـز  . تۇر، دېـیىلگهن  نىمىدى؟ ھهدىسته مۆمىنلهرنىڭ ھهممىـسى قېرىنداشـ      

ــك        ــۇن یهرلى ــك، پوك ــاالن یهرلى ــۇ پ ــدە تۇرۇپم ــنىڭ ئىچى ــر ئاتۇش ــساق بى بول
دېیىــشىمىز، بــۇ گهپ تــوغرا گهپمــۇ؟ دۈشــمهن ئۈچــۈن ھوجــۇم نىــشانىنى        

  كۆرسىتىپ بېرىشتىن باشقا  پایدىسىمۇ بارمۇ؟
قۇتلۇقئاخۇن كۆپچىلىك ئالدىـدا قـاتتىق ئىزاغـا قالغىنىـدىن كۆڭلىـدە           

ئۇنىڭ غهزىۋىمۇ تومۇرلىرىدىكى ئۇیغۇر قېنىغا  . ەپ پهیدا بولدى  ئاساسسىز غهز 
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ــدى     ــۇپ ئىپادىلهن ــق بول ــدا یۇرتۋازلى ــىپ ھال ــدە ئۆزىنىــڭ   . مۇناس ــۇ كۆڭلى ئ
ــۇرتنى ۋە شــۇ یــۇرت كىــشىلىرىنى تىللىــدى   ... مهشــھهتتىن باشــقا جىمــى ی

دەپ “ ! تېگىدىن ھېچنىمه كۆرمهي چوڭ بولغان كۆزى كىچىك یېـرىلىقالر       ”
  .ۇئویلىدى ئ

تهۋپىق مهسىلىنى یېتلىتىزىدىن ھهل قىلىش ۋە نهق مهیداندا زىیانلىق 
ئىـــدىیىلهرنى ئۇجۇقتـــۇرۇۋېتىش ۋە یـــاش مـــۇئهللىمهلهرگه تهربىـــیه بېـــرىش 
نىیىتىدە دوسـتلۇق، ئىتتىپـاقلىق ھهققىـدە تهمـسىل، ھىكـایه ۋە ئهمهلىـي              

  ...مىسالالر ئارقىلىق تهسىرلىك سۆزلىدى
 تهشـكىالتچىلىق تـاالنتى بىلهنـال نهچـچه      تهۋپىق یۈكسهك دەرىجىـدىكى   
لـۇقالرنى بىرلهشـتۈرۈپ    “ئۇ یۇرت، بۇ یـۇرت    ”مىڭ یىل ئۆچهكىشىپ كهلگهن     

ئىلگىرى مۇشـۇنچىلىك بىـر ئىـشنىڭ ئـۆزىال ئىككـى یۇرتنىـڭ             . تۇرىۋاتاتتى
 مهیـدانغا چىقىـشقا یېتهرلىـك ســهۋەب    — چومـاق كۆتـۈرۈپ سـایغا    -كـالتهك 
ۇزى ئۇالرنىـڭ یهنه گهپ كـوچىالپ ئـاداۋەتنى         ھېلىمۇ تهۋپىقنىڭ نوپـ   . بوالتتى

  .چوڭقۇرالشتۇرىشىغا یول بهرمىگهنىدى
یىغىن ئوڭۇشلۇق ھالدا قارار ماقۇللىغاندىن كېـیىن، بـۇ قـارارنى ئىـشقا       
ئاشۇرۇش ئۈچۈن كونكېرىت نېمىلهر قىلىش، ئاۋۋال قایسى ئىـشنى قىلىـش            

 خىــزمهت توغرىــسىدا مــۇزاكىرە قىلىنىــپ، ئاخىرىــدا یــېقىن كهلگۈســىنىڭ 
ــشتى  ــۈزۈپ چىقىـ ــى تـ ــى   . پىالنىنـ ــى پىكىرنـ ــكهن جىمـ ــۇزاكىرىگه چۈشـ مـ

ــلهپ یېزىــپ     ــدۇراخمان شــائىر، ماقۇلالنغــان پىالننــى رەت ــان ئاب خاتىرىلهۋاتق
شۇنىڭدىن كېیىن . چىققاندىن كېیىن قایتىدىن كۆپچىلىككه ئوقۇپ بهردى 

  .یىغىن تارقىدى
نـى  “ىنه داۋالغـۇش سـىلىقق ”مهمتىلى ئهپهندى بایا یىغىنـدا یـۈز بهرگهن         

 قایتا مۇالھىزە قىلىپ، بۇنىڭ ئارقىسىدا جهزمهن بىر یىلتىـز      -كۆڭلىدە قایتا 
نىڭ شاخالپ ) بهلكى شۇم بۇیا(بارلىقىغا جهزم قىلىدى ۋە بۇ یامان ئۆسۈملۈك 

كهتمهسته یىلتىزىنى قىرىقىپ تاشالپ، باغنى قوغداپ قېلىشنى كـۆڭلىگه          
 ئاخۇن خهلپىتىمگه یېتىشىۋېلىش ئۇ ئىشكتىن چىقىپ ئىسالم. پۈككهنىدى

. ئۈچۈن ئالدىراپ كېتىۋېتىپ، دەرىزە تۈۋىدە تۇرغـان بىرسـىگه كـۆزى چۈشـتى          
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قاراڭغۇ چۈشۈپ قالغاچقا ئۇنى پهرق ئېتهلمىگهن بولسىمۇ، قىیاپىتى یىغىن         
ئۇ یېقىن بېرىـپ قارىۋىـدى، ئۇمـۇ تهۋپىـق      . قاتناشقۇچىلىرىغا ئوخشىمایتتى 

  :تهرەپكه بۇرۇلۇپ
  . دېدى دۇدۇقالپ—... ىم، مهن ئهپهند—
   ھوي، ناسىراخۇن، بۇ یهرگه كهپتىكهنسهن؟—
سىلىنىڭ پاراڭىڭالنى ئاڭلىغىم كېلىـپ كهلگهنـتىم، چىرىـشتىن          —

  .تۇرۇپ قالدىم... تارتىنىپ
 تهۋپىقنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى سهزگۈلىرى ئاللىقانداق    — شۇنداقمۇ، —

لـسىمۇ، لـېكىن ئـۇ بـالىالر ۋە     بىر بىشارەت بىلهن ئۇنى شـۈركهندۈرىۋەتكهن بو  
 بىلله —یاشالرغا بولغان ئاالھىدە مۇھهببىتى بىلهن، دەرھال ئۆزىگه كېلىپ، 

ــساڭ بولىــدۇ      ــساڭ بىلــله بول ــنى خالىغــان بول ــۇم، ھــازىر نهگه  . بولۇش ئوغل
  بارماقچىسهن؟

  ...ئۆیگه كېتهرمهن—
  .بوپتۇ، یهنه كۆرىشهرمىز، یاخشى چۈش كۆر ئوغلۇم —

ــتىمگه  تهۋپىــق ناســىراخۇ ــلهن خوشلىــشىپ، ئىــسلىماخۇن خهلپى ن بى
ئىككىـسى بىـردەم چهررەنـدىلهرنىڭ كهچكـى      . یېتىۋېلىش ئۈچۈن ئالدىرىـدى   

ئانـدىن تهۋپىـق ھهمرىیىـدىن      . نهغمىسىگه قۇالق سېلىپ جىـم مېڭىـشتى      
  :سورىدى
 خهلپىتىم، ئىككىڭالرنىڭ ئارىسىدا بۇرۇن بىرەر ئىش بولغانمۇ یاكى          —

  ارلىشىپ قالغانمىدىڭالر؟كېیىنكى كۈنلۈكته ئاز
. ئىلگىرى بىز یىـراقتىن تونۇشـاتتۇق  . یاق، ھېچ ئىش بولغىنى یوق  —

مهنمــۇ شــۇنى . مۇشــۇ ئىــش تــۈپهیلى تــوالراق بىــر یهردە بولــۇپ قېلىــۋاتىمىز 
ھازىرغىچه ئوبدان كېلىپ، . ئویالیمهن، ئۇ نېمىشكه شۇنداق قىلىدىكىن تاڭ

  ...ئهمدى
  ئۈچۈن؟ شۇنداقمۇ؟ سىزنىڭچه بۇ نېمه —
-ھـېچ بىلىــدىم، ئــۆزىڭىزگه مهلـۇم، بــۇ مهشــھهدلىكنىڭ چوڭىــدىن    —

  .كىچىگىگه جېدەلنى پۇلغا سېتىۋالىدىغان خهق
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ــڭ      ــال بۇنى ــۇ گهپ بىلهن ــسى مۇش ــهزگۈر مېڭى ــدىنىڭ س ــى ئهپهن مهمتىل
ئـــۇ ئېچىنغـــان ھالـــدا . بـــۇ یىلتىـــز یۇرتۋازلىــق ئىـــدى . یىلتىزىنــى تـــاپتى 

  :خهلپىتىمگه
ىشنىڭ بىز خهقنىڭ قېنىغـا سـىڭىپ كهتـكهن    خهلپىتىم، مهن بۇ ئ    —

  .سىزدىمۇ بۇ كېسهل بار،  ئهلۋەتته. یۇرتۋازلىق ئىكهنلىكىنى پهملهپ قالدىم
 دېــدى ئىــسالم ئــاخۇن، ئۇنىـــڭ     —شــۇنداق بولــسىمۇ شــۇنداقتۇ،    —

 بۇ مهشـھهدىلىكلهرنى بىلمهمـسىز،      —ئویلىغانسېرى غهزىۋى قاینىماقتىدى  
لمىــسا جىمـى ناچــار ئىـش مۇشــۇ خهقــتىن    بو. ئـۆزىچه ھېچكىمنــى یاراتمایـدۇ  

چىقىدۇ، ھۆكۈمهت ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىدىغانمۇ مۇشـۇ خهق، نهشـىكهش،       
قىماۋازالرنىــڭ ئۇۋىــسىمۇ مۇشــۇ، بىــر مهشــھهدلىك بــار یهردە جىــدەل بولمــاي  

  !یهنه تېخى بۇ ئۇرۇشقاق دوغچى ـ گازىرچىالر خهقنى یاراتمایدۇ. قالمایدۇ
اتىــسىز؟ ســىزگه ئوخــشاش ئــاڭلىق بىــر نېمىلهرنــى دەۋ!  خهلپىــتىم—

ــتىن      ــۇمىي مهنپهئهت ــان یهردە، ئوم ــق قىلىۋاتق ــۇنداق یۇرتۋازلى ــادەممۇ مۇش ئ
خۇسۇســىي ئــۆچمهنلىكنى ئــارتۇق بىلىــدىغان، نــادانلىق پاتقىقىغــا پاتقــان   
ئاۋامدىن نېمه دەپ ئاغرىنغۇلۇق؟ سىز كىچىككىنه یۇرتۋازلىق رامسىكىسىغا 

ۈشـمهننى قویـۇپ، سـىزگه بولغـان ئۆچمهنلىـك         كىرىۋالسىڭىز، یهنه بىرسى د   
بىلهن بولۇپال كهتسه، باشلىغان ئىـشىمىز شـۇ یهردە ئاخىرالشـسا، كېیىنكـى           
ئهۋالدالر بىـــز توغرۇلـــۇق نـــېمه دەر؟ بىـــز مۇشـــۇنداق ئۇشـــشاق گورۇھالرغـــا 

 بىرىمىــزگه غهزەپ یاغــدۇرۇپ  یۈرســهك، بــۇ بهختــسىز     -پارچىلىنىــپ، بىــر 
  !دۇ؟مىللهتنىڭ غېمىنى كىم قىلى

تامایى بولسا مۇدىرلىقنى شۇ خهقتىن بىرىگه ئېلىپ بېرىپال بولدى ...—
... قىلمامـسىز، شــۇنىڭ بىـلهن مۇرادىغــا یېتىـپ تىنچىیــدىغان ئىـش بولــسا    

  ...مهشھهدلىك بىلهن كېلىشكىلى بوالمتى ھهقىچان
 دېـدى تهۋپىـق    —قارىغاندا سىز بىلهنمۇ كېلىـشكىلى بولمغـۇدەك،    —

ــدا،  ــان ھالـ ــېمه دەپ    —ئاغرىىنغـ ــىزنى نـ ــۈنى سـ ــابىقه كـ ــۇزدىكى مۇسـ بوغـ
ى، ئــوتنى ئــوت لىكیامــانلىقنى یامــانلىق بىــلهن تــۈزەت! ئاگاھالنــدۇرغانتىم؟

سهن ئـوت   ”بىلهن ئۆچۈرگىلى بولمایدىغانلىقىنى نېمىشكه چۈشهنمهیسىز؟      
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“ بولساڭ، مهنمۇ ئوت بولىمهن، سهن بېشىمنى یارساڭ، مهن كۆزۈڭنى ئویىمهن
ئىككى یهردىكى ئوت ”: اقىۋەت نېمه بولىدۇ؟ لوقمان ھېكىمدەپ تۇرىۋالغاندا ئ

تىلسا ىبۇنداق ئۆچمهنلىك دۈشمهنگه قار. ، دەپتىكهن“بىر بىرىنى ئۆچۈرمهیدۇ
خهلپىـــتىم، مىللهتنىـــڭ بهختـــى ئۈچـــۈن، ئۆزىڭىزنىـــڭ بۇنـــداق ! یاخـــشى

بولـۇڭ،  “ سـۇ ”چىـڭ، سـىز     ېىڭىـزدىن ك  “غورۇرى”مهزگىلسىز قوزغۇلىدىغان   
ھـېچكىم ئـاۋۋال غهزەپـتىن یېنىـشنى خالىمىـسا بىـز       . ئۆچىـدۇ ئاندىن ئوتمۇ  

  !دۈشمهننىڭ قولىدا ئهمهس، ئۆزىمىزنىڭ قولىدا ئۆزىمىز زاۋال تاپىمىز
بایــا ئــۇ غهزىپــى ئهقلــى ئۈســتىگه  . ئىــسالم ئــاخۇن قــاتتىق ئىــزا تــارتتى 

مىنىۋېلىپ كۆرەلمهي قالغان ئاددىي ئهمما روشهن ھهقىقهتنى تونۇپ یهتكهندە 
  . ئازاپالندىۋىجدانى
ئهپهنـــدىم، دېگىنىڭىـــزدەك قىلىـــمهن، خهق مېنـــى ئـــۇرۇپ  ... مهن —

  ...كهتسىمۇ قول یاندۇرمایمهن
شۇنداق بولسۇن، مهن ئىككىنچى سىزنىڭ ئاغزىڭىزدىن ھېلىقىدەك  —

ئۆز ! دېگهن؟» ...قانجىق، جىدەلخور،«نېمه ئۇ، . گهپلهرنى ئاڭلىمایدىغان بوالي
نىڭ بۇ ئارازىڭالردىن دۈشمهن خهۋەر تاپسا، یارىنى سىلهر!  ئۆزىمىزگه ھاقارەت  -

. بۇ زىددىیهتتىن پایدىلىنىپ ئىشنى بۇزۇشقا ئۇرىنىـدۇ      . كوچىالپ چوڭایتىدۇ 
ــسىمۇ ســىز       ــاخۇن بىــرنېمه دەپ كهت ــىزدىن ئۆتــۈنهي، ئهگهر قۇتلۇقئ مهن س
ئېغىرلىق قىلىپ، كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ یاخشى گهپ قىلىـڭ، ئـادەم بالىـسى       

  ...لمایدۇ، شۇ چاغدا بۇنىڭ نهتىجىسىنى كۆرۈپ بېقىڭتهسىرلهنمهي قا
ئىسالم ئاخۇننىڭ ئۇزاق تىنىشتىن ئۇنىڭ قهلبىنى چۈشهنگهن تهۋپىـق      

ئۇنى ئـانچه یىـراق بولمىغـان    . ئارتۇق گهپ قىلماي ئۇنىڭ بىلهن خوشالشتى     
تهۋپىق بۇ جىمخور یىگىتنىڭ چوقۇم بىر گېپى  . جایدا سابىت كۈتۈپ تۇراتتى   

ۇنىڭ كهیپىمۇ تازا جایىدا ئهمهستهك قىلغان، دەپ ئویالپ ئۇنىـڭ          بار، بۈگۈن ئ  
  .یېنىغا قاراپ ماڭدى

 
4  
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. كۈتۈلمىگهندە سابىتنىڭ بېشىغا یهنه بىر پاجىئهنىڭ سایىسى چۈشـتى   

بـۇ ھـال تهۋپىقنىـڭ دىققىتىـدىن        . شۇڭا توپالنتىـدا كهیپـسىز ئولتۇرغانىـدى      
اسادىپىلىك دېیىشكىمۇ، ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئهنى ت. چهتته قالمىدى

ــوالتتى  ــشكىمۇ ب ــۇ   . مۇقهررەرلىــك دېیى ــهۋىپى، ب ــداق دېیىــشىمىزنىڭ س بۇن
خىیالچـان، سـاددا یىگىـت مهســىلىلهرگه كـۆپ ھـالالردا ئـاددىي قــارایتى، یهنه       
ھهممه نهرسىگه ئاقكۆڭۈل  ئادەملهرگه خاس كۆڭۈلچهكلىـك بىـلهن مۇئـامىله       

. ن تــوال ئــویالپ ھــالى كېتهتتــى بهزىــدە بولــسا گۇمــانخورلۇق بىــله . قىالتتــى
گـۈلزادىنى تـااللىق    . گۈلزادىنىڭ ئهھۋالى توغرىسىدىمۇ ئهنه شـۇنداق بولـدى       

قىلىۋېتىش ھهلهكچىلىكىدە ئالدىراپ یۈرگهن ئۆگهي ئانىنىڭ ئىچـى تـارلىق         
بىلهن بىرەر شۇملۇقنى تېرىیدىغانلىقى ئایان بولسىمۇ، سابىت بۇنى ئویالپ        

  .یېتهلمىگهنىدى
نمۇ كېیىنكى قېتىم گۇلزادە بىلهن ئۇچراشـقاندا بـۇ ھهقـته     شۇنىڭ ئۈچۈ 

  .ئاڭالپ چۆچۈپ كهتتى
گۈلزادىنىڭ ئۆگهي ئانىسى كۆپ شاپاشالپ، دەلاللالرنى ئىشقا سـېلىپ،          

ئۇ گۈلزادىنىڭ .  خوتۇنى ئۆلۈپ كهتكهن تۆرت بالىلىق بىر كىشىنى تاپقانىكهن
ئـۇنى  .  قىلـدى  دادىسىنى قایىل قىلىش ئۈچۈن ئۇ كىشىنىڭ تهرىپىنى كۆپ       

 ئاغزىغـا تهگـمهي   ـكۈنى یاخشى، قولى ئوچۇق، ئۆزى مۇالیىم دەپ ئاغزى  -ھال
  .ماختىدى

ســانا ئېیتمــاي بوالمــدۇ، مانــا مهنمــۇ - تهقـدىرنىڭ بۇیرۇقىغــا شــۈكرى —
ــدىم، ئۆلــۈپ        ــۇرۇپ تهككهنى ــاي ت ــى ئېچىلم ــڭ بىرس ــون گۈلۈمنى ــىزگه ئ س

ۈرلۈك قىلـسا بولمایـدۇ،   قالدىممۇ؟ ئایال خهق دېگهن ھاجىز، تهقدىرگه ناشـۈك  
  . دېدى ئۇ—

   ئۆزىگه دېدىڭمۇ؟ ئۆزى نېمه دەیدۇ؟—
 زەینهپ بولۇپ یۈرگهن چۈجه خورازلىرى بـار، چـۆجه       - ئۆزىنىڭ كاككۇك  —

خورازلىرى تۇرغاندا ماقۇل دەمتى؟ مهنمـۇ سـىزگه دېگهنـدە مـاقۇل بولمىغـان،             
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ئـۆزىگه  . لـدۇق  چـاقىلىقىمۇ بو   -مانا ئهمدى باال  . كېیىن تهقدىرگه تهن بهردىم   
  ؟!مهسلىھهت سېلىپ ئولتۇرىدىغان ئىشمۇ بۇ

 دېـدى دادا    ـ...شۇنداق بولسىمۇ، یېتىم ئهمهسمۇ، دىلى سۇنۇق، شۇڭا       —
ئـادەتته ئـۇ بـۇ ھـازازۇل خوتۇننىـڭ ھه دېـسه یاقىـسىغا              . نېمه دەرىنى بىلـمهي   

  .ئېسىلىشىدىن زېرىكىپ كهتكهچكه بهكمۇ ئېھتىیات قىالتتى
ۇ گهپچه مهن ئۆگهیلىك قىلىـپ، ئۇنىـڭ بېـشىدا          ؟ ب ! یېتىم ئهمهسمۇ  —

قىزىڭىز باغنىڭ ! ؟ قىلىۋاتقان گېپىنى! دە-مىس تاۋاتقا ئوت قاالۋېتىپتىمهن
ــپ       ــانهتنى قىلى ــر ئاھ ــۈرۈپ بى ــشىپ ی ــلهن تېپى ــات ئهركهك بى ــسىدا ی ئارقى

مهن تېخــى پــاتراق بېــشىنى ئــوڭالپ، بىــر پــاالكهتتىن  ! بهرســىدى، ئىالھىــم
. كهشـىمنىڭ ســوڭىمۇ ئــۇپراپ كهتتــى . پ یــۈرۈپتىمهنقۇتـۇلىلى دەپ پــاالقال 

  ! دە-ئهمدى كېلىپ مهن ئۇنى ئۆگهیلهۋېتىپتىمهن
 سىڭىللىرىنى خورالپ، قىیناپ   -بۇ زەھهرخهندە خوتۇن گۈلزادىنىڭ ئىنى    

ــۋەتتى ــسىمۇ بــوالتتى . ئۆلتۈرى ــل ئــازار   . دې ــۈلزادىال ئۇنىــڭ ھهرخى  -پهقهت گ
.  گۈلدەك ئۆسۈپ چوڭ بولغانىـدى  كۈلپهتلىرىگه چىداپ، تىكهنلهر ئىچىدىكى   

دادىــسى بــۇ تهۋەرۇك بالىــسىنى ھهر قــانچه یاخــشى كۆرســىمۇ، لــېكىن ئایــالى 
شۇڭا ئامالسىز مۇجمهل جاۋاب بىـلهن     . ئالدىدا ھۆكۈم سۈرۈشتىن ئاجىز ئىدى    

  :ئۆتكۈزىۋەتمهكچى بولۇپ
  ... نېسىپ بولسا- قېنى، بۇیرۇق—
ھهمـمه ئىـش    . هن شـۇ   نېـسىپ دېـگ    - سىز جاۋاب بهرسىڭىزال بـۇیرۇق     —

  !پۈتۈپ، سىزنىڭ بىر ئېغىز گېپىڭىزال قالدى
 مېنىڭ گېپىم قالغان بولسا، مهن نېمه دەیدىتتىم، قىزنىڭ بهختـى           —

  ...ئېچىلسىال
.  ئېچىلماسلىقى، مۇشۇنىڭ ئۆزىگه باغلىق ئىـش      - بهختى ئېچىلىش  —

ــازىرال       ــشنى ھـ ــى ئىـ ــش، كېیىنكـ ــدىكى ئىـ ــڭ ئىلكىـ ــسا ئالالنىـ ــر بولـ بىـ
  ىغان خۇدادىن چوڭمۇسىز؟كېسىتىۋالد

ئۇ ئوچۇق جاۋاب بېرىشتىن مۈمكىنقهدەر     . ئهر ئاستا ھویال تهرەپكه ماڭدى    
بىراق، ئۇنىڭ ئاستا، بىر دەسـسهپ، ئىككـى دەسـسهپ          . قېچىش كویىدا ئىدى  



 98 

ھویال تهرەپكه چىقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى بایقىغان خوتۇن، غۇتۇلداپ تىلالشقا، 
  : قىلىشقا باشلىغانىدى، ئهزلىڭتاسما، المزەلله دەپ ھاقارەت

ــسى، ئانىــسى، ئویلىنىــپ ئهته   — ــۈر سودى ــگهن ئۆم ــۇ دې ــۈنگىچه - ب  ئۆگ
  . دەپال كهتمهنى كۆتۈرۈپ چىقىپ كهتتى—بىرنېمه دەي،

گۈلزادە بۇ سۆھبهت بولىۋاتقاندا ئىچكىرىكى ئۆیدە ئىشىككه یېقىن تۇرۇپ 
ۈچۈن قىزدىن دادىنىڭ قىلغان ئهزمىلىكى ئ. ئۇالرنىڭ گېپىنى تىڭشىغانىدى

  :قىساس ئېلىشنى ئویلىغان ئۆگهي ئانا، غهزەپلىك ۋارقىرىدى
  !ھهي، گۈلزەك!  گۈلزەك—
بۇنى . گۈلزادە ئىچكهركى ئۆیدىن چىقىپ كهلدى     —... مانا مهن، ئاچا   —

  :كۆرۈپ ئۆگهي ئانىنىڭ تېىخمۇ ئهرۋایى ئۇچتى
ھه؟ ھۇ ئالدىراپ كېتىپ، گهپ تىڭشاپ تۇرغانمۇ، ! سارىڭى) ئهر(ھۇ، ئه  —

مهن تېخى سېنى تاالدا ئىش بىلهن دەپتىمهن، ئهسلىدە بۇ یهردە        ! جۇۋاینىمهك
  !... دە-تۇرۇپ ئهرگه تېگىشكه ئالدىراپ ئولتۇرۇپسهن

ئۇنىڭ ئاغزىدىن یۈزى ئېچىلمىغان قىزالرغا ئهمهس، ئهڭ قهبىـھ پاھىـشه      
زىنىـڭ  گـۈلزادە ئۆ  . ئایالالرغىمۇ دېگىلى بولمایدىغنا ئهپسانه گهپلهر چىقـاتتى      

  ...نېمىشكه ئۆلمهي یاشاپ قېلىۋاتقىنىغا ئاغرىنىپ یىغالیتتى
بىر نهچچه كـۈن ئۆتكهنـدىن كېـیىن ئـۇ دادىـسى بىـلهن ئـۆگهي ئانىـسى           

  .ئارىسىدا بولغان یهنه بىر سۆھبهتنى ئاڭالپ قالدى
 بۇ — ئهتىیاز كۈنىدە توي قىلمىغاندىكىن، ئالدىراپ نېمه قىلىسهن؟ —

بـۇ گهپنىـڭ ئورنىـدىن قارىغانـدا ئۇمـۇ بـۇ تــوي       . دىدادىـسىنىڭ زەئىـپ ئاۋازىـ   
  .ئىشىغا رازىلىق بېرىپ بولغاندەك قىالتتى

 قىـز بـاال     —دېـدى ئـۆگهي ئانىـسى،      — ئالدىرىغاننىڭ یامىنى یـوق،      —
دېگهن خام گوشقا ئوخشایدۇ، ئـۇنى ئۆیـدە سـاقالۋەرگهن بىـلهن پـۇراپ قالىـدۇ،             

  !نه تۇرسا قۇرۇتالیدۇھېلىمۇ بۇ بىر نېمىڭىز پۇراپ بولدى، ئهمدى یه
 توي بولسىمۇ كۈزدە بولغاندىكىن، كۈزگىچه بىر نېمه قىالرمىـز، كـۈز           —
ناھـایىتى كهتـسه یهنه بهش    ... كۈزگىمۇ مىڭ یىل بولمىغانـدىكىن،    ... یاخشى

  ...ئاي
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 ھه، یىـــتىم ئـــوغالق بىـــلهن تـــۇل یىگىـــتكه چـــوڭ تـــوي قىلىـــپ  —
قېـرى تویىـدەك،    . ىـدۇ بهرمهكچىمىدىڭىز؟ توي دېگهنمۇ ئـۆزىگه چۈشـلۇق بول       

 جىتال، ئالته خوتۇن كىشى بىلهن تۆت ئه كىشىنى قىچقىرىپال پـاتىھه          -جىم
چوڭ تـوي قىلىـپ كهلـسه قالغـان تازلىرىڭىزغـا نـېمه            !... قىلدۇرساق بولدى 

  قالىدۇ؟
  .بۇ دېمهك، ئۇ رازى بولدى دېگهن سۆزىدى. دادىسىنىڭ ئاۋازى ئاڭالنمىدى

.......  
تۇرغـــان ســابىت قىزغـــا نــېمه دەپ تهســـهللى   بــۇ ئهھـــۋالالرنى ئــاڭالپ   

ئۇ كـۆز یېـشى     . ئېیتىشىنى بىلمهي قوللىرىنى ئىشقىالپ، تهمتىرەپ قالدى     
 قىزالرنىڭ كۆز یېشى ئالدىدا ھهر قاچان ئهنه شۇنداق        -ئالدىدا، بولۇپمۇ خوتۇن  

ئۇ خىیالىدا گـۈلزادە بىـلهن ئۇچرىـشىش ھهققىـدە          . ئۆزىنى یوقىتىپ قویاتتى  
رنى قىلىغىنىـــدا ھامـــان مـــۇھهببهت داســـتانلىرىدىكى شـــىرىن تهســـهۋۋۇرال

 قایتــا ئــۆز -كۆرۈنۈشــلهر، شــائىرانه ھېــسقا تولغــان ســۆیگۈ بایــانلىرىنى قایتــا 
سۆیگۈنى كـۆز یېـشى قىلغانـدا ئـۇنى باغىرىغـا      . بېىشىدىن كهچۈرۈپ باقاتتى 

بېــسىپ تــۇرۇپ، ئهڭ شــېرىن ســۆزلهر بىــلهن تهســهللى ئېیتىــشنى، ئۇنىــڭ   
 سویۇشـنى، ئاخىرىـدا ئـۇنى قىچىقـالپ كۈلدۈرۋېتىـشنى          بېشىنى سىالشـنى،  

ــال      ــدا قىلىــش بىلهن ــداق شــوخلۇقالرنى خىیالى ــۇ بۇن ــېكىن، ئ ــویالیتتى، ل ئ
سۆیگۈنىنىڭ ئالدىغا كهلگهندە ئهنه شۇنداق ئـۆزىنى یوقىتىـپ    . چهكلىنهتتى

قویاتتى، ئۇنىڭ بۇ ھالىتىگه قاراپ، ئۇنىڭ دەسلهپ قانداق قىلىپ مۇھهببهت   
لېكىن ئۇ چاغالردا ھهممه    . انلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمایتى   باغلىیالىغ

ئىككىسى سازلىققا مال بېقىشقا، ئوت     . ئىش ئاددىي ۋە چۈشىنىشلىك ئىدى    
. ئــېلىش، تېــزەك تېرىــشكه چىققانــدا  جىگــدىلىكلهردە ئۇچرىــشىپ تــۇراتتى

گاھىدا ئۇرىشىپ قالسا، گاھىدا ئامراقلىشىپ، قوغلىشىپ چاخچاقلىـشاتتى،       
  :ڭا، ئۇشۇ

دېـگهن سهھراچىـسىغىال گهپنـى      “ چوڭ بولغاندا چوقۇم سېنى ئالىمهن    ”
شــۇنىڭدىن كېــیىن ئــۆز ئــارا  . قىینالمــایال ئېیتالىغــان بولىــشىمۇ مــۇمكىن 

ــشالرنىڭ      ــارلىق ئىـ ــۈزۈش قاتـ ــسى تـ ــۇھهببهت ئهھدىنامىـ ــشىش، مـ ۋەدىلىـ
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ئۇالرنىڭ یېشى ئۇلغىیىپ، كۆڭلىدە ئىلگىـرى      . ھېچقایسىسى بولمىغانىدى 
ىلىپ باقمىغان ھېس تۇیغۇالر ئویغانغانـسېرى، مۇناسـىۋەت ئاللىقانـداق          كۆر

سـابىت نۇرغـۇن كىتـاپالردىكى مـۇقهددەس، سـىرلىق          . سىرلىق تـۈس ئالـدى    
مــۇھهببهت بىــلهن ئۆزىنىــڭ رىئــال مــۇھهببىتىنى ئارىالشــتۇرىۋەتكهندەك،       

نىڭ گۈلزادە كىتابالردىكى مۇھهببهت. مۇناسىۋەتنى سىرلىقالرشتۇرۇىۋالغانىدى
 غارایىپ سېھرىگه ئۇچرىمىغاچقا ھامان ئىلگىرىكىدەك ساددا، تـۈز         -ئاجایىپ

. جۈرئهتلىكرەك دېیىشكىمۇ بوالتتى. ۋە سهھرا قىزلىرىغا خاس قوپالراق ئىدى
شۇنداق بولسىمۇ ئىلگىرىكىدىن سهل سىپایىلىشىپ، ھودۇقۇش قىلىدىغان 

  .بولۇپ قالغانىدى
  :سابىت ئۇزاق تهمتىرەشتىن كېیىن

 تـوپالنتى بولىـدۇ، بـۇ ئىـشنى مهمتىلـى ئهپهنـدىگه           ①ایغۇرما، بهپـته  ق —
  .دېدى—ئۇ چوقۇم بىزگه یاردەم قىلىدۇ،. ئېیتىمهن

 ئۇ كىشىنىڭ چولىسى تېگىپ، بۇ ئىـشقا بـاش قـاتۇرغىچه، ھېلىقـى           —
ــۇ؟    ــپ بوالرم ــا تىقى ــى پوقق ــادۇگهر مېن ــپ   ... ج ــا قېچى ــسا پهیزىۋاتق ــا بولمى ی

  ...ىڭ سىڭلىسى باركېتهیمىكىن؟ ئۇ یهردە ئانامن
.  ئهپهندى ئۆزىمۇ یهتكۈچه ئالدىراش، شۇنداق تۇرسا، نـېمه دەپ دەرمهن         —

: سابىت ئىچىدە ئۇنى ئهركىلىتهتتـى    —ئىشقىلىپ سهن خاتىرجهم بولغىن،     
خاتىرجهم بول، جېنىم، جېنىم تېنىمدىال بولىدىكهن، سهن گۈلۈمنى باشـقا   ”

  “... كىشىگه ئۈزدۈرمهیمهن
گۈلزادە یوغان ۋە نۇرلۇق كۆزلىرىنى سابىتقا . ىگهنىدىئۇالرنىڭ گېپى تۈگ

 دە، كهیـنىگه  -كېتىۋېتىـپ توختىـدى  . بىر پهس تىكىپ، ئۆي تهرەپكه ماڭـدى     
  :بۇرۇلۇپ
 ئهمدى كۆرىشهلمهیمىز، ئهپهندى ئارىلىـشىپ، یـولىمىزنى قىلمىـسا          —

 دېدى ۋە —مېنى قېچىپ كېتىدۇ دەپ تاالغىمۇ چىقارمایدۇ،     . كۆرىشهلمهیمىز
  .پ كهتتىیۈرۈ

                                            
 . ئا—نىڭ قىسقارتىپ ئېیتىلىشى » بۇ ھهپته« ئاتۇش شىۋىسىدە — بهپته ①
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ــسىدىن مهززە    ــتىن ئۇنىـــڭ ئارقىـ ــه دېمهسـ ــاۋابهن ھېچنهرسـ ــابىت جـ سـ
ئۇنىــڭ كۆڭلىــدە مانــا ئهمــدى    . قىلىۋاتقانــدەك  زوقلىنىــپ قــاراپ قالــدى   

ھېچكىمنىڭ یادىغا كهلمىگهن، غېرىپمۇ، پهرھادمۇ ئۆز مهشۇقلىرىغا ئېیتىپ 
ئـۇ  . باقمىغان گۈزەل ئىبارىلهر تىزىلىـپ كېلىـپ، شـېئىرغا ئایالنماقىتىـدى          

توۋا، خۇدایىم ماڭا بهستىمگه یارىشا مىجهز ئاتـا قىلـسا نـېمه    ”ئىچىدە كۈلدى،  
  .قىزنىڭ قارىسى یۈتكهندىال سابىت جایىدىن قوزغالدى“ بولغاي؟
....  

ئۇ مۇشۇ دەرتلىرىنى ئېیـتىش ئۈچـۈن توپالنتىـدىن چىقىـپ ئۇسـتازىنى          
  .كۈتۈپ تۇرغانىدى

ى تهۋپىـق سـابىتنىڭ      دېـد  ــ ...بۇ ئىش خېلى جىددىي ئىـش ئىـكهن،        —
 خـاتىرجهم بـول    —ھهۋەسنى تارتقۇدەك بهسـتىگه ئېچىـنىش نهزىرىـدە قـاراپ،      

مهن !  پهرھادقىال مهنـسۇپ بولىـدۇ     —ئوغلۇم، سېنىڭ شىرىنىڭ پهقهت ساڭا      
  .ۋاقت چىقىرىپ یولىنى قىالي

  . دەپ دۇدۇقالپ قالدى سابىت— ...ئۇالر،... ئاڭغىچه، —
 دېدى ۋە ناراقتا —هن، خاتىرجهم بول، یاق، مهنمۇ كۆپ كېچىكتۈرمهیم —

ئۆزى بولسا قۇتلۇقئـاخۇن    . تېخىچه كهتمهي تۇرغان ناسىراخۇنغا كۆزى چۈشتى     
شـۇڭا ئـۇ   . خهلپىتىم بىلهن تهپلىـسى سۆزلىـشىش ئۈچـۈن ئالـدىراپ تـۇراتتى          

سابىتقا ناسىراخۇننى تونۇشتۇرۇپ، ئىككىسىنى سۆھبهتداش قىلىپ قویـۇپ،   
 بۇ —اسراخۇننى بۇیاققا كېلىشكه ئىشارە قىلدى،ئاندىن كهتكۈسى كېلىپ، ن

یىگىت بىلهن تونۇشۇپ قـوي سـابىت، ئـۆزى تهلهبه بولـسىمۇ، یېـشىڭالر تهڭ         
ئىسمى ناسـىراخۇن، یادىڭـدا بـارمۇ، بوغـۇزدىكى مۇسـابىقىدە           . كېلىپ قالىدۇ 

بایا بىـز بىـلهن سـۆھبهتته بىلـله بولغۇسـى كېلىـپ           . كۆڭلۈمگه یاراپ قالدى  
مىجهزىڭالر ئوخشاشتهكمۇ قىلىـدۇ،   . ق تارتىنىپ كىرەلمهپتۇ  كهپتىكهن، بىرا 

ــادملهرگه خـــاس   —ئىككىڭـــالر بىـــردەم پاراڭلىـــشىالر،   ئـــۇ پائالىیهتچـــان ئـ
 —چاققانلىق بىـلهن ئـۇالرنى تونۇشـتۇرۇپ قویغانـدىن كېـیىن خوشالشـتى،          

  .خهیر، دوستلۇقۇڭالر مهڭگۈلۈك بولسۇن، یاخشى چۈش كۆرۈڭالر
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  ـابئـالـتـىــنـچــى ب

  
كۈچلۈكلـۈك ئـاالمىتى بولـۇپال      —كۈلكه

  .قالماي، بهلكى كۈچلۈكلۈكنىڭ ئۆزىدۇر
  .لۇناچارىسكى.  ئا—

 
1  

 
ۇشتى مهكتهپته دەرس باشالنغاندىن كېیىن ئۇیۇشما رەھبهرلىكى       
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خىزمهت ۋە دەم ئېلىش شـارائىتى ھهققىـدە          

ــشىنى ال     ــۈپ كېلى ــھهدكه كۆچ ــڭ مهش ــاتۇرۇپ، ئۇنى ــاش ق ــق ب یى
ــھهد      ــلهن مهشـ ــامهت بىـ ــسا بویـ ــېچ بولمىـ ــدا ھـ ــداق بولغانـ ــشتى، بۇنـ تېپىـ
ئارىلىقىـــدىكى مۇســـاپىنى بېـــسىپ بولۇشـــقا كېتىـــدىغان ۋاقتنـــى قولغـــا 

ئۇیۇشــما تهۋپىقنىــڭ مــاقۇللىقىنى ئالغانــدىن  . كهلتــۈرۈش مــۇمكىن ئىــدى
قوتـۇر  ) نىیـاز ئـاخۇن  (قۇمباغـدا نىزاخـۇن    . كېیىن، مهشھهدتىن ئۆي ئوقۇشتى   

نىزاخۇننىـڭ ۋارىـسلىق قىلىـدىغان    .  بىر كىشىنىڭ ئۆیى بوش ئىدى     دېگهن
ئوغلى بولمىغاچقا بۇ ئۆي قاراقسىز دېگۈدەك ئىدى، نىزاخۇن ئهر ـ ئایال یالغۇز  

ئۆینىڭ ئىگىلىرى چۆلدەرەپ ھوھۇلداپ قېلىۋاتقـان ھویلىـسىغا         . قالغانىدى
ۇرالمـایتى،  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ كۆچۈپ كىرىشىنى ئویلىاندا خوشالالنماي ت   

ئۇیۇشما . شۇڭا مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئولتۇرۇپ تۇرىشىغا جان دەپ رازى بولدى    
  .ئۆینى ھهل قىلغاندىن كېیىن تهۋپىقنى كۆرۈپ بېقىشقا تهكلىپ قىلدى

تهۋپىق ئىسالم ئاخۇن، ئابدۇراخمانھاجى، نۇرۇلال خهلپىتىم قاتارلىقالرنىڭ 
ئۇ ئۆیىنىـڭ  . ئۈچۈن كهلدىھهمراھلىقىدا یېڭى تۇرالغۇسىنى كۆرۈپ بېقىش   

 دەرمهكلهرنـى قویـۇش ئۈچـۈن    -كىتاب ۋە دورا.  تاشالىقىدىن رازى بولدى -كهڭ

ر
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دەرىزىنىڭ قارىشىدىكى تامغا ئویۇق چىقىرىپ، تام ئىشكاۋى قىلىشنى زۆرۈر   
  ... تاپتى

ئۇنىــڭ مهســلىھهتلىرى بــویىچه ئۇیۇشــما ئــۆینى قایتىــدىن رىمــونتالپ،  
ئىككى ئۆیدىكى سۇپا . الیىقىالشتۇرۇپ بهردىتهۋپىقنىڭ ئىشلىتىشى ئۈچۈن 

تهۋپىقنىـڭ یاتاقخانىـسىغا بىـر    . ئېلىپ تاشلىنىپ، یهرگه خىـش یاتقۇزۇلـدى      
  .كارىۋات قویۇلدى

تهۋپىق بۇ ئۆیلهرنىڭ ئازادە ۋە یورۇقراق بىرىنى خىـزمهت ئۈچـۈن تـالالپ،       
دەرىزىنىــڭ  . كۈتۈپخانــا، دورىخانــا، مېھمــان قوبــۇل قىلىــش ئــۆیى قىلــدى      

ــرىگه    قار ــشكاۋىنىڭ بىـ ــام ئىـ ــالغان تـ ــدىن یاسـ ــا یېڭىـ ــسىدىكى تامغـ ىشىـ
دارىلمۇئهللىمىنـدە  . یهنه بىرىنى دورا ئىشكاۋى قىلـدى     . كىتابلىرىنى تىزدى 

ئىشلهتكهن یېزىق شىرەسى ۋە باشقا نهرسىلهرنى، نىزامىـدىننىڭ ئۆیىـدىكى     
شــىرەنى دەرىــزە ئالــدىغا، ئۇنىــڭ قېــشىغا  . نهرســىلىرىنى كۆچــۈرۈپ كهلــدى

بـۇ  . تهمبۇرنى تام ئىشكاۋى بار یـورۇق تامغـا ئاسـتى     . انىنونى جایالشتۇردى پىی
یهرگه یهنه كېسهللهرنىڭ ئولتۇرۇشى ئۈچۈن بىـر دانه ئـۇزۇن ئۈسـتهلمۇ قویـۇپ       

  . قویدى
ئویۇشـــــمىدىكىلهر، نىزامىـــــددىن، زورىخـــــان ۋە نىمىتـــــۇلال بىـــــلهن  

ۇرۇپ مهڭلىكــاخۇنالر ئۇنىــڭ كۆرسهتمىــسى بــویىچه ئــۆینى سهرەمجانالشــت     
ئاخىرىدا ئۇ جاھازىالرنىڭ جایلىـشىش ئهھـۋالىنى ئوبـدان كـۆزدىن           . بېرىشتى

  .ى قاتتىىن بېىش-كهچۈرۈپ چىققاندىن كېیىن ئۈستى
ــاقتىمۇ؟    — ــۇ یېڭــى تۇرالغــۇڭالر ی ــا ب ــۇ  —ئىككىڭالرغ  دەپ ســورىدى ئ

  .ئهسكهرلهردىن
  . یاخشى بولدى، بىزگه یاقتى—
 دېـدى   —شـتۇرۇپ بېرىمىـز،    بولمىسا كۆڭلۈڭالردىكىدەك سهرەمجانال   —

  .ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم
  . دېدى نىمىتۇلال كۈلۈپ— خىزمىتىڭالر یهتتى، رەخمهت،—

تهۋپىقنىڭ تۇرمۇش ئادىتىنى بىلىدىغان زورىخان، ئۇنىڭ یۇیۇنىۋېلىـشى      
تهۋپىق یهڭگىسىگه مۇالیىملىق بىلهن رەخمهت . ئۈچۈن سۇ ئىسىتىپ بهردى
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ئىسسىق سۇ بىـلهن پـاكىزلهنگهن      . یۇندىئېیتىپ، یاتاقخانىسىغا كىرىپ یۇ   
یـازدا كـۆپىنچه كۈپنىـڭ    (بهدىنىنى ئادىتى بویىچه مۇزدەك سوغۇق سۇ بىـلهن    

چایقاپ، ئۆزىنى تېتىكلهشتۈرگهندىن كېیىن، كېـیم      ) سۈیى بىلهن چایقایتى  
  .ئالماشتۇرۇپ، تېخمۇ روھلۇق، جۇشقۇن ھالدا چىقتى

مهیـدىغان  كېـسهللهر     یهڭگه، مېنىڭ بۇ یهرگه كـۆچكهنلىكىمنى بىل       —
 بامـداتتىن  —مهن ھهر كۈنى ئهتتىگهندە . ئىزدەپ بارسا ئۇالرغا ئیتىپ قویۇڭ  

  . دېدى—یېنىپ كېسهل كۆرىمهن،
 تۇۋا، شۇنداق قىلىپ، بىـزدىن بـۆلهك بـولغىنىڭىز راسـت بولـدىمۇ؟               —

ــۆي نىمىــگه ئوخــشاپ قــاالر ئهمــدى؟   ــاش  —... بىزنىــڭ ئ  زورىخــان كــۆزىگه ی
  ... بالىالر—ئالدى،

 — دېـدى تهۋپىـق غهمكىـن كۈلۈمـسىرەپ،     — مهنمۇ شۇنى دەیمهن،  —
  .بالىالرسىز مهنمۇ تازا بۇرۇختۇم بولىدىغان بولدۇم

بــالىالر .  ھهممىــگه كۆنــۈپ كېتىمىــز، یهڭــگه، ئهمــدى ئــۆیگه بېرىــڭ —
  . یولىڭىزغا قارایدۇ

جهڭچىلهر بىلهن پاراڭلىـشىپ تاشـقارقى ئۆیـدە ئولتۇرغـان نىزامىـددىن،            
  .نى ئېلىپ قایتىش ئۈچۈن ئىنىسى بىلهن خوشالشتىزورىخان

شۇڭا . ئۇالرسىز ئۆتىۋاتقان بىرىنچى مىنوت تهۋپىقنىڭ یۈرىكىنى سىقتى
ــۆزىنى       ــال، ئـ ــۈن دەرھـ ــۇش ئۈچـ ــازاپنى ئۇنتـ ــى ئـ ــلهن روھـ ــزمهت بىـ ــۇ خىـ ئـ

  :تېتىكلهشتۈرۈپ
 نىمتۇلال، چىقىپ ئېالخۇنغا ئېیتىڭ، ئاتنى توقۇپ تهییـار قىلـسۇن،            —

ھازىر ئومـۇم ئىـشلىتىدىغان ئاتنىـڭ ھهممىـسى ئۇیۇشـما           . ىق دېدى تهۋپ  —
  .ئىختىیارىدا بولۇپ، ئاتالرغا ئېالخۇن قارایتتى

ــدىم؟ — ــان    — قهیهرگه، ئهپهن ــڭ چاقق ــاخۇن، تهۋپىقنى ــدى مهڭىلىك  دې
ھهرىكهتلهر بىلهن ماتېرىیال سومكىسىغا بىر نېمىلهرنى سېلىۋاتقىنىغا، دورا 

 بىرلهپ تهكشۈرۈپ، -كى دورىالرنى بىرسومكىسىنى ئېلىپ چىقىپ ئۇنىڭدى   
  .كهملىرىنى تولۇقالپ سېلىۋاتقىنىغا قاراپ تۇرۇپ
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 مهن ئاغۇغا چىقىپ كىرەي، سىلهر دەم ئېلىۋېلىڭالر، پاتال قایتىمهن،        —
  . ئۇ ئىشتىن باش كۆتۈرمهي شۇنداق دېدى—

  كۆرىدىغان كېسهل بارمىدى؟  —
ــلهن، دورىالرنــى ھهر ئېھ    — ــاق، مهكــتهپ ئىــشى بى تىمالغــا قارشــى   ی

  ...كېسهللهر ئۇچراپ قالسا ئاپال دەپ قالماي. ئېلىۋاالي دەیمهن
ــنىم،  — ــر، ئى ــۆز    —خهی ــۇ ســومكىالرنى ئېلىــپ، مهڭلىكاخۇننىــڭ ئ  ئ

مهسئۇلىیىتى ھهققىدە بىر نېمه دېیىشىگه پۇرسهت بهرمهي چاپسانال چىقىپ 
ن ئاتنى توقۇپ،   غا بارغاندا ئېالخۇ  )بىنا پۈتكىدەك بولغانىدى  (ئۇیۇشما  . كهتتى

بۇ یهردە نىمتۇلالمۇ ئۆزىنىڭ ئېتىنى تۇقۇپ، بىلله . یۈگىدىن تۇتۇپ تۇرغانىدى
تهۋپىق ئۇنى رەت قىلىشنىڭ پایدىسىزلىقىغا كۆزى . بېرىشقا جابدۇنغانىكهن

یېتىــپ گهپ قىلمىــدى ۋە یېنىــك ھهرىــكهت بىــلهن ئىرغىــپ مىنــدى ـ دە،    
  .یورۇتۇپ یۈرۈپ كهتتى

ئېچىـپ قایتىـپ كهلگهنـدە، نىزاخـۇن قوتۇرنىـڭ          -كهچقۇرۇن ئۇ ھېرىـپ   
. ھویلىسى كېسهل كۆرسهتكىلى كهلگهنلهر بىلهن ئاۋاتلىـشىپ كهتكهنىـدى        
ــى      ــۇپ كهتت ــوراپ، چۇقۇرۇش ــۋال س ــسى ئهھ ــۆرۈپال ھهممى ــى ك ــۇالر تهۋپىقن . ئ

تهۋپىقنىڭ ھـارغىنلىق چىقىـپ تۇرغـان چىرایىغـا نـۆۋەتتىكى ھارغىنلىققـا             
دىغان بىر خىل ئىپادە ئۇرغۇپ چىقىپ، ئارقىدىنال تهییارلىنىۋاتقان چاغدا بولى

  .چىرایىغىمۇ كۈلكه یۈگۈردى. نۇرلۇق كۆزلىرىدە مېھرىبانلىق ئىپادىلهندى
 دېـدى ئـۇ ئـاۋۋال ســاالم    — ئهسـساالمۇ ئهلهیكـۇم، خـوش كېلىـشىپال،     —
  .قىلىپ
 دېـدى  — سىزنى ئاۋارە قىلغىلى كهلدۇق، یهنه نـېمىگه كېلهتتـۇق،           —

  .بىرەیلهن
 دېدى ئۇ ئۆیگه —هرنى ساقلىتىپ قویغىنىم ئۈچۈن خىجىلمهن،  سىل—

. كىرىپ كېتىۋېتىپ، ئىلگىرى ئـۇ دەم ئـېلىش كـۈنلىرى كېـسهل كـۆرەتتى             
ئۇنىــڭ . كۆرىنىـدىغانالرمۇ شــۇ كـۈنى كهچقــۇرۇن كېلىـشكه ئادەتلهنگهنىــدى   

مهشھهدكه كۆچۈپ كېلىشى بىلهن یېڭى چوپقهتلهرنىڭ كۆپىیىشى تهبىئىي     
  .ئىدى
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، ئــانىالر، بــالىالر ئۇنىڭغــا ئهگىــشىپ، یېڭــى ســهرەمجانالنغان      ئــاتىالر
ئۇ مېھمانالرنى ئولتۇرۇشقا  . غا كىرىپ كېلىشتى  “ ئىشخانا”ھهم  “ قوبۇلخانا”

كېـسهللهر ئولتۇرۇشـقا ئۈسـتهل یېتىـشمىگهچكه، ئېـشىپ          . تهكلىپ قىلدى 
یهنه بىـر  ”: بـۇ ھـالنى كۆرگهنـدە تهۋپىـق كۆڭلىـدە         . قالغانلىرى ئۆرە تۇرۇشتى  

  .دەپ ئویلىدى“ئۈستهل یاساتمىسام بولمایدىكهن ـ دە
ئۇ ئاۋۋال باال كۆتۈرىۋالغـان بىـر ئایالـدىن ئىلگىرىكـى دورىالرنـى قانـداق           
ئىشلهتكهنلىكىنى، قانداق ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى سوراپ، ئاندىن ئۆزى ئانا   
قۇچىقىدىكى بالىنىڭ كۆزىگه قاراپ، تىلىنى چىقارغۇزۇپ تهكـشۈرۈپ كـۆرۈپ    

یهنه بىـر  . ① دورا بهردى ۋە قانداق ئىچۈرۈش كېرەكلىكىنى ئېیتىپ بهردى       یهنه
ئانىنىڭ ئالدىدا تۇرغان ئۆسمۈرنى قولىدىن تارتىپ كېلىپ، ئاۋۋال ئـۇنى ئـۆز             

ئاندىن ئۇنىڭ باش كىیىمىنى ئېلىپ، دەرىزە ئالدىدا . بالىسىدەك ئهركىلهتتى
  . لىدىتهكشۈرۈپ كۆرۈپ، ئاندىن ئىسسىق سۇ بىلهن یۇیۇشقا باش

 — دېدى خىجىل بولغان ئانـا مهڭـدەپ،        — بولدى، قویۇڭ، ئهپهندىم،     —
  ...ئۆزۈم یۇیۇپ بېرەي، ئاندىن

 ساال پىشىقىچىلىكمۇ نى ئىشالر تۈگهیدۇ، ھهرگىـز خىجىـل بولمـاڭ،        —
  . باال كهلگۈسىنىڭ، مىللهتنىڭ بالىسى— دېدى تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ، —

ئانـا بولغۇچىغـا   . ھهمنـى چـاپتى  بالىنىڭ بېشىنى یۇیۇپ بولۇپ، ئـاق مهل  
.  ئىكـرام بىـلهن ئۇزىتىـپ قویـدى       -یهنه بهزى گهپلهرنى تاپىالپ، ئۇنى ئىـززەت      

شــۇنداقال خوشالشــقۇچىالرغا بۇنــدىن كېــیىن ســهھهردە، بامــدات نامىزىــدىن  
كېــــیىن كېــــسهل كۆرســـــىتىش ۋاقتــــى بولىــــدىغانلىقىنى، كېـــــسهل     

.  كېلىشنى تاپىلىدىكۆرسهتكۈچىلهرنىڭ بۇندىن كېیىن بامداتتىن كېیىن 
                                            

ئهمهلىیهتـته بىـر   (تهۋپىقنىـڭ ئۆیىـدە كېـسهل كۆرىـشى ۋە تـام ئىـشكاۋى           ①
غــا تىزىلغــان دورىــالر ھهققىــدە قهشــقهر قىزىــل دۆۋىــدىكى   ) نهچــچه بۆلــۈنگهن تــاكچه

لغـان،  ئاخىرىـدا   توختاجىنىڭ مهكتىۋىدە ئوقۇغان ۋە شـۇ مهكتهپـته ئوقۇتقۇچىلىـق قى    
قهشقهر كۈتۈپخانىدا ئىـشلهپ دەم ئېلىـشقا چىققـان مهھهمـمهد ئوسـمان ئاكـا سـۆزلهپ             

ئۇنىڭ ئېیتىشىچه تهۋپىق ئۇنىڭ ئاتىـسى بىـلهن یاخـشى ئۆتۈشـىدىكهن،         . بهرگهنىدى
  . ئا—شۇڭا مهھهممهد ئوسمان ئاكا تهۋپىقنىڭ ئۆیىدە بىر مهزگىل تۇرغانىكهن، 
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ئۇ كېسهللهرنى نۆۋىتى بىلهن تهكشۈرۈپ، دورا بېرىـپ، دورا چېپىـپ، تېڭىـپ          
دېگهندەك، ھهممىسىنى ئۇزاتقانـدىن كېـیىن بۈگـۈن قىلغـان ئىـشلىرىدىن            

  . قىسقىچه خاتىرە یېزىش مهخسىتىدە یېزىق شىرەسى ئالدىدا ئولتۇردى
، ھــارغىنلىقىنى ئــۇ یېزىــق شىرەســى ئالدىــدا خــاتىرە یېزىــپ ئولتــۇرۇپ 

  . ئۈگىلىرى سىقىرایتتى-ئۈگه. ھهقىقىي تۈردە ھېس قىلىشقا باشلىدى
ئــۇ شــۇ تــاپ، بىــر مهزگىــل دەم ئېلىــشقا، بــۇ جهریانىــدا خىــزمهتكه دائىــر  

مانا بۇ ئېھتىیاج ئۇنىڭدا شىرىن    . ھېچنهرسىنى ئویىلماسلىققا مۇھتاج ئىدى   
ــدۇردى ــالالرنى تۇغـ ــادەتلهنگهن ت . خىیـ ــۈن ئـ ــۇ، تۇرمـــۇش بهلكىـــم بۈگـ ۇرالغـ

  .شارائىتىدىن تۇنجى قېتىم ئایرىلغىنى ئۈچۈنمىكىن ئویچان بولۇپ كهتتى
ئۇنىڭ كـۆز ئالدىـدا ئىـستامبول، مهرمهرە  دېڭىـز سـاھىلى، ئهدىـبه پهیـدا               

نېمىـشكىدۇر ئۇنىـڭ خىیالىـدا پهیـدا بولغـان قىزنىـڭ یوغـان بـۇالق                . بولدى
بـۇ ھـال تهۋپىقنىـڭ      . ىكۆزلىرىدە سـۈزۈك یـاش دۇردانىـسى لىغىـرالپ تـۇراتت          

قىز ئهسلىدىمۇ خىیالچان، مۇڭلـۇق ئىـدى، ئهمـدى        . ۋۇجۇدىنى مۇزلىتىۋەتتى 
ئاپپاق چىشلىرى .  پهقهت غهمكىن قاراپ تۇراتتى. بولسا زادىال سۆزلىیهلمهیتتى

مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ   . قىزىل لهۋلىرىنى چىشلىگهن ھالـدا قېتىـپ قالـدى     
. هن غهلىــته خىیــالالر پهیــدا بولــدى دېــگ“ ئــۇ ھهیكهلمــۇ، ئــادەممۇ”خىیالىــدا 

بۇ ئۇنىڭ دادىسى . قىزنىڭ قولىدا قاتتىق قهغهزگه یېزىلغان ۋەسىیهت تۇراتتى
نۇرغـۇن مــال ـ مۈلـۈك، قـورو ـ جــایالر        . قـازا تاپقـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ تـۇراتتى    

  .ئهدىبهگه قالدۇرىلغانىدى
 مىتمـۇ  یاش بىلهن پارقىراپ كهتكهن كۆزىنى. قىز یهنىال سۆز قىلمایتتى  
ئۇنىـــڭ چىرایىـــدا نـــارازىلىق، یـــالۋۇرۇش،    . قىلماســـتىن قـــاراپ تـــۇراتتى  

ــۇراتتى   ــېغىنىش ئىپادىلىنىــپ ت ــاچچىقلىنىش ۋە س ــى  . ئ ــۇالردىن مهمتىل ب
ھهي، مهمتىلى ئهپهندى، مېنىڭ جىگىرىم، مانا ئهمدى بـۇ دۇنیـادا         ”: ئهپهندى

ز نېمىـشكه   یىگانه قالدىم، ماڭا بۇ بـایلىق شـادلىق بېرەلمهیـدۇ، سـى     -یهككه
تهییار راھهتتىن كېچىپ، شۇنچه جاپادا یاشایسىز؟ ئهجهبا ھېچكىم ئویلىمىغان 
مىللهت تهقدىرىگه سىزال  مهسئۇل بولسىڭىز؟ شـۇنداق قىلىـپ مىـڭ یىـل       

ئـۇنى كـۆپ ئویلىغـان، نېمىـشكه        ”. دېگهنلهرنى چۈشهندى “ ...یاشارمىدىڭىز؟
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 بىـراق ئهدىبهنىـڭ     .ئۇنىڭ كۆڭلىـدىن شـۇ ئـوي كهچتـى        “ ... ئویلىمایدىكهن
مىت قىلىپمۇ قویماستىن تىكىلگهن كـۆزلىرى، لىـۋىنى چىـشلىگهن ھالـدا      
ــدىن     ــدا ھېلىقــى غهلىــته ســوئالنى قایتى قېتىــپ قالغــان چىــشلىرى ئۇنىڭ

ئۇ شۇ سوئال . “ئۇ راستىنال ئادەممۇ یاكى قاشتېشى ھهیكلهلمۇ؟     ”: تۇرغدۇردى
ــۇپ، گۇمــانىنى یېــشىش ئۈچــۈن ئاشــۇ ھه   ــاكى بىــلهن ھهلهك بول یكهلنىــڭ ی

ئهدىبهنىــڭ جهیــنىكىگه تۈرىۋىــدى، قىــز بىــردىنال ئــۆزىنى ئېتىــپ ئــۇنى        
  .چۆچىتىۋەتتى

تهۋپىـــق ئۆزىنىــــڭ مۈگــــدەپ قالغـــانلىقىنى بىلگىنىــــدە قهلبىنــــى   
ــۇپ  ”. ھهقىقهتهنمــۇ ئېغىــر ھهســرەت چولغىۋالغانىــدى  ــاھ، ئهگهر ئوڭــۇم بول ئ

“ .... ى تـۆكهتتىم  قالغان بولسىچۇ، مهن ئۇنىڭغا یۈرىكىمنىڭ بارلىق سـىرىن       
ئاندىن ئۇنىڭ كۆڭلىدە چۈشىدىكى مهنزىرىلهر قایتا نامایهن . دەپ ئویلىدى ئۇ

  .بولۇپ، ئویالشقا باشلىدى
ــاتتى   ــا ئایلىن ــسىال مىلیونېرغ ــۇ رازى بول ــق  . ئهگهر ئ ئۇنىڭــدەك ئهقىللى
تېز ئارىـدا ئۇنىـڭ پـۇلى     . ئادەمنىڭ قولىدا بۇ مىلیونالر كۈنسېرى كۆپىیهتتى     

ئهنه شۇ چاغدا ئۇ بۇ پۇل بىلهن ئـالىي مهكتهپلهرنـى ئېچىـپ            . یېتهرمىلیاردقا  
مىللىتىنى تهربىیلىسه پایدىسى تېخىمۇ كۆپ بولماسمىدى؟ توغرا، نېمىشكه 
شۇنداق قىلماي، بۇنداق ئىپتىدائىي ئۇسۇلدا ئاقارتىش ئېلىـپ بـارىمهن دەپ    

 دەم جاپا چېكىش كېرەككهن؟  یا تۇرمـۇش مهئىـشىتىنى كـۆرمهي، یـا نورمـال              
ئېلىشقىمۇ مۇیهسسهر بواللماي ئىشلهشنىڭ نېمه پایدىسى؟ ئهسلىدە مۇشـۇ         
ئىشنىڭ تهۋپىق ئۈچۈن قانچىلىك پایدىسى بار؟ ئۇ پۈتۈن مىللهتنىڭ ئاتىسى 

 -ئهمهسقۇ؟ نېمه ئۈچۈن ئۆزىگه ئـۆزى جاپـا تېپىۋېلىـشى كېـرەككهن؟ ئهپـلهپ      
 كېیىن ئۇنىڭدا  سهپلهپ ئۆز كۈنىنى ئۆزى ئېلىپ ئۆتۈپ كهتسىال ئۆلگهندىن       

 تهشـۋىش قالمایـدىغۇ؟ خـۇددى بىرسـى ئۇنىڭغـا مىللهتنـى             -ھېچقانداق غهم 
ئاقارتىشنى ۋەزىپه قىلغاندەك نېمه بۇنچه جاپـانى بېـشىغا كىیىۋالـدى؟ ئهگهر           
شۇنداق قىلماي بولمایدۇ دېسه، پۇلغا ئېرىشكهندىن كېیىن قـولى ئۇزارغانـدا       

  نېمه قىلىمهن دېسه قىالالیدىغۇ؟
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ــى  ــشىنى    مهمتىل ــان بې ــشىپ كېتىۋاتق ــسېرى ئېغىرلى ــدى بارغان ئهپهن
ــا قایتىــپ كهلــدى   ــدە روھىمــۇ رىیاللىقق ــۇ شــۇندىال  . ســىلكىپ كۆتهرگىنى ئ

ئۆزىنىڭ بایاتىن بېرى كۆڭلىدىن كهچـكهن خىیـاللىرى ئۈچـۈن خىجىللىـق      
ئۇ ئارقىدىنال یهنه پۇلغا ئېرىشكهندىن كېیىن شۇ پۇلنى خهلق . ھېس قىلدى

پىكرىنى توغرىدەك ھېس قىلدى ـ یۇ، لېكىن شـۇئانال رەد   یولىدا ئىشلىتىش 
كىم بىلىدۇ، پۇل دېگهن بىرىنچى دەرىجىلىك ئېزىتقۇ، ئۇ كىشىنى ”. قىلدى

  “!...نېمه ئویالرغا سالىدۇ؟
بۇ چاغدا ۋاقتنىڭ قانچه بولغىنى نامهلۇم، ئهممـا تـۈن پهردىـسى ئـالهمنى           

ــا كهتكه    ــان ئۇیقۇغ ــكهر ئاللىقاچ ــان، ئىككــى ئهس ــدىیاپق ــدە  . نى ــق مهی تهۋپى
ئاخىر ئۇ بولمىغۇر خىیالالرنىڭ . یانچۇقدىن سائىتىنى چىقىرىپ قاراپ قویدى

ئادەمنى كاردىن چىقىرىدىغانلىقىنى ئویالپ، ھهممه ئېزىتقۇ ئویلىرىنى بىـر    
یولى قوغلىۋېتىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ قولىغا تهمبۇرنى ئالـدى ۋە ئۆچـۈپ         

ــاۋازدا،  قــاالي دېــگهن شــام ئورنىغــا یېڭىــسى  نى یېقىــپ، ســهنهملهرنى بــوش ئ
ئۇ یهنه . مۇزىكا ئۇنىڭ قانلىرىنى ئۇرغۇتتى. تىرىڭشىتىپ چېلىشقا باشلىدى

  ...قىزغىن، ھهرىكهتچان، ئوت یۈرەك مهمتىلىگه ئایالنغانىدى
 دېـدى نىمىتـۇلال بوسـۇغىدا تـۇرۇپ     — كىرسهك بوالمـدۇ، ئهپهنـدىم؟       —

  .تۇیۇقسىزال
تلهر، مهن ئــــۆزۈمنى دەپ ســـــىلهرنىڭ  ؟ كهچــــۈرۈڭالر، یىگىـــــ ... ھه—

  .ئۇیقۇڭالرنى ھارام قىلغان ئوخشایمهن
ــالغىنىڭىزنى     — ــداق چـ ــدى مۇنـ ــۇزۇن بولغانىـ ــدىم، ئـ ــسۇ، ئهپهنـ  یوقـ

ــاڭلىمىغىلى، ئــاڭلىغىمىز كېلىــپ قالــدى، ئهمــدى بهرىبىــر ئــۇزاققىچه        ئ
  .ئۇخلىیالمایمىز

 دېـدى  — خاھلىغان بولساڭالر كىرىڭالر، خىزمىتىڭالرغا تهییـارمهن،      —
  .تهۋپىق ئهسنهشتىن كېیىن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ

كۆپ ئۆتمهي مهشھهدنىڭ كېچه ئاسمىنىدا تهمبۇرنىڭ تىتـرەك ساداسـى          
  .لهرزان ئۈزۈشكه باشلىدى
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ــۇرۇن   ــۈنى كهچقـ ــدا مۇئهللىملهرنىـــڭ “ تـــوپالنتى”پهیـــشهمبه كـ ۋاقتىـ

ــدى    ــتهپكه یىغىلـ ــتى مهكـ ــدەكال رۇشـ ــسى ئاۋۋالقىـ ــمىنىڭ . ھهممىـ ئۇیۇشـ
بـۇ ھـال   . پهقهت قۇتلۇقئـاخۇن خهلپىـتىمال كهلمىـدى   . ىرىمۇ كهلـدى  ھهیئهتل

ــۇراتتى   ــلىنىپ تـ ــدە تاشـ ــۆزگه ئاالھىـ ــۆزدىن   . كـ ــى كـ ــق ھهممهیلهننـ تهۋپىـ
كهچۈرگهندىن كېیىن قۇتلۇقئاخۇننىڭ كهلمىگهنلىكىنـى كـۆرۈپ، رەڭگىـدە        

. خهلپىــتىم خېلىــدىن بېــرى مانــا مۇشــۇنداق بولىۋالغانىــدى. قېنـى قــاچتى 
ا كېلهتتى، كهلگىنى بىلهن بېشىنى سېلىپ جىم ئولتۇرۇپ،       گاھىدا یىغىنغ 

گویا بۇ یهردە ئهمهستهك بىر خىل كهیپىیاتتا كىشىنىڭ ئىچىنى سىقىپ، شۇ  
بـۇ  . كۆپ چـاغالردا ئىـشالرغا ئارىالشـماي كـارى یـوق یـۈرەتتى            . پېتى قایتاتتى 

ئىشتا مهسـىلىنىڭ سـالمىقى ئىـسالم ئـاخۇن خهلپـتىم تهرەپـته دەپ قـاراپ،              
ــزمهت       ئۇنى ــۆپ خى ــانچه ك ــا ئ ــپ، قۇتلۇقئاخۇنغ ــهنچه بېرى ــوالراق چۈش ــا ت ڭغ

ئۇنىڭ ئۈستىگه باشـقا ئىـشالر بىـلهن ھهمىـشه ئالـدىراش            . ئىشلىمىگهنىدى
ئهمدى كۆردىكى، ئىسالم . یۈرگىنى ئۈچۈن، ھه دېگهندە پۇرسهتمۇ بولمىغانىدى

همهس، ئاخۇن ھېچ بىر ئاداۋەت ساقلىغاندەكمۇ ئهمهس، كۆڭلىگه ئالغاندەكمۇ ئ
ئىلگىرى قانداق بولغان بولسا، ھـازىرمۇ شـۇنداق خىـزمهتكه بېرىلىـپ، كهچ           

... قۇتلۇقئاخۇن بولسا ھېلىقىدەك. یېتىپ، سهھهر قوپۇپ ئىشلهپ، كهلمهكته
  :تهۋپىقنىڭ سهل ئاچچىقى كهلدى

 دەپ ســورىدى ئــۇ ئۇیۇشــما — قۇتلۇقئــاخۇن خهلپــتىم كهلمهیــدىغۇ؟ —
  .ھهیئهتلىرىگه قاراپ

دېـدى  —... م سـهل تـاۋىم یـوق تۇرىـدۇ، دېگهنـدەك قىلىۋىـدى،         ئۇ ئادە  —
  .ئابدۇراخمانھاجى ئهندىشه ئارىالش

ــۇلال — ــوقمىكهن؟ نىمىت ــاۋى ی ــاراپ   —!  ت ــكه ق ــشىك تهرەپ ــق ئى  تهۋپى
  .ۋارقىرىدى
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شـۇئان ئىــشىك ئالدىـدىكى پهلهمپهیــدە تۇرغــان ئىككـى ئهســكهر ئۇنىــڭ    
  .ئالدىدا ھازىر بولۇپ دىققهتته تۇردى

الر ھازىرنىڭ ئۆزىـدىال قۇتلۇقئـاخۇن خهلپىتىمنىـڭ ئـۆیىگه        ئىككىڭ —
  .بېرىڭالر، ئۇ كىشىنىڭ تاۋى یوقمىش، راست بولسا كۆتۈرۈپ كېلىڭالر

  ! خوپ—
 یۇرۇقلۇق بىلهن بولىـدىغان یىغىـن بۈگـۈن ھه دېگهنـدە      -ئادەتته ئۇچۇق 

ھهیئهتلهرمۇ، مۇئهللىملهرمۇ چىش یېرىپ بىـر نـېمه        . سۈرلۈك تۈسكه كىردى  
ئـۇالر تهۋپىقنـى رەنجىتىـپ قویغـانلىقىنى        . ي، ئېغىر سۈكۈتكه چۆمـدى    دېمه

  .ئویالپ قاتتىق خىجىل بوالتتى
ــسىلهر؟ — ــشكه گهپ قىلمایـ ــگه  — نېمىـ ــق ھهممهیلهنـ ــدى تهۋپىـ  دېـ

  نېمه، بىز ھازىدارالردەك ئولتۇرىمىزمۇ؟― كۈلۈمسىرەپ قاراپ، 
ارىــدىن لــېكىن، یهنىــال ئ. بــۇ گهپ بىــلهن كهیپىیــات بىــر ئــاز جانالنــدى 

. ئوڭایسىزلىنىشتهك بىر خىل كهیپىیات پۈتۈنلهي كۆتۈرۈلۇپ كهتمىگهنىدى       
  :شۇڭا تهۋپىق كهیپىیاتنى جانالندۇرۇش ئۈچۈن چاقچاق باشلىدى

   نارۇلال، سىزنىڭمۇ ئوتىڭىز ئۆچۈپ قالدىمۇ، نېمه؟—
شـۇنىڭ  .  ئۇنىڭ چاقچىقىغا جاۋابهن نۇرۇلال خهلپىتىم چاقچاق قایتۇردى   

  . ئهھلى ھېچ ئىش بولمىغاندەك كۆڭۈللۈك بولۇپ قالدىبىلهن مهجلىس
شۇ چاغدا نىمىتۇلال ئىشىكنى ئاچتى ۋە ئۆزى یانغا ئۆتۈپ، ئۇزۇن چهكمهن 

خهلپىـتىم كىرىـپ بولغانـدىن      . تونغا ئۇرۇنىۋالغان قۇتلۇقئاخۇنغا یول بهردى    
  .كېیىن ئۇ یهنه سىرتتا تۇرۇپ ئىشىكنى ھىم یېپىۋەتتى

كېلىشى بىلهن كهیپىیات یهنه جىددىیلىشىپ قۇتلۇقئاخۇننىڭ كىرىپ 
ــدا    . كهتتــى ــگهن ئوی ــداق ئاخىرلىــشىدىكىن، دې ــۇ ئىــشنى قان ــلهن ب ھهممهی

ئۇالرنىڭ ھهر . كۆڭۈللىرى پاراكهندە بولۇپ، ئىشنىڭ ئاخىرىنى كۈتۈپ تۇراتتى  
بىرى ئۆزىنى مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ ئورنىغـا قویـۇپ، بـۇ ئىـشنى قانـداق بىـر           

 باش قاتۇرغاندا، ھهل قىلىش چارىسىغا ئهقلى یهتمهي      تهرەپ قىلىش ھهققىدە  
  .بېشى قېتىپ كېتهتتى
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تهۋپىق تهمكىن، روھلۇق .  دېدى— ۋەئهلهیكۇم ئهسساالم، خهلپىتىم، —
  . یۇرۇقلۇق بىلهن-ۋە ئوچۇق

بۇنىڭ بىلهن یىغىـن ئهھلـى چـوڭ بىـر تىنىـق چىقىرىـشقا مۇیهسـسهر         
ه دۈشـمهنلىك كهیپىیـات بىـلهن    بولغان بولسا، قۇتلۇقئاخۇن ئۆزىنىڭ بۇ یهرگ  

دېیىشكىمۇ رایى بولىمىغىنى، تهۋپىق   “ ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ”كېلىپ، ھهتتا   
ئۇنى گویا ساالم قىلغۇچىنىڭ سالىمىنى ئىلىـك ئېلىۋاتقانـدەك كهیپىیاتتـا            
. بېرىلمىگهن ساالمنى ئىلىك ئالغىنىنى كۆرۈپ، خىجالهت پاتقىقىغـا پـاتتى        

-ىجىگه بېرىپ یهتتىكى، ئۇ بۇ سـورۇندا كىـم   ئۇنىڭ ئوڭایسىزلىنىشى شۇ دەر   
ــى      ــڭ قهیهر ئىكهنلىكىنـ ــۇ یهرنىـ ــا بـ ــانلىقىنى، ھهتتـ ــڭ ئولتۇرغـ كىملهرنىـ

تهۋپىق ئۇنى بۇ خىـل خىجىللىقـتىن   . بىلىشكىمۇ ئهقلى ئىشلىمهي قالدى 
  :تېزراق قۇتقۇزۇش ئۈچۈن یهنه

 ئولتۇرۇڭ، خهلپىتىم، ئىسالم ئاخۇننىڭ قېشىدا ئورۇن بـار؟ شـۇ یهردە       —
  . دېدى—ئولتۇرۇڭ، 

بۇ گهپ بىلهن قۇتلۇقئـاخۇن ئوتتۇرىـدا مهڭـدەپ تـۇرۇش مۇشـهققىتىدىن          
یـان ئولتـۇرغىنى    -قۇتۇلغان بولسىمۇ، ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم بىـلهن یـانمۇ        

ئۇ نېمىشكىدۇر ئۆزىنى گۇناھكـاردەك     . ئۈچۈن یهرگه كىرىپ كهتكۈدەك بولدى    
لهن ئهلـدىن ئـۆزىنى   ھېس قىلىپ خېلىدىن بېرىال مۇشۇ خىل ھېـسیات بىـ        

ــۈرەتتى  ــاچۇرۇپ ی ــى    . ق ــشقىمۇ ئهقل ــق سورىشى ــلهن تېچلى ــدىكىلهر بى یېنى
 ئـۈزۈك تىنغـان ھالـدا ئىـشنىڭ نهتىجىـسىنى      -باشقىالر ئۈزۈك . ئىشلىمىدى

  .كۈتۈپ تۇرىشاتتى
 خهلپىــتىم، تــاۋىڭىز یــوق دەپ ئاڭلىغانىــدىم، ســهل یاخــشى بولــۇپ  —

ېھرىبـانلىق بىـلهن، سـىلىق       تهۋپىـق ئىنتـایىن م     —قالدىڭىزمۇ، قانـداق؟    
  .ئۇنىڭ ئاھاڭىدا مهسخىرە یاكى تهئهددى ئاالمىتى یوقىدى. قىلىپ سورىدى

 خهلپىتىم جىددىیلىشىپ كهتكهنلىكتىن شۇ ـ... ئوبدان، تېنىم ساق—
  .سۆزلهرنى ئىككى قېتىمدىن تهكرارلىۋەتكىنىنى ئۆزىمۇ سهزمهي قالدى

ىر تهكشۈرۈپ كۆرەي،  كېیىن مېنىڭ قېشىمغا كىرىڭ، مهن ئوبدان ب —
  .كېسهل دېگهننى داۋالىمىسا ساقىیامدۇ
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  ... یاق، یاق، ھازىر ئوبدانال بولۇپ قالدى—
  . ئالدىڭىزدا ئۆزىرلىكمهن، تاۋىڭىز یوق ئهھۋالدا چاقىرتىپ كهلدىم—
  ... یوقسۇ، ئهپهندىم، ئۆزۈممۇ زادى، كېلهي دەپ تۇرغان—
زنى باشـالیلى، قېنـى    ئۇنداق بولـسا یاخـشى بوپتـۇ، بىـز مـۇزاكىرىمى         —

ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم، تهكشۈرشىڭىزنى مۇئهللىملهر ئالدىدا بایان قىلىپ 
  .بېرىڭ ئۇالر ئاڭالپ ئویلىنىپ باقسۇن

شــۇندىال . كۆپچىلىــك كــۆكرەكلىرىنى تولــدۇرۇپ بىــر نهپهس ئېلىــشتى
كــۆڭلى ســهل جایىغــا چۈشــكهن قۇتلۇقئــاخۇن ئىككــى تهرىپىــدىكىلهرگه       

  .اراشقا باشلىدىخىجىللىق بىلهن ق
تېخى بۈگۈن توپالنتىدىن چىقىـپ یـوقالپ      ...  سورىغىلى بارالمىدىم،  —

 دېــــدى ئىــــسالم ئــــاخۇن خهلپىــــتىم،  —ئــــۆتهرمهن دەپ ئویلىغانىــــدىم، 
  .قۇتلۇقئاخۇننىڭ كۆزلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ

ئۇنىـڭ كـۆز   . بولغۇچىنى تېخىمۇ خىجىل قىلىـۋەتتى   “ كېسهل”ئۇ گهپ   
ئۇ ئىـسالم ئاخۇنـدىن     . ندەك بىر خىل سېزىمغا كهلدى    جىیهكلىرى ئېچىشقا 

ئهپۇ سوراشنى ئویلىغان بولسىمۇ، نىمىدۇر بىر نهرسـه، بىـر خىـل چـاالكۆرەڭ               
شۇڭا كۆڭلىدە بۇنداق سـهتچىلىكنى ئىككىنچـى سـادىر       . خۇي یول قویمىدى  

  .قىلماسلىققا ۋەدە قىلدى
 ھهل ھهممه ئادەمنىڭ بېشى قاتقـان ئىـشنىڭ شـۇنچىلىك ئـاددى ھالـدا       

ــتى    ــران بولۇش ــك ھهی ــۆرۈپ، كۆپچىلى ــولغنىنى ك ــۇنداق   . ب ــش ئهنه ش ــۇ ئى ب
 ئۇقۇتۇش خىزمىتى ھهققىدىكى مـۇزاكىرىلهر      -ئاخىرالشقاندىن كېیىن، ئوقۇ  

ــى  ــشۈرۈش    . باشــلىنىپ كهتت ــى تهك ــتىم مهكتهپلهرن ــاخۇن خهلپى ــسالم ئ ئى
ه ئهھۋالىنى ئوتتۇرغا قویـۇپ بهزى مهكتهپلهرنىـڭ ئـایرىم سـىنىپلىرىدا نهچـچ        

ــڭ یهنه      ــر مهكتهپنى ــقا بى ــى، باش ــڭ چېچــى ئۆســۈپ كهتكهنلىك ئوقۇغۇچىنى
بىرسىنىپىدا قانچىـسىنىڭ قولىنىـڭ دۈمبىـسى تـوڭرا تـۇرغىنى، ئـۈچىنچى          
بىرسىدە قانچه ئوقۇغۇچىنىڭ تىرنىقى ئېلىپ قویۇلمىغانلىقىنى ئېیىپالش 

  . قاتتىق سۆزلهپ ئۆتتى-تهلهپپۇزىدا قاتتىق
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رغان تهۋپىق نازاپهت تهكشۈرۈشته تۆۋەن نومۇر      خاتىرىسىنى ۋاراقالپ ئولتۇ  
ئۇ .  ئالغان یۇقارقى مهكتهپلهرنىڭ مۇدىرلىرىنى ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشقا بۇیرىدى

  : بىرلهپ ئىسمىنى یېزىۋالغاچ ئۇالرغا-بىر
 — دەپ سورىدى ئـۇ نـارازى ئاھاڭـدا،    — بۇ نېمه بولغىنى،  یىگىتلهر؟    —

الر تهگمىدىمۇ، یاكى ئاقسۆڭهڭلهرچه ئۇالرنىڭ چېچىنى یاساپ قویۇشقا  چولۇڭ   
ئېسىللىك بىلهن، بۇ ئىشنى ساالھىیىتىڭالرغا توغرا كهلمهیدىغان پهس ئىش 

 یـــاش ئهپهنــدىلهر باشـــلىرىنى یهرگه ســېلىپ جىـــم   —دەپ قارىــدىڭالرمۇ؟  
بىــــز مــــۇدىر، شــــۇ تهلهبىلهرنىــــڭ ” ســــىلهر ئویالیــــسىلهر، —تۇرۇشـــتى،  

شــۇنداقمۇ؟ یــاق، ئهركهك بولــساڭالر ، “... مــۇئهللىملىرى شــۇنداق قىلمــاپتۇ
چـۈنكى مـۇئهللىملهرگه    . مهسئۇلىیهتنى ئۆزەڭالردىن قاچۇرۇشقا تىرىـشماڭالر    

 قۇالق بولۇش، ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى تهكشۈرۈش، نازارەت قىلىش، پىكىر    -كۆز
بېرىش سىلهرنىڭ مهسئۇلىیىتىڭالر ئهمهسمۇ؟ مۇئهللىملهر قىلمىغان بولسا 

 بوالتتىمـۇ؟ سـىلهرنىڭ نۇمۇسـۇڭالر كهلـگهن بولـسا           سىلهر قىلـساڭالر یامـان    
ئېیـــتىڭالر، مهن قىـــالي، بالىالرنىـــڭ ئومـــاق قـــوللىرىنى یۇیـــۇپ قویـــۇش، 
تىرنىقىنــى ئېلىــپ قویــۇش  قۇســقۇڭالرنى كهلتۈرىۋېتهمــدىكهن؟ كــۆرۈپ      

  یېتىلمىكـى ئهنه شـۇنداق      –تۇرۇپسىلهركى، یىگىتلهر، ئىنساننىڭ ئۆسـۈپ      
بولغـۇچى بالىنىـڭ قایـسى مهینىتىنـى كۆرمهیـدۇ؟       ئانـا  -ئاتا . مۈشكۈل ئىش 

كىمكـى  !  ئانىسى -تۇتمایدۇ؟ مۇئهللىم ھهم ئىنسانىیهتنىڭ ئىككىنچى ئاتا       
بۇنداق مهسئۇلىیهتنى ئادا قىلىشقا یارىمىسا، دۇنیادىكى ئهڭ گۈزەل نام، ئهڭ    

  !ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئهمهس“ مۇئهللىم”— شهرەپ -یۈكسهك شان
 یاش —...  نسىڭىز، مهن بىر ئېغىز گهپ قىلسام ئهپهندىم، ئهگهر ئىشه—

  .مۇدىردىن بىرى كۆزلىرىگه یاش ئالغان ھالدا ئۇنىڭغا تىكىلدى
  ... خوش—
 بىزدىن ئىككىنچى مۇشۇنداق ئېۋەن كۆرىلىپ قالسا ئىككى ئالهم قارا —

  !یۈز بوالیلى
   بۇ ھهممىڭالرنىڭ ئورتاق گېپىمۇ؟—
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ىقـتىن ئۆلمىـدۇق، ئۇنىـڭ       شۇنداق، ئهپهندىم، بۇ قېتىمقى خىجىلل     —
  بىرىسى بولدۇق،

ــۇش    — ــتىم، ئوقـ ــوش خهلپـ ــشىنىمهن، خـ ــىلهرگه ئىـ ــدۇ، مهن سـ  بولىـ
  ئهھۋالىدىن نىمىلهرنى كۆردىڭىز؟ سهزدىڭىز؟

ئالــدىنقى مهســىله ئېلىــپ كهلــگهن خىجىللىــق تــۈپهیلى، ئىككىنچــى  
مهســىلىدە ئىــسالم ئــاخۇن ئېغىــز ئــاچقىچال، ئوقــۇش نهتىجىــسىدە مهســىله  

ن مهكتهپلهرنىــڭ مــۇئهللىملىرى ئــۆزلىرى ســهھۋەنلىكىنى بویىغــا  كــۆرۈلگه
  .ئېلىپ سۆزلىدى

 سىلهرنىڭ سهۋەنلىكىڭالرنى تونىغىنىڭالر بىزنى خاتىرجهم قىلىدۇ، —
 لـېكىن، پهقهت سـهۋەنلىكنى   — دېدى تهۋپىـق ئهسـتایىدىللىق بىـلهن،         —

. ا كۆرىمىزتونۇشال تۈزەتكهنلىك ئهمهس، بۇنى بىز كېلهر  قېتىملىق توپالنتىد
بىلهنال ئۆتكهلدىن ئۆتىۋالىمىز دەپ ئویلىغان بولساڭالر “ تونۇش”ھهر قېتىم 

مهن بىر مۇئهللىمنىڭ یارامسىز بولىشى كېیىنكـى    . خاتا قىلغان بولىسىلهر  
ئهۋالدنىڭ ئىستىقبالىغا، مىللهتنىڭ تهقدىرىگه بېرىپ تاقىلىدۇ،  ھهر قانداق 

بىكـاردىن پـۇل   ئۆیىدە ئولتۇرغۇزۇپ  چىنى  بىر ئاقنانچىنى، ھهتتا یۈزلهپ ئاقنان    
ــېقىش        ــدۇرۇپ ب ــته قال ــۇنى مهكتهپ ــېكىن ئ ــدۇكى، ل ــشقا بولى ــپ بېقى بېرى

كۆڭۈلچهكلىـك   بـۇ . مىللهتنىڭ كېلىچىكى بىلهن ئوینۇشۇش دەپ قـارایمهن     
  .قىلىدىغان ئىش  ئهمهس

ئهمدى بۇندىن كېیىنكى بىر ھهپتىدە نىملهر قىلىش ھهققىدە مۇزاكىرە       
  .تىباشلىنىپ كهت

ــك ئالدىـــــدا قـــــاتتىق گهپ      ــاخۇن تهۋپىقنىـــــڭ كۆپچىلىـــ قۇتلۇقئـــ
ئهگهر ئـۇ ئاشـكارە     . قىلمىغىنىدىن ھهم خۇشـال بولـدى، ھهم خىجىـل بولـدى          

تهنقىد قىلىنغان بولسا ئوڭایسىزلىقنىڭ تۇمـانى تېـزال كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـپ            
شۇڭا ئۇ تهۋپىقنىڭ ئۆزى بىلهن . ھهممه نهرسه ئوچۇق ـ یورۇق بولغان بوالتتى 

  .ۆزلىشىشىنى، ئارىدىكى بۇرۇختۇملۇقنى كۆتۈرىۋېتىشنى ئارزۇ قىلدىس
ئۇنىڭ بۇ خىـل كۆڭـۈل خاھىـشىنى سـهزگهندەك، مهجلىـستىن كېـیىن        

خهلپىتىم ئۇنىڭ ئېغىز ئېچىشنى كۈتۈپ، . تهۋپىق ئۇنىڭغا یاندىشىپ ماڭدى
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ئۇالر خهیرىلىشىدىغان یهرگه كهلگهندە تهۋپىق     . ھه دەپ نهپسىنى راستالیتتى   
یىراقتا خۇپتهنگه ئېیتىلغان ئهزان ئاۋازى . قۇتلۇقئاخۇنمۇ توختىدى. ختىدىتو

ئارقىدىنال ئۇالرنىڭ یېنىدىال قۇمبـاغ مهسـچىتىدىنمۇ بىرسـىنىڭ         . ئاڭالندى
  .سالماق لهپىزى ئىشتىلدى

ــهۋەنلىكنى      — ــرەر س ــدىن بى ــاخۇن تهرىپى ــسالم ئ ــىز ئى ــتىم، س  خهلپى
  سهزدىڭىزمۇ قانداق؟

  ...وق، ئۇ كىشى ھاالل ئىشلهیدۇ یوقسۇ، سهزگىنىم ی—
.  شــۇنداق، ئــۇ كىــشى ھــاالل ئىــشلهیدۇ، ســىزمۇ ھــاالل ئىشلهیــسىز  —

ســــىزنىڭ نـــــارازى بولىــــشىڭىز ھهرگىزمـــــۇ ئــــۇ كىـــــشىنىڭ یاخـــــشى    
ــۇپ    ــۇدىر بولـ ــڭ مـ ــى، تۆركۈللۈكنىـ ــشلىمهیۋاتقانلىقىدىن ئهمهس، بهلكـ ئىـ

 —،   جـاۋاب بېرىـشنىڭ ھـاجىتى یـوق        ڭقالغانلىقى، شـۇنداقمۇ؟ یـاق، دېـمه      
ــۇالق       ــا قـ ــڭ ئاۋازىغـ ــدەۋاتقان پاقىنىـ ــدا كۇرۇلـ ــر جایـ ــنال بىـ ــق یېقىـ تهۋپىـ

ــۇزاق جىمىــــپ كهتتــــى  ــىزنىڭ —ئانــــدىن، . ســــېلىۋاتقاندەك ئــ ــۇ ســ  بــ
 بۇ یهردە بولىۋاتقان قۇتراتقۇ سۆزلهرنىڭ -سىز ئۇ یهر  . نارازىلىقىڭىزمۇ؟ ناتایىن 

ۇرۇپ، بىز ھهممىمىز مىللهت ئۈچـۈن ئىـشلهۋاتقان تـ        . تهسىرىگه ئۇچرىدىڭىز 
 بۇ یۇرت دەیمىز؟ ئـۇ یـۇرت بولـسا كىمنىـڭ         - بۇ یهر، ئۇ یۇرت    -نىمىشكه ئۇ یهر  

ــكه  ! دېــمهك، مهســىله ھهل! یــۇرتى؟ ئۇیغۇرالرنىــڭ ئهگهر بىــر كىــشى مىللهت
زىیانلىق بولسا ئۇنىڭ كىـم بولىـشىدىن قهتئىیـنهزەر ئـۇنى مـۇھىم ئورۇنـدا                

ســى بىــلهن  شهخــسىي چوڭچىلىــق دەۋا . داۋاملىــق قالــدۇرغىلى بولمایــدۇ  
ئهمىسه . مىللهتكه پایدىلىق بىر ئادەمنى یوقىتۋېتىشكه ھهقلىق ئهمهسمىز      

  .سىز مۇدىر بولۇڭ، بۇنىڭغا ئىسالم ئاخۇن تامامهن رازى
ئۆزۈممۇ .   سهۋەنلىك مهندىن ئۆتتى— یاق، یاق، بۇ نېمه دېگىنىڭىز؟ —

ئارزۇ ئارىنى ئوچۇق قىلىپ، گۇمان ئهندىشىلهرنى ئارىدىن كۆتىرىۋەتسهك دەپ 
مهنمـۇ كېـیىن ئـویالپ قالـدىم،     . مانا ئهمدى ئوبدان بولـدى   . قىلىپ تۇراتتىم 

دېگهنــدەك “ مهن زادى نېمىنــى كــۈتىمهن؟ نېمىنــى تالىــشىمهن؟”ئـۆزۈمگه   
. سوئالالرنى قویۇپ كۆرىۋىدىم، ھهقىقهتهنمۇ تاالشـقىدەك ھـېچ ئىـش یـوقكهن     

  !...ئادەم دېگهن خام سۈت ئهمگهن نېمه ـ دە
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گه ” مىلـلهت ئۈچـۈن  “لهرنـى ھـازىرقى ۋاقىتتـا،       “ئۈچـۈن  ” بىز ھهممه  —
دۈشمهن بىزنىـڭ دەل ئاشـۇ      . بویسۇندۇرمایدىكهنمىز، یاخشى كۈن كۆرمهیمىز   

بۇنى بىز . ئاجىزلىقىمىزدىن پایدىلىنىپ ئۆز ھۆكۈمرانلىقنى ساقالپ كهلدى
قاچانغىچه چۈشهنمهیمىز؟ توغرا، قانغا سىڭگهن ئادەتنى ئۆزگهرتىش تهس، بىز    

تىیارسىز ھالدا یهنه یۇرتۋازلىققا یاتىدىغان سـۆز ۋە ھهرىكهتلهرنـى قىلىـپ        ئىخ
لېكىن، خاتالىق ئىكهنلىكىنى سهزگهن ھامان یۇزىمىزنىڭ چۈشۈپ . سالىمىز

ــاالیلى   ــا ئ ــي نهزەر بوینىمىزغ ــشىدىن قهتئى ــابرویىمىزنى  . كېتى ــسىي ئ شهخ
  .ئهمهس، پۈتۈن  مىللهتنىڭ ئابرویىنى ئویالیلى

ــشتا — ــۇ ئىـ ــىز بـ ــرەلىگهن    سـ ــپ بېـ ــاننى ئېیتىـ ــۇق قىلغـ  قۇتراتقۇلـ
ــۇق    ــدىن تۈزىتهتت ــۇ یىلتىزى ــشنى تېخىم ــسىڭىزغۇ ئى ــسهم ـ     . بول ــا دې ئهمم

ــپ     ــالغىنىڭىزنى ئېیتىـ ــاپ قـ ــۇل ئوینـ ــا ئۇسـ ــڭ دېپىغـ ــسهم، كىمنىـ دېمىـ
قۇتراتقۇلــۇق ئهنه شــۇنداق بولىـدۇ، ئوتتۇرىغــا بىــر یامــان گهپ  . بېرەلمهیـسىز 

ى دەپ، گهپ ئاۋۇیـدۇ، ئاىىرىـدا بـۇ گهپ زادى       تېرىلىدۇ، ئۇ بىرنى دەپ، بـۇ بىرنـ       
غهیـۋەت دېـگهن   . قهیهردىن باشالندى دەپ ئویلىساق، یىلتىزىنـى تاپالمـایمىز    

  توغرىمۇ قانداق؟. ئهنه شۇنداق، نهقال شهیتاننىڭ ئۆزى
ئـۇ شـۇئانكى    : ھهقىقهتهنمـۇ شـۇنداق ئىـدى     . قۇتلۇقاخۇن ھهیـران قالـدى    

ئهمما ئۇ سایىدەك . شكه تهییار ئىدىخىجىللىقىدا بۇ دۈشمهننى ئېیتىپ بېرى
كۆرۈنۈپ تۇرسـىمۇ قولغـا چىقمـایتى؛ بـۇ قۇتراتقـۇ سـۆزلهرنى كىمـلهر ئۇنىـڭ            

  كاللىسىغا قۇیۇپ ئېلىشتۇرۇپ قویىۋىدىكىن؟
ئۇ خۇپتهننىـڭ  .  سۆزسىز سۈكۈتته تۇراتتى  -قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىم گهپ  

قۇمبــاغ  دېگهنــدەكال  . قــازا بولىــشىدىن ئهندىــشىگه چۈشــكهندەك قىلــدى    
  :مهسچىتىدىن بایا ئهزان ئېیتقان ئاۋاز ئاچچىق ئارىالش ۋارقىرىدى

   .①! قاۋمهت—
ــق قۇتلۇقئاخۇننىــــڭ كهیپىیاتىــــدىن ســــۆزىنىڭ یېتهرلىــــك      تهۋپىــ
ــارتتى، ـ دە،       ــدىن ت ــۇپ، ئۇنىــڭ بىلىكى بولغــانلىقىنى ســهزگهچ، گهپنــى قوی

                                            
   . ئا— دېگهن مهنىدە —ى، تېز بولۇڭالر، نامازنىڭ ۋاقتى ئۆتت   ①
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ئۇنىـــڭ خهلپىتىمنىـــڭ بىلىكىـــدىن . مهســـچىد تهرەپـــكه ئېلىـــپ كهتتـــى
 تېز مېڭىشلىرىدا بىر خىل دوستانه مۇئامىله، ئالىجاناپلىق -تىۋېلىپ، تېزتۇ

تهۋپىـق  . ئۇالرغا یولدا كۈتۈپ تۇرغان بىرسى ئۇچراشتى     . ئىپادىلىنىپ تۇراتتى 
كۈتۈپ تۇرغۇچىنىڭ سابىت ئىكهنلىكىنى دەرھـال تونـۇپ، قۇتلۇقئاخۇننىـڭ        

  .قولىنى قویىۋېتىپ سابىتقا یېقىنالشتى
 ئوغلۇم؟ بولمىـسا نامـازنى مۇشـۇ یهردە ئوقـۇپ مـاڭ،        گېپىڭ بارمىدى  —

 دېدى ئۇ مېھرىبانلىق —مهسچىدكه كىرگىچه گېپىڭنىمۇ قىلىپ بولىسهن، 
  .بىلهن

ــدى   -ســابىت گهپ ــشىپ ماڭ ــا یاندى ــۆز قىلماســتىن ئۇنىڭغ ــڭ .  س ئۇنى
  :مىجهزىنى بىلىدىغان تهۋپىق، ئۆزى گهپ تهشتى

  مۇ؟ یهنه ھېلىقى ئىشمۇ؟ قىزنىڭ ئۆیىدىكى ئىش—
  .... ھهئه—

ــهللىي بهردى  ــابىتقا تهســ ــق ســ ــۆیى  . تهۋپىــ ــڭ ئــ ــدىن گۈلزادىنىــ ئانــ
  :قهیهردىلىكىنى، ئۇنىڭ دادىسىنىڭ ئىسمىنى سورىۋالغاندىن كېیىن

تېزراق بېرىپ مهشۇقىڭغا .  ئهمدى پۈتۈنلهي خاتىرجهم بولساڭ بولىدۇ—
  ...خۇشخهۋەر قىل

بۈگـۈن ـ   .... یـېقىن توینىڭ ۋاقتى ...  ئۇنىڭ بىلهن كۆرشهلمهیۋاتىمىز—
  ...ئهتىلىكال قالدى

 مهجنۇنالرنىـڭ پاجىئهلىـك ھالـدا     - یاق، بىز مۇشۇ دەۋىردىمـۇ لهیلـى       —
 دېدى تهۋپىق —ارىتىپ تۈگىشىپ كېتىشكه یول قویمایمىز، تھىجران ئازابى 
. ئۇنىڭ ئىشهنچىكه تولغان ئاۋازى سابىتنى خاتىرجهم قىلدى    . كهسكىن ھالدا 

  . یان تۇرۇشتى-ېپىگه كېلىپ یانمۇئۇالر نامارخانالرنىڭ س

 
3  
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ــدە     ــى ئاالھى ــدى رۇشــتى مهكتهپتىكــى دەرس، ئىزچىالرن مهمتىلــى ئهپهن
تهربىیلهش، كهنت مهكتهپلىرىنى ئارىالشتهك جىددى ئالدىراشچىلىق ئىچىدە 
ۋاقت تېپىپ سابىت بىـلهن گۈلزادىنىـڭ ئىـشى ئۈچـۈن شـورۇققا بارىـدىغان                

ــدى ــۈن چ   . بول ــشالر ئۈچ ــداق ئى ــۇ بۇن ــپ   ئ ــاپىزەتچىلهرنى ئېلى ــدا مۇھ ىققان
  .بارمایتتى

غان بۇغدایالرنىڭ پۇرىقى تىنجىق ھاۋانى بىر ئالغان     ىباش تارتىشقا باشل  
. كهچقۇرۇندا ئۇ ئېالخۇنغا ئـاتنى توقۇتـۇپ، ئـۆزى یـالغۇز مهشـھهدتىن چىقتـى           

پاشىالر گىژىلداپ تۇرغان ناماز شام مهزگىلىدە ئۇ یهنىال یول ئۈسـتىدە تۇرغـان      
ئـۇ بـۇ یهردە بىكـار تۇرمىغـان بهلكـى مهخـسهتلىك       . ىم بـوینى تونىـدى   ئهۋرىش

تهۋپىـق ئاشـۇ بىـر تـۈپ جىگـدىنىڭ ئارقىـسىدا تۇرغـان            . كۈتۈپ تۇرغان ئىدى  
گهۋدىنى كـۆرۈپال ئىـشنىڭ نىمىـدىن ئىبـارەت ئىكهنلىكىنـى سـهل قىیـاس               

شۇڭا ئۇ ئېتىنى ئىتتىكلىتىپ، ئۇنى كۆرمهسكه سېلىپ ئۆتـۈپ   . قىلغانىدى
ئۇمـۇ  . جىگدە ئارقىسىدا تۇرغىچىمۇ بـوش كهلمىـدى      .  قارارىغا كهلدى  كېتىش

ئاتنىڭ كېلىۋاتقىنىدىن بىخهۋەر كىـشىدەك ئىتـتكال یولنىـڭ ئوتتۇرىـسىغا            
كهلدى ۋە ئۈستىگىال كېلىـپ قالغـان ئـاتتىن چۆچـۈپ كهتكهنـدەك ئىچىـگه             

  :تارتىپ
  . دەپ ۋارقىرىۋەتتى—!  ۋىیهي—

ز گۇمانىنىـڭ تـوغرلىقىنى پۈتـۈنلهي      تهۋپىق ئۇنىڭ نـازلىق ئـاۋازدىن ئـۆ       
  .بۇ سابىتنىڭ ئۆگهي ئانىسى پاشاخانىدى. ھېس قىلدى

 ئوھ، ۋاییهي، مهمتىلـى ئهپهنـدىغۇ؟ ئهجهپ قورقـۇپ كهتتىمـا، ئـاتتىن          —
  ...چۈشمهمسىز، نېمانداق،

تهۋپىقنىڭ كۆڭلىگه ھهر خىل گۇمـانالر       — مهن ئالدىرایمهن، خانىم،   —
بــۇ سۈیقهســتنىڭ باشلىنىــشىمۇ  ”. دىكېلىــپ تېنــى ئهیمىنىــشكه باشــلى 

  “ ...قانداق؟ ئارقىسىدا ئادەم بارمىدۇ؟
 ســىزنىڭ ئالدىراشــلىقىڭىزنىغۇ بىلىــمهن، شــۇڭىمۇ نهچــچه ئایــدىن —

خۇدا .  ئالدىڭىزغا ئهپۇغا بارىدىغان قهرزىم بارىدى. بېرى پۇرسهت بولمایال كهلدى
بۈگۈن . ىدىمگهپ قىلم. نېسىپ قىلمىدىمۇ، بىلىمىدىم، نهچچه تهمشهلدىم
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 پاشــاخان —ســۇنتاغدىن یېنىــپ خــۇدا بۇیرىغانــدەكال ئۇچرىــشىپ قالــدۇق،  
 ھهقىچان مېنى یېتىم ھهققىنـى یهیـدىغان ئـاچكۆز دەپ          —سۆزلهپال كهتتى، 

ــازا ســهت ئىــش      ــویالپ باقــسام ت ــیىن ئ یامــان كــۆرۈپ یۈرگهنــسىز، مهنمــۇ كې
ــانىكهن ــۇرۇق    . بولغ ــسا مهن ق ــولغىنىڭىز، بولمى ــىزنىڭ ب ــۇ س ــول ھېلىم ق
سابىت ماڭا تهتۈر . سابىتنىمۇ، سىزنىمۇ رەنجىتىپ قویۇپتىمهن... قالمامتىم،

ــدۇ  ــاراپ یۈرىی ــسا، . ق ــۇ قىل ــى ئهپ ــڭ   ... مېن ــسۇم مهن ئۇنى ــى بولمى نېمىلىك
مهن ئۇ ...  دادىسىنىڭ ئهمرىدە قالغان ئایىلى، گهپلىشىپ قالغىنىمىز یاخشى
ــگهن    ــال خهق دېـ ــۆزى كىچىكلىـــك قىپـــتىكهنمهن، ئایـ ــدا كـ ــۇنداق چاغـ شـ

ــان    ... بولىــدىكهنمىز، ــدىلهر یام ــى، ئهپهن ــازار تېپىــپ كهتت ــدىلهر ب ھــازىر ئهپهن
  ...مهنمۇ غهلىتىال بولۇپ قالدىم... كۆرگهنگه ھهممه خهق تۈكۈرىدىغان بولدى

ــسا ئاچــا   — ــۇپ -بولىــدۇ، مهن ســابىتقا ئېیتــاي، ھېلىمــۇ بول  ئىنــى بول
  .ن سىزنى چۈشىنىمهنئۆتۈڭالر، بۇنى یاخشى ئویالپسىز، مېنى دېسىڭىز، مه

 دېگىنىڭىز بىلهن، ئایال كىشى دېگهن ئاجىز نېمىكهن، مانـا ئهمـدى          —
ــۈلگهن        ــشانهمگه پۈت ــتىش پى ــۈپ كې ــۇل ئۆت ــویى ت ــۈر ب ــالىم، ئۆم ــڭ ھ مېنى

  ...تۇل خوتۇن دېگهن شۇ، تۈۋرۈكى یوق ئۆیدەك... ئوخشایدۇ
ى  نېمىشكه نائۈمىد بولسىز، سىزگىمۇ خۇدانىڭ بۇیرىقى باردۇر، سهۋر     —
  .قىلىڭ
  ... سهۋرەم چهككه یهتتى،—

ئــۇ قانــداق ”: ئــۇالر خوشالشــقاندىن كېــیىن تهۋپىــق ئویلىنىــپ قالــدى 
زۆرۈرىیهتتىن مهن بىلهن یاخشى خوپ بولماقنى الزىم تاپتى؟ ئۇنىڭسىز كۈنى 

توۋا، ئۇنىڭ یولۇمدا ... ئۆتۈۋېرەتتىغۇ؟ گهپلىرى بىردە زەھهرلىك، بىردە ئوڭدەك
تاسـادىپىمۇ یـاكى بىـر پۈتـۈن ئاخبـارات سىستېمىـسى          پهیدا بولۇپ قېلىـشى     

  “...تهمىنلىگهن ئاخبارات بىلهن بۇ یهردە تۇردىمۇ؟
تهۋپىق مهشـھهدتنىڭ ئىنتـایىن مـۇرەككهپ ئىكهنلىكىنـى ئىلگىرىمـۇ           

ئـۇ جاھىـل   . ئهمدى ئۆز ئۆزىنى یهنه بىر قېتىم ئاگاھالنـدۇردى    . ھېس قىالتتى 
قىپ مهغلۇپ بولغانىدىن كېیىن، كۈچلهرنىڭ دىنىي قورال بىلهن قارشى چى

  .ئۇسۇلنى ئۆزگهرتىشكه باشلىغانمىكىن دېگهن گۇمانغا كهلدى
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  . ئۇ شورۇققا كېلىپ گۈلزادىنىڭ ئۆیىنى ئىزدەپ تاپتى
. تهۋپىقنىڭ ھویلىغا كىرىپ كهلگىنىنى ئهڭ ئهۋۋەل گۈلزادە ئۆزى كۆردى

هن، ئۇ ئـۆگزىگه تېـزەك یـایغىلى چىقىـپ شـهرق تهرەپتىكـى چهكـسىز كهتـك              
. كهچكى گۇگۇمدا قارىیىپ كۆرىنىۋاتقان یېشىل داالغا قاراپ تۇرۇپ قالغانىدى

مانــا شــۇ . ئــۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىنى كۆرگهنــدە ھهم خوشــالالندى، ھهم قــورقتى
ئـۇ مهمتىلـى    . تۇیغۇنىڭ ئهسىرلىكىدە ئۆگزىـدىن چۈشـهلمهي تـۇرۇپ قالـدى         
ىغا كهلدى ـ یۇ،  ئهپهندى ئۆیگه كىرىپ كېتىپ بىر ھازادىن كېیىن شوتا قېش

ــا كېلىــپ قــۇالق ســالدى   ــزەك . یهنه پىكرىــدىن یېنىــپ، مورىغ مورىــدىن تې
تۈتۈنـدىن كـۆیگهن تېزەكنىـڭ پـۇرىقى      . ئوتىنىڭ ئىـسى كۆتۈرۈلـۈپ تـۇراتتى      

گۈلزادە مورا تۈۋىدە ئولتۇرۇپ، ئۆي ئىچىدە بولىۋاتقان سۆزلهرگه قۇالق . كېلهتتى
ىن ھهم بـالىلىق خۇسۇسـىیهت،      ئۇنىڭ ئاشۇنداق ئولتۇرغان ھالىتىـد    . سالدى

گـۈلزادە بـۇ ھـالنى ئۆزىمـۇ ھـېس          . ھهم پهۋقۇلئادە بىچارىلىك چىقىپ تۇراتتى    
 ئۆزىگه ئىچـى ئـاغرىش تۇیغۇسـى بىـلهن كـۆڭلى       -شۇڭا بىردىنال ئۆز    . قىلدى

ئــۇ مــۈرىلىرىنى ســىلكىتىپ، ئېــسهدەپ  . بۇزۇلــۇپ مىــشىلداپ یىغلىــۋەتتى
قۇالق سېلىشنىمۇ یادىدىن چىقىرىپ یىغالش بىلهن، ئۆي ئىچىدىكى پاراڭغا 

ئۇ ئهنه شۇنداق ئېچىنىشلىق ھالهتته مورىغـا یۆلىنىـپ، مىـشىلداپ            . قویدى
ئولتــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ بهختىــسىزلىككه تولغــان ئــۆمرىنى باشــتىن ۋاراقالشــقا  

ئـــۇ ئۆمـــۈر دەپترىنـــى ۋاراقلىنىغىـــدا ئۆزىنىـــڭ ســـابىت بىـــلهن . باشـــلىدى
 كۈلپهت ئىكهنلىكىنى،  -اشقىسى ئازاپ ئۇچرىشىدىغان قىسقا ۋاقتلىرىدىن ب   

 بىــر - بىــر كۆڭــۈل خوشــى، بىــردىن -ئهگهر بــۇ ئــاخىرىقى تهســهللىدىن، بىــر
بهختىدىن مهھـرۇم قالـسا، ئـۆزىنى ھایاتقـا بـاغالپ تۇرىۋاتقـان ئهڭ ئـاخىرىقى            

شـۇڭا ئـۇ ئۆزىنىـڭ      . رىشتىنىڭمۇ ئۈزۈلـۈپ كېتىـدىغانلىقىنى ھـېس قىلـدى        
ــدە  —ولغــان زور ئىــشقا تهقــدىرى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك ب  ــۆي ئىچى  ھــازىر ئ

ئهنه شۇ چاغدىال ئۆگزىگه چىقىپ . بولىۋاتقان سۆھبهتكه دېققىتىنى ئاغدۇردى
بهك ئۇزاق تۇرۇپ قالغانلىقىنى ئویالپ، ئالدىراپ شوتىغا كهلدى ۋە شـوتىدىن   
ــق     ــدىكىلهرگه ئېنى ــۈرگىنى ئۆی ــدە مېڭىــپ ی چۈشــىۋېتىپ، ئۆزىنىــڭ ئۆگزى
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 دە، بۇ ئاخماقلىقتىن ھهم -نى بىردىنال ھېس قىلدىبىلىنىپ تۇرىدىغانلىقى
  .كۈلگىسى كهلدى، ھهم قورقتى

ئــــۇ ئۆگزىــــدىن چۈشــــىۋېتىپ، ئــــۆگهي ئانىــــسىنىڭ زالىملىقىنــــى،  
رەھىمــسىزلىكىنى، بۇنــداق یامــان خوتــۇن مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بویــسۇنۇش،  

نى بویسۇنماسلىقىنى، مهمتىلى ئهپهندىمۇ ئۇنىڭدىن قورقامدىغاندۇ، دېگهنلهر
چــۈنكى ئۇنىــڭ قارىــشىچه ئۇنىــڭ ئــۆگهي  . ئــویالپ ئهندىــشه قىلىــپ قالــدى 

  .ئانىسىدىن ھهممه ئادەم، ھهتتا ئىتالرمۇ قورقاتتى
گۈلزادە ئاشخانا ئۆینىڭ ھویال تهرەپتىكى ئوچـۇق ئىـشكىدىن كىرىـشكه            

ــردى  ــشتىكى  . جــۈرئهت قىاللمــاي، داالنغــا كى ــۆیگه كىرى ــدىن ئاشــخانا ئ داالن
ھمان بىلهن ساھىپخانالر ئارىـسىدىكى سـۆھبهتكه قـۇالق     ئىشىكته تۇرۇپ، مې  

  .سالدى
بىزغۇ مهیلى دېسهكمۇ دەرمىز، ئهمما لېكىن، تویلىـشىپ بولغانـدا          ...—

گۈلزادە .  بۇ ئۆگهي ئانىنىڭ ئاۋازىدى  —یېنىشىۋالساق ئوغۇل تهرەپ نېمه دەر؟    
ــدى       ــۇنى ئهم ــپ، ب ــېس قىلى ــى ھ ــشىپ كهتكهنلىكىن ــشنىڭ چېگىشلى ئى

  .دىمۇ ھهل قىاللمىسا قانداق قىالرمهن دەپ ئهنسىرىدىمهمتىلى ئهپهن
 بۇ یهردىن چىقىپ، ئۇ كىـشى تهرەپـكه بـارىمهن، ئـۇ یـاقتىن ئهندىـشه             —

  .دېدى تهۋپىق خاتىرجهم ئاۋازدا —قىلماڭ،
 تهن بهرگىـسى  —!  دە- كېچهك ئالدىدا سهت بولىدىغان بولدى     - یۇرت —

  .كهلمهیۋاتقان ئۆگهي ئانا یهنه غۇدۇڭشىدى
 خىلىغـا كهلـگهن ئىـشمۇ    - گۈلىگه، خىلـى -مه سهت تۇرىدۇ؟ گۈلى  نې —

  سهت تۇرامدىكهن؟ 
 قېنــى ئـــۇ قىـــز، مهن ئۇنىڭغــا ســـىلهرنىڭ رازى بولغـــانلىقىڭالرنى   —

  .ئۇنىڭ ناتاۋان قهلبى یایراپ كهتسۇن. یهتكۈزەي
 تېنهپ داالندىن ھویلىغا چىقتى ۋە ئاشخانىنىڭ ھـویال  -گۈلزادە ئالدىراپ 

ئانـدىن تارتىنغـان ھالـدا    . دېدى“ !ھه”كىگه یېقىن كېلىپ    تهرەپتىكى ئىشى 
  .ئۆیگه كىردى

  .دېدى تهۋپىق—كېلىڭ قىزىم، خوشخهۋەىرىمنى قوبۇل قىلىڭ، —



 123 

گۈلزادە ئۇنىڭغا یېقىنراق كهلگهندە چىراق یورۇقىدا بۇ نـازۇك بهدەنلىـك     
غهزىپـى غۇژژىـدە    . كىچىككىنه قىزنى ئېنىقراق كـۆرۈپ، شـۈركىنىپ كهتتـى        

  :ىئۆرلىد
مۇشۇ قىز شۇمۇ؟ ئاشۇ سـىز بىـلهن تهڭ دېمهتلىـك ئـادەمگه یـاتلىق         —

دېدى ئۇ ئهرگه ئاندىن ئایالغا قاراپ،  —قىلماقچى بولغىنىڭالر مۇشۇ غۇنچىمۇ؟
یـۈرىكىڭالر قانـداق چىدىـدى؟    ! خۇدایا توۋا، نېمانچه باغرى قاتتىقلىق بۇ؟      —

  ! ھه؟-سىز قانداق ئاتا
گــۈلزادە بولــسا بــۇالق كۆزلىرىــدىن . ىبىچــارە ئاتــا بېــشىنى تــۆۋەن ســالد

تهۋپىق . سۇلغۇن مهڭزىگه دۇردانىلهرنى تامدۇرۇپ تىرنىقىنى تاتىالپ تۇراتتى      
ئاسـتا ئورنىـدىن تـۇرۇپ گۈلزادىىــڭ ئالـدىغا كهلـدى ۋە پـاكىز قولیــاغلىقىنى       

قىز تهۋپىقنىڭ ھهرىكىتىدىن ئهسـال     . ئېلىپ، قىزنىڭ كۆز یېشىنى سۈرتتى    
لىق مېھرىنـى ھـېس قىلىـپ، ئـۆزىنى زادىـال تۇتالمـاي         كۆرۈپ باقمىغان ئاتى  

  .قالدى
.  یىغلىمـــاڭ، قىـــزىم، مهن ســـىزگه ئاتـــا، مهن ســـىزنى قوغـــدایمهن —

دىنىمىـــزدا قىزنىـــڭ رازىلىقـــى نىكاھنىـــڭ ئالـــدىنقى شـــهرتى دېیىلىـــدۇ،  
لـېكىن ھـازىر   . ئایالالرنىڭ ئىنسانىي ئورنىغا ھۆرمهت قىلىـش تهكىتلىنىـدۇ    

 دېـدى  —... ھتىیاجىغـا قـاراپ ئـویالپ  تېپىلىۋاتىـدۇ،     پهتىۋا ھهر كىمنىـڭ ئې    
  ! قېنى كۆرىمىز بۇنداق پهتىۋاچىالرنىڭ گۇمپىسىنى—غهزەپ بىلهن، 

بایـــاتىن بېـــرى تارتىنىـــپ، ئـــاۋازىنى چىقىرىـــشقا جـــۈرئهت قىاللمـــاي،  
مىشىلداپ یىغالۋاتقان گۈلزادە تۇنجى قېتىم كۆرۈپ تۇرغان مېھرىۋانلىقتىن 

مـشاپ، ئۆتمۈشـى ۋە كهلگۈسـى كـۆز ئالدىـدىن ئۆتـۈپ،             بارغانسېرى كۆڭلى یۇ  
شۇنىڭ بىـلهن   . ئۆزىنى تۇتۇپ تۇرۇش ئىقتىدارىنى پۈتۈنلهي یوقىتىپ قویدى      

ــۇتتى    ــولىنى ت ــان ق ــاغلىق تۇتق ــدىنىڭ ی ــڭ   -ئهپهن ــدا ئۇنى ــر قولى  دە یهنه بى
ــۇ ھــال ئهســلىدىمۇ یــاش . مۈرىــسىگه ئېــسىلىپ ھــۆكىرەپ یىغلىــۋەتتى   -ب

ئادىتى ئۈچۈن كۆڭـۈل بۆلـۈپ تۇرىـدىغان تهۋپىقنـى           سا -ئۆسمۈرلهرنىڭ بهخت 
  .قاتتىق ئېزىۋەتتى، ئۇمۇ یېشىنى تۇتالماي قالدى
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. گۈلزادىنىـڭ دادىـسىمۇ بــۇ ھالـدا چىــداپ تۇرالمـاي، كــۆز یېـشى قىلــدى     
چۈنكى ئىنسان ئۈچۈن بىرىنچى مۇھهببهت قانچىلىك قىممهتلىك بولسا، شۇ 

گۈلزادىمۇ . نداق تاتلىق بولىدۇمۇھهببهتنىڭ مهھسۇلى بولغان پهرزەنتىمۇ شۇ
ــال تهۋەرۈك بولغاچقــا، ئۇنىڭغــا بولغــان     ئۇنىــڭ دەســلهپكى ئایالىــدىن بىــر ت

  .ئامراقلىقى ھېچقایسىغا ئوخشىمایتتى
ھهممىسى ! سېنى شۇنچىۋاال لهخته قىلىشىمنى بىلمهپتىمهن، باالم      —

  .دېدى مىشىلداپ، ئۆزىنى ئهیىپلهپ — !مهن كالۋانىڭ كالۋالىقى
ــۇند — ــق  —اق، ش ــدى تهۋپى ــهر    . دې ــدىن ئهس ــدا تهئهددى ــڭ ئاھاڭى ئۇنى

 - بىـز خوتـۇن   —یوقىدى، بهلكى بىر خىل سـهمىمىیلىك چىقىـپ تـۇراتتى،           
ــب بولىـــدىغانلىقىنى، ھـــېس   تۇیغـــۇ بولىـــدىغانلىقىنى، -قىزالردىمـــۇ قهلـ

ھامـــان . ئۇالرنىڭمـــۇ ئىنـــسان ئىكهنلىكىنـــى خىیالىمىزغـــا كهلتـــۈرمهیمىز
. ویىچه ئۇالرنىڭ تهقدىرى ئۈستىدە خۇالسه چىقىرىمىزئۆزىمىزنىڭال خاھىشى ب

مۇشۇ ھالدا ئۆزىمىزنى مۇسۇلمان دەپ یۈرىمىز، ئالالھنى ئالداپ ئوقۇپ یۈرگهن 
... رەسۇلۇلالھ ئائىشه ئانىمىزنى قانداق ھۆرمهت قىالتتى؟! نامازلىرىمىزغا ۋاي

اتچان لېكىن بىز ئىنسانىیهتنىڭ ئانىسى بولغان ئایالالرنىڭ تېخىمـۇ ھېـسی        
  .بولىدىغانلىقىنى ئویلىمىساق بولمایدۇ

ئاچىسى رازى بولىدۇ دېسه راست دەپتىمهن، بۇنچىال ...گهپ قىلمىسا،  —
ھېلىمــۇ یاخــشى ...  زەرداپ بولىــشنى بىلــسهم بۇنــداق پــوقنى یهمــتىم-قــان

كهیــنىگه تاتىــپ بۈگــۈنگىچه كهلگهنىــدىم، بولمىــسا نىــۋاق، ئهتىیازنىــڭ       
خۇداغا شۈكرى، خۇدانىڭ قۇدرىتىـدىن    ... كهنمهن  بېشىدىال بېشىڭغا چىقىدى  

  !... دە-پاختا ئىچىدە ئوت ساقالیدۇ دېگهن شۇ
ــكارا      — ــدىكىنى ئاش ــسىغا كۆڭلى ــۆز ئاتى ــڭ ئ ــۇر قىزلىرىنى ــىز، ئۇیغ س

  ئېیتالمایدىغانلىقىنى بىلمهمسىز؟
تهۋپىق ئاتا بولغۇچىنى یهنىمـۇ خىجىـل قىلغۇسـى كهلـمهي، گـۈلزادىگه       

بـۇ چاغـدا مـات    . لىي ئېیتىـپ، قایتمـاقچى بولـۇپ، ماڭـدى    یهنه بىر ئـاز تهسـهل    
بولغىنىغــا ھهم غهزىــۋى كهلــگهن ھهم ئىــزا تاتقــان ئــۆگهي ئانــا، باشــقا ئــۆیگه   

 -مىس” : چىقىپ كهتكهن بولۇپ، ئۇ یهردە ئېرىنىڭ لىڭتاسمىلىقىنى سۆكۈپ
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 ته، نىـۋاق پـۈتكهن   -مىس ئهر كىـشى دېـگهن خوتـۇن كىـشىچىلىكمۇ ئهمهس     
ــشىنى بىكــاردى  ئهمــدىال . دەپ كوتۇلــداۋاتاتتى“ !... نال ئاغــا تاتىــپ، مانــا  ئى

تۇیغـۇلىرى ئویغانغــان ئاتـا، قایتمــاقچى بولغـان تهۋپىقنــى تهكهللـۇپ بىــلهن     
نىــڭ “یىگىــت”تۇتـۇپ قېلىــشقا ئۇرۇنغــان بولــسىمۇ، تهۋپىـق یهنه ھېلىقــى   

  .ئۆیىگه بارىدىغانلىقىنى ئېیتىپ خوشالشتى
 ئاھانهت ئاڭالیدىغانلىقىنى -ىمهس تىلئۇ قایتقان ھامانال ئایالىدىن تۈگ

  .بىلگهن ئاتا، تهۋپىقنىڭ ئارقىسىدىن قىیماستىن قاراپ قالدى
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  یـهتـتــىــنــچــى بـاب

  
  كۆڭۈل كىمنىڭ بولسا قالى قوي چىغاي،

  . قىلسا كۈچۈن بولماس ئانى توق باي
كىمنىڭ كـۆڭلى ئهگهر كهمـبهغهل بولـسا        (

   )ئۇنى كۈچ بىلهن باي قىلىپ بولماس
  .دا بېرىلگهن خهلق ماقاللىرىدىن» تۈركى تىلالر دىۋانى «—

 
1  

 
ــیه -12یىلــــــى -1935ەۋپىــــــق   ــدىكى تهنتهربىــــ  ئاپرىلــــ

. مۇسابىقىسىگه ئوقۇغۇچىالرنى تهییارالشقا ئۈلگۈرەلمىگهنىدى
ــۇ ســىنتهبىرگىچه جىــددىي تهییــارلىق قىلىــپ،     -18شــۇڭا ئ

 ئۈچــۈن سـىنتهبىردە بولىـدىغان مۇسـابىقىدە ئۇتـۇپ چىقىـش     
ئىـزچىالر ۋە ھهر قایـسى      .  تاشقان ئىـشهنچ بىـلهن كىرىـشىپ كهتتـى         -تولۇپ

 ئوقۇغــۇچىنى 500مهكتهپتىكـى تهنتهربىــیه ماھىرلىرىــدىن باشــقا تالالنغــان  
  . بۇیامهتته مهخسۇس تهربىیىلهشكه باشلىدى

مهكتهپلهرنىڭ قۇرۇلۇشى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىنىڭ كۆپىیىشى بىـلهن       
زمــۇنلىرى بېیىــپال قالمــاي، پائــالىیهت دائىرىـــسىمۇ     ئۇنىــڭ پائــالىیهت مه  

بـۇ ئاڭلىماققـا بىـر ئـادەم ئۈچـۈن زادىــال      . پهۋقۇلئـاددە كېڭىیىـپ كهتكهنىـدى   
ــشالرنىڭ      ــۇ ئىـ ــېكىن بـ ــسىمۇ، لـ ــشتهك تویۇلـ ــدىغان ئىـ ــۇمكىن بولمایـ مـ

 ئاشۇ ئوتتۇز یاشـالردىن ئاشـقان، ئـاق سـېرىق یـۈزىگه      -ھهممىسىگه بىر ئادەم  
ــق تهپچىــپ تۇ  ــشى    قىزىللى ــوي كى ــۇرا ب ــۇق، ئوتت ــك بۇرۇتل ــدىغان، كىچى رى

بهلكىــم ئۇنىــڭ ۋۇجۇدىغــا یۈكــسهك  . ھهقىقهتهنمــۇ یېتىــشىپ كېتىۋاتــاتتى

ـت
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 قۇۋۋەت ئاتا  -ۋەتهنپهرۋەرلىك روھ، مىللهتكه ئۆزىنى بېغىشالش تۇیغۇسى كۈچ      
ــان  . قىلىۋاتقانـــــدۇر ــۇنتاغدىن ســـــاالھىدىن ئهپهنـــــدى ئېچىۋاتقـــ ئـــــۇ ســـ

. ت بېرىـپ تهكـشۈرۈپ تـۇراتتى، دەرس ئـاڭالیتتى        دارىلمۇئهللىمىنگه ھهر ۋاقـ   
ئۇ ئۆزى ناتىق بولغاچقىمۇ . (ئوقۇغۇچىالردىن ئۆزى ئېغىزچه ئىمتىھان ئاالتتى

). ئوقۇغــۇچىالردىن تېكىــستكه قارىمــاي چاققــان سۆزلهشــنى تهلهپ قىالتتــى 
ــیه، ناخــشا دەرســلىرىنى قوشــۇمچه ئۈســتىگه    دارىلمۇئهللىمىننىــڭ تهنتهربى

ــدى ــۇ    بۇن. ئالغانى ــزالر مهكتىپىگىم ــڭ قى ــپىقه خانىمنى ــقا مۇش ــدىن باش ىڭ
ھهتتــا كاتتایــایالق مهكــتهپكه بېرىپمــۇ ناخــشا ئۈگىتىــپ . شــۇنداق قىالتتــى

  .كېلهتتى
مۇســابىقه ئۈچــۈن تهییارالۋاتقــان تهنتهربىــیه تۈرلىرىنىــڭ كۆپلىكىمــۇ      

یېنىـك ئاتلىتكىـدا بۈگـۈنگىچه خهق ئاڭلىمىغـان         . كىشىنى تاڭ قالدۇراتتى  
یاغاچ ئایاق ئویـۇنى، چـاقپىلهكتىن ئـاتالش، تاغارغـا كىرىـپ          . ۇ بارىدى تۈرلهرم

  ...یۈگرەش، باال ھاپاچ قىلىپ یۈگرەش، خادىغا تایىنىپ ئىگىز سهكرەش،
دا تهنھهركهتچـى پۇتىغـا بىـر مېتىـر ئـۇزۇنلىقتىكى           “یاغاچ ئایاغ ئویـۇنى   ”

ــن    ــاغالپ، یهردى ــالتهكنى ب ــۈپ   80-70ك ــزلىكته كۆتۈرۈل ــانتىمېتىر ئىگى  س
  .ماڭاتتى، یۈگرەیتتى یاكى ھهرخىل فىگورىالرنى چىقىراتتى

ئویۇنىـدا ئىككـى تـال ئـۇزۇن یاغـاچ بىـر مېتىـر        “ چاقپىلهكتىن ئاتالش ”
ــن   ــا، یهردى ــان    70ئارىلىقت ــل قویۇلغ ــزلىكته پاراللى ــانتىمېتىرگىچه ئىگى  س

پاراللىك قویۇلغان ئىككى یاغاچقا ھهر بىـر یېـرىم مېتىـر ئارىلىققـا             . بوالتتى
 60چاقچىلهكنىــڭ دىئــامېتىرى . ىن چــاقپىلهك توغرىــسىغا قویــۇالتتىبىــرد

ــۇپ ســهل  . ســانتىمتىرچه كېلهتتــى  ــایىن یېنىــك بول  پهل -چــاقپىلهك ئىنت
تهنھهركهتچى ئۇدۇلدىن یۈگرەپ كېلىپ . تېگىپ كهتسىال پىرقىراپ كېتهتتى

تهلهپ ھهم تېــز . پاراللىـل قویۇلغــان ئىككــى چـاقپىلهكتىن ئــاتالپ ئــۆتهتتى  
  .، ھهم چاقپىلهكنى مىدىرلىتىهۋەتمهسلىكبولۇش
. ته تهنھهركهتچى قولتۇقىغىچه تاغارغا كىرەتتى    “تاغارغا كىرىپ یۈگرەش  ”

ئاندىن تاغارنىڭ ئاغزىنى قولتۇقىـدىن بوغـۇپ قویـۇپ، ئىككـى پـۇتى بىـلهن               
تاغارنىــڭ ئىككــى بۇلىڭىغــا چىــڭ تېــرەپ تــۇرۇپ، تاغارنىــڭ كهڭلىكــى یــول 
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مهشـىقلهردىن كېـیىن قهدەمنـى      . لىپ یۈگرەیتتى قویغان ئارىلىقتا قهدەم ئې   
ئهگهر تاغارنىـڭ كهڭلىكـى بىـلهن    . ئۇششاق ئېلىـپ تېـز یۈگرەشـكه بـوالتتى        

چهكلهنگهن قهدەم ئارىلىقى بۇزىۋېتىلسه یاكى ھهرىكهت تېز بولمىسا ئاسـانال          
  . یىقىلىپ چۈشهتتى

ى ته تهنھهركهتچىنىڭ كۆزى تېڭىپ قویۇالتت“ باال ھاپاچ قىلىپ یۈگرەش”
بىر مېتىر . ھهمدە ئۇنىڭ یۈگرەش لېنىیىسىگىمۇ ھاك سېپىپ چهكلىنهتتى

كۆزى تېڭىقلىق . كهڭلىكته پاراللىل ھاك سېپىلگهن ئارىلىقتىن یۈگرەیتتى
بولغاچقا ئۇنىڭ سىزىقتىن چىقىپ كهتمهسلىكىگه، بۇرۇلۇشتا بۇرىلىشى، ۋە 

ھاپاچ قىلىۋالقان ئاخرىقى پهللىگه بارغاندا توختىشى قاتارلىق ھهرىكىتىگه ئۇ 
“ قومانـدانلىق ” یاشالردىكى باال ئۇنىڭ ئىككى قولىقىدىن تۇتىۋېلىـپ    8 -7

  .قىالتتى
. یۇقىرىقى ھهرىكهتلهر بۇ دىیاردا شۇ كهمگىچه كۆرۈلمىگهن مۆجىزە ئىدى 

ــدىن       ــۇ مهیدان ــۆرۈپ، ب ــىقلىرىنى ك ــڭ مهش ــشلهر ئۇالرنى ــارچى كى ــۇڭا بىك ش
  .كېتهلمهي قاالتتى

تهربىــیه -چىالرغــا ھهربىـي مهشـىق، ھهربىــي تهلىـم   بۇنىڭـدىن باشـقا ئىز  
  قهۋەت پهخــشى تــامالردىن شوتىــسىزال ئۆتــۈش، تىــك  9-8ئــۇالر . بېرىلهتتــى

 قوراللىـق  —بىـلهن ئېلىـشىش   “ دۈشمهن”قىیاالرغا یامىشىش، چېلىشىش، 
 قاتـارلىق  —گه قورالسىز تاقابىـل تـۇرۇش، قـورالىنى تـارتىۋېلىش       »دۈشمهن«

بۇنىڭدىن باشقا یهنه بىـر سـهنئهت ئهترىتىمـۇ        . التتىماھارەتلهرنى مهشىق قى  
  .تهشكىل قىلغانىدى

بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىگه یېتهكچىلىك قىلغۇچى تېرىنېر، رىژىسسور،       
ئۇنىڭ ھایـاتى ئهنه شـۇنداق زېـچ        .  بىرال تهۋپىق ئىدى   -كومپوزىتور، مۇئهللىم 

ولىـسى  پائالىیهت بىلهن تولغاچقا، شهخـسىي تۇرمۇشـى ھهققىـدە ئویالشـقا چ         
ــدىال   . تهگمهیتتــى ــۇخالش ئالدى ــال سۈرۈشــكىمۇ پهقهت كهچــته، ئ ــا خىی ھهتت
لـېكىن، ئۇنىـڭ خىیـالى یهنىـال خىـزمهت ئۈسـتىدە، ئىجـادىیهت             . ئېشىناتتى

چىراق .  ئۇ كهچته خاتىرىسىنى ھامان بېشىدا قویۇپ یاتاتتى. ئۈستىدە بوالتتى
ىر، سهھنه ئهسىرى مۇزىكا، شېئ. ۋە سهرەڭگىمۇ یاستۇقنىڭ قېشىدىال بوالتتى  
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یــاكى خىــزمهت پىالنــى ھهققىــدە بىــرەر ئىجــادىي پىكىــرگه كهلــگهن ھامــان   
ــۋاالتتى-چىراقنــى یاقــاتتى ــۇپ، یهنه  .  دە، یېزى ــدا بول ــدەك پهی چاقمــاق چاققان

چاپـسانال غایىــپ بولىـدىغان ئۇچقــۇر ئىلھــامالر قېچىـپ كېــتهلمهي، ئۇنىــڭ    
ــوال    ــد ب ــسىگه بهن ــدىغان خاتىرى ــمه نهرســه تېپىلى ــۆپ  . تتىھهم ــۇ شــۇنچه ك ئ

شـۇنداق بولـسىمۇ   . پائالىیهتلهر ئىچىدە ئۇخالشقا بهكال ئاز ۋاقىت ئاجرىتاتتى     
ئـۇ ئـۆزىنى كۈتـۈپ تۇرغـان ئۇلـۇغ          . ئهتىگىنى روھلۇق ھالدا ئورنىدىن تۇراتتى    

. ئىشالر ھهققىدە ئویالپ، مهمنۇنلۇق بىـلهن یېڭـى بىـر كـۈننى كۈتىـۋاالتتى           
ــۇردا   ــر ب ــاغزىنى چایقــاپ بولــۇپ بى ــدا   ئ ــان یهیتتــى، ئانــدىن ھویلى  قــاتتىق ن

بامدات نامىزىغا چىقىپ كىرگهندىن كېیىن كېسهل . گىمناستىكا ئوینایتتى
 دە، مهكـتهپكه    -ئانـدىن ناشـتا قىالتتـى     . كۆرسىتىدىغانالرنى قوبۇل قىالتتـى   

  . كېتهتتى
 دارىلمۇئهللىمىنگه،  —رۇشتى مهكتهپتىكى دەرسنى تۈگىتىپ سۇنتاغقا    

، ئۇ یهردىن بۇیامهتتىكى بهشـیۈز تهنھهركهتچىنىـڭ ئالـدىغا       قىزالر مهكتىپىگه 
چۈشــلۈك، كهچلىــك تامــاقلىرىنى قهیهردە تــوغرا كهلــسه شــۇ یهردە . كېتهتتــى

 دە، یېزىالرنـى    -بهزىدە ئالدىراشىلىقتا ئېسىدىن چىقىرىـپ قویـاتتى      . یهیتتى
ــاتتى  ــشقا ئاتلىن ــۈرگهن     . ئایلىنى ــتىن كهچ ــى باش ــا جهڭلهرن ــا ھهتت ــۇ جاپاغ ب

ــوالراق ئالمــایال   . پىزەتچىلىرىمۇ چىــدالماي قــاالتتىمۇھــا ــۇالرنى ت ــۇ ئ شــۇڭا ئ
  .كېتهتتى

ئۇ مانـا شـۇ ئالـدىراش ھایـات پائـالىیىتى ئىچىـدە جهمئىـیهت تهرتىپىنـى           
ئـوغرى، قىمـاۋاز، نهشـىكهش قاتـارلىق      . یاخشىالش ئىشىغا ھهم ۋاقىت تـاپتى     

ئـۆزگهرتىش، یامـان   رىگه ئادەتلهنگهن كىشىلهرنى  هیامان ئىش، یامان ھهرىكهتل   
ئادەتلهرنى چهكـلهش مهخـسهت قىلىنغـان كومىدىیىـسىنى پۈتتـۈرۈپ، ئـۇنى         

بۇ كومىدىیه قویىلىدىغان كۈنى ھهزرەت سۇلتاندا ئاممىۋىي . سهھنىلهشتۈردى
  .یىغىلىش ئۆتكۈزۈلدى

خانىقا ھوجرىلىرىنىڭ ئالدىدىكى چوڭ مهیدان ، دەرەخ شاخلىرى، دائىـرە    
كىچىككىـنه سـهھنىدە ئارتىـسالر      . دەملهر لىق تولدى  تامالر، ئۆگزىلهرگىمۇ ئا  

قۇربان ئىبىراھىم . تهۋپىقنىڭ چاققان قولىدا بارابان گۈمبۈرلىدى. پهیدا بولدى
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. مهھهممهد قارى مهشرەپ نهي چالـدى، زەكـى تهمبـۇر چالـدى           . سۇناینى چالدى 
  .زىل ئاۋازلىق قۇربان جاپپارنىڭ ئېالنى ئاڭالندى

ىڭ رولىنى ئالغان بولۇپ، دەلدەڭشىپ مېڭىپ ئارتىسالرنىڭ بىرى مهستن
ئۇ مهسـتلهرچه مېڭىـشنى، مهسـتلهردەك قاراشـنى ۋە قـول           . سهھنىگه چىقتى 

ــابىنالر     ــدە تاماشـ ــتۇردىكى، ھه، دېگهنـ ــۇنچىلىك قامالشـ ــشنى شـ پۇالڭلىتىـ
ــالقىش یــاڭراتتى   ــدۇراس ئ ــدىن. گۈل ــتلهرگه خــاس  “ مهســت”ئارقى یهنه مهس

هتلهرنـى قىلىـپ، كىـشىلهردە مهسـتلهرگه        ئاخمىقانه سۆز ۋە تېتىقسىز ھهرىك    
ــدى   ــدا قىل ــرگىنىش پهی ــسبهتهن یى ــا یاخــشى . نى ــۇ ھهتت ــاننىمۇ پهرق -ئ  یام

ئۇ یهردىن ئۆتۈشكه جۈرئهت    “ ئېشهك سۈیدىكى دەریا كۆرىنىپ   ”. قىاللمایتتى
ــاتتى  ــشىلهر  . قىاللمــاي، چېكىــسىنى تۇت ــۇنى ) باشــقا ئارتىــسالر(ســاق كى ئ

ئۆزىگه بىلدۈرىۋاتغان ئالقىش “ مهست”هرنى بۇ مهسخىرىل . مهسخىرە قىالتتى 
تۇرمۇشتا بۇنداق ئادەملهرگه ئانچه . دەپ قاراپ، تېخىمۇ ئهزۋەىلهپ الۋزىلىشاتتى

یىركىنىپ كهتمهیدىغان، بهلكى ئادەتتىكى ئىشتهك ئۈگىنىپ قالغان خهلق، 
سهنئهتنىڭ كۈچى بىلهن ئىچىـش ۋە چېكىنىـشنىڭ یىركىنىـشلىكىلىكى،       

نىـڭ قېـرى   “ مهست”. تۆكىدىغانلىقىنى ئاسانال كۆرىۋالدى زىیىنى، ئابروینى 
دادىسى چىقىپ ئۇنىڭدىن پۇل سورىدى ھهممه پۇلنى ئېچىپ، قىمار ئوینـاپ           

شـۇنداقال خهلـق ئۇنىــڭ   . دەپ ۋارقىرىـدى “ ! پـۇل یـوق  ”تۈگىتىـپ بولغاچقـا   
كېـیىن ئـۇ یهنه بىـر كىـشىدىن     . كۆینهكچان ئىكهنلىكىـگه دېقـقهت قىلـدى     

... ەپ سورىدى ۋە بېشىدىكى دوپپىسىغا تېگىشمهكچى بولدى      د“نهشه بارمۇ؟ ”
: نهشـــىنى كانـــایچه قىلىـــپ ئـــوراپ ھوزۇرلىنىـــپ چېكىـــشكه باشـــلىدى ۋە 

ــۋاتىمهن    ” ــازىر ئهرشــىنى كۆرى ــا ھ ــۇكهنغۇ، مان ــى مۇش ــڭ راھىت دەپ “جاھاننى
ئارقىدىن كۆكرىكىنى تۇتـۇپ    . ئۇ تېخىمۇ ئېلىشمان بولۇپ كهتتى    . ھىجایدى

ئۇنىڭ ئىنتـایىن قىیلىنىۋاتقـانلىقىنى   .  قۇرۇق قهي قىلدىئازاپالنغان ھالدا 
ئـۇ یهنه بىـر   . چىرایىدىن ۋە ئېلىشىپ كهتكهن كۆزلىرىدىن بىلىشكه بوالتتى 

ئارقىــدىن شــاقىرىتىپ   . قېــتىم قــۇرۇق قهي قىلىــپ تولغۇشــۇپ كهتتــى    
ئاندىن بېشى قېیىپ، دەلدەڭشىپ، قۇسۇق ئۈستىگىال یېقىلىپ . قۇسىۋەتتى

  .چۈشتى
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نىڭ ئویۇن كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ قالغان خهلـق، ئۇنىڭغـا    ئارتىس
كىرىــپ كېــتىش ئالدىــدا “ مهســت”... لهنهت، قـارغىش یاغــدۇرۇپ كېتىــشتى 

خهلققه ئىگىلىپ تازىم قىلىۋەتتى، خهلق شۇندىال ئۆزلىرىنىڭ ئویۇن كۆرۈپ   
 -ئىككىنچى كۆرىنىشته مهستنىڭ ئائىلىسى، خوتـۇن     . تۇرغانلىقىنى بىلدى 

ىرىنىڭ یامان ئهھۋالى، كۆز یاشلىرى ئېچىنىشلىق تهرزدە تهسۋىرلهنگهن بالىل
  ...بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهممىسى  یامان قىلمىشنىڭ ئاچچىق ئاقىۋىتى ئىدى

ــا چىقىــپ، خهلقنــى     ــیىن تهۋپىــق ئوتتۇرىغ ــۇن ئاخىرالشــقاندىن كې ئوی
  :تېنچلىنىشقا ئۈندىدى

چـېكىش، قىمـار   نهشـه  — دەپ سۆز باشلىدى ئـۇ،  —ئهي، ۋەتهنداشالر،   —
. ئویناش، ھاراق ئىچىش قاتارلىق یامان ئىشالرغا ئىسالم دىنى یـول قویمایـدۇ        

ئهمما شـۇ  .  پهنمۇ بۇ ئىشالرنىڭ زىیانلىق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالیدۇ     -ئىلىم
كونـا  .  تهرغىبـات بولمىـدى  - تهربىـیه، تـوغرا تهشـۋىق      -كهمگىچه تـوغرا تهلىـم    

ھـازىرغىچه بـۇ ئىـش    . ىلىپ تۇرىدۇدۇنیانىڭ ھامىلىرى بۇ ئىشالرغا سۈكۈت ق 
بۇ جهھهتته یېڭىچه مهكتهپته ئوقۇغانالرنىڭ . ئهنه شۇنداق داۋام قىلىپ كهلدى

ئاۋالقىالرغــا قارىغانــدا خهلقچىــل، ئومــۇمىیهت  روھىغــا ئىــگه ئىكهنلىكىنــى  
قۇرۇق گهپنى قویۇپ، ئهمهلىي گهپكه كهلسهك، ئىلگىرى . كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

رنى چهكــلهش ئۈچــۈن ھېچقانــداق ئهمهلىــي بىــر ئىــش بۇنــداق یامــان ئىــشال
ھهركىـم  . قىلىنمىغان، ھېچكىم بۇنـداق بىـر ئىـشنىمۇ ئـویالپ كـۆرمىگهن           

دەیدىغان ئـۆزىنىال بىلىـشتهك   ... چهكسه ئۆزىنىڭ پۇلى، بۇزسا ئۆزىنىڭ پۇلى،  
ئېنهكنىــڭ . شهخـسىیهتچىلىك بىــلهن، یامـان ئىــشالرغا سـۈكۈت قىلىنغــان   

زاینىڭ بېشىغىمۇ كېلهر، دېگهندەك، ئهگهر جهمىیهتته بېشىغا كهلگهن كۈن مو
بۇنداق یامان ئىش مهۋجۇت ئىكهن، ئۆزىنىڭ پۇلىغا قىلىۋاتقاندەك قىلسىمۇ         
بىر كۈن ئۇنىڭ زېیىنى باشـقىالرغا تېگىـشىنى، بىزنىـڭ بـالىلىرىمىزغىمۇ             

ئهمدى بۇنداق ئىشالرغا ھېچ یول     . مهرىزى یۇقىشىنى تهسهۋۋۇر قىلمىغانمىز   
 تهۋپىـق ئاڭلىغۇچىالرغـا قـاراپ        —ئهمهلىي تهدبىر قوللىنىمىز،  ! ایدۇقویۇلم

 ھهربىـــر  ئازنـــا مهســـچىد، مهھهلـــله  —ئانـــدىن،. بىـــردەم ســـۈكۈت قىلـــدى
مهســـچىتلهرنىڭ ئىمـــاملىرى، شـــۇ مهســـچىتلهرنىڭ نامازخـــانلىرى ئــــۆز      
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دائىرىسىدىكى پۇخراالر ئىچىدە مۇشۇنداق یامان ئـادىتى بـارالر بولـسا شـۇالرغا         
بىزمــۇ تىیــاتىر . ىــیه بېرىــشنى ئــۆزلىرىگه پهرز دەپ بىلىــشلىرى كېــرەكتهرب

مانا بۇ .  قوشاق ئارقىلىق تهشۋىق، تهربىیىنى ئېلىپ بارىمىز      -قویۇش، ناخشا 
بىزنىڭ ئاگاھالندۇرىشىمىز؛ ئىشنىڭ بېـشىدىكى سـىگنالىمىز، چىرایلىـق         

ینى بۇنىڭغــا كۆنمىگــۈچىلهر بولــسا بىــز ئونــداق بــو . ئېیتقىنىمىــز  بولىــدۇ
ــیهت    ــنىڭ جهمئىـ ــا ئاتۇشـ ــز، ئىزچىالرغـ ــقا ھهقلىقمىـ ــاتتىقالرنى جازاالشـ قـ
تهرتىبىنى ساقالش، یامان ئىشالرنى توسۇش، یامان ئادەملهرنى تۇتۇش ھوقۇقى 

ئاڭلىمىــــدىم دېمهڭــــالر، یامــــانالر، یامــــان یولــــدىن قایتىــــپ . بېرىلــــدى
 مهجبـۇر   كۆپچىلىكنىڭ قاتارىغا قایتىڭالر، بولمسا قاتتىق قوللۇق قىلىـشقا       

  !...بولىمىز
مۇیسىپىتلهر بۇ ھهرىكهتنى ئىنتـایىن تـوغرا       . تۆۋەندە غۇلغۇال كۆتۈرۈلدى  

ھهمدە مهمتىلى ئهپهندىنىڭ باال ئوقۇتـۇش بىلهنـال       . بولدى دەپ ھېسابالشتى  
ــۆلگهنلىكىنى،    ــۈل بـ ــپىگه كۆڭـ ــڭ تهرتىـ ــاي، یهنه جهمئىیهتنىـ ــۇپ قالمـ بولـ

  .ىغا تهگمهي ماختاپ كېتىشتى ئاغز-شهرىئهتكه ئۇیغۇن تۈزۈملىرىنى ئاغزى
خۇدا یولىدا مۇشـۇنچىلىك خىـزمهت قىلىـدىغان بىـر بهنـدە چىقمـاي              —

  ...ھازىرغا كهلدى، بولمىسا بۇنچىۋاالمۇ زەبۇنلۇققا چۈشۈپ قالماستۇق
شــۇنداق، تــاس قــاپتىمىز، مۇشــۇنداق بىــر خــۇدا ئهۋەتــكهن ئــادەمنى    —

  ...دۈشمهننىڭ كهینىگه كىرىپ جهدىت دەپ قوغلىۋەتكىلى
ھېلىمـۇ یاخـشى خـۇدا ئۇنىـڭ قـولى بىـلهن مـۆجىزىلهر كۆرســىتىپ         —

  ...كۆزىمىزنى ئاچتى
ــۆز ــۇزى ئېـــشىپ   -ھهر بىـــر سـ  ھهرىكهتـــته خهلـــق رایىنـــى ئۇتـــۇپ، نوپـ

ــانلىقى یهنه بىـــر مۇنچىالرنىـــڭ ئىچىنـــى ئاداتمـــاي قالمىـــدى      . كېتىۋاتقـ
. دى بىـرىگه ئهلهملىـك قارشـىۋال     - بىـر  مھابۇلھاجىم بىـلهن كهنجـى قـازاخۇنۇ      

توختى زۇنۇن مهمنۇن بولىۋاتقاندەك چىشلىرىنى چىقىرىپ ئىككى تهرىپىگه  
مهمــتىمىن بولــسا ھــېچ ئامــال قىلىــپ ئىچــى قــارىلىقنى یوشــۇرۇپ  . بــاقتى

قااللماي، یىغىنىنى بۇزىـۋېتىش غهرىزىـدە ئىـسقرىتىپ جـامه ھویلىـسىدىن             
ا یـېقىن  پهقهت ئۇنىڭغـ . بىراق ئۇ تهرتىپنـى بۇزالمىـدى    . سىرتقا قاراپ ماڭدى  
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جایــدا تۇرغــانالردىن بىــر قانچىــسى بۇرۇلــۇپ قارىغــان بولــسىمۇ،مهمتىمىننى 
  .تونۇپ،ئۇنىڭ ئارقىسىدىن غهزەپلىك پىچىرالشتى

  ! دە-مۇشۇنىڭ ئۆزىمۇ شۇ خىلدىكىسىدىن —
  . شۇ، شۇڭا قوڭىغا تۇز قۇیغان توخۇدەك تۇرالماي قالدى—
  .....قىمارۋازنىڭ پادىشاسى —
  !دەمسهن؟ نهشىنى خام یىمهمدۇ تېخى؟زىناخورلۇقتا یوق  —
  ...مۇشۇنى بىر یىغىشتۇرىۋىتىدىغان ئىش بولسىدى —
نىمه دەۋاتسهنۇي؟ ئۇ دىـگهن سـوۋىتته تـۇرۇپ كهلـگهن نىـمه، قىزىـل               —

شـىڭ دۇبهن پالـشىۋىكالر بىـلهن دوسـت     . پاچاق، پالشىۋىك دىگهن گهپلهر بار  
  ئىمىش، ئۇنداق بولغاندا ئۇنى كىم جایلىیاالیدۇ؟

  مهمتىلى ئهپهندى جایلىیالماسما؟ —
مهمتىلى ئهپهندى . تۆت ئېغىز گهپ بىلهنال یېلىنى چىقىرىۋەتمهمدۇ    —

  . دە-دىگهن خۇدایىم رەخمهت قىلغان ئادەم 
ــدى    — ــاپ قىلىۋىــ ــاراپ خىتــ ــۆپچىلىككه قــ ــدى كــ مهمتىلــــى ئهپهنــ

  .ئارقىدىكىلهرمۇ دىققىتىنى ئاغدۇرۇشتى
ەپ جىمى مهخلۇقاتتىن ئېزىز قىلىپ ۋەتهنداشالر، ئالال بىزنى ئادەم د —

یاراتقــان ئىــكهن، بىــز خۇدانىــڭ ئىرادىــسىگه ئۇیغــۇنراق یاشــایلى، ئادەمــدەك  
ــدۇ . یاشــایلى ــایۋانالرال پهقهت یىیىــشنىال بىل ــشى  . ھ ــاق یىیى ئادەمنىــڭ تام

تىرىكلىك ئۈچۈن، لـېكىن تىـرىكلىكتىن مهخـسهت تامـاق یىـیىش ئۈچـۈن              
  .ش ئۈچۈندۇرئهمهس، ئادەمگه خاس ئىشالرنى قىلى

 ۋەتهنداشــالر،بىز ئــادەم ئىكهنمىــز، قــۇرۇق ســۆڭهكنى یــاكى ھېچبىــر   —
 ئـۇ  — بىرىنى تاالیـدىغان ئىتالرنـى دورىماسـلىقىمىز الزىـم،        -سهۋەبسىز بىر 

ئالدىنقى قاتاردىكىلهردىن پىكىر سورىغاندك ئۇالرغا بىردم قاراپ تـۇرۇپ، داۋام          
كه كۆپ ئۇرۇشىمىز؟ كۆپ  بىز نىمىشكه ئىناق ئۆتمهیمىز؟ نېمىش—قىلدى،

تالىشىمىز؟ ئۇنىڭسىز چىداپ تۇرغىلى بولمىغۇدەك نېمه ئىـش بـار؟ ئـۆز ئـارا           
ئهپۇ سورىشىپ، ئۆز ئارا كهچۈرۈشۈپ ئۆتسهك بولمامدۇ؟ ئهگهر بـازار كۈنىـدىكى        

 بىرىمىــزگه ســوقۇلۇپ كهتــسهكمۇ شــۇنچىلىك ئىــش  -قىــستاڭچىلىقتا بىــر
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. هرەپنىـڭ گهپ بهرگىـسى كهلمهیـدۇ   جىدەلگه سـهۋەب بوالالیـدۇ، ھهر ئىككـى ت       
ــشكه   ــدا نېمىـ ــۇنداق چاغـ ــدىم  ”شـ ــپ قالـ ــڭ، تېگىـــپ كېتىـ ــۇ قىلىـ “ ئهپـ

دېیهلمهیمىـز؟  “ بـازار ئهمهسـمۇ ، ھېچقىـسى یـوق        ”: دېیهلمهیمىز؟ نېمىشكه 
 ئهخالقنى ئۈگىنهیلى، ۋەتهنداشالر، ئادەم بولـۇش ئۈچـۈن      -ئادەمگه خاس ئهدەپ  

ۇچىالرچه تالىشىپ تۇرۇپ، ئۆزىنى ئادەمگه خاس سۈپهت بولىشى كېرەك، یىرتق
ھهممهڭـالر بۇنـداق ئهیىـپلهرگه    . ئادەم دېگۈچىلهر ئىككى پۇتلۇق بۆرە، خاالس   

رەددىیه بېرىڭالر، تهربىـیه بېـرىڭالر، لهنهتلهڭـالر، ئـۇالر تۈزەلـسۇن، تۈزەلمىـسه             
  . تهۋپىق سۆزىنىڭ ئاخىرىنى شېئىر بىلهن چۈشهندۈردى—یوقالسۇن،

  ر خىل ئهیىپلهر،سىلهردە  بار ئهجهپ بى
  .نهشه، ھاراق، ئهپىیۇندەك كهیىپلهر
  ئوینایسىلهر كاغهز، قىمار دېگهننى،

  .ئىت یىمهیدۇ سىلهر نان دەپ یېگهننى
  نهشه تارتىپ رەڭگىڭىزدە ھېچ قان یوق،
  .شۇڭا سىزدە ئادەمگه خاس ۋىجدان یوق

  تهنقىد قىلدۇق ئهخالقىڭىز تۈزىلۇر،
  .تۈزەلمىسه سىزدىن ئۈمىد ئۈزىلۇر

  بىزار بولدى، تویدى خهلق سىزلهردىن،
  .توغرا مېڭىڭ، ئۈلگه ئېلىڭ بىزلهردىن

....  
ئالقىـشالرنىڭ  . خهلق توپى یهنه بىر نۆۋەت گۈلداراس ئـالىقىش یـاڭراتتى         

  ...ئارقىسىدىنال قۇربان جاپپارنىڭ زىل ئاۋازى كۆتۈرۈلۈپ، ناخشا باشلىدى

 
2  

 
پكه سېلىـشتىن تارتىـپ     ئىزچىالر دەرھالال جهمئىیهت تهرتىپىنـى تهرتىـ      

ــۆز    ئــوغرى، قىمــارۋاز، بهڭگــى، لــۈكچهكلهرنى تۇتۇشــقىچه ھهمــمه ئىــشالرنى ئ
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مهكتهپ یېشىدىكى بالىالرنىڭ بازار كۈنىدىن باشقا كۈنلهردە . ئۈستىگه ئالدى
جامه ھویلىسىدىكى كـۆل  . بازارادا قاتراپ یۈرىشىگه یول قویۇلمایدىغان بولدى    

 ئولتۇرىـدىغانالر تۈگـۈل، خـالى بۇلـۇڭالردا          رېدە سایىسىدا چېكىـشىپ    -بویىدا
بـازار كـۈنلىرى ئـادەم      . چېكىدىغان قىماۋازالرنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمهس بولدى    

كۆپ بولىدىغان بولىشىغا قارىماي، بازار ئىنتایىن تهرتىـپكه چۈشـكهنلىكىنى      
ئىزچىالر گۇرۇپپىالرغا بۆلىنىپ ئایلىنىپ . بىر قاراشتىال كۆرىۋېلىشقا بوالتتى

ــۈرە ــدەل. تتىی ــاۋازالر،    -جى ــدامچىالر، قىم ــوغرىالر،  ئال ــۇچىالر، ئ ــاجرا قىلغ  م
ــا      ــڭ بازارغ ــۇپ، دېھقانالرنى ــشقا ئۇرۇن ــۇل قىلىۋېلى ــازارنى مونۇپ ــۇنىڭدەك ب ش
ــدىغان    ــۋېلىش ئۈچـــۈن بـــوزەك قىلىـ ئهكهلـــگهن نهرســـىلىرىنى ئهرزان ئېلىـ

ــاغالپ ئۇیۇشــمىغا    ــۇالرنى ب ــسا ئ ــېڭ(مۇشــتۇمزور، مــۇتىھهملهرنى تۇتىۋال ىال ی
بـازار  .  ئېلىپ باراتتى) پۈتكهن بولۇپ، ئۇ یهردە تهۋپىقنىڭ ئىشخانىسى بارىدى     

. كۈنلىرى ئادەتته ئۇ شۇ  ئىشخانىدا یېزىقچىلىق  قىغالچ مېھمـان كـۈتهتتى             
ئۇنىڭ مېھمانلىرى داۋاگهرلهر، ئىـزچىالر تۇتـۇپ كهلـگهن ئهیىپكـارالر بولـۇپ،             

  .قىلىشقىمۇ توغرا كېلهتتى“ قازىلىق”
ئېلىنمایدىغانلىقى ناھایىتى “مۆھۈر ھهققى ”ڭ ئادىل سورىلىشى،    داۋانى

 كىچىـك دەۋاالر  -چاپسانال خهلقنىڭ دېققىتىنى قوزغاپ، ھهمـمه ئـادەم  چـوڭ       
ھهتتا یىـراق كهنتىلهردىنمـۇ   . بىلهن مهمتىلى ئهپهندىنى ئىزدەیدىغان بولدى 

ایرىلىـپ،  دىن ئ“بازار”بۇنىڭ بىلهن قازى ئهلهملهر تهبىئى ھالدا  . كېلىشهتتى
  .خېرىدارسىز قالدى

  
****   

  
زىمىننـى  -قویاشـنىڭ ئـوتتهك ھـارارىتى یهر      . ماي ئېیىنىڭ ئاخىرلىرىدى  

بولۇپمـۇ قاقـاس    . قىزىتىپ، ھهمـمه جانـدارزالرنى سـایىالرغا قوغلىۋەتكهنىـدى        
تاغالر بىلهن قورشـالغان، تـاش تۇپراقلىـق ئـاتۇش یـاز كـۈنلىرى چىدىغۇسـىز          

  .ھۇلداپ كېتهتتىقۇرغاق ئىسسىق دەستىدىن ھو
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تهۋپىــق ئـــادىتى بــویىچه جـــۈمه كــۈنى ئهتىگهنـــدە بۇیــامهتكه بېرىـــپ،     
ئاكىسىنىڭ ئۆیىدىكىلهر بىلهن ھاللىشىپ قایتىپ كېلىپال، ئۇیۇشمىدىكى 

  .نى تهرجىمه قىلىشقا كىرشىتى» دىۋان«ئىشخانىسىدا 
یېزىـشتىن چارچىــسا یـاكى پىكىــر یۈرۈگۈزۈشـكه تــوغرا كهلـسه ھویلىغــا     

 بۇیاققـــا ماڭغـــاچ دەم ئـــاالتتى ۋە  -تا قهدەم تاشـــالپ ئۇیـــاقتىنچىقىــپ ئاســـ 
. بهزىدە ئىختىیارسىز ھالدا ئاتخانا ئالـدىغا بېرىـپ تـۇرۇپ قـاالتتى       . ئویلىناتتى

ئـۇنى بهك چـوڭ بىلىـدىغان ئېالخـۇن ئۇنىـڭ         . بهزىدە دەرۋازا تهرەپكه كېتهتتى   
ه سـۇئال بىـلهن     ئهمما بىـمهن  . ھهرىكهتلىرىگه ھهیرانلىق بىلهن قاراپ تۇراتتى    

 ناگانــدا ئاتخانــا ئالــدىغا بېرىــپ تــۇرۇپ -پهقهت ناگــان. پىكىرىنــى بــۆلمهیتتى
  :قالغاندىال ئۇنىڭ قېشىغا یۈگرەپ كېلىپ

  . دەپ سورایتتى—... مدىم، ئهپهندىم؟ا ئاتنى توق—
. تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ باش  چایقاپ ئاستا باشقا تهرەپكه كېتىـپ قـاالتتى      

ئىشىك ئالدىدىن ئۆتىۋاتقانالرنىڭ . نیا بۇزالمایتتىئۇنىڭ پىكىرىنى تاشقى دۇ
ئۇ بۇنـداق   .  چۇرىڭى ئویلىرىنى قاالیمىقان قىلىۋېتهلمهیتتى    -سالىمى، ۋاراڭ 

چوڭقۇر ئویالر بىلهن مېڭىپ یۈرگهندە، ساالم قىلغۇچىالرغا كۈلۈمسىرەپ باش 
پـاراڭچى ئهپهنــدىنىڭ بىـردىنال بۇنـداق بولىۋېلىــشى    . لىڭـشىتىپال  قویـاتتى  

كىشىلهرگه سىر ئهمهس بولغاچقا، ئۇالر ئهپهندىنىڭ خىیالى بىر یهردە ئهمهس،  
  .چوڭ ئىشالر بىلهن بهند بولسا  كېرە دەپ توغرا چۈشىنهتتى

ئۇ خهلـق سـهنهملىرىنى نوتىغـا ئېلىـپ سىـستېمىالشتۇرۇش ئىـشىنى             
ئۇندىن باشـقا خهلـق ناخـشىلىرى، خهلـق قوشـاقلىرى،         . تېخى تۈگىتهلمىدى 

لىرى، چۆچهكلىرىنىمۇ تـوپالش، رەتـلهش، نهشـىر قىلدۇرۇشـنى          خهلق داستان 
ئـۇ ۋەتهنـگه قـایتىش ئالدىـدىال بـۇ ئىـشنى كـۆڭلىگه         . خىیال قىلىپ یۈرەتتى  

ــشقا قــول ســالمىدى  . پۈككهنىــدى ــۇ ئ ــازىرغىچه ب ــۇ ھــال ئۇنىــڭ  . بىــراق ھ ب
 ئـویال ئـاخىر ئـۇ مۇنـداق ئهقىـل تـاپتى؛             -ئـویال ... ۋىجدانىنى ئازابلىماقتىـدى  

 تهتىلدە ئوقۇغۇچىالرغا تهتىل تاپشۇرىقى سۈپىتىدە فولكلور توپالشنى      یازلىق
تاپشۇرۇش ئارقىلىق خهلق ئىچىدىكى بایلىقنى بىراق یىغىـۋېلىش، ئانـدىن       
یىغىلغان ماتېرىیالنى ئابدۇراخمان شـائىر، سـابىت، سـهیپىدىن، لىۋاھىـدىن           
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 ئایرىش ئهمهت مهخسۇم قاتارلىق شاگىرتلىرىنى تهشكىللهش ئارقىلىق تۈرگه
بــۇ ”. بۇنــداق بولغانــدا ۋاقــت تېجىلىــپ، ئۈنــۈم ئاشــاتتى. ۋە رەتـلهش كېــرەك 

ئىشنى قهشقهردىكى سهبداشلىرىغىمۇ ئېیتىش كېـرەك، فولكلـور توپالشـنى     
كېـیىن بىـز بـۇالرنى بىرلهشـتۈرۈپ نهشـىر      “ ئۇالرمۇ  تهلهبىـلهرگه تاپـشۇرسۇن   

  ...قىلدۇرىمىز
یلىغـانلىرىنى تىزىـدا قویـۇپال    ئۇ دەرھال یانچۇق دەپتىرىنى چىقىرىپ ئو    

  .یېزىۋالدى
شىرەسى بار ئهپهندىم، ئىشخانىسى بار ئهپهندىم، یول بویىدا  تىزلىنار،        —

  !...تىزىدا قویۇپ خهت یازار
خاتىرە یېزىۋاتقان تهۋپىق ئىتتىـك بېـشىنى كـۆتهردى ۋە یولـدىن ئۆتـۈپ        

لدىدا زوڭزىیىپ كېتىۋاتقان راخمان ساراڭنى كۆردى، شۇندىال ئۆزىنىڭ دەرۋازا ئا
  .ئولتۇرغىنىنى ھىس قىلدى

  .تهۋپىق راخمانغا قاراپ كۈلۈمسىرەپ سورىدى  — خوش، دوستۇم، نهگه؟—
راخمان ساق ئادەمدەكال  — خۇدا بۇیرىغان، رىسقىم سۆرىگهن تهرەپكه، —

ــولىنى داۋام    جــاۋاب بهردى، ئارقىــدىن مالىماتــاڭ ســۆزلهپ قاقــاقالپ كۈلــۈپ ی
  .قىلىپ كهتتى
یلىغانلىرىنى یېزىۋالغاندىن كېیىن خېلى یېنىكلهشكهندەك  تهۋپىق ئو 

 چۇڭ قىلىپ -ۋاڭ. بولۇپ، یهنه بىر ئاز ئىشلهش ئۈچۈن ئىشخانىغا مېڭىۋىدى
ئىزچىالردىن ئىككىسى . بىر توپ ئادەم ئارقىسىدىنال ھویلىغا كىرىپ كهلدى

ئۇالرغـا شـۇ یهرلىـك      . ئىككى ئادەمنى ئالدىغا سېلىپ ھهیـدەپ كىرىۋاتتـاتتى       
ــشىۋالغانىدى   ــر نهچچىــسى ئهگى ــان  . بىكــارچىالردىن بى ئهگىــشىپ كىرىۋاتق

  : دەیگه سېلىپ-بىكارچىالر ھهدەپ دەي
  ! ئۇرۇشقىنى ئۈچۈن پاالققا تارتسا بولىدۇ—
  ! یاق، ھهر ئىككىسىدىن ئهللىك تهڭگىدىن جهرىمانه ئالغان یاخشى—
  . دېیىشهتتى—... —

كهلگهنـدە باشـلىرىنى تـۆۋەن     ئهیىپكارالر مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ ئالـدىغا        
سېلىپ، پاالق یاكى جهرىمـانه جازاسـىنىڭ قایسىـسى ئـېالن قىلىنىـدىكىن          
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ــشاتتى   ــاي تۇرى ــى چىقارم ــدەك، دېمىن ــاپىتىڭ ”پهقهت . دېگهن “ ســېنىڭ كاس
  . بىرىگه قارىشىپ قویىشاتتى-دېگهندەك بىر

 دەپ ئالـدى بىـلهن سـاالم قىلـدى       — ئهسساالمۇ ئهلهیكـۇم، تۇغقـانالر       —
   نېمه بولدۇڭالر؟—ق، تهۋپى

ھودۇقۇپ كهتكهن ئهیىپكارالر بۇنـداق سـاالمنى ئهمهس، پهلهقنـى كۈتـۈپ          
ئۇالرنىـڭ ھهر ئىككىـسى     . تۇرغىنى ئۈچۈن تېخىمۇ ئـۆزىنى یوقىتىـپ قویـدى        

ئـۇالر جاۋابقـا ئېغىـز      . ئوتتۇرا یاشالرنىڭ قارىـسىنى ئالغـان بـوز یىگىتلهرىـدى         
  .ۇم قىلدىئۆمهللهپ بولغىچه ئىزچىالردىن بىرى مهل

  . بازاردا جېدەل چىقارغانتى، ئېلىپ كهلدۇق—
  . دەپ باشلىدى تهۋپىق— یۈرۈڭالر، ئىشخانىغا كىرەیلى، —

  .جىدەل قىلغانالر سوالپ قویامىكىن دەپ ئویالپ، تېخىمۇ قورقۇپ كهتتى
ــورۇن       ــا ئ ــدى ئۇالرغ ــى ئهپهن ــیىن مهمتىل ــكهندىن كې ــشخانىغا كىرش ئى

  :ىلهن سوراشقا باشلىدىئاندىن مۇالیىملىق ب. كۆرسهتتى
   نېمىشكه ئۇرۇشتۇڭالر؟ نېمه تاالشتىڭالر؟—
 بازاردىغۇ بىر نېمه تاالشـمىغان، بۇنىـڭ ئالدىـدا یۇرتتـا سـۇ تالىـشىپ            —

بۈگـۈن شـۇنىڭ غـۇمى بىلهنمىكىـن، ئىـشقىلىپ، بـۇ          ... ئۇرۇشۇپ قالغانتۇق 
  ...مېنى جهینهكلىدى

ۋەتنى كوالۋاتقـان  اادكونـا ئـ   ...  شۇنداقمۇ؟ جهینهكلىگىنى ئۈچـۈنال، ھه     —
  گهپمىدى؟ ئۇ چاغدا نېمه دەپ سۇ تاالشقان؟

   نۆۋەت تالىشىپ قالغان گهپ بولمامدۇ؟—
 نــۆۋەت تالىــشىپ نــېمه قىالتــتىڭالر؟ نــۆۋەت ســۇ بېــشىدىن كهلــسه   —

  بولىدىغۇ؟
  ... ئۇغۇ شۇنداق—
   خوش، شۇ چاغدا نېمه پایدا ئالغانتىڭالر؟—
دېگهندەك “ ... تاالشقانغا”.  قالدۇق نهدىكى پایدا، ھهر ئىككىمىز داغدا—
  ...سۇ بىكارال ئاقتى. بولدى

   شۇنداقمۇ؟ ئهمىسه بۈگۈن نېمىشقا جىدەل قوزغایسىلهر؟—
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...  مهن مۇشۇنىڭ كاساپىتىدىن بۇغدىیىمغا بىر نۆۋەت سۇ سااللمىدىم—
  ...شۇ ئاچچىغىمدا

ڭالر  بىرىڭالرغا یول قویماي تالىشىۋېرىپتىكهنسىلهر، ھهر ئىككى- بىر—
زىیان تاتىپـسىلهر، ئهمـدى جىـدەل قىلـساڭالر ئورنىغـا كېلهمـدۇ؟ بۇنىڭـدىن          
كىمگه پایدا، كىمگه زىیان؟ یاكى ئۆتكهندە سۇ كىرمهي قالغان یېرىڭالرغا سۇ     

  كىرىپ قاالمدۇ؟
—...  
خۇدا بىزنى جىمى مهخلۇقاتتىن ئېزىز قىلىپ !  ئىنىم، بىز ئادەممىز—

بهردى؟ نېمىمىـز بىـلهن پهرقلىـق یـاراتتى؟     یاراتقاندا بىـزگه نېمىنـى ئـارتۇق       
بىــز مۇشــۇ ئــارتۇقچىلىقىمزدىن نېمىــشكه . تىلنــى، ئهقىلنــى ئــارتۇق بهردى

ئــارتۇق ) یىرتقــۇچ چىــشى(پایــدىالنمایمىز؟ ھــایۋانالرنىڭغۇ ئىككــى چىــشى  
ــر  ــانلىرى بى ــدۇ    -بولغ ــر تهرەپ قىلى ــى بى ــاالپ، دەۋالىرىن ــى ت ــۇ .  بىرىن بىزم

. ۇ؟ یاق، یىگىتلهر، بىز سۆز بىلهن ھهل قىلىمىزھایۋانالردەك ئىش قىلىمىزم
: ئهقىل بىلهن نېمىنى ئۆلچهیمىز؟ مهسىلهن. ئهقىل بىلهن ئۆلچهپ  كۆرىمىز

ئىككىڭــالر مۇنــداق ئۆلچهیــسىلهر، ئۆتكهنــدە جىــدەل قىلىــپ، ھېچــنىمه       
ــگهن تهجــرىبه     ــكهن، دې ــوق ئى ــسى ی ــدەلنىڭ پایدى ــمهك، جى ــدى، دې  -چىقمى

ــدىغ   ــاۋاقنى یهكــۈنلهپ چىقى ــۇچ ھــایۋان     . ان گهپس ــۇ بىزنىــڭ یىرتق مانــا ب
ئهمهسلىكىمىزنىڭ بهلگىسى، ئهگهر سۇ پهقهت بىرسىڭالرغا یهتكىدەك بولغان 
ــدىن    ــسهڭالر، ھهر ئىككىڭــالر قــۇرۇق قالغان تهقــدىردىمۇ بىرســىڭالرغا  ئۆتۈن
یاخشىراق ئهمهسمۇ؟ بىرىڭالرنىڭ ھوسۇلى ئوبدان بولـۇپ، یهنه بىرىڭالرنىـڭ     

ــسا ئـــۆتن  ــارا یـــاردەم قىلـــشقا بولىـــدىغۇ؟ ھهر      كهم  بولـ ه ئېلىـــشقا، ئـــۆز ئـ
ئىككىڭالرنىڭ بولمىسىچۇ؟ ئىككى ئادەم سهپهرداش بولسۇن، ئۇالرنىڭ بىرى        
قارىغۇ بولسا یهنه بىـرى ئـۇنى یېـتىلهپ ماڭـار، ئهگهر قـارىغۇ ئىچـى یامـانلىق                

ــپ  ــۆرمه     ”قىلى ــۈن ك ــهنمۇ ك ــانىكهن، س ــارىغۇ بولغ ــۆزۈم ق ــڭ ك دەپ “ مېنى
ۆزىنى ئویىۋالسا، ئۇالر سهپهرنىڭ ئاخىرىنى قانداق ماڭىدۇ؟ ھهر یولدىشىنىڭ ك

  ئىككىسى ھاڭغا  چۈشۈپ ئۆلىدۇ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟
—...  
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  ئىككىڭالر قوشنىمۇ؟ —
  . یهر قوشنا، ئۆیلىرىمىزمۇ ئانچه یىراق ئهمهس—
ــاالس — ــۇنداقمۇ؟ ئهنه خ ــق   .  ش ــساڭالر، چىرایلى ــدە ئۇرۇش ــر مهھهللى بى

 نهزرە ـ چىرىقىڭالرمۇ بىر، مۇشۇ پېتى مهڭگۈ تهتۈر قاراپ  ئىشمۇ؟ تویۇڭالر بىر،
  ئۆتۈپ كېتهمسىلهر؟

  ...مهن ئهمدى ئىككىنچى.  خېلى تهرلهتتىڭىز، ئهپهندىم—
 ئهیىپكارالرنىڭ ھهر ئىككىـسى ئىنتـایىن خىجىـل    —....  مهنمۇ زادى  —

  .بولغانلىقىنى بىلدۈردى
  ئۆیۈڭالر قهیهردە؟.  ن ئۇنداق بولسا مهن سىلهرنىڭ ۋەدەڭالرغا ئىشىنىمه—
  . ئاغۇ ئاچچىقتا—
 ئارىلىقىمۇ خېلى بارىكهن، بازاردىكى ئىـشىڭالرنى تۈگىتىـپ پـاتراق           —

  .یۇلۇڭالرغا مېڭىڭالر خۇداغا ئامانهت
ئىككىیلهن بۇنداق ئاسان قۇتۇلۇشـنى ئـویالپ باقمىغاچقـا بهك خۇشـال             

ى، ئىــشنىڭ شــۇ قهدەر ئــاددىي بولــۇپ چىقىــش . ھهم خىجىــل بولــدى. بولــدى
ــر  ــدە بى ــىتىدىغان    -كۆڭۈللىرى ــپ كۆرس ــك قىلى ــرەك ئهیىپلى ــى بهك  بىرىن

ــڭ     “پاكىــت” ــۇ پاكىتالرنى ــا ب ــالمىغىنى، ھهتت ــورۇن ق ــى سۆزلهشــكىمۇ ئ الرن
ئهمهلىیهتته تۇترۇقسىز بىر نېمه بولۇپ چىققانلىقنى ئۇالرنى كۈتكىنىدىنمۇ       

تىلى شۇڭا ئۇالر دەرمهھهل چىقىپ كېتىشنى یاكى مهم. ئارتۇق ئوسال قىلدى
. ئهپهنـدىگه بىــرەر ئېغىـز ھهشــقالال ئېیتىــشنى بىلهلـمهي گــاڭگىراپ قالــدى   

ــاۋۋال      ــۆزى ئ ــالىتىنى چۈشــهنگهچكه ئ ــى ھ ــدى ئۇالرنىــڭ روھ مهمتىلــى ئهپهن
  :ئورنىدىن تۇرۇپ

ــۆزىگه یېقىنــراق  — یــۇرۈڭالر، مهنمــۇ ســىرتقا چىقىــمهن، —  دېــدى ۋە ئ
للىـق ئهیپنـى    چۈشىنىمهن، یىگىتلهر، خىجى   —بىرىنىڭ مۈرىسىگه قېقىپ  

ــشنى     ــدىغان ئىـ ــا قویىـ ــۆزەڭالرنى خىجىللىققـ ــسى، ئـ ــشنىڭ بهلگىـ تۈزىتىـ
 دېــدى، ئـۇالرنى تــاكى دەرۋازا ئالــدىغىچه ئۇزىتىــپ  —ئىككىنچـى قىلمــاڭالر،  

  .چىقىپ ئاندىن قایتىپ كىردى
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ئۇ ئاۋۋالقى ئورنىغا قایتىپ كېلىپ یهنه چېگىش خىیالالرغا چىرمىلىپ       
ڭ جىمىكى ئىللهتلىرىنىڭ، شۇنداقال جىمكى ئۇ ئۇیغۇر مىللتىنى. ئولتۇردى

ــاتلىق ئىكهنلىكىنـــى   بهخىتـــسىزلىكلىرىنىڭ یىلتىـــزى نـــادانلىق، خۇراپـ
چۈشىنهتتى، بۇنى دېمهكقۇ ئاسان، ئازراقال بىر نېمه بىلىۋالغان مهمهدانالرنىڭ 
.  ھهممىسى بۇنداق دىئاگنوز قویۇش بىـلهن ئـۆزلىرىنى قـالتىس چاغلىـشىدۇ           

گهپ ئهنه شـۇ  .  نادانلىقتىن قۇتۇلـۇش، دەپمـۇ ئېیتاالیـدۇ     ھهتتا بۇنىڭ دورىسى  
دورا بىلهن پۈتۈن مىللهتنى  داۋاالپ چىقىشىنى قانـداق قىلىـپ ئهڭ قىـسقا       

گهپ بىلهرمهنلىــك بىــلهن الپ . مــۇددەت ئىچىــدە ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــتا ئىــدى 
دېـگهن  “ مهن نـېمه قىلىـپ بېـرەلهیمهن؟      ”ئېتىپ قویۇشتا ئهمهس، ھهر كىم    

چـۈنكى  . یۇپ، چامىسىنىڭ یېتىـشىچه خىـزمهت قىلىـشتا ئىـدى        سوئالنى قو 
شـۇالرنى ئویلىغىنىـدا تهۋپىـق      ... كېسهل ھېسابسىز، دوختۇرالر ئىنتایىن ئـاز     

! یهنىمـۇ تىرىـشىش كېـرەك     ”.  ئـۆزىگه پىچىرلىـدى    -ئىختىیارسىز ھالـدا ئـۆز      
خىزمهت  بىزدىن نېمىنى تهلهپ قىلسا ھهممىنـى قۇربـان        ! ئىشلهش كېرەك 

  “!....  ئایانماسلىق كېرەكقىلىشتىن
ــقا ئىككـــى ئىزچـــى یهنه بىـــر  . ئۇنىـــڭ خىیـــالى ئۇزاققـــا بارمىـــدى  باشـ

تهۋپىـق ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى      . نهچچهیلهننى ئالدىغا سېلىپ كىرىپ كهلدى    
ئۇ تتهختىھوندىكى مۇھهممهت جاڭجال دېگهن كونا قىمارۋاز . بىرىنى تونۇیتتى

ڭ قانداق ئادەملهر ئىكهنلىكىنى شۇڭا تهۋپىق كهلگۈچىلهرنى. ۋە بهڭگى ئىدى
  .دەرھال بىلدى

 دېــدى تهۋپىــق تهئهددى بىـلهن كۈلۈمــسىرەپ مــۇھهممهت  —!  سـاالم —
 یهنه كۆرۈشۈپ —جاڭجالنىڭ بهڭگىلهرگه خاس مومچىرایىغا تىكىلىپ تۇرۇپ، 

ــانىكهنمهن  ــاالرمىز دەپ ئویلىمىغـ ــدانىڭغا   . قـ ــېنىڭ ۋىجـ ــلىدە مهن سـ ئهسـ
یهنه شۇ كونا ! لىیهلهیدىغان ھایۋان ئىكهنسهنئهسلىدە سهن سۆز. ئىشگهنىدىم

  ئادەت بىلهنمۇ؟
 شۇنداق، ئهپهندىم، بۇ تـۆتى تاۋكـا تـۈزۈپ ئولتـۇرۇپتىكهن، ھهم تېخـى               —

 دېدى ئىزچى ئهكبهر ھهربىـیلهر راپـور بهرگهنـدەك         —نهشه چېكىۋېتىپتىكهن،   
  .چاقماقتهك سۆزلهپ
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  :تهۋپىق قىمارۋازالردىن بىرىگه قاراپ
 نىزاخۇننىـڭ ئـۆیىنى بىلهمـسهن؟ ھه، شـۇ      —ۆیـۈمگه    سهن مېنىڭ ئ   —

 —! ئۆیگه بېرىپ، نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇننى چاقىرىپ كهل، تېـز بـول   
  .دېدى بۇیرۇق قىلىپ

ئۇ .  ئۇ چىقىپ كهتكهندىن كېیىن قالغانالرنى ئېلىپ ئىشخانىغا كىردى
  :ئاۋۋال مهھهممهت جاڭجالغا، ئاندىن ئۇنىڭ شېرىكلىرىگه قاراپ

  . دەپ سورىدى—رنىڭ تهشۋىقاتتىن خهۋىرىڭالر بارمۇ ـ یوق؟  سىله—
 دېـدى ئۇالرنىــڭ بىرسـى بېــشىنى تـۆۋەن ســېلىپ،    —...  ئاڭلىغـان،  —

  :ئهمما مۇھهممهت جاڭجال یۈزى قېلىنلىق بىلهن پىچىرلىدى
  ... ئۇقماي قاپتۇق—
ئاڭلىغان، ئۇقماي قاپتۇق، شـۇنداقمۇ؟ بـۇ ئىـشنىڭ زىیـانلىق ئىـش              —

ــى ــدا نـــامى یاخـــشى ئهمهســـلىكىنىغۇ      ئىكهنلىكىنـ ، خهلـــق ئـــالهم ئالدىـ
  بىلىدىغانسىلهر؟

  ...ئازماس ئالالھ...  ئېزىپتۇق،—
ــىلهرنىڭ    — ــز س ــرى بى ــسىلهر، ئىلگى ــۇ ئېزىپ  شــۇنداقمۇ؟ ئىككىڭالرغ

ــم      ــدۇق، بهلكى ــدىغانلىقىڭالرنى ئاڭلىمىغانى ــش قىلى ــاس ئى ــداق یارىم بۇن
― هنمۇ ئــازدىڭمۇ؟ بۇنــدىن كېــیىن ئىككىنچــى قىلماســسىلهر، ســهنچۇ؟ ســ 

  .سورىدى ئۇ مهھهممهت جاڭجالدىن
  ... مهنمۇ ئېزىپتىمهن، یهنه بىر نۆۋەت—
ــسىڭدىن   — ــېنىڭ ئېـ ــسهن، مهن سـ ــدىغان بولىـ ــدى ئازمایـ ــهن ئهمـ  سـ

 دېــدى تهۋپىـــق غهزەپ ۋە  —! چىقمایــدىغان قىلىـــپ ئېــسىڭگه ســـالىمهن  
  .مهسخىرە بىلهن

. پ باشـلىرىنى كـۆتهردى  بۇ گهپنى ئاڭالپ تۇرغان ئۈچ قىمارۋاز تهڭال چۆچۈ 
 دۈكـكه  -گهپنىـڭ تهلهپپۇزىـدىن باشـقىچه بىـر مهنـانى چۈشـهنگهچكه، دەكـكه       

  .بولۇشقا باشلىدى
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 — ئهپهندىم، بىز ۋەدە بېرەیلى، قۇرئان تۇتۇپ بهر دېسىڭىزمۇ مهیلـى،   —
 ئىككىنچى قېتىم تۇتۇلۇپ قالمـاق تۈگـۈل     —دەپ یېلىندى یېڭى قىمارۋاز،     

  ....ىمئاڭالپ قالسىڭىزمۇ ئىگهك
 دېــدى  —...  مــاڭىمۇ یهنه بىــر قېــتىم رەھــمه قىلغــان بولــسىڭىز     —

  .مۇھهممهت جاڭجالمۇ
ــا     — ــڭ قولىمىزغ ــشنىڭ؟ بىزنى ــتىم ئېزى ــۇ ســېنىڭ نهچچىنچــى قې  ب

  .دېدى تهۋپىق مهسخىرە قىلىپ― چۈشكىنىڭنىال ھېساب قىلغاندا ؟ 
  .... تۆت—
. تۈپ كېتىپتـۇ مۇ ئۆ ”  مهرتهم ئۈچ مهرتهم   -مهرتهم“ شۇنداقمۇ؟ ئهمىسه    —

ئىنـسان دېگهنـدە تهبىـئهت     ! ئهمدى ساڭا ئالدىنىۋېرىدىغان كىچىك بـاال یـوق       
ئۇ .  بىر ئادەمگه باشقىالر ھهمىشه كۆز قۇالق بولۇپال تۇرالمایدۇ. بولىشى كېرەك

  !ئهگهر ئۆز ۋىجدانىنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىپ تۇرمىسا ئۇنىڭغا ئامال یوق
  .تۇلال یېتىپ كهلدىبۇ چاغدا مهڭلىكاخۇن بىلهن نىمى

 دېـدى  —! خىزمىتىڭىزگه تهییـارمىز .  چاقىرىشىڭىز بویىچه كهلدۇق   —
  .ئۇالر

  . دەپ بۇیرىدى تهۋپىق—!  بۇ بهڭگىنى باغالڭالر—
چۈنكى ئۇ گهپكه ئىـزا  . مهھهممهت جاڭجال ئانچه ئېرەن قىلىپ كهتمىدى 

ىنــى ئــۇ ئىلگىــرى تهۋپىقنىــڭ تهن جازاســى بهرگىن. بولىــدىغانالردىن ئهمهس
  .شۇڭا بۇ بۇیرۇق ئۇنىڭغا ئانچه تهسىر قىلمىدى. كۆرۈپ باقمىغانىدى

   ئهپهندىم، مهنچۇ؟—
  .   دەپ مۆلدۈرلىدى یېڭى قىمارۋازالر— مهنچۇ؟ —
  ! سېنىمۇ باغالیدۇ—
 دەپ سـورىدى بایـا جهڭچىلهرنـى     — مهنچۇ ئهپهندى؟ كهتسهم بوالمدۇ؟      —

  .چاقىرىپ كهلگهن بىرى
  !مۇشۇالردىن ئایرىلما نهگه كېتىسهن؟ سهنمۇ —

جهڭچىلهر ھایال بولمایال قىمارۋازالرنىڭ قوللىرىنى ئۆزىنىڭ بهلۋاغلىرى       
  .بىلهن باغالپ، بۇیرۇق كۈتۈپ تۇرۇشتى
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ــسۇن،     — ــا ھهزرەت ســۇلتانغا كهل ــل، جــۈمه نامىزىغ ــائهتكه خهۋەر قى جام
  .جۈمهدىن كېیىن مهجلىس ئاچىمىز

ه كهلگهنــدەك جایىــدا تهۋپىــق قــاتتىق غهزەپــك. ئهكــبهر چىقىــپ كهتتــى
بـۇالرنى قـاتتىق جـازاالپ، باشـقىالرغا        .  بۇیاققـا ماڭـدى    -ئولتۇرالماي ئۇیاقتىن 

تهۋپىق بىردەم .  جۈمه نامىزىغا ئهزەن ئېتىلدى. ئىبرەت قىلىش قارارىغا كهلدى
كېیىن یېنىـدا قالغـان ئىزچىنـى باشـالپ ھهزرەت         . جىم تۇرۇپ قۇالق سالدى   

  ...سۇلتان جامهسىگه قاراپ ماڭدى
  .نامازدىن كېیىن، ئۇ جامهئهتنى ئالدىرىماسلىققا دەۋەت قىلدى

 مهیلى — دېدى ئۇ جىددى تۈردە كۆپچىلىككه قاراپ،       — ۋەتهنداشالر،   —
كىشلىك ئهخالقى بولسۇن، مهیلى شـهرىئهت بولـسۇن ئوغۇرلـۇق، زىنـا، نهشـه         

شـۇ ۋەجىــدىن بىـز بـۇ ئىــشالرنى    . چـېكىش، قىمـار ئویناشـنى تــوغرا تاپمایـدۇ    
بىزنىڭ ھهرىكىتىمىز خېلى ئۈنۈملۈك بولدى، . كلهشكه بهل باغلىغانىدۇقچه

بىراق، یهنه بهزىلهر   .  ئۆز پهرزەتلىرىدىن سۆیۈندى   —كۆپچىلىك ئىزچىالردىن   
تهربىـیه  . ھازىرغىچه یۇقارقىـدەك یامـان ئىـشالردىن قـول ئـۈزمهي كېلىۋاتىـدۇ        

  بهرسىمۇ ئۆزگهرمىگهنلهرنى قانداق قىلىش كېرەك؟
  ...غا تاشالش كېرەك زىندان—
  ... ھهپسىگه، پهیزىۋاتقا  ئهۋەتىپ بهرسه بولىدۇ—
  ! ئېسىپ ئۇرۇش كېرەك—

تهۋپىــق ئىزچىالرغــا ئىــشارەت قىلىۋىــدى، قــولى باغالنغــا قىمــارۋازالرنى   
ئىككـى جهڭچـى ئىزچىالرغـا ھهمدەمـدە     . خاالیىقنىڭ ئالدىغا ھهیدەپ چىقتى  

  .بولۇپ، ئۇالرنى یاالپ چىقتى
 قىمـارۋازالر ھهم  — دېدى تهۋپىـق ئـۇالرنى كۆرسـىتىپ،        —،   مانا بۇالر  —

  .مانا ماۋۇسى ھهممه ئادەم بىلىدىغان كهسپىي قىمارۋاز، كونا بهڭگى.  بهڭگىلهر
 بىــرەر قېــتىم ئازغــانالرنى قویــۇپ بېرىــپ،تۈزەلمىگىنىنى ئوبــدان      —

  .یۇمشىتىپ قویسا بولىدۇ
  ئېزىپ ئۇ كىچىك بالىمۇ؟!  ھهممىسىنى دېگىنه—
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هنداشالر، بۇ ئىشنىڭ یىرگىنچىلىك، یامـان ئىـش ئىكهنلىكىنـى      ۋەت  —
مانـا مۇشـۇنداق    . بىلگهن ئىكهنمىز، ھهممىمىز ئورتاق تىرىشىپ تـۈزىتهیلى      

ــى      ــڭ ئېغىرلىقىنــ ــوغرا تۇرماقنىــ ــۆپچىلىككه تــ ــپ كــ ــا چىقىــ ئوتتۇرىغــ
. دەپ ئویلىمىـسۇن “ ھـازىرغىچه تۇتۇلمىـدىم، یهنه تۇتۇلماسـمهن   ”بىلگهنـلهر، 

ھهمىــشه ســىلىق نهســىھهت بولىۋەرمهیــدۇ، ! ى تۇتىلىــسىلهرھامـان بىــر كــۈن 
 سـىلهر، ئـۆزەڭالرنى   — تهۋپىق ئهیىپكارالرغـا بۇرۇلـدى،      —! قاتتىق جازامۇ بار  

توغرا ئىش قىلدىم، بۇنىڭ ئهیىبلىك نېمىسى بار دېسهڭالر كۆپچىلىككه باش 
قىمارۋازالرنىـڭ ھهممىـسى تـۆۋەن    .  دېـدى —! كۆتۈرۈپ قاراپ بېقىڭالر، قېنى  

  .سالغان باشلىرىنى كۆتىرەلمىدى
ــۇق    — ــان تۇرۇقل ــلۇق ئىــش قىلمىغ ــسىلهر؟ نومۇس ــشكه قارىمای  نېمى

نېمىشكه قارىیالمایسىلهر؟ توغرا ئىـش قىلغـان، یاخـشى ۋە شـهرەپلىك ئىـش          
  قىلغان بولساڭالر نېمىدىن خىجىل بولىسىلهر؟

  ئهیىپكارالر یهنىال باش كۆتهرمىدى؟
 ئهمهســــلىكىنى ھــــېس  قىلغــــان ئىــــشىڭالرنىڭ یاخــــشى ئىــــش—

 مانـــا شـــۇنداق گهپ، — ئـــۇ یهنه كـــۆپچىلىككه بۇرالــدى،  —قىلــدىڭالرمۇ؟  
ۋەتهنداشــالر، بــۇ یاخــشى ئىــش ئهمهس، بۇالرغــا قــاتتىق جــازا بېرىــشكه نــېمه   

  دەیسىلهر؟
  ! جازاالڭ—
  !تازا كۆرگىلىكنى كۆرسۇن!  ئېسىڭ—
ــاخۇن — ــۇلال، مهڭلىكـ ــپ   !  نىمىتـ ــایۋاننى ئاپىرىـ ــۈزەلمهس ھـ ــاۋۇ تـ مـ

.  دېدى تهۋپىق—! شۇ یهردە ئهتىگىچه تۇرسۇن ! ۇلىقىدىن تۈۋرۈككه مىقالڭ  ق
.  پېنـى چىققـۇدەك بولـۇپ كهتتـى     -بۇ گهپنـى ئاڭلىغـان قىمارۋازالرنىـڭ جـان        

  .رەڭگىنىڭ قېنى ئۆچتى
 —!  قىمــار دېگهننىــڭ بوۋىــسى قىلىــپ، بىــزگه جــازا كېلهمــدىكهن  —

  . مۇھهممهد جاڭجالۋارقىرىدى
   كىم ئۇ بوۋىسى؟—
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ھهر كۈنى كېچىسى ئۆیىدە    ! مهمتىمىن ئاق كىرپىك  ! همتىمىنچۇ؟ م —
  ...تاۋكا

ئۇنى قۇلىقىدىن پىشایۋان . ئۇنىڭ ۋایساشلىرىغا ھېچكىم پهرۋا قىلمىدى
ئۇ جان ئاچچىقىـدا ۋارقىرایتتـى، لـېكىن قۇلىقىنىـڭ          . تۈۋرىكىگه مىخلۋەتتى 

ق جازاالش، ھېلىال ئۇنى قاتتى. ئۈزىلىپ كېتىشىدىن قورقۇپ، یۇلقۇنالمایتتى
ھهتتا ئۆلتۈرىـۋېتىش ھهققىـدە تهكلىـپ بهرگهن دېھقـانالر ئۇنىـڭ نالىـسىنى            
ئــاڭالپ، قۇلىقىــدىن ئاققــان قاننىــڭ مۈرىــسىگه ۋە تــۈۋرۈك بــویالپ تــۆۋەنگه   
ئېقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، یهنه ئىـچ ئاغرىتىـشىپ، چۇقـانلىرىنى توختىتىـپ         

  .شۈكلهپ قېلىشتى
  :ىدىتهۋپىق قالغان قىمارۋازالرغا قار

 بىز، ئـۆزىمىز یامـان دەپ تونىغانالرغـا، دۈشـمهنلهرگه رەھىمـسىزلىك            —
مهن ســىلهرنى قویىــۋېتهي، دۈشــمهنگه ئایلىنىـــپ    . قىلىــشنىمۇ بىلىمىــز  

كېتىشنى یاكى یاخشى ئادەملهر قاتارىغا قایتىپ كېلىشنى ئۆزۈڭالر ئویالڭالر، 
  . ئۇ شۇنداق دەپ، ئىزچىالرغا ئۇالرنى یېشىۋېتىشنى بۇیرىدى—

یهنه . بىردەم تهۋپىققه یېلىناتتى. مهھهممهت جاڭجال بىردەم ۋایجانالیتتى
بىردەم ئالدىدىن ئۆتىۋاتقانالرغا ئىچىدىن بىرەر تونۇشنى كۆرۈپ قالسا ئۇنىـڭ     

ــارۋازالر . ســـاال قىلىـــپ قویۇشـــىنى ئىلتىمـــاس قىالتتـــى  بوشـــتىلغان قىمـ
  .①ھېچنىمىگه قارىماي چىقىپ كۆزدىن غایىپ بولدى

  
  

*****  
  

. ئهتىــسى مهھهمــمهت جاڭجالنىــڭ قېچىــپ كهتكهنلىكــى مهلــۇم بولــدى 
شۇنداقال تۈزەلمهس دەرىجىگه یهتكهن، ئادەتكه ئایالندۇرىۋالغان ئىككى پۇتلۇق 

                                            
 — یىلـــى - 1950 —بــۇ تــۈزەلمهس ئــادەم كوممۇنىــست ھۆكۈمهتنــڭ دەســلهپكى دەۋرىــدە         ①

 . ئا—قاتىللىق جىنایىتى بىلهن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان، 
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. ھایۋانالرنىــڭ ھهممىــسى ئاتۇشــنىڭ جهمئىــیهت سهھنىــسىدە كۆرۈنمىــدى  
ى بهزىلىرى بىر ئۆمۈر قىلغان ۋە تېخى تاشلىۋېتىشكه قىیمایدىغان ئىشلىرىن

توسالغۇ یوق ماكاندا خاتىرىجهم داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ یۇرتتىن كېتشكهن، 
ئـازراق بولـسىمۇ ئىنـسانغا    . بهزىلىرى ھویلىـسىدىن چىقمـاس بولۇشـقانىدى     

خـــاس نومۇســــنى ئۇنتــــۇپ قالمىغــــان ۋە ھهقىقهتهنمــــۇ ئازغــــانالر بولــــسا  
رلىـك  نهتىجىدە ئاتۇش ئىچى كۆرىنه . ئىككىنچىلهپ بۇ ئىشنى تهكرارلىمىدى   

بـازارلىقالر بىـزەپ ئـاغزى، دادىلىـرى بىـلهن بىـر         . دەرىجىدە تهرتىپكه چۈشـتى   
تاۋكدا ئورتاق ئوینایـدىغان، بىلـله چىلىـم چېكىـدىغان قىلىقـسىزلىقى، ھه          
دېـسىال ئاغزىـدىن پاسـكىنىچىلىقنى تۆكـۈپال تۇرىـشى نهتىجىـسىدە ئهسـلى        

 تهم مهنىـــسىنى یوقۇتـــۇپ، خـــۇددى تاماققـــا قوشـــۇلغان تـــۇزدەك ســـۆزگه      
كىرگۈزىـدىغان ئـادەتتىكى گهپــكه ئایلىنىـپ كهتـكهن یامــان سـۆزلهر خــۇددى      
ــامغۇر بىــلهن چــاڭ توزاڭــدىن بىــراقال خــاالس تاپقــان كائىنــاتتهك     قــاتتىق ی

بـازاردىال ئهمهس  . كۆڭۈللۈك، دوستانه بىر ۋەزىـیهت تولـۇق ھـاكىم بولغانىـدى       
ىرىنى  مــاجرا قىلىــشتىن ئـــۆزل  -یىــراق كهنىتلهردىمــۇ كىــشىلهر جىــدەل    

چۈنكى تهۋپىقنىڭ قاتتىق تهلىپـى بـویىچه ئېلىـپ         . تۇتىۋالىدىغان بولۇشتى 
بېرىلىۋاتقان تهبلىغلهر نهتىجىسىدە ھېچكىم یامان ئىشقا چاپان یېپىپ ئۇنى 
یوشۇرمایدىغان ۋەزىیهت یارىتىلغاچقا، ھهرقانداق بۇلـۇڭ ـ پۇچقاقتـا بولۇنغـان     

سـىلهرنىڭ  «: ۇ قۇرئانـدىكى  بـ . یامان ئىـش، یامـان سـۆز ئىزچىالرغـا یېتهتتـى         
ئىچىڭالردا یاخشى ئىشالرغا بۇیرۇپ، یامان ئىشالردىن توسىدىغان بىر جامـائه   

دېــگهن ئـایهتكه ئۇیغــۇن ئىــدى ۋە تهۋپىـق كىــشىلهرگه ئالالھنىــڭ   » بولـسۇن 
ــۈنىمى    ــۈك ئـ ــا، بۇنىـــڭ كۈچلـ ــاقىرىق قىلغاچقـ ــسۇنۇشنى چـ ئهمـــرىگه بویـ

ئهلدە ئومۇمىي نهپرەت پهیدا بولغان ھهرقانداق ئهیىپلىك ئىشالرغا . بولغانىدى
بولۇپ، كىشلهر ئۆز ئارا نهسىھهت قىلىـش، ئـۆز ئارامهسـئۇل بولـۇش تویغۇسـى              

  .بىلهن جهمىیهت تهرتىۋىگه ئورتاق كۆڭۈل بۆلىدىغان ۋەزىیهت شهكىللهندى

 
3  
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ــتىمىن     ــڭ مهم ــمهت جاڭجالنى ــدا مهھهم ــازاالش مهیدانى ــارۋازالرنى ج قىم

ــۆزى كۆپچ   ــان س ــدە قىلغ ــكهن    ھهققى ــۇپ كهت ــسىدىن كۆتۈرۈل ــڭ ئې ىلىكنى
ئــۇ ھــېلىھهم بــۇ ھهقــته ئــویالپ     . بولــسىمۇ، تهۋپىقنىــڭ ئېــسىدە بارىــدى   

بۇ تاسادىپى ئاخبارات یهنه بهزىلهرنىڭ ئىنتایىن یوشـۇرۇن ھالـدا           . كېلىۋاتاتتى
مهلـۇم ئــۆیلهردە یامـان ئىــشالرنىڭ تـېخىچه داۋاملىــشىۋاتقانلىقىدىن دېــرەك    

لتىزىدىن قۇرۇتۇشقا نىیهت قىلىپ، كېچىلىرى ۋاقىت ئۇ ئاپهتنى یى. بېرەتتى
  .چىقىرىپ بازار ئهتراپىنى مهخپى چارالش قارارىغا كهلدى

ئىزچىالرنىڭ كېچىلىك چارالشلىرىدىن مهمتىمىننىڭ ئۆیىدە ھېلىمـۇ    
ــدى     ــۇم بول ــارلىقى مهل ــڭ ب ــر تاۋكانى ــان بى ــپ كېلىۋاتق ــق . داۋام قىلى تهۋپى

ــاخىرى   ــۇ ئ ــۆزى باشــالپ ب ــان”قى ئىزچىالرنــى ئ نــى پاچــاقالش “جاھىــل قورغ
  . نىیىتىگه كهلدى

. بۇ كۈنى كهچته قارا بۇلۇتالر قویۇقلىشىپ، یامغۇردىن شـهپه بولىۋاتـاتتى       
ــۇرىالتتى   ــا ئ ــاۋا دىماقق ــبۇي ھ ــدە   . نهم ۋە خۇش ــشىنى ئاالھى ــاۋا كى ــداق ھ بۇن

ساي تهرەپتىن شېغىلنى شارقىلىتىپ كىملهنىڭدۇر ئایاق . تېتىكلهشتۈرەتتى
ئایقاراڭغۇسـى  . ئارقىدىن تۇیغۇن ئىتالر قاۋاشقا باشالیتتى    . لهتتىتىۋىشى كې 

 تۇشتىن قاۋاشلىرى كىـشىگه سـۈر       -بولىدىغان كېچىلهردە ئىتالرنىڭ تۇشمۇ   
  .بېغىشالیتتى

. تهۋپىق ئىزچىالرنى گۇرۇپپىالرغا بۆلۈپ ھهر قایسى كوچىالرغا ماڭدۇردى       
ــشقان بو    ــۆپ تىرى ــلىققا ك ــدىن ئایرىلماس ــۇلال ئۇنىڭ ــق  نىمىت ــسىمۇ تهۋپى ل

ئـۆزى پهقهت ئىككـى    . ئۇالرنىمۇ بىر گۇرۇپپىغا قوشۇپ باشقا یاققا ئهۋەتىۋەتتى      
ئۇنىڭ تـاللىۋالغىنى یـۈگرەش    . ئىزچىنى ئېلىپ، مهشھهدنى ئارىالپ یۈرەتتى    

  .تهنھهركهتچىسى  ئهكبهر بىلهن ناسىراخۇن ئىدى
 ئۇالر ھهمـمه گۇمـانلىق ئادەملهرنىـڭ ئـۆیلىرىنى سـىرتتىن تهكـشۈرۈپ،          

ئۇ ئهكبهرنى پهنجىرىدىن قاراپ . ئاخىرى مهمتىمىننىڭ ئۆیىگه كېلىپ قالدى
بىـر تـۈپ قـارا یاغاچنىـڭ دالدىـسىدا        ― ئـۆزى یـول بویىـدا       . بېقىشقا بۇیرىدى 

  :ئىزچى قایتىپ كېلىپ. تۇراتتى
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 چـۇرۇڭى ئاڭلىنىۋاتىـدۇ،     - ئۆینىڭ ئىچىدىن نۇرغـۇن ئادەمنىـڭ ۋاراڭ       —
  .دېدى —لهرنىڭ ئاۋازى ئهمهس،ئاۋازىدىن قارىغاندا ساق ئادەم

دېدى تهۋپىق جىددىي ئاھاڭـدا ۋە ئـۆزى       —!  یۈرۈڭالر، كىرىپ باقایلى   —
  .بىرىنچى بولۇپ ھویلغا چۈشتى

ئىزچىالر بۇزۇقالرنىڭ كۆپلىكىنى، بىرەر یامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقىش   
ــالىنى ئــویالپ تهشۋىــشلهنگهن بولــسىمۇ، لــېكىن بىــر نــېمه دەپ        ئېھتىم

ئۇالر ئۆزلىرىمۇ ھویلىغا . سۇشقا پېتىنالمىدى ھهم ئۈلگۈرەلمىدىئۇستازىنى تو
  .چۈشتى

ــدىكىلهرنىڭ      ــۇرۇپ، ئىچىـ ــشاپ تـ ــردەم تىڭـ ــدە بىـ ــشىك تۈۋىـ ــۇالر ئىـ ئـ
ھهقىقهتهنمــۇ قىمــار ئویناۋاتقانلىقىغــا جهزم قىلغانــدىن كېــیىن تهۋپىــق      

  .كۈچلۈك ۋە ئىشهنچىگه تولغان ھهرىكهت بىلهن ئۆي ئىشىكىنى قاقتى
  ! ئېچىڭالر ئىشىكنى—
  .ئۆي ئىچىدىن غهرەپلىك سوراق ئاڭالندى —كىم؟  —
  !مهن، مهمتىلى —
   ھه، نېمه ئىشىڭ بار؟ بۇنداق كېچىدە خهقنىڭ ئۆیىدە نېمه بار ساڭا؟—
  ! ئىشىكنى ئاچ—
 ئهپهندىم، كېتهیلى، ھـېچ بولمىـسا نېمىتۇلالكـامال بىـلهن كهلـگهن            —

  . دەپ  یېلىندى ئهكبهر— ...بولساق مهیلىتى،
ئاگاھالنـدۇردى  !...  مهس بهڭگىلهر پىچاق كۆتۈرۈپ قوپسا ئىش چاتـاق   —

  .ناسىراخۇن، ئۇ شۇ تاپ جېنىدىن قورقۇۋاتقاندەك  قىالتتى
ــۇمۇ؟   — ــیهم ش ــۆلهر،  ” مېنىــڭ ســىلهرگه بهرگهن تهربى ــان مىــڭ ئ قورقق

 دېـدى تهۋپىـق   —دېگهن تهمسىل ئېسىڭالردا یوقمۇ؟“ قورقىمىغان بىر ئۆلهر  
  .هپئۇالرنى ئهیىبل

بۇ چاغدا ئۆي ئىچىدىن ھودۇققان، ئالدىرىغان ھهرىكهتلهر،  قورقۇمسىراپ         
ئارقىـدىن مهمتىمىننىـڭ ئىنتـایىن ئهپـسانه        . پىچىرالشقان ئاۋازالر ئاڭالنـدى   

  :بىردەم پىچىرالشالردىن كېیىن بىرسى. تىللىغىنى ئاڭالندى
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قنىـڭ  بـۇ ئـاۋازدا ھهم تهۋپى  .  دېدى بىچارە ئـاۋازدا — ئىشىكنى ئاچایمۇ؟  —
قولىغا چۈشۈشتىن ھهم ئۇنىڭغـا قارشـى تۇرۇشـتىن قورقـۇش، شـۇنداقال كـۆز              

  .ئالدىدىكى ئاغزى بىزەپ، بۇزۇق خوجایىنىدىن قورقۇش ئاالمىتى بارىدى
ــساڭ، ئــاچه، قولىــدىن كهلگىنىنــى قىلىــپ باقــسۇن     —  بــۇ —!   ئاچ

  .مهمتىمىننىڭ ئاۋازى ئىدى
ــدى  ــدام ئېچىل ــشىك داغ ــى ئهپه . ئى ــزچىالر مهمتىل ــى  ئى ــدىنىڭ ئىكك ن

تهرىپىدە ئىشىكتىن كىرمهي ئۇدۇلـدىكى سـۇپا ئۈسـتىدە ھۆرپىیىـپ تۇرغـان             
  .مهمتىمىنگه قاراپ تۇرۇشتى

 دېـدى  — خىیالىڭدا مېنى مهھهممهد جاڭجال چاغالپ قىلىۋاتىسهن،      —
مهمتىمىن ئاللىقانداق ئىشهنچىلىك ئاۋاز بىلهن مهسخىرىلىك كۈلۈمسىرەپ 

  !تىیۈنلۈككه ئوخشىتىپ قالما، جۇما ئاكاڭ قارىغاینى تهخ—تۇرۇپ،
 دېــدى تهۋپىقمــۇ كۈلۈمــسىرەپ تــۇرۇپ، ئهممــا قىلــچه  —شــۇنداقمۇ؟ —

 قهیهرلىك بولىشىڭنىڭ نېمه پهرقى؟ بۇ سېنىڭ شهرىپىڭمۇ؟ —قورقماستىن،
  !یاكى ئۇلۇغلۇقۇڭمۇ؟ بېرىڭ ئهنه، ئادەم قېلىپىدىن چىققان بۇزۇقسهن

  !ھېلى بىكا! ۋې! ۋې —
  وغان سۆزلهیسهن؟ نېمهڭگه ئىشىنىۋاتسىهن؟ نىمىگه شۇنچه ی—
 مهمتىمىننىـڭ قولىـدا غالتهكلىـك تاپانچـا پـارقىراپ        ــ ! مانا بۇنىڭغـا   —
. ئۇنىڭ ئهجهل پۇرىقى تارقاتقۇچى ئاغزى ئىشىك تهرەپكه قاراپ تۇراتتى! كهتتى

  .بۇ ھال ئىزچىالرنىمۇ، تهۋپىقنىمۇ گاڭگىرىتىپ قویدى
ــ    ــرانلىقتىن كې ــك ھهی ــق بىردەملى ــڭ  تهۋپى ــال مهمتىمىننى یىن دەرھ

ــدا . ھۆكــــۈمهت غالچىــــسى ئىكهنلىكىنــــى چۈشــــهندى  ئۇنــــداق بولمىغانــ
مهمتىمىننىڭ بۇنچىلىك ئىشهنچ بىلهن گهپ قىلىشى ۋە تاپانچا چىقىرىشى   

  .مۇمكىن ئهمهس ئىدى
بۇ نۇقتىنى یاش بولىشىغا قارىماي قاقۋاش بولۇپ كهتـكهن ناسـىراخۇنمۇ           

كۆڭلى پاللىدە یورۇپ، مهمتىلى ئهپهندى شۇنىڭ بىلهن . دەرھال ھېس قىلدى
ئالدىدا ئـۆزىنى بىـر كۆرسـىتىپ ئۈچـۈن جاسۇسـنىڭ ئالـدىغا قهھرىمـانالرچه             

  .ئۇنىڭدىمۇ قانداقتۇر بىر ئىشهنچ باردەك قىالتتى. بېرىش نىیىتىگه كهلدى
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 —  ! سهن نهلىك بولساڭ مانا مهنمۇ شۇیهلىك، نوچى بولساڭ ئاته، مانا —
  .چىپ بۇسۇغىدىن بىر قهدەم ئاتالپدېدى ئۇ كۆكرىگىنى ئې

 مهمتىمىننىـڭ چۆچىگهنـدەك     —! بولمىسا ئاتىمهن ! كهینىڭگه یان  —
ــاپ    ــانلىقىنى ۋە كۆرىنهرلىــــك بوشــ ــادە بىــــلهن ئىككىلىنىــــپ قالغــ ئىپــ

تىنمــۇ یــاكى ›یۇرتداشــلىق«‹كهتكهنلىكىنـى ھىــس قىلغــان تهۋپىــق، بـۇنى   
ۋە قىلغـان بولىـشى    تۇققانچىلىقى بارمىـدى، بهلكىـم راسـتال ئـۇ قـۇرۇق ھهیـ            

  .دېگهندەك ئویالرنى كۆڭلىدىن كهچۈردى» ...كېرەك
! ئاتالمایسهن، مېنى ئېتىپ ئۆزۈڭ نېمه كۈن  كۆرۈشۈڭنى ئویالپ قوي—

ــا ناســـىراخۇننىڭ چىـــراي  —  ئهكـــبهر بىـــلهن تهۋپىـــق ئارقىـــسىدا بولغاچقـ
  .ئىپادىلىرىنى كۆرەلمهیتى

زلهپ، ئىزچىسىنىڭ دېدى تهۋپىقمۇ ئىشهنچ بىلهن سۆ —ئاتالمایسهن، —
جهسۇر روھىدىن تهسـىرلىنىپ، ئۇنىڭغـا ھهمـدەم بولغـان ھالـدا بوسـۇغىدىن              

 ئوق ئاۋازى ئاڭالنغان ھامـان مېنىـڭ جهڭچىلىـرىم یېتىـپ            —ئاتالپ تۇرۇپ، 
  !شۇڭا بۇنداق قاراملىقنى قىاللمایسهن. بۇنى ئۆزۈڭمۇ بىلىسهن. كېلىدۇ

ــ     ــدىمۇ ی ــشىدىن بول ــا قىستۇرىلى ــىراخۇننىڭ ئارىغ ــڭ ناس اكى تهۋپىقنى
ئهمهلىیىهتلىك تهھدىدى رول ئوینىدىمۇ، ئىشقىلىپ مهمتىمىن كۆرىنهلىك   

بىـراق ئـۇ بىـردىنال بهل قویىۋەتكىـسى كهلـمهي، قـۇرۇق تېـرە          . بوشاپ قالدى 
  :تاراقشىتىپ

  . دەپ ۋارقىرىدى—! كهینىڭگه یان! ئاتىمهن دېدىم، ئاتىمهن —
 ئـاكىلىرىنى چاقىرىـپ     ئۇیـا ئهسـكهر   . ئهكبهرنىڭ رەڭگىدە قان قالمىـدى    

ــارار قىاللمــاي قىینىالتتــى    ــشنى ق ــاكى تۇرىۋېرى ناســىراخۇنمۇ . كېلىــشنى ی
ــویالپ،    مهمــتىمىن كهیىپلىكــته ســاراڭلىق قىلىــپ ئېتىــپ ســاالرمۇ دەپ ئ

 ئىچىـدىن  -ئهكبهرمـۇ ئىـچ  . پۇتلىرىمۇ تىتىرەشكه باشـلىدى  . تاتىرىپ كهتتى 
 -ۆلـۈمنى كۈتۋۋېلىـشقا ئـۆز     تىتىرەۋاتقىنىغا قارىماي، خـاتىرجهم كۆرۈنۈشـته ئ      

ئۇالرنىـڭ پۈتـۈن   . ئۆزىگه سۆز بېرەتتى ھهم ئۇستازىنىڭ ئالدىغا ئۆتىۋالغانىدى      
 بىرىگه مهركهزلىشىپ قالغان مۇشۇ پۇرسـهتته مهمتىمىننىـڭ        -دېققىتى بىر 

  .شېرىكلىرى غىپپىدە تىكىۋېتىشتى
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ئۇالرنىڭ ھودۇققان ھالـدا قېچىـشى ئـاخىرقى ھېـسابتا قىـیىن ئهھۋالـدا              
قاچقۇنالر تولىمـۇ چانـدۇرغان     . لغان تهۋپىق ئۈچۈن پایدىلىق بولۇپ چىقتى     قا

 تىرىلىشىگه باقماي قېچىۋاتقاچقا كوچا چارالپ یۈرگهن ئىزچىالرغا   -ھالدا ئۆله 
یولۇققانىدى، ئىزچىالر ئـۇالرنى تۇتىۋېلىـپ، سـوراق قىلىـشتى ۋە خهتهرلىـك             

  .ئهھۋالدىن خهۋەر تاپتى
قـاننى ئاڭلىغـان باشـقا گورۇپپىالرمـۇ،      چو -كېچه جىملىقىـدىكى سـۈرەن    

  .قوراللىق جهڭچىلهرمۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگىال یېتىپ كهلدى
ــارغىچه بىــرەر چاتــاق چىقىرىــپ   !  مىڭىــشه، بىــز بىــلهن — ئهگهر بىــز ب

 —! قالىدىغان بولسا ئۆیۋاقاڭنى قوشۇپ یىلىكلىرىڭنـى چېقىـپ ئىچىـمهن         
  .دېدى جىددىیلىشىپ نىمىتۇلال

 مىلتىقنىـڭ قونــدىقى بىـلهن قىمارۋازاالرنىــڭ   مهڭلىكـاخۇن قولىــدىكى 
ئۇالر مهمتىمىننىڭ ئـۆیىگه یېتىـپ كهلگهنـدە تهۋپىـق      . گهجگىسىگه سالدى 

مهمـتىمىن  . سۇپىنىڭ تۆۋىنىـدە پهگـادا، ئىزچىالرنىـڭ ئوتتۇرىـسىدا تـۇراتتى          
. بولسا سۇپا ئۈستىدە یۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ، ئۇالرغا تاپانچىسىنى بهتلىۋالغانىـدى       

ه بىر ئۆیدە یاتقان مهمتىمىننىڭ ئایالى خېلىدىن بېرى غهۋغـانى    یاندىكى یهن 
ئاڭالپ یېتىپ ئـاخىر چىـدىیالماي بـۇ ئـۆیگه چىققـان ھهم ئېرىنىـڭ قولىغـا                

مهمتىمىن بولسا ئۇنىڭغا ھاقـارەتلهرنى یاغـدۇرۇپ،       . ئېسىلىپ یېلىنىۋاتاتتى 
ــۋېتهتتى ــۆزىنى ئاشــكارىالپ     . ئىتتىرى ــا چىقىرىــپ ئ ــۇ كهیىپلىكــته تاپانچ  ئ

قویغىنىنى، ئهمدى یولۋاسقا مىنىپ قېلىپ چۈشـهلمهي قـالغىنىنى ئۆزىمـۇ         
  . ئېتىراپ قىلىشقا باشلىدى

ــېكىن     ــسىمۇ، ل ــدىغانلىقىغا ئىشهن ــامىیلىق قىلى ــڭ ھ ــۇ ھۆكۈمهتنى ئ
ــۈچى       ــي ك ــۇزى، ھهربى ــڭ نوپ ــۇد مۇھىتىنى ــال مهھم ــارائىتتا یهنى ــازىرقى ش ھ

چۈنكى ھۆكۈمهت  . مایتتىئۈستۈنرەك تۇرغان ئهھۋالدا ئىھتىیات قىلماي تۇرال     
مهھمـــۇد مــــۇھىتى بىــــلهن تهڭپۇڭلـــۇق ســــاقالش ئېھتىیــــاجى ئۈچــــۈن   

شــۇڭا ئــۇ قىلىــپ  . مهمتىمىنــدەك بىــر پىچكىــدىن ۋاز كهچــمهي قالمــایتتى 
مۇشـۇ  . سالغان ئىشنى قانداق یىغىشتۇرۇشنى بىلمهي گاڭگىراپ قالغانىدى      

ىــشقا پهیتــته یېتىــپ كهلــگهن یىگىــتلهر مهمتىمىننىــڭ ئېــسىنى یېغىۋېل 
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مهڭلىكـاخۇن ئـۇنى    . پۇرسهت ۋە ئىمكانىیهت بهرمهیال ئۇنى قورالـسىزالندۇردى      
بۇ ئىـش شـۇنچىلىك تېـز، كـۆز         . بىر نهچچىنى بېقىنلىۋېتىشكىمۇ ئۈلگۈردى   

یۇمۇپ، ئاچقۇچىلىك ئارىلىقتا بولدىكى، تهۋپىقمـۇ نـېمه بولـۇپ كهتكىنىنـى      
  .قالدىئاڭقىرىشغا ئۈلگۈرمهي مهمتىمىن سوپا ئۈستىدە ئۆمۈلهپ 

ــاڭالر   — ــاڭالر، ئۇرم ــتلهر، توخت ــوي، یىگ ــۇندىال،   —!  ھ ــۇ ش ــدى ئ  — دې
  !قویىۋېتىڭالر

 بىز ئۇنى سىجاڭغا تاپشۇرۇپ بېرىمىز، بۇ ئىتنىڭ بالىـسىنى ئېتىـپ      —
  . دېدى مهڭلىكاخۇنـ!تاشلىماي بولمایدۇ

ئۇ تهۋپىقنىـڭ قویىـۋېتىش توغرىـسىدا     . مهمتىمىن الغىلداپ تىترەیتتى  
. ى تاما قىلىپ، بىچارىلىك بىـلهن ئۇنىڭغـا قـاراپ قویـاتتى         یهنه گهپ قىلىشن  

ھېلىال شىردەك ھـۆكىرىگهن، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه كېلىـشهلمهیدىغان رەقىبـى            
ئالدىدا تۇرغان مهمتىمىن شۇنچه تېـز ئارىـدىال، ئـۆزى ئىتىـۋەتمهكچى بولغـان          
. رەقىبىدىن ئىلتىپات تىلهشكه مهجبۇر بولىۋاتقانلىقىنى ئویالپمۇ قویمىـدى       

ــا  ھهت تـــا بـــۇ ئىـــشنىڭ تولىمـــۇ نومۇســـسىزلىق ئىكهنلىگىنىمـــۇ خىیالىغـ
دېگهنـنىال  “ ... خۇدا، مۇشۇ نۆۋەت قۇتۇلۇپال كهتـسهم    ”: ئۇ پهقهت . كهلتۈرمىدى

  .ئۇنىڭغا كىم تهرىپىدىن قۇتۇلدۇرىلىشى بهرىبىرىدى. خىیال قىالتتى
ــداق قىلىــش      ــكارىلىغان جاسۇســنى قان ــۆزىنى ئاش ــدا ئ ــۇ چاغ تهۋپىــق ب

ــى ــاتتى   كېرەكلىك ــر یۈرگۈزىۋات ــدىن پىكى ــدە قایتى ــڭ  .  ھهققى ــۇ ئۆزلىرىنى ئ
ھهركىتىگه ئاشكارە سىیاسى تۈس بېرىپ قۇیۇش بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ تازىالش 

ھۆكـۈمهت ھـازىر ئىلغـارلىق      . ئوبىكتىغا ئایلىنىپ قېلىشنى خاھلىمـایتتى    
مهھمـۇد  . تونىغا ئورىنىۋالغان بىلهن ھامان بۇنداق تازىالشقا چول تهگدۈرەتتى    

ــدى    ــشهنچىلىك ئهمهس، ۋاقىتلىــق ئى ــۈكى ئى ــۇداپىئه كۈنل . مۇھىتىنىــڭ م
بۇنداق ئهھۋالدا ئۇ ئۆزىنى سىیاسهت بىلهن كارى یوق، پهقهت مائارىپ بىلهنال      
ــىر     ــۇنداق تهســ ــشىلهردە شــ ــىتىپ، كىــ ــپ كۆرســ ــۇغۇلالنغۇچى قىلىــ شــ

ئـۇ  . قالدۇرمایدىغان بولسا قالغان ئىـشنىڭ ئـۆمرى چهكلىـك بولـۇپ قـاالتتى          
شاھنى ساقالپ قېلىش  ”شۇڭا  . چى بولغان غایه تېخى ناھایىتى یىراق     یهتمهك

ئۇنىـڭ بـۇ   . قارارىغـا كهلـدى  “ ئۈچۈن پىچىكنى یېیىش پۇرسىتىدىن كـېچىش   
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دىـن ئۆتكهنـدىن كېـیىن    “قایتـا تهكـشۈرۈشلهر  ”قایتا ئویلىنىپ،  -قارارى قایتا 
ئـۇ  دېگهن بىلهن جاسۇس ئاشـكارىالنغانىكهن،      ”. ئۆزىمۇ یېنىك تىنىق ئالدى   

  .دەپ تهسهللىي تاپتى ئۇ“! ئۆلگهن بىلهن ئوخشاش
  ئاخىرقى قارارنى ئېالن قىلغاندا ئۇنىڭ تهلهپپـۇزى   —!  قویىۋېتىڭالر —

 بىــز ئۇنىـڭ قانـداق ئـادەملىكىنى بىلــدۇق،    —دىپلومـاتالرچه تـۈس ئالـدى،    
شــۇنىڭ ئــۆزى یېتهرلىــك ئهمهســمۇ؟ ھۆكــۈمهت . خهلقمــۇ بىلىــدىغان بولىــدۇ

 دېــدى ۋە مهمتىمنــدەك —تىــشقاننىڭ پایدىــسى یــوق، خــادىمى بىــلهن ئېی
ــشنىمۇ      ــېالن قىلى ــلهن مهســخىرىنى ئ ــل بى ــهنمهیدىغان تى ــلهر چۈش بهڭگى

كۆڭۈل كىمنىڭ بولـسا قـالى یـوق چىغـاي، قىلـسا كۈچـۈن              ”—ئۇنۇتمىدى،  
  .“بولماس ئانى توق باي

 دېدى بایاتىن قېچىپ یهنه تۇتۇپ   — ئهپهندىم، بىزگه رەھىم قىلىڭ،      —
لىقىنـى  “قـۇالق ” بىز بىلمهپتۇق، مهمتىمىننىڭ    — قىمارۋازالر،   كېلىنگهن

  !...یا خۇدایا... ئهمدى بىلدۇق
 بىلــگهن بولــساڭالر بوپتــۇ، كېــتىڭالر، بۇنــدىن كېــیىن یامــان ئىــش   —

ــز،     ــساڭالرال بىــز ســىلهرنى دوســتىمىز دەپ بىلىمى ئۈســتىدە تۇتۇلــۇپ قالمى
  .مېڭىڭالر

 ئـۈچهیلهن  —... ا كىرەرسـىز  رەھمهت، ئهپهندى، خـۇدایىم، مىـڭ یاشـق      —
  .چىقىپ كېتىۋېتىپ شۇنداق گۇڭۇڭلدىدى

ئىككى جهڭچى بۇیرۇققا بىنـائهن مهمتىمىننـى قویىـۋەتتى ۋە ئـانچه رازى       
  .بولمىغان ھالدا پهگاغا چۈشتى

  . دېدى تهۋپىق خاتىرجهملىك بىلهن— ئۇنىڭ قورالىنىمۇ بېرىڭالر، —
ورىدى ۋە  مهڭلىكـــــاخۇن نـــــارازىلىق بىـــــلهن ســـــ— نېمىـــــشكه؟ —

بىـراق نىمىتــۇلال  . نىمىتۇلالنىـڭ قـورال ئېلىۋاتقـان قـولىنى ئىتتىرىـۋەتتى     
بـۇ ھـالنى كـۆرۈپ ناسـىراخۇن        . یهنىال تاپانچىنى مهمتىمىـنگه تاشـالپ بهردى      

  .مهغرۇر كۈلدى
گه كېیىن جاۋاب بېرەي، بوالمدۇ؟ قىسقىچه ئېیتسام “نېمىشكه” مهن —

  .رغا ئارىالشمایمىزبىز مهدەنى ئاقارتقۇچىالر، بۇنداق ئىشال
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ئۇالر چىقىپ كهتكهندىن كېیىن، مهمتىمىن ئاشۇ ھالىتىدە خېلى ئۇزاق 
ئالدىـدىكى تاپانچىغـا قـول ئۇزىتىـشقىمۇ جـۈرئهت قىاللمىـدى، ئـۇ           . ئولتۇردى

مهمتىلـى مېنـى سـىناۋاتىدۇ، ھېلىقـى قایتىـپ كېلىـپ ســۆرەپ       ”كۆڭلىـدە  
اتقانــدەك ئېتىــپ ئېلىــپ ماڭىــدۇ، ئانــدىن ســایغا ئېلىــپ چىقىــپ ئىتنــى ئ

ئایالى بولسا ئـۇنى ئهمـدى ئـارام ئېلىـشقا          . دەپ ئویالپ قورقاتتى  “ ... تاشالیدۇ
مهمـتىمىن ئایالىنىـڭ بىزەڭلىـك بىـلهن كـۆزىگه كىرىۋېلىـشقا            . ئۈندەیتتى

 -چـۈنكى ئـۇ ئاشـۇ دەمـدىكى    . قارشى بىرەر یامان گهپ قىلىشتىنمۇ قورقـاتتى  
گه دۈشمهندەك، ئایـالىمۇ ئۆزىنىـڭ      راسمىلىك كهیپىیاتتا ھهممه ئادەمنى ئۆزى    
  .یوقلىشىنى تىلهیدىغاندەك ھېس قىالتتى

ئۇ خېلى ئۇزۇن ۋاقت ئۆتكهندىن كېیىـنال سـهل  ئـۆزىنى بېسىۋېلىـشقا،           
بولۇپ ئۆتكهن ئىـشالرنى سـوغۇققانلىق بىـلهن ئـویالپ كۆرۈشـكه مـۇۋەپپهق           

ئىپادىلهپ، ئۇ شۇندىال ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلۈك رەقىبى ئالدىدا ئاجىزلىقىنى . بولدى
قول قوشـتۇرۇپ تۇرغىنىـدىن، ئـۆزىنى ئاشـكارالپ قویـۇش بىـلهن قادىرھـاجى              
ــدى     ــاچچىقى كهل ــاتتىق ئ ــا ق ــرۇم بولغىنىغ ــشهنچىتىن مهھ ــدىكى ئى . ئالدى

دېگهندەك ئىش ئۆتۈپ كهتكهندە ئۇنىڭ خىیالىغا  “جهڭدىن كېیىن باتۇر توال   ”
هن قولىغـا ئالـدى ۋە   تاپـانچىنى غهزەپ بىـل  . نۇرغۇن باتۇرانه ھهرىكهتلهر كهچتى 

ئهھۋالـدىن  . بىراق تاپانچـا ئېتىلمىـدى    . تورۇسقا قارىتىپ تهپكىسىنى باستى   
ئۇ یهنه لهسسىدە . قارىغاندا بایىقىالر ئۇنىڭ ئوقىنى ئېلىۋەتكهن بولسا كېرەك

لېكىن كۆپ ئۆتمهي ئۇنىڭ قـانلىرى یهنه قایناشـقا، رەقىبىنـى        . بولۇپ قالدى 
ئۇنىــڭ . ە چىــش غۇچۇرلىتىــشقا باشــلىدى چاینــاپ پۈركىۋەتكــۈدەك دەرىجىــد 

. ئـۆچ ئـېلىش تۇیغۇسـىمۇ چىڭىـپ كهتتـى      . كۆڭلى غهزەپ ۋە نهپرەتكه تولدى    
قهشقهرگه بېرىپ قادىرھاجىنىڭ ئۆزىدىن یولیورۇق ئېلىپ كـېلىش قارارىغـا         

  .كهلدى
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  سـهككـىـزىـنــچـى بـاب

  
  :شور پىشانه تهشنالىقتا قىالرمىش ئارزۇ

 — دەپ— یهتــــسه بهخىــــتلىكلهر دۆلىــــتىگه«
  .»اۋالز

  شهپىرەڭنىڭ كۈندۈز كۈنى كۆزى كۆرمىسه،
  نېمه گۇناھ، نۇرلۇق ئاپتاپ كۆرسهتسه جامال؟

  
گهرچه یــامغۇر یاخــشىلىقتا ھهممىــگه ئوخــشاش، 

 بىراق، 
  . باغدا الله ئۆسىدۇ، شورلۇقتا یانتاق

  .»گۈلىستان«.  سهئىدى—

 
1  

  
ئۇ توختى زۇنۇنغـا ئـۇچراپ   . مهمتىمىن ھایال بولمایال قهشقهرگه ئاتالندى  

ئۇنىڭدا بىر خىـل ۋەھىـمه پهیـدا       . قېلىشتىن مۈمكىن قهدەر ئۆزىنى قاچۇردى    
ئۇجۇقتۇرىۋېتىـدۇ،  . بولغان بولۇپ، ھۆكۈمهت ئهمدى مېنـى كېـرەك قىلمایـدۇ         

چـــۆچهكلهردىكى ئۆلـــۈمگه بۇیرۇلغـــان . دېـــگهن خىیـــال نېـــرى كهتمهیتتـــى
تىم بىـر كهلىـمه سـۆز قىلىـشقا     پالۋانالرنىڭ جـادۇ ئالدىـدا ئهڭ ئـاخىرقى قېـ         

ئىجازەت سوراپ مهلۇم بىرسىنى ئاشكارىلىشى بىلهن، ئـۇ پادىـشانىڭ ئـوغلى،           
ــان        ــۇپ چىقق ــسى بول ــۆز دادى ــڭ ئ ــشاھ ئۇنى ــان پادى ــۈمگه بۇیرىۋاتق ــۇنى ئۆل ئ

ــایىپالردەك،  ــدىغان   ”ئاجـ ــۋالغىچه، غهرەز ئۇقمایـ ــۇم قلىـ ــى مهلـ كىملىكىمنـ
  .دېگهندەك ئالدىراپ قالغانىدى“ۇ؟یاالقچىالردىن بىرەرسى  ئۆلتۈرىۋېتهرم
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ــشىتىنمۇ     ــرا قىلىــپ بېرى ــا كى ــمه ئىچىــدە ســایىۋەنلىك پوچت شــۇ ۋەھى
ئاچیاردىن ئۆتكهندىال ھاۋا .  دە، یۈرۈپ كهتتى-خهۋەپسىرەپ، ئىشىكىگه مىندى

كـۆك  . یىراقتا قۇمالتاغ تىترەۋاتقاندەك تۇیىالتتى   . ـ جاھان قىزىشقا باشلىدى   
شاق ھاشــارەتلهرنىڭ گىژىلــدىغىنىنى ھېــسابقا  یانتــاقلىقالر ئۈســتىدە ئۇشــ 

ئادەتته یاز كۈندۈزلىرىدە یولـۇچىالردىن    .  جىت ئىدى  -ئالمىغاندا، ئهتراپ جىم  
ئۇ قورققاندەك ئارقىغا قارىغانىدى، . باشقا كىشىلهر سایىدىن قوزغىلىشمایتتى

قىراق دەریا بوغىزىنىڭ غهربىي جهنۇپ تهرىپىدىكى گویا ئوتتۇرىسىدىن پىچاق 
لهن كهسـكهن زاغـرا نانـدەك، كهسـكهن تهرىپـى تىـك، قارشـى تهرىپـى یـانتۇ              بى

بۇ ئىسسىقنىڭ . چۈشكهن تاغ ئىسسىق دەستىدىن تىترەۋاتقاندەك بىلىندى  
  .ئاالمىتىمۇ؟ یاكى مهمتىمىنگه شۇنداق تۇیىلىۋاتامدۇ، ئېنىق ئهمهسىدى

مهمـتىمىن ماڭغـان    . ئهتراپتا ئىسسىققا دال بولغىدەك بىـر نهرسـه یـوق         
ولمۇ ئادەم ئانچه چېلىقمایدىغان جاڭگال  یـولى بولغاچقـا، یـول بویىـدا دەرەخ      ی

ئـۇ قۇمالتـاغنى قـاق      . كۆلهڭگۈسى بولىـشىدىن ئېغىـز ئـاچقىلى بولمـایتتى        
ئىـت  . غـا بېرىۋېلىـشقا ئالـدىرایتتى   “ئىت یولى”ئىككىگه یېرىپ تۇرىدىغان    

 بولغاچقـا ئـۇ   تىك چىقىپ كهتكهن قىیا“ بۇلۇتقىچه ”یولى تار، ئىككى تهرەپ  
ئىــت یولىــدىن چىقىۋالــسىال بهشــكېرەمگه  . یهر ســایه ھهم ســالقىن بــوالتتى 

بهشكېرەمگه بېرىۋالسا ھهر ھالدا دەرەخلهر كۆلهڭگه تاشالپ تۇرغان . ئۇلىشاتتى
  .یول بىلهن مېڭىشقا بوالتتى

ئۇ قىممهتلىك نهرسىسىنى یۈتتۈرۈپ قویغان كىـشىدەك ئاالقىزادىلىـك         
قویۇن یانچۇقىنى تۇتۇپ باقتى ۋە یهنه یامـان چۈشـتىن    بىلهن كېتىپ بېرىپ    

ئۇنىـڭ  . ئویغىنىپ، قورقۇنچتىن قۇتۇلغان كىشىدەك یېىنىـك تىـن ئـاالتتى         
ــال       ــر ســىقىم تىل ــگهن بى ــلهن كهل ــوللىرى بى ــرى ی ــڭ ئهگ ــدا ئۆزىنى یانچۇقى

 نومۇسـنى  -ئۇ بۇ تىلالنىڭ ھهر بىرى ئۈچۈن ئادەملىك ئار  . جىرىڭالپ تۇراتتى 
تىمالپ ساتقان، شۇ ئارقىلىق مىڭبىر مۇشهققهتته توپالنغـان       نهچچه مىڭ قې  

. بولسىمۇ، شۇ تاپ ئـۇنى قادىرھاجىمغـا بېـرىش ئۈچـۈن ئېلىـپ كېتىۋاتـاتتى        
چۈنكى، یهنه مىڭالپ قېتىم نومۇسنى سېتىپ بۇنداق تىلالالرنى توپالیدىغان 
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مهك، دې.  جان ئامهت بولۇپ قېلىۋاتقاچقا، شۇنداق قىلىشقا مهجبۇر بولىۋاتاتتى
  .پۇلدىن یهنىال جان تاتلىق ئىدى

ــلهن      ــول بىـ ــداق یـ ــى قانـ ــۇ تىلالالرنـ ــېتىۋالىدىغان بـ ــى سـ ــۇ جېنىنـ ئـ
قادىرھاجىنىڭ قولىغا تۇتقۇزسا ئوڭ بولىـدىكىن دېگهنلهرنـى ئـویالپ بېـشى          

ئــاۋۋال ئهھــۋالنى ئېیــتىش كېرەكمــۇ؟ یــاكى پــۇلنى تۇتقۇزىــۋېتىش  . قاتــاتتى
 بۇ ھهقته ئویالۋاتقان بولـسىمۇ، ئېـسى     كېرەكمۇ؟ ئۆیدىن چىققاندىن تارتىپال   

 پىكرى قاالیمىقان بولدى، شۇڭا بىرەر ئوڭلۇقراق یهكۈنگه -جایىدا بولماي ئوي 
  .كېلهلمىدى

ئۇ ئىت یولىغا كىرگهندىن كېـیىن سـایىدا بىـردەم ئولتـۇرۇپ، بىـر ئـورام         
شــۇنىڭ بىـلهن بۇلــۇتالر ئۈسـتىدە لهرزان ئۇچىۋاتقــان، چهكــسىز   . چېكىۋالـدى 

ۇققا چۈشۈپ كېتىۋاتقاندەك بولۇپ، بېشىنى ساڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپ، چوڭقۇرل
  .نى رەسمىي ئویالشقا كىرىشىتى“ئىشنىڭ یولى”كهیپى سهل تارقىغاندا، 

ئۆیىگه كىرىش كېرەكمۇ، ئىشخانىسىغىمۇ؟ بۇنىـڭ كـارایتى چـاغلىق،      ”
دەمـگه چۈشـكهن ۋاقتىـدا بارسـام، ئـۆیىگه، بولمىـسا          . بارغاندا بىر گهپ بولىـدۇ    

ئالـدى  ... شخانىىسغا كىرسهمال بولمىدىمۇ، ئالدى بىلهن دەیدىغان گېـپىم    ئى
یـاق،  ‘ ...ھاجىكا، ئۆزلىرى بىلهن ئهھۋالالشقاچ’...بىلهن نېمه دېیىش كېرەك؟ 

بۇنداق دېسهم بولمىغـۇدەك، ئۇمـۇ ھهقىچـان خىتـایالدەك مهنـسىپىنى ئاتـسا              
جــاڭ ئاتــا،   ســاالم، جۇ’: ھه، ئۇنــداق بولغانــدا  . خــۇش بوالمــدىكىن دەیــمهن  

نـېمىگه كهلـدىم دېـسهم بـوالر؟        ‘ ...ئۆزلىرىنىڭ ئاستانىلىرىگه بـاش قویغـاچ،     
باشقا بىر ئىش بىلهن كېلىـپ، مۇنـداقال كىرىپتـۇ، دەپ قالمىـسۇن، ئاتـایىن         

ھه، تـوغرا شـۇنداق بـولغىنى یاخـشىدەك         . شۇنىال یوقلىغىلى كهلگهن بـوالي    
ۈر نهپـسىگه تىقىـدىغاننى   ئۇنداقتا، ئـۇ سـېمىز توڭگۇزنىـڭ بـاال تهككـ          . تۇرىدۇ

  “ !...  سۆزدىن كېیىنمۇ؟ ئاۋۋال، ئاۋال-یا بولمىسا گهپ. ئاۋۋال بېرەمدىم
  .ئهمدى ئۇ ئىرغىپ ئورنىدىن تۇرۇپ، ئىشىكىگه مىندى

ئهمدى ئۇنىڭ خىیاللىرى قاناتلىنىپ، پـارالق كهلگۈسـىنى كۆرگهنـدەك           
ن، قولىدا بىر سىم خىیال ئىكرانىدىكى ئۇ ئېگىز ۋە یوغان ئاتقا مىنگه. بولدى

قامچا، سۈر ھهیۋەتلىك بولۇپ، قهدىمـى یهتكهنلىكـى یهردىكـى خهلـق ئۇنىـڭ              
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ــدۈرەتتى  ــۇق بىلـ ــا یىقىلىـــپ قۇللـ ــدىن  ... ئایىغىغـ ــېرىن خىیالىرىـ ــۇ شـ ئـ
. لهززەتلهنگهچ، قانچىلىك یول بېسىلغىنىغىمۇ دېققهت قىلمـاي كېتىـۋەردى   

ــداقال   ــدە قان ــۇ تۆشــۈك دەرۋازىــسىغا یېتىــپ كهلگهن رچه تېــز كېلىــپ شــۇڭا ئ
  .قالغىنىغا ھهیران قالدى

دېگىنىمــدەك، ئـــۇ ئۆیىـــدىكى ۋاختـــا كهپـــتىمهن، ئـــۆیىگىال كىـــرەي،  ”
 ئهھۋالالشـقان بولـۇپ قایتىـپ چىقـسام،         -ھېلىقىنى بهرگهندىن كېیىن ھال   

قالغان گهپنى ئىشخانىسىدا دەي، بولمىسا بۈگـۈننى بىـر ئۆتكۈزىۋېتىـپ، ئهته         
سـسىقى ئـۆتكهچ  تۇرسـۇن، گېـپىم ئوبـدان تـو       ئاڭغىچه تىلالنىـڭ ئى   . دەرمهن

  .“یهیدىغان بولىدۇ
ھهیۋەتلىـك  . ئۇ شۇ خىیال بىلهن قـادىر ھاجىنىـڭ ئـۆیى ئالـدىغا كهلـدى      

یوغان دەرۋازا، ئىككى قاناتتىكى تۆمۈردىن ئىشلهنگهن ھالقـا ئۇنىڭغـا كـویزا ـ     
 بىلىـنمهس لىڭــشىپ  -بىلىـنهر . كىـشهندەك تویۇلـۇپ سـۈر بېىـسپ كهتتـى     

ھالقا دەرۋازىغا كۆرۈنمهس روھالر تهرىپىدىن مهمتىمىن ئۈچۈن ئېچىپ تۇرغان  
 كېتهیمۇ؟ -قانداق قىلسام بوالر؟ كىرەیمۇ  ”.بېرىلمهكچى بولغاندەك قىالتتى  

دەپ “  ...  ئىشخانىسىغىال بارایمۇ؟ یهنه سهل ساقالپ تۇرسام ئىش ۋاختى بولىدۇ
ا ئىككىلىنىپ قانچه ئهگهر بۇ چوڭ دەرۋازا ئالدىد. ئویالپ ئىككىلىنىپ قالدى

ئۇزۇن تۇرسا ئۆزىگه شۇنچه پایدىسىز بولىشىمۇ  یوق گهپ ئهمهسىدى، یوشۇرۇن 
ــادەم دەپ قارىــشى چوقــۇم   ــۇنى گۇمــانلىق ئ ــایالقچىالر ئ ــداق كهســپىي . پ بۇن

ئۇ .  گۇمانخورلۇق ئاخىر ئۇنى دەرۋازىدىن مهجبۇر دېگۈدەك كىرىشكه قىستىدى
  ...راقالتتىھېلىقى سۈرلۈك، یوغان ھالقىالرنى شا

دەرۋازىنىڭ ئېغىر قاناتلىرى بایالرنىڭ ھۆكۈرەشلىرىدەك بوم سادا بېرىپ 
ىق كۆزلـۈك، تـاتىراڭغۇ چىـراي بىرسـىنىڭ     یـس شۇ یهردىن قې  . قىیا ئېچىلدى 

ىق كــۆزى ســۈرلۈك ئاالیغــان ھالــدا ئۇنىڭغــا  سئۇنىــڭ قىیــ. بېــشى كۆرۈنــدى
  .تىكىلدى

  ؟ —
ــقاندە  ــا قاپالشـ ــۈرىكى ئاغزىغـ ــدىمهمتىمىننىـــڭ یـ ــاھ، ”. ك بولـ ــا پانـ یـ

ئـۇ  “ ...خىزمهتكارالرنىڭ سۈرى شۇنچه، خوجـایىن ماڭـا نـېمه كـۈن كۆرسـىتهر؟      
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ھېلىقى ھوقۇشنىڭكىدەك غهلىته چاقنایدىغان  كۆزلهرگه تىكىلىـپ قاراشـقا        
قىیـا ئېچىلغـان جایـدىن،      . قۇربىتى یهتمهي، كۆزىنى یۇقىرىغا ئېلىپ قاچتى     

دېگهندە، ھویال ئىچىـگه   “ بولۇپ قاالر ئهگهر كىرەلمهي قالسام، كۆزگىنىم شۇ      ”
ــارىڭى قویــۇق ســایه تاشــلىغان پىــشایۋاننىڭ بىــر تهرىپــى    . تىكىلــدى ــال ب ت

ئاپتاپ تهپتىدىن توپا ئۆرلهپ تۇرغان كوچىدا تۇرغان مهمتىمىنگه . كۆرىنىۋىدى
بىر پارچه گۈلزارلىقمـۇ    . جهننهتتىكى راھهت شۇ یهردىكىدەك بىلىنىپ كهتتى     

ۇ یهردە قىزىـل، سـېرىق ئهتىرگـۈل ئېچىلىـپ كهتـكهن،             ئـ . كۆزگه چېلىقاتتى 
ئېچىلىپ تۈگىگهن قىزىل گۈلنىڭ قویۇق غولىمـۇ مانـا مهن دەپ كۆرىنىـپ            

كۈنگىرە تـامالر، ئىككىنچـى قهۋەتـكه چىقىـدىغان پهلهمـپهي ئـازراق             . تۇراتتى
گۈلزارلىقنى ئىھاته قىلىپ ئۆزگىچه تهقلىتته یاساپ، گۈل چىقىرىپ . كۆرۈندى

خۇدا ” ن پاكار تام ئۈستىگه قاتار گۈل تهشتهكلىرى تىزىۋېتىلگهنىدى،ئىشلهنگه
ــسا    ــدۇق، ئهگهر نېــسىپ بول ــۇ ھــویلىنى بىــر كــۆرۈپ قویغۇلۇقكهن دەپ “ ... ب

  .ئویلىدى
ــۇالرنى كــۈزەتكهچ ۋە       ــشىغا ئهنه ش ــوئال نهزىرىــدە قارى ــڭ س خىزمهتكارنى

  .ئویلىغاچ ھودۇقۇپ جاۋاب بهردى
  ...ىلى كهلگهنتىم جۈجاڭ ئاتىمىز بىلهن كۆرۈشك—
  ؟ اىم؟ ھاجىم سىلىنى چاقىرتقانمچ ئۆزلىرى —
مهن ...  یاق، مېنى قىچقىمىغان، لېكىن، كۆرۈشمىـسهك بوممـایتتى        —

  ئاتۇشتىن كهلدىم
  ئىسمىلىرى نېمه؟ —
ــسمىم — ــگهن    ... ئى ــدۇ، ئاتۇشــتىن كهل ــۆزى بىلى ــاڭ ئ ــى جۇج ھه، مېن

  . ئادەمكهن دېسىڭىزال بىلىدۇ
 دېدى ھوقۇش كۆز ئۇنى — باردەك گهپ قىللىغۇ،    ئاتۇشتا بىرال سىلى   —

 ماقۇل، مهن ئۇ كىشىگه ئېیتىپ باقـاي، سـىلى     —مهسخىرە قىلىپ، ئاندىن،  
  .سهل تۇرۇپ تۇرسىال

ــوم ســادا چىقىرىــپ یېپىلــدى   ــۇ ســادادا . دەرۋازىنىــڭ ئېغىــر  قــانىتى ب ب
مهمتىمىن ئۆزىنى ئاپتـاپتىن ھوھۇلـداپ   . مهسخىرىگه ئوخشاش ئاھاڭ بارىدى 
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هن كوچىــدا قویــۇپ كىرىــپ كهتكىنــى ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ھهممىــسىنى  كهتــك
ئىچىــدە تىللىــدى، ھــېچ بولمىــسا باراڭنىــڭ سایىــسىدا كۈتــۈپ تــۇر دېــسىمۇ  

ئۇ تىك چۈشۈپ تۇرغـان قۇیـاش نۇرىنىـڭ دەسـتىدىن      . بوالتتى، دەپ ئاغرىندى  
 ئېگىــز ســىرەج -ئېگىــز. كــۆزىنى ئاچالمــایتتى، قــاچقۇدەك ســایىمۇ یوقىــدى 

ئـۇنى بىـر تهرەپـتىن    .  سایىسىمۇ بىر قهدەمال یهرگه چۈشۈپ تۇراتتى    تامالرنىڭ
مۇزدەك دوغ سۈیىنى ئىچىپ، دوغچىنىـڭ سـایىۋىنىدە        . ئۇسسۇلۇق قىینایتى 

  .بىردەم ئولتۇرۇپ ئاندىن كهلمىگىنىگه ئاچچىقى كهلدى
خېلىــدىن كېــیىن دەرۋازىنىــڭ ئېغىــر قــانتى یهنه ئاســتا غارتىلـــداپ       

  .ئېچىلدى
، ئۆیدە مېھمان بار، چوڭ دارىنالر، ئاۋایالپراق مېڭىـپ   قېنى كىرسىله —

ئاۋۇ نېرىسىدىكى ئۆیگه كىرىپ ساقالپ تۇرىسال، مهن ھاجىمغا خهۋەر قىالي،           
 —گهپلىرىنى چاپسانراق تۈگىتىپ یوللىرىغا مېڭىشنىڭ كویىدا بولـسىال،          

مهمتىمىننى ئىچكىرى تاشقىرى ھویلىالردىن باشالپ كىرىۋاتقان خىزمهتكار 
  .ىڭغا ئهقىل ئۈگىتىشكه باشلىدىئۇن

  ... ھاجىم سىلىنىڭ ئاغىنىلىرى ئهمهس، تهڭتۈشلىرى ئهمهس، —
ەنىـگه تېگىـدىغان بىـرەر       زئـۇ كىـشىنىڭ     ...  مهنمۇ بىزەڭدىن ئهمهس   —

  ئىش بولغانمۇ ـ یا؟
ئۇنداق . قازىرىققا بىر مهكتهپ سالدۇرىمهن دەپ چىقىم تاتىپ قالدى  —

 ئــانچه یاقتۇرمــایتتى، شــۇ جاھانغــا بېقىــپ  مهكــتهپ پهتــتهپ دېگهننــى ئــۆزى 
بولــدى، مېنىــڭ ئــاغزىمنى ...  زە،  ســهل ئــاچچىقى بــار،-قــاپتىكهن، شــۇنىڭغا

 خىزمهتكـار ئـۆزى باشـقا ئـۆیگه كىرىـپ        — ...تاتىلىماي شۇ ئـۆیگه كىرسـىله     
  . كهتتى

ــورا،        ــا، م ــۇپ، تاكچ ــۇۋالغان بول ــلهن س ــېغىز بى ــۆك س ــى ك ــڭ تېم ئۆینى
ــر  ــڭ گىرۋەكلى ــان،    دەرىزىلهرنى ــلهن تولغ ــشلهر بى ــل نهقى ــتى ھهرخى ى، ئۈس

تامالردىمۇ مېھراپ شهكىللىك رامكىـالر ئىچىـدە تولىمـۇ ئۇسـتىلىق بىـلهن       
ئۆینىڭ تۇرۇسى گهژخا، ۋاسا جۈپ . ئویۇلغان مۇرەككهپ گۈل نۇسقىلىرى بارىدى

 -قىلىپ یېپىلغان بولۇپ، ھهر بىر یاغاچتىكى ئویما ۋە قاپارتما نهقىشلهر بىـر  
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شىمایتى، ھــاراق ۋە پارامانــدىكى نهقىــشلهر تېخىمــۇ مــۇرەككهپ  بىــرىگه ئوخــ
بولۇپ، بۇ مۇرەككهپ ئویما نهقىشلهر ۋە قاپارتما نهقىشلهر قانداق ئىنچىكىلىك 
بىلهن ئویۇلغان بولسا، خۇددى شۇنداق ئۇستىلىق بىلهن سـىرالنغان بولـۇپ،      

ى، بـۇ  بىرىـدىن روشـهن ئایرىلىـپ تۇرىـش       -بۇ نازۇك سىزىقالردىكى رەڭلهر بىـر     
ــران      ــشىنى ھهی ــى كى ــپ كهتمىگىن ــىرچىنىڭ ئېزى ــدا س ــۇرەككهپ جاڭگال م

  .قالدۇراتتى
مهمتىمىن ئاچكۆزلۈك بىـلهن ئـۆینى كـۆزدىن كهچـۈرۈپ، ئولتۇرۇشـنىمۇ        

ــدى  ــۇپ قال ــلىرىدە      .  ئۇنت ــىرىن چۈش ــۆیلهرنى ش ــۇنداق ئ ــا ش ــدى مان ــۇ ئهم ئ
 ئاغـدۇرۇپ   ئهمدى ئۆي جاھازىلىرى ۋە بىـساتالرغا نهزىرىنـى       . كۆرىدىغان بولدى 

مهمــتىمىن . ئارقىــسىدىن ئىــشىك قــاتتىق تــاراقالپ ئېچىلــدى    . تــۇراتتى
ئارقىــسىغا ئۆرلىــشى بىلهنــال بــودەك ئــاق  یۈزلــۈك، شــاپبۇرتلۇق ئادەمنىــڭ   

  .رەھىمسىز كۆزلىرى بىلهن ئۇچراشتى
 — دەپ ۋارقىرىدى قادىرھاجى نارازىلىق بىلهن،—! سهنمىدىڭ، ئهبگا —

كىم بۇ یهرگه چىللىغان؟ مېھمانالر بار چاغـدا   توخىتمكىن دەپتىمهن، سېنى    
  مېنى ئاۋارە قىلغۇدەك قانداق مۇھىم ئىشىڭ بارىدى؟

مهمتىمىننىــڭ تىلــى كالۋالىــشىپ بایــاتىن كــۆڭلىگه تىزىــپ تۇرغــان   
  .سۆزلىرى ئاللىقایاققا غایىپ بولۇپ كهتتى

   گهپ قىلمامسهم،  نېمه بىزىرىپ تۇرىسهن؟—
ــى ئــاڭ  ...  مهن،— ــى، نېمىن ــىزنى مهكــتهپ   ... الپ،ھېلىق ــسام س ئاڭلى

ئىـشقىلىپ، چىقىـم بولىـدىغان      ... سالدۇردى دەمـدۇ، سـالدۇرماقچى دېـدىمۇ،      
 مهمــتىمىن ئهمــدى قىلــدىغان گېپىنــى تېپىــۋالغىنى ئۈچــۈن  —ئىــشكهن،

خوشـــال بولـــۇپ، خېلـــى روھلىنىـــپ قالـــدى ھهم تهبىئىیـــراق كۆرىنىـــشته 
بىزمــۇ ســىزنىڭ    ئهلــۋەتته —ســۆزلىرىنى تىزىــپ چىقىرىــشقا باشــلىدى،   

 ئهھۋالىمىزغــا  -قــولىڭىزدىن نــان یهیــدىغان ئــادەملهر بولغانــدىكىن ھــال     
یېتىشىدىغان قهرزىمىز بارىدى، سـىز باشـتىراق دېـگهن بولـسىڭىز قـولىمىز          
ــاي      ــوقالپ چىق ــسا بىــر ی ــاراپ تۇرماســتۇق، ھــېلىھهم بول ــسىمۇ ق قىــسقا بول

ى قىلىــپ   ئــۇ یهنه باشــلىققا ھاقــارەت كهلتۈرىــدىغان ســۆزن    —دېگهنــتىم،
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 سىلىدەك چـوڭ    —قالدىممىكىن دەپ، ئالدىراپ تېنهپ سۆزىگه پهداز بهردى،        
ئــادەملهرنىڭغۇ ھــالى ئــۆزىگه چۈشــلۈق، بىــزدەك ســولتهكلهرنىڭ قولىغــا       
ــساق، بىزنىـــڭ       ــۆینىال ئالـــدىغان بولـ ــۇ بىـــر ئـ ــلىقمۇ ئهمهس، مۇشـ قاراشـ

هپ ـ مۇشۇنچىلىكمۇ ۋەسلىمىز یوق، شۇنداق بولسىمۇ، كۆڭۈل دېگهن باشقا گ
  ...ته

   دېمهكچى بولغىنىڭ نېمه؟ نېمىلهرنى دەپ چالۋاقایسهن؟—
ــولغىنىم، — ــى ب ــى،   — دېمهكچ ــۇپ كهتت  چىقىمــدار —ئــۇ یهنه ھودۇق

 ئۇ —بولىدىغان ئىشقا تۇتۇش قىپسىز، ئاز بولسىمۇ كۆڭلۈمنى بىلدۈرەي دەپ،
ىمغا ئېلىـپ  ققویۇن یانچۇقىنى كوچىالپ، ئېلىپ كهلگهن تىلاللىرىنى سـى      

  ... ئاز بولسىمۇ— سۈرلۈك گۈپچهك ئادەمگه تهڭلدى،ھېلىقى
قادىر ھاجى مىسلىسىز كىبىر بىلهن ئىگىزدىن تۆۋەنگه قارىغاندەك یاكى 
پاسكىنا بىر نهرسىگه قارىغاندەك قولىنىمۇ ئۇزاتماستىن ئۇنىڭغـا تىكىلىـپ          

باالغا قالدىممۇ ئهمدى؟ سوۋېت ئهۋەتـكهن ئـادەملهر پـارا          ”مهمتىمىن  . تۇراتتى
دەپ  —“...یــدۇ، دەپ تهشـــۋىق قىلىـــشاتتى، چاتاققــا قاالمـــدىم نـــېمه؟  ئالما

بىر ھـازادىن كېـیىن قادىرھـاجى ئـاق سـېمىز گۆشـلۈك            . قورقۇشقا باشلىدى 
ــنگه ســۇندى   ــلهن مهمتىمى ــولىنى ئېرەڭــسىزلىك بى ــڭ  . ق ــتىمىن ئۇنى مهم

قادىرھاجى  ساناپمۇ باقماي، ھهتتا . یۇمشاق ئالقىنىغا جىمى بایلىقنى سالدى
  .مۇ باقماي یېنىدىكى نهقىشلىك تهكچىگه شاراقشىتىپ تۆكۈپ قویدىقاراپ

  .دېدى  ئۇ گۈكىرەپ —شۇ ئىشمىدى؟—
  ...شۇ... ھه، —
دېدى ئـۇ ئىلتىپاتـسىزلىق      — ! باشقا ئىش بولمىسا یولۇڭدىن قالما     —

 تامــاق یىمىــگهن —بىــلهن، ئارقىــدىن ســهل رەھىمــى كېلىــپ قالغانــدەك،  
  .هكىرىپ بهرسۇن، ئاندىن كهتبولساڭ ئولتۇرۇپ تۇر، تاماق ئ

  ...رەخمهت، مهن ھېلىال بازاردا —
  ! ئهمسه، خوش—

مهمتىمىن تىپىـك یىـگهن ئىتـتهك بـوینىنى ئىچىـگه تىقىـپ ئىـشىك              
  :تهرەپكه ماڭدى ۋە ئاران ئاڭالنغۇدەك قىلىپ
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  .دېدى — ...خوش —
ئـــۇ تـــاكى ھېلىقـــى یوغـــان ســـۈرلۈك دەرۋازىـــدىن چىققىـــچه بـــوینىنى  

ئۇ كهینىمدە جۈجاڭ ئاتام بار دەپ ئویلىغانىدى، ئارقىـسىدىن   . رۇسلىیالمىدى
ــۇنچىلىك    ــدىال ئۆزىنىـــڭ شـ ــادا بېرىـــپ یېپىلغانـ ــۇق سـ ــان دەرۋازا بوغـ یوغـ

  .دىپاتقىمۇ ئېرىشهلمىگهنلىكىنى بىلئىلتى
ئاللىقانداق نهرسىدىن قۇرۇق  . ئهمدى ئۇنىڭ یۈرىكى ئېچىشقىلى تۇردى    

قـولىنى  . تكهنـدەك بوشـاپ كهتتـى   قالغاندەك ھهممه دەسمایىـسىنى ئۇتتۇرىۋە    
پـارا  ! تـۈفىي، ھـۇ ئانـاڭنى    ”. ھېچنهرسـه یـوق   . قویۇن یانچۇقىغا تىقىپ بـاقتى    

خامال ..  پاراخورنىڭ پادىشاسى مۇشۇ پالشىۋىك دېگهنلهر ئىكهنغۇ؟! ئالمایمىش
رەخمهتمۇ دېمهي ئالىدىغىنىكهندە ... ۋاي تارتىنىپ كهتكهنلىرىم  ! یهیدىكهندە

انىمایدىكهن، بىـر تـال قالـدۇرۇپ قویـسامچۇ، ھـېچ بولمىـسا       بهرىبىر سـ  ... بۇالر
دېگهنلهرنـى  “ !...مېھمانالر بار ئۆیگه تهكلىپ قىلىپمۇ قویمىـدى، سـاختىپهز        

بىــر ســىقىم تىلالنىــڭ یۈزىنىمــۇ ”. ئــویالپ، غهزەپــتىن یېرىلغــۇدەك بولــدى
نهپسى باال، یىمهیـدۇ، یىمهیـدۇ، دېگىنـى قېنـى، مېنىمـۇ            ! قىلمىدى، ئاناڭنى 

  “!... ۇپ یىسه بوالمتى ئهمسهقوش
ئــۇ ئۆســتهڭ بــویى كوچىــسىغا چىقىــپ ئهمــدى نــېمه قىلىــش كېــرەك؟  

ــسا راســا پهیــزى قىلىــپ   ”. دېگهنلهرنــى ئویلىــدى بىــرەر ســهتهڭ ئــۇچراپ قال
ئاچچىقىمنى باسمایمۇ، شـهگه كېلىـپ قـۇرۇق چىكهتـسهممۇ ئهكهكچىلىـك             

لچىگهچ، كوچـــا دەپ ئــۇیالپ، پهرەنجىلىــك ئایــالالرنى ئــۆزىچه ئــۆ     “ بولمــاس 
  .ئایلىنىشقا باشلىدى

  
*****  

  
سـاقچى  (ئۇ كۈنى چۈشتىن كېـیىن مهمتىمىننىـڭ تىرەكلىـك جـۈزىگه      

ئۇ قهشقهرگه . (بېرىشقا چولىسى تهگمهي، قهشقهردە قونۇپ قالدى) ئىدارىسىگه
  ) كهلسه ھېچقاچان بىركۈندە قایتمایتتى
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ــش     ــتىن بوشى ــۇپ، كهیپىچىلىك ــدا قوپ ــى ئېچىلغان ــسى ئۇیقۇس ىپ ئهتى
كهتكهن تېنىنى ھورۇنلۇق بىلهن ھهرىكهتكه كهلتـۈرۈپ سـاقچى ئىدارىـسىگه         

  .كهلدى
قادىر ھاجى ئۇنى تۇنجى قېتىم كۆرۈپ تۇرغاندەك ئېرەك قىلماي، ئىككى 

  .خهنزۇ ئهمهلدار بىلهن قىلۋاتقان سۆزىنى داۋامالشتۇرىۋەردى
دى مهمتىمىن ئىشخانا جاھازىلىرىنى یېڭىۋاشتىن كۆزدىن كهچۈرۈپ، خۇد

ــدەك       ــاقچى بولىۋاتقان ــسابالپ تاپم ــى ھې ــۇندۇرۇپ قىممىتىن ــا س ــۇنى پۇلغ ئ
 بـاغالم   - ئېغىر ئىشكاپالر، ئىشكاپ ئۈستىدە باغالم     -یهنه شۇ ئېغىر  . قىالتتى

  .قهغهزلهر، ئىش ئۈستىدىمۇ دەستىلهنگهن قهغهزلهر
 ھه، یهنه نېمه سۈرۈلۈپ یۈرىسهن بۇ یهردە؟ یا ئۆیدە، یـا ئىـشخانىدا ئـارام      —

  ؟!مایدۇ، سېنىڭ دەستىڭدىنبول
ئـۇ قـادىر ھاجىنىـڭ تویۇقـسز ئاۋازىـدىن       ... ئهھۋالىم بـارىتى  ...  ئازراق، —

  .چۆچۈپ كهتتى
ئهممـا ئولتۇرۇشـقا    . قادىر ھاجى قۇپاللىق بىلهن بۇیرىـدى      —! سۆزله —

ــزۇ ئهمهلــدار كېرىلىــپ   . تهكلىــپ قىلمىــدى ئــۆزى ۋە ھېلىقــى ئىككــى خهن
  .ئولتۇرىشاتتى

 مهمتىمىن ھېلىقى ئىككهیلهنـگه قـاراپ   — ...بوالمدۇ؟سۆزلهۋەرسهم   —
  .قویۇپ، ئىككىلىنىپ سورىدى

  ! سۆزلىمىسهڭ یوقال، بولمىسا—
ــۆزلهي — ــسهم سـ ــاقۇل، سۆزلىـ ــته  —...  مـ ــڭ كهیىپچىلىكـ ــۇ ئۆزىنىـ  ئـ

ســــاالھىیىتىنى ئاشــــكارىالپ قویغــــانلىقىنى، ئهمــــدى نــــېمه قىلمىقــــى  
  .تتىكېرەكلىكىنى، قورقۇمسىراپ تۇرۇپ سۆزلهپ تۈگه

  !ساڭا ئوخشاشالرغا ئۆلۈم كېلىدۇ، ئۆلۈم!   ئۆلۈپسهن، بهڭگى—
 —مهمتىمىن تېزالنـدى،   —  خۇدا ھهققى، مېنى بىر ئىشقا سېلىڭ،      —

رەھىــم .... ئۈگىنىــپ قــاپتىمهن، ھهر ھالــدا یهنه بىــرەر ئىــشقا یــاراپ قــاالرمهن 
  !قىلىڭ، تاشلىۋەتمهڭ
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 مهسـخىرە قىلىـپ    دەپ—  دە،- چهنتۇ دېگهن كاللىسى ئاددى بولىدۇ —
 —كۈلدى، ھلېىقى ئىككى خهنزۇ ئهمهلدار بىر بىرىگه ئۆز تىلىدا كالدىرالپ،     

بۇالرنىڭ ئۆزىگه ئۆزىنى قاراۋۇل قویۇپ خاتىرجهم ئىشڭنى قىلـساڭمۇ بولىـدۇ،      
 -دەپ ئات  قویۇپ قویغىنىڭ كۆیۈپ“ قاراۋۇل”ئاۋۇ  . ھهرگىز چاتاق قىاللمایدۇ  

ــۇپ ســ    ــزى بول ــى ھې ــشىپ ھېلىقىالرن ــىگه  پى ــڭ بىرس اقالیدۇ، ئهگهر بۇالرنى
قالغانالرنىڭ ھهممىـسىنى ئۆلتۈرگۈزىۋېتىـپ، ئاخېرىـدا ئـۇنى ئۆلتـۈرمهكچى           

ھهي، چهنتۇ، سهن بۇ یۇرتداشلىرىڭنىڭ ھهممىـسىنى  ”:بولساڭ مۇنداق بۇیرۇ 
شۇنىڭ “   !ئۆلتۈرىسهن، بۇ خىزمىتىڭ ئۈچۈن سېنى ئهڭ ئاخىرىدا ئۆلتۈرىمهن

ت ئېیتىدۇ، ھهتتا پارا بېرىپ، خوشامهت قىلىدۇ، ھه،  بىلهن ئۇ تېخى ساڭا رەخمه
. دەپ یالۋۇرىدۇ“ھهرگىز مېنىڭ خىزمىتىمنى باشقا بىرسىگه ئېلىپ بهرمهڭ”

  ...ھا ھا
قادىرھـــاجى بـــۇ گهپلهرنـــى ئـــاڭالپ ئۇالرنىـــڭ كۈلكىـــسىگه قوشـــۇلۇپ  

ــلىدى    ــكه باش ــلهن كۈلۈش ــاۋازى بى ــدەك ئ ــسى  . گۈلدۈرمامى ــڭ كۈلكى ئۇالرنى
  :متىمىن یهنه یېلىنىپتوختىغاندا مه

 توختىنى پایالیدىغان ئىشنى قىلىۋەرسهم بوالر؟ ماقۇل دەۋەرسىڭىزچۇ؟ —
  ...خۇدایىم بهرگهن، رەھىم

ئىككىنچى كۆزۈمگه ! ئىتنىڭ بالىسى!  یاق، ئۇ ئىشقىمۇ یارىمایسهن   —
  !كۆرۈنمه
 جۈجاڭ، بۇ كۈچىكىڭىزگه ھېچ بولمىسا توخـۇ كـاتىكى سـاقالیدىغان     —

 دەپ —هرمىسىڭىز، بېشىڭىزنى ساقایتمایدۇ، رەھىم قىلىڭ، ئىش بولسىمۇ ب
  .ساال قىلدى ھېلىقىالردىن بىرسى مهسخىرىلىك ئاھاڭدا

ــدا بولىـــشى مـــۇمكىن بولغـــان جىمـــى    ــادەملهر  ئاغزىـ قـــادىر ھـــاجى ئـ
  :ھاقارەتلهرنى قىلغاندىن كېیىن ئاخىر

ئهسـلىدىمۇ  .  ئهمدى سهن ئاشكارە ساقچى بولمىساڭ، باشقا چارە یـوق       —
ئهمما ئاتۇشتا سـاقچى  . ساڭا ئوخشاش ساراڭ بهڭگىگه بۇ ئىش باب كهلمهیتتى  

  .ئىدارىسى قۇرۇلغىچه تۇرۇپ تۇر
  ... ئاڭغىچه كۈنۈمنى قانداق ئالىمهن، رەھىم قىلىسىز—
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  !یوقال! ئاڭغىچه؟ بىلگىنىڭنى قىل —
  .ئارقىدىن خهنزۇ ئهمهلدارالرنىڭ قاقاقالپ كۈلگىنى ئاڭالندى

 -دېـگهن ئـوي بىـلهن ئـۆز     “لـدا جېـنىم ئامـان قالـدى     ھهر ھا ”مهمتىمىن  
ئـــۇ . ئـــۆزىگه تهســـهللى ئېیتىـــپ ســـاقچى ئىدارىـــسىدىن چىقىـــپ كهتتـــى 

بهخىتسىزلىكنىڭ باش سهۋەبكارى كىم؟ دېگهن سوئالنى قویۇپ بۇنى ئـۇزاق       
. ئۇنى ئىشهنچىلىك كىرىم مهنبهسدىن ئایرىۋەتكىنى تهۋپىق ئىدى. ئویلىدى

. ىـدە ئویلىغىنىـدا غهزەپـتىن تىتىـرەپ كهتتـى     ئهمدى ئۇ نـېمه قىلىـش ھهقق     
ھابۇلھاجىمنىــڭ مهســلىھهتىگه ئهمــدى ئېنىــق ! ئۇنىڭغــا ئــارام بهرمهیــمهن”

چاینـاپ  ! جاۋاب بېرىش، دەرھال تۇتـۇش قىلىـپ ئـۇنى رەسـۋا قىلىـش كېـرەك        
  “!... پۈركىۋەتسهممۇ دەردىم چىقمایدۇ

  .ئۇ ئۆز ئالدىغا ئىش تۇتۇش قارارىغا كهلدى

 
2  

 
ىم ھازىر بهك قورقۇدىغان بولغاچقـا، ئاشـكارە پىتـنه تارقىتىـشقا       ھابۇلھاج
شۇنداقال كوچىـدا بىـرەر یامـان غهرەزلىـك سـۆز ـ چـۆچهك پهیـدا         . پېتىنالمایتى

ئېـتىم شـورلۇق، ماڭـا توقۇلـۇپ قالمىـسىال         «بولسىمۇ سایىسىدىن ھۈركۈپ،    
 ھــابۇل«ئهممــا قانغــا ســىڭگهن خــۇي، . دەپ یــۈرىكى پوكۇلــدایتى» بوالتتىغــۇ
دېــگهن لهقهمــگه ســهۋەپ بولغــان خۇسۇســىیهت ئــۇنى یهنه بىكــار  » پىتنىخــور

ئۇ یهنه یېقىن ھهمتـاۋاقلىرىنى تاپـسىال یېڭىلىقچىالرنـى یـوق          . تۇرغۇزمایتى
  .قىلىشنىڭ كویىدا باش قاتۇرۇپ یۈرەتتى

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ مهمتىمىن ئاقكىرپىك بىلهن تاۋكا ئۈستىدە روبىرو 
. ىمىننىڭ تاپانچا چىقارغىنى یۇرتقا تاراپ كهتكهنىدىبولۇشۇپ قالغىنى، مهمت

ئهســلىدە ئهپهنــدىنى ئېتىــۋېتهركهن، ئىــزچىالردىن بىــرى ئالــدىغا ئۆتىۋاپتــۇ،  
ھهمتـاۋاقالر بىـر ئاخـشىمى ئـانچه كـۆزگه پاتمایـدىغان            . دېگهن گهپلهر بارىـدى   
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قولداشلىرىدىن بىرىنىڭ ئۆیىگه یىغىلىپ ئولتۇرۇپ، بۇ قىل ئۈستىدە قالغان 
  .ۋاقهنى قىزغىن سۆزلهشمهكتىدى

 دېـدى   —...  مهستلىكىدە ئېتىـپ سـالغان بولـسىمۇ قۇتـۇالركهنمىزا         —
  .بىرى

 مهمتىمىننى ساق قویغىنىدىن قارىغاندا ئهپهندىنىڭمۇ قورقىـدىغان      —
  . دېدى یهنه بىرى—یهرلىرى بار ئوخشایدۇ، جۇما، 

 قازى  دېدى—! ، ھىم»غوجامنىڭ غوجىسى بار، چامغۇرنىڭ ئورىسى «—
رەئىس كهمدىن كهم گهپكه ئارىلىشىۋاتقان بولسىمۇ، شۇ یهرگه كهلگهندە گهپ       

 مهمتىمىننىڭ ئارقىسىدا كىـم بـار؟       —قىستۇرۇشتىن ئۆزىنى توختۇتالماي،    
  !ھه، گهپ شهدە

 مهنچه مهمتىمىنمۇ خېلى ئازار تارتقان چېغى، ئۇ نوچىلىقتىن تامایى —
ئۇنىڭ غۇمى بىر باالنى تۈرتۈپ . ىتهلمهیدۇبار نېمه، بۇنداق ئازارالرغا بولدى دېۋ     

 دېدى ھابۇل شهیتان شهیتانلىق بىلهن بىر ئىشتىن بىشارەت —چىقماسمۇ؟ 
  .بېرىپ

  ...  توغرا، مهمتىمىننى قۇش قىلىپ سالسا،—
پىكــرى » بىــلهش«بۇنىــڭ بىــلهن ھهممىنىــڭ ئهقلىــگه مهمتىمىننــى  

اۋۇ كۈنكى ۋاقهنى   بىرلىرى ئۇنى چاقىرتىپ كېلىپ، ئ    . كېلىپ مهركهزلهشتى 
ــلىھهتنى بهردى    ــگهن مهس ــساق، دې ــشىپ باق ــۆزلهتكهچ گهپ تې ــڭ . س بۇالرنى

ئىچىدىن بىـرەر مهجھـۇل شـهخس چىقىـپ قېلىـپ، ۋەقه ئهپهنـدىمگه یهتـسه               
قانداق بوالر، دېگهننى كۆڭلىدىن كهچۈگهن ھابۇل شهیتان دەرھال كۆپچىلىك 

  :ئالدىدا ئۆزىنى ئاقلىدى
ــالر  — ــساڭالر قىلىڭ ــېمه قىل ــا،    ن ــوق، جۇم ــدا مهن ی ــۇ ئارى ــا ب  —، ئهمم

  .دېگىنىچه پهگا تهرەپكه بویۇنداپ كهشىنى ئىزدىگهننى ئىپادىلىدى
 خېلـى ئهركهك ئــادەم دەیــتىم، تــازا بـېلىگه ســۈیقاش بارمىغــان نــېمه   —

  . دېدى قازى رەئىس زەھهردەك تهلهپپۇزدا—ئوخشىمامسىله؟ 
ىش نىیىـتىگه  ھابۇلھاجىمنىڭ گېپى بىلهن یېلى چىقىپ، تارقـاپ كېـت     

ــدا    كېلىــشىۋاتقان ســالىكالر بۇنىــڭ بىــلهن ســهل ئېــسىنى یىغىــپ، ھهرھال



 169 

ھهتتا بىرى ۋەزىیهتنى . چوڭىمىزنىڭ ئىرادىسى چىڭىكهن دېگهن یهرگه كهلدى
  :رەسمىي بىلىپ بېقىش ئۈچۈن

  . دەپ سورىدى— مهمتىمىننى باشالپ كېلىلىمۇ؟ —
قازى رەئىس . ۋالدىھابۇلھاجىم بېشىنى ئىچكىرى تىقىۋېلىپ، جىم بولى

 بىلىـنمهس  -ئاۋازىنى چىقارماي، كۆزىنى چاال یۇمغان ھالدا بېـشىنى بىلىـنهر      
شـۇنىال كۈتـۈپ تۇرغـان سـۈخهنچىلهردىن بىـرى شاپاشـالپ          . ئېغىتىپ قویدى 

  .چىقىپ كهتتى
ئهمما سورۇندا ۋەھىمىلىك جىملىـق ھۆكـۈم سـۈرۈپ، ھهمىـشه قورقـۇپال         

ــادەملهرنى ئېزىــپ م  ــۇردى یاشــىغان بىچــارە ئ ــویمىغىلى ت ــرى . اجــالىنى ق بى
  :ئورنىدىن مىدىراپ

ــاراپ     — ــۆرۈپ قـ ــامنى ئـ ــۇپ، تـ ــان، توشـ ــپ قویغـ ــۇ ئېچىـ ــا سـ  بېغىمغـ
 دېدى باھانه كۆرسـىتىپ ۋە باھانىـسىنىڭ قىـل سـىغماس     —ئولتۇرمىسۇن،  

  .دەرىجىدە بولغانلىقىدىن ئېمىن بولغان ھالدا دادىل ئورنىدىن تۇردى
هن بىلىــپ تۇرســىمۇ، ھېچنــېمه ئۇنىــڭ ھهقىقىــي نىیىتىنــى ھهممهیــل 

ئهكسىچه بۇ باشقا قورققاقالرغا بىر باشـلىنىش بولـۇپ بهردى ۋە         . دېیىشمىدى
چىقىپ یېتىۋالغۇسى  » بېشى ئاغرىپ «ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال یهنه بىرىنىڭمۇ     

ھابۇلھــاجىممۇ چىقىــپ كېــتهي دەپ تهمــشهلگهن بولــسىمۇ، قــازى ... كهلــدى
ــۇنى ته   ــۆزلىرى ئـ ــك كـ ــسنىڭ قهھىرلىـ ــدىن   رەئىـ ــپ تۇرغىنىـ ــپ قىلىـ قىـ

قىسقىسى، مهمتىمىن یېتىپ كهلگهنـدە ئـۆي ئىگىـسىدىن         . قوزغىاللمىدى
  .باشقا ئىككى قازىال قالغانىدى

دېگهندەك، بۇنداق » ئادەم توال یهردە ئېشهك ھارام« بۇمۇ یاخشى بولدى، —
 — دېدى قازى رەئىس،    —نېمىلهرنىڭ توال بولىشىنىڭمۇ بىر یارارى یوقىدى،       

ىرىپ كهلگهن مهمتىمىـنگه دەرىجىـسىگه ئۇیغـۇن تهلهپپـۇز بىـلهن            ئاندىن ك 
ســاالم قىلغانــدىن كېــیىن، ئــاۋۇ كــۈنكى ئهپهنــدىم بىــلهن بولغــان ۋەقهنىــڭ  

  .جهریانىنى سورىدى
ــپ      ــاتۇر قىلى ــۆزىنى ب ــتىمىن، ئ ــۋىرلىگهن مهم ــۈرلۈك تهس ــى س ۋەزىیهتن

  :تهسۋىرلهپ، كۆپتۈرۈپ سۆزلهپ بهردى ۋە پو ئېتىپ
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ــزىم ئ— ــى     بىلالھىـ ــان ناسـ ــدىن بولغـ ــى ھارامـ ــۋېتىتىم، ھېلىقـ ېتىـ
  . دېدى—! توسىۋالدى

 ناسىر دېگىنىڭمۇ شۇالرنىڭ سالىكىدۇ؟ ئۇنىمۇ ئایاپ ئولتۇرامدىغان،        —
  .... بىر قۇتۇالركهمىز— دېدى ھابۇلھاجىم ئهپسۇسالنغان ھالدا، —

ــلهن،   — ــان بى ــالىكىدەك قىلغ ــۆي  — شــۇنىڭ س ــتىمىن ئ ــدى مهم  دې
ئىشلىرى بىلهن ئىچكىـرى كىرىـپ كهتكهنلىكىـگه        ئىگىسىنىڭ داستىخان   

 توختى —كۆزى یهتكهندىن كېیىن، بېشىنى ئىككى قازىغا یېقىنراق سۈرۈپ، 
مهن ئـۇنى خېلىـدىن   ! زۇنۇننىڭ سالىكى، شۇالرنىڭ ئىچىگه قویغـان ئـادىمى   

ــۆزىگه            ــسىنى كـ ــا ـ مانىـ ــسا، ئانـ ــدىغان بولـ ــان ـ دە، بولمایـ بىلىـــپ قالغـ
  !كۆرسهتمهمتىم

 ھابۇل شهیتان ھېچ ئویالپ —... ما ئىشنى كۆرسىله،... هپ دە؟ماندا گ —
یا، ھهجهپ پۇختـا   —باقمىغان بۇ ئىشتىن ھهم ھهیران قالدى، ھهم سۆیۈندى،        

 توختـاخۇننى   — دېـدى سـۆیۈنۈپ،      —! بولىدىغان گهپكهن، ھۆكۈمهت دېـگهن    
قۇرۇت بۇمۇ بولىدۇ، ئىچىگه . پۇختلىقىنى، بولىدىغان ئىشكهن... قاراڭالر، توۋا،

  ...چۈشكهن گهپ
 دېدى مهمتىمىن ئۆي ئىگىـسىنىڭ یېقىـنالپ كېلىـشى       —!  شىش —

ــدى،   ــیىن یهنه پىچىرلىـ ــلهن، كېـ ــى،  —بىـ ــدىغان گهپتـ ــا گهپ دېیىلمهیـ  مـ
ــۆزلىرى بىلىشــسىله، . ئاغزىمــدىن چىكىتىــپ قالــدى، ھه قاســىلىرىغا  ھه، ئ

! جۇماھۆكۈمهتنىڭ سىرى، یېیىلىپ كهتسه ئایىغىدىن چىقىپ بولىشالمایال، 
  . دېدى ئاگاھالندۇرۇپ—

 دېدى ھابۇلھـاجىم، ئۇنىـڭ دىلىـدا    —!  توۋا، دېگىنهۋە، كىچىكمۇ بىز    —
  .ئاللىقانداق بىر سۆیۈنچ پهیدا بولغانىدى

بۇ چاغدا قازى رەئىس یهنه كهم گهپ قىلىپ، كۆزىنى یۇمـۇپ مۈكچىیىـپ        
  .گهپ یهنه ھابۇلھاقىمغا قالدى. ئولتۇرىۋالدى

ېـدى ئـۇ مهمتىمىـنگه یېقىنـراق ئېڭىـشىپ       د—؟ ... قېنى سـېنىڭ   —
پىچىرالپ، كۆزىنىڭ قۇیرىقىـدا كـۆزىنى یۇمـۇپ دۈمچىیىـپ ئولتۇرغـان قـازى           

ئۇ ئىلگىرى مهمتىمىن بىلهن دېیىشكهن . رەئىسكه الپ قىلىپ قاراپ قویۇپ 
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سۈیقهستلىك پىالنالر ھهققىـدە سـورىماقچىدى، ئهممـا بـۇنى قـازى رەئىـسنى             
  .ىمۇ كۆرسىتىپبىلمىسۇن دېگهندەك ئىپادىن

ئهمـدى  ...  شۇنىڭ كویىدا بولىۋاتىتىم، شـۇ ئېپـى كېلىـپ ـ كهلـمهي     —
  .گهپ یوق، ئهمدى ئۆزەمنىڭمۇ جهھلىم قاتتى

ــارىالش،  —  قانـــداق قىـــالي دەیـــسهن؟ ئاشـــۇ مهن دېگهنـــدەك، ئایـــال ئـ
ما؟ یا باشقا خىیالىڭ باما؟ ئهگهر شـۇنداغالم بولىـدىغان بولـسا        ... ھېلىقىدەك
  ...لال ئىشىنى توغرىالپ بېرىمهن،مهن ئاۋۇ ئایا

 شىۋىرالپ ئۇزاق بىـر  —....  ئۇنىمۇ ئۆزەمگه قویۇڭ، خاتىرىجهم بولۇڭ،  —
  .نېمىلهرنى دېدى

دېدى ھابۇل  شهیتان خوشـال بولـۇپ، ئۇنىـڭ           —بولىدۇ، ئوبدان گهپ،   —
ئایالالر بىلهن بولىدىغان مۇئامىلىنى قانداق قىلىشتا ئېپى بار ئـادەم ئىـدى،            

شـۇنداق بولـسىمۇ،   ! دېگهن لهقىمى بىكـار قویۇلمىغـان ـ دە   “ ناخورھابۇل زى”
دېگهندەك، كۆسهي تۇرغان یهردە كىم    “ كۆسهي ئۇزۇن بولسا قولۇڭ كۆیمهیدۇ    ”

  قولىنى ئوتقا تىقىشنى خاالیدۇ؟ 
ھابۇلھاجىم نهقىشلىك ساراینىڭ گهژلهنگهن ۋاسىسىنى سـانایدىغاندەك       

ینهكلهپ كۆزلىرىنى یۇمـۇپ بىـر ھـازا      تۇرۇسقا قاراپ ئارقىسىدىكى بىساتقا جه    
  :تۇرىۋالغاندىن كېیىن

 زۆھرەگۈلغـــا بـــۇ ئىـــشنى مۇنـــداق ئۇقتـــۇر، ئـــۇ ئهپهنـــدىگه ئـــۆیىگه   —
چىللىماقچى ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرسۇن، مۆرىتى كهلسه شۇنداق دېسۇن، ئهمما 

ئۇنىڭ ئورنىغا تېۋى بـار  . ئهپهندى بارىدىغان چاغدا زۆھرەگۈل ئۇ ئۆیدە بولمایدۇ     
ئۆینىڭ ئىچىـدە ھهم  . ىتلهردىن بىرىنى یاساندۇرۇپ ئولتۇرغۇزۇپ قویىمىز  یىگ

ھویلىنىڭ بىر یهرلىرىدە بىر نهچچىڭالر مۆكۈنۈپ تۇرىسىلهر، ئهپهنـدى ئـۆیگه        
 .كىرگهندىن كېینال ئىشنىڭ پۈتكىنى شۇ

ئــۆز بېــشىدىن ئۆتكــۈزگهن ھــابۇل زىناخورنىــڭ ئایــالچه یاسىنىۋېلىــشمۇ 
ئۇ قوناقلىققا كىرىپ كهتكهن بىر ئایالغا  .  بىرىدى بىۋاسىته تهجرىبىلىرىدىن 

پوخۇرلــۇق قىلىــش ئۈچــۈن ئایــالچه یاســىنىۋېلىپ ئارقىــسىدىن كىرىــدىغان  
بىر قېتىم ئۇنىڭ ئایـالچه یاسـانغىنىنى بىلىـپ       . ئىشالرنى كۆپ قىلغانىدى  
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ــا     ــۇنى ئوســال قىلىــش ئۈچــۈن قوناقلىقت ــرى ئ ــدىن بى قالغــان ھهمتاۋاقلىرى
  .نى بېسىۋالغان بىر ۋەقهمۇ بولغانىدىھابۇلھاجىمنىڭ ئۆزى

ــۋېتىمهن، — ــۈل كهلتۈرىـ ــۇڭ، گـ ــاتىرجهم بولـ ــتىمىن — خـ ــدى مهمـ دېـ
  .ماختىنىپ

ئۇنىـڭ ئهپهنـدىگه قارىتـا     .  بۇ ئىشتا پاشاخاننى قۇش قىلىپ سالىمىز      —
قوســاق كــۆپىكى بــار، شــۇڭا ئهپهنــدىنى رەســۋا قىلىــدىغان ئىــش بولــسا یــاق   

  .پۇل بېرىمىز ئهمهسمۇدېمهیدۇ، یهنه كېلىپ بىز ئۇنىڭغا 
   ئۇ یهنه نېمىش قىلىدۇ؟—
ھهم ئۆیمـۇ  . ئۇ زۆھرەگۈلنىڭ نامىدىن ئهپهنـدىنى قىچقىغىلـى بارىـدۇ       —

زۆھرەگۈلنى ھهممه ئادەم بىلىدىغان نېمه . پاشاخاننىڭ ئۆیى بولمىسا بولمایدۇ
. تۇرســا ئهپهنــدىم ئۇنىــڭ ئــۆیگه بېرىــشتىن بــاش تاتىــپ قېلىــشى مــۇمكىن 

 تاتىشىقا ئىمانىڭ كامىل بولسۇنكى، زۆھرەگـۈل بىـلهن         ئىشىمىزنىڭ ئوڭغا 
زۆھرەگــۈل “ئهپهنـدىنىڭ ھــازىرقى  ئاالقىــسى خېلــى یامــان ئهمهس، پاشــاخان  

ــارىكهن      ــى ب ــدۇ، گېپ ــۈپ تۇرى ــىزنى كۈت ــدە س ــڭ ئۆی ــدى  ” بىزنى ــسه، ئهپهن دې
  .ئىشهنمىگىدەك یهردە ئهمهس

ر نهرسـه   پاشاخاننى نهدىن تاپتىڭىز؟ ئۇ بىر ئـاچكۆز خوتـۇن، جىـق بىـ            —
ئهمما .  دېدى مهمتىمىن ئاغرىنغان قىیاپهتته—تهلهپ قىلىشى تۇرغان گهپ، 

ھابۇل شهیتان مهمتىمىننىـڭ بـۇ سـۆزىنى پهقهت ئـۆز مۇددىئاسـىنى كـۆزلهپ        
  .دەۋاتقانلىقىنى بىلىپ یهتتى

  .دېدى ئۇ شۇڭا— ئۇنىڭدىن بېشىڭ قاتمىسۇن، ئالغىنىنى بېرىمىز،—
 دېـدى   ــ ...دىغان بولسىڭىز، ماڭا نېمه،    پۇل سىزنىڭ، سىز ئۇنداق دەی     —

  .مهمتىمىن خۇرسهنچىلىكنى یوشۇرۇپ
 بهك تویۇقسىز بولۇپ قالسا ھېلىقى تېجىمهل ئىشهنمهي قالمىسۇن،     —

ئـۆیگه  ”: شۇڭا ئاۋۋال زۆھرەگـۈل ئۇنىڭغـا بىـر نهچـچه قېـتىم غىلجىڭلىـسۇن        
اشـقا  بېرىپ كهلسىڭىز بوالتتى، بىزنىڭ ئۆیگه بېرىشنى ئهپسىز كۆرسىڭىز ب    

ــسىمۇ كۆرۈشــسهك  ــر یهردە بول ــدىن   “ ... بى ــسا، ئان ــى قىل ــدەك گهپلهرن دېگهن
  .پاشاخاننىڭ گېپى گۇمانالندۇرمایدۇ
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 ــ ... سىز كۆرسهتكهن ئهقىلدىن كاشىال چىقمایدۇ، قهسـهم قىلىمهنكـى،        ـ
  .دېدى مهمتىمىن خۇشال بولۇپ

بولمىــسۇن، “ ... كــۆۋرۈكتىن ئۆتۈۋالغــۇچه” ئهمــسه ئۆتكهندىكىــدەك —
دېدى ھابۇلھاجىم  —كهك، گېپىمىز ئوغۇل بالىنىڭ گېپى بولسۇن، جۇما،        ئهر

  .تهنه قىلىپ
  ... یاق، بىلالھىزىم—
ــۇنى، —  دېــدى ھابۇلھــاجىم بىــر  — ئهمــسه ئىــشقا قهدەم باســقىن، مه ب

نى ئۇنىـڭ تىزلىـرى ئارىـسىغا تهئهددى بىـلهن     ) ھهمیان  (ئهپچىل تېرە خالتا      
  .تىقتى

مهمتىمىن یهنه بىر مۇنچه قهسهملهر بىـلهن   قىنىغا پاتماي قالغان  -قىن
ھابۇلھاجىمنىڭ ئىشهنچىسىنى مۇستهھكهملهپ، رەقىپلىرىنى تىالپ قویۇپ، 

  .ساھىپخان بىلهن خوشالشتى
  

******  
  

مهمــتىمىن زۆھرەگــۈل ســهتهڭ بىــلهن ئۇچرۇشــۇپ دەرھــالال مهخــسهتنى  
ز بولغان مهمتىمىنگه ئۆزى ئۈچۈن ئاللىقانداق بىر یهرلىرى ئوڭایسىى     . ئېیتى

  .بۇ گهپنى ئوقۇشلۇقراق ئېیتىپ بېرىش ھهقىقهتهنمۇ قىیىن بولدى
 - دېدى زۆھرەگۈل سۈنئىي چۆچـۈپ، قـاش       —!  نېمه دېدىڭىز، غوجام؟   —

قاپىقىنى سۈزۈپ، قاتتىق كۆڭلىگه كهلگهندەك مهمتىمىنگه ئالىیىپ قارىدى 
ــدى   ــۈر قارىۋال ــپ تهت ــى قېقى ــڭ  . ۋە دىمىقىن ــۇ ئۆزىنى ــدانلىق”ئ ــا“ ۋىج ل ئای

ئىكهنلىكىنى، مهمتىمىنگه سادىق ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن شۇنداق 
 ئۆلىما دېگهندەكلهر ساۋابلىق ئىش ھهققىدە كۆپ -بارلىق مولال(قىلىۋاتاتتى 

سۆزى “ۋىجدان”سۆزلىگهندەك، بارلىق بۇزۇق ئایالالر، زىناخۇر ئهرلهر ئىچىدىمۇ    
مهمتىمىننـى سـىناپ    یهنه بىر جهھهتـتىن زۆھرەگـۈل       ). كۆپ ئىشلىتىلهتتى 

  .شۇنداق دەۋاتامدىكىن دەپ ئویالپ قېلىۋاتاتتى
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سىز مېنى نېمه كۆرىۋاتىسىز؟ مهنمۇ ئۆزۈمگه ئادەم، كىمگىـال بولـسا         —
ماقۇل دەۋېرىدىغان شاپاقچىالرغا ئوخشىتىپ قېلىۋاتامـسىز مېنـى؟ ئهپهنـدى      
بولــسا ئــۆزىگه، خهلــق چــوڭ بىلــسه مهنمــۇ چــوڭ بىلىــپ كېتهمــدىكهنمهن؟  

   دە؟-اق ئویالپ قاپسىزشۇند
ئامالــسىز قالغــان مهمــتىمىن قهســهم ئىچىــپ چۈشهندۈرۈشــكه مهجبــۇر   

ھېلىقى كۈنى ئۇنىڭ پهقهت نامىال ئىشلىتىلىپ، ئـۆزى بولمىـسىمۇ         . بولدى
بهلكىـم زۆھرەگـۈل سـهزىمهس      . بولىدىغانلىقىنى بهكمۇ تهسته چۈشـهندۈردى    

تاالش ئۈچۈن ئـۇزۇن ۋاقـت   بولىۋېلىپ ئۇنى ئاخماق قىلغاندۇر، ھهر ھالدا بۇ دە 
نىھایهت ئاخىرى زۆھرەگۈل ئىشنىڭ نىمىدىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى . كهتتى

  .چۈشهندى
 دېدى زۆھرەگۈل ئىچىگه — ۋىییهي، مۇنداق دەڭا، ئۇنداق بولسا بوپتو، —

ــاز   ــدىغان ن ــستهكلىرىنى یالقۇنجىتىۋېتى  -تاتىــپ، كىــشىنىڭ شــهھۋانىي ئى
هپهنـدىچاقالر بىـلهن گېـپىم چىقىـپ         نهدىكـى بىـر ئ     —كهرەشمىسى بىـلهن،  

  .تېشىپ-یۈرمىسۇن دەپتىمهنغۇ، ئۆتهپ
مهمتىمىن ئۇنى قوپال ئهركىلىتىپ قویۇپ، رازىمهنلىك بىلهن قایتتى ۋە 
ــودىنى       ــۇ س ــان ب ــا توختىغ ــپ، بىكارغ ــۈن كېتىۋېتى ــپىش ئۈچ ــاخاننى تې پاش

  .ھابۇلھاجىمغا نهچچه پۇلغا ئۆتكۈزۈش ھهققىدە ئویالپ كهتتى
ــۈل ی ــشتى    زۆھرەگ ــشقا كىرى ــسىال ئى ــویىچه ئهتى ــالن ب ــى پى گــاھى  . ېڭ

ئهتـتىگهن، گـاھى كهچــته تهۋپىـق ئۆتىـدىغان یــولالردا پهیـدا بولـۇپ، ئۇنىڭغــا       
ئىللىـق سـاالم قىلىـشقا غهمكىـن قىیـاپهتته كـۆزىنى خۇماالشـتۇرۇپ قـاراپ،         

 ساندا ئـۆیگه كىرىـپ ئۆتـۈش      -تاتىشقا، ئاندا “ ئۇھ” ئۇزۇن -ئارقىدىن ئۇزۇندىن 
ئۇنىـڭ ھهسـرەت چهكـكهن      . ە ئهگىتىپ تهكلىپ بېرىـشكه باشـلىدى      ھهققىد

 كىچك تىنىشلىرى شۇنچىلىك بىچارە ئىدىكى، بۇنىڭغـا        -ئادەملهردەك ئۇلۇغ 
مۇۋاپىق ئۇ تهۋپىقنىڭ ئارقىسىدىن ئۇزاققىچه قاراپ جایىدىن قوزغالماي تۇرۇپ 

رسـىز  تهۋپىق بۇ ئېغىر تىنىشالر تهسىرىدە بىر نهچچه قېتىم ئىختىیا         . قالدى
  .ھالدا بۇرۇلۇپ قاراپ قویدى
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ــۇنى كــۆرگهن زۆھرەگــۈل ئۆزىنىــڭ مــول تهجرىبىــسى بىــلهن قىلغــان     ب
ــىقالردەك،    ــدلهنگهن ئاشـ ــا ئۈمىـ ــپ، گویـ ــدىن قانائهتلىنىـ ــشنىڭ ئۈنۈمىـ ئىـ

  :ئاڭلىغۇدەك قىلىپ
  .دەپ ھهسرەت چېكىپ قویاتتى—!... ئاھ، خۇدا —

ىزمىتى ئۈنۈملۈك خ“ ئاساس تۇرغۇزۇش”شۇنداق قىلىپ تهییارلىق یاكى 
مهمتىمىن ئىككىنچى باسقۇچلۇق پىالننى باشالش . ئاخىرالشقاندەك بولدى

“ چاي پۇلى”ھهققىدە ھابۇلھاجىمنىڭ یولیۇرىقىنى ئېلىش ئۈچۈن، شۇنداقال  
  .ئۈندۈرۈش ئۈچۈن، قېرى تۈلكىنىڭ ھوزۇرىغا چاپتى



 176 

  
  تـوقـقــۇزىـنــچــى بـاب

  
  ئۆزىنى بهك سوپى ئۇالر كۆرسىتهر،

  ...ەل رىیا یۈكىنىڭ ئاستىدا كېتهرد
  بۇ قىزىق ئىشتۇر كىم نىقابى تهقۋا،

  .كاپىردىن یامانراق دىن سېتىپ یۈرەر
  ئۆمهر ھهییام —

 
1  

 
ــۇنتاغقا  ــق س ــلهن    -ەۋپى ــى بى ــشا دەرس ــپىگه ناخ ــزالر مهكتى  قى

ــشكه كهلگهنىــدى  ــۈپ  . تهنتهربىــیه دەرســى بېرى ــۇ دەرســنى ئۆت ئ
ال تهرەپتىكى تـاغ ئۈسـتىدە قـارا        شىم -بولغاندا بىردىنال غهربىي  

ــلىدى      ــشقا باش ــمىنىغا یېیىلى ــاتۇش ئاس ــى ئ ــۇپ تهدرىج ــدا بول ــۇتالر پهی . بۇل
یامغۇرمۇ بىر تال، ئىككى . ئارقىدىن قاتتىق ھهیۋەت بىلهن چاقماق چېقىلدى

تهۋپىق كېتىشكه ئالدىراپ ئوقۇغۇچىالر بىلهن     . تالدىن تامچىالشقا باشلىدى  
ردىن چىقىپ رۇشتى مهكـتهپكه یولۇقـۇپ ئانـدىن       ئهمدى ئۇ بۇ یه   . خوشالشتى

  .بویامهتتىكى مهخسۇس تهربىیىلىنىۋاتقانالرنىڭ ئالدىغا بارماقچى ئىدى
  .لېكىن قىزالر ئۇنى ماڭغىلى قویمىدى، ھهممىسى ئۇنڭغا ئولىشىۋالدى

 دەپ چوقـان  — یامغۇر توختىغاندا كېتىـڭ، ھـۆل بولـۇپ كېتىپـسىز،     —
  .سالدى ئۇالر

نــى قویىــۋېتىڭالر، مېنىــڭ یهنه ئىــشىم بــار، یــامغۇردا  بـالىلىرىم، مې —
 دېدى تهۋپىق ئۇالردىن ئىلتىمـاس       —قالساممۇ مهیلى، كهتمىسهم بولمایدۇ،   

  .قىلىپ

ـت
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ــدەك چۈشۈشــكه     ــامغۇر كۆپىیىــپ، چىلهكــلهپ تۆكىلىۋاتقان ــدا ی ــۇ چاغ ب
. باشـلىدى ھهم بـوزاڭ تـوپىنى بىردەمـدىال بېـسىپ، پاتقاققـا ئایالنـدۇرىۋەتتى       

ىڭ نهمخۇش پۇرىقى بىلهن زەربىگه ئۇچرىغان پوستهك توپىالردىن ساپ یامغۇرن
یـامغۇر بىـلهن ساپالشـقان ھـاۋادا ئهسـلى         . پـۇرىقى تارقالـدى   “ كونا تام ”ھاۋاغا  

  .سېزىلمهي تۇرغان باشقا پۇراقالرمۇ ئۆزلىرىنى مهلۇم قىلىشقا باشلىدى
ۇالر ئوچـۇق  قىزالر ئۇنى ئورىۋالغان ھالدا سـىنپقا ئهكىرىۋالغـان بولـۇپ، ئـ     

  .ئىشىكتىن یامغۇرنىڭ یېغىشىغا قاراپ تۇراتتى
 دەپ چۇقــان ســالدى شــهرۋانىخان    —كهتكىلــى قویمــایلى، قىــزالر،    —

ئـۇ بویامهتلىـك   . ئىسىملىك چـوڭراق بىـر قىـز ساۋاقداشـلىرىنى قۇترىتىـپ         
بولۇپ، نىزامىددىنالر بىلهن بىر مهھهللىلىـك مـۇھهممهد ئىمامنىـڭ قىـزى             

ىڭ مهكتهپكه كهلسىڭىز ئوغىقىڭىز قىردا قالغانـدەك   ھهمىشه بىزن  —ئىدى،
بـاال  شاش سىزنىڭ بالىلىرىڭىزغۇ؟ ئوغۇل   ئالدىرایدىكهنسىز، بىزمۇ خهققه ئوخ   

  ! باال ئهمهسمىكهن؟—باال  باال، قىز—
ــۇالرنى،  — ــۇ، ب ــا   —كۆردىڭىزم ــپىقه خانىمغ ــق مۇش ــدى تهۋپى  دەپ كۈل

   بۇالر مېنى تاالپال كهتتىغۇ؟—:قاراپ
سمۇ، بىر قېتىم بولسىمۇ بالىالرنىڭ رایىغا بېرىپ قویۇڭ،  راست ئهمه—

 یـامغۇرمۇ  — دېدى مۇشىقه خانىم كۈلۈمسىرەپ، ئۇ ھاۋاغـا قـاراپ قویـۇپ،        —
  . دېدى—ئهدەپ كهتتى،

   دە؟- مانا، دېمهك سىزمۇ تهلهبىلىرىڭىز تهرەپته تۇرىدىكهنسىز—
 دېــدى مۇشــىقه خــانىم مۇغهمبهرلىــك  — شــۇنداق بولمــاي ئهمىــسه،—

  .ىلهنب
خانىمنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن قىزالر ئهمـدى تېخىمـۇ ئىـشهنچىلىك          
. ھالــدا ئۇنىــڭ پېــشىگه ئېــسىلىپ، ماڭدۇرمایــدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشــتى     

مهمتىلى ئهپهنـدى گویـا ئـۆز بالىلىرىنىـڭ ئهركىلهشـلىرىنى قوبـۇل قىلىـپ         
تۇرغان مېھرىۋان ئاتىدەك، تهسـىرلهنگهن كۈلۈمـسىرەش بىـلهن جىـم بولـۇپ             

. ئۇ دېمىسىمۇ بۇ یهرگه كهلسه دەرسنى ئۆتۈپ بولۇپال قایتىپ كېتهتتى. لدىقا
بـۇ سـهۋەبلهردىن بىـرى باشـقىالرنىڭ گهپ      . بۇنىڭدا ھهرخىـل سـهۋەپ بارىـدى      
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ئادەتته ئۇ گهپ چۆچهكلهردىن . تېپىشىدىن ئېھتىیات قىلىش تۇیغۇسى ئىدى
ــۆزىن   ــدا بــــۇ یهردىــــن ئــ ــسىمۇ، یهنه ئىختىیازســــىز ھالــ ى قورقــــۇپ كهتمىــ

دېمىسىمۇ قىزالرنىـڭ ئاغرىنىـشى تـوغرا    . قاچۇرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىالتتى 
دېگهنلهرنــى ئــویالپ، “ ...نېمىــشكه ئـۆز قىزلىرىمىــزدىن قـاچىمهن؟  ”. ئىـدى 

  .ئۆزىنى ئهیىپلهپمۇ قویدى
 دەپ — ئهپهنـــدى دادا، یـــامغۇرنى شـــېئىرغا قوشـــۇپ باقمامـــسىز؟    —

  .اقتهك ئاۋازى بىلهنچۇقىرىدى قىزالرنىڭ ئهڭ كىچىكى كۈمۈش قوڭغۇر
تهۋپىق ئۇنىڭ دادىللىقىنى ماختىغانـدەك، ئۇنىـڭ مـاڭالي چـاچلىرىنى       

  .ئارقىغا سىالپ ئهركىلىتىپ قویدى
  . دېدى ئۇ كۈلۈپ—! ھۇ، شهیتان —
ســــىزنىڭ شــــېئىرنى قانــــداق    . شــــۇنداق قىلىڭــــا، ئهپهنــــدىم   —

ــایلى ،   ــۆرۈپ باقـ ــدىغانلىقىڭىزنى كـ ــانىممۇ    —توقۇیـ ــپىقه خـ ــدى مۇشـ دېـ
  .ۇچىلىرىنى قولالپئوقۇغ

 شۇنداقمۇ؟ دېمهك، بۇ ئهسلىدە سىزنىڭ قۇتراتقۇلىقىڭىزدىن بولغان  —
 تهۋپىق شۇنداق دەپـال ئـۇالردىن كـۆزىنى ئېلىـپ تـاغ            —ماقۇل،.  دە -گهپكهن

تهرەپكه، شارقىراپ یېغىۋاتقان یامغۇرغا، غهربىي شـىمال تهرەپـتىن یېیىلىـپ            
ىـسىگه قـاراپ بىـردەم تۇرغانـدىن       شهرق تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىۋاتقان گۇگۇم پهرد     

  :كېیىن، شائىرانه ئاھاڭدا ئوقۇدى
  

  تاغ باشىغا یاغدى یامغۇر،
  .قارا بۇلۇت یایدى گۇگۇم

  ئهمدى كهلكۈن شارقىرایدۇ؟
  . تىراللالھۇم، تىرالالھۇم

 . . . . . . . . .  
  كېیىن قۇیاش كۈلۈپ چىقار،

  .ئهلۋەك نۇرى یۇرتنى قۇچار
  یاشاش ئۈچۈن ئارقاداشالر،
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  !تىراللالھۇم! ئالغا، ئالغا
 . . . . . . . .   ①  

  .تهۋپىق شېئىرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېیىن، قىزالر یهنه چۇقان سالدى
   نېمىشكه كۈن كۈلۈپ چىقىدۇ، دەیسىز؟ قېنى چققىنى؟—
 دېـدى   — كۈننىڭ ھامان چىقىدىغانلىقىغا ئىشىنىڭالر، قىزلىرىم،       —

ــدا،   ــاتىالرچه ئاھاڭـ ــاراڭال—تهۋپىـــق ئـ ــۇت    قـ ــامغۇر، بۇلـ ــۈنچى یـ ــۇ ئۆتكـ ر، بـ
ــا تهرىپــى یــورۇپ بېرىۋاتامــدۇ  ۈلسۈر ــۇتالر . گهنــسېرى، ئۇنىــڭ ئارق ھــېلىال بۇل

مانــا شــۇ چاغــدا ئــۇ تهرەپــته . ئارقىــسىغا یوشــۇرۇنغان قۇیــاش كۈلــۈپ چىقىــدۇ
ــهن ــسىلهر،  -ھهس ــهننى كۆرى ــلهن    — ھۈس ــۇیرۇق بى ــرال ب ــا بى ــدا گوی ــۇ چاغ  ب

ــىپپىدە توختى   ــامغۇر ش ــدەك ی ــدى، توختىغان ــسهت   —غانى ــا رۇخ ــدى ماڭ  ئهم
  . دېدى تهۋپىق كۈلۈپ—قىالرسىلهر؟ 

 ھــاۋا ئېچىلىــپ كهتــسۇن، ئانــدىن مېڭىــڭ، یهنه كۈچىیىــپ كهتــسه   —
  .یامغۇردا قالىسىز

ھــاۋا بارغانــسېرى .  یــاق، ئهمــدى تــوختىغىنى ھېــساب بولــۇپ قالىــدۇ—
  .ئېچىلىپ كېتىدۇ

ىشلىرى بولسا كاشىال رۇخسهت قىلىڭالر، قىزالر، ئهپهندىمنىڭ زۆرۈر ئ— 
  . دېدى مۇشپىقه خانىم—قىلمایلى،

   تهنه ئهمهستۇر، خانىم؟—
 — دېدى خانىم كۈلمهسلىككه تىرىشىپ،— ته، - تهنه بولسىمۇ ھهق—

  .بۇالرنى خۇددى ئۆگهي بالىلىرىڭىزدەك كۆرىسىز ئهمهسمۇ

                                            
 یىلى ۋاقۋاغ یېزىـسىدا ئهینـى ۋاقىتتىكـى قىـزالر مهكتىپىنىـڭ بىـر       -1985مهن     ①

 بـۇ مومـاي ماڭـا     ، سۆھبهتلىشىش بهختىگه مۇیهسسهر بولغىنىمـدا     ئوقۇغۇچىسى بىلهن 
شېئىرنى ۋە ئۇنىڭ قانداق شـارائىتتا یارىتىلغـانلىقىنى سـۆزلهپ       كۇبلىت  شۇ ئىككى   
دىن باشــقا تهۋپىقنىــڭ قىــزالر مهكتىپــى ئوقۇغــۇچىلىرى ئۈچــۈن   ڭــبۇنى. بهرگهنىــدى

ــان   ــات قىلغ ــانىمالر «ئىج ــۇ خ ــستىنىم  » ئوق ــسىنىڭ تېكى ــگهن ناخشى ۇ تهقــدىم دې
  . ئا—قىلغانىدى 
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  ھا، ھا، بۈگۈنچۇ؟ بۈگۈن ئۆز بولغاندۇق بالىرىم؟ —
  .ىچىلىك تۇرۇپ بهرسىڭىزال رەنجىمهیمىز خۇداغا شۈكرى، بۈگۈنك—
  . خهیر، بالىلىرىم، خۇشۋاق بولۇڭالر—
 ئــۇالر ســىنىپىنىڭ ئىــشكىدە تــۇرۇپ — ســىز ھهم ســاالمهت بولــۇڭ، —

  .ئۇزىتىپ قېلىشتى
تهۋپىــق مهكــتهپ ئىشچىــسى ئېلىــپ  كهلــگهن ئېتىغــا یېنىككىــنه       

ارىتى قىلىـپ   مىنىۋېلىپ، یهنه ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ، ئوقۇغۇچىالرغا قـول ئىـش        
  .خهیرىلهشتى

  :ئارقىدىن كىمدۇر ناخشا باشلىۋەتتى
  

  یۈرەمدۇق ئویناپ،
  كوچىنى بویالپ؟
  ئىجتىھات بىلهن،

  .ئوقۇ خانىمالر
  

  :كۆپچىلىكمۇ ناخشىغا قوشۇلدى
  

   تۈن دېمهي،-تۈننى
  .كۈننى كۈن دېمهي
  كېلىچهك كۆزلهپ،

  .ئوقۇ خانىمالر
  

رنىڭ ناخشىسىغا قۇالق سېلىپ تهۋپىق ئارقىسىدىن ئاڭلىنىۋاتقان قىزال
كېتىۋېتىـــپ مهمنـــۇنىیهت بىـــلهن كۈلۈمـــسىرىدى ۋە مۇشـــۇ نهتىجىـــلهرگه  

ــى     ــشلهرنى ئــویالپ كهتت ــشىش یولىــدىكى كهچمى ئــاتنى مېڭىــشىقا   . ئېرى
قویىۋېتىپ، چۆچهكتىكى ئهنسىز كۈنلىرىنى، سهرۋەرنى، ئوغلى ئابدۇسهمهدنى، 

ئوقۇش یولى ئىزدەپ قىلغان شهمهیدىكى كىچىككىنه بهختىیار ئائىلىسىنى، 
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 ســـهرگهندانلىقتا ئـــۆتكهن ۋاقتالرنـــى  خـــۇددى كىنـــو -ســـهپهر، سهرســـانلىق
تـۈركىیهدىكى دەسـلهپكى    . لېنتىسىدەك كۆز ئالدىدىن ئۆتكۈزۈشكه باشلىدى    

ــدىنىڭ     ــدۇلال ئهپهنـ ــاقكۆڭۈل ئابـ ــسى،  ئـ ــۇش كارتىنىـ ــشلىق تۇرمـ ئېچىنىـ
ــبه،  ــۈرك گهنچــلهر”... غهمغــۇرلىقى، خىیالچــان ئهدى ــاش “ بىرلىكــىت دىكــى ی

دىكــى »تــۈرك ئوچــاقلىرى«...  سهپداشــالر ئارىــسىدا ئــۆتكهن جۇشــقۇن یىلــالر
ئارقىدىن ئۇ جىسمانىي جهھهتتىن ...  تارتىشالر-قىزغىن لىكسىیىلهر، تاالش 

ــتىلگهن ئهر كىــشى بولىــشى     ــتىن نورمــال یې ــوگىیه جهھهت ســاغالم، فىزىئول
، ئـازابلىنىش ئىچىـدە   سهۋەبىلىك شهخسىي تۇرمۇشى ھهققىـدىمۇ ئېچىـنىش      

شۇنىڭ بىلهنال ئىستانبۇل بوغۇزى، دېڭىز ساھىلىدا ئهدىـبه بىـلهن        . ئویلىدى
بىلله بولغـان كۆڭۈللـۈك ۋە كۆڭۈلـسىزلىك ئارىلىـشىپ كهتـكهن سـهیلىلهر             

فىزىئولوگىیلىـك  (ئـۇ شـۇ تـاپتىكى جىـسمانى ئېھتىیـاج      . خىیالىغـا كهلـدى  
ســىلهرنى توســۇپ، ۋەتهن نىــڭ كۈچلــۈك بېــسىمى بىــلهن ئاشــۇ ۋەسۋە) تهلهپ

ئهمـدى بولـسا بـۇ    . غېمىنى یېیىشكه مهجبۇر قىاللىغانلىقىغا ھهیران قالـدى   
نهتىجه بىلهن ئۇنىڭدا پۇشایمان بىلهن قانائهت ئارىلىشىپ كهتكهن بىر خىل           

ــدا  “ئارىالشــما”بــۇ . ئــازابلىق تۇیغــۇ پهیــدا بولــدى  دا پۇشــایمان ئاساســى ئورۇن
ھ، ئۇ شۇ تاپ بىر كۆڭۈللۈك ئائىلىگه نهقهدەر ئا. تۇرىدىغاندەك بىلىنىپ كهتتى

ئارقىـدىنال ئـۇ ئۆزىنىـڭ رومانتىـك خىیالغـا بېرىلىـپ       !... مۇھتاج ئىـدى ـ ھه  
ــپ      ــدى قایتىـ ــۇپ، ئهمـ ــشالر بولـ ــكهن ئىـ ــۈپ كهتـ ــۇ ئۆتـ ــى، ئـ كهتكهنلىكىنـ
كهلمهیدىغانلىقىنى ئېسىگه ئالدى، بىراق، یهنه بىر ۋەسۋەسه ئۇنىڭغـا تېخـى        

“ باغچىنى”ىمۇ ئېرىشكىلى بولىدىغان یهنه بىر گۈزەل ئۆتۈپ كهتمىگهن، ھېل
  ... مهلىكىزاد ئىدى—بۇ . ئهسلهتتى

ئۇنىڭ مهڭگـۈ ئویغـاق تۇیغـۇلىرى ئـۇنى دەرھـال خۇسۇسـى ۋەسۋەسـىلهر          
بۇ چاغدا ئۇ  “! ... لهنهت ساڭا، مهمتىلى  ”: ئىسكهنجىسىدىن قۇتقۇزۇپ چىقتى  

  .مهشھهتكه یېتىپ كهلگهنىدى
ــاز  ــدە ئـ ــزالر مهكتىۋىـ ــزمهت   قىـ ــا خىـ ــۇرۇپ قویغاچقـ ــى ئۇتتـ راق ۋاقتىنـ

شـۇڭا ئـۇ بهزى كـۈن تهرتىپنـى قىسقارتىـشقا           . كۈنتهرتىبىگه تهسىر یهتكهندى  
ئالـدى بىـلهن ئۇیۇشـمىغا    . توغرا كېلىدىغانلىقىـدىن كـۆڭلى یېـرىم بولـدى        
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ئۇ ئۇیۇشما ھویلىسىغا كىرگهندە . بېرىپ، ئاتنى ئېالخۇنغا تاپشۇرۇشى كېرەك
  . بىلله پاشاخان كۈتىۋالدىئۇنى ئېالخۇن بىلهن

 دېدى پاشاخان یېقىملىقراق كۆرۈنۈشكه    — خوش كهپسىز، ئهپهندىم،   —
  . مهن سىلىنى ساقالپ تۇرغىلى خېلى بولدى—تىرىشىپ،

ــۇنداقمۇ؟ — ــان    — ش ــادەتكه ئایالنغ ــڭ ئ ــق ئۆزىنى ــورىدى تهۋپى  دەپ س
ه ئــۇ ھهمــمه ئــادەمگه ئهن. رىتورىــك ســوئالىنى تهكــرارالپ خــۇش چىــراي قــاراپ

بـۇ مۇئامىلىـسى تـاكى قارشـى تهرەپ       . شۇنداق بىر خىلدا مۇئـامىله قىالتتـى      
ــادەملهر تائىپىــسىگه تهئهللــۇق ئهمهســلىكىنى ئــېالن قىلغىــچه    ئۆزىنىــڭ ئ

  .داۋاملىشاتى
  ... شۇنداق، ساقالپ تۇردۇم—
ــدى؟   — ــش بارمى ــر ئى ــراس   — بى ــۇنى یهنه مى ــق ئ ــورىدى تهۋپى  دەپ س

  .ۇمانسىراپدەۋاسىنى قوزغىماقچىمىكىن دەپ گ
بىزنىڭ ئۆیگه بىر بېرىپ كهلسىله ...ئىش بولمىسا ئىزدەمتىم... ھهئه—
  ...بوالتتى
  . قانداق خىزمىتىڭىز بارىدى؟ ئوچۇقراق ئېیتسىڭىزچۇ—
 بىـر كىـشىنىڭ ســىز بىـلهن كۆرۈشكىـسى بــارىكهن، بىزنىـڭ ئۆیــدە      —

  ...ساقالپ قالغانىدى
  ۇ یهردە كۆرۈشمهیتۇقمۇ؟ سىزنى ئهۋەتكىچه ئۆزىال كهلگهن بولسا مانا ب—
ئىشقىلىپ بارسىڭىزمۇ ئوخـشاشقۇ؟ ئـۆیگه بارسـىڭىز تـۇز ئارتىـپ          ...—

  ...قویماستۇق
.  شۇنداقمۇ؟ ئهیىپكه بۇیرىماڭ، مهن ھازىر بىریاققا ماڭاي دەپ تۇراتتىم—

ئهگهر  ئۇ كىشى مهستۈرە ئایال بولمىسىال بۇ یهرگه كهلسه ھهر قاچان ئىشكىم 
  .اق دەپ ئېیتىپ قویۇڭ ئهمىسهئوچۇق ئهمهسمۇ، شۇند

  ... شۇنداقراق بىرئىشىدى—
   قانداقراق؟—
  ...مهستۇرە ئایال —
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 كېــسهل كۆرســىتهمدىكهن یه؟  بىلىــپ كهلــگهن بولــسىڭىز یاخــشى  —
  .كېسهل كۆرسىتىدىغان بولسا دورا بىر نهرسىلىرىمنى ئېلىۋاالتتىم. بوالتتى
  . پاشاخان مهڭدەپ قالدى— ... —
 كىـشى سـاقالۋاتىدۇ،   500ماڭغانىدىم، ئۇ یهردە مېنـى      مهن بۇیامهتكه    —

 ئـادەمنى ساقالتماسـلىق     500ھهر ھالدا بىر ئادەمنى سـاقلىتىپ قویـساممۇ،         
  .ئۈچۈن بولغانلىقىنى ئېیتىپ قویسىڭىز رەنجىمهس

  ... مهیلى، ئهمىسه، بویامهتتىن كېلىپ باراسىز—
ى تهۋپىق  دېد— ماقۇل، بۇ ئىش شۇنداق بولسۇن، رەنجىمهي قایتىڭ،   —

مېھماننى رەنجىتىپ قویدۇممۇ ـ قانداق؟  ”بىراق ئۇ . ئۇنى ئىللىق ئۇزىتىپ
ھېلىقى مهستۇرىنىڭ زۆرۈر ئېھتىیاجى چۈشكهن بولسا رەت قىلغىنىم توغرا          

سهندە قوراللىق ئىككى ئهسكهر تۇرسـایۇ،  ! گۇمانخور! بولمایدىغۇ؟ بىر گهپ بار  
هتتىن پاتراق كهلگىلى بولسا ھهر   دۈشمهن یهنه نېمىلهرنى ئویالپ یۈرەر، بویام     

شـــۇنداقال خېلـــى . دېگهنلهرنـــى ئویلىــدى “ ھالــدا بېرىـــپ باققــان یاخـــشى  
یېشىلگهندەك بولۇپ، ئېالخۇنغا ئاتقا بىر نهرسه بېرىپ قویۇشنى، ھازىرال یهنه      

  .یول یۈرىدىغانلىقىنى ئېیتىپ قویۇپ، ئۆیگه كىرىپ كهتتى

 
2  

  
ۆیدە مۇھهممهد دامـولال قاتـارلىق      تهۋپىق بویامهتتىن قایتىپ كهلگهندە ئ    

شـۇڭا ئـۇ پاشـاخان دېـگهن     . كاتتایالقلىق مېھمانالر ئـۇنى كۈتـۈپ ئولتـۇراتتى       
گهپ ئارىلىقىـدا  . ئىشنى ئېسىدىن چىقىرىپ مېھمانالر بىلهن بولۇپ كهتتى      

یهنه بۇ ئىشنى ئېسىگه ئېلىپ، ئادەم ئهۋەتىپ ئۆزر سوراپ قویساممىكىن دەپ 
  .كېلىپ قالدىتۇراتتى، پاشاخان یهنه 

 ئهپهندىم، خهق سىزنى ساقالپ كۆزى تېـشىلهي دېـدى، مهن بىلهنـال            —
 دېدى پاشاخان بىر خىل سىرلىق كۈلۈمسىرەپ، شۇنداقال جىددىي        —یۈرىڭه  

  .كۆرۈنۈشكه تىرىشىپ
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 شۇنداقمۇ؟ كۆرمهمسىز، بویامهتتىن كهلسهم مېنى مېھمانالر كۈتـۈپ     —
ــادەم . مــاي قالــدىتۇرغــانىكهن، ئــۇالرنى قویــۇپ كهتكىلــى بول  مهن ئۆزۈممــۇ ئ

  . ر سوراي دەپ تۇراتتىمۈئهۋەتىپ ئۆز
  ... بېرىپ كۆرىشىپال كهلسىڭىز بوالتتى—
 نــېمه ئىــش ئىكهنلىكىنــى بــۇ دوغــۇ بىلىــپ كهلگهنــسىز؟ ئېیتىــپ  —

  .باقسىڭىز بهلكىم بارماي تۇرۇپ ھهل قىلغىلى بوالر
دە راسـت   بېرىپ ئـۇ كىـشى بىـلهن كۆرۈشـكهن        .  بارمىسىڭىز بولمایدۇ  —

  . پاشاخان غهلىتىرەك ھىجایدى—ئىكهن دەپ قالىسىز،
 ھهرىكىتىـدىكى سـۈنئىي ئىلىمىنتالرغـا دېقـقهت         -تهۋپىق ئۇنىـڭ سـۆز    

شۇڭا بارماي تۇرۇپ كىمنىڭ چاقىرتىۋاتقانلىقىنى بىلىپ . قىلىشقا باشلىدى
  . بېقىشقا قىزىقىپ قالدى

ىز بهلكىم  مېنى كۈتۈپ تۇرغان كىشى كىم بولىدۇ؟ ئېیتىپ باقسىڭ—
ھهقىقهتهنمۇ زۆرۈرلىكىگه كۆزۈم یهتسه ئۆیـدىكى مېھمانالرغـا ئـۆزىر ئېیتىـپ       

  قانداق؟. غاچچىدە بېرىپ كېلهرمهن
  ...ئېیتما دېگهنتى... ئوغۇ،—
  . شۇنداقمۇ؟ نېمانداق مېنى قىزىقتۇرىسىز، چاپسانراق ئېیتىڭىزچۇ—
ــسه،   — ــاي، ئهمىـــ ــسىڭىز ئېیتـــ ــكهن بولـــ ــدىراپ كهتـــ ــۇنچه ئالـــ  شـــ

مهنغۇ سىزنى ئوبدان بىلىـدۇ دەپ     ... نېمىنى بىلهمسىز؟ ھېلىقى  ...،ھېلىقى
زۆھرەگـۈل سـهتهڭ    . زۆھرەگۈلچـۇ ... ئاڭلىدىم، ئىككىڭالر بىلىشىدىكهنسىلهر  

  .دېسه كىم بىلمهیدۇ
   شۇنداقمۇ؟ خوش، خىزمهت نىمىكىن؟—
سىزگه كۆڭلى چۈشۈپ قاپتىكهن، بىر كۆرۈشسهم دەپ ... شۇ زۆھرەگۈل،—

 پـاتال ئهھـۋال ئېیتىـدۇ، بۈگۈنمـۇ ئـۇزۇن سـاقالپ           -ېلىپ پات بىزنىڭ ئۆیگه ك  
  ...كهتتى
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كـــۈتكىنىگه ئهپـــسۇس، مهن ①مادامنىــڭ .  شــۇنداقمۇ؟ ئهجهپ ئىـــش —
  .مېھمانالردىن ئایرىلمایمهن، خهیر

 پاشــاخان جىدىیلهشــكهن ھالــدا ئــۇنى —  ئهپهنــدىم، توختــاپ تۇرىڭــا،—
ــددىي تاپــشۇرۇلغان     ــا ۋەزىــپه جى ــدى، ئۇنىڭغ ــا، بىــر  —دى، توختىتىۋال  قارىڭ

  ئاجىزەگه ئىچىڭىز ئاغرىسۇن، كۆیهك ئازابىنىڭ یامانلىقىنى بىلىدىغانسىز؟
تهۋپىق پاشاخاننىڭ قېلىنلىق چىقىپ تۇرغان چىرایىغـا یالـت قىلىـپ     
قاراپ قویۇپ، كۆڭۈل  ئىكرانىدىن زۆھرەگۈلگه دائىر بىر مـۇنچه كۆرنۈشـلهرنى        

بۇ ئىش ...   كىچىك تىنىشلىرىئۇنىڭ سىرلىق بېقىشلىرى، ئۇلۇغ. ئۆتكۈزدى
ئـۇ  . ئهمما بۇنىڭغا سۇیقهست یوشـۇرۇنغاندەكمۇ قىالتتـى      . راستهكمۇ قىالتتى 

  .یاخشىراق ئویلىنىۋېلىش قارارىغا كهلدى
 -كۈتكهن بولسا یهنه كۈتسۈن، كۆیۈك دېمهك ئازاپ، ئاشىقنىڭ ئىـشى          —

 زىلهیخــامۇ یۈســۈپنى قىرىــق یىــل كۈتــۈپ چىــداپتىكهن، ئــۇ مــادام . كــۈتمهك
  . سىز كهلمهڭ، ئهته كهچته مهن ئۆزۈم بارىمهن ئهتىگىچه چىدار؟ ئهته

پاشاخان ئهرلهرنى چېكىپ كۆرگۈچى كۆز نۇرى بىلهن تهۋپىقنى تهپسىلى         
كۈزىتىــپ، ئۇنىــڭ تهنه قىلىمایۋاتقانلىقىغـــا جهزىــم قىلغانــدىن كېـــیىن     

ئــۇ . شـالالقلىق بىــلهن ھىجىیىــپ قویــدى ۋە خوشلىــشىپ چىقىــپ كهتتــى 
ــاخىرىقى ــدىن بهكمــۇ    ئ ــگه چۈشــلۇق ئىــش قىلغىنى ــان ھهققى ــسابتا تاپ  ھې

  .سۆیىنىپ كهتتى
  

******  
  

                                            
یـات دىنـدىكى ئایالالرغـا ۋە تـوي قىلغـان ئایالالرغـا       . خـانىم ―   madamمـادام      ①

بــۇ یهردە تهۋپىــق زۆھرەگــۈلنى ئېــرى بــار تۇرۇقلــۇق ئاشــۇنداق قىلغىنــى  . ئىــشلىتىدۇ
ئۈچــۈن ھهم یــاد كــۆرگهنلىكى ھهم ئېــرى بــارلىقنى ئهســته تۇتۇشــنى ئاگاھالندۇرشــنى  

  .ئا―چىئىپادىلىمهك
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پاشاخان ھویلىسىغا كىرىشگىال ئېغىلنىڭ ئىشىكى ئېچىلىپ بىرسـى   
  .ئۇنىڭ ئالدىغا  كهلدى

ــتۈردۈڭمۇ؟    — ــكىنا، ئىــشنى بۇزدۇڭمــۇ، ئهپلهش دېــدى  ئــۇ   —ھهي پاس
  .غهزەپلىك شىۋىرالپ

بۈگـۈن مېھمـان بـارىكهن،    . ىـگه قالـدى   چېچىلمىسىڭىزچۇ، ئىـش ئهت    —
  .مهنمۇ كۆردۈم، راستىنال مېھمان بارىكهن، ئهته بارمىساممۇ كېلىدىغان بولدى

 مهمـتىمىن  ــ ! ئىشنى چاندۇرۇپ قویغان بولساڭ كالالڭغا ئاگـاھ بـول       —
  .شۇنداق دەپ باغ تهرەپكه قاراپ ئىسقىرتتى

لهننىـــڭ ئۆینىـــڭ ئۆگزىـــسىدىن، بالىخانىـــدىن ، باغـــدىن بىـــر نهچچهی 
ئــۆي ئىچىــدىنمۇ ئىككىــیلهن . گهۋدىــسى پهیــدا بولــۇپ ئۇالرغــا قــاراپ قالــدى 

  .چىقىپ كهلدى
 جىنغا چاندۇرماستىن كېتىپ - ئهته كهچته كېلىڭالر، ھازىر ئىنىسى    —

  . دېدى مهمتىمىن ئۇالرغا پىچىرالپ—قېلىڭالر،
  :شېرىكلىرى قاراڭغۇلۇق ئىچىدە غایىپ بولغاندىن كېیىن پاشاخانغا

ــاۋارە    ھېل— ــدە باشــالپ كهلمهمــسهن، ئهتتىگهننىڭــزى ئ ىقىنــى گاچچى
  .دېدى― بولغىنىمغا قۇرۇق كهتمهي، 

  :پاشاخان سهل نېزىقىغانىدى، مهمتىمىن ئۇنىڭ ئېڭىكىنى كۆتۈرۈپ
 ماڭا قىلغىنىڭ بىكار كهتمهیدۇ، ئوقۇپ قوي، بىـزدەك ئوغۇلبالىنىـڭ    —

ــدۇ    ــۇرۇق قالمای ــادەممۇ ق ــكهن ئ ــوله ج. پېــشى تېگىــپ كهت ــاۋۇ  ب ــۇ، مهن م ۇگ
  . دېدى ئهركىلىتىش ئاھاڭىدا—ئۆیدىكىنى ماڭدۇرىۋېتىپ تۇراي، 

ــتىمىن ھو   ــیىن مهم ــدىن كې ــا كىرىــپ  جرىپاشــاخان چىقىــپ كهتكهن غ
  .كهتتى

 
3  
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ئهتىــسى ئهتتىگهنـــدە تهۋپىــق ئىـــزچىالردىن چــوڭالر گۇرۇپپىـــسىنىڭ    
ــابلىز     ــار، ئـ ــان جاپپـ ــبهر، قۇربـ ــىراخۇن، ئهكـ ــارمۇھهممهد ۋە ناسـ ــلىقى یـ  باشـ

  .قاتارلىقالرنى ئالدىغا چاقىرىدى
 مهن قهشقهرگه بارىدىغان بولۇپ قالدىم، سىلهرگه بىر ۋەزىپه تاپشۇرۇپ —

 ئهته كهچته پاشاخاننىڭ ئۆیىگه بارىسىلهر، شۇ یهردە —دېدى ئۇ،  —كېتىمهن،
ــسىلهر،   ــتىدىن چۈشى ــلهن  —ســىلهر قىزىــق تاماشــا ئۈس ــددىلىك بى ــۇ جى  ئ

بولــۇڭالر، ســىلهرگه ئــوغرىالر بىــلهن یــاكى   ناھــایىتى ھۇشــیار —. تاپىلىــدى
ناسـىراخۇن مېنىـڭ   . بۇزۇقالر بىـلهن ئېلىشـشىغا تـوغرا كېلىـشى مـۇمكىن          

  —كىیىملىرىنــى كېیىــپ یــول بىــلهن ئاشــكارە مېڭىــپ ئــۆیگه كىرســۇن،   
ھېلىقى ۋەقهدىن كېیىن ناسىراخۇننىڭ بـاتۇرلىقى تىلـالردا داسـتان بولـۇپ،           

 قالغىنىڭالر یوشـۇرۇن بېرىـپ ھـویال        —،  تهۋپىققىمۇ بهك یېقىپ قالغانىدى   
غان ھامـان ھویلىغـا سـهكرەپ    ن تۆپه باشال  -ھویلىدا ئۆرە . ئهتراپىغا مۆكۈنۈڭالر 

ئېھتىمالى ناھایىتى ئاز   .  دە، شۇ یهردىكى جىمى ئادەمنى باغالڭالر      -چۈشۈڭالر
ــشقا       ــداق ئى ــم ھېچقان ــىلهر بهلكى ــش، س ــدىغان ئى ــقهت قىلى ــسىمۇ دېق بول

 مۈمكىن، بۇنداق ئهھۋالدا ناسىراخۇن ئۆیگه كىرىپ یېرىم یولۇقماسىلىقىڭالر
سائهتچه تۇرسۇن، باشقا ئىش چىقمىسا قایتىپ چىقسۇن، ئۆیدىكىلهرگه بـۇنى      
یاشالردىكى بىر خىل قىزىقچىلىق سۈپىتىدە چۈشهندۈرۈپ قویـۇپ، چاخچـاق      

 ئامـان   -باشقىالر سـهن تېـنچ    . سۆزلهر بىلهن قایتىپ چىقساڭ بولىدۇ، ئوغلۇم     
  .پ چىققاندىن كېیىن ئورۇنلىرىدىن قوزغالسۇنیېنى

  .ئىزچىالر نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى تازا ئاڭقىرىپ كېتهلمىدى
ــۇ، ئهپهنـــدىم؟ ھـــېچ چۈشـــىنهلمىدۇق،  —  دېـــدى — قانـــداق ئىـــش بـ

  .یارمۇھهممهد
شۇنىـسى ئېنىقىكـى، ھۇشـیار    . بۇ ئىشنى مهنمۇ ئانچه چۈشهنمهیمهن     —

 كــۆرۈپ تــۇرغىلى بولىــدىغان جایالرغــا ئىالجــى بــار ھــویال ئىچىنـى . بولـۇڭالر  
ناسىراخۇن ئـۆیگه كىرىـپ كهتكهنـدىن كېـیىن ھویلىغـا  باشـقا             . مۆكۈنۈڭالر

ــسا ســىلهرمۇ دەرھــال     ــسا، ھهركىتــى شــۈبھىلىك بول ئهركهكــلهر كىرىــپ قال
  . ئاندىن ئۆیگه كىرىپ ئۆینى تهكشۈرۈڭالر.  ھهرىكهتكه كېلىپ ئۇالرنى باغالڭالر
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  . بولىدۇ—
ا مهن كهتتىم، خهققه كۆرۈنمهي كېتىمهن، بىـر كىـیىم          ئۇنداق بولس  —

ئهته كېلىـپ نهتىجهڭالرنـى   . ئۆزەڭنى خهققه تونۇتـۇپ قویمـا  . تهییارالپ قویدۇم 
ناسىراخۇن تهۋپىقنىڭ قارىسى یۈتىشى بىلهنال توختى زۇنۇن بىلهن  . كۆرىمهن

ى كۆرۈشۈپ، بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا یهتكۈزۈشكه پۇرسهت كۈتۈپ ، ئىچىدە، بۇ ئىشن
شـۇڭا ئـۇ خېلـى خـاتىرجهم       . ۋاقىت یېتهرلىـك ئىـدى      . بۇزىۋېتىشنى ئویلىدى 

بىزنىڭ ئادەملهر ئۇنىڭغـا قاپقـان قۇرغـان بولـسا كېـرەك، بـۇ ئىـشنى               ”: ھالدا
  .دېگهنلهرنى ئویلىدى“ یهتكۈزسهم ھهر ھالدا قولۇمغا پۇل كىرىدۇ

ئــۇ چۈشــته غىپپىــدىال ھهمرالىرىــدىن ئایرىلىــپ، خوجایىننىــڭ ئالــدىغا 
  .كهلدى

 دەپ كایىـدى تـوختى      ــ ! كۈندۈزدە سېنى كىم چىلالپتۇ، زەزگى     -كۈپ —
  .زۇنۇن لهۋلىرى غهزەپتىن تىتىرەپ

 ھــېچكىمگه كۆرۈنمــۈدۈم، مــۇھىم گهپ بارىــدى، كهچــكه قالــدۇرغىلى —
  ...بولمایدۇ
   نېمه گهپ؟—

ناســىراخۇن قىــسقىچه ســۆزلهپ بهردى ھهم ئۆزىنىــڭ ئویلىغــانلىرىنىمۇ   
  .قوشۇپ قویدى

ــو ــۋە خىیالىــدىن      ت ــڭ مهمتىمىننىــڭ تهل ــان بۇنى ــۇن شــۇ ھام ختى زۇن
ئۇنىڭچه بۇنىڭ ئهڭ بولمىغاندىمۇ بىر . بولىۋاتقان ئىش ئىكهنلىكىنى بىلدى

ــدى ــا مهمــتىمىن بــاش : پایدىــسى بارى ــا  -ی ــاتتى، ی  باشــتاقلىق قىلغانغــا توی
ــوالتتى  ئهممــا ئــۇ  كىچىــك جاسۇســقا بــۇنى چۈشــهندۈرۈپ   . ئهپهنــدىم رەســۋا ب

  .مىدىئولتۇر
 سهن بىلهن ئاالقىسى بولمىغان ئىشالرغا باش قاتۇرۇپ كهتمىـسهڭمۇ      —
ئهپهنــدىنىڭ . بــۇ ســاڭا خىــزمهت كۆرسىتىــشنىڭ یاخــشى پۇرســىتى . بولىــدۇ

دېگىنىدەك قىل، ئۇ سېنى تېخىمۇ یاخشى كۆرىدىغان بولسۇن، نـېمه دېـسهم      
  شۇنى قىل، دېمىگهننى سورىما، چۈشهندىڭمۇ؟
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ــهندىم، — ــىراخۇ— چۈش ــهنمىگهنىدى ناس ــهندىم  . ن چۈش ــڭ چۈش ئۇنى
  .دېگىنى بۇیرۇقنى ئىجرا قىلشال ئىدى

گۇگــۇم پهردىــسى كائىنــاتنى یېپىــشقا باشــلىغاندا ناســىراخۇن نىزاخــۇن  
قوتۇرنىڭ ھویلىسىدىن تهۋپىـق قىیاپىتىـدە یاسـىنىپ چىقىـپ، كـۆزلىگهن           

نىـڭ  باشقا ئىزچىالر بولـسا ئېرىقالرنىـڭ ئىچـى، باغالر        . نىشانغا قاراپ كهتتى  
ئارقىسى بىلهن یوشۇرۇنچه مېڭىپ، ئاللىقاچـان بهلگىلهنـگهن جایغـا بېرىـپ          

  .یوشۇرۇنۇپ بولۇشقانىدى
ھــویال . ناسـىراخۇن ئېھتىیــات  بىــلهن پاشــاخاننىڭ ھویلىــسىغا كىــردى 

 جىت، تامالر، دەرەخلهر كۆك ئاسمان سهتھىدە قارا كۆلهڭگىدەك سىرتقى -جىم
ېغىلنىڭ ئىشىكى قېنىق قارا رەڭدە     ئۇدۇلدىكى ئ . شهكلى بىلهن كۆرىنهتتى  

ئېغىـــل تېمىـــدىكى قىـــغ چىقىرىـــدىغان تۆشـــۈك     . بىلىنىـــپ تـــۇراتتى 
قهرۋرىـستانلىقتهك  . ئاللىنمىنىڭ بېشىغا ئوخـشاپ، كىـشىگه سـۈر بېرەتتـى     

ــقا باشــلىدى   ــىراخۇننى قورقۇتۇش ــق ناس ــداق  ”. جىمجىتلى ــى قان ــۇدا، مېن خ
سىنى ئۆلتۈرىۋېتىـپ،  قىسمهت كۈتۈپ تۇرغانـدۇ؟ بـۇ ئۆیـدىكىلهرنىڭ ھهممىـ        

یـاق، بـۇ    ...  یا؟ ئىشقىلىپ یاخشىلىق یوق    -ئۇنى ماڭا ئارتماقچى بولغانمىدۇ   
. مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئىشهنچىنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ یاخشى پۇرسىتىمىش

ــدىغان    ــدىمۇ مهن ئۆلىـ ــدا خهتهرلىـــك یـــوق، بولغانـ ــتىن قارىغانـ مۇشـــۇ گهپـ
ــو ھویلىنىــڭ“ ...دەرىجىــدىكى خهتهرلىــك ئهمهس، ــاپ ئ  ئوتتۇرىــسىدا تېڭىرق

تۇرىۋېتىشتىن قورقۇپ، یهنىال ئۆیگه كىرگهن یاخشى، كىرمهیمۇ بولمایدۇ، دەپ 
  . دە، ئۆینىڭ ئىشكنى ئاچتى-ئویلىدى

مــۇرا بېــشىدا كىچىككىــنه جىــن چىــراق پىلىلــداپ یېنىــپ، ئۆیــدىكى   
ئۇدۇلــدىكى . چـوڭراق شـهكىللهرنى پهرق قىلىـشقا ئىمكــان بېرىـپ تـۇراتتى     

ىن یوتقان سېلىنغان بولۇپ، یوتقان ئۈستىدە ناز بىلهن تهتۈر قاراپ سۇپىغا قېل
بۇ قانداق بولغىنى؟ ھېلىقى دېـگهن   ”:ئۇ ھهیران بولدى  . بىر ئایال ئولتۇراتتى  

 تــــاراق بولمایــــدىغان یهنه بىــــر خىــــل ئېھتىمالغــــا ئۇچرىغــــان -گۈلــــدۈر
انغا ئۇنىڭ كۆزلىرى قاراڭغۇغا سهل كۆنگهندىن كېیىن، یوتق“ ئوخشىمامدىم؟

ــال      ــنىگهن ئایـ ــسىل كىیـ ــدە ئېـ ــڭ ئاالھىـ ــپ ئولتۇرغۇچىنىـ ــۇتىنى تىقىـ پـ
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ــڭ     ــىكه مارجانالرنى ــاالۋتون، س ــسىدىكى ك ــڭ جىلتىكى ــى، ئۇنى ئىكهنلىكىن
ئایالنىـڭ بـۇ یاققـا قارىمـاي تۇرىـشى ئـۇنى یهنه            . پارقىراپ تۇرغىنىدىن بىلدى  

ىنى ئـاھ، خـۇدا پىـشانهمگه پۈتـۈلگ    !... بهلكىـم ئـۇ جىـن    ”. قورقۇنۇچقا سـالدى  
  “... نېمىدۇر
دېـدى ئایـال بـۇ تهرەپـكه سـهل بۇرۇلـۇپ قىیـا             — بۇ یهرگه چىقماقسىز،   —

  .بېقىپ، ئاندىن یهنه دەرھال تام تهرەپكه قارىۋالدى
ئاۋازى نىمانداق ئایال بۇ؟ پاشاخاننىڭ ئۆیىدە ئهمهس، پۈتۈن مهشھهتتىمۇ ”

ــۇ؟     ــاۋازغۇ بـ ــاتونۇش ئـ ــان نـ ــاڭالپ باقمىغـ ــى قه  “ ...ئـ ــا ئىككـ ــۇ ئایالغـ دەم ئـ
 یۇ، دەرھـال ئۆزىنىـڭ باشـقا    -یېقىنلىشىپ، ئۇنىڭ كىملىكىنى سوراي دېدى 

رولغا چىققان ئادەملىكىنى ئېـسىگه ئېلىـپ تونـۇپ قالمىـسۇن دەپ دەرھـال        
ئهممــا ئۇســقان، . بىــراق، كىـیىملهر ئۇنىڭغــا تونۇشــتهك قىالتتـى  . تۇرىۋالـدى 

  .قهددى قامىتى قوپالراق ئایالىدى
منى مهلۇم قىلىپ، چاخچاق قىلـدىم، دېیىـشىم        ئۇ قایتسام بوالرمۇ، ئۆزۈ   

تۇپـۇردىن چۆچـۈپ   -كېرەكمۇ؟ دەپ ئویالپ تۇراتتى، ھویلىدىن ئاڭالنغان ئوپۇر   
ئــاڭغىچه ئىـشكمۇ ئېچىلـدى ۋە ئىككـى ئــادەمنى    . دەرھـال كهیـنىگه بۇرالـدى   

ــدى    ــدا بول ــۇغىدا پهی ــزچىالر بوس ــان ئى ــاغالپ مۈكچهیتىۋالغ ــارمۇھهممهت . ب ی
  .ئاختۇرۇشقا بۇیرۇق بهردىقالغانالرغا ئۆینى 

  . دەپ سورىدى یامۇھهممهد—بۇ كىم ئایال؟ —
دېـــدى ناســـىراخۇن، ئهممـــا دەرھـــال   —مهنمـــۇ بىلـــمهي تـــۇرىمهن،  —

  .دېگهنلهرنى ئویالپ قالدى“ئۆزۈمنى ئاشكارىلىسام بولىدىغان بولۇرمىدى”
كىمــسىز؟ ئــۆیىڭىزگه ئــوغرىالر كىرىــۋېتىپتىكهن ①ھـوي، خوتۇنئاچــا  —

  ق، سىز نېمانداق پاڭقایدەك ئولتۇرىسىز؟تۇتىۋالدۇ

                                            
ئىسمىنى بىلمىگهن ئایـالالرنى ئاتۇشـتا شـۇنداق     —)خوتۇن ئاچا(—خوتۇنئاچا ”    ①

یهرلىـك  (دەپ چاقىرىدۇ   ) ئادەم ئاكا (چاقىرىدۇ، ئىسمىنى بىلمىگهن ئهرلهرنى ئادىمىكا      
  .ئا —) شىۋە
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 بۇ پاشـاخاننىڭ  —دېدى ناسىراخۇن،  — بۇ ئۆیلۈك ئهمهستهك تۇرىدۇ، —
  .ئۆیى تۇرسا، ئهمما بۇ ئایال پاشاخان ئهمهس

  گاچىمۇ یا؟ ئوغرىالرنىڭ بېشى شۇمۇ؟ —
  . گاچا ئهمهستهك، بایا گهپ قىلدى—
  ئاۋازىدىن تونۇمىدىڭمۇ؟—
  .ال یاق، ئاۋازى یات بىر—
ئۆي ئىگىسى نهدە بولغىدى؟ قاراپ بـېقىڭالر، ھهمـمه ئـۆیگه كىرىـپ           —
  .قاراڭالر
 زە بــۇ جــاالپنى قــۇش قىلىــپ ســىلىپ ئهپهنــدىنى رەســۋا   -ئهســلىدە —

  .دېدى ئابلىز ئۆزىنى تۇتۇپ تۇرالماي—! قىلماقچىكهن ـ دە
 دەپ ئاگاھالنـدۇردى  ــ !ئاغزىڭىزدىن سهت گهپلهر چىقمىسۇن ! ئىزچى —

  .هتیارمۇھهمم
  ! بۇیاققا قارا، ھهي— دېدى ناسىراخۇن،— دە، - ئهمهلىیهتتىمۇ شۇ—

  .قۇربان جاپپار ئۆینى ئاختۇرۇپ قازناقتىن بىر ئادەمنى سۆرەپ چىقتى
 تۈسكىنىڭ ئارىسىغا   -كۆرمىگىلى تاس قاپتىمهن، بىرمۇنچه ئهسكى     —

  .دېدى ئۇ —كىرىۋاپتىكهن،
 ھهي، —الغا قاراپ توۋلىدى،ئاندىن ئای. دېدى یارمۇھهممهتـ !باغالڭالر —

 ئـۇالر ئایـال كىـشىگه قـول سېلىـشقا      —! كىمـسىز؟ ! ئایال، بۇ یهرگه چۈشۈڭ   
  .پېتىنماي توۋالش ۋارقىراش بىلهن چهكلهنمهكتىدى
  .ئایال غالىلداپ تىتىرەپ، بۆرقىرەپ یىغلىۋەتتى

ــى، مهن — ــۇدا ھهقق ــ... خ ــال    ـ ــالنىڭكىگه زادى ــدى ئای ــاۋازى ئهم ــڭ ئ  ئۇنى
ى، ئۆزىمۇ ئاستا بۇ تهرەپـكه ئۆرۈلـۈپ، یـا گېپـى، یـا ھهرىكىتـى                ئوخشىماي قالد 

  .قوالشماي یۈكىنىۋالدى
 - دەپ ھهیرانلىق قېلىـشنى ئىـزچىالر بىـر   —ھوي، بۇ قانداق گهپ؟   —

   ئهر كىشىمۇ بۇ؟—بىرىگه قاراپ،
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ــى       ــڭ رومىلىن ــپ، ئۇنى ــتىگه چىقى ــۇپا ئۈس ــاتالپال س ــر ئ ــىراخۇن بى ناس
ئهسلىدە ئۇ ئایالچه . قىلى بارلىقى مهلۇم بولدىشۇنداقال ئۇنىڭ سا. تىۋەتتىرتا

  .یاسىنىپ ئولتۇرغان ئهر كىشىكهن
  .نى بىر قانچىنى ئۇرىۋەتتى“ئایال”ئىزچىالر ئىنتایىن غهزەپلىنىپ، بۇ 

  .دېدى دېدى یارمۇھهممهت—!  باغالپ  ئېلىپ مېڭىڭالر—
 —ئۇالرنىڭ پۇتىغا ئېسىلىپ،“ ئایال” دەپ یېلىندى — خۇدا ھهققى، —

چ بولمىسا كىیىم یهڭگۈشلىۋاالي، ئانـدىن نـېمه قىلـساڭالر مهیلـى، خـۇدا       ھې
  !...ھهققى
  ! مۇشۇ پىتىڭ سازایى قىلىمىز، خاتىرەڭنى جهم قىل—
  ... نومۇسقا ئۆلتۈرىسىلهرغۇ مېنى—
 ســهن نومۇســنى بىلــسهڭ ئایالنىــڭ كىیىمىنــى كىیىــپ تۆشــهكته   —

  !ى كۆرىسهنبولمىسا كۆرلۈكۈڭن! یىگىت كۈتۈپ ئولتۇرامتىڭ، ماڭ
ئۇالر ھویلىغا چىقىپ تۇتقۇنالرنى ئېلىپ ماڭغىلى تۇرغاندا ھاسىرىغانچه 

  .ئهكبهر كىرىپ كهلدى
 یولدا بولىـدىغان  — دېدى ئۇ ھهمىدىگهن ھالدا،  — یۈتتۈرۈپ قویدۇق،  —

  !بولسا قانىتى بولسىمۇ یېتىۋاالتتىم، قوناقلىقتا ئېزىقتۇرىۋەتتتى، كاساپهت
  . دىن بىرى قېچىپ كهتكهنىدىالر“ ئوغرى”ئهسلىدە بایا 

 دېدى —نى سوراق قىلساق مهلۇم بولىدۇ،“ جاالپ” كېرەك یوق، ماۋۇ —
  .قۇربان جاپپار

  . دەپ ئاگاھالندۇردى یارمۇھهممهد— سهت گهپ قىلما، ئىزچى، —
  . دېدى ناسىراخۇن— شۇ ـ دە، ئهمىسه نېمىتى؟ —
ى ئابلىز،  دېد— شۇنداق بولسىمۇ بىزنىڭ ئاغزىمىزدىن چىقمىسۇن، —

  .ئۆزى بىر قېتىم تهنبىھ یېگهچكه
 بۇالرنى ئاپىرىپ سوالپ قویایلى، ئهپهنـدى كهلگهنـدە ئـۆزى بىـر نـېمه             —

  .  دېدى یارمۇھهممهت—دەیدۇ،
  . ئىزچىالر تۇتقۇنالرنى ئېلىپ ماڭدى
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  ئـونىـنــچــى بـاب

 
1  

  
ۈشمهننىڭ رەزىل سۈیقهستى تارمـار بولـۇپ، سۈیقهسـتچىلهرنىڭ     

هم ئالدىدا رەسۋاسى چىققاندىن كېیىنمـۇ نىزامىـددىن        خهلق ئال 
ــۇ یهنىــال تهۋپىقنىــڭ بېــشىنى  . یهنىــال خــاتىرجهم بواللمىــدى  ئ
تهۋپىـق بویـامهتكه كهلـگهن بىـر        . ئوڭلىۋېتىش تهرەپـدارى ئىـدى    

  :كۈنى ئۇ بۇ ھهقته ئېغىز ئېچىپ
ــۇنداق  پىتـــنه  — ــساڭ مۇشـ ــاتالر جىمىـــپ -بېـــشىڭنى ئوڭلىۋالـ  پاسـ

 ئۆتكهنــدە چــۆچهكته ئالغــان ئایالىــڭ ھهققىــدە گهپ  — دېــدى، —كېتهتتــى،
قىلۋىدىڭ، مهن سودىگهرلهردىن گهپ ئېیتىپ بېرىپ، چـۆچهكتىكى تۇقـانالر       

  ... چاقىلىرىڭنى سۈرۈشتۈرۈپ باقتىم-ئارقىلىق باال
تهۋپىق قۇچىقىدا ئۇخالپ قالغان پـاتىمهمنى پهپىـلهپ تـۇرۇپ بـۇ ھهقـته             

رەڭگـى ئۆزگىرىـپ كېتىۋاتقـانلىقىنى    نىزامىددىن ئۇنىـڭ  . ئویلىنىپ قالدى 
ــشىمامدۇ ”كــــۆرۈپ  ــان ئوخــ ــۇ خهۋەر تاپقــ ــویالپ گېپىنــــى “ ... ئۇمــ دەپ ئــ

  . توختىتىۋالدى
ــۇ یهردە     ــالى بـ ــسىمۇ، خىیـ ــشۋاتقان بولـ ــسىرەشكه تىرىـ ــق كۈلۈمـ تهۋپىـ

قارىغانـدا مۇھىتنىـڭ بېـسىمىدىن قۇتـۇلغىلى بولمایدىغانـدەك          . ئهمهسىدى
ــى ــگه   ئهگهر راســتىنال ئۆیل”. قىالتت ــسا كىم ــدىغان بول ــوغرا كېلى ىنىــشكه ت

ئۆیلىنىمهن؟ ھامان ئۆیلىنىشكه توغرا كېلىدىكهندۇق، ئۇنداق بولغاندىكىن 
. تۈركىیهدىكى چاغدىال ئۆیلهنسهم، ئاندىن ئهدىبهنى ئېلىپال كهلسهم بوپتىكهن

تهۋپىق ئویالپ شۇ یهرگه كهلگهندە توساتتىن “ ئهمدى قانداق قىلىش كېرەك؟
ئـۇ بۇنـداق خىیالنىـڭ پهیـدا بولىـشىدىن      .  ئالدىدا پهیدا بولدى   مهلىكىزاد كۆز 

د
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كهم ئویلىنىشىقا -چۈنكى ئۇ مهلىكىزاد ھهققىدە كهمدىن. ئۆزىمۇ ئهجهپلهندى
 ئـۆزىنى  -تىرىشىدىغان، ھهتتا خېلىـدىن بېـرى ھهم ئالدىراشـلىقتا، ھهم ئـۆز           

تىـــزگىنلهش خىیالىـــدا ســـىدىقبهگنىڭ ئىـــشك ئالدىـــدىن ئـــۆتمىگهن،       
ئهمـدىلىكته تـوي قىلىـش گېپـى بىلهنـال بـۇ            . ادنىمۇ كۆرمىگهنىدى مهلىكىز

نهۋجۇۋاننىڭ كۆڭۈل ئىكرانىدا پهیدا بولۇشى ئۇنىڭغا ھهم تاسـادىپى تۇیۇلـدى،    
بىردىنال ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا یىگىتلىك تۇیغۇسـى تـۇغ      . ھهم كۆڭۈللۈڭ تۇیۇلدى  

ولـدىن  نۇرغـۇن ئـادەمنى ی    ... كۆتۈرۈپ، ئۇنىڭغا قوزغىالڭ سېلىشقا باشـلىدى     
 ئوغۇرلۇق قلىشقا، قاتىللىق قىلىشقا مهجبۇر قىالالیدىغان بۇ -چىقىرىدىغان

 ھه؟ گویـا    -تۇیغۇنى بېسىپ تۇرۇش ئۈچۈن قانچىلىـك كـۈچ بولىـشى كېـرەك           
نهچچه ۋاقتتىن بېرى قامىلىپ قالغان تۇیغـۇالر كهلكـۈنى بىـردىنال بېـسىپ         

دىغان تۇرمۇشـقا   كېلىشكه باشلىغاندەك، تهۋپىقنىڭ ۋۇجۇدىدا یېڭىپ بولمای     
ئــۇ ئــاخىرقى قېــتىم قهتئىــي قارارغــا . ئىنـتىلىش ۋەسۋەسىــسى پهیــدا بولــدى 

كهلگهنـدەك قۇچىقىـدىكى قىزچـاقنى ئـاۋایالپ ئېلىـپ یېنىـدىكى كــۆرپىگه       
  :یاتقۇزۇپ قویدى، ـ دە، ئاكىسىغا قاراپ

 ئاكــا، یهنه بىــر مهزگىــل بــۇ ھهقــته گهپ قىلمــاي تــۇرۇڭ، یهنىمــۇ        —
  . دېدى—سالماقراق بوالیلى، 

نىزامىــدىن ئۇنىــڭ ئاقىرىــپ كهتــكهن چىرایىــدىن مىسلىــسىز ئېغىــر   
. شـۇڭا ئـۇ ئېغىـر خۇرسـىنىپ قویـۇپ گهپ قىلمىـدى      . ھـارغىنلىقنى سـهزدى  

تهۋپىق ئاكىـسىنىڭ ئـۆزى ھهققىـدە غهمـدە قالغـانلىقىنى پهمـلهپ، دەرھـال              
كۆڭۈلگه یېنىكلىك بېرىدىغان خۇشخۇیلىقىغا قایتىـپ، تېتىكلىـك بىـلهن        

  :ىدىن تۇرىۋېتىپ دېدىئورن
 توي ھهققىدە گهپ قىلىپ، یاخشى قىلدىڭىز، بىر مۇھىم توي ئىشى    —

  .بۈگۈنال شۇ یاققا باراي. ئېسىمگه كهلدى
 خىیال ئىچىدىكى نىزامىـددىن     — نېمه، نېمه توي؟ كىمنىڭ تویى؟       —

  .  دەم سورىدى-ئېسهنكىرەپ دەممۇ
دلىرىمىزدىن  بىلهمسىز، ئاكـا، شـورۇق مهكتهپتىكـى یاخـشى شـاگىر         —

بولغان سابىت یالغۇزچىلىق تارتىپ، كۆپ ئىشقا دەخلى بولىۋاتىـدۇ، ئۇنىـڭ            
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 پهش تارتىـشىپ یـۈرگهن سـۆیگۈنىمۇ بـارىكهن،          -ئۈستىگه ئۇ یىگىتنىڭ ئىـچ    
ئىككى یاشنىڭ ئۆتۈنىشى بىلهن مهن بۇ ئىـشقا ئارىلىـشىپ، ئۇالرغـا پـاجىئه        

ۋەتكهنىدىم، ئهمدى یهنه ئېلىپ كېلىدىغان بىر بهخىتىسىز توینى بىكار قىلى
ۋاقتنى كېچىكتۈرۈش بىلهن تاسادىپى پىشكهللىكنىڭ بولـۇپ قالماسـلىقى          

مهشـۇقنى مۇرادىغـا یهتكـۈزۈش كویىغــا     -ئۈچـۈن ۋاقتىـدا شـۇ ئىككـى ئاشـۇق     
  .كىرەي دەیمهن

شـوق بىـلهن   -نىزامىددىن ئىنىـسىنىڭ گویـا ئـۆز بهختـى ھهققىـدە زوق          
ــۇرۇپ،  ســۆزلهۋاتقان یــاش بالىــدەك قىزغىنلىــق ب  ىــلهن سۆزلىــشىگه قــاراپ ت

قىلىــپال كۆیـدۈرۈپ، تــۆۋەنگه ســاقىپ  “ ۋىــژ”نىمىـدۇر بىــر نهرســه یـۈرىكىنى   
بۇ ئاكىلىق مېھرىمىدۇ؟ نىزامىـدىن بـۇ ھهقـته ئىنىـسى          . كهتكهندەك بولدى 

شـۇڭا ئـۇ    .  خۇرام ھالدا ھېسیات ئورتاقلىشىشقا كۆزى یهتمـدى       -بىلهن خۇشال 
ئاھ، ئۆزەڭنىڭ ئىشى ھهققىدە    ”. ېمىدىسابىتنىڭ تویى ھهققىدە ھېچنىمه د    
دېگهنلهر كۆڭلىدىن كېچىـپ ئېغىـر      “ شۇنچىلىك باش قاتۇرساڭ نېمه بوالر؟    

  .تىندى
 شۇنداق بولسىمۇ ئالدىرىمىغىن، كۈندە ھهمداستىخان بواللمایمىزغۇ؟ —

بۈگــۈن خانئاچاڭنىــڭ تــامىقىنى بىلــله ئولتــۇرۇپ یهیلــى، ئانــدىن ئىــشىڭغا  
  .ماڭساڭمۇ بولىدۇ

ىــق ئۆزىنىــڭ گــۆدەكلهرچه قىزغىنلىــق بىــلهن ئالــدىراپ ئورنىــدىن تهۋپ
  .تۇرۇپ كهتكىنى ئۈچۈن كۈلۈپ كهتتى

ئهیىپكه بۇیرىماڭ، ئاكا، مېنىڭ نىیىتىمدىمۇ بۈگۈن سـىزلهر بىـلهن          ― 
بایـامقى گهپ بىـلهن     . ھهمداستىخان بولۇپ ئاندىن ئىـشىمغا مـېڭىش ئىـدى        

سىز، ئاكا، توي ھهققىدە گهپ بىلهم. قىزىشىپ، ماڭماقچى بولۇپ كېتىپتىكهن
ئۆیلهنسهم ئۇنىڭغا یۈز كېلهلمهیمهن، ئوغلـۇم    . بولسىال سهرۋەر یادىمغا كېلدۇ   

  ...ئهگهر ھایات یاشىغان بولسا سهككىزگه كىرىپ قالدى
ــدۇ، دەیــسهن، لــېكىن یىراقتىكــى ئاشــتا   ―  خــاتىرىگه نىمىــلهر كهلمهی

رىڭنى سۈرۈشــتۈردۈم،  چــاقىلى-یهنه كېلىــپ مهن بــاال.  دە-قوســاق تویمایــدۇ،
ســهرۋەر شــهمهیدىن . تېخــى ئۈلۈشــكۈنى خهۋەر ئالــدىم، بىــر پــارچه خهتمــۇ بــار  
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چۆچهككه قایتىپ كهپتىكهن، كېیىن مهسۇم تاران دېـگهن بىـر ھارىۋېكهشـكه          
 نىزامىدىن سهرۋەرنىڭ بۇلتـۇر قـازا قىلغـانلىقىنى      —... یاتلىق بوپتۇ، بۇلتۇر  

ىنىــسىنىڭ كــۆڭلى بۇزۇلماســلىقى ئــۇ ئ. ئېیتمــاقچى بولــدىیۇ، توختىۋالــدى
 یىگانه قالغـان  -ئهگهر تهۋپىق بۇ گهپنى ئۇقسا یهككه. ئۈچۈن گېپىنى یۈۋەتتى 

سـودىگهرلهرنىڭ ئېیتىـشىچه مهسـۇم تـاران        . ئوغلىنى ئویالپ یهنه تۇرالمـایتى    
دەپ بهكمـۇ   “ سـهرۋەرنىڭ تهۋەرۈكـى   ”ئاقكۆڭۈل كـشى بولـۇپ، ئابدۇسـهمهدنى        

 ئهمــدى جاھــان تۇتــۇش — گهپنــى ئۆزگهرتىــپ، نىزامىــددىن. ئېزىزالیــدىكهن
  . دېدى—توغرۇلۇق ئویالنغىنىڭ خوپراقمىكىن، 

 دېــدى ئــۇ ســهل تاتىرىــپ، ئۇنىڭــدا  — بــۇ گهپ ئىــشهنچىلىكىمىدۇ؟ —
  .ئۆزىمۇ سهزمىگهن ھالدا بىر خىل قىزغىنىش تۇیغۇسى پهیدا بولغانىدى

ــۆرۈپ باقامــسهن؟   — ــى ك ــسا خهتن ــدىن تۇققانالرنىــ — بولمى ڭ  نىزامى
ــشاپ      ــلىككه ئوخ ــق كۈندەش ــدى، تهۋپى ــا بهرمهكچــى بولىۋې خېتىنــى ئۇنىڭغ

  :كېتىدىغان بىر خىل تۇیغۇ تهسىرىدە خهتنى ئالمىدى ۋە
مهسۈم تـاران دەیـدىغان بىـر ھارۋېكهشـنىڭ بـارلىقى      .  راستهك قىلىدۇ  —

  . دېدى—.... ئۇ بىزنى شهمهیگه ئاپىرىپ قویغان. راست
ممه كۆڭۈلسىزلىكنى یېڭىیدىغان سهلدىن كېیىن تهۋپىق ئۆزىدىكى ھه   

ئانـدىن  . قارشىلىق كۈچىنى ئهسـلىگه كهلتـۈردى ۋە رەڭگىـگه قـان یۈگرىـدى        
  :ئاكىسىنىڭ كۆڭلىنى یاسىدى

 ئاكا، سىز مېنى ئۆیگه باغالشقا تىرشمىسڭىزمۇ بولىدۇ، مهن ئهمـدى         —
 — دېدى ئۇ خۇشخۇیلۇق بىـلهن،   —ھېچیاققا كهتمهیمهن، خاتىرجهم بولۇڭ،     

 سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنىڭ قاتتىقلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۆزەم      بۇ ھهرگىز 
شــۇنچه كــۆپ . تىكــكهن كــۆچهتلهرنى ئهي قىلىــش، پهرۋىــش قىلىــش ئۈچــۈن 

  كۆچهت قویدۇم، ئهمدى ئۇنى تاشالپ قانداق كېتىمهن؟
 ئۇكا ئارىـسىدا بولغـان      -پهقهت زورىخان بایا ئاكا   . ئۇالر ئېغىز ئېچىشمىدى  

  :چقا بۇ ھهقته گهپ باشلىۋىدى، تهۋپىقسۆزلهردىن بىخهۋەر بولغا
 دېــدى — ئاكـام ئىككىمىــز بایــا بــۇ ھهقــته بىــر قارارغــا كېلىــشتۇق،  —

كۈلۈمــسىرەپ ئانــدىن قانــداق قــارار ئىكهنلىكىنــى ئاڭقىرالمــاي ھهیرانلىــق  
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 بۇ ھهقته ھـازىرچه پـاراڭ     —ئىلكىدە قاراۋاتقان یهڭگىسىگه چۈشهنچه بېرىپ،      
  .دى دې—قىلىشمایدىغان بولدۇق، 

 دە؟ مــاقۇل، ئــۆزىڭىز - ئهمىــسه مهنمــۇ بــۇ گهپنــى قوزغىمایــدىكهنمهن—
  . دېدى زورىخان زورىغا كۈلۈپ—بىلهرسىز، 

ئــۇ دورا . تامـاقتىن كېیىــنال تهۋپىـق مېڭىــشقا تهرەددۇت قىلىـپ قالــدى   
سومكىــسى بىــلهن خــۇرۇم سومكىــسىنى ئېلىۋاتقانــدىال زورىخــان ئۇنىــڭ       

  :ىدىكهتمهكچى ئىكهنلىكىنى پهملهپ سور
 ھـــازىرال كېتهمـــسىز؟ قاچـــان بـــۆلهك ئـــۆي تۇتـــامهن دەپ ئـــارانال       —

 كهچـلهپ  — زورىخان ئۇنىڭ بىلهن چېقىشتى، —تۇرۇپتىكهنسىزمۇ دەیمهن،  
  كهتسىڭىز بولمامدۇ؟

 —گه كېتىــشكه ئالــدىراۋاتمایمهن، باشــقا ئىــشىم بــار،  “ئۆیــۈم” مهن —
وڭالپ  ئوغۇللىرىمــدىن بىرىنىــڭ بېــشىنى ئـــ   —دېــدى تهۋپىــق كۈلــۈپ،    
ئۇنىـڭ بـۇ ئىـشقا بـاش قاتۇرغىـدەك باشـقا یــېقىن       . قویىـدىغان ئىـش بارىـدى   

 تهۋپىق شۇنداق دەپ سومكىسىنى —ئادىمى یوق، مهن ماڭمىسام بولمایدۇ،      
ئېلىــپ، ئېتىنــى یېــتىلهپ دەرۋازا تهرەپــكه ماڭغانــدا زورىخــان ئېچىنغــان ھهم  

  :خاپىغان ھالدا
ــۇنچىلىك بــاش قاتۇر   — ــڭ ئىــشىغا ش  دەپ —... ســىڭىزدى ئۆزىڭىزنى

  .غۇدرىدى
“ گهپ قىلمــا”ئىنىــسىنى ئۇزىتىــپ چىقىۋاتقــان نىزامىــدىن زورىخانغــا  

  .دېگهندەك قاراپ قویدى

 
2  

 
تهۋپىق ئۆیدىن چىققان كېیىن شورۇققا بېـرىش یولىـدا سـىدىقبهگنىڭ           

بىراق ئۇ بـۇ خىیـالنى دەرھـال رەت         . ئۆیىگه یولۇقۇپ ئۆتۈش نىیىتىگه كهلدى    
ــدى ــۆزىنى . قىل ــۇ ئ ــاتتىق   ئ ــاراپ ق ــۋاتىمهن دەپ ق ــادە قىلى ــاجىزلىقنى ئىپ  ئ
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سىدىقبهگنىڭ ئۆیى توساتتىن یادىڭغا یېتىـپ قالغـان ئىـكهن،        ”.ئهیىپلىدى
ــر تهرەپ      ــا ســهرۋەرنىڭ بى ــېمه؟ گوی ــزاد ئۈچــۈن بولمــاي ن ــۇ مهلىكى ــمهك، ب دې

یـاق، قهتئىـي ئـۇ یهرگه      !  ھه؟ —بولىشىنى كۈتۈپ ئـارانال تۇرغانـدەك بۈگـۈنال         
دەسلهپكى چاغالردا بىر نهچچه قېتىم ئۇ یهرگه كىرىشىڭ ! بولمادەسسىگۈچى 

ھېلىمۇ تېخـى مهلىكىزادنـى ئۇنۇتمىغانىكهنـسهن، دېـمهك،         . چهكلهنگهنىدى
  .“ھېلىمۇ كۈچكه ئىگه› چهكلهش بۇیرۇقى‹

تېجهننىڭ سـېیىدا جهزىـرىمه ئىسىـسق ئـۆزىنى كۆرسـىتىپ ۋىلىلـداپ             
ىلىــپال پهیــدا بولــۇپ قالغــان غهربىــي تهرەپتىكــى بۇغــۇزدىن لىــپ ق. تــۇراتتى
تهۋپىـق  .  بىلىـنمهس سـالقىنمۇ كىـشىگه ئاجایىـپ خـۇش یاقـاتتى            -بىلىنهر

ــۈرتتى     ــسىنى سـ ــۇقىرى كۆتـــۈرۈپ، پىشانىـ ــسىنى یـ ئانـــدىن یهنه . شىلهپىـ
كـۈن تىكلهنـگهن بۇنـداق    . پىشانىسىغا تاتىـپ كېیىـپ یـولنى داۋام قىلـدى         

ي سـۇ سـېپىلگهن كـۆك    مهزگىلدە زۆرۈر ئىشى بولمىسا ھېچكىم تاالغا چىقما  
شۇڭا ئهتراپ جهزىرىگه ئوخشاش بىـر خىـل   . یهرگه كىگىز سېلىپ یېتىشاتتى   

  .جىملىققا چۆككهنىدى
تهۋپىق تېجهن سېیىدىن چىققاندا یهنه سـىدىقبهگنىڭ ئـۆیىگه كىـرىش           

. ئۇنىڭ ئۆزىگه بهكمۇ ئـاچچىقى كهلـدى      . ھهققىدىكى خىیالغا كېلىپ قالدى   
كېـسهل ھهل قىلىـپ ئانـدىن مـېڭىش     -لشۇنىڭ بىلهن بۇ مهسـىلىنى ئـۈزۈ     

  .ئۈچۈن، مهشھهد یېزىسىنىڭ ساي بویىغا كېلىپ ئېتىنىڭ تىزگىنىنى تاتتى
 ئـۇ ئـۆزىگه     —خوش سىدىقبهگنىڭ ئـۆیىگه كىرىـپ نـېمه قىلىـسهن؟           ”

 سهن ھېـسیاتقا بېرىلىـپ كېتىۋاتىـسهن، بۇنـداق         —. شۇنداق سوئال قویدى  
لالرغا كهلگهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ    ئۇ شۇنداق خىیا  “ !.... قىلىشقا ھهققىڭ یوق  

ــۆز تهرەپ”، “قارشــــى تهرەپ”كۆڭلىــــدىكى  ــاۋاب بهردى“ ئــ : كه مۇنــــداق جــ
سـىدىقبهگنىڭ ئــۆیىگه مهلىكىزادنــى دەپ ئهمهس، ســىدىقبهگنىڭ ئــۆزىنى  ”

ئىــزدەپ كىرىــشكه بولمامــدىكهن؟ قهشــقهردە ھۆكــۈمهت دائىرلىــرى رۇشــتى   
 ئاتۇشتا سىدىقبهگدىن باشقا .مهكتهپته دۆلهت تىلى ئوقۇتۇشنى تهكىتلهۋاتىدۇ

خىتایچىنى كىم بىلىـدۇ؟ ئـۇنى خىتـایچه دەرس بېرىـشكه تهكلىـپ قىلىـپ               
  “...كىرسهم بولمامدىكهن؟



 199 

ئۇ چېكىسىنى تۇتتى، تـوغرا، سـىدىقبهگنى خهنـزۇچه دەرسـنى ئۈسـتىگه          
ــدى    ــدىغان ئىــش بارى ــپ كىرى ــشقا تهكلىــپ قىلى ــشنى  . ئېلى ــۇ ئى ــا ب ئهمم

ــاغالرد  ــقان چ ــپ   مهســچىتته ئۇچراش ــىدىقبهگنى چاقىرتى ــاكى س ــسىمۇ ی ا دى
 ئۆزىنى ئالداشقا ئوخشاپ كېتىدىغان بۇ ھېسیاتنى -ئۇ ئۆز . سۆزلهشمۇ بوالتتى

كۆڭلىدە ئېتراپ قىلىـپ تۇرسـىمۇ، ئـاخىرى سـىدىقبهگنىڭ ئـۆیگه كىـرىش               
قېنى، سېنىڭ مهیلىڭگه بىر قېتىم یول قویاي، قهیهرگىـچه       ”. قارارىغا كهلدى 
  . ئۆزىگه یولىنى داۋام قىلغاچ-دى ئۇ ئۆز دې“ !...باشالیسهنكىن

سىدىقبهگ ئېھتىمال چۈشلۈك ئۇیقىغا یاتقان بولسا كېـرەك، ئۇیقۇلـۇق          
تهۋپىق ئادەت بویىچه  ئۇنىڭغا ئارام ئېلىشىغا      . ھالدا چىقىپ ئۇنى كۈتىۋالدى   

كاشىال بولغىنى ئۈچۈن ئۆزرە سوراش بىـلهن بىلـله، ئۇنىـڭ سـاالمهتلىكىنى،            
 تهكـرار سوراشـقا   -ى گویا نهچچه یىـل كۆرۈشـمىگهندەك تهكـرار     ئائىله ئهھۋالىن 

تهۋپىقنىـڭ نۇرلـۇق   . بۇ ھال سىدىقبهگنىمۇ سهل ھهیران قالدۇردى . باشلىدى
 یـادىمۇ ئهنه شـۇ      -ئۇنىڭ ئېـسى  . كۆزلىرى ئهتراپتىن ئالال نىمىنى ئىزلهیتتى    

ه كۆزگه كۆرۈنمهي سېزىلىپ تۇرغان نهرسىنى ئىزلهشته بولغاچقا، سىدىقبهگك
  .نىمىلهرنى دەۋاتقىنىنىمۇ ئاڭقىرالماي قالغانىدى

سىدىقبهگ ئۇنى قوش دەرىزىلىك، دەرىزىسىگه ئىپهك پهردىلهر تارتىلىپ        
ــۆرۈن بولغــان       ــدە س ــېپىلگهچكه ئاالھى ــۇ س ــق س ــتۇرۇلغان، قېنى گۇڭگىالش

ئۆینىڭ ھاۋاسـىدىن سـېزىلىپ تۇرغـان       . یاسىداق مېھمانخانىسىغا باشلىدى  
.  ئایالالردىال بولىدىغان خۇشپۇراقنى سهزگهندەك بولـدى _ئاللىقانداق ھىدنى   

ھـېلىگىچه بىـر خۇشـاللىق ئـۆزىگه قۇچـاق          . بۇ پۇراق ئـۇنى جانالنـدۇرىۋەتتى     
ئهمما ئۇ ئۆزىنى كۈتۈپ تۇرغان خۇشاللىقنىڭ      . ئاچىدىغاندەك تۇیۇلۇپ كهتتى  

  .نىمىلىكىنى ئېنىقراق ئویالشقا، ئۆزى ئۈچۈن ئىجازەت بهرمىدى
 دېدى ئۇ  —ل قىلىدىغان بىر ھاجهت بىلهن كېلىۋېدىم،        سىزنى ماال  —

سىدىقبهگكه قاراپ ئىللىق ھالهتته كۈلۈمسىرەپ، ئـۇ شـۇندىال سـىدىقبهگكه          
ئارتۇق سـۆزلىۋەتكهنلىكىنى، مۇشـۇنداق ھاۋانىـڭ قىزىـق   ۋاقتىـدا كىرىـپ            
كهلگىنىمۇ تازا قامالشـمىغان ئىـش ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلىـپ، ئىزاھـات         

مهسـچىتته یـا   .  بـۇنى باشـقا بىـر كـۈنى دېـسهممۇ بـوالتتى      —بېرىـپ ئـۆتتى،   
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بىراق، بىر نهچچه كۈنـدىن بېـرى،     . بولمىسا مهكتهپته سۆزلهشسهكمۇ بوالتتى   
ئاخىرى بۈگۈن ئېیتىش قارارىغا . سىزنى نېمه دەیدىكىن دەپ ئارسالدى بولدۇم

 سىزنى مهكتهپكه چاقىرتىپ ئاۋارە قىلغىچه ھاجهتمهن بولغاندىكىن. كهلدىم
  .ھوزۇرىڭىزغا ئۆزۈم كهلدىم

 دېدى سىدىقبهگ تهكهللـۇپ قىلىـپ،       — ئوبدان بوپتۇ، ئوبدان بوپتۇ،      —
 شـۇنداق  — قولىمىزدىن كېلىدىغانال ئىش بولـسا ھه ـ ھـۇ دىیىـشىمىز،     —

 ھوي، قایسىڭالر بار؟ بۇ یهرگه ئۇسسۇلۇق       —دەپ تاشقىرىغا قاراپ ۋارقىرىدى،     
  .كىرگۈزىۋېتىڭالر

تومۇرلىرىنىڭ شىددەت بىلهن . قىلىپ كهتتى“ جىغ”تهۋپىقنىڭ یۈركى 
ــشى ئــۆزىگه بىلىنگهنــدەك بولــدى، ئــۇ ھایاجــان بىــلهن كۈتىۋاتقــان         سېلى

داســتىخان راســـتالپ  . خوشــاللىق ھــازىرال روي بېرىــشى ئېھتىمـــال ئىــدى    
  كىرگۈچى كىم بولىشى مۇمكىن؟

ــۆزىنى     ــۈن، سـ ــلىك ئۈچـ ــانلىقىتىن بىلىندۈرمهسـ ــۇ ھایاجانلىنىۋاتقـ ئـ
  .نى ماقۇل تاپتىباشالش
ئۇ ( دېدى ئۇ سىدىقبهگكه توغرىلىنىپ ئولتۇرۇپ      — قهشقهردىكىلهر،   —

 —، )ئهمدى یهنه بىر ئۆینىڭ ئىشىكى تهرەپكه قارىماسلىققا ۋەدە قىلغانىـدى      
بىــزدە بولــسا بــۇ . رۇشــتى مهكتهپــته دۆلهت تىلــى ئوقۇتۇشــنى تهكىتلهۋاتىــدۇ

 سىزدىن باشقا كىشى بىلمهیدۇ، ئاتۇشتا. تىلىنى بىلىدىغان ئوقۇتقۇچى یوق
 سـائهت دەرس    4-3شۇڭا خىزمهت ۋاقتىڭىزدىن ئـازراق ئاجىرىتىـپ، ھهپتىـدە          

  ئۆتۈپ بېرىشكه نېمه دەیىسىزكىن ؟
سىدىقبهگ جاۋاب بهرگۈچه داستىخان ئېلىپ قـۇرەیش خېـنىم بوسـۇغىدا           

ســىدىقبهگ داســتىخاننى ئــېلىش ئۈچــۈن ئىــشىك تــۈۋىگه      . پهیــدا بولــدى 
هۋپىق ئىختىیارسىز ھالدا ئىشىك تهرەپكه بۇرالدى ۋە یهنه دەرھال كهتكهنىدى، ت

قىلىپ قاراشـتىال   “ یالت”ئهمما شۇ   . سىدىقبهگنىڭ ئورنى تهرەپكه قارىۋالدى   
ئىشىكتىن قىیا كۆرىنىپ تۇرغان كىشىنىڭ قۇرەیىش خېنىم ئىكهنلىكىنى 

یمهن ئـۇ قارىمـا   . بۇ ئۇنىڭ كۆڭلىگه یامان تهسىر قىلـدى      . كۆرۈشكه ئۈلگۈردى 
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دەپ قاراپ سالغىنى ئۈچۈن ئۆزىگه ئاچچىقى كېلىش بىلهن بىرگه، داستىخان        
  .ئېلىپ كىرگۈچىنىڭ قۇرەیىش بۇلۇپ چىقىشى كۆڭلىنى یېرىم قىالتتى

سىدىقبهگ داستىخانغا ئاچچىق قېتىق بىلهن مـۇز سـېلىپ ئېـتىلگهن            
  :دوغنى قویۇپ

  . دېدى— قېنى ئۇسسۇلۇق ئىچكهچ ئولتۇرۇڭ، —
سلۈك ھالىتىنى دەرھال چىرایىدىن قوغلىۋېتىپ، ئهسلىگه      تهۋپىق مهیۈ 

  .قایتتى ۋە سىدىقبهگكه جاۋاب كۈتۈپ قارىدى
 ئهگهر، سـىز دېگهنــدەك بـۇ ئىــشقا مهن مۇناسـىپ بولىــدىغان بولــسام    —

سـىزنىڭال  . ئهلۋەتته خۇشـاللىق بىـلهن ئىلتىماسـىڭىزنى بىجـا كهلتـۈرىمهن       
ــشىمىزـ دە،  ــۇ ئىـ ــىد—ئهمهس، بىزنىڭمـ ــدى سـ ــا   دېـ ــى قولىغـ ىقبهگ دوغنـ

  .ئېلىۋېتىپ
 سىزدىنمۇ مۇناسىپراق كىم بـار دەیـسىز، بـۇ ئىـش پهقهت سـىزنىڭال           —

  .قولىڭىزدىن كېلىدۇ
دېدى سىدىقبهگ دوغدىن بىر ئـوتالپ،      — مېنىڭ ئهنسىرەیدىغىنىم،  —

ــدىن كېــیىن،  مهن دەرس ئۆتــۈپ باقمىغــان،  —چىنىنــى داســتىخانغا قویغان
ــنىمۇ  نېمىـــدىن باشـــالپ ئۆتۈشـــنى، ھهر   ــائهتته قانچىلىـــك دەرس ئۆتۈشـ سـ

  قولۇمدا دەرسلىكمۇ یوق، مۇشۇ ئهھۋالدا ئهپلىشهرمىكىن تاڭ؟. بىلمهیمهن
مهن سىزگه تۈرك تىلى .  بۇنى بىرلىكته ئولتۇرۇپ مهسلىھهتلىشهرمىز—

دەرسىلىكى ھهققىدە سـۆزلهپ بېـرىمهن، ئهگهر تـۈركچه ئوقۇشـلۇق شـهكلىدە        
  . دېدى تهۋپىق—دىلىنىسىز، تۈزۈشكه بولسا، شۇ ئۇسۇلدىن پای

ــشهنچ    — ــا ئىـ ــىز ماڭـ ــسۇن، سـ ــزچه بولـ ــىزنىڭ دېگىنىڭىـ ــى، سـ  مهیلـ
 سىدىقبهگ ئهمدى بۇ ھهقتىكـى گهپنـى      —بىلدۈرۋاتقان یهردە ماڭا نېمه غهم،      

  .ئایاقالشتى دەپ قاراپ، تهۋپىقتىن باشقا تېمىالردا گهپ سوراپ كهتتى
پاراكهنـدە قىلىـپ    تهۋپىق تاكى خوشلىشىپ ئورنىدىن تـۇرغىچه ئـۆزىنى         

ــدى  ــالىنى قوغلىۋېتهلمىـ ــان خىیـ ــدا  . تۇرغـ ــدىن تۇرغانـ ــشىپ ئورنىـ خوشلىـ
. ئۈمىدســىزلىكتىن تامــامهن بوشىــشىپ كېتىۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلــدى  

بىراق، .  بهلكىم ئۇ قهشقهرگه كىرىپ كهتسه كېرەك، دەپ تهسهللىي تاپتى یهنه
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 گۇۋاھلىــق كۆڭلىنىــڭ بىــر یېــرى مهلىكىزادنىــڭ مۇشــۇ ئۆیــدە بارلىقىــدىن 
  .بېرىپ تۇراتتى

شۇنچه قىزغىن ئىشتىیاقنىڭ تۈرتكىسىدە كېلىپ ئاخىردا مهلىكىزادنى 
شــۇنىڭ بىــلهن . كـۆرەلمهي كېتىۋاتقىنىــدىن یــۈرىكى ئېچىــشقاندەك بولــدى 

ئـۇ دەرۋازىـدىن چىقىۋېتىـپ،    . ئۇنىڭ ۋۇجۇدى تهخىرسـىز كۆیۈشـكه باشـلىدى     
ن دەرىزىگه قارىۋېدى، بىرسىنىڭ ئادەتته مهلىكىزاد ھویلىغا قاراپ ئولتۇرىدىغا  

بـۇ كۆرۈنـۈش تهۋپىقنىـڭ    . بېشى شارتتىدە پهردىنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ كهتتى  
یۈرىكىدە ئازاپلىق لېكىن لهززەت ئارىالشقان؛ ھهسرەتلىك ئهممـا خۇشـاللىق           

شۇڭا ئۇ سـىدىقبهگ ئارقىـدىن    . ئارىالشقان ئاجایىپ بىر خىل تۇیغۇ ئویغاتتى     
 سېزىپ تۇرسىمۇ ئۇزاتماسلىق ھهققىدە تهكهللۇپ      چىقىپ كېلىۋاتقانلىقنى 

شــۇندىال ســىدىقبهگكه . قىلىـش یادىغــا كهلــمهي، دەرۋازا ئالىــدىغىچه چىقتــى 
  :تهكهللۇپ قىلىپ

 دېدى ۋە رېـدىگه باغالنغـان ئېتىنـى    — سىزنى ئاۋارە قىلىپ قویدۇم،     —
  .یهشتى

ېـسهم   ئىسسىقتا نهگىمۇ بارارسىز، ھاۋا یانغىچه مۇشـۇ یهردە ئـۇخالڭ د       —
  . دېدى سىدىقبهگ—ئۇنىمىدىڭىز، 

 شورۇققا بارىدىغان زۆرۈر ئىشىم بارىدى، یهنه بىر كۈن ئاتایىن كېلىپ    —
 دېدى تهۋپىـق ۋە تـار كوچـا بىـلهن          —سىز بىلهن ئهسرا بوالرمهن، ئىنشائالال،      

ئـۇ سـىدىقبهگكه ھویلىغـا كىرىـپ كهتكىـچه ئاتقـا            . ئېتىنى یېتىلهپ ماڭدى  
ېڭىپ، ئاندىن ئېتىغا مىندى ۋە مهنزىلگه قاراپ یۈرۈپ مىنمهي ئهنه شۇنداق م

 .كهتتى

 
3  

  
ــڭ بىــــلهن       ــۆیىگه كېلىــــپ، ئۇنىــ ــاۋۋال ســــابىتنىڭ ئــ ــق ئــ تهۋپىــ

شـۇنىڭ  . مهسلىھهتلهشمهكچى بولىۋېدى، سابىت ئۆیدە یـوق بولـۇپ چىقتـى         
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ئـۇ  . بىلهن تاھىر خهلپهت بىلهن كۆرۈشكهچ، شۇ یهردە كۈتۈپ تۇرماقچى بولدى          
  .هن خېلى ئۇزۇندىن  بېرى كۆرۈشمىگهنىدىبۇ ئاغىنىسى بىل

تاھىر خهلپهت ئۇنىڭ كىرىپ كېلىشىدىن خوشـال بولـۇپ، قىالرغـا سـۆز      
تاپالمایال قالدى ۋە ئۇزاققىچه قولىنى قویىۋەتمهي، سىنچىالپ سـهپ سـېلىپ            

  .كهتتى
 دېــدى ئــۇ مېھرىبــان ئاتــا — كــۆزىڭىزدىن باشــقا یېرىڭىــز قالمــاپتۇ، —

ــگهن  ــسا شــۇنداق   ســهپهردىن قایتىــپ كهل ــدىغان بول ــداق قىلى ــا قان  ئوغلىغ
  .ھهرىكهتلهر بىلهن

 دېــدى —دوســتۇم؟ .  نــېمه، مېنــى تۈگىشىپــسهن، دېمهكچىمــۇ ســىز—
تهۋپىق چاقچاق بىلهن جاۋاب بېرىپ، ئۇ باراڭ ئاستىغا قویۇلغان قهدىمى چاسا 

  .كارۋاتقا كېلىپ ئولتۇرغان چاغدا
 دەپ —هیال قویدىڭىزغۇ؟  نېمه، بىزدىن رەنجىپ قالمىغانسىز؟ كۆرۈنم—

تاھىر خهلپهت تهۋپىقنى یۈتتۈرۈپ قویىدىغانـدەك یهنه       . سوراشنى داۋام قىلدى  
 مهشھهدكه كۆچـۈپ كهلـدى دەپ ئـاڭالپ،    —ئۇنىڭ قولىنى تۇتىۋالغان ھالدا،     
  .نهچچه بازار ئىزدەپ بارسام یوقسىز

.  سىزدىن نېمىشكه رەنجىیمهن؟ ۋاقـتىم زىـچ بولـۇپ ئېـشىنالمىدىم        —
چـۈنكى بىـز ئهڭ دەسـلهپ       . ىڭ ئهپۇ قىلىدىغانلىقىڭىزغا ئىـشىنىمهن    سىزن

سىزنىڭ ئىزدەپ بېرىپ ئاۋارە بولغىنىڭىزنى .  دە-تونۇشقان كونا دوستالردىن
ئاڭالپ خىجىل بولدۇم، بـازار كـۈنلىرى بویـامهتكه بـارىمهن، ۋاقۋاغقـا بـارىمهن،              

  .ولىدۇدېگهندەك قېرىنداشلىق قهرزى بىلهن ئاندىن یهنه خىزمهتمۇ ب
  دېدى   — ۋاقتىڭىزنىڭ زىچلىقى چىرایىڭىزدىنال چىقىپ تۇرمامدۇ،       —

 بالىالردىن سـوراپ، ھهممىنـى ئـاڭالپ    —تاھىر خهلپهت غهمكىنلىك بىلهن،   
خوش، بۈگـۈن قانـداق شـامال     .   قولىڭىزغا قۇۋەت بهرسۇن   -خۇدا پۇت . تۇرىمهن

  بۇیاققا ئۇچۇرۇپ كهلدى؟
سـابىت  .  سـىزگه ھـاجىتىم بـار       سىزنى سېغىنىپ كهلدىم، شۇنداقال    —

 سـابىت كۆرۈنمهیـدىغۇ؟ ئابلىمىـت    —ئانـدىن،  . لۇق، دېدى ئـۇ كۈلـۈپ     ۇتۇغر
  بازارغا كهتكهنمۇ ـ یه؟. قارىنىڭمۇ قارىسىنى كۆرمهیمهن
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بىر .  بىر بولسا بازارغا كهتتى.  ئىككسى بىر، بىلله چىقىپ كهتكهنىدى—
خوش، .  چه كېلىپ قاالربولسا مۇھهممهد قارىنىڭكىگه كهتتىمىكىن، بىردەمگى

  نېمه گهپ؟ سابىتنىڭ قایسى ئىشى بىلهن كېلىۋاتىسىز؟
تهۋپىــق بــۇ یىللىــق ئــۈزۈم مهھــسۇالتىنى مۆلچهرلهۋاتقانــدەك غــوراپ       

  :ئۈزۈملهرگه قاراپ تۇرغان ھالدا
―  ئۇنىڭ بېشىنى ئوڭالپ قویۇش ھهر بىرسـىمىزنىڭ قهرزى ئىـدى،          —

ئىنچىكه ساقلىغا، ئاۋاقراق یۈزىگه، دېدى ۋە تاھىر خهلپهتكه یۈزلىنىپ ئۇنىڭ  
 -ئولتۇرۇشقان یوغان كۆزلىرىگه سهپ سېلىپ، ئۇنىڭـدىكى ئىپـادىلهرنى بىـر          

 خهۋىڭىـز بـار، ئـۇ بىچـارە بهك      —ئىككى سېكونت كۈزىتىۋالغاندىن كېـیىن،      
یــــالغۇزلۇق تارتىــــدۇ، ئۆیىــــدە بىــــر كىــــشى بولــــسا تېخىمــــۇ خــــاتىرجهم  

بـۇ بىزنىـڭ خهلقىمىـزگه     . ۇقى بار یهنه كېلىپ ئۇنىڭ مهش   . ئىشلىمهسمىدى
بۇ توینى ئویلىغىنىمىزدەك  . تهربىیه بېرىش ئۈچۈن بىر باشلىنىش نوقتىسى     

.  مهشۇقالرنى مۇرادىغا یهتكـۈزۈپ سـاۋابىنى ئـالىمىز        -قىاللىساق ھهم ئاشىق  
ھهم خهلقـقه ئــۆز ئـارا یاخــشى كۆرۈشـۈپ تــوي قىلىـش، یــېڭىچه تـوي قىلىــش      

سـىزنىڭمۇ بـۇ ئىـشقا كۆڭـۈل     .  بـاراالیمىز ھهققىـدە ئهمهلىـي تهربىـیه ئېلىـپ    
  .بۆلىدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمهن

 — دېــدى تــاھىر خهلــپهت ئالــدىراپ ســۆزلهپ، — ئهلــۋەتته، ئهلــۋەتته، —
 خۇلۇم بولغاندىكىن بىزنىڭ ئىشىمىز بولۇشـقا تـېگىش،        -ئهسلىدە بۇ قوشنا  

ئىـشقىمۇ  بۇ . بىراق، پاراسهتسىز بولغىنىمىزدىن یادىمىزغا یهتمهي یۈرۈپتۇق 
  .سىزنى ماالل قىپتۇق

 ئانىــسى بىــلهن سۆزلىــشىپ -ســىز قىزنىــڭ ئاتــا .  ھېچقىــسى یــوق—
  .كۆرۈڭ، سابىتقا ئاتا بولۇڭ، سىز ئېغىز ئاچسىڭىز خوش بولۇپ كېتىدۇ

ــۇ ئىــشنى تېــز پۈرســهتتىال   —  بولىــدۇ، خــاتىرىڭىز جهم بولــسۇن، مهن ب
  توینى قاچانراققا مۆلچهرلهۋاتىسىز؟. پۈتتۈرىمهن

ــۋېتهیلى،      ئ— ــدە قىلى ــۈن تهتىل ــلىك ئۈچ ــىر یهتكۈزمهس ــقا تهس وقۇتۇش
ئالدىمىزدا بالىالرنىڭ ئائىلىسىگه قارىشىپ بېرىشى ئۈچۈن ئومىغا توغرىالپ 
ــاي بولىــشى      ــز، ئهســلىدە ئىككــى ئ ــازاد قىالیلىمىكىــن دەۋاتىمى ــاي ئ بىــر ئ
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كېرەكىدى، لېكىن بىزنىڭ مىللتىمىز زایا قىلىۋەتكهن ۋاقىتنى ئۇتىۋېلىش 
  .شۇڭا ئازراق تهتىل قىلىپ، كۆپرەك ئوقۇمىسا بولمایدۇ. ېرەكك

   توینىڭ مهسلىھهتىگه یهنه بىر كېلهرسىز؟—
- یـــــاق، بۈگـــــۈن ھهممىنـــــى مهسلىھهتلىـــــشىۋاالیلى، كـــــېلىش—

كهلمهسلىكىمگه ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۈزۈپ بىر نېمه دېیهلمهیمهن، مهسلىھهتنى 
  .سابىت كهلگهندە قىلىشساقمۇ بولىدۇ

 ئـاڭغىچه بـاغنى ئایلىنىـپ ھاۋاالنغـاچ یېڭىلىقلىرىڭىـزدىن         ئهمىسه —
سۆزلهپ بېرەمسىز؟ ئۆیـدىكىلهرمۇ ئـاڭغىچه پهیـدا بـوالر، قـۇرۇق گهپ بىلهنـال         

  .مېھمان قىلماي سىزنى
ــاغنى ئایلىنىــشقا قارشــى ئهمهســمهن، پاراڭغــا كهلــسهك، ســىزدىن     — ب

  .ئاڭلىغىنىمىز دۇرۇستراق بوالرمىكىن دەیمهن
 — قىزىقتۇرغىدەك نېمه یېڭىلىق بولىدۇ، دەیمـسىز؟         مهندە سىزنى  —

  .دېدى تاھىر خهلپهت تهۋپىقنىڭ ئالدىدا یول باشالپ باغ تهرەپكه كېتىۋېتىپ
ئىشقىلىپ بىز ئاڭلىمىغان نهرسـىلهرنىڭ    .  نىمىال بولسا بولىۋېرىدۇ   —

  . دېدى تهۋپىقمۇ باغنىڭ ئىشىكىدىن كىرىۋېتىپ—ھهممىسى یېڭىلىق، 
دا جهننهتتهك بىـر بـاغ ئایـان بولـدى، تـاھىر خهلپهتنىـڭ           ئۇنىڭ كۆز ئالدى  

بېغى پۈتۈن، شورۇقتا داڭلىق، ئاتۇش بویىچىمۇ بۇنداق باغ كۆپ ئهمهس ئىدى، 
بۇ باغ ھهققىدىكى تهرىپلهرنىڭ توغرىلىقىغا كۆرمىگهنلهرنى ئىشهندۈرمهكمۇ 

  .تهس ئىدى
پىق چىن  دەپ ماختىدى تهۋ—! یهر یۈزىنىڭ جهننىتىغۇ بۇ!  یا، ئالالھ—

 زە مانا مۇشۇنداق تېتىك - مۇشۇنداق ھاۋالىق باغدا یاشىغاچقا—كۆڭلىدىن، 
  . دەپ چېقىشتى ئۇ —تۇرۇپتىكهنسىز  دە، 

.  مۇمكىن بولسىغۇ تهڭ بهھرىمهن بولساق تېخىمـۇ یاخـشى بـوالتتى          —
 تاھىر خهلپهت تهۋپىقنى —سىز ئهنه شۇنداق ئالدىراپال یۈرسىڭىز نېمه ئامال، 

بۇ یهردە ئـۈرۈك ئاسـتىغا پـاالس    . رى ئۈرۈك ئاستىغا باشالپ كهلدى   بىر تۈپ قې  
  سېلىپ قویۇلغانىدى
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ئۇالر پاالسقا كېلىپ ئولتۇرغاندىن كېیىن بـاغ سـاقالۋاتقان مـۇالزىم بـاال             
كېلىپ شېخىدا پىشىپ چۈشكهن ئۈرۈكلهرنى مىس لېگهنگه تېرىپ ئۇالرنىڭ 

  .ئالدىغا ئېلىپ كهلدى
 —ا بىر قاچـا سـۇ ئېلىـپ كىـرگىن، بـاالم،       ئۈرۈكنى یۇیۇپ یهیدىغانغ   —

ئاندىن ئۆزىنىڭ باغۋەنچىلىككه قانداق . دەپ بۇیرىدى تاھىر خهلپهت مۇالزىمغا
قىزىقىدىغانلىقىنى، ئۇالقنىڭ تۈرلىرى، ھهربىر ئائىلىنىڭ ئۆز ئىچىدە ئۇالنسا 
ــان      ــسۇپ بولمىغ ــائىلىگه مهن ــدىغانلىقى، ئوخــشاش ئ ــۇالقنى یاخــشى تۇتى ئ

اخشى چىقىدىغانلىقى قاتارلىقالر ھهققىدە قىزغىنلىق بىلهن،   تۈرلهرنىڭمۇ ی 
  .گویا كهسپىدېشى بىلهن تېپىشىپ قالغاندەك سۆزلهشكه باشلىدى

ئــۇ ئویلىمىغــان . دېمىــسىمۇ بــاغۋەنچىلىككه تهۋپىــق قىزىقىــپ قالــدى
  :  یهردىن تاھىر خهلپهتكه

  .دېدى —ماڭا ئۇالق ئۇالشنى ئۈگىتىپ قویمامسىز، —
 ئۇنى چاقچاق قىلىۋاتامدىكىن دېگهندەك تىكىلىپ قاراپ، تاھىر خهلپهت

ــلهن        ــۇرى بى ــۆز ن ــان ك ــېغىن تۇرغ ــهمىمىیلىك ی ــق ۋە س ــڭ قىزغىنلى ئۇنى
  :ئۇچراشتى، شۇنداق بولسىمۇ

  . دەپ سورىدى ئۇ— چاقچاق ئهمهستۇ؟—
دېـدى تهۋپىـق جىـددىي     — یاق، نېمىشكه چاقچـاق دەپ ئویالیـسىز؟    —

 —ىپ چایقىغاندىن كېیىن ئاغزىغا سـالدى ۋە، ئۇ بىر تال ئۈرۈكنى ئېل    . تۈردە
  بۇ بىر خىل ھۈنهر، بىرخىل پهن تۈرسا بۇنىڭغىمۇ چاقچاق قىالمدۇ؟

سابىتالر .  ئۇنداق ئىشىڭىز بولسا بۈگۈنال ئۇالق ئۇالپ كۆرسهك بولىدۇ—
دېـدى تـاھىر خهلــپهت ھهمـدە تهۋپىقنىــڭ     —قاچـان كېلىـدۇ، قاچــان ئهمهس،  

سـهن ئـۆیگه   —ن خوشال بولۇپ مۇالزىم بالىغا،      خېلى ئۇزۇن تۇرىدىغانلىقىدى  
. چىقىــپ، ئــاۋۇالر پهیــدا بولغــان بولــسا مېھمــان بــار دەپ ئاگــاھ بېرىــپ قــوي  

 دەپ بۇیرىۋېتىــــپ، —خهلپىتىمنىــــڭ ئهڭ یاخــــشى مېھمىنــــى دېگىــــن،
  .تهۋپىقنىڭ ئىلتىماسىنى ئورۇنداشقا تهییارالندى
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 بۇ گهپنى قویۇپ   مېنى مېھمان دېگىنىڭىز تازا توغرا بولمىدى، خهیر،       —
 شــۇنداق قىلىــپ مۇشــۇ — دېــدى تهۋپىــق ســۇس كۈلۈمــسىرەپ،—تـۇرایلى، 

  مهۋسۈمدە ئۇالق ئۇلىسىمۇ بولىۋېرەمدۇ؟
ــۇالق ئۇلىــسا      — ــۈزگىچه ئ ــدىن ك ــڭ ئاخىرى ــسه، ئهتىیازنى ــاي ئهم  بولم

بهزىلهر ئۈرۈك پىششىقىدىال ئۇالیدۇ دەپ ئویالیدۇ، بۇ شۇ ئادەمنىڭ . بولىۋېرىدۇ
قېنى، ماۋۇ ئۈرۈكنى یهۋېتهیلى، ئاندىن ئىشقا كىرىشىمىز، . ىقھۈنىرىگه باغل

  . دېدى تاھىر خهلپهت—
دېدى تهۋپىق، ئۇنىڭ ھۈنهر ئۈگىنىشكه  — مهن بولدۇم، تویۇپ قالدىم،—

تــاھىر خهلپهتمــۇ ئۇنىڭغــا ئـــارتۇق     . ئالــداىراۋاتقانلىقى بىلىنىــپ تــۇراتتى   
بـۇ قىـزغىن كۆڭـۈلنى    تهكهللۇپ قىلىپ ۋاقتنى زایا قىلىـشنى خاھىلىمـاي،     

  .قانائهت تاپتۇرۇش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇردى
تهۋپىـــق توختالغـــان ئادەمـــدىن، ھهممىنـــى بىلىۋېلىـــشقا ئىنتىلىـــپ 
تۇرىدىغان قىزغىن یۈرەك ئوقۇغۇچىغا ئایلىنىپ قالغاندەك یېنىك ھهرىكهتلهر 

  .بىلهن تاھىر خهلپهتكه ئهگهشتى
  

******  
ىـپ كهلگهنـدە تهۋپىـق ئـۆزىنى        سابىت بىلهن ئابلىمىت قارى باققـا كىر      

تـاھىر خهلـپهت بولـسا    . ئۇنۇتقان ھالدا ئۇالق ئۇالش بىلهن بولۇپ كهتكهنىـدى       
ئۇستازىنىڭ .  ئۇنىڭ قىزغىن ھهرىكىتىگه ھېرىسمهنلىك بىلهن قاراپ تۇراتتى

  .كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ باغقا كىرگهن یىگىتلهر ئهنه شۇ ھالهتنى كۆرۈشتى
 دەپ سورىدى تهۋپىق —رمهنمۇ، یىگىتلهر؟  مهن ھۈنهرنى ئهپلهشتۈرەله—

ــۇپال،    ــشىپ بول ــق سورى ــلهن تېنچلى ــاگىرتلىرى بى ــۇالقلىرىمنى  —ش ــۇ ئ  ب
  .كۆرىۋېلىڭالر، چىققان چىقىمىغانلىقىنى كېیىن ماڭا خهۋەر قىلىسىلهر

 دېدى ئابلىمىت قارى ئۇستازىنىڭ  — ئۈگىنىپ بولغاندەك تۇرىسىز،     —
  .قاراپ تۇرۇپتىرىشچانلىق بىلهن ئۇالق ئۇلىشىغا 
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 ئىككى قېتىم - شۇنداقمۇ؟ بۇنىغۇ نان یىگهن بهندە بولغاندىكىن بىر—
 دېــدى تهۋپىــق —كــۆرۈپال قىلىغىلــى بــوالر، گهپ یېڭــى ســورت یارىتىــشتا،  

  .ئىشكتىن چىقىۋېتىپ
 دەپ سورىدى تېپىۋالغان غاڭزىنى     — یېڭى سورت یارىتىش دەمسىز؟      —

ىن بـــاش كۆتـــۈرۈپ، ئۇنىـــڭ ئوینـــاپ ئولتۇرغـــان ســـابىت دائىمىـــي خىیالـــد
كۆزلىرىدىمۇ ئۇستازىنىڭكىگه ئوخـشاش ھهممىـگه قىزىققـۇچى نـۇر چاقنـاپ            

  .تۇراتتى، تهۋپىق ئۇنىڭ ئىنتىلىشچانلىقىغا دىققهت قىلدى
 —مانا بۇ ھهقىقىي باغۋەننىڭ ئىشى، .  شۇنداق، یېڭى سورت یارىتىش—

لىشىپ بولغانـدىن  ئاندىن باراڭ ئاستىدىكى كارۋاتقا ھهمهیلهن جای  . دېدى ئۇ   
كېیىن سورت دېگهننىڭ نىمىلىكىنى، ئۆسۈملۈكنىڭمۇ ئـادەم ۋە ھایۋانالرغـا        

نى، یېڭـى سـورتنىڭ ئىككـى خىـل       ىئوخشاش ھۈجهیرىـدىن تۈزىلىـدىغانلىق    
ــا     ــلهن ۋۇجۇتقــ ــولى بىــ ــۈرۈش یــ ــسىنى بېرىكتــ ــۈملۈكنىڭ ھۈجهیرىــ ئۆســ

 سـۆزلهپ  چىقىدىغانلىقى قاتارلىق بىئولـوگىیىگه ئائىـت ئـاددىي سـاۋاتالرنى        
 مهنمۇ بـۇ پهننـى بىلمهیـمهن، ئاڭلىغـانلىرىمنى سـۆزلهپ بهردىـم،            —بهردى،  

  . دەپ قوشۇپ قویدى—ئهمما ئۆزۈممۇ شۇنىچىلىكال بىلىمهن، 
تاھىر خهلـپهت شـۇندىال ئۆزىنىـڭ قـارىغۇالرچه ئـۇالق ئۇلىـشى ۋە ئۇنىـڭ          

 - پاز ھـېس قىلىـپ ھهیـرانلىقتىن ھـاڭ       -كۆكلهپ چىقىشىدىكى سىرنى ئاز   
ــدىغان   . قالــدىتــاڭ  ــۆزلىرى بىلمهی ــسا دۇنیــادا تېخــى ئ ئىككــى یىگىــت بول

ــىلهرنىڭ كــۆپلىكىنى، ئۇالرنىــڭ ئــۈگهنگهنلىرى پهقهت ئاشــۇ بىلىــم       نهرس
غهزىنىسىگه بېرىش یولىـدىكى تـۇنجى قهدەم ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلىـپ،              

بولۇپمۇ ھهمىشه خىیال سـۈرۈپال   . بىلىمگه بولغان قىزىقىشى تېخىمۇ ئاشتى    
ن، شــائىرانه تۇیغۇغــا بــاي بولغــان ســابىت تېخىمــۇ كــۆپ ئویلىــدى،  تۇرىــدىغا

  .تېخىمۇ كۆپ تهسهۋۇر قىلدى
ــدى     ــیىن، مهمتىلــى ئهپهن ــاراڭ بىــر یهرگه بارغانــدىن كې ــۇ ھهقتىكــى پ ب

  :پاراڭنىڭ تېمىسىنى یۆتكىدى
 سابىت، ئوغلۇم، مهن سىېنىڭ بېشىڭنى ئوڭالپ قویۇش ئىشى بىلهن —

لپىــتىم بىــلهن بــۇ ھهقــته بهزى گهپلهرنــى     بایــا خه. مهســلىھهتكه كهلــدىم 
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ئهمــدى ئۆزۈڭمــۇ مهســلىھهت ئۈســتىدە بولــۇپ، كۆڭلۈڭــدىكىنى  . دېیىــشتۇق
  .ئېیتىقىن، قىیىنچىلىقىڭ بولسا ھهممىنى دە

ســابىت ئۇســتازىدىن توینىــڭ گېپىنــى ئــاڭالپ ئۇیاتچــان قىــز بالىــدەك   
نىغـا  ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئابلىمىـت قـارى بىلىنـدۈرمهي بېقى      . قىزىرىپ كهتتى 

  :شۇڭا ئۇ بېشىنى تۆۋەن سېلىپ. مۇشتالپ قویغانىدى
 كېیىنرەك قىلساقمىكىن، ھازىر توي قىلغۇدەك ئهھۋالىم یـوق، یهنه   —

  ....كېلىپ ھازىر
 مۇنداق گهپ، ئوغلۇم، سهن تارتىنمـا، تـوینى ئالـدىمىزدىكى تهتىلـدە              —

ىنىمىـز  قىلىۋېتهیلى خىزمهتكه تهسىر یهتمهیدۇ، بۇ بىرى، توینى بالدۇر قىلغ    
ساڭا پایدىلىق، سهن بهكال یالغۇزلۇق تارتىپ قېلىۋاتىسهن، ئۆي ئىشلىرىڭغا  
قارىشىپ بېرىـدىغان بىـر یـاردەمچى بولـسا خىزمىتىىـڭ تېخىمـۇ ئۈنۈملـۈك            
بولىدۇ؛ یهنه بىر تهرەپتىن بۇ ئىـشقا دۈشـمهن ئارىلىـشىپ یهنه بىـر پىـشكهل               

تىــدىغان چىقىــم ئهمــدى تویغــا كې. بولىــشىنىڭ ئالــدىنى ئــالغىلى بولىــدۇ 
سهندە قانچىلىك بىر نېمه بولسا شۇنى یهتكـۈزۈپال       . ئىشىنى بىزگه قویۇپ بهر   

 تاماشـاالرنى  -توینى ئىقتىساد ئاز كېتىدىغان، ئۇیـۇن   . توغرىالشقا تىرىشىمىز 
 -نهغمه.  سىنىڭ ئارقاداشلىرىڭ ساڭا قولداش بولىدۇ. كۆپ قىلىپ ئۆتكۈزىمىز

هلق توي دېگهن شۇنداق بولسا دېیىشىپ ناۋانى شۇنداق قىزىتىۋېتىمىزكى، خ
  .قالىدۇ

سابىت خىجىللىق بىـلهن یهرگه قـاراپ ئولتـۇرۇپ، بـۇ كۆیۈمچـان ئاتـا  ۋە               
تهلهپچـان ئۇســتازىنىڭ پهزىلىتىــدىن تهسـىرلىنىپ كــۆزلىرى ئېچىــشقاندەك   

ئۇنىڭ ئازاپقا كۆنۈكۈپ كهتـكهن یـۈرىكى ئـازاپ كهلـسه چىـدام بىـلهن               . بولدى
شـۇ تـاپ بـۇ یـۈرەك     . ن كۈتىۋاالتتى ھهم ئۆتكۈزىۋېتهتتىكۆزىنى نهم قىلماستى 

ئۇ ئۇستازىنىڭمۇ تۇرمۇشتا . مېھرىبانلىقتىن شامدەك ئېرىپ، ئۆرتهنمهكتىدى
 یىگانه ئىكهنلىكىنى بىلهتتى، ئهمما بۇ مېھرىبان ئادەم ئۆزى ھهققىدە -یهككه

پ ئۇنتۇپ قالغاندەك، ھامان باشقىالرنىڭ قىیىنچىلىقى ھهققـدە بـاش قـاتۇرۇ     
  .یۈرەتتى
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ــاق،   — ــارلىقىنى ئېیتىــپ ب  ئهمىــسه، ســهن نىملهردىــن خىجالىتىــڭ ب
 —خهلپىــتىم  ئىككىمىــز بىلــله بــاش قــاتۇرۇپ بىــر یــولىنى قىالیلــى،        

تهۋپىقنىڭ شۇ گېپى بىلهن سابىت ئىتتىك بـاش كۆتـۈرۈپ تـاھىر خهلـپهتكه      
ــدى ــاراپ قوی ــسىگه   . ق ــدىغان چېھرى ــدىن ئۇســتازىنىڭ تهبهســسۇم كهتمهی ئان

ــ ــتىن ئالــدىغا      قارى ــپ، مۈرىــسى تهرەپ ــتىغا تىكى ــیىن كــۆزىنى دوس دى، كې
ساڭگىالپ تۇرغان ئۈزۈمنىڭ بىر تال شېخىنى ئوینىغاچ ئۆزىـدە بـار نهرسـىلهر            

  . بىرلهپ ئېیتىپ ئۆتتى-بىلهن یوق نهرسىلهرنى بىر
تهۋپىق بهزى نهرسىلهرنى ئارتۇقچه دەپ قاراپ، خىجالهت بولۇشنىڭ ئـورنى      

بهزى زۆرۈر نهرسـىلهرنى بولـسا      . ننىڭ پایدىسى یوق دېدى   یوق، زورۇقۇپ قىلغا  
  .تاھىر خهلپهتنىڭ ھهل قىلىپ بېرىشى  ئۈچۈن ئىلتىماس قىلدى

 بىز توینىڭ ھهممه پهتىۋالىرىغا ئهمهل قىلىپ كهتمهیمىز، خهق نېمه —
ــسا ــسۇن-دەپ گهپ تاپـ ــسۇن .  تاپـ ــى قىلـ ــز،  . بىلىگىنىنـ ــى قىلىمىـ زۆرۈرىنـ

ــ  ــى قىــ ــسىز چىقىمالرنــ ــانى  . سقارتىمىزئهھمىیهتــ ــۇن تاماشــ ــا ئویــ ئهممــ
مانــــا، ئــــارتۇقچىلىقىمىز بىـــــلهن یهنه كهم   . كۆڭۈلدىكىــــدەك قىلىمىــــز  

  . دېدى ئۇ—جایلىرىمىزنى یېپىپ كېتىمىز، 
ــۋاالرمىكىن   — ــدۇ دەپ تۇرى ــاۋۇالر خهقــقه ئوخــشاش قىلمىــساق بولمای  ئ

  . دېدى سابىت ئهندىشىسىنى یوشۇرماي—دەیمهن، 
ــۈرۈ  — ــاقۇل كهلت ــۇالرنى م ــاش     ئ ــارتۇقچه ب ــهن ئ ــپهم، س ــڭ ۋەزى ش مېنى

  . دېدى تهۋپىق—قاتۇرمىساڭمۇ بولىدۇ، 
 ئۇالر توي ھهققىدە تهپسىلى، كونكرىت مهسلىھهتلىرىنى قىلىـشقاچ    —

ــدى   ــا داخىـــل بولـ ــار بولغـــان كهچلىـــك تاماققـ ــۆز  . تهییـ ئانـــدىن تهۋپىـــق ئـ
یېڭىلىقلىرىـــــــدىن ســـــــاالھىددىن ئهپهنـــــــدىنىڭ دارىلمـــــــۇئهللىمىن  

نى تهقسىم قىلىۋەتكهندىن كېیىن ئـۇ كىـشىنىڭ قهشـقهرگه           ئوقۇغۇچىلىرى
  . قاتارلىق ئهھۋالالرنى سۆزلهپ بهردى—یۆتكۈلۈپ كهتمهكچى ئىكهنلىكى، 

  :ئۇ خوشلىشىش ئالدىدا تاھىر خهلپهتكه یهنه بىر قېتىم تاپىالپ
 مۇشۇ ھهپته ئىچىدە قانـداقال بولمىـسۇن ئهلچـى بولـۇپ بېرىـڭ، مهن             —

سىز ئۈچۈن ئاسانلىق یارىتىپ، یۇمشىتىش ۋەزلىرىدىن   بۈگۈن كېتهر یولۇمدا    
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ــپ ئــۆتمهكچىمهن  ــمىي ئهلچــى ئهۋەتىــدىغانلىقىمىزنى    . ئېیتى ئۇالرغــا رەس
. سىز توي كۈنىنى بېكىتىپ ماڭا خهۋەر قېلىۋېتىڭ      . ئۇقتۇرۇپ قویۇپ كېتهي  

  . دېدى—ھهر ھالدا ئومىغا كىرىشتىن ئىلگىرى توینى قېلىۋېتهیلى، 
ــۇنى   ــاھىر خهلــپهت ئ ــارغىچه ئۇزىتىــپ   ت ــدىغا ب ــاچۇقتىن مهســچىد ئالى ت

ئۇ ئۇستازىنى ئۆیگه . سابىت ئۆینىڭ ئالدىغىچه ھهمراھ بولۇپ كهلدى. چىقتى
تهكلىـپ قىلغانىـدى، تهۋپىـق ئۇنىـڭ یوغـان ئالقـانلىرىنى سـىقىپ تــۇرۇپ،        
رەھــمهت ئېیتىــپ رەد قىلــدى ۋە خوشلىــشىۋېتىپ ئۇنىڭغــا ھېرىــسمهنلىك  

ۋۇجۇدۇڭ قوپال، ھېسیاتىڭ نازۇك یارىتلغان ”: چىدەبىلهن زوقلىنىپ قاراپ ئى
شۇڭقارىم، سېنىڭ بۇ چىداملىق بهستىڭ تاغ ئاستىدىمۇ پۈكۈلمهیـدۇ، سـهن           

  .دەپ ئویلىدى“ ...كۆپ ئىشالرنى قىالالیسهن،
 —یاخشى چۈش كۆر، كېلهر پهیشهمبىگىچه ئامان بول،     .  خهیر ئوغلۇم  —

 كىچىــك ئوغلــۇم ئــابلهق  مېنىــڭ—ئانــدىن بىــردىنال ئهســلهپ، . دېــدى ئــۇ
 دەپ قوشـۇپ  —قانداقراق؟ یاخشى ئوقۇۋاتامدۇ؟ كهچلىرى یاردەم قىلىپ تۇر،  

  .قویدى
 سابىت ئۇنىڭغا باش لىڭـشىتىش بىـلهن جـاۋاب بېرىـپ،     —...  خهیر، —

تهۋپىــق یېنىــك ھهرىكهتــلهر بىــلهن ئېتىغــا . ئــارتۇق بىــر نهرســه دىیهلمىــدى
ئۇنىـڭ قارىـسى گۇگـۇم    . هتتـى ئىرغىپ مېنىـپ، بوسـتان تهرەپـكه مېڭىـپ ك         

 بـۈگرى یېـزا كوچىلىرىـدا یۈتكهنـدىن كېیىنمـۇ ئاتنىـڭ             - ئهگرى —قوینىدا  
  .تۇیاق ئاۋازى بىر خىل رېتىمدا ئۇزاققىچه ئاڭلىنىپ تۇردى

سابىت ئاسمانغا  قاراپ ئىچىدە خۇداغا تهشهككۇر بىلدۈرۈپ، یېقىن ئارىدا      
بۇ .  تهسهۋۇرالرغا بېرىلدىئۆزىنى قۇچىقىغا ئالىدىغان بهخت ھهققىدە شىرىن    

بۇ یهردە ئۇنىڭغا شـېئىرنىڭ   . تهسهۋۇرالر ئۇنى ئىجاد بوستانىغا باشالپ كهلدى     
ئــۇ قهلبىنــى ئىللىتىــپ ۋە تىترىتىــپ    . ئىلھــام پهرىــشتىلىرى  یولــۇقتى  

  .چىقىۋاتقان مىسراالرنى یېزىۋېلىش ئۈچۈن ئۆیگه ئالدىرىدى
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  ئـون بـىـرىـنـچــى بـاب

 
1  
  

ــالىرىڭالر  ــىلهرنىڭ ئهمهس—ب ــۇالر .  س ئ
ئــۇالر ســىلهر . نىــڭ پهرزەنتلىــرى“ ھایــاتلىق”

ئـــارقىلىق تـــۆرەلگهن، ئاممـــا ســـىلهر ئۈچـــۈن  
  .تۆرەلگهن ئهمهس
  »یاش ۋە كۈلكه«جىبران، .  خ—

  
ازلىق تهتىل ئالدىدا سـاالھىدىن ئهپهنـدىنىڭ دارىلمۇئهللىمىنـدە         

ۇچىالر بـۇ ئوقۇغـ  . ئوقۇش پۈتتۈرگهنلهرنى تهقـسىم قىلىـش بولـدى     
ئوقۇتقــۇچى یېتىــشمهیۋاتقان چــوڭراق مهكــتهپلهرگه ۋە یېڭىــدىن  

تېخـى  ) دارىلمۇئهللىمـات (قىـزالر مهكتىـۋى   . قۇرۇلغان مهكتهپلهرگه بېرىلدى  
. پۈتمىگهن بولسىمۇ مۇشىپقه خانىم ئېرى بىلهن بىلله كهتمىسه بولمایتتى        

ر مهكتىۋىگه شۇڭا بۇ قىزالرنىڭ ھهممىسى ئۆز یۇرتىدا یېڭدىن قۇرۇلغان قىزال
یاكى ئۆیىگه یېقىنراق قىزالر مهكتىپىگه بۆلىۋېتىلدى، ئۇالر شۇ یهردە ئایرىم        
دەرس ئاڭالش بىلهن ئـاخىرقى بىـر مهزگىللىـك دەرسـلىرىنى تۈگىتىـدىغان             

بىر قىسىم قىزالر ئهر ئوقۇتقۇچىالردىن دەرس ئېلىشقا قارشى بولغان       . بولدى
بــۇ یېڭـى ئهھــۋال  .  ئایرىلىـشتى  ئانىلىرىنىـڭ زورى بىــلهن مهكتهپـتىن  -ئاتـا 

تهییار بولغان بىر مۇنچه ئوقۇغۇچىنىڭ     . مهمتىلى ئهپهندىنى بهكمۇ ئازاپلىدى   
  .تارقىلىپ كېتىشى ھهقىقهتهنمۇ ئېچىنىشلىق ئىدى

بۇنىڭــدىن باشــقا بهزى قىــزالر مهكتىپــى قۇرۇلغــان یېزىالردىمــۇ ئهھــۋال  
ىدىن قورقۇپ، مهجبۇرىي  ئانىالر تهۋپىقنىڭ ئهسكهرلىر  -گهرچه ئاتا . ئېغىرىدى

ـی
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ــلهن       ــولالر بى ــۈك ی ــسىمۇ، تۈرل ــتهپكه بهرگهن بول ــى مهك ــۈدەك قىزلىرىن دېگ
جهمئىیهتته تارقىلىپ یـۈرگهن ئۆسـهك سـۆزلهرمۇ ئـاز          . قارشىلىق قىلىشاتتى 

یــاش ئهپهنــدىلهر قىزالرنــى مهكــتهپلهرگه یىغىۋېلىــپ،  ”بهزىــلهر . ئهمهســىدى
بهزىلهر تهۋپىـق   . تېرىۋەتكهنىدىدېگهندەك پىتنىلهرنى   “ یولدىن چىقارغۇدەك 

ئۇنىڭ بویتاق . چۆچهكلهرنى توقۇماقتىدى- یېڭى گهپ-ھهققىدىمۇ یهنه یېڭى
بـــۇ خىـــل یامـــان . یۈرىـــشى بـــۇ ســـۆزلهرنىڭ شـــاخالیدىغان زېمىنـــى ئىـــدى

. كهیپىیاتنىــڭ مهلــۇم سىــستېما بــویىچه قانــات یېیىۋاتقــانلىقى ســېزىلهتتى
ــسىپىتلهر ۋە    ــڭ مویـ ــوختى زۇنۇننىـ ــۈنكى تـ ــسىدىكى   چـ ــالر ئارىـ ــى زاتـ دىنـ
الر بىــلهن، خــۇددى “پاكىــت”پائــالىیهتچىلىرى یوقــارقى پىتنىلهرنــى مهلــۇم  

شۇنىڭ بىلهن نـادان سـوپىالر بـۇنى ئهتراپقـا          . كۆرگهندەكال كۇسۇرالپ قویاتتى  
ــاتتى ــدىن    . یای ــسا بۇنىڭ ــدىكىلهر بول ــۇززاتالردەك دۈشــمهنلىك مهیدان ــازى ق ق

  .، ئوت ئۈستىگه ماي چاچاتتىشهكسىز پاكىت سۈپىتىدە پایدىلىنىپ
مهمتىلى ئهپهندى قىزالرنى ئوقۇتىمهن دەپ یىغىلىۋېلىپ، خالىغان قىز ”

. بىلهن چاتاقلىشىپ یۈرگىدەك، ئۇمانـا شـۇنى كـۆزلىگهچكه ئۆیلهنمهیـدىكهن         
دېگهنــدەك “ ...ئۇنىــڭ ئهپهنــدىچاقلىرىمۇ رەســۋایى جاھــان بولىــدىغان بولــدى 

ئــۇ ھهر قېــتىم مهكتهپلهرنــى . ا بــوالتتىسـۆزلهرنى ھهر قاچــان ئــاڭالپ تۇرۇشــق 
ئارىالپ كهلگهندە ئۇنىڭ بۇ یېڭى سهپىرى ھهققىـدە نۇرغـۇن ئىـپالس سـۆزلهر            

ئۇ بۇ ئىشالرغا قانداق تهدبىر قوللۇنۇش ھهققىدە خېلىـدىن بېـرى    . توقۇالتتى
ئهمما، . بىراق بۇنىڭغا ئۈنۈملۈك چارە تېپىلمایتتى. باش قاتۇرۇپ كېلىۋاتاتتى

. ن قىزالرنى ئوقۇتۇشتىن ۋاز كېچىـپ تاشلىۋېتىـشكه بولمـایتتى         بۇنىڭ بىله 
ئهگهر قېیىنچىلىققا چىداپ مۇئهللىمه یېتىشتۈرمىگهندە قىزالرنى ئوقۇتـۇش       

ئهگهر بــۇ . مهسىلىــسىدىكى قىیىنچىلىــق مهڭگــۈ ھهل بولمــاي كېتىــۋرەتتى
ئىشنىڭ ئهھمىیىتىنى چۈشهندۈرىدىغان بولسا تهربىیه كۆرمىگهن ئادەملهرگه 

  .ج ئۇقتۇرۇش مۇمكىن ئهمهسىدىرە
ئۇ سـاالھىدىن ئهپهنـدىنى ئـۇزىتىش ھۆرپىـسىدا سـۇنتاغدا چـوڭ  سـورۇن           

سـورۇن یۈسـۈپھاجىنىڭ ھویلىـسىدا    . بهردى“ ئـۇزىتىش چېیـى  ”ئویۇشـتۇرۇپ،  
ســۇنتاغلىق بــایالردىن . ئۇیغــۇر ئۇیۇشــمىنىڭ چىقىمــى بىــلهن ئۆتكۈزۈلــدى
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هڭ قوللـۇق قىلىـشى بىـلهن    یۈسۈپھاجى، مۇھهممهت قارى قاتارلىقالرنىـڭ ك     
بۇ سورۇنغا ئۇ ھهمىشه ئۆزى ئهھمىیهتلىك      . تېخىمۇ ھهشهمهتلىك تۈس ئالدى   

دەپ قارىغان مۇراسىم، مهجلىسلهرگه قاتناشتۇرىدىغان یېقىن شاگىردلىرىنمۇ 
ساالھىددىن ئهپهندىنىڭ قولىدا ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر، ئویۇشـما       . قاتناشتۇردى

تهۋپىـق یىغىنـدا نۇتـۇق سـۆزلهپ سـاالھىددىن      . ئهزالىرى بۇ چایغـا قاتناشـتى    
ئهپهندى ۋە مۇشپىقه خانىمغا رەخمهت ئېیتتى، تاتار قېرىنداشـالرنىڭ ئۇیغـۇر            

  .یېڭى مهدەنىیهت ھهرىكىتىدە ئوینىغان رولىنى یۈكسهك باھالىدى
زىیاپهتتىن كېیىن ئۇیۇشما نامىدىن بۇ بىـر جـۈپ ئاقارتقۇچىغـا سـوغا ۋە         

  .دىن كېلىۋاتقان ئادەت بویىچه تون كىیدۈردىیادنامه سۈپىتىدە كۈنى
 تاشـاخۇنۇمنىڭ   —سورۇن تارقىغاندىن كېیىن تهۋپىق ئۇالرنى تاغىـسى        

ئۇنىـڭ قارىـشىچه بـۇالر تاشـاخۇنۇمنىڭ ئۆیىـدە ئـۇزۇن           . ئۆیىگه ئېلىپ كهتتى  
مۇددەت تۇرغان، تهكلىپ قىلغۇچىالرمۇ، مىھماننى كۈتىۋالغۇچىالرمـۇ شـۇالر         

ئۇنداقكهن ئاخىرقى ئۇزىتىشمۇشۇ یهردە بولىـشى كېـرەك     ،   ئۈچۈن بولغانلىقى
  .بۇ كونا ئهنئهنه ئىدى. ئىدى

بۇ كىچىك ئۇزىتىش چېیىغا ئۇ بىر قانچه یېقىن شاگىردلىرىنى تهكلىپ 
بۇ ئۇنىـڭ سـاالھىدىن ئهپهنـدى       . قىلغاندىن باشقا كۆپ ئادەم قاتناشتۇرمىدى    

. پىتى ئىــدى بىــلهن مۇشــپىقه خــانىم ئۈچــۈن بېرىۋاتقــان شهخــسىي زىیــا      
نېرىن چۆپ، . ساالھىددىن ئهپهندىنىڭ ئۇنىمىغىنىغا قارىماي، قوي سویۇشتى

بۇ یهردە تهۋپىق رەسمىي نۇتۇق سۆزلىمىگهن بولسىمۇ،       . ئۇستىخان تارتىشتى 
چاقچاق پاراڭالر ئارىلىقىدا تاتارالرنىڭ مهدەنىي ئاقارتىش ئىشلىرىدا ئۇیغۇالرغا 

سـارىخېنىم  . تىم تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتتى      كۆرسهتكهن یاردىمىنى بىر نهچچه قې    
  . خوتۇن ئىككىسىگه تونلۇق قویدى-ئهر

ــیىن ســىرتتىن تهكلىــپ قىلىنغانالرنىــڭ ھهممىــسى     ــاپهتتىن كې زىی
تهۋپىق ساالھىدىن ئهپهندى بىـلهن پاراڭلىـشىپ یاتمـاقچى بولـۇپ          . تارقاشتى

  .قالدى
تـــاڭ . ئهتىــسى ئـــۇالرنى ئــات ھارۋىـــسىغا جایالشــتۇرۇپ ئۇزاتماقچىـــدى   

سهھهردىال ساالھىدىن ئهپهندى قولىدا ئوقۇغانالر ۋە مۇشـپىقهخانىم ئوقۇتقـان          
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ــاخۇنۇمنىڭ قــورا   ــزالر تاش ــۇزىتىش ئۈچــۈن     -قى ــدىغا ئۇســتازىنى ئ ــایى ئال  ج
  .توپلىنىشقانىدى

 قایتـا ئـاقیول     -قایتـا . كېتىدىغانالر ھارۋىغا چىقىشقا ئىالجىسىز قالـدى     
ــپى     ــپ مۇشـ ــشى قىلىـ ــۆز یېـ ــڭ كـ ــلهر، قىزالرنىـ ــلهن  تىلهشـ ــانىم بىـ قه خـ

ئوغۇل ئوقۇغۇچىالرمۇ ئۆزلىرىنى تۇتۇپ   . قۇچاقلىشىشىلىرى ئۇزاققا سوزۇلدى  
  .تۇرالمىدى

كـۆپ  . كهتكۈچىلهر بىلهن ئۇزاتقـۇچىالر خېلـى ئـۇزۇن پىیـادە مېڭىـشتى           
 خوتــۇن مــۇئهللىملهر ھارۋىغــا چىققــان بولــسىمۇ، -زورالشــالردىن كېــیىن ئهر

  .ه سوڭدىشىپ كېلىشتىئۇزاتقۇچىالر تاكى ئاچیاردىن ئۆتكىچ

 
2  

 
تهۋپىــق ســاالھىدىن ئهپهنــدىلهرنى ئۇزىتىــپ قویغانــدىن كېــیىن قىــزالر 

  .مهكتهپلىرىدىكى مهسلىنى ھهل قىلىش قارارىغا كهلدى
ئۇ ئهڭ یېقىندا غهۋغا یۈز بهرگهن بۇیامهت قىزالر مهكتىبىگه تهكشۈرۈشكه 

الر مهكىـپىگه  بۇ یهردە مۇھهممهد ئىمـام دېـگهن كىـشى قىـز          . بارماقچى بولدى 
. ئهرلهر دەرس ئۆتسه بولمایدۇ، دەپ قىزالرنى قېچىـپ كېتىـشكه قۇتراتقانىـدى    

ئۆزىنىڭ مۇشپىقهخانىمدا ئوقۇۋاتقان، ئهمدى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن   
. بویامهت قىزالر مهكتىپىگه كىرگهن قىزى شهرۋاننى مهكتهپكه ئهۋەتمىگهنىدى

 غهزەپكه كېلىپ، یاخـشى گهپ  -قهھرىبۇ ئهھۋالنى ئاڭلىغان تهۋپىق قاتتىق  
 —كار قىلمایدىغان بۇنداق مۇتئهسـىپلهرگه ئهڭ یاخشىـسى مهجبـۇرى چـارە              

  . قورقۇتۇش ئۈنۈم بېرىدىغانلىقىنى جهرىملهشتۈردى
ئۇ رۇشتى مهكتهپتىكى دەرسلىرىنى چۈشتىن بۇرۇن تۈگىتىپ، نىمىتۇلال 

  .بىلهن مهڭلىكاخۇننى باشالپ بۇیامهتكه كهلدى
 ئـانىالرنى یىغىـپ، ئـۇالردىن ئهھـۋال       -ال یۇرت مۆتىۋەرلىرىنى، ئاتا   ئۇ ئاۋۋ 
  .ھهم ئۇالردىن بۇ ئىشقا قارىتا رایىنى چكىپ كۆردى. ئۇقۇشتى
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 قىزالرنى ئوقۇتۇش ئىشىنىڭ زۆرۈرلىكىگه مۆتىـۋەلىرىمىز نـېمه دەپ         —
 قىزالرنـى ئوقۇتـۇش    — دەپ سورىدى ئۇ كۆپچىلىككه قـاراپ،        —قارایدىكىن؟  

  یوق؟ ئوقۇتۇش كېرەك بولسا قانداق ئوقۇتۇش كېرەك؟ -كېرەكمۇ 
ئاۋۋال كۆپچىلىك ئىچىدە غۇلغـۇال باشـلىنىپ، ھهممىـسى ئـۈنىنى پهس        

كېـیىن مـۇھهممهد ئىمـام كـۆپچىلىككه ئاڭلىتىـپ      . چىقىرىپ غۇتۇلداشـتى  
  :پىكىر قىلدى

 ئایـال كىــشى دېــگهن ئـۆي ئــادىمى، بویىغــا یهتـكهن قىــز بالىالرنىــڭ    —
غـویالپ یۈرىـشى شـهرىئهتكه خىـالپ، مېـنىڭچه بولغانـدا بـۇ              ئوقۇیمهن دەپ لو  

ئۇالرنىڭ ئهخالقـى كامىـل، ئىمـانى سـاپ     . خهقنى ئوقۇتۇشنىڭ ھاجىتى یوق  
بۇنىڭـدىن ئـارتۇق یهنه   . بولۇپ،  بىر ئهرنىڭ دېـگهن یېرىـدىن چىقـسا بولـدى          

 مــۇھهممهد —نــېمه كېــرەك؟ ئایــال خهق دېــگهن بهرىبىــر یــۇرت ســورىمایدۇ؟ 
 -پ باشــالپ بېرىــشى بىلهنــال باشــقىالرمۇ جۈرئهتلىنىــپ ئارقــائىمامنىـڭ گه 

  .ئارقىدىن سۆز باشلىدى
ــسىمۇ— ــۆزىنى مهزلــــۇم خهق     - ئوقىــ ــۇ خهقنىــــڭ ئــ  ئوقىــــسۇن، بــ

  ئوقۇتمىسۇنمۇ؟
  ... خورازالر- شۇنى دەیمهن، ھهننىۋاسى ئۆیلهنمىگهن چۆجه —
  ... چوڭىدىن ـ كىچىكىگىچه شۇنداغ دېسىلىچۇ—

جىـت  -دەم ئۇالرنىڭ مهیلىگه قویۇپ بېرىپ، جىـم      مهمتىلى ئهپهندى بىر  
ئۇنىـڭ  . ئۇالرنى سۆزدىن توختىتۋېلىـشنى ئویالپمـۇ قویمىـدى       . قۇالق سالدى 

 -بۇنداق مهیلىگه قویىۋېتىپ كۆپچىلىكنى سۆزلىتىشى ھهممه ئادەمگه، ئاتا        
 -بولۇپمــۇ مــولال. ئانىالرغــا ســۈرلۈك تۇیۇلــۇپ، تهدرىجــى جىمىــشقا باشــلىدى 

ئـۇالر  . ىبارەت بـۇ گۇمـانخور تـاپىئه تېخىمـۇ ۋەھىمىـگه چۈشـتى            ئۆلىماالردىن ئ 
ــیىن، مهمتىلـــى       ــقاندىن كېـ ــان قومـــاچتهك چۇۋۇلداشـ ــردەم قورۇلىۋاتقـ بىـ

ــاراپ جىــم بولــۇپ قېلىــشتى   ــدىنىڭ كــۆزىگه ق ــۇمىي پىكىرنىــڭ  . ئهپهن ئوم
مهمتىلـى  . توختىشى بىلهن ئۆز ئارا پىچىرلىشىۋاتقانالرمۇ جىمىم كېتىشتى      

. گىیىلىك ھۇجۇمنىڭ بۇ یاخشى پۇرسىتىنى ئۆتكۈزۋەتمىدىئهپهندى پىسخولو
ئۇالرنىڭ تېخىمۇ ۋەسۋەسىگه چۈشىشى ئۈچـۈن یهنه بىـردەم سـۈكۈت قىلىـپ          
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ھهر قاچـــان قـــاتتىق غهۋغـــادىن دېـــرەك بېرىـــدىغان بـــۇ جىملىـــق  . تـــۇردى
مۆتىۋەرلهرنىڭ یۈرىكىنى یېتهرلىك مۇجىغاندىن كېیىن، ئۇ سۆزلهشكه نىیهت 

  .قىلدى
ــدە      ۋەتهند— ــشى ھهققى ــۇش ئى ــى ئوقۇت ــالر قىزالرن ــا ھهممىڭ اشــالر، بای

ئۆزەڭالرنىڭ قارشـىنى سـۆزلىدىڭالر، ئهمـدى مهن ئۆزەمنىـڭ چۈشهنچىـسىنى        
ــۆتهي،   ــۆز   —ئوتتۇرىغــا قویــۇپ ئ  تهۋپىــق مۇتئهســىپ موللىالرنىــڭ یهنىــال ئ

گېپىنى یورغىلتىدىغانلىقىنى، ئۇالرغـا مهجبـۇرى چارىـدىن باشقىـسى بىكـار          
 -نى ئېنىق بىلىپ تۇرسىمۇ، مـوللىالرنى دەپ ئهمهس، باشـقا ئاتـا     ئىكهنلىكى

ئـانىالرنى نهزەردە تۇتــۇپ، ئــاۋۋال چۈشــهنچه بېرىـشنى، ئانــدىن مهجبــۇرى چــارە   
 بایـا بهزىـلهر، قىزالرنـى ئوقۇتۇشـنىڭ       —قوللۇنۇشىنى كۆڭلىگه پۈككهنىدى،    

ئـویالپ  كۆپچىلىـك   . ھاجىتى یوق، ئۇالر بهرىبىر یۇرت سورىمایدۇ، دەپ ئـۆتتى        
 ئۇ كۆپچىلىككه تهكشى كۆز یۈگۈرتىـپ  —باقسۇن، بۇ گهپ قانچىلىك توغرا؟   

ــدى،     ــیىن داۋام قىل ــدىن كې ــۈكۈت قىلغان ــردەم س ــزدە  —یهنه بى ــت، بى  راس
. ئهزەلدىن ئایالالرغا بولغان قاراش ئهنه شۇنداق بولغاچقا ئۇالر یۇرت سورىمىدى    

ئاۋۋال ئۇالر ئوقىشى كېرەك، بۇنىڭ ئۈچۈن ! لېكىن ئایالالرمۇ یۇرت سورىیاالیدۇ
قىزلىرىمىز ھهققىدە سۆزلىگهندە گویا خهۋپلىك، -ئویالپ كۆرۈڭالر، بىز خوتۇن

 -ئـانىمىز، ئاچـا   . ئىشهنچىسىز، دۈشـمهن ھهققىـدە سـۆزلىگهندەك سـۆزلهیمىز        
سىڭىللىرىمىز ھهققىدە سۆزلىسهكچۇ؟ ئهجبا ئاشـۇ بىزنىـڭ خوتـۇنلىرىمىز،          

نىـڭ ئانىـسى ئىكهنلىكىنـى، بـارلىق ئایـالالر        قىزلىرىمىزنىڭمۇ ئۆز بالىلىرى  
پۈتۈن ئىنسانىیهتنىڭ ئانىسى ئىكهنلىكىنى، ئۇالرغا گۇمان، ئىـشهنمهسلىك        
ــن ســاقت     ــدىغانلىقىنى نهزەردى ــارا یۈزلــۈك بولى ــامىله قىلىــش ق بىــلهن مۇئ
قىلىۋېتىدىكهنمىزغۇ؟ ئایالالر، ئىنسان بالىسىنىڭ تۇنجى ئۇستازى، بىز ئهڭ         

كۆرۈنـۈپ تـۇرۇپتىكى،   . ىمنـى ئـانىلىرىمىزدىن ئـۈگىنىمىز    ئهۋەل تىلنى، بىل  
ــۈن ئۆســۈپ ـ          ــسا پۈت ــا بول ــان ئان ــسا، ئوقۇغ ــا بول ــاۋاتلىق ئان ــانىلىرىمىز س ئ
ــشكه     ــدىغانلىقىنى نېمى ــدىلىق بولى ــك پای ــۈن قانچىلى ــشىمىز ئۈچ یېتىلى

  ئویلىمایمىز؟
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. تهۋپىق یاشراق دېھقانالرنىڭ چىرایىدىن رازمهنلىك ئـاالمىتى بایقىـدى        
لهر بولـــسا بېـــشىنى ســـېلىپ ئولتـــۇرۇپ، ھېچنـــېمه تهســـىر      “ۆتىـــۋەرم”

ئۇالرنىڭ تۇرقى تهۋپىقنىڭ غۇژژىدە    . قىلمایۋاتقانلىقىنى بىلىندۈرۈپ تۇراتتى  
ئـاچچىقىنى كهلتـۈرۈپ، بـۇ رەج ئۇقمایـدىغان ئېـشهكلهرنى دەررىـگه تۇتقۇسـى        

 یۇ، كۆپچىلىكنىـڭ ئارىـسىدىكى چۈشـىنىدىغانالر ئۈچـۈن سـۆزىنى            -كهلدى  
  .اۋامالشتۇرۇشنى الیىق كۆردىد

ــگهن     — ــۇش زۆرۈر دې ــالالرنى ئوقۇت ــدا ئای ــدىن ئېیتقان ــۇ نوقتى ــمهك، ب دې
غهرپ دۆلهتلىرىدە ئایال ئـالىمالر، یـۇرت سـوراش تۈگـۈل،         . خۇالسىگه كېلىمىز 

بىزنىــڭ ! چــۈنكى ئــۇالر ئوقۇیــدۇ. دۆلهت ســورایدىغان ئایــال پادىــشاھالرمۇ بــار
. لىتىمىزنىڭ ئىستىقبالىنى نابۇت قىلدىمىللىتىمىزدىكى قاالقلىق، مىل 

گـادایلىق ـ بىلىـم ئـېلىش     . نېمه ئۈچۈن؟ نـادانلىق خهلقنـى گادایالشـتۇردى   
 بىرىنـى ئىلگىـرى   -بـۇ ئىككىـسى بىـر    . ئىمكانىیهتلىرىدىن مهھرۇم قىلدى  

. سۈرۈپ، بىز نـادانلىق، خۇراپـاتلىق ۋە گـادایلىق پاتقىقىغـا پېتىـپ قالـدۇق               
مۇشۇ مهیداندىال كۆرۈپ ― نىشىنى ھازىرنىڭ ئۆزىدە بۇنىڭ ئهمهلىي ئىپادىلى

نـادان بـولغىنىمىز ئۈچـۈن خۇراپاتلىقنىـڭ ئایـالالر ھهققىـدىكى        : تۇرىۋاتىمىز
سهپسهتلىرىگه ئىشىنىپ شۇ بـویىچه ئىـش قىلمـاقچى بولىـۋاتىمىز؛ بۇنىـڭ             
ــانىكهن،     ــسىز بولغــ ــالالر ساۋاتــ ــدۇ، ئایــ ــالالر ئوقىیالمایــ ــسىدە ئایــ نهتىجىــ

خۇراپاتلىقنىـڭ بـۇ   . ڭ تهربىیىلىنىشى چهكلىمىـگه ئۇچرایـدۇ    بالىلىرىمىزنى
  .ئۇرۇقى تېخىمۇ نادان، دۆت مىۋىلهرنى یېتىلدۈرىدۇ

 بىلىــنمهس بــاش -بهزى دېھقــانالر بــۇ ســۆزلهرنى تــوغرا تېپىــپ بىلىــنهر 
لهرنىـــڭ كـــۆرۈپ “مۆتىـــۋەر”ئهممـــا ئـــۇالر بـــۇ ھهركىتىنـــى . لىڭشىتىـــشتى

هۋپىـق سـۆزدىن توختـاپ ئۇالرنىـڭ        ت. قېلىشىدىن بهكمۇ ئېھتىیات قىالتتـى    
نــېمه دەیــدىغانلىقىنى ئــاڭالپ بــېقىش ئۈچــۈن توختىغانــدا یهنه ئهڭ ئــاۋۋال   

  :مۇھهممهت ئىمام سۆز ئالدى
بىـز  ! ئـۇالر دېـگهن كـاپىر    !  غهرىپتىكى گهپ دېگهن، غهرىپتىكـى گهپ      —

! ئـۇالر تهرەققىـي قىلغـان بولـسا مهیلـى، یـاغ چاینىـسىۇن             ! دېگهن مۇسۇلمان 



 219 

ھازىرقى ئـازغىنه راھهتنـى     . ئۇالرغا پانى دۇنیانىڭ جهننىتىنى بهرگهن    خۇدایىم  
  !...دەپ یولدىن ئېزىپ، ئىسالمدىن چىقىش گۇناھ

ئېشهكنى ئىتتىك ماڭسۇن دېـسهڭ تایـاقنى ئىـشقا سـال، ئـۇ  بهرىبىـر                 ”
  .دەپ ئویلىدى تهۋپىق“ یاماننى بىلهمهیدۇ-یاخشى
بـۇ گهپ ھهق  . مىز بىز ھهمىشه خۇدانىـڭ بىرلىكـى ھهققىـدە سـۆزلهی     —

ئىكهن، كاپىرنىمۇ، مۇسۇلماننىمۇ خۇدا یاراتتى، ئۇالرنىڭ یاراتقۇچىـسى باشـقا         
یهنـى  .  پاراسهت، بهدەن ئهزاالرنىمۇ ئوخشاش ئاتا قىلـدى   -بىزگه ئهقىل ! ئهمهس

. ئۇالرنىڭ ئىككى بېشى، تۆرت كۆزى، ئالته قۇلىقى یوق، بىز بىلهن ئوخـشاش    
مۇسۇلمانالرنى ئۆزىگه یېقىنراق، كاپىرالرنى    ئهگهر خۇدا سىلهر چۈشهنگهندەك     

یىراقراق كۆرىدىغان بولسا نېمىشكه خۇدا ئـۆزىال ئـۇالرنى جازالىمایـدۇ؟ یـاكى             
مۇسۇلمانالرغا قۇل قىلىپ بهرمهیـدۇ؟ سـىلهر بۇنىڭغـا خـۇدا ئاشـكارە مـۆجىزە        
كۆرســـهتمهیدۇ، كـــاپىرالرنى جازاالشـــقا بىزنـــى یاراتقـــان، غـــازاتنى چىقارغـــان  

یاق، ۋەتهنداشالر، بۈگۈنكى كۈندە بۇ مۇددىئامۇ ئوقـۇش       . ر مۇمكىن دېیىشىڭال
 یاراق بىزدە بولمىسا، ئـۇالردىكى      -ئۇالرنىڭكىدەك قۇرال . بىلهن ئىشقا ئاشىدۇ  

 ھـارۋا بىـلهن   -ماشىنا بىزدە بولمىسا، قۇرۇق قـول بىـلهن مىلتىققـا، ئېـشهك         
تىكىـپ   ئـۇ كـۆپچىلىككه     —! ماشىنىغا قارشـى غـازات قىلىـپ بېقىڭالرچـۇ        

ــدى،   ــردەم تۇرىۋال ــۈپ    —بى ــۆزىمىزگه، ئۆل ــساق ئ ــاداي بول ــلهر گ ــا یهنه بهزى  بای
دەپ بېرىۋالدۇقمۇ، دېگهندەك “ ھهق”قالمىساق بولدى، یاكى سىنىڭ ئۆیۈڭگه 

ــارا ۋە مۇســـۇلمانالر ھهققىـــدە   تهئهددى قىلىـــشتى، بـــۇ گهپمـــۇ یۇقـــارقى ناسـ
ڭچه بۇالرنىــڭ مېــنى. ئېیتىلغــان بىــمهنه گهپ بىــلهن بىــر ئېقىمــدىكى گهپ

ــشاش    ــا ئوخ ــۇددى ماۋۇنىڭغ ــسى خ ــامنى  —ھهممى ــۇھهممهد ئىم ــق م  تهۋپى
 جان باقارالرنىڭ گېپى، خۇدا بىر ئىكهن، بىزنىمۇ، كاپىرالرنىمۇ —. كۆرسهتتى

پۈتــۈن بىـر كائىناتنىــڭ یاراتقۇچىــسى ئــالالھ ئــۆزى  . ئوخـشاشال خــۇدا یــاراتتى 
ئۇنـــداق ئىـــكهن، ! سیاراتقـــان جانلىقالرنىـــڭ ئىبـــادىتىگه مۇھتـــاجمۇ ئهمه

كىمنىڭ قانـداق یاشىـشى ھهر كىمنىـڭ ئىجتىھادىغـا بـاغلىق، بـۇ سـىناق               
بىزگه ئۇ دۇنیالىقنى، كاپىرغا بۇ دۇنیالىقنى بهرگهن دېگهنگه قایسىڭالر . دۇنیا

ــسىلهر؟ ئهكــسى ھالــدا دۇنیــا        ــان ۋە ھهدىــستىن دەلىــل كهلتۈرەلهی  —قۇرئ
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مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـۆرمىتى    مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ھۆرمىتى ئۈچـۈن،      
ئهممـــا بىـــز بــۇ ئهزىزلىكىمىزنـــى خارلىققـــا ئـــۆزىمىز  ! ئۈچــۈن یارىتىلغـــان 
ئهجهبا، باقى دۇنیادىكى راھهتنى دەپ، بۇ دۇنیـادا یاشـاش       . تېگىشىۋالماقتىمىز

؟ بۇنداق پهتىۋا ھېچقانداق ئىسالم !ئۈچۈن كۈرەش قىلماسلىق كېرەكمىكهن
ــوق  ــدا یـ ــىتىپ . ئهھكاملىرىـ ــسا كۆرسـ ــېقىڭالربولـ ــسىچه  !  بـ ــڭ ئهكـ بۇنىـ

دېـگهن  “ كهمبىغهللىك ھهر ئىككى دۇنیادا كىشىنىڭ یـۈزىنى قـارا قىلىـدۇ    ”
دۇنیا مۇسۇلمانالرنىڭ، ئۈممىتى مۇھهممهدنىڭ ھۆرمىتى ئۈچـۈن    . ھهدىس بار 

ــۈممهت خــار، زەبــۇن، قــۇل  -یارىتىلغــان بولــسا  چــۆرە بولــۇپ - یــۇ، ئهممــا بــۇ ئ
ئىسالم دىنىنى مانا مۇشۇنداق ئـۆز    ! دۇ؟مۇشۇنداقمۇ مهنتىقه بوالم  ! یاشىسۇن

ــى ھه دەپ      ــىتىۋاتقانالر تېخـ ــپ كۆرسـ ــدىغان قىلىـ ــۆزى تاالیـ ــۇیرىقىنى ئـ قـ
ــدۇ  ــدىن گهپ ئاچىــ ــسالمدىن، ئىمانــ ــۇلمانچىلىقتىن، ئىــ ــا . مۇســ بۇنىڭغــ

ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىزنىڭ خار، بوزەك ! ساالھىیىتى یوق، بۇ تهخسىرلهرنىڭ
قىلىـش كېـرەك؟ ئهزىـز بولـۇپ یاشـىماق      یاشىشىمىز بولمىغان ئىكهن نېمه     

بۇنىڭ ئۈچۈن خارلىقتىن قۇتۇلماق كېرەك بولسا، بۇ قۇتۇلۇش ئىشى ! كېرەك
  !...كۈچ نهدىن كېلىدۇ؟ بىلىمدىن. كۈچ بىلهن بولىدۇ

دەپ نهسهبىمىز بىلهن ماختانـساق، بىـراق ئـۆزىمىزدە    “ مهن مۇسۇلمان ”
قاپاق قانچه كۆركهم . الىمىزماختانغۇدەك پهزىلهت بولمىسا، كۈلگه ئایلىنىپ ق

سىلىق بولسىمۇ، ئۇنىـڭ ئىچـى قـۇرۇق بولغاچقـا تېـشى قوتـۇر كاۋىچىلىـك               
ئهتىۋارالنمایدۇ، ئادەم بولغان ئىكهنمىز بۇنچىلىك نهرسىلهرنى چۈشىنىشىمىز 

  !كېرەك
بىردەمدىن كېیىن مهھهممهد ئىمام . ئارىنى یهنه بىر ھازا جىملىق باستى

  : اپ، كېیىن ئۈنلۈكرەك قىلىپ، ئىشهنچىسزلىك بىلهنئاۋۋال پهس ئاۋازدا غۇدر
 —!   دە- ئوقىسۇن، مهزلۇم خهقنى ئهركىشى ئوقۇتمىسۇن - ئوقىسىمۇ—

  .دېدى
 ھــازىر بىــزدە مــۇئهللىمه بولمىــسا، مــۇئهللىملهرنى تهربىیلىــۋالغىچه —

  شۇنداق قىلمىساق ئاسماندىن چۈشۈپ قاالمدۇ؟
  ...ئهمىسه بولمىغاندىكىن، ئۆزىمىزنى قىینىمایلى —
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 قىزلىرىمىز ئوقۇشسىز قالدى دەپ - شۇنى دەیمهن، بىر كىشى خوتۇن—
  ...بۇنى چىلالپ كهلگهندەك سۆزلهیدا

  ! ئۆزىنىڭ خوتۇنىنى ئوقۇتىۋالسا بولمىدىمۇ، خهق بىلهن نېمه كارى—
ــدىغان     — ــاق یۈرىـ ــۈن بویتـ ــلىق ئۈچـ ــپ قالماسـ ــشىغا كېلىـ ــۆز بېـ  ئـ

  ...ئوخشىمامدۇ بۇ نېمىلهر؟
  .ه مهھهممهد ئىمام باشالمچىلىق رول ئویناۋاتاتتىھهممه گهپت

 بىزدە ئایال مۇئهللىملهر بـولغىچه ئهرلهر ئوقۇتـۇپ تۇرىـدۇ، بۇنىڭـدىن             —
! قېنى كىم قارشى چىقىدۇ؟!  نۆۋەتتىكى سىیاسهت-ئوقۇش. باشقا ئامال یوق

  : تهۋپىق یاڭراق ئاۋازدا شۇنداق دېۋىدى، مهھهممهد ئىمام یهنه ئهزۋەیلىدى—
 باالۋاقىـسى بـار، توختالغـان ئـادەملهر     -ۇتسىمۇ ئوقۇتـسۇن، خوتـۇن   ئوق —

سىزمۇ مهكتهپ تهكشۈرىمهن دەپ، پـاالن قىلىـمهن، دەپ قىـز بـاال            . ئوقۇتسۇن
  !خهق بار مهكتهپلهرگه بېرىپ یۈرمهڭ

.  ئوچـۇق ھاقـارەت ئىـدى    -گهپ ئوچـۇقتىن  . تهۋپىقنىڭ سهۋرىـسى پـۈتتى    
اۋارە بوالیۇ، سهن بولساڭ مېنى مهن سېنىڭ كېسىلىڭنى ساقایتىمهن دەپ ئ”

بۇنىڭــدىنمۇ ئــارتۇق ئــادەم جىلــى  ! زەھهرلهۋاتىــسهن، دەپ مۇتھهملىــك قىــل
قىلىدىغان ئىش بوالمدۇ؟ مانـا شـۇنداق چوشـقىالرنىڭ كاسـاپىتىدىن پۈتـۈن       

ئــۇ . تهۋپىــق ئورنىــدىن چــاچراپ تــۇرۇپ كهتتــى “ !...مىللهتنــى نهس باســىدۇ
 ھۇیت دېگۈچه مـۇھهممهد  -ىلهن ھایت ئىتتىك شۇنداقال كۈچلۈك قهدەملهر ب    

ئىمامنىــڭ ئالــدىغا بــاردى ۋە غهزەپ بىــلهن ســاقاللىق یــۈزىگه بىــر تهســتهك   
  .سالدى

سهن !  ئاغزىڭدىن چىقىۋاتقان گهپنىڭ ئىپالسلىقىنى قارا!  ھۇ، ھایۋان—
چوشقا، ئىشهك كالال، مۇئهللىم بىلهن تهلهبىلهر ئارىسىدا ئاتا بالىلىق مىھرى 

ــشىنى ــاھاســـىل بولىـ ــانلىق  - بىلمهمـــسهن؟ ئاتـ ــدىگه یامـ ــۆز پهرزەنـ ــا ئـ  ئانـ
ئویلىمىغاندەك مۇئهللىممۇ ئۆز تهلهبىلىرىگه ئېزگۈ نىیهتـته بولـدىغانلىقنى    

 ئۇ بىگىز قولى بىلهن مۇھهممهد ئىمامنىڭ ۋەسۋەسىگه    —نهدىن بىلىسهن؟   
 سهن تېخـى ئاغزىڭغـا   —تولغا كۆزلىرىگه جونۇپ تۇرۇپ سۆزلهشكه باشلىدى،    

اتىنى ئۆز قىزى بىلهن چاتاقلىشىدۇ دېگهندەك گهپنى قىلىۋاتىسهن؟ پېتىپ، ئ
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ھهمــمه ئــادەمنى ئۆزۈڭــدەك ئــاال كۆڭــۈل دەپ ئویالمــسهن؟ ســهن یهنه بىــز        
قىزلىرىمىزنى ئوقۇتۇپ قویسۇن دەپمىدۇق دەمسهن؟ ساڭا ئوخـشاش ھایۋانـدا       
 ئۇنـداق گـۈزەل ئىـستهك نـېمه قىالتتـى؟ پهقهت ئـادەملهرال ئـۆز پهرزەتلىرىنـى        

ــدۇ ــاال      . تهربىیلهی ــقىالر ب ــۇق چوش ــى پۇتل ــشاش ئىكك ــاڭا ئوخ ــایۋانالر ۋە س ھ
ئۇنىــڭ “  ھاڭگــا ئېــشهك بالىـسىغا ئىــگه بولمىغانــدەك ”تېپىـشنىال بىلــدۇ،  

ســهن كىمــگه ئىــگه بولماقچىــسهن؟ ! تهربىیــسى ھهققىــدە ئــویالپ كۆرمهیــدۇ
ئـۇ  ! ىمېنىڭ قىزىم بار، باالم بار، دەمسهن؟ بىلىپ قوي، ئـۇ ۋەتهننىـڭ بالىـس       

سـاڭا ھـاجىتى   ! ۋەتهن ئۇنىڭ ئوقۇشـىنى تهلهپ قىلىـدۇ   ! مىللهتنىڭ بالىسى 
مهن ئـۇنى سـهن   ! بولمىسا، سهن نېرى تۇرىۋەر ئۇنىـڭ مىللهتـكه كېرىكـى بـار     

ــیىلهیمهن   ــۈن تهربىـ ــلهت ئۈچـ ــۈن ئهمهس، مىلـ ــا  . ئۈچـ ــهن ۋۇجۇتقـ ــۇنى سـ ئـ
نىـپ،  مـۇھهممهد ئىمـام ئىچىـگه تى      ― كهلتۈرگهنمۇ؟ یـاكى خـۇدا یاراتقـانمۇ؟        

لهر تهبىئىـتىگه مۇۋاپىـق ئهمـدى    “ەرمۆتىـۋ ”باشـقا  . الغىالداپ تىترەپ تۇراتتى  
ئۇالر ئهزەلدىن زورلـۇق كـۈچ ئالدىـدا تېـز          . پۈتۈنلهي باشقا مهیدانغا ئۆتكهنىدى   

پۈكۈپ ئادەتلهنگهن، ۋۇجۇدىدا قارشىلىق كۆرسـىتىش جاسـارىتى بولمىغاچقـا          
شــۇنىڭ . ھـازىرمۇ دەرھــال تهۋپىقنـى قولالیــدىغان سـاداقهتمهنلهرگه ئایالنــدى   

  .مام پۈتۈنلهي یىتىم قالدىبىلهن مۇھهممهد ئى
 ئایال مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهممىـسىگه ئىلىـم تهلهپ قىلمـاقلىق      - ئهر —

 —پهرز ئهمهسمۇ، تهخسىر، مهمتىلى ئهپهندى بىزگه یامانلىق قىلغۇچىمىدى،
  .دېدى مۆتىۋەرلهردىن بىرى

شۇنداق، شۇنداق، راست ئېیتىال، مهمتىلى ئهپهندى چوڭ سـاۋابلىق           —
هندىنىڭ كۆڭلىنى ئىلىم نۇرلىرى بىلهن یورۇتماق دېگهن ب. ئىش قىلىۋاتىدۇ

  . بهسى ساۋاب ئىش
ھازىر سایاسهت شۇنداق بولغاندىكىن، ئۇنىڭغا بویۇن تاۋلىق قىلىشقا  —

  ھهددىمىز یوق، ھۆكۈمهتنىڭ ئهمىرىنى تۇتماق ۋاجىپ دېیىلىدۇ ئهمهسمۇ
ىدىن تهۋپىق بۇ یوغان تونالردىكى جان باقارالرنىـڭ تېتىقـسىز خوشـامىت       

ــسا ئۇالرنــڭ شــهرمهندە   .ئىچىــدە كۈلــدى  ــدان بولىــدىغان بول ئهگهر باشــقا مهی
بىــراق ھــازىر . خوشــهمهتچىلىك  بهشىرىــسىنى ئېچىــپ تاشــلىغان بــوالتتى  
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ئــۇالرنى پــارچىالش ئۈچــۈن مۇشــۇ قارشــى كــۈچلهر ئىچىــدە پهیــدا بولغــان         
ردى شۇڭا ئـۇ خوشـامهت یامغۇرىغـا چىـداپ تـۇ      .كېرەك ئىدى   “ ئىتتىپاقچىالر”

 بىرىگه ئوخشىشىپ كېتىدىغان یاغلىمـا سـۆزلىرى بىـر یهرگه    ـئۇالرنىڭ بىر  
  :بارغان ھامان، مهجىلىسنى خۇالسىلىدى

 ۋەتهنداشـالر ، پهرزەنتلىرىمىزنىـڭ ئىلىـم ئهھلـى بولـۇپ چىقىـشىغا       —
ــاج  ــلهت مۇھتـ ــلهن ۋەتهن ۋە    . مىلـ ــك بىـ ــسنىڭ تهلۋىلىـ ــداق شهخـ ھىچقانـ

! پۇتلىكاشاڭلىق قىلىشىغا رۇخسهت یوقمىللهتنىڭ بۇ بۈیۈك ئىھتىیاجىغا 
 ئوقۇتــۇش ئىــشىغا پۇتلىكاشــاڭ بولىــدىغان بولــسا، ئهڭ  -یهنه كىمكــى ئوقــۇ

 —شــهرمهندە  دۈشــمهن قاتارىــدا ســازایى قىلىنىــدۇ ھهم قــاتىتق جازالىنىــدۇ، 
لهرنـى قانچىلىـك چۆچىتىۋاتقـان      “مۆتىـۋەر ”ئۇنىڭ ئاۋازىدىكى كهسـكىنلىك     

قوراللىـق جهڭچىــلهر، بـۇ قورقۇنــۇچنى یهنىمــۇ   بولـسا، ئۇنىــڭ یېنىـدا تۇرغــان   
  .كۈچهیتتى

تهۋپىــق بۇزغۇنچىالرغــا قــاتتىق ئاگاھالنــدۇرۇش بهرگهنــدىن كېــیىىن      
 بىلىشلهر ۋە تونىمایدىغانالر ئۇنى    -بىر مۇنچه تونۇش  . مهجلىسنى تاماملىدى 

بهزىـلهر ئـۇنى   . ئۆیگه كىرىپ بىر پىیـاله چـاي ئىچىـشكه تهكلىـپ قىلىـشتى        
ــدىن یهپ    قېتىــق ئىچىــپ م  ــاز نېمهتلىرى ــا كىرىــپ ی ــلهر باقق ــشقا، بهزى ېڭى

ــى  ــا    . كېتىــشكه تهكلىــپ قىالتت ــڭ قۇلقىغ ــرى ئۇنى ــڭ ھېچبى ــۇ گهپلهرنى ب
ــازاپ ســىقىپ، كهیپىنــى    . كىرمىــدى ئۇنىــڭ قهلبىنــى بىرخىــل مهنىــۋىي ئ

ئۇ ھهممه كىشىنىڭ تهكلىپىنى ئهدەپ بىلهن رەت قىلىپ، . ئۇچۇرۇپ تۇراتتى
ئۇ یول ئۈستىدە كۆپ نهرسىلهر ھهققىـدە      . راپ ماڭدى نىزامىددىنىڭ ئۆیىگه قا  

مــۇھهممهد ئىمــام ئېیتقــان ســۆزلهرنى ۋە ئىلگىــرى  ئاڭلىغــان      . ئویالنــدى
ــرلهپ خاتىرىــسىدىن ئۆتكــۈزدى -ســۆزلهرنى بىــر ــۇ شــۇنداق خۇالســىگه  .  بى ئ

كهلدىكى، خۇراپاتقا پاتقان، نـادان ئۇیغـۇر مۇھىتىـدا ئۇنىـڭ ئۆیلهنمهسـلىكى؛         
 قۇدرىتىنى مىللهت   - پاراسىتى، كۈچ  -، ئىش ھهققى، ئهقىل   بارلىق خىزمىتى 

ئۈچــۈن تهقــدىم قىلىــش غایىــسىنىڭ كــۆپ چهكلىمىــگه ئۇچرایــدىغانلىقى، 
ــاي     ــۇزۇر قىلمـــ ــشالرنى زورمـــ ــۈن بهزى ئىـــ ــسهدلهر ئۈچـــ ــى مهقـــ كېینكـــ

  .بولمایدىغانلىقىنى چۈشهندى
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تهۋپىق ئۆیدە كېچىكىپ قالىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهپ، نىمىتۇلال بىلهن     
ئۇ ھویلىغا كىرىپ كهلگهندە ئۇالقالرغا . مهڭلىكاچۇننى مهشھهدكه قایتۇرۋەتتى

ــلهن ئۇچراشــتى    ــان بى ــېلىۋاتقان زورىخ ــوت س ــدىن  . ئ ــڭ چىرایى ــۇ تهۋپىقنى ئ
ــدى،     ــدەك بولىۋى ــلىكنىڭ كۆلهڭگۈســىنى كۆرگهن ــۈل غهش ــداق كۆڭ ئاللىقان

  :تهۋپىق شۇئان دائىمىي ئىللىق تهبهسسۇمىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ
  .دېدى —لىالر كۆرۈنمهیدىغۇ؟ ئۆي جىم ـ جىتال بوپ قاپتۇ، با—
 ئۇالر ئۆیدە ئولتۇرامدۇ دەیسىز، ئهتتىگهن چىقىپ كېتىشكهنىدى، شۇ       —

  .پېتى یوق، كىچىكلىرى ئۇخالپ قالدى
  تېچىلقتۇ؟ —
ــق — ئــۆزىڭىز ســاقمۇ؟ ئۆڭــسىلىڭىزنى یامــانراق كۆردۈممــۇ،     . تېچلى
  قانداق؟
  .ال ئاپتاپتا شۇنداق بولۇپ كهتسه كېرەكیاق، ئۇنداق ئهمهس، ئېھتىم —
ئۆیگه كىرىپ بىردەم یامپاشالمسىز؟ قېنىق سۇ سېپىپ قویدۇم، تازا     —

  .سهگىپ قالدى
ئاۋۋال بىر چىنه ئۇسسۇزلۇق بېرىڭ، ئانـدىن بىـردەم         . شۇنداق قىالي  —

 تهۋپىق ئۆیگه كىرىپ، كۆرپه ئۈستىگه ئولتۇرغىنىـدا ئۆینىـڭ        —ئۇزىلىۋاالي،  
ۇ سۆرۈنلىكىنى ھېس قىلدى ۋە بىردەم خىیـال سـۈرۈپ یاتقۇسـى             ھهقىقهتهنم

ئۇ كۆڭلىدە نۇرغۇن مهسىلىلهرنىڭ چېگىشلىشىپ كهتكهنلىكىنى،      . كهلدى
  .بۇالرنى ئاكىسى كهلگىچه رەتلهپ چىقىشى كېرەكلىكىنى ھېس قىلغانىدى

  .رورىخان تازا ئېچىغان قېتىق بىلهن دوغ ئېتىپ كهلدى
  . دەپ سورىدى زورىخان— پان ئهكىلهیمۇ؟ - قۇرۇق ئىچهمسىز، یا نان—
 — یاق، قورسـىقىم ئـاچقىنى یـوق، ئۇسـسۇزلۇق ئىچهمـدىال بولـدى،             —

تهۋپىق دوغنى ئىچىپ، چىنىنى زورىخانغا بهرگهندىن كېیىن، كۆرپه  ئۈستىگه 
  .سوزۇلدى، زورىخان ئىشكىنى یېپىپ قویدى

چۈن جىددىي تهۋپىق بۇ ئازادە مۇھىتتا كۆڭلىدىكى تۈگۈنلهرنى یېشىش ئۈ
  .پىكىر قىلىشقا باشلىدى
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ــدى    ــۇپ قال ــارى ســالدى بول ــۇ یهنه ئ ــسىدە ئ ــۆیلىنىش مهسىلى ئۇنىــڭ . ئ
ئهدىبهنىڭ تىنىق ئاسماننى ئهسلىتىدىغان . خىیالىغا یهنه ئهدىبه كېلىۋالدى

بــۇالق كۆزلىرىنىــڭ مۆلــدۈرلهپ تىكىــشىلىدە بىــر خىــل ئــاجىزانه ئىلتىجــا   
ز رىئاللىق قوینىغا قایىپ كېلىپ ئهدىبه      ئاخىر ئۇ رەھىمسى  . یوشۇرۇنغانىدى

ــشتى  ــلىققا تىرى ــدە ئویلىماس ــڭ  . ھهققى ــازىرقى زۆرۈر ئىــش پىتنىچىلهرنى ھ
ئاجایىپ ئىش، ئۇیغۇر . ئاغرىزىنى یېپىش، تۇرمۇشىنى رېتىمغا سېلىش ئىدى

خهق مانا شۇنداق، بىرسىنىڭ ئوغلى یاكى قىزى باالغهتكه یهتتىمـۇ، بولـدى،             
چـۆچهك قىلىـشىپ، بۇنىـڭ بىـلهن      -یى ھهققىدە سـۆز   ھهممه ئادەم شۇنىڭ تو   

خهقنىڭ ئۆیلىنىش یاكى . بىكارچىلىققا  تولغان ھایاتىنى بىزەشكه تىرىشىدۇ
. ئهرگه تېگىشىنىڭ ماڭا  نېمه پایدا، نېمه زىیىنى دېگهننى ئـویالپ كۆرمهیـدۇ        

ئهنه شۇنداق تۇرغاندا تهۋپىقنىڭ ۋە یاش مۇئهللىمهلهرنىـڭ  بویتـاق بولىـشى            
 چۆچهك مهنبهئهسى بولماسلىقى  مۇمكىنمۇ؟ یهنه - ئۈچۈن تۈگىمهس سۆزئۇالر

مانا   ئوبېیكتىپ    !  ته“ مۇناسىۋەتلىك”كېلىپ ئۇنىڭ ئىشى كۆپچىلىككه       
تهۋپىـق  . قا توغرا كېلهتتى“ پهلهككه بېقىش”ئهھۋالغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن   

تىم مـۇھهممهد  ئۇ یهنه بىر قېـ . ئۆیلىنىش ھهققىدە ئاخىرى بىر قارارغا كهلدى   
  ...ئىمامنىڭ سۆزلىرىنى خىیالىدىن ئۆتكۈزدى

بۇ بىر مهسىله ئهنه شۇنداق ھهل قىلىنغاندىن كېـیىن، ئـۇ یهنه یـۈرىكى         
ئۇ .  ئېچىشقان ھالدا ئۆیلهنگهندىن كېیىنكى تۇرمۇشنى كۆز ئالدىغا كهلتۈردى

 بۇ بارلىق ئۇیغۇر ئهرلىرى . خىزمهت بىلهن ئۆي ئىشىغا قارىشىپ بېرەلمهیتى     
ئـۇ ئالـدىراش   . ئۈچۈن ئورتـاق ئـادەت بولـسىمۇ، تهۋپىـق بـۇنى تـوغرا تاپمـایتى           

خىــزمهتلهر قاینىمىــدا ھهتتــا ئائىلىــسى بــارلىقىنىمۇ ئېــسىدىن چىقىرىــپ   
بـۇ ھـال ئۇنىڭغـا      . كۆپ ھالالردا ئۆیدە بواللمـایتى    . قویىشى تۇرغان گهپ ئىدى   

هۋپىـق تـوي    ت... ئایال بولغۇچىغا مىسلىسىز ئېغىر كېلىـدىغان ئىـش ئىـدى         
قىلىــش قارارىــدىن ۋاز كــېچهیال دەپ قالغانىــدى، یهنه مــۇھهممهد ئىمامنىــڭ   

ئارقىـدىن پۈتـۈن قىـزالر مهكتىپىنىـڭ تهقـدىرى كـۆز          . سۆزلىرى یادىغا یهتتى  
شۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ قارارنى یهنه كۈچكه ئىگه قىلدى ۋە بۇ قایتا . ئالدىغا كهلدى
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دىلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن باشقا  ئویالش نهتىجىسىدە یۈز بېرىدىغان ئارسال    
  .مهسىلىلهر ئۈستىدە ئویالشقا باشلىدى

تهتىلـدە ئوقۇغۇچىالرغـا خهلـق قوشــاقلىرى، خهلـق ناخـشىلىرى، خهلــق      
بـۇ زور قوشـۇن     . چۆچهكلىرىنى توپالپ كېلىـشنى تاپـشۇرۇق بېـرىش كېـرەك         

ا بۇنـداق كـۈچتىن ئۈنۈملـۈك پایدىالنغانـد       . پهۋقۇلئادە زور كۈچ  ) ئوقۇغۇچىالر(
. مهسـىلهن . نۇرغۇن ئىـشالرنى پـات پۇرسـهتتىال ۋۇجۇتقـا چىقـارغىلى بـوالتتى          

ــدىمۇ   2500 ــدى دېگهنـ ــاتىرىلهپ كهلـ ــۆچهك خـ ــردىن چـ  نهپهر ئوقۇغـــۇچى بىـ
بۇ چۆچهكلهرنى قانچه كىتاپ قىلىشقا بـوالر؟ ئهگهر        . چۆچهك توپلىناتتى 2500

ور بۇنچىلىـــك ز. ئوخــشاشلىرى بـــار دېیىلگهنــدىمۇ ھاســـالت ئــاز بولمـــایتى   
ــپ       ــۇ قىلى ــۈر بویىم ــسى ئۆم ــات تهتقىقاتچى ــز ئهدەبىی ــر ئېغى ــى بى ئهمگهكن

 -شۇنداق قىلىپ، ئهگهر بۇ پىالن ئىشقا ئاشىدىغان بولسا، ناخشا. كېتهلمهیتى
قوشاقالرنى تۈرگه ئایرىپ، رەتـلهپ، تهھرىـرلهپ چىقىـشقا ئابـدۇراخمان شـائىر        

شۈپ ۋە تهكـشۈرۈپ    ئۇالرغا كۆچۈرۈ . بىلهن سابىتنى مهسئۇل قىلىشقا بوالتتى    
ــدۇ    ــسىال بولى ــاردەمچى بول ــچه ی ــر نهچ ــدىغان بى ــۋایهتلهرنى  . بېرى ــۆچهك، رى چ

لىۋاھىدىن، سهیپىدىن، مهشرەپ، ئهمهت مهخسۇمالر رەتلهپ چىقسا ئۇالرغىمۇ      
دېـمهك، ئـۇالر توپالنغـان      . كۆچۈرۈشۈپ بېرىغان بىر قانچه ئادەم بولـسا پۈتىـدۇ        

دىمىزدىكى ئىككـى ئـۈچ یىــل   ئهسـهرلهرنى خىـزمهتتىن سـىرت ئىــشلهپ ئالـ    
ئىچىــدە پۈتتۈرەلىــسه ئۇیغــۇر یېڭــى مهدەنىــیهت ھهرىكىتىــدىكى ئاالھىــدە زور 

  ...مۇۋەپپىقىیهت بولغان بوالتتى
تهۋپىق ئویلىغانسېرى قىلىـشقا تېگىـشلىك ئىـشالرنىڭ شـۇنچه كـۆپ            
ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىـپ یهنه ھېلىقىـدەك قایتـا تۇغۇلـۇش ۋە بىـر قـانچه              

ئۇ .  نىشتىن ئىبارەت كۈلكىلىك تهسهۋۋۇر كاللىسىدا پهیدا بولدىئادەمگه ئایلى
یۇقىرىقى ئىشالرغا كۆڭلىدە بىـر رەت تهرتىـپ تۇرغۇزىۋالغانـدىن كېـیىن، بـۇ           

  .ئىشالرنىمۇ ئویالشتىن توختىدى
ئهمدى ئۇ تهتىل ئىچىدە قىلىنىدىغان باشـقا ئىـشالر ھهققىـدە ئویالشـقا          

 ئارىــدا تهییــار قىلىــپ، تهتىــل ئــۇ ســابىتنىڭ تــوي ئىــشىنى تېــز. كىرشــىتى
بولىشى ھامانال قىلىۋېتىش ھهققىدە جىددىي ئویالندى، بۇ سابىتنىڭ پۈتكۈل 
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سابىت بولسا تهۋپىق ئاالھىدە . ئىستىقبالىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭ ئىش ئىدى
تویـدىن كېـیىن تهتىـل قویىـۋېتىلگهن       . ئۈمىد باغالۋاتقان یاشـالرنىڭ بېـرى     

ــا تهشــك   ــۇچىالرنى ئومىغ ــالىیهتلهرگه تهشــكىللهش   ئوقۇغ ــقا پائ ىللهش، باش
 دەپ -، “ماڭــا قهشــقهردە بىــر قــانچه كــۈن تۇرۇشــقا تــوغرا كېلىــدۇ ”... كېــرەك

یۈســۈپ ئهپهنــدى، ئهخــمهد ئهپهنــدىلهرگه فولكلــور تــوپالش  ― ”ئویلىــدى ئــۇ،
ھهققىدە بېرىلگهن مهسلىھهتىمنى قانداق قىلدىكىن؟ بىـر بولـسا قهشـقهر،            

النغان نهرسـىلهرنى بىرلهشـتۈرۈپ ئىـشلهش، بۇنىـڭ      ئاتۇش، تهۋەلىكىدىن توپ  
قـۇرۇش كېرەكمـۇ قانـداق؟      “  بىرلهشمه تهھرىرلىك گۇرۇپپىـسى   ”ئۈچۈن بىر   

ــامهتتىكى ! یـــاق، یـــاق، قهشـــقهردە ئـــۇزۇن تـــۇرۇش مـــۇمكىن ئهمهس .... بویـ
كۈز كېلىدۇ، سىنتهبىردە . نىڭ تهربىیىسىنى چىڭ تۇتۇش كېرەك①ئهلهمدارالر

ه ئېلىپ بارىدىغان گهپ، كىمكى ئۇتۇپ چىقىش ئۈمىدى بالىالرنى مۇسابىقىگ
ئاخىرىــدا ئۇنىــڭ خىیــالى یهنه    !... بولمىــسا جهڭــگه كىرمىگىنــى یاخــشى   

نىــڭ تهرجىمىــسىنى، خهلــق   » دىــۋان«ئــۇ تېخــى  . چىگىلىــشىپ كهتتــى 
تېخى ئـویالپ باقمایۋاتـانلىقىنى، ئۆزىنىـڭ       ...سهنهملىرىنى نوتىالشتۇرۇشنى، 

تلهپ تولۇق دىۋان قىلىپ چىقىشمۇ ئـۇنى كۈتـۈپ       شئېر ۋە مۇزىكىلىرىنى رە   
خىیالالردىن ھېچنىمه چىقمایدىغانلىقىغا كـۆزى     ... تۇرغان ئىشالردىن ئىدى  

یېتىپ، مهنىسىزلىك ئىچىدە ۋاقت ئۆتكۈزمهسلىك ئۈچۈن، تهمبۇرنى بىر ئـاز      
چالماقچى بولـدى، بىـراق، تهمبـۇرنى ئـۇ مهشـھهدكه ئېلىـپ كهتكهنلىكىنـى              

  .دەپ قویدى“ شىبۇمۇ یاخ”ئویالپ 
تهۋپىق دۇتارنى سازالپ، قهشقهر سهنىمىگه چېلىـشقا باشـلىۋىدى، غېنـى     

  .بىلهن رەجهپ كىرىپ كهلدى
  . دېدى غېنى— ناخشىسى بىلهن چېلىڭا، موللىكا،—
ــسىلهر؟   — ــۈر بوالمـ ــىلهر جـ ــدىن   — سـ ــۇ جىیهنلىرىـ ــورىدى ئـ  دەپ سـ

  .كۈلۈمسىرەپ ئهمما جىددىیلىك بىلهن
  .انداق جۈر بوالالیمىز؟ ئۆزىڭىزال ئوقۇپ بېرىڭبىزنى دەمسىز؟ بىز ق —

                                            
  .ئا—) تۈركچه(بایراقچى، یول ئاچقۇچى، ئاۋانگارت — —alemdar ئهلهمدار    ①
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ــداق گهپ خــلــېكىن نا. مهیلــى، مهن ئوقــۇپ بېــرەي — شا ھهققىــدە مۇن
 یۇ، ناخشا بىلمهیمىـز دېگىـنىڭالر سـهت         -ئۇیغۇر بالىسى بولۇڭالر  . قىلماڭالر
  . تهۋپىق شۇنداق دەپ، قهشقهر سهنىمىنى یېڭىۋاشتىن باشلىدى—ئهمهسمۇ،

ئۇ ئىنىسىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە . ن قایتىپ كهلدىنىزامىددىن مهكتهپتى
ئۆیگه كېلىپ قالغىنىدىن ھهیران بولغاندەك قارىۋىدى، تهۋپىق بۇنى سېزىپ  

  :چۈشهنچه بهردى
بۈگۈن بویامهت قىزالر مهكتىپىگه كهلگهنىدىم، كهچلهپ كېتهي دەپ      —

  .بۇ یهردە ئولتۇرۇپتىمهن
لتۇرغانـدىن كېـیىن    نىزامىددىن سۇپىغا كېلىـپ ئو — ئوبدان بوپتۇ، —

ئـۇالر چىقىـپ كهتكهنـدىن     . بالىالرنى كۈندىلىك ئۆي ئىشلىرىغا بۇیرىـۋەتتى     
  :كېیىن تهۋپىق  قولىدىكى دۇتارنى تامغا تىكلهپ قویۇپ دېدى

  . ئاكا، مهن توي قىلماق قارارىغا كهلدىم—
  ... راستمۇ؟ یاخشىغۇ—
كى ۋاقتــى مۇشــۇ ئالدىمىزىــدى.  شــۇنداق، یاخــشى بولىــدىغان بولــدى—

چـۈنكى تهتىلــدە یهنه  . تهتىلنىـڭ ئاخىرىـدىراق بـوالر   . تهتىـل ئىچىـدە بولىـدۇ   
  . ماڭا جۆرە بولغۇچى قورەیش خېنىمنىڭ جىیهنى مهلىكىزاد. باشقا ئىشالر بار

  ؟...سىدىقبهگنىڭ ئۆیىدىكى —
سىز ئهتىـدىن باشـالپ بىكـار ۋاقىـت تاپـسىڭىز مۇشـۇ           .  دەل ئۆزى شۇ   —

باشقا ئىشالرغا مېنى ئارىالشتۇرماڭ، .  تۇراسىزئىشنىڭ تهییارلىقىنى  قىلغاچ
ــدىغان     ــى كهلتۈرىـ ــڭ قىچىقىنـ ــشلىرىمىزدىكى ئادەمنىـ ــوي ئىـ ــڭ تـ بىزنىـ

  .رەسمىیهتلهرنى قىلماي ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشىڭ
 نىزامىـددىن ئىنىـسىنىڭ ئـاخىرى مۇشـۇ قارارغــا     — بولىـدۇ، بولىـدۇ،  ―

 سـېنىڭ  —ئىـدى، كهلگىنىدىن خوشال بولۇپ كهتكهچكه نېمه دېسىمۇ رازى      
  .كارىڭ بولمىسۇن، ھهممه ئىشنى ئۆزۈم توغرىالیمهن

  ئۇنــداق بولــسا بــۇ ھهقتىكــى مهســلىھهتىمىز پىــشقان بولــسۇن،       —
 تهۋپىق شۇنداق دەپال دۇتـارنى      —ھازىردىن باشالپ بۇ توغرىدا سۆزلهشمهیلى،    

ئۇنىـڭ بۇنىـڭ بىـلهن ئارىـدا یـۈز بېـرىش ئېھتىمـالى بولغـان         . قولىغـا ئالـدى  
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یـاكى ئىـشنى مۈجىمهللهشـتۈرىدىغان سـوئال جاۋاپالرنىـڭ ئالـدىنى            سۈكۈت  
  .ئالماقچى بولغانىدى

نىزامىــددىن ئىنىــسىنى چۈشــىنهتتى، شــۇڭا گهپ قىلمــاي دۇتارنىــڭ      
. تارىلىرىـــدىن تۆكۈلىۋاتقـــان مۇڭلـــۇق نىـــداغا قـــۇالق ســـېلىپ ئولتـــۇردى 
 بىردەمدىن كېیىن ئۇنىڭ دېققىتى بۆلىنىپ تـوي ئىـشى ھهققىـدە خىیالغـا      

ئــۇ ئىــسىنىنىڭ نېمىــشكه مهلىكىزادنــى تاللىغــانلىقىنى، بۇنــداق . كهتتــى
قىلىشتا كۆڭۈلنىڭ خاھىشى ئاساسىي سـهۋەپمۇ یـاكى سىیاسـىي ئېھتىیـاج            

. ئاساسىي سهۋەپمۇ؟ دېگهنلهرنى ئویالپ كهتتـى ) سىدىقبهگدىن پایدىلىنىش (
ــدىغانلىقىنى    ــېمه دەپ قارای ــۇ ئىــشقا ســىدىقبهگنىڭ ن ھهرخىــل تهســهۋۋۇر ب

 قىزىنىڭ دادىسى مامۇتھاجىمنىڭ —كۆڭلىدە یهنه قهشقهرگه . قىلىپ باقتى
ئــۇ خىیالچــانلىق بىــلهن كــۆزلىرىنى ئىنىــسىنىڭ . ئالــدىغا بېرىپمــۇ بــاقتى

  ...پهدىلهر ئۈستىدە یورغىالپ یۈرگهن چاققان قولىغا تىككهنىدى
ــرىش،      ــۇرۇق بې ــلهن تاشــمهتلهرگه یولی ــبهردى بى ــارلىرى ئىگهم ــۇ نىمك ئ

ــ ــۆرۈش ئۈچــۈن     ئهتتىگهن ــشۈرۈپ ك ــشلىرىنى تهك ــان ئى ــرى قىلىۋاتق دىن بې
ــردى  ــا چىقىــپ كى ــشا    . بویاقخانىغ ــاۋازدا ناخ ــۇرا ئ ــق ئوتت ــدە تهۋپى ــۇ كىرگهن ئ

  .ئوقۇۋاتاتتى
  

  .كىم سېنى دەرت ئهھلى دەپ سىرىمغا مهھرەم ئهیلىدىم
  . ئۆزۈمنى زور بىلهن رەسۋایى ئالهم ئهیلىدم-ئۆز

  سه بولماس مېنى،ئهھلى زار ئهل ئالدىدا ئادەم دې
  .مهنكى ئۆز زارىمغا مهھرەم جىنسى ئادەم ئهیلىدىم

  بۇ ئهجهپ سىرىمنى مهخپىي ئهیلىمهك دىشۋارىدى،
  بارچىغه پهرھاد بىلهن مهجنۇننى مهخرەم ئهیلىدىم

 . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .  
  ئهي ناۋایى دېمه سىرىڭ كىمسهگه مۇنداقكىم،
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  ①.دەرت ئهھلى دەپ سىرىمغا مهھرەم ئهیلىدىمكىم سېنى 

                                            
  .ئاپتور—دىن ) سهنىمى(نىڭ راك بۆلىكى » مهئابۇچهش«    ①
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  ئون ئىككىنچى باب

 
1  

  
یازلىق تهتىل ئومىدىن كېیىنال    . ئوقۇغۇچىالر ئومىغا ئویۇشتۇرۇلغانىدى  

تهتىل ھارپىسىدىكى ئىككى . بۇنىڭغا ئىككى ھهپتىچه ۋاقىت قالدى. بوالتتى
ــسى    ــدى مائارىــپ ئۇیۇشمى ــى ئهپهن ــسىدا مهمتىل نىڭ توپالنتىنىــڭ ئالدىنقى

  .ھىساۋاتىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈشنى زۆرۈر ھېسابلىدى
ــالر،  — ــارلىق   —ۋەتهنداشــ ــرى ۋە بــ ــما ھهیئهتلىــ ــۇ ئۇیۇشــ ــدى ئــ  دېــ

 بىزنىڭ تۇنجى ئوقۇش یىلىمىز ئاخىرلىشىش ئالدىدا —ئوقۇتقۇچىالرغا قاراپ،
مۇشــۇ پهیتـته ئۇیۇشــما خـادىملىرى كــۆپچىلىككه ئـۆز خىزمىتىــدىن    . تۇرىـدۇ 

ــدۇ ــۇ م. مهلۇمــات بېرى ــاكى ئهمهســلىكىنى كۆپچىلىــك  ب هلۇماتنىــڭ چىــن ی
  .باھاالیدۇ

. ئهڭ ئاۋۋال ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم ئومۇمي خىزمهتتىن مهلۇمات بهردى
ئارقىـدىن نـۇرۇلال خهلپىـتىم      . كۆپچىلىك بـۇ مهلۇمـاتنى غۇلغـۇال قىلىـشتى        

 سۈپهتلىرىدىن كۆپچىلىكنى خهۋەردار -الۋزىمات ئىشلىرىنىڭ كونكىرىت سان
كېچهك ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن - قهلهم، كىیىم-ېتىۋېلىنغان دەپتهر س. قىلدى

ــا  ــمهن، پارت ــتهپكه     -چهك ــسى مهك ــاچ ھهم قای ــكهن یاغ ــۈن كهت ــدۇق ئۈچ  ئورۇن
قانچىلىــك نهرســه بېرىلگهنلىكــى قاتــارلىق ئىلــشالرنى تهپــسىلى مهلۇمــات  

ئاخىرىـدا مهھهمـمهت قـارى      . بۇ ھهقتىمۇ مـۇزاكىرە ئېلىـپ بېرىلـدى       . قىلدى
ئویۇشـما قۇرۇلغـان چاغـدىكى      : لتىرلىق ھېساباتىنى ئوقۇپ ئـۆتتى    زەكى بوغا 

ئومۇمىي مهبـلهغ، مـۇقىم مۈلـۈك؛ ھـازىرغىچه كـۆپهیتىلگهن مـۇقىم مۈلـۈك               
بۇ ھهقتىمـۇ قىـزغىن مـۇزاكىرىلهر       . قاتارلىقالردىن كونكېرىت ھېساب بهردى   

  .   بولدى
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الر ۋە  نىڭ دائىمىي كۈنتهرتىۋىدىن تاشقىرى بولغان مهلۇمـات      “ توپالنتى”
مۇزاكىرىلهر ئاخىرىالشقاندىن كېیىن، دائىمىي كۈنتهرتىپ بویىچه مـۇزاكىرە        

  .باشالندى
. تهۋپىق ئایرىم ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ تهنقىد قىلىپ ئـۆتتى       

بـــۇالر مۇشـــۇ ھهپتىلىـــك نـــازاپهت تهكـــشۈرۈشته الیاقهتلىـــك بولمىغـــان       
هپهندى یېتىشتۈرگهن یېڭى بۇالر ساالھىددىن ئ. مهكتهپلهردىكى ئهپهندىلهرىدى

بهزىلىرى ئوقۇتۇش سۈپىتى تۆۋەنلهپ . ئوقۇتقۇچىالر ئىچىدە كۆپرەك كۆرۈلهتتى
  .كهتكهن مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ئىدى

“ شهرىئهت”  ئانىسىمىز، سىزلهر بۇنى - بىز بالىالرنىڭ ئىككىنچى ئاتا —
بــۇرچ نــى دۇرۇس قىلىــپ قۇتۇلــۇپ كېــتىش نۇقتىــسىدىن ئهمهس، ئىنــسانى 

نۇقتىسىدىن چۈشهنگىنىڭالردا ئاندىن بۇ ئىشنىڭ ھهقىقهتهنمـۇ شـهرەپلىك          
خىزمهت ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلىـسىلهر، بىـز خهلقـتىن ئایرىلغـان ھالـدا               

خهلقنىڭ ھىمایىسىگه ئىگه بولـۇش ئۈچـۈن بىـز       . مهۋجۇن بولۇپ تۇرالمایمىز  
ھــازىر . زىــم ئانىــسىدىن كهم كۆیۈنمهســلىكىمىز ال-بالىالرغــا ئۇالرنىــڭ ئاتــا 

 ئانىالر پهقهت بالىالرنى توق بېقىش، دىلىغا ئـازار بهرمهسـلىك   -بىزدىكى ئاتا  
ئهمما ئۇالرنىڭ كهلگۈسى، ئىستىقبالى . قاتارلىقالرنى كۆیىنىش دەپ ئویالیدۇ

یهنـى، بالىلىرىنىـڭ كهلگۈسـىدە كىـم بولـۇپ      . ھهققىدە كۆپ باش قاتۇرمایدۇ  
كـۆیىنىش خاراكتىرلىـك ھهرىـكهت    چىقىشى، ساالمهتلىكى ھهققىدە ئالـدىن   

ــىمۇ،      ــپ تۇرس ــسىغا غهم قىلى ــۇالر قارى ــدۇ، گهرچه ئ ــشنى بىلمهی   —قوللىنى
ــۆزى مــۇھىم دەپ بىلــگهن ئىــشالرنى ھهربىــر قېتىمقــى یېغىنــدا     تهۋپىــق ئ

 شــۇڭا بىــز ئىلمىــي خــادىمالر بالىالرنىــڭ  —تهكرارالشــتىن ئېرىنمهیتتــى، 
ىلىرى قىلمىغـان یـاكى قىلـشنى        ئان -ساغالم ئۆسىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئاتا      

ــشالرنى  ــاقلىرى،   —زۆرۈر دەپ قارىمىغــان ئى ــشى، تىرن ــاكىز بولى ــڭ پ  ئۇالرنى
بـۇ ھـال   . چاچلىرنىڭ ئۆسۈپ كهتمهسلىكىگه كۆڭۈل بۆلۈپ تۇرىشىمىز الزىم    

ــارا ــادىتىگه ئایلىنىــپ كېتىــدۇ  -ب ــلهن .  بارائۇالرنىــڭ ئۆمۈرلــۈك ئ شــۇنىڭ بى
شۇنداقال ئۇالرنىڭ كهلگۈسىدە . نىدۇمىللهتنىڭ جىسمانىي سۈپىتى یاچشىلى

كېرەكلىك ئادەم بولىشى ئۈچۈن ئهقلىي تهربىیسىنى كۈچهیتىشىمىز، بۇنىڭ 
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 تهۋپىـق   —بىلهن مىللهتنىـڭ ئهقلىـي سـۈپىتىنىمۇ ئۆستۈرۈشـىمىز الزىـم،          
ــلۇق قىلىـــپ       ــاددى، ئۇقۇشـ ــۇز بىـــلهن ئـ ــك تهلهپپـ ــدەك یىنىـ ھهرقاچانقىـ

 شـهكىلۋاز بولـۇپ  كېتىۋاتىـسىلهر،         ئاسـتا  - بهزىلىرىڭالر ئاستا  —سۆزلهیتتى،
مهكــتهپلهر تهكــشۈرىلىدىغان ۋاقىــت قهرەللىــك بولغــان بولــسا نــېمه بولــۇپ  

 كۆزى توپا، تىرناقلىرى -كېتهرىدىكىن؟ ھېلىھهم بهزى تهلهبىلىرىڭالرنىڭ یۇز
ئۆسۈپ كهتكهن، چېچـى پاخىپىیىـت كهتـكهن، بـۇ قانـداق ئىـستىل؟ بۇنىـڭ           

ــۆز  ــسىلهر؟ ئ ــى،بىــلهن كىمنــى ئالدای ــسىلهر  ئهۋالدىڭالرن ــۆزۈڭالرنى ئالدای   !             ئ
ئوقۇتىۋاتقان  بالىلىرى بىلهن كارى یـوق، ھه دەپ كۆرەڭلهیـدىغان مـۇئهللىم           
كىمگه ئوخشایدۇ؟ ئۆزىنى یاساشنىال بىلىپ، قازىنىنى یۇمایدىغان یاسانچۇق       

نىـڭ قېـشىنى    خېنىم«: بۇ ھهقته خهلـق ئىچىـدە     . خوتۇن كىشىگه ئوخشایدۇ  
  . دېگهن تهمسىلمۇ بار» كۆرۈڭ ،تاۋىقىنىڭ تېشىنى 

مهكــتهپ ۋە ئوقــۇ ـ ئوقۇتۇشــقا ئائىــت ئىــشالر ئایاقالشــقاندىن كېــیىن،     
ھهر قایسى مهكتهپلهردىن . تهۋپىق كونسىرىت تهییارالش ھهققىدە گهپ قىلدى
نه  ئۇسۇل ۋە یىنىك سهھ  -تهبئىي ئىقتىدارى بار ئوقۇغۇچىالرنى تالالپ، ناچشا     

ئهسهرلىرىنى تهییارالش، بۇنىڭ بىلهن  خهلقنىڭ مهنىۋیى ھایاتىنى بېیىتىش 
بۇنىڭ ئورۇنلىنىش نهتىجىسى سۈپىتىدە . توغرىسىدا تاپشۇرۇق بېرىلگهنىدى

ــدىگه    ــانكىتىنى مهمتىلــى ئهپهن ئوقۇتقــۇچىالر تالالنغــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئ
نئهت جهھهتتىكى ئانكىتتا شۇ ئوقۇغۇچىنىڭ یېىشى، جىنسى، سه. تاپشۇرۇدى

  . ئاالھىدىلىكى ئېنىق خاتىرىلهنگهنىدى
ــوپالنتى” ــسىدىن   “  تـ ــما مهجلىسخانىـ ــن ئۇیۇشـ ــشىپ، یىغىـ ئاخىرلىـ

چىقىۋاتقانـــدا ســـابىت مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه  سۈۋۇشـــۇپ كېلىـــپ، تـــاھىر   
خهلپهتنىڭ گۈلزادىلهرنىڭكىگه ئهلچى بولۇپ بارغانلىقى ۋە توینىڭ ۋاقتىنـى         

  .پ ئېیتتىبېكىتكهنلىكىنى پىچىرال
ئۇنداق بولسا مهن ھازىرال سهن بىلهن ماڭاي، ئوغلـۇم، مهشـۇقىڭنىڭ           —

. دېـدى ئـۇ    —ئۆیىگه بېرىپ تویىنىڭ بهزى ئۇششاق ئىشلىرىنى كېلىشهي،        
خـوش، تـاھىر     —سابىت بىلهن پاراڭلىشىپ مېڭىش ئۈچۈن ئاتقا مىنمىـدى،       
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رىدى ئـۇ   دەپ سـو —خهلپهت ئهلچى بولۇپ كىرگهندە قىز تهرەپ نـېمه دەپتـۇ؟          
  .پاراڭ باشالپ

 ئۇالر تاھىر خهلپهتنىڭ ئهلچـى بولـۇپ كهلگىنىنـى ئـاڭالپ، ئـاغزىنى            —
مۇشۇنداق بىر كاتتا ئـادەم بىزنىـڭ قىزىمىزغـا راسـت ئهلچـى             . ئېچىپال قاپتۇ 

بولۇپ كهلگهندىمۇ یاكى گهپ ئالماقچى بولـۇپ دەپ بېقىۋاتامدىغانـدىمۇ دەپ           
كېیىن ئویالپ كۆرسـه   .  بىلمهي قاپتۇ  ھهیران ھهم گۇماندا بولۇپ نېمه دەرىنى     

ئاخىر ئۇالر مهمتىلـى ئهپهنـدىمۇ ئارىلىـشىۋاتقان ئىـش تۇرسـا تـاھىر               . راستهك
خهلپهتنىڭ كهلگىنى قانچىلىك ئىشتى، راست، قىزىمىز ئىناۋەتلىك ئىكهن، 

ــدىیىپ، قوشــنا   ــى گى ــانغۇدەك  -دېیىــشىپ، خېل ــدا ماخت ــۇملىرى ئالدى  خۇل
ســابىت قولىــدا ― ولــۇپ قالغــان ئوخــشایدۇ،دەســمىیگه ئىــگه بولغانــدەكمۇ ب

  .غاڭزىنى ئویناپ تۇرۇپ ھایاجان بىلهن سۆزلهپ كهتتى
 - قارىغانــدا مهن ئــۇالر بىــلهن ئاســانال كېلىــشهلهیدىغان ئوخــشایمهن  —

ــلهن،  —دە، ــۇنىیهت بىــ ــق مهمنــ ــدى تهۋپىــ ــڭ  — دېــ ــۈن توینىــ  مهن بۈگــ
ــۇ. رەســمىیهتلىرى توغرۇلــۇق پۈتۈشــكىلى بارمــاقچىمهن  ــكه تویلــۇق، ئ  تهرەپ

ــىلهرنى       ــسىز نهرس ــدەك زۆرۈرىیهت ــدىغان دېگهن ــكه قویى ــۇ تهرەپ ــدىغان، ب قویى
  .ئۇالرنى مۇشۇ ئىشقا ماقۇل كهلتۈرىۋالسامال بوالتتى. ئازایتىش كېرەك

ــڭ      — ــۇنى قىزنى ــوالرمىكىن، ب ــدە تهس ب ــشقا كهلگهن ــۇ ئى ــاڭ، ب  ھهي ت
  ...ئىناۋىتى، ئادەمگهرچىلىك دەپ چۈشىنىدىغان تۇرسا

 ئانىـسىنىڭ ئىنـاۋىتىنى   -ڭ مهشۇغىڭنىڭ ۋە ئۇنىـڭ ئاتـا     بىز سېنى  —
بىـراق، ئـۇالر ئویلىغانـدەك      . شۇنداق كۆتۈرىمىزكى، ھهممه ئادەم تـاڭ قالىـدۇ       

تویلۇقنى كۆپ ئېلىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بىھۇدە چىقىمنى كـۆپ قىلىـش    
ــلهن ئهمهس، توینىــڭ شــاد   ــولى بى ــۇنداق  - خــۇرام، داغ-ی ــلهن ش دۇغىــسى بى

  .قىلىمىز
 ئىچىـدىن شـاتلىنىۋاتقان، ئىنتىـزار بولىۋاتقـان بولـسىمۇ،           - ئىـچ  سابىت

بۇنداق ھېسیاتالرنى ئۇستازى .  یۈرىگىنىڭ تىپچهكلىشىنى زورىغا بېسىۋالدى
  .شۇڭا زۇۋان سۈرمىدى. بىلهن ئورتاقلىشىشتىن خىجىل بوالتتى
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ــابىت، — ــدىكىنى    — سـ ــڭ كۆڭلىـ ــدى ئۇنىـ ــى ئهپهنـ ــدى مهمتىلـ  دېـ
كى سۆھبهتنى توختىتىپ، گهپنىـڭ ماۋۇزسـىنى       چۈشهنگهندەك توي ھهققىدى  

ئالـــدىمىزدىكى تهتىلـــدە ئوقۇغۇچىالرغـــا چـــۆچهك، قوشـــاق، ― ئــۆزگهرتتى،  
ناخـشىالرنى توپالشــنى تاپـشۇرۇق قىلىــپ بېــرىش ئـارقىلىق خهلــق ئېغىــز    
ئهدەبىیـاتى مىراســلىرىمىزنى یىغىۋېلىـشنى ئــویالۋاتىمهن، بـۇنى كېلهركــى    

 ئۇقتۇرماقچىمهن، سېنىڭچه بۇنىڭ ئۈنـۈمى      كۈنى مۇئهللىملهرگه “ توپالنتى”
  قانداق بوالر؟

 ناھایىتى یاخشى بولىدۇ، جۇما، ھېچ بولمىسا یېرىمى یاراملىق بولۇپ —
  .چىقسىمۇ بهك كۆپ نهرسه بولۇپ كهتمهمدۇ

قوشـاقلىرىنى  - شۇنداقمۇ؟ مهنمـۇ شـۇنداق ئـویالیمهن، خهلـق ناخـشا        —
چهكنى ســهیپىدىن، ئهمهت ئابــدۇراخمان ئىككىڭــالر رەتــلهپ چىقــساڭالر، چــۆ 

  مهخسۇمالرغا یۈكلىسهك بوالرمۇ؟ بۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقارالرسىلهر؟
 ئابدۇراخماندا گهپ یوق، مېنىڭ قولۇمدىن كېلىشى قانداق بوالركىن، —

  . سابىت تاتىنچاقلىق بىلهن شۇنداق دېدى—
 ئابــدۇراخماننىڭ قولىــدىن كېلىــشى راســت بولــسا ســاڭىمۇ ئىــشهنچ —

 ئوغلۇم، ھېلىمۇ مۇھهببهت بېیىتلىرىنى یېزىپ تۇرىۋاتامـسهن      .قىلىۋېرىمىز
  قانداق؟
 مهن نهدىمۇ شېئىر یازاالیمهن، بـۇرۇن شـۇنداق گاھىـدا تاتىالشـتۇرۇپ             —

 سـابىت   —ھهم،  . ھـازىر ئىـشنىڭ كۆپلىكىـدە چوالممـۇ تهگمهیـدۇ         . قویاتتىم
  .گهژگىسىنى تاتىالپ، ئوڭایسىزلىق بىلهن شۇنداق دېدى

ان بىكارچىلىقتىن شېئىر یازمایدۇ، شېئىر دېمهك بىر  شائىر ھېچقاچ—
خىل ئوت، ھېچ بولمىسا ئىشتىیاق ئوتى، سهن ئاۋۋال ۋاقت تېپىـپ، ئانـدىن              
شېئىر تاپمایسهن، بهلكى ئاۋۋال شېئىر تۇغۇلىدۇ، ئاندىن ئۇنى خاتىرلىۋېلىش 

یهنــى، ســهن شــېئىرنى یازمایــسهن، شــېئىر ســېنى  . ئۈچــۈن ۋاقــت تېپىلىــدۇ
خۇددى ھامىلدار ئایالنىڭ تهۋەللۇق ۋاقتى كهلگهندە تۇغۇشقا ۋاقتىم . یازدۇرىدۇ

یوق دەپ كېچىكتۈرۈلمىگهندەك، كىمنىـڭ یۈرىكىـدە ئىجـاد پهرزەنتـى بولـسا        
ۋاقتىم یوق، شـېئىر یازالمـایۋاتىمهن دېگهنـلهردە      . ئۇمۇ جهزمهن ۋاقت تاپاالیدۇ   
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بۇنـداقالر  . قتـۇر ئىجادى ھېس، شـائىرانه ھـېس یو  ―  ئهسلىدە ئىجاد پهرزەندى  
ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ    . ئهمهلىیهتته قولىـدىن ئىـش كهلمهیـدىغان الیغهزەلـلهردۇر        

ئهجهبا، ساڭا . لىقى بىلهن یاپماقچى بولىدۇ“ۋاقىت یوق”ئىقتىدارسىزلىقىنى 
ئوخــشاش یۈرىكىــدە ئــوتى بــار یىگىتمــۇ ئاشــۇنداقالرنىڭ ســۆزىنى ئۈگىنىــپ  

  .قىلمایدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمهنقالدىڭمۇ؟ ئۇنداق دېگىنىڭ بىلهن ئۇنداق 
ــاڭالپ بهك خىجىــل بولــدى   ــۇ گهپلهرنــى ئ ــۇ تارتىنچــاقلىقى . ســابىت ب ئ

ــدى   ــۆزلىرىنى قىلغانىـ ــمىیهت سـ ــۇنداق رەسـ ــۈپهیلى ئهنه شـ ــۇ . تـ ــدى ئـ ئهمـ
ئۇستازىنىڭ سۆز قـامچىلىرى ئاسـتىدا قىلىـپ راسـتىنى ئېیتىـشقا مهجبـۇر               

  .بولدى
نهرسىلهرنى شـېئىر دېیىـشكه   بىراق، ئۇ   .  مهنغۇ بىكار تۇرغىنىم یوق    —

  . ته-بوالمدۇ، بولمامدۇ، بىر گهپ
.  بهرىكهت دېگهن گهپ بار، بىكار تۇرمىساقال بىر گهپ بولىدۇ- ھهرىكهت—

ئون پارچه شېئىرنىڭ ئىچىدىن بىرسى بولىـدىغان بولـسىمۇ مهیلىغـۇ، ئهگهر         
ــازىمهن، توققــۇزىنى یازمــایمهن دېــسهك تهپهككــۇر قىلىــش     شــۇ بىرســىنىال ی

دەل ئاشـۇ  . تىدارىمىز تۆۋەنلهپ كېتىپ، شۇ بىرسـىگىمۇ ئېرىـشهلمهیمىز      ئىق
تۇققۇز مهشق بولغىنى ئۈچۈنال، بۇ نهتىـجه بولغـانلىقىنى ئۇنۇتماسـلىقىمىز           

دۇنیـادا مىـۋىال بولـۇپ، یوپۇرمـاق چىقارمایـدىغان ئۆسـۈملۈك بـارمۇ؟              . كېرەك
ــۇنداقال ی      ــدۇ، ش ــۆپرەك بولى ــدا یوپۇرمــاق ك ــۋىگه قارىغان ــان مى وپۇرمــاق ھام

بۇغداینىڭ دېنى . بولغاچقىال مىۋە ئۆسۈپ یېتىلىش شارائىتىگه ئىگه بولغان     
ــۇرمىقى بولىــدۇ، شــۇڭا     یالىڭــاچ ھالــدىال ئۆســۈپ یېتىلهلهمــدۇ؟ پایىــسى، یوپ

ــاماننىڭ  . دېنىـــدىن ســـامىنى كـــۆپ بولىـــدۇ  پهقهت دانـــنىڭال بولىـــشى، سـ
  بولماسلىقىنى تهلهپ قىلغىلى بوالمدۇ؟

  :ت ھۆكۈم سۈرگهندىن كېیىن سېلىشتۈرۈپ تۇرۇپئارىدا بىردەم سۈكۈ
ــا  — ــۈنلهي ئىككــى دۇنی ــدۇراخمان ئىككىڭــالر پۈت ــدى ۋە —!  دە- ئاب  دې

ھهر قانـداق سـورۇندا ئـۆز پىكرىنـى     .  ئـۇ تارتىنمایـدۇ  —سۆزىنى داۋام قىلـدى،   
ســهن بولــساڭ ئۆزۈڭــدىنمۇ تارتىنىــسهن، یېقىنــدا . یورغىلىتىــشقا تىرىــشىدۇ

ھهر ھالـدا مهن ئۇنىڭغـا بهك       . لىرىنى كـۆرۈپ بـاقتىم    ئابدۇراخماننىڭ شـېئىر  
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كهلگۈسىدە ئۇیغـۇر ئهدەبىیـاتى تارىخىـدا ئابـدۇراخمان         . چوڭ ئۈمىد باغالیمهن  
ــشهنچىم     ــدىغانلىقىغا ئى ــا یېزىلى ــدە ئورۇنغ ــر ئىــسىمنىڭ ئاالھى ــگهن بى دې

ھایـات دېـگهن    . ئۇنىڭدىن قالسا سـاڭىمۇ زور ئۈمىـد بـاغالپ یـۈرىمهن          . كامىل
ھهر ھالــدا جىــددى . تكــۈزىمهن دېــسهڭ شــۇنداق ئۆتىــدىغان نهرســهقانــداق ئۆ

  .پائالىیهتكه تولغان ھایات قىسقا بولسىمۇ ئۇزۇن ئۆمۈرگه تهڭ. یاشاش كېرەك
  :سابىت سهلدىن كېیىنال پهس ئاۋازدا

  —...  مهنمۇ سىزگه بىر نهرسىلىرىمنى كۆرسىتىشنى ئویالیمهن، شۇ       —
 ئالدىراشـچىلىقىڭىزنى بىلىـپ      سـىزنىڭ  —ئاندىن قوشـۇپ قویـدى،      . دېدى

  ...تۇرۇپ، یهنه بىر ئىش تېپىپ بېرىشكه كۆڭلۈم ئۇنىمایدۇ
 دېــدى كۈلكىــدىن كېــیىن  —!  مانــا، ھهقىقىــي ئۇیغــۇر خــاراكتىرى —

!         رەھىمدىللىك، یۇمشاق كۆڭۈل، ساددا ئویالیدىغان ئۇیغۇر—چوڭقۇر تىنىپ،
سـابىتنىڭ یهلكىـسىنى     ئـۇ    —سهن مانا مۇشۇنداق، ئۇیغۇرنىڭ تىپى سـهن،        

  .یېنىككه قېقىپ قویدى
بــۇ چاغــدا ۋاقــت نامــاز شــام     . ئــۇالر بوســتانغا كېلىــپ قالغــان ئىــدى    

بولغانلىقىنى مهلۇم قىلىپ، بوستان مهسچىتى تهرەپىتىن شام نامىزىغا ئهزەن 
  .ئېیتىلدى

 ئـــاۋۋال مېنىـــڭ كهپهمـــگه بېرىـــپ، ئانـــدىن قایتـــارىڭىزدا بـــۇ یهرگه —
 دەپ سورىدى سابىت گۈلزاردىلهرنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا       —؟  ....كىرەمسىز، یا 

  .كهلگهندە
. یاق، ئوغلۇم، مهن ئاۋۋال ئىشنى پۈتتۈرەي، ئانـدىن ئۆیـۈڭگه بـارىمهن           —

یهنه كېلىـپ  . بۈگۈن سهن بىلهن مۇڭدىشىپ قونماقچى بولۇپ كېلىـۋاتىمهن    
 خېلىدىن بېرى ھېلىقى كىچىك دوستۇم ئابلهقنى یوقلىیالمىدىم، بهلكى ئۇ
مېنى دوستلۇققا یارىمایدىكهن دەپ قالغانـدۇر، ئهته ئۇنىـڭ بىـلهن كۆرۈشـۈپ            

  .كېتىمهن، خهیىر، مېنى كۈتۈپ تۇر
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 ①سـابىت ئۇسـتازىنىڭ یېنىـك ھهرىـكهت بىـلهن گۈلزادىنىـڭ ھهگىـنه       
دەرۋازىسىدىن كىرىپ كېتىۋاتقىنىغا بىردەم قاراپ تۇرۇپ، ئاندىن یولىنى داۋام 

  .قىلدى

 
2  

 
ســابىت . قى جىمىققانــدا بوســتاندىن قایتىــپ كهلــدىتهۋپىــق ئهل ئــایى

شـۇڭا دەرۋازا  . دەرۋزىنى تاقىمـاي ھـویال سۇپىـسىدا یامپاشـالپ كۈتـۈپ یاتـاتتى           
ھالقىسى شىرىقالش بىلهنال ئورنىدىن تۇرۇپ دەرۋازىغا قاراپ چاپقان بولسىمۇ، 

ئاتنىـڭ  . ئۇ بۇیاققا قهدەم ئېلىپ بولغۇچىالر تهۋپىق ھویلىغا كىرىپ كهلدى         
  :ۈزەڭگه بېغىنى سابىتقا بېرىۋېتىپ، تهۋپىقئ

 — دېـدى ئـۇ سـابىتقا تهنبىـھ بېرىـپ،         — ئۇخالۋەرمىگىنىڭنى قـارا،     —
مېنىڭ خۇشخهۋەرىمگه شۇنچه تهشنا بولۇپ كهتتىڭمـۇ یـاكى مېنـى ھویلىغـا          

  كېرەلمهي قالىدۇ دېدىڭمۇ؟
 ئۇنىڭ قولىـدا  — ئۇنداقمۇ ئهمهس، ئۇخالي دېسهممۇ ئۇیقۇم كهلمىدى،      ـ

  .نه ھېلىقى غاڭزا بارىدىیه
  . شۇنداقمۇ؟ ئۇخلىماپسهنۇ، بىراق، قولۇڭدا نه كىتاب، نه دەپتهر یوق—
 كىتاب ئوقۇسام مېڭهمگه چۈشمىدى، بىر نهرسـه یـازاي دېـسهم قولـۇم               —
  .ئۆزۈممۇ بىكارال ۋاقىت ئۆتكۈزۋاتقىنىم ئۈچۈن پۈچۇلۇنۇپ یاتتىم. بارمىدى
. ەمنىڭ شۇنداق چاغلىرى بولىدۇ   ئاد.  شۇنداقمۇ؟ راست، بۇ توغرا گهپ     —

ئۇنـداق بولـسا    . مهنمۇ بهزىدە ئاشۇنداق بىر نهچـچه سـائهتنى ئۆتكۈزىـۋېتىمهن         
 دېــدى تهۋپىــق یــاز كېچىــسىنىڭ تىنىــق     —یېتىۋېلىــپ پاراڭلىــشایلى،  

  . ئاسمىنىغا قاراپ قویۇپ
  . سابىت تارتىنچاقلىق بىلهن سورىدى—، .... بىر نهرسه یىمهمسىز؟ —

                                            
  . ئا—، )شىۋە سۆز( ئۈستى تهرىپى شادىلىق دەرۋازا —ھهگىنه دەرۋازا     ①
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مهن سېنىڭ شـېرىنىڭنىڭ ئـۆز قـولى بىـلهن ئهتـكهن      .  یاق، رەھمهت  —
ــدىغان       ــال قىلى ــېنى خۇش ــاچ س ــارام ئالغ ــدى ئ ــدىم، ئهم ــامىقىنى یهپ كهل ت

  .ھىكایهمنى باشلىسامال بولىدۇ
ســـابىت ئىنتـــایىن بهخىتلىـــك تۇیغۇالرغـــا چۆمۈلگهنىـــدى، ئـــۇ ھهم      

ڭ ھهم ئـۇ مۇشـۇ دۇنیــادا ئه  . مۇھهببهتنىـڭ ۋىـسالىغا یېـتىش ئالدىــدا تـۇراتتى    
ھۆرمهتلهیــدىغان، ئهڭ یاخــشى كۆرىــدىغان كىــشى ئۇنىــڭ بــوران ھــوۋالپ       

 جىت قهۋرىـستاندەك ئۆیىـدە ئۇنىڭغـا ھهمـرا بولـۇپ قونـۇپ        -تۇرىدىغان، جىم 
ئـۇ ھهتتـا یېتىـپ      . شۇڭا ئۇ تۇتقان قویغىنىنى بىلمهیـال قالـدى       . قالماقچىدى

ئـۇخالش ئۈچـۈن چۈشــهك سـېلىش كېرەكلىكىنىمــۇ ئهقلىـگه كهلتــۈرەلمهي     
ئانـدىن ئـۆیگه كىرىـپ كېتىـپ بىـر ئىـشالرنى قىلىــشقا       . اڭگىراپ قالـدى گـ 

ھویلىدا ئىللىق كىچه ھاۋاسىدىن ھوزۇرلىنىپ ئولتۇرغان تهۋپىـق      . باشلىدى
  : ئۇنىڭ نېمه قىلىۋاتقانلىقىنى سهل پهملهپ، ئۇنىڭدىن توۋالپ تۇرۇپ سورىدى

   ئۆیدە نېمه قىلىۋاتىسهن، ئوغلۇم؟—
  ... ئورۇن ساالي دېگهنىدىم—
 قارا سېنى، تومۇزنىڭ كۈنىدە ئۆینىڭ ئىچىدە نـېمه بـار؟ كهل، بۈگـۈن       —

ھویلىدا سۈزۈك ئاسمانغا قاراپ، ھاشارەتلهرنىڭ نهغمىـسىنى ئـاڭالپ یاتـایلى،       
  . كهم نېسىپ بولىدۇ-ماڭا بۇنداق ئامهت كهمدىن

ــۇ شــۇنداق ئویلىغــان،  —  بــول چىقىــپ  -ئهممــا شــامال ئــول  ...  مهنم
  ...رەپقاالرمىكىن دەپ ئهنسى

 ۋاي پهمسىزەي، مهن، نېمه شامال كۆرمىگهن، تۆردىن چۈشـمهي چـوڭ     —
ــایلى   ــازادە ئۆیىــدە یات ھهي، . بولغــان بایۋەچچىمىــدىم؟ مهیلــى، تهبىئهتنىــڭ ئ

 سابىت تېخىمـۇ ھودۇقـۇپ كهتتـى ھهم        —! سېنىڭ كۆڭلۈڭنىڭ ساددىلىقى  
ــۆرپىلهرنى ھــویال      ــلهن، یوتقــان ك ــشمىگهن ھهرىكهتــلهر بى ــۇنداق كېلى  ئاش

مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـۆزىگه خـاس چاققـانلىق         . سۇپىسىغا تۇشۇشقا باشـلىدى   
 كـۆرپه ئېلىـپ چىققـۇچه، بىـر ئـورۇننى      -بىلهن سابت یهنه بىر قۇچاق یوتقان  

سابىت یه تهكهللـۇپ  . ھهم كېینكىنىمۇ جایالشتۇرۇپ كهتتى . سېلىپ بولدى 
ــلهر بىــلهن ئۇســتازىنىڭ قولىــدىن یوتقــا   ننى قىلىــشنى، یه چاققــان ھهرىكهت
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ئــۇ ئهنه . ئېلىـپ ئــۆزى ســېلىپ كېتىــشنى بىلـمهي جایىــدىال تــۇرۇپ قالــدى  
ــى     ــىلىق گهپلهرنـ ــۇالیىم، سـ ــدىغان، مـ ــۇن بىلمهیـ ــاق، یوسـ ــۇنداق تومتـ شـ

  .قامالشتۇرالمایدىغان ئاجایىپ مىجهزلىك بولۇپ قالغىنىدىن ئۆكۈنهتتى
  :تهۋپىق یوتقاننى سېلىپ بولۇپ، سابىتقا قاراپ كۈلۈمسىرەپ

ــ— ــۇم ئهمىــسه یات ــسهن،  . ایلى، ئوغل ــدى ۋە تاشــقى  —ســهنمۇ ھارغان  دې
كىیىملىرىنى سېلىۋېتىپ، یوتقان ئۈستىگه ئۆزىنى تاشلىدى ۋە ئالدىرىماي،    
تارتىنغان ھهرىكهتلهر بىلهن كىیىمىنى سـېلىۋاتقان سـابىتقا قـاراپ ئىچىـدە            

سهندىن یاخشى، بهلكى مۈنهۋۋەر ئىلمىـي خـادىم چىقىـدۇ، ئهممـا       ”: ئویلىدى
ســاڭا ئوخــشاش ئــادەملهر    . شى كــۈن كۆرمهیــسهن ـ دە، ئوغلــۇم      ســهن یاخــ 

ئىجتىمـائىي مۇناسـىۋەتكه خـام، جاھـان رەپتارىغـا چۈشـمهیدىغان، باشـقىالرغا        
 تىنسىز یاخشىلىق قىلىدىغان، ئهمما قىلغان ئىشىدىن ماختىنىشنى   -ئۈن

شـۇڭا باشـقىالر سـهندىن پایـدىلىنىپ بولـۇپال          . قامالشتۇرالمایدىغان كېلىدۇ 
لـېكىن  . بۇ ھال ساڭا ھـار كېلىـدۇ      . ڭ مهۋجۇتلىقىڭنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ   سېنى

یهنىال تېشىڭغا چىقىرالمایسهن، بهلكى بۇ ئارقىلىق مۆجىزە یارىتىش ئىرادەڭ 
ئېغىــز پــالۋانلىقىنى ئهپلهشــتۈرەلمىگىنىڭ ئۈچــۈن    . تېخىمــۇ كۈچىیىــدۇ 

ھامـان راسـت گهپ قىلغىنىـڭ       . ھېچكىم سېنىڭ نهتىجىلىرىڭنى كۆرمهیدۇ   
  “... چۈن زىیان تاتىسهنئۈ

توینىــڭ .  ئوغلــۇم، ئــۇالر مېنىــڭ جىمــى تهلىبىمنــى قوبــۇل قىلــدى —
رەسمىیهتلىرىنى ئاددىراق قىلىدىغان بولدۇق، بىراق مهن شۇنداق ئاجایىپ        

ــشلهر ئــۇزاققىچه       ــشقا ۋەدە بهردىمكــى، كى ــر تــوي قىلى ــۈلزادە بىــلهن  ”بى گ
ناۋاسـى،  -نهغـمه . الىـدۇ دېگهنـدەك گهپلهرنـى قىلىـپ ق    “ ... سابىتنىڭ تویىـدا  

بۇنىڭ بىلهن قىز تهرەپنىـڭ     .  ساماسى كۆپ، چىقىمى ئاز توي بولىدۇ      -ئۇسۇل
خـاالیىق ئالدىــدىكى ئىنـاۋىتى ئۆســكهن، ھهر ئىككـى تهرەپ كــۆپ چىقىمــدار    

  بولمىغان، توي بولىدۇ، قانداق، بۇ خۇشخهۋەر سېنى خوشال قىلغاندۇ؟
  . ھهئه—

 شـېكهر سـۆزلهر بىـلهن         –ار شـېرىن    باشقىالر بۇنداق چـاغالردا ئـون تاغـ       ”
ــدۇۋېتهتتى ــداق گهپلهرنـــى  . رەھمهتلهرنـــى یاغـ ــۇم، بۇنـ ــېكىن ســـهن، ئوغلـ لـ
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ئهمما، كۆڭلۈڭدە ھېچكىم . ئهپلهشتۈرەلمىگىنىڭ ئۈچۈن ئاددىال، ھهئه دېدىڭ
دەپ ئویلىـدى   “ دىیهلمهیدىغان رەھـمهت سـۆزلىرىنى دەۋاتقىنىـڭ ماڭـا ئایـان          

  :تهۋپىق ئاندىن
یۇڭالر مۇشۇ مۇھىتتىكى تویالرنىڭ ئۈلگىسى بولىـشى        سىلهرنىڭ تو  —

-چوقـــۇم، بىـــراق، ئىككىڭالرنىـــڭ ئـــائىلىۋى مۇھهببىتىمـــۇ ئۇیغــــۇر ئهر     
. خوتـــۇنچىلىقى ئۈچـــۈن ئـــۈلگه بولمىـــسا مهن ســـىلهردىن رازى ئهمهســـمهن 

كىچىككىـنه ئىـش   . ئىككىڭالر ئۆز ئارا یول قویۇشۇپ مهڭگـۈ ئىنـاق ئۆتـۈڭالر        
ــر  ــۈن بىـ ــڭ -ئۈچـ ــۆكمهڭالر  بىرىڭالرنىـ ــابرویىنى تـ ــسه، . ئـ ــۇن ”ھه دېـ خوتـ

ۋاپاسـىزلىقنى خۇدامـۇ یامـان     . ئـۇدۇمنى چـۆرۈپ تاشـالڭالر     “ یهڭگۈشلهیدىغان
  .كۆرىدۇ

 سابىت تارتىنىش ئىچىدە شۇنداق تاۋۇش چىقىرىـپ  —...  ھهئه، ئىم  —
  .جاۋابقا ھېساب قىلدى

چوڭ شار  قارا، ئوغلۇم، یۇلتۇزالرمۇ بىز تۇرىۋاتقان یهرگه ئوخشاش غایهت —
جىسىم، شۇنداقمۇ؟ بىـز ئـۇنى مهڭگـۈ باشـقىالرنىڭ تهتقىقـات نهتىجىلىـرى              

بىزمـۇ  .  ئاساسىدا تهییار بولغـان دەرسـلىكتىنال یـادالپ یۈرىۋەرسـهك بولمایـدۇ        
مهن . ئاسمان جىسىملىرىنىڭ سـىرىنى ئېچىـشقا قاتنىشىىـشىمىز كېـرەك         

ئاشــۇ . ســى ســهنمۇشــۇنداق زور ئىــشالرنىڭ ئۈمــۈدىنى باغالۋاتقانالرنىــڭ بىر
بىلىشىڭ كېرەككـى،  . مهخسهتكه یىتىش ئۈچۈن ساڭا خاتىرجهملىك كېرەك    

ســهن ئاشــۇ . مـۇھهببهت پاجهســى ئــادەمنى ئهڭ ئاســان كېـرەكتىن چىقىرىــدۇ  
غایىلهرنى ئىشقا ئاشۇرىمهن دەیدىكهنسهن، رەپىقهڭ بىـلهن ئىنـاق، ئىللىـق            

تىن ئېھتىیـات   مۇناسىۋەتنى ساقال، ئارىغا كوڭۇلـسىزلىك چۇشـۇرۇپ قویۇۇشـ        
ئهممــا  كۆڭۇلــسىزلىكلهر ھایاتنىــڭ مهنىــسىنى تهشــكىل قىلغــۇچى  . قىــل

ئۇنــداق . ئاساسـىي ئېلىمىنــت ئىكهنلىكىنىمــۇ ئىتىــراپ قىلمــاي بولمایــدۇ 
شۇڭا ھهممىگه چىدا، . بولمىغاندا مهیۈسلىك ئاستىدا قالىدىغان ئىش چىقىدۇ
ممىنـى ئاشـۇ غـایه      ھه. ئادەمدە چىدام، غهیرەت، ئۈمىدۋارلىق بولىـشى كېـرەك       

مانا شۇ چاغـدا قىـیىن ئىـشمۇ، قۇرقۇنۇچلـۇق          . ئۈچۈن قۇربان قىلىش كېرەك   
ــدۇ ــاچلىق ۋە   . نهرســىمۇ بولمای ــدىمۇ ئ ــۇزاق كۈنلىرى كىــشلهرنى تومۇزنىــڭ ئ
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ئهگهر .  تهشنالىققا چىداپ روزا تۇتۇشقا ئۈندەۋاتقان نهرسه ئهنه شۇنداق ئېتقادتۇر
چمهس خىزمهت قىلىـشتىن ئىبـارەت      سهن ۋەتهن ۋە مىللهت ئۈچۈن چوقۇم ئۆ      

بۈیۈك غایه بولىدىغان بولسا ھهم بۇ غایىگه ھهممىنى بویـسۇندۇرساڭ، سـېنى            
  نېمه قورقىتاالیدۇ؟ نېمه تالدۇراالیدۇ؟ دۇنیادا بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق كۈچ بارمۇ؟

ــدى  ــابىت ئۈنچىقىمىـ ــڭ  .  سـ ــا   ئۇنىـ ــۆكتىكى یۇلتۇزالرغـ ــۆزلىرى كـ كـ
 بىلىــنمهس ســالقىن یوپۇرمــاقالرنى  -لىــنهر ســاندا بى-ئانــدا. تىكىلگهنىــدى

بۇنداق چاغالردا سابىتنىڭ ئالال نېمىگه تهشنا      . شىلدىرلىتىپ ئۆتۈپ كهتتى  
ئېتىزلىـق تهرەپـتىن سـۇچى     . بولىۋاتقان یۈرىكى سهگىگهندەك بولۇپ قاالتتى    
تېخىمــۇ یىراقــراق بىــر جایــدا . دېھقاننىـڭ یېقىملىــق ناخشىــسى كېلهتتــى 

 ساداالر كېچه جىملىقىـدا شـۇنچىلىك مهیىـن، لهرزان          بۇ. بىرسى نهي چاالتتى  
  .ئۈزۈپ یۈرەتتى

ــۇھىم     — ــر م ــلهن بى ــدى بى ــسى ئال ــڭ ھهممى ــدا دېگهنلىرىمنى  یۇقىرى
 دېدى تهۋپىق ئېغىر خۇرسىنىپ، بىر مهھهل سۈكۈتتىن        ـ.مهخسهت ئۈچۈندۇر 

ــردىنال،   ــیىن بى ــسهت  —كې ــۇ مهخ ــازاتلىقى  — ب ــڭ ئ ــۈك، مىللهتنى !  ھۆرل
م، دۇنیادىكى ئهڭ چوڭ خورلۇق، ئهڭ زور پهسكهشلىك، ئهڭ  بىلهمسهن، ئوغلۇ 

شـۇڭا ھۆرلـۈك ئۈچـۈن بېـرىلگهن ئهڭ زور،        . قۇللۇقتۇر... چوڭ قۇربان بېرىش،    
بىلهمسهن، بىر مىللهتـته ھۆرلـۈك بولمىـسا       . ئهڭ زور قۇربانالرمۇ ئهرزىمهستۇر   

بـۇ  . ھهممه ئىـشى چهكلىمىـگه ئـۇچراپ تۇرىـدۇ        . ئۇنىڭ تهرەققىیاتى بولمایدۇ  
شـۇنىڭدىن  . خۇددى بىزنىڭ جهننهتكه كىرىشتىكى فىلسىرات كـۆۋرۈكىمىز      
ئهگهر خـۇدا   .... ئۆتكهندىال بىـزدە نۇرلـۇق ئىـستىقبال بولىـدۇ، ھهمـمه بولىـدۇ            

ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭ ساداقىتىنى سىنىغاندەك مېنىڭ ساداقىتىمنى 
 ئوغلــۇم ســىناپ ئانــدىن بــۇ مىللهتــكه ھۆرلــۈك بېرىــدىغان ئىــش بولــسا یــۈز 

بولغاندىمۇ كۆزۈمنى مىت قىلماستىن ھهممىنى ئۆز قولۇم بىلهن بوغۇزلىغان 
  ...بوالتتىم

سابىت ۋۇجۇدىنى نىمىدۇر كۆیدۈرىۋەتكهنلىكىنى، ھـېلىھهم بىـر چوغقـا          
ئـۇ ئۇسـتازىنىڭ یـۈرەككه      . ئایلىنىپ یېلىنجاپ تۇرغانلىقىنى ھـېس قىلـدى      
جىـت قـۇالق   -ۈچـۈن جىـم   نهقىش بولۇپ ئویۇلىـدىغان سـۆزلىرىنى ئـاڭالش ئ        
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بولۇپمۇ ئۇنىڭ ھۆرلـۈك ھهققىـدىكى سـۆزلىرى ئـۇنى چۆچىتىـۋەتتى،          . سالدى
نىڭ “  ھۆرلۈك”شۇنداقال بۇ ئوبرازلىق سۆزلهر تۇنجى قېتىم ئۇنىڭ ئېڭىدىكى 

ــزگه     ــسىدە ئىگىـ ــى مۇساپىـ ــۇر یىلـ ــون نـ ــچه مىلیـ ــراقال نهچـ ــورنىنى بىـ  -ئـ
  .یۈكسهكلىككه كۆتۈرىۋەتتى
. قت ئۆتكهن بولسىمۇ ئۇ تهرەپتىن ئاۋاز چىقمىدى     ئارىدىن خېلى ئۇزاق ۋا   

سابىت بېشىنى سهل كۆتۈرۈپ ۋە یېقىنراق سوزۇپ قاراپ بېقىپ تهۋپىقنىـڭ   
ئۇ تېنىمىسىز ئىشلهیدىغان بۇ . یهڭگىل پۇشۇلداپ ئۇخالۋاتقانلىقىنى بىلدى

ــۇ بىــر كــۈن ئىچىــدە  . ئاجایىــپ كىــشىگه چىــن یۈرىكىــدىن قایىــل ئىــدى   ئ
ىغاندۇ؟ قانچىلىك ئهقلىي ئهمگهك قىلىدىغاندۇ؟ ئۇنىڭ قانچىلىك یول ماڭىد

شـۇنىڭ  . ھارغىن تېنى ئارام تاپسۇن، ئهته یهنه خىزمهتنىـڭ قاینىمىـدا ئۈزىـدۇ      
سابىت باشقا بىر یوتقان ئېلىپ چىقىپ ئۇستازىغا ... ئۈچۈن كۈچىگه كهلسۇن

ــدى   ــاۋایالپ یېپىــــپ قویــ ــردەم تىڭــــشاپ بېقىــــپ،    . ئــ ئانــــدىن یهنه بىــ
هنلىكىگه ئىــشهنچ ھاســىل قىلغانــدىن كېــیىن ئــۆز ئورنىــدا ئویغىتىـۋەتمىگ 

  .یاتتى
  .كۆپ ئۆتمهي ئۇمۇ شېرىن خىیالالرنىڭ ئهللىیىدە ئۇخالپ قالدى

 
3  

  
 فولكلور توپالش تاپـشۇرۇق بېرىلگهنـدىن كېـیىن ئوقۇغـۇچىالر تهتىـل             

ئۇ یېقىندا . بىراق تهۋپىق تهتىلدىمۇ ئوخشاشال ئالدىراش ئىدى. قویىۋېتىلدى
ىلىدىغان بولغاچقا مۇھاپىزەتچى جهڭچىلهرنى داۋاملىق یېنىدا ئېلىپ       توي ق 

شۇڭا ئۇ مهھمۇد سىجاڭغا خهت یېزىـپ،      . یۈرۈشنىڭ ئهپسىز تهرەپلىرى بارىدى   
قوشــۇنىغا ئىــگه بولغــانلىقى ئۈچــۈن “ ئىــزچىالر”ھــازىر ئۆزىنىــڭ كۈچلــۈك 

. ۈردىمۇھاپىزەتچىلهرنى داۋاملىق ئىشلىتىشكه ھاجهت قالمىغانلىقىنى بىلد
  :بىلهن مهڭلىكاخۇنغا تۇتقۇزۇپخهتنى نىمىتۇلال  



 244 

  یامان دېیىشكهن بولساقمۇ كۆڭلۈڭالردىن چىقىرىۋېتىڭالر، - یاخشى —
سىلهرنى سهبداشلىرىڭالردىن ئـۇزاق ئـایرىۋەتتۇق، ئهمـدى بـۇ خهتنـى ئالغـاچ        

  . دېدى—سىجاڭنىڭ ئالدىغا قایتىڭالر، 
ــ. ئىككــى جهڭچــى تولىمــۇ مهیۈســلهندى   ــوق  تهۋپىق تىن ئایرىلغۇســى ی

تهۋپىق ئۇالرغا ئۇزىتىش چېیـى بهرگهنـدىن كېـیىن      . ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى 
  .ئۇالرنى یولغا سېلىپ قویدى

 قهشقهرگه بارسىڭىز بىز بىلهن كۆرۈشۈشنى ئهستىن چىقارمىغایسىز، —
  :ئۇالر ئاتلىرىغا مىنگهندىن كېیىن.  دېدى—

ــادەتتىكى  — ــتىلىقىمىز ئ ــڭ دوس ــۋەتته، بىزنى ــىلهرنى  ئهل چه ئهمهس، س
ــم،    ــم، ھهم پهرزى ــڭ قهرزى ــۇرۇش مېنى ــوقالپ ت ــۆڭلى  —ی ــدى تهۋپىقمــۇ ك  دې

  .بۇزۇلغان ھالدا
جهڭچىلهرنىڭ قارىسى یوقالغاندىن كېیىن ئۇ كۆڭلىنىڭ ئـالال قهیىـردە          
نىمىـدۇر بىـر نهرســه سـوغىرىۋېلىنغاندەك بوشـلۇق ھــېس قىلىـپ، كــۆزىنى      

ــدى   ــاي قال ــتىن ئااللم ــلهر تهرەپ ــما   ئۇ. كهتكهن ــان ئۇیۇش ــله بولغ ــشتا بىل زىتى
  :ئۇ شۇ تهقلىتته تۇرۇپ. خادىملىرىغا ئۆرۈلۈپ قارىیالمىدى

  . دېدى— ئېالخۇن، مېنىڭ ئېتىمنى ئېلىپ كېلىڭ، —
ئېالخۇن ئاتنى ئېلىپ كهلگهندىن كېیىن ئۇ یهنىال باشقىالرغا قارىمایال         

ئـاخىرى  ئـۇ   . ئاتنى مىنىپ، جهڭچىلهر كهتـكهن تهرەپـكه قـاراپ یـۈرۈپ كهتتـى            
بىراق .  ئۇالرنىڭ قارىسىنى كۆرۈشنى ۋە قول پۇالڭشىتىشنى ئىستىگهن ئىدى

ــدىن      ــسىنى كۆرەلمىگهن ــڭ قارى ــۇ ئۇالرنى ــدىن كېیىنم ــھهدتىن چىققان مهش
كېیىن، قایتىپ كېتىشكه نىمىـشكدۇر كـۆڭلى ئۇنىمـاي، ئېتىنـى بویـامهت             

  .تهرەپكه بۇرىدى
تېگىــــدىغان ئــــۇ ئۆیــــدىكىلهرنىڭ تــــۈگىمهس ســــوئاللىرى ۋە جانغــــا 

ــاتنى یاخـــشىالپ، ئـــۆزىنى   ــاقلىنىش ئۈچـــۈن، كهیپىیـ كۆیۈنۈشـــلىرىدىن سـ
ئاكىـسىنىڭ سـوئال نهزىرىـدە قارىـشىغا      . تۇتىۋېلىپ ھویلىغا كىرىپ كهلدى   

  :جاۋابهن خوشال كهیپىیاتتا
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یىتىمالرنىـڭ  .  سىزگه توینىڭ خۇشـخهۋرىنى یهتكـۈزەي دەپ كهلـدىم         —
 دېـدى  —ئهته توینى ئۆتكـۈزىمىز،   . توي ئىشى ئوڭۇشلۇق ھالدا رویاپقا چىقتى     

  .ھهم توینىڭ ۋۇجۇتقا چىقىش جهریانىنى جانلىق ھىكایه قىلىپ كهتتى
 نېمه، سهن ئۆزەڭنىڭمۇ توي قىلىش ئالدىدا تۇرغىنىڭنى ئېـسىڭدىن          —

 دەپ ســورىدى ھهیـران بولغــان نىزامىــدىن  —چىقىرىـپ قویــدۇڭمۇ قانـداق؟   
 ئىنىــسىنىڭ قېــشىغا —غا ئــاتنى باغالۋېتىــپ، ئانــدىن پىــشایۋان سۇپىــسى

 ھهدەپ ئۆزۈڭنىڭ ئىشى خىیالىڭدا یوقتهك —كېلىپ ئولتۇرغاندىن كېیىن، 
یا سهن بىلهن مهسـلىھهت قىلىـشقا   . خهقنىڭ ئىشى بىلهن ئالدىراپ یۈرسهن   

پۇرسهت بولمىدى، ئاۋۋال ئۆزۈڭ خاتىرجهم بولۇپ، ئاندىن خهقنىڭ ئىشىغا باش 
  قاتۇرساڭمىكىن؟

ــڭ ئىــ — ــشقا خهقنى ــا   نېمى ــۇرچىمىز، ئاك ــڭ ب ــۇ بىزنى ــسىز؟ ب  ،شى دەی
ئۆزۈمنىڭ ئىشىنىمۇ ئېسىمدىن چىقـارغىنىم یـوق، بىـراق بـۇ ئىـشنى مهن        
سىزگه تاپشۇرغان، مهیلى قانداق قىلسىڭىز قىلىڭ، نهتىجه تـوي بولىـدىغان          

مېنىــڭ مهســلىھهتىم یهنه نىمىــگه كېــرەك؟ ســىز تولــۇق  . بولــسىال بولىــدۇ
ئهمـدى،  . ئـۆزىڭىز بىلگهنـدەك قىلىۋېرىـڭ     ھوقۇقلۇق ۋەكىل سـاالھىیىتىدە     

ئاۋۋال ئۆزۈمنى خاتىرجهم قىلىـش، ئانـدىن باشـقىالرنىڭ غېمىنـى قىلىـشقا             
مهن پهقهت بىــرال مهســلىھهت بېــرەي، مېنىــڭ  . كهلــسهك، قهتئىــي بولمایــدۇ

. تۇیۇمنى تهتىلنىڭ ئاخىرىغىراق بهلگىلهڭ، سابىتنىڭ تویى ئهتىـال بولىـدۇ        
گه سېلىپ قویاي، مېنىڭ غېمىمنـى قىلىـدىغان   یهنه بىر گهپنىمۇ سهمىڭىز   

  سىزدەك ئاكام بار، ئهمما ئۇنىڭ بىزدىن باشقا كىمى بار؟
  ئۇنداقتا ھازىرال بىر یاققا ماڭىدىكهنسهن ـ دە؟...  سهن،—
 شۇنداق، مهن سابىتنىڭ ساۋاقداشلىرى ۋە ئىزچىالردىن بىـر ئـۆمهك           —

، سازەندە، ۋائىزالرنىڭ بۇ ئۆمهكته ئۇسۇلچى . یىگىت قولدىشى تهشكىللهیمهن  
سىزمۇ ئهته ئهتىگهندىال بېرىپ توي ئۈستىدە تۇرۇپ بېرىڭ، . جىمىسى بولىدۇ 

ــپ      ــوش قىلى ــى خ ــۇڭ، یىتىمالرن ــسىمۇ قوی ــشىڭىز بول ــداق زۆرۈر ئى ھهر قان
  .قویایلى
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 نىزامىدىن ئىنىـسىنىڭ قىـزغىن كۆڭلىـدىن       — ماقۇل، مهن باراي،     —
ا كۈلۈمــسىرەپ تـۇرۇپ، ئۇنىــڭ  ھهم سـۆیۈنگهن ھهم مهسـلىكى كهلــگهن ھالـد   

ــداق   —تهكلىــۋىگه قوشــۇلدى،  شــۇنداق قىلىــپ ئۆزۈڭنىــڭ تــوي ئىــشى قان
  بولغانلىقى ھهققىدە ئاڭالپ بېقىشقىمۇ چوالڭ یوقمۇ؟

مهن ســــىزگه .  شـــۇنداق، ئاكـــا، مهن ھــــازىرال مېڭىـــشىم كېـــرەك    —
ــداق قىلىــدىغان بولــسىڭىز ســىزنىڭ ھېــساب، مهن    ئىــشىنىمهن، ســىز قان

ئۇ گهپنى ئاچسىڭىزال ئۇنى دەپ، بۇنى دەپ گهپ ئۇزىراپ . ۇلىمهنشۇنىڭغا قوش
  . شۇڭا بىلگىنىڭىزچه قىلىۋېرىڭ. ئولتۇرۇپ قالىمهن

 دەپ یهنه گهپ ــ ... مهن سىدىقبهگنىڭكىگه بارماقچى بولۇپ تـۇراتتىم،   —
  .تهشمهكچى بولدى نىزامىددىن

ــوي      — ــدىم، ت ــادىپىیال كهپ قال ــۇ تاس ــكهن، مهنم ــشى گهپ ــسه یاخ  ئهمى
ــدى   خ ــشىممۇ یوقى ــۇ یهردە ئى ــقا ب ــى دەپ قویۇشــتىن باش ــھهدكه . هۋىرىن مهش

 دېدى تهۋپىق، ئۇسسۇلۇقنى  —بارىدىغان بولسىڭىز جابدۇڭ، بىلله ماڭایلى،      
 ماڭا دېگىڭىـز كهپكهتـكهن ئىـشالرنى یولـدا دەپ           —ئالدىراپال كۆتۈرىۋېتىپ،   

  .بېرەرسىز
ل بویاقخانىدىكى نىزامىدىن ئىالجىسىز ئىنىسىنىڭ رایىغا بېقىپ، ئاۋۋا 

ــهتمىلهرنى بهردى  ــا زۆرۈر كۆرسـ ــۇپال  . نىمكارالرغـ ــا دەپ قویـ ــدىن زورىخانغـ ئانـ
ــدى   ــاراپ ماڭ ــھهدكه ق ــسى مهش ــدىغا   . ئىككى ــاجىم ئال ــقهرگه مامۇتھ ــۇ قهش ئ

ئهمدى ئىنىـسىنىڭ تـوي ۋاقتـى      . بارىدىغان ئىشالرنىمۇ پۈتكۈزۈپ بولغانىدى   
نىـق ۋاقـت بهلگىلىـشى      ھهققدىكى تهلىۋىگه ئاساسهن، سىدىقبهگ بىلهن ئې     

ــدى  ــرەك ئى ــۇپ،    . كې ــاۋاب بهرمهك بول ــوراپ ج ــسىدىن س ــقا ئىنى ــدىن باش بۇن
قالــدۇرۇلغان مهســىلىلهرگه ئهمــدى ئــۆزى ئىنىــسى ئورنىــدا جــاۋاب بېرىــشمۇ  

یهنه تېخـى ئىنىـسى ئىنتـایىن زۆرۈر ئىـش قاتارىـدا تۇتىۋاتقـان          . كېرەك ئىـدى  
  . مىسا بولمایتتىئهتىكى تویغا سىدىقبهگ ئائىلىسىنى تهكلىپ قىلى

.....  
ئهتىسى نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ تهلىـپىگه بىنـائهن ئوغوللـۇق بولـۇپ،           
قۇدىالرنىڭكىـدىكى قازانغــا قارىــشىپ تــۇرۇش ئۈچــۈن ئهتتىگهنــدىال شــورۇققا  
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تهۋپىق ۋە سابىتنىڭ قولداشلىرى بولسا سابىتنىڭ ئۆیىگه یىغىلىپ، . كهلدى
تهۋپىــق . ا بىــلهن ئولتۇرۇشــتى نــاۋ-قىزلىــق تهرەپــتىن خهۋەر كۈتــۈپ نهغــمه 

ــیىم     ــۆزى تۈركىیىــدىن ئالغــاچ كهلــگهن كى ئۆزىنىــڭ ســوغىتى ســۈپىىتدە ئ
ئهندىزىسى بىـلهن پىچىـپ تىكىلـگهن یېڭـى پاسـوندىكى تـۆرت یـانچۇقلۇق               
چاپان بىلهن ئۈچ یانچۇلۇق شىمنى كېیدۈرۈپ، ئۇنى تویى بولىدىغان یىگىتكه 

. ڭ یىرىـك چـاچلىرىنى تارىــدى  ئـۆز قـولى بىــلهن ئۇنىـ   . مۇۋاپىـق یاسـاندۇردى  
ســابىتنىڭ یوغــان بهســتىگه بــۇ  . شــىلهپىنىمۇ ئــۆز قــولى بىــلهن كىیــدۈردى 

ئـۇ بـۇ كىیىمـدە    . ئۈستىۋاش بهكال یارىـشىپ، سـهتلىكىمۇ بىلىـنمهي قالـدى       
ئۆزىنى غهلىته ھېس قىلىپ، ھهدەپ قولىنى یانچۇقىغـا تىقـاتتى ۋە غـاڭزىنى         

  .تۇتۇپ قویاتتى
ــدىراپ  بــۇ ئىــشالردىن كېــیىن كهچ  قــۇرۇن قىــز كۆچــۈرۈپ كهلگهنــدە ئال

تویغـا  . قالماسلىق ئۈچۈن زۆرۈر تهییارلىقالرنى قىلىشقا ئـادەم ئورۇنالشـتۇردى   
قارىشىپ بېرىش ئۈچۈن كىرگهن قوشنا ئایالالر ئۆي ئىچىنى سهرەمجانالش ۋە           

ــۋېلىش ئۈچــۈن    ــدىغانالرنى كۈتى ــز كۆچــۈرۈپ كېلى ــاردۇق ئېــشى ”قى ــا “ھ غ
بىتنىڭ یـار بـۇرادەرلىرىنى ھـویلىنى یىغىـشتۇرۇشقا،         تهییارلىق قىلىشقا، سا  

ئىـش تهگمىگهنـلهر داۋاملىـق دۇتـار، تهمبـۇر،        . ئوتۇن یېرىـشقا ئورۇنالشـتۇردى    
بـۇ ئىـشالردىن كېـیىن قىــز    . داپلىرىنـى چېلىـپ ناخـشا ئېیتىـپ ئولتــۇردى    

كۆچۈرۈش ئۈچۈن بارىدىغان ئهرلهر ۋە ئایـالالرنى بـۇ ئـۆیگه چاقىرىـپ، توینىـڭ             
  .ىقماس مهسلىھهتلىرىدىن بىر بۆلىكىنى قىلىشتىئایىقى چ

ئــۆزى چــوڭالر . تهۋپىـق یىگىــتلهرگه ئابــدۇراخمان شــائىرنى بــاش قىلــدى 
شــۇڭا یىگىــتلهرگه ئــاخىرقى . بىــلهن بىلــله ســابىتقا ئاتــا ســۈپىتىدە بــاراتتى 

ئىشالرنى تـاپىالپ قویغانـدىن كېـیىن تـاھىر خهلـپهت قاتـارلىق سـابىتنىڭ              
  .ققانلىرى بىلهن بىلله ئالدىدا كهتتى تۇ-قوشنىلىرى، ئۇرۇق

چۈشتىن كېیىنگه تهۋە بولغاندا یىگىتلهرنىڭ یولغا چىقىشىغا بىشارەت   
ئــۇالر ئىنتــایىن تهرتىــپ بىــلهن، چــوڭ ســۈپهت مېڭىــشىپ، بوســتان . بولــدى

ــدى  ــكه ئاتالن ــداق    . تهرەپ ــشىمۇ ئىلگىرىكــى ھهر قان ــداق مېڭى ــڭ بۇن ئۇالرنى
ــالىالرمۇ ئىلگىـــر. تویـــدىكىگه ئوخـــشاشمایتتى ى یىگىـــتلهرگه ئۇشـــشاق بـ
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 چاڭ توزۇتۇپ ئۇششاقالر چېپىشسا تهنتهكلىـك  -ئارىلىشىۋالغان، یولدىن توپا  
بىلهن ئۇالرنى قوغالۋاتقـان، ئېغىـزالردىن یىگىـتكه قارىتىـپ ئېیتىلىۋاتقـان            

شۇڭا بۈگۈن تویدىن یانغان یاكى تویغـا       . ئهپسانه چاقچاقالرغا تۇرۇپ بولمایتتى   
 ئایــالالر یىگىتلهرنىــڭ تهرتىپلىــك ســېپىگه ھهیرانلىــق ۋە  -كېتىۋاتقــان ئهر

یېڭى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنى كىمدۇر . ھهۋەس بىلهن قارىشىپ قېلىشاتتى
سهپهرۋەر قىلىپ، یىگىتنىڭ ئۆیىدىن قىزنىڭ ئۆیىگىچه بولغان ئارىلقتىكى        
یولغا قېنىق سـۇ سـهپتۈرىۋەتكهچكه، یولمـۇ پـاكىز، توپـا ـ چـاڭ توزىمایـدىغان         

  .ۇپ قالغانىدىبول
 سـاما بىـلهن كىرىـپ       - سـاز، ئۇسـۇل    -ئۇالر قىزنىڭ مهھهللىسىگه ناخشا   

بــۇنى كــۆرگهن یــېقىن ئهتراپتىكــى كىــشلهر بــۇ ئاجایىــپ ســهنئهت   . كهلــدى
 ساز ئاۋازى یېقىن ئهتراپتىكى تېخىمۇ -ناخشا. ئهترىتىگه ئهگىشىپ مېڭىشتى

 بـۈگرى یېـزا   -تـار ۋە ئهگـرى  . كۆپ كىشىلهرنى ئۆیلىرىـدىن چىلـالپ چىقتـى     
ــا ئایالنـــدى  ــادەم دېڭىزىغـ شـــۇ ئارىـــدىن ئىختىیـــارى تهرتىـــپ  . كوچىـــسى ئـ

 چىیـــا قىلىـــشىپ یىگىتلهرنـــى -باشــقۇرغۇچىالرمۇ تېپىلـــدى، ئـــۇالر قىیـــا 
 بىرىنى ئىتتىرىشىۋاتقان -ئورىۋالغان ۋە ھهدەپ ئالدىغا ئۆتۈشكه تىرىشىپ بىر

  . ھایالپ ۋارقىراشقا باشلىدى-توپقا ھاي
ىق، سورۇننى ئېچىۋېتىلى، بولمىسا نهدە ئۇسۇل ئوینایـدۇ؟      ھهي، خاالی  —

  ...ھوي، ئاكا، بۇ یهردە كىچىك باال بارىكهن، كۆزىڭىزگه قاراڭ
 ئارقاڭالرغا یېنىڭالر، مۇسـۇلمانالر، یىگىتلهرنىـڭ ئـۆیگه كىرىـدىغان           —

  !ۋاقتى بولۇپ قالدى، یول بېرىڭالر
.  كىرىـپ كهلــدى یىگىـتلهر گۈلزادىنىـڭ ھویلىــسىغا ئهنه شـۇ تهقلىتــته   

چوكـانالر  . ھویلىدىكى قىز جۇگـانالر چۇقۇرىـشىپ ئـۆزلىرىنى دالـدىغا ئالـدى          
ھویلىدا دەرھال بىـر سـورۇن      . كىچىك بالىالرنى ئاللقایاقالرغا قوغلىۋېتىشتى   

ئهر مېھانالر ۋە ساھىپخانالر، ھویلىدىكى مېھمان كۈتكۈچىلهر . تهشكىلللهندى
ىــشایۋان سۇپىــسى ۋە ھــویال تېمــى  بىردەملىــك ھهرىكهتلىرىــدىن توختــاپ، پ

بویالپ دائىرە بولـۇپ ئولتـۇردى ۋە ئولتۇرغانالرنىـڭ ئارقىـسىدا بىـر قاتـار ئـۆرە               
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ھویلىنىــڭ ئوتتۇرىــسى بولــسا ئۇســۇل تاماشــا ئۈچــۈن كهڭــرى        . تۇرۇشــتى 
  .ئېچىۋېلتىلگهن ئىدى

قۇربان ئىبراھىم سۇناینى . مۇھهممهد قارى مهشرەپ دۇتارنى قولىغا ئالدى
داپنى مۇھهممهد قارى زەكى چالدى، بىرى راۋاب تارلىرىدىن جۇشقۇن . یاڭراتتى

قىسقىسى یېڭى سـهنئهت ئهترىـدى بـۇ        . یاڭراق ساداالرنى چېچىشقا باشلىدى   
قۇربـان  . یهردە تۇنجى قېتىم ئۆز ماھارەتلىرىنى كۆرسىتىشكه تهییارالنغانىـدى       

از بىـلهن ناخـشا   جاپپار سازەندىلهرنىڭ ئارىسىدا ئولتـۇرۇپ یـاڭراق، یۇقـۇرى ئـاۋ      
 تۆرتتىن بولـۇپ ئۇسـۇلغا چۈشـۈپ       -قالغان ئىزچىالر ئىككىدىن  . باشلىۋەتتى

ئۇسۇلغا چۈشمىگهنلهر خاالیىقنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا چۆرىدەپ تۇرۇپ،     . كهتتى
 دەم دوســت تارتىــشىپ ۋارقىرایتــى ھهم ھارغــان ئۇســۇلچىالر بىــلهن   -دەممــۇ

  .یهڭگۈشلىشىپ تۇراتتى
ئۇ .  ن بېرىشنى خالىمىغان قازاخۇنۇممۇ تویدا ئىدىنىكاھ ھهققىنى قولدى

. ئادەتته چوڭ قازان ئېـسىلىدىغان ھهر قانـداق سـورۇندىن قىـسىر قالمـایتتى        
ئۇنىــڭ بىــلهن قارىــشىپ ئولتۇرغــانالرمۇ، یاندىــشىپ ئولتۇرغــانالرمۇ دۈررىــدە  

ئۇسۇل كۆرۈش ئۈچۈن گوژۇلدىشىۋاتقان خاالیىقنىـڭ      . ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ 
. لىك شهنىگه تهگدى“مۆتىۋەر”بۇ ھال قازاخۇنۇمنىڭ . قوشۇلۇپ كهتتىتوپىغا 

  .ئۇنىڭ یېنىدا بىر قانچه ھهمتاۋاقلىرىال قالغانىدى
ــا — ــدەكېرىم، گۇناھكــار بولۇشــتىن ساقلىغایــسهن -خۇدای  —!  خۇدۆۋەن

ــرالپ  ــۇ پىچى ــدى ئ ــڭ   . دې ــشىنى ئۇنى ئۇنىــڭ دۈشــمهنلىككه تولغــان ئىڭىرى
ــامهتچى   ــان خوش ــدا تۇرغ ــدىئهتراپى ــۇنداق   . لهرال ئاڭلى ــا مۇش ــۇالر قازاخۇنۇمغ ئ

  .سورۇنالردا ئىللىق كۆرىنىپ قېلىش ئۈچۈن ئالدىرىشاتتى
 — نېمه گهپ بۇ ئۆزى، قازاخۇنۇم؟ نېمه بولۇپ كېتىۋاتىدۇ، بـۇ جاھـان؟        —

  .دېیىشتى ئۇالر ئېغىزلىرىنى تامىشىپ
ئىمــانى كامىــل  . كــۆرۈش، ئاڭالشــمۇ گۇنــاھ  !  بۇنىــڭ ئــۆزى گۇنــاھ  —
 قازاخۇنۇم مهدەت تاپقاندەك ـ!...اننىڭ بۇنداق سورۇندا تۇرمىقى خاتادۇرمۇسۇلم

  .ئاۋازى ئۈنلۈك، غهزەپكه تولغان، بۇغۇلۇپ خىرقىرىغان ھالدا چىقتى
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ئالدى تهرەپنى توسۇپ تۇرغان ئادەملهر ھالقىسى سهل مىـدىرالپ ئىككـى        
م ئۇنىڭغا قازاخۇنۇم ھه. تهرەپكه سۈرۈلدى ۋە ئارىلىقتىن بىر بوشلۇق ئېچىلدى

ئهگىشىپ كهتمهك بولـۇپ ئورۇنلىرىـدىن تۇرىـشىۋاتقان خوشـامهتچىلهر ئاشـۇ            
بوشـلۇقتىن ســۇپىنىڭ گىرۋىكىــدە ئولتۇرغـان تهۋپىقنىــڭ ئــۆزلىرى تهرەپــكه   

ئۇالرنىڭ ئهۋرىشىم بېلى ئۇنىڭغا . بۇرىلىپ قاراۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قېلىشتى
هن چىرایىدا ھېجىیىشمۇ سۈنئىي كۈلكىگه ئادەتلهنگ. قاراپمۇ سهل ئىگىلىدى

  .پهیدا بولدى
 دەپ سورىدى تهۋپىق قازىغا مىختهك —بایا نېمه دېدىڭىز، قازاخۇنۇم؟  —

بۇ .  ئۇنىڭ چىرایىدا بولىدىغان بىرخىل كۈلۈمسىرەش بارىدى. قادىلىپ تۇرۇپ
  .كۈلۈمسىرەش ئىچىگه یهنه مهسخىرە مهنىسىمۇ یوشۇرۇنغانىدى

 بىـــرىگه تىكىلىـــپ -نىـــڭ بىـــرمهمتىلـــى ئهپهنـــدى بىـــلهن قازاخۇنۇم
ــېمه     ــۇالرنى نـ ــاي ئـ ــۇلغا قارىمـ ــۇنچهیلهن ئۇسـ ــر مـ ــهزگهن بىـ ــالغىنىنى سـ قـ

مهمتىلــى ”بـۇ كـۆزلهردە   . دېیىـشىدىكىن دېگهنـدەك بـۇ تهرەپــكه بویۇنداشـتى    
ئاخىرى یامان ” دېگهندەك تىلهك ۋە یهنه “ ئهپهندى قازاخۇنۇمنى یېڭىۋەتسىكهن

  .ندىشىمۇ بارىدىدېگهندەك ئه“ بولۇپ چىقمىسا بوالتتىغۇ
ــا     ــر تونغـ ــسىز ۋە ئېغىـ ــاي كېلهڭـ ــشىغا قارىمـ ــسىق بولىـ ــڭ ئىـ ھاۋانىـ
ئورىنىۋالغان قازاخۇنۇم ئۇزۇن پهشلىرىنى سۆرەپ قوالشمىغان ھهرىكهت بىلهن 
ــاڭالپ     ــدا تهۋپىقنىــڭ تویۇقــسىز ســوئالىنى ئ ــاقچى بولىۋاتقان ئورنىــدىن تۇرم

ــى  ــۇپ كهتت ــ    . ھودۇق ــر قېى ــدا بى ــائهت ئالدى ــرى جام ــۇ ئىلگى ــسار ئ تم شهرمى
یهنه بىر قېتىم بولۇش ئېھتىمـالى ئـۇنى قورقۇنۇچقـا سالـسا، یهنه       . بولغانىدى

ــۇنى    ئاللىقانــداق شۆھرەتپهرەســلىك بىــلهن ســۇغۇرۇلغان یوشــۇرۇن ئۈمىــد ئ
  .جانالندۇرپ تۇراتتى

 دېدى ئۇ قایتىدىن جایىغا یۈكۈنۈپ، كۆزلىرىنى پارقىراتقان        ـ...خوش؟ —
  .ھالدا

  شا ھهققىدە بىر نېمه دېدىڭىزمۇ قانداق؟ تاما-ھېلى ئۇسۇل —
ــ... ھه، بــۇ ئــۆزى، بىــز، ئــۆزى مــاۋۇالر بىــلهن، —  دېــدى ئــۇ ئهتراپىــدىكى  ـ

بــۇ گهپ بىــلهن . ھهمتاۋاتــاۋاقلىرىنى ئىــشارەت قىلىــپ ئىنجىقلىغــان ھالــدا 
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ھهمدە مهمتىلى ئهپهنـدىگه    . خوشامهتچىلهرمۇ ئورۇنلىرىدىن مىدىرالپ قویدى   
ــتىم    ــر قې ــاراپ یهنه بى ــشتىق ــل    . ھىجىیى ــر خى ــدا بى ــۇ قىلىقى ــڭ ب ئۇالرنى

ئارسـالدىلىق، قایــسى تهرەپــكه تىـۋىنىغىنىمىز یاخــشىراق دېگهنــدەك روھــى   
  .ھالهت بىلىنىپ تۇراتتى

 دېــــدى تهۋپىــــق قازىنىــــڭ كۈلكىلىــــك ھــــالىتىگه  — شــــۇنداق،—
 شۇالر بىلهن نـېمه دېیىـشكهنلىكىڭىزنى ئوچـۇقراق         —مهسخىرىلىك قاراپ، 

  .ىدىمئاڭالپ باقماقچى ئ
  ... ھه، بۇ ئۆزىمىزنىڭ، مۇنداقال—
ــۇنداقمۇ؟— ــلهن،  — شــ ــخىرە بىــ ــكارا مهســ ــق ئاشــ ــدى تهۋپىــ  — دېــ

 نـاۋانى چـوڭ گۇنـاھ دېگهنـدەك     -یېڭىلىشمىغان بولسام بۇ بولىۋاتقـان نهغـمه   
  قىلدىڭىزمۇ ـ قانداق؟

ــۇ،— ــانىلىدۇ،  ... ھه، ب ــاھ س ــۆزى، گۇن ــۇ ئ ــ...بۇغ ــدى گهپ  ـ ــازاخۇنۇم ئهم  ق
ئهممـا شـۇئان یـۈرىكى      . شقا كـۆزى یهتـمهي ئىقـرار بولـدى        یورغىلىتىپ قۇتۇلۇ 

ــۆچىنى ئېلىــپ،     ــۆتكهنكى ئ ــدا ئ ــۇپ، خــاالیىق ئالدى ــلهن تول ئۆچمهنلىــك بى
  .رەقىبىنى مهغلۇپ قىلماقچى بولدى

 نېمه ئۈچۈن گۇناھ بولىدىغانلىقىنى، قانداق گۇناھ بولىدىغانلىقىنى، —
رگه دەخلىسى بـارلىقىنى   خوراملىقنىڭ قایسى تهرىقهتله- ناۋا، خۇشال  -نهغمه

  چۈشهندۈرۈپ باقمامسىز؟
قازاخۇنۇم بـۇ ئىـشتا ئۆزىنىـڭ پۈتـۈنلهي ئوتـۇپ چىقىـدىغانلىقىغا كـۆزى         

چاشقاننىڭ ئۈلگىسى كهلـسه مۈشـۈكنىڭ قـۇرىقىنى     ”: ھهم كۆڭلىدە . یهتتى
! چىشلهپتۇ، دېگهندەك، دېسهم ئۇنىماي كوچىالیسهن، ئهمدى ئۆزۈڭنىڭ شورى

  .قا ئۈلگۈردىدەپ ئویلىنىۋېلىش“  
دېـدى ئــۇ   —قۇرئانـدىن قالـسا ھهدىـس ئۇلــۇغ، شـۇنداققۇ، تهخىـسىر؟      —

   بۇنى بىلىدىغانسىز؟—سۆزىنى نېرىدىن باشالپ،
 تهۋپىقنىڭ چىرایىدا یهنىال ئاشۇنداق بىـر  —بىلىمهن، سۆزلهۋېرىڭ،   —

  .خىلدىكى كۈلكه جىلۋە قىلىپ تۇراتتى
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 دېــدى —سـۆزلىرى،  ھهدىـس دېـگهن جانـابى رەســۇلىلالنىڭ مۇبـارەك     —
ھهدىـسته مۇنـداق كهلـگهن،      ― قازاخۇنۇم ئهزمىلىك بىلهن گهپنـى ئۇزارتىـپ،      

مېنىـڭ ئۈممىتىمـدىن زىنـانى، یىـپهك        ”: جانابى رەسۇلىلال مۇنـداق دېـگهن     
رەختلهرنى كېیىشنى، ھاراق ئىچىشنى، چالغۇ ئهسۋابالرنى ھاالل سـانایدىغان      

ــدانغا كېلىــدۇ  ــ—مانــا، “ . خهلقــلهر چوقــۇم مهی دى قــازاخۇنۇم غــالىپالرچه  دې
دېگهنـدەك قىلىـپ،    “ لهیسهنكىنهئهمدى نېمه دىی  ”كۆرەڭلىك بىلهن ھهمدە    

بۇ دېـمهك ھـاراق ئىچىـش، زىنـا قىلىـش       —تهھدىت ئارىالش قوشۇپ قویدى،  
  !بىلهن بىر قاتاردا تۇرىدىغان گۇناھ دېگهن گهپ

ئۇنىڭغــا ھېــسداشلىق . تهۋپىــق بىــر قــۇر ســهپ ســېلىپ قــاراپ چىقتــى
ئهممـا ئـۇ خاتىرجهملىـك    . ۇچىالرنىڭ چىرایىدىن كۈلكه ئۆچكهن ئىـدى   قىلغ

  .بىلهن سۆز باشلىدى
 سهھىھ بۇخارى رىۋایهت قىلغان ھهدىسلهردە یهنه شۇنداق بىر ھهدىسمۇ —

بار، رەسۇلۇلالھ سهللهھۇ ئهلهیھـى ۋەسـهللهم تویـدا نهغـمه قىلىۋاتقـان یهردىـن         
ــى   ــدىكىن دەپ نهغمىنـ ــۇنى چهكلهمـ ــدا ئـ ــا  ئۆتىۋاتقانـ ــا قارىتـ  توختاتقانالرغـ

نېمىشكه چالمایسىلهر؟ چېلىۋېرىڭالر، تویدا ھېچ بولمىسا دۇمباق چېلىپ        ”
بۇ ھهدىسكه نېمه دەیسىزكىن . دېگهن“ بولسىمۇ خاالیىققا جاكالىماق كېرەك

  تهخسىر؟
ھهر قانچه قىلغان بىلهنمـۇ     . قازاخۇنۇمنىڭ دېمى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى    

ئۇنىڭغـا جـاۋاب    !   دە -رشـى گهپ قىاللمایـدۇ    بۇ ھهدىـسنى ئىنكـار قىلىـپ، قا       
ــورنى قالمىغانىــدى  . بىــراق، ئولتۇرۇۋېىــشمۇ ئوڭایــسىز ئىــدى . بېرىــشنىڭ ئ

یولۋاســقا مىنىــپ قېلىــپ ”بــۇ دەل . چىقىــپ كېــتىش تېخىمــۇ تهس ئىــدى 
  .نىڭ ئۆزى ئىدى“ چۈشهلمهسلىك

  :ئۇ یاقتىن كىمدۇر بىرى
 دەپ ــ !ینـاپ بهرسـۇن  مهمتىلـى ئهپهنـدىنى تـات، ئهپهنـدى بىـر پهدە ئو      —

بۇنىڭغا ھویلىدىكى ئادەملهرنىڭ یېرىمىدىن كۆپرەكى ۋارقىـراش     . ۋارقىرىدى
بۇ چاغدا ئابدۇراخمانمۇ ئۇسۇل بىلهن ئۇستازىنىڭ ئالدىغا       . بىلهن ئاۋاز قوشتى  
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تهۋپىق ئاخىرىقى قېتىم پۇشۇلداپ ئولتۇرغان قازاخۇنۇمغا . كېلىپ قالغانىدى
  .رۇنىغا بۇرالدىقاراپ كۈلۈپ قویۇپ، ئۇسۇل سو

بۇ پۇرسهتنى غهنېمهت بىلگهن قازاخۇنۇم دەرھـال ئـۆزىنى چهتـكه ئـېلىش         
  :كویىدا ئهتىراپىدىكىلهرگه

 دېدى ۋە بـۇ باھـانه بىـلهن ئـۆزىنى بهزلهپ،          ـ...دېگهر ۋاقتى بولغاندۇر؟     —
  .ھهمتاۋاقلىرى ئۇنىڭغا ئهگهشتى. ئورنىدىن تۇردى

. ئىگىـپ ئېھتىـرام بىلـدۈردى     تهۋپىق ئابـدۇراخماننىڭ تهكلىـۋىگه بـاش        
 تهرپــتىن چوقــان ســېلىپ، ئۇنىــڭ بىــردەم ئۇســۇل ئوینــاپ  -كىــشىلهر تهرەپ

ئۇ ئـاخىر ئورنىـدىن تـۇردى ۋە مـۇھهممهد قـارى         . بېرىشىنى تهلهپ قىلىشاتتى  
  :مهشرەپكه

  . دېدى— بوپتۇ، مهن ئویناي، موقام مهرغۇللىرىغا چال ئوغلۇم،—
مهمتىلـى ئهپهنـدى   . ر یاڭراپ كهتتىشۇئان ئهتراپتىن گۈلدۈراس ئالقىشال   

ئابـدۇراخمان  ۋە ئۇنىـڭ      . لهرزان قهدەم ئېلىپ مهیداننى ئایلىنىشقا باشـلىدى      
ئۇنىـڭ قهدىمـى شـۇنچىلىك سـىلىق،     . ھهمراھى مهیداندىن چۈشـۈپ كهتتـى     

ئۇ كېتىۋېتىپ پىشایۋان . قوللىرىنىڭ ھهرىكهتلىنىشىمۇ شۇنچه لهرزان ئىدى 
  : بىرىگهئالدىدا تۇرغان ئىزچىالردىن

.  دەپ پىچىرالپ قویۇپ ئۆتۈپ كهتتى   —بىر پىیاله چاي ئېلىپ چىق،     —
تهۋپىق مهیـدانى  . ئىزچى دەرھال بىر پىیاله چاي ئېلىپ چىقىپ تۇتۇپ تۇردى 

ــشدا      ــدە پىیــالىنى ئېلىــپ بېى ــۇ یهردىــن ئۆتهرى ئایلىنىــپ ئۇســۇل ئوینــاپ ب
مۇ بىـر خىـل   ئۇنىڭ پىیالىنى ئېلىشى ۋە بېـشىدا تۇرغۇزىـشى    . توختىتىۋالدى

. نهپىس ئۇسـۇل ھهرىكىتـى بىـلهن قىلىنىـپ، ھهرگىزمـۇ رېـتىم بۇزۇلمىـدى              
كىشىلهر مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بېشىغا چاي بار پىیالىنى قویىۋېلىپ ئۇسۇلغا 

  . چۈشكىنىنى كۆرگىنىدە یهنه بىر قېتىم ئالقىش یاڭراتتى
ــۇرىنى مۈتئهســىپلىكىنىڭ    تهۋپىــق ئۇیغــۇر ئۇســۇلىنىڭ بــۇ ئاجایىــپ ت

غانلىرى بىلهن قورشۇلۇپ، سهنئهتتىن مهھـرۇم بولغـان مۇشـۇ ئـادەملهرگه          قور
ئۇ بۇ ئۇسۇلنى تۈركىیىدە بىر قېتىم   . كۆرسىتىپ قویۇش قارارىغا كهلگهنىدى   
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ۋەتهنـگه  . ئوینىغاندا چهتـئهللىكلهر، تـۈركلهر ئۇنىڭغـا ھهیـران قېلىـشقانىدى          
  .ن ئىدىقایتقاندىن كېیىن ئۇ بۇنداق ئۇسۇلنى تېخى ئویناپ باقمىغا

ــاش      ــڭ بـ ــشىپ تهۋپىقنىـ ــتىگه ئهگىـ ــۇل ھهرىكىـ ــن ئۇسـ ــاله مهیىـ پىیـ
ــۈرۈلمهكته ئىـــدى     ــسىدىن پىشانىـــسىگه قـــاراپ سـ تاماشـــىبىنالر . چوققىـ

ــاي     ــدىكى چ ــدا ئۇنىڭ ــشقان ھال ــشقا تىرى نهپهســلىرىنىڭمۇ بوشــراق چىقىرى
لېكىن چاي تۆكۈلۈش تۈگۈل . تۆكۈلۈپ كېتىۋاتامدىكىن دېگهندەك قارىشاتتى

 قویماي، سـىلىق مىـدىرالپ، ئۇسـۇلچىنىڭ قاڭـشىرى ئۈسـتىگه            چایقىلىپمۇ
ئارقىغـا قــاراپ  ―كهلمهكـته؛ ئۇســۇلچىنىڭ بېـشى بولــسا قارشـى یۆنىلىــشكه   

پىیاله .  ئىگىلهتتى، قهدىمى بولسا سورۇننىڭ چېتىنى بویالپ ئىلگىرىلهیتتى
ئۇنىڭ قاڭشىرى ئۈستىدە بىردەم توختىغاندىن كېیىن یهنه ئارقىغـا قایتىـپ        

  .هرەپكه قاراپ سىلجىشقا باشلىدىبېشى ت
 دېدى تاماشىبىنالردىن — بىزمۇ ئۆزىمىزنى ئۇسۇلچى دەپ یۈرۈپتۇق، —

  .بېرى
ــۆرۈپ     — ــاننى كـ ــۇل ئوینىغـ ــىلىق ئۇسـ ــداق سـ ــمهن، بۇنـ ــۇنى دەیـ  شـ

  .باقماپتىكهنمهن
—...  

 باش چوققىسىغا قایتىپ چىققاندىن كېـیىن  -پىیاله دەسلهپكى ئورنىغا  
ئهممـا ئۇسۇلچىـسىنىڭ قهدىمــى مهیـدان بــویالپ    . دىیهنه بىـردەم جایىـدا تــۇر  

مۈرىـسى،  . قوللىرى ئهۋرىشىم ئۇسۇل ھهرىكهتلىرىنى ئـورۇنالیتى   . ئایلىناتتى
پىیـاله ئهمـدى ئۇنىـڭ    . كۆكرىكىمۇ قول ھهرىكىتىگه ماس ھالدا لىغىرالیتـى     

-گهجگىــسى تهرەپــكه سۈرۈلوشــكه، ئۇســۇلچى بولــسا ئالــدى تهرەپــكه بىلىــنهر  
  .ىشكه باشلىدىبىلىنمهس ئىگىل

كىشىلهر ئهمدى ئۇنىڭ پىیالىنى قهیهرگه ئاپىرىشىغا قىزىقىپ تېخىمـۇ         
ئۇالرنىــڭ جىددىیلهشــكهن ئېڭىــدا گویــا  . دېقــقهت بىــلهن قارىــشىپ تــۇراتتى

پىیالىنىڭ تهڭپۇڭ ھالهتته تۇرىشى ئۆزلىرى بىلهنمۇ مۇناسـىۋەتلىكتهك بىـر          
ــلهن   ــقهت ”تۇیغــۇ بى ــىز دىق ــدا قىلغا “ئىختىیارس ــى پهی ــدىن ــۇالر  . نى ــۇڭا ئ ش

پۈتــۈن . مىدىرالشــقىمۇ، چــوڭراق تىنىــشقىمۇ جــۈرئهت قىاللمــاي قارىــشاتتى
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 جىت، پهقهت مۇزىكا ئاۋازىال ئاۋالقىدەك یېنىك، لهرزان ئاڭلىنىپ -ئهتراپ جىم
  .تۇراتتى

پىیاله ئۇسۇلچىنىڭ گهجگىسىگه چۈشۈپ، ئاندىن ئوڭ مۈرىـسى تهرەپـكه         
ۇلچىنىڭ قهدىمى بىـلهن قوللىرىنىـڭ      ئهمدى ئۇس . قاراپ مېڭىشقا باشلىدى  

بهدەننىـڭ باشـقا یېـرى پىیـاله ئۈچـۈن        . جهینهكتىن تۆۋىنىال ھهرىكهتته ئىدى   
تاماشـىبىنالر پىیالىنىـڭ قانـداق مېڭىۋاتقىنىغـا      . تېنچلىق ساقلىماقتىدى 

 غارایىـــپ نهرســـىلهرگه ئاســـانال -ئاجایىـــپ. شـــۇنچه قـــاراپمۇ ئاڭقىرالمـــایتى
مهمتىلـى ئهپهنـدى كـارمهتچى      ”لهرنىـڭ ئېڭىـدا     ئىشىنىدىغان خۇراپىي ئادەم  

ھوشـى بىـلهن    -ئهقلىي. دېگهندەك غهلىته خىیال پهیدا بوالتتى    “ ... ئوخشایدۇ
قارىغاندا بهدەن ھهركىتى مهلـۇم رېتىمـدە پىیـالىنى نىـشانلىق سـۈرىۋاتقىنى       

ئـوڭ قـولى بولـسا      . تهۋپىقنىڭ بېشى ئویناقالپ تىك كۆتۈرۈلـدى     . بىلىنهتتى
چـۈنكى ئهمـدى پىیـاله    . انغـا سـۇنۇلۇپ، ھهركهتـتىن توختىـدى    تهكشى ھالدا ی 

لـېكىن  . ئۇنىڭ ئوڭ بېلىكى ئۈستىدە ئالقىنىغا قـاراپ ئاسـتا سـىلجىۋاتاتتى       
. سول قولى ھهرىكهتته، پۇتلىرى بولـسا مهیـدان بـویالپ ئۇشـشاق چامـدایتتى             
. ئۇنىڭ مهیداننى ئایلىنىشىدىمۇ بهلگىلىك قائىـدە، رېـتىم بـاردەك قىالتتـى     

ىلهن، ئۇنىڭ مهیداننى بىر قېتىم ئایلىنىـپ چىقىـشى پىیالىنىـڭ بىـر      مهس
قېــتىم توختاشــتىن یهنه بىــر قېــتىم  ئهســلى ئورنىغــا قایتىــشقىچه بولغــان  

ھهر قېتىم سـازەندىلهرنىڭ ئالـدىغا كهلگهنـدە        . ئارىلىقتا ئورۇنلىنىپ بوالتتى  
 ئالدىـدىن  پىیاله باش ئۈستىدە توختـایتى؛ سـازەندىلهر     “ سایاھهتتىن قایتقان ”

  .باشلىناتتى“ سهپىرى”ئۆتكهن ھامان پىیالىنىڭ یېڭى 
ئـۇ سـاز چېلىۋاتقـان    . پىیاله تهۋپىقنىڭ ئوڭ ئالقىنىغا كېلىپ توختىدى   

شاگىردلىرىغا قـاراپ ئىللىـق كۈلۈمـسىرەپ قویـۇپ، لهرزان ھهرىـكهت بىـلهن          
ت پىیالىنى ئىككى قولالپ تۇتۇپ لىۋاھىدىنگه باقتى ۋە مهي ئىچكهنگه ئىشارە

پىیالىمۇ ئـوڭ ئالقىنىـدىن   . ئاندىن یهنه مهیدان بویالپ یۈرۈپ كهتتى   . قىلدى
 بىلىــنمهس یــوقىرى كۆتۈرىلىــشى -چىقىــپ قولىنىــڭ بىلىــنهر“ ســهپهرگه”

ئهتراپتىكىلهرنىڭ . بىلهن تهدرىجىي مۈرىسىگه قاراپ ئىلگىرىلهشكه باشلىدى
ــماقتىدى  ــۇ ئاش ــى تېخىم ــته ســول قو  . ھهیرانلىق ــۇ تهقلىت ــاله ش ــڭ پىی لىنى
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ــدى  ــپ توختى ــا بېرى ــى   . ئالقىنىغ ــتىم مهي ئىچكهنن ــر قې ــهنئهتكار یهنه بى س
  .ئاندىن یهنه پىیاله ئۇنىڭ بوینىغا قایتىشقا باشلىدى. دورىدى

شۇنىڭ بىلهن ئهتراپىدىكىلهرمۇ خۇددى . كىمدۇر بىرى چاۋاك چېلىۋەتتى
ۇن شۇنى كۈتۈپ تۇرغاندەك چاۋاك چېلىپ، ئالقانلىرى ئاغرىپ كهتكىچه شاۋق        

بۇ چاغدا پىیاله ئۇسۇلچىنىڭ گهجگىسىگه قایتىپ كهلگهن ۋە ئهمدى      . سالدى
شۇنىڭغا ماس ھالدا . یېڭىچكه بهل تهرەپكه قاراپ سۈرۈلمهكته ئىدى― تۆۋەنگه

ئۇسۇلچى پىیالىنى بهل تهرەپكه چۈشۈرۈش بىلهن بىلله مهیداننى تولـۇق بىـر    
ھهرىكهتمـۇ مۇشـۇ   بـۇ  . قېتىم ئایلىنىـپ كـۆپچىلىككه تـازىم قىلىـپ ئـۆتتى      

  .ئۇسۇل تۈرىنىڭ ئاخىرىغا مهخسهتلىك ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى
 ئۇنىـڭ بېـشى   —ئۇ تازىمدىن باش كۆتهرگهندە پىیاله دەسـلهپكى ئورنغـا     

ــتىن       ــۇلغا چۈشۈش ــسا ئۇس ــۆزى بول ــان، ئ ــپ بولغ ــپ چىقى ــسىغا قایتى چوقى
لهر ئۇ سىلىق، سىپتا ھهرىكهت. ئىلگىرى ئولتۇرغان ئورنىغا كېلىپ قالغانىدى

 دە، -بىلهن بېشىدىكى پىیالىنى ئېلىپ، ھېلىقـى ئىزچىغـا قـایتۇرۇپ بهردى       
ئـــۇ یه تهرلهپ كهتمىـــگهن، یه جىددىیلىـــشىپ . جایىغـــا كېلىـــپ ئولتـــۇردى

  . ئالقىش یاڭراپ كهتتى-كهتمىگهنىدى شۇ چاغدا یهنه بىر قېتىم گۈلدۈراس
ــاغ بولــۇپ قالغانىــدى،     — ــى ئــۆیگه باشــالیدىغان چ  دەپ — یىگىتلهرن

  .ىچىرلىدى توي بېشى ئاستا تهۋپىقنىڭ قېشىغا كېلىپپ
 دېدى تهۋپىق خىجىل بولۇپ — ته،- شۇنداقمۇ؟ ساقلىتىپ قویۇپتۇق—

 ئــۇ ئورنىــدىن تۇرىــشىغىال — ئهمىــسه شــۇنداق قىالیلــى،—ئــۆزر ئېیتىــپ،
ــدى  ــایال   . ســازەندىلهر چېلىــشتىن توختى ــوللىرى تېلىــپ بواللم ئۇالرنىــڭ ق

 دېـدى  —مـدى داسـتىخانغا مهرھهمهت قىلىڭـالر،    یىگىـتلهر، ئه   —قالغانىدى،
  .ئۇشاگىردلىرىغا قاراپ

 بىـرلهپ ئـۆیگه قـاراپ    -ئابدۇراخمان شائىرنىڭ باشلىشى بىلهن ئۇالر بىـر   
تهۋپىق ئۇالرنى ئۆیگه كىرگۈزىۋەتكهندىن كېیىن، توي ئىگىلىرىگه . مېڭىشتى

 ئـۆیگه   شـاۋ بولىۋاتقـان یهنه بىـر   -قارىشىپ بېرىش ئۈچۈن، ئهڭ كۈچلۈك شـاۋ      
  .كىرىپ كهتتى
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ــسىز       ــدى، زۆرۈرىیهت ــدەك بول ــق دېگهن ــۆزگىچىلىكى تهۋپى ــڭ ئ ــۇ توینى ب
بۇ مۇناسىۋەت بىلهن كېلىـپ چىقىـش ئېھتىمـالى         . چىقىمالر قىسقارتىلدى 

 نــاۋا ساداســى ئىچىــدە بېــسىلىپ - چــۆچهكلهر توینىــڭ نهغــمه-بولغــان گهپ
 ئادەملهرنىــڭ  ئهڭ كاتتـا -كىـشىلهرنىڭ دېققىتـى بـۇ تویغـا ئهڭ    . قالغانىـدى 

قهدەم تهشرىپ قىلغانلىقى، توینىڭ تهنتهنىلىك بولىشى جهھهتته ئهزەلـدىن     
ــكه،    ــىلىلهرگه بۇرىلىـــپ كهتكهچـ ــارلىق مهسـ ــانلىقى قاتـ ــۈپ باقمىغـ كۆرۈلـ
پىتنىخورالرمۇ بۇ توینىڭ ئاستىرىتتىن ئىنتایىن ئاددىي بولغانلىقىنى ھېس 

 كهتتى دېگهن تونـۇش  قىلىشالمىغان، ئهكسىچه بۇ توینى بهك قالتىس بولۇپ 
قىزنىڭ تویلىقىنى كۆرسىتىش ئادىتى . بىلهن ھهسهت قىلىشقا باشلىغانىدى

بهزىلهر تویلۇق كۆرمهك بولۇشقانىدى، تهۋپىق ئورۇنلۇق سـۆزلهر    . قىلىنمىدى
  :بىلهن رەت قىلىپ

بهرىبىر ئۇنى كېلىن كېیىدۇ، سـىلهرگه نـېمه پایدىـسى؟ كـۆرمهكچى          —
 دېۋىـدى، كۆپچىلىـك    —چىـسىدا كۆرىـسىلهر،     بولساڭالر كېـیىن قىزنىـڭ ئۇ     

غۇلغۇال قىلىشىپ، راستىنال بۇ ئادەتنىڭ ئارتۇقچه ئىكهنلىكىنى، تویلۇقنىڭ  
خهق بىــلهن ھېچقانــداق مۇناســىۋىتى یــوق ئىكهنلىكىنــى بىــردىنال ھــېس   

  .قىلىشىپ، ئېغىزلىرىنى یۇمۇشتى
ــاھ ســهل      ــى ئۈچــۈن نىك ــى پېتــى قایتىــپ كىرمىگىن ــازاخۇنۇم ھېلىق ق

كىشىلهرگه ئادەت بولۇپ كهتكىنى ئۈچۈن باشـقا موللىغـا         . كىپ قالدى كېچى
ئوقۇتۇشنى قامالشمایدىغاندەك ھېس قىلىشىپ، ئۇنى كۈتۈپ بىر ئاز ۋاقتىنى 

بهزىلهر قازاخۇنۇمنى بایاتىنقى ئىزاغا چىدىماي كېتىپ قالـدى،      . ئۆتكۈزۈۋەتتى
. شــقانىدىئهمــدى ئىككىنچــى جامــائهت ســورۇنلىرىدا كۆرۈنمهیــدۇ، دەپ ئویال 

نىكاھ ئوقۇلـۇپ بولغانـدىن كېـیىن       . بىراق، قازاخۇنۇم یهنه پهیدا بولۇپ قالدى     
توي ئىگىلىرى نىكاھ ھهققىگه ئاتاپ ئېلىپ چىققان گهزمال، پۇل ۋە قاتلىما          
ــقا   ئارىـــسىغا ئېلىنغـــان گۆشـــنى تهۋپىقـــقه قازاخۇنۇمنىـــڭ ئالـــدىغا قویۇشـ

  .ئالدىغا قویمىدىسۇنىۋىدى، تهۋپىق بۇ نهرسىلهرنى قازاخۇنۇمنىڭ 
 دېـدى ئـۇ   — نىكاھ ئوقۇپ قـویغىنىڭىز ئۈچـۈن رەخـمهت، قـازاخۇنۇم،          —

  پۇشقاقالرنى ئاختۇرۇپ -تهبئىي تهمكىنلىكى بىلهن قارشى تهرەپنىڭ بۇلۇڭ 
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ــاالق  ــان كــۆزلىرىگه تىكىلىــپ،   -ئ ــڭ   — جــاالق بولىۋاتق ــۆي ئىگىلىرىنى ئ
منىڭ ھهمداسقانلىرىغىمۇ دېدى ئۇ قازاخۇنۇ —ئاتىغان ئازراق نهرسى بارىكهن، 

 بىراق، سـىزلهردەك كاتتـا، ئۆلىمـا ئـادەملهر بـۇ نهرسـىلهرگه        —كۆز یۈگهرتىپ، 
 مال ئۈچۈن ئهمهس، ساۋابلىق -قاراشلىق ئهمهس، ئۇنىڭ ئۈستىگه سىزلهر پۇل

   شۇنداق ئهمهسمۇ؟—ئۈچۈن ئىش قىلىدىغان ئادەملهر،
  ...ئهلبهتته، شۇنداق، بولۇپمۇ قازاخۇنۇم —
شۇنداق چۈشهنگچكه، سىزلهرنى بۇنچىلىك نهرسىگه قاراشلىق  مهنمۇ —

 یېـسىرالرغا بېرۋەتـسهكمىكىن دەپ   -بولمىغاندىكىن بۇ نهرسـىلهرنى یىـتىم   
باشقىالرغا ساۋاب یولىنى كۆرسهتكۈچى ئادەم ئۆزىمۇ شۇ یولدا . ئویالپ تۇرىمهن

  تهخسىر؟. ماڭماي قاالمدۇ، قانداق دېدىم
مىدىن قۇرۇق قالغانلىقىنى پهمىلهپ ئهلهم  قازاخۇنۇم ھهمـ...شۇنداق، —

  .بىلهن خىرىلدىدى
 ئهھلى ئۆلىما ئادەم مانا سىزلهردەك قولى ئوچۇن بولۇپ، ئاۋامغا یاخشى —

  ئۈلگه بولسا، ئاۋامنى ئىنساپ، دىیانهتكه ئۈندەشمۇ ئاسانال گهپ، شۇنداققۇ؟
  ... شۇنداق، شونداق—
نالرغا ۋاكالىتهن رەخـمهت    ئهمىسه، سىزلهرگه یهنه بىر قېتىم ساھىپخا      —

  ئېیتىشىمغا رۇخسهت قىلىڭ، دۇئا قىلىپ بېرەمسىزكىن؟
قازاخۇنۇم كۆزلىرىنى ئهتراپقا ھولۇققان ھالـدا تىكىـپ، ئىالجـسىز دۇئاغـا       

  .قول كۆتهردى
 ئـاخىرى  ـ! ئالالھۇ ئهكبهر— ئۇنىڭ ئاۋازىمۇ زەئىپ چىقتى،    ـ!...ئامىن —

  .بولسا غهزەپ ئارىالش تهنىلىك چۈشتى
  .ئاغرىنماي قایتارسىلهر —
  ... ئاغرىنامدىغان—

بولۇپ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ كېلىپ، ئازاراقتىن “ قولداش”قازاخۇنۇمغا 
نهپكه ئېرىشىپ تۇرىدىغان سۈخهنچىلهرمۇ تهڭال قوزغىلىشتى، ھهممىسىنىڭ 

ــۇراتتى   ــپ ت ــدىن ئهلهم بىلىنى ــدا ئۇالرنىــڭ    . كۆزى ــا چىققان تهۋپىــق ھویلىغ
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 یېــسىرالرغا تارقىتىـــشقا  -الغــان نهرســـىلهرنى یىــتىم  كــۆزىچىال ئۇالرغــا ئات  
  .باشلىدى

ــۇ ئابلهقنىــڭ ئاتىــسىنى چاقىرىــپ قازاخۇنۇمغــا قویۇلغــان تونلــۇقنى،    ئ
  .قاتلىما ئارىسىغا ئېلىنغان گۆشنى بهردى

ئابلهققه كىیىم تىكتۈرۈپ   .  قازاخۇنۇمغا رەخمهت دەپ، بۇالرنى ئېلىڭ     —
 دېـدى   —هگسۇن، ئالغاچ كېتىـڭ،     بۇنىسى توینىڭ نېمىتى، ئېغىز ت    . بېرىڭ

  .ئۇ
قازىغا ئهگىشىپ قازان . قازىغا ئاتالغان پۇلنى یهنه بىر تۇل خوتۇنغا بهردى      

ــاغلىق،     ــۇل، قولی ــارچه پ ــدىغان ســۇخهنچىلهر ئۈچــۈن راســالنغان پ مــاراپ یۈرى
  :كۆینهكلىك قاتارلىق نهرسىلهرنىمۇ باشقا كهمبىغهللهرگه تارقىتىپ بهردى ۋە

ــا— ــۇ      ئۆلىمالىرىمىزغ ــپ ب ــدىن كېچى ــۆز مهنپهئهتى ــال، ئ ــمهت دەڭ  رەخ
  . دەپ ئاۋۇالرنىڭ ئاچچىقىنى پهسهیتتى—نهرسىلهرنى سىلهرگه ئۆتۈندى،

. بـۇ ئىــشمۇ بىــر یېڭىلىــق بولــۇپ، كىــشلهرنى تېخىمــۇ تهســىرلهندۈردى 
كىشلهر مهسلىھهتلىـشىۋالغاندەك   . توینىڭ ھهیۋىتىنى، ئىناۋىتىنى ئاشۇردى   

پالرغــا بېــرىلگهن نهرســىلهر ئۈچــۈن ئۈچــۈن دۇئــا دۇئاغــا قــول كۆتــۈرۈپ،  غېرى
  . قىلىشتى

بۇ چاغـدا یىگىـتلهر دۇئـا قىلىـپ قوزغىلىـدىغان ۋاقـت بولـۇپ قالغاچقـا            
  .تهۋپىقنى مېھمانخانا ئۆیگه چاقىرىشتى

 نـــاۋا  -دۇئـــادىن كېـــیىن یىگىـــتلهر ھویلىـــدا یهنه بىـــر پهس نهغـــمه     
ــشا   ــیىن، ناخ ــشقاندىن كې ــاق، نهي-قىلى ــى - قوش ــدا   راۋابالرن ــان ھال یاڭراتق

 تىقما بولۇشۇپ تۇرغـان خـاالیىقمۇ       -ھویلىدا تىقما . ھویلىدىن كوچىغا ئاقتى  
ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئهگهشتى قىز یۆتكهش ئۈچۈن تهۋپىق ئېتىنى بېرىـپ،       

  .ئۆزى ئوغۇل تهرەپتىن كهلگهن مویسىپىتلهر بىلهن پىیادە كهتتى
ڭ گىجىـم رومـال    خۇرام توپىـدىن كېـیىن گۈلزادىنىـ   -یىگىتلهرنىڭ شاد 

ئىچىدە یىغالپ، یهڭگىـلهر ئارىـسىدا ھویلىـدىن چىقىـپ كېتىۋاتقـانلىقىنى           
بۇ ھال سابىتقا   . كۆرگهن یىگتلهردىن بېرى سابىتنى نوقۇپ تۇرۇپ كۆرسهتتى      

ئۇشـــشاق . دەرۋازا ئالدىـــدا قىزنـــى ئاتقـــا مىندۈرۈشـــتى. ئاالھىـــدە بىلىنـــدى
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كهپـسىز بـالىالر   . ۈپ كهتتـى بالىالرنىڭ سۈرەنلىرى ئىچىدە ئات یورغىالپ یـۈر   
. ئــاتنى ھــۈركىتىش ئۈچــۈن باشــلىرىدىكى بــۆكلىرىنى ئــات ئالــدىغان ئــاتتى 

ئاتنىڭ ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان ئایالالر ئهنسىرىگهن ھالدا بالىالرغا ۋارقىـراپ    
بىرسـى  . بىرلىرى ئاتقا ۋە یهڭگىـلهرگه توپـا چېچىـپ قاچـاتتى      . پوپۇزا قىالتتى 

ــال   ــرىگه پاخ ــار یې ــوت قویىۋەتكهنىــدى كوچىنىــڭ ت ــاجىز  .  دۆۋلهپ ئ ــۇرۇق ئ ق
  .ۋىلىلداپ تۇرغان، كۈلگه كۆمۈلگهن یالقۇن ئۈستىدىن ئاتالپ ئۆتتى

یىگىــتلهر ســابىتنىڭ ھویلىــسىغا قایتىــپ كېلىــپ تــوي نهغمىــسىنى  
ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن یېتىپ كهلگهن ئایالالرنى ۋە كېلىننى . باشلىۋېتىشتى

 -كنى تاقىۋېلىشتى، شۇنىڭ بىـلهن قىیـا      كىرگۈزمهستىن قوشنا ئایالالر ئىش   
چىیا باشلىنىپ، ئایالالرنىڭ سۆزلهپ تالمایدىغان تىللىرى ئۈچـۈن تـۈگمهس         

ــر ھــازا ســاال . باھــانه تېپىلــدى  ســۇلھىدىن كېــیىن ئىــشىك تاقىۋالغــان  -بى
كـېلىن ئـۆیگه   . ئایالالرنىڭ تىلىكى ئىجـاۋەت بولـۇپ ئىـشىك ئېچىۋېتىلـدى       

ىنـدۈرۈپ كهلگــۈچىگه ئوغـۇل تهرەپ تــارتۇق   ئېلىـپ كىرىلــدى، ئـۇنى ئاتقــا م  
  .ئادەت بویىچه ئاتقا بىر چىنه گۈرۈچ بېرىلدى. قىلىدىغان چهكمهن قویۇلدى

قىزلىــق تهرەپـتىن كهلــگهن ئایــال  . ئهمـدى ھــویال ئىچـى قاینــاپ كهتتـى   
مېھمانالرنى كۈتىۋېلىش یۈزىسىدىن تهییارالنغان ھاردۇق ئېشى بېرىلگهچكه 

 بۇیاققا  -ول بهرمهستىن سۆزلهپ ۋە تېنىمسىز ئۇیاقتىن      بىرىگه ی  -ئایالالر بىر 
  .مېڭىشاتتى

ــمه     ــڭ نهغ ــال ئۆزلىرىنى ــتلهر یهنى ــدا یىگ ــۇ چاغ ــزا   -ب ــلهن یې ــى بى  ناۋاس
خىیالچان بولۇپ ئۇسۇل كۆرىۋاتقـان سـابىت       . ئاتمۇسفىراسىنى تولدۇرىۋاتاتتى 

   :بىرسىنىڭ
ۈپ  دېـگهن ئـاۋازدىن چۆچـ      —قورقۇۋاتامسهن، شۈكلهپ كېتىپـسهنغۇ؟    —
مهھهمـمهد  . ئۇ ئىتتىك بېشىنى كۆتۈرۈپ مهھهممهد قارىغا تىكىلـدى      . كهتتى

  .قارى ئۇنى چاقچاق ئارىالشتۇرۇپ، كۆڭلىنى ئاچماقچى ئىدى
دېدى ئابلىمىت قارى ئۇنىڭغا رەددىیه  —نېمىشكه قۇرقۇدۇ، ئاخماق؟ —
  .بېرىپ

  .دېدى مهھهممهت قارى كۈلۈپ —دەیمىنا، ... ھهر ھالدا—
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رادىغـا یهتكهنـلهر مۇشـۇالر بولغانـدىكىن خوشـاللىقتىن         كۆیۈشۈپ مۇ  —
  . دېدى ئابدىراخمان مهھهممهد قارىنىڭ گېپىنى یاساپ— دە،-یۈرىكى سالىدۇ

ــدەك تىــم  — ــاداش قورقۇۋاتقان ــۇ ئ ــوال ب ــۇپ  - خوشــلۇقتىنمۇ ت  تاســال بول
  . دېدى مهھهممهد قارى یهنه ھهزىله قىلىپ—كېتىپتۇ،

.  ى قاتارلىق چوڭالر یېتىپ كېلىشتىشۇ چاغدا ھویلىغا مهمتىلى ئهپهند
  .یىگىتلهر ئۇرۇنلىرىدىن تۇرۇشتى

. . . .  
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  ئـون ئـۈچـىـنــچـى بـاب

 
1  

  
ازلىق تهتىـل ھهربىـر ئوقۇغـۇچى ئۈچـۈن ئۇنتۇلمـاس خـاتىرىلهرگه         

ئۇالرنىڭ ھهممىسى قىزغىن فولكلور توپالش ئىشى بىلهن . تولدى
. ۇ ئالدىراشراق ئىـدى   بولدى، سابىت تېخىمۇ بهختلىكراق، تېخىم    

ئۇ باشقا سهبداشلىرىغا ئوخشاشال ئوقۇغۇچىلىرى ئوتتۇرلۇق توپالپ كهلـگهن          
قوشاق، چۆچهكلهرنى رەتلهش، تهھرىرلهشتىن تاشقىرى گـۈزەل ئایالىغـا خهت           

ئۇ گۈلزادىنىڭمۇ ساۋاتلىق بولۇپ كىتـاب ئوقۇشـى،       . ئۈگىتشكه باشلىغانىدى 
ــشىنى ئ   ــىنهلهیدىغان بولى ــېئرالرنى چۈش ــستهیتىش ــدىال  . ى ــۇنداق بولغان ش

  .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئورتاق تىل بارلىققا كېلهتتى
بۇ یېڭىدىن ۋىسالغا ئېرىشكهن بهختىیار ئهر ـ خۇتۇنالرنىـڭ قهلبىـدىكى    

ئهگهر خۇدانىــڭ بهنــدىلىرىگه . ئهڭ بۈیــۈك شــهخس مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىــدى
 كهلمىـگهن   شهپقهتلىرىنى ئېلىـپ بـۇ ئـادەم یېتىـپ    -یاغدۇرىدىغان مېھىرى 

مهشـۇقالرغا   -بولسا ئۇالرمۇ ئىلگىرىدىكى مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ئاشـىق  
شۇنىڭ . ئوخشاشال ۋىسال تهشنالىقى بىلهن زارلىنىپ ئۆتۈپ كهتكهن بوالتتى 

 -ئۈچۈنمۇ ئۇالردا بۇ ئادەمگه نىسبهتهن ئـادەتتىن تاشـقىرى بىـر خىـل مېھىـر             
  .مۇھهببهت قوزغالغانىدى

بىلـله بولغـان چـاغالردا ئۇسـتازىنىڭ ئاغزىـدىن      سابىت  تهۋپىـق بىـلهن       
ئـۇ ھهر كـۈنكى تهسـىراتى،    . چىققان ھهربىـر گهپـكه دىقـقهت قىلىـپ تـۇراتتى       

ئۇ ئۇستازى ھهققىدە . ئاڭلىغان سۆزلىرىنى ئۆیگه كېلىپال خاتىرىلهپ قویاتتى
ــدى      ــۆڭلىگه پۈككهنى ــشنى ك ــپ چىقى ــال یېزى ــمه ھ ــسهل تهرجى ــۇ . مۇپهس ئ

  :ن گۈلزادە ئۇنىڭدىن ئهڭ ئاۋۋالسىرتتىن كىرگهندە ھاما

ـی
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ئهگهر ســابىت .  دەپ ســورایتى—مهمتىلــى ئهپهنــدىنى كۆردىڭىزمــۇ؟  —
كۆردۈم دېسه گۈلزادىنىڭ سوئاللىرى كۆپىیىـپ كېتهتتـى، تهۋپىقنىـڭ نـېمه      
دېگهنلىكـى، نــېمه قىلغــانلىقى، نهدە بولغـانلىقى قاتــارلىق جىمــى ئىــشنى   

مىگهنلىكىنى ئېیتـسا ئۇنىـڭ     بىلگۈسى كېلهتتـى، ئهگهر سـابىت ئـۇنى كـۆر         
  .بهختىیار چېھرىسىگه غهمكىنلىك سایه ساالتتى

  . دەیتتى ئۇ—پ، ئهھۋال سوراپ كهلگهن بولسىڭىزچۇ،ۈشۈكۆر—
ــاددا      ــداق سـ ــاداقهتنىڭ بۇنـ ــدىكى سـ ــۆیۈملۈكىنىڭ قهلبىـ ــابىت سـ سـ

 دە، یوغان بهستى -ئىپادىسىدىن ھهم كۈلكىسى كېلهتتى، ھهم تهسىرلىنهتتى
جىنى قاماللىغانـدەك قۇچـاقالپ كۆتۈرىۋېلىـپ، ئـامراقلىق         بىلهن قىزنى چۆ  

  :گۈلزادە ئېچىلىپ كۈلگىنىچه. بىلهن ئهركىلىتهتتى
ــارىكهن  — مهن تېخـــى ســـىزنى گهپ . ســـىزنىڭمۇ خېلـــى ئىـــشىڭىز بـ

  .  دەپ چىقىشاتتى—قىلىشنىمۇ ئۈگىنهلمهي كېتهمدىكىن دەیتتىم، 
بىــدە ئــوت شــائىرنىڭ قهل: بىلهمــسهن، مهمتىلــى ئهپهنــدى ھهمىــشه —

مانـا شـۇنداق ئـوت بـولغىنى ئۈچـۈنال ئـۇ شـېئىر         . بولىدۇ، بۇ ئوت ئىشق ئوتى 
دېمهك ئۇ ئادەتتىكى كىشىلهرگه قارىغاندا تېخىمۇ ھېسیاتچان، ئىشقۋاز . یازىدۇ

دەیـــدۇ، مېنىڭمـــۇ ســـاڭا قىلىۋاتقـــان ئىـــشقىۋازلىقىم تېخـــى       . كىلىـــدۇ
ئـۇ  . كېتهتتـى  سابىتمۇ ئېچىلىـپ     —یۈرىكىمدىكىڭنىڭ ھهممىسى ئهمهس،  

بۇنداق چاغالردا خېلى كۆپ سۆزلۈك بولۇپ قاالتتى، ھهتتا دائىمـال یانچۇغىغـا          
بېكىنىۋېلىپ غاڭزىنى ئویناپ تۇرىدىغان قولىنىمۇ چىقىرىـپ، نـاتىقالردەك         

  .قول ھهركىتى بىلهن قىزغىن سۆزلهپ كېتهتتى
   ھهممىسى ئهمهس؟ ئهمسه قالغىنى قېنى؟—
  . قالغىنى ئاشۇ شېئىرالردا—
  . ئهمسه ماڭا ئوقۇپ بېرىڭ—

شۇنىڭ بىلهن سابىت گۈلزادىگه بېغىشالنغان لېكىرىلىرىنـى ئوقۇشـقا         
 بهزىدە ئابلىمىت قارى    -بهزى. ئارقىدىن گۈلزادىگه خهت ئۈگىتهتتى   . باشالیتى

  .بىلهن مۇھهممهت قارى ئۇنى ئىزلهپ كېلهتتى
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 دەیتتـى مـۇھهممهد قـارى ئىـشكىتىن     — ۋۇي، نېمانداق نىمىـسهن؟   —
 توي قىلىپال ئۇۋاڭدىن چىقالماس بولدۇڭغۇ؟ بىز زېرىكىپ — كىرمهیال-ىرەك

  ...ئۆلهیلى دېدۇق، سهن بولساڭ خاتىرجهم
 ئۈگىنىـــپ قــــاپتىكهنمىز، ئــــۈچىمىزدىن بىــــرەیلهن بولمىــــساقال  —

 دەپ ئۆزىنى ئاقلىغاندەك دەیتى ئابلىمىت قارى —زېرىككهندەك بولدىكهنمىز،
  .یېڭى كېلىندىن سهل قورۇنۇپ 

   ئهمسه نېمىشكه ھهر كۈنى كهچته ئولتۇرۇپ كهتمهیسىلهر؟ —
كۈننى كهچ قىاللماي كۆزۈڭالر تۆرت بولىۋاتقاندا بىـز كېلىـپ یېـرىم            —

 دېدى —كېچىكىچه ئولتۇرىۋالساق سهت كۆرىنىپ كېتهرمىزمىكىن دەیمىزدە،
  .مۇھهممهد قارى

 سـابىت قىزىرىـپ كېتىــپ   — ئهمـسه بۈگـۈن نېمىـشكه كهلــدىڭالر؟   —
  .بۇ چاغدا گۈلزادە ئۆي ئىچىگه قېچىپ كىرىپ كهتكهنىدى. ىسورىد

 ته، تىللىـساڭمۇ ئىچىڭـدە     - بۈگۈن نېمه بولسا بولسۇن، دەپ كهلدۇق      —
  .تىلالرسهن

نـــى قىلـــساڭالرچۇ، تـــۇزى یـــوق چاخچـــاقنى     پى تاپـــشۇرۇقنىڭ گې—
  . دېدى ئابلىمىت قارى تهقهزرالىق بىلهن—قىلىۋېرىدىكهنسىلهر، 

ولىدۇغۇ، ئابلىمىـت؟ سـابىت بىـلهن چېقىـشىپ        ئهمدى قىلساقمۇ ب   —
  كۆڭلۈمنى ئېچىۋالغىنىم یامان  كېتىپتىمۇ؟

 بولدى كاسىلداۋەرمهي، ئاله، رەتلىگهن نېمىلىرىڭنى سـابىت كـۆرۈپ       —
  .باقسۇن

-ئـــۇالر ئـــۆز ئوقۇغـــۇچىلىرى تهرىپىـــدىن توپالنغـــان چـــۆچهك ۋە ناخـــشا 
دىكى توپالنمىالرنىـڭ   ئۇالر ئۆز قوللىرى  . قوشاقلىرىنى سابىتقا كۆرسىتىشتى  

ئـۆز  . ئوخـشاشلىرىنى چىقىرىـۋەتتى   . ھهممىنى ئېلىپ، ئۆز ئاراسېلىـشتۇردى    
ــۇق ۋە     ــڭ تولـ ــل ۋارىیانتالرنىـ ــلهن ھهرخىـ ــشۈرۈش بىـ ــتۇرۇپ تهكـ ئارائالماشـ

  .مۇكهممهلراقى تاللىنىپ بېكىتىلدى
 - مۇھهممهد قارى پـات    — بىزنىڭ كېتىشىمىزنى تىلىمهیۋاتقانسهن؟   —

  .ل بىلهن چاخچاق ئارىالشتۇرۇپ تۇراتتىپاتال شۇنداق سوئا
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  . سابىت قىسقا ھهم تۈزال جاۋاب بېرەتتى— یاق، تېخى بالدۇر،—
 خۇداغا شۈكرى، بىز ئالدىراپ كهتـسهكمۇ پایدىـسى یـوق، تىزىمىزنـى         —

  ...قۇچاقالپ یاتماقتىن باشقا گهپ بولمىسا
ت بىـر نېمىكهنـسهن، دەیتـى ئابلىمىـ    ... سـهنمۇ تـازا  !  مۇھهممهد قارى  —

 ئایال كىشى بار یهردە ھهر قىسما گهپلهرنى قىلماسـلىق ئهخالقلىـق    —قارى،
  .ئادەمنىڭ ئىشى

.  ۋاي، تهقۋادارەي، ئېتىكاپتىال ئولتۇرساڭچۇ، بـۇ یهردە سـاڭا ئـورۇن یـوق          —
  .یهڭگىمىز ئىچكىرىدە، ئاڭلىمایدۇ

ئهگهر ئىككىڭالر بـۇ یهردە ئورتـاق ئىـشالر، ئورتـاق سـۆھبهتلهر ئۈچـۈن           —
ــقا جایـــدىمۇ تالىشىـــشقا پۇرســـهت  كهلمىـــگه ن بولـــساڭالر، ھهر قاچـــان، باشـ

  . دېدى سابىت ھهزىل قىلىپ—تاپاالیتىڭغۇ؟
كۆڭلىمىزگه یېڭى كېلىننىڭ كۆزىگه نېمه كۆرىنىۋاتقاندىمىز دېگهن —

ۋەسۋەسه چۈشۋېلىپ، خاتىرجهم ئولتۇرالماي، یه كهتكىمىز كهلمهي، ئارىسالدى 
شــۇنداق ئاالقىــسى یــوق گهپــلهر چىقىــشقا  بولــۇپ قالغــان ۋاقتىمىــزادا مانــا  

  .دېگهن سۆز. بۇ دېمهك بىزگه قایتىدىغان چاغ بولدى. باشالیدۇ
سـابىت ھهر قـانچه تۇتـسىمۇ، یهنه بىـر ئـاز           . ئۇالر ئورۇنلىرىـدىن تۇرۇشـتى    

مـۇھهممهد قــارى ئـاغزى تىنماسـتىن سـابىت بىــلهن     . ئولتۇرۇشـقا ئۇنىمىـدى  
ــۇ كۆڭۈللــۈك ئولتۇرۇشــتىن . چېقىــشاتتى ــۇنى یهنه گۈلزادىنىــڭ  ب ــیىن ئ  كې

. مېھىرلىك كۆزى، زىلۋا قهددى ئهسىر قىلغۇچى سېھىر بىلهن كۈتۈپ تۇراتتى
  .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا یهنه بىر ھازا شېرىن سۆھبهت داۋام قىالتتى

  
******   

ئهنه شۇنداق، سابىتنىڭ كۈنلىرى ئهڭ كۆڭۈللۈك، ئهڭ بهختلىك ۋە ئهڭ 
ولـسىمۇ ئـۇ بهختنىـڭ مهسـت قىلغـۇچى         شـۇنداق ب  . مهنىلىك ئۆتمهكتىـدى  

ئـۇ بـۇ جهریانـدا ئۆزىنىـڭ     . كهیپى بىـلهن بولـۇپ ئـۆزىنى تاشـلىۋەتكىنى یـوق          
  .شېئىرلىرىنى رەتلهپ چىقتى
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بۇ شېئرالر دىـۋانىنى ئۇسـتازىغا كۆرسـىتىپ پىكىـر ئالمـاقچى، لـېكىن،               
ئۇسـتازىغا كۆرسىتىـشتىن ئىلگىـرى ساۋاقدىـشى ئابـدۇراخمانغا بىـر قېـتىم        

ئهتىـال ئىـشتاچىغا بېرىـپ    ”ئـۇ  . پ بېقىش پىكرىگه كېلىپ قالدى  كۆرسىتى
 -كۆرۈشۈپ بىـردەم . كېلهي، تهتىلدىن بېرى دوستالر بىلهن ئۇچراشماپتىمهن     

ــېلهرمهن   ــرىم دەم  پاراڭلىــشىپ ك ــدىن ئۆتكــۈزۈپ،   “ یې دېگهنلهرنــى كۆڭلى
ــراق      ــۈزىگه یېقىن ــسىنىڭ ی ــكهن مهھبۇبى ــۇخالپ كهت ــاتلىق ئ ــان ت ئاللىقاچ

  .نىڭ گۈزەل چېھىرىسىنى بىردەم تاماشا قىلدىئېڭىشىپ ئۇ

 
2  

  
ســابىت ئىــشتاچىغا كهلگهنــدە ئابــدۇراخماننىڭ ئایــالى ئۇنىــڭ تــېجهنگه  

  .كهتكهنلىكىنى ئېیتتى
 ئۇ بىر بولسا قۇناجىمنىڭ ئۆیىدە، بولمىسا مـولالئېزىز دامولالمنىـڭ     —
  .ى دېد—ئىشقىلىپ ئابدۇغوپۇر، ئهمهت مهخسۇمالر بىلهن بىلله، . ئۆیىدە

.  ئـۆزىگه كایىـپ، تـېجهنگه كهلـدى     -یولنى ئارتۇق مـاڭغىنى ئۈچـۈن ئـۆز         
بۇ یهردە یهنه لىۋاھىدىن، . دوستالرنى مولال ئېزىز دامولالمنىڭ ئۆیىدىن تاپتى  

ــۇالر ســابىتنىڭ كهلگىنىــدىن بهك  . مهھهمــمهد قــارى مهشــرەپلهرمۇ بارىــدى  ئ
  .خۇرسهن بولدى

ن، بىراق كاككۇكنى زەینهپتىن،  بىز ساڭا باال ئهۋەتهیلى دەپمۇ ئویلىغا—
بىر كۈن جۇدا قىلىپ گۇناھكار بولۇپ قـاالرمىزمۇ دەپ     ... پهرھادنى شېرىندىن 

  : دەپ چاخچاق قىلدى ئابدۇراخمان كۈلۈپ تۇرۇپ—ئىككىلىنىپ قالدۇق،
 دېـدى سـابىت    — مهن سېنى ئىزلهپ ئىشتاچىغا بېرىـپ یېنىـشىم،        —

 بىلهن كۆرۈشـۈپ بولـۇپال قـولىنى    ئۇنىڭ چاخچىقىغا تۈزال جاۋاب بېرىپ، ئۇالر  
  .یانچۇقىغا سېلىپ، یانچۇقىدا غاڭزىنى ئوینىغاچ

 دېـدى ئهمهت  —!  دە- دېمهك، سـابىت ئابـدۇراخماننىال ئىـزدەپتىكهن    —
  .مهخسۇم چېقىشىپ
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 دېـدى  —ئۇنىڭغا بىر ئىشىم بارىـدى، .  ھهئه، ئابدۇراخماننى ئىزدىدىم —
  . بایقىمايسابىت ئهمهت مهخسۇمنىڭ سۆزىدىكى ھهزىلىنى 

 ھهقىچان بۇ یهردىن ئۆتكهنـسهن، نېمىـشكه بىزنىـڭ ئـۆیگه یـاكى بـۇ               —
ــچ   —ئـــۆیگه كىرىـــپ ئۆتمىـــدىڭ؟ ــاددا دوســـتىغا ئىـ دېـــدى ئابـــدۇغۇپۇر، سـ

كىرىـپ ماڭغـان بولـساڭ نهچـچه چـاقىرىم یـولنى             —ئاغرىتقاندەك قىلىـپ،  
  .كهمرەك ماڭمامتىڭ، خوش، قېنى ئۇسسۇزلۇق ئىچ

 بىـز سـاڭا بـاال      — دېـدىم ئابـدۇراخمان،    —م، بایا چاخچـاق قىلغانىـدى     —
ئهۋەتكهنىدۇق، ئهمدى گېپىڭدىن مهلۇم بولدىكى، سـهن ئىـشتاچىغا یېتىـپ            
بولغان چاغدا بىز ئهمدىال سېنى چاقىرغىلى ئهۋەتكهن باال بۇ یهردىن قوزغالغان 
بولسا كېـرەك، شـۇڭا ئۇچرىشالماپـسىلهر، خهیـر، مهیلـى، قانـداقال بولمىـسۇن            

  .كهلدىڭ
 پېــشایۋان سۇپىــسىدا باراڭنىــڭ راھهتــبهخش سایىــسى ئاســتىدا یــاز  ئــۇالر

ئۇالر سابىت كىرىشنىڭ ئالدىدىكى . نېمهتلىرىگه ئېغىز تهككهچ ئولتۇرشاتتى
سۆھبهتلىرىنى داۋام قىلماق بولۇپ، لىۋاھىـددىن گهپ باشـلىغان پۇرسـهتته،            

  :رىدىئابدۇراخمان ئاستا سابىتنىڭ  یېنىغا سۈرۈلۈپ، ئۇنىڭدىن پىچىالپ سو
   مېنى نېمه ئىش بىلهن ئىزدىگهنتىڭ؟—
ــقا بىـــر ئىـــش كېـــیىن دېـــسهممۇ بولىـــدۇ، —  دېـــدى ســـابىت — باشـ

  .ئرىلىرىنى بۇیهردە ئوتتۇرىغا چىقىرىشتىن خىجىل بولۇپېش
 بولمىــسا باققــا كىرىــپ سۆزلىــشىپ چىقــایلىمۇ دېــدى ئابــدۇراخمان —

  .ئهستایىدىللىق بىلهن
ــۇھىم ئهمهس،   — ــۇ م ــاق، ئۇنچىۋاالم ــسهكمۇ    ی ــزدا دېیش ــار ۋاقتىمى بىك
  ... ساڭا كۆرسىتىدىغان بىر نېمه بارىدى— دېدى سابىت، —بولىدۇ،
 دېسهم ـ دېمىسهم بىر پارچه شېئىر، ئۇنى بهلكىم ئاخشامال یازغانسهن، —

یهنه كېلىپ ئۇ شۇنداق  گۈزەلكى، ھایاجىنىڭنى باسالماي قالدىڭ، شۇنداقمۇ؟ 
  نى الیىق تاپتىڭ، شۇنداقمۇ؟ئاندىن بىز بىلهن ئورتاق زوقلىنىش

دېدى ئۇ بۇرنىنىڭ ئۇچى تهرلهشكه باشلىغاچ، ― ، ... بىر پارچه ئهمهس   —
  .قولىنىڭ ئالقىنىدا بۇرنىنىڭ ئۇچىنى سۈرتۈپ
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 ھه، ئىككـــى؟ بهش؟ ۋۇي، بـــۇنى ھهممهیـــلهن بـــار یهردە دېیىـــشكه      —
 بولىدىغان ئىشتهك تۇرىدىغۇ؟ نېمىشكه ماڭىال، یهنه كېلىپ كېـیىن ئـایرىم   

  دەیدىغان گهپ، دەۋالدىڭ؟
 سىلهر نېمه پىچىرلىشىپال كهتتىڭالر؟ بهلكىم بىزمۇ ئاڭالپ باقساق —

  . دېدى ئهمهت مهخسۇم—بولىدىغاندۇ،
 دوسـتىمىز  — دېدى ئابدۇراخمان تهنـتهنه بىـلهن،   —  ئهلۋەتته بولىدۇ،   —

ــىرىنى     ــارچه ش ــان بهش پ ــدا یازغ ــڭ ئهڭ یېقىن ــابىت ئۆزىنى ــۇنداقمۇ —س  ش
  .بىزنىڭ زوقلىنىشىمىز ئۈچۈن ئېلىپ كهپتۇ —دوستۇم؟ 

 بهش پارچه ئهمهس، جىق، بۇ یهردە ئوقـۇپ تۈگهتكىـدەك ئهمهس، شـۇڭا         —
  .سېنىال كۆرۈپ باقسۇن دەپ ئېلىپ كهلگهنىدىم

 دە؟ نېمىشكه بالدۇراق مۇنداق - ئهھه، دېمهك شېئرالر دىۋانىڭ ئىكهن—
  .دىمهیسهن

ــاۋۋال   مهن شــېئرلىرىمنى ئهپهنــدىگه كۆرســىتهي د— ېگهنــتىم، شــۇڭا ئ
ســېنى بىــر كــۆرۈپ باقــسا ئوبــدان بوالمــدىكىن دەپ ئــویالپ، شــۇنى ئېلىــپ  

 سابىت قوینىدىن دەپتهر قىلىپ تىكىلـگهن شـېئىرلىرىنى         —كهلگهنىدىم،
  .ئېلىپ ئابدۇراخمانغا بهردى

 بـۇنى نېمىـشكه ماڭـا ئـایرىم كۆرسـهتمهكچى بولىـسهن، پهمـسىز، بــۇ        —
 دېدى  —له قىلسا تېخىمۇ یاخشى ئهمهسمۇ؟      دېگهننى كۆپچىلىك مۇھاكىمى  

  .ئابدۇراخمان
دېـــدى ئهمهت  — بـــایىال بۇنـــداق گهپ دېـــسهڭ بولمامـــدۇ، ئـــاغىنه، —
  .مهخسۇم
 سابىتنىڭ یهنه بۇرنىنىڭ ئـۇچى تهرلىگهنـدەك بىلىنىـپ، قولىنىـڭ            —

  .دۈمبىسى بىلهن، ئاستىال سۈرتۈپ قویدى
 دېــدى — دە، -بــار بولــدى قویــساڭچۇ، ئۇنىڭمــۇ بىــر ئویلىغــان یېــرى —

  .ئابدۇغوپۇر ئۇنى خىجىللىقتىن قۇتقۇزماقچى بولغاندەك
ــوغرا،   — ــى تـ ــابىتنىڭ قىلغىنـ ــدىن، ―  سـ ــدى لىۋاھىـ  —دەپ قوللىـ

ئابــدۇراخمان بىــلهن ئهمهت مهخــسۇمدىن باشــقىمىز شــېئر یازمىغانــدىكىن،  
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بهرىبىر كـارامهت پىكىرلهرنـى بېرىـپ       .  ته -بىزگه دېمهكنىڭ زۆرۈرىیىتى بوق   
  .هیمىزكېتهلم
ــدىغۇ،    — ــاڭالپ ھوزۇرالنــساق بولى ــر بېرەلمىــسهكمۇ ئ  دېــدى — پىكى

  .ئابدىغوپۇر
 ئۇنداق بولسا مهن ئوقۇیمهن، ھوزۇرلىنىدىغانالر ھوزۇرالنسۇن، پىكىـر         —

ــر بهرســۇن،  ــدىغانالر پىكى ــكه  —بېرى ــى دېققهت ــدۇراخمان یىگتلهرن  دېــدى ئاب
  .لىدىئارقىدىن ئۇ بىرىنچى بهتنى ئېچىپ ئوقۇشقا باش. ئۈندەپ

  سهن گویا كۈلگهن چېچهكسهن نهۋباھار ئهییامىدا،
  .گۈل جامىدا—مهست قىلسۇرسهن مهي تۇتۇپ غۇنچه  لىۋىڭ

 . . . . . .  
سابىتنىڭ غهزەللىرى كىالسسىكالرنىڭ ئۇسـىلۇبىدا یېزىلغـان بولـۇپ،        
مۇھهببهت، ساداقهت كۈیلهنگهن، بهزى جایلىرىدا ئاشىقالرچه ئـاھ چـېكىلگهن           

ىــۋاننى تــۈزۈش شـهكلىمۇ كىالســسىك شــائىرالرغا ئوخــشاش  ئۇنىــڭ د. ئىـدى 
شــېئرالردىن بىــر قــانچىنى ئوقۇغانــدىن كېــیىن  . ئېپىلــبه تهرتىۋىــدە ئىــدى

ئۇنىڭ بىر نـېمه دېمهكچـى ئىكهنلىكىنـى    . ئابدۇراخمان ئوقۇشتىن توختىدى 
خىجىل بولغىنى بۇرنىنىڭ ئۇچى . پهمىلىگهن سابىت جىددىیلىشىپ كهتتى

ئـــۇ ئابـــدۇراخمان كۆپنىـــڭ ئالدىـــدا پىـــشمىغان . هتتـــىتهرلىـــشىدىن بىلىن
ــازا تال   ــۇپ ت ــىلىرىمنى ئوق ــسىرىدى  ىنهرس ــدى، دەپ ئهن ــدىغان بول ــا . تى ئهمم

ــدى    ــشقا ئالدىرىمى ــۆز قىلى ــدۇراخمان س ــېمه    . ئاب ــقىالرنىڭ ن ــاۋۋال باش ــۇ ئ ئ
  .دەیدىغانلىقىنى ئاڭالپ باقماقچى ئىدى

 غهزەللىــرى  ســابىتنىڭ— دېــدى ئابــدىغۇپۇر،— راســتىنى ئېیتــسام،—
ــدىن      ــڭ قولىـ ــا ئۆزەمنىـ ــشمایدىكهن، یـ ــدىن قېلىـ ــۇرۇن ئۆتكهنلهرنىڭكىـ بـ

  .كهلمىگهچكىمۇ، ماڭا بهك یاقتى
  .دېدى مهشرەپ —ماڭىمۇ خوپ یاقتى،—

جىــت -ئــۇ جىــم. لىۋاھىــددىن ئۆزىنىــڭ قارىــشىنى ئوتتۇرىغــا قویمىــدى
ئابــدۇراخمان . ئولتــۇرۇپ ھهربىــر كىــشىنىڭ پىكىرىنــى ئــۆلچهپ كۆرىۋاتــاتتى 

  :ئىككى دوستىنىڭ پىكىرىنى ئاڭالپ بولغاندىن كېیىن
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.  مېنىڭچه بۇنىـڭ ئۆتكهنلهرنىڭكىـدىن قېلىـشمایدىغانلىقى راسـت         —
! لېكىن، یامان بولغان یېرىمۇ دەل شۇ ئۆتكهنلهرنىڭكىدىن قېلىشمىغانلىقى

ــۆزىمىز ی  ــان شــۇ    انېمىــشكه ئ ــۈزلهنمهیمىز؟ ھام ــا ی شــاۋاتقان ئهمهلىــي ھایاتق
ــىق ــۇقالرن-ئاشـ ــاھ مهشـ ــرى -ىڭ ئـ ــاجىئهلىرى―  ۋاھلىـ ــۇھهببهت پـ ــ...مـ  ــ

ــاراپ      ــابىتقا قـ ــدەك سـ ــسۇن دېگهنـ ــاتتىق ئالمىـ ــۆزۈمنى قـ ــدۇراخمان سـ ئابـ
ــدا   —كۈلۈمــسىرىدى ۋە، ــدىغا بارغان  ســابىت، بىــز قهشــقهرگه ســىجاڭنىڭ ئال

نوۋېـشى مهكتهپــته مهمتىلـى ئهپهنــدىنىڭ سـۆزلىگهنلىرى ئېــسىڭدە بــاردۇر؟    
 ۋەزىپىـسى ھـازىرقى بىزنىـڭ شـارائىتىمىزدا        سهنئهتنىڭ -ئهپهندى ئهدەبىیات 

نېمه بولىشى كېرەكلىكـى ھهققىـدە سـۆزلىگهنىدىغۇ؟ شـۇ سـۆز ئېـسىمىزدە            
ــسۇن ــشاشال   . بول ــمه دەۋر ئوخ ــز ھهم ــاھ”بى ــهك،   “  ۋاھ-ئ ــپ یۈرس ــى یېزى الرن

كېیىنكىلهر بىزنىڭ ئهسىرىمىزدىن مۇشۇ دەۋر ھهققىدە نېمىلهرنى بىلىدۇ؟        
. ۇ ئهسىردىن شۇ زاماننىڭ تىلىنى بىلىشكه بولىدۇ      ئهپهندىمۇ دېگهن، ب   ،توغرا

بىـراق، خهلقنىــڭ تۇرمۇشــى، تهقــدىرى، قایغۇســى، ئارزۇســى، زامــانىمىزدىكى  
بۇ شېئرالردىن گویا غارالرنى ماكان . ھۆرلۈك ئۈچۈن كۆرەشلهر ئهكىس ئهتمهیدۇ

ــادى ئاڭلىنىــدۇ  ــتىن ئایرىلغاچقــا  . ئهتــكهن دەرۋىــشلهرنىڭ پهری ــۇ جهمئىیهت ئ
.  زىــددىیهتلهرنى بىلمهیــدۇ-ئاســارەت، كــۈرەش-تــته بولىۋاتقــان زۇلــۇمجهمئىیه

“ ۋاھ-ئـاھ ”ئۇنىڭ خىیالى ئۆزىنىڭ ئىچكى دۇنیاسىدىكى دەرتلىـرىگه تـالىق         
شۇنداق ئهمهسـمۇ؟ بىـراق بىـز جهمئىـیهكه ئارىلىـشىپ         ! لىرىنى تۆكۈشتىال 

ــوران   ــۇن بـ ــشىمىزدىنمۇ نۇرغـ ــۆز  بېـ ــاۋاتقانالر، ئـ ــكهن  -یاشـ ــاپقۇنالر كهچـ  چـ
 —شۇڭا بۇالر بىزنىـڭ ئهكـس ئهتتـۈرۈش نىـشانىمىز بولـسۇن،           . ادەملىرىمىزئ

 ھـېچ   —ئابدۇراخمان یهنه بىـر نهچـچه ۋارقنـى ئۆرۋېتىـپ ئـازراق توختىـدى ۋە،              
قاپیىـسىدىكى  “ ئـا ” دېـدى ۋە     — دە،   -بولمىسا مۇنۇ غهزىلىڭدەكراق یـازغىن    

  :یهنه  بىر غهزەلنىڭ بىرىنچى بىیىتىنى ئوقۇدى
  

  !“ئهلۋىدا” ئۈمىد، یار، دېمىگىن ھهم ئالدىراپ ئۈزمه
  .قۇچقۇمىز بىزمۇ ۋىسال بۇ یولدا قىلساق جان پىدا
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ھېچ ”  بۇنى مهن پهقهت — دېدى ئابدىراخمان یهنه توختاپ، — بىراق، —
ئىــشارەتلىك -دەپ ماقۇللىــدىم، بولمىــسا بۇنــداق یوشــۇرۇن ئىمــا “ بولمىــسا

ــدىغانل   ــز نهپ ئااللمای ــڭ خهلقىمى ــېئرالردىن بىزنى ــال  ش ــسهم، یهنى ىقىنى دې
بۇنىڭـدىكى تهققـاس قىلىـشالرنى قـانچه ئـادەم چۈشـىنهلهر؟            . ماقۇللىمایتىم

یهنىال زىیالىالر، بىـز چۈشـهندۈرۈپ یۈرمىـسهكمۇ ھهممىنـى چۈشـىنىدىغانالر            
 بىرىمىزنى ئۈمىدلهندۈرۈپ تهسهللىي -بۇنىڭ نېمه پایدىسى؟ بىر. چۈشىنىدۇ

ــ     ــى، ئىنـ ــۇ؟ یـــاق، ھهقىقهتنـ ــتىش ئۈچۈنمـ ــداق بولىـــشى  ئېیـ ساننىڭ قانـ
كېرەكلىكىنى، ئهركىنلىكنىـڭ قانـداق قىممهتلىـك نهرسـه ئىكهنلىكىنـى           

  .چۈشهنمهیدىغانالرغا چۈشهندۈرۈشكه تىرىشایلى، دەیمهن
 دېدى ئهمهت مهخسۇم چاخچاققا بۇرىمـاقچى      — ئهیىپلهپال كهتتىڭغۇ؟  —
بولـسا   ئۇنىڭ تازا ئاشىق بولۇپ یـۈرگهن مهزگىللىرىـدە یازغـانلىرى           —بولۇپ،

  توغرا چۈشىنىشكه بولۇدۇغۇ؟
 — دېدى لىۋاھىـدىن ئـۆزىگه خـاس سـالماقلىق بىـلهن،      — مېنىڭچه، —

ــارتۇقچىلىق بــار ئىــكهن،     ــا ئــابغۇپۇر دېگهنــدەك ئ ســابىتنىڭ غهزەللىرىــدە بای
ھـازىر بىـزگه زۆرۈرى مىللـى ئـاڭنى     . دوستۇم، سهن جهڭگىۋاراق نهسىلهرنى یاز 

ــۇ دورىلىرى   ــداق ئۇیقـ ــۇش، بۇنـ ــڭ   ئویغۇتـ ــوي، موللىكامنىـ ــاقالپ قـ ــى سـ نـ
شېئرلىرىنى كۆرسهنغۇ؟ قانـداق جهڭگىـۋار، ئـۇ بىزنىـڭ ئالـدىمىزدا پۈتكـۈل               

  .تارىخىمىزنى ئېچىپال بېرىدۇ
سـابىت خىجىـل كۈلۈمـسىرەپ، بۇرنىنىـڭ ئـۇچىنى پـات ـ پـات سـۈرتۈپ          

قاپىیىسىدىن بىر “ ب”قویۇپ، گهپ قىاللماي ئولتۇراتتى، ئابدۇراخمان  شائىر 
  : باشلىدىغهزەلنى

  
  یا كۆز نۇرۇڭ پهیكانىنى تېنىمگه ئاتارسهن بارەب،

  .یا ھىجرىڭ باالسىنى باشىمگه ساالرسهن بارەب
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مانــا، ســېنىڭ بــۇ دىۋانىــڭ مۇشــۇنداق گهپــلهر بىــلهن تولغــان بولــسا، —
 دەپ  —بىزنىڭ مۇشۇ دەۋرىمىز ئۈچـۈن قانچىلىـك پایدىـسى بـوالر، دوسـتۇم،              

  .شتىن توختاپسورىدى ئابدىراخمان شائىر ئوقۇ
 بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئىلگىــرى یازغــان غهزەلــلهر، تاشلىۋېتىــشكه      —

قىیمىدىم، ئهپهندىنىڭ تهشهببۇسلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېـیىن یازغـانلىرىم        
 دېدى سابىت ئـاخىر پهس ئـاۋازدا تهرلهۋاتقـان بۇرنىنىـڭ ئـۇچىنى             —ئاخىرىدا،
  .ئېرتقاچ
ــداق — ــدىراخمان ۋە توپالم — دە، - مۇنـ ــدى ئابـ ــى   دېـ ــڭ كېیىنكـ نىـ

  :یېرىمىنى تهخمىنهنال ئۆرۈپ، چىققان یېرىنى ئوقۇدى
  

  یارىم، ئهگهر سهن شېرىن بولساڭ،
  .شهرت قىلما ماڭا تاغ كهسمهكنى

  .تاغ كهسمهك نهھاجهت
  شهرت قىل پهقهت

  !ئهل سۆیمهكنى ھهم ئهرك سۆیمهكنى
  شهرەپ قۇچسام-مهن ئهگهر شان

  ۋەتهن، مىللهت قهرزىنى ئاقالپ؛
  م دە شۇ چاغ دىلىڭدىن،مېنى یارى

  ئاتهش لىۋىڭنى یېقىپ قۇچاقالپ،
  ئهگهر ساداقىتىم بولمىسا ئهلگه،

  .دېگىنىم گۇمان“ ساڭا سادىقمهن”بىر 
  سهنمۇ ئهل ئىچىدە بىر جان،

  .ئهلگه سادىقمهن
  ...ساڭىمۇ ھامان

 نېمهڭ بۇ ھوي، ئاۋالقى غهزەللىرىڭنى ھهم بۇنى بىرال سهن یازغىنىڭغا —
  .دېدى ئهمهت مهخسۇم —لدىم،ئىشىنهلمهي قا
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 دەپ قوشۇلدى — مېنىڭچىمۇ سهۋىیىسى بىراقال تۆۋەنلهپ كېتىپتۇ، —
  .ئابدۇغۇپۇر

 دېدى ئابدىراخمان  تهنتهنىلىك — مېنىڭ پىكرىم پۈتۈنلهي باشقىچه،—
 سىلهرنىڭ ئـاۋالقى غهزەلـلهر ھهققىـدە یوقـۇرى باھـا بېرىـشىڭالردا             —ئاھاڭدا،

كى بهدىئىیلىك، سۆزمهنلىك، بۇ بىر خىل كـۆز        ئاساس قىلغىنىڭالر ئۇنىڭدى  
بۇ شېئر بهدىئلىكى جهھهتتىن ھهقىقهتهن خام، بىراق . باغالش ئویۇنى خاالس

ــرىلىگهن  ــتىن كــۆپ ئىلگى ــكهن،   .مهزمــۇن جهھهت مهزمــۇن یاخــشىالنغان ئى
ــى      ــادەم یېڭ ــشلىتهلىگهن ئ ــل ئى ــي تى ــېئىرالردىكىدەك بهدىئ ــلهپكى ش دەس

بۇنداق یېڭـى شـهكىل،     .  بىلهن پهدەزلىیهلهیدۇ  مهزمۇننىمۇ بهدئىي گۈزەللىك  
یېڭى مهزمۇندىكى شېئرالرنى بىردىنال یاخشى یېزىپ كېتىـشنى كـۈتكىلى           

  .بوالمدۇ
 دېدى ئهمهت مهخسۇم یهنه — ھهي تاڭهي، ساڭا نهرى یاراپ كهتتىكىن، —

  :بىر شېئرنىڭ دەسلهپكى مىسرالىرىنى ئوقۇدى
  

  ۈپهت،ئهگهر بىر ئهجدىھار بولسام تهڭرىتاغ س
  . ئېلىم دۈشمهنلىرىنى یالماپ یۇتاتتىم
  مىللىتىم بىر بۈیۈك بىر ئادەم بولسا، 

  .ئۈستۈمگه ئېلىپ
  .ئالهم كېزىپ ئوینىتاتتىم

  مهڭگۈلۈك ئهرك بهخش ئېیتىپ ئاڭا،
  یۇرتۇم ئهتراپىغا

  ...قورغاندەك تىك تاغ بولۇپ جایلشاتتىم
قۇشــنى   دېــدى ئابــدىراخمان ئو  — مانــا بۇنىــسى تېخىمــۇ یاخــشى،   —

 جهڭ ئالدىدا ساڭا بىرى بىر لوڭقا گۈل، —توختىتىپ ئهمهت مهخسۇمغا قاراپ،
یهنه بىرى قىلىـچ تهڭلىـسه سـهن قایـسىنى زۆرۈر ھېـسابالپ قوبـۇل قىلغـان                 

  بوالتتىڭ؟
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 - قىلىچنى ئېلىشنىغۇ ئاالتتىم، بىراق لوڭقىنىمـۇ چېقىـۋەتمهیتىم     —
  . دېدى ئهمهت مهخسۇم—! دە

قېتىش ھهققىدە گهپ قىلمىدىم، چۈنكى ئۇمۇ    شۇڭالشقا مهنمۇ چېۋى   —
 ئابدىراخماننىڭ شۇ سۆزى بىلهن ئهمهت      —لېكىن جهڭدىن كېیىن،  . كېرەك

 —ئابـدىراخمان بولـسا سـابىتقا،   . مهخسۇم سـهل ھوشـىغا كهلگهنـدەك بولـدى     
بایــاتىنقى گهپلهردىــن كۆڭلــۈڭ یېــرىم بولمىــسۇن، دوســتۇم، لوڭقــا گــۈللهر    

ۇنى تاشلىۋېتىــشكه بولمایــدۇ، ئهممــا ئــۇنى بىــراق ئــ. مهنــدىمۇ كــۆپ بولغــان
ــنچه قویــۇپ تۇرمــاي بولمایــدۇ     -ھــازىرقى شــارائىتتا بىزنىــڭ پهرھــاد   . ۋاقتى

ــدە یاشـــسۇن، ئۇالرنىـــڭ    ــاللىقى ئىچىـ ــان رىیـ شـــىرىنلىرىمىزمۇ مۇشـــۇ زامـ
مۇھهببىتىمۇ بار، ئىنقىالبى ئىدىیىسىمۇ بولسا، مانا شـۇنداق یېزىـشقا نـېمه     

ببهتنى ئىنقىالبىــي غــایه بىــلهن بىرلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن بولمایــدىكهن؟ مــۇھه
  .كېرەك

شــۇ چاغــدا ئهمهت مهخــسۇم تامــاق پىــشقانلىقىنى ئېیتىــپ، داســتىخان  
  .یىغىننى یېپىشقا توغرا كهلدى“ شېئر مۇتائىله”. سېلىشقا باشلىدى

 دېــدى ئــۇ — بۈگــۈنال ھهممىنــى كــۆرۈپ بــولغىلى بولمایــدۇ، ئــاغىنه،—
كېـتهي، ئۆگۈنلـۈككه قېـشىمغا بـارغىن،         دىـۋانڭنى مهن ئېلىـپ       —سابىتقا،

  .سىنى ئۆیدە كۈتىمهن، شۇ چاغدا تهپسىلى سۆزلىشىمىز
 سـابىت ئالـدىنقى   — دېدى لىۋاھىددىن قول چایقاۋېتىـپ،    — ئهگهر،   —

شېئرلىرىدىكى بهدئىي تىل، بهدئىي ئۇسلۇپ، گۈزەل تىل بىلهن، كېیىنكـى           
جایىـپ شـېئرالردىن    شېئرلىرىدىكى مهزمۇنالرنى بىرلهشـتۈرۈدىغان بولـسا ئا      

  . دە-بوالتتى
 سـابىتمۇ  — دېدى ئابـدىراخمان،  — جهزمهن شۇنداق بولۇشى كېرەك،    —

  . دە-چوقۇم شۇنداق قىلىدۇ، ئهمما بۇ بىردىنال ئىشقا ئاشمایدۇ
 دېـــدى ئهمهت مهخـــسۇم — ئهمىـــسه تاماققـــا بـــېقىڭالر، ئـــاغىنىلهر،—

یتىــشقا  ســابىت ھهقىچــان قا—دوســتلىرىنى داســتىخانغا جهلىــپ قىلىــپ، 
  .ئالدىرایدۇ
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ســـابىت بـــۇ گهپنىـــڭ ئۇنىــــڭ یېڭـــى تـــوي قىلغىنىغـــا ئىــــشارەت       
  .قىلىنىۋاتقانلىقىنى پهمىلهپ قىزىرىپ كهتتى

 
3  

  
ــدىراخمان بىــلهن كۆرۈشــتى       ــشتاچىغا بېرىــپ ئاب ــۈنى ســابىت ئى . ئۆگ

  .ئابدىراخمان ۋەدىسىگه كۆرە ئۇنى ساقالپ تۇرغانىكهن
. ن مېھمانخانىـدا ئولتۇرۇشـتى  ئۇالر قېنىق سۇ سېپىپ سۆزۈنلهشتۈرۈلگه 

سابىت تارتىنچـاق ئـادەملهرگه خـاس ئوڭایـسىزلىق بىـلهن ئۆینىـڭ مىھـراپ             
شهكىللىك تهكچىلىرىگه، مۇرەككهپ نهقىشلهر ئویۇلغان ۋاسا جۇپ تورۇسالرغا 
سهپ سالغاچ سۇپىغا سېلىنغان خوتهن گېلىمنى مىجىقالپ، دوستىنىڭ گهپ 

انخورەك باسقان، چوقـۇرراق چېھرىـسى      ئابدىراخماننىڭ د . باشلىشىنى كۈتتى 
ئۇنىـڭ  . ئۆسۈپ قالغان ساقىلى ئۆز یېـشىغا  باققانـدا قېرىـراق كۆرسـىتهتتى        

. تېخىچه ساقاللىرىنى ئۆستۈرۈپ یۈرگىنىدىن ئالدىراشلىقى بىلىنىپ تۇراتتى
 ساقىلىنى  -ئوقۇش مهزگىلى بولىدىغان بولسا تهۋپىق ئوقۇتقۇچىالرنىڭ چاچ      

ھازىر تهتىل بولغاچقا ئابدىراخمان ئاساسهن .  قویمایتىئۆستۈرۈپ یۈرىشكه یول
  .ئۆیدىال بولۇپ ئىلمىي ئىشالر بىلهن باش چۆكۈرۈپ مهشغۇل بولىۋاتاتتى

ــاغىنه، — ــۆردۈم، ئ ــابىڭنى ك ــالپ،  — كىت ــاخىر گهپ باش ــۇ ئ ــدى ئ  — دې
ئۆتكهندە لىۋاھىددىن دېگهندەك كهمچىلىك بىرال، بهدىئیلىك مهزمۇن بىلهن  

بهدئىیلىكى یۇقۇرى بولغان شـېئىرلىرىڭنىڭ مهزمـۇنى        . هنبىرلهشتۈرۈلمىگ
پۈچهك، مهزمۇنى یاخشى بولغانلىرى بهكرەك قوپال، مانا شۇ باش تهرىپىدىكى         
غهزەللىرىڭنى كونىالرنىڭ پهدىسىدە ئېلىپبه تهرتىۋى بویىچه تىزىپتىكهنسهن، 
ــلىكىڭ      ــڭ زېرىكمهس ــشقان پۇختىلىقى ــدىن پى ــېىنىڭ ئىچى ــدىن س بۇنىڭ

  .تۇرۇپتۇبىلىنىپ  
بىر نهرسه دىمهمسهن، ئهگهر ئالدىرىمىساڭ ھهربىر شـئېر        ئهمهلىیراق  —

 بىـر توختالـساق     -ئۈستىدە بولمىسىمۇ، ئاساسلىق قىسمى ئۈسـتىدە بىرمـۇ       
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 دېدى سابىت كۈچلۈك قوللىرى بىـلهن ئۆزىنىـڭ تىزىنـى          —ئوبدان بوالتتى، 
  .مالپ تۇراتتىشاپىالقالپ ئولتۇرۇپ، بىر قولى یهنه یانچۇقىدا غاڭزىنى سىقى

ــهن     — ــاۋال س ــدىراش ئهمهس، ئ ــسىال، مهن ئال ــشى بولمى ــڭ ئى  ئۆزۈڭنى
  .شۇنىڭغا ماقۇل بول، غهزەللىرىڭنى ئایرىۋەتكىن، باشقا دىۋان قىل

  . مهن بۇنىڭغا ئۈلۈشكۈنىال قوشۇلغانىدىم—
ــدى — ــدى  .  ئهمـــدى یاخـــشى بولـ ــۆرەتتىم، ئهمـ ــۇ كـ ــسهن، مهنمـ بىلهمـ

 بىر كۆرۈشـكه باشلىـساق      -اشالپ بىرمۇ دىۋانىڭنىڭ كېیىنكى یېرىمىدىن ب   
ــدۇ، ــستىكى شــېئرالر     —بولى ــى ئۇسلۇپ ــپ یېڭ ــۋاننى ئېلى ــدىراخمان دى  ئاب

  . قىسمىنى ئاچتى
 مىجهزىنى یۇقتۇرىۋالغاندەكىـدى،   -ئابدۇراخمان ئۇستازى تهۋپىقنىڭ خۇي   

كىم بولىشى، قانـداق سـورۇن      . ئۇمۇ نېمىنى ئویلىغان بولسا شۇنى ئېیتاتتى     
ئۇ سابىتنىڭ شېئرلىرىغىمۇ ئهنه شۇنداق . ورۇنۇپ قالمایتتىبولۇشى بىلهن ق

ــامىله قىلــدى  ــدى، ماختاشــقا   . مۇئ ئهیىبلهشــكه تېگىــشلىكلىرىنى ئهیىپلى
ئۇنىڭ ئایانماي تهنقىد قىاللىغانلىقىغا قاراپال     . تېگىشلىكلىرىنى ماختىدى 

ئۇنىڭ . ئۇنىڭ ماختاشلىرىنىڭمۇ ھهققىیىلىكىگه ئىشهنچ قىلغىلى بوالتتى
  .لىرىدىن سهمىمىیلىك، دادىللىق چىقىپ تۇراتتىسۆز

ــارا ــشقا،   -ســابىت ب ــازىرە قىلى ــزغىن مۇن ــارا خىجىللىقنــى ئۇنتــۇپ قى  ب
ئۇنىڭ بۇنداق ئۆزىنى . باشلىدى... تالىشىشقا، ماقۇلالشقا، دە تاالش قىلىشقا،

ئـۇ ئهمـدى   . ئۇنۇتقان ھالدا مۇنازىرىگه كىرىشىپ كهتمىكى ئاسان ئهمهسـىدى  
ۇقىغــا كېتىــدىغان قــولىنى غــاڭزا بىــلهن بىلــله تاشــقىرى       دائىمىــي یانچ

ئۇ تازا قىزىغان . چىقىرىۋالغان بولۇپ، غاڭزىنى ئالقىنىدا ئوینىغاچ ئولتۇراتتى    
سابىت دوستىنىڭ پىكىرلىرىنـى كـۆپرەك      . چاغالردىال ئهنه شۇنداق قىالتتى   

ى ئۇنىڭ ئۆزىنى ئاقالشـتىك   . ئازراق تالىشىپ ئۆزىنى ئاقلىدى   . قوبۇل قىلدى 
ئاساسى قایىـل قىالرلىـق بولغاچقـا ئابـدىراخمان  ئۆزىنىـڭ خاتـا تهنقىـدىنى               

 مۇنازىرىسى بهك -مانا شۇنداق قىلىپ ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى بهس. قایتۇرپ ئالدى
ئۇنىــڭ كۆڭلىــدە . ســابىت ئــۆزىنى روھلــۇق ھــېس قىلــدى. قىــزغىن بولــدى

ۋېلىش ئاللىقانــداق مــۇھىم ۋە زور ئىــشنى كۆڭۈلدىكىــدەك بىــر تهرەپ قىلىــ 
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ئابـدىراخمان  . بىلهن خاتىرجهم  بولغان كىـشىنىڭ ئـازادىلىكى ئـورۇن ئالـدى          
سابىتنىڭ ھهممىال گهپكه ماقۇل دەۋەرمهیدىغانلىقىدىن ئاالھىدە خۇش بولۇپ 

  .قالغانىدى
ئۇالر ئاخىرىقى ھېسابتا سابىتنىڭ دىـۋانىنى تهھرىـرلهپ چىقىـپ یـاكى            

 كېلىشىپ بولۇپ، ھـاردۇق     تهھرىرلهشكه تېگىشلىك تهرەپلىرىنى بىرلىككه   
  :چىققاندەك بولۇپ قېلىشتى، شۇ چاغدا ئابدىراخمان كۈلۈپ تۇرۇپ

 ئىسىم قۇرسۇن، مېھماننى قۇرۇق گهپ بىـلهن مېھمـان قىلىـدىغان        —
 بىزگىغـۇ   — دېدى ۋە ئورنىدىن تۇرۋېتىپ،    —یامان ساھىپخان بولۇپ قالدىم،   

ــادەتكه ئایالنغــان رەســمىیهتلهر بىھــاجهت،   شــۇنداق بولــسىمۇ تهكهللــۇپ ۋە ئ
ئۇسسىغانسهن، ئهڭ یاخشىسى باققا چىقـایلى، پىـشقان مېـۋىلهردىن یىـگهچ          
بىردەم پاراڭلىشایلى، ئاڭغىچه ئۆیـدىكىلهر سـېنىڭ كۆڭلـۈڭ تاتىـدىغان بىـر        

  .نېمه ئهتكهچ تۇرسۇن
 ئهمىسه دەپتىرىڭنى ئېلىۋال، ئهمدى ماڭىمۇ بىر قانچه شـېئر ئوقـۇپ      —

 یــورۇق كىــشىگه -ۇ ئهمـدى خېلــى ئوچـۇق  ئــ.  دېــدى سـابىت —بېرەرسـهن؟،  
  .ئایلىنىپ، ئۆزىمۇ تېتىك شوخ بولۇپ قالغاندەك كۆرىنهتتى

 مهیلى، ئېلىۋاالي، ئهمما بىر شهرتىم بار، سهنمۇ كۆڭلۈڭگه كهلگىنـى        —
 دېدى ئابدىراخمان كونا پاسۇندىكى نهقىشلىك ـ!بویىچه تاالۋەر،  ھهرگىز ئایىما 

 مهمتىلى  —چىك دەپتهرنى ئېلىۋېتىپ،  ساندۇقتىن شېئرلىرى پۈتۈلگهن كى   
ــېنى راســت        ــار ئهمهســكهن، س ــۇنچه ئهتىــۋارلىغىنى بىك ــدى ســېنى ش ئهپهن

ــدىكهن،      ــى بولى ــىنى بىلگىل ــڭ ساداس ــدىن یۈرىكىڭنى ــدىال ئان  —قىزىتقان
  .ئابدىراخمان سابىتنى باشالپ باققا كېتىۋېتىپ قوشۇپ قویدى

شـېئر دىگهننىمـۇ    ئهمدى شېئر ئوقۇساق تازا قامالشمامدۇ، ئهسـلىدە       —
  .باغدا ئوقۇیدىغان نىمىدى، بىز بىكارالدىنال ئۆیگه قامىلىۋاپتۇق

باغنىڭ ھـویال تهرىپىـدە بىـر رەت تـال، ئارقـا تهرىپـى            . ئۇالر باققا كىرشتى  
بولسا ئهنجۈر، ئانار، ئالمـا، ئـۈرۈك، قوتـۇر ئـامۇت قاتـارلىق مېـۋىلهر بىـلهن زېـچ          

ئابـدۇراخمان  . ا زوڭزىیىـپ ئولتۇرۇشـتى    ئۇالر تال بارىڭى ئاستىد   . قاپالنغانىدى
  :بىر ساپاق یازلىق ئۈزۈمنى ئۈزۈپ یاغلىقى ئۈستىگه قویۇپ
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 دېدى —سهن یهۋەر، مهن سېىنىڭ تىلىكىڭنى بىجا كهلتۈرگهچ تۇراي، —
  .ۋە دەپتهرىنى ئاچتى

  
  ھهر قاچان باغقا كىرىپ تالالر تۈۋىدە ئولتۇرۇپ،

   تولدۇرۇپ؛قىینىسا دەرتلىك خىیالالر كۆڭلۈم ئۆیىنى
. . . . .  

ــسىیه     ــدا دېكلىمات ــاۋازدا، شــائىرانه ئاھاڭ ــۇرا ئ ــدىراخمان ســالماق ئوتت ئاب
ئـۇ  .  باراقـسان بـاغ ئچىنـى تولـدۇردى    -ئۇنىـڭ ئـاۋازى بـۈك    . قىلىشقا باشلىدى 

ــۇردى      ــدىن ت ــتا ئورنى ــۇپ ئاس ــۇپ بول ــى ئوق ــى بىیتىن ــت  . بىرىنچ ــۇ كوبلى ب
ۇشۇ پۇرسهتته سابىتمۇ بىر سوئال ئارىلىقىدىكى تهبىئىي  پائۇزا ۋاقتى ئىدى، م

  :سوراشقا ئۈلگۈردى
 دېدى ئۇ بۇرنىنىڭ ئۇچى تهرلىگهندەك      — ھازىرال توقۇدۇڭمۇ قانداق؟     —

  .بىلىنىپ، ئالقىنىدا سۈرتكهچ
ئورنىدىن تۇرۇپ بولغان ئابدىراخمان سـابىتنىڭ سـوئالىغا جـاۋاب بهرمهي     

  :شېئر ئوقۇشنى داۋام قىلدى
  

  غان غهزەللهرنى ھامان،یازىمهن پىغان بىلهن تول
  نېمه قىینایدۇ پهلهك ئۆمرۈم گۈلىنى سولدۇرۇپ؟

.  .  .  .  .  
  :ئابدۇراخمان ئاستا باراڭنىڭ ئۇ  تهرىپىگه قاراپ مېڭىشقا باشلىدى

  
  مهندىكى دەرت ئوخشىماس مهجنۇن، غېرىپنىڭ دەردىگه،

  . كۆپ ئاھ ئۇرۇپ-بىر جانان ئىشقىدا یۈرمهسمهن توال
  

ىن تۇرۇپ ئابدىراخمانغا ئهگهشتى ۋە یېتىشىۋېلىپ ئۇنىڭ سابىتمۇ ئورنىد
  .مۈرىسىگه تایىنىپ بىلله مېڭىشقا باشلىدى
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  مېنى كۆیدۈرگهن ئىشىق مىللهت، ۋەتهننىڭ سۆیگۈسى
  نىگه چهكمهیمهن پىغان مهن شۇ ئاتا ئوغلى تۇرۇپ؟

  
 ئۈرۈكلهر قویۇلغان قېرىمنى بویالپ، -ئۇالر باراڭ ئاستىدىن چىقىپ ئالما

  :ستا قهدەم تاشلىشاتتىئا
  

   كۆرسهم ئېلىمىنىڭ ھۆرلىگىن،— مۇراد -مهندىكى ئارزۇ
  . ئازاتلىق تېڭىدا ۋەتىنىم كهتسه یۇرۇپ-ئهرك

 . . . .  
  .ئۇالر باغ ئىچىدىكى قىرالرنى ئایلىنىپ مېڭىشتىن توختاتمىدى

  
  شۇندا كۈلگهیمهن بهخت قوینىدا یایراپ، زوقلىنىپ،

  !مهشۇققا قوشۇلۇپ —ۋەسلىگه یهتكهن كهبى ئاشىق
  

  :بىر ھازا جىم مېڭىشقاندىن كېیىن سابىت دوستىغا بۇرۇلۇپ قارىدى ۋە
ئابدىراخمان ئۈنسىز باش لىڭشىتقاندىن .  دەپ سورىدى— تۈگىدىمۇ؟ —

 مېنىڭچه بـۇ شـېئىرىڭدا بىـر        —كېیىن سابىت ھېس قىلغىنىنى ئېیتىپ،    
ــارتۇقتهك ئـــاللىقهیهرلىرى ئـــۇزۇن. خىـــل ســـۆرەلمىلىك بـــاردەك قىلىـــدۇ  ئـ

  .دېدى—بىلىنىدۇ،
 توغرا، مهنمۇ شۇنداق ھىس قىلغانىدىم، بىراق زادى قهیىرى ئـارتۇق،    —

ــدىم   ــسقارتىش كېرەكلىكىنــى ئۇقالمى ــیىن  . نهرىنــى قى ــۇالرنى كې ــا، ب توخت
 دېدى —مۇھاكىمه قىالیلى، مهن ئاۋال بىر نهچچه شېئىرىمنى ئوقۇپ بېرەي،    

  —اندىن بىـردىنال ئېـسىگه ئېلىـپ،   ئ.  یورۇقلۇق بىلهن -ئابدۇراخمان ئوچۇق 
ھوي، تۈگمهنگه ئاپىرىپ سـۇغارماي یانـدۇرۇپ كهپتـۇ، دېگهنـدەك، مهن سـىنى            
باغقا باشلىغىنىم نېمه بولدى، ھېچـنىمىگه ئېغىـز تهگـدۈرمهي چۆگلىتىـپ      

  . دېدى—یۈرگىنىم نېمه بولدى؟ 
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ــۇۋەر، — ــهن ئوقـ ــاچنى   — مهیلـــى سـ ــال توغـ ــر تـ ــابىت ۋە بىـ ــدى سـ  دېـ
  . . . نىڭ ئاغزىم بىكار بولغاندىكىن كېتىۋېتىپمۇ مى—ئۈزىۋېلىپ،

  . . . ئابدۇراخمان ئىككىنچى شېئىرىنى ئوقۇشقا باشلىدى
ئۇالر تـاكى ئایـال سـاھىپخان تاماققـا چـاقىرغىچه شـۇ تهقلىتـته شـائىرانه             

  . ھېسالر دېڭىزىدا ئۈزۈپ یۈرۈشتى
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  ئـون تـۆرتـىـنــچــى بـاب

 
1  

  
رىــپ كهلگهنــدە ھامــان كۆڭلىــدە    ىزامىــددىن ئىنىــسى ئــۆیگه كى

ئىنىم ئهمدى بىكار بولۇپ ئۆز ئىشى ھهققىدە بـاش قاتۇرىـدىغان           ”
ۋاقت تاپقان ئوخشایدۇ، ئۇ ھهقىچان ئۆزىنىڭ توي ئىـشى ھهققىـدە          

  .دەپ ئویلىغانىدى، لىكىن یهنه كۈتكهن یېرىدىن چىقمىدى“ سورایدۇ
 پىـشایۋان   ئاكا، مهن سىلهر بىـلهن خوشالشـقىلى كهلـدىم، دېـدى ئـۇ            —

  .سۇپىسىغا كېلىپ ئولتۇرۋېتىپ
ئۇ ئىنىسىنىڭ بۇ سۆزىنى یهنه .  نىزامىددىن چۆچۈپ كهتتى — نېمه؟ —

ئۇزاق بىر جۈدالىقىنىڭ سىگنالىمىكىن دەپ ئویالپ قالغان بولسا  كېـرەك،           
   نهگه؟ نىمىشكه؟— دۈككه بولۇپ سورىدى،-دەككه

ــ      — ى ئېلىــپ مهن ئهســلىدە پۈتــۈن یــازلىق تهتىــل ئىچــى ئىزچىالرن
ۋەتىنىمىزنىڭ یېقىن ئهتراپىنى سایاھهت قىلىدۇرغاچ ھهر قایسى مهكـتهپلهر         

ــۆز ئــارا   ــلهن ئ ــدىم    بى ــپ بــارارمهن دەپ  ئویلىغانى ــۈگىنىش ئېلى بىــراق، . ئ
سابىتنىڭ توي ئىشى بولدى، ئارقىدىن یهنه تهلهبىلهرگه بېرىلگهن تاپـشۇرۇق      

 بارالمىـــساقمۇ ئۈچـــۈن ۋاقـــت بېـــرىش زۆرۈر بولـــدى، ئهمـــدى كـــۆپ یىراققـــا
ئۈستۈنئاتۇش، مۇش تۇققـۇزاقالرنى ئـارىالپ قهشـقهر بىـلهن مۇنـداق قایتىـپ              

  .كېلهیمىكىن دەیمهن
 تـوي قىلىـدىغان     — دېدى نىزامىددىن ئىـستىھزا بىـلهن،      ـ! ئوغۇلباال —

  ئىشڭنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ، ئېسىڭدە بارمۇ؟

ـن
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ېـدى   د— ئۇ ئىش قاچمایدۇ، ئاكا، مهنـدىن رەنجىمىـسىڭىزمۇ بولىـدۇ،     —
 كـۆپ بولـسا بىـر ھهپتىـدىن كېـیىن      —تهۋپىق ئهیىپكارالرچه كۈلۈمـسىرەپ،  

  .قایتىپ كېلىمهن
 ھېچ بولمىسا توي ئىـشى قانـداق بولـدى، نېمىلهرنـى قىلـدىڭ، دەپ           —

  . دېدى نىزامىددىن رەنجىپ— ...سوراي دىمهیسهن،
 — بۈگۈن مهنمۇ خوشالشقاچ شۇ ئىشالرنى ئوقۇشاي دەپ كهلگهنىدىم،—

  .پىق ئاكىسىنىڭ كۆڭلىگه یارىشادېدى تهۋ
بۇ گهپنى ئاڭالپ نىزامىددىن سـهل ئېچىلىـپ، ئانـدىن تـوي تهییـارلىقى             

، تویلـۇق سـېلىش،     ... چـاي ئىچكـۈزۈش   ”...ئـۇ ھـازىر   . ھهققىدە سۆزلهپ بهردى  
قاتارلىق بىر قاتار رەسمىیهتلهرنىڭ ھهممىسىنى بىجىرىپ ...،“كىیىم كۆرۈش

  .ېكىتىلگهن توي ۋاقتىنى كۈتىۋاتاتتىھازىر ئۇالر پهقهت ب. بولغانىدى
ــشىنى      ــۇپ بې ــشاپ بول ــان ســۆھبهتنى تىڭ ــان قىلغ تهۋپىــق ئاكــسى بای

  :ۋە. لىڭشىتىپ قویدى
  . دە- رەخمهت، ئاكا، مهن ئۈچۈن كۆپ جاپا  چهكتىڭىز،—
   بۈگۈن مۇشۇ ئۆیدە قونارسهن؟—
 ئهســلىدە كېتىــشكه كهلگهنىــدىم، ئهممــا ھېلىــدىن بېــرى قونــۇش   —

بىـراق تـاڭ سـهھهردە    . لدىم، قارىسام پهیلىڭىز بوش ئهمهس تۇرىـدۇ      قارارىغا كه 
  .تۇرۇپ، بامداتقا قۇمباغ مهسچىتكه بېرىپ بولمىسام بولمایدۇ

 ئۇنداق بولسا سهن بىردەم ئارام ئال، مېنىڭ تاالغا چىقىدىغان ئىشىم —
  . دېدى نىزامىددىن ئورنىدىن تۇرىۋېتىپ—بار،

ــا    ــوجرا قىلغ ــۆزى ھ ــرى ئ ــق ئىلگى ــىلىرى   تهۋپى ــۇ بهزى نهرس ن، ھېلىم
قویۇلغـان یـالغۇز ئـۆیگه كىرىـپ، سومكىـسىنى بـۇرۇن ئىـشلهتكهن كىچىــك        

ئۆیـدە بـالىالرمۇ، زورىخـانمۇ یـوق،     . شىرەگه قویۇپ، ئۆزى سـۇپىغا یامپاشـلىدى    
 جىتلىق ئۇنى خىیال سهھراسىغا    -ئۆزى یالغۇزال قالغاچقا، یالغۇزلۇق ۋە جىم     

  .ئېلىپ كېتهتتى
كـــسى بىـــلهن بولغــان تـــوي ھهققىـــدىكى ســـۆھبهتنى  ئــۇ ئهڭ ئهۋەل ئا 

 ئاخىرىقى قېتىم   —بۇنىڭ بىلهنال مهلىكزادنىڭ گۈزەل چېھرىسى. ئهسلىدى
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 - بىرلهپ كۆز ئالدىدىن ئۆتـۈپ، ۋۇجـۇدى ھـېس        -دەرىزىدە كۆرگهن ھالىتى بىر   
  .تۇیغۇ دولقۇنىدا داۋالغۇپ كهتتى

ــۇپ یې     ــوت بول ــدەك ئ ــۈپ كهتكهن ــا قىزىــق ســۇغا چۆمۈل ــۆزى گوی ــپ، ئ نى
. نىمىدۇر ئۇنى ئالدىرىتىـشقا، تهقهزا قىلىـشقا باشـلىدى        . سىلكىنىپ كهتتى 

 ئۈگىلىرىگه یىغىلىپ قالغان ھاردۇق بىـردىنال   -نهچچه ۋاقىتتىن بېرى ئۈگه   
ھهي، مهمتىلـى،  ”. بېسىپ كېلىـپ، ئۇنىڭـدىن ھېـساب ئېلىـشقا باشـلىدى      

. ۆرمهمــسهنســهن جاپاغــا یارالمىغــانمۇ، ســهنمۇ ئــازراق ھایاتنىــڭ خــوۋلىقى ك 
ئۇنىــڭ ســهیله قىلغۇســى، دەم ئالغۇســى كهلــدى، ئــائىلىۋىي  “  !... جاپــاكهش

. مۇشۇ دۇنیانىڭ كىچىك جهننىتى ئۇنى تهقهززا قىلدىـ  تۇرمۇشىنىڭ راھىتى
غـا ئىـگه   “ ئـۇۋا ” یاشقا بېرىپ قالغان ئادەم تېخىچه بىرەر      35راست ئهمهسمۇ،   

ــسا شــۇ یهردە قو   ــسى شــاختا كهچ بول ــسا، قای ــدۇ؟  بولمى ــۇپ یۈرســه بولىۋېرەم ن
ئۆز غهلۋىـسى بىـلهن ئـۆینى تولدۇرىـدىغان،         ! كۆڭۈللۈك ئائىله بولشى كېرەك   

! شۇنداقال كۆڭۈللهردىكى بوشلۇقنىمۇ تولدۇرىدىغان بالىالر بولىـشى كېـرەك         
  !...سایاھهت قىلىش كېرەك! سهیله قىلىش كېرەك

ى، ئۇیغــۇر مۇھىتىنىــڭ ســهیلىگاھى، ئارامگــاھى، كىنوســى، كونــسىرت  ”
ھه، شۇنىڭ !... ناخشا ـ مۇزىكىسى نېمه؟  خوتۇن.  ئۇسۇل-بالىت ئۇسۇلى، تانسا

ــشقا       ــۇ ئى ــدىكهنمىز، ب ــۇنچه ئالدىرای ــشقا ش ــۇن ئېلى ــز خهق خوت ــۇ بى ئۈچۈنم
؟ بهختسىز خهلقنىـڭ مهنىـۋى      ! دە -ئالدىرىمىغانالر شۇنچه تاڭ كۆرىنىدىكهن   

داق خۇشاللىق   كۆڭلى ئۆسىدىغان باشقا ھىچقان— دۇنیاسىدىكى نامراتلىق
دەیــدىغان › دۇنیانىــڭ خــوۋلىقى خوتــۇن‹مهنبهئهســنىڭ بولماســلىقى ئــۇالردا 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن كىـشىلهر گویـا  تۇرمـۇش       !  دە -تۇیغۇنى پهیدا قىلغان ئىكهن     
یاشـایدىغاندەك  ) خوتۇن ئېلىش یاكى ئهرگه تېگىش ئۈچـۈنال     (قۇرۇش ئۈچۈنال   

  “!...  دە-بولۇپ قېلىشقانىكهن 
 مۇشۇ مۇھىـت ئىچىـدە یوقۇلـۇپ كهتـسهم، یهنه بىرسـىمۇ          بىراق، مهنمۇ ”

یېرىم یولىدا بهل قویىۋەتسه، بىزنىڭ كىیىنكى ئهۋالدىمىزمۇ كۆز ئالدىدىكى         
كىچىككىنه خاتىرجهملىك، بىردەملىق راھهت ئۈچۈنال یاشاۋېرىدغان گهپقـۇ؟        

! مهن نېمه ئۈچۈن خىیال بىلهن ۋاقت ئۆتكۈزىدىغان بولۇپ قالدىم؟ یاق،یـاق         
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تۇرمۇش ئىشى ئۆز !  مهن ئىشلىشىم كېرەك! ا بۇنداق ھوقۇق بېرىلمىگهنماڭ
  “!... یولى بىلهن ،لېكىن خىزمهتنى تاشلىۋېتىشكه بولمایدۇ

ــش ئهمهس ـ ته     ” ــشى ئى ــگهن زادى یاخ ــارچىلىق دى ــادەمنى ! ھهي،بىك ئ
بایـا مهن ئىـشقا     . كېرەكتىن چىقىرىـدىغان بىرىنچـى ئېزىتقـۇ بىكـارچىلىق        

  “... ام بۇنداق بىھۇدە خىیالالردا بولمىغان بوالتتىمتۇتۇش قىلغان بولس
تهۋپىق قهتئى ھهركهتلهر بىلهن ئىرغىپ ئورنىدىن تـۇرۇپ شـىرە ئالـدىغا       

ــدى ــوینى    . كهلـ ــر ئـ ــته بىـ ــدىن غهلىـ ــسىنى ئېلىۋىتىپ،كۆڭلىـ ــۇ سومكىـ ئـ
ــدۇ   ”:كهچــۈردى ــۇم بۇلى ــۇ خوتۇن ــدا مىنىڭم ــېقىن ئارى ــۈنلىرىم  . ی ــم ك بهلكى

ئارقىـدىن ئۇنىـڭ سـومكىنى ئاچمـاقچى        “ ...بوالر،ھازىرقىدىن كۆڭۈللۈكرەك   
ئۇنىڭ خىیـال ئهینىكىـدە ئهدىـبه پهیـدا       . بولىۋاتقان قوللىرى تىتىرەپ كهتتى   

ئـۇ نىمىـشقىدۇ ئـۆزىنى گۇناھكـاردەك ھىـس قىلىـپ ،شـىرەگه        . بولغان ئىدى 
  .جهینهكلهپ، پىشانىسىنى تۇتقان ھالدا ئولتۇرۇپ قالدى

دە بىرىـپ قویمىغـان بولـسىمۇ، ئـۆزىنى         گهرچه ئۇ ئهدىبهگه ھېچقانداق ۋە    
ئۇ ئهدىبهنىڭ یوغان كۆزلىرىنى تهسهۋۋۇرىدا كۆرۈپ . قهرىزداردەك ھېس قىالتتى

سىز ھېلىال جۆرەم بار، باشـقا ئایالغـا مهنـسۇپ بواللمـایمهن،            ”. قىزىپ كهتتى 
دېـگهن ئهمهسـمىدىڭىز؟ سـىز پۈتــۈن ئـۆمرىڭىزنى مىللهتـكه بېغىــشلىغان،      

ك ئـائىله بىـلهن ئـۆزىڭىزنى چۈشـهپ قویمایــدىغان     شهخـسى تۇرمـۇش، كىچىـ   
ئهدىبهنىــڭ تهســهۋۇردىكى ســوئاللىرى ئــۇنى     “  ...كىــشى ئهمهســمىدىڭىز؟ 

ئۇنىڭ ئاشۇ نۇرۇلـۇق بىـر جـۈپ كـۆزى تهۋپىقـقه كـۆپ              . تهمتىرەپ قویغانىدى 
قېتىم ئۈمىدلىك تىكىلگهن، یاش دۇردانىسىنى لىغىرلىتىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا 

ۋپىق دەسلهپ قىزنى بىردەملىك ھېسیاتقا بېرىلىپ      ته. ئىلتىجا قىلغانىدى 
. كېتىۋاتقان بولسا، بۇ خىلدىكى یولداشلىقنىڭ ئـاخىرى یاخـشى چۈشـمهیدۇ          

دەپ ئویالپ ئـۆزىنى تاتقـان بولـسا، كېـیىن گهرچه قىزنىـڭ چىـن سۆیگۈسـى             
گه “ تــۈرك گهنجىــلهر بىرلىكــى  ”ئىــسپاتالنغا بولــسىمۇ بــۇ مهزگىلــدە ئــۇ     

ھهتتىن پىشىپ  یېتىلگهن، مهلۇم سىیاسى غـایىگه     قاتناشقان، سىیاسىي جه  
شــۇنىڭ بىــلهن ئهدىبهنىــڭ یوغــان كــۆزلىرىنى     . ئىــگه بولــۇپ قالغانىــدى  

ئهمدىلىكته . مۆلدۈرلىتىپ تۇرۇپ قىلغان ئىلتىجاسى یهنه رەت قىلىنغانىدى
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لـېكىن ئاشـۇ ئىلتىجـا قىلغۇچىغـا ئهمهس،        . ئۇ ئۆیلىنىش ئالدىدا تۇرىۋاتاتتى   
  ...بۇ ھال ئۇنىڭ یۈرىكىنى مۇجۇۋاتاتتى. رسىگه ئۆیلىنهتتىپۈتۈنلهي یات بى

تهۋپىق كۈندۈزى ئۇخالپ قالغان كىشى ھېلى تۇرىمهن، مانا تۇرىمهن دەپ 
چاال ئۇیقۇلۇق یېتىۋەرگهندەك، ئۆزىنى خىیال بېـسىۋېلىپ، بىـردىن قۇتۇلـسا           
یهنه بىــرى ئــاۋارە قىلىۋاتقــانلىقىنى چۈشــىنىپ قهتئىــي قارارغــا كهلگهنــدەك  

ئاندىن . ېشىنى سىلكىۋېتىپ، قوشۇمىسىنى تۈرۈپ تۇرۇپ كىرىلىپ قویدىب
ــارىالش    ــۇرت ئ سومكىــسىدىن  خاتىرىــسىنى چىقىرىــپ، یېقىنــدىن بېــرى ی

ئۇنــداق قىلمىغانــدا . جهریانىـدا یېزىۋالغــان نهرسـىلهرنى كۆرۈشــكه باشـلىدى   
  .خىیالىنىڭ تویۇق یولغا ئېلىپ كېتىدىغانلىقىغا كۆزى یېتىپ قالغانىدى

هۋپىق ئهنه شۇنداق بېرىلىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن ئاكىسىنىڭ قایتىپ    ت
كهلگىنى تۈگۈل، زورىخاننىڭ ئاللىقایاقتىكى مېھمانـدارچىلىقتىن قایتىـپ         

 جىتلىقنى ساقلىغان  -كېلىپ، بالىالرنىڭ غهلۋە قىلىشىنى چهكلهپ، جىم     
ۇنى شۇڭا غېنـى ئـ  . ھالدا تاماققا تۇتۇش قىلغانلىقىنىمۇ تۇیماي قالغان ئىدى 

  :تاماققا چاقىرىپ كىرگهندە بهركال ھهیران قالدۇردى
دېـدى ئـۇ ۋە      —یوقتـۇ، بـۇ یهردە؟      “ ئېچىـل داسـتىخان   ”نېمه تامـاق؟     —

غېنىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ كىرگهن پاتىمهنى كۆتىرىۋېلىـپ ھویلىغـا       
قانــداق ۋاقىتتــا پهیــدا بولــدۇڭالر،  —ئــۇ چىقىــپ كېلىۋېتىــپ یهنه،. چىقتــى

  .  دەپ سوراشنى  توختاتمىدى—یمۇدۇم؟نېمىشكه مهن تو
بــالىالر تاغىــسىنىڭ ئىنتــایىن چارچــاپ كېتىــدىغانلىقىنى چۈشــىنىپ  
ــۇنى تېخىمــۇ       ــشىپ ئ ــا یامى ــدەك ئۇنىڭغ ــۇڭا ئىلگىرىكى ــشقانىدى، ش قېلى
ھارغۇزىــــدىغان شــــوخلۇقالرنى قېلىــــشماي ئهدەب ســــاقالپ ئولتۇرۇشــــتى، 

 ئۈچۈن قانچىلىك ئهجر قىلىپ چىقىش” مولالم مۈشۈك“زورىخاننىڭ ئۇالرنى 
ــۇراتتى  ــالىالر، تاغىــسى ھهر قــانچه ھېرىــپ   . قىلغــانلىقى چىقىــپ ت ئهممــا ب

ىمۇ تامـــاقتىن كېـــیىن دۇتـــار چېلىـــپ، نهغـــمه قىلىـــپ بهرمهي      سكهتـــ
  .شۇڭا ئۇالر ئاالھىدە خوشال ئىدى. قالمایدىغانلىقىنىمۇ بىلهتتى

  .ۇشتىنىزامىددىن ئائىلىسى ئاۋالقىدەك جهم بولۇپ تاماققا ئولتۇر
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قۇمبـــاغ مهســـچىتى تهرەپـــتىن ئىـــزچىالر مهزىنـــى قۇربـــان جاپپارنىـــڭ  

ــامهتتىن   زەیېقىملىــق ئه ــاۋازى ئاڭالنغــان چاغــدا تهۋپىــق ئاللىقاچــان بوی ن ئ
ئۇ سهپهردە الزىـم  . كېلىپ سهپهر تهییارلىقىنى قىلىپ بولۇشقا ئۈلگۈرگهنىدى 

تېرىیال سومكىسىغا ما. بولىدۇ دەپ قاراپ بهزى دورىالرنى سومكىغا قاچىلىدى
ــقا      ــالغاندىن باش ــى س ــان قهغهزلهرن ــسىپ تهییارالنغ ــۈن كې ــرىش ئۈچ خهت یې
ئىزچىالر دەم ئالغاندا ئاستىغا قویۇپ ئولتۇرىدىغان التا قهغهزدىنمۇ یېتهرلىـك        

  . ئاندىن نامازغا چىقتى. ئېلىۋالدى
نامازدىن كېیىن ئىزچىالر ۋە بىر قىىسم مـۇئهللىملهر رۇشـتى مهكـتهپ           

ئۇالرنىــڭ سـېپى ئىلگىرىكــى دارىلمۇئهللىمننىــڭ  . ىدا تهق بولــدىھویلىـس 
قهشقهرگه جابدۇنغان ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سېپىگه قارىغانـدا تېخىمـۇ رەتلىـك،        

چۈنكى ئۇالر بۇ ۋاقت ئىچىدە تېخىمۇ كۆزى ئېچىلغان، .  تېخىمۇ جهڭگىۋارىدى
نى “  شىئىزچىالر مار”ئۇالر كىشىنى روھالندۇرىدىغان . ساپاسى ئۆسكهن ئىدى

یاڭرىتىپ رۇشـتى مهكـتهپ ھویلىـسىدىن قوزغالغانـدا خـۇددى بۇلتـۇر كـۈزدە             
ــوپى     ــق تـ ــدەك خهلـ ــپ قالغانـ ــۇچىلىرىنى ئۇزىتىـ ــۇئهللىمىن ئوقۇغـ دارىلمـ

  .كوچىالرنى قاپالپ، سۆیۈملۈك ئادەملىرىنى ئۇزىتىپ قېلىشتى
  ! ئىزچى  باللىغا ئاق یول بولسۇن—
  ! ئهپهندىلهرگه ئاق یول بولسۇن—
  !ىلى ئهپهندىگه ئاق یول بولسۇن مهمت—
— . . .  
  !..  ئامىن—

ــۇ   ــڭ خىلم ــشىلهر توپىنى ــر    -كى ــسىدىن بى ــۇڭلىرى ئارقى ــل ۋاڭ چ  خى
 جىـت مۇھىتىـدا ھهیـۋەت بىـلهن         -ئېغىزدىن چىققان سادا سـهھهرنىڭ جىـم      

ــاڭراپ كهتتــى  ــارىالش    . ی ــۇرىقى ئ ــزەك پ ــان تې ــۈرىالردىن چىقىۋاتق ــۇ ســادا م ب
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ــاقۇش یوپــۇق یاپقــان   تۈتــۈنلهردىن تۇمــان ھاســىل قى  لىــپ، ئۈســتىلىرىگه ئ
  . یېزىالرغا بىر تۇتاش ئاڭالنغاندەك بولدى

 ئهزىـم مهشـھهتتىن چىقىـپ     -ئىزچىالر بۈیۈك بۇغراخاننىڭ قهدىم جایى    
قا چىققاندا ئاندىن  ①تېجهن، بۇیامهتلهرنى ئارىالپ ئاچیاردىن ئۆتۈپ تۆرت یۇرت

لىرى ۋە بوســتانلىقالر  قویــاش كــۆز قاماشــتۇرۇىدىغان نــۇرلىرىنى یېــزا ئــۆی     
ئىزچىالر تېتىر، مېیى یېزىلىرىنـى ئـارىالپ،       . ئۈستىدىن چېچىشقا باشلىدى  

تاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى قهدىمـى  ھـارۋا یـولى بىـلهن  ئۈستۈنئاتۇشـقا          
  .قاراپ مېڭىشتى

    ئـۇالر ئىلگىركىـدەك یـۇرت ئىچــى بىـلهن ماڭغانـدا ناخـشا یاڭرىتىــپ،       
ــان، ســۇنایالرنى چېلىــ  ــارى   باراب ــارىلىقالردا ئىختی ــۈزۈك ئ ــۆتتى، ســاي ۋە ئ پ ئ

تهۋپىق ئۆزىنىڭ ئېتىغا سهپهر الزىمهتلىكلىرىنى ئارتقـان بولـۇپ،     . مېڭىشتى
مېیىدىن . ئۇ بۇنداق چاغالردا زادىال ئاتقا مىنمهیتى. ئۆزى پىیادە ماڭغان ئىدى

 بـۇ چاغـدا قویـاش قىزىتىـشقا     . ئۆتكهندىال ئۇزۇنغا سوزۇلغان ساي باشـلىناتتى     
تهۋپىـق  . باشلىغان بولۇپ، ساي تاشلىرىمۇ ھـارارەت چېچىـشقا باشـلىغانىدى         

ئىزچىالرغا یول جاپاسـىنى ئۇنتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن لهتىـپه ۋە مهسـهل ئېیتىـپ                 
شۇنداق قىلىپ ھارغانلىقلىرىنى ھىس . بېرىپ، كهیپىیاتنى جانالندۇرىۋەتتى

  .تىپ كهلدىقىلغىچىال ئۈستۈنئاتۇشنىڭ ئهڭ شهرقىدىكى كهنىت تاقۇتقا یې
بۇ یهردە دەم ئېلىش بىلهن بىرگه یۈز كۆزلىرىنى یۇیۇپ، سهپهر چاڭلىرىدن 

یـېقىن ئهتىراپقــا ئاللىقاچــان داڭقــى  . تازىلىنىـپ جهڭگىــۋار ھــالهتكه كهلــدى 
بۇ یهردىمۇ یاخشى قارشـى     “ مهمتىلى ئهپهندى ۋە ئۇنىڭ ئىزچىلىرى    ”كهتكهن

ىـڭ خىزمىتىـدە بولۇشـقا      ئائىلىلهرنىڭ ھهممسى دىگۈدەك ئۇالرن   . ئېلىنىدى
بىرسى یۇز یۇیۇشقا سۇ، ئاپتۇ ـ چىالپچا، بىـرى ئۇسـسۇلۇق    . پاي ـ پىتهك ئىدى 

چاي، قېتىق، یهنه بىرلىرى ئۈستۈنئاتۇشـنىڭ داڭلىـق خـۇۋەینه ئـۈرۈكلرىنى            
خـــۇۋەینه ئــۈرۈك كېــیىن پىـــشاتتى، ئۇنىــڭ ئۇســـتىگه    . ئېلىــپ چىقــاتتى  

                                            
قومالتاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىگه جایالشقان تېتىر، مېیى، لهنـگهر، كۆكـۈل     ①

  .ئاپتور— .یېزىلىرى ئومۇمالشتۇرۇلۇپ تۆرت یۇرت دەپمۇ ئۆتىلىدۇ
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 بارلىق مىۋىلهرنىـڭ پىـشىش      ئۈستۈنئاتۇشنىڭ ھاۋاسى سالقىنراق بولغاچقا   
ردا ئاللىقاچان ئۈرۈك پىشىپ تـۈگىگهن بولـسىمۇ،   مهزگىلى گهرچه باشقا جایال 

  . بۇ یهردە راسا تۆكمه ۋاقتى ئىدى
ئىــزچىالر ئۇیغـــۇر مىھمـــان دوســـتىلىقىنىڭ خاســـىیىتى بىـــلهن ئـــۆز  
ئۆیلىرىدىكىدەك ئهركىن ئازادە غىزالىنىپ ۋە دەم ئېلىپ بولغاندىن كېیىن،     

تهۋپىق بۇ یهردىن بىـر ئىزچىنـى ئېكـساق      . ق كهنىتگه قاراپ ئاتالندى   ئىكسا
ئۆزى بولـسا ئانـا مهكتىـۋى، شـۇنداقال ئۇیغـۇر      . مهكتهپكه ئالدىن ماڭدۇرىۋەتتى 

یېڭى مائارىپىنىڭ بۆشۈگى بولغـان مهكتهپنـى كـۆرۈش تهقهززاسـىدا یانماقتـا             
 چېلىپ، ناخشىالر ئۇالرنىڭ ھهیۋەتلىك سېپى ناغرا، سۇناي، بارابانالرنى. ئىدى

ــسىدىن      ــۇالر قارشىـ ــدە ئـ ــپ كهلگهنـ ــتىگه كىرىـ ــساق كهنـ ــپ ئېكـ یاڭرىتىـ
گهرچه . ئىستىقبالغا چىققان ئۈستۈنئاتۇش ئىزچىلىرىنىـڭ سـېپى كۆرۈنـدى        

ھازىر تهتىل ۋاقتى بولسىمۇ باشقا بارلىق مهكتهپلهردىكىگه ئوخشاش ئېكساق 
  . مهكتهپتىمۇ ئىزچىالرنىڭ پائالىیىتى توختىمىغانىدى

ــال     ــشى بىىلهنـ ــسى كۆرىنىـ ــڭ قارىـ ــدى ئىزچىلىرىنىـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
ــپىگه      ــڭ ئىككــى تهرى ــاپ، كوچىنى ــدا توخت ــرى جایى ــتۈنئاتۇش ئىزچىلى ئۈس
. ئۆتۈپ،قارشى ئالغۇچى ھۆرمهت قاراۋۇللىرىدەك تهرتىپـته تىزىلىـپ تۇرۇشـتى    

ئېكساق خهلىقمۇ ئۆي ـ ئۆیلهردىن  چىقىپ ناغرا، سۇناي بىلهن یۇرتقا كىرىپ 
مهمتىلـــى ئهپهنـــدى . ۋاتقـــان ھهیۋەتلىـــك ســـهپنى تاماشـــا قىلىـــشتى كېلى

ئىزچىلىرى قېرىنداش ئىزچىالر قاتارىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بوشـلۇق بىـلهن         
ئۆتۈۋاتقاندا قارشى ئالغۇچىالر سېپىنىڭ بېـشىدىكى مـۇئهللىملهر مهمتىلـى      

بــۇالر یېڭــى مۇدىــدا كېیىــنگهن،  . ئهپهنــدىگه قــاراپ قۇچــاق ئېچىــپ كهلــدى 
قه ئوخــــشاش روھلــــۇق، ئېكـــساق مهكتهپنىــــڭ مــــۇئهللىملىرى،  تهۋپىقـــ 

ئۈستۈنئاتۇش ئىزچىلىرى تهربىیىچىسى تۇرسـۇن ئهپهنـدى، تهلـئهت ئهپهنـدى            
  . قاتارلىقالر ئىدى

ئۈستۈنئاتۇش ئىزچىلىرى مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىلىرى ئۆتـۈپ بولغـان        
 تهقلىتته ھامان ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئۆز سهپلىرى بویىچه یۈرۈشتى، ئۇالر شۇ  
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ئېكساق مهكتهپ ھویلىـسىدا    . ئېكساق مهكتهپ ھویلىسىغا كىرىپ كهلدى    
  .بىر قىسىم مۇئهللىملهر ۋە خهلق ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرۇشقان ئىدى

مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىلىرى خهلق دائىرە قىلىپ ئوراپ تۇرغان مهیدانغا 
 ســاھىپخانالر ۋە ئاممــا  . كىرىــپ مهش ماھــارىتى كۆرۈسىتىــشكه باشــلىدى   
ئارقىدىن ئۈستۈنئاتۇش  . ئۇالرنىڭ ماھارەتلىرىنى زور دېققهت بىلهن كۆرۈشتى     
ــلىدى   ــشكه باشـ ــارەت  كۆرسىتىـ ــرى ماھـ ــى تهرەپ  . ئىزچىلىـ ــدىن ئىككـ ئانـ

ئېكـساق مهكـتهپكه ۋاكـالىتهن    . ئىزچىلىرى مهیدانغا سـهپ بولـۇپ تۇرۇشـتى       
الرغا ئارقىدىن تهۋپىق ساھىپخان. تۇرسۇن ئهپهندى قارشى ئېلىش سۆزى قىلدى

  .رەھمهت ۋە دوستلۇق ئىزھار قىلىش ئۈچۈن سۆزگه چىقتى
 — دېــدى ئــۇ ۋەزىنلىــك ئاھــاڭ بىــلهن ســۆز باشــالپ، — ۋەتهنداشــالر،—

بۇ بۆشۈك . ئېكساق مهكتهپ مىللىتىمىز ئۈچۈن پهننىڭ بۆشۈكى بولغانىدى
 پهن -نۇرغۇن بوۋاقالرنى ئۆستۈردى؛ ئېكساق مهكتهپ، مىللىتىمىزنىڭ ئىلىم

بىــز ئۇنىــڭ  . ئــۇ نۇرغــۇن مېــۋە بهردى  . تــۇنجى كــۆچهت ئىــدى  بېغىــدىكى 
ئۇرۇقلىرىنى ۋەتىنىمىزنىڭ نۇرغۇن جایلىرىغا تىكتـۇق، یېڭـى بـاغالر ئهھیـا          

ئىــشىنىمىزكى، ئهمــدى بىزنىــڭ بــۇ كــۆچهتلىرىمىز چاتىغانغــا،  . قىلىنــدى
گهرچه ئــــۇ چۆلــــدىكى تــــوغراقتهك  . ســــۇندۇرغانغا تۈگىمهیــــدىغان بولــــدى

دا بولسىمۇ، زامان ئوتۇنچىلىرىنىـڭ كېـسىپ قالغىنىغـا       ئىشهنچىسىز زېمىن 
  !...تۈگىمهیدىغان، سۇسىز، پهرۋىشسىز قالغىنىغا قۇرىمایدىغان چىدامغا ئىگه

تهۋپىقنىڭ نۇتىقى ئاخىرالشـقاندىن كېـیىن ئوقۇغـۇچىالر دەم ئېلىـشقا           
ــدى ــق    . قویىۋېتىل ــۇزۇن یىللى ــا ئ ــۇئهللىملهر گوی ــزچىالر ۋە م ــداش ئى قېرىن

  .دەك دوستلىشىپ كېتىشتىقهدىناسالر
شۇ كۈنى ئېكـساق مهكتهپـته مېھمانالرنىـڭ شـهرىپىگه كاتتـا مۇراسـىم             

مهكتهپ مۇدىرى ئهنـۋەر  ئهپهنـدى قىـسقىچه     . ئۆتكۈزۈلدى ۋە زىیاپهت بېرىلدى   
  :تهۋپىقمۇ ئۇنىڭغا جاۋابهن سۆز قىلىپ. سۆز قىلدى

لىغان ئېكساق مهكتهپ مېنىڭمۇ ئانا مهكتىپىم، بۇ مهكتهپ قانچى... —
مۇنهۋۋەر ئوغۇلالرنى ۋەتهن ۋە مىللهت ئۈچۈن یاراملىق ئادەم قىلىپ چىقاردى،  

مهن . ئــۇ بۇنىڭــدىن كېیىنمــۇ نۇرغــۇن ئىقتىــدار ئىگىلىرىنــى یېتىــشتۈرىدۇ 
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ئۇیغۇر یېڭى مهدەنىیىتىنىڭ بۇ بۆشۈكىگه، ھهم بۇ یهردىكـى مـۇئهللىملهرگه،       
  .دېدى — ...تهلهبىلهرگه، ئېھتىرام بىلدۈرىمهن،

ــدۇراخمان شــائىر    ئۇنىــڭ قىــسقىچه ســۆزى ئاخىرالشــقاندىن كېــیىن ئاب
  .ئۆزىنىڭ بىر پارچه شېئىرنى دىكلىماتسىیه قىلدى

ئىزچىالر ئۇ كۈنى ئېكـساقتا قونـۇپ، ئهتىـسى یهنه ئېكـساق خهلقىنىـڭ            
ئۈســتۈنئاتۇش  . داغــدۇغىلىق ئۇزىتىــشى بىــلهن داۋاملىــق یــۈرۈپ كهتتــى     

ىنى ئارىالپ ئۆتۈپ، داراتاغ تىزمىسىنىڭ یېزىسىنىڭ یول ئۈستىدىكى كهنتلىر
ئۇالرنىـڭ  . ئهڭ شهرقىي ئۇچىغا یېقىن جایالشقان توقاچال كهنتىدە دەم ئالدى      

ھهممىسى یاش، ئۇنىڭ ئۈستىگه كۆتىرەڭگۈ روھلۇق بولغاچقـا ھهقىقهتهنمـۇ          
  .ئۇزۇن یول بېسىشتى

تهۋپىق دەم ئېلىش پۇرسىتىدىن پایدىلىنىپ شۇ یهرلىـك دېھقـانالردىن           
پهر ئۈستىدىكى ئۆتهڭلهر، یول ئهھۋالى، مهنزىل ئارىلىقى، داراتاغ تىزمىسى        سه

ــدى   ــۇنچه نهرســىلهرنى بىلىۋال ــر م ــېلىش ئۈچــۈن  . ھهققىــدە ســوراپ، بى دەم ئ
توقاچال خهلقىنىڭ . بهلگىلهنگهن ۋاقت توشقان ھامان ئىزچىالر قوزغىلىشتى

 یولىنى داۋام مېھماندوسلۇق بىلهن قىلغان ئىلتىپاتلىرىغا رەخمهت ئېیتىپ،
 .قىلىشتى

 50 توقاچالدىن چىققاندىن تاكى توققۇزاقنىڭ مۇش یېزىسىغىچه بولغان 
  . چاقىرىم ئارىلىق ئىككى تاغ ئارىسى بىلهن سوزۇلغان چۆل ئىدى

بۇ بىر مهنزىلىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىراق دار تـاغ تىزمىـسىنىڭ جهنـۇبى             
ئۇالرنىـڭ  . بـار ئىـدى  ئېتىگىدە سـۆگهت بـۇالق دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر ئـۆتهڭ             

  . بۈگۈن یهتمهكچى بولغان مهنزىلى شۇ یهر ئىدى
توقــاچال ئارقىــدا قالغــان ھامــان غهپ تهرەپــكه قارىغانــدا تــاكى ئۇپــۇققىچه  

گویا ئۈچ ـ چېكى یوقتهك تۇیىلىدىغان . سوزۇلغان غىڭ ساي ھوھولداپ یاتاتتى
. اتــاتتىچۆلنىــڭ جهنــۇپ تهرىپىــدە توپــا تــاغ تىزمىــسى پاراللىــل ســوزۇلۇپ ی  

ــھۇر ــوجرا  ”مهش ــۇز ھ ــوغرا     “ توقق ــۈچىغراق ت ــهرقىي ئ ــڭ ش ــا تاغنى ــۇ توپ مۇش
كىلىدىغان قىیاغا جایالشـقان بولـسا، دارا تـاغ تىزمىـسىدىمۇ قهدىمـى ئىـزالر          
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بــۇ ئككــى تــاغ ئارىــسىدىكى ســاینىڭ ئوتتۇرســىدا مــۇش بىــلهن  . كــۆپ ئــدى
   .ئۈستۈنئاتۇشنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرغان قهدىمى ھارۋا یولى بار ئدى

ئىزچىالر ئانچه بىلىنىـپ كهتمهیـدىغان، بهزى جـایلىرى ھهر قېتىملىـق       
كهلكۈنـدە بۇزۇلـۇپ ۋە ئــورنىنى ئۆزگهرتىـپ تۇرىــدىغان یـول بىــلهن گـاھ ئــوڭ      
تهرەپتىكى تاققا یېقىنلىشىپ، ئاھ سول تهرەپتىكى تاققا یېقىنلىشىپ ئالغا          

 ئۇسـتىدە   غهرىپ تهرەپكه قىشایغان قویـاش ئۇالرنىـڭ بـاش        . قاراپ كېتىشىتى 
  ...قىزىىپ، سۇسىز چۆل سهپىرىنى تېخىمۇ قىیىنالشتۇرماقتا ئىدى

ــسىز       ــا سان ــدە، گوی ــارا رەڭ ــۈش ق ــوققىالر كۆك ــسىدىكى چ ــاغ تىزمى دارا ت
ــۇچلىرى بىــلهن     ــزىلهردەك تىــك ۋە ئۇچلــۇق ئ ــوالت نهی ــاكى پ مۇنــارىالردەك ی

ىپى قىزىرىپ بهزى چوققىالر بىر تهرىپى قارا بىر تهر. بولۇتالرنى تىرەپ تۇراتتى 
بۇلــۇتالر ئارىلىقىــدىكى كــۆك ئاســمان “ تېــشىپ ئۆتــۈپ”تۇرغــان بۇلــۇتالرنى

  . سهتھىدە تېخىمۇ ھهیۋەت كۆرۈنهتتى
چوققا بـۇ  . بىر چوققىنىڭ قاق بېسىلدە ئالقانچىلىك قارا نوقتا كۆرۈندى       

ئىزچىالر ۋە یاكى مۇئهللىملهر   .  چاقىرىم كېلهتتى  20یهردىن كهم دىگهندىمۇ    
  . نوقتا ھهققىدە بهس ـ بهس بىلهن مۇنازىرە قىلىشپ كېتىشتىئاشۇ قارا 
  . دېدى بىرى— ئۇ ئالدى تهرەپتىكى تاغنىڭ سایىسى،—
 نېمه؟ كۈن مهغرىپته، قارا نۇقتا تاغنىڭ مهشرىق یۈزىدە  تۇرسا نهنىڭ    —

  سایىسى چۈشىدىكهن؟
  . بۇلۇتنىڭ سایىسى ئوخشایدۇ—
ــ   — ــڭ سایى ــدۇ، نىمىنى ــسى بوالم ــڭ سایى ــڭ   بۇلۇتنى ــسا تاغنى سى بول

مهغرىپ تهرەپتىكى یۈزىگه چۈشمهي، مهشرىق تهرەپتىكـى یـۈزىگه چۈشـهمدۇ؟     
  . ئۇنىڭ ئاۋازى زەردىلىك ئاڭالندى—! ھازىر كۈن قایسى تهرەپته؟

 یا بولمسا بىر غارنىـڭ  — دېدى ئابدۇراخمان، — مېنىڭچه بۇ ئۆڭكۈر،     —
ــاغزى ــزغىن پاراڭلىرىغــا قــۇالق ســېل  . ئ ىپ، ئۇالرنىــڭ تهۋپىــق ئۇالرنىــڭ قى
ئهمهت .  خىــل تهســهۋۋۇرلىرىدىن ھوزۇرلىنىــپ كۈلــۈپ كېتىۋاتــاتتى -خىلمــۇ

  .مهخسۇم ئۇنىڭدىن سوراپ قالدى
   ئهپهندىم سىزنىڭچه ئۇ نېمه؟—
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 مهن ســىلهرنىڭ مۇنازىرەڭالرغـــا ئارىلىـــشىش ســـاالھىیىتىگه ئىـــگه  —
  .تهۋپىق كۈلۈپ.  دېدى—ئهمهس، 
  .ان بولۇپ سورىدى ئابدۇراخمان شائىر ھهیر— نېمىشكه؟ —
ــوئالىنى كۆرىۋالغۇچىنىـــڭ   — ــان سـ ــۇقچه ئىمتىھـ ــۇددى ئوغۇرلـ ــۇ خـ  بـ

ئىمتىھاھانغــا قاتنىــشىش ســاالھىیىتى بولمىغانــدەك، شــۇنداقال بــۇرۇن دەپ  
  . دېدى تهۋپىق كۈلۈپ—سالسا قىزىقى بولمىغاندەك بىر ئىش، 

خمان  بىرىگه قارشىپ قالغانىدى، ئابدۇرا-ئىزچىالر یهنه ھهیران بولۇپ بىر
  :ئهڭ ئهۋەل چۈشىنىپ

 دېـــدى ۋە — ھه، ســـىز، ئۇنىـــڭ نىمىلىكىنـــى بىلىدىكهنـــسىز، دە؟ —
  . بىزگىمۇ سۆزلهپ بىرەرسىز—سورىدى، 

 شــۇنداق، یىگىــتلهر، مهن ئــۇنى بىلىۋالغــان، یهنه كېلىــپ بالــدۇرراق —
ئهمهس، تېخــى ئاشـــۇ توقـــاچالدا دەم ئالغـــان چاغــدىال بىـــر دېھقـــان بىـــلهن   

 ئۇنىــڭ ئېیتىــشىچه ئاشــۇ كــۆرۈنگىنى مىھراپقــا ئوخــشاش  .پاراڭالشــقانىدىم
دەپ ئاتایـدىكهن، ئـۇ یه غارنىـڭ    ” مىھـراپ “نهرسىكهن، یهرلىك خهلقمـۇ ئـۇنى    

ئاغزى ئهمهس، یه ئۆڭكۈرنىڭ ئاغزى ئهمهس، چوڭقۇرلىقى، ئۈسـتىنىڭ ئهگـمه          
رىۋایهت قىلىنىـشچه بىـر ئۇلـۇغ    . شهكىلدە كېلىش مىھراپقىال ئوخشایدىكهن 

  .تا ناماز ئوقۇپتىكهنمىش” مىھراپ“زات ئاشۇ 
 دېدى — ئهگهر ئۇ راست مىھراپ بولغاندا بهك چوڭ مىھراپ بولىدىغۇ، —

 شۇنچه یىراقتىنمۇ كـۆرگىلى بولىۋاتقـان ئىـكهن، ئـۇ جهزمهن      —ئابدۇراخمان،  
  !پهۋقۇلئاددە چوڭ بولىدۇ ـ دە

اغ  شۇنداق، ئوغلۇم، ئۇنىڭ شۇنچه یىراقتىن، یهنه كېلىپ بىر مۇنچه ت—
ــ ئىــدىرالرنىڭ ئۈســتىدىن كۆرىنىــپ تۇرىــشى ئهجهپلىنهرلىــك ئهمهســكهن   . ـ

ئاڭلىـشىمچه ئــۇ یهر جىلغـا ئىچــدىكى یهر یۈزىـدىن یــۈز گهزچه، ئىگىـزدە، تــاغ     
چوققىسىدىن ھهم شۇنچىلىك پهسته ئىكهن، یهنه كېلىپ بۇ یهر، یهر یۈزىدىن      

ردىن باشـقا  تاغ چوققىسىغىچه توقـسان گىـرادۇس تىـك بولـۇپ، ئۇچـار قانـاتال           
 -10نىڭ ئۆزىمۇ “ مىھراپ”. جانلىقالرنىڭ چىقىشى تهسهۋۋۇرغىمۇ سىغمایدۇ

  . گهزچه بار ئوخشایدۇ20
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نى قانداق كارامهتچى ئادەم یاسـىغاندۇ؟ كىممـۇ   “ مىھراپ” ئۇنداقتا ئۇ —
  ئۇ یهرگه چىقالىسۇن؟

  . گهپ شۇ یهردە—
  . دېدى ئابدۇراخمان— تهبىئىي شهكىللهنگهن بولسا كېرەك، —
 مهنمۇ ئۇنىڭ جایالشقان ئورنىغا قاراپ ئادەم چىقالىـشىغا ئىـشهنگىم    —

كهلمىدى، بىراق، كىشىلهردە ئۇنى بۇرۇنقى ئادەملهر یاسىغان دېـگهن ئېتقـاد           
بارىكهن، شۇنى نهزەردە تۇتقاندا نهخ مهیداننى كۆرۈپ ئاندىن بىر نېمه دېمىسه،      

  .①دۇرۇس بولمایدۇ
  . دەپ قىزىقتى سابىت—ۇق؟  بىز ئۇ یهرنى تهكشۈرۈپ كۆرمهمد—
 یاق، ئوغلۇم، بۇ قېتىم مهنزىلىمىز ۋە سـهپهردىكى مهخـسىدىمىز ئـۇ             —

ئهممـا بـۇ ئىـشنى    . ئهمهس، ئۇ یهرنى تهكشۈرۈشكه بۇنداق چىققىلى بولمایـدۇ      
 ئىـدىرالردا   -ۋەتىنىمىز زېمىنىدىكى تاغ  . یېقىن كهلگۈسىدە چوقۇم قىلىمىز   

مۇشۇ .  ىڭ سىرىنى سىلهر ئاچىسىلهرسىرلىق نهرسىله ئاز ئهمهس، ھهممىسىن
بـۇنى بىـز بۈگـۈن قونىـدىغان     .  نـى ئـاڭلغۇلۇقالر بـار   -تاغ ھهققىدە تېخى نـى      

 تهۋپىق جىددى پوزىتسىیىسىدە، ئهمما —سۆگهت بۇالققا بارغاندا ئاڭالیسىلهر، 
  .مۇالیىم ئاۋازدا شۇنداق دېدى

ق دارا تـاغ  جىگـدە بـۇال  . بۇ چاغدا ئۇالر جىگدە بۇالققا یېتىـپ كهلگهنىـدى   
ــون   . ئېتىكىــدىكى دەســلهپكى یېــشىل نۇقتىــدى  ئــۇ گویــا بىــر یوغــان قــارا ت

مۇشـۇ چهكـسىز قاقـاس سـاي ۋە         . ئۈستىدىكى یېـشىل تـۈگمىگه ئوخـشایتتى      
گىیاھ ئۈنمهس ئۇیۇل تاشلىق تاغالر بىلهن قاپالنغان مۇھىتتا ئۇ ھهقىقهتهنمۇ 

 نـام بېرىلگهنمـۇ   بـۇ یهردە جىگـدىلىك بولغاچقـا شـۇنداق        . بىر مۆجىزە ئىـدى   
قانـــداق، ھهر ھالـــدا ئىـــسمىنىڭ نـــېمه بولىـــشىدىن قهتئىـــي نهزەر، بـــۇ یهر  

  .چوپانالرنىڭ ئهڭ یاخشى تۇرالغۇلىرىدىن بىرىدى

                                            
بــۇ .  مایــدا مهزكــۇر تاققــا چىقىــپ زىیــارەت قىلغانىــدى     -25-24 یىــل -1985مۇئهللىــپ   ①

نىــڭ ۋولقــان   ” مىھــراپ“جهریانىــدا خهلــق ئارىــسىدىكى گهپلهرنىــڭ ئهپــسانه ئىكهنلىكىنــى،      
  . ئا—. كۆپۈكچىلىرىنىڭ یېرىلىشىدىن شهكىللهنگهنلىكىنى جهزىملهشتۈرۈپ قایتىقانىدى
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ئىــزچىالر بــۇالق ســۈیىدىن قېنىــپ ئىچىۋېلىــشقاندىن كېــیىن یهنه      
قویاش دارا تاغنىڭ تىك چوققىلىرى ئۈستىگه بېرىپ . سهپىرىنى داۋام قىلدى

شـۇڭا تـاغ چـوققىلىرى تېخىمـۇ ھهیـۋەت، تېخىمـۇ تىـك، تېخىمـۇ            . ىقالغانىد
تاغنىـڭ قــاپ بېلىــدىكى  . ئۇچلـۇق، تېخىمــۇ سـۈرلۈك قــارا رەڭـدە كــۆرىنهتتى   

ئىزچىالردا .  بارغانسىېرى یوغانراق ۋە تولۇقراق كۆرۈنۈشكه باشلىدى“ مېھراپ”
 تاغ ھهققىدىكى قىزىقىش ئېشىپ، ھهر بىرى تاغ ھهققىدە ئاڭلىغـان قىزىـق      

شـۇڭا سـهپهرنىڭ ھــارغىنلىقىمۇ   . پـاراڭلىرىنى، ئهپـسانىلهرنى سـۆزلهپ بــاردى   
  .بىلىنمهي سۆگهت بۇالققا یېقىنلىشىپ قېلىشتى

بۇ چاغدا یول سول تهرەپكه ئۆتكهن بولۇپ، دارا تاغ تهرەپتىن یىراقلىـشىپ    
 - پاكار ئىدىرالر ئارىسىدا یاپ- تاغ ئېتىكىدىكى پاكار–ئوڭ تهرەپته . قالغانىدى

ېشىل بوستانلىق كۆرىنىشى بىلهنال ئـۇالر كهلكـۈن ئېقىـپ كهلـگهن سـاي           ی
شـۇ چاغـدىال ئـۇالر ھهم    . بىلهن ئاشۇ یېـشىللىق تهرەپـكه بۇرۇلـۇپ كېتىـشتى      

پادىچى ئىتلىرنىڭ . ھېرىپ، ھهم ئېچىپ كهتكهنلىكلىرىنى ھېس قىلىشتى
ىن قاۋاشلىرى گویا ئۇالرنىڭ ئىستىقبالىغا چىققاندەك قهدىردان كىـشىلىرىد  

ــدەك        ــپ تۇرغان ــا تارتى ــق قوینىغ ــۆیلىرى ئىللى ــۆز ئ ــۇالرنى ئ ــشارەتتهك، ئ بى
  .كۆڭۈللۈك تۇیغۇ پهیدا بولدى

بۇنىڭ بىرى قىرغىز ئائىلىسى، یهنه . سۆگهت بۇالقتا ئىككى ئائىله بارىدى
. بىرى ئۈستۈنئاتۇشتىن كېلىپ ئورۇنلىشىپ، قالغان ئۇیغۇر چارۋىچى ئىـدى         

 بىـلهن قوشــقاندا بـۇ یهردە ئــون نهچـچه جــان     چــاقىلىرى-ھهر بىرسـىنىڭ بـاال  
  .یاشایتتى

ئىزچىالر سۆگهت بۇالقنىڭ پاكار ۋە ئىـنچىكه پهخـشى تـام بىـلهن ئىھـاته            
قىلىنغان دائىرسـىدىن یېـشىللىق ئىچىـگه كىرىـپ كهلگهنـدە گویـا ئـۇزۇن           
ــپ        ــا قایتى ــا ھۇزۇرىغ ــاال ئان ــۈرگهن ب ــسىپ ی ــۇن قى ــات یهرلهردە بۇی ــۇددەت ی م

اپلىغان چىمهنلىكته مولالق ئېتىشىپ، بۇالق سۇلىرىنى كهلگهندەك، چىم ق
بـۇ ئاجایىـپ قوشـۇندىن ھهیـران     .  بىرىگه چېچىشىپ، یایراپ كېتىـشتى    -بىر

بولغان چوپان ۋە ئۇنىڭ بالىلىرى بىر خىل كىیىنگهن، چـاچ قویغـان بـۇ بىـر                
تهۋپىق دەرھال چوپاننىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ سـاالم         . توپ یاشقا قارىشىپ قالدى   
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ــۆزىنى تونۇشــتۇردى . قىلــدى ــۇرۇم   . ۋە ئ ــدىغان خ ــدىن ئایرىمای ــشه یېنى ھهمى
  . تۈرۈملهرنى ئېلىپ چوپاننىڭ بالىلىرىغا بهردى-سومكىسىدىن تاتلىق

 دېدى تهۋپىق — تاغا، بۇ كىیكچاقالرنىڭ ئویناقالپ كهتكىننى قاراڭ، —
ــىتىپ،    ــا كۆرس ــان بوۋایغ ــى چوپ ــداق یاخــشى ھه —ئىزچىالرن !  یاشــلىق قان

  .رىپ كهلگهن سهپهرچى دېگهن دەم ئالماي قىغىتىپ یۈرەرمىدىبولمىسا ھې
ــۇ یېقىملىــق     ــوۋاي ب ــاغالش بىــلهن بولىۋاتقــان ب تهۋپىقنىــڭ ئېتىنــى ب

  :مىھمانغا قاراپ كۈلۈپ قویدى ۋە
ــسۇن،  — ــى ئوینىۋال ــال    — مهیل ــدا م ــا تهرەپتىكــى ئېغىل ــدى ۋە ئارق  دې

ــدى،   ــا ۋارقىرىـ ــېغىۋاتقان ئایالىغـ ــ  —سـ ــسى، ئىتتىكـ ــاي، ئانىـ راق تهۋرە،  ھـ
  !مېھمانالرغا چاي قاینات، بول

 — قـول قىلىـپ كېتىمىـز،    - ئاۋارە بولماڭ تاغا، بىز ئۆزىمىزال قولمـۇ    —
  .دېدى

  : تهۋپىق ۋە ئىزچىالرغا قاراپ یىغىلىش كوماندىسى بهردى
 چىمهنلىــكه قىیغىتىۋاتقــانالر دەرھــال چوپاننىــڭ  —! ئــول...  ھــازىر—

تىگه كهلدى، قۇربـان ئىبـراھىم، قۇربـان        ئىشىكى ئالدىدا جهڭگىۋار سهپ ھالى    
جاپپار، ئهكبهر ئۈچىڭالر دەرھال چایغا تۇتۇش قىلىڭالر، ئابدۇراخمان، سهن ئۈچ      

 ۋاراننـى ھهیـدەپ كېلىـپ جایالشتۇرۇشـقا قارىــشىپ     -ئىزچنـى ئېلىـپ، مـال   
  . قالغانالر ئېغىلنى قۇرۇقدىۋېتىپ دەم ئېلىپ ئولتۇرۇپ تۇرۇڭالر. بهرگىن

ھال ئۈچ ئىزچىنى ئېلىپ چوپاننىڭ چوڭ بالىسىنى یول    ئابدۇراخمان دەر 
  .باشالتقۇزۇپ یۈرۈپ كهتتى

 ئىنىم، نىملهر قىلىش كېرەكلىكىنى ئېیتىپ تۇر، كېچىلىك چـۆپ    —
 — ھـۇ قىلىـشىمىز،   -تهییارالش كېرەكمۇ؟ یهنه باشقا ئىـش بولـسىمۇ دە، ھه    

پ مېڭىپ دېدى ئۇ كېتىۋېتىپ، چوپاننىڭ ئىتىمۇ ئۇالرغا ئهگىشىپ سوكۇلدا
  .كهتتى

 -چاي قایناتقۇچىالر ھویلىدىكى ئۇچاققـا یوغـان قـازاننى ئېـسىپ قولمـۇ            
یهنه بىر تـوپ ئىزچـى قىرغىـز چارۋىچىنىـڭ      . قول چاي قاینىتىشقا كىرىشتى   

تهۋپىق ساھىپخانالرنى گهپـكه تۇتـۇپ ئىـشىغا        . ئىشلىرىغا قارىشىپ یۈرەتتى  
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رنـى باشـالپ سـۆگهت    تهسىر یهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن، ئىش تهگمىگهن ئىزچىال     
ــى    ــارىالپ كۆرۈشــكه كهتت ــى ئ ــمه یېرىن ــۇالقتىكى  . بۇالقنىــڭ ھهم ــۆگهت ب س

ــۈن      ــك ئۈچـ ــدى، پىلىچىلىـ ــۆپ ئىـ ــى كـ ــۈژمه دەرىخـ ــدا ئـ ــدىلىك ئهتراپىـ بېـ
بۇ دەشـت چـۆل    . پىالنالنغانمىكىن، ئهیتاۋۇر ئۈژمىلىك بهرپا قىلىنغان ئىدى     
یۇقــسىزال تــاھىر ئىچىــدىكى بــاغ ئىچىــدە تهۋپىقنىــڭ ئۇالنمــا تهســهۋۋۇرىغا تۇ 

خهلپهت، ئۇنىڭ باغۋەنلىكى، ئارقىـدىن ئىلمىـي بىـر باغۋەنچىلىـك قوشـۇنى            
تهربىــیىلهپ چىقىلــسا چۆللهرنىمــۇ باغقــا ئایالنــدۇرۇش قاتــارلىقالر كهچتــى؛   
ئارقىـدىن تـاھىر خهلپهتنىـڭ بـالىالرچه سـاددىلىق ۋە سـهمىمىیلىك بىــلهن       

شـۇ چاغـدا ئۇلىغـان    ”نال ئۆزىگه ئۇالق ئۇالشنى ئۈگهتكىنى كهچتـى ھهم شـۇئا       
ــانكىن؟   ــېمه بولغ ــۇالقلىرىم ن ــال ئهتراپىــدىن    “ ئ ــویالپ دەرھ ــى ئ دېگهنلهرن

ئاللىكىمنى ئىزدەپ بویۇندىدى ۋە یېنىدىن نېرى بولمایدىغان سابىتقا كۆزى      
  :چۈشكهندە

 ئېسىڭدە بارمۇ، بىز تـاھىر خهلپهتنىـڭ بېغىـدا ئـۇالق ئۇلىغانىـدۇق،       —
.  دەپ سـورىدى —ىن، خهۋىرىـڭ بولـدىمۇ؟   مېنىڭ ئۇ ئۇالقلىرىم چىقـتىمىك   

ــهۋۋۇرىنىڭ نهلهرگه    ــا تهسـ ــۈژمىلىكته ئۇالنمـ ــۇ ئـ ــتازىنىڭ مۇشـ ــابىت ئۇسـ سـ
  :كهتكىنىنى تهخمىن قىلدى ۋە جاۋاپ بهردى

  . یېرىمى چىقىپتۇ، یېرىمى قۇرۇپ قاپتۇ—
  ؟! شۇنداقمۇ؟ دېمهك مهندە باغۋەنچىلىك تاالنتى یوقكهندە—
ننىـڭ ئۇالقلىرىمـۇ شـۇنداق بولىـدۇ،         خېلـى باغۋە   - نېمىشقا؟ خېلـى   —

 دېـــدى ســـابىت  —ئهپهنـــدىم، یېرىمـــى چىققىنـــى مـــۇۋەپپىقىیىتىڭىز،    
  .سهمىمىیلىك بىلهن

 تهۋپىق — شۇنداقمۇ؟ ئهمىسه ھهر یاز ھهپىلىشىپ تۇرسام بولغىدەك، —
ــتىگه      ــت بهسـ ــابىتنىڭ زەبهردەسـ ــى ۋە سـ ــۇپ كهتتـ ــوش بولـ ــالىالردەك خـ بـ

  .ى ئایلىنىشنى داۋام قىلدىتایىنىۋېلىپ، چىمهنلىك ئهتراپىن
چىـم بىـلهن قاپالنغـان یـانتۇلۇقتىن نۇرغـۇن ئۇشـشاق بـۇالقالر ئېقىـپ         

 -بۇ یانتۇلۇقنىڭ ھهممه یېرى یـاپ    . چىقىپ، تۆۋەندە بىر ئېرىققا جهم بوالتتى     
تـۆۋەن تهرەپ بولـسا ئىككـى مـوچه     . یېشىل جۇاللىنىپ تۇرغان چۆپلۈك ئىدى  
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ئېرىـق بـویلىرى،   . هرگه بېـدە تېرىلغـان  كېلىدىغان تېرىلغـۇ یهر بولـۇپ، ئـۇ ی        
یېڭىـــدىن قویۇلغـــان ســـۆگهتلهر ۋە جىگـــدىلهر باراقـــسان بولـــۇپ كهتـــكهن،   

بۇ چهكـسىز دەشـت بایـاۋان    . كۆڭۈلدىكىدەك سایاھهت ئورنى بولۇپ قالغانىدى   
ئارىسىدىكى كىچىككىنه یېشىل ئارالنىڭ شىمال تهرىپىدە قىزغـۇچ سـېرىق    

ق تاغالر، ئۇنىڭ ئارقىسىدا بولسا كۆكۈش قارا     توپىلىق ئىدرلىقالر، پهسرەك ئا   
ــدى   ــسى ئى ــاغ تىزمى ــدىكى دارا ت ــى   . رەڭ ــۇ تهدرىج ــهرق ۋە غهرب تهرەپلىرىم ش

ــاغ         ــى ت ــان ئىكك ــل یاتق ــاكى پاراللې ــۇپ ت ــانتۇلۇق بول ــكهن ی ــۆۋەنلهپ كهت ت
  .تىزمىسىنىڭ ئوتتۇرىسىغىچه بىر خىل تۆۋەنلهپ باراتتى

نى ئایلىنىپ “ یاماق”ۇشۇ یېشىلئۇالر بىردەمدىال قاراساي ئۈستىدىكى م
بــۇ چاغــدا چــایمۇ قاینىغــان، چوپــانمۇ كهچقۇرۇنلــۇق ئىــشلىرىنى   . بولۇشــتى

تۈگىتىپ، ئۆي ئالـدىغا سـېلىنغان ئـۆچكه تېرىـسى ئۈسـتىدە ئولتۇرغانىـدى،          
چارۋىچىالرنىڭ بالىلىرى بولسا ئهتراپتا چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ، تاغلىقالرغا خـاس         

مـالنى قـایتۇرۇپ كېلىـشكه     . كۈزەتمهكتىـدى قىزىقىش بىـلهن مېھمـانالرنى      
كهتكهنلهردىــن ئابــدۇراخمان بىــلهن پــادىچى بــاال ئایرىلىــپ قالغــان مــالالرنى  
تاپقىلى جىلغا ئىچىگه ئىچكىرلهپ كىرىپ كهتـكهن بولـۇپ، تېخـى قایتىـپ          

  .كهلمىگهنىدى
ھهر ئىككى ئائىلىلىك چارۋىچى ئىزچىالر سهۋەبىدىن ئوپچى داستىخانغا        

ــتى ــشتى    . جهم بولۇش ــق ئېچى ــانالر قېتى ــاي، خالىغ ــۈتلۈك چ ــانالر س . خالىغ
ــۇنداق       ــشىپ ش ــسىللهرنى سۆزلى ــپه، تهم ــاقالر، لهتى ــۈلكه چاقچ ــۇنداقال ك ش
ــان     ــدە یاشــاپ كېلىۋاتق ــنه ئۆتهڭ كۆڭۈللــۈك ئولتۇرۇشــتىكى، مۇشــۇ كىچىكى

.  سـانا ئېیتىـپ قالـدى      -چارۋىچىالر بۇ مىھمـانالرنى ئهۋەتـكهن خۇداغـا ھهمـدۇ         
  . ئابدۇراخماندىن ئهنسىرەپ ئىشتىھاسىز ئولتۇراتتىپهقهت تهۋپىقال

قۇربان جاپپارنىڭ زىل ۋە یـاڭراق ئـاۋازى بـۇ خىلـۋەت تـاغ            . خۇپتهن بولدى 
ئانـــدىن ئىـــزچىالر بىـــلهن چـــارۋىچىالر . ئارىـــسىدا جـــاراڭالپ ئهزەن ئېیتتـــى

نامازدىن كېیىن تهۋپىق . تهۋپىقنىڭ ئىماملىقىدا خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇشتى
ئۇ بـۇالق بېـشىدا   .  تىنسىز بۇالق تهرەپكه كهتتى    -كهیىپسىز ھالدا ئۈن  یهنىال  

قارىیىـپ  . كۆزىنى یۇیۇپ كهچكى دىمقتىن ئـۆزىنى سـهگىتتى       -ئولتۇرۇپ، یۈز 
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كۆرىنىۋاتقان قېرى ئۈژمه ئارقىسىدىن كۆرىنىۋاتقان تولۇن ئایغا قاراپ خىیالغا 
  .كهتتى

ېــرى ئۈژمىنىــڭ ئــاالھهزەل ئىككــى ســائهتلهردىن كېــیىن، تولــۇن ئــاي ق 
ئۈستىگه مىـنهي دەپ قالغـان چاغـدا ئىتنىـڭ قـاۋىغىنى، كـۆپ ئـۆتمهي ئـۆي          

  . چۇڭى ئاڭالندى-تهرەپتىن ئىزچىالرنىڭ ۋاڭ
ئابـدۇراخمان  .  تېز قهدەملهر بىلهن بۇ یهرگه كهلـدى       -تهۋپىق ئالدىراپ تېز  

پــادىچى بــاال مالالرنىــڭ یــا  . ئېزىــپ كهتــكهن مــالالرنى ئېلىــپ كهلگىنىــدى 
 یــا چۈشــكىلى بولمایــدىغان خهتهرلىــك ئاســقا تېگىــدە تــۇرۇپ        چىققىلــى

  .قالغىنىنى، ئۇالرنى ئېلىپ چىققىچه قانداق قىینالغانلىرىنى سۆزلهۋاتاتتى
تهۋپىق ئۇ سۆزلهرگه قارىمـاي ئـۇالرنى ئولتۇرۇشـقا، قۇربـان جاپپـارنى چـاي               

لله كهلتۈرۈشكه بۇیرىدى، ھهم یېنىكلهشكهندەك بولۇپ، ئۆزىمۇ ئۇالر بىلهن بى
.  ئېسهن قایتىپ كهلگهنلهرگه بىلىندۈرمهي قاراپ قویاتتى-غىزاالندى، ئۇ ئامان

  .ئابدۇراخمان خاتىرجهم  كۆرىنهتتى
تهۋپىق ئوچاق یېنىدا . چایدىن كېیىن ئىزچىالر چاپسانال ئۇیقىغا كهتتى
ئۇالر دارا تاغقا ئاالقىـدار     . ئىككى پىشقهدەم بىلهن خېلى ئۇزاق سۆھبهتلهشتى     

  .رنى سۆزلهپ بهردىھىكایىله
چوپاننىڭ سۆزلهپ بېرىشىچه مۇشۇ یېقىن ئهتراپتىكى جىلغا یېنىدىكى     

ئېیتىشالرغا قارىغاندا . تهكشىلىكته مۇڭغۇلالرنىڭ قهۋرىستانلىقى بار ئىكهن
ــكهن       ــان ئى ــلهر بولغ ــانلىق جهڭ ــدە ق ــستىالسى دەۋرى ــۇل ئى ــۇ یهردە مۇڭغ . ب

جىلىغنىڭ ئىچىدە یهنه  .①مۇڭغۇلالرنىڭ قهۋرىسى ئاشۇ جهڭدىن قالغانىكهن
ئېتىـشالرغا قارىغانـدا ئـۇ زات سـۇلتان        . بىر ئۇلۇغ كىشىنىڭ قهۋرسى بارىكهن    

                                            
دېـیىلگهن  “ مۇڭغـۇل قهۋرىـستانلىقى  ” چىققانـدا  پېقىـر بىـر قـانچه دوسـتۇم بىـلهن دارا تاغقـا        ①

جایدىن بىـر قهۋۋرىنـى ئېچىـپ، جهسـهتنىڭ دەپـنه قىلىـش ھـالىتىنى تهكـشۈرگهندە جهسـهتنىڭ               
بېـشى شـىمالغا، یـۈزى غهرپـكه قارىتىــپ دەپـنه قىلىنغـانلىقىنى بـۇ قهبرىنىـڭ مۇســۇلمانالرنىڭ         

 ومــۇمهن تــاغ ئارىــسدىكى   كىــیىن مهلــۇم بولــدىكى، ئ  .قهبرىــسى ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتلىدى   
دەۋالــدىغان ئــادەت    “ موڭغــۇل قهۋرىــسى ”قهبرىلىلهرنىــڭ ھهممىــسىنى ئــاۋام خهلــق     نــامهلۇم

  . ئا—بارىدىكهن، 
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. كىشىلهر ئۇنى ھهزرەت مولالم دەپ ئاتایدىكهن. سۇتۇقنىڭ ئۇرىقىدىن ئىمىش
سۆگهت بۇالق ئاشۇ زاتنىڭ ئات باقارلىرى تۇرىدىغان یهر بۇلـۇپ، ھازىرغـا قهدەر            

بۇ .  تلىرى بۇ یهرگه ئىگىدارچىلىق قىلىپ كېلىۋېتىپتۇئاشۇ ئاتباقارنىڭ ئهۋال
ھازىرغىچه نۇرغۇن دەردى بار كىشىلهر . بوۋایمۇ ئاشۇ ئاتباقارنىڭ ئهۋالدى ئىكهن

ئاشۇ تاغ ئارىسىدىكى یالغۇز قهۋرە بېشىغا بېرىپ، مال ئۆلتـۈرۈپ، ھـاجىتىنى          
ا یهنه بـۇ قهۋرىنىـڭ قېـشىد   . ئېیتىپ، تىلهك تىلهپ یاغ پۇرىتىـپ تۇرىـدىكهن       

ــارمىش    ــۇ ب ــڭ چــاچ تارىغــان یېرىم ــۇۋى پاتىمهمنى ــۇ  . . . ئهشــمىزى ب ــوۋاي ب ب
. ھىكایىلهرنى بهكمۇ سىرلىق، مۇقهددەس، كارامهتلىك قىلىپ سۆزلهپ بهردى

ــلهن ئۇنىــڭ     تهۋپىــق بوۋاینىــڭ ســاددا ئىخالســىغا چېقىلىــشنى، بۇنىــڭ بى
ىي ۋە شىرىك كۆڭلىگه شهك چۈشۈرۈپ، ئارىنى بۇزۇشنى، ئۇنىڭ بىلهن بۇ خۇراپ

چـۈنكى بۇنىڭغـا   . ئېتىقادنى تاشالش ئۈسـتىدە تالىشىـشنى خـوپ كۆرمىـدى         
ئهگهر بوۋاینىڭ كاللىسى ئایدىڭلىشىپ، توغرىنى قوبۇل . ىت یار بهرمهیتى قۋا

قىلىشقا ئۈلگۈرمىگهندە، ئۇنىڭ كۆز قارىشىدا ئىزچىالرغا شهك بىلهن قـاراش           
ــاالتتى  ــا  . شــهكىللىنىپ ق ــۇنىڭكىنى یالغ ــۇ ئ ــادە  شــۇڭا ئ ــق ئىپ ن دەپ ئېنى

  :بىلدۈرمىسىمۇ، شهرتلىك قىلىپ
ــالالھتىن باشــقا      — ــنمهك بۇیرۇلغــان، ئ ھــاجهت ئۈچــۈن ئالالھقــا یېلى

ھهرقانداق مهخلۇق بـاالنى كۆتۈرىۋېتىـشكه، یـاردەم بېرىـشكه یـاكى بـاال ـ قـازا         
  .دەپ قویدى —بېرىشكه قادىر ئهمهس، 

اخـشى چـۈش تىـلهپ      شۇندىن كېیىن تهۋپىق بوۋایغـا خهیرىلىـك كهچ، ی        
ئۇ مۇزدەك بۇالق سۈیىدە راھهتلىنىپ یۇیۇنۇپ . بۇالق سۈیىدە یۇیۇنۇشقا كهتتى

  .بولۇپ، ئىزچىالرنىڭ بىر تهرىپىگه كېلىپ ئۇخالشقا یاتتى

 
3  

  
ھهممىدىن كهچ یاتقىنىغا قارىماي تهۋپىق ھهممىـدىن بـۇرۇن ئورنىـدىن          

ئىـتىال ئورمـان تهرەپـته    بۇ چاغدا چوپـانمۇ ئویغانمىغـان، پهقهت ئۇنىـڭ       . تۇردى
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تهۋپىق بۇالق تهرەپكه ماڭغاندا ئىتمۇ ئۇنىڭ ئارقىسىدىن       . ئایلىنىپ یۈرەتتى 
چىملىق دۆڭگه چىقىپ بۇالق سۈیىدە یۇیىنىۋاتقان یوچۇن ئادەمگه . ئهگهشتى

  .ئاندىن یهنه ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئۆي تهرەپكه كهلدى. قاراپ ئولتۇردى
ا قاتتىق نان ئېلىپ ئاغزىغا سـالدى    تهۋپىق سهپهر خالتىسىدىن بىر بۇرد    

ئانـدىن ئـۆزى یهنه سـهھهرنىڭ    . ۋە چاینىغاچ بېرىپ قۇربان جاپپارنى ئویغـاتتى    
ــۈن      ــاش ئۈچــ ــتىكا ئوینــ ــك گىمناســ ــاچ ئهتتىگهنلىــ ــالقىنىدا ھاۋاالنغــ ســ

  .دەرەخزارلىقنىڭ ئىچىگه قاراپ كهتتى
ان كۆپ ئۆتمهي قۇربان جاپپارنىـڭ ئـۆزىگه خـاس جـاراڭلىق ئـاۋازدا ئېیتقـ            

یىـراقالردىن  -یىـراق .  جىـت تـاغ ئارىـسىنى لهرزىـگه كهلتـۈردى          -ئهزىنى جىم 
ــك تۈســكه       ــىرلىق، ھهیۋەتلى ــۇ س ــاۋازنى تېخىم ــۇ ئ ــپ، ب ــادا قایتى ــس س ئهكى

  .كىرگۈزدى
. ئىزچىالر ۋە چوپانالر چاپسان ئورنلىرىـدىن تۇرۇشـۇپ تاھـارەت ئېلىـشتى        

هردىكىـدەك بۇنـداق    چوپانالر بۇ یهردە ماكانالشقاندىن بېرى كۆجـۈم مهھهللىل       
جامائهت بولـۇپ نامـاز ئوقـۇپ باقمىغاچقـا، شـۇ تاپتـا ئاللىقانـداق خوشـاللىق             

  .ئىلكىدە ھایاجانالنماقتىدى
ئــــۇالر نامــــاز ئوقــــۇپ بولغـــــۇچىال مىھمانالرنىــــڭ ســــهھهر یولغـــــا      
ئاتلىنىدىغانلىقىنى بىلىدىغان چوپان ئایاللىرى چاي قاینىتىـپ داسـتىخان          

ناق یولۇچىالرنى تۇققانلىرىدەك كـۆرۈپ قېلىـشقان    بۇ قۇۋ . تهییاالپ قویۇشتى 
ســاھىپخانالر قایمــاق، ســېرىق مــاي، قــۇرۇت قاتــارلىق بىــساتىدا بارنىـــڭ        

-بـۇ چاغـدا یىگـانه، جىـم      . ھهممىسىنى ئېلىپ چىقىـپ داسـتىخانغا تـۆكتى       
جىتلىق ئىچىدە ئۆسكهن بالىالر ئۆز ئاكىلىرىدەك بولۇپ قالغان یىگىتلهرنىڭ 

ــازىرال كېتىـــپ قالىـــ دىغانلىقلىرىنى، ئۆزلىرىنىـــڭ یهنه مۇشـــۇ جهزىـــردە ھـ
 -بۇ ھالنى كۆرگهن ئاتـا     . قالىدىغانلىقلىرىنى بىلىپ یىغالشقىمۇ ئۈلگۈردى   

ئهمما ئۇالر قانچه ئویالپمۇ بۇالرنىڭ باشقا  . ئانىالرنىڭ كۆڭلى تېخىمۇ بۇزۇلدى  
ــاي      ــال ئاڭقىرالم ــى دەم ــشىراق ئىكهنلىكىن ــسى یاخ ــۈنچىلهردىن نېمى ئۆتك

  .نىدىھهیرا
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شۇڭا ئىزچىالر ئۇزاپ ماڭغاندا ئۇالرغـا قـۇرۇت، سـېرىق مـایالرنى یوللـۇق               
ئانـدىن بىـر   . ھهم ئۇالرغا ئهگىشىپ خېلى ئۇزۇنغىچه ئۇزىتىپ كهلـدى  . تۇتتى

ئىـزچىالر كهلكــۈن ئېقىــپ،  . دۆڭ ئۈسـتىدە تــۇرۇپ قـول پۇالڭلىتىــپ قالــدى  
هتكهندە چوپـانالر   ئۆتكهن ساي ئىچىدە گاھ كۆرىنىپ، گاھ یوقۇلۇپ یىراقالپ ك        

ــكه      ــاپ ئالدىــدا یهك ــك كویق ــۇنجى قېــتىم ۋەھىمىلى ــۆزلىرىنى ت  یىگــانه -ئ
قالغانــدەك، قورقۇنۇچقــا ئوخــشاپ كېتىــدىغان، یىتىمــسىرەشتهك بىــر خىــل  

  .  ھالهتكه بوغۇلۇپ قالدى-روھى
تهۋپىــق ئهمــدى ئىزچىالرنــى ئهركىــن مېڭىــشقا قویىۋېتىــپ، دارا تاغقــا   

بۇ رىۋایهتلهر .  رىۋایهتلهرنى سۆزلهپ بېرىشكه باشلىدىئاالقىدار بارلىق ئهپسانه،
ــۇ ســهپته بىلــله كهلــگهن یــاش مــۇئهللىملهرنى بهك     ــى، بولۇپمــۇ ب ئىزچىالرن

ئۇالر قاچانكى پۇرسهت بولسىال بۇ یهرگه ئاتایىن كېلىپ كىشلهر    . قىزىقتۇردى
ــشقا نىــیهت        ــىرىنى ئېچى ــى س ــۇ تاغنىــڭ جىم ــىتىۋاتقان ب ــىرلىق كۆرس س

ــشتى ــۇ     ئۇال. قىلى ــتازىنى بهكم ــسى ئۇس ــزغىن پوزىتسىیى ــوتتهك قى ــڭ ئ رنى
ئۇستازىنىڭ قهلبىـدە شـۇ چـاغ بىـر خىـل ھـاردۇقى چىققانـدەك          . سۆیۈندۈردى

تۇیغــۇ ئویغانغــان بولــۇپ، بــۇ تۇیغــۇ ھهم ئــۆز ئهمگىكىــدىن قانــائهت ھاســىل   
قىلىش تۇیغۇسىغا، ھهم ئاللىقانداق ئىشالردىن خاتىرجهم بولۇش تۇیغۇسىغا 

 دەریالىرىنى قىزغىن مـۇھهببهت بىـلهن   -ئۇ ۋەتهننىڭ تاغ. تتىئوخشاش كېته 
سۆیىدىغان ئىز باسارلىرى بولغانلىقىدىن سـۆیۈنگهن، ئالـدىنقىالر ئاخىرىغـا          
ئېلىپ چىقالمىغان ئىشالرنى ئاخىرالشتۇرۇش ئىرادىسىگه ئىگه ئهۋالدالرنىڭ 

ى مهیــدانغا كېلىۋاتقىنىــدىن، ۋەتهننىــڭ تهقــدىرى، مىللهتنىــڭ ئىــستىقبال  
  .ھهققىدىكى ئهندىشلىرى پهسلىگهنىدى

شۇڭا غهربىي جهنۇپ تهرەپته سۇس تۇمانغـا پـۈركهنگهن      . ھاۋا ئوچۇق ئىدى  
ئهمهلىیهتته مىڭیولنى تۇمان قاپلىمىغان،    . مىڭیولنىڭ دەرەخلىرى كۆرۈندى  

توپا تاغ بىلهن دارا تـاغ    . پهقهت ئارىلىقنىڭ یىراقلىقىدىن شۇنداق كۆرىنهتتى    
. سۆگهت بۇالقتا تۆگه لوكىسىدەك ئىگىزلىككه كۆتۈرىلهتتىئارىسىدىكى ساي 

ھـازىر ئىـزچىالر   . مىڭیول تهرەپكىمۇ، توقاچال تهرەپكىمۇ تهدرىجىي تۆۋەنلهیتى    
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ــدى      ــان ئى ــشقا ئاس ــا مېڭى ــدى بولغاچق ــول ئىل ــان ی ــڭ . كېتىۋاتق مىڭیولنى
  . ئاللىقانداق چوڭقۇرلۇقتا كۆرىنهتتى-دەرەخلىرىمۇ یىراقتا

 توققۇزاققـا ماڭىـدىغان یـولنى     —ەپ سورىدى ئهكبهر،     د — ئهپهندىم،   —
  بىلهمسىز؟

چهتئهللىـــك تهكـــشۈرگۈچىلهر .  نېمىـــشكه بىلمهیتـــتىم، بىلىـــمهن—
ــۆل   ــلىتىپ، چ ــول باش ــۆزىمىزگه ی ــاغ -ئ ــرە، ت ــاي  - جهزى ــدىرلىرىمىزدا ئازم  ئى

تىمىــسقاپ یۈرىــدۇ ـ یــۇ، بىــز ئۆزىمىزنىــڭ ۋەتىنىــدە ئېزىــپ قالــساق ســهت    
دېگهن گهپ بارغۇ، سوراپ “ یول سورىغان یولدىن ئازماس  ”ا  ئهمهسمۇ؟ كونىالرد 

ــاڭىمىز ــول. مـ ــۇ یهردىـــن   . ئالدىمىزدىكىـــسى مىڭیـ ــقا، ئـ ــۇ یهردىـــن مۇشـ ئـ
  .ئۆستهڭبویىغا، ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ زەمىنگه، ئاندىن توققۇزاققا بارىمىز

یــول تــاكى مىڭیــول یېزىــسىغىچه تــۆۋەنلهپ بارىــدىغان بولغاچقــا ســهپهر 
مانــا . ندا چۈشــۈپ چىقىــدىغان كىچىــك ئېقىــنالر بارىــدى ســا-ئانــدا. ئــاۋۇیتى

ــوالتتى     ــسىق ب ــاتتىقراق ئى ــۇ ق ــدا تېخىم ــاي یولى ــۇنداق س ــسىق ۋە . ش ئىس
لېكىن ئۇالر مىڭیول یېزىسىغا . ئۇسسۇلۇق یولۇچىالرنى چاپسانال چارچىتاتتى

یېقىنالشقاندا یهنه سـهپلىرىنى تـۈزەپ جهڭگىـۋار ھـالهتكه كهلـدى ۋە مارشـالر           
  . ھالدا یېزىغا كىرىپ كهلدىیاڭراتقان

ــشتى     ــاز دەم ئېلى ــر ئ ــاق یهپ ۋە بى ــپ، تام ــدا ئۇســسۇلۇق ئېچى . مىڭیول
 بىرىگه -ئهمدى ئۇالر بىر. ماغدىرىغا كهلگهندىن كېیىن مۇشقا قاراپ ئاتالندى

ــاقىالپ  –تۇتىــشىپ كهتــكهن یېــزا   ــتلهر ئىچىــدە ئېتىــز ۋە ئۆســتهڭلهر ی  كهن
شـۇڭا یولمـۇ ئـانچه ئـۇزۇن      . ڭىـشاتتى شهرقىي جهنۇب یۆنىلىشىدە بۇرۇلـۇپ مې     

كۆپ ئۆتمهي مۇش یېزىسى كۆرىنهتتى، مۇشتىن ئۆستهڭ بویىغا . بىلىنمىدى
ئۆسـتهڭ بویىـدىن زەمىـنگه      . قاراپ ماڭغانلىرىدا جهنۇب یۆنىلىشىدە بۇرۇلدى    

زەمىندىن توققۇزاقنىڭ  . قاراپ ماڭغاندا بولسا شهرقىي جهنۇپ تهرەپكه بۇرالدى      
  .نىپال تۇراتتى دەرەخلىرى كۆرى-دەل

ئـۇالر توققۇزاققــا كىرىــپ كهلگهنــدە قویــاش دارا تــاغ تىزمىــسىنىڭ غهرپ  
ــۇ     ــۇچ نۇرلىرىنىم ــاخىرقى قىزغ ــتىدىن ئهڭ ئ ــوققىلىرى ئۈس ــدىكى چ تهرىپى

ئۇالرنىــڭ ناخشىــسى . یىغىــپ، تــۈن ئهتراپقــا پهردە یېیىــشقا تهییارالنغانىــدى 
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ــان پادىالرنىــڭ ســۈرەنل    ــدىن قایتق ــدا جاڭگال ىرىنى بېــسىپ كهچكــى گۇگۇم
ــى     ــدىن ئهرلهرن ــالالرنى، ئان ــالىالر ۋە ئای ــاراڭالپ، ب ــلهن ج ــۇدرەت بى چۈشــۈپ، ق

  .ئۆیلهردىن چىقىشقا جهلپ قىلدى
ئــۇالر توققــۇزاق مائارىــپ ئویۇشمىــسىغا بارغانــدا توققــۇزاق مهكتهپنىــڭ   
. مۇدىرى ئىسمایىل ھهققى، ئابال رازى قاتارلىق مائارىپچىالر ئۇالرنى كۈتىۋالدى

ئابال .  ئابال رازىنى ئىلگىرى ئىكساق مهكتهپته ئوقۇۋاتقاندا كۆرگهنىدىتهۋپىق 
نىـڭ دەسـلهپكى ئوقۇغۇچىلىرىـدىن بىـرى     “ھهببزادە دارىلمۇئهللىمىن”رازى  

بولۇپ، مهكتهپنى تاماملىغاندىن كېیىن توققۇزاققا كېلىپ مهدەنى ئاقارتىش 
ۇرغان بىر جۈپ   ئۇنىڭ ئویناپ ت  . پائالىیىتى بىلهن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتاتتى   

كۆزىدىن یاشالردا بولىدىغان بىر خىل قىـزغىن ۋە تهخىرسـىز نـۇر بىلىنىـپ            
ئۇنىڭ .   یاشالردىن ھالقىغان ئادەمىدى40ئهمما ئۇ یاش ئادەم ئهمهس، . تۇراتتى

ــۇراتتى    ــدىمۇ بىــر خىــل شــوخلۇق ســېزىلىپ ت ــاڭراق ئاۋازى ــۇ مهمتىلــى  . ی ئ
  :ق بىلهن ئامانالشتىئهپهندىنىڭ قولىنى قاتتىق قىسىپ تۇرۇپ چاقچا

كهچ قالغان یولۇچىـدەك ھولۇقـۇپ كىتىپتىلىغـۇ، ئىـنىم؟ تهنلىـرى           —
  ساالمهتتۇ؟

 دېدى تهۋپىق — ساالمهت، سىز بىلهن چېلىشقۇدەك ھالىم بار تېخى، —
  .چاقچاق قىلىپ

 بۇنىسى سهل ئېشىپ كهتتىمىكىن، بولمىسا ئىسمایىل ئـاكىلىرى          —
ــوللىرى تىترىگ   ــسۇن، ق ــپ باق ــا بېرى ــدۇ،  باھ ــدەك قىلۋاتمام ــابال رازى —هن  ئ

  .خۇرسهنچىلىكنى چاقچاق بىلهن ئىپادىلىدى
 یاق، بۇ ھهرگىزمۇ ھېرىپ كهتكهنلىكىمدىن ئهمهس، سـىزلهر بىـلهن       —

  .كۆرۈشكىنىمدىن ھایاجانلىنىۋاتىمهن
پونىمۇ كېلىشتۈرۈپ ئېتىشنى بىلىال، ئادەمنى ئالداشقىمۇ ......  ھا ھا —

رازى ئۇنىـڭ قـولىنى قویىۋېتىـپ مۈرىـسىگه یېنىـك       ئـابال  —ئۇستا ئىكهنال،  
 قىممهتلىـك  — بىـرلهپ كۆرۈشـتى،   -شاپىالقلىدى ۋە ئىـزچىالر بىـلهن بىـر       

مىھمـــانلىرىمىز، قېنــــى ئهمىـــسه مهرھهمهت قىلىشــــسىال، مهكتهپنىــــڭ   
  . دەپ ئۇالرنى باشلىدى—ھویلىسىغا، 
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راستالپ ئۇالرنى توققۇزاق مائارىپ ئویۇشمىسى ئىنتایىن كاتتا داستىخان 
بۇ چاغـدا  . كۈتىۋالدى ۋە تاماقتىن كېیىن ئىزچىالرنى قونالغۇغا جایالشتۇردى    

ۋاقت یېرىم كېچه بولغان، ئهتراپ تىمتاسلىققا چۆمگهن، پهقهت نامهلۇم جایدا 
 گـاھ ئىـتالر    -ۋە ئاللىقانـداق یىـراق بىـر جایـدا گـاھ          . چېكهتكه چىرىلـدایتتى  

تىنىـق سـۇدەك سـۈزۈك، یۇلتـۇزالر     ھـاۋا ئىنتـایىن ئوچـۇق، ئاسـمان        . قاۋایتتى
ئىــزچىالر ئۇخالشــقا . ســامان یولىمــۇ ئوچـۇق كــۆرىنهتتى . پىلىلـداپ تــۇراتتى 

یاتقاندىن كېیىن تهۋپىق ئىسمایىل ھهققىي، ئابال رازىالر بىلهن پاراڭلىشىپ، 
ھېچقانداق خوجایىنغـا  . پىكىر ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇالر بىلهن بىلله كهتتى     

ۈمهتتىن مائاش ئالمایدىغان پىدائى خىزمهتچىلهرنىـڭ  یالالنمىغان یاكى ھۆك  
  .ئۇیقۇسىز تۈنلىرىدىن یهنه بىرى باشالندى

 
4  

  
ــۇزاق      ــۇرۇپ، توقق ــر كــۈن ت ــسى بى ــا ئهتى ــرى توققۇزاقت تهۋپىــق ئىزچىلى

یهنه بىر قونۇپ ئهتىسى قهشقهر . ئىزچىلىرى بىلهن بىلله پائالىیهت ئۆتكۈزدى
توختاجىنىــڭ ―   قىزىـل دۆۋىـگه   شـۇ كــۇنى چۈشـته  . تهرەپـكه یولغـا چىقتـى   

ــشتى   ــارام ئېلىـ ــپ ئـ ــپىگه كېلىـ ــسى  . مهكتىـ ــڭ ھهممىـ ــۇ یهردىكىلهرنىـ بـ
شۇڭا سـایىپخان تهرەپ بىـلهن مىھمـان        . مۇئهللىملهرگه كونا تونۇشالردىنىدى  

تهرەپ تۈزۈت تهكهللۇپسىزال ئارىلىـشىپ، ئهھۋاللىـشىپ، گهپلىـرى تـۈگىمهي      
ئىزچىلىــرى ئــایرىم ـ ئــایرىم   تامــاقتىن كېــیىن ھهر ئىككــى تهرەپ . كهتتــى

ئارقىدىن ئىككى تهرەپ ئىزچىلىرى بىلله پائـالىیهت      . ماھارەت كۆرسىتىشتى 
  .ئۆتكۈزدى، مۇسابىقىلهشتى

شـۇ  . تهۋپىق كهچكه قالماي نوۋېشى مهكتهپكه كهتمهكچى بولغانىـدى     —
  . چاغدا مهكتهپ ھویلىسىغا بىر ھارۋا كىرىپ كهلدى

 دېیشىتى قىزىـل  — دە،  –ىكهن  بۈگۈن سجاڭ قىزىل دۆۋىگه چىقىد     —
  .دۆۋە مۇئهللىملىرى
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مهمتىلــى ئهپهنــدى، ئهمــدى ســىجاڭ بىــلهن كۆرۈشــۈپ كهتــسىله،       —
دېــدى  —ســىجاڭنىڭ ھارۋىــسى كېلىــپ قالــدى، ئارقىــدىن ئۆزىمــۇ كېلىــدۇ،

ھارۋىغـا  . ھارۋا ئۇالرنىڭ قېـشىغا كېلىـپ توختىـدى       . توختاجىمۇ سۆز قېتىپ  
ۋە تۈرلۈك ئوقۇشلۇقالر، قېرىنـداش،   ①رادسوۋېت ئىتتىپاقىدا ئىشلهنگهن تىت

مهخمۇد مـۇھىتى ھهر قاچـان قهشـقهر        . قهلهم، سىیا قاتارلىقالر قاچىالنغانىدى   
ئهتراپىدىكى مهكتهپلهرنى زىیارەت قىلىپ بارسا دەپتهر، قهلهم قاتارلىق ئوقۇش 

  .قوراللىرى ئېلىپ كېلهتتى
ىتىنىـڭ ئـاتلىق    بۇ یهردىكى مۇئهللىملهر گهرچه ئارقىدىنال مهھمۇد مۇھ      

یېتىــپ كېلىــدىغانلىقىنى بىلــسىمۇ قهلبــى ســۆیۈنۈپ، نېمىگىــدۇر تهشــنا   
  .بولغاندەك ھارۋىكهشتىن

  . دەپ سورىشاتتى— سىجاڭ ئاتىمىز ئۆزى كهلمهمدۇ؟ —
  .كېلىۋاتىدۇ—
  تېنى تازىمۇ؟ —
 ھــارۋىكهش ئـۆزىگه خــاس تىلــى  — تـازا بولغانــدىمۇ قانـداق دېمهمــال،  —

  .بىلهن جاۋاب بېرەتتى
. ۇالرنىڭ سۆھبىتى ئۈستىگىال مهھمۇد مۇھىتى ئۆزىمۇ كېلىـپ قالـدى    ئ

ئاۋۋال مهكتهپ ھویلىسىغا ئىككى ئاتلىق مۇھاپىزەتچىسى كىرىـپ كهلـدى،      
سـىجاڭ ئـات    . ئارقىدىن مۇھىتىنىڭ ھهم ئېگىز، ھهم سېمىز ئېتى كۆرۈنـدى        

 ئۇنىڭ ئارقىسىدىن یهنه ئىككى ئاتلىق. ئۈستىدە شۇنداق سۈرلۈك ئولتۇراتتى
ئارقىدىكى ئاتلىقالر ھویلىغا كىرىپ بولىشى بىلهنـال   .  مۇھاپىزەتچى كىردى 

 -ئۇنىـڭ بـوي  . مهھمۇد مۇھىتى چاققانلىق بىلهن ئـاتتىن سـهكرەپ چۈشـتى    
یېنىك ھهرىكهت بىلهن ئاتتىن -بهستىگه ئانچه مۇۋاپىق كهلمهیدىغان چاققان

اھـارەت  چۈشۈشلىرىدىمۇ بىر خىل ھهربىیلهرگه خـاس جهسـۇرلۇق، پىـشقان م          
  .ئۇ ئات تېزگىنىنى مۇھاپىزەتچىلهرگه بېرىپ پىیادە ماڭدى.  بىلىنىپ تۇراتتى

                                            
  . ئا—سۆزىدىن، مهشق دەپتىرى،  тетрадь رۇسچه —تىترەت     ①
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 مــۇئهللىملهر ۋە ئىــزچىالر ئۇنىــڭ ئالــدىغا —ئۇنىــڭ ئىخــسالسمهنلىرى
قاراپ ماڭغانىدى، مهھمۇد مۇھىتى ئۇالرغا قول ئىشارىتى قىلىپ توختىتىـپ      

  .قویدى
ــدۇ  — ــسهڭالرمۇ بولىــ ــدىڭالرغ .  كهلمىــ ــىلهرنىڭ ئالــ ــۈچى ســ ا كهلگــ

  . دېدى ئۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ—بولغاندىكىن مهن باراي،
یوقىسۇ، ئـۆزلىرى بىزنـى مۇشـۇ یهرگىـچه ئىـزدەپ چىققـان یهردە بىـر                —

  .نهچچه قهدەم بولسىمۇ ئىستىقباللىرىغا بارساق نېمه بوالتتى
سىجاڭ تهۋپىقنىڭ .  بىرلهپ قىزغىن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى-ئۇالر بىر

  :ۇپقولىنى تۇتۇپ تۇر
 دەپ سـورىدى ۋە ئانـدىن   —توققۇزاقتىن ئهتتىگهن چىققانمىدىڭىز؟    —

ئــابال رازى ســىزنى رازى قىلىــپ     —دوســتانىلىق بىــلهن قوشــۇپ قویــدى،   
  ئۇزاتقاندۇ؟

ئىككى -سىجاڭ ھهممهیلهن بىلهن كۆرۈشۈپ، تېنچلىق سورىشىپ ۋە بىر
  :ئېغىزدىن چاقچاقلىشىپ بولغاندىن كېیىن

  . دەپ سورىدى—ان ۋاقت بولغاندۇر؟  خوش، تهتىلنى یىغىدىغ—
 كوتـا ئىــشالرنى  - مانـا بىـز مهكـتهپكه كېلىـپ ئىـزچىالر بىـلهن كهم      —

ــساقمىكىن،   ــۈن ئهته یىغىل ــۈرۈپتىمىز، بۈگ ــۇھهممهت  —قىلىــپ ی ــدى م  دې
  .ئىمىناخۇن

 شــۇنداق بولــسۇن، بالىالرنىــڭ ئالــدىراش ئىــشىمۇ تۈگىــدى، خامــان   —
ــدىمىزدا . دىن كــۆرە ئوقىــسۇنئېلىنىــپ بولــدى، ئهمــدى بىكــار ئوینىغانــ  ئال

كهتكهنلهرنى قـوغالپ یېتىمىـز دېـسهك ئـاز دەم ئېلىـپ، كـۆپرەك یـۈگرىمهي           
  !شۇنداقمۇ، مهمتىلى ئهپهندى. بولمایدۇ
ــوغرا ئېیتىــدۇ — ــازا  .  شــۇنداق، ســىجاڭ ئــاتىمىز ت دەم ئــېلىش بىــزگه ت

  . دېدى تهۋپىقمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى ماقۇلالپ—یاراشمایدۇ، 
  : اپئۇ تهۋپىققه قار

سـىز  .  خوش ئۆزىڭىزچۇ؟ بالىالرنى یۇرت كهزدۈرگىنىڭىز یاخشى بوپتۇ       —
  قانداق قىلماقچى؟ قایتىپ بېرىپال بالىالرنى یىغامسىز؟
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  .  شۇنداق، یىغىلىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالدى—
 بىراق، بېرىپال توینى قىلىۋېتىڭ، پىـشىپ قالغـان ئىـشنى ئۇنتـۇپ           —

  .قالماڭ یهنه
  .هۋپىق یېقىملىق كۈلۈمسىرەش بىلهن دېدى ت— ئۈلگۈرىمىز،—
 سىز تهتىلنىمـۇ كېیىنـرەك قویىـۋەتتىڭىز، یىغىـشنىمۇ كېیىنـرەك           —

ــتىم رۇخــسهت   ــر قې ــڭ، ســىزگه بى ــشىڭىزنى  . یىغى بۇنىڭــسىز ســىزنىڭ بې
  .ئوڭلىغىلى بولمىدى

ــقىالر     — ــدۇ، باش ــقۇنلۇق قىلمای ــا توس ــى یىغىــش تویغ ــراق، تهتىلن  بى
  .دەرسنى باشالۋېرىدۇ

ــۇ  — ــا ب ــى كېچىكتۈرســىڭىز      ئهمم ــوي ۋاقتىن ــتىم بهلگىلهنــگهن ت قې
  خاپىلىق تارتىپ قالىسىز، ئۇقتىڭىزمۇ؟

  .باشقىالر كۆڭۈللۈك كۈلۈشتى
ئاتۇش بازىرى ھهققىدە بهك یاخشى تهرىپلهرنى ئاڭالیمهنغۇ؟ ئۇ تاپتىن  —

  چىققانالرنى قانداق ئادەم قىلدىڭىز؟
دېـدى تهۋپىـق    —ئهسلىدە ئـادەملهردە ئهیىـپ یـوق، ئهیىـپ زامانـدا،            —

ئۇنىـڭ  . زامان یاكى ھهر زامانـدىكى باشـالمچىالردا       —ئهستایىدىل تهلهپپۇزدا،   
ئۈستىگه بازار، شـهھهر دېـگهن ھهر تۈرلـۈك ئادەملهرنىـڭ توپلىنىـدىغان یېـرى           
بولغاچقــا بۇزۇقچىلىقمــۇ شــۇ یهرگه توپلىنىــپ، جهمىیهتنىــڭ یىغىنچـــاق      

ىر ۋاقىتتا، شهھهر یـاكى بـازار   شۇنىڭ بىلهن ب. كۆرىنىشى بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ 
دېگهندە یېزىالرغا نىسبهتهن ئوقۇغان ئادەممۇ كۆپ بولغاچقا، جهمىیهتكه ئۈلگه 

مهشــھهد دېــگهن ئاتۇشــنىڭ شــهھرى ھېــساپلىنىدۇ  . بولۇشــقىمۇ یېتىــشىدۇ
ئهمهســمۇ، شــۇڭا ئــۇ یهرگه یىغىلىــپ قالغــان نىجاســهتلهرنىڭ كــۆپ بولىــشى 

. ان ھامـــان ئــالتۇنالر پــاقىراپ كۆرۈنـــدى  مۇقهرەرىــدى، نىجاســهتلهر تازىالنغــ   
شاگىرتلىرىم، ئىزچىلىرىم ئىچىدە مهشھهدتىن بولغانالر ئهڭ كۆپ، سـهۋەبى      

ــدىن    ــۆپ بولغانلىقى ــسانالرنىڭ ك ــگهن ئىن ــان، بىل ــۇ یهردە ئوقۇغ ــۇنىڭ . ب ش
ئۈچۈنمۇ ھازىر مهشـھهد ئاتۇشـنىڭ مهدەنىـیهت، ئهخـالق، بىلىـم مهركىـزىگه              

  .ئایالندى



 308 

ــالالھ رەھـــمهت — ــكه  ئـ  قىلـــسۇن، ھهر بىـــر یـــۇرتنى ئهنه شـــۇنداق رەتـ
. دېـدى مهھمـۇد مـۇھىتى    —سېلىۋېتىڭالر، ئىشىڭالرنى ئـالالھ قوللىـسۇن،       

ــدىن،  ــڭ ســـوغاتلىرىمنى     —ئانـ ــسا ئۇیۇشـــمىدىكىلهر مېنىـ  ئۇنـــداق بولـ
 ئـۇ ئۇیۇشـما مـۇدىرىنى كـۆز نـۇرى           —ئۆتكۈزىۋالىسۇن، قېنى سـىز، بایـاخۇن؟       

  .ادەم بهلگىلهڭالر ئ—بىلهن ئىزلهپ تېپىپ دېدى،
 قهلهملهرنــى ئۆتكۈزۈۋېلىــشقا   -بایــاخۇن شــۇئانال ئهمىتــاخۇننى دەپــتهر    

  .بۇیرۇىدى
 دەپ سورىدى مهھمۇد — مېنىڭ سوغام ئۈچۈن بالىالر نېمه قایتۇرىدۇ؟—

  .مۇھىتى ئاتىالرچه تهلهپپۇزدا
 دېدى مۇھهممهد — ئهگهر ۋاقتلىرى بولسا بالىالر مهش ئویناپ بهرسۇن،—

  .ئىمىناخۇن
 دەپ —ســىز یىــراقتىن كهلگهنــدىكىن قــۇرۇق قــول كهلمىگهنــسىز؟—

  .سورىدى سىجاڭ تهۋپىققه بۇرىلىپ
مـۇھهممهت ئىمىخـاخۇنۇم مهش ئویــۇنى   .  ئهلـۋەتته قـۇرۇق كهلمىـدىم   —

 دېــدى —تهقـدىم قىلـسا، مېنىــڭ ئىزچىلىـرىم كومىـدىیه ئوینــاپ بهرسـۇن،     
  .تهۋپىق روھلۇق ھالدا

  .ى كۆرۈپ كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇراي ئهمىسه باشالڭالر، بالىالرن—
شۇ چاغدا مهكـتهپ ھویلىـسىغا روزى بـایۋەتچه ھهیـدىگهن پوچتـا كىرىـپ           

مهھمـۇد مـۇھىتى   . مۇھهممهد ئىمىناخۇن شۇنىڭغا قـاراپ قالغانىـدى      . كهلدى
  :قوشۇمىسىنى تۈرۈپ

پىسهنت قىلماڭالر، سېرىق ساقال ئورۇس مېنىڭ ئىزىمنى ژىتىالپ          —
  .یۈرىدۇ، ئویناۋېرىڭالر

ــ ــۆزلىرىنى ئــوغرىالردەك     — ①Здравствуйтеـ ــر ك ــدى ئــۇ چېقى دې
  .ئوینىتىپ

                                            
 —، )كۆپلـۈك (یاخـشىمۇسىلهر  ―  здравствуйте―  رۇسـچه  —زىدراسـىتۋۇیتې    ①
  .ئا
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مۇئهللىملهر ئۇالر بىلهن سوغۇقال كۆرۈشتى، مهھمۇد مۇھىتى چىرایىنىمۇ 
ئاچماي ئارقىسىنى قىلىـپ تـۇردى ۋە جهھلـى قاتقـان ھالـدا روزى بـایۋەتچىگه           

  :ۋارقىرىدى
ي ھارۋاڭنى بىر مۇمىدەك مهیداننىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرما! ھهي، لومودى —

  .بالىالر مهش ئوینایدۇ! یاققا تارتمامسهن
روزى بایۋەچچه تېپىك یىگهن ئىتتهك پوچتىنى چهتكه تارتىـپ مهیـداننى           

ئۇالرنىڭ . بىكارلىغان ھامان قىزىل دۆۋە ئىزچىلىرى مهش ئویناشقا باشلىدى  
ھهربىلهردەك جهڭگىۋار سېپى، چاققان ھهرىكهتلىرى ئهسـلىدىمۇ ھېـسیاتچان         

تىقبال سلغان مهھمۇد مۇھىتىنىڭ یۈرەكلىرىنى ئوینۇتـۇپ، ئـۇنى گـاھ ئىـ            بو
ــسه، گــاھ مىللهتنىــڭ     ــا ئېلىــپ كهت ھهققىــدىكى شــېرىن خىیــال باغلىرىغ
ئویغىنىۋاتقان روھىدىن سۆیىنىپ مـاختىنىش، ئىپتىخـارلىنىش تۇیغۇسـىغا       

  .چۆمۈلدۈرەتتى
یتى ئــۇ دەپ ئــویال“ !... یـاق، بــۇالر قــۇل بولمایــدۇ، بولماســلىق كېــرەك ”

ــۇرۇپ ئۇنىــڭ جهســهرلۇق، قهھرىمــانلىق،     ــا ئ مۇشــتنى چىــڭ تۈگــۈپ، تىزىغ
ــدىغان بىــر جــۈپ یوغــان كۆزلىرىــدىن    شــۇنداقال مېھرىۋانلىــق یېغىــپ تۇرى

ــدى  ــاش تۆكۈلمهكتىــ ــارامالپ یــ ــرۇرلىنىش،  . تــ ــنىش، مهغــ ئۇنىــــڭ زوقلىــ
ئۈمىدلىنىشنىڭ مهھسۇلى بولغان كۆز یېشى سېرىق كـالته سـاقاللىرىنىڭ       

ئۇنىڭغـا قارىغـان ھهربىـر بـاال        . ا تۇرۇپ قېلىپ ئۇزاققىچه پاراقىرایتتى    ئارىسىد
بۇ سىجاڭنىڭ دېگىنى ”. ئۇنىڭ كۆز یېشىنى كۆرۈپ سهبى كۆڭلىدە ئویالتتى

، بىـراق، سـىجاڭنىڭ كـۆزى      “... ساراڭ ئادەممۇ؟ یوغـانال تـۇرۇپ یىغالیـدىكهن       
ۈمىدى یوققا ئىدرىس بىلهن رىباكلىننىڭ كۆزلىرىگه چۈشكهندە خوشاللىقى، ئ

  .چىققاندەك كهیىپسىزلىنىپ كېتهتتى
قىزىل دۆۋە ئىزچىلىرىنىڭ مهش ئویۇنىدىن كېیىن تهۋپىق ئىزچىلىرى 

كومىدىیىـدىكى  . ساۋاتسىزلىق، خۇراپات ئهیىپلهنگهن كومىدىیىنى ئوینىدى    
جانلىق ھهرىكهت ۋە ھهجىۋىي دىئالوگالر تاماشببنالرنى قوساقلىرىنى تۇتـۇپ   

قىالتتى، سىجاڭمۇ كۆز یاشلىرى مهڭزىدە تۇرۇپ قالغان ھالدا كۈلۈشكه مهجبۇر 
  :راس ئېچىلىپ كۈلدى ۋە تهۋپىقنىڭ قوللىرىنى تۇتىۋېلىپ
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ئهتـتهڭ، مهن سـىزنىڭ بـالىلىرىڭىز       !  راست بابالپسىز، لومـودىالرنى    —
  . دېدى—ئۈچۈن قۇرۇق كهپتىمهن، ئویۇننى بىكارغا كۆرىدىغان بولدۇم،

. بالىالرنىـڭ ھهممىـسىگه رەخـمهت ئېیتتـى    ئۇیۇن تۈگىگهندىن كېـیىن    
. بــاش رولالرغــا چىققــان بــالىالرنى یېنىغــا چاقىرىــپ پىشانىــسىدىن ســۆیدى

ئانـدىن تهۋپىـق ئىزچىلىرىنىـڭ    . ئۇالرنى یهنىمۇ تىرىشىشقا رىغبهتلهندۈردى   
  :ھهممىسىگه قارىتىپ

لــېكىن . مېنـى كهچـۈرڭالر، بـالىلىرىم، ســىلهرگه قـورۇق كهپـتىمهن      —
ــدىغان  ــته  كېتىـ ــارۋا دەپـ ــر ھـ ــىلهرگىمۇ بىـ ــتىڭالردا سـ ــۇپ -رۋاقـ  قهلهم قوشـ
  .دېدى —ماڭدۇرىمهن،

بـالىالر ۋە یــاش مــۇئهللىملهر گېنــرال مــایۇرلۇق فورمىــسىدا ھهیۋەتلىــك  
ــۆز    ــڭ سـ ــتلىك ئادەمنىـ ــۇ بهسـ ــدىغان بـ ــاتتىق  -كۆرىنىـ ــدىن قـ  ھهرىكىتىـ

اق ئۇ ئابدىراخمان شائىرنى تونۇپ قېلىپ، ئۇنىڭ قولىنى ئۇز. تهسىرلىنىشتى
تۇتىۋېلىپ كۆزىگه قاراپ، خۇددى نۇرغۇن گېپى باردەك تهمشهلدى ـ یـۇ، ئهممـا    

ئابـدىراخماننىڭ شـائىرغا خـاس ھېـسیاتغا بـاي یـۈرىكى         .  ھېچنهرسه دېمىدى 
  .چىداپ تۇرالماي ھهتتا بۇقۇلداپ یىغلىۋەتتى

بۇ ئىشالردىن كېیىن مهكتهپ سـىجاڭ ئۈچـۈن قـوي سـویۇپ، داسـتىخان          
  :یارلىق قىلغان بولسىمۇ سىجاڭ رەت قىلدىقىلماقچى بولۇپ تهی

 - ئۇیۇشـــــما ئىقتىـــــسادىنى مېھمانـــــدارچىلىق ئوینـــــاپ بـــــۇزۇپ —
بۇ ئازغىنه بایلىقنىڭ ئىـشى  . چېچىۋېتىشكه بولمایدۇ، ئۇ بالىالرنىڭ بایلىقى 

 دېدى ئۇ ۋە ئاۋۋالقى سۈرلۈك قىیاپىتىگه كېلىپ، مۇشـاۋۋرى بىـلهن      —كۆپ،  
ماي، چاققان ھهرىكهتلهر بىلهن ئېتىغا مىنىپ   ئىشتاپ باشلىقىغا قاراپمۇ قوی   

ــۇ ماڭــار چېغىــدا تهۋپىــق ئىزچىلىرىغــا  . چىقىــپ كهتتــى بولــۇپ “ قهرزدار”ئ
ــدىغان      ــقا كېتى ــڭ ئاتۇش ــتلهپ ئۇالرنى ــتم تهكى ــر قېى ــانلىقىنى یهنه بى قالغ

  .ۋاقتىنى سوراپ بىلىۋېلىشنى ئۇنۇتمىدى
هس ئۇنىـڭ تهرىپـى   ئۇ كهتكهندىن كېیىن ئهپهندىلهر ئارىـسىدا یهنه بىـر پ     

  .بولدى
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تهۋپىــق توختاجىنىــڭ مېھمــان دوســتلۇق بىــلهن كهچكــى زىیــاپهت        
ئویۇشتۇرۇپ بېرىش نىیىتىگه رەخـمهت ئېیتىـپ، كهچلىـك تاماققـا نوۋېـشى             

قىزىــل دۆۋە ئىزچىلىــرى ئــاتۇش . مهكــتهپكه كهتــمهك بولــۇپ یولغــا چىقتــى 
  .كېلىشتىئىزچىلىرىنى قۇمدەرۋازا ئالدىغىچه داغدۇغا بىلهن ئۇزىتىپ 
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  ئـون بـهشـىـنـچـى بـاب

 
1  

  
ەۋپىــق شــاگىرتىنىڭ تــویىنى داغــدۇغلىق ئۆتكــۈزگىنى بىــلهن 

بۇنى ھېچكىم .   جىتال، ئاددىغىنا ئۆتكۈزدى-ئۆزىنىڭ توینى جىم
مهمتىلــى ئهپهنـدىنىڭ تویىــدا راســا تاماشــا  ”. كـۈتمىگهن ئىــدى 

ر ئاللىقانداق بىر دەپ تۈپرىكىنى یۇتۇپ ئولتۇرۇشقان كىشىله“ كۆرىدىكهنمىز
ھهتتـا مهلىكىزادمـۇ   . نهرسىدىن قۇرۇق قېلىشقاندەك لهسسىدە بولۇپ قالـدى  

ئىككىال .  كۆڭلى یېرىم بولغاندەك شۈكلهپ قالدى. تاسادپیلىك ھېس قىلدى
قىز قولدىشى بىلهن یىگىتنىڭ ئۆیىگه كهلگهن مهلىكىزاد غېرىپلىـق، گویـا    

چته یىگىتى قېشىغا كىرىپ بىراق كه. تۇتقۇنالردەك سىقىلىش ھېس قىلدى
ھهتتـا شـۇنداق بولۇشـقا    . كهلگهندە ئۇنىـڭ جىمـى غهشـلىكى تارقـاپ كهتتـى       

. تېگىشلىكتهك، شۇنداق بولغىنى تېخىمۇ یاخشى بولغاندەك ھـېس قىلـدى       
ئۇنىـڭ قهلبىـدە پهیـدا بولغـان خۇشــاللىق، ھایاجـان، تـارتىنىش، ئىـزا تــاتىش        

شـۇڭا ھوجرىـسىغا كىرىـپ    . نىدىقاتارلىق تۇیغۇالر ئۇنى گاڭسا قىلىپ قویغا 
 كهرەشـمه، سـۈنئىي   - نـاز —كېلىۋاتقان جۆرىسىنى قانداق قارشى ئېلىـشنى     

خاپىلىق، قېیداش یاكى خۇشاللىق بىلهن قارشى ئېلىشنى ئىلغا قىاللمـاي    
ھهتتا ئىسىسق نهپهسلىرى . تۇرغىنىدا یىگىتنى ئۆزىنىڭ یېنىدا ھېس قىلدى

  .یۈزىگه ئۇرۇلغاندەك بولدى
  . یىگىت ئۇنىڭدىن ئاۋۋال ئهھۋال سورىدى—ڭىزمۇ؟  ھاردى—

 قىزلىرىـدەك ئۇنىـڭ   -مهلىكىزاد مهڭدەپ قالـدى بـارلىق ئۇیغـۇر خوتـۇن        
ئۇنداقكهن ئۇ ئهرنى قارشى ئېلىـپ  . ئىدى“ ئهر كىشى یېرىم خۇدا”ئېڭىدىمۇ  

یهنه كېلىـپ  . ئورنىدىن تـۇرمىقى، ئۇنىڭغـا ھـۆرمهت بىلـدۈرمىكى الزىمىـدى         

ـت
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چۈش كۆرىۋاتقاندەك ئىلگىرى خىیال قىلىشقىمۇ جۈرئهت  مهلىكىزاد شىرىن   
قىاللمایدىغان بهختكه ئېرىشكهن، ئۆزى ئاشىق بولغان كىشىنىڭ قوچىقىغا   
نېسىپ بولغانىـدى، ئۇنىـڭ نهزىرىـدە بـۇ كىـشى بىـر ئۇلـۇغ مهبـۇد ئىـدىكى،                 
. مهلىكىزاد ئۆزىنى ئۇنىڭغا دېدەك بولۇشقىمۇ یارىمایدىغاندەك ھېس قىالتتى

ــویالپ   ئهمــدىلى ــۇنى چۈشــۈممىكىن دەپ ئ ــدا ب كته ئۇنىــڭ ئایالىغــا ئایالنغان
لـېكىن ئـۇ مهبۇدنىـڭ ئایاقلىرىغـا بـاش قویـۇش         . قېلىشى تۇرغان گهپ ئىدى   

 ئىچىـدىن ئۆكۈنـۈپ،     -ئىـچ . ۋاقتىنى ئۆتكۈزىۋەتكىنىدىن بهك خىجىل بولدى    
 ئاسـتا كۈچلىنىـشكه باشـلىغان ۋە    -بىـراق شـۇ چاغـدا ئاسـتا    . ئۆزىنى كایىدى 

ۈن قهلبىدە ھۆكۈمرانلىق ئورۇنغا چىقىۋاتقان قىزلىق مهغرۇرلىقى ئهمدى پۈت
ئهمدى ئۇ مېنىڭ بولدى، ”. ئۇ خاتانى تۈزىتىشكه ۋە ئهپۇ سوراشقا یول قویمىدى

بــۇ خىیــال بىــلهن ئــۇ ســۈنئىي  . “!... ئالدىرســاممۇ، ئالدىرمىــساممۇ مېنىــڭ
ك قېیـــداش بىـــلهن تـــوینى نېمىـــشكه كىـــشىلهرنىڭ ئاغزىـــدا قـــالغۇدە      

  .قىلمىغىنىدىن ئۆچ ئالماقچى بولدى
   مهندىن رەنجىپ قالدىڭىزمۇ نېمه؟—

ــۆزىگه خــاس  . مهلىكىزادنىــڭ ۋۇجــۇدى شــۈركىنىپ كهتتــى  ناتىقنىــڭ ئ
. جهلىپكار ئاۋازى ئۇنىڭدا مۇستهقىل ئـویالش ئىقتىـدارىنى یوقۇتىۋەتكهنىـدى         

ئهمدى ئـۇ كهمكوتـسىز ئهسـىرگه، ئىخالسـمهنگه ئایلىنىـپ كېـتىش ئالدىـدا              
ئۇ كارۋاتنىـڭ بېـشىدا كۆیـۈپ تۇرغـان، شـامغا قارىۋالـدى ۋە ئۆزىنىـڭ          . تۇراتتى

ئۇنى ئىككى ئـوت   . ۋۇجۇدىمۇ شامدەك ئېرىپ كېتىۋاتقانلىقنى ھېس قىلدى     
ــى   ــق مهغرۇرلىق ــدۈرەتتى، قىزلى ــۇیرۇق تۇتقۇزماســلىق ”كۆی ــانال ق ــا “ ئاس ق

ا ئۆزىنى یىگىتنىڭ قۇچىقىغ. ئۈندەیتتى، ئاخىر ئۇنىڭ سهۋىر قاچىسى تاشتى
ئېتىشتىن مهغرۇرلۇق یهنه بىر قېتىم ساقالپ قالدى، بۇ ئـاخىرقى مـۇداپىئه             

  :سېپى مۇنداق تهقلىتته ئىپادىلهندى
 ئـۇ ئهسـلىدە نــېمه   —....  سـىلى ئـادەمنى كـۆزلىرىگه ئىلمىگهنـدەك    —

دېمهكچى ئىكهنلىكىنى تازا ئوبدان ئویلىنىۋالمىغـانلىق ئۈچـۈن، كارۋاتنىـڭ      
تىرنىقى بىلهن كىتىرلىتىپ بىردەم توختاپ سۆزىنى داۋام شام تۇرغان پۇتىنى 

ئهممـا یهنىـال نـېمه دەپ ئاخىرالشتۇرۇشـنى         . قىلىش ئۈچۈن گېلىنى یاسىدى   
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... دېمهسـتىن، خـۇددى   “ الم” بالدۇر ماڭا بىر ئېغىـز       —ئویلىنىۋالمىغانىدى،  
 ...نىزامىدىنكامغا دەپال... سۆزلىشىپ، ماقۇللىشىپ قویغاندەك، ئاكىلىرىغا     

  . ئۇ پۈتۈنلهي باشقا بىر نېمىلهرنى دەۋاتاتتى—
لېكىن بۇ . ئۇنىڭ ئویلىغىنىدەك ئۇنىڭ مهمتىلىسى یېقىملىق كۈلدى

كۈلكه ئۇنىـڭ غۇرۇرىغـا تهگمهیـال قالمـاي، بهلكـى ئۇنىـڭ كـۈتكهن یېرىـدىن                
ئــۇ مهمتىلىنــى دۇنیــادا ئهڭ دانــا،  . چىقىــپ، ئــۇنى تېخىمــۇ ســۆیۈندىرىۋەتتى

ئویلىغىنىــدەك ئــۇ ھېلىمــۇ ئــاۋۇ گهپــلهرگه  . شىنهتتىئالــدىن كــۆرەر دەپ ئىــ
  .ئىشهنمىدى

 بىزنىڭ كۆزلىرىمىز ھهممىنـى ئاللىقاچـان دىیىـشىپ بولغـانىكهن،        —
  یهنه نېمه رەسمىیهتچىلىك؟

مهلىكىزادقا ھهقىقهتهنمۇ ئـۇالر قاچانـدۇر بىـر یهردە بـۇ گهپلهرنـى ئوچـۇق             
ڭ ئۈچۈنمىكىن ئۇ   شۇنى. سۆزلىشىپ، بىرلىككه كېلىپ بولغاندەك تویۇلدى    

ئۆزىنىـڭ نــازۇك بىلىكىنــى بىــر ھارارەتلىــك قولنىــڭ ئالقىنىــدا ســهزگىنىدە  
بهلكى بىلىكىنى بوش قویىۋەتتى ھهم بېشىنى . غهلىتىلىك ھېس قىلمىدى

  .یىگتىنىڭ مۈرىسىگه قویىۋالدى
ئـۇ قانـداق   ”: مهلىكىزاد یىگىتنىڭ یۈرەك سوقۇشنى ئاڭلىغاچ ئویلىـدى    

ــۆزىگه قار  ــۇنى “ ؟ ...ىتىۋالــدى؟ نېمىــشكه مهنقىلىــپ مېنــى ئ مهلىكىــزاد ب
ــۇ نۇرغــۇن ئایالالرنىــڭ  . ئویلىیالمىــدى دېــسه “ مهمتىلــى ئهپهنــدى”ئهممــا ئ

نۇرغۇن ئایالالر ئۇنىڭ ئىـشقى     . ئاغزىدىن شۆلگهي ئاقىدىغانلىقىنى بىلهتتى   
پىراقىدا سارغىیىپ یۈرۈشكىنى ئۇنىڭغا سـىر ئهمهسـىدى، بهزىلىـرى ئۇنىـڭ            

ــدا ھهســرەت  ــكهنىدىئالدى ــدا بــۇ خېرىــدارلىق    . لىرىنى تۆكۈش ئهمــدى ئۇنىڭ
یىگىتنى تهخىرسىز قىزغىنىش تۇیغۇسى پهیدا بولۇپ، ئۇنى تېخىمۇ چىڭراق 

  .قۇچاقلىدى
ئۇ شۇ تاپ ئهدىبهنى ئهسلىدى . بۇ چاغدا یىگىتمۇ ئۆز خىیالى بىلهن ئىدى

ــورىدى   ــۇ س ــدا ئهپ ــدىن خىیالى ــدى . ۋە ئۇنىڭ ــق ئال ــدا . رازىلى ــال ئىكرانى  خىی
بوپتـۇ، بهخىتلىـك   ”ئهدىبهنىڭ یاشـقا تولغـان كـۆزلىرى مۆلـدۈرلهپ تـۇراتتى،        
  “... بولۇڭ، بهرىبىر مېنى ئۆزىڭىزگه مۇناسىپ كۆرمهیتىڭىز
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تهۋپىق سهل ئۆزىگه كهلگهنـدەك بولـۇپ، مهلىكىزادنـى پۈتـۈن ئىخالسـى             
  :بىلهن سۆیدى ۋە

مهن بىـر   مهلىكهم، سىز ماڭا ئهۋەل بىر قىز تۇغـۇپ بېرىـڭ، بوالمـدۇ؟          —
 —یاخشى ئىسىم ئویالپ قویـدۇم، قىزىمىزغـا ئهدىـبه دەپ ئىـسىم قویـایلى،         

  .دېدى
مهلىكىــزاد تۇغۇشــنىڭ گېپىنــى ئــاڭالپ یــۈزىنى چاڭگــالالپ تۇرىۋالــدى،  
تهۋپىق ئۇنىڭ سۇمبۇل چـاچلىرى ئارىـسىدىن كۆرنىـپ تۇرغـان كهھرىـۋادەك            

ته بېـسىپ تۇرغـان   سۈزۈك بوینىغا قاراپ بىردەم تۇرىۋىدى، بایاتىن بېـرى تهسـ       
تۇیغۇالر كهلكۈنى كۆكرەك قهپىزىگه شىددەت بىـلهن ئۇرۇلـۇپ، ئـۇنى ئـۆزىنى             

قـوللىرى ئىختىیارسـىز ھالـدا      . تۇتۇپ تۇرۇش ئىقتىدارىـدىن مهھـرۇم قىلـدى       
قىز بىردەمدىال ئۆزىنى كىچىك قىزچـاقتهك  . قىزنىڭ بوینىغا قاراپ سوزۇلدى 

تىلى ئۇنىـڭ ئوتتـۇر كهلـگهن       مهم. یېنىك ھالدا یىگىتنىڭ قۇچىقىدا كۆردى    
  .یېرىگه توختىماي سۆیۈپ، مهلىكىزادنى نهپهس ئااللماس ھالغا كهلتۈرىۋەتتى

 تارتىنىپ تۇرۇپ سورىدى    —....  ئهگهر دەسلهپكىسى ئوغول بولسىچۇ؟    —
  . ئوغۇل بولسا ئىسمىنى ئابدۇلال قویىمىز—مهلىكىزاد 

   قالدى؟ نېمىشكه؟ بۇ ئىسمالر قانداقالرچه ئهسلىرىگه كېلىپ—
ــشى ئىــسىم      — ــدىن ئهڭ یاخ ــدۇلالھ دىنىــي نۇقتى ــتىن ئاب ــر تهرەپ  بى

ھېساپلىنىدۇ؛ یهنه بىر تهرەپتىن مهن تۈركىیىدە سـهرگهردان بولـۇپ یۈرگهنـدە             
شۇنداق ئىسىملىك ۋەتهنداشلىرىمنىڭ یاخشلىقى بىلهن ئوقـۇدۇم، قىـیىن          

  .یاخشىلىقنى ئۇنتۇش ئالىجاناپلىق ئهمهس... كۈنلهردىن قۇتۇلدۇم
   ئهدىبه ئابدۇلال دېگهن كىشىنىڭ ئایالىمۇ؟—
  .قىزى....  یاق، —

   قىزى؟— 
 بـاال  - ھهئه، ئابدۇلال ئهپهندىنىڭ ئایالى قازا قىلىپ كهتكهنىـكهن، ئاتـا         —

  .ئىككىسىال یالغۇز یاشایتى
   سىلى شۇالرنىڭ ئۆیىدە تۇرغانمۇ؟—
  .ئۇالر مېنىڭ ئوقۇش خىراجىتىمنى بهرگهن...  یاق،—
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 مهلىكىزادنىڭ یۈرىكىدە نېمىدۇر پهیدا بولـۇپ، ساراسـىمگه         —...  ھه، —
 مهلىكىـزاد ئۇنىـڭ مۈرىـسىدىكى بېـشىنى        —...  دېـمهك،  —چۈشۈپ قالدى،   

 بىراق ئۇ —؟ ... دېمهك—ئىتتىك كۆتهردى ۋە ئهلهم بىلهن یىگىتكه قارىدى، 
ــدە جىـــددى   ــڭ كۆزلىرىـ ــقا نهرســـىنى   ییىگىتىنىـ ــاداقهتتىن باشـ لىك ۋە سـ

داق بولسىمۇ ئۇنىڭـدا بىـر خىـل قـارىغۇالرچه رەشـىق پهیـدا               شۇن. كۆرەلمىدى
ئـۇ  . بولغان بولۇپ، بۇنى ئېنىق ئېیتالمىسىمۇ ئۇ یهنىال یۈرەكته سـاقلىناتتى     

ــسىنى      ــدە رەشــىق ئىپادى ــدا ھه دېگهن ــادەم ئالدى ــر ئ ــۇغ بىلــگهن بى ــۆزى ئۇل ئ
بۇنداق ئۇششاق چۈپرەندىلىكلهر . كۆرسىتىپ، ئۆزىنى چۈشۈرگۈسى كهلمىدى

  .ڭ یولدىشىغا ھېچ یاراشمایدىغاندەك قىالتتىئۇنى
مۇھهببهتتىكى مهرتلىك ۋىسالدىن ئۈمىدى ئۈزۈلگهنلهردە كىشنى ھهیران 
قالدرۇرىــدىغان دەرىجىــدە پهیــدا بــولغىنى بىــلهن، ۋىــسالغا ئېرىــشكۈچىلهردە   

خۇددى شۇنىڭدەك مهلىكىزادمۇ ئۆز    . شهخسىیهتچىلىك ئۈستۈنلۈكته تۇراتتى  
ــسىنىڭ پهقه ــشىنى، ئۇنىــڭ ئــۆزىنىال     مهمتىلى ت ئــۆزىگىال تهئهللــۇق بولى
مۇمكىن بولسا ھهتتا ئۇ باشقا ئایالالرنىڭ ئىسمىنىمۇ . سویۇشنى ئىستهیتتى 

  .بىلمىسه
بىراق ئۇ چوڭقۇرراق ئویالپ كۆرىۋېـدى، ئۇنىـڭ قىزغـانچۇقلىقى تولىمـۇ            

بىـر تهرەپـتىن ئۇنىـڭ كۈندىـشى تولىمـۇ یىراقتـا بولـۇپ،         . تۇترۇقسىز ئىـكهن  
یهنه بىــر تهرەپــتىن ئهگهر تهۋپىقنىــڭ كۆڭلىــدە . ڭغـا دەخلىــسى یوقىــدى ئۇنى

ــویالپ ... ئۇنىڭغــا ئــورۇن بولغــان بولــسا بــۇ یهرگه كهلــمهس ئىــدى   شــۇالرنى ئ
  .غهشلىكتىن سهل یېشىلگهندەك بولدى

ــېمه—  تهۋپىــق ئالقــانلىرى بىــلهن   — جىــم بولــۇپ قالــدىڭىزغۇ؟   ، ن
  :تۇپ ئۆزىگه قارىتىپ سورىدىمهلىكىزادنىڭ ئىككى مهڭزىنى یېنىككىنه تۇ

  ... سىزنىڭ تىنىقلىرىڭىزنى ئاڭالۋاتىمهن—
 شۇنداقمۇ؟ سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدىكىلهر ماڭا ئایـان، ئایالالرنىـڭ نـېمه       —

  ...ئویالردا بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىمهن
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بۇ گهپ بىلهن مهلىكىزاد خىجىل بولۇپ، دەرھال سۆز ۋە ھهرىكىتى بىلهن 
ئۇ تهۋپىقنىڭ بوینىغا گېرە سالغان ھالدا بېشىنى . ىئۆزىنى ئاقالشقا كىرىشت

  :ئۇنىڭ كۆكسىگه تېرىۋېلىپ، بالىلىق خۇلقى بىلهن ئهركىلهپ
 بىلگىــدەك نــېمه ئىــش بوپتـــۇ؟ جىــم تــۇرغىنىم یامــان ئىـــشمۇ؟       —

  . دەپ سۆزلهشكه باشلىدى—! بىلگهنلىرىڭىز یالغان
قا  ھه، بۇنىـــسى دۇرۇس، بۈگـــۈن دېـــگهن بىزنىـــڭ ۋىـــسالىمىز، باشـــ —

  ...خىیالالردا بولۇپ نېمه قىلىمىز، ۋىسال
ــان،      ــدا بولغ ــشىدىن پهی ــڭ ئۇرغى ــدىكى قانالرنى ــۇالر تومۇرلىرى ــدى ئ ئهم

  .تهخىرسىز ئىنتىلىش ئىلكىدە لهۋلىرىنى چۈپلهشتۈردى

 
2  

  
ئهمدى تېخىمـۇ یاخـشى بولـدى، ئائىلىـدىكى تۇرمـۇش تهرتىپـى تېخىمـۇ             

ات نامىزى، رۇشتى مهكتهپتىكى گىمناستىكا، یۇیۇنۇش، بامد. مۇكهممهللهشتى
 مانا بـۇالر  —ئهتتىگهنلىك گىمناستىكا، ئهتتىگهنلىك ناشتا كېسهل كۆرۈش،   

ھهقىقىي كۈندىلىك خىزمهت . خىزمهت ۋاقتىغا كىرمهیدىغان خىزمهتلهرىدى
  .كېسهل كۆرۈش ئایاقالشقاندىن كېیىن باشلىناتتى

تۈگىتىپ تهۋپىق رۇشتى مهكتهپتىكى ئهتتىگهنلىك گىمناستىكىسىنى 
مهلىكىزادنىڭ ھهممىنـى تهق قىلىـپ قویغـان داسـتىخانىدا          . ناشتا قىالتتى 

 -ئۇنىڭ كېسهل خېرىدارلىرى بۇ بىر جۈپ یېڭـى ئهر . ئولتۇرۇپ ناشتا قىالتتى  
خوتۇنالرنىڭ چاي ئىچىپ بولىدىغان ۋاقتىنى بهك ئېنىق بىلىۋالغان بولۇپ،        

ئارىلىقتـا یېـرىم سـائهت    شـۇ  . ئازراق بالدۇر یاكى كېیىن قالماي كېلىـشهتتى  
ــى    ــۇپ كېتهتت ــۈرەنگه تول ــاۋقۇن س ــۆیى ش ــڭ ئ ــسىز  . ئۇنى ــۇالر تهرتىپ ــا ئ ئهمم

ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ شاپائهتچىـسىگه ئۈگىنىـپ قېلىـشقان، ئۇنىـڭ        . ئهمهسىدى
شـۇڭا ئـۇالر خـۇددى چــوڭ    . تهرتىپنـى یاخـشى كۆرىـدىغانلىقىنى چۈشـىنهتتى    

ــاۋۋال   ــدەك ئ ــۆۋەت كۈتكهن ــلهن   كې–دوختۇرخــانىالردا ن یىنلىــك تهرتىپــى بى
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بالىالر ۋە ئایالالر ھهر قاچان خۇسۇسـىیهتلىرىگه     . دوختۇرنىڭ ئالدىغا كىرەتتى  
  .كۆرە ئاغزىنى شۇك تۇتالمایتتى، خاالس

كېسهللهر كېسهل كۆرۈش ۋاقتىنىمۇ یاخـشى ئىگهللىۋېلىـشقان بولـۇپ،     
ــېچكىم      ــشنى ھ ــاۋارىچىلىق تېپىــپ بېرى ــارتۇق ئ ــرىم ســائهتتىن ئ ئاشــۇ یې

تهۋپىق كېسهل كۆرۈپ بولۇپال شۇ كۈنى قهیهرگه بېرىش كېـرەك        . ایتتىخالىم
ئهھۋالغا قاراپ یه ھىالل ئهھمهر سىزىلغان     . بولسا دەرھال شۇ یاققا ئاتلىناتتى    

دورا سومكىسىنى، یا ماتىرىیال سالىدىغان خۇرۇم سومكىسىنى ۋە بهزىـدە ھهر        
  .ئىككىسىنى ئاالتتى،  دە، ماڭاتتى

. ۇنىــڭ تویىــدىن كېــیىن تېخىمــۇ یاخــشى بولــدى مانــا مۇشــۇ تهرتىــپ ئ
دەسلهپ كېسهللهر ئهتتىگهندىال یېڭى كېلىن بار ئۆیگه ئۈسـۈپ كىرىـشتىن           

بىراق، ساددا ئاق . تارتىنىشىپ، تهرتىپ قاالیمىقانلىشىپ كهتكهندەك بولدى
ــشاشال     ــشىغا ئوخ ــڭ خــۇددى یولدى ــسانال مهلىكىزادنى ــانالر چاپ ــۈل دېھق كۆڭ

. شۇنىڭ بىـلهن ئىـشالر ئىزىغـا چۈشـتى       . ى بىلىۋالدى ئالىجاناپ ئىكهنلىكىن 
تهۋپىق خىزمهتتىن قایتىپ كهلگهن ھامانال مهلىكىزاد ئۇنى ئالدىغا چىقىپ    
ھویلىــدا كۈتىــۋاالتتى، قولىــدىن ســومكىنى ئېلىــپ، یولدىــشىنىڭ ئۈســتى   

ئهگهر یىراق سهپهردىن كېلىپ ئۈسـتى بېـشى   . بېشىنى كۆزىدىن كهچۈرەتتى 
ئارقىــدىن یهنه . ەرھــال ئىســسىق ســۇ ھــازىرالپ بېرەتتــى  توپــا بولــسا د-چــاڭ

ئۇ ئىنتایىن زىرەك ۋە ئهرنى كۈتۈشنى بىلىدىغان ئایال     . (سوغۇق سۇ بېرەتتى  
بولۇپ چىقتى، شۇڭا ئۇ ئۆز جۆرىسىنىڭ ئهڭ ئىنچىكه خۇسۇسـىیهتلىرىنىمۇ،          

، ئالماشتۇرىدىغان كىیىملهر بولسا ھهر )تۇرمۇش ئادەتلىرىنىمۇ بىلىۋالغانىدى
ئۇنىڭغــا تهۋپىــق ئهڭ . قاچــان پــاكىز یۇیۇلــۇپ، دەزماللىنىــپ تهییــار تــۇراتتى 

  .یاخشى كۆرىدىغان ئهتىر چېچىالتتى
تهۋپىق بولسا ئایالىنىڭ كۆیۈمچانلىقىغا قانداق جاۋاب قایتۇرۇش كویىدا        

ئۇ ئالدىراش خىزمهت ئارىـسىدىكى دەم ئـېلىش پۇرسـهتلىرىنى          . ھهلهك ئىدى 
. ۈزۈش، ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى ئېلىـشقا بېغىـشالیتتى    ئایـالى بىـلهن بىلـله ئۆتكـ    

خىزمهتتىن كېلىپال یېرىم سـائهت دەم ئېلىـشقا ئـادەتلهنگهن بولـۇپ، مۇشـۇ        
یېرىم سائهت ئىچىدە مهلىكىزادقا بېغىشالپ تهمبۇر چېلىپ، ناخشا ئېیتىپ     



 319 

مهلىكىــزاد ئۇنىــڭ كۆڭۈللــۈك  . بېرەتتــى ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن چاقچاقلىــشاتتى 
ئهممـا بـۇ چاقچـاقالر، بۇنـداق بىلـله          . یاخـشى كـۆرەتتى   چاقچاقلىرىنى بهكمۇ   

بولىدىغان چاغالر بهك قىـسقا بولغاچقـا ئۇنىـڭ ئۈچـۈن تولىمـۇ قىممهتلىـك             
ئىدى، ئۇ ئېرىنىڭ ئۆزىنى ئهركىلىتىپال ئولتۇرمایـدىغانلىقىنى، ئۇنىـڭ بهك          
ئالــدىراش ئىكهنلىكىنــى چۈشــهنگهچكه یــاش ۋە مــۇھهببهتكه تولغــان قهلبــى  

الىغا قانمىــسىمۇ، ئۇنىــڭ خىزمهتلىرىــدىن ۋە یهنه تــۈگىمهس ئېرىنىــڭ ۋىــس
دەپتهر، كىتابالر دۆۋىـسىدىكى ئـۈگىنىش ۋە یېزىـشلىرىدىن بىزارلىـق ھـېس        

ئــۇ ئهل ئىچىــدە شــۇنچه ئىناۋەتلىــك، قهدىــر ـ قىممهتلىــك          . قىلمــایتتى
یولدىشىنىڭ قىممىتى دەل ئاشۇ خىزمهتته ئىكهنلىكىنى، ئهگهر ئۇ خىزمهتنى 

زىنىڭ ئېتىكىگه باش قویۇپ تۇرىۋالسا قىممىتى تۈگهیدىغانلىقىنى تاشالپ ئۆ
چـۈنكى ئـۇ   . ئۇنداق بولىشىنى ئۇنىڭ مهغرۇر یۈرىكى خاھلىمایتتى    . بىلهتتى

مهمتىلىنــى چىرایلىــق بولغىنىــدىنال ئهمهس، ئاشــۇنداق ئهلــسۆیهر كىــشى   
  !بولغىنى ئۈچۈنمۇ یاخشى كۆرۈپ قالغان ـ دە

رىدىغان یولدىشىنى جىمى سهپداشلىرى    مهلىكىزاد ھهمىشه خۇشخۇي یۈ   
ئۇنىڭ خۇشـخۇي یـۈرگىنى بىـلهن یۈرىكىـدە       . ئىچىدە ئهڭ تولۇق چۈشىنهتتى   

ــى    ــارلىقىنى بىلهتتـ ــاش بـ ــدە یـ ــازاپ، كۆزىـ ــسىز  . ئـ ــڭ مىسلىـ خىزمىتىنىـ
شۇڭا ئۇ یولدىشىنى خۇشـال قىلىـش ئۈچـۈن ھهمـمه           . ئېغىرلىقىنى بىلهتتى 

ــشنى قىلىــشقا تهییارىــدى   ىلىــدىن بــۇرۇنراق یاتــسىمۇ   گهرچه ئــۇ مهمت. ئى
ــاتتى    ــپ یاتـ ــۇنى كۈزىتىـ ــۇقچه ئـ ــتىن ئوغۇرلـ ــڭ  . ئۇخلىماسـ ــا ئۆزىنىـ ئهممـ

ئۇنداق قىلمىسا مهمتىلىسىنىڭ . ئۇخلىمىغانلىقىنى ھهرگىز چاندۇرمایتتى
ئۇ سۈزۈك بـۇالقتهك كـۆزلىرىگه     .  دە -یهنه پاراكهندە بولىدىغانلىقىنى بىلهتتى   

ــچ ئا   ــا ھهم ئى ــدىغان یارىغ ــۇ بارمای ــۇنى  ئۇیق ــان، ھهم ئ ــا ئىچــى  ”غرىتق جېنىغ
دەیدىغان تاتلىق ئهیىپلهش ئارىالشـقان نهزەردە قـاراپال        “ ئاغرىمایدىغان ساراڭ 

ئۇمۇ مهمتىلىنىڭ بېقىنىدا، ئۇنىڭ بویىنىغا گېرە سېلىپ ئولتۇرۇپ، . یاتاتتى
ئۇنىــڭ بىــلهن ھــارغىنلىق ئــازابىنى تهڭ تارتىــشنى خــاالیتى ـ یــۇ، بىــراق،      

ــۇ  ــرى ئـ ــان ئېـ ــدىرىتاتتى كۆیۈمچـ ــشكه ئالـ ــشه . نى ئۇخالۋېرىـ ــى ھهمىـ : تېخـ
ــۇ     ” ــلىۋەتتىم، ئهپ ــىزگىال تاش ــالغۇز س ــشلىرىنى ی ــۆي ئى ئالدىراشــچىلىقتا ئ
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تــوۋا، بــۇ ئادەمنىــڭ جېنــى تۆمــۈردىن ســوقۇلغان  ”. دەپ تــۇراتتى“ قىالرســىز
ئهگهر ۋاقتـى  . ئهمهستۇر؟ ئۇنىڭ جېنىغۇ چىدایدۇ، پهقهت ۋاقتىال یېتىـشمهیدۇ     

مهلىكىزاد چىن “ ... لسا ئۆي ئىشلىرىنىمۇ قىالتتى، ئهلۋەتتهیېتىشىدىغان بو
قۇۋۋەت، ساالمهتلىك تىلهیتـى ھهم  -یۈرىكىدىن خۇداغا یېلىنىپ، ئېرىگه كۈچ   

تېخى خىزمهت قىلىۋاتقـان ۋاقتىنـى پـاتراق ئۆتكـۈزۈپ، دەم ئـېلىش ۋاقتىغـا               
اقتىغا بىراق، یهنه  بۇ ئادەمنىڭ دەم ئېلىشتا ۋ     . بهركهت بېرىشنىمۇ تىلهیتتى  

ــاراپ دەم      ــا قـ ــورۇنلىنىش ئهھۋالىغـ ــڭ ئـ ــزمهت پىالنىنىـ ــاراپ ئهمهس، خىـ قـ
ئالــدىغانلىقىنى ئــویالپ، ئۆزىنىــڭ ئاخمىقــانه تىلهكلىرىــدىن ئــۆزى كۈلــۈپ  

مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ كهچـته یهنه بىـر ناخـشىغا ئاھـاڭ ئىـشلهش           . كېتهتتى
ەزىپىـسى،  ۋەزىپىسى یاكى بىر نهچچه پارچه شېئىرنى قایتا تۈزىتىپ چىقىش ۋ  

ئهنه . دىن مۇنچه بهت تهرجىمه قىلىش ۋەزىپىسى بـوالتتى       » دىۋان«یا بولمىسا   
ئـۇ ھهرگىـز سـائهت    . شۇ ۋەزىـپه ئورۇنالنغانـدا ئانـدىن خىـزمهتتىن توختـایتتى        

 ئاقمىسۇن شۇ ۋاقىتتا -مانچىدا ئۇخالیمهن، دەپ بهلگىلىۋېلىپ، ئىش ئاقسۇن
سۇن، مهیلــى یېــرىم كېچىــدە  شــۇڭا مهیلــى بالــدۇر كهلــ . دەم ئېلىــۋەرمهیتتى

  .كهلسۇن، ئۇ ھامان قىلماقچى بولغان ئىشىنى پۈتكۈزەتتى
كهچلىك ۋەزىپىـسى تۈگىگهنـدە ئـۇ یېنىكلهشـكهندەك ئورنىـدىن تـۇرۇپ           

ــى ــۇ    . كېرىلهتتـ ــدىغانلىقىنى ئهنه شـ ــدى دەم ئالىـ ــڭ ئهمـ ــزاد ئۇنىـ مهلىكىـ
قىــپ بىــراق تهۋپىــق یېــتىش ئالدىــدا ســىرتقا چى. ھهرىكهتــتىن بىلىــۋاالتتى

بىردەم سالقىنداپ، یۇلتـۇزالر بىـلهن یـاكى بۇلـۇتالر بىـلهن ۋە یـاكى شـامالالر               
ئــۇ ئېغىــر ئهقلــى ئهمــگهك  .  بىــلهن سىردىشىۋالمىــسا كــۆڭلى ئۇنىمــایتتى 

جهریانىدا قاننىڭ مېڭىگه ئاقىدىغانلىقى، شۇ ھالدىال  یېتىۋالغاندا  ئۇزاققىچه 
ىنى، شـۇڭا ھهر قاچـان      باش ئېسىلىپ، ئاغرىـپ ئـۇخلىغىلى بولمایـدىغانلىق       

ــى    ــى تهكىتلهیت ــتۇرۇش زۆرۈرلىكىن ــاۋا ئالماش ــنىش، ھ ــازراق ھهرىكهتلى ــۇ . ئ ئ
ھویلىدا گىمناستىكا ئوینایدىغان ئاشۇ ئون مىنوت، مهلىكىزاد ئۈچۈن ئۆتـۈپ           

  .كهتكهن پۈتۈن ئۆمرىدىنمۇ ئۇزاقراق تۇیىالتتى
ۇنىڭ تهۋپىق مهلىكىزادنى ئویغىتىۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئېھتىیات بىلهن ئ

ــوزۇالتتى  ــا س ــامنى      . یېنىغ ــلهن ش ــرى بى ــاتىرە دەپتى ــال خ ــۇ یهنى ــدا ئ ــۇ چاغ ب
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مهلىكىــزاد یالغانــدىن . یاســتۇقنىڭ  تــۈۋىگه قویــۇپ قویۇشــنى ئۇنۇتمــایتتى 
. ئۇخلىغاندەك كۆزلىرىنى یۇمـۇپ یاتـسىمۇ بۇالرنىـڭ ھهممىـسىنى بىلهتتـى        

راقنـى  ئېرىنىڭ ئۇنى قىستاپ ئویغىتىۋەتمهسلىك ئۈچۈن نـاراق یېتىـپ، چى      
ئۆچۈرۈشـتىن ئـاۋۋال بىـر ھـازا ئــۆزىگه تىكىلىـپ، ھۆسـىن گـۈلزارىنى تاماشــا        

ــى  ــدىغانلىقىنىمۇ بىلهتت ــۆزلىرىگه    . قىلى ــان ك ــدىن یۇمۇۋالغ ــڭ یالغان ئۇنى
ــال      ــدىغان تـ ــهن كۆرىنىـ ــۇ روشـ ــسارىدا تېخىمـ ــاق رۇخـ ــپ، ئـ ــال -تىكىلىـ تـ

ــداق    كىرىپىكلىرىنــى قهلبىــدە ئهركىلىتىــشكه باشــلىغاندا، مهلىكىــزاد بۇن
تىكىلىپ قاراشقا چىدىماي، خـۇددى یۈزىـدە سانـسىز چۆمـۈله مېڭىۋاتقانـدەك       

  .بولۇپ كېتهتتى ۋە ئاخىرى كۆزلىرىنى ئاچاتتى
ــدىڭىز؟ — ــڭ  —ئۇخلىمىغانمىـ ــاۋازى ئۇنىـ ــىرچان ئـ ــڭ تهسـ  تهۋپىقنىـ

  .یۈرىكىنى دولقۇنلىتاتتى
  . تازا ئوبدان ئۇخلىغانتىم، سىلى قاراۋەرسىله ئویغىنىپ كهتتىم—
ــ―  ــدەك   ھهي، ت ــۇخالپ ئویغانغــان ئادەمنىــڭ كۆزى ــۇ ئ اڭ، كۆزلىرىڭىزغ
  .ئهمهس
   قانداق دەیال؟—
  . چولپان یۇلتۇزدەك نۇرلۇق چاقناپ تۇرىدۇ—
 ۋىیهي، تاڭ ئاتقۇدەك ۋاخ بولغاندىمۇ یهنه پاراڭ سېلىپ ئولتۇرىدۇیا، ما —

  .ئادەم، ئۇخلىسىال ئهمدى
مـدى بولـسىمۇ    سىز ئۇخالۋېرىڭ، كۈن بـویى چـوالم تهگمىگهنـدىن ئه         —

  ...سىزنى كۆرىۋاالي، بىردەم
 باش توخۇ بىلهن تهڭ ھهقىچان تۇرۇپ كېـتىال، بالـدۇراق ئۇخلىـسىال             —
  .بوالتتى
  ...ه، دېمىسهممۇ، شۇنداق بولغاندىكىنن ئه—

 گهپ چىقىـپ، ۋاقـت بولىۋاتاتقىنىـدىن سـىقىلىپ          -مهلىكىزاد گهپتىن 
ى ئاشـۇ  ۋاقىتتـا ئېـرى        ئۇ ھهر كـۈن   . شۇنىڭ بىلهن چىراق ئۆچهتتى   . كېتهتتى

بىــلهن قىلىــشقان بىــر نهچــچه ئېغىــز گهپــتىن ئۇنىــڭ ئهته نــېمه ئىــش         
قىلىدىغانلىقىنى پهمىلىۋېلىپ، ئۇ ئهتتىگهنلىك گىمناستىكىغا مهكتهپكه    
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چىقىــپ كهتكهنــدە ئۇنىــڭ شــۇ كۈنلــۈك ئىــشىغا یارىــشا تهییــارلىق قىلىــپ  
اق یېزىالرغـا بارمـاقچى     كاتتایالق، ئۈستۈنئاتۇش، ئاغۇ قاتـارلىق یىـر      . قویاتتى

ــۇ كــۈنى . بولــسا ھامــان دورا سومكىــسىنى ئېلىۋالىــدىغانلىقىنى بىلهتتــى  ب
قهشـقهرگه ئهگهر دورا ئـېلىش     . ئالماشتۇرىلىدىغان كىیىملهرمۇ تهییارلىنـاتتى   

بۇالرنىــڭ ھهممىــسى . ئۈچــۈن بارمىــسىال دورا سومكىــسىنى ئالمــاي بــاراتتى 
ڭ بۇنـداق ئهتراپلىـق تهییارلىقىـدىن    ئۇنىـ . مهلىكىزادقا یاد بولۇپ كهتكهندى   

رازى بولۇپ قهلبى سۆیۈنگهن ئېرى، سهپهرگه مېڭىش ئالدىدا ھهر قاچـان ئـۇنى           
 خوتۇنچىلىــق -بۇنــداق ئهر. تهشــنالىق بىــلهن ئــۇزاق ســۆیۈپ خوشلىــشاتتى 

  .مۇناسىۋەت ئاشۇ زامان، ئاشۇ ماكاندا ھهقىقهتهنمۇ بىر مۆجىزە ئىدى
ىزادنىـڭ قهلبىـدە ئۇنىـڭ ئىـشلىرىغا        ئېرىگه بولغـان ئىـشتىیاق مهلىك     

ئۇ ھهر قاچان ئېرىنـى ئاسـراش   . نىسبهتهن قىزىقىش، مۇھهببهت ئویغاتقانىدى 
تۇیغۇسـى بىــلهن یېنىــپ، ئۇنىــڭ بـۇرۇنراق قایتىــپ كېلىــپ، بــۇرۇنراق دەم   
ئېلىــــشىنى ئېــــسىتىگىنىدە، ئېرىنىــــڭ قىلمــــاقچى بولغــــان ئىــــشىنى 

الپ، ئۇنىـڭ ئىـشلىرى ئۈچۈنمـۇ       تۈگهتمهستىن ئـارام ئالمایـدىغانلىقىنى ئـوی      
ئۇنىڭ بىر كۈنلۈك ئىشىنىڭ تۈگىشى، ئۇنىڭ      . ئېزگۈ تىلهكلهرنى تىلهیتتى  

ئۆمۈرلـۈك خاتىرجهملىـك    . شۇ كۈنلۈك دەم ئېلىشىنىڭ باشلىنىشى بوالتتى     
ــلهن   . تېخــى بهك یىراقتىكــى گهپ ئىــدى  ــرى بى ــۇقتىنى ئې ــۇ ن ــزاد ب مهلىكى

 ئېرىنى ئاخىرقى ھېسابتا بىئـارام  .بولىدىغان  قىسقا سۆھبهتلهردىن بىلهتتى  
قىلىــپ تۇرغــان ئىــشنىڭ ناھــایىتى جاپــالىق، ئــۇزۇن مۇددەتلىــك ئىــش        

 -ئهگهر ئۇ جىمى  غهم”: شۇڭا ئۇ ھهمىشه. ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ قالغانىدى
دېگهندەك ئویالردا بوالتتى ۋە ئۆزى “ ...غۇسىدىن قۇتۇلغاندا قانداق  قىالرىدى؟

رنى ئوقۇپ تۇرۇپ، پۈتۈن ئۇیغۇر مىللىتىنىڭ بىر بىلىدىغان ئۇششاق سۈرىله  
كېچىدىال ساۋادلىق بولۇپ بولىشىنى، ئهتىسى ھازىرقى ئىلغار مىللهتـلهرگه          

 -تهڭلىشىپ، ئۆگۈنى ئېشىپ كېتىشىنى، بۇ بهخىتـسىز مىللهتنىـڭ ئـۈزۈل      
ۋە  یهنه مهمتىلى ئهپهندى ... كېسىل ئازادلىققا ئۇلىشىپ، خهندانه كۈلىشىنى،

رى بىلهن بېیىتىپ سۆزلهپ بېرىغان مهدەنىیهتلىك، ھۆر، ئهركىـن،   تهسهۋۇرلى
مانــــا شــــۇندىال ئــــۆز . پــــااراۋان ئهلنىــــڭ بارلىققــــا كېلىــــشىنى تىلهیتــــى
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مهمتىلىسىنىڭ ئارزۇغا قېنىپ، تولۇق خاتىرجهملىككه ئېرىشىدىغانلىقىنى 
  .بىلهتتى

ى ئاشـۇ   ئۇنىڭ ئاغز “ !... ئاھ، خۇدا، ئۇیغۇرالرغا ئۆزەڭ مهدەت قىلغایسهن     ”
  .سۆزگه كۆنۈپ قالغانىدى، ئۇنىڭ دۇئاسىمۇ، تىلىكىمۇ، ئویىمۇ شۇ ئىدى

مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ بۇ خىل نىداسىنى بىـر نهچـچه قېـتىم ئـاڭالپ          
ئۇ ئۇیقۇ ئىزدەپ .  مۇھهببىتى تېخىمۇ ئاشتى-قالدى ۋە ئایالىغا بولغان ئىشقى

ق چىقىرىپ، ئۇھ خىیال بىلهن یېتىپ، مهلىكىزادنىڭ ئېھتىیات بىلهن تىنى
تارتىپ، ئۇلۇغ كىچىك تىنغىنىنى ئاڭلىـدى ۋە ئۇنىـڭ ئىچىـدە ئاشـۇ نىـدانى        

ــۇنداق  . دېگهنلىكىـــگه جهزم قىلىـــدى ــا شـ ــدا ئۇنىـــڭ مهلىكىزادقـ شـــۇ چاغـ
ھېــسداشلىقى، مــۇھهببىتى ۋە ئــامراقلىقى قوزغالــدىكى، ۋۇجــۇدى تىتىــرەپ  

لمایـدۇ، مهن بـۇنى     ئۇنىڭغا قارىشىپ بېرىدىغان بىر باال بولمىـسا بو       ”. كهتتى
. پات ئارىدىال ھهل قىلمىسام بولمىغۇدەك، شۇنداق، شۇنداق قىلىش كېـرەك        

ئۇنىڭغا ئهسقاتقۇدەك بىرسىنى ئىزچىالر ئىچىدىن تېپىـپ، بـاال قىلىۋالـسام         
ئۇ شۇالرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزگهندە كۆڭلى  “ ... مېنىڭ یوقلىقىم بىلىنمهس  

ىزادنى قاتتىق قۇچاقلىدى، چۈنكى پاللىدە یورۇپ كهتكهندەك بولدى ۋە مهلىك
  ...ئۇ ئایالىنىڭ تېخى ئۇخلىمىغانلىقىنى بىلىپ قالغانىدى

. ئىزچىالرنىـڭ چـوڭلىرى بولمـایتى    . ئهمدى ئۇ نامزات تالالشقا باشلىدى    
ئۇنداقتا دۈشمهنلهر یهنه نېمه ئىپالس گهپلهرنى تاپمایدۇ، نېمه سۈیقهسـتلهردە    

 ئـۆي ئىـشىغا سـېلىش شهخـسىنىڭ         یهنه كېلىـپ چـوڭ بـالىالرنى      . بولمایدۇ
چـوڭ ئىـزچىالر بـۇنى ھـار ئېلىـشى ھهم          . ئىزىتى مهسىلىسىگىمۇ تاقىالتتى  

 -شـۇڭا ئـۇ كىچىكـلهر گۇرۇپپىـسىنىڭ بـارلىق ئىزچىلىرىنـى بىـر             . مۇمكىن
ئاخىر ئۇ ئىزچىالرنىڭ ئهڭ كىچىكىگه بېرىپ      . بىرلهپ كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى  

ــدى ــا  . توختى ــدان ئېیت ــاال ناخــشىنى ئوب ــۇ ب ــۋاالالیتى، ســاز  . تتىب ــز ئۈگىنى تې
یېشى كىچىك، ئۇسـقىنىمۇ ۋىجىـك بولغاچقـا        . چېلىشمۇ قولىدىن كېلهتتى  

. رولىغـا چىقـاتتى   ) ئایالالرنىـڭ (دىرامما، كومىدىیهلهردە كۆپىنچه قىزالرنىـڭ      
توغرا، شۇنى دادىسىدىن سورىۋالسام كهچلىـرى ئۆیـدە ناخـشىالرنى ئۇنىڭغـا            ”

گهتسه شـۇنداق قىلىـپ ۋاقتىممـۇ تېجىلىـدىكهن        ئۈگهتسهم، ئۇ باشقىالرغا ئۈ   
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“ ... بۇنى ئىسلىماخۇنغا ئېیتاي، ئۇ بالىنىڭ ئۆیىدىكىلهر بىلهن سۆزلهشسۇن    
  .ئهمدى ئۇ رەسمىي خاتىرجهم بولغاندەك مهمنلۇق بىلهن كۈلۈمسىرىدى

 
3  

  
ــىنى      ــڭ تۇرمۇش ــدىن تهۋپىقنى ــما نامى ــتىم ئۇیۇش ــسالمئاخۇن خهلپى ئى

 قارىغاچقا، تهۋپىقنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپال بۇ ئىشنى رەمجانالشۇرۇش زۆرۈر دەپ
ئۆزىنىڭمۇ ئـویالپ كېلىۋاتقـانلىقىنى ئېیتتـى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ بالىنىـڭ            
ئۆیىدىكىلهرگه خىزمهت ئىشلىمهك بولۇپ، شۇ ئانال ئابدىراخمانھاجىم بىلهن    

  .بىلله كېتىشتى
. بالىنىڭ ئاتىـسى ئۇالرنىـڭ سـۆزىنى خوشـاللىق بىـلهن قوبـۇل قىلـدى            

ــاز جــۈمهدە        ــۇ ئىــشنى نام ــسلىماخۇن ب ــق ئویلىغــان ئى ــى ئهتراپلى ھهممىن
ــشنى      ــىنى ئېلى ــڭ دۇئاس ــش ۋە جامائهتنى ــېالن قىلى ــدا ئ ــڭ ئالدى جامائهتنى

شۇنداق بولغاندا ھهر خىل گهپ، چۆچهكلهر ئۈچۈن بىر باھانه      . مۇۋاپىق كۆردى 
  .قالمایتتى

ە نامـاز ئوقـۇپ   ئۇ كۈنى ئىزچىالر ۋە قۇمباغ جامائىتى قۇمبـاغ مهسـچىتىد      
بولۇشـــقاندىن كېـــیىن ئىـــسالم ئـــاخۇن خهلپىـــتىم تهۋپىقنىـــڭ خىـــزمهت  
ئالدىراشلىقى بىـلهن ھهمىـشه سـىرتتا بولىـدىغانلىقىنى، شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ             
ئۇیۇشما ۋە بىر قىسىم یۇرت مۆتىۋەرلىرى ئویلىشىپ، ئىزچىالردىن قاسىمنى 

  .كۆڭلىگه پۈككهنلىكىنى ئېیتتى
ــه، با   — ــا بهرس ــائهت دۇئ ــى     جام ــه، مهمتىل ــا بهرس ــسىمۇ دۇئ ــڭ ئاتى لىنى

ئهپهنـــدىنىڭ نهزىـــرى ئىلىـــنگهن بـــۇ ئوغـــۇلنى ئۇنىڭغـــا بـــاال قىلىـــپ         
  .دېدى ئۇ ئاخىرىدا―بهرسهك،

  :كۆپچىلىك بىردەم غۇلغۇال قىلىشقىلى تۇرىۋېدى، ئارىدىن كىمدۇر بىرى
شۇنىڭ بىلهن كۆپچىلىك غۇلغۇلىسىنى .  دەپ ئۈن قاقتى-! ...ئامىن —

  .ئاغا قول كۆتهردىتوختۇتۇپ دۇ
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نامازدىن یانغاندا تهۋپىق بېقىۋېلىۋاتقـان ئوغلىغـا بۈگـۈنال نىزاخۇننىـڭ            
ئۆیىگه كۆچۈپ بېرىشنى ئېیتىپ قویۇپ، بـۇ خهۋەرنـى مهلىكىزادقـا ئېیـتىش       

ئالىجوقى گهپلىرى بىلهن غهۋغا كۆتۈرۈپ قایاققىـدۇر    . ئۈچۈن ئۆیگه ئالدىرىدى  
  .وسۇپ بىردم ھایال قىلدىماڭغان راخمان ساراڭ ئۇنىڭ ئالدىنى ت

   یول بولسۇن، ئهپهندىم؟—
  . ئۆیگه، قانداق تۇرىۋاتىسىز؟ دوستۇم—
   نهدىن یاندىڭىز، ئهپهندىم؟—
   نامازدىن، سىزچۇ، سىز نامازغا كىرمىدىڭىزغۇ؟—
ســىلهر بهش ۋاق ئوقۇســاڭالر، مهن ئــون ئــالته ۋاق  !  نامــاز؟ ھه، نامــازدا—

ئارقا تهرەپتىن ئۇنىڭ . اق دەپال یۈرۈپ كهتتى  راخمان شۇند  ـ...ھا ھا   . ئوقۇیمهن
  : باغدىن ناخشىلىرى ئاڭالندى-تاغدىن

   سهن دۇنیا سهن دۇنیا،-سهن
  .كىمگه ۋاپا قىلدىڭسهن

   مهن دېگهن یارەننى،-مهن
  .یهر قوینىغا ئالدىڭسهن

ــدى   ــۈكلهپ قالـ ــردىنال شـ ــق بىـ ــبىگه  . تهۋپىـ ــسیاتچان قهلـ ــڭ ھېـ ئۇنىـ
ئۇ ئۆز تهسـهۋۋرىدىكى گـۇزەل   . جۇم قىلغانىدى ئاللىقانداق روھى كۈلپهتلهر ھۇ   

ــداق بهخىتلىــك قىلىــش ھهققىــدە    كهلگۈســىدە راخمانغــا ئوخــشاشالرنى قان
  .ئهمما ئۇ خىیالىنى ئاخىرىغا یهتكۈزەلمىدى. خىیالغا كهتتى

دېگهن ئـاۋاز ئۇنىـڭ خىیـالىنى بۆلىـۋەتتى      —؟... ئهپهندىم، تېچلىقمۇ —
  . قاراپ تۇراتتىئۇنىڭ ئالدىدا پاشاخان پهرىشان ھالدا

 تهۋپىـق ئۇنىڭغــا ســوئال نهزىرىــدە قــاراپ گهپ قىلمــاي كۈتــۈپ  —؟...—
  .تۇردى

  ...مارەك بولسۇن...  توي قىلىۋاپسىز—
 ئۆزلىرىدىن بولسۇن، سـىزدەكلهرنى مېنىـڭ ئىـچ پۇشـقىمدىن بـاش             —

 ئــۇ پاشــاخاننىڭ ـــ...قــاتۇرۇپ بهك ئــاۋارە بوپكهتمىــسۇن دەپ تــوي قىلىۋالــدىم
  .كۈزەتمهكتىدىكهیپىیاتىنى 
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تـوغرا، مهنـدىن ئاغىرىنىـشقا      ....مهندىن ئاغرىنىش   ...ئۇ ئىشتىن ... ئۇ —
  ...نېمىشقا دېگهندە، ئهمهلىي ئهھۋالنى سىز بىلمهیسىز. ھهققىڭىز بار

 یهنه نېمه ئهھۋال؟ چۈمبهلىنىڭ ئىچىدە كىمنىڭ بارلىقىنى دەمسىز       —
  یا؟

ــاق— دەپ “ ئۆلــدۈمۋاي كۆیــدۈم، ۋاي”ھېلىقــى شــهرمهندە خوتــۇن   ... ی
ــسه مهن راســت      ــۇپ قویۇشــقا شــۇنچه قىــپ كهت ــالۋۇرۇپ، مېنــى ئهلچــى بول ی
دەپتىمهن، شۇڭا سىلىنى بویتاق یۈرىۋاتىدۇ، بویتاقلىق دېـگهن یامـان، نىمـال        
دېگهن بىلهن چوڭ بولغاندىكى بویتاقچىلىق دېگهن جاننى ئېلىپ جاڭگالدا         

ۇ خــوش بولــۇپ قویىــدىغان ئىــش دەپ ئــویالپ، ســىزنى بىــر قېىــتم بولــسىم 
ــدە     ــا جىگـ ــۇ خهقنىـــڭ دوپپامغـ ــلهي، ئـ ــتىكهنمهن، نهدىـــن بىـ ــسۇن دەپـ قالـ

  ...سالغىنىنى
 زە بویتــاقلىق -ســىز... ئهھـھه، بویتــاقلىق یامــان؟ بویتـاقلىق یامــان   —

   دە؟-دەپ ماڭا كۆیىنىپ خىزمىتىمدە بولغان ئىكهنسىز... یامان
خىرى ئــا ...  ئهمــدى ئــۇ ئىــشالرنى تىلغــا ئالمىــسىڭىز بــوپتىكهن،      —

شــۇ ئىــشتىن ... ھېلىقىــدەك چۈشــكهندە خىزمىتىڭىــزدە بولــدۇم دەلهمــدىم 
 پاشاخان كـۆز یېـشى      —؟...كېیىن مېنىڭ تارتقان ئهلهملىرىمنى ئاز دەمسىز     

  .قىلىشقا باشلىدى
   خوش؟—
 ئهركهك تۇغقانالر مېنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ ئۆلتۈرۋەتكىلى تاس قالدى،          —

ئهمدى مېنى قهپهزدە . ى تاس قالدىیۈزىمىزنى تۆكتۈڭ دەپ جېنىمنى ئالغىن   
 تۈزگىمۇ چىقارمایدۇ، شۇ تاپ بۇ یهردە تۇرغىنىمنى كۆرۈپ -باققان قۇشتهك تاال

ئهممـا، تایـاق یېـسهممۇ سـىزگه ئهھـۋالىمنى بىـر       ...قالسا یهنه تایـاق یهیـمهن،     
 بـۈجىرىگىچه   -پاشاخان كۆرگهن كۈنلىرىنى ئۇجـۇر    ـ...ئېیتاي، ئهپۇ سوراي دەپ   

  .شى قىلدىسۆزلهپ كۆز یې
ئـاقكۆڭۈل تهۋپىـق ئۇنىـڭ ئاجىزلىقىغـا ئىـچ ئـاغرىتىش بىـلهن، ئۇنىــڭ        

  .ئىلگىرىكى بارلىق سهۋەنلىكلىرىنى ئۇنتۇپ كهتتى
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ــپ      — ــۇرمىقى ئهیى ــۇل ئولت ــڭ ت ــۇم خهقنى ــادىتىمىزدە مهزل ــڭ ئ  بىزنى
سانىلىدۇ، سـىز یـاتلىق بولغـان بولـسىڭىز ھهمـمه گهپ سـۆزدىن بىـر یـولى                  

  .قۇتۇالتتىڭىز
 نهدە دەیسىز؟ ئـاجىزكهنمىز، ئهنىـڭ ئـۆیىگه         )ئهر(قاراپ تۇرغان ئه   ماڭا   —

یهنه كېلىپ یامان ئاتلىقمۇ بولـۇپ  ... ساڭا تېگهي، دەپ بېرىۋالغىلى بوالمدۇ؟   
  ...كهتتىم، خهقنىڭ كهینىگه چىرىپ

بۇ ئىككى ” .   كۆڭلىدىن سهمهد كىگىزچى لىپ قىلىپال ئاتتىنىڭتهۋپىق
 بوالر؟ سهمهد یاۋاش، بۇ ھازازۇل ئۇنى بوزەك بویتاقنى بىر قىلىپ قویساق نېمه

ھهر ھالدا تهۋپىقنىڭ بۇ ئایالغا یهنىال ھېسداشلىقى قوزغالدى، “ ...قىلماسمۇ؟
  . ئۇنىڭ دەردىگه یېتىش ئۆزىنىڭ بۇرچىدەك تویۇلدى

دەپ ماڭـا كۆیـۈنگهنتىڭىز، مهنمـۇ سـىزنىڭ     “ بویتاقلىق یامان” سىز  —
  نېمه دەیسىز؟بویتاقلىقىڭىزغا كۆیىنىپ  قویسام 

پاشاخان بۇنى مهسخىرە دەپ ئویالپ بىچارىلىك بىلهن تهۋپىقنىڭ كۆزىگه 
دېـگهن ئىلتىجـانى   “ ئۇنـداق دېـمهڭ، ئۇنـداق دېمىـسىڭىزچۇ؟    ”تىكىلدى ۋە  
  .ئىپادىلىدى

ــمهن،  — ــشهندۈرۈپ،  — راســت دەۋاتى ــالنى ئى ــۇ ئای ــدى ئ ــڭ — دې  مېنى
غان ئایال كىشىگه یولۇقـۇپ  ئۇ یهردە ئهرچه یاسىنىۋال   . دەۋاتقىنىم ھاالل نىكاھ  

 ئـــۇ گهپـــكه تهئهددى ئارىالشـــتۇرغاچقا پاشـــاخان ھه دېگهنـــدە —قالمایـــسىز، 
 بىر بویتـاق دوسـتۇم      —ئاخىر ئۇ ئهستایىدىللىق بىلهن دېدى،      . ئىشهنمىدى

بار، ئۆزى ھـۈنهرۋەن، كىگىزچىلىـك قىلىـدۇ، ئـۈچ بالىـسى بـار، ئایـالى ئۆلـۈپ                 
ېتىپ، بالىلىرىنى ئۆگهیلىمهسلىككه ۋەدە    كهتكهن یاۋاش ئادەم، ئۇنى بوزەك ئ     

  .قىلسىڭىز، سىزنىڭ بېشىڭىزنى ئوڭالپ، بۇ ساۋاپنىمۇ ئالماقچىمهن
  .پاشاخان یاش تۆكۈپ تۇرۇپ، قهسهم قىلدى، ۋەدە بهردى

 یاش تۇرۇپ تۇل قېلىپ، ئـاز دەرت تـاتتىممۇ؟ ئىلگىرىكىـسى سـایاق          —
هن؟ بۇرۇنۇمغـا نهچـچه   چاغلىرىم، ئهمدى ھهر قانچه بولـسىمۇ چـوڭ بولغانـدىم     

  ... سوغۇقنى كۆپ تارتقاندىكىن، یهنه نېمه-یهپ، ئىسسىق
  . بولىدۇ، كۈتۈپ تۇرۇڭ—
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پاشاخان خۇدانىڭ نامىنى شىپى كهلتۈرۈپ ئهپهندىگه رەخـمهت ھهشـقالال        
  .ئېیتىپ خوشالشتى

 -تهۋپىق تـاكى كهلگىـگه پاشـاخانغا ئىـچ ئاغرىتقـان ھالـدا ئۇنىـڭ قـایغۇ         
  .ەرمان بولۇش ھهققىدە ئویلىنىپ ماڭدىھهسرىتىگه قانداق د

  .مهلىكىزاد ئادىتى بویىچه ھویلىدا ئۇنى كۈتۈپ تۇراتتى
   نىمىنى ئویلىنىپ كېلىۋاتىال؟—
  . ئویلىغىنىمنى سورىماڭ، خوشخهۋىرىمنى ئاڭالڭ—
  ؟ .نېمه خوشخهرۋەر― 
 بىر ئوغۇل بېقىۋالدىم، مهن یـوق چـاغالردا قىینىلىـپ قالمایـدىغان             —

ھـازىر  . ۇ  ھازىرالر كېلىدۇ، قالغان گهپلهرنى  كېـیىن قىلىـشایلى        بولدىڭىز، ئ 
 دېدى ۋە مهلىكىزادنىـڭ مهڭـزىگه لهۋلىرىنـى       —ئۇنىڭ ئۈچۈن ھازىرلىنایلى،  

ئۇنىـڭ قولىـدىن تـۇتقىنىچه ئـۆیگه ئهكىرىـپ        . یىنىككىنه تهگدۈرۈپ قویـدى   
  .كهتتى
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  ئـون ئـالـتـىـنـچـى بـاب

 
1  
  

غهیرەتــــــسىز، ھىممهتــــــسىز كىــــــشى 
  .چقاچان ئولۇغلۇققا ئېرىشهلمهیدۇھې

 »قابۇسنامه «—
  

ىنتهبىرنىڭ كىرىشى بىلهنـال یېزىالرنىـڭ قـوینى نـېمهتكه         
ھهمـمه مېـۋە پىـشىپ    . تولغان داستىخاندەك بولۇپ كېتىـدۇ   

ئاتۇشنىڭ داڭلىق مېۋىسى شـۇنداقال جىمـى    . ۋایىغا یېتىدۇ 
ڭ ئىككىنچــى ئۇیغـۇر ئېلىـدىكى مېۋىلهرنىڭمـۇ ئهتىۋاسـى بولغـان ئهنجۈرنىـ      

نىڭ ئاخىرىــــدىن پىشــــشقا باشــــالپ، تقېتىملىــــق مېۋىــــسىمۇ ئاۋغۇســــ
كهڭ یوپۇرماقالر ئۈستىگه   . سىنتهبىرنىڭ مۇشۇ كۈنلىرىدە راسا تۆكمه بولىدۇ     

  .ئهنجۈر شىرنىسى ئېقىپ قویاش نۇرىدا مهۋایىتتهك پارقىرایدۇ
تهۋپىـق نامـاز    ) یهكـشهنبه كۈنىـدى   ( سىنتهبىر كـۈنى تـاڭ سـهھهردە         -16

داتتىن قایتىپ كىرىپ بېقىۋالغـان ئىزچـى ئـوغلى قاسـىم بىـلهن ناشـتا         بام
“ ســىنتهبىر-18”مهلىكىــزاد ئۇنىـڭ بۈگــۈن قهشــقهرگه   . قىلىـشقا ئولتــۇردى 

شـۇڭا  . كۈنىدە بولىدىغان تهنتهربىیه پائالىیىتىگه بارىـدىغانلىقىنى بىلهتتـى        
ــداق    ــڭ قانــ ــرىگه تهییارلىقالرنىــ ــېلىۋېتىپ، ئېــ ــتىخان ســ ــا داســ ئۇنىڭغــ

چاي ئىچىـپ بولىـشىغىال    “  باال -ئاتا”. قىلدى“ مهلۇمات”لىنغانلىقىدىن  قى
  .بىر جانان تهخسىدە ئهنجۈر ئهپكېلىپ قویدى

 دېــدى ئــۇ — بهشــنى یېۋالـسىال، - ئهتتىگهنـدە مــۇزدەك ۋاقتىـدا تــۆرت  —
مۇھهببهت بىلهن یېنىپ تۇرغان كۆزلىرىنى ئېرىگه تىكىپ، ئاندىن تارتىنىپ 

ـس
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 سىلىمۇ ئالسىال، ئایرىم دېمىسهم ئولتۇرىۋېرەمتىله، —تۇرغان قاسىمغا قاراپ،
ــسۇن،     ــدىكىن گهپ كهتمى ــڭ بالىــسى بولغان ــۇ ئۆینى ــدى ― ئهمــدى مۇش دې

  .  یورۇقلۇق بىلهن-ئوچۇق
تهۋپىق ئایالىغا لهپ قىلىپ قارىۋالغاندىن كېیىن ئهنجۈرگه قول ئۇزاتتى، 

  :ۋە
  . دېدى—سىزمۇ ئېلىڭ، بىلله یهیلى،—

ۈن بۇیرۇق ھېسابلىنىدىغان ئېرىنىـڭ سـۆزىنى ھهر        مهلىكىزاد ئۆزى ئۈچ  
ئالتۇنـدەك  . شۇڭا ئۇمۇ بىر تال ئهنجۈر ئالـدى      . قاچان ئىلىك ئالماي قالمایتتى   

ئهنجۈرنىڭ بۇرنىـدا ۋایىغـا یېـتىش بىـلهن تېـشىپ چىققـان شـىرنه بىـر تـال             
  .كهھرىۋا مارجاندەك پارقىراپ تۇراتتى

تى، ئېزىپ، شۈمۈپ، تهتۈر تهۋپىق تاماق ئۈچۈن كۆپ ۋاقت سهرپ قىلمایت
بۈگــۈن ئــۇ تېخىمــۇ چاپــسانراق ئهتتىگهنلىــك  . چاینىغــاننى یامــان كــۆرەتتى

ــرەتكه خهۋەر    ــامهتتىكى جهڭگىــۋار ئهت ناشــتىدىن بىكــار بولــۇپ قاســىمنى بوی
ئاندىن كېسهل كۆرسهتكۈچىلهرنى كۈتۈپ تۇرمایال دورىالرنى . قىلىشقا ئهۋەتتى

ســتىگه دورىنىــڭ تــۈرى ۋە ئىشلىتىــشىنى  راســتىالپ، قهغهزلهرگه ئوراشــقا، ئۈ
یېزىــشقا باشــلىدى، دەل شــۇ ئىــش ئۈســتىگه كېــسهللهرنىڭ ئالــدى یېتىــپ  

  ...كهلدى
ئۇ بۇ ئىشالرنىمۇ مۇشۇ تهرتىپته تۈگهتكهندىن كېیىن، رۇشتى مهكتهپكه          

ئۇ یهردە مۇئهللىملهرنىـڭ تهییـارلىقلىرىنى تهكـشۈرۈپ، ئىزچىالرنـى          . كهتتى
ېــیىن، كاتتــایالقتىن مــۇھهممهد دامــولال ئېلىــپ  كــۆزدىن كهچۈرگهنــدىن ك

كهلگهن ئوقۇغۇچىالر سېپىنى كۆزدىن كهچۈردى، بۇ ئارىدا مۇھهممهت دامولالم 
 ئىككـى ئېغىـز ئامانلىـشىپ، چاخچاقلىشىۋېلىـشقىمۇ پۇرسـهت         -بىلهن بىر 

ئاندىن بۇ یهرگه جهم بولغانالرنى جهڭگىۋار سـهپلىرىنى بۇزمـاي كۈتـۈپ     . تاپتى
نــى كــۆزدىن “ئهلهمــدارالر”رۇپ، ئــۆزى ئــاتلىق بویــامهتكه بېرىــپتۇرۇشــقا بــۇی

  .ئېالخۇن ئۇنىڭ ئېتىنى توقۇپ تۇتۇپ تۇرغانىدى. كهچۈرمهكچى بولدى
ئـــۇ بۇیـــامهتكه یېتىـــپ بارغانـــدا بویـــامهت مهكتهپنىـــڭ سهیناســـىدا       

ئـۇ دەرھـال بـۇ      . تهنھهركهتچىلهر جهڭگىۋار سهپ بولۇپ ئۇنى كۈتۈپ تۇرغانىـدى       
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ھهر سهككىز ئادەمنى .  ى یۈرۈشكه مۇۋاپىق تۈزەشتۈرۈپ چىقتىسهپنى نۆۋەتتىك
مۇشۇ سهككىز كىشىلىك گۇرۇپپىدىن تۆرتىگه بىرىـدىن   . بىر گۇرۇپپا قىلدى  

چاھار باشلىرى بوینىغا چۈچىلىـق قىزىـل شـهلپهر       . چاھار بېشى بهلگىلهندى  
ــایراق     . ئېسىــشتى ــل ب ــر قىزى ــر كــۆك، بى ــا بى ــۇچى قوللىرىغ ــر ئوقۇغ ھهربى
 بولۇپ، بىر خىل فورمىدا كېیىنگهن بۇ قوشۇن تولىمۇ ھهیۋەتلىك           ئېلىشقان
  .كۆرىنهتتى

 ھازىر سـىلهرنى  — دەپ ۋارقىرىدى تهۋپىق جاراڭلىق ئاۋازدا،      ـ!دېققهت—
ئــون مىنــۇت ئــازاد قىلىــمهن، ھهربىــرىڭالر ئىككــى تاختىــدىن ســامان قهغهز   

ــدا قهغهزنـــى ئاســـتىڭالرغا قویـــۇپ ئولت  ۇرىـــسىلهر، ئېلىـــۋېلىڭالر، دەم ئالغانـ
ــدۇ،  ــسهڭالر بولمایــ ــر قىلىۋەتــ ــدى ۋە ھهربىــــي —كىیىمىڭالرنــــى كىــ  دېــ

  ! تارقال—قوماندانالردەك بۇیرۇق قىلدى،
 چۇڭ قىلىماستىن یۈگرىشىپ بېرىپ  -ئوقۇغۇچىالر تهرتىپ بىلهن، ۋاڭ   

ئۇالرنىڭ رەسمىي  . یاتاقالردىن، سىنىپالردىن سومكىلىرىنى ئېلىشقا كهتتى    
  .ىنىشىغا ئون مىنۇتمۇ ۋاقىت كهتمىدىئاتلىنىش ئۈچۈن تهییارل

  ! ئول— دېدى تهۋپىق تهكشى سوزۇپ ۋارقىراپ،— ھازىر—
 تهلىـم تهربىـیه ئالغــان ئوقۇغـۇچىالر بولغاچقــا    -بـۇالر مهخـسۇس ھهربىــي  

ــانچىلىق      ــداق قاالیمىغـ ــشى ھېچقانـ ــا تىزىلىـ ــشىنىڭ قاتارغـ ــیۈز كىـ بهشـ
  .تۇغدۇرمىدى

غۇچىالر بىـر خىـل رېتىمـدا       تۆرتتىن سهپ بولغان ئوقۇ    ـ!ئىلهرى ئارش —
ــۈپ” ــۈپ-گ ــدى   “  گ ــاراپ ئاتالن ــا ق ــتىن یولغ ــالپ، مهكتهپ نهي ۋە . قهدمه تاش

باراباننىــڭ ساداســى ۋە دۇمباقنىــڭ ھهیۋەتلىــك گۈمبۈرلىــشى، قهدەملهرنىــڭ  
. تهكىشى گۈپۈلدىشى كىشىنى ھایاجانغا سالىدىغان دەرىجىدە رەتلىك ئىـدى        

 ئۆزىــــدىن بارىـــــدىغان  ئۇالرنىــــڭ ئارقىــــسىدىن بویـــــامهت مهكتهپنىــــڭ   
  .ئوقۇغۇچىالرنىڭ سېىپى، قهدەم تاشالیتى

تــۆرت ( كىــشىگه 32ھهر ســهككىز كىــشىگه بىــر گۇرۇپپــا باشــلىقى، ھهر  
 كىـشىگه   250چاھـار بېـشى، ھهر      ) سـهككىزلىك تـۆرت گۇرۇپپىغـا     —سهككىز

قوشۇننىڭ ئوتتۇرا قىسىمىدا یانداپ ماڭغان    . ئهترەت باشلىقى مهسئۇل ئىدى   
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ئۇ گاھ ئېتىنى دېۋىتىـپ  .  قوشۇنغا كوماندا بېرىپ كېتىۋاتاتتى  تهۋپىق پۈتۈن 
  .ئالدىغىراق كېتهتتى، گاھ ئارقىغا یېنىپ تهرتىپ تهكشۈرەتتى

 ئۇالر شۇ تهقلىدتته تېجهن یېزىسىنى،  ئىككـى سـاینى كېـسىپ ئۆتـۈپ         
بۇ یهدە ھهر قایـسى یېـزا مهكـتهپلهردىن تالالنغـان           . مهشھهدكه یېتىپ كهلدى  

ئۇالر ھهزرەت سۇلتان جامهسـىنىڭ     . ئوقۇتقۇچىالر كۈتۈپ تۇراتتى  ئوقۇغۇچى ۋە   
كهڭ ھویلىسىدا یېڭىۋاشتىن بىر پۈتۈن سهپ تهشكىل قىلىپ، بىردەم مهش  

 نهچـچه  40دىن باشقا   “ ئهلهمدارالر”مهخسۇس تهربىیىلىنىۋاتقان   . دەسسهشتى
ر بولۇپ نهپهر ئىزچى، ھهربىر مهكتهپتىن تالالنغان یېڭى ماھىرالر، ئوقۇتقۇچىال

  . نهپهر ئادەم تهییارالنغانىدى700سهپهرگه 
تهۋپىــق ئــۆز قوشــۇنىنى دېقــقهت بىــلهن كۈزەتكهنــدىن كېــیىن نــۇرۇلال   
ــارلىقىنى      ــات تهییـ ــدىن الۋزىمـ ــارى زەكىـ ــۇھهممهد قـ ــلهن مـ ــتىم بىـ خهلپىـ

  :سۈرۈشتۈردى
   یېتهرلىك نان، تۇز، سۇ ئېلىندىمۇ؟ قویچۇ؟ ھهممىسى ماڭدۇرۇلدىمۇ؟—
  . ھهممىسى مهسلىھهتىڭىزدىكى سان بویىچه بولدى ماڭدۇرۇلدى،—
 ئـۇ ئـاتنى دېۋىتىـپ سـهپنىڭ        ــ ! رەخمهت، خهلپىـتىم ئهمىـسه، یولغـا       —

  ! ئىلهرى ئارش...ئوڭغا بۇرۇلۇپ،! دېققهت—ئوتتۇرا قىسمىدا توختىدى، 
كېلىمات، سۇ، ئۇزۇقلۇقنىڭ —ا ماسلىشىشى قتهۋپىق ئادەمنىڭ مۇھىت

ھاسىل بولىدىغانلىقى، “ یىلىك تهڭپۇڭلۇقبىئولوگى”بىرىكىشى بىلهن بىر 
 یۈز بېرىپ، ئـادەم     سىھادىسى“ سۇ ئىلغاش ”كىشى یېڭى مۇھىتقا كهلگهندە     

بهدىنى یېڭى مۇھىتقا پاسسىپ ئىنكاس قایتۇرىدىغانلىقىنى نۇرغۇن ئهمهلىي 
ــارلىق     ــالرنى بـ ــهندۈرۈپ یولداشـ ــلهن چۈشـ ــالر بىـ ــي ئاساسـ ــسال، ئىلمىـ مىـ

ىش بىلهنال قالماي، ئىچىدىغان سۇنىمۇ بىلله یىمهكلىكنى بىلله ئېلىپ بېر
خهلـق ئارىـسىدىمۇ یېڭـى    . ئېلىپ بېرىشنىڭ توغرىلىقىغا ئىشهندۈرگهنىدى 

“ سۇ ئىلغـاپتۇ ”مۇھىتتىكى بوشىشىش، ساقىسىز بولۇپ قېلىش ھادىسىنى   
دەیدىغان ئادەت بار، تهۋپىق بىر ئادەمنىڭمۇ یېڭى مۇھىت تهسـىرىدە ئاغرىـپ    

چۈنكى ئۇ تهییارلىغان مهش ئویۇنى    . ى خاھلىمایتى سهپتىن چۈشۈپ قېلىشن  
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ۋە تهنتهربىیه تۈرلىرى بىر ئادەمنىڭ كهملهپ قېلىشىمۇ ئومـۇمىي نهتىجىـگه       
  .تهسىر كۆرسىتىدىغان دەرىجىدە زىل جىپىسالشتۇرۇلغانىدى

ئهنه شۇنداق قىلىـپ ئـۇالر سـۇنتاغ تهرەپـكه كهتـكهن یـول بىـلهن یـۈرۈپ            
ڭ قهدىردان كىشىلىرىنى ئۇزىتىۋاتقانالر ئىچىدە یول بویىدا ئۆزلىرىنى. كهتتى

ئـۇ غىجىـم رومىلىنـى سـهل     . مهلىكىزادنىڭ زىلـۋا قهددى كـۆزگه چېلىقـاتتى    
. قایرىۋېلىپ مهمتىلىنىڭ قېشىدىن ئۆتىـشنى تهقهززالىـق بىـلهن كـۈتهتتى     

تهۋپىــق ئۇنىــڭ . ئىچىــدە بولــسا ئادەتلىنىــپ قالغــان تىلهكــلهر یادىلىنــاتتى 
كۆزلىرىمىز ئۇچراشسا ئۈنسىز خوشلىشارمىز .  ئۆتۈپ كهتتىئالدىدىن ئالدىراپ

ــلهندى    ــۇ مهیۈس ــزاد بهكم ــان مهلىكى ــد قىلغ ــۇ   . دەپ ئۈمى ــۈرىكى ب ــڭ ی ئۇنى
ــى     ــداپ كهتت ــدەك زىرىل ــا كۆرەلمهیدىغان ــادەمنى قایت ــان ئ بىــراق . ھهرىكهتچ

كى یهنه شـۇنداق ئالدىراشـلىقى بىـلهن    ۈئویلىمىغان یهردىن ئۇنىـڭ سـۆیۈمل   
 ۋە مهلىكىزادقا كۆزى چۈشۈپ، ئالدىراش كۈلۈمسىرەپ سـاالمنى     ئارقىغا یاندى 

مهلىكىـزاد شـۇندىال كـۆڭلى ئـارام تاپقانـدەك       .  دە ئۆتـۈپ كهتتـى     -ئىپادىلىدى
ئۇنى تېخىمۇ خوشال قىلغىنى مهمتىلى ئۇنىڭ ئالدىدىن یهنه . چوڭقۇر تىندى

  .بىر قېتىم ئۆتهتتى
 قـاراپ سـهپنىڭ یېنىـدا      كۆپ ئۆتمهي تهۋپىق ئانچه ئالدىرىماي یهنه ئالغـا       

ــدى ــۆز      . كهل ــلهن ك ــسى بى ــڭ ھهممى ــدا تۇرغانالرنى ــول بویى ــتىم ی ــۇ قې ــۇ ب ئ
مهلىكىزادقىمـۇ  . ئۇچراشتۇرۇپ، باش لىڭشىتىپ، كۈلۈمـسىرەپ خوشالشـتى       

ــڭ        ــاراپ، كۆزىنى ــلهن ق ــرى بى ــان نهزى ــۇھهببهتكه تولغ ــۆیگۈ م ــاداقهت ۋە س س
ــسىرەشتىن پهیـــدا     ــدىكى كىچىككىـــنه تـــاتۇقنى كۈلۈمـ  بولغـــان قۇیرىقىـ

ئهمـدى بولـسا، ھـېلىال      . پۈرۈكلهرنىڭ ئارىسىدا غایىپ قىلىپ ئـۇزاق قارىـدى       
 پۇچـۇق بىـر نهزەر بىـلهن خۇداغـا شـۈكرى ئېیتىقـان ئایـال، یهنه سـۆیگۈ                  -چاال

ئاچلىقى بىلهن ئۆرتهندى، ئهمدى ئۇ مهمتىلىنى بوینىدىن قۇچاقالپ، سۆیۈپ     
  .مۇمكىن ئهمهسىدىلېكىن بۇ . تۇرۇپ ئۇزىتىپ قویۇشنى ئىستهپ قالدى

مهلىكىزادنىڭ بېقىنىدا بىرسى مىدىرالپ، ئالدىغا ئۆتمهكچى بولغاندەك 
مهلىكىزاد شېرىن ئارمان قۇچىقىدىن چىقىپ ئۆرىلىۋىدى، ئۇنىڭ . قىستالدى
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یېنىدا گۈلدەك نـازۇك ۋە گـۈزەل بىـر قىـز كـۆزىگه یـاش ئالغـان ھالـدا بىـردەم                
  .اراپ تۇراتتىئۇنىڭغا ۋە بىر دەم ئۇزاپ كهتكهن سهپكه ق

ھوي، چولپان كۆز، نېمه بولدى سىلىگه؟ چىـدىۋایماتامال، كهلمهسـكه           —
دېدى مهلىكىـزاد یېـرىم بولغـان كـۆڭلىنى چاخچـاق بىـلهن              —كهتكهندەك؟

   كىمنى ئۇزىتىۋاتىال؟—. ئاۋۋۇندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ
ــى ―  ــابىت، ســـابىتچۇ؟     ... ھېلىقـ ــاگىرتى، سـ ــدىمنىڭ شـ ــى، ئهپهنـ نـ

  ئاڭلىغانسىز؟
ــاھىر  ... ھه، — ــى تـ ــىلهر ھېلىقـ ــدىم، سـ ــسىلهرغۇ؟-بىلـ !  زۆھرەلهركهنـ

ــا     ــدا مهن مهســتۈرە بولغاچق ــۇ چاغ تویۇڭالرنىــڭ داڭقىــسىنى ئاڭلىغــانتىم، ئ
  .بارالمىدىم، ئهمما بهگ ئاكىمىز بېرىپ كهلگهن

  ... ھه، سىزمۇ ئاڭالپتىكهنسىز ـ دە؟ شۇ—
 دېـدى   — چىدىمایۋاتامال؟ كهلمهسـكه كهتمىگهنـدىكىن چىدىـسىال،         —

ــدەك      ــىغا گهپ قىلغان ــا تونۇش ــزاد كون ــان مهلىكى ــاقتۇرۇپ قالغ ــۈلزادىنى ی گ
  .یېقىنلىق بىلهن

ــا؟    — ــسىز ماڭـ ــېمه دەیـ ــۇرۇپ نـ ــالغۇچى ئهمهس تـ ــدىن قـ ــىزمۇ مهنـ  سـ
ئۇنىـڭ  .  دېدى گۈلزادە كۆزىدىكى یاشنى سۈرتمهي كۈلـۈپ       —! قېلىنلىقىنى

ا تولغـان، یـامغۇر    قارشـىلىقق -بۇنداق ھالىتى بهكمۇ گۈزەل، شـۇنداقال قـارىمۇ   
  .یېغىۋاتقاندا كۈن چىققاندەكال یېقىملىق ئىدى

سـابىت گهپ قىلمىغـان بىـلهن      ! ھوي، قـاراڭال، بۇنىـڭ یامـانلىقىنى       —
ــدەك  —ســىلىنىڭ تىللىــرى بــاالكهن جۇمــا،   مهلىكىــزاد یېڭــى ئهمهك تاپقان
 - جۈرسىله، ماڭـا ھهمـرا بولـسىال، بىـر    —خوشال بولۇپ، ئۇنى قولتۇقلىدى ۋە،  

  .دېدى دە، ئۇنى ئېلىپ ئۆي تهرەپكه كهتتى —ىزگه تهسهللى بوالیلى،بىرىم
ئۇالر جامهنىڭ ئالدى بىلهن نىزاخۇننىڭ ئۆیى تهرپكه كېتىۋاتقاندا ئالدىدا  
ئىككــى كىــشىنىڭ ئىچــى قــارىلىق بىــلهن قىلىــشقان گهپلىــرى قۇلىقىغــا 

  .كىرىپ قالدى
ــسیان   — ــۆزى نهقــال ئى ــڭ ئ ــا بۇنى ــابلىرى  ! مان بهرگهن شــىڭ دۇبهن جان

ھۆكۈمهتنىـڭ چىرىكلىرىمـۇ   !  دە -ئازادلىققا ئاشۇنداق ھهشقالال ئوقۇیـدىكهن    
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خـۇدا ئـۆز پاناھىـدا    ! بۇنچىلىك ئهمهس، بۇالرنى یامـانراق كۆردۈمغـۇ، تهقـسىر؟     
  !..ساقلىغاي

ئۇنىـــڭ گوڭۇلداشـــلىرىدىن یاشـــىنىپ قالغـــان ئـــادەملهر ئىكهنلىكـــى  
تىقالپ بىـر نـېمه دەي   شـىرىكى ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى تهسـ       . بىلىنىپ تـۇراتتى  

دېگـچه ئارقىــسىدا ئــادەم بــارلىقىنى تۇیــۇپ، زۇۋانــى ئۆچــۈپ، بىــر تــار كوچىغــا  
  .بۇرۇلۇپ  كېتىشتى

 
2  

  
 كىشلىك ئهترىدى قۇمالتاغ بىلهن بهشـكىرەمگه ئۆتـۈپ      700تهۋپىقنىڭ  

چۈشلۈك تاماققا بهشكىرەم بایلىرىدىن قارىھاجىمنىڭ ھویلىسىغا . دەم ئالدى
شۇنداقال تهرەققىـپهرۋەر ئـادەم بولغاچقـا       . م تولىمۇ كاتتا باي   قارىھاجى. چۈشتى

ھهر بىر كىشىگه چـوڭ جانـان چىنىـدە بىـردىن سـۈت      . ئۇالرنى یاخشى كۈتتى  
ئهممـا مېھمـانالر بۇنىڭـدىن باشـقا نـېمهتلهرگه ئېغىـز تهگـمهي،         .①بېرىلدى

قارىھاجىمنىـڭ ئىلتىماسـلىرىنى    . ئۆزلىرىنىڭ نـانلىرى بىـلهن ئوزۇقالنـدى      
  .تىشتا ئورۇنداشقا سۆز بېرىپ، تهكهللۇپ بىلهن رەت قىلىشتىقای

ئوقۇغــۇچىالر ســهپلىرىنى دەرھــال ئهســلىگه كهلتــۈرۈپ ســهپىرىنى داۋام   
غــا “ غوجــا چوڭنىــڭ قــۇملىقى  ”ئــۇالر بهشــكېرەمدىن ئۆتــۈپ   . قىلىــشتى

-یېقىنالشقاندا ئالدى تهرەپـتىن ھهربىـي ئوركىـستېرنىڭ ھهیۋەتلىـك كانـاي        

                                            
. شــلىرىم شــۇ قېـتىم قهشــقهرگه بارغانالرنىــڭ سـانىنى مىــڭ ئــادەم دېیىــشكهنىدى  سۆھبهتدا  ①

ــۇ    قارىھاجىمنىـــڭ ئۆیىـــدىنال مىـــڭ چىـــنه ســـۈت چىققـــانلىقى ئـــۇالرنى ھهیـــران قالـــدۇرۇپ، ئـ
 قایتـا تهكـشۈرۈشلىرىم نهتىجىـسىدە       -بىـراق، قایتـا   . كىشىنىڭ بایلىقىغا قول قویۇشـقان ئىـكهن      

ــادەملىكىنى ئىــسپا  بــۇ ســان شــۇ  . تالیدىغان ئىــشهنچىلىك ئاســاس تاپالمىــدىم ئۇالرنىــڭ مىــڭ ئ
ــدۇ    ــدەك تۇرى ــۇن كهلمهیدىغان ــتىگه ئۇیغ ــارائىت ئهمهلىیى ــڭ  . ش ــا ئۇالرنى ــارتۇق  600ئهمم ــن ئ  دى

ــان    ــامهتته مهخــــسۇس تهربىیلىنىۋاتقــ ــۈنكى بویــ ــىنىش تهس ئهمهش، چــ ئىكهنلىكىنــــى چۈشــ
  . ئا— كىشىدى 500ال “ دارالرلهمئه”
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بـۇ مهھمـۇد مـۇھىتى تهۋپىقنـى قارشـى ئېلىـشقا            .  كهتتـى  یاڭراپسۇنایلىرى  
ھـازىر  (ئهسـكهرلهرگه روتـا كومانـدېرى ئابـدىنىیاز      .  ئىـدى  چىقارغان  ئهسكهرلهر  

دېۋىزىیه ئىشتابىدا ئېچىلغان ھهربىي كۇرۇستا ئوقۇۋاتاتتى، بۇ كۇرسـتا بولـسا           
 یېقىندا سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئوقۇشىنى تۈگىتىپ كهلـگهن قۇربـان نىیـاز،    

ئابدىنىیازنىڭ قارشى ئالغۇچى قىسىملىرى ) قۇربان سهئىدىلهر دەرس بېرەتتى
بىلهن بىلـله زىیـالىالردىن یۈسـۈپ ئهپهنـدى ۋە ئۇنىـڭ ئىزچىلىـرى، ئهخـمهد           

  .ئهپهندى، مهجىددىن ئهپهندى قاتارلىقالرمۇ كهلگهنىدى
تهۋپىق یىراقتىنال ئاتتىن چۈشۈپ، ئۆزەڭگىنى ئېالخۇنغـا تۇتقـۇزدى ـ دە،    

  .تۈپ تۇرغانالرنىڭ ئالدىغا ئۆزىگه خاس ئىتتىك قهدەم بىلهن یۈرۈپ كهتتىكۈ
 دېدى ئۇ ئاۋۋال ساالم قىلىپ ۋە —!  ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، قېرىنداشالر—

  . بىرلهپ قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى-ئۇالر بىلهن بىر
 — یاخشىمۇسىز، دوسـتۇم، ئـاۋۋال قېـرى دوسـتىڭىزغا قـول بېرىـڭ،             —

  .ندى چاقچاق بىلهندېدى مهجدىدىن ئهپه
 تهۋپىقمـۇ  — دە، تېخىچه یاشاۋاتامـسىز؟  - ئهلۋەتته چوڭىدىن كېلىدۇ    —

   زىیا، ئۆزىڭىزچۇ؟ تىنچ تۇرغانسىز دوستۇم؟—چاقچاق قىلىپ، 
  . خۇداغا شۈكرى—
 ئهخــمهد ئهپهنــدى، ســىزنىڭ ئاۋازىڭىزنىــڭ باھاســى تېخىمــۇ ئــۆرلهپ  —

  كهتكهندەك تۇرىدىغۇ؟
  ... ئۇنداقمۇ ئهمهس—
  همىسه نېمىشكه ئۈنىڭىز چىقمایدۇ؟ ئ—
شـۇڭا بازارغـا    .  مال كاسات، دېگهنلىرىنىڭ ئهكـسىچه باھاغـا یارىمایـدۇ         —

 ئهخـمهد ئهپهنـدى مهیۈسـكىنه كۈلۈمـسىرەپ         —سېلىشنىڭ ھـاجىتى یـوق،      
  .جاۋاب بهردى

 دېدى — ھېچ بولمىسا مۇشۇنداقراق چاقچاق قىلىپ تۇرۇڭ، دوستۇم، —
 ئوھوي، جهڭچـى دوسـتىمىزمۇ یـات ئـادەم          —ۇلدى،  تهۋپىق ۋە ئابدىنىیارغا بۇر   
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سـىزنى  ①ئهمهسكهن، سـىز یهكهنـدە ئهمهسـمىدىڭىز؟ نـېمه غوپـۇر مىڭبېـشى            
  قوغلىۋەتكهنمۇ قانداق؟

 دېـــدى ئابـــدىنىیازمۇ ئۇالرنىـــڭ — قوغلىـــۋەتتى دېـــسىمۇ بولىـــدۇ، —
 مهن ھـازىر  —چاقچاقلىرىغا قوشۇلغىنىدىن ئۆزىنى خوشـال ھـېس قىلىـپ،       

  .الرنىڭ كۇرسىدا ئورۇسچىسىغا ھهربىي تهلىم ئېلىۋاتىمهنقۇربان نىیاز
  . ئالدىمىزغا چىققىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهت—
  . نېمىگه رەھمهت دەیسىز؟ رەھمهتنى سىزگه دېسه بولىدىكهن—
 دېدى تهۋپىق ئابدىنىیازنىڭ تهلهپپۇزىنى دوراپ چاقچاق       — نىمىگه؟   —
  .ئارىالش
نـى بۇزمـاي بارابـان ساداسـىغا      دېدى ئابـدىنىیاز رېتى — مانا شۇنىڭغا،    —

 — تهڭكهش قىلىپ مهش دەسسهۋاتقان ئوقۇغۇچىالر سېپىنى ئىشارە قلىپ،    
بۇنداق جهڭگۋار ھالهت، بۇنداق قاتتىق تهرتىپ بىزدەك ھهربىیلهردىمـۇ یـوق،       
بىلهمــسىز، ئهپهنــدىم، ســىز ئىــنقىالب ئۈچــۈن راســا ســهر خىــل ئــۇرۇقالرنى،   

  .ھهم جهڭگىۋار ھهم ئىلىملىك. رىسىزپىدائىیالرنىال تهربىیلىگهندەك تۇ
 دېـدى یۈسـۈپ ئهپهنـدى       — بۇ ئۇنىڭ ھهممه قوشۇنى ئهمهس، تېخـى،         —

  .دوستى ئۈچۈن ماختىنىپ
ــسا      — ــوق، بولم ــۇرالال ی ــۇالردا پهقهت ق ــمۇ، ب ــداق ئهمهس ــا، گهپ مۇن  مان

  ھهربىیدىن نهرى كام؟ ماڭىمىزمۇ؟ 
ۇالر ئۈچـۈن قـورال    ماڭایلى، بىراق ئۇالردا قـورال بـولمىغىنى بىـلهن ئـ     —

  .یوچۇن ئهمهس
 — كهتكىچه بولغان ئارىلىقا سۆھبىتىڭىزدىن مهھرۇم قالدۇرماسسز،   —

ــاقىردى     ــكه چ ــۆز قوشــۇنلىرىنى دىققهت ــدىنىیاز ۋە ئ ــدى ئاب ئوقۇغــۇچىالر . دې
ئانــدىن . ســېپىنىڭ ئىككــى تهرىپىــدە قوغــداپ ماڭىــدىغان قىلىــپ تىــزدى  

                                            
ئابــدىنىیاز .  یهكهنـدە تـۇراتتى  — غوپــۇر پولكوۋنىـڭ پـولكى   —ر پـولكى   دىۋىزىیىنىـڭ بىـ  - 6  ①

  . ئا—شۇ پولكتا ئىدى، 
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لدى، قوزغىلىشقا بـۇیرۇق بېرىـڭ،     قوشۇنالر تهییار بو   —مهمتىلى ئهپهندىگه،   
  . دېدى—

ــا نــېمه؟ ئېلىــپ   — ــدىر تۇرغانــدا ماڭ  ســىزدەك رەســمىي ھهربىــي كومان
  ســۆھبهتكه خۇمــار — دېــدى تهۋپىــق خۇشــخۇیلۇق بىــلهن  —مېڭىۋېرىــڭ، 

ــم      ــولىمهن، بهلكى ــرگه ب ــلهن بى ــدىلهر بى ــۇ ئهپهن ــته مۇن ــسىڭىز مهن كهچ بول
  . دەپ قوشۇپ قویدى—نوۋېشىدا بوالرمىز، 

تهۋپىق مهجدىـدىن، یۈسـۈپ ۋە ئهخـمهد        . قوشۇن سهپهرنى داۋام قىلدۇردى   
  :ئهپهندىلهرگه ئۆزر ئېیتىپ

 سىلهر بىلهن كهچته بىراقال پاراڭلىشىدىغان بولدۇق، ھازىرچه مهن ئۆز —
 دە، ئوقۇغۇچىالرنىـڭ قهدەم ھهرىكىتىنـى   - دېـدى  —سېپىم بىلهن كهتـتىم،     

  .كۈزەتكهچ سهپنى یانداپ كهتتى
ــدى ــسىدىن    مهجدى ــهپنىڭ ئارق ــدىلهر س ــلهن یۈســۈپ ئهپهن ــدى بى ن ئهپهن

  .قهشقهر ئىزچىلىرى بولسا چوڭ سهپكه قوشۇلۇپ یۈرۈپ كهتكهنىدى. یۈرۈشتى
ھهقىقهتهنمــۇ ) كــۆز تهگمىــسۇن( ئهپهنــدىم، تهۋپىقنىــڭ بــۇ قوشــۇنى  —

  . دېدى مهجدىدىن زوقلىنىپ—قالتىسقۇ؟ 
شۇنىڭ .  د كۈتىدۇ مهھمۇد مۇھىتى ئۇنىڭ شاگىردلىرىدىن چوڭ ئۈمى—

  .ئۈچۈنمۇ ئۇ مهمتىلىغا ھهممدىن بهك ئامراق
 كهنتتىكـى مهكتهپنىـڭ ھهممىـسىگه قاتنـاپ، یهنه     24 توۋا، بـۇ ئـادەم     —

جهمئىیهتنىڭ تهرتىپىگه یېتىىشىپ، قایسى ۋاقىتالردا بۇنچه كۆپ پىـدائىنى      
  تهییالىغاندۇ؟

 بۇنچه كۆپ  ئۇ مۇسابىقه ئۈچۈن كېلىۋاتامدۇ یاكى شه ئالغىلىمۇ؟ نېمه—
ــشى     ــۈن نوۋې ــدۇ؟ پۈت ــدىغان ئىــش بارمى ــادەم؟ بۇالرنىــڭ ھهممىــسىگه قىلى ئ
مهكـــتهپ، قهشــــقهرنىڭ ئهڭ مــــوھىم مهكتىپـــى تۇرۇغلــــۇق مۇراســــىمغا   

 زە، تاماشــا كۆرىــدىغان، چــاۋاك -قاتنىــشىدىغانالر یــۈزدىن ئاشــمایدۇ، تهۋپىــق 
  مه؟چېلىپ ئالقىشالپ بېرىدىغانالرنىمۇ بىلله ئېلىپ كېلىۋاتامدۇ نې

.  ئۆگۈنلۈككه كۆرىال تېخى، ئۇالر قانداق ماھارەتلهرنى كۆرسىتىدىكىن  —
  .مهمتىلىنىڭ خىیالىغا كهلمهیدىغىنى یوق
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  ... بىخىل تهبىئهت—
 ھهسهت دېمهي ھهۋەس دېسىمۇ نى ئۇنىڭغا ھهسهت قىلىمهن، ئهمما بۇ—

ــاغرىنىمهن    ــدىنال ئـ ــڭ بىخىللىقىـ ــا تهبىئهتنىـ ــدۇ، ئهممـ ــۇنداق . بولىـ مۇشـ
  .لىدىن ئوننى، یۈزنى، مىڭنى یاراتقان بولسا نېمه بوالتتىئوغۇلبا
 دە، دوختۇر، سىلى دوختۇر بولغاندىكىن ئهمهلىیراق گهپ - قىزىقكهنال—

قارىـسام بهك خـۇراپى یـاكى رومانتىـك بولـۇپ كهتكهنـدەك             . قىلسىال بـوالتتى  
  .كۆرىنىال
   رومانتىك بولۇش شائىرالرغىال بهخشهندە قىلىنغانمىدى؟—
ــش— ــۈن یهنه     چېقى ــشىش ئۈچ ــىلىگه چېقى ــۇر، س ــۇرىكهنال، دوخت ىپال ت

  . تهۋپىقنىڭ ئۆزىال بولىشى كېرەككهن
 بۇنچه كۆپ ئادەمنى قهیهرگه جایالشـتۇرۇش كېـرەككىن؟ نهگه پاتىـدۇ             —

ــۇالرنى      ــتهپلهردە ئـ ــقا مهكـ ــسه باشـ ــىغا كهتمىـ ــڭ قوروسـ ــۇالر؟ توختاجىنىـ بـ
  .ئورۇنالشتۇرغىدەك یهر یوق

ى ئالدىن ئورۇنالشتۇرمایال یولغـا چىقىـدىغان    ئۇ بۇالرنىڭ ھهممىسىن   —
  . دېدى ئهخمهت ئهپهندى—ئادەممۇ؟ باشلىرىنى قاتۇرمىسىال، 

كهچكى شهپهق غهرىپتىكى تاغالر ئۈسـتىدە بولـۇتالرنى ئـالتۇن رەڭـگه ۋە             
مىس رەڭگىگه كىرگۈزگهندە یول بویلىرىدىكى تېرەكلهرنىـڭ كـۆلهڭگىلىرى         

ھهر قاچانقىـدەك  . ۆگزىـسىگه یاماشـقانىدى  ئۇزۇراپ، ئـۇ قـاتتىكى ئۆیلهرنىـڭ ئ      
دېھقانالر یول بویلىرىغا یـۈگرەپ چىقىـشىپ، قوشـۇننىڭ مېڭىـشنى تاماشـا             

  .قىلشاتتى

 
3  
  

ــشىلىتىپ،    ــى ئـ ــارلىق ھىلىلهرنـ ــمهن بـ دۈشـ
ــتلۇق زەنجىرىنـــــى     ــدا دوســـ ــانى قالمىغانـــ دەرمـــ

بــویىچه “دوســتلۇق”جىرىڭــشىتىدۇ، بۇنــداق چاغــدا 
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ــدىغ   ــمهن قىاللمایـ ــداق دۈشـ ــشالرنى ھېچقانـ ان ئىـ
  .قىلغىلى بولىدۇ

  »گۈلىستان« سهئىدى —
  

تهۋپىــق ئوقۇغــۇچىالر بىــلهن كهچلىــك غىــزا یهپ، ئــۇالرنى یاتاقالرغــا       
ــلهن      ــلىرى بىـ ــقهرلىك یولداشـ ــیىن، قهشـ ــدىن كېـ ــتۇرۇپ قویغانـ ئورۇنالشـ
. پاراڭلىشىپ كېلىش ئۈچۈن  یېقىن شاگىردلىرىنى باشالپ نوۋېشىغا كهلدى

  .دە كۈتۈپ تۇراتتىدوستلىرى ئۇنى مۇشۇ یهر
. ئۇالرنىڭ كۆڭۈللۈك ئولتۇرىشى ئاۋالقىدەكال جانلىق كهیپىیاتقا چۆمدى     

ھىـالل  ”بۇ یهردە مۇئهللىملهردىن باشـقا شـهۋقى، ئوبۇلقاسـىم، ئابـدۇرنىیازالر            
ــدىلهر ئولتۇرۇشــقانىدى ىــدىــن مهج“ئهھــمهر ــا . ددىن، نامــان ئهپهن یۈســۈپ زىی

ــهھهر پۇخر  ــك شـ ــشهمكىدەك مهدەنىیهتلىـ ــۆرمهت ۋە  ھهمىـ ــاس ھـ ــا خـ الىرىغـ
  .تهكهللۇپالر بىلهن مىھمانالرنىڭ خىزمىتىدە بولۇۋاتاتتى

شهخـسىي  ”سورۇن ئهھلى بۈگۈن  مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن شـهۋقىنىڭ           
. نى بىـر ئېغىـزدىن جاكارالشـتى    ىقىلىشىغا یـول قویمایـدىغانلىق    “ سۆھبهت

دۈرگهن تهۋپىــق كۆپچىلىكنىــڭ رایىغــا بېقىــشقا رازى بولىــدىغانلىقىنى بىلــ
نىڭ تهرجىمىسى ھهققىـدە    » دىۋان«بولسىمۇ، پۇرسهت تېپىپ شهۋقى بىلهن      

  . زۆرۈر تېپىلغان سۆزلىرىنى دېیىشىۋالدىىشدېیىش
ــیهت،    ــارا ۋە ئىچكــى ۋەزى ســورۇننىڭ ئومــۇمىي تېمىــسى ھــازىرقى خهلقئ
بولۇپمۇ ئۆلكه ۋەزىیتى، شىڭ دۇبهننىڭ نېمه قىلىۋاتقىنى، نـېمه قىلمـاقچى          

ئۇالرنىـڭ سـۆھبىتى   . تارلىق سىیاسى تېمىغا بۇرۇلـۇپ كهتتـى     ئىكهنلىكى قا 
قىزىپ كهتكهچكه دەسلهپ كىمنىـڭ بـۇ سـۆزلهرنى باشـالپ بهرگهنىلىگىنـى          

  .ئاڭقىرالماي قېلىشتى
 دېــدى —بىــز ھــازىرقى ۋەزىیهتنــى قانــداق تونىــساق تــوغرا بۇلىــدۇ؟  —

ئـالته   ’’ ھازىر، ئازاتلىققا چىقتۇق،—ئوبۇلقاسىم قاڭشىرىنى سىالپ قۇیۇپ ،   
 مۇنــداق دېگهنــدەك گهپــلهر ئېقىــپ یۈرىــدىغان -ئانــداق‘‘ بۈیــۈك سىیاســهت
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بىزنىڭ ئارزۇ قىلغىنىمىزمۇ مۇشۇنداق ئازاتلىقمىدى یاكى بـۇ ئـانچه          . بولدى
  تولۇق ئهمهسمۇ ؟

ــرەك،   — ــش كېــ ــۈكرى قىلىــ ــۇنىڭغا شــ ــنىڭچه مۇشــ ــدى — مېــ  دېــ
ــرى، ــۇئهللىملهردىن بىـ ــ —مـ ــۈنلىرىمىزنى ئۇنتـ ــۆرگهن كـ ــرى كـ ۇپ  ئىلگىـ

 زېمىـن یاخـشى   -قالمىساق بولىدۇ، ئۇنىڭغا قارىغانـدا ھـازىر دېـگهن ئاسـمان         
  .ئهمهسمۇ
 — بـــۇ قاچـــانغىچه داۋاملىـــشار؟ كۈنـــسېرى یاخـــشىلىنىپ بـــارارمۇ؟—

مهجىددىن ھاسىسىنى یىپ ئهشكهندەك پىرقىرىتىپ قویـۇپ، ئویچـان ھالـدا           
  .سورىدى
ۈپ دېـدى یۈسـ    —!  بۇالرنىڭ ھهممىسى شىڭ شىسهینىڭ ھىلىـسى      —

  ئهپهندى،
 ئۇ تىركىشىپ تۇرغان ۋەزىیهتنى پهسكارىغا چۈشۈرۈش ئۈچـۈن ئـازراق           —

  .ئهركىنلىك بېرىشكه مهجبۇر بولغىنى بىلهن بۇ ۋاقىتلىق ھادىسه
 نى ئهمىـسه ئۇنىــڭ سـوۋېت ئىتتىپــاقى بىـلهن مهھكارالشــقانلىقىنى   —

  . سورىدى ئوبۇلقاسىم—نېمه دەپ چۈشهندۈرۈش كېرەك؟
دامچىلىق، ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ ھهربـــى   بۇمـــۇ بىـــر خىـــل ئالـــ—

یــــــــاردىمىگه ئىــــــــگه بولمىــــــــسا شــــــــىڭ شىــــــــسهي ۋەزىیهتنــــــــى  
شــۇڭا خهلقپهرۋرەرلىــك تـــونىنى   . مۇقىمالشــتۇرالمایدىغانلىقىنى بىلهتتــى  

  .كىیىپ چىقتى
   ئۇنىڭ ساختىلىقىنى نېمه بىلهن ئسىپاتالیسىز؟—
ەپلهردىكى  ئۇنىڭ مهدەنىي مائارىپ جهھهتتىكى یېىڭىلىقى، ئایرىم تهر—

ئىلغارلىق ئىپادىسىدىن باشقا ئالدىنقى مۇستهبىتلهردىن پهرقى نېمه؟ خهلق 
قانچىلىك بهختلىك بولدى؟ ئـاچ زېرىنلىقتـا ئۆلـۈپ كېتىۋاتقـانالر ئـازمۇ؟ ئـۇ          
ئىنقىالبنىــڭ سهرەڭگىــسى بــولمىش زىیــالىالر ۋە نوپۇزلــۇق ئهربابالرنىــڭ      

  .سكۆڭلىنى ئۇتۇش بىلهنال ئوتنى پهسهیتمهكچى خاال
ــشىمایمهن، — ــدىلهرگه ئوخـ ــكه   — مهن ئهپهنـ ــدىنىیاز گهپـ ــدى ئابىـ  دېـ

 سىیاسهت دېگهننى سىلهردەك چۈشهنمهیمهن لېكىن مهن تۇرپاندا —قوشۇلۇپ
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بىـز ئـۇ چاغـدا ئىـسالم ئـاچىمىز دەپ جهڭ            . قوزغىالڭ قىلغانالرنىڭ بىرسـى   
ئهمــدى بــۇ ئىــش .  كېــسهل ئــازادلىق ئىــدى-مهخــسىدىمىز ئــۈزۈل. قىلغــان

شىڭ دېگهندىن قورقامتۇق، قانچلىك خىتاي .  یوقۇلۇپ كېتىۋاتىدۇ  جىممىدە
مانـا ئهمـدى    . بار بۇ یهردە؟ بۇ چىۋىن مىجهزلهرنى جایالشـقا كـۆزىمىز یېتهتتـى           

بۇنىڭ ھهممىسى ئورۇسنىڭ . ئۆزىمىزمۇ تۇیماي جهڭسىز تېزىپ كېتىۋاتىمىز
ىلــدىال بۇلتــۇر قۇربــان نىیــازالر ســوۋېتكه ئوقۇشــقا كېتىــپ بىــر ی . كاســاپىتى

ۋاتىـدۇ، تـازا گېـپىگه زەڭ      تىئۇ بىزنـى ئوقۇ   . كامنىس بولۇپ كهتكهندەك تۇرىدۇ   
قویسام ئاینىپ كهتكهندەك، ئىچىمىزدىن پورلىشىپ كېتىۋاتقىنىمىزغا سهل 

  .قېنىم قىزىپ قېلىۋاتىدۇ
 سىزنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى ھهققىدىكى پىكرىڭىزگه قوشۇاللمایمهن، —

  . دېدى تۇرغۇن ئهپهندى—
 دېـدى ئوبۇلقاسـىم قاڭـشىرىنى     —ىڭچه ئابدىنىیاز راست دەیدۇ،      مېن —

ــۆلكه مهسلىــسىدە خىتــاي بىــلهن ئورۇســنىڭ   —چىمــدىپ تــۇرۇپ،   مۇشــۇ ئ
مهیلى شىڭ دۇبهن خهلقپهرۋەر    . ئهزەلدىن مهیدانى بىر، مهنپهئهت بىرلىكى بار     

پهقهت بـۇ یهردە ئىـسالم      . بولسۇن یاكى جالالت بولـسۇن ئۇنىڭغـا پهرقـى یـوق          
ــلىقى ئۇنىـــڭ   جۇمھـــ ــۇپ قالماسـ ــر نهرســـىنىڭ بولـ ــدەك بىـ ۇرىیىتى دېگهنـ

شۇڭا ئـۇ مۇشـۇ مهخـسهت ئۈچـۈن ھهر قانـداق ھۆكـۈمهتكه یـاردەم             . مۇددىئاسى
مېـنىڭچه قهشـقهردە   ... ئىشقىلىپ ئـۇ خهقـتىن بىـزگه ۋاپـا یـوق      . قىلىۋېرىدۇ

كامىنىزىمغا قارشى بۈیۈك بىر كۈچ بار، مانـا شـۇ كـۈچ ھهقىقىـي تـوغرا یولـدا            
ئوبۇلقاسىم قهشقهر كوچىلىرىدا زامان ـ زامان پهیدا بولۇپ ― ىشكه بولىدۇ، دېی

  .قالىدىغان تهشۋىق ۋاراقلىرىغا ئىشارە قىلماقتىدى
ــدىرىغان      ــدىكىنى تۆكۈشــكه ئال ــۆز كۆڭلى ــتىم ئ ــانچه قې ــر ق تهۋپىــق بى
بولسىمۇ، ئۇنىڭ یاشالرغا خاس ئاسـان ھایاجانلىنىـشىنى یېنىـدىكى شـهۋقى         

  . بىلدۈرۈشكه ئالدىرىماسلىققا ئۈندىدىبېسىپ پوزىتسىیه
ــۇ یهردە بهزى تېگــى— ــز   - ب ــاراڭغۇ شهخــسلهر یــوق ئهمهس، بى  تهكتــى ق

سىیاســـىغا ئارىالشـــمایدىغان ئاقـــارتقۇچىالر ســـاالھىیتى بىلهنـــال مهیـــدانغا 
بۇ ۋەزىیهتته سىیاسىي ھهققىـدە یهڭگىللىـك بىـلهن گهپ قىلىـش         . چىقایلى
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 دەپ —الشتۇرۇشقا سـهۋەب بولـۇپ قالىـدۇ،    ئىشلىرىمىزنى یېرىم یولدا ئاخىر  
  .پىچىرلىدى شهۋقى

  .  كېیىن سۆزلىشهیلى، قىزىپ كېتىۋاتقانالرغا ئىشارە قىلىپ قویسىال—
  :توساتتىن ئوبۇلقاسىم مهمتىلى ئهپهندى بىلهن شهۋقىگه قاراپ دېدى

 ئىككىلىرى بىـر نـېمه دەپ بېقىـشمامال؟ قهشـقهردىكى كـامىنىزىم          —
لهر بولىشى مۈمكىن؟ بهزىلهر دېگهندەك بۇ ئهنگىلىیه دۈشمىنى شۇ كۈچ كىم

  جاسۇسلىرىمىدۇ یاكى ئۆزىمىزنىڭكىلهرمىدۇ؟
ــاتتى    ــاقتۇرۇپ قېلىۋات ــادەمنى خېلــى ی ــۇ ئ ــشىچه  . تهۋپىــق ب ئۇنىــڭ قارى

ــېچهن     ــدىغان، چ ــۇالھىزە قلىــشنى بىلى ــك، م ئوبۇلقاســىم ئوچــۇق پىكىرلى
یغۇسـى كهلـمهي، ئېغىـز      شۇڭا ئۇ ئۇنىڭ سـۆزىنى یهردە قو      . ئادەمدەك قىالتتى 

شـهۋقى ئۇنىـڭ یوتىـسىنى بىلىنـدۈرمهي بېـسىپ          . ئاچماقچى بولۇپ تۇراتتى  
  :قویدى ۋە
ـــمایدىغانالرنىڭ  —  بىزمــۇ؟ مېــنىڭچه بىــز سىیاســىي بىــلهن شۇغۇلالن

بۇنداق تېمىالردا پاراڭلىشىشىمىز تازا كۆڭۈللۈك بولمایـدۇ، ئـۆزىمىز چوڭقـۇر          
لىش ئانچه دېگهن یهردىـن چىقمایـدۇ،       چۈشهنمىگهن ساھهدىن پىكىر بایان قى    

ــۆز      ــۋەتته ئ ــسا ئهل ــارتقۇچىالر، شــۇڭا مۇشــۇ ســاھهدە گهپ بول بىــز مهدەنىــي ئاق
  . دېدى—ئویلىغىنىمىز بار، 

ئوبۇلقاسىم بىـر یېـرى تاتىالنغانـدەك چىرایىنـى پۇرۇشـتۇردى ۋە بىـردەم            
ئهپــسىز ئولتــۇرۇپ قالغانــدەك قىمىــرالپ، ئــاخىرى ئورنىــدىن تــۇرۇپ ســىرتقا  

ــدىنىیاز كـــۆپچىلىككه بىرمـــۇ . چىقىـــپ كهتتـــى ــۇپ،  -ئابـ ــاراپ قویـ ــر قـ  بىـ
  .دىن چىقىپ كهتتىسىئوبۇلقاسىمنىڭ ئارقى

ــۇ ئوبۇلقاســىمنىڭ تېگــى — ــداق بىلهمــسىلهر؟  - ب  دەپ — تهكتــى قان
  .سورىدى ئهخمهد ئهپهندى تۇیۇقسىزال جىملىقنى بۇزۇپ

 —ز،  بىز ئۇنىڭ سـانایى نهپـسهنىڭ مـۇدىرى ئىكهنلىكـنىال بىلىمىـ          —
  .دېدى یۈسۈپ ئهپهندى

  ...ھهرھالدا ئىككى تىللىق بىر نېمه —
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 چىۋىن قونغان نهرسه بۇلغانماي قـاالمتى، خىتـاي بىـلهن ئارىالشـقان           —
  . دېدى مۇئهللىملهرىدىن بىرى غۇدراپ—ئادەمدىن ۋاپا كهلمهیدۇ جۇما، 

 مېنىڭچه ئۇنىڭ شـۇ تهرىـپىگه قـاراپ ئۇنىـڭ یـۈرىكىنى باھـالىغىلى             —
، بىر تىلنى ئارتۇق بىلگهنلىك یاخشى ئىشكى، یامـان ئىـش ئهمهس       بولماس،

 گهپ ئۇنىڭ خىتایچىنى بىلىشى، ئائىلىسىنىڭ — دېدى ساۋۇت ئهپهندى، —
  لهنجۇ بىلهن ئاالقىدار بولىشىدا ئهمهس، ئۇ زادى قانداق؟

  :شۇ چاغدا سىرتتىن ئابدىنىیاز كىرىپ كېلىپ
ــالى؟ خـــاال  — ــداق زىیـ ــادەم قانـ ــوۋا، ھېلىقـــى ئـ ــه  تـ دا تۇرىۋېلىـــپ نهشـ

 دېـدى، ئهممـا ئۇنىـڭ سـۆزلىرىدە     —چېكىۋاتمامدۇ، چوقۇم شـۇ، شـۇ چهكتـى،     
  .كهسكىن ئىشهنچ یوقىدى

 سىلى گۇمان بىلهن ئهگىشىپ  چىققانمۇ، ئویلىمغان یهردىن بۇنداق —
  بولۇپ چىقتىمۇ؟

 مۇشۇ ئادەم ماڭا ئانچه یاقمایـدۇ، بىرىنچـى كۆرۈشـتىال یاخـشى تهسـىر       —
ھازىرمۇ كۆڭلۈمگه بىر ئىـش     . شۇڭا مهن ئۇنىڭدىن گۇمانلىنىمهن   . بهرمىگهن

  .كېلىپ ئارقىسىدىن چىققانتىم
  .سورىدى تهۋپىق―  سىزنىڭ پهرىزىڭىزچه بولسا قانداق بوالتتى؟ —
  . ئۇ سىرتقا ماڭاتتى—
   شۇنداقال بولغاندا نېمه قىالتتىڭىز؟ ئاخىرغىچه ئهگىشهمتىڭىز؟—
  .هتتىم، ئاندىن ئىشىنى تۈگهتتىمیاق ئهڭ خالىي جایغىچه ئهگىش —
 — دېدى تهۋپىق گهپنـى ئـۈزۈپ،   — بولدى قىالیلى، بۇرادەرلهر، بهس،      —

ئارتۇقچه گۇمانخورلۇق ئادەمنى جۈرئهتسىز قىلىپ قویىدۇ، ئۇنىڭ پهقهت نهشه 
چهككىـنىال پاكىــت ئىــكهن، شۇنىــسىال یىرگىنىــشلىك ئهممــا بــۇالر ئۇنىــڭ  

دىیازمۇ كهسكىن جهزم قىاللمایدۇ، شۇنداق ئاب. جاسوسلىقىنى ئىسپاتلىمایدۇ
  ئهمهسمۇ؟

  ... لېكىن—
  نى ئۆزگهرتسهك قانداق؟مهۋزۇ مېنىڭچه بىز —
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شۇ چاغدا ئوبۇلقاسىم قایتىپ كىردى ئۇنىـڭ كـۆزلىرى مهسـلهرگه خـاس       
بۇنـداق قـاراش   . كۆپچىلىك ئۇنىڭغا زەڭ سېلىپ قاراشـتى    . ئېلىشاڭغۇ ئىدى 

ىدىغانلىقنى ئویلىغان تهۋپىق دەرھال سۆز ئوبۇلقاسىمدا گۇمان تۇغدۇرۇپ قوی
  :باشالپ
  . دېدى— ناۋا قىلىپ ئازراق كۆڭۈل ئاچمایمىز، - نېمىشكه نهغمه—
  . دېدى یۈسۈپ ئهپهندى ئورنىدىن تۇرۇپ— مهن تهمبۇر ئېلىپ كىرەي، —
 ئهپهندىم، تهمبـۇر دېگهننـى سـاماۋارخانىدىمۇ ئـاڭلىۋاالالیمىز، ئۇنىـڭ            —

 دېدى ئۇبولقاسىم كۆرەڭلىكنى —ا سهنئهتچىلهر بار، ئۈستىگه مېنىڭ قولۇمد
 ھـازىر پـارىڭىمىز خېلـى قاملىـشىپ         —بۇرنىنى چىمداش بىلهن یوشـۇرۇپ،      

كېتىۋاتاتتىغۇ، نېمىشكه مۇشـۇ ھهقـته پىكىـر ئالماشـتۇرمایمىز؟ مهن تېخـى        
  .سىلىدىن ئازراق ساۋاتقا ئىگه بوالرمهن دېگهن ئۈمىدته ئىدىم

ــدى،  — ــشى ئى ــاراڭمۇ یاخ ــاھهنىڭ    پ ــسى س ــز ھهر قای ــراق ھهربىرىمى بى
مهســىلهن، مېنــى بىلىــسىز، مهن پهقهت مهدەنــى    . كىــشىلىرى ئىكهنمىــز 

ئاقارتىش بىلهنال ھهپىلىشىدىغان ئادەم، مهجىددىن بىـلهن نامـان ئهپهنـدىلهر       
ــي      ــدىنىیاز پهقهت ھهربى ــۇغۇللىنىدۇ، ئاب ــلهن ش ــسهل داۋاالش بى ــۇر، كې دوخت

ىمىزنىڭ سهۋىیىــسى، ھهۋەس قىزىقىــشمۇ  ھهر قایــس . ئىــشالرغا قىزىقىــدۇ 
ئوخــشاش ئهمهس، ئۇنــداق بولغانــدا بهزىلىرىمىــز قىــسىلىش ھــېس قىلىــپ  
قالىدىكهنمىز، ئۇندىن كۆرە ھهممىـگه ئورتـاق بولغـان ناخـشا سـاز بىـلهن بـۇ                  

 - تهۋپىـق شـۇنداق دېـدى   —یهردىكىلهرنىڭ ھېچقایسىسى نا تونۇش ئهمهس،  
  .ى ئېلىپ سازالشقا باشلىدىدە، یۈسۈپ ئهپهندى سۇنغان تهمبۇرن

ئۇ كىمدۇر بىرى ئـۆزى  . ئوبۇلقاسىم كهیپىسىزلهنگهندەك جىمىپ قالدى   
ھهققىدە گۇمانلىنىپ قالغـان بولـسا كـۆپچىلىكنى ئاگاھالنـدۇرۇپ قویغـانمۇ       
ــم      ــان جى ــر زام ــۈن بى ــاننى كۈچهیتمهســلىك ئۈچ ــویالپ، گۇم ــداق، دەپ ئ قان

  .بولىۋېلىش پىكرىگه كهلدى
ىڭ ناخشىـسى بىردەمـدىال ئارىـدىكى جىـددىلىكىنى         مهمتىلى ئهپهندىن 

  .تارقىتىپ، ھهممه ئادەمگه خۇشكهیىپلىك بهخش ئهتتى
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ئۇالر نوۋېشى مهكتهپـتىن تارقىغانـدا یۈسـۈپ ئهپهنـدى، شـهۋقى، تهۋپىـق،         
  :شهۋقى یۈسۈپ ئهپهندىگه قاراپ. ئابدىنىیازالر بىلهن چىقىشقانىدى

  . دەپ سورىدى— ئوبۇلقاسىمنى قایسىڭالر تهكلىپ قىلغان؟—
 خهۋرىم یوق، بهلكىم بىزنىڭ مهكتهپـتىكىلهردىن بىرسـى تهكلىـپ        —

  . دېدى یۈسۈپ ئهپهندى—قىلغاندۇر، 
 ســىلى ئاســتىرىتتىن سۈرۈشــته قىلىــپ باقــسىال، كۆڭلۈمــدە ئــۇنى   —

ــدىمهن،   ــادەم .  دېــدى شــهۋقى—بىرســىنىڭ تهكلىــپ قىلغنىغــا گۇمان بــۇ ئ
  ...ىكىن،قانداقسىگه بۇ سهپكه قىستۇرۇلۇپ قالد

 سـىجاڭ ھهر كــۈنى قىزىلنىــڭ كــۆۋرۈكىگه قــاراۋۇل قویــۇپ یېڭىــشهر  —
ھاراق ئىچكهنـلهر بولـسا    . تهرەپتىن كهلگهنلهرنىڭ ئاغزىنى پۇراپ تهكشۈرتىدۇ    

ئهگهر ســانایى نهپــسهنىڭ مــۇدىرى بولغــان ئادەمنىــڭ نهشــه . دەریاغـا تاشــالیدۇ 
  .بدىنىیاز دېدى ئا—! چېكىپ یۈرگىنىنى بىلىپ قالسا ئىش بار ـ دە

  . بۇنى ئۇ كىشىگه ئېیتىپ قویماق كېرەك—
  . دۇرۇس، بۇنداقالردىن ھهر ھالدا ئاگاھ بولۇش ئارتۇق ئهمهس—
 — مهن ئۇنى كىمنىڭ تهكلىپ قىلغـانلىقنى سۈرۈشـتۈرۈپ باقـاي،            —

 ئاراندا بىر كهلگهنلىرىدە گهپ گهپكه قوشـالمىدى ـ   —دېدى یۈسۈپ ئهپهندى، 
  . باراي دېگهن بولسىال، ئادەممۇ ئازراق بوالتتىدە، سىلى مېنىڭ ئۆیۈمگىال

 دېدى تهۋپىق — ته، - شۇنداق قىلسامغۇ بوالتتى، مهن یالغۇز ئهمهس  —
 پاراكهنــدە قىلىــپ —ئارقىــسدىن كېلىۋاتقــان شــاگىردلىرىغا قــاراپ قویــۇپ، 

  .قویارمهنمىكىن دەپتىمهن
   ھازىرچۇ؟ ھازىر بولسىمۇ شۇنداق قىلمامال؟—
ن  قوشۇنلىرىم بىلهن بىلله بوالي، كۈندۈزى بىلله  ئهڭ یاخشىسى مه—

  .بولىمىزغۇ
  . دېدى شهۋقى— قارىغاندا بۇ سۆزلىرى ماڭىمۇ تهئهللۇق ئىكهن ـ دە؟ —
ــتاز؟  — ــاجهتمىكىن، ئۇسـ ــۇپ ھـ ــزلهرگه تهكهللـ ــق — بىـ ــدى تهۋپىـ  دېـ

  .خۇشخۇیلۇق بىلهن
  . ئهمىسه یاخشى چۈش كۆرسىله، خۇداغا ئامانهت، ئهته كۆرىشهیلى—
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ــېڭىڭالر،    — ــلهر یېتىــشىپ م ــى ئهزىمهت ــر، قېن ــق  —خهی ــدى تهۋپى  دې
ئارقىـــسىدىن كېلىۋاتقـــان شـــاگىرتلىرىنى ئۈنـــدەپ، ئـــۇالر ئۆســـتهڭ بـــویى  

  .تهرەپكه بۇرۇلدى“ یۇمىالق شه”كوچىسىدىن 
 —!  مهن بىــر پۇرســهت تېپىــپ ھېلىقــى مهلئــۇننى ئۆلتۈرىــۋېتىمهن—

  .دېدى ئابدىنىیاز پىچىرالپ
 دېدى تهۋپىق ئۇیغۇرغا خاس ساددىلىق ۋە      —رىڭ،   ئۆزىڭىزگه ھاي بې   —

بهلكىم ئۇ یامان ئـادەممۇ ئهمهسـتۇر، گۇمـان بىلهنـال      —ئاقكۆڭۈللۈك بىلهن،   
  .ئىش قىلسا یاخشى بولمایدۇ

نهشـــه  .  مېـــنىڭچه ئۇنىـــڭ یۈرىكىـــدە ئـــوتى بـــار، یاخـــشى ئـــادەم      —
چهككهنلىكىگه كهلـسهك، پهقهت ئىلگىـرى ئۈگىنىـپ قالغـان یامـان ئـادەت،             

  .هممه ئادەمدە ئاشۇنداق بىر خىل یارامسىز تهرەپ بولىدۇھ
  ... ھهي تاڭ—



 348 

  
  ئـون یـهتـتـىـنـچـى بـاب

  
  

كىمكــى ئــۆز خهلقىنىــڭ دۈشــمىنىگه     
خىــــزمهت قىلــــسا رەھــــمهت ئورنىغــــا لهنهت  

  .ئاڭالیدۇ
  »چىڭگىزخان«: گ یان.  ۋ—

 
1  

  
. دىرھاجى بۈگۈن ئالدىراش بىر كۈن بولىـدىغانلىقىنى بىلهتتـى        ا

دۈپـچهك بـویىنى تېخىمـۇ      . شۇڭا تاڭ سهھهردىال ئورنىـدىن تـۇردى      
ــى    دىقمــاق كۆرســىتىدىغان كهڭ یهلكىلىــك ســاقچى كىیىمىن

 دە، ئۇنى سېلىپ تاشالپ، پـۇقراچه  -كىیىپ بولۇپ، یهنه بىردەم ئویالپ تۇردى     
كىیندى، بۇرۇتلىرىنى ئىككـى تهرەپـكه قایرىـپ سـىالپ قویـۇپ، بۈگـۈن ئهڭ               

تۈنۈگـۈن  . شلىك ئىشلىرى ھهققىـدە ئویلىنىـپ قالـدى       ئهۋەل قىلىشقا تېگى  
مهخـــسۇم ئۇنىڭغـــا شـــىڭ دۇبهن جاناپلىرىـــدىن كهلـــگهن مـــۇھىم بىـــر       

. ئــۇ تولىمــۇ مـۇھىم یولیــۇرۇق ئىــدى . تىلىگىراممىنـى ئېلىــپ كهلگهنىـدى  
ئهپسۇسكى مۇشـۇنداق ئىـشالرنىڭ ھهممـسىدە مهخـسۇم ئالـدىنراق خهۋەردار        

ــدىن  . بولغــۇچى ئىــدى  ــوۋىت  چــۈنكى ئۈرۈمچى ــا س ــدىغان تېلېگىرامم كېلى
ئۇ یهردىن مهخـسۇم تېگىـشلىك ئورۇنغـا        . كونسۇلخانىسىدا قوبۇل قىلىناتتى  

قادىر ھاجىنىڭ ئاشكارە ساالھىیىتى مۇۋاپىق بولمىغاچقا ئۇنىڭ     . یهتكۈزەتتى
  .ھهممه یهرگه ئارىلىشىپ یۈرىشىگه مۇمكىنچىلىك یوقىدى

ـق
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ــى    ــسۇمغا ھهســهت قىالتت ــۇ مهخ ــسمۇ ئ ــۇنداق بول ــسۇمنىڭ  . ش ــۇ مهخ ئ
ــاراقنى       ــۇ ھـ ــلهن یۈرۈپمـ ــهلله بىـ ــشه سـ ــۈزىنى، ھهمىـ ــورۇق یـ ــاقاللىق ئـ سـ
تاشلىمایدىغان ئاجایىپ قىلىقنى ئویالپ بىر تۇرۇپ كۈلگىـسى كهلـسه، بىـر        

ئهمما ئـۇ ئـاخىرقى ھېـسابتا مهخـسۇمنىڭ خهلـق      . تۇرۇپ ئۆچلىكى كېلهتتى  
ۈسـتۈنلۈكته  ئالدىدىكى نوپۇزىغا ھهسهت قىلىدىغان بولغاچقا ئـۆچمهنلىكى ئ    

ئهپسۇسكى، قـادىر ھـاجى   . خهلق قادىر ھاجىنى جالالت دەپ قارایتتى  . تۇراتتى
ــدىغان     ــۇپ بېرى ــۇچالپ تۇت ــۇتىنى بۇغ ــانالرنى پ ــدىغان قۇرب جــالالتلىق قىلى
ــالى دەپ      ــار زىی ــى، ئهڭ ئىلغ ــى، مهرىپهتچ ــڭ ۋەكل ــسا ئۆزلىرىنى ــادەمنى بول ئ

ئـۆز ئېلـى ۋە خهلقىنىـڭ    شۇڭالشقا ئۇمۇ قادىر ھاجىغـا ئوخـشاشال    . قارىشاتتى
مهنپىئهتىگه قارشى ئىشالر بىـلهن شـۇغۇللىنىدىغان، یاتالرنىـڭ مهنپىئهتـى          
ــۇ      ــدا تېخىم ــا قارىغان ــى، ئۇنىڭغ ــسمۇ، بهلك ــشلهیدىغانالردىن بولى ــۈن ئى ئۈچ
رەزىلراق بولسىمۇ، خهلقنىڭ كۆپچىلىكى بۇنى بىلمهي، ئۇنى باش ئۈسـتىدە          

ېتىـشقا ئـۈگهنگهن قادىرھاجىغـا    كۆتۈرىشى نام مهنپهئهت ئۈچۈن ھهممىنـى س   
مهخـــسۇمنى ھهممىــدىن یاخـــشى  . ئهلهم قىلىــپ، ئىچــى ئـــاداپ كېتهتتــى   

قـادىر ھـاجى ئېنىـق بىلهتتىكـى، مهخـسۇم          . بىلىدىغىنى قادىر ھاجى ئىـدى    
قــوزغىالڭچىالر قهشــقهرنى ئىگىلىــگهن چــاغالردا ئۇالرنىــڭ مهسلىھهتچىــسى  

شــهرقىي  ”. بولغانىــدىســۈپىتىدە، مهرىــپهت تارقــاتقۇچى ســۈپىتىدە پهیــدا     
نىڭ قورۇلىشىغىمۇ قاتناشـقان، ھهتتـا بـۇ        “تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىیىتى  

ھهشىقىپىچهكتهك كوتا ئۆمۈر ھۆكۈمهتنىمۇ قولدىن بهرمهي، ئۇنىڭدىمۇ ۋەزىپه 
ئۆتىگهن، ئهمما ئۇ بـۇ ھۆكـۈمهتكه چېتىـشلىقى بـارلىكى ئـادەملهرنى، ئىئـانه           

كېـــیىن بـــۇ ھۆكـــۈمهت    . رگهنىـــدىبهرگهن بـــایالرنى دۇبهنـــگه یـــولالپ به  
تارقىتىۋېتىلىپ، ئۇنىڭ قاتناشقۇچىلىرى قولغا ئېلىـشقا باشـالنغاندا شـىڭ     

بـاي شـهرقى تۈركىـستان قورچـاق        .... پاالنچى”شىسهي تېلېگىرامما ئهۋەتىپ    
“ !  ھۆكۈمىتىگه مۇنچه پۇل ئىئانه بهرگهنلىكى ئۈچۈن دەرھال قولغا ئېلىنسۇن

شـىڭ دېـگهن   ”یرۇق قىلغاندا ساددا كىشىلهر، دەپ ئېنىق ئهیىپلهر بىلهن بۇ 
دېیىشىپ “  ئهۋلیا ئوخشایدۇ، یهرنىڭ تېگىدە یىالن كۆشىگهننىمۇ بىلىدىكهن

شـهرقى  ”قـادىر ھاجىغـا شـۇ نهرسـىمۇ ئایـان ئىـدىكى،            . ھهیران قىلىشقانىدى 
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ئهمهس، “ یــاردەم بهرگهن”ھۆكــۈمىتىگه “ تۈركىــستان ئىــسالم جۇمھــۇرىیىتى
ۇپ ئۈگىنىپ كهتكهن بۇ خهلق قورقۇپال ئىئانه بهرگهن، بهلكى ھهممىدىن قورق

ئۇالرنى قورقۇتقىنى بۇ ھۆكۈمهتنىڭ كىچىكاخۇن قوماندانلىقىدىكى گارنىزون 
ــسىملىرىدى ــڭ     . قى ــشلىقى بارالرنى ــازراق چېتى ــق ئ ــاددا خهل ــۇ س ــېكىن ب ل

ھهممسى قولغا ئېلىنىپ، نېمىشقا مهخسۇمنىڭ قولغا ئېلىنمىغـانلىقىنى     
ــویالپ كۆرمىگه ــدىئـ ــوۋېت   . نىـ ــدۇردىنال سـ ــاتالر بالـ ــىۋەتلىك مهلۇمـ مۇناسـ

ــۇچىالر     ــاتالرنى توپلىغ ــۇ مهلۇم ــۈنكى، ب ــاقالنغان، چ ــسىدا س  —كونسۇلخانى
مهخسۇم باشلىق ھهممىسى سوۋېتكه ئىشلهیدىغان بولغاچقا مهلۇمات شىڭغا 

كېـیىن ســوۋېت بهزىلىرىنـى شــىڭغا ســاتقان،   . ئهمهس، سـوۋېتكه بېرىلهتتــى 
ۋېتتىن قاچقــان بهزى ئــادەملهرنىمۇ مۇشــۇ پۇرســهتته     ھهتتــا ئىلگىــرى ســو   

  .تازىلىۋەتكهنىدى
ئهنه شۇنداق، مهخسۇم ھهر قانداق یېڭى شهیئي، یېڭى ھهرىكهتـته ھامـان     

ئــۇ ئهینــى چاغــدا قولغــا ئېلىنىــدىغانالرنىڭ . خهلقنىــڭ ئالــدىغا ئۆتىــۋاالتتى
ئۆلـۈمگه  تىزىملىكىگه ئۆزى یاخشى كۆرمهیدىغان ئادەملهرنىمۇ ئارىالشتۇرۇپ      

ئـۇ ئهنه شـۇنداق     . بىراق، خهلق یهنىال ئـۇنى بىلىـشمىدى      . تۇتۇپ  بهرگهنىدى  
ئهپلىك ئادەم ئىدىكى، ھېچقانداق ھۆكۈمهتتىن زىیان كۆرمهي، ھهممىسىنىڭ 

  .ئهتىۋارلىشىغا ئېرىشىپ كېتىۋېرەتتى
.  نهپسىگه تهككهندەك بوالتتى- پاتال قادىر ھاجىنىڭ ئىززەت   -بۇ ھال پات  

ئــۇ . ۇســماق یــۈزلىرى تېخىمــۇ تاتىرىـپ، خــۇیى تۇتــۇپ قــاالتتى ئۇنىـڭ ئــاق پ 
ــاردىن      ــاپ، خۇم ــۇپ قام ــلهن  تۇت ــایهت بى ــرەر جىن مهخــسۇمنىڭ ئۆزىنىمــۇ بى

شـۇنىڭ بىـلهن   . چىقماقچى بوالتتى ـ یۇ، ئۇنىـڭ ئارقـا تېرىكىـدىن قورقـاتتى     
. نى ئۇرۇپ ئىچ پۇشىقىنى چىقىراتتـى “گۇناھكارالر”تۈرمىلهرگه بېرىپ، باشقا    

ر ھاجى ئۈچۈن ئېیتقاندا، ئادەملهرنى خـۇددى ئـوۋچىالر توشـقاننى قاپقـان        قادى
بىلهن تۇتقاندەك تۇتۇپ، ئۇنىـڭ مۆلـدۈرلهپ تۇرغـان كـۆزلىرىگه قـاراپ تـۇرۇپ              

كىشىلهر ئۇنىڭ ئایـاق ئاسـتىغا یىقىلـسا،    . بوغۇزالش بهكال راھهت بىلىنهتتى 
رۇر مېڭىــپ یېلىنىــپ تۇرســا، ئــۇ بولــسا ئۇالرنىــڭ باشــلىرىغا دەســسهپ مهغــ 

  ....یۈرسه
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ئۇنىڭ تهلهیلىك مهخسۇمغا ھهسهت قىلىشىغا سـهۋەب بولغـان یهنه بىـر         
ئىش، ئۇ مهخسۇمنىڭ پهنتىنى ئۈگهنمهكچى بولۇپ كۆپ ئاۋارە بولغـان، ھهتتـا     

مهكتهپ سېلىش بایالر ۋە ئۆزىنى خهلققه یېقىن . بایلىقنى دەسمى سالغانىدى
غا ئایالنغـان مۇشـۇ چاغـدا ئۇمـۇ      ھهم ئوقۇمۇشلۇق كۆرسهتكۈچلهر ئۈچۈن مودى    

شۇنچه پـۇل خهجلهپمـۇ یهنىـال خهلقنىـڭ         . یۇرتى قازرېققا مهكتهپ سالغانىدى   
مهخسۇمچۇ؟ ئـۇ پـۇل خهجلىمىـسىمۇ ئوخـشاشال         . مۇھهببىتىگه ئېرىشهلمدى 

  .ئهڭ ھۆرمهتلىك شهخس بولۇپ قېلىۋەردى
ن شۇ ئاندا ئۇنىڭ باش ئاغرىقلىرىـدىن بىـرى قهشـقهردە ئهدەپ كېتىۋاتقـا      

بۇنىڭغا رۇسالرنىڭ، یېڭىـشهھهرنىڭ،    . كوممۇنىزىمغا قارشى تهشۋىقات ئىدى   
بۇ مهھمۇد : مهخسۇمنىڭ ھهتتا قادىرھاجىم ئۆزىنىڭ قارىشىمۇ بىردەك ئىدى   

ئهمما شۇ ئانغـا قهدەر بـۇنى ئىـسپات قىلغىـدەك دەلىـل             ! مۇھىتىنىڭ ئىشى 
 خوجایىنالر بۇ جهھهتتىكى بېجىرىكسىزلىكى ئۈچۈنمۇ   . قولغا چۈشمهیۋاتاتتى 

بـۇ یـۈزدىن ئۇنىـڭ مهھمـۇد مـۇھىتى ۋە           . ئالدىدا ئۇنىڭ یۈزى قارا بولماقتىدى    
دەلىل . ئۇنىڭ تهرەپدارلىرىغا ئۆچمهنلىكى ھهسسىلهپ ئېشىپ كهتمهكتىدى

  نېمىشكه قولغا چۈشمهیدۇ؟
سىجاڭنىڭ بىـر تـوپ ئهسـكىرى كېچىلىـك ئامـانلىقنى باھـانه قىلىـپ               

ڭ كۈچى بولغاچقـا ھـېچكىم ئۇنىـڭ ئىـشىغا     شهھهر كوچىلىرىدا یۈرىدۇ؛ ئۇنى   
بــــۇ كېچىلىــــك ھهركهت ئۇالرغــــا ھهر . ئارىلىــــشالمایدۇ، سۈرۈشــــتۈرەلمهیدۇ

كىم ئۇالرنى نهق مهیداندا تۇتىۋاالالیدۇ؟ مۈمكىنمۇ بۇ؟   . ئىمكانىیهتنى بېرىدۇ 
جىـسىدە  تىئۇنىڭ تهرەپدارلىرى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئېنىقلىمىالر نه      

ىــرى ســوۋېتكه قارشــى كهیپىیاتتــا ئىكهنلىكــى ئېنىقالنغــان  ئۇالرنىــڭ بهزىل
  .بولسىمۇ، ئهمما كونكىرىت ھهركهت توغرۇلۇق ھېچنېمىگه ئېرىشىلمىدى

  .ئۇنىڭ خىیالىنى مۇالزىمنىڭ ئىشىكنى چېكىشى بۇزىۋەتتى
  

 
2  
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تاماشـا  . تاڭ سهھهردە پۈتۈن قهشقهر تهۋرەپ كهتكهنىـدى      “ سىنتهبىر-18”

ر، یایمىچىالر، باققالالر، قىسقىسى ھهممهیلهن سهھهر      كۆرگۈچىلهر، پایالقچىال 
یــېقىن ئهتراپتىكــى . تۇرۇشــۇپ دېــۋىزىیه ئىــشتابىغا ئېقىــشقا باشــلىغانىدى 

مهكــتهپلهردىن ماھــارەت كۆرســىتىدىغان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ســېپى، ئۇالرنىــڭ 
رەتلىــك قاتارىنىــڭ ئىككــى تهرىپىــدە تاماشــا كۆرۈشــكه ماڭغــان ئاممىنىــڭ   

 پهس شـاۋقۇن  -خاالیىقنىـڭ ئىگىـز   . ى چۇۋالشىپ كېتىۋاتاتتى  تهرتىپسىز توپ 
دېــگهن “ بىــر، ئىككــى بىــر”ســۈرەنلىرى ئىچىــدە ئوقۇغــۇچىالر قوشــۇنىنىڭ 

سـهھهرنىڭ  . جاراڭلىق كوماندا ئـاۋازى یـاڭراپ، ئـۆزگىچىال ئاڭلىنىـپ تـۇراتتى      
  . یىراقالرغا كېتهتتى-نهمخۇش ھاۋاسىدا بۇ ئاۋازالر یىراق

ىدىال یېڭىشهردىن یولغـا چىققـان گـارنىزون قومانـدانى          ناماز بامدات ۋاقت  
 كىــشىلىك قــورۇقچى قوشــۇنى بىــلهن كونىــشهرگه   150لىیۇبىــڭ ئۆزىنىــڭ 

ــدى  ــپ كهل ــۆز ئــارا      . یېتى ــدەكال ئ ــلهن ئىلگىرىكى ــۇد مــۇھىتى بى ــۇ مهھم ئ
ــى    ــاقالپ كېلهتتـ ــىۋىتىنى سـ ــدامچىلىق مۇناسـ ــر . ئالـ ــۇالر بىـ ــرىگه -ئـ  بىـ

سه یېتهرلىـك ھهربىـي كـۈچ بىـلهن بىلـله           ئىشهنمىگهچكه ئۇ كونىشهرگه كهل   
 دېۋىزىیىدىن كۆپ ئاجىز بولـسىمۇ،  -6گهرچه ئۇنىڭ ھهربى كۈچى    . كېلهتتى

ئۇ ئېلىـپ كېلىـدىغان قوشـۇن ھـېچ بولمىـسا تاسـادىپى ئهھۋالـدا قورشـاۋنى              
  .یېرىپ چىقىپ كېتىشكه یارایتى

 نهپهر  200خۇددى شۇنىڭدەك مهھمۇد مۇھىتى یېڭىـشهھهرگه چىقـسىمۇ         
ــدۇرۇپ كىرەتتــى    قــو ــدا قال رۇقچى ئېلىــپ چىقىــپ، شــهھهر دەرۋازىــسى ئالدى

. ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسىمۇ بىرەر تاسادىپىي ۋاقه بولۇپ قالسا تاقابىل تۇرۇش ئىدى     
  .ى مانا شۇنداق سهمىمىي ئىدى“دوستلۇق”ئۇالرنىڭ

 مۇنچه بىلىۋالغان بولـۇپ،     - ئادىتىنى ئانچه  -لىیۇبىڭ ئۇیغۇرالرنىڭ ئۆرپ  
.  گول تائىپنى ئالداشتا یهرلىك ئادەتلهرگه تولىمۇ دېققهت قىالتتى     بۇ ساددە ۋە  

  .بۇندىن باشقا ئۇ بىر نهچچه ئېغىز ئۇیغۇرچه گهپنىمۇ بىلىۋالغانىدى
ئۇ شهھهرگه كىرىپال شهھهر كوچىسىدا قارشىسىدىن كېلىۋاتقان بىرقانچه 

  .ئاقساقاللىق، سهلله ئورىغان مویسىپىتلهرگه ئۇچراپال ئاتتىن چۈشتى
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  . دەپ ساالم قىلدى ئۇ قولىنى كۆكىسىگه قویۇپـ) !الر( ئهسساالم ئاتا —
 مۇیــسىپىتلهر بىــر — ۋەئهلهیكــۇم ئهســساالم، دارىــن، قایــان ماڭــدىال؟ —

ئېغىـز سـاالم بىلهنـال ئېرىــپ كېتىـپ، ئـۇنى ئۆزلىرىنىـڭ قهدىناســلىرىدىن       
ــڭ       ــدۇرۇپ، ئۇنى ــاۋاب یان ــز ج ــچه ئېغى ــاالمغا نهچ ــز س ــر ئېغى كۆرۈشــتى ۋە بى

  .قوللىرىنى سهمىمىیلىك بىلهن قىسىشتى
دېدى لىیۇبىڭ كۈلكىدىن كۆزلىرى     — یۇمۇالق شهگه بارادۇ، سىبۇغا،    —

  .یۇمۇلغان ھالدا
ــۆیگه بېرىــپ ئولتــۇرۇپ كهتــسله   —  ھه، ئوبــدان بوپتــۇ، ئوبــدان بوپتــۇ، ئ

بولىتى، قوي سویۇپ بېرىمىز، یازنىڭ نېمهتلىرىگىمۇ ئېغىز تېگىپ، مۇنداق، 
  .زدىشىپ تۇرساق، نىمىال دېگهن بىلهن سىلى بىزنىڭ تۈۋرىكىمىزئۆز ئارا ئى
  .باشقىلىرى تهڭ تهستىقلىشاتتى―  شۇ، ھۆكۈمهت ئهمهسمۇ،—
  . ئوبدان خىتایكهن جۇما بۇ، ئۆزىمىزنىڭ ئادىمىدەكال—
 راست دەیال، تائىپالردىن بۇنداق یاخشى ئادەم ئـاز چىقىـدۇ، تونۇشـۇپ            —

ىلىپ ئوبدان بىر مېھمان قىلغۇم كېلىـپ  قویىغدەك ئادەمكهن، داستىخان ق  
  .قالدى

.  قـوي سویــساقمۇ نىمىتــى، نهدىكـى تۇزكورالرمــۇ یهپ كېتىــپ بارىــدۇ  —
  .بۇنداق ئوبدان خىتایغا كهتسه بولمامتى

 لیۇبىــڭ یهنه قــولىنى كۆكــسىگه ئېلىــپ ئــۇالر بىــلهن  ـــ! خــار خــوش—
  .خوشلىشىپ یولىنى داۋام قىلدى

گویـا كۆڭلىـدە   .  ئۇزاققىچه تۇرۇپ قالدى   مۇیسىپىتلهر بولسا جایىدا خېلى   
ــدەك       ــپ قالغان ــسىز كېتى ــسى تویۇق ــېقىن كىشى ــان ی ــشىپ قانمىغ مۇڭدى

  .یېرىمىچىلىكمۇ پهیدا بولغانىدى
لىیۇبىڭنىڭ بۇ قىلىقى ئۇنىڭ قېشىدا كېلىۋاقان مۇھاپىزەتچى بېشىغا    

  .تازا یاقمىدى
   ئۇالر تونۇشلىرىڭىزمۇ؟—
  .لهن كۈلدى لىیۇبىڭ مۇغهمبهرلىك بى— یاق، —
   نېمىشكه بۇ ئایالمباش چهنتۇرالرغا ئاتتىن چۈشۈپ ساالم قىلىسز؟—
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 مهن ساالم قىلسام نېمىگه زىیان؟ ئهكسىچه ئۇالر ماڭـا قارىتـا یاخـشى           —
قاراشــقا كېلىــدۇ، ھهربىــر ئىــشتا چېكىنىــشكه زېمىــن ھــازىرالپ قویغاننىــڭ 

دېگهندەك “ قنى تۇنۇپ قویغىنىنىڭ زىیىنى یوچىئوۋنىڭ ئوۋ”. زىیىنى یوق
سىزنىڭمۇ بۇالرنى بىلىپ قویغىنىڭىزنىڭ زىیىنى یوق، بۇ شۇنداق خهلقكى، 
ئۇیقۇچان یولۋاسقا ئوخشایدۇ، ئۇنى تېخىمۇ بهك ئۇخلىسۇن دېـسىڭىز تـۈكنى       

  .ئۇنى ئویغىتىۋەتسىڭىز باالنىڭ تاشقىنى شۇ. یېتىشىغا سىالڭ
  .دۇ ئۇ یولۋاس بولسا مهن ئهجدىھار، ئویغىنىپ كهتسه كهتمهم—
كۈچ سهرپ قىلماي یوقاتقىلى بولىدىغان ئهھۋالـدا غهۋغـا كۆتۈرۈشـكه        —

 لىیۇبىڭ شۇنداق دېـگهچ بىـر مویـسىپىت دۇكانـدارغا سـهل            —نېمه ھاجهت؟ 
ــدى،   ــۆزىنى داۋام قىل ــپ، س ــۈلچهك    —ئىگىلى ــول، كۆڭ ــۇنچىلىك گ ــۇالر ش  ب

خهلقكى، ئۇنىڭ ئىچكى دۇنیاسى بهك ئاددى، چۈشىنىۋالساڭ جىننى ئۇسۇلغا 
 بىرىنى چېقىشقا، ئۆزەڭ ئاۋارە بولماي - بىرىنى قىرىشىقا، بىر-لغاندەك بىرسا

ئۇالرنىـڭ  . ئـۆیگه ئهپكېلىـپ بېرىـشكه ھهرىكهتلهنـدۈرۈش تامـامهن مـۇمكىن      
مۇشـۇنىڭغا  . قىزلىرى سهۋەبىدىنال چاپسان قوزغىلىـدۇ    -غورۇرى پهقهت خوتۇن  

شهخـسهن مهن  دىققهت قىلغاندا ئـۇالردىكى باشـقا روھالرنىـڭ ئۇیغۇنىـشىنى        
  .تهسهۋۋۇر قىاللمایمهن

لىیۇبىڭ كوچىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى دۇكاندارالرغا ماالل كۆرمهستىن       
ــى     ــازىمۇ ئىچىنـ ــكهرلىرىنىڭ تـ ــۇپ، ئهسـ ــپ، تېچلىـــق سورۇشـ ــاالم قىلىـ سـ

ئۇ بولسا بهخىرامان ھالدا یاردەمچىـسىگه سـۆزىنى داۋام قىلىـپ          . پۇشۇرىۋەتتى
  :كېلهتتى

ــۇپ،  - ئهگهر ســهن چهكــسىز قهھــرۇ—  غهزەپ بىــلهن، ئــاچچىقتىن بوغۇل
شـۇنچىال خــۇیلىنىش بىــلهن بىـر ئــادەمنى ئۆلتــۈردۈڭ نـېمه؟ كۈلــۈپ تــۇرۇپ    

ئـادەم  : ئۆلتۈرۈپ، ئارقىدىن یهنه بىر قېتىم كۈلۈپ قویدۇڭ نېمه؟ نهتىـجه بىـر      
ئوخـشىمایدىغان یېـرى، كېیىنكىـسىدە      . ئۆلتۈرۈش مهخـسىتىڭگه یېتىـسهن    

ــسهن،   ــسهتكه یېتىـ ــانراق مهخـ ــشىپ،   ئاسـ ــمىننىڭ بىخودلىـ ــۈنكى دۈشـ چـ
  .تهییارلىقسىز تۇرغان بولىدۇ
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لىیۇبىــڭ ئۆتكــۈنچىلهردىن  بىــرى یېتىۋالغــان بىــر بارلىنىــڭ بېــشىنى  
. سىالپ، ھىجىیىپ تۇرۇپ، ئۇیغۇر تىلىنى بۇزۇپ سۆزلهپ ئهركىلىتىپ قویدى

دېگهنـــدەك نهزەردە قارىغـــان بالىنىـــڭ دادىـــسىغان “ نـــېمه قىلىۋاتىـــسهن؟”
  .الدا ساالم قىلدىخۇشكهیىپ ھ

  :ساددا باال  ئۆتۈپ كهتكهندىن كېیىن دادىسىغا
  . دېدى— ئهجهپ ئوبدان خىتایكهن ھه،—

ئــۇالر شــۇ یوســۇن تــاكى دىــۋىزىیه ئىــشتابنىڭ ئالــدىغا كهلگىــچه پىیــادە  
. مېڭىپ، یولدىن ئۆتكهن ئاقـساقالالرغا، دۇكانـدارالرغا سـاالم قىلىـپ كهلـدى             

  :یۇبىڭ یاردەمچىسىگهمهنزىلگه یهتكهندىن كېیىن، لى
 مهن بۇ یهردىكىلهر تارقاشقا باشلىغاندا ئهڭ ئهۋۋال قایتىپ چىقىمهن، —

ئادەملهرنىڭ یېرىمى چىقىپ بولغۇچىمۇ چىقمىـسام یـاكى ئىچـى تهرەپـتىن            
ئــوق ئــاۋازى ئاڭالنــسا یــاكى باشــقىچه گۇمــانلىق ئــاالمهت بولــسا دەرۋازىــدىن   

پىلمــۇت دەرۋازىغــا ئــۇدۇل ! ڭالرچىقىۋاتقــانالرنى شــىددەت بىــلهن ئوققــا تۇتــۇ
قورالالر  تهكشۈرۈلسۇن، ! قىلىپ تىكلهنسۇن، ئۈستىگه یوپۇق یېپىپ قویۇڭالر

  !ئوق سېلىپ قولۇپلىرى ئىچىپ قویۇلسۇن
  ! خوپ—

لىیۇبىڭ ئۆزى بىلهن بهش نهپهر مۇھاپىزەتچىنى ئېلىپ كىرىـپ كهتتـى        
زىلهرگه جایلىشىشقا سىرتتا قالغانالر دۆڭلهر ئۈستىگه، یېقىن ئهتراپتىكى ئۆگ

  .باشلىدى
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  ئـون سـهككـىزىنـچـى بـاب

 
1  

  
 -قۇغۇچىالر سهپلىرى دىۋىزىیه ئىشتابىنڭ ئازادە ھویلىسىدا قاتـار       

ئهتراپىنى ھالقىسىمان دائىـرە قىلىـپ      . قاتار تىزىلىپ تۇرىشاتتى  
تېخىمۇ كۆپرەك كىشى . خهلق توپى ۋە ئهسكهرلهر ئوراپ ئالغانىدى  

“ قاغىـــدەك قونـــۇپ”مۇ كـــۆپرەكى ســـېپىلنىڭ ئۈســتىگه  ۋە ئهســكهرلهرنىڭ 
  .ئېلىشقانىدى

دىۋىزىیه ئىشخانىلىرىنىڭ ئالدىدىكى الپاسلىق  سۇپىغا بىر نهچـچه رەت   
ــقهرنىڭ ھهربىـــي      ــۇپ بـــۇ یهردە قهشـ ــدۇق قویۇلغـــان بولـ  مهمـــۇرىي -ئورۇنـ

ــئۇللىرى،     ــسىنىڭ مهس ــارتىش ئویۇشمى ــي ئاق ــۇر مهدەنى ــدارلىرى، ئۇیغ ئهمهل
ئالــدىنقى رەتــته مهھمــۇد مــۇھىتىنى مهركهز قىلىــپ بىــر   . دىئولتۇرۇشــقانى

تهرىپىدە رىبالكىن، ئىدرىس، قۇربان سهئىدى، قۇربـان نىیـاز، سـهمىتاجى، بـاي            
ئېزىز، ئابدۇلال دامولال نهئىمى، مۇسـۇلھاجىالر ئولتۇرۇغـان؛ یهنه بىـر تهرىپىـدە      

ــ    ــشىدا ۋالـ ــڭ قېـ ــڭ ۋە ئۇالرنىـ ــاۋچىیهن، لىیۇبىـ ــسى ۋاڭ بـ ــقهر ۋالىیـ ى قهشـ
مهھكىمىسىنىڭ ئهمهلدارلىرى، بېشىدىن سهللىنى چۈشۈرمهیدىغان ۋىجىك      
یۈزلۈك مهخسۇم، ئابدىغۇپۇر دامولال قاتـارلىق مۆتىـۋەرلهر، مهدەنىـي ئاقـارتىش            

شهۋقىمۇ پىـشقهدەملهر قاتارىـدا     . ئۇیۇشمىسىنىڭ مهسئۇللىرى ئولتۇرىشاتتى  
ن باشــالپ ئىككىنچـى قاتــار مهھمـۇت مــۇھىتى ئارقىـسىدى   . سـهھنىدە ئىــدى 

ــڭ    ــسىدىمۇ ئۇنىـ ــڭ ئارقىـ ــاپىزەتچىلهر، لىیۇبىڭنىـ ــلىق مۇھـ ــاس باشـ ئىلیـ
مۇھــاپىزەتچىلىرى، ئىككــى تهرەپــته قۇتلۇقھــاجىم شــهۋقى، نامــان  ئهپهنــدى،  
ــدى، توختــاجى، مــۇھهممهت ئىمىنــاخۇن ۋە باشــقا مهكــتهپ    مهجىــددىن ئهپهن

ــۈنك  . مــۇدىرلىرى ئولتۇرۇشــقانىدى ــدا بۈگ ــېقىن جای ــۋىگه ی ى ســهھنىنىڭ لى

ئو
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تهۋپىق،  —سورۇندا ماھارەت كۆرسىتىدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهربىیىچىلىرى   
  .یۈسۈپ ئهپهندى، ئابال رازى، تۇرسۇن ئهپهندىلهر ئولتۇرىشاتتى

بۈگۈنكى سورۇنغا یېڭىسار، یوپۇرغا، پهیزاۋات، قهشقهر یېڭىـشهر، كونىـشهر          
ابىنىڭ دىـۋېزىیه ئىـشت  . قاتارلىق ناھىیىلهردىن ئوقۇغۇچىالر كېلىـشكهنىدى   

ھویلىسى ۋە سېپىل، ئـۆگزىلهردىكى ئادەمنىـڭ كـۆپلىلىكگه قـاراپ،  پۈتـۈن              
  .ۋىالیهتته ئادەم قالماي مۇشۇ یهرگه توپلىنىۋالغاندەك تویىالتتى

ســهھنىنىڭ . مهھمــۇد مــۇھىتى پائــالىیهتنى باشالشــنى ئىــشارە قىلــدى 
رى لىۋىدە ئولتۇرغان ھهر قایسى مهكتهپ تهنھهركهتچىلىرىنىـڭ تهربىیىچىلىـ        

ۋىالیهتلىــك مهدەنىــي . ئورۇنلىرىــدىن تــۇرۇپ، ئــۆز ســهپلىرى ئالــدىغا كهتتــى 
ئاقارتىش ئویۇشمىسىنىڭ مۇدىرى ماھارەت كۆرسهتكۈچىلهرنىڭ رەت تهرتىۋىنى 

  .ئوقۇپ ئۆتتى
ئالدى بىلهن قهشقهر كونىشهر ناھىیىسىگه تهۋە مهكتهپلهر ۋە شۇ تهۋەدىكى 

  .یېزا مهكتهپلىرى ماھارەت كۆرسىتهتتى
 ①ئالدى بىلهن نوۋېـشى مهكـتهپ مهیـدانغا كىرسـۇن، ئۈسـتۈنئاتۇش      —

  .مهكتىپى تهییارلىقتا تۇرسۇن
یۈســۈپ ئهپهنــدى مهمتىلــى ئهپهنــدىگه كۈلۈمــسىرەپ بــاش لىڭــشىتىپ  

مهمتىلـى ئهپهنـدى ۋە   . قویۇپ، ماھارەت كۆرسهتكۈچىلهرنى دىققهتكه چاقىردى 
نى بىكـارالپ چىقىـپ     باشقا مهكتهپلهر نـاغرا سـۇناي ساداسـى ئىچىـدە مهیـدان           

ــشتى ــارىتى   . كېتىـ ــۇچىلىرى مهش ماھـ ــتهپ ئوقۇغـ ــشى مهكـ ــدا نوۋېـ مهیدانـ
  .كۆرسىتىشنى باشلىۋەتتى

بۇ چاغدا تهۋپىق ئوقۇغۇچىلىرىغا تهییار ھـالهتته تۇرۇشـنى بـۇیرۇپ، ئـۆزى         
بـۇ یهردە تـۆۋەن   . ئىشارەت بىلهن چاقىرىۋاتقان ئابدىنىیازنىڭ قېـشىغا كهتتـى       

  .فېتسىېر پاراڭلىشىپ تۇرغانىدىدەرىجىلىك بىر توپ ئو
تهۋپىق مهیداندىن كۆزىنى ئۈزمهي قاراپ تۇرۇپ، یېنىدىكى ئابدۇنىیازنىڭ 
. ســۆھبىتىگه قــۇالق ســاالتتى ۋە بهزىــدە ئۇنىڭــدىن ســۇئال ســوراپمۇ قویــاتتى 

                                            
  . ئا —ئۈستۈنئاتۇش ئۇ چاغالردا قهشقهر كونىشهر ناھىیىسىگه قاراشلىق یېزا ئىدى،    ①
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ئۇنىـڭ  . كېیىن ئۇ سۆھبهتنى مهخسهتلىك ئېلىپ بېرىش نىیىتىگه كهلـدى   
قوزغىلىڭىنىـڭ تهپـسىالتلىرىنى بىلىـش       تۇرپـان دېقـانالر      -كۆڭلىدە قۇمۇل 
ئـۇ بـۇ قـانلىق كۈرەشـنى تـارىخ سـۈپىتىدە یېزىـشنى نىـیهت          . ئارزۇسى بارىدى 

شــۇ مهخــسهتته ئــۇ نىمتــۇلال بىــلهن مهڭلىكاخۇنــدىن نۇرغــۇن        . قىالتتــى 
ئابــدۇنىیاز بــۇ ھىكــایىلهرنى تېخىمــۇ . نهرســىلهرنى ســوراپ خاتىرلىۋالغانىــدى

  .ىنىدىیاخشى سۆزلهپ بېرەلهیدىغانالد
ھه، دېسه ئىنقىالپ قىلىپ تۇرپانـدىن كهلـدىم دەیـسىز، ئىنقىالپقـا             —

قانداق قاتناشقان، نىمىلهر بىلهن باشلىغان؟ دەسلهپكى یېتهكچىلهر كىملهر؟ 
  . دەپ سورىدى ئۇ—ھهممىسى خاتىرىڭىزدە بارمۇ؟

 نېمىشكه خاتىرەمـدە بولمایـدىكهن؟ ئـۇ ئىـشالرنى ئۇنتـۇپ قـالغىلى           —
ابدىنىیاز تۇرپان قوزغىلىڭىغا قاتنىشىش جهریانىنى، مهخمۇد  ئ—بوالمدىغان،

مۇھىتى ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلىسىنىڭ ئىنقىالبتىكى ئاۋانگارتلىقى قاتارلىقالرنى 
تۇڭگانالر بىلهن تۈزگهن ئىتتىپاق، ئاخىرىدا ئۇالرنىڭ ساختىپهزلىك . سۆزلىدى

 قىزىـشىپ  قىلىپ كۆپ قېتىم زىیان سالغانلىقى قاتـالرىقالرنى سـۆزلگهندە      
 ھه؟ تۇڭگـانالر بىزنـى كىچىـك      - بىز نىمانداق گۈل خهق دەیمهن     —كېتىپ،

بالىنى كولدۇرالتقاندەك كولدۇرالتتى، جهڭدە بىز ئالدىدا، ئولجىدا  ئۇالر ئالدىدا، 
  !ھهي ي...بىزنىڭ باشلىقلىرىمىزمۇ  شۇ

ئالدى بىلهن ئىلىم !  گول بولماسلىق ئۈچۈن بىلىم بولىشى كېرەك    —
  .الالنغاندا ئاندىن بۇنداق ئارمىیه تهڭداشسىز بولىدۇبىلهن قور

   بىز بهخىتسىز ئۇیغۇرالرنىڭ زادى چىقىش یولى یوقمىدۇ؟—
 یول دېگهن تهییار نهرسه ئهمهس، ئـۇ كىـشلهرنىڭ ئایـاق ئىزلىرىـدىن             —

چىقىدۇ، بىزنىڭ نېمىشكه چىقىش یولىمىز بولمایدىكهن؟ بىزنىڭ چىقىـش   
ــولىمىز بىلىــم بىــلهن قــۇراللى  نىش، دۈشــمهنلىرىمىزدىن ئهقلىللىقــراق ی

  .بولۇش
  . ئۆزىدىن یېشىلىدۇ- ئاندىن كېیىن مهسىله ئۆز —
 مهخــسۇت مۇھىتىنىــڭ ســۆزلىرىمۇ یادىمــدا، ئۇمــۇ ســىزگه ئوخــشاش  —

ــى  ــى قىالتت ــسىزلىكى ئهڭ ئهۋەل   . گهپلهرن ــڭ جىمــى بهخت ــۇر خهلقىنى ئۇیغ
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 خهۋپلىكراق، دەپ نادانلىقتىن كهلگهن، بۇ ھهرقانداق كۈچلۈك دۈشمهندىنمۇ
بىز ئازادتلىق دەپ جـان تىكىـپ چىقتـۇق، سـىجاڭغا ئهگهشـتۇق،          . سۆزلهیتى

قانالر كهچتۇق، ئاخىرىدا شىڭ دېگهن مۇناپىق سىجاڭ بىلهن ھاجىمغا ئهمهل 
ھـاجىم شـىڭنىڭ   . بهرگهنىدى، مانا، سىجاڭ قهشقهرگه كېلىـپ مـوكال یـاتتى       

ۈز مىڭلىغـان بىگۇنــاھ   شــىڭ دېـگهن  كىـم؟ یـ   . قـول ئاسـتىغا ئـۆزىنى ئـاتتى    
ئهگهر مهن سـىجاڭنىڭ   ! خهلقنىڭ قاتىلى، سـىجاڭنىڭ ئاكىـسىنىڭ قـاتىلى       

ئورنىدا بولىدىغان بولسام ئاخىرىقى بىر ئـادەم قـالغىچه، ئـاخىرىقى تىـنىقىم          
  !توختىغانغىچه ئېلىشاتتىم

تهۋپىق ئۇنىڭ قىزىققان، یۈرىكى ئىچىگه پاتماي قېلىۋاتقاندەك یۇلقۇنۇپ 
ئـازادلىق كىـشىلهرنى ئهنه     . ىجهرىنى چۈشىنىپ، كۈلۈمـسىرىدى   تۇرىدىغان م 

  .شۇنداق ئىنتىزار قىلماقتىدى
سىجاڭنىڭ بـۇ یهردە تۇرىـشى ھهرگىزمـۇ سـىز ئویلىغانـدەك بولىـشى            —

ــایىن،  ــیىن یهنه    ―نات ــدىن كې ــاراپ تۇرغان ــردەم ق ــا بى ــق ئۇنىڭغ ــدى تهۋپى دې
ئوننهچچه .  ېرى باردۇرئۇنىڭمۇ ئویلىغان ی―مهیداندىكى ماھارەتلهرنى كۆرگهچ، 

مىڭ ئادەمنىڭ ھایاتىغا ئۇ مهسئۇل بولمىسا تهۋەككۈلچىلىك قىلغان بىلهن    
  ئۇ بۇالرنى ئویلىماسلىقى مۇمكىنمۇ؟. نۇرغۇن قان ئېقىشقا سهۋەب بولىدۇ

ــسى نـــۆۋەتته ئۈســـتۈنئاتۇش مهكتهپنىـــڭ        ــۇ چاغـــدا مۇراســـىم رەئىـ بـ
  .ىلدىئوقۇغۇچىلىرى ماھارەت كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئېالن ق

ئۈستۈنئاتۇش مهكتهپ مهیدانغا كىرسۇن، توققـۇزاق مهكـتهپ  تهییـار            —
  !تۇرسۇن

  .ئابدىنىیاز تېخىچه جىلىلىكتىن یانمىغانىدى
ــونىالردا  ... ئویلىـــسىمۇ ئویلىغانـــدۇ، — ــىز بىلمهمـــسىز، كـ ھهي ي، سـ

دەیدىغان تهمسىل  “ ھارۋىدا توشقان ئالىدۇ  ”خىتایالرنىڭ مىجهزى توغرىسىدا    
 ئویلىغان ئویىنى پۇشۇرۇپ بولغىچه شىڭ شىسهي ھهممىمىزنـى         بار، سىجاڭ 

ئۇنىڭـدىن كـۆرە تىركىـشىپ باققـان        . ئۆز یېغىمىزادا قورۇپ پىشۇرۇپ بولىدۇ    
ئۇنىـڭ یېتهرلىـك ھهربىــي   . ھـازىر قورقۇشـنىڭ ھـاجىتى یوقىـدى    . یاخـشىدى 

كۈچى بولىدىغان بولسا بىزنى مۇشۇنداق قویۇپ بېرىدۇ دەمـسىز؟ بىـز شـۈك            
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ئۇنىــڭ جېنــى تــایىنلىق، یــامىنى مــاۋۇ . ىــلهن ئــۈ شــۈك تۇرمــایتتىتۇرغــان ب
ئورۇسالر، مۇشۇ مۇناپىقالر ئېزىلگۈچىلهرگه یاردەم بېرىمىـز دەپ كاپـشىغىنى       

  !بىلهن جالالتقا یاردەم قىلىدىكهن ئهمهسما
 ســوۋېت ئىتتىپــاقى تۇغرۇلــۇق بۇنــداق پىكىــردە بــولغىنىڭىز تــوغرا —

زنــى دەســلهپ قوللىغــان، قــورال بهرگهن، ئــۇ بىزنىــڭ ئىنقىالبىمى. بولمىــدى
كېىیىن ئىنقىالپتا ئېغىش بولغـانلىقى ئۈچـۈن قوللىمىـدى، ئهمـدى شـىڭ        
شىـسهي تــوغرا یــول تـۇتتى، خهلچىــل سىیاســهت یۈرگـۈزدى، شۇڭالشــقا ئــۇنى    

  .قولالۋاتىدۇ
 قویىڭا، ئۇ گېپىڭىزنى، ئۇ بىزنى قولالپ قورال بهرگىنى قایسى؟ قورال —

پـۇل بولـسا   ”! ىپتىمـۇ؟ قویغـا، یۇڭغـا، ئالتۇنغـا تېگىـشىتى       بهرسه بىكارغا بېر  
دەپتىكهن، پۇلغا باشقا دۆلهتمۇ سېتىپ بهرمهمدۇ، یهنه كېلىپ “جاڭگالدا شورپا

شــىڭ ! ئېلـشىنى ئېلىۋېلىــپ، تېڭىنــى بهرمهي یېنىــۋالغىنىنى دېمهمــسىز 
  !شىسهي بىلهن دوستلىقى راست، بىزگه ئېرىپ كېتىشى غهلهت

ولمىسۇن شىڭ دۇبهننىڭ تۇتقان یولى یامـان ئهمهس،      ھازىر قانداقال ب   —
سوۋېت ئىتتىپاقى بىـلهن دوسـت بولـدى، بـۇنى كـۆرۈپ تۇرۇپمـۇ ئـۇنى یامـان          

بهشىرىسىنى ئاشكارىالپ، راستىنال  -دېسهك توغرا بولمایدۇ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئهپتى
خهلققه قارشى مهیدانغا ئۆتسه ئۇ چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ ئۇنى قوللىمایدۇ، 

  . چاغدا بىز یهنه ئىنقىالپ قىلىمىزئۇ
 قىزىل دۆۋە مهكـتهپ ماھـارەت كۆرسـىتىدۇ، پهیـزاۋات ناھىیىـسىنىڭ            —

 رەئىـسنىڭ ئـاۋازى     —مهكتهپلىرىدىن ئاستىن ئاتۇش تهییـار بولـۇپ تۇرسـۇن،        
  .ئىككىسىنىڭ سۆھبىتىنى بىردەمگه توختىتىپ قویدى

ــدىڭىز،    — ــى قىلمى ــۈرىكىڭىزدىكى گهپن ــىزمۇچۇ، ی ــدى  د— ھهي، س ې
 بىلىمهن، سـىلىدەك ئهھلـى ئىلمـى ئـادەملهر     —ئابدىنىیاز نارازىلىق بىلهن، 

ــدۇ    ــدىكىنى دېمهیــ ــكهرگه كۆڭلىــ ــاۋات ئهســ ــاال ســ ــزدەك چــ ــى، . بىــ مهیلــ
كــۆڭلىڭىزدىكىنى دېمىــسىڭىز زورلىمــایمهن، لــېكىن قهشــقهردە بولغــان      

ــانچه    ــۇالق -مهزگىلــدە ســۆھبىتىڭالردىن ئایرىمىــساڭالر، مهنمــۇ  ئ  مــۇنچه ق
  .ىسى بولۇپ قالسام ئهجهپ ئهمهس، سىلهردىن خوش بولۇپ قالىمهنمولل



 361 

ھهم مهن .  ئهلـــۋەتته بولىـــدۇ، خوشـــاللىق بىـــلهن قوبـــۇل قىلىـــمهن—
كهتكهندىن كېیىنمۇ باشقا ئهپهندىلهرنىڭ سىزنى ئارىلىرىغا قوشىۋېلىشىنى 

  .تاپىالیمهن
  . رەخمهت، سىزگه، ئهپهندىم—
ىڭىز بهكمۇ یاخشى ئىش ئىكهن،  سىزنىڭ ھهربىي كۇرۇستا ئوقۇۋاتقىن—

بىلهمسىز، بىلىم دېگهننىڭ دۆلهت چىگرىسى، مىللهت ئایرىمىسى بولمایدۇ، 
مهینهتنىـڭ  ”بىرسـى ئـاش بهرسـه     . بىلىم ھهمـمه ئـادەمگه ئوخـشاشال قـورال     

ــسا،    “ ئېــشى ــېكىن بىلىــم كىمــدە بول ــاقۇل، ل دەپ یېمىــسىڭىز ئۇنىڭغــا م
نى تىڭـشاپ كۆرسـهم كۇرۇسـتا    كىمنىڭ بولسا ئۈگىنىش كېـرەك، یـۈرىكىڭىز    

ئوقۇۋاتقانالرنى كوممۇنست بولۇپ كهلگهنلهر دەپ قـاراپ، ئۇالرنىـڭ دەرسـىگه           
ھهربىــي ئىلىمنــى . كۆڭــۈل قویمایۋېتىپــسىز، ئهخمهقلىــق قىلغــان بولــسىز

ئۈگىنىڭ، زىیىنـى یـوق، كهچـۈرۈڭ، ماڭـا نـۆۋەت كېلىـپ قالغانـدەك تۇرىـدۇ،            
ۋپىـق ۋە رەئىــسنىڭ سـۆزىگه قــۇالق    دېــدى ته—كهچـته یهنه بىلــله بـوالرمىز،  

  .سېلىپ تۇردى
سـاپال مهپكـۈرە    !  ئهمما ئـۇالر نهدە ھهربىـي ئىلىـم ئۈگىتىـدۇ، دەیـسىز            —

 ئابــدىنىیاز تهۋپىقنىــڭ ئارقىــسىدىن غۇدرىغــانچه  —! ... تازىالشــنىڭ گېپــى
  .قالدى

تهۋپىق یېنىدىكىلهرگه . دېگهندەك نۆۋەت ئاتۇش ئىزچىلىرىغا كهلگهنىدى
  . ى بىلهن ئۆزىر ئېیتىپ، ئوقۇغۇچىلىرى ئالدىغا كهتتىباش ھهرىكىت

بۇ چاغدا مهجىددىن ئهپهندى، نامان ئهپهندى، توختاجىالر یۈسۈپ ئهپهندىگه 
  .ئاپىرىن ئېیتىش ئۈچۈن ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، سۇپىدىن چۈشتى

 ئهپهنــدىلهر، مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ بــالىلىرى ئویــۇنىنى باشــلىغىچه —
ــایل  ــېپىلگه چىقىۋالم ــدى، —ىمۇ؟س ــددىن ئهپهن ــدى مهجى ــسىز — دې  بىلهم

 دېدى ئۇ بۇالرنىڭ قېـشىغا كېلىـپ توپقـا قوشـۇلغان ئابـدىنىیازغا            —ئىنىم،
 مهمتىلى دېگهن بىر باال، ئهتىگهندىن بېرى كۆرگىنىڭىز بىر سېرى، —قاراپ،

مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ كــارامهتلىرى بىــر ســېرى، بۇالرنىــڭ تاماشاســىنى       
  .ىمۇ پهیزى قىالالیسىزئېگىزدىن كۆرسىڭىز تېخ
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 دېـدى یۈسـۈپ   — ئۇنداق بولـسا ئابـدىنىیاز بىـزى باشـالپ چىقـسۇن،        —
  .ئهپهندى
ــایلى، — ــساق چىقــ ــسه، چىقــ ــۈرۈڭالر ئهمىــ ــدىنىیاز — یــ ــدى ئابــ  دېــ

ئـۇالر كىـشلهر توپىنىـڭ ئارقىـسى بىـلهن          . جهڭچىلهردەك چاققـانلىق بىـلهن    
غـا سـېپىل   ئوبۇلقاسـىم ئۇالر . مېڭىپ سـېپىلغا چىقىـش ئۈچـۈن كېتىـشتى      

  .تۈۋىدە قوغالپ یهتتى
 دېـدى  —ھوي، سىلهرنى زەپمۇ جىق ئىزدەپ كهتتىمغۇ، نهدىـتىڭالر؟        —

  .ئۇ، ئۇالرغا قوشۇلۇپ سېپىلگه چىقىپ كېتىۋېتىپ
 — زۆرۈر ئشىڭىز بارمىدى؟ نېمىشكه ئۇنچىۋاال ئىـزدەپ كهتكهنـسىز؟      —

  .دېدى ئابدۇنىیاز تهئهددى  بىلهن
هلپازىغا قاراپ یاسىما گهپـلهرگه راسـالۋاتقان   ئوبۇلقاسىم ئابىدىنىیازنىڭ ئ  

  .تىلىنى یىغىپ، مهیدانغا قارىۋالدى
ــق ئوقۇغــۇچىلىرى نــاغرا      ــۆرتتىن قاتــار بولغــان تهۋپى  بارابــان ۋە نهي -ت

ئۇنىـڭ  . ساداسىغا قهدەملىرىنى تهڭـكهش قىلىـپ مهیـدانغا كىرىـپ كهلـدى           
ىـڭ بـۇنچه   ھـېچكىم ئۇن . ئوقۇغۇچىلىرى ھهممه جایالرنىڭكىدىن كۆپ ئىـدى  

ئۇالر ئهڭ ئاۋال . كۆپ ئادەم بىلهن نېمه قىلماقچى ئىكهنلىكىنى چۈشهنمهیتى
ســهھنه ئالــدىغا كېلىــپ تــوغرا قاتــار بولــۇپ  پىــشقهدەملهرگه، ئۇســتازلىرىغا،  

ئانـدىن كومانـدا بـویىچه قهدەم رېتىمىنـى     . رەھبهرلهرگه ئېھتىرام بىلدۈرۈشتى  
چاسا سهپ ئىگىـزدە    . ىلدىبۇزماستىن مهش دەسسىگهچ جاسا سهپ ھاسىل ق      

تۇرغانالرغا یوغان بىر پـارچه  ماشـرەڭ رەخىتـتهك، ئۇالرنىـڭ قهدەم ھهرىكىتـى               
بىــلهن مىــدىرالپ تۇرىــشى بــۇ بىــر پــارچه ماشــرەڭ رەخــت شــامالدا ســىلىق    

  .یهلپۈنىۋاتقاندەك كۆرىنهتتى
تهۋپىق سوزۇپ بىر قېتىم پۇشتهك چېلىۋىدى، بۇ ماشرەڭ رەخـت، كـۆك           

ئهسلىدە ئوقۇغۇچىالر ئـوڭ قولىـدىكى ئـاي یۇلتـۇز      . ئۆزگهردىرەڭلىك رەختكه   
یهنه بىـر قېـتىم پۇشـتهك       . بهلگىلىك كـۆك بـایراقنى یـۇقىرى كۆتهرگهنىـدى        

 بىــرىگه -چېلىنغانــدا كــۆك رەخــت غایىــپ بولــۇپ سانــسىز مهشــئهللهر بىــر  
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بۇ چاغـدا ئوقۇغـۇچىالر   . تۇتىشىپ كهتكهندەك تهكشى قىزىللىق پهیدا بولدى     
  .كى قىزىل بایراقنى یۇقىرى كۆتۈرگهنىدىسول قولىدى

ــتىكهن جۇمــۇ،   — ــت دەپ ــۇر راس ــدىنىیاز تۆۋەنــدىكى   — دوخت ــدى ئاب  دې
ــپ،  ــدىن زوقلىنىـ ــداق یاخـــشى  —ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ ھهرىكىتىـ ــته بۇنـ  پهسـ

  .كۆرۈنمهیتى
  .  دېدى دوختۇر ماختىنىپ— تېخى بۇنىسى بهك ئاددىي ئىشالر،—
هرســىنى قوســىقىغا پۈكــۈپ  كىــشلهرنى ھهیــران قالدۇرىــدىغان بىــر ن—

  . دېدى یۈسۈپ ئهپهندىمۇ دوستى ئۈچۈن ئىپتىخارلىنىپ—كهلدى، چوقۇم، 
ئهسكهر ۋە خهلقنىڭ گۈلدۈراسـلىرى ئىچىـدە ئۇنىـڭ ئـاخىرقى سـۆزلىرى           

  .ئاڭالنماي قالدى
بۇ چاغدا تهۋپىقنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئىنتایىن نهپىس ھهرىكهتـلهر بىـلهن     

 -ا قاتارى ئاۋۋال، یهنه بىرسى كېیىن ئىلگىرىدەۋر قىلىپ ئایلىنىپ، بىر توغر
كىیىنلىــك تهرتىپــى بىــلهن توختــاپ، مهیدانــدا غــایهت زور مهشــئهل ھاســىل  

ــایراقنى     . قىلــدى ــلهر كــۆك ب ــۇ یهردىكى ــۇپ، ب مهشــئهلنىڭ ســېپى كــۆك بول
ــدىكى   . كۆرۈرگهنىــدى ــۈپ تۇرغــان قىــسمىدىكىلهر قوللىرى مهشــئهلنىڭ كۆی

رغا كهلتۈرۈپ تهكشى پۇالڭشىتقاندا ئېگىزدە ۋە سۇنایال-قىزىل بایراقنى بارابان
یىراقتــــا تۇرغانالرغــــا گویــــا بــــۇ زور مهشــــئهل شــــامالدا یهلپۈنىۋاتقانــــدەك،  

  .ئولغىیىۋاتقاندەك كۆرىنهتتى
كىشلهر بۇ زور مهشئهلنىڭ قانداق ھاسىل بولغانلىقىغا ئهقلى یهتـمهي،         

ــدا ئویلىــشاتتى  ــران بولغــان ھال هشــئهلگه دېمىــسىمۇ چاســا ســهپنىڭ م . ھهی
سهمهد سهن بۇیاققا كهل، مهمهت ”ئۆزگىرىشىدە ھېچقانداق قاالیمىقانچىلىق، 

دېگهن بۇیرۇقالرمۇ بولماي سېھىر قىلغانـدەك بىردەمـدىال      “ سهن ئۇیاققا ئۆت  
  .مهشئهلگه ئایلىنىپ قالغانىدى

مهھمۇد مۇھىتى ھایاجان بىـلهن كـۆزىگه یـاش ئېلىـپ چـاۋاك چالـدى ۋە              
ئۇمۇ  .  ئۇنىڭغا ئهڭ ئاۋۋال ئهگهشكىنى لىیۇبىڭ ئىدى.ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى

  :ئورنىدىن تۇرۇپ
  . دەپ ھىجىیىپ چاۋاك چاالتتى-!یاكېشى! گاۋ! گاۋ —
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مهھمۇد مۇھىتىنىڭ چاۋاك چېلىـشى بىلهنـال پۈتـۈن مهیـدان شـارقىراپ            
پهقهت رىبـالكىن بىـلهن ۋاڭ      . یاققان یامغۇردىكى ئورماندەك شاۋقۇنغا تولـدى     

. دەپ یۈزىسىدىن بوش، خوشیاقمىغاندەك چاۋاك چېلىپ قویـدى      باۋجىیهنال ئه 
رىبالكىن یاۋرۇپادىن كهلگهن مهدەنىیهتلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهپ      

 گۆشىگه یۇغۇرلىپ كهتكهن، -شۇنداق قىلغان بولسا، فىئوداللىق ئادەتلهر قان
كى دەرىجه قارىشى كۈچلۈك بولغان ۋاڭ باۋچىیهن بولسا ئۆزىنى مۇشۇ مۇھىتتى

  .ئهڭ چوڭ ئهمهلدار دەپ تهمهننا قىلغانىدى
مهھمۇد مۇھىتى ئورنىدا ئولتـۇرۇپ قـول یـاغلىقىنى چىقىرىـپ كـۆزىنى             

 ئاستا تىنچىپ، كىـشىلهر یهنه مهیـدانغا      -سۈرتۈشكه باشلىغاندا ئهتراپ ئاستا     
  . دىققىتىنى مهركهزلهشتۈرگهنىدى

تــا ھهرىــكهت تهۋپىقنىـڭ ئوقۇغــۇچىلىرى ئاساســهن پۇشــتهك ئاۋازىغــا قارى 
... یهنــى پۇشــتهكنىڭ ســوزۇپ چېلىنىــشى، بىــر، ئىككــى، ئــۈچ      . قىالتتــى

ــشى،      ــۈزۈك چېلىنى ــۈزۈك ـ ئ ــشى، ئ ــاھىرالر  ... چېلىنى ــلهن م تهربىیىچــى بى
شـۇڭا  . ئارىسىدىكى پارول بولۇپ، ئۇنىڭ مهنىلىرىنى ئۆزلىرى چۈشىنىشهتتى      

بـۇیرىقى  مهیداندىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ سهپ ئۆزگىرىشلىرى ھېچقانداق سـۆز        
شۇنىڭ . ئىشلىتىلمهستىن پهقهتال پۇشتهك ئاۋازى بىلهنال ئىشقا ئاشۇرۇالتتى

  .ئۈچۈنمۇ تاماشابىنالرنى تېخىمۇ ھهیرەتكه چۈشۈرمهكتىدى
پۇشــتهكنىڭ ئــۇزۇن ســوزۇپ چېلىنىــشى بىلهنــال مهیدانــدىكى مهشــئهل 

هن چاسا سهپ سۇناي، بارابانالر بىل. غایىپ بولۇپ، چاسا سهپ ھالىتىگه كهلدى    
ئورۇنلىنىۋاتقان یهڭگىل مهش مۇزىكىسىنىڭ رېىتىمىغا كهلتۈرۈپ كۈچلۈك ـ 

پۇشتهكنىڭ ئۈزۈك ـ ئۈزۈك بىرقانچه قېتىم چېلىنىشى . كۈچلۈك دەسسهیتى
بىلهن چاسا سهپ مۇزىكا رېتىمىغا تهڭكهش قىلىـپ مهش دەسـسىگهچ ئاسـتا          

  .یېیىلىپ، خۇددى چۆمۈچته ئېلىشتۇرغاندەك ئایلىنىشقا باشلىدى
  . دېدى تاماشا كۆرۈپ تۇرغان ئابدىنىیاز— ئىم، بۇ نېمه؟ —
 خهتكهن، مانـا دېمىـدىممۇ، تهۋپىقنىـڭ     — دېدى، یۈسۈپ زىیا،     ـ خهت، —

 —قورسىقىدا چۇتۇرى توال، چوقۇم بىـر یېڭىلىـق بىـلهن كهلـمهي قالمـایتى،        
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ــسۇن ۋەتهن،  ــۇدى  —یاشى ــپ ئوق ــاۋازىنى چىقىرى ــۇ ئ ــدە   .  ئ ــۆك رەڭ ــۇخهت ك ب
  .وخشایتىیېزىلغانغا ئ

قىــسقا بىــر پۇشــتهك چېلىنىــشى بىــلهن ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ســېپىدە       
  .ئۆزگىرىش بولمىدى، ئهمما خهتنىڭ رەڭگى قىزىلغا ئۆزگهردى

 . دەپ سورىدى ئابدۇنىیاز ھایاجانلىنىپ- بۇ نېمه؟ —
ئۇنىڭ سوئالىغا جاۋاب بهرمهكچى بولغاندەك، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهیۋەتلىك 

 :شوئارى ئاڭالندى
 !سۇن مهكتهپ یاشى—
 ! یاشىسۇن مهكتهپ—
 ! یاشىسۇن مهكتهپ—

 .شۇئار گۈلدۈرمامىدەك سادا بىلهن ئۈچ قېتىم تهكرارالندى
ــۇ— ــكهن،   ،  زە- ھه، ب ــان خهت ئى ــلهن یېزىلغ ــل رەڭ بى ــدى — قىزى  دې

 .یۈسۈپ ئهپهندى
دېــگهن خهت، » !یاشىــسۇن مهكــتهپ«ھه، تــوغرا خهت ئىــكهن !  خهت؟—

 .دېدى توختاجى —پتۇق،شۇنداق ئېنىق تۇرسا بىلمه
ــۇ خهت بىــردەم  ــل رەڭ«ب . »یېزىلــدى«دە »كــۆك رەڭ«دە، بىــردەم »قىزى

ئوقۇغۇچىالر سـېپىدىن ھاسـىل بولغـان بـۇ غـایهت زور خهت ئـاۋۋال سـهھنىدە             
ئولتۇرغانالرغا ئوڭ ئىدى، كېیىن چۆرگىلهپ ئهتراپتىكىلهرنىڭ ھهممىـسىگه      

ى ئوقۇپ ھهم ھهیران قالدى، ساۋادى بارالرنىڭ ھهممىسى بۇ خهتن    . توغرىالندى
 .ھهم سۆیۈندى، ھهم تېخىمۇ ھهیۋەتلىك گۈلدۈراس ئالقىش یاڭراتتى

ئانـدىن یهنه  . ھالىتىنى بۇزۇپ یهنه چاسا سهپ تۈزدى   » خهت«ئوقۇغۇچىالر  
. مهلــۇم تهرتىــپ بــویىچه ھهرىكهتلىنىــپ، یېڭــى شــهكىلنى ھاســىل قىلــدى 

 :اقىراپ كهتتىئابدىنىیاز یهنه بالىالردەك قىزغىنلىق بىلهن ۋ
دېدى ئۇ توختاجى  — ئهپهندىم، ئهپهندىم، بۇ یهنه بىر یېڭى كارامهتقۇ؟ —

 .بىلهن یۈسۈپ ئهپهندىنىڭ مۈرىسىگه ئېسىلىپ
 ! یاشىسۇن ۋەتهن—
 ! یاشىسۇن ۋەتهن—
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 ! یاشىسۇن ۋەتهن—
ــدى     ــتىم ۋارقىرى ــۈچ قې ــاۋازدا ئ ــاڭراق ئ ــۇچىالر ی خهت ھــالىتىنى . ئوقۇغ

ــداننىڭ ھ ــپىگه توغرىلىنىــپ چۆرگىلىــدى بۇزماســتىن مهی ــمه تهرى ھهمه . هم
ــى   ــۇپ چىقت ــى ئوق ــتىكىلهر خهتن ــىغا   . تهرەپ ــان ساداس ــۇتالرنى باراب ــدىن پ ئان

كهلتۈرۈپ رېتىملىـق ئـۇرۇپ لهرزان ھهرىـكهت بىـلهن یېیىلىـپ، چاسـا سـهپ               
 .ئهسلىگه كهلدى

 .چاسا سهپ یهنه تهكشى ھهرىكهتلىنىپ یېڭى بىر شهكىلگه كىردى
 :ېتىم ئۆزى ئوقۇدىئابدۇنىیاز بۇ ق

  !  یاشىسۇن ھۆرلۈك—
ئوقۇغـۇچىالر سـېپى بىـر كىــشىنىڭ ئاۋازىـدەك ماسلىـشىپ، بىرىكىــپ      

 :كهتكهن ئاۋازدا شۇئارنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى
 ! یاشىسۇن ھۆرلۈك—

ئویۇن كۆرىۋاتقانالر ئىچىدىكى ھایاجانلىنىپ كهتكهن بىر توپ ئوقۇغۇچى 
 :شۇپئۆزلىرىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئاۋاز قو

 . دەپ ۋارقىرىدى—!  یاشىسۇن ھۆرلۈك—
 : ـ دىۋىزىیىنىڭ بارلىق ئهسكهرلىرى بىردەك ۋاقىراشتى6

 ! یاشىسۇن ھۆرلۈك—
 :تاماشا كۆرگىلى كهلگهن شهھهر پۇقرالىرى بىردەك توۋلىدى

 ! یاشىسۇن ھۆرلۈك—
ــوئارنى      ــۇ شـ ــى ۋە ئۇمـ ــۇرۇپ كهتتـ ــدىن تـ ــۇھىتى یهنه ئورنىـ ــۇد مـ مهھمـ

ــۈنى چىقمــاي   تهكرارلىمــاقچى بولغ انىــدى، بهك ھایاجانلىنىــپ كهتكهچــكه ئ
ئۇنىـڭ یوغـان ۋە سـۈرلۈك       . قالدى، شۇڭا چاۋاك چـېلىش بىـلهن كۇپایىلهنـدى        

كۆزلىرى ئهمدى ناتىۋان كالىنىڭكىدەك ئایـانچلىق مۆلـدۈرلهپ، یـاش بىـلهن           
ــدى  ــارقىراپ كهتكهنى ــدەك     . پ ــدى بایىقى ــڭ ئهم ــۇ بى ــشىدىكى لی ــڭ قې ئۇنى

نىــڭ ئىچىنــى بىــر نــېمه تاتىالشــقا باشــلىغاندەك،  ماختىمــایتتى، ئهمــدى ئۇ
ۋاڭ ۋالىمۇ بایىقى مهنسىتمهسلىك بىلهن پۈرۈشتۈرۈپ تۇرغان . تاتارماقتا ئىدى
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كــالپۈكلىرىنى ھهیــرانلىقتىن ســىڭا ئېچىــپ، كــۆزلىرى چهكچهیــگهن ھالــدا  
 .مىختهك تىكىلىپ قالغانىدى

ىگه مهھمــۇت مــۇھىتى تهۋپىــق ئوقۇغــۇچىلىرى یهنه چاســا ســهپ ھــالىت  
 .كېلىشكه باشلىغاندىال ئاستا ئورنىدا ئولتۇردى

 :سېپىل ئۈستىدە ئابدىنىیاز ھهیران بولۇپ ئهتراپتىكىلهرگه
 مهمتىلى ئهپهندى سېھرىگهرمۇ قانداق؟ ئوقۇغۇچىالر بىزگه ئوخشاش       —

ئۆزلىرىنى ئېگىزدە كۆرۈپ تۇرمىسا، قهیهردە تۇرسـا خهت بولىـشىنى، چېكىـت       
 اندۇ؟بولۇشىنى قانداق بىلىدىغ

 قارىمامال، مهمتىلىنىڭ قولىدا قهغهز تۇرىدۇ، ئۇ شۇنىڭغا قاراپ كوماندا —
ئېھتىمــال ئــۇ .  گهپ شــۇ قهغهزدە— دېــدى یۈســۈپ ئهپهنــدى، —بېرىۋاتىــدۇ، 

 .ھهرىكهتلىنىش سخېمىسى بولسا كېرەك
 ھه، گهپ مۇنداق ئىكهندە، كېین بىز ئۇنىـڭ سىخېمىـسىنى كـۆرۈپ            —

 بىر —ئهمدى قاراڭالر، بۇنىسى نېمه؟ . رۈپ قویسۇنباقایلى ئۇ بىزگه چۈشهندۈ
ئهگرى ـ بۈگرى قاتادىن پهیدا بولغان ھالقىنى ۋە ھالقا ئوتتۇرىسىدا گاھى یهردە 
ئـۈچتىن، گــاھى یهردە بهشـتىن، گــاھى یهردە بىــردىن ھهتتـا ئونــدىن غــۇژمهك    
بولۇشـــۇپ تۇرغـــان ئوقۇغـــۇچىالرنى كـــۆرۈپ ھېچنېمىنـــى چۈشـــىنهلمىگهن 

 :ئهتراپتىكىلهردىن سورىدىئابدىنىیاز 
 بۈگرى سهپتىن ھاسىل قىلىنغان ھالقىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى - ئهگرى

ھالقىنىـڭ  . قىزىل بایراقنى كۆتۈرگهن بولۇپ، بۇ بىـر قىزىـل سـىزىق ئىـدى            
 .ئوتتۇرا قىسمىدىراق یهنه بىر كۆك سىزىق بار ئىدى

 دېــدى مهجىــددىنمۇ — بــۇ نېمىــسى؟ ئېزىــپ كهتتىمــۇ نــېمه بــاال؟  —
 .شۋىشلىنىپته

بــۇنى تاماشــىبىنالردىن ھــېچكىم چۈشــىنهلمىدى، پهقهت رىبــالكىنال     
مۈشۈكنىڭكىدەك كۆزلىرىنى چىمچىقلىتىپ، سهل ئالـدىغىراق ئېڭىـشىپ    

ئۇ بىرىنچى بولۇپ بۇ كارامهتنىڭ نېمىدىن . قارىغىنىچه تاتىرىپ تۇرۇپ قالدى
 .ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بىلگهنىدى
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بولغـان سـوئالنى یهشـمهكچى بولغانـدەك،      كىشىلهرنىڭ كۆڭلىـدە پهیـدا      
. دېــگهن ناخـشىنى باشــالپ بهردى » ئــۆلكىمىز ئـالتۇن ئـۆلكه  «قۇربـان جاپپـار   

 .ئوقۇغۇچىالر تهكشى ئاۋازدا ناخشىنى ئوقۇشقا باشلىدى
 ئۆلكىمىز ئالتۇن ئۆلكه،
 .ئالتۇن ئۇنىڭ تاشلىرى

............. 
ېدى یۈسـۈپ زىیـا    د—!  ھه، بۇ ئهسلىدە ئۆلكىنىڭ خهرىتىسى ئىكهن      —

 .تهسىرلهنگىنىدىن یۈرىكى شىددەت بىلهن سېلىپ
  نېمه؟—
 ئۆلكه خهرىتىسى، قارىسىال، ئاۋۇ كۆك سىزىق تارىم دەریاسى، مانا ماۋۇ —

ئون ئادەم غۇژمهك بولۇپ تۇرغان توچكا قهشقهر، بهش ئادەم توپالشقان توچكىالر 
ا، ئــۈچ ئادەملىــك قهدىمكــى ئــالته شــهھهر، بۇنىڭــدىن باشــقا ئــۈرۈمچى، غۇلجــ 

خۇدایــا تــوۋا، ... تــوچكىالر یېڭــى نــاھىیىلهر، بىــر تــوچكىالر بهگلىــك یېــزىالر 
تهۋپىقنى ئهمدى بىلدىم، بۇرۇن بىلگىنىم ئۇنىڭ سىرتى ئىكهن، خۇدا ئـۇنى          

 ...!ئۆزى ئامان قىلغاي
ھهممهیلهن شۇندىال ئۇنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئۆلكه خهرىتىسى ئىكهنلىكىنى 

 .....كۆك بایراق لهپىلدىدىئاي ـ یۇلتۇزلۇق ىدە ئۈست» قهشقهر«بىلدى 
 دېدى ئابدىنىیاز چوڭقۇر ھهۋىـسى كېلىـپ،   — قانداق ئادەم بۇ ئۆزى؟     —

   ئۇ سىھرىگهر ئهمهستۇ؟—ھىسىیاتىنى یوشۇرالماي، 
 دېدى یۈسۈپ زىیا قهلبىنىڭ دولقۇنلۇق ھىسلىرىنى — یاق، ئۇ ئوت، —

  .قانداق ئىپادە قىلىشنى بىلهلمهي
نه شۇنداق بىر ئادەم، ھېچ نهرسىدىن زېرىكمهیدۇ، قىلىمهن دەپ       ئۇ ئه  —

 كهم ســۆز ئهخــمهد —... نىــیهت قىلــسا ۋۇجۇتقــا چىقــارمىغۇچه توختىمایــدۇ، 
ئهپهندى ھىـسىیاتچانلىق بىـلهن كـۆزى یاشـاڭغىراپ تـۇرۇپ، دوسـتى ئۈچـۈن              

  .ماختاندى، بۇ غهرەزسىز ئىپتىخار ئۇنى سۆزلهشكه ئۈندىگهنىدى
ىنالر بــۇ كۆرۈنۈشـــنىڭ نېمىلىكىنــى بىلمىگهنىـــدى،   باشــقا تاماشـــىب 

دەپ ) خهرىـته (» یۇرت بهلگىسى«تاماشىبىنالر ئارىسىدىكى ئوقۇمۇشلۇقالر بۇ     
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 -دېگهن سـۆز ئېغىـزدىن    » یۇرت بهلگىسىكهن «چۈشهندۈرۈشكهندىن كېیىن،   
 .ئېغىزغا كۆچۈپ، پۈتۈن مهیداننى ئایلىنىپ چىقتى

ىس بىــلهن نېمىلهرنىــدۇر دەپ ۋاڭ بـاۋچیهن لیــۇ بىــڭ، رىبـالكىن ئىــدىر  
 ئاستا چاسا سهپ بولۇپ،    -بۇ چاغدا تهۋپىق ئوقۇغۇچىلىرى ئاستا    . پىچىرالشتى

 .سهھنه ئالدىغا كېلىپ، سهھنىدىكىلهرگه ئېھتىرام بىلدۈردى
 . دېدى یۈسۈپ ئهپهندى— ئۇالرنىڭ ئویۇنى تۈگهپتۇ، —
دېـدى   — چاپسانراق چۈشۈپ مهمتىلى ئهپهندىگه ئاپىرىن ئېیتایلى،      —

 .ئابدىنىیاز
 ئۇالر ئابدىنىیازنىڭ سۆزىگه قوشۇلۇپ سېپىلدىن چۈشۈشتى

ــۇت     ــلىغاندا مهھم ــشقا باش ــرام قىلى ــۇچىلىرى ئېھتى تهۋپىقنىــڭ ئوقۇغ
مۇھىتى یهنه ئورنىدىن تۇردى ۋە یوغان قهدەملهر بىـلهن بىـرنهچچىال چامـداپ              

 -ۋقۇنبۇ ھال یهنه بىر قېـتىم شـا   . سهھنىدىن چۈشۈپ، تهۋپىقنى قۇچاقلىدى   
ــدى  ــۇرۇپ   . ســۈرەنگه ســهۋەبچى بول ــۇھىتى تهۋپىقنــى قۇچــاقالپ ت ــۇد م مهھم

 :پىچىرالیتتى
 ...! رەھمهت ئىنىم، رەھمهت—

ــا      ــدىكى، گوی ــىمغا ئایالنغانى ــر مۇراس ــداق بى ــدان ئاللىقان ــدا مهی ــۇ چاغ ب
 بۆلۈنۈپ كېتىپ ئۇزۇن زامـان ئۆتكهنـدە قایتـا     گهمۇھاسىرە سهۋەبىدىن ئىككى  

ــورۇق  ئۇچراشــقان قوشــۇندەك ــكهن ئ ــاكى ئایرىلىــپ كهت ــا  -، ی ــانالر قایت  تۇغق
. كۆرۈشـــكهندەك قۇچاقلىـــشىۋالغان كىـــشىلهر بىـــلهن تولـــۇپ كهتكهنىـــدى 

 .ئهسكهرلهر ۋە شهھهر پۇقرالىرى ئوقۇغۇچىالرنى قۇچاقلىماقتا ئىدى
ھایاجانلىنىـــپ كهتــــكهن ئابــــدىنىیاز بىـــر كىچىــــك ئوقۇغۇچىنىــــڭ   

ۈۋېلىپ، بىـر پىرقىرىتىـپ ئورنىغـا    پېشانىسىگه سۆیدى ۋە ئۇنى ئېگىز كۆتۈر  
 .قویۇپ قویدى

ــلهن    ــۇ پهۋقۇلئــاددە مۇراســىم یىغىــن رەئىــسىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشــى بى ب
ئهمـدى یېڭـى بىـر    . ئایاغلىشىپ، مهیداندا قایتىدىن تهرتىپ ئهسلىگه كهلدى 

ــدانغا كىرىــپ    ئوقۇغــۇچىالر ســېپى مهش ماھــارىتى كۆرســىتىش ئۈچــۈن مهی
بـۇ ماھـارەت    . ى مهیداندىن چىقىپ كهتكهنىـدى    كهلگهن، ئاتۇش ئوقۇغۇچىلىر  
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ئىگىلىرىنى ئهسـكهر ۋە خهلـق یېنىـدا نـېمه بولـسا شـۇنىڭ بىـلهن مېھمـان            
 ئىككـى ئېغىـز یاخـشى گهپ بىـلهن ماختـاپ      -قىلىـشقا، ھـېچ بولمىـسا بىـر    

 .كۆڭلىنى ئىزھار قىلىشقا باشلىغانىدى
ن مهھمــۇت مــۇھىتى بولــسا بــۇ ماھــارەت ئىگىلىرىنىــڭ ئۇســتازى بولغــا 

مهمتىلى ئهپهندىنى قېشىدا ئولتۇرغۇزىۋالغان بولۇپ، ئۇنىڭ قولىنى كۈچلۈك 
 .پهنجىلىرى بىلهن مهھكهم سىقىۋالغانىدى

پائـالىیىتى بىـلهن   » مۇسـابىقه مهیـدانىغا كىـرىش   «سېنتهبر كۈنى  ـ  18
یىغىن رەئىسى ئهتىدىن باشالپ یېنىك ئاتلېتكا مۇسابىقىـسى    . ئاخىرالشتى

  .ئېالن قىلدىباشلىنىدىغانلىقىنى 

 
2  

 
كهچــته مهھمــۇد مــۇھىتى كاتتــا زىیــاپهت بېرىــپ ھهرقایــسى جــایالردىن   

ئـۇ ئـادىتى    . كهلگهن تهربىیىچىلهرنى ۋە شهھهردىكى زىیـالىیالرنى كۈتۈۋالـدى       
بــویىچه رەســمىي گهپلهرنــى قىلىــپ كــۆپچىلىكنى دىققهتــته تۇرغۇزمـــاي،       

باشقىالرنىڭ . تىدوستالرنىڭ بهزمىلىرىدىكىدەك ئهركىن سۆھبهتكه قویۇۋەت    
 :قورۇنۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئۆزى چاقچاق باشالپ بهردى

  مهمتىلى ئهپهندى، سىزنىڭ ئىچىڭىز یامانراقمۇ قانداق؟—
 . دەپ كۈلدى تهۋپىق— قانداق دەیسىز، سىجاڭ؟ —
 ئهگهر ئىچىڭىز یامان بولمىسا، بۈگۈنكى كارامهتلىرىڭىزنىڭ سىرىنى —

ــلى  ــقا ۋەتهنداش ــمه بــاللىرىمىز     باش ــڭ ھهم ــڭ، بىزنى ــپ بېرى رىڭىزغا ئېیتى
 .سىزنىڭكىدەك بولۇپ كهتسۇن

 . تهۋپىق قىزىقچىلىق بىلهن جاۋاب بهردى—!  باش ئۈستىگه—
 مهمتىلى ئهپهندى بۇ سېھرىگهرلىكنى رویاپقا چىقىـرىش ئۈچـۈن كهم     —

دېگهندىمۇ بىر ئاي یا كۈنـدۈزى، یـا كېچىـسى ئـارام ئالمىغـان بولـسا كېـرەك،                 
 . سورىدى یۈسۈپ ئهپهندى—انداق دېدىم ئهپهندى؟ ق
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 . ئاز دەپ قویدىڭىز، دوستۇم—
 مانا ئهمهسمۇ، ئـۇ نهچـچه ئـاي بـاش قاتۇرغـان ئىـشنى بىـزگه قاچـانمۇ                 —

 ئۆگىتىپ بوالر؟
بىرئـالىم بىـر تېئـورمىنى ئىجـاد قىلىـش ئۈچـۈن            .  بۇ ئاسان دوسـتۇم    —

ســــلىككه  تېئورمــــا ئىجــــاد قىلىنىــــپ دەر   . نهچــــچه یىــــل ئویلىنىــــدۇ  
مېنىـڭ  . بۇمۇ شۇنداق. كىرگۈزۈلگهندىچۇ؟ چېچهن ئادەم دەرھال ئۆگىنىۋالىدۇ 

ئهمدى ئۇ فورمىلىغا سېلىپ، . ۋاقىت سهرپ قىلغىنىم ئىجاد قىلىش جهریانى
مهسىلهن، مهن . قېلىپالشتۇرۇلغاندىن كېیىن بىردەمدىال ئۆگىنىۋاالالیسىلهر

ــسهم ئ     ــىلهرگه كۆرسهت ــخىمامنى س ــكهت س ــاپ ھهرى ــۇ ت ــانچىۋاال  ش ــشنىڭ ئ ى
 .مۇرەككهپ ئهمهسلىكىگه كۆزۈڭالر یېتىدۇ

 بۇ گهپچه ئاسانال بىر ئىشتهك تۇیۇلدى، ئهمما بىز ئىشهنمهي تۇرىمىز،      —
 . دېدى توختاجى—

ــۆرەیلى،    — ــدى، ك ــڭ ئهپهن ــىخېمىلىرىڭىزنى ئېلى ــى س ــدى — قېن  دې
 .ئهخمهد ئهپهندى ئالدىراپ

گه سىزىلغان بهش ئالته یۈز بۇ قېلىن قهغهز. تهۋپىق سىخېمىالرنى ئالدى
ــوچكىالر،     ــارا تـ ــاتهكچىلهردە قـ ــۇپ، كـ ــىزىق بولـ ــاق سـ ــك چاقمـ كاتهكچىلىـ

 .ئىستىرىلكىالر، نومېرالر بار ئىدى
 .  دېدى ئهخمهد ئهپهندى ئالدىراپ— خوش قېنى سۆزلهڭ، —
 سىزگىال سۆزلهمدىم؟ شۇنچه كۆپ ئادەم تۇرسـا، ئـۇالر بـۇنى كۆرمىـسه         —

 .سۆزلىگىنىم بىكار ـ دە
 دېــدى مهھمــۇد مــۇھىتى مهســلىھهت — ئهمىــسه مۇنــداق بولــسۇن، —
 ئهته كهچته مۇسابىقىدىن یېنىپ نوبېشى مهكتهپكه بېرىڭالر، شۇ —بېرىپ، 

یهردە سىنىپتا ئولتـۇرۇپ، بـۇ دەرسـنى ئـاڭالڭالر، مهمتىلـى ئهپهنـدى چاقمـاق           
 . سىزىقلىرىنى تاختىغا سىزىپ چۈشهندۈرسۇن

 دېـدى  —ئهمىسه شۇنداق بولـسۇن،   . لدى ھهبهللى، بۇ گهپ دۇرۇس بو     —
 .تهۋپىق سىخېمىالرنى سومكىسىغا سېلىۋېتىپ
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 دەپ پىچىرلىدى ئهخمهد ئهپهندى ئۇنىڭ قولىنى — توختاپ تۇرسىال، —
 مهن بۈگـۈنال چۈشىنىۋېلىـشىم كېـرەك، ئهتىگىـچه تـاقىتىم            —تۇتۇۋېلىپ،  

 .یهتمهیدۇ
ۇۋىدى، یۈسۈپ  ئۇالر پىچىرلىشىپ سۆزلىشىپ، سىخېمىنى كۆرگىلى تۇر     

 .ئهپهندىمۇ ئۇالرغا شېرىك بولدى
 تهرتىپنى بۇزمایلى، ئهمىـسه، باشـقىالرنىڭ دېققىتىنـى بـۆلمهي، پهم       —

بـۇنچه قىــزغىن بولـساڭالر ســىخېمىنى   .  دېـدى تهۋپىــق —بىـلهن قىالیلــى،  
 .سىلهرگه بېرەي

 سىلىچۇ؟ سىلى بۇنى بىز ئۆگهنگۈچه یهنه بىر یېڭى قىلىقنى ئویالپ   —
 . دېدى یۈسۈپ ئهپهندى—تاپامال؟ 
 . ئهلۋەتته شۇنداق بولىدۇ ـ دە—
ــشقا كېلهیكــى، ھه، قېنــى تهۋپىــق    —  گهپنــى ئهپقاچمــاي، رەســمىي ئى

 ئهخـمهد ئهپهنــدى ئـۇالرنى ماۋزۇغــا قــایتۇرۇپ   —چۈشهندۈرۈشـنى باشلىــسىال،  
 .كهلدى

 ئاۋۋال كۋادرات شهكىللىك چاقماق سىزىقالرنى سىزىۋالىمىز، ئاندىن —
تىگه ئىپـادىلىمهكچى بولغـان خهتنـى یـازىمىز یـاكى شـهكىلنى             شۇنىڭ ئۈس 

ئۇالرنىـڭ ئۆزئـارا    . ھهربىر كاتهكچىدە بىر ئوقۇغۇچى تۇرغـان بولىـدۇ       . سىزىمىز
ــان       ــۆزى یادلىۋالغ ــڭ ئ ــدۇ ھهم ھهربىرىنى ــدىن بولى ــر قهدەم ــارىلىقلىرى بى ئ

ئانــدىن ســخېمىدىكى خهت یــاكى شــهكىل ســىزىقلىرى . نومــۇرلىرى بولىــدۇ
تكهن كــاتهكچىلهردىكى ئوقۇغــۇچىالر ئورنىــدىن مىدىرلىمایــدۇ،  كېــسىپ ئــۆ

باشقىلىرى مهیدانـدىن چىقىـپ كېتىـپ، مهیـدان چۆرىـسىدە رامكـا ھاسـىل               
ئۇالر سخېمىدا قانچه كاتهكتىن كېـیىن چهتـكه چىقىـپ بولىـدىغان          . قىلىدۇ

بۇنىڭ ئۈچۈن سـىز قایـسى      . بولسا، ئهمهلىي یهر یۈزىدە شۇنچه قهدەم سۈرۈلىدۇ      
قــانچه قهدەم قایاققــا ) نهچچىنچــى نومۇرلــۇق ئوقۇغۇچىنىــڭ (ۇچىنىــڭ ئوقۇغ

 .سۈرۈلۈشىگه كوماندا بهرسىڭىزال كۇپایه
ئوقۇغۇچىالرنىڭ نومۇرلىرىنى، یهنه سۈرۈلۈشكه یاكى جایىـدا تۇرۇشـقا        ― 

 تېگىشلىكلهرنىڭ نومۇرىنى قانداق یادالپ بولغىلى بولىدۇ؟
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ئۇالر بۇنى  . لىرى بولىدۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهربىرسىنىڭ مۇقىم نومۇر   ― 
شۇنداقال ئۇالرنىـڭ چاسـا سـهپ ھالىتىـدىكى ئـورنى مـۇقىم           . ئۆزلىرى بىلىدۇ 

بۇنى ئـۇالر كىمنىـڭ ئالدىـدا، كىمنىـڭ ئارقىـسىدا تـۇرغىنى بـویىچه                . بولىدۇ
ســىز كومانــدا بهرگهنــدە ســخېمىدىكى نومــۇر بــویىچه  . ئهســلىرىدە تۇتىۋالىــدۇ

ۇیرىسىڭىز ئۇالر شـۇ بـویىچه ھهرىـكهت        نهچچىنچى نومۇرنى قانداق قىلىشقا ب    
 .قىلىدۇ
  ئۇالر ئایالنغاندا نېمىشقا خهت بۇزۇلۇپ كهتمهیدۇ؟—
 ســىز كاتهكچىــدىن مهركهزدىكــى بىــر ئوقۇغــۇچىنى بىلىۋالىــسىز ۋە   —

ئۇنىڭغا ئورنىدا تۇرۇپ ئایلىنىشنى ئۇنىڭ ئوڭ  تهرىپىدىكىلهر ئالدىغا، سـول           
شۇنىڭ . ایلىنىدىغانلىقىنى تاپىالیسىزتهرىپىدىكىلهر ئارقىغا قاراپ تهكشى ئ

  .بىلهن ھالهت بۇزۇلمایدۇ
 ئاسسىي قانۇنىیهت ھهقىقهتهنمۇ ئاددىي ئىكهن، بىـراق كـۆپ مهشـق     —

  . دېدى یۈسۈپ ئهپهندى—تهلهپ قىلىدىكهن، 
  . دەپ كۈلدى تهۋپىق— ئهلۋەتته، تهییار ئاش نهدە بار؟ —
.... 

ــك تارقاشــتى   ــیىن كۆپچىلى ــاپهتتىن كې ــۇر  . زىی ــۇھىتى ئۇیغ ــۇد م مهھم
ئۇیۇشمىسىنىڭ مهسئۇللىرى ۋە مهكتهپ مۇدىرلىرىنى ئېلىپ قېلىپ، چهت 

 .ئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش مهسىلىسىنى مۇزاكىرىگه قویدى
ــر ئېغىـــزدىن       ــك بىـ ــۇچى چىقىرىـــشنى كۆپچىلىـ ــگه ئوقۇغـ چهت ئهلـ

 تـارتىش كېلىـپ     -بىراق قهیهرگه ئهۋەتىش مهسىلىسىدە تـاالش     . ماقۇلالشتى
ــ ــا چىقىرىــشنى، بهزىــلهر تــۈركىیىگه      . ىچىقت بهزىــلهر ســوۋېت ئىتتىپاقىغ

مهھمــۇت مــۇھىتى، مهجىــددىن ئهپهنــدى  . چىقىرىــشنى تهشــهببۇس قىلــدى 
ــۇر . قاتـــارلىق بىـــرنهچچهیلهن تـــۈركىیىگه چىقىرىـــشتا چىـــڭ تـــۇردى  ئۇیغـ

ئۇیۇشمىسىدىكىلهرنىڭ دېگۈدەك ھهممىـسى ۋە باشـقا مهكـتهپ مـۇدىرلىرى           
. چىقىرىــشنىڭ قوالیلىــق تهرەپلىرىنــى ئىــسپاتالشتىسـوۋېت ئىتتىپاقىغــا  

گهرچه سوۋېت ئىتتىاقىغا چىقىرىمىز دېگۈچىلهرنىـڭ سـانى ناھـایىتى كـۆپ         
 .بولسىمۇ، مهھمۇد مۇھىتى بۇنىڭغا قارشى بولغاچقا مهسىله ھهل بولمىدى
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 بۇ ئىشنى یهنه بىر پۇرسهت تېپىپ ئویلىشایلى، ھازىرچه دەم ئېلىڭالر، —
مۇھىتى گهپنى تۈگىتىپ، ئۇ ئاخىرىدا تهۋپىق، مهجىددىن،  دېدى مهھمۇت —

 :توختاجى، ئهخمهت، یۈسۈپ ئهپهندىلهرنى ئېلىپ قېلىپ یهنه سورىدى
 بهزىلىرىڭالر گهپ قىلغىلى ئۇنىماي ئولتۇرۇۋالدىڭالر، پىكرىڭالر زادى —

ــداق؟ ســوۋېتكه بېرىــپ كهلگهنــلهر بىزنىــڭ ئهســكهرلهردە بــار، كــۆرۈپ         قان
 -یهنه سىلهر سوۋېتكه باال ئهۋەتىمىز دېسهڭالر تازا بىر ئىش بولدىتۇرۇۋاتىمىز، 

 ئورۇسالر باللىرىمىزنى — ئۇ بىردەم ئۇیاق ـ بۇیاققا مېڭىپ ئارقىدىن، —! دە
بولشىۋىك قىلىۋېتىدۇ، دىنـدىن تاندۇرىـدۇ، ئـویالپ بـېقىڭالر، ئهقىلىڭالرنـى       

 . دېدى—ئىشقا سېلىڭالر،  
 :ۇرۇشىۋىدى، ئۇ تهۋپىققه قاراپكۆپچىلىك زۇۋان سۈرمهي جىم ت

 . دېدى— ئهپهندىم سىز گهپ قىلىپ بېقىڭا، —
 ئهپـسۇسكى  — دېدى تهۋپىق، — مهن بۇ ھهقته ئېنىق قاراشتىمهن،       —

لـېكىن، بـۇ ھهقـته سـىز بىـلهن ئـایرىم           . قارىشىم سىزنىڭكىگه ئوخشىمایدۇ  
 .سۆزلهشسهم بهلكىم سىزمۇ بۇنى توغرا تېپىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن

ن؟ شۇنىڭغا چىنـدىن ئىشىنهمـسىز؟ مهن ئۆزگىرىـپ قـاالرمهنمۇ؟      مه —
 ئـۇ  —! یاق، ئهپهندىم، توغرىلىقىمنى ئـۆزۈم بىلىـمهن، بۇنىڭغـا ئـالال گـۇۋاھ          

 ســىزنىڭ —ئارقىــدىن ئۈمىدســىزلىك بىــلهن، . زەردىلىــك ئــاۋازدا ۋاقىرىــدى
بىـراق، مهن   ... بۇنداق گهپلهرنى قىلغىنىڭىز مېنـى بهكمـۇ مهیۈسـلهندۈردى        

بۇ قېتىم قایتىپ كهتكۈچه بولغان . زنىڭ سۆھبىتىڭىزگه ھهرقاچان تهییارسى
  .ئارىلىقتا ۋاقىت تاپسىڭىز، سۆزلىرىڭىزنى ئهلۋەتته ئاڭالپ باقىمهن

 دېــدى —....  ســىزنى خاتــا دېمهكچــى بــولغىنىم ئهمهس، رېئــاللىق، —
 .تهۋپىقمۇ بىر ئاز مۈجمهللىك بىلهن

  .ىئۇالر سىجاڭ بىلهن خوشلىشىپ تارقاشت

 
3  
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رەسـمىي مۇســابىقه تــۈرلىرى باشـلىنىپ، ئاخىرالشــقىچه بىرقــانچه كــۈن   
تۇرۇشـــقا تـــوغرا كېلهتتـــى، ۋىالیهتنىـــڭ ھهرقایـــسى جایلىرىـــدىن كهلـــگهن  
ئوقۇغـــۇچىالر كـــۆپ، ئورۇنالشـــتۇرۇش قىیىنچىلىقـــى تۇغۇلغاچقـــا، یـــېقىن  

نى ئهتراپتىكى مهكتهپلهرگه ئورۇنالشتۇرىلىدىغان، شـۇ یهرنىـڭ بـایلىرى ئـۇالر     
  . كۈتىۋالىدىغان بولدى

كېرەمبـاغ تهرەپــته ئابــدىرېھىم بایۋەچچىنىــڭ بېغــى، نوۋېــشى مهكــتهپ،  
ــایلىرى ئوقۇغۇچىالرنىــڭ       ــورو ج ــڭ مهكتىپــى ۋە ق ــدە توختاجىنى قىزىلدۆۋى

مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ ئىزچىلىـرى بهك كـۆپ         . تۇرالغۇسى بولىدىغان بولدى  
ىــدا تۇرىــدىغان، ھهركــۈن بولغاچقــا قىزىــل دۆۋىــدە توختاجىنىــڭ قــورو جایلىر

پائالىیهت ئۈچۈن قىزىل دۆۋە ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن بىلله مهیدانغا كېلىدىغان 
  .بولدى

ئوقۇغۇچىالر ئورۇنالشتۇرۇلغاندىن كېیىن كهچلىرى دوستالر تېپىـشىپ      
ئــۇالر ئهخــمهد ئهپهنــدىنى بىــر كــۈن ئــاۋات      . بىــر ســورۇندا جهم بولۇشــاتتى  

ىـدە جهم بولغانلىرىـدا، شـهۋقى باشـالش      قىلىشماقچى بولۇپ، ئۇنىڭ مهكتىپ   
  :مۇراسىمىدىكى ماھارەتلهر ھهققىدە ئېغىز ئېچىپ

 مهن سىجاڭنىڭ ئارقىسىدىكى قاتاردا ئولتۇرغـانتىم، ھهمىـشه كـۆزۈم           —
بولۇپمـۇ تهۋپىقنىـڭ    . ئۇنىڭدا بولدى، سـىجاڭ كـۆز یېـشىنى سـۈرتۈپال تـۇردى           
ۆز یېشىنى تۇتالمىدى، بالىلىرى مهیدانغا چىققاندىن تارتىپ، چۈشكهنگىچه ك

  ...بۇ ئادەم ـ زە، بالىالرغا ئاجایىپال قىپ كېتىدۇ جۇما
 تهۋپىقنــى تهبــرىكلهپ قۇچاقلىغانــدا كــۆپ ھایــال بولــدى، قۇلىقىغــا  —

ــمهن،    ــدىغۇ، دەی ــۇن گهپ قىل ــڭ   —نۇرغ ــۇ یهنه ئۇالرنى ــىم، ئ ــدى ئوبۇلقاس  دې
  .پېشىدىن بۇ یهرگىمۇ كهلگهنىدى

ىزىقتۇرۇپ، توغرا، نېمىلهرنى دېـدىكىن،  بۇ گهپ دەسلهپ ھهممهیلهننى ق   
قېنى ئاڭالپ باقمایلىمۇ، دېگهندەك ئىستهكنى تۇغدۇرغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ   

  .سۆزنىڭ ئوبۇلقاسىمنىڭ ئاغزىدىن چىقىشى بىردىنال دىققهتنى تارتتى
 — دېـدى تهۋپىـق چانـدۇرماي،    — ئهلۋەتته، كـۆپ گهپلهرنـى قىلـدى،         —

ىدەكال، رەخـمهت، ھهشـقالال، ئانــدىن یهنه   بىلمهمـسىلهر، سـىجاڭ ھهمىـشهمك   
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تهسىرلهندىم، خوش بولدۇم، چوڭ ئىش قىپسىز دېگهندەك گهپلهرنى قىلىـدۇ          
  .ئهمهسمۇ، شۇ

ئوبۇلقاسىم بۇ گهپنى بهك تومتاق ئوتتۇرىغا قویغانلىقىنى ھىس قىلىپ 
خىجالىتىنى یوشۇرۇش ئۈچۈن بۇرنىنىـڭ ئـۇچىنى چىمـداپ         . تاتىرىپ كهتتى 
  .ز بىر كۈلكه بىلهن بۇ ۋەزىیهتتىن چىقىش كویىدا بولدىقویۇپ ئورۇنسى

 راست، تهۋپىق نېمه گهپلىكىنـى ئېیتىـپ بهرسـىله، ھهممىمىـز ئـۆز            —
ــاقىلى،   ــاڭالپ ب ــدىكىن ئ ــدى  —بولغان ــان ئهپهن ــۇ .  قىزىقىــپ ســورىدى نام ئ

ئوبۇلقاسىم ھهققىدە ھېچقانداق گۇماندا ئهمهسىدى، شۇڭا قىزغىنلىق بىلهن 
  . سورىدى
ــالىالردەك . ى بایــا دېگىنىمــدەك، باشــقا یېڭــى مهزمــۇن یــوق   خــۇدد— ب

ــت       ــشكه ۋاق ــپ نېمى ــى قىلى ــسىز گهپلهرن ــلهن مۇناسىۋەت ــق بى قىزىقچىلى
  ئۆتكۈزىمىز، بىرەر ئهھمىیهتلىك تېما یوقمۇ؟

ــڭ        ــۇ بۇنى ــا ئ ــدى، ئهمم ــاراپ قوی ــك ق ــدىگه مهنىلى ــان ئهپهن ــهۋقى نام ش
ۇنـداق سـاددىلىققا،    شـهۋقىنىڭ ب  . مهنىسىنى ھېچ چۈشهنگهندەك قىلمـایتى    

ھهممىگه ئىشىنىۋېرىدىغان بالىالرچه مىجهزگه تازا ئاچچىقى كهلـسه كېـرەك،          
ــى  ــپ كهتتـ ــى ئوبۇلقاســـىمدىن     . قىزىرىـ ــرى یېقىنالرنـ ــدىن بېـ ــۇ خېلىـ ئـ

. ئاگاھالندۇرۇپ كېلىۋاتسىمۇ، لېكىن یهنىال سـورۇندا بـۇ ئـادەم كهم بولمـایتى        
 ئوبۇلقاسـىمنى یاخـشى دەپ    چۈنكى، زىیالىالر ئىچىدىكى خېلى نۇرغۇن ئادەم     

  .قارایتى
ھه دېگهندە كۆڭۈلسىز بىر ھاۋاغا دۇچ كهلگهن سـۆھبهت تـازا ئهپلهشـمهي،      
ــلهن ئولتۇرۇشــتى، ئانــدىن ســورۇننى جانالندۇرۇشــقا        ــاز ناخــشا ـ ســاز بى بىرئ
تىرىشقان تهۋپىق بىلله كهلگهن شاگىرتلىرىدىن ئابدىراخمان بىلهن سابىتقا 

  . شېئىر ئوقۇتتى
تېما یېقىن ئارىدا چهتئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىـرىش مهسىلىـسىگه       ئاندىن  

ــدى  ــپ توختالـ ــاالش  . كېلىـ ــۇزاق تـ ــىلىدىمۇ ئـ ــۇ مهسـ ــدى -بـ ــارتىش بولـ .  تـ
ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ ســـوۋېت ئىتتىپاقىغـــا چىقىرىلمـــاقچى بولىـــشى بهزى      

  .مۇئهللىملهرگه چۈشىنىكسىز تۇیۇلغانىدى
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چىقىرىـشقىغۇ   سىجاڭ بۇنىڭغا قانداق مـاقۇل دېگهنـدۇ؟ تـۈركىیهگه           —
كۆپلىرى قارشى چىقسۇن، ھـېچ بولمىـسا ھىندىـستانغا چىقـسىمۇ بـولىتى،             
ئېنگىلىزالردا ئوقۇپ كهلسه، بولشىۋىكالرغا باال ئهۋەتكهن دېگهن قانداق گهپ          

  بۇ؟
 سىجاڭ تارتىشمىدى ئهمهس، ئامال بولمىدى، ھۆكۈمهتمۇ ئۇنىمىدى،        —

لىۋالسا نېمه قىلغىلـى    سىجاڭنىڭ مۇشاۋۇرى، تهنجاڭلىرى، ھهممىسى بىر بو     
  بولىدۇ؟
 دېــدى ئوبۇلقاســىم  — تــۈركىیهگه ئهۋەتىــشته چىــڭ تۇرغۇلــۇقتى،    —

 نېمه بۇنداق ئاسان یـول قویـۇش بـۇ؟ بۇنىڭغـا        —قىزغىنلىق بىلهن قایناپ،    
 ســـىلهر،  !ئۇنىمىغانـــدا ھېچـــیهرگه ئهۋەتمهســـلىك یاخـــشىراق بولمامـــدۇ     

دانلىقىنى تــۈزۈكرەك تۈركىیىــدىن كهلگهنــلهر، تــۈركىیهگه ئهۋەتىــشنىڭ ئوبــ 
  !....چۈشهندۈرۈپ تاالشمىغىنىڭالرنى دەیمىنا

ــتۇم،  — ــاق، دوس ــپ،    — ی ــۇنى ســىلىق رەت قىلى ــق ئ ــدى تهۋپى  — دې
ھېچیهرگه ئهۋەتمهسـلىك نـېمه دېـگهن گهپ؟ نهدە بولـسىمۇ ئوقـۇپ قـالغىنى          

  .یاخشىراق
بـۇ ئىــشتىمۇ ئوبۇلقاســىمنىڭ پوزىتسىیىـسى ناھــایىتى قهتئىــي بولــۇپ   

 ھېچنېمىـدىن قورقمایـدىغان روھ بىـلهن سـوۋېت ئىتتىپـاقىنى،            ئـۇ . چىقتى
بۇنى . بۇ تېمىنىڭمۇ مهزىسى قاچتى   . شىڭ شىسهینى تىلالپ قایناپال كهتتى    

ــلهن یهنه بىــر قاتمــاللىق ھۆكــۈم ســۈردى  . ھهركىــم ســهزدى ــۇ . شــۇنىڭ بى ب
قاتماللىقتىن جېنى سـىقىلغان تهۋپىـق، بىـر لهتىـپه بىـلهن ھهممهیلهننـى             

بۇنىـڭ باھانىـسىدا ئالدىرایـدىغانالر    . تارقاشـقا یـول ئېچىـپ بهردى   كۈلدۈرۈپ،  
  .خوشالشقىلى تۇردى

ئهسلىدە تهۋپىق ئهخمهد ئهپهندى بىلهن قونۇپ قالماقچى بولسىمۇ، ئهمما 
. توســـاتتىنال بـــۇ قارارىـــدىن یېنىـــپ، شـــهۋقى بىـــلهن كېتىـــدىغان بولـــدى 

  .شاگىرتلىرىنى توختاجىغا قوشۇپ ماڭدۇرىۋەتتى
  :هن یالغۇز قالغانداشهۋقى بىل
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 سىجاڭ مېنىڭ سىلهردىن باشقا یېقىـنىم قالمىـدى، دېـدى، ئـۇ بهك         —
  .  دېدى—غېرىپسىنىپ قالغاندەك قىلىدۇ، 

 ئۇنىڭ ئهتراپىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ئاینىشقا باشلىدى، ئۈرۈمچىگه، —
 — ئوقۇتىمىز دەپ بېـشىنى قایدۇرىشىۋاتـسا كېـرەك،      ،سوۋېتكه ئاپىرىۋېلىپ 

  .دېدى شهۋقى
***  

  .مۇسابىقه یهنه ئىككى كۈن داۋام قىلدى
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  ئـون تـوقـقـۇزىـنـچـى بـاپ

 
1  

  
تۈنۈگـۈن  . دكه قاراپ ماڭدىهابىت جۈمه كۈنى سهھهردە مهشھ  

دا تهۋپىـــق تهتىلــــدە توپالنغــــان  »تــــوپالنتى«كهچتىكـــى  
ــازار     ــاگىرتلىرىغا ئهته ب ــقان ش ــكه قاتناش ــورنى رەتلهش فولكل

الر ھهققىدە مۇھاكىمه یىغىنى ئېچىپ، ئاخىرقى كۈنىدىن پایدىلىنىپ توپالم
ــدى   ــى ئىكهنلىكىنـــى ئېیتقانىـ ــالنى بېكىتمهكچـ ــسابتا ئورگىنـ ــۇڭا . ھېـ شـ

ئابـدۇراخمان، ئابــدۇغوپۇر، ئهمهت مهخـسۇم ۋە ســابىتالر ئۆیىـدە جهم بولمــاقچى    
 .ئىدى

 .سابىت بارغاندا تهۋپىق كېسهللهرنى یېڭىال ئۇزاتقانىدى
 دېـدى تهۋپىـق گویـا     —قىـزىم قانـداق؟      كهل ئوغلۇم، كهل، كـېلىن       —

 مهلىـكهم،  —ئۇزۇن یىـل كۆرۈشـمىگهن قېرىندىـشى بىـلهن كۆرۈشـكهندەك،        
 .مېھمانغا چاي راستالڭ

 تاتىرىـپ  - دېـدى سـابىت قىزىرىـپ      — بولدى، بولدى ئاۋارە بولمـاڭ،       —
 .مهڭدىگىنىچه

 ئــوغلىمىز قاســىم تۈنۈگــۈن دادىــسىنىڭ ئۆیىــدە قونــۇپ قالغــان، ئــۇ  —
 دېدى تهۋپىق سابىتقا ئىزھات بېرىپ، سابىت ئۇنىڭ —چه كېلىدۇ، بىردەمگى

ــۆزلهۋاتقانلىقىنى چۈشــهندى،       ــدە س ــى بالىــسى ھهققى ــان ئىزچ  —بېقىۋالغ
تۈنۈگۈن بىر ئىـش خىیالىمغـا كهلمهپتـۇ، یىغىننـى بىزنىـڭ ئۆیـدە ئاچـساق            
ــوڭ       ــۈنى چ ــازار ك ــدىن ھهر ب ــدىكهن، بىرىنچى ــىر یېتى ــشقا تهس ــرنهچچه ئى بى

نى یوقلىشىم كېرەك ئىدى، ئۇ یهرگه بارالمایدىكهنمهن، مهلىكهممۇ ئۆیدىكىلهر
یهنه بىــر تهرەپــتىن ئــاخۇن دادامالرنىڭكىــگه . بىزنــى كۈتمىــسه بولمایــدىكهن

ـس
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شـۇڭا مهلىـكهم قاسـىم كهلگهنـدىن        . بارمىغىلى بهك ئۇزۇن بولـۇپ كېتىپتـۇ      
ــز     ــسه، بىـ ــازنىالپ كهلـ ــامنىڭكىگه بېرىـــپ ئـ ــلهن ئاكـ ــیىن ئۇنىـــڭ بىـ كېـ

ىزنى ۋاقىۋاغقا بېرىپ ئاخۇن دادامنىڭكىدە ئاچساق، بىزنىڭ ئىككى یىغىنىم
لىۋاھىددىن بىـلهن سـهیپىدىنمۇ شـۇ ئۆیـدە بولغانـدىكىن ھهم             —ئهزایىمىز  

یىغىنمۇ ئېچىلىدىكهن ھهم تۇغقـان یوقالشـمۇ ئىـشقا ئاشـىدىكهن، شـۇنداق         
 .قىلساق ئوبدانراق بولىدىغاندەك تۇرىدۇ

 .سه دەرھال یۈرۈپ كېتهیلى بولىدۇ، ئابدۇراخمانالر كهل—
تۈنۈگۈنال شۇنى ئویلىغان .  سېنى ئاۋارە قىلغىنىم ئۈچۈن خىجىلمهن  —

 .بولسام سهن بۇ یهرگه كېلىپ یۈرمهي ئۇدۇلال ۋاقۋاغقا كېتىۋېرەتتىڭ ـ دە
 . مهیلى، ھېچقىسى یوق—

ئــۇ ســابىت بىــلهن تېنچلىــق سورىــشىپ  . شــۇ ئارىــدا قاســىممۇ كهلــدى 
 :ق ئۇنىڭغابولغاندىن كېیىن تهۋپى

 ئۆیدىكىلهرنى یوقالپ كهلدىڭمۇ ئوغلۇم؟ ئۇنداق بولسا بۈگۈن ئاپاڭنى  —
دېگه سۆزنى ئاڭالپ »  ئاپاڭ«.  دېدى—ئېلىپ بویامهتكه بېرىپ كهل، بوالمدۇ؟ 

قاسىمدىن بىرنهچچه یاشال چوڭ بولغان مهلىكىزاد یۈزىنى ئالقانلىرى بىلهن         
بــۇ ھــالنى بایقىغــان . تــىتوســۇپ كــۈلگىنىچه ئىچكىــرى ئــۆیگه كىرىــپ كهت

 ئېـشهكنى  —تهۋپىقمۇ ھهزىل قىلغۇچىالرغا خاس كۈلۈمـسىرەپ، قاسـىمغا،        
 —توقۇپ تهییارال، ھازىرال مېڭىپ كېـتىڭالر، ئاكـام یولغـا قـاراپ قالمىـسۇن،             

 .دېدى
 .ئۇنىڭغىچه ئابدۇراخمان، ئابدۇغوپۇر، ئهمهت مهخسۇمالر كېلىشتى

 دېدى — قالغانمىدىڭ نېمه؟  ئهپهندىمنىڭكىدە قونۇپ، ھوي، سابىت—
 .ئابدۇراخمان چاقچاق قىلىپ

 . دېدى سابىت تۈزال— قونمىغان، مهنمۇ تېخى ھېلىراقتا كهلدىم، —
ــدە    — ــۈڭالر، ئهتىگهنــ ــۇرى ئۆتــ ــالر یۇقــ ــتلهر، ھهممىڭــ ــى یىگىــ  قېنــ

 دېـدى تهۋپىـق شـاگىرتلىرى بىـلهن        —خىزمىتىڭالردا بولـۇپ سـاۋاپ ئـاالي،        
 .چېقىشىپ
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 —بىز مېھمـان بـولغىلى كهلمىـدۇق،       . ئاۋارە بولماڭ  بولدى، بولدى،    —
 .دېدى ئهمهت مهخسۇم تهكهللۇپ ئېیتىپ

 ســىلهر تــۈزۈت قىلىــپ ئۇنــداق دېــسهڭالرمۇ، مېھمــان دوســت ئایــال  —
 دېدى تهۋپىق ئىچكىرىگه قاراپ، —خوجایىن چاي بهرمهي ئۆیدىن چىقارمایدۇ، 

  مهلىكهم؟ىز قېنى س—مهلىكىزادقا قارىتىپ، 
ادىتى بویىچه ئۇالر بىـر پىیالىـدىن چـاي ئىچىـشكهندىن كېـیىن       ئۇیغۇر ئ 

 :تهۋپىق
 — دېــدى، —یىگىـتلهر،  .  یىغىنىمىزنىـڭ ئـورنى ئۆزگىرىـپ قالـدى    —

لىۋاھىددىننىڭ پـۇتى ئاغرىـپ كېلهلمهیـدۇ دەپ     . ۋاقۋاغدا ئاچىدىغان بولدۇق  
 . دېدى ئۇ چاقچاق بىلهنال—ئېتىبار قىلىپ شۇنداق، 

 — ئۇ تهرەپكه بارمىغىلى نىكهم، بېرىپ كېلهیلى،  مهیلى بوپتۇ، بىزمۇ—
 .دېدى ئابدۇراخمان

ئهسلى سهۋەب شۇ، مهنمۇ تاغامنىڭ ئۆیىـدىكىلهرنى یـوقالش بىـلهن             —
 دېـدى تهۋپىـق ئابـدۇراخماننىڭ سـۆزىدىن      —بىلله قىالیلىمىكىـن دېـدىم،      
 .كېیىن ئهستایىدىللىق بىلهن

 دېــدى —تكــۈزىمىز،  ئۇنــداق بولــسا ماڭــایلى، ۋاقىتنــى نېمىــشقا ئۆ —
 .ئابدۇراخمان دۇئاغا قول كۆتۈرۈپ

ــایلى،  — ــدۇ، ماڭـ ــان   — بولىـ ــشقا چىققـ ــتىخاننى یىغىـ ــق داسـ  تهۋپىـ
 . دېدى— ئهمىسه بىز كهتتۇق، سىلهرمۇ دەرھال مېڭىڭالر، —مهلىكىزادقا، 

ئۇالر كۈزنىڭ سـهھهردىكى نهمخـۇش ھاۋاسـىدا خۇشـال چاقچـاقالر بىـلهن              
 ئېلىشقا باشلىغان یاپراقالر یـول ۋە ئېرىقالرغـا         ئالتۇن رەڭ . یۈرۈپ كېتىشتى 

ــدى  ــۈلمهكته ئىـ ــاقالردا    . تۆكـ ــا ئایـ ــۆل بولغاچقـ ــهبنىمىدە ھـ ــهھهرنىڭ شـ سـ
 .شاراقلىمایتتى

 بىز یۈگهنسىز تایدەك ئهپقاچتى پاراڭالرنى قىلماي، مۇشائىرە یىغىنى  —
 . دېدى تهۋپىق شاگىرتلىرىغا—ئۆتكۈزۈپ ماڭساق قانداق؟ 

 . دېدى ئابدۇغوپۇر—ىرىگه قاتنىشالمایمهن ـ دە، بىراق مهن مۇشائ—
 . سورىدى ئابدۇراخمان— نېمه بولىدۇ؟ مهۋزۇمىز —
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 ســـهھهرنىڭ نهمخـــۇش ھاۋاســـى، یـــاپراقالردىكى شـــهبنهملهر، غـــازاڭ  —
بولۇۋاتقــان یــاپراقالر، قىــشلىق ئۇیقۇغــا تهییارلىنىۋاتقــان زېمىــن قاتــارلىقالر  

 .ئىپادىلىنىشى كېرەك
 جىجىـپ  -ولۇپ كهتتـى، مهن قهغهز بىـلهن سـىزىپ        تېما سهل تهس ب    —

 دېــدى —قىلمىـسام ئېغىـزچىال ھــازىر جـاۋاب شـېئىر ئوقۇشــقا یارىمـایمهن،      
 .سابىت
مىزگه تهس، ھهممى ئۇنىسى راست، ئابدۇراخماننى ھېسابقا ئالمىغاندا  —

ــان گهپ    ــاڭغىچه دەۋاتق ــار م ــسىمۇ بىك ــۇنداق بول ــارغىچه   . ش ــۇنتاغقا ب ــز س بى
 توقۇغاچ ماڭایلى، سۇنتاغدا ئهگهر یېزىپ بولۇپ ئوقۇیتـۇم        كۆڭلىمىزدە شېئىر 

مهن سـىلهرنى دوسـتۇم سـهمهتنىڭ       . دېگۈچىلهر یېزىپ ئوقۇپ بهرسـه بولىـدۇ      
ئۆیىگه باشالپ كىرىمهن، بىـز ئـۇنىڭكىگه یېڭـى تـوي قىلغـانالرنى یـوقالش             

  .  دېدى—باھانىسى بىلهن كىرىمىز، 
ي قالمـایتتى، ئـۇ پاشـاخانغا    تهۋپىق ھهربىر دېگهن سۆزىنى ئىشقا ئاشۇرما  

بهرگهن ۋەدىسىنى ئورۇنداپ سهمهت كىگىزچى بىلهن ئىككىـسىنىڭ ھهمـمه          
ئىـشىنى تهۋپىـق ئـۆزى یـول مېڭىــپ، رویاپقـا چىقىرىـپ ئۇالرنىـڭ بېــشىنى        

 .ئوڭالپ قویغانىدى
»  جىم-الم«  بۇ گهپچه سۇنتاغقا بارغىچه گهپلىشىشكه رۇخسهت یوقمۇ؟ —

 .ئابدۇغوپۇردېدى  —بولۇپ ماڭىمىزمۇ؟ 
 سابىتقۇ بهرىبىر پاراڭ — دېدى ئابدۇراخمان، — پاراڭنىڭ زەرەرى یوق، —

 . ئهمما بىز پاراڭسىز زېرىكىپ قالىمىز. قىلمایتتى
كـۈز  :  ماۋزۇسـى .  ماۋزۇسىنى مهن قویۇپ بېرەي، ئویالنغـاچ مـېڭىڭالر        —

 . دېدى تهۋپىق—ئهتىگىنى بولسۇن، 
رۇالــسا شــۇ مىنــۇتتىن باشــالپال ســابىت ھهرقانــداق بىــر ۋەزىپىنــى تاپشۇ

ئهستایىدىل كىرىشىپ كېتىدىغان بولغاچقا پىكىر ئویلىنىشقا، ئهتراپتىكى      
 .مهنزىرىنى كۆزىتىشكه باشلىدى

ئېتىزالردا قوناق ئورمىسىنىڭ ئهمدىال ئاخىرالشقانلىقىنى بىلدۈرگۈچى      
وناق كۆتىچىكى كولىۋېلىنغان یهرلهر، شودىگهرلىكلهردە ق. ئىزناالر كۆرىنهتتى
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نىڭ قېلىپ قالغـانلىرى كۈزنىـڭ ئىزغىـرىن شـامىلىدا دىرىلـداپ        ىرىلغازاڭ
دەرەخ . ئۇچــــاتتى، قىرنىــــڭ بــــاغرىغىمۇ غــــازاڭالر یىغىلىــــپ قالغانىــــدى 

ن غــازاڭالر شـاخلىرىدىن بىـر تـال، ئىككــى تالـدىن لهرزان ئۇچـۇپ چۈشـىدىغا      
پ لېكىن كۈزگى بۇغدایالرنىڭ كۆكىرى.  ئېتهتتىشكىشىگه غهمكىنلىك بهخ

چىققان مایسىلىرى ئالتۇنرەڭ ئالغان مۇھىتتـا ئـۆزگىچه یاشـلىق تۇیغۇسـى             
  .بېرەتتى

  
 تاڭدا ئالتۇن تهڭگىلهردە یالتىرار كۈز شهبنىمى،

 .شۈدىگهرلىك قىرلىرىنىڭ باغرىدا ئهخلهت غازاڭ
 سایرىماس بۇلبۇلمۇ جىم، كهیگهچكه باغالر زەر لىباس،

 .سازاڭنهگه مۆككهندۇ چېكهتكه، لۆمشىمهس قىغدا 
 

 یىل قېرىپ قالغان كهبى دۈمچهك بولۇپ ھهم بهللىرى،
 .تاڭ چېغى تۇرخۇندا ئىسالر تولغۇشۇپ، مىسكىن چىقار

 تۆكىدۇ شاخالر زېمىنگه ئایىماي زەر چاچقۇالر،
 .یىل بوۋاینىڭ نهۋرىسىدەك یاش، جۇاللىق مایسىزار

 
نى سابىت كۆڭلىدە شـۇالرنى بىـر قـۇر قوراشـتۇرغاندەك بولـۇپ، قـالغىنى             

بـۇ ئىككـى    . سهمهتنىڭ ئۆیىگه بارغاندا قهغهزگه یېزىـپ رەتلىمهكچـى بولـدى         
ــشكهنلىكلىرىنى،     ــى دېیى ــڭ نېمىلهرن ــۇچه ھهمراھلىرىنى ــۇبلىتنى توقۇغ ك

خىیالدىن بـاش كۆتۈرگهنـدە     . قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكهنلىكىنى ئاڭقىرالمىدى   
 .سۇنتاغقا كېلىپ قالغانلىقىنى بىلدى

ــردى تهۋپىــق شــاگىرتلىرىنى باشــال  ــۆیىگه كى ســهمهت . پ ســهمهتنىڭ ئ
یـۇۋاش ئـادەملهردە   . خۇشاللىقىدىن نېمه قىالرىنـى بىلـمهي مهڭـدەپ كهتتـى       

ــدا      ــى جایى ــلىك، گهپن ــشنى ئهپلهشتۈرەلمهس ــلىق، ئى ــدىغان قوالشماس بولى
قىاللماســلىق ســهمهتنى تهمتىــرەتكهن بولــسا، پاشــاخان مهشــھهدلىك ئایــال  

رۇپ، مېھمانالرغـا ئۆزىنىـڭ چاققـان     بولغاچقا ئۇ سهمهتنىڭ بوشلۇقىنى تولدۇ    
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.  پېتهك بولۇپ خىزمهت قىلىشقا باشلىدى-تىلى، ئىتتىك ئایىغى بىلهن پاي
سابىت سهل ئوڭایسىزلىق ئىچىدە تهمتىلهپ ئارقىـدىراق تۇرۇۋىـدى پاشـاخان     

 :قېلىن قاتتىق، ئاسان ته بولمایدىغان كىشىلهرگه خاس ئوچۇقلۇق بىلهن
ــابىت، نېمانـــداق یـــات ئادە  — ــدەك ئارقىغـــا ئۆتـــۈپ تۇرىـــسىز؟     سـ مـ

 . دېدى—ساھىپخانلىق قىلىدىغان یهردىدىتىڭىز بولمىسا، 
خهیرىیهت تهۋپىق پـاتىھه  . بۇ گهپ بىلهن سابىت تېخىمۇ مهڭدەپ كهتتى     

 . ئوقۇپ، گهپ باشلىغاندىن كېیىن، ئۇ ئوڭایسىزلىقتىن قۇتۇلدى
ه قىلىـپ   سهمهت دوستۇم، بىز یېڭى ئائىلهڭلهرنى مۇبارەكلهپ، پـاتىھ  —

بىـر پىیالىـدىن چـاي ئىچـسهكال بولىـدۇ، شـۇ ئارىـدا           . ئۆتۈپ كېتهیلى دېـدۇق   
 .بىزنىڭ ئازراق ئىشىمىز بار

 شۇنداق بولسىمۇ قوغۇن ـ قاپـاق، یهل ـ یىمىـش ئـول ـ بولغـا ئېغىـز         —
ــدە  ــۈز دېگهن ــز، ك ــسىز   —... تېگهرمى ــاخانغا چۈشىنىك ــهمهت ۋە پاش ــدى س  دې

 .یگه كىرىپ كهتتىئىشارىالرنى قىلغاچ ئىچكىرىكى ئۆ
ــا تاشــالڭالر،     — ــى یىگىــتلهر، دەســمایهڭلهرنى ئوتتۇرىغ  دېــدى — قېن

قېنـى سـىز    .  توغرا، قهغهزگه چۈشىرەیلى، خـاتىرە بولـۇپ قالـسۇن         —تهۋپىق،  
 !سهمهت
 دەپ یۈگرەپ چىقتى، قولىدا ھېلىال قوغۇن پىچقان پىچاق — خوش؟   —
 . تۇراتتى
اختىـدەك بىـر نـېمه بېرىـڭ،      بىزگه خهت یېزىشقا ئاستىغا قویغىلى ت —

 .نۇرۇلالنىڭ شۇنداق نېمىلىرى باردۇر؟ ھه شۇنى ئېلىپ چىقىڭ
سـهمهت تـاختىنى ئېلىـپ چىققانــدىن كېـیىن تهۋپىـق سومكىــسىدىن      
. قهغهز ئېلىپ، ئابدىراخمان، ئهمهت مهخسۇم ۋە سابىتقا ئىككى ۋاراقتىن بهردى

ۇچرایدىغان ئهزىز ئۇنىڭغىچه سهمهت ئۆزىنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىك دوستى، كهم ئ
ئـۈزۈم، قوغـۇن،    . مېھمىنى ئۈچۈن داستىخاننى مول نېمهتلهرگه تولـدۇرۇۋەتتى      

ــاچ  ــاق توغـ ــا، كۈزلـــۈك ئـ ــساتىدا بارىنىـــڭ  ... نهشـــپۈت، ئالمـ قىسقىـــسى بىـ
 .ھهممىسىنى تۆكۈۋەتكهنىدى
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 دېــــدى ســــهمهت —...  ئهمىــــسه مېھمــــانالر، داســــتىخانغا باققــــاچ—
 .  ئوڭایسىز كهیپىیاتتائالقانلىرىنى بىر ـ بىرىگه سۈركهپ

 یېزىپ بولغان بولساڭالر ئوقۇیلى، باھالىغۇچىالرمۇ بارىكهن، ئـاڭالپ      —
  كىم ئاۋۋال ئوقۇیدۇ؟— دېدى تهۋپىق، —تۇرسۇن، 

ئانـدىن  .  دېدى ئابدۇراخمان جانلىق كهیپىیاتتـا — مهن ئوقۇي،   —
  .شېئىرنى دىكالماتسىیه قىلدى

 
 تهبىئهت كهیدى تامامهن زەر لىباس،

 .استا مىدرایدۇ غازاڭالر كارۋىنىئ
 —توقلىشىپ كۆكنىڭ رېڭى، سوغدىن خهۋەر 

 .بهرسه یىغالر، بار كهبى، باغ، ئارمىنى
 

 باغ ـ داالالر یىغلىتار نىچۈك ئهجهپ؟
 ھهسرىتىمۇ تېز ئۆتۈپ كهتكهن ئاجایىپ ئۆمرىنىڭ؟

 یاش تۆكۈش نىگه كېرەك ئهي دالىالر،
 ! ئىزىنىڭ؟تۇرسا یاپ ـ یاش مایسىالر ئۆمۈرلهر

  
   خوش، ئهمدى نۆۋەت كىمگه كهلدى؟ — 
 دېـدى ئهمهت    — ھهقىچان سابىت ئالدىرىمایدۇ، ئۇنداقتا ماڭا كهپتـۇ،         —

  .مهخسۇم ۋە قهغهزنى قولىغا ئالدى
...  

 :ئۇنىڭدىن كېیىن تهۋپىق قهغهزگه یازغانلىرىنى ئوقۇدى
 

 ئىزغىرىن شامال تۆكىدۇ غازاڭ،
 .ڭباغ ۋە دالىالر ئالدى ئۆزگه رە

 شۈدىگهرلىكتىن كېلهر سوغ ھىدى،
 .كۆرۈنهر ۋەیران، بولغان كهبى جهڭ
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 پهسىل قۇشلىرى كهتكهن جهنۇبقا،

 .شاۋقۇن نهغمىسى یۈتكهن ھهم تامان
 جىم ـ جىت تهبىئهت، مۇڭلۇق بىچارە،

 .سىزدىم شۇالرنى بولۇپ مهن رەسسام
 

  دېدى ئۇ ئوڭایـسىزلىق بىـلهن     — قېنى ئوغلۇم سابىت، باشلىغىن،      —
 .پاشاخانغا قاراپ قویۇۋاتقان سابىتقا قاراپ

سابىت بىردەمگه ھهممىنى ئۇنتۇپ، ئۆزىنى دەرس مۇنبىرىـدە تۇرغانـدەك     
 .قىیاس قىلدى ـ دە، ئوقۇشقا باشلىدى

 .ئۇالر شېئىرالرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېیىن بىر ـ بىرىگه قاراشتى
ېدى تهۋپىق  د— ئهمىسه، ھۆرمهتلىك باھالىغۇچىالر، پىكىر بېرىڭالر، —

 .كۈلۈپ تۇرۇپ
ــز؟  — ــز نېمىمــۇ دېیهلهیمى ــدى ئهمهت مهخــسۇم،  — بى ــۇنداق ―  دې ش

دېگهن سـۆزنى ئىـشلهتمهي    » كۈز«سابىت  . بولسىمۇ بىلگىنىمنى دەپ باقاي   
. نى ئىپادىلىگهن بولسا ھهممىـدىن سـابىتنىڭ یاخـشى بولمـاقچىكهن       »كۈز«

ــدا    ــویىچه بولغانـ ــۇ ئـــۆلچىمىم بـ ــپ، مېنىـــڭ مۇشـ ــان شـــۇنداق قىلىـ قالغـ
 .ئىككىڭالرنىڭ یاخشىكهن

 دېـدى تهۋپىـق ئابـدۇغوپۇرغا      — شۇنداقمۇ؟ سهنمۇ دەپ بـاق ئوغلـۇم،         —
 .قاراپ

شــۇنىڭ ئىچىـــدىن بىرنــى تـــالال دېـــسه   .  مېنىڭچىمــۇ شـــۇنداقراق —
 . سىزنىڭكىنى تالالیتتىم

 مېنىڭكى ئهڭ كېـیىن  —دېدى تهۋپىق، ―  باھاالر ئادىل بولمىدى،     —
ن سۆزنى ئىشلهتكهن بولسىمۇ سابىتنىڭ یهنىال یاخشى، دېگه» كۈز«... تۇرىدۇ

 .سىلهر ئۇنى بوزەك دەپال شۇنداق دېدىڭالرغۇ دەیمهن، بۇ بولمىدى
تهۋپىـق  . ئۇالر یهنه بىر ھازا مۇنازىرە قىلىشقاندىن كېیىن دۇئا قىلىشتى      

 :سهمهتنىڭ تهكهللۇپلىرىغا
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ئهمما بىز  ئالدىراش ئىش بىلهن كېتىۋېتىپ یوقالپ ئۆتهیلى دېگهن،      —
 دەپ ئۆزرە —یېڭى كېلىننىڭ تۆشۈك ماھارىتىنى باھاالشقا ئایرىم كېلىمىز، 

 كېلىن سىزنى بوزەك ئېتىپ قویمایۋاتقاندۇ؟ ماڭـا ۋەدە قىلغـان،      —ئېیتتى،  
دەپ چاخچاق  —بوزەك قىلىپ قالسا ماڭا دەڭ، ئاجراشتۇرىۋېتىپ جازاالیمهن، 

 .قوشۇپ قویدى
ــقان   ــلهن خوشالش ــهمهت بى ــۇالر س ــدىكى  ئ ــائىرە ھهققى ــیىن مۇش دىن كې

ــشتى  ــپ مېڭىـــ ــازىرىلىرىنى یهنه داۋام قىلىـــ ــابىتنى  . مۇنـــ ــق ســـ تهۋپىـــ
 :مۇئهییهنلهشتۈرۈشته چىڭ تۇرۇپ

بىـز بولـساق    . ئىپـادىلهنگهن » كـۈز ئهتىگىنـى   « سابىتنىڭ شېئىرىدا  —
 . دېدى—نى ئېسىمىزدىن چىقىرىپ قویغاندەكال ئىش قىپتۇق، »ئهتىگهن«

جىـم ـ   « ئۇچۇرۇش ئۈچۈنال شـۇنداق دەۋاتىـسىز،    سىز پهقهت سابىتنى—
 —بولمـاي نـېمه؟   » ئهتىـگهن «دېگىنىڭىـز   » جىت تهبىئهت مۇڭلۇق، بىچـارە    

 .دېدى ئابدۇراخمان
  دېمهك، ھهممىڭالر سابىتقا ھۇجۇم قىلغۇچىالر ئىكهنسىلهر ـ دە؟—
نى ئۇنتۇپ قالمىغان، ئۇنىـڭ شـېئىرىدىمۇ       »ئهتىگهن« ئابدۇراخمانمۇ   —

 . دېدى سابىت— پۇرىقى كېلىدۇ، ئهتىگهننىڭ
 دېـدى تهۋپىـق     — بهلكى سهن ئۆزۈڭنىمـۇ چۈشهنمهمـسهن، ئوغلـۇم؟          —

چاقچــاق قىلىــپ، ئـــۇ باشــقىالرنىڭمۇ چىـــن كۆڭلىــدىن ســـابىتقا ھهۋەس     
 - ســـابىتنىڭ پۈتـــۈن تـــۇرقى شـــائىر، كهم—قىلىـــدىغانلىقىنى بىلهتتـــى، 

ــائىر، ئابـــدۇراخمان بولـــسا تېخىمـــۇ شـــۇنداق  ــدە بىـــر. كۇتىـــسىز شـ اق مهنـ
مهن پهقهت ئوقۇتۇشــتا . ھهقىقىتىنــى ئېیتقانــدا شــائىرلىق ئىــستىدات یــوق

 تهرغىباتقـا   -كېرەكلىك ناخشىالرنى تهییارالش ئېھتىیاجى ئۈچۈنال تهشۋىقات     
ــۇرۇنىمهن   ــشقا ئ ــائىر  . مۇۋاپىــق نهرســىلهرنى یېزى ــسابتا مهن ش ــاخىرقى ھې ئ

 .ھېسابالنمایمهن
 . دېدى ئابدۇراخمان كۈلۈپ—ىم،  بىزنى خویمۇ ئۇچۇردىڭىزغۇ، ئهپهند—

كۈزنىــڭ كېلىــشى بىــلهن . ئــۇالر ۋاقــۋاغ تهۋەســىگه یېتىــپ كهلگهنىــدى
ــدىغان      ــۇراپ تۇرى ــسىنىپ پ ــان، بىق ــدا بولغ ــۆزگىچه رەڭ پهی ــازلىقالردىمۇ ئ س
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ــۇ    ــسىغان كۆكتاتالرنىـــڭ پۇرىقىمـ ــنىڭ، سېـ ــڭ، لهشـ ــازلىقتىن پاتقاقنىـ سـ
 .تارقالماس بولغانىدى

یېتىپ كهلگهندىال سهیپىدىن بىـلهن لىۋاھىـددىن    ئۇالر ۋاقۋاغ تهۋەسىگه    
ــاراپ  . ئۇالرغــــا ئۇچرىــــدى بۇئىككىــــسى ئهمــــدىال تهۋپىقنىــــڭ ئــــۆیىگه قــ

ئۇالر ئۇستازى ۋە دوستلىرى بىلهن كۆرۈشـكىچىال ئۈزلۈكـسىز    . مېڭىشقانىدى
ئۇالرنىـڭ شـۇنچه كېچىكىـپ    . ھۇجۇمغا، شاڭخو ۋە ھهزىل ئوقلىرىغا ئۇچرىدى  

بـۇ چاقچـاقالر تـاكى    . قى ھۇجۇمنىـڭ سـهۋەبى ئىـدى   ئهمدىال یولغـا چىققـانلى    
 .تاشاخۇنۇمنىڭ ھهشىمهتلىك قورۇ ـ جایىغا كىرىپ كهلگۈچه داۋام قىلدى

 .سارىخېنىم ئۇالرنى قىزغىن قارشى ئالدى، تهۋپىقنى ئهیىپلىدى
ــسىڭىز — ــدىراش بول ــانچه ئال ــات مۇ  ھهرق ــدا پ ــات - ئانىڭىزنىــڭ ئورنى  پ

ردە كۆپ یۈرۈپ باغرىڭىز قېتىـپ قالغـانمۇ        یات یه . كېلىپ تۇرسىڭىز بوالتتى  
 ...نېمه؟

ۇ ھهپتىدە بىر غ ئهیىپ مهندە، كېلىپ تۇرالمىدىم، سىزنىڭچه بولغاندى—
كهلسهم یاخشىدى، ئۆزەمنىڭچه بولسا ئایدا بىر قېتىم كېلهلىـسهممۇ ئوبـدان          

 .ئىش بوالتتى، بىراق شۇنىڭغىمۇ ئېشىنالمایمهن، خانئانا كهچۈرۈڭ
رەي، مهكتهپ یوقالپ ۋاقۋاغقـا كهلگىنىڭىـزدە، ئـۆیگه          ئۇنىمىغۇ كهچۈ  —

كىرمهي كهتكىنىڭىزنى بىلمهیدۇ دەمـسىز؟ بۈگـۈن قانـداق بولـۇپ كېلىـپ            
 قالدىڭىز؟

 بۈگۈن سىزنى یوقلىغاچ، بىر مهجلىـسىمىز بـار ئىـدى، شـۇنى مۇشـۇ              —
شۇنداق قىلساق ھهم ئىشىمىز پۈتىدىكهن، ھهم سىز . یهردە ئاچماقچى بولدۇق

 .ارلىشاالیدىكهنمىزبىلهن دىد
 . تېخى ئىشىمنى كۆتۈرۈپ كهلدىم، بولمىسا كهلمهیتتىم، دەڭ—
 شۇنداق دېسىمۇ بولىـدۇ، قېنـى بىزنـى بىـر ئـۆیگه باشلىمامـسىلهر،               —

 تهۋپىـق شـۇنداق دەپ باشـالپ كهلـگهن         —یامان ساھىپخانالرمۇ نېمه، بۇالر؟     
مهس ئـــۇ چاقچـــاق بىـــلهن ســـارىخېنىمنىڭ تـــۈگى . شـــاگىرتلىرىغا قارىـــدى

ئاخىرى ئۇنىـڭ چاقچـاقلىرى تېـز ئۈنـۈم         . تهنبىھلىرىدىن قۇتۇلماقچى بولدى  
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بېرىپ، ھهممهیلهن دىققىتىنى ئۇنىڭ تاڭسۇق گهپلىرىنى ئاڭالشقا قارىتىپ 
 :سارىخېنىممۇ تهۋپىقنىڭ چاقچاقلىرىدىن ھوزۇرلىنىپ كۈلۈپ. كهتتى

 سىزگىغۇ ئاچچىقلىسىمۇ ئوخشاش، قېیدىسىمۇ ئوخشاش، ھه دېمهي —
كىشىنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇپ، خاپىلىقىنى ئۇنتۇلدۇرۇپ بولـسىز، خهیـر بوپتـۇ،           

 . دېدى— یۈزىڭىزنى قىالي، لۇقچهمېھمانلىرىڭىز ئالدىدا بۇ دو
قالغانالر تۇققانالر ئارىسىدىكى یېقىنلىقنى ئىپـادە قىلغـۇچى چاقچـاق،       
 . تهنبىھ ۋە كهچۈرۈم سوراشالرغا جىم قۇالق سېلىپ، كۈلۈمسىرىشىپ تۇراتتى

 :سارىخېنىم شۇندىال باشقىالرغا قاراپ
 نېمه دەپ قالغانسىلهر، بـاللىرىم؟ تـازىمۇ ئوسـال ئایـالكهن، بىزنىـڭ              —

ئالدىمىزدىال ئۇستازىمىزنى ئهیىـپلهپ كهتتـى، دەپ قالغانـسىلهر، ھهقىچـان؟         
قېنــى ئهمىــسه ئــازادە ئولتــۇرۇڭالر، بۈگــۈن خویمــۇ ئوبــدان كهپــسىلهر، بۈگــۈن  

 . دېدى—ۈزۈپ، كهچلهپ كېتىڭالر،  ئوبدان ئۆتك①ئازنىنى
ــا ئهمــدى ئۆزىنىــڭ مېھماندوســتلۇقىنى كۆرسىتىــشكه    ســارىخېنىم مان

لىۋاھىـــددىن مېھمـــانالر بىـــلهن بىلـــله ئولتـــۇردى، ســـهیپىدىن . باشـــلىدى
كـۆپ ئـۆتمهي ئۇالرنىـڭ رەسـمىي سـۆھبىتى باشـلىنىپ         . مۇالزىمهتته بولـدى  

 .كهتتى
 تــۈزۈش جهریــانى ھهققىــدە   ئــاۋۋال ئابــدۇراخمان قوشــاقالر تــوپلىمىنى   

تهپسىلىي ئىزاھات بهدى ۋە ئۆزىنىڭ تالالش، رەتلهش پرىنسىپلىرى ھهققىدە       
ئارقىدىن سابىت خهلق ناخـشىلىرى تـوپلىمى ھهققىـدىكى     . چۈشهنچه بهردى 

پىرىنـسىپ توغرىـسىدا ئابـدۇراخمان بىـلهن        . پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قویـدى   
 نهســرى تىپتىكــى فولكلــور .مهسلىھهتلىــشىپ بېكىتكهنلىكىنــى ئېیتتــى

چۈنكى ئۇ شۇ   . توپالملىرىنى ئىشلىگهنلهرگه ۋاكالىتهن لىۋاھددىن سۆزلىدى    
گۇرۇھتا ئهڭ چېچهن، ئهڭ ئۆتكۈر پىكىرلىك بولغاچقا، ھهممىسى ئۇنىڭغا یول 

 .قویاتتى

                                            
 . ئا— جۈمه، —ئازنا  ①
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 دېـدى   — مهن ھازىر ئۆز پىكرىمنى ئوتتۇرىغا قویۇشـتىن ئـاجىزمهن،           —
ــدا،  ــق ئاخىرى ــو —تهۋپى ــۈنكى ت ــۆزلهپ بهرگهن    چ ــىلهر س ــدە س پالمالر ھهققى

شـۇڭا مهن تـوپالمالرنى تهپـسىلىي     . نهرسىلهردىن باشقىنى تېخى بىلمهیمهن   
كۆرۈپ چىقاي، شۇنىڭدىن كېیىن ئۆز پىكرىمنى بایان قىلىش ساالھىیىتىگه 

ئۇ چاغدا بىز یهنه بىر قېـتىم یىغىلىـش ئۆتكـۈزىمىز، ئـۇ چاغـدا               . ئېرىشىمهن
  ە پىكىرلىشىمىز، قانداق؟مهخسۇس توپالم ھهققىد

 
***** 

  پىـشىنلهر بىـلهن   -توپالمالر ھهققىـدىكى سـۆھبهت چۈشـتىن كېـیىن        
تهۋپىق چهت ئهلگه ئوقۇغۇچى . ئاخىرلىشىپ، سۆھبهتنىڭ تېمىسى ئۆزگهردى
 .چىقىرىش مهسىلىسى ھهققىدە ئېغىز ئاچتى

 ئالــــدىمىزدىكى ئایــــدىن قالــــدۇرماي چهت ئهلــــگه چىقىــــدىغان     —
ى جابدۇیمىز، ئۇالر ئالدى بىلهن ئۈرۈمچىگه بېرىپ گىمنازىیىدە        ئوقۇغۇچىالرن

بىز مهڭگۈ ئىپتىدائىي مهكـتهپ     ... ئوقۇیدۇ، ئاندىن سوۋېتكه چىقىپ ئوقۇیدۇ    
بىزدىمۇ پروفېسـسورالر، دوكتـوالر   . بىلهن رۇشتى مهكتهپكه قاراپ ئولتۇمایمىز  

 !بولۇشى، ئالىي بىلىم یۇرتلىرى بولۇشى كېرەك
ــىز   ئاڭلىـــشىمىزچه— ــدىكهن دېیىـــشىۋاتقان، سـ  تـــۈركىیىگه چىقىرىـ

 . دەپ سورىدى ئابدۇراخمان—سوۋېتنىڭ گېپىنى قىلدىڭىزغۇ؟ 
ئهممــا ئــاخىر مېنىــڭ دېگىنىمــدەك ....  تارتىــشتا، - بـۇ تېخــى تــاالش —
 . بولىدۇ

  نېمىشقا؟—
 بۇنى سىلهر یهنىمۇ چوڭراق بولغاندا بىلىسىلهر، ھـازىر ئهنه شـۇنداق            —

 .ققىلماي ئامال یو
  دېمهك، ئاخىرقى ھېسابتا سوۋېتكه چىقىرىش راست بولىدىكهن ـ دە؟—

 :ئابدۇراخمان بىردەم سۈكۈتتىن كېیىن. تهۋپىق جاۋاب بهرمىدى
 . دەپ سورىدى— بۇ ھهقته قانداق خام چوتلىرىڭىز بار، ئهپهندىم؟ —
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ــلهن    — ــقهت بى ــدىكىلهر دىق ــرىچه بىرىنچــى تۈركۈم  ئۇیۇشــمىنىڭ پىك
ــارئى ــدىن  تاللىنىـــدۇ، شـ ــار قىلغـــۇچىالر ئىچىـ ــار بهرگهنـــلهر ۋە ئىختىیـ تى یـ
ئائىلىسىنىڭ ئىقتىـسادىي ئهھـۋالى ۋە باشـقا      : مهسىلهن. تاللىنىدىغان گهپ 

سهیپىدىن بىلهن لىۋاھددىن ئىككىڭالردىـن     . تهرەپلىرى یار بهرگهنلهر بولىدۇ   
ــوڭراق     ــارغىنى ئ ــهیپىدىننىڭ ب ــنىڭچه س ــسىلهر، مې ــۋەتته بارى ــرىڭالر ئهل . بى

دىننىڭ پۇتى ئاجىز بولمىسىغۇ لىۋاھددىن بارسـا تېخىمـۇ یاخـشىدى،            لىۋاھد
 سىلهردىن بېرىشنى ئویالۋاتقانالر بارمۇ؟

 . دېدى ئابدۇغوپۇر— مهن جهزمهن بارىمهن، —
 دېـدى  —ئهگهر مېنىڭ كۆپرەك پۇلۇم بولسا سـابىتنىمۇ ئهۋەتهتـتىم،      ― 

شى ئىلمىـي    بۇنىڭـدىن یاخـ    —تهۋپىق مېھرىبانلىق بىلهن سابىتقا قـاراپ،       
خادىم چىقىدۇ، بىراق ئۇنىڭ ئۆیىدە باشقا ئادەم بولمىغانلىقتىن بارالمایـدۇ ـ   

 — تهۋپىق ئهپسۇسالنغاندەك باش چایقاپ ئاندىن ئابدۇراخمانغا قاراپ،   —! دە
 . دەپ سورىدى—سهن باراالمسهن؟

 مهن بۇنى بۇرۇنال ئویلىغـان، بىـراق، دادام بۇنىڭغـا قوشـۇلىدىغاندەك         —
 . ئهمهس
 شۇنداقمۇ؟ بوپتۇ، مېنىڭ ئوڭ قولۇم بولۇپ قال، سابىت سـول قولـۇم         —

 دېدى تهۋپىق، ئۇ ئهمهت —بولۇپ قالىدۇ، ھهممىڭالر كهتسهڭالر ماڭىمۇ تهس، 
 مـولال ئېزىـز دامولالمــدەك   —مهخـسۇمنىڭ شـۈكلهپ قـالغىنىنى پهمــلهپ،    

ئوچۇق پىكىرلىـك زات سـېنىڭ چهت ئهلـگه چىقىـشىڭغا قارشـى ئهمهسـتۇر،            
 لۇم؟ئوغ

مهن بۇ ―   دېدى ئهمهت مهخسۇم تهنىلىك كۈلۈمسىرەپ، — ئهپسۇس، —
 مىش بولغاندىال دادامغـا     -گهپنى چهت ئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىرىدىكهن مىش       

 سىزلهر —دەپ باققان، كېیىن سوۋېتكه چىقىرىدىكهن دېگهن پاراڭلر بولدى        
ادىـــال  دادام ز- تـــارتىش قىلىشقانكهنــسىلهرمۇ دەیــمهن   -ئۇیۇشــمىدا تــاالش  

باشـقا یهرگه مهیلــى، ئـۇ قایـسى كویىقــاپ، قایـسى ناسـارا ئېلــى،      «. ئۇنىمىـدى 
پهرەڭلهرنىڭ ئۇۋىسى بولسىمۇ مهیلىدى، كوممۇنىستالرغا باال بهرمهیـمهن، ئـۇ       



 392 

» دىنـدىن چىقىرىـدۇ، ئـۇالر     . خهق ئۇلۇغ بۇخۇراپى شېرىپنى ۋەیران قىلىشتى     
 .دەپ تۇرۇۋالدى
ھمىیىتى، كهلگۈسى ھهققىدە یهنه   ئوقۇغۇچى چىقىرىشنىڭ ئه  چهتئهلگه  

بىر ھازا پاراڭالشقاندىن كېیىن، مېھمانالر قایتمـاقچى بولـۇپ ئورۇنلىرىـدىن           
قىلىپ، ئۇالرنى ئېلىـپ قېلىـشقا      » پوپوزا«سارىخېنىم یهنه بىردەم    . تۇرۇشتى

ئۇرۇنغــان بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ دوقلىــرى تهۋپىقنىــڭ چاقچــاقلىرى تهرىپىــدىن   
ئۇ پات ـ پات كېلىپ تۇرۇشـنى شـهرت    . بۇر بولدىیېڭىلىپ، یول قویۇشقا مهج

 .قىلىپ، مېھمانالرنىڭ قایتىسىغا ئىجازەت بهردى
ســهیپىدىن بىــلهن لىۋاھــددىن ئــۇالرنى چــوڭ یولغــا چىققــۇچه ئۇزىتىــپ 

 .كهلدى
ــدا مىــس        ــسىز ھال ــاش ھارارەت ــسایغان قۇی ــكه قىی ــدا غهرب تهرەپ ــۇ چاغ ب

تهرىپىـدىكى تـاغ ئۈسـتىدە      لېگهندەك قىزىرىپ قىران دەریا بوغۇزىنىڭ سـول        
تاغ چوققىسىدا دۆۋىلىشىپ قالغان پاختىدەك بۇلۇتالرمـۇ  . ئېسىلىپ تۇراتتى 

كۆلهڭگۈلهر ئۇزارغان، یوپۇرماقسىز شاالڭالپ    . ئالتۇن رەڭدە جۇاللىنىپ تۇراتتى   
قالغان دەرەخزارالرنىڭ كۆلهڭگىسى ۋە شاخالر ئارىـسىدىن چۈشـۈۋاتقان تـارام ـ     

ىـشىگه نېمىـدۇر بىـر نهرسـىنىڭ ئاخىرلىـشىش ئالدىـدا          تارام قىزىل نـۇرالر ك    
 .تۇرغىنىدەك قىیالماسلىق تۇیغۇسى بېرەتتى

 توپالمالرنى پات ئارىدا كۆرۈپ بواللمایمهن، ھازىر ئهڭ زۆرۈر ئىشالر كۈن —
ــدە  ــۋان«تهرتىپى ــى     »دى ــتىم نېمىلهرن ــهۋقى ھهزرى ــار، ش ــسى ب ــڭ تهرجىمى نى

شــۇ ئىــش . ىن رازى ئهمهســتۇرئویالۋاتىــدىكىن، بهلكىــم مېنىــڭ ســۈرئىتىمد
ــقهرگه بېرىــپ      ــدى، قهش ــشالر چىققانى ــشىدىغان بهزى ئى ــدە پىكىرلى ھهققى

ھهر بىرىڭالرنىڭ ئالدىغا كهنت مهكتهپلهرگىمۇ كۆپ . كېلىش خىیالىم تۇرىدۇ
بارالماسلىقىم مۇمكىن، مهنسىزمۇ سىلهرنىڭ نېمه قىلىش كېرەكلىكىنـى      

 دېـــدى —الر، ئوغـــۇللىرىم، تىرىـــشىڭ. بىلىـــدىغانلىقىڭالرغا ئىـــشىنىمهن
 . كېلىۋېتىپ
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ــۇ     ــاۋۋال ئـ ــۇڭا ئهڭ ئـ ــى، شـ ــۆیگه كېتهتتـ ــارىالپال ئـ ــاغلىنى ئـ ســـابىت بـ
خوشلىشاتتى، تهۋپىق ئۇنىڭ پاتال ئۆزلىرىدىن ئایرىلىدىغانلىقىنى بىلىـپ،        

 .ئۇنىڭ بىلهن بىردەم قولتۇقلىشىپ ماڭدى
 بىـر    گۈلزادە قىزىمنىڭ ساۋادى چىققاندىن كېیىن ئۇچرىتالمىـدىم،       —

ئىمتىھــان ئېلىــپ باقــارمهن دېگهنىــدىم، یــوقالپ بــارالمىغىنىم ئۈچــۈن       
كهچۈرۈڭالر، باللىرىم، لېكىن باالمغا ساالم ئېیـتقىن، یهنه ھېلىقـى مېنىـڭ         

ھالىدىن خهۋەر ئېلىپ . كىچىك، دوستۇم ئابلهققه سالىمىمنى یهتكۈزۈپ قوي 
 ئۇنىڭ ئوقۇشى یاخشىدۇر؟ . تۇر

 .دى سابىت قىسقىال دې— ئۇ سىنىپنىڭ ئالدى، —
ــسهڭ،  — ــراالیمهن دېـ ــۋان« ئهگهر ۋاقىـــت چىقىـ ــۈپ  »دىـ ــى كۆچۈرۈشـ نـ

 بېرەمسهن؟
 — ئهگهر مېنىڭ كۆچۈرگهنلىرىمنى یاراتسىڭىزال، خۇشاللىق بىلهن، —

 .دېدى سابىت
ــۇ — ــدىن پــ ــهن ھهممىــ ــسهنختا    ســ ــال  .  قىلىــ ــسه ئهتىــ ئهمىــ

چـۈش  خهیر، ئهمىسه، یاخشى    . كۆچۈرىدىغان نهرسىلهرنى ئالغىلى كهل   
  .كۆر

 
2  

 
  

سابىت ئـۆیىگه قایتىـپ كهلگهنـدىال گۈلزادنىـڭ تـۈگىمهس سـوئاللىرى             
 .باشالندى

  مهمهتىلى ئهپهندى قانداق تۇرۇپتۇ؟ مهلىكىزاد خېنىمچۇ؟—
 . ھهممىسى جایىدا—

ئۇالر ھویال سۇپىسىدا ئولتۇرۇشقان، سـابىت یۇلتـۇزالر جىمىـرالپ تۇرغـان           
 .تا ئىدىكۆك ئاسماندىن كۆزىنى ئۈزمهي قارىماق
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 تۈزۈكرەك سۆزلهپ بهرسىڭىز بولمامدۇ، ھهمىشه خۇددى بىـرال ئېغىـز           —
 . دېدى گۈلزادە ئاغرىنىپ—گهپ قىلىش پهرزدەك قىلىدىكهنسىز، 

  یاخشى دېدىمغۇ، یهنه نېمه دەیمهن؟—
.  بارغاندىن باشالپ یـانغىچه بولغـان جىمـى ئىـشنى سـۆزلهپ بېرىـڭ           —

 .بولمىسا مهندىن قۇتۇاللمایسىز
لىدۇ، بولىدۇ، قارا، ھاۋا قانداق ئوچۇق، یۇلتـۇزالر روشـهن جىمىـرالپ            بو —

 سابىت ئاسماننى تاماشا قىلماقچى —تۇرىدۇ، خۇددى سېنىڭ كۆزلىرىڭدەك، 
 :بولۇپ یانپاشلىۋىدى، گۈلزادە ئۇنىڭ یوغان بهستىنى لىڭشىتىشقا ئۇرۇنۇپ

 . دېدى— ئهمىسه باشالڭ، قۇلىقىم سىزدە، —
 كۆكـسى ئېچىلىـپ،   -سالقىن ھاۋاسىدىن كۆڭۈلئۆكتهبىرنىڭ كهچكى   

ــدىن      ــالىنى بېلىـ ــازۇك بهدەن ئایـ ــابىت نـ ــكهن سـ ــۈپ كهتـ ــى كۆتۈرۈلـ كهیپـ
 .قاماللىغىنىچه قۇچىقىغا ئېلىۋالدى

 بىلهمسهن، گۈلزادەم، ئهپهندىم بۈگۈن چهتئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش   —
ئهگهر ســهن قــوزىچىقىمنى دېمىــسهم جهزمهن مهنمــۇ  . ھهققىــدە گهپ قىلــدى

 ...چىقاتتىم
 . ھېلىمۇ دەخلىسى یوق، مهن سىزنى ساقالپ ئولتۇرىمهن—
 . لېكىن مهنسىز قىینىلىپ قالىسهن ـ دە—
 . چىدایمهن، سىز ئۈچۈن مهن ھهممىگه چىدایمهن—
 ! بىراق، مهن سېنى تاشالپ كېتىپ چىدالمایمهن ـ دە—
ن  مهن مۇشۇ ھالىمغا چىدایمهن دەۋاتسام، سىز تاغدەك بهستىڭىز بىله—

 گـۈلزادە كۈلـدى، ئۇنىـڭ ئـاۋاق قـوللىرى سـابىتنىڭ كهڭ         —چىدىمامسىز؟  
 .یۈزىنى، ئىڭهكلىرىنى سىپایتتى

 چوڭ ئادەمنىڭ یۈرىكىمـۇ چـوڭ بـوالمتى، بهغهرەز، یـا بولمىـسا چـوڭ               —
 ئادەمنىڭ یۈرىكى گۆش ئهمهسمۇ؟

  یهنه نېمه یېڭىلىق بار؟—
اپشۇرماقچى بولدى،  ئهپهندىم ماڭا كۆچۈرۈشۈپ بېرىدىغان بىر نهرسه ت      —

 .ئهتىدىن باشالپ شۇنى قىلىمهن
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  ئهپهندىم بۇیاققا كهلمهمدىكهن؟—
 یېقىن ئارىدا كېلهلمهیدىغان ئوخشایدۇ، ساڭا سـاالم ئېیتتـى، سـېنى             —

سهن بولساڭ مانا . كىتابنى كۆپ ئوقۇسۇن دەپ تاپىلىدى. رەنجىمىسۇن دېدى
 .ىسهنمۇشۇنداق كىچىك بالىدەك ئهركىلهپ ۋاقتىڭنى ئۆتكۈز

 نېمىشقا؟ بىردەم بىلله ئولتۇرغانغىمۇ قىیمىغـان بولـسىڭىز بوپتـۇ،         —
ــرى كېــتهي  ــدۇم    . نې ــڭ جىمىنــى ئوقــۇپ بول ئــۆزىڭىز نــاۋایى  . بــار كىتاپنى

 غهزەللىرىنى تېپىپ بېرىمهن دېگهنتىڭىزغۇ؟
 نى كۆرمىدىڭمۇ؟»دىۋان مهشرەپ «—
  یاق، قهیهردە ئىدى؟—
 .چىدە قویۇپ قویغان مهن ئۇنى ئاخشام ئالغاچ كېلىپ تهك—
ــۇپ     — ــىز ئوق ــسا س ــۇي، بولمى ــۇنى ئوق ــسه مهن ش ــاپتىمهن، ئهمى  قارىم

 .بهرسىڭىز مهن ئاڭالي
 مهنغۇ ئوقۇپ بېرىمهن، ئهمما، ئۆزۈڭ ئوقۇساڭ پایدىسى جىقراق، كۆپ —

 .ئوقۇپ، شېئىرالرنى یادال
 . ئهمىسه سىز یېنىمدا ئولتۇرۇڭ—
ن، ھـازىر مهنـسىزال ئـۆزۈڭ        مهن سهل تۇرۇپ قېشىڭدا ئولتۇرۇپ یازىمه      —
 .كۆرۈۋەر

 یهنه دېڭىـز   تسـابى . گۈلزادە چىراق یېقىش ئۈچۈن ئۆیگه كىرىپ كهتتى      
ئۇ مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ  . سۈیىدەك كۆك ئاسمانغا تىكىلىپ خىیالغا كهتتى  

مهجلىـــــسلىرىدە كـــــۆپ بولغانـــــسېرى یاۋروپالىقالرنىـــــڭ تهرەققىیـــــاتى، 
هن ئۇیغۇرالرنى سېلىشتۇرۇپ تولىمۇ مهدەنىیهتلىك مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالى بىل

ئۇنىڭ ئارزۇسىچه بولسا بۇ بهختسىز .  تىت بولىدىغان بولۇپ كهتكهنىدى-تىت
مىللهتنى بىر كېچىدىال ئهڭ ئىلغار، ئهڭ باي، ئهڭ مهدەنىیهتلىـك مىلـلهت             

بۇنىڭ ئۈچۈن ئـالىي بىلىـم یۇرتىـدا ئوقۇغانالرنىـڭ       . قىلىۋەتكۈسى كېلهتتى 
ا خېلـى زور سـالماقنى ئىگىلىـشى، ھهربىـر شـهھهردە           پۈتۈن مىللهت نوپۇسىد  

 یۇرتلىرىدىن بىرقانچىسى بولۇشـى كېرەكلىكىنـى، ئهنه شـۇ          -بۇنداق بىلىم 
مهكتهپلهرنى ئىختىساسلىق مۇئهللىملهر بىلهن تهمىن ئېتىش ئۈچۈن چهت        
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ئهلگه چىقىپ ئوقۇش كېرەكلىكىنى ئولىغىنىدا ئۆزىنىڭ بۈیۈك ئارزۇلىرىدىن 
ــا  ــۇ یىراقت ــالهتته     تولىم ــسادسىز ھ ــاجىز، ئىقتى ــۇ ئ ــتىگه تولىم ــڭ ئۈس ، ئۇنى

ئۇنىڭ سهل جاھىللىق ئارىالشـقان ئىرادىـسى    . ئىكهنلىكىدىن ئىچى پۇشتى 
ــۈردىكى   ــا كهلت ــسا «شــۇنداق قارارغ ــگه چىقىــپ ئوقۇیالمى مۇ، ممهن چهت ئهل

باشقىالرنىڭ چهت ئهلـدە مـۇنتىزم ئوقۇغـانلىرىنى مۇشـۇ یهردە ئۆزلۈكۈمـدىن         
ئاندىن مۇشۇ ئارزۇلىرىنى ئاشۇ كـۆك      . دېدى ئۇ مۇشتىنى تۈگۈپ   » ئۆگىنىمهن

 -ئاسمانغا قاراپ تۇرۇپ، شېئىرى پىكىرلهر بىلهن سۇغاردى ۋە بۇ ئوتلۇق ھېس
تۇیغـۇالرنى سـهھىپىلهرگه خـاتىرىلهش ئۈچـۈن ئـۆیىگه كىرىـپ، گۈلزادىنىــڭ       

 .قارشى تهرىپىگه كېلىپ ئولتۇردى
  

 ۈم،ئهگهر بىپایان كۆك بولسا مېنىڭ مۈلك
 .ھېچبىر ئایانماي ساڭا تهقدىم قىالتتىم مىللىتىم

  
 . دەپ یېزىشقا باشلىدى سابىت—

 
 ئهگهر مىڭ قېتىم قایتىدىن تۇغۇلسام،
 .سهن ئۈچۈنال یاشایتتىم ھهم ھهر قېتىم

....... 
زىــپ بولــۇپ، گۈلزادىنىــڭ نېپىـــز    یېســابىت بىرىنچــى ئورىگىنــالنى    

قۇۋاتقىنىغا زوقلىنىـپ بىـردەم   لهۋلىرىنى تېنىمسىز مىدىرلىتىپ كىتاب ئو   
ئــۇ بــۇ قىزنىــڭ تېخــى یېقىنــدىال ھېچنېمىــدىن بىــخهۋەر،   . قــاراپ ئولتــۇردى

قایمۇقۇپ یۈرگهن، ئۆزىنىڭ ئادەم ئىكهنلىكىنىمۇ، ئادەمنىڭ نېمىلهرگه ئىگه       
بولۇشى كېرەكلىكىنىمـۇ چۈشـهنمهي یۈرىـدىغان سـاددا قىـز ئىكهنلىكىنـى،           

ن بولغانلىقىنى، یېقىن كهلگۈسىدە ئـۆزى   ئهمدى ئۇنىڭ كىتاب ئوقۇیاالیدىغا   
 مۇنازىرىلىــــشهلهیدىغان ،بىــــلهن مهســــىلىلهرنى مۇھــــاكىمه قىلىــــدىغان

شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ یۈرىكىـدە ماگمىـدەك    . بولىدىغانلىقىنى ئویالپ كهتتى  
 :بىر ھارارەت، ئۈمىد ۋە ئىشهنچنىڭ ئوتى یالقۇنلىدى
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 سهن بىزنى ئالدىما، كولدۇرالتما ھهم،

 . بىزمۇ ھهم سهن كهبى ئادەمبىلىمىز،
 ئادەمدەك یاشاشقا باردۇر ھهققىمىز،

 .بىزگه ھهم تالىقتۇر ھایات ۋە ئالهم
 

 بىلمىگهن بىز بۇرۇن، بویۇنتۇرۇقتا،
 .ئادىمى ھایۋاندەك یاشاپ ئۆتكهنمىز
  پهپىلهپ ئۇخالتسا یالغانالر بىلهن

 .مهۋھۇم ۋەدىدىن ئۈمىد كۈتكهنمىز
 

 كۆزىمىز،ئېچىلدى ھه، ئهمدى بىزنىڭ 
 .بىلدۇق ھهم مهڭگۈلۈك بولمایدۇ تهقدىر

 كۆرەشكهن بهندىنى یاقالیدۇ ئالالھ،
 .تهقدىرنى ئۆزگهرتهر بهزىدە تهدبىر

..... 
. ئۇ یهنه بىـردەم گۈلزادىنىـڭ كىتـاب ئوقۇشـىغا زوقلىنىـپ قـاراپ تـۇردى          

 :ئاندىن
 . دېدى— بوالر، ئامرىقىم، ئهمدى ئۇخالیلى، —
ــردەم  — ــاپال،  یهنه بى ــوالتتى،   ئ ــام ب ــالىالرچه  —ئوقۇس ــۈلزادە ب ــدى گ  دې

.  توختاپ تۇرۇڭ، كهلگهن یېرىمنى یهنه بىر كـۆرۈۋاالي       —قىزغىنلىق بىلهن،   
دېگهن یېرىنى یادىمـدا  » ئاسىي جاپى كۆیمىسۇن، دوزاققا تهنھا مهن باراي   «ھه  

ئهمما ماڭا بۇالرنى قاچان چۈشهندۈرۈپ قویىسىز؟ بىرمۇنچه  .تۇتۇۋالسام بولدى
 ...لهرنى چۈشهنمهیال ئوقۇیمهن، ئوقۇیمهنگهپ

سابىت ئۇنىڭ ھارغىن كۆزلىرىگه مهسلىكى كېلىپ ئۇنىـڭ لهۋلىـرىگه          
 :سۆیدى ۋە
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ئوقۇۋەرســهڭ چۈشــىنىدىغان !  بــۇ تىرىــشچانلىقىڭ ئۈچــۈن مۇكاپــات —
 دېـدى  —بولىسهن، شۇ چاغدىمۇ چۈشهنمىـسهڭ ئانـدىن مهن دەپ بېـرىمهن،            

 .چاقچاق قىلىپ
 دېدى گۈلزادە ئۇنىڭ كاچىتىغـا یېنىـك شـاپىالقالپ،         —...  ھهشقالال —

 .ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ چۈشهك راسالشقا باشلىدى

 
3 

  
ســـابىت مهكتهپــــتىن كهلگهنــــدىن كېــــیىن ئهتىكــــى دەرســــلهرنىڭ  

ئانـدىن بىـردەم   .  ئىشلىرى بىلهن بـوالتتى -تهییارلىقىنى قىلىپ بولۇپ، ئۆي  
ۈن مهكتهپتىن قایتىپ كېلىـپ،  بۈگ. كىتاب كۆرەتتى یاكى بىر نهرسه یازاتتى  

 :ئهتىلىك دەرس تهییارلىقىنى تۈگىتىپ گۈلزادىگه
 گۈلزادەم، ئهپهندى تاپشۇرغان ئىشنى قىلىـش بىـلهن سـاڭا قارىـشىپ       —

 . دېدى—بېرەلمهیدىغان بولدۇم، رەنجىمىگىن، جۇمۇ، 
ــشنىڭ   — ــشۇرغان ئىـ ــدى تاپـ ــسىز؟ ئهپهنـ ــمهق چاغالۋاتامـ  مېنـــى ئهخـ

 . دېدى گۈلزادە دومسۇیۇپ— مهن؟ مۇھىملىقىنى بىلمهمتىم
ــوي    — ــارامىمچه ق ــى ئ ــسه مېن ــشى، ئهمى ــسا یاخ ــداق بول ــسا .  ئۇن بولمى

 .ئابلهقنى چاقىرىپ كىر، ئىشلىرىڭغا قارىشىپ بهرسۇن
 . یاق، بولدىال، ئۇ تاپشۇرۇق ئىشلهیدۇ، ھهقىچان—
 . مهیلى ئهمىسه—
قىچه رۇخـسهت، ئۇنىڭـدىن كېـیىن مېنىـڭ كىتـاب         ش پىش  سىزگه تا  —

 .وقۇغۇنىمنى ئاڭالپ ئولتۇرىسىزئ
 . بولىدۇ، بۇ كۈنتهرتىپكه قوشۇلىمهن—

نىـڭ  »دىـۋان «سـابىت  . ئىككىلىسى ئۆز ئىـشلىرىغا كىرىـشىپ كهتتـى       
ئــۇ بۇئىـشنىڭ نــازۇك ئىلمىــي  . تهرجىمىـسىنى ئاققــا كۆچۈرۈشـكه باشــلىدى  

شۇڭا ئۇنى خاتا كۆچۈرۈپ قویماسلىق ئۈچۈن . خىزمهت ئىكهنلىكىنى بىلهتتى
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ئـۇ ۋاقىتنىـڭ قانـداق ئۆتـۈپ       .  دىققىتىنى ئاشۇ ئىش ئۈستىگه یىغـدى      پۈتۈن
كهتكهنلىكىنىمـــۇ تۇیمىغـــان بـــوالتتى، گـــۈلزادە ئاســـتىال ئۇنىـــڭ كـــۆزىنى 

 .ئېتىۋالدى
  بۇ نېمه قىلغىنىڭ؟ بىز كېلىشكهن ئهمهسمىدۇق؟—

 دېـدى  —شۇنداق، بىز كېلىشكهن، ھـازىر توختایـدىغان ۋاق بولـدى،      —
 .مایدىغان ئهلپازدائایال قىلچه یول قوی

  بهللى، ئهمدى مهن پۈتۈنلهي سېنىڭ ئهسىرىڭ بولدۇمغۇ؟—
ئهپهندىم سىزنى ماڭا تاپـشۇرغان، دەم ئېلىـشىغا دىقـقهت         ... ئهمىسه،― 

  .قىلسۇن، ھهمىشه كىتاپقا دۈم یېتىۋېلىشىغا یول قویماڭ دېگهن
 ! ئهپهندى ئۆزىگه باقماي، مهندىن ئهنسىرىگىنىنى قارىمامدىغان—
ر خۇشال چاقچاقالر بىلهن غىزالىنىپ بولغاندا ئابلىمىت قارى كىرىپ ئۇال
 . كهلدى

ــېكىن     — ــرمهیمهن، ل ــكه كى ــلىقىڭنى بىلگهچ ــېنىڭ ئالدىراش  مهن س
 دوسـتىمىز  — دېدى ئۇ كىرىپ كېلىۋېتىپ،    —. كىرمهي یهنه چىدالمایمهن  

. یېقىنراقتا بولسىغۇ شۇنىڭ بىلهن بىر ئامـال قىلىـپ یاشـایتتىم     » ئاتكهن«
 ئـۇالر   —لېكىن یالغۇزسىراپ ئاخىرى سېنى ماالل قىلىشقا مهجبۇر بولـدۇم،          

ئهینى ۋاقىتتا تهۋپىـق    . دېیىشهتتى» ئاتكهن«مۇھهممهد قارى یوق یهردە ئۇنى      
. ئۈچ مۇھهممهت قارىنى پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن ئۈچىلىسىگه لهقهم قویغانىـدى       

ئـادىتى ئۇنىڭغـا    دەپ بۇزۇپ ئېیتىدىغان    » ئاتكهن«سۆزىنى  » ئهتكهن«بۇنىڭ  
ــدى  ــۇپ قالغانىــ ــۇ لهقهم  . لهقهم بولــ ــراق بــ ــرەپ«بىــ ــى«، »مهشــ گه »زەكــ

ئوخــشىمایدىغان، زاڭلىـــق خــاراكتېرىنى ئالغاچقـــا ئــادەتته ئالدىـــدا تىلغـــا    
 .ئېلىنمایتتى

» تارتىنىــپ« بۇرۇنغــۇ ئــانچه ئالــدىراش ئهمهس ئىــدىم، بــۇ دەل ســهن  —
رەســمىي ئالــدىراش مانــا بۈگۈنــدىن باشــالپ . كىــرمىگهن چــاغالردىكى ئىــش

 . بولىدىغان بولدۇم
 . تازا ۋاقتىنى تېپىپ كىرىپتىمهن، ئهمىسه—
 . لېكىن، بىر یاخشى تهرىپى بار—
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  نېمه گهپ؟—
ــۋانى « مهمتىلــى ئهپهنــدى — ــالر دى ــۈركىي تىل نىــڭ تهرجىمىــسىنى »ت

شـۇنى كۆچـۈرەي دېـسهم گـۈلزادەم كىتـاب          . كۆچۈرۈپ بېرىشنى تاپشۇرغانىدى  
ڭالیــسهن دەپ تهڭقىــسلىقتا قالدۇرغانىــدى، ئهمــدى مهن  ئوقــۇپ بېــرىمهن، ئا

 كۆچۈرىدىغاننى كۆچۈرۈۋېرەي، ئۇنىڭ كىتاب ئوقۇشىغا قاراپ تۇر، قانداق؟ 
  مهیلى، بىراق، بىزنىڭ كىتاب ئوقۇشىمىز سېنى ئېلىشتۈرمهمدۇ؟—
 یاق، زادىال ئازمایمهن، ھېلىال سىرتقى شاۋقۇن قۇلىقىمغـا كىـرمهس       —
. نـى گـۈلزادىگه ئالغـاچ كىـرگىنه       »ناۋایى غهزەللىرى «سهن  ھه، راست،   . بولىدۇ

 .بۇنىڭ شۇنى ئوقۇغۇسى بار. ئهته ـ ئۆگۈنگىچه ئهپكىرسهڭ بولىدۇ
 . ماقۇل، قېنى ئهمىسه گۈلزادە، باشال—

ســـابىت بولـــسا . نـــى ئوقۇشـــنى باشـــلىدى»دىـــۋان مهشـــرەپ«گــۈلزادە  
ئۇالرنىڭ كىتاب ئۇ ئۆزى دېگهندەك ناھایىتى چاپسانال    . كۆچۈرۈشكه كىرىشتى 

 تارتىش قىلغان ئاۋازلىرىنى ئاڭلىماستىن، ئۆز -ئوقۇغان، چۈشهندۈرگهن، تاالش
 .ئىشىغا شۇڭغۇپ كىرىپ كهتتى

نىھایهت ئۇالر ئىشتىن توختاپ، ئابلىمىت قارى خوشالشماقچى بولغانـدا         
ئابلىمىت قارى ھارغىنلىق بىلهن كېرىلىـپ  . یېرىم كېچه بولۇپ قالغانىدى  

 :ۇۋېتىپئورنىدىن تۇر
ماڭــا قــاپ یۈتكۈزەمــسهن، كهتــمهن .  ۋاقىــت ناھــایىتى ئوبــدان ئــۆتتى—

چاپتۇرامسهن، ئىشقىلىپ بىكار تۇرماسلىق ئۈچۈن بىرەر ئىش بىلهن تهمىـن      
 . دېدى ئۇ—ئهتكىن، مېنى یالغۇزلۇقتىن قۇتۇلدۇر، 

 یاخــشىغۇ، ئۇنــداق بولــسا ئهته بــۇرۇنراق كىــر، مهكتهپــتىن كېلىــپال —
مۇشۇ یهرگه كىر، ئىككى یوغان كۆتهك بـار، شـۇنى یارىـسهن،          ئىشىڭ بولمىسا   

 دېدى سابىت —قوتاننى قۇرۇقدایسهن، ئۇنىڭدىن كېیىن یهنه ئىش چىقىدۇ،   
 .چېقىشىپ

 مهیلـــى ســـېنىڭ قولـــۇڭنى ســـوۋۇېتۇش ئۈچـــۈن بىـــرەر ئىـــشىڭنى  —
 دېدى ئابلىمىـت قـارى   —قىلىشىپ بېرىشكه ھهرقاچان تهییارمهن، دوستۇم،    

 .لهنچىن كۆڭلى بى
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 . كۈتىمهن، رەھمهت—
سابىت ئۇنى ئۇزىتىپ قویۇپ كىرگهندە بۈگـۈنكى ئىلگىرىلهشـلىرىدىن          
كۆڭلى یایراپ كهتكهن گۈلزادە خۇشاللىقىنى ئىچىگه پاتقۇزالمىغاندەك ئۇنىڭ 

 :بوینىغا گىرە سالدى
 دېـــدى ئـــۇ ئېرىنىـــڭ —،  ئهپهنـــدىم مهن بهك خۇشـــالمهن، ســـابىت—

ــرالپ،   ــا پىچى ــهنمى—قۇلىقىغ ــدىن   چۈش ــى ئابلىمىــت قارىكام گهن گهپلهرن
 .سورىۋالدىم

ــم،     — ــهن، ئىالھى ــۇپ ئۆتهرس ــال بول ــۈ خۇش ــى — مهڭگ  دەپ ئهركىلهتت
 . سابىت
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  یـىـگـىـرمـىـنـچـى بـاب

  
  

 یاشـالر چامىـسىدىكى     45ادىر ھاجى سـهلله یۆگىۋالغـان، ئـورۇق،         
  .ھېلىقى كىشى بىلهن ئىچىشىپ ئولتۇراتتى

ولىـسمۇ سـهللىنى ئېلىۋەتـسىلىچۇ،     ھاراق ئىچىۋاتقاندا ب —
  . دېدى قادىر ھاجى زەھهرخهندىلىك بىلهن—مهخسۇم، 

سـىلىنىڭ  .  دەخلىسى یـوق، سـهللىگه ئىچمىگهنـدىكىن تۇرىۋېرىـدۇ     —
  .ھاجىملىقلىرىغا ھاراق پۇتالشمىغاندەكال بىر ئىش

 بۇ زە، یاۋرۇپالىقالرنىڭ مهدەنىیىتى بىـلهن شـهرق ئـۆرۈپ ئادىتىنىـڭ          —
 دە؟ سـىلى غهرپ دۇنیاسـىنى كېزىـپ چىققـان كىـشى             -ىكهنبىرلىشىشى ئ 

سهلله .  بولغاندىكىن، كاستىیوم بورۇلكا كىیىپ ئهپهندى بولىۋالسىمۇ بوالتتى
  ...بىلهن مهخسۇم بولىۋالغانلىرى زە

ــار،    — ــى ب ــدە رول ــۆز نۆۋىتى ــادىر  — ھهر ئىككــى ئادەتنىــڭ ئ  مهخــسۇم ق
 — جــاۋاب بهردى، ھاجىنىــڭ مهسخىرىــسىنى چۈشــهنمىگهندەك ئهســتایىدىل

شۇنىسى ئۆزلىرىگىمۇ مهلۇملـۇق، سـىلىنىڭ بولـشىۋىك ئىكهنلىكلىرىنـى          
ئهممـا  . كۆپچىلىك بىلىدۇ، ھېچ بولمىسا سوۋېت ئهۋەتكهن ئادەم دەپ بىلىـدۇ  

  .مېنىچۇ؟ بىلمهیدۇ، ھېچكىم مېنى كوممۇنىست دەپ ئویلىمایدۇ
جىمىكى نىڭ “  ئىسالم دۆلىتى”بىلهن تۇرۇپ “ شهرق ساالپىتى” مانا —

. ئۈچۈن ئهرزان سېتىپ بهردىله“ غهرپ ساالپىتى”ئهمهلدار، قوللىغۇچىلىرىنى 
دىـن  “ئىزىم”بىلهن یهنه بىر قېتىم ئوخشىمىغان   “ غهرپ ساالپىتى ” ئهمدى  
  غا سېتىپ بېرەرلىمۇ؟“ شهرق ساالپىتى”بىرنى 

ــیهت تهلهپ قىلــسا ئۇنىمــۇ قىلىمىــز،  —  دېــدى مهخــسۇم — ئهگهر ۋەزى
 بىراق، مېـنىڭچه، بىـزگه یـولنى ئۆزگهرتىـشكه        —هرتمهستىن،  تۇرىقىنى ئۆزگ 

قىلىــش ئاساســىي ئورۇنــدا “ ئېكىــسپورت”تــا “ ســېتىش ”. تــوغرا كهلمهیــدۇ

ـق
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. پهقهت سودا شهكلىدە قىسمهن ئوخشىماسلىق بولىشى مۇمكىن. تۇرىۋېرىدۇ
  ...ھى ھى
 ئهگهر مۇشۇ ھالهتلىرىدە سىجاڭ ئاتامغا یولۇقۇپ قالسىال یاكى ئۇنىڭ —

“ !... ھـۇ لومـودى  ”!  دە-ېقىنلىرىغا ئۇچراپ قالسىال باالنىڭ تېرىلغىنى شۇ   ی
  دېگىنىچه نىمىلهرنى قىالر؟

  ! ھېچنىمه قىاللمایدۇ، پهقهت بۇندىن كېیىن ئىشهنمهیدۇ، خاالس—
   ئهگهر كېچىسى ئۇچراپ قالسىچۇ؟—
 نېمه، سىلى مېنىڭ تهقدىرىم ھهققىدە بهك باش قاتۇرۇپ كهتتلىغۇ؟ —

  . مهخسۇمنىڭ تهرى تۈرۈلدى—پلىرى یوقمۇ؟ بۆلهك گه
ئىچىــسله، .  خاپـا بولمىــسىال، مهن مۇنــداقال چېقىـشىپ دەپ قویــدۇم  —
 — قادىر ھاجى ئـۆزىنى ئوڭـشاپ گهپنىـڭ تېمىـسىنى ئـۆزگهرتتى،              —خوش،  

  سهمهن تهرەپكه ئۆتتىلىمۇ؟
 دە، دۇبهن جاناپلىرىـدىن تېلېگىراممـا       - ھه، ئهلۋەتته ئۆتۈپ تـۇرىمهن       —

، مهھمۇدنىڭ ئىچكى سېپىنى قاالیمىغانالشتۇرۇش ئۇنى ئهسـكهرلىرى        كهپتۇ
ئالدىدا نوپۇزى یـوق قىلىـۋېتىش، قـوزغىالڭ كۆتۈرۈشـنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش،        
. ھــازىرقى جهنــۇپ ۋەزىیىتىنىــڭ شــۇنىڭدەك ئــۆلكه ۋەزىیىتىنىــڭ ھالقىــسى 

ــدۇ،       ــۋەتكىلى بولى ــا یهنچى ــان ۋاقىتت ــۇ خالىغ ــدا، ئ ــشى قاپقان ــنىڭ بې یولۋاس
. نىیازنى مهنسۇر ئهپهندى ئایالمباش قىلىۋېتىـدۇ، گهپ مهھمۇدتـا قالـدى       خوجا

ــوۋېت     ــسېرلىرىنى س ــېقىن ئوفىت ــڭ ی ــشىپ، مهھمۇدنى ــۈمهتكه ماسلى ھۆك
ئىتتىپاقىغا، ئۈرۈمچىگه ئاپىرىپ ئوقۇتۇپ سىیاسىي جهھهتتىن مهھمـۇدتىن        

ــدۇ   ــتىگه ئالىـ ــایىلىرىمىز ئۈسـ ــڭ خوجـ ــنى بىزنىـ ــۇ؟ . یىراقالشتۇرۇشـ بىزچـ
  ه بىز نىمىلهرنى قىلىشىمىز كېرەك؟ سىلىنىڭچ

!  دە- دۇبهن جاناپلىرى شهپه بهرسىال ئۇنىڭغا بېقىـپ تـوغرىلىنىمىز         —
 دېــدى قادىرھــاجى ئــۆزىگه ســۈر بېغىــشلىغان بــۇرۇتىنى ئىككــى تهرەپــكه  —

 بىزمـۇ ئـۇنى بىـر تهرەپـتىن قىـستایمىز، مـۇمكىن بولـسا        —سىالپ قویـۇپ،    
  ... ېلىپ ئۆزىنىڭ قولى بىلهنئوفىتسىرلىرىدىن بىر نهچچىنى سېتىۋ

  بۇ ئىشقا بىرەر ئىشهنچىلىرى بارمۇ قانداق؟  —



 404 

ــار،  — ــالقىالر ب ــاجىز ھ ــىر بهرمهس   — ھ ــۆزىچه س ــادىر ھــاجى ئ ــدى ق  دې
  :قىیاپهتكه كىرىۋېلىپ گىدەیگىنىچه

   سىر ئهمهستۇر؟—
ئــۆزلىرىگه مهلــۇم، بۇنــداق ئىــشالرنى مۇناسىۋەتــسىز  . ئهلــۋەتته ســىر― 

  !یۈرمهسلىكى كېرەكئادەملهر سوراپ 
ــسىال تۇتىۋەرســىله   — ــار، ســىر تۇت ــزىم ب ــایىنالرمۇ .  مېنىڭمــۇ پهرى خوج

ــقهت    ــا دىقـ ــارلىقىنى بىلىـــپ ئۇنىڭغـ ــا غـــۇمى بـ ســـهمىتاجىنىڭ مهھمۇدقـ
سوۋېتته ئوقۇپ كهلـگهن قۇربـان سـهئىدىلهرنىڭ مـۇھىم ئورۇنغـا          . قىلىۋاتىدۇ

پ كهلگهنلهرنىڭ ئهسلىدە ئۇ بهغهرەز ئوقۇ. چىقىشى ئۇنىڭدا ھهسهت قوزغىدى   
مهھمۇد ئۈچۈن دۈشمهنگه ئایالنغىنىنى ئۇقسا ئاچچىقالنماسىدى، ئهمما بىـز         
خهقتىكى كالال شـۇنچىلىك، خوجـایىنالر بىزنـى ھهر قىمـاپ بىـلهن مـایمۇن              

  . دە-ئوینىتاالیدۇ 
 دىـــمهك، خوجـــایىنالر ئىتـــتهك ھهمـــمه یهرگه تۇمـــشۇقىنى تىقىـــپ —

  .رىلىشىۋاتامدۇ دە؟ بۇ ئىشقىمۇ ئۇالر ئا-یۈرىدىكهن 
ئهلۋەتته، سىلى ئۆزلىرىگه بهك ئىشهنچ باغالپ كهتمىسىله، سىلى مانا  —

شۇ كهمگىچه ۋاراق تارقىتىۋاتقانالر ھهققىدە بىر ئۇچـۇر ئـااللمىال، یوغـان گهپ         
قىلغىدەك ساالھىیهتلىرى یوق، ھازىر  جهنۇپنى تۇتۇپ تۇرىۋاتقان كـۈچ كىـم             

  . . .ارامزادە خىتایمۇ؟ ھى ھى بىلهمال؟ سىلىمۇ؟ یاكى یېڭىشهدىكى ھ
  ئىچىدىمۇ ۋەزىیهت ئۆزگىرىشكه باشالپتۇ ـ دە؟“ یۇمۇالق شه” دىمهك —
دا ئۆزلىرى دېگهندەك، بۇنداق ئىـشالر ھهمتـاۋاقالر ئارىـسىدىمۇ         ى یۇقۇر —

  .  مهخسۇم كۆرەڭلىك بىلهن  كۈلۈپ قویدى—سىر تۇتۇلىدۇ، 
ى كوچىالشـنىڭ    سىرلىرى ئىچىلىرىدە سېسىپ كهتـسۇن، ماڭـا ئـۇن         —

كېرىكى یوق، دېمهكچى بولغىنم، ھهرىكهتنىڭ ماس قهدەمدە بولىشى ئۈچۈن 
بىزلهرگىمۇ بهزى ئاخباراتالر بېرىلىشى كېرەك ئىدى ـ دە، مهنمـۇ ئـۆز یولۇمـدا     

  ...توپلىغان ئاخباراتالرنى بېرىپ تۇرىۋاتقاندىكىن
قـۇش  ئهپهنـدىلهرگه  .  ئاساسىي دىققهت مامۇتتا بولۇش كېرەك، ھاجىم  —

ئهگهر مىلتىقنىڭ دالدىسى بولمىسا ئۇالرغا . سېلىپ ئاۋارە بولغۇچىلىكى یوق
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كۈچ ئىشلىتىشمۇ كهتمهي، قاششاق خهلقنىڭ تهبىئىي بېسىمى ئىچىـدىمۇ       
  .بوغۇلۇپ تۈگهیدىغان نېمىلهر ئۇ

ــۋالالر ئۇالرنىڭمـــۇ بـــوش ئهمهســـلىكىنى ئىـــسپات  —  ئهممـــا بهزى ئهھـ
  ...قىلىۋاتمامدۇ، یهنى مهسىلهن

 بىرىگه سېلىپمۇ كاللىسىنى قایدۇرىۋەتكىلى -ھهممىسى بىكار، بىر —
. بولىدۇ، ئۇالرنىڭ مۆجىزە یارىتىش شارائىتى مامۇتنىڭ كۈچىدىن بولىۋاتىـدۇ        

مامۇت ئهڭ چـوڭ تهھـدىت، ئهگهر بـۇ تهھـدىت ئهپهنـدىلهرنىڭ یـاش بـاللىرى            
  .بىلهن بىرلهشسه باالغا ئایلىنىدۇ

ۇ ئهمهســمۇ، تهخــسىر، ئۇالرنىــڭ   ھهببهللــى، مېنىــڭ دېگىنىممــۇ شــ —
 یـوق، بىلىـپ تـۇرۇش    -ئارىسىدا ئىسیان كۆتۈرۈش ئهھدى، باغلىنىـشى بـارمۇ   

  كېرەك ئهمهسما؟
 بۇنداق ئایغاقچىلىقالر سىلهردەكلهرنىڭ ئىشى، مېنىڭ دەۋاتقىـنىم        —

  .چوڭ ئىستراتېگىیه مهسىلىسى، ئومۇمىي پىالننىڭ ئىشى
 ئاندىن  مهیـدە یانچۇقىـدىن    دېدى قادىرھاجى،— ئىچهیلى، مهخسۇم،  —

ئۇ مهخسۇمدىن تېزرەك قۇتۇلـۇش كویىغـا     . سائىتىنى چىقىرىپ قاراپ قویدى   
 دېــدى  — مېنىــڭ قۇالقلىرىممــۇ بــوش ئهمهس، كۆردىلىمــۇ،    —چۈشــتى، 

  .دىققهتنى چالغىتىش ئۈچۈن
ــۆرۈپ     — ــز كـ ــدا، ھهممىمىـ ــلىكلىرى ئورتىـ ــوش ئهمهسـ ــىلىنىڭ بـ سـ

 دېـدى مهخـسۇم   — ئـاز قىلـساق بولىـدۇ،     تۇرىۋاتىمىز ئهمهسما، یوغان گهپنـى    
ئۇ یهنه قهشقهر كوچىلىرىدا ھهمىشه پهیدا بولۇپ تۇرىـدىغان         . زەھرىنى پاتۇرۇپ 

 — ھه، سائهتكه قـاراۋاتىال، بىـرەر ئىـش بارمىـدى؟         —ۋاراقالرغا دارىتماقتىدى،   
  .دەپ سورىدى

  . بىرسى كهلمهكچىدى—
   مېنىڭ بولۇشۇم دەخلى قىلمایدىغاندۇر؟—

جى مهخـسۇمنى یامپاشـقا چىقارغانـدىن بهكمـۇ مهمنـۇن بولـۇپ             قادىر ھا 
  :ئۇ مهسخىرىلىك ھېجىیىپ تۇرۇپ. كهتتى
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ــۋەتته — ــار، ئهل ــاال ئهمهســقۇ؟  .  دەخلىــسى ب ــدى  —ســىلى كىچىــك ب دې
  .زەھهرخهندىلىك بىلهن

ــتهي، — ــى دەپ  — ئهمىــسه مهن كې ــر نېمىلهرن  مهخــسۇم ئارقىــدىن بى
  . دە، ئورنىدىن تۇردى-تىغۇدراپ، رومكىدىكى ھاراقنى كۆتۈرىۋەت

ــاي     ــدىن قوزغالمـ ــلهن جایىـ ــۆرەڭلىكى بىـ ــادەتلهنگهن كـ ــاجى ئـ قادىرھـ
 یېیىلغان ئاۋازىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن   -دەرۋازىنىڭ ئېچىلىپ . ئولتۇرىۋەردى

ئهممــا ئۇنىڭغــا ھهمىــشه . ئورنىــدىن تــۇرۇپ قــوللىرىنى كۆتــۈرۈپ كېرىلــدى 
ــان مهســ    ــالهت كهلتۈرىۋاتق ــسىپ ھ ــسىزلىك، پاس ــا  كۆڭۈل ــڭ راس ىلىلهر ئۇنى

. ئهگهر قولىغا چۈشۈپ قالسا چایناپ پۈركىۋەتكۈدەك بولدى. غهزىپىنى قایناتتى
مهخسۇمنىڭ ھهمىشه ئۇنى كۆزگه ئىلمهي، یارىماسلىقتا ئهیپلىشىگىمۇ مانا        

ئـۇ بـۇ ھهقـته یهنه یېڭـى پىـالن ئویلىمـاق، یېڭـى        . شۇ ئىـش سـهۋەپ بـوالتتى      
  .ى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدىئادەملهرنى ئىشقا سالماق كېرەكلىكىن

سىرتتا ئۆكتهبىر ئېیىنىڭ سـالقىن كېچىـسى شـهھهر ئۈسـتىگه ئېـتهك            
مىس شامداندىكى ئۈچ تال شام ئاقارتىلغان مېھمانخانىنى یورۇتۇپ . یایغانىدى

تۇرغاچقــا كهیىــپ بولۇشــقا باشــلىغان قــادىر ھــاجى ئاللىقاچــان ئهلیــاتقۇ        
ىدا مهخـسۇمدىن ئاھـانهت     ئۇنىـڭ كاللـس   . بولغانلىقىنى بىلمهي ئولتـۇراتتى   

ئـۆز  . ئىشتهنلىكى قایتىـدىن نامـایهن بولىۋىـدى، مهسـتلىكى تارقـاپ كهتتـى            
خهلقنىڭ دۈشمهنلىرىگه خىزمهت قىلغۇچىالرنىـڭ ھهممىـسىگه ئوخـشاشال      
ئۇمــۇ خوجــایىنالردىن ھهمىــشه دەشــنام ئىــشتىپ تــۇراتتى، شــۇڭىمۇ بۇنــداق  

لهپ “سـهن ”ڭ ئـۆزىنى  بىـراق مهخـسۇمنى  . دەشنامالرغا كۆنۈپ كهتكهن ئىدى  
. ۋارقىرىشى ھهر قانچه تهسهللى بهرسىمۇ كۆڭلىدىن چىققىلى ئۇنىمایۋاتاتتى        
! مهخــسۇم كىــم؟ ئــۇ كىــم؟ ھهر ئىككىــسى چهنتــۇ،  ھهر ئىككىــسى یــاالقچى 

ــۈرەكنى       ــداقمۇ ی ــاڭالش قان ــارەت ئ ــدىن ھاق ــاالھىیهتتىكى ئادەم ــشاش س ئوخ
  مۇجىمىسۇن؟ 

كىلهر ئۇیقۇغــا كهتكهنلىكــى ھویلىــدىكى تىۋىــشالرمۇ جىمجىــت  ئۆیــدى
شۇڭالشقىمۇ ئېغىر دەۋازىنىڭ بىلىندۈرمهي ئېچىلغـان ئـاۋازى        . مهلۇم بولدى 

ــسىغا  . قادىرھاجىغــا ئېنىــق ئاڭالنــدى  ــر كۆلهڭگــۈ قادىرھاجىنىــڭ ھویلى بى
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ھهمىـشه سـهگهك یاتىـدىغان خىزمهتكـار تېخـى كىیىمىنـى            . كىرىپ كهلـدى  
چــاپ كهتكهچــكه كىیىمــى ســېلىپ یېتىــشقا ئۈلگــۈرمىگهن، ئهممــا بهك چار 

لـېكىن ئـۇ شـهپىنى ئـاڭالپ        . بىلهنال سۇپىغا قىشىیىپ مۈگدەپ قالغانىـدى     
دەرھال ھویلىدا ئۈندى ۋە مېھماننى پىشایۋان ئالدىـدا توختىـپ، قادىرھاجىغـا      

  .كۆپ ئۆتمهي مېھمان ئىچكىرىگه تهكلىپ قىلىندى. خهۋەر قىلىپ كىردى
ۇ ئۆزگهرتمىـدى، مېھمـان     شام قېـشىدا ئولتۇرغـان قادىرھـاجى كهیپىنىمـ        

ئۇ خوجایىننىڭ پوكاندەك قىزىرىپ كهتكهن . ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلىنمىدى
یـــۈزىگه قـــاراپ ســـۈر باســـقاندەك تـــۇرۇپ قالغـــان بولـــۇپ، ئوڭایـــسىزلىقىنى 
  .قاڭشىرىنى سىالش ۋە باشقا قۇالشمىغان ھهرىكهتلهر بىلهن یاپماقچى بوالتتى

  .اجى تېنىچلىق سوراشمایالدېدى قادىر ھ — ! سهنمىتىڭ، ئهبلهخ—
  ...یاخشىمۇ سىز؟...قانداق —
  !توختا، جۈر، ئارقامدىن ماڭ —

 ئىمـانى چىققـان   -مېھمان ھهرخىل گۇمانالر بىلهن ئۆزىنى قىیناپ، جان   
ھویلىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى . بولسىمۇ قادىرھاجىغا ئهگىشىپ ھویلىغا چىقتى
ى ئایلىنىپ ئۆتۈپ، پهلهمپهي گۈللۈك ۋە ئۈژمه دەرىخىگه ئىھاته قىلىنغا ۋادەكن

قادىرھــاجى مېھمــاننى ســهرەڭگه یېقىــشقا . بىــلهن مهنــزەر ئــۆیگه چىقىــشتى
  .بۇیرىدى
 دېدى ۋە شام یورۇتۇلغاندىن كېـیىن یهنىـال    — دەرىزىدە شام بار، یاق،      —

ــا  —ئىلتىپاتـــسىزلىق بىـــلهن، ــۇر، ئهمهس ۋاقىتتـ ــۇ یهردە ئولتـــۇرۇپ تـ  مۇشـ
 دېدى —ئىشىم بار، كېیىن سۆزلىشىمىز،كهلگهندىكىن كۈتۈپ تۇر، مېنىڭ     

  .ۋە مېھمانغا یىرگهندەك بىر قاراپ قویۇپ، ھویلىغا چۈشۈپ كهتتى
ئۇ گاھ دەرىزە ئالدىغا، گاھ سـۇپىغا       . مېھماننىڭ بۇ یهردە تازا ئىچى پۇشتى     

ئۇنىـڭ سـىرتقا چىقىـپ، شـهھهرنىڭ كېچىلىـك      . بېرىپ، بىردەم توختـایتتى  
 یــۇ، قــادىر ھاجىــدىن قورقـــۇپ    -هتتــى مهنزىرىــسىگه قــاراپ تۇرغۇســى كېل   

 زومـچهك  -بۇ  چاغـدا شـهھهر ئۇیقۇغـا چـۆككهن، ئـۆیلهر زۇمـچهك              . چىقالمایتى
  .قهۋرىلهردەك قارىیىپ كۆرىنهتتى
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ــدى  ــانلىقىنى ئاڭلى ــڭ  . مېھمــان دەرۋازا ئېچىلغ ــدىن خىزمهتكارنى ئارقى
مېھماننىڭ كۆڭلىدە  . قادىرھاجىنىڭ خانىسىنى چهككىنى ئېنىق ئاڭالندى    

ــدا بولــۇپ قالــدى ۋە ھــویلىنى    تۇ یۇقــسىز بىــر خىــل قىزىقــارلىق گۇمــان پهی
ــۇردى     ــپ ت ــگه كېلى ــپهي تهۋى ــدىغان یهرگه پهللهم ــۆرگىلى بولى ــۇ . ك ھویلىم

قــادىر ھاجىنىــڭ خانىــسىدا یېنىــپ تۇرغــان شــام  . ئوخــشاشال قــاراڭغۇ ئىــدى
پهردىلهرنىڭ توسىشى بىلهن ئاجىزلىشىپ، پهقهتكىنه دەىزىنىڭ ئۇدۇلىدىكى 

بىـر قـارا   . رىكىنى باشقىلىرىدىن  ئېنىقـراق كۆرسـىتىپ تـۇراتتى خـاالس          تۈۋ
مېھمـان ھهر قـانچه قىلىپمـۇ ئۇنىـڭ ئهر     . كۆلهڭگه ئهڭ قاراڭغۇ جایدا تـۇراتتى     
ــدى  ــاللىقىنى ئاڭقىرالمى ــاكى ئای ــسهن    . ی ــاڭغىچه گىرىم ــۆیگه م ــۇ ئ ــا ئ ئهمم

. غىلى بوالتتىیورۇقتىن ئۆتهتتى، ئهنه شۇ چاغدا بۇنى جهزمهن ئایدىڭالشتۇرىۋال
ــدى     ــرەك ئىـ ــشى كېـ ــال بولىـ ــۈچى ئایـ ــدا كهلگـ ــۇنىڭچه بولغانـ ــۈنكى . ئـ چـ

قادىرھاجىمنىڭ بۈگۈنكى شىر كهیىپ ھالىتىدىن قارىغاندا ھهم ئۆزىگه شۇنچه 
  !یامان مۇئامىله قىلغىنىدىن قارىغاندا ئۇنىڭ كۈتۈپ تۇرغىنى بىر ئایال

ــازەت     ــشگه ئىجــ ــڭ كىرىــ ــپ مېھماننىــ ــپ چىقىــ ــار قایتىــ خىزمهتكــ
قاراڭغۇدا تۇرغان كۆلهڭگه ئاجىز یورۇقلۇقتىن . ېرىلگهنلىكىنى خهۋەر قىلدىب

ئهگهر ئۇنىــڭ كۈتىــۋاتقىنى ”. ئــۆتكىچه مهلــۇم بولــدىكى، ئۇمــۇ ئهر كىــشىدى 
ھهقىقهتهنمۇ ئایال بولىدىغان بولـسا بـۇ تهقـسىرنىمۇ قوغالیـدۇ، قوغلىمىـسا،           

هن سۆزلىـشىپ  دېمهك، ئۇ ماڭا قارىغانـدىمۇ مـۇھىمراق كىـشى، ئۇنىـڭ  بىـل       
دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزۈپ، سـۇپىغا     “ ...بولۇپ ئاندىن مېنى چاقىرىدۇ،   

قـــادىر ھـــاجى بولـــسا ئـــۆزىگه خـــاس جىـــددىیلىك، . كېلىـــپ یامپاشـــلىدى
كهسكىنلىك بىلهن ئىككىنچى مېھمىنىنى كۈتىۋېلىپ، قوپـاللىق بىـلهن         

  .گهپ باشلىغانىدى
. ېدى ئـۇ توڭلـۇق بىـلهن       د —خوش، توختاخۇن، نېمه یېڭىلىقالر بار؟     —

  .توختى زۇنۇن بۇ خانىداننىڭ رەسمىگه مۇۋاپىق ئۇدۇلدا ئۆرە تۇراتتى
ــارمىكىن،     — ــپه بــ ــى ۋەزىــ ــاالم بهرگهچ، یېڭــ ــا ســ ــاڭ ئاتىمىزغــ جۈجــ

  ...تهمىنلهیدىغان قانداق یىپ ئۇچلىرى بارىكىن دەپ كهلگهنىتىم
   ماڭا دەیدىغىنىڭ یوقمۇ؟—
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 زۇنـۇن ئـۆزىگه خـاس ھىجىـیىش      تـوختى — دەیدىغان گهپلىرىم مانا،   —
  .بىلهن  بىر نهچچه ۋاراق قهغهزنى قادىر ھاجىغا ئۇزاتتى

ھه، ھهممىسى مۇشۇمۇ؟ شۇنىڭ بىلهن تۈگىگهن بولسا یېڭـى ۋەزىـپه           —
شــۇكى قایتىــپ بارغىنىڭــدىن كېــیىن ئاۋۇالرنىــڭ ســېپىنى پارچىالشــنىڭ   

ق ئـادەمنى   تهییارلقىنى قىل، چوقۇم ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىـر قـانچه مـۇھىمرا          
ئۇالرنىــڭ تــۈۋرۈكى یىقىلغانـدا ئۇالرمــۇ ئــۆز ئىچىــدىن  ! سـېتىۋېلىش كېــرەك 

  !خامتاالشقا چۈشىدىغان بولسۇن
؟ ئۇنىــڭ تهشــكىللهش ئىقتىــدارى  ...مهمتىلىنــى مهغلــۇپ قىلىــش  —

ئاجایىــپ، غــۇمى بــارالنىمۇ ئېغىــز ئاچالمایــدىغان قىلىۋېتهلهیــدىغان تۇرســا،   
  ...قىالالمدۇسېتىۋالغان ئادەملهر بۇ ئىشنى 

 ھېچ بولمىسا سهن چاچقان نىزاھ ئۇرىقى شـۇ ئهپهنـدىنىڭ یوقلىـشى            —
ئۇنىڭدىن كېیىن بۇ قاشـشاق خهق یهنه       ! بىلهنال ئۈنۈپ چىقىدىغان بولسۇن   

  .تېرىقتهك چېچىلىپ كهتسۇنكى، ھېچ ئىشى ئاقماي قالسۇن
  . بولىدۇ—
 ئىچىـدە    ئهمما سهن المزەلله، تولىمۇ ئاستا ئىش قىلىسهن، ئۇالرنىـڭ         —

بىزنىڭ قۇالقلىرىمىز بولسۇن دەپ تاپىلىغلى نىكهم، قېنى؟ ھازىرغىچه گهپ 
  !یوق

بار، مهن بىر ئوقۇغـۇچى تـاپتىم دېمىـدىممۇ، ئـۆزىمىزنىڭال بالىـسى،             —
  ...دېگهندىمغۇ، دەیمهن؟

ئهپهنـدىلهرىڭ ئـۇنى    !  دېسهڭ، دېمىسهڭ، ئوقۇغـۇچى نېمىنـى بىلـدۇ        —
  یا؟مهسلىھهتلىرىگه چىلالپ بارامدۇ 

دېگىنىمىز مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ...  مۇنداق گهپ، ئاشۇ ھېلىقى باال، —
سـابىت دېـگهن یـاش ئهپهنـدىگه ئـۆزى        . كۆزىگه ئىسسىق كۆرىنىپ قاپتىكهن   

سابىت دېگهن مهمتىلىنىـڭ ھهمـمه مۇزاكىرىـسىگه       . دوست قىلىپ قویۇپتۇ  
سى بایا سىزگه بهرگىنىمنىڭ ھهممىـ . قاتنىشىپ تۇرىدىغان یېقىن شاگىرتى 

مېنىـڭ ئـۇ قـۇلىقىم    . سـۆزلهپ بهرگهن ئىچكـى ئهھـۋالالر      “ دوستىغا”سابىت  
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مهمتىمىننىــڭ ھېلىقــى ۋەقهســىدە قهھرىمــانلىقى بىــلهن كــۆزگه كۆرۈنــۈپ  
  ...كهتتى، ئهمدى ئۇ قۇرۇتتهك ئىچكىرىلهپ كىرىپ كېتىدۇ، ھهر ھالدا

ئۇ ئادىمىڭگه ھهر بىر ئېغىـز گېپـى        ! یاخشى، یاخشى !  ھه، مۇنداق دە   —
  .چۈن پۇل تۆلهپ تۇر، ئۇ تازا قىزىقسۇنئۈ

 ئۇ پۇلغا قىزىقمامتى دەیسىز، تۇغۇلۇپال گازىر ساتقىلى تۇرىدىغان، یـا       —
  .بولمىسا سۇنى بویاپ ساتىدىغان خهق تۇرسا

نـى راسـتال   “دوستى”سهن خامكالال ئۇ نېمهڭنىڭ ھېلىقى  ...  دېمهك، —
  دەم دەپ ئویالمسهن؟مۇھىم ئادەم، ھهممه سىرالردىن خهۋەر تاپاالیدىغان ئا

  ! قهسهم قىالالیمهن—
  شۇنىڭ ئۆزىنىال سېتىۋالساقچۇ؟ —
 دېدى تـوختى زۇنـۇن     —! خۇداغا ئامانهت دەڭ، جۈجاڭ، ئىش بۇزىلىدۇ      —

 مهمتىلى ئهپهندى —دېگهنگه كهلتۈرۈپ،“ یاق”قول ۋە باش ھهرىكىتىنى تهڭ 
ق قانــداق جاھىـــل، گېپىــدىن یانمـــاس دەپ ئویلىــسىڭىز، ئۇنىمـــۇ شـــۇندا   

  .ھېساپالۋېرىڭ
  ھه، بولدى، ئهمىسه شۇ بولىدىغان بولسا بوالۋەسۇن، گهپ تۈگىدىمۇ؟ —
  . تۈگىدى—
 قادىر ھاجى ئارقىسىغا ئۆرىلىۋاتقان ـ ... ئۇنداق بولسا ئاقیوللۇق بول،    —

 دەپ قالـدى ۋە      —ھـوي،  —توختى زۇنۇنغا قاراپ، بىر نهرسه یادىغا یهتكۈدەك،        
   سهن قاچان كېتىسهن؟—ئىزىدا توختىغان مېھمانغا، 

  ؟... ئهته كېتهرمهن—
ــسىدىن   — ــنىڭ بوسۇغىــ ــاڭ، خهق ســــېنى ئاتۇشــ ــازىرال مــ  یــــاق، ھــ

بۇندىن كېیىنمۇ كهلـسهڭ ئهلیـاتقۇدا كهل ۋە تهڭ    . چىقمایۋاتقاندەك كۆرسۇن 
  .ئاتقۇچه یهنه ئۇۋاڭغا بېرىۋال

  . بولىدۇ—
  . ئهمىسه ئاقیول بولسۇن—
ــوختى زۇنــۇننى ھهیدىگهنــ  — دەكال ئارقىــسىدىن چىقىــپ قادىرھــاجى ت

تـوختى زۇنــۇن دەرۋازىـدىن چىقىـپ كهتكهنـدىن كېــیىن     . ھویلىـدا توختىـدى  
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دەرۋازىنى تاقىغان خىزمهتكارغا بالخانىـدىكى مېھـاننى چاقىرىـپ چۈشۈشـنى         
  .ئىشارەت قىلدى

ــۈرۈپ       — ــى كۆت ــسىز گهپلهرن ــاۋارە قىلىــپ تۇتام ــى ئ ــلهخ مېن ســهن ئهب
قـادىر ھـاجى مېھمانخانىغـا       — !ىسـاراڭ بهڭگـ   ! كېلىسهن، مهخسىدىڭ پۇل  

مېھمــان پهگــادا چىپپىــدىال . كىــرمهیال مېھمانغــا شــۇنداق ۋارقىرىــدى-كىـرە 
  ھه، نېمه گهپنى كۆتۈرۈپ كهلدىڭ؟―توختىدى، 

. دە ئولتۇرۇشــتى“ھىــالل ئهھــمهر”مهمتىلــى ئهپهنــدى كهلگهنىــكهن،  —
ىڭ بىر مهندىن باشقا یۈسۈپ، نامان، مهجىددىن، تۇرغۇن، شهۋقى، ھهم یۈسۈپن        

یهنه ھېلىقى ئابدىنىیاز دېگهنمۇ . نهچچه چوڭ یاشلىق ئوقۇغۇچىسى قاتناشتى
ئۇ یهنه ھېلقىدەك یامان ئهلپـازدا، مىـجهزى شـۇنچىلىك ئىتتىـك، خـۇددى            . بار

  ...ئوقتهك ئېتىلىشقا تهییار
ئـۇ شـۇنداق بولغـاچقىمۇ      !  بولدى، بولدى، ھىكایىنىڭ كېرىكى یـوق      —

ىر بهرمىـسۇن دەپ قۇربـان نىیازنىـڭ كۇرىـسىغا          ئهسكهرلهر ئىچىدە یامان تهسـ    
قىلىـپال  “ ۋاڭ”ئېلىپ كېلىنگهن، ئۇ چوڭ نهرسـه ئهمهس، یامىنىغـا كهلـسه       

قادىر ھاجى ئاددىال بىر مهسىلىنى سۆزلهتقاندەك قولىنى  —قویىمىز تۈگهیدۇ،
بىـزگه  .  بۇنداق گهپلهرنـى كۆتـۈرۈپ كهلمىـسهڭمۇ بولىـدۇ        —شىلتاپ قویدى، 

ھمۇدالرنىــڭ ھهرىــكهت  پىالنــى ھهققىــدە نېمىلهرنــى دەپ كېرىكــى، ئــۇالر مه
قالىدۇ، شۇنىڭغا دېققهت قىلىدىغان ئىشتى، ئۇالرنىڭ بىرەر ھهرىكهت قوزغاش 

ئهممـا  !  یـوق، مانـا شـۇ   -یاكى مهھمۇد قایتا قوزغالسا ماسلىشىش  ئویى بـارمۇ   
تـایىنى یـوق چاغـدا      ! سهن بهڭگىنىـڭ ئىـشنى بـۇزغىنىڭنى بىلىـپ بولـدۇم          

ئهمدى سهن . نىڭ تۇتۇپ كېتىشى، ساالھىیىتىڭگه گۇمان چۈشۈرۈپتۇخۇمارىڭ
  خوش، ھاجى بىلهن كۆرۈشتۇڭمۇ؟! ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىشقا یارىمایسهن

  .كۆرۈشتۈم —
  .ئهمىسه شۇ گهپنى قىل، مۇھىمى شۇ —
ئۇ قۇربان نىیازدىنمۇ، قۇربان . ئۇنىڭدا نارازىلىق بارلىقى ئېنىق بولدى —

. ئابـدۇلال داموللىنىمـۇ یامـان كۆرىـدىكهن       . لىـك ئىـكهن   سهئىدىنمۇ زېرىكىگ 
  ...بىراق
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   نېمه بىراق؟—
 ئــۇنى ســایه قىلىــدىغان ئىــشنى ھــازىرال ئېیتىــشقا بولمایدىغانــدەك  —
  .باشقىچه گۇمانغا كېلىپ قالمىسۇن دەپ ئېغىز ئاچمىدىم. تۇرىدۇ

 ئالـدىرىما، ۋاقىــت پىــشىپ یېتىلگهنــدە ئــۇنى نېرىــدىن ئایالنــدۇرۇپ  —
شىڭ دۇبهن سىجاڭدىن ئانچه رازى ئهمهس ئىـكهن، ھامـان        : مهسىلهن. ۇتقورق

ناۋادا شۇنداق بولۇپ قالسا ئۇنىڭغـا      . بىر كۈنى ئارىسى بوزىلىدىغاندەك تۇرىدۇ    
یېقىن بولغانالرنىڭمۇ ئىشى چاتاق دېگهندەك گهپلهرنى قىل، ئۇنىڭغا مهدەت 

الى پهیـدا   بولىدۇ، خىـزمهت كۆرسـىتىپ، جېنىنـى قۇتۇلـدۇرۇپ قـېلىش خىیـ            
ئۇنىڭدا تالالش ئىمكانىیىتى قالدۇرماسلىق ئۈچۈن قۇربان نىیـازدەك        . بولىدۇ

ــۇالرنى      ــۇڭا ئ ــدۇ، ش ــوۋېتكه بېقىنى ــسى س ــڭ ھهممى ــوۋىتته ئوقۇغۇچىالرنى س
ئورۇسالر قانات ئاسـتىغا ئالىـدۇ، باشـقىالرنىڭ ئىـشى تهس، دېگىـن، شـۇنىڭ             

ىغان ئوخشایمهن دەپ ئویالپ،  قازاغا چوڭراقالردىن مهنال ئۇچراید-بىلهن ئۇ باال
جهزمهن ھهرىكهت قىلىدۇ، ھېچ بولمىسا پولكىنى ئېلىپ مامۇتتىن ئایرىلىپ 

  .قېچىپ كېتىدۇ
 دېــدى ئىگىــز بویلــۇق مېھمــان قاڭــشارلىق بۇرنىنىــڭ   — بولىــدۇ، —

  .ئۇچىنى چىمدىپ قویۇپ
ــشلهت  — ــتىلىق ئىـ ــایىن ئۇسـ ــڭ :  ئىنتـ ــسىنى 36خىتایالرنىـ  ھىلىـ

  ڭ كىتاپلىرىنى كۆپ ئوقۇغان نىمىغۇ سهن؟بىلىسهنغۇ؟ شۇ خهقنى
  . ھهئه، چاتاق یوق —
 دە؟ قـادىر ھـاجى كهیپـى تارقـاپ،      - ئۈگىتىشىمنىڭ ھاجىتى یـوقكهن    —

تـۇرۇپال زىڭىلـداپ ئاغرىـپ      -كاللىسى سهگهكىلىشىپ قالغان، بىراق تـۇرۇپ     
ــدۇممۇ   . تــۇراتتى ــدىغاننى دەپ بول شــۇڭا بالــدۇراق كهتكــۈزۋېتىش كویىــدا دەی

 دېمىـسهممۇ بىلىپـسهنغۇ، ۋەزىـپه مـۇھىم،     —پ ئویلىنىپ قالـدى، قانداق دە 
ئهمما یهنه ئىشتانغا شاخىنا قویۇپ، ھهممه ئىشنى سۇغا چىالپ ئولتۇرما ساراڭ 

  . دەپ قوشۇپ قویدى—! بهڭگه
  . دېدى مېھمان— بىلدىم، —
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 ئاۋۇالرنىڭ ئولتۇرۇشلىرىغا چاقىرمىسىمۇ سۆرۈلۈپ بېرىۋالما، ئۆزەڭنى —
چاقىرسـىمۇ گاھىـدا   . ننىڭ تاشـایىنىدا ئىـشنى بـۇزۇپ قویىـسهن        ئاشكارىلىغا

 سـۆزلهرنى سـهندەك سـاراڭ    -ئۇ یهردىكـى گهپ . ئهتىۋارلىق قىلىپ بارماي قوي 
  .بهڭگىسىزمۇ ئۆزۈم ئهپلهشتۈرۈپ كېتىمهن، یهنىال مېنىڭ قۇلىقىم ئۇزۇن

  . ئهلۋەتته، ئهلۋەتته—
ۋاقتى كهلگهندە  ئۇ سولتهكلهر قۇرۇق گهپنى جىق قىلىشقىنى بىلهن —

بىرال سائهتته یىغىشتۇرىلىدۇ،  یهنه كېلىپ، ئۇالرنىڭ گۇناھكار ئىكهنلىكىگه  
! ئــۇالر تۇتۇشــقا تېگىــشلىك، بــۇ ئېنىــق . پاكىــت توپالشــقىمۇ ھــاجهت یــوق 

! مامۇت یىقىلـسا ئهپهنـدىلهرنىڭ ئىـشى بىردەملىـك ئىـش         ! مۇھىمى مامۇت 
  ! بۇندىن كېیىن ئهپهندىلهرنىڭ ئىشىغا كهم ئارىالش

مىھمان ئۆزىنىڭ ئهپهندىلهر ئارىسىدا گۇمانغا قالغانلىقى    — بولىدۇ،   —
. ھهققىدە قادىرھاجىنىڭ خهۋەر تېپىپ بولغانلىقىنى ئاڭالپ قورقـۇپ كهتتـى   

دېگهنــدەك ئىـشقۇ بــۇ؟  » تـوۋا، یهرنىـڭ تېگىــدە یىـالن كۆشــىگهننى بىلىـدۇ    «
» ...مدۇ؟دېــمهك توپنىــڭ ئىچىــدە مهنــدىن باشــقا قۇالقلىرىمــۇ بــار ئوخــشىما 

  . دېگهنلهرنى ئویالپ كهتتى
  ! ئهمىسه یاخشى چۈش كۆر—

قـادىر  . مېھمان قادىرھاجىغا ئهیمهنگهندەك قاراپ قویۇپ چىقىپ كهتتـى       
ــدىن    ــاۋازى ئـــاڭالنغىچه ئورنىـ ــپ، یېپىلغـــان ئـ ھـــاجى دەرۋازىنىـــڭ ئېچىلىـ

  .قىمىرلىمىدى
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  یـىـگـىـرمـه بىـرىنـچـى بـاب

  

 
1  

  
شــمهكچى بولغــانلىقىنى شــهۋقى ەھمــۇد مۇھىتىنىــڭ كۆرۈ

خهۋەر قىلغىنى ئۈچۈن ئۇ نېمه گهپلىكىنى ئېنىقراق ئۇقۇپ 
  .بېقىش نىیىتىدە شهۋقىنىڭ ئۆیىگه باردى

 نېمه گهپلىكىنى مهنمـۇ بىلمهیـمهن، سـىلىنى باشـالپ ئـایرىم بىـر              —
بهلكىم مـوھىم بىـر گېپـى بـاردۇ، كهلگهنلىـرى        . كېلىشىمنى تاپىلىغانىدى 

ككىمىز بىلله باراتتۇق ئهمهسمۇ، شۇڭا سىلىنى ماڭا قارىماي ئوبدان بوپتۇ، ئى
  .كېتىۋېرەمۇ دەپ دەككه ـ دۈككه بولۇپ ئولتۇراتتىم

 دېـدى تهۋپىـق، یـانچۇق    — ئۇنداق بولسا جابدۇنۇڭ، تېزرەك بـارایلى،   —
  . مهن ھویلىدا ساقالپ تۇراي—سائىتىگه قارىۋېتىپ، 

. ق یۈتــۈپال كهتتــىشــهۋقى ئىچكىــرىگه كىرىــپ كېتىــپ ناھــایىتى ئــۇزا 
ئهزەلدىن ئهسكهرچىسىگه تېزلىككه ئـۈگهنگهن تهۋپىقـقه بـۇ ھـال تـازا ئېغىـر           

بۈگــۈن ســىجاڭنىڭ . بــوۋاي ئهســلىدىمۇ ناھــایىتى ئــۇزاق جابــدۇیتى . كهلــدى
كۆرۈشمهكچى بولىشىدىن كۆڭلىگه ھهرخىل گۈمان كېلىپ، تېزرەك بىلىپ     

تهۋپىقنىـڭ سـهل   . تتـى بېقىشقا ئالدىراۋاتقاچقا تېخىمـۇ ئـۇزاق بىلىنىـپ كه        
ئـۇ  . سهۋرىسى تېشىپ، ھویال ئىچىدە ئۇیـاقتىن ـ بۇیاققـا مېڭىـشقا باشـلىدى     

جىلى بولـۇپ تۇرغاچقـا ئـاخىرقى ھېـساپتا جابـدۇنۇپ بولـۇپ بوسـۇغىدا پهیـدا              
  :بولغان شهۋقىغا قېیداش ئارىالش

 نېمه بولدىڭىز، ئۇستاز؟ تویغا جابدۇغانـدىنمۇ تهس بولـدىمۇ قانـداق؟          —
  . دېدى—

ـ م
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 دېـدى شــهۋقى  — سـىلىنى تـازا سـاقلىتىپ قویــدۇم، رەنجىمىـسىله،     —
  :شۇنىڭ بىلهنال جىلىچىلىكى تارقاپ كهتكهن تهۋپىق. خىجىل كۈلۈمسىرەپ

 نېمه گهپ بۇ؟ سىز ھهمىشىال شـۇنداق ئـۇزاق جابدۇنىـسىز، شـۇنداق      —
  . دېدى—ئهستایىدىل، خۇددى قىز كۆرگىلى بارىدىغاندەك؟ 

ــدىغان چــاغالردا، دېــسىله،   بولۇپمــۇ ســىجاڭنىڭ ئالــ —  دەپ —دىغا بارى
 ۋاي ي، نېمىــسىنى ئېیــتىال ئىــنىم،  —تولۇقلىــدى شــهۋقى كۈلۈمــسىرەپ،  

مهنغۇ ئهزىلى . سىجاڭ بىزنىڭ ساڭگىل ـ سۇڭگۇل بېرىشىمىزنى یاقتۇرمایدۇ
 مىـس، قهشـقهردىكى بىلهمهنـله ھهرزامـان سـىجاڭغا سـاالمغا          -شۇنداق مىـس  

  .ا شۇنداق جابدۇیدىغان بولۇشتىبارماقچى بولسا ھهممىسى مان
مۇشـۇنداق ئـۆزىنى تـۈزەپ یۈرگهنغـۇ یاخـشى، بۇنىڭـدا یهنه            .  یاخشىغۇ —

  باشقا ئاالھىدە سهۋەپمۇ بارمۇ؟
 دېـدى شـهۋقى قالغـان چـاال پهدىزىنـى ھویلىغـا         — بار، بولمامدىغان،    —

 —چىققاندىن كېیىنمۇ داۋام قىلىپ، ئۈستىبېـشىغا ئهتـر چېچىـپ تـۇرۇپ،             
ســــىلىنىڭ ئۈســــتىلىرىگىمۇ ســــېپىپ قویــــاي، بــــۇ ســــىلى  كهلــــسىله، 

 تهۋپىقـــقه ئهتىـــر چېچىۋېتىـــپ داۋام —ئىـــشلىتىدىغانغا ئوخشىمىـــسىمۇ، 
 سىجاڭ بىر قېتىم كىر كىیىملهر بىلهن، ئهبگا تۇرقىنى تۈزىمهي —قىلدى، 

بىزگه گهپنىـڭ ئـوچىقىنى   . بارغاندىن بىرىنى تىلالپ ھهیدەپ چىقارغانىكهن    
 دېگهندە نهچچه مىللهتنىڭ ئادىمى بار، مۇرەككهپ بىـر      یۇمۇالق شه ”قىلىپ،  

یهر، ســىلهر بولــساڭالر خهلقىمىزنىــڭ ئهڭ ئىلغــار، ئهڭ ئالدىــدا كېلىۋاتقــان  
ئادەملىرى، ئاڭلىق، ئۇقۇمۇشلۇق تهبىقىسى، بۇ یهرگه مهدىنىي ئـادەملهردەك         
كهلمىسهڭالر بولمایـدۇ، مىللهتنىـڭ ئـابرویىنى چۈشۈرىـسىلهر، مىللهتنىـڭ           

مۇشلىقى مۇنداق بولسا قالغىنى نېمه بولماقچى، دەیدىغان تونۇش پهیدا         ئۇقۇ
دەپ ئاالھىدە تاپىلىغان “ قىلىپ قویىسىلهر، شۇڭا ناھایىتى دىققهت قىلىڭالر

  .تۇرسا، دىققهت قىلمىساق قانداق بولىدۇ
 —بولدىڭىزمۇ؟ كهتتۇقمـۇ؟  .  شۇنداقمۇ؟ قالتىس ئادەم جۇمۇ، سىجاڭ —

یهنه چـاالڭ قالمىغانـدۇ دېگهنـدەك قىلىـپ، ئانـدىن          دېدى تهۋپىق شـهۋقىنى     
  . دېدى— یېڭىلىقالردىن سۆزلىگهچ مېڭىڭ، —ھویلىدىن چىقىۋاتقاندىال، 
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ئۇالر رەستىلهردىكى دۇككانالرغا دىققهت بۆلمهستىن ئۆز پاراڭلىرى بىلهن 
ئۇالر سىجاڭنىڭ مىللىي ساپاغا . بولۇپ، یولنىڭ ئوڭ تهرىپىدىن كېلىشهتتى    

 بــارا قىــش -ىــشىدىن باشــالنغان پــاراڭلىرىنى داۋام قىلىــپ بــارادىقــقهت قىل
یېقىنلىـشىۋاتقان مۇشــۇ كــۈنلهردە ئــالتىنچى دىۋىزىیىنىــڭ ئهھــۋالى ئېغىــر  
بولىۋاتقىنى ئۈستىگه كېلىپ توختىغاندا شهۋقى ھۆكۈمهتنىڭ ئهسـكهرلهرگه     

 كېچهكنـى كېچىكتۈرىۋاتقـانلىقىنى، باشـقا      -بېرىلىدىغان قىشلىق كىـیىم   
ــا ــكهرلهرنىڭ    تهمىنـ ــلهن ئهسـ ــڭ بىـ ــىقىۋاتقانلىقىنى، بۇنىـ تالردىمۇ بهك سـ

كهیپىیاتى بۇزىلىۋاتقانلىقىنى، سىجاڭنىڭ مۇشۇ ئىـش تـۈپهیلى بهك غهمـگه          
  .قالغىنىنى سۆزلهپ بهردى

 بىر كۈنى قىزىل دۆۋىدىن توختاجى بىلهن كېلىۋاتاتتۇق، قـۇم دەرۋازا        —
شاش بىرسـىنى كـۆرۈپ   تهرەپتىكى ھىندىنىڭ دۇكىنى ئالدىدا سـىجاڭغا ئوخـ     

ھوي، ئۇ یهردە سىجاڭ نېمه قىلىدىغاندۇ؟ ھىندىنىڭ دۇكىنى ئالدىدا . قالدۇق
ــدىم مهن   ــاردۇ؟ دې ــشى ب ــېمه ئى ــرەك،    . ن ــسا كې ــقا بىرســى بول ــاجى باش توخت

ئهممـا یېقىـنالپ كېلىـپ قارىـساق راسـت سـىجاڭ            . ئوخشىتىۋاتقانال، دېـدى  
مهن ئۇنىڭ . قىلىپ كهتتىئۇ بىزنى كۆرۈپ بهك خىجالهت بولغاندەك . ئىكهن

. بۇنداق بىر ھالىتىنى كۆرمهپتىكهنمهن، كۆڭلۈمگه یهتمىگهن خىیالالر یهتتى
سىجاڭ تازا قوالشـمىغان ھالـدا   . بۇ ئادەمگه نېمه بولغاندۇ، دەپ ھهیران بولدۇم     

گهپ یومزاپ، مهن ھاۋا یهپ یۈرەتتىم دېدى، ئاندىن بىزنى ۋاقتىڭالر بولسا ماڭا 
مهن توختاجىغـا قارىـدىم، سـىلى    . لهر دەپ ئۆتـۈپ كهتتـى  مىھمانغا كېلهرسـى  

توختـاجى  . سىجاڭغا دىققهت قىللىما؟ نېمه بولغان بۇ ئادەمگه؟ دەپ سـورۇدۇم  
نـېمه خـاپىلىق؟ یـاردەم    . سىجاڭنىڭ غېمى كۆپ، خاپىلىقتـا شـۇنداق، دەیـدۇ     

توختـاجى  . كېرەك بولسا بىزگه دېسه بولمامدۇ؟ دېدىم مهن تهخىرسىزلىنىپ       
. ۈتتىن كېـیىن ماڭــا ئـۇ بىچارىنىــڭ ھـازىرقى ھــالىنى دەپ بهردى   سـهل ســۈك 

ھۆكۈمهت ئۇنىڭ ئهسكهرلىرىنى بوشاشتۇرىۋېتىش ئۈچۈن تهمىناتنى ئازایتىش، 
كېچىكتــۈرۈش ئۇســۇللىرىنى قوللىنىــۋاتقىنىنى، بــۇ ئىــشنى ۋاقتلىــق ھهل 

ــسىم یهر      ــدىكى بىـــر قىـ ــۇرۇش ئۈچـــۈن تۇرپانـ ــپ تـ  زېمىنلىرىنـــى -قىلىـ
ئانـدىن ئۇنىـڭ ھىنـدىنىڭ دۇكىنـى ئالدىـدا          . ئېیتىپ بهردى ساتقانلىقىنى،  
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تۇرىشىمۇ چوقۇم قهرز سوراش ئۈچۈن بولسا كېـرەك، ئـۇ چوقـۇم بىـر مـۈلكىنى          
  .گۆرۈگه قویماقچى بولسا كېرەك، دېدى

   توختاجى باي بولغاندىكىن بىر ئاز یاردەم قىلماپتىمۇ؟—
 كۈچلۈك ئادەم ئهمما سىجاڭ ناھایىتى ئىچى.  بىر قېتىم یاردەم قىپتۇ—

ئۇنىڭ ئۈستىگه توختاجى مهكـتهپلهرگه     . بولغاچقا قایتا سورىمىغان ئوخشایدۇ   
  .كۆپ یاردەم قىلىۋاتقاچقا ئۇنىڭ كۈچىنى خورىتىشنى خالىمىسا كېرەك

ئهممـا قولىـدىن    . بۇ گهپلهردىـن تهۋپىقنىـڭ یـۈرىكى ئېچىـشىپ كهتتـى          
  .ھېچقانداق یاردەم بېرىش كهلمىگهچكه تېخىمۇ ئازاپالندى

   شۇ ئىشقا ئاالقىدار گېپى بارمىكىنه؟—
 ئىككىمىزنى چاقىرتىشى بۇنىڭ ئۈچۈن بولمىسا كېرەك، چۈنكى بىز —

  .باي بولمىغاندىكىن بۇ جهھهتته یاردەم قىاللمایدىغىنىمىز ئۇنىڭغا ئایان
  ... دۇرۇس،—
 یهنه چهتكه ئوقۇغۇچى چىقىرىدىغان ئىشتىمۇ بهك جېنى سىقىلغان       —

ېتكه چىقىرىشقا قارشى تۇرۇپ بۇ ئىش ئهپلهشمىگهندىكىن سوۋ. بولسا كېرەك
 كۆپتۇر بىر نېمه بېرىپ یولغـا       -ئازاپلىنىشى بىر سېرى، ئوقۇغۇچىالرغا ئازدۇر    

ــى       ــازا ئىچ ــپ، ت ــسقىلىق قىلى ــولى قى ــسا، ق ــان بول ــى بولغ ســېلىش نىیىت
  .تىتىلداۋاتقان بولىشىمۇ بار گهپ

هپ یوق، ھهر ئىش بولسا  ئاستا كېرەكتىن چىقىرىشىدا گ- توغرا، ئاستا—
  ...ئالالھنىڭ ئۆزىگه ئامانهت دەڭا، ئىشقىلىپ،

ئۇالر یۇمۇالق شه ئالدىغا كهلگىچه بۇ ھهقتىكى قایغۇلىرىنى سۆزلىشىپ    
  .كهلدى

 
2  

  
ئــۇالر گۈللباغقــا كىرىــپ كهلگهنــدە ئىــشتاپ ھویلىــسىدىكى الپاســلىق  

كىتىنى كۆرۈپ سۇپىدا ئوفىتسېرالر ۋە رۇس مۇشاۋۇر ئهسكهرلهرنىڭ مهشق ھهر
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ئۇالر گهپ ـ سۆزسىز ئۆتۈپ كېتىشنى ئوڭایسىز بىلىپ، ئۇالرنىـڭ   . تۇرىشاتتى
ئـۇالر قهسـتهن كۆرمهسـكه سـالدىمۇ        . یېنىغا كېلىپ بىردەم تۇرۇپ قېلىشتى    

یاكى ھهقىقهتهن دىققىتى مهیدانـدا بولغاچقـا ئـۇالرنى سـهزمىدىمۇ، ھـېچكىم         
. خىمـۇ ئوڭایـسىزلىنىپ كهتتـى   ئۇالر بۇ ھالـدىن تې   . ئۇالرغا دىققهت قىلمىدى  

یېڭىال سوۋېت ئىتتىپاقىـدىكى ئوقۇشـىنى تامـامالپ كهلـگهن قۇربـان نىیـاز              
مهیداندىكى ئهسكهرلهرنى چۆكۈرۈپ، مهسخىرە قىلىپ، ئاغزىنى پۈرۈشـتۈرگهن   

  :ئۇنىڭ پهقهت شۇ سۆزلىرى ئۇالرغا ئۇقۇلدى. ھالدا بىر نېمىلهر دەۋاتاتتى
ــدىغان   تهربىیىلىنىـــشى یاخـــشى ئهمهس، — ــارمىیىنى ئالىـ ــل ئـ قىزىـ
  ...بولساق
 دەپ ساال قىلدى قۇربان سـهئىدى پىچىـرالپ،         — بولدى شۈك قویۇڭ،     —

  ! بۇالر شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ قىزىل ئارمىیه ئهمهس—
 دېــدى ســهمىتاجى تهرىنــى — ســىز بهك ئاشــۇرىۋەتتىڭىزمۇ قانــداق؟ —

 مۇئاۋىن —تۈرۈپ ئۇنىڭ كىمگه قارىتىپ دەۋاتقانلىقنى بىلگىلى بولمایتى، 
  !سىجاڭ بولۇپ قالغان ئوخشىمامسىز؟

  .... پىكىر بېرىۋاتىمهن—
  !كېرىكى یوق!  بهس—
— ①Что они говорять?  —  ــا ــالكىن تهرجىمانغ ــدى رىب  دې
  .بۇرۇلۇپ

تهرجىمان پىچىرالپ ئۇنىڭغا چۈشهندۈرۈپ بهرگهندىن كېیىن، رىبـالكىن        
ۇنى كۆزىنىڭ قۇیرىقىدا ب. سهمىتاجىغا غهلىته بىر نهزەردە قاراپ باش چایقىدى

كـۆرۈپ تۇرغــان ســهمىتاجىنىڭ شــۇئان رەڭگــى تاتىرىــپ كهتتــى ۋە مهشــىققه  
  :كوماندا بېرىۋاتقان مهشقاۋۇلغا قاراپ كهیپسىزلىك بىلهن ۋارقىرىدى

  !  بولدى قىلىڭالر—

                                            
  . ئا—، )رۇسچه(ئۇالر نېمه دېیىشىۋاتىدۇ؟     ①
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ئهسكهرلهر تارقاۋاتقان چاغدا تهۋپىق، شهۋقى ئوفىتسېرالر بىلهن كۆرۈشۈپ، 
ــاراپ  -ۋال سوراشــتى ئىككــى ئېغىــز ئهھــ -بىــر  دە، ســىجاڭنىڭ كابىنتىغــا ق

  :تهۋپىق بىلهن یاندىشىپ ماڭغان ئابدىنىیاز ئۇنىڭغا. مېڭىشىتى
  . دېدى— كهچته قهیهردە بولىسىز ئهپهندىم؟ —
  . كهچته كېتىمهن—
  . ئهتتهڭ، تۇرۇپ كهتسىڭىز ئوبدان بوالتتى، سۆھبىتىڭىزدە بولساق—
  . دېدى تهۋپىق— ئهمما پات ئارىدا یهنه كېلىمهن، —

مېھمانالر ئىشىك تۈۋىدە مهھمۇت مۇھىتىنىڭ مۇالزىم ئهسكىرى بىلهن 
ــۇ  . ئۇچرىــشىپ ســىجاڭغا خهۋەر قىلىــپ قویۇشــنى ســورىدى   ــۆتمهي ئ كــۆپ ئ

  .توختاجى شۇ یهردە ئىكهن. مېھمانالرنى ئىچكىرىگه تهكلىپ قىلدى
مهھمــۇد مــۇھىتى مېھمــانالر بىــلهن كۆرۈشــۈپ بولغانــدىن كېــیىن،       

  :انداق ئىش بىلهن مهشغۇل بولىۋاتقان ئىشتاپ باشلىقى ئىدرىسىغائاللىق
ــا     — ــلهن یاتاقق ــانالر بى ــۇ مېھم ــدۇ، مهنم ــسىڭىزمۇ بولى ــدى دەم ئال  ئهم

 چۈش بولۇپ قالـدى،  — دېدى ۋە مېھمانالرغا بۇرۇلۇپ، —چىقىپ كېتىمهن،   
.  دەپ مېھمانالرنى باشالپ ماڭدى—مېنىڭ یاتىقىمغىال چىقایلى، یۈرۈڭالر، 

 سىز بېرىـپ مېھمانالرغـا تامـاق    —اشقارقى بۆلۈمدىكى مۇالزىم ئهسكهرگه،     ت
  . دېدى—ئېلىپ كېلىڭ، 

ئـۇالر مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ یاتىقىغـا كىرىـپ ئولتۇرۇشـقاندىن كېـیىن،        
. مـۇالزىم ئهســكهر تامــاق ئېلىــپ كهلــدى . ئـۇزاققىچه ئــارىنى ســۈكۈت باســتى 

ئـۇالر  ). دىنال تاماق یهیتىمهھمۇد مۇھىتى ئادەتته ئهسكهرلهرنىڭ ئاشخانىسى    (
شۇ چاغقىچىمۇ نېمىدۇر بىر نهرسـه ئـۆزلىرىنى سـىقىپ تۇرغانـدەك سـۈكۈتته           

  :تۇرۇشقانىدى، سىجاڭ ئۇالرنى تاماققا تهكلىپ قىلىپ
 قېنـــى مېھمـــانالر، مهرھهمهت قىلىشـــسىال، ئهســـكهرلهر تـــامىقى      —

ىن  تامـاقتىن كېـی    — دېدى تهكهللۇپ بىـلهن،      —الیىقىلىرىدا بولمىسىمۇ،   
سىلهرنىڭ ۋاقتىڭالر زىق ئهمهستۇر؟ ماڭا كۆپ بولغاندا ئىككى . پاراڭلىشارمىز

 یــۇرۇق بولۇشــقا - دېــدى ئۇچــۇق—ســائهت ۋاقتىڭالرنــى بهرســهڭالر یېتىــدۇ، 
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توختاجىنىڭ نهزىرىدە ئۇ ئهتتىگهنكىگه قارىغاندا بىر ئاز یاخشىراق . تىرىشىپ
  .كۆرىنهتتى

. ازۇك ئۆگىرىــشنى بایقىۋالــدىتوختـاجى ئۇنىــڭ كهیپىیاتىــدىكى ئاشـۇ نــ  
ئۇنىڭ خېلى ئېچىلىپ قېلىۋاتقىنىنى تهۋپىققه بىلدۈرگهن توختاجى ئۇنىڭ   

تهۋپىــق دەرھــال . خېلىــدىن بېــرى چىرایــى ئېچىلمــایۋاتقىنىنى ئهســكهرتتى
بۇنىڭغا كۆڭلىدە تهبىر بېرىپ، ئهگهر شهۋقى دېگهنـدەك ئۇنىـڭ ئهھـۋالى قهرز        

لـسا، دېـمهك ئـۇ قهرزنـى ئااللىغـان بولـسا        ئېلىش گىرداۋىغا بېرىپ قالغـان بو     
. لېكىن بۇ ئاخىرقى چارە ئهمهسىدى. كېرەك دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى

شۇڭا تهۋپىق گویا ئۆزىنىڭ مهلۇم بىر یېرى جاراھهتلهنگهنـدەك چوڭقـۇر ئـازاپ              
 پـاتال  -ئاشۇنداق ھېسداشلىق ھېسیاتى بىـلهن سـىجاڭغا پـات    . ھېس قىلدى 

جاڭ ئۇنىــڭ كــۆڭلىنى چۈشــىنىپ، ئــۇنى ئــارتۇقچه     قــاراپ قویىۋىــدى، ســى  
  :تهشۋىشتىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن گهپكه سېلىپ

 نېمه ئانچه شۈك بولۇپ كهتتىڭىز؟ قېنى سىزنىڭ جۇشقۇن، روھلۇق        —
ــاتىڭىز؟ كــۈلكه  ــا،   -كهیپىی ــىز ئېیتىــپ بېقىڭ ــاجىم، س ــاقلىرىڭىز؟ ھ  چاقچ

   قانداق؟مهمتىلى ئهپهندى توي قىلغاندىن كېیىن خېلى خوپ سۇندىمۇ
بۇ گهپ بىلهن تهۋپىق دەرھال ئىچكى ئازاپالرنى نېرى چۆرىۋېتىپ، دائىمى 

  .خۇشخۇیلىقىغا قایتتى، دە چاقچاق قىلدى
 مهنغۇ توي قىلغاندىن كېیىن شۈكلهپ كېتىپتىمهن، سىزچۇ؟ سـىز    —

  یهڭگىمىزنى سېغىنىپ شۈكلهپ كهتتىڭىزمۇ؟
  . دەپ كۈلدى سىجاڭ— ئهلبهتته، ئهلبهتته، —

  . كۈلكىنىڭ تېگىدىن بىر خىل ئازاپ بىلىنىپ تۇراتتىئهمما
 — دېدى تهۋپىق جىددىیلىك بىلهن،  — ئۇنداق ئهمهستۇر، سىجاڭ؟     —

  .ئېنىق بىلمىسهكمۇ ھهر ھالدا ھېس قىلىپ تۇرۇپتىمىز
سىجاڭ داستىخاننى یىغىشتۇرۇشقا مۇالزىم ئهسكىرىنى چاقىرىپ، یاكى      

ئاندىن .  كهتكىچه جىم ئولتۇردىئۇ داستىخاننى یىغىشتۇرۇپ ئېلىپ چىقىپ 
  :كۆزىنى بىر نوقتىغا تىككهن ھالدا
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 دېدى ئارقىدىن ئالدىرىماي ئورنىدىن تۇرۇپ —.....  شۇنداق، دوستالر،—
 یىلى ئېلىنغـان قهشـقهر رایونىنىـڭ خهرىتىـسى        -36تامدىكى گۇاڭشۇینىڭ     

اشتىال  مهن ب—ئالدىغا بېرىپ، قولىنى كهینىگه تۇتۇپ، خهرىتىگه قارىغانچه،  
  . دەپ قوشۇپ قویدى—.... بولىشىنى پهرەز قىلغانىدىم، 

مهھمـۇد مـۇھىتى ئۇنىڭغـا    . شۇ چاغدا یاتاققا قۇربان نىیاز كىرىپ كهلدى      
  :سوئال نهزىرىدە قاراپ

  . دەپ سورىدى— ئىش بارمۇ؟ —
خىجىــل بولغىنىــدىن بىــر مهھهل نــېمه . قۇربــان نىیــاز مهڭــدەپ قالــدى

  :، ئاندىندەرىنى بىلمهي تۇرۇپ قېلىپ
  . دەپ سورىدى— بىر یاققا چىقمایدىغانسىز؟ —
   یاق، قانداق؟—
ــدىمىكىن     — ــپ كهل ــپ قىلى ــا تهكلى ــر یاقق ــىزنى بى ــاجىمالر س  توخت

  ...دېگهنتىم
   شۇنداق بولسا نېمه قىالتتىڭىز؟—
 مۇشاۋۇر سىجاڭ بىر یاققا چىقسا مېنى خهۋەرلهندۈرۈپ قویۇڭ، ھهمـرا           —

  ....بولىمهن، دېگهنتى
خاتىرجهم بولۇڭ، سىزنىڭ مۇشاۋۇرىڭىز ! مۇنداق گهپ ئىكهن ـ دە  ھه، —

  ؟!ھهم خاتىرجهم بولسۇن، مهن ئۇ كىشىسىز قانداقمۇ بىر یهرگه ماڭاي
  ... ئهمىسه مهن چىقاي—

مهھمۇد مـۇھىتى ئـۇنى كـۆز نـۇرى بىـلهن ئۇزىتىـپ قویغانـدىن كېـیىن                
  :كۆپچىلىكنىڭ قېشىغا قایتىپ

 دېــدى ئویچــان یوغــان —هنه شــۇنداق،  كــۆرۈپ تۇرۇپــسىلهر، ئهھــۋال ئ—
راۋۇرۇس كىــیگهن گېنېــرال .  بىــر تىكىــپ-كــۆزلىرىنى دوســتلىرىغا بىرمــۇ 

مـایرۇرلۇق ھهربىـي فورمـسى ئۈسـتىدىن باغلىغـان كهمىرىـدىكى تاپـانچىنى        
 ئـۇنىڭچه بولـسا بـۇ یهردە ئولتۇرغىـسى بارىـدى،      —ئارقىغىراق سۈرۈپ قویۇپ،  
پتىكهن دەیسىلهر، ھېلىغىچه باشقىـسى     راست دە .  بىراق قارشى ئېلىنمىدى  

 ئۇنىڭ چىرایـى غهزەپلىـك تـۈس ئالـدى ۋە ئىـشك تهرەپـكه قـاراپ                —كىرىدۇ،  
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 مهن مېھمانالر بىلهن —تاشقارقى ئۆیدىكى مۇالزىم ئهسكهرىنى چاقىرىدى ۋە 
  . دېدى—! بىلله بولىۋاتىمهن، ھېچكىمنى كىرگۈزمهڭ، ھهتتا مۇشاۋۇرنىمۇ

ــۇرۇنقى   مــۇالزىم ئهســكهر—!  خــوپ—  چىقىــپ كهتكهنــدىن كېــیىن ب
  :ئورنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، سۆزىنى داۋام قىلدى

 -6 مهن بۇلتۇر ئهتىیازدىال ھاجىمنىڭ رەئىـس بولىـشى ۋە ئۆزۈمنىـڭ             —
دېــۋىزىیىگه قومانــدان بولــۇپ دۆلهت ئارمىیىــسى قارمىقىغــا ئۆتۈشــۈمگه رازى  

یهنه ئـۆزىمىز    جىـتال    -بىز خهلقنىڭ قوزغىالڭچى قوشـۇنى جىـم      . ئهمهسىدىم
. قارشـى تۇرىۋاتقـان تهرەپنىـڭ قـول ئاسـتىدىكى قوشـۇنغا ئایلىنىـپ قالــدۇق       

ئهجهبا، بىزنىڭ شۇنچه قۇربان بېرىشىمىز رەئىس دېگهن قۇرۇق ئاتـاق بىـلهن          
سىجاڭ دېـگهن نـامنى ئـېلىش ئۈچۈنمىـدى؟ مهن شـۇ چاغـدىال ھاجىمغـا بـۇ                 

شقا ئىشهنچ قىلغىلى ئىشنىڭ بىر ئویۇن ئىكهنلىكىنى، ئورۇس ئارىالشقان ئى
بولمایدىغانلقىنى، شىڭ دېـگهن مۇنـاپىق ئـۆزىنى ئوڭـشىۋالغاندىن كېـیىن           

بۇنــــداق .  بىــــرلهپ یوقۇتىــــدىغانلىقىنى ئېیتقــــانتىم-بىزنــــى یهنه بىــــر
ئالدامچىلىق تارىختا ئـاز بولـدىمۇ؟ بۇنـداق ئالـدامچىلىقنى زوزۇڭتـاڭمۇ، یـاڭ            

ــان  ــاڭ . زىڭــشىڭمۇ قىلغ ــۋا ”زوزۇڭت ــشكىم نهزرەكــۆۋرۈكتىن ئۆتى “ لغىچه ئى
ــلىق    ــان ئاشـ ــارلىقى ئۈچـــۈن یىغىۋالغـ ــاقۇپبهگ ئـــۇرۇش تهییـ دېگهنـــدەك، یـ
ئامبارلىرىنى خهلقـقه ئېچىـپ بهرسـه، سـاددا خهلقىمىـز چاجـاڭ قـۇرۇپ ئـۇنى            
قارشى ئالغانىدى، ھهتتـا ئـۆزلىرى یاقۇپبهگنىـڭ ھـاكىمىیىتىنى ئاغدۇرۇشـقا          

زالىم بوالر، یاقۇپبهگدىنمۇ زالىم پادىشاھ ”ئۇ چاغدا ئۇالر . ھهمدەم بولۇشقانىدى
، ئاخىرىـدا ئـۇ    !)سهۋرىسى یوق بىچـارە ئهل    (دەپ شۇنداق قىلىشقان    “ بولماس

تولۇق غهلبىگه ئېرىشكهندىن كېیىن، رەھىمسىز ئـۆچ ئېلىـشقا كىرىـشىپ            
قانچه مىلیون خهلقنى قىرغىن قىلدى؟ تۆمۈر خهلىپىچـۇ؟ ئـۇ قۇرئـان تۇتـۇپ               

مهھمۇد مۇھىتى ―  .... ىرىدا نېمه بولدى؟ ئىچىلگهن قهسهمگه ئىشىنىپ ئاخ
بىـز تـارىخى    ― كۆزىگه یاش ئالغـان ھالـدا سـۈكۈت ئىچىـدە بىـر ھـازا تـۇردى،                 

بىز خهقنىڭ كـۆزىمىز كىچىـك، كـۆڭلىمىز سـاددا،          . ساۋاقنى ئۇنتۇپ قالدۇق  
شـۇڭا  . بۇالرنىڭ ھهممىسى نادانلىقىمىزدىن ئىـدى    . كاللىمىز ئاددىي ئىكهن  

ئۆزۈمنىـڭ ھامـان تـوزاقتىكى قـۇش     .   ئىخالس قىلـدىم    مهن ھهر قایسىڭالرغا  



 423 

ــسا      ــوزاقتىن ئېلىــپ بوغۇزلى ــدا ت ــان ۋاقتى ــوۋچى خاھلىغ ــى، ئ ئىكهنلىكىمن
ــڭ     ــۈكته بىزنىــ ــى كۈنلــ ــۇڭا كېیىنكــ ــتىم، شــ ــدىغانلىقىنى بىلهتــ بولىــ
ئىسیانچىلىرىمىز، ئىنقىالبچىلىرىمىز یهنه بۈگۈنكىدەك نادان، ئاسـانال گـول       

ــانالردى  ــدىغان قىزىققــ ــشىڭالرغا  بولىــ ــىلهرنىڭ پېــ ــسۇن دەپ ســ ن بولمىــ
  ...ئېسىلغانىدىم

 سـورىدى شـهۋقى   — ھازىر قانداق قىلمـاقنى ئویالۋاتىـسىز، ئىـنىم؟        —
  .جىملىقنى بۇزۇپ

 دېـــدى مهھمـــۇد مـــۇھىتى   —!  مهنمـــۇ؟ مهن كـــۈرەش قىلىـــمهن  —
بىــراق، !  مهن شــۇنىڭ ئۈچــۈنال یاشــایمهن—كۆزلىرىــدىن ئــوت چاقنىتىــپ، 

ئۇ .  ىچىدىن سېسىشقا باشلىغان كۆتهككه ئوخشاپ قالدىھازىرقى بۇ قوشۇن ئ
. باشقىدىن تهییارلىنىشقا توغرا كېلىدۇ. بىز كۆزلىگهن ئىش ئۈچۈن یارىمایدۇ    

شىڭ قىلىۋاتقان ئىشالرنى مهركىزى ھۆكۈمهتمۇ خوپ كۆرمىسه كېرەك، مهن 
بۇنــداق . نهنجىڭغــا ئــادەم ئهۋەتىــپ ئهھــۋالنى ئېیتىــپ باقــایمىكىن دەیــمهن 

دا ھــېچ بولمىــسا شــېڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــۆزىنى ئوڭــشاپ بولغانــدىن قىلغانــ
كېــیىن باشـــالیدىغان ئـــۆچ ئېلىــشىدىن، مىڭلىغـــان ئىنقىالبچىالرنىـــڭ،   
گۇناھسىز كىشىلهرنىڭ قهتلىئام قىلىنىشىدىن ساقلىنىپ قـالغىلى بـوالر          

  ....دەپ ئۈمىد قىلىمهن
تىمۇ  شېڭ ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋى—

مهن بۇ قارانىیهتچىدە ! ئىچكى ۋەزىیهتنى ئوڭشىۋېلىش ئۈچۈنال بولىشى چوقۇم
  . دېدى تهۋپىق—! كوممونىزىم ئهقىدىسى بارلىقىغا ئىشهنمهیمهن

  . دېدى شهۋقى— ئهلبهتته شۇنداق، —
ــوغرا    ―  ــتىمىزمۇ؟ ت ــڭ دوس ــم؟ بىزنى ــۆزى كى ــوۋېت ئ ــۈچى ”س ئېزىلگ

 دوســت؟ ئېزىلگــۈچىلهرنى   ، لــېكىن بــۇ قانــداق   “مىللهتلهرنىــڭ دوســتى  
ــایىننى      ــاۋالقى خوج ــشهندۈرۈپ، ئ ــلهن ئى ــلهر بى ــق گهپ ــدەك چىرایلى ھېلىقى

! ھهیدىۋىتىـدۇ ـ یـۇ، ئورنىغـا ئـۆزى خوجـایىن بولىۋالىـدىغان ئاجایىـپ دوسـت         
ــار؟  “ ئېزىلگــۈچى”بۇنىــڭ  ــېمه پهرقــى ب  مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ —ئۈچــۈن ن

ۇزۇم دېگهن نېمىسى؟ ئۇ   كامن —غهزەپتىن كالته ساقىلى دىرىلدەپ تۇراتتى،      
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باشقىـسىنى قویـۇپ   ! ئادەم ئالدایدىغان قۇرۇق گهپ، ئۇخلىماي كۆرگهن چۈش     
 شۇ ئهقىدىنىڭ ئۆزىال — بولمىسىۇن -تۇرایلى،  شىڭدا بۇنداق ئهقىدە بولسۇن

  !ئورۇس دېگهن بىزنىڭ تارىخى دۈشمىنىمىز. ئىنساننى قۇرىتىدىغان قۇرۇتقۇ
ئــاۋۇ ئۈچهیلهننىــڭ . ت پهیــدا بولــدىبــۇ گهپ بىــلهن ئارىــدا ئېغىــر ســۈكۈ

ئىچىدىكى بهزىلىرى سوۋېت ئىتتىپاقى ھهققىدىكى قاراشلىرى ئوخشىمىغان 
ــېچ بولمىغانــدا دۈشــمهن ئهمهس دەپ       ــوقتىالردىن مهلــۇم  یىلمانلىققــا ھ ن

شۇڭا ئـۇالر ئوڭایـسىزلىق ئىچىـدە زۇۋان    . قارایدىغان خاھىشقا یېقىنراق ئىدى  
  .سۈرەلمهي قالدى

 دېدى مهھمۇد —چاقىرتىشىممۇ مانا شۇ ئىشالر ئۈچۈنىدى،  سىلهرنى —
 یاشالرنى ئوبدان تهربىیلهڭالر، ۋاقتى كهلگهندە ئۇالرنىـڭ قولىغـا   —مۇھىتى،  

 كهسـكىن  —! قورال بهرسىال جهڭ قىالالیدىغان زاپاس ئهسكهر بولۇپ قالسۇن 
ھالـدا شـۇنداق دېگهنـدىن كېـیىن تهۋپىقنىـڭ مۈرىـسىدىن تۇتـۇپ یهڭگىــل        

ــىلكى ــان   —پ، ســــ ــایرىم تهربىیلهۋاتقــــ ــى ئــــ ــىزنىڭ ھېلىقــــ  500 ســــ
سـىز ئۇالرغـا تېخىمـۇ    . ىڭىز  مېنىڭ زوقۇمنى كهلتۈرىۋاتىدۇ   “ئهلهمدارالر”نهپهر

ئېتىبارىڭىزنى ئاغدۇرۇڭ، مهن ئـارىالپ مهشـقاۋۇلالرنى ئهۋەتهي، تهربىیلهشـكه      
تهبىئىیكـى ئىلگىرىكـى جهڭچىلىرىڭىزنـى ئهۋەتـسهم ئـانچه          . یاردەملهشسۇن

  .هتنى تارتماسدىقق
ئىككى نـۇرانه كـۆز   . تهۋپىق جاۋاب بهرمهي ئۇنىڭغا مهنىلىك قاراپ قویدى  

دېمهك ئۇنىڭ ئایرىم كۆرۈشۈشتىكى مهخسىدى شۇ بولسا كېرەك      . ئۇچراشتى
مهھمۇد مۇھىتى یوغان كۆزلىرىنى    . دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى تهۋپىق   

  :دەرھال توختاجىغا یۆتكهپ
ھىــدە تهربىیلىنىـدىغان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ باشــقا   ھـاجىم، بۇنــداق ئاال —

ــمهن،   ــد قىلىـ ــشىنى ئۈمىـ ــۇ بولىـ ــدى—مهكتهپلهردىمـ ــهل .  دېـ ــدىن سـ ئانـ
ــدۇ، یىراقــراق جــایالردا، ئاســمىنى كهڭ  —ئویلىنىۋېلىــپ،   نوۋېــشىدا بولمای

  ...سهھرا قىشالقالردا
  . دېدى توختاجى قىسقىال—سىجاڭ، .  چوقۇم شۇنداق قىلىمىز—
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لىــق تونىمــۇ پــات پۇرســهتته  “ئىلغــار” شىــسهینىڭ  قارىغانــدا شــىڭ—
یېرىلىپ، بىزنىڭ ئهمدىال گۈللىنىشكه باشلىغان مهدەنىیهت ھهرىكىتىمىـز     

  . دېدى شهۋقى خۇرسىنغان ھالدا—! ئۇجۇقۇپ كېتىدىكهن، ـ دە
 ئهگهر مهن مهھمۇدنىـڭ جېنـى ئېـسهن بولـسىال بىزنىـڭ بـۇ یاخـشى        —

  !بىخلىرىمىزنى قوغدایمهن
 دە بــۇ، ئهگهر ـر تــۈۋرۈك بولغــاچقىال بولىۋاتقــان ئىــشالر ســىلىدەك بىــ—

  ...سىلىدىن ئایرىلسا یېڭىلىقپهرۋەرلهرنىڭ كۈنى تهس
شـــۇنداق بـــولغىنى ئۈچـــۈنال تېخىمـــۇ تىرىـــشىپ  .  ئۇغـــۇ شـــۇنداق—

 مۇشۇ پۇرسـهتته كـۆپرەك   — دېدى تهۋپىق جىددىلىك بىلهن،  —! ئىشلهیلى
  !، چاپقانغا تۈگىمىسۇنئۇرۇق چېچىۋېتهیلى، كېیىن ئۇالر قىرغانغا

ــۇد مــۇھىتى تهۋپىقنىــڭ مۈرىــسىنى قــاتتىق قامــالالپ تۇتــۇپ،        مهھم
ــۇالر شــۇندىن كېــیىن یهنه مۇشــۇ ئىــشالر   . دوســتانىلىق بىــلهن ئېغىتتــى  ئ

ھهققىــدە كونكېرىــت پىكىرلهشــتى، ســىجاڭ ئــۇ ھهقتىكــى كۆرســهتمىلىرى  
  : ئاچتىتۈگىگهندىن كېیىن، شهۋقى ئۇنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى ئۈستىدە سۆز

   شۇنداق قىلىپ، ھىندىدىن قهرز ئااللىدىلىمۇ؟—
 تۇیۇقسىز سوئالدىن ھهیران بولغان سىجاڭ قایتۇرۇپ سورىدى، — ھه؟ —

 - دە؟ قهرز ئالـدىم، تېخىمـۇ مـۇھىمى قىـشلىق كىــیىم    -  ئۇقـۇپ بوپـسىز  —
  .كېچهك
―  ھۆكۈمهت قهشقهردە ئهسكهرلىرى بارلىقنى ئۇنتـۇپ قالمىغانـدۇر؟          —

  .ى ئاچچىقى كېلىپدېدى توختاج
 ئېسىدە بارىكهن، بىز ئېسىدە بولمىغان بىلهن باشقىالرنى ئۇنتۇماپتۇ، —

یېڭىشهردىكىلهرنى تهكشۈرۈپ بـاقتۇق،   — دېدى سىجاڭ تهئهددى بىلهن،  —
 -ئۇالر ھهر ھالدا ئېسىدە بارىكهن، تهمىنـاتىمۇ توختىمـاپتۇ، قىـشلىق كىـیىم       

  .كېچهكلهرمۇ كېلىپ بوپتۇ
 قوزغىلىـشى بىلهنـال ئارىـدا خېلـى كهیپـى كۆتۈرۈلـۈپ         بۇ گهپ قایتىدىن  

 -ئۇنىڭ ئىنتایىن تىـت . قالغان مهھمۇد مۇھىتى یهنه غهمكىنلىشىپ قالدى 
تهۋپىــق یهنه ئۇنىــڭ چىرایىغــا   . تىــت بولىۋاتقــانلىقى بىلىنىــپال تــۇراتتى   
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ئۇنىڭغـا بىـرەر ئهمهلىـي یـاردەم بېـرەلمهي          . تىكىلىپ قاراپ ئىچى سـېرىلدى    
ئویلىنا بىـر مهسـلىھهت بېرىـشكه       -نىھایهت ئویلىنا . ى پۇشتى تۇرغىنىغا ئىچ 

  .مۇۋەپپهق بولدى
 بۇ ئشالرنى مۇشاۋۋۇر بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، شۇ كىشىنى ھۆكۈمهت —

ــۆرۈڭ    ــۇپ ك ــشكه قوی ــلهن سۆزلىشى ــۈز   . بى ــڭ ی ــۇ ئىتتىپاقچىنى ــم ب  -بهلكى
: نخاتىرىسى ئۈچۈن بۇنداق نومۇسسىزلىقنى توختىتىپ قاالر، دانـاالر ئېیتقـا    

یىالننـى ئۆلتــۈرمهكچى بولــساڭ دۈشــمنىڭنىڭ قـولى بىــلهن ئۆلتــۈر، ھــېچ   ”
ــدىغا ئېرىشىــسهن   ــر پای ــدا بى ــدۇ،   . بولمىغان ــا دۈشــمىنىڭ یىالننــى ئۆلتۈرى ی

ــا یىــالن دۈشــمىنىڭنى چېقىۋالىــدۇ، دۈشــمهندىن     ئۇنىڭــدىن قۇتۇلىــسهن، ی
دېگهنــــدەك، ئهگهر رىبــــالكىن بــــۇ ئىــــشنى ھهل قىاللىــــسا  “ قۇتۇلىــــسهن

ــانه    قېیىنچ ــكه قېقىــشقا باھ ــۇنى چهت ــسا ئ ىلىــق ھهل بولىــدۇ، ھهل قىاللمى
  .تېپىلىدۇ

ــوغرا، — ــدى شــهۋقى قوشــۇلۇپ،  — ت ــرىگه  — دې ــدىن بى  ئىككــى پایدى
 مهجلىـسته ئـېالن    —ئېرىشىش ئۈچۈن بـۇنى پۈتـۈن ئهسـكهرلهرنىڭ ئالدىـدا           

“ بـۇ ئىـشنى رىبــالكىن مۇشـاۋۇر مهسـئۇل بولـۇپ ھهل قىلمــاقچى     ”قىلىـش،  
ــدەك ئ ــرەككهن  دېگهنـ ــلهش كېـ ــلهن ئهپـ ــۇل بىـ ــسا  . ۇسـ ــاي قالـ ــش ئاقمـ ئىـ

  .ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسى شۇنىڭدىن ئاغرىنىدۇ
 رىبـالكىن بــۇ یهردە نوپـۇز تىكــلهش ئۈچـۈن بىــرەر چـوڭ ئىــشنى ھهل     —

قىلىشقا ھهر قاچان جاندىلى بىلهن تىرىشىدۇ، ئوچـۇق سۆزلهشـسىال، ئۇنىـڭ     
  .سۆزى یهردە قالماسلىقى مۇمكىن

 دېدى مهھمۇد مۇھىتى مهمنۇنلۇق —هقىقى مۇشاۋۇرالر،  بهللى، مانا ھ—
.  بـۇنى ئهلـۋەتته سـىناپ كۆرۈشـكه بولىـدىكهن     —بىلهن سـاقىلىنى سـىپاپ،      

بىراق بـۇ ھىـله بىـلهن پهقهت یېـرىم یىللىـق، كـۆپ بولغانـدا بىـر یىللىـق              
تهمىنـات غېمىــدىن قۇتــۇلغىلى بـوالر، ھامــان بىــر كـۈنى ئــۇ یهنه بــۇ ئىــشنى    

شـۇنداق بولـسىمۇ مهن ئـورۇس بىـلهن بۈگـۈنال           .  قالمایـدۇ  ئاشۇنداق قىلمـاي  
  .سۆزلىشىمهن
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چۈشــتىن كېیىنلىــك مهشــغۇالت ۋاقتــى بولــۇپ كانــاي چېلىنغانـــدا       
مهھمۇد مۇھىتى ئۇالرنى . مېھمانالرمۇ كېتىش ئۈچۈن ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى

  .ئۇزىتىپ مهیدانغىچه بىلله كهلدى
ــرىش ئالدىــدا ئــۇالرنى     ــدىنىیاز ســىنىپقا كى ــۆرۈپ قېلىــپ، بــاش   ئاب  ك

  .لىڭشىتىپ خهیرلهشتى
  :ئۇالر ئىشتاپ دەرۋازىسىدىن چىققاندا توختاجى دوستىدىن سورىدى

   ھازىرال كېتهمال؟—
 كهچتىرەك كېتىمهن، ھازىر نوۋېشىغا بېرىپ یۈسۈپ ئهپهندىلهر بىلهن —

كۆرىشىمهن، ئاندىن مهجىـددىن بـوۋاینى یـوقالپ قـایتىمهن، ئىبادەتخاننىـڭ            
  . یېمهي كهتسهم بوۋاینىڭ گېپى تۈگىمهیدۇلهغمىنىنى

 ئهمىــسه بىلــله ماڭــایلى، مهن ســانایى نهپىــسهگه بــارىمهن، ســىلىچۇ،  —
  ھاجىكا؟
 — مهن سىلى بىـلهن مېڭىـپ، ئۇیۇشـمىغا كىرىـپ چىقـایمىكىن،              —

  .دېدى شهۋقى
  .ئۇالرنىڭ دەسلهپكى یوللىرى بىر بولۇپ چىقتى



  
  یىـگىـرمـه ئىـككـىـنـچـى بـاب

 
1  

  
ر ئادەمنىڭ ئىنـتىلگهن مهۋقهسـى قـانچه      بى

ــز     ــدارىمۇ شــۇنچه تې ــسا ئۇنىــڭ ئىقتى ــراق بول یى
جهمئىـیهتكه شـۇنچه پایـدىلىق      . تهرەققىي تاپىـدۇ  

  .....بولىدۇ
  .گوركىي. م.  ئا—

  
ــدىن     ــر ھهپتى ــق بى ــسىگه مۇۋاپى ــهۋقىگه بهرگهن ۋەدى ــق ش ەۋپى

ئۇنىڭــدا ســهنهملهرنى رەتــلهش    . كېــیىن قهشــقهرگه ئاتالنــدى   
ىــشىدىن باشــقا چهتــئهلگه چىقىرىــدىغان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ خاھ

ــمىنىڭ    ــش، ئویۇشــ ــات قىلىــ ــمىغا مهلۇمــ ــۋالىنى ئویۇشــ ــارلىق ئهھــ تهییــ
ــېجهن مهكــتهپكه     ــا ت ــېقىش نىیىتىمــۇ بولغاچق تهییــارلىقلىرىنىمۇ كــۆرۈپ ب

  .مۇدىرلىق قىلىۋاتقان سهیپىدىننى بىلله ئېلىپ ماڭدى
گهن كهچـلهردە بولىـدىغان    نویابىرنىڭ ئىزغىرىن شـامىلى بىـلهن ئهتـتى       

قۇرغان سوغۇقى باشالنغان بولۇپ، سوغۇقنىڭ ئهڭ بىلىنىدىغان یېرى قىران   
 -بۇ یهردە نهشـتهردەك سـوغۇق غـۇر      . دەریا بوغۇزىنىڭ ئۇدۇلىدىكى جایالر ئىدى    
بىـراق ئۆلكىنىـڭ جهنۇبىـدا قىـش        . غۇر ئىـسىپ یـۈزلهرنى چېقىـپ ئـۆتهتتى        

بولغاچقـا، قۇیـاش كۆتۈرىلىـشى بىلهنـال        پهسلى بۇنچه بالدۇر باشـالنمایدىغان      
بـۇ ئـایالر    .  جاھان ئىسسىپ، تاكى ئېغىر یاتقۇغىچه شـىلله قورۇلمـایتى         -ھاۋا

ــدۈزى ئېغىــر كېلىــپ، یېلىــڭ كىیىنــسهڭ     قــېلىن كىــیىم كىیــسهڭ كۈن
ــادەمنى تىــت    ــازىمۇ ئ ــدەرەپ، ت ــته دۈگ ــتىگهن كهچ ــۋېتهتتى -ئهت .  تىــت قىلى

ـت
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قۇیاشـمۇ باچـاڭ تهرەپـتىن      . ایتتىسهھهردىكى ھهرىكهتلهر كىشىگه خوشـیاقم    
توڭــۇپ قالغانــدەك كۆڭۈلــسىزلىك بىــلهن، چىرایــي تۇتــۇق ھالــدا قىزىرىــپ   

  .ھارارەتسىز چىقىپ كېلهتتى
تهۋپىــق ســایدا كېتىۋاتقــاچ شــهرق تهرەپــكه قــاراپ، تۆۋەنــدە كۆرىنىۋاتقــان  

 ئورمانالر ئۈستىدە ھارارەتسىز قىزىرىـپ تۇرغـان قویاشـقا        -قاخشال بولغان باغ  
ئۇ یېقىن ئارىدا بىر تۈركۈم مۇنهۋۋەر     . راپ، ئاجایىپ كۆڭۈلسىزلىنىپ كهتتى   قا

شاگىردلىرىدىن ئایرىلىپ قالىدىغانلىقىنى ئویالپ قالدىمۇ، یاكى كۆڭۈلسىز 
قىـــشىنىڭ قىـــستاپ كېلىـــپ قالغـــانلىقىنى ئـــویالپ شـــۇنداق بولـــدىمۇ، 

  .رەڭگىدىمۇ روشهن كۆڭۈلسىز ئىزناالر پهیدا بولدى
  . دەپ سورىدى سهیپىدىن—ىز؟ تاۋىڭىز یوقمۇ، قانداق؟  نېمه بولدىڭ—
ــدا   — ــۇ جایى ــاق، كهیپىمم ــۆزۈم س ــاق، ئ ــاي  .  ی پهقهت ســېنىڭ ئۈنچىقم

  . دېدى تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ—مېڭىشىڭ جېنىمغا تېگىۋاتىدۇ، 
   نېمه قىل دەیسىز؟—
  . ھىكایه سۆزلىگهچ ماڭىسهن—

یـدىغان بولغاچقـا،   تهۋپىق ھهتتا سابىتنىڭ ئاغزىـدىنمۇ گهپ یۇلـۇپ ئاالال   
 یۇمـۇرالر  —كۆڭۈللۈك چاقچاقالر، ھهزىـل     . سهیپىدىننى ئاسانال گهپكه سالدى   

  .بىلهن، چاپسانال قهشقهرگه یېتىپ كهلدى
ــا   ــا ئـــۇ یهردىـــن جهنۇپقـ  ئاللىقانـــداق —ھهززەت تهرەپ ئىگىـــز بولغاچقـ

چوڭقۇرلۇققا مۆككهندەك كۆرىنىدىغان شهھهرگه قارىغاندا كهچ كۈز مهنزىرىسى 
یازلىق تـونىنى سـالغان شـهھهر غېرىـۋانه كـۆزگه      . خىمۇ ئاجایىپ كۆرىنهتتى تې

 ساندا كهچكۈز شاماللىرىنىڭ ھۇجۇمىـدىن ئامـان قالغـان          -ئاندا. تاشلىناتتى
شهھهر ئۆیلىرى ئهنه شۇ یوچۇن دۇنیاغا ئوخشىتىپ . سېرىق یاپراقالرمۇ بوالتتى

دەرەخلهردىن خېلى خوپ یهنه بهزىلىرى . تۇرغان دەرەخلهر ئارىسىغا مۆككهنىدى
ــزدە  ــۆرىنهتتى    —ئىگىـ ــدەك كـ ــۇئهللهق تۇرغانـ ــدا مـ ــار باغرىـ ــك یـ ــۇ .  تىـ بـ

بۇ ھال تۈمهن   . ئىگىزلىكلهرگه قانداق چىقىشىدىغانلىقىغا ئهقىل یهتمهیتى    
بـویىغىراق كهلگهنـدىال ئاشـۇنداق ھهیۋەتلىــك قۇرۇلـۇش بولـۇپ كــۆرۈنگىنى      



 430 

ــراقتىن ئىگىــز  ــېڭ-بىــلهن، یى ــارلىقالردەك، ی ــۇرۇش ئاســارىتىنى   پهس ی ىال ئ
  .بېشىدىن كهچۈرگهن خارابىدەك مىسكىن كۆرىنهتتى

یهنه بىــردەم كهیپــسىزلىنىپ كهتــكهن تهۋپىــق تــۈمهن دەریاســىغا قــاراپ  
  :ئاندىن سهیپىدىنگه. بىردەم تۇرىۋالدى

 دېگهنـدەك   —...  قهشقهرنىڭ یارىشىقى، ئانىنىڭ سۈتىدەك پـاك سـۇ،        —
 سـهلدىن كېـیىن ئـۆزىگه كهلگهنـدەك        .باش ئۇچى یوق بىر نېمىلهرنى دېـدى      

ــۇپ،  ــاۋۋال —بول ــمهر ” ئ ــالل ئهھ ــى، “ھى ــدى—گه كىرەیل ــۇ  .  دې ــم ئ بهلكى
ــاقچى      ــۆڭلىنى كۆتىرىۋالمـ ــازراق كـ ــشىپ ئـ ــلهن چاقچاقلىـ ــددىن بىـ مهجىـ

ــاۋۇر ئالـــدىراپ كېتىـــۋاتقىچه    تـــاكى مهجىـــدىننىڭ —بولغـــانمىكىن، ئهیتـ
  .ىدىبوسۇغىسىدا بوۋاي بىلهن ئۇچىراشقىچه ھېچنهرسه دېم

 دېدى مهجىدىن ھاسىسنىڭ ئهگرى سېپىدىن — ۋاقىتسىز كېلىش، —
 شـۇنداق  —بىلىگىـگه ئېـسىپ قویـۇپ، ئىككـى قـولالپ قـولىنى سـىقىپ،        

  .بولىسمۇ مېنى خوشال قىلىسىز
 دېـدى تهۋپىـق كـۈلمهي    — سىزمۇ مېنى خوشال قىلـسىڭىز ئىـدى،        —

  .تۇرۇپ، جىددىیلىك بىلهن
تۇر تهۋپىقنىڭ چىرایى تازا یاخـشى   دېدى دوخ— نېمه بولدى سىزگه؟    —

  .ئهمهسلىكىنى سېزىپ
  ! دە- نېمه بولغىنىمنى دوختۇر بولغاندىكىن بىلىڭ —
  .مهن روھنىڭ دوختۇرى ئهمهس، دوستۇم― 
   نېمه، مېنى روھى كېسهل دېمهكچىمۇ سىز؟—
ــك      — ــۇ ھۆرمهتلى ــهیپىددىن ب ــدىڭىز؟ س ــېمه بول ــۇڭ، ن ــاقنى قوی  چاقچ

  تاغىڭىزغا نېمه بولدى؟
  .هنمۇ بىلمىدىم م—
بهللى، بۈگۈن ماڭا سىلهردەك كۆڭۈلسىز مېھمانالرنى قایـسى شـامال        —

 خـورام بىـر كـۈننى     -ئۇچۇرۇپ كهلدى؟ قانداق، كۆپ مېھمان چاقىراي، خوشال   
  ئۆتكۈزەیلىمۇ؟
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رەخمهت، دوختۇر، ئىبادەتخان یهڭگىمىـز بولـسا پهقهت سـۈنچایال ئېـپ            —
ــۇ     ــۇنداق بىــردەم ئولت ــسا، ش ــسۇن، بولمى ــازىر ئویۇشــمىغا  . رایلىچىق مهن ھ

  .بارماقچىمهن
  یامان خهۋەر ئاڭلىمىغانسىز؟ —
یاق، پهقهت یاخـشى خهۋەر، بىـر نهۋرە ئىـنىم ۋە ئۇنىـڭ بـۇرادەرلىرىنى           —

  یولغا سېلىش ئالدىدا تۇرىۋاتقىنىمىزنى بىلىسىزغۇ؟
 دە؟ یاخـشىغۇ  -ھه، شۇڭا كۆڭلىڭىز یېرىممىـدى؟ چىدىمایۋېتىپـسىز    —

ىرىچه بولۇپ سـایۇزغا چىقىـدىغان بـولغىنى، بولمىـسا نـېمه           ئۆزىڭىزنىڭ پىك 
  دەیتىڭىز؟

ئىچكىرىدە ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغـان ئىبادەتخـان ئـارىلىقىتكى ئىـشككه      
  :سىدىن رەنجىگهن ئاۋازادا دېدىىكېلىپ، پهردە ئار

ــا     — ــۇردىكهنال، م ــشىپ كهتكىلــى ت ــلهن تهگى ــال مېھمــان بى ھه، دېمهی
هن ئـادەم دېگهننىـڭ ھـاردۇقىنى سـورایمىز،     لگداستخاننى ئالسىال، ھېرىپ كه 

  .ئاندىن ئۇسسۇلۇق بولسىمۇ بېرىپال ۋارقىراشساقمۇ بولىدۇ
  .دېدى تهۋپىق كۈلۈپ — ئهمدى نېمه دەیسىز، بوۋاي؟—
 سىزنىڭ ئىتتىپاقچىلىرىڭىز ھهممه یهردە تېپىلىدۇ، بۇنىڭغا ھهیران    —

  م یوق، خوش، چایغا قاراڭ، ۋارقىراشنىمۇ توختاتقۇ. قالمایمهن
   بهللى، یىغىلىپ قالغان ئاچچىقىڭىز بارمىدى؟—
 دېـدى مهجىـددىن چـاي لىقلىغـاچ، ئارقىـدىن      — چاخچاقنى قویایلى،  —

 بىچـارە بـالىالرنى بىھـۇدە    —سـهیپىدىنگه ئېچىنغانـدەك قـاراپ تـۇرۇپ دېـدى،     
  !... دە-قىلىۋىتىمىز 

  .سهیپىدىن ھهیران بولۇپ دوختۇرغا تىكىلىپ قالدى
ڭ، نىمىشكه بىھۇدە بوالتتى؟ بىلىم دېگهننىڭ ئـۆگىیى  ئۇنداق دېمه  —

  .یوق
 یامىنى  -خوتۇن دېگهننىڭمۇ ئۆگىیى یوق، بىراق، یاخشى     : مهسىلهن —

  .بولىدۇ ئهمهسمۇ
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ــدە كوســا قىلىــپ        — ــاڭالپ قالــسا بىــز كهتكهن ــتىراق، یهڭــگهم ئ ئاس
  .قویمىسۇن

  . چاخچاققا بۇرىماڭ، جاۋاب بېرىڭ—
  قانداق؟ یامىنى - شۇنداقمۇ؟ یاخشى—
 بــۇالر ســوۋېتكه چىقــسا پولــشىۋىك بولــۇپ كېتىــدۇ؟ تــوغرا، تهبئىــي   —

پهنلهرنىڭ تۇرلىرىغۇ دۇنیانىڭ ھهمـمه یېرىـدە ئوخـشاش، بىـراق، باشـقا یهردە        
  ...پاكىزال شۇنى ئۈگهتسه، ماۋۇالر روھنى بۇلغاپ ئۈگىتىدۇ

 بۇ ھهقته ئىلگىرى ئاز تاالشتۇقمۇ؟ ئاخىرى بىـرلىككه كهلگهنـدۇققۇ؟     —
  ۈگۈن یهنه بۇ گهپنى قوزغاپ نېمه قىلىسىز؟ب

 بىرلىككىغــــۇ كهلــــگهن، ســــىزنىڭ كۆرســــهتكهن ســــهۋەبلىرىڭىز  —
ھهقىقهتهنمۇ ئادەمنى ئامالسىز قالدۇرىدىغان سـهۋەبلهر، ئۇنـداق بولغـانىكهن،       

  .ئهۋەتمىگهن یاخشىراق بوالتتى
   نېمىشكه؟—
ىـز كىـم؟    مهسىلهن، ئاالیلۇق، ھازىر سهیپىدىننىڭ نهزىرىدە ئىككىم      —

بىزنىڭ سۆزلىرىمىز مۇقهددەسلىكته ئایهتتىن قېلىشمایدۇ، ئۇ شۇ تاپ ! مهبۇد
 ‐... بىزگه بولغان ساداقهتته ئۆلۈمگه بۇیرىساق رەڭگىنى ئۆزگهرتمهي ماڭىـدۇ        

مهجىددىن بـۇ گهپلهرنـى دەۋاتقانـدا سـهیپىدىن ئۇنىڭغـا ھهقىقهتهنمـۇ قایىـل           
 دەپ ئویلىدى —ۆزىنىال بىلدى، بوۋاي تېپىۋالدى، كۆڭلۈمدىكىنىڭ ئ”. بولدى

مهجىددىن ئهپهندى “ ... ئانامدىن ئهزىز،- بۇ ئهپهندىلهر ھهقىقهتهنمۇ ئاتا      —ئۇ،
 بىــراق، ســوۋىتكه بېرىــپ ئالتــاي تۇرغانــدىن  —ســۆزىنى داۋام قىلىۋاتــاتتى، 

كېیىن نېمه بولىدۇ، دېمهمسىز؟ ئهگهر شۇ یهردە تۇرۇپال ئاتسا ئوقى یېتىدىغان 
  .ھېچبىر ئایانماي ئىككىمىزنىڭ پىشانىمىزگىال ئاتىدۇمىلتىق بولسا 

مهبۇد بىلىپ ”: سهیپىدىن بۇ گهپلهردىن كېیىن بوۋاینى ئالقىشلىمىدى
چوقۇنغىـدەك بولىۋاتقـان ئــادەملهرنى نېمىـشقا ئاتقىــدەكمهن؟ شـۇ دەرىجىــدە     
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  ①.دەپ ئویلىدى ئۇ“ ئۆزگىرىپ كېتىمهنمۇ؟
 دەپ داۋام ــ ! یامـان نهرسـه   ئهپهندىم، كوممۇنىست دېگهن مانا شۇنداق  —

ــددىن،   ــدى مهجى ــتا   —قىل ــى زەھهرلهشــكه ئۇس ــۇالر روھن ــۆز  . ئ ــدۇرمایال ئ تۇی
  .باالڭنىمۇ ئۆزەڭگه دۈشمهن قىلىپ قویاالیدۇ

ــ! دوختــۇر—  مهن ســىز بىــلهن — دېــدى تهۋپىــق ۋارقىــراپ دېگــۈدەك،  ـ
ــوق   ــسىلهممۇ ی ــا ھهپ ــدىم، ئۇنىڭغ ــىزدىن . مۇنازىرىلهشــكىلى كهلمى مهن س

  !... ئاڭالرمهن دەپ كىرگهنىدىمتهسهللى
 دېـدى   — كهچۈرۈڭ، ئهپۇ قىلىڭ دوستۇم، مىـڭ مهرتىـۋە ئهپـۇ سـوراي،      —

 مهن سىزنىڭ كهیپىیاتىڭىز یاخشى —مهجىددىن لهۋلىرى تىتىرىگهن ھالدا، 
  ...ئهمهس تۇرغىنىنى ئېسىمدىن چىقىرىپ بىلجىرالۋېرىپتىكهن

یدىغانلىقىنى تهسـهۋۋۇر  تهۋپىقمۇ ئۇنىڭ نېرىسىغا پاراڭنىڭ تازا قوالشـما      
  .قىلىپ، ئۇیۇشمىغا بېرىپ ئىشنى پۈتتۈرۈشكه ئالدىرىدى

 خهیر دوستۇم، قایتىشىمدا یهنه كېلىمهن، یهڭگهممنىـڭ لهغمىـنىگه    —
ئېغىز تهگمهي كهتمهیمهن، سىزمۇ مېنـى ئهپـۇ قىلىـڭ، كۆڭۈلـسىزلىكىمگه         

  ...سىزنى شېرىك قىلىۋالغىنىم ئۈچۈن
  شىڭىز بارمىدى؟ ئۇ یهردە شۇنچه زۆرۈر ئى—
ــیىم   — ــان كىـ ــى بولغـ ــۈرۈپ بهرمهكچـ ــۈن تىكتـ ــۇالر ئۈچـ ــما بـ  - ئۇیۇشـ

یۇمالق ” كېچهكلهرنى ئېلىپ كېتهي، مهھمۇد سىجاڭ ئۇزىتىش مۇراسىمىنى 
شــۇڭا كىیىملهرنــى كهیــدۈرۈپ، . دە ئۆتكۈزۈشــىمىزنى تهكلىــپ قىلغــان“شــه

خۇدمۇ یهنه ھهر بىرسـىگه بېرىلىـدىغان راسـ       . راۋىرۇس ئېلىپ كېلهي، دەیمهن   
  ...بار

                                            
توغرىـسىدا سـهیپىددىن ئهزىـزى بىـلهن پىكىرلىـشكىنىمىزدە یوقـارقى        ـ یىلى بۇ رومان  1988  ①

مهجىـددىن ئهپهنــدىنىڭ دېگهنلىرىنـى ۋە ئۆزىنىــڭ خىیالىـدا پهیــدا بولغـان نــارازىلىقىنى ئهیــنهن     
ــدى   ــۆزلهپ بهرگهنى ــته س ــۇ تهقلىت ــۇ . ش ــدا ئ ــز    ”:ئاخرى ــتىكهن، بى ــدى راســت دەپ ــددىن ئهپهن مهجى

ــس قىلـــدىم ســـوۋېتكه بېرىـــپ ئـــانچه ئـــۇزۇن ئـــۆتمهي ئ  “ ۇنىـــڭ پهرىزىنىـــڭ تـــوغرىلىقىنى ھىـ
  . ئا—دېگهنىدى، 
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   ماڭا ئهته كېلهمسىلهر؟ كىیىنچۇ؟—
  . ھهئه—
  !خهیر —

ئۇالرنىڭ كېیىنكى سۆزلىرى بهكمۇ ئېھتىیاتتا، پهس ئاۋاز بىلهن، خۇددى       
زاردىـن كېـیىن ھازىـدارالر بىـلهن كـۆڭلى یېقىـنالر          -بىر مهیدان قاتتىق یىغا   

. ۇسىدا ئېیتىلدىئهھۋالالرشقاندەك، ئۆز ئارا ئىچ ئاغرىتىش، ئۆز ئارا ئایاش تۇیغ     
ــر   ــكه ئېغى ــى تهرەپ ــۇ ھهر ئىكك ــۇش    -ب ــۈل بۇزۇل ــلهن كۆڭ ــنىش بى ــر تى ئېغى

شۇڭا تهۋپىق خوشلىشىپ چىققاندىن تارتىـپ تـاكى     . كهیپىیاتىنى یۇقتۇردى 
  .ھېیتگاھقا كهلگىچه یىغىدىن ئېسهدىگهندەك كهیپىیاتتا كهلدى

 
2  

  
شـتىن   یىلى نۇیابىرنىڭ باشلىرىدىكى بىـر جـۈمه كۈنىـسى ئاتۇ          - 1935

چهتئهلگه چىقىپ ئوقۇیدىغان ئوقۇغـۇچىالرنى ئۇزىتىـپ قویـۇش یۈزىـسىدىن         
  .تهۋپىق ئاكىسىنىڭ ئۆیىدە یىغىلىش ئۆتكۈزدى

بۇ یهرگه چاقىرىغـان مېھمـانالر ئىچىـدە چهتـئهلگه ئوقۇشـقا چىقىـدىغان              
سهیپىدىن، مۇھهممهد قارى مهشرەپ، مۇھهممهد قارى ئـاتكهن قاتـارلىقالردىن          

 ئابـدىراخمان،   —سـۆھبىتىدىن ئایرىمایـدىغان شـاگىرتلىرى       باشقا، ھهمىشه   
ئهمهت مهخــسۇم، ئابــدىغوپۇر قۇنــاجىم، لىۋاھىــدىن، ســابىت قاتــارلىقالر، ھهم  
مهدەنىي ئاقارتىش ئۇیۇشمىدىسىدىكى خادىمالردىن قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىم، 
ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم، نۇرۇلال خهلپىتىم، مـۇھهممهد قـارى زەكـى ۋە یـۇرت            

ــارلىقالر جهم     مۆ ــدىراخمانھاجى قات ــولالم، ئاب ــز دام ــولال ئېزى ــدىن م تىۋەرلىرى
  .بولۇشتى

غېنـى،  . مېھمانالرنى كۈتۈش ئىشلىرىغا نىمكار بـالىالر قارىـشىپ بهردى   
  .ئایىمگۈل، رەجهپلهرمۇ ئىشقا یاراپ قالغانىدى
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مېھمانالرغـا داسـتىخان سـېلىنىپ، مهھهمـمهت دامـولال كاتتایـایالقتىن       
بۇنداق ئېسىل قوغۇنالرنى پهقهت پهیزىۋات، (پىچىلدى “كۆكبهھرى”ئهۋەتكهن 

ــایالق خهلقــى تــاكى یازنىــڭ باشــلىرىغىچه ســاقالیدۇ      ، داســتىخانغا )كاتتای
مهشھهدنىڭ شىرمان نانلىرى ۋە ھهر قایسى یۇرتالردىن قول بالىـسى قىلىـپ     

داسـتىخانغا كهلتۈرۈلىـدىغان    . ئهۋەتىلگهن مۇناقى ئۈزۈملهرمۇ یېتىپ كهلـدى     
ــددىن     ــیىن نىزامىـ ــقاندىن كېـ ــېمهتلهر ئاخىرىالشـ ــك نـ ــى نۆۋەتلىـ بىرىنچـ
ساھىپخانلىق سۈپىتى بىلهن مېھمانالرنى داستخانغا بېقىشقا تهۋەززۇ بىلهن        

نىـــڭ باشلىنىـــشى “ئـــۇزىتىش مۇراســـىمى”ھـــېچكىم . تهكلىـــپ قىلـــدى
تهۋپىقمــۇ ئىنتــایىن . مۇناســىۋىتى بىــلهن تهنتهنىلىــك نۇتــۇق ســۆزلىمىدى 

دا ئابدىراخمان شائىر بىلهن سهیپىدىن ئارىـسىدا ئولتـۇرۇپ بىـر       خاتىرجهم ھال 
ئـــۇ چهتـــئهلگه چىقىـــدىغان ئوقۇغۇچىلىرىغـــا    . نـــېمىلهر دېیىـــشىۋاتاتتى 

تاپىالیدىغان سۆزلىرىنى بۇندىن بۇرۇن نهچچه قېتىمالپ دەپ بولغاچقا، بۈگۈن 
  .سورۇنغا رەسمىي تۈس بېرىپ سۆزلهپ ئولتۇرۇشنى ئارتۇقچه ھېسابلىدى

ت تهڭتۈش یاشالال ئۆز ئاراچېقىشقان یوسۇندا ئوقۇشـقا چىقىـدىغانالر        پهقه
  .الرنى قىستۇرۇپ ئۆتهتتى“تاپىالش”بىلهن سۆزلىشىپ، 

مۇھهممهد قارى، سهن ئوتتۇرا مهكتهپنى تۈگىتىپ جهزمهن گىئولوگىیه  —
بىز ئۆزىمىزنىڭ   —گه،  “ئاتكهن” دېدى سابىت مۇھهممهد قارى      —ئوقىغىن،

نــېمه بــارلىقىنى بىلــمهي، باشــقىالر ئاچقــان كانــدا نىمكــا  تــۇپرىقى ئاســتىدا 
  !ئىشلهپ یۈرىۋەرمهیلى

  .“ئاتكهن”دېدى  —ئۆزۈمنىڭ ئارزۇسىمۇ شۇ، —
  .سورىدى لىۋاھىدىن —؟ “مهشرەپ”خوش، سهنچۇ  —
  .قېنى سهن ئېیتىپ باقه —

 -یهنه بىـر گــۇرۇھ یــاش بولــسا یهنه بىرسـىنى ئارىغــا ئېلىۋېلىــپ، تۇشــمۇ  
  .رایتتى ۋە تاپىالیتتىتۇشتىن گهپ سو

 —دېــدى ئهمهت مهخــسۇم،   —مېــنىڭچه ســهن بىناكارلىقتــا ئوقــۇ،    —
ــاتمۇ    ــۇ ق ــۇپ كهل، بىزدىم ــارخىتكتور بول ــا -ئ ــات بىن ــسۇن،  - ق ــىرلهر بول قهس

ئهجداتلىرىمىز ھهتتا پادىشاھلىرىمىزدىنمۇ بىـرەر خىـش تـام یـاكى تـاش تـام            
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ــالمىالردىال ئۆینىمـــۇ، ئوردىنىمـــ  ــاپتىكهن، قالمـــاپتىكهن، كېـــسهك، چـ ۇ یاسـ
شۇڭالشقىمۇ باشقا مىللهتلهرنىڭكىدەك پادىشاھالردىن قالغان ئوردىالر بىزدە 

  .ئهمدى ئۇنداق بولمىسۇن. یوق
نىزامىددىن كـۆپچىلىككه   . سۇنچایدىن كېیىن داستىخان یىغىۋېتىلدى   

  .تهكهللۇق قىلىپ
  قولۇڭالرنى سوزۇپ ئولتۇرۇپ، پاراڭلىشىۋېلىڭالر، تاماقنى- بىردەم پۇت—

 ئارقىدىن قىلىپ سـىلهرنى قىینىمـایلى، ھهم ۋاقتنـى ئۇزارتـایلى دەپ،         -ئارقا
  . دېدى—ئارىلىقنى سهل ئۇزارتىۋەتتۇق،

تهۋپىق ئهڭ ئاۋۋال ئورنىدىن تۇردى ۋە چوڭ ئادەملهر ئارىسىدا سـىقىلىش   
  :ھېس قىلىپ قالغان یاشالرغا بىردەم بولسىمۇ یېنىكلىك بېرىش ئۈچۈن

ئویناشنى خاھالیدىغانالر یۈرۈڭالر، بىردەم “ ویۇنىكالتهك ئ” یاشالردىن —
  . دېدى—قىزىۋاالیلى، كۆرۈشنى خاھالیدىغانالر چىقىپ كۆرسهڭالرمۇ بولىدۇ،

پىــشقهدەملهردىنمۇ . بىـر تـوپ یــاش ھویلىغـا قـاراپ چىقىــشقا باشـلىدى     
ھـویال سهیناسـىدىن كېـسىپ ئۆتـۈپ، دەرۋازىغـا ئېلىـپ       . بهزىلىرى ئهگهشـتى  
ــاراڭ  ــدىغان ق ــى    چىقى ــان نهب ــدا بولغ ــدۇر پهی ــدا قایاقتىن ــدا كېلىۋاتقان غۇ داالن

مایمۇندەك چاققانلىق بىلهن قاراڭغۇ داالن ئۈسـتىدىكى بالىخانـا ئۆگزىـسىگه      
ــر     ــۇالرنى بىـــ ــدا ئـــ ــدىن چىقىۋاتقانـــ ــانالر دەرۋازىـــ ــدى ۋە مېھمـــ چىقىۋالـــ
چۆچۈتىۋەتمهكچى، بۇ قىزىقچىلىق بىلهن ئهپهنـدىلهرنىڭ كـۆڭلىگه یېقىـپ          

ــشىنى    قالمــاقچى ب ــتىدە بې ــۇتقىنىچه دەرۋازا ئۈس ــرىم كېــسهكنى ت ــۇپ، یې ول
ــۇردى  ــاراپ ت ــۇدۇڭ . چىقىرىــپ م ــتىن گ ــۆۋەن تهرەپ ــاۋاز  -ت ــان ئ ــۇدۇڭ قىلغ  گ

دەل . یېقىنلىشىپ كېلىشىگىال یېرىم كېسهكنى تام بویلىتىـپ تاشـلىدى        
شۇ ۋاقىتتا بوسۇغىدىن پۇتىنى ئېلىۋاتقان سهیپىدىن كۆكرىكىگه سۇۋۇشـۇپ      

قىلىپ چۈشكهن كېسهكتىن چۆچـۈپ  “  ! گۈپ”ىڭ تۈۋىگىال دېگۈدەك پۇتىن 
  .كۆپچىلىكمۇ قورقۇپ كهتتى. كېتىپ، ئارقىسىغا داجىدى

سهلال كېیىن چۈشكهن بولسا سهیپىدىننىڭ چوققىسىغىال ! یا، پهناھ —
  !چۈشىدىكهن
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خۇدا ساقلىدى، دەڭال، بولمىسا بالىخانا ئۆگزىسىدىن چۈشكهن مۇنچه         —
  !ىپ، جاننى ئالمامدىغانیوغان نېمه باشنى یېر

  ئۆزى چۈشتىمۇ، نېمه باال؟—
دېـدى ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا قىـسىلىپ     ــ  !بۇ نهبىنىـڭ قىلغـان ئىـشى     —

  . مهن ئۇنىڭ ئۆگزىدە ئۆمىلهپ یۈرگىنىنى كۆرگهن—یۈرگهن غېنى،
ــاالجوقى — ــۇ، ئ ــ! ھ ــرەپ   ـ ــدىن تىتى ــددىن ۋەھىمى ــدى نىزامى  دەپ كایى

  !قېنى ئۇ گالۋاڭ؟ —كېتىپ،
  . دېدى غېنى ئۆگزىگه یامىشىپ— !زىرال سۆرەپ چۈشىمهن ئۇنى ھا—

ئۈچۈن كېتىدىغان كالتهكالرنى تېپىش ئۈچۈن ئارقىدا      “ كالتهك ئویۇنى ”
قالغـان تهۋپىــق یېتىــپ كېلىــپ بــۇ ھهم قىزىــق، ھهم ۋەھىمىلىــك ئىــشنى  

  .ئوقتى
كىچىـك بـاال قورقـۇپ     — دېـدى ئـۇ غېنىنـى توسـۇپ،       — بولدى قـوي،   —

  .پ قالىدۇكهتسه قورقۇنچاق بولۇ
كۆپچىلىكنىڭ ھهرخىـل تهسـهۋۋۇر  ۋە سـوئاللىرى ئارىلىـشىپ كهتـكهن             

ــك ۋاڭ ــاق      -بىردەملى ــدىكى ئ ــشك ئالدى ــۇالر ئى ــىیىپ، ئ ــهل پهس ــۇڭى س  چ
ئۇالرنىڭ تـېخىچىال یـۈرىكى    . تاشلىۋېتىلگهن ۋەخپه ئېتىز تهرەپكه مېڭىشتى    

. تىجایىغا چۈشمىگهندەك ھېلىقى تاسادىپى ئىش ئۈستىدە سۆزلىشىپ ماڭات
ئــۇالر ئېتىزلىققــا چىققانــدىن كېیىــنال دېققىتــى یېڭــى ئویۇننىــڭ قانــداق   

بـۇ یهردىكىلهرنىـڭ كـۆپلىكى بۇنـداق        . بولىدىغانلىقىنى بىلىشكه  كـۆچتى    
  .ئویۇننى كۆرۈپ باقمىغانىدى

ــالتهك بىــلهن       ــسىمان ك ــرچه ئۇزۇنلــۇقتىكى نۇغۇچ ــر مېتى ــق بى تهۋپى
ئاندىن ئوتتـۇز   . ائىرە سىزدى  مېتىرچه كېلىدىغان یومىالق د    40دىئامىتېرى  

ــهكىلدە      ــدا ش ــوننى پىرامى ــاقالردىن ئ ــۇزۇنلىقتىكى كالتهكچ ــانتېمىتىر ئ س
ئویۇن جهریانى نوغۇچسىمان كالتهك بىلهن ھېلىقى .  ئۈستىگه تىزدى-ئۈستى

بىـرلهپ ئـۇرۇپ دائىـرە سـىزىقىنىڭ سـىرتىغا       -ئۇششاق كالتهكچاقالرنى  بىر   
ر ئىـشتهك تویـۇلغىنى بىـلهن ناھـایىتى     بۇ ئاددىیال بىـ . چىقىرىۋېتش بوالتتى 

نوغــۇچ كــالتهكنى ھه دېگهنــدە ئهڭ ئۈســتۈنكى . جهلــپ قىالرلىــق ئویۇنىــدى
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ــال      ــۇرۇش بىلهنــ ــر ئــ ــاكى بىــ ــایتتى یــ ــۈزگىلى بولمــ ــا تهككــ كالتهكچاققــ
  .كالتهكچاقالرنىڭ دۆۋىسى ئۆرۈرۈلۈپ، بۇزۇلۇپ كېتهتتى

ېـیىن  ئون تـال كالتهكچـاق سـىزىقتىن ئـۇرۇپ چىقىرىـپ بولغانـدىن ك           
یهنه ئورۇپ چىقىرىلىپ بولغاندىن   . ئىككىنچى بىرخىل شهكىلدە تىزىالتتى   

بـۇ ئویۇننىـڭ بىـر قېـتىم       . كېیىن ئۈچىنچى بىر خىل شـهكىلدە تىزىالتتـى       
  ...ئایاقلىشىشىغا بهزىدە تولۇق یېرىم كۈن ۋاقت كېتهتتى

ئــۇالر ئویۇنغــا قــاتتىق بېرىلىــپ كهتــكهن چاغــدا بویــامهت مهكتهپتىكــى  
ــۇچ ــان   -ىئوقۇتقــ ــسۇس تهربىیىلىنىۋاتقــ ــى مهخــ ــۇچىالر ۋە ھېلىقــ  ئوقۇغــ

تهنھهركهتچىــلهر ھهم ئــۇالرنى تهربىیىلهشــكه یاردەملىــشىش ئۈچــۈن مهھمــۇد  
مۇھىتى ئهۋەتكهن نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇنالرمۇ دائىرە ئهتراپىغا كېلىپ 

  ...ئویۇن كۆرىۋاتاتتى
اشـماي چهتـته   ئـۇ ئویۇنغـا قاتن  . غېنـى مېھمـانالرنى چـاقىرغىلى چىقتـى    

  : دە-تۇرغان سابىتنى تونىدى
موللىكامغـا دەپ  . تاماق تهییار بوپتىكهن، دادام قىچقارغىلى چىقاردى  —

  .دېدى ئالدىرىتىپ —باشالپ كىرىڭه، 
 بولىـدۇ، سـهن كېتىـۋەر، سـابىت شـۇنداق دەپـال تهۋپىقنـى چــاقىرىش        —

  .ئۈچۈن ئېتىزلىقنىڭ ئوتتۇرىسىغا قاراپ ماڭدى
ــا ق  ــېكىن ئویۇنغ ــدى   ل ــان بولمى ــاقىرىش ئاس ــى چ . ىزىقىــپ كهتكهنلهرن

 دە، ئـۆزىنى ئۇنۇتقـان   -دېیىشهتتى“ مانا ھازىر، سهل تۇرۇپ ”ھهممىسى پهقهت   
شۇڭا غېنـى یهنه بىـر قېىـتم چـاقىرغىلى        . ھالدا ئویۇنغا كىرىشىپ كېتهتتى   

. بىــراق بۇنىــڭ بىلهنمــۇ یهنه ئىــش ئهپلهشــمىدى. چىقىــشقا مهجبــۇر بولــدى
  :زامىدىن ئۆزى چىقىپ، ئىنىسىنىڭ پېشىدىن تاتتىئۈچىنچى قېتىم نى

  ... نېمانداق قىلىسهن، ئۇكام؟ ئۆیدە نهچچه ئاقساقال ساقالپ ئولتۇرسا—
شۇندىال ئۇالر كۆڭلىنىڭ تېڭـى ئویۇنـدا قالغـان ھالـدا ۋەخـپه ئېتىـزدىن                

نىمىتـۇلال  . ئهتراپتىن یىغىلغـانالرمۇ تارقىلىـپ كهتتـى    . چىقىشقا باشلىدى 
خۇن تهۋپىقنىــڭ كۆزىــدىن قېچىــپ ســهل بــۇرۇنال كېتىــپ   بىــلهن مهڭلىكــا

  .قالغانىدى
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ــدا     ــى ئورۇنلىرىــ ــپ ئىلگىرىكــ ــۆیگه كىرىــ ــدىن ئــ ــانالر قایتىــ مېھمــ
ئولتۇرۇشقاندىن كېیىن تهۋپىق مولال ئېزىز دامـولال، ئابـدىراخمانھاجىالردىن      

ــوغرا  . ئهپـــــۇ ســـــورىدى ــسا  یاشـــــالرنىڭ قىزغىنلىقىنـــــى تـــ ئـــــۇالر بولـــ
  .لدۈرۈشتىچۈشىنىدىغانلىقىنى بى

 ئېچىـپ كىـرگهن یاشـالر      -ھېرىـپ . ئاۋال خام قىیمىلىق ئۈگرە تاتىلدى    
 تهپچىـــرەپ  تـــۇرۇپ، ئىـــشتىھا بىـــلهن بىـــر چىنىـــدىن ئاشــــنى       -تهرلهپ

ئهمـدى  . ئىچىۋەتكهندىن كېیىن، بىیه ۋە گـۆش بېـسىلغان پولـۇ كهلتۈرۈلـدى      
اماققـا  مېھمانالر كىچىك گۇرۇھالر بویىچه قىزغىن پاراڭلىشىپ، ئالدىرىماي ت    

بهزىلهر كالتهك ئویۇنى ھهقققىدە، بهزىلهر یېتىپ كېلىۋاتقان قىش . بېقىشتى
پهســلى ھهققىــدە؛ بهزىــلهر ئوقــۇش، چهتــكه چىقىــدىغانالرنىڭ كهلگۈســى       

  .قاتارلىقالر ئۈستىدە پاراڭغا چۈشۈپ كهتكهنىدى
تاماق یېیىلىپ بولغاندىن كېیىن تۆردىكى مـولال ئېزىـز دامـولالم گـال           

ــۆزل ــدى قىرىـــــــپ، ســـــ ــدا قىمىرلىـــــ ــدەك ئورنىـــــ . ىمهكچى بولىۋاتقانـــــ
  .پاراڭلىشىۋاتقانالرنىڭ ھهممىسى جىم بولۇشتى

 بۈگۈن، ئـۆزى، مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـلهن نىزامىـددىن ئاالھىـدە چـاي           —
بۇنىڭـدىن مهخـسهت،    . قىلىپ، ھهر قایسىمىزنى داستىخانغا تهكلىپ قىپتـۇ      

ز قۇیغاندەك بىر گهپ، چهتكه چىقىدىغان بالىالرنى ئۇزىتىپ قویۇش ئۈچۈن تۇ      
مانا مۇشۇ پۇرسهتته ھهممهیلهن نىزامىدىنىنىڭ داستىخىنىغا بهركهت، چهتكه    

 —چىقىپ ئوقۇیدىغانالرنىڭ كۆڭلىگه ئىنـساب تىـلهپ بىـر دۇئـا قىالیلـى،              
  .دېدى ئۇ
 شـۇنداق   —دېدى ئابـدىراخمانھاجى دامـوللىنى قـولالپ       —بهرھهق،   —
 دەپ سـورىدى ئـۇ تهۋپىـق تهرەپـكه     ―سـىلى نـېمه دەیـال، ئهپهنـدى؟      . قىلىلى

  .قاراپ
تهكرار تاپىالپ - مهن بۇالرغا دەیدىغان گهپلىرىمنى دەپ بولغان، تهكرار—

بۈگۈن یهنه بىـر قېىـتم تاپىالیـدىغىنىم، بـۇالر چهتـكه چىققانـدا            . بولغانىدىم
راھهتكه بېرىلىپ ۋەتهننى، بهختسىز مىللىتىنى ئۇنتۇپ قالمىسا، ھهر ۋاقت بۇ 

ەك خاراپ ۋە ئهجهل پۇراپ تۇرغان یۇرت بىلهن، ھایاتنىڭ خوۋلىقىنى قهۋرىستاند
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بىلمهي ئۆمرى ئۆتۈپ كېتىـدىغان بىچـارە ئۇیغـۇرنى ئېـسىدە تۇتـۇپ ئوقىـسا،          
ســاپاغا بېرىلىــپ، یولــدىن چىقىــپ كهتمىــسه ھهم چوقــۇم قایتىــپ    -كهیپــى

شۇڭا گهرچه بـۇ مۇشـۇالرنىڭ ۋىجـدانىغا بـاغلىق     . كهلسه دەپ ئۈمىد قىلىمهن   
 —بولسىمۇ، دامولالمنىڭ تهكلىۋىگه كۆرە بۇالرنىڭ ئىنساۋىغا دۇئا قىالیلـى،      

ئۇنىڭ ئاۋازى ۋە بىر قىزىرىپ، بىر بۇزىۋىرىۋاتقان . دېدى ئۇ ھایاجانالنغان ھالدا
تۇیغۇالرنىڭ قایناپ تۇرغانلىقىنى پهرەز -چىرایىدىن كۆڭلىدە مۇرەككهپ ھېس

  ...خوش،. ا قىلىپ بېرىڭقېنى دامولالم دۇئ― قىلىش تهس ئهمهس ئىدى،
 دامولالم دۇئاغا قول كۆتۈردى ھهم پىچىرالپ دۇرت ئوقۇشقا  —!  ئامىن —

  .باشلىدى
. مېھمانالرنى ئۇزىتىپ قویغاندىن كېیىن تهۋپىق غهمكىن بولۇپ قالدى

ئــۇ ئاللىقانــداق قىمهتلىــك نهرســىدىن ئایرىلىــپ قالغانــدەك تۇیغــۇ بىــلهن  
راقلىق بـالىالرنى یېتىـشتۈرگهن ئاتىـدەك    ئېزىلگهن، شۇنداقالر بىر مـۇنچه یـا      

ھویلىدا ئالـدىراپ مېڭىـپ یـۈرگهن       . ئىپتىخارلىنىش تۇیغۇسىغا چۆمگهنىدى  
  :نىزامىددىن ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ

  .دېدى جىددىلىشىپ — نېمه بولدى ساڭا؟—
 كۆڭلۈم پهرىشان بولىۋاتىدۇ، ئاكا، جىسمىمنىڭ تېڭىـدىن ئایرىلىـپ      —

ــدەكال ــدا... قېلىۋاتقان ــ...ق ئېــسىل یىگــتلهر ئىــدى ھه قان ــۇ ئاكىــسىنىڭ ـ  ئ
ئالدىراپ مېڭىـپ یـۈرگىنىنى ئېـسىگه ئالـدى ھهمـدە ئاكىـسىنىڭ جىـددىي             

  سىزگه نېمه بولدى؟ —چىرایىغا دېققهت قىلدى ۋە سورىدى،
 قارىمامسهن، ھېلىقى بهغهرەز ھېلىقـى ئىـشتىن كېیىـنال یوقالغـان             —

نىزامىدىن ئىتتىك تىنىپ ۋە  دېدى —پېتى ھازىرغىچه قارىسىمۇ كۆرۈنمهیدۇ،
   باردەكمۇ؟—تاالدىن كىرىۋاتقان غېنىدىن سورىدى،

  نېمه گهپ؟ كىم یوق، كىمنى ئىزلهۋاتىسىلهر؟—
 نهبى بولمامدۇ، شۇ گـالۋاڭ بایـا قورقـۇپ كهتكهنمـۇ، ھـازىرغىچه یـوق،             —

  .ئاچىیارغا چۈشۈپ كهتمىسه بوالتتىغۇ
مهن ئۆزۈم ھازىرال . رە بولماڭ ئۇ ئهقىللىق باال، ھېچیهرگه كهتمهیدۇ، ئاۋا—

 كۆڭۈلسىز ۋەزىیهتته كىچىككىنه بولـسىمۇ ئىـچ        ە دېدى تهۋپىق ۋ   —تاپىمهن،
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پۇشـــقىغا ئېرىـــشكهندەك، یېنىـــڭ ھهرىكهتـــلهر بىـــلهن ئورنـــدىن تـــۇردى ۋە  
مهلىكىزادنـى ئېلىــپ كېـتىش ئۈچــۈن ئېـشهكنى توقــۇپ چىققـان قاســىمغا     

  .چىقىپ كهتتىدەپ قویۇپ تاالغا “ئىككىڭالر كېتىۋېرىڭالر”
ئۇ ئاستا ئاچیار تهرەپكه كېتىۋېتىپ یهنه ئاشۇ ئونبهش نهپهر ئوقۇغۇچىـسى    
ــدا ئویلىـــدى  ــان، ھهم یـــۈرىكى ئېچىـــشقان ھالـ . ھهققىـــدە ھهم ئىپتىخارالنغـ

ئۇنىڭ .  ئىچىنىڭ تىتىلىقىنى بېسىش ئۈچۈن بىرتال سىگارت تۇتاشتۇرىۋالدى
ــدىغا ئۇچرىغــان بىــر كىچىــك بالىــدىن    ــۇ(خىیــالى ئال ــالىمۇ تهۋپىقنىــڭ ب  ب

نهبىنـى  ) ئاتۇشتىكى مىڭلىغـان كىچىـك دوسـتلىرى ئىچىـدىكى بىرسـىدى          
  . كۆرمىگهنلىكىنى سورىدى-كۆرگهن
 ئـۇ تاالغـا    —دېدى باال ئۆزىگه خاس چۈچۈك تىل بىلهن،       —كۆرمىدىم،—

سىز تاپالىسىڭىز قىچقىرىپ قویۇڭ جۇما، . چىقمىدى، مهنمۇ ئۇنى تاپالمىدىم
  .ه ئوینایمىزئهپهندى دادا، بىلل

دېــدى تهۋپىــق  — بولىــدۇ، مهن ئــۇنى تاپــسامال چاقىرىــپ قــویىمهن، —
بالىنىڭ پىشانىسىغا سۆیۈپ، ئۇ بالىنى تېخىچه ئۆگزىدە مۆكۈپ یاتامـدىكىن        

  .دېگهن گۇمانغا كهلگهنىدى
ئۇ ھویلىغا قایتىپ كىرىپال ئۆگزىگه چىقتى ۋە ئۆگزىگه بېسىلغان قوناق 

ئـۇ بـۇنى   . ن بىرجۈپ كىچىـك پـۇتنى كـۆردى     شېخى ئارىسىدىن چىقىپ تۇرغا   
  .كۆرۈپ قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتى

ھهي، ســاددا ! بــالىلىق دېــگهن نېمانــداق قىزىــق، نىمانــداق ئومــاق  —
 دە؟ -ئىنسان، بېشىڭنى شاخ ئارىسىغا تىقىۋالغىنىڭ یوشۇرۇنغىنىڭ ئىـكهن     

ېز تۇرە ئورنىڭدىن، ت. پۇتۇڭ داردىیىپ چىقىپ تۇرسا ئۇنىڭ بىلهن كارىڭ یوق
  .باال ھېلىمۇ قورقۇپ تۇراتتى. ئۇ كېلىپ نهبىنى تارتىپ تۇرغۇدى —بول، 

  . دېدى ئۇ سىناش نهزىرىدە تاغىسىغا قاراپ—دادام مېنى ئۇرماسمۇ؟ —
ئۇرمایدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئهپۇ سورىشىڭ كېرەك، ئۇقتۇڭمۇ؟ چوڭالرنىڭ  —

  .ئالدىدا گۇناھ قىلىپ قویغاندا جهزمهن ئهپۇ سوراش كېرەك
  ه دەیمهن؟نېم —
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دېسهڭال بولدى، ئۇ  “ دادا، مېنى ئهپۇ قىل، گۇناھ قىلىپ قویۇپتىمهن      ”—
  .سېنى ئۇرمایدۇ، ئهپۇ قىلىدۇ

ئـۇ بىـردىنال   .  ئالدىغا چۈشۈپ، شۇ تهرەپـكه ماڭـدى    — ماقۇل، ئهمىسه،  —
  :توختاپ ئارقىغا بۇرۇلۇپ

  . دەپ سورىدى— موللىكا، سهیپىدىنكامنىڭ بېشى یېرىملىغاندۇر؟—
بۇنـدىن كېـیىن بۇنـداق ئىـشىنى        . تهگمهپتۇ، ئهمما تاسال قاپتۇ    یاق،   —

  ھهگىز قىلما، بوالمدۇ؟
  . ماقۇل—
 ئــۇالر قایتىــپ چۈشــكهندىن كېــیىن نىزامىــددىن ئۆیــدىن چىقىــپ   —

سهل خاۋاتىرلىنىۋاتقان نهبـى دادىـسىغا یېقىنـراق كهلگهنـدە          . ئۇالرنى كۆردى 
  :ىپ، دۇدۇقىلدىتاغىسى ئۈگهتكهن سۆزلهرنى ئېسىگه ئېلىشقا تىرىش

  ...دادا، ئهپۇ قىل، گۇناھ قىلىپ —
شۇئان نىزامىددىننىڭ ئاتىلىق قهلبىـدە مېھىـر فونتـانلىرى ئېتىلىـپ        

  :رەڭگىگه كۈلكه یۈگهردى ۋە بالىنى قولىدىن یېتىلهپ ئالدىغا تارتىپ
؟ مـاڭه  !ئهپۇ قىلدىم، بۇنىڭدىن كېیىن ئۇنداق ئىشنى قىلما، جۇمـۇ        —

  . دەپ ئۇنى ئۆي تهرەپكه ئىتتهردى—یۈگۈر، تامىقىڭنى یه، 
 نهبـى تـامىقىڭنى یهپ بولــۇپ تاالغـا چىقىـپ بــاققىن، بىـر دوســتۇڭ      —

  . دېدى تهۋپىق ۋەدىسىنى ئېسىگه ئېلىپ—سېنى ئىزدەۋاتاتتى، 
.  ئۇكا ھویلىسىدا یالغۇز قالغاندىن كېیىن بىردەم سۈكۈتته تۇرۇشتى-ئاكا

  :نىزامىددىن بۇنداق تۇرۇشتىن ئىچى پۇشۇپ
  . دېدى— ئولتۇرمامسهن، كهچلهپ كېتهرسهن، —
یاق، ئاكا، مهن كهتسهم بولغـۇدەك پىغـانىم تۇتىۋاتىـدۇ، كېتىـپ بىـر       ― 

  . دېدى تهۋپىق—ئىش بىلهن مهشغۇل بوالي،
نىزامىــددىن تهكهللــۇپ قىلىــپ ئولتۇرمــاي ئاختاخانىــدىن ئىنــسىنىڭ   

ىـق یېنىــك  تهۋپ. ئـۇالر دەرۋاز ئالدىـدا خوشالشـتى   . ئېتىنـى یېـتىلهپ چىقتـى   
  .ھهرىكهت بىلهن تورۇق ئېتىغا مىنىپ یۈرۈپ كهتتى
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ئهتىــسى چهتــئهلگه چىقىــدىغان ئوقۇغــۇچىالر ۋە بىــر تۈركــۈم ئۇزاتقــۇچى  
. مۇئهللىملهرنىڭ سېپى تهۋپىقنىڭ كوماندىسىدا قهشـقهرگه قـاراپ ئاتالنـدى         

ــۇر مهدەنىــي ئاقــارتىش        ــقهر ۋىالیهتلىــك ئویغ ــئهلگه چىقىــدىغانالر قهش چهت
ــۈرۈپ بهرگهن ســارجا كاســتىیۇم ئۇیۇ ــۇرۇلكىالرنى كىیىــپ،  -شمىــسى تىكت  ب

 تـاقىلىرىنى ئېالخـۇن    -ئۇالرنىـڭ باشـقا یـۈك     . بۆلهكچه ئۇز بولۇپ كهتكهنىدى   
  .ھارۋىغا بېسىپ ئېلىپ ماڭغانىدى

بـۇ یهردە ھهر قایــسى  . ئـۇالر ئـاۋۋال قهشـقهر ئۇیغــۇر ئۇیۇشـمىغا كىرىـشتى     
انالرنىڭ ھهممىـسى جهم بولغانـدىن   ناھىیه، یېـزا مهكتهپلىرىـدىن كېلىـدىغ      

ــۇپ   ــیىن، قاتــار بولۇش ــشتى، ئۆســتهڭ بــویى   “ یۇمــۇالق شــه ”كې گه ئاتلىنى
 مىغ ئادەم دېڭىزى ئۆزلىرىنى چهتكه ئېلىپ، ئۇالرغا یول    -كوچىسىدىكى مىغ 

 تېتىك قهدەم   -ھهممه ئادەم پۇزۇر كىیىنگهن یىگىتلهرنىڭ چاققان     . بېرىشتى
  .ایىدا ئۇزاق تۇرۇپ قاالتتىئېلىپ یۈرۈشلىرىدىن زوقلىنىپ ج

ــۆلهكچه قىزىــپ كهتكهنىــدى   -6 ــشتابى بۈگــۈن ب ــۋىزىیه ئى ــشتاب .  دې ئى
ئىچىدىكى ھهربىلهر پهرزەنتلىرى ئوقۇیدىغان مهكتهپنىـڭ ئوقۇغـۇچىلىرى ۋە         
. ئهسكهرلهردىن ھۆرمهت قاراۋۇللىرى تهشكىللىنىپ، ئىككى تهرەپته تۇرىشاتتى

  . ئولتۇرۇشاتتىالپاس ئاستىدىكى سۇپىدا ئوفىتسېرالر
سـهپهرگه چىققۇچىالرنىـڭ سـهپلىرى سـۇپا ئالدىـدا ئوفىتـسېرالر تهرەپــكه       

ــتى  ــپ تۇرۇشـ ــدە  . یۈزلىنىـ ــر كهمـ ــى ”بىـ ــىجاڭ چىقتـ ــامۇت سـ ــگهن “ مـ دېـ
شىۋىرالشتىن كېیىن مهھمۇد مۇھىتىنىـڭ یوغـان بهسـتى سـهھنه ئۈسـتىدە         

  پهیدا بولدى
بىـرى ئـېچىش   ئـاۋۋال ئۇیۇشـمىدىن    . یىغىننى ئۇیغۇر ئۇیۇشما باشقۇردى   

ــا. ســـۆزى ســـۆزلىدى ــۇدىرلىرى،  -ئارقـ ــایرىم مهكتهپلهرنىـــڭ مـ  ئارقىـــدىن ئـ
ئۇالرنىــڭ ســۆزلىزى   . ناھىیىلهرنىــڭ ئۇیۇشــما مهســئۇللىرى ســۆز قىلــدى    

  :ئاخىرالشقاندا یىغىن رەئىسى مهھمۇد مۇھىتىغا پىچىرالپ
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  . دەپ سورىدى— سۆزىڭىز بارمۇ؟—
 بـالىلىرىم، سـىلهر   —دېـدى تـۇرۇپ سـهھنه، ئالـدىغا كهلـدى،      —!  بار —

ــدا تۇرىــسىلهر، مۇشــۇ مهزگىلــدە ســىلهرگه    چهتــئهلگه ئوقۇشــقا مــېڭىش ئالدى
 ئۇ ھایاجىنىنى بېـسىۋېلىش  —ئاخىرىقى بىر نهچچه ئېغىز سۆزۈمنى دەۋاالي، 

ئـۇ  .  سىلهر سوۋېتكه چىقمـاقچى  —ئۈچۈن بىردەم توختىۋېلىپ داۋام قىلدى،      
پاچــاق بولۇشــقا قىستىــشى   یهر بولــشۋىكالرنىڭ ئېلــى، ســىلهرنىمۇ قىزىــل  

ئهگهر شـۇنداق ئهھۋالغـا یولۇقـساڭالر، بولـشىۋىكالرنى دۇمبـاالڭالر،           . مۈمكىن
مهكتهپنىڭ یېنىغا مهسـچىد سـېلىپ بېرىـشنى تهلهپ         ! جېدەل چىقىرىڭالر 

ــالر ــۈرۈڭالر  ! قىلىڭ ــسیان كۆت ــسا ئى ــا ئۇنىمى ــدا  ! تهلىپىڭالرغ ــیىن ئهھۋال قى
  ①!، مهن سىلهرنى قایتۇرۇپ كېلىمهنقالساڭالر ماڭا تېلېگىرامما بېرىڭالر

رىگه ئشارەت  ىرنى دېگهندىن كېیىن مۇالزىم ئهسك    مهھمۇد مۇھىتى شۇال  
مۇالزىم ئهسكهر ئېلىپ چىققان تېرە ھهمیـاننى  . قىلىپ ئۆزى پهسكه چۈشتى 

ــال        ــدىن تىل ــا  ئىككى ــر ئوقۇغىچىغ ــدىن ھهربى ــۆز نامى ــسىي ئ ــپ شهخ ئېلى
  .تارقىتىپ بهردى

 دۇغــا ئىچىــدە ئېچىلىــپ ئاخىرالشــقاندىن - داغئــۇزىتىش مۇراســىمى زور
  .كېیىن، ئۇالر سهپهر تهییارلىقى قىلىش ئۈچۈن تارقاشتى

تهۋپىق قهشقهردىكى دوستلىرىنىڭ قېشىغا بارمىدى، ئایرىلىش ئالدىـدا        
تۇرغان شاگىرتلىرى بىلهن كۆپرەك مۇڭدىشىۋېلىش ئۈچۈن ئۇالر بىلهن بىلله 

  . دىۋېزىیه ئىشتابىدا قونۇپ قالدى
ــهپهرگه       ــمى س ــۇرۇپ رەس ــا ئولت ــا ھارۋىلىرىغ ــۇچىالر پوچت ــسى ئوقۇغ ئهتى
ئاتالنغاندا مهھمۇد مۇھىتى یهنه ئۇزاتقىلى چىقتى ۋە یوغـان كـۆزلىرىگه یـاش         

 تۆنۈگۈن تاپىلىغان سۆزلىرىنى تىلغا  ئېلىپ تۇرۇپ، قهھـرى بىـلهن           ،ئېلىپ
  . یهنه بىر قۇر تاپىالپ خهیرىلهشتى

                                            
ــرىلگهن   ① ــۇھىتى تىلىـــدىن بېـ ــاھمۇد مـ ــدا مـ ــرىلگهن دئالوگـ ــدا بېـ ــۆزلهرنى   یوقۇرىـ سـ

ــویىچه      ــدى ئهینــى شــۇ ب ــلهن بولغــان ســۆھبىتىمىزدە  ســهیپىددىن ئهپهن ــزى بى ســهیپىددىن ئهزى
  . ئا—ئېیتىپ بهرگهنىدى، 
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زاتقۇچىالرنىـڭ ھهممىـسى كهیپـى بۇزۇلغـان     ئۇالر كهتكهندىن كېـیىن ئۇ   
ھالــدا جایىــدا تــۇرۇپ قېلىــشقانىدى، مهھمــۇد مــۇھىتى ئۇالرنىــڭ كــۆڭلىنى   
چۈشىنىپ، تهسهللى بېرىش ۋە كۆڭۈل ئـېچىش ئـارقىلىق قـایغۇنى ئۇنتـۇش            

   ①.مهخسىتىدە ئۇالرنى چایغا تهكلىپ قىلدى
 بولـۇش    بالىالرنىڭ ھىجران ئازابىنى بىلـله ئولتـۇرۇپ، ھهمـسۆھبهت         —

 دېـدى ئـۇ ئویچـان    —ئارقىلىق ئۇنتایلى، یۈرۈڭالر، ماڭا مىھمـان بـولىڭىزالر،     
  .ھالدا

  
  

ــال    - 1987 ــى ئارگىن ــىنتهبىر، بىرىنچ ــل س یى
  .پۈتتى

ــتىم   -1988 ــىنتهبىردە ئىككىنچــى قې ــى س  یىل
  تۈزىتىلدى

  . شورۇق—ئاتۇش 
  

                                            
① ىن ئهزىزى بىلهن مهزكۇز رومان ۋە رومان ئۆز ئىچىگه یىلى سىنتهبىردە سهیپىد-1988  
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