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  .ئۆلۈمگه قهدهر—ئاخىرقى نهپهسكه

  مايمهن پىسهنت،پىتنىلهر يېغىشسۇن، قىل

  .رازىمهن، تۆلىسهم ئالهمچه بهدهل

  

ئۇنى بېشىمدىن ئالدۇرىمهن، دېگهنلهر .ئىمانىمنىڭ بىر پارچىسى—    ھىجابىم

  .....بىلىپ قېلىشسۇنكى، جېنىمنى ئاالاليسىلهر، ھىجابىم يۆتكهلمهيدۇ

  

  .خاتىرهمدىن- --                 

  

ئېالن قىلىنىش داۋامىدا ئهسهرنىڭ . ه تور بهتلهرده ئېالن قىلىنغان ئىدىبۇ ئهسهرنىڭ دهسلهپكى قىسىملىرى بىر قانچ

لېكىن شۇ ئارىلىقتا . كۆرۈلۈش قېتىم سانى داۋاملىق ئاشتى، ۋه مهندىن داۋامالشتۇرۇپ يېزىشنى تهلهپ قىلدى

داۋامىنى يېزىشقا نېمىدۇر  ئهسهرنىڭ .تۇرمۇشۇمدىكى بهزى كۆڭۈلسىزلىكلهر تۈپهيلى قهلهمنى قايتا قولۇمغا ئااللماي قالدىم

  .بىر نهرسهم كهملهپ قالغاندهك ئىدى

ئانىسىنىڭ - ئهسىرىمدىكى دىلرهبا مۇشۇ ئهسهرده تىلغا ئېلىنغان قىزالرنىڭ ئىچىده ھېلىھهم جهمئىيهتنىڭ ھهم ئاتا

بىر كۈنى . ئىدىكۈچلۈك بېسىمىغا دۇچ كېلىۋاتقان، روھىي ۋه جىسمانىي جهھهتته كۆپ خورىتىلىشالرغا ئۇچراۋاتقان قىز 

ئانىسى -ئاتا. ئۇ قارىماققا بۇ خىل تۇرمۇشقىمۇ كۆنۈپ قالغاندهك تۇراتتى. ئۇنىڭ بىلهن تېلىفوندا كۆرۈشۈپ قالدىم
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ئاڭالپ يىغلىيالمىدىم، . زارىسىز بايان قىلىشقا باشلىدى- يىغاتوۋىسىز،-لالتهرهپتىن كېلىۋاتقان كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ئا

 پهقهتال ئىمانىمغا، !ئۇنىڭ گۇناھى نېمىدى، شۇنچه قىلغۇدهك؟!  باشلىدىامچىشقا تنس، قالېكىن يۈرىكىمدىن ياش ئهمه

  !ئېتىقادىمغا سادىق بوالي، دېگهنال يېرى بارغۇ؟

ده، قهلىمىمنى قولۇمغا ئېلىپ داۋامىنى يېزىشقا --ئۆزهمگه كهم بولۇۋاتقان نهرسىنى قايتا تېپىۋالغاندهك بولدۇم

  .تۇتۇندۇم

ر تىلغا ئېلىنسا كۆپ كىشىلهرنىڭ يادىغا قاشلىرىنى ئىنچىكه تېرىپ، چېچىنىڭ ئالدىنىڭ بۈدره ھىجابلىق قىزال

قاپاقلىرىنى سۈزۈپ ئولتۇرۇپ -قىلىپ، ياغلىقىنى قهستهن كهينىگه تارتىپ چىگىپ، گىرىم دېگهننى بولۇشىغا قىلىپ، قاش

 ۋهزىپه غھىجابتىن ئىبارهت بۇ ئۇلۇچۈنكى بهزىلهر بۇمۇ ئورۇنسىز ئهمهس، . غان بىكارچى قىزالر كېلىدۇسېغىز چاينىشىدى

 لېكىن، ھىجابنىڭ ھهقىقىي مهنىسى زادى نېمه؟ بۇ توغرىلىق ئويلىنىپ .ھهم نىئمهتنىڭ كۇرسىنى شۇنداق چۈشۈرگهن

  كۆرگهنلهر قانچىلىك؟

نه دۇئا قىلىپ بۇ ئهسىرىم ئارقىلىق قېرىنداشالرنى مۇشۇنداق مۈشكۈالتتا تۇرغان ھهمشىرىلىرى ئۈچۈن ئازراققى

دهپ » قولدىن كېلىشىنىال قىلىش، كهلمىگهننى تاشالش«ئىماننى پهقهت . قويسىكهن، دېگهننى مهقسهت قىلدىم

چۈشىنىۋالغان، ياكى قولىدىن كېلىدىغان ئىشنىمۇ ئاللىقانداق باھانىلهر بىلهن كهلمهيدىغان قىلىپ كۆرسىتىۋاتقانالرغا، 

ھىجابنى . ېخىمۇ مۇھىم كۆرۈپ قالغانالرغا ئۈلگه بولسۇن، دېگهننى ئويلىدىمئاخىرهتكه ئىشهنگهن، لېكىن دۇنيانى ت

 دهپ ئارزۇ  ئىسالم ئاياللىرىنى ھهقىقىي چۈشهنسۇن،چۈشهنمهيدىغان، ياكى خاتا چۈشىنىدىغانالرغا چۈشهنچه بهرسۇن،

  .قىلدىم

. لهش مۇمكىن بولمىدىبهزى چاغالردا يىغامنى قهغهز يۈزىده ئىپادى. بۇ ئهسهرنى يىغالپ تۇرۇپ يازدىم

ھهمشىرىلىرىم ھهم يىغالپ . بىر يېزىپ چىقىشقا قۇربىم يهتمىدى-ھهمشىرىلىرىم ئۇچرىغان كۈلپهتنى، ئهزىيهتلهرنى بىرمۇ

  ....تۇرۇپ ئوقۇدى، چۈنكى، بۇ ھهربىر مۇسۇلمان ھهمشىرهمنىڭ ھېكايىسى ئىدى
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ششىغان، قالغانىدى، يېنىدا پهقهت ئاپىسى كۆزلىرى قىزىرىپ ئىللىقاچان كېتىپ فاتىمه كۆزىنى ئاچقاندا دادىسى ئا   

فاتىمه ئاپىسىغا بىر دهم قاراپ ياتتى، لېكىن ئاپىسى ئۇنىڭ قاراۋاتقانلىقىنى .  ئولتۇراتتىبىر نۇقتىغا تىكىلىگهن ھالدا

قويغانلىقىنى ئېسىگه ئېلىپ ئورنىدىن تكۈزۈپ ئاندىن ناماز ۋاقتىنى ئۆ. سهزمىگهندهك بىر نۇقتىغا تىكىلگىنىچه ئولتۇراتتى

  . بۇ چاغدا ئاپىسى ئۇنىڭ ھوشىغا كهلگهنلىكىنى بىلىپ ئۇنىڭغا قارىدى. تۇرماقچى بولدى

  ئاپىسىنىڭ نهزىرى شۇنچىلىك سوغۇق، ئۇنىڭ قارىشىدىن قىزىغا ئىچى ئاغرىۋاتقانلىقىنى، ياكى خوپ بولدى، 

ئۇمۇ ئاپىسىغا سوغۇق نهزهر بىلهن قارىۋهتكهندىن كېيىن . نى فاتىمه بىلهلمىدىتارتقۇلۇقۇڭنى تارتتىڭ، دهۋاتقانلىقى

  .كۆتۈرۈپ تازىلىق ئۆيىگه قاراپ ماڭدىھالسىز بهدهنلىرىنى 

ئۇنىڭ ئهمدى ئاپىسىغا بىرهر ئېغىزمۇ . فاتىمه جاۋاب قايتۇرمىدى. دېدى ئاپىسى بوغۇق ئاۋازدا—!نهگه ماڭدىڭ؟--  

  .گهپ قىلغۇسى يوق ئىدى

ئۇنىڭ سول مهڭزىده بهش بارماقنىڭ ئىزى شۇ پېتىال چىقىپ .  فاتىمه تازىلىق ئۆيىدىكى ئهينهككه قاراپال چۆچۈپ كهتتى 

بېلهكلىرىمۇ كۆكۈرۈپ كېتىپتۇ، دۈمبىسىمۇ ئاغرىۋاتىدۇ، بهلكىم . پېشانىسى تۇخۇمدهك ئىششىپ چىققانىدى. قالغان ئىدى

ئۇنىڭ دادىسى قانچىلىك !! چۇل بولۇپ كهتتى- يۈرىكى چۇلكۆكهرگهن بولۇشى مۇمكىن، ئهڭ مۇھىمى ئۇنىڭ

ئۇنىڭ ئانىسىچۇ؟ ئېرىنىڭ، توغرىسى بۇرۇنقى  ئۇنىڭ تاياقلىرىنى بۇ ئورۇققىنه قىز كۆتۈرهلهيتتىمۇ؟. كۈچكۈڭگۈر ئادهم

ئانىسى - ئاتائهجىبا بۇالر ئۇنىڭ ئۆز. ئېرىنىڭ قىزىنى شۇنچىلىك ۋهھشىيلهرچه ئۇرۇشىغا ھاي دېمهستىن قاراپال تۇردى
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كىچىك چېغىدا دادىسى بىر قېتىم ھهدىسىنى ئۇرغاندا ئۇ دادىسىنىڭ پۇتىغا چىڭ ئېسىلىۋېلىپ، ئۇنىڭ ھهدىسىچۇ؟ !! ھه

لېكىن ھهدىسىمۇ بولدى دادا، . دادىسى ئۇنى تېپىۋهتسىمۇ يهنه ئېسىلىۋېلىپ ھهدىسىنى تاياقتىن ساقالپ قالغانىدى

  ....پال ئولتۇردى، تاكى ئۇ تاياق زهربىسىدىن ھوشىدىن كهتكۈچهپهقهت بىر بۇلۇڭدا يىغال. دېيهلمىدى

قايتا يۇيدى، ئارقىدىنال بۇنداق يۇيۇشنىڭ - ئۇ مۇزدهك سۇ بىلهن يۈزىنى قايتا.سوغۇق سۇ ئۇنى بىر ئاز سهگىتتى  

ياتاق ئۆيگه كىرىپ تاھارهتتىن كېيىن . سۈننهتكه ئۇيغۇن كهلمهيدىغانلىقى يادىغا يېتىپ بېلهكلىرىنى يۇيۇشقا باشلىدى

  .ياغلىق ۋه يېپىنچىسىنى ئىزدىدى

دادىسى قايچا بىلهن . يىرتىۋېتىلگهن، ھازىر بىرمۇ ياغلىقى قالمىدى  توغرا، ئۇنىڭ ياغلىقلىرى بايا دادىسى تهرىپىدىن 

ئۇ هك؟ ئۇنداقتا نامازنى قانداق قىلىش كېر. پارچه قىلىپ كېسىۋهتكهنىدى-ئۇنىڭ ياغلىقلىرىنىڭ ھهممىسىنى پارچه

بىر يېپىنچىسىنى ئالدى، ئاندىن بىر ئىچ مايكىنى ئالدى، مايكىنى بېشىغا ئوراپ چاچ ۋه چىقارمىغان چامانىدىن تېخى 

  .تهكبىر بىلهن نامازنى باشلىدىبويۇنلىرى ئازراقمۇ كۆرۈنمىگهنلىكىگه جهزىم قىلغاندىن كېيىن 

كىرگىنىڭنى بىر كۆرهي، بىزنى ئهنسىرىتىپ، مۇشۇنچه ئاناڭنى قاقشىتىپ جهننهتكه -ئاتا!! ھۇ ئهقلى يوق دۆت--  

سىرتتىكى ئۆيده بىر نېمىلهرنى دهپ ئاپىسى —!نداق ئوقۇغان نامىزىڭ نۆلگه تهڭبۇ. قاقشىتىپ تېخى ناماز ئوقۇيدىكهن

ياغلىقىنى ھهرھالدا ئاپىسىنىڭ باشقا كۈنلهردىكىدهك يۈگۈرۈپ كىرىپ بېشىدىن . نامىزىنى ئوقۇۋهردىفاتىمه . توۋالۋاتاتتى

  .ئېلىۋېتىپ، نامىزىنى بۇزۇۋهتمىگهنلىكىگىال خوشال ئىدى

مېنى كافىرالرنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزغىن، ماۋۇ ئائىلهمدىكى -- دهيتتى ئۇ دۇئاسىدا،—!ئى ئۇلۇغ ئالالھ--  

ن، بۇ يهردىن ماڭا ھېچبولمىسا ئىبادىتىمنى خاتىرجهم قىلغۇدهك بىر ماكان بهرگى. مۇنافىقالرنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزغىن

  ....ساالمهت بېرىۋالغىلى نېسىپ قىلغىن-مهكتىپىمگه ساق

ئۇ كارىنى قىلماي قولىدىكى كىتابىغا . دهپ توۋلىدى ئاپىسى-- ساڭا دهيدىغان گېپىم بار،! بۇ ياققا چىق--  

  .قارىغىنىچه ئولتۇرۇۋهردى

 بىلهن ئۇنىڭ قولىدىن كىتابنى يۇلۇپ دېدى ئاپىسى يۈگۈرۈپ كىرىپ، غهزهپ—!مهن ساڭا بۇ ياققا چىق دېدىمغۇ--  

  .ئالدى

  .دېدى ئۇ تۆۋهن، لېكىن تولىمۇ قهتئىي تهلهپپۇزدا—!مېنىڭ ساڭا دهيدىغان گېپىم يوق--  
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قۇرۇپ --ئاپىسى قولىدىكى كىتاب بىلهن ئۇنىڭ بېشىغا بىرنى سالدى،-- لهۋاتامسهن؟» سهن«سهن مېنى --  

ساڭا ئاپىسىغا تىل تهگكۈزۈشنى ئۆگهتكهن ! قۇرۇپ كهتسۇن خۇدايىڭ! ىڭقۇرۇپ كهتسۇن ئۇنداق دىن! كهتسۇن نامىزىڭ

  !ئۇنداق خۇداغا لهنهت

يهنه دىنىمنى چىشلهپ تارتىدىغان بولساڭ مهندهك بالىنى - -دېدى ئۇمۇ بوش كهلمهي،—!ئاغزىڭنى يۇم--  

  !بۇ ئۆيدىن چىق! تۇغقىنىڭغا پۇشايمان قىلدۇرۇۋېتىمهن

كىچىكىدىن تارتىپ شوخ بولسىمۇ ئاپىسىنىڭ ھالىغا بهلكىم .  ئۇنىڭغا قاراپ قېتىپال قالدىئاپىسى ياقىسىنى تۇتقىنىچه  

بايا قىزىنىڭ دادىسىغا . يېتىدىغان، كۆيۈمچان قىزىنىڭ تۇيۇقسىزال بۇنداق ئۆزگىرىپ كهتكىنىگه ئىشىنهلمهي قېلىۋاتقاندۇ

زىگىمۇ بۇنداق تىل ياندۇرۇشىنى ئويالپمۇ تىل ياندۇرۇپ زوكۇنالشقىنىنى كۆرگهنده ھهيران قالغان بولسىمۇ ئۆ

  .باقمىغانىدى

ئۇ نېمىدېگهن . ئۇنىڭ كۆزىدىن تارامالپ ياشالر تۆكۈلۈشكه باشلىدى  ئاپىسى ياتاق ئۆيىدىن چىقىپ كهتكهندىن كېيىن 

دادىسى كىچىكىده ئاجرىشىپ كهتكهن، ئانىسى -ئاتا. ھېچبولمىسا ئۇ ئۆزىنى شۇنداق ھېساباليتتى! بهختلىك قىز ئىدى

ئۇالر بىلهن ئاز دېگهندىمۇ ھهپتىده بىرهر قېتىم كۆرۈشۈپ دادىسى . كېيىن قايتا توي قىلدى، لېكىن ئاپىسى توي قىلمىدى

ئانىسى ئىككىلىسىال ئۇنى - يهنه كېلىپ ئاتا. ئۇنىڭ ئالىي مهكتهپتىكى ئوقۇش راسخوتىنىمۇ دادىسى تۆلهيتتى. تۇراتتى

كتهپ ئىمتىھانىدا يۇقىرى نهتىجه ئېلىپ ئىچكىرىدىكى داڭلىق ئالىي مهكتهپكه ئالىي مه. ياخشى كۆرهتتىناھايىتى 

  . ئۇالرنىڭ قانچىلىك خوشال بولغىنىنى دېمهيال قويۇڭئۆتكىنىده 

تولىمۇ ئهدهبلىك . ناماز ئوقۇيتتىتهييارلىقتىكى ياتاقداشلىرى ئىچىده بىر قىز . ئۇالر تهييارلىقنىمۇ ئىچكىرىده ئوقۇيتتى  

فاتىمه كىچىكىدىن تارتىپ ھېچقانداق دىنىي تهربىيه . ياتاقتىكى ھهممهيلهن ئۇنى ھۆرمهتلهيتتى. ان قىز ئىدىۋه تىرىشچ

ئۇنىڭ . ناماز ئوقۇشىنى بهلكىم ئۆيىدىكىلهر زورلىغاچقا شۇنداق قىالمدىكىن، دهپ ئوياليتتىئېلىپ باقمىغاچ ئۇنىڭ 

تاشقان بىر ياشنىڭ بۇنداق -ئۈمىدلىرى تولۇپ-ئارزۇسبهتهن كهلگۈسىگه نىنهزهرىده ياشلىق باھارى ئۇرغۇپ تۇرغان، 

  . خۇراپىي ئىشالرغا ۋاقىت ئىسراپ قىلىشى ئهقىلگه سىغمايدىغان بىر ئىش ئىدى

  .دىلنۇر، جۈرۈڭ ۋالىبول ئويناپ كىرهيلى--  

  .مهن چىقماي. بىردهمدىن كېيىنال ئهسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى بولۇپ قالىدۇ. رهھمهت فاتىمه--  
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.....  

  دىلنۇر، كهچته مهكتهپ كىنوخانىسىدا بهك پهيزى كىنو بار ئىكهن، كۆرۈپ كىرهمدۇق؟--  

  .مهن بۈگۈن تاپشۇرۇق ئىشلهيبولدى، سىلهر چىقىڭالر، --  

  ئهته ئىشلىسىڭىزمۇ بولىدۇغۇ؟ئهته دېگهن يهكشهنبه، --  

  .ققۇرئان ئۆگهنمهكچىدۇ. ئهته مهسچىتته بىرى بىلهن كۆرۈشمهكچى ئىدىم--  

.....  

غا تاماققا » ئهپهندىم تېز تاماقخانىسى«ئهته قىزالرنى مهكتهپ سىرتىدىكى دىلنۇر، ئهته مېنىڭ تۇغۇلغان كۈنۈم، --  

  .كهچ سائهت بهشته، ۋاقتىدا بېرىڭ. چاقىردىم

  ...ئهته مېنىڭ ئىشىم بار ئىدى...ھه؟ ئهته--  

قاچان قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ، مېنىڭ تۇغۇلغان كۈنۈم يىلىغا ئىش دېگهننى . ۋۇي، سىزنىڭال ئىشىڭىز تۈگىمهيدۇ-ۋاي--  

  .ئاران بىرال قېتىم كېلىدۇ

  .كهچۈرۈڭ، بارالمايمهن....شۇڭا. تۇغۇلغان كۈننى تهبرىكلهش دىنىمىزدا چهكلهنگهن...راستىنى ئېيتسام--  

......  

بىزارلىق ھېس قىلىشقان بولسىمۇ، ئۇنىڭ زراق ئابارا ئۇنىڭغا نىسبهتهن -  مۇشۇنداق پاراڭالردىن كېيىن ياتاقداشالر بارا

ھهممه ئىشنى تۈجۈپىلهپ يورۇق، - يهنه كېلىپ ئۇنىڭ ئوچۇق. دىندا چىڭ تۇرۇش ئىرادىسىگه قايىل بولماي قالمىدى

بىر يهكشهنبه كۈنى ئۇ مهسچىتتىكى قۇرئان . قىلىدىغان مىجهزى باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىنى ۋه قايىللىقىنى قوزغىماي قالمايتتى

كۆپچىلىكنىڭ ئۇنىڭغا بېشىغا ياغلىق ئارتىپ كېلىۋېدى، سىغا ئۇزۇن چاپاندىن بىرنى كىيىپ، ئۇچىئۆگىنىشىدىن كېيىن 

  .بولغان ھهيرانلىقى تېخىمۇ ئاشتى

ياتاقتىكى قىزالر ئادهتته دىنغا قىلچه ئهھمىيهت بهرمىگهن بىلهن . ئۇزۇن ئۆتمهيال رامىزان ئېيى يېتىپ كهلدى  

ئهتىگهنده كىم ئورنىدىن بۇرۇن تۇرسا شۇ باشقىالرنى ئويغىتاتتى، . ىسى تهقۋادارالردىن بولۇپ كېتىشتىرامىزاندا ھهمم

ىشىغا ندهپ ماختى» ...نى سوھۇرغا مهن ئويغىتىمهنبىزنىڭ ياتاقتىكى قىزالر«بۇنىڭ سىنىپتىكى ئوغۇلالرنىڭ ئالدىدا 

سىغا چىقىپ تاماق يېگهندىن تىدىكى ئۇيغۇر ئاشخانىمهكتهپ سىرسهھهرده ھهممهيلهن بىرلىكته . پايدىسى بار ئىدى
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. يهنه بىر ۋاق ناماز باشلىۋالغانىدىئىككى قىز . كېيىن، دىلنۇرنىڭ يېتهكچىلىكىده بىلله دۇئا قىلىشىپ قايتىپ كىرهتتى

 تازا بىلىپ شۇغىنىسى ئۇ روزا تۇتۇشنىڭ سهۋهبىنى. ا كىرىشىپ كهتكهنىدىروزا تۇتۇشقئهلۋهتته فاتىمهمۇ سهپتىن قالماي 

بىزنىڭ ئىسالم دىنىمىز نېمه ....بىلهمسىلهر، روزا تۇتسا ساالمهتلىككه بهك پايدىلىقكهن«ياتاقتا قىزالرنىڭ . كهتمهيتتى

دېگهنلىرىنى ئاڭلىغاندا بىر ئىالھىي سېزىم ئۇنىڭ بهدىنىنى بىردهملىك چۇلغىۋاتقاندهك ھېس » دېگهن ئۇلۇغ دىن

 بولۇپمۇ كۈندۈزى ئۇيقۇسىراش ۋه قورسىقى ئېچىپ كهتكهنلىك سههۋهبىدىن .وقاپ كېتهتتىقىالتتىيۇ، بۇ سېزىم بىردهمال ي

  .دهرس ۋه ئۆگىنىش خوشياقمىغاندا ئۇ روزا تۇتۇشتىن بهكال زېرىكهتتى

بۇ دهل جۈمه كهچكه توغرا كهلگهچ، قىزالر ئهتىسى . كۈنى كهچته، قىزالر بىرلىكته تۈنىمهكچى بولدى-27رامىزاننىڭ 

ئۇالرنىڭ نهزهرىده بۇنىڭدىن پاراڭ سوقۇپ ئولتۇردى، -ئۇالر بىردهم گازىر چاققاچ ئۇنىڭ.  ئۇخلىۋالسىمۇ بوالتتىخاتىرجهم

  . ناماز ئوقۇۋاتاتتىبالكوندادىلنۇر . تۈنهش پهقهت كېچىسى ئۇخلىماسلىق ئىدى

ياتاقتا قىرىپ كىرگىنه، ھهي فاتىمه، چىقىپ چاھهي قىزالر، دىلنۇر بالكوندا ناماز ئوقۇسا توڭۇپ كهتمهسمۇ؟ -- 

  . ئوقۇسۇن، بىزمۇ تۆۋهنرهك ئاۋازدا پاراڭلىشايلى

بالكوننىڭ ئاينىڭ سوغۇقى -12.  ئورنىدىن تۇرۇپال بالكونغا قاراپ ماڭدى، فاتىمه بالكونغا ئهڭ يېقىن بولغاچقا

  .ۋاتاتتىئۇ چىققاندا دىلنۇر دۇئا قىلى. ئۇنىڭ سۆڭهكلىرىگه ئۆتۈپ كهتتىئىشىكىنى ئېچىشى بىلهنال 

دېدى ئۇ، لهۋلىرى سوغۇقتىن تىترهپ -- دىلنۇر، نامازنى ياتاق ئىچىگه كىرىپ ئوقۇڭه، بۇ يهر بهك سوغۇقكهن،-- 

  .كهتتى

دىلنۇرنىڭ بۇرۇن ئۇچى قىزىرىپ كهتكهنىدى، -- رهھمهت سىزگه،ھه، مهنمۇ شۇنداق ئويالپ تۇراتتىم،--  

  . ر قىلغىلى بوالتتىبۇنىڭدىن ئۇنىڭ قانچىلىك توڭلىغانلىقىنى تهسهۋۋۇ

  .دېدى دىلنۇر ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ--قىزالر، بۈگۈن كېچه قانداق كېچه، بىلهمسىلهر؟--  

  .بىرىگه قاراشتى-قىزالر قايسىڭالر بىلىسىلهر، دېگهندهك بىر-- ياق،--  

نازىل قىلىشقا باشلىغان ئالالھ قۇرئاننى قهدىر كېچىسى . پهيغهمبىرىمىزگه قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىغان كېچه--  

. رگه ئالالھ چهكسىز ساۋاب بېرىدۇناھايىتى ئۇلۇغ، بۇ كېچىنى ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزگهنلهقهدىر كېچىسى . ئىكهن

كۆپ ئون كۈنى ئىچىدىكى تاق كۈنلهردىن ئىزدهڭالر، دېگهن ئىكهن، ئاخىرقى پهيغهمبىرىمىز قهدىر كېچىسىنى رامىزاننىڭ 
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  .ئهگهر خالىساڭالر، مهن بىردهم قۇرئان ئوقۇپ بېرهي. ، دهپ قارايدىكهنكېچه- 27قىسىم ئالىمالر 

  ياغلىق چىگىپ ئولتۇرامدۇق، يا چىگمىسهكمۇ بوالمدۇ؟-- دېيىشتى قىزالر،—.ئهجهب ياخشى--  

بهلكىم ئۆزى كۈنده ئوقۇۋاتقاچ، دهل شۇ . ئۇ شۇنداق دهپ قۇرئاننى ئېچىپ ئوقۇشقا باشلىدى-- ئىختىيارىڭالر،--  

  :اننىڭ قىزىل يىپى شۇ يهرده ئىدىقۇرئگه كهلگهن بولسا كېرهك، يهر

غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش هللا قا تهسبىه ئېيتىت، اهللا  ئامسانالردىكى ۋە زېمىندىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ا«

ھهر هللا ۇ، ائۆلتۈرەلهيدۇ، تىرىلدۈرەلهيدهللا قا خاستۇر، اهللا ئامسانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ا]. 1[قىلغۇچىدۇر 

يهىن مهۋجۇتلۇقىىن (ئاشكارىدۇر ) هللا(نىڭ ئىپتىداسى يوقتۇر، ئىنتىهاسى يوقتۇر، هللا ا]. 2[نهرسىگه قادىردۇر 

يهىن ئۇىن كۆز بىلهن كۆرگىلى بوملايدۇ، ئۇنىڭ (، مهخپىيدۇر )كۆرسهتكۈچى دەلىللهر بىلهن ئهقىللهرگه ئاشكارىدۇ

ئامسانالرىن ۋە زېمىنىن ئالته هللا ا]. 3[ھهر نهرسىىن بىلگۈچىدۇر هللا ، ا)ملهيدۇزاتىنىڭ ماھىيىتىىن تونۇشقا ئهقىللهر ئېرىشه

زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان نهرسىلهرىن، هللا ئهرش ئۈستىدە قارار ئالدى، ا) ئاندىن ئۆزىگه اليىق رەۋىشته(كۈندە ياراتىت، 

رلهيدىغان نهرسىلهرىن بىلىپ تۇرىدۇ، زېمىندىن چىقىدىغان نهرسىلهرىن، ئامساندىن چۈشىدىغان نهرسىلهرىن، ئامسانغا ئۆ

ئامسانالرنىڭ ۋە ]. 4[قىلىۋاتقان ئىشىڭالرىن كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر هللا سىلهر بىلهن بىرگه، اهللا سىلهر قهيهردە بولساڭالر، ا

كېچىىن كۈندۈزگه كىرگۈزىدۇ، هللا ا]. 5[قا قايتۇرۇلىدۇ هللا قا خاستۇر، ھهممه ئىش اهللا زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ا

قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان هللا ا]. 6[دىلالردىكى سىرالرىن بىلگۈچىدۇر هللا گه كىرگۈزىدۇ، اكۈندۈزىن كېچى

سىلهرىن ئىگه قىلغان مالالردىن سهدىقه قىلىڭالر، سىلهردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە سهدىقه قىلغانالر چوڭ هللا كهلتۈرۈڭالر، ا

قا ئىمان كهلتۈرمهيسىلهر؟ ھالبۇكى، پهيغهمبهر سىلهرىن هللا سىلهر نېمىشقا ا!) ئى كۇففارالر]. (7[ساۋابقا ئىگه بولىدۇ 

سىلهردىن چىن ئهھدە ئالدى، ئهگهر ئىمان كهلتۈرۈشىن ئىرادە هللا پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان كهلتۈرۈشكه چاقىرىدۇ، ا

  ①......»].8) [ئىمانغا ئالدىراڭالر(قىلساڭالر 

بۇ چاغدا فاتىمهنىڭ قهلبىنى ھېچقاچان كۆرۈلۈپ . ئوقۇيتتى ئۇ ئاستا، تولىمۇ ۋهزمىن ئاھاڭدا قۇرئان ئايهتلىرىنى 

ھهربىر ئايهت، ھهربىر سۆز ئۇنىڭ . باقمىغان بىر سېزىم، تولىمۇ ئۇلۇغ، تولىمۇ ئۇلۇغ بىر ئىالھىي سېزىم چۇلغىۋالدى

  . قهلبىده ئهكس سادا پهيدا قىلماقتا ئىدى

دىلنۇر بۇ سۈرىنى ئوقۇپ بولغاندىن دېدى --ڭالر،ماۋۇ ھهدىس توپلىمى، خالىساڭالر بۇنى كۆرگهچ ئولتۇرۇ--  
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  .مهن يهنه بىردهم ناماز ئوقۇۋاالي--كېيىن، بىر كىتابنى سۇنۇۋېتىپ،

ئايگۈل ئىسىملىك قىز، ئۇنىڭ كۆزلىرى دېدى -- دىلنۇر، مهن سىز بىلهن بىلله ناماز ئوقۇسام بوالمدۇ؟--  

  .يمهن، ئاپامدىن ئۆگهنگهنمهنمۇ ناماز ئوقۇياال--نېمىشقىدۇر نهملىشىپ قالغانىدى،

تاھارهت ئۈستىگه «. مهنمۇ تاھارىتىمنى يېڭىلىۋاالي. بولىدۇ، جۈرۈڭ ئهمىسه، چىقىپ تاھارهت ئېلىپ كىرهيلى--  

  ②. » گۈل ئۈستىگه گۈل قويغاندهك،تاھارهت

  .....ئۇالرنىڭ كهينىدىن ئهگهشتىفاتىمهمۇ سىرتقا قاراپ ماڭدى،   ئۇالر ئىككىسى 

ئانىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ناماز ئوقۇشىغا قارشى ئىكهنلىكىنى بىلگهچكه، تهتىلده -ئۇ ئاتا. ل ئۆتۈپ كهتتىقىشلىق تهتى 

  .دىلنۇرمۇ ئۇنىڭغا ھهمراھ بولۇپ قالدىئۆگىنىش قىلىشنى باھانه قىلىپ ئۆيىگه قايتمىدى، 

  .دېدى بىر كۈنى فاتىمه-- دىلنۇر، سىزگه بهك ھهۋىسىم كېلىدۇ،--  

  نېمىشقا؟-- 

لېكىن مهن ئىسالمدىن پۈتۈنلهي . كىچىكىڭىزدىن ياخشى ئىسالمىي تهربىيه بىلهن چوڭ بولغان ئىكهنسىزسىز --  

نېمه ئوقۇتقۇچىسى دېمهمسىز؟ بىئولوگىيه . دادام ساقچى، ئاپام ئوقۇتقۇچىسى. يىراق بىر مۇھىتتا چوڭ بولدۇم

ادام ساقچى بولغانلىقتىن ئهزهلدىن ھېيت د. ئوقۇتقۇچىسى، سېپى ئۆزىدىن ئىنسان مايمۇندىن تۆرهلگهن دهيدىغىنى

  .ئۈچۈن كۆڭلۈم يېرىم بولۇۋاتىدۇئۇالر ھازىر ئويلىسام . نامىزىغىمۇ بارمايدۇ

  .دېدى دىلنۇر پهس ئاۋازدا--راستىنى ئېيتسام مهنمۇ سىزدىن كۆپ پهرقلهنمهيدىغان بىر مۇھىتتا چوڭ بولغان،-- 

  .دېدى فاتىمه ئىشهنگۈسى كهلمهي--ىن دهپ يۈرۈپتۇق،مولالمنىڭ قىزىمىكراستمۇ؟ بىز تېخى سىزنى -- 

ئاپام ناھىيهلىك ئايالالر --دېدى دىلنۇر خىجىل بولغاندهك تهلهپپۇزدا،--دادام ناھىيهمىزنىڭ ھاكىمى،-- 

مېنىڭ ناماز ئوقۇيدىغانلىقىمنى بىلگهنده دادام . ئۇالر ئىككىلىسى بهك قىزىل پاچاق. بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى

مهن ناماز ئوقۇشنى ۋه .  قالغان مېنى ئۇرۇپ ناكا قىلىپ قويغىلى، لېكىن ئاكام بىلهن ئاپام ئىككىسى توسۇۋالغانتاس

ئاكام ماڭا ئىسالمنى ئۆگىتىش ئۈچۈن مهن دېسهم چوقۇم ئىشهنمهيسىز، . ئىسالمغا دائىر بىلىملهرنى ئاكامدىن ئۆگهنگهن

ھهدىس -ا دېسكوخانىغا كىرسهم كهينىمدىن بىلله كىرىپ ماڭا ئايهتھهتتنهگه بارسام شۇ يهرگه كهينىمدىن باراتتى، 

بولدى ئاكا، ئاۋاره بولما، بۇ دۇنيادىكى ھهممه ئادهمنى ناماز ئوقۇيدىغان قىلىۋهتسهڭمۇ مېنى «مهن ئاكامغا . سۆزلهيتتى
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، بهندىگه تهس ئىش دهيتتىم، كىم ئويلىغان، بهنده مۇمكىن ئهمهس، دېگهن ئىش ئالالھقا مۇمكىنكهن» قىاللمايسهن

ئۆيدىكىلهر مېنىڭ ياغلىق سېلىپ ئورانغانلىقىمنى . ئالالھقا ئاسانكهن، مۇشۇنداق ئاكام بولغىنىدىن بهك پهخىرلىنىمهن

مۇ قاراپ تۇرمايدۇ، ئاكام. لېكىن ئالالھ ياردهم قىلىدۇ. كىم بىلىدۇ، بىلسه نېمىلهر بولۇپ كېتىشىنى. تېخى بىلمهيدۇ

  ③.ئىنشائالالھ

 ساددا، -كۆزلىرى ئويناپ تۇرىدىغان، تولىمۇ چىرايلىق، لېكىن ئاددىيه ھهيران بولغىنىچه تۇرۇپال قالدى، ماۋۇ  فاتىم

. ناماز ئوقۇش ئۈچۈن شۇنچه مۇشهققهتلهرنى تارتىپتۇ. قىلچه ھاكاۋۇرلۇقنى بىلمهيدىغان قىز ناھىيه ھاكىمىنىڭ قىزىكهن

  !بۇنداق گهپكه كىمنىڭمۇ ئىشهنگۈسى كهلسۇن؟تېخى بۇ قىز دېسكوخانىغىمۇ كىرىپ باققانىكهن، 

دهپ ئاڭالپ بۇ يهرگه كهلگهن، مهن ئىچكىرىدىكى مهكتهپلهرده قانداق كىيىنىش بىلهن كارى يوق ئىكهن، --

  !ئالالھ مۇسلىمهلهرنى مۇشۇنداق ئورىنىپ يۈرۈشكه بۇيرىغان ئهمهسمۇ. بۇرۇندىنال ئورانغۇم بار ئىدى

  .تېخى تاياقمۇ يهپسىز. سىزچه ئهرزىمدۇ؟ بهك جاپادا قاپسىز...دىلنۇر، مۇشۇنداق قىلىش-- 

ئۇرۇپ توختىغىنىدا . ئۇرۇپ ھېرىپ كېتىپ توختاپ قالغان چاغلىرىمۇ بولغان كۈنده يهيتتىم، دادام مېنى غۇتاياقنى-- 

هپ يۈرۈپ ئاران ئاخىرى ئاپام بالىنى يهنه ئۇرىدىغان بولساڭ سهن بىلهن ئاجرىشىمهن، د. كىرىپ نامىزىمنى ئوقۇيتتۇم

بىلىمهن، داداممۇ مېنى ياخشى كۆرىدۇ، لېكىن ئهمهلدارلىقنى مهندىنمۇ بهكرهك ياخشى كۆرهمدىكىن، . توختاتتى

ھهقنى چۈشىنىدۇ، ھامان مهن ئالالھتىن توختىماي دۇئا قىلىپ تىلهۋاتىمهن، ئالالھ خالىسا دادام چوقۇم . دهيمهن

  . بىركۈنى

قانچىلىك ساھابىلهر دهسلهپته ئىمان ئېيتقاندا . نىمدىن كېچىشنى ئويالپمۇ باقمىدىملېكىن مهن نامىزىمدىن، ئىما  

 دومىلىتىپتىكهن، بىر ساھابىنى دهبىر ساھابىنى ھهتتا چوغنى يهرگه يېيىتىپ شۇنىڭ ئۈستىجاپا تارتقان ئىكهن، بىلهمسىز؟ 

ىر تاشنى باستۇرۇپ قويۇپتىكهن، بهزىلىرىنى مهككىنىڭ تۇخۇمنى قويسا پىشىدىغان قىزىق قۇمىغا ياتقۇزۇپ ئۈستىگه ئېغ

 مىڭ بىزدىن .ايسىسى ئىمانىدىن كهچمىگهن ئىكهنناھايىتى ۋهھشىي ھالدا ئۆلتۈرۈۋهتكهن، لېكىن ئۇالرنىڭ ھېچق

ھهقىقهتته چىڭ تۇرماق ئاسان . ئىمانىدىن قىلچىلىك يانمىغان ئادهملهر كۇرمىڭ ئېغىر كۈنلهرده تۇرۇپمۇ ھهسسه 

  ....ئهمهس

مهكتهپ سىرتىدىكى تېز تاماقخانىنىڭ خوجايىنىنىڭ ئايالىنىڭ تهكلىپىگه بىنائهن ئۇالرنىڭ  كۈنى كهچته ئۇالر شۇ 
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  .ئۆيىگه باردى

دېگهنىدى ئۇ ئايال -- قويۇپ بېرىمهن، ئۇيغۇرچه كىنو سېغىنغانسىلهر ھهقىچان،VCDبالدۇرراق كېلىڭالر، --

  .تېلىفوندا

تاھارهت ئېلىپ ئۇالر بىلهن بىلله ئهسىر ئۇالر كهلگهنده ئۆي ئىگىسى ئايال . ېلىشتى يېتىپ ك بىلهن ئۇالر ئهسىر نامىزى

  .ئوقۇشقا ساقالپ تۇرغانىكهن

ئۇ تولىمۇ چاقچاقچى، . دېدى نامازدىن كېيىن--ھهي دىلنۇر، مهنده بىر فىلىم بار، سىز چوقۇم ياقتۇرىسىز،-- 

ىنى قورۇپ، پىلته قىلىپ تهييار قىلىپ قويغان، لهغمهن بۇنى كۆرگهچ تۇرۇڭالر، مهن قورۇم--خۇشخۇي ئايال ئىدى،

  .سېلىپ كىرهي

  بىزمۇ قارىشامدۇق؟-- 

  .بولدى، سىلهر كۆرگهچ تۇرۇڭالر-- 

دىلنۇر بۇ فىلىمنى ئىلگىرى كۆرۈپ . ئىدى» دانىيهلىك كېلىن« ئۇنىڭ بهرگىنى تۈركىيىنىڭ داڭلىق ھېكايه فىلىمى

  . كىنو باشلىنىشى بىلهنال ئۇ كىنونىڭ ئىچىگه كىرىپال كهتتى.قمىغانىدىفاتىمه بولسا ئاڭالپمۇ با. بولغانىكهن

كىنودىكى خهدىچه جهيناماز ئۈستىگه بىرىنچى قېتىم چىقىپ يىغالپ كهتكىنىده ئۇمۇ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي يىغالپ 

ن، لېكىن ئهينى چاغدا ئۇنىڭ ۋۇجۇدىمۇ شۇنداق سىلكىنگهن، شۇنداق بىر ھاياجان ئۇنى ئېسهدهتكهتاشلىدى، 

يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر قاتلىرىدىكى ئهندىشىلىرىنى، ئالالھقا بولغان مۇھهببىتىنى بۈگۈن . نېمىشقىدۇر يىغلىيالمىغان ئىدى

  .يىغىسى ئارقىلىق تهسكىن تاپقۇزماقچى بولۇۋاتقاندهك قىالتتىمۇشۇ 

كرانغا قاراپ ھاڭۋېقىپ ئولتۇرۇپ يادى كىنودا، يهنه ئاخىرى بارمىكىن، دېگهندهك ئې-كىنو تۈگىگهن چاغدىمۇ ئۇ ئهس 

  . قالغانىدى

  . دېدى ساھىپخان ئايال-- تۇرۇڭالر، شام ئوقۇيلى،--  

ىغىنىدىن، تۇنجى نامىزىدىن ئۇ ناماز باشل. ۋۇجۇدى يهنه بىر قېتىم لهرزىگه كهلدى  شام نامىزى ئوقۇغۇچه ئۇنىڭ 

 پهرۋهردىگارىنىڭ ئالدىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندهك، پۈتۈن كېيىن يهنه بىر قېتىم ئۆزىنى ناھايىتى راھهت ھېس قىلدى، خۇددى

  .ۋۇجۇدى بىلهن نامازغا بېرىلدى
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دېدى ئۇ نامازدىن -- ھهده، بۇ ئابايىڭىز بهك چىرايلىقكهن، ماڭىمۇ ئوبدانال كهلدى، مهن كىيسهم بوالمدۇ؟--  

  .كېيىن تارتىنىپقىنه

  ناماز ئوقۇغاندا كىيهمتىڭىز؟. رى بار ئىدى، شۇنى بېرهيبۇ يىل يۇرتتىن ئهكهلگهن يېڭى بى. بۇ كونىراپ قالدى--  

  .ياق، مهنمۇ ئورۇناي، دېگهنتىم--  

ئهمىسه مهن سىزگه بىر نهچچه ياغلىق بېرهي، كېلىڭ، ئۆزىڭىز ! نېمىدېگهن چوڭ خوش خهۋهر بۇ! ماشائالالھ--  

  .تاللىۋېلىڭ

بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئۇچىسىدا . كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قاراپ بېشىنى دېدى فاتىمه—!نېمه دېگهن گۈزهل. قاراڭ ئاسمانغا--  

  .ئابايى، بېشىدا ياغلىق ئورۇنلىشىپ بولغانىدى

تۇيۇقسىزال ! ھه-ئادهمنىڭ كهيپىياتى ياخشى بولسا ئاسمان مۇشۇنچه تۇمانلىق بولسىمۇ گۈزهل كۆرۈنىدىكهن-- 

  ئورىنىشنى ئويالپ قالدىڭىزغۇ؟

تاكى . شۇ چاغدىكى بىر خىل كۆڭۈل ئارامچىلىقىنى زادىال قايتا تاپالمىدىمبىلهمسىز، تۇنجى نامىزىمدىن كېيىن -- 

  ...بايا ئاۋۇ كىنونى كۆرگهندىال ئۆزهمده نېمىنىڭ كهملىكىنى بايقىدىم

...........  

فاتىمه بۇالرنى ئويالۋېتىپ ئاللىقاچان شام نامىزى بولۇپ قالغانلىقىنى بايقىدى ۋه ئورنىدىن تۇرۇپ شام نامىزىغا 

  ....يارلىق قىلدىتهي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سۈره-57. قۇرئانى كهرىم، ھهدىد سۈرىسى ①

نالر بولسا دهپ قويۇشۇڭالرنى ئۈمىد بىلىدىغا. ھهدىسمۇ، ئهمهسمۇ، بىلهلمىدىم.  بۇنى بىر دوستۇم توال دهيتتى②

  .قىلىمهن
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  ھهمشىرىلهر

)2(  

     

ئۇالر مېھرىئاينىڭ سىڭلىسى ئايبۇالقنى كۈتۈۋالغىلى . بۇياققا مېڭىپ يۈرهتتى-مېھرىئاي بىلهن فاتىمه ۋوگزالدا ئۇ ياق

  .كهلگهنىدى

ڭ بۇ مېنىيىن تۇغۇلغان كۈنۈم بولىدۇ، نهچچه كۈندىن كېھهده، «. باشقا شهھهرده تهييارلىقتا ئوقۇۋاتاتتىئايبۇالق 

گهرچه ئۇ . دېگهنىدى ئۇ تېلىفوندا ئهركىلهپ» !يهرده تۇغۇلغان كۈنۈمده يالغۇز قالغۇم يوق، سېنىڭ يېنىڭغا بارايچۇ

، ، چوڭ ئادهملهردهك بولغاچقىمۇھايىتى ئېغىر ياشال كىچىك بولسىمۇ، مېھرىئاينىڭ مىجهزى ناۈچمېھرىئايدىن پهقهت ئ

ھهدىسىنىڭ بىرهر ئېغىز ئانىسىنىڭ گېپىنى ئاڭلىماي چوڭ بولغان بۇ ئهركه قىز -ئۆيده ئاتا.  يۈرهتتى ئهركىلهپالئۇنىڭغا

  .ھهدىسىنى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى. گېپىنىمۇ يىرمايتتى

  :ئهلۋهتته بۇنىڭمۇ سهۋهبى بار. لېكىن مېھرىئاي سىڭلىسىنىڭ يېنىغا كېلىشىنى زادىال خالىمايتتى

 باھاردا يىلىدىكىتهييارلىقنىڭ ئىككىنچى ،  بولۇپ فاتىمه تهييارلىقتا بىرگه ئوقۇغان ساۋاقداشالرهنمېھرىئاي بىل

، هربىيه ئالماي چوڭ بولغانئۇمۇ فاتىمهگه ئوخشاشال، كىچىكىدىن تارتىپ ھېچقانداق ئىسالمىي ت. مېھرىئايمۇ ئورانغانىدى

بۇنى ئۇنىڭ چوڭ ھاممىسىنىڭ . ىل مۇھهببهت بار ئىدىلېكىن ئۇنىڭ قهلبىده ئىسالمغا نىسبهتهن ئۆزگىچه بىر خ

  .تهسىرىدىن دهپ ئېيتساق، بهلكىم خاتاالشقان بولمايمىز

ئۇنىڭ ھاممىسى بېيجىڭدىكى داڭلىق بىر ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئۈرۈمچىده بىر ياخشى خىزمهت 

ۇز قىزىغا ئىنگلىزتىلى ئۆگىتىپ قويۇش سهۋهبى بىلهن دائىم ئۇ بىر ھاجىنىڭ يالغمۇشۇ مهزگىلده . ئورنىغا ئورۇنالشقان ئىدى

بۇ جهرياندا ئۇالرنىڭ ). ئۇ چاغالردا ئۈرۈمچىده ئىنگلىزتىلى بىلىدىغانالر كۆپ ئهمهس ئىدى.( ئۇالرنىڭ ئۆيىگه بارىدۇ

ئۇزۇن ئۆتمهي . دۇناھايىتى گۈزهل ئىسالمىي ئهخالق ئۇنى ئۆزىگه جهلپ قىلىۋالىئائىلىسىدىكى قويۇق ئىسالمىي مۇھىت، 

ئىداره چىرايلىق پالشلىرى لېكىن ئۇنىڭ نامىزى، . ئۇ ئىسالمنى چۈشىنىپ، بۇ گۈزهل ھايات يولىدا مېڭىشنى تاللىۋالىدۇ

كېيىن . شۇنىڭ بىلهن ھاممىسى خىزمهتتىن بىراقال ئىستېپا بېرىپ چىقىپ كهتكهنىدى. باشلىقلىرىنىڭ كۆزىگه سىغمايدۇ

ھازىر بىر ئالىي مهكتهپته . بىلهن توي قىلدى) ئىنشائالالھ( ۋه ناھايىتى تهقۋادار بىر يىگىت ئامېرىكىغا ئوقۇشقا چىقتى
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  .ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلهيتتى، ۋه ناھايىتى بهختلىك ئائىلىسى بار ئىدى

لېكىن . ئۇ ھاممىسىنى ناھايىتى ھۆرمهتلىگهچكه، ئۇنىڭ ھهممه تهرهپلىرىنى ئۆزىگه ئۈلگه قىلىپ ئالغانىدى

 مىجهزىگه سىڭلىسى بهكرهك ۋارىسلىق قىلغاندهك  جاھىلسىنىڭ قهتئىي، قىلىمهن دېگىنىنى قىلماي قويمايدىغانھاممى

ئۇمۇ چوقۇم قالتىس ياخشى ! ھهي، سىڭلىم ئىسالمنى چۈشهنگهن بولسىچۇ« ئۆزىگه-ئۇ مۇشۇالرنى ئويالۋېتىپ ئۆز. ئىدى

  .دېدى» مۇسۇلمان بوالاليتتى

ئهلۋهتته ئۇالر ئۇنى . ئانىسىنىڭ قهتئىي قارشىلىقىغا ئۇچرىدى- قايتقاندىن كېيىن ئاتا مېھرىئاي ئورىنىپ ئۆيىگه 

قاشلىرىنىڭ ئۇچى توم، ئاخىرى ئىنچىگه ئاخىرالشقان، ئۇزۇن قاپقارا كىرپىكلىرى . ئۇرمىدى، ئۇرۇشقا ئهسال قولى بارمايتتى

 ئۇچلۇق، لهۋلىرى توق، گۈزهللىكىگه ھېچ گهپ يوغان كۆزلىرىگه سايه تاشالپ تۇرغان، بۇرۇنلىرى قاڭشارلىق، ئېڭىكى

ئۇ كىچىكىده بىر قېتىم قاتتىق ئاغرىپ قالغان بولۇپ، ! كهتمهيدىغان بۇ مۇاليىم قىزغا كىممۇ قول تهگكۈزهلىسۇن

يهنه . ا پۈۋلهپ كېلىۋاتاتتىئانىسى ئۇنى ئالقىنىد-شۇنىڭدىن بۇيان ئاتا. ھاياتىدىن ئايرىلىپ قالغىلى تاسال قالغانىدى

. ئانىسىنىڭ ئۈمىدىنى يهرده قويماي، ھهممىال جهھهتته ئۇالرنىڭ يۈزىنى يورۇق قىلىپ كېلىۋاتاتتى-كېلىپ ئۇمۇ ئاتا

پهزىلهتته بولسۇن، كىشىنىڭ قايىللىقى ۋه ئامراقلىقىنى قوزغايدىغان قىز -ئۆگىنىشته بولسۇن، مهيلى ئهخالقمهيلى 

جىددىيلىقىنى، قاتتىقلىقىنى، ئۇ بۇنداق ى ۋهزىيهتنىڭ نهقهدهر ئاپىس. ىا ئۇنىڭغا قارىمايال قويددادىسى ئاچچىقىد .ئىدى

مېھرىئاي يهردىن بېشىنى . يالۋۇردىكىيىنىپ يۈرسه ئۇالرنىڭ بىرهر مىنۇتمۇ خاتىرجهم بواللمايدىغانلىقىنى ئېيتىپ 

 كۈن، ئۈچ كۈن ئۇدا ىركۈن، ئىككىب. ئۇنىڭ جاۋابسىز تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ئاپىسى يىغالشقا باشلىدى. كۆتۈرمىدى

  .سىز ياش تۆكۈشتىن كېيىن ئۇ ئاخىرى ياغلىقنى چىگمهسلىككه قوشۇلدىئۈن

   .شۇنداق، بهزى چاغالردا يۇمشاق بولۇش قاتتىقلىقتىنمۇ بهكرهك كىشىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ

ىشىپ، ئۆزى غدا تهييارلىق ئوقۇشى ئاخىرلبۇ چا. ئۇ ياغلىقسىز ھالدا قايتىپ مهكتهپكه كهلدىتهتىلدىن كېيىن 

 ئۇ ئىسالمنىڭ ھهقىقىتىنى ھهقىقىي چۈشهنگهن بىر قىز تۇرۇپ ئهۋرهتلىرى .رهسمىي ئوقۇيدىغان مهكتهپكه كهلگهنىدى

ئۇ ئهمدى . ھېلىمۇ تهتىل جهريانىدا ساراڭ بولۇپ قااليال، دېدىئوچۇق ھالدا مۇشۇنداق يۈرۈۋېرىشكه چىدىسۇنمۇ؟ 

  .قايتىدىن بېشىغا سالدى ياغلىقنى  ئۇ قهتئىي ئىراده بىلهن.دۇياغلىقىنى بېشىدىن بىر مىنۇتمۇ ئايرىماي

ئهمدى ئىككىنچى يىلى ئوقۇش باشلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال . بىر يىلدىن بۇيانقى تهتىللهرده ئۇ ئۆيىگه قايتمىدى
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نچه مۇ-ئۇنىڭ بىلهن ئانچه. ئهلۋهتته ئۇمۇ سىڭلىسىنى ناھايىتى سېغىنغانىدى. سىڭلىسى ئۇنى كۆرگىلى كهلمهكچى

لېكىن بىردهمدىن كېيىنال كهچۈرۈم سوراپ ئهركىلهيدىغان سىڭلىسى ئۇنىڭ دۇنيادىكى ئهڭ يېقىن ئۇرۇشۇپ قويىدىغان، 

ئانىسى -دهپ قويسىچۇ؟ ئاتاشۇغىنىسى، سىڭلىسى ئۆيىدىكىلهرگه ئۆزىنىڭ يهنه قايتىدىن ئورۇنغانلىقىنى . ئادىمى ئىدى

  يهنه خاپا بولۇپ كېتهرمۇ؟

   .بۇنىڭدىن ھامان قېچىپ قۇتۇاللمايمهن. رىبىر بىلىدۇلېكىن، ئۇالر به

  . ئارقا تهرهپتىن سىڭلىسىنىڭ توۋلىغان ئاۋازى كېلىۋاتاتتى—!!مانا مهن!! ھهده--

تاكسىغا چىقىپ  ئاندىن.  بهكمۇ سېغىنغان ئىدىالى راستن سىڭلىس.ئۇ سىڭلىسى بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى

ئۇ مېھرىئايغا خۇددى تۇنجى . ى شوخلۇقلىرى تۈگهپ يۇۋاشالپ قالغاندهكال ئىدىسىڭلىسىنىڭ بۇرۇنق. مهكتهپكه قايتتى

  .قېتىم كۆرۈشكهن يات ئادهمگه قارىغاندهك تارتىنىپقىنه كۈلۈمسىرهپ قارايتتى

  .دېدى مېھرىئاي سىڭلىسىغا قاراپ، كۈلۈمسىرىگىنىچه--قانداق، بهك غهلىته كۆرۈنۈۋاتامدىمهن؟--

 ئۆيگه .مهن ئۆمرۈمده بۇنداق گۈزهل قىزنى كۆرۈپ باقمىغان. كال گۈزهل كۆرۈنىۋاتىسىزپهرىشتىلهرده! نهدىكىنى--

. بۇنداق كىيىنگىنىڭىزنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈم.ياغلىق چىگكىنىڭىز بىلهن ئىشتان كىيىپتىكهنسىزقايتقان چېغىڭىزدا 

  .راستال بهك چىرايلىق بولۇپ كېتىپسىز، مېنىڭمۇ كىيگۈم كېلىۋاتىدۇ

بۇنداق كىيىنىشنىڭ ھهقىقىي مهنىسىنى جهمئىيهتته .  سىڭلىسىنىڭ بۇنداق كىيىنىشىگه يول قويالمايتتىمېھرىئاي

ئۇ سىڭلىسىنىڭ . بىلمهيال كىيىنىۋېلىپ پاك مۇسلىمهلهرنىڭ، ھىجابنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈۋاتقان قىزالر ئاز ئهمهس

ي شۇنداق ئىشالرنى سادىر قىلىپ قويۇشىغا ئۇ بىلمه-ي تۇرۇپال بۇنداق كىيىنىۋېلىشىغا، بىلىپھېچنېمىنى چۈشهنمه

  ؟!قانداقمۇ قوشۇلسۇن

  . بار①ھايلى. ئالدىرىماڭ، سىز تېخى كىچىك--

  .خىرىستىئانالرنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇدۇمھهده، مهن --

ساراڭمۇسىز؟ ئۇنداق كىتابالرنى ئوقۇپ --مېھرىئاينىڭ كۆزلىرى ھهيرانلىقتىن چهكچىيىپ كهتتى،—!نېمه؟--

  التتىڭىز؟نېمه قى

 ئىقتىدارىمنى ئاشۇرىدىغان، كىچىك شىنزۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇپ چۈشىن خهكىئىنگلىزتىلى فاكۇلتېتىكىدى--
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ھهده، يادىڭىزدىمۇ؟ . ئوقۇشلۇق كىتابالر بولسا بېرىپ تۇرساڭالر، دېسهم ساپال خىرىستىئانالرنىڭ كىتابلىرىنى بېرىپتۇ

هن بىئولوگىيه پېنىنىڭ تهرهققىياتى، تهدرىجىي تهرهققىيات نهزهرىيىسىنىڭ توغرا ئىلگىرى ماڭا دىن توغرىسىدا سۆزلىسىڭىز م

  .دىنغا زادىال قىزىقمايتتىم، شۇ كىتابالرنى ئوقۇپ نېمىشقىدۇر قىزىقىپ قالدىم. ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ قايىل بولمىغانىدىم

ئايبۇالق . تلهرنى ئېسىگه ئالدىمېھرىئاي ئىلگىرى سىڭلىسى ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولۇنۇپ ئۆتكهن سۆھبه

سېنى كۆزۈم كۆرمىسۇن، سىرتتىكى ئۆيگه چىققۇچى «دادىسى . ئانىسىنىڭ ئالدىدا قوغداپ تۇراتتى- ھهدىسىنى ئاتا

ئهمىسه مېنىمۇ كۆزىڭىز كۆرمىسۇن، مهنمۇ سىزگه قارىمايمهن، « دهپ خاپا بولغاندا، » بولما، ياتاق ئۆيۈڭدىال ئولتۇر

لېكىن . دهپ ھهدىسى تهرهپته تۇرغانىدى، ھهمىشه ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىپ تۇراتتى» !ىن چىقمايمهنمهنمۇ ياتاق ئۆيۈمد

  .ئانىسى بىلهن شۇنچه تىركىشىدىغانلىقىنى چۈشهنمهيتتى-ھهدىسىنىڭ نېمىشقا ئاتا

 دهپ ناماز ئوقۇمىسا نېمه بوپتۇ؟ شۇنى. ئاناممۇ رهنجىدى- ھهده، نېمه قىلىسىز بۇنچه جاپا تارتىپ؟ ئاتا--

  بۇنچىۋاال جاپا تارتىش كېتهمدۇ؟

ئهينى چاغدا . بۇنى جاپا دېگىلى بولمايدۇ--ناھايىتى تۆۋهن ئاۋازدا،دېگهنىدى مېھرىئاي -- ھېچقىسى يوق،--

  .ساھابىلهر تېخىمۇ چوڭ مۈشكۈالتالرغا ئۇچرىغان ئىكهن

  ۋۇي، خهق قانداق ئىشقا ئۇچرىسا سىزنىڭ نېمه كارىڭىز؟ -ۋاي--

توۋا، دۇنيا قاراشنىڭ ئوخشىماسلىقى ئىنسانالردا ، پلىرىنى ئاڭالپ مېھرىئاينىڭ كۈلگۈسى كهلدىهسىڭلىسىنىڭ گ

ئۇنى تۇغقانلىرى ئارىسىدا - ئۇنىڭ ئۇرۇغ. يهنه كۆڭلى يېرىم بوالتتى! ھه—قانداق چوڭ پهرقلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

  ...قىلچىلىك چۈشىنىدىغانالرمۇ يوق

بۇ ھهممىدىن ئېچىنىشلىق . نالرنىڭ كىتابىنى ئوقۇپ قىزىقىپ قالدىم، دهيدۇلېكىن بۈگۈن سىڭلىسى خىرىستىئا

پهقهت ئۆزىنى مۇسۇلمانال دېسه ھامان بىر كۈنى، ئىنشائالالھ ئۇ مهيلى ئۇ دىنىي ئهھكامالرغا رىئايه قىلمىسىمۇ، ! ئىشقۇ

كهتسه قانداق بولىدۇ؟ ئۇ مهڭگۈلۈك ان بولۇپ ئهمدىچۇ؟ ئهگهر سىڭلىسى خىرىستىئ. الاليدۇسىڭلىسىنىڭ قولىدىن تارتىۋا

  ؟!دوزاخ ئازابىغا مهھكۇم بولىدۇغۇ

  خىرىستىئان دىنىنىڭ نېمىسىگه قىزىقىپ قالدىڭىز؟، ئايبۇالق--

مهن ئۇالرنىڭ كىتابىنى ئوقۇپ كالالمدىن ئۆتمىگهن بىر . ھهده، مهن خىرىستىئان دىنىغا قىزىقىپ قالمىدىم--
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  .سىز ئاڭالپ تۇرۇڭ ھه. پ باقاي، دهپ ئهكهلگهننهچچه يهرنى يېزىۋېلىپ سىزدىن سورا

خۇدا بىرىنچى كۈنى ئاسماننى ياراتتى، «. دا مۇنداق مهزمۇنالر بار ئىكهن» ئالهمنىڭ يارىتىلىشى«قاراڭ ھهده، --

ئۇنداقتا خۇدا ئهگهر راستال ھهممىگه . دېگهندهك مهزمۇندا....»ئاندىن ئۇنىڭ ناھايىتى ياخشى ئىكهنلىكىنى كۆردى

ئۇ يارىتىشتىن ئىلگىرى ئۆزىنىڭ نېمه ) خىرىستىئانالرمۇ خۇدانى ھهممىگه قادىر، دهپ سۈپهتلهيدۇ(ر بولسا قادى

  ....يارىتىۋاتقانلىقىنى، ئۇنىڭ ياخشى ياكى يامانلىقىنى بىلمهمدۇ؟ ئهجىبا خۇدانىڭ ئىشلىرىمۇ تهقدىرنىڭ ئىلكىدىمۇ؟

شىچه كىتابنى يېرىمغىچه ئوقۇپ بهك بىمهنه ھېس قىلىپ نى سورىدى، دېيى18ئايبۇالق مۇشۇنىڭدهك سوئالالردىن 

  . كېتىپتۇ ۋه داۋامىنى ئوقۇغۇسى كهلمهپتۇ

. ئۇالرنىڭ نېمىلهرنى دهيدىغانلىقىنى ئانچه بىلىپ كهتمهيمهنخىرىستىئان دىنى توغرىسىدا جىق مهلۇماتىم يوق، --

جاۋاب بېرىپ باقاي، قېنى سىز ئاڭالپ بېقىڭ، لېكىن سىز سورىغان مهزمۇنالرغا مهن ئىسالمنىڭ كۆز قارىشى بويىچه 

  .قايسى خىل قاراشنى ئهقلىڭىز بهكرهك قوبۇل قىلىدىكىن

مهن بۇالرنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇغاندىن كېيىن نېمه ئۈچۈن مۇشۇنداق قااليمىقان گهپلهرگه دۇنيادا . بولىدۇ ھهده--

ئاندىن ئۇنداقتا بىزنىڭ دىنىمىز قانداق دىندۇ، . قالدىمشۇنچه كۆپ ئادهم توغرا دهپ ئېتىقاد قىلىدىغاندۇ، دهپ ھهيران 

بۇ يهرگه تۇغۇلغان كۈنۈمنى باھانه قىلىپ،   دىنىمىز توغرىسىدا جىقراق نهرسه بىلگۈم كهلدى، شۇڭا.دهپ ئويلىدىم

  .سىزدىن سوئاللىرىمغا جاۋاب تاپاي، دهپ كهلگهنتىم

ئاڭلىغان ئهڭ سۆيۈملۈك بۇ ئىككى يىلدىن بېرى ئۇ .  كهتتى ئاجايىپ ھاياجانلىنىپئۇنىڭ سۆلىرىنى ئاڭالپ مېھرىئاي

سىڭلىمنى ھىدايهت ! ئى ئالالھ! سىڭلىمنى ھىدايهت قىلغايال! ئى ئالالھ« :ئۇ دهرھال قوللىرىنى دۇئاغا كۆتۈردى. سۆز ئىدى

سىلى ئازدۇرغاننى . ۇسىلى ھىدايهت قىلغاننى ھېچكىم ئازدۇرالمايد! سىڭلىمنى ھىدايهت قىلغايال! ئى ئالالھ! قىلغايال

  ».سىلىنىڭ ياردهملىرى بولمىسا بىزنىڭ قولىمىزدىن ھېچ ئىش كهلمهيدۇ. ھېچكىم ھىدايهت قىاللمايدۇ

  .ھهده، يهنه بىر گهپ بار ئىدى، دېسهم مېنى ئهخمهق، دهپ زاڭلىق قىالرسىزمۇ، دهپ قورقىمهن--

  دهڭ، بولدى، مهن سىزنى قاچان زاڭلىق قىلىپ باققان؟--

ئىشىك دهرىزىلىرى يوق بىر ئۆيده تۇرغۇدهكمهن، ئۆينىڭ .  ھهپته بولۇپ قالدى، ئوخشاشال چۈش كۆرىمهنبىرهر--

مهن دهل شۇ نۇرنىڭ ئاستىدا، ئۇچامدا ئاپپاق . ئۈستى تهرىپىدىكى تۈڭلۈكتىن ناھايىتى كۈچلۈك بىر نۇر چۈشۈپ تۇرغۇدهك
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الىمهن، مهن ئۆمرۈمده ناماز ئوقۇپ باقمىسام، بۇ قانداق ئىشتۇ، ئويغىنىپ ھهيرانال ق. كىيىم بىلهن ناماز ئوقۇۋاتقۇدهكمهن

  .لېكىن يهنه ئوخشاش چۈش كۆرۈۋاتىمهن. دهپ

  !.........ماشائالالھ!! ماشائالالھ--

ئۇ رهببىگه . كۆزلىرىدىن ياشلىرى تارامالپ تۆكۈلمهكته ئىدى. مېھرىئاي خوشاللىقىدىن نېمه قىالرىنى بىلهلمهيال قالدى

مۈشكۈالتالرنى ئاسان قىلغۇچى رهببىنىڭ دۇئانى قوبۇل قىلغۇچى ئىكهنلىكىگه، . دلهر ئىدىبولغان ھهم

  .ھهمد ئېيتىپ تۆكۈلۈۋاتقان ياشالر ئىدى...ئىكهنلىكىگه

مهكتىپىگه قاراپ يۈرۈپ يىپيېڭى بىر قهلب بىلهن ئايبۇالق ھهدىسىنىڭ يېنىدا ئۈچ كۈن تۇردى، تۆتىنچى كۈنى 

  .كهتتى

. مهن ئۈچۈن دۇئا قىلىپ ئالالھتىن ماڭا ياخشى ئىمان بېرىشنى تىلهپ قويۇڭ. ىن بهك ھېرىكتىمھهده، بۇ مۇھىتت«

  »...مهنمۇ چېكىنىپ كېتهرمهنمۇ، دهپ ئهنسىرهپ كېتىۋاتىمهن

بىر : ئاچقىنىم دهل تۆۋهندىكى ئايهتلهر بولۇپ چىقتى. خېتىڭىزنى ئوقۇپ بولۇپال قۇرئانى كهرىمنى ئاچتىم« 

سىڭلىم ئازراق بهرداشلىق ...ن بىر ئاسانلىق بار، ھهقىقهتهنمۇ بىر مۈشكۈالتتىن كېيىن بىر ئاسانلىق بارمۈشكۈالتتىن كېيى

  »....ا ھهممه ئىش ياخشى بولۇپ كېتىدۇبېرىڭ، ئالالھ خالىس

  .چۈنكى خهتته ئويلىغانلىرىنى تېخىمۇ ئهركىن بايان قىالاليتتى. ئۇالر كۆپىنچه خهت ئارقىلىق پاراڭلىشاتتى

  ».ه، مهن ۋالىبول مۇسابىقىسىده بىزنىڭ فاكۇلتېتنىڭ كوماندىسىنىڭ باشلىقى بولدۇمھهد«

  »ھهده، بىز مۇسابىقىده مهكتهپ بويىچه ئىككىنچى بولدۇق«

  »...مهكتهپ بويىچه ئۈچىنچى بولدۇم. مهن ئىنگلىزچه نۇتۇق سۆزلهش مۇسابىقىسىگه قاتناشتىمھهده، «

ئۇنىڭ سىڭلىسى ھهر جهھهتته . ىنىدا مېھرىئاي چهكسىز خوشاللىققا چۆمهتتىھهرقېتىم سىڭلىسىدىن خهت تاپشۇرۇۋالغ

. ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنىپ تۇراتتى-ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چېغىدىال يازغان ئهسهرلىرى گېزىت. تاالنتلىق قىز ئىدى

ئهينى چاغدىال . ىڭ ئالدى ئىدىمهيلى دهرسته بولسۇن، مهيلى تهنتهربىيىده بولسۇن مهكتهپ بويىچه ئوقۇغۇچىالرن

ئهگهر سىڭلىم ئىسالمنى چۈشهنگهن بولسا، ھهقىقىي مۇسلىمهدهك ياشىغان بولسا قانچىلىغان ئادهملهرگه تهسىر « مېھرىئاي

  .مانا ئهمدى ئالالھ ئۇنىڭ تىلهكلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بېرىۋاتقان ئىدى. دهپ ئۈمىد قىلغان ئىدى» كۆرسىتهلهيتتى
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ئۇنىڭغا يېقىن شهھهردىكى ئالىي مهكتهپكه سىڭلىسى تهييارلىقنى پۈتتۈرۈپ ه بىر يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتۈپ ئارىدىن يهن

ئۇ سىڭلىسىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن سىڭلىسى ئوقۇيدىغان شهھهرگه  . مېھرىئاي تهتىلده يهنه قايتمىغانىدى.ئوقۇشقا كهلدى

غانلىقىنى تهسهۋۋۇر لىسىنى كۆرۈپ قانچىلىك ھاياجانالنپويىز ئىستانىسىسدا مېھرىئاينىڭ سىڭئاشۇ كۈنى  .كهلدى

ئۇچىسىدا قارا رهڭلىق بېشىدا كۆكۈچ ياغلىق، ياغلىق كهينىگه سىيرىلىپ چېچىنىڭ يېرىمى ئوچۇق قاپتۇ، : قىاللمايسىز

ئاستىدا ئاپىسىغا جېدهل قىلىپ يۈرۈپ بۇ چاپاننى ھېيتلىق قىلىپ ئالغان، پادىچىالر چاپىنى، ئهينى چاغدا سىڭلىسى 

مۇسلىمه مهيلى ئۇنىڭ ئۇچىسىدىكى كىيىملهر بىر . تهنتهربىيه ئايىقىئۇزۇن پادىچىالر رهختىدىن تىكىلگهن يوپكا، پۇتىدا 

ئالالھ خالىسا ئهمدى . بىرىنچى قهدهمنى تاشلىغانىدىقىزغا نىسبهتهن ئانچه مۇۋاپىق بولمىسىمۇ، ئۇ ئورانغانىدى، 

  .....بارا ياخشى بولۇپ كېتىدۇ-رابا. بارا ياخشى بولۇپ كېتىدۇ-بارا

لېكىن ئايبۇالق بولسا ھهدىسىگه قاراپمۇ قويماي ئالدىراش ھالدا مېھرىئاي ئۇنى كۆرۈپال ئۇنىڭغا قاراپ ئېتىلدى، 

مېھرىئاي ئۇنىڭ ئالدىغا كهلگهنده، ياغلىقىنى تۈزهپ چىگكهن بولسىمۇ ماڭالي چاچلىرى . ياغلىقىنى تۈزهشتۈرمهكته ئىدى

  . ئالدىدىن چىقىپ قالغانىدىياغلىقنىڭ 

  .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم--

ئهسلى مهكتهپكه كېلىپ ئورىنىمهن، دهپ --دېدى ئۇ چۇڭۇلداپ سۆزلهپ،--ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم، ھهده،--

 قالغان پويىزدا تۇرۇپ ئويالپ باقسام مېنىڭ ئهۋرهتلىرىم ئوچۇق. ئۈرۈمچىدىن ياغلىق بىلهن يوپكا سېتىۋالغانىدىم

 كۆرسه ياخشى ئىكهن، شۇڭا مهكتهپكه مۇشۇنداقال باراي، دهپ پويىزدىال بىر ئادهم بولسىمۇ ئازراقھالىتىمنى 

  .ئورىنىۋالدىم، بوپتىمۇ

ئۆتكهن قېتىم كۆرۈشكىنىده ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر پهرده شهكىللىنىپ قالغاندهك ئىدى، مانا ئهمدىلىكته ئۇ پهرده 

چۈنكى ئۇالر .  بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه يېقىن ھهمشىرىلهرگه ئايالنغانىدىبۇرۇنقىدهك، ياق،پۈتۈنلهي غايىب بولۇپ، 

  .قېرىنداشال ئهمهس، يهنه دىنىي قېرىنداشالر ئىدى-ھازىر پهقهت قان

  ئاپام بىر نېمه دېمىدىمۇ؟-ئۆيگه قايتقاندا ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرۈپ دادام--

  ...اتسامبىر كۈنى ئۆيده تاماق ئېتىۋدېمهي قاالمدۇ، --

چۈنكى ئايبۇالق . دېدى مېھرىئاي ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ، كۈلگىنىچه--نېمه؟ سىز تاماق ئهتتىڭىزمۇ؟--
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ئۇنى ئۆي ئىشلىرىغا سېلىش ئهمهس، ھهتتا تاس قاالتتى ئانىسىغا ئهركىلهپال چوڭ بولغان، ئاپىسى -كىچىكىدىن ئاتا

  .م، دېگىنى مېھرىئايغا بهكمۇ قىزىقارلىق تۇيۇلغانىدىئۇنىڭ تاماق ئهتتى. پايپاقلىرىنىمۇ ئۆزى يۇيۇپ بهرگىلى

ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرىغان، يهنه كېلىپ سىزمۇ بىلىسىز ئاپام كۈندۈزى -ئهلۋهتته، ئالالھ بىزنى ئاتا--

 .ۇراتتىمئاپام ئىشتىن كهلگۈچه قىاللىغىنىمچه تاماققا تهييارلىق قىلىپ ت-شۇڭا دادام. دوختۇرخانىدا بهك ھېرىپ كېتىدۇ

نى )ساپما كهش(بىر كۈنى ئاپام بىلهن بىلله تاماق ئېتىۋاتساق ئاپام، باالم، نېمه بولدىڭىز، ئۆيگه كىرسهك سهندهل

مهن، ئاپا . دهيدىغان بولۇپ كېتىپسىزغۇ؟ كۈن نهدىن چىقىۋاتىدۇ؟ دېدى...سۇنۇپ، ئاپا چاي ئىچىڭ، دادا دوغاپ

ئانىمىزغا ياخشىلىق -ئالالھ بىزنى ئاتا. پ كېتىپتىمۇ، دېسهم ،ھهئه دېدى، راستىڭىزنى ئېيتىڭه، قىزىڭىز ياخشى بولۇ

دادامغا سىرتتىكى ئۆيده كهچته ياتاق ئۆيده تورغا چىقىۋاتسام ئاپام . قىلىشقا بۇيرۇپتىكهن، دېسهم چىرايى ئۆڭۈپال كهتتى

بالىالرنى قانداقمۇ قىالرمىز؟ ئهمدى ئهمدى كىچىكىمۇ چوڭىنى دوراپ ئاغزىدىن ئالالھنى چۈشۈرمهيدىغان بولۇۋاپتۇ، بۇ «

 ئاختۇرۇپ جهيناماز ۋه ئهتىسىال چامادانىمنى. ۇ دهۋاتىد»قاتتىقراق چاره قولالنمىساق بۇالر پاتقاققا پېتىپ كېتىۋېرىدۇ

  .ناماز ئوقۇغۇچه بهك قىينالدىم، ناماز ئوقاي دېسهمال بىر ئىش تېپىپ قويىدۇ. نامازلىق كىيىملىرىمنى ئېلىۋاپتۇ

  مازلىرىڭىزنى تولۇق ئوقۇغانسىز؟نا--

ئاخشىمى قوڭغۇراقلىق سائهت تهييارالپ قويسام ئاپام ئويغىنىپ كېتىدىكهن، شۇڭا ئۇالر ئۇخلىغىچه . ئهلۋهتته--

ساقالپ خۇپتهننى ئوقۇۋالىمهن، يهنه بىردهم كىتاب ئوقۇسام، ياكى باشقا ئىش قىلسام بامدات ۋاقتىمۇ بولۇپ قالىدۇ، 

به يهكشهنبه بهزى نامازالرنى ئامالسىز نشه. باشقا نامازالرنى ئۇالر ئىشقا كهتكهنده ئوقۇدۇم. ئوقۇۋالىمهنئاندىن بامداتنى 

  ....قازا قىلدىم

شۇنداق قىلىپ ئايبۇالقمۇ ياخشى ئوراندى، ئازراق ۋاقىتتىن كېيىن مېھرىئاينىڭ ئۆگىتىشى بىلهن جىلباب كىيىشنىمۇ 

 ئۆيگه قايتىشتىن ئىلگىرى .ل ۋاقتىمۇ كېلىپ ئۇالر بىرلىكته ئۆيگه قايتىشتىپهش دېگۈچه قىشلىق تهتى-ھهش. ئۆگهندى

  .مېھرىئاي تهتىلده يهنه ئۆيىگه قايتماسلىقنى تاللىۋالغان فاتىمهنى يوقالپ كىردى

ئانامنى مهككه كۇپپارلىرىغا ئوخشىتىپ -ئاداش، مهن ئهينى ۋاقىتتا ئۆزۈمنى خۇددى ساھابىالرغا، ئاتا--

. خۇددى ئۆزهمنى جىھاد قىلىۋاتقاندهك ھېس قىلىپ ناھايىتى پهخىرلىنىپ كېتهتتىمئۇالر بىلهن ئېلىشسام . كېتىپتىكهنمهن

كېيىن ئويلىنىپ شۇنى ھېس قىلدىمكى، مهن ئۇالردىن . ئانام ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپال كېتىپتىكهنمهن-ئۇالرنىڭ ئۆز ئاتا
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مۇسۇلمان ياشالرنىڭ نېمه كۈنلهرنى ۈرمىلهرگه سوالنغان رهنجىيهلمىگۈدهكمهن، ئويالپ كۆرگىن، دادام ساقچى، ئۇ ت

كۆرۈۋاتقانلىقىنى كۆرگهن، بىر دادا ئۆز پهرزهنتىنىڭ شۇنداق كۈنگه قېلىشىنى ئويلىسا چىداپ تۇراالمدۇ؟ ئهلۋهتته، جان 

 چۈشىنهتتىمۇ؟ لېكىن دادام ئۇنى. ئالالھنىڭ ئىلكىده، ئالالھنىڭ بهلگىلىگهن قازاسىدىن ھېچكىم قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

. مهن دادامنىڭ شۇنى چۈشىنىش پۇرسىتىنىمۇ يوق قىلىۋېتىپتىمهن. قارا، دادام ھازىر ئۈچ يىل بوالي دېدى، ماڭا قارىمايدۇ

  ....ئۇالرنى تهسىرلهندۈرۈشكه تىرىشقىن. ئاناڭ بىلهن جاۋابالشما-ئۆيگه قايتقاندىن كېيىن مهيلى نېمىال بولمىسۇن، ئاتا

ئانىسى ئاچچىقتىن ئۆزىنى قويىدىغان يهر تاپالمايال - هننىڭال ئورىنىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ ئاتاسىڭىل ئىككىيل-ھهده

مهيلى يهنه فاتىمهنىڭ سۆزلىرىنى ئويالپ . ئانىسىغا بېشىنى تىك كۆتۈرۈپمۇ قارىيالمايتتى-مېھرىئاي ئهزهلدىن ئاتا. قالدى

 لېكىن ئايبۇالق دادىسى نېمه دېسه دادىسى .ىتىگه كهلدىئانىسى نېمىال دېسىمۇ ئۇالر بىلهن جاۋابالشماسلىق نىي-ئاتا

  :بىلهن تهڭال دېيىشهتتى

  !مهن ھهرقايسىڭنى مهكتهپكه ئوقۇسۇن، دهپ ئهۋهتتىم، بۇنداق كىيىنسۇن، دهپ ئهۋهتمىدىم--

ز دادا، كىيىم بىلهن ئوقۇشنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى؟ بىزنىڭ سىنىپتىكى ئهڭ دهرسته ناچار قىز كىيىمنى ئهڭ ئا--

  ....كىيىدىغىنى

  بۇ كىيىمنى بىكارال بۇنداق كىيىۋالمىغانسهن؟ نامازچۇ؟ دهرسكه تهسىر كۆرسهتمهمدىكهن؟! توال گهپ يورغىالتما--

كۈنىگه بىرهر سائهت دهم ئالساممۇ بولمامدۇ؟ مهن يا خهقتهك . بهش ۋاق نامازغا بىر سائهتمۇ ۋاقىت كهتمهيدۇ--

  .دېسكوخانىغا، قاۋاقخانىغا بارمىسام

  داداڭ بىلهن تهڭ تۇرۇشنى نهدىن ئۆگهندىڭ؟--

 سورىغان سوئالغىمۇ جاۋاب بهرمهس بولۇشۇپ ②سوئال سوراۋاتسىڭىز، جاۋاب بهرمىسهم ناماز ئوقۇپ مۆڭلىشىپ--

  .كېتىپسهن، دهرسىز ھهقىچان

  !يهنه تهڭ تۇره--

  ۋايجـــــان، دادا، نېمانداق قىلىسىز؟ --

چىقىپ قاراپ باق، مۇشۇ يهرده باشقىالرنىڭ  !ن خوشام يوق؟ مولال بىلهننيادا نېمه بىلهبىلىشهمسهن، دۇ--

بۇ . نېمىلهرھۆرمىتىگه ئېرىشكهن بىر مولال بارمىكهن؟ ھهممىسى ئۆيىده ناماز ئوقۇپ تاالدا قىلمىغان ئهسكىلىكى يوق 
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  .جاھاندا موللىنىڭ ياخشىسى يوق

. ھهممىسى ئۇنداق ئهمهس، دېگۈسى بار ئىدى. دىسىڭىل ئىككىلىسى نېمه دېيىشنى بىلهلمهي تۇرۇپ قال-ھهده

شۇنداق كىشىلهرنىڭ بهرگهن تهسىرى راستال بهكمۇ دادىسىغا . لېكىن ئۇالر دادىسىنىڭ كىملهرنى دهۋاتقانلىقىنى بىلهتتى

 بۇنى ئۇالر بۇرۇندىن تارتىپ .ئىككى كۈنده پۈتۈنلهي يوق قىلىۋېتىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى-ناچار ئىدى، ئۇنى بىرهر

  .بىلهتتى

يا . بۇ قېتىم يا ئىككىلىڭ ئاۋۇ بېشىڭدىكى ئېلىپ، ئىككىنچى ياغلىق چىگمهيمهن، دهپ ۋهده بېرىپ ماڭىسهن--

  ! ھېچنهگه بارماي ئۆيده ئولتۇرىسهن، ئالىي مهكتهپتىمۇ ئوقۇتماپتىمهن بولدى

 سالغاندىال ئۇالر دادىسىنىڭ بۇ ئهتىسى ئايبۇالقنىڭ مۇنداقال بىر ئېغىز گېپى ئۈچۈن دادىسى ئۇنىڭ كاچىتىغا بىرنى

دهپ پهخىرلىنىپ تىلغا » ئون ئوغۇلغا تېگىشكۈسىز قىزلىرىم«قىزلىرىنى . قېتىم قهتئىي نىيهتكه كهلگهنلىكىنى ھېس قىلىشتى

  .ئالىدىغان بۇ كىشىنىڭ قىزىنى بىر شاپىالق سېلىشى ھهقىقهتهن چوڭ ئىش ئىدى

ئانىسىدهك بولۇپ كهتمهيدۇ، دهپ ئويلىغان قىزالر كېيىن يۈز - ئاتائانىسى گهرچه خاپا بولسىمۇ باشقىالرنىڭ-ئاتا

مهكتهپكه راستال قايتالماسمۇ؟ مهكتهپكه ئهجىبا، . بېرىشى مۇمكىن بولغان ئىشالرنى ئويالپ ئهنسىرهشكه باشلىدى

  ....قايتالمىسا بۇ ئۆيده ئورۇنۇشال ئهمهس، نامازنى خاتىرجهم ئوقۇشمۇ بىر چوڭ مهسىله بولۇپ قالىدۇ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هنه ۋاقتى بار، تېخى ۋاقتى ئهمهس، دېگهن مهنىدهي— بار ھايلى①

  .تايىنى يوق، دېگهندهك مهنىدهاليىقىدا جاۋاب قايتۇرالمايدىغان، گېپىنىڭ دۆت، گهپكه —مۆڭ②

  

  

  

  



 24 

  ھهمشىرىلهر

)3(  

كۈندۈزى . دىلنۇر مېھرىئاي بىلهن فاتىمهنى يوقالپ، ئۇالر ئوقۇۋاتقان شهھهرگه كهلدىئايدىكى قىسقا تهتىلده -10

ىل ياخشى سۆھبهتلهرده بولۇپ ناھايىتى كۆڭۈللۈك ئۈچ كۈننى ئۆتكۈزدى، تهتئۇ يهر بۇيهرلهرنى ساياھهت قىلىپ، كهچته 

  .توشۇشقا يهنه تۆت كۈن ۋاقىت بار ئىدى

شۇغىنىسى ئهمدى مهن ھهمراھ بواللمايدىغان . بۇ يهرگه بىزنى يوقالپ كېلىپ بىزنى بهل خوش قىلىۋهتتىڭىز--

  .بېرىپ سىڭلىمنى يوقلىشىپ كېرهك، سىڭلىمنىڭ ساالمهتلىكى دېگهندهك ياخشى ئهمهسھهمشىرهم، . بولدۇم

   نېمه بولدى؟غاسىڭلىڭىز--

قىشلىق تهتىلده ئۆيگه قايتقان چېغىمىزدا --مېھرىئاي گېپىنى باشلىدى،--دهپ كهلسهم گهپ ئۇزۇن،--

ھهتتا سىڭلىم بىر نهچچه . ئۆيدىكىلهر بىزنىڭ ناماز ئوقۇشىمىز ۋه ئورۇنۇپ يۈرۈشىمىزگه بهكال قارشى تۇرۇپ كهتكهن ئىدى

ئاخىرى ئاپام توال يىغالپ ئىككىمىز . لۇپ قالىدىكهن خىلال بوھهي ئىشقىلىپ ئادهم ئويلىسا ئىچى بىرقېتىم تاياقمۇ يېدى، 

بىر مهۋسۈم . بېشىمىزغا پوسما كىيىپ، بوينىمىزغا شارپا ئوراپ دېگهندهك ئۆيدىن ئارانال چىقىپ مهكتهپكه كېلىۋالدۇق

ئايالردا دادامنىڭ -5. ئىدۇقگهرچه دادام تېلىفون قىلساق ئالماي، بىزگه قوپال تېگىپ ئۆتكهن بولسىمۇ خېلى خاتىرجهم 

قايتىپ بارغاندىن . سىڭلىم ئوقۇۋاتقان شهھهرگه خىزمهت ئىشى بىلهن كهلگهن ئىكهن، سىڭلىمنى يوقالپتۇبىر دوستى 

ئۇدا ئۈچ نېمىلهرنى دېدى بىلمىدىم، دادام . سىڭلىمنىڭ گېپىنى قىپتۇدادام دوستلىرى بىلهن ئولتۇرغان بىر سورۇندا كېيىن 

بۇندىن يا بېشىڭدىن ياغلىقىڭنى ئالىسهن، يا «كېيىن بىر كۈنى سىڭلىمغا تېلىفون قىلىپ . الماپتۇكۈنگىچه تۈزۈك ئۇخلىي

 ئاپام -شۇندىن بېرى مهن تېلىفون قىلساممۇ دادام. دهپتۇ» كېيىن بۇ ئۆيگه قهدهم باسمايسهن، سهندهك قىزىم يوق

  .ئىككىلىسى تېلىفوننى ئالمايدۇ

نلىكىدىندۇ، ئىشقىلىپ بىزنىڭ بۇنداق يۈرۈشىمىزنى خالىمايدىكهن، لېكىن ىرىگهبهلكىم ئهنسئانىالرمۇ - ئاتا--

بىز ئۇيغۇر خهقنىڭ قىلىدىغان چوڭ ئىشلىرىمىز . سۆزلىرى ئۇالرغا تېخىمۇ بهكرهك تهسىر قىلىدىكهن-خهقنىڭ گهپ

بهك كۆڭۈل بۆلۈپ قولىمىزدىن بىرهر ئىش كهلمىگهندىكىن ئۆزىمىزنىڭ ئۆيىنى قويۇپ خهقنىڭ ئۆيىگه بولمىغاندىكىن، 

  .كېتىدىكهنمىز
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بىزنى ناماز ئوقۇپ ياغلىق چىگىپ يۈرۈپتۇ، دېگهن گهپ بىردهمدىال ھهممه يهرگه پۇر كهتكهن شۇنى دېمهمسىز، --

. دېيىشكۈدهك» بۇ بالىالر نېمانداق غهرهز ئۇقمايدىغاندۇبۇ قانداق ئىش بولۇپ كهتتى، «كىمال ئۇچرىسا ئاپامغا چېغى، 

قىزالرغا بىرهر ئىش بولمىغاندۇ؟ بىرهرى بوزهك قىپتىمۇ؟ كاللىسىغا نېمه ئىش شۇنچه تهسىر قىلىپ « ىرىتېخى ھهتتا بهزىل

 ياقىالر ئېتهك ،قاراڭه . بۇ گهپنىمۇ ماڭا نهسىھهت قىلىپ تېلىفون قىلغان ھاممامدىن ئاڭلىدىم.دېگۈدهك» كهتكهندۇ؟

هتىل بولدى، سىڭلىم مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ تۇرۇۋېدى، كېيىن يازلىق ت. بولدى، ئېتهكلهر ياقا بولدى، دېگهن شۇده

ئۆيدىكىلهر ئىقتىسادىمىزنىمۇ ئۈزۈۋهتكهچكه . ئهزهلدىن چوڭراق ئاغرىپ باقمىغان ئادهم شۇ تهتىلده ئاغرىپ قالسا بولىدۇ

 يېنىپ ياتاققا بىر كۈنى ئىشتىن. مهن تهتىل ۋاقتىدا پايدىلىنىپ مهكتهپته ئىشلهپ ئىككىمىزنىڭ قورسىقىنى بېقىۋاتاتتىم

نېمه بولدىڭىز، دېسهم پۇتىنى كۆرسهتتى، . يهردىال ئولتۇرۇۋاپتۇ، قارىسام يىغالپ كۆزلىرى قىزىرىپ كېتىپتۇسىڭلىم كىرسهم 

ياق، نېمه بولدىڭىز، بىر يهرگه ئۇرۇۋالدىڭىزمۇ، دېسهم . پۇتى ئىششىپ پۇتبولدهك بولۇپ كهتكهنىكهن، قورقۇپ كهتتىم

ن باشالپ پۇتۇم ئازراق ئاغرىغان ئىدى، نېمه بولدىكىن، دهپ ئويلىدىميۇ، لېكىن يهنه ئوڭشىلىپ بىلمهيمهن، تۈنۈگۈندى

ىردهمدىال مۇشۇنداق ئىششىپ كهتتى، ئاندىن ببايا بهك ئاغرىپ كهتتى، . قاالر، دهپ كارىمنى قىلماي يۈرۈۋېرىپتىمهن

دوختۇرغا يېنىمدا بار پۇلنى تۆلهپ ىدى، قانداق قىلىمهن، مهكتهپ سىرتىدا جۇڭيى دوختۇرخانىسى بار ئ. دهيدۇ

كېچىلىرىمۇ پۇتىنىڭ ئاغرىقىدىن بىچاره سىڭلىم . دوختۇر كۆرۈپال ياتاققا ئالمىساق بولمايدىكهن، دېدى. كۆرسهتتىم

  ...ئۇخلىيالمايتتى

  .دىلنۇرئالدىراپ ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدى --نېمه كېسهلكهن؟--

ن قىلسىال پۇتى تېخىمۇ ئىششىپ هپۇتىنى تۆۋ. ۇر ياللۇغلىنىپتۇ، دهيدۇمئاڭالپ باقمىغانال بىر كېسهلكهن، قان تو--

ئۆره «. نامازنى ئۆره تۇرۇپ ئوقۇيتتىلېكىن ناماز ۋاقتى بولسا . كېتهتتى، قانچىلىك قىينالغىنىنى ئۆزى بىلىدۇ

دوختۇرخانىدا بىر . قۇيۇالتتىدهيتتى، ئۇنىڭغا قارىسام كۆزلىرىمدىن ياشالر » ئولتۇرۇۋالسام بوالرمۇ؟! تۇرااليمهنغۇ، ھهده

سىڭلىڭنىڭ كۈن ياتقاندىن كېيىن ياتىقىمغا قايتۇرۇپ ئهكىلىۋالماقچى بولدۇم، پۇل تۆلهي دهپ بارسام دوختۇر نهچچه 

سېستىرادىن سورىسام، ياغلىق چىگىۋالغان بىر خۇيزۇ . كىملىكىنى زادى بىلهلمىدىم. ياتاق پۇلىنى بىرى تۆلىۋهتتى، دهيدۇ

ئۆتىدىغان بىر نهچچه خۇيزۇ ھهدىلهر فاتىمهدىن ئاڭالپ سىڭلىم ياتاقتا ياتقاندا بۇ يهرده بىز ياخشى . ۇئايال، دهيد

  .لېكىن سورىسام ھېچقايسىسى دېگىلى ئۇنىمىدى. يوقالپ كهلگهنىكهن، شۇالردىن بىرى ئوخشايدۇ
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ئالالھنىڭ ! ئامىن! رسۇنمهيلى كىمال بولسۇن ئالالھ شۇ قېرىندىشىمىزغا چهكسىز ئهجىر به!! ماشائالالھ--

پهقهت بىز ئالالھ يولىدا چىڭ تۇرساق ئالالھ . بهندىسىنى ياردهمسىز قويمايدىغانلىقىنى مانا بۈگۈن يهنه بىر قېتىم كۆردۈم

   سىڭلىڭىزنىڭ بهك كۆڭلى يېرىمدۇ ھه؟.ھامان بىزدىن ياردىمىنى ئايىمايدىكهن

  دائىمئۇفاتىمهنىڭ ئىشلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن . ر ئىدىئۇنىڭ روھىي تهييارلىقى باكۆڭلى يېرىمدۇ، لېكىن --

  . بهلكىم بىزنىڭ بېشىمىزغىمۇ شۇنداق كۈنلهر كېلىپ قاالر ھهده، تهييارلىنىپ تۇرايلى، دهپال تۇراتتى

  فاتىمه ئۆيىدىكىلهر بىلهن ھازىر قانداقراق ئۆتۈۋاتىدۇ؟--

. ى تېخى پۈتۈنلهي ياخشى بولۇپ كېتهلمىگهن ئىدىسىڭلىمنىڭ پۇت. ھهي، بولدىال، بۇنى ئۆزىدىنال سوراڭ--

شۇڭا مېنىڭچه بۇ دهم ئېلىشتىمۇ ياتىقىدىن سىرتقا چىقمىغان . جىق يول ماڭسا پۇتى يهنه ئازراق ئىششىپ قالىدىكهن

  .مهن بېرىپ سىڭلىمغا ئىككى كۈن بولسىمۇ ھهمراھ بولۇپ كېلهي. بولۇشى مۇمكىن

ىز ئوقۇغۇچى، مهن بارسام ھهممىملېكىن . نى يوقلىسام ياخشى بوالتتىئهسلى مهنمۇ بىلله بېرىپ سىڭلىڭىز--

  . تۇرىدىغان جاي تاپالماي قىينىلىپ قاالرمىز ھهقىچان

لىقتا رتهييا. فاتىمهنىڭ باشقا ئىشلىرى يوق، سىزگه ھهمراھ بولۇپ ئوينىتىدۇ. ڭسىز مېنىڭ ياتىقىمدا تۇرۇۋېرى--

  . نىتىمىز، دهپ يۈرگهنبىلله ئوقۇغان باشقا قىزالرمۇ سىزنى ئوي

دىلنۇر شۇنداق دېگهچ يانچۇقىدىن --ئالدىمىزدا رامىزان كېلىۋاتىدۇ، الزىم قىالر،بۇنى سىڭلىڭىزغا بېرىڭ، --

  . يۇهن پۇلنى چىقىرىپ ئۇنىڭغا تهڭلىدى400

  ....ياق، ئۇنداق قىلماڭ--

كۆڭلى ئېچىلىپ . هرنى ئېلىپ بېرهرسىزيا سىڭلىڭىزغا ئۆزى ياقتۇرىدىغان نهرسىل. ئېلىڭ، مېنىڭ ئازراق كۆڭلۈم--

  ھه راست، ھازىر پۇلنى قانداق قىلىۋاتىسىلهر؟. قالىدۇ

يۇهن 1000ئۆتكهنده ھاممام . ئىككىلىمىزنىڭ يىغىپ قويغان پۇلىمىز بار ئىدى، بىر مهزگىل شۇنى ئىشلهتكهن--

  .رى ۋه بۇرنىنىڭ ئۇچى قىزىرىپ قالغانىدىمېھرىئاينىڭ كۆز چاناقلى-- ئۇ تۈگىسه ئالالھ يهنه بېرهر،پۇل ئهۋهتىپتىكهن،

مېنى يات كۆرمىسىڭىز، مهن پۇل بېرهي، شۇنى ئهگهر . ئالالھ خالىسا پۇلنىڭ ئامالى بولىدۇئهنسىرىمهڭ، --

  ...خهجلهپ تۇرۇڭالر
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  ...ياق، سىزمۇ ئوقۇغۇچى--

ئاكام . وشال بولۇپ قوشۇلىدۇدهيدىغان بولسام ئاكام ناھايىتى خئهگهر ئاكامغا . مېنىڭ ئهمهس، ئاكامنىڭ پۇلى--

. سودىگهرچىلىك قىلغان ئىدىھۆكۈمهتنىڭ ئورگىنىدا خىزمهت قىلىشنى خالىماي ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن 

تاپقان پۇلىنى . ھازىر كىچىكرهك بىر شىركهت قۇرۇۋالدى، پايدىسى ياخشى ئوخشايدۇ، ھازىر ئهھۋالى خېلى ياخشى

   نهگه ئىشلىتىدۇ؟ مۇشۇنداق يهرگه ئىشلهتمهي

: ئۆزىنىڭ ئۆيىده بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنى ئهسلهشكه باشلىدىمېھرىئاينىڭ سومكىسىنى يىغىشتۇرۇشىغا قارىغاچ دىلنۇر 

ئۇنىڭ .  بىلهن بىلله ئۆيىگه قايتقانىدىئۇمۇ، فاتىمهتهييارلىقنىڭ بىرىنچى يىللىقىنى پۈتتۈرگهن يازلىق تهتىلده 

ئورانغانلىقىنى كۆرۈپ نېمه بولۇپ ئۇنىڭ . نىڭ ناماز ئوقۇغىنىغا شۇنچىلىك قارشى ئىدىئهينى چاغدا ئۇئانىسى -ئاتا

نېرىقى تهرهپته ماشىنا بىلهن ساقالپ تۇرغان ئۇ ئاپتوبۇستىن چۈشىشىگه . كهتكهنلىكىنى سىزمۇ تهسهۋۋۇر قىالاليسىز

باالم، بۇ نېمه «ئاپىسى ئۇنى كۆرۈپ. دادىسىنىڭ رهڭگى ئۆڭۈپال كهتتى، ۋه ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويماي كېتىپ قالدى

  .پهقهت ئاكىسىال خوشاللىقىدىن سىڭلىسىنى قۇچاقالپ كۆتۈرۈۋالدى. دهپ تۇرۇپال قالدى» !ئىش؟

تهنىسىگه -ئانىسىنىڭ تاپا- كۈنده دېگۈدهك ئاتا.بويى ئۇنىڭغا ئارامچىلىق بولمىدىتهتىل شۇنىڭدىن باشالپ 

ئهجىر مۇشۇ كۆرۈۋاتقانلىرى ئۈچۈن ئالالھنىڭ ڭ سىنىقى ئىكهنلىكىنى، لېكىن بۇالرنىڭ ئالالھنى. ئۇچراپ تۇراتتى

لېكىن كىچىدىن ئۆزىگه شۇنداق ئامراق . ، روھى كۆتۈرۈلۈپال قاالتتىبېرىدىغانلىقىنى ئويلىغاندا قهلبى يورۇپ

  .ئۇنىڭغا مۇشۇنداق مۇئامىله قىلىۋاتقانلىقى ئۇنىڭ يۈرىكىنى ئېچىشتۇراتتىئانىسىنىڭ -ئاتا

چكىمگه كۆرۈنمهي يۈرۈپ، بىر يېرىم ئاي تهتىلنى تهسلىكته خوشنىالر كىرسىمۇ باشقا ئۆيلهرگه مۆكۈپ، ھېئۆيگه 

مهكتهپته بىر . ئانىسىنىڭ خوشمۇ دېمهي تهتۈر قاراپ ئولتۇرۇشى بىلهن مهكتىپىگه قايتتى- ئاتائۆتكۈزگهندىن كېيىن 

. يىگه تېز قايتىشقا بۇيرىدىدادىسى تېلىفون قىلىپ ئۇنى ئۆقىشلىق تهتىل كېلىشى بىلهن . مهۋسۈم تولىمۇ خاتىرجهم ئۆتتى

ئۇنى ماشىنىغا بۇ قېتىم دادىسى ئۇنى ئاپتوبۇس بېكىتىده كۈتۈۋالدى، قاپىقىنىمۇ ئاچماستىن بىر ئېغىز گهپمۇ قىلماستىن 

بۇرۇنقىدهك ىدى، بۇ قېتىم ئاپىسى ئۇنى قۇچاقالپمۇ قويمىدى، قولىدىن سومكىسىنى ئالم. چىقىرىپ ئۆيگه ئېلىپ كهلدى

ئۇ تازىلىق ئۆيىگه كىرىپ . يمىدىغاندا بىر پىياله ئىسسىق چايمۇ قوئاش كۆكى پۇراپ تۇرغان مېزىلىك چۆچۈره، ھېچبولمى

  :تېخى يۈزلىرىنىمۇ يۇيماستىن دادىسى ئۇنى چاقىردى
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قورقۇمسىراپ تاشقارقى ئۇ دادىسىنىڭ ئهلپازىنىڭ يامانلىقىنى كۆرۈپ —!ساڭا دهيدىغان گېپىم بار! بۇ ياققا چىق--

  .ئۆيگه چىقتى

يا ياغلىقنى بېشىڭدىن ئالىسهن، . ساڭا بىر پۇرسهت بهردىم، ئۆزهڭنى بىلمىدىڭ، ئهمدى گېپىڭنى ئوچۇق قىل--

قولۇڭنى چېقىۋېتىپ، ساڭا نان تاشالپ بېرىپ -ياغلىق چىگىدىغان بولىسهن، پۇتبۇرۇنقى ئىشالرنى سۈرۈشتۈرمهيمهن، يا 

  .باقىمهن

ئۇنىڭ كۆزىدىن تارامالپ ياش تۆكۈلۈشكه --  نېمه بولدىڭىز؟ مهن ئۆيگه تېخى بۈگۈن كهلدىمغۇ؟دادا،--

  .باشلىدى

تېخى ئالدىنقى كۈنى ۋالىي . مېنىڭ يۇرتتا يۈزۈمنىمۇ تۆكۈپ بولدۇڭجامائهت نېمه دهۋاتىدۇ، بىلهمسهن؟ - ئهل--

سهندهك . خىزمىتىمىزنىمۇ يوق قىلىدىغان ئوخشايسهنىڭ ئاپاڭ ئىككىمىزن. ئاتايىتهن چاقىرتىپ سېنىڭ گېپىڭنى قىلىۋاتىدۇ

  . بالىنى باققۇچه ئىتنىڭ كۈچۈكىنى باققان بولسام بىر ئىشقا ياراپ قاالر ئىدى

مهن بۇ نېمه دېسىڭىزمۇ . دادا، سىز ئۆزىڭىزنىڭ خۇدايىڭىزدىن قورقىسىز، مهنمۇ ئۆزهمنىڭ ئىگهمدىن قورقىمهن--

  .بولدى ئۆيدىن چىقىرىۋېتىڭئهگهر يۈزىڭىزنى بهك تۆكۈۋهتكهن بولسام مېنى . مايمهنئىشتا سىزنىڭ دېگىنىڭىزنى قىالل

ئۆلهمسهن، تىرىلهمسهن كارىم يوق، ماڭ ئۆيدىن . ھه ماقۇل، بۈگۈندىن باشالپ مېنىڭ سهندهك قىزىم يوق--

 ئۇ سهندۈرۈلگىنىچه .تىئىشىكنى زهرب بىلهن ياپئۆيدىن چىقاردى ۋه دادىسى شۇنداق دهپال ئۇنىڭ ئىتتىرگىنىچه —!چىق

  .بېرىپ ئۇتتۇردىكى ئۆينىڭ ئىشىكىگه ئۇرۇلدى

. تتا توۋاليتتى، ئىشىكنى ئۇراتتىئۇ سىر—!!ياغلىقىمنى ئېلىۋاالي، دادا! چاپىنىمنى ئېلىۋاالي! دادا، چاپىنىم--

  . ئانىسىنىڭ گهپ تالىشىۋاتقان ئاۋازى ئاڭلىنىۋاتاتتى-مۇشاليتتى، ئۆينىڭ ئىچىده ئاتا

ئاخىرى ئاۋازلىرىمۇ بوغۇلۇپ . كۆزىدىن ياشالر قۇيۇالتتى. جېنىدىن ئۆتۈپ كهتتى-ئۇنىڭ جاننىڭ سوغۇقى يانۋار

  .قايتىپ كېلىپ قالدىئۇدۇلدىكى ئۆيده تۇرىدىغان خوشنىسى سىرتتىن شۇ چاغدا . كهتتى

  ۋاي دىلنۇر، قىزىم، نېمه بولدىڭىز؟ --

ئانىسىنى خهققه -ئاتائۇ نېمىمۇ دېيهلىسۇن؟ . ۈلۈپ كهتتىدىنۇر ئۇنى كۆرۈشى بىلهنال ياشلىرى قايتىدىن تۆك

ئانىسى، ئۇنى بېقىپ چوڭ قىلغان، كىچىكىدىن - ئۇالر دېگهن ئۇنىڭ ئاتاقانداقال بولمىسۇن،يامانالپ بهرسۇنمۇ؟ 
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  !ده-ئانىسى-تارتىپ ئۇنىڭغا مېھىر بېرىپ ئۆستۈرگهن ئاتا

اپ باغرى ئېزىلدى بولغاي، ئۇنىڭ قولىدىن تارتىپ ئۆزىنىڭ ئۆيىگه خوشنا ئايال ئۇنىڭ ئۈنسىز يىغالۋاتقان تۇرقىغا قار

  . ئېلىپ كىردى

  .دېدى دىلنۇر بىر ئازدىن كېيىن، سهل ئهسلىگه كېلىپ--ون بېرىۋالسام بوپتىكهن،فتېلىئاكامغا ھهده، --

  .ئهنه تېلىفون، ئىشلىتىۋېرىڭ قىزىم--

  !ۋهي، ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم--

  !بۇ مهن، ئاكاۋهئهلهيكۇم ئهسساالم، --

كهچته ئۆيگه سېنى كۆرگىلى . پهقهت نېرى بواللمىدىمۋاي جېنىم سىڭلىم، شىركهتته ئازراق ئىش بولۇپ قېلىپ --

  .قهتئىي خاپا بولمىغىن. بارىمهن

  .توختىماي ئېسهدهپ تۇراتتى. ئۇنىڭ ئاۋازى بوغۇلۇپ چىقاتتى—.لىپ مېنى ئهكهتكىنئاكا، دهرھال كې--

  ىڭ نومۇرى ئهمهسقۇ؟سهن نهده؟ بۇ ئۆين--

  .قانچىلىك ۋاقىتتا كېلىپ بوالاليسهن؟ مهن بىنانىڭ ئالدىغا چىقىپ تۇراي--

. بىزگه ئىگه بولىدىغان رهببىمىز باريىغلىمىغىن، ئاڭلىدىڭمۇ؟ . ئهمىسه ساقالپ تۇر. ئون مىنۇتتىال بارىمهن--

  .قانداق ئىش يۈز بهرسىمۇ كۆڭلۈڭنى توق تۇتقىن

راست ئهمهسمۇ؟ ئۇنىڭغا ئىگه . ئاڭالپ ئۇنىڭ كۆڭلى بىردهمدىال خاتىرجهم بولۇپ قالدىئاكىسىنىڭ گهپلىرىنى 

ھامان . ھهقنى چۈشىنىدۇئانىسىمۇ ئالالھ خالىس ھامان بىر كۈنى -بولىدىغان رهببى تۇرسا، ئۇ نېمىدىن ئهنسىرهيدۇ؟ ئاتا

  ....ھهتتا ئۇنىڭ كهچۈرۈم سورايدۇ. بىر كۈنى قىزىنى چۈشىنىدۇ

  .دى ئۇ ئۆي ئىگىسىگه ئايالغادې--هنجىمهي ماڭا بىر ياغلىق بېرىپ تۇرغان بولسىڭىز،ھهده، ر--

دېدى قىزىرىپ، ئاندىن سۆزىنى --ھه مانا، ماۋۇ بوالمدىكهن؟ مهنده چوڭ ياغلىقمۇ يوقكهن،--

ىتى پهخىرلىنىپ مېنىڭمۇ سىزدهك قىزىم بولغان بولسا ناھاي. قىزىم، ناھايىتى ياخشى ئىش قىلىۋاتىسىز--داۋامالشتۇردى،

مۇسۇلمان . ئانىڭىزنىمۇ توغرا چۈشىنىشىڭىز كېرهك-لېكىن بىزنىڭ خىزمهت ئورنىمىزنى ئويالپ كۆرۈڭ، ئاتا. كېتهتتىم

دېگهن چوقۇم بېشىغا ياغلىق چىگىش كېرهك، دېگهن گهپ يوقتۇ؟ بولمىسا بىزلهر مۇسۇلمان بولماي قاالرمىزمۇ؟ 
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ھهممىدىن نىيهت ئهال دهپتىكهن، زدا بىلىپ يۈرۈۋهرسىڭىزمۇ بوالتتىغۇ؟ ، قالغىنىنى دىلىڭىڭىزنى ئوقۇپ زىنامى

  ....كۆڭلىمىزدىكىنى خۇدايىم بىلهتتى

  . ئۇنىڭ بۇ ئايال بىلهن چۈشهندۈرۈپ، گهپ تالىشىپ ئولتۇرغۇسى كهلمىدى

  .مهن پهسكه چۈشۈپ قاراپ باقايمىكىن. ھهده، ئاكامنىڭ كېلىدىغان ۋاقتىمۇ بولۇپ قالدى--

  .، ئهمىسه خوش، ئالالغا ئامانهت قىزىمماقۇل--

ئادهتته قىشلىق چاپاننىڭ ئىچىگه كىيىۋالىدىغان نېپىز .  ۋىشىلداپ ئۇرۇلۇپ تۇراتتىئۇنىڭ يۈزىگهسوغۇق شامال 

» ئهگهر مۇشۇ پېتى ئۆلۈپ كهتسهم ھه«. چىرايى سوغۇق دهستىدىن كۆكىرىپ كهتكهنىدى. كۆينىكى شامالدا لهپىلدهيتتى

  ....»بهلكىم شهھىتلهر قاتارىدا بوالر ئىدىم«ۇ دهپ ئويلىدى ئ

ئاكىسىنىڭ ئالدىغا قاراپ ئۇ ماشىنىنى كۆرۈپال . شۇ چاغدا ئاكىسىنىڭ ماشىنىسى ھويال ئىچىگه كىرىپ كهلدى

مۇشۇ تاپتا ئۇ مۇشۇنداقال بىر قۇچاقالپ قويۇشقا نهقهدهر موھتاج ئىدى، . يۈگۈردى ۋه ئۆزىنى ئاكىسىنىڭ قۇچىقىغا ئاتتى

  ...يلى ئاكىسى بىرهر ئېغىز گهپ قىلمىسىمۇ، ئۇنى مۇشۇنداق قۇچاقالپال تۇرسامه

ئۇ شۇنچه يىراق سهپهردىن تېخى بۈگۈنال قايتىپ كهلدى، ئۇ . ئۆكسۈپ يىغاليتتى-ئۇ ئاكىسىنىڭ قۇچىقىدا ئۆسۈپ

. ئۈمىد قىالتتىتاماقلىرىنى ئهركىلىتىشلىرىنى، ئاپىسىنىڭ مېزىلىك ئىللىق باغرىنى، دادىسىنىڭ ئهسلى قېرىنداشلىرىنىڭ 

  لېكىن تۇيۇقسىزال ئىشنىڭ بۇنداق بولۇپ كېتىشىنى ئۇ نهدىن بىلهتتى؟

ماشىنا قورو . شۇ چاغدا ئۇالرنىڭ ئۆيىدىن بالكونىدىن قاراپ تۇرغان بىر جۈپ كۆزنى ئۇالر ئىككىلىسى كۆرمىدى

  ....هملىشىپ قالغانىدىارىسى كۆرۈنمهي قالغاندا بۇ بىر جۈپ كۆز نقھويلىسىدىن ئهگىپ چىقىپ 
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  ھهمشىرىلهر

)4(  

ئايبۇالق . تۇمشۇقىنى ئۇچلىدى پهرىده، ئايبۇالققا قاراپ--دىلرابا دېگهن قانداق قىز ئۇ؟ھېلىقى ھهده، --

  .ئۇ قايرىلىپ پهرىدهگه قاراپ كۈلۈمسىرىدىكومپيۇتېرغا قادىلىپ ئولتۇراتتى، 

 ئىككىسى تهتىلده قايتىپ كېلىشىده ئۇالر. نه بىر شهھهرده ئوقۇيتتىپهرىده ئايبۇالق ئوقۇۋاتقان شهھهرگه يېقىن يه

نهفله نامازالرنى كۆپ  ،ئانىسى ناھايىتى تهقۋادار-  بېرىشىچه، ئۇنىڭ ئاتانىڭ ئېيتىپپهرىده. پويىزدا تونۇشۇپ قالغانىدى

  .خوشنىلىرىدىن سهدىقىنى ئايىمايدىغان كىشىلهر ئىكهن-نامرات خولۇمئوقۇيدىغان، 

كېيىن . خولۇمالرنىڭ نهپرىتىگه ئۇچرىغان ئادهمكهن- پۈتۈن خوشنام بۇرۇن قىلمىغان ئهسكىلىكى قالمىغان، دادا--

خهق ھهرخىل گهپلهرنى قىلىپ بېقىپتۇ، لېكىن دادام بارغانسېرى . ناھايىتى يۇۋاشلىشىپ كېتىپتۇتۇيۇقسىز ناماز ئوقۇپ، 

بىر سىڭلىم، بىر ئىنىم بار، ئىنىمغۇ تېخى . چىگىڭالر، دهپ كېتىدۇبىزنىمۇ ناماز ئوقۇڭالر، ياغلىق . تهقۋالىشىپ كېتىپتۇ

. سىڭلىممۇ سىزدهك ياغلىق چىگىپ، نامىزىنى قازا قىلماي يۈرىدىغان قىزكىچىك، لېكىن ئۇمۇ جهينامازدىن قوپمايدىغىنى، 

ق كۈلۈپ ئايبۇال. پهرىدهدېگهنىدى —!ده-لېكىن مهن ئۇالرغا ئوخشىمايمهن، مهن دېگهن ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى

ھهپته ئاخىرىدىكى دهم ئېلىشتا پهرىده شهھهرلهر ئارا قاتنايدىغان قىسقا مۇساپىلىق . قويۇپ جاۋاب قايتۇرمىغانىدى

  .ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپ، ئايبۇالقنى كۆرگىلى كهلگهنىدى

  .دېدى ئايبۇالق كۈلۈمسىرهپ-- ياخشى قىزغۇ؟شۇنداق؟ ئۇ  دهيسىزقانداق--

« ھېلىقى ئۇيغۇر ياش بالىالر ئىشلىگهن سۇن ۋۇكۇڭنىڭ ئىتوتى بار ئىدى، شۇنى قويۇپ بهرسهم  كومپيۇتېرىمدا--

تايىنى يوق نهرسىگه كۈلكىسىنى زايه قىلىپ دوزاخنى مۇسۇلمان بۇنداق نهرسىلهر بىلهن ۋاقتىنى ئىسراپ قىلىپ، 

مامدۇ؟ خۇددى ئۆزىال مۇسۇلمان، مهن باشقىچه گهپ قىلسا بول. شۇنداق خىجىل بولۇپ كهتتىم. دهيدۇ» سېتىۋالمايدۇ

  .مۇسۇلمان ئهمهستهك

 دېسه ئۇنچه گهپ قىلىپ ۋاقتىنى ،سىزنى مۇسۇلمان ئهمهس. ده ئۇ گهپنىمۇ-سىزنى مۇسۇلمان دېگهچكه دهيدۇ--

  زايه قىالتتىمۇ؟

  .ئىشقىلىپ ئۆزىنى كۆرسىتىشكه ئامراق، مهنمهنچى قىزكهن--
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ئۇ قىز ئۆزىنى كۆرسىتىش ئهمهس، -- دېدى ئايبۇالق ئهستايىدىل ھالدا،-- قاراپ تۇرۇڭ كېيىن بىلىپ قالىسىز،--

سهل تۇرۇپ بىزنىڭ . ناھايىتى قابىلىيهتلىك قىز ئۇ. ئۆزىنى يوشۇرۇپ يۈرسىمۇ ھامان باشقىالرنىڭ كۆزىگه چېلىقىدۇ

  دهرسىمىز بار، چىقامسىز؟

  ماقۇل، نېمه دهرس؟--

بۈگۈن ۋهسىله دېگهن . دېگهن كىتابنى ئۆگىنىۋاتقان ئىدۇق) ىمۇئمىنلهرنىڭ ئهقىدىس(»ئهقىدهتۇل مۇئمىنىن «--

  .قىسمىغا كهلدۇق

  ۋهسىله دېگهن نېمه ھهده؟--

  .قاراپ تۇرۇڭ، ھهممىسى سورايدۇ. ھېلى بىلىپ قالىسىز--

رنى  ئۇال كېلىپ،ئۇالر تهبىئىي چىم بىلهن كۆكهرتىلگهن پۇتبول مهيدانىغا چىققاندا بۇ يهرده بىرقانچه قىز ئاللىقاچان

تېخى كېلىپ بواللمىغانالرنى بىردهم  . يهكشهنبه كۈنى بولغاچقىمۇ، مهيداندا تۈزۈك ئادهم يوق ئىدى.ساقالپ تۇرغانىدى

  .ۋهسىله توغرىسىدا سۆزلهپ چۈشهندۈرۈشكه باشلىدىساقالشتى، ئادهم تولۇقالنغاندا ئايبۇالق 

چۇق، ئاددىي سۆزلهر بىلهن چۈشىنىشلىك قىلىپ سۆزلىگهنده ناھايىتى ئو. ئۇ ناھايىتى قهتئىي، دادىل قىز ئىدى

ه كۆپچىلىكنى قاقاھالپ بهزىدئۇ يهنه ئهتراپىدىكى ئىشالرنى مىسال قىلىپ سۆزلهشكه ئۇستا ئىدى، . سۆزلهيتتى

ئۆزى سۆزلهۋاتقان مهسىله ئىشقىلىپ كۆپچىلىكنى . قاپىقىنى تۈرۈپ ناھايىتى جىددىي تۈسكه كىرهتتىكۈلدۈرسه، بهزىده 

  . تولۇق چۈشهنچىگه ئىگه قىلمىغۇچه توختىمايتتىھهققىده

ئۇ قىز كىچىكىدىن باشالپ قىزىق ئىش، . بىلىمىگه ھهيران بوالتتىپهرىده ئايبۇالقنىڭ . دهرس ئاخىرى ئاياقالشتى

  ھېچقانداق ئىسالمىي تهربىيه ئالمىغان تۇرسا، بۇ بىلىملهرنى قهيهرده يۈرۈپ ئۆگهنگهندۇ؟

نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئۆگىنىپتىكهن، ئۇالرنىڭ دىم، ھهدهم تهييارلىقتا ئوقۇۋاتقان چېغىدا دهسلهپته ھهدهمدىن ئۆگهن--

ئانام خهق كۆرسه بىر نېمه دهيدىكهن، دهپ -كېيىن ھهر تهتىلده ئاتا. مهكتىپىده ئېتىقادلىق ئوقۇغۇچىالر كۆپ ئىكهندۇق

بىر مهسچىتنىڭ ئىمامى بىلهن تونۇشتۇق، بىلهن شۇ چاغدا بىر قېرىندىشىمىزنىڭ سهۋهبى . ئۈرۈمچىدىن قايتقىلى قويمىدى

  . شۇ كىشى ھهدهم ئىككىمىزگه بىر نهچچه ئۇستاز تهكلىپ قىلىپ تهجۋىد ۋه باشقا دىنىي دهرسلهرنى بهرگۈزدى

  .سورىدى پهرىده ئالدىراپ-- ئۈرۈمچىده قهيهرده تۇرغانتىڭىز؟--
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  .الرنىڭ ئۆيى ئۈرۈمچىده ئىدىمبوۋام موما--

ئانام سىزنى كۆرسه چوقۇم خوش -ئاتا. ۇندىن كېيىن مېنىڭ ئۆيۈمده تۇرۇڭ، دېمهكچىتىمھه، مهن تېخى ب--

  .بولىدۇ

  .مۇشۇنچىلىك دېگىنىڭىزگه رهھمهت سىڭلىم، ئالالھ رهھمهت قىلسۇن--

  :ئايبۇالق دىلرهباغا تېلىفون قىلدى. قايتتىشۇ كۈنى كهچته پهرىده مهكتىپىگه 

  .هنجىمهي ماڭا ئازراق ئاغرىق توختىتىش دورىسى بهرسىڭىزمهن زۇكامداپ قاپتىمهن، ردىلرهبا، --

ولغانلىقىنى بىلهلمىدى، اتقانلىقىنى، ياكى نېمه دېمهكچى بدىلرهبا ئۇنىڭ چاقچاق قىلىۋ-- نېمه؟--

  زۇكامداپ قالسىڭىز ئاغرىق توختىتىش دورىسى ئىچهمسىز؟--

  نېمه بولىدۇ؟--

  ېسهلگه پايدا قىلىدىغان دورىمۇ بارمىكهن؟ھهممه ك. دورا دېگهننى كېسهلگهن قاراپ بېرىدۇ--

بىمارغا قاراپ دورا بېرىشنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز  ئۇنداقتا ئىمانچۇ؟ --كۈلۈپ كهتتى،ئايبۇالق --ھا ھا ھا،--

  كېرهكقۇ؟

 ۋه دىلرهبا ئايبۇالقنىڭ پهرىده توغرىسىدىكى قاراشلىرىغا قايىل بولدى،. ئۇالر بىردهم پهرىده توغرىلىق پاراڭالشتى

  .كۈلۈشكىنىچه تېلىفوننى قويۇۋهتتى

باشقا ھهمشىرىلهرنىڭ ھهممىسى . پهرىدهنىڭ ئهھۋالى ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى باشقا ھهمشىرىلهرگه ئوخشىمايتتى

ھهقىقىي ئانىسى بولسا پهرىدهنىڭ -پهرىدهنىڭ ئاتا. باشقا قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كېلىۋاتىدۇدېگۈدهك ئائىله بېسىمى ۋه 

. دهك ياشىشىنى، ئىسالمنى ماھىيىتى بىلهن چۈشىنىپ بۇ گۈزهل ھايات يولىنى تاللىۋېلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇبىر مۇسلىمه

. ئايبۇالق ئۇنىڭ ئىسالمغا مۇھهببىتى بارلىقىنى كۆرۈپ يهتتى. تاماشىدىن مېھرىنى ئۈزهلمهيۋاتاتتى-لېكىن ئۇ ئۆزى ئويۇن

شهنبه يهكشهنبىلىك دهم ئېلىشتا ئاتايىن ئۇنىڭ م قىلىپ كهتمهس ئىدى، بولمىسا ئۇ پويىزدا ئايبۇالقنى كۆرۈپال كېلىپ ساال

ئۇنىڭ قهلبىگه ئاخىرهت مۇھهببىتىنى پهقهت .  يهنىال پهرىدهدىن ئۈمىد كۈتهتتىئۇ شۇڭا .يېنىغا كېلىپ يۈرمهس ئىدى

هيدىغانلىقىنى بىلهتتى، ھهم قوال ئۈزهلسىڭدۈرهلىگهندىال، پهرىدهنىڭ تهبىئىي ھالدا قول ئۈزۈشكه تېگىشلىك نهرسىلهردىن 

  .ئالالھتىن شۇنى تىلهپ دۇئا قىالتتى
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لېكىن ئايبۇالقنى ئهڭ بىئارام قىلىدىغىنى، بۇ قىز كىچىككىنه تۇرۇپال . ئىسالمغا بارلىقى بىلهن ئىنتىلىۋاتاتتىپهرىدهمۇ 

رىشىدىكى ئهڭ چوڭ توسالغۇ  ئىسالمغا پۈتۈن پېتى كىڭئۇنى ،ئايبۇالقنىڭ ھېس قىلىشىچه. ئوغۇل دوست تۇتۇۋالغانىدى

  . ئۇنىڭ ئوغۇل دوستى ئىدى

 ئۇمۇ مېنى .ھهده، ئۇنى بهكال ياخشى كۆرىمهن، ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قالسام بۇ ھايات ماڭا مهنىسىز بىلىنىدۇ--

ناماز ئوقۇشۇمنى، ئورىنىشىمنى، ئىشقىلىپ ھهممه ئىشلىرىمنى ئىسالمغا ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ، لېكىن مېنىڭ 

  .شۇڭا قانداق قىلىشنى بىلهلمهي بېشىم قېتىپ كېتىۋاتىدۇ. شتۇرۇشۇمنى خالىمايدىكهنماسال

  .ھهممه ئىشلىرىڭىزنى ئىسالمغا ماسالشتۇرۇشنى سىز ئۆزىڭىزمۇ خالىمايسىز--

  ...ھهرقېتىم سىلهرگه قارىسام شۇنداق مهسلىكىم كېلىدۇ. ياق، مهن خااليمهن--

ئهگهر سىزنىڭ قهلبىڭىز تونۇشقا تېگىشلىك نهرسىلهرنى تونۇيالىغان . كهنسىزده پهقهت مهسلىكى كېلىشال بار ئى--

  .بولسا تۇرمۇشىڭىز تهبىئىيال ئىسالم يولىغا چۈشۈپ بولغان بوالتتى

بهدىنىمىزنى ئهرلهرگه كۆرسهتمهسلىك ھهده، چوقۇم ئورىنىپ يۈرمىسهك بولمامدۇ؟ ئورىنىشىمىز پهقهت --

  ئۈچۈنلىمۇ؟

ئورىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى شۇنچه ئېغىر بېسىمالردىمۇ  شۇنچه كۆپ ھهدىلىرىڭىزنىڭ سىڭلىم، ئهتراپىڭىزدا--

ئايبۇالق بىر دهم --كۆرۈۋاتىسىز، ئهجىبا سىزنىڭچه شۇنچه قىينىلىش پهقهت ئۆزىنى ئهرلهرگه كۆرسهتمهسلىك ئۈچۈنلىمۇ؟

 ئايالالردىن تهلهپ قىلغان ئاالھىده ئۇ بىرخىل ئىبادهت، ئالالھ پهقهت--توختىغاندىن كېيىن سۆزىنى داۋامالشتۇردى،

ئىبادهت، بىز ئالالھنىڭ بىزنى مۇشۇنداق يۇقىرى كۆتۈرگهنلىكىدىن، بىزنى ئهرلهرگه ئويۇنچۇق ئهمهس، بهلكى 

ئېسىل تهبىقه نتىلىدىغان، لېكىن كۆرهلمهيدىغان، قولىنى سوزىدىغان، لېكىن يېتهلمهيدىغان ھهرقاچان كۆرۈشكه ئى

  .ىشىمىز كېرهكقىلغىنىدىن پهخىرلىن

ئهگهر بىر يهرده ئايالالرنىڭ ھهممىسى تولۇق ئورانسا قانداق ئىش يۈز بېرىدۇ، بىلهمسىز؟ ئهرلهر ئايالالرنىڭ بىر تال 

قامىتىنى يوشۇرۇپ يۈرگهن ئايال ئهرنىڭ باغرىنى -نازاكىتىنى، قهددى. پىۋالسا شۇنى قهدىرلهپ ساقاليدۇچېچىنى تې

ئۇنىڭ ئالدىدا كىچىك بالىدهكال بولۇپ ساقالپ يۈرگهن ئايالنى ئهمرىگه ئالغان ئهر كىشى ئۆز قىممىتىنى كاۋاپ قىلىدۇ، 

ئهرلهر يولدا كېتىۋاتقاچ، ئىشخانىسىدا خىزمهت لېكىن بىزنىڭ ئاياللىرىمىزچۇ؟  . ئايالىنى قهدىرلهيدۇ، پهپىلهيدۇ.قالىدۇ
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ئۇنىڭغا نىسبهتهن . زهللىكىدىن خالىغانچه ھۇزۇرلىنىدۇئايالالرنىڭ گۈ.... ئاپپاراتىدا پۇل ئېلىۋاتقاچ ATMقىلىۋاتقاچ، 

ھېرىپ كهلگهنده تاماقنى بىر . ئىجتىمائىي ھاياتتا ئايال ئهر بىلهن ئوخشاش ئىشلهيدۇئايال كىشىنىڭ قىممىتى بارمۇ؟ 

بۇ . ولىدۇى ئوخشاش تاپقاچقا ئايالنىڭ گېپىمۇ ئهر بىلهن ئوخشاش يوغان بن بىر كۈنى خوتۇنى ئېتىدۇ، پۇل،كۈنى ئېرى

تهنىلىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھهر ئامالالر -خوتۇنىنىڭ كۆزىگه قارىماسلىق، تاپائاخىرى ئۆيده پهدىشهپ قاالمدۇ؟ 

سىرتتا . يۇ، ئۆيدىن كۆڭلى سوۋۇشقا باشاليدۇ-پۇلنىمۇ تاپىدۇ. ھارامنى ئايرىماي پۇل تېپىشقا كىرىشىدۇ-بىلهن، ھاالل

پۇلنى ئايىماي خهجلىسهڭال ساڭا سورىغىنىڭنى بېرىۋاتقان، نېمه كهپتۇ ئۆيدىكى ن، ياش قىزالر قاش ئېتىپ ناز قىلىۋاتقا

يا بولدىال ئۆيىنى تۇتىدۇ، دهردىنى ئىچىگه يۇتۇپ ئايال يا بالىلىرىنى دهپ ! مۇز قاپاق قېرى خوتۇننىڭ چىرايىغا قاراپ؟

ئهڭ نېگىزىدىن  مۇشۇالرنىڭ ھهممىسى .ىدۇھازىر كۆپ قىسىم ئائىلىلهرنىڭ ئهھۋالى مۇشۇنداق بولۇۋات. دهپ ئاجرىشىدۇ

بىر مۇكهممهل  .ئېلىپ ئېيتقاندا ئايالنىڭ ئۆزىنى يوشۇرۇپ، قىممىتىنى ساقالپ يۈرمىگهنلىكى بىلهن مۇناسىۋهتلىك

اشىمىغاچ ئىسالمنى يېپىنچا قىلىپ، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قىلىقالرنى قىلىۋاتقانالرمۇ ئاز ئىسالمى تۈزۈم ئاستىدا ي

ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن، دېمهكچى بولغىنىم، مۇسۇلمان ئايال پهقهت . بۇالرنى ھازىرچه ئالالھقا قويۇپ تۇرايلى. هسئهم

ئۆزىنىڭ ئهخالق ۋه ئادىمىيلىكنى ئۇنتۇۋاتقان خهلقى ئۈچۈن، ئالالھ تهلهپ قىلغان چوڭ بىر پهرزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، 

  !!همگه نامايهن قىلىش ئۈچۈن ئورىنىدۇھهقىقىي بىر مۇسلىمه ئىكهنلىكىنى پۈتۈن ئال

لېكىن ئۇنىڭ ھېچقاچان . چۇس مىجهزلىك قىز ئىكهنلىكىنى بىلهتتىتولىمۇ كهسكىن، ئايبۇالقنىڭ پهرىده 

  .للىده، يورۇپ كهتكهندهك بولدىپهرىدهنىڭ كۆڭلىمۇ ۋا. بۈگۈنكىدهك ھاياجانالنغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىغانىدى

تهكلهش توغرىسىدا بىردهم ئويالنغاندىن كېيىن ئولتۇرۇپ ئاپىسىغا خهت يېزىشقا ئايبۇالق پهرىدهنى قانداق يې

ئۇنىڭ ئاپىسىغا بىر ۋاق ناماز، دېگهن نامازنىڭ ئهزهلدىن . ئاپىسى يېقىندا بىر ۋاق ناماز ئوقۇشقا باشلىغانىدىتۇتۇندى، 

يۇ، لېكىن شۇ بىر - شۇنچه ئېيتقۇسى كېلهتتىدىنىمىزدا ئۇنداق نامازنىڭ ناماز ھېسابالنمايدىغانلىقىنىبولمىغانلىقىنى، 

شۇڭا بۈگۈن ئاپىسىغا بىر پارچه خهت يېزىپ . ۋاق نامازنىمۇ ئوقۇماي بىراقال كهينىگه يېنىپ كېتىشىدىن ئهنسىرهيتتى

  :مۇڭداشماقچى بولدى

مهت، ساال-قانداق ئهھۋالىڭىز؟ دادام ئىككىڭالرنىڭ ھهرقاچان ساق. ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم قهدىرلىك ئاپا«

  .تېنىڭالرنىڭ ساغالم بولۇشىنى ئالالھتىن ھهرۋاقىت نامىزىمدا تىلهيمهن
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بىرىگه سىلهرگه -جهننهت ئهھلى بىر«ئاپا، ئالالھۇ تائاال ئۆزىنىڭ مۇبارهك كاالمى بولغان قۇرئانى كهرىمده 

ھلىنىڭ سالىمىدۇر، رهسۇلۇلالھمۇ بىر ھهدىسىده ئهسساالم جهننهت ئه. دېگهن» دېيىشىدۇ خاتىرجهملىك تىلهيمىز،

  ». بىرىمىز بىلهن ساالمدىن باشالپ تۇرۇپ پاراڭلىشايلى-بىربىزمۇ . ىكهندېگهن

شۇ ئۇ مۇشۇالرنى يېزىۋېتىپ ئهينى چاغدا ھهدىسىنىڭ ئۆزىگه تۇنجى پارچه خهتنى مۇشۇنداق باشالپ يازغانلىقىنى، 

  .ىمهنلىك بىلهن كۈلۈمسىرىدىرازۋه چاغدا قهلبىنىڭ قاتتىق لهرزىگه كهلگهنلىكىنى ئېسىگه ئالدى 

ئېسىڭىزدىمۇ؟ كىچىك چېغىمدا ھهرقېتىم سىزنى خاپا قىلسام ئاچچىقالپ مېنى ئۇرۇش ئۈچۈن قهدىرلىك ئاپا،  «

لېكىن سىزنىڭ مېنى ئۇرمايدىغانلىقىڭىزنى بىلهتتىم، شۇڭا ئالدىڭىزغا كېلىپ كۈلۈپ . قولىڭىزنى كۆتۈرهتتىڭىز

ياشقا 19. اراپ سىزمۇ كۈلۈپ تاشاليتتىڭىز ۋه ئاچچىقىڭىز نهلهرگىدۇر غايىب بوالتتىتۇرۇۋاالتتىم، مېنىڭ تۇرقۇمغا ق

ھهتتا مهكتهپته بىرهر ئوغۇل باال . كىرگىچه سىز خۇددى مېنىڭ ئهڭ يېقىن دوستۇمدهك ھهربىر سۆزۈمنى ئاڭالپ كهلدىڭىز

سىز دائىمال .  ئوقۇپ قاقاھالپ كۈلۈشهتتۇقئىككىمىز خهتنى بىللهسۆيگۈ خېتى يازسىمۇ ئالدى بىلهن سىزگه كۆرسىتهتتىم، 

. ماڭا سىزنىڭ توغرا يولنى تالالپ ماڭااليدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمهن، ئۆزىڭىز خالىغاندهك بىر تهرهپ قىلىڭ، دهيتتىڭىز

مهن ئىسالمنى ئۆزهمنىڭ ھايات يولۇم قىلىپ تاللىغاندا مېنىڭ توغرا تاللىغانلىقىمغا ئهجىبا نېمه ئۈچۈن 

  »....ىڭىز؟ئىشهنمىد

ئانىسى بىلهن تا ھازىرغىچه ئارىسى يۇمشىماي كېلىۋاتقانلىقىنى -ئۇ يهنه نېمىلهرنىدۇر يازماقچى ئىدى، لېكىن ئاتا

  .ئويالپ كۆڭلى بۇزۇلۇپ قالدى ۋه قولى قهلهمگه بارمىدى

هرگه ئۇنى يوقالپ پهرىده تۇرۇۋاتقان شهھھهپته ئاخىرىدا دىلرهبا . بىر ھهپته كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه ئۆتۈپ كهتتى

  . كهلدى

دېدى دىلرهبا ھاياجانلىنىپ، ئۇ يهكشهنبه كهچته پهرىدهنىڭ يېنىدىن قايتىپ كېلىپال --خهۋهر،خوش --

  .ئايبۇالققا تېلىفون قىلغانىدى

  .دېدى ئايبۇالقمۇ قىزىقىپ—!قانداق خوش خهۋهر، تېز دهڭه؟--

  .پهرىده نامىزىنى باشلىۋالدى، ھهم ئوراندى--

  .سىزگه ئالالھ رهھمهت قىلسۇن ھهمشىرهم، بۇ سىزنىڭ تۆھپىڭىز. ماشائالالھراستمۇ؟ --
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ئالالھ ھىدايهت قىلغان كىشىنى «-- دېدى دىلرهبا ئهركىلهپ،-- ھهده، بۇ گهپ توغرا بولمىدىغۇ دهيمهن؟--

  !تكهنغۇ دهيمهن؟، بۇنى سىز بىزگه ئۆگه»ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ، ئالالھ ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايهت قىاللمايدۇ

  .گېپىمدىن قۇسۇر ئىزدهپال يۈرگهن. ھى ھى، سىزنىڭ سهۋهبىڭىز دېمهكچىغۇ مهن، شهيتان قىز--

بىر ئادهمده ئازراقال ئۈمىد بولسا شۇ كىشىنى ھهق يولغا ئهكىلىش ئۈچۈن پۈتۈن ئايبۇالق دىلرهبانىڭ سهۋرچان، 

رىده بىلهن كۈنده دېگۈدهك تېلىفوندا ۋه توردا كۆرۈشۈپمۇ ئۇ په. كۈچى بىلهن تىرىشىدىغان قىز ئىكهنلىكىنى بىلهتتى

ئۇ بۇالرنى ئويالپ، قولىنى دۇئاغا كۆتۈردى، ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه ھهمد . ئۇنىڭدا زور ئۆزگىرىش پهيدا قىاللمىغان ئىدى

  .ئېيتتى ۋه دىلرهباغا ئالالھتىن رهھمهت تىلىدى

ئۇالر . هقهت قولىدىن كېلىشىچه تىرىشىش بىلهنال كۇپايىلىنىدۇبهندىنى ھىدايهت قىلىش ئالالھنىڭ ئىشى، ئىنسان پ

ئۆزلىرى ناماز ۋه ئورىنىش ئىشىدا چوڭ سىناقالرغا دۇچ كهلگهچ، پهقهت مۇشۇ ئۆتكهللهردىن ئۆتۈپ كهتسىال ھهمشىرىلهر 

بهزى نهرسه ئىكهنلىكىنى، لېكىن ئۇالر ئىنسان قهلبىنىڭ تولىمۇ نازۇك . بۇ يولدا ئاخىرىغىچه مېڭىپ كېتىدۇ، دهپ ئوياليتتى

قۇرۇق ۋه قاقشال ئىكهنلىكىنى، ئۇنى قهلبلهرنىڭ بارماق بىلهن شۇنداقال چېكىپ قويسا تىرىڭالپ كېتىدىغان ساپالدهك 

  ....ئويالپ يېتهلمىگهنىدىسۇغۇرۇپ كۆكهرتىشنىڭ ئۇنچه ئاسان ئهمهسلىكىنى 
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  ھهمشىرىلهر

)5(  

ئۇ خوشال بولماي كىممۇ خوشال بولسۇن؟ ئالالھنىڭ يهنه .  خوشال ھالدا قايتتىدىلرهبا پهرىدهنىڭ يېنىدىن ناھايىتى

تېكساس شىتاتىدىكى «ئۇ يهنه ! بىر بهندىسىنى ئۆزىنىڭ ھىدايىتىگه باشلىغانلىقىغا شاھىت بولۇپ كهلدى ئهمهسمۇ

نىغا ئىككى يىل بولغان، دېگهن ھۆججهتلىك فىلىمنى يادىغا ئالدى، فىلىمدىكى مۇسۇلمان بولغى» مۇسۇلمان بولغانالر

« :ھىجاب ئىچىده يۈرىدىغان ئايال يهنه بىر ئايالنىڭ مۇسۇلمان بولغىنىدىن ھاياجانلىنىپ يىغالپ كېتهتتى، ۋه مۇخبىرغا

» ھهر قېتىم باشقىالرنىڭ مۇسۇلمان بولغىنىنى كۆرسهم ئۆزهمنىڭ مۇسۇلمان بولغان ۋاقتىمنى ئېسىمگه ئېلىپ ھاياجانلىنىمهن

  .دهيتتى

رهبامۇ ھهرقېتىم باشقىالرنىڭ ئىسالمنى يېڭىدىن چۈشهنگهنلىكى، ياكى يېڭىدىن ئورۇنۇپ پهرلهرگه تولۇق ئهمهل دىل

  .قىلماقچى بولغىنىنى كۆرسه ئۆزىنىڭ ئىسالمنى چۈشهنگهن ۋاقىتلىرىنى يادىغا ئاالتتى

ويىزدا مهكتهپكه قايتىپ بۇنىڭدىن ئىككى يىل ئىلگىرىكى قىشلىق تهتىلده ئۇ بىر قانچه دوستى بىلهن بىلله پ

ئۇ باال ئۇالرغا ئىسالم . ئۇالرنىڭ يېنىدا ئولتۇرغىنى ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇيدىغان بىر باال ئىكهن. كېلىۋاتاتتى

توغرىلىق نۇرغۇن نهرسىلهرنى سۆزلهپ بهردى، شۇنداق چىرايلىق پاراڭالر بىلهن بولۇپ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مهنزىلىگه قانداق 

  .نلىكىنى تۇيمايال قېلىشقانىدىيېتىشكه

ئىسالمنى ياخشى . مۇشۇ شهھهرده ئوقۇۋاتقان ئايبۇالق ئىسىملىك بىر قىز بار، خالىساڭالر تونۇشتۇرۇپ قويىمهن--

دىلرهبانىڭ نهزهرىده . دېگهنىدى ئۇ باال پاراڭ ئارىسىدا--چۈشهنگهن، ناھايىتى چىرايلىق ئورىنىپ يۈرىدىغان قىز،

بىر ئالىي مهكتهپ . ه ئولتۇرىدىغان بىكارچى خوتۇنالرنىڭ، ياكى مولالمنىڭ قىزلىرىنىڭ ئىشى ئىدىئورىنىش پهقهت ئۆيد

بهلكىم ئۇمۇ مولالمنىڭ قىزى بولسا دادىسى شۇنداق «. ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئورىنىپ يۈرۈشىنى زادىال ئهقلىگه سىغدۇرالمايتتى

بۇالق بىلهن بىر كۆرۈشۈپ باققۇسى، يېڭى دهۋرنىڭ ئۇنىڭ ئاي. دهپ ئويلىدى ئۇ ئىچىده» يۈرۈشكه زوراليدىغاندۇ؟

  .مهدهنىيىتى يۇقمىغان بۇ قىزنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ باققۇسى كهلدى

ئۇالر نورۇز بايرىمىدا باشقا بىر مهكتهپته ئۆتكۈزۈلىدىغان . ئارىدىن بىرهر ئايدهك ئۆتۈپ نورۇز بايرىمى يېتىپ كهلدى

  .چى ئىدىنورۇزلۇق پائالىيهتنى كۆرگىلى بارماق
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يهكشهنبه كۈنى كۇرستا ئوقۇۋاتقانتىم، ئوقۇيدىغان يېرىم يىراق ئهمهس، مهن دهرستىن چۈشۈپال بېرىپ -شهنبه--

دېگهنىدى ئايبۇالق --سىلهرنى مهكتهپ دهرۋازىسىنىڭ ئالدىدا ساقالپ تۇراي، سىلهر پائالىيهتنى تۈگىتىپ چىقىڭالر،

سهل تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن . ايبۇالقنى زادىال ئېسىدىن چىقىرالمىدىپائالىيهت جهريانىدىمۇ دىلرهبا ئ. تېلىفوندا

  .كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئويلىسا، قهلبى شۇنداق ئىللىق بىر سېزىمغا چۆمهتتى

دهرۋازىنىڭ يېنىدىكى . دىلرهبا بىلله كهلگهن دوستلىرىنى ئالدىرىتىپ دهرۋازا تۈۋىگه چىقتى. پائالىيهتمۇ ئاخىرى تۈگىدى

دىلرهبانىڭ پۈتۈن بهدىنىگه بىر ھاياجان . ا ئارقا تهرىپىنى قىلغان ئېگىز بويلۇق بىر قىز ناماز ئوقۇۋاتاتتىچىملىقتا، ئۇالرغ

كهچكهنلهر قاراپ قويسا -توۋا، مۇشۇنداق يهردىمۇ ناماز ئوقۇغىلى بولىدىكهنغۇ؟ ئۆتكهن. شۇررىده تارالغاندهك بولدى

  ....قمۇ ناماز ئوقۇپ باقمىغاندىمهننېمه بوپتۇ؟ مهن نېمىشقا مۇشۇ ۋاقىتقىچه بىرهر ۋا

ئايبۇالق . ئاندىن بىلله ئولتۇرۇپ غىزا يېيىشتى. ئۇالر خۇددى كونا تونۇشالردهك يۈز يېقىشىپ چىرايلىق ساالمالشتى

ئۇنىڭ قهلبىده دىنىغا شۇنچىلىك ئۇلۇغ . قىزالرنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا تهمكىنلىك بىلهن مېغىزلىق قىلىپ جاۋاب بېرهتتى

. باشقىالرنىڭ ئىسالم ھهققىده قااليمىقان سۆزلهۋاتقىنىنى ئاڭلىسا ئۆزىنى تۇتالماي قاالتتى. هببهت يالقۇنجاپ تۇراتتىمۇھ

ھهمدلهرنى ئېيتىۋاتقاندا، ئالالھنىڭ قۇدرىتى توغرىلىق سۆزلهۋاتقاندا كۆزلىرى بۆلهكچىال نۇرلىنىپ -ئالالھ تهسبىھ

 توغرىلىق سۆز بولۇنغاندا بولسا، ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن بىرخىل چوڭقۇر مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ئورىنىشى. كېتهتتى

  .ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى نامايهن بولۇپ تۇراتتى

ئۇ ئۇچىسىغا . دېيىشتى قىزالر ھهيران بولۇپ-- مهكتىپىڭىز بۇنداق كىيىنىپ يۈرسىڭىز گهپ قىلمامدۇ ھهده؟--

بېشىدىكى سۇس ھالرهڭ ياغلىقى قارا . ىر يېپىنچا ئارتىۋالغانىدىئۇزۇن قارا كۆينهك كىيگهن، كۆينىكىنىڭ ئۈستىدىن يهنه ب

  .كۆينىكىگه خويمۇ ياراشقان ئىدى

پهقهت بۇ مهكتهپته ھېچكىم . ئهمهلىيهتته ئىچكىرىدىكى مهكتهپلهرده ئاساسهن كارى يوق. دهسلهپته گهپ قىلغان--

ئىمتىھان . كارىمنى قىلماي يۈرۈۋهردىم. شايمهنمهندهك كىيىنمىگهچكه مۇئهللىملهرگه باشقىچىرهك كۆرۈنۈپ قالغان ئوخ

نهتىجىلىرىمنى كۆرۈپ، ئاندىن مهكتهپنىڭ ۋالىبول مۇسابىقىسىده بىزنىڭ فاكۇلتېت كوماندىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ 

فاكۇلتېت مۇدىرىمىز مېنى كۆرسه كۈلۈپ . ئوبدان ئويناپ بهرگهنتىم، شۇ ئىشالردىن كېيىن زادىال كارىنى قىلماس بولدى

  ...ۋاي شىنجاڭلىق ساۋاقداش دهپ! لى قالمايدۇغۇ ھازىرھا
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ئۇ ناھايىتى جانلىق، تېتىك . ئۇ ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئورىنىش جهريانىنى ، ئىسالمنى چۈشىنىش جهريانىنى سۆزلهپ بهردى

ۇنداق زوق ھېكايه سۆزلهشكىمۇ ئۇستا ئىدى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ، ساھابىلهرنىڭ ھاياتى توغرىلىق سۆزلىگهنده ش. قىز ئىدى

  . بىلهن سۆزلهيتتىكى، ئاڭلىغان ئادهم خۇددى شۇ ئىشالر مۇشۇ يهرده يۈز بېرىۋاتقاندهك تۇيغۇغا كېلهتتى

. دېدى ئايبۇالق سائىتىگه قاراپ--ۋاقىتمۇ بىر يهرگه بېرىپ قاپتۇ، قىزالر، ئهمدى ئاستا قايتىۋاالمدۇق؟--

  .ۈشۈشنى ئېيتىپ قايتىشتىقىزالرنىڭ ئۇنىڭدىن ئايرىلغۇسى كهلمهي، يهنه بىر كۆر

بولۇپمۇ ئايبۇالق ئېيتقان ئورىنىش توغرىسىدىكى سۆزلهر . بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش دىلرهبانىڭ ئېسىدىن زادىال چىقمىدى

  . ئۇنىڭ قهلبىگه ئاجايىپ تهسىر قىلغان ئىدى

.  كۆرۈشۈش پۇرسىتىگه ئېرىشتىشۇ پېتى ئارىدىن بىر يىل ۋاقىت ئۆتكهنده دىلرهبا ئاخىرى يهنه بىر قېتىم ئايبۇالق بىلهن

ئۇالر ئىككىلىسىال ئۆگىنىشنىڭ جىددىيلىكى، ئارىلىقنىڭ يىراقلىقى دېگهندهك تۈرلۈك سهۋهبلهر تۈپهيلى قايتا 

بۇ چاغدا ئايبۇالقنىڭ (ئاخىرى دىلرهبا ئۇنىڭ تېلىفون نومۇرىنى تېپىپ ئۇنىڭغا تېلىفون قىلدى . ئىزدىشهلمىگهنىدى

  . ۋه ئۆزىنىڭ ئۇنى يوقالپ بارماقچى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى) نىدىنومۇرى ئۆزگىرىپ كهتكه

. ئهته پىداگوگىكا ئۇنىۋېرىستېتىدىكى بىر دوستۇممۇ مېنى يوقالپ كهلمهكچى ئىدى. ئهجهب ياخشى بولدى--

خىمۇ بۇ گهپ دىلرهبانى تې. دېدى ئايبۇالق تېلىفوندا--مهكتهپكىال كېلهمسىز؟. خالىسىڭىز ھهممىمىز بىلله كۆرۈشهيلى

  .خوشال قىلىۋهتتى

ئهتىسى دىلرهبا ئايبۇالقنىڭ مهكتىپى ئالدىدا ئاپتوبۇستىن چۈشكهنده ئايبۇالق مهكتهپ ئالدىدىكى ئاپتوبۇس بېكىتىده 

چۈنكى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا تۇرغىنى . دىلرهبانى كۆرۈپ ئايبۇالق كۆزلىرىگه ئىشهنمهيال قېلىۋاتاتتى. ئۇنى ساقالپ تۇراتتى

ى چاچلىرى سېرىق بويالغان بۈدره چاچلىرى يهلكىسىده يېيىلىپ تۇرىدىغان، نېپىز لهۋلىرى سۇسقىنه بويالغان بىر يىل بۇرۇنق

مودا قىز ئهمهس، بهلكى بېشىغا سېلىنغان رومىلى چىرايلىق چاچلىرىنى يوشۇرغان، ئۇزۇن، كهڭرى كوپتىسى ئىنچىكه 

بىئىيلىك ۋه مهڭىزلىرىدىكى سۇسقىنه قىزىللىق ئۇچىسىدىكى بهللىرىنى كۆرسىتىپ تۇرالمايدىغان، لېكىن كۆزلىرىدىكى ته

ئايبۇالقنىڭ كۆزلىرىگه ئىختىيارسىزال ياش . كىيىمىگه قوشۇلۇپ ئۇنى پهرىشتىلهردهك تۈسكه كىرگۈزگهن بىر گۈزهل قىز ئىدى

  ....ئۇ دىلرهبانىڭ ئالدىغا كهلدى ۋه ئۇنى چىڭڭىده قۇچاقلىدى. ئوالشتى

ئۇ ئايبۇالقنىڭ يۇرتلۇقى بولۇپ ئۇمۇ ئايبۇالقتهكال . ا ئۇنىۋېرىستېتىدىكى قىز رۇقىيهمۇ كهلدىھايالشىمايال، پېداگوكىك
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  .چىرايلىق ئورىنىدىغان قىز ئىكهن

مهن بېيجىڭغا كهلگهندىن بۇيان كۆپ ئىشلىرىمغا ياردهم . رۇقىيه ھهدهم مېنىڭ ھهدهمنىڭ ساۋاقدىشى ئىدى--

مۇئهللىملهرمۇ . مهكتهپ بويىچه رۇقىيه دېسه تونۇمايدىغان ئادهم يوق ئىدى. بۇ ھهدهمنىڭ ئوقۇشى بهك ياخشىتى. قىلغان

ئۇ ياتىقىنىمۇ ئۆيدهكال . دهپ تونۇشتۇردى ئايبۇالق داستىخان سېلىپ چاي قۇيغاچ—..بىزگه بهك ماختاپ بېرهتتى

 ئۆيىدىن ئهكهلگهن كارىۋاتقا قويغىلى بولىدىغان كىچىككىنه ئۈستهلنىڭ ئۈستىگه داستىخان سېلىپ،. بېزىۋاالتتى

  . توقاچالرنى تىزىپ، كىچىككىنه چهينىكىگه چاي قۇيۇپ، سىركايالردا چاچ تۇتتى-نان

  .دېدى دىلرهبا دورىلىق سالغان مېزىلىك چايدىن ئوتلىغاچ—!يا-ئهجهب ئۆيگه بېرىپ قالغاندهك بولۇپ قالدىم--

  . تېخى تاماقمۇ ئېتىپ بېرىمهن، سهل تۇرۇپ.ئهمىسه مۇشۇ يهرنى ئۆيۈم دهپ بىلىپ، ھهر ھهپتىده كېلىپ تۇرۇڭ--

  راستما؟ قانداق ئېتىسىز؟ ياتاقتىمۇ تاماق ئهتكىلى بوالمدۇ؟--

مۇنچه تاماق -لېكىن مهن بىر توكلۇق قازان ئېلىۋالغانتىم رامىزاندا، شۇ قازاندا ئانچه. تاماق ئېتىشنىغۇ توسىدۇ--

  .ال بولۇپ كېتىدۇقىلىپ قويىمهن، ياتاقتىكىلهرگه ئېتىپ بهرسهم بهك خوش

  .دېدى تۇمشۇقىنى سوزۇپ—!مۇشۇ خهنزۇالرغا تاماق ئېتىپ بېرىپ نېمه قىالتتىڭىز ھهده--

مهيلى مۇسۇلمان بولسۇن، . رهسۇلۇلالھ خوشنىغا ياخشى مۇئامىله قىلىشنى ئىماننىڭ جۈملىسىدىن سانىغان ئهمهسمۇ--

ئۇالرمۇ مېنى بهك . ئالالھ بۇنىڭغا ئهجىر بېرىدۇ. القىبولمىسۇن، خوشنىغا ياخشىلىق قىلىش مۇسۇلماننىڭ بۇرچى، ئهخ

. بىرى بىلهن ئۈنلۈكرهك گهپمۇ قىلىشمايدۇ-بىر. ھۆرمهت قىلىدۇ، ناماز ئوقۇيمهن، دېسهم جىممىده ئولتۇرۇپ تۇرىدۇ

  مهن بۇنچىلىك قىلسام نېمه بوپتۇ؟. ياتاقتا قااليمىقان نهرسىلهرنىمۇ يېمهيدۇ

  . رۇقىيه ئايبۇالققا مهسلىكى كهلگهندهك كۈلگىنىچه قاراپ ئولتۇراتتى. شىنى لىڭشىتتىدىلرهبا قايىل بولغاندهك بې

  .دېدى رۇقىيه--ئۇكام، سىلهر پاراڭلىشىڭالر، مهن تاماق قىلىپ بېرهي،--

پولو ئېتهي دهپ سوغۇق سهيمۇ قىلىپ قويدۇم، سهۋزىنىمۇ توغراپ . بولدى ھهده، مهن ھهممىنى تهييار قىلىپ قويغان--

بىھى يوق، شۇڭا ئالما باسىمهن، يهپ . شۇغىنىسى گۆش يوق، بۈگۈن تۇخۇم باسقان پولو يهپ تۇرۇڭالر. ۇمقويد

  .بۇ ھۈنهرنى ھهدهمدىن ئۆگىنىۋالغان! باقمىغانغۇ دهيمهن ھه

 دېدى دىلرهبا—!ئىشقىلىپ قااليمىقان نهرسىلهرنى يهپ سالمىساقال، ھااللال بولسا زاغرا بولسىمۇ تېتىۋېرىدۇ ھهده--
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  .كۈلۈپ

خاتىرجهم بولۇڭ، ! مېنى بىزگه ھارام نهرسه بېرهمدىكىن، دهپ قورقۇۋاتىسىزغۇ دهيمهن ھه! ۋۇي، ئاپپاق خان--

شۇڭا . ياغنىمۇ بهك تالالپ ئالدىم. سهۋزه بىلهن گۈرۈچ ھااللدۇ ئهمدى. پۇلىنى ئۆزهم كۈتۈپخانىدا ئىشلهپ تاپقان

  . قورقماي يهۋېرىڭ

  !مۇنداقال دهپ قويدۇمغۇ ئهمدى. ىغانسىزياق ياق ھهده، نېمه دهيد--

يهنه بىر -- دېدى رۇقىيه كۈلۈپ،--بۇ قىز مۇشۇنداق چاقچاق ئارىالشتۇرۇپ گهپ قىلىدۇ، جىددىلهشمهڭ،--

مهكتهپته بىر ھهدىسى بار، ئاتىكهم دهپ، شۇ قىز بىلهن پاراڭالشسا تېخى، بىلمىگهنلهر ۋاي بۇالر ئاجايىپ گهپ 

ئامراق ئادهملىرىگه مۇشۇنداق، خوشى يوق ئادهملهرگه بهك تهپسىلىي . ھهيرانال قالىدىكهنقىلىشىۋېتىدىكهنغۇ، دهپ 

  .گهپ قىلىپ كېتىدۇ

  !تهپسىلى، دهپ كېتىشى تېخى. ھا ھا ھا، نهدىكىنى، ئۇنداق ئىش يوق ھهده--

ئۇ توختىماي ئۆزىنىڭ مهكتهپته كۆرگهنلىرى، . ئايبۇالقنىڭ قولى ئىشتا بولسىمۇ ئاغزى گهپتىن توختاپ قالمايتتى

  . ئۇنىڭدىن ھېس قىلغانلىرى توغرىسىدا سۆلهپال تۇراتتى

دهپ سورىدى ئۇ گۈرۈچنى دۈملىۋېتىپ كېلىپ --ھه راست ھهده، ئۆتكهنده دېيىشكهن ئىش قانداق بولدى؟--

  . رۇقىيهدىنئولتۇرۇپ،

  . شۇڭا ئۇنداق پۇلنى تاپمايال قوياي، دېدىم. ئويالپ كۆرسهم يهنىال شۈبھه قىلىپ قالدىم--

بولمىسا . زادى شۈبھىلىك ئىشتىن نېرى تۇرغىنىمىز ياخشى ئىكهن. ئالالھ رهھمهت قىلسۇن ھهده. ھه، ئۇمۇ بوپتۇ--

  . دىكهنمىزقانداق بولۇپ چېگرىدىن ئۆتۈپ كهتكىنىمىزنى بىلهلمهيال قالى

ئالالھ ، رىزقىمنى  ئۇ پۇلنى تاپمىساممۇ رىزىق بهرگۈچى. مۇشۇ ۋاقىتقىچه ئالالھ ياردهم قىلىۋاتىدۇ. شۇنى دهڭه--

  .ماڭا بىر يهرلهردىن يهتكۈزۈپ بېرىدىكهن

چى بولدىيۇ، ئايبۇالق ئۇنىڭغا بىر نېمه دېمهك. دىلرهبا ئۇالرغا نېمه ئىش، دېگهندهك سوئال نهزىرى بىلهن قاراپ تۇراتتى

  .دېمهسلىك ئۈستىده ئويلىنىپ قالغان بولسا كېرهك-بهلىم دېيىش. رۇقىيهگه قاراپ قويۇپ توختاپ قالدى

  .دېدى رۇقىيه كۈلۈپ كېتىپ--بولدى دهۋېرىڭ،--
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  .سىزنىڭ ھېكايىڭىز بولغاندىكىن. ئۆزىڭىزال دهپ بېرىڭه ھهده--

  :ن ھېكايىسىنى باشلىدىرۇقىيه بىردهم تۇرۇۋالغاندىن كېيى-- مهيلى ئهمىسه،--

ئاچىلىرىم مهكتهپته تۈزۈك -ئاكا. ئانام ياشىنىپ قالغانىدى-ئاتا. بىز ئۆيده يهتته باال، مهن بالىنىڭ كىچىكى ئىدىم

تا . ئانامغا جىق جاپا سېلىۋېتىپ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىال دېگۈدهك كىچىكال مهكتهپتىن چىقىرىۋاپتىكهن-ئوقۇماي، ئاتا

چىقىمنى . مهن بولساممۇ مهكتهپته ياخشىراق ئوقۇپتىكهنمهن. جاپاسىنى تارتىپ بواللمايۋاتىدۇھازىرغىچه شۇالرنىڭ 

لېكىن مهن ئالىي مهكتهپكه ئۆتۈشۈمگىال ئۇالر ئىككىلىسىنىڭ . تېجهيمهن، دهپال پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى تاللىغانتىم

شۇڭا . داق ئىقتىسادىي جهھهتتىن ياردهم قىاللمايتتىمېنىڭ مهكتهپته ئوقۇشۇمغا ھېچقان. ساالمهتلىكى ياخشى بولمىدى

شۇڭا ئۇالردىن . مېنىڭ قانداقال بولمىسۇن، ئوقۇشنى تۈگىتىۋالغۇم بار ئىدى. مېنى مهكتهپته ئوقۇتماسلىقنى ئويالشتى

بولۇپ، مانا مهكتهپكه كهلگهندىن بۇيان ئائىله ئوقۇتقۇچىسى . ھېچقانداق پۇل ئالماي ئۆزهم ئوقۇش قارارىغا كهلدىم

بۇ قېتىم مهكتهپته چهت . مهكتهپته ئىش بولسىال ئىشلهپ، دېگهندهك بىر ئامالالر بىلهن ئۆز جېنىمنى بېقىپ كېلىۋاتىمهن

. ئهللىكلهر بىلهن بىلله ئۆتكۈزىدىغان بىر پائالىيىتى بار ئىكهن، ناخشا ئېيتىپ، ئۇسسۇل ئوينايدىغان ئىشلىرى باركهن

. ئۇالرنىڭ دېيىشىچه مهن چهت ئهللىككه ئوخشايدىكهنمهن. پ بهرسىڭىز، دېگهن ئىدىمېنى ئىنگلىزچه رىياسهتچى بولۇ

ھهققىمنى خېلى ئوبدان بېرىدىكهنتۇق، شۇڭا قىاليمۇ يه، دهپ ئويالپراق، بۇ ئىشنى قىلسام گۇناھ بولىدىغاندهك تۇيغۇغا 

  . ۈزسهك بولماسئازراق پۇلنى دهپ ئىمانغا دهخلى يهتك. كېلىپ قالدىم، شۇڭا قىلمايال قويدۇم

. دىلرهبا ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ھهيران بولۇپ تۇرۇپال قالدى، دىلرهبانىڭ ئائىله ئىقتىسادى ياخشى ئىدى

بۇ قىزنىڭ شۇنچه جاپا . ئۆيىدىكىلىرى ئېيىغا مىڭ يۇهن پۇل سېلىپ بهرسىمۇ، ئۇ ئۇئايدىن بۇ ئايغا ئارانال ئۇلىشاتتى

ي، يهنه ۋاقىت چىقىرىپ ئىشلهپ، دهرسلىرىنى شۇنچىلىك ياخشى ئوقۇپ يۈرگىنىگه بىلهن، ئۆيىدىن ئازراقمۇ پۇل ئالما

  .ھېچ ئهقلى يهتمهيۋاتاتتى

  .دهپ سورىدى دىلرهبا تارتىنىپقىنه--ھهده، ئېيىغا قانچه پۇل خهجلهيسىز؟--

 1000بولمىسا .  يۇهن بىلهنمۇ بىر ئاينى ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ100سىڭلىم، ئالالھ پۇلىڭىزنىڭ بهرىكىتىنى بهرسه --

سهۋرچان، قانائهتچان بولسىڭىز ئالالھ بهرىكهت بېرىدۇ، . بارىدا جىق خهجلهيمهن، يوقتا ئازراق. يۇهنمۇ يهتمهيدۇ

  .سىڭلىم
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دىماغلىرىغا پولونىڭ مېزىلىك ھىدى ئۇرۇلغاندىال قورساقلىرىنىڭ راسا . ئۇالر شۇنداق پاراڭالر بىلهن بىردهم ئولتۇرۇشتى

ئوقۇغۇچىالر ياتىقىدا ئېتىپ يېگهن تاماق قانچىلىك بولىدۇ، . ده، تاماق يېيىشكه تۇتۇندى-ا كهلدىئاچقانلىقى يادىغ

ساندا يېيهلهيدىغان، پاكىزلىقىغا -چۈنكى بۇ ئۇالرنىڭ ئاندا. دهيسىز؟ لېكىن ئۇالرغا بۇ پولو بهكمۇ تېتىپ كېتىۋاتاتتى

  ....بىرىدهۋه ھاالللىقىغا تولۇق ئىشهنچ قىالاليدىغان تاماقلىرىنىڭ 

  .دېدى رۇقىيه تاماقتىن كېيىن، ئايبۇالققا داستىخاننى يىغىشتۇرۇشۇپ بېرىۋېتىپ--پىشىن ئوقۇۋاالمدۇق؟--

  .دېدى ئايبۇالقمۇ--ماقۇل، ناماز ۋاقتىمۇ كىرىپ قاپتۇ،--

  .مهن ناماز ئوقۇمايمهن، سىلهر ئوقۇۋېلىڭالر--

  . دهم ئېلىڭبوپتۇ،--دېدى ئايبۇالق كۈلۈپ،--ھه، ئۆزرىلىكمۇسىز؟--

دېدى دىلرهبا —!مهن سىلهر بىلهن بىلله تاھارهت ئېلىۋېلىپ، سىلهر ناماز ئوقۇپ بولغۇچه قۇرئان ئوقۇپ تۇراي ھه--

  .كارىۋاتتىن چۈشۈپ

  !قۇرئان ئوقۇمسىز؟ قۇرئاننى تۇتسىڭىز بولمايدۇ--بىرىگه قاراشتى،-ئايبۇالق بىلهن رۇقىيه تهڭال بىر—!نېمه؟--

  نېمىشقا؟--

  !ئايالالر بۇنداق ۋاقتىدا قۇرئان تۇتسا بولمايدۇ! ندا ئالالھ ئوچۇق ئايهت بىلهن چهكلىگهن ئهمهسمۇقۇرئا--

  قانداق ۋاقىتتا؟ مهن ھېچقانداق ئهمهسقۇ؟--

  ئۆزرىلىك ئهمهسما؟...ھه؟ سىز--

  ياقهي، نېمىشقا ئۇنداق سورايسىز؟--

  ئهمىسه نېمىشقا ناماز ئوقۇمايسىز؟--

ھازىرچه بىر ۋاق ناماز ئوقۇۋاتىمهن، كېيىنرهك بهش ۋاق باشالي، . ۆگىنىپ بواللمىغانتىمتېخى ناماز ئوقۇشنى ئ--

  .دهپ

  .بىرىگه قاراپ تۇرۇپ قالدى، بىر ئازدىن كېيىن ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي كۈلۈپ تاشلىدى-ئايبۇالق بىلهن رۇقىيه بىر

سىلىسى توغرىسىدا بهكرهك سۆزلىگهن بولغاچقا، ئهسلى ئالدىنقى قېتىمقى ئۇچرىشىشتا ئايبۇالق ئايالالرنىڭ كىيىنىش مه

دىلرهبا ئايالالرنىڭ ئورىشىنى نامازدىنمۇ بهكرهم مۇھىم ئوخشايدۇ، دهپ ھېس قىلىپ قالغان ئىدى، ۋه نامازنى باشلىماي 
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  .تۇرۇپال ئورىنىۋالغان ئىدى

ېكىن ئېسىڭىزده بولسۇن، ناماز ل. سىڭلىم، بىر پهرزنى بولسىمۇ ئورۇنداي، دهپ ئويلىغىنىڭىز بهكمۇ ياخشى بوپتۇ--

قىيامهت كۈنى ھهم . دىننىڭ تۈۋرۈكى، ناماز دىننىڭ ئاساسى، رهسۇلۇلالھ كافىر بىلهن بىزنىڭ پهرقىمىز ناماز،دېگهن

بۇ ئىبادهتنى تاشالپ قويساق قهتئىي . ناماز دېگهن ئاجايىپ ئۇلۇغ ئىبادهت. بىرىنچى بولۇپ سورىلىدىغىنى ناماز

  .ۇسۇلمانلىق بهلگىمىزنىڭ چوڭى ناماز سىڭلىمبىزنىڭ م. بولمايدۇ

  .ۋاي راسما؟ مهن تېخى ئهڭ چوڭ پهرزنى قىلدىم، ئهمدى نامازنىمۇ باشالرمهن، دهپ ئالدىرىماپتىمهن--

  ھازىرال بىللىال ئوقۇپ كهتمهمدۇق؟.لېكىن ناماز ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىم. ئهلۋهتته ئورىنىشمۇ چوڭ پهرز--

  مهن ئوقۇشنى بىلمىسهم؟--

  .بامدات نامىزىنى ئوقۇيالىغان ئادهم پىشىننىمۇ ئوقۇيدۇ. رۈڭ سىزگه ئۆگىتىمىزجۈ--

....................................  

دهسلهپتىكى پادىچىالر شىمى، ئۇزۇن كوپتا كىيىپ، بېشىغا . شۇ كۈندىن باشالپ دىلرهبا پۈتۈنلهي ئۆگىرىپال كهتتى

نامازنىڭ مۇھىملىقىنى . زىرقى چىرايلىق جىلبابالرنى كىيىدىغان ھالغا كهلدىپارقىراق ياغلىقالرنى چىگىدىغان قىزدىن، ھا

. ئورىنىپ خېلى ئۇزۇنغىچه بىلمىگهن بىر قىزدىن ھازىرقى ھهر ئىشتا شهرىئهتنىڭ ھۆكمىنى سوراپ تۇرىدىغان ھالغا كهلدى

ئۇ . هھمىتىگه كىرمهكچى بولۇۋاتىدۇئهمدىلىكته مانا بىر قىز ئۇنىڭ سهۋهبى بىلهن ئالالھنىڭ ھىدايىتىگه، ئالالھنىڭ ر

  خوشال بولماي كىممۇ خوشال بولسۇن؟

ھهپته ئاخىرىدا دوستى، بىر تۇغقاندىن . مۇشۇ خوشاللىق بىلهن دىلرهبا بىر ھهپتىنى تاتلىق بىر سېزىم ئىچىده ئۆتكۈزدى

هسلهتكۈچى پاراڭالر بىلهن بىر كۈننى چىرايلىق نهسىھهتلهر، ئاخىرهتنى ئ. چاره ھهدىسى ئايبۇالقنى كۆرگىلى كهلدى

بايامقى پاراڭالر، كومپيۇتېردىن ئاڭلىغان تهبلىغلهرنى . مهنىلىك ئۆتكۈزۈپ ئهسىردىن كېيىن مهكتىپىگه قاراپ يول ئالدى

ئهسلىگهچ رهببىگه ھهمد ئېيتىپ مېڭىۋاتقان بۇ قىز مهكتىپىده ئۆزىنى قانداق ئىشالرنىڭ كۈتۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى 

  ....بىلمهيتتى
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  ھهمشىرىلهر

)6(  

. دېدى سۈمهييه تېلىفوننى ئېلىپال-- ئايبۇالق ھهده، دىلرهبا دوختۇرخانىدا يېتىپ قاپتۇ، خهۋىرىڭىز بارمۇ؟--

ئۇ قىزمۇ نامازلىرى جايىدا، شهرئىي ئهھكامالرغا رىئايه قىلىدىغان، . سۈمهييه يهنه بىر مهكتهپته ئوقۇيدىغان قىزچاق ئىدى

  .ېخى بىرىنچى يىللىقتا ئوقۇۋاتاتتىت. ئۆزى ئوماققىنه قىز ئىدى

جىددىلىشىپ -- نېمه بولۇپ؟ تېخى ئالدىنقى كۈنىال يېنىمدىن ساق كهتكهنتىغۇ؟ قايسى دوختۇرخانىدىكهن؟ --

  .سورىدى ئايبۇالق

. نېمه بولغىنىنى مهنمۇ بىلمىدىم. دوختۇرخانىسىدا ئىكهن، شۇ يهر مهكتىپىگه يېقىنراق ئوخشايدۇ-3ھاۋا ئارمىيه--

يوقالپ بارىمهن، دېسهم ئۇنداق قىلماڭ، ئۆتۈنۈپ قاالي .  ئ هھۋال سوراي دهپ يانفونىغا ئۇچۇر قىلسام شۇنداق دهيدۇبايا

  .بىر نهچچه كۈندىن كېيىنرهك كېلهرسىلهر، دهيدۇ. ھېچقايسىڭالر كهلمهڭالر

ئۇ قىزغا زادى نېمه بولغاندۇ؟ . دىتېلىفوننى قويۇپ ئايبۇالقنىڭ كۆڭلى بىر يامانلىقنى تۇيغاندهك بىر قىسمىال بولۇپ قال

ئۆيىدىكىلهر قانداقراقتۇ؟ نېمه سهۋهبتىن . ئۇنىڭ بىلهن ئائىلىسىدىكىلهر توغرىلىق تۈزۈكرهمۇ پاراڭلىشىپ باقماپتىكهنمهن

  .....دوختۇرخانىغا كىرىپ قالغاندۇ؟ نېمىشقا كهلمهڭالر، دېگهندۇ

ئۇ بۇ ئارىلىقتا كۈنده دېگۈدهل دىلرهباغا . ه ئۆتۈپ كهتتىپهش دېگۈچ-مۇشۇنداق خىيالالر بىلهن بىر ھهپتىمۇ ھهش

ھهده، ئهپسىز ئىدى، «تېلىفون قىلسا دىلرهبا دائىم تېلىفوننى بېسىۋېتهتتى ۋه . ئۇچۇر قىلىپ ئهھۋال سوراپال تۇردى

ايدىغانلىقىنى بولم-جۈمه كهچته ئايبۇالق شهنبه كۈنى ئۇنى كۆرگىلى بارسا بولىدىغان. دهپال قايتۇراتتى» ...كهچۈرۈڭ

  .دهپ قايتۇردى دىلرهبا» بولىدۇ ھهده، ئهمىسه ئهته سىزنى ساقاليمهن«. سوراپ ئۇچۇر قىلدى

چېۋه سېتىۋالدى، دىلرهبا ئۈچۈن سهھهر تۇرۇپ ئهتكهن تۇخۇم چاققان سۇيۇقئاشنى -ئايبۇالق مهكتهپ ئالدىدىن مېۋه

ده، دوختۇرخانىغا يۈرۈپ -چۈن قۇرئاننى سومكىسىغا سالدىئۇنىڭغا ئوقۇپ بېرىش ئۈ. قاچىغا ئېلىپ ياغلىق بىلهن تاڭدى

  .كهتتى

دىلرهبانىڭ قولى تېڭىقلىق، نهچچه كۈن ئىچىدىال جۈدهپ كىچىككىنىال بولۇپ . ئۇ ياتاققا كىرىپال ھهيران قالدى

  . قالغانىدى
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  .دېدى ئايبۇالق ساالمدىن كېيىنال، جىددىيلىشىپ--نېمه بولدىڭىز سىڭلىم؟ --

  .دېدى دىلرهبا كۆزلىرىگه ياش ئېلىپ--هده، دهپ كهلسهم گهپ توال،ئولتۇرۇڭ ھ--

  :بىردهمدىن كېيىن دىلرهبا ئېسهدهپ تۇرۇپ سۆزىنى باشلىدى. ئارىنى بىر ئاز جىمجىتلىق باستى

ھهر تهتىلده ئۆيگه قايتسام . ئانام ئىزچىل ناھايىتى قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ-مهن ئورانغاندىن بۇيان ئاتا--

خىجىل بولغىنىمدىن، ھهم . تهتىلدىن قايتاشىمدا پويىزغا چىقىپال چىگىۋالىمهن. ياغلىقىمنى ئالدۇرىۋېتىدۇمهجبۇرى 

ئۆيۈمدىكىلهرنىڭ يامان گېپىنى قىلسام قانداق بولىدۇ، دهپ ئويلىغىنىمدىن بولسا كېرهك، سىلهرگه بۇ ھهقته سۆزلهشنى 

بىلىشلىرىنىڭ - دائىم تونۇش. انسېرى قاتتىقلىشىپ كهتتىكېيىن ئۇالر بارغ-- دېدى ئۆكسۈپ تۇرۇپ،--خالىمايتتىم،

بىلهمسىز؟ تاغام ئوبالستلىق . مۇشۇ شهھهرده ئوقۇيدىغان بالىلىرىدىن مهن توغرىلىق ئۇچۇر ئىگهللهپال تۇرىدىكهن

ېتىم ئۇنىڭ باشلىقى مېنىڭ ياغلىق چىگىپ سىرتتا يۈرگىنىمنى بىر ق. تېرورلۇققا قارشى تۇرۇش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى

كۆرۈپ قاپتىكهن، تاغامنى چاقىرتىپ ئهگهر سهن ماۋۇ خىزمهتنى داۋاملىق ئىشلهي دېسهڭ سىڭلىڭنىڭ بېشىدىكى ئاۋۇ 

مهن ئۆيگه بېرىپ نهچچه كۈندىن كېيىنال ياغلىق چىگمىگىنىمنى كۆرۈپ ئارتۇق گهپ . نېمىنى ئالغۇزۇۋهت، دهپتۇ

بۇ يهرگه . تىپ مهكتهپكه كهلسهم ياتاق بىناسىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇيهكشهنبه كۈنى سىزنىڭ يېنىڭىزدىن قاي. قىلماپتىكهن

ئۇنى كۆرۈپ سهل قورقتۇم، شۇنداقتىمۇ ئالدىغا . خىزمهت بىلهن كهپتىكهن، ماڭا دهپ قويمايال مهكتهپكه ئىزدهپ كهپتۇ

  ....بېرىپ چىرايلىق ساالم قىلدىم، لېكىن ئۇ سالىمىمغا جاۋاب قايتۇرمايال كاچىتىمغا بىرنى ئۇردى

  .ئايبۇالق سومكىسىدىن قهغهزلهرنى چىقىرىپ ئۇنىڭغا سۇندى. ئۇ ئېسهدهپ گېپىنى داۋامالشتۇرالماي قالدى

ئۇ بولسا . دهپ توۋالپ كهتتىم، كۆزلىرىمدىن ياشالر تۆكۈلۈپال كهتتى» ئاكا، نېمه بولدۇڭ؟ ساراڭمۇ سهن؟«--

ئاخىرى . دهپ يۇلقۇناتتىم» !ىلىۋاتىسهن؟ قولۇڭنى تارتنېمه ق«مهن . ساراڭدهك بېشىمدىكى ياغلىقىمنى تارتقۇچاليتتى

باشلىرىمنى ئالقانلىرىم بىلهن توستۇم، توسۇپ ئۈلگۈرگىلى بوالمدۇ؟ ئۇنىڭ . ياغلىقىم ئۇنىڭ قولىغا چىقىپ قالدى

بىز سېنى ئوقۇسۇن، دهپ ئهۋهتسهك، ھهي دۆت، مۇشۇنداق «.كۆزۈمگه يېغىشقا باشلىدى-تېپىكلىرى باش-مۇشت

نهدىن » يهنه كىيهمسهن؟! ئاناڭغا يۈز كېلهلهمسهن؟ يهنه مۇشۇنداق كىيهمسهن؟ دېگىنه-ك يۈرۈۋېلىپ ئاتاروپاشته

مېنى ! بىلىپ قوي! ئۇرۇپ ئۆلتۈرىۋهت! ئۇره« : كهلگهن غهيرهتكىن، ئۆزهمنى تۇتۇۋااللمايال ئۇنىڭغا توۋالپ كېتىپتىمهن

ئهتراپىمىزغا بالىالر » !...سهنلهردىن ھهرگىز قورقۇپ قالمايمهن! هننېمه قىلىۋهتسهڭمۇ مهن يهنه مۇشۇ ئىمانىم بىلهن تۇرىم
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شۇ ئارىدا ھېلىقى ئهنۋهر كېلىپ قېلىپ تاغامنى تۇتۇۋالغانمۇ بولدى، لېكىن تاغام ئۇنىمۇ . يىغىلىپ كهتكهن ئىدى

لېكىن .  كهتتىمدهپ بىر يۇلقۇنسام قولىدىن چىقىپ! قولۇمنى قويۇۋهت. قولۇمنى چىڭ تۇتۇۋاپتىكهن. ئىتتىرىۋهتتى

سهنتۈرۈلۈپ بارغان پېتى يولنىڭ قىرىغىال يىقىلىپ چۈشتۈم، بېلىكىم غىرىس، قىلغاندهك قىلدىيۇ، پۈتۈن بهدىنىمگه بىر 

. ئاغرىق تاراپ كهتتى، قارىسام قولۇمنى يهردىكى بىر تاشنىڭ قىرى ئازراق كېسىۋېتىپتىكهن، بۇلدۇقالپ قان ئېقىۋاتىدۇ

بىر چاغدا كۆزۈمنى ئاچسام مۇشۇ . پال كۆز ئالدىمغا قاراڭغۇلىشىپ كهتكهندهك بولدىنېمه ئىشكىن، قاننى كۆرۈ

يهنه . بېلىكىم سۇنۇپتۇ، دوختۇر مهنده ئېغىر دهرىجىدىكى قان ئازلىق كېسىلى باركهن، دهيدۇ. دوختۇرخانىدا يېتىپتىمهن

شۇڭا بىر نهچچه كۈن . ئىشقىلىپ جىقال گهپيۈرهككه قان يېتىشمهيدىكهن، يۈرهك كالپانىنى بىر نېمه قىسىۋاپتۇ، دهمدۇ 

. دوختۇرنىڭ دېيىشىچه بهك جىق نهرسىلهرنى ئويالپ ئۆزهمگه بهك بېسىم قىلىۋاپتىمهن. دوختۇرخانىدا ياتىسهن، دهيدۇ

تاغام نهچچه كۈندىن بېرى خىزمىتىنىمۇ تاشالپ مېنى بېقىپ . مهندىكى كېسهلنىڭ شۇ بېسىم بىلهن ئاالقىسى باركهن

ئىشقىلىپ، ئاغرىپ . شۇڭا سىزنى كېلىڭ، دېگهنتىم. بۈگۈن ئازراق ئىشى چىقىپ سىرتقا چىقىپ كهتتى. تۇرغانتى

ئاغرىپ قالغاننىڭ باھانىسىده ماڭا . قالغىنىممۇ ياخشى بولدى، ئالالھ بىر يهرلهردىن بهندىسىگه چىقىش يولى بېرىدىكهن

  ....قۇرۇق گهپمۇ قىلمىدى-ئۆيدىكىلهرمۇ، تاغاممۇ قاتتىق

توۋا، نېمىشقا شۇنداق «. ئۇنىڭ كۆزلىرىدىمۇ ياش لىغىرالپ قالغانىدى. يبۇالق نېمه دېيىشنى بىلهلمهي تۇرۇپ قالدىئا

بولىدۇ؟ يېغى ياندىن، باال قېرىنداشتىن، دېگهن شۇ ئىكهنده؟ بىز تېخى جهمئىيهتتىن، يات ئادهملهردىن يامانلىق 

بىز راستال يامان ئىش قىلدۇقمۇ؟ نېمىنى خاتا قىلدۇقمۇ؟ . راۋاتىمىزئانىمىزنىڭ بېسىملىرىغا ئۇچ- كۆرمهي تۇرۇپال ئاتا

پهقهتال نامىزىمىزنى ئوقۇيلى، ئهۋرهتلىرىمىزنى يۆگهيلى، ! پهقهت ئالالھ بۇيرىغان بىر پهرزنى ئادا قىاليلى، دېدۇققۇ؟

انسېرى بىئارام بوالتتى، قهلبىنى ئۇ ئويلىغ» ...تۇغقانلىرىمىز بىزگه بۇنداق مۇئامىله قىلىدۇ؟-نېمىشقا ئۇرۇق! دېدۇققۇ؟

ئانىڭىزمۇ سىز ئۈچۈن -ئاتا«ئهلۋهتته بۇ سوئالغا كۆپ قىسىم ئوقۇرمهنلىرىمىز . بىر نېمه يهپ كېتىۋاتقاندهك ھېس قىالتتى

لېكىن . ئانىلىرىمىزمۇ ئىزچىل شۇنداقال جاۋاب بېرىپ كېلىۋاتىدۇ-ئاتا. دېيىشى تۇرغانال گهپ» ياخشى بولسۇن، دهيدۇ

ئانا بولغۇچى قىزىنىڭ پهقهتال بۇ دۇنيادا خىزمهت قىلىپ، چىرايلىق كىيىنىشىنى بهخت - شۇنداقمىدۇ؟ ئهجىبا ئاتاراستال

دهپ بىلىپ، ئۇنىڭ ئاخىرهتته نېمه كۈن كۆرۈشىنى ئويالشمامدۇ؟ ئهجىبا قىزىنىڭ ئوچۇق كىيىملهرنى كىيىپ سىرتقا 

ت كۈنى ئوتتا كۆيسه قانداق قىينىلىپ كېتهر، دېگهننى ئويالپ بىر ماڭغىنىنى كۆرگهنده قىزىمنىڭ ئوچۇق يهرلىرى قىيامه
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  ......يهرلىرى پۇچىالنمامدىغاندۇ

دېدى دىلرهبا سائىتىگه قاراپ -- ھهده، تاغام كېلىپ قاالرمىكىن، دهپ ئهنسىرهپ قېلىۋاتىمهن،--

  .كهچۈرۈڭ! ئهجهب سىزنى قوغلىغاندهك ئىش قىلدىم ھه--قويۇپ،

لېكىن سىڭلىم، پهقهت بىرال سۆزۈم، ئىمانىڭىزدا . مهنمۇ سىزگه يهنه گهپ تېپىپ بهرمهي. ياقهي، ھېچقىسى يوق--

سىنالماي تۇرۇپ مۇئمىن بواللمايسىلهر، مۇئمىن بولماي تۇرۇپ جهننهتكه كىرمهيسىلهر، دېگهن . قهتئىي چىڭ تۇرۇڭ

ئالالھ ھامان . ن گۇمانالنساق بولىدۇبىز سىنالمىساق تېخى ئۆزىمىزنىڭ ئىمانىمىزدى. ھهدىسنى يادىڭىزدا چىڭ تۇتۇڭ

  ...قهتئىي بولۇڭ. مۇستهھكهم بولۇڭ. ئۆزىنىڭ يېقىن بهندىلىرىنى سىنايدۇ

ئانىلىرى قولاليدىغان، باالم، -ئاتا. توۋا، قىزىق ئىش دېسه. ئايبۇالق دىلرهبانىڭ يېنىدىن شۇنداق كۆڭۈلسىز قايتتى

رسۇن، ناماز ئوقۇ، دهيدىغانالرنىڭ بالىلىرى بىر ۋاق نامازغا يېقىن ئالالھ ساڭا رهھمهت قىلسۇن، كۆڭلۈڭگه ئىنساب به

قولۇڭنى چېقىۋېتىمهن، دهيدىغانالرنىڭ بالىلىرى مانا مۇشۇنداق، ھهممه -ناماز ئوقۇيدىغان بولساڭ پۇت. كهلمهيدۇ

ى نېمىدۇ؟ سهۋهبى بۇنىڭ سهۋهب. پهرزلهرنى ئورۇندايمهن، ئالالھنى ھهقىقىي رازى قىلغۇدهك مۇئمىن بولىمهن، دهيدۇ

  .....زادى نېمىدۇ

ئۇ ياتىقىدا كىچىككىنه بىر پارچه يهرنى . ياتاققا قايتىپ كهلگهن چېغىدا پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى بولۇپ قالغانىدى

ئۇ تاھارىتىنى . بهرگهنىدى» بۆلۈپ«ياتاقداشلىرى بۇ ئورۇننى ئۇنىڭغا . مهخسۇس ناماز ئوقۇيدىغان يهر قىلىۋالغانىدى

ئانىسىنى، ئهينى چاغدا - ئۆزىنىڭ ئاتا. ئىچىدىن بىر خىل پىغان ئېتىلىپ تۇراتتى. جهينامىزىغا چىقتىيېڭىالپ 

دىندىن خىروئېن «ھازىر دادىسى قانداق ئوياليدىكىن؟ ھازىرمۇ . دادىسىنىڭ ئۇنىڭغا دېگهن سۆزلىرىنى ئويالشقا باشلىدى

كالالڭنى بۇ زهھهر بىلهن زهھهرلهپ كهپسهن، ئهمدى . تىمخىروئېن چهكسهڭ دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ تاشالتقۇزات. ياخشى

» بوپتۇ، نېمه قىلساڭ قىل، بهرىبىر ساڭا گهپ ئۆتكۈزهلمىدىم«دهپ ئويالمدىكىن؟ ياكى » سېنى قانداق داۋالىتىمهن؟

مهنمۇ بولدى، « مۇشۇنداقال تۈگىشىپ كېتهرمىزمۇ؟ دادام بىر چاغدا! دهمدىغاندۇ؟ نېمه دېگهن بهختلىك ئائىله ئىدى

جامائهتنىڭ ئالدىدا سهتمۇ تۇرار، -بۇ دۇنيادا بالىلىق بولماپتىكهنمهن، دهپال قاالي، بىراقال كېچىشىپ كهتسهك ئهل

دهمدىغاندۇ؟ ياق، ئۇ چوقۇم » ..سىلهرمۇ مېنى داداڭالرنىڭ ھېسابىدىن چىقىرىۋېتىڭالر. تېشىمىزدا چاندۇرۇشمايلى

ئالقىنىمدا پۈۋلهپ چوڭ قىلغان قىزلىرىم، مهلىكىلىرىم، ! ىلىك ئامراق تۇرسائاچچىقتا دېيىلگهن گهپ، دادام بىزگه شۇنچ
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  ....پهرىشتىلىرىم، دهيدىغان تۇرسا

تۇغقانلىرىغا دۇئا - ئانىسىغا، ئۇرۇغ-ئۆسۈپ يىغلىدى، ئاتا-ئايبۇالق قوللىرىنى نامازغا كۆتۈردى، دۇئادا ئۆكسۈپ

تاكى ...ئۆزىدهك ئهھۋالدا قالغان بارلىق قىزالرغا دۇئا قىلدى....دىلرهباغا، فاتىمهگه، دىلنۇرغا، سۈمهييهگه. قىلدى

  .ياتاقداشلىرى سىرتتىن قايتىپ كهلگهنده، ئاندىن ياشلىرىنى سۈرتتى

  .ئۇ ئولتۇرۇپ ئالدىنقى قېتىم ئاپىسىغا يېزىپ داۋامالشتۇرالمىغان خهتنىڭ ئاخىرىنى يازماقچى بولدى

ھهلىمه . ىن قايتقان ساۋاقداشلىرىم ئۆيىدىن جىق نهرسىلهرنى ئېلىپ كهپتۇقهدىرلىك ئاپا، بۇ قېتىم قىشلىق تهتىلد« 

دېگهن قىز تهتىلنى قانداق ئۆتكۈزگهنلىكىنى، ئاپىسىنىڭ ئۆزىگه يېڭى كىيىم ئېلىپ بهرگهنلىكىنى، ئاپىسى بىلهن 

 سۆزلهپ كهتكهنتى، شوق بىلهن-ئىشقىلىپ ھهممه ئىشىنى شۇنداق زوق...كېچىلىرى قۇچاقلىشىپ بىلله ئۇخلىغانلىقىنى

خۇددى قهستهن مېنىڭ ئىچىمنى ئېچىشتۇرغىلى دېگهندهك ھېس قىلىپ ئىچىمده مىڭنى . كۆزهمگه ياش كېلىپ كهتتى

تارامالپ . ئۇ يهنه خېتىنى داۋامالشتۇرالمىدى» ....ئۇ قىزغا ئاپىسى ياغلىق، جهيناماز ئېلىپ بېرىپتۇ. تىلالپ كهتتىم

ئۆتكهن يىلقى يازلىق . ئىككى يىل بولدى، ئۆيىگه قايتىپ باقمىغىلى. ھۆل قىلىۋهتتىئاققان ياشلىرى قهغهز يۈزىنىمۇ 

. ئانىسى كېلىپ بىر ھهپته تۇرۇپال قايتىپ كېتىشتى-مومىلىرى بىلهن بىلله ئۈرۈمچىده ئۆتكۈزگهن، ئاتا-تهتىلنى بوۋا

ىده ئانا مېھرىگه، ئاتا مېھرىگه قانماي ئۇ ئهمدى بۇ ئۆمر. ئۇالر بىلهن ھازىر خۇددى يات ئادهمدهكال بولۇپ قالغانىدى

  ....دهپ قۇچاقلىيالماسمۇ؟! ئاپا! ئانىسىنى يهنه بىر قېتىم مېھىر بىلهن دادا-قاالرمۇ؟ ئاتا

  .دىلرهبامۇ كارىۋاتتا يېتىپ ئايبۇالققا ئوخشاش خىيالالرنى قىلىۋاتاتتى

راستال شۇنداق قىلغانمىدۇ؟ .  دهۋاتاتتىئالدىنقى كۈنى تاغىسى مهكتهپكه بېرىپ مۇئهللىمىڭ بىلهن كۆرۈشىمهن،

مهكتهپته ئۇنىڭدىن باشقا ئورىنىدىغان ساۋاقدىشى يوق، دهسلهپته مۇئهللىمى ئۇنىڭدىن نېمىشقا بۇنداق 

ئهمىسه بۇرۇن بۇنداق «. دهپ جاۋاب بهرگهنىدى» ئادىتىمىز-بۇ بىزنىڭ مىللىي ئۆرپ«كىيىنىدىغانلىقىنى سورىغاندا ئۇ 

ئهمدى بۇنداق . بۇرۇن كىچىكتىم، ئهمدى مۇشۇنداق كىيىنىدىغان يېشىمغا يهتتىم«گهنده، دې» كىيىنمىگهنغۇ؟

ئهگهر تاغىسى . دهپال گهپنى تۈگهتكهنىدى» ئانام بهك مۇتهئهسسىپ-مېنىڭ ئاتا. ئانام خاپا بولىدۇ-كىيمىسهم ئاتا

ۇۋاتقان ئورانغان، نامازخان راستىنال بېرىپ ئوقۇتقۇچىسىغا دېسه، پهقهت ئۇنىڭال ئهمهس، مۇشۇ شهھهرده ئوق

بۇنىڭدا ئۇ ھهمشىرىلهرگه قانداق يۈز كېلهلهيدۇ؟ئۇ . ھهمشىرىلهرنىڭ ھهممىسى ئاۋارىچىلىققا ئۇچرىشى مۇمكىن
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  :كارىۋىتىدىن ئاۋايالپ چۈشتى، تازىلىق ئۆيىگه كىرىپ تاھارهت ئالدى ۋه چاپىنىنى يهرگه سېلىپ نامازغا تۇردى

ئهينى چاغدا ئهسھابالر بېشىغا بىرهر ! تته ياخشى كۆرگهن بهندىلىرىڭنى بهكرهك سىنايسهنسهن ئهلۋه! ئى ئۇلۇغ ئالالھ«

سىناق كهلمىسه، بىزنىڭ ئىمانىمىز ئالالھقا يارىمىغان ئوخشايدۇ، بولمىسا بىزگه نېمىشقا سىناقالر چۈشمهيدۇ؟ دهپ 

! ئى ئۇلۇغ ئالالھ، ماڭا سهبرنىمۇ بهرسهڭ. سهن بۈگۈن سىناقتىن ئىبارهت بۇ نىئمىتىڭنى ماڭا بهردىڭ. يىغلىشار ئىكهن

ئانام مېنى باقتى، -ئاتا! مۇشۇ ئىمتىھاندىن تولۇق نومۇر بىلهن ئۆتۈشكه نېسىپ قىلساڭ ئىكهن، دهپ تىلهيمهن ئى رهببىم

م چىشىم يوقىدا چايناپ يېگۈزدى، سۆزلىيهلمىگىنىمده ماڭا تىل بولدى، مېڭىشنى بىلمىگهنده ماڭا پۇت بولدى، ئاغرىسا

ئى ئۇلۇغ ! ئۇالرنى ھىدايهت قىلغىن، ئى ئالالھ. داۋاالتتى، كۆزۈمدىن تامچه ياش ئاقسا ئۇنى لېۋى بىلهن قۇرۇتتى

؟ مانا ئىككى يىل بوالي دېدى، ھهر !ئانا ئۈچۈن قىلغان دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىسهنغۇ-سهن پهرزهنتنىڭ ئاتا! ئالالھ

سهن بهندهڭنىڭ ساڭا ئۈمىد بىلهن ! دۇئايىمنى ئىجابهت قىلساڭ! ئالالھئى . سهجدىده ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىپ تۇرىمهن

مهن ھېچقايسى ! تاغامنى، ھاممىلىرىمنى ھىدايهت قىلغىن! ئى ئالالھ. سۇنۇلغان قوللىرىنى قۇرۇق قايتۇرمايسهن

! تاغام بىلمهيدۇ! هت قىلتاغامنىڭ ماڭا قىلغانلىرىنى مهغفىر! ئى ئالالھ. تۇغقىنىمنىڭ دوزاخ ئوتىدا كۆيۈشىنى خالىمايمهن

  »!!ئۇنى مهغفىرهت قىل! ئۇنى مهغفىرهت قىل ئى ئالالھ. ئۇ بىلمهسلىكتىن قىلدى

. مۈرىلىرى ئۆكسۈشتىن تىرهيتتى. كۆز ياشالر يىپى ئۈزۈلگهن مارجاندهك دىلرهبانىڭ مهڭزىنى بويالپ سىرغىماقتا ئىدى

تاغىسى ئىشىكنىڭ يېنىدا ئىشىككه . ئىشىك تهرهپكه قارىدىدېگهندهك، بېشىنى كۆتۈرۈپ ! شۇ ئارىدا خۇددى بىرى قارا

  . يۆلهنگىنىچه تۇراتتى

  . تاغىسىنى كۆرۈپ دىلرهبا دهرھال جهينامىزىنى يىغىشتۇرۇپ ئورنىدىن تۇردى

دىلرهبا جاۋاب قايتۇرماي كارىۋىتىغا بېرىپ . دېدى تاغىسى يۇمشاقراق تهلهپپۇزدا-- نېمه ياتماي تۇرۇۋالدىڭ؟--

  . تاغىسىغا دۈمبىسىنى قىلىپ ئۆرۈلىۋالدىياتتى، ۋه

  ! ساڭا تاماق ئهكهلدىم، تۇره، چۆچۈرىگه ئامراقتىڭغۇ--

  .يېمهيمهن--

تاغىسىنىڭ پوزىتسيىسى بۈگۈن ئۆزگىرىپال قالغاندهك —!ئىچمىگهنلهر ئارماندا، دېگهن چۆچۈره مۇشۇكهن جۇمۇ--

  .قىالتتى
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  .ئۆزۈڭ ئىچىۋهر بولدى. مهن ئارمانسىز--

تۈنۈگۈن دېيىشىپ .  مهكتهپكه بېرىپ مۇئهللىمىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ بىلله تاماق يهپ كهلدىمبۈگۈن--

  .دېدى تاغىسى ئاشنى قاچىغا ئۇسقاچ--قويغانتۇق،

  نېمه دېيىشتىڭ؟--دىلرهبا دهرھال ئۆرۈلۈپ تاغىسىغا قارىدى،—!نېمه؟--

ئالىي . ادهت ئهمهس، دىنىي ئېتىقادئ-نېمه دېيىشهتتىم، شۇ سېنى ياغلىق چىگسه بولمايدۇ، بۇ دېگهن ئۆرپ--

  .مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى دىنغا ئېتىقاد قىلسا بولمايدۇ، بۇنى بىلمهمسهن، دېدىم

ئۇ ئهمدى قانداق قىلىدۇ؟ ئۇنىڭ دوستلىرىمۇ . توۋا، ماۋۇ ئىشنى كۆرۈڭ. دىلرهبانىڭ يۈرىكى جىغىلداپ كهتتى

دىلرهبا خىياللىرىنىڭ ئاخىرىنى چىقىرىشقا جۈرئهت ....ۇ؟ئاۋارىچىلىققا ئۇچرارمۇ؟ ئۇ يهنه مهكتهپته ئوقۇياالرم

  .قىاللمىدى

مېنىڭ سىڭلىمنى مهكتهپتىن ھهيدىۋېتىڭالر، دېسهڭ بولمامتى؟ . ئوبدان قىپسهن تاغا، بهك ياخشى قىپسهن--

  .تىدىلرهبا ئۆزىگه مۇشۇنچىلىك جۈرئهتنىڭ نهدىن كېلىۋاتقىنىنى بىلمهيت--مۇدىرنىال ئىزدىمهپسهن تايىنلىق،

  ئوقۇتقۇچۇڭنىڭ گېپىنى ئاڭلىغۇڭ يوقما؟. قاقشىما بولدى--

  ! يوق--

دىلرهبا دهرسته «-- دېدى تاغىسى قولىدىكى تاماقنى دىلرهباغا سۇنۇۋېتىپ،--ئوقۇتقۇچۇڭ مۇنداق دېدى قارا،--

خىرىستىئان مهن ئالىي مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چېغىمدا . مهن بۇ ئوقۇغۇمغا بهك ئامراق. ياخشى، ئهخالقىمۇ ياخشى

بولغان، ئۆيۈمدىكىلهر بىلىپ قېلىپ مېنى شۇنچىلىك توسقان، لېكىن مهن ئۇالر توسقانسېرى ئېتىقادىمدا تېخىمۇ چىڭىيىپ 

شۇڭا ئۇالر ماڭا بېسىم . ئانام بۇتپهرهس ئىدى، ئۇالر مېنىڭ ئېتىقادىمنى زادىال قوبۇل قىاللمايتتى-ئاتا. كهتكهن

بۇ مېنىڭ ئۆگىنىشىمگىمۇ چوڭ تهسىر . ىلهن بولغان مۇناسىۋىتىم يىرىكلىشىپ كهتتىئاخىرى ئۆيدىكىلهر ب. قىلىۋهردى

ئادهت ئهمهس، بهلكى دىنىي ئېتىقاد تۈپهيلىدىن ئىكهنلىكىنى مهن بۇرۇنال -دىلرهبانىڭ كىيىنىشىنىڭ ئۆرپ. يهتكۈزدى

.  تهسىرى بولۇشى مۇمكىنلېكىن ھازىر بىز ئۇنى بۇنداق كىيىنمهيسهن دېسهك ئۇنىڭغا نىسبهتهن ئهكس. بىلگهن

ئۆگىنىشى، ھهتتا ئۇنىڭ پىسخىكىسىغا تهسىر قىلىشى، ئۇنىڭ قهلبىده بىر ئۆمۈر ساقايمايدىغان يارا قالدۇرۇپ قويۇشى 

بولۇپمۇ بۇ ئېتىقاد ئىشىغا . بارا ئويلىنىپ تاللىشىغا قويۇپ بهرگىنىڭالر تۈزۈك- مۇمكىن، شۇڭا ئهڭ ياخشىسى ئۆزىنىڭ بارا
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  .، دهيدۇ»ىز بىركىمنى زورالپ ياندۇرغىلى بولمايدۇكهلگهنده ھهرگ

له ھهۋله ۋهله ! ئالالھۇ ئهكبهر! سۇبھانالالھ! سۇبھانالالھ. دىلرهبا تاغىسىنىڭ گهپلىرىنى ئاڭالپ داڭقېتىپ تۇرۇپال قالدى

هڭ، ئالالھنىڭ ماڭا ئالالھنىڭ قۇدرىتى، رهھمىتى نېمه دېگهن ك! ئىنسانغا تهس ئىش ئالالھقا ئاسان! قۇۋۋهته ئىلال بىلال

بۇنداق ياردهم قىلىشىنى مهن ئويالپ بىلهلهمتىم؟ ئالالھ ھهقىقهتهن ئىنسان ئويالپ باقمىغان يهردىن مۆجىزه 

ئالالھ، سىلىگه چهكسىز ھهمدلهر . ئۇنىڭ ياشلىرى تارامالپ ئېقىشقا باشلىدى!! ئالالھ نېمه دېگهن ئۇلۇغ. كۆرسىتىدىكهن

ئالالھ دۇئانى ئىجابهت !  مانا بۇنى ئالالھ مۆجىزه كۆرسىتهمدۇ، دهۋاتقانالر ئاڭلىسۇن!سىلى قۇدرهت ئىگىسى! بولسۇن

  !!ئالالھ بهندىسىگه مانا مۇنداق ياردهم قىلىدۇ! قىالمدۇ، دهۋاتقانالر ئاڭلىسۇن

هبا دېدى بىر چاغدا دىلر--سهن شۇ مۇئهللىمنىڭ ئىككى ئېغىز گېپىنى ئاڭالپال تهسىرلىنىپ يېنىپ كهلمىگهنسهن؟--

  .سهن ئۇنچىلىك گهپلهرگه ئېرىمهيسهن ئهسلى--ياشلىرىنى سۈرتۈپ،

سهل ! يائالالھ، قىيمىغا ماينى نېمانچه سالىدىغاندۇ. سوۋۇپمۇ كهتتى! بولدى جىق گهپ قىلماي تامىقىڭنى يېگىنه--

  . سوۋۇسىال ئۈستىگه مايلىرى قېتىپ چىقىۋاتقان

ئهتىگهندىال تاغىسىنىڭ ئوقۇتقۇچىسىنى ئىزدىشىدىن، ئۆزىنىڭال تېخى ! ئالالھنىڭ قۇدرىتى نېمه دېگهن ئۇلۇغ ھه

ئالالھنىڭ شۇنداق ئاسانال ھهممه مۈشكۈلنى . ئهمهس، باشقا ھهمشىرىلهرنىڭمۇ تهس كۈنگه قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن ئىدى

  . ئۇ ئويلىمىغان يهردىن ھهل قىلىۋېتىشىنى ئۇ ئويالپمۇ باقمىغان ئىدى

قان تولۇقاليدىغان دورىالرنىمۇ . مهن ماڭغۇچه كهم نهرسىلىرىڭنى ئېلىپ بېرهي. ېگىنبىرهر نهرسهڭ كهم بولسا د--

ئۆيدىكىلهر پۇل ئهۋهتمهيۋاتامدۇ؟ مهن دهي، جىقراق ئهۋهتسۇن ، . ۋاقتىدا يه-تاماقنى ۋاقتى. جىقراق ئېلىپ بېرهي

ىسۇن، ئۇنداق قىلسا بىۋاسته قانۇن ھه راست، مۇئهللىمىڭ سېنى سىياسىي ئىشالرغا چېتىلىپ قالم. تاماقنى ئوبدان يه

نامىزىنى ئوقۇپ، كىيىمىنى كىيىپ جىم يۈرسۇن، . مهكتهپكىمۇ، ماڭىمۇ ئىش تېپىپ بېرىدۇ. ئورگانلىرى سۈرۈشتۈرىدۇ

  !!دهيدۇ جۇمۇ

تۇرۇپال تاغىسىنىڭ بۇنداق ئۆزگىرىپ قالغىنىغا بىر . دىلرهبا گهپ قىلماي قولىدىكى چۆچۈرىنى ئىچىپ ئولتۇردى

  .تىن ھهيران بولسا، بىر تهرهپتىن قهلبىده ئالالھقا ھهمد ئېيتاتتىتهرهپ

لېكىن پهرىدهدىن . كهچ تهرهپته دىلرهبا بۇ خوش خهۋهرنى ئالدىراپ ئۇچۇر بىلهن ئايبۇالققا ۋه پهرىدهگه يهتكۈزدى
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  .كهلگهن ئۇچۇر ئۇنىڭ كۈندۈزدىكى خوشاللىقىنى نهلهرگىدۇر ئۇچۇرىۋهتتى

مهن ئورۇنۇپ . ئالالھ مۈشكۈلىڭىزنى ئاسان قىلسۇن. زنى كۆرۈپ ھهقىقهتهن خوشال بولدۇمھهده، سىزنىڭ ئۇچۇرىڭى«

دهسلهپته مهيلى، مهن ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن . يۈرگهندىن بۇيان ئوغۇل دوستۇم مهندىن بىراقال يىراقالپ كهتتى

كىن بىر نهچچه كۈن ئۆتۈپ ئۇنىڭسىز لې. ئالالھ ماڭا چوقۇم ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى بېرىدۇ، دهپ ئويلىدىم. ئايرىلدىم

مېنى ئهمدى ئاۋاره . مېى كهچۈرۈڭالر. شۇڭا ئورانماسلىقنى قارار قىلدىم. ياشىيالمايدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم

  »....قىلماڭالر
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  ھهمشىرىلهر

)7(  

ىزه تۈۋىده خىيال سۈرۈپ خېلىدىن بېرى دهر. ئاينىڭ ئاخىرلىرى، بۇ نهم شهھهرنىڭ سوغۇقى تېخى تۈگىمىگهن ئىدى-3

تۇرغان مېھرىئاي بۇرۇن ئۇچلىرىدىن تارتىپ مۇزالپ كهتكهنلىكىنى بايقىدى ۋه ياتاق ئىچىگه كىرىپ خىياللىرىنى 

  .داۋامالشتۇردى

مانا مېھرىئاينىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈشىگىمۇ ئاز قالدى، ئۇنىڭ ئىسالمدىن ئىبارهت بۇ گۈزهل ھايات يولىنى تاللىۋالغىنىغىمۇ 

خۇلقلىرى ئۆزگىرىپ باشقىچه ئادهم -بۇ تۆت يىلدىن بۇيان ئۇنىڭ بۇرۇنقى پۈتۈن مىجهز. ىلدىن ئېشىپ قالدىتۆت ي

تېشىدىن -ئهلۋهتته ھهر ئىنساننىڭ كىچىكلىكتىكى بهزى مىجهزلىرى ئۆزگىرىدۇ، لېكىن مېھرىئاي ئىچى. بولۇپ قالدى

 ئىسالم دېگهن مۇنداقال بىر دىن بولماستىن، ئىنساننىڭ چۈنكى. تارتىپ پۈتۈنلهي يىپيېڭى قىياپهتكه كىرىپ قالغانىدى

  .دۇنيا قاراشلىرى، تۇرمۇش قاراشلىرىغىچه تهسىر قىلىدىغان بىر ھايات يولى ئىدى

ئوقۇش پۈتتۈرۈش . يىللىقىدا، يهنه نهچچه ئاي ئۆتسىال ئۇ ئوقۇشىنى پۈتتۈرهتتى-4مېھرىئاي ھازىر ئالىي مهكتهپنىڭ 

ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئوقۇش پۈتتۈرگهنلهرنى ئۇ ئانچه بىلىپ كهتمهيدۇ، . بېشىغا چوڭ غهم چۈشهتتىئىشىنى ئويلىسىال ئۇنىڭ 

خىزمهت قىلسا يهنه . ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئۆيىدىكىلهرنىڭ ئۇنى خىزمهت قىلىشقا زورلىشى تۇرغانال گهپ

بۇ دۇنياغا شۇ پېتىال بېرىلىپ، ئېرىم، ! قۇ؟بارا چېكىنىپ كېتىشى ئېنىقال گهپ-مۇشۇنداق ئورىنىپ يۈرهلهمدۇ؟ دىنىدا بارا

دهپال ئۆتۈپ كېتهرمۇ؟ ئهتىگهندىن كهچكىچه ھېرىپ ئىشلهپ، ئىشتىن قايتىپ كېلىپ ... باالم، كاالم، خىزمىتىم

يۆگهپ بىراقال -بولماس، يىغىپ-ئالدىراپ ئۆيدىكىلهرنىڭ قورسىقىغا تاماق ئېتىپ، ئاخشىمى ھارغىنلىقتا نامازنىمۇ بوالر

چايلىرىدىن قۇتۇاللمايدىغان ھالغا چۈشۈپ -ئاغىنىلهرنىڭ توي- يهكشهنبه خىزمهتداشالرنىڭ، ئهل-يدىغان، شهنبهئوقۇ

  ....ئۈمىدلىرى بىراقال يوققا چىقارمۇ؟-قاالرمۇ؟ ئارزۇ

ىغا ھاممىس. ئۇنىڭ چهت ئهللهردىكى ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا ئوقۇغۇسى، ھاممىسىدهك ياراملىق ئادهم بولغۇسى بار ئىدى

كومپيۇتېر، ئۇچۇر كهسپىنى تاللىغان —بولغان ھۆرمىتى سهۋهبىدىن ئالىي مهكتهپكه ئۆتكهندىمۇ ھاممىسىنىڭ كهسپىنى

شۇ . ھاممىسى ئوقۇغان مهكتهپته ئوقۇشنى، ھاممىسىدهك دوكتورلۇققىچه ئوقۇشنى كۆڭلىگه پۈككهنىدى. ئىدى

ئىنگلىزچه تۆتىنجى ۋه ئالتىنجى دهرىجه . خشى ئۆگهندىسهۋهبتىنمۇ، مهكتهپكه كهلگهندىن بۇيان ئىنگلىزتىلىنى يا
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ئايدىكى -9ئهلۋهتته بۇ يىل . ئهمدى توفېل ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلىۋاتىدۇ. ئىمتىھانلىرىدا ياخشى نهتىجىلهرنى ئالدى

. ى كېرهكشۇڭا ئۇنىڭغىچه بولسىمۇ بىرهر يهرده خىزمهت تېپىپ ئىشلهپ تۇرۇش. ئوقۇشقا ئۈلگۈرهلىشى مۇمكىن ئهمهس

  .كېيىن ئوقۇشقا چىقىمهن، دېسه يالغۇز چىقسا بولمايدۇ، ئۇنىڭغا مهھرهم بولغۇدهك بىرى بولۇشى كېرهك

مانا تۈنۈگۈنال چاچلىرىنى ئىككى ئۆرۈپ يۈرگهن، يات ئادهملهرنى كۆرسه تارتىنىپ ئىچكهركى ئۆيگه قاچىدىغان تۈرگۈن 

نىكاھ ئىشى پهقهت بۇ دۇنيالىق ئىش بولۇپال قالماستىن، . دىقىزنىڭ توي ئىشىنى ئويلىشىدىغان ۋاقتى كېلىپ قال

ئۇنىڭ ئالدىدا بىر قانچه تالالش پۇرسىتى . كىشىنىڭ قانداق جۆره تاللىشى ئۇنىڭ ئاخىرهتلىكىگىمۇ مۇناسىۋهتلىك

ىنى پۈتۈنلهي ئۇ شاھىت بولغان بىر پاجىئهلىك نىكاھ ئۇنىڭ قهلب تۇرۇپتۇ، ئۇ زادى قانداق قىلىشى كېرهك؟ تېخى يېقىندا

  ...ئۈستۈن قىلىۋهتكهنىدى-ئاستىن

خهنزۇتىلى فاكۇلتېتىدىكى چاچلىرى ئۇزۇن، مهڭىزلىرى توق، كۈلسه ئوغرى . تهييارلىقتا ئوقۇۋاتقان چاغلىرى ئىدى

  :چىشلىرى، چىرايلىقىنه زىناقلىرى ئۇنى تولىمۇ ئوماق قىلىۋېتىدىغان سۆيۈملۈك قىز ئۇالرنىڭ ياتىقىنىڭ ئىشىكىنى چهكتى

  .ئۇ قولىدا چوڭ بىر سومكا كۆتۈرۈۋالغانىدى. دېدى تارتىنىپقىنه-- دىلنۇر بارمۇ؟--

قىزچاق . تۇشتىن ئۇنى چاقىرىشتى-قىزالر تۇشمۇ—!يوق، بىز بولساق بولمامدىكهن؟ قېنى كىرىڭه--

  .كۈلۈمسىرىگىنىچه ياتاققا كىردى

ھېلىمۇ بىر يىلنىڭياقى --چۇڭۇلداپ سۆزلهپ،دېدى رهنا —!بىزنى تونۇمايدىغاندهك قىلىپ كېتىدىكىنا بۇ قىز--

  .ئىككى كۈنده بىر كىرىپ تۇرىسىز، ئۇنچه يات كۆرۈپ كهتمهڭ بىزنى

  .دېدى رهنا ئۇزاتقان كىچىك قاچىدىن ئۆرۈك ئېلىۋاتقاچ-- ياقهي، ئاۋاره قىلىپ قويىمهنمىكىن، دهپ شۇ،--

  !اق يېمهكچىدۇق، بىز بىلهن بىلله چىقىڭ ھهھهي ئامىنه، بۈگۈن كهچته بىزنىڭ ياتاقتىكى قىزالر بىلله تام--

ئامىنه دىلنۇرنىڭ يۇرتدىشى، شۇنداقال تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپتىكى ساۋاقدىشى بولۇپ، مۇشۇ مهكتهپنىڭ خهنزۇتىلى 

پ ئامىنهنىڭ قهلبىدىمۇ ئىسالمغا ئاجايىپ مۇھهببهت بار ئىدى، شۇڭا دائىمال دىلنۇرنىڭ يېنىغا كىرى. فاكۇلتېتىدا ئوقۇيتتى

بۇ ياتاقتىكى . ئۇنىڭ بىلهن دىن ھهققىده سۆھبهتلىشهتتى، ئۇنىڭدىن سوئال سورايتتى، ئويلىغانلىرىنى ئورتاقلىشاتتى

ئامىنه ھهرقېتىم كۈلگىنىده . ئۇنىڭغا چاقچاق قىلىپ كۈلدۈرۈپ ئويناشنى ياخشى كۆرهتتى. قىزالرمۇ ئامىنهنى ياقتۇراتتى

  .كېتهتتىئوغرى چىشى كۆرۈنۈپ بهكال ئوماق بولۇپ 
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  . بىر ئازدىن كېيىن دىلنۇرمۇ قايتىپ كهلدى

بىلمىسهم يهنه قۇرئان -نهلهرگه بېرىپ كهلدىڭىز؟ بىلسهم. دىلنۇر، ماۋۇ قىزىڭىز سىزنى ساقالپ ئولتۇرغىلى نهۋاق--

  .ئۆگۈنىشىگه

  .لغانىدىدىلنۇرمۇ خېلىال چاقچاقچى بولۇپ قا-- بىر يىگىت بىلهن كۆرۈشۈپ كىردىم، دېسهم ئىشىنهمسىلهر؟--

سىزمۇ شۇنداق چىرايلىق، ئارقىڭىزدىن ! بۇ ئاي بۇ كۈنلهرده ھهممىگه ئىشىنىدىغان بولۇپ كېتىۋاتىمىز جۇمۇ--

  .يۈگۈرهيدىغانالرمۇ خېلى بار، بىرهرى بىلهن كۆرۈشسىڭىزمۇ كۆرۈشكهنسىز ئهمدى، سىزمۇ نورمال ئىنسان بولغاندىكىن

  . قىزالر قاقاھالپ كۈلۈشتى

بۈگۈندىن باشالپ . رماللىقىمغا ئىشهندىم، ئۇنداق ئىشنى قىلىش تۈگۈل ئويالشمۇ يوق مهندهئۆزهمنىڭ بىنو--

  .نورماللىققا قايتىشقا تىرىشاي

كهينىڭىزدىن شۇنچه . ھېلىقى مۇھهممهتئېلى دېگهن باال بوالتتى ئهنه، شۇنداق قامالشقان، ئۆزىمۇ تهقۋا باال ئىدى--

  !همدىيۈگۈرسه ئۇنىمىدىڭىز، كېتىپ قالدىغۇ ئ

  ...كهتسه كېتهر، ئۇنىڭسىزمۇ باش ئاغرىقىم كهم ئهمهس--

ئامىنهمۇ ئۆزىنىڭ نېمه ئىش بىلهن كهلگىنىنى ئۇنتۇپ قالغاندهك ئۇالرنىڭ . قىزالر كۈلۈشهتتى، چاقچاقلىشاتتى

ېگهندهك بىر كىمدۇر بىرى ستۇدېنت قىزالر يىگىتتىن باشقىنىڭ پارىڭىنىمۇ قىلىشامدۇ، د. كۈلكىسىگه قېتىلىپ كهتكهنىدى

  .ساندا يىگىتلهرنىڭ پارىڭى بولۇنۇپ تۇراتتى- بۇ ياتاقتىمۇ گهرچه دائىم بولمىسىمۇ ئاندا. گهپنى قىپتىكهن

كۈلۈپ توختىغان دىلنۇر دىققىتىنى كارىۋىتى ئۈستىگه قويۇلغان يوغان --ھهي ئامىنه، ئاۋۇ خالتىدىكى نېمه ئۇ؟--

  .سومكىغا ئاغدۇردى

  .له بېرىپ تىكتۈرگهن كىيىملهر پۈتۈپتىكهن، شۇالرنى ئهكهلگهنتىمئۆتكهنده سىز بىلهن بىل--

  .دېدى دىلنۇر سومكىدىن كىيىملهرنى ئالغاچ--كۆرۈپ باقتىڭىزمۇ؟ ياخشى تىكىپتۇمۇ؟--

  .سومكىدىن ئالغان كىيىملهرنى كۆرۈپ فاتىمه ھهيران بولۇپ سورىدى--ئامىنه، سىزمۇ ئورۇنىدىغان بولدىڭىزما؟--

  .ئامىنهنىڭ يۈزلىرى قىزىرىپ كهتتى--سىلهرچه بوالرمۇ؟. ى ئويالۋاتىمهنشۇنداق قىلىشن--

ئالالھ . بۇنى بىزنىڭچه، سىزنىڭچه دهپ ئهمهس، بهلكى ئالالھنىڭچه، دهپ ئۆلچهيمىز! ده-ئهلۋهتته بولىدۇ--
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  .يىپ بېقىڭهقېنى كى! شۇنداق ياخشى كۆرىدىغان ئىش تۇرسا بۇ، بولمايدىغان يېرىمۇ بارمۇ؟ بهك ياخشى ئويالپسىز

ئايگۈل . خورما رهڭ، بۆرهكچه ياقىلىق ئۇزۇن كۆينهك بىلهن قارا كۆك رهڭلىك ئابايا ئامىنهگه ئاجايىپ يارىشىپ كهتتى

  .ئۇنىڭ كىيىملىرىنى كىيىپ سىناشقا باشلىدى

  قاچاندىن باشالپ كىيهي دهيسىز بۇ كىيىملهرنى؟--

لهر كۆرسه نېمه دهپ قاالر؟ بۇ قىز تۈنۈگۈن تېخى مودىلىشىپ بىلمىدىم، تازا جۈرئهت قىاللمايۋاتىمهن، سىرتتىكى--

  يۈرهتتى، بۈگۈن بۈۋىم بولۇۋاپتۇ، دهپ گهپ تاپارمۇ؟

دېدى رهنا كۈلۈپ تۇرۇپ، ئۇمۇ تېخى --ئهته يهنه مودىلىشىۋالسىڭىز گهپنى خهق ئهمهس، مهن تاپىمهن،--

كىيگهن . سىغاندا تاشاليدىغان نهرسه ئهمهسئىمان دېگهن توڭلىغاندا كىيىپ ئىس--يېقىندىال ئورانغان ئىدى،

ھهي، «مېنىڭمۇ دوستلىرىم . ئىكهنسىز، قهتئىي ھالدا، باشقىالرنىڭ نېمه دېيىشى بىلهن كارىڭىزنى قىلماي كىيىڭ

مهن . دېيىشىدۇ» ئۈرۈمچىلىكتهك كىيىنمهمسهن؟ نېمه ئالته شهلىكتهك بېشىڭغا قېتىقچىنىڭ ياغلىقىنى ئارتىۋالدىڭ؟

ىككه بىر خۇدا، سهن ئۈرۈمچىلىككه بىر خۇدا يوق، ھهممىمىزنى بىر ئالالھ سوراق قىلىدۇ، ھهممىمىزدىن ھېساب ئالته شهل«

شۇ ۋاقتى كهلگهنده ئىسىت گېپى يوغان ئۈرۈمچىلىك بولغۇچه، بېشىغا شۇ ياغلىقنى ئوراپ يۈرگهن قېتىقچى بولۇپ . ئالىدۇ

ئىشقىلىپ، نېمىدىن ئايرىلسىڭىز ئايرىلىڭ، ئىمانىڭىزدىن . دهپ قويىمهن»  !قالسامچۇ، دېيىشىپ كېتىشىسهن تېخى

  .ئايرىلماڭ دوستۇم

  .مهن ئهته ئهتىگهنده چوقۇم سىنىپقا ئورۇنۇپ چىقىمهن. رهھمهت سىزگه رهنا--

ئهتىنى ساقالپ نېمه قىلىسىز؟ بۈگۈنال ئورىنىۋالمامسىز؟ ھېلى بىز بىلله تاماق يېگىلى چىقىمىز، قاراڭ بۇ يهردىال --

  .انغان قىزدىن نهچچىسى بار، بىزنىڭ ئارىمىزدا ماڭسىڭىز ئاسانال كۆنۈۋالىسىزئور

شۇنىڭدىن باشالپ پهرز ۋه سۈننهتلهرگه . شۇنداق قىلىپ بۇ قىزمۇ چىرايلىق جىلبابالرنى كىيىپ ئورۇنۇشقا باشلىدى

. هييارلىقنى پۈتتۈرۈپ كېتىشتىئارىدىن ئازراق ۋاقىت ئۆتۈپ مېھرىئايالر ت. ئهمهل قىلىشى تېخىمۇ ياخشى بولۇپ كهتتى

  .لېكىن مېھرىئاي ئامىنه بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ قويمىغانىدى

شۇڭا مېھرىئايالر تهييارلىقنى . ئامىنه خهنزۇتىلى فاكۇلتېتىدا بولغاچ، ئۇالر تهييارلىق ئوقۇمايال كهسىپكه چۈشۈپ كېتهتتى

  . ئىككى يىلىنى تۈگهتكهن ئىدىپۈتتۈرگهنده ئامىنه ئاللىقاچان كهسىپنىڭ ئالدىنقى
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ئامىنه ئورانغىنىدىن بۇيان ئۇمۇ . يىللىقىنى پۈتتۈرگهن يىلى ئامىنه ئوقۇش پۈتتۈردى-2مېھرىئاي ئالىي مهكتهپنىڭ 

ئۇنىڭ دادىسى يېزا كادىرى ئىكهن، خىزمىتىدىن ئايرىلىپ . ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ تۈرلۈك بېسىملىرىغا ئۇچراپ كېلىۋاتاتتى

ئاخىرى قىزىنى گېپىگه . رقتىمۇ ئهيتاۋۇر، قىزىغا تۈرلۈك ئامالالر بىلهن بېسىم قىلىپ كهلگهن ئىدىقېلىشتىن قو

بىچاره قىزنىڭ ئۆيىگه قايتىپ . ده، تهتىللهرده ئۆيىگه قايتىشتىن چهكلىدى-كىرگۈزهلمهيدىغانلىقىغا كۆزى يهتتى

اشلىرى ئۆيىگه قايتىپ مېڭىشقاندا، تهتىلدىن يېنىپ ھهر تهتىلده ساۋاقد. باقمىغىنىغا بىر يېرىم يىل بولۇپ قالغانىدى

ئارقىدىنال، مۇشۇنىڭغىمۇ ئالالھ ئهجىر . كېلىشكهنده ئۇنىڭ كۆڭلى بۆلهكچه ئارامسىزلىنىپ، بويۇن قىسىپ قاراپ قاالتتى

  . بېرىدۇغۇ، مهن بۇ ئىشالرنى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن قىلىۋاتىمهنغۇ، دهپ ئۆزىنى بهزلهيتتى

ى، ئهمدى نهگه بېرىش كېرهك؟ ئۆيىگه قايتسىال دادىسى ئۇنى مهكتهپكه ئوقۇتقۇچىلىقققا ئالدۇرىدۇ، ئوقۇشمۇ پۈتت

ئهنه ئۇنىڭدىن ئىككى يىل بۇرۇن . شۇنىڭ بىلهن ئورىنىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ھهتتا نامازنىمۇ خاتىرجهم ئوقۇغىلى بولمايدۇ

 ئائىسىدىكىلهر ئۇنىڭغا ھېچقانداق بېسىم قىلمىغان، پهقهت ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كهتكهن نۇرئىمانگۈلنى كۆردىغۇ؟ ئۇ قىزنىڭ

. ئۆزى شۇنچه يىل ئالىي مهكتهپته ئوقۇپ خىزمهت قىلمىسام ئوقۇغىنىم بىكارغا كهتمهمدۇ؟ دهپ ئويالپ قالغانىدى

ياغلىقنى كهينىمدىن چىگىپ، ياقىسى ئۆره كىيىملهرنى كىيىپ ئهۋرهتلىرىمنى ئاچماي تۇرۇپ خىزمهت قىلىمهن، 

ئاقىۋهت قانداق بولدى، ئاۋۋال كىيىملىرى قىسقىراپتۇ، ئاندىن ياغلىقى يوق بوپتۇ، ئاخىرىدا نامازنىڭمۇ . ېگهنىدىد

  .ھازىرقى ئهھۋالىنىڭ قانداق بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئامىنه بىخهۋهر. تايىنى قالماپتۇ

خشى شارائىت بولسا خىزمهت قىلىش، ئالىي مهكتهپته ئوقۇش خىزمهت قىلىش، پۇل تېپىش ئۈچۈنلىمۇ؟ ئهلۋهتته يا

لېكىن ئىبادهت بىلهن خىزمهت تاقىشىپ قېلىۋاتقاندا ئهجىبا . جهمئىيهت ئۈچۈن بىر كىشىلىك ھهسسه قوشۇش ياخشى ئىش

ئايالالر بىلله -ئۇنىڭ ھهم ئهر. ئىبادهتنى تاشالپ خىزمهتنى تالالمدۇق؟ ئامىنه بۇنداق قاراشنى ئهسال قوبۇل قىاللمايتتى

ئۆتكهن يىلى يازلىق تهتىلده ئۈرۈمچىده بىر شىركهتته . ۇپ ئىشلهيدىغان مۇھىتتا خىزمهت قىلغۇسىمۇ يوق ئىدىئولتۇر

پراكتىكا قىلىش جهريانىدا ئۇ يهردىكى بۇزۇقچىلىق، ھاياسىز پاراڭالردىن بىئارام بولۇپ تهتىلنى ناھايىتى تهسته 

  . توشقۇزغانىدى

لېكىن ھازىر . تهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن دىنىي بىلىم ئېلىشنى ئويالپ يۈرهتتىئامىنه خېلى ۋاقىتتىن بۇيان ئالىي مهك

مۇنچه پۇل بهردى، لېكىن ئوقۇش -نهده ئۇنداق شارائىت بار؟ دادىسى ئۇنىڭ ئالىي مهكتهپته ئوقۇشى ئۈچۈنغۇ ئانچه
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 شۇنداق خىيالنى قىلغىنى ئهكسىچه ئۇنى تىلالپ،. پۈتتۈرۈپ دىندا ئوقۇيمهن، دېسه ئۇنىڭغا بىر سىنىتمۇ بهرمهيدۇ

ئۇ چوقۇم تىرىشىپ . لېكىن بۇنىڭلىق بىلهن ئۇنىڭ ئارزۇلىرىنى ئۇجۇقتۇرىۋېتهلمهيدۇ. ئۈچۈنمۇ تويغۇزىۋېتىشى مۇمكىن

  ...ئۆزى ئارزۇ قىلغاندهك ياشايدۇ

ب تىلى ئۆگهنده شۇنىڭدىن كېيىن ئامىنه كۆپ جايالر بىلهن ئاالقىلهشتى، ئاخىرىدا لهنجۇ شهھىرىده بىر مهسچىتته ئهره

ئويلىغىنىدهك، دادىسى شۇنىڭدىن . ئۈنۈمى ياخشى ھهم ئهرزان بولىدىغانلىقىنى بىلىپ شۇ يهرگه بېرىش قارارىغا كهلدى

تۇغقانلىرىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن ئاالقه قىلىشىغا يول - ئۇرۇق. كېيىن ئۇنىڭ بىلهن بولغان پۈتۈن ئاالقىنى ئۈزۈپال تاشلىدى

مۇنچه ياردهم قىلىپ -پهقهت ھهدىسىال ئۇنىڭغا ئانچه. ىسى بىلهنال ئاالقه قىلىپ يۈرهتتىئۇ پهقهت بىر ھهد. قويمىدى

  .تۇرۇۋاتاتتى

مېھرىئاي پهقهت ئامىنهنىڭ بىر مهزگىل لهنجۇدا ئهرهب تىلى . شۇنداق قىلىپ ئامىنهنىڭ ئوقۇشىمۇ پۈتتى

ڭ قانداق تۇرمۇش كهچۈرۈۋاتقانلىقى، ئۇنى. ئۆگهنگهنلىكىنى، كېيىن ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهتكهنلىكىنىال بىلهتتى

قىشلىق تهتىلگه قايتىشتىن . ئائىسىدىكىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ قانداقراق ئىكهنلىكىدىن خهۋىرى يوق ئىدى

  .بۇرۇن ئۇ دىلنۇردىن سوراپ ئامىنهنىڭ تېلىفون نومۇرىنى تاپتى ھهم ئۇنىڭ بىلهن ئۈرۈمچىده كۆرۈشۈشكه كېلىشتى

مېھرىئاي بۇرۇنقىدىن : ئىككىيلهندىال ئۆگىرىش چوڭ ئىدى. شمىگىنىگه بىر يېرىم يىل بولۇپ قالغانىدىئۇالرنىڭ كۆرۈ

ئورۇقالپ، چىرايلىرى سهل تارتىلىپ قالغان، لېكىن يهنىال بۇرۇنقىدهك چىرايلىق ئىدى، ئوخشىمايدىغان يېرى بۇرۇنقى 

ئامىنه بولسا . نىال كۆرسه تارتىنىپ قىزىرىپ ئولتۇرمايتتىبۇرۇنقىدهك كىم. بېسىقلىققا ئۆزگهرگهنىدى-تۈرگۈنلىكى ئېغىر

ئۇنىڭ مىجهزىمۇ ئۆگىرىپ ئوچۇق مىجهزلىك بولۇپ . توي قىلىپ بولغان ئايالالردهك چوڭ سۈپهت كىيىنىۋالغان ئىدى

  .قالغانىدى

ئاي، دېدى ساالم ۋه قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈشلهردىن كېيىن مېھرى--نېمانداق چوڭ سۈپهت بولۇپ كهتتىڭىز؟--

  .ھېلىقى چېچىڭىزنى ئىككى ئۆرۈۋالىدىغان ھالىتىڭىز تېخىچه كۆز ئالدىمدا تۇرۇپتۇ--ئالدىدىكى چاينى ئوتلىغاچ،

  .تۈگۈۋالمىسام يىغىشتۇرۇپ بواللمىغۇدهك بولۇپ كهتتى. چېچىم ھازىر بۇرۇنقىغا قارىغاندا كۆپ ئۆسۈپ كهتتى--

  ھازىر تېقىمىڭىزغا چۈشكهندۇ؟--

  ...ىڭ ئالدىدا ئازراق كهستۈرىۋېدىمئاز قالدى، توين--
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 سىز توي قىلدىڭىزما؟ بىزگه دېمهيال توي --مېھرىئاي قولىدىكى پىيالىنى ئىتتىك ئۈستهلگه قويدى،--!توي؟--

  ؟!قىپسىزغۇ

  ...يهنه كېلىپ سىلهرنى ئاڭلىسا نېمه دهركىن، دهپ. سهل تۇيۇقسىز بولۇپ قالغانىدى--

ئهلۋهتته سىز ئۈچۈن خوشال ! لىڭالر، ئىمانىڭالر پۈتۈنلىنىدۇ، دېگهن ئهمهسمۇنېمه دهيتتۇق؟ رهسۇلۇلالھ توي قى--

  يهنه نېمه دهيتتۇق؟. ده- بولىمىز

. ئىشقىلىپ ئۆزهمدىن باشقا ھېچكىم رازى بولمىدى دېسهممۇ بولىدۇ. قاراڭ، بۇ تويغا جىق ئادهملهر نارازى بولدى--

نهچچه . اتارىدىن چىقىرىۋهتكهن، كىم بىلهن قىلساڭ قىل، دېدىدادامدىن رازىلىق سورىسام مهن سېنى بالىلىرىمنىڭ ق

يورۇقالردىن نهچچىنى چاقىرىپال نىكاھ -ئاخىرى ئامالسىز يېقىن. كۈن يىغلىدىم، كۆڭلۈم شۇنچىلىك يېرىم بولدى

  .قىلدۇردۇق

  قانچىلىك ۋاقىت بولدى؟--

  .تېخى ئهمدى بىر ئايدىن ئاشتى--

پ تۇرغان بولسىڭىز، بىز كېلىپ تويىڭىزنى كۆڭۈلدىكىدهك قىلىپ بېرهتتۇق تهتىل بولغۇچه ساقال. خهپ سىزنى--

  .ئهجهب ئالدىراپسىز! ئهمهسمۇ

  .سىلهر كهلگهن بولساڭالر چوقۇم ئۇ توينى قىلىشىمغا قوشۇلمايتتىڭالر--

  نېمىشقا ئهمدى؟--

  . سىلهر چوقۇم كۈيئوغۇلنى ياقتۇرمايتتىڭالر--

  نېمىشقا بۇنداق دهيسىز؟--

  ! مهن سىزگه ئۇ توغرىلىق سۆزلهپ بېرهي، ئوبدان ئاڭالڭ ھهئهمىسه--

  .تاماقمۇ سوۋۇپ قالمىسۇن، تاماقالردىن ئالغاچ ئهمىسه--

ئامىنهمۇ . مېھرىئاي يېمىگىنىگه ئۇزۇن بولغان، ئۆزى تولىمۇ ياقتۇرىدىغان لهڭپۇڭنى ئالدىرىماي يېيىشكه باشلىدى

  :ئۆزىنىڭ ھېكايىسىنى باشلىدى

ھهتتا يېنىمدا بىرهر تىيىن پۇل قالماي كۈنلهپ ئاچ قالغان ۋاقىتلىرىممۇ . بىر مهزگىل بهكمۇ قىينالدىمئوقۇش پۈتتۈرۈپ 
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شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىده بىر تونۇشۇم ناھايىتى تهقۋا بىر . لېكىن دىنىي بىلىم ئېلىش ئىرادهمدىن يانمىدىم. بولدى

قىنى، بىزگه ئوخشاش قىيىن كۈنده قالغانالرغا ياردهم قىلىپ كىشىنى تونۇيدىغانلىقىنى، ئۇ كىشىنىڭ ناھايىتى پۇلدارلى

مېنىڭ يات بىر ئهر كىشىدىن ياردهم سورىغۇم . تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۇنىڭدىن مهسلىھهت سورىشىمنى تهۋسىيه قىلدى

ېلىقى تونۇشۇمدىن ئهھۋالىمنى ھ. بىر كۈنى ياتاقتا ئولتۇرسام ئۇ كىشى ئۆزى تېلىفون قىپتۇ. شۇڭا رهت قىلدىم. كهلمىدى

  . بىلگهن ئىكهن

بۇ يولدا مېڭىش ئۈچۈن نۇرغۇن ئهزىيهت چېكىپسىز، بۇنى ئاڭالپ . ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن بۇ ھهق يلنى تالالپسىز--

ئهگهر . نهجمىدىندىن ئاڭلىسام ھازىر ئىقتىسادىي جهھهتته قىينىلىپ قالغان ئوخشايسىز. سىزدىن بهكمۇ سۆيۈندۈم

  .دېدى تېلىفوندا-- گه ئازرقا ياردهم قىلسام،خالىسىڭىز مهن سىز

مۇندا -ھهدهم ئاندا. دېمىسىمۇ ھازىر ئىتقىسادىي جهھهتته ئوبدانال قىينىلىۋاتاتتىم.  بىر ئاز ئويلىنىپ تۇرۇپ قالدىم

سام لېكىن بۇ كىشىدىن قهرز ئال. پۇل ئهۋهتىپ بهرگهننى ھېسابقا ئالمىغاندا ھېچقاندا ئىقتىسادىي مهنبهيىم يوق ئىدى

ئۇمۇ خۇددى ئىككىلىنىشلىرىمنى بىلىپ قالغاندهك گېپىنىڭ كهينىگه . ئۇنى قانداق قايتۇرۇپ بولىمهن، دهپ ئويلىدىم

  :قوشۇپ قويدى

كېيىن باشقا بۇرادهرلهرنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن قاشتېشى سودىسىغا . مهنمۇ بۇرۇن ئىقتىسادتىن بهكمۇ قىينالغان--

ھازىر مهن تۈگۈل بالىلىرىم يېتىپ . ىنى بهردى، سودام ناھايىتى تېزال يۈرۈشۈپ كهتتىئالالھ بهرىكىت. كىرىشىپ قالدىم

كالالمدا پهقهت ئالالھ بهرگهن مۇشۇ نېئمهتنىڭ ھهققىنى قانداق ئادا قىلىمهن، . دۇنيايىم تۇرۇپتۇ-يېسىمۇ يهتكۈدهك مال

ئهگهر قايتۇرالماي قالسىڭىزمۇ . قايتۇرسىڭىز مهيلىسىڭلىم، تارتىنماڭ، قايتۇرسىڭىز قايتۇرۇڭ، قاچان . دېگهن خىيالال بار

  .مهن رازى

ئۇنىڭغا ھۆججهتمۇ . شۇنداق قىلىپ مهن ئۇنىڭغا ئالدىرىماي قايتۇرۇپ بېرىدىغانغا قهرز ئالىدىغان بولۇپ كېلىشتۇق

رزنى قايتۇرىمهن، قانداقال قىلىپ بولمىسۇن، بىر ئامال بىلهن بۇ قه. شۇندىال كۆڭلۈم سهل ئىزىغا چۈشتى. يېزىپ بهردىم

  . ھېچ بولمىغاندا توي قىلغاندا مهھرى ھهققىمنى بېرىمهن، دهپ ئوياليتتىم

كېيىن ئۇستازىم ماڭا كىچىك بالىالرغا قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىتىپ قويۇشنى، . ئوقۇشۇم كۆڭۈلدىكىدهك داۋاملىشىۋاتاتتى

هم مهسچىتنىڭ زنچىلىك خوشال بولدۇم، ئۆشۇ. ماڭا ئهرهب تىلى دهرسىنى ھهقسىز ئۆتۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى
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ھويلىسىدا تۇراتتىم، شارائىتىمىز دېگهندهك ياخشى بولمىسىمۇ ئۆزىمىزنى مۇجاھىتالردهك ھېس قىالتتۇق، كهيپىياتىممۇ 

  .ناھايىتى كۆتۈرهڭگۈ ئىدى

ان قېرىندىشىم ماڭا مهن دهسلهپته بىر مۇسۇلم. شۇ چاغالردا ئۇ كىشى دائىم تېلىفون قىلىپ، ئهھۋال سوراپ تۇراتتى

بىر كۈنى يهنه تېلىفون قىپتۇ، بىردهم ئهھۋال سورىدى . كۆڭۈل بۆلۈۋاتىدۇغۇ، دهپ ئارتۇقچه ئويالپمۇ كهتمىگهن ئىكهنمهن

مهن . دېيىشىمگه جىممىده بولۇپ قالدى» ھاجىكا«مهن پاراڭ ئارىلىقىدا . ۋه ئۆزىنىڭ ئهھۋالى توغرىلىق سۆلىدى

  .بۇ قېتىم نېمه بولغانلىقىنى ھېچ بىلهلمىدىم. مئهزهلدىن شۇنداق چاقىراتتى

  ئامىنه، مېنى بۇندىن كېيىن ھاجىكا، دېمىسىڭىز، بوالمدۇ؟--

  .دېدىم ھهيران بولۇپ--ئهمىسه سىلىنى نېمه دهپ چاقىرىمهن؟--

  ....ھاجىم، دهپال چاقىرىڭ، بولمىسا ئىسمىمنىال ئاتاڭ--

ئۇ توغرۇلۇق ھېچقانداق . ىلغان ئاكا يوللۇق قېرىندىشىم، دهپال بىلهتتىمئۇنى پهقهت ھىماتچىم، ئېغىر كۈنلهرده ياردهم ق

ئهجىبا، ئۇ كىشى ماڭا باشقىچه نىيهتته بولۇۋاتقان . خىيالدا بولۇپ باقمىغانىدىم، ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ تۇرۇپال قالدىم

  بولسا ھه؟ مهن بىلمىگهنگه سېلىۋااليمۇ؟ لېكىن بۇنداق قىلسام قانداق بوالر؟ 

ئۇ تېلىفون قىلسىمۇ ئىككىلىمىز دۇدۇقالپ دېيهرگه . دىن كېيىن نېمىشقىدۇر، ئۇنى كۆپ ئوياليدىغان بولۇپ قالدىمشۇن

تېلىفونۇمدا ئۇنىڭ ئىسمى كۆرۈنۈشى بىلهنال ئىختىيارسىز يۈرهكلىرىم دۈپۈلدهپ . گهپ تاپالماي قالىدىغان بولۇپ قالدۇق

» ساالمهتلىكىڭىزگه دىققهت قىلىڭ«، »ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ« ىم دهيدىغان بۇرۇن دائ. سوقۇپ، يۈزلىرىم قىزىرىپ كېتهتتى

  .دېگهندهك گهپلهرمۇ پۈتۈن ۋۇجۇدۇمنى ئىللىق بىر تۇيغۇغا چۆمدۈرىۋېتهتتى

دوستۇم، شۇ . نېمه قىالرىمنى بىلهلمهي قېلىۋاتقان شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىده ئۇ ماڭا توي قىلىش تهكلىپىنى قويدى

گهرچه ئۇ مهندىن ئون ! مهن ئۇنى راستىنال ياخشى كۆرۈپ قالغانىدىم. شال بولغىنىمنى بىلمهيسىزچاغدا قانچىلىك خو

 ئۇنىڭ تهقۋالىقى، سهمىمىيلىكى مېنى تهسىرلهندۈرگهن ،ياش چوڭ بولسىمۇ، تۈزۈك مهكتهپ تهربىيىسى كۆرمىگهن بولسىمۇ

تويىمىز . كېيىن ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلدىم. مبىر مهزگىل ئويالنغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا ماقۇللۇق بىلدۈردۈ. ئىدى

  ....بولدى

  قىزىق ئىش، مۇشۇنداقمۇ توي بوالمدۇ؟. مېھرىئاي بۇ ھېكايىنى ئاڭالپ ئولتۇرۇپ كۆڭلى بىر قىسمىال بولۇپ قالدى
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ئۇ كىشى سىزدىن ئون ياش چوڭ بولسا مۇشۇ كهمگىچه توي قىلماپتىكهنمۇ؟ يا ئاجرىشىپ --

  .ي گۇمان بىلهن سورىدىمېھرىئا-- كېتىپتىمىكهن؟

ئامىنه خۇددى مۇشۇ --ئېلىڭه تاماق يهيلى،. تاماقالر سوۋۇپ قاپتۇ، پاراڭ بىلهن بولۇپ تاماقالرنىمۇ يېمهپتۇق مانا--

  . دهرھالال گهپنىڭ تېمىسىنى بۇرىۋهتتى،سوئالنىڭ چىقىشىنى ئويالپ تهييارلىق كۆرگهندهك

. لېكىن ئۇ نېمىشقىدۇر ئامىنهنىڭ خوشاللىقىغا جۆر بواللمىدى. ولدىمېھرىئاي يهنه داۋاملىق سوراۋېرىشتىن خىجىل ب

  .....ئۇنىڭ كۆڭلى بىر يامانلىقنى تۇيغاندهك بولۇۋاتاتتى
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  ھهمشىرىلهر

)8(  

سائهتلهردىن كېيىن -ساالم. كهلگهن تېلىفوننى قوبۇل قىلدىئامىنهدىن مېھرىئاي ئارىدىن بىرهر ھهپته ئۆتمهيال 

  .دېدىيۇ، ئۈنى ئىچىگه چۈشۈپال كهتتى» !!!ھه؟«چۈگهندهك تهلهپپۇزدا ناھايىتى چۆ

  .ئايبۇالق ھهدىسىگه قاراپ جىددىلىشىپدېدى —!ھهده، نېمه بوپتۇ؟ دهڭه--

  .دېدى مېھرىئاي پهس ئاۋازدا--ئامىنهنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىپتۇ،--

  ىدى؟ سىز ئهجهب ئۇنداق گهپ قىلمىغانغۇ؟سىز بىلهن ئالدىنقى كۈنى كۆرۈشكهنده سىزگه بويۇمدا بار دېگهنم--

  ....ئۆزىمۇ بىلمهپتىكهن--

  .نهدىكهن؟ بىز بېرىپ يوقالپ كېلهيلى--

ئۇالر دهرھال كىيىملىرىنى كىيىشىپ مومىسىنىڭ تاماق پىشتى، نهگه بارىسىلهر تاماق ۋاقتىدا؟ دهپ توۋالشلىرىغىمۇ 

گېپىدىن قارىغاندا ئامىنه دېگهن گهپلهرنى ئوياليتتى، ايا تېلىفوندا مېھرىئاي ب. قارىماستىن دوختۇرخانىغا قاراپ يول ئالدى

پهقهت بىر ئۇالرنىڭ توي قىلغىنىغا تېخى ئىككى ئايمۇ بولمىغانتىغۇ؟ لېكىن نېمىشقا؟ . يولدىشى ئۇنىڭ سۆزىنى بېرىپتۇ

تېلىفون قىلىپال سۆزىنى . تۇئاندىن يولدىشى خوتهنده ئىشى چىقىپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ كېتىپ قاپ. ئايال ئۆي تۇتۇپتۇ

ئىككى كۈنگىچه تاماقمۇ گېلىدىن ئۆتمهي يىغالپ ئاندىن ئامىنه بۇ زادى قانداق ئىش بولۇپ كهتتى؟ ! توۋا. بېرىپتۇ

  .ئهسلى بويىدا بارلىقىنى بايقاپتۇچىقىپتۇ، ئىككىنچى كۈنى كهچ تهرهپته بويىدىن ئاجراپ كهتكهندىال 

ئۇنىڭ بىر مهزلۇمنى مۇشۇندان ۋهيران قىلىشىغا، مۇشۇنداق ! هتلىگهن ئىدىغۇ؟تهقۋا كىشى دهپ سۈپئۇنى شۇنداق 

پهقهت ئۇ ئۆزىنى ئهنسىرىگهن . دىلنۇر خىياللىرىنىڭ ئاخىرىنى ئۇلىيالمىدى.... بوزهك قىلىشىغا نېمه سهۋهبچى بولدى؟ 

  .ئىش بولۇپ قېلىشىدىنال ئهنسىرهيتتى

مىنهنىڭ كۆزلىرى ئا. ئامىنهنىڭ بېشىدا پىقىراپ يۈرهتتىبىر سېمىز ئايال ياشقا چوڭراق ئۇالر دوختۇرخانىغا كىرگهنده 

  .كۆزلىرى بىر نۇقتىغا تىكىلگىنىچه جىممىده، ئولتۇراتتىيىغىدىن ئىششىغان، 

ھېلىقى ئايال تاماقنى زورالپ جىلى -- ماۋۇ باال نېمانداق قىلىدىغاندۇ؟. ئازراق بولسىمۇ تاماق يهڭ دهيمهن--

  .ئامىنهگه دوق قىلغاندهك، قاچىنى ئۈستهل ئۈستىگه تاققىده قويدىئاندىن . بوالتتى
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ياپياش ئهينى چاغدا تهگمه، ! ئهر دېگهن بىرى كهتسه بىرى كېلىدۇقانداق ئهر سارىڭى سهن؟ ! ئوھۇش خېنىم--

دىن بىرنى تېپىپ قىز باال، ئۆزهڭ ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهن، چىرايىڭمۇ بىر ئوبدان بولغاندىكىن ئۆزهڭگه اليىق ياش بالى

مۇشۇ ئادهم تهقۋاتى، ئاقتى، كۆكتى، مېنى ئاسرايتتى، دىلىمغا ئازار بهرمهيتتى، دهپ ئىككىنچى ئۆي تۇت، دېسهم، 

ئهمدى نېمه ماڭا ئهركىلهپ بېرىسهن؟ تاماقنى يه دېگهندىكىن يېگىنه ئىچىمنى . خوتۇنلۇققا ئۆزهڭ خاالپ تهگدىڭ

  !سىقماي

ئىككىنچى «.  بولغاندهك بىلىنسىمۇ، بىر يهرلىرىدىن كۆيۈنۈۋاتقانلىقى بىلىنىپ تۇراتتىۇزىدىن خاپائايالنىڭ تهلهپپ

دېگهن مهنىده بىر بارمىقىنى لېۋىگه قويدى ۋه ئايبۇالقنىڭ » !گهپ قىلماڭ«مېھرىئاي . دېدى ئايبۇالق چۆچۈپ» !خوتۇن؟

  .ئۇنى نېرىراق تارتىپ ئهكهتتىقولىدىن تارتىپ 

بىزمۇ جىم ئامىنه ئۆزى دېگۈسى بولسا دېسۇن، بولمىسا . ئارتۇق گهپ سورىمايلىرگهنده قاراڭ، بىز ياتاققا كى--

ئى .  ماقۇلمۇ؟ مهن زادى ئۇنىڭ تويى مۇشۇنداقراق تويمىكىن، دهپ گۇمان قىلغان، ئويلىغىنىمدهك چىقىپتۇ،تۇرايلى

  !بۇ قىزغا ئۆهڭ سهبر ئاتا قىلغايسهن! ئالالھ

 كۆزلىرى باشقىدىن نهملىنىشكه ،لهۋلىرى ئۈمچىيىپئامىنه ئۇالرنى كۆرۈپال . رىشتىكهينىگه يېنىپ ياتاققا كىئۇالر 

  .باشلىدى

تۈنۈگۈندىن بېرى يالغۇز بهك زېرىككهنتىم بۇ . بهك خوش قىلىۋهتتىڭالر مېنى. يوقالپ كهلگىنىڭالرغا رهھمهت--

  .ىتوال يىغالپ ئاۋازىمۇ پۈتۈن كهتكهنىد. دېدى بوغۇقراق ئاۋاز بىلهن--يهرده،

دېدى ھېلىقى ئايال —!مهن تۈنۈگۈننىڭ ياقى ئېشهك باقتىممۇ بۇ يهرده! يالغۇز دهپ كهتكىنىنى--

  ناز قىلماي ماۋۇ ئاشتىن ئىككى قوشۇق ئىچىڭ، ماقۇلمۇ؟ . ھه ئهمدى دوستلىرىڭىزمۇ كهلدى--كۈلۈمسىرهپ،

 لېكىن ئاش ئۇنىڭ .ېۋىگه تهڭلىدىلئامىنه ئۇ ئايال ئۇزارتقان قاچىنى قولىغان ئېلىپ بىر قوشۇق ئاشنى زورالپ 

  .گېلىدىن ھېچ ئۆتىدىغاندهك ئهمهس ئىدى

  .بىردهمدىن كېيىن ئايبۇالق زادىال چىدىيالمىدى. ئارىنى بىر ئاز سۈكۈنات باستى

  نېمانداق جېنىمنى چىقىرىدۇ؟! ئۆزهم بىر تېلىفون قىالي! ئۇ ئادهمنىڭ تېلىفون نومۇرىنى دهڭه! ئامىنه ھهده--

  .مهن نهچچه قېتىم تېلىفون قىلغانتىم، پهقهت ئالغىلى ئۇنىمىدى. لىفون قىلسىڭىزمۇ ئالمايدۇ بهرىبىربولدى، تې--
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.  ئالسا ئالسۇن، ئالمىسا ئالغۇزىدىغان ئامال چىقىدۇ.نېمه گېپى باركهن، بىر ئاڭاليلى. مهن قىلىپ باقاي قېنى--

  .خاتىرجهم بولۇڭه

  . ئېلىپ سىرتقا چىقىپ كهتتىئامىنه بهرگهن تېلىفون نومۇرىنى ئايبۇالق 

. ئايبۇالقنىڭ تېنىنىال ئهمهس، قهلبىنىمۇ مۇزلىتىپ باراتتىگۈركىرهپ چىقىۋاتقان شامال ئىككىنچى ئاينىڭ باشلىرى، 

بهختىگه مۇشۇنداق ئولتۇرۇپ يۈرهكلىرى پىژژىده قىلىپمۇ قويمامدىغاندۇ؟ باشقىالرنىڭ ئادهملهر نېمه دېگهن مۇرهككهپ؟ 

مهڭگۈ مهكتهپنى ندا ئۆزىنىڭ دىنداش قېرىنداشلىرىدىنمۇ مۇشۇنداق يامانلىق كۆرىدىغان ئىش بولسا ئهگهر بۇ جاھا

  ...پۈتتۈرمهي، جهمئىيهتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنىمۇ بىلمهيال ئۆتۈپ كهتكهن تۈزۈككهن

  .قارشى تهرهپتىن ئوتتۇرا ياشالردىكى بىر ئادهمنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى- -ۋهي، كىم بولىسىز؟--

  ۋهي، سىز ئابدۇۋهلىما؟--

  .ھه، مهن ئابدۇۋهلى ھاجىم--

  ۋىيهي، قاچاننىڭياقى مېنىڭ ئالدىمدا ئۆزىڭىزنى ھاجىم دهپ ئاتايدىغان بولۇۋالدىڭىز؟--

  كىم بولىسىز؟ ھېچ تونىيالمىدىمغۇ؟--

 تونۇشۇپ كېتىپ يېقىننىڭياقى بهك جىق قىزالر بىلهن! ئۇنداق ئهمهستۇ ھاجىممېنىمۇ تونۇمىغان گهپما؟ ! توۋا--

  بارامسىز نېمه؟

  سىز كىمۇ؟. ۋاي راستال بىلمىدىم--

  خوتۇنىڭىزنىڭ يېنىدىمۇ نېمه؟ نېمانداق تىلىڭىزنى چاينايسىز؟--

  ...ياقهي، خوتۇنۇم دوختۇرخانىدا يېتىپ قاپتىكهن--

  !ھه، كېسهل بېقىۋاتىمهن دهڭ--

  .وقالپ قويمىسام بولماس كۈنده بىرهر قېتىم ي!ياقهي، مهن كېسهل بېقىپ يۈرهمدىمهن--

  ئۈرۈمچىگه قاچان كېلىسىز؟--

  ئۆگۈننىڭ ئىچىده قايتىپ بارارمهنمىكىن؟-ئهته. بىلمىدىم--

  !ئۇنتۇپ قالماڭ جۇمۇ. ڭىز تېلىفون قىلىڭىئهمىسه كهلس--
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ئىچى پۇشسا، بىر تهرهپتىن بايام ئۆزىنىڭ قىلغان قىلىقىغا . ئايبۇالقنىڭ كۆڭلى بهكال بىئارام بولدىتېلىفوننى قويۇپ 

ئهمهلىيهتته بىر خوتۇنپۇرۇش بۇزۇق ئىكهنلىكىنى ھېس دهپ تهسۋىرلىگهن بۇ كىشىنىڭ » تهقۋا«ئامىنه بىر تهرهپتىن 

ئهگهر راستال يۈرىكىده ئازراق ئىمانى بار ئادهم بولسا بىر ناتونۇش قىز تېلىفوندا نايناقشىپ . قىلغانلىقىغا ئىچى پۇشتى

كىم بىلىدۇ؟ . دهپ تېلىفوننى ئۈزۈۋېتهر ئىدى! ئىشىڭىز بولمىسا ئاۋاره قىلماڭ مېنىبهرسه، ئۇكام، كىم بولىسىز؟ 

ئهجىبا سىز ! ھهي بىچاره قىزقايتىپ كېلهمدۇ؟ بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن » ناتونۇش جانان«ئۆگۈن مهخسۇس مۇشۇ -ئهته

خاتالىق ئۈستىگه قۇرۇلغان كى ئاشۇ قهلبىڭىزدىمۇشۇنداق مىجهزىدىن قىلچه خهۋهرسىز قالغانمۇ؟ ياكى كۆرسىڭىزمۇ ئۇنىڭ 

  سىزنىڭ كۆزىڭىزنى كور قىلىپ قويغانمۇ؟مۇھهببهت 

كارىدورنىڭ بېشىدىكى دهرىزه قىيا ئېچىقلىق . بىردهم تۇردىسىرتتا ئۇ ئامىنهگه نېمه دهپ تهسهللى بېرىشنى بىلهلمهي 

  .شاماك ئۇنىڭ يۈزلىرىگه تېگىپ تۇراتتىبولۇپ 

  !كېلىپ سىز بىلهن يېنىشىمهن دهيدۇغۇ. ىچىده يېنىپ كهلگۈدهكئۆگۈننىڭ ئ-ئۇ ئادهم ئهته--

  .مېھرىئاي بىلهن پاراڭلىشىپ ئولتۇرغان ئامىنهنىڭ كۆزلىرى نۇرلىنىپ كهتتى--راستما؟--

  سىز شۇنداق بولۇشىنى خااليسىز، شۇنداقمۇ؟ ئۇ نېمىدهپ سۆزىڭىزنى بهرگهن؟--

يهنه كېلىپ . مهن ئۆلىمهن، دهپ تهھدىت ساپتىكهنۋهتمىسهڭ ئايالى بىزنىڭ نىكاھىمىزنى بىلىپ شۇ قىزنى قويۇ--

  ....يۈرهك كېسىلى باركهن، كېسىلى قوزغىلىپ دوختۇرخانىغا كىرىپ قاپتىكهنئۇ ئايالنىڭ 

  ئۇ سىز بىلهن نىكاھ قىلدۇرۇشتىن ئىلگىرى ئايالىنىڭ قارشى تۇرىدىغانلىقىنى ئويلىماپتىكهنما؟! ھه، مۇنداق دهڭ--

  .هقۋا، بىلسىمۇ ھهرگىز قارشى تۇرمايدۇ، دېگهنتىئايالىم بهك ت--

نالرنىڭ ھازىر جاھاندا مۇسۇلما-- سۆزىنى باشلىدى ئايبۇالق،دهپ--ئامىنه، سىزگه ئىككى ئېغىز گهپ قىالي،--

ئهھۋالى قانداق بولۇۋاتىدۇ، خهۋىرىڭىز بارمۇ؟ بهلكىم بىلىشىڭىز مۇمكىن، ھىندۇنېزىيه دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ مۇسۇلمان 

ھازىر ئۇ دۆلهتكه . ۇقرالىرىنىڭ ھالى ناھايىتى خاراب، بهكمۇ كهمبهغهلچىلىكته ياشايدۇئۇ دۆلهتنىڭ پ. ىتىدۆل

كويالردا، تهشۋىقات -خىرىستىيان مىسسىيونېرلىرى شۇنچىلىك كۆپ بېرىپتۇكى، ئۇالرنىڭ دهۋىتى كۈچىيىپ ھهتتا كوچا

ئهرهبلهرنىڭ ئىچىدىكى بهزى دهۋهتچىلهر مۇشۇنداق . بېرىپتۇئاشكارا خىرىستىيانالشتۇرۇشقا يېتىپ -ۋاستىلىرىده ئوچۇق

لېكىن بايالر ھهجگه كهلگهن ھاجىالر . ئهھۋالالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بايالردىن ئىقتىسادىي جهھهتتىن ياردهم سورىغان
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ۇ ئىككى ئويالپ كۆرۈڭه، مۇش. ئۈچۈن پۇل خهجلهشكه رازىكهنۇ، بۇنداق ئىش ئۈچۈن پۇل خهجلهشنى خالىمايدىكهن

  ئىشتىن قايسىسى مۇھىم؟ 

قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىزدا شهرىئهتنىڭ ھۆكمىنى . بۈگۈنكى كۈنده بىز مۇسۇلمانالر مۇشۇنداق ھالغا چۈشۈپ قالدۇق

بىر نهرسىنى قىاليمۇ، قىلمايمۇ دهپ ئىككىلهنسهك ئالالھ قايسىسىنى بهكرهك ياخشى كۆرىدۇ، دهپ ئهمهس، . ئىزدىمهيمىز

بۇ مۇشۇ كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش مهسىلىسىگه كهلسهك، . هكرهك ياخشى كۆرىمهن، دېگهننى ئوياليمىزمهن قايسىسىنى ب

رهسۇلۇلالھ ھېچقاچان خوتۇننى جىق ئالغانالر . بۇ سۈننهتمۇ ئهمهس، پهرزمۇ ئهمهسئالالھ رۇخسهت قىلغان ئىش، لېكىن 

. دېدى» لىنىشىڭالر زۇلۇم قىلماسلىققا ئهڭ يېقىندۇربىرى بىلهن كۇپايى«ئالالھ سۇبھانا ۋه تائاالمۇ . تهقۋاالر، دېمىدى

ئۇالرنىڭ قهلبىده مۇسۇلمانالر چۈنكى مانچه خوتۇن ئالغۇسى كېلىدۇ؟ لېكىن نېمه ئۈچۈن پۇل تاپقانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 

انالر بۇنىڭ ئهلۋهتته بىر قىسىم ئاجىزهلهرگه ھامىي بولۇپ كېلىۋاتق! ئالالھنىڭ سۆيگۈسى يوق ياكى ناھايىتى ئاجىز! يوق

باشقىالرغا . ئىككى پۇتىنى باشقىالر ئۇرۇپ سۇندۇرۇۋهتكهن ئىكهن. بىزگه ئۇستازىمىز بىر كىشىنى تونۇشتۇردى. سىرتىدا

بىر قىز ئۇنىڭ بىلهن تۇرمۇش قۇرۇشنى ئاخىرى . چېكىنمهپتۇھهرقانداق ئېغىر شارائىتتىمۇ . دىنىي دهرس بېرىپ كېلىۋېتىپتۇ

نېمىدېگهن بهختلىك ! قاراڭ. دادىسىدىن قالغان بىردانه قۇرئانى كهرىمنى تويلۇقى قىپتۇبولمىغاچ يىگىتنىڭ پۇلى . خاالپتۇ

. ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى خۇددى ساھابىالرنىڭ تۇرمۇشىدهك يوقسۇز، لېكىن تولىمۇ كۆڭۈللۈك ئۆتۈپتۇتويدىن كېيىن ! بىر جۈپلهر

شۇنداق دۇنيا تاپقان ئادهم ! ئۇ ھاجىمغا سېلىشتۇرۇپ بېقىڭه .سىناقالر بېشىغا كېلىۋېرىپتۇيۇ، ئۇالر زادىال چېكىنمهپتۇ

ئۇ ئايال ئۇنىڭ ئايالى بولسا سىز نېمىسى؟ سىزمۇ ئايالىمۇ ياكى ئاشنىسىمۇ؟ نېمه ئۈچۈن ھوشىنى بىلهلمهي قاالمدۇ؟ 

لهلالھۇ ئهلهيھى ھېچ ئىككىلهنمهيال نېرى تۇر، دېيهلهيدۇ؟ رهسۇلۇلالھ سهلئۇ سىزنى ئۇ ئايال مهن ئۆلىمهن، دېگهنده 

بىر كىشىنىڭ ئۆزى مهسئۇل بولۇشقا تېگىشلىك كىشىنى تاشلىۋهتكهنلىكى ئۇنىڭ گۇناھكار بولۇشىغا يېتهرلىك : ۋهسهللهم 

  بولدى، دېمىدىمۇ؟ 

سىزگه راستنى ئېيتاي، مهن بايا تېلىفوندا ئۇ كىشىگه ئۆزهمنىڭ سىزنىڭ . سىز بۇنداق ئادهم ئۈچۈن قايغۇرماڭ

ئازراق ئهركىلهپ گهپ قىلىپ قويسام، سهن كىممۇ دهپ قويماستىن مهندىن بهكرهك . لىكىمنى ئېيتمىدىمدوستىڭىز ئىكهن

ئالالھۇ تائاال قۇرئانى كهرىمده قانداق كىشىلهرنى . دهپ سۈپهتلهپسىز» تهقۋا«شۇ كىشىنى سىز . غىلجىڭالپ كېتىۋاتىدۇ

پسى ئۈچۈن ئىمانىنى ساتىدىغان، ھىيله بىلهن مۇشۇنداق شهھۋانى نهدهپ تهسۋىرلىگهن، بىلهمسىز؟ » مۇتتهقى«
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مىليونالپ پۇل تاپقان ئادهمنىڭ بىرهرىگه نهچچه مىڭ يۇهن پۇل بهرگىنىدىن تهسىرلىنىپ نهپسىنى قاندۇرىدىغانالرنىمۇ؟ 

ئهسال ئۇ تهقۋا ياكى مۇئمىن دېگهن نامغا ! ئۇ مهيلى ھهممىنى سهدىقه قىلسىمۇ بۇنى ئۇنىڭغا ئالالھ بهرگهنكهتتىڭىزمۇ؟ 

  !اليىق ئهمهسكهن

سهبر دېگهن قانداق نهرسه؟ . شۇنچىلىك خوشال بولدىڭىزبايا مهن ئۇ سىز بىلهن يارىشىدىغان بولدى، دېسهم سىز 

ئۇنىڭدىن نهچچه ھهسسه يۇقىرى پۇل بىلهن تۆلهم نهتىجىده ھۆكۈمهت سىزگه . بىر ئاپهتته ۋهيران بولدىسىزنىڭ ئۆيىڭىز 

ئالالھ بىزگه بىز يوقاتقاندىن يۈزلهپ . مانا بۇ سهبر. دهيسىز» ..ياخشى ۋهيران بوپتىكهنئۆيۈم ئهجهبمۇ «سىز. بهردى

ئالالھ سىزگه سهبر ئاتا . كۆڭلىڭىزدىنمۇ چىقىرىۋېتىڭ. بولدى ئهمدى ئۇ كىشىنى ئىزدىمهڭ. ھهسسه ياخشىسىنى بېرىدۇ

لېكىن ئهمدى ئۇ كىشى ئۈچۈن ياش . ىاليلىئىقتىساد جهھهتتىن قىينىلىپ قالغان بولسىڭىز بۇنىڭ ئامالىنى ق. قىلسۇن

  ...تۆكۈپ يۈرمهڭ

ئۇنتۇش شۇنچه ئاسانمۇ؟ لېكىن . توغرا، ئايبۇالقنىڭ گهپلىرىنىڭ ئاساسى بار. ئۆكسۈپ يىغاليتتى-ئامىنه ئۆكسۈپ

 نېمه ق نهتىجه چىقىشىنى ئۇتوي قىلىپ ئۇھ، دهرمهن، دهپ ئويلىۋېدى، بۇندا. ئۇنىڭ ئائىلىسىدىن كۆڭلى سۇ ئىچمهيدۇ

يىغالۋېتىپ بۇ قازاغا . يىغلىدى، خۇددى ھهممه دهردىنى يىغالپ تۈگهتمهكچى بولغاندهككۆڭلى بۇزۇلدى، بىلهتتى؟ 

  ...بىر ئازدىن كېيىن يهنه يىغلىدى، يهنه توختىدى. ئهنسىرهپ توختىدىباش ئهگمىگهنلىك بوالرمۇ، دهپ 

. بىرىنىڭ چىرايىغا قارىمايتتى-بىر. كوچىدا بىردهم ماڭدىئايبۇالق بىلهن مېھرىئاي . مچىده قار ياغدىشۇ كۈنى ئۈرۈ

  :ئايبۇالق يىغالمسىراپ تۇرۇپ ھهدىسىگه قارىدىبىر ھازادىن كېيىن . گهپمۇ قىلىشمايتتى

  .ھهده، تاكسىغا چىقايلى، بهك توڭۇپ كهتتىم--

هملهر ئاد. ئاسمان قاپقارا. اسمانغا قارىدىئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ ئ. مېھرىئاينىڭمۇ يۈزلىرى ياش بىلهن يۇيۇلغانىدى

كىچىكىدىكى غۇبارسىز چاغالر ئهمدى . ھازىر يوقئاسماننى مهينهت قىلىۋهتتى، كىچىكىده يهيدىغان ئاپئاق قارالر 

ده، بىردهمدىال ئېرىپ -قارالر چۈشتىئۇ قولىنى قارغا تهڭلىدى، قولىغا قاپقارا ئىسالر بىلهن بۇلغانغان . لمهسكه كهتكهنكه

. مېھرىئاي قارغا قاراپ تۇرۇپ يىغلىۋهتتى، كۆزى بىلهن ئهمهس، يۈرىكى بىلهن يىغلىدى. ندا قىلىۋهتتىقوللىرىنى يۇ

يولدىن . ئايبۇالق ھهدىسىنى چىڭ قۇچاقلىۋالدى، ئىككىيلهننىڭ مۈرىلىرى ئۆكسۈشتىن تىترهپ تۇراتتى

.  بىلمهيتتىھهتتا ئۆزىمۇيىغاليدىغانلىقىنى ئۇالرنىڭ نېمه ئۈچۈن . كهچكهنلهر ئۇالرغا ھهيرانلىق بىلهن قارايتتى-ئۆتكهن
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دوستى پ بهختى چىگىلگهن دوستى ئۈچۈنمۇ؟ ياكى ئاغزىدا مۇسۇلمانلىق دهۋاسى قىلىۋاتقان كىشىلهرگه زىياده ئىشىنى

  ....بىلهن ئوخشاش كۈلپهتكه قېلىشتىن ئهنسىرىگهن ئۆزى ئۈچۈنمۇ

ئۇالر جهمئىيهتنى تېخى . ىقىرىپ ئۆسۈپ يىغلىدى، يۈرىكىدىن چئامىنهنىڭ ئىشىنى ئاڭالپ يىغلىدىدىلنۇر 

باشقا ئايالالر . ئۇالر كۆپ ئاياللىق بولۇش ئالالھ رۇخسهت قىلغان ئىش، بۇنىڭ ھېچقانداق خاتاسى يوق. چۈشهنمهيتتى

هت، ھهسئايالالر ئىچىدىكى . كۆپ ئهجىر ئالغىلى بولىدۇ، دهپال ئوياليتتىبىلهن ئىناق ئۆتۈپ، بالىالرنى تهڭ بېقىشىپ 

ئامىنه توي قىلىشتىن ئىلگىرى دىلنۇرغا مهسىلىھهت سالغان، . دېگهنلهردىن ئۇالرنىڭ خهۋىرى يوق ئىدى...كۈندهشلىك

كۆڭلىده، بىز ئالىي . ئۇ بۇنداق نهتىجه چىقىشىنى چۈشىدىمۇ ئويالپ كۆرمىگهن ئىدى. ئۇنى قوللىغان ئىدىتېخى دىلنۇر 

ئۈلگه كۆرسىتىپ قويسۇن، دهپ ئويلىغان اس كهلمهيدۇ، دهۋاتقان قىزالرغا مهكتهپته ئوقۇغان، بۇنداق قىلساق بىزگه م

لېكىن بۇنى ھهممىال . ئىدى، ئالالھنىڭ قانۇنى ھهممىال ئادهمگه ئوخشاش، دېگهننى ئىسپاتالپ بهرمهكچى ئىدى

  !ئۇ ئويالپ يېتهلىسۇنمۇ؟ئادهمنىڭ ئىمانى كۆتۈرۈپ كېتهلمهيدىغانلىقىنى 

خۇددى ئامىنهنىڭ . ىنىڭ ئهينى ۋاقىتتا ئامىنهنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن يىغلىدىئۆز. سۈپ يىغلىدىكئۇ ئۆ

  . قايتىالپ كهچۈرۈم سورايتتى-يۈرىكىده ئامىنهدىن قايتا. بهختسىزلىكىگه ئۆزى سهۋهبچىدهك ھېس قىلدى

ىن كېيىنكى ۈتتۈرگهندئۇمۇ باشقا ھهمشىرىلهرگه ئوخشاش ئوقۇش پ. ئوقۇش پۈتتۈرۈشىگه ئازال قالدىدىلنۇرنىڭمۇ 

  :ئىش ئۇنىڭمۇ يۈرىكىنى پۇچىاليتتىيېقىندا يۈز بهرگهن بىر . تۇرمۇشى ھهققىده ئويلىناتتى

ھهقىقهتهن ھهر جهھهتتىن بىلىملىك، ئاكىسى . ئاكىسىنى تونۇشتۇرغان ئىدىبىر يۇرتداش قىز ئۇنىڭغا يېقىندا 

ئۇ يىگىتنى خېلى ياخشى ى بىلهن دىلنۇر سىڭلىسىنىڭ ۋاسته بولۇش. سۈننهتكه ئهگىشىدىغان ياخشى يىگىت ئىكهن

. بۇ ئىشنىڭ نهتىجىسىنىڭ خهيرلىك بولۇشىنى ئالالھتىن تىلىدىبۇ ئىش ئۈستىده ئىستىخاره قىلدى، ۋه . چۈشهندى

بىر كۈنى ئۇ يىگىت تۇيۇقسىزال سىڭلىسىغا مهن بۇنداق قىز بىلهن توي قىاللمايدىكهن، ئۇنىڭ لېكىن كىم ئويلىغان؟ 

  . ىسالمنى چۈشهنمهيدىغان كىشىلهر ئىكهن، دهپتۇئانىسى ئ-ئاتا

دىلنۇرمۇ چوقۇم ئانىسى ئىسالمنى چۈشهنمىگىنى ئۈچۈن -ئهجىبا، ئاتا. دىلنۇرنىڭ كۆڭلى السسىده بولۇپ قالدى

ئانىسى دۆلهت كادىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇمۇ -ئىسالمنى چۈشهنمهيدىغان يىگىت بىلهن توي قىلىشى كېرهكمۇ؟ ئاتا

ت كادىرى بولۇپ ئىشلىشى كېرهكمۇ؟ ئۇنىڭ بىر ھهقىقىي ياخشى مۇسۇلمان يىگىت بىلهن توي قىلىپ دۆلهچوقۇم 
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  ئىسالمىي ئائىله قۇرۇش ھوقۇقى يوقمۇ؟

 ئۇالرغا يهنه قانداق . بىز ئالدىنقى بابالردا فاتىمه، رۇقىيه ۋه رهنا قاتارلىق قىزالرنىڭمۇ غېمى ئىدىبۇ غهملهر ئوخشاشال

  دۇ؟ چىقىش يوللىرى بار

شهرىئهت ئىلمىده ئوقۇۋاتقان بىر يىگىت بىلهن توي قىلىشقا لىۋىيهده باشقىالرنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن «

. بېرىپتىكهنئۇنىڭ ئۆيىدىكىلهر بىزنىڭ ئۆيگه « . دهپ يازغانىدى رۇقىيه مېھرىئايغا يازغان خېتىده» پۈتۈشكهنىدۇق

ئۇزۇن يىل چهت ئهلده ئوقۇغانكهن، ئۇالرنىڭ ئوغلى . ىكهنمهننېمىسىنى دهي؟ ئۇالرنىڭ قارىشىچه مهن بهك كهمبهغهل ئ

م كىمدىن قاقشاي؟ بىلهمسىز مېھرىئاي؟ ئهگهر مهن ئوغۇل باال بولغان بولسا. شۇڭا مهن ئۇنىڭغا ماس كهلمهيدىكهنمهن

هنه داۋاملىق ئۆرلهپ يراۋۇرۇس يهرلهرده ئىشلهپ، ئازراق پۇل تېپىپ ئاندىن بهزىده ھازىرمۇ . راۋۇرۇس ئوغۇل باال بوالتتىم

 دېگۈزىۋېتىشنى ئويالپ ،مۇسۇلمان ھهمشىرىلهرنى كۆزگه ئىلمايۋاتقانالرنى ۋاھچوڭ نهتىجىلهرنى قازىنىپ - چوڭئوقۇشنى، 

لېكىن بۇنىڭ نېمىگه پايدىسى بار؟ ئالالھنىڭ بۇيرۇقىدىن، شهرىئهتنىڭ كۆرسهتمىسىدىن چهتنهپ تاپقانلىرىم . قالىمهن

ئالالھ بهك ئۇلۇغدۇر، ماڭا ھامان بىر چىقىش يولى . سهبر قىلىمهنكىنه بولسىمۇ ئهسقاتامدۇ؟ ماڭا ئاخىرهتته كىچىك

زى  ئۇ باال ئۆ.ئالالھ خالىسا مهن ئۆيۈمدىكىلهرنى چوقۇم قايىل قىلىمهن، دهيدۇئۇ باال سهبر قىلىپ تۇرۇڭ، . بېرىدۇ

سامال ئهمدى ئۇ ئۆيگه كېلىن بولغۇم كهلمهيال  لېكىن مېنىڭ شۇالرنىڭ گېپىنى ئويلى.ھهقىقهتهن ياخشى، تهقۋا باال

  »....قالىدۇ

ئانىسىنىڭ تهلىپى بويىچه بولغاندا ئۇ چوقۇم خىزمىتى بار، كادىر -ئۇنىڭ ئاتا. مېھرىئايمۇ ئېغىر ئۇھ تارتاتتى

ىتنىڭ ئانىسى ئهزهلدىن يىگ-لېكىن ئېتىقادچۇ؟ ئۇنىڭ ئاتا. ئائىلىسدا چوڭ بولغان يىگىت بىلهن توي قىلىشى كېرهك

  ....ئۇ قانداق قىلىدۇ؟ ئۇنىڭ دوستلىرى قانداق قىلىدۇ. ئېتىقادىنىڭ قانداق بولۇشى بىلهن ھېسابلىشىپ ئولتۇرمىغان

ھهمشىرىلهرنىڭ غېمى تۈگهپ، پۈتۈن زېھنى بىلهن ئالالھنىڭ بارلىقى ۋه بىرلىكى ئۈستىده پىكىر يۈرگۈزىدىغان، 

  ....تۈن ۋۇجۇدى بىلهن ئالالھنىڭ ئىبادىتىگه بېرىلىدىغان كۈنلىرى كېلهر؟پۈئىنچىكه مهسىلىلهر ئۈستىده ئويلىنىدىغان، 
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  ھهمشىرىلهر

  )خاتىمه(

. چېۋه تۆكمه بولۇپ كهتكهن ۋاقىت ئىدى-مېۋهچىرايلىق تۈسكه كىرگهن، ئهتراپ ئاخىرى، ھهممه  ئاۋغۇستنىڭ 

بۇ دوستالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ . ىسىدا كۆرۈشتىزهمزهم تېز تاماقخانفاتىمه، دىلنۇر، رهنا ۋه مېھرىئايالر ئۈرۈمچىدىكى 

  .كۆرۈشمىگىنىگه بىر نهچچه يىل بولۇپ قالغانىدى

ئۇالرنىڭ . پفاتىمه مېھرىئاينى قۇچاقالدېدى —!ئاداش، ئىككىمىز كۆرۈشمىگىلىمۇ بىر يىلدىن ئېشىپتۇ جۇمۇ--

  .بولۇپ قالغانىدىئىككى يىل مهكتهپ پۈتتۈرگىنىگه 

بىر ئۆينى بېشىمىزغا كىيىپ ئاچقۇچه -توۋا، كۆزنى يۇمۇپ. تۆت يىل بولۇپ قاپتۇ-كۆرۈشمىگىلى ئۈچ! بىزچۇ--

بوۋاققا دېدى دىلنۇر مېھرىئاينىڭ قولىدا يىنىك پۇشۇلداپ ئۇخالۋاتقان —!سىز ئانا بولۇپمۇ قاپسىز مانا. قالدۇق

  رايلىق بوالمدۇ، نېمه؟ئاپىسىدىن چى. چىرايى ئاپىسىغىال ئوخشاپتۇ! نېمانداق ئوماق دهيمهن بۇ قىز--قاراپ،

  

  . ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى ھهققىده سۆزلىشىشكه باشلىدىئولتۇرۇپ تاماقالرنى بۇيرۇتۇشقاندىن كېيىن 

مهنده قانداق --دېدى رهنا پىيالىدىكى چاينى ئوتلىغاچ،--،لهرغۇ توي قىلىپ خاتىرجهم بولدۇڭالرسى--

ئۇنداق، بىرى بۇنداق، كۆڭۈلگه يارىغۇدهكتىن بىرى دىمغا كهلگهننىڭ بىرى ئال. قىالرمهن؟ ئهجهب بېشىمغا غهم چۈشتى

ئاپامغا دېسهم، سهن ئۈرۈمچىلىك  ئۆتكهنده شۇنداق ياخشى تهقۋا بىر باال ئۇچرىغانتى، قانداقمۇ قىالرمهن؟. چىقمىدى

بۇ . دهپ قهتئىي ئۇنىمىدىھېچبولمىسا شىمالنىڭ بىرهر يېرىدىن تاپ، جهنۇبقا كهتمه، تۇرۇپ خوتهنلىككه تېگهمتىڭ؟ 

ئوقۇش پۈتتۈرگهننىڭ ياقى بۇ يهرده بىر قانداقمۇ قىالرمهن؟ . ئاپامنى گهپكه كىرگۈزۈشكه يا مېنىڭ كۆزۈم يهتمهيدۇ

. ئاپام ئىمتىھان بهر، ئاق قىل، كۆك قىل، دهپ كۆزۈمگه كىرىۋېلىپ ھېچ ئارام بهرمهيۋاتىدۇ. شىركهتته ئىشلهپ تۇردۇم

  ...ۋايجان بولدى قاقشىمايچۇ، دېسهم گهپ جىق....ڭ ئهسلى تايىنى يوقشىركهتنىڭ مۇئاشىنى

توي ئايال كىشى زادى نېمىشقا توي قىلىدىغاندۇ؟ --فاتىمه،دېدى --شۇ توي قىلغاننىڭ گېپىنى قىلماڭه،--

ۆينى قارىغۇسىز وڭ ئئاپامنىڭ ئۆيىگه بىر بېرىپ كهلسهم چ. ئۈچ ئاي بوپتۇ، ھازىرال بۇ تۇرمۇشتىن زېرىكتىممانا قىلغىلى 

   قېيىن ئاتا بىلهن بىلله تۇرغان نهده بار؟-قېيىن ئاپامۇشۇ ئاي مۇشۇ كۈنده . قىلىۋېتىدۇ
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  .بىرىگه قاراپ كۈلۈمسىرىشىپ قويدى-مېھرىئاي بىردىلنۇر بىلهن 

  سهن بهك رازى ئوخشىمامسهن تۇرمۇشۇڭدىن؟ھهي مېھرىئاي، سهن توي قىلىپ قاقشايدىغان ئىشىڭ يوقمۇ؟ --

. تاتلىققىنه ئۇخالۋاتاتتىدۇنيانىڭ غهملىرىدىن خهۋهرسىز ئۇنىڭ قولىدا ئاي بالىسىغا قاراپ قويدى، قىزى مېھرى

  .ئازراققىنه ئوچۇق ئاغزىدىن سۈت ھىدى پۇراپ تۇراتتى

  

ىن كېيىن مېھرىئاي ئېغىز بىر ئازددېدى --ئاداش، تۇرمۇش دېگهنده كىمنىڭ غېمى، كىمنىڭ دهردى يوق؟--

ئالالھ خالىسا ياخشى، تهقۋادار بىر يىگىت بىلهن توي قىلسام،  ھهرقېتىم كۆڭلۈم يېرىم بولغاندا بۇرۇن --ئېچىپ،

ئۆزهمگه چۇشلۇق تۇرمۇشۇم، ئۆزهمنىڭ ئۆيۈم بولسا، بالىلىرىم بولسا، ئېرىمنىڭ خىزمىتىنى ياخشى قىلسام، ئىبادهتلىرىمنى 

مه سىناققا دۇچ كېلىدۇ؟ ئهلۋهتته سىناققا دۇچ كېلىدۇ، لېكىن يىگىتلهر ئىمان يولىدا نې. ياخشى قىلسام، دهپ ئوياليتتىم

سىرتقى قىياپىتىنى باشقىالر بىلهن ئوخشاش قىلىپمۇ نامىزىنى ئوقۇپ ئوغۇل باال دېگهن . قىزالردهك بولۇشى ناتايىن

قۇم ئهۋرهتلىرىنى چوھهربىر ھهمشىره دهپ سوقۇۋاتقان » ئهھهدۇ«قهلبىده كۆيۈۋاتقان، يۈرىكى لېكىن ئىمانى . يۈرهلهيدۇ

م، روپاش، يهنه ىباشقىالر ئۇالرنى بۈۋ. يۆگهشنى تالاليدۇ، نهتىجىده بىر قاراشتىال ئهتراپتىكىلهردىن پهرقلىق بولۇپ قالىدۇ

، جهمئىيهتته خىزمهت ۋه ئۆگىنىش بېسىمى تۈپهيلى ائان-ئائىلىده ئاتا. بىر نېمه دېگهندهك گهپلهر بىلهن مهسخىره قىلىدۇ

بىزنى ئهسلى مهنچه ھهقىقىي ئېتىقادلىق يىگىت بىزنىڭ شۇ تارتقان جاپالىرىمىز ئۈچۈن . كېلىپال تۇرىدۇسىناققا دۇچ 

بىزگه ياخشى ئىبادهت تهۋرهنمهي سابات بىلهن تۇرغانلىقىمىزدىن پهخىرلىنىشى، بىزنىڭ سىناقالر ئالدىدىمۇ قهدىرلىشى، 

ئاجىزهگه قىلغان ياردىمى ھېسابالپ ئالالھنىڭ رنى بىر مانا بۇالقىلىدىغان مۇھىت يارىتىپ بېرىشى كېرهك ئىدى، 

ئىش لېكىن، يىگىتلهرگه بىزنىڭ بۇنداق تارتقان جاپالىرىمىز بهك ئادهتتىكىچه . رازىلىقىنى تىلىشى ياخشىراق ئىدى

بۇ دېگهن قىلىشقا تېگىشلىك ئىش، ماختاپ كهتكۈدهك، ئاھ ئۇرۇپ كهتكۈدهك ئىش ئهمهس، دهپ . ھېسابلىنىدىكهن

ئهگهر بۇ بهك ئادهتتىكىچه ئىش . لېكىن ھهم ماختاشقا تېگىشلىك ئىشتوغرا، بۇ قىلىشقا تېگىشلىك ئىش، . ياليدىكهنئو

توي .جهننهتنى ۋهده قىلمىغان بوالر ئىدىبولغان بولسا ئالالھ مۇشۇنداق مۇسۇلمانالرنى ئىمانىدا راستچىل، دهپ ئاتاپ 

. ئائىلىنىڭ ھهم ئۆزىگه چۇشلۇق دهردى بولىدىكهن. ىدىغان ئىش يوققىلسىڭىزال ھهممه مۈشكۈلچىلىك ھهل بولۇپ كېت

ئۈمىد ئالدىڭىزدا مۇشۇ كۈنلهرمۇ ئۆتۈپ كېتهرمۇ، دهيدىغان بىر . لېكىن بۇ چاغدىكى مۈشكۈلچىلىكلهر ئاجايىپ بولىدىكهن
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ئالدىراپال توي  ئۇالر مېنىڭ .ئانام بىلهن مۇناسىۋىتىم ھېلىقىدهك- ئاتا.يوق، ئهتراپ قاراڭغۇلۇققا پاتقاندهك تۇرىدىكهن

تۇرمۇشۇمدىمۇ ھهم ئۆزىگه چۇشلۇق باش .قىلىۋالغىنىمغا، تويدىن كېيىن خىزمهت قىلماي ئۆيۈمده تۇرغىنىمغا رازى ئهمهس

 ياخشى قىزىمنىھازىر ئهڭ چوڭ ئۈمىدىم مۇشۇ  .  قىزىممۇ تۇغۇلدى. ئۇزۇن ئۆتمهيال بويۇمدا قالدى....ئاغرىقلىرىم بار

سهبر قازاغا . ئىنساننى ئهجىرگه ئېرىشتۈرىدۇسهبر كۆڭۈلنى خۇش قىلىدۇ، ھهم . سهبر كېرهك. بولۇپ قالدىتهربىيىلهش 

ئالالھ خالىسا كۈنلىرىمىز مۇشۇ دۇنيادىال سهبر قىاليلى، . رازى بولۇشال ئهمهس، ئۇنى خوشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىشتۇر

  ...ياخشى بولۇپ كېتىدۇ، ياكى ئاخىرهتته

سالمنى ئانام ئى-مېنىڭ ئاتا-- سۆز قوشۇپ،،دېدى دىلنۇر ئۇزۇن سۈكۈتتىن كېيىن--ز،ست دهيسىرا--

. ھازىر ناماز ئوقۇشنى باشلىدىبۇرۇن شۇنچه قاتتىق قوللۇق بىلهن قارشى تۇرۇپ كهتكهن داداممۇ . چۈشىنىشكه باشلىدى

مېنى ھازىرغىچه ىڭ ئۆيىدىكىلهر لېكىن يولدىشىمن. مېنىڭ خىزمهت قىلماي ئۆيده تۇرۇشۇمغا ئارتۇق گهپمۇ قىلمىدى

بهلكى ئالالھ ماڭا . لېكىن مهن بۇنى سىناق، دهپمۇ ئويلىمىدىم. ئۇالر ئىسالمنى قىلچىلىكمۇ چۈشهنمهيدۇ. ياقتۇرمايۋاتىدۇ

مهن لېكىن . ئهلۋهتته، ئالالھ ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايهت قىاللمايدۇ. بهرگهن بىر پۇرسهت، دهپال ئويلىدىم

كىم بىلىدۇ، مېنىڭ سهۋهبىمدىن ئۇالر ھىدايهت تېپىپ قېلىشىمۇ ! ن كهلگىنىچه تىرىشىپ باقسام بولىدۇغۇقولۇمدى

مانا يولدىشىمىزنىڭ ئېتىقادىدا مهسىله بولسا، ! بۇنىڭ ئهجرى چهكسىز بولىدۇغۇئهگهر راستال شۇنداق بولسا ! مۇمكىنغۇ

كۆرگهنلىرىمىزگه قارىغاندا ھېچقانچه ئىش ئهمهس،  بېرى لېكىن باشقىلىرى نهچچه ۋاقىتتىن. بۇ ئهنسىرهيدىغان ئىش

 يهنه كېلىپ، تۇرمۇشۇڭالردا ئۆزهڭالرنى رازى قىلغان تهرهپلهرنىمۇ ئويالپ كۆرۈڭالر، ئهجىبا شۇنداق ئهمهسمۇ؟

  تۇرمۇشىمىزدا ھېچقاندا ياخشىلىنىش بولمىدىمۇ؟ بۇرۇنقىدىنمۇ بهتتهر ئهھۋالدا تۇرۇۋاتامسىلهر؟

ئالالھنىڭ نىئمهتلىرىگه كۆز يۇمۇپ قالغىنىمنى ھېس  ،ۇرۇپ تۇرمۇشۇم توغرىسىدا ئويالنغىنىمداجىمجىت ئولت--

  ...شۇڭا ھازىر قاقشىغۇم كهلمهس بولدى. قىلىمهن

  . دېدى بىر ئازدىن كېيىن فاتىمه--مۇشۇ يازنىڭ ئىسسىقىدا ئاباي كىيىۋېلىپ، تهرلىمهمسىلهر؟قىزالر، --

بۇرۇن سىزمۇ . فاتىمهدىن مۇشۇنداق كىيىنىشنى تهلهپ قىلغانغۇ؟ بۇنى سىزمۇ بىلهتتىڭىز ئالالھ تائاال قۇرئاندا بىز--

  !ئهمدى پادىچى شىمىغا چۈشۈپ قاپسىزغۇ. جىلباب كىيىپ يۈرهتتىڭىز

مهنمۇ سىلهردهك ئىچكىرىده .  بۇ ئۈرۈمچىده ئابايا كىيىۋېلىپ يۈرسه ھهممه ئادهم باشقىچه قارايدىكهن،قاراڭ--
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  . ولسامغۇ، ئابايا كىيىپ يۈرۈۋهرگهن بوالتتىمتۇرۇۋهرگهن ب

  ىچكىرىده تۇرسىڭىز ئابايا كىيهتتىڭىز، لېكىن بۇ مۇسۇلماننىڭ يۇرتىدا پادىچى شىمى كىيىسىز؟قىزىق، ئ--

  كارى؟خهقنىڭ نېمه ئىچكىرىده كىمنىڭ نېمه كىيىشى بىلهن . سىز بۇ يهرنىڭ ئهھۋالىنى چۈشهنمهيسىز--

ىسىدىكى كىيىملهرگه ۋه ياغلىقنىڭ ئالدى تهرىپىدىن قهستهن چىقىرىپ قويۇلغان كىچىكىنه فاتىمهنىڭ ئۇچدىلنۇرنىڭ 

بۇ يولنى تاللىغان، ئاشۇ شۇنچه مۈشكۈللهر بىلهن فاتىمه ئهي چاغدا . كۆڭلى غهش بولۇپ قالدىماڭالي چاچقا قاراپ 

ىيىن سىناقالردىن ۈالتالر تۈگهپ، قمانا ئهمدى چوڭ مۈشك. ئاجايىپ كۈنلهرنى كۆرگهنىدىياغلىقى ئۈچۈن جىلبابى، 

قارىغاندا سىناق مۇسۇلمان ئۈچۈن ....ئۆتۈپ بولغاندا، مۇشۇنچىلىك كىچىك ئىشالر سهۋهبىدىن چېكىنىشكه باشلىسا

  . ئىمانى تاۋلىنىپ تۇرىدىكهن دۇچ كېلىپ تۇرسا غاسىناقالرمۇسۇلمان . ھهقىقهتهن مۇھىم ئىكهن

ئى ئالالھ، بىزنى سىناقالردىن ئۆتهلهيدىغان ھهربىر لهۋزى سىناققۇ؟  ؟ھهربىر قهدىمى سىناققۇمۇسۇلماننىڭ 

ھهق بىزنى ھهقنىڭ ئالدىدا باش ئېگىدىغان، . بىزنى ئىمانىدا راستچىل مۇئمىنلهردىن قىلغىن! مۇسۇلمانالردىن قىلغىن

  .دېيهلهيدىغان قىلغىن» !ئىتائىتىڭگه بويسۇنىمىز! بىز ئاڭلىدۇق! ئى ئالالھ«سۆزلهنگهنده 

دېدى مېھرىئاي -- بهلكىم سىلهرنىڭمۇ يادىڭالردىدۇر؟. مېنىڭ بىر دوستۇم بولىدىغان، رۇقىيه، دېگهن--

شۇ دوستۇمنىڭ بېشىغا ئاجايىپ --ھهممهيلهن ھهئه، دېگهندهك مهنىده بېشىنى لىڭشىتىشتى،. كۆپچىلىككه قاراپ

شۇ دوستۇم يېقىندا . گىنىپ قويساق بولىدىكهنسهبر دېگهن قانداق بولىدىكهن، ھهممىمىز ئۇنىڭدىن ئۆ. سىناقالر كهپتۇ

خالىساڭالر . يېنىمدا ساقالپال يۈرىمهن. ماڭا بهك تهسىر قىلىپ بېسىپ چىقىرىۋالغانتىم. ماڭا بىر ئېلخهت يېزىپتىكهن

  .ئوقۇپ بېرهي

  :كۆپچىلىكنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالغاندىن كېيىن مېھرىئاي خهتنى ئېلىپ ئوقۇشقا باشلىدى

سهن بىلهن مۇڭداشمىغىلى خېلى ئۇزۇن لهيكۇم، قهدىرلىك دوستۇم مېھرىئاي، قانداق ئهھۋالىڭ؟ ئهسساالمۇ ئه« 

تويۇڭ بولغان كۈنگىچه . تويۇڭنىڭ چېيىغىال قاتناشتىمئوقۇش پۈتتۈرۈپ ئۇزۇن ئۆتمهيال توي قىلدىڭ، . ۋاقىت بولۇپ قاپتۇ

ۇدانغا بېرىپ خىزمهت قىلماقچى بولغانلىقىم شۇ چاغدا س. كېتىپ قالدىمكۈتۈپ تۇرالماي، خىزمهت سهۋهبى بىلهن 

  . ھازىر سېنى تهپسىلى ئهھۋالدىن خهۋهردار قىالي. ساڭا ئېيتقان ئىدىمھهققىده 

شۇ شىركهتكه شۇ . خارتومدا ئاچقان ھۆسىن تۈزهش شىركىتى ئىدىبۇ بىر جوڭگولۇقنىڭ ساڭا ئىلگىرى دېگىنىمدهك، 
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لېكىن جوڭگولۇقالر سۇداننىڭ شارائىتىنى . مۇئاۋىن دېرىكتور الزىم ئىكهنيهردىكى ئىشالرنى باشقۇرۇپ بېرىدىغان بىر 

مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمنى كۆرۈپ، بهلكىم شىركهتنىڭ دېرىكتورى مېنىڭمۇ . ياقتۇرماي ئۇ يهرگه بېرىشنى خالىمىغان ئىكهن

لتۇرمايال مېنى بۇ خىزمهتكه جىق ئويلىشىپ ئو. بۇنى ئۆزىنىڭ تىجارىتىگه پايدىلىق، دهپ ئويالپ قالغان بولسا كېرهك

ئالغان مۇكاپاتلىرىم ھهرخىل پائالىيهتلهردىكى  گۇۋاھنامهم،  GREمېنىڭ ئېرىشكهن نهتىجىلىرىم، توفېل، . قوبۇل قىلدى

لېكىن ئاشۇ مۇھىتنىڭ . دۆلهت ئىچىدىكى خېلى داڭلىق شىركهتلهردىنمۇ خىزمهت تاپالىغان بوالتتىمبىلهن 

ئايدا -8. ئىسالمىي مۇھىت ئىكهنلىكىنى ئويالپ شۇ يهرده ئىشلهشنى تاللىدىمنلىكىنى، مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتى ئىكه

شۈشۈم بىلهنال ئاجايىپ ئىسسىق بىر ھاۋا يۈزۈمگه ئايروپىالندىن چۈ. بېيجىڭدىن خارتوم ئايرودرومىغا قاراپ ئۇچتۇم

تۇرۇپ ئهتراپقا قارىدىم، اشىنىدا ئولم. بهدىنىمدىن تهرلهر شۇرقىراپ ئېقىشقا باشلىدىئۇرۇلدى، نهپىسىم قىسىلىپ، 

قات ئابايىالر -قاتمۇمۇشۇنداق ئىسسىقتىمۇ ئاياللىرى شۇنچىلىك پاكىز كىشىلهر، ساددا مۇھىت، -شۇنچىلىك ئاددىي

. ساندا ئۇچراپ تۇراتتى- يۈزىنى يۆگىگهن ئايالالرمۇ كوچىدا ئاندا. ئهۋرهتلىرىنى تولۇق يۆگهپ يۈرۈشىدىكهنبىلهن 

  . شۇنچىلىك مهسلىكىم كهلدى ئۇالرغا قاراپ

خىزمهتتىن يانغاندىن كېيىن . بولۇپمۇ ئهتراپىمدىكى مۇھىت مېنى بهك سۆيۈندۈرهتتى. خىزمىتىم ئېغىر ئهمهس ئىدى

. لېكىن ئهتراپىمدا مهن پاراڭلىشااليدىغان ئايالالر ئاز ئىدى. ناماز ئوقۇيتتۇممهسچىتكه كىرىپ يا قۇرئان ئوقۇيتتۇم، يا 

  .بىلمهيمهن، ئۇالر ئىنگلىزچىنى ياخشى بىلمهيدۇمهن ئهرهبچه 

بۇ يهرده مهھرهمسىز مهن پهقهت ۋاقىتلىق قىيىنچىلىقنى دهپ چۈنكى . بارغانسېرى كۆڭلۈم يېرىم بولۇشقا باشلىدى

ئاخىرى ئۆيگه قايتىشنى، نېمه بولسا بېشىمغا . كۆتۈرىۋېتىشىنى تىلىدىمئالالھتىن بۇ مۈشكۈللۈكلهرنى . تۇرۇۋاتاتتىم

دهل شۇ ۋاقىتالردا بۇرۇن سىزگه ئېيتىپ بهرگهن ھېلىقى يىگىت ماڭا ئېلخهت يولالپتۇ، . هلگهننى كۆرهي، دهپ ئويلىدىمك

ىسام مهن بىلهن توي قىلىش ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى مهن خالئاخىرى ئۆيىدىكىلىرىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالغانلىقىنى، خېتىده 

بىر ھهپتىدىن كېيىن ئۇنىڭغا . ۇدۇم، كۆڭلۈم بارغانسېرى يورۇپ كېتىۋاتاتتىئىستىخاره نامىزى ئوق  بىرھهپته.يېزىپتۇ

، )ئۇ مهككىگه كېلىپ ئوقۇۋاتقانىدى(ماقۇللۇق بىلدۈردۈم ۋه ئۆيۈمدىكىلهرنىڭ رازىلىقى بىلهن مهن مهككىگه بارىدىغان 

  .شۇ يهرده كۆرۈشۈپ نىكاھ قىلدۇرىدىغان بولۇشتۇق

پاكىستاندا بىر ئاي تۇرغاندىن كېيىن روزا . ئاۋۋال پاكىستانغا باردىم. مىدىممهككىگه بارالخارتومدىن بىۋاسته 



 78 

  .مهككىگه چۈشتۈم، روزا ھېيت كۈنى ھېيت نامىزىدىن كېيىن نىكاھىمىز ئوقۇلدىھېيتنىڭ ئالدىنقى كۈنى 

ئهسىرگه دىن ئهتىگهنئۇ ھهركۈنى ئۆيىمىز مهسچىتنىڭ ئىچىده بولۇپ، . ئهلھهمدۇلىلال، ئۇ ماڭا بهكمۇ كۆيۈنهتتى

. مهسچىتتىكى ئىمامنىڭ دهرسىگه قاتنىشاتتىمبىز تۇرۇۋاتقان مهن ئهسىردىن شامغىچه . دهرس ئوقۇيتتىيېقىن ۋاقىتقىچه 

كۈنلىرىمىز شۇنچىلىك مهنىلىك، كۆڭۈللۈك . خهدىچه، دهپ ئىسىم قويدۇق. بىر يىلدىن كېيىن پهرزهنتىمىز تۇغۇلدى

باال تۇغۇلغاندىن كېيىنكى خوشاللىققا . ىلنى بىر كۈندهك ئۆتكۈزۈپ كهلگهنىدۇقتوي قىلغاندىن بۇيان بىر ي. ئۆتهتتى

  . تېخىمۇ گهپ كهتمهيتتى

يهنه بىر شهھهرده قىلىدىغان ئىشى بىر كۈنى ئهتىگهن يولدىشىم . قىزىمىز بهش ئايلىق بولۇپ قالغان ۋاقىت ئىدى

شۇ كۈنى تۇيۇقسىز . ئۇنداق تۇيغۇ بولۇپ باقمىغانھېچقاچان مهنده ! توۋا. بارلىقىنى ئېيتىپ ئۆيدىن چىقىپ كهتتى

تاكى . قوللىرى شۇنچىلىك ئىسسىق ئىدى. ئۇنىڭ قولىنى چىڭ تۇتۇۋالدىم. ئۇنىڭ ئۆيدىن ئايرىلىشىغا قىيالمايال قالدىم

غا يى. نېمىشقىدۇر، شۇ كۈنى ئۆيدىكىلهرنى بهك سېغىندىم. ئۇنىڭ قارىسى كۆرۈنمهي قالغۇچه كهينىدىن قاراپ تۇردۇم

بهزلهپ توختىتالماي ئاخىرى تۇنجى . يىغالپ توختىمىدىئادهتته زادى يىغىسى يوق قىزىممۇ شۇ كۈنى . تۇتۇپال تۇراتتى

شۇنداق بىسهرهمجان ھالىتىمده تېلىفون ئهنسىز . قىزىم قىقىراپ يىغالشقا باشلىدى. قېتىم قىزىمنى سىلكىپ تاشلىدىم

  . جىرىڭالپ كهتتى

شۇ كۈنى ئىختىيارسىزال .  مهن ئالدىراپ ئالمايتتىم ئهرلهردىن كهلگهن بولمىسۇن، دهپهلسهئادهتته ئۆيگه تېلىفون ك

  .تېلىفوننى ئىككى جىرىڭلىشىغىال ئېلىۋاپتىمهن

مهن تېخى ئهرهبچىنى ئانچه ياخشى ئۆگىنىپ . تېلىفوننىڭ يهنه بىر تهرىپىده بىر ئهركىشى ئهرهبچه سۆزلهۋاتاتتى

  . قارشى تهرهپ سۆزىنى ئالدىرىماي تهكرارلىدى. ل ھودۇقۇپ قالدىم ھه دېگهنده سه،بواللمىغاچقا

  »!  دوختۇرخانىسىغا بېرىڭ، دهرھالXx. يولدىشىڭىز بايا قاتناش ۋهقهسىگه يولۇقۇپ دوختۇرخانىغا ئېلىپ كهتتى«

ئۇ ! قمېنىڭ يولدىشىم چوقۇم سا! ياق! بۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئهمهستۇ؟. مهن قۇالقلىرىمغا ئىشهنمهي قالدىم

  . مهن دهرھال دوختۇرخانىغا بېرىپ ئۇنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئاالي. چوقۇم ئازراقال يارىالندى

  . ده، دوختۇرخانىغا قاراپ يۈرۈپ كهتتىم-يۈزۈمگه نىقابىمنى سالدىم. كىيىمىمنى كىيدىمسالدىراپ - ئالدىراپ

ئۇنىڭ ! يولدىشىمنى. ىمنى ئاران تاپتىميولدىشدوختۇرخانىغا كىرىپ سېستىراالرغا ئاران تهسته گېپىمنى ئۇقتۇرۇپ 
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يىغلىدىم، يىغلىدىم، قىزىم بىر تهرهپتىن قىقىراپ ! روھى ئاللىقاچان مهڭگۈلۈك سهپهرگه كېتىپ قالغان جىسمىنى تاپتىم

  ....يولدىشىمنىڭ قوللىرىنى تۇتتۇم، مۇزالپ كهتكهنىكهن. يىغاليتتى، تاكى ياشلىرىم قۇرۇپ ئاۋازىم پۈتكۈچه يىغلىدىم

قۇالق .  ئىشىككه تهلمۈردۈم ئۇ ھازىرال ئىشىكتىن كىرىپ قالىدىغاندهك .هچچه كۈنگىچه ھوشۇمنى تاپالماي يۈردۈمن

ئاخىرى . كېچىلىرى قىزىپ، جۆيلۈپ ئۇخلىيالمىدىم. ۈپ قارىدىمچتۈۋىمده نهچچه كۈنگىچه ئۇنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ چۆ

  .دۇققىزىم بىلهن ئىككىمىز تهڭال دوختۇرخانىغا كىرىپ قال

بىر ئۆتهڭدىن چوڭ ئىش ئىكهن، لېكىن ماھىيىتىدىن قارىغاندا ئۆلۈم بىزگه نىسبهتهن . دوختۇرخانىدا يېتىپ ئويالندىم

چۈمۈله چاغلىق . يولدىشىم ھاياتىنى ئىلىم تهھسىل قىلىش بىلهن ئۆتكۈزدى. يهنه بىر ئۆتهڭگه بارغىنىدهكال بىر ئىشكهن

بۇ ھىجران ئهلۋهتته . ئهخالقىدىمۇ نۇقسان يوق ئىدى. شېرىن سۆزلۈك كىشى ئىدى نهرسىگه ئازار بېرىشنى خالىمايدىغان،

قىزىمنىڭ دادا مېھرىدىن مهھرۇم چوڭ  !ئۇنى شۇنچىلىك ياخشى كۆرهتتىم! ؟بىلهمسىز دوستۇم. ماڭا بهكمۇ ئېغىر كهلدى

همدهك بولۇپ قالغانلىقىمنى ئويلىسام بولىدىغانلىقىنى، يۈرىكىمنىڭ يولدىشىم بىلهن دهپنه قىلىنغانلىقىنى، يۈرهكسىز ئاد

ماڭا مۇشۇنداق . ئالالھ سىناقنى ياخشى كۆرىدىغان بهندىسىگه بېرىدۇ. لېكىن سهبر قىلىشىمىز كېرهك. پۇچۇلىنىمهن

قازادىن خوشال بولۇشنى نېسىپ . ئالالھ ماڭا سهبر ئاتا قىلسۇن. سىناق كهلگىنىگه قارىغاندا مېنىڭ ئىمانىم ئالالھقا ياراپتۇ

  .ئامىن! يولدىشىمنىڭ بارلىق گۇناھلىرىنى خۇددى ئاق خهسىدهك پاكلىۋهتسۇن. ىلسۇنق

مۇشۇ مهزگىللهردىن بۇيان سېنى . بۈگۈن تۇنجى قېتىم تورنى ئاچتىم. ئىددىتىم توشۇشقا يهنه ئۈچ ئاي ۋاقىت بار ئىدى

كوچىدا بىلله قول تۇتۇشۇپ  ئۈچىمىز ئالدىنقى قېتىم يۇرتىمىزنىڭ كوچىسىدا سهن، سىڭلىم ۋه مهن. شۇنچىلىك سېغىندىم

ئۈچىلىمىز مهكتهپته داڭق چىقىرىپ مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چېغىمىزدا . ماڭغان ۋاقىتلىرىمىز زادى يادىمدىن چىقمايدۇ

شۇ قېتىم كوچىدا ئۇچرىغان، بىزنى تونۇيدىغانالر ھهيران . مهكتهپته ئۈچىمىز تونۇمايدىغانالر يوق ئىدى. ئوقۇغان ئىدۇق

بهلكىم نېمىشقا بۇالر بۇنداق كىيىنىدۇ؟ بهلكىم بۇالر بىر ھهقىقهتنى تاپقان بولۇشى .  قاراپ قېلىشقان ئىدىبولۇپ

  ....بىلهمسهن؟ بىزنىڭ شۇنداق كىيىنىشىمىزنىڭ ئۆزى ھهم دهۋهت ئىكهن. مۇمكىن، دهپ ئويلىغاندۇ

ئالالھ سهبر ! ىمىغىن، سهبر قىلغىنىلىك قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرمهيلى تۇرمۇشۇڭدا قانچ. سهبر قىاليلى دوستۇم

ئالالھتىن ئۇنىڭ قهبرىدىكى ئازابىنى . نامازلىرىڭدا يولدىشىم ئۈچۈن دۇئا قىلىپ قويغىن. قىلغۇچىالر بىلهن بىلله

  »...يىنىكلىتىپ بېرىشنى تىلهپ قويغىن دوستۇم
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  .ىزالر ھهممىسى يىغلىشىۋاتاتتىباشقا ق. بىچ تامچه يېشى قىزىنىڭ يۈزىگه تامدىمېھرىئاي خهتنى ئوقۇپ بولغاندا 

ئالالھ ھهكىم، ئالالھنىڭ ماڭا ئورۇنالشتۇرۇشىدا ئالالھنىڭ ھېكمىتى بار، . مهن ئهمدى ھهرگىز قاقشىمايمهن--

ئالالھتىن ھهرئىشنىڭ ياخشىلىقىنى تىلهيمهن، ئهمدى ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا خوشاللىق بىلهن 

  .تىكىلگىنىچه، قهتئىي ئاۋازدابىر نۇقتىغا دېدى رهنا -- بويسۇنىمهن،

كىشىنىڭ يۇرتىدا، ھېچ بىچاره رۇقىيه، ھازىر نېمه كۈن كۆرۈۋاتقاندۇ؟ . مهن ئۆزهمنى تهكشۈرمىسهم بولماپتۇ--

  .دېدى فاتىمهمۇ--مهنمۇ ئۆزهمده ئىمان بار، دهپ يۈرۈپتىمهن،...تۇغقىنى يوق يهرده-ئۇرۇق

  .بۇرۇنلىرىنىڭ ئۇچى قىزىرىپ كهتكهنىدى. پ ئولتۇراتتىقولىدىكى پىيالىگه قاراپ خىيال سۈرۈدىلنۇرمۇ 

سهل تۇرۇپ دۇئا قىلىپ بېرهيلى، دهپ بىرسى . قىزالر، ئهمدى قايتامدۇق؟ بۇ ئاشخانىدىمۇ ئۇزۇن ئولتۇرۇۋالدۇق--

  . دېدى مېھرىئاي، قىزالر كۈلۈپ تاشالشتى--كىرمىسۇن يهنه،

بىزنىڭ ئالالھ خالىسا . لدۇق ياخشى سۆھبهتلهرده بولدۇقبۈگۈن بهك ياخشى كۆرۈشۈۋا. بولىدۇ، ئىنشائالالھ--

  !پهرىشتىلهر يىغىلىپ كهتتىمۇ، تېخىئهتراپىمىزدىمۇ 

ئالالھنىڭ مۇئمىنلهرگه بهرگهن دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ئهزىز ! ئهلۋهتته، چوقۇم شۇنداق، ئالالھنىڭ ۋهدىسى بهرھهق--

  !قىلىش توغرىسىدىكى ۋهدىسىمۇ ھهق

  !!!ىر دۇئا قىلىۋااليلى، پهرىشتىلهر، ئاڭالپ تۇرغان بولساڭالر ئامىن دېيىشىپ بېرىڭالربئهمىسه قىزالر، --

  

  

ئۆزى دائىم ئۇالرنى دىلرهبا . بىر قانچه قىز دىلرهبانىڭ مهكتىپىگه ئۇنى ئىزدهپ كېلىشكهن ئىدىيهكشهنبه كۈنى، 

ئۇالر راۋاقتا . چىملىقالر بار ئىدىه راۋاق ۋه بۇ يهرده كىچىككىن. ئۆگىنىش قىلىدىغان بىر خىلۋهت جايغا باشلىدىبېرىپ 

  .چۆرىدهپ ئولتۇرۇشتى

بۇالر تېخى بۇ يىل —.دېدى سۈمهييه ئىسىملىك قىز--مهن بۇ قىزالرنى تونۇشتۇرۇپ قوياي دىلرهبا ھهده،--

  .قاراڭ، ھهممىسى كېلىپال ئورىنىشىپ بوپتۇ. يېڭىدىن ئوقۇشقا كهلگهن قىزالر

سىلهرنىڭ بۇنداق . ئالالھ سىلهرگه چهكسىز ئهجىر بهرسۇن. مشىرىلىرىمئالالھ رهھمهت قىلسۇن ھه--
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  ئائىلهڭالر قولالمتى ياكى ئۆزهڭالر خاالپ كىيدىڭالرمۇ؟كىيىنىشىڭالرنى 

نامازلىرى جايىدا، ئاپاممۇ مۇشۇنداق ئورىنىدىغان ئايال، مهندىن ئهنسىرهپ بۇنداق غۇ نىڭمېنىڭ ئۆيۈمدىكىلهر--

لېكىن ماۋۇ قىزالرنىڭ ئۆيىدىكىلهر بهكال . جىق بىر نېمه دېمهيدۇيۇ، ئالالھتىن قورقۇپ -دۇكىيمىسهڭ بوالتتى، دهي

  .قارشى

  ئهگهر ئۆيدىكىلهر بېسىم قىلسا قانداق قىلىسىلهر؟--

دېدى تارتىنچاق --بېسىم قىلسا قىالر، ئۆيدىكىلهر بېسىم قىلدى، دهپ ئالالھنىڭ قانۇنىدىن كېچىمىزمۇ؟--

  . بوشقىنه ئاۋازداكۆرۈنىدىغان بىر قىز

قانداقال ئىش بولمىسۇن، مهيلى . ئهلھهمدۇلىلالھ، قارىغاندا ئارىمىزدا ھهمشىرىلهر ئۈزۈلۈپ قالمىغۇدهك--

  .ئىمانىڭالردا چىڭ تۇرۇڭالر سىڭىللىرىم

ھهقىقهت قىيامهتكىچه مهۋجۇت، --دانه قىلىپ،-دېدى سۈمهييه دانه--ھهده، ھهمشىرىلهر تۈگهپ قالمايدۇ،--

   !!نى سۆيىدىغان ئىسالم قىزلىرى ھهم قىيامهتكىچه ئۈزۈلۈپ قالمايدۇھهقىقهت

  )تۈگىدى                                             (


