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  بـىــرىـنــچــى بـاب

 تهلهپكـــار كىــشىنى بهخـــت  ،تىرىــشىش 
ــدۇ ــزىلىگه یهتكۈزىــ جهددى جهھهت . مهنــ

ــاۋان ــالىنى  ،نى كهزمهكىبای ــسهت جام  مهق
ــهققهت . كۆرۈشـــكه ســـهۋەب بولىـــدۇ مۇشـ

ــۇرۇپ مهنـــپهئهت     ــنمهي تـ ــا مىـ تۇلپارىغـ
 .ىنى قولغا كهلتۈرگىلى بولمایدۇھوسۇل

 .دىن»كهلىله ۋە دېمىنه«— 
 

1 
  

. غۇر شامال سـوقاتتى  -  شىمال تهرەپتىكى دەریا باغرىدىن غۇر    يەربى
ــدە      ــسه، بهزى ــۈزلهرنى چېقىــپ ئۆت ــامال ی ــوغۇق ش ــۇزدەك س بهزەن م

ــدا بولۇپمــۇ قــاالتتى    نىــڭباشــباھار كۈنلىرى. ئىســسىق شــامال پهی
قـار  . دېیىـشهتتى » تـوڭ كۆتۈرىـدۇ  «ى بۇنداق شامالنى باشلىنىدىغان ۋاقتىدىك 

ئاستىدا قىش بویى یاتقان بۇغداي ئېتىزلىرى ئهمدى رۇخسارىنى ئاچقان بولۇپ،    
ئىللىـشقا باشــلىغان باھــار ئاپتىۋىغـا ئــۆزىنى قــاقالپ تىـپ ـ تىــنچ ســوزۇلۇپ      

زدەك قاردىن ۋە مۇزدىن پۈتۈنلهي ئاداالنغان ئېتىزالر یېڭى ئاچقان بو. یېتىشاتتى
كۈزگى بۇغداینىڭ بۇلتـۇر  . تاپ ـ تاقىر ھهم غېرىپسىنىپ قالغاندەك تۇیىالتتى 

یهر ئۈســتىگه كۆتۈرۈلــۈپ چىققــان مایسىــسى قىــشىچه ئۈشــشۈپ، ســارغىیىپ، 
تۇپراققا چاپلىشىپ قالغـان، تېخـى قایتىـدىن كۆكهرمىگهنىـدى، ئېتىزالرنىـڭ        

ارغــا ئایلىنىــپ ئۈســتىدىكى نېپىــز بىــر قهۋەت تــۇپراق تهركىبىــدىكى ســۈیى پ
ــارلىقى    كهتكهچــكه ئۇۋىتىلىــدىغان بولغــان بولــسىمۇ، ئاســتىدا ئــازراق تــوڭ ب

ـغ
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 .بىلىنهتتى
ئهمما باھارنىـڭ كېلىـشىنى ئهڭ ئـاۋۋال مهلـۇم قىلىـدىغان كۆكـاتالردىن        
ئېرىق بویلىرىدا بولىدىغان چىم ۋە قىیاقالر مۇشۇ مهزگىلدىال یېشىل رەڭلىك 

ان بولغـان پایـسى ئارىـسىدىن چىقىرىـپ،         بىخلىرىنى بۇلتـۇردىن قالغـان، خـاز      
ــانلىقىنى جاكارلىــــسا، دەرەخلهردىــــن ســــۆگهت ۋە   ــار كېلىۋاتقــ دۇنیاغــــا باھــ

بىخلىـرى بولـسا   . مهجنۇنتالالرنىڭ نوتا شاخلىرى یېـشىل رەڭـگه كىرگهنىـدى      
 .كۆرۈنهرلىك دومبایغانىدى

 كهپسىز یاش بالىالر تۈزلهڭ مهیداندەك بولۇپ قالغان توڭ ئېتىزالردا قىش       
ئویۇنلىرىنى ھازىرغىچه داۋام » ئاق سۆڭهك«، »توپ تایاق«بویى ئویناپ چىققان 

ئویـۇنى تـاكى ئایـدىڭ      » كوسـىك «ئۇالرنىڭ بۇنداق ئویـۇنلىرى ۋە      . قىلىشاتتى
 .كېچىلهرنىڭ كېیىنكى یېرىمىگىچه سوزۇالتتى

بارلىق مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ۋە مۇئهللىملىرى، یېتىپ كهلگۈسى 
 مهۋسۈمىنى كۈتىۋېلىش، ئارقىدىن كېلىدىغان نورۇز بایرىمى ۋە كۆچهت قویۇش

ئۈچــۈن جىــددىي   »  ئاپرېــل -12«ئۇنىــڭ ئارقىــدىنال یېتىــپ   كېلىــدىغان    
 یىلنىــڭ باھــارى تولىمــۇ - 1936ئــۇالر ئۈچــۈن . تهییارلىققــا كىرىــشكهنىدى

ى باھاردىال بولىدىغان بىر قاتار ئىشالرن    . جىددىیلىك ئىچىدە باشالنماقتا ئىدى   
، ئۆز تهرتىپى، سان ـ سۈپىتى بىلهن قىلىش ئۈچۈن ۋاقىتنى مۇۋاپىـق ئۇشـالش    

  .ىش كېرەك ئىدىمۇكهممهل كۈنتهرتىپ تۈزۈپ چىق
 

**** 
  

نورۇز بایرىمى یېقىنلىشىپ قالغانىدى، سۆگهت ۋە مهجنۇنتالالر باھارنىـڭ         
قىش بویى ئوچاق . جىلۋىسىنى گوستاڭلىرىدا ئهكس ئهتتۈرۈشكه باشلىغانىدى

لدىــدىن قوپمىغــان توڭغــاق مۈشــۈكلهر ئهمــدى ئاپتــاپ چۈشــۈپ تۇرغــان تــام  ئا
ــۇرقىنى باھارغــا ماسالشــتۇرماقچى       ــدە ئاپتاپقــا قاقالنغــاچ، تهققــى ـ ت تۈۋىلىرى

یېـزا بـالىلىرى   . بولغاندەك ئىخالس بىلهن یۈز ـ كـۆزلىرىنى یۇیىـدىغان بولـدى    
ى سېلىپ تاشالپ، پۇتلىرىنى غاجایدىغان یاكى قىستایدىغان ئۆتۈك، چورۇقالرن

نىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ »بۇت ـ بۇت«ئهتراپتىن . یاالڭ ئایاغ یۈگۈرۈشۈپ یۈرۈشهتتى
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، خالىـساڭ  »بـۇت ـ بـۇت   «سۇ یۈگۈرگهن سۆگهت تاللىرىدىن خالىـساڭ  . تۇراتتى
 .ئاددىي سۇناي یاكى بولمىسا یهنه باشقا ئویۇنچۇقالرنى یاساپ ئوینىساڭ بوالتتى

لىغـان ئوقۇغـۇچى ھهرىكهتلهنـدۈرۈلۈپ كهڭ ـ      كهنتتىكى مىڭ24بۇ یىلمۇ 
. بهزى ۋەخپى یهرلهر ئورمانلىققا ئایالندۇرۇلماقچىـدى     . كۆلهمدە كۆچهت قویۇلدى  

ــقا       ــدىن باشـ ــۆچهت قویغانـ ــا كـ ــتهڭ بویلىرىغـ ــول، ئۆسـ ــایالر، یـ ــاممىۋى جـ ئـ
بۇنىــڭ بىــلهن  بهزەن . شهخــسىلهرنىڭ ئورمــان قویۇشــىغىمۇ یــاردەم بېرىلــدى 

ىلىلهر، تـۇل خوتـۇن، یېـتىم ئوغۇلالرنىڭمـۇ ئـۆزلىرىگه      ئهمـگهك كـۈچى ئـاز ئـائ    
بۇنىڭ بىلهن ئـاۋام ئىچىـدە   . لدىوقارایدىغان بىرەر یۈز تۈپ دەرىخى بولىدىغان ب    

 مهكـتهپ  —ھهمـمه  «. مهكتهپ ۋە ئهپهندىلهرنىڭ ئىناۋىتى كۈنسېرى ئۆسهتتى   
رالر ھهسهتخو.  تونۇش پۈتۈن یۇرتتا ھۆكۈمران ئورۇنغا چىققانىدى      دېگهن» ئۈچۈن

ھهرقاچان بولىدىغان بولسىمۇ ئۇالر ناھایىتى ئاز ساندا ۋە ئاجىز ئورۇندا تۇرغاچقـا       
ــى     ــا قارشـ ــكهت ھهم قىزغىنلىققـ ــان ھهرىـ ــاراكتېر ئالغـ ــاممىۋى خـ ــداق ئـ بۇنـ

 .تۇرالمایتتى
كـۆچهت قویـۇش   . تهۋپىق یېزا مهكتهپلىرىنى ئارىالپ قایتىپ كېلىۋاتاتتى     

ورۇز بایرىمىـدا بولىـدىغان پائـالىیهتلهر    ئایاغالشقاندىن كېیىنكـى زۆرۈر ئىـش نـ      
ئۇ یېزا مهكتهپلىـرىگه ئاشـۇ ئورۇنالشتۇرۇشـالر        . ئۈچۈن تهییارلىق كۆرۈش ئىدى   

 .بىلهن بارغانىدى
هدكه كېلىـپ چـوڭ كوچـا بىـلهن كېتىۋاتقانـدا ئۇنىـڭ ئالدىـدىن           ھئۇ مهش 

 .راخمان ساراڭ چىقىپ قالدى ۋە ئاتنىڭ ئالدىدىال غۇلىچىنى كېرىپ تۇرۇۋالدى
 دەپ سورىدى تهۋپىق سـهمىمىي      — راخمان ئاكا، نېمه قىلماقچىسىز؟      —
  ئىشىڭىز بارمۇ؟—ھالدا، 

 . دېدى راخمان بىنورمال كۈلكه بىلهن—! بار —
تهۋپىق ئۇنىڭ ئالدىدىن ئاتنى دېـۋىتىپال ئۆتـۈپ كېـتهلمىگهچكه ئـاتتىن            

 .چۈشتى، یهنه بىر تهرەپتىن ئۇ راھماننىڭ كۆڭلىنىمۇ ئایىدى
ــڭه،  ، ه ھ— ــسا قىلى ــز بول ــشىپ   —گېپىڭى ــلهن یاندى ــان بى ــدى راخم  دې
ئات بولسا .  ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى ئارقىغا قىلىۋالغان قولىدا تۇتۇپ تۇراتتى. مېڭىپ

 .ئىتائهتمهنلىك بىلهن ئهگىشىپ كېلهتتى
 دەپ ئــاغرىنغىلى تــۇردى —بـۇ خهقنــى ئــادەم قىلمــاقمۇ تهس ئىــكهن،  —
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! ن تهربىیهم نهگه كهتـتىكىن؟ بهغهرەزلهر      ئوتتۇز یىلدىن بېرى بهرگه    —راخمان،  
 !مهن بولمىسام نېنىنىمۇ تېپىپ یېیهلمهیدۇ

بـازار كوچىـسىدا كېتىۋاتقـانالر تهۋپىـق بىـلهن راخمـان سـاراڭنىڭ یــېقىن        
ئاغىینىلهردەك مۇڭدىشىپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ ئۆز كۆزلىرىگه ئىشىنهلمهي 

یالغـان سـاراڭ بولغـان    یا راخمان ساراڭ «چوڭ ـ كىچىك ھهممىسى  . قېلىشتى
» بولسا ئهمدى ئـۆزىنى ئاشـكارىالپتۇ، یـا بولمىـسا مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـاینىپتۇ            

 .دېگهندەك كۇسۇلدىشىپ ئۆتهتتى
 :راخمان بىردىنال ئۆزىنىڭ ئاغرىنىشلىرىنى داۋام قىالتتى

 قىلىپ بهردىم، شۇنداق قىلساممۇ یهنه ①بۇ خهققه سۇنى ئۆزەم مهجىت —
مانا بۈگۈنكى كۈنلۈكته بـازاردىن بىـر ئـوتالم سـۇ         . لمهیدۇئهپلهپ یاقىالشنى بى  

ئاتۇش بازىرىدىن سۇ تاپقىلى بولمایدۇ دېگهن نـېمه سـهت          !... تاپقىلى بولمایدۇ 
 !...گهپ؟

 .مهیلى سىز غهم قىلماڭ، ئۇالرغا الزىم بولغاندا ئۆزلىرى باش قاتۇرىدۇ  —
ئهلـۋەتته ئـۇ    مېنىڭمـۇ بېـشىم قېتىۋاتمامـدۇ،       . بـاش قاتۇرىـدۇ   ! ۇ، ش ۇ ش —

 ...خهقمۇ نان یهیدىغان بهندە بولغاندىكىن باش قاتۇرسۇن، نېمه بوالتتى
تهۋپىـق ئۇیۇشـمىغا   . ئۇالر تاكى قۇمباغقا كهلگۈچه پاراڭلىشىپ كېلىشتى 

 :شۇڭا سىلىققىنه. كىرمهكچىدى
 راخمىنىكا، مېنىڭ ئازراق ئىشىم تۇرىدۇ، خاپا بولمىسىڭىز باشـقا بىـر       —

 . دېدى—ساق قانداق؟ كۈنى یهنه پاراڭالش
سىلىدەك غوجامنىڭ گېپىنـى یىرغىلـى سـاراڭمۇ       ! بولىدۇ، بولمامدىغان ـ  
تهۋپىقمـۇ  .  دېدى راخمان ھهم نورمالسىز كۈلگهچ باشقا تهرەپكه كهتتـى      —مهن،  

 .ئۇیۇشما تهرەپكه بۇرۇلدى
ــالىیىتىگه      ــایرام پائ ــگه ب ــارى زەكى ــۇھهممهد ق ــۇ ئۇیۇشــمىغان كىرىــپ م ئ

ــۇ   ئىــشلىتىلىدىغان نه ــهتمه بهردى، ب ــدە كۆرس ــېتىۋېلىش ھهققى ــىلهرنى س رس
ــپ      ــسىلىي یېزىـ ــتۈرۈپ تهپـ ــدارىنى جهدۋەللهشـ ــۈرى ۋە مىقـ ــىلهرنىڭ تـ نهرسـ

                                            
ھهل قىلمــاق، ۋۇجۇتقــا  قىلمــاق، مهۋجــۇت ) ســۆزىدىنمهۋجــۇد ( — قىلمــاق مهجىــت    ①

  . ئاپتور—) ئاتۇش شىۋىسى(كهلتۈرمهك، ئاپىرىدە قىلماق 
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 .كهلگهنىدى
خۇنغا كۆرسىتىپ تهستىقالتقاندىن كېیىن دەرھال سـېتىۋال       لىمائىس—
 . دېدى تاپىالپ—ئوغلۇم، 

ئـۇ  .  قالغانىـدى ئۇ بۇ ئىشالرنى تۈگىتىپ بولغاندا، نامازدىگهر ۋاقتى بولـۇپ   
»  چاپاق-ئاپاق« ئۇنىڭ راخمان ساراڭ بىلهن . قۇمباغ مهسچىتىگه نامازغا كهلدى

دوستالردىن بولۇپ كهتكهنلىكى ھهققىدىكى خهۋەر بىرمۇنچه توقۇلمىالر بىلهن 
مهســچىتتىمۇ مۇشــۇ ھهقــته . بېیىـپ پۈتــۈن مهشــھهدكه یېیىلىــپ بولغانىـدى  

ــاتتى  ــۇالھىزىلهر بولۇۋاتـ ــل مـ ــى   بهزى . ھهرخىـ ــۇنى زەھىرىنـ ــارىالر بـ ــى قـ ئىچـ
ــشقا    ــۆزلهرنىمۇ قىلىـ ــخىرىلىك سـ ــپ مهسـ ــىتى بىلىـ ــشنىڭ پۇرسـ تىقىۋېلىـ

 .باشلىغانىدى
― ئهپهندى توال كالال ئىشلىتىۋېرىپ ئـۆزىنى ئالـدۇرۇپ قویمىغانـدۇ؟      —

 .دەیتتى بهزىلهر
ئهپهندى بهك كۆڭۈلچهك جۇمۇ، ساراڭنىمۇ نېرى تۇر دېمهي پاراڭلىشىپ          —

 !یۈرگىنىنى
 ...اخمان ساقایغان ئوخشایدۇر —
 بهزى قىتىغۇرالرنىـڭ    —،  ...كىم بىلىدۇ، ئهپهندى ئېلىشىپ قالـدىمۇ      —

توپىـدا قهســتهن چېقىۋالىــدىغان ســۆزلهرمۇ ئېیتىالتتـى، ئهممــا ئــۇالر چىڭــراق   
 .سۆزلهشكه جۈرئهت قىاللمایتتى

ئهپهندى دېگهنلهر ئهسـلىدە ئوڭمىـدى؟ ئهسـلىدىمۇ سـهل چهلهڭگـۈش              —
 ...ۇخهق ب

 شــاۋالر تهۋپىقنىـــڭ مهســچىد ھویلىــسىغا كىرىــشى بىلهنـــال     -ئــۇ شــاۋ  
تېخى ناماز باشالنمىغاچقا ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى       . شىۋىرالشقا ئایلىنىپ كهتتى  

ــقانىدى   ــشىپ تۇرۇش ــكه قارى ــۆزىگه   . دەرۋازا تهرەپ ــشقا ئ ــڭ نېمى ــق ئۇالرنى تهۋپى
 .تىكىلگىنىنى بىلگهن بولسىمۇ چاندۇرمىدى

ــاغىنىڭىزنى با  — ــدى، ئـــ ــسىزغۇ؟  ئهمـــ  دېـــــدى  —شـــــالپ كهلمهپـــ
 .لهردىن بىرى»مۆتىۋەر«

ــسىڭىزچۇ  — ــش قىلــ ــشا ئىــ ــۆزىڭىزگه یارىــ ــا  —...  ئــ ــدى ئۇنىڭغــ  دېــ
كۆیۈنگۈچىلهردىن بىرى ئۇنىـڭ ئىنـاۋىتىنى قوغـداش ئۈچـۈن زورۇقـۇپ، ھهتتـا              
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ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ چېھرىسىدىمۇ بۇ پىكىرنى توغرا تېـپىش ئـاالمهتلىرى      
 .بار ئىدى
 — دېدى تهۋپىق ئۆزىگه خـاس كۈلۈمسىرىـشى بىـلهن،           —شۇنداقمۇ؟   —

ــا تهشـــهككۈر  ــاۋارە بولغىنىڭالرغـ ــاۋەت ھهققىـــدە . ماڭـــا كۆڭـــۈل بۆلـــۈپ ئـ ئىنـ
ــۇ   ــویىچه بوپت ــشى ب ــویلىغىنىڭالر ئۆزۈڭالرنىــڭ قارى ــامىله  . ئ ــلهن مۇئ كىــم بى

سۆیـسه سـۆیىمهن یهر بىـلهن یهكـسان بولـسا،      : قىلىشىم كۆڭلۈمنىـڭ مهیلـى    
 !ىرغا سۇلتان بولساسۆیمىسه سۆیمهم مىس

ھهممهیلهن پهقهت شۇنىال كۈتۈپ تۇرغاندەك . ئهتراپ تىمتاس بولۇپ كهتتى
 .بۇ چاغدا ئىمام سهپنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ بولغانىدى. ئارقىلىرىغا ئۆرۈلۈشتى

 ھۇشـى نورمـال ئادەملهرنىــڭ ھهممىـسى ئۇنىـڭ جـاۋابى بىلهنــال      - ئهقلـى 
  .قانائهتلىنىپ قېلىشقانىدى

 
**** 

  
ئـاۋۋال  . رت نورۇز بایرىمى بۇ یىل قۇربان ھېیت بىلهن قاتار كهلـدى       ما -12 

 خــۇراملىقى تارقىمـایال نــورۇز  -قۇربـان ھېیتنىــڭ شـات  . قۇربـان ھېیـت بولــدى  
شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ بـۇ قېتىمقـى نـورۇز بـایرىمى كىـشىلهرنىڭ        . بایرىمى بولـدى  

 یهنه بىـــر تهرەپـــتىن ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ. كۆڭلىـــدە چوڭقـــۇر تهســـىر قالـــدۇردى
 نهپهر 500سهۋىیىــسى ھهر تهرەپلىــمه ئۆســكهن، مهخــسۇس تهربىیىلىنىۋاتقــان   
 .تهنھهرىكهتچى بایرامغا تېخىمۇ سهلتهنهتلىك زوق ئېلىپ كهلگهنىدى

ــدىال  ــھهدتىن  40ئهتىگهن ــى مهش ــاغ « نهپهر ئىزچ ــاچ ئای ــا  » یاغ ــۇپ یولغ بول
ىپ، مهكتهپلهردىن تالالنغان پارات قوشۇنى ھهر خىل شهكىلدە یاسـىن         . چىقتى

. جهمهتله تهرەپكه قاراپ مېڭىشتى    ئىككىدىن بایراقچه ئېلىپ     ھهربىرى قولىغا 
تهختىھـــون یېزىـــسىنىڭ غهربىـــي شـــىمال تهرىپىـــدىكى یـــانتۇ ســـایلىق       

كــۆپ . تهنھهرىكهتچىــلهر ۋە تاماشــا كۆرۈشــكه چىققــان كىــشىلهر بىــلهن تولــدى
 تاغ یوتىلىرىـدا  ئۆتمهي بىرمۇنچه تهنھهرىكهتچىلهر تاققا یاماشقىلى تۇردى، ئۇالر    

چىقىپ كېتىۋېتىپ تاغ ئېتىگىدىكىلهر بىـلهن بـایراق ئىشارىـسى ئـارقىلىق       
 .سۆزلىشهتتى
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گۈلزادە بۇنـداق ئـادەم كـۆپ    . سابىت بۈگۈن گۈلزادىنى باشالپ كهلگهنىدى    
بولىدىغان سورۇنالردا كۆزگه چېلىقىپ یۈرۈشتىن تارتىنغان بولـسىمۇ سـابىت          

 .ئۇنى بېرىشقا كۆندۈرگهنىدى
 .ئۇ دېدى —خوتۇن ـ قىزالرغا ئۈلگه بول، پائالىیهتكه قاتناش،   —

بوپتۇ، مهمتىلى ئهپهندىنى كۆرمىگىلى ئۇزۇن بوپتۇ، شۇڭا ئاتام بىلهن           — 
 مهلىكىزاد خېنىممۇ — دېدى گۈلزادە ئاخىرى، —كۆرۈشكىلى بولسىمۇ باراي، 

 بارارمۇ؟
 .بىكار بولسىال جهزمهن بارىدۇ  —

یىلنىـڭ  . ىزىق ئویـۇنالرنى كـۆرگىلى كېلهلمىـدى   لېكىن مهلىكىزاد بۇ ق 
شۇڭا قـۇرەیش خېـنىم   . باشلىرىدا سىدىقبهگ ناھىیىگه یۆتكىلىپ كهتكهنىدى  

. ئـــۇالر تېخـــى ئائىلىــسىنى كۆچـــۈرۈپ كهتمىگهنىـــدى . ئۆیــدە یـــالغۇز ئىــدى  
بىرىنچىدىن قـۇرەیش خېـنىم یـالغۇز قالغـانلىقى، ئىككىنچىـدىن ئـۇ یـېقىن             

غان بولغانلىقى ئۈچۈن، مهلىكىزادنىڭ كۆپ ۋاقتى كهلگۈسىدە كۆچۈپ كېتىدى
 .ھاممىسىغا ھهمراھ بولۇش بىلهن ئۆتهتتى

گۈلزادە غهمگۈزارىغا . سابىت گۈلزادىنى باشالپ ئۇستازىنىڭ ئالدىغا كهلدى
نۇرغۇن گهپلهرنى قىلىشنى ئویلىغان بولسىمۇ، ئهتراپتا ئادەم كۆپ بولغانلىقى، 

. غانلىقى ئۈچـۈن ھېچنـېمه دېیهلمىـدى    یهنه كېلىپ ھهممىسى ئهر كىشى بول     
 .ھهتتا ئهھۋال سوراشقىمۇ تىلى كهلمهي قالدى

 دېــدى تهۋپىــق ئــۇنى — ۋۇي، مېنىــڭ كــېلىن قىــزىم كهپ قــاپتۇغۇ،  —
 قانداقراق؟ ساالمهتلىكچۇ؟ —خۇددى بالىسىنى ئهركىلهتكهندەك ئهركىلىتىپ، 

 سابىت بوزەك ئېتىپ قویمىغاندۇر؟
ــۇ ســابىتنى—... تېچلىــق — ــشارە   ئ ــدىن تارتىــپ، كېتىــشكه ئى ڭ یېڭى
 .قىلدى

. سابىت ئۇستازىغا خىجىللىق بىلهن قاراپ قویۇپ، ئایالىنى ئېلىپ كهتتى
ئـــۇالر كۆپچىلىكنىـــڭ ئارىـــسىدا تـــۇرۇپ تـــاغ چوققىلىرىغـــا چىقىۋالغـــان       
ــشلىرىنى، پهســتىكى    ــداق پۇالڭلىتى ــایراقلىرىنى ئاللىقان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ب

ــۇن  ــڭ ئوی ــتىتهنھهرىكهتچىلهرنى ــدىن   . لىرىنى كۆرۈش ــك ئاتلېتكى ــایدا یېنى س
دا » ئاپرېــل -12«بــۇ ئهینــى ۋاقىتتــا یهنه   . ماھــارەت كۆرســىتىش بولۇۋاتــاتتى  
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بۈگۈن . بولىدىغان ۋىالیهت بویىچه تهنھهرىكهت مۇسابىقىسىنىڭ مانۋېرى ئىدى  
 ر سېتىقچىالبازارلىقبۇ یهردە بولىدىغان ئادەم دېڭىزىدىن پایدىلىنىش خىیالىدا 

شـۇڭا سـاي بـازار    . خىل یایمـا غـالتهكلىرىنى ئېلىـپ بـۇ یهرگه چىققانىـدى          ھهر  
باھارنىڭ ئىللىق سالقىنىدا سـېتىقچىالرنىڭ  . كۈنىدەكال قىزىپ كهتكهنىدى  

كهسپىي سۆزلىرى، قىزىقچىلىـق ئارىالشـقان مېلىنـى ماختاشـلىرى یىـراق ـ       
 ئهتراپنـى   ئارقىدىن ئوقۇغۇچىالرنىڭ جهڭگىۋار مارشـلىرى    . یىراقالرغا كېتهتتى 
 .چاڭ كهلتۈرەتتى

كهچته ئۇیۇشـما بىناسـى     . نورۇز بایرىمى پائالىیىتى كهچكىچه داۋام قىلدى     
رۇشتى مهكتهپتىن .  ئالدىدا گازۋاي المپىالر یېقىلىپ، بایراملىق ئویۇن قویۇلدى

ــك      ــر پهردىلى ــان بى ــلهر قامچىالنغ ــان ئىللهت ــى یام ــهنئهت ئهترىت ــان س تالالنغ
ــارىیه ئورۇنلىــدى »مغېرىــپ ـ ســهنه   «كومىــدىیه،  قىزالرنــى ســهھنىگه . دىــن ئ

چىقىرىـــشقا بولمىغاچقـــا قاســـىم ئایـــالچه یاســـىنىپ قىـــز رولىـــدا چىقىـــپ  
دىـن ئـارىیهنى   »غېرىـپ ـ سـهنهم   «ئۇالر . تاماشىبىنالرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى

دراممىسىغا تهقلىـد  » غېرىپ ـ سهنهم «سانائى نهپىسه ئوینىغان  ①ناھىیىلىك
 .قىلغانىدى
 گۈلزادنىڭمۇ زوقىنـى    ۇنچىلىك قامالشتۇرغىنى ڭ قىز رولىنى ش   قاسىمنى
. ئهسلىدە ئۇ ئۇنى راسـتتىنال قىـز بولـسا كېـرەك دەپ ئویلىغانىـدى         . كهلتۈردى

دەپ » سهھنىگه چىققىنى ئۈچۈن دادىسىدىن تایاق یېمىـسه بوالتتىغـۇ        «ھهتتا  
ى، سابىت ئۇنىڭغا قىـز ئهمهس ئوغۇلبـاال ئىكهنلىكىنـ        . ئهندىشىمۇ قىلغانىدى 

مهمتىلى ئهپهندى بېقىۋالغان ئىزچى شۇ ئىكهنلىكىنى ئېیتقاندىن كېیىن، ئۇ 
 .ھهیران قالدى

 .توۋا، مهن ئۇنى قىز باال دەپتىكهنمهن، ئهجهپ ئوخشىتىپتۇ ـ یا  —
ھازىر خهلقىمىز خۇراپات پاتقىقىغا پېتىقلىق، شۇڭا قىزالرنى سهھنىگه  —

 نــى داڭلىــق ئارتىــسالر - نــىكهلگۈســىدە قىــزالردىن. چىقىرىــشقا ئامــال یــوق
بىزدىمۇ .  ئۇ چاغدا دراممىالرنى قالتىس ئىشلهیدىغان بولىمىز. مهیدانغا كېلىدۇ

كىنو ئارتىسلىرى بولىدۇ، بىلهمسهن، بۇ  پارالق ئهتىنى ئىككىمىز بىلله بهرپـا      
                                            

  . ئاپتور—پهیزىۋات ناھىیىسى     ①
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 قىزلىرىمىز -بهلكىم بىزنىڭ ئوغۇل. قىلىشقا قاتنىشىمىز ھهم بىلله كۆرىمىز
 ســابىت بىــلهن گــۈلزادە قایتىــپ  —، ...ردىن بولــۇپ چىقــارمهشــھۇر چولپــانال

 .كېلىۋېتىپ شۇ ھهقته سۆزلىشىپ مېڭىشتى
 دەپ ئېتىـراز    —مېنىڭچه بولسا بىزنىڭ باللىرىمىز ئهپهندى بولسۇن،        —

 .ئۇنىڭ نهزەرىدە ئهپهندىلهر ئهڭ ئۇلۇغ ئادەملهر ئىدى. بىلدۈردى گۈلزادە
ەملهرنىـڭ ھهممىــسى ئهپهنــدى  ئهپهنـدى بولۇشــمۇ كېـرەك، بىــراق، ئاد   —

 .، باشقا ئىشالرغىمۇ ئادەملهر كېرەكەبولمایدۇ ـ د
 . مهیلى، باشقىنى باشقىالر قىلسۇن—

ئـۇ بـۇ    . شۇڭا ئۇنىڭ رایىغا بـاقتى    . سابىت ئایالىنىڭ قهلبىنى چۈشىنهتتى   
. ۋىجىككىنه ۋۇجۇتتا یېنىپ تۇرغان سۆیگۈنى ھهممىـدىن تولـۇق چۈشـىنهتتى          

سى یېیىپ تۇرغاچقا ئۇ ئىككىلهنمهیال گۈلزادىنىڭ قولىنى       ئهتراپنى تۈن پهردى  
ئۇنىڭ ھېسسىیاتچان یۈرىكى گۈلزادىنىڭ ئىچكى دۇنیاسىدا یېنىپ . تۇتۇۋالدى

 .تۇرغان ئوتنىڭ كىم ئۈچۈنلىكىنى تۇیغانىدى
 شۈك بولۇپ كهتتىڭىزغۇ؟  —
ــسا       — ــدى بول ــاللىرىمىز ئهپهن ــسهن، ب ــوغرا دەپ ــهن ت ــهم، س ــویالپ كۆرس ئ
 . دېدى سابىت—، بولغىدەك

 

2 
  

 ①ئاپرېل قۇیاشـى ئۇپـۇق سـىزىقىدىن كۆتۈرۈلـۈپ چىققانـدىال ئهسكىـسار            
سازلىقىدا نۇرغۇن ئادەم ئۇنىڭ كۆتۈرۈلۈشىنى كۈتۈپ تۇرغاندەك قىمىلدىشىپ      

ئهسكىسار سازلىقى باھارغا . جهنۇب تهرەپته قىزىل دەریاسى شارقىرایتتى. یۈرەتتى

                                            
) ئىلگىـرى بـۇ یهردە شـهھهر بولغـان    . مهنىـسىدە » كونا قهلـئه  «- )ئهسكى ھىسار سۆزىدىن( —ئهسكىسار   ①
قىزىـــل دەریاســىنىڭ شـــىمالىي  . ڭ شـــهرقىي جهنۇبىغــا تـــوغرا كېلىــدىغان جــاي    قهشــقهر شــهھىرىنى  —

  . ئاپتور—قىرغىقىدا 
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یوپۇق ئارتقـان بولـۇپ، یىـراقتىن تولىمـۇ         یارىشا یېشىل مهخمهلدىن ئۈستىگه     
ئاللىقانداق جـایالردا تـۇرۇپ قالغـان زەي سـۇالر تـاڭ قۇیاشـى        . گۈزەل كۆرۈنهتتى 

ئاشۇ یېشىل مهخمهل ئۈستىدە زەر رەڭدە پـارقىراپ        . نۇرىدا زەر رەڭدە پارقىرایتتى   
تۇرغان سۇالر ئوردىندەك یاكى تۈگمىلهردەك كۆرۈنسه، تـاڭ سـهھهردىال بـۇ یهرگه              
ــالوۋتۇن باســقاندەك     ــدىرغا ك ــشىلهرنىڭ ســهپلىرى یېــشىل مۇن توپالنغــان كى

ئــۇالر نــاھىیه ۋە یېــزىالردىن كهلــگهن تهنھهرىكهتچىــلهر، قهشــقهردە  . كــۆرۈنهتتى
تۇرۇشلۇق ھهربىي قىسىمالر ۋە تاماشا كۆرۈشنى ئىختىیار قىلىپ كېلىـشكهن   

 . ئىدىشهھهر پۇقرالىرى، یېقىن ئهتراپتىكى یېزىالرنىڭ دېھقانلىرى
ۋاقىتلىق سهھنه شىمال تهرەپته بولۇپ، قىزىل دەریاسى تهرەپكه یۈزلىنىپ   

ئورۇندۇقالردا مهھمۇد مۇھىتى ۋە . بۇ یهرگه بىرقانچه ئورۇندۇق قویۇلغان. تۇراتتى
ئـۇ  (ئۇنىڭ شىتابىدىن قۇربان سـهئىدى، قۇربـان نىیـاز، سـهمىتاجى، ئېبېرخـوف        

) تهرجىمـان (، قاسـىمبهگ    )ۋۇر ئىدى رىبالكىننىڭ ئورنىغا ئالماشقان رۇس مۇشا    
ــدارلىرى، قهشــقهر       ــاقچى ئهمهل ــاۋچیهن، س ــسى ۋاڭ ب ــقهر ۋالى ــارلىقالر، قهش قات
ۋىالیهتلىك مهدەنىي ئاقارتىش ئۇیۇشمىسىدىن مهسئۇل كىـشىلهر، ئابـدىغوپۇر          

لهر، ســانایى  »مۆتىــۋەر«دامــولال قاتــارلىق ھۆكــۈمهتكه ئىــشهنچلىك بولغــان     
ىقالر، مىلــــــــلهت باغچىــــــــسىدىن نهپىــــــــسىدىن توختــــــــاجى قاتــــــــارل

قاتــارلىقالر  ) ئوبۇلقاســىم مىلــلهت باغچىــسىغا ئالماشــقانىدى    (ئوبۇلقاســىم 
ئىككى تهرەپته ۋە ئارقىدا بىرىنچى پولكنىڭ جهڭچىلىرى یېرىم     . ئولتۇرۇشاتتى

 .دائىرە ھالىتىدە تولۇق قورالالنغان ھالدا تۇراتتى
قوشـۇن ئالدىـدا    . دىكۆپ ئۆتمهي یهنه بىر قوشۇن ئهسكىسارغا یېتىپ كهل       

ئات ئۈستىدە   ئانچه قوالشماستىن  ئولتۇرغـان لیـۇ    . قوماندان ئاتلىق كېلهتتى  
ئـۇ ئىككـى نهپهر   . بىڭ بولۇپ، ئۇ یېڭىشهھهردىن ئهمـدىال یېتىـپ كهلگهنىـدى         

قالغــان ئهســكهرلىرى . خــاس مۇھاپىزەتچىــسى بىــلهن ســهھنه تهرەپــكه كهلــدى 
 .ىشتىمهیداننىڭ غهربىي جهنۇب بۈرجىكىدە قېل

 دېدى لیۇ بىڭ ئاتتىن چۈشۈپ ئالدى بىلهن   —مامۇت، ئاكا، یاخېشى؟     —
ئارقىدىن ئـۇ ۋاڭ بـاۋچیهن بىـلهن    . مهھمۇد مۇھىتىغا ساالم قىلىپ ھىجىیىپ    

باشـقىالرغا خۇشیاقماسـلىق بىـلهن بـاش لىڭـشىتىپ، قـوللىرىنى        . كۆرۈشتى
 .كۆكسىدە جۈپتهكلهپ ساالم قىلدى
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كۆپچىلىـك  . ن تهرتىـپ ئهسـلىگه كهلـدى   ئۇنىڭ كېلىشى بىـلهن بۇزۇلغـا     
كۇسۇرالپ پاراڭ سېلىشقاچ مهیداندا مۇسابىقىنىڭ تهییارلىق ئىشلىرى بىلهن     

ــاراپ تۇرۇشــاتتى    ــتىگه ق ــڭ ھهرىكى ــان بىرقانچهیلهننى ــدان . بهنــت بولۇۋاتق مهی
ــدى   ــىلىپ بولغانىــ ــلهن قورشــ ــادەملهر بىــ ــۈنلهي ئــ ــته . پۈتــ ــدىنقى رەتــ ئالــ

قا ئوقۇغـۇچىالر، ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدا ئهسـكهرلهر،       تهنھهرىكهتچىلهر، ئارقىـدا باشـ    
ئۇالرنىـڭ  . دېھقانالر، شهھهر پۇقرالىرى ئارىلىشىپ كهتكهن تاماشىبىنالر ئىدى      

ئارقىسىدىكى بوشلۇقتا ئهسكهرلهرنىڭ ئاتلىرى، ئهمهلدارالرنىڭ پوچتىلىرى ئۇ       
ــۇراتتى -یهر ــایىۋەنلىرىمۇ بـــۇ ئهتراپقـــ . بـــۇ یهردە تـ ا بهزى ســـېتىقچىالرنىڭ  سـ

 -پۈتۈن سازلىقنى پهس ئهمما ئۆزئـارا قوشـۇلۇپ شـاۋ      . تىكلىنىپ ئۈلگۈرگهنىدى 
 .شاۋغا ئایلىنىپ كهتكهن پاراڭ ئاۋازى جانالندۇرۇپ تۇراتتى

تهنتهربىــــیه مۇسابىقىــــسىنى رەســــمىي باشــــالش ئالدىــــدا ھهرقایــــسى  
مهكتهپلهرنىڭ تهنھهرىكهتچىلىرى تهربىیىچىلهرنىڭ كوماندىسى ئاستىدا چاسا      

ــسىغا   ســـهپ ب ــداننىڭ ئوتتۇرىـ ــۈپ، مهیـ ــدىن ئۆتـ ــلىقالرنىڭ ئالدىـ ــۇپ باشـ ولـ
ئــۇالر جهڭگىــۋار مارشــالرنى یاڭرىتىــپ، قهدەم تىۋىــشلىرىدىن       . تىزىلىــشتى

ھهیۋەتلىك سادا یاڭرىتىپ بىر ھازا مهش دەسسىگهندىن كېیىن، مۇسـابىقىنى     
 .باشالشقا مهھمۇد مۇھىتىدىن ئىجازەت سورىدى

قۇغـــۇچىالر، ئوقۇتقـــۇچىالر ۋە ھهر ســـاھه مهھمـــۇد مـــۇھىتى ھهرقاچـــان ئو
بۈگۈنمۇ . ئاممىسى یىغىلغان سورۇنالردا بىرنهچچه ئېغىز سۆزلىمهي قالمایتتى

ئۇنىڭ كالته سـېرىق سـاقاللىق كهڭ یـۈزى      . ئۇ ئادىتى بویىچه ئورنىدىن تۇردى    
 -ئۇ ھهربىیلهرگه خـاس التـاپهتكه، سـۈر   . ھایاجاندىن دەم قىزىرىپ، دەم تاتىراتتى  

ه ئىـگه بولـۇش بىـلهن بىلـله یهنه شـائىرالردەك ھېسـسىیاتچان كىـشى                ھهیۋىگ
 یوغان نۇرلۇق كۆزلىرى ئالدىغا -ئۇنىڭ چوغدەك یېلىنجاپ تۇرغان یوغان. ئىدى

بـۇ بىـر جـۈپ كـۆز       . مىختهك تىكىلگهن بولۇپ، یاشـقا تولغانـدەك پـاراقىرایتتى        
ــدانغا یىغىلغــان خــاالیىقنىمۇ، ئهســكهرلهرنىمۇ كــۆرمهیتتى   ــۇ دە. مهی ریانىــڭ ئ

بۇ .  تهرىپىدە دەرەخلىرى غىل ـ پال كۆرۈنىۋاتقان یېزا  تهرەپكه تىكىلگىنىمۇ یوق
كــۆزلهر مهیدانــدا رەتلىــك ســهپ بولــۇپ تىزىلغــان، بىــر خىــل كېیىــنگهن         

ــدى ــلهرگه تىكىلگهنىـ ــسىپ   . تهنھهرىكهتچىـ ــل بېـ ــر خىـ ــشته بىـ ــۇ تىكىلىـ بـ
ــر  ــاتىالرچه مېھى ــدىغان ئ ــتازنىڭ ك -بولمای ــانلىقىمۇ،  مۇھهببهتمــۇ، ئۇس ۆیۈمچ
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ــپ، ئاســراپ        ــش قىلى ــىڭدۈرۈپ پهرۋى ــر ۋە مېھــنهت س ــۆزى ئهجى ــدەك ئ باغۋەن
ئۆستۈرۈۋاتقان مېۋىلىرىگه ھهم زوقلىنىپ، ھهم پهخىرلىنىپ، ھهم ئۈمىدلىنىپ 

مانا شۇنداق مـۇرەككهپ ھېسـسىیاتالر ئارىلىـشىپ كهتـكهن     . قاراشمۇ بار ئىدى  
دا ھایاجان یېشى، زوقلىنىش یېشى، قاراشنى ئىپادىلهۋاتقان كۆزلهرگه كۆپ ھالالر

بهلكى بۇنداق یاش كىشىلهرنى ئۆپكىدەپ     . سۆیۈنۈش یېشى كېلىشى مۇقهررەر   
ئهممـا مهھمـۇد مـۇھىتى ھهربىـي بـولغىنى        . یىغلىتىۋېتىشكه ئېلىپ بـاراتتى   

ئۈچــۈنال یاشــلىرى تېــشىغا ئېقىــپ چىقمــاي، ئایــانچىلىق پــارقىرىغىنىچه       
 .چاناقلىرىدا تۇرۇپ قالغانىدى

ئهي مۆمىن پۇقراالر، قېرىنداشالر، بىز بۇنىڭدىن بهش یىـل ئىلگىـرى،     —
ــۆزىمىز         ــدۇق؟ ئـ ــداق ئىـ ــرى قانـ ــل ئىلگىـ ــى یىـ ــا ئىككـ ــل، ھهتتـ ــۈچ یىـ ئـ

خهلقىمىــز ئۆزىنىــڭ ھایــاتىنى . ئوقۇیالمىغــانمىز، بــاللىرىمىز ئوقۇیالمــایتتى
ــدا » ئىـــشلهش— یىـــیىش —ئىـــشلهش «ھایۋانـــدەك  نـــى دەۋر قىلغـــان ھالـ
هدەنىي كۆڭۈل ئېچىش، تهنتهربىیه دېگهنلهردىـن سـۆز ئېچىـشمۇ           م. ئۆتكۈزەتتى

ــارلىقىنى  . مـــۇمكىن ئهمهس ئىـــدى ــر ئىـــشالرنىڭ بـ ــادا مۇشـــۇنداق بىـ دۇنیـ
مانــا ھــازىر بىـز بىلىــۋاتىمىز، شــۇنچه پــات  . بىلىـدىغانالر یــوق ھېــسابتا ئىـدى  

ــدۇق   ــىلهرنى بىلىۋال ــۆپ نهرس ــهتتىال ك ــى   —! پۇرس ــداق ئىچك ــۇنى ئاللىقان  ئ
شۇڭا سهل تۇرۇۋېلىپ، ئاۋۋالقىغـا  . بوغۇپ سۆزدىن توختىتىپ قویدى   تهلپۈنۈش  

ــاۋازدا داۋام قىلــدى    ــاڭراق، تېخىمــۇ كۈچلــۈك ئ ــۇ چاغــدا (قارىغانــدا تېخىمــۇ ی ب
ــۈرۈلىۋاتقان       ــا س ــتىن بۇیاقق ــاق تهرەپ ــاڭالیمىز دەپ ئای ــۆزىنى ئ ــىجاڭنىڭ س س

یهت  بۇنـداق یاخـشى ۋەزىـ   —، ) جایىـدا چىپپىـدە توختاشـتى   -كىشىلهرمۇ، جاي 
قانـــداق یارالـــدى؟ ئهۋىلـــى خۇدانىـــڭ بـــۇیرۇقى ئانـــدىن قالـــسا ئۆزىمىزنىـــڭ  

! بىز قـان تۆكتـۇق، كـۆرەش قىلـدۇق، قېرىنداشـالر         . تىرىشچانلىقىدىن بولدى 
مانـــا بـــۇ شـــۇنىڭ خاســـىیىتى، ھهرگىزمـــۇ .  دەریـــا قـــانالر ئـــاققۇزدۇق- دەریـــا

ۇ ئهتراپقا  ئ—! خوجایىنالرنىڭ رەھىمى كېلىپ قىلىۋەتكهن ئىلتىپاتى ئهمهس
تهكشى قـاراپ چىققانـدىن كېـیىن سـۆزىگه چـاقىرىق جـۈملىلىرىنى قوشـۇپ              

ــگه یېــتىڭالر، كــۈرەش بىــلهن قولغــا    —قویــدى،  شۇڭالشــقا كۈرەشــنىڭ قهدرى
 جېنىمىـــز بهدىلىـــگه قولغـــا كهلـــگهن نهرســـىلهرنىڭ قهدرىـــگه، —كهلـــگهن 

 دەل بىزنىــڭ دۈشــمهنلىرىمىز! مهكتهپنىــڭ قهدرىــگه یېــتىڭالر، قېرىنداشــالر
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مانا شۇنىڭ  . مۇشۇنىڭدىن، بىزنىڭ ساۋادلىق بولۇپ كېتىشىمىزدىن قورقىدۇ     
 قـولى بىـلهن    —ئۈچۈنمۇ ئوقۇش كېرەكلىكىنى بىلىڭالر، مانـا بـۇ بـالىالرنى،           

 ئـــۇ بهك —...  ئۆزىمىزنىـــڭ بـــاللىرىنى ســـۆیۈڭالر—مهیــداننى كۆرســـهتتى،  
 سهل سۈكۈتتىن شۇنىڭ بىلهن. ھایاجانلىنىپ كهتكهچكه سۆزى ئۈزۈلۈپ قالدى

 بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئۈچــۈن ئهپهنــدىلهرگه —كېــیىن قــولىنى پۇالڭلىتىــپ، 
  . دەپ توۋلىدى ئۇ ئاۋازىنى تېخىمۇ كۆتۈرۈپ— !رەھمهت
 دېگهن جاۋاپ سادا دەریا تاشقىنلىرىدەك شىددەت —!  سىجاڭغا رەھمهت—

  .ۋە رېتىمسىز ھالدا مهیداننى بىر ئالدى
ىلىـشىنى كـۈتمهیال باشالشـقا ئىــشارە    مهھمـۇد مـۇھىتى شـاۋقۇننىڭ بېس   

  .قىلدى
 . كهیپىیات جانلىنىپ كهتتى،مهیداندا بىردەمدىال مۇسابىقه باشلىنىپ

مهیداننىڭ چۆرىسىنى ئایالندۇرۇپ یۈگۈرۈش لېنىیىسى ھاسىل قىلىنغان 
مهیـداننىڭ ئوتتۇرىـسىدا ئېگىـزگه      . بولۇپ، بهلگه قىلىپ ھـاك چېچىلغانىـدى      

 دېسكا ئېـتىش، چویـۇن تـوپ ئېـتىش، یاغـاچ ئایـاغ         سهكرەش، یىراققا سهكرەش،  
بىلهن مېڭىش، چاقپىلهكتىن ئاتالپ یۈگـۈرۈش، بـاال ھاپـاچ قىلىـپ یۈگـۈرۈش،       

. قاتـــارلىق یېنىـــك ئاتلېتكـــا مۇسابىقىـــسى قىزىـــپ كهتتـــى... چېلىـــشىش
بۇنىڭـــدىكى بىرمـــۇنچه ئـــۆزگىچه تـــۈرلهرنى پهقهت ئـــاتۇش تهنھهرىكهتچىـــرىال  

 .شقىالرغا ئاالھىدە قىزىق تۇیۇلدىئورۇنلىغان بولغاچقا با
ــىرتقى      ــداننىڭ س ــارتقىنى مهی ــى ت ــىبىنالرنىڭ دىققىتىن ــۇ تاماش بولۇپم

 .ھالقىسىنى ئایلىنىپ یۈگۈرەۋاتقانالر ئىدى
ئاتۇش كوماندىسى مهیـدانغا چۈشـكهندە، تهۋپىـق ھهربىـر ئوقۇغۇچىـسىنى          

ىنىـڭ   كېچهكلىرىنىـڭ راۋرۇسـلىقى، روھ    -كۆزدىن كهچۈرۈپ، ئۇالرنىڭ كىیىم   
ھهربىر تهنھهرىكهتچىنى ئىلھامالنـدۇرۇپ    . قاتارلىقالرغا قارایتتى ... قانداقلىقى،
 .ئۆزىنىڭ ئامراق ئوغلىنى پهپىلىگهندەك پهپىلهیتتى. سۆزلهیتتى

 بـۇ  —، ئـۇ  دەیتتـى   —سهن ھازىر بىر یۇرتنىـڭ ۋەكىلىـسهن، ئوغلـۇم،           —
. ېـگهن سـۆز   ئهینى ۋاقىتتا سـېنىڭ  شـهرەپ قازىنىـشىڭ یۇرتنىڭمـۇ شـهرىپى د             

ئومۇمىي جهھهتتىن ئالغاندا سهن مىللهت ئۈچۈن شان شهرەپ قازانغۇچى یاكى          
ــسهن  ــابرویىنى تۆككــۈچى ئورۇندى ــداق  . مىللهتنىــڭ ئ بىلــدىڭمۇ؟ ئهمــدى قان
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 ....تىرىشىش كېرەكلىكىنى ئۆزۈڭ ئویال، بار، ئوغلۇم
ــاجىنى     ــۇ ئهكــبهر ھۈدۈكھ ــۈرۈش باشــالنغاندا ئ ــون مىــڭ مېتىرلىــق یۈگ ئ

ئــۇ شــۇ جهریانــدا .  دېگــۈدەك باشــلىنىش نۇقتىــسىغا ئېلىــپ كهلــدىكۆتــۈرۈپ
لىقىنى ھهم ئهركىلهتتى، ھهم پهپىلىدى، ھهم روھالندۇردى، »ئهتىۋار«ئۆزىنىڭ بۇ 

 .ھهم ئاگاھالندۇردى
ئۆتكهن یىلى سېنتهبردە كونىشهھهر ناھىیىسى بىرىنچىلىكنى ئالغان،  —

بولىـدىغانالردىن ئهمهس،   سېنىڭ رەقىبىڭ ئابلىمىت ئـانچه ئاسـان یهڭگىلـى          
ھامـان بىـر كـۈنى سـهن مىللهتنىـڭ، ۋەتهننىـڭ           . ھۇشۇڭ بىلهن بـول، ئوغلـۇم     

ۋەكىلـى سـۈپىتىدە خهلقئـارالىق مۇسـابىقىلهرگه چۈشـۈپ قالىــدىغانلىقىڭنى      
كىـــشى ئۆزىنىـــڭ ھهرىكىتىنـــى مـــۇقهددەس نهرســـىلهرگه باغلىغانـــدا . ئـــویال

 ...مۆجىزىلهرنى یارىتىشى مۇمكىن
ئۇالر . ققىتى ئون مىڭ مېتىرغا یۈگۈرگۈچىلهرگه ئاغدۇرۇلدىھهممىنىڭ دى

یۈگۈرەشكه تهییار بولۇپ، گویا كىرىچى تارتىلغان یادىكى ئـوقتهك تهییـار بولـۇپ        
ئـۇالر سـاداقتىن    . تۇرغاندا ھهممىنىڭ یۈرىكى ئۇالر بىـلهن تهڭ جىددىیلهشـتى        

ك یۇلقۇنۇپ  قویىۋېتىلگهن ئوقتهك یاكى چۇلۋۇرىنى ئۈزۈپ قاچقان توسۇن ئاتته       
ــشتى    ــهپلىرىنى راستلىۋېلىـــ ــر مهرته نهســـ ــىبىنالر بىـــ ــدا تاماشـــ . چىققانـــ

بـۇ ئهڭ كۈچلـۈك     . تهنھهرىكهتچىلهر ھهممىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئالغـا یۇلقۇنـاتتى       
ئىككى كوماندىنىڭ چىمپىیونلـۇقنى تالىـشىش ھهل قىلغـۇچ مۇسابىقىـسى         

 .بولغاچقا ھهممىنىڭ دىققىتى شۇالردا ئىدى
 تهۋپىـق ھایـاجىنىنى باسالماسـتىن ئـۇالر بىـلهن بىلـله          تېنىمسىز مىجهز 

ئهمما یاڭراق ئـاۋازى بىـلهن      . یۈگۈرۈشكه باشالپ، كېیىن ئۆزىنى توختىتىۋالدى    
 .ئهكبهرگه مهدەت بېرىپ، گاھ ئۇیاققا، گاھ بۇیاققا ئۆتۈپ تۇردى

 !خۇدا مهدەت بهرسۇن، ئاخىرىغىچه ئالدىنى بهرمه! ئوغلۇم ئهكبهر  —
ئاغزىدا . ئىختىیارسىز یۈگۈرۈش سىزىقىنى بویالپ ماڭاتتى    ئۇنىڭ قهدىمى   

تاماشــىبىنالرنىڭ ئالــدىنقى قاتارىــدا . بولــسا ھهدەپ ئهكــبهرگه مهدەت بېرەتتــى
تۇرغان ئوقۇغۇچىالر ۋە باشقا تهنھهرىكهتچىلهر ھهم ئۇالرنىڭ تهربىیىچىلىرى ئۆز         

ولــدىن  شــهرەپنى ق-مهكتهپدىــشىنى، ئــۆز شــاگىرتىنى، ئــۆز یۇرتلــۇقىنى شــان  
ئـۈچىنچى ئایلىنىـشتىن باشـالپال    . بهرمهسلىككه ئۈندەپ چۇقـان سېلىـشاتتى     
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ئهكبهر یهنىال ئهڭ . یۈگۈرەۋاتقانالرنىڭ ئارىلىقى كۆرۈنهرلىك ئۇزىراشقا باشلىدى
بىراق ئۇنىڭغا ھهر مىنـۇت یېتىـشىۋېلىش ۋە ئېـشىپ    . ئالدىدا كېتىپ باراتتى 

 یهنه بىـر یېنىـدا ناسـىراخۇن        كېتىش خهۋپى تۇغدۇرۇپ بىر یېنىـدا ئابلىمىـت،       
بۇالرنىڭ ئهكبهردىن ئارىلىقى یېرىم قهدەم، بهزىدە بىر قهدەم ئارقىـدا          . كېلهتتى
. باشقا مۇسابىقىداشالر ئون قهدەم، ئونبهش قهدەم ئارقىغـا تاشـالنغانىدى         . ئىدى

ئالدىدا كېتىۋاتقانالرنىـڭ چىرایىـدا ھارغىنلىققـا ئوخـشىمایدىغان بىـر ئىپـادە           
بىرى ئۆزى ئېرىشىشكه نىیهت قىلغان شان ـ شهرەپنى قولدىن . تتىھۆكۈم سۈرە

بهرمهسلىك ئۈچۈن ھهممىنى ئۇنۇتقان بولـۇپ، ئۇنىڭـدىكى تهشـۋىش ئـاۋۇالرنى        
 شـهرەپكه نائىـل   -یهنه بىرى ئىلگىرى بىـر قېـتىم شـان    . یهتكۈزمهسلىك ئىدى 

 جهھلــى بىــلهن -بولغاچقــا، شــۇ ئــورۇننى تــارتتۇرۇپ قویماســلىق ئۈچــۈن جــان 
ناسىرخۇن خېلىدىن بېرى جاپالىق مهشـق قىلىـشتىن قېچىـپ،          . تىرىشاتتى

 سېتىقچىالرغا ئارىلىشىپ، ساالچىلىق قىلىپ، بىرنهچچه -بازاردا ئۇششاق سودا
یارماققا قىزىقىپ یۈرگهچكه، بۈگۈن دەسلهپكى بىـر نهچـچه ئایلىنىـشتا خېلـى           

دى ۋە تهدرىجىـي  یاخشى نهتىجه ئالىدىغاندەك كۆرۈنسىمۇ، چاپسانال ھېرىپ قالـ   
 .ئالدىنقى ئىككىیلهندىن ئارىلىقى یىراقلىشىپ كهتتى

ئهمدى چىمپىیونلۇقنى تالىـشىش ئهكـبهر بىـلهن ئابلىمىـت ئارىـسىدىال            
تاماشـــىبىنالرمۇ . باشــقىالرنىڭ بۇنىڭــدىن ئۈمىــدى ئۈزۈلگهنىــدى    . بــوالتتى 

. ئارقىدىكىلهرگه دىققهت قىلماي ئالدىدىكى ئىككىسى بىلهنال بولـۇپ كهتتـى        
 شـهرەپنى  -قاتـارلىقالرنى ئهمهس، شـان    ... ئۇالر ھازىر ھایات، راھهت، ھـارغىنلىق     

بۇنداق روھى جىـددىیلىك تاماشـىبىنالرغا ئـۆز    . قولغا كهلتۈرۈشنىال ئویالیتتى 
ئۇالر ئۆزلىرىمۇ ئاشۇالر بىلهن بىلله جىددىیلىشىپ،   . تهسىرىنى ئۆتكۈزگهنىدى 

 .»كۈچىشهتتى«تهڭ 
ئۇنىڭ ھهم سۈرلۈك، ھهم . ئۈزمهي ئۇالرغا قارایتتىمهھمۇد مۇھىتى كۆزىنى 

ئـۇ ھهر قېـتىم   . مېھرىبان چىرایىدا بىر خىـل سـۆیىنىش ئىپادىـسى بـار ئىـدى         
یۈگۈرەۋاتقانالر ئالدىدىن ئۆتكهندە ئۇالرنىڭ چىرایىغـا، قهدەم ئېلىـشلىرىغا زەڭ      

ــدەك بىــر تۇیغــۇ ھۆكــۈم   . ســاالتتى ــاللىرى یۈگۈرەۋاتقان ــا ئــۆزىنى ب  ئۇنىڭــدا گوی
شۇڭا ئۇ ھېرىپ ھالىدىن كېتهیال دەپ قالغـان بـاللىرىنى یىقىلىـپ      . سۈرەتتى

چۈشمىگىدى دېگهن ئهنسىرەش ئىچىدە ئۇزىتىپ، یهنه شۇنداق تهشۋىش ئىچىدە 
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 .كۈتۈۋاالتتى
ــېزىلهرلىك     ــۈرئىتى س ــڭ س ــشتا ئهكبهرنى ــاخىرقى ئىككــى ئایلىنى ئهڭ ئ

 ئۇنىڭـدىن یاخـشىراق    بىراق ئۇنىڭ ھهمراھلىرىمۇ  . دەرىجىدە ئاستىالپ قالدى  
ئابلىمىـت  . شۇڭا ئۇ ھامان ئالدىنقى ئورۇننى سـاقالپ كېلهتتـى        . ئهمهس ئىدى 

یهنىال تهھدىت بولۇپ، ئۇنىڭغا بىر قهدەم، گاھىدا ھهتتا یېـرىم قهدەم ئارقىـدىن     
قولغا كېلهیال دەپ قالغان شان ـ شهرەپنىڭ قولدىن  . سوڭدىشىپال كېلىۋاتاتتى

ــى  ــتازىنى   كېــتىش ئېھتىمــالى ئهكبهرن ــسه، ئۇنىــڭ ئۇس  قانچىلىــك ئهنسىرەت
شۇڭا ئاخىرقى ئىككى ئایلىنىشتا ئهكبهرنىـڭ      . هتتىىتتېخىمۇ بهكرەك ئهنسىر  

 :ھاسىراپ تۇرۇپ. قېشىدا بىلله یۈگۈرەشكه باشلىدى
ــل، یهنه ئىككــى،   — ــرەت قى ــرىمال ... یهنه بىــر،... ئهكــبهر، ئوغلــۇم، غهی یې
 . دەپ ۋارقىرایتتى—... ئایالنساق
ر تهرگه چۆمۈلگهن، شۇنداقال ھالىدىن كېتهیال دەپ قالغان بولسىمۇ،         ئهكبه

قېشىدا ئۆزى بىلهن بىلله یۈگۈرەۋاتقان ئۇستازىنى كۆرگهندە ئۇنىڭغا غایىپتىن       
.  نومــۇس كــۈچى ئىــدى—بــۇ كــۈچ . بىــر كــۈچ كېلىــپ قوشــۇلغاندەك بولــدى

.  تۇرۇۋالدىئهكبهرنىڭ كۆز ئالدىغا ئۆزىنىڭ ئارقىدا قالغان مهنزىرىسى كېلىپال   
ئهنه شۇ چاغدا ئۆزى بىلهن بىلله یۈگۈرەپ ھالى قالمىغان ئۇستازىنىڭ قىزىرىپ 
كهتكهن، تهر بىلهن ھۆللهنگهن چىرایىغا قانداق قاراش دۇنیادىكى ئهڭ مۈشكۈل 

بــۇ مۈشـكۈللۈككه قالغانــدىن كـۆرە ھالىــدىن كېتىــپ   . ئىـش بولــۇپ تۇیۇلـدى  
ڭ ئاخىرقى كۈچىنى سهرپ قىلىش   شۇڭا ئهكبهر ئه  . یىقىلىش یاخشىراق ئىدى  

 .ئۈچۈن جهزمىسى بىلهن ھهرىكهت قىلدى
ــدا       ــارىلىق قالغان ــر ئ ــۈز مېتى ــاخىرقى ئىككــى ی ــۇنداق قىلىــپ ئ ــا ش مان

ئهكـبهر ئهمـدى    . ئابلىمىت بىردىنال ئاستىالپ ئىككى قهدەمچه ئارقىـدا قالـدى        
قىلىپ ئۇ ئاخىرقى پهللىدىن ئاتالپ ئۆتۈپال یى. شهكسىز چىمپىیون بوالالیتتى

چۈشۈشىمۇ مۇمكىن ئىدىیۇ، بىراق، بىلله یۈگۈرەپ كېلىۋاتقان ئۇستازى ئـۇنى       
بـۇ شـاۋقۇن    . ئهتراپتىن ھۇررا سـادالىرى یـاڭراپ كهتتـى       . مهھكهم قۇچاقلىۋالدى 
 :ئىچىدىن ئهكبهر پهقهت

بۇ ئاۋاز .  دېگهننىال ئاڭالیتتى—... یارایسهن شۇڭقارىم! یارایسهن ئوغلۇم —
 شـاگىرت ئىككىـسى     -نىھـایهت ئۇسـتاز   . دىال شـىۋىرالیتتى  ئۇنىڭ قۇلىقى تۈۋى  
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 .قۇچاقلىشىپ، ھاسىرىشىپ ئۇزاققىچه تۇرۇشتى
 دېــدى كۈچلـۈك بىــر ئـاۋاز ئۇالرنىــڭ   —مهنمـۇ ســېنى تهبـرىكلهیمهن،    —
تهۋپىـق  . بـۇ مهھمـۇد مـۇھىتى ئىـدى    . تهۋپىق ئاۋازنى شۇئان تونىـدى  . یېنىدىال

 مۇھىتى ئهكبهرنىڭ پىشانىسىدىن قۇچىقىدىكى ئهكبهرنى قویىۋەتتى، مهھمۇد
  .سۆیدى
ئانـدىن تهۋپىـق   .  دېـدى ئـۇ ماختـاپ    —،  ۇیارایسهن، ئوغۇلباال دېگهن شـ     —

 قارىڭــا، ســىزنى، نــېمه بولــۇپ كهتتىڭىــز، تهرلىرىڭىزنــى  —تهرەپــكه بۇرۇلــۇپ، 
 دېدى كۈلۈمسىرەپ ۋە ئۇنىـڭ قـولىنى قوشـقولالپ سـىقىپ            —سۈرتىۋېلىڭ،  

ۇنداق ئهزىمهتلهرنـى تهربىیىلىگىنىڭىـز ئۈچـۈن     مۇش —تۇرۇپ قوشۇپ قویدى،    
 !سىزگىمۇ رەھمهت

مهن ئــۆزۈمنى رەھمهتنــى قوبــۇل قىلىــشقا ھهقلىــق دەپ قارىمــایمهن،   —
  . دېدى تهۋپىق ھهم مهمنۇنىیهت، ھهم كهمتهرلىك بىلهن—سىجاڭ، 
 سىزنىڭ تۈزۈتلۈك بولغىنىڭىز خوپ، بىزنىڭمۇ بۇ خىزمهتلىرىڭىزنـى      —

 دېــدى ســىجاڭ كۈلــۈپ، ئانــدىن ئــۇنى باشــالپ —خــوپ، كــۆرۈپ یهتمىكىمىــز 
تهۋپىــق ئهكــبهرگه دەرھــال ئولتۇرۇۋالمــاي بىــردەم . تهرەپــكه بۇرۇلــدى» ســهھنه«

 . سىجاڭ بىلهن ماڭدى،مېڭىپ یۈرۈشنى تاپىالپ
ئهمدى بىز بىلهن بىردەم ئولتـۇرۇپ، مۇسـابىقىنىڭ داۋامىنـى كـۆرۈڭ،             —

 .تهۋپىقنى قېشىدا ئولتۇرغۇزۇپ دېدى سىجاڭ —بهك جاپاكهش ئادەمكهنسىز، 
تهۋپىق كۈلۈپ قویۇپ باشقا تهرەپـكه قارىـدى ۋە یانـدا یېـرىم دائىـرە بولـۇپ            

ئـۇ مۇشـۇ پۇرسـهتتىن     . تۇرغان ئهسكهرلهر ئىچىدىكى ئابدۇنىیازنى كۆرۈپ قالدى     
 .پایدىلىنىپ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈۋالماقچى بولدى

ــدىم   — ــۆرۈپ قالــ ــتۇمنى كــ ــر دوســ ــهلمهیۋاتقان بىــ ــبكه كۆرۈشــ ، ئهیىــ
 دېـدى ئـۇ سـىجاڭغا    —بۇیرىمىسىڭىز شۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ كېلهیمىكىن،   

 .پهس ئاۋازدا
مهیلــى، بېرىــڭ، ئۇنىڭــسىز  . ە د-، تىــنىم تاپمایــدىغان ئــادەمە ز-ســىز —

 سـىجاڭ ئۇنىـڭ كىـم بىـلهن     —سىزنى خۇشال قىلغىلى بولمایدۇ، ھهقىچان،  
 .كۆرىشىدىغانلىقىنى دەرھال قىیاس قىلدى

 . ئابدۇنىیازنىڭ قېشىغا باردىتهۋپىق
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 دېـدى ئـۇ   —مهن سىزنىڭ كهلگىنىڭىزنى ھېلىغىچه كـۆرمهپتىمهن،      —
  .ئابدۇنىیازنىڭ قولىنى سىقىپ

. ئهمما بىزەۋىته قىلماي دېدىم.  مهن سىزنى خېلى بۇرۇنال كۆرگهنىدىم—
ــدىم    ــشهي دەپ یهنه یالتىیىــپ قال ــشىغا بېرىــپ كۆرى . ھېلــى ســىجاڭنىڭ قې

 —ېپى بولسا ئارىلىققـا قىـسىلىۋالماي دەپ ئویلىغانىـدىم،          ئىككىڭالرنىڭ گ 
ئابدۇنىیاز ئىككىیلهن سهل چهتكىرەك چىقىشتى، شۇ چاغدا ئابدۇنىیاز سۆزىنى 

 ئهمـدى ھهر بىرىڭالرنىـڭ دانـا سـۆھبهتلىرىدە بواللمایـدىغان      —داۋام قىلىـپ،  
 . دېدى—بولدۇم، ئوقۇشۇم تۈگىدى، یهنه یهكهنگه قایتىمهن، 

 مهمتىلـى ئهپهنــدى مهیدانـدىن كـۆزىنى ئــۈزمهي    —اڭىـسىز؟  قاچـان م  —
 .تۇرۇپ سورىدى

ــۇنىڭ بېرىــسىدە       — ــدۇ، ش ــۈپ كهتمهی ــدىن ئۆت ــر ھهپتى ــشقىلىپ بى ئى
 ...بهلكىم مۇشۇ پېتى كۆرۈشهلمهسمىز. ماڭىمهن
 دېدى تهۋپىق مهیدان تهرەپتىن     —نېمىشقا ئۇنداق نائۈمىد بولىسىز؟      —

چه كهلمهمتىڭىـز؟  هنـ  سىز شۇ كهتك—ىلىپ، كۆزىنى یۆتكهپ ئابدۇنىیازغا تىك   
 كېلىپ تۇرارسىز؟

ــدە ئهمهســته، ئهســكهر دېــگهن كــېلىمهن دەپ كېلىــپ،     — ئىختىیــار مهن
 ...ەكېتىمهن دەپ كېتهلمهیدۇ ـ د

یــا بولمىــسا ئهمىلىڭىــز ئۆســۈپ قایتىــپ كېلهرســىز، یــا بولمىــسا         —
للى بولــسۇن  تهۋپىــق ئابــدۇنىیازغا تهســه—... خىزمىتىڭىــز بۇیاققــا یــۆتكىلهر

ئۈچۈن چاقچاق باشلىۋىدى، ئابدۇنىیازنىڭ مهیۈس ھالدا باش چایقاۋاتقانلىقىنى 
 .كۆرۈپ توختاپ قالدى

ئاڭغىچه نېمه بولىدۇ، نېمه ... كىم بىلىدۇ، بىز یهنه بىر كۆرۈشهلهمدۇق —
 ...ئهمهس

 .شۇ چاغدا تهۋپىقنى چاقىرغىلى بىر ئوقۇغۇچى كهلدى
 دېـدى ئـۇ ئابـدۇنىیازغا ۋە    —ر كۆرۈشـهرمىز،  بۇ یهردىن كهتكۈچه یهنه بى     —

 .ئالدىراپ یۈرۈپ كهتتى
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. ئهمدى خۇالسه چىقىرىلىپ، مۇكاپات تارقىتىالتتى. مۇسابىقه ئاخىرالشتى
تهۋپىقنىـڭ ئوقۇغـۇچىلىرى ھهم كوللېكتىـپ بىـرىنچىلىككه ئېرىــشتى، ھهم     

ــۇراتتى    ــدا ت ــۇ ئاساســىي ئورۇن ــۈرلهر بویىچىم ــابىقه ئاخى. یهكــكه ت ــدىكى مۇس رى
مۇكاپـــــات تـــــارقىتىش  . مۇكاپـــــاتالش یىغىنـــــى تهنتهنىلىـــــك بولـــــدى   

تىزىملىكنـى ئۇیغـۇر   . كومىسسىیىسىنىڭ باشلىقى مهھمـۇد مـۇھىتى ئىـدى    
 .ئۇیۇشما ئېالن قىلدى

ــارقىتىش تهرتىــۋى نهتىجىــسى كۆرۈنهرلىــك بولغــان ئورۇنــدىن    مۇكاپــات ت
امى چاقىرىلىـشقا  شۇڭا ئهڭ ئاۋۋال تهۋپىقنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ نـ     . باشالندى
 .باشلىدى

 بـــۇ ئىـــسىم ئـــېالن قىلىنىـــشى بىلهنـــال  —! ئهكـــبهر ھۈدۈكھـــاجى —
بۇ چاغدا خىجىل بولۇپ تۇرغان . مهیداندىكىلهرنىڭ ھهممىسى چاۋاك چېلىشتى

یىغىـن رەئىـسى مۇكاپـات بۇیـۇملىرىنى       . ئهكبهر قورۇنۇپقىنا ئوتتۇرىغا چىقتـى    
ــقا باشـــلىدى،  ــرىنچىلىككه  ئهكـــبهر ھۈدۈكھـــاجى تـــۆرت—ئوقۇشـ  تـــۈردە بىـ

بىرسـى قهشـقهر   . ئېرىشكهنلىكى ئۈچۈن تـۆرت دانه كۈمـۈش  مېـدال بېرىلـدى          
گارنىزون نامىدىن، بىرى ۋالىي مهھكىمه نامىدىن، بىـرى ئۇیغـۇر ئۇیۇشمىـسى      

بۇنىڭـدىن باشـقا، ئـۈچ دانه       . نامىدىن، بىرى پهیزىۋات ناھىیه نامىدىن بېرىلدى     
 ئهكبهرنى كهڭ كۆكسى بىلهن قۇچاقالپ،  بۇ چاغدا مهھمۇت مۇھىتى—بایراق، 

ئارقىدىن قولىنى قاتتىق قىسىپ كۆرۈشكهندىن كېیىن ئۇنىـڭ كـۆكرىكىگه         
ئانــدىن باشــقىالر ســۇنۇپ بهرگهن قىزىــل ۋە كــۆك  . مىــدالالرنى تاقــاپ قویــدى

ــر     ــاۋاردىن تىكىلــگهن بى ــایراقنى، قىزىــل ت دۇخاۋىــدىن تىكىلــگهن ئىككــى ب
قـولى ئۇیۇشـۇپال    تارتىنىـشتىن پـۇت ـ  . رىۋاتاتتىبایراقنى ئهكبهرنىڭ قولىغا بې

قالغان ئهكبهر بۇ نهرسىلهرنى قوالشتۇرۇپ تۇتالمـایال قالغانىـدى، تهۋپىـق بـۇنى      
ــشكه       ــشىپ بېرى ــىلهرنى ئېلى ــى نهرس ــزچىالردىن ئىككىن ــال ئى ــاپ دەرھ بایق

 .چىقاردى



 22 

ــشنى داۋام     ــېالن قىلىـ ــىلهرنى ئـ ــدىغان نهرسـ ــبهرگه بېرىلىـ ــس ئهكـ رەئىـ
 :قىلىۋاتاتتى

بىر جـۈپ ئۆتـۈك، بىـر قـۇر كاسـتیۇم، بۇرۇلكـا، ئىككـى جـۈپ كۈمـۈش                   —
 بــۇ چاغــدا مهھمــۇت —ئىــستاكان، بىــر دانه ئۈســتهل ســائىتى، بىــر دانه دوپپــا، 

ــبهرگه      ــگهن دوپپىنــى ئهك ــدىن نهپىــس قىلىــپ تىكىل ــۆك دۇخاۋى ــۇھىتى ك م
ۇژنه  بىـر د —، )بۇ كىلیۇنكا ئىـدى (―  بىر دانه شىرە یاپقۇچ،   —ئۇزىتىۋاتاتتى،  

 .①... دانه دەپتهر50قهلهم، 
بۇ نهرسـىلهرنى ئهكـبهر دوسـتلىرى بىـلهن بىلـله كۆتۈرۈشـۈپ مهیدانـدىن               

 .چىقىپ كهتتى
 ...رەئىس ئهمدى ئىككىنچى كىشىنىڭ ئىسمىنى چاقىردى

بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە ئون مىڭ مېتىرلىـق یۈگـۈرۈش، یـۈز مېتىرلىـق         
 ئاتالپ یۈگۈرۈش، یاغاچ ئایاغ بىلهن یۈگۈرۈش قاتارلىقالردىن باشقا چاقپىلهكتىن

مـېڭىش، بـاال ھاپــاچ قىلىـپ یۈگــۈرۈش، چېلىـشىش قاتــارلىق تـۈرلهردە ئــاتۇش      
بىرىنچـى دەرىجىلىـك مۇكاپـات    . تهنھهرىكهتچىلىرى بىرىنچىلىكنى ئالغانىدى  

ئالغۇچىالرنىــڭ ســانى جهھهتــته بىرىنچــى ئورۇنــدا تۇرغاچقــا یهنه كوللېكتىــپ  
 .مۇكاپاتمۇ بېرىلدى

لېكتىپ مۇكاپات بـارلىق تهنتهربىـیىچىلهرگه، ئهالچـى ئوقۇغۇچىالرغـا          كول
تارقىتىلىدىغان كىیىم ـ كېچهك، ئوقۇش قـوراللىرى، تهنتهربىـیه سـایمانلىرى     
قاتارلىقالر بولۇپ، بـۇالرنى ئېلىـپ كېـتىش ئۈچـۈن ئۇیۇشـما بىـر ماشـىنا ھهل           

                                            
ــۈ  ① ــبهر ھـ ــۇملىرىنى   دئهكـ ــات بۇیـ ــۇ مۇكاپـ ــۇئهللىپكه ســـۆزلهپ بېرىـــشىچه ئـ ۈكھاجىنىـــڭ مـ

كۈمـــــۈش ئىـــــستاكان، كۈمـــــۈش (ئىـــــشلىتىدىغانلىرىنى ئىـــــشلىتىپ، ســـــاقالیدىغانلىرىنى 
ــدالالرنى ــاكى ) مى ــاقلىغان  یىلىغ- 1973ت ــچه س ــق    «. ى ــاۋات، خهل ــازارالر ئ ــۇقىم، ب ــال باھاســى م م

دەپ جـار سـېلىنىۋاتقان ئاشـۇ یىلـالردا ئهینـى یىلالرنىـڭ       »  كۈنگه یۈكسهلمهكتهـتۇرمۇشى كۈندىن  
 33چىمپىیونى یاشاشقا ئامالسىز قېلىپ كۈمـۈش بۇیـۇمالرنى قهشـقهر بانكىـسىغا ئېلىـپ بېرىـپ                

  -1962«: شـۇ سـهۋەبتىن ئـۇ كـۆزىگه یـاش ئېلىـپ         . بولغـان سوم نهچچه تىیىنگه سېتىـشقا مهجبـۇر        
ــدىن ئهزىــز بىلىــپ ســاقلىغانىدىم،     ــدىمۇ بــۇ تهۋەرۈكلهرنــى جان یىلالردىكــى ئاچــارچىلىق مهزگىلى

ھهر قېــتىم بــۇ ئىــش یادىمغــا یهتــسه یــۈرىكىم پىچــاق بىــلهن        . بىــراق ئــاخىر ســاقلىیالمىدىم  
  . ئاپتور—دەیدۇ » ...تىلغاندەك بولۇپ كېتىدۇ
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 .قىلىپ بېرىدىغان بولدى
 ئانىسى بولغان تهۋپىقكىمۇ مۇكاپات     بۇنچه زور مۇۋەپپهقىیهتلهرنىڭ تۇغۇت   

مهھمۇد مۇھىتى ئۆز نامىدىن ئۇنىڭغا ئىنتایىن كېلىشكهن، ئىگىـز    . بېرىلدى
ھهم سېمىز قارا ئاتنى ئىـگهر جابـدۇقلىرى توقۇلغـان ھالـدا یېـتىلهپ كېلىـپ               

 :ەتهقدىم قىلدى ؤ
سىزگه رەھمهت، ئهپهندىم، بۇ مېنىڭ شهخسىي مۇكاپاتىم، بۇنى سوۋغا      —
. رۇقىڭىزنى  ئورنىغـا قویـۇپ كېتىـڭ   وكۆڭلىڭىز ئۇنىمىسا تـ   . ۇ بولىدۇ دېسهمم

 . دېدى—تېگىشكهن بوالیلى، 
ئهتراپتا تۇرغانالرنىڭ ھهممىسى مهھمۇد مۇھىتىنىڭ بۇ ئىشىدىن قاتتىق 

ــدە   . تهسىرلىنىــشتى مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلهرنىڭ بهزىلىرى
زىگه خاس قىزغىن ھهم سالماقلىق تهۋپىق ئۆ. نارازىلىق ئىپادىلىرىمۇ كۆرۈلدى
 :بىلهن ئوچۇق ـ یورۇق جاۋاب بهردى

ــادەم      — ــا مهن ســىز ئۈچــۈن ئ ــسىز، گوی ــا رەھــمهت دەی ــشه ماڭ ســىز ھهمى
... تهربىیىلهپ بېرىۋاتقانـدەك یـاكى مهن باشـقا ئهلـدىن یـالالپ كېلىنگهنـدەك           
 ۇ؟ئهجىبا بۇ سىزنىڭال مهسئۇلىیىتىڭىز بولۇپ، مېنىڭ مهسئۇلىیىتىم ئهمهسم

 دېدى مهھمۇد مۇھىتى مېھرىبـانلىق     —شۇنداق، شۇنداق، ئهپهندىم،     —
 مهن پهقهت نېمه دېیىشىمنى بىلمهي شۇنداق دېگىنىم، بۇ ئهلۋەتته —بىلهن، 

 .ھهربىر ۋىجدانلىق ئادەمنىڭ ئۆز ئىشى
 كىشىلهرنى بىر قېتىم دىققهتكه چاقىرىپ مۇكاپاتلىنىدىغانالرنى       سرەئى

د مۇھىتى یهنه یهكهندىن، یېڭىساردىن، یوپۇرغىـدىن،   مهھمۇ. ئوقۇشقا باشلىدى 
توققۇزاقتىن، پهیزىۋاتتىن كهلگهن ھهربىر تهنھهرىكهتچىنى ئاتىالرچه قۇچاقالپ     

تهۋپىق ئۇنىڭ ھهرىكىتىدە ئىپادىلىنىپ . تۇرۇپ مۇكاپات تارقىتىشقا كىرىشتى
تۇرغــان ھېســـسىیاتنى چۈشــىنىپ، ئۇنىـــڭ یــۈرىكىنى كۆرگهنـــدەك بولـــۇپ،    

 :ىدىكى شاگىرتلىرى ۋە  شهبداشلىرىغائهتراپ
 —خۇدا پهرزەنتلىرىمىزنىڭ بهختى ئۈچۈن بۇ ئادەمنى ئامـان قىلغـاي،      —

 .دېدى چوڭقۇر مۇھهببهت بىلهن
مۇكاپــاتالش ئایاقالشــقاندىن كېــیىن، تهنھهرىكهتچىــلهر، ئوقۇغــۇچىالر ئــۆز 

ر مهھمۇد مۇھىتى قىسىملىرىنىڭ بى   . سهپلىرى بویىچه مهیداندىن چىقىشتى   
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. قىسمى ئالدىدا، بىـر قىـسمى ئوقۇغـۇچىالر سـېپىنىڭ ئارقىـسىدا مېڭىـشتى           
ئهتراپتىن یىغىلغان تاماشىبىنالرمۇ ئاستا ـ ئاسـتا تارقـاپ، بىـرنهچچه كۈنلـۈك      

غهربـكه  . قىزغىن ھایات شاۋقۇنىغا چـۆمگهن ئهسكىـسار تىمتاسـلىققا چۆمـدى          
 .همكىن كۆرۈنهتتىقىیسایغان قۇیاشنىڭ قىزغۇچ نۇرلىرىدا سازلىق مهیۈس ۋە غ

جــایالردىن كهلــگهن تهنھهرىكهتچىــلهر، ئوقۇغــۇچىالر ئــۆز تۇرالغۇلىرىغـــا      
قىزىــل دۆۋىــدىكى توختاجىنىــڭ مهكتىپــى، نۆۋېــشى مهكــتهپ،      . تارقاشــتى

دارىلمۇئهللىمىن ۋە بهزى مهرىپهتپهرۋەر بایالر ھهربىر ئورۇننىڭ ئوقۇغۇچىلىرىغا 
 .ساھىپخان بولۇشقانىدى
 ئابدۇرېھىم —ۇھىتى بىلهن خوشلىشىپ، كېرەم باغقا تهۋپىقمۇ مهھمۇد م

ئۇ خوشلىـشىدىغان چاغـدا سـاۋۇت ئهپهنـدى     .  جایىغا قایتتى -بایۋەتچىنىڭ قورۇ 
 :ئۇنىڭغا
 كېرەكلىرىڭالرنى ماشىنىغا بېسىپ تهییـار قىلىـپ قـویىمىز،     -نهرسه —

 . دېدى—ئهته ئهتىگهندە كېلىپ باشالپ كهتسهڭالر بولىدۇ، 
 .لىنى چىڭ سىقىپ تۇرۇپ رەھمهت ئېیتتىتهۋپىق ئۇنىڭ قو

ئۇالر ئاخىرقى ھهمراھلىرى بىلهنمۇ خوشلىشىپ، ئایرىلىشقاندىن كېیىن 
ھېیتگاھ ئالدى بىلهن كېتىۋاتقان مهھهلدە گۇگۇم پهردىسى ئهتراپنـى یېپىـشقا      

 زىلىـگه سالغۇســى كهلــگهن  -باشـلىغان بولــۇپ، مۇڭغــا پاتقـان شــهھهرنى زىــل  
قۇربان جاپپار دەرھال ئۆزىنىڭ .  ناخشا باشالشقا بۇیرىدىتهۋپىق قۇربان جاپپارنى

 .نى باشلىدى①»قۇرتۇلۇش«سهنئهتكارالرغا خاس یېقىملىق ئاۋازى بىلهن 
  

 قۇرتۇلۇش یولىدا سۇدەك ئاقتى بىزنىڭ قانىمىز،
 .سهن ئۈچۈن ئهي یۇرتىمىز بولسۇن پىدا بۇ جانىمىز

 
 ،یارۇ ھهمدەم بولدى بىزنىڭ ھىممهتىمىز سهن ئۈچۈن

                                            
ــۇش    ① ــۇر تۇل ــۈركچه (ق ــازادلىق— (Kurtuluşت ــۇ ســۆز  ) ئ ــۇالق«ب ــرىلگهن  »ب  مهجمئهســىگه بې

  . ئا—» تۈزىتىلگهن«دەپ » قۇتۇلۇش«دا »تهۋپىق شېئىرىلىرى«
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 . ئىدى ھىممهت بىلهن ئهجدادىمىز①دۇنیانى سورغان
 

 ئاتىلال، چىڭگىز، تۆمۈر دۇنیانى تىترەتكهن ئىدى،
  .قان كېچىپ نام ئالىمىز، بىز ئۇنىڭ ئهۋالدىمىز

  
بۇ یهرگه كهلگهنـدە ناخـشىنىڭ ئـاۋاز یۈكـسهكلىكى ئهۋجىـگه چىقىـدىغان          

ئوقۇشـــتىن بولغاچقـــا، ھېچكىمنىـــڭ ئـــاۋازى یهتمهیتـــى، شۇڭالشـــقا ھهمـــمه 
توختــایتى، پهقهت قۇربــان جاپپــار یېــرىم مىــسرانى ئۆزىنىــڭ ھهیــران قــاالرلىق  

شۇڭالشقىمۇ دوستلىرى ۋە ئىزچىالر ئۇنى   (یوقۇرى ئاۋازى بىلهن یالغۇز ئوقۇیتى    
 ):دېگهن لهقهم بىلهن ئاتىۋېلىشقانىدى» چىقتى جان«چاخچاقالشقان چاغالردا 

 
  چىقتى جان ھهم ئاقتى قان،

 دۈشمهندىن ئولدى ئهل ئامان،):       وشۇلۇپكۆپچىلىك ق(
 !یاشىسۇن، ھېچ ئۆلمىسۇن، پارالپ ئىستىقبالىمىز

 
ــاق   ــارش ساداســى ئۇی ــۋار م ــۇ جهڭگى ــاقتىن -ب ــۇم  — بۇی ــۇببىلىرى گۇگ  ق

ــا     ــام نامىزىغـ ــتىن شـ ــچىدلهر تهرەپـ ــان مهسـ ــمانغا پاتقـ ــان ئاسـ پهردىـــسى یاپقـ
ردىلىرىنى یىرتىپ چىقىـشقا  ئېیتىلىۋاتقان ئهزان ئاۋازىغا قوشۇلۇپ، زۇلمهت په     

یۇلقۇنىۋاتقانــدەك بىلىنهتتــى ۋە ئهتراپتىكــى مهۋجــۇداتنى ئۆزىنىــڭ كۈچلــۈك   
 .دولقۇنلىرىغا غهرق قىلىۋەتكهندەك بولدى

ئۇالر كېرەم باغقا بېرىپ ئابدۇرېھىم بایۋەتچىنىڭ ھوزۇرىدا مېھمان بولـۇپ          
ئۇ یهردە . هلدىئهتىسى تاڭ سهھهردە یهنه رەتلىك سهپكه تىزىلىپ ئۇیۇشمىغا ك        

تهۋپىق كىچىك . ئۇالرنى مۇكاپات بۇیۇملىرى بېسىلغان ماشىنا كۈتۈپ تۇراتتى  
ــدى    ــشقا بۇیرى ــىنىغا چىقىۋېلى ــۇچىالردىن بىرنهچچىنــى ماش ــاجىز ئوقۇغ . ۋە ئ

ئانــدىن شــهھهردىن . ئهكبهرنىمــۇ ئۇنىمىغىنىغــا قویمــاي ماشــىنىغا چىقــاردى 

                                            
مهنىــسىدىكى ســۆز ۋەزىــن ئېتىبــارى بىــلهن  .  ســورىغان، باشــقۇرغان، ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان -ســورغان   ①

  . ئا–شۇنداق قىسقارتىپ تهلهپپۇز قىلىنغان 
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هنه جهڭگىـۋار مارشـالر بىـلهن    ئـۇالر ی . چىققۇچه ماشـىنا بىـلهن تهڭ مېڭىـشتى      
 .ئهسىرلىك غهپلهت ئۇیقۇسىدا یاتقان تۇپراقنى ئویغىتىپ مېڭىشتى

ھهزرەت یولىغا چىققانـدا شـوپۇرغا ئالدىـدا مېڭىۋېرىـپ، قۇمالتـاغ داۋىنىـدا            
ئـۇالر قازرىقتـا قـادىر    . كۈتۈپ تۇرۇشنى بۇیرۇپ، ماشىنىنى یولغا سېلىۋېتىشتى    

دەم ئالغانـدىن كېـیىن ســهپىرىنى داۋام   ھاجىنىـڭ مهكتىپىـدە قىـسقا ۋاقىـت     
 .قىلىشتى

ئۇالر ئهمدى ئۆزلىرىنى . قۇمالتاغ داۋىنىدا ماشىنا ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرغانىدى     
بىر قۇر تۈزەشتۈرۈپ، ماشىنا بىلهن بىلله تهنتهنىلىك یۈرۈشته ئاتۇشقا كىرىـپ      

 ...كهلدى
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  ئىـككـىـنــچــى بـاب

  یىالندىن خاتىرىجهم ئولتۇرغىنىم یوق، 
  ئۇنىڭ خىسلىتىنى بىلگهندىن بۇیان، 
  كىشىلهر كۆزىدە دوستتهك كۆرۈنگهن

 . دۈشمهننىڭ چىش زەخىمى ھهممىدىن یامان
 دىن»گۈلىستان«سهئىدى  —

1 
  

ۆلكىدىن بىـر تهپـتىش ئـۆمىكى كېلىـدىغانلىقى ھهققىـدىكى خهۋەر         
ئهمهلـدارالر،  .  ھۇیت دېگۈچىال پۈتۈن قهشقهر رایونىغا پۇر كهتتى  -ھایت
ىیالىیالر ئىچىدە بـۇ تهپـتىش ئۆمىكىنىـڭ قایـسى سـاھهنى تهپـتىش         ز

بهزىـــلهر . قىلىــشى مـــۇمكىنلىكى توغرىــسىدا غۇلغـــۇال باشــلىنىپ كهتتـــى   
تهپتىش ئۆمىكى پارىخورالرنى ) خۇسۇسهن ئوتتۇرا، تۆۋەن دەرىجىلىك ئهمهلدارالر   (

 تهكشۈرۈپ، تۇتىدىكهن دېگهن سۆزلهرنى راسـتمىكىن دەپ ئـویالپ ۋەسۋەسـىگه        
ــتىن پىكىــر       ــدىكهن، خهلق ــدارالرنى جازاالی ــم ئهمهل ــلهر زالى ــتى؛ یهنه بهزى چۈش

 .ئاڭالیمىش، دېگهن گهپلهرنى قىلىشتى
بۇ ھهقته مهدەنىي ئاقارتىش ئۇیۇشمىسى ۋە ئوقۇتقۇچىالرال ئهمهس، مهھمۇد 

بۇ ھهقـته قهشـقهر بـویىچه ئهڭ ئـاۋۋال     . مۇھىتىمۇ ئېنىق بىر نهرسه بىلمهیتتى  
ئۇ مۇشۇ ھهقـته سۆزلىـشىش ئۈچـۈن قـادىر       . ىشى مهخسۇم ئىدى  خهۋەر تاپقان ك  

 .ھاجىنىڭ ئۆیىگه كهلدى
 دېدى ئۇ ساالمدىن كېیىنال، ئۇنىـڭ      —سىلىگه مۇھىم یولیورۇق بار،      —

ئاۋاق ئۆچكه یۈزىدىكى ساقىلى ئۇنىڭدىكى رىتسارالرچه مهغرۇرلۇقنى یوشۇرۇپ،  

ئ
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 .ۇراتتىھېچ بولمىسا چوڭالرغا خاس ساالپهتكه ئایالندۇرۇپ ت
 دېدى قـادىر  —تایىنلىق، تهپتىش ئۆمىكى توغرىسىدا بولسا كېرەك؟        —

 .ھاجى ئاشكارە كۆرەڭلىك ۋە ئۆزىگه خاس ۋەھشىیانه كۆرىنىشى بىلهن
 دېـدى مهخـسۇمنىڭ بىـر ئـاز ئولتۇرۇشـقان           —نهدىن ئاڭلىال سـىلى؟      —

 .كۆزلىرى چهكچىیىپ، ئۇنىڭدا جاسۇسالرغا خاس گۇمانخورلۇق ئویغانغانىدى
 ؟!ۇپۈتۈن قهشقهردە كهڭرى ئېقىپ یۈرگهن گهپقۇ ب  —
 دېدى مهخسۇم ئهمدىال خاتىرىجهملىنىپ، —، مۇنداق گهپ دېسىله، هھ —

ئــۇ ئهمــدىال قادىرھاجىنىــڭ بىلىــدىغانلىرى كوچىــدىكى پاراڭــدىن نېرىغــا       
ئۇالر .   خوجایىنىم بىلهن كۆرۈشۈپ كهلدىم—ئۆتمهیدىغانلىقىنى بىلگهنىدى، 

لگهن تېلېگراممىنى ئۇقتۇردى، تهپـتىش ئۆمىكىنىـڭ كېلىـشى    ئۆلكىدىن كه 
 .راست، ئاللىقاچان یولغا چىقىپ بوپتو

 قــادىر ھجــى ئهندىشىــسىنى  —ئــۇالر نېمىنــى تهپــتىش قىلغــۇدەك؟   —
 .یوشۇرۇپ سورىدى

 مهخسۇم قادىر ھاجىنىڭ مۈرىسىدىن تارتىپ ئۇنىڭ قۇلىقىغا        —،   ... —
هقسىدى، قـادىر ھاجىنىـڭ نـېمىلهر       پىچىرالپ تهپتىش ئۆمىكىنىڭ كېلىش م    
 .قىلىشى كېرەكلىكىنى ئېیتىپ بهردى

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا یۇقارقى سۆھبهت بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي تهپتىش ئۆمىكى        
تهپـتىش ئـۆمىكى   . بۇ ماي ئېیىنىڭ باشلىرى ئىـدى    . قهشقهرگه یېتىپ كهلدى  

 بىرقـانچه    رىیاسهتچىلىكىدە بولۇپ، ئۇالر دەسلهپكى كۈنلهردە     ①مهنسۇر ئهپهندى 
ئهمهلىیهتته ئۇالر پۈتۈن قهشقهر .  جىت یۈرۈۈشتى -كۈن دەم ئېلىۋاتقاندەك جىم   

ــارلىقالرنى      ــپ، بهزى زۆرۈر تهیی ــىل قىلى ــىنىش ھاس ــتىدە چۈش ــى ئۈس ۋەزىیىت

                                            
مهنـسۇر ئهپهنـدى سـوۋېت ئىتتىپـاقى تهرىپىـدىن شـىڭ شىـسهي ئۈچـۈن یـاردەمگه ئهۋەتىلـگهن             ①

ئـــۇ شـــىڭ دۇبهن كۇرســــىدا   .  شـــهرق ئىـــشلىرى مۇتىخهسىـــسى   ‐ مۇتىخهسىـــسلهردىن بىـــرى  
ئۇنىــڭ  . ئــۇنى ســوۋېت ئۇیغــۇر شــائىرى دېــگهن گهپلهرمــۇ بــار      .  ئــۆتكهن سكوممۇنىزىمــدىن دەر

 -40 یىلـالردا مهنـسۇر ئهپهنـدى بولـۇپ كهلـگهن،      -30ىیىۋ بولـۇپ،  رەسمىي ئىـسمى مهشـۇر روزى بـاق    
 ۋالـى  دەۋرىـدە چـۆچهككه    ۋە شـهرقىي تۈركىـستان جۇمھـۇرىیىتى   یىلالردا ئۆز ئىسمى بىلهن كهلـگهن    

ئابــدۇلالھ روزى باقىیېۋنىـــڭ  ) ؟(ئــۇ ســـوۋېت ئۇیغــۇرلىرى ئىچىـــدىكى مهشــھۇر شـــهخس   . بولغــان 
   . ئا—. ئىنىسى
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 .كۆپ ئۆتمهي ئۇالر رەسمىي تهكشۈرۈشلىرىنىمۇ باشلىۋېتىشتى. قىلىۋاتاتتى
ى تهكشۈرۈپ بولۇپال مهنسۇر قهشقهر شهھرى ۋە شهھهر ئهتراپىدىكى یېزىالرن

. ئهپهنــدى شهخــسهن ئــۆزى ئىككــى نهپهر ھهمراھىنــى باشــالپ ئاتۇشــقا چىقتــى 
تهۋپىق رۇشتى مهكتهپتىكى ئىشلىرىنى تۈگىتىپ بویـامهتتىكى ئوقۇغـۇچىالر      
ئهترىتىنىڭ قېشىغا جابدۇنۇپ تۇراتتى، ئىـسالم ئـاخۇن خهلپىـتىم مـۇھهممهد            

بۇنــداق مهزگىلــسىز . ىرتىــپ قالــدىقــارى زەكىنــى ئهۋەتىــپ ئۇیۇشــمىغا چاق 
چاقىرىشقا ھهیران بولغان تهۋپىق، قانداق زۆرۈر ئىـش بـاردۇر دەپ سـورىغانىدى،     
زەكى ئۇنىڭغا ئۆلكىدىن كهلـگهن ئادەملهرنىـڭ كۆرۈشـمهكچى ئىكهنلىكىنـى            

 .ئېیتتى
مهنسۇر ئهپهندىلهر . تهۋپىق ئانچه خوش كۆرمىگهن ھالدا ئۇیۇشمىغا كهلدى 

مهنـسۇر ئهپهنـدى    . ىمالر بىلهن پاراڭلىـشىپ ئولتۇرغـانىكهن     ئۇیۇشمىدىكى خاد 
تهۋپىقنىــڭ كىرىــپ كهلگىنىنــى كــۆرۈپال ئورنىــدىن تــۇردى ۋە چــوڭ ـ چــوڭ     
قهدەملهر بىلهن ئالدىغا بېرىپ، گویا ئۇزۇن یىـل كۆرۈشـمىگهن سهبداشـالردەك            

 :ئۇزاققىچه قولىنى قویۇۋەتمهستىن. قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى
بهلكىـم  . ۇر كۆرگهنـدەكال، بىرقاراشـتىال تونـۇدۇم      مهن سىزنى قهیهردىـد    —

شۇنداق ئهمهسمۇ، بىز ھهممىمىز خهلقنىـڭ غېمىنـى دەپ         . باغرىم تونىغاندۇر 
.  ئهپهندى ئىنتایىن یېقىملىق سۆزلهیتتىر مهنسۇ—، ە د -یاشاۋاتقان یولداشالر 

ۋۋال شهخسىي ا ئهڭ ئ—چىرایى ئوچۇق كىشى ئىدى، مىجهزىدىن چىقىشقاق، 
 ســىزگه رەھــمهت ئېیــتىمهن، ئانــدىن ھۆكــۈمهت نامىــدىن رەھــمهت نامىمــدىن
 بۇنىڭ نېمه ئۈچۈنلىكىنى چۈشهنگهنسىز؟. ئېیتىمهن

ئـۇ  .  دېدى تهۋپىق ئانچه ئېچىلماستىن    —چۈشهنگهندەكمۇ قىلىمهن،    —
بىرىنچىدىن بویامهتكه ئالـدىراپ تۇرغانـدا چـاقىرىلغىنى ئۈچـۈن ئـۆزىنى ئـازادە            

نه بىـر تهرەپـتىن ئـۇ مهنـسۇر ئهپهنـدىنىڭ یـوقالپ            ھېس قىاللمىغان بولـسا، یه    
چـۈنكى ئـۇ   . كېلىشى نېمىـدىن دېـرەك بېرىـدۇ؟ دېگهننـى ئـویالپ قالغانىـدى        
 .مهنسۇر ئهپهندىنى كۆرۈپ باقمىغىنى بىلهن خېلى ئوبدان بىلهتتى

سىز مهدەنىي ئاقارتىش جهھهتته . چۈشهنگهندەك قىلدىڭىزمۇ؟ شۇنداق —
مسىز، مهن سىز ۋە سـىز یاراتقـان مـۆجىزە ھهققىـدە      ئىشىنه. مۆجىزە یاراتتىڭىز 

ئۈرۈمچىدىكى ۋاقتىمدىال ئاڭلىغانىدىم ھهم سىز بىلهن بىر كۆرۈشۈپ، مۆجىزە 
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شۇڭا قهشقهرگه كېلىـپال   . یاراتقان قوللىرىڭىزنى قاتتىق قىسقىم كهلگهنىدى    
 قانداق، قارشى ئالمامسىز؟. سىزنى ئىزدەپ چىقتىم

 دېدى تهۋپىق —تۇق، منېمىشقا قارشى ئالما ئهلۋەتته قارشى ئالىمىز،     —
ــسىرەپ  ــا كۈلۈمـ ــلۇقنى     . زورىغـ ــداق ناخۇشـ ــدىن ھېچقانـ ــۇ چىرایىـ ــا ئـ ئهممـ

 .بىلىندۈرمىدى
پهقهت سىزگه رەھـمهت ئېیتىـشقىال كهلمىـدىم، یهنه تېخـى سـىزنىڭ           —

شهخسىي ئىستىقبالىڭىزغا كۆڭۈل بۆلىدىغان مهسـئۇلىیهتمۇ مېنـى بـۇ یهرگه           
 .كېلىشكه ئۈندىدى

 . دېدى تهۋپىق تهئهججۈپ بىلهن كۈلۈمسىرەپ—شۇنداقمۇ؟  —
 مهنسۇر ئهپهندى ئىنتایىن ئوچۇق ـ یورۇق، —شۇنداق بولماي ئهمىسه،  —

ناھــایىتى چىقىــشقاقلىق بىــلهن گویــا كونــا دوســتالر جهم بولــۇپ تۇرغانــدەكال  
 سىز شۇنداق ئىمتىیاز بېرىـشكه ئهرزىیـسىزكى، سـىز تـاللىق            —سۆزلهیتتى،  
 ...رگهندەك خالىغىنىڭىزغا ئېرىشىسىز، بۇنىڭغا مهن كېپىلباغقا كى
ھهربىرلىرىنىڭ بـۇ   — تهۋپىق ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدى،       —كهچۈرسىز،   —

  یهردە تۇرىشى قانچىلىك بوالركىن؟
، بۇ یهردىن ئهته ه، ھ...قانداق دەیسىز؟ ئاتۇشتا تۇرىشىمىزنى دەمسىز، یا —

 ...كېتىمىز، خىزمهت ئالدىراش
. ۇ؟ مهن تېخى بۇنىڭـدىنمۇ ئالدىراشـمىكىن دەپ سـورىۋىدىم          شۇنداقم —

 سـىز مېھمانالرنىـڭ یاتـاق ۋە    — تهۋپىـق زەكىـگه بۇرۇلـدى،     —ئۇنداق بولسا،   
ــسۇر —خــوش، . تامــاق ئىــشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشــقا كىرىــشىڭ  ــۇ یهنه مهن  ئ

 ســـۆزلهۋېرىڭ، ئهڭ یاخشىـــسى خىـــزمهت ھهققىـــدە  —ئهپهنـــدىگه بۇرۇلـــدى، 
 .نىڭ یهنه ئىشلىرىم بارسۆزلىشهیلى، مې

ــازاد       — ــولى ئ ــر ی ــدىن بى ــىزنى ھهممى ــتۇم؟ مهن س ــسىز، دوس ئىــش دەم
ــۇمكىن  ــشىممۇ مــ ــا . قىلىــ ــارلىق جاپــ ــتىن  -بــ ــهققهتتىن، ئالدىراشــ  مۇشــ

 ... ە د-دېمهكچىمهن
ــسىز؟     — ــاپ قویمایدىغان ــپ؟ قام ــداق قىلى ــۇنداقمۇ؟ قان ــق —ش  تهۋپى

 .سوغۇقراق كۈلۈمسىرەپ سورىدى
مه دېگىنىڭىـز؟ قانـداقال بولمىـسۇن ھـازىر ئۆلكىـدە           بـۇ نـې   ! یاق! یاق —
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ئادالهت ئورنىتىلدى، جاپـا چهككهنلهرنىـڭ قهدرىـگه یېتىمىـز، ئۇالرغـا الیىقىـدا              
 .ەرەھمهت ئېیتىمىز ـ د

 جىـت  -تهۋپىق ئهمدى سـوئال سوراشـقىمۇ رەغـدى بولمىغـان ھالـدا جىـم           
 .قۇالق سالدى

 دېدى —، ە دـ بېرىسىزاخۇن مۇدىر، مهمتىلى ئهپهندىنى بىزگهئئىسالم —
 .مهنسۇر ئهپهندى چاخچاق ئارىالش رەسمىي ئاھاڭدا خهلپىتىمگه قاراپ

ــدىم، ئوچــــۇقراق ئېیتىــــپ   — ھېچنېمىنــــى چۈشــــىنهلمىدىم، ئهپهنــ
 .اخۇنئ دېدى ئىسالم—باقمامسىز، 

 دېـدى مهنـسۇر ئهپهنـدى      — چۈشىنىپ قالىسىز، چۈشىنىپ قالىسىز،      —
ئۇنىـڭ سـۆزلىرىدە   . ىـنىم ھهرىكهتـلهر بىـلهن   پائالىیهتچان ئادەملهرگه خاس بىت 

 مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن بىـر     —قانداقتۇر مهسخىرە یوشۇرۇنغاندەك قىالتتى،     
 .یهرگه كهلسهكال ھهممىسى كۆڭۈلدىكىدەك بولىدۇ

 — دېدى تهۋپىـق ئىچـى پۇشـقاندەك ئهلپـازدا،           —قېنى ئېیتمامسىز،    —
 ؟ بۇیرۇقمۇ؟ تهكلىپمۇ؟ئۇقانداق سودا 

ه، مۇنداق قىلساق، بۇ ئىككى یولدىشىمنىڭ ئاالھىدە ئىـشى        مېنىڭچ —
. یـوق، ئــۇالر پهقهت سـىزنى ۋە مهكتهپلىرىڭىزنــى كـۆرۈپ بېقىــشقىال كهلــگهن   

ــكهچ بهزى       ــۈپهیلى كۆرۈش ــۇھهببىتىم ت ــىم، م ــان ئىخالس ــىزگه بولغ ــۇ س مهنم
بۇ ھۆكۈمهت ئىشى تهرىقىسىدە ئاالھىـدە،      . تهكلىپلهرنى بېرىشكه كهلگهنىدىم  

 یوسۇندا دېیىـشىدىغان گهپمـۇ ئهمهس، بـۇ یولداشـالر ئـۆز ئىـشلىرىنى            رەسمىي
 .قىلىۋەرسه، ئىككىمىز مهكتهپلهرنى ئارىلىغاچ پاراڭالشساقمۇ بوالتتى

.  تهۋپىق كهسكىن ئىپادە بىلدۈردى—شۇنداقمۇ؟ مهیلى، ئۇمۇ بولىدۇ،  —
 .ئاندىن ئېالخۇننى چاقىرتىپ ئاتالرنى تهییارالشنى بۇیرىدى

ڭ ئاۋۋال ئۆزىڭىز بىرىنچى قېتىم ئىش باشـلىغان مهكـتهپكه         مېنى ئه  —
 . دېدى مهنسۇر ئهپهندى—باشالڭ، دوستۇم، ئاۋۋال شۇ یهرنى كۆرەیلى، 

تهۋپىق مهھمۇت مۇھىتى سـوۋغا قىلغـان شـاش قـارا ئېتىغـا ئهپچىلگىـنه         
ئـۇالر تـاكى   . جهن سـېیى تهرەپ بىـلهن باشـالپ كهتتـى      ېئولتۇرۇپ، مېھماننى تـ   

ىقىــپ ســایغا چۈشــكىچه ئاساســىي گهپــكه یېقىنالشــماي یېــزا  مهشــھهدتىن چ
مهنزىرىسى، دېھقانچىلىق ئىشلىرى قاتارلىق قالدى ـ قاقتى پاراڭالرنى قىلىپ 
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پاراڭ تېمىسى ئاستا ـ ئاستا یۆتكىلىپ، مهكتهپ، مهدەنىي ئاقارتىش . مېڭىشتى
شـــۇ چاغـــدا مهنـــسۇر ئهپهنـــدى یهنه ئىـــشخانىدىكىدەك  . ئىـــشلىرىغا كـــۆچتى

 .لوماتالرچه  تهلهپپۇزدا تهۋپىقنى ماختاشقا كىرىشتىدىپ
!  مهن سىزنىڭ تاالنتىڭىزغا ھهۋەسـلىنىمهن، غهیرىتىڭىزمـۇ ئاجایىـپ       —

 ئهپهندى قىران دەریا بوغۇزى تهرەپـكه قـاراپ قویـدى ۋە تهۋپىقنـى ئـۆز        ر مهنسۇ —
ســۆزلىرىنىڭ ئــورامى ھهققىــدە ئویلىنىۋېلىــشقا پۇرســهت بهرمهســتىن گهپنــى  

، ئالـدى تهرەپ پىچـاق بىـلهن        ۇ یا پهناھ، ئهجهپ ھهیـۋەت تـاغكهن بـ         — قاچۇرۇپ،
 . دېدى—... كهسكهندەك تىك
مهنــسۇر ئهپهنــدى .  خالىمــاس غهرب تهرەپــكه قــاراپ قویــدى -تهۋپىــق خــاالر

 :سهلدىن كېیىن یهنه داۋام قىلدى
ــۇپ قالىــدىغان       — ــازادە ئهلــدە بول ــوۋېت ئىتتىپاقىــدەك ئ ــىز س ئهگهر س

 بىرەر ئاكادىمىیىدە یاكى ئالىي بىلىم یۇرتلىرىدا، خىزمهت بولسىڭىز گهپ یوق
قىالتتىڭىز، بۇ یهردە، ئۆزىڭىزمۇ كۆرۈپ تۇرۇپسىز، شارائىت تېخى ناچار، ئادەملهر 

 ... بۇالرنى ئۆزگهرتىپ ئادەمگه ئوخشىتىش ئۈچۈن ئۆمۈرمۇ زایه كېتىدۇ... تېخى،
هۋپىـق ئىمكـان    ت—ئهیىبكه بۇیرىمایسىز ئهپهنـدىم، سـىز ئۇیغۇرمـۇ؟          —

 .قهدەر چىرایىغا ۋەزمىن تۈس بېرىپ سورىدى
 شۇنداق، ئۇیغۇرمهن، نېمه، سىز مېنى نېمه دەپ ئویلىغانىدىڭىز؟  —
 .مۇنداقال سوراپ قویدۇم... ھېچ  —

مهنسۇر ئهپهندى بىردەم جىم ماڭغاندىن كېیىن ئالدى تهرەپتىكى یېزىنىڭ 
ئـۇ تـېجهن   . پ قېلىـشقانىدى بـۇ چاغـدا ئـۇالر تـېجهنگه كېلىـ      . نامىنى سـورىدى  
ــارىلىقتىكى ســـېزىلمهس ئوڭایـــسىزلىق  -ھهققىـــدە ئـــۇنى ــوراپ، ئـ  بـــۇنى سـ

 .پهردىسىنى قایرىپ ئېچىپ، یهنه ئهسلىدىكى سۆزلىرى ئۈچۈن یول ئاچتى
ــوۋېت     — ــۆددە قىلىمهنكــى، س ــسىڭىز، مهن ســىزگه ھ ئهگهر ســىزال خالى

هتتا تونۇشـتۇرۇپ خهت  ئىتتىپاقىدا خالىغان خىزمهتكه ئورۇنلىشاالیسىز، مهن ھ 
 .یېزىپ بېرىشىممۇ مۇمكىن

 .رەھمهت سىزگه، ئهپهندىم  —
سىز ئهلۋەتته ئـۆزىڭىزگه مۇناسـىپ ئورۇنـدا        ! چاقچاق ئهمهس، ھۆددىگه   —

ــشىڭىز كېــرەك  ســىزنىڭ ئىــستىقبالىڭىز كىــشىنىڭ زوقىنــى    . ە د-ئىشلى
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 .كهلتۈرىدۇ
ــسۇس،  — ــسىرەپ،    —ئهپ ــوغۇق كۈلۈم ــدى تهۋپىــق س  مېــنىڭچه — دې

ھهرقانچه سهلتهنهتلىك تاجۇ ـ تهخت، ئاجایىپ شۆھرەتلىك پادىـشا بولغانـدىمۇ    
 -چــۈنكى شــانۇ. ئۇنىــڭ پۇقراســى بولمىــسا ئــۇ ھېچقانــداق ھــوزۇر ســۈرەلمهیدۇ 

شۆھرەتنى، سهلتهنهتنى ھـېس قىلىـپ تـۇرۇش ئۈچۈنمـۇ پادىـشاھ یهنه نـامرات،             
ېرىـشكهن كاتتـا   مهن خهلقىمدىن ئایرىلغـان ھالـدا ئ  . قاالق خهلققه مۇھتاجدۇر  

 .ئورۇنالرنىڭ ھهممىسى ئهنه شۇنداق
بىراق مهن دەیمهنكى، سىز بۇنداق مۇھىتتا زایـا كېتىـسىز، سـىزنىڭ             —

 ...تاالنتىڭىزغا ئىچىم كۆیىدۇ
بۇمۇ ئاشۇنداق، تاالنت دېگهن ئىنسانغا شـۇ پېتـى ئـۇ دۇنیاغـا ئېلىـپ                —

ر ئـۇ خهلـق   ئهگه. كېتىش یـاكى كۆتۈرىۋېلىـپ مـاختىنىش ئۈچـۈن بېرەلمهیـدۇ          
ئۈچۈن ئىشلىتىلمىسه تاالنتىنىڭ بار یوقلۇقىمۇ كىـشىلهر تهرىپىـدىن ھـېس           

ئهگهر مهندە راستتىنال تاالنت بولسا ئۇنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلىشى ئهنه  . قىلىنمایدۇ
 .شۇنداق
بۇ ئهلۋەتته توغرا، ھهممىمىز خهلق ئۈچۈن ئىشلهیدىغانالرمىز، لېكىن،  —

ــقا  ســـىز ئىلگىرىكـــى ئهمگهكلىرىڭىـــز به دىلىـــگه بولـــسىمۇ راھهتـــته یاشاشـ
ھهقلىقـــسىز، بـــۇ بىـــرى؛ یهنه بىـــر تهرەپـــتىن نهدە بولـــسىمۇ خهلـــق ئۈچـــۈن  

 .ئىشلهیدىغان گهپ
 -بىلهمسىز مهن نهچچه مىلیون ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى مال —

مۈلۈككه ۋارىسلىق قىلىش پۇرسىتىدىن ۋاز كېچىپ، مانا شۇ سىز یاراتمىغـان،    
تۈركىیىـدە  . الرنىـڭ ئارىـسىغا قایتىـپ كهلگهنـمهن      »ایدىغانئادەمگه ئوخشىم «

قالغان بولسام بىر مىلیونېرنىـڭ كۈیئـوغلى، كېیىـنچه بولـسا بىـر مىلیـونېر             
بولــۇپ قالغــان بــوالتتىم، بــۇ بىــرى؛ ئىككىنچــى نهدە بولــسىمۇ خهلــق ئۈچــۈن  
ئىشلهش بهك یوغان گهپ، ھهیۋەتلىك ۋە چىرایلىق شۇئار، ئهمما مېنىڭ پهقهت   

چـۈنكى بـۇالرنى ھهمـمه ئـادەم        . ۇ بىچارە خهلقىمگىال خىزمهت قىلغـۇم بـار       مۇش
ئاندىن ئـالالھ   . تاشالپ كېتىۋېرىپ، بۇالرغا ئىشلهیدىغانالر بهك ئاز قېلىغلىق      

ــسا       ــساپ سورى ــدە ھې ــۇرالر ھهققى ــسىمۇ ئۇیغ ــدىغان بول ــساپ ئالى ــدىن ھې مهن
ئوغـۇللىرى  باشقا خهلقنىڭمۇ ئـۆز     . كېرەك،چۈنكى مهن مۇشۇ خهلقنىڭ ئوغلى    
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بار، ئهمما مېنىڭ خهلقىمنىڭ ھېچكىمى یوق، ئۇنىڭ غېمىنى ماڭا ئوخـشاش        
 قىممىتىنى بىلمهیدىغانالر قىلمىسا كىم قىلىدۇ؟

ئۇالر تېجهن بىلهن بویامهت ئارىسىدىكى سایدىن ئۆتكىچه مهنسۇر ئهپهندى         
 -یهنه ئهتراپتىكى نهرسىلهر ھهققىدە، ساینىڭ سۇ مىقدارى، بۇ ئهتراپنىـڭ ھـۆل       

یـــېغىن مىقـــدارى، تېجهننىـــڭ دېھقـــانچىلىقى، بویامهتنىـــڭ ئاالھىـــدىلىكى 
 قىــسقا جــاۋاب ـتهۋپىــق قىــسقا. دېگهنــدەكلهر ئۈســتىدە ســوئال ســوراپ ماڭــدى

 .دېگهننى ئویالپ ماڭدى» بۇ ئادەم زادى نېمه دېمهكچىدۇر؟«بهرگهندىن باشقا 
ــلهن     ــاراڭالر بى ــامهت مهكــتهپكه ئهنه شــۇ یوســۇندىكى پ ــۇالر بوی كېلىــپ ئ

 :تهۋپىق ئاتنىڭ بېشىنى مهكتهپكه بۇراۋېتىپ دېدى. قېلىشتى
بۇ بىز بارمـاقچى بولغـان مهكـتهپ ئهمهس، بایـا سـىز چاقىرتقانـدا مهن               —

مۇشۇ یهرگه كېلىشكه تهییارلىنىپ تۇراتتىم، بۇ یهردە مېنىڭ ئازراق ئىشىم بار، 
 قایتىــپ مهن دەرھــال. ئهگهر قىزىقمىــسىڭىز ســهل كۈتۈپتۇرســىڭىزمۇ بولىــدۇ

 .چىقىمهن
 یاق، نېمىشقا قىزىقمایتتىم، قایتارىمىزدا كۆرسهكمۇ بوالتتى، بىـراق،   —

سىز كىرگهندىكىن، بهرىبىـر سـاقالپ تۇرىـدىكهنمهن، ئۇنىڭـدىن كـۆرە كـۆرۈپ              
 .چىقاي

بىرنهچچه ئوقۇغۇچى . تهۋپىق مهكتهپ ھویلىسىغا كىرىپال ئاتتىن چۈشتى
ن كېیىن ئىشخانىغا كىرىپ كهتكهندىئۇ . ئاتنىڭ تىزگىنىنى تالىشىپ ئالدى

یدانىدا ئارىالپ یۈرۈپ قاتتىق مهشـىق قىلىۋاتقـان        همهنسۇر ئهپهندى مهكتهپ م   
تهۋپىـق ئـۆزى    . نهچچه یۈز تهنھهرىكهتچىنى كۆرۈپ ھهیرانه بولـۇپ تـۇرۇپ قالـدى          

 .ئۇالر یولنى داۋام قىلدى. ئېیتقاندەك ئانچه ھایال بولمایال قایتىپ چىقتى
 ئهپهنــدى — دېــدى مهنــسۇر، —ھهممىــسى ئوقۇغۇچىمــۇ؟ ئاۋۇالرنىــڭ  —

 .یولغا چىقا ـ چىقمایال
 .ئهلۋەتته، ھهممىسى  —
ــیگه بهكــرەك      — ــۆرە ھهربى ــدىن ك ــشى ئوقۇغۇچى ــڭ تهربىیىلىنى ئۇالرنى

 ...ئوخشایدىكهن
 بولماپتىمۇ؟  —
ــسۇر — یــاق بولىــدۇ، ناھــایىتى یاخــشى بوپتــۇ، دېگىــنىم،   —  دېــدى مهن
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اۋابىئاتلىرى  ت-ویامهت یېزىسى ھهققىدە، تهۋپىقنىڭ ئائىلهئهمدى ئۇ ب. ئهپهندى
نىـڭ  ۇ ئارقىـدىن یهنه ئ -پقـاچتى سـوئالالرنى بېرىـپ ئارقـا    هھهققىدە بىرمۇنچه ئ 

ئهپقـاچتى سـوئالالر    . تاالنتىغا ھهۋىسى كېلىـدىغانلىقى ھهققىـدە گهپ ئـاچتى        
ئاھاڭدا، بىلهن دىققهتنى چالغاتتىم دەپ ئویلىدىمۇ، ئانچه جىددىیىتى یوقتهك       

 مــاھمۇد مــۇھىتى بــایىقى تهنھهركهتچىلهرنىــڭ تهربىیىلىنىــشىگه كۆڭــۈل  —
  .  دەپ سورىدى—بۆلۈپ تۇرىدىغاندۇ؟ 

ئـۇ بـۇ   . گهپنىڭ تېگىدە گهپ بارىـدى  . بۇ سوئال تهۋپىقنى ئهندىكتۈرىۋەتتى   
مىھماننى بـۇ یهرلهرگه ئېلىـپ كېلىـپ بهك چـوڭ خاتـا قىلغـانلىقىنى ھىـس         

ــایمان قىلىـــپ ــادە  .  قالـــدىقىلىـــپ پۇشـ ــا ھـــېچ ئىپـ شـــۇنداقتىمۇ چىرایىغـ
  :چىقارماستىن تهبىئىي ھالدا ئاددىیالشتۇرۇپ

 — تهبىئىیكى مهھمـۇد مـۇھىتى ئوقۇغۇچىالرغـا بهك كۆڭـۈل بۆلىـدۇ،       —
  .دەپ جاۋاپ بهردى

مهنسۇر ئهپهندىمۇ ئۇستىلىقىنى چاندۇرماسلىق ئۈچۈن سوئالنى كوچىالپ 
 .ىسوراشتىن توختاپ، باشقا تېمىغا كۆچت

قهشقهر مهدەنى ئاقارتىش ئۇیۇشمىسى یاكى مىللهت مهجلىسىدىكىلهر  —
كۆرســهتكهن خىزمهتلىرىڭىــزگه قانــداق جــاۋاب بېرىــشىۋاتىدۇ؟ قارىغانــدا ئــۇالر 
سىزگه بهك ئېتىبارسىز قارىغاندەكقۇ؟ ھېچ بولمىسا مهھمۇد سىجاڭ بولـسىمۇ    

 .سىزگه كۆڭۈل بۆلمهپتۇ
  قانداق دەیسىز؟—
مهن بۇنىڭغا زادىال تـاقهت قىلىـپ   !  ئۆستۈرۈشمىدى؟ سىزنى نېمىشقا  —

تۇرالمــایمهن، ســىزنى   چوقــۇم چــوڭراق بىــر یهرگه یــۆتكهپ، مــۇھىم خىــزمهت  
بهرمىــسه ئــادىللىق بولمایــدۇ، مهن جهزمهن بــۇ ئىــشنى بىــر یــاقلىق قىلمــاي  

ئورۇنالشـتۇرۇش  . ھېچ بولمىغاندا مهن بىـلهن ئـۈرۈمچىگه كېتىـڭ        ! قویمایمهن
 . ساختا سهمىمىیلىك بىلهن قىزىشىپ سۆزلىدى ئۇ—مهندىن، 
 بۇ دېگهنلىرىڭىز بۇیرۇقمۇ؟ شۇنداق چۈشهنسهك بوالمدۇ؟  —
نېمىشقا ئۇنداق دەیسىز؟ مهن سىزنىڭ خىزمهتلىرىڭىزگه كۆز یۇمۇپ   —

 ...!تۇرالمایمهن
ئهگهر بــۇ ھۆكــۈمهت نامىــدىن بېــرىلگهن بــۇیرۇق بولمىــسىال، مېنــى    —
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ــو » ئۆســتۈرۈش« ــسىدا س ــدۇ توغرى ــسىڭىزمۇ بولى ــۈنكى، مهن . غۇققانراق بول چ
بىرىنچىدىن، ئهمهل ئۈچۈن ئىشلهۋاتقىنىم یوق؛ ئىككىنچىدىن مهن ھۆكۈمهت 
تهرىپىدىن خىزمهتكه قویۇلغان خادىم ئهمهس، بهلكى، ئۆز ئىختىیارلىقىم، ئۆزۈم 

شۇڭالشـقا  . ئۆزۈمگه یۈكلىگهن بۇرچۇم بولغاچقىال بـۇ ئىـشالرنى قىلىـۋاتىمهن         
 .مهكچى ئهمهسمهن ئۆس

مهنسۇر ئهپهندى ئىنتایىن خۇشخۇیلۇق بىلهن باش لىڭشىتىپ ماقۇللىدى 
 :ۋە قاقاقالپ كۈلۈپ تۇرۇپ

ــهنمىگهندىمۇ مهن   — ــۆڭلىڭىزنى باشـــقىالر چۈشـ ســـىزنىڭ یاخـــشى كـ
ئىشلىگهندىكىن .  چۈشىنىمهن، سىزنىڭ پهزىلىتىڭىزنى ھېچكىم دورىیالمایدۇ

ازىر بهزى یۇقىرى ئورۇنالردىكى مۇھىم  بىراق، ھ . ئهنه شۇنداق ئىشلهش كېرەك   
شـۇڭا ھهم خىـزمهت ئېھتىیـاجى، ھهم      . خىزمهتلهرگه سىزدەك ئـادەملهر كېـرەك     

سىزنىڭ كۆرسهتكهن خىزمهتلىرىڭىزگه رەھمهت ئېیتىش یۈزىسىدىن سـىزنى         
 .ئۆستۈرمهي بولمایدۇ

 تهۋپىق ئهمدى چىرایىدىن نارازىلىقىنى —ئهگهر مهن قوشۇلمىسامچۇ؟  —
مهنسۇر ئهپهندى ۋەزىیهتنى قاتمالالشـتۇرۇپ قویماسـلىق       . ە بىلىندۈردى ئاالھىد

 ئاچیــاردىن ۋە ۋەتتىاقــاقالپ كۈلــۈش بىــلهن ئۆتكۈزىــ ئۈچــۈن جــاۋاب ئورنىغــا ق 
ئاچیارنىڭ یانباغرى ۋە قىرغاقالردىكى كـۆك    . ئۆتكىچه بۇ ھهقته گهپ قىلمىدى    

ــسىز ســوئالالرنى   ــاراپ یهنه بىرمــۇنچه مۇناسىۋەت  ســوراپ ۋاقتىنــى  یانتاقالرغــا ق
 .ئۆتكۈزدى
ــا ــمىي  رئاچیـ ــا، ھهم رەسـ ــیىن ئـــۇ یهنه ھهم چاقچاققـ دىن چىققانـــدىن كېـ

 :مۇالھىزىگه ئوخشاپ كېتىدىغان تهلهپپۇزدا
.  ئۈرۈمچىگه كهتكىڭىز بولمىسا قهشقهرگه بولسىمۇ یۆتكىلىپ ئىشلهڭ—
 دېـدى یهنه دەي ـ   — ئۇیۇشمىدىكىلهرنىڭ نهرى سىزدىن ئـارتۇق،  دىكىقهشقهر
  .یگه سېلىشقا تىرىشىپدە

  . مېنىڭ ئهڭ سۆیگهن یېرىم مهكتهپ—
 یاخشى گهپ، ھۆكۈمهت مهكتهپلىرىگىمۇ بىلىملىك ئادەملهر كېرەك،        —
  ....مهسىلهن

 تىنسىز -تهۋپىق ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىمایۋاتقاندەك یىراقالرغا قاراپ ئۈن
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جىــم بـۇنى سـهزگهن مهنـسۇر ئهپهنـدى سـۆزىنى توختىتىـپ بىـردەم        . كېلهتتـى 
  :ئهمما جىملىق ئۇزۇنغا بارمىدى. بولدى

ــسا   — ــان بول ــورنىڭىزدا بولغ ــىزنىڭ ئ ــۇ یهردە  مئهگهر مهن س ــۇ ب  ھهرگىزم
  ...ئهگهر مهدەنىیهت ساھهسىدىكى ھوقۇقدارالردىن بولسام. قالمایتتىم

 دېــدى تهۋپىــق ئۇنىــڭ  —شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ســىز مهمتىلــى ئهمهس،   —
 ئـۆزۈمگه  —دى ئۇ جىددىیلىك بىلهن،  دې — مېنىڭچه،   —تهلهپپۇزىنى دوراپ،   

چـۈنكى  .  بىر ئورۇن مهكتهپ، مائارىپنىـڭ ئالـدىنقى سـېپى      -مۇناسىپ بىردىن 
  ! ئىقتىدارنى جارى قىلدۇرىدىغان جاي ئاساسىي قاتالم

ئوڭۇرۇققــا . مهنــسۇر ئهپهنــدى بــۇ ھهقــته ئىككىــنچىلهپ ئېغىــز ئاچمىــدى 
ــدىنىڭ ســۆزبېرىــپ مهدرىــسكه كىرگهنــدىن كېــیىن تهۋپىــق مهنــسۇر ئ    -هپهن

ھهرىكهتلىرىدىن ئۇنىڭ قانداقتۇر مهكتهپلهر ۋە ئاقارتىش یولىدىكى نهتىجىلهرگه 
ئهمهس، باشــقا بىــر نهرســىگه قىزىقىــدىغانلىقىنى، یولــدا كهلگــۈچه بولۇنغــان   
سۆھبهتلهردە ئۇ ئاساسىي مهقسهتنى ئۇقۇشۇپ، بىلىپ، بىر خۇالسىگه كېلىـپ   

ــدى  ــانلىقىنى ســېزىپ قال ــۇنىڭ ب. بولغ ــلهن ش ــى  «ى ــسىدى مېن ــڭ مهق ئۇنى
 یولۋاســـنى تاغـــدىن ئـــایرىۋېتىش —. ە د-جهڭگـــاھتىن ئـــایرىۋېتىش ئىـــكهن

 .دەپ ئویلىدى» !ھىلىسى
 تهۋپىقنىڭ ئىستىقبالى ھهققىدە ،ئۇالر قایتىش سهپىرىدە مهنسۇر ئهپهندى   

قایتۇرۇشلىرىنى ئوچۇق ئىزھار قىلىشلىرىنى تهكرارلىمىغان بىلهن، بۇ ھهقته    
ىدىغانلىقىنى، قهشــقهردىكى رەھــبهرلهر بىــلهن بىــر مهســلىھهتكه یهنه ئویلىــش

كېلىدىغانلىقىنى ناھایىتى سىلىق دېگهندەك قىلدىیۇ، بۇ گهپنىڭ تېگىدىن   
  . مهجبۇرالشنىمۇ چهتكه قاقمایدىغان بىر بىشارەت بىلىنىپ تۇراتتى

 یورۇقلۇق بىلهن ھـازىرقى خهلقئـارا ۋەزىـیهت، سـوۋېت           -ئاندىن، ئوچۇق 
دىكى یېڭىلىقالر، ئۆلكه ۋەزىیىتى، شـىڭ شىـسهینىڭ ئىلغـارلىقى،      ئىتتىپاقى

ــلهن بولغــان دوســتلۇق، شــۇڭا مائارىپنىــڭ تهرەققىــي     ســوۋېت ئىتتىپــاقى بى
بویــامهت، تــېجهن   . قىلغــانلىقى ھهققىــدە قىــزغىن پــاراڭ قىلىــپ ماڭــدى     

شـۇنىڭ بىـلهن   . مهكتهپلىرىنى ئىنچىكىراق كۆزدىن كهچۈرۈشكه قىزىقمىدى    
پىرى یېرىم یولـدىال ئاخىرلىـشىپ، چاپـسانال مهشـھهتكه قایتىـپ           ئۇالرنىڭ سه 

 .كهلدى
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نهتىجىــسىدە بىرىنچــى قــول   » ئــارىالپ تهكــشۈرۈش «مهنــسۇر ئهپهنــدى  
ھهمـــدە تهپــتىش قىلىـــش خۇالسىـــسىدىن دوكـــالت  . ماتېرىیالغــا ئېرىـــشتى 

ئهمدى قول سالىدىغان سـاھهلهر، یۆتكهشـكه تېگىـشلىك ئـادەملهر       . تهییارلىدى
ئۇالرنىڭ بۇ یىغىنى . دە یىغىن ئېچىپ مهسلىھهتلىشىش كېرەك ئىدى  ھهققى

  .ۋالى مهھكىمىسىدە مهخپىي ئېچىلدى
یىغىنغا ۋالى ۋاڭ باۋچیهن، گارنىزون قوماندانى لیۇ بىڭ، ساقچى باشلىقى 

، مهخـسۇم،   )قاسىمبهگ؟(قادىر ھاجى، مۇشاۋۇر ئىبىرخوف ۋە ئۇنىڭ تهرجىمانى        
. ئۆمىكى بارلىق ئهزالىرى بىلهن تولۇق قاتناشتى     مهنسۇر ئهپهندىنىڭ تهپتىش    
 :ۋاڭ باۋ چیهن ئورنىدىن تۇرۇپ

ــى — ــن مهخپ ــشالر     !  یىغى ــان ئى ــۇزاكىرە قىلغ ــن م ــۇ یىغى ــى ب كىمىك
ھهققىدىكى مهخپىیهتلىكنى سىرتقا ئاشكارىالپ قویسا، جىنایى جاۋابكارلىققـا   

هندى دوكالت ھازىر تهپتىش ئۆمىكىنىڭ ئۆمهك باشلىقى مهنسۇر ئهپ. تارتىلىدۇ
 . دەپ ئېالن قىلدى—بېرىدۇ، 

 :مهنسۇر ئهپهندى ئورنىدىن تۇرۇپ، رۇس تىلىدا سۆزلهشكه باشلىدى
. تهكشۈرۈشلىرى ئاخىرالشتىبىزنىڭ ئۆمىكىمىزنىڭ بىر مهزگىللىك  —
ــج ــارتىش . ه بىزنىـــڭ ئـــویلىغىنىمىزدەك بولـــۇپ چىقتـــى نهتىـ مهدەنىـــي ئاقـ

 بـارا نوپـۇزى   -ىالت بولـسىمۇ، بـارا   ئۇیۇشمىلىرى ئهسـلىدە بىـر ئـاممىۋى تهشـك        
ھۆكۈمهت بۇنىڭغا یول . ئېشىپ، ھوقۇقلۇق ئورگانغا ئایلىنىپ قالغىلى تۇرۇپتۇ

بىراق، ئالدىنقى مهزگىـل تىنجىـتىش، ۋەزىیهتنـى        . قویماسلىقى كېرەك ئىدى  
شــۇڭا ئــۇ ھۆكۈمهتنىــڭ . یۇمــشىتىش دەۋرى بولغاچقــا بۇنىڭغــا یــول قویۇلغــان

 مهنــسۇر ئهپهنــدى —بىــر ئورگــان بولــۇپ كهلــدى،  باشقۇرۇشــىدىن مۇستهســنا 
 —سۆزلىرى راۋان، قىسقا ئهمما ۋەزىنلىك ئىـدى،   . ناھایىتى ئۇستا ناتىق ئىدى   

ئۇنى ھۆكـۈمهتكه تهشـكىلى جهھهتـتىن بېقىنـدۇرىمهن دېـیىش ئاسـان ئىـشقا          
ھۆكۈمهت تهرەپتىن بهلگىلهپ بېرىلگهن    . بۇنى ئۇالر قوبۇل قىلمایدۇ   . ئاشمایدۇ
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شۇنىڭ بىـلهن بـۇ نوپـۇزى یـوق       . نى ئۇالر ئېتىراپ قىلمایدۇ، ئهلۋەتته    باشلىقالر
ئـۇالر یهنه  . كىشى یىـتىم قالىـدۇ ۋە ھـېچ قانـداق ئىـشنى دەسـتىگه ئااللمایـدۇ          

قایسى جهھهتتىن كونترول . ئىلگىرىكىدەكال ئۆز ئىشىنى قىلىپ كېتىۋېرىدۇ
ــۋەتته ئالــدى بىــلهن ئىقتىــسادىي جهھهتــتىن كــون   ترول قىلىــش كېــرەك؟ ئهل

ئىقتىسادىي جهھهتتىن مۇستهقىللىقى بولمىغان ھهرقانداق     ! قىلىش كېرەك 
بۇنــداق . ئورگــان، تهشــكىالت، دۆلهت ۋە باشــقىالر مــاھىیهتته بېقىنــدى بولىــدۇ

بېقىندىلىق مهجبۇرىي ئىشقا ئاشۇرۇلماستىن كاپىتالنىڭ تهبىئىـي قـۇدرىتى         
  .تهسىرىدە یۈز بېرىدۇ

. ىپ بـاش لىڭـشىتىپ تهستىقالشـتى       بىـرىگه قارىـش    -یىغىن ئهھلى بىر  
 .مهنسۇر ئهپهندى ئاۋۋالقىدەك ۋەزمىن، ئېنىق قىلىپ سۆزلهیتتى

ئىقتىسادىي جهھهتتىن بېقىنـدى قىلىۋېلىنغانـدىن كېـیىن ئۇالرغـا            —
. بولۇپ قالىۋېرىدۇ» ئېتى بار، سېپى یوق   «باغلىق ھوقۇقالرنى بېرىڭ، بهرىبىر     

 ئۆزىنىڭال غېمىنى یېیىش خاھىـشى    ئۇالردا تۇرمۇش، ئۆز جېنىنى جان ئېتىش،     
 ئۆزىـدىن ئىـشقا   -شۇنىڭ بىـلهن باشـقا مهقـسهتلهر ئـۆز       . كۈچىیىشكه باشالیدۇ 

ئىقتىـساد  . ئاشىدۇ، مائارىپ شهكلهن نهرسىگه ئایلىنىدۇ، پالهچ ھالغـا چۈشـىدۇ    
مهجبۇرىي چارىلهر قوپال ۋە ئاسانال قارشىلىق . ئۇالرنىڭ ھهرىكىتىنى چهكلهیدۇ

بىلهن، بۇنداق ئۇسۇلدا كۆرۈنۈشكه ئورگان، مۇئهسسهلهر ساقالپ پهیدا قىلغىنى  
قېلىنغــان، ئهمهلىیهتــته یــوق ھېــسابتا، قارشــىلىق كۆرسىتىــشكىمۇ ســهۋەب  

 .تاپالمایدۇ
ئـۇنى  . ئاڭلىغۇچىالر ئۇنىڭ تاالنتىغا یهنه بىر قېتىم ئـاپىرىن ئېیتىـشتى       
 .یىشتىشهرق ئىشلىرى بویىچه مۇتهخهسسىس دەپ بىكار ئېیتماپتىكهن دې

ــۋالنى   — ئهمــــدى ئۇالرنىــــڭ ئىقتىــــسادىغا كهلــــسهك، ئهمهلىــــي ئهھــ
بىلمهیدىغانالرنىڭ خىیالىدا ئۇالرنىڭ ئۆشرە ـ زاكات، ۋەخپه یهرلهرنىڭ ھوسۇلى 

ــۇمكىن      ــشى م ــوي بولى ــگهن ئ ــوالتتى، دې ــسادى ب ــېمه ئىقتى ــلهن ن ــۇنى . بى ش
ســهمىڭالرغا ســېلىپ قویــایكى، پهقهت ھېیتگــاھ جامهســىنىڭ ۋەخپىــسىدىن  
ئېلىنىدىغان ھوسۇلنىڭ ئۆزىال مىلیون جىڭدىن ئاشىدۇ، بۇنى پۇلغا سۇندۇرۇپ 

بۇ ئهلدە مهسچىد، جامه، مهدرىس، مازار دېگهنلهر شۇنچه كۆپ، ئۇالرنىڭ ! كۆرۈڭالر
چوڭراقلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ مىلیون جىڭ یاكى شۇنىڭغا یېقىنلىشىدىغان 
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 ئىئـانه پـۇلالرنى قوشـساق    ئهمـدى بۇنىڭغـا ئۆشـرە ـ زاكـات،     . ۋەخپه ھوسۇلى بار
پهقهت قهشقهر ئۇیغۇر ئۇیۇشمىسىنىڭ مالىیىـسىگه كىـرىم بولىـدىغان پـۇل ـ      

 !مال قانچىلىك بولىدۇ؟ ھهر یىلى مىلیون رۇبلىغا بارىدۇ
ــدىلهر — ــدا     ! ئهپهن ــدە توختالغان ــۇدرىتى  ھهققى ــڭ ق ــاركىس كاپىتالنى م

اق قۇدرەتلىـك   مۇشـۇند . دېگهنىـدى ①»سهددىچىن سېپىلىنىمۇ بۇزىۋېتهلهیدۇ  «
قــورالنى ئۇالرنىــڭ قولىغــا تۇتقــۇزۇپ قویغىنىمىزنىــڭ قانچىلىــك خهتهرلىــك  
بولغانلىقىنى چۈشهنگهنسىلهر؟ یاخشىكى، تهلىیىمىزگه ئۇالرنىڭ ئېڭى كـۆپ        
تۆۋەن، زىیالىي مهن دېگهنلهرنىڭمۇ ئویالیدىغانلىرى تولىمـۇ ئـاددىي، بولمىـسا           

پ، یهنه بىــر تهرەپــتىن بــۇ پــۇلالرنى ئــۇالر بىــر تهرەپــتىن مائــارىپنى گۈللهنــدۈرۈ
ــدۇرۇپ« ــسه  » تۇغ ــپ ئىشلهت ــقا   —كۆپهیتى ــانائهتنى قۇرۇش ــي س ــى مىللى  یهن

ــلهرگه ئهۋەتىــپ مىللىــي ســانائهت كارخــانىلىرى ئۈچــۈن    باشلىــسا ۋە چهت ئهل
چــۈنكى ئــۇالردا ھــازىر ئىقتىــسادىي (كارخــانىچىالرنى تهربىیىلهشــكه باشلىــسا 

، ئـۇ چاغـدا نـېمه بولىـدۇ؟     )ىمكـانىیهتمۇ بـار  مۇستهقىللىق بولغاچقـا بۇنـداق ئ    
ــۇ ئــاممىۋى خــاراكتېر ئالغــان یېڭــى مهدەنىــیهت قىزغىنلىقىــدىن    ھــازىرقى ب
ــسا،    قارىغانـــدا، ئىقتىـــسادنىڭ راۋاجلىنىـــشى بىـــلهن بـــۇ ئىككىـــسى قوشۇلـ
ئىقتىسادىي جهھهتتىن ناھایىتى ئاجىز ھالهتته تۇرغان ھۆكۈمهتنى پالهچ ھالغا         

 .ىمدە كاپىتال كۆپ بولسا شۇ قۇدرەتلىك بولىدۇچۈشۈرۈپ قویمامدۇ؟ ك
ئامېرىكىدا یهھۇدى بایلىرى ئامېرىكىدىكى بارلىق مىلیونېرالر ئىچىدە  —

ئـۇالر ئــۆز كاپىتــالى بىـلهن ئامېرىكــا ئىقتىــسادىنى    . زور سـالماقنى ئىگىلهیــدۇ 
شـۇڭا ئـۇالر كاپىتـال قـورالى     . كىرزىسگه ئۇچرىتاالیدۇ، خالىـسا گۈللهندۈرەلهیـدۇ    

ىلهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىپ، تهرك ئهتكىلى ئىككى مىڭ      ب
یىل بولغان ۋەتىنى پهلهستىندە قایتىـدىن دۆلهت قۇرۇشـنى قولالشـقا مهجبـۇر           

ئامېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى یهھــۇدى مىلیونېرلىرىنىـــڭ ئىقتىـــسادىي  . قىلماقتــا 
رنىـڭ  بېسىمى، یهھۇدى ئالىملىرىنىڭ خهلقئارالىق تهسىرى ئاستىدا یهھۇدىال       

بۇنىڭـدىن شـۇنى   . دۆلىتىنى تىرىلدۇرۇش ھهرىكىتىنى قـولالش ئېھتمـالى زور   
كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهسكى، ئۇیغۇر ئۇیۇشمىلىرىنىڭ ئىقتىسادى جهھهتتىكى        

                                            
  . ئاپتور—» رتىیىنىڭ خىتابنامىسىكوممۇنىستىك پا«    ①
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مۇســتهقىللىقى، ھـــازىرقى ئهســـهبىي مهدەنىـــیهت قىزغىنلىقـــى، بایالرنىـــڭ  
اجلىنىـپ، بـۇ   قولىدىكى ھېسابسىز ئالتۇن ـ كۈمۈش، شۇنداقال مائارىپنىـڭ راۋ  

ئهلدىن خهلقئارا تهسىرگه ئىگه ئىلىم ـ پهن خادىملىرىنىڭ مهیدانغا كېلىشى  
بــۇ خهتهرلىــك بۇرنىمىزنىــڭ ئاســتىغىال كېلىــپ قالغــان  . تولىمــۇ خهتهرلىــك

 !بولسىمۇ، بىخۇت یۈرۈپتىمىز
 !خهیرىیهت، ئۇالر بۇنىڭغا ئهمدى ئۈلگۈرەلمهیدۇ  —
ــامۇت قوشۇ   — ــكه م ــۇ خهتهرلىك ــامۇتچۇ؟ ب ــدۇ؟  م ــېمه بولى ــسا ن  گهپ —ل

بۇ یهردىكىلهردىن لیۇ بىڭنـى ھېـسابقا       (قىستۇردى ۋاڭ باۋچیهنمۇ رۇس تىلىدا      
 ).ئالمىغاندا ھهممىسى دېگۈدەك رۇس تىلىنى بىلهتتى

ــدى ۋە    بئې ــۈرۈپ قوی ــسىنى كۆت رخــوف مهســخىرىلىك كۈلۈمــسىرەپ مۈرى
 :رەسمىي پىكىر شهكلىدە ئهمهس، ئۆزىگه دەۋاتقاندەك قىلىپ

 . دېدى—! مۇتنىڭ قولىدىن ھېچنېمه كهلمهیدۇ، ئۇ دېگهن ئهسىرما  —
 :مهنسۇر ئهپهندى ئۇنىڭ مهسخىرىسىنى چۈشىنىپ

ھۆكۈمهت كۆرۈنمهي كېلىدىغان خهتهرنـى نهزەردىـن سـاقىت قىلىـپ،           —
ئاساسـىي دىققىتىنــى مامۇتقـا قاراتقاچقــا، ئـۇ تهرەپــتىن بولىـدىغان خهتهرنىــڭ     

بىــراق، بىزنىــڭ ھــازىر نهزەردە . پ بولــدىئاساسـىي جهھهتــتىن ئالــدى ئېلىنىــ 
یهنه !  قـازا  -تۇتىۋاتقىنىمىز یوشۇرۇن خهۋپ، بىلىنمهیال یېتىپ كېلىدىغان باال      

 !تېخى بۇ یهردە گېزىتمۇ ھۆكۈمهت ئىختىیارىدا ئهمهسكهن
  دېــدى قـادىر ھــاجى لــۈكچهكلهرچه  —! گېزىتنـى پــېچهتلهش كېـرەك   —
 .تهلهپپۇزدا

ــ. ۇیــاق، پېچهتلهشــكه بولمایــد — ۇ بىزنىــڭ سىیاســىي خاھىــشىمىزنى ئ
ئـۇ ئىنتـایىن  زۆرۈر   . كىشىلهرنىڭ مېڭىسىگه قۇیىدىغان ۋاسىته بولۇشى الزىم 

خۇالسه كاالم، ئالدىمىزدا ئۇیۇشـمىالرنىڭ مهسـئۇللىرى بىـلهن یىغىـن          . نهرسه
ئۆتكۈزۈپ، ئۇالرنىڭ بىرنهچچه یىللىق ئىقتىسادىنى تهكـشۈرۈپ ئېـنىقالش ۋە        

الىیىنى ھۆكـۈمهت قارمىقىغـا ئۆتكـۈزۈۋېلىش، گېزىتنـى     بۇنىڭدىن كېـیىن مـ    
 .ئۆتكۈزۈۋېلىش ۋەزىپىسى تۇرۇپتۇ

قىیىنچىلىق بولسا ساقچى ئىدارىسى بىـلهن گـارنىزون قىـسىملىرى           —
  . دېدى ۋاڭ باۋچیهن—یاردەملىشىدۇ، 



 42 

 دېدى لیۇ بىڭ ئورنىدىن تۇرۇپ مهنسۇرغا —خىزمىتىڭىزگه بىز تهییار،  —
 .مهتچىلىك بىلهن كۈلۈمسىرەپسهل ئېگىلىپ، خۇشا

 .قادىر ھاجى غىڭ قىلماي، توڭلۇق بىلهن ئولتۇرۇۋەردى
 دەپ —قانــداق قىیىــنچىلىقالر بولىــشى مــۇمكىن دەپ ئویالیــسىز؟   —

 .سورىدى مهنسۇر ئهپهندى ۋالىدىن
 .دىۋىزىیه كاشىال قىلىشى مۇمكىن  ـ6 —

غانلىقىنى ئېبېرخوف یهنه مهسخىرىلىك ھىجىیىپ، ئۆزىنىڭ بىكار یاتمى  
 .بىلدۈردى

 —سىلهر یهنىال مامۇتتىن قورقۇش كېسىلىڭالردىن ساقایماپـسىلهر،         —
 ئهگهر  —دېدى مهنسۇر ئهپهندى  ئـۆزىنى كىبىرلىـك تۇتـۇپ مهسـخىرە بىـلهن،               

سـاقچى ئىدارىـسى   .  ـ دىۋىزىیهدىنمۇ خهتهرلىك كۈچلهر بـار  6خهتهرنى دېسىڭىز 
 بۇنى بىلهمدۇ یوق؟

ارىۋىدى، قادىر ھاجى بایىقى كاتتىلىقىدىن بىراقالپ ھهممه قادىر ھاجىغا ق
 .چۈشۈپ، ئاالقزادىلىك بىلهن بىچارە قىیاپهتته مهخسۇمغا قارىدى

 دېدى مهخسۇم مهسخىرىنى    —مهندىن ئهمهس، سىلىدىن سوراۋاتىدۇ،      —
 .تېخىمۇ كۈچهیتىپ

مهنسۇر ئهپهندى بىردەم كۈتۈپ، ساقچى باشلىقىدىن سـادا چىقمىغانـدىن          
 :كېیىن
مهن بارغـــــان مهكتهپلهرنىـــــڭ ھهممىـــــسىدە ئوقۇغۇچىغـــــا ئـــــانچه  —

ئوخشىمایدىغان، مۇنتىزىم ھهربىي تهلىم كۆرگهنـدەك نهچـچه یـۈزلهپ ئـادەمگه        
پهرىزىمچه زىیالىیالر ئىچىدە ھۆكۈمهتكه قارشى پارتىیه . ئىگه ئهترەتلهر بار ئىكهن

ۈچــۈن بولۇشــى مــۇمكىن، ھــېلىقىالر مۇشــۇ پارتىیىنىــڭ قوراللىــق كــۈرەش ئ  
 !تهییارلىنىۋاتقان قوشۇنى بولۇشى چوقۇم

ساقچى ئىدارىسى مهسئۇل بولـۇپ، بۇنىڭـدىكى سـىرنى یـېقىن ئارىـدا             —
 . ۋاڭ باۋچیهن بۇیرۇق تهلهپپۇزىدا شۇنداق دېدى—! ئاچسۇن
ئۇنداق بولسا خهتهرلىك ئۇنسۇرالرنى قانداق قىلىش كېرەك؟ بۇنىڭغـا          —

 تهسهۋۋۇرلىرى -داق قارایدۇ؟ نېمه ئويساقچى ئىدارىسى، ۋالىي مهھكىمىسى قان
 . سورىدى مهنسۇر—بار؟ 
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 —،ە د -چارىسىنى قىلىمىـز  » یولۋاسنى تاغدىن ئایرىۋېتىش  «ئهلۋەتته   —
 .دېدى ۋالى ھارامزادىلىك بىلهن كۈلۈپ

توغرا، ئۇالرنى خىزمهت ئالماشتۇرۇش، یـۆتكهش، ئۆسـتۈرۈش چـارىلىرى           —
 ئهمما بۇمـۇ پهقهت  !كېتىش كېرەكبىلهن نوپۇز دائىرىسىدىن ئېلىپ چىقىپ      

 .ۋاقىتلىق، ئۇالرنىڭ ئىشى بۇنىڭ بىلهنال ھهل بولغان بولمایدۇ
ئهمدى ئۇالر كونكرېت ئىشالر ھهققىدە پىكىرلىشىپ، نۆۋەتتىكى نىشاننى 
قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈستىدە كونكرېت پىالن ۋە چارىلهرنى تۈزۈپ چىقىشقا  

 .كىرىشتى
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  ئۈچىنچى باب

1 
  

 كۈنلىرى، تهۋپىق مهنسۇر ئهپهندىنىڭ كېلىش -10ئېیىنىڭ اي 
مۇددىئاسىدىن خاتىرىجهم بواللماي، ئـاخىرى كاتتایالققـا بېرىـپ     

» ئۆستۈرۈش«مۇھهممهت دامولال بىلهن پىكىرلىشىشكه ۋە ئۇنى       
 .ھىیلىسىگه ئالدىنىپ قالماسلىققا ئاگاھالندۇرۇپ قویۇش نىیىتىگه كهلدى

لىـدىغان مهزگىللىـرى باشـالنغان بولـۇپ،     ھاۋانىڭ تىنجىـق ئىسـسىق بو    
بۇنــداق تىنجىقتــا بۇغــدایالرغا ئاســماندىن تۆكۈلگهنــدەك كــۆك پىــت چۈشــۈپ  

، ۇیـ  - كهچقۇرۇنـدىراق ماڭـاي دېـدى     —ئۇ ھـاۋا سـهل سـالقىندىغاندا        . كېتهتتى
ئاڭغىچه باشقا بىر مۇھىم ئىش چىقىپ قېلىپ، بۇ ئىـش یهنه قالمىـسۇن دەپ        

 .ۇردىقهتئىي ھالدا ئورنىدىن ت
ــۆزلىرىنى      — ــردەم ك ــدە بى ــالقىنغىنا ئۆی ــدا س ــداپ كېتىۋاتقان ــاال ھوۋۇل ت

ئۇ بایاتىن بېرى ئۆیدە بىـر      .  دەپ سورىدى مهلىكىزاد   —یۇمۇۋالماي نهگه بارىال؟    
ئىش ئۈستىدە جىددىي پىكىر یۈرگۈزۈۋاتقاندەك ئىختىیارسىز مېڭىپ یـۈرگهن،          

ە ئولتـۇرۇپ، خـارامۇش بولـۇپ       بـۇنى تۇتـۇپ، بهزىـد      -ئۆزىمۇ تۇیمىغان ھالدا ئۇنى   
ئــاخىرى تهۋپىقنىــڭ . قالغانــدەك كــۆرۈنگهن ئېرىنــى كۆزىتىــپ ئولتۇرغانىــدى 

ئهسلىدىكى جۇشقۇن ھالىتىگه قایتىپ دەس تـۇرۇپال شىلهپىـسىنى كىیىـشى       
بایــاتىن ئویلىغــانلىرى ئۈســتىدە ئــاخىرقى «. ئۇنىڭغــا چۈشىنىــشلىك بولــدى

ــویالپ » ...اققــا ماڭىــدۇ، ئهمــدى ئــۇ یهنه بىــر ی ە د-قارارغــا كهپتــۇ دېگهنلهرنــى ئ
 .كۆیۈنگهن ھالدا سوئال سورىغانىدى

 دېدى تهۋپىـق یېقىملىـق كۈلكىـسى بىـلهن ئایالىغـا           —كاتتایالققا،   —
 .مهپتۇنلۇق نهزەرىدە قاراپ

ـم
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ھـــاۋا ســـالقىنلىغاندا بارســـا كاتتـــایالق قېچىـــپ      ! ۋاي ئانـــامهي ي  —
 .كېتهمدىكهن؟ نېمه شۇنچه زۆرۈر كهلدى

ھایات جىددى، ئۆزگىرىشلهرگه ! ىپ، ئالدىراش كېرەك، مهلىكهمئىشقىل —
 .یېتىشىپ ئۈلگۈرگىلى بولمایدۇ، ئالدىراش كېرەك

ــدىكىن    — ــاكهش بولغان ــدىم، جاپ ــسىال، ئهپهن ــزاد —، ... ئالدىرى  مهلىكى
 .ئۇنىڭغا كۆیۈنگهن ھالدا قىیدىغان بولدى

 بۇنداق قىلمایتتىڭىز، بۇ یېڭى قىلىققۇ؟ —
 دەیـمهن، بىـراق، یــول ئـۇزۇن، چۆلـدىن بارىـسىز، ھــاۋا      ھېلىمـۇ مهیلـى   —

 ...شۇنداق ئىسسىق تۇرسا
ــۇنى چۈشــىنهتتى  ــېقىن  . تهۋپىــق ئ ســېزىكلىك مهلىكىزادنــى تېخىمــۇ ی

ــۇپ        ــدىغان بول ــى ئۆڭى ــسىال رەڭگ ــا ماڭ ــق تاالغ ــۇ تهۋپى ــۇڭا ئ ــۋەتكهن، ش قىلى
 .قالغانىدى

لگهنـدىن  كېچىلهپ بولسىمۇ قایتىپ كېلىپ بۇیرۇقىڭىزدا بـوالي، كه       —
 تهۋپىـق ئهركىلىـتىش     —كېیىن ھهممه ئىـشالرنى سـۆزلهپ بېـرەي بوالمـدۇ؟           

بارغـانچه  «تهلهپپۇزى بىلهن شۇنداق دېۋىدى، مهلىكىزاد ئۆز ئۆزىـدىن ئۇیىلىـپ         
ئۇنىڭغا چۈشهك بولۇپ قېلىۋاتىمهن جۇمۇ، بۇنداق قىلسام ئۇنىـڭ نهپرىتىنـى           

 :دېگهنلهرنى ئویلىنىپ» قوزغاپ قویماي
 . دېدى—دېدىم، مېڭىۋەرسىله، خوشالشقىنىمىز مۇشۇمۇ؟ ئانچىكى  —
 دەپ قویـۇپ یهنه كىـرىمهن،   ھـازىرال  یاق، تېخى، مهن ئېالخۇنغـا ئـاتنى         —

 سومكىلىرىمنىمۇ ئالغىنىم  یوققۇ؟
 .ماقۇل ئهمىسه  —

 .تهۋپىق ئىشىكتىن چىقىپال زەكىگه دۇچ كېلىپ قالدى
 .ېدى ئۇ ئالدىراپ د— خهلپىتىم سىزنى چاقىرىپ كهلگىن دېگهنتى، —
 . تهۋپىق ئۇنىڭ بىلهن یۈرۈۋېتىپ سورىدى—خوش، نېمه گهپ؟   —
 . زەكىمۇ ئېنىق بىلمهیتتى—... گېپى بولسا كېرەك  —

 .ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم ئىشخانا ئالدىدا كۈتۈپ تۇراتتى
 دېــدى ئــۇ تهۋپىقــتىن ئهپــۇ  —ئالــدىراش ئهمهســمىدىڭىز، ئهپهنــدىم؟  —

 .اسورىغاندەك تهلهپپۇزد
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 كاتتایالققا جابدۇپ تۇراتتىم، نېمه گهپ بار ئىدى؟  —
قهشقهردە ئۇیۇشما مۇدىرلىرىغـا مهجلىـس بـار ئوخـشایدۇ، چاقىرتىـپ        —

 .ئاالقه كهپتىكهن
مهنمۇ یولۇمغـا ماڭـاي، ئىـشالرغا       . ئاالقه كهلگهن بولسا بېرىپ كېلىڭ     —

 .رمهمسىزقۇتلۇقئاخۇن، نۇرۇلال، زەكىلهر بولغاندىكىن خاتىرىجهم بېرىۋە
سىزنى چـاقىرتقىنىم، بـۇ یىغىـن ھېلىقـى تهپـتىش ئـۆمىكى بىـلهن          —

مۇناسىۋەتلىكمۇ قانـداق، بۇنىڭـدا ئالـدىن تهییارلىنىۋېلىـشقا تـوغرا كېلهمـدۇ             
قایـسى كـۈنى مهنـسۇر    . یوق، مهسلىھهتلىـشىپ باقـاي دېـگهن غهرەز بـار ئىـدى          

مهســلىھهت ئهپهنــدى بىــلهن خېلــى كــۆپ پاراڭالشــتىڭىز، بهلكــى ماڭــا بىــرەر   
 ...بېرەلهرسىز

ئهنه شـۇنداق بىـرەر پـاالكهت یىغىـن بولـۇپ      . ، بۇنى توغرا ئویالپسىز هھ —
مېنىــڭ ســـىزگه  . قالــسا تۇیۇقــسىز بېرىــپ قــېلىش ئــانچه یاخــشى ئهمهس      

دەیدىغىنىم ئهگهر سىز بارىدىغان یىغن تهپتىش ئۆمىكىنىـڭ قىلىقـى بولـۇپ     
. خىالپ گهپلهر بولۇشى چوقۇمقالسا جهزمهن بىزنىڭ ئومۇمىي مهنپهئىتىمىزگه 

بىراق، .  نىڭ گېپىنى قىلدى»ئۆستۈرۈش«ھهزەر ئهیلهڭ، مهنسۇر ئهپهندى مېنى 
بـــــۇ قارىـــــشىمدىن . مهن ئۆسۈشـــــنى خالىمایـــــدىغانلىقىمنى بىلـــــدۈردۈم

پایدىالنسىڭىز بولىدۇ، مۇشۇنداق گهپلهر یهنه بولۇپ قالسا، سىزمۇ مېنـى ھـېچ        
ھازىرال . ئىي قىلىپ جاكارلىسىڭىزال بولىدۇیهرگه ئهۋەتمهیدىغانلىقىڭىزنى قهت

 یولغا چىقامسىز؟
   ...شۇنداق قىلساممىكىن  —
ــمهن، بهردەم بولــۇڭ — ــاقیول تىلهی  تهۋپىــق خۇشــخۇیلۇق  —!  مــاقۇل، ئ

  بىلهن ئىسالم ئاخۇننىڭ قولىنى قىستى
 یهنه باشقا تاپىالشلىرىڭىز یوقمۇ؟ —
ئۇالرنىـڭ نـېمه ئویـۇن     شۇ یهردىكى دوستالر بىلهن ھهم پىكىر بولـۇڭ،         —

ــۋاتىمهن   ــېمه دېیهلمهیـ ــر نـ ــا بىـ ــشىنى بىلگىلـــى بولمىغاچقـ ــوش، . ئوینىـ خـ
 !ئىككىلهنمهڭ، قهتئىي بولۇڭ

ــایال        ــار بولم ــات تهیی ــۇیرۇپ، ئ ــقا ب ــاتنى تهییارالش ــۇننى ئ ــى ئېالخ ــۇ تېخ ئ
نېمىتۇلال ئاتلىق كىرىپ كهلدى ۋە ئاتتىن سهكرەپ چۈشۈپ ئاۋۋال ھهربىـیچه           
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 . تهۋپىق بىلهن قهدىناسالرچه قۇچاقالشتىچاس بهردى، ئاندىن
 دېدى تهۋپىق ئۇنى —سىزنى قانداق شامال ئۇچۇرۇپ كهلدى، ئىنىم؟   —

ــۇرۇپ،   ــسىدىن ســىلكىپ ت ــشىغا قاراشــقىلى   —مۈرى ــیه ئى  بالىالرنىــڭ تهربى
 كهلدىڭىزمۇ یا؟

یاق، ئهپهندىم، ئۇنىڭغا یېقىنـدا مهڭلىـك كېلىـدۇ، كېـیىن مهڭلىـك         —
بۈگۈن سىزگه سىجاڭنىڭ خېتىنى . پ قېلىشىم مۇمكىنبىلهن مهن ئالمىشى

 . نىمىتۇلال خهتنى چىقىرىپ تهۋپىق ئهپهندىگه سۇندى—ئېلىپ كهلدىم، 
ــۇپ،       ــان بول ــېلىش ئېیتىلغ ــال ك ــلهن بىللى ــۇدىرى بى ــما م ــته ئۇیۇش خهت

 .كهلگهندىن كېیىن ئۆزى بىلهن كۆرۈشۈش ئهسكهرتىلگهنىدى
سسۇلۇق ئىچىپ تۇرۇڭ، ئاڭغىچه ھازىرال ئاتلىنىمىزمۇ ئىنىم؟ سىز ئۇ   —

 دېــدى —مهنمــۇ ئــۆیگه بېــرىپال كــېلهي، . بىزنىــڭ ئــاتلىرىمىز تهییــار بولىــدۇ
 ئالدىرىماڭ —تهۋپىق ھهم ئىشخانىدىن تهییارلىنىپ چىققان ئىسالم ئاخۇنغا، 

مـاۋۇ یىگىـتكه ئۇسـسۇلۇق    . خهلپىتىم، مهنمۇ سىز بىـلهن ماڭىـدىغان بولـدۇم     
 . دېدى—.. .مهن ھازىرال. بېرىپ تۇرۇڭ

 .ئۇالر تېزال یولغا چىقىشتى
ــسایغانىدى    ــكه قىی ــدا كــۈن غهرب ــۇالر قهشــقهرگه یېتىــپ بارغان تهۋپىــق . ئ

 :گۈزەردىن كىرىۋاتقىچه ئویالپ كۆرۈپ ئىسالم ئاخۇنغا
ســىزنى ئۇیۇشــمىدىن چاقىرتقانــدىكىن، ســىز ئۇیۇشــمىغا بېرىــپ       —

ئهته . ان بــارايمهن ســىجاڭ چاقىرتقانــدىكىن شــۇی. ئــۆزىڭىزنى مهلــۇم قىلىــڭ
 . دېدى—كۆرۈشهیلى، 

ــدۇ، — ــتىم،   — بولى ــاخۇن خهلپى ــسالم ئ ــۇلدى ئى ــم ئهته — قوش  بهلكى
 .یىغىنغا قاتنىشارسىز

 .خهیر، ئهمىسه، خهلپىتىم... بهلكىم —
ئۇ ئۇدۇلال . ئۇالر خوشالشقاندىن كېیىن تهۋپىق دېۋىزىیه شىتابىغا كهلدى      

دا مهھمۇت مۇھىتى بىـر نهرسـه   بۇ چاغ. مهھمۇد مۇھىتىنىڭ كابىنتىغا كىردى 
 :ئۇ تهۋپىقنى كۆرۈپال ئورنىدىن تۇردى. یېزىپ ئولتۇراتتى

مهن ســـىزنى یىـــراق بىـــر یهرگه . كهلـــدىڭىزمۇ؟ بهك ئوبـــدان بولـــدى —
 كهتكهنمىدۇ دەپ بهك ئهنسىرىگهنىدىم، یاخشى بار ئىكهنسىز؟
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 .بار ئىدىم، ئهمما كاتتایلىققا جابدۇنۇپ تۇراتتىم  —
 مهھمۇد مۇھىتى كالته سېرىق ساقىلىنى سـىالپ     —كرى،  خۇداغا شۈ  —
ئۇنىڭ یوغان كۆزلىرىدە دائىم غهمكىنلىك ۋە جىددىیلىك یوشـۇرۇنۇپ      . قویدى

 مۇنــداق قىالیلــى، ســىز كهلــدىڭىز، ئــازراق ئېــسىڭىزنى ئېلىــڭ،  —یاتــاتتى، 
 .ئهتىگىچه پۇرسهت بىزنىڭ قولىمىزدا. ئۇنىڭدىن كېیىن سۆزلىشهیلى

 دېــدى تهۋپىــق تېنىمــسىز —بىــراق، ... ەك بولــسۇن، خــالىغىنىڭىزد —
 مهن بـۇ ئىـشنىڭ ئــازراقمۇ   —قـانلىرى تهخىرسـىزلىكتىن مهڭـزىگه تېپىــپ،    

 .ئۇچۇرىنى بىلمىگهچكه جىددىیلىشىپ كېتىۋاتىمهن
 دېدى مهھمۇد مۇھىتى كۈلۈمـسىرەپ،   —سىزنىڭ قېنىڭىز شۇنداق،     —

 یىغىن توغرىسىدا، یهنى  سۆزلىشىدىغىنىمىز ئهته ئۇیۇشمىدا ئېچىلىدىغان—
ئهمىسه ھازىر .  ئاچىدىغان یىغىن توغرىسىدا دېگهن لومودىالر  تهپتىش ئۆمىكى 

سىز چىقىپ ئازراق ئارام ئالغاچ، تاماق یهڭ، ئاندىن مېنىـڭ خـانهمگه كىرىـڭ،     
 مهھمـۇد مـۇھىتى شــۇنداق دەپ بولـۇپ ئادیۇتانىتىغــا تهۋپىقنـى كۆتۈشــنى     —

 . ئالدىدا ئولتۇردىتاپىالپ قویۇپ، ئۆزى یهنه شىرە
مهھمـۇد  . ئۇالر كهچـته مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ یاتىقىـدا خـالى ئولتۇرۇشـتى            

مـۇھىتى ئــاۋۋال تهۋپىقــتىن مهنــسۇر ئهپهنــدىنىڭ ئاتۇشــقا بېرىــپ نېمىلهرنــى  
ــورىدى  ــانلىقىنى سـ ــان     . قىلغـ ــلهن قىلىنغـ ــدى بىـ ــسۇر ئهپهنـ ــق مهنـ تهۋپىـ

ــۆزلهپ بهردى  ــسىنى سـ ــۆھبهتلهرنىڭ ھهممىـ ــۇھىتى  . سـ ــۇد مـ ــڭ مهھمـ ئۇنىـ
 :سۆزلىرىنى ئاڭالپ بولغاندىن كېیىن

ئۇنىــڭ مهقــسىدىمۇ ســىز .  خۇداغــا شــۈكرى، ئــۇ ســىزنى ئالــدىیالماپتۇ—
ئویلىغاندەك، مائارىپنى تهكشۈرۈش، غهمخورلۇق قىلىش ئهمهس، بهلكـى پـالهچ      

ئـــۇ بـــۇ ســـهپته كـــۈچ كۆرســـىتىۋاتقان مـــۇنهۋۋەر ئهپهنـــدىلهرنى  . قىلىـــۋېتىش
ــتۈرۈش« ــ  » ئۆس ــلهن ئېت ــامى بى ــۆتكهپ    ن ــزمهتلهرگه ی ــوق خى ــېپى ی ــار، س ى ب

بىلهمـسىز، بىرمـۇنچه    . ئۇ بۇ مهقسىتىگه مهلۇم دەرىجىدە یهتتى     . یوقاتماقچىدى
مۇئهللىملهر ئۇنىڭ پـۈچهك یاڭاقلىرىغـا ئالـدىنىپ یۆتكىلىـشكه رازى بولـۇپ،              

بهزىــلهر ســوۋېتكه، بهزىــلهر ئــۈرۈمچىگه . رەســمىیهتلىرىگه قــول قویــۇپ بولۇپتــۇ
مهھمــــۇت مــــۇھىتى ئىنتــــایىن غهزەپلهنــــگهن ھهم ― ... تــــۇبارىـــدىغان بوپ 

 مىللىي مائارىپنىـڭ  —ئېچىنغانىدى، شۇڭا ئۇنىڭ ئاۋازى تىترەڭگۈ چىقاتتى،     
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ســىزدەكلهر كــۆپ . زاۋالــى بۇرنىمىزنىــڭ تــۈۋىگىال كېلىــپ قالغــان ئوخــشایدۇ 
ــدى ــدى  ... قالمىـ ــپال قالـ ــتهپكه تىكىلىـ ــۇالر یهنه نوۋبېـــشى مهكـ ھهرخىـــل . ئـ

ــۇ جــاي ئۇالرنىــڭ بىرىنچــى ھۇجــۇم نىــشانى بولــۇپ   مــۇئهللىملهر  توپالنغــان ب
ئهته بارلىق تارماق ئۇیۇشمىالرنىڭ مۇدىرلىرى بىلهن یىغىـن        ... قالىدىغاندەك

ئاچماقچى بولغانىكهن، بۇنى ئاڭالپ ئۇنىڭ یهنه بىر ئویـۇن ئوینایـدىغانلىقىنى       
 شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىزنىمۇ مۇشــۇ یىغىنغــا قاتناشــسۇن دەپ . قىیــاس قىلــدىم
ئــۇ ئهبلهخنــى بهك ســۆزمهن دەیــدۇ، ســىزنى قارچۇغــا قىلىــپ  . چاقىرتقانىــدىم
 ...سالماي بولمىدى

 ئۇ بىردەمدىال شۇنچه كۆپ ئىشالرنى قىلىپ بوپتىمۇ؟  —
ئۇنىـڭ باشـالپ كهلـگهن ئادەملىرىنىـڭ ھهممىـسى پــۇل      . ئۈلگۈرۈپتـۇ  —

ــڭ       ــا، مىللهتنى ــېمىلهر تۇرس ــاتىدىغان ن ــى س ــۈن ھهممىن ــۈن، ئهمهل ئۈچ ئۈچ
ئىستىقبالىنى سېتىپ پۇل قىلىشقا، خوجـایىنلىرىنى رازى قىلىـپ ماختـاش       

 ...ئاڭالشقا ئالدىرىماي قاالتتىمۇ؟
 سىز ئۇنىڭ نېمه مهزمۇندا یىغىن ئاچىدىغانلىقىنى ئۇقمىدىڭىزمۇ؟  —
ئۇقالمىدىم، بۇنى ئاالھىدە مهخپىـي تۇتقـان بولـسا كېـرەك، ھـېچكىم            —

ز تۇرغانـدا بىـرال ھۇجـۇم بىـلهن مهغلـۇپ       ئۇقمایدىكهن، ئېھتىمال تهییارلىقـسى   
ــرەك    ــسا كېــ ــان بولــ ــدىن ئۇقتۇرمىغــ ــویالپ ئالــ ــشنى ئــ ــاخىرقى . قىلىــ ئــ

ــا   ــانىیهتلهردىنمۇ ئایرىلىــــپ قالماســــلىق ئۈچــــۈن، مهنمــــۇ یىغىنغــ ئىمكــ
قاتناشماقچىمهن، سـىزمۇ شـۇنداق قىلىـسىز، ئىـشهنچلىك ئـادەملهر كـۆپرەك             

بۇ ...  رقىدىغان بولۇپ قالدىم، بولغىنى یاخشى، ھازىر مهن یىتىم قېلىشتىن قو
 ...!الر»ھارۋىدا توشقان ئالىدىغان«! خهقنىڭ ئۇسۇللىرى ھهقىقهتهن زەھهرلىك

ئهلۋەتته سىز دېگهندەك قىلىمىز، ئاخىرقى ئىمكانىیهتلهرنى قولـدىن         —
ــشىمىز  ــلىككه تىرى ــدى  —! بهرمهس ــاتتىق ھایاجانالنغانى ــق ق ــڭ .  تهۋپى ئۇنى

ئۇنىــڭ ئــالالكىم بىــلهن راســا . مهۋج ئــۇراتتىقــانلىرى دېڭىــز دولقۇنلىرىــدەك 
 بــۇ مىللهتنىــڭ تــارىخى  یوســۇندا یېتىــپ —ئېلىــشقۇسى كېلىــپ تــۇراتتى، 

كهلگهن ئـویغىنىش دەۋرى مۇشـۇ، ئهگهر بـۇ پۇرسـهت قولـدىن بېرىـپ قویۇلـسا،            
بۇنداق تارىخىي شارائىتنىڭ یهنه بىر قېـتىم پىـشىپ یېتىلىـشى ئۈچـۈن یهنه             

بهلكىـم، بۇنـداق پۇرسـهتكه ئېرىـشهلمهسلىكىمۇ        .. .نهچچه ئون یىل كېتىـشى    
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 ...مۇمكىن
ــا    — ســىز نوۋېــشىغا بارامــسىز؟ شــۇنداق قىلىــڭ، بۈگــۈن یــا نوۋېــشىدا ی

بولمىسا چاپان بازىرىدا یۈسۈپ ئهپهندى بىلهن بىلله بولۇڭ، ئۇالردىن بىرەرسـى          
ئهخـمهد ئهپهنـدىگىمۇ تـاپىالڭ،    . بىلهن بولسىمۇ ئوبدانراق سۆزلىشىپ قویـۇڭ    

گهرچه . ارىلمۇئهللىمدىكىلهر بىلهن پىكىرلىشىپ، ئازراق ھهرىكهت قىلـسۇن       د
ھۇجۇمنىــڭ قایــسى تهقلىــددە بولۇشـــىنى بىلمىــسهكمۇ، ھهر ھالــدا تهییـــار      

ئۇ تهۋپىقنىڭ رایىنى .  مهھمۇد مۇھىتى ئورنىدىن تۇردى—تۇرغىنىمىز یاخشى، 
ــدا،    ســىزنى  تېــزراق بىــر یهرگه كېلىــڭ،—ســوراپ ئولتۇرمــایال كهســكىن ھال

 .  دېدى—ئاپىرىپ قویسۇن، 
 .نېمىشقا ئاپىرىپ قویىدۇ، ئۆزۈم كېتىۋېرىمهن ―
ئىنتایىن مـۇرەككهپ  ! ، ئهپهندى؟ بۇ دېگهن قهشقهر  ۇنېمه دېگىنىڭىز ب   —
 . دېدى—سىز یاشلىقىڭىزغا ئالغان بىلهن، مهن قورقىمهن، . مۇھىت
لهن پىكىـر   نوۋېشىغا باراي، مهكتهپته ھېچ بولمىسا بىـرنهچچهیلهن بىـ         —

 . دېدى تهۋپىق ئاخىرى—ئالماشتۇراالیمهن، 
مهھمۇت مۇھىتى شۇئان جهڭ ئالدىدا تۇرغاندەك كهسكىن ئـاۋازدا مـۇالزىم           
ئهســـكهرنى چـــاقىردى ۋە ئۇنىـــڭ چهبدەســـلىك بىـــلهن ھـــازىر بولـــۇپ، چـــاس 

 :بېرىشىدىن رازى بولغان ھالدا
! شۇپ قوي ئهپهندىنى باشالپ چىقىپ، نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىككه قو       —

 دېــدى، —ئــۇالر ئهپهنــدىنى مۇھــاپىزەت قىلىــپ نوۋېــشىغا ئاپىرىــپ قویــسۇن، 
ــاراپ،   ــا ق ــا دوســتلىرى بىلــله بارســۇن ۋە   —ئانــدىن تهۋپىقق  ئۆزىڭىزنىــڭ كون

 . دېدى—! ئهتىگىچه خىزمىتىڭىزدە بولسۇن، خهیر
تهۋپىق مۇالزىم ئهسـكهر بىـلهن بىلـله چىقتـى، ئهسـكهر مهڭلىـك ئـاخۇن                 

. لالنى یاتاقلىرىدىن چاقىرىپ، سىجاڭنىڭ بـۇیرۇقىنى یهتكـۈزدى       بىلهن نمىتۇ 
ــانچىلىرىنى ئېــسىپ، بىــر   ــاغالپ، تاپ  -جهڭچىــلهر دەرھــال بهلتاســمىلىرىنى ب

 :ئىككى مىنۇت ئىچىدىال تهۋپىقكه راپورت بهردى
 !ئهسكهر مهڭلىك بىلهن نىمىتۇلال بۇیرۇقىڭىزنى كۈتىدۇ  —
هم تهســىرلهنگهن، ھهم زوقــى  دېــدى تهۋپىـق ھ —ماڭـایلى، یىگىــتلهر،   —

 .كهلگهن ھالدا



 51 

 .ئۇالر چاپسانال قاراڭغۇلۇق ئىچىگه سىڭىپ كهتتى

 

2 
  

ــالندى   ــا باش ــددىي كهیپىیاتت ــن جى ــتىش  . یىغى ــدىنىڭ تهپ ــسۇر ئهپهن مهن
ــۇراتتى    ــدۇرۇپ، ســۈر كۆرســىتىپ ئولت ــار یاغ ــدىن ق . ئۆمىكىــدىكىلهر قاپاقلىرى

 ئهپهنـدى، ئابـدۇغوپۇر دامـولال،       ئۇالرنىڭ بىر تهرىپىدە مهھمۇت مۇھىتى، سـاۋۇت      
ــق     ــادىملىرى، نۇقتىلىـ ــما خـ ــارلىق ئۇیۇشـ ــاجى قاتـ ــدى، توختـ ــۇن ئهپهنـ تۇرغـ

ــۇراتتى   ــئۇللىرى ئولت ــڭ مهس ــسىدا   . مهكتهپلهرنى ــڭ ئارقى ــۇد مۇھىتىنى مهھم
مۇھاپىزەتچىلهر باشلىق ئېلىیاس ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى ئـون نهپهر تولـۇق    

تۆۋەنـــدە ئولتۇرغـــان نـــاھىیه ۋە . اتتىقورالالنغـــان مۇھـــاپىزەتچى تىـــك تۇرۇشـــ
بهگلىكلهردىــن كهلــگهن ئۇیۇشــما مــۇدىرلىرى ھهم ئاشــۇنداق ســۆرۈن چىــراي   

 .كۆرۈنهتتى
ئالدى بىلهن مهنسۇر ئهپهندى نۇتـۇق سـۆزلهپ، ھـازىرقى ئـۆلكه ۋەزىیىتـى،             
شـــىڭ شىـــسهي ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئادالهتلىـــك سىیاســـىتى، ھاكىمىیهتنىـــڭ  

ــتهھكهملهنگهنلىك ــسىز مۇسـ ــدىت  مىسلىـ ــلهن تهھـ ــۆزلهر بىـ ــارلىق سـ ى قاتـ
یېڭــى «ئانــدىن . تهلهپپۇزىــدا كېیىنكــى ســۆزلىرى ئۈچــۈن زېمىــن تهییارلىــدى 

ــات ــت    » ھای ــدىغانلىقى، گېزى ــا ئۆتكۈزۈۋالى ــۈمهت ئىختىیارىغ ــى ھۆك گېزىتىن
توغرىـدىن ـ تـوغرا ئۈسـتقۇرۇلما ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىـدىغان نهرسـه بولغاچقـا          

ماسلىقى تـوغرا بولمایـدىغانلىقىنى سـۆزلهپ       ئۇنىڭ ھۆكۈمهت ئىختىیارىدا بول   
ھهمدە بۇنىڭغا قارشى پىكىرلهرگه ئورۇن قالدۇرماسلىق ئۈچۈن تهھدىت    . ئۆتتى

بۇنى شىڭ دوبهننىڭ بـۇیرۇقى دەپ      . خاراكتېرلىك جۈملىلهرنى قوشۇپ قویدى   
ئۇ قىسقا مـۇددەتكه سـۆزدىن توختىـسا پۈتكـۈل زال قهۋرىـستان        . قوشۇپ قویدى 

بۇنـداق سـۈرلۈك جىمجىتلىقنـى بـۇزۇپ ھـېچكىم        . ۆكهتتىجىمجىتلىقىغا چـ  
بۇ یهردە ئولتۇرغانالر مهنـسۇر ئهپهنـدىنىڭ   . سوئال سوراشقا جۈرئهت قىاللمایتتى 

ــانلىق ســـۆزلىگىنىگه ھهم       ــتۇرۇپ، تولىمـــۇ جـ ــۆزلهرنى ئاجایىـــپ قامالشـ سـ
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ــى   ــى كېلهتت ــاتتى، ھهم غهزىب ــدە، ئهڭ   . زوقلىن ــرىش مهكتهپلىرى ــاۋات چىقى س
نلىرىمــۇ ئــاران رۇشــتى مهكتهپــته ئوقۇغــان كۆپچىلىــك بۇنــداق   قــالتىس دېگه

یهنه بىـر  . پىشقان ناتىققا گهپته تهڭ كېلهلمهسـلىكىدىنمۇ ئـۈن چىقارمـایتتى         
تهرەپتىن ئۇزۇن یىل قۇللـۇق مۇھىتىـدا یـۈرىكى مۇجۇلـۇپ ھهمـمه نهرسـىدىن          
قورقۇپ ئادەتلىنىپ كهتهن بـۇ خهلقـته قارشـىلىق ئـوتى ئاساسـىي جهھهتـتىن           

 .هنىدىئۆچك
ــدىغانلىقىنى     ــدا بولى ــۈمهت قارمىقى ــدى مهتبۇئاتنىــڭ ھۆك ــسۇر ئهپهن مهن
توسقۇنسىز جاكارلىغاندىن كېـیىن مائارىـپ ئۇیۇشمىـسىنىڭ خىزمهتلىـرىگه      

 .گهپنى یۆتكىدى
ۋىالیهتلىك ئۇیغۇر مهدەنىي ئاقارتىش ئۇیۇشمىسى بىرنهچچه یىللىـق         —

 -، نهچچه یىللىق كىرىمخىزمهتلهردىن تهپسىلىي دوكالت بېرىش بىلهن بىلله
 دېدى ئۇ قاپاقلىرىنى تۈرگهن،     —چىقىم ئهھۋالىدىن ھېساب بېرىشى كېرەك،      

تهۋپىق ئۆزى بىلهن بىلله سۆزلهشكهن چاغدىكى (جىددىي، سۈرلۈك كۆرۈنۈشته   
 —، )خۇشــخۇي ئادەمنىــڭ مۇشــۇ ئىكهنلىكىــگه ئىــشهنگۈسى كهلــمهي قالــدى 

یهتلىــك ئۇیۇشــمىغا ھېــسابات   تۆۋەنــدىكى بــارلىق تارمــاق ئۇیۇشــمىالر ۋىال   
. ئۆتكۈزىدۇ، ۋىالیهتلىك ئۇیۇشما ھهممىسىگه جاۋابكـار بولـۇپ، ھېـساب بېرىـدۇ         

ھېسابات ئېنىقلىنىپ بولغانـدىن كېـیىن مـالىیىنى ھۆكـۈمهت ئىختىیارىغـا           
 ...ئۆتكۈزۈۋالىدۇ

ئهمدى یىغىننىڭ سۈرلۈك جىمجىتلىقى بۇزۇلۇپ، تۆۋەنـدىن نـارازىلىقنى       
ــادىلگۈچى پىچىر ــالر   ئىپـ ــاۋازدا تىلالشـ ــشالر، پهس ئـ ــالر، دىمىقنـــى قېقىـ الشـ
 .ئاڭلىنىشقا باشلىدى

! كىمنىڭ گېپى بولـسا ئوچـۇق ئېیتـسۇن      ! دىققهت! دىققهت قىالیلى  —
 . دېدى مهنسۇر ئهپهندى  یهنىال سۈرلۈك ئهلپازدا، تهھدىت تهلهپپۇزىدا—

دى، كهیپىیات تۆۋەنلهپ، یهنه بىردىنال جىملىق باشلىنىدىغاندەك قىلىۋى   
كۆپچىلىكنىڭ روھى جهھهتته تهسلىم بولۇش ھالىتىگه چۈشـۈپ قېلىـشنىڭ          

 .ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تهۋپىق ئورنىدىن تۇردى
 . دېدى ئهدەپ یۈزىسىدىن—سۆزلىشىمگه رۇخسهتمۇ؟   —
 دېــدى مهمــسۇر ئهپهنــدى گویــا —خــوش، ئــۆزىڭىز كىــم بولىــسىڭىز؟  —
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قایسى ناھىیىـدىن؟ پهیـزاۋات    —تهۋپىقنى بىرىنچى قېتىم كۆرۈپ تۇرغاندەك،      
 دېدى ئۇ —ئاتۇشتىن؟ مۇئهللىم؟ مۇئهللىملهرگه كىم ئۇقتۇرۇش قىپتىكهن؟      

 .بىردىنال غهزەپلىنىپ
 . دېدى تهۋپىقمۇ غهزەپلىك ئاۋازدا—!  مهن ئۆزۈم خاالپ كهلدىم—
ــڭ   — ــۆزلهپ بېقىــ ــۇ، ســ ــۇ؟ بوپتــ ــۆرۈپ  ! ئۆزىڭىزمــ ــىزدەكلهرنى كــ ســ

نـــسۇر ئهپهنـــدى یهنه ســـۆزلهیدىغانالر  مه—! قویغىنىمىزنىـــڭ زىیىنـــى یـــوق
 .چىقمىسۇن دېگهندەك تهھدىت سالدى

ئهجهبا، زۇلمهتـته یاتقـان خهلقنىـڭ قهلبىنـى ئىلىـم بىـلهن یورۇتـۇش                —
ئۈچــۈن ئىككــى ســـهر پــۇل ئاجرىتىـــشقا كــۆزى قىیمـــاي، ئــورۇق ئىنهكنـــى      

 ئهمدى ئۇیۇشمىغا —سېغىۋەرگهندەك، سېغىپ ئىچىشنىال بىلگهن ھۆكۈمهت، 
ولىدىغان بولۇپ قاپتىغۇ؟ قېنى جار سېلىپ یۈرگهن ئازادلىق؟ قېنى ئـۇ          ئىگه ب 

 ماختاۋاتقان ئادالهت؟
بىردىنال بۇنداق غهزەپلىك قارشىلىقنىڭ كېلىـپ چىققىنىنـى كـۆرگهن           

 .مهنسۇر ئهپهندى غهزەپتىن یېرىلغۇدەك بولۇپ كهتتى
 سۆزىڭىز تۈگىدىمۇ؟  —
ىسىدە ئىڭـراپ یاتقـان     ئهسىرلهپ نادانلىق ئىسكهنج  ! تۈگىمىدى!  یاق —

خهلقنى ئـازراق بولـسىمۇ ئـاق ـ قـارىنى پهرق قىلىـدىغان قىلىـش ئۈچـۈن، بـۇ          
بهخسىز ئهلنىڭ بىرنهچچىلىگهن زىیالىیلىرى بهل باغالپ چىقمىغان بولسا، بۇ 
ئادالهتچى ھۆكۈمهتنىڭ یادىغا مهكتهپ سېلىپ بۇالرنى ئوقۇتۇش كېلهرمىدى؟         

خهلق یىمهي ـ ئىچمهي، . غىنى خوپ ئهلۋەتتهئۇالر ئۈچۈن خهلقنىڭ نادانراق بول
ئۆزى یېرىم ئـاچ، یېـرىم یالىڭـاچ بولـسىمۇ قىـسىنىپ ئىئـانه بېرىـپ ئـازىراق                 
راسخود جۇغالپ، ئۆزلىرىنىـڭ بهختـى ئۈچـۈن جاپاغـا بهل باغلىـشىپ مهكـتهپ            
ئاچسا، ئهمدى، تهییار بولغـان پۇلغـا ئىـگه بولمـاقچى، ھهتتـا خهقنىـڭ پۇلنىـڭ                

 چى بولۇش قانداق ئادالهتچىنىڭ ئىشى؟ھېسابىنى ئالماق
، ئورمـان، كـان بـایلىقى،       ۇدۆلهتتىكى بارلىق نهرسه، جۈملىدىن یهر، سـ       —

مهیلى ئىئانه بولـسۇن،    ! شۇنداقال پۇقراالرنىڭ ھهممىسى ھۆكۈمهتكه تهئهللۇق    
مهیلــى قانـــداق یـــول بىـــلهن جۇغالنغــان پـــۇل بولـــسۇن، بـــایلىق، دۆلهت ۋە   

ئۇنـــداقكهن، ھۆكۈمهتنىـــڭ ھېـــساب .  نهرســـهھۆكۈمهتنىـــڭ ئىختىیارىـــدىكى
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  !ئېلىشىغا نېمىشقا ھوقۇقى بولمایدىكهن؟
 بهلكىم بۇ خهلقنىڭ ئهركىن سایلىمى ئـارقىلىق، یهنـى خهلـق ئـۆزى               —

سۆیۈپ سایلىغان كىشىلهردىن بارلىققا كهلگهن ھۆكۈمهتلهردە شـۇنداق بولـسا     
  ...ئهمما. مهنتىقىلىق بولىدۇ، ئهلۋەتته

 !؟ەنى سۆیمهیدىغانالرمۇ بارىكهن ـ د دېمهك، ھۆكۈمهت—
 تهۋپىق سۆزلهي دەپ تۇرۇشىغا ساۋۇت ئهپهندى سۆزگه —ئۇنداق بولسا،  —

 - ئهھۋالىغـا، بهخـت  - ئـۆزىگه تهئهللـۇق بولغـان خهلقنىـڭ ھـال          —ئارىالشتى،  
سائادىتى، قایغۇ نادامىتىگىمۇ ئىـگه بولمـاي، پهقهت ئـامىتىگه شـېرىك بولـۇپ         

 كۈمهتنى نېمه دەپ چۈشىنىش كېرەك؟ئاپىتىنى تونىمىغان ھۆ
ئهمما ئـۇ   . مهنسۇر ئهپهندى قایىل قىالرلىق جاۋاب تاپالماي مهڭدەپ قالدى       

ئهمهلىـي ئهھـۋال    . تهھدىت سېلىش ئارقىلىق ھهقنى بېسىۋېتىـشكه ئۇرۇنـدى       
ــڭ      ــق جاۋابنى ــل قىالرلى ــدا قایى ــدەك تۇرغان ــڭ ئېیقىنى ــر بهرگۈچىلهرنى پىكى

ــۋەتتهبولۇشــىمۇ مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى،   ــلهن  . ئهل ــۇ مۇتىھهملىــك بى شــۇڭا ئ
 :ۋارقىرىدى

 ئۇ —!  سىلهر نېمه دېمهكچى؟ ھۆكۈمهتكه قارشى چىقماقچىمۇ؟... سىز —
پۈتـۈن یىغىـن   .  جـاالق قـارایتتى    -ئهتراپىغـا ئـاالق   . ئورنىدا ئولتۇرالمـاي قالـدى    

 .ئهھلى ئهمدى خېلى جانلىنىپ قالغاندەك شاۋۇر ـ شاۋۇر قىلىشاتتى
گویا ھېچ ئىـشقا دىقـقهت قىلمایدىغانـدەك سـالماقلىق          مهھمۇد مۇھىتى   

 .بىلهن، خاتىرىجهملىك بىلهن بىر خىلدا قۇالق سېلىپ ئولتۇراتتى
 دېـدى تهۋپىـق جـاۋاب    —بىز ھۆكـۈمهتكه قارشـى چىقمـاقچى ئهمهس،        —

 بىــز پهقهت شــۇنىڭغا چۈشــهنمهیمىزكى، ئــۆزىمىز ئویغىنىــپ، ئــۆز —بېرىـپ،  
 تىرىلىشىمىز بىلهن كارى -ئىلگىرى ئۆلۈش غېمىمىزنى ئۆزىمىز قىلىشتىن    

 ئىچـمهي جۇغلىغـان   -بولمىغان ھۆكۈمهت قانداق بولـۇپ ئهمـدىلىكته یىـمهي      
پــۇلىمىزنى باشــقۇرۇپ بهرمهكچــى بولــۇپ قالــدى؟ ھــېچ بولمىــسا راســخودنىڭ  
یېرىمىنى ھۆكۈمهت بهرگهن بولسا، یېرىمىنى خهلق توپلىغان بولسىمىغۇ، بىز 

ىلىۋېتىپ بارامدىكىن دەپ ئهنسىرەپ ھېـساب ئالـسا        بهرگهن پۇلنى خىیانهت ق   
خهلقنىڭ ھاالل تهرىدىن كهلگهن پۇل، ئۇالر ئۆزلىرى یهپ ئىچىـۋەتكهن     . بوالتتى

بولــسىمۇ كېتهتتــى، نــاۋادا شــۇنداق بولــۇپ قالــسا ھۆكــۈمهت سۈرۈشــتۈرگۈدەك  



 55 

ــایتتى ــى، مىللهتنىـــڭ  . ھېـــسابمۇ قالمـ ــېكىن ئـــۇالر كېیىنكـــى ئهۋالدالرنـ لـ
ئهجىبا بۇنى ئهمدى ھۆكۈمهت .  ئویالپ، بۇ پۇلنى مائارىپقا ئاتىدىئىستىقبالىنى

 باشقۇرۇپ بېرىدىغان بولۇپ قاپتىغۇ؟
ئۇنداقتا ھهممه ئادەم ئۆزۈمنىڭ پۇلى، ئۆزۈمنىڭ مېلى دەپ بىلگىنىنى  —

سـىلهر زادى نــېمه  ! قىلىۋەرسـه، ھۆكۈمهتنىـڭ نـېمه رولــى، نـېمه ئهھمىیىتـى؟     
 !قىلماقچى؟

ــدىكىلهرمۇ شــا ــدىكىلهرنى  -ۋقۇنتۆۋەن  ســۈرەن ســېلىپ تهپــتىش ئۆمىكى
مهســخىرە قىلىــشقا، بهزىــلهر غهزەپ بىــلهن ھۆكــۈمهتنى قوشــۇپ تىلالشــقا       

 .باشلىدى
 چىقىمنى باشقۇرۇشقا مهنسۇر ئهپهندى بىر -مېنىڭ ئۆیۈمدىكى كىرىم —

 . دەیتتى بىرلىرى ئاڭلىتىپ تۇرۇپ—ئادەم ئىلتىپات قىالرمۇ قانداق؟ 
 ...مۇئاشىمنى باشقۇرۇشقىمۇ بىر بوغالتىر كېتىدۇشۇنداق، مېنىڭ   —

دېــسه، مهن تېخــى بــۇالرنى  خىیــانهتچى ئهمهلــدارالر،  » تهپــتىش ئــۆمىكى«
 ....پارىخورالرنى تهپتىش قىالمدىكىن دەپتىكهنمهن

  ... ئۇالر ئوغرىنى قویۇپ، توغرىنى تهپتىش قىلىدىكهن دېسىله—
 تۇتماي، ئوغرىنى تۇتامتى؟ئۆزلىرىمۇ ئوغرىغا شېرىك تۇرسا توغرىنى   —
.... 

بۇنداق زەھهرلىك تهنىلهر، نارازىلىقالر مهنسۇر ئهپهندىنىڭ راسا ئوغىسىنى        
دەممۇدەم شـىرەنى تاقىلـدىتىپ،     . ئۇ ئورنىدا زادىال ئولتۇرالماي قالدى    . قایناتتى

 .كىشىلهرنى تهرتىپكه چاقىراتتى
 ساقلىسۇن مېنى ساقچى چاقىرىپ تهرتىپ! دىققهت قىالیلى، دىققهت —

 ...دەمسىلهر؟ مېنى ئامالسىز قىلىپ قویساڭالر
 !مهیلى، كىمنى چاقىرساڭ چاقىر  —
 ئۆزۈڭنى كىم چاقىرىپ كهلگهن دېسهڭالرچۇ؟  —
... 

بــۇ چاغــدا تــېخىچه ئورنىــدا    . ئــاخىرى تهرتىــپ ســهل ئهســلىگه كهلــدى    
 :ئولتۇرمىغان تهۋپىق سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ

نىـــڭ یىــراق مهقــسىدىنى ئهلـــۋەتته   »ئاتىــدارچىلىق «بىــز بۇنــداق    —
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! ھۆكۈمهتكه ئاڭلىق خهلق ئهمهس، نادان ۋە یۇۋاش قۇلالر كېـرەك    . چۈشىنىمىز
ئهجىبا سىز خهلقنىڭ مۇشۇنداق زۇلمهتكه قاراپ مېڭىشىغا چىداپ تۇرسىڭىز؟ 

 سىز ئۇیغۇرمۇ؟
ىـز، تۈركىیىـدە    پۇیغۇر دەپ نـېمه دېمهكچـى؟ بىلىم    نېمه، سىز ئۇیغۇر،   —

! لهرنىــڭ ھهممىــسى مانــا شــۇنداق، ئهســهبىي مىللهتچىــلهر     ئوقــۇپ كهلگهن
 مهنسۇر ئهپهندى گویا نېرۋا كېسىلى بار ئادەمـدەك   —! خائىنالر! پانتۈركىستالر

نى ھـاۋادا پۇالڭلىتىـپ، دەممـۇدەم       رىمۇشتۇملىرىنى تۈگۈپ، ھهر ئىككى قوللى    
 .چېكىسىگه مۇشت تهڭلهپ، قایناپ سۆزلهپ كهتتى

! نىڭ ھېچبىرىگه پاكىت تېپىپ بېرەلمهیسىز سىز ئاشۇ دېگهنلىرىڭىز—
ئهممـا مهن ســىزنىڭ خــائىن ئىكهنلىكىڭىــزگه ھــازىرقى مهیــداننىڭ ئۆزىــدىال  

خائىن دېگهن نـېمه؟ ئـۆز خهلقىنىـڭ دۈشـمىنىگه     ! پاكىت تېپىپ بېرەلهیمهن 
سىز ئۆزىڭىز كىم؟ كىم ئۈچۈن ئىشلهۋاتىسىز؟ سىزنىڭ ! خىزمهت قىلغۇچىالر

نهتىجىسىدە كىم پایدا ئالىدۇ؟ كىم زىیان تارتىدۇ؟ بۇ » بۈیۈك خىزمىتىڭىز«بۇ 
سىز !  ئۇنداقكهن پایدا ئالغۇچى ئهلۋەتته دۈشمهندۇر! خورالنغان ئهل زىیان تارتىدۇ

ــۇپ       ــائىن بول ــسىزكى خ ــسىز، شۈبھى ــشلىگهن ئىكهن ــۈن ئى ــمهن ئۈچ ــۇ دۈش ب
 !چىقىسىز

ىڭ كىشىلهر تهۋپىقن. یىغىن كهیپىیاتى ئىنتایىن جىددىیلىشىپ كهتتى
سۆزلىرىدىن گویا دەردى چىقىپ، قورسىقى بوشىغاندەك ھوزۇرالنغان بولسىمۇ،        

ئـۇنى قىزىـشىپ   . لېكىن ئۇنىـڭ بىخهتهرلىكىـدىن ئهنـسىرىمهیمۇ تۇرالمىـدى       
بـۇ ئىـشنىڭ ئـاخىرى قانـداق ئایاقلىشىـشقا      . كهتمىسه بوالتتى دەپ ئویالشتى   

مهنـسۇر ئهپهنـدى   . دىبىرمۇنچه ئادەملهر قورقۇشقا باشـلى . كۆزى یهتمهیال قالدى  
 :بولسا تېخىمۇ چىچاڭشىپ كهتتى

ــنچه ھېــساب  — ــلهن كېیى ــشىۋالىمىز -ســىز بى ــاب قىلى ــېكىن، !  كىت ل
 —!   ھازىرقى مهسىله ئۇ ئهمهس، سىزدەكلهرنىڭ ئىشى ئانچه چوڭ ئىش ئهمهس

 ھازىر بىزنىڭ كـۈنتهرتىپكه   —ئۇ مهنسىتمهسلىك بىلهن قولىنى شىلتىدى،   
ــمىنى  ــویغىنىمىز ئۇیۇش ــۈمهت    ق ــۆرۈش ۋە ھۆك ــساباتىنى ك ــسادى ھې ڭ ئىقتى
بارلىق ئۇیۇشما مۇدىرلىرى ئهتىدىن قالماي مۇشۇ      ! ئىختىیارىغا ئۆتكۈزۈۋېلىش 

 دېدى ئۇ قهھرى بىلهن —! ئىشقا كىرىشسۇن ۋە ھېساب بېرىشكه تهییارالنسۇن
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 .شىرەگه مۇشتالپ
ئۇنىڭ سۆزى تۈگىشىگىال مهھمۇد مـۇھىتى ھهربىـیلهرگه خـاس چهبـدەس            

رىكهتلهر بىلهن ئورنىدىن تـۇردى ۋە ئوقلـۇق تاسـمىغا قىـستۇرۇۋالغان قـوش          ھه
قىـدە  »تـاق «ماۋزۇرىنى ناھایىتى چاققانلىق بىلهن سـۇغۇرۇپ ئېلىـپ شـىرەگه     

 .قویدى
! بېرىمىز»  ھېساب« ھېساب بېرىشكه قىستىسىڭىز بىز مانا بۇنىڭدىن  —

 .پ كهتتىاس سۈرلۈك ۋە بوم ئاۋازى زالدا یاڭراخ ئۇنىڭ قوماندانغا —
ــمه ئادەمنىــڭ دىققىتــى     ــدىال ھهم ــدىن تۇرۇۋاتقان مهھمــۇد مــۇھىتى ئورنى

ئۇنىڭ ئاجایىپ چاققان ھهرىكهتـلهر بىـلهن تاپانچـا       . ئۇنىڭغا مهركهزلهشكهنىدى 
» تاق«پهقهت شىرە ئۈستىدە    . نى ھېچكىم خىیالىغا كهلتۈرمىگهنىدى   ىئېلىش

نىـڭ تاپانچـا ئالغـانلىقىنى    قىلغان سادا بىلهن قوش تاپانچا پهیدا بولغانـدىال ئۇ       
 .بىلىشتى

ئىنتایىن قورقۇپ كهتكهن تهپتىش ئۆمىكى ئهزالىـرى، خۇسۇسـهن مهنـسۇر       
دېگهندەك ئهندىشه ۋە بىرئـاز  » بۇ باقاندەك ئادەم بىزنى جایلىۋېتهرمۇ؟    «ئهپهندى  

 .بىچارىلىك بىلهن ئۇنىڭ قولىغا، كۆزىگه قاراپ قېلىشتى
مهنمـۇ  . لىـق سـوئالالرنى سـورىدى    مهمتىلى ئهپهندى بایا سىزدىن ھهق     —

ســىزدىن ســوراپ باقــاي، ســىز ئۇیغۇرمــۇ؟ ســىز قىلىۋاتقــان مۇشــۇ ئىــشىڭىزدا   
كىمنىڭ پایدا ئېلىپ، كىمنىڭ زىیان تارتىشىنى ئـویالپ كۆردىڭىزمـۇ؟ ئهگهر           
ــسا، ســىز كىمــگه ئایلىنىــپ     بۇنىڭــدا زىیــان تــارتقۇچى خهلــق بولىــدىغان بول

ــویالپ كۆردى ڭىزمــۇ؟ ئهلــۋەتته خهلقنىــڭ دۈشــمىنىگه  قالىــدىغانلىقىڭىزنى ئ
ئىپالس ئادەملهر ئۈچۈن پۇل ۋە ئهمهل بولسىال بولىۋېرىدۇ،   ! ئایلىنىپ قالىسىز 

 !شۇنىڭدىن كېیىن ئۆزىنىڭ قهۋمىنى ئهرزانال سېتىۋېرىدۇ. ئهلۋەتته
ئىنتایىن قورقۇپ كهتكهن مهنسۇر ئهپهندى بۇ قىیىن ئهھۋالـدىن قۇتۇلـۇپ    

ئۇنىـڭ  . قىلماي بولمایدىغانلىقىنى ھېس قىلدى   قېلىش ئۈچۈن یۇمشاقلىق    
 .باشقىلىرى ئاندىن ھهل بوالتتى. ئۈچۈن ئهڭ مۇھىمى ھایات قىلىش ئىدى

كۆپچىلىكنىڭ ئېیتقىنـى تـوغرا، بهزى ئىـشالرنىڭ ئـاقىۋىتى یاخـشى         —
لېكىن، كۆپچىلىكمـۇ چۈشـۈنىدۇ، مهن دېـگهن    . بولمایدىغانلىقى ماڭىمۇ ئایان  

دەیدىغۇ، مهن پهقهت ئۆلكىنىـڭ گېپىنـى    »  ئۆلۈم یوق  ئهلچىگه«پهقهت ئهلچى،   
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نـدى چىرایىغـا    مهنـسۇر ئهپه —... ماقۇل دېسهڭال، مانا، بولمىسا ئهنه   . یهتكۈزدۈم
ــكه ئ  ــۈلكه یۈگۈرتۈشـ ــانچه   كـ ــكه ئـ ــۇپ كهتكهچـ ــسىمۇ، بهك قورقـ ــان بولـ ۇرۇنغـ

 .قامالشتۇرالمىدى
دا مهنسۇر مهھمۇد مۇھىتى تاپانچىسىنى شىرە ئۈستىدىن ئالدىرىماي ئالغان

ئهپهندىنىڭ ئهمدىال ئازراق تۈزۈلۈشكه باشلىغان ئۆڭسىلى یهنه ئۆچۈپ، یۈرىكى      
لــېكىن، مهھمــۇد مــۇھىتى ئــۇنى ئېتىــپ . سوقۇشــتىن توختــاپ قــاالیال دېــدى

. تاشالش ئۈچۈن ئهمهس، یېنىغـا قىـسىۋېلىش ئۈچـۈن تاپـانچىالرنى ئالغانىـدى       
. ۆزىنى ئارانال تۇتۇپ تۇراتتىبىراق، ئۇنى ئىتنى ئاتقاندەك ئېتىپ تاشالشتىن ئ      

چۈنكى ھازىرقى شارائىتتا ئۇنىـڭ بىردىنبىـر ئۈمىـدى ۋە خۇشـاللىقى مائارىـپ       
بۇ سهپنى پالهچ قىلماقچى بولغان ئـادەمنى ئېتىـۋېتىش ئۇنىـڭ ئۈچـۈن           . ئىدى

ــسىنىڭ  . ھـــېچ گهپ ئهمهس ئىـــدى ــۇر ئۇیۇشمىـ ــۇڭا ئـــۇ ۋىالیهتلىـــك ئۇیغـ شـ
 .ىقىپ كهتتىخادىملىرىنى مۇئهللىملهرنى ئېلىپ چ

ئارقىـــدىن باشـــقىالرمۇ گویـــا یىغىـــن تۈگىگهنـــدەك ئالـــدىراپ چىقىـــپ  
مهنسۇر ئهپهندى ئۆزىنىڭ تهپتىش ئۆمىكى بىلهنال قېلىپ، ئۇالرنىڭ . كېتىشتى

ئارقىسىدىن قاراپ تۇردى ۋە ئوڭ مۇشتى بىلهن سول قولىنىڭ ئالقىنىغا ئۇرۇپ، 
 .رۇسالردەك مۈرىسىنى قىسىپ قویدى

 .شۇنداق ئایاغالشتىبۇ یىغىن ئهنه 
  

3 
  

. تهپتىش ئۆمىكى بىلهن ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ یىغىنى تېزال باشالندى
ۋاڭ باۋچیهن بولسا ئاۋۋالقىـدەك     . لغاندەك كۆرۈىنهتتى ومهنسۇر ئهپهندى سهل س   

لیـۇ بىـڭ بىرئـاز كـۆرەڭلهپ        .  بېسىقلىنى ساقالپ ئولتۇراتتى   -سالماق، ئېغىر 
 دىۋىزىیىـدىن خهۋپـسىرىگهندە باشـقىالر       -6ۇ  چۈنكى، ئـ  . قالغاندەك كۆرىنهتتى 

ئىـــشنىڭ . مـــامۇت ئاللىقاچـــان ئهســـىرگه ئایالنغـــان دەپ كۆرەڭلهشـــكهنىدى
تېخى خېلى زور قامـال قىلىـش كـۈچىگه        » ئهسىر«نهتىجىسى شۇ بولدىكى، بۇ     

. قادىر ھـاجى بـۇ نهتىجىـدىن بىرئـاز خۇشـال بولغانـدەك قىالتتـى          . ئىگه ئىكهن 
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 ئىش تـۈپهیلى ھۆكـۈمهت مهھمـۇت مۇھىتىغـا دىقـقهت            ئۇنىڭچه بولغاندا مۇشۇ  
ئېتىبارىنى ئاغدۇرۇپ، ئۇنى یوقىتىشنىڭ چارىسىنى قىلـسا ئۇنىـڭ ئىـشلىرى       

 .یۈرىشىپ كېتهتتى
 .مهخسۇم بىلهن ئېبىرخوف بىرنېمىلهر دەپ پىچىرالشماقتا ئىدى

 :ۋاڭ باۋچیهن سۆزىنى باشلىۋەتتى
ى، ئاساسىي جهھهتـتىن  تهپتىش ئۆمىكى خىزمهتلىرىنى ئاخىرالشتۇرد  —

ــى   ــشانىغا یهتت ــۆزلىگهن نى ــسىمۇ،    . ك ــان بول ــالغۇلۇق بولغ ــازراق توس گهرچه ئ
. بۇ نهتىجىلهرنى پات ئارىدا كۆرۈپ قالىسىلهر. نهتىجىسى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ

ئهمدى مۇشۇ خىزمهت جهریانىدا تهپتىش ئۆمىكى ھېس قىلغان ئىشالر ھهققىدە 
شـۇنىڭغا قـاراپ كونكرېــت   . ى سـۆزلهپ ئۆتىـدۇ  مهنـسۇر ئهپهنـدى تهسـىراتلىرىن   
 .تهدبىرلهر ھهققىدە ئویلىشىمىز

ھهمسۆھبهتلىرىگه بىر . مهنسۇر ئهپهندى بىرئاز روھسىزراق ئورنىدىن تۇردى
قۇر قارىۋەتكهندىن كېیىن ئولتۇرۇپ سۆزلهشنى توغرا تاپقاندەك كرىسلودا سهل    

 :ئالدىغا ئېڭىشىپ ئولتۇرۇۋېلىپ گهپ باشلىدى
شــما مالىیىــسىنى ھۆكــۈمهت ئىختىیارىغــا ئۆتكــۈزۈۋېلىش ئىــشى ئۇیۇ —

. ئۆلكه بویىچه شـۇنداق . بۇ تهبىئىي ئهھۋال . ئومۇمیۈزلۈك قارشىلىققا ئۇچرىدى  
قارشىلىق بىلدۈرگۈچىلهرنىڭ . بۇ ئوڭۇشسىزلىق بىرىنچى قېتىملىقى ئهمهس

قا مهبلهغ سۆزلىرى ئادەم چىداپ تۇرغۇسىز، ئۇالرنىڭچه بولغاندا ھۆكۈمهت مائارىپ
سېلىشى، ئاندىن باشقا یولالر بىلهن جۇغالنغان پۇلنىمۇ بىرلىكته باشقۇرۇشى   

 ئـــۇ مهســـخىرىلىك ئاھاڭـــدا شـــۇنداق دېگهنـــدىن كېـــیىن، یهنه  —كېـــرەك، 
ھۆكـۈمهت  .  بۇنىـڭ بىـر پایـدىلىق تهرتىپـى بـار          —ئهستایىدىل تۈس ئېلىـپ،     

ي كـونترول قىلىـش    بىرقانچه مهكتهپنى ئۆز تهمىناتى بىلهن قامـداپ، تهدرىجىـ        
بۇنىـڭ ئۈچـۈن ھۆكـۈمهت ئـازراق قۇربـان بهرمىـسه            . ئۇسۇلىنى قولالنسا بولىدۇ  

خهتهرلىك ئۇنسۇرالر ۋە خهتهرلىك ۋەزىیهتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچـۈن   . بولمایدۇ
ھۆكـۈمهت  . ئۇنچىلىك چىقىم بىر ھـاكىمىیهتكه نىـسبهتهن ھـېچگهپ ئهمهس          

مىنات، مائاش، ئوقۇتۇش شارائىتىنى باشقۇرۇشىدىكى مهكتهپلهردە بىر مهھهل ته
یاخشىالش ئارقىلىق، ئۇیۇشما باشقۇرۇشىدىكى مهكتهپلهردىن مۇئهللىملهرنى      

بۇ رىقابهت تاكى ئۇیۇشـما باشقۇرۇشـىدىكى مهكـتهپلهر        . جهلپ قىلىشقا بولىدۇ  
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 پالهچ ھالهتكه چۈشكىچه داۋاملىشىدۇ، چۈشىنىشلىكمۇ؟
 سـورىدى  —مالشتۇرۇۋەرسـىچۇ؟  ئهگهر ئۇالر زېـرىكمهي ئىـشلىرىنى داۋا    —

 .قادىر ھاجى نېمىگىدۇر ئالدىراپ
 بۇ خهلقنىڭ — دېدى ۋاڭ باۋچیهن ئىشهنچ بىلهن،    -مۇمكىن ئهمهس،  —

 تــاقهت، ئۇزاققــا ســوزۇلىدىغان چىــدام -خــاراكتېرى بىــزگه مهلــۇم، ئــۇالردا ســهۋر 
ئـــۇالر جهزمهن . یېتهرلىــك ئهمهس، بۇرنىنىـــڭ ئـــۇچىنىال كۆرىـــدىغان نـــادانالر 

 .همچۈككه ئالدىنىدۇی
 دەپ تولۇقلىـدى مهخـسۇم مهسـخىرىنى تېخىمـۇ       —ئۇنىڭ ئۈسـتىگه،     —

ــاز بولىـــدۇ، بىرىنچـــى دەرىجىلىـــك  —كۈچهیتىـــپ،   ئۇیۇشـــمىدا نهق پـــۇل ئـ
دېگهندەك تهرەپلهر كۆپ ... مۇئهللىمگه مۇنچه چارەك بۇغداي، مۇنچىلىك تېرىق

مهتنىــڭ ھهرخىــل ئۇنىــڭ ئۈسـتىگه ھۆكۈ . ئـۆتمهي ئۇالرنىــڭ جېنىغـا تېگىــدۇ  
مائارىـپ دېگهنـگه ھۆكـۈمهت مهبـلهغ سېلىـشى كېـرەك،          «خادىملىرى خهلققه   

خهلقنىڭ قېنىنى شوراپ مهكتهپ ئېچىش نه ھـاجهت؟ دېگهنـدەك تهشـۋىقاتنى           
چـۈنكى ھۆكـۈمهت   . قىلىپ تۇرغاندا ئۇالر ئىئانه بېرىـشتىن جهزمهن یالتىیىـدۇ     

 بىــر تهرەپــتىن دىنىــي  یهنه! ەپــۇلى بىــلهن ئېچىلغــان مهكــتهپلهر پاكىــت ـ د    
كۈچلهرنى ۋەخپىلهرنى ئۇیۇشما ئىختىایرىغا قویماسـلىق، ئۆزىنىـڭ تـارىختىن           
ــدۈرۈش      ــان ھهرىكهتلهن ــایىتى ئاس ــقا ناھ ــى قوغداش ــان مهنپهئهتلىرىن كېلىۋاتق

 .مۇمكىن
توغرا، بۇ ئىش ساقچى سىستېمىسى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلسا بولىدۇ،  —

لدارالرغا خاس بىر خىل پۇالڭلىتىپ قـادىر    دېدى ۋاڭ باۋچیهن، قولىنى ئهمه     —
 ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي مهنبهسى قاالیمىقانالشقاندىن     —ھاجىغا ئىما قىلىپ،    

 ...ئاندىن كېیىن. گه تهلپۈنمهي قالمایدۇ»بىزنىڭ مهكتهپلىرىمىز«كېیىن، 
ــارىمىزدىكى قورچاقالرغــا       — ــڭ ئىختىی ــیىن ئــۇالر بىزنى ــدىن كې ئۇنىڭ

 . دېدى مهنسۇر ئهپهندى—ئایلىنىدۇ، ئهلۋەتته، 
 . سورىدى ۋاڭ باۋچیهن—مامۇت ھهققىدە نېمىلهرنى دەیسىز؟   —
ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى مـۇھىم     . مامۇتقا ھېلىھهم سهل قاراشقا بولمایـدۇ      —

ئادەملهردىن بىر تۈركۈمى ئوقۇشقا ئهۋەتىلىپ، بىز تهرەپكه تارتىلغان بولـسىمۇ      
وپۇزى بىزنىڭ مۆلچهرىمىزدىكىدىنمۇ لېكىن ئۇالر یهنىال ئاجىزراق، مامۇتنىڭ ن
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نـى یهنه داۋامالشـتۇرۇش، بـۇنى تـۆۋەن        »ئوقۇشـقا ئهۋەتىـش   «. یۇقىرىراق ئىـكهن  
بۇ قېتىم مهن ئابدۇغوپۇر . دەرىجىلىك ئوفېتسىرالرغىچه ئېلىپ بېرىش كېرەك

شۇنداقال بۇ یهردىكى ئهھۋالالرنى ئـۆلكىگه  . داموللىنى بىلله ئېلىپ كېتىمهن   
ــې   ــپ، ی ــۇم قىلى ــوۋنىكالرنى    مهل ــسىم پولك ــر قى ــدا بى ــۇش«قىن ئارى ــا »ئوق ق

بــۇ ئىــشالر ئــۆز ئۈنــۈمىنى كۆرســهتكىچهیهنىال  . چاقىرتىــشنى تهلهپ قىلىــمهن
ئهگهر ھـازىر قایتـا قـوزغىلىش      . تهڭپۇڭلۇق ساقالشقا دىقـقهت قىلىـش كېـرەك       

بولۇپ قالسا یېڭى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆزىمۇ زور كۈچ بولۇپ، مامۇتنىڭ 
 قازانىـڭ  - باال! مهنچه مامۇت ھهممه خاپىلىقنىڭ بېشى ...تولۇقالیدۇسېپىنى 
 !ھامىسى

ئارقىدىن سـاقچى ئىدارىـسىنىڭ ھهرىـكهت ئىستىراتىگىیىـسى مـۇزاكىرە           
كونكرېــت پىــالن، تهدبىــرلهر تــۈزۈپ چىقىلىــپ، یازمــا نۇسخىــسى   . قىلىنــدى

ڭ ئـاڭ   شۇنداق قىلىپ، بۇ بهختسىز مىللهتنى    . ئۆلكىگه یوللىنىدىغان بولدى  
 .ئویغىنىش دەۋرى ئۈچۈن زاۋاللىق دەرۋازىسى ئېچىلدى
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  تۆرتىنچى باب

  

1 
  

اي ئېیى ئىچىدە بۇندىن باشقىمۇ بىر قانچه مـوھىم ئىـش بولـۇپ        
بـۇالردىن بىرىنچىـسى، تهپـتىش ئۆمىكىنىـڭ ئابـدىغوپۇر      . ئـۆتتى 

داموللىنى ئۈرۈمچىگه بىلله ئېلىپ كېتىـدىغانلىقى بولـۇپ، بـۇ         
رى قىزىقارلىق چۈشۈش بىلهن، تارىختىكى موھىم بىر ۋاقه بولۇپ ئىشنىڭ ئاخى

  .قالدى
ئابدىغوپۇر داموللىنىڭ كۇفرى گهپلىرى ئۈچۈن ئۇنى جازاالشـنى ئـۇزاقتىن       
كـۆڭلىگه پۈكـۈپ یــۈرگهن مهھمـۇد مـۇھىتى، جاھــان مالىمـان بولىـدىغان بىــر       

ر بولمىـدى  ئهمما بۇنداق پۇرسهت شۇئانغا قهدە. ئهپلىك پۇرسهت كۈتۈپ یۈرەتتى   
ۋە ئهھــــۋال بۇنــــداق پۇرســــهتنىڭ ئهمــــدى بولمایدىغانلىقىــــدىن بىــــشارەت 

بــۇ قېــتىم بــۇ مۇنــاپىقنى قولــدىن چىقىرىــپ قویغانــدا، ئۇنىــڭ . بهرمهكتىـدى 
كىـم  . داۋاملىق زەھهر چېچىـپ یۈرىـشى كاپـالهتكه ئېرىـشىدىغاندەك قىالتتـى       

لمـاقچى  بىلىدۇ ئـۇ قانچىلىـك ئاخبـارات بىـلهن شـىڭ شىـسهینى مهمنـۇن قى               
. بولىۋاتىدۇ؟ ئۇ یهنه قایتىـپ كهلگهنـدە یهنه بهكـرەك زەھهر تارقىتىـشى جهزمهن          

ئهمما ئىلغار كۈچلهرنىڭ ئۇنى جازاالش ئىمكانلىرى تامامهن یوقۇلىشى كـۆزگه        
  .كۆرۈنۈپ تۇرماقتىدى

بۇنداق بىـر مهنزىرىنـى كـۆز ئالـدىغا كهلتـۈرۈپ ئـۇزاق ئویلىغـان مهھمـۇد               
 تهۋەككۈلىسىگه بىر ئىـش قىلىـش       —ن یوقۇتۇش   مۇھىتى ئۇنى ماڭدۇرماستى  

  .قارارىغا كهلدى ۋە بۇنىڭ كونكرىت چارىسىنى ئویالشقا باشلىدى

ـم
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ــادەم   -13  مــاي كــۈنى ئهســىر نامىزىــدىن كېــیىن ئابــدىغوپۇر داموللىغــا ئ
ئهۋەتىپ، ئۈرۈمچىگه ماڭىدىكهن دەپ ئاڭلىدىم، بۈگـۈن مهن بىـلهن كۆرۈشـۈپ            

 .ماڭسۇن، دەپ گهپ ئېیتىپ بهردى
ئۇنىـڭ بۇنـداق تېـزال كېلىـشىنى        . دامولال ھایال بولمایال یېتىـپ كهلـدى      

تهخمىــن ئهتمىــگهن مهھمــۇد مــۇھىتى، ئۇنىــڭ بالــدۇر كېلىــشىنى ئویلىغــان  
شۇڭا ئۇ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈشنى ئارقىغا تارتىش . ئویلىرىغا ئۇیغۇن كۆرمىدى

ۇپ، ساقلىتىـشنى   كاتىبى ئابدۇلالھ داموللىغا ئۇنى گهپكه تۇتـ      . قارارىغا كهلدى 
  .مېنىڭ موھىم ئىشىم بار، ھازىر كۆرۈشهلمهیمهن، دېدى. تاپىلىدى

  :بىرەر سائهتچه ئۆتكهندە ئابدۇلالھ دامولال كىرىپ
 دامــولال ئالدىراۋاتىــدۇ، ســىجاڭ قــاتىالڭ بولــسا ئهته ئهتىگهنــدە كــېلهي —

  . دېدى—دەۋاتىدۇ، 
 دېـدى سـىجاڭ   —  مهن ھازىرال بوشایمهن، یهنه ئـازراق كۈتـۈپ تۇرسـۇن،         —

 بولمىسا سىز ئۇ كىشى بىلهن شامنى بىلله ئوقۇپ كىرىڭ، مهن مۇشۇ —یهنه، 
  .سىلهر كهلگىچه مهنمۇ بىكار بوالرمهن. یهردىال ئوقۇیمهن

بۇ قېتىم مهھمۇد . ئارىدىن یهنه بىرەر سائهتچه ئۆتكهندە كاتىپ یهنه كىردى   
  :مۇھىتى ئۇنى ئېغىز ئاچۇرمایال

پ باشالپ كىرىمهن، بهك سهت بولدى، چىقىۋاتىدۇ،        ئۆزەم ئالدىغا چىقى   —
  . دېدى—دەڭ، 

سىجاڭ دېرىزىدىن تاالغا قارىدى ۋە ئهمدى بوالر دېگهنـدەك ئـۆزىنى ۋەزمىـن     
  :تۇتۇپ، ئالدىرىماي تاشقىرى بۆلۈمگه چىقتى

مهن .  بهك ســهت ئىــش بولــدى، دامــولالمنى ئــۇزاق ســاقلىتىپ قویــدۇم—
ــوی   ــدىغۇ دەپ ئ ــته كېلى ــۆزلهنى كهچ ــۇرۇپتىكهنمهن ئ ــۇق ت ــدۇرال . الپ بىتۇی بال

  ...مهن ئىشىمنى تۈگىتهلمهي سىلىنى تازىمۇ. كېلىۋاپال
 ھېچقىسى یـوق، سـىجاڭنىڭ ئىـشى تـولىلىقىنى بىلىمىـز، كۆپنىـڭ          —

 دېدى ئابدىغوپۇر دامولالممۇ رەڭۋازلىق بىلهن تهكهللـۇپ   —... ئىشى ئهمهسمۇ، 
. ۇ روشهن بىلىنىـپ تـۇراتتى      ھهرىكهتلىرىدە خوشامهتم  -ئۇنىڭ ھهددى . قىلىپ

  .چۈنكى ئۇ بۇ سۈرلۈك سېرىق ساقال ئادەمدىن خېلى خوپ قورقاتتى
 سىجاڭ ئۇنىڭغا ھۆرمهت كۆرسىتىپ، — كهلسىله، ئىچكىرى كىرسىله، —
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  .ئۇنى خېلى مهمنۇن قىلدى
 ئهھۋال سوراشـالردىن  -ئۇالر یېڭىۋاشتىن رەسمىیهتچىلىك تۈسىدىكى ھال 

  :ال پېتىنمایراق سورىدىكېیىن، ئابدىغوپۇر دامول
  ؟... سىجاڭنىڭ كهمىنىلىرىنى چاقىرتىشىدا—
 بهك موھىم دېگىدەك ئىـشمۇ یـوق، باشـقا بىـر زامانـدا سۆزلهشـسهكمۇ          —
ئۆزلهنى ئـۈرۈمچىگه جابدۇۋاتىـدۇ، دەپ ئاڭلىـدىم، شـۇڭا سـىلى بىـلهن        . بوالتتى

ــد      ــىلىلهر بارى ــي مهس ــورىۋالىدىغان بهزى دىنى ــدە س ــۇ باھانى ــقاچ ش ى، خوشالش
  قاچانراق یولغا چىقاي دەۋاتىال؟. سورىۋاالي دېدىم

ھۆكـۈمهت ئىـشىكهن،   ...  ھهپـته ئىچـى نېـسىپ بولـسا،    هر ھهرھالدا كـېل  —
  ...كېچىكتۈرۈشكه ھهددىمىز ئهمهس، ئۆزلىرى بىلىال

، دۇبهن  هھ...  راست دەیال، ھۆكۈمهت ئىشى ئهمهسمۇ، ھایال بولمىـسىال،        —
  ھهقىچان؟جاناپلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ قالىال 

  ... ئالالھ نېسىپ قىلسا—
  .ە بىزلهردىن ھهم ساالم دەیال ـ د—
 دامــولال دەرىزىــدىن تاالغــا قارىغانــدەك قىلــدى،  — ئهلــۋەتته، ئهلــۋەتته، —

  .ھهرىكهتلىرىدىن ئالدىراۋاتقىنى بىلىنهتتى
   ئالدىراش ئىشلىرى یوق بولغىیدى، تهخسىر؟—
دەیمىنـا، سـورایدىغاننى    سىجاڭنى مهشغۇل قىلمـاي     ...  ئىشىمغۇ یوق،  —

  ...سورىغان بولسىال
 ماڭا دېگىلى بولمایدىغان موھىم بىر ئىشلىرى باردەك تۇرامدۇ قانداق؟ —

  . دېدى سىجاڭ قهستهن گهپنى ئۇزارتىپ—
 نېمه ئىشىمىز بولىدۇ، — دېدى دامولال ھودۇقۇپ، —...  یوغسۇ، یوغسۇ، —

  سىلىدىن سىر تۇتقىدەك؟
  .ۇرالماي قېلىۋاتىسىز، شۇڭا دەیمىنا تازا ئارامىڭىزدا ئولت—
؟ دەلىگىـدەك  ...سىلى سورىماقچى بولغان گهپ...  دېمهكچى بولغىنىم، —

  ...گهپ بولسا دېسهم، بولمىسا سىلىمۇ دەم ئالسىال، ۋەقىتمۇ
   بولمىسا خۇپتهنگه ئالدىراۋاتامال؟—
ــسا    — ــداتقىچه ئوقۇلــ ــۇزۇن، ئهته بامــ ــى ئــ ــڭ ۋەختــ ــسۇ، خۇپتهننىــ  یوغــ
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  ...ۇبولىۋېرىدىغ
خۇپتهندىنمۇ ئۆتۈپ . مهھمۇد مۇھىتى ئۇنى ئهنه شۇنداق ئۇزاق گهپكه تۇتتى

  :شۇ چاغدا ئاندىن ئۇ داموللىدىن. كهتكهنىدى
 ئالالھ نامىدىن كۇفرىنى ئاقالشتا پایدىالنماقچى بولغان ئادەمگه نـېمه         —

جازا بېرىلىدۇ، تهقسىر؟ ھهركىم ھهر نـېمه دەیـدىكهن، سـىلىنىڭ بىلىملىـرى         
  . دەپ سورىدى—ىن یوقۇرى، سىلىدىن بىر پهتىۋا ئاڭالپ باقاي دېدىم، ھهممىد

دامولال بایاتىن بېرىكى ئهھمىیهتـسىز گهپـلهر بىـلهن كېچىكتۈرۈلۈشـتىن      
شۇنداق .  كېیىن، بۇ سوئالنى ئاڭالپ، نېمىشكىدۇر یۈرىكى جىغ قىلىپ كهتتى
  .بولسىمۇ چاندۇرماسلىققا تىرىشىپ تومتاقراق قىلىپ جاۋاپ بهردى

 دەپ سورىدى مهھمۇد — خوش، مۇناپىقنىڭ جازاسى نېمهدۇر، تهخسىر؟ —
  .مۇھىتى یهنه

  :ئهمما چىشىنى چىشلهپ تۇرۇپ. دامولال الغىلداپ تىترەپ كهتتى
  . دېدى ئاالق ـ جاالق—! بوغۇزىنى كهسمهك!  ئۆلۈم—

دامـولال تهردىـن دۈمىـسى    . بۇ تهقلىتتىكى سوئالالرمۇ خېلـى داۋام قىلـدى      
شـۇ گهپلهردىـن    . هتكهنلىكى ئۈچۈن تېخىمۇ بىئـارام بولماقتىـدى      چاپلىشىپ ك 

بۇ چاغدا یېرىم كېچىـدىن   . كېیىن مهھمۇد مۇھىتى ئۇنىڭ بىلهن خوشالشتى     
  .سهل ئاشقانىدى

  
*****  

كېچه تـۈمهن كۆۋرىكىـدە   : ئهتىسى ئهتتىگهندە قهشقهردە بىر خهۋەر تارقالدى  
  !ئابدىغوپۇر دامولال قهتلى قىلىنىپتۇ

ئازساندىكىلهرنى ھېساپقا ئالمىغاندا . ى مۇالھىزىلهرمۇ كېزەتتىبۇ ھهقتىك
  :زور كۆپچىلىك

زالىمنى زالىمنىڭ قولى   ! ئالالھ ھهرنهرسىگه قادىر  !  ئالالھنىڭ جازاسى  —
  . دېیىشهتتى—! بىلهن جازاالشقىمۇ قادىر

. شهھهردە ھهربىي ھهلهتكه ئوخـشاپ كېتىـدىغان جىـددىي ھـالهتمۇ بارىـدى          
ــمه یهردە مه ــاتلىق     ھهم ــان ئ ــكه چىقارغ ــاتىلنى ئىزدەش ــڭ ق ــۇد مۇھىتىنى ھم

  .ئهسكهرلىرى كوچىمۇ كوچا چېپىپ یۈرەتتى
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2 
ئابدىغوپۇر داموللىنىڭ ئۈرۈمچىگه جابدۇۋاتقانـدا ئۆلتۈرىلىـشى، ھۆكـۈمهت         

تهپتىش ئـۆمىكى   . خادىملىرى ئۈچۈن چهكتىن ئاشقان ھاقارەت بولۇپ تۇیۇلدى      
ــتىم    ــر قې ــلهن یهنه بى ــىۋەت بى ــۇ مۇناس ــاق    ب ــلهن ئورت ــۈمهت بى ــك ھۆك  یهرلى

مۇزاكىرىگه ئىشتراك قىلىش بىلهن، بۇ خىل مهسخىرىگه قانداق جاۋاپ بېرىش 
  .مهسىلىسىدە یېڭى بىر پىالن ئوتتۇرىغا قویدى

قارىغانـــدا بـــۇ ئهســـلىدە . پىـــالن تهپـــتىش ئـــۆمىكى تهرەپـــتىن قویۇلـــدى
ــدىن تهییا    ــدەك ئهمهس، ئىلگىرى ــان پىالن ــادىپىیلىكتىن تۇغۇلغ ــان، تاس رالنغ
  .ئهپلىك پۇرسهتته ئوتتۇرىغا چىقىرىش كۈتىلىۋاتقان پىالندەك ئىدى

 ھۆكۈمهتنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن ئالغــان بىرىنچــى باســقۇچلۇق   —
 — دېـدى مهنـسۇر ئهپهنـدى،        —قهرزىنىڭ قایتۇرۇش مۇددىتى كېلىپ قالـدى،       

 .ئهممــا ھۆكــۈمهت ھــاال بــۇ قهرزنــى تۆلىگىــدەك ماغــدۇرغا كېلىــپ بواللمىــدى  
ئۇیۇشمىالرنىڭ ئىقتىسادىنى ئۆتكۈزىۋېلىشنىڭ مهغلۇبىیىتى تۈپهیلى بۇ ئىش 

داموللىنىڭ ئۆلىمى بىر یاخـشى ئىـشنىڭ مۇقهددىمىـسى بولـۇپ       . تهسلهشتى
بۇنى مهھمۇدنىڭ قىلغىنى ئېنىق بولسىمۇ، ئالدى بىلهن بۇنىڭدىن   ! قالسۇن

، مائارىپقـا ئهڭ    بۇ بىـر سىیاسـىي باھـانه      : بۇنداق پایدىلىنىش توغرىدەك تۇرىدۇ   
كۆپ ئىئانه قىلىدىغان غوللۇق بایالرنى جىنایهتكه ئاالقىدار دېگهن باھانه بىلهن 

بۇنىڭ بىـلهن، ھهم  . قولغا ئېلىپ، بارلىق بایلىقىنى مۇسادىرە قىلىش كېرەك 
قهرز تۆلهیدىغان مهنبه ھهل بولىدۇ؛ ھهم مائارىپنىڭ ئاساسـىي یىلتىزىغـا پالتـا            

  .چېپىلغان بولىدۇ
 -دېگهن مانا شـۇ » ئۆز یېغىدا ئۆزىنىڭ گۆشىنى قورۇش«! لى، بهللى بهل —

  . دەپ ماختاشتى باشقىالر—! ەد
ۋاڭ باۋچىیهن بۇ ئۇسۇلنىڭ شـۇ كـۈنلهردە سـوۋېت ئىتتىپاقىـدا مۇخالىـپ          

ئهندىزىـــسى » ســـاختا دېلــو «ئىدىیىــدىكىلهرنى تازىالشـــتا قوللىنىلىۋاتقــان   
  .ئىكهنلىكىنى بىلدى

ۇشۇنداق بىر تىزىملىك ھازىر ھالهتته بولغىیدى؟  ساقچى ئىدارىسىدا م   —
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  . دەپ سورىدى مهنسۇر ئهپهندى—
 دېدى قادىر ھاجى — بار، سىنىپقا ئایرىلغان بىر یۈرۈش تىزىملىك بار،  —

 ئهگهر بىرىنچـى سـىنىپتىكىلهر بىـلهن ئىـش پۈتمىـسه            —مهغرۇرلۇق بىلهن،   
  ...ىمۇ بارئىككىنچىسى تېخىمۇ كۆپ، ئۈچىنچى قاتاردا تۇرىدىغانلىر

 ئهنه شۇ بىرىنچى سىنىپ دېگهنلىرىڭىز دەل بىزنىڭ سىنىپىي ھېساپ —
  ئېلىش ئوبېكتىمىز ئهمهسمۇ؟

 ـ  20ماینىڭ . بۇ مۇزاكىرىدىن كېیىن تهپتىش ئۆمىكى ئۈرۈمچىگه قایتتى
لىرىدىن باشالپ ھهرقایسى یۇرتالردىكى كاتتا بـایالر كېچىلىـرى غىمىسـسىدا            

ــۇچ چاڭگــال   ك. غایىــپ بولۇشــقا باشــلىدى  ــۈرىكىگه بىــر قورقۇن ــشىلهرنىڭ ی ى
  .سالماقتىدى

ماینىڭ ئاخىرىغا یېقىن ئاتۇشتىن ئابدۇراھمانھاجىم بىر كېچىسى تۇتـۇپ   
ــدى  ــى ئۇقۇل ــى    . كېتىلگهنلىك ــڭ ئىكك ــدۈزدە ئۇنى ــسى كۈن ــۇنى پهقهت ئهتى ب

ئهمدى كېلهر نۆۋەت كىمـگه كـېلهر؟ دېـگهن       . ئایىلىنىڭ ھازىسىدىن ئۇقۇشتى  
یالرنىــڭ بېــشىدا ئایلىنىــپ تۇرىۋاتقــان ھوقۇشــتهك، قۇلىقىــدا  بىــر ۋەھىــمه با
  .ھۈشتهك چاالتتى

  .كىشىلهردىكى قىزغىنلىق كۆرىنهرلىك تۆۋەنلىگهندەك بىلىندى
  

3 
  

جىمنىڭ قولغا ئېلىنىشى مهمتىلى ئهپهندىگه مىسلىسىز ائابدىراھمان ھ
ــېڭىلىش بىــر ئىــشمىكىن دەپمــۇ    . ئېغىــر كهلــدى ــۇ ئىــشنى ی ــۇ دەســلهپ ب ئ

ئۇ ھاجىمنىڭ ئایاللىرى گۈلجامال بىلهن بۈۋىـسارىنى یوقلىغـاچ     . ىغانىدىئویل
 یىپ ئۇچى ئىگهللهپ كـۆرۈپ، بـۇنى رەسـمىي ھۆكـۈمهت سـاقچىلىرى       ،كىرىپ

  . قىلغان ئىش ئىكهنلىكىنى ئۇقتى
بۇ ھهقته ئېنىقراق بىر چۈشهنچه ھاسىل قىلىش ئۈچۈن دەرھال قهشقهرگه  

  . لهن كۆرۈشتىىجاڭ بىلهن ۋە دوستلىرى بىسبېرىپ، 
ــۆز     ــۆلكىنى ئ ــۈن ئ ــون كــۈن ئىچىــدە پۈت ــۇ كېیىنكــى ئ مهلــۇم بولــدىكى ب
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ھهتتــا بۇنىـڭ ئابــدىغوپۇر  ! ئىسكهنجىـسىگه ئالغـان تېرورلــۇق ھهركهت ئىـكهن   
سىجاڭمۇ بۇ . داموللىنىڭ ئۆلىمىگه باغالپ چۈشهندۈرىلىشى كۈلكىلىك ئىدى

ــدۈردى    ــى بىلىن ــسىز ئىكهنلىكىن ــداق چارى ــته ھېچقان ــات پهق. ھهق هت ئىھتىی
  !قىلىش كېرەك ئىدى

ئــۇ قهشـــقهردىن قایتىــپ كېلىـــپال ھابۇلھاجىمنىــڭ قـــاتتىق ئاغرىـــپ    
بـۇ مهغـرۇر   . بۇمـۇ ئـاتۇش ئۈچـۈن مـوھىم بىـر ۋاقه ئىـدى        . قالغانلىقىنى ئۇقتى 

مهمتىلـى ئهپهنـدى سۈرۈشـتۈرۈپ،      . ئادەمنى كېسهل تۇیۇقـسىزال یىقىتقانىـدى     
انلىقىنى ئۇقتى ۋە ئهتراپىدىكىلهرگه   ھابۇلھاجىمنىڭ بىر ھهپتىدىن بېرى یاتق    

  .سهل خاپا بولدى
ــۇ     — ــدىڭالر؟ بهك ســهت بوپت ــدۇرراق ئۇختۇرمى ــشكه بال ــا نېمى ــۇنى ماڭ  ب

ئهمهسمۇ؟ نېمىال دېگهن بىلهن بىـز قوشـنا ھېـساپلىنىمىز ئهمهسـمۇ؟ قوشـنا              
  ھهققىنىڭ دىنىمىزدا قانچىلىك یوقۇرى ئورنى بارلىقىنى بىلمهمتىڭالر؟

یهنه ...ا بهك ئالدىراشـتىڭىز، بۇنـداق پۇرسـهتمۇ بولمىـدى،     سىز بۇ ئارىـد  —
  ...كېلىپ ئۇ ئادەم سىز بىلهن

ــرەي، ھ  — ــال كى ــاپتۇ، مهن دەرھ ــاپتۇ، بولم ــومكامنى  ه بولم ــاۋال دورا س ، ئ
  . دېدى ئۇ ئالدىراپ—ئېلىۋاالي، 

ــپ،     ــپ چىقىــ ــسىنى ئېلىــ ــدىن دورا سومكىــ ــالال ئۆیىــ ــق دەرھــ تهۋپىــ
ــاخۇن ۋە ــسىپىتلهردىن قۇتلۇقـــ ــدا  مویـــ ــسلىماخۇنالرنىڭ ھهمراھلىقىـــ  ئىـــ

  . ھابۇلھاجىمنىڭ ئۆیىگه كىردى
ھهم .  ئهپهندىنى بۇ ئۆینىڭ ھویلىسىدا كۆرگهن ساھىپخانالر مهڭدەپ كهتتى

كــۆزلىرىگه ئىــشىنهلمىگهن، ھهم خىجىــل بولغــان ھالــدا ئىچكىــرى تهكلىــپ  
اچـان  قىلىشقىمۇ ئاغزى قوالشماي تۇرغان ئارىدا تارتىنمایدىغان تهۋپىـق ئاللىق        

  . كېسهلنىڭ كارۋىتى بېشىغا بېرىپ بولغانىدى
ئاغرىق دەستىدىن كۆزىنى ئاچالماي یاتقان ھابۇلھاجىم قـۇلىقى تۈۋىـدىال         

ئهممـا بۇنىـڭ    . تهۋپىقنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىدا دەسلهپ چۈشۈم دەپ ئویلىدى      
. راستلىقىنى بىلگىنىدە ھهم ئوساللىق ھىس قىلـدى؛ ھهم ئـاچچىقى كهلـدى           

تهۋپىق مېنىڭ ئۆلهر ھالهتته یاتقىنىمنى ئۇقۇپ مهسخىرە قىلىـپ،    چۈنكى، ئۇ   
  .ئۆچىنى ئالغىلى كىرىپتۇ، دەپ ئویلىغانىدى
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ــرنېمه    — ــدىڭالرمۇ؟ دورا بىــ ــۇنداق قارىــ ــدىڭالر؟ مۇشــ ــېمىلهر قىلــ  نــ
 —ئۇ روزىمۇھهممهدكه كایىدى، .  تهۋپىق دەممۇ دەم سورایتى—بهرمىدىڭالرمۇ؟ 

ۇپ، دادام ئاغرىپ قالدى دېمىگىنىڭ نېمىسى؟ ئوغلۇم سهن مېنىڭ تهلهبهم تۇر
مۇشۇنداقمۇ بهغهرەزلىك بوالمدۇ؟ بۇنداق كېـسهل باققـان قانـداق گهپ؟ پـاكىز           

 كۆرسـهتمه بېرەتتـى، بىـر یـاقتىن ئـۆزى      —كىرلىك، پاكىز یوتقان ئهپچىقىڭ،     
قول سـېلىپ كېـسهلنىڭ یاتقـان یېرىنـى ئالماشـتۇرۇپ، بىردەمـدىال ئۇنىڭغـا               

كېــسهل ســهل ئارامىغــا . ئــاغرىق توختىــدىغان دورا بهردى: ىراھهت بېغىــشلىد
ئاندىن روزىمۇھهممهدكه دورىالرنى . چۈشكهندىن كېیىن تهپسىلىي ئهھۋالالشتى

بېرىپ، بىر بىرلهپ چۈشهندۈرۈپ، قانداق ئىچۈرۈش، قایسى ۋاقىتتا ئىچكـۈزۈش      
  .كېرەكلىكىنى یېزىۋېلىشقا ئۈندىدى

خهۋەر بېـــرىڭالر، ھېلىقىـــدەك  كېـــسهلدە ئـــۆزگىرىش بولـــسا دەرھـــال —
  . دېدى ئۇ خوشلىشىۋېتىپ—بهغهرەزلىكنى ئهمدى ھېچ قىلماڭالر، 

ــشتى        ــالپ كېتى ــىرلىنىپ یىغ ــاقىلىرى تهس ــاال ـ چ ــڭ ب . ھابۇلھاجىمنى
ىللىق ئارىالش گۇمان بىـلهن كـۆڭلى     جئاغرىقتىن ئارام تاپقان ھابۇلھاجىم خى    

چـۈن كـۆزىنى یۇمۇۋېلىـپ      تۇمانلىنىپ تۇرغاچقا، ئوڭایسىزلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈ    
  .زادىال ئاچمىدى

  
*****  

  
دورا . تهۋپىـق ۋاقىـت چىقىرىــپ ھهرقاچـان ھابۇلھــاجىمنى یـوقالپ تــۇردى    

یېتىۋېرىش بىـلهن تالغـان كېـسهل       . بهردى، ئۆگىلىرىنى ئۇۋۇالپ ئارام ئالدۇردى    
تهۋپىقنىڭ قېتىرقىنىپ تۇتۇپ ئۇۋىالشلىرى بىلهن بىرئاز یېنىكلهپ ئۇخالپ        

هۋپىقنىڭ ئالدىدا خىجىل بولۇپ ھىـسىیاتىنى یوشـۇرغان بىـلهن، ئـۇ         ت. قاالتتى
چىقىپ كهتكهندە ئۆیدىكىلهرگه تهۋپىق ھهققىدىكى یېڭى باھـالىرىنى ئـېالن          
قىلىشتىن توختىمایتى؛ ئوغلى روزىمۇھهممهدكه كۆپ نهرسىلهرنى تـاپىالیتى؛        

  .ئهپهندىمنىڭ پېشىگه مهھكهم ئېسىلىشنى ھاۋاله قىالتتى
ــشتىد— ــالالھ      پهرى ــۇق، ئ ــامهرتلىكلهرنى قىپت ــۆپ ن ــادەمگه ك ــر ئ ەك بى

  . دەپ كۆزلىرىگه یاش ئاالتتى—... گۇناھىمنى مهغپىرەت قىلسا
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ئـــۇ تهۋپىقـــقه بولىـــدىغان دۈشـــمهنلىك مهنبهلىـــرى ھهققىـــدە بىلـــگهن  
 —ئۇچۇرلىرىنى، ئهڭ موھىمى تېخى تهۋپىق بىلمهیدىغان یوشـۇرۇن دۈشـمهن    

رۇشــنى ئویلىــدى، ئهممــا دەســلهپكى چــاغالردا  ناســىراخۇن ھهققىــدە ئاگاھالندۇ
رلىقى، ىگه بهك غهلىته تۇیۇلۇپ، مـۇتهكهبب     بىردىنال دوستقا ئایلىنىۋېلىش ئۆزى   

یېڭىلىشنى تهن ئېلىشتهك تۇیغۇ بېرىپ تىلى بارماي یۈردى، ھهتتا تهۋپىقنـى       
ھارامزادىلىك قىلىپ مېنى قولغا كهلتۈرۈشكه ئۇرىنىۋاتامدىكىن دەپمۇ گۇمان      

 ئـایغىچه داۋامالشـقاندا ئۇنىـڭ       -7 بىراق بۇ خىـل زېـرىكمهي یـوقالش          .قىلدى
 تازا تازىلىنىپ پۈتتى ۋە تهۋپىققه تامامهن -قهلبىدىكى بارلىق دۈشمهنلىك تاپ

بۇ ئارىـدا یـازلىق تهتىـل ئۈچـۈن بولىـدىغان           . قهلب تاپتۇرۇش نىیىتىگه كهلدى   
  .لمىدىئالدىراش خىزمهتلهر بىلهن بىر ھهپته تهۋپىق یوقالپ كىرە

ھابۇلھاجىم ئۇنى بالدۇرراق قاپقاندىن ئاگاھالندۇرۇپ قویمىغىنىغا ئۆزىگه       
ــكهن      ــتىم ئهۋەت ــۆپ قې ــشقا ك ــى چاقىرى ــوغلىنى تهۋپىقن ــپ، ئ ــلهر ئېیتى لهنهت
بولسىمۇ، یا تهۋپىـق یىـراق یېزىالرغـا كهتـكهن بولـۇپ چىقتـى؛ یـا تهۋپىقنىـڭ          

مهدكه ئېغىر كېلىپ، ئالدىراشلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنى چاقىرىش روزىمۇھهم 
بۇ جهریاندا ئۇ روزىمۇھهممهدكه دەۋېرەي، ئۇ دېـسۇن دەپمـۇ         . یوقكهن دەپ كىردى  

ــۇنى   ۇئویلىــدى ـ یــ    ، یهنه ھایاتقــا بولغــان ئۈمىــد ئۆلۈمنىــڭ یېقىنلىقىــدىن ئ
  .غهپلهتته قویدى

ــاجىم       ــكهن ھابۇلھ ــدىراپ كهت ــدى، ئال ــپ كېلىۋى ــق كىرى ــایهت تهۋپى نىھ
غاندەك ئالدىراش كۈچىنىپ مىدىرلىۋىـدى، پۈتـۈن       كارۋىتىدىن چاچراپ قوپىدى  
ــى  ــداپ كهتت ــى زىڭىل ــڭ    . ئهزای ــان تهۋپىقنى ــۈۋىگه كېلىــپ ئولتۇرغ ــارۋىتى ت ك

قولىنى یوتقاندىن چىقارماقچى بولىۋىدى، قـادىر  ئۈچۈن قوللىرىنى تۇتىۋېلىش  
یۈرىكىدىكى گهپلىرىنى دېیىش ئۈچۈن ئېغىز ئۆمهللىۋىدى، ئاۋازى       . بواللمىدى

بۇ ھالنى بىلگىنىدە كۆزلىرىدىن یاشـلىرى      ! ئۇ تىلدىن قالغانىدى  چىقمىدى،  
  .لىغىرالپ مهڭزىنى بویالپ ئېقىشقا باشلىدى

تهۋپىق ئۇنى ئاغرىق ئازابى بهك قىیناپ كېتىۋاتسا كېرەك دەپ، ئۆزى الزىم 
ــدا بــاش     ــاجىز ھال ــدى، كېــسهل ئ دەپ بىلــگهن ھهركهتلهرنــى قىلغىلــى تۇرىۋى

  ....وقلىقىنى بىلدۈردىئىغاڭلىتىپ، زۆرۈرىیىتى ی
  .مانا شۇنداق قىلىپ تومۇزنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ھابۇلھاجىم دۇنیادىن كهتتى
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  بهشىنچى باب

  
یېپىنچـا  . اۋغۇستنىڭ كىرىشى بىلهنال ھاۋا تېخىمـۇ قىزىـپ كهتتـى    

ئۆسۈملۈكلهر شاالڭ، زېمىننىڭ یېرىمى تاشلىق بولغان ئاتۇشـتا بـۇ    
تى كۈچلۈك بولغاچقا توپا ئۆرلهپ مهزگىلدىكى پارغا ئایلىنىش ناھایى 

  .تۇرغان یولالر، قاغجىرىغان سایالر ئۈستىدە ئالۋۇنال ھوۋۇلداپ تۇراتتى
یــازلىق تهتىــل باشــالنغان بولــۇپ، ھایــات قاینایــدىغان مهكــتهپلهر گویــا  
. جهزىرىمه ئىسسىقتىن قورقۇپ پائالىیىتىنى توختاتقاندەك جىمىپ قالغانىدى

ــزچ   ــته ئى ــتى مهكتهپ ــىقىنى توختاتمىغــان،   پهقهت رۇش ــڭ مهش ىالر ئۆزلىرىنى
. مهشـىقىنى توختاتمىغانىـدى   ) ئاۋانگارتالر گۇرۇپپىـسى  (“ ئهلهمدارالر”بویامهتته

كۈنـدە  . قاتتىق ئىسسىق ئۇالرنىـڭ ئىرادىـسىنى تهۋرىتهلمىگهنـدەك قىالتتـى         
 قـۇۋۋەت تېمىـپ   -كۆیگهن چىرایىدىن، بورتۇپ چىققان مۇسـكۇللىرىدىن كـۈچ   

ر ھېلىمۇ ئاتۇشنىڭ پۈتكۈل جهمئىـیهت تهرتىپىنـى سـاقالپ،          ئىزچىال. تۇراتتى
یۇرت خهلقى بۇ چېچهن، . یۆلهك بولۇپ یۈرەتتى-یامانالرنى تۇتۇپ، یاخشىالرغا یار 

  .شوخ، چاققان یىگىتلهرنى بهكمۇ یاخشى كۆرەتتى
. مهمتىلى ئهپهندى بۇ مهزگىلدە یهنىال ئالدىراشچىلىقتىن قۇتۇاللمایتتى

بویــامهتكه بېرىـپ ئاۋانگــارتالرنى  . ۈر تاپــشۇرۇقالرنى بېرەتتـى ئـۇ ئىزچىالرغـا زۆر  
ئاندىن ئاتىالر ھهیئىتى بىـلهن یېڭـى ئوقـۇش یىلىـدىكى           . كۆزدىن كهچۈرەتتى 

مهكتهپنىـڭ ئىقتىـسادىي ھىمـاتى      . ئىقتىسادىي مهسـىلىلهرنى سۆزلىـشهتتى    
ــۇ ئىــشالرنى     ــدۇراخمان ھــاجى قاتارلىقالرنىــڭ قولغــا ئېلىنىــشى ب بولغــان ئاب

مهكتهپلهر تاقىلىپ قېلىش خهۋىپىگه دۇچ كهلمهكته . ىنالشتۇرۇۋەتكهنىدىقىی
 ئېسهن ئۆتـۈپ كېـتىش ئۈچـۈن ئـۇ     -ئىالج قىلىپ بۇ كرىزىستىن ئامان   . ئىدى

ئـۇالرنى قایىـل   . بایالر بىلهن، ھاللىقراق دېھقـانالر بىـلهن كـۆپ سۆزلىـشهتتى         
  .قىلىشقا تىرىشاتتى

ئ
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ىلىنگىـدەك بولـۇپ قالغـان،      مهلىكىزاد ئىككى قات بولۇپ، قورسـىقى ب      
 یېنىك ئىشلىرىغا قاراشمىسا بولمایدىغان بولغاچقـا، ئۇنىڭغـا     -ئۆینىڭ ئېغىر 

ــۇپ    . یهنه بىــر ئىــش قوشــۇلغانىدى  ــۇ ئهمــدى ســىرتتا قون ــۈپهیلى ئ ــۇ ئىــش ت ب
ــدىغان بولــدى قهشــقهرگه بارســىمۇ كهچ قالغىنىغــا قارىمــاي قایتىــپ   . قااللمای

  .كېلهتتى
پ كهتسۇن دەپ گهپ ئېیتىپ بهرگهنلىكى      مهھمۇد مۇھىتى ئۇنى كېلى   

ئــۇ مهلىكىزادقــا بــۇ ئىــشنى    . ئۈچــۈن، قهشــقهرگه بارىــدىغان بولــۇپ قالــدى    
چۈنكى ئۇ مهلىكىزاد بىلهن . ئېیتىشتىن ئاۋۋال كۆڭلى ناھایىتى بىئارام بولدى

 مـۇڭ  -توي قىلغاندىن كېیىن ھامان مانا شۇ یوسۇن ئۆیدە بىـردەم بىلـله ھـال    
بۇ ھـال ئایـال بولغۇچىغـا       . بۇیاققا چېپىال یۈرۈۋاتاتتى  -ئۇیاقبولۇپ ئولتۇرالماي   

ئېغىر كېلهمدۇ قانداق؟ ئۇ ھهر قېتىم مهلىكىزادتىن ئایرىلىش ئالدىدا ئهنه شۇ 
باشقا چاغدا بولسا بۇ ھهقته ئویلىنىپ ئولتۇرۇشقا چولىسىمۇ . سوئالنى قویاتتى 

  .تهگمهیتتى
الىنىـڭ كـۆڭلىگه بىـرەر      ئېیتمایال كېتىشكه بولمىغاچقـا ئـۇ یهنىـال ئای        
ــۆیگه كىرىــپ . ئامــال قىلىــپ تهســهللىي بېــرىش قارارىغــا كهلــدى    كىــر ،ئــۇ ئ

. قاتالۋاتقان مهلىكىزادنىڭ ئارقىـسىدىن كېلىـپ، ئۇنىـڭ كـۆزىنى ئېتىۋالـدى           
  .ئۇالرنىڭ بۇ یوسۇن كۆڭۈللۈك چاقچاقالرغا ۋاقتى تولىمۇ ئاز ئىدى

تهۋپىقنىڭ . ى مهلىكىزاد دېد— قویىۋەتسىله، ئهمدى تازا یاراشمایدۇ، —
، مهلىكىزادنىڭ ئوماق رۇخسارىغا تىكىلىپ تۇرۇپ ە د-یۈرىكى جىغغىدە قىلدى

  :سورىدى
   نېمىشكه یاراشمایدىكهن؟ —
  .ه قېرىدۇق ـ ت—
 چاقىلىق بولمـایال قېـرىالردەك      - بهك بالدۇر ئهمهسمۇ، مهلىكهم؟ باال     —

  بولۇۋالساقمۇ بولماس؟ 
 دېـدى  —مۇ ئـۇزۇن ۋاقـت قالمىـدىغۇ؟     چاقىلىق بولۇشىمىزغى - باال —

  .مهلىكىزاد قىزىرىپ تۇرۇپ
ــز قېرىمــایمىز  —  مهمتىلــى —!  بىــز مهڭگــۈ یاشــایمىز، مهلىــكهم، بى

ىگه سـۆیۈپ تـۇرۇپ     ارغـان مهڭـزىگه ۋە ئىسـسىق لهۋلىـر        ئهپهندى ئایالىنىڭ قىز  
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 بىز ئۇنداق ئاسان قېرىمایمىز، سـىز ماڭـا         —قىزغىنلىق بىلهن داۋام قىلدى،     
غۇپ بېرىـسىز، ئـۇ چاغـدا مهنـسىز قالغـان چـاغالردا بـاال سـىزگه ھهمـراھ               قىز تۇ 
ــدۇ ــدىن    . بولىــ ــدىغان ئادەملىكىمــ ــدە ئولتۇرمایــ ــڭ ئۆیــ ــدا مېنىــ ــۇ چاغــ ئــ

  ...ئاغرىنىشىڭىزمۇ سهل ئازالیدۇ
بهلكىــم  ئۆیــدە ئولتۇرمایــدىكهن، دەپ كىــم ســىلىدىن ئــاغرىنىپتۇ؟ —

  ...مۇشۇنداق بولغىنى یاخشىدۇ
بىر نهرسه تهۋپىقنىڭ ۋۇجۇدىنى كۆیدۈرۈپ ئۆتتى، ئۇ رەشىققه ئوخشىغان 

  :ئهندىكىپ سورىدى
   قانداق بولغىنى دەیسىز؟—
  ... ئازراق بىلله بولغىنىمىزنى دەیمهن، ھهر ھالدا—
 ۋىسالنىڭ تاتلىق بولىشى ئۈچـۈن جۇدالىقنىـڭ یـۈرەكنى چىمـداپ           —

  ؟...تۇرىشىمۇ یاكى 
سىغۇ سىز بىلهن بىللىال ، بولە ئىالجىنىڭ یوقىدىن بۇمۇ ئوبدان ـ د —

یهنه بىـر  خۇشـامهت قىلىۋاتقانلىرىغـا قارىغانـدا،     بولـدىال،    —بولسام دەیتـتىم،    
ئىشلىرى باردەك قىلىدۇ، بولـسا بېرىۋەرسـىله، مهن سـىلىدىن ئاغرىنمـایمهن،            

  .... تهتۈرىنى بىلگهن ئادەم چۈشىنىدىغۇ؟-نېمىشكه ئاغرىناتتىم؟ ناننىڭ ئوڭ
 مهمتىلـى ئهپهنـدى ئایـالىنى قـاتتىق     —! م رەھمهت، سىزگه مهلىكه   —

قۇچاقلىدى ۋە ئۇنىڭ ئىپار ھىدىلىق چاچلىرىنى پۇرىغاچ قۇلىقىغا پىچىرالپ،         
  . قهشقهرگه بېرىپ كهلمهكچىمهن، بىلمهیمهن بۈگۈن كېلهلهمدىم یوق—

بۈگۈنال قایتمىـسام بولمـایتى دەپ، كـېچىلهردە        —...  مهیلى، بارسىال  —
 دېدى ئـۇ كۆیۈنـۈپ تـۇرۇپ،        —دەمنى ئهنسىرىتىپ،   یول مېڭىپ یۈرمىگهیال، ئا   

باقى  ھهقىچان مېنىڭ یالغۇزلۇقۇم —ئاندىن چاخچاق ئارىالش قوشۇپ قویدى،  
 مهلىكىزادمـۇ مهمتىلـى   —بولغاندىكىن، تاڭاتقاندا، ئهته كهلـسىلىمۇ بولىـدۇ،     

  .ئهپهندىنىڭ قۇلىقى تۈۋىدە شىۋىرلىدى
ۆزىدىن نېـرى ئىتتىرىـپ     مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ مۈرىسىدىن تۇتۇپ ئ     

  :ەتۇرۇپ ئۇنىڭ كۆزلىرىگه قارىدى ؤ
 بىلهمـسىز، مهلىــكهم، ھهر قېــتىم ســىرتقا مــېڭىش ئالدىــدا ســىزگه  —

ئىچىـم ئاغرىیـدۇ، ســىزدىن ئهنـسىرەیمهن، بولۇپمــۇ سـىز ئىككــى قـات بولــۇپ      
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  ...بۇنى سىزمۇ بىلىسىز.  بىراق، ئىالج یوق.  قالغاندىن كېیىن تېخىمۇ شۇنداق
  .بىر نهرسه یېۋېلىپ ماڭسىال، ئهمىسه چۈشلۈك —
 مهمتىلـى  — یاق، جېنىم، بهك كېچىكىپ قالمـاي، ھـازىرال ماڭـاي،     —

 —ئهپهندى خوشلىشىش بهلگىسى سۈپىتىدە ئۇنىڭ مهڭزىگه سـۆیۈپ قویـدى،    
ئــۆزىڭىزنى كــۆپرەك ئاســراڭ، قاســىم ھهمــمه ئىــشنى بىلىــدۇ، مهن قىلىــشقا  

  . یغان، ئۆزىڭىزنى ئاسراڭتېگىشلىك ئىشالرنى ئۇنىڭغا تاپىالپ قو
 دېدى مهلىكىزاد ئېرىنى ئۇزىتىپ، ھویلىغا چىقىپ — مهنغۇ ئۆیدە، —

 ھېچــنىمه بولماســمهن، ســىلى مۇشــۇنداق ھاۋانىــڭ قىزىــق  —كېتىۋېتىــپ، 
  . توق یۈرۈپ ئاغرىق تېپىۋالمىسىال بوالتتى-كۈنىدە ئاچ
  ! مهندىن ئهنسىرىمهڭ، خۇداغا ئامانهت—
  .یول بولسۇن ئاق—
ر گویا نهچچه یىللىق ئایرىلىپ كېتىش ئالدىدا تۇرغانـدەك ھهمىـشه           ئۇال

  .ئهنه شۇنداق خوشلىشاتتى
مهمتىلى ئهپهندى ئاچیاردىن چىقىپ، قۇمالتاغ باغرىغا كهلگىچه ئهتراپقا 

ئۇنىڭ كۆڭلىدە .  قاراپ كۆڭلىگه تهسكىن بولىدىغان نهرسه ئىزلىگهندەك بولدى
ــى    ــاقلىنىپ كېلهتت ــلۇق س ــر بوش ــان بى ــدە   .ھام ــسیاتچان یۈرىكى ــڭ ھې  ئۇنى

ئـۇ ھهمىـشه كۆڭلىنىـڭ ئىچكىرىـسىدە        .  ھهۋەسـلهر بارىـدى    -نۇرغۇنلىغان ئارزۇ 
. ئاجایىـپ كۆڭۈللـۈك تهسـهۋۇرالرنى قىالتتـى       . مهلىكىزاد بىلهن بىلله بـوالتتى    

قۇمالتــاغ . لــېكىن ھېچقاچــان مــۇھهببهت خۇمــارى قانماســتىن ئــایالر ئــۆتهتتى
ددى خۇمداننىڭ چىقىرىندىلىرىدەك كۆیۈك    خۇ“ ― گىیا ئۈنمهس ”باغرىدىكى

ئـۇ تاغنىـڭ یانباغرىـدا بىـر        . تۇپراقتا ھاۋانىڭ تهپتى تېخىمۇ بىلىنىپ تـۇراتتى      
ــاراپ، دىققىتــى قوزغالــدى، ـ د     ــاتتىن چۈشــۈپ، ەنهرســىنىڭ پارقىرىــشىغا ق ، ئ

ئهینهككه ئوخشاش سىلىق ۋە نۇر ئۆتكۈزىـدىغان سـۈزۈك كىرىـستالنى قولىغـا            
  .قارىدىئېلىپ سىنچىالپ 

بـۇ بهلكىـم بىـر    ! ەبىزنىڭ قاقـاس تـاغلىرىمىزمۇ گـۆھهرگه تولغـان ـ د     «
لېكىن، بىز ئۆزىمىزنىڭ تۇپرىقىدا قانداق نهرسىلهرنىڭ . قىممهتلىك مهدەندۇر

ــز  ــۆزىمىز بىلمهیمى ــارلىقىنى ئ ــۇالرنى   . ب ــڭ ب ــۈمرانالر بىزنى ئهجــنهبىلهر، ھۆك
ھالىتىمىزدە قالغىنىمىز ئۇالر ئۈچۈن بىزنىڭ مۇشۇ  . بىلىشىمىزنى خالىمایدۇ 
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مانا مهكتهپلهرنى داۋاملىق ئېچىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بارغانسېرى . پایدىلىق
ــدۇ ــلهت . ئازىیىـــپ كېتىۋاتىـ ــاھ، بهخىتـــسىز مىلـ ــۇنداق ! ئـ ــانغىچه مۇشـ قاچـ

 ئۆزىگه سـۆزلىگهچ سـۈزۈك كىرىـستالنىڭ       -مهمتىلى ئهپهندى ئۆز    » !ئۆتهركىن
  .ىیماي یانچۇقىغا سالدىیۈزىنى پاكىز ئاداالپ، تاشلىۋېتىشكه ق

. ئـۇ قۇمالتاغـدىن ئۆتكىچىمـۇ تاغالرغـا مـۇھهببهت بىـلهن قـاراپ ماڭـدى        
ئۇنىــڭ بـــۇ قارىــشىدا بـــۇ دىیــاردىن ئـــایرىلىش ئالدىــدا تۇرغـــان كىـــشىنىڭ     

تاغنىــڭ ئــۇ تهرىپىــدە بهشــكىرەم یېزىــسى یوغــان بىــر . قىیالماسـلىقى بارىــدى 
نه شۇنداق چارباغ قىیاس قىلدى، باغدەك بىر تۇتاش كۆرۈندى، ئۇمۇ بۇ یېزىنى ئه

  .خىیالىدا ئۇ ئهنه شۇ چارباغقا كېتىۋاتقاندەك كهیپىیاتتا ئىدى
بۇ یهر مهدەنىیهتنىڭمۇ بۆشـۈكى   . بىزنىڭ ۋەتىمىز ئاجایىپ باي زېمىن    «
ئـۆزىمىز خوجـا بولغانـدا بـایلىقالرنى        -بىز قاچان بولمىسۇن ئۆزىمىزگه   . بولغان

بىزنىڭ ئاساسـىي  . ىقى ئۈچۈن پایدىلىنىمىز ئاچىمىز ۋە خهلقىمىزنىڭ پاراۋانل   
ــز ســۇنىڭ قىــسلىقى بىــز تهرەققىــي قىلىــپ، ئېلىمىزنــى        قىینچىلىقىمى
 -ماشىنىالشتۇرساق، بۇ قاقاس تاغالرنى تهڭرى تېغىنىڭ قوینىغا ئوخشاش بۈك

  »...باراقسانلىققا، بۇ دۇنیانىڭ جهننىتىگه ئایالندۇرۇش تهس ئهمهس
ــۇق كهیپى  ــۇنداق روھل ــۇ ئهنه ش ــى    ئ ــاراپ ئېتىن ــا ق ــۇ چارىباقق ــا ئاش یاتت

ئۇنىڭغـا گویـا چارباغـدىن كـۆڭلى سـۆیگهن       . یورغىسىغا سېلىپ یۈرۈپ كهتتـى    
  .كىشىسى چىقىپ كېلىدىغاندەك تۇیىالتتى

  

2 
  

ــسىدا توختــــاجى بىــــلهن پاراڭلىــــشىپ    یۈســــۈپ ئهپهنــــدى ئىشخانىــ
نى ئـۇالر مهمتىلـى ئهپهنــدىنىڭ ھایـال بولمـاي كېلىــدىغانلىقى    . ئولتۇراشـاتتى 

بــۇ . بىلهتتــى، ئۇالرنىمــۇ مهھمــۇد مــۇھىتى كۆرۈشۈشــكه تهكلىــپ قىلغانىــدى
ــ  ــشنىڭ ئىچكى ــرەر    يئى ــېپىدە بى ــپ س ــشى، مائارى ــڭ جىددىیلىشى  ۋەزىیهتنى

ئۇالرمـۇ پهرەز   ئىكهنلىكىنى  ھهرىكهت بولۇشى قاتارلىقالر بىلهن مۇناسىۋەتلىك      
اشـى ھهر  چۈنكى، مهھمۇد مۇھىتى دېۋىزىیىـسىنىڭ تهمىنـاتى، مۇئ       . قىلىشتى
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بـۇ ھـال بارغانـسېرى ئېغىرلىـشىپ، ئهسـكهرلهردە          . قاچان ۋاقتىدا بېرىلمهیتـى   
ئـۇالر ئوفىتـسېرالر   . زېرىكىش، بىزار بولۇش كهیپىیاتىنى پهیدا قىلماقتـا ئىـدى        

ــارازى بولۇشــاتتى    ــویالپ ن ــدۇ دەپ ئ ــانهت قىلىۋاتى ــزگه خىی ــۇد . ھهققىمى مهھم
همىنات ئۈچۈن خىـراجهت  مۇھىتى ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي مۈلۈكلىرىنى سېتىپ ت   

بـۇ ھـال    . قىلىشقا، گۆرۈكهش، جازانىخورالردىن ئۆتنه ئېلىـشقا مهجبـۇر بـوالتتى         
ئـۆزلىرىنى تاغــدەك تىـرەككه ئىــگه دەپ ئىــشهنچ بىـلهن خىــزمهت قىلىۋاتقــان    

  .مائارىپچىالرغىمۇ زەربه بولماقتا ئىدى
یۈسۈپ ئهپهنـدى بىـلهن توختـاجى مۇشـۇ ئىـشالر ھهققىـدە سۆزلىـشىپ              

ــۇ یهردە  . ۇرغانــدا مهمتىلــى ئهپهنــدىمۇ كىرىــپ كهلــدى ئولت ئــۇ توختاجىنىــڭ ب
  .ئۇچرىشىپ قالغىنىدىن بهك خۇشال بولدى

 دېدى ئۇ  — دوستۇم، قانداق ئهھۋالىڭىز؟     ،دە  سىزمۇ بۇ یهردىكهنسىز   —
  .قىزغىنلىق بىلهن

 بىز سىلىنىال كۈتۈپ تۇراتتۇق، سىجاڭنىڭ ئالدىغا بىلله كىرەرمىز،  —
  .جى دېدى توختا—

 بۇ كىشى ھازىر سانایى نهپسهنىڭ مۇدىرى بولۇپ قالدى، خهۋەرلىـرى            —
  .بارمۇ؟ ئوبۇلقاسىمنىڭ ئورنىغا دەسسىدى

   ئوبۇلقاسىمچۇ؟—
. غا مۇدىر بولدى“مىللهت باغچىسى” ئۇ ساالچىالرنىڭ گېپى بویىچه     —

مهھمۇد مۇھىتىنىڭ ئـویىچه بولغانـدا ئـۇنى بىـراقال خىـزمهتتىن ھهیـدەیتتى،              
، ئۇ ئادەمنىڭ ئىشهنچىسىزلىكىنى   ئابدىنىیاز ئېیتقانـدىن كېـیىن،       قارىسىال

ئۇنىڭ راستىنال بهڭگى ئىكهنلىكى ئېنىقلىنىپ، بۇنداق ئادەمنىـڭ مهدەنىـي      
ئاقارتىش ئورۇنلىرىدا ئىشلىشى بـۇ ئورۇننىـڭ ئىنـاۋىتىنى چۈشـۈرىۋېتىدۇ دەپ       

  .قاراپ، ئۇنى ئېلىپ تاشلىدى
.  ئىكهنلىكــى لهنهتلىــك ئهلــۋەتتهئــۇ ئادەمنىــڭ یــالغۇزال نهشــىكهش —

 یــوق؟ ســىلهر ئــۇ ئادەمــدىن گۇمـــان     -ئۇنىڭــدا سىیاســىي قــارانىیهت بــارمۇ    
  قىالمسىلهر؟

بهزى ئــایرىم ســـورۇنالردىكى ئىپـــادىلىرىمۇ  . بۇنــداق گۇمـــانالر بـــار  —
 چىقایلىمۇ؟ — یۈسۈپ ئهپهندى شۇنداق دېگهچ ئورنىدىن تۇرۇپ،—شۇنداقراق،
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  . دېدى—اچ دېۋىزىیىگه بارمامدۇق،بازاردىن بىر نېمه یهۋالغ
  بهك كېچكمهسمىزمۇ؟—
قۇالقلىرىمـۇ   -یاق، كهچرەك كىرگىنىمىز یاخـشى، سـىجاڭنىڭ كـۆز        ―

ئۇ ھـازىر ئىلیاسـقىمۇ تـازا ئىـشهنچ قىاللمایـدىغان      . ناھایىتى كۆپىیىپ كهتتى 
  .بولۇپ قاپتۇ

مهمتىلى ئهپهندى ئالدىرىغاندەك قىلغىنى بىلهن رەڭگىنىڭ قېنى        —
ــتا بىـــلهن   قېچىـــپ ــدا ئـــۇ ئهتىگهنكـــى ناشـ ــۇ، چېغىمـ ــاتىرىپال كېتىپتىغـ  تـ

  .یۈرىۋاتىدىغۇ، دەیمهن، ئۆزلىرى راستىنى ئېیتىپ باقىسال قېنى
 راســت، دوســتۇم، ئۆزۈمنىــڭ بوشۇشــۇپ كېتىــۋاتقىنىمنى ســېزىپ   —
ئهمما نېمىشكه بۇنداق بولىدىغاندىمهن، دەپ ئویالۋېرىپتىمهن، یادىمغا . تۇردۇم

ئۇالر كوچىغا چىققاندىن كېیىن .  قىلدىڭالر، یۈرۈڭالر، ئهمىسهیهتكۈزۈپ یاخشى
نىــڭ یېڭــى ســانلىرىنى »یېڭــى ھایــات «—مهمتىلــى ئهپهنــدى داۋام قىلىــپ،

  . دەپ سورىدى یۈسۈپ ئهپهندىدىن —ئېلىپ قویدىڭىزمۇ
ھهممىسى بـار، بىـراق، گېزىـت ھۆكـۈمهت ئىختىیارىغـا ئۆتكهنـدىن             —

  . ھهممه ئىشىمىز كاژ تۇرغىلى باشلىدىكېیىن بۇرۇنقىدەك جانلىق ئهمهس،
، بىزنىڭكىــدەك بۇرۇختــۇم مۇھىتتــا ه ت- نــېمىال بولمىــسۇن گېزىــت—

  .مۇشۇنچىلىك بىر گېزىتنىڭ بولغىنىمۇ چوڭ ئىش
ئۇ یهردىن چىقىپ، . ئۇالر كوچىغا چىقىپ بىر ئاشخانىدا تاماق یېیىشتى

ئــۇالر . شتىئۆسـتهڭ بـویى كوچىــسى بىـلهن دېــۋىزىیه ئىـشتابىغا قــاراپ كېتىـ     
كېتىۋېتىپ، قارشى تهرەپتىن ئاتلىقالرنىڭ ئالدىدا سۈخهنچىلهردىن بېرى قامچا 

  :شىلتىپ
ــوش — ــوش! پ ــوش  ! پ ــدۇ، پ ــۇدارىن كېلىۋاتى ــ !لىی ــپ  ـ ــول ئېچى دەپ ی
ئارقىــدىن یوغـان كــۈرەڭ ئاتقـا مىــنگهن، ھهزىلكهشـلهرگه ئوخــشاش    . كېلهتتـى 

ــدىغان لىیۇب  ــۇپ تۇرىـ ــۆزلىرى یۇمۇلـ ــكـ ــاتتىىـ ــانقى  .ڭ كېلىۋاتـ ــۇ ھهر قاچـ  ئـ
لىقى بىلهن بودكىالردا ئولتۇرغان ئاقـساقالالرغا، یولـدا ئۇچرىغـان          “ مېھرىبان”

مویسىپىتلهرگه ئۇیغۇر ئادىتى بویىچه قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ ساالم قىلىپ،  
دۇكاندارالر، ئۆتكۈنچىلهر ئۇنىڭ سالىمىغا . چىرایىدىن كۈلكه یاغدۇرۇپ كېلهتتى

چىلىق ئالــدىراپ قېلىــشاتتىكى، بهزىلىـــرى   جــاۋاب قــایتۇرۇش ئۈچــۈن شــۇن    
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  .قوللىرىدىكى نهرسىلىرىنى چۈشۈرۈۋېتهتتى
 دېدى مهمتىلى ئهپهندى ھهمراھلىرىغا     — بىزنىڭ ساددا خهلقىمىز،   —
ئىكهنلىكىنــى “ یولۋاســنىڭ چىــش چىقــارغىنى كــۈلگىنى ئهمهس ”—قــاراپ،

  . بىلهلمهي یېڭىلىشپال كېلىۋاتىدۇ
 قهشـقهرلىكلهر   — دېدى یۈسۈپ ئهپهندى،   — نېمه دەۋاتىال، ئهپهندى،     —

لیۇبىڭنى خېلى ئوبدان خىتـاي، بىـز خهقنـى یاخـشى كۆرىـدىغان خىتـاي دەپ                
، ئۇنىڭ سالمىنى ئىلىك ئېلىشقا ئالدىراپ،   ال كۆرمهیۋاتام .تهرىپلىشىدۇ، تېخى 

  .قوللىرىدىكى نهرسىلهرنىمۇ تاشلىۋېتىدۇ
 یىرتىلىــشى  ئۇنىـڭ بـۇ ئادىمىگهرچىلىـك چۈمپهردىــسى پـات ئارىـدا     —
  . توختاجىمۇ سۆزگه قوشۇلدى—! مۇمكىن

 بىراق، بىزنىڭ ساددا، یۇمشاق كۆڭـۈل خهلقىمىـز ئۇنىـڭ ئهسـلىدە         —
چىش چىڭگایتىپ تۇرغان یىرتقۇچ ئىكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېیىنمۇ سـاۋاق   

یهنه بىـر دۈشـمهننىمۇ ئهنه شـۇنداق ئادىمگهرچىلىـك بىـلهن قارشـى       . ئالمایـدۇ 
  .ئالىدۇ

  .بۇ مىللهتنىڭ خاراكتېرى، قانغا سىڭگهن ئادەت شۇنداق، —
لیۇبېڭنىڭ ئارقىسىدىن تولۇق قورالالنغان یۈزدىن ئارتۇق مۇھاپىزەتچى 

  . ھهیۋە بىلهن ئۆتۈپ كهتكهندىن كېیىن ئهپهندىلهر یولىنى داۋام قىلىشتى-سۈر
ئۇالر گۈلباغقا یېتىپ كهلگهندە ئابدۇلال دامولال نهئىمى ئـۇالرنى كۈتـۈپ           

  .ئۇالر مهھمۇد مۇھىتىنىڭ ھوزۇرىغا باشالپ كىردى. كهنتۇرغانى
 دېـدى سـىجاڭ ئۇالرنىـڭ    — ساالم، تهۋپىـق ئهپهنـدى، زىیـا ئهپهنـدى،      —

 سـىجاڭنىڭ  — ھاجىم یاخـشى تۇرغانـسىز؟   — بىرلهپ سىقىپ، -قولىنى بىر 
 دوسـتانه  ،چىرایىدا ھهم ھهربىیلهرگه خاس ساالپهت، ھهم ئاتىالرچه مېھرىبانلىق  

  .م چوڭقۇر ئویالیدىغانالرغا خاس ئویچانلىق ئهكس ئېتىپ تۇراتتىشاتلىق ھه
مهھمۇد مۇھىتى . ئۇالر ساالم سائهتتىن كېیىن ئورۇندۇقالردا ئولتۇرۇشتى

ھهممىدىن كېیىن ئولتۇرۇپ، بىردەم سـۈكۈت قىلغانـدىن كېـیىن ئالـدىرماي            
  :گهپ باشلىدى

 —ىنىـپ،   دېدى ئۇ ئۇلۇغ كىچىك ت  — ۋەزىیهت جىددى، ئهپهندىلهر،     —
  .ۇسىلهرنى بۇ یهرگه چاقىرىتىپ ئاۋارە قىلىشمدىكى سهۋەب ئهنه ش
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ئۇنىــڭ سۆھبهتداشــلىرى ئۇنىــڭ داۋاملىــق سۆزلىــشىنى كۈتــۈپ جىــم  
ســۈكۈت ئۇزاققـا ســوزۇلمىدى،  مهھمـۇد مــۇھىتى خـاس كــاتىۋى    . تۇرۇۋېرىـشتى 

  :ئابدۇلال دامولال نهئىمىگه قاراپ
ۋېرىڭ، ھازىرچه سىزگه ئىش  سىزنىڭ باشقا ئىشلىرىڭىز بولسا قىلى—

  . دېدى—یوق، بولۇپ قالسا چاقىرىمهن، 
ــدىن      ــسىز بېقىــپ، ئان ــردەم ئۈن ــىجاڭغا بى ــولال نهئىمــى س ــدۇلال دام ئاب

ئۇ چىقىپ كهتكهندىن . ، چىقىپ كهتتىە د-باشقىالرغىمۇ بىر قۇر قاراپ قویدى
  :كېیىن مهھمۇد مۇھىتى بۇنىڭ ئۈچۈن ئىزاھات بېرىپ

بۇنـداق  . كىلهرنىڭ ئىشهنچىلىكلىرى ئاز قالـدى     مېنىڭ ئهتراپىمدى  —
دېگىنىم دامولالمدىن گۇمانالنغىنىم ئهمهس، ھهر ھالـدا تۈنۈگـۈنكى دوسـتالر          

 ئـۇ بــۇ  —بۈگـۈن دۈشـمهنگه ئایلىنىــپ كېتىـدىغان ئىــشالر كـۆپ بولۇۋاتىــدۇ،     
ســـۆزلهرنى بـــوش ئـــاۋازدا دېگهنـــدىن كېـــیىن، ئـــاخىرىنى رەســـمى تهلهپپـــۇزدا 

 بىر ،خهۋرىڭالر بار. ۇمېنىڭ ۋەزىیهت جىددى دېگىنىم ئهنه ش —داۋامالشتۇردى، 
قىــسىم  گۇمانــدارلىرىم ســوۋېتته، ئۈرۈمچىــدە ئوقــۇپ كهلگهنىــدى، ئوقــۇپ       
كهلگهندىن كېیىن ئۇالرنىـڭ ماڭـا تۇتقـان پوزىتسىیىـسى تـۈپتىن ئۆزگىرىـپ             

بۇالرنىـڭ ھهممىـسى قورغـاننى      .  قۇالق بولىدىغان بولۇشـتى    -ماڭا كۆز . كهتتى
یېقىنـــدا یهنه شـــىڭ دوبهنـــدىن . دىن بۇزۇشـــتىكى باشـــلىنىش ئىـــدىئىچىـــ

. ئىككى پولكوۋنىك، تۆرت كومروتا ئهۋەتىشنى تهلهپ قىپتۇ. تېلېگرامما كهلدى
مانــا بــۇ بۆلگۈنچىلىــك، پــارچىالپ یوقىتىــشنىڭ جىددىیلهشــكهنلىكى، ئــۇالر  
سۆزســىز ئۆزگىرىــپ كېلىــدۇ ھهم شــىڭ دۇبهننىــڭ كۆرسهتمىــسى بــویىچه       

  !ئۇنداق قىلمىسا ئۇالرغا كۈن یوق. ۇئىشلهید
سورىدى توختاجى ئارىدىكى سـۈكۈتنى       —ئهۋەتمىسىڭىز بولماسمۇ؟  —
  .بۇزۇپ

ــسهم؟— ــ! ئهۋەتمى ــۆزلىرىنى    ـ ــددىي ك ــان ۋە جى ــۇھىتى یوغ ــۇد م  مهھم
ئومـۇمىي ۋەزىیهتنـى    !  یاق ھـاجىم، بـۇ مـۇمكىن ئهمهس        —توختاجىغا تىكتى، 

.  شىـسهي مېنـى مهجبـۇر قىالالیـدۇ    شـىڭ . كۆزدە تۇتقانـدا بـۇ مـۇمكىن ئهمهس      
ئۇھازىرچه تېخى مهندىن قورقىدۇ، لېكىن شۇنداق بولسىمۇ ئـۇ مېنـى مهجبـۇر             

ھــازىرقى ! چۈشىنىــشلىكتۇ؟ ئۇنىــڭ كۈچلــۈك ئىتتىپاقچىــسى بــار. قىالالیــدۇ
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. شـــارائىتتا مهن ئۈچـــۈن ئهۋەتىـــشمۇ، ئهۋەتمهســـلىكمۇ ئوخـــشاشال پایدىـــسىز 
بار، ھۆكۈمهتنىڭ بـۇیرۇقىنى ئاڭلىمىـدى،      ئهۋەتمىسهم مېنى باشقىچه نىیىتى     

بۇنـداق بولغانـدا یوقىلىـشىم    . ، یـوقىتىش ئۈچـۈن ئاسـاس تېپىلىـدۇ     ە د -دەیدۇ
ئىككى یولنى سېلىـشتۇرغاندا ئهۋەتىـش پایـدىلىقراق،     . تېخىمۇ تېزراق بولىدۇ  

  !بۇنىڭدا ھېچ بولمىسا ئهجىلىمنى ئۇزارتاالیمهن. ئهلۋەتته
ئهممــا ھــېچكىم گهپ . بىرتىنىــشتىباشــقىالر ئېھتىیــات بىــلهن چــوڭ 

  :مهھمۇد مۇھىتى سۆزىنى داۋام قىلدى. قىلمىدى
 مېنىڭ یوقىلىشىم ئانچه مۇھىم ئهمهس، بىراق، مهنسىز مائارىپنىڭ —

چۈنكى بىز ئهمهلىیهت جهریانىدا . ھازىرقىدەك بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىاللمایمهن  
نلىق، دىنىــي شــۇنى كــۆردۇقكى، ھۆكۈمهتنىــڭ بــۇ ئىــشقا قىزغىنلىقــى تــایى 

ــۇرۇنال قهد كــۆتهرگهن بوالتتــۇق    ــسا ب ــدىغان بول ــد بول ئهنه شــۇ . زاتالردىــن ئۈمى
  .سهۋەبلهردىن ئهنسىرەیمهن

ــاتال     — ــایمىز، ھای ــز یهردە قویم ــدىلىرىنى ھهرگى ــىلىنىڭ ئهقى ــز س  بى
  . دېدى یۈسۈپ زىیا—بولساق بوشاشماي ئىشلهیمىز،

ىڭـــدىن  مهن بۇن— دېـــدى ســـىجاڭ ئـــۇنى مـــاقۇلالپ،— شـــۇنداق،—
  !بولۇشىڭىزدا“ ھایاتال”بىراق، گهپ سىزنىڭ . گۇمانالنمایمهن

بۇنداق .   زىیا سۆزىنىڭ ئاخىرىنى ئېیتالماي تۇرۇپ قالدى—؟!... نېمه—
سوئال مهمتىلى تهۋپىقنىڭ نۇرلـۇق كۆزلىرىـدە ۋە توختاجىنىـڭ لهۋلىرىـدىمۇ             

  .قېتىپ قالغانىدى
بېرىـشىمنى بىلـمهي    بایا ئېیتقان تېلېگىراممىغا نېمه دەپ جـاۋاب     —

ــدى   ــسىمۇ یېتىــپ كهل ــدا ئىككىنچى ــولال   . تۇرغىنىم ــدۇلال دام ــتىم ئاب ــۇ قې ب
بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىـدۇ،  . قا تهكلىپ قىپتۇ“ ئوقۇش”نهئىمىنى ئۈرۈمچىگه   

ــان      ــاھىدى بولغ ــك ش ــڭ تىرى ــڭ جىمىكــى مهخپىیىتىمنى ــدىلهر؟ منېى ئهپهن
ــۈرۈمچىگه چــاقىرتىش، جــالالت قىلىچىنىــڭ ق   ــسىرىغانلىقى كــاتىپىمنى ئ ان

ئهمهسمۇ؟ بۇ بولسا ئاۋۋالقى پارچىالش، ئاجىزالشـتۇرۇش چارىلىـدىن بىـر قهدەم           
  .ئىلگىرىلهپ، بىراقال یۇتۇۋېتىشنىڭ مۇقهددىسىمىسى ئهلۋەتته

 توختــاجى ھولۇقــۇپ —ســىز ئــۇ كىــشىنىمۇ ئهۋەتىــش تهرەپــدارىمۇ؟  —
  .سورىدى
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هپهنـدىلهر، بـۇ   ئ.  بۇ ھهقته بىر قارارغا كېلىـشتىن تېـنىم ئهیمىنىـدۇ         —
ھهقتىكــى گهپنــى قویــۇڭالر، منېىــڭ نــۆۋەتته ھهممىــدىن قىزىقىــدىغانلىرىم  

 ئۇ ئورنىدىن كۆتۈرۈلۈپ ئاللىنېمىنى —ئۈستىدە سۆزلهشكه ئىجازەت بېرىڭالر، 
 مېنىڭمــۇ، سـىلهرنىڭمۇ، شــۇنداقال بــارلىق یاخــشى  —ئـویالپ، یهنه ئولتــۇردى، 

ــڭ بېىــشدا ئهجهل قۇشــى ئهگىــپ یۈرۈ    ئۆلــۈمگه ! پتــۇ، ئهپهنــدىلهر ئادەملهرنى
 ئۆلـۈم   — ئۇ ئهمدى قهئتىي قارارغا كهلگهندەك ئورنىدىن تۇردى،       ـ!تهییارلىنایلى

ئالدىدا نېمىلهرنى قىلىش كېرەك؟ بىر یاخشى جهڭچى ئۆلـۈم ئالدىـدا قـورال ۋە      
ئوق دورىلىرىنى دۈشمهنگه قالدۇرماسلىق ئۈچۈن یا ئۇنى یوشۇرۇپ قویىدۇ یاكى 

بىر یاخشى ئاتا، ئۆلۈم ئالدىدا پهرزەنتلىرىنىـڭ   . ىلىتىۋېتىدۇئۆزىنى قوشۇپ پارت  
مىــراس دەۋاســىغا قالماســلىقى ئۈچــۈن روزغــارىنى بۆلــۈپ، یاخــشى بىــر تهرەپ   
قىلىۋېتىدۇ، بىر یاخشى مـولال دىیانهتلىـك كىـشى ئۆلـۈم ئالدىـدا قهرزلىرىنـى           

ــا ئالــدىن یهرلىــ    ــاھىنى تىــلهپ، پاكلىنىــشقا تىرىــشدۇ، ھهتت ــایتۇرۇپ، گۇن ك ق
 مهھمــۇد مــۇھىتى — !مانــا بــۇ ئۆلۈمنىــڭ تهییــارلىقى... كولىتىــپ  قویىــدۇ؛ 

بۆلۈمنىڭ ئىچىدە بىر ئایلىنىۋېتىپ ئورنىغا كېلىپ ئولتۇرغاندىن كېیىن داۋام 
 بىز قانداق تهییارلىنىمىز، ئهپهندىلهر؟ سىلهر ئاقارتقۇچىالر قانداق        —قىلدى،  

سىلهرگه مانا شۇ . ۇىم مانا شتهییارلىق قىلىسىلهر؟ مېنىڭ بىلمهكچى بولغىن
  .جهھهتتىن گهپ تاپىالشنى زۆرۈر ھېسابالپ، سىلهرنى چاقىرتقان ئىدىم

. ھـېچكىم بۇنـداق بولۇشـنى كۈتمىگهنىـدى       . ئارىلىقنى سۈكۈت باستى  
 خورام ھالدا بۇ یهرگه كىرىـپ كهلـگهن ئهپهنـدىلهرنىڭ چىرایىـدا            -بایىال خوشال 

دېرىــزىگه ئــۆزىنى ئــۇرۇپ    . نــایتىزەپىرەڭلىــك، كۆزلىزىــدە مهیــۈس نــۇر چاق   
مهمتىلـى  . گىژىلداۋاتقان چىۋىننىڭ ئاۋازى شـۇنچه روشـهن ئاڭلىنىـپ تـۇراتتى       

ئهپهندى چىرایى گـاھ تاتىرىـپ دائىمـى قىزىللىـق تارىـسا، گـاھ بـۇ قىزىللىـق           
  :ئاخىرى ئۇ جىددى تۈسته سۈكۈتنى بۇزدى. بۇرۇنلىرىغىچه یۈگۈرەتتى

یۇرۇقلۇق ! اندا یۇرۇقلۇققا ھایات یوق قىلىچ جاھالهتنىڭ قولىدا بولغ—
بىز زۇلمهت ئىچىكى ! ئالهمنى قاپىلىغاندا ئۇنى زۇلمهتنىڭ ئېتىكى توسالمایدۇ

لــېكىن، بىــز خهلــق قهلبىــدە  . چاقمــاقالرمىز، بىزنىــڭ ئۆچىــشىمىز مــۇقهررەر 
ــشى      ــارەت یاخ ــدىن ئىب ــشى ئىكهنلىكى ــتىن یاخ ــان زۇلمهت ــڭ ھام یورۇقلۇقنى

قـانچه  ! مانا بۇ بىز ئۈچۈن ئـاخىرقى تهسـهللىي      . تىمىزتهسىراتنى قالدۇرۇپ، كې  
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ــساق بــۇ تهســهللىي شــۇنچه         ــۆپ ئادەمــدە یورۇقلــۇق سۆیگۈســى ئویغىتالى ك
بۇنىڭدىن مهلۇم بولىدىكى، بىزنىڭ ئۆلۈم تهییـارلىقىمىز تېخىمـۇ         ! كۈچىیىدۇ

  !...یورۇقراق چاقناش بولىدۇ
جىنىـڭ كـۆز   توختا. یۈسۈپ زىیانىڭ ۋۇجۇدى ھایاجاندىن تىترەپ كهتتـى   

ــدى  ــۇرنى ئېیچىــشقاندەك بول ــاقلىرى ۋە ب ــى  . چان مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ چىرای
ــېلىال        ــۇ ھ ــاخىرى ئ ــۈزۈپ ئ ــسان ئۆتك ــایىتى چاپ ــشلهرنى ناھ ــددى ئۆزگىرى جى

  :یىغلىۋېتىدىغاندەك تىترەك ئاۋازدا
 ئهڭ یاخشى جـاۋابنى سـىلهردىن ئاالالیـدىغانلىقىمغا ئىـشىنهتتىم،           —

ئۇ ئورنىدىن .  ، گېلى بۇغۇلغاندەك توختاپ قالدىە د- دېدى—! .... دوستىلىرىم
ئانـدىن نهپـسىنى   . بىـرلهپ سـىقتى   -تۇرۇپ سۆھبهتداشـلىرىنىڭ قـولىنى بىـر      

  . دېدى— ئهمهلىیراق پىالنالرنى ئېیتىپ باقمامسىلهر؟ —راسلىۋېلىپ، 
 سـىجاڭ ئـاتىمىز بىزنـى بـۇ یهرگه چاقىرىـشتىن ئىلگىــرىال جهزمهن      —

هن بولـسا كېـرەك، شـۇنى ئـاڭالپ باقـساق ئوبـدان             بىرەر ئوینى كۆڭلىگه پـۈكك    
نـــېمىال دېـــگهن بىــلهن ســـىلى بـــۇ ئىــشالرنى بىـــزدىن بـــۇرۇنراق   . بــوالتتى 

  .ئهقىللىرىگه كهلتۈرۈپال، بىز بولساق ئهمدىال ئاڭالپ ئولتۇرۇپتىمىز
 بىـز ئۆلـۈم   — دېدى مهھمـۇد مـۇھىتى كۈچلـۈك ئـاۋازدا،        — بولىدۇ،   —

ــشلىرىمىزن ــدا ئهڭ زۆرۈر ئىـ ــېچ بولمىـــسا تهۋپىـــق  ئالدىـ ــۋاالیلى، ھـ ى پۈتتۈرىـ
 ئـۇ   —ئېیتقاندەك تېخىمۇ یورۇقراق چاقنـایلى، خـۇددى سـاقىغان یۇلتـۇزدەك،            

ھایاجان بىلهن شۇنداق دېگهندىن كېـیىن، شـائىرانه ئاھـاڭنى قومانـدانالرنىڭ            
 بىزنىڭ كۆز تىككىنىمىز، كۆزلىگىنىمىز —ئاھاڭىغا ئازگهرتىپ داۋام قىلدى، 

مىز، شــۇنداقال ئۈمىــد بــاغلىغىنىمىز مهدەنىــي ئاقــارتىش،      ھهم ســۆزلىگىنى 
ئۇنداقكهن، بۇ مۇھىم ئىـشىمىزنى ئهڭ ئـاخىرقى ئىمكـانىیهتلىرىمىز بىـلهن            

مېنىڭچه مائارىپ تهشۋىقاتىنى چىڭ تۇتساق . كۆپرەك قىلىۋېلىقشا تىرىشایلى
ــدىیۇ، ئۇالرنىــڭ جــاۋاب   —قانــداق؟ ــۇ سۆھبهتداشــلىرىغا  لهپپىــدە قــاراپ قوی  ئ

 كىـــشىلهرگه یــېڭىچه مهكتهپـــته  —ىــشىنى كۈتمهســـتىن داۋام قىلــدى،   بېر
ــدىغانلىقىنى       ــوخ بولى ــۆزى ش ــورۇق، ئ ــى ی ــۇق، دىل ــۆزى ئوچ ــڭ ك ئوقۇغانالرنى

ئـادەم ئـایىقى   . بىلدۈرۈپ قویایلى، ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدا ئـۆچمهس ئىـز قالـسۇن         
  !تهگمىگهن یېزىالرغىچه مهرىپهت مهشئىلىنىڭ نۇرى چۈشسۇن
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  . دېدى تهۋپىق—! ىزنىڭ بۇرچىمىز، ۋىجدان قارارىمىزبۇ ئهلۋەتته ب—
ــدىن   — ــمهننىڭ قۇتراتقۇلىقىـــ ــار، دۈشـــ ــۇ بـــ ــا بهزى یولمـــ  بۇنىڭغـــ

سىلهردە یـازلىق تهتىلـدە بولـۇپ تۇرىـدىغان        . ساقلىنىشنىڭ یاخشى باھانىسى  
  .پائالىیىتى بۇنىڭ ئهڭ یاخشى باھانىسى“ بالىالر جهمئىیىتى”

ــۇ كېلىــپ قا  — ــازلىق تهتىلم ــال    راســت، ی ــشقا دەرھ ــۇ ئى ــز ب ــدى، بى ل
  . دېدى زىیا جانلىنىپ—كىرىشهلهیدىكهنمىز،

ــۇنى ئــاۋۋال ئــۆزىڭىز باشلىــسىڭىزمىكىن دەپ مهســلىھهت     —  مهن ب
 سـىزنىڭ  — دېدى ھهممۇد مۇھىتى یۈسۈپ ئهپهندىگه قـاراپ،   —بېرىمهن، زىیا، 

ــۈن       ــڭ ئۈچ ــا بۇنى ــتهپ بولغاچق ــدىكى مهك ــۈمهت قارىمىقى ــز ھۆك مهكتىپىڭى
ئارقىدىنال تهۋپىق ھهرىكهتكه كهلـسۇن؛ ئانـدىن سـىز یېڭـى بىـر           . ققوالیلىقرا

بۇنى دوستانه بـاردى ـ كهلـدى دېـمهك ئۈچـۈن ئـاۋۋال ئاتۇشـقا        . سهپهرنى باشالڭ
تهۋپىـق بـۇ ھهرىكهتـكه ئهمهلىـي جـاۋاب      . بېرىڭ، ئۇ یهردە ئویۇن قویۇپ بېرىڭالر   

  .ىالپ چىقسۇنقایتۇرماقچى بولسۇن ـ دە ئىزچىلىرىنى ئېلىپ ۋىالیهتنى ئار
 ســىزنىڭ ئویلىغــانلىرىڭىز دەل بىزنىــڭ كــۆڭلىمىزدىكى ئىــشالر، —

  . دېدى تهۋپىق ھایاجان بىلهن—  ...سىجاڭ، سىز بىزنىڭ تۈۋرۈكىمىز، بولمىسا
 سـىجاڭ ئۇالرنىـڭ قـولىنى یهنه بىـر قېـتىم            ــ !سىلهرگىمۇ رەخـمهت   —
رىممـۇ بـار    یهنه بهزى ئویلى  . سىلهرنىڭ ۋاقتىڭالرنى ئېلىپ قویـدۇم     —سىقتى،
ئهمما بۇنى ھازىرچه   . چۈنكى مۇشۇنداقال قىلىپ ئولتۇرغىلى بولمایدۇ    . ئهلۋەتته

ئاۋال بۈیۈك بىر گۈلخاننىڭ ھازىرلىقى ئۈچـۈن   . دېمهي تۇرۇشنى ئویالپ قالدىم   
ئوتۇن تهییارالشقا ئوخشاش، خهلق قهلبىدە ئۆزەڭالر ۋە ئۆزەڭالر قىلىۋاتقان ئىشقا 

ئاندىن كېیىنكـى ئىـشالر كۆڭۈلدىكىـدەك     . ڭالرمۇھهببهت، قىزىقىش ئویغىتى  
  .بولىشىغا ئىشىنىمهن

  ؟... ئۇنىسى—
. ۇ یــاق، ھــازىرچه كــالالڭالرنى ئېغىرالشــتۇرماڭالر، بۈگــۈن پهقهت شــ  —

ئاشــنى ئىچىــدىغان ۋاقىتتــا تــۇۋاقنى ئاچــساق ئىســسىقراق تۇرىــدۇغۇ، بالــدۇر   
  .ئهپهندىلهرقهدىمىڭالرغا رازى بولۇڭالر، . ئېچىپ قویساق یاخشى ئهمهس

باشـقىالرمۇ  .  دېـدى یۈسـۈپ زىیـا   —ھېچقىسى یوق، ئامان  بولسىال،    —
  .ئۇنىڭغا خهیرىلىك كهچ تىلىدى
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  ئالتىنچى باب

  

1 
  

ۈســۈپ ئهپهنــدى باشــچىلىقىدىكى قهشــقهر ئىزچىلىرىنــى مهمتىلــى      
ــدا كۈتۈۋالـــدى  ــار بویىـ ئىككـــى تهرەپ . ئهپهنـــدىنىڭ ئىزچىلىـــرى ئاچیـ

ق، بىردىن ئىزچىالر كالتىكى كۆتۈرگهن بولۇپ، ئىزچىلىرى بىردىن بایرا
ھهیۋەتلىك دۇمباق، بارابـان ساداسـى ئىچىـدە ئۇچراشـتى، قهشـقهر ئىزچىلىـرى        

 :قارشى ئالغۇچىالر سېپىگه یېقىنالشقاندا
  

  تاش، -بىز قهشقهردىن كهلدۇق ئېشىپ تاغۇ
  .ئىزچى قېرىنداش -دوست بولۇرمىز، ئىزچى 

  ھهم یۇرتداش،نهسىلىمىز بىر، ئهسلىمىز بىر، 
 .بۈیۈك مهقسهت یولىدا بىز چىڭ یولداش

  
 دەپ ناخشا باشلىۋېدى، مهمتىلـى ئهپهنـدى ئىزچىلىـرى ئارقىـدىن ئـۇالپال، شـۇ              

 :ئاھاڭدا ناخشىغا قوشۇلدى
  

  بىز ئاتۇشنىڭ ئىزچىلىرى، ساھىپخان،
  .خۇش كېلىپسىز كۈتۈۋاالي مېھرىبان
  ئایرىلمایمىز سهپته بىلله ماڭىمىز،

 .، جانىجانشمىز، ھهم قېرىنداھهم یولداش
  

ـی
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ئۇالر شۇ تهقلىدته ئۇچراشقاندىن كېـیىن یۈسـۈپ ئهپهنـدى ئىزچىلىـرى         
مهمتىلى ئهپهندى  ئىزچىلىرى بولـسا     . تۆرت قاتارىنى ئىككى قاتارغا ئۆزگهرتتى    

. ئۇالرنىڭ ئىككى تهرىپىدە بىـردىن قاتـار بولـۇپ، ھـۆرمهت كۆرسـىتىپ ماڭـدى          
. قوشۇنىنىڭ بارابان، سۇنایچىلىرى چېلىپ ماڭدىئالدىدا ھهر ئىككى ئىزچىالر 

شۇنداق ماسالشـتىكى، ئهزەلـدىن بىلـله یۈرگهنـدەك سىڭىـشىپ        ئاراـئۇالر ئۆز  
 رۇشتى —مانا شۇنداق قاتارلىشىپ، ئىككى سایدىن ئۆتۈپ مهشھهدكه  . كهتتى

ــۇ چاغــدا ۋاقــت پېــشىمدىن ئۆتكهنىــدى    ــالىالر دەم . مهكــتهپكه كېلىــشتى، ب ب
د قویۇۋېتىلگهنــدىن كېــیىن یۈســۈپ ئهپهنــدى بىــلهن مهمتىلــى  ئېلىــشقا ئــازا

  .ئهپهندى قهدىردانالرچه قول ئېلىشتى
 قهدەم تهشرىپ قىلغىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهت، بۇرادەر، بىساتىمىزدىكى —

ــارمىز،    ــشقا تهیی ــان قىلى ــلهن مېھم ــارىمىز بى ــدى  —ب ــى ئهپهن ــدى مهمتىل  دې
  .خۇشخۇیلۇق بىلهن

ــدى، ســىلىگىمۇ —  دېــدى یۈســۈپ زىیــامۇ  — رەھــمهت، رەخــمهت، ئهپهن
 مېھماندارچىلىقلىرىــــدىن ھهقىچــــان قۇتــــۇلغىلى —ســــهمىمىي كۈلــــۈپ،

  بولمایدىغۇ، ئېیتسىال قېنى، بىزنى قهیهرگه باشالپ بارماقچى بولۇۋاتىال؟
 بۈگــۈنچه ســىزنىڭ توختىغــان یېرىڭىــز مۇشــۇال، ئهته ئهتتىگهننىــڭ  —

ر تهرەپــكه باشــالپ   گېپىنــى قىلىــدىغان بولــسىڭىز مهن ســىزنى تهڭــگه تــا     
چىقمــاقچىمهن، بىلهمــسىز، ئــۇ دېــگهن ئاتۇشــنىڭ ســۈیى كېلىــدىغان بــۇالق  

ــاغ،  ــقان تـ ــۆرگهچ    —جایالشـ ــۋالىنى كـ ــشىش ئهھـ ــڭ ئورۇنلىـ ــۇالر بالىالرنىـ  ئـ
  .پاراڭلىشىشتى

   ئۇ یهر یىراقمۇ؟؟ تهڭگه تارغا بارىمىز دېسىله—
ىتىم ئهممـا مېنىـڭ مهقـس    .  ئانچه ئهمهس، ھهر ھالدا كهچكه بـارىمىز       —

تهڭگه تارنىڭ ئۆزىگىال بېرىش ئهمهس، ئۇنىڭ سول تهرىپىدىكى بىـر جىلغىـدا           
بهزى كۆرۈشكه ئهرزىیدىغان نهرسىلهر بار دېگهننى كۆپ ئاڭالیتتىم، ئهمما مهنمۇ 

دەپ “ جاي پهچچهم”بهلكىم سىزمۇ ئاڭلىغان بولغىیتىڭىز، ئۇ یهرنى . بارمىغان
ئۇ .  ساتۇق ئۇ یهرنى جاي تۇتقان ئىكهنمىشئاڭالشالرغا قارىغاندا سۇلتان . ئاتایدۇ

بىر مهزگىل ئاشۇ جىلغىدا پاناھالنغان، كېیىن ئوغۇلچاق ئۇنى قوغالپ كېلىپ 
بۇ چاغدا ساتۇق بىر تاۋۋۇرنى ئىككى قىلىپ، ئهمـدىال یېمهكچـى بولـۇپ         . قاپتۇ
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، ئـایهت ئوقـۇپ،   ە د- نېمهتلهرنى دۈشمهنگه قالدۇرغىسى كهلمهپتـۇ  . تۇرغانىكهن
كۆرگهنلهرنىڭ ئېیتىشىچه تاشـقا ئایلىنىـپ     . الرنى تاشقا ئایالندۇرۋېتىپتۇ  تاۋۋۇز

  قانداق، قىزىقمىكهن؟. كهتكهن بۇ تاۋۇز ھېلىمۇ بارمىش
ــق — ــۇ ئاڭلىغــان .  خېلــى قىزى ــاتۇقالر  . مهنم ــۇلتان س ــۇ یهردە س یهنه ئ

ئهسلىدە ساتۇق . تهرىپىدىن تاشقا ئایالندۇرىۋەتكهن ئاشمۇ بار دەپ ئاڭلىغانىدىم
ــا ــدا     ت ــدىغان چاغ ــۇالر قاچى ــسىۋاتقانكهمىش، ئ ــاش كې ــرى ئ ــدا بى ۋۇز پىچىۋاتقان

  .ئاشىنىمۇ تاشقا ئایالندۇرىۋېتىپتىكهن
  ؟ە دېمهك، سىز بۇ سهپهردىن خوشالكهنسىزـ د—
  .ەسىلى باشلىغان یهر ئهلۋەتته یامان بولمایدۇ ـ د.  بهكمۇ مهمنۇنمهن—

ئانـدىن ئـۇالر دەم     . ۇردىئۇالر قهشقهر ئىزچىلىرىنـى یاتاقالرغـا ئورۇنالشـت       
ئالغىچه كهچلىك تاماق تهییارلىقىغا كىرىشسۇن ئۈچۈن ئویۇشـمىدىن نـۇرۇلال    
بىلهن مهھهممهت قارىنى بۇ یهردە قالدۇرۇپ، ئاندىن مهمتىلى ئهپهنـدى یۈسـۈپ         

نــى  زىیــارەت ①“بــۇغرام”ئهپهنــدىنى باشــالپ، ســۇلتان ســاتۇق قهۋىرىــسىنى ۋە  
  .ۈچۈن ئېلىپ كهتتىدۇرۇش، بازار ئایالندۇرۇش ئقىل

كهچــته مائارىــپ ئویۇشمىــسى قهشـــقهر ئىزچىلىرىنــى قــوي ســـویۇپ      
تامــاقتىن كېــیىن مهمتىلــى ئهپهنــدى یۈســۈپ ئهپهنــدىنى ئــۆیىگه . كۈتۈۋالـدى 

ــى  ــاقچى    . باشــالپ كهتت ــله بولم ــلهن بىل ــۇچىلىرى بى ــدى ئوقۇغ یۈســۈپ ئهپهن
ڭ بىـلهن  بولغانىدى، مهمتىلـى ئهپهنـدى چىـڭ تۇرىۋالغاچقـا ئىالجىـسىز ئۇنىـ        

  .بېرىشقا مهجبۇر بولدى
 بۈگـۈن دوسـتۇم   — دىدىم ئۇ ئـۆیىگه كىلىـپال ئایالىغـا،   — مهلىكهم، —

كىلىـپ قالــدى، شــۇڭا ئۇنىــڭ ئىــززەت ـ ھــۆرمىتى ئۈچــۈن ھهمــمه ئىــشىمنى     

                                            
 ـ ئایـدا زورلـۇق    2 ـ یىلـى   1976 بـۇغرا خـان جهمهتىنىـڭ قهۋرىـستانلىقى بولـۇپ،      —“ بـۇغرام ”    ①

قهبرىنــى . بىــلهن بــۇزۇپ تۈزلىنىــپ، ئۈســتىگه خهۋەرلىــشىش روتىــسىنىڭ گازارمىــسى ســېلىنغان  
ــۇنچه      ــتىدە یېتىۋېلىــشقان، بىرم ــرە ئۈس ــسىدىن خهلــق قهب ــان قوغــداش یۈزى ــا ئېلىنغ ــادەم قولغ . ئ

قهبرىلهرنىـڭ بهزىلىــرى چـوڭ یاغــاچالردىن ئىككـى قــات، ئـۈچ قــات تىزىـپ قــېلىن تـام قىلىنغــان       
ــان        ــاچ چىققـ ــارتۇقراق یاغـ ــىنىدىن ئـ ــر ماشـ ــدىن بىـ ــرال قهبرىـ ــۇپ، بىـ ــهكلىدە بولـ ــۆي شـ یهنه . ئـ

لقىــسى نېمىلهرنىــڭ چىققــانلىقى خهلقــقه قــاراڭغۇ، چــۈنكى بــۇ ئىــشالر ئهســكهرلهرنىڭ قورشــاۋ ھا 
 . ئا—ئىچىدە قىلىنغان، 
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  .قویىمهن، بۈگۈن مهمتىلى سىلهرگه ساز چېلىپ ناخشا ئېیتىپ بىرىدۇ
ــاش لى     ــل بـ ــدى یهڭگىـ ــۈپ ئهپهنـ ــلهن یۈسـ ــزاد بىـ ــشىتىپ مهلىكىـ ڭـ

ساالمالشقاندىن كىیىن، مهلىكىزاد داستىخان سېلىش ئۈچۈن تۇتۇش قىلماق    
  :بولىۋىدى، مهمتىلى ئهپهندى ئۇنى توسۇپ

بىزنىڭ مىھمىنىمىز ئۆز ئادەم، ئاكا ـ ئۇكىالردەكال ئۆتىشىمىز، شۇڭا  —
ئهمـدى بىـزگه    . بایا مهكتهپته قورساقنى تویغۇزىۋالدۇق   . تهكهللۇپ ئىشلىمهیدۇ 

  .دەرمهكلهر بىلهن چاي دەملهپ بهرسىڭىزال بۇلىدۇدورا ـ 
مىھماننىــڭ كــۆڭلىگه  ،ە ز-ۋىــیهي، ســىلىمۇ...  شــۇنداق بولــسىمۇ،—

 دېدى مهلىكىزاد قهشقهر ئایاللىرىغا خاس قۇیۇق تهكهللۇپ — ...كىلهر دېمهي،
  .بىلهن

 زىیـــا ئهپهنـــدىنى مىھمـــان دەپ ئویلىمىـــسىڭىزمۇ بۇلىـــدۇ، مهن     —
 مىھمان قىلغۇڭىز بولسا كارامىتىڭىزنى ئهته ئهتىگهندە .دىگهندەك قىلىۋىرىڭ
 مهمتىلى ئهپهندى ئایالىغا شۇنداق دېگهندىن كېیىن —كۆرسهتسىڭىز بولىدۇ،
   قېنى ئېیتىڭ، تهمبۇر ئاڭالمسىز، پىئانىنومۇ؟—یۈسۈپ ئهپهندىگه،

 نـى چاالمـسىز،   ①“خىیـال كـۈیى  ” ئاۋۋال پىئانىنو چېلىپ بهرسـىله،    —
.  ئۈسـتىلىرىنىڭكىدىن، ئانـدىن تهمبـۇر چېلىـپ بهرسـىله      ئىشقىلىپ مۇزىكـا  

  .ئۇزۇن جاھان بوپتۇ، پىئانىنو ئاڭالپ باقماپتىمهن، بۈگۈن بىر مۆرىتى كهپتۇ
پهتنـۇس ئۈسـتىگه قویۇلغـان      . مهلىكىزاد چاینى دەملهپ ئېلىپ كهلدى    

ھهممهیــلهن چایــدىن بىــر . پىیــالىلهرگه چــاي قۇیــۇپ، پهتنــۇس بىــلهن ســۇندى 
تلىۋالغاندىن كېیىن، مهمتىلى ئهپهندى چاي ھهققىدە بىر ئېغىـز     یۇتۇمدىن ئو 

چاقچاق قىلىپ قویۇپ پىئانىنونىڭ ئالدىغا ئـۆتتى ۋە پىئـانىنو تـۈگمىلىرىنى      
  :باشتىن ئایاق بېسىپ، ھهممه ئاۋازنى بىر نۆۋەت ئاڭالپ باققاندىن كېیىن

نى چېلىـپ   “ خىیال كۈیى ”ئهمىسه ئىسمىنى ئاتىغىنىڭىز ئۈچۈن      —
ــۇرۇڭالر، بېــرە  دېــدى ۋە خىیالغــا —ي، ئىككىنچــى قېتىملىقىنــى ئویلىغــاچ ت

  .ئوخشاش ئهللهیلىگۈچى ساداالرنى چىقىرىپ چېلىشقا باشلىدى
راستىنال ئۇالرنى خىیـالىي دۇنیاغـا باشـالپ كهتكهنـدەك     “ خىیال كۈیى ”

                                            
  . ئا‐ شۇماننىڭ ‐» خىیال كۈیى«  ①
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بهزىلىرى بالىلىق دەۋرىنى ئهسلىـسىه، بهزىلىـرى ئـۆتكهن ھایاتىـدىكى      . بولدى
ــاكى ئهڭ قــایغۇلۇق كهچمىــشىنى ئهسلهشــكه   ئهڭ خوشــال لىق كــۈنلىرىنى ی

ئــۇالر مهقـسهتلىك ھالــدا ئهمهس، ئىختىیارسـىز ھالــدا ئهنه شــۇنداق   . باشـلىدى 
یۈسۈپ ئهپهندىنىڭ خىیالىدىن ۋەتهندىن . خىیالىي مۇھىتالرغا كېىتىشكهنىدى

.. . سـهرگهردان بولـۇپ یـۈرگهنلىرى،      -ئایرىلغان چاغلىرى، یات ئهللهردە سهرسـان     
مهلىكىزادنىڭ خىیالىغا مهمتىلى ئهپهنـدى   .  بىرلهپ كېچىشكه باشلىدى   -بىر

ئارقىدىن ئۇ بـاال تۇغىـدىغانلىقىنى   . بىلهن توي قىلغان چاغلىرى كهچكهنىدى   
شۇندىن كېیىن ئائىلىـسىنىڭ تېخىمـۇ بهختلىـك بولىـدىغانلىقىنى ئـویالپ          

دى، مهمتىلـى   ئـۇالر مۇزىكىنىـڭ توختـاپ قالغـانلىقىنى سـهزمىگهنى         ... كهتتى
  :ئهپهندىنىڭ سۆزى بىلهن چۆچۈپ كېتىشتى

نــېمه، ســىلهر !  ئهمــدى نېمىنــى ئاڭالشــنى خاالیــسىلهر، دوســتلۇرۇم—
  ئۇخالپ قالدىڭالرمۇ قانداق؟

 لېكىن —دېدى زىیا غهمكىن كۈلۈمسىرەپ،  — ئۇخالپقۇ قالمىدۇق،—
شقا مهن خىیالىمـدا داۋامىنـى چېلىـ      . مۇزىكىنىڭ تۈگىگهنلىكىنى تۇیماپتۇق  

  ...باشلىۋېدىممىكىن
شۇندىن كېیىن یۈسۈپ ئهپهندىنىڭ تهكلىپى بىلهن بىر نهچـچه یاۋرۇپـا           

  .مۇزىكىسى ئورۇنالنغاندىن كیېین، پىئانىنو چېلىش توختىتىلدى
 ئهمــدى ئۆزىمىزنىــڭ كىالســسىكلىرىدىن بىــرنهچچه پهدە ئــورۇنالپ —

  . زىیا دېدى یۈسۈپ—بهرسىله بولدى، تهمبۇرنى قوللىرىغا ئالسىال، 
   ئۆزىڭىز دۇتار بىلهن تهڭكهش قىالمسىز، قانداق؟—
 یۈسۈپ ئهپهندى دۇتارنى قولىغـا  — مهیلى بولمىسا، ئۇرىنىپ كۆرەي،    —
ۋە مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تهمبۇرىنى چېكىشىكه قۇالق سېلىپ، دۇتارنى . ئالدى
   نېمىنى باشالیمىز؟—تۈزدى،

دەڭ، شــۇنىڭغا ســىز دەڭ، ئــۆزىگىزگه ئهڭ یاخــشى تویلىــدىغىنىنى  —
  . چالىمىز

  . ماڭا قالسا ئهجهمنىال چالساق بولىدۇ—
  . ئهلۋەتته، خاتا تاللىمایسىز، دوستۇم—

ــشىدا      ــشتىكى، قې ــشقا كىرى ــلهن چېلى ــۇنچىلىك ئىخــالس بى ــۇالر ش ئ
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ــاي      ــۇ تۇیم ــپ كهلگهنلىكىنىم ــىمنىڭ قایتى ــارلىقىنى، قاس ــڭ ب مهلىكىزادنى
ــشتى ــام ئورۇ  . قېلىـ ــپ مۇقـ ــكهش قىلىـ ــڭ تهڭـ ــایىقى   ئۇالرنىـ ــشى ئهل ئـ نلىـ

شۇندىمۇ تېخى مېمھـاننى چارچىتىـپ قویماسـلىق        . جىمىققىچه داۋام قىلدى  
  .ئۈچۈن مهلىكىزاد ئاگاھالندۇرغانلىقى ئۈچۈنال توختاشتى

ــاۋائىي بىــلهن    — ــېمه ئامــال، تومــۇرلىرىمىزدا ن كهچــۈرۈڭ، مهلىــكهم، ن
ئهته قىــدىرىنىڭ قېنــى تۇرســا قىزىــپ كهتــمهي قــاالتتۇقمۇ ئهمىــسه، بىزنىــڭ  

 دېدى مهمتىلى ئهپهندى    —سهھهردە سهپهرگه چىقىدىغانلىقىمىزنى ئۇنۇتماڭ،   
  .ئایالىغا

ئـۇ ئـورۇن    . مهلىكىزاد ئېرىنىڭ یاش بالىدەك مىجهزىـگه كۈلۈمـسىرىدى       
  .سېلىپ بېرىپ، باشقا ئۆیگه چىقىپ كهتتى

  

2 
  

ئــۇالر تــاڭ ســهھهردە مهلىكىزادنىــڭ ھــالۋا چېیىنــى ئىچىــپال مهكــتهپكه 
مهمتىلــى ئهپهنــدى . ۇغــۇچىالر تېخــى غىزالىنىــپ بولمىغــانىكهنئوق. چىقتــى

ــلهن ئىــشالرنى ئورۇنالشــتۇردى       ــان، ھهرىكهتچــانلىقى بى ــۆزىگه خــاس چاقق . ئ
  .ئۇیۇشمىسىنىڭ زاپخوزلىرىغا ئاشپهزلهرگه كایىپمۇ قویدى

ــدى   ــۆپ كېچىكمىـ ــشى كـ ــڭ غىزالىنىـ ــاتۇش  . ئىزچىالرنىـ ــقهر، ئـ قهشـ
ــیىن تهقمــ    ــائهتتىن كې ــر س ــرى بى ــتهپ  -ۇئىزچىلى ــۇپ، رۇشــتى مهك  تهق بول

ئـۇ یهردە باشـقا ئوقۇتقـۇچىالر بىـلهن بىلـله       . ھویلىسىدىن چىقىپ كېتىـشتى   
ئىــسلىماخۇن خهلپىــتىم، قۇتلۇقــاخۇن خهلپىــتىم، نــۇرۇلال، زەكــى قاتــارلىقالر 

سـهھهرنىڭ  . بازار كوچىلىرى تېخى جىمجىت ۋە بوش ئىدى  . ئۇزىتىپ قویۇشتى 
ئۇالر سـاي ئىچـى بىلهنـال قىـران     . بهخش ئىدىھاۋاسى ئىنتایىن ئىللىق، راھهت  

دەریا بوغۇزىغا قاراپ كېتىۋاتقاچقا، بوغـۇز تهرەپـتىن بىـر خىـل مهیىـن سـالقىن          
  .بۇنداق سالقىن بوغۇزنىڭ ئۇدۇلىدا ھهر قاچان بوالتتى. ئۇرۇلۇپ تۇراتتى

ــكهن شــورلۇق تۈزلهڭلىكنىــڭ     قۇیــاش شــهرق تهرەپتكــى چهكــسىز كهت
ــۇرجىكىنى  ئاســمان گــۈمبىزى بىــلهن سۆ  یۈشــۈپ تۇرغــان یېرىــدىن قىزغــۇچ ب
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ــدى     ــپ كهتكهن ــۇزدىن كىرى ــان بوغ ــزچىالر ئاللىقاچ ــدا ئى ــۇزدىن . چىقارغان بوغ
ئوتتۇرىـدا ئـارال یـاكى    . كىرگهندىن كېیىن دەریا ئېقىنى  ئىككىگه ئـایرىالتتى     

یېرىم ئارالدەك دەریانىڭ قوشۇلغان یېرىگىچه قىستاپ كهلـگهن بىـر دۆڭلـۈك،            
ئـۇالر ئـوڭ تهرەپـكه    . زلهپ ئاخىرىدا بىر تاغ چوقچىیىپ تۇراتتى تهدىرىجىي ئىگى 

شۇنداقال ئىككى ئۇستاز یاشالنىڭ قاتـاردىن ئـازاد بولـۇپ، ئىختىیـارى            . بۇرۇلدى
  .مېڭىشىغا رۇخسهت قىلدى

بوغۇزنىڭ ئىچىدە ئىككىگه ئایرىلغان دەریا ئېقىنى ئىككـى تهرەپتىكـى      
ــرى غهرپ ت   ــاقىالپ بى ــاغالرنى ی ــالىق ت ــىمالدىن  تىــك قىی ــرى ش ــتىن، بى هرەپ

غهرب تهرەپكه كهتكهن ئېقىننىڭ جهنۇبىي قىرغىقى بىر نهچـچه یـۈز            . كېلهتتى
مېتىر ئىگىزلىكتىكى تىك تاغ بولۇپ، ئېقىن یۈزىـدىن تـاكى تـاغ چوقىـسىغا        

ئۇنىڭ چوققىسى یاكى قاق بېلىدە . قهدەر پىچاق بىلهن كهسكهندەك تۈز ئىدى     
رگىنىـدە قاقىلدىـسا ئهكـس ساداسـى ھهیـۋەت       قاغا ۋە سـا قاتـارلىقالر ئهگىـپ یۈ        

شـىمالغا كهتـكهن ئېقىننىـڭ شـهرقىي قىرغىقىمـۇ گـاھى            . بىلهن ئاڭلىناتتى 
ئىككى ئېقىننىڭ  . تىك، گاھى یانتۇ گىرۋەكلىك تاغالر بىلهن چېگىرلىنهتتى    

شـىمال ۋە غهرپ قىرغــاقلىرى ئوتتۇرىـسىدا ھاســىل بولغــان ئـۈچ بۇلــۇڭ ئــانچه    
ئېگىزلىكنىـڭ غهربىـي شـىمال تهرىپىـدە        . لىك ئىـدى  ئېگىز بولمىغان ئېگىز  

نىــڭ تــۈۋى تهرىپىنــى “ ئــۈچ بۇلــۇڭ”ئــاقۇش تــاغالر قهد كۆتــۈرگهن بولــۇپ، بــۇ  
نىـڭ ئـۇچى بولـسا بوغۇزنىـڭ ئوتتۇرىــسىنى     “ ئـۈچ بۇلـۇڭ  ”: شـهكىللهندۈرگهن 
  .كۆرسىتىپ تۇراتتى

ن  ئاتۇش ئىزچىلىرىدىن بېرى چۇقا— ①!قاراڭالر، بالىالر، پاپا تۈشۈك —

                                            
 قىــران دەریــا بوغۇزىنىــڭ ئىچىــدىكى شــىمالغا بۇرۇلغــان تارمــاق ئېقىننىــڭ  —“ پاپــا تۆشــۈك”  ①

 یىلـى  -1980.  مېتىـر 8-7بـۇ غارنىـڭ چوڭقـۇرلىقى    . شهرقىي قىرغىقىدىكى تاغ یۈزىدە بىـر غـار بـار         
غـار ئىچىـدىكى تاشـالرنىڭ ھـالىتى،      . غـارنى تهكـشۈرۈشكه چىققانىـدىم     بىر قانچه دوستۇم بىلهن بۇ      

تىك قىرغاقالردىكى قهدىمكى سۇ ئىزلىرىدىن قارىغانـدا ئىلگىـرى غـار ئـاغزى ئـېقىن یـۈزى بىـلهن               
ــار تهخ  ــادەملهر   تتهڭ بولغــان، ھهمــدە بــۇ غ ىھوننىــڭ یــۇقىرى تهرەپلىــرىگه ســۇ ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن ئ

“ ئــاتۇش ئــادىمى ”تاشــقا ئایالنغــان  .  خۇالســه چىقارغانىــدۇق تهرىپىــدىن قېزىلغــان ئىــكهن دەپ  
ــارىلىقى        ــلهن ئ ــار بى ــۇ غ ــدا، ب ــىمالىغا بۇرۇلغــان ئۇچى ــي ئېقىننىــڭ ش ــاي غهربى  5-4تېپىلغــان ج

  . ئا—كىلومېتىر كېلىدۇ، 
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پاپـا  ―سالدى ۋە ئارقىدىن شهرق تهرەپتىكى تاغقا قـاراپ چاقىرىـشقا باشـلىدى،           
  !...پاپا ئانا! ئانا

ئاتۇش ئىزچىلىرىنىڭ كۆپچىلىكى نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى بىلهتتـى،        
مهمتىلى ئهپهندى ھهیران بولغان قهشقهر . شۇڭا ئۇالرمۇ قوشۇلۇپ چۇقان سالدى   
  :هندۈردىئىزچىلىرى ۋە یۈسۈپ زىیاغا قاراپ چۈش

كونىالردا شۇ . دېیىشىدۇ“ پاپا تۆشۈك” ئاشۇ تهرەپته بىر غار بار، شۇنى   —
دەپ جـاۋاب بېرىـدۇ دەیـدىغان    “ !هھ”دەپ ۋارقىرىـسا    “ !پائـا ئانـا   ”تهرەپكه قـاراپ    
یهنه بهزىلىرىنىـڭ ئېیتىـشىچه بـۇ تۆشـۈكنىڭ یهنه بىـر ئـاغزى         . قاراش بارىكهن 

دېگىنىمىز مۇشۇ تاغنىڭ شهرقىي  تهختىھون تهرەپ   —تهختىھون تهرەپتىمىش 
  .جهنۇپ ئېتىگى

  . دېدى یۈسۈپ زىیا قىزىقىپ—بېرىپ كۆرۈپ باقساق بوپتىكهن، —
 دېـدى   — مهیلى، كۆرۈپ باقایلى، مهنمـۇ یـېقىن بېرىـپ باقمىغـان،           —

تهرەپــكه “ پاپــا تۆشـۈك ”مهمتىلـى ئهپهنـدى رازى بولــۇپ، ئـۇ شــۇئان ئىزچىالرغـا     
  .مېڭىشنى بۇیرىدى
ال ھالدا سازلىقالرنى ئارىالپ، كىچىك ئېقىنالرنى كېچىپ ئىزچىالر خۇش

“ پاپـا تۆشـۈك  ”. ئۆتۈپ، یولـدىن یـۈز مېتىـرچه یىراقتىكـى تـاغ ئالـدىغا كهلـدى         
.  مېتىر ئېگىزدە بولـۇپ، تىـك ۋە ئۇیـۇل قىیـا تـاش ئىـدى              4-3ئېقىن یۈزىدىن   

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بۇیرۇقى بىـلهن ئـاتۇش ئىزچىلىرىـدىن بىـر نهچچىـسى             
مهشـىقىدە ئـۈگهنگهنلىرى بـویىچه ئـۈچى زوڭزىیىـپ          “ الغۇالردىن ئۆتـۈش  توس”

ئىككىسى ئۇالرنىڭ یهلكىسىگه چىققاندىن كېیىن  ئۇالر ئورنىدىن        . ئولتۇردى
ئارقىـدىن قهشـقهر    . ھاسـىل قىلـدى   “ ئادەم شوتا ”شۇنداق قىلىپ ئۇالر    . تۇردى

ىـپ،  ئىزچىلىرىدىن ئىككىسى، ئاتۇش ئىزچىلىرىـدىن ئىككىـسى غارغـا چىق         
  .ئۆمىلهپ كىرىپ كهتتى

ئهكبهر بىلهن قۇربان جاپپار غار . ئۇالر بىر ھازادىن كېیىن قایتىپ چىقتى
  . ئاغزىدا تۇرۇپال كۆرگهنلىرىنى نۆۋەت بىلهن سۆزلهشكه باشلىدى

-7ئۇزۇنلىقى .  غار بارغانسېرى پهسلهپ ئاخىرى یوقۇلۇپ كېتىدىكهن—
  . دېدى قۇربان— مېتىردەك ئىكهن،8

 دېـدى ئهكـبهر بىـر    — تـاش،  -ۇ غارنىـڭ ئاسـتىدىكى شـېغىل    مانا بـ   —
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 مانا بۇ مۇشـۇ یهرگه ئـۇۋا سـالغان ئۇچـار           —جاڭگال شېغىلىنى پهسكه تاشالپ،     
  . ئۇ یهنه تاشلىدى—جانىۋارالرنىڭ سۆڭهك  پهیلىرى، 

  : بۇ چاغدا مهمتىلى ئهپهندىمگه. ئۇالر قایتىپ چۈشۈشكه باشلىدى
 دېدى —ان جاینىڭ شېغىلىدەككهن،  قارىسىال، بۇ شېغىل، سۇ ئاقق—

  .یۈسۈپ ئهپهندى
 شۇنى دېمهمسىز، غارنىڭ ئۆزى ئۇیۇل قىیاغا قېزىلغان تۇرسا، ئۇنىڭ —

ئاستىدا شېغىل نېمه قىلسۇن؟ یهنه كېلىـپ غارنىـڭ تـۆرت تېمىـدىكى قىیـا               
  .قىزغۇچ، پوررەڭلىك، بۇ شېغىل بولسا ئادەتتىكى ساي شېغىلى

  .ەم زەڭ سېلىشتىئۇالر تىك قىرغاقالرغا بىرد
 بۇ یهرگه سۇ ئېقىتىپ كىرگهن شېغىلمىكىن دېسه ئېقىن یۈزىدىن —
  ...كۆپ ئېگىز

 قــاراڭ ئهپهنــدىم، دېــدى ئهكــبهر قىرغــاقالردىكى ســۇ ئىزلىرىنــى       —
  ... ئىلگىرى ئېقىننىڭ یۈزى غار بىلهن تهڭ بولسا كېرەك—كۆرسىتىپ،

ڭ بولغـان،   دۇرۇس، ئىلگىرى، مـۇمكىن، ئـېقىن یـۈزى غـار بىـلهن ته       —
كېیىن سـۇنىڭ یالىـشى بىـلهن، تـۇپراقنى ئېقىتىـپ، ئـېقىن یـۈزى پهسـلهپ                 

دېـدى   —كهتكهن، شۇنىڭ بىلهن غار ئاغزى ئېگىزدە قالغان بولۇشى مـۇمكىن،  
  .مهمتىلى ئهپهندى

  .یۈسۈپ زىیا ئۇنىڭ قارىشىنى تهستىقالپ باش لىڭشىتتى
كۈزدىغـان   بوۋىلىرىمىزنىـڭ تـاغنى تېـشىپ سـۇ ئۆت      - بهلكىم بۇ ئاتا   —
یا مهلۇم سهۋەبلهر بىـلهن قۇرۇلـۇش توختـاپ قالغـان، یـا بولمىـسا              . قۇرۇلۇشىدۇر

پۈتكهن بولسىمۇ، كېیىن التقا تىنىپ، ئایاغ قىسمى توسۇلۇپ قالغان بولۇشـى       
ــۇمكىن ــدەك     . م ــسىر پىرامىدالىرى ــۇ م ــسا بۇم ــدىغان  بول ــۇنداق بولى ئهگهر ش

  .زوقلىنىپ تۇرۇپ دېدى یۈسۈپ زىیا —ئاجایىپ مۆجىزە بولغان بوالتتى،
چۈنكى ئۇ قهدىم زاماندا بۇنـداق بىـر  سـۇ        .  ئهلۋەتته، شۇنداق بوالتتى   —

ــدۇ     ــۆجىزە بولى ــۋەتته م ــۈگرىتىش ئهل ــل ی ــىغا ئهقى ــاڭىمىزمۇ، ! ە د-قۇرۇلۇش م
  ئهپهندىم؟
 یۈسۈپ ئهپهندىنىڭ سۆزى بىلهنال ئىزچىالر دەرھال یولغا — ماڭىلى،—
  .چۈشتى
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سىپ ئــاغۇ یېزىــسىنىڭ لهڭــگهر كهنــتىگه  ئــۇالر شــۇ تهرىــقه یــول بېــ—
ــا چىقىـــشتى  ــار ئېقىنـــدىن كهڭ ئوچۇقچىلىققـ ــته . كهلگهنـــدە تـ ئالـــدى تهرپـ

. ھهیۋەتلىك، قاغجىراپ یاتقان قارا تاغ غهرپ تهرەپتىن شهرققه سورۇزلۇپ یاتاتتى         
لهڭگهردىـن قـارا تـاغ    . ئۇالر ئاشۇ قارا تاغنىڭ ئارقىـسىغا ئۆتۈشـى كېـرەك ئىـدى         

. ا قهدەر قاقاس سایلىق بولۇپ تهدرىجىـي ئېگىـزلهپ بـاراتتى       غ ①)جىڭ(بوغۇزى  
ئاغۇ یېزىسىمۇ ئاتۇشقا ئوخشاش غهربتىن شهرققه سـوزۇلغان پاراللېـل ئىككـى         
تاغ تىزمىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى  قىیپـاش تـۈزلهڭلىككه جایالشـقان بولـۇپ،            

 ناھایىتى یىراقتـا تۇتـۇق كـۆك     —شهرق ۋە غهرب تهرەپلهرنىڭ ئۇپۇق سىزىقىدا     
بـۇ سـوزۇنچاق تۈزلهڭلىكنىـڭ ئوتتـۇرا        . رەڭلىك تـاغالر گىرىمـسهن كـۆرىنهتتى      

ــاپ   ــتانلىقى ی ــاغۇ بوس ــسمىدا ئ ــۆرىنهتتى -قى ــشىل ك ــى ۋە  .  یې ــى تهرىپ ئىكك
  .شىمالدىكى قارا تاغ ئېتهكلىرى تاقىر سایغا تۇتۇشاتتى

 لهڭگهر ۋە ئاچچىق كهنتلىرىنىڭ شىمالىدىكى —قارا تاغ ئېتىگىدىكى 
قاندا مهمتىلى ئهپهندى یۈسۈپ ئهپهندىگه ئالدى تهرەپتىكى تاغنى سایدا كېتىۋات 
  :ئىشارە  قىلىپ

. دەپ ئاتىلىدىغان بىـر غـار بـار دېیىـشىدۇ    “ مىڭ پاتال” قاراتاغدا یهنه    —
 دېدى، ئاندىن ئاڭلىغانلىرىنى —غارنىڭ تورىسىدىن سۇ تامچىالپ تۇرىدىكهن، 

داغا ئىلتىجا قىلغـۇچىالر   مهلۇم ھاجهتلىرى بىلهن خۇ—تولۇق سۆزلهپ بهردى،  
غارغا كىرىپ  . مال ئۆلتۈرۈپ نهزىر قىلىدىكهن   . ئاشۇ غارغا بېرىپ تىۋىنىدىكهن   

قىلىـپ  “  شـۇر  -شـار ”ئاھ ئۇرۇپ، پهریـاد چېكىـپ یىغلىـسا تامچىالۋاتقـان سـۇ             
ــۇل    . چۈشــىدىكهن ــۇنى قوب ــسا غــار ئ ــدىلىرى بول ــدىغان بهن خــۇدا یاخــشى كۆرى

... ىغا غــار تېمىــدىن تــاش ئېتىلىــدىكهنقىلىــدىكهن، قوبــۇل قىلمایــدىغانلىر
  قانداق، بۇ تېخىمۇ قىزىقمىكهن؟②

 نـى سـىرالرنىڭ   -ى بۇ ئهزىم تاغالرنىڭ قوینىدا بىـز بىلمهیـدىغان نـ      —

                                            
ــشقىدۇر    ① ــۇز نېمى ــۇ بوغ ــڭ”ب ــگهن “ جى ــپ كهل ــامببرى    . دەپ ئاتىلى ــۇ ئ ــر س ــۇ یهرگه بى ــازىر ب ھ

  .ئا—. سۇ ئېلېكتىر ئىستانسى قۇرۇلدى“ ېڭى ئاۋاتی”قۇرۇلۇپ، ئایىغىغا 
 -ئۇنىـڭ ھهققىـدىكى بهزى تهسـۋىرلهرنىڭ راسـت    . دېگهن غارنىـڭ بـارلىقى راسـت   “ مىڭ پاتال”    ②

  .ئا―یالغانلىقىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈشنىڭ پۇرسىتى بولمىدى،
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بولۇشــى چوقــۇم، ئهپهنــدىم، ئهگهر ئۈلگۈرەلىــسهم جىمىنــى كــۆرۈپ چىقىــشنى  
 —هتته،  دېدى یۈسۈپ ئهپهندى شـائىرانه ئاھاڭـدا، غهمكىـن قىیـاپ     ـ...خاالیتتىم،

ئهمما بۇنداق جایالر ھهققىدە تارالغان خۇراپاتالر، مهسىلهن، دەرتكه داۋا، ئاغرىققا   
ــقا      ــسىمۇ، باشــــ ــرىكلىك بولــــ ــشىنىش مۇشــــ ــالرغا ئىــــ ــىپا بولۇشــــ شــــ

  .ئاالھىھىدىلىكلىرىنىڭ قىزىققۇچىلىقى بار
  . ئۈلگۈرگهنلىرىمىزنى قىلماي قویمایمىز، ئهپهندى—

ىـڭ ئېغىزىـدىن  ئۆتـۈپ، دەم ئالـدى     ئۇالر غهیرەت بىلهن یول بېسىپ، ج 
سـۈزۈك مـۇزدەك    -تهڭگه تـار تهرەپـتىن كېلىۋاتقـان سـۈپ        . ھهم تاماق یېیىشتى  

ئىزچىالر سۇ بویلىرىدىكى یوغان تاشـالردا ئولتـۇرۇپ،    . سۇنى قېنىپ ئىچىشتى  
ــۈلكه ــۈپ     -ك ــدى یۈس ــى ئهپهن ــشىۋاتقاندا مهمتىل ــان یېیى ــلهن ن ــاقالر بى  چاقچ

  :اپ یهنه بىر گهپنى ئېیتىپ بهردىئهپهندىنىڭ قىزىقىشىنى قوزغ
قارا تاغنىڭ ئارقىسىدىكى بىر ئېقىندىن كىچىككىنه بىر ئېرىق تاغ  —

بىـراق،  . سۈیى ئېقىپ چىقىـدىكهن، بـۇ سـۇ ھهم سـۈزۈك، ھهم مـۇزدەك ئىـكهن              
ئاشـۇ تـۇز سـۈیى مۇشـۇ     . ئىچىدىغان بولسىڭىز راسا تاۋلىق تۇزنىـڭ ئـۆزىلىكهن     

ۇ تۇزلـۇق سـۇنىڭ تهركىبىنـى ئېـنىقالپ         لـېكىن، بـ   . سۇغا كېلىپ قوشـۇلىدۇ   
ئۇ ئاشتۇزىمۇ یـاكى باشـقا خىـل تۇزمـۇ؟ یـاكى بولمىـسا تـۇز            . كۆرۈشكه ئهرزىیدۇ 

  ①تهملىك باشقا ماددىمۇ؟
 ئهپهندى، مېنى گاڭگىرىتىپال قویـدىلىغۇ؟ سـىلىنىڭ ئاڭلىمىغـان          —

  . دېدى یۈسۈپ ئهپهندى—نهرسىلىرىمۇ ئاز ئوخشایدۇ، چېغىمدا، 
 قـاراڭ ئـاۋۇ    — دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى كۈلـۈپ،        —ار،   تېخى یهنه بـ    —

ئاسمانغا تاقاشقان چوققىغا، ھېلى بىز شۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتىمىز، شۇ چاغدا شۇ 
  .دەیدۇ“ تۆگه تاغ”ئۇنى . چوققا ھهققىدە سۆزلهپ بېرىمهن

                                            
ــسىنىڭ   یىلــى -1976  ① ــ   خىتــاي ئارمىیى ش توپــوگىرافىیه قىــسىملىرىغا تهرجىمــانلىق قىلى

سهۋەبى بىـلهن مۇئهللىـپ بـۇ تاغالرنىـڭ نۇرغـۇن جـایلىرىنى كېزىـشكه مۇشـهررەپ بولغانىـدى، شـۇ                 
نىـڭ جهنـۇبىي ئېتىكـى ئارىلىقىـدىكى ئېقىنـدا      »تـۆگه تـاغ  «چاغدا قارا تاغنىڭ شـىمالىي ئېتىكـى،    

مانـا شــۇ تـۇز سـۈیى یـاكى تـۇز تهملىـك ئاللىقانــداق       . ئاشـۇنداق ھهرخىـل ئېقىنالرنـى بایقىغانىـدى    
  . ئا—ددا ئاتۇشلۇقالرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى شهكىللهندۈرگهن بولىشىمۇ مۈمكىن، ما
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  .یۈسۈپ ئهپهندى ئورنىدىن تۇرۇپ یهر شارائىتىنى كۈزىتىشكه باشلىدى
. ن كېیىن ئېقىن ئورنى بىـر ئـاز كېڭهیـدى        جىڭ ئېغىزىدىن كىرگهندى  

غهربىي شىمال تهرەپته ساغۇچ ۋە قىزغۇچ تاغالر، بـۇ تاغالرنىـڭ باغرىـدا كۆكتـام            
 ئېقىننىـڭ شـهرقىي    -كۆكتامنىـڭ قارىشىـسىدا   . یېزىسى قارىیىپ كۆرىنهتتى  

قىرغىقىدا بولسا كۆكۈش رەڭلىك بىر چوققا بۇلۇتالر قاتلىمىغا ئۈسۈپ كىرىپ 
بۇلـۇت  . ۇنىـڭ باغرىـدا ئـاق پاختىـدەك بۇلـۇتالر لهیـدەپ یـۈرەتتى        ئ. كهتكهنىدى

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ .  ئۈستىدىكى بىر پارچه ئوچۇقچىلىقتا تاغنىڭ ئۇچى كۆرىنهتتى
ئهنه شۇ چوققا . بۇ مهنزىرە ئهقىلنى الل قىلىدىغان دەرىجىدە ساماۋى تۇیىالتتى     

تــۆگه . ىالتتىدەپ ئـات “ تــۆگه تـاغ ”ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن باشــالنغان تـاغ تىزمىـسى     
تاغنىڭ بۇ تهرىپىدە پاراللېل یاتقان بىر نهچچه تاغ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهممىـسى             

  .تۆگه تاغنىڭ قاپ بېلىگىمۇ كهلمهیتتى
یولنىڭ بـۇ قىـسمى   . تاماقتىن كېیىن ئۇالر یهنه سهپىرىنى داۋام قىلدى  

 سـالقىن تـاغ ھاۋاسـى، سـۈزۈك ۋە مـۇزدەك سـۇ بولـسىمۇ،            —بىر ئاز كۆڭۈللۈك    
بارغانــسېرى ئېگىــزلهپ بــاراتتى، ھهم تهڭــگه . ن زادىــال یــولى ئاۋۇمــایتتىلــېكى

تارنىڭ سۈیى كهڭ دەریا قېنىدا ئىالندەك سویالپ، گاھ شـهرقىي قىرغاققـا گـاھ            
غهربىي قىرغاققا بۇرۇلۇپ سانسىز ئهگرى سـىزىق ھاسـىل قىلىـپ ئاقىـدىغان           

غانـدا تـۆرت یـۈز    بولغاچقا ئۇالرغا یۈز مېتىـر، ئىككـى یـۈز مېتىـر، ئهڭ كـۆپ بول            
شـۇنداق  . مېتىر ئارىلىقتا بىر قېتىم سۇدىن كېچىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلهتتى        

بولغاچقا ئۇالر كۆكتامغـا كهلگهنـدە قۇیـاش غهرىپتىكـى تاغالرنىـڭ ئارقىـسىغا              
  .ئۇالر كۆك تام یېزىسىدا قونۇشنى قارار قىلدى. مۆكۈپ بولغانىدى

ا یاتمـاقچى بولۇشـتى، ئـۇالر     ئایـداالد —ئۇالر بىر دېھقاننىڭ ئۆیى ئالدىدا  
ئۇالر دېھقاننىـڭ قـازان    . كۆپ بولغاچقا بهرىبىر بىر ئادەمنىڭ ئۆیىگه پاتمایتتى      

قۇمۇشلىرىنى ئارىیهت ئېلىپ تامـاق قىلىـشقا تۇتـۇش قىلىۋاتقـان پۇرسـهتته،             
نـى كـۆرۈپ بـېقىش ئۈچـۈن     “ تـۆگه تـاغ  ”مهمتىلى ئهپهندى یۈسۈپ  ئهپهنـدىنى    

  .باشالپ كهتتى
. نىڭ شهرق چېتىكى تهڭگه تار تهرەپكه كهتكهن یولغا بېرىشتىئۇالر یېزى

ئېنىققنىـڭ ئـۇ    . یولنىڭ شهرق لېۋىدىن چوڭقـۇر ۋە كهڭ ئـېقىن باشـلىناتتى          
تۆگه تاغ مۇشـۇ ئېقىننىـڭ قىرغىقىـدىن        . قېتىدا تۆگه تاغ چوقچىیىپ تۇراتتى    
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 بۇ ئۆزگىچه بىـر تـاغ بولـۇپ،  ئهڭ ئېگىـز چوقىـسى گویـا سانـسىز                . باشلىناتتى
قوشۇن ئالدىدىكى ئاتلىق سهركهردىگه ئوخشاش ئېقىن لىۋىدە بىردىنال كۆككه 
تىرەلگهن، ھهتتا ئۇچار قۇشالرمۇ ئۇچۇپ چىقالمایدىغان دەرىجىدە تىك، ئۇیۇل ۋە 
سىدام بولسا، شهرق تهرەپكه سۇزۇلغان داۋامى ئۇنىڭغا ئهگهشكهن پىیادىلهردەك         

  .تهدرىجىي پهسىیىپ كېتهتتى
گهرچه تاغ تۈۋىدىن نهچچه كېلومېتىر یىراقلىقتا تۇرغان ئىككى ئهپهندى 

بولسىمۇ، تاغنىڭ پهۋقۇلئـادە ئېگىـز ۋە تىكىلىكىـدىن گویـا تاغنىـڭ تۈۋىـدىال          
پ كهتكهنـدەك  ۇلۇزوتۇرغاندەك، تاغ بولسا ئۇالرنىڭ پىشانىسىدىنال ئېگىـزگه سـ     

ــا قــارایتتى      ــپ چوققىغ ــشىنى ئارقىــسىغا قاڭقایتى ــۇالر بې ــى ھهم ئ . بىلىنهتت
چوققىنىــڭ ئۇچىغــا یــېقىن جایــدىكى ســىلىق ۋە ســىدام یۈزىــدە پېتىـــپ        

ھازىر زېمىن ئۈستىدە .  كېتىۋاتقان قۇیاشنىڭ ئاخىرىقى نۇرلىرى جىلۋە قىالتتى
  . بىر یهر شۇ ئىدى-قۇیاش  نۇرى چۈشۈپ تۇرغان بىردىن

 مۇنــداقمۇ  — دېــدى یۈســۈپ زىیــا بېــشىنى چایقــاپ،     ـــ !یــا، پهنــاھ  —
هنا؟ مهن ئۆزۈمنى ئـاۋۇ چوققىغـا یېقىنـراق جایـدىكى          قورقۇنچلۇق تاغ بولىدىك  

رەنـدىلهپ قویغانـدەك سـىلىق یېـرىگه چىقىـپ قېلىـپ، چۈشــهلمهیۋاتقاندەك       
قېنـى، ئهمـدى سـىلى مۇشـۇ تـاغ      . تهسهۋۋۇر قىلىپ تېنىم شۈركىنىپ كهتتـى     

  .ھهققىدە ئېیتىپ بېرىدىغانلىرىنى ئېیتىپ بهرسىله
.  دەمنى ھـېچكىم بىلمهیـدۇ   بۇ تاغنىڭ ئۈستىگه چىقتىم، دېگهن ئـا       —

ئهممــــا، . ئهڭ چىـــۋەر ئوۋچىالرمـــۇ بـــۇ تـــاغ  ئۈســـتىگه چىقالىغـــان ئهمهس      
ئىلگىرىكىلهردىن قالغان بۇنداق بىر ئهپسانه بـار، ئېیتىـشلىرىچه بـۇ تاغنىـڭ            

. ئۇ یهردە یاۋایى ئادەملهر بارىمىش. ئۈستى خېلى تۈز ئىكهن ھهم چىمهنزار ئىكهن
ــدىن بېــرى یاشــاپ   بهزى ئادەملهرنىــڭ دېیىــشىچه  ــۇزۇن زامان ــۇ یهردە خېلــى ئ ئ

كېلىۋاتقان ھازىرقى ئاڭلىق ئادەملهر بار، ئـۇالر تهركـى جاھـان بولـۇپ شـۇ یهرگه         
تاغقا چىققىلى بولىدىغان، ئهممـا ئىنتـایىن خهتهرلىـك         . چىقىپ كهتكهنىكهن 

بولغان بىرال یول بولۇپ، ئۇالر شۇ یول بىـلهن تاغـدىن چۈشـۈپ، ھهتتـا بـازارلىق       
مهن ئـاغۇ   . ئهمما ھېلىقى یولنى ھېچكىم بىلمهیـدىكهن     . پ كېتىدىكهن قىلى

بـۇ تـاغ ھهققىـدىكى    . یېزىسىدا نۇرغۇن مویـسىپىتلهرنىڭ سـۆھبىتىدە بولـدۇم       
ئۇ یهردە ئادەم بـارلىقى ھهققىـدە ئهقىلىـگه مۇۋاپىـق     . گهپلهر ئومۇمهن بىر خىل 



 97 

ۇنغـان بولـسىمۇ،   ئهمما كۆپ ئادەم ئـۇ یهرگه چىقىـپ بېقىـشقا  ئۇر           . گۇمانالر بار 
  ①.ئهمهلگه ئاشمىغان

 بۇ تاغنىڭ ئارقىسى، ئىككى یېنى مانداق تىك ئهمهستۇر، ھهر قانچه            —
  بولسىمۇ؟
بۈگرى ھالـدا  - پهس ۋە ئهگرى- یاق، ئارقىسى تۆگه كارۋىنىدەك ئېگىز —

نهچچه ئون كېلومېتىر یىراققا سوزۇلۇپ كېتىدىكهن، بۇ تاغ تىزمىسىنىڭ ئهڭ   
ئۇ خـۇددى تىرىـك دىنـوزاۋېردەك، شـۇنداق     . شۇ باشلىنىشىئېگىز یېرى مانا مۇ  

، بېلـى ۋە ئانـدىن قـۇیرۇق تهرىپـى          ە د -ئهمهسمۇ؟ بېشىنى تىـك كۆتىرىۋالغـان     
شـۇنداق، ئىككـى یېنىمـۇ    . تهدىرىجىي تۆۋەنلهپ یهر بىـلهن قوشـۇلۇپ كهتـكهن    

  !ئهمما یهنىال چىققىلى بولغۇدەك ئهمهس. مۇنداق تىك ئهمهس ئوخشایدۇ
. تۈمگىال ئۆرۈلـۈپ كېتىدىغانـدەك كهتكىمـال كېلىۋاتىـدۇ         باش ئۈسـ   —

  . دېدى یۈسۈپ زىیا—یۈرسىله، ئهپهندىم، بالىالر بىزنى ساقالپ قالدى،
*  
**           

كۆكتامدىن . ئهتىسى تاڭ سهھهردە سایاھهتچىلهر سهپىرىنى داۋام قىلدى   
ڭ بۇنىـ . چىققاندىن كېیىن سۇ كېلىدىغان ئـېقىن ئىككـى تارماققـا بۆلۈنـدى      

. ئوڭ تهرەپتىكىسى تهڭگه تارغا ۋە ئۇ یهر ئارقىلىق تۆگۈرمىتىگه ئېلىپ باراتتى         
  .سول تهرەپتىكىسى جایپهچچهمگه ئېلىپ باراتتى

ــداق؟     — ــایىپهچچهمگه بارســاق قان ــایال، ج ــا بارم ــگه تارغ ــدىم، تهڭ  ئهپهن
ئىككىسى ئىككى تهرەپته بولغاچقا یولغا تهتۈر، ئهگهر جایىپهچچهمگه بارىدىغان         

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى—لساق مۇشۇ یهردىنال بۇرۇلىمىز، بو
ــار      — ــپ، ت ــا بېرى ــگه تارغ ــوق، تهڭ ــساق ھېچقىــسى ی ــاۋارە بول ــازراق ئ  ئ

                                            
 یىلى ئىیۇلـدا بىـر نهچـچه دوسـتۇم بىـلهن جـایپهچچهمگه قىلغـان سـهپىرىمدە بـۇ          -1981  ①

ــۋایهتلهرنى ئاڭلىغانىــدىم        ــى رى ــیىن بــۇ ھهقتىك ــدىم ھهم كې ــدىن ئۆتــۈپ كۆرگهنى ــڭ ئالدى . تاغنى
ــ یىــل1958(    كــشۈرۈش ئایرۇپىالنىــدىكىلهربۇالرنىــڭ ئىچىــدە قىــدىرىپ ته  بــۇ تــاغ ئۈســتىدىن  ) ـ

دېـگهن یېڭــى ئهپـسانىمۇ بــار،   . ئۇچـۇپ كېتىۋېتىـپ، تــاغ ئۈسـتىدە ئــۆیلهر  بـارلىقىنى كــۆرگهنىكهن    
 . ئا—
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قاپچىغاي بىلهن بۇالقنى كۆرۈپ ئاندىن ئارقىمىزغا یېنىـپ بـۇ یولغـا ماڭـساق           
 خوجانىیاز ھاجىنىـڭ تهڭـگه      — دېدى یۈسۈپ ئهپهندى،     —. نېمىمىز كېتهتتى 

ــ  ــا قاپـ ــى   تارغـ ــك زەربه بهرگهنلىكىنـ ــا ئهجهللىـ ــڭ جالالتلىرىغـ ساپ ماجۇڭیىـ
  .ئۇ جاینىڭ قانداق جاي ئىكهنلىكىنى بىر كۆرۈپ باققىم بار. ئاڭلىغانىدۇق

 ئــۇ تهرەپلىرىنــى مهن ئویلىمــاپتىمهن، ئۇنــداق بولــسا بــارایلى، ئــون  —
 دېدى مهمتىلى ئهپهندى رازى بولۇپ، —، ۇكېلومېتىرچه ئارتۇق یول ماڭىمىز ش

ىــزچىالر ئــوڭ تهرەپتىكــى ئېقىننــى بــویالپ، تــاغ قاپتىلىــدىكى یــول بىــلهن   ئ
مېڭىشقا باشلىغاندا، مهمتىلى ئهپهندى بایىقى سۆھبهتنى داۋام قىلىپ دېدى،     

 یىلــى -1934( ئاڭلىمىغانمىــدىڭىز، زىیــا، خوجانىیــاز ھــاجى ئاشــۇ قېــتىم  —
قىلغـان، ھهتتـا    ئاز ئادەم بىلهن تۇڭگانالرنىڭ كۆپ ئادىمىنى مهغلـۇپ         ) فېۋرال

ئاساسـهن قىرىـپ تاشـلىغاندىن كېـیىن، چېكىـنگهن قالـدۇق تۇڭگـانالر ئـاغۇ         
شۇ مۇددەت ئىچىدە تاالدا . یېزىسىغا كېلىپ یېرىم كۈنلۈك قهتلىئام جاكالىغان

ــال  ــادەم، مـ ــسىنى ئېتىـــپ  - ۋاران، ئىـــت-یـــۈرگهن ئـ ــۈكلهرنىڭ ھهممىـ  مۈشـ
  ...تاشلىغاندىن كېیىن ئاتۇشقا قایتىپ كهتكهن

نېمه ئامال، دوستۇم، خهلقىمىز ئىگىسىز پادىدەك ... نمۇ ئاڭلىغان مه—
تېخى بۇندىن كېیىن نېمىلهر بولىدۇ . ھهممه ئىتنىڭ تالىشىغا ئۇچراپال تۇرىدۇ

  ...نېمه ئهمهس
ئۇالر بهزەن تاغ قاپتىلىدىكى تار یول بىلهن سۇنى یاقىالپ ماڭسا، بهزىـدە     

ر ئىككى سـائهتتىن كېـیىن      ئۇال. سۇ كېچىپ ئېقىن ئىچى بىلهن مېڭىشاتتى     
دەپ ئاتالغـان تـار قاپچىغـاي بهزى     “ تهڭگه تار ”. تهڭگه تار ئالدىغا یېتىپ كهلدى    

ــرى  ــېقىن ئىــدى  3-2یهرلى ــار ئ ــر كهڭلىكتىكــى ت ــسانىۋى  .  مېتى ــا ئهپ ــۇ گوی ئ
قهھرىمانالر تهرىپىدىن ئېگىز تـاغنى كېـسىپ ئاچقـان یولـدەك، شـۇ تهقلىـدته         

تارنىڭ سول تهرىپىدە بىر تـۈپ قېـرى ئـاق    . تىتاغنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ كېتهت 
دەپ چوقۇنىدىغان چارۋىچىالر بۇ توغراققـا  “ مازار”تېرەك بولۇپ، یالغۇز دەرەخنى  

تاغنىـڭ ئـوڭ تهرىپىـدىكى ئویـۇل       . رەڭگارەڭ التا شـوینىالرنى باغلىۋەتكهنىـدى     
مانـا بـۇ ئاتۇشـقا    . تاشنىڭ یېرىقىدىن ئىككى تاشلىق سۇ ئېتىلىـپ چىقـاتتى   

 قىــران دەریاســىنىڭ بىرىنچــى  —ىغان ســۇنىڭ باشــلىنىش نوقــسىتى،  بارىــد
  .مهنبهسى ئىدى
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ئىزچىالرنىڭ بۇ ئهتراپنى كۆرۈۋېلىشى ئۈچۈن بىـر سـائهتلىك مـۆھلهت           
بۇ جهریانـدا یۈسـۈپ زىیـا بىـلهن مهمتىلـى تهۋپىـق ئىككىـسى ئـوڭ                . بېرىلدى

نىڭ باش تهرەپتىكى چوڭ بۇالقنى، ئۇنىڭمۇ ئوڭ تهرىپىدىكى كىچىك ئېقىنالر      
تهرىپىــدىكى ئۇشــشاق بــۇالقالرنى، بــۇ یهرنــى قــاپالپ تۇرغــان كىچىككىــنه        

ــوغراقلىقنى ئایلىنىــپ چىقتــى  ــۈۋىگه قایتىــپ   . ت ــۇالق ت ئانــدىن یهنه چــوڭ ب
كېلىپ سۇپا شهكلىدىكى قىیا تاش ئۈستىدە بالىالرنىڭ یىغىلىشىنى كۈتۈپ   

ــدىن شــا  . ئولتۇرۇشــتى رىلداپ ســۇ ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدا ئۇزۇنچــاق یېرىــق جای
  .ئۈستىدىن سایغا سهكرەپ چۈشهتتى“ سۇپا”چىقىپ، 

ــو  —بۇالقنىــڭ ئۈســت تهرىپىــدە   ئاساســهن تىــك دېگــۈدەك قىیانىــڭ ئ
مېتىرچه ئىگىز یېرىدىكى كىچىككىنه سۇپا شهكىللىك تۈزلۈكته كېسهكتىن 

  .ئېتىلگهن تامغا ئوخشاش بىر قۇرۇلۇش ئاران ـ ئاران بىلىنهتتى
 ئـۇ  —ى تهۋپىق ئـۇ یهرنـى زىیاغـا كۆرسـىتىپ،       دېد — ئاۋۇنى قاراڭ،    —

  .یاقۇپبهگدىن قالغان قاراۋۇلخانا خارابىسى
. شــۇ چاغــدا تــار تهرەپــتىن بىــر نهچــچه ئــاتلىق قىرغىــز چىقىــپ قالــدى 

ئـۇالر مهمتىلـى    . ئۇالرنىڭ ئارىـسىدا ئالـدىغا بـاال ئېلىۋالغـان ئایـالالرمۇ بارىـدى            
الالردا یـامراپ یـۈرگهن بـالىالرنى       ئهپهندى بىلهن یۈسۈپ ئهپهندىنى ئاندىن قاپتـ      

ئۇالرنىڭ سـالىمىدا تاغلىقالرغـا خـاس     . كۆرۈپ، ئىككى ئهپهندىگه ساالم قىلدى    
  .ساددىلىق، ئاقكۆڭۈللۈك ئاھاڭى بارىدى

مهمتىلى بىلهن یۈسۈپلهر ئولتۇرغان جایدىن چۈشۈپ ئۇالرنىڭ قېـشىغا          
  :ئۇۇڭا ش. مهمتىلى ئهپهندى قىرغىزچىنى خېلى قامالشتۇراتتى. كهلدى

  . دەپ قىرغىزچه سورىدى— نهگه كېتىۋاتىسىلهر؟ —
  . دېدى ئۇالر— جایتېرەككه بارىمىز، —
   قهیهردىن كهلدىڭالر؟—
  . تۆگۈرمىتىدىن—
 بىزمۇ جایتېرەككه باراتتۇق، باشالپ بارساڭالرچۇ، بىز ئۇ یهرگه بېرىپ —

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى—باقمىغان، 
ىز كېتىۋەرسۇن، بىز سىلهر بىلهن بىلـله        بولىدۇ، بىزنىڭ ئایاللىرىم   —
  . دېدى قىرغىزالردىن بىرى—ماڭایلى، 
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ئهمىسه جىندەك تهخىر قىلىڭ، بالىالرنى یىغایلى، .  رەھمهت، سىزگه—
 مهمتىلى ئهپهندى شۇنداق دەپال ئىزچىالر باشلىقى یار مۇھهممهدكه دەرھال —

متىلـى ئهپهنـدى    ئىـزچىالر یىغىلىغىـچه مه    . باشقىالرنى یىغىـشنى تاپـشۇردى    
  .ئۇالرنىڭ سۆھبىتى داۋامالشتى. قىرغىزالر بىلهن دوستىلىشىپ كهتتى

   جایتېرەكته كىمىڭالر بار؟—
  . تۇققانلىرىمىز بار—
   ئۇ خېلى چوڭ یېزىمۇ؟—
  .كۆرۈپ كهلمهكچى.  یاق ئىككى ئائىلىك كىشى بار—
 بىز شۇ یهرنى زىیـارەت قىلمـاقچى، بىزنـى باشـالپ بېرىـشقا بىرسـى         —

  ىالرمۇ؟تېپ
 بىزنىــڭ شــۇ یهردىكــى توققىنىمىزنىــڭ بىــر ئــوغلى بــار، شــۇنىڭغا  —

  .ئېیتایلى، ئۇ سىلهرنى ھهممه یهرگه باشالپ بارىدۇ
  ... رەھمهت سىزگه—

مهمتىلى ئهندى ئۇالرنىـڭ   .  تهق بولۇشقانىدى  -بۇ چاغدا ئىزچىالر تهقمۇ   
. شقا بۇیرىدىئىرادىسىنى ئۇرغۇتۇپ قویۇش ئۈچۈن، قۇربان جاپپارنى ناخشا باشال

شۇنىڭ بىلهن بىر زامانالردا ئوق ئاۋازلىرى ۋە ئۆلـۈم ئالدىـدىكى ئىنـسانالرنىڭ           
 تاشـالر، ئىزچىالرنىـڭ   - پهریادى بىلهن زىلزىلىگه كهلگهن بۇ جىلغا، تـاغۇ    -ناله

قىرغىـزالر بـۇ بالىالرنىـڭ یـېڭىچه     . جهڭگىۋار ناخشىسى بىلهن تىترەپ كهتتـى  
  .تىپدىن زوقلىنىپ بىلله مېڭىشاتتىناخشىسى ۋە ھهۋەس كهلگۈدەك تهر

  

3 
  

گه بارغانـدىن كېـیىن بـۇ یهرلىـك قىرغىزنىـڭ      ) جایپهچچىم(جایتېرەك  
بـۇ تهرەپنىـڭ ئېقىنـى سۇسـىز     . ئۆیى ئالدىـدا توختـاپ، ئۇسـسۇزلۇق ئىچىـشتى     

باش تهرەپتىن كېلىدىغان سۇ ئاھاله جایالشقان یهرگىچه كېلىپ شېغىل . ئىدى
الر بـۇ یهردە چۈشـلۈك تامـاق یهپـال كـۆرمهكچى          ئـۇ . ئاستىغا سـىڭىپ كېتهتتـى    

ــدى   ــاراپ ئاتالن ــا ق ــۇش   . بولغــان جایغ ــلهن تهڭت ــالىالر بى ــزالر  ئىزچــى ب قىرغى
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سـایاھهتچىلهر ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ،      . كېلىدىغان بىر یىگىتنى قوشـۇپ قویـدى      
  .ئېقىننىڭ یۇقىرىسىغا قاراپ كېتىشتى

كه ۋە بـۇ تهرەپـكه   نىـڭ یۇقىرىـسىدا تهڭـگه تـار تهرەپـ       “ تۆگه تـاغ  ” ئېقىن  
ئایرىلغاندىن كېیىن، ئاۋۋال شىمالغا، ئاندىن غهربكه بۇرۇلۇپ ئاھاله جایالشقان 

بۇ یهردىن بىـر ئـاز ماڭغانـدىن كېـیىن بولـسا یهنه شـىمالغا         . یهرگىچه كېلهتتى 
جایپهچچىم جىلغىسىغا  بارغۇچىالر شـىمالغا بۇرۇلغـان قىـسمىنى          . بۇرۇالتتى

ــاتتى  ــاقىالپ ماڭ ــایپهچچىم. ی ــلهن شــهرق     ج ــېقىن بى ــېڭهیگهن ئ  ئىچىــدە ك
بۇ .  تهرەپتىكى تاغ ئارىسىدا خېلى كهڭ ۋە سوزۇنچاق قىیپاش تۈزلهڭلىك بارىدى

 ســاندا ئېتىزالرمــۇ ئــۇچرایتتى، -یهردە بولــۇق چىغلىقــالر، پىچهنلىكــلهر، ئانــدا 
قىسقىسى بۇ یهر بۇ قاقاس ئۇیۇلتاشالر ئارىـسىدا یېـشىل مهرۋایىتـتهك بىـر یهر           

ئۇالرغىمـۇ رەڭگـارەڭ   .  یهردىمۇ یالغۇز قېرى ئـاق تېـرەكلهر ئـۇچرایتتى       بۇ. ئىدى
ــۇ یهردە یهنه بىــر . لىنــتىالر، ئهســكى التىــالر، یېــپالر باغلىنىــپ كهتكهنىــدى   ب

ھهم ئۇنىڭ قېرى ئۈرۈكلهر بىلهن باراقـسانالشقان بـاغلىرى      . ئائىلىلىك بارىدى 
  .چىغلىقالردا ئۇششاق چارۋىالر ئوتالپ یۈرەتتى. بارىدى

ــشىل     ــۇ یېـ ــالپ بـ ــۇالرنى باشـ ــت ئـ ــز یىگىـ ــلىغۇچى قىرغىـ ــول باشـ یـ
ئهمدى ئېقىن بىردىنال ئاغزى بوغۇلغاندەك تارلىـشىپ،      . چىمهنلىكتىن ئۆتتى 

ئـۇالر  . بۇ یهردە ئىككى تاشـلىقچه سـۇ بارىـدى        . شهرقىي شىمال تهرەپكه بۇرۇلدى   
سـۇلتان سـۇتۇق جـاي تۇتقـان یهر      . سۇدىن كېچىپ غهربىي قىرغاققـا ئۆتۈشـتى      

.  غهربىي قىرغاقتىكى كىچىككىنه تۈزلهڭلىكتىدى—جىلغىنىڭ بۇرۇلىشىدا  
بۇ یهردە یاۋایى ئاق تېرەكلهر، نهچچه یۈز یىللىق قېرى سـۆگهتلهر ئارىـسىدا بىـر        

  .ئاددىیغىنه سېلىنغان مهسچىد بارىدى
 بـارا توپىغـا   -قېرى سۆگهتلهرنىڭ تـۈۋىلىرى پورلىـشىپ ۋە پـورلىرى بـارا        

 تاختـاي ھــالىتىگه كهلـگهن بولــۇپ، ئهگهر   -نــى یـاپىالق ئایلىنىـپ، سـۆگهت تې  
ئۇنىڭ كۆكۈرۈپ تۇرغان یېڭى شاخلىرىنى كۆرمىگهندە ئۇنى ئاللىقاچان قۇرۇپ        

ئۇنىڭ غول ۋە شاخلىرىغىمۇ . قاقشال بولۇپ قالغان دەپ ئویالش مۇمكىن ئىدى
قېــرى ســۆگهت ئارىــسىدا ۋاقتىلىــق  . رەڭگــارەڭ لېنــتىالر ئېــسىۋېتىلگهنىدى 

ــاقال ــاتتى ئوچ ــپ یات ــازانمۇ     . ر قارىیى ــر داش ق ــۈن بى ــشلىتىش ئۈچ ــۇ یهردە ئى ئ
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ھېلىقى تاشقا ئایالنغان تاۋۇز ۋە تاشقا ئایالنغان ئۈگرە ئاشالرمۇ        ①.قویۇلغانىدى
. تـاۋۇزالر ھهقىقهتهنمـۇ تاۋۇرغـا  ئوخـشایتتى        “ تاشـقا ئایالنغـان   ”. شۇ یهردە ئىدى  

ه بۆلۈنگهن بولۇپ، كىچىكرەك گویا كاسسا قىلىنغاندەك ئۈچك“ تاۋۇر”ھهتتا بىر 
  .بىر پارچه یېرى كهمتۈك ئىدى

ــاۋۇز« ــى   »تـ ــق تۇیغۇسـ ــۇ قهدەر چىنلىـ ــسى ئـ ــڭ ئىچكىـــي قۇرۇلمىـ نىـ
بېرەتتىكى، رىۋایهتنىڭ ئۇ قهدەر ئىشهندۈرۈش رولىغا ئىگه بولىشى بىكار ئهمهس 

نىڭ شاپاق قىسمى ئهینهن تاۋۇز شـاپىقى قېلىنلىقىـدا، ئـاقۇش            »تاۋۇز«: ئىدى
ىچى قىزىلغا مایىل پور رەڭدە بولۇپ، ئۇرۇقچه ھېسابىدا قارا توچكىالرمۇ  رەڭدە؛ ئ 
  .مۇ شۇنداق چىنلىق تۇیغۇسى بېرەتتى»تاشقا ئایالنغان ئۈگرە«. بارىدى

 دەپ ســورىدى مهمتىلــى — یىگىــت، یهنه كۆرىــدىغان نــېمىلهر بــار؟ —
  .ئهپهندى قىرغىز یىگتتىن

“ بۆشۈك ئانـام  ” یىگىت،    دېدى — كۆرىدىغان نهرسىلهر یۇقىرىدا بار،      —
  .دېگهن قهبرە بار“ قىرىق مىچىت”دېگهن تاش بار، ئهڭ ئاخىردا 

   ئهمىسه بىزنى باشال، قایاققا ماڭىمىز؟—
ــۇپ،     — ــېمهك بول ــاق ی ــپ، تام ــاردۇق ئېلى ــۇ یهردە ھ  ئهســسۇلتان مۇش

شۇنىڭ بىلهن پىچىۋاتقان تاۋۇز، . شۇ چاغدا كاپىرالر كېلىپ قاپتۇ. توختاپتىكهن
قان ئاشلىرىنىڭ جىمىسىنى تاشقا ئایالندۇرۇۋېتىپ، مۇشۇ جىلغىنىڭ   ئېتىۋات

ــاراپ قېچىــپ ،   ــۇرۇپ  “ قىرىــق مىچىــت”یۇقىرىــسىغا ق ــدا توســۇپ ت كه بارغان
تىكى قهبرە شۇ جهڭـدىن  “ قىرىق مىچىت”. كاپىرالرنى قىرىپ تاشلىغانىكهن 

  .ھازىر بىز ئهسسۇلتان قېچىپ ماڭغان یول بىلهن ماڭىمىز. قاپتىكهن
  .مىسه ماڭایلى، ئىنىم ئه—

  :قىرغىز یىگىت ئالدىدا یول باشالپ كېتىۋېتىپ دېدى
 بۇ یهر ئاتۇشتىكى ئهسسۇلتان مازىرىدىنمۇ ئۇلۇغ دېیىـشىدىكهن، ئـۇ         —

مېنىــڭ روھىمنــى ”كىــشىنىڭ بىــر نــېمه دېــگهن بىــر كىتابىنىــڭ ئــاخىردا   
ا شـۇڭ . دەپ یېـزىقلىقمىش  “ دىن تاپقـاي  ›جایپهچچهم‹ئىزلىگهن ئىممهتلىرىم   

                                            
ــاچلىرى تۆگــۈرمىتىگه         ① ــپ، یاغ ــدا چېقىۋېتىلى ــیهت ئىنقىالبىی ــچىد مهدەنى ــۇ یهردىكــى مهس ب

  .شۇ چاغدا ئېلىپ كهتكهنئېلىپ كېتىگهن، داش قازاننىمۇ 
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دىنىي ئالىمالر ئۇزاق مۇساپىلهرنى بېسىپ كېلىپ مۇشۇ یهرنى تاۋاپ قىلىـپ     
بۇ یىل كىرگهندىن بېرى بۇ یېنى خوتهندىن، ئۇ یېنى تۇرپاندىن بولۇپ . كېتىدۇ

  .یىگىرمه تۇیاق مال نهزىر قىلىندى. نهچچه یۈز ئادەم كېلىپ كهتتى
ىدە قىرغىز تهۋپىق خهلقنىڭ بۇ خىل بىدئهت، خۇراپى ئهقىدىلىرى ھهقق

یىگىتكه تۈزىتىش بېرىشنى ئویلىغان بولسىمۇ، بىردەمدىال قایىـل قىلغىلـى        
شۇڭا، ئۇنىڭ ئىشهنچلىرىگه ھاقارەت تۇیۇلمىسۇن . بولمایدىغىنى ئېنىق ئىدى  

  .ئۈچۈن گهپ قىلىشتىن یالتایدى
جىلغــــا یهنه ســــولغا بۇرۇلــــۇپ، كــــۆپ ماڭماســــتىنال بىــــر ئۆینىــــڭ 

ــنىڭ  ــا تاشـ ــر قىیـ ــدىكى بىـ ــپ  چوڭلىقىـ ــىدا چوقچىیىـ  ئېقىننىـــڭ ئوتتۇرسـ
قىیــا تاشــنىڭ ئوتتۇرســىدا بولــسا خــۇددى ھهرىــلهپ  . تۇرغــانلىقىنى كۆرۈشــتى

  .كهسكهندەك ئىشىكسىمان ئویۇق بارىدى
 ئهسـۇلتاننىڭ  — دېـدى قىرغىـز یىگىـت،    —دەیـدۇ،  “ ئوقـۇر ” بۇنى   —

  .ئېتىنىڭ ئوقۇرى
ىككه، دەرۋازىغـا   ئهمما قىیا تاشتىكى بۇ ئوچۇق یهر ئوقۇرغا قارىغاندا ئىش        

  .بهكرەك ئوخشایتى
دەپ ئاتىغان بولسا بهكمۇ “  قىرىق مىچىتنىڭ ئىشىكى” ئهگهر بۇنى —

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى—قاملىشىدىكهن، 
 كۋادرات مېتىر چامىسىدا بىر كۆلچهك بار 20قىیا تاشنىڭ ئوڭ تهرىپىدە 

ئهممـا ئـۇ   .  كىچىـك قىیـا تاشـالر قورشـاپ تـۇراتتى     -ئىدى، بۇ كـۆلچهكنى چـوڭ   
شــۇنداق . ئــېقىن یولىــدا بولغاچقــا كهلكۈننىــڭ  زەربىــسىگه ئــۇچراپ تــۇراتتى 

بولسىمۇ زامانالردىن بېرى بۇ كۆل التقا بىلهن تىنىـپ یوقۇلـۇپ كهتمىگهچـكه         
كىشىلهر ئۇنىڭدىمۇ مهلۇم ئىالھى سىر بار دەپ ئویالپ، بۇ كۆلنىمۇ مۇقهددەس   

  .ھېسابالیتتى
  .یول باشلىغۇچىدېدى  —بۇنى كۆك كۆل دەیدۇ، —

كۆك كۆلدىن ئۆتكهندىن كېیىن ئېقىن تارلىـشىپ، ئېگىـز تاغالرنىـڭ        
ئهنه شۇ تـار كوچىغـا ئوخـشاپ قالغـان جىلغىنىـڭ      . ئارىسىغا كىرىپ كېتهتتى  

ئوڭ تهرىپىدە ئۇیۇل تاشلىق تاغنى ئویۇپ شارقىراتما ھاسىل قىلىپ چۈشكهن   
غىزىدا ئۈچ كۈپ مېتىر یهردىن ئادەم بویى ئېگىزلىكتىكى قۇرۇق ئېقىننىڭ ئې
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بــۇ تــاش ئــادەم بېــشىدەك، . چوڭقۇرلـۇقتىكى بىــر تــاش قاپلىــشىپ قالغانىـدى  
 تــاۋۇزالردەك یــۇمىالق، ســوقىچاق ھهرخىــل چوڭلــۇقتىكى تاشــالردىن -قوغــۇن

  .ئویۇشقان تاش بولۇپ، نېرىدىن بىر ساپاق ئۈزۈمگه ئوخشاش كۆرىنهتتى
ــالىالر،   — ــر ئىــسىم قویمامــسىلهر، ب ــدى مهمتىلــى  — بۇنىڭغــا بى  دې

ئهپهنــدى ئۇیــاقنى كۆرســىتىپ، بــۇ چاغــدا ھهممهیــلهن ئاشــۇ تــاش ئالدىــدا         
  .توختاشقانىدى

ــۇنى — ــسه قامالشـــقۇدەك، “ ئـــۈزۈم تـــاش ” بـ  دېـــدى قهشـــقهر  —دېـ
  .ئىزچىلىرىدىن بىرى

  . دېدى ئهكبهر— مهنمۇ شۇنى دەي تۇراتتىم،—
ىـڭ   ئىككىڭالرنىڭ ئویلىغىنىڭالر بىـر یهردىـن چىققانـدىكىن، بۇن         —

  . دەپ قوشۇلدى یۈسۈپ ئهپهندى—بولسا بولىدىكهن،“ ئۈزۈم تاش”نامى 
 پ نهتىجىـسىدە تـاغ ئۈسـتىدىن یـۇمىال    قاتتىق یهر تهۋرەش “ ئۈزۈم تاش ”

سهل خیـالپهرەس ئـادەم ئۈچـۈن ئـۇ         . چۈشۈپ، مۇشۇ یهرگه قاپلىشىپ قالغانىدى    
ه قىـستۇرۇپ  یهنه قانداقتۇر بىر ئهپسانىۋىي پهھلىۋان تهرىپىدىن ئهتهي شـۇ یهرگ       

كىـشى ئىختىیارسـىز ھالـدا ئـۆزىنى رىــۋایهتلهردىكى     . قویۇلغانـدەك بىلىنهتتـى  
ــقا ئایلىنىــپ        ــادەملهر تاش ــۋەت، ئ ــۈزەل ۋە بهھهی ــاكى گ ــگه ی ــسىمات ئىچى تىل

 —كېتىــــدىغان، ھــــۆر قىــــزالر بهنــــت قىلىۋېلىنغــــان دىــــۋىلهر ماكانىغــــا 
ــدەك یــ -چــۆچهكلهردىكى ئاجایىــپ اكى چــۈش غارایىــپ ماكانغــا بېرىــپ قالغان

  .كۆرۈۋاتقاندەك ھېس قىلىپ قاالتتى
بۇ یهردىن ئۆتكهندىن كېیىن جىلغا سولغا بۇرۇلۇپ، كهڭرەك بىر دائىـرە   

ــدى  ــدا بول ــاغ      . پهی ــاكى ت ــدا ت ــىلىق ھال ــك ۋە س ــاق تى ــى قىرغ ــوڭ تهرەپتىك ئ
چوققىسىغىچه سوزۇلغان، ھهمدە ئېقىننىڭ شۇ تهرىپىدە خېلى ئۇزۇنغىچه بىـر   

سول قىرغاق یاي شهكىلدە ئېگىلىپ، جىلغا سهل . ىدىتۈز تام ھاسىل قىلغان
مۇشۇ كهڭلىكته، یاي شهكىلدە ئویۇلۇپ كىرىـپ كهتـكهن قىرغـاق      . كېڭهیگهن

بۇالقالر تاغنىـڭ بىتونـدەك ئویـۇل    . بویالپ بىر مۇنچه كىچىك بۇالقالر بار ئىدى  
دا تېنىدىكى كىچىك تۆشۈكلهر ۋە یېرىقالردىن ئىبارەت بولۇپ، بۇالقالرنىڭ ئالدى

یانتۇراق تۈزلهڭلىكلهرنى ھاسىل قىلغان، بۇ تـۈزلهڭلىكلهر ئۈسـتىدىن بـۇالق            
سۈیى تهكشى یـامراپ چۈشـۈپ تۇرغاچقـا ئۇنىـڭ ئۈسـتى تـاغ گـۈللىرى بىـلهن                 
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  .قاپالنغان چىمهنزار ئىدى
 دېــدى یۈســۈپ  —قېنــى، ئهزىمهتــلهر، بــۇ بۇالققــا ئىــسىم قویــۇڭالر،  —

ىڭ تاغ بىلهن تۇتاشقان جایىدىكى ئهپهندى ھېلىقى كىچىككىنه  چىمهنلىككن
  .بۇالققا قاراپ

غهیـرى ۋە ئىنتـایىن   . ئىزچىالر نۇرغۇن ئىسىمالرنى ئوتتۇرىغا تۆكۈشـتى    
. لېرىك ئىسىمالرمۇ، ئهپسانىۋىي تۈس ئالغان ئىـسىمالرمۇ ئوتتۇرىغـا قویۇلـدى      

شـۇندا مهمتىلـى   . دېگهن نـام بېرىلـدى    “ چىمهن بۇالق ”ئهڭ ئاخىرىدا بۇ یهرگه     
  : ئۆز ئىزچىلىرىغائهپهندى

 ئهي، تهلهبىلهر، سىلهرگه بىر تاپشۇرۇق بولسۇن بـۇ جـایالرنى ئوبـدان             —
“ یۇرت بهلگه” مهشىقى ئىشلهڭالر، سىزغان “ یۇرت بهلگىسى”كۆرۈۋېلىڭالر ھهم 

ڭالردا مۇشۇ یېڭى ئىسىمالرنى ئىشلىتىڭالر  ئىلگىرى ئىسمى بار جایالرنىـڭ       
  . دېدى—ئىسمىنى ئۆز ئهینى ئېلىڭالر،

 دېدى یۈسۈپ ئهپهندىمۇ ئـۆز      — سىلهرگىمۇ مۇشۇ تاپشۇرۇق بولسۇن،    —
  .شاگىرتلىرىغا قاراپ

 دېدى ئىزچىالردىن بېرى چىمهن بۇالق ئالدىدىكى       ـ! قاراڭالر، بالىالر  —
  چىمهنلىكته یۆلىنىپ تۇرغان قىیا تاشنى كۆرسىتىپ، بۇ نېمىگه ئوخشایدۇ؟

دېمىسىمۇ .  ۋارقىرىدىھهممهیلهن تهڭالـ ! چۆكتۈرۈپ قویغان تۆگىگه—
  .قىیا تاشنىڭ ئۈستىدە تۆگه ئۆركىشىدەك دولقۇنسىمان یېرى بارئىدى

ــۇ    — ــدا ب ــن چىققىنىــدىن قارىغان  ھهممىڭالرنىــڭ دېگىنــى بىــر یهردى
 دېــدى —تاشــنىڭ تــۆگىگه ئوخــشایدىغانلىقى مۇنــازىرە تهلهپ قىلمایــدىكهن، 

داقمۇ؟ ھهممىڭالر ، شۇنە بۇنىڭ ئىسمىمۇ ئېنىق بولدى ـ د —یۈسۈپ ئهپهندى،
  ؟هدەیمىز دەۋاتىسىلهرغۇـ ھ“ تۆگه تاش”

یول باشلغۇچى قىرغىـز    . شۇنداق قىلىپ بۇ قىیا تاشقىمۇ نام بېرىلدى      
یىگىتمۇ ئۆزىنى ئاشۇالرنىڭ ئارىـسىدا بىلـله كهلگهنـدەك ھـېس قىلىـپ، تهڭ           

ئۇ بۇ بىر توپ شوخ یىگىتلهر ئارىسىدا ئۆزىنى تامـامهن ئۇنتـۇپ       . چۇقان ساالتتى 
  .ۇالرنىڭ بىر ئهزاسىدەكال ھېس قىلماقتا ئىدىئ

ئىككى تهرەپتىكـى تـاغ ئېگىـز ۋە       . ئۇالر داۋاملىق یۇقىرىغا قاراپ ماڭدى    
. تىك بولۇپ، گویا كۆپ قهۋەتلىك بىنادەك، جىلغا بولسا كوچىدەك بىلىنهتتـى          
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بهزى یهرلىرى بىر غۇالچ كهڭلىكته بولۇپ، باش كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قارىـسا كـۆك           
ئهممـا تـاغ ئـۇچىنى     . گویا تار بىـر ئېرىـق سـۈزۈك سـۇدەكال كـۆرىنهتتى           ئاسمان  

  .كۆرگىلى بولمایتتى
نىڭ “ تام”یول باشلىغۇچى یىگىت ئالدىنراق كېتىپ سول تهرەپتىكى 
  :تۈۋىدە تۇرۇپ ئىزچىالرغا بىر مۆجىزە كۆرسىتىدىغاندەك توۋلىدى

  !“دەرتمهن قىز بۇلىقى” مانى قاراڭالر، —
ن یهرگه كېلىــپ كــۆردىكى، ئادەمنىــڭ كۆزىچىلىــك ئىــزچىالر ئــۇ تۇرغــا

بـۇ ئىككـى تۆشـۈك كـۆزگه        .ئىككى تۆشۈكتىن سىرغىپ سـۇ چۈشـۈپ تـۇراتتى        
  . بىرىگه یانداش تۇراتتى-ئوخشاش بىر

 دەپ سوراشتى —دەیدىغاندۇ؟“ دەرتمهن قىز بۇلىقى” بۇنى نېمىشكه —
  .ئىزچىالر

 —ب بېرىـپ،  دېدى بىـر ئىزچـى ئـاۋۋال جـاۋا    — مهن بۇنى ئاڭلىغان،   —
قىرىـق  ” ماشـایىخالردىن مهدەت تىـلهش ئۈچـۈن     -بۇرۇن بىر دەرتمهن قىـز مـازا      

كېیىن .  كه چىققانىكهن ئۇ ئىشىق سهۋداسىدىن یىغالپال تۇرىدىكهن“ مىچىت
مانا بۇ ئۇنىڭ كۆزىمىش، . ئۇنىڭ دەردى تاشقا كۆچۈپ مۇشۇ بۇالق ھاسىل بوپتۇ

  .ھهمىشه یاش تۆكۈپ تۇرىدىكهن
 دېدى ئۇنىـڭ دوسـتلىرى      — ھازىرال توقۇدۇڭمۇ قانداق؟   بهللى، بۇنى  —
  .ئىشهنمهي
، ئىـشقىلىپ قامالشـقان یالغـانمۇ بىـرگه     ە نېمه قىلسام قىلدىم ـ د —
  .ھېساب

. ئۇالرنىــڭ ئۇســتازلىرىمۇ كۈلــۈپ كهتتــى. ئىــزچىالر كۈلــۈپ كېتىــشتى
  :مهمتىلى ئهپهندى سۆز قىستۇرۇپ

بـۇ چـۆچهك    . شتۇردىراست، گهپ، ئۇ نېمىال قىلمىسۇن خېلى قامال       —
 ئهممـا بـۇ بهك چولتـا بولـۇپ قالـدى، بىرئـاز        ئاشۇ بۇالققا خـاس بولـۇپ قالـسۇن،       

تهپــسىالت بېرىــپ، تهســىرلىك بایــانالر بىــلهن ئۇزارتىــپ، ئېچىنىــشلىق بىــر  
كهیپىیات یارىتىپ، ئاخىرىدا قىزنىڭ بۇ یهرگه چىققانلىقىنى، ئانـدىن بـایىقى            

 مۇشۇ قىیاغـا بهنـت بولـۇپ كېتىپـتىكهن، بـۇ      بایانالرنى دېسهڭالر، ھهتتا قىزنى 
بۇنى كىـم   . كۆزلهر شۇنىڭ كۆزىمىش، دەپ تۈگهتسهڭالر تېخىمۇ قىزىق بولىدۇ       
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  . دېدى —قامالشتۇرۇپ یازسا شۇنىڭكىنى ئاساس قىالیلى، بوالمدۇ؟
بهزى كهڭــرەك جـایالردا ئـېقىن یولىـدا قىیــا    . ئـۇالر یـولىنى داۋام قىلـدى   

 بـۇ جىلغىـدا راسـتىنال بىـر ئهپـسانىۋى ھـېكىمهت           .تاشالر چوقچىیىپ تۇراتتى  
بـۇ یهر ھهم كىـشىنى قىزىقتۇرىـدىغان، ھهم        . یوشۇرۇنۇپ یاتقانـدەك بىلىنهتتـى    

  .ھهیۋىتىدىن كىشىنى قورقۇتىدىغان جاي ئىدى
  دەپ توۋلىـدى     —! قاراڭالر، ئهسسۇلتاننىڭ ئېتىنىـڭ تۇیـاق ئىـزى        —

ئىزچىالرنىڭ . ۈستىدە تۇرۇپقىرغىز یىگىت ئېقىن ئوتتۇرىسىدىكى بىر قىیا ئ
ھهققىـدە ئاڭلىغـان، ھهم     » تۇیـاق ئىـزى   «كۆپلىرى ئۇیۇلتاشقا چىقىپ قالغان     

مهمتىلى ئهپهنـدى بىـلهن یۈسـۈپ ئهپهنـدىمۇ بـۇ          . بهكمۇ ھهیران قېلىشقانىدى  
ــا  . ھهقـــــته ئاڭالشـــــقانىدى شـــــۇڭا ھهممهیـــــلهن ئالـــــدىراپ تېـــــنهپ قىیـــ

هپسانه بىـلهن ئهمهلىیهتنىـڭ     مهمتىلى ئهپهندى شۇندىال ئ   . ئۈستىگهچىقىشتى
غا “  تۇیاق ئىزلىرى” ئىزچىالرنىڭ ھهممىسى بۇ . بهكمۇ یىراقلىقىنى چۈشهندى

ھهیران بولۇپ قاراپ كېتىشكهندى، مهمتىلى ئهپهنـدى ئىككـى تهرەپتىكـى تـام         
شــهكىللىك تىــك قىرغاققــا، ئېگىــز جــایالردا ئالــدى تهرەپــكه ئۆســۈپ چىققــان  

  .لىرىغا زەڭ سېلىشقا باشلىدى“ ستۇرۇ”پىشایۋانسىمان جایالرنىڭ 
قارامتۇل كهلگهن ئۇیۇل تاشـالرنىڭ ئۈسـتىدە ئـاقۇش        “ تۇیاق ئىزلىرى ”

بۇ تاشقا ئویۇلۇپ كىرگهن ئىزالر بولماستىن، قارامتۇل . بولۇپ كۆرىنىپ تۇراتتى
ــا شــــهكىلىدە    ئویۇلتــــاش تهركىبىــــدىكى قىــــسمهن ئــــاق تاشــــالرنىڭ تاقــ

ــدى  ــىل بولغانىــــ ــشىدىن ھاســــ ــسىغا  ئۇن. جایلىشىــــ ــات تاقىــــ ىــــــڭ ئــــ
ئوخشایدىغانلىقىدىن تـوال، ئېـشهك تاقىـسىغا ئوخـشایدىغانلىقى ئهمهلىیـراق       

ئۇندىن باشقا  جهرەن ئىزى ۋە یهنه ئاللىقانـداق ئىزنـاالر ئىنتـایىن كـۆپ        . ئىدى
بىرال .  چىمىر كۆرىنهتتى -بۇ ئىزناالرنىڭ كۆپلىكىدىن قىیا یۈزى ئىمىر     . ئىدى

بولۇشــى ئهقىلـــگه  “ تۇیىقىنىــڭ ئىـــزى ئـــات ”قىیــا ئۈســتىدە بـــۇنچه كــۆپ    
سىغمایتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇیۇل تاشقا تۇیاقنىـڭ ئىـزى چىقمـایال قالمـاي،             
قـارامتۇل تـاش ئۈسـتىگه ئـاق ئىزالرنـڭ چىقىـپ قېلىـشى تېخىمـۇ مــۇمكىن         

  .ئهمهس ئىدى
ئىزچىالر چوڭقۇر یىلتىزغا ئىگه ئېتىقادنىڭ كۈچى بىلهن بۇ ئىزالردىن        

ىسىچه قاتتىق تاشقا ئىز چىقارغانىكهن،  ھهقىقهتهنمـۇ        ئهك. گۇمانلىنىشمىدى
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ســىرلىق قــۇدرەتكه ئىــگه ئــادەم ئىــكهن دەپ مــۇالھىزە ۋە مۇنــازىرە قىلىــشىپ  
بۇ چاغدا بۇ ئىزالر ھهققىدە یۈسۈپ ئهپهندى بىلهن پىكىرلىشىپ بولغان . كهتتى

  :ئهپهندى ئىزچىالرغا قاراپ سورىدى
تىنال قایــسى بىــر ئۇلــۇغ زاتنىــڭ ئهي، تهلهبىــلهر، بــۇ ئىزنــاالرنى راســ —

  ئېتىنىڭ ئىزى دەپ ئویالمسىلهر؟ ئاشۇ ئهپسانىگه ئىشىنهمسىلهر؟
ــ!ە د- ئهمــسىچۇ؟ ئۇلــۇغ ئــادەملهردە خــۇدا ئاتــا قىلغــان كــارامهت بــار —  ـ

  .ئىزچىالر شۇ مهزمۇندا چوقان سالدى
  :نى كۆرسىتىپ دېدى“ تام”مهمتىلى ئهپهندى ئۇالرغا 

 ؟مۇ؟ قانداق ئات ئۇ مۇشۇنداق یهردە ماڭالىغانئاشۇالرمۇ ئاتنىڭ ئىزى —
مهمتىلـى ئهپهنـدى قىرغاقنىـڭ یۈكـسهك بىنـادەك تىـك        —ئاسمانغا قاراڭالر،  

 — ئاشـۇنداق یهرگىمـۇ ئـات دەسـسهمدۇ؟          —كهتكهن چوققىسىنى كۆرسـهتتى،   
 ئــۇ یهرگه ئوڭــدا —ىنــى كۆرســهتتى، “تــورۇس”پىشایۋانــسىمان ئۆســۈكلهرنىڭ 

؟ ئوڭدا یېتىۋېلىپ تىپچهكلىسىمۇ تىپچهكلىگهندۇ، ىگهندىمۇتىپچهكلیېتىپ 
 مهمتىلـى  —؟ ۇئهمما، ئـون یىگىـرمه مېتىـر ئېگىـزگه قانـداق پـۇتى یهتكهنـد             

 چىمىر -ئهپهندى كۆرسهتكهن جایالرنىڭ ھهممىسىدە ھېلىقىدەك ئىزالر ئىمىر
 مهمتىلى ئهپهندى سوئال    — ئهمدى یاخشىراق ئویالپ كۆرۈڭالر،    —كۆرىنهتتى،
  .اگىرتلىرىغا قارىدىنهزىرىدە ش

غا یېڭىۋاشتىن قارىسا، بىردە ئۇستازىغا “ تۇیاق ئىزلىرى”ئىزچىالر بىردە 
ــشاتتى ــۇ ئهقلىـــگه     . قارىـ ــسانىلهرنىڭ ھهقىقهتهنمـ ــڭ بهزىلىـــرى ئهپـ ئۇالرنىـ

سىغمایدىغان دەرىجىدە ئىكهنلىكىگه ئىشىنىشكهن بولسىمۇ، بهزىلهر چوڭقـۇر     
شــالرنى بىــردىنال یىمىرىــۋېتهلمهي، یىلتىــز تارتىــپ كهتــكهن ئهنئهنىــۋىي قارا 

مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـۇالرنى چۈشـىنهتتى، شـۇڭا ئـۆز          . ئىككىلىنىپ قېلىـشتى  
  .قارىشىنى قوبۇل قىلىشقا زورلىماي، ئالغا قاراپ مېڭىشقا بۇیرىدى

ئوڭ تهرەپتىكى قىرغاقنىڭ تۈۋىدە ئۆڭكۈرسـىمان قولتـۇق ئىچىـدە بىـر         
دە بىر تۆشۈك بولۇپ، ھازىر قۇیـاش  یۇقىرى تهرىپى . كۆلچهك ھاسىل قىلغانىدى  

غهرب تهرەپكه ئۆتكهچكه دەل شۇ تۆشۈكتىن قۇیـاش نـۇرى نهیزىـدەك ئېتىلىـپ          
 بىلىنمهس داۋالغۇپ -بىلىنهر. كىرىپ، ئۆڭكۈردىكى سۇ یۈزىگه چۈشۈپ تۇراتتى

تۇرغان سۇ یۈزىدىكى بۇ نۇر چهمبىرىكى ئۆڭگۈر تورىسىغا ئهكىس نۇر قـایتۇرۇپ،    
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كىــشىگه . قخــانىالردىكى چىــراغالردەك جىمىــرالپ تــۇراتتىھهشــهمهتلىك  قاۋا
  .بىرخىل سالقىنلىق بهخش ئېتىپ، ھاردۇق چىققاندەك تۇیىالتتى

 گـۈزەل نهرسـىلهرگه بولغـان    ،قهلبىدە یاشلىقنىڭ یېشىل ئاھاڭى بىلهن   
ئۆزگىچه ھېس تۇیغۇالر ئویغىنىپ كېلىۋاتقان ئىزچىالرغا ئۆڭكۈر ئىچىدىكى بۇ 

ىدىن چۈشۈپ تۇرغان نـۇر بهكمـۇ شـېرىن ۋە گـۈزەل     “رۇجهك”كۆلچهك ۋە ئۇنىڭ   
شۇڭا ئۇالر بۇ كۆلچهككه ئهڭ چىرایلىـق ئىـسىمالرنى   . تۇیغۇالرنى بهخش ئهتتى  

دېـگهن  “ جانـان كـۆلچىكى   ”ئاخىرى كۆپچىلىك تهرىپىدىن    . قویۇشقا باشلىدى 
  .ئىسىم قوبۇل قىلىندى

بىـسىدەك  كۆلچهكتىن بىـر نهچـچه قهدەم یۇقىرىـدا خـۇددى بېلىـق دۈم           
بـۇ یهر كىـشىنى تېخىمـۇ مهپتـۇن         . سىلىق ئۇیۇلتاش ئېقىننى توسۇپ تۇراتتى    

ئېقىنــدىكى ســۇ ئاشــۇ یایــسىمان، ســىلىققىنه پهســلهپ  چۈشــكهن،  . قىالتتــى
یـاپىر  . بېلىق دۈمبىـسىدەك سـىلىق تاشـنىڭ ئۈسـتىدىن ئـېقىن چۈشـهتتى            
دە ئۈزۈلمهي پهرھاد سۈپهت پهھلىۋاننىڭ ئىشىمۇ یاكى  نهچچه مىڭ یىل مابهینى

ئېقىپ تۇرغان سۇنىڭ كارامىتىمۇ، ئىشقىلىپ شۇنداق بىر چىرایلىق ئېرىق         
ھاسـىل بولغـانىكى، ئــۇ گـاھ ســویالپ كېتىۋاتقـان ئهجــدىھارغا ئوخشىـسا، گــاھ      

ســۇ ئۇیۇلتــاش ئۈســتىدىن ئــۆز    . خىیــالىي ســىزىلغان رەســىمگه ئوخــشایدۇ   
زمــۇت قىیــا تــاش شــۇنچه مه. ھهجىمىــگه الیىقــال بىــر ئېــرىقچه ئېچىۋالغانىــدى

ــسى       ــۆرمىگىچه ئىشهنگى ــدا بولۇشــى ك ــڭ پهی ــر ئېرىقنى ــداق بى ــتىدە بۇن ئۈس
چۈنكى ئۇ قهدەر قاتتىق قىیاغا ئىنسان ئۆزىـدە بـار    . كهلمهیدىغان مۆجىزە ئىدى  

مهدەنىــي قــورالالردىن پایــدىلىنىپمۇ مۇنــداق چىرایلىــق ئېرىقنــى ئاچالىــشى  
نهچـچه پهلهمـپهي شـهكىللىك    بـۇ یهردىـن یۇقىرىراقتـا سـۇ بىـر        . ناتایىن ئىـدى  

شــاقىراتما ھاســىل قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭمــۇ یۇقىرىــسىدا ســۇنىڭ ئاساســىي   
كـېلىش مهنبهسـى بولغــان بـۇالقالر، ئۇنىـڭ نېرىــسىدا ئـوڭ تهرەپـته تــوغراقالر       

  .ئۆسكهن كىچىككىنه تۈزلهڭلىك بار ئىدى
“ غۇسـلىخانا ”بۇنىڭ یۇقىرىسىدا تار كارىدورنىڭ باشلىنىدىغان یېرىـدە        

بۇ جاي قىرغاقنىڭ ئېقىن ئىچىـگه قـاراپ       . بارىدى“ ئاسما بۇالق ”دەپ ئاتالغان   
ــپ،   4-5 ــۈپ چىقى ــر ئۆس ــشایۋان” مېتى ــۇپ،   “ پى ــرى بول ــان یې ــىل قىلغ ھاس

ئېیتىـشالرغا قارىغانـدا ھهزرەت    . پىشایۋاننىڭ تورىسىدىن سۇ تامچىالپ تۇراتتى    
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نمىش، شـۇندىن  سۇلتان مۇشۇ یهردە غۇسلى تاھـارەت ئېلىـپ نامـاز ئوقۇغـانىكه        
ئۇزۇن یىلالردىـن بۇیـان یـېقىن      . دەپ ئاتالغانىكهن “ غۇسلىخانا”كېیىن بۇ یهر    

ئهتراپتىكى خهلقته غۇسـلىخانىدىكى تامچىلۋاتقـان سـۇغا  باشـنى تۇتـسا بـاش              
شـۇڭا كونـا   . ئاغرىقى ساقىیىدۇ، دېگهن چوڭقۇر ئېتىقاد ساقلىنىپ كهلگهنىدى 

  .شىپا ئىزلهپ بۇ یهرگه كېلىشهتتىباش ئاغرىقى بار كىشىلهر یىراقالردىن 
 بالىالر، غۇسلىخانىنىڭ سـۈیى بـاش ئـاغرىقىنى ئالىـدۇ، ھهممىڭـالر       —

 دېـدى یـول باشـلىغۇچى یېگىـت، ئارقىـدىن قوشـۇپ             —بېشىڭالرنى تۇتۇڭالر، 
 مېنىڭمۇ باش ئاغرىقىم بار ئىدى، مۇشۇ سۇغا بېشىمنى تۇتقانـدىن            —قویدى،

  .كېیىن ساقایدى
ۇ ئاڭلىغـان، ئانـاممۇ بـۇ یهرگه چىقىـپ بېـشىنى         راست دەیـدۇ، مهنمـ     —

ھـېچ یهردە داۋا تاپالمىغـان كېـسىلى شـۇنىڭ بىـلهن      . مۇشۇ سـۇغا تۇتـۇپتىكهن   
  . دېدى ئىزچىالردىن بىرى—ساقىیىپتىكهن،

  .شۇنىڭ بىلهن نۇرغۇن بالىالرمۇ بېشىنى تامچىالۋاتقان سۇغا تۇتۇشتى
ەپ سـورىدى یۈسـۈپ    د — سىلى بۇنىڭغا نېمه دەپ قارایال، ئهپهندىم؟      —

ــدورغا كىرگهنــدە،    ــولىنى داۋام قىلىــپ، تــار كارى  ئۇنىڭــدا بــاش —زىیــا، ئــۇالر ی
ئاغرىقىنىڭ راستىنال ساقایغانلىقىغا مىسال تېپىلدى، بۇنىڭ سـىرىنى نـېمه     

  دەپ چۈشىنىال؟
 راستىنى ئېیتسام، بۇنىڭدىكى سىرغا چۈشهنمهیمهن، بهلكى ھهمـمه       —

 بـۇ سـۇدا     —ى ئهپهنـدى ئویلىنىـپ تـۇرۇپ،       دېدى مهمتىلـ   —ئادەم چۈشهنمهس، 
ئهمما بۇنىڭ سـهۋەبى،   . كېسهللهر ساقىیىدىغان بولسا بهلكىم ساقىیىدىغاندۇر    

ھهرگىزمۇ ئاللىقانداق بىرھهزەرتنىڭ ھاجىتىگه یارىغان سۇ بولغـان شـهرەپتىن     
ــدىلىق مېنىرالالرنىــڭ    ــدە پای ئهمهس، بهلكــى ســۇنىڭ خىمىیىلىــك تهركىبى

قانــداق مېنىــرالالر؟ بۇنىڭغــا مهن جــاۋاب . ى مــۇمكىنبولغانلىقىــدىن بولۇشــ
  .بېرەلمهیمهن، بۇ تهتقىقاتچىالرنىڭ ئىشى

ئهمـدى جىلغىنىـڭ یـۇقىرى    . یۈسۈپ ئهپهندى باش لىڭـشىتىپ قویـدى   
مۇ “  تام”جىلغا بارغانسېرى تارلىشىپ ئىككى یاندىكى . قىسمى سۇسىز ئىدى

  .تتىئېگىز بىلىنىپ، خۇددى غاردا كېتىۋاتقاندەك تویىال
ــۇالر ئــۆزلىرىنى تاغنىــڭ ئارقىــسىدا    ــار كارىــدۇر ئاخىرالشــقاندا ئ مۇشــۇ ت
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ــاتتى . كۆرۈشــتى جىلغىــدىن چىققانــدىن . ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا كهڭــرى ســاي یات
كېیىنكى  ئوڭ تهرەپ دوقمۇشىدا بىر تۆپىلىك بولۇپ، تۆپىلىكنىڭ یان باغرى   

خېلــى كهڭ تۆپىلىكنىــڭ ئۈســتى . ئۇشــشاق تــوغراقالر بىــلهن قاپالنغانىــدى 
دەپ ئاتالغان یالغۇز قهبرە بار “ قىرىق مىچىت”تهكشىلىك بولۇپ، مانا شۇ یهردە 

ــدى ــۈك     . ئى ــاھى، كۆڭۇلل ــایاھهتچىلهرنىڭ مهنزىلگ ــاۋاپچى، س ــۇ یهر ت ــا مۇش مان
ــاخىرىقى نۇقتىــسى ئىــدى  ــرە ئۈســتىدە ھهشــهمهتلىك  . ســهیلىنىڭ ئهڭ ئ قهب

ــشلهنگ    ــن ئى ــل التىالردى ــوق، پهقهت ھهر خى ــۇ ی ــۆڭگهن،  گۈمبهزم ــى ئ هن رەڭگ
قاتارلىق نهرسـىلهر قویۇلغـان تـاش      ... یىرتىلغان بایراقچىالر، كىیىك مۈڭگۈزى   

ــلهن قورشــاپ قویۇلغانىــدى    ،دۆۋىىــسى ــام بى ــاش ت ــار ت ــۆرت چاســا پاك ــرە .  ت قهب
ئهتراپىدىكى كهڭرى كهتكهن قاقاس سایلىقتا، تـاغ قاپتاللىرىـدا سانـسىزلىغان     

 یىگىتىنىـڭ ئېیتىـشىچه، مۇشـۇ تـاش      ئۇششاق تاش دۆۋىلىرى بولۇپ، قىرغىز    
 كهتكهنلىكىنىڭ نىشانىسى -دۆۋىلىرى تاۋاپ قىلغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ كېلىپ

ھهر بىـر ئـادەم بىـرنهچچه تاشـنى      . سۈپىتىدە دۆۋىلهپ قویغان بهلگىـلهر ئىـكهن      
بـــۇنى ئـــاڭالپ، بهزى ئىـــزچىالر ئۆزلىرىنىـــڭ . دۆۋىــلهپ قویـــۇپ كېتىـــدىكهن 
  .تىدە تاش دۆۋىلهشكه كىرشتىكهلگهنلىكىنىڭ بهلگىسى سۈپى

قىرغىز یىگىت بولسا ئهینى ۋاقىتتىكى  سۇلتان ساتۇقنىڭ  جهڭلىرىدە 
بولغاندەكال ئهتراپىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، قهیهردە قانـداق جهڭ بولغـانلىقىنى،     

ئاخىرىـدا  . كاپىرالرنىڭ قانداق قىرىلىپ كهتكهنلىكىنى سۆزلهشكه كىرىشتى     
  .ڭدىن قالغانلىقىنى ئهسكهرتىپ ئۆتتىھېلىقى یالغۇز قهبرىنىڭ شۇ جه

 — دېـدى قهشـقهر ئىزچىلىرىـدىن بىـرى،        — ماڭا غهلىته تویۇلغىنى   —
دەپ “  قىرىق مىچىت”، بۇ یهردە قهبرە تۇرسا “مازار”پهستىكى مهسچىد بار یهرنى 

  بۇ بىر ئاز تهتۈرمۇ قانداق؟. ئاتىغىنى بولدى
. دەك قاراپ قویدىیۈسۈپ زىیا مهمتىلى ئهپهندىنى نېمه دەیدىكىن دېگهن

  :مهمتىلى ئهپهندى تهمكىنلىك بىلهن
بۇنــداق نهرســىلهرگه یهڭگىللىــك بىــلهن بىــر نــېمه دەپ قــویغىلى   —
ــدۇ ــسانىگه     . بولمای ــرەر ئهپ ــسا بى ــا بولمى ــاردۇر، ی ــارىخىي ســهۋەبى ب ــا ت بۇنىــڭ ی

  . دېدى—باغلىقتۇر، ئىشقىلىپ تهتقىق قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر،
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ــاتۇش   ئىــزچىالر قایتىــپ ك ــرى ئ ــیىن، قهشــقهر ئىزچىلى هلگهنــدىن كې
بىر قونۇپ ئهتىسى قایتىش ئۈچۈن یولغا . ئىزچىلىرىغا بىركۈن مېھمان بولدى  

ئاتۇش ئىزچىلىرى ئۇالرنى بویـامهتكىچه ئۇزىتىـپ كهلـدى ھهم شـۇ            . چىقىشتى
بــــۇ ســـورۇنغا مهمتىلــــى ئهپهنـــدى یــــېقىن   . یهردە ئـــۇزىتىش چېیـــى بهردى  
ان، ســـــابىت، ئابـــــدوغۇپۇر، ئهمهت مهخـــــسۇم، شـــــاگىرتلىرىدىن ئابـــــدۇراخم

  .لىۋاھىددىنالرنىمۇ ئېلىپ كهلگهنىدى
مېھمانالرغـا تارتىلغــان بىرىنچــى پىیــاله چایغـا مهمتىلــى ئهپهنــدى تــۇز   
قۇیۇۋېتىـــشنى بۇیرۇغانىـــدى، كۈتكۈچىلىـــك قىلىۋاتقـــان ئىـــزچىالر ھهیـــران 

  .بولۇشتى، ئهمما ئۇستازىنىڭ دېگىنىنى قىلىشتى
ننىڭ ئالدىغا چاي ېدى مهمتىلى ئهپهندى ھهممهیله د— خوش، قېنى—

تارتىلىــپ بولغانــدا ئىككــى قــولىنى یېیىتىــپ داســتىخاننى ئىــشارە قىلغــان  
ــدا،  ئهڭ قهدىرلىــك مېھمــانلىرىمىز، ئهڭ قىممهتلىــك دوســتلىرىمىز،  —ھال

  ...داستىخانغا بېقىشسال،
دى، تۆردە ئولتۇرغان یۈسۈپ زىیـا پىیـالىنى قولىغـا ئېلىـپ بىـر ئوتلىۋىـ        

ئۇ .  ، چاندۇرمىدىۇئۇ شۇئان چاینى داستىخاندا قویدى ـ ی. شاكراپ تېتىپ كهتتى
ــڭ یــۈزىگه        ــشنى ئۇالرنى ــۇ ئى ــلىق ئۈچــۈن ب ــالهت قىلماس ــاھىپخاننى خىج س

ئۇنىڭ خىیالىغا كهلگىنى، كۈتكـۈچىلهردىن     . سالماسلىق قارارىغا كهلگهنىدى  
ۇز بـار پىیالىغـا چـاي       بىرى ئېھتىیاتسىزلىقتىن تۇز تۆكىۋەتكهن یاكى ئازراق تـ       

قۇیىۋەتكهن ئىدى، بۇ ھالدا بۇنى ئېیتـسام ئۇسـتازى ئالدىـدا جىجـالهتكه قالىـدۇ       
  .دېگهندەك پىكىرلهر ئىدى

 -ئۇنىڭغا ئهگىشىپ پىیالىلهرنى قولىغا ئالغان قهشقهر ئىزچىلىرى بىر       
بىرلهپ پىیالىنى لهۋلىرىگه تهككۈزۈپ، بىـر یۇتۇمـدىن ئىچىـپال ئىختىیارسـىز           

 بىرىگه قاراپ قویۇپ، چاندۇرماستىن داسـتىغانغا قویۇشـتى ۋە باشـقا     -ىرھالدا ب 
ئۇالرنىـڭ ھهر بىـرى یۈسـۈپ ئهپهنـدى         . نېمهتلهر گه  ئېغىز تېگىشكه باشلىدى     

 ئویلىغان بولۇپ، ھهممىـسى پهقهت ئـۆزىنىڭال چېیىنـى شـۇنداق        -ئویلىغاننى
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ــدى ــسى تې  . دەپ  ئویلىغانىـ ــۈك پوزىتسىیىـ ــداق تۈزۈتلـ ــڭ بۇنـ ــۇ ئۇالرنىـ خىمـ
كۈلكىلىك تۇیۇلغاچقا مهمتلى ئهپهندى قاقاقالپ كۈلۈۋەتتى، ھهم یهنه سـىرنى       

  :ئاشكارىلىغۇسى كهلمهي
زىیـا، نېمىـشكه چایغـا باقمایـسىلهر؟ ھهممىڭـالر چـاینى قولۇڭالرغـا         —

ــدۇڭالرغۇ؟ ھــاۋا ئىســسىق، قىزىــق چــاي ئۇســسۇزلۇقنى باســىدۇ،     ئالمــایال قوی
ــق ــالر -قېنى ــق ئىچىڭ ــهھرانىڭ .  قېنى ــك   س ــهھهرنىڭكىدەك تهملى ــى ش چېی

  . دېدى كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ—؟هبولمامدىكهن ـ ی
ــۇ، —  دېیىـــشتى — یـــاق، ئۇنـــداق ئهمهس، چـــاي یاخـــشى دەملىنىپتـ

مېھمانالر، ھهم بۇ سۆزىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن پىیالىنى قوللىرىغـا ئېلىـشىپ،    
  :ىپ ئازدىن زورالپ بىر یۇتۇمدىن ئىچمهك بولۇشۋىدى، تهۋپىق چاقچاق قىل-ئاز

 دېـدى ۋە  —چاي تاتلىقراق، تىلىڭالرنى یىرىۋېتىپ قالمىسۇن یهنه،   —
 یېیىلىــپ كۈلــۈپ تــۇرۇپ، زىیانىــڭ قولىــدىكى پىیــالىنى      -یهنه ئېچىلىــپ

 بولـدى، بولـدى، ئهپهنـدىم، بهك تۈزۈتلـۈك بولـۇپ كېتىپـسىلهر،       —ئېلىۋالـدى، 
ڭالر سىلهر؟ چـاي تۇزلـۇقكهن دېـسه      ینېمىشكه كۆڭلۈڭالرغا كهلگىنىنى ئېیتما   

 ئـارا  ـ دېدى ئۇنىـڭ سـۆزى بىـلهن مېھمانالرنىـڭ ھهممىـسى ئـۆز        —بولمامدۇ؟
  .قارىشىۋېلىپ، كۈلۈشكه باشلىدى

 -، ئهسلىدە تهۋپىق ئهپهندى بىزنى مهسخىرە قىلىپ ئویناپتىكهن  ه ھ —
  ...ھهي،...ە بىز ز— دېدى زىیا كۈلۈپ تۇرۇپ،—،ەد

ھال ھهرىكهتـكه  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئىشارىسى بىلهن كۈتكۈچىلهر دەر  
كېلىپ چاینى ئالماشتۇۇرشقا كىرشـتى، مهمتىلـى ئهپهنـدى زىیانىـڭ سـۆزىگه         

  :جاۋاب بېرىپ
ــته،      — ــسۇق، غهلى ــشالرنى، تاڭ ــقىرى  ئى ــادەتتىن تاش ــگهن ئ ــادەم دې  ئ

بىزنىڭ ئهڭ یېقىن دوستلىرىمىزغا . كۈلكىلىك ئىشالرنى ئهستىن چىقارمایدۇ
ــاقچىقىمىز ئۆزىنىـــڭ غهلىتىلىكـــ  ــسىدىن قىلغـــان بـــۇ چـ ى بىـــلهن خاتىرىـ

مانا مۇشۇ ئىش ۋەجىدىن ئاتۇشقا كهلگىنىڭالر مهڭگۈ ئېسىڭالردا . كۆتۈرۈلمهیدۇ
  . دېدى—تۇرىدۇ،

 یورۇق، یاش یىگىتلهردەك شوخ   -مهمتىلى ئهپهندىنىڭ شۇ قهدەر ئوچۇق    
ۋە چاقچــاقچى ئــادەملىكى مېھمانالرنىــڭ كۆڭلىــدە خېلىــدىن بېــرى یاخــشى   
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، ئهمدىلىكته بۇ كهڭ كۆلهملىك چاقچاق بىلهن سېزىم ئویغىتىپ كهلگهنىدى
شۇڭا مېھمـانالر  . ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئۇنىڭ خاراكتېرى تېخىمۇ ئېچىلغانىدى    

ئۆزلىرىنى ساھىپخاننىڭ ھوزۇرىدا ئهمهس، ئۆزىنىڭ ئۆیىدە ئولتۇرغاندەك ھېس         
. شۇنىڭ بىلهن ھهزىله چاقچاقالر باشلىنىپ كهتتى. قىلىپ قاقاقالپ كۈلۈشتى

دىراخمان، ئابــدىغوپۇر، ســابىت، لىۋاھىــددىن، ئهمهت مهخــسۇمالرمۇ ئــۆزىنى ئابــ
  .ئۇنۇتقان ھالدا چاقچاققا كىرىشىپ كهتتى

ئهمدى تۈزۈت پۈتۈنلهي تۈگهپ سورۇننى  . چایدىن كېیىن شورپا تارتىلدى   
یۈسـۈپ زىیـا شـورپىدىن بىــر    . ئـادەتتىن تاشـقىرى یېقىنلىـق ئىگىلىگهنىـدى    

  :ئوتالپ بېقىپ
ــدى — ــېمه ئىــش    ئهپهن ــۇ ن ــۇق، شــورپاڭالر الۋزىغــۇ؟ ب ــیىڭالر تۇزل م،  چې
  : دېۋىدى، مهمتىلى ئهپهندى جاۋاب بېرىپ—ئهمدى؟

 سىز توزلۇق چاینى ئىچىپ كۆنۈپ قالغاچقا شۇنداق تۇیىلىـدۇ، مانـا      —
.  دېـدى  —بىز تۇزلۇق چاي ئىچمىگهن ناھایىتى تېتىـشلىك بىلىنىۋاتىـدىغۇ؟        

  .ۈلكه كۆتۈرۈلدىشۇنىڭ بىلهن داستىخاندا ئومۇمىي ك
داســتىخان یىغىلغانــدىن كېــیىن قهشــقهرلىك ئهزىــز مېھمــانالر یولغــا  

ئـــاتۇش ئىزچىلىـــرى ئاچیـــار بـــویغىچه بىلـــله كهلـــدى ۋە شـــۇ یهردە . چىقتـــى
بۇالر بۇندىن ئىلگىرى مۇسـابىقىلهردە ئۇچرىـشىپ       . قۇچاقلىشىپ خوشالشتى 

مۇ بىلله بولۇش   قۇپۇشتى-تۇرغان بولسىمۇ، بۇ قېتىمقىدەك تاماقتىمۇ، یېتىپ     
ئهمدىلىكته ئۇالر بىر نهچچه كۈن بىلله بولۇش بىلهن        . پۇرسىتى  بولمىغانىدى  

ئهمدى ئۇالر ئایرىلىدىغان چاغدا كۆڭـۈل      . قهدىناسالردەك بولۇپ كېتىشكهنىدى  
  .سۆزلىرى تۈگىمهیال قالدى

ئــاتۇش ئىزچىلىــرى قىرغاقتــا تــۇرۇپ، چوڭقــۇر ئاچیــار ئىچىــگه چۈشــۈپ  
ىـدەك ئــاۋازى  یـار ئىچىــدىكىلهر گۇلدۈرمام . ا قـاراپ تــۇراتتى بولغـان دوســتلىرىغ 
  : كهلتۈرۈپ ناخشا باشلىغانىدىڭبىلهن یار ئىچىنى چا

  قولالرىمىز، -بىز ئىزچىالرمىز، پۇت
  .كۆز دىماغىمىز، ھهر یېرىمىز ساغالم
  ئۇشبۇ مىللهتنىڭ خىزمهتكارىمىز،
  !دۈشمهنگه دىلالر ساقالر ئىنتىقام
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  :ۇش ئىزچىلىرى ناخشىغا جۆر بولۇشتىئارقىغا قایتقان ئات

  
   ئىشلهشكه یاش ئىزچى بالالر،①ھایدى

  .دىن ۋە مىللهت یولىدا قاینار ۋىجدانالر
 . . . . . . . . . . . . .  

                                            
قېنـى ئهمىــسه، باشــال،  ( چـاقىرىق مهنىــسىدىكى ئىملىـق بولــۇپ،   —) تــۈركچه (—ھایـدى      ①

» ھایـــداڭ«مېنـــى ماتىیـــال بىـــلهن تهمىـــنلىگهن پىـــشقهدەم ئىـــزچىالر ماڭـــا ئـــۇنى  ) دېگهنــدەك 
  . ئا—شهكلىدە ئېیتىپ بهرگهنىدى، ئهمما ئهسلىسىنى تۈركچىدىن تاپتىم، 
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  یهتتىنچى باب

  

1 
  

ــدىنىڭ ئىزچىلىــرى ئۆزلىرىنىــڭ مهدەنىــي    ەمــدى مهمتىلــى ئهپهن
یدىغان ئاقــارتىش تهشــۋىقاتىنى ئاســاس قىلغــان ســهپىرىنى باشــال  

 تـاقىلىرىنى سـهرەمجانالپ یولغـا چىقىـشقا       -ئىزچىالر یـۈك  . بولدى
.  تۈلۈكنى ئۇیۇشمىنىڭ ئاتلىرىدىن ئىككىسىگه ئارتىشتى-ئۇزۇق. تهق بولدى

مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ قــارا ئىتىنىمــۇ ئېھتىیــات ئۈچــۈن ئېلىــپ ماڭىــدىغان  
  .بولدى

ــ    ــى یېقىملىـ ــدى مهلىكزادنـ ــى ئهپهنـ ــته مهمتىلـ ــۈنى كهچـ ــا كـ ق ھارپـ
  :ئهركىلىتىپ تۇرۇپ ئهپۇ سورىدى

یهنه ســـىزدىن كهچـــۈرۈم سوراشـــقا تـــوغرا كهلـــدى، خىزمىتىڭىـــزدە  —
  .ئۇ دېدى — ...بواللمایدىغان بولدۇم

خىزمىتىمنـى  « ۋاییهي، ئهپلهشمىگهن خۇشامهتنى قویسىال ئهمـدى،    —
ــدى،  »قىاللمــاپتىمىش ، مهن ســىلىنىڭ خىزمهتلىرىنــى قىاللىــساممۇ مهیلى

ت قىلدۇرمایال یـۈگرۈپ یـۈرگهنلىرى، یـۈرگهن، سـایىدەك تۇتـۇق          مېنىمۇ خىزمه 
 دېدى مهلىكىزاد یالغان قېیـداپ،  —تېخى خىزمىتىمنى قىالرمىشال،  . بهرمهي

ئانـدىن سـهمىمىي ۋە ئهسـتایىدىللىق بىـلهن قوشـۇپ           . تاتلىق خۇلـق بىـلهن    
ــدى،  ــدان ئاســراپ، ســاالمهت   —قوی ــۆزلىرىنى ئوب ــدىن ئهنسىرىمىــسىله، ئ  مهن
  ...ۇ كهلسىله، ماڭا كېرىكىمۇ شقایتىپ

 شۇغىنىـسى قاســىممۇ بارىـدىغان یېــرى ســىزگه تـازا چاتــاق بولــدى،    —

ئ
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مهن مهھهمـمهت قارىغـا   . مهیلى، زەرەرى یوق، باشقا تهلهبىلهر قارىـشىپ بېرىـدۇ        
ئـایىمگۈل  . ئـۇ ھهر قاچـان زۆرۈر نهرسـىلهرنى یهتكـۈزۈپ بېرىـدۇ      . تاپىالپ قویدۇم 

ئهگهر زېرىكـسىڭىز قهشـقهرگه     . تۇرىـدىغان بولـدى   سىزگه ھهمراھ بولۇپ بىلـله      
  .كىرىپ تۇرۇپ چىقارسىز

  ... خاتىرجهم بولسال، مهندىن ئهنسىرىمىسىله—
مهمتىلى ئهپهندى مهلىكىزادنىڭ سۈزۈك مهڭزىگه تۇمـشۇقىنى پـاتۇرۇپ    
ســۆیدى، ئارقىــدىن گىالســتهك لهۋلىرىگىمــۇ ئهنه شــۇنداق ئۇتتــۇر چىــشلىرى  

  .  ئاندىن تهییارلىقلىرىغا كىرىشتى.ئاغرىغۇدەك بېسىپ سۆیدى
ئهتىسى ئۇالرنىڭ سېپى یولغا چىقىـدىغان چاغـدا یـۇرت ئاقـساقاللىرى،            
ئۇیۇشـما ھهیئهتلىـرى، ھهر قایـسى مهكتهپلهرنىـڭ ئوقۇتقـۇچىلىرى ئــوزاتلىقى      

ئابدىراخمان شائىر، ئابدىغوپۇر، ئهمهت مهخسۇم، لىۋاھىدىن قاتـارلىقالر      . كهلدى
ــۇ ئۇزاتقــۇچىال  ــدە بــار ئىــدى  ئهنه ش ــۇ ئۈزاتقــۇچىالر ســېپىدە   . ر ئىچى گۈلزادىم

ئـۇ ئهپهنـدىنىڭ    . مۆلدۈرلهپ ئېرىنى بۇ ئۇزاق سهپهرگه ئۇزىتىش ئۈچۈن تـۇراتتى        
نېمه ئۈچۈن بىرگىنه ئۇنىڭ ئېرىنى سـهپهرگه بىلـله ئېلىـپ بارىـدىغان بولـۇپ        

  .قالغىنىنى چۈشهنمهیتى ۋە بىر ئاز نارىزىلىقىمۇ بارىدى
 ئهنه شۇنداق ئۇزاپ چىقىپ، سـۇنتاغ، تۆكـۈللهر بىـلهن    ئۇالر مهشھهتتىن 

  .ئارىالپ، قۇمسېغى تهرەپكه یۈرۈپ كهتتى
تۆكۈلدىن ئۆتكهندىن كېیىن بىر زامانالردا تولـۇپ ئاققـان، ئهمـدىلىكته        
سىزىندا سـۇالر ئـۇیهر بـۇ یهردە ئایلىنىـپ ئاقىـدىغان ئاچیـار ئېقىنىغـا یېتىـپ                 

ــار . كېلىــشتى ــۇ یهر، ئاچی ــران دەر—ب ــاق    قى ــۆۋەن ئېقىمــى، چاقم یاســىنىڭ ت
یارنىڭ ئىككى .  دەریاسىنىڭ مول ئاققان مهزگىلىدىكى قوشۇلۇش تۈگۈنى ئىدى

تهرىپىدىكى توپىلىق قىرغاقتا سـۇنىڭ یالىـشى بىـلهن گۆمۈرۈلـۈپ چۈشـكهن              
جایالر ھهر خىل شهكلىگه كهلگهن بولۇپ، بهزىلىرى كونا ئۆیلهرنىڭ تاملىرىغا،   

كىچىك بویىدا ئۇششاق بالىالر بېلىـق تۇتـۇپ        . نىدىقهلئهلهرگه ئوخشاپ قالغا  
. بهزىلهر یېیىلىـپ ئېقىۋاتقـان تېیىـز سـۇدا چېپىـپ یـۈرەتتى            . ئوینىشىۋاتاتتى

تهرەپتىكى قىرغاقنىڭ لىۋىدە سالالتال خوجامنىڭ قهبرىسى      )شهرق(یىالنلىق  
الن بـاغرى   یىقۇمسېغى تهرەپكه مېڭىش ئۈچۈن جهنۇبىي قىرغاققا       . كۆرىنهتتى
  .ىلهن كۆتۈرۈلۈشتىیول ب
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یىراقالشقانسېرى ئارقىدا قالغان   . یار ئۈستىدىن تۈزلهڭلىك باشلىناتتى   
 قۇمسېغى شورلىقى، ئاتۇش تۈزلهڭلىكى، یىالنلىـق، مېیـى،         ،ئاچیار بىلىنمهي 

قۇمــسېغى شــورلىقى . تېتىــر تهرەپــلهر بىــر پۈتــۈن تــۈزلهڭلىكتهك كــۆرىنهتتى 
 یېـشىل  -یىراقتىن قویۇق ۋە یـاپ    ئۈستىدە شاالڭ قارا قومۇش ئۆسكهن بولۇپ،       

ئالدى تهرەپتىكى قۇمالتاغ تهدىرىجىـي تـۆۋەنلهپ گویـا قۇمـسېغىغا       . كۆرىنهتتى
ــگه      ــورمىنى ئىچىـ ــزا ئـ ــاالڭ یېـ ــۇچى شـ ــر ئـ ــدەك بىـ ــپ بولغانـ ــۈپ غایىـ چۆكـ

ــا دۆۋىلىـــرى قهبـــرىلهردەك  . شـــۇڭغىغانىدى ئۈســـتىدىكى ئـــاق زۇمـــچهك توپـ
  .كۆرىنهتتى

لۇق تۇپراق تهدرىجىي یاخشىلىنىپ قۇمسېغىغا یېقىنالشقانسېرى شور
 -بـۇ یهردە تـۇرۇپ ئارقىغـا      . باراتتى، ھهم قۇمۇشالر ئورنىغـا كۆكیانتـاق ئۆسـكهن        

 مهجرۇھ بولغان ئهجدىھادەك سۇس تۇمان ئىچىدە  بوزتاغئاتۇش تهرەپكه  قارىغاندا 
  .سۇنایلىنىپ یاتاتتى

ڭگىۋار ئىزچىالر قۇمسېغى یېزىسىغا بارابان، دۇمباق ساداسى ئىچىدە جه
غۇرۋاالرچه مۈگدەپ یاتقان -بۇ یوچۇن سادا غېرىپ. مارشالر توۋالپ كىرىپ كهلدى

 ئـۆیلهردىن كوچىغـا    -نامرات یېزىسىنى زىلزىلىگه سالدى ۋە ئـادەملهرنى ئـۆي          
  .ئۈندەپ چىقتى

روزى شـهیخ   . ئىزچىالر روزى شهیخ ئاخۇنۇمنىڭ ئۆیىگه كېلىـپ چۈشـتى        
ھـال قـوي سویۇشـقا بۇیرىـدى، روزى شـهیخ           ئۇالرنى قىزغىن كۈتۈۋالـدى، ھهم دەر     

مهمتىلـى  .  بىر بېیى ئىـدى   -قۇمسېغىنىڭ ئهڭ كاتتا بېیى، شۇنداقال بىردىن     
ئهپهندى ئۇالرنىڭ داسـتىخىنىغا داخىـل بولماسـتىن مـاڭغىلى بولماسـلىقىغا       
كۆزى یېتىپ، تاماق پىشقىچه ئىشك ئالدىغا توپالنغان كىشلهرگه ئویۇن قویۇپ 

  .دىبېرىش قارارىغا كهل
بۇ یېزىنىڭ ئىنتایىن ئاز ساندىكى بىرقىىسم كىشىلىرى قهشـقهرگه ۋە   
ئاتۇشقا بارغاندا ئویۇن كۆرگىنى بولمىـسا، كـۆپچىلىكى، ئایـالالر ۋە بالىالرنىـڭ             
ھهممىسى ئۈچۈن بۇ خۇددى تهھتى ئهسرادىن بىردىنال ئهرش ئهالغا چىققاندەك      

ق پاش  قىلىنغان ئـاددىي  ئۇالر بىلىمسىزلىك نادانلىق، خۇراپاتلى . ئىش ئىدى 
كىچىك .  ۋە قىسقا كومىدىیىنى كۆرۈپ، ناخشىالرنى ئاڭالپ بهكمۇ تهسىرلهندى
خـاالیىق  . بالىالر ئىزچىالر بىلهن دوستلىشىشقا تىرىشىپ ئارىلىشىپال ئالدى      
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. ساھىپخان مېھمانالرنى تاماققا تهكلىپ قىلغاندىال قیمىغان ھالدا تارقاشـتى       
چىالرنىڭ قایتىپ چىقىشنى كۈتـۈپ ئىـشىك تۈۋىـدە    ئهمما ئۇششاق بالىالر ئز  

  .قالدى
نهم .  دەم ئۇسساپ تۇراتتى-كىشى دەممۇ . ھاۋا ئىنتایىن ئىسسىق ئىدى   

  . یهردە یالىڭاچ بولۇپ یېتىۋالغۇسى كېلهتتى
. شورپا تارتىلغاندا چوڭ ۋە ئازادە مېھمانخانا تونۇردەك قایناپ كهتكهنىـدى   

  . نى داستىخانغا تهكلىپ قىلدىروزى شهیخ ھۆرمهت كۆرسىتىپ ئۇالر
 ھۆرمهتلىك مېھمـانالرنى ئـاۋارە قىلىـپ تۇتـۇپ  قالغانغـا چۈشـلۇق         —

  . دېدى ئۇ تهكهللۇپ بىلهن— ...ئىش بولمىدى، شۇنداق بولسىمۇ،
 چۆپ تهرلهپ تۇراتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه شورپا بهك مایلىق -ئىزچىالر چۆپ

ــۇراتتى  ــۈلگه ئ ــا كۆڭ ــس . بولغاچق ــاي  ئهگهر بۇنىــڭ ئارقى ىدىن ئىســسىقا پایلىم
مهمتىلـى  . سوغۇق سۇ ئىچكهندە ئاسانال ئىچ سۈرۈشنى كهلتـۈرۈپ چىقىراتتـى          

  :ئهپهندى شورپىنى ئىچهلمهي تۇرغان  ئىزچىالرغا
ــهمىمىیلىك — شـــورپىغا قېتىـــق ســـېلىپ ئىچىڭـــالر، —  دېـــدى سـ
 بۇنىڭدا ئىككى پایدىغا ئېرىشىسىلهر، بىرى، مایلىق شورپا كۆڭۈلگه    —بىلهن،
  .ایدۇ، یهنه بىرى ئىچ سۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇئۇرم

ئىزچىالردىن بىر قانچىسى بۇ گهپ بىلهن بایا ئۇسسۇزلۇق ئۈچۈن ئېلىپ 
. كىرىلىپ ئىچىپ بواللمىغان قېتىقنى قوشۇقالپ ئېلىپ شورپىغا سېلىشتى

  .بۇ ئۇسۇل سىناپ كۆرۈلگهندىن كېیىن، باشقىالرمۇ شۇنداق قىلدى
رىـــشىپ بېرىۋاتقـــانالرنى بـــۇیرۇپ قېتىـــق روزى شـــهیخ داســـتىخانغا قا

  .ئهكهلدۈرۈپ تۇردى
ئهپهندى دېگهندەك، قېتىقنى كۆپرەك ئىچىۋېلىڭالر، قېتىق دېـگهن      ― 

تهشنالىقنى باسىدۇ، قۇمسېغىدىن چىقساڭالر ئاققاشقىچه تامچه سۇ تاپىقىلى        
دەپ ― ھهرگىــز تارتىنمــاڭالر،... بولمایــدۇ، ھــاۋا شــۇنداق قاینــاپ كېتىۋاتقانــدا،

  .ۇراتتى روزى شهیخت
ئــۇالر روزى شــهیخ ئۆیىــدىن ئــۇزاپ چىققانــدا ھاۋانىــڭ قىزىقــى یــۇقىرى   

  . لهر ئهتراپى ئىدى13-12پهللىگه چىقىدىغان سائهت 
 دەپ نهسـىھهت  — سهل ھاۋا یانغاندا ماڭساڭالرمۇ بـوالتتى، بولمىـسا،      —
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  .قىلدى روزى شهیخ
انـداق   ئىزچى دېـگهن ئىسـسىقتا، چىللىنىـڭ سـوغىدا پىشمىـسا ق            —

ــۇالر    بولىــدۇ، شــهیخ ئــاخۇنۇم؟ غهم  قىلمىــسىڭىزمۇ بولىــدۇ، شــهیخ ئــاخۇنۇم؟ ب
ــدۇ  ــا چىدایـ ــك جاپاغـ ــق   . ئۇنچىلىـ ــۇملىرىمىزدا قېتىـ ــتىگه تولـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ كۆڭلىنى یاساپ—یېتهرلىك،
قۇمسېغى ئاھالىسى ئۇالرنى قانداق قىزىقىش بىلهن كۈتۈۋالغان بولـسا       

ــا ئهگىـــشىپ  .  قىـــزىقىش بىـــلهن ئۇزىتىـــپ قالـــدى شـــۇنداق ــالىالر ئۇالرغـ بـ
  .قۇمالتاغقىچه كهلدى

ــڭ قــۇیرىقى قۇمــسېغىدا ئاخىرلىــشىپ ئــاتۇش      قهشــقهر -قۇمالتاغنى
ئاققاشـقا ئۆتىـدىغان یـول تـۈزلهڭلىككه      . تۈزلهڭلىكلىرى بىرلىشىپ كېتهتتى  

الر ئهنه شۇ بالى. تاغنىڭ ئاخىرىقى تۆپىلىكىدىن ئۆتهتتى“ چۆكۈپ كېتىۋاتقان”
تۆپىلىك ئۈستىدە تۇرۇپ قالدى ھهم تـۆۋەنگه چۈشـۈپ كېتىۋاتقـان ئىزچىالرغـا              

  .قاراپ قول پۇالڭشىتىپ چۇقان سېلىشتى
» پهلهمـپهي «بۇ ئانچه یاخشى یاسالمىغان ھـارۋا یـولى تـۆپىلىكتىن بىـر          

ــۈزلهڭ ســاي ئۈســتىدە بــاراتتى   ئارقىــدىن . تۆۋەنلىگهنــدىن كېــیىن بىــر ھــازا ت
شــۇ یهردە یــول ئىككىــگه . دىــن تــۆۋەنلهپ چۈشــهتتى“ هلهمــپهيپ”ئىككىنچــى 
ــۆلىنهتتى ــي جهنــۇپ      . ب ــویالپ غهربى ــى ب ــڭ جهنــۇبىي ئېتىكىن ــرى تاغىنى بى

یۆنىلىشىدە بهشكىرەم تهرەپكه؛ بىرى جهنۇپقـا ئاققـاش تهرەپـكه كـۆز یهتكۈسـىز           
  .چۆللۈكنى كېسىپ ئۆتهتتى

 مېتىـرچه  500ئاچالـدىن  (بهشېكرەم تهرەپكه كهتـكهن یولىنىـڭ یېنىـدا         
ۋە ئۇنىــڭ یېنىــدا ) مــورا ـ تــام  (مۇرتـۇم   —قهدىمىــي بهلــگه مۇنارىــسى) یىراقتـا 

ــسى   ــاراۋۋۇل سۇپىـ ــۇر(قـ ــز ) تـ ــپ، ئېگىـ ــدىر-چوقچىیىـ ــۈكلهر - پهس ئىـ دۆڭلـ
  .ئارقىسىدىن باش چىقىرىپ تۇراتتى

دىــن چۈشــكهندىن كېــیىن شــېغىللىق ســاي  “ ئــۈچىنچى پهلهمــپهي”
 یىـراق  -ھارۋا یولىنىڭ ئۇچىـدا . اشلىناتتىتۈگهپ، شور تۇپراقلىق تۈزلهڭلىك ب   

  .كۆرىنهتتى“ تىم”ئۇپۇقتا بىردانه جىڭمومىدەك 
 -ېرەم یېزىـسىنىڭ دەل ارىسىڭىز قۇمسېغى یېزىسى ۋە بهشـك     ئهتراپقا ق 

ئـۇ ئهمـدى ئارقىـدا    (قۇمالتـاغ  . غدەك كۆرىنىـدۇ  ادەرەخلىرى ئۇپۇقتا یېشىل بهلۋ   
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شهرق تهرەپ ئۇپۇقىدا تاشالندۇق . دۇمهغرۇر ھالدا كهینىگه دارىیىپ تۇرى) قالغان
مهھهللىلهردەك ئهسكى تاملىقالر، ئامبار توسمىسىدەك بولۇپ قالغان قهدىمىي 

  .سېپىل ئىزلىرى گاھ ئاشكارە، گاھ تۇتۇق كۆرىنىدۇ
  :مهمتىلى ئهپهندى ئاشۇ یاقنى كۆرسىتىپ

 — دېدى ۋە قوشۇپ قویـدى، — بۇ قهدىمىي پایتهختنىڭ خارابىلىرى،    —
  .ۇېگهن شد“ خانۆي”

  . دېدى ئهكبهر شوخلۇق بىلهن—كۆرگهچ ماڭساق بوپتىكهن، —
 كهلگۈسـىدە بىـز ئـۇ یهرنـى         ، ھازىر بۇنىڭغا ئۈلگـۈرەلمهیمىز، ئوغلـۇم      —
   دېدى تهۋپىق — !ئاچىمىز

ــشهك  ــسلغاق، ئىـ ــۈزلهڭلىكته بېىـ ــۈملۈكلهر  تـ ــارلىق ئۆسـ قومۇچى قاتـ
ېشىل مهخمهلدەك بۇالر یىراقتىن ی. پىژغىرىم ئىسسىقتا شۈمشىیىپ تۇراتتى 

تهكـشى  . لىك شاالڭ ئىدى ى یهككه، شۇنچ  -كۆرۈنسىمۇ یېقىن كهلگهندە یهككه   
جـایالر گىیـا ئۈنمهیـدىغان تـاقىر شـورۇلۇق؛ ئېگىـزرەك جـایلىرى بـوز توپلىــق،         
ــایالردا       ــۇنداق ج ــۈملۈكلهر مۇش ــارلىق ئۆس ــۇچى قات ــشهك قۇم ــسىلغاق، ئى بې

بـۇ یهرنىـڭ   . ش ئۆسكهنىدىئۆسهتتى؛ ئویمانراق جایلىرىدا قویۇق سېرىق قومۇ 
تۇپرىقى پوستهك توپا یاكى شور توپا بولغاچقا ئادەم دەسسهپ ئوشۇققىچه، بهلكى 

شــۇڭا چــۆلنى كېــسىپ ئاققاشــقا  . ئۇنىڭــدىنمۇ چوڭقــۇرراق پېتىــپ كېتهتتــى
بارىدىغان یول ئۇزۇن یىلالر جهریانىدا بېسىلىپ، چىڭدالغاچقا ئىككى تهرەپـكه         

لــۇپ چۈشــكهن، یولــدىن كــۆرە ئېرىققــا بهكــرەك  قارىغانــدا خېلــى چوڭقــۇر ئویۇ
ئىزچىالر خۇددى ئېرىق ئىچىـدە كېتىۋاتقانـدەك تهكـشى قهدەمـلهر          . ئوخشایتى

 چىلىق بولـۇپ كېتىـشكهن بولـسىمۇ،        -ئۇالر تهردىن چىلىق  . بىلهن كېلهتتى 
ئۇســـتازى بىـــلهن ئهڭ گـــۈزەل تهســـهۋۋۇرلىرىنى ئورتاقلىـــشىپ ماڭـــاتتى، بـــۇ 

  .مهنزىرىسىنى سۈرەتلىشهتتىچۆللهرنىڭ كهلگۈسىدىكى 
ئۇالر ئاققاشقا یېقىنالشقاندا قویـاش غهرب تهرەپـكه قىیـسىیىپ، ھـاۋامۇ             

 تـۇپراقتىن یـۈزلهرگه   شـۇنداق بولـسىمۇ شـور     . سهل سالقىنلىشىپ  قالغانىدى   
یــول ئاققاشــنىڭ تاختــاق مهھهللىــسىگه . سىق ئۇرۇلىۋاتــاتتىىســگۈپۈلــدەپ ئ
ۋەزلهرمــۇ ئىســـسىقتىن قورۇلـــۇپ  دەســـلهپكى ئېتىزالردىكـــى كې. تۇتىــشاتتى 

  .قالغاندەك بىلىنهتتى
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شۇ ئهتراپتا مال بېقىپ، تېزەك تېرىپ یۈرگهن بىر نهچچه باال دەرھال یول 
بویىغا یېتىپ كهلدى ۋە كىرلىـشىپ كهتـكهن یۈزلىرىـدە ئهڭ روشـهن چاقنـاپ            

 بىرىنى نوقۇشقان ھالدا قىزىقىـپ  -تۇرغان كۆزلىرىنى یولۇچىالرغا تىكىپ بىر 
  :تهۋپىق ئۇالردىن سورىدى. اتتىقارىش

   ئوغۇللىرىم، ئالدىمىزدىكى یۇرتنىڭ ئىسمى نېمه؟—
  . ئۇالر چاڭىلداق ئاۋاز بىلهن جاۋاب بهردى— ! تاختاق—
   سىلهر شۇ یهرلىكمۇ؟—
  . ھهئه—
   مهھهللهڭالردا مهكتهپ بارمۇ؟—
  .بىرىگه قاراشتى-ئۇالر چۈشهنمىگهندەك بىر— ! مهكتهپ؟—
  .ەك بالىالرنى یىغىۋېلىپ خهت ئوقۇتىدىغان یهر مهكتهپ، سىلهرد—
 بازا مهھهللىدە با، مامۇتھاجىم ئۆزىنىـڭ ئـۆیىنى مهكـتهپكه بېرىـپ،            —

  .تاختاققا كۆچۈپ كهلدى
  .مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىالرغا بۇرۇلدى

بېشىڭالرنى - تهلهبىلهر، یۇرتقا ئاز قالدۇق، جهڭگىۋار بولۇڭالر، ئۈستى      —
  ...ر، قۇربان جاپپار، ناخشا،ئوڭشاڭالر، سهپنى تۈزەڭال

ئاندىن ئاۋۋالقى قاتـارىنى ئهسـلىگه      . ئىزچىالر ئۆزلىرىنى تۈزەشتۈرۈشتى  
بۇ ناخشا تاڭ ئهلچىـسى  . ناغرا ـ سۇنایالر چېلىنىپ، ناخشا باشالندى . كهلتۈردى

  .بولغان خورازدەك یهنه بىر خىلۋەت یېزىنى ئویغىتىۋەتتى
*  
**          

رایىمھاجى، بـاي مۇھهممهدلهرنىـڭ كۈتۈۋېلىـشى       ئۇالرنى مامۇتھاجىم، ئۇ  
بـازار مهھهللىـسىدە ئویـۇن    . بىلهن ئاققاشتا بىر كۈن قونـۇپ قالىـدىغان بولـدى     

مهمتىلى ئهپهندى یېڭى مائارىپىنىڭ ئهۋزەللىكى، یـات مىللهتلهرنىـڭ     . قویدى
 —تهرەققىیاتى، ئۇیغۇر مىللىتىنىڭ خار ۋە زەبۇن بولۇشنىڭ بىرىنچى سهۋەبى 

لىق ۋە خۇراپات پاتقىقىغا پېتىپ قالغانلىق ئىكهنلىلىكى ھهققىدە نۇتۇق نادان
  .سۆزلىدى
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ــاراپ       ــاپتۇلغا ق ــپ، ش ــا چىق ــتىن یولغ ــۇالر ئاققاش ــۈنى ئ ــى ك ئىككىنچ
تاكى ئاققاش یېزىسىنىڭ ئـاخىرىقى ئـۆیلىرىنى ئارقىـدا قالـدۇرۇپ           .  مېڭشتى

  .ى توۋالپ چىقىشتى بارابانالرنى چېلىپ جهڭگىۋار ناخشىالرن-چىققۇچه ناغرا
قىزىل دەریاسىنىڭ چهكسىز بۈز یهرلهرنى كېىسىپ ئۆتكهن ئېقىنى گاھ 

ــاپ   یېــشىل ســازلىق ئۆســۈملۈكلىرى بىــلهن  -كهڭ یېیىلىــپ، ســایازلىرىدا ی
دەریانىـڭ ئىككـى    . قاپلىنىپ یاتسا، گاھى یهرلىـرى تـار ۋە تىـك یـارلىق ئىـدى             
بهزى یهرلىـرى   . نغـان تهرىپىدىكى تۈزلهڭلىك سـېرىق قومۇشـلۇق بىـلهن قاپال        
  .قویۇق، بهزى جایلىرى شاالڭ ۋە قاتتىق شورلۇق ئىدى

یادىن ئۆتۈپ، گویـا بـاش تارتقـان بۇغـدایلىقتهك قویـۇق سـېرىق         رئۇالر دە 
قومۇشـلۇقنىڭ ئارىـسىدىكى ئوپــۇق بىـلهن سۆیىــشىپ تۇرغـان تــۈزلهڭلىكنى     

  . كۆرۈشتى
 ئــورۇق قومۇشــلۇقنىڭ ئوتتۇرىــسىدا بىــر قېــرى ھهم بىقىــش تاپمىغــان

ئېشهك سېرىق قومۇشلۇقنىڭ شـاالڭراق جایلىرىـدا قـارا قومـۇش تېرىـپ یهپ              
ئىشهكتىن ئانچه یىراق بولمىغـان جایـدا بىـر قېـرى دېھقـان قومـۇش         . یۈرەتتى

ئۇ ئېشىكىگه قارىغاندا تېخىمۇ جۆدەڭ كۆرىنهتتى، چۈنكى ئۇنىڭدا         . ئورۇۋاتاتتى
ورۇلـۇپ كهتـكهن یـۈز ۋە      شـۇڭا ئۇنىـڭ ق    . مهسئۇلىیهت غېمـى  ئـارتۇقراق ئىـدى       

ئۇنىـڭ ئۇچىـسىدا خـام كـۆینهك ۋە       . بویۇنلىرى یولغۇن كۆتىكىدەك كۆرىنهتتى   
سىدام بویالغان ئىشتانال بولۇپ، یاالڭغىـداق پـۇتلىرى ئـۆزى دەسـسهپ تۇرغـان               

ــارا ئىــدى  ــۇر ۋە ق ــدا یېتىــپ بالىلىرىنىــڭ   . شــورلۇقتهك قوت ــازىر ئوڭ ئۇنىــڭ ھ
ۇ، بىـراق تىرىكچىلىـك غېمـى ئـۇنى         راھىتىنى كۆرىـدىغان مهزگىلـى بولـسىم      

ئارامدىن جۇدا قىلغان، ئۇ بولسا قاقشال بولۇپ كېلىۋاتقان ئۆمۈر دەرىخىگه بىـر    
تامچه بولسىمۇ ھایـاتلىق یـامغۇرى پهیـدا قىلىـش ئۈمىدىـدە سـهھهر ئورنىـدىن            

  .تۇرۇپ جاڭگالغا كهلگهنىدى
  .مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ ئۇدۇلىغا كهلگهندە ئۈنلۈك ساالم قىلدى

 دېـدى ئـۇ ھهم كىچىـك       —ھارمىغایسىز، تاغـا،    !  ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم  —
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ئېـرىقتهك ئویۇلـۇپ كهتـكهن چىغىـر یولـدىن چىقىـپ، قومۇشـلۇقنى ئــارىالپ        
  .بوۋایغا قاراپ ماڭدى

بوۋاي بىر قولىدا ئوغاق، بىر قولىدا بىر تۇتام قۇمۇش بىلهن ئۆرە بولـدى،       
ئهمـگهك قىلىـش نهتىجىـسىدە    ئهمما ئۇنىڭ بهللىرى ئۇزۇن زامان مۈكچىیىـپ    

ــدى  ــۈپ قالغانـــدەك، راۋۇرۇس تۈزلهنمىـ ــهھهردە  . ئاشـــۇنداق كۆنـ ــۇنچه سـ ئـــۇ شـ
جاڭگالدىن چىقىپ كهلگهن تهرتىپلىك كىیىـنگهن، شـۇ زامـان كىـشىلىرىگه            
ئانچه ئوخشىمایدىغان  بـۇ كىـشىگه ۋە ئۇنىـڭ ئارقـسىدىكى یـاش یىگىـتلهرگه             

  ...ھاڭۋېقىپ قارىدى
بهلكىم ئۇنىڭمۇ . ىنىچه یىگىتلهرگه قاراپ كهتتى    دېگ ـ... ۋە ئهلهیكۇم  —

  .ئاشۇ یىگتلهر قورامىدا بالىسى یاكى نهۋرىسى بولسا شۇ یادىغا یېتىۋاتقاندۇر
 مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇنىڭغــا قــول ئۇزاتقانــدا ئــۇ  — قهیهردىــن ســىز؟—

قایسى قولىدىكىنى تاشلىۋېتىش ئهپلىكرەك ئىكهنلىكىنى ئویلىنىۋاتقانـدەك   
نهتىجىدە مهڭدەپ قېلىپ ھهر ئىككى  قولىـدىكى نهرسـىنى        . دىتېڭىرقاپ قال 

ــق       ــۇ چىرایلى ــوللىرىنى ب ــكهن ق ــۇپ كهت ــپ تاشــتهك بول ــلىۋېتىپ، قېتى تاش
  :ئهپهندىگه ئۇزاتتى ھهم ئېسهنكىرىگهندەك

  .دېدى —... شاپتۇلنىڭ كاما تېرەك،...  كاما تېرەكتىن—
لهپ قـول    بىـر  -ئارقىدىن ئىزچىالرنىڭ ھهممىسىمۇ ئۇنىڭ بىـلهن بىـر       

  .ئېلىشىپ كۆرۈشتى
مهمتىلى ئهپهندى دېھقان ئۈچۈن شۇ تاپ تىرىكچىلىكنىڭ ھهرىكىتىنى 

 قـۇرۇق  -قىلىش مۇھىملىقىنى، ئۇنىڭ بىر مۇنچه ۋاقتىنى ئېلىپ، قۇرۇقتىن      
ھال سوراپ قویۇشنىڭ پایدىـسى یوقلـۇقىنى ھـېس قىلىـپ، دەرھـال یهردىكـى         

  .ئوغاقنى ئالدى
 ئــۇ ئوغــاقنى دەڭــسهپ كــۆرۈپ، بوۋایغــا   دېــدى—مهن ئوراالرمهنمــۇ؟  —
  .كۈلۈپ قاراپ

 بـوۋاي خېجىـل ھالـدا قـول تهڭـلهپ، ئوغـاقنى             ــ ...قوللىرى... سىلى، —
ئېلىۋاالي دېگىچه، مهمتىلى ئهپهنـدى بىـر تـوپ قومۇشـنى سـول قـولى بىـلهن              

  ...قامالالپ تۇرۇپ، ئاستىغا ئوغاقنى ئۇردى
ۇئان قــولى بىــلهن ئۇنىــڭ ھهرىكىتــى بــۇیرۇق بولغانــدەك، ئىــزچىالر شــ



 125 

قومۇش یولۇشقا باشـلىدى ھهم بىردەمـدىال ئىككـى ئـۇالغچه قومۇشـنى ئـورۇپ                
  .دۆۋىلىۋەتتى

 دېدى تهۋپىق، بـۇ    — ئارتىپ بېرەیلى، بوۋاي قىینىلىپ قالمىسۇن،       —
یهنه بىـرى ئـارتىق   . گهپ بىلهنال ئىزچىالردىن بىرى ئېشهكنى ھهیدەپ كهلـدى   

 قۇچـاق  - جۈپ قولالر ئۈزىـسىگه قۇچـاق   -باشقا جۈپ . ئېتىپ، ئېشهككه ئارتتى  
ــكهم       ــپ مهھ ــىنى تارتى ــشهكنىڭ تۆش ــقىلىرى ئې ــۇپ، یهنه باش ــنى قوی قومۇش

  .باغلىۋەتتى
ئۇالرنىڭ . بوۋاي تېخىچه نېمه ئىشالر بولۇۋاتقىنىنى ئاڭقىرالماي تۇراتتى   

ــۇ      ــانلىقىنى ئویالپم ــشلهپ بېرىۋاتق ــۈن ئى ــوۋاي ئۈچ ــاتونۇش ب ــر ن ــتىنال بى راس
  .باقمىغانىدى

بــوۋا، ئهمىـــسه بىـــز ماڭغـــاچ تـــۇرایلى، خـــۇدا نېـــسىپ قىلـــسا یهنه   —
بۇنى تاشلىۋېتىپ، ئۆزىڭىز كېلهلمىسىڭىز، بـالىالرنى ئهۋەتىـپ،        . كۆرۈشهرمىز

ھهممىنــى ئارتىــپ بېرەیلــى دېــسهك، ئېــشهك   . قــالغىنىنى ئېلىــپ كېتىــڭ 
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى—ئاجىزراق كۆرىنىدۇ، 

ۋاینىــڭ بۇنــدىن باشــقا ســۆزگه تىلــى   بو—....  ھهشــقالال، ھهشــقالال—
 باالم —ئىزچىالر مېڭىش ئۈچۈن چىغىر یولغا چىققاندىن كېیىنال، . كهلمىدى

بــۇ چاغــدا .  دېگىــنىچه قالــدى—... ئىــسىلى، ئىــسىلىنى قهیهدىــن ســورایمىز؟
ــا      ــدىغان یىراقلىققـ ــۈنى ئاڭالنمایـ ــان ئـ ــداپ قالغـ ــڭ خىرىلـ ــزچىالر ئۇنىـ ئىـ

ومۇشـالر ئارىـسىدىن ئۇالرنىـڭ یـۇقىرىقى        یىراقتىن یېشىل ق  . كېتىشكهنىدى
  . بارا خىرە كۆزلهردىن ئۆچتى-گهۋدىسى كۆرىنىپ، بارا

ئۇالر قومۇشالر ئارىسىدا گاڭگىرىغان بوۋاینى قالدۇرۇپ، تېز یـول یـۈرۈپ،           
كهنتكه كىرىش ئالدىدا جاڭگالغا تۇتىشىدىغان جایدا      . كاما تېرەككه كېلىشتى  

ئۇالرنىڭ . ه بىر نهچچه باال چىقىۋالغانىدى    بىر نهچچه تۈپ پاخماق قاغا جىگدىگ     
ئـۇالر ھهدەپ قاغـا   . روھىدىن توپا ئـۆرلهپ تـۇراتتى   -ئۈستىبېشى جۇلجۇل، رەڭگى  

پهسـته ئۇالرنىـڭ بىـر تـوپ شـېرىكى ئهپـسانه سـۆزلهر بىـلهن           . جىگدە پۇتـایتتى  
  :ئۈستىدىكىلهرنى تىلالیتى ۋە قوشاق ئېیتاتتى

  
  قاغا جىگدىنى یېمهڭ،
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  .ۇ دېمهڭمهیدەم ئاغرىید
  ئېرىڭىز ئهنجانغا كهتسه،
  .كىمگه تېگهمهن دېمهڭ

........  
بـۇ  . بۇالر یۈز مىڭلىغان ئۇیغۇر بالىلىرىنىڭ ئىخچام ئهۋرىشكىسى ئىدى      

ھایاتلىققا كهلتۈرۈپال تهربىیىسىز تاشلىۋېتىلگهن، ھهم ئـادەمگه، ھهم ھایۋانغـا           
ن بالىالرنىـڭ تىپـى   ئورتاق تهرەپلىرى بولغان مهخلۇقالرغا ئایلىنىپ قېلىۋاتقا  

مهمتىلى ئهپهندى . بۇنداق بالىالرنى خالىغان یېزىدىن تېپىشقا بوالتتى    . ئىدى
. ئۇنىڭ یۈرىكىنى نېمىـدۇر تاتىلىغانـدەك بولـدى       . جىگدە  تۈۋىدە تۇرۇپ قالدى    

  .كۆز چاناقلىرىمۇ ئېچىشقاندەك بولدى
ــول— ــازىر ئـ ــا —!  ھـ ــۇ ئىزچىالرغـ ــدى ئـ ــېمه ئىـــش  .  دېـ ــزچىالر نـ ئىـ
ىنى بىلىشمىسىمۇ بۇیرۇقنى دەرھال ئىجرا قىلىپ، سهپكه تىزىلدى، ئىكهنلىك

  . قۇربان، ناخشا باشال ئوغلۇم—
ئۇالر ئونچه كهپسىز بـاال ئالدىـدا دىققهتـته        . قۇربان جاپپار ناخشا باشلىدى   
  .تۇرۇپ، ئىخالس بىلهن ناخشا ئوقۇشتى

  
  نۇرالندۇردى یۇرتالرىمىزنى قۇمۇلدىن كۈن تۇغۇپ،

  ).ئۇرۇلۇپ: نهقرات(الر ئولسا مهھۋ ئولدى ئۇرۇلۇپ مۇستهبىت زالىم
  ئهي، غازى غوجامنىیاز ئاتامىز مىڭ یاشا، 
   مهكتهپ كهڭ تاشا①ھىممىتىڭ بىرله ئاچىلغان ئهسرى

  ).بىر بولۇپ: نهقرات(ئهسرى مهكتهپته ئوقۇیمىز قىز ئوغۇلالر بىر بولۇپ
.....  

ۈســتىدىكىلهرمۇ جىگــدە ئ. بـالىالر بۇالرغــا بهكمـۇ قىزىقىــپ قالغانىـدى   
ئۇالر ئىزچىالرنىڭ بىر خىـل كىـیىمىگه، رەتلىـك تۇرىقىغـا، یـېڭىچه             . چۈشتى

ناخشىدىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى بالىالرنىڭ . ناخشىغا قىزىقىپ قېلىشتى
ــر  ــشىنى بى ــروم     -بې ــدىغان خ ــدىن ئایرىمای ــى ۋە یېنى ــىالپ چىقت ــرلهپ س  بى

                                            
 . ئا—) تۈركچه، ئهسلى ئهرەپچىدىن (— یېڭىچه مهنىسىدە زامانىۋىي، ①
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  .دىن بهردىسومكىسىدىن مهنپهسه چىقىرىپ، بالىالرغا ئىككى تال
 بالىلىرىم، بۇ ئاكىلىرىڭالر ناخشىنى ئوبدان ئوقۇمدىكهن؟ سىلهرمۇ     —

  . دېدى—مۇشۇالردەك بولۇشنى خاالمسىلهر؟ 
شــۇڭا ئــۇالر، . بــالىالر ئۇنىڭــسىزمۇ ئىزچىالرغــا ھهۋەس قىلىــپ تــۇراتتى 

  :شۇنداق بولۇش ئاسانال دەپ ئویالپ، دەرھال رازىلىق بهردى
  ! ھهئه—
ــا، بۇنىـــڭ ئ— ــاقالرنى   ئهممـ ــدەك بىـــمهنه قوشـ ــۈن ســـىلهر بایىقىـ ۈچـ

سىلهر تېخى كىچىك، ئۈگهنـسهڭالر بـۇ ئاكـاڭالردەك         . ئېیتماسلىقىڭالر كېرەك 
ئهگهر . یاخشى نهرسىلهرنى ئۈگىنىڭالر، بۇنىڭ ئۈچۈن مهكتهپته ئوقۇش كېـرەك        

ــا ــاكى ئاتۇشــقا    -ئات ــۇڭالر، قهشــقهرگه ی ــسه پهیزىۋاتقــا بېرىــپ ئوق ــاڭالر ئهۋەت  ئان
ــدۇبارســاڭال ــدى—.... رمۇ بولى ــا   .  دې ــدى، ئهمم ئۇنىــڭ كــۆپ سۆزلىگۈســى بارى

بالىالرنىــڭ بهرىبىــر چۈشــهنمهیدىغانلىقىنى، ئۇالرنىــڭ ھــازىرقى ئوبیېكتىــپ  
شـارائىتى ئوقۇشـقا یـار بهرمهیــدىغانلىقىنى ئـویالپ، ئېچىـنىش ئىلكىـدە ئــۇالر       

  .بىلهن خوشالشتى
ئۇالرنىــڭ . ىــشىتىبــالىالر ئــۇزاققىچه ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن قــاراپ قېل

ئوقۇش قىزغىنلىقىنى ھایال بولمایال مۇھىتنىڭ توپانى یۇیـۇپ ئۆچۈرىـۋەتكهن     
  .بولسىمۇ، ئۇالردا یهنه مهڭگۈ ئۆچمهیدىغان بىر تهسىراتمۇ قالغانىدى

مهمتىلــى ئهپهنــدى یــۈرىكىنى غــایهت زور بىــر تــاش بېــسىۋالغاندەك       
 چۆرۈۋېتىشنى خالىسىمۇ ئۇ بۇ تاشنى ئېلىپ یىراققا. كهیپىیاتقا كېلىپ قالدى
ئۇنىڭــدا یهنه ســاماۋى چــۆچهكلهردىكى . یۇلقۇنــاتتى. بىــراق كــۈچى یهتمهیتتــى

) خـام خىیـال   ( ئاچقۇچه مۆجىزە یـارىتىش ئىـستىكى        –پالۋانالردەك كۆز یۇمۇپ    
ئۇنىـڭ خاالیـدىغىنى بـۇ بهخىتـسىز ئهلنـى بىـر كېچىـدىال         . پهیدا بولۇپ قالدى  

ئۇنىڭـدىكى بـۇ خىـل جـان قىینىغـۇچى          . ئاڭلىق قىلىۋېتىش ئارزۇسـى ئىـدى     
خىیال تاكى كاما تېرەك كهنتىنىڭ مهركىزىكىرەك بېرىپ، بىر كۆلنىڭ بویىدا 

  .دەم ئېلىشقا توختىغانغا قهدەر داۋام قىلدى
ــدە     ــڭ یۈرىكىـ ــیىن، ئۇنىـ ــدىن كېـ ــازا دەم ئالغانـ ــر ھـ ــدا بىـ ــۆل بویىـ كـ

ېـگهن قـارار   د“ ۋە یهنه تىرشـىش ! ئىمكانىیهت یـار بهرگهن دائىرىـدە تىرىـشىش      ”
. ئۈســتۈنلۈككه چىقىــپ، دەم ئېلىـــشنىڭ تــۈگىگهنلىكىنى ئــېالن قىلـــدى    
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یارمۇھهممهدكه ئىزچىالرنى سهپكه تىزىپ، جهڭگىۋار ھالهتته شاپتۇلغا كىرىشكه 
  .تهییارلىنىش بۇیرۇقى بهردى

 ھهیۋە بىلهن، یهرنى تىترەتكۈدەك قهدەم بېسىپ، ناخـشا    - ئاشۇنداق سۈر 
بۇ ئهتراپتىكى ھهر بىر یېزىدا ھهپتىنىڭ   . غا كىرىشتى یاڭرىتىپ شاپتۇل بازىرى  

. شاپتۇلدا سهیشهمبه كۈنى بـازار بـوالتتى      . ئوخشىمىغان كۈنلىرىدە بازار بوالتتى   
ــى   ــۇ یهرن ــازار ”شــۇڭا ب ــشهمبه ب ــازار “ ”سهی ــالته ب ــایتتى “ ك ــۇ دەپ ئات ــۈن . م بۈگ

 بىـرىگه  -ر یار ھـارۋىالر بىـ  -شاپتۇلنىڭ بازىرى بولغاچقا كوچىالر تارلىشىپ، یار     
كىرىشىپ كهتـكهن، سـاتارمهنلهرنىڭ ئـۆز مېلىنـى ماختـاپ چۇقـان سېلىـشى              

شــۇنداق بولۇشــقا قارىمــاي، ئىزچىالرنىــڭ ھهیۋەتلىــك  . ئهۋجىــگه چىققانىــدى
شـۇڭا كوچىـدا   . قهدىمى ۋە جاراڭلىق ناخشىسى ھهممىنىڭ دىققىتىنـى تـاتتى    

ىپ، قىستىلىــشىپ یــۈرگهن ئــادەملهر بــار كــۈچى بىــلهن چهتــكه قىستىــس       
  .ئوتتۇرىدىن ئۇالرغا یول بوشىتىپ بهردى

  ؟ۇ نېمه ئىش قىلىدىغان ئادەملهردۇ ب—
   نهدىن كهلگهندۇ؟—
  ؟ۇ كىمنىڭ ئهسكهرلىرىدۇ ب—
—..........   

بهزى ئىــشى یــوق بىكــار الغــایالپ  . بــازاردا غۇلغــۇالر باشــلىنىپ كهتتــى 
قىـسىغا  یۈرىدىغانالر ئىزچىالرنىـڭ كىملىكىنـى بىلىـش ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ ئار        

  .ئۇالر ئۆز مۇالھىزىلىرىنى ، قاراشلىرىنى داۋام قىلىپ كېلهتتى. كىرىۋېلىشتى
   یېڭى تۇتقان ئهسكهرلهر ئوخشىمامدۇ؟—
 یاقهي، كۆرمهیۋاتامسهن، ئهسـكهرلهرنىڭ بۇنـدىغىنى بـۇ ئىقلىمـدىن       —
  .تاپالمایسهن

  ! ئىشقىلىپ، ھۆكۈمهتنىڭ بىر نېمىلىرى، بىزگه پایدىسى یوق—
  ...الر نهگه بارىدۇ، كۆرۈپ باقمامدۇق قېنى، ئۇ—

ــدى ۋە      ــپ، توختىـ ــخانىغا كېلىـ ــر ئاشـ ــوڭراق بىـ ــاۋۋال چـ ــزچىالر ئـ ئىـ
ۋاقـت چۈشـتىن ئۆتـۈپ پىـشىمگه تهۋە بولـۇپ قالغاچقـا       . غىزاالنمـاقچى بولـدى  

ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئاشـخانىغا پاتمىغاچقـا        . ئۇالرنىڭ قورسىقىمۇ ئاچقانىـدى   
  .تهرتىپ بىلهن غىزالىنىشتى
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 دەپ مـۇالھىزىلىرىنى  —ۈمهت ئادەملىرىگه ھېچ ئوخـشىمایدۇ،     ھۆك —
 ئـۇ خهقـتىن   —داۋام قىلدى، نېرىدا ئـۇالرنى كۆزىتىـپ تۇرغـان قىزىققـۇچىالر،       

ئىككىسىال بازارغا كېلىپ قالسا پاتامدىغان، ئۇرىدىغاننى ئۇرۇپ، تىلالیدىغاننى 
  .غاالپقا تۇرۇپ بولمایتتى-تىلالپ، گۈلدۈر

  ....وخشایدۇ بۇالر تالىپالر ئ—
ــ— ــاش       ۇ ش ــساڭالم ب ــل، قارى ــانى كامى ــار، ئىم ــرى ب ــر یې ــۇنداق بى ، ش

  .لىڭشىتىپ ساالم قىلىپ تۇرىدۇ، تېخى
ھهممىــگه قىزىققــۇچى ئۇیغــۇر پــۇقرالىرى، “ ھېچنــېمه كۆرمىگهنــدەك”

یوقلىرىمـۇ، ئـشى   -ئۇالرنىڭ ئىـشى بـار    . چۇۋالشىپ بۇ ئهتراپقا یىغىلىشىۋالدى   
ــدەك قىالتتــى ئالدىراشــلىرىمۇ، قزىقــشىلىرى  ــى . غا بهس كېلهلمىگهن مهمتىل

ئهپهندى بىر توپ ئىزچى تاماق یېیىشكه كىرىپ كهتكهن پۇرسهتته تاالدا كۈتۈپ 
بىكار تۇرغىچه یىغىلغان خالالیىققا بىر نهچـچه ئېغىـز گهپ قىلىـشنى الیىـق              

ئۇ یارمۇھهممهدكه پىچىرالپ، خاالیىق سهل تهرتىپكه كهلسه ئازراق گهپ . كۆردى
 یـار ھارۋىنىـڭ   -یارمۇھهممهد دەرھال بىر یـار   . ى ئىكهنلىكىنى ئېیتتى  قىلماقچ

  :ئۈستىگه چىقىپ
 خــاالیىق، ســـهل جىــم بـــوالیلى، بىزنىــڭ ئۇســـتازىمىز مهمتىلـــى    —

 دېۋىـدى قىزىقـشىلىرىنىڭ قانـائهت       —ئهپهندىنىڭ سىلهرگه گېپـى بـارىكهن،       
 ئهپهنـدى  تېپىشىغا كۆزى یهتكهن خاالیىق یارمۇھهممهدنىڭ ئورنىغـا مهمتىلـى      

چىقىپ راۋۇرۇس تۇرىۋالغىچه تېخىمۇ جىددىي ۋە ئالـدىراش پىچىالشـالر بىـلهن      
 -مهیداننى خۇددى مىڭلىغان ئۇچار قاناتالر ئـوتالپ یـۈرگهن ئورمـانلىقتهك شـاۋ      

  .شاۋغا تولدۇرۇۋەتتى
مهمتىلى ئهپهندى ھارۋا ئۈسـتىگه چىقىـپ جایلىـشىۋالغاندىن كېـیىن           

نىڭ لهززىتىنـى سۈرەلمهسـتىن، دۇنیاغـا نېمىـشقا         ئهتراپنى ئوراپ تۇرغان، ھایات   
كېلىـــپ، نېمىـــشقا كېىتۋاتقـــانلىقنى چۈشهنمهســـتىن یاشـــایدىغان ســـاددا،  

  : ئۇیغۇر چىرایىغا بىر پهس قارىۋېلىپ—ئاقكۆڭۈل ۋە گول چىرایالرغا 
ئۇنىڭ سـۆز باشلىـشى بىلهنـال       .  دەپ خىتاپ قىلدى   — ۋەتهنداشالر،   —

هقهت نېرىدا سېتىقچىالرنىڭ ۋاقىرىشى یات ۋە پ. ئهتراپ جىمجىت بولۇپ كهتتى
ــۇراتتى،   ــارە ئاڭلىنىـــپ تـ ــېمه   —بىچـ ــدۇر؟ نـ ــىلهر بىزنـــى كىمـ ــم، سـ  بهلكىـ
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. شۇنداقمۇ؟ بىز، ئاتۇشتىن كهلدۇق. قىلىدىغانالردۇر؟ دەپ قىزىقىدىغانسىزلهر
 -بىز بۇ سهپىرىمىزدە مهدەنىي. مهن مۇئهللىم، بۇالر بولسا مېنىڭ تهلهبىلىرىم

 —تهشــۋىقاتى ئېلىــپ بېرىــشنى مهخــسهت قىلىــپ كېتىــۋاتىمىز، ئاقــارتىش 
ــاۋ   ــكه شـ ــر پهسـ ــاۋازدا بىـ ــسىدا پهس ئـ ــشلهر ئارىـ ــدۇر  -كىـ ــۇپ، نىمىـ ــاۋ بولـ  شـ

 —مهسلىھهتلىشىۋالغاندەك بۇلۇشتى، مهمتىلى ئهپهندى سۆزىنى داۋام قىلدى، 
بۇ قانداق مهخسهت؟ كىـشىلهرنى مهدەنىیهتلىـك بولۇشـقا ئۈنـدەش، ئاقـارتىش             

ــۇ ــدا   دېگهنچ ــلهن ئېیتقان ــل بى ــاددىي تى ــۈرك ”؟ ئ ــارا ت ــارتىش  “ ق ــتىن ئاق لىك
خوش، بۇ نىمىگه كېرەك بولۇپ قالدى؟ بىزنىـڭ كىـشىلىمىزنىڭ           ! تهرغىباتى

چــۈنكى، مهدەنىـــیهت،  ! ئــادەملىكىنى تونــۇپ، چۈشــىنىپ یاشىــشى ئۈچــۈن     
ــز مهخلــۇق ”ئىنــسانالرنى خۇدانىــڭ مۇددىئاســىىدىكى   ــا “ ھهممىــدىن ئېزى ق

 -ئـۆز . زىزلىقىمىزنىڭ بهلگىـسى بىـزگه كـۆپرەك ئهقىـل بهردى         ئه. ئوخشىتىدۇ
مۇشۇنداق تـۇرۇپ بىـز ھـایۋانالردەك خـار ۋە زەبـۇن      . ئاراسۆزلىشىشكه تىل بهردى  

یاشىــساق، خۇدانىــڭ مۇددىئاســىغا مۇخالىــپ كهلمهســمۇ؟ بىــر ئــاز بولــسىمۇ   
قىممتىمىزنــى چۈشــىنىپ ئادەمــدەك یاشــاش ئۈچــۈن، خۇدانىــڭ ئىرادىــسىنى  

قۇئـانى  «! ئوقـۇش كېـرەك، ۋەتهنداشـالر     !  ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك    ئورۇنالش
دېـگهن خىتـاپ، بـۇیرۇق بىـلهن باشـالنغان ئهمهسـمۇ؟ مانـا        » !ئوقۇ«مۇ  »كهرىم

ئوقۇغـان ئـادەمال ھایـاتنى یاخـشىالش      . بولىـدۇ “ ئاقارغـانلىق ”مۇشۇنىڭ ئـۆزى    
  !بىلىدۇئۈچۈن كۆرەش قىلىدۇ، تىرىشىدۇ، چۈنكى، ئۇالر ھایاتنىڭ قىممىتىنى 

مهمتىلنىڭ ئاۋازىـدا، ئاھاڭىـدا بىـر خىـل كىـشنى جهلىـپ قىلىـدىغان           
ــدى  ــبه بارى ــاراپ     . جهزى ــپ ق ــى ئېچى ــېھىرلهنگهندەك ئېغىزلىرىن ــشىلهر س كى

 -ئۇالرنىڭ بهزىلىـرى بـۇ سـۆزلهرنىڭ تېگىـدىن ئاللىقانـداق نـۇرنى           . تۇرىشاتتى
راسىت دەیدۇ، ”یورۇقلۇقنى كۆرگهندەك بولۇپ، ۋۇجۇدى تىترەپ، یېنىدىكهلهرگه 

دېیىشـسه، بهزىلىـرى بـۇ سـۆزلهرنى مهسـچىتته ھهمىـشه       “ !ەدېمىسىمۇ شـۇ ـ د   
ــال      ــدۇ، دەپ ــى دەۋاتى ــر نېمىلهرن ــشىمایدىغان بى ــدىغان ۋەزگه ئوخ ــۇپ تۇرى ئوقۇل
چۈشىنهتتى؛ یهنه بهزىلهر بولسا ئاۋازنى ئاڭالپ تۇرسىمۇ دىققىتى بۈگۈنكى بـازار          

― وتۇنغا بېرىش ئىشلىرى ئۈسـتىدە  سودىسى، ئهتىكى دېھقانلىچىلق، یاكى ئ 
  .ئۆز تىرىكچىلىكى دائىرىسدە ئایلىنىپ یۈرەتتى

باشـقا  . غىزالىنىپ چىققان ئىزچىالر ئاستىال توپقـا قوشـۇلۇپ تۇرۇشـتى      
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مهمتىلـى ئهپهنـدى ئهمـدى دېھقانالرنىـڭ      . بىر توپ ئاشخانىغا كىرىـپ كهتتـى      
شـىنهلهیدىغان  شهخسىي تۇرمۇشىدىن ئهمهلىـي مىـسالالرنى ئېلىـپ، ئـۇالر چۈ       

بۇنىـسى دېھقانالرغـا    . تىل بىلهن ئۇقوشنىڭ پایدىـسىنى شـهرھىیلىمهكتىدى      
ــاقتى   ــدانراق ی ــدا ئوب ــرىكىگه قارىغان ــىله   . ئىلگى ــدى مهس ــا ئهم ــۈنكى ئۇالرغ چ

  .چۈشنىشلىكرەك بولۇۋاتاتتى
 شۇنداق، ۋەتهنداشالر، ئهگهر ئائىله شارائىتىڭالر باالڭالرنى مهكـتهپكه         —

 -ال ئوقۇتـۇڭالر، ئۆزىمىزنىـڭ ئـورنىمىزنى، ئادەملىـك قهدىـر      بېرىشكه یار بهرسى  
مېنىڭ سـىلهرنى مـاالل قىلىـپ       . قىممىتىمىزنى بىلىپ یاشایدىغان بوالیلى   

  ..دېمهكچى بولغانلىرىم شۇالر
بهزىلهر ئـۆز قىزىقىـشلىرىنى قانائهتلهندۈرۈگهنـدىن كېـیىن بـۇ یهردىـن             

یېڭىۋاشتىن ئویغىنىپ، بهزىلهرنىڭ قىزىقىشى ئهمدى . كېتىشكه ئالدىراشتى 
ئىزچىالر غىزالىنىپ بولۇشقاندىن كېـیىن     . ئىزچىالرغا قارىغىنىچه قېلىشتى  

 .یهنه ئاۋۋالقىدەك سهپ تۈزۈپ، شاپتۇل بازىرىدىن چىقىپ كېتىشتى
*  
** 

ئۇالر تېگېرىق یېزىسىغا یېقىنالشقاندا سـهپىرىنى تـۈزەپ مارشـلىرىنى       
. نه شـۇ تهقلىـدته كىرىـپ كېلىـشتى        پهیزاۋات ناھىیه بازىرىغىمۇ ئه   . باشالشتى

. بارلىق شهرق بازارلىرىدەك تۈزۈلگهن بۇ بازار ئۆزى كىچىك، قىستاڭ كۆرىنهتتى
بازاردىكى سودىگهرلهر، . ساتارمهنلهر ئىچىدە قوغۇنچى باققالالر كۆپرەك ئۇچرایتتى

شهھهر ئاھالىسى ۋە یېزىالردىن كىرگهن سهھرالىقالرنىڭ ھهممىسى ئىزچىالرغا 
 بـۈگرى  - چـاڭ ئـۆرلهپ تۇرغـان، تـار ۋە ئهگـرى     -ئىـزچىالر توپـا   . قېلىـشتى قاراپ  

  .كوچىالرنى بېسىپ، ئۇیغۇر ئۇیۇشمىغا بېرىشتى
ئۇیۇشمىدا سهیپىددىن قاتارلىق ئۇیۇشما خـادىملىرى ئـۇالرنى قىـزغىن          

ــدى ــدى  . كۈتۈۋال ــشىدىن خهۋەردار ئى ــڭ كېلى ــۇھىتى  . مېھمانالرنى ــۇد م مهھم
  .ئویۇشمىالرغا خهۋەر قىلىۋەتكهنىدىجایالردىكى قىسىمالرغا ۋە 

دېدى سهیپىددىن مهخسۇم    —ھېرىشمىغایال، قهدىرلىك مېھمانالر،   —
  .مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئالدىغا كېتىۋېتىپ

 دەپ —.... ھهر قایـــسىڭىزالرنى جۈۋېتىـــپ قویىـــدىغان بولـــدۇق،    —



 132 

 -تهكهللــۇپ قىلــدى مهمتىلــى ئهپهنــدىمۇ پهیزاۋاتلىــق سهبداشــالر بىــلهن بىــر 
  .لهپ قول ئېلىشىپ كۆرۈشىۋېتىپبىر

ــتۇرۇلدى   ــا ئورۇنالش ــڭ یاتاقلىرىغ ــانالر ئوقۇغۇچىالرنى ــۈنى  . مېھم ــۇ ك ئ
ــردى    ــلهن كهچ كى ــشىش بى ــا جایلى ــشى، یاتاقالرغ ــاھىپخانالرنىڭ كۈتۈۋېلى . س

  .ئۇیۇشما ئۇالرغا ئاتاپ مال ئۆلتۈردى
  

3 
  

ــپ      ــارلىق مائارىـ ــپ بـ ــادەم ئهۋەتىـ ــسۇم ئـ ــهیپىددىن مهخـ ــسى سـ ئهتىـ
رىنى، ئاتىالر ھهیئهتلىرىنى، تهسىرى كۈچلـۈك بـایالرنى چاقىرىتىـپ          ھهیئهتلى
مائارىپ ئویۇشمىسىدا مائـارىپنى تهرەققىـي قىلـدۇرۇش، مهكتهپلهرنـى          . كهلدى

ــپ،     ــلىرىنى ئېچى ــۈپىتىنى ئۆســتۈرۈش، كهچ كۇرۇس ــۇش س ــتىش، ئوقۇت كېڭهی
  .ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتىش قاتارلىق مهسىلىلهر ئۈستىدە پىكىر ئالماشتۇردى

كېتىــدىغان ئىقتىــسادنى شــۆھرەتلىك بــایلىرىمىز تۇرغــان یهردە      —
قهیهردىن تـاپىمىزكىن دەپ ئهنسىرىمىـسهكمۇ بـوالر، مـۇئهللىم یېتىشمىـسه،          

 دېـدى  —كىچىك بولساقمۇ ئاتۇش مائارىپ ئویۇشمىسىدىن یاردەم قىالالیمىـز،   
الغان ئاندىن بایاتىن بېرىال چىقىشىپ ق. مهمىتلى ئهپهندى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا

ــانبهگكه قــــاراپ،  ــا؟ ســــىلهر تۇرغــــان یهردە    —مهھهممهتخــ  شــــۇنداقمۇ، ئاغــ
دەپ چاقچاق ئارىالش ― بالىلىرىمىزنىڭ ئوقۇشسىز قېلىشى بهك سهت گهپقۇ؟

  .قوشۇپ قویدى
  :مهھهممهتخانبهگ ئۇنىڭغا جاۋابهن

 دېدى ۋە كىشىنى سۆیۈندۈرىدىغان — ئهلۋەتته توغرا دەیال، ئهپهندىم، —
  .دىۋەدىلهرنى قىل

 ئارقىدىن سانایى نهپىسه ئویۇنخانىسىدا كومىدىیه ۋە مهدەنىي ئاقارتىش         
. تهشۋىقاتىنى مهزمۇن قىلغـان لهپهر، ناخـشا قاتـارلىق كونـسىرىتالرنى قویـدى             

ــسىملىرىنىڭ       ــارنىزون قى ــلۇق گ ــا تۇرۇش ــۇالرنى پهیاۋاتت ــیىن ئ ــدىن كې ئویۇن
ر یهنه ئهسكهر الگىرىدا ئهتىسى ئهتتىگهندە ئۇال. گازارمىسىغا چاقىرىپ كۈتۈۋالدى
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ئـۇ یهردىــن ئــۇزاپ چىققانـدىن كېــیىن بـازاردا ســهییارە ئویــۇن    . مېھمـان بولــدى 
قویۇشتى ھهم نۇتۇق سۆزلهش سورۇنلىرىنى ئۇیۇشتۇرۇپ، جانلىق كونسىرىتالر  

  . ئاقارتىش تهشۋىقاتى ئېلىپ باردى-بىلهن بىرلهشتۈرۈپ مهدەنىي
هندە ئۇ یهردە مهھهممهتخانبهگ    ئۇالر مائارىپ ئۇیۇشمىسىغا قایتىپ كهلگ    

  .ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرغانىكهن
 پېقىرنىڭ غېرىبخانىسىغا قهدەم تهشرىپ قىلىشلىرىنى ئىلتىماس —

 دېـدى ئـۇ   —قىالي دەپ كۈتۈپ تۇردۇم، ۋاقىتلىرى یار بېـرەرمىكىن، ئهپهنـدىم،        
  .تۆۋەنچىلىك بىلهن قول باغالپ

هیپىددىن مهخسۇمغا   بىز پهیۋزاۋاتتتىن كهتكىچه ئىختىیارىمىزنى س     —
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ—تاپشۇرغانتۇق، مۇشۇ كىشى رۇخسهت بهرسه،

  . مهخسۇمنى مهن ئۈچۈن ساال قىلىدۇ دەپ ئىشىنىپ تۇراتتىم، تېخى—
 دېـدى سـهیپىددىن     — ئهپهندى سىزنىڭ لهۋزىڭىزنى رەت قىلمایـدۇ،      —

  .مهخسۇم كۈلۈمسىرەپ
مهممهتخانبهگنىڭ دامىغا چۈشـۈپ     مهخسۇم، قارىغاندا ئاللىقاچان ھه    —

، بوپتۇ، سـىز بولىـدۇ دېـسىڭىز، پېقىرنىـڭ رەت قىلىـشقا             ەبولغان ئىكهنسىز د  
 دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى چاقچــاق قىلىــپ، ئۆزىڭىزمــۇ بىلــله   —ھهددىمــۇ؟
  بوالرسىز؟ 
 ئهمىسه ھازىرال —دېدى مهھهممهتخانبهگ،  — بىلله بولىدۇ، ئهلۋەتته،—

  مېڭىپ كېتىمىزمۇ؟
 ئۈچىنچى كۈنى كهچقـۇرۇن مهھهممهتخانبهگنىـڭ ئۆیىـدە مېھمـان           ئۇالر

  . جایلىرىدا قونۇپ قالدى-بولۇپ، ئۇنىڭ ھهشهمهتلىك قورا
ئهتىسى مهھهممهتخانبهگ یهنه كاتتا داستىخان راستالپ، ئۆزىنىڭ یېقىن 

ســـورۇندىن كېـــیىن بىـــر . بـــۇرادەرلىرى بىـــلهن مېھمـــانالرنى ئۇچراشـــتۇردى
لى ئهپهندىنى بارلىق ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن مېھمانغـا       نهچچهیلهن تهڭال مهمتى  
ئهممـا مهمتىلـى ئهپهنـدى ئۇالرغـا ئۆزىنىـڭ خىـزمهت            . چاقىرىپ تۇرۇۋېلىـشتى  

بىلهن چىققانلىقىنى، كۈندۈزى قىلىشقا تېگىشلىك ئىـشلىرىنى تۈگىتىـپ،       
  .سهپهرنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى ئېیتىپ، رەت قىلدى

ن قویغانــدىن كېــیىن، ســهپهرنىڭ ئــۇ كــۈنى بىــر ئىككــى مهیــدان ئویــۇ 
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كهچته ئۇالر ئویۇشمىغا قایتىپ بېرىشقانىدى، ئۇ یهردە       . تهییارلىقىغا كىرىشتى 
ــڭ       ــدى ۋە ئۇنىـ ــى ئهپهنـ ــلهن مهمتىلـ ــر نهچچهیـ ــدىن بىـ ــاتىالر ھهیئهتلىرىـ ئـ

  .ئىزچىلىرىنى چىلالپ كېلىشكهنىدى
ــمهت،   — ــۆڭلىگه رەھ ــشى ك ــڭ یاخ ــى  — ھهممىڭالرنى ــدى مهمتىل  دې
بـۇ ئـاخىرقى    . ۈنكى ئۇالر ئهته ئهتتىگهندە سهپهرگه چىقماقچى ئىـدى       چ. ئهپهندى

ئاخشامنى مېھماندارچىلىقتا ئهمهس، ئویۇشمىدا ئۆتكۈزۈش ئۇالرغا قوالیلىقراق 
یهنه بىر تهرەپتىن بىر ئاخـشامدا بىـر نهچـچه ئادەمنىـڭ ئۆیىـدە مېھمـان         . ئىدى

ەنجىتىـپ قویـۇش   بىرىنىڭكىگه بېرىـپ، یهنه بىرىنـى ر    . بولغىلىمۇ بولمایتتى 
 بىز ئهته سهھهردە بۇ یهردىـن یـۈرۈپ كهتمهكچىمىـز، ھهر      —تېخىمۇ بولمایتتى،   

ــڭ داســـتىخىنىدا ئولتۇرغانـــدەكال بولـــدۇق، بىـــزگه ئىجـــازەت       بىرىڭىزالرنىـ
  .بهرسىڭىزالر

سهیپىددىن مهخسۇم بولـسا   . كهلگهنلهر سهیپىددىن مهخسۇمغا قاراشتى   
لـى ئهپهنـدىنىڭ تهرىپنـى تۇتۇشـنى     ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشنى یـاكى مهمتى   

  :بىلمهي، گاڭگىراپ، ساھىپخانلىق ساالھىیىتى بىلهن سهبدىشىنى تۇتتى
 — بولمىسا بىر نهچچه كۈن ئارتۇقراق تۇرۇپ ماڭـساڭالر بولماسـمۇ؟           —

  .ئۇدېدى 
 ھهممىڭـالر، زاماننىـڭ ئالــدىنقى قاتارىـدىكى ئـادەملهر، ھهممىڭــالر      —

نــى ئاقـارتىش یولىــدا خىـزمهت قىلىۋاتقــان    قــارىنى چۈشـىنىدىغان خهلق -ئـاق 
ئــادەملهر، قېنــى ئېیتىــپ بـــېقىڭالر، ئهگهر بىــز مىللهتنىــڭ مهنپىـــئهتىگه      

 زىیـاننى، شهخـسىي ئـادىمگهرچىلىككه       -باغلىنىشلىق ئىشنى، مىللىي پایدا   
تېگىشىۋەتسهك توغرا بوالرمۇ؟ ھهممىڭالر مېنىـڭ مائارىـپ تهرغىبـاتى بىـلهن            

. ىسىلهر، بۇ ئىش قانچىلىك زۆرۈر، بۇنىمۇ بىلىـسىلهر       سهپهردە یۈرگىنىمنى بىل  
ئهگهر مهن شۇ تاپتا بۇ ئىـشىمنى تاشـالپ، سـىلهرنىڭ ئـادىمگهرچىلىكىڭالرنى      

قایتۇرۇشقا باشالپ كهتسهم دۇرۇس بولۇرمۇ؟ “ ھۆرمهتكه ئىززەت”قوبۇل قىلىپ، 
ۇ یاكى مىڭ یىلالپ خۇراپاتقا پېتىپ یاتقان مىللهت یهنه بىر نهچـچه كـۈن ئاشـ          

  سېسىق ئۇۋىدا ئارتۇق یاتسا ھېچقىسى یوقمۇ؟
باشـقىالرمۇ ئـارتۇق گهپـكه    . سهیپدىن مهخسۇم خىجىـل كۈلۈمـسىرىدى     

  :شۇنىڭ بىلهن ئۇالر بىر ئېغىزدىن. ئورۇن قالمىغانلىقىنى چۈشىنىشتى
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 — ئۆزرلىكىمىز، ئهپهندى، بىز رازى، سىلىمۇ رازى بولىسىال ئهمىسه،     —
  .دېیىشتى
مۆتىــۋەر . خهلقىــگه ۋاكـالىتهن ئۇیۇشــما كۈتىۋالـدى   بىزنـى پهیزىـۋات   —

بۇنىـڭ ئـۆزى یېتهرلىـك بولـدىغۇ؟        . كىشىلهردىن مهھهممهتخانبهگ كۈتۈۋالـدى   
ھهممىسى پهیزىۋاتنىڭ ئاش، تۇزى، بىز سىلهردىن رازى، ئاۋارە قىلغـان بولـساق      

  .ئهیىبكه بۇیرىماسسىلهر
 ئىـزچىالر   ئهمما ئـۇالر ئهتىـسى    . چىلالپ كهلگهنلهر خوشلىشىپ كهتتى   

ئورنىدىن تۇرۇشتىن ئىلگىـرى، ئـۆز كۆڭـۈللىرىنى ئىزھـار قىلىـپ، پىشـشىق          
  .گۆش، بىر نهچچه چاناچ قېتىق ئهۋەتىپ، یوللۇق تۇتۇشتى

  

4 
  

بۇ چاغ ئاۋغۇسـت    . ئاتۇش ئىزچىلىرى ئهتىسى پهیزاۋاتتىن یولغا چىقتى     
هرنىـڭ  كهنتل-قۇیاشى ئۇپۇقنى قىزارتقان، بۇ قىزىللىق شهرق تهرەپتىكى یېـزا         

ــارام    ــسىدىن كــۆك ســهتھىگه ت ــۆیلىرى، شــاالڭ ئورمــانلىرى ئارى ــارام -پاكــار ئ  ت
پاكار كېسهك ئۆیلهر، چالما ئۆیلهرنىـڭ مۇرىلىرىـدىن كۆكـۈش          . سېپىلگهنىدى

ھهم كۆككه چىقىشقا قۇربى یهتمىگهندەك     . تۇتۇن ئېرىنگهندەك ئاستا چىقاتتى   
ــپ    ــۇپ یېیىلى ــان بول ــلىرىدا تۇم ــۆگزىلهردە، دەرەخ باش ــۈرەتتىئ ــدە  .  ی ــۇ تۈتۈن ب

ئىزچىالر ئهنه شۇ یېزىنىڭ ئۆزىگه . تېزەكنىڭ پۇرىقى ئاالھىدە بىلىنىپ تۇراتتى
خاس پۇراقلىرى ئارىالشـقان سـهھهر ھاۋاسـىدا قۇمئېرىـق یېزىـسىدىن ئـارىالپ             

  .ئۆتتى
ھهگه تېرەككه بارغاندا قۇیاش ساغۇچ قىزىل جامالىنى دەرەخلهر ئارىسىدا      

ــا  . جىلـــۋە بىـــلهن كۆرســـهتتى ئانـــدىن ھاۋانىـــڭ ئىللىقلىقىنـــى ئاللىقایاققـ
 -ئـۇالر ئـاق  . قوغلىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا دىمىق تهپ ھاۋاغـا تاراشـقا باشـلىدى    

  .ئاق تۇرالرنى ئارىالپ جامبازغا بارغىچه ھاۋا پۈتۈنلهي دىمىققا ئایلىنىپ كهتتى
یولدىكى یۇمشاق، سویۇقلىـشىپ كهتـكهن قۇمـساڭغۇ تـۇپراق یالىڭـاچ            

ئــازراقمۇ ســـالقىندىن ئهســـهر  .  كۆیـــدۈرگۈدەك قىزىــپ كهتكهنىـــدى پــۇتالرنى 
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بولمىغاچقــا ھهر دەم شــاراقالپ تۇرىــدىغان قونــاقلىقالرمۇ جىمجىــت ســۈكۈتته  
  .تۇراتتى

ئىــزچىالر ھهر قاچــان مهھهللىلهردىــن ئۆتكهنــدە جهڭگىــۋار ســېپىنى       
اچ ئهسلىگه كهلتۈرۈپ، مارشالرنى یاڭرىتىپ ماڭـاتتى، دېھقـان بـالىلىرى یالىڭـ      

پــۇتلىرى بىـــلهن توپــا توزۇتـــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئارقىـــسىدىن خېلــى یىـــراققىچه     
  .دېھقانالر بۇ تهرتىپلىك قوشۇنغا قىزىقسىنغان ھالدا قارىشاتتى. كېلىشهتتى

ساندا توغراقالر -جامبازدىن چىققاندىن كېیىن قویۇق یۇلغۇنلۇق ۋە ئاندا
ۇرۇپ، قـارا قومۇشـالر    بۇ یېشىل دالىنى ئارقىدا قالد    . ئۆسكهن دالىدىن ئۆتۈشتى  

ئۆســكهن قـــارا شــورلۇق دالىغـــا، ئانــدىن ھېچـــنىمه ئۈنمهیــدىغان شـــورلۇققا     
بۇ چهكسىز كهتكهن شـورلۇق دالىنىـڭ جهنـۇب ۋە شـهرقىي جهنـۇب       . چىقىشتى

ــدە  . تهرەپلىــرى بهكمــۇ ئۇزۇنغــا ســوزۇلغانىدى  ــۇپ، غهرب تهرەپلىرى غهربىــي جهن
ھاۋانىڭ ئىسـسىقى   . رىنهتتى دەرەخلىرى قارىیىپ كۆ   -یىراقتىن یېزىنىڭ دەل  

كىشى دەممـۇ ـ دەم ئۇسـساپ     . مانا مۇشۇنداق جهزىرىلهردە ئۆزىنى كۆرسىتهتتى
پهیزىۋاتلىق قېرىنداشالر یوللۇق تۇتقان قېتىـق ئۇالرغـا بـۇ یهردە راسـا        . تۇراتتى
  .ئۇالر پىششىق گۆش یهپ، قېتىق ئىچىشتى. ئهسقاتتى
ــاردىڭالرمۇ، ئهزىمهتــلهر؟  — ۋارقىرىــدى مهمتىلــى   دەپ روھلــۇق — ھ
  .ئهپهندى

 دېـدى  — ھېرىشنى ھارمىـدۇق، ئهممـا بـۇ ئىسـسىق تـازىمۇ ئهزدى،           —
  .ئهكبهر

  . قېتىقنى ئایىماي ئىچىڭالر، ئىسسىققا شۇ بهۋا كېلىدۇ—
شورلۇق داالدىن كېیىن ئۇالرنىڭ ئالـدىغا یېقىنلىـشىپ كېلىـۋاتقىنى       

ئهممـا ئىسـسىقتا شـورلۇق    ئۇالر راسـا چارچىغـان،     . قىزىلویغا تهۋە یېزىالر ئىدى   
قوغانغــا . دالىــدا ئولتــۇرۇپ، دەم ئېلىــشقا بولمىغاچقــا ئىالجىــسىز ماڭغانىــدى 

بـۇ چـاغ پىـشىم      .  دەرەخلهر سایىـسىدا دەم ئېلـشىتى      -كېلىپ، دەسلهپكى دەل  
دەم ئالماستىن ئۇزاق یول بېسىشقاچقا بۇ یهردە كۆپرەك . ئۆتكهن مهزگىل ئىدى

قوغـان، ئـارۇن كهنتىلىرىـدە شـهمبه      . لۇشـتى دەم ئېلىپ، ئانـدىن ماڭمـاقچى بو      
  .كۈنى بازار بوالتتى، ئۇالر بازارنىڭ راسا قىزىغان مهزگىلىدە بازارغا كىرىشتى

بۇ یهردە خهۋەردار كىشىلهردىن ئۇرایىم كاۋاپ قاتارلىق كىشلهر ئۇالرنىـڭ   
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 جایىدا یۈك تاقىلىرىنى -ئىزچىالر ئۇرایىم كاۋاپنىڭ قورا. ئىستىقبالىغا چىقتى
اشالپ بىردەم ئېسىنى ئېلىۋالغاندىن كېـیىن دەرھـال ئویـۇن قویـۇش ئۈچـۈن       ت

  .بازارغا چىقىشتى
ــدىغان    ــىخىرە قىلىـ ــى مهسـ ــىكهش بهڭگىلهرنـ ــارۋاز، نهشـ ــوغرى، قىمـ ئـ

ئىــزچىالر بــۇ كومىــدىیىنى ئویناۋاتقانــدا قامــا تۇمــاق  . كومىــدىیىنى ئوینىــدى
ىلى ئهپهندىنىڭ كىیگهن، ئىپهك رەختىن ئۇزۇن تون كىیگهن بىر كىشى مهمت    

  :قېشىغا ئاستا سىغدىلىپ، ھېجىیىپ تۇرۇپ باش ئىغاتتى، ئاندىن
 —  ئهپهندىم، ئۇرایىم كاۋاپنىڭ ئېیسا بهگ دېگهن ئـوغلىنى بىلهمـال؟    ـ

  .دەپ سورىدى خۇدكسىرىگهندەك ئهتراپقا قاراپ
 دېـدى  — یاق، بىلمهیمهن، ئۇ كىشنىڭ ئۆزىنىمۇ بۈگـۈن كۆرۈشـۈم،        —

  .ۇالیىم تهلهپپۇزدامهمتىلى ئهپهندى م
 ئۇرایىم كاۋاپنىڭ شـۇ ئـوغلى قىزىلـوي تهۋەسـىدىكى جىمـى         —

ســـىلىنىڭ بالىلىرىنىـــڭ  ! لـــۈكچهك، نهشىكهشـــلهرنىڭ كاتتىـــسى  
ئویناۋاتقان ئۇیۇنىغا قاراپ، ئېیسا بهگنى كۆرۈپ قاپتىمىكىن دەپتىمهن،      

  . دېدى—
ال ، مۇنداق دەڭ، ئۇنى كـۆرگىنىمىز یـوق، ئهممـا شـۇنداقالرنى تـو             ه ھ —

مهمتىلـى ئهپهنـدى   . ئـۇ  دېدى —، ە د -كۆرگهن، ئۇالرنىڭ قىلىقلىرى ئوخشایدۇ   
ئېیــسا بهگنــى سۈرۈشــتۈرۈش ھهم ئۇنىڭغــا قــاتتىق تهنبىــھ بېــرىش نىیىــتىگه 

  .كهلدى
ئــۇ مېھمــانالرنى كۈتــۈش تهییــارلىقى بىــلهن ئالــدىراپ یــۈرگهن ئــۇرایىم  

  :كاۋاپنى چاقىرتىپ سورىدى
 سـىزنىڭ ئېیـسا بهگ دېـگهن ئوغـۇللىرى         ئهیىبكه بۇیرىمایسىز، ئاغا   —
  بارمۇ؟

ــۇ   — ــدىم، بىرســى ســىلىگه دەپت ــار، ئهپهن ــار، ب ــڭ  ە د- ب ــادەم دېگهننى ، ئ
دوستىدىن دۈشمىنى توال نېمه، سىلى كهپ بـولغىچىال ئـۇ باالمنىـڭ گېپىنـى        

  . دېدى ئۇرایىم كاۋاپ یۈزلىرى ئېسلىپ تۇرۇپ—، ەقۇالقلىرىغا قویۇپتۇ ـ د
دەم دۈشـمىنىڭىز بولىـشىمۇ ناتـایىن، ھهر ھالـدا           بۇ گهپنى دېگهن ئـا     —

. سىزنىڭ مۇشۇنداق بىر ئوغلىڭىز بارلىقىنى ئۇقۇپ قالغىنىمىز ئوبدان بولدى
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رمىسىڭىز، ئوغلىڭىزنى چاقىرىپ كهلسهك، ئۇمۇ ۆئهگهر تاپقىلى بولسا، ماالل ك
  .ئویۇننى كۆرۈپ باقسا ئوبدان بوالتتى

ھهي، . ېپىلشىغا ئىشهنچ یوق   مهن بىرسىنى ئهۋەتىپ باقاي، ئهمما ت      —
 دۈشـمهننىڭ   -بۇ بالىنىڭ دەردىدە ئىگهكىم بـا، سـاراڭ بـوالیال دېـدىم، دوسـت             
 ئـۇرایىم   —... ئالدىدا یۈزمنىمۇ قویمىدى، زادىال گهپ ئاڭلىتالمىدىم، دېـسىله،       

  .كاۋاپ كېتىۋېتىپ دېدى
ــۇپ چىقتـــى   ــوغرا بولـ ــولغىچه . ئۇنىـــڭ دېگىنـــى تـ ــسا بهگ كهچ بـ ئېیـ

  .تېپىلمىدى
ــ ــر نهچچىنــى ئوینىــدى  ئى ــدىن بى ــسقا كومىدىیى مهمتىلــى . زچىالر قى

ئـۇ قـوي   . كهچته ئۇرایىم كاۋاپنىڭ ئۆیىگه كىرىـشتى    . ئهپهندى نوتۇق سۆزلىدى  
تامـاق تهییـار بـوالي دېگهنـدە      . سویۇپ، شورپىغا ئاش سېلىپ چـۆپ ئهتكهنىـدى       
ئــۇ ئۆیــدىكىلهرنىڭ كىملىكىنــى . ئېیــسا بهگ كهیىــپ ھالــدا كىرىــپ كهلــدى

 تهتۈر سۆزلهپ، ھهر كۈنىدىكىدەك ھویلىنى بېـشىغا كىیگىلـى          -ىچه ئوڭ بىلگ
ھهمـــدە ئـــۇنى قېـــشىدا . تۇرۇرىۋېـــدى، مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئـــۇنى توســـۇۋالدى

ــۇزۇپ، بىلــله غىزاالنــدى   تامــاقتىن كېــیىن ئىزچىالرغــا نهشــكهش،    . ئولتۇرغ
  .لۈكچهكلهر مهسخىرە قىلىنغان كومىدىیىنى قایتا ئویناشنى بۇیرىدى

  .انغا داخىل بولغان یۇرت ئاقساقاللىرى، بایالرمۇ بارىدىداستىخ
 ئېیسا بهگ، ئىنىم، ئویۇننى دىققهت بىـلهن كـۆرۈڭ، كېـسىلىڭىزگه     —

بۇمۇ پهقهت سىزدە ساقایغىدەك ئىمكان بولسا . شىپا بولۇپ قالسا ئهجهپ ئهمهس
. كار قىلىدۇ، ئادەمگه خـاس ئـاخىرقى بىـر زەررە ۋىجـدان بـار بولـسا كـار قىلىـدۇ                

كۆرۈپ بېقىڭ، ئالالھ قۇرئانى كهرىمدە كۆپ قېتىم مهن ھىدایهت ئاتا قىلمىسام 
ھېچكىم ھىدایهت تاپمایدۇ، ئى مۇھهممهد، سهن پهقهت ئهلچىسهن، یهتكۈزۈشـال        

ھىـدایهت ئـالالھ تهرىپىـدىن بولىـدۇ، شـۇنداق          . دەیـدۇ ئهمهسـمۇ   ... ۋەزىپهڭ بـار،  
كۈزۈش ۋەزىپىسى بولغىنى   بولسىمۇ، بىلگهنلهرنىڭ دەۋەت قىلىش، ھهقنى یهت     

 دېدى ئۇ ئېیسا بهگنى —ئۈچۈن، بىزمۇ ئۆز بۇرچىمىزنىال ئورۇندایمىز، قارىسىال، 
  .مهجبۇرى ھالدا یېنىدا ئولتۇرغۇزۇپ

ئۇیـۇننى كۈنــدۈزى بـۇ یهردە  ھــازىر بولــۇپ تۇرغـان مۆرتىۋەلهرنىڭمــۇ بىــر    
ئهپهندى ئویۇن قویۇلۇپ بولغاندىن كېیىن مهمتىلى    . مۇنچىسى كۆرمىگهنىدى 



 139 

  :ئېیسا بهگكه
 ئهمــدى، ۋىجــدانىڭىز بۇیرىغــاننى قىلىــڭ، ئهگهر ھهر كــۈنى كهچــته   —

، ە دېدى ـ د—بېرىپ تۇرىدىغان چىلىمخانىالرغا جۆنهیمهن دېسىڭىزمۇ مهیلى، 
  .ئىزچىالرنىڭ ئورۇنلىشىشىنى كۆزىتىپ تۇرۈش ئۈچۈن چىقىپ كهتتى

ىــشىپ یېتىــپ  ئىــزچىالر كهڭ ھــویال سهیناســىدا ۋە پىــشایۋاندا جایل   
شۇ چاغدا . بولغاندىن كېیىن ئۆزىمۇ ئارام ئېلىشقا ساراي ئۆیگه قایتىپ كىردى      

  :ساھىپخان ئۇنىڭغا دەرت ئېیتىپ
 بۇ بالىنى ئىزا تارتقۇزماق ئاسان ئهمهس، بۈگۈنغۇ ھېچ یهرگه چىقماي —

... بالدۇرراق یاتتى، ئهمما لېكىن، بۇ بالىنىڭ تۈزىلىشىگه ئىشهنگۈم كهلمهیـدۇ   
 —...  بالىنىڭ دەردىدە ئـون یىـل بـۇرۇن تۈگىـشىپ كېتىـدىغان بولـدۇم               مۇشۇ
  .دېدى

ــاڭلىمىغىنى ھهقىقهتهنمــۇ كىــشىنى زەردە گــۆش   —  ئادەمنىــڭ گهپ ئ
كۆكـسىڭىزنى  -سىزمۇ بۇنى دەرت قىلىـپ كۆتۈرىۋالمـاي، قـارنى       ... قىلىۋېتىدۇ

 دەپ تهسـهللىي  — خـۇرام بولۇشـنى قولـدىن بهرمهڭ،        -كهڭرەك تۇتۇپ، خۇشال  
  .ېیتتى مهمتىلى ئهپهندىئ

ئـۇ ئــۇخالش ئالدىــدىن ســهپهر تهســىراتلىرىنى، كــۆرگهن ئاڭلىغــانلىرى،  
ھېس قىلغانلىرى ۋە ھهر یهردە قىلىنغان پائالىیهتلهرنىـڭ مهزمـۇنىنى یېزىـپ     

سـهپهرگه چىققانـدىن بېـرى ئـۇ        . بولغاندىن كېیىن، ئورۇن ئۈسـتىگه سـوزۇلدى      
ــهپهر خاتىرىـــسىنى شـــۇ كـــۈنى ئا  خـــشامدا ئىزچىـــل یېزىـــپ  ھهركۈنلـــۈك سـ

  .كېلىۋاتاتتى
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  سهككىزىنچى باب

  

1 
  
ــ ــدىن     ت ــال ئورنى ــى بىلهن ــاڭراق ئهزىن ــڭ ی ــان جاپپارنى ــهھهردە قۇرب اڭ س

ــۈرۈپ،    ــز پۈتتـ ــازىرلىقلىرىنى تېـ ــیىن ھـ ــازدىن كېـ ــزچىالر، نامـ ــقان ئىـ تۇرۇشـ
قىزىلوینىڭ یىراق شهرق تهرىپىدىكى شورلۇق دالىنىڭ ئۇپۇق سىزىقى بىلهن 

ئۇرایىم كاۋاپ . ى ئاقىرىشقا باشلىغاندا بازاردىن قوزغىلىپ كهتتىتۇتاشقان یېر
 قایتــا رەت قىلىــشىغا قارىمــاي قــارا ئــاتنى ئــۆزى -مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ قایتــا

  . یېتىلهپ، ئۇزىتىپ قىزىلكهنگه كهلگىچه بىلله كېلىپ خوشالشتى
ــلهن،    — ــولمىغىنى بى ــېمىم ب ــدىن غ ــكهن، نان ــۆزۈمگه یهت ــایلىقىم ئ  ب
 بىر یهرلىرى پۇچۇلۇپال تۇراتتى، سـىلى بىـلهن كۆرۈشـۈپ، یـاراممۇ             كۆڭلۈمنىڭ

ــتىم     ــان یې ــدى، ئهمــدى یهنه ئاتىــسىدىن ئایرىلىۋاتق ــدەك بولۇۋې ــھهم تاپقان مهل
 دېدى ئۇ ئهپهندىنىڭ قولىنى ئـۇزاق قىـسىپ       —بالىدەك بولۇپ قېلىۋاتىمهن،    

  .تۇرۇپ
 —لىـدۇ،   كۆڭلىڭىزنى یېرىم قىلماڭ، دۇنیا یاخشىالر ئۈچۈن یارىتى    —

  .دەپ كۆڭۈل یاسىدى مهمتىلى ئهپهندى
ئــۇرایىم كــاۋاپ شــۇ یهردە بىــر ھــازا تــۇرۇپ، ئىــزچىالر ئــۇزاپ كهتكهنــدىن  

ــسىغا یانــدى   ــیىن ئارقى ــڭ قۇمــساڭغۇ     . كې ــدا ئىــزچىالر قىزىلكهننى ــۇ چاغ ب
  .تۇپرىقىنى دەسسهپ، ناخشا ئوقۇپ كېتىۋاتاتتى

. ق داال باشـالندى   قىزىلكهن یېزىسىدىن چىققاندىن كېیىن یهنه شورلۇ     
جهنۇب تهرەپته كـۆك    . داال ئۈستىدە ئوت كۆیۈۋاتقاندەك ئالۋۇن لىپىلداپ تۇراتتى      
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قۇم دۆۋىلىرى بىلهن بىر قاتاردا تاغارچى یېزىسىنىڭ . قۇم دۆۋىلىرى كۆرىنهتتى
قۇم دۆۋىلىـرى سـىمونت گـۈمبهزلهردەك چوقچىیىـپ        . ئورمانلىرىمۇ كۆرىنهتتى 

ــورمىنى     ــزا ئ ــاالڭ یې ــا، ش ــدەك    تۇرس ــق جاڭگال ــكهن توغراقلى ــپ كهت پاخپىیى
كهڭ كهتكهن شورلۇق بولسا مهڭگۈلۈك غېرىبسىنىش تۈپهیلى، ئىچ     . تۇیۇالتتى

ئومۇمهن بۇ ئهتراپتـا كـۆرۈنگهن      . پۇشىقىدىن ئۈنسىز یىغالۋاتقاندەك تۇیىالتتى   
جىمىكى كۆرۈنۈشلهردىن بىر خىل غېرىبلىق، بىچارىلىك، یاتسىراش چىقىپ  

گویا سۇسىز چۆلدە سهبى . ا قېلىۋاتقان بارلىققا ئىچى ئاغرىیتتى  ئارقىد. تۇراتتى
بىر بوۋاقنى ئىالجىسىزلىقتىن تاشالپ كېتىۋاتقان كىشىلهردە قانـداق تۇیغـۇ         

  .بولسا بۇ یهردە ئهنه شۇنداق تۇیغۇالردىن یۈرەك سىقىالتتى
 دېـدى بىـر   —؟ ه بۇ چۆللهرنى ئاۋات قىلىش ئۈچۈن نېمه كهمـدۇ، ـ ھ  —
  .لىپ، قۇربان جاپپارئېغىزال قى
  . دەپ جاۋاپ بهردى یهنه بىرى—، ۇ س—
   سۇنى بىر یهردىن باشلىسىچۇ؟—
   كىم باشالیدۇ؟ ھۆكۈمهتمۇ؟ خهلقمۇ؟—
—...   

ئـۇ بىـر خىـل      . مهمتىلى ئهپهندى ئۇالرنىـڭ پارىڭىغـا قىزىقىـپ قالـدى         
  .ئۈمىدكه تولغان ئاھاڭدا شاگىرتلىرىنىڭ كۆڭلىنى یاسىدى

 —ىن كېیىن كېلىپ بۇ یهرنى كـۆرۈپ كېـتىڭالر،        یهنه ئوتتۇز یىلد   —
 ئهنه شۇ چاغدا كۆرىـسىلهركى بـۇ یهر ئـاۋات زېمىنغـا           —دېدى ئۇ كۈلۈمسىرەپ،    

ئایلىنىدۇ، بهلكىم زاۋۇتالر قۇرۇلۇپ، شهھهر بهرپا قىلىنار، ئىشقىلىپ، چۆلـدىن     
  .①ئهسهر قالمایدۇ

 بـار، كىـم   ئوتتۇز یىلغىـچه كىـم   ! ....  ۋۇي - ئوتتۇز یىل دەمسىز؟ ۋاي    —
  ....یوق

                                            
 ـ یىلـى مهن بـۇ رومانـدىكى مۇشـۇ بـاپالر       1985 —ئوتتۇز یىل ئهمهس، ئهللىـك یىـل ئۆتكهنـدە        ①

ئۈچـــۈن ئىـــزچىالر ماڭغـــان جایالرنىـــڭ جۇغراپىیىـــسى بىـــلهن تونۇشـــۇش ئۈچـــۈن پىیـــادە ۋە          
ــۆ  ــدا كۆرگهنلىرىمنىـــڭ ئـ ــۋىرلهردىكى كۆرۈنـــۈش  ۋېلىـــسىپىتلىك ئایالنغىنىمـ ــۇ تهسـ ــا شـ زىال مانـ

 . ئا—... ئىدى



 142 

! شۇ چاغدىمۇ یهنه سهن بىلهن بىز بار!  بۇنداق نا ئۈمىد بولما، ئوغلۇم—
سـىلهرنىڭ  ! ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ یهردىكى شهھهرنى بىرلىكته قـۇرۇپ چىقىمىـز        

  .ئهجرىڭالر كۆپرەك سىڭىدۇ، ئهلۋەتته
شۇنىڭ ئۈچۈن یاشالرنىڭ تهسهۋۇرلىرى غىدىقلىنىپ، كهلگۈسى دۇنیاغا 

ــۇپ ك ــىئۇچ ــى،    . هتت ــنى، مهنزىرىلهرن ــاراۋان تۇرمۇش ــدىكى پ ــۇ چاغ ــۇالر ئهنه ش ئ
  . بىلهن تهسۋىرلهشكه كىرىشتى-مهدەنىیهتنى زوق

 ئۇ چاغدا یولالر رەتلىنىپ، تـاش یاتقۇزىلىـدۇ، یـا بولمىـسا پىشـشىق         —
  .خىش یاتقۇزىلىدۇ، دېدى بىرسى

ھهممــسى قــوش .  یولالرنىــڭ بویىــدا ئۆیلهرمــۇ ئوخــشاش ســېلىنىدۇ —
  ...یۋان، ۋاسا جۈپپىشا

مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇالرنىــڭ تهســهۋۇرىنى بېیىــتىش ئۈچــۈن قوشــۇمچه  
  :قىلدى

یولغـا  .  یولالرغا تاش یاتقۇزۇشنىڭ، خىش یاتقۇزۇشنىڭ ھاجىتى یوق     —
ــدۇ  ــفالت یاتقۇزىلـ ــڭ    . ئاسـ ــلهن ماینىـ ــېغىل بىـ ــفالت شـ ــسىلهر، ئاسـ بىلهمـ

ــاتتىق بولىـــدۇ  ئهلـــدىكى چهت. ئارىالشمىـــسى، بۇنـــداق یـــول ســـىلىق ھهم قـ
 -50شـــهھهرلهرنىڭ یـــول بویلىرىـــدا قـــوش پىـــشایۋانلىق ئـــۆیلهر ئهمهس ،      

  .ئۇ دېدى —قهۋەتلىك بىناالر بار، كېیىن بىزنىڭ یۇرتىمىزدىمۇ بولىدۇ، 60
   قهۋەتكه چىققۇچه ھېرىپ قالمامدىغاندۇ؟60 ۋۇي، - ۋاي—

سۆھبهت چهتئهللهرنىڭ تهرەققىیاتى، كىـشىنىڭ ئهقلىـي یهتمهیـدىغان         
  .لهر تهرەپكه كۆچكهنىدىمۆجىزى

ــشتى     ــپ قېلى ــسىغىمۇ كېلى ــارچى یېزى ــلهن تاغ ــاراڭ بى ــۇالر پ ــزا . ئ یې
ئاھالىسى ئـۇالرنى ئهیمىـنىش، قىـزىقىش، ھهۋەسـلىنىش ئارىلىـشپ كهتـكهن             

  .ئىزچىالر ئۇالرغا ئویۇن قویۇپ بهردى. ھېسیات بىلهن كۈتۈۋالدى
  :مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىالرغا

ىدا قونایلى، بالدۇرراق بولـسىمۇ زەرەرى یـوق         تهلهبىلهر، بۈگۈن تاغارچ   —
سىلهر دېھقانالرنىڭ ئۆیلىرىنى، ئىش ئوقىتىنى ئۆز كۆزۈڭالر بىـلهن كـۆرۈڭالر،     

 ئـادەتلىرىنى چۈشـىنش زىیـانلىق ئهمهس، ئۆزۈڭالرغـا     -ھهم ھهر جاینىـڭ ئـۆرپ  
 بۇنـدىن  — دېـدى،   —قىزىق ۋە مۇھىم تۇیۇلغـان نهرسـىلهرنى یېزىـۋېلىڭالر،          
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  .دا بىز مۇھىت بىلهن چوڭقۇراق تونۇشۇپ مېڭىشقا تىرىشىمىزكېیىن یول
  .شۇنداق قىلىپ ئۇالر تاغارچىدا بىر كۈن مېھمان بولدى

  

2 
  

 ھاۋانىـڭ ئىللىـق   —سهپهر قىلغۇچىالر یـاز كـۈنلىرى ھامـان سـهھهردە         
ئاتۇش ئىزچىلىرى بۇنىڭغـا ئىزچىـل      . مهزگىلىدە مېڭىشنى ئهۋزەل كۆرىشىدۇ   

چۈنكى بۇ زېمىننىڭ ھهممه یېرىـدىكى ئورتـاقلىق       . ىئهمهل قىلىپ كېلىۋاتت  
بىر بوستانلىق بىلهن یهنه بىر بوستانلىق ئارىسىنى چـۆللهر، شـورلۇق دالىـالر     
ئۈزۈپ تۇراتتى، شـۇنداق شـارائىتتا چـۈش پىـشىملهردە یـول یـۈرۈش نهقـال دوزاخ          

  .ئازابىدۇر
 ئۇالر دۈشهنبه كۈننىڭ تاڭ سـهھىرىدە تاغارچىـدىن چىقىـپ سـهھهرنىڭ      

 ھهم ربـۇ یه . ە تهسهكتىن ئۆتـۈپ كهتتـى     ئىللىقى یوقالماستىنال خانئېرىققا تهۋ   
غهربىـي  . كهڭ كهتكهن شورلۇق داال بىلهن ئۈزۈلـۈپ تـۇراتتى      -شهرق تهرەپ كهڭ  

 بىــرىگه تۇتىــشىپ -تهرەپــته تهســهك بىــلهن یېڭىتامنىــڭ ئېكىنزارلىــرى بىــر 
  .تۇراتتى

جىكىنى قىیپـاش   ئۇالر تهسهكتىن چىقىـپ شـورلۇق دالىنىـڭ بىـر بـۇر           
ئۇالر یېڭىتامنىڭ كوچىلىرىدا ئالدىراشقان   . كېسىپ ئۆتۈپ یېڭىتامغا چىقتى   

  .ھالدا خانئېرىق تهرەپكه كېتىۋاتقان دېھقانالرنى كۆرۈشتى
 بۈگـــۈن خانئېرىقنىـــڭ بـــازىرى، ئهزىمهتـــلهر، بالـــدۇراق بارســـاق       —

ــوالتتى،   ــدى  —ئىــــشلىرىمىز كۆڭۈلدىكىــــدەك بــ  دېــــدى مهمتىلــــى ئهپهنــ
  . دەم ئېلىشنى كېیىنىگه قالدۇرۇپ، غهیرەت بىلهن ماڭایلى—لىرىغا، شاگىرت

ئۇالرنىـڭ ناخشىـسى بىلهنـال      . ئۇالر ھارغىنىغا باقمـاي ناخـشا باشـلىدى       
  .كوچىنى بىر ئالغان بازارچىالر ئۇالرغا یول بېرىپ چهتكه سۈرۈلۈشتى

ــا     ــازار بولغاچق ــدە ب ــهنبه كۈن ــا دۈش ــازار  ” خانئېرىقت ــهنبه ب ــۇ “ دۈش دەپم
. خانئېرىق بازىرى بارلىق یېـزا بـازارلىرى ئىچىـدە ئهڭ چـوڭى ئىـدى          . تىالتتىئا

ئىـزچىالر بازارغـا یېتىـپ كهلگهنـدە     . بهزى ناھىیه بازارلىرىدىنمۇ ئاۋاتراق ئىدى    



 144 

  .بازار راسا قىزىپ كهتكهنىدى 
یېڭىتــام تهرەپــتىن كېلىــدىغان یولنىــڭ بازارغــا كىردىغــان دوقمۇشــىدا 

  .ھىپخانى تۆمۈراخۇنباي كۈتۈۋالدىئۇالرنى خانئېرىقنىڭ سا
بۇ ئادەم ئىنتایىن پاكىز ۋە  رەتلىك ئۈستىباش “  پهرىشتىدەك قېرىغان”

 یورۇقلـۇق چىقىـپ تۇرغـان       - روھىـدىنمۇ بىـر خىـل ئوچـۇق        -كىیگهن، رەڭگى 
  .كىشى ئىدى

 دېـدى ئـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ         — ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، ئهپهنـدىم،    —
 بىرلىرىنى تېنهپ قالمىسۇن دەپ یولدا ساقالپ  ھهر—قولىنى سىقىپ تۇرۇپ، 

 —ئۇ شۇنداق دەپ ئىزاھات بهرگهندىن كېیىن، سۆزلهپال كهتتى، —. تۇرغانىدىم
ســىجاڭ ئــاتىمىز تهرەپــتىن ســىلىنىڭ مۇشــۇنداق خاســىیهتلىك ســهپهرگه       

سهۋەبىنى سورىسىلىرى، . چىقىدىغانلىقلىرىنى ئاڭالپ بهكمۇ ئىنتىزار بولدۇم   
هرىپىلىرىنى ئـاڭلىغىلى  ھهلهم بولـدى، مۇالقـات بـولغىلى            شـ  -سىلىنىڭ نام 

نېسىپ بولماي تازىمۇ بىتاقهت بولغاندىم، ئۇچـۇرلىرىنى ئاڭلىغـان ۋاقتىمىـدا           
 تۆمۈراخۇنباي بهكمۇ مېھماندوسـت، پـاراڭچى   —! ەئهلۋەتته خوشال بولىمهن ـ د 

ىـشىپ  ئادەم كۆرىنهتتى، ئۇ مهمتىلى ئهپهندىنىڭ قولىنى قویىۋەتمهستىن یاند    
 تىڭـالپ  - شۇنداق قىلىپ ئۇچـۇرلىرىنى تىـڭ  —ماڭغاچ سۆزىنى داۋام قىلدى، 

ئۈلۈشكۈنى شهنبه بازارغـا بارغـانالر كـارامهت ئویـۇن كـۆردۇق، ئاتۇشـتىن         . تۇردۇم
ــاراپ ســـىلىنى   كهلـــگهن تالىـــپ بـــالىالركهن دەپ كېلىـــشكهن، شـــۇنىڭغا قـ

ــپ تــۇردۇم، ئــۆز       ــهنبىدىغۇ، دەپ ئــویالپ، تۈنۈگــۈن یولغــا چىقى ۈم كىرىــپ ش
، ەقارىغانـدا ـ ز  . ۇسـىلىنى تېـنهتمهیمهن دەپ، شـ   . كهتكهندىمۇ ئادەم ئۈزۈلمىدى

  ؟ەسىلى تۈنۈگۈن تاغارچىدا قونۇپ قاپال ـ د
ــولىنى     ــدىنىڭ ق ــى ئهپهن ــدا، مهمتىل ــڭ ئالدى ــاي ئىزچىالرنى تۆمۈراخۇنب

  .تۇتقانچه یول باشالپ ماڭدى
 بىــر خىــل ئىــزچىالر تۆمۈراخۇنباینىــڭ ھویلىــسىغا كىرىــپ كېلىــپال  

ئـۇزۇن پىـشایۋاننىڭ ئالدىـدىكى بـاراڭ قویـۇق ئـۈزۈم            . ئازادىلىك ھېس قىلـدى   
ئىنتـایىن سـۆرۈن، ھـوزۇر      . بىلهن چۈمكىلىپ تۇرغاچقا كۈن نۇرى چۈشـمهیتتى      

ئىســسىقتا یــول یــۈرۈپ كهلــگهن یولــۇچىالر بــۇ یهردە جهنــنهت   . بهخىــش ئىــدى
  .ھوزۇرىنى كۆرۈشتى
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اندىن گاچچىدا ھـاردۇق ئېـشى تهییـار     ئاۋۋال ئۇسسۇزلۇق ئىچىڭالر، ئ   —
 دېدى ساھىپخان، خىزمهتكارالرنى مېھمانالرنى كۈتۈشـكه، ئۆیـدىكى         —بولىدۇ،

  .باشقىالرنى تاماققا تۇتۇش قىلىشقا ئالدىرىتىپ
 ئۆزىڭىزگه — دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئۇنى توسۇپ،— رەھمهت ئاغا، —

ش قىالیلـى، ئانـدىن   مهلۇم بىـز بـۇ یهرگه خىـزمهت بىـلهن كهلـدۇق، ئـاۋۋال ئىـ          
بىز بازارنىڭ . بىزگه ھازىر ئۇسسۇزلۇق بولسىال بولدى. ھهققىمىزنى ئالمامدۇق

ئـاۋات ۋاقتىـدا تهرغىبــاتىمىزنى قىلىـۋاالیلى، شـۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ھهر بىـر جایغــا      
ئۇنـدىن كېـیىن سـىزگه یېتىـپ ئاشـقىچه      ! ەبـازارنى قـارارالپ چۈشـۈۋاتىمىز ـ د    

  .مېھمان بولىمىز
دەپ ئالـدىراپ قالـدى   ــ   ...؟ بهك سهت بولىدىغۇ،   ۇ بولىدۇ، ب  ، قانداق ۇ ب —

بوۋاي،  لېكىن ئۇمۇ مهدەنىي ئاقارتىش ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ یـۈرگهن، ئىلغـار      
پىكىرلىك كىشىلهردىن بولغاچقـا، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ دېگىـنىگه دەرھـال         

  .كۆندى
رى ئىـزچىالر یـۈرەكلى  . خىزمهتكارالر مۇز سېلىنغان دوغ ئېلىپ كهلـدى     

مۇزالپ كهتكـۈدەك دوغ ئىچىـپ قېنىۋالغانـدىن كېـیىن، ئـۆزىنى تۈزەشـتۈرۈپ،          
 تاقىلىرىنى جایالشتۇرۇپ قویۇپ، ئویۇن قویـۇش ئۈچـۈن نوتـۇق سـۆزلهش            -یۈك

  .ئۈچۈن بازارغا چىقىپ كېتىشتى
كهچته بایالرنى یىغىپ مائارىپقا ئىئانه بېـرىش ھهققىـدە سـۆھبهتلهرنى           

  .قىلدى
  

*  
**          

  
 تۆمۈراخۇنباینىڭ ئۆیىدە ئىككـى كـۈن تۇرغانـدىن          ر خانئېرىقتا ئىزچىال

  .كېیىن چارشهنبه كۈنى سهھهردە سهپىرىنى داۋام قىلىشتى
 چارشـهنبىدە  — دېدى مهمتىلـى ئهپهنـدى،  — بۈگۈن ئارالدا تۈنهیمىز،   —

  .ئارالنىڭ بازىرى بولىدۇ
 تىـن چىققانـدىن كېـیىن كهنـتلهر ئارىـسىدا         ) خـانئېرىق (دۈشهنبه بازار   
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یولالرمۇ كۆك یىرىك قۇم بىلهن تولۇپ تۇرغاچقا یول . قۇملۇقالر ئۇچراپ تۇراتتى
ــۇدا  . مېڭىـــشمۇ قىـــیىن ئىـــدى بۇنـــداق جـــایالردا بوراننىـــڭ چىقىـــشىنى خـ

بــۇ یېزىالردىكــى بىــر چــوڭ ئــاپهت قــۇم ئــاپىتى ئىكهنلىكــى   ! كۆرسهتمىــسۇن
 تۇرسـىمۇ، بـۇ     بۇنداق قۇملۇق تاغارچىدىن باشـالپال ئـۇچراپ      . كۆرۈنۈپال تۇراتتى 

. بهزى ئېرىقالر قۇم بىلهن تولۇپ تۇراتتى. یهردە كۆرىنهرلىك دەرىجىدە كۆپ  ئىدى
خۇددى قۇم بىلهن ئېلىـشىپ دەرمـانى قۇرىغانـدەك ئـادەملىرى سـۇلغۇن، توپـا                

بــۇ روھــسىزلىق پهقهت تۇرمۇشــنىڭ مهئىــشتى  . چىــراي، روھــسىز كــۆرىنهتتى 
ىمۇ بارلىق ئۇیغۇرالرغا ئورتاق بولغان جهھهتتىكى قانائهتسىزلىكال بولۇپ، ئۇالرد

  .یاۋایى قىزغىنلىق، ساددا مۇالیىملىق بار ئىدى
خهلقنىڭ نامرات ۋە مهدەنىیهتسىزلىكته ئوتتۇرا ئهسىر زۇلمىتىدىن ئانچه 
كۆپ یاخـشىالنمىغانلىقى ئۇالرنىـڭ شـۈدىگهرلىكنىڭ چالمىـسىدىال سـالغان          

 ئىشىك، نه دېرىزە ۋە     ①تاۋادانلىقبۇ ئۆیلهردە نه    . ئۆیلىرىدىن بىلىنىپ تۇراتتى  
  !نه كىچىككىنه رۇجهك بولسۇن

گــۆردەك قــاراڭغۇ، ئورىــدەك زەي بــۇ ئــۆیلهر نېمىــشقىدۇر ســىرتتىكى یهر  
ــوالتتى   ــرەك ب ــدىن پهس ــۇراتتى  . یۈزى ــۇراپ ت ــۇڭا زەي پ ــار   . ش ــسا پاك ــتى بول ئۈس

ــى بهزى ئېگىــز ئــادەملهرگه  .  تــېگهي دەپــال قــاالتتى  -بــاش تــېگهي . یېپىالتت
  .شىپ تۇرۇشقا توغرا كېلهتتىئېڭى

ــرى ــاچالر   -ئهگهر ئهگـ ــان یاغـ ــا چاتالمىغـ ــان، ھهتتـ ــۈگرى، چېپىلمىغـ  بـ
سېلىنىپ، ھىكهن ۋە قۇمۇشالرنى بېسىپال یېپىلغان تۇرۇسنىىڭ بىر یېـرىگه       

داالن ئـۆي  .  تـوزان تۆكـۈلهتتى  -قىلىپال توپـا “ شار”باش تېگىپ كهتكهن ھامان    
چـۈنكى، ئـادەتته داالن ئىــشىكى   . تتىئوتتۇرىـدىكى ئىـشىكتىن یورۇقلـۇق ئــاال   

ئوچۇق تۇرىدىغان بولغاچقا بۇ ئۆیگه باشقا یورۇقلۇق مهنبهسىنىڭ ھاجىتى یوق 
ئىچكىرىكى ئـۆیلهردە بولـسا تورۇسـنىڭ ئوتتۇرىـسىدىن یېـرىم       . دەپ قارىالتتى 

شۇنداق بولسىمۇ بۇ ئۆیلهر . كۋادرات مېتىر چوڭلۇقتا تۈكلۈڭ قویۇلغان بوالتتى
 -ۇ، ئىس پۇراپ تۇرىدىغان، یاغاچ، ۋاسا ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ھىكهن   قاراڭغ -قاپ

 توزانالر قونۇپ، خۇددى تۈگىمهننىڭ تورىسىدەك بولۇپ -قومۇشالر قارىداپ، چاڭ
                                            

 . ئا—بولغان ئىشىك، ) ئهینهكلىك پهنجىرە( ئۈستىدە بىرقاتار رۇجهك—تاۋادان   ①
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یازدىغۇ ھهممه یهر ئوچۇق بولغاچقا ھهر ھالدا یورۇق دېیىشكه بوالتتى، . كېتهتتى
لهردە كۈنـدۈزمۇ چىـراغ     قىشتا تۈڭلۈك مهھكهم ئېتىۋېتىلهندىن كېیىن بۇ ئـۆی       

  یېقىپ ئولتۇرامدىغاندۇ؟
دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى گویــا ئاللىقانــداق بىــر  ― ئهي تهلهبىــلهر،― 

نهرســـىدىن یـــۈرىكى زېدىلهنگهنـــدەك، ئىـــزچىالر یاقىـــشالق یېزىـــسىدا بىـــر  
ــیىن،    ــدىن كې ــدىن ئۇســسۇزلۇق ئىچىــپ چىققان ــۆرۈپ ― دېھقاننىــڭ ئۆیى ك

ــسىز مى   ــۇ بهخت ــڭ ب ــسىلهر، بىزنى ــاتهكلهردە،   تۇرۇپ ــۇنداق ك ــز ئهنه ش للىتىمى
یىگىرىمىنچى . زىنداندەك زەي پۇراپ تۇرىدىغان قاراڭغۇ گهمىلهردە ئولتۇرىۋاتىدۇ
مانـا شــۇنىڭ  ! ۇئهسـىرنىڭ ئوتتـۇزىنچى یىللىرىـدىكى ئۇالرنىــڭ ھـالى ئهنه شـ     

ئۈچۈنمۇ تىرىشىپ ئۈگىنىش، ھهر بىر كىشى ئىككى كىـشىلىك تىرىشىـشى           
ىزلهرنى یـورۇق ئـۆیلهرگه ئىـگه قىلىـشىمىز، ئـۇالرنى           كېرەككى، بىز بۇ بهختس   

ــدىن قۇتۇلدۇرۇشــىمىز كېــرەك   ــۈرۈش تهقدىرى ــولىنىپال ی ــلهر، ! توپىغــا ب تهلهبى
ئىشهنچىڭالر كامىل بولسۇنكى، بىزنىڭ بۇ غایىمىزمۇ ئاۋۇ كۈنى دېیىشكهندەك 

  !كهلگۈسى ئوتتۇز یىلدا ئهمهلگه ئاشىدۇ یاكى ئاساسهن ئهمهلگه ئاشىدۇ
ئانـدىن غېرىبچىلىـق    . همكىن كـۆزلىرىنى ئۇسـتازىغا تىكتـى      سابىت غ 

ئۇنىــڭ قهلبىــدە مهڭگــۈ مۇشــۇ خهلقنــى،  . چىقىــپ تۇرغــان یېزىالرغــا قارىــدى 
بهختسىز مىللهتنى تىـرىكلهر قهبرىـستانلىقىدىن قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن كـۈرەش            

ئـۇ یۈرىكىنىــڭ قېتىــدا ۋىجــداننى گــۇۋا  . قىلىـشقا ئىرادىــسى بــایراق كــۆتهردى 
  .دەپ قهسهم ئىچتى“ ...ىكال بولسامتىر”قىلىپ 

ــسى      ــڭ ھهممى ــۆتكىچه ئىزچىالرنى ــئېرىقتىن ئ ــشالقتىن، قۇمۇش یاقى
ــایه      ــڭ غ ــدا ئۆزلىرىنى ــدىگهن ھال ــى چۆرى ــان تېمىن ــا قویغ ــتازى ئوتتۇرىغ  -ئۇس
. ئىستهكلىرىنى، كهلگۈسى ھهققىدىكى تهسـهۋۋۇرلىرىنى سـۆزلهپ مېڭىـشتى        

مهمتىلــى ئهپهنــدى . غانىــدىھهممىنىــڭ قهلىبىــدە گــۈزەل ئىــستهكلهر ئویغان 
  :سابىتقا قاراپ پهس ئاۋازدا

ڭ، ئوتتـۇز یىلـدىن     ا، ئوغلۇم بۇ ئىزنى بویالپ یهنه بىر قېتىم م        هنس —
ــیىن مــ  ــدىلىق   اكې ــزىش پای ــول كې ــۈن ی ــائىر ئۈچ ــ. ڭ، ش ــۆپ هنمهن س دىن ك

  . دېدى—ئۈمىدلهرنى، ھهتتا ئۆزۈمدىنمۇ كۈتهلمهیدىغان ئۈمىدلهرنى كۈتىمهن،
ئــۇ . كــۆزلىرىنى یهرگه قــارىتىش بىــلهن كۇپایىلهنــدىســابىت غهمكىــن 
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  .ئوڭلۇقراق سۆز تېپىشقىمۇ قوالشماي قالغانىدى
ــاتتى    ــپ یاتـ ــازلىق یېیىلىـ ــدە كهڭ سـ ــۇپ تهرىپىـ ــڭ جهنـ ــارا دۆڭنىـ . قـ

سازلىقنىڭ غهرب، غهربىي جهنۇب گىرۋەكلىرى یېزا ئورمىنى بىلهن تۇتىـشىپ        
. زۇلۇپ كهتكهنىــدىشــهرقىي جهنــۇپ تهرىپــى بولــسا چهكــسىز ســو     . تــۇراتتى

 —گهز دەریاسىنىڭ تۆۋەن ئېقىمى(سازلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىن قارا سۇ دەریاسى     
دەریـا سـۈیى یۇمـشاق قـۇم تـۇپراقنى ئۈزلۈكـسىز       . ئېقىپ ئۆتهتتى ) بىرتارمىقى

.  قــارا، قورقۇنچۇلــۇق ھالــدا یۆگىــشىپ ئاقــاتتى    -ئېقىتىــپ ماڭغاچقــا قــاپ  
ــۇقلىقى،   ئىنتــایىن كــۆپ مىقــداردا التقــا  بىرقاراشــتىنال ئۇنىــڭ ناھــایىتى قۇی

 ئېـرىقالر  -بـۇ سـۇ باشـالنغان ئېتىـز    . ئېقىتىپ ماڭغانلىقى بىلىنىپ تـۇراتتى  
  . شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ چاپسانال قۇم بىلهن تىنىپ كېتهتتى

ئـــــۇالر كېچىكـــــتىن قـــــول تۇتىـــــشىپ كېچىـــــپ ئۆتۈۋېتىـــــپ،      
ئېھتىیاتسىزلىقتىن ئىزچىالردىن بىرىنىڭ قـولى ئـاجراپ كېیتىـپ ئېقىـپ            

 60-50 ھۇت، دېگـۈچىال ئـۇنى الي سـۇ بىـر نهچـچه دوملىتىـپ،           -تى، ھایت كهت
. بۇ یاقتىكىلهرمۇ قىرغاق بـویالپ یۈگۈرەشـتى  . مېتىر یىراققا ئېقىتىپ كهتتى  

مهمتىلى ئهپهندى ئهڭ ئاۋۋال یول باشالپ سۇدىن ئۆتكهچكه ئۇ قاشـقا چىقىـپ       
. ېتىۋاتــاتتى جهھلـى بىــلهن یـۈگرەپ ك  -ئـۇ پهۋقۇلئــاددە تېـز، جــان  . بولغانىـدى 

ئېقىـپ  . یۈگرەش ماھىرى بولغان ئهكـبهر تېـزال ئۇنىـڭ ئالـدىغا ئۆتـۈپ كهتتـى           
كېتىۋاتقان ئىزچىنىڭ تۆۋىنىگه ئون نهچچه مېتىر ئۆتكهندىن كېیىن ئىككى         

ــر     ــدە بى ــاتتى، ھهم ــۆزىنى ئ ــۇغا ئ ــانچهیلهن تهڭــال س ــر ق ــتىن بى ــرىگه  -تهرەپ  بى
دى ھهمـــدە ئۆزلىرىمـــۇ رىغـــۇچىنى تۇتۇۋالـــچئېـــسىلغان ھالـــدا ھادىـــسىگه ئۇ

ــا       ــتىن قىرغاقق ــاغ تهرەپ ــى ئای ــپ خېل ــۆۋەنگه ئېقى ــاش ت ــدۈگۈنگهنچه قىیپ دەل
  .چىقىشتى

مهمىتلى ئهپهندى دەرھال ئىزچىنىـڭ نهپهس ئېلىـشىغا یاردەملىـشىش      
ئىزچى ئىككى چىنه الي سۇ قوسقاندىن كېیىن خېلى . ھهرىكىتىنى باشلىدى

مۇ مهمتىلى ئهپهندى ئۇنى ئاتقا     شۇنداق بولسى . ئۇزۇندا ئېسىگه كېلىپ قالدى   
چىلىق سـۇ بولـۇپ كهتـكهن ئىـزچىالر         -پۈتۈن ئۈستىۋېشى چىلىق  . مىندۈردى

دالدىالرغا بېرىپ كىیىملىرىنى سىقىپ كىیىۋالغانـدىن كېـیىن یـولنى داۋام      
  .قىلدى
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قارا سۇنىڭ جهنۇبىي ساھىلىدا سۇنلۇق یېزىسى غهربتىن تاكى شهرقىي 
ــرە ھاســىل    ــكه دائى ــۇپ تهرەپ ــاتتى  جهن ــدا یېیىلىــپ یات ــان ھال ــاق . قىلغ پاخپ

جىدگدىلىكلهر، قېرى سۆگهتلهر قاراڭغۇالشقان سایىسىغا سازلىقنىڭ جهزىرىمه 
ــپ قىالتتــى     ــسىقىدا مېڭىــپ كهلگــۈچىلهرنى جهل دەریانىــڭ ســازلىق  . ئىس

دېلتىسى ئۆزىگه خاس تىنجىق پۇراق تارقىتـپ، كىـشىنى تېخىمـۇ ئىسـسىپ        
  .كهتكهندەك ھېس قىلدۇراتتى

ئىــزچىالر كــۆز . نلۇقنىڭ جهنــۇبىي تهرىپــى یهنه شــورلۇق داال ئىــدى ســۇ
. ئالدىدىكى جاڭگالغا كىرىشتىن ئاۋۋال سۇنلۇقتا دەم ئېلىۋېلىشنى توغرا تاپتى

ئۇالر كۆك قۇم بىلهن تولـۇپ كهتـكهن بىـر ئېرىقنىـڭ بویىـدا بىـر سـائهتچه دەم            
 ئهتراپىغــا ئېلىــشتى، بىــر ســائهت دەم ئېلىــشتا ســۇنلۇق بــالىلىرى ئۇالرنىــڭ 

نهتىجىدە . ئىزچىالر بولسا ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ناخشىلىرىنى ئۈگهتتى     . ئوالشتى
شۇڭالشقا ئـۇالر یولغـا چىققـان چاغـدا بـۇ       . ئۇالر بىلهن دوستلىشىپ كېتىشتى   

بالىالر چىۋىق ئاتلىرىنى چاپقىنىچه ئۇالرغا ئهگىـشىپ یېزىـدىن  چىقىـدىغان           
  .یهرگىچه كېلىشتى

 بۇ یېرى سېسىق سۇلۇق سازلىق بولۇپ، بهزى      -یهرشورلۇق دالىنىڭ ئۇ    
ــۆزى ۋە      ــقان كـ ــى، لهش باسـ ــڭ ئهتراپـ ــكهن بۇالقالرنىـ ــۇغۇلۇپ كهتـ ــۈیى سـ سـ
ئىپالسالشقان سۇلىرى ئىچىدە ئاققۇناقلىقتهك قېلىن ۋە ئېگىز قومۇشلۇقالر، 

ــدى  ــىل بولغانىـ ــزارالر ھاسـ ــداق   . ھىكهنـ ــایالردىكى بۇنـ ــراق جـ ــا یېقىنـ یولغـ
 قارا الي ۋە چىرىگهن     -نى ئایىنىتقۇدەك سېسىق پۇراق   قومۇشلۇقالردىن كۆڭۈل 

سـازلىق ئۈسـتىدە، قومۇشـالر ئارىـسىدا        . نهرسىلهرنىڭ پۇرىقى كېلىپ تـۇراتتى    
بهزگهك تارقاتقۇچى پاشىالر ۋە بېزەڭ چىۋىنلهر ئىنتایىن كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ           

ېقىن بۇندىن باشقا ی.  گۇژ قىلىپ ئاڭلىنىپ تۇراتتى-لىرى گاژ“ خور”ئومۇمىي 
  .یىراقتا ھېچقانداق تىرىكلىكنىڭ نىشانىسى یوق ئىدى

كېــسىپ چىققانــدىن ) غهربىــي جهنــۇپ تهرەپــكه(جاڭگالــدىن قىیپــاش 
كۈسـهنبوي قـۇم ئـاپىتىگه تېخىمـۇ        . كېیىن كۈسهنبوي  یېزىـسىغا چىقىـشتى      

 بـۇیېرىنى   -یولالرنىـڭ ئـۇیهر   . قاتتىق ئۇچرایدىغانلىقى مانـا مهن دەپ تـۇراتتى       
ــۇم بېــ  ــاتتى  قــېلىن ق ــسانال چارچىتىــپ قوی . سىپ كهتكهچــكه، كىــشىنى چاپ

  .یېزىنىڭ جهنۇپ، شهرق، شىمال ئۈچ تهرىپى شورلۇق دالىغا تۇتىشاتتى
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ئىــزچىالر كۈســهنبوینىڭ ئهڭ شــهرق تهرىپىــدىكى ئورمــانلىرى شــاالڭ،  
ــان     ــۈپ، قارىیىــپ یاتق ــدىن كېــسىپ ئۆت ــۇم باســقان بۇرجىكى ئېتىزلىرىنــى ق

 ئېگىـز قـۇم     - بـۇ یېرىـدە ئېگىـز      -رلۇقنىڭ ئـۇ یهر   شو. شورلۇققا چىقىپ كهتتى  
 ســـاندا پادىچىالرنىـــڭ قورالىرىمـــۇ -ئانـــدا. بارخــانلىرى چوقچىیىـــپ تـــۇراتتى 

بىـردەم شـورلۇق    . بۇنداق یـولالر كىـشىنىڭ دەرمـانىنى قۇرۇتـاتتى        . ئۇچرایتتى
تـــۈزلهڭلىكته داق بولـــۇپ كهتـــكهن ھـــارۋا یـــولى، یهنه بىـــردەم قـــۇم دۆۋىـــسى  

ىن،  ئۇنىسىڭىزمۇ ھاردۇق یهتكهن جانالردا بىـر خىـل روھـى    كۆرۈنگهندىن كېی 
ئـۇالر ئارالنىـڭ دەرەخلىـرى      . باش قېتىنچىلىقىنـى تۇغـدۇراتتى    -ھالسىزلىقنى

كۆرىنىۋاتامــدىكىن دېــگهن ئۈمىــدته ئالقــانلىرىنى قېــشى ئۈســتىگه ســایىۋەن  
 یىراقتا گویا سۇۋادان تېرەكلهرنىڭ ئۇچىدەك    . قىلىپ تۇتۇپ تهلمۈرۈپ قارایتتى   

بولۇپ قۇم دۆۋىلىرى ئارقىسىدىن قارىیىپ كۆرۈنگهن نهرسىلهر، دۆۋىگه یېتىپ     
بارغاندا یا بازاردىن یانغان دېھقانالر، یا بولمىسا جاڭگالدا ئوتالپ یـۈرگهن قـویالر           

  .بولۇپ چىقاتتى
نىھایهت، ئىزچىالر ھهم ئۇسساپ لهۋلىرى قۇرىغـان، ھهم قهدەم ئـالغۇدەك    

قــۇم (النىـڭ دەرەخلىــرى یېقىـنال جایـدا كۆرۈنـدى     ماجـالى قالمىغـان چاغـدا ئار   
ئارالنىڭ یېقىنال جایدا پهیـدا     ). دۆۋىلىرى توسۇۋالغاچقا یىراقتىن كۆرۈنمهیتتى   

ئىزچىالر یهنه . بولۇشى ماغدۇرسىزالنغان ئایاقالرغا دەرمان ئاتا قىلغاندەك بولدى
ۇرۇش شوخ چاقچاقلىرىنى باشالپ، بـۇ جاڭگالغـا قانـداق گـۈزەل شـهھهرلهرنى قـ             

  .توغرىسىدا غایىلىرىنى سۆزلىشىپ كېتىشتى
بۇ . قۇیاش ئهرمۇدۇن تهرەپته بولۇپ، ئارالنىڭ بازىرى سهل سېلىككهنىدى   

 XXX بىـر بېیـى   -یهردە ئۇالرنى ئارالنىڭ ئهڭ كاتتا بېیـى، شـۇنداقال بىـردىن   
  .رېھىممۇ شۇ یهردە تۇرغانىكهن. ئهلىماخۇنۇم كۈتۈۋالدى

 ئاغزىغا -كهم قول سىقىشىپ تۇرۇپ، ئاغزىمهمتىلى ئهپهندى بىلهن مهھ
ئۇنىــڭ بۇنــداق روھــى ھــالىتى قــاتتىق     . تهگــمهي ئهھــۋال ســوراپال كهتتــى   

ــادىلهیتتى    ــى ئىپ ــۇپ كهتكهنلىكىن ــۇش بول ــانلىقىنى، بهك خ ــۇ . ھایاجانالنغ ئ
  :مهمتىلى ئهپهندىنىڭ

ــدىڭىز؟    — ــى قىل ــیىن نېمىلهرن ــدىن كې ــپ كهلگهن ــگهن ―  قایتى دې
  :سوئالغا
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تۇق دەیال، مهكـتهپ ئاچـاي دېـسهم پۇلـۇم بولمىـسا، خهق              نېمه قىلى  —
 دەپ جـاۋاب    ــ ...ۇ سـۆزلهپ، ھـاردىم، شـ      -مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلىمىسا، سـۆزلهپ    
  .بهردى، كۆڭلى یېرىم بولغان ھالدا

 دەم -سـابىت ئۇنىـڭ دەممـۇ   . رېھىم سابىت بىلهنمۇ ئۇزاق ئهھۋالالشتى  
. رىش بىـلهن كۇپایىلهنـدى  سورىغان سوئاللىرىغا قىـسقا، ئـۈزۈك جـاۋابالرنى بېـ      

ئىزچىالر ئهلىماخۇننىڭ ئۆیىگه چۈشـۈپ بېـردەم ھـاردۇق ئالغـاچ، ئۇسـسۇزلۇق        
كېرەكلىرىنـى شـۇ یهرگه جایالشـتۇرۇپ قویـۇپ،         -ئىچىشكهندىن كېیىن، نهرسه  

 ئاقــارتىش ھهققىــدىكى تهشــۋىقاتىنى   -ۋە مهدەنىــي. دەرھــال بازارغــا چىقتــى  
  .باشلىۋەتتى

ى ئهلىماخۇنغا یۈرت كاتتىلىرىنى یىغىشنى كهچقۇرۇن، مهمتىلى ئهپهند
ــشۇردى ــۇرۇپ،      . تاپ ــتىخاندا ئولت ــر داس ــلهن بى ــاتتىلىرى بى ــۇرت ك ــزچىالر ی ئى

ــامىقىنى یىــگهچ، مائارىــپ، مهكــتهپ ھهققىــدە ســۆھبىتىنى    ســاھىپخاننىڭ ت
  . ئاخىر قاتناشتى-سۆھبهت ۋە زىیاپهتلهرگه رېھىممۇ باشتىن. باشلىدى

ش، كۆۋرۈك سېلىش قاتارلىق ئىشالرنى  بۇرۇن بایالر مهسچىت سېلى    —
 زاكاتىغا ھېساپ قىالتتى، ھهم ئۆزىنىڭ بایلىقىنى -قىلىپ بایلىقىنىڭ ئۆشرە

 بىـزدە  — دېدى مهمتىلى ئهپهنـدى، یـۇرت مۆتىـۋەرلىرىگه،         —نامایهن قىالتتى، 
سـاۋاب دېـگهن   . بۇنداق قىلىشنى ناھایىتى چوڭ ساۋاب دېگهن تونۇش بار ئىدى  

ېیتـــساق ئهلـــگه پایـــدىلىق ئىـــش قىلىـــش، خۇدانىـــڭ   دېھقانچىـــسىغا ئ—
   شۇنداقمۇ؟—ئىرادىسىگه مۇۋاپىق ئىش قىلىش دېگهنلكتۇر،

  . دېیىشتى ئاقساقالالر—راست ئېیتىال، تهقسىر، !  بهرھهق، بهرھهق—
 خهلققه پایدىلىق ئىشنىڭ خۇدانىڭ ئىدارىسىگه مۇخالىپ كېلىشى —
  مۇمكىنمۇ؟

ــسىر مۇخالىــپ  — ــاق، تهق ــڭ مهرته ی ــق    مى ــازا مۇۋاپى ــدىغان، ت  كېلهم
  .كېلىدۇ، دېسىله

 ئۇنداق بولسا ھـازىر خهلقـقه ئهڭ پایـدىلىق ئىـش قایـسى؟ كـۆۋرۈك                —
سېلىشتىنمۇ پایدىلىقراقى قایسى؟ خهلقنىـڭ كېیىنكـى بهختىیـار كـۈنلهرگه      

  ئۆتىدىغان كۆۋرۈكىنى سېلىش، شۇنداقمۇ؟ بۇ كۆۋرۈك قایسى؟
قـساقالالر جـاۋاب بهرمهسـتىن      مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ سـوئالىغا ئا       ـ...—
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  .پۇشۇلداپ تىنىپ، باشلىرىنى تۆۋەن سېلىپ جىم ئولتۇرۇشتى
 مهمتىلى ئهپهندى خـۇددى دەرس      — مهكتهپ، ئاغىالر،   — بۇ كۆۋرۈك  —

 نېمه ئۈچۈن، كېیىنكى بهختىمىز ئۈچۈن —سۆزلهۋاتقاندەك ئاھاڭدا سۆزلهیتتى،
نتـایىن نـادان ساۋاتـسىز      بۇنداق كۆۋرۈك الزىم بولۇپ قالدى؟ خهلقىمىزنىڭ ئى      

بولغىنى ئۈچۈن باشقىالر بىزنى بـالىنى ئالدىغانـدەك ئالدىـدى، شـىللىمىزگه             
. ھهتتا مىنىپ تۇرۇپ سېنى كۆتۈرۈپ كېتىـۋاتىمهن، دېـسه ئىـشهندۇق    . مىندى

ئهمدى یېتهر، ئـاغىالر،    . مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئوقىمىغانلىقىمىزدىن بولدى    
ــادەم بــوالیلى، بىزمــۇ با  ــۆز یۇرتىمىزنىــڭ خوجــایىنلىرى  بىزمــۇ ئ شــقىالردەك ئ

! ئوقۇش ئۈچۈن بولسا مهكـتهپ كېـرەك      ! بۇنىڭ ئۈچۈن ئوقۇش كېرەك   . بوالیلى
مهكتهپنى ھېچقاچان بىزنى ئېزىۋاتقـان، یىلىكىمىزنـى شـوراۋاتقان ھۆكـۈمهت            

چـــۈنكى، ھۆكـــۈمهت ئۈچـــۈن بىزنىـــڭ نـــادان، ئهخـــمهق  . ســـېلىپ بهرمهیـــدۇ
 ئادەم بىر پادىكى، پادىنىڭ ھهر قوراسـىغا بىـردىن   نادان. بولمىقىمىز خوپراقتۇر 

ئــاڭلىق، ئىلمىلىــك بولــۇپ كهتــسهك  . پــادىچى بولــسىال باشــقۇرغۇلى بولىــدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن، ھۆكۈمهت بىـزگه مهكـتهپ   . ھۆكۈمهتكه ئالدىماق تهس چۈشىدۇ   

مهكتهپ سېلىش، بالىالرنى ئوقۇتۇشتا ھهر قایـسىڭىزالردەك       . سېلىپ بهرمهیدۇ 
  ىرىغا یۆلهنمهي ئىالجىمىز یوق، شۇنداق ئهمهسمۇ؟یۇرت كاتتىل

  ... بهرھهق—
   بۇ ساۋابلىق ئىشقا ھهر قایسىڭىزالرنىڭ رەغدى قانداق؟—
، سىلى دېگهندەك جىق مـۇھىم ئىـشكهن، بـۇ ئىـشقا كۆڭـۈل              ۇ، ب ه ھ —

  ...بۆلمىكىمىز الزىم ئىكهن
 قانداق كۆڭۈل بۆلىـسىز؟ بـۇ كۆڭـۈل بۆلۈشـنىڭ ئهمهلىـي مهزمـۇنى         —

  اق؟قاند
 بىرىنى بېقىنالشتى، ئۈنلىرى    - مۆتىۋەرلهر بىر  ـ... بۇنى، ئىشقىلىپ  —

  .ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى
 بۇنــــداق بىــــر ئىــــشنىڭ ســــاۋابلىق ئىكهنلىكىنــــى ئــــویالپ      —

  كۆرگهنمىدىڭىزالر؟
 ھه بۇنى ئویالپمۇ كـۆرگهن، خۇدالىـق ئـالهم، راسـتىنى ئېیتقانـدا، بـۇ               —

، بىزنىڭ بۇ ئارال ە د-مۇ بولمىدىئىشنى بىزنىڭ سهمىمىزگه سالىدىغان ئادەم
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  ...دېگهن كىچىك یهر، سىلىدەك ئهپهندىلهرمۇ یوق
ــسىلهر؟  — ــشىنى تونۇم ــۇ كى ــا ب ــى   — مان ــدى رېھىمن ــى ئهپهن  مهمتىل
  .كۆرسهتتى
  ... بۇ باال، ئۆزىمىزنىڭ بالىسى،—
   بۇ ئۆزۈڭالرنىڭ بالىسى مهكتهپ توغرۇلۇق ئېغىز ئاچمىغانمىدى؟—
نى ئېیتمىـسا بولمایـدۇ، بـۇ بـاال شـۇنداق بىـر         خۇدالىق ئالهم، راسـتى    —

ــا   ــان، ئهممـ ــدەك قىلغـ ــى قىلغانـ ــالالر، دەپ   ە ز-گهپلهرنـ ــېمه قىـ ــۇ نـ ــز بـ ، بىـ
  ...؟ ئالدىمىزدا چوڭ بولغانە د-ېھىم ركۆڭۈلشىمهپتىمىز، شۇ بىز بىلىدىغان 

 دېــمهك، ئــۇنى ئالــدىمىزدا چــوڭ بولغــان ھېلىقــى رېھىــم شــۇ دەپ   —
شۇنداقمۇ، ئاڭالپ قویۇڭالر، ئۇنىڭ جىسمى ھېلىقى ؟ ەئىشهنچ قىلماپسىلهر ـ د
، ئهمما روھـى، پۈتـۈنلهي باشـقا رېھىـم ، ئـۇ قهشـقهردە           ۇسىلهر كۆرگهن رېھىم ش   

دېـدى  ―دارىلمۇئهللىمىندە تهلىم ئالدى، ئهمدى باشقىالرغا تهلىـم بېرەلهیـدۇ،        
  .مهمتىلى ئهپهندى

ــېچىگىچه داۋام قىلـــدى  ــدىكى، . ســـۆھبهت یېـــرىم كـ ــجه شـــۇ بولـ  نهتىـ
  .ئهلىماخۇنۇم دەرھال بىر سىنىپلىق مهكتهپ سېلىپ بېرىشكه ۋەدە قىلدى

  

3 

  
ئـۇالر قۇیاشـنىڭ    . ئهتىسى ئارالـدىن یېڭىـسارغا قـاراپ بولغـا چىقىـشتى          

 -نى ئارالدىن ئۆتكهندىن كېیىنكى یاپىشىئوپۇق سىزىقىدىن كۆتۈرۈلۈپ چىق
 یېزىسىنىنىڭ، ئوڭ قول تهرەپته ئهرمۇدۇن. یېشىل قومۇشلۇق دالىدا كۈتۈۋالدى

  . دەرەخلىرى كۆرىنهتتى-سهل جهنۇبتا سوغۇلۇق یېزىسىنىڭ دەل
ئــۇالر قهشــقهردىن یېڭىــسارغا بارىــدىغان ھــارۋا یولىغــا چىقىــش ئالدىــدا   

قهبرىستانلىقتا . یېزىنىڭ جهنۇب تهرىپىدىكى بىر قهبرىستانلىقتىن ئۆتۈشتى     
“ ئىشىكى” نىڭ “ كاتهك”. ئىت كاتىكىدەك بىر نهرسىلهر ناھایىتى كۆپ ئىدى

ئىزچىالرنىــڭ ھهممىــسى بۇنىڭغــا   . كېــسهك بىــلهن توســۇپ قویۇلغانىــدى   
  .قىزىقىپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقان بىر بالىدىن سورىدى
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ــ بۇنىــڭ جىمىــسى كــوالپ قویغــان بىكــار   — ، ئىــت كىرىــپ  )گــۆر(وگ
  . دېدى باال—یېتىۋالىدۇ دەپ ئاشۇنداق یىپىپ قویىدۇ،

 دېــدى —یــۇپ نــېمه قىلىــدۇ؟ بۇنچىــۋاال گــۆرنى كــوالپ تهییــارالپ قو—
  .ئىزچىالر ھهیران بولۇپ

 تویۇقـسىز بىـر ئــادەم ئۆلـۈپ كهتـسه، ئــاغزىنى ئېچىـۋېتىپال كۆمــسه      —
 دېدى باال بۇ ئىشنىڭ ئىنتایىن ئهقىللىق چارە ئىكهنلىكىدىن —، ەبولىدۇ ـ د 

  .پهخىرلىنىۋاتقاندەك
لىپ، بۇ ھال خىیالچان سابىتنىڭ یۈرىكىدە غهلىته بىر تۇمان ھاسىل قى

ئهجىبــا، بــۇ ئــادەملهر ”. ئــۇنى یىغــا تۇتقانــدەك بىــر ھــېس قىیناشــقا باشــلىدى
بۇنچىــۋاال گــۆرنى ئالــدىن كــوالپ قویــۇپ نــېمه قىلىــدۇ؟ ئــۇالر ئۆلــۈش ئۈچــۈنال  
یاشامدىغاندۇ؟ باشقا ئىشالر ئۈچۈن شۇنچىلىك ئالدىدىن غېمىنى یېسه قانداق 

قىلىــشىدىن قۇتۇلــۇش یۈرىكىنىــڭ سى. ئــۇدەپ ئویلىــدى “ ...یاخــشى بــوالتتى
  :ئۈچۈن مهمتىلى ئهپهندىگه

ــارالپ      — ــۆرنى تهیی ــۇنچه گ ــر م ــۈن بى ــادەملهر ئۈچ ــۆلمىگهن  ئ  تېخــى ئ
  . دېدى—قویغىنىدىن بهك كۆڭلۈم بىر قىسما بولۇپ كهتتى،

، بۇنڭــدىن كېیىنكــى  غېمىنــى ھایاتنىــڭ غېمىنــى، تىرىكلهرنىــڭ—
 كهلتۈرسـه تولىمـۇ    كۈنلهرنىڭ غېمىنى ئالدىن قىلىشنى ئهقلىگه شۇنچىلىك     

  . دېدى مهمتىلى ئهپهندىمۇ غهمكىن ھالدا—یاخشى بوالتتى،
ســىتلىنىڭ . ئــۇالر ھــاۋا تــازا قىزىغــان مهزگىلــدە ســىتلىگه كېلىــشتى 

ــۇراتتى    ــپ ت ــانلىرى چوقچىیى ــۇم بارخ ــدا ق ــۇم   . ئهتراپى ــدىمۇ ق ــڭ ئىچى یېزىنى
قۇمنىڭ .  بهزى باغ، ھویلىالرنىمۇ قۇم بېسىپ كهتكهنىدى. بارخانلىرى بار ئىدى

ھاۋانىــڭ ئىســسىقى . كــۆپلىكى كىــشىگه قۇرغــاقچىلىق تهســىراتى بېرەتتــى 
ــردىنال ئۇســسۇزلۇق     ــشىنى بى ــۇ یهردە كى ــدەك، ب ــا تېخىمــۇ بىلىنگهن قۇملۇقت

سىتلىنىڭ قۇم ئاپىتىگه ھهمىشه ئۇچراپ تۇرىدىغانلىقى كۆرىنىپ . قىینایتتى
  .تۇراتتى

لىق، شـورلۇق داال   تۈز كهتكهن ساز  -سىتلىدىن چىققاندىن كېیىن تۈپ   
ئۇنىڭ جهنۇبى چېكىسىدە یېڭىسارنىڭ دەسلهپكى یېزىلىرى . یېیىلىپ یاتاتتى

 بـۇ  -یولنىـڭ ئـۇ یهر  .  دەرخلىـرى كـۆرىنهتتى  -ماڭشىن، غوجا ئېرىقالرنىـڭ دەل   
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ھهمىشه بىر بوستانلىقتىن كېـیىن ئـۇچراپ   . یېرىنى قۇم بېسىپ كهتكهنىدى 
  .ىكهرلىك ئىدىتۇرىدىغان بۇنداق قاقاس داال تولىمۇ زېر

ھارغىنلىقىنى ئۇنتۇش ۋە زېرىكهرلىك روھى ھالهتتىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن    
  .ئىزچىالرغا مهمتىلى ئهپهندى نۆۋەت بىلهن لهتىپه ئېیتىش تهكلىپى بهردى

 دېدى ئۇ — كىم كۈلكىلىك لهتىپه ئېیتالمىسا شۇ یۈگرەپ ماڭسۇن،—
ــپه      ــپ لهتى ــۇنداق قىلى ــۈن، ش ــۈرۈش ئۈچ ــى كۆت ــڭ روھىن ــتىش بالىالرنى  ئېی

  .ئهڭ ئاۋۋال مهمتىلى ئهپهندى باشالپ بهردى. باشلىنىپ كهتتى
ــۆز       ــاھىتاخۇنالر ئ ــاخۇن، س ــۇالرنى كىچىك ــدە ئ ــشىنگه كهلگهن ــۇالر ماڭ ئ

ئهســكهرلهر یولنىــڭ ئىككــى تهرىــپىگه قاتــار  . ئهســكهرلىرى بىــلهن كۈتۈۋالــدى
پى ئىـزچىالر ئۇالرنىـڭ سـې   .  سۇنایلىرىنى چېلىپ تۇرىـشاتتى -تىزىلىپ، ناغرا 

  .ئىچىگه كىرگهن ھامان، شهھهرگه قاراپ یۈرۈپ كېتىشتى
ــستېرالر    ــارلىق ئوفى ئهنه شــۇندىال مهمتىلــى ئهپهنــدى كىچىكــاخۇن قات

كىچىكـاخۇن مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ       .  ئهھۋال سوراشـتى   -بىلهن كۆرۈشۈپ ھال  
. قولىنى قویىۋەتمهستىن یۇرتىنىڭ ئهھـۋالىنى، یېڭىلىقالرنـى سـوراپ ماڭـدى          

ق، دىقماق كهلگهن ۋە بىـر ئـاز ئاقـسایدىغان بـۇ ئادەمنىـڭ كـۆز ھهم        پاكار بویلۇ 
چىرایىدىن شۇ تاپتا چوڭقۇر سېغىنىشنىڭ، مۇھهببهتنىڭ ئىزناسى بىلىنىـپ       

بــۇ جــانلىق روھــى ھــالهت ئاســتىدا بولــسا جانــسىز قېتىــپ قالغــان    . تــۇراتتى
 ھالهتتىكى قاراملىق، ھېیىقماسلىق ھهم دەخلىسىز یاۋۇزلۇقنىڭ بهلگىلىرى      

ئۇنىڭ ھهرىكهتلىرىدىمۇ ھهربىیلهرگه خاس خهسۇرلۇق، ئادەم . بىلىنىپ تۇراتتى
ئۆلتۈرۈشكه یۈرىكى پىشىپ كهتكهن، ھېچقانداق ئهھۋالدا ئىككىلهنمهیـدىغان        

ــۇراتتى   ــپ تــ ــاركتېر بىلىنىــ ــى   . خــ ــڭ ئهیىنىبــ ــانقهدەر پۇتىنىــ ــۇ ئىمكــ ئــ
  . بىلىندۈرمهسلىككه تىرىشاتتى

ــدى ھوزۇرىمىزغــا قهدەم ته — شــرىپ قىلغــانىكهن، ئىالجــى بــار     ئهپهن
 دېدى ساھىتاخۇن —ئۇزۇنراق تۇرۇپ بىزنى خۇشال قىلىدىغۇ دەپ ئىشىنىمىز، 

  .تهكهللۇپ بىلهن
مهمتىلى ئهپهندى ئۆزىنىڭ سایاھهتكه كهلمىگهنلىكىنى ئهسكهرتىشكه      

  :ئۈلگۈرمهیال كىچىكاخۇن
 دېــدى كهســكىن قــارار قىلىــپ، ئــۇ گویــا بــۇ ئىــشتا  —، ئهلــۋەتته،ه ھ—
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ــدى   م ــۇزدا دې ــوقتهكال تهلهپپ ــورۇن ی ــازىرىگه ئ ــكهن   . ۇن ــلهپ كۆرۈش ــڭ دەس ئۇنى
ــاڭى ھهم       ــان ئاھ ــۇپ تۇرغ ــېغىنىش ئۇرغ ــۇھهببهت ۋە س ــزغىن، م ــدىكى قى چاغ
تۇرىقىنى ئۆزىگه خاس سۆرۈنلۈك ئىگىلهللگهن بولـۇپ، كۆزلىرىـدىن دەھـشهت        

  .یىغىپ تۇراتتى
پهیــشهنبه . ئــۇالر ھهربىیلهرنىــڭ گازارمىــسىگه كېلىــپ ئــارام ئېلىــشتى 

ئىـزچىالر ئىختىیـارى   . كۈنىنىڭ كهچقـۇرۇنى ھېچقانـداق پائالىیهتـسىز ئـۆتتى      
مهمتىلـــى ئهپهنــدى، ســابىتالر ئوفىتـــسېرالرنىڭ   . ھهرىكهتــكه قویىۋېتىلــدى  

  .سۆھبىتىدە بولدى
بــازاردىن پایلىنىــپ ئىــزچىالر ئۆزلىرىنىــڭ ئاساســىي  ) جــۈمه(ئهتىــسى 

پىـشىم بىـلهن    . ئویـۇن قویـدى   . دى تهرغىبات ۋەزىپىـسىنى ئورۇنلىـ     -تهشۋىقات
بىـردەم ئـارام   . بازاردىكى پائالىیهتلىرىنى تامامالپ گازارمىگه قایتىپ كىرىشتى     
  .ئالغاندىن كېیىن تهلهپكه بىنائهن ھهربىیلهرگه ئویۇن قویۇپ بهردى

كهچته یېڭىساردا تۇرۇشـلۇق پولـك ئىـزچىالر شـهرىپىگه كاتتـا زىیـاپهت              
ئىزچىالر ئۆزلىرىنىڭ بۇرچىنى   . ۆڭۈللۈك ئۆتتى زىیاپهت ئىنتایىن ك  . ئۆتكۈزدى

زىیاپهت تارقایـدىغان چاغـدا     . تېخىمۇ چوڭقۇرراق تونۇش پۇرسىتىگه ئىگه بولدى     
  :كىچىكاخۇن مهمتىلى ئهپهندىگه

خۇداغــا ئامــانهت، ئـــالالھ ســاالمهت قوپۇشـــقا نېــسىپ قىلـــسا ئهته      —
ن قىلىــدىغان ســىز بــایالر بىــله. یېڭىــسارنىڭ ئهڭ كاتتــا باغلىرىــدا بــولىمىز 

 دېــدى كهچلىــك دەم ئــېلىش ئۈچــۈن —ســۆھبىتىڭىزنى شــۇ یهردە قىلىــسىز،
  .ئایرىلىدىغان چاغدا

 سورىدى مهمتىلى ئهپهندى ئۆز ساالپىتىگه خـاس     — ئۇالر خهۋەردارمۇ؟  —
  .ئاھاڭدا

 كىچىكاخۇن مهمتىلى ئهپهندىگه ھهمرا بولـۇپ یاتـاق       — خهۋىرى بار،  —
ەتلهنگهن سوغۇقلىقىنى ئۆزگهرتىپ، دوسـتانه  تهرەپكه كېتىۋېتىپ، بىردىنال ئاد   

 ھارغۇزۇپ قویمىغاندۇق، ئهپهنـدى؟     —شۇنداقال كۆیۈمچانلىق بىلهن سورىدى،     
نىیىتىمنىڭ تهتۈرسىچه ئاۋارە .  توال یاردەمدە بولۇش   -مېنىڭ مۇرادىم سىزگه ئاز   

 كىچىكاخۇن بىردەم شۈك بولۇپ كېتىپ، —.... قىلىپ قویمىسامال بولىدىغۇ،
خۇدا ساقلىسۇن، .  دۈككه پهیدا بولدى، دەیدۇ-اخۇن ئۈرۈمچىدىمۇ دەككه غۇپۇر—
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  ....لىچىننى كۆرگهن قۇشقاچتهك تۇزۇپال كېتىدىغان ئهلپازى بار
ــهۋۇر     ــشنى تهس ــداق خۇرسىنى ــڭ بۇن ــدى كىچىكاخۇننى ــى ئهپهن مهمتىل

ئۇنىڭغـا تۇسـۇۋالغىلى بولمایـدىغان بىـر خىـل قىزغىنلىـق،            . قىلىمىغانىدى
 باغرىدىكىنىڭ جىمىسىنى تۆكۈۋېتىش قىزغىنلىقى ئۇرغۇپ -كسۆزلهش، یۈرە

بۇ قارام قهھرىمانغا، ساۋاتسىز ھهربىیگه سىیاسىي تېمىالردا لېكـسىیه         . كهتتى
بىراق، ئۇ گۇگۇم قوینىغا پېتىۋاتقان بارلىققا بىردەم . سۆزلهپ كهتكۈسى كهلدى

شۇنىڭ . دىقاراپ تۇرۇپ، قىزغىنلىقى ئورنىنى ئېغىر غهمكىنلىك ئىگهللىۋال      
ــدى     ــى كهلــمهي قال ــلهن زادىــال سۆزلىگۈس ــدە ئاللىقاچــان   . بى ئۇنىــڭ یۈرىكى

تهلپۈنۈش، سېغىنىش، یاتـسىراش، مۇسـاپىرلىق یېتىـشكه ئوخـشىغان تـۆۋەن             
كهیپىیاتقا تالىق نهرسىلهر پهیدا بولۇپ، شائىرغا خاس غهمكىـن ئىلھـام پۈتـۈن          

ۇنۇتقـان ھالـدا ئاشـۇ    ئۇ قېـشىدىكى كىچىكـاخۇننى ئ  . ۋۇجۇدىنى لهرزىگه سالدى  
ــلىدى     ــشقا باش ــۇالق سېلى ــشىغا ق ــۇق ناخ ــا، مۇڭل ــن تۇیغۇغ ــڭ . غهمكى ئۇنى

شــائىرالرغا خــاس بولغــان تهپهككــۇرى جىــددىیلىك بىــلهن ئىشلهپچىقىرىــشقا 
بـۇ  . كىرىشكهن بولۇپ، بىر كۈي، بىر ناخشا، بىر لېرىكا دۇنیاغـا تۇغۇلماقتىـدى    

نداقال ناخـشىدا یىراقتـا قالغـان      شـۇ . ناخشىدا ئۇنىڭ غایىسى جاراڭالپ تـۇراتتى     
  .سېغىنىش، مۇھهببهت ئىزھار ئېتىلهتتى. یارى كۈیلىنهتتى

 بۇ چاقىرىش كىچىكاخۇننىڭ گۈلدۈمامىدەك ئـاۋازى  —....  ئهپهندىم، —
 —ئۇ گویا راسا سایراش مهزگىلى . ئۇنىڭ قېشىدا سابىت تۇراتتى. ئهمهس ئىدى

ــدىن م    ــدەك ئىجــاد ئىلھامى ــدىكى بۇلبۇل ــاي ئېیى ــكه  م ــۇپ كهتكهچ هســت بول
 —كىچىكاخۇننىـــــڭ قانـــــداق كېتىـــــپ قالغـــــانلىقىنى تۇیمىغانىـــــدى،  

 یـوق   -كىچىكاخۇنكام سىزنى كهچته باشلىقالرنىڭ سۆھبىتىگه مهیلـى بـارمۇ        
  .دەپ سورىغانىدى

تىن كېیىن یېزىـشنى  “ مهستىلىك”بۇنداق  ) شائىر(ئادەتته بۇ بۇلبۇل    
  .ىكى جىمجىتلىق، ئازادىلىك ئىدىبۇنداق چاغدا ئۇنىڭغا كېر.  ئهۋزەل كۆرەتتى

 دېــدى ئــۇ ئــاۋۋالقى — ئــۆزرلىكمهن، ئوغلــۇم، ئۇالرغــا ئېیتىــپ قــوي —
  . بۈگۈن كهچ ئىشىم بار—غهمكىنلىكى بىلهن، 

ــابىت كهتتـــى— ــروم   .  سـ ــا كىرىـــپ كهتتـــى ۋە خـ ــۇ یاتىقىغـ تهۋپىقمـ
ــاردى  ــشىكتىن گازارمىنـــڭ  . سومكىـــسىدىن دەپتهرلىرىنـــى چىقـ ئوچـــۇق ئىـ
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ــې  ــدىكى س ــسى      ئهتراپى ــۇم پهردى ــىزىقتهك گۇگ ــارا س ــوم ق ــایهت ت ــى غ پىل تېم
 یىـل باھـاردىكى قورشـاۋنى       -1934بـۇ یهردە ئـۇ      . ئارقىسىدىن كۆرىنىپ تۇراتتى  

، ئىلھـام  ەمهمتىلى ئهپهندى شۇ تهرەپكه قـاراپ بىـردەم تۇرىۋالـدى، ـ د    . ئهسلىدى
ــاش ــسىگه  -یىپلىرىنىـــڭ بـ ــسىنىڭ سهھىپىـ ــۇچىنى تېپىۋېلىـــپ خاتىرىـ  ئـ

ــشى  ئۇ. ئېڭىــشتى  قهلىمــى قهغهز ئۈســىتىدە شــىرتىلداپ  —نىــڭ سۆھبهتدى
  .چېپىپ كهتتى

*  
**         

ئۇالرنىڭ .  ئهتىسى باغ سهیلىسى قىلغاچ بایالر بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزدى
مائارىپ ئىشلىرىغا قارىتا مۇھهببىتىنى قوزغاشقا تىرىشتى ۋە ئۇالردىن تۈرلۈك       

  .ۋەدىلهرنى ئالدى
ىپىگه یېڭىــساردا تۇرۇشــلۇق پولــك    یهكــشهنبه كــۈنى ئىــزچىالر شــهر    

مهخسۇس كىچىك مانىۋېر ئۆتكۈزۈپ،  ئۆزلىرىنىڭ ھهربىي ماھارەتلىرىدىن یاش 
بۇ ھهممىدىن كۆڭۈللۈكرەك تۇیۇلغاچقـا ئىـزچىالر       . یىگىتلهرنى ھوزۇرالندۇردى 

  .بىر كۈننىڭ قانداق ئۆتۈپ كهتكهنلىكىنى تۇیمایال قېلىشتى
جـۈمه  . رنىڭ سـۆھبىتىدە بولـدى    كهچته مهمتىلى ئهپهنـدى ئوفىتـسېرال     

كۈنى سۆزلىمهكچى بولۇپ، تۇیۇقسىز، سۆزلىمهس بولـۇپ قالغـان قىزغىنلىـق        
. یېیىلىـپ پـاراڭ سـالدى   -ۋۇجۇدىدا قایتىدىن زاھىر بولۇپ، بىر كۈن ئېچىلىپ      

ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن . ئۇنىڭ یېقىملىق ئاۋازىنى بۆلۈشنى ھېچكىم خالىمایتتى
ىغۇالردەك تىمـسىقالپ تاپالمـاي یـۈرگهن، ئهممـا      بهزى ئوفىتسېرالر ئۆزلىرى قـار    

 سىیاسىي نىشاننى تاپقاندەك بولسا، بهزىلهر     —تاپماقچى بولغان بىر نهرسىنى     
ئۇنىڭغا خهیرىچىلهرگه، مهدداھالرغا قارىغاندەك نهپـرەتلىنىش، ئىـچ ئـاغرىتىش          

ن چۈنكى ئۇالرنىڭ كاللىسىغا ئورناپ كهتكه. نهزىرىدە قاراپ، ئىچىدە كۈلۈشهتتى
نهرسه شهخسىنىڭ پایدىسى، بایلىق ۋە بایاشادلىق، مانا بۇ ھایاتنىڭ مهقسىتى  

  .ۋە مهنىسى ئىدى
گویا مهمتىلى ئهپهندى ئهنه شـۇنداق مهسـخىرىۋازالرنىڭ كۆڭلىـدىكىنى     
ــۇش     ــسى، تۇرمـ ــاش لوگىكىـ ــڭ یاشـ ــداق ئادەملهرنىـ ــدەك، بۇنـ بىلىـــپ تۇرغانـ

ىز رەزىللىكى ھهققىدە پهلسهپىسى، شهخسىیهتچىلىكى، بۇنىڭ بولسا ئېیتقۇس



 159 

ھهربىر سۆزىنى جانلىق مىـسالالر، قىـسقا ھېكـایه، لهتىـپىلهر     . ئۇزاق سۆزلىدى 
ئۇنىڭ بۇنداق ناتىقلىقى ئوفىتسېرالرنىڭ    . بىلهن جانالندۇرۇپ چۈشهندۈرەتتى  

ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك نهزىرىدە . قهلبىدە تېخىمۇ زور ھۆرمهت  تۇیغۇسى ئویغاتتى
ئۇالردىكى بۇنداق قایىللىق . ق تۇیغۇسى پهیدا بولدىقارىغۇچىالردىمۇ قایىللى 

ئهمهلىیهتته ھهسهت ۋە قورقۇش بولۇپ، ئۆز ـ ئارا كېلىـشهلمهیدىغانالر ئارىـسىدا    
بۈگـۈنكى  . بولىدىغان ھـۆرمهت تۇیغۇسـىنىڭ ئىپادىـسى ئهنه شـۇنداق بـوالتتى        

سۆھبهت ھهربىیلهر ئارىسىدا مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئىخالسمهنلىرىنى ئىككـى       
  .ھهم بۇ ئىخالس ماددىي تهنگه ئىگه بولدى. ھهسسه كۆپهیتىۋەتتى

دۈشهنبه كۈنى ئهتتىگهنـدىن باشـالپ، ئىـزچىالر ھهربىیلهرنىـڭ مهشـق           
بۇنداق بىر پائالىیهتنى ئورۇنالشتۇرۇش ھهققىدە، . مهیدانىغا بېرىپ قارىغا ئاتتى

  :ئۇغدا ئالدىنقى كۈنى ئاخشامدا كىچىكاخۇن ئالدىن بېشارەت بهرگهن، شۇ چا
 بـــۇ مهھمـــۇد ســـىجاڭنىڭ ئۈمىـــدى، ئهپهنـــدى، بـــالىالر ھهممىنـــى  —

 — سىجاڭنىڭ كۆرسهتمىسى دېسهم ئىشىنهمسىز،  بۇنىقىالالیدىغان بولسۇن،   
  : مهمتىلى ئهپهندى.دېگهنىدى
ــىنى     — ــادىر بولۇشـ ــگه قـ ــڭ ھهممىـ ــۇ بالىالرنىـ ــشىنىمهن، مهنمـ  ئىـ

خـۇدا  . لىملهرنى ئۈگهنگهنتىلهیتتىم، بۇالر نهزەرىیه جهھهتتىن بهزى ھهربىي بى      
  .خاالپ، بۈگۈن بۇ یهردە ئهمهلىي سىناقتىن ئۆتىدىغان بولدى

راستىنى . بۇ كۈندىكى پائالىیهت ئىزچىالرنى پۈتۈنلهي ئهسىر قىلىۋالدى
ئېیتقاندا پۈتۈن سهپهر جهریانىدا ئـۇالرنى ئهڭ جهلـپ قىلغىنـى ۋە ئهڭ خۇشـال           

ۆزىگه خــاس ئىـشقى، قــورالنى  قورالنىــڭ ئـ . قىلغىنـى مۇشـۇ پائــالىیهت بولـدى   
سۆیگۈچىلهر نهزىرىدە ھۆر پهرىلهردىنمۇ جهلپكار بولىدىغان بولغاچقا، غایىلىـك         

بـۇ  . ئۆسۈۋاتقان بۇ یىگىتلهر خـۇددى ۋىـسالغا ئېرىـشكهن ئاشـىقتهك شـادالندى          
ئۇالرنىڭ ئهركهك تۈكلىرى ھۆرپىیىپ، . پائالىیهت ئۇالرنىڭ قانلىرىنى ئۇرغۇتتى

. بـۆلهكچه جهڭگىۋارلىـشىپ كېتىـشتى     . ىقىنى قوزغىدى قان تۆكۈش قىزغىنل  
بهزىلهر ئۆزلىرىنى .   یاتاقالردا مۇشۇ تېمىدىال سۆھبهت بولدى-كهچته بولسا یاتاق

ھهقىقىي ھهربىیدەك تهسـهۋۋۇر قىلىـپ، ھهل قىلغـۇچ ئۇرۇشـالرغا  ئىـشتىراك           
  .قىلىپ، قان كېچىپ جهڭ قىلغۇسى كېلىدىغانلىقىنى سۆزلهشتى
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  بابتوققۇزىنچى 

  

1 
  

كىچىكاخۇن .  ەیشهنبه كۈنى سهھهردە ئىزچىالر یولغا چىقتى
. بىر بۆلۈك ئهسكهر بىلهن ھاڭگىتلىققىچه ئۇزىتىپ كهلدى

ھاڭگىتىلىقنىڭ شىمالىي ۋە غهربىي شـىمالىدا كهڭ بىـر          
ئوتالق یېـشىل مهخمهلـدەك سـهھهرنىڭ ئىللىـق ھاۋاسـىدا تېخىمـۇ كـۆركهم،           

  .راھهتبهخىش كۆرىنهتتى
ر ئوتالقنى كېسىپ سایلىق تهرەپكه قاراپ ماڭغانـدا، مهمتىلـى           ئىزچىال

ــلهن      ــدا قېلىــپ كىچىكــاخۇن ۋە ئهســكهرلهر بى ــلهن ســابىت ئارقى ــدى بى ئهپهن
  .خوشالشتى
 دېـدى كىچىكــاخۇن  — سـىزگه مېنىـڭ ئىخالســىم چـوڭ، ئهپهنــدى،   —

 —ئــۆزىگه خــاس ســۈردىن قىلــچه ئهســهر قالمىغــان بىــر خىــل روھــى ھــالهتته،  
  .گه مېنىڭ یاردىمىم كېرەك بولۇپ قالسا ھایت دەڭ، مهن تهییارقاچانكى سىز

 یورۇقلـۇق  - دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئوچـۇق — بۇنىسىدا گهپ یوق،   —
 سىز بىلهن بىز یات بولمىغاندىكىن، ھاجىتىمىز چۈشسه تارتىنىـپ      —بىلهن،

  .ئولتۇرامتۇق
ى  كىچىكاخۇن باشقا گهپلهر بىلهن ۋاقىتن— ! خهیر، ئاق یول بولسۇن—

ئۇنىڭ چىرایىدىكى ئىپادىدىن پهمىلهشكه  . سوزماي، پىشقان قولىنى تهڭلىدى   
بوالتتى، ئهمما كۆڭۈل ئىزھار قىلىشالرنى قامالشتۇرالمایدىغان بۇ ئادەم ئوشۇق 

  .ھېچنهرسه دېمهستىن خوشالشتى

ـس



 161 

مهمتىلى ئهپهندى بولسا ھهر قاچان خوشلىشىش مهزگىلىـدىكى غهیـرى         
ــایتتىرەســـمىي تهكهللۇپالرنىـــڭ ئـــۇز شـــۇڭا . ۇن بولـــۇپ كېتىـــشىنى خالىمـ

  .كىچىكاخۇننىڭ گهپنى ئۇزارتمىغانلىقى ئۇنىڭغا یېقىپ چۈشتى
كىچىكاخۇننىڭ قول قىسىشىمۇ زىیالىیالرنىڭ یاكى ئوقۇغۇچىالرنىـڭ      
قول قىسىشىدەك ھایاجانلىق، ھېسیاتلىق بولمـاي، ئـاددىیال، پهقهت ئاالھىـدە        

  .كۈچلۈك ئىدى
ابىت تېـزدىنال ئىزچىالرغـا یېتىـشىۋالدى،       مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن سـ     

ئوتالقنىڭ ئهتراپىدىكى . ئىزچىالر ئهمدىال ئوتالقنىڭ ئوتتۇرىسىغا كهلگهنىدى
 دەرەخلىرى قارامتۇل یېشىل چهمبهردەك، یاكى یېـشىل  -یېزا كهنتلهرنىڭ دەل  

 -پهقهت شــهرقىي شــىمال تهرىپــى. قاشــادەك ئــوتالق ئهتراپىنــى ئــوراپ تــۇراتتى
بـۇ  . نىـڭ ئوچـۇق یېـرى بـار ئىـدى     “ قاشـا ”ن سـىتله ئارىلىقىـدا   ماڭشىن بىـله  

ئوچــۇق جــاي ئــوتالقنى شــهرققه چهكــسىز ســوزۇلۇپ كهتــكهن شــورلۇق داالغــا    
دەرخلىـرى،  -قوشـمهنىڭ دەل  “ قاشـا ”غهربىي جهنۇپ تهرەپتىكـى     . تۇتاشتۇراتتى

غهربىي شىمال تهرەپتىكىسى سایلىقنىڭ، شىمال تهرەپتىكىسى سـىتلىنىڭ،        
  .پتىكىسى چولپانئېرىقنىڭ دەرەخلىرى ئىدىغهرپ تهرە

ئاتقـا  . ئوتالقتا قوي  پادىلىرى، ئېشهك ۋە موزایلىق كـالىالر ئوتالۋاتـاتتى    
ئـۇ چېچىلىـپ    . مىنىۋالغان پادىچى ئۇزۇن تایاق تۇتىۋېلىپ ھایقىرالپ یۈرەتتى      

كهتــكهن قویالرغــا ھــایقىرالپ قویــۇپ، ئارقىــدىن خېلىــدىن بېــرى ئوقۇۋاتقــان   
ــشهتتى ناخــشىنىڭ دا ــدە ناخــشىنى  . ۋامىنــى ئوقۇشــقا كىرى ــۇ خالىغــان یېرى ئ

ئـۇ ئىـزچىالر تهرەپـكه    . توختىتىپ ئهتراپقا قارایتتى یاكى پادىسىغا ۋارقىرایتتـى   
قارىغاندىمۇ ناخشىسىنى قاپ ئوتتۇرىدا توختىتىپ قویۇپ، قىزىقسىنىپ قاراپ   

  .قالدى
قنى بېسىپ ئىزچىالر سهھهرنىڭ ئىللىق ھاۋاسىدا ناھایىتى تېزال ئوتال     

ئۇالر یېڭىساردا ئوبدان ھاردۇق ئېلىپ یاخـشى    . ئۆتۈپ سایلىققا یېتىپ كهلدى   
كۈتۈلۈپ ئۇزۇن تۇرغاندىن كېـیىن ئهمـدىال سـهپهرنى داۋامالشـتۇرغاچقا تولىمـۇ       

شۇڭالشقا سایلىقنىڭ كۆك قۇملۇق تۇپرىقىنى گۈرسىلدىتىپ . روھلۇق ئىدى
  .دەسسهپ، مارشالرنى یاڭرىتىپ ئۆتۈپ كېتىشتى

*  
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**  
ئۇالر چۈش پىشىملهر بىلهن ئۈژمىگه یېتىپ كېلىپ قۇنسىقتا مهسئۇت 

ھویلىدا یۈز یىللىق قېرى قاپاق     . داموللىنىڭ تېرەكلىك ھویلىسىغا چۈشتى   
ــۈن     ــۈچ تــۈپ بولــۇپ، ئۇنىــڭ یوغــان ۋە باراقــسان شــاخلىرى پۈت تېــرەكلهردىن ئ

هچچه تۈپ تېـرەك  بۇ یهردىن كېیىنكى ۋاقىتالردا بىر ن  . ھویلىنى بىر ئالغانىدى  
ــرەكلهر       ــان تې ــدىن  چىقق ــرەك، یېلتىزى ــسا كې ــۋېتىلگهن بول ــوالپ چىقىرى ك
ناھایىتى زېچ ۋە بىر خىل تهكـشى ئۆسـكهنىدى، ئـادەتته یىلتىزىـدىن چىققـان             
تېرەكلهر تېز ئۆسىدىغان بولغاچقا، بـۇ تېرەكلهرنىـڭ ھهممىـسىمۇ كېـسىمگه            

رىقى قۇمـساڭغۇ بولغاچقـا     ئـاقتۇ تهۋەسـىنىڭ تـۇپ     . یارىغۇدەك بولۇپ قالغانىدى  
  .تېرەك ئاجایىپ یاخشى ئاینىیتى

مهسـچىتته نامـازدىن كېـیىن    . ھاردۇق ئالغاندىن كېیىن ئویـۇن قویـدى   
بۇ مهزگىل ئاقتۇدا كۆممه قوناقنىڭ راسا چۈرۈچ بولغان .  تهشۋىقات ئېلىپ باردى

ۋاقتى بولغاچقا ئىزچىالرنىڭ تهلىـپىگه ئاساسـهن سـاھىپخان كۆكۋاشـتا كـۆجه            
بۇ تاماق ئىزچىالر ئۈچـۈن بىـر یېڭىلىـق بولـۇپ، ئـۇالر نـامىنى             . تىپ بهردى ئې

  .كۆجه پىشقىچه كۆكۋاش پىشۇرۇپ بهردى.  ئاڭلىغان، ئهمما كۆرۈپ باقمىغانىدى
. چارشهنبه كۈنى چۈشتىن كېیىن ئىزچىالر بارىنغا قاراپ یولغـا چىقتـى         

ىیـات بىـلهن   ھهر قـانچه ئېھت   . یول ئاقۇش یىرىك قـۇم ئـارىالش تـوپىالڭ ئىـدى          
ھـاۋا بهكـال قىزىـق    . چاپسانال پۇتنى تالـدۇرۇۋېتهتتى   . ماڭغاندىمۇ توزۇپ تۇراتتى  

شۇڭالشقا ئـۇالر قویـاش   .  پات سایىداپ ئولتۇرۇشقا توغرا كېلهتتى -بولغاچقا پات 
  .غهربكه قىیسایغاندا بارىنغا یېتىپ كهلدى

 -ان، یهر قـات بوسـتانلىقالر بىـلهن قورشـالغ     -بارىن بازىرى ئهتراپى قاتمۇ   
. بارىندا پهیـشهنبه كۈنىـدە بـازار بـوالتتى        . سۇلىرى یاخشى یېزىغا جایالشقانىدى   

ئىزچىالر ئهتىكى بازاردىن پایدىلىنىپ ئۆز ۋەزىپىلىرىنـى ئـورۇنالش ئۈچـۈن بـۇ          
  .یهردە قونۇپ قالدى

ققا مىلى تهرغىبـاتنى تۈگىتىـپ تاشـ   -ئهتىسى چۈشتىن بۇرۇن تهشۋىقات 
بـۇ  .  یانـاتتى -اق كېچىككهنـدە بازارچىالرنىـڭ ئالـدى      یهنه ئـازر  . قاراپ كېتىشتى 

  .چاغدا یول قىستاڭچىلىق بولۇپ كېتهتتى
 -بارىندىن چىققاندىن كېـیىن یىـراق جهنـۇب تهرەپـته یېزىالرنىـڭ دەل          
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دەرەخلىرى ئارقىسىدىن ئاقۇش گهۋدىسىنى چىقىرىپ تۇرغان تاغ  تهرەپكه قاراپ، 
ــالى    ــدىنىڭ خىی ــى ئهپهن ــى با-1934مهمتىل ــایتىش    یىل ــگه ق ــاردىكى ۋەتهن ھ

یېڭىساردا قورشاۋدا قالغانلىقى، مهھمۇد مۇھىتىنىڭ ئۇالرنى . سهپىرىگه كهتتى
قورشاۋدىن چىقىرىپ یولغا سـېلىپ قـویغىنى، لومپـا، ئاتۇشـباغ یـولى بىـلهن             

ئاشـۇ  .  بىرلهپ خىیالىدىن كهچتـى  -كۈسهن دەریاسىدىن كېچىپ ئۆتكىنى بىر    
ە ئۇنىڭ ھهمراھلىـرى ئاشـۇ تـاغنى یـاقىالپ،        مهمتىلى ئهپهندى ۋ   —چاغدا ئۇالر 

بـۇ خـاتىرىلهر ئۇنىڭـدا ئۆتمۈشـكه تهلپۈنـۈش،       . ققا بېرىپ تۈنىگهنىدى  مىلىتاش
بــۇ .  ئــۆزىگه ئىـچ ئـاغرىتىش تۇیغۇســى ئویغىتىـپ قویـدى    -سـېغىنىش ۋە ئـۆز   

. ئىدى) پاسسىپ روھى ھالهت  (ئاخىرىقىسى روھى ھالهتتىكى تۆۋەن كهیپىیات      
. ۇنى چاپسانال مهرمهرە دېڭىزى ساھىللىرىغا ئېلىپ كهتتى      بۇنداق كهیپىیات ئ  

ئۇنڭغا ئاللقانداق بىر ۋەسۋەسه ھوجۇم قىلىـپ، ئۇنىـڭ ئاشـۇنداق بىـر گـۈزەل                
دۇنیانى تاشالپ مانا شۇنداق قۇمساڭغۇ توپىالڭغـا كېلىۋالغـانلىقىنى ئۇچىغـا         

  .چىققان ئهخماقلىق دەپ ئهیىبلهشكه باشلىدى
الدا ئایاغلىرىنى قۇم توپىغا پاتۇرۇپ بېسىپ مهمتىلى ئهپهندى ھارغىن ھ
دېدى ھېلىقـى ۋەسۋەسـىلىك     —راست،  ”. كېتىۋېتىپ خىیالىنى داۋام قىلدى   

رومــانتىكالر پهقهت ! خىیــال بــۇ قىلغىنىــڭ ئهســهبىي رومانتىكنىــڭ قىلىقــى
كىتابالردىال بولىدىغان غایىالر، ئاجایىپ ـ غاریىپ یوغان گهپلهردىن كاللىـسى   

لـېكىن، ھایـات   . هنه شـۇالرنى ئهمهلـدە ئورۇنلىمـاقچى بولىـدۇ    قىزىپ كېتىپ، ئ  
دېـگهن قایتىالنمایـدىغان نهرســه تۇرسـا ئــۇنى باشـقىالر ئۈچــۈن نـابۇت قىلىــش      

  !بىر قارىسا بۇ راست ئىدى“ !...ئهخمهقلىق بولماي نېمه
ئۇالر كېتىۋاتقـان   . ئهتراپقا قارىدى . تهۋپىق بېشىنى شارتتىدە سىلكىدى   

یارنىـڭ تىـك قىرغـاقلىرى ئـۇزۇن       . چوڭقـۇر یـارالر بـار ئىـدى       یولنىڭ بویلىرىـدا    
ــوت   ــكهن ئ ــا ئىــدى-یىللىــق قهبرىلهرنىــڭ ئۈســتىدەك ئاقىرىــپ كهت ــۇ .  توپ ب

ــلهن     ــشلىرى بىـ ــرەتلىك تىنىـ ــڭ ھهسـ ــن، ئۆزىنىـ ــان زېمىـ ــاغىچىراپ یاتقـ قـ
بـۇ  . مهمتىلىنىڭ یۈرىكىدىكى ئۆچهي دەۋاتقان یالقۇننى قایتىدىن تۇتاشـتۇردى  

ڭ ئېزىقتۇرغـۇچى تىلهكلىـرى ئارقىـسىغا كىرىـپ، ئـۆیىنى،           خۇددى یاشلىقنى 
قېرى، ئاجىز ۋە تۇل ئانىـسىنى تاشـالپ كېتىۋاتقـان ئوغـۇل، ئانىنىـڭ سـۈكۈت         
ئىچىدە ئېغىر تىنىشلىرىنى ئاڭالپ، یهنه یۈرىكىدە مـۇھهببهت، ھېـسداشلىق،           



 164 

ــنىش، ــانچه كېلىــپ     ... ئېچى ــسىغا یانغ ــپ، ئارقى ــراقال قوزغلى ــۇلىرى بى تۇیغ
ئۇنىڭ شۇ تاپ ئاشۇ ئـاق بـوز توپىلىـق        . ى قۇچاقلىغىنىغا ئوخشایتتى  ئانىسىن

ــارالرنى، دەل ــاغنى   -یــ ــوز تــ ــان بــ ــپ تۇرغــ ــسىدىن كۆرىنىــ ــلهر ئارقىــ  دەرەخــ
  .قۇچاقلىۋالغۇسى كېلىپ كهتتى

نى یاشلىق ھایاتىي رئۇ تۇیغۇالر تهقهززاسىنى قاندۇرۇش، بۇ قهدىمىي دىیا  
ىش ئۈچـۈن روھلـۇق ھالـدا سـهپ       كۈچىگه تولغان چۇقانلىرى بىلهن ئویغىۋىېت    
  :ئىچىدە كېتىۋاتقان قۇربان جاپپارغا ۋارقىرىدى

  !قۇربان، ئوغلۇم، ناخشا باشال —
  

  ئهقلىي بار ئولغان كۆرەر یۇرتىن ئهزىزجان ئۈستىدە،
  .مهرىپهت ئهھلى تۇتار مىللهتنى جانان ئۈسىتدە

  
ــپ،    ــارالرنى تىتىرىتىـ ــاۋازى قهدىمكـــى یـ ــاۋقۇنلۇق ئـ ئىزچىالرنىـــڭ شـ

مهمتىلــى ئهپهنــدى ئېزىقتۇرغــۇچى    . راقتىكــى تــاغ تهرەپلهرگىــچه كهتتــى    یى
خىیالالرغا یول بهرمهسلىك ئۈچـۈن باشـالمچىلىق بىـلهن، پۈتـۈن ئىـشتىیاقى            

  :بىلهن ناخشىغا ئاۋاز قوشتى
  

  ئانا ئهل ئىنسان ئۈچۈن مىسلى ئانا قۇچاغىدۇر،
  .یۇرتىنى سۆیگهن یاشار ئىززەتۇ ـ ئىمان ئۈستىدە

  ى سۆیهرمىز، كهتسىمۇ باشالرىمىز،مىللىتىمىزن
  .مىللىتىنى سۆیمىگهن ئۆلگهي پۇشایمان ئۈستىدە

  
ــداق مارشــالرنى    ھهر قاچانقىــدەك ئۇالرنىــڭ ھهیۋەتلىــك ناخشىــسى بۇن
ئاڭالپ باقمىغان، ئوتتۇرا ئهسىر قاالقلىقى ئىتهك یایغـان، گویـا قهبرىـستاندەك         

اۋاتقان ئۇیغـۇر دېھقـانلىرىنى   مۇڭلۇق ۋە خارابه یېزىالردا دۇنیادىن بـېخهۋەر یاشـ      
ئۇالر ئۆزلىرىچه ھهر خىل مۇالھىزىلهر قىلىشىپ، . ئۆیلىرىدىن چىلالپ چىقتى

ئىشىك ئالدىلىرىدا ئۇالرنى ھهیرانلىق ۋە قىزىقىشقا تولغان كـۆز نـۇرى بىـلهن      
  .ئۇزىتىپ قېلىشاتتى
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بـــۇ یهردە ھاۋانىـــڭ . تاشـــمىلىق ئىزچىالرغـــا ئهزىـــم قـــوینىنى ئـــاچتى
غهرب تهرەپته گهز دەریاسى    . گۈچ ئىسسىقىمۇ ئانچه بىلىنىپ كهتمهیتتى    كۆیدۈر

بولغاچقا ئۇ تهرەپتىن سالقىن ھاۋا كېلهمدۇ قانداق، بۇ یهر ئىزچىالرغا ئىللىـق   
بولۇپمــۇ ئــۇالرنى . بىلىنــدى، ھېرىــپ كهتــكهن جــانالر ئــارام تاپقانــدەك بولــدى  
اشمىلىق خهلقنىڭ كۈتۈۋالغان ساھىپخاننىڭ مۇئامىلىسى تېخىمۇ ئىللىق، ت

  .مۇھهببىتى تېخىمۇ قىممهتلىك ئىدى
ــستىقبالىغا قاســىمبهگ  ــدى ①ئۇالرنىــڭ ئى ــادەم  .  چىقىــپ كۈتۈۋال ــۇ ئ ب

یېڭىلىقـــپهرۋەر، بالـــدۇر ئویغانغـــان كىـــشىلهر تىپىـــدىن بولـــۇپ، یېڭىلىـــق  
مهرىـپهتكه قانچىلىـك   -تارقاتقۇچىالرغا تۇتقان پوزىتسىیىـسىمۇ ئۇنىـڭ ئىلىـم     

  .ى نامایهن قىلىپ تۇراتتىمۇھهببىتى بارلىقىن
ئۇ مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـلهن قۇچاقلىـشىپ كۆرۈشـتى ھهم زور ئىـززەت           

  .ئىكرام بىلهن ئۆیىگه باشلىدى
 سىجاڭ ئاتىمىزنىڭ تاپشۇرۇىقىنىمۇ ئالغىلى ئۇزۇن بولدى، شۇندىن —

بېرى مۇبارەك قهدەملىرىگه زارىقىپ كۈتۈپ، بۈگـۈن مـۇرادىمىز ھاسـىل بولـۇپ         
 كۆرۈشۈشــكه نېــسىپ بوپتــۇ، كــۆپرەك تــۇرۇپ بىزنــى خوشــال  ئــۆزلىرى بىــلهن

  .ئۇ دېدى —قىالرال؟
  . دەپ جاۋاب بهردى تهۋپىق— خۇدا بۇیرىسا، خۇدا بۇیرىسا، —

قاسىمبهگ ئۇالر كهلگهندە ئالدىراپ . ئۇالر قاسىمبهگنىڭ ئۆیىگه چۈشتى   
 -ئىـزچىالر یـۈز   . قالماسلىق ئۈچۈن ھهممه نهرسـىنى تهق قىلىـپ قویغانىـدى         

زلىرىنى یۇیۇپ سهپهر چاڭلىرىدىن خاالس بولغان ھامان، ئۇالرنى پىشایۋاننىڭ كۆ

                                            
قاسىمبهگ قهشقهر مىللىي ئىشالر كومىتېتىـدا خىـزمهت قىلغـان ۋە شـۇ یهردىـن دەم ئېلىـشقا         ①

. ھایـات ئىـدى  )  یىـل -1985(گهن چـاغالردا چىققان مهن مهزكۇر ئهسـهر ماتېرىیـاللىرىنى قېزىـپ یـۈر         
  . ئا—ھازىر قانداق، بىلمهیمهن، 



 166 

  . یىكهندازالرغا تهكلىپ قىلدى-ئۇزۇن سۇپىسىغا سېلىنغان كۆرپه
داســتىخاندىن كېـــیىن مهمتىلـــى ئهپهنـــدى قاســـىمبهگكه ســـهپهردىن  
مهقسهتلىرى نېمىلىكىنى، ھهر بىر جایدا نېمىلهر قىلىدىغانلىقىنى كونكرېت 

لهپ بهردى، ھهم قاسـىمبهگنىڭ باشـقا یـۇرت مۆتىـۋەرلىرىنى چاقىرىـشىنى          سۆز
  .ئىلتىماس قىلدى

 بۈگۈن مائارىپ راسخوتى، مائـارىپنى قـولالش ھهققىـدە بـایالر بىـلهن       —
ــامالپ    ــاتلىرىمىزنى تامـ ــدىغان تهرغىبـ ــا قىلىـ ــسهم، ئهته ئاممىغـ سۆھبهتلهشـ

دېدى ئۇ نۇرلۇق    —چۈشتىن كېیىن یۈرۈپ كهتسهكمىكىن دەپ ئویالۋاتىمهن،     
كۆزىنىڭ قۇیرىقىدىكى كىچىـك تـاتۇق كـۆزىنى قىـسقاندا پـۈرۈكلهر ئارىـسىدا              

  .غایىپ بوالتتى
 مهیلى خاپا بولسىلىمۇ بولسىال، ئهمما بۈگۈن سـىلى ماڭـا مېھمـان،         —

ھــېچ ئىــش قىلمــاي دەم ئــالىال، ئهته یــۇرت كــاتتىلىرىنى تهكلىــپ قىلىــمهن،  
نلۈككه تاشـمىلىقنىڭ بـازىرى، ھهمـمه       ئۆگۈ. ئاندىن سۆھبهت قىلسىال مهیلى   

یهردە بارازنى ئېلىپ كهپال، تاشمىلىقنىڭ بازىرىغـا تۇرمـاي كېـتىمهن دېـسىله            
 — دېـدى قاسـىمبهگ مېھماندوسـتلۇق بىـلهن كایىـپ،          —قویۇپ بېـرەمتىم؟  

  .تاشمىلىق دېگهن چوڭ یۇرت، بۇ یهردە جىقراق تۇرىدىغان ھهققىلىرى بار
ــى ق  ــتىنال دېگىنىن ــدىقاســىمبهگ راس ــدىنىڭ  . ىل ــى ئهپهن ــۇ مهمتىل ئ

چىرایىـدىن چىقىـپ تۇرغـان ھارغىنلىققــا قـاراپ، ئـۇنى جهزمهن دەم ئالــدۇرۇش      
مهمتىلـى  . شـۇنىڭ بىـلهن خىـزمهت ئهتىـگه قالدۇرۇلـدى        . قارارىغا كهلگهنىـدى  

شۇڭا ئۇ قاسىمبهگنىڭ دوسـتانه  . ئهپهندى نېمىشقىدۇر بوشىشىپ قېلىۋاتاتتى   
ېلىپ تاشمىلىق بازىرىنى ئالمـاي كېتىـشنى      یهنه ك . كۆڭلىنى رەت قىلمىدى  

شۇڭا بهرىبىر بىر كـۈن ئـارتۇق تۇرىـدىغان بولغانـدىكىن      . تازا مۇۋاپىق تاپمىدى  
  .سۆھبهتنى ئهتىگه قالدۇرۇشنىڭ زىیىنى یوق ئىدى

ئـۇ  . شۇنداق بولـسىمۇ مهمتىلـى ئهپهنـدى كـۆپ دەم ئېلىـپ كهتمىـدى             
ىقنىڭ ئاساسىي ئهھۋالى،   قاسىمبهگ بىلهن خېلى ئۇزۇن پاراڭلىشىپ، تاشمىل     

جۇغراپىیه ئهھـۋالى،  خهلقنىـڭ ھـال ئهھـۋالى، مهدەنىـي مائارىـپ جهھهتتىكـى            
ئۇ یېقىن . ئاساسى ۋە ئهمهلىي كۈچى توغرىسىدا ئهقهللىي تونۇشقا ئىگه بولدى    

بولسا گهز دەریاسى بویىغا بېرىپ كهچقۇرۇننىڭ سالقىن ھاۋاسىدا ھوزۇرلىنىپ         
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ى، قاسىمبهگ دەریانىڭ بىـر نهچـچه كېلـومېتىر         كېلىشنى ئىختىیار قىلغانىد  
  .یىراقتا ئىكهنلىكىنى ئېیىتپ ئۇنى توستى

ئۇ قاسىمبهگ بىلهن خوشلىشىپ، ئـۇخالش ئالدىـدا یهنه بایـاتىن بېـرى             
قاسىمبهگدىن ئىگىلىگهن ئهھۋالالرنى ۋە بۈگۈنكى بىـر كۈنلـۈك پائـالىیهت ۋە            

 چاغدا ۋاقت یېرىم كـېچه  بۇ. سهپهر ھهققىدىكى  كۈندىلىك خاتىرىسىنى یازدى 
ئۇنىڭ یېنىدا پهقهت . بولغان، ئىزچىالر ئاللىقاچان شېرىن ئۇیقىغا كهتكهنىدى

دائىمىي ئۈنچىقماس ھهمراھى شاگىرتى سابىتال ھهممه نهرسـىگه قىزىققـۇچى       
  .كۆزلىرىنى ئىلمهستىن یۈرەتتى

ــى ئورۇنلىــشىغا      ــدىنىڭ پىالنىن ــى ئهپهن ــىمبهگ مهمتىل ــسى قاس ئهتى
مهمتىلى ئهپهندى .  یۇرت مۆتىۋەرلىرىنى تهكلىپ قىلىپ كهلدىماسىلىشىپ،

ئۇالرغا ئاۋۋال تۈركىیىدە ۋە باشقا چهت مهملىكهتلهردە كـۆرگهنلىرىنى، پهننىـڭ            
ئانــدىن بىزنىــڭ تــارىختىن بېــرى  . ئاجایىــپ یېڭىلىقلىرىنــى ســۆزلهپ بهردى

مىـسال  تارتقان زىیانلىرىمىزنىڭ تۈپ سهۋەبى نېمىلىكىنى بىرقانچه ئهمهلىي    
بىلىمـــسىزلىكنىڭ ئاخىرىـــدا ھـــاالكهتكه ئېلىـــپ    . بىـــلهن چۈشـــهندۈردى 

بارىـدىغانلىقىنى سۆھبهتداشـلىرى چۈشــىنهلىگۈدەك ئـاددىي، چۈشىنىــشلىك    
ئانــدىن .  مىــسالالرنى ئارىالشــتۇرۇپ، ئــۇزاق ســۆزلىدى-تىــل بىــلهن، مهســىله

ىرى ئۆزىنىڭ سهپهردىن مهقسىتى، سهپهرنىڭ ئالـدىنقى ئۆتهڭلىرىـدە قىلغـانل         
ئانـدىن مۆتىۋەرلهرنىــڭ مائارىپقـا قانـداق ئهمهلىـي یــاردەم     . ھهققىـدە سـۆزلىدى  

مهمتىلى  ئهپهندىنىڭ  قولىدا مهھمۇد مۇھىتىنىڭ . بېرىدىغانلىقىنى سورىدى
ــۇد       ــدا مهھم ــا قارىغان ــىرلىك نۇتۇقق ــا تهس ــۇ ئۇالرغ ــۇ یهردىم ــا ب ــى بولغاچق خېت

ىلگهچكه، خهتنى ھامى مۇھىتىنىڭ خېتى، بهكرەك تهسىر قىلىدىغانلىقىنى ب
بۇنىـڭ ئۈنـۈمى تېخىمـۇ یاخـشى بـوالتتى،          . قىلىپ تهھدىت ئارىالش سۆزلىدى   

  .ئهلۋەتته
مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ  . شهنبه كۈنى تاشمىلىق بازىرىدا ئویۇن قویۇشتى     

ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن سابىت كۆپچىلىككه نوتۇق سۆزلهپ، ئۇالرنى مهكتهپكه، 
ئـۇ شـائىر بولغاچقـا، تارتىنچـاق بـولغىنى          . دىمهدەنىیهتكه یۈزلىنىشكه چـاقىر   

بىــلهن بىــرال قىزىــشىپ كهتــسه ۋە گهپنــى باشلىۋالــسا بهكمــۇ تهســىرلىك        
ئۇنىـڭ بـۇ تـۇنجى قېتىملىـق ئوچـۇق تـۇتقى ئۇسـتازىنى ھهیـران                . سۆزلهیتتى
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  .قالدرۇردى
ــۇم،   — ــۇ، ئوغل ــدىكهن جۇم ــسهڭ بولى ــلىدە ســهن سۆزلى ــدى — ئهس  دې

  .پۈرۈپ كۈلۈپ تۇرۇپمهمتىلى ئهپهندى كۆزلىرىنى 
ســابىت یهنه تارتىنچــاق بــاال قىیــاپىتىگه قایتىقانــدەك قىـــزارغىنىچه      

  .كۈلۈمسىرەپ قویۇپ جاۋاب بهرمىدى
ــۇق    — ــدىن تولـ ــالىمهن، ئىقتىدارىڭـ ــشقا سـ ــېنى ئىـ ــدى مهن سـ  ئهمـ

ــدىالنماي ئۆتكــۈزۈۋېتىپتىمىز ئهمهســمۇ،   ــدى تهۋپىــق ھهم چاقچــاق   —پای  دې
  .قىلىپ، ھهم رەسمىي تۈردە

ــۇال ــى    ئ ــۈرۈپ كهتت ــاراپ ی ــېچىككه ق ــارا ك ــنال ق ــۇالر . ر چۈشــتىن كېیى ئ
تاشمىلىق بازىرىدىن مارشالرنى یاڭرىتىـپ چىقىـپ كېتىۋاتقانـدا مىڭلىغـان           

ئۇالرنىڭ ئىچىدە  .  بازارچى ئۇالرغا ئېغىزلىرىنى ئاچقان ھالدا قارىشىپ قېلىشتى
 تونغـا  خۇسۇسـهن دىنـى  . ھهۋەسلهنگهنلهرمۇ، ئـاچچىقى كهلگهنلهرمـۇ بـار ئىـدى     

الر بـۇ جهڭگىـۋار توپقـا ئاللىقانـداق یامـان          “ ئۇلـۇغ ”ئورىنىۋالغان قوسـاق باقـار      
سۈپهتلهرنى بېرىپ، ئۇالرغا قاراشـنىڭ قانـداق گۇنـاھلىقى توغرىـسىدا نۇرغـۇن             
پهتىۋاالرنى چىقىرىـشقىنىچه، پوالمپـاي تونلىرىنىـڭ یاقىـسىنى چىشلىـشىپ       

  .قېلىشتى
*  
**           

چاڭالرنى ئۇچۇرتۇپ - قویۇن كۆتۈرۈلۈپ، بوران توپاكهچكه یېقىن بىردىنال
چۈشتىن كېیىندىن  باشالپ ھاۋارایى تهدرىجىـي ئۆزگىرىـپ،         . كۆز ئاچقۇزمىدى 

كهچ كىرگهنسېرى بورانغـا ئایلىنىـپ     . ئاۋۋال مهیىن شامال چىقىشقا باشلىدى    
 .بۇنداق ھاۋارایى مۇشۇ پهسىل، مۇشۇ مهزگىلدە ناھایىتى ئاز ئۇچرایتتى         . كهتتى

  . ئىزچىالر بۇ چاڭ توزاڭ ۋە بوران ئىچىدە یول یۈرۈشتىن تولىمۇ قىینالدى
ئۇالر بارغانسېرى یولدىن چهتـنهپ ئـۈچ پـوتهي یـولىنى ئـارتۇق مېڭىـپ،             

بۇ . ئوپالنىڭ تېرەك كهنتىگه كهلگهندە ئاللىقاچان قاراڭغۇ چۈشۈپ كهتكهنىدى     
. قىن ئۇرۇپ تۇراتتىچاغدا بورانمۇ پهسلهپ، شهرقىي شىمال تهرەپتىن مهیىن سال

لداشـنى،  ۇسـالقىن ئـۇ تهرەپـتىن گهز دەریاسـىنىڭ شـاۋقۇنىمۇ ئهیتـاۋۇر بىـر غۇۋ       
ئوپالـــدىكى ســـۇالیمان . ئاللىقدانـــداق شـــاۋقۇن ئـــاۋازىنى ئېلىـــپ كېلهتتـــى 
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 پىل یورۇق - تهرەپتىكى بىنامدىن پىل①قازىھاجىمغا قاراشلىق دۆلهت بۇلىقى  
بىنـام  .  ئوتاقچىـسى مۇسـاق قـارایتتى      نۇر كۆرىنهتتى، ئـۇ یهرگه ئۇنىـڭ قىرغىـز        

تهرەپتىن یهنه چـۆچهكلهردە تهسـۋىرلىنىدىغان ئاللىقانـداق كـېچه ۋەھىمىـسى            
 ئۇزاقتـا ئوتـاقچى   -ئـۇزاق . سۈكۈناتنىڭ سېزىلمهس ھوجـۇمى كېلىـپ تـۇراتتى       

  .ئىتلىرىنىڭ ئېرىنچهكلىك بىلهن قاۋىغان ئاۋازى چۈشتىكىدەك ئاڭلىناتتى
ىرىپ كهلگىنىدە ئۇالرنى یېزىنىڭ ئىتلىرى ئىزچىالر تېرەك كهنتىگه ك

ئىزچىالر تۇنجى ئۇچراشـقان بـۇالق تۈۋىـدىكى        . قاۋاشلىرى بىلهن قارشى ئالدى   
ئۆي ئىگىسىدىن بۇ یهرنىڭ قهیهرلىكىنى، ئوپال بازىرىنىڭ ئارىلىقىنى، قایسى   
یول بىلهن ماڭىدىغانلىقىنى سورىۋالغاندىن كېیىن، بۇالق سۈیىدىن قېنىـپ      

  . یولىنى داۋام قىلىشتىئىچىۋېلىپ،
ئۇالر گهرچه ناھایىتى ھېرىپ كهتكهن بولسىمۇ، بىراقال مهنزىلگه بېرىپ 
. دەم ئېلىش ئارزۇسى بىـلهن ئـۆزلىرىگه غهیـرەت بېرىـپ، یـولىنى داۋام قىلـدى             

ئۇالرغــا یهنه شــۇتا، . تېــرەكتىن ئوپــال بــازىرى ئــون نهچــچه چــاقىرىم  كېلهتتــى 
بـۇ  . رنـى كېـسىپ ئۆتۈشـكه تـوغرا كېلهتتـى      ئۆستهڭ، قۇمباغ قاتـارلىق كهنتله    

كهنتلهر گهز دەریاسىنىڭ غهربىـي سـاھىلىدىكى پهلهمـپهي شـهكىللىك، تـار ۋە            
ئۇزۇنچاق تۈزلهڭلىككه جایالشقان بولۇپ، كهنتىنىڭ غهربىي شـىمال تهرىپىـدە          

بـۇ  .  تۆپىلىك گویا سېپىل تېمىدەك قارىیىـپ كـۆرىنهتتى   -یهنه بىر پهللهمپهي  
پىلىــك باغرىغــا قــارا تــاش مــازا خوجــام، ھهزرىتــى مــولالم،        تــۆپىلىككه ۋە تۆ

بۇالرنىـڭ ئىچىـدە   . بۇزرىكۋارلىرىم، خوجاقونداق قاتارلىق مـازارالر جایالشـقاندى     
 یېقىنــدىكىلهرگه مهلۇملــۇق مهشــھۇر مــازار  -ھهزرىتــى مــولالم مــازىرى یىــراق 

 مازارغـا  بولغاچقا، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بۇ یهردىكى پائالىیهت كۈنتهرتىپىـدە بـۇ   
  .زىیارەت قىلىش بار ئىدى، ئهلۋەتته

ئۇالر ئىككى سائهتكه یېقىن یول یۈرۈپ، ئوپال بازىرىغا یېتىپ كهلدى ۋە   
  .سۇالیمان قازىھاجىمنىڭ ئۆیىنى سوراپ تېپىپ، شۇ یهرگه كىرىشتى

ــاجىم،    — ــدۇق قازىھـــ ــدىغان بولـــ ــزەۋىته قىلىـــ ــدا بىـــ  كهچ بولغانـــ

                                            
 ھــازىر قىزىلــسۇ ئوبالســتىغا قاراشــلىق نهســىللىك قــوي فېرمىــسىنىڭ   —دۆلهت بــۇلىقى ”   ①

 . ئا—فېرما باشقۇرۇش ئورنى جایالشقان، 
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ــ  —رەنجىمىگهیــسىز، دى ھــارغىنلىقىنى چانــدۇرماي،   دېــدى مهمتىلــى ئهپهن
  .خۇشچاقاچاق ئاۋازدا

 ئۆزلىرىنىڭ یوللىرىغا ئىنتىـزار بولـۇپ تـۇرغىلى نىـكهم، نېمىـشكه          —
رەنجىگـۈدەكمىز، قېنـى مهرھهمهت، ئىـستىقباللىرىغا چىقـالمىغىنىم ئۈچــۈن     

 دەپ تهكهللـۈپ  ــ ...بۇنداق چاغدا كېلىـشلىرىنى بىلـگهن بولـسام     . خىجىلمهن
  .قىلدى قازىھاجىم

مهمتىلى ئهپهندى یولدا كۆرگهن رىیازەتلىرىنى، یولدىن ئېزىپ كېتىـپ       
  .كهچ قالغانلىقىنى قىزىقارلىق قىلىپ سۆزلهپ بهردى

 ئۇ شۇنداق دەپ پىشایۋان سۇپىـسىدىن  — قېنى، ئورۇن ئېلىشسىال،   —
ئورۇن كۆرسىتىپ، یهنه بىر تهرەپتىن خىزمهتكارالرغا كۆرسهتمىلهرنى بېرىـشكه     

  .باشلىدى
كارالر ئالدىراش داستىخان سېلىپ، قوغۇنالرنى ئېلىپ كهلدى ۋە خىزمهت

بىر قوغۇننى ئىككىال كاسا قىلىپ، ئۇرۇقىنى ئېلىۋەتكهندىن كېیىن بىردىن         
  .ئىزچىغا قویدى

بىر  ”— دېدى سۇالیمان قازىھاجى،   — مهرھهممهت، ئېزىز مېھمانالر،   —
ســاقنى بىــر نــېمه دەپــتىكهن، ئــاۋۋال قور“ ھارغانغــا گهپ قىلمــا، بىــر ئاچقانغــا

كاسىالرنى قىرىپال نان بىلهن یهپ . قىلىلى، قالغان گهپنى ئاندىن قىلىشىمىز
 - ئـۇ پـاي    ــ ...ئاڭغىچه قازانمۇ تهییـار بولىـدۇ،     . تۇرۇشسىال، ئۇسسۇزلۇقنى باسىدۇ  

  .پىتهك بولۇپ كهتتى
شـۇڭا ئـۇالر پىچـاق ۋە    . ئىزچىالرنىڭ قورسىقى ھهقىقهتهنمـۇ ئاچقانىـدى    

 بىلهن كاسىالرنى قىرىـپ، ئالـدىراش شـاالپلىتىپ یېیىـشكه           قهلهمتۇراچلىرى
قىرىلغان قوغۇن تىلىپلىرىنىڭ شۈمۈرۈلۈشلىرىدىن چىققان ئاۋازالر . باشلىدى

ــشقا      ــدى ئۇیىلى ــدا، مهمتىلــى ئهپهن ــاۋقۇنغا ئایالنغان ــۈن ش ــر پۈت قۇشــۇلۇپ، بى
باشــلىدى ۋە ســاھىپخانالرنىڭ ئىچكىــرى كىرىــپ كهتــكهن پهیتىنــى پهمــلهپ  

  :، ئىزچىالرغا نهسىھهت قىلدىتۇرۇپ
 ئهي، تهلهبىلهر، تاماق یېگهنـدە یېىنىـدىكى ئـادەمگىمۇ شـاالپلىغان            —

قارىسام . ئهكسىچه بولغىنى بهتقىلىقلىقتۇر  . ئاۋازنى ئاڭالتماي یېمهك ئهدەپتۇر   
! ئىــزا تــارتىش كېــرەك، ئىــزا .  شــاۋغا تــۇرۇپ بولمــاي قالــدى-ھــازىر بــۇ یهر شــاۋ
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  .لدىڭالر، یهنه كېلىپ ئاۋامغا ئۈلگه بولغۇچىالر سىلهرھهممىڭالر چوڭ بولۇپ قا
ئۇســتازىنىڭ . شـۇ گهپ بىلهنــال داســتىخان ئۈســتىنى جىملىــق باســتى 

ســۆزى ئۇالرغــا شــۇنداق تهســىر قىلىــدىكى، ئــۇالر ئــاخىرقى ئۆمرىگىچىمــۇ بــۇ   
  .نهسىھهتنى قۇالقلىرىدا تۇتۇشتى

  

3 
  

ن ئىـزچىالر بامـدات   ھاردۇقى چىققان، روھلۇق ھالدا ئۇیقۇلىرىدىن تۇرغا  
سهھهر قویاشـىنىڭ كىـشىنى    نامىزىنى ئوقۇپ مهسچىتتىن قایتىپ كىرگهندە   

رۇھالندۇرغۇچى نۇرلىرى ۋاساجۈپ پىـشایۋاننىڭ گىرۋەكلىرىـدە قىزغـۇچ رەڭـدە           
یهنه پېشایۋاندىن ئورۇن ئېلىپ، ئهتىگهنلىـك ناشـتىغا        . ئویناشقا باشلىغانىدى 

ن ئهتىگهنرەك تـۇرۇپ ئـادىتى بـویىچه        مهمتىلى ئهپهندى ھهممىدى  . ئولتۇرۇشتى
ئىسسىق سۇدا یۇیۇنۇپ، ئارقىدىن مۇزدەك سۇ بىلهن بهدىنىنى چایقاپ ئالغاچقا 

  .ئۆزىنى تېتىك ھېس قىالتتى
كېچه گۈل بهرگىلىرىگه چۈشكهن شهبنهم كۈننىڭ تامالر كهینىدىن نـۇر      

ۇلغان ئهمما بۇ نهملىكتىن یۇی. شهمشهرلىرىنى تهڭلىشى بىلهنال غایىپ بولدى
ســۇالیمان . گــۈل بهرگــى ۋە گــۈل كاسىــسى قۇیــاش نۇرىــدا جۇاللىنىــپ تــۇراتتى 

ئۇنىڭ ھویلىسىدا بۇ دىیاردا بولىدىغان . قازىھاجىم ئاجایىپ گۈلخۇمار كىشىدى
  .گۈللهرنىڭ ھهممه خىلى بارىدى

ئۇالر بۇ . ئىزچىالر پېشایۋان سۇپىسىدا ئولتۇرۇپ گۈل تاماشاسى قىلىشتى
ن گۈللهرنىڭ نۇرغۇنلىرىنى كۆرۈش تۈگۈل، ھهتتا ئىسىمىنى یهردە یاشناپ تۇرغا

ئۇالر داستىخان سېلىنىپ چاي تارتىلغىچه مۇشۇ تېمىدا . ئاڭالپمۇ باقمىغانىدى
  .پاراڭ قىلىشتى

سابىت ئۆزىگه خاس جىمغۇرلۇق ۋە خىیالچانلىق بىـلهن پاراڭغـا قـۇالق      
هتلهرگه ۋە گـۈل  سېلىپ ئولتۇرۇپ، پېشایۋاننىڭ لىمىغا نهقىشلهپ ئویۇلغان خ      

ئۇنى گۈل ھهققىدىكى مۇھاكىمىگه ئارىالشتۇرۇش     . نهقىشلىرىگه زەڭ ساالتتى  
ئۈچۈن بىر نهچچه قېتىم ئۇرۇنۇپ، سۆھبهتكه تارتالمىغان ئهكبهر، ئۇنىڭ نېمىگه 
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قاراۋاتقىنىغا دىققهت قىلماقچى بولۇپ، لىمغا كۆز یۈگۈرتۈپ، ئۇ یهرگه ئویۇلغان    
دېگهن ھۆسنىخهتكه كۆزى چۈشـتى  “ فزىللىسانساالمىتىل ئىنسان، فىي ھى  ”

  :ۋە یېنىدىكى قۇربان جاپپارنى بېقىنالپ كۆرسهتتى
 دەپ ئوقىدى قۇربـان  —، “ساالمىتىل ئىنسان، فىي ھىفزىللىسان   ”—
  .جاپپار

 دەپ — ئهمدى ئۇنىڭ نېمه دېگهن گهپلىكىنـى بىلمىـسهڭ بىكـار،            —
  .چېقىشىتى دوستىلىرى

ۇالیمان قازىھــاجىم بىــلهن ئــاللىنېمه  دېــدى ئــۇالر ســ— ئهپهنــدىم، —
توغرىسىدا پاراڭلىشىۋاتقان تهۋپىقنىـڭ دىققىتىنـى تـارتىش ئۈچـۈن شـوخلۇق       

   ئاۋۇ خهتته نېمه دەپتۇ؟—بىلهن چاقىرىپ، 
  :مهمتىلى ئهپهندى لىمدىكى ھۆسنىخهتكه قاراپ چىقىپ

دېگهن “ ئىنساننىڭ ساالمهت بولۇشى تىلنى ساقلىماقلىق بىلهن    ”—
 دېدى ئۇ سۇالیمان ھازىھاجىغا تهبهسسۇم بىلهن —ۇنداقمۇ، ھاجىم؟ ش. گهپكهن
  .قاراپ

  . دېدى ساھىپخان— شۇنداق، ئهپهندىم، —
ئۇالر قازىھاجىمنىڭ ھویلىسىدىن چىقىدىغان چاغدا مهمتىلى ئهپهنـدى   

  .ئىزچىالرغا گۈل ئۇرۇقى ئېلىۋېلىشنى تهشهببۇس قىلدى
 كېرەك، ئـادەمچه یاشاشـقا       ئادەم ئۆزىگه گۈزەل مۇھىت یارىتىۋېلىشى     —

گۈل ئۇرىقىنى ئېلىۋېلىڭالر، كېلهر یىلى باھاردا مهكـتهپكه        . تىرىشىش كېرەك 
 دېـدى ئـۇ ھهم ئـۆزى باشـالمچىلىق     —تېرىیمىز، ھویالڭالرغىمۇ تېرىیـسىلهر،    

گـۈل  . بىلهن پىشىپ قۇرىغان گۈللهرنى ئۈزۈپ، یاغلىقىغا تۈگۈشـكه باشـلىدى          
ــ   یىن سومكىـــسىغا پۇختىلىـــق بىـــلهن   ئـــۇرۇقلىرىنى ئېلىۋالغانـــدىن كېـ

ــۆمهر    جایالشــتۇرۇپ قویــۇپ، ســاھىپخاننىڭ ھهمراھلىقىــدا ئویۇشــما رەئىــسى ئ
ــولالم ســىدىق مۇســا  ــلهن كۆرۈشۈشــكه ماڭــدى  ،دام ــاجىمالر بى ــۇالر .  ئىمىنھ ئ

ئىپتىـدائىي مهكتهپــته بــۇ كىــشىلهر بىــلهن ئۇچرىــشىپ، سۆھبهتلهشــكهندىن  
تلىشىشنى ئىمنىھاجىمنىڭ ئـۆیىگه  كېیىن، یۇرت مۆتىۋەرلىرى بىلهن سۆھبه 

  .بهلگىلهشتى
مهكـتهپ ھویلىـسىدا    . چۈشته ئویۇشما نامىدىن ئىزچىالر كۈتۈۋېلىنـدى     
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ــدى  ــۇن قویۇل ــۆزلهندى . ئوی ــۇق س ــشىغا   . نۇت ــار بې ــڭ ی ــدىن ئىمىنھاجىمنى ئان
  .بۇ چاغدا ۋاقىتمۇ كهچكه تهۋە بولۇپ قالغانىدى. جایالشقان ئۆیىگه كېتىشتى
. ستىخان راستالپ، مېھمانالرغا ئىـززەت كۆرسـهتتى  ئىمىنھاجىم كاتتا دا  

یۇرت كاتتىلىرىنىمۇ داستىخان ئۈسـتىدە ھهمـرا بولۇشـقا تهكلىـپ قىلغاچقـا،             
ئۇالرغا مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ خېتىنـى       . سۆھبهت ئۈچۈن ئۇزاق ۋاقت كهتمىدى    

  .كۆرسىتىشال كۇپایه ئىدى
  .ئۇ كۈنى ئىزچىالر شۇ یهردە قونۇپ قېلىشتى

ق بۇرادەرلهرنىڭ ھهمرالىقىدا ھهزرىتى مولالم قهبرىسىگه ئهتىسى ئوپاللى
بۇ زىیارەتتىن قایتقاندىن كېیىن، بازارغا كېلىپ، ساھىپخان . زىیارەت قىلىشتى

ــانالر خوشالشــتى  ــلهن مېھم ــۇزاقتىكى  . بى ــقهردىكى ۋە توقق ســاھىپخانالر قهش
  .یولداشالرغا ساالم ئېیتىشنى تاپىالپ خهیرلىشىپ قالدى

  
*  
**         

  
ئۇالر ئوپال بازىرىدىن چىقىپ چوڭقۇر یارالدىن، قاغا جىگدىلىكلهردىن ۋە 

سـول تهرەپـته تاغقـا ئېلىـپ        . بوز یهرلهردىن ئۆتۈپ، توققۇزاققا قـاراپ كېتىـشتى       
بارىدىغان یانتۇ سایلىق، سایلىقنىڭ یىراق گىرۋىكى ئۈستىدە بىر نهچـچه دانه        

بـۇ سـاي تهدرىجىــي   . تتىكېـسهكنى تىزىـپ قویغانـدەك دارىتـاغ كۆرىنىـپ تـۇرا      
بۇ جاڭگالمۇ تهدرىجىـي ھالـدا تـاكى    . پهسلهپ بوز توپىلىق جاڭگالغا تۇتىشاتتى   

شــهرقىي شــىمال تهرەپــته توققۇزاقنىــڭ     . گهز دەیاســىغىچه پهســلهپ بــاراتتى  
دەسلهپكى یېزىسى لهڭگهرنىڭ دەردەخلىرى یوغان سایىدەك بىر تۇتـاش بولـۇپ     

  .ایۋاغ، ئاندىن توققۇزاق بازىرى ئىدىلهڭگهردىنمۇ ئۆتكهندە س. كۆرىنهتتى
  

4 
  

قاتارلىق مائـارىپچىالر  “ ھهققى” توققۇزاقتا ئۇالرنى ئابال رازى ئىسمایىل  
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ئۇالر مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن كونـا تۇنۇشـالردىن بولغاچقـا خېلـى         . كۈتۈۋالدى
ئىزچىالرمۇ بۇ یهرگه ئىككىنچى قېتىم كېلىپ تۇرغاچقـا     . ئۇزاق چاقچاقالشتى 

بۇنـداق مۇھىتتـا ئـۇالر ئـۆزلىرىنى     . ىڭ ئىزچىلىرى بىلهن تونۇش ئىـدى بۇ یهرن 
ــشىپال      ــزغىن ســۆھبهتلهرگه كىرى ــازادە ھــېس قىلىــپ قى ــن، ئ تېخىمــۇ ئهركى

  .كېتىشتى
 موزایالر ئۆز ئوقۇرىنى تاپقاندەك، ئىزچىلىرى بۇ یهردە یایراپال كهتتىغۇ، —
  . دەپ چېقىشتى ئابال رازى—ئهپهندىم؟ 
 —ۇ یهردە ئاپسىنى تېپىۋالغاندەك ئهركىلهپـال كهتتـى،      ، موزایالر ب  ه ھ —

دەپ جـــاۋاب بهردى تهۋپىــــق، ئــــۇالر ئۇیۇشـــمىنىڭ ئىشخانىــــسىغا كىرىــــپ   
  .كېتىۋاتقىچه

 — بىزگه نهچچه كۈن مېمان بولىشىال، راسـت گهپنـى قىلىشـسىال،         —
  .دېدى ئابال رازى یىقىن دوستالر ئارىسىدىال بولىدىغان سهمىمىیلىك بىلهن

. بۇ یهردە بىـزگه ئـارتۇق ئىـش یـوق       . چۈشتىن كېیىن كېتىمىز   ئهته   —
، ە د-ھهممه ئىشىڭالر جایىدا، پهقهت تهلهبىلهرنىڭ ئویۇنىنى تهقـدىم قىلىمىـز       

  .تامام
 ئۇنداق بولسا ئۇیۇننى ئهتىگه قویایلى، بۈگۈنكى ئىش دەم ئېلىش، ئۆز —

 بـار،    دېـگهن گهپ   »مېھمـان دېـگهن قوینىـڭ قوزىـسى       « ئاراسۆھبهت بولسۇن،    -
 دېـدى   —سىلى ئهمدى قوزىدەك بولۇپ، بىزنىـڭ دېگىنىمىـزگه بویسۇنـسىال،           

ئۇ مېھمانالرنى كۈتـۈش  . ئۇ ناھایىتى چاققان ھهرىكهنچان ئادەم ئىدى . ئابال رازى 
ــدى، ســابىتالر ئىــسمایىل     ئىــشلىرىنى سهرەمجانالشــتۇرغىچه مهمتىلــى ئهپهن

، مېھمانالرنىــڭ ســهپهر ۋە باشــقا ئهپهنــدىلهر زامــان یېڭىلىقلىرىنــى“ ھهققــى”
  .ئهھۋالى قاتالىقالر ئۈستىدە ئېچىلىپ پاراڭالشتى

ــڭ      ــارىپچىالر ۋە ئىزچىالرنىـ ــۇزاقتىكى مائـ ــۈنى توققـ ــۇ كـ ــزچىالر ئـ ئىـ
ــدىیه ۋە      ــسى كومىــ ــدى، ئهتىــ ــۇپ ۋە دەم ئالــ ــان بولــ ــدا مېھمــ ھهمراھلىقىــ

ــدى  ــسىرىتلىرىنى قوی ــۇزاقتىكى یولداشــالردىن   . كون ــدى توقق مهمتىلــى ئهپهن
چۈشته ئویۇشما جاركوپ . مهھمۇد سىجاڭغا خهۋەر بېرىۋېتىشكه ئهۋەتتى    بىرىنى  

  .ۋە ئىسسىق نان بىلهن ئۇالرغا ئۇزىتىش چېیى بهردى) قورداق(
ئۇالر یولغا چىقىدىغان چاغدا ئابال رازى بارلىق مېھمانالر ۋە ساھىپخانالر        
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  :ئالدىدا كۈلۈپ تۇرۇپ
نــى شــۇنىڭغا جهلــپ  قایتىــدىغان ۋاقــتىڭالردا مۇبــارەك دىققىتىڭالر—

قىلمهنكى، بایـام یـېگهن جـاركوپنى یـۇمران قاپاقتـا قورىغـان، سـىلى ئـۇنى بـۇ                
دېۋىدى، ساھىپخانالرنىڭ ھهممىسى  —نېمىدۇر؟ دەپ ئویالپ باقمىدىڭالرمۇ؟     

  .قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتى
ئىزچىالرنىڭ بهزىلىرى یامـان بىـر نهرسـه یهۋالغانـدەك كـۆڭلى ئهسـكى              

  .بۇنىڭ بىلهن ساھىپخانالر تېخىمۇ كۈلۈشتى. بولۇپ ھۆ دىگىلى تۇردى
  :مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ تۇرۇپ

 ئهپهندى، سىزگه جاركوپ قىلغىلى باشقا ئوتیاش تېپىلمىدىمۇ یاكى —
 —، بـۇالر، ە د-؟ راسـا یامـان سـاھپىخانكهن   ۇبىزنـى مهسـخىرە قىلغىنىڭىزمـۇ بـ    

  .دېدى
دىن  غارایىـــپ، تاڭـــسۇق ئىـــشالر ئادەمنىـــڭ خاتىرســـى - ئاجایىـــپ—

چىقمایدىغانلىقىنى نېمىشكه بىلمهیال، ئهپهنـدى؟ چایغـا تـۇز قویـۇپ بهرسـىال        
  . دېدى ئابال رازى كۈلۈپ—غهلىته ئىش بولمایدۇ، بۇمۇ شۇنىڭ بىر خىلى 

ــدى     ــامهتته یۈســۈپ ئهپهن ــسى بوی ــلهن ئىزچىالرنىــڭ ھهممى ــۇ گهپ بى ب
  :ئىزچىلىرىنى ئۇزىتىدىغان چاغدىكى ئىشالرنى ئېسىگه ئېلىپ

، تۇزلـۇق چـاینى   ە د -ھهزرەت، ما ئـادەمنى، شـۇنىڭ ئـۆچىنى ئـاپتۇ،          یا   —
  . دېیىشتى—سىزگه ئىچۈرمىگهن تۇرساق، 

 یۈسۈپ زىیا تۇزلۇق چاینى ئىچـكهن بولـسا، سـىلهر قاپـاق یىـدىڭالر،              —
  . دەپ كۈلدى ئابال رازى—، ۇئۆتنه جاھان دېگهن ش

مران یۇ — دېدى مهمتىلى ئهپهندى — مهیلى دوستىمىزغا رەھمهت، —
قاپقاق مېڭىنى روشهنلهشـتۈرىدۇ، ئهقىلىـي كـۈچىنى ئۇرغىتىـدۇ، ئـۇ بىزنىـڭ             

  .پایدىمىزنى ئویالپتۇ
 بــۇ پایدىــسىنى بىلــگهن بولــسام ھهمــمه قاپــاقنى ئۆیــۈمگه ئېلىــپ   —

  . دېدى ئابال رازى—ئىسىت، . كېتهركهنمهن
  :“ھهققى”بایاتىن بېرى گهپكه ئارىالشماي كۈلۈپ تۇرغان ئىسمائىل 

مىـسىلىمۇ بولىــدۇ، كــېلهر یىلـدىن باشــالپ ئــۆزلىرى ئۈچــۈن    ئۆكۈن—
قاپاقال تېرىسىلىمۇ ئوخشاشقۇ؟ مانا شۇ چاغدا ئىككىنچـى خهقـقه بهرمىـسىله،         
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  . دېدى كۈلۈپ—
بىر ھازا چاقچاقتىن كېیىن، مېھمانالر بىلهن ساھىپخانالر قۇچاقلىشىپ 

  .ۈپ كهتتىئىزچىالر مارشلىرىنى یاڭرىتىپ قهشقهرگه قاراپ یۈر. خوشالشتى
ئــۇالر پاختهكلىــدىن ئۆتــۈپ قىزىــل دەریاســىغا یېقىنالشــقاندا مهھمــۇد  
ــۇچى     ــق، ئوقۇتقـ ــگهن توققۇزاقلىـ ــۈن ئهۋەتىلـ ــا خهۋەر قىلىـــش ئۈچـ مۇھىتىغـ

  :ئۇ ئاتتىن سهكرەپ چۈشۈپ، تهۋپىق بىلهن كۆرۈشۈپ. ئۇچراشتى
 دەپ — سىجاڭ، ئىزچىالر شهھهرگه كىرمهي ئۆتـۈپ كهتـسۇن دېـدى         —

  .خهۋەر قىلدى
  . دەپ سورىدى تهۋپىق تهشۋىشلىنىپ— نېمىشكه ئۇنداق دېگهندۇ؟ —
ــدى — ــهۋەبىنى دېمى ــورىیالمىدىم،   .  س ــوچىالپ س ــۇ ك ــدى —مهنم  دې

  .توققۇزاقلىق مۇئهللىم
خهیــر، ســىزنى ئــاۋارە   .  بوپتــۇ، ســىجاڭنىڭ دېگىنىــدەك قىلىمىــز   —
  .قىلدۇق

ىـپ  ئـۇ ئېتىنـى یورغىلىت  .  ئـۇالر خوشالشـتى  —....  ھېچقىسى یوق، —
  .توققۇزاق تهرەپكه قاراپ ماڭدى

  :دەریادىن ئۆتكهندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى سابىتقا
 سىجاڭ ئىزچىالر شهھهرگه كىرمهي ئۆتۈپ كهتسۇن دەپتۇ، بۇنىڭدىن     —

كۆڭلۈم ئهنسىرەپ تۇرىۋاتىدۇ، ئوغلۇم، سهن ئىزچىالرنى ئېلىپ، چېنىۋاغ تهرەپ 
ھاجى مهكتىپىدە كۈتـۈپ تـۇرغىن،    قادىر   —بىلهن ئایلىنىپ ئۆتۈپ، قازىرىقتا     

  . دېدى—مهن ئۆزۈم سىجاڭ بىلهن كۆرۈشۈپ باقاي، 
سـابىت  . تهۋپىق شۇندىال قارا ئـاتنى مىنىـپ، شـهھهر تهرەپـكه ئایرىلـدى          

  .بولسا ئىزچىالرنى ئېلىپ باشقا تهرەپكه كهتتى
  

5 
  

  ئىزچىالر چىنىباغ تهرەپ بىلهن تۈمهن دەریاسىنى یاقىالپ نهزەر باغقا، ئۇ 
یهردىن ھهزرەت یولىغا ئۆتۈپ، قازېرىقتىكى قـادىر ھـاجىم مهكتىـپىگه یېتىـپ            
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ئۇ بۇالرنىڭ بۈگۈن .  ئىزچىالرنى بۇ یهردە قادىر ھاجىنىڭ ئۆزى كۈتۈۋالدى. كهلدى
  .بۇ یهرگه كېلىدىغانلىقىدىن خهۋەردار ئىدى

ــۆزى یوققــۇ؟  — ــاۋاز   د— ئهپهنــدى ئ  ادېــدى قــادىر ھــاجى گۇرۇڭلىغــان ئ
  .سابىتتىن
  .هھهردە ئازراق ئىشى بارىكهن، بىردەمگىچه چىقىدۇ ش—
   گۈلباغدا ئىشى بارمىكهن یا؟—
  . ئۇقمایمهن—

قادىر ھاجىم كهسپىي ئادىتىگه مۇۋاپىق گۇمانلىق نهزەردە سابىتقا قاراپ 
لىق ىقویــۇپ، بىــردىنال ئۆزىنىــڭ بــۇ یهردە ســاھىپخان ئىكهنلىكىنــى، دوســتان 

شـۇنداق  . رایىغا كـۈلكه یۈگـۈرتتى  ئىپادىلهش كېرەكلىكىنى ھېس قىلىپ چى    
ــۇراتتى  قـــادىر ھـــاجى . بولىـــسمۇ ئۇنىـــڭ ئهپتىـــدىن ســـوغۇقلۇق چىقىـــپ تـ

مهكتهپتىكى مـۇئهللىملهرگه مېھمـانالرنى ئورۇنالشـتۇرۇش ھهققىـدە توڭلـۇق           
ــلهن بـــــۇیرۇق چۈشـــــۈرۈپ، ئۆزىنىـــــڭ دوســـــتلۇقنى ئىپادىلهشـــــكه       بىـــ

  .یارىمایدىغانلىقىنى یهنه بىر قېتىم ھېس قىلدى
 كـۆزىنى یۇیـۇپ بولۇشــىغىال   - تـاقىلىرىنى قویـۇپ، یـۈز   -الر یـۈك ئىـزچى 

ئۇنىـڭ خۇشـخۇي، مېھرىبـان،      . مهمتىلى ئهپهندىمۇ شهھهردىن قایتىپ چىقتى    
.  پـال بىلىنىـپ تـۇراتتى    -ئىسسىق چىرایىدىن قانداقتۇر بىـر خـاپىلىق غىـل        

ــى       ــقا تىل ــوئال سوراش ــۇ س ــسمۇ، ئ ــان بولى ــال ھــېس قىلغ ــۇنى دەرھ ســابىت ب
تقاندەك جىمجىتال بېرىپ، ئاتنىڭ تىزگىنىنـى ئالـدى ۋە ئۇالغالرغـا            قوالشمایۋا

قارىغۇچى بالىغا تاپشۇرۇپ بېرىـپ، ئۇسـتازىنى ئۇالرغـا راسـتالنغان ئىـشخانىغا            
  .باشالپ كىردى

 -مهمتىلـى ئهپهنــدى ســېزىلمهس غهمكىنلىكــى بىــلهن ئۆزىنىــڭ یــۈك 
ھاجى پهیـدا بولـۇپ،   شۇ چاغدا قادىر . تاقىلىرىنى جایالشتۇرۇپ، ئاندىن یۇیۇندى   

ئۇ خېلى تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولىسمۇ، ئۇنىڭ    . تهۋپىق بىلهن كۆرۈشتى  
  .تۇغما خاراكتېرى قىزغىنلىقىنى ئىپادىلهشكه یارىمىدى

 دېــدى ئــۇ رەڭگىــدىن گۇمــان  — ئارقىــدا قــاپتىكهنلىغۇ، ئهپهنــدىم؟ —
  .ئاالمىتىنى سهزدۈرۈپال

ى قــادىر ھاجىنىــڭ   مهمتىلــى ئهپهنــد —، ئىــشىم بــار ئىــدى،   ه ھ—
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. شۈبھىلىك چاقناپ تۇرىدىغان كۆزىگه توغرا قاراپ تۇرۇپ، قىسقىال جاۋاب بهردى
ئۇنىڭ تهلهپپۇزىدا توڭلۇق، غهزەپكه یاتىدىغان ئېلېمېنتالر بولمىسىمۇ، ھهممه 

 ھهیۋىـسى بىـلهن قورقۇتـۇپ كهلـگهن سـاقچى باشـلىقىنى قایتـا          -ئادەمنى سۈر 
  .یدىكوچىالپ سورىمایدىغان قىلىپ قو

ئـۇ ئۆزىنىـڭ ھهیۋىـسىنىڭ بىـر       . ئهمما بۇ ھال قادىر ھاجىغا ھار كهلـدى       
. تهرىپىدىن سۇندۇرۇۋېتىلىشىگه ئىشهنگۈسى كهلمهتتى “ ئهپهندى”ئادەتتىكى  

ئۇ ئىچىدە ئۆچمهنلىككه تولغان بىر ئىستهكنىڭ ئۆزىنى ئازابالۋاتقىنىغا قاراپ، 
لــېكىن بــۇ .  بولـدى ھهیۋىـسىنىڭ ســۇنغانلىقىنى ئېتىـراپ قىلىــشقا مهجبــۇر  

ــچ   ــادەم ئى ــل ئ ــلهن    -جاھى ــارىلىق بى ــچ ق ــپ، ئى ــدىن غهزەپلىنى ــهن ” ئىچى س
ــدا ئــــایىغىمنى       ــۇ چاغــ ــا چۈشىــــسهنغۇ، شــ ــان قولۇمغــ ــدىچاق ھامــ ئهپهنــ

دېگهنلهرنى كۆڭلىـدىن ئۆتكـۈزدى، شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ           “ ....سۆیمهسسهنمۇ
ى  پهل قانــائهت تېپىــپ تارتىــشىپ كهتــكهن موســكۇللىر -مهنمهنلىكــى ســهل

ئۇ یهنه بىر قېتىم یهر تېگىدىن تهۋپىقنىڭ قىزىللىق تهپكهن ئـاق            . بوشاشتى
ــۈزىگه تىكىلىــپ،   ــه    ”ی ــان نهرس ــدەكال یام ــتىنال باشــقىالر دېگهن ــادەم راس ــۇ ئ ب

  .بۇ ئۇالرنىڭ تۇنجى قېتىم سۆھبهتلىشىشى ئىدى. دەپ ئویلىدى،“ ..ئوخشایدۇ
 —... ىققانىدىم، مهن ئۆزلىرىنىڭ ھاردۇقلىرىنى سوراي دەپ ئۆزۈم چ —

 ئهلنىڭ ئىشىنى —دېدى ئۇ یاسىما دوستانىلىقنى ئانچىۋىال قامالشتۇرالماي،       
 شۇئان ئۇنىڭ مهنمهنلىكى، جاھىل خـاراكتېرى بۇنـداق        —... دەپ چارچىدىال،   

  .سۆزلهرنى قىلىشقا یول قویمىدى
  . ھېچقىسى یوق، ئهھۋال سوراپ كهلگىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهت—

ئهپهنـــدىنىڭ مـــۇئهللىملهر بىـــلهن قىلغـــان قـــادىر ھـــاجى مهمتىلـــى 
. سۆھبىتىدىمۇ، ئاتىالر ھهیئهتلىرى بىلهن قىلغان سۆھبىتىدىمۇ بىلله بولدى 

سـابىت  . مهمتىلى ئهپهندىنىڭ كهیپىیاتى سـۆھبهتلهردىمۇ قىـزغىن بولمىـدى    
ئۇنىــڭ نېمىــشقا ئۇنــداق بولــۇپ قالغــانلىقىنى سورىغۇســى كهلــسىمۇ تىلــى  

  .بارمىدى
ــۇالر یو  ــسى ئ ــدى     ئهت ــى ئهپهن ــچه مهمتىل ــا كهلگى ــپ كوكاڭغ ــا چىقى لغ

ــدى  ــاي ماڭ ــدىكىنى     . ئۈنچىقارم ــابىتقا یۈرىكى ــدىن س ــدە ئان ــۇ یهرگه كهلگهن ش
  :ئاشكارىلىدى
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 ساقچى ئىدارىلىرى بىزنىڭ ئـارقىمىزدىن پـایالقچى ئهۋەتكهنلىكـى           —
 ھازىر ھۆكۈمهت  مهھمۇد سىجاڭنى —دېدى ئۇ سوغۇق كۈلۈمسىرەپ،  —مهلۇم،

شۇڭا بۇنىڭغا كۆڭۈلدىكىدەك باھانه تېـپىش ئۈچـۈن       . شنىڭ كویىدا یوقىتىۋېتى
ــشىۋاتىدۇ ــپ   . ئۇرۇنىـــ ــۋىقاتى ئېلىـــ ــارتىش تهشـــ ــي ئاقـــ بىزنىـــــڭ مهدەىنـــ

باراغانلىقىمىزنى، ئۇالر مهھمۇدنىڭ ھۆكۈمهتكه قارشى ئىسیانى ئۈچـۈن مـۇرت         
ئهنه قارا، تۈنۈگۈن قادىرھاجى .توپالش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىش دېیىشپتۇمىش

  ...الھىدە بىزنى یوقالشقا ئۆزى كهپتۇ ئهمهسمۇئا
 سابىت جىددىیلىشىپ — شۇنداق بولغاندا ئهھۋال بهك جىددىیمۇ؟   —
  . سورىدى

ــدۇ  — ــى بولمای ــېمه دېگىل ــر ن ــكهت   .  بى ــڭ ھهرى ــدا ھۆكۈمهتنى ھهر ھال
.  سابىت ئۈنچىقارمىدى—... قىلىدىغان ۋاقتى یېقىنلىشىپ قالغان ئوخشایدۇ

  :ن سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپتهۋپىق سۈكۈتتىن كېیى
ــىلهرنىڭ  ... ئوغلـــۇم، تىرىـــشىپ ئـــۈگهن، — بىـــز ئۈمىـــدىمىزنىڭ سـ

ئهمدى بىر ئىلمىـي خـادىم بـول، بـۇ     . قهلبىڭالرغا كۆچكهنلىكىگه ئىشىنىمىز  
ئۇنىڭـسىز  . شۇنىڭ ئۈچۈنكى خهلىقىمىزگه ھهممىـدىن زۆرۈرى مهنىـۋى قـورال        

ــا     ــلهن  قورالالنغـــانمۇ بىكـ ــا، ئـــایروپىالنالر بىـ  ســـابىت ئۇنىـــڭ  —... رتانكـ
ئۇالرنى ساپېرىقتا ئوسمان   . جېكىلهشلىرىنى  گهپ قىلماستىن ئاڭالپ ماڭدى     

بۇ ئادەم ئىزچىالرنى بىر كۈن قونۇپ كېتىشكه دەۋەت   . قازاخۇنۇم كۈتۈپ تۇراتتى  
قىلىپ چىڭ تۇتۇۋالغاچقا، مهمتىلى  ئهپهندى ئۇنىڭ رایىنى قایتۇرۇشنى الیىق 

 -ىغىال كېلىپ قالغان چاغدىكى بۇ تۈنهش ئاتـا       ئاتۇشنىڭ بوسۇغىس . كۆرمىدى
سـابىت  . ئانىسى ۋە ئائىلىسىنى سېغىنغان ئىزچىالرغا خېلىال ئېغىر كهلـدى      

تېخى بۈگۈن كهچ گۈلزادىنىڭ قۇچىقىدا بولىمهن، ئۇ قارا قۇشقاچتهك ۋىچىرالپ، 
تۈگىمهس سوئالالر بىلهن كۆمۈۋېتىـدۇ، دەپ چېكـى یـوق شـېرىن خىیـالالرنى              

 ئهمدى بولسا قاش بىلهن كىرپىك ئارىسىغا كېلىپ قالغان ۋىسال .سۈرگهنىدى
 ئاســتا ســوۋۇپ ئــۆز ھالىغــا -شــاتلىقىدىن قىزىــپ كېتىۋاتقــان ۋۇجــۇدى ئاســتا

تهۋپىقمۇ مهلىكىزادنى سېغىنغانىدى، ئۇنىـڭ سېغىنىلـشىرىنى ئهڭ     . كهلدى
  .نازۇك سۆزلهر بىلهنمۇ تولۇق ئىپادىلهپ بهرگىلى بولمایتتى

ندى بۇ كۈنى كېچىسى ئىزچىالرنىڭ ھهممىـسى ئـۇخالپ     مهمتىلى ئهپه 
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 خىیــاللىرى بىــلهن   -قالغــان چاغــدا ھویلىــدا ئاســتا مېڭىــپ یــۈرۈپ، ئــوي      
پېشایۋان ئالدىـدىكى باراڭنىـڭ ئاراشـلىرىدىن       . سىردىشىپ، سالقىنالپ یۈردى  

.  بۇ یېرى كۆك تاۋانىڭ پارچىلىرىدەك كـۆرىنهتتى -زەیتۇنرەڭ ئاسماننىڭ ئۇ یهر  
ئهمدى كۈز . ئۇالر كهتكهندە تومۇزىدى. ئاستىدىن چىقىپ كۆككه باقتىئۇ باراڭ 

تهۋپىـق مانـا مۇشـۇنداق سـېنتهبىر ئاخـشىمىنى یاخــشى      . كىرىـپ قالغانىـدى  
بۇنداق ئاخشاملىرى دېڭىز بویىدا سهیله قىلىش ناھایىتى كۆڭۈللۈك . كۆرەتتى

رىگه  بىــ-ئاســمان بىــلهن دېڭىـز بىــر رەڭــدە بولــۇپ، یىـراق چېتــى بىــر  . ئىـدى 
... ئۇ شۇتاپ یېنىـدا ئهدىـبه بـاردەكال ھـېس قىلـدى         . تۇتىشىپ كهتكهن بوالتتى  

 ئاستا ئۇنىڭ خىیالى قاناتلىنىپ ئۆزىنىڭ ئوتتهك قىـزغىن غایىـسىگه،        -ئاستا
 بىــرلهپ كــۆز -ۋەتهنــگه قایتىــپ كهلگهنــدىن كېیىنكــى ھایــاتى بىــر... كهتتــى

ئهته ئاتۇشقا .  قایتىپ كهلدىئاخىر ئۇ یهنه بۈگۈنكى رېئاللىققا. ئالدىدىن ئۆتتى
ئاتۇشقا قانداق یېڭىلىقنى ئېلىپ كىرىش ھهققىـدە قىـزغىن   . یېتىپ باراتتى 

كېچىنىڭ ساپ ھاۋاسى ئۇنىڭ نېرىۋىلىرىنى شۇنچىلىك . ئویالرغا غهرق بولدى
سهگهكلهشتۈرۈۋەتكهن ئىدىكى، ئۇنىـڭ ئهقلىـي كـۈچى ئهڭ یـۇقىرى پهللىـگه             

اۋالىق سېنتهبىر كېچىسى ھهققىـدە لېرىكـا       ئۇ كۆڭلىدە بۇ ساپ ھ    .چىققانىدى
  ...توقۇشقا باشلىدى

ــایىن      ــدا ئىنت ــرىش قىزغىنلىقى ــا قایتىــپ بې ــزچىالر یۇرتق ئهتىــسى ئى
. ئىــشتال، چــۈگه كهنتلىرىنــى ئــارىالپ بېغىرىققــا كهلــدى . روھلــۇق تۇرۇشــتى

بهشكېرەم بازىرىـدا ئـاخىرقى بىـر مهیـدان ئویـۇن قویـۇپ، بهشـكېرەم لهنگهرنـى                 
بىـلهن  “ ئىت یـولى ”تۈپ، قۇمالتاغنى قاق ئىككىگه بۆلۈپ تۇرغان       كېسىپ ئۆ 

. ئۇالر ئهمدى زادىال ھارغىنلىق ھېس قىلىشمایتتى. ئاتۇش لهڭگهرگه چىقىشتى
 .ئاچیار بویىغا كهلگهندە تهۋپىق ئىزچىالرنى توختاشقا بۇیرىدى

 دېــدى ئــۇ مېھرىبــانلىق بىــلهن     — ئــارام ئــېلىڭالر، ئهزىمهتــلهر،   —
  .كۈلۈمسىرەپ

 — ھارمىدۇق، ئهمدى ئاز قالغاندا دەم ئېلىپ یۈرمهي مېڭىۋېرەیلى،           —
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئۆیدىن ئایرىلغىنىغا بىر . دېیىشتى، یۇرتنى سېغىنغان یاشالر

  .ئایچه بولۇپ قالغانىدى
 دېدى تهۋپىق ئىزچىالرغا — یۇرتقا مۇشۇنداقال قایتىپ كىرىمىزمۇ؟ —
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  .سىناش نهزەرىدە قاراپ
  ؟... ئهمىسه—
 ھـېچ بولمىــسا بىــرەر یېڭــى ناخـشا ئېلىــپ بارمامــدۇق؟ بىــر نهرســه   —

  یازمامسىلهر؟
 — دېــدى قۇربــان جاپپــار، — بىــزگه قالــسا ئىــش ئارقىغــا كېتىــدۇ،  —
  ...ئۆزىڭىزال
 مهمتىلــى ئهپهنــدى یارنىــڭ كــۆك یانتــاق بېــسىپ  — شــۇنداقمۇ؟ — 

ى گـاھ تىـك    ئۇ بېـشىن  .  بۇیان مېڭىشقا باشلىدى   -كهتكهن قىرغاقلىرىدا ئۇیان  
ئىزچىالر ئۇنى بىرەر ناخـشا   . كۆتۈرۈپ كۆككه باقسا، گاھ یهرگه سېلىپ ماڭاتتى      

ــاچ،   ــانلىقىنى بىلىـــپ، ئۆزلىرىنىـــڭ ســـۆھبهتلىرىنى قىلغـ ئىجـــاد قىلىۋاتقـ
  .ئۇستازىنىڭ یېڭى ناخشىىسنى كۈتۈشتى

  .بىردەمدىن كېیىن تهۋپىق ئىزچىالرنىڭ قېشىغا قایتىپ كهلدى
ــۇ —! ھــازىرول — ــۇیرۇق قىلىــپ  دېــدى ئ ئىــزچىالر . خۇشــال ھالــدا ب

 ئۇنداق بولسا یۇرتىمىزغا ئوقۇغاچ كىرىدىغان یېڭى —تېزدىنال قاتار تىزىلدى، 
  .ناخشىنى ئۈگىنهیلى

  .مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىالرغا ناخشا ئۈگىتىشكه باشلىدى
ئۇالر ناخشىنى ئۈگىنىـپ بولغانـدىن كېـیىن ئاچیـاردىن ئۆتـۈپال یېڭـى          

  :، بویامهتنى كېسىپ ئۆتۈشتىناخشىنى یاڭرىتىپ
  

  سهپهر قىلدۇق، تاغالر ئاشتۇق،
  .یېڭىلىقتىن نۇرالر چاچتۇق
  خهلقىمىزگه قۇچاق ئاچتۇق،
  .كهلدۇق ساالمهت ئایلنىپ

  
  بىھۇدە یولنى ماڭمىدۇق،
  .بىز یولدا ھهرگىز ھارمىدۇق

  ئىشسىز بىكار ھهم قالمىدۇق،
  .كهلدۇق ساالمهت ئایلىنىپ
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  ۈپ،پىیادە چۆللهردىن ئۆت

  .ھهر یهردە ئهلنى ئویغىتىپ
  كونىلىقنى قورقۇتۇپ،

  .كهلدۇق ساالمهت ئایلىنىپ
  

  !.... مهمتىلى ئهپهندى قایىتىپ كهپتۇ—
  ! ئىزچىالر قایتىپ كېلىۋاتىدۇ—

ــپ،       ــا چىقى ــلهن كوچىالرغ ــسیاتى بى ــېغىنىش ھې ــى س ــامهت خهلق بوی
ۇیغۇسـىدا  ئىزچىالرنى ئىنتىزارلىق بىلهن كۈتۈۋالدى ھهم باغرى قانماسـلىق ت    

مهمتىلـى  . نىزامىدىنمۇ زورىخان بىـلهن خهلـق توپىـدا بارىـدى    . ئۇزىتىپ قالدى 
ئهپهندى جهڭگىۋار سهپ بىـلهن كېتىۋاتقاچقـا یولـدىكى خهلقـقه كۈلۈمـسىرەپ             

 —نىزامىـددىننىڭ بـالىلىرى   . قاراپ باش لىڭشىتىپ قویۇپ ئۆتۈپ كېتهتتـى   
  :غېنى، ئایىمگۈل، رەجهپلهر

 دەپ توۋالشقىنىچه سـاي بـویىغىچه   —... ختاڭ،موللىكا تو!  موللىكا —
  .ئهگىشىپ ئىزچىالرنىڭ ئارقىسىدىن یۈگرەپ كهلدى

ئۇالر تېجهنگه كهلگهندە بۇ یهردە ئابدۇقادىرھاجى ئۇالرنى ئۆیىگه تهكلىپ        
  .قىلدى

 دېـدى  — سهپىرىڭالرنىڭ ئاخىرقى تۈنىنى مۇشۇ یهردە ئۆتكـۈزۈڭالر،     —
  .ئۇ

هكــسىز ئىنتىزارلىــق ئــازابى ئېلىــپ بــۇ تــۈنهش ئائىلىــسىدىكىلهرگه چ
. ئۇالرنىــڭ قایتىــپ كهلگهنلىكىنــى پۈتــۈن یــۇرت ئــاڭالپ بولغانىــدى . كهلــدى

.  ئانىالرنىڭ بهزىلىرى تېجهنگه ئالدىرىدى- تاق بولغان ئاتا -كۈتۈشتىن تاقىتى 
مهلىكىزاد بىلهن گۈلزادە بولسا بارلىق خۇشاللىقى یوققا چىققاندەك لهسسىدە    

  .بولۇپ قالدى
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  ونىنچى بابئ

1 
  

ىنتهبىردىكى تهنتهربىیه مۇسابىقىسى تـازا كۆڭۈلدىكىـدەك     
مهھمــۇد ســىجاڭنى ”بــۇ مهزگىلــدە لیۇبىڭنىــڭ . ئۆتمىــدى
باھانىسى بىلهن بۇ تهرەپكه قاتىنىشى كۆرىنهرلىك “ یوقالش

نىڭ بهزى مۇھىم “  قۇالقلىرى-كۆز”كۆپىیىپ قالغان، ساقچى ئىدارىلىرىنىڭ 
یىلنىــڭ بــۇ ئــالتۇن پهســلى  . كۈچىیىــپ كهتكهنىــدىشهخــسلهرنى پایلىــشى 

كۆڭۈللهرگه ئهنسىزچىلىك، ئورنىغا، یېڭىلىق تهرەپدارىنىڭ قهلبىدە خۇشاللىق 
  .چىرایالرغا غهمكىنلىك بهخش ئهتكهنىدى

بـــۇ چاغـــدا ســـوۋېت ئىتتىپاقنىـــڭ ئۈرۈمچىـــدە تۇرۇشـــلۇق كونـــسۇلى  
  -6 مـۇھىتى    ئهفرىسسىف بىلهن مهھمـۇد   . ئهفرىسسىف قهشقهرگه كهلگهنىدى  

ــى،      ــولال نهئىم ــدۇلال دام ــتى، كۆرۈشۈشــكه ئاب ــشتابىدا كۆرۈش دېۋىزىیىنىــڭ ئى
  .ئۇالردىن باشقىالر بىلله بولمىدى. ئېبېرخوفالر قاتناشتى

مهھمۇد مۇھىتىنىڭ قهلبىدە تهسهللىیسىز تهشۋىـشلهر ھۆكـۈم سـۈرۈپ     
ئـۇ  . تۇرسىمۇ، ھهربىیلهرگه خاس قىیاپىتىگه قىلچه تهسـىر یهتكۈزەلمىگهنىـدى        

ئهلچىنىــڭ چىرایىــدىن بىــرەر نهرســىنى ئالــدىن بېلىۋېلىــشقا تىرىــشىپ،       
ئهمما ئهفرىسسىفنىڭ چىرایىدا دېپلوماتالرغا خاس . بىلىندۈرمهي قاراپ قویدى

  .ئىپادە بارىدى یاكى ھېچقانداق ئىپادە یوقىدى
 دېدى ئهفرىسسىف یهنىـال    — مهن سىز بىلهن كۆرۈشكىلى كهلدىم،     —

 كېلىشىمدىكى ئاساسىي  — مهھمۇد سىجاڭغا قارىتىپ،     ئىپادىسىز چىرایىنى 
 ئـارا چۈشـىنىش   -سىز بىلهن كۆرۈشۈشتىن مهخسهت بولـسا، ئـۆز     . ۇمهخسهت ش 

  .ھاسىل قىلىش

ـس
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مهھمۇد مۇھىتى یهنه ئۇنىڭ چىرایىغا تىكىلىپ قاراپ، ئۇنىڭ ھهقىقىي 
شۇڭالشقا ئهفرىسسىفكه نېمه دېیىش مهسىلىـسىدە      . مهخسىتىنى ئۇقالمىدى 

ــازىم ــدى ت ــدا قال ــیىن ئهھۋال ــوغرا  . ۇ قى ئهممــا گهپ قىلمــاي ئولتۇرۇۋېلىــشمۇ ت
  .بولمایتتى
 چۈشۈنۈش ھاسىل قىلماقچى بولغان بولسىڭىز مېنى بهك خۇرسهن، —

  قىلىسىز، سىز بولۇپمۇ قایسى جهھهتلهرگه بهكرەك قىزىقىسىز؟
 سىز ھـازىرقى ھۆكـۈمهتكه نـېمه دەپ قارایـسىز؟ یهنـى بـۇ ھۆكـۈمهت          —

 ئهلچـى شـۇ قهدەر ئوڭایـسىز سـوئالالرنى          —زۇیىڭىزغـا مۇۋاپىقمـۇ؟     سىزنىڭ ئار 
  .سوراۋاتقاندىمۇ چىرایىدا قىلچىلىك خىجىللىق ئىپادىسى بولمىدى

ــاخىرقى      ــان ئ ــلهن بولغ ــاجى بى ــسۇدا خوجانىیارھ ــۇھىتى ئاق ــۇد م مهھم
شۇ چاغدا خوجانىیازھاجى دەل مۇشـۇ ئادەمنىـڭ ۋاسـىته          . چاغلىرىنى ئهسلىدى 
ىلىــشى بىــلهن رەئىــس بولــۇپ ئــۈرۈمچىگه ماڭمــاقچى بولــۇپ  بولۇشــى، ســاال ق

ئهنه شۇ چاغدا ئۇ خوجانىیازنىڭ بۇ تهكلىپنى قوبۇل كۆرۈشىنى مـاقۇل     . تۇراتتى
لېكىن خوجانىیازھاجى بهرىبىر رەئىسلىكنى قوبۇل قىلغاندىن . كۆرمىگهنىدى

الدىغا ئهمدى بۇ ئادەم ئۇنىڭ ئ. لىۋەرگهنىدىېكېیىن ئۇنىڭ قهلبىدە نارازىلىق ق
ــدا بۇالرنىــڭ نهتىجىــسى     ــداق ئىــشقا ســایه قىلماقچىــدۇ؟ ھهر ھال كېلىــپ قان

ئۇنىڭغا نېمه دەپ جاۋاب بېـرىش كېـرەك؟ كۆڭۈلـدىكىنى        ! كۆڭۈللۈك بولمایدۇ 
ئاشــــكارىالش كېرەكمـــــۇ یــــاكى یهنه ۋاقىتلىـــــق یوشــــۇرۇش كېرەكمـــــۇ؟    

یـان  قورققانلىقىمدىن یوشۇرىمهنمۇ؟ ئاشكارىالش كېیىنكى ئىـشالر ئۈچـۈن زى        
كهلتۈرمهسمۇ؟ ھهر ئىككىسىگه یاتمایدىغان مهجھۇل سـۆزدىن بىرنـى تېپىـپ          

مهھمۇد مۇھىتى ئىنتایىن چاپسان پىكىـر      ... نۆۋەتنى ئۇنىڭغا ئۆتكۈزۈپ بېرەي   
ــى تهرەپ    ــدىن بىرنـــى قارشـ ــسىال ئۇرۇقىـ ــر قهدەم ماڭـ ــپ، ئۆزىنىـــڭ بىـ قىلىـ

  :ریىۋېتىدىغان ۋەزىیهتتىن قۇتۇلۇشنىڭ یولىنى ئىزلىدى ۋە ئاخى
 دەپ — سىزنىڭ قارىـشىڭىزچۇ؟ مېنـى قانـداق دەپ چۈشىنىـسىز؟      —
  .سورىدى

 دېدى ئهلچى سىر بهرمهسلهرگه خاس ئۇستىلىق بىلهن، — پهمىمچه، —
 ھـاجىنى رەئىـسلىككه تهكلىـپ قىلىـپ،     —یهنه بىر قهدەم قىستاپ كېلىپ،     

نـى قوبــۇل قىلماســلىق  مئـارىچى بولــۇپ كهلگىنىمـدە ســىز ھاجىغــا تهكلىپى  
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  نى بهرگهنىدىڭىز، ھازىرمۇ سىز شۇ ھېسیاتتىمۇ قانداق؟پىكرى
ــۇھىتى  ــۇد م ــورۇقلىرىنى یهم قىلىۋەتكۈســى    مهھم ــۇپ ئ ــى بول  بىرىنچ

كهلمهي، زىیانسىز ھهم پایدىسىز یولدىن یهنه بىرنى تېپىپ مېڭىـپ، نـۆۋەتنى         
  .ئۇنىڭغا ئۆتكۈزۈپ بهرمهكچى بولدى

ە بىرسـىدىن   بۇ سىزدىكى گۇمانمۇ یاكى مېنىـڭ مهیـدانىم ھهققىـد     —
  ئاڭلىدىڭىزمۇ؟

 بۇ سىر ئهمهس، ئهپهندى، سىز ھېلىمۇ ھۆكۈمهتتىن نارازى، شـۇنداق       —
 ئهنسىرىمهڭ، مهن — دېدى ئهفرىسسىف یهنه قىستاپ كېلىپ،       —ئهمهسمۇ؟  

سىزنىڭ تهقدىرىڭىزدىن قایغۇرىمهن، سىزدەك ئېزىلگهن ئهلدىن چىققان كاتتا 
هلگهننى ئایىمایمهن، ئهممـا، سـىز   ئادەمنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن قولۇمدىن ك  

  .ئهقىل پاراسىتىڭىزنى بىرلىك یولىغا بېغىشالڭ
كــالته ســېرىق  . مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ غهزىپــى ئۆرلهشــكه باشــلىدى    

. ساقاللىرى دىرىلداپ، یوغان كۆزلىرى تېخىمۇ یوغىناپ دۆگلهكلىشىپ كهتتى
غانلىقىنى ئهمدى ئۇ ئۇرۇقتىن بىرنى دادىل مېڭىپ، رەقىبىنىڭ قانداق یهیدى     

  :كۆرۈپ باقماقچى بولدى
 ئهگهر، ھۆكـــۈمهت مېنـــى دۈشـــمهن دەپ قـــاراپ، یۇقۇتۇۋېتىـــشنى     —

  ئویالۋاتقان بولىسچۇ؟
 ئهلچــى  — بۇنــداق بولىــشى مــۇمكىن ئهمهس، مــۇمكىن ئهمهس،    —

 بۇنـداق بولىـدىغان بولـسا    —خاتىرجهملىك، ئىـشهنچ بىـلهن بـاش چایقىـدى،         
ى، سىزنى قهشقهر گارنىزونىغا قوماندان ھاجىنى رەئىسلىككه تهكلىپ قىلمایتت

  .قىلمایتتى
ئهمما .  بۇ شۇ چاغدىكى ۋەزىیهتنى ئوڭشىۋېلىشنىڭ تهقهززاسى ئىدى    —
  ھازىرچۇ؟

 ھازىرمۇ؟ ھازىرمۇ ئوخشاشال ھۆكۈمهت سىزنى ئۆزىنىڭ خادىمى دەپ      —
 ئهلچــى —قاراۋاتىــدۇ، ســىز شــۇ ھۆكــۈمهت ئارمىیىــسىنىڭ بىــر گېنېرالىغــۇ؟  

  . مهھمۇد مۇھىتىنى ئۆزىنى ئاشكارىالشقا قىستىماقتا ئىدىئىالجى قىلىپ
   ئهجهبا ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ خادىمىنى نېمىشقا یهكلهیدۇ؟—
   مهسىلهن؟—
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ھۆكۈمهت ئهینـى ۋاقىتتـا گهرچه ۋەزىیهتنىـڭ ئالدىرىتىـشى تـۈپهیلى           ― 
 دېــۋىزىیه قىلىــپ، ھۆكــۈمهت قارىمىقىغــا ئۆتكۈزۈۋالغــان بولــسىمۇ، -6بىزنــى 

بۇلتـۇر  . غدا قىلىغىنى ئالدامچىلىق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقتائۇنىڭ ئۇ چا 
 دېۋىزىیىنىڭ تهمىنـاتى ۋاقتىـدا بېرىلمهیـدۇ یـاكى تولـۇق            -6كۈزدىن باشالپ   

بېرىلمهیدۇ، بۇنىـڭ ئـۆزى ئهسـكهرلهر بىـلهن كومانـدىرالر ئارىـسىغا ئىخـتىالپ              
  تېرىش، شۈبھه تۇغدۇرۇش ئۈچۈن ئهمهسمۇ؟

 دېدى ئهلچى بېشىنى چایقاپ، —ىۋاتىسىز،  یاق، یاق، سىز یېڭىلىش—
بهش قولنى بىراقال ئېغىزغا تىققىلى  —. ئۇ یهنىال ئاۋۋالقىدەك خاتىرجهم ئىدى

، بۇنى ەبوالمدۇ؟ بهزىدە ھۆكۈمهتمۇ ھهممه ئىشقا تهڭ یېتىشىپ كېتهلمهیدۇ ـ د 
  قانداقمۇ دۈشمهنلىكنىڭ ئاالمىتى دېگىلى بولسۇن؟

سىمالرغا ھهمـمه نهرسـه ۋاقتىـدا ۋە    قا  قـ  یېڭىشهھهردىكىلهرگه ۋە باش  —
  تولۇقى بىلهن یهتكۈزۈپ بېرىلىدىغۇ؟ بۇنى قانداق چۈشهندۈرىسىز؟ 

گاھىـدا  .  بایا دېدىمغۇ، بهش قولنى تهڭال ئېغىزغا تىققىلى بولمایـدۇ        —
  . بۇنداق سېلىشتۇرۇش بالىلىققۇ. سىزگه بالدۇر بولىدۇ

ــۇ ھهمىــشه شــۇنداقال بولــۇۋەرگىنى نېمىــ  — ــۋىزىیىمىز  یــاق، ب سى؟ دې
  .چۈنكى ھهمىشه تهمىنات، مۇئاش یېرىم ـ یاتا. نۇرغۇن قهرزگه بوغۇلۇپ قالدى

ــار، ئىقتىــسادچىلراق بولــساڭالر   —  ھــازىر ھۆكــۈمهتته قىیىنچىلىــق ب
  بولدى ئهمهسمۇ؟ بارنى ییېتىشتۈرۈپ ئىشلهتسهڭالر، بولمامدۇ؟

تىگىال  ئهجىبا بۇ قىیىنچىلىق پهقهت ئالتىنچى دېۋىزىیىنىـڭ ئۈسـ          —
چۈشـــــهمدۇ؟ بىـــــز ھهتتـــــا باشـــــقا قىـــــسىمالرنىڭ تهمىنـــــاتى ئاشـــــۇرۇپ  

  .بېرىلىۋاتقانلىقىنى، كۈچهیتىلىۋاتقانلىقىنى ھهم بىلىمىز
ــۇنداق    — ــسىدىن ش ــات یۈزى ــاجى، ئېھتىی ــڭ ئېھتىی ــۇ ھۆكۈمهتنى  بۇم

یاتا دېگهننى باھـانه  -ئېیتایلۇق سىز، تهمىنات، مۇئاش یېرىم . قىلماي بولمایدۇ 
 ئاخىر ھۆكۈمهتكه قارشى -ىلهن، ئهمهلىیهتته نىیىتىڭىز باشتىنقىلغىنىڭىز ب

مهن سىزگه سـهمىمىي نهسـىھهت قىلىـمهن، ھهرگىـز بۇنـداق نىیهتـته             . تۇرۇش
ئهممــا .  ئاســتا دۆلىتىڭىزالرمــۇ بىزنىــڭ ئېلىمىــزدەك بولىــدۇ-ئاســتا. بولمــاڭ

بولـدى، بولـدى، ئـۆزىڭىزنى ئاقلىمىـسىڭىزمۇ        . سىزغۇ سوۋېتكىمۇ بهك قارشى   
بولىدۇ، بىلىمىـز، ئىككـى یىلـدىن بېـرى قهشـقهردە بولۇنغـان كوممۇنىزىمغـا         
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قارشى تهشۋىقاتالرنى كىم قىلىۋاتقىنىنى بىلمهیدۇ دەمسىز؟ پانتۈركستلهرنى، 
پــان ئىــسالمچىالرنى، كوممۇنىزىمغــا، ســوۋېتكه قارشــى جــاھىلالرنى قــولالپ،  

  ...قۇۋۋەتلهپ كهلدىڭىز
غاندىمۇ، ھۆكۈمهت مېنـى قارشـى    مهن ھۆكۈمهتكه قارشى ئهمهس بول   —

  .چىقىشقا قىستاۋاتىدۇ
 سىز ئهگهر قارشى ئهمهس بولسىڭىز، خهلقئارا جاھانگىرالر بىلهن تىل —

 ئهلچىنىڭ سۆزى دوققا ئایالنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ ـ!بىرىكتۈرۈمىگهن بوالتتىڭىز
  .چىرایىدا غهزەپلىك ئىپادە یوق ئىدى

  ! نېمه؟—
ىڭىزنى یوشۇرۇپ ھهر نېمه دېدىڭىز، لېكىن  سىز بایاتىن بېرى مهیدان—

سىز یاپون جاھانگىرلىكى ! سىزنىڭ ھۆكۈمهتتىن نارازى ئىكهنلىكىڭىز پاكىت
 مۆمىنـاخۇن  —بىلهن ئاالقه قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتكهن ئىككى ئادەمنىڭ بىـرى        

  !ئۇ ھهممىنى ئىقرار قىلدى. دېگىنى قایتىپ كېلىش سهپىرىدە قولغا چۈشتى
 كهم ئۇچرایدىغان تۆھمهتنىڭ بهكمـۇ قامالشـتۇرۇپ        مهھمۇد مۇھىتى بۇ  

ئۇ شۇنى ھېس قىلـدىكى، ھۆكـۈمهت ئـۆزىنى         . توقۇلغانلىقىدىن ھهیران قالدى  
ئــۇ مۆمىنــاخۇنالرنى یــاپۇنىیىگه ! یــوقىتىش ئۈچــۈن ئاســاس ھــازىرالپ بولۇپتــۇ 

ئهمهس، نهنجىڭغا ئهۋەتكهنلىكىنى ئېیتىپ ئۆزىنى ئاقالشنى ھار ئېلىپ، بىـر          
نه ئىـرادە بىـلهن بېـشىنى یـۇقىرى كۆتـۈرۈپ، ئهلچىنىـڭ كـۆزىگه        خىل جـاھىال  

  .تىكىلىپ تۇردى
 ئۇنداق قىلماي ھۆكۈمهت بىلهن بىرلىك ئىتتىپـاق بولـۇپ ئۆتـۈڭ،          —

  .مهن سىزنى ھىمایه قىلماقچىمهن
  ! كۆیۈنگىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهت—
  . ئویلىشىپ باقارسىز، مهن كهتكىچه یهنه كۆرۈشىمهن—

ــ  ــۇھىتى ئۇنىـ ــۇد مـ ــدى  مهھمـ ــنى خالىمىـ ــا كۆرۈشۈشـ ــلهن قایتـ . ڭ بىـ
بۇمـۇ  . ئهفرىسسىف مۇشاۋۇر  ئېبېرخوفنى ئـۆزى بىـلهن بىـرگه ئېلىـپ كهتتـى         
  .ئالتىنچى دېۋىزىیىنىڭ یوقىلىش ئالدىدا تۇرغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى

شۇندىن كېیىن دېۋىزىیىدىكى كادىرالر ئىچىدە ئارىـسالدىلىق، كـۆڭلى    
ــدا  ــكارە پهیـ ــشلىرى ئاشـ ــوۋۇش خاھىـ ــدىسـ ــۈن  .  بولـ ــۇھىتى ئۈچـ ــۇد مـ مهھمـ
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 یېگـانه   -ئۇ ئۆزىنى یهكـكه   . ئىشهنچىلىك بولغان ئادەملهرنىڭ تایىنى قالمىدى    
بهلكىم شۇنىڭ ئۈچـۈن بولـسا كېـرەك، ئـۇ ھهر     . ھېس قىلىدىغان بولۇپ قالدى  

 ئـادەمنى ئهگهشـتۈرۈپ، مهپه   40ــ   30جۈمه كۈنى ئهڭ یېقىن مهھرەملىرىـدىن     
شىكار قىلىمهن دەپ ماڭسىمۇ، ئۆزى مهپىلىك،     . تىبىلهن ئوپال تهرەپكه كېتهت   

ــوالتتى  ــادە ب ــاكى ئىــچ پۇشــقىنى   . ســىپاھلىرى پىی بۇنىــڭ شــىكار ئۈچۈنمــۇ ی
  .چىقىرىش ئۈچۈنمۇ بولىۋاتقىنى بهلگىسىز ئىدى

  

2 
  

 دېــۋىزىیىنى باشــپاناھ بىلىــپ كــۆڭلى تــوق یۈرۈشــكهن -6بــۇ ۋەزىــیهت 
الرنىڭ ئىچىـدە بهزىـلهر ھهقىقىـي    ئۇ. زىیالىالر ئىچىدىمۇ یامان تهسىر قوزغىدى    

بهزىلهر ئۆزىنىڭ جان قایغۇسـىدا     . بهشىرىلىرىنى ئاشكارىالشقىمۇ ئۈلگۈرۈشتى  
بۇ ۋەزىیهت ئىلگىرى پارقىراپ تۇرغان نهرسىلهرنىڭ ئـالتۇن یـاكى        . تىپىرالشتى

  .مىسلىقىنى ئایرىیدىغان بولدى
 مهمىتلى ئهپهندى ئهفرىسسىف كېلىپ كهتكهندىن كېـیىن قهشـقهرگه      

مهھمۇد مـۇھىتى ئۇنىـڭ بىـلهن       . بېرىپ ئهنه شۇ كۆڭۈلسىز مهنزىرىنى كۆردى     
ئۇزاق سۆزلهشتى ۋە ئۇنىـڭ بۇیـامهتتىكى جهڭگىـۋار ئهترىتىنـى قۇرالالنـدۇرۇش        

ــدى  ــدىمۇ گهپ بولغانى ــدىچىلىكىنى   . ھهققى ــڭ پاراكهن ــڭ كۆڭلىنى ــۇ ئۆزىنى ئ
 قىلىـپ   سهزدۈرمهستىن، كهسىپداشلىرىغا ئۈمىـد بېغىـشالیدىغان سـۆزلهرنى       

  .یۈرەتتى
.  ئۇ بۈگۈن مهكتهپتىن یېنىپ ئابدىراخمان ھاجىمنىڭ ئـۆیىگه كىـردى       

ئۇنىــڭ  تــۇل قالغــان ئایــاللىرى بۇۋىــسارە، گۈلجامــالالرنى ئــۇ ھهر قاچــان ۋاقــت  
بۇ ئایالالر، بولۇپمۇ بۇۋىسارە ئۆزىنىڭ ئۇزۇن یىللىق       . چىقىرىپ یوقالپ تۇراتتى  

 بۈگۈنمــۇ بۇۋىــسارە كــۆز یاشــلىرىنى .جــۈپتى ئۈچــۈن ھهر قاچــان یــاش تــۆكهتتى
  .ئۈنسىز تۆكۈپ، مهمتىلى ئهپهندىدىن تهسهللىي تاما قىلغاندەك قارىدى

تهۋپىــــق بــــۇ یهردىــــن قایتىــــپ چىقىــــپ ئــــۆیگه كېتىۋېتىــــپ،       
ــاال  ــدىراخمانھاجىنىڭ پاجىئهســى، ب ــاله -ئاب ــویالپ - چاقىلىرىنىــڭ ن  زارىنــى ئ
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دا ئۆزىنىـڭ بېـشىغا سـایه       ئۇنىـڭ تهسـهۋۇرى   . بىردىنال تېنى شـۈركۈنۈپ كهتتـى     
تهۋپىـق  . تاشالپ تۇرغان پاجىئهلىك تهقدىرنىڭ كۆرۈنۈشلىرى پهیـدا بولغانـدى        

 زار -قولغا ئېلىنغان، مهلىكىـزاد بىـلهن تۇغۇلـۇش ئالدىـدا تۇرغـان پهرزەنتـى زار             
ئۇنىڭـدا ئـاجىز،   . یىغالپ یۈرگهن بۇنداق تهسهۋۋۇر ئۇنىڭ یۈرىكىنى ئۆرتىـۋەتتى     

شـۇئان ئایـالىنى كـۆرۈش،      . ا بولۇپ، روھىي چۈشۈپ كهتتى    تۆۋەن كهیپىیات پهید  
ئۇ . جاپسانراق ئۆیگه قایتىش ئىستىكى پهیدا بولۇپ، قهدىمىنى ئىتىتىكلهتتى      

. ئۆیىگه كىرىپ كهلگهندە یهنىال ئاشۇ خىل ئىنتىزارلىق ئوتىدا یېنىپ تۇراتتى 
  :شۇڭا ئۇ ئۆیگه كىرىپال

 دېـدى ئهنــسىزلىك  — مهلىـكهم، بارمۇســىز؟ یاخـشى تۇرىۋاتقانــسىز؟  —
  .بىلهن

 دېــدى —نــېمه بولــدىال؟ نېمانــداق ئهنــسىزلىك قىلــدىال؟.  یاخــشى—
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ رەڭگىگه قان یۈگرەپ، گهپنـى    . ھهیران بولغان مهلىكىزاد  

  :چاقچاققا بۇرىدى
ــېغىنىپ كېتىپــتىمهن     — ــدەكال س ــچه یىــل كۆرمىگهن ــىزنى نهچ .  س

 - كۈنى یېقىالشقاندىن بېـرى پـات      - ئاي ئۆزگىرىش بولمایۋاتامدۇ؟ ئۇ ئایالىنىڭ   
  .پات شۇنداق سوراپ تۇرىدىغان بولغانىدى

ئـۇ ئـۆزگىرىش بولۇۋاتقـانلىقىنى ئېیتـسىال        . مهلىكىزاد جاۋاب بهرمىـدى   
ئــۇ ھالـدا ئــۇ  .  ئانىـسىنىڭ ئــۆیىگه  یـۆتكهپ قویـاتتى   - ئاتــا—ئـۇنى قهشـقهرگه   

ــایرىالتتى ــۇ خېلىــدىن بېــرى ئى . مهمتىلىــدىن ئ ككىلىنىــپ شۇســهۋەبتىن ئ
. بىراق، تاساددىىي مۇشـۇ یهردە تۇغـۇپ قویۇشـتىنمۇ خىجىـل بـوالتتى         . یۈرەتتى

.  ئادەتكه توغرا كهلمهیتتى -تۇنجى تۇغۇتنى ئهرنىڭ ئۆیىدە تۇغۇش ئاتۇشتا ئۆرپ      
  :ئۇ ئاخىر قهتئىي قارارغا كېلىپ

  . دېدى— ...قهشقهرگه كهتسهممىكىن،  —
اتقـــانلىقىنى ســـېزىپ، مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئۇنىڭـــدا ئـــۆزگىرىش بولۇۋ

  .مېھرىبانلىق بىلهن ئۇنىڭغا تىكىلدى
  .ئۇ دەپ سورىدى —؟... مېنىڭ ئاپىرىپ قویۇشۇمنى خاالمسىز، یاكى—
 سىز ئالدىراش، ئاكامنىڭ بالىلىرىـدىن بىرسـى ئاپىرىـپ قویـسىمۇ            —

  . دېدى مهلىكىزاد—بولىدۇ، 
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ىـڭ تهنه   مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ چىرایىدىن كۆزىنى ئۈزمهي قاراپ، ئۇن       
  :قىلمایۋاتقانلىقىنى بىلگهندىن كېیىن

  . دەپ سورىدى— بۈگۈنلىمۇ؟—
  ...ھهئه، بۈگۈنال —

ئۇ دەرھال .  مهمتىلى  ئهپهندى دەرھال بۇیامهتكه بېرىپ كهلمهكچى بولدى
  . ئېتىنى توقۇپ مىندى ـ دە بویامهتكه یۈرۈپ كهتتى

الالپ یولغا ئهسلىدە ئۇ ئایىمگۈلنى ۋە غېنىنى قوشۇپ، كىرا پوچتىسى ی
سالماقچى بولغانىدى، زورىخان بۇ گهپنى ئاڭالپ قېیىن ئىنىسىنىڭ بۇ گېپىگه 

  :كۈلۈپ
 دۈشمهن ئالدىدا سهت - ئۇنداقال ئۆزىنى یولغا سېلىپ قویساق دوست—

ئــادەتته تۇغىــدىغان كېلىننــى . تۇرىــدۇ، قائىــدە ـ یوســۇنغىمۇ تــوغرا كهلمهیــدۇ  
تېخـى  . ه ئایال بىرگه ئاپىرىپ قویىـدۇ  ئانىسىنىڭ ئۆیىگه یۆتكىگهندە بىر نهچچ    

  . دېدى—داستىخان راستالش كېرەك،
ــپ    — ــۆزىڭىز بىلىــ ــسه ئــ ــلهي؟ ئهمىــ ــن بىــ ــسىنى مهن نهدىــ  بۇنىــ

  . دېدى—توغرىلىمامسىز، بۈگۈن ماڭغىلى بوالمدۇ؟
ئانـــدىن . زورىخـــان بۈگـــۈن مېڭىـــشقا بولىـــدۇ دەپ خـــاتىرجهم قىلـــدى

چه ئایالغـا خهۋەر قىلىـشقا بـۇیرۇپ،     ئایىمگۈلنى ھهمرا بولۇپ بارىدىغان بىر نهچ     
  .ئۆزى دەرھال داستىخان ئۈچۈن قازانغا تۇتۇش قىلدى

ئىككى سائهتچه .  مهمتىلى ئهپهندى قایتىپ كېلىپ ئۆیدە كۈتۈپ تۇراتتى
. ۋاقت ئۆتكهندە زورىخان باشلىق بىر نهچچه  ئایـال، ئـایىمگۈل یېتىـپ كهلـدى               

شـۇنداق  .  نهچچىـسى قوشـۇلدى    بۇالرغا مهشھهدتىكى قوشـنا ئایـالالردىنمۇ بىـر       
  .قىلىپ ئاخىر بۇ مېھماندارچىلىق قوشۇنى یولغا چىقىشقا تهییارالندى

مهلىكىزاد ئۆیدىن چىقىـدىغان چاغـدا مهمتىلـى ئهپهنـدىگه مۆلـدۈرلهپ           
ــۇرۇنغانىدى   . تىكلــدى ــامراقلىق یوش ــسىز ئ ــشكه چهك ــۇ تىكىلى ــى . ب مهمتىل

ــدىلىنىپ، ئهپهنــدى ئایالالرنىــڭ ھویلىغــا چىقىــپ كهتــكهن پۇرســ   ىتىدىن پای
  :ەمهلىكىزادنى یهڭگىل قۇچاقالپ، قىزىل لهۋلىرىگه بىرنى سۆیدى ؤ

ــان بولــۇڭ، ســۆیۈملۈكۈم، ئهگهر ئوغــۇل تۇغــسىڭىز ئىــسمىنى      —  ئام
خـۇدا سـاالمهتچىلىكنى نېـسىپ      . ئىتسىقالل قویۇڭ، قىز بولسا ئهدىبه قویـۇڭ      
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  .قىالر
ــا ئوخــشاشال كــۆزىگه لىــ   ــارلىق ئایالالرغ ــدى ۋە  مهلىكىــزاد ب ــاش ئال ق ی

بىردەمـدىال ئایالالرنىـڭ   . ئۆمچىیىپ، گهپ قىاللماستىن ھویلىغا قاراپ ماڭدى 
ــان    -ۋاراڭ ــدا بولۇۋاتقـ ــدە پهیـ ــپ، كۆڭلىـ ــا ئېلىـ ــۆز قوینىغـ ــۇنى ئـ ــۇرۇڭى، ئـ  چـ

مهمىتلــى ئهپهنــدى تــاكى ئایــالالر ھارۋىغــا  . غېرىبسىنىــشنى ئۇنتۇلــدۇرۇۋەتتى
ھارۋا قوزغىلىپ قۇمباغدىن چىقىپ . جایلىشىۋالغىچه، مهلىكىزادقا قاراپ تۇردى
  .كهتكىچىمۇ تۇرغان جایىدىن قوزغالمىدى

*  
**          

. ئهتىسى كهچقۇرۇندا ئایىمگۈللهر بىلهن باشقا ئایالالر قایتىپ كېلىشتى
  :ئایىمگۈل مهمتىلى ئهپهندىنىڭ قېشىغا كىرىپ

ئانـام ئهتىگىـچه    .  ئانامنى خانئاچام كهتكىلـى قویمـاي تۇتـۇپ قالـدى          —
  . دەپ خهۋەر قىلدى—. لىمهن دەپ قالدىكې

دەپ ئاســماقچىالپ ســورىدى، مهمتىلــى  ―  خانئاچــاڭ ئاغرىۋاتامــدۇ؟—
  .ئهپهندى

  .لېكىن ئۆزى گهپ قىلمىدى.  شۇنداق ئوخشایدۇ—
مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ بۈگۈن ئهتىال یهڭگىیىدىغانلىقىنى، ئهسـلىدە       

دېگهنـدەك  . ىنى پهملىـدى  ئۇنىڭ تولغىقى تۈنۈگۈن مۇشۇ یهردىال باشالنغانلىق     
  . ئۇ خۇش خهۋەر ئېلىپ كهلگهنىكهن.  ئهتىسى كهچقۇرۇن زورىخان قایتىپ كهلدى

ئۆزى خېلى تېتىـك، بوۋىقىمـۇ      .  ئامان یهڭگىۋالدى  - مهلىكىزاد تېنچ  —
 دېدى ئۇ خۇش خهۋەر قىلىپ، مهمتىلى ئهپهنـدى بولـسا ئۇنىـڭ          —بودىالقتهك،

پنـى سـوزۇپ، ئهڭ مـۇھىم یېرىنـى      ئایالالرغا خاس ئۇششاق سـۆزلۈك بىـلهن گه       
  :دېمهیۋاتقانلىقىغا ئىچى پۇشۇپ

بـۇ بـارلىق دادىـالردا بولىـدىغان     . دەپ سورىدى — تۈلكىمۇ؟   - بۆرىمۇ —
  .قىزىقىش ئىدى

ھهم دەرھالال مهمتىلى ئهپهندىنىڭ كـۆڭلى   .  دېدى زورىخان  — تۈلكه، —
 بىـلهن   تۈلكه بـوغىنى  —یېرىم بولمىسۇن دېگهندەك ئالدىراپ قوشۇپ قویدى،     

  ...بۆرىگه بهگۈسىز
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 مهیلــى، یهڭــگه، تــازا كۆڭلۈمدىكىــدەك ئىــش بوپتــۇ، ئــۆزى ســاالمهت   —
ھهممىسى . ، ئالالھنىڭ بهرگىنىبۆرە تۈلكىسىنىڭ پهرقى یوق. بولسىال بولدى

ئۇ ئهمدى ئهدىبهنى ئۆز ئۆیىـدە  .  دېدى مهمتىلى ئهپهندى  —ئۈچۈن مهن خۇشال،  
  .ل ئىدىكۆرۈپ تۇراالیدىغان بولغىنىدىن خۇشا

ئۇ زورىخان كهتكهندىن كېیىنمۇ قىزىنىڭ قانداقراق جان ئىكهنلىكىنى 
 پـاتال   -نېمىدۇر بىر نهرسه پۈتۈن ۋۇجۇدىنى پات     . تهسهۋۋۇر قىلىش بىلهن بولدى   

ــۇراتتى  ــدى  . قىزىتىــپ ت ــایال قال ــشقا بارم ــولى ئى ــال   . ق ــۇ زادى ــسى ئ ــۇ كېچى ش
غان ئاتىالردا بولىـدىغان    ئۇنىڭدا تۇنجى رەت پهرزەنت كۆرۈپ تۇر     . ئۇخلىیالمىدى

گهرچه ئىلگىـرى تاتـار   . خۇشاللىق، بهختىیـارلىق تۇیغۇرسـى ھۆكـۈمران ئىـدى        
ــوغلى یېــرىم یاشــقا     ــسىمۇ، ئ ــۇل پهرزەنــت كــۆرگهن بول ــالى ســهرۋەردىن ئوغ ئای
كىرگهندىال ئایرىلىـپ كهتكهچـكه، بـاال مىھـرى، ئـاتىلىق مـۇھهببهت ئۇنىڭغـا               

ئۇ كېچىچه ئۆتكهن ھایات مۇساپىسىنى . دىقایتاباشتىن یېڭىلىققا ئایالنغان ئى
ــلىدى  ــقا باشـ ــدىن ۋاراقالشـ ــاتى، . قایتىـ ــۆتكهن ھایـ ــۆچهكته ئـ ــهرۋەرگه ... چـ سـ

كېـیىن  ... ئوغلى ئابدۇسهمهت،  ... ئۆیلهنگهنلىكى،  سهۋەرنىڭ یهڭگىگهنلىكى،   
شهمهیگه چىقىپ كهتكهنلىكى، ئانـدىن ئـوغلىنى ۋە ئوقۇمۇشـلۇق خوتـۇنىنى             

دارىلمۇئهلىمىنــدە .. تۈركىیىــدىكى ھایــاتى،. هنلىكــىقویــۇپ تــۈركىیىگه كهتك
ئوقۇش، ئابدۇلال ئهپهندىنىڭ یاردىمى، ئۇنىڭ قىـزى ئهدىبهنىـڭ مۇھهببهتلىـك          

تۈركىیه قىزى ئهدىبهنىڭ ئىسمىنى قىزىغا قویۇش بىـلهن خېلـى    ... قارشلىرى
بىـراق شـۇنىڭ بىـلهن بىلـله تـۇنجى ئـوغلى ۋە       . یېنىكلهپ قالغانـدەك بولـدى   

ھـازىر ئابدۇرسـهمهت سـاالمهتال    ”. ۇق خوتۇنى سـهرۋەرمۇ یادىغـا یهتتـى       ئوقۇمۇشل
ئـۇ توشـقان یىللىـق ئـۇ ئهگهر قېـشىمدا      . بولسا سهككىز یاشقا كىرىـپ قالـدى     

ئـۇالر  ... ،ە د-بولسىال، سىڭلىـسى بىـلهن بىـر جـۈپ قىزىـل گۈلـدەك ئـۆتهتتى               
رنـى  ئـۆگهي دادىنىـڭ قولىـدا نېمىله   ... چۆچهككه قایتىپ كهلگهنـدىن كېـیىن    

مهن . قىلىۋاتىدىكىن؟ ئۇالرنىـڭ خهۋىرىنـى ئېلىـشنىڭ ئىالجىـسى بولمىـدى       
  .ئۇدەپ ئویلىدى “ ...تازىمۇ ۋاپاسىزلىق قىلدىم

ئۇ ئهنه شۇنداق خىیالالر بىلهن كۆزلىرى ئېچىشىپ كېتىۋاتسىمۇ كۆزى 
شــۇ چاغــدا ھویلىــدا بىــر . ئېلىنمهســتىن یېتىــپ، تــۈن یېــرىم بولــۇپ كهتتــى

مهمتىلـى  . ماڭغان ئاۋازى، تامغا سۈركهلگهن ئاۋازى ئاڭالندى     نېمىنىڭ ئاۋایالپ   
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ئهپهندى دىڭ چۆچۈپ، ئورۇندا ئولتۇرۇپ، نهپىسىنى تۆۋەنلىتىپ سىرتقا قـۇالق           
  ...جىمجىتلىق. سالدى

بۇ ئۆزۈمنىڭ خاتا سهزگۈسى ئوخـشایدۇ، دەپ ئـویالپ یاتـاي دەپ تـۇراتتى،      
، ئارقىدىن ھویال تېمى تۈۋىدە دېرىزە تۈۋىدىن بىر سایه ئۆتۈپ كهتكهندەك بولدى

شۇندىال مهمتىلى ئهپهندى ئىـشنىڭ تـازا   . بىر نېمه گۈپ قىلىپ سادا چىقاردى    
ئهپلهشمهیۋاتقانلىقىغا كۆزى یېتىپ ئاستا، ئېھتىیات بىلهن ئورنىـدىن تـۇرۇپ،    

ــاپتى ـ د          ــتۇرۇپ كهكىنــى ت ــۈك تهرەپــتىن سىپاش ــىنى ســاپتى ۋە تۆش ، ەكهش
ەم جىم تۇرۇپ تىڭـشىدى ۋە شـهپه چىقـارغۇچى       ئىشىكنىڭ تۈۋىگه بېرىپ بىرد   

گۇمـــانلىق نهرســـىنىڭ قایـــسى تهرەپـــته ئىكهنلىكىنـــى ئوبـــدان قىیـــاس       
ــاچتى ـ د         ــشكنى ناھــایىتى تېــز ئ ــدىن كېــیىن ئى ، ھویلىنىــڭ ەقىلىۋالغان

بىرقارا نهرسه ھویال تېمىدىن یېـرىم گهۋدىـسىنى        . ئوتتۇرىسىغا چىقىپ بولدى  
ئۇ نـېمه بولىۋاتقـانلىقىنى ئاڭقىرىـپ      . راتتىچىقىرىپ، دېرىزىنىڭ ئۇدۇلىدا تۇ   

 یۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ئارىلقتا مهمتىلى ئهپهندى كهكىنى       -بولغۇچه بولغان كۆز  
دەپ “ !ۋاي”ســایه ئىختىیارســـىز  . قــارا كــالهڭگۈگه قارىتىـــپ قــاتتىق ئـــاتتى   

ھـویال ئىـشىكىنى ئېچىـپ چىققانـدا ئېگىـز      . ، چۈشـۈپ كهتتـى  ەۋارقىرىـدى ـ د  
مهمتىلـى ئهپهنـدى بایـا      . ى یىراقتـا قېچىـپ كېتىۋاتـاتتى      بویلۇق بىرسى خېلـ   

ئۇ بۇ یهردە بىر تۈپ دەرەخنىڭ . نامهلۇم كىشى تۇرغان جایغا بېرىپ قاراپ باقتى      
ــپ تۇرغــانىكهن      ــرىم گهۋدىــسىنى چىقىرى ــسهپ، تامــدىن یې ــسىغا دەس . ئاچى

مهمتىلى ئهپهندى ئېرىق ئىچىدىن كهكىنى ئىزلهپ تېپىپ، ھویلىغا قایتىـپ   
  .كىردى

ھویلىغا كىرگهندىن كېیىن ئۆیگه قایتىپ كىرگۈسى كهلـمهي كـۆككه       
ئوغرى دېگهن . ئۇ كىم؟ ئوغرىمۇ؟ یاق، یاق”. قاراپ خىیال سۈرۈپ تۇرۇپ قالدى  

باینىڭ  ئۆیىگه كىرمهي، ھچقانداق روزغارى بولمىغان ئادمنىڭ ئۆیىدە نېمىش 
قانـداق  ! ۈشمهنئهمىسه كىم؟  دۈشمهنمۇ؟ ئهلۋەتته د    ! قىالر؟ ئۇ ئوغرى ئهمهس   

بـۇ  ... دۈشمهن؟ پایالقچىمۇ؟ سۈیقهستچىمۇ؟ ھهر ئىككىلىسى بولۇشى مـۇمكى     
ــۇنجى   ئۇالرنىـــڭ تـــۇنجى قېـــتىم كېلىـــشىمۇ؟ یـــاكى مېنىـــڭ تـــۇیغىنىم تـ

ئۇ بىپایان دېڭىزدەك كۆك ئاسمانغا قاراپ، قارىیىپ كۆرىنىۋاتقان “ ...قېتىممۇ؟
ىرىقى كـۈنلىرى بولغاچقـا     سـېنتهبىرنىڭ ئـاخ   . دەرەخلهرگه قاراپ ئـۇزاق تـۇردى     
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ئــۇ توڭۇشــقا باشــلىغاندىال ئــۆیگه . كېچىــسى تېمپىراتــۇرا خېلــى تــۆۋەنلهیتتى
ــردى  ــپ كى ــال  ئۇخلىیالمىــدى  . قایتى ــىزلىق ئازابىــدىن  . ئهممــا یهنى ئۇیقۇس

ــارام بهرمهي    ــالالر زىڭىلـــدىتىۋەتكهن بېـــشىغا ئـ تاشـــقىرى ۋەھىمىلىـــك خىیـ
شۇنداق قىلىپ . ڭىسىگه كىرمىدىكېلىۋالغاچقا كىتابتىكى سۆزلهر زادىال مې

باش توخۇ چىللىغاندىال یۇیۇنۇپ، كىیىملىرىنى . تۈننى ئویقۇسىز ئۆتكۈزۈۋەتتى
ئانــدىن ئىــشىك ئالــدىغا چىقىــپ  . كېیىــپ، ھویلىــدا گىمناســتىكا ئوینىــدى 

ئۇ تاكى ناماز بامداتقىچه ئهنه شۇنداق ھهرىكهتلهر .  بۇیاققا مېڭىپ یۈردى-ئۇیاق
  .دىبىلهن ۋاقت ئۆتكۈز

  :ەئۇنى ئهڭ ئاۋۋال ئۆي ئىگىسى نىزاخۇن كۆردى ؤ
 ئارامـــسىرالندىڭىزمۇ، ســـاقلىغىڭىز یوقمـــۇ؟ كـــېچىچه ئۇخلىمـــاي  —

  .ئۇ دېدى —چىقتىڭىزغۇ دەیمهن،
 ئـۇ  — ھهئه، سهل ساقلىقىم یوق، كېچىـسى تاالغـا چىقىـپ تـۇردۇم،         —

 نامـاز  شۇنداق دەپ ئۆیگه قایتىپ كىرىپ تاھارەت ئالدى ۋە جامائهتكه قوشۇلۇپ         
  .بامداتنى ئوقۇغىلى مهستچىكه ماڭدى

. نامازدىن كېیىن كېسهللهرنى كـۆرۈپ بولـۇپال مهكـتهپكه قـاراپ ماڭـدى       
مـوھىمى ناشـتىلىق تهییـارالپ، ئـۇنى        . ناشتا قېلىـشنى تامـامهن ئۇنۇتقانىـدى      

ئاگاھالندۇرۇپ تۇرىدىغان ئـادەم بولمىغاچقـا ئۇنىـڭ تۇرمـۇش تهرتىـۋى ئىـزدىن              
ــى  ــدەك قىالتت ــازار ۋە     . چىققان ــالپ ب ــدىن باش ــپ، بۈگۈن ــى یىغى ــۇ ئىزچىالرن ئ

ئهتراپتىكى یېزىالرنى ئوبدان چارالشنى، گۇمانلىق ئادەملهر بارمۇ ـ یوق، دېققهت 
ھهمدە ئهسلىكرەك ئىزچىالردىن بىر نهچچىسىگه كېچىسى . قىلىشنى بۇیرىدى

 ئـۆزى كــۆرگهن ئىــشالرنى قىــسقا ۋە ئـاددىي قىلىــپ ســۆزلهپ بهردى ۋە نــامهلۇم  
ئـادەمگه كهكه تهككهنلىكىنــى، ئۇنىــڭ یــۈزى یــاكى بېــشىدا جــاراھهت بولۇشــى  
مۇمكىنلىكىنى ئاشۇنداق ئادەملهر ئۇچرىسا داۋراڭ قىلماسـتىن ئـۆزىگه خهۋەر           

  .قىلىشنى تاپىلىدى
ــاراپ     ــكه تـ ــپ ھهر تهرەپـ ــاقلىرىنى ئېلىـ ــالتهك ۋە بایراقچـ ــزچىالر كـ ئىـ

چــۈن ســىنىپقا قــاراپ كهتكهنــدىن كېــیىن، ئهتتىگهنلىــك دەرســكه كىــرىش ئۈ
  .ماڭدى

ئۇنىـڭ كـۆڭلىگه   . مهمتىلى ئهپهندى دەرسنى ئىنتایىن تهسته تـۈگهتتى      
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قــاتتىق بىــر ۋەھىــمه كىرىۋالغــان بولــۇپ، ھهر قــانچه قىلىپمــۇ بــۇ ۋەھىمىنــى  
شـۇنداق  . كۈن بویى قـولى ئىـشقا بارمىـدى       . كۆڭلىدىن قوغالپ چىقىرالمىدى  

مـۇئهللىملهر   . ىتىنى ئۆزگهرتمىدىسهراسىمىلىك ھالهتته تۇرۇپمۇ تاشقى قىیاپ    
ئـــۇ . ئارىـــسىدا ئـــۆزى كـــۆرگهن بـــۇ شـــهرمهندىچىلىكنى ســـۆزلهپمۇ یۈرمىـــدى  

  .باشقىالرنىڭ كۆڭلىگه ۋەھىمه سېلىشنى خالىمىغانىدى
ــوتى       ــڭ ئ ــۈزەل غایىلهرنى ــاد، گ ــىي ئېتىق ــزغىن سىیاس ــدىكى قى ئۇنىڭ
ــپ    ــدىغان ئاجایىــ ــتانلىرىدىال بولىــ ــانلىق داســ ــۇ قهھرىمــ ــدەك، ئــ  ئۆچكهنــ
پېرسوناژالردىن بىراقال رېئال شهخسكه ئایالنغاندەك ئهمدى ئـۇنى ئاللىقانـداق           

غـایه ئۈچـۈن قوربـان بولـۇش        . تهشۋىشلهر ئارىغا ئېلىپ قىسىشقا باشلىغانىدى    
ئىرادىـــسى ئورنىغـــا یاشـــاپ قـــېلىش خاھىـــشى مهزمـــۇت ئایـــاغلىرى بىـــلهن  

ىش، خوتۇنىغـا    مۈلـۈككه تارتىـش    -ئهمدى ئۇنىڭدا ئۆي  . دەسىۋالغاندەك قىالتتى 
تهك پاسسىپ جاھانسازلىق قهیسهر، قهھرىمانانه ئىرادىگه، قۇربـان       ...تارتىشىش،

. بولۇشتىن قورقماسلىق ئىرادىسى ئالـدىغا تـوغرا تۇرۇۋېلىۋاتقانـدەك قىالتتـى          
لىق خۇسىیىتى، یهنى  ھایۋانالر توپى بىلهن ئوخشاش     )ھایۋان(ئۇنىڭ مهخلۇق   

ىي مهسلهكلهر ئۈچۈن ئۆزىنى ئۇنتۇشـتىن  یهنى، غایه، سىیاس  ― چاغدىكى ئادەم 
خۇسۇسىیىتى، یاشاش، پهرزەنت ۋە ئۇۋۇسىنى ― مۇستهسنا ھالدىكى ئادەمنىڭ 

قوغداش ئىستىكىال قالغاندەك، باشقا تۇیغـۇالردىن خـاالس بولـۇپ كهتكهنـدەك          
  .ۋەسۋەسه ئۇنى قىیناشقا باشلىدى

ىنىمۇ ئــۇ ئــۆیگه قایتىــپ كېتىۋېتىــپ، یولــدا ئۇچىرىغانالرنىــڭ ســالىم 
بۇ ساالمالر ئۇنىـڭ  . ئاشۇنداق تۇمانلىق تۇیغۇالر قورشاۋىدا تۇرۇپ قوبۇل قىلدى 

بـۇ سـهزگۈ   . ئېسىگه ھایۋانالر توپىدىن بۆلىنىپ چىققان  ئادەملهرنى كهلتـۈردى  
ئـۇ  . بولسا ئۇنىڭـدا غایىلهرنىـڭ ئـوتىنى پـۈۋلهپ یـالقرىتىش رولىنـى ئوینىـدى              

  :شۇنداق خىتاپ قىلدى
رنىــڭ روھــى، ئۆزىنىــڭ بــارلىقىنى ۋەتهن مىلــلهت  بــارلىق قهھرىماال—

 مۈلـۈك ۋە ئۆزىنىـڭ      -ئىشلىرىغا بهخـش ئهتـكهن قهھرىمانالرنىـڭ روھـى، ئـۆي          
ــدە    جېنــى توغرىــسىدا ئویلىمىغــان بۈیــۈك قهھرىمانالرنىــڭ روھىلىرىنــى مهن

  .ئۇ دەپ خىتاپ قىلدى — !...مۇجهسسهم ئهیله، یا رەببىم
ــۆي ئهت  راپىــدىمۇ ئهنه شــۇنداق گۇمــانلىق  ئۇنىڭــدا مهلىكىــزاد یاتقــان ئ
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ئهگىپ یۈرگهن بولـسىچۇ؟ دېـگهن دەھـشهتلىك پىكىـر ئویغىنىـشى            ! كۆلهڭگۈ
ئارقىـدىنال ئـۇ ئـۆزىنى رەھىمـسىز        . بىلهن، تۇتقـاقلىقى بـاردەك تىـرەپ كهتتـى        

ئاۋازىــڭ شــۇنچىلىك یــاڭراق ۋە كهســكىن چىقــاتتى، بۇنىڭــدىن ”: ئهیىبلىــدى
ىغاندەك قىالتتىڭ ھالىڭ شۇمۇ؟ سىناق خېلى قهھرىمانلىق قولۇڭدىن كېلىد

بىـراق، دۈشـمهننىڭ دۈشـمىنى     ”،  “!...مهیدانىدا كىملىكىڭ ئاشكارە بولـدىغۇ    
مهنغۇ؟ ئاجىز مهزلۇمدا نېمه گۇناھ؟ دۇنیاغـا ئهمـدىال كـۆز ئاچقـان بوۋاقتـا نـېمه           
گۇناھ؟ ئۇمۇ رەڭگـارەڭ شـهئىي بىـلهن تولغـان دۇنیـانى كۆرىـشى كېرەكقـۇ؟ ئـۇ          

“ !...  ھېچنېمىنى كۆرمهي كهتسه بوالتتىمۇ؟ ئۇ یاشىشى كېرەكدۇنیاغا كېلىپ
دۈشـمهننىڭ نېمىلىكىنـى،   . بۇ ھېسىیات ئۇنى یهنه لهسسىدە قىلىـپ قویـدى       

.  ئانىسىنىڭ كىملىكىنىمۇ بىلمهیدىغان قىزى ئۈچۈن ئىچى سـىرېالتتى    -ئاتا
ە بوۋاققا ھازىر چوغنى تهڭلىسىمۇ ئهمچهك دەپ ئاغزىنى ئېچىۋېرىدىغان دەرجىد

ئاقكۆڭۈل ھهم ساددا تۇرسا، ئۇمۇ جازاغـا تارتىلىـشى كېرەكمـۇ؟ ئۇنىڭـدا ھهمـمه          
جانلىقالردا بولىدىغان  پهرزەنت  ۋە ئۆز جۆرىسىنى قوغداش تۇیغۇسى ئـاخىرقى         

ئۇ ئهنسىرەپ زادىـال تۇرالمـاي، ئهتىـسى ئهتتىگهنـدىال قهشـقهرگه          . چهككه یهتتى 
  .بېرىش قارارىغا كهلدى

ئهمدى ئۇ ئۇیۇشمىغا بېرىپ، . كلهشكهندەك بولدىئۇ شۇندىال سهل یېنى
ئـۇ  . قهشقهرگه كىرىدىغانلىقىنى ئىسالمئاخۇنغا ئېیتىپ قویۇش كېرەك ئىدى   

ئۇیۇشمىغا كهلگهندە ئىسالمئاخۇن، قۇتلۇقئاخۇن، ئېیسائاخۇنالر مهلىكىزادنىڭ 
یهڭگىگهنلىكىنى ئوقـۇپ، مهمتىلـى ئهپهنـدىنى قهشـقهرگه بېرىـپ كېلىـشكه           

چـۈنكى ئـۇالر مهمتىلـى ئهپـدىنى خىـزمهت        . یلى دېیىشىپ تۇراتتى  دەۋەت قىال 
قىزغىنلىقــى بىــلهن ئــۆزى بېرىــشنى خىیالىغــا كهلتۈرمهیــدۇ دەپ ئویالشــقان  

شـۇڭا مهمتىلـى ئهپهنـدى كىرىـپ كهلگهنـدە ئـۇالر بىرئېغىـزدىن ئـۇنى         . ئىـدى 
  .مۇبارەكلهشتى

 — ئهمدى، یېڭـى مېھمـاننى كـۆرگهچ قهشـقهرگه بېرىـپ كېلهسـىز،             —
  .ېدى ئىسالمئاخۇن گهپ یومزاپد

مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇنىــڭ نــېمه دەۋاتقــانلىقىنى ســهلدىن كېــیىن       
  :ئاڭقىرىپ، ئۆزىنى سهل تۇتۇۋالغاندىن كېیىن

  . دېدى— ... شۇنداق قىلسام بوالرمىكىن،—
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 دەپ ئــۈن قــاتتى  — ئهلــۋەتته، شــۇنداق قىلمامــدىغان، ئهپهنــدىم،   —
  .چىقىڭ، بۇمۇ بىر مۇھىم ئىشبولسا ئهتىال یولغا ― قۇتلۇقئاخۇنمۇ،

ــدىنىڭ ئېیىتىــپ ئولتۇرغىنىــدىن ئاســانراق    بــۇ ئىــش مهمتىلــى ئهپهن
  .ئۇ ئهتىال یولغا چىقىدىغان بولۇپ ئۆیگه قایتىپ كهلدى. بولدى

  .بۇ كېچىنىمۇ قارا بېسىپ تۈزۈك ئۇخلىیالىمىدى
ئهتىسى سهھهر نامازدىن كىرىپ ئۇ یولغا تهیارلىنىۋاتقاندا ئىـزچىالردىن         

  .بۇالر ئابلىز ھوشۇر بىلهن قۇربان جاپپار ئىدى. ككىسى كىرىپ كهلدىئى
  .دەپ سورىدى ئۇ ئابلىزغا قاراپ —نېمه بولدى، ئوغلۇم؟—
  .دېدى ئابلىز — سىز كهكه ئاتقان ئادەمنى تاپتۇق،—
  ؟ئۇنېمه؟ كىمكهن  —
  .مهمتىمىن ئىكهن —
ى تونـۇپ   ئوۋنىـڭ ئـوۋچىن   ”، شۇنداقمۇ؟ بوپتۇ، ئوغلـۇم، ھهر ھالـدا         هھ —

ئۇ شـاگىرتلىرىنىڭ شـۇنچىلىك     . دېدى ئۇستاز  —“ قویغىنىنىڭ زىیىنى یوق  
بېــرىڭالر، ئوغلــۇم، ئۈگىنىــشالرغا   —چاققانلىقىــدىن بهكمــۇ ســۆیۈنگهنىدى،  

  .بۇ ھهقته ئهته یهنه سۆزلىشىمىز. بېرىڭالر
ئىــزچىالر كۆتۈرەڭگــۈ كهیپىیــات بىــلهن چىقىــپ كهتكهنــدە، مهمتىلــى  

ئۇنىڭ . تامامهن خاتىرجهملىكنىڭ ئهسلىگه كهلگهنىدى   ئهپهندىنىڭ كۆڭلىدە   
خاتىرجهملىكنىڭ بىر سهۋەبى، ئهنه شۇنداق شاگىرتلىرىنىڭ بولغىنى بولـسا،    
ــۇ     بــۇ كىچىككىــنه غهلىــبه خهۋىرىنىــڭ ســهپهر ئالدىــدا یېتىــپ كهلگىنىنــى ئ

بۇ ھال ئۇنىڭ خېلـى روھىنـى     . یاخشلىقىنىڭ بېشارىتى دەپ تهبىر بهرگهنىدى    
ىالخۇن ئېلىپ كهلگهن قارا ئاتقـا یىگىـتلهرچه چهبدەسـلىك بىـلهن     كۆتۈرۈپ، ئ 

  .مىنىۋېلىپ، یورغىالتقىنىچه مهشھهتتىن چىقىپ كهتتى
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  ئون بىرىنچى باپ

  

1 
  
هھمۇد مۇھىتى دېكابىر ئایلىرىنىڭ بىـر كـۈنى ھۆكـۈمهتكه قارشـى       م

  .قوزغىالڭ كۆتۈرۈش ھهققىدە یىغىن چاقىردى
شــىڭ شىــسهینىڭ . ر تېپىلغانىــدىبــۇ یىغىننــى چــاقىرىش ئــاخىر زۆرۈ

ــسىمى،  ــىنى   -6بېـ ــتى ېۇالرنىـــڭ سهۋىرسـ ــارچىالش سۈیقهسـ ــۋىزىیىنى پـ  دېـ
ئاللىقاچان قىـش كېلىـپ قالغـان بولـسىمۇ قىـشلىق كىـیىم ـ        . قۇرۇتقانىدى

ــېچىش،  . كـــېچهك تارقىتىلمىغانىـــدى ــال ئهســـكهرلهرنىڭ قوشـــۇندىن قـ بۇھـ
بۇنداق كېتىۋەرسه . ەتكهنىدىكومادىرالردىن نازارى بولۇش كهیپىیاتىنى ئهدىتىۋ

شۇڭا مهھمۇد .  ئۆزىدىن یوقىلىپ كېتهتتى- دېۋىزىیه ئىچىدىن بۇزۇلۇپ، ئۆز -6
قـولمىزدا ئهسـكهر، قـورال تـۇرۇپ نېمىـشقا بـوزەك بولـۇپ تـۇرىمىز؟               ”مۇھىتى    

دەپ ئویالپ بۇ “ ۇرۇنۇپ كۆرەیلىئدەپتىكهن بىر › یېتىپ قالغىچه ئېیتىپ قال‹
  .یىغىننى چاقىرغانىدى

یىغىنغا  یېقىن ئهسكهر باشلىقلىرىدىن ئىسمائىل بهگ، مهخهت پهیزى، 
یىغىننىڭ كهیپىیاتى . ، سهمتىھاجىالرنى چاقىردى)مۇئاۋىن پولكوۋنىك(یاقۇپ 

مهھمـــۇد مــۇھىتى ئـــارتۇق گهپــلهرگه ئـــورۇن   . جىــددىي ھهم ســـۈرلۈك ئىــدى  
  :ىقالدۇرماسلىق ئۈچۈن، یىغىن ئهھلىنى دەرھال مۇھاكىمىگه جهلپ قىلد

ــۈپ    — ــېمه بولۇشــىنى كۈت ــدا ن ــاكى ئاخىرى ــدۇق، ی  قــوزغىالڭ كۆتۈرەم
  .تۇرامدۇق؟ ئاۋۋال مۇشۇ ئىشتا بىر یهرگه كېلهیلى

ــۇال قىلىـــشتى    ــك جىـــددىي غۇلغـ ــوزغىالڭ كۆتـــۈرەیلى  . كۆپچىلىـ قـ
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  . دېگۈچىلهرمۇ، تىنچلىق ئهۋزەل دېگۈچىلهرمۇ بولدى
 دېـدى   — !ھهقىچـان بىـر ئۆلـۈم     !  قهئىي قوزغىالڭ كۆتۈرۈش كېرەك    —

  .یاش ئوفېتسىرالردىن بىرى
 تهۋەككۈلچىلىك قىلغاننىڭ پایدىسى یوق، خوجانىیازھاجى بار چاغدا —

شۇنچه كۆپ كۈچ بىلهن ھېچنىمه قىاللمىدۇق، ئهمدى ماغدۇرىمىزنىڭ تېڭـى          
 —تۈگىگهندە قوزغىالڭ  قىلىمىز دېگهن تۇخۇمنى تاشقا ېۇرماق بىلهن باراۋەر،       

  .ق دېدىیهنه بىر قۇماندان شۇندا
 خهلق شىڭ شىسهیدىن خېلى ئۈمىد كۈتكهنىدى، كۈتكهن ئۈمىدى         —

ۇنىڭ ئۈستىگه بىر نهچچه یىلدىن ئ. یوققا چىقتى، شۇڭا خهلقتىمۇ نارازىلىق بار
. بېرى مائارىپ، مهكتهپلهر  ئارقىلىق خېلى ئاڭلىق ئادەملهر مهیـدانغا كهلـدى            

  .ولىدۇشۇڭا بۇ قېتىم قوزغالساق ئاۋۋالقىسىدىن یاخشىراق ب
ۇرۇشمایدىكهنمىز؟ قوزغالـساق تـۈگهپ   ئ شۇنداق، نېمىگه تارتىشىپ    —

كېتىمىز دەپ جىم یاتساق، یېنىمىزنى قۇرت یهپ تۈگىتىۋېتىدىغانلىقى مانـا       
  ...مهن دەپ تۇرمامدۇ،

ئاخىرىقى نهتىجىدە قـوزغىالڭ قىلىمىـز دېگۈچىلهرنىـڭ سـهۋەبلىرىنى       
ــگه مۇۋاپىــق دەپ قاراشــتى  ــدى  یهنه كېلىــپ . ئهقلى ــۇالر  كــۆپ ســانلىق ئى . ب
  .دېگهن قارارغا كېلىشتى. شۇڭالشقا قوزغىالڭ قىلىش كېرەك

ۇنداق بولسا، قوزغىالڭ قىلدىغىنىمىز راست بولسا، قانـداق ئىـش         ئ —
 دېدى مهھمۇد مۇھىتى كـۆپچىلىككه  —شۇنى كېڭىشىپ باقایلى،  . باشالیمىز
  .قاراپ

 -پ، ھهر خىل چارە تارتىش قىلى-ۇزاق تاالشئكۆپچىلىك بۇ جهھهتتىمۇ   
  .تهدبىرلهرنى ئوتتۇرىغا قویۇشتى

  :ئاخىرىدا مهھمۇد مۇھىتى ئۆز پىالنىنى ئوتتۇرىغا قویدى
ــز   — ــارلىق قىلىمى ــددىي تهیی ــدىلىنىپ جى ــتىن پای .  قىــشلىق ۋاقىت

تهییارلىق پۈتكهندە یهكهندىكى قوشـۇنالر ۋە یېڭىـساردىكى قوشـۇنالر مهخپىـي          
رۇپ كهلـسه، سـهمهتھاجى، قۇربـان نىیـازالر بـۇ      ھالدا یولغا چىقىپ بۇیاققا باسـتۇ   

ئانـدىن  . تهرەپتىن ماسلىـشىپ یېڭىـشهھهرنى ۋە كونـا شـهھهرنى تىنجىتىمىـز        
چوڭ یاشتىكى ئوقۇغۇچىالردىن ۋە باشقا یاشالردىن ئهسكهر ئېلىپ ئارقا سهپته        
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كونا ئهسكهرلهر دۋاملىق شىمالغا . تهربىیىلهیمىز، بۇالر ئارقا سهپته زاپاس تۇرىدۇ
  ...اراپ یۈرۈش قىلىدۇق

قوزغىالڭنىـڭ ئېنىـق    .مهھمۇد مۇھىتىنىڭ پىالنى بىردەك ماقۇلالندى    
. بۇنى تهییارلىق ئهھۋلىغا قـاراپ بېكىتىـدىغان بولۇشـتى     . ۋاقى بىكىتىلمىدى 

  .تهخمىنهن ۋاقتى كېلهر یىلى باھار دەپ قارالدى
ــى    ــددىي باشــلىنىپ كهتت ــارلىق جى ــنال تهیی ــدىن كېیى ــى . یىغىن یېڭ

ــكهر ــچ  ئهس ــاپ، قىلى ــدى  —لهرگه ئات ــوقتۇرۇلىدىغان بول ــزىلهر س ــي .  نهی ھهربى
  .مهشىقلهر قاتتىق تۇتۇپ ئىشلهندى

شۇ كۈنلهردە كىچىكاخۇن یېڭىساردىن كېلىپ قالدى ۋە بـۇ ئىـشالردىن      
خهۋەر تېپىپ، قوزغىالڭ قىلىشنى پایدىسىز ۋە ئىنتایىن زىیانلىق دەپ قارىدى، 

  :ئۇ
قۇشساق یوق بولۇپ كېتىمىز، ئازغىنه  بۇ تهرىقه ھۆكۈمهت بىلهن سو—

خاپىلىق ئۈچۈن سوقۇش ئېچىپ، ئۆزىمىزنى، ئهسكهرلىرىمىزنى ھاالك ئېتىپ، 
ۇالرغا ئىككى قولالپ تاشالپ بهرگهندىن نـېمه پایـدا چىقـار؟ شـىڭنىڭ     ئیۇرتنى  

 ئىككـى یىـل مـادارا قىلىـپ        -یوغان تېرىكى بـار، یهڭـمهك ئاسـان ئهمهس، بىـر          
  . دېدى ئۇ— ...پۇرسىتى كېلىپ قاالرتۇرساق، ئاخىرى بىر 

ــوۋۇتىۋەتتى    ئ ــۈللهرنى سـ ــان كۆڭـ ــوتتهك قىزىغـ ــرى ئـ ــۇ پىكـ ــڭ بـ . ۇنىـ
ــشىپ،      ــدىن كېڭى ــلهن قایتى ــى، شــۇنىڭ بى ــشىپ كهتت ــارلىقمۇ سۇسلى تهریی

بـۇرۇنقى  . مۇزاكىرىلهردىن كېـیىن، كىچىكاخۇننىـڭ پىكـرى قوبـۇل كۆرۈلـدى          
  .پىالن ۋاقىتلىق قالدۇرۇلدى

  

2 
  

ىك ئوفىتسېرالرنىڭ یاتاقلىرى جایالشقان قاتارنىـڭ ېـۇ   یۇقىرى دەرىجىل 
بۇ یهردە ئایالالر بولمىغاچقا ھهر . یېقىدا ئوفىتسېرالر ئىشلىتىدىغان خاال بارىدى
مهھمــۇد مــۇھىتى كېیىنكــى . ئىككــى تهرىپىنــى ئورتــاق ئىشلىتىۋېرىــشهتتى

ــۆز ئهتراپىـــــدىكى ئىـــــشهنچىلىك ئادەملهرنىـــــڭ ئازىیىـــــپ   ۋاقىـــــتالردا ئـــ
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ۇ تهرەپــكه ئــانلىقىنى نهزەردە تــۇرۇپ گــاھ ېــۇ تهرەپتىكــى خاالغــا، گــاھ  كېتىۋاتقــ
ــدىغان بولغانىــدى  ــالىي    . كىرى ــویىچه ئهڭ خ ــشتاۋى ب ــۋىزىیه ئى ــۇ دې ــۈنكى ب چ

  .جایىدى
ۇ بامــدات نامــازدىن ئــســوغۇق راســا كــۈچهیگهن بىــر ئهتتىگىنــى ئىــدى، 

ــدى   ــا ماڭـ ــدىراپ خاالغـ ــیىن ئالـ ــا   . كېـ ــر روتـ ــهھهردىال بىـ ــۈن سـ ــۈنكى بۈگـ چـ
ھاپىزەتچىــسىنى ئهگهشــتۈرۈپ ســهمهتھاجى كهلگهنىــدى، مهھمــۇد مــۇھىتى  مۇ

  .بىلهن بىر ئىش توغرىسىدا سۆزلهشمهكچىكهن
ســىجاڭنىڭ ئارقىــسىدا مۇھــاپىزەتچى روتىــسىدىكى بىــر یــاش ئهســكهر   

 ھۇشـیار كـۆزلىرىنى ئـۈچ     ،ۇ سىجاڭدىن بىر نهچچه قهدەم ئارقىدا بولۇپ      ئ. بارىدى
مهھمۇد مۇھىتى بىر ئۆینىڭ دوقمۇشىدىن ئۆتۈپ تهرەپكه تىكىپ كېتىۋاتاتتى، 

 پـال   -ئوچۇق جایغا چىققاندا ئوڭ تهرەپتىكى خاالدىن بىرسىنىڭ بېـشى غىـل          
ۇنىـــڭ كاللىـــسىدا ئ. كۆرىنىـــپ، یهنه ئىچىـــگه كىرىـــپ كهتكهنـــدەك بولـــدى

ۇنىـڭ بـۇنچه ســهھهردە، یهنه   ئسـهمهتھاجى قانـداق یامـان خهۋەر بىـلهن كهلـدى؟      
هر بىـلهن كېلىـشىدىن قارىغانـدا شـهھهر تىنىچىـسىز         كېلىپ، بىرمۇنچه ئهسك  

ئوخشىمامدۇ؟ بۇ تېنچسىزلىق نېمه سهۋەبتىن، كىمنىڭ سهۋەبىدىن كېلىپ         
چىققانــدۇ؟ دېگهنــدەك خىیــالالرنى ســۈرۈپ كېتىۋاتقاچقــا، خــاالدىن بېــشى        

ۇنىڭدا ھېچقانداق غهیرى ئىنكاس ئكۆرۈنگهن كۆلهڭگۈنىڭ كىملىكى ھهققىدە 
ېۇ تهرەپته ئـادەم بـارىكهن، بـۇ یاققـا     ”ۇنىڭدا مېخانىك ھالدا ئتۇغۇلمىدى، پهقهت  

چۈنكى بۇ یهردە ئایالالر بولمىغاچقـا، یـۇقىرى       . دېگهن خىیال توغۇلدى  “  كىرەي
دەرىجىلىك ئوفىتسېرالر ئىشلىتىدىغان بۇ خاالنىڭ ھهر ئىككى تهرىپىنى ئهرلهر 

  . ل تهرەپكه كىرەتتىئىشلىتهتتى، مهھمۇد مۇھىتى ئۆزىمۇ بىردە ئوڭغا، بىردە سو
مهھمۇد مـۇھىتى خاالنىـڭ سـول تهرىـپىگه     . مۇھاپىزەتچى سىرتتا قالدى  

بىراق، ئاۋۇ تهرەپـتىن ئىككـى ئادەمنىـڭ    . ۇ یهنىال خىیالغا بهند ئىدى  ئ. كىردى
ۇنىــڭ ئئېھتىیــات بىــلهن شــىۋىرلىغىنى ۋە یهر ســىپاپ مــاڭغىنى ئاڭلىنىــپ، 

اۋایالپ مېڭىشى بىر ئاز گۇمانلىق ېۇالرنىڭ شۇنچه ئ. دىققىتىنى قوزغاپ قویدى
شۇندىال . ۇنىڭ ئۈستىگه شىۋىرلىشىپ كېتىشكىمۇ ھاجهت یوق ئىدىئ. ئىدى

ســىجاڭنىڭ خىیالىغــا بایــا ئــوڭ تهرەپــته بىرســىنىڭ بېــشى كۆرىنىــپ یوقــاپ  
  .كهتكهنلىكى كېلىپ، غهلىتىلىك ھىس قىلدى
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  :ىۇزۇندىن كېیىن قایتىپ چىقىپ، مۇھاپىزەتچىدىن سورىدئۇ خېلى ئ
   مایاقتىن ئادەم چىقتىمۇ؟—
  . یاق، چىقمىدى، سىجاڭ—

ۇزۇن ۋاقـت خـاالدا نـېمه       ئـ ېـۇ كىـم؟ شـۇنچه       ”. سىجاڭ ئویلىنىپ قالدى  
  “قىلىدۇ؟

ۇنىڭدا گۇمان ئ دەپ بۇیرۇدى سىجاڭ مۇھاپىزەتچىگه، — كىرىپ باق، —
  .تۇغۇلماقتا ئىدى

  .ه ماڭدىۇ تهرەپكه ماڭغاندا، سىجاڭمۇ ئارقىدىنال بىللئمۇھاپىزەتچى 
ــدىغۇ؟  — ــوقتهك قىلى ــادەم ی ــۇرۇپ   — ئ ــشىكىدە ت ــڭ ئى ــدى خاالنى  دې

  .مۇھاپىزەتچى
بایا پىچىرالش ۋە ئېھتىیـات بىـلهن   . بۇ سىجاڭنى تېخىمۇ گۇمانالندۇردى 

  .ەسىپاپ دەسسهلگهن تىۋىشىنى ئاڭلىغىنى ئېنىق ئىدى ـ د
ل ۇ كهسكىن ھالدا، ھهمـدە ئـۆزى دەرھـا   ئ دېدى —!  كىرىۋەر، ئادەم بار —

  .خاالنىڭ ئارقىسى تهرەپكه ئۆتتى
 مۇھاپىزەتچىنىـــڭ ئـــاۋازى خـــاال ئىچىـــدىن  —!  كىمـــسهن؟ توختـــا—
  .ھهمدە تاپانچا زاتۋۇرىنىڭ شاراقلىقىنى ئىشتىلدى. ئاڭالندى

مهھمـۇد مـۇھىتى شـۇندىال خاالنىـڭ گهنـدە چۈشـىدىغان یېرىـدە، تامغـا         
  .چاپلىشىپ تۇرغان بىر ئادەمنى كۆرۈپ قالدى

ۇنىـڭ ئاۋازىـدا بـۇیرۇق، پوپـوزا،        ئ. ۇ قـۇرۇقال  ئـ  دېدى   —! ىق بۇیاققا چ  —
  .تهھدىت ئاھاڭىمۇ یوق ئىدى

مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ یېنىـدا قـورال        . ۇ یهردىن چىقتـى   ئنامهلۇم كىشى   
ۇنىـڭ ئـایىغى   ئشۇنداق بولسىمۇ نامهلۇم ئادەم قولىـدىكى تاپـانچىنى        . یوقىدى

  .ئاستىغا تاشالپ، الغىلداپ تىترىگىنىچه تىزالندى
ــۇر — ــسان ت ــۇر، چاپ ــدى ســىجاڭ  —!  ت ــ دې ــۇنى شىلئ ــاچ ل سىدىن تارتق

ۇنى باشـالپ  ئـ ۇ ئـ  — یـۈر،  — بۇیاققا قـاراپ،  -یهردىكى تاپانچىنى ئېلىپ ېۇیاق   
خاالنىڭ ئوڭ تهرەپ ئىشىكىگه ئېلىپ كهلگهندە، مۇھاپىزەتچى، ېۇ یهردىن یهنه         

ۇ ۋە ئېدى  د— كىرە، ئىچكىرى كىرىڭالر، —بىر ئادەمنى ئېلىپ چىقىۋاتاتتى، 
. باشـــقىالر كـــۆرۈپ قالمىـــسۇن ئۈچـــۈن خاالنىـــڭ ئىچىـــگه كىرىـــپ كهتتـــى  
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  .مۇھاپىزەتچىنى ئىشىك تۈۋىدە تۇرۇپ تۇرۇشقا بۇیرىدى
   كىمسىلهر؟ بۇ یهردە نېمه قىلىۋاتىسىلهر؟—
ــز— ــى    .....  بى ــز ھېلىق ــىجاڭ، بى ــىله، س ــى، كهچۈرس ــۇدا ھهقق  —... خ

گهپ كهلمهي قىینالتتى، نىھایهت ېۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسى دۇدۇقالپ ئاغزىغا 
ناھــایىتى تهســته ېۇالرنىــڭ ئوســمان ئهلــى دېۋىزىیىــسىدىن قالغــان، ھــازىرقى   

ېـۇالر دېـۋىزىیه   . بىرىنچى پولكقا تهئهللۇق ئهسكهرلهر ئىكهنلىكى مهلۇم بولـدى   
  ئىشتاۋىدا تۇرىۋاتقان روتىدىن ئىكهن؟

   خاالنىڭ ئاستىدا نېمه قىلماقچىدىڭالر؟—
 رەھىم قىلسىال، سىجاڭ، بىزدە گۇنـاھ یـوق، بىـز پـوق             خۇدا ھهققى،  —

  ...یهپتۇق، شهیتان ئازدۇرۇپتۇ
   قایسى شهیتان ئازدۇردى سىلهرنى؟ نېمه قىلىشقا ئازدۇردى؟—
تىلال بهرگهن، كېیىن یهنه . ئاشۇ سهمهتھاجى بولمامدۇ...  سهمهتھاجى،—

  ...ئازماس خۇدا، خام سۈت ئهمگهن بهندىدە بىز... بېرىمهن دېسه،
  ! نېمه قىل دەپ سېتىۋالدى سىلهرنى؟ چاپسان گهپ قىلىڭالر—
ــكه كىردىغــانلىقلىرىنى      — ــسى تهرەپ ــدە تــۇرۇپ قای ــىمىز ئىچى  بىرس

كۆزىتىپ، تۇرىدىغان، ناۋادا شۇ یهرگه كىرىپ قالسا شـۇ قـول سـالىدىغان، سـول      
ۇ ئـ تهرەپكه كىرسىله ئاستىدا تۇرغىنىمىزغا خهۋەر قىلىـدىغان بولغـان، ئانـدىن      

  ...ېگى تهرەپ بىلهن ېۇیاققا ئۆتۈپت
   ئهمىسه بایا قولۇڭدا قورال تۇرۇپ نېمىشكه ئاتمىدىڭ؟—
  ... قولۇمدا جان قالمىدى- قورقۇپ كهتتىم، سىجاڭ، پۇت—
بۇنىـڭ ئۈچـۈن سـىلهرنى جـازاالش     !  یاخشى ھهربىي ئهمهسكهنـسىلهر    —

هردە یېـرىم  كېرەك ئىدى، خهیـر، ھـازىرغىچه ئورنىڭالرغـا قـایتىڭالر، ئهممـا بـۇ ی            
 مهھمۇد —سائهتچه تۇرۇپ ئاندىن كېتىڭالر، باشقا گهپنى كېیىن سۆزلىشهیلى، 

ۇنىڭغا ئهمدى سهمهتھاجىنىڭ شۇنچه ئ. مۇھىتى مۇھاپىزەتچىنى باشالپ كهتتى
  .سهھهردە كېلىشىنىڭ سهۋەبى ئاشكارا بولغانىدى

  :ۇ مۇھاپىزەتچىگهئبایىقى ئۆینىڭ دوقمۇشىغا بارغاندا 
ــپ  — ــال،     ســهن بېرى ــشخانامغا باش ــڭ ئى ــهمهتھاجىنى مېنى ــال س دەرھ

سىجاڭ خاالغا كهتتى، ھازىرال كېلىدۇ، سىزنى ئىشخانامدا ئولتـۇرۇپ تۇرسـۇن،         ”
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ۇنىڭ قولىدىن كۆزۈڭنى ئۈزمهي ئدېگىن، قورالىڭ بهتلهگلىك بولسۇن،   “ دېدى
ــۇر  ــاراپ تـ ــهمهتھاجى   . قـ ــهڭالر سـ ــشىپ یۈرسـ ــۈرمه، پىچىرلىـ ــقا دەپ یـ ئېلیاسـ

  .ئارقاڭدىنال یېتىپ بارىمهن. الىدۇگۇمانلىنىپ ق
. مهھمۇد مۇھىتى دوقمۇشتا بىردەم كۈتـۈپ تـۇردى   . مۇھاپىزەتچى كهتتى 

. ۇنىڭ چىرایىدىن ئاۋۋالقىـدەكال سـالماقلىق، تهمكىنلىـك چىقىـپ تـۇراتتى           ئ
ۇنىڭ چىرایىدا ھېچقانداق ئۆگىرىش پهیدا ئھېلىال بولۇپ ئۆتكهن جىددىیلىك     

  .قىلىمىغانىدى
ۇ سهمهتھاجىغا ئاۋازىنى ئ. ۇ ئىشخانىغا قاراپ ماڭدىئېیىن  بىردەمدىن ك 

ۇ ئ.  ئاڭالتماسلىق ئۈچۈن كوماندىرالر بىلهن دوقۇرۇشماسلىققا تىرشىپ ماڭدى
كۈتـۈش بۆلۈمىـدە ئابـدۇلال دامـولال ۋە ئىلیـاس          . بېرىپال ئىشخانىسىغا كىـردى   

ۇالرغـا  ئڭ ۇالر سىجاڭنى كۆرۈپ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشـقانىدى، سـىجا   ئ. ئولتۇراتتى
  .گهپ قىلماسلىقنى ئىشارەت قىلىپ، ئىچكىرى كىردى

سهمهتھاجى پۈتۈن دىققتى بىلهن سىرتقا قۇالق سېلىپ ئولتۇرغانىكهن، 
. رەڭگىمۇ بىلىنهرلىك ئۆزگهردى. ئىشىكنىڭ ئېچىلىشى بىلهنال چۆچۈپ كهتتى

ــۆزىنى     ــسىغا ســوزۇلدىیۇ، یهنه دەرھــال ئ ــدا بهل تاسمى ــولى ئىختىیارســىز ھال ق
  .تىۋالدىتۇ

 بهندىنىڭ قولىدىن كهلمهیدىغان ئىشقا بهرىبىر ئامال یوق، بـۇرادەر،          —
ــشىمایدىغان     — ــشقىمۇ ئوخ ــۇ، ئېچىنى ــۇھىتى تهئهددىگىم ــۇد م ــدى مهھم  دې

نى كۈتۈپ، قۇلىقىڭىزنى دىڭ ى خاال تهرەپتىن ئوق ئاۋازى ئاڭلىنىش     —ئاھاڭدا،  
 ئىـــشىڭىز تۇتـــۇپ تۇرغـــان بـــولىغىیتىڭىز؟ شـــۇنداق بولغانـــدىمۇ ســـىزنىڭ 

ــویلىغىنىڭىزدەك بولمــایتتى ــداق   . ئ ــۇ یهردىــن قان قېنــى ئېیتىــپ بېقىــڭ، ب
ــۇیرۇیتىڭىز؟      ــشالرغا ب ــادەملىرىڭىزنى كېیىنكــى ئى ــپ، ئ  مهھمــۇد —چىقى

ــدى   ــاراپ قوی ــاش ئهســكهرگه ق ــاپىزەتچى كــۆزىنى ئۈزمهســتىن  . مــۇھىتى ی مۇھ
  .راتتىسهمهتھاجىنىڭ قولى بهلۋېغى تهرەپكه كېتىۋاتامدىكىن دەپ قاراپ تۇ

  ...  نېمه دەۋاتىسىز، سىجاڭ؟ یوچۇنال گهپلهرنى قىلىسىزغۇ؟—
 —ۇنىڭغا قهھـرى بىـلهن ۋارقىـراپ،       ئ دېدى سىجاڭ    —!  ھۇ لومودى  —
  . دەپ توۋلىدى تاشقارقى بۆلۈمگه قاراپ—! ئىلیاس

 دېدى ئىلیـاس شـۇئان بوسـۇغىدا پهیـدا         — خوش، خىزمهت، سىجاڭ،     —
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  .بولۇپ
  !ڭ سهمهتھاجىنى قولغا ئېلى—
  ... سىجاڭ، بۇ نېمه گهپ؟ توختاڭ ئىلیاس—
  .ۇقمایمهن، بۇرادەرئ مهن بۇیرۇقنى ئورۇنداشتىن باشقىنى —
  .ۇنىڭ ئورنىغا یاقۇپ بېرىپ تۇرىدۇئ —
  ...ئىلیاس، بۇرادەر! سىجاڭ...  شۇنداق بولسىمۇ—
 دېــدى — ھــازىرچه قامــاپ قویــۇڭ، بىكــار بولــۇپ ســوراق قىلىــمهن،  —
  .سىجاڭ

للىمۇ ئارا ئىشكته بۇ ئىـشقا ھهیـران بولـۇپ قـاراپ تـۇراتتى،         ئابدۇلال دامو 
مهھمـۇد مـۇھىتى كاتىبىنىـڭ    . ئىلیاس سهمهتھاجىنى ئېلىپ چىقىپ كهتتى  

  :مهنىلىك قارىشىغا
، یـــاش ە د- دېـــدى—، دامـــولالم ئهتىگىـــچه چۈشـــىنىپ قالىـــسىز، —

  .ئىجازەت بهردىبۇرۇلۇپ، ئۇنڭ كېتىشىگه مۇھاپىزەتچىگه 
  

*  
**          

  
ئهتىسى ئهسكهرلهر خاالسىدا مهھمۇد مۇھىتىغا قهست قىلماقچى بولۇپ 

ۇالر پىچـاق بىـلهن   ئـ . تۇتۇلۇپ قالغان ئىككـى ئهسـكهرنىڭ جهسـىتى بایقالـدى        
بـۇ پاجىئهلىـك   . ئۆلتۈرۈلگهن بولۇپ، خاالنىڭ تۆشـىكىگه قـاپالپ قویۇلغانىـدى    

  .نهق مهیداننى كۆرۈپ مهھمۇد مۇھىتىنىڭ تېنى شۈركىنىپ كهتتى
ــ — ــانىكهن  ئ ــق بولغ ــنىم ئهخمهقلى ــۇپ بهرگى ــا . ۇالرنى قوی مهن ېۇالرغ

 -مهرتلىكىمنى كۆرسىتىمهن دەپ، قاتىلنىڭ قولىغا تاشـالپ بېـرىپتىكهنمهن     
  . دەپ ئویلىدى سىجاڭ—! ەد

شىتاپ ئىچىدە .  بۇ ۋەقه پۈتۈن دېۋىزىیه ئىشتاۋىنى زىلزىلىگه سېلىۋەتتى
ــانلىقى بۇنــــداق بىــــر سۈیقهســــىتنى چــــوڭ یۈرەكلىــــك بىــــلهن   قىاللىغــ
بۇ سۈیقهستكه . ئۆكتىچىلهرنىڭ خېلى چىڭ ئاساسى بارلىقىنى چۈشهندۈرەتتى

ئىككى ئادەمنىڭ بىرال ۋاقىتتا خاالغا بېرىشى      . قاتناشقانالرمۇ ئاز ئهمهس ئىدى   
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ۇنى یاتـاقتىن ئېلىـپ چىقىـش، ئۆلتـۈرۈپ تۆشـۈككه قـاپالپ       ئـ . نا تایىن ئىـدى   
كېیىنكــى سۈئىقهســتنىڭ   . مــایتتى قویۇشــالر ئۈچــۈن ئــاز ئــادەم بولــسا بول    

سهمىتاجى قولغا ئېلىنغاندىن كېـیىن ئىـشقا ئاشۇرىلىـشى، بـۇ سۈئىقهسـتته           
  . باشقا باشالمچىالرمۇ بارلىقىنى ئىسپاتالیتى

“ !بۇ دۈشمهننى چوقـۇم تـاپىمهن  ! مهن بۇ دۈشمهننى تېپىپ چىقىمهن   ”
وراق ئانـدىن سـهمهتھاجىنى قـاتتىق سـ       . دەپ جهزىم قىلدى، مهھمۇد مـۇھىتى     

تهجىرىبىلىك رازۋېتچىكالردىن بىر نهچچىنى ئىـشتاپ   . قىلىش ئۈچۈن قایتتى  
ھویلىسىنى قاتتىق تهكشۈرۈپ چىقىشقا بۇیرۇپ، سهمهتھاجىنى سوراق قىلىش 

  .ئۈچۈن ئىشخانىغا ئهكهلدۈرۈدى
لېكىن سوراقنىڭ نهتىجىسى بولمىـدى، سـهمهتھاجى ئۆزىنىـڭ كىمـگه           

ېۇالر . ۇ گۇرۇھتا بارلىقىنى ئىقرار قىلمدىسېتىلغانلىقىنى، یهنه كىملهرنىڭ ب
پهقهت قولغا چۈشكهن تاپانچىالرنىڭ چهت ئهلدە ئهڭ یېقىنـدا یاسـالغان قـورال             

  .شۇنداق قىلىپ، سهمهتھاجىنى یهنه قاماپ قویۇشتى. ئىكهنلىكىنىال بىلدى
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  ئون ئىككىنچى باب

  

1 
  

 ېۋرالنىڭ ئوتتۇرىلىرى ئىـدى، بـۇ چاغـدا مهھمـۇت مۇھىتىنىـڭ            
ــات ــالته  -پ ــدا یوقىلىــدىغانلىقى، ھۆكۈمهتنىــڭ دەھــرى ك  - ئارى

 ئېغۋاالر ئهدەپ -چاپانالرنى یىغىشتۇرىدىغانلىقى ھهققىدە پىتنه
مهســـچىتلهردە یهنه ســـوپىالرنىڭ، مۇتئهســـىپلهرنىڭ ۋارقىراشـــلىرى . كهتتـــى

 ئانىالرنىڭ كۆڭلىگه ۋەھىـمه     -ۇالر بالىلىرى ئوقۇۋاتقان ئاتا   ئ. كۈچىیىپ قالدى 
  .، پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرماقتىدىسېلىپ

قهشقهردىكىلهرمۇ سىجاڭنىڭ ھازىر ھهر جۈمه كۈنى ئوپال تهرەپكه شىكار      
قىلىمهن دەپ ھارۋا بىلهن، مهھرەملىرى پىیادە بولۇشۇپ چىقىـدىغان ئـادەتنى           
ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، نېمىشقىدۇر ھهممىـدىن كـۆڭلى قالغانـدەك      

  .ى سۆزلىشهتتىروھى ھالهتته ئىكهنلىكىن
ــر خىــل     ــداق بى ــۇپ قالىــدىغان ئاللىقان ــدە بول یىلنىــڭ مۇشــۇ مهزگىل

 -ن شـامال چىقىـپ، بۇلـۇڭ      رىپۇراقلىرى بىـلهن باھـارنى ئهسـلىتىدىغا ئىزغىـ        
 چــاۋا، قــۇرۇق غــازاڭالرنى شــىلدىرلىتىپ، یــۈزلهرنى  -پۇشــقاقالردىكى ئهخــلهت

شكه، سوغۇقمۇ ېرى شامال كۈچىیىكهچ كىرگهنس. دەك چېقىپ، ئۆتهتتىنهشتهر
“ ئهلهمـدارالر ”—كۈچىیىشكه باشلىدى، تهۋپىق بویامهتتىن جهڭگىۋار ئهتـرەت         

. نىـڭ تهرجىمىـسىگه كىرىـشىپ كهتتـى      » دىۋان«قېشىدىن قایتىپ كېلىپال    
 ۋەزىیهتنىـڭ مـۇقىم ئهمهسـلىكى، یاخـشى     ،ۇ شهۋقى بىلهن كۆرۈشۈپئیېقىندا  

نـى  »دىـۋان «كهن ھهمـدە  كۈنلهرنىڭ پات ئارىدا یوق بولىـدىغانلىقىنى سۆزلهشـ     

ـف
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دەرھال قولدىن چىقىرىۋېتىش، باشقا ئىشالرنى ھازىرچه قویۇپ تۇرۇش ھهققىدە 
ــات«. كېڭهشــكهنىدى نــى ھۆكــۈمهت قارمىقىغــا ئۆتكۈزۈۋالغانــدىن  »یېڭــى ھای

كېیىن گېزىت خهلقنىڭ نهزىرىدىن چۈشكهن، شـهۋقنىڭ كۆڭلىمـۇ سـوۋۇغان           
  .تهرجىمىسىگه قاراتقانىدىنىڭ »دىۋان«ۇ ئاساسىي ۋاقتىنى ئشۇڭا . ئىدى

 رەتـلهش، خهلـق سـهنهملىرىنى       -مهمتىلى ئهپهنـدىمۇ فولكلـور تـوپالش      
ــارلىق ئىــشالرنىڭ     ــۈزۈش قات ــۋانىنى ت ــېلىش، ئۆزىنىــڭ شــېئىرالر دى نوتىغــا ئ

ۇ فولكلـــور خۇسۇســـىدا بىـــر مـــۇنچه ئـــ. ھهممىـــسىنى ۋاقتىـــنىچه توختـــاتتى
 تـوپالمى، بىـر قوشـاق    بىر چـۆچهكلهر . خىزمهتلهرنى ئىشلهشكه ئۈلگۈرگهنىدى  

خهلـق سـهنهملىرىنى نوتىغـا ئېلىـشتىمۇ ئـۆزى          . توپالمى تهییارالپ بولغانىدى  
ئاڭلىغان، ئىمكانىیتى یـار بهرگهن سـهنهملهرنىڭ ھهممىـسىنى نوتىالشـتۇرۇپ      
ــارلىقالرنى        ــهنىمى قات ــۇل س ــهنىمى، قۇم ــار س ــهنهمى، كۇرچ ــى س ــان، ئىل بولغ

ر بۇ تهرەپلهردە بولمىغانلىقى ئۈچـۈن      چالىدىغان یاكى مۇكهممهل چاالالیدىغانال   
ــدى  ــسىز قالغانى ــقىسقىــسى . ئامال ــىماقتىدى ئ ــددىي یاش ــازىر جى ــات . ۇ ھ ھای

  .ئالدىراتماقتىدى
مهلىكىزاد بىرىنچى قېتىم ئهدىبهنى ئېمىتىش ئۈچۈن ئویغانغانـدا، ئـۆز       
مهمتىلىـــــسىنىڭ چېكـــــسىنى تۇتـــــۇپ ئولتـــــۇرۇپ، جىـــــددى تهپهككـــــۇر  

غۇۋا چىـراق یورىقىـدا     . ۇنىڭغا بهكال ئىچى ئاغرىدى   ئقىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ،   
بىردەمـدىن كېـیىن    . مهمتىلىنىڭ چىرایـى تاتىرىـپ كهتكهنـدەك كـۆرىنهتتى        

ــۆز  ئ ــدا ئ ــڭ ئهر   -ۇنىڭ ــپ، ئۆزىنى ــاغرىتىش تۇیغۇســى ئویغىتى ــچ ئ ــۆزىگه ئى  - ئ
 مۇھهببىتىگه قانماي ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى، ئېرىنىڭ -خوتۇنچىلىق مېھرى

ۇنداق كېچىلهرگىچه مۈكچىیىپ ئولتۇرۇشى ئوغىسىنى قاینىتىپ ھامان ئهنه ش
ــانقى ۋەھىمىـــــلهر  ئ. قویـــــدى ــۇنىـــــڭ ئۈســـــتىگه یېقىنـــــدىن بۇیـــ ۇنى ئـــ

  ...ئهنسىرەتمهكتىدى
مهلىكىزاد ئهدىبهنىڭ یىغىسىدىن ئویغانغاندا مهمتىلى ئهپهندى یهنىال      

ق بىر خىلدا چېكىسىنى تۇتۇپ، بىر قولىدا قهلهمنى تۇتـۇپ، كىچىـك شـىرەچا      
ۇنىـڭ  ئئهممـا بـۇ قېـتىم    . ئۈستىگه قویىۋالغان كىتابقا قارىغىنىچه ئولتـۇراتتى  

كۆزلىرى ھۆرغىنلىقتىن یۇمۇلۇپ كېتهیال دەپ قالغان، قانداق كۈچ مۇشۇنداق 
ۇ یهنه بىر ھازا خىیال ئ. قىلىشقا ئۈندەۋاتقىنىغا چۈشهنمهستىن ھهیران بوالتتى
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قىلىـپ  “ گـۈپ ”غىـر بىرنهرسـه     ۇیقىغا كېـتهي دېگهنـدە، ئـۆگزىگه ئې       ئ ،سۈرۈپ
. ئارقىــدىن تامنىــڭ كهینىــدە بىــر كىمــلهر دۈپۈرلىــشىپ مېڭىــشتى. چۈشــتى

. ۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىگه قارىۋېـدى    ئـ . ۇیقۇسى ئېچىلىپ كهتتى  ئمهلىكىزادنىڭ  
  .ۇمۇ قهلىمىنى قویۇپ، تاالغا قۇالق سېلىپ جىم تۇردىئ

. تاشـالندى بىردەمدىن كېیىن ھویلىغىمـۇ ئاللىقانـداق بىـر نهرسـىلهر           
  .شۇندا مهمتىلى ئهپهندى ئورنىدىن تۇرۇپ، قولىغا كهكىنى ئالدى

  . ئهنسىز سورىدى مهلىكىزاد— نېمىش قىلىال؟—
ۇچىدا دەسسهپ ئ دېدى مهمتىلى ئهپهندى پۇتىنىڭ — چىقىپ باقاي، —

  .ئىشىك تهرەپكه مېڭىپ
  ... یاق، چىقمىسىال—
  ...نېمىشكه چىقمایمهن؟ ئۆي مېنىڭ.  گهپ قىلماڭ—
  ... چىقمىسىال، چاتاق بولمىسۇن—
نــېمه چاتــاق؟ ھهر قاچــان ئېــسىڭىزدە بولــسۇنكى، ئــوغرى مىــڭ        —
 -ۇنىڭ كۆڭلىدە ھامان بىر دەككهئ.  ئاجىز ئۆي ئىگسىدىن ئهیمىنىدۇ،بولسىمۇ

، ەۇ شـۇنداق دېـدى ـ د   ئـ  —خاتىرجهم بولۇڭ،. دۈككه، خاتىرجهمسىزلىك بولىدۇ
  .چىقىپ كهتتى

لـېكىن یهنه  . رقىسىدىن چىقىدىغاندەك ئۆرە بولـدى ۇنىڭ ئا ئمهلىكىزاد  
ئىككىلهنگهنـدەك تــۇرۇپ قېلىــپ، بىــردە بۆشــۈكتىكى ئهدىبهنىــڭ بىــر خىــل  

ۇخالۋاتقىنىغـا، بىـردە دەرىــزىگه قـاراپ، یـۈرىكى دۈپۈلـدىگهن ھالــدا      ئپۇشـۇلداپ  
سىرت یهنه تىمتاسلىققا چۆككهن بولۇپ، ناھایىتى یىـراق بىـر        . توختاپ قالدى 
ــدا ئىت ېۇنــدىن باشــقا ئۆزىنىــڭ یۈرىكىنىــڭ  . نىــڭ قــاۋىغىنى ئاڭلىنــاتتى جای

  . سېلىشى ئېنىق بولۇپ ئاڭلىناتتى
ئىچىنى . ۇزاق جىملىقتىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى قایتىپ كىردى      ئ

گویا ھهممه .  ۋەھىمه تاتىالۋاتقان مهلىكىزاد ئېرىدىن گهپ سوراشقا پېتىنالمىدى
ۇ گهپ سـورىغان ھامـان   ئـ اغلىقتهك، ۇنىڭ گهپ سورىشىغا بـ   ئخهۋپنىڭ تۈگۈنى   

  .خهۋپنىڭ توغىنى ئېچىلىپ كېتىدىغاندەك تۇیۇلغانىدى
  .دېدى مهلىكىزاد ئۆتۈنۈش ئاھاڭىدا —ۇخلىسىال بوالتتى،ئ ئهمدى —

ۇ ئورنىغـا  ئـ ئهممـا  . ۇنىڭ ئۆتۈنۈشىنى رەد قىلمىـدى    ئمهمتىلى ئهپهندى   
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ــدىن كېیىنمــــۇ   ــدى، بهلكــــى ھهر ئىككىلىــــ ئكىرىــــپ یاتقانــ سى ۇخلىمىــ
  .ىیالمىدىئۇخل

ئهتىسى سهھهردە گىمناستىكا ئویناش ئۈچۈن ھویلىغا چىققان تهۋپىـق،     
ھویلىغا كېچه تاشالنغان كېسهك پارچىلىرىنى ھهمدە بىر تال چالمىغا باغالپ       

ېۇ قهغهزنى قولىغا ئېلىپ ئىچىۋېدى، ېۇ بىـر پـارچه        . تاشالنغان قهغهزنى كۆردى  
  .خهت ئىكهن

دەپ مـاۋزۇ قویۇلغـان بـۇ    “ !الڭغا ئاگـاھ بـول  كال! ھوشۇڭنى تاپ، دەھرى ”
تهھـدىت ئۈچـۈن   . خهتته ئاساسهن مهمتىلى ئهپهندىگه تهھـدىت سـېلىنغانىدى    

تاللىۋالغــان ســۆزلىرىنىڭ ھهممىــسى مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ شهخــسىیىتىگه 
قىسقىـــسى، مهمتىلـــى   ئهپهنـــدى ھـــازىرقى . تېگىـــدىغان ھاقـــارەتلهر ئىـــدى

ۇ یۇرتتىن یوقالمایدىغان  بولسا، مۇبارەك ئىسالم     پائالىیهتلىرىنى توختىتىپ، ب  
ۇنداق قىلىمىز، بۇنداق قىلىمىـز،   ئدىنىمىزنىڭ شهۋكىتىنى قوغداش ئۈچۈن     

  .دېگهندەك سۆزلهر ئىدى... خوتۇنۇڭنى... ئۆیۈڭنى چاقىمىز، ئوت قویىمىز،
مهمتىلى ئهپهنـدى ئۆزىنىـڭ بـۇ نـادان ئهلـدە ئـاخىرقى ھېـسابتا پاتمـاي                

تهھدىت خېتىنى پـۇرالپ    .  ئىچىدىن ئېچىندى  -ىنى ئویالپ، ئىچ  قىلىۋاتقانلىق
ئانـدىن ئـۆیگه كىرىـپ، پۇرالنغـان      . سىقىمدىۋېلىپ، گىمناستىكىنى تۈگهتتى  
  .خهتنى بۆشۈكنىڭ ئاستىغا تىقىپ قویدى

 دېدى مهلىكىزاد بۆشـۈك كۆرپىـسىنى قایرىـپ       — نېمه قىلىۋاتىال؟    —
  . یېرىدە توختاپیۈرگهن ئېرىگه قاراپ، ئۆي یىغىشتۇرىۋاتقان

ــ — ــتىگه    ئ ــڭ تهرى ــدۇم، ئهســكى قهغهز، بالىنى ــۇپ قوی ۇ یهرگه قهغهز قوی
  . دېدى تهۋپىق خاتىرجهملىك بىلهن—ئىشلىتىڭ، 

  .تهۋپىق قۇمباغ مهسچىتىدە نامازدىن كېیىن، ئىمامنىڭ ئورنىغا ئۆتتى
ــائهت،    — ــاڭالر، جام ــشایدۇ، توخت ــار ئوخ ــى ب ــدىمنىڭ گېپ  دەپ — ئهپهن

  .توۋلىدى ئىمام
  .رۇنلىرىدا توختاشتى ۋە بۇ تهرەپكه قارىدىئوكۆپچىلىك 

 ئهي، ۋەتهنداشالر، مهن سىلهرنىڭ قىممهتلىك ۋاقتىڭالرنـى ئېلىـپ        —
ئهمهسمۇ، بۇنى ھهر كىم ئۆز ئهقلى -ئازراق سۆزلىمهكچى، سۆزلىرىم ئورۇنلۇقمۇ   

 تهۋپىقنىڭ چىرایىدىن یاخشى ئىش قىلىمهن —بىلهن مۇالھىزە قىلىپ باقار، 
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ــاچچىقى، جىلىچىلىكــى چىقىــپ    دە پ باالغــا قالغــان ئادەمنىــڭ ھهســرىتى، ئ
 بۈگۈن ئهتىگهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ھویلىغا چىقسام بىر پـارچه خهت      —تۇراتتى،  

تۇرۇپتۇ، بۇ خهتنـى كېچىـسى نـامهلۇم ئـادەملهر ئوغۇرلـۇقچه كېلىـپ ھویالمغـا                
ۇنىڭدىن خهت ب. خهت ئىمزاسىز یېزىلغان، ئهلۋەتته   . تاشالپ كهتكهن ئوخشایدۇ  

یۈزغۇچىنىڭ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىنىڭ تـۆۋەنلىكى، قورقـۇپ تۇرىۋاتقـانلىقى     
ۇنىـڭ ناھـایىتى    ئبىلىنىپ تۇرىدۇ، كېچىدە یوشۇرۇن كېلىپ تاشلىغانلىقىمۇ       

ۇنىـڭ ئۆزىمـۇ كۆڭلىـدە سـېزىپ       ئپهسكهشلىكىنى، ھهتتـا بـۇ پهسكهشـلىكنى        
 -ۇ ئهلئــ ولغــاچقىال، بــۇ شــهرمهندە ئىــش ب  . تۇرىــدىغانلىقىنى چۈشــهندۈرىدۇ 

  .جامائهتنىڭ كۆزىدىن یوشۇرۇن قىلغان
 — دەپ داۋام قىلدى تهۋپىق كۆتىرەڭگـۈ روھلـۇق ئـاۋازدا،      — خهتته،   —

ئویالپ تاپقان گهپلىرى شۇنچىلىك پاسكىنا گهپلهردىنكى، . ماڭا تهھدىت ساپتۇ
دىنــى ”ۇ بــۇ تهھــدىت ھهرىكىــتىگه ئــلــېكىن، . ئادەمنىــڭ كــۆڭلى ئېلىــشىدۇ

ــسالمن دېــگهن چىرایلىــق تــونىنى   “ ...ىڭ شــهۋكىتىنى قوغــداش ئۈچــۈن  ئى
كېیدۈرۈپتۇ، قېنى كۆپچىلىك ئېیتىپ باقـسۇن، بىزنىـڭ دىنىمىـز ئاشـۇنداق           
ناشایان ئىشالرنى قىلىشقا، ئاشۇ نامهلۇم ئـادەم مېنىـڭ ئۈسـتۈمدە قىلمـاقچى             
ملهر بولۇپ تېرە تاراقشىتقان ئىشالرنى قىلىشقا یول قویامدۇ؟ بۇنداق بۇزۇق ئادە

قانداقمۇ دىننىڭ شهۋكىتىنى قوغدىیالىسۇن؟ شۇڭا مهن ېۇ پاسـكىنا قهغهزنـى           
  .باالمنىڭ تهرىتىگه ئىشلهتتىم

 مېنــى —ۇ مهســخىرلىك كۈلۈمــسىرەپ داۋام قىلــدى، ئــ — خهتــته، —
قېنى . دەھرى دەپتۇ، قىلىۋاتقانلىرىمنى دىنسىزلىق، دىنغا قارشى مۇقام دەپتۇ

ــ   ــسۇن، قای ــپ باق ــك ئېیتى ــا   كۆپچىلى ــسى مىزانىغ ــڭ قای ــشىم، دىننى سى ئى
  مۇخالىپ؟

ــشاتتى    ــۈكۈت قىلىــپ تۇرى ــك س ــېچكىم جــاۋاب   . كۆپچىلى ســوئالغا ھ
  .ھېچكىم ئهپهندىنىڭ سۆزىنى ئۈزىۋېتىشنى خالىمایتتى. بهرمىدى

ۇالرنىـــڭ ئىچىنـــى ئېچىـــشتۇرىۋەتكهن نهرســـىنىڭ نېمىلىكىنـــى ئ —
سهلله خام قاپاقالر،   ئهسلىدىكى یوغان    —ۇ داۋام قىلىپ،    ئ دېدى   —بىلىمهن،  

ــاقالر  ــارام تام ــا   ،ھ ــان نهپلهرنــى مائارىپق ــڭ كــۆزىنى  — یهپ كېلىۋاتق  خهلقنى
بۇنىڭدىن مهلۇم . ۇالرنىڭ چىچاڭشىپ كهتكهن یېرىئئېچىشقا قاراتتىم، مانا بۇ 
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ــدۇكى،  ۇالر دىننىـــڭ شـــهۋكىتىنى ئهمهس، ئۆزىنىـــڭ مهنپهئهتىنـــى    ئـــبولىـ
 نهرســىلهرنىڭ ھهممىـــسىنى  ئومــۇم خهلـــق پایدىلىنىــدىغان  ! قوغــدىماقچى 

بــۇ بــاالخور ئىتالرنــى ھهر قاچــان . یىغىــشتۇرۇپ ئۆزىنىــڭ نهپــسىگه تىقمــاقچى
ۇالر تهلهپ قىلغـان   ئـ بـۇ خوجـایىن     . پهپىلهپ باقىـدىغان خوجـایىنمۇ تېپىلىـدۇ      

لـېكىن، مهن قۇرقـۇپ     . لىدۇۇستىخاننى بېرىش ھېساۋىغا، ئىتالرنى بىزگه سـا      ئ
مهن بــۇ ئىــشقا كىرىــشىدىغان چاغــدىمۇ . زبىــز قورقــۇپ قالمــایمى! نهقالمــایم

. دېگهن، مهن بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلىپ تۇرساممۇ یولۇمدىن قایتىمایمهن    
ــدىڭ       ــكهت قىل ــا قارشــى ھهرى ــانلىق، دىنغ ــقه زىی ــى خهلق ئهگهر كىمكــى مېن

 !ئاۋام ئالدىدا مۇنازىرە قىلىشىمىز   ! دېیىشكه جۈرئهت قىلسا مهیدانغا چىقسۇن    
 سۆزۈم —، ەۇ كۆپچىلىككه بىردەم قاراپ تۇردى ـ دئیىن  شۇ سۆزلىرىدىن كې—

  . دېدى—كۆپچىلىكنى ئاۋارە قىلدىم، . تۈگىدى
ــدا مهســچىت    جامــائهت غۇلغــۇال قىلــشقان، تالىــشىپ ۋارقىراشــقان ھال

مهمتىلــى  ئهپهنـدىمۇ ئۆیـدە مۇشـۇ ســائهتته    . ھویلىـسىدىن تارقاشـقا باشـلىدى   
  .دىراپ یۈرۈپ كهتتىقوبۇل قىلىدىغان كېسهللهرنى ئویالپ، ئال

  

2 
  

مهمتىلى ئهپهندى باشقا مائارىپچىالرغا تهھدىت بولۇپ تۇیۇلمسۇن دەپ،        
 تـۇرۇقالر،  -پهقهت ئىمزاسـىز خهت ھهققىـدىال گهپ قىلىـپ، ئۆگزىـدىكى تـاراق     

ئهمما ئاللىقانداق . ھویلىغا تاشالنغان كېسهكلهر ھهققىدە ئېغىز ئاچمىغانىدى
  .شىلهرگه ئوقۇلدىیولالردىن بۇ خهۋەر بهرىبىر كى

مائارىـپ ېۇیۇشمىــسىدىكىلهر مهمتىلـى ئهپهنــدىنىڭ بېخهتهرلىكىــدىن   
. ئهندىشه قىلىپ، بىرەر تهدبىـر قـوللىنىش توغرىـسىدا كـۆپ بـاش قاتۇرۇشـتى              

ئىــسالمئاخۇن، نــۇرۇلال، مهھهمــمهت قــارىالر ھهرخىــل چــارىلهرنى ئوتتۇرىغــا       
ۇنى ئـ بهزىـلهر   .  بولـدى  ۇنى بىر یاققا كېتىـشكه دەۋەت قىلمـاقچىمۇ       ئ. قویۇشتى

  .یهنىال چهتئهلگه چىقىپ كهتكىنى یاخشى دېیىشتى
 ئهپهنـدىنىڭ ئـۆیىنى   — دېدى مهھهممهت قـارى زەكـى،      — مېنىڭچه، —
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  .كېچىسى ئىزچىالر قوغدىسۇن
ــۇم،  — ــلىكى چوقـ ــاقۇل كۆرمهسـ ــدى مـ ــۇنى ئهپهنـ ــا بـ ــدى — ئهممـ  دېـ

  . ئىسالمئاخۇن
  . دېدى نۇرۇلال—، ئۆزى نېمه دەركىن، شۇنى ئاڭالپ باقساقمىكىن—
ــ ــدى   ئـ ــقىنىدا مهمتىلـــى ئهپهنـ ــاتۇرۇپ ئولتۇرۇشـ ــاش قـ ــۇنداق بـ ۇالر شـ

  .ئویۇشىمىغا كېلىپ قالدى
ــۇرادەرلهر، نېمىنــى كــېڭهش قىلىۋاتىــسىلهر؟ و خــ— ــ دېــدى —ش، ب ۇ ئ

  .خوشخۇیلۇق بىلهن
ــدەك،   — ــى بۇزۇلغان ــمهننىڭ پهیل ــدا دۈش ــدىن قارىغان ــدى — ئهھۋال  دې

 ھــازىر كۆپچىلىــك ســىزنىڭ   —ېرىــپ، ئىــسالمئاخۇن، تهســتىرەك جــاۋاب ب  
ــدى   ــۇپ قال ــسىرەیدىغان بول ــانلىقىڭىزدىن ئهن ــاش   . ئام ــۇق ب ــۇ توغرۇل ــز ش بى

  .قاتۇرۇۋاتاتتۇق
ــى ئېیىــپ    — ــاقچى ئىكهنلىكىڭىزن ــداق قىلم ــڭ قان  ســىز ئۆزىڭىزنى

  . دېدى نۇرۇلال—باقىسىڭىز، بوالتتى،
ــاقچىمهن؟     — ــېمه قىلم ــتىمهن؟ ن ــى ئېی ــۇرۇلال، مهن نېمىن ــى، ن  بهلل

نىمۇ؟ مهن ئىلگىرى نېمه قىلىپ كېتىۋاتقان بولسام شـۇنداق قىلمـاقچى،        شۇ
  .ھېلىمۇ، كهلگۈسىدىمۇ شۇنداق

  ...ېۇنداق دېگىنىڭىز بىلهن، —
ھهي مۇســۇلمانالر، دۈشـــمهن تارقاتقـــان پىتنىلهرنىـــڭ ھهممىـــسى   —
ۇ بار، بىزگه چېقىلىشقا ھېكىم  ئ! ھازىر مهھمۇد مۇھىتى تېخى ئورنىدا    ! یالغان

قاچامدىكىن دەپ  ھۈركۈتۈپ باقسا قېچىپ كهتـسهك، بـاغ         . قىاللمایتۇجۈرئهت  
  . مهمتىلى ئهپهندى ئېچىلىپ كۈلدى— !ۇنىڭغا ئوڭچه قالمامدۇئ

.  ئهندىشىلىرىمۇ تۈتهكتهك تارقاپ كهتتـى     -ۇالرنىڭ غهم ئشۇنىڭ بىلهن   
ۇالر ئمهمتىلى ئهپهندى بولسا ئاۋۋالقىدەكال مائارىپ ھهققىدىكى تېمىغا قایتىپ 

ــۆۋەتتىكى  ب ــېقىن كهلگۈســىدىكى ئىــشالر، ن ــوپالنتى”ىــلهن ی دا مــۇزاكىرە “ ت
 -قىلشقا تېگىشلىك مهسىلىلهر، كهمبهغهل ئوقۇغۇچىالرنىڭ یـازلىق كىـیىم   

قاتـارلىقالر ھهققىـدە سـۆھبهت    ... كېچهكلىرىنى تهییارالرپ قویۇش مهسىلىسى   
نـى پۈتـۈنلهي    ۇالرمۇ بایىال كۆڭۈللىرىنى چۇلغۇۋالغان ۋەھىمى    ئ. باشالپ كهتتى 
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ئېسىدىن چىقىرىپ قویغاندەك، مهمتىلى ئهپهندى باشلىغان تېمىدا قىزغىن         
  .پىكىرلىشىپ كېتىشتى
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  ئون ئۈچىنچى باب

  
-12 یىــل -1937( كــۈنى ئىــدى -13 زۇلھهججهنىــڭ -1335ىجىــرىیه ھ
ــارت ــۇپال   ) م ــۈزۈپ بول ــى ئۆتك ــان ھېیىتن ــسىم   -6قۇرب ــر قى ــڭ بى  دېۋىزىیىنى

ۇھىتىنىــڭ كابىنتىــدا كــېڭهش ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن ئوفىتــسېرلىرى مهھمــۇد م
بۇ یىغىن قۇربان سهئىدى . یىغىن ناھایىتى مهخپىي ئۆتكۈزۈلدى. یېغىلىشتى

  .قاتارلىقالردىنمۇ سىر تۇتۇلدى
 -قارشىلىق قىلىش كېرەكمـۇ   . یىغىن جىددىي كهیپىیاتتا ئۆتكۈزۈلدى   

ــدەك مهســىلىلهر غۇلغۇلىغــا قویۇلمىــدى   نىڭ بهلكــى قارشــىلىق. یــوق دېگهن
  .شهكلى غۇلغۇال قىلىندى

 دېدى ئىـسمائىل    —!  بارلىق قوشۇنالرنى قهشقهرگه توپالش كېرەك     —
  .بهگ

 بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئالــدى بىــلهن یېڭىــشهھهرنى تازىلىۋېتىــشكه تــوغرا   —
ۇ ھازىر سهمهتھاجى ئ سۆز قىستۇردى یاقۇپ پودپولكوۋنىك، —كېلىدۇ، ئهلۋەتته، 

  .پولكىنى باشقۇرۇۋاتاتتى
ېڭشهھهرنى تازىلىۋەتسهكال قهشقهردىن یهكهنگىچه بولغان  شۇنداق، ی—

  . دېدى مهخهت پهیزى—ئارىلىق بىزنىڭ ئارقا سېپىمىز بولىدۇ،
ئهسكهر باشلىقلىرىنىڭ ھهممىسى سىجاڭ نېمه دەیدىكىن دېگهنـدەك        

ــشتى ئ ــا تىكىلى ــر نۇقتىغــا      . ۇنىڭغ ــۆزلىرىنى بى ــان ك ــۇد مــۇھىتى یوغ مهھم
ۇنىڭ ھازىر نېمىلهرنى ئویالۋاتقانلىقىنى پهرەز ئ. تىككىنىچه پىكىر قىلىۋاتاتتى

  .قىلىش قىیىن ئىدى
سىجاڭنىڭ مۇنازىرىگه پىكىر قاتناشتۇرماي تۇرۇشـى كـېڭهش ئهھلىـگه           

ېۇالر ھهرخىل تهدبىرلهرنى . یهنىمۇ ئویلىشىپ بېقىڭالر دېگهندەك مهنا بېرەتتى
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ــدى ــلهن بى  . ئوتتۇرىغــا قوی ــدىكى تۇڭگــانالر بى ــا خوتهن ــلهر ھهتت رلىــشىپ، بهزى
چارقىلىق تهرەپ بىلهن ئایلىنىپ بېرىپ، ئۈرۈمچىگه بىۋاسته ھوجـۇم قىلىـش      

  .قاراشلىرىنىمۇ ئېیتتى
 دېدى قۇربـان ھېیـت سـهۋەبى بىـلهن قهشـقهرگه      — ئهڭ یاخشىسى،    —

 تامام ئهسكهرنى یېڭىسارغا یـۆتكهش، تۇڭگانالرغـا     —كېلىپ قالغان ئابدۇنىیاز،  
شىپ، ھهمكارلىشىشقا تىرىشىش، شۇ یهردە ئهلچى ماڭدۇرۇپ، ېۇالر بىلهن كېڭى

. تۇرۇپ، شىڭ شىسهینىڭ ئهكسىل مۇئامىلىسى ھهققىدە دېیىشمهك كېـرەك        
بۇنىڭ بىر یاخشى تهرىپى شۇكى، قهشقهر ھامان بىزنىڭ ئارقا سېپىمىز، بۇ یهردە 
ــى     ــون یىگىــرمه مىــڭ ئوقۇغــۇچى بىزن تهســىرىمىز چوڭقــۇر، ھــېچ بولمىــسا ئ

دېــمهڭ . مىــز یهكهن، ېــۇ یهرمــۇ بىزنىــڭ قــولىمىزدا كــۈنگهي تهرىپى. قولالیــدۇ
  .یېڭىسار ھوجۇمغىمۇ، مۇداپىئهگىمۇ ئهپچىل

بۇ پىالننىڭ یاخـشى تهرەپلىـرى ۋە یامـان تهرەپلىـرى ھهققىـدە بىـر ھـازا           
شــۇندىال خېلىــدىن بېــرى مۇنــازىرىلهرگه قــۇالق . قىــزغىن مۇنــازىرىلهر بولــدى

یوغان، غهمكىن كۆزلىرىدە   . سېلىپ ئولتۇرغان سىجاڭنىڭ چېھرىسى نۇرالندى    
  .شوخلۇقنى ئىپادە قىلغۇچى شوال كۆرۈندى

یېڭىسار : ۇ یاخشى ئېیتتىئ.  مهن ئابدۇنىیازنىڭ سۆزىگه قوشۇلىمهن—
بىراق ېۇ گهپنـى ھهربىیچىـسىگه ئهمهس،       ! ھوجۇمغىمۇ، مۇداپىئهگىمۇ ئهپچىل  

اشـقا  مهن گهپنىڭ پوسكاللىسىنى ئېیتسام یېڭىـسار ب      . زىیالىچىسىغا ئېیتتى 
ۇنىــڭ  ئ — !كــۈن چۈشــكهندە پۈتــۈن قوشــۇننى باشــالپ قېچىــشقىمۇ ئهپلىــك 

 ھۆكۈمهتنىــڭ —چىرایىـدا ئاجایىـپ بىـر خىـل ئىـستىھزا بىلىنىـپ تـۇراتتى،       
شۇڭا لیۇبىڭ بىزدىن . مهقسىتى بىزنى پىتىرىتىۋەتمهي جایىمىزدىال یوقۇتۇش

ــات ــدى   -پ ــۇپ  قال ــدىغان بول ــوراپ كېلى ــۋال س ــات ئهھ ــ. پ ــ ئ ــى ن ازارەت ۇالر بىزن
ھۆكۈمهت رەسمىي قـول سـالغىچه بىزنـى قاچۇرماسـتىن كـاتهككه           . قىلىۋاتىدۇ

قهشقهر بىزنى قاۋاپ تۇرۇشقا تازا باب كېلىدىغان جىلغا، شـۇڭا     . قاۋاپ تۇرماقچى 
  . یېڭىسارغا چىقىۋالغىنىمىز ئهقىلگه مۇۋاپىق—بىز دالىغا 

ىر ھازا یىغىن ئهھلى سىجاڭنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن یهنه ب
ۋەزىیهتنى ھهربىي كۈچ سېلىشتۇرمىسى، قارشى تهرەپنىڭ ھهربىي نىشانلىرى،     

مهھمۇد مۇھىتىنىڭ پىكىرى بىـلهن پىكىـرى       . ھهققىدە مۇالھىزە یۈرگۈزۈشتى  
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بىر یهردىن چىققىنى ئۈچۈن جانلىنىپ كهتكهن ئابدۇنىیاز ئهمدى ئۆز پىالنىنى 
ر ھهققىدە مۇالھىزىلىرىنى ئىجرا قىلىشىنىڭ باسقۇچلىرى ۋە كونكېرت ئىشال

ۇنىڭ ئهمىلى بۇ كېڭهشـته ئولتۇرغانالرنىـڭ ھهممىـسىدىن       ئ. ئوتتۇرىغا قویدى 
تۆۋەن بولـسىمۇ، ھهتتـا بـۇ كېڭهشـكه قاتنىـشىش سـاالھىیىتى یـوق بولـسىمۇ            

ۇ ئىلگىرىـدىن ئابـدۇنىیازغا     ئ. ۇنىڭ شۇنچه چېچهنلىكى سىجاڭغا یاراپ قالدى     ئ
بۇ . ۇنى سالماق ئهمهس دەپال یاراتمایتتى   ئهت  پهق. دېققهت قىلىپ كېلىۋاتاتتى  

ــتۇرغانىدى    ــالىتهن قاتناش ــسىملىرىغا ۋاك ــسا یهكهن قى ــكه بول ــقا . كېڭهش باش
ــى، ھهم ھهســهت قىلىــشتى   ــادەمگه ھهم قىزىقت ــۇ ئ ــېكىن . ئوفىتــسېرالرمۇ ب ل

ۇ ئویالپ یېتهلىگهن نهرسىلهرنى ئویالپ یېتهلىگهن ئهمهس ئىدى، بۇ ئھېچكىم 
  .ى ېۇنى ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر قىلغانىدىۇالرنئئاجىزلىق 

بۇنىڭدا یهنه . نهتىجىدە قارار قوبۇل قىلىنىش بىلهن كېڭهش ئاخىرالشتى
  .ئېنىق ۋاقت بېكىتىلمىدى

ۇزاققىچه بــۇ پىالننــى ئىــشقا ئــمهھمــۇد مــۇھىتى كېڭهشــتىن كېــیىن  
 ۇ بۇئ. ئاشۇرۇش ئۈچۈن یهنه نېمىلهر قىلىش كېرەكلىكى ئۈستىدە باش قاتۇردى

ۇ ئ. ئىشالرنى قۇربان سهئىدىدىن سىر تۇتقىنىغا بىر ئاز خىجىل بولۇپمۇ قالدى      
قۇربان سهئىدى بۇ پىالنغا قارشـى تۇرشـى، ھهتتـا ھۆكـۈمهتكه قارشـى تۇرۇشـنى            
مهقــسهت قىلغــان ھهر قانــداق ھهرىكهتنــى قوللىماســلىقى ئېنىــق بولــسىمۇ، 

  .هتتىۇنىڭ ئۆزىگه ساتقىنلىق قىلمایدىغانلىقىغا ئىشىنئلېكىن 
ۇربـان   بۇیان ئویالپ ئاخىرى بۇ پىالن ھهققىدە ق       -مهھمۇد مۇھىتى ېۇیان  

ئارىـدىن بىـر ھهپـته    . نىڭ پىكىرىنـى ئېلىـپ بېقىـشنى مـاقۇل تـاپتى       سهئىدى
ۋەزىـیهت ھهققىـدە قىـسقا    . ۇ قۇربان سهئىدىنى كابىنتغا چـاقىرىتتى   ئئۆتكهندە  

  :توختالغاندىن كېیىن
ق بولغاچقـا، قوشـۇنالرنى یېڭىـسارغا        شۇنداق، بۇرادەر، ئهھۋال شـۇندا     —

یۆتكهپ، یا قارشىلىق قىلىش یاكى قېچىـشنىڭ تهییارلىقىغـا كىرىـشمهكچى           
بولـۇۋاتىمىز، ھهر ھالـدا ھــازىرقى ھـالهتته جىمجىــتال تـۈگهپ كېتىــدىغىنىمىز     

  ئېنىق، بۇنىڭغا سىزنىڭ قارىشىڭىز قانداق؟ 
ىگه كۆڭلىدە قۇربان سهئىدى كېڭهشنىڭ ئۆزىدىن یوشۇرۇن ئۆتكۈزۈلگىن

  .ۇنىڭ تاشقى ئىپادىسىدىنمۇ بىلىنىپ قالدىئبۇ رەنجىش . قاتتىق رەنجىدى
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 ئهگهر مېنىڭ پىكىرىمنى ئاڭلىماقنى زۆرۈر تاپقان بولسىڭىز، مهن بۇ —
ــارایمهن  . پىالنغــا قوشــۇلمایمهن ــۇنى ئىنتــایىن زىیــانلىق دەپ ق . ئهكــسىچه، ب

 قایتا تهكرارالپ سهمىڭىزگه ئالدىنقى نۆۋەتته كىچىكاخۇن ئېیتقان پىكىرلهرنى 
بىز ھۆكۈمهت بىـلهن ئېچىشـساق بىھـۇدە        . سېلىشنى ئورۇنلۇق ھېسابالیمهن  

ۇندىن كۆرە پۇرسهت كۈتهیلى، بىر ئىككى یىل مادارا قىلىپ ئ. قۇرۇپ كېتىمىز
  .نىڭ قولىداڭىزۇنىمىسىڭىز ئهلۋەتته ئهركىڭىز ئۆزىئئۆتهیلى، بۇنىڭغا 

ۇ بىر قارارغا كېلىشكه ئۈلگـۈرمهیال،     ئ. سىجاڭ یهنه ئىككىلىنىپ قالدى   
رازۋېـتىچكالر  . بۇ پىالننىڭ دۈشمهنگه ئاشكارىلىنىپ قالغانلىقى مهلۇم بولدى      

ــشكهن یىــپ   ــئېرى ــۈمهتكه   ئ ــدىن ھۆك ــىر  كىچىكــاخۇن تهرىپى ۇچلىردىن بۇس
ئهمما پاكت روشهن بولمىغاچقا كىچىكاخۇنغا چارە . یهتكۈزۈلگهنلىكى سېزىلدى

  .كۆرۈلمىدى
  

*  
**  

  
ۇ مهزگىلدە بۇلتۇر سهككىزىنچى ئایدا ئۈرۈمچىگه ئوقۇشـقا ئهۋەتىلـگهن       ب

ــپ       ــقهرگه قایتى ــسۇمالر قهش ــت مهخ ــاز، ھىمى ــان نىی ــك، قورب ــۇر پولكوۋنى غوپ
مهھمۇد مۇھىتى بۇالرنىڭ ئىچىدە غوپۇر پولكوۋنىككه ھهممىدىن        . كهلگهنىدى

ۇ ئـ شۇڭا . ۇنى ئاخىرىقى كوزىر ھېسابالپ یۈرەتتى   ئ. ئىشهنچ باغالپ كهلگهنىدى  
ئوقۇشقا بېرىپ كهلگهندىن كېیىن قانداق ئـۆزگىرىش بولغـانلىقىنى سـىناپ          
. كۆرۈش ئۈچـۈن غوپـۇرنى كابىنتىغـا چاقىرىـپ مهخىپىـي سـۆھبهت ئۆتكـۈزدى          

سۆھبهتته مهھمۇد مۇھىتى غۇپۇرنىڭ  ئاینىـپ كهتكهنلىكىنـى، ھهتتـا ئـۆزىگه            
ىنى سېزىپ، كۆڭلى ۇلۇغالپ بېرىۋاتقانلىقئتهپ تارتماستىن  شىڭ شىسهینى 

 بىرلهپ تارازىغا سېلىپ -ۇ ئهتراپىدىكى بارلىق ئادەملهرنى بىرئ. پهرىشان بولدى
ــاقتى    ــدىتالپ ب ــادىقالرنى ئى ــۈن س ــۆزى ئۈچ ــك   . ئ ــۇقىرى دەرجىلى ــدە ی نهتىجى

ۇنى ھىمــایه قىلىــدىغانالرنىڭ یــوق دېیهرلىــك بولــۇپ ئــئوفىتــسېرالر ئىچىــدە 
ۋەزىیهتنىڭ ناھایىتى خهتهرلىـك، ئـۆز   ۇ ئىلگىرى ئ. قالغانلىقىنى ھېس قىلدى 

ئهھۋالىنىڭ ناھایىتى یامانلىقىنى بىلىـدىغان بولـسىمۇ، ئهھۋالنىـڭ بـۇ قهدەر           
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ۇ ئهڭ ئىشهنچىلىك دەپ ئویالپ یۈرگهن ئ.  ناچارلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلمىغانىدى
ۇالر ئ. كىشىلىرىنىڭ نېمىنى كۆزلهپ ئاینىپ كهتكهنلىكىگه چۈشىنهلمهیتتى

. ىقىغا جان پىدا قىلىشقا بهل بـاغالپ چىققـان ئـادەملهر ئىـدى        خهلقنىڭ ئازادل 
بۇنىڭغـا نـېمه   . ۇالر خهلققه قارشـى مهیـدانغا ئۆتـۈپ كېتىۋاتـاتتى         ئئهمدىلىكته  

 پۇل ېۇالرنى ئېزىقتۇرغاندىمۇ؟ یاكى -سهۋەبچى بولغاندۇ؟ نهپسى شهیتان، ئالتۇن
پایدىــسىنى جــان قایغۇســىمۇ؟ یــاكى بولمىــسا ېــۇالر بىــر تىیىنلىــق ئهمهلىــي 

كــــۆرگىلى بولمایــــدىغان قــــۇرۇق گهپــــلهرگه، دەبــــدەبىلىك مهســــىلىلهرگه  
  ئالدانغاندىمۇ؟

ــویال  ــۇھىتى ئــ ــۈگهل  -مهھمــــۇد مــ ــشالردىن تــ  ئــــویال كىینكــــى ئىــ
ۇالرنىڭ قایتا قوزغىالڭ قىلىش پىالنىنىڭ بۇنداق ئهھۋالـدا    ئ. ئۈمىدسىزلهندى

ېتىـشمۇ ئاسـانغا   ئهمـدى قېچىـپ ك  . ئهمهلگه ئاشمایدىغانلىقىغا كـۆزى یهتتـى     
  ...چۈشمهیدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

  :ۇنىڭ خىیاللىرىنى بۆلۈۋەتتىئئابدۇلال دامولال نهئىمى كىرىپ كېلىپ 
  . دېدى دامولال— تېلېگرامما، سىجاڭ،—
 مهھمـــۇد مـــۇھىتى خىیـــال سهھراســـىدىن بـــاش     — قهیهردىـــن؟—

  .كۆتۈرەلمىگهن ھالدا سورىدى
تېلېگىراممـــا ئـــادەتته  — ئۈرۈمچىـــدىن، شـــىڭ دوبهنـــدىن كهپتـــۇ،—

  .ئهلچىخانا ئارقىلىق كېلهتتى
  . مهزمۇنى؟ قىسقىراق دەڭ—
 ئادەم 23 دېۋىزىیىدىكى ھهربىي ئهمهلدارالردىن -6 ئاساسىي مهزمۇنى —

  ۇقۇپ باقامسىز؟ئئوقۇشقا ئهۋەتىلسۇن، دەپتۇ، ئىسىملىكىنى 
ۇقتــۇرۇڭ، ئوقۇشــقا بېرىــشقا ئشــۇالرنىڭ ئــۆزلىرىگه ! كېــرەك ئهمهس—

  !ارالنسۇنتهیی
ۇ سـىجاڭنىڭ   ئـ . ئابدۇلال دامولال بىر سـىكونتچه مهڭـدەپ تـۇرۇپ قالـدى          

  .ۇ چىقىپ كهتتىئ. قارارىدىن ھهیران قالغانىدى
. مهھمۇد مۇھىتىنىڭ بۇنداق قارارغا كېلىشى تاسـادىپىي ئهمهس ئىـدى      

ۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالیدىغانالر ئاز قالغـان،     ئنىڭ ئىچكى قىسمىدا    دىۋىزىیىھازىر  
ۇ بـۇ  ئـ ئهگهر . ۇنى قىـستىیاالیتتى  ئـ  بولسا ئىچكى تاشقى جهھهتـتىن       ھۆكۈمهت
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ۇنىـڭ  ئ. بۇیرۇقنى رەت قىلسا ئۆزىنىڭ قارشى مهیـدانىنى ئىـسپاتالپ قویـاتتى           
ئاللىقاچـان  ― ئۈستىگه بۇ قېـتىم ئوقـۇش نـۆۋىتى كهلگهنـلهر ئىلگىـرىكىگه           

نغـان  بـۇ  تهلهپ قىلى    . ئاینىپ كهتكهنلهرگه قارىغانـدا مۇھىممـۇ ئهمهس ئىـدى        
ۇزارتىشقا ئپىچكالرنى ئالدىغا چىقىرىپ بېرىش ئارقىلىق قوغدىنىش ۋاقتىنى        

  .بوالتتى
ۇ ئهمدى ھېچكىم بىلهن كېڭهشمهستىن ھهرىكهت قىلىش نىیىـتىگه        ئ
  .ھازىر ئىشهنگۈدەك ئادەممۇ قالمىغانىدى. كهلدى
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  ئون تۆرتىنچى باب

  

1 
  

 -1937.  تتىرایىدا ئىنتایىن تېز ئـۆزگىرىش بـوال  اارت ئېیى ھاۋ 
یىلىنىــڭ مارتىــدا بولــسا سىیاســىي ۋەزىیهتمــۇ ناھــایىتى تېــز  

 بىرىـدىن  -بۇ ئۆزگىرىـشلهر شـۇنچىلىك تېـز ۋە بىـر      . ئۆزگهردى
ــدى  ــدىن  . ۋەھىمىلىــك ئى ــالتىنچى دىۋىزىیى ــقا  23ئ ــدار ئوقۇش ــي ئهمهل  ھهربى

كېتىشىگىال، كونسۇلخانىنىڭ خىزمهتچىسى یهنه بىر تېلگىراممىنى كۆتۈرۈپ 
  !بۇ تلېلېگراممىدا مهھمۇد مۇھىتى ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلغانىكهن. كهلدى

ــدۇر قـــول ســـالىدۇ دەپ        ــۈمهتنى مـــۇنچه بالـ ــۇد مـــۇھىتى ھۆكـ مهھمـ
شۈبىھسىز ئۆز پـۇتى بىـلهن دار ئالـدىغا         —ئۈرۈمچىگه بېرىش   . ئویلىمىغانىدى

 ئهمىـرگه خىالپلىـق قىلغـانلىق بـوالتتى، بۇنـداقتا         —بارماسـلىق   . بېرىشتى
  . قاتتىق تهدبىر قوللىنىشىغا باھانه تۇغۇالتتىھۆكۈمهتنىڭ

مهھمۇد مۇھىتىنى ئۈرۈمچىگه چاقىرتقانلىق ھهققىدىكى خهۋەر ئاتۇشقا 
ۇنىڭغـا  ئسـىجاڭ  . یېتىپ كهلگهندە مهمتىلى ئهپهندى قاتتىق چۆچۈپ كهتتـى       

ۇ سۈیقهسـتلىك ئویۇننىـڭ ئالـدىنى    ئبىر پارچه مهخپىي خهت چىقارغان بولۇپ،  
ۇ ئویۇشما ئهزالىرى ۋە ئىزچىالر بىلهن ئ.  یولیورۇق بهرگهنىدىئېلىش توغرىسىدا

  :بىرلىكته یېغىلىش ئۆتكۈزۈپ، مۇنداق دېدى
ۇنىڭ تهقدىرى ئ!  سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشى ئىنتایىن خهتهرلىك —

خوجانىیــاز ھــاجىغۇ . خوجىنىیـاز ھاجىنىڭكىــدىن یامــانراق بولۇشــى مــۇمكىن 
لېكىن، مهھمۇد مۇھىتى ئۆز قوشۇنىدىن . سھازىرچه ئهركىن، ئۆز ئۆیىدە مهھبۇ

ـم
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 مهمتىلى ئهپهندى ۋەھىمىلىك تۈس —ئایرىلغان ھامان تۇتقۇن بولۇشى چوقۇم،
ــر  ــا بى ــان چىرایالرغ ــدى   -ئالغ ــۆزىنى داۋام قىل ــپ، س ــاراپ چىقى ــرلهپ ق  —. بى

ۋەتهنداشالر، بىز بۇ ئارقا تېرىكىمىزدىن ئایرىلساق نېمه كـۈنگه قـاالرمىز؟ بىـز           
  ۇزىتىپ قویامدۇق؟ ئۇنى یولۋاس ئاغزىغا ئاراپ تۇرۇپ، مۇشۇنداقال ق

  :سۈكۈتنى بۇزۇپ ئىسلىماخۇن خهلپىتىم سوئال سورىدى
 نېمه قىلماق كېرەك؟ ئهپهنـدى ئـاقىالنىراق چـارە ئویلىغـان بولـسا               —

  .ئېیتىپ باقسا، كۆپچىلىك ئاڭالپ باقسۇن
ــ ۋەتهنداشــالر، بىــز — ۇنى قوغــداپ قــېلىش ئۈچــۈن جامــائهت پىكــرى  ئ

ھهربىــر مهكــتهپ، ھهر بىــر ســىنىپ ئــوپچى خهت یېزىــپ، مهھمــۇد   . وپالیلىتــ
  .مۇھىتىنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا قارشى تۇرىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرەیلى

  . ئىسلىماخۇن سورىدى— بۇ خهت ناھایىتى پات پۇرسهتته كېرەكمۇ؟ —
شۇنداق، بولسا بۈگۈنال تهییـار بولـسا، ئهته مهن ئىزچىالرنـى ئېلىـپ              —

  .قهرگه ماڭسام یاخشى بوالتتىقهش
  . ېۇنداق بولسا ۋاقتنى سوزىماي ئىشقا كىرىشهیلى—
ۇقتۇرۇڭالر، ئىزچىالر مۇشۇ ئىش ئۈچۈن ئمهكتهپلهرگه دەرھال .  بولىدۇ—
  .مهن رۇشتى مهكتهپ نامىدىن یېزىلىدىغان خهتنى تهییار  قىالي. ماڭسۇن

  .بۇ مهزگىلسىز كېڭهش تېزال تارقىدى
ــ ــارازىلىق خهتلى ئهتىــسى ســهھهردە  . رى شــۇ كــۈنىال تهییــار قىلىنــدى ن

  .بىلهن قهشقهرگه قاراپ ئاتالندى“ ئىت یولى”ئىزچىالرنىڭ جهڭگىۋار سېپى 
مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىلىرى قهشقهرگه یېتىپ كېلىپ، ئاۋۋال نوۋېشى 

ــشتى  ــتهپكه كىرى ــدىنىڭ    . مهك ــى ئهپهن ــارلىقالر  مهمتىل ــدى قات ــۈپ ئهپهن یۈس
 ن  كېـیىن، دەرھـال ئـاۋاز قوشـىدىغانلىقىنى بىلـدۈردى      ۇققانـدى ئمهخسىدىنى  

 یولیــورۇقى ھهققىــدە ئېغىــز —ئهممــا تهۋپىــق ســىجاڭنىڭ مهخپىــي خېتــى  (
بـۇ ئىككـى    . شۇنىڭ بىلهن نوۋېـشى مهكتهپمـۇ جانلىنىـپ كهتتـى         ). ئاچمىدى

ئىـزچىالر ئهترىتــى ئـۆز شــۇئارلىرىنى تـوۋالپ كوچىغــا چىقىـشتى ھهمــدە ۋالــى     
  .بېرىشتىمهھكىمىسى ئالدىغا 

. بۇ ھهرىـكهت ناھـایىتى تېـزلىكته پۈتـۈن قهشـقهر شـهھىرىگه یېیىلـدى              
گۈلباغ مهكتهپ، دارىلمۇئهللىمىن، قىزىل دۆۋە قاتـارلىق شـهھهر ئهتراپىـدىكى           
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مهكتهپلهرنىڭ بارلىق ئوقۇغۇچىلىرى نارازىلىق بىلدۈرۈش نامایىشغا قاتناشتى 
بۇ ھهرىكهت ھۆكۈمهت ئۈچۈن . ھهمدە نارازىلىق خهتلىرىنى ئۈرۈمچىگه یولالشتى

  .تازا باش ئاغرىقى بولدى
  .كهچته مهمتىلى ئهپهندىنى مهھمۇد مۇھىتى قوبۇل قىلدى

سىجاڭ گهپنى باشالش . ۇالر سىجاڭنىڭ كابىنتىدا یالغۇز ئولتۇرۇشاتتى  ئ
مهمتىلــى . كېرەكلىكــى ھهققىــدە ئویلىنىۋاتقانــدەك بىرھــازا شــۇك ئولتــۇردى 

ڭ نارازىلىق ھهرىكىتى ھهققىدە توختۇلىدۇ، یا ماڭا ۇنى ئوقۇغۇچىالرنىئئهپهندى 
بىراق، .  ئاپىرىن ئېیتىدۇ یاكى تهبىھ بېرىدۇ، دەپ ئویالپ، بهكمۇ جىددىیلهشتى

مهھمۇد مۇھىتى نامایش ھهققىدە زادىال ئېغىـز ئاچمىـدى، ھهتتـا چىرایىـدىكى        
قا ۇنى بـۇ ئىـشالردىن خهۋەر تاپمىغـان دەپ ئـویالپ قېلىـش           ئـ ئىپادىلهرگه قاراپ   

ۇ سـىجاڭغا یولیورۇقنىـڭ ئورۇنـدىلىش ئهھۋالىـدىن دوكـالد قىلىـش             ئ. بوالتتى
  .كېرەكمۇ ـ یوق، دېگهن مهسىلىدىمۇ ئىككىلىنىپ قالدى

ــداقراق؟ — ــدىم، ئهھــۋالىڭىز قان ــدى،  — ئهپهن ــدې ۇ ئهمــدىال ئېــسىگه ئ
  .كهلگهندەك

  . یاخشى، ئهلھهمدۇلىلالھ—
یـۈرىگىنى بىـر نهرسـه     ۇنىـڭ   ئمهمتىلى ئهپهندى   . سىجاڭ باش چایقىدى  

ۇ سـىجاڭنىڭ نـېمه دېمهكچـى     ئـ لـېكىن   . تاتىالپ تۇرغانلىقىنى ھېس قىلـدى    
  .ئىكهنلىكىنى چۈشىنهلمىدى

  یېقىندىن بۇیانقى ئهھۋالىڭىز قانداق؟ بۇرۇنقىدەكال ئهمهستۇر؟ —
ــپ      ــسىغا لهپ قىلى ــۇ ھامى ــۆزلىرىنى ب ــۇق ك ــدى نۇرۇل ــى ئهپهن مهمىتل

 سوئالدا نېمىنـى كـۆزدە تۇتقـانلىقىنى        ۇنىڭ غهمكىن چىرایىدىن بۇ   ئتىكىپ،  
. ئهمدى ئۆز ئهھۋالىنى ئهینهن سۆزلهپ بېرىشى كېرەك ئىدى. شۇندىال چۈشهندى

مهھمۇد مۇھىتىدىكى ھهربىي خاراكتېرمۇ، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ گهپ یاساشنى 
  . یامان كۆرىدىغان خاراكتېرىمۇ ئهنه شۇنى تهلهپ قىالتتى

ــ  دېــدى— ئهھــۋال چاتــاق، ســىجاڭ، — ۇ ۋە یهنه بىــر قېــتىم مهھمــۇد  ئ
مۇھىتىنىڭ سېرىق ساقاللىق یۈزىگه قاراپ قویدى ھهم ېۇنىڭ خیالچان چـوڭ            

ــلهن   ــۆزلىرى بى ــتىئك ــۇھىتى  . ۇچراش ــۇد م ــوئالىنى   ئمهھم ــدىال س ــڭ ئهم ۇنى
  .چۈشهنگهنلىكىنى ھېس قىلىپ باش لىڭشىتتى
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  . دېدى ئۇ— سۆزلهۋېرىڭ،—
 نــازارەت قىلىــدىغان  قىــش كىرگهنــدىن باشــالپ جاسۇســال ئۆیــۈمنى—
ھهر خىـل شـهپه بېرىـپ تهھـدىت سـالدى،           ... تهھدىت خېتى تاشالشتى  . بولدى

جهمئىیهتكه بولـسا، تهتـۈر تهشـۋىق تارقىتىـپ، مهكـتهپلهردىن ئوقۇغـۇچىالرنى            
ــشماقتا   ــكهت قىلىــ ــقا ھهرىــ ــتىن   . قاچۇرۇشــ ــسىدە ئوقۇشــ ــڭ نهتىجىــ بۇنىــ

  ...تىۋاتىدۇئانىلىرى ئېلىپ كې-ئاساسهن ئاتا. چېكىنگهنلهرمۇ بار
   سىز نېمىلهرنى قىلدىڭىز؟—
 مهن بــۇ پىتــنه ئېغۋاالرغــا ئىمكانىیهتنىــڭ بېــرىچه رەددىــیه بېرىــپ  —
  .كهلدىم

  ئىمكانىیىتىڭىز قانچىلىك بولىۋاتىدۇ؟― 
  .گهپنىڭ راستى، ئىشالر ئىلگىرىكىدەك ئهمهس― 
  نېمه ئۈچۈن؟― 
  بۇنىــڭ ســهۋەبى ھۆكۈمهتنىــڭ ئىككــى یۈزلىمىلىكىــدىن، خهلقــقه —

  .بهرگهن دېموكراتىیىسىدىن ئهمدىلىكته یېنىۋېلىپ بارغىنىدىن
  سىزنى نېمه ئۈچۈن نازارەت قىلىۋاتىدۇ؟... ه ھ—
   بهلكىم مېنى قېچىپ كېتىدۇ دەپ قارىسا كېرەك؟—
   نېمىشقا؟—
 ھۆكۈمهتنىڭ رەزىل بهشرىسى ئاشكارىالنغانسېرى بىزنىڭ یـولىمىز   —

شهنچىلىك تېرىگىمىــز بولغــان تاقىلىــدىغانلىقى، ئهڭ مــۇھىمى بىزنىــڭ ئىــ
  .ئالتىنچى پىرقىنىڭ ئاجىزالپ بېرىۋاتقانلىقى

ــۆزلىرىنى مهلــۇم قىلمىغــان دۈشــمهن ئهمــدى   —  دېــمهك، ئىلگىــرى ئ
ئاشكارە ئوتتۇرىغا چىقىش دەرىجىـسىگه بېرىپتـۇ، بـۇنى بىزنىـڭ ھالىمىزنىـڭ            

  ؟ەیامانلىشىپ قالغانلىقىدىن دەپ ئویالیدىكهنسىزـ د
جاڭنىڭ ئـاچچىقى كېلىۋاتامـدىكىن دەپ ئىتتىـك       مهمتىلى ئهمدى سى  

  .لېكىن، گهپنى یاساپ ئولتۇرماي، ئۆزىنىڭ تونۇشىنى ئېتتى. ۇنىڭغا قارىدىئ
بۇنىـــڭ ســـهۋەبى ئـــالتىنچى پىرقىنىـــڭ ئاجىزلىـــشىپ  .  شـــۇنداق—

  .قالغانلىقىدىن
  :ۇ دەرھال ئىسپاتالندىئ. لېكىن سىجاڭ بۇنىڭغا ئاچچىقلىمىغانىدى
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بىزنىڭ ھـازىرقى ئهھـۋالىمىز، دەل سـىز    ! ئویالپسىز ئىنتایىن توغرا    —
خوش، شۇنداق ئىكهن، ئهمدى نـېمه قىلمـاق كېـرەك؟ قانـداق      . چۈشهنگهندەك

  مهسلىھهت بېرىسىز؟
ــتىنى ئېیتقانــدا مهن بىــرەر ئۈنۈملــۈك مهســلىھهت بېرىــشكه      —  راس
بىرىنچىدىن مهن سىیاسىیون ئهمهسمهن، ئىككىنچىدىن، ھهربىـي       . ئاجىزمهن
لـېكىن، ھهر  . ن، مهن پهقهت بىر مائارىپچى، ئاددىي مـۇئهللىم، خـاالس        ئهمهسمه

ۇرۇش ئقاچان تهسلىم بولغاندىن مهرتلهرچه ئۆلۈش ئهۋزەل، قېچىشتىن ئۆزىنى         
 —ئهۋزەل، دېــگهن ئهقىــدىگه ئىــشهنگىنىم ئۈچــۈن، ئهگهر بىــرەر ئــاقىالنه چــارە 

ــاخىرقى قار     ــدا ئ ــان ئهھۋال ــارە تېپىلمىغ ــۇچ چ ــاخىرقى ھهل قىلغ ــىلىقنى ئ ش
  .كۆرسىتىش ئهۋزەل دەپ قارایمهن

ــویالپ     — ــدىغانلقىنى ئ ــان ئاقى ــك ق ــلهن قانچىلى ــهۋەبى بى ــڭ س  بۇنى
  كۆردىڭىزمۇ؟

ئهڭ كىچىك راھهتكه ئېرىشىش ئۈچۈنمـۇ بىـر مـۇنچه جاپـا        .  ئویلۇدۇم —
ۇنـداقكهن، قـان   ئ! بىزنىڭ كـۆزلهۋاتقىنىمىز ھۆرلـۈك  . چېكىشكه توغرا كېلىدۇ 

  . ۇنىڭغا چىداشقا توغرا كېلىدۇب. تۆكىلىدۇ، ئهلۋەتته
 بىز ئهسلىدىمۇ ئـانچه كـۆپ ئهمهسـمىز، دۈشـمهن بۇنـداق باھـانىنى              —

تاپسا، كهڭ كالهمدە قهتىلئام قىلىدۇ، بۇ ھهرگىز جهڭ مهیدانىدىكى چىقىمنىڭ 
  !گېپى ئهمهس

لېكىن جهزمهن ئۆلۈشكه تـوغرا كهلگهنـدە     .  بۇنداق بولۇشى مۇمكىن   —
ۇرغاندىن كۆرە، تىپىرلىغانمۇ ئهۋزەل، بۇنىڭدا ھېچ  جىت ئۆلۈمنى كۈتۈپ ت-جىم

ۇرۇش ئـ زو زوڭتاڭ قانداق قىلغـان؟  . بولمىسا جالالتنىڭ قولى تالىدۇ، چارچایدۇ   
توختىغان، پۈتۈن یۇرتنى ئىستىال قىلىپ بولغاندىن كېیىن قهتلىئام قىلىپ      

دۈشـــمهن ھامـــان بىزنـــى ئۆلتۈرۈشـــنى . مىلیـــونالرچه خهلقنـــى قىرىـــۋەتكهن
قارشىلىق قىلماسلىق بىزنىڭ ئۆلۈمگه مهھكۇم قىسمىتىمىزنى . ایدۇتوختاتم

  !ئۆزگهرتسىدى، كاشكى
.  بۇیاققا مېڭىشقا باشـلىدى    -مهھمۇد مۇھىتى كابىت ئىچىدە ېۇیاقتىن    

مهمتىلـى ئهپهنـدى یـۈرىكىنى سـىقىپ تۇرغـان      . ئارىنى ئېغىر سـۈكۈت باسـتى   
  . تىندىۇزاق بىرئئاللىقانداق نهرسىدىن ئهمدىال قۇتۇلغاندەك 
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ۇزاققا سوزۇلغان جىملىقتىن كېیىن مهھمۇد مۇھىتى جایىدا چىپپىدە ئ
  :ەتوختىدى ؤ
لېكىن، .   مهنمۇ ئاخىرقى قارشىلىقنى كۆرسىتىش زۆرۈر دەپ قارایمهن—

 دېۋىزىیه -6. بۇ بۇیرۇق بىلهنال ئهمهلگه ئاشىدىغان باسقۇچىتىن ئۆتۈپ كهتتى    
ــدى   ــۇپ قال ــۆتهك بول ــور ك ــ. پ ــىرتىدىنال ھهئ ــك ۋە زورۇ س ــته . یۋەتلى ئهمهلىیهت

ــسا، . ئهســكهرلهرنىڭ قــاچقىنى قــاچتى، قــایتقىنى قــایتتى  ئهمهلــدارالرنىڭ بول
ــى  ــۆپچىلىكى ئاینىــپ كهتت ــگه    . ك ــۇالرنى جهڭ ــلهن ې ــۇیرۇق بى ــر ب ــدى بى ئهم

  .ئاتالندۇرۇشنىڭ مۇمكىنچىلىكى قالمىدى
ئهھۋالنىڭ بۇ دەرىجىدە یامانلىشىپ كهتكهنلىكىنى ئویالپ، كۆرمىگهن       

  .سىجاڭ سۆزىنى داۋام قىلدى. مهمتىلى ئهپهندى چۆچۈپ كهتتى
ئاڭ .   یېڭىۋاشتىن قوزغىالڭ قىلىش ئۈچۈن یېڭى كۈچ بولۇشى الزىم—

 نهپرىتى ئۆتكۈر یېڭى كـۈچلهر بىـلهن ئىـش باشالنـسا،     -پىكرى ساغالم ، غهزەپ 
ئهنه شۇ یېڭى كۈچلهرنىڭ چوقـانى بىـلهن جىمجىتلىقـى بـۇزۇپ            “ پور كۆتهك ”

ــۋەتته   تاشــالن ــدۇ، ئهل ــقا یارای ــاۋاز قوشۇش ــا ئ ــسىز مۇھىتت ــۇ  . غان تېنىچ ــا ب ئهمم
قىتماللىــشىپ كهتــكهن، تېنىچلىقــتىن ۋە ئازغىنــا كىــرىم، مهئىـــشهتتىن      

  . جىتلىقىنى بۇزغىدەك رەغدى یوق-قانائهتلىنىپ قالغان ئادەملهرنىڭ جىم
 تىـت بولـۇپ     - دەپ گهپ ئارىلىـدى تىـت      — دېمهكچى بولىسىزكى،    —

 ئهمدى قایتىدىن ئىـنقىالپ تـۇغىنى كۆتـۈرۈپ         —تىلى ئهپهندى،   كهتكهن مهم 
 شـارائىت پىـشىپ     -چىقىش ئۈچۈن، یهنه بىر مۇھىت، شارائىت بولۇشى، شهرت       

  یېتىلىپ، خهلق غهزەپتىن یانغىدەك ھالغا كېلىشى كېرەك دېمهكچىمۇ؟
 شۇنداق دېیىشكىمۇ بولىـدۇ، ئـادەتته بىـر قېـتىم قـان قىزىـپ بىـر             —

ــۋىلىكل  ــۇنچه تهل ــادەم     م ــدا ئ ــۇ چاغ ــوۋۇیدۇ، ب ــان س ــیىن ق ــدىن كې هرنى قىلغان
ۇنىــڭ یهنه بىـر قېــتىم سهكرىــشى  ئ. یاۋاشلىـشىپ، قورقۇنچاقلىــشىپ قالىـدۇ  

بىــراق، بىزنىــڭ ھــازىرقى ئهھــۋالىمىز . ۇ یهنه غهزەپلىنىــشى كېــرەكئــئۈچــۈن 
ۇ یهنه بىر نېمىنى ئویلىنىۋاتقاندەك جىم بۇلۇپ ئ —پۈتۈنلهي ېۇنداقمۇ ئهمهس، 

  .ىقالد
ۇ ئــۈچىنى چىقارغــان ئــاخىرىقى ئىمكانىیهتنىــڭ  ئــمهمتىلــى ئهپهنــدى 

مهھمۇد مۇھىتى سـۆزىنى    . ۇنىڭغا تىكىلدى ئنېمىلىكىنى بىلىشكه ئالدىراپ    
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  :داۋام قىلدى
 بىزنىڭ قولىمىزدا جهڭگىۋار ئىزچىالردىن، ئاندىن سىزنىڭ ئاالھىدە —

 بىز بۇالر ئارقىلىق یهنه .تهربىیلىنىۋاتقان جهڭگىۋارلىرىڭىزدەك ئوقۇغۇچىالر بار
ئـوت تۇتاشـقاندىن كېـیىن ھهمـمه نهرسـىنى        . بىر قېتىم ئوت تۇتاشـتۇراالیمىز    

  .ۇنىڭغا تاشالپ ئوتنى ېۇلغایتىشقا بولىدۇئ
ــۇپ     ــران بول ــپ، ھهم ھهی ــۆزلىرى ھهم نۇرلىنى ــدىنىڭ ك ــى ئهپهن مهمتىل

  .سىجاڭغا باقتى
  . مهن سىز بىلهن مانا شۇ ھهقته سۆزلهشمهكچىدىم—
 دېــدى ئهپهنــدى راســتىنى — مېنــى ئىنتــایىن قىزىقتۇرىۋاتىــدۇ،  بــۇ—
  .ئېیتىپ

 تهربىیه - سىزنىڭ ئىزچىلىرىڭىزدىن باشقا مهخسۇس ھهربىي تهلىم—
 تهلهبىڭىز بار، یهنه باشقا بهزى مهكتهپلهرمۇ مۇشۇ ئۈلگه بـویىچه  500ئېلىۋاتقان  

ــۇتر    ــۇ بىزنىــڭ ت ــا ب ــدى، مان ــۇچىنى تهییارلىغــان ئى . ۇقىمىزبىرقىــسىم ئوقۇغ
ــشىمنىڭ     ــشىڭالرغا قىزىقى ــۇننى تهربىیىلى ــر قوش ــۇنداق بى ســىلهرنىڭ مۇش
سهۋەبىمۇ مانا بۈگۈنكىدەك بىـر ۋەزىیهتنـى مـۆلچهرلهپ، مۇشـۇنداق چاغـدا بىـر              

ئىلغىـدا گۆشـۈڭ بولـسا بىـر كـۈن      «ئىشقا یاراپ قاالر دېـگهن مهخـسهت ئىـدى،     
ــا یــاراپتۇ  ــمۇ،  » مىھمانغ ســۆزلىرىنى  مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ  —دەیــدۇ ئهمهس

مهھمۇد مۇھىتى سۆزىنى . جىمجىت ئاڭالپ ئولتۇرغان تهۋپىق سۆزنى بۆلمىدى
  :داۋام قىلدى

 - پۈتۈن قهشقهر تهۋەسىدىكى مهكتهپلهردە بۇنداق ئوقۇغۇچىالر ئـازدۇر    —
باشـقا  . بۇالرنىـڭ ھهممىـسى قوشۇلـسا زور بىـر قوشـۇنغا ئایلىنىـدۇ      . كۆپتۇر بـار  

هلق قوشۇلسىچۇ؟ بىز پهقهت ئوتنى ئوڭۇشـلۇق    تهلهبىلهر، ئهسكهرلهر ۋە باشقا خ    
ۇنـدىن كېیىنكـى ئىـش تهشكىللهشـكه بـاغلىق          ئتۇتاشتۇرالىساقال بـولغىنى،    

  .بولۇپ قالىدۇ
ــر، ســىجاڭ،  — ــاقىالنه پىكى ــراي ئېچىلىــپ  — ئىنتــایىن ئ ــدى چى  دې

ــدى،    ــى ئهپهن ــكهن مهمتىل ــپ    —كهت ــۇ ئویلىنى ــسىلى پىالنىنىم ــڭ تهپ  بۇنى
   ئورۇنالشتۇرماقچى؟كۆرگهنسىز؟ ئىشنى قانداق

 بۇ مهخپى پىالن، ئهپهندى، بۇنى تېخـى ھـېچكىمگه دېگىـنىم یـوق،         —
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سىز ئاشۇ تهلهبىلىڭىزنىـڭ ھهممىـسىنى   . تۇنجى قېتىم سىزگه ئېیتىۋاتىمهن 
ــانه قىلىــپ ئېلىــپ    -12 ــیه مۇسابىقىــسىنى باھ ــا، تهنتهربى ــل بایرىمىغ  ئاپرى

ۇ ئىلگىرىمـۇ شـۇنداق     بۇ ھېچكىمدە گۇمان تۇغدۇرمایدۇ، چـۈنكى بـ       . كېلىسىز
ــگهن ــۇ كېلىــدۇ . بولــۇپ كهل ــدا  . باشــقا مهكتهپلهرم ئىــشنى مۇســابىقه مهیدانى

بىزدە قورالمۇ بار، ئهنه شۇ چاغدا . مۇسابىقىنى ئهسكىسادا ئۆتكۈزىمىز. باشالیمىز
ئهمما بۇ . ئىش مانا مۇشۇنداق باشلىنىدۇ. بىر تۈركۈم بالىالرنى قورالالندۇرىمىز

. ىتىلغانغا قهدەر تهلهبىلهرگىمۇ ئاشكارالنماسلىقى كېرەكسىر تاكى قورال تارق   
ــزدىن    پهقهت ئـــۆزىڭىز ئىـــشهنگهن، ئىـــش بېـــشىدا بولىـــدىغان یېقىنلىرىڭىـ

  .بىرنهچچىسىال بىلىپ قالسا بولىدۇ
 دېـدى مهمتىلــى ئهپهنــدى شــوخلۇقى  — بـاش ئۈســىتىگه، ســىجاڭ،  —

  . یولىدا ئۆلۈشتۇر ھهر بىر ۋىجدان ئىگىسىنىڭ مۇرادى ۋەتهن—تۇتۇۋاتقاندەك، 
ــلهن    — ــۇرادەرلهر بىــ ــى بــ ــدە مهكتهپلهردىكــ ــۈن ئهته ئىچىــ  مهن بۈگــ

بۇنىڭ ئىچىدىكى تهییارلىقمۇ پىشىدۇ، سىز بىلهن . مهسلىھهتلىشىپ بولىمهن
ھــازىر روھــى تهییارلىقتــا بولــۇش كىپــایه، باشــقا  . ۇقىلىــدىغان مهســلىھهت شــ

  جهھهتتىكى تهییارلىقىڭالر جایىدا ھهقاچان؟ 
  .قا ئىجازەت بېرىڭ چىقىش—
  . ئامان بولۇڭ—

مهمتىلى ئهپهنـدى ئـارتۇقچه ھایاجانلىنىـپ       . ېۇالر شۇ تهرىقه خوشالشتى   
كهتكهچكه، ئاتۇشقا قایتىشقا ئالدىرىـدى، دوسـت بـۇرادەرلهر نوۋېـشى مهكتهپـته             

ېۇالرنىڭ قونۇپ قېلىش ھهققىدىكى دااللهتلىرىنى سىلىقلىق . كۈتۈپ تۇراتتى
  .بىلهن رەت قىلدى

قایتىپ كېلىپال یـېقىن شـاگىرتلىرىنى یىغىـپ بـۇ ھهقـته یىغىـن            ۇ  ئ
ــاچتى ــاگىرتالر قاتارىــدا      . ئ ــىراخۇنمۇ مــوھىم ش ــتىم ناس ــا تــۇنجى قې یىغىنغ

 -بــۇ یىغىنــدا شــاگىرتالرغا یېقىنلىــشىپ كېلىۋاتقــان بــوران . قاتناشــتۇرۇلدى
ۇلۇغ ئىنقىالپنىڭ باشلىنىش مهزگىلى ئچاپقۇن ھهققىدە، ئاپرىل بایرىمى بىر  

ــۆزلىدى    ــدە س ــاللىقى ھهققى ــېلىش ئىھتىم ــۇپ ق ــلهن  . بول ــىجاڭ بى ــا س ئهمم
ــۇتتى     ــۆزىنى ت ــتىن ئ ــنهن تهكرارالش ــسىالتالرنى ئهی ــشكهن تهپ ــۇنداق . دېیى ش

بولسىمۇ، ھهممهیلهن بۇنى بىر قوزغۇالڭ ھهققىدىكى چاقىرىق دەپ چۈشهندى        
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  .ۋە شۇنداق ھازىرلىقتا بولۇش ئۈچۈن تارقىلىشتى
  

2 
  

ىرىنىڭ مهھمۇد مۇھىتىنى ئـۈرۈمچىگه چاقىرتىـشقا       قهشقهر ئوقۇغۇچىل 
ــكه كېڭهیــدى    ــۈن ۋىالیهت ــدا پۈت یهكهن، . قارشــى ھهرىكىتــى ئىنتــایىن تېــز ئارى

ــسىنىڭ       ــر یېتهكچى ــۆیگهن بى ــۆزى س ــى ئ ــسار خهلق ــت، یېڭى ــۋات، مهكى پهیزى
ۇچراپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ، ئۆز نارازىلىقلىرىنى ئئۈرۈمچىگه بېرىپ خهۋپكه   

  . مهكتۈپلىرى ئهۋەتىش یولى بىلهن بىلدۈرۈشتىھۆكۈمهتكه تهلهپ
 ئارقىـدىن بېـسىم ئىـشلىتىپ تېلېگـرام         -بىراق، شىڭ شىـسهي ئارقـا     

خوجانىیـاز نامىـدىن    “ رەئىس”تېلېگراممىالر مۇئاۋىن   . یولالشنى توختاتمىدى 
ــاتتى ــى   . یوللىن ــرى تېلېگراممىن ــسىنىڭ  خىزمهتچىلى ــوۋېت كونسۇلخانى س

ــارلىق مهھمـــۇد مـــۇ. ئېلىـــپ كېلىـــشهتتى ھىتى ئـــۈرۈمچىگه بېرىـــشقا تهییـ
دېــــۋىزىیه ئىــــشتابىدا . قىلىۋاتقــــان قىیــــاپهتته قوزغىالڭغــــا تهییارلىنــــاتتى

 ئىدىتالپ، دەرھـال ئىشلىتىـشكه     - یاراقالرنى تهكشۈرۈپ  -ساقلىنىۋاتقان قورال 
باشقا ناھىیلهردىكى ئىـشهنچىلىك ئـادەملهرگه     . مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇپ قویدى  

 جایــدىكى مهكــتهپ ۋە ھهربىیلهرنىــڭ تهییارلىنىــشنى    خهۋەر بېرىلىــپ، شــۇ 
بـۇ  . بۇ ھهرىكهتنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشـىدىن ئۈمىـد زور ئىـدى        ... ئاگاھالندۇرۇدى

ۇ یهنه ئـ . ھال روھى چۈشۈشكه باشلىغان سىجاڭنىڭ كهیپىنى كۆتـۈرۈپ قویـدى   
  .ئىلگىرىكىدەك ھهرىكهتچان، چاققان، تېتىك بولۇپ قالدى

ىنى توختاجىنىڭ ئۆیىگه مىھمانغا چاقىرىش موھىم ئىزچى یېتهكچىلىر
 كونكرېت تهپسىالتلىرى ،ۇسۇلىئۇالر بىلهن قوزغۇالڭنىڭ ئكۆرىنىشىدە توپالپ، 

ــدى  ــدىغان بول ــۈن   . بېكىتىلى ــانىنى قوزغىماســلىق ئۈچ ــڭ گۇم پایالقچىالرنى
ــاقىرغۇچى     ــۈپىتىدە قىلىــش، چ ــدارچىلىق س ــوپالنتىنى مىھمان ــۇ ت ســىجاڭ ب

  .ۇسۇلىنى توغرا تاپقانىدىئش ساھىپخان توختاجى بولۇ
ــېقىن    ــدارچىلىققا ھېچقانــــداق یــ ــدى بــــۇ مىھمانــ مهمتىلــــى ئهپهنــ

ۇسـۇلى ھهققىـدىكى مۇزاكىرىلهرنىـڭ      ئ. شاگىرتلىرىنىمۇ ئالمـاي كهلگهنىـدى    
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  :ئاخىرىدا شۇنداق بېكىتىلدى
 ئاپرىل كۈنى ئهسكىسار تۈزلىڭىگه كهلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ سـانى   -12

ــدىغان   ئهڭ كــۆپ بولىــدىغان، تام اشــابىن ئاممىنىــڭ ســانىمۇ ئهڭ كــۆپ بولى
بولغاچقا شۇ كۈنى قوزغۇالڭ ۋاقتى بولۇش ئهڭ مۇۋاپىق؛ ئالتىنچى دېۋىزىیىـدە        
بار بولغان قورالالر بۇ كۈنى مۇسابىقه ئۈچۈن كېرەكلىـك الۋازىمـاتالر شـهكلىدە          
نىقاپلىنىپ، بۇ مهیدانغا كهلتۈرىلىـدۇ؛ بـۇ كـۈنى ئىشهنچىـسىز قىـسىمالر دەم        

لىشقا قویىۋېتىلىپ، قورالسىزالندۇرىلىدۇ، تاماشا كۆرۈشكه جهلپ قىلىنىدۇ، ئې
ــاۋال ئهســكهرلهر    تهرتىــپ ساقالشــقا ئىــشهنچىلىك قىــسىمالر بهلگىلىنىــدۇ؛ ئ
ھهركهت باشــالپ، مهیدانــدا بولغــان بــارلىق ئهمهلــدارالر، ســاقچىالر، دۈشــمهنگه   

ر تۇتقۇن قىلىنىدۇ؛   ئىشلهیدىغانلىقى قىیاس قىلىنىۋاتقان گۇمانلىق ئادەمله    
دېیىلگهن یـۈك ماشىنىـسى ۋە یـا ھـارۋىالردىكى قـورالالر            “ الۋازىمات”شۇ ئارىدا   

ئىزچىالرغا تارقىتىلىدۇ؛ سورۇندا بولغان ھۆكۈمهت ئادەملىرىنىـڭ بىرسـىنىمۇ    
موھىمى ھالقىلىق پهیتته ئارقىغا ! ساق چىقارماسلىققا دىققهت قىلىش شهرت

ىغانالرنىڭ چىقىپ، سهپنىڭ پارچىلىنىشىغا، سىیىدىغان، قورققاقلىق قىلىد
كهیپىیاتنىڭ بۇزۇلىشىغا سهۋەپ بولماسلىقى ئۈچـۈن، مهپكـۈرە ئهھـۋالى تـوغرا      

  . ئىگىلىنىشى، مۈجىمهل ئادەملهر زادىال قاتناشتۇرۇلماسلىقى كېرەك
ئىزچىالرغـا ھهقىقىـي ئهھـۋال ئوچـۇق ئېیتىلمایـدىغان بولــدى؛ پهقهت،      

تهن ئۈچـۈن ھایـات ـ مامـاتلىق بىـر ئېلىشىـشقا تهییـار        ۇالرغا یـېقىن ئارىـدا ۋە  ئ
ېۇنداق بولمىغاندا . تۇرۇش ھهققىدىال سۆزلهش بىلهن چهكلىنىش بهلگىلهندى    

  .قوزغۇالڭ ۋاقتى ۋە ئورنى پاش بولۇپ قېلىش ئىھتىمالى تۇغۇالتتى
ــدارچىلىق” ــگه    “مىھمان ــا ھهقىقىــي جهڭ ــیىن مىھمــانالر گوی تىــن كې

. یاتتا بىـر بىـرى بىـلهن قۇچاقلىـشىپ خوشالشـتى     تهییارلىنىۋاتقاندەك ھىـسى  
  . ـ ئاینىڭ بېشىغىچه كۆرۈشمهیتى4ئهمدى ېۇالر 
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  ئون بهشىنچى باب

1 
  

ــۇپراقنى      ــم ت ــۇ ئهزى ــار ب ــۈنلىرى، باھ ــاخىرقى ك ــڭ ئهڭ ئ ارتنى
ــدىن بویـــاپ چىقىـــشقا        ــاتبهخىش رېڭـــى بىـــلهن قایتىـ ھایـ

ۋە ھهزرەت ســۇلتان ھویلىــسىدىكى تېــرەكلهر . كىرىــشكهنىدى
بىراق .  قېرى سۆگهتلهردىن باھار رۇخسارىنىڭ ئهكسى كۆرۈنۈشكه باشلىغانىدى

نۇرغۇن كۆڭۈللهرنى ئېغىر بىـر     . یۇرت ئۈستىدە ئهنسىزچىلىك ھۆكۈم سۈرەتتى    
نهرســه یهنچىــپ ئۆتكهنــدەك، ئېغىــر روھــى ھــارغىنلىقتىن سۆزلهشــكه مــادارى  

  .نى كېزىپ یۈرەتتىقالمىغاندەك، جىم ـ جىتلىق، سۈكۈت، ۋەھىمه تۇمانى یۇرت
خــۇپتهن نامىزىــدىن كېــیىن جامــائهت بىــلهن بىلــله یانغــان مهمتىلــى 

گهرچه كىشلهر یهنىال ئهتىیازلىق تېرىلغـۇ   . ئهپهندى ئهنه شۇنداق ھېس قىلدى    
ــشىپ     ــویىچه پاراڭلىـ ــاھهلىرى بـ ــۈك سـ ــدارچىلىقنىڭ تۈرلـ ــشلىرى، جاھانـ ئىـ

.  جىـت بىلىنهتتـى  -مۇنىڭغا ئهتراپ قهۋرىستاندەك جىـ ئچىقىۋاتقان بولسىمۇ،   
ــپ بېرىۋاتقانــدەك دەل     ــسېرى قارىیى ــۇرت،  بارغان ــان ی ــا پېتىۋاتق  -قاراڭغۇلۇقق

دەرەخلهر یىتىمـسىرەپ قالغانـدەك تۇیـۇالتتى، كائىنـات یىغالۋاتقانـدەك ھـېس          
ۇنىڭ یۈرىكىدە شۇئان ئایالىنى ۋە قىزى ئهدىبهنى كـۆرۈش ئىـستىگى           ئ. قىلدى

  . ئىتتىكلهتتىئوتتهك یېلىنجاپ كهتتى ۋە قهدىمىنى
ۇنىڭ ئۆیى ئالدىدا بهستلىك بىرسىنىڭ ئۆرە تۇرغان گهۋدىسى      ئھویلىدا  

 پـات  -ۇ بۇ ھویلىغا پـات ئ. ۇ قاتتىق چۆچۈپ كهتتى  ئقارىیىپ كۆرۈنىشى بىلهن    
ۇیۇشــمىدىكىلهرنىڭ ھېچبىــرىگه  ئ  ئىــزچىالر ۋە  —كىرىــپ تۇرىــدىغانالرغا  

ــ. ئوخــشىمایتتى ــارا  ۇ ئېغىــر بىــر تىنىــپ بوســۇغنىدىن ئا ئ تلىــشى بىلهنــال ق
  .كۆلهڭگه زۇۋانغا كهلدى

ـم



 232 

  ! ساالم، ئهپهندى—
ۇ ۋە یـۈرىگى ئورنىغـا چۈشۈشـتىن        ئ دېدى   — ھوي، نىمتۇلالمۇ سىز؟   —

نېمىشكه بۇ یهردە  —ئاللىقانداق یېنىكلىك  ھېس قىلىپ ئېچىلىپال كهتتى،
  تۇردىڭىز؟ ئۆیدە ئولتۇرۇپ تۇرسىڭىزچۇ؟

 شــۇڭا مۇشــۇ یهردىــال كۈتــۈپ سىز،كهنــ ســىز نامازغــا چىقىــپ كهتكهن—
  .تۇردۇم

  . یۈرۈڭ—
  .ۇالر ئۆیگه كىرىشتىئ

.  دېدى مهمتىلـى ئهپهنـدى دوسـتانىلىق بىـلهن    — مهلىكهم، مېھان، —
  .مهلىكىزاد داستىخان راستالشقا كىرىشتى

 مهن ئالــدىرایمهن، ئهپهنــدىم، ســىزگه ســىجاڭدىن مهكتــۈپ ئېلىــپ  —
ــدىم ــۇڭ . كهل ــال ئوق ــڭ، د ە د-دەرھ ــتىمهن، ، جــاۋاب بېرى ــال كې  دېــدى —ەرھ
  .ۇ مهكتۈپنى تهۋپىققه سۇندىئ. نىمىتۇلال
 دېدى تهۋپىـق  — ئهمىسه مهن خهتنى ئوقۇي، سىز داستىخانغا قاراڭ،  —

ۇزۇن ئـ خهت . خهت ئابـدۇلال داموللىنىـڭ پوچۇركىـسى ئىـدى       . ۋە خهتنى ئـاچتى   
 :ئهمهس، ئهمما تولىمۇ یامان خهۋەر بىلهن تولغانىدى

ــ  ” ــالن پۈت ــدىم، پى ــى ئهپهن ــۇپ كهتت ــدىن قارىغانــدا  ! ۈنلهي بۇزۇل ئهھۋال
. مائارىپچىالرنىڭ سېپىگه كىرىۋالغـان ئنتـایىن یامـان جاسـۇس بـار ئوخـشایدۇ             

ھۆكـۈمهت بىـزدىن    . ھهممه ئىش ھۆكـۈمهتكه مهلـۇم بولـۇپ قالغانـدەك تۇرىـدۇ           
.  یاراقنى تاپشۇرىۋېتىشنى یالغان باھانىالر بىـلهن تهلهپ قىلـدى         -ئارتۇق قورال 

بۇنىڭدىنال ھهممه ئىـش بۇزۇلغـانلىقى      ). ىالرنى سۆزلهپ ئولتۇرمایمهن  بۇ باھان (
مېنىڭ پایالقچىلىرىمنىڭ یهتكۈزگهن مهلۇماتلىرىدىن قارىغاندا   . مهلۇم بولدى 

ــدا      ــى یول ــدىغان ئىزچىالرن ــایالردین كېلى ــۇرۇنال ج ــدىن ب ــۈمهت قوزغىالڭ ھۆك
 بىزنىـڭ بـۇ    ئهمـدى . توسماقچى، قولغا ئالماقچى، ئاتمـاقچى بولغـان ئوخـشایدۇ        

شۇڭا چهتـكه   . دەرگاھتا تۇرمىقىمىز نۇرغۇن جانغا زامىن بولىدىغان یهرگه یهتتى       
مهن یــالغۇز ئهمهس، ســىزمۇ خالىــسىڭىز قوشــۇلۇڭ، . چىقىــپ كهتمهكچىــمهن

خهۋەر قىلىڭ، تهییارلىق قىلىپ، ئۆگۈنلىككه ناماز بامداتقا قهشقهرگه كېلىـپ   
ڭىزدىن كهتمهكنـى ئىختىیـار    مهن بىلهن كۆرۈشـۈڭ، ئىـشهنچىلىك ئـادەملىرى       
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  .قىلىدىغانالر بولسا بىلله كهلسىڭىزمۇ بولىدۇ
  .دەپ مهھمۇد مۇھىتى

 -1937(كــۈنى        -3 یىلــى مۇھهررەمنىــڭ -1356تــارىخىي ھېجــرىیه، 
  ») ـ كۈنى31 ـ ئاینىڭ 3یىلى 

ــگه چۈشــۈپ كهتتــى    ــدىنىڭ دېمــى ئىچى ــا یهر ئ.  مهمتىلــى ئهپهن ۇنىڭغ
بۇنىڭغا نېمه دېیىش كېرەك؟ . یۈرىكى سىقىلدى. ۇلدىكۆمتۈرىلىۋاتقاندەك تۇی

یېڭى مهدەنىیهت ھهرىكىتىنىـڭ ھامىـسى      ! ئهمدى قاچماسلىق مۇقهررەر ئۆلۈم   
قېچىپ كهتسه، ئىگىسىز قالغانالرنىڭ تهقدىرى نېمه بولماقىچىدى؟ مـۇقهررەر      

جاھالهتنى یاقلىغۇچى، خهلقنىڭ قان ۋە یىلىكىنى شورىغۇچى ھۆكۈمهت ! ئۆلۈم
ۇرۇپ تۇرغـان یېڭىلىقـپهرۋەر كـۈچلهرنى    ئـ انكار قېنـى تومۇرلىرىـدا جـۇش    ئىـسی 

ېۇالرنى !  ۇنىڭ یاۋۇز پهنجىسىدە بۇالرغا خوۋلۇق یوقئمېھمان قىالتتىمۇ؟ ئهمدى 
  ... زىندان، مۇقهررەر ئۆلۈم-تۈرمه! ئازاب! كۈتىۋاتقىنى خورلۇق

  ... سىجاڭ مېنىڭ یۇلۇمغا ئىنتىزار، ئهپهندىم،—
ۇنىــڭ ئ. قىغــا نىمىتۇلالھنىــڭ ئــاۋازى غــۇۋا ئاڭالنــدى تهۋپىقنىــڭ قۇلى

  .كاللىسىدا كۆرەش قایناپ كهتكهندى
ــساڭ  ” ــنى خالى ــۇلىمهن‹یاشاش ــسىالم › قوش ــن ۋەس ــۆلمهكچى ! دېگى ئ

بىراق، سېنىڭ سهۋەبىڭدىن پهرىـشتىدەك ئایالىـڭ ۋە تېخـى          ! بولساڭ قېلىۋەر 
ۆلـسۇنمۇ؟  دۇنیاغا كېلىپ خوۋلـۇق یـاكى خوشـلۇق كـۆرمىگهن پهرزەنتىڭمـۇ ئ            

! ۇالرنىمۇ ئۆلـۈمگه ئىتتىـر مهكچىمىـدىڭ؟ یـا ھهزرەت، خـۇدا پاناھىڭـدا سـاقال               ئ
! ۇنى پاناھىڭـدا سـاقال  ئـ ! ۇ مېنىڭ ئۆمۈر كـۆچىتىم ئبۇدرۇق یۈزلۈك پاقلىنىم،    

مهن تېخى مۇھهببهتكه قانغىنىم یوق، راھهت كۆرگىنىم یوق، مهنمۇ ئۆلۈشـنى   
لېكىن، مېنىڭ  ! تهننى تاشالپ قاچ  یۇرتنى، ۋە ! خالىمایمهنغۇ؟ خالىمىساڭ قاچ  

ۇالر نېمىال بولمىسۇن ئ... پهرۋىشىم بىلهن ئۆسۈۋاتقان مىڭلىغان كۆچهتلهرچۇ؟  
ۇالردىن ئایرىلدىڭ، بۇنىڭدا نېمه قىیالمایـدىغان ئىـش        ئ. مۆرىتى كهلدى ! خهق
  “!...بار؟ قاچ

  ... ئهپهندىم—
ۇ ئۆزىنىــــــــڭ قېچىــــــــشقا ئـــــــ  —...  ســـــــىجاڭغا ئېیتىــــــــڭ، —

انلىقىنى ئېیتمــاقچى بولــۇپ، یهنه مهلىكىزادنىــڭ كــۆڭلىگه     تهییارلىنىــدىغ
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 تۈنــسىزال پۈتتــۈرۈش قارارىغــا -ۋەھىــمه سالماســلىق ئۈچــۈن، بــۇ ئىــشنى ئــۈن 
  :كېلىپ، ھېلىقى خهتنىڭ ئارقا تهرىپىنى ئۆرۈپ، یېزىشقا باشلىدى

“ ...ھۆرمهتلىك مهھمـۇد سـىجاڭ، قـارارىڭىزدىن خهۋەر تـاپتىم، مهنمـۇ،          ”
یـاق، نېمىلهرنـى یازمـاقچىمهن؟      ”. دى شـۈركىنىپ كهتتـى    ۇنىڭ ۋۇجـۇ  ئشۇئان  

بۇالرنى چوڭقۇرراق ئویلىنـاي، بۇنـداقال جـاۋاب بېرىۋەتـسهم كېـیىن پۇشـایمانغا          
ىم، هگهر مهن كهتـــسهم، مېنىـــڭ شـــاگرتلىرئ... قالىـــدىغان ئىـــش بولمىـــسۇن

ۇالرنىڭ ئبهلكىم مېنىڭ كاساپىتىمدىن “ تهلهبىلىرىم نېمه دەپ ئویالپ قاالر؟ 
ئهنه ”: ئهنه شـۇ چاغـدا نهپرەتلىـك دۈشـمهنلىرىم    . مۇنچىسى قولغا ئېلىنـار بىر  

قاراڭالر، كالته چاپان دەھرىلهرنىڭ بۇ كاتتىۋىشى خهقنىڭ بالىلىرىنى گۇناھكار 
دېمهســمۇ؟ شــۇ چاغــدا   “ قىلىــپ، ئوتقــا تىقىــپ قویــۇپ، ئــۆزى تىكىــۋەتتى     

دا قىلىــش، شــاگىرتلىرىممۇ، ئهپهنــدىممۇ تــازا ســاختىپهزكهن، بىــزگه جــان پىــ  
ــۈك ــۆزى .... ئهركىنلىــك، ھۆرل ــدا ئ ــۆز ســۆزىگه ئهمهل  ،دەپ ئۈگىتىــپ، ئاخىرى  ئ

 باالغا بىزنى قویۇپ قاچتى دېمهسمۇ؟ ئهگهر شۇنداق بولىدىغان بولغان ،قىلماي
 ئهتكىنىمنىڭ ھهممىسى بىر تېیىن – مېنىڭ ۋەتهنگه قایتىپ قىلغان ،بولسا

  !...بولىدۇ خاالس
  !... ئهپهندىم—

متىلى ئهپهندى نىمىتۇلالنى یهنه ساقلىتىۋېرىشنى خالىماي،      ئهمدى مه 
  :ۇالپ یازدى، ئهمما یازماقچى بولغىنىنىڭ ئهكسىنى یازدىئخهتنىڭ ئاخىرىنى 

بىــراق ئــویالپ كۆرســهم مهن . مهنغــۇ بــۇ قارارغــا قوشۇلــسام بــوالتتى... ”
دا مىڭالپ شاگىرت دىلىغا ۋەتهن، ئهركىنلىك یولىدا جان پىدا قىلىش توغرىىس

ــاۋاتاتتىم     ــۈنال یاش ــدە ئۈچ ــۇ ئهقى ــۇ ئهنه ش ــتىمهن، مهن ئۆزۈمم ــوت یېقىپ ــۇ . ئ ب
ئهمـدىلىكته  . ئهقىدىنى كۆچهتلىرىمگه مۇۋەپپىقىیهتلىك سىڭدۈرۈپ كهلـدىم    

ۇالرنىـڭ قهلبىـدە تىكلهنـگهن ئهنه شـۇ ئهقىـدە      ئئۆزۈم ېۇالرنى تاشالپ كهتـسهم،    
شىچه سـىز بىــلهن  ئېـسىمدە قېلىـ  . تېغىنـى ئـۆزۈم ئۆرىۋېتىـپ كهتكـۈدەكمهن    

ئاخىرقى قېتىم سۆھبهتلهشكىنمىدە بىر ۋەتهنپهرۋەرنىڭ ئارمىنى ۋەتهن یولىدا     
تىلىقىنى سـىنایدىغان  ختهقدىر بۇ سۆزنىڭ چىن یاكى سـا    . ئۆلۈش دېگهنىدىم 

 ۋىجدانغا مۇخالىپ كېلىدىغاندەك ،مومېنتالر ئالدىغا ئېلىپ كهلگهندە كهتسهم
 زىندانالردا چهككهن ئازاپتىن ئۆز ۋىجدانى -ھهققىي ئىنسان ئۈچۈن تۈرمه. تۇرىدۇ
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سـىز ماڭـا ئوخشىمایـسىز، ھهربىـسىز،     . ئالدىدا چهككهن ئازاپ یامانراق ئهلۋەتته  
. ھهربىیلهر شارائىت یار بهرگهندە چېكىنسه، كېیىن یهنه ھۇجـۇم قىلـسا بولىـدۇ      

ماڭا ئىجازەت بېرىڭ، شاگىرتلىرىم ئالدىدا تهرغىـپ قىلغـان بۈیـۈك ئهقىـدىلهر       
ۇالرنىڭ قهلبىدە بۇ ئهقىـدىلهرگه بولغـان ئېتىقـاتنى    ئولىدا بېشىمنى بېرىپ،   ی

  .سىزگه ئاق یول... ئاشۇرۇشنىڭ پۇرسىتىدىن پایدىلىناي
  : سىزنىڭ—

  ).تهۋپىق(مهمتىلى ئهپهندى توختاجى 
  “ كۈنى كهچ-31 كانىڭ -3 یىل -1937

 ۇزۇتـۇپ ئ دېـدى تهۋپىـق نمىتـۇلالنى    — ئاق یول تىلهیمهن ئىـنىم،      —
  .چىقىپ
ۇالرنىڭ كۆڭـۈللىرىنى تهسۋىرلىگۈسـىز بىـر نهرسـه قىـسىپ تۇرغاچقـا           ئ

ۇزىتىۋاتقان ئادەمنىـڭ   ئباشقا سۆز قىلىشمایال خوشالشتى، نېمىتۇلالھ ئۆزىنى       
ۇ ئهته یـا ئۆگـۈن مۇردىغـا ئایلىنـاتتى،       ئـ بىر مۇردا ئىكهنلىكىنى تۇیۇپ تۇراتتى؛      

ۇنى ئنداق خاتىرىجهم كۆرۈنۈشته بىلىپ تۇرۇپ ئهنه شۇ. ۇ ئۆزىمۇ بىلهتتىئبۇنى 
ۇالرنىڭ قـانچه كـۈن ۋە    ئ! ۇزىتىپ، ئۆزى ئۆلۈم بوسۇغىسىدا قېلىۋاتاتتى    ئھایاتقا  

ــۈنلىرى  ــۇق ۋە ئت ــاقالر،     ئۇیقۇل ــۈلكه چاخچ ــانچه ك ــۆتكهن، ق ــله ئ ــىز بىل ۇیقۇس
لهتىپىلهر، كۆڭۈللۈك سۆھبهتلهر بىلهن یۇرتتىن یۇرتقا، ئۆیدىن ئـۆیگه تىنمـاي      

ۇزىتىلىدىغان، ئى شۇ بۈگۈن ئۈچۈنمىدى؟ بىرى قاچاق ھایاتقا ماڭغان؛ ھهممىس
بىرى كېلىشىنى بىلىدىغان ئۆلۈمنى كۈتـۈپ ئهجهل بوسۇغۇسـىدا قالىـدىغان           
قىسمهت ئۈچۈنمىـدى؟ نىمىتـۇلالھ ئىـچ ـ ئىچىـدىن كېلىۋاتقـان كهلكۈنـدەك        

 ئارقىسىغا قارىماسـلىق ئۈچـۈن      نىیىتىدەھهیۋەتلىك یىغىنى توختىتىۋېلىش    
چـۈنكى  ! كهینىگه قارىغاننىڭمۇ ھېچ پایدىسى یوقىدى.  تېز یۈرۈپ كهتتىتېز ـ 
ۇنىڭ بىلهن بىلله یېتىـپ، بىلـله   ئۇ ئۆز ئهپهندىسىنى بىلمهیتىمۇ؟ بىر یىل      ئ

قوپقان مۇھاپىزەتچى ئهسكهر ئۆز ئهمىرىنىڭ خۇي ـ پهیلىنى بىلمهي قاالتتىمۇ؟ 
ئهڭ ! سـتىن كهتتـى   ۇ ئارقىـسىغا قارىما   ئـ شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ     . پایدىسى یوقىـدى  

ۇســـتازىنى، ئهڭ ھـــۆرمهت ئســـۆیگهن كىشىـــسىنى، ئهڭ ئىخـــالس باغلىغـــان 
  !...كۆرىنىپ كېلىۋاتقان ئۆلۈمگه تاشالپ كهتتى... قىلىدىغان باشلىقىنى،

مهمتىلى ئهپهندى نىمىتۇلالنىڭ ئـات تۇیقىنىـڭ ئـاۋازى یـۈتكىچه تـاالدا       
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. ىـر ھـېس پهیـدا بولـدى    ۇنىڭدا پۇشـایمانغا ئوخـشاش ب  ئتۇرۇپ قالدى، شۇ چاغدا   
. ۇنىڭغا ئایانچىلىق نهزەردە قارىدى ئمهلىكىزاد  . ئاندىن كېیىن قایتىپ كىردى   

مهمتىلى ئهپهندى ئایالىغـا بـۇ یامـان خهۋەرنـى ۋە ئۆزىنىـڭ خهتهرلىـك قـارارىنى           
ۇ دېمىــگهن ســۆزلهرنى ئــمهلىكىزادمــۇ ئــادىتى بــویىچه . ســۆزلهپ بېرەلمهیتتــى
  .كوچىالپ سورىمایتتى

  

2 
  

 یىلى ئهلمۇھهررەمنىڭ -1356، ھېجرىیه  )جۈمه( ئاپرېل   -2 یىل   -1937
 كــۈنى تـــاڭ ســـهھهردە مهھمــۇد مـــۇھىتى شـــىكار قىلىــش نـــامى بىـــلهن    -5

، ئابـدۇلال   )تىـۋىبى (، بـاي ئېزىـز    )ئاكىـسى (مهسلىھهتداشلىرىدىن مۇسۇلھاجىم 
ــى ــاتىبى(دامـــۇلال نهئىمـ ــارى   )كـ ــىن قـ ــاخۇن، یاسـ ــىرىپ ئـ ــدىناخۇن، شـ ، مۆیـ

 پولك پودپولكوۋنىكى بوساق  -4هشقهردە تۇرىۋاتقان یهكهندىكى    ئابدۇلھىمىت ق 
یهنه بۇالر ئىچىدە .  ئادەمنى ئېلىپ ھىندىستانغا سهپهر قىلدى35نىیاز قاتارلىق 

ئىلگىرى رۇس تىلـى تهرجىمـانلىقىنى قىلغـان ۋە ئىـشتاپ باشـلىقى بولغـان          
  .ئىدرىسمۇ بارىدى

ىـشلهر ئارىـسىدا    مىـش بولـۇپ ك  -بۇ خهۋەر شـۇ كـۈنى كهچقـۇرۇن  مىـش     
گهپ دېگهن سۇیېغى دېگهندەك، ئىنتایىن تېز یامراپ ئاتۇشقا یېتىپ . تارقالدى
ــۋالنى ئالـــدىن بىلىـــدىغان بولـــسىمۇ   . كهلـــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بـــۇ ئهھـ

 ئاپرېلــدا -3بــۇ خهۋەر یېتىــپ كهلگهنــدىن كېــیىن،  . چاندۇرماســتىن یــۈرەتتى
ۈتـۈپ تۇرغـان یولداشـلىرى،      ۇنى بـۇ یهردە ك    ئـ مائارىپ ئویۇشمىـسىغا كهلگهنـدە      

  .ئۆزىنى دالدىغا ئېلىشقا دااللهت قىلماقچى بولۇشتى
ــاردۇر،  — ــز بـ ــۇ، خهۋىرىڭىـ ــكه قېچىپتـ ــورىدى — ســـىجاڭ چهتـ  دەپ سـ

ۇنىــڭ ھهم بــۇ ئئىــسلىماخۇن خهلپىــتىم، ســىناش نهزىرىــدە ئهپهنــدىگه قــاراپ، 
پال  روھىـدىن ۋەھىـمه سـىیاقى بىلىنىـ    -یهردىكى باشقا ئهپهنـدىلهرنىڭ رەڭگـى    

بهزىلهردە روشهن ئېغىش مانا مهن دەپال بىلىنهتتى؛ بۇ ھـالنى سـهزگهن      . تۇراتتى
ــدە  ــق كۆڭلى ــۇرلىقىمىزەيئۋاي، ”: تهۋپى ــقا تۈ ! ۇیغ ــۇئانال باش ــۇپ  رش ــۈك بول ل
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  .دەپ ئویلىدى“ !ەكېتىشىدۇ ـ د
ــویىچه،   — شــۇنداقمۇ؟ — ــادىتى ب ــدى ئ ــدى مهمتىلــى ئهپهن ــڭ ئ دې ۇنى

ىزىللىق پهیدا بولـۇپ، یهنه دەرھـال یوقالـدى،        بىلىنمهس ق  -چىرایىدىن بىلنهر 
   خوش؟ شۇنداق بولسا نېمه بوپتۇ؟—

ئهپهنـدىنىڭ سـوئالى، پوزىتسىیىـسى    .  بىرىگه  قاراشـتى    -ئهپهندىلهر بىر 
. ۇالرنى ئېغىز ئېچىش قىیىن بولغان بىر خىل ۋەزىیهتكه چۈشۈرۈپ  قویغانىدىئ

ه كۈلۈمـسىرەپ قـاراپ   ۇالرنىـڭ ھهممىـسىگ   ئ، تهۋپىـق    دىۇزاققا سوزۇل ئسۈكۈت  
  :چىققاندىن كېیىن

 دەپ — مهھمۇد سىجاڭ قاچقان بولسا نېمه بوپتۇ؟ قورقۇۋاتامسىلهر؟ —
  .سورىدى

ۇ قۇتلۇقاخۇنغـا  ئـ  دېدى نـۇرۇلال،  —...  بىز نېمىشقا قورقاتتۇق؟ گهپ —
  .قاراپ قویدى

 نېمىش — دېدى تهۋپىق چاقچاق قىلىپ،     — سۆزلهۋېرىڭ، نۇرۇلال،    —
  بولدى؟

ىمىــز ســىزگه بىــر گهپ قىلمــاقچى بولــۇپ تۇرۇشــقان، راســت    ھهمم—
  . دېدى زەكى—... گهپ

سىز سۆزلهڭ خهلپىتىم، . ۇنداق بولسا قۇلىقىم سىلهردە، سۆزلهڭالرئ —
  : دېدى تهۋپىق ئىسلىماخۇنغا قاراپ—

 راست گهپنى قىلساق، بایا بىز ئهپهنـدىلهر بىـلهن بىـر مهسـلىھهتكه         —
ــدۇ،  كېلىــپ، مهھمــۇد ســىجاڭ قــاچتى،   ئهمــدى ھۆكۈمهتنىــڭ پهیلــى ئۆزگىرى

ۋەزىیهت چاتاقلىشىدۇ، تهۋپىق ئهپهندىگه خهۋپ یېتىپ قاالرمۇ؟ ئۆزىنى دالـدىغا     
  . دېدى ئىسلىماخۇن— ...لېكىن، سىز. ئالسا بوالرمىكىن، دېیىشىۋېدۇق

 ئهپهنــدىم، راســت گهپ، ئهمــدى ۋەزىــیهت خهتهرلىكــراق، بىــر مهھهل  —
 دەپ تولۇقلىـدى    —... رسـىڭىز ئوبـدان بـوالتتى،     ئۆزىڭىزنى دالـدىغا ئېلىـپ تۇ     

  .زەكى
ــاڭىال كېلهمــدىكهن؟    — ــۇنداقمۇ؟ بــۇ خهۋپ پهقهت م  مهمتىلــى — ش

ئهپهندىنىڭ ئىچكى دۇنیاسى ئىنتایىن قاالیمىقانلىشىپ كهتـكهن، یـۈرىگىنى         
ــان      ــۈركهندۈرۈپ تۇرغ ــۇدىنى ش ــسىمۇ، ۋۇج ــان بول ــمه قاماللىۋالغ ــاتتىق ۋەھى ق
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ۇ ئۆزى باشلىغان ئىشنىڭ ئ. هن یېپىپ جاۋاب بېرەتتىقورقۇنۇچنى چاقچاق بىل
ھهقلىقىنى، توغرىلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئـۆز ھایـاتىنى قۇربـان قىلمىـسا             

ۇ ھهق یولىدا قۇربان بولۇشـنىڭ شـهرەپلىكىنى، ھهقىـقهت یولىـدا          ئ. بولمایتتى
ۇالرغا ئهمهلىـي ھهركىتـى     ئئۆزىنى بېغىشلىغۇچى قورقماسلىقى الزىملىقىنى     

لىق ئىسپاتلىــشى، ئــۆزى ئــۈلگه بولــۇش ئۈچــۈن ئىچكــى دۇنیاســىدىكى  ئــارقى
ــداق    ــدا ھهر قانــ ــا بېرىــــپ تاقالغانــ ــالهتنى، خهتهر ھایاتقــ ساراســــىمىلىك ھــ
ــاتىرجهم      ــۇرۇپ، خ ــان قهدەر یوش ــۇچنى ئىمك ــدىغان قورقۇن ــدىمۇ بولى قهھرىمان

  .كۆرىنىشى كېرەكىدى
خۇن،  دېدى ئىـسلىما — خهۋپ سىزگىال كېلىدۇ دېگهنلىك ئهمهس،    —

 ئابرویى بار ئادەملهرنىڭ ھهممىسىگه خهۋپ      - ھهر ھالدا سىزگه ئوخشاش یۈز     —
  ...كېلىشى مۇمكىن مائارىپچىالرنىڭ ھهممىسى سىجاڭغا یېقىن ئۆتكهن

   سىلهرمۇ مائارىپچىالرغۇ؟ سىلهر سىجاڭغا یىراقمىدىڭالر؟—
  ... بىزمۇ مائارىپچى، لېكىن، بۇ ئىشالرنىڭ باشالمچىسى سىز،—
ــا— ــا      .. . ھاھ ــشنى ماڭ ــمه ئى ــىز ھهم ــمهك، س ــىز؟ دې ــسى س باشالمچى

مهمتىلـى ئهپهنـدى یهنه    .  دەپ كۈلـدى   —، تېخى،   ەئىتتىرىپ قویىدىكهنسىزـ د  
ۇنىڭ یۈرىكى چىدىغۇسىز، ئېچىشىپ ئخاتىرجهم ھالدا چاقچاق قىلىپ، ئهمما     

ۇنىـــڭ باشـــالمچىلىقىدا قىلغـــان ئ! ۇ باشـــالمچىئـــدۇرۇســـت، . كهتكهنىـــدى
ئاھ، قانداق . ۇچراش ئالدىدا تۇرىدۇ  ئى ئهمدى ۋەیرانچىلىققا    ئىشالرنىڭ جىمىس 

  !...دەھشهت
 ئهپهنــدىم، چاقچــاق قىلمــاڭ، ســىز ئــۆزىڭىزنى دېمىــسىڭىزمۇ بىــز  —

... ئۈچۈن بولسىمۇ ئـۆزىڭىزنى دالـدىغا ئېلىـڭ، بىـز سـىزدىن تهلهپ قىلىمىـز             
  ...تىلهیمىز
ساڭالر،  شــۇنداقمۇ؟ ۋەتهنداشــالر، ســۆزلىرىمنى چاقچــاق دېــگهن بولــ  —

جىددى پوزىتسىیىدە سىلهرگه شۇنى تهۋسىیه قىلىـمهن، قـۇالق سالغایـسىلهر،         
ماڭا قېچىش، یۇشۇرىنىۋېلىش ھهققىدە سۆزلىگۈچى بولماڭالر، بۇنى یهنه تىلغا        

چۈنكى مهن قىلغان . ئالىدىغان بولساڭالر ماڭا ھاقارەت قىلغانلىقىڭالر بولىدۇ   
غرا ئىش ئۈچۈنمۇ قورقۇش، یۇشۇرنۇش ئىشلىرىمنى جىنایهت دەپ قارىمایمهن، تو

جازالىشى ھهم . الزىممىكهن؟ توغرا، بۇ ئىشالر جاھالهتنىڭ ھامىلىرىغا یاقمایدۇ 
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ــۇقهررەر ــدىمىزنىڭ       ! م ــۆز ئهقى ــدا ئ ــق ئالدى ــز خهل ــلهن بى ــڭ بى ــېكىن، بۇنى ل
توغرىلىقىنى، ېۇنى دۈشمهن ئۆز مهنپىئهتلىرىگه زىـت دەپ بىلىـدىغانلىقىنى       

هن بولــسا، ئۆزىنىــڭ یــاۋۇزلۇق بهشرىــسىنى ئاشــكارىالپ، دۈشــم. ئىـسپاتالیمىز 
ۇ شـۇنداق دەپ    ئـ  —... خهلقنىڭ ئۆزىنى چۈشىنىۋېلىشقا ئىمكانىیهت بېرىـدۇ     

بولۇپ، ئۆز خاتىرجهملىكىنىڭ تهۋرەنمهسلىكىنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە نۇرۇلال       
ــاراپ،  بایرىمىغــا كېتهرلىــك نهرســىلهرنى  “  ئاپرېــل-12 ”— بىــلهن زەكىــگه ق

باشــقا . شـقا كىرىــشىڭالر، ئوبـدان قویــدىن ئىككىنـى ئېلىــپ قویـۇڭالر    تهییارال
.  دېـدى  —ئهپهندىلهر، ھازىردىن باشالپ بایرام ئۈچـۈن بـالىالرنى تهییارلىـسۇن،           

 باشـقا گهپ بولمىـسا ھهممهیـلهن ئـۆز     —ۇالرغا بىر قۇر قاراپ چىقىپ،      ئئاندىن  
 دېدى —ىشىم بار،ئىشىمىزغا كىرىشسهك بوالر؟ مېنىڭ بویامهتكه بارىدىغان ئ

  .، ئهپهندىلهردىن سادا چىقمىغاندىن كېیىن چىقىپ كهتتىەـ د
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  ئون ئالتىنچى باب

  

1 
  

ــلهن     ــى بى ــدەك قىزغىنلىق ــال ئاۋالقى ــزچىالر یهنى ــل-12”ى “  ئاپرې
ېۇالر ئادەتته بىر نهچچه كـۈن بـۇرۇن قهشـقهرگه      . بایرىمىغا كىرىشتى 

 قهشـقهرگه قــاراپ   ئاپرېـل كــۈنى -10بـۇ قېتىممــۇ  . یېتىـپ بــاراتتى 
قالـدۇرۇلۇپ، یـۈزگه    » ئهلهمـدارالر «ئهمما پىالن بـویىچه بارىـدىغان       . ئاتلىنىشتى

یهتمهیــدىغان تهنتهربىیىچــى، تهربىیىچــى ۋە مــۇئهللىملهردىن تهركىــپ تاپقــان  
  .كىچىك قوشۇن یولغا چىققانىدى

. قهشقهردىكى ئىجتىمائىي مۇھىت بىردەمـدىال ئۆزگىرىـپ كهتكهنىـدى        
ــوچىالردا ئ ــكهرلىرى غادىیىـــپ   كـ ــۈمهت ئهسـ ــشهم ۋە زوراۋان ھۆكـ ــایىن بىـ ىنتـ
. ۇچراپ تـۇراتتى ئـ  پـاتال  -نېمىـشكىدۇر، ېـۇالر لۆجىـدەك كـۆپ، پـات        . یۈرۈشهتتى

ئهسـكهرلهر ئـازراقال   . پۇقراالر بۆرىدىن قاچقان پادىدەك ئۆزىنى چهتكه ئېلىشاتتى      
  .باھانه تاپسا پۇقراالرنى قامچىالیتتى

 یىلنىـڭ باھـارى   -1934ندىنىڭ كۆز ئالـدىغا  بۇنى كۆرۈپ مهمتىلى ئهپه  
 زار، ئـاتلىق  -شۇ چاغدا قهشقهردە مانا مۇشـۇنداق تهرتىپـسىزلىك، نـاله      . كهلدى

دىۋانىالرنىـڭ مۇڭلـۇق   .  گـاھ دۈرۈكـلهپ چېپىـپ ئۆتۈشـهتتى       -ئهسكهرلهر گـاھ    
ە ئېغىـر ئۈمىدسـىزلىك تۇیغۇسـى      ھۆكمهتلىرى ۋە سـازا قىلىـشلىرى كىـشىد       

  .اتتىىتغئوی
ئاتلىق ۋە پىیادە .  الرنىڭ كهیپى كۆرىنهرلىك ھالدا سۇسالپ كهتتىئىزچى

ئهسكهرلهرنىڭ ئهدەپسىزلىك بىلهن غادىیىپ مېڭىشلىرى تـۈپهیلى قـاتىرىمۇ          

ئ
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ۇالر شهھهر ئىچىـدە تۇرۇشـنى الیىـق كـۆرمهي،          ئشۇڭالشقا  . بۇزۇلۇپ كهتكهنىدى 
ا مهمتىلــى ئهپهنــدى ئهكبهرنــى نوۋېــشىغ. قىزىــل دۆۋىــگه چىقىــپ كېتىــشتى

  .یۈسۈپ ئهپهندىگه خهۋەر قىلىشقا، ھهم شهۋقىگه خهۋەر قىلىشقا ئهۋەتىۋەتتى
گهرچه ھهپتىنىڭ . قىزىل دۆۋە مهكتهپته بىر نهچچىال ئوقۇتقۇچى بارىدى     

ېۇ چاغالردا جۈمه كۈنى دەم ئېلىش كۈنى ھهم بازار كۈنى بولغاچقا شهمبه   (بىرى  
. ئوقۇغۇچىالر كۆرۈنمهیتتىبولسىمۇ، ). كۈنى ھهپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى بوالتتى

پهقهت یۇقىرى سـىنىپتا ئوقۇیـدىغان چـوڭ ئوقۇغـۇچىالردىن بىـر قانچىـسى ۋە            
مــۇھهممهت ئىمىنـاخۇن مېھمـانالرنى ئــانچه   . قىزىـل دۆۋە ئىزچىلىـرى بارىـدى   

ۇنىڭ چىرایىدىن ئاۋارىچىلىققا قېلىۋاتقـان كىـشنىڭ    ئ. قىزغىن كۈتۈۋالمىدى 
المۇ مهمتىلـــى ئهپهنــدىنىڭ ئىچكـــى  بـــۇ ھــ . بىزارلىقــى بىلىنىـــپ تــۇراتتى  

ۇ ئـ شـۇنداق بولـسىمۇ     . دۇنیاسىدىكى سهراسىمىلىك ۋەزىیهتنى كۈچهیتىۋەتتى   
ئۆزىگه خاس خۇشخۇیلۇقى بىلهن كۆڭلىدىكى خاتىرجهمسىزلىكنى یوشـۇرۇپ،         
ــوینى      ــا، قـ ــڭ یاتاقلىرىغـ ــى ئوقۇغۇچىالرنىـ ــه كېرەكلىرىنـ ــا نهرسـ ئىزچىالرغـ

بۇیرۇپ، ئۆزى مۇھهممهت ئىمىناخۇننىڭ مهكتهپنىڭ ئېغىلىغا جایالشتۇرۇشنى 
  .تهكلىۋى بىلهن ئىشخانىغا كىردى

 ئهھۋالىڭىز قانـداق، ۋەتهنـداش؟ مهكتهپنـى تهتىـل قویىۋەتتىڭالرمـۇ           —
  . دەپ چېقىشتى مهمتىلى ئهپهندى—؟ ۇقانداق؟ نېمه ئانچه سۇسلۇق ب

 ئانىلىرى ئهۋەتكىلـى ېۇنىمایـدىغان      - بالىالرنىڭ كۆپچىلىكىنى ئاتا   —
  .ئهپهندىم. ۋالدىبولى

نېمىدۇر بىرنهرسه . ۇالرنىڭ پارىڭى بهرىبىر تازا كۆڭۈلدىكىدەك بولمىدىئ
 یېیىلىــپ ئولتۇرۇشــقا كاشــىال  - خــورام چاخچاقلىــشىپ، ئېچىلىــپ -خۇشــال

ئاخىرى مهمتىلى ئهپهندى توختاجىنىڭ قانداق بولـۇپ چهتـكه    . قىلماقتا ئىدى 
  .چىقىپ كېتىشكه قوشۇلغانلىقىنى سۈرۈشتۈردى

ــكهردىن خهت    ― ــر ئهســ ــىجاڭ بىــ ــته ســ ــۈنى كهچــ ــهنبه كــ ــر شــ  بىــ
بىزمــۇ ېــۇ خهتنىــڭ    ―دېــدى مــۇھهممهت ئىمىنــاخۇن،    ―چىقــارتىپتىكهن،

ــېمه دىیىلگهنلىكىنــى دېمىــدى   ــته ن . مهزمــۇنىنى بىلمىــدۇق، توختــاجى خهت
ۇ توققۇزاققا بېرىپ كېلىـدىغان زۆرۈر ئىـشىم بـار         ئئهسكهر كهتكهندىن كېیىن    

ۋالدىن قارىغاندا ئهتىـسى مهھمـۇد   ھئه. چىقىپ كهتتىدەپ كهچقۇرۇندا ئاتلىق   
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بىـز خهۋەرنـى جـۈمه كـۈنى     . دىن قوشۇلۇپ كهتـكهن ئوخـشایدۇ  رمۇھىتىغا شۇ یه 
ۇالر یېڭىسارغا بېرىپ بولغان، لېكىن چهتكه چىقىپ ئېۇ چاغدا . ۇقتۇقئكهچته 

كېتىدىغان گهپ یوق، تۇڭگانالر بىـلهن بىرلهشـكىلى بارىـدىكهن دېـگهن گهپ             
  ...ئهمدى چهتكه چىقىپ كهتمهكچى بولغىنى بىلىنىۋاتىدۇ. چىققان

دە ر كهچلىــك تاماققــا تۇرغــان مهھهلــئىــزچىال. كهچ كىرىــپ قالغانىــدى
ۇنىڭـدا یۈسـۈپ ئهپهندىـدىن، قۇتلـۇق ھاجىمـدىن        ئ. ئهكبهر شهھهردىن چىقتـى   
  .ئىككى پارچه مهكتۈپ باردى

  :یۈسۈپ ئهپهندى مهكتۈبىدا
مىـسىله، بۆلۈنـۈپ ـ بۆلۈنـۈپ كېـتىڭالر،      شهھهرگه ئىزچىالر بىلهن كىر”

. دەپ یېزىلغانىـدى “ زىیـا . كېتىدىغان چاغدا مهن بىلهن كۆرۈرشـۈپ مـېڭىڭالر      
  :قۇتلۇق ھاجىم شهۋقىنىڭ مهكتۈپىمۇ ئاساسهن شۇنى تهشهببۇس قىلغانىدى

 شۇ چاغـدا     ئهته ئهتىگهندە كۆرۈشكىلى بارىمهن، باشقا ئىشالر ھهققىدە      ”
، ئىـسیان   )بولۇپمـۇ شـهھهردە   ( توپلىـشىپ یۈرمىـسۇن      ئىـزچىالر . سۆزلىشهرمىز

. ئهتىگىچه ئامان بولغـایال . قىلدى دېگهن باھانه بىلهن قولغا  ئېلىش خهۋپى بار  
  “شهۋقى

  .شۇندىن كېیىن مهمتىلى ئهپهندى قایغۇسىنى یوشۇرالمایال قالدى
ۇ تاماق ئۈستىدە ئىزچىالرغا گویا مېھرىبان ئاتا باال  قازاغا یـاكى ئېغىـر       ئ

كېسهلگه مۇپتىال بولغان بالىلىرىغا قارىغاندەك ئىچ ئاغرىتىش، ھېـسداشلىق      
ــر  ــىدا بى ــا  -قىلىــش تۇیغۇس ــاراپ، گوی ــرلهپ ق ــ بى ــشقا  ئ ــر ئى ــر بى ۇالرنى ئېغى

  :بۇیرىۋاتقاندەك قایغۇلۇق تهلهپپۇزدا
 -ناخشا ئوقۇماڭالر، یالغۇز یۈرمهڭالر، ھهم توپلىـشىپ یـۈرمهڭال، ئـۈچ            —

ئىـالج قىلىــپ، بۈگـۈن ئهمـدى مهكتهپـتىن ســىرتقا     . رتـۆرتتىن بىلـله یـۈرۈڭال   
  . دېدى— ...چىقمىساڭالرمۇ بولىدۇ

  

2 
  



 243 

ەتىسى ئىزچىالر ناشتىدىن كېینال قویدىن بىـرى یوقالغـانلىقىنى         
ۇالر ئادەتته تهنتهربىیه مۇسابىقىسى باشـلىنىش ئالدىـدا         ئ. بایقاشتى

یهپ بىر قېتىم، مۇسابىقىدىن كېیىن بىر قېـتىم شـوراپا سـېلىپ          
كهلگهن ئادەم سانىغا قاراپ ئىككـى، تـۆرت یـاكى ئـالته قـوي ئېلىـپ        . كېتهتتى

بـــۇ قېـــتىم پهقهت ئىـــزچىالرال كهلگهچـــكه، ئىككـــى قېتىملىـــق . كېلهتتــى 
مهكـتهپ قوروسـى ئېگىـز    . كۈتۈلۈشكه ئاتاپ ئىككى قـوي ئېلىـپ كهلگهنىـدى       

ش پهخشى تام بىلهن ئورالغـان بولـۇپ، قـوینى تامـدىن ئېلىـپ چىقىـپ كېـتى            
دەرۋازىدا . ھېچ بولمىسا بۇنى بىر ئادەم یالغۇز قىاللمایتتى      . ئاسان ئهمهس ئىدى  

  .بولسا دەرۋازىۋەن بار ئىدى
 مهلـــۇم قىلـــدى ئىـــزچىالر — ئهپهنـــدىم، قویـــدىن بىرســـى یـــوق، —

  .ئهنسىرىگهن ھالدا
بۇ ئاددىیال قوي یۈتۈش مهسىلىسى     . مهمتىلى ئهپهندىمۇ چۆچۈپ كهتتى   

ــۇنى ئ  ــۇ  ئهمهســتهك ھهم ب ــسى ”ېلىــپ كهتكۈچىالرم ــوي ئوغرى ئهمهســتهك “ ق
ۇ بىرھـازا تـۇرۇپ كېتىـپ، كۆڭلىـدە ھۆكـۈم سـۈرىۋاتقان ۋەھىمىنـى               ئ. قىالتتى

  :تهسته بېسىۋېلىپ، خاتىرجهم كۆرۈنۈشته
ئوغرىغــا .  شــۇنداقمۇ؟ بوپتــۇ ئوغلــۇم، ئوغرىنىــڭ رىــسقى ئوخــشایدۇ  —

  . دېدى—بۇیرىغان بولسا نېمه ئامال؟
  . دېیىشتى باشقا ئىزچىالرمۇ—كىن؟ ئىزلهپ باقایلىمى—
   قهیهردىن؟ ئوغرى سىلهرنى تېپىۋالسۇن دەپ قاراپ تۇرامتى؟—
 شامالباغ تهرەپكه بىر قىسمىمىز، ئهسكى سا تهرەپكه بىر قىسمىمىز   —

 —بېرىپ باقایلىكىمىن؟ ئىشقىلىپ، كۆڭلىمىزدە غۇم قالمىـسۇن، دەیـمهن،        
  .دېدي یارمۇھهممهت

ماقۇللىمىغانــدەك بــاش چایقــاپ، خىیالچــان مهمتىلــى ئهپهنــدى یهنىــال 
شۇ چاغدا شـهۋقىنىڭ كهلگهنلىكىنـى مهلـۇم        . ئولتۇرۇپ، ئویلىنىشقا باشلىدى  

. ۇنىڭ ئالدىغا چىقىـپ یاتاققـا باشـالپ كىـردى       ئمهمتىلى ئهپهندى   . قىلىشتى
  .ۇالرنى خالىي قالدۇرۇپ چىقىپ كېتىشتىئئىزچىالر 
ۇزۇن ئـ ىلى ئهپهنـدى گویـا     دېدى مهمت  —ۇستاز؟ئ ئهھۋالىڭىز نىچۈك،    —

ۇ ئـ . یىل ئایرىلىپ كهتكهن قهدىردانىنى ئهمدىال تېپىۋالغاندەك ھایاجان بىلهن    

ئ
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ۇ پۈتـۈن ئۆلكىـدە گۈللىنىـشكه       ئ. ھېلىال یىغلىۋېتىدىغاندەك قىلىپ تۇراتتى   
باشلىغان مائارىپ ئىشلىرىنىڭ ئهمدى بىـردىنال زاۋاللىققـا یۈزلىنىۋاتقىنىغـا          

  .ىنىپ تۇراتتىیۈرىكى ئېچىشپ، ھهسرەتل
سىلىچۇ، ئىنىم؟ سىلىدىن بهك ئهنسىرىدىم،     .  یاخشى، مهن یاخشى   —

ســىلىنى ئاپرېلغــا كهلمهیــدۇ، دەپ ئــویالپتىكهنمهن، بولمىــسا ئــادەم ئهۋەتىــپ  
  ...نېمىشقا كهلدىله؟ بهك قاراملىق قىپال، یاشلىق قىپال. ئاگاھالندۇراركهنمهن

ۇ ئ. دەكال تىتىرەپ كهتتى  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ لهۋلىرى تۇتقاقلىقى بار    
  :شهۋقىنىڭ قولىنى ئىككى قولالپ مهھكهم تۇتۇۋېلىپ

ۇستاز؟ مهن ئۆزۈم تىكلىگهن ئهقىدە مۇنارىنى ئ نېمىشكه كهلمهیمهن، —
ئۆزۈم ئۆرىۋېتىمهنمۇ؟ مهرتلىكنـى ئـۆزۈم تهشـۋىق قىلىـپ، قورقۇنچاقلىقنىـڭ            

وسـت نـېمه    ئۈلگۈسىنى كۆرسىتىمهنمۇ؟ نېمىشقا كهلمهیـمهن؟ كهلمىـسهم، د       
  دەپ ئویالیدۇ؟ دۈشمهن نېمه دەپ ئویالیدۇ؟ مۇشۇنچىلىككهن دېمهسمۇ؟

م، ۋەتهن ســـىلىدەك  بىـــراق، ئىـــنىم، ســـىلى بىـــر ئىلمىـــي خـــادى—
ساقلىنىـشنىڭ ئىالجىـال بولـسا سـاقلىنىپ قالغـانلىرى         . اجتـ ئادەملهرگه مۇھ 

  .مۇشۇ مىللهتنىڭ بهختى
ۋالــساق، بىزنىــڭ  یــاق، ســاقالندىم دەپ ھېلىتىــنال تۆشــۈككه كىرى—

ۇنى ئـ سۆزىمىزگه كىم ئىشىنىدۇ؟ بىز سىلى بىلهن كۆچهت تىكتـۇق، ئهمـدى         
قان بهرگىمىز كهلمىسىال . قان بىلهن سۇغىرىپ ئهھیا قىلىدىغان ۋاقت كهلدى

شۇنىسى یامـانكى قېنىمىـز بهرىبىـر ئاقىـدۇ،     . قىلغان ئهمگىكىمىز زایا بولىدۇ 
ن ېۇنى ئادەم قۇشـخانىلىرىنىڭ    ئهمما گۈلنى سۇغىرىشنى خالىمىساق، دۈشمه    

قان بىھۇدە كهتمىسۇن ئۈچۈن، ېۇنى ئۆزىمىزنىڭ . ژىن قېرىمچىسىغا ئېقىتىدۇ
  كۆچهتلىرىنى ئهي قىلىش ئىشى ئۈچۈن ئېقىتساق بولمامدىكهن؟

 مهن سىلىگه گهپ تېپىپ بېرەلمهیمهن، ئېنىم، لـېكىن ئېھتىیـات         —
 ۋە قهلىمىنــى بېرىــپ، خــۇدا ماڭــا شــائىرلىق قهلبىنــى . ئــارتۇقلۇق قىلمایــدۇ

  .تىلىنى بهرمهپتىكهن، شۇڭا كۆڭلۈمدىكىنى ئىزھارالپ بېرەلمىدىمناتىقلىق 
ــایلى،  — ــى قویـ ــۇ گهپلهرنـ ــۈنلهردىكى   ئ بـ ــاخىرىقى كـ ــا ئـ ــتاز، ماڭـ ۇسـ

ئهھــــۋالىڭىزنى شــــۇنداقال ســــىجاڭنىڭ ئــــاخىرىقى ئىــــشلىرىنى ســــۆزلهپ  
  بهرسىڭىزچۇ؟
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ــسىڭىز  — ــۋالىمنى سورى ــۋان« مېنىــڭ ئهھ ــڭ ســ » دى ــكهن نى ىز ئهۋەت
گېـــزىتتىن كۆڭلـــۈم ســـوۋۇپ . قىـــسىملىرىنى تهھرىـــرلهش بىـــلهن بولـــدۇم

ســـىجاڭنىڭ . ۇنىڭغـــا ئـــانچه ئېتىـــۋار قىلمایـــدىغان بولـــدۇمئكېتىپـــتىكهن، 
ھهر .  ۇ ئادەم كېینكى كۈنلهردە بهك جىددىي بولۇپ كهتتىئئهھۋالىنى دېسىڭىز، 

 بېرىشقا تهییارلىق  ۇ بولسا ئۈرۈمچىگه  ئ. جۈمه بېرىپ ئهھۋاللىشىپ كېلهتتىم   
  .قىلىۋاتىمهن دېگهنىدى

 ئاپېرىل كۈنى سىجاڭنى -2 یىل -1937 ئاشۇ جۈمه كۈنى ئهتتىگهندە —
یــوقالپ بارســام قۇربــان ســهئىدى ســېپىل ئۈســتىگه چىقىۋېلىــپ، پــاختهكلى   

  :ۇ مېنى كۆرۈپئ. تهرەپلهرگه دۇربۇن قویۇپ قاراۋاتقانىكهن
چىقىـپ كهتتـى،    “ ئوۋغا ”ۇ كىشى ئ سىجاڭنى ئىزلهپ كهلدىڭىزمۇ؟     —

. دېـدى  —ۇالرنىڭ بىر ساسلىقتا جهرەن قوغالپ یـۈرگهنلىكىنى كـۆردۈم،        ئمهن  
لـېكىن، قۇربـان    .  پاتال ئوۋغـا چىقىـپ تـۇراتتى       -كېینكى كۈنلهردە سىجاڭ پات   

  :شۇڭا مهن ئهنسىرەپ سورىدىم. سهئىدىنىڭ سۆزلىرى سهل باشقىچىرەك ئىدى
ىمۇ؟ ئۈرۈمچىگه مېڭىشقا تهییارلىق زادى نېمه بولدى؟ بىر یاققا كهتت —

  . دەپ سورىدىم—؟ اشۇیاققا كهتتىمۇ ـ ی. قىلىۋاتىمهن دەپ یۈرەتتى
قۇربان سهئىدى ماڭا گۇمان ۋە تهئهددى بىلهن قاراپ، گویا سـهن خۇپـسهن          

شـۇڭا مهن بـۇ   . بىلمهي قاالمسهن، مېنى گهپـكه سـالما دېگهنـدەك قىلىۋاتـاتتى        
 كېلىــپ ئوۋنىــڭ ھــاردۇقىنى ســورارمهن دەپ ئــادەم بىــلهن نــېمه ئىــشىم، ئهته

ئهتىسى كهچرەك بارسام سىجاڭ . ، ئىجازەت سوراپ دەرھال كهتتىمەئویلىدىم ـ د
. یهنه یــوق، قۇربــان ســهئىدى تۈنۈگۈنكىــدىن تېخىمــۇ غهزەپلىــك بولــۇپ قــاپتۇ  

  . ۇقتۇمئۋەقهنىڭ ھهقىقىتىنى مانا شۇ ئهتىسى 
  :قۇربان سهئىدى سهل خاپىخان ھالدا

دۇبهن ئۈرۈمچىگه چارقىرتقاندا ېۇ ئاكىمىز ھهر قىسما ئـویالردا          شىڭ   —
ھۆكــۈمهت چاقىرتقانــدىكىن بېرىــڭ، باشــقا    ”كېــیىن مهن،  . بولــۇپ یــۈردى 

شـۇڭا  . تهلهپلىرىڭىز بولسا كۇنسۇل ئارقىلىق كېلىـشىمگه كهلگىلـى بولىـدۇ         
ئوكـام،  ”ۇ ئـ دەپ مهسـلىھهت بهرگىنىـدىم،   “ ئهڭ یاخشىسى ئۈرۈمچىگه بېرىـڭ   

مهن .  سـۆزۈڭ تـوغرىكهن، ئوقۇغــان ئادەمنىـڭ زېھنـى ئۆتكـۈر كېلىــدۇ     سـېنىڭ 
ۇ شۇ كۈندىن ئلېكىن . دېدى“ ئهمدى ئۈرۈمچىگه مېڭىشقا تهییارلىق قىلىمهن
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ــسام  . باشــالپ قېچىــشقا تهییــارلىق قىلغــانىكهن  ــۇرۇنراق بىلــگهن بول ئهگهر ب
ــ...ئــۆگزىگه پىلمــۇت قــۇرۇپ مىــدىرالتمىغان بــوالتتىم  نــى  دېگهنــدەك گهپلهرـ

  .قىلدى
 دەپ سـورىۋېدىم،  —ۇ كىشى قېچىپ كېتىپتىمۇ؟ قانداق قـاچتى؟  ئ —

  :قۇربان سهئىدى چېچىلىپ
چىقىمىــز، دەپ “ ئوۋغــا”ۇالر ئوتتـۇز نهچچىــسى  ئــئهتىـگهن ســهھهردە   —

راستلىنىشىپتىكهن، مهن كۆڭلۈمگه سهل گۇمان چۈشكهندەك بولۇپ تۇراتتىم، 
دېۋىـدى،  “ هن ئوۋغا چىقىپ كىـرەي    ئهسكهرلهر سىزگه قالدى، م   ”: ئاكىمىز ماڭا 

ۇالر مهپىــلهرگه چۈشـۈپ، قالغــانالر پىیــادە  ئــكېـیىن  . یهنه قـایمۇقۇپ قــاپتىمهن 
ۇالرنىـڭ بـۇ تهرەپـكه مـاڭغىنى قانـداق دەپ       ئمهن  . توققۇزاق تهرەپكه كېتىشتى  

ۇ توققۇزاقتا بىر باینىڭ قوراسـىغا ئاللىقاچـان        ئسهم، ئهسلىدە   رئویالپ سۈرۈشتۈ 
دىققهتنى قوزغىماسلىق ئۈچـۈن  . اتنى تهییارلىتىپ قویۇپتىكهن ئوتتۇز نهچچه ئ  

، توققۇزاقتـا ئاتالرغـا مىنىـپ مېڭىـپ     ۇبۇ یهردىن پىیادە، مهپىلىك چىقىپتۇ ـ ی 
غـا چىقىـدىغان بولغىنىغـا    “ئـوۋ  ” — دېدى ۋە قوشـۇپ قویـدى،     — ...كىتىپتۇ

دۈرگهن ۇزۇن بولغان، ھهر زامان چىقىـپ كىرىۋېرىـپ، گۇمانالنمایـدىغانغا كۆنـ      ئ
  !...گهپكهن، قالتىس ئادەم جۇمۇ

 شهۋقى — شۇنىڭ بىلهن كۆڭلۈم لهسسىدە بولۇپ قایتىپ چىقتىم،     —
مهمتىلى ئهپهندى بۇ ئىشالرنىڭ تهپـسىالتىنى      . ئىنتایىن غهمكىن كۆرىنهتتى  

  :ۇقۇشقا تىرىشىپ یهنه سورىدىئ
  ۇقتىڭىز؟ئكېیىن یهنه قانداق یېڭىلىقالر بولدى؟ نېمىلهرنى  —
 بۆلۈم باشلىقى ئىدىرىسنى زورمۇ زور ئېلىـپ كهتكهنىـكهن،           سىجاڭ —

ۇنى قورالــسىزالندۇرۇپ، بــاغالپ، ئالــدىنراق یېڭىــسارغا ئــتوققــۇزاقتىن ئۆتــۈپال 
ۇنى خائىنلىقى ئۈچۈن ئۆلـۈمگه    ئكېیىن یېڭىسار قىزىلغا بارغاندا     . ماڭدۇرۇپتۇ

ــۇ     ــۇپ كېتىپتـ ــتۇرۇپ قویـ ــقا باسـ ــپ، تاشـ ــۇیرۇپ ئاتقۇزىۋېتىـ ــشمچه . بـ بىلىـ
ئىدرىسىنىڭ سوۋېت كونـسۇلى بىـلهن ئاالقىـسى بـار ئىـدى، روسـچه بىلهتتـى                

ــۈن     . ئهمهســمۇ ــلىقى ئۈچ ــسىدى چېنىــپ قالماس ــهپهرنىڭ مهق ــۇ س ــېكىن ې ل
ۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىـشكه ئـادەم ئورۇنالشـتۇرۇپ     ئ. سهمىتاجىنى ئېلىپ كېتهلمهپتۇ  

غان ۇ یهنه كېتىـدى   ئـ . كهتكهن بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئىش ئهمهلگه ئاشماي قـاپتۇ        
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 ①چاغدا مۇئـاۋىن مىڭبېـشى یاقۇپقـا قۇربـان نىیـازنى ئېتىـپ تاشـالپ، ئـاالینى              
ۇنىـڭ  ئیـاقۇپ  . باشالپ ئارقىـسىدىن كېلىـشكه بـۇیرۇق بېرىـپ كهتكهنىـكهن        

  ...  ۇنىڭ بۇ پىالنىمۇ ئىشقا ئاشمىدىئشۇنىڭ بىلهن . پۇتىدىن یارىالندۇرۇپتۇ
  ىكى ئهھۋال؟دغىۇیائۇنىڭدىن كېیىنكى ئهھۋالالچۇ؟ یېڭىسارنىڭ ئ —
ــشالرغا كۆڭــــۈل      ئ — ــۇ ئىــ ــازىر بــ ــدىم، ھــ ــدىن خهۋەر تاپالمىــ ۇنىڭــ

  ...بۆلگهنلىكىنى چاندۇرۇپ قویۇشمۇ خهتهرلىك بولۇپ قالدى
بىر ھازا سۈكۈتتىن كېیىن شهۋقى جىددىي بىر ئىش یادىغا یهتكهنـدەك      

  :ھهسرەتلىك تىنىپ
 -ىت دېدى ئىچى ت— ما كېلىشمهسلىكنى كۆرمهمسىز، كهچ بازاردا، —

 ئهخـمهد ئهپهنـدىنىڭ ئایـالى ئـوغلىنى كۆتـۈرۈپ كېلىـپ       —تىت بولغانـدەك،    
دېگهندەك ئىش  “ ئۆزەم پاتمىغان كامارغا، غهلۋىر باغالي قوڭامغا     ”قالدى، بۇ تازا    
  .بولدى دېسىله

  سارماشىق كهلدىما؟ ئىستىقالل بىلهن؟!  ئاپال—
  .. .، ئاخىرى نېمه بوالرىكىن؟ەتازا چاغدا كهلدى ـ د.  ھهئه—

باشقا ۋاقت بولىـدىغان بولـسا تهۋپىقنىـڭ دەرھـال ئهخـمهد ئهپهنـدىنىڭ        
ئۆیىگه بارغىسى سارماشىق بىلهن كۆرۈشۈپ تۈركىیهنىڭ ئهھۋاللىرىنى سوراپ      
ئهھۋاللىشىپ كهلگىسى كېلىپ تۇرالمایتى، لېكىن شـۇ تاپتـا نه شـارائىت، نه         

  !ھهپسىله یار بهرسه
ر باشـلىقى یـارمۇھهممهت كىرىـپ      شۇ تهرىقه پاراڭلىـشىۋاتقاندا ئىـزچىال     

  :كهلدى
 ئهپهنـــدىم قـــوینى تـــاپتۇق، ئهســـكى ســـار تهرەپـــته بىرســـىنىڭ       —

  . دېدى—ھویلىسىدىكهن،
   قانداق ئادەمكهن ئۇ؟ ئوغرىمۇ؟ توغرىمۇ؟—
 مهمتىلى ئهپهندى شاگرىدى ئالدىدا خاتىرجهم كۆرۈنۈشكه تىرىشىپ        —

  .چاخچاق ئارىالش سورىدى
بـالىنى  . ە كىچىـك نهۋرىـسى بىلهنـكهن      ئۆي ئىگىـسى بىـر مومـاي ۋ        —

                                            
 . ئا— پولك، مىڭلىق ئهسكىرىي بىرلىك، —ئاالي     ①
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خهقـقه ئېیتمـاي   . ۇنى ئىككـى ئـادەم ئهپكىرىـپ قویغـانىكهن     ئـ گهپكه سالساق   
بېقىپ تۇرۇشنى، ئېیتىپ قویسا یاخشىلىق كۆرمهیدىغانلىقىنى ئاگاھالندۇرۇپ 

  .چىقىپ كېتىپتىكهن
 —، چىقىپ دەم ئال ئوغلۇم،ەۇ قوي ئوغرىسى ئهمهسكهن ـ دئ دېمهك، —

قـوي یۈتــۈش  ”هپهنــدى یـارمۇھهممهد چىقىــپ كهتكهنـدىن كېــیىن   مهمتىلـى ئ 
  .نىڭ ئۆتمۈشىنى سۆزلهپ بهردى“ ۋەقهسى

ــپ،      — ــات قىلى ــدى، ئېھتىی ــرەك، ئهپهن ــش كې ــقهت قىلى ــمهك دېق  دې
ھازىر ئىـشپىیۇنالرنىڭ ھهرىكىتـى   .  ساالمهت ئېلىپ كهتسىله   -بالىالرنى ساق 

لغىنىـدىن قارىغانـدا    بـۇ یهردىـن قـوي ئوغـۇرلىغىچه بو        . جىددىیلىشىپ كهتتى 
  .سىلهرگه ئاللىقاچان دېققهت قىپتۇ

ۇنداق بولـسا سـىز مهجىـددىن ئهپهنـدى بىـلهن یۈسـۈپ ئهپهنـدىگه،         ئ —
ئهخمهت ئهپهندىلهرگه ساالمىمنى یهتكۈزۈپ قویۇڭ، یۈسۈپ ئهپهندى كۆرۈشسۇن  
  .دېگهن ئىكهن، مهن بالىالرنى ساالمهت ئۆیلىرىگه یهتكۈزۈپ قویۇپ باشقا كېلهي

تىلــى ئهپهنــدى چۈشــلۈك تامــاقتىن كېــیىن ئىزچىالرنــى ئېلىــپ   مهم
ــالندى  ــشكه راسـ ــ. كېتىـ ــلهن    ئـ ــالر بىـ ــى  یولداشـ ــل دۆۋە مهكتهپتىكـ ۇ قىزىـ

 تىـن كىچىـك گۇرۇپپىالرغـا بۆلـۈپ،         5-4خوشالشقاندىن كېیىن، ئىزچىالرنـى     
  . ئایرىم كهتتى-ئایرىم

 دەریاسـىنى یـاقىالپ شـهھهرنى كـۈن چىقىـش     ئۈچ ئىزچى بىلهن قىزىل   
ۇچرىـشىش ئۈچـۈن ماڭغـان      ئتهرەپتىن ئایلىنىپ ئۆتۈپ بالىالر بىلهن ھهزرەتته       

تهۋپىق ئهسكىسادىن ئۆتۈۋېتىپ غېرىپسىنىپ قالغان مهیداننى كۆرۈپ بهكمۇ  
بۇ یىلقـى مۇسـابىقه تېخىمـۇ كهڭ كۆلهملىـك بولىـدۇ دەپ       . یۈرىكى ئېچىشتى 

الــدىن ئـــاال  ۇیۇشمىــسى بــۇ یهرگه ئ  ئقارىغــان قهشــقهر ۋىالیهتلىــك مائارىــپ     
سهھنىلهرنى یاسىغان، یهنه باشقا زۆرۈر تهییارلىقالرنىڭ ئېغىرلىـرى قىلىنىـپ    

ئهمدىلىكته ئىگىسىز بایاۋاندەك ھوھۇلداپ تۇرىـشى ئهتىیـازدا بـۇ        . بولۇنغانىدى
 ۋە شــاگىرتالرغا ازۇســتئیهردىكــى قاینــام ـ تاشــقىنلىقنى باشــتىن كهچــۈرگهن    

ــدى  ــر كهل ــشاشال ئېغى ــڭ یېن. ئوخ ــۇددى   تهۋپىقنى ــبهر خ ــان ئهك ــدا كېتىۋاتق ى
باققۇچىــسىغا سۇۋاشــقان قوزىــدەك تهۋپىقــقه مهھــكهم چاپلىــشىپ، ئېــسهدەپ  

  :تۇرۇپ
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  . دېدى—...  ئهپهندىم، یىغلۇغۇم كېلىۋاتىدۇ—
ۇنىڭسىزمۇ ئۆزىنى ئاران بېسىپ تۇرغان تهۋپىققه بهكمۇ ئېغىر      ئبۇ گهپ   

نهپىـسى ئىتـتىكلهپ،    ۇ ئهكبهردىنمۇ بالـدۇرراق یىغلىۋېتىدىغانـدەك       ئ. كهلدى
بۇرۇن چاناقلىرى ئېچىشىپ، گېلىمۇ قۇرۇپ قالغانـدەك ھـېچ سـۆزگه كهلـمهي،        

  :ئاندىن. ۇزاق ئېسهدەپ ھېچكىمگه قارىماستىن ماڭدىئناھایىتى 
  . دېیىشكه كۈچ توپلىدى—!  بهردەم بول، ئوغلۇم، سهن ئىزچى سهن—
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  ئون یهتتىنچى باب

  

1 
  

زىیىتى ناھـایىتى چىگىشلىـشىپ      یىلى ئاپېرىلدىكى جهنۇب ۋە    -1937
  .كهتتى

 -3مهھمۇد مۇھىتى قهشقهردىن چىقىـپ كهچـته یېڭىـسارغا كهلـدى ۋە             
ــتى   ــشتابىغا چۈشــ ــك ئىــ ــدىن   -3. پولــ ــشهنچىلىك ئادەملىرىــ ــا ئىــ  پولكتــ

مهمھۇد مۇھىتى ئۈچىنچى پولكتىكى . ئىسمائىالخۇن، سایىت ئاخۇنالر بار ئىدى
ــۋار ھــــالهتكه كهلتــــۈ  ــۋالىقى، . ردىبــــارلىق ئهســــكهرنى جهڭگىــ ېــــۇ جهڭگىــ

 روتا كوماندىرى ئابـدۇنىیازنى   -1كى، سادىقلىقىنى نهزەردە  تۇتۇپ      كلىتهدبىرلى
ئۆز روتىسى بىلهن یېڭىشهردىن چىقىپ قېلىش ئېھتىمالى بولغان ھۆكـۈمهت   

بــۇ چاغــدا بۇنــداق مالىمــان . ئهسـكهرلىرىنى توســۇش ئۈچــۈن یاپچانغــا ئهۋەتتــى 
مهلگه ئېرىشىش یاكى ئۆز ئالدىغا باش كۆتۈرۈپ ۋەزىیهتتىن پایدىلىنىپ بىرەر ئه

چىقىشنى خىیال قىلغان كىچىكاخۇن ئۆز روتىـسى بىـلهن چىقىـپ كېتىـپ،             
  .یېڭىسار ئهتراپىدىكى مهلۇم بىر یېزىغا یوشۇرۇنىۋالغانىدى

ۇ ئـ . ۇچۇردىئئىشىنىڭ بۇ تهرىقه بۇرۇلۇشى مهھمۇد مۇھىتىنىڭ كهیپىنى    
گهنىدى، بۇ دەسلهپ قوزغىالڭ كۆتۈرۈش   ئىلىگىرىال كىچىكاخۇندىن شۈبھىلهن  

مهھمۇد مۇھىتى بۇ ئىشنى ئۆز . پىالنىنى مۇزاكىرە قىلغان چاغدىن باشلىناتتى
ۇ ئۈچىنچى پولكنىـڭ  ئشۇڭا . پىالنىنىڭ ئىشقا ئېشىشىغا خهۋپ دەپ قارایتتى  

ــالتىرى     ــك بوغـ ــاخۇننى ۋە پولـ ــا كىچىكـ ــسمائىل ئاخۇنغـ ــۋونىكى ئىـ پودپولكـ
  .شكه بۇیرۇدىئابلىمىتنى تۇتۇپ كېلى
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 مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئېھتىیـاجى     —كىچىكاخۇن ھهر ئېھتىمالغا قارشى   
ۋە ئهمهلىي كۈچىنى ساقالپ قېلىش تهقهززاسـى سـهۋەبىدىن لىیۇبىـڭ بىـلهن              

 جۇدا بولۇپ -ئاالقه باغالشنى زۆرۈر ھېسابالپ، ئۆزىنىڭ مهھمۇد مۇھىتىدىن ئادا
دىغانلىقىنى، ھازىر ئـۆزىگه    چىققانلىقىنى، ھۆكۈمهتكه كۈچ چىقىرىشنى خاالی    

یاردەم كېرەكلىكىنى، یاردەم بېرىلسىال مهھمۇدنى توسۇپ قاالالیـدىغانلىقىنى       
كىچىكــاخۇن . بىلــدۈرۈپ خهت یــازدى ۋە بىــر ئهســكهردىن یېڭىــشهرگه ئهۋەتتــى 

ئىلگىرىمۇ بىر قېـتىم مهھمـۇد مۇھىتىالرنىـڭ مهخپىـي كېڭىـشى ھهققىـدە           
  .ۇ لیۇبىڭدىن زور ئۈمىد كۈتهتتىئڭا شۇ. لیۇبىڭ بىلهن ئاالقىالشقانىدى

خهت ئېلىـپ مـاڭغۇچى یاپچــان ئهتراپىـدا مــۇداپىئهدە تۇرغـان ئابــدۇنىیاز     
ئابدۇنىیاز  خهتنى . روتىسى تهرىپىدىن تۇتۇۋېلىنىپ، خهت قولغا چۈشۈپ قالدى

 مهھمـۇد مۇھىتىغـا ئهۋەتىـپ      —ۋە تۇتۇۋېلنغان خهت توشۇغۇچىنى یېڭىسارغا      
 بولسا یېڭىسار باجخانىدىكى پۇلنى ئېلىپ یهنه یولغـا         مهھمۇد مۇھىتى . بهردى
ۇ مېڭىش ئالدىدا لیۇبىڭنىڭ دەرھال قوغالپ كهلمهسـلىكى ئۈچـۈن،          ئ. چىقتى

ۇنى گاڭگىرىتىپ قویىدىغان بىـر پـارچه سـاختا مهكتـۇپ یېزىـپ یېڭىـشهرگه               ئ
ۇالر قىزىلغا یېتىـپ كهلگهنـدە ئـۆزلىرى بىـلهن تۇتقـۇن قىلىـپ               ئ. ئهۋەتىۋتتى
اڭغــان ئىدىرىــسىنى ئېتىــپ، جهســىدىنى تاشــقا باســتۇرۇپ قویــۇپ،  ئېلىــپ م

  .ھىمىتنىڭ سېیىنى كېسىپ كۆكراۋاتقا قاراپ مېڭىشتى
ــلۇق  ــدە تۇرۇشـ ــارلىق  -4یهكهنـ ــایىم قاتـ ــوۋنىكى سـ  پولكىنىـــڭ پولكـ

. كــادىرلىرى مهھمــۇد مــۇھىتىنى گۇمــان ۋە دۈشــمهنلىك نهزىرىــدە كۈتىۋالــدى 
ــرەت   ــۇ نهپ ــســایىم ب ە شــىڭ دۇبهن كۇرىــسىدا ئوقۇشــتىن  ۇرىقىنى ئۈرۈمچىــدئ

مهھمــۇد  مــۇھىتى بــۇ ئادەملهرنىــڭ ئــۆزى یولغــا چىققــان ھامــانال  . ئالغانىــدى
سىجاڭ ئۆزى تۇرغاندا . دۈشمهنلىك ھهرىكهتلىرىنى باشالیدىغانلىقىنى بىلهتتى

چـۈنكى تـۆۋەن   . بۇنداق دۈشمهنلىك ھهرىكىتىنى قوزغاش ئاسان ئهمهس ئىـدى     
ە ئهسكهرلهر ئالدىدا مهھمۇد مۇھىتىنىڭ نوپۇزى یهنىال دەرىجىلىك ئوفىتسېرالر ۋ

ۇ كىشىلهردىكى بۇنداق روھى ھالهتتىن پایدىلىنىپ سایىمنى ئ. یۇقىرى ئىدى
ۇنىـڭ بىـر قـانچه مـۇھىم      ئ. ئاجىزلىتىدىغان بهزى ئورۇنالشتۇرۇشالرنى قىلـدى    

پ ۇنىڭدىن ئایرىۋېتىش ئۈچۈن، ئۆزى بىلهن بىلـله ئېلىـ     ئپهرمان بهرادارلىرىنى   
 ـ پولكنىـڭ پودپولكـوۋنىكى بوسـاق     4 ھهمـدە  ،كېتىـدىغانلىقىنى جاكارلىـدى  
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نىیازغـــا ســـایىمنى، بوغـــالتىر ھېكىمجـــان، یهركهن ھـــاكىمى ئهخمهتجـــان      
 پولكنى -4قاتارلىقالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ، بانكىدىكى پۇلنىڭ ھهممىنى ئېلىپ      

 بـۇیرۇق  باشالپ یهركهن دەریا ساھىلىدىكى  كاچۇڭغا بېرىش ھهققىدە مهخپىي     
  .بهردى

مهھمۇد مۇھىتى ماھىرلىق بىلهن تهدبىر قوللىنىپ، شارائىت ھازىرالپ 
قویغاچقا بوساق نىیاز بۇ بۇیرۇقنى ئوڭۇشلۇق ئورۇنالشتۇرۇپ، پولكنى ئېلىـپ         

  .كاچۇڭغا ئاتالندى
بۇ چاغدا ئابدۇنىیاز  یېڭىشهردىن كېلىـدىغان خهۋپنـى توسـۇپ، یاپچانـدا       

لىكىنى ھېس قىلىپ یېڭىسارغا قایتىپ كهلـدى       تۇرىۋېرىشنىڭ ۋاقتى ئۆتكهن  
ھهمـدە خېلىـدىن بېـرى یېڭىـساردا تۈرمىـدە یاتقـان پودپولكوۋنىـك مۆیــدىننى        

ئـۆزى یهنه  .) بۇ كىشى ئىلگىرى قهشقهردە خاتاالشقانىكهن   . (تۈرمىدىن بوشاتتى 
بىر بۆلۈك ئهسـكهر بىـلهن مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ كهینىـدىن كاچۇڭغـا ئالـدىن             

چېچىلىپ كهتـكهن ئـالتىنچى   . رقا تهرىپىنى قورۇغداپ ماڭدى  كهتكهنلهرنىڭ ئا 
ــدىن باشــقىلىرى كاچۇڭغــا       ــۋىزىیه جهڭچىلىرىنىــڭ قهشــقهردە قالغانلىرى دې

  .توپلىناتتى
بوساق نىیاز پولكنى باشـالپ كاچۇڭغـا بارغانـدىال مهھمـۇد مـۇھىتى بـۇ               

ۇ ماخۇســـهن قىـــسىملىرىنىڭ یولـــدا ئـــاۋارە ئـــ. یهردىـــن كېتىـــپ قالغانىـــدى
ىدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ ماخۇســهن بىــلهن بىرلىــشىش       قىلىــش 

مهقسىتىدە سۆھبهتلهشكىلى كېتىۋاتقانلىقى توغرۇقلۇق خهت یېزىپ ئالدىن 
ماڭدۇرۇۋەتكهنـــدىن كېـــیىن، ئـــۆزى ھهمراھلىـــرى بىـــلهن دەریانـــدىن ئۆتـــۈپ 

ۇ تاغ بـویالپ مېڭىـپ قاغىلىقنىـڭ كۆكیارغـا، كهلگهنـدە بىلـله           ئ. كهتكهنىدى
 ھهمدە قوشۇنىنى ، ئهسكهرلهرنىڭ قایتىپ كېتىشىگه ئىجازەت بهردىكېلىۋاتقان

 ئادەم بىلهنال الداخ یولى بىلهن ھىندىستانغا 17گۇمانلىق ئادەملهردىن تازىالپ، 
  .ئۆتۈپ كهتتى

ېۇ ئهسكهرلهرنىڭ . بۇ چاغدا بارلىق قالدۇق قىسىمالر كاچۇڭغا یىغىلدى
ــۋىزىی   ــر كىــشىنى دې ــدىر قىلىــپ كاتتىۋاشــلىرى بــاش قوشــۇپ، بى ىگه كومان

مۆیــدىن پودپولكونىـك ئـۆزىگه قىلغــان   . تىكـلهش ھهققىـدە مهسلىھهتلهشـتى   
یاخشىلىقى ئۈچۈن بولسا كېـرەك، ئۆزىنىـڭ چـوڭلىقى سایىـسىدە ئابـدۇنیازنى       
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ۇنىڭ پىكـرىگه تهتۈرلـۈك قىلىـپ كهچ بـازاردا زىـددىیهت            ئباشقىالر  . كۆرسهتتى
.  ۇتــۇپ مــاقۇللۇق بىلدۈرۈشــتى تېرىــشنىڭ ئورۇنــسىز ئىكهنلىكىنــى نهزەردە ت 

توپالنغــان . شــۇنىڭ بىــلهن ئابــدۇنىیاز دىــۋىزیه كومانــدىرى قىلىــپ ســایالندى
 پولكنىڭ ناھایىتى ئاز   -4 ،   -3بۇالر ئاساسهن   . ئهسكهرلهرنىڭ سانى ئىدىتالندى  

مىڭدىن ئوشـۇق بـۇ ئهسـكهر    .  پولكنىڭ جهڭچىلىرى ئىدى-2 ،-1بىر قىسمى  
 -12 یىلـى  -1937بۇ .  شهھهرگه  كىرىپ ئورۇنالشتى   یهنه تۆرت پولكقا بۆلۈنۈپ،   

  .ئاپرېل كۈنى ئىدى
  

2 
  

قادىر ھاجى ئىشخانىسىدا مهھمۇد مۇھىتى قاچقاندىن كېـیىن، جهنـۇپ        
ــاردەمگه     ــدا ی ــۇپ، یېقىن ــدىغانلىقىنى نهزەردە تۇت ــۇقىم بولمای ــڭ م ۋەزىیىتىنى

نلىق، كهلگهن ئهسـكهرلهرنىڭ قومانـدانى  ئىـسھاقبهگ بىـلهن كۆرۈشـۈپ، ئامـا           
. ئومۇمىي ۋەزىیهت ۋە بۇندىن كېیىنكى ئىشالر ئۈستىدە مهسلىھهت قىلىشتى      

  .شۇ چاغدا تېلېفون جىرىڭلىدى
  .دېدى قارشى تهرەپ — نېمه قىلىۋاتىال، ھاجىم؟—
  .دېدى قادىر ھاجى سوغۇقال — بىكار، —
  . كهچقۇرۇن مېنى كۈتسىله، سىلى بىلهن مۇڭداشقىم كېلىپ قاپتۇ—
ۇ تېلېفــون ئــ. ىرھاجىنىــڭ مــاقۇل دېگىنــى ئىــدىبــۇ قاد —!  ھىــم—

راستىنى ئېیتقاندا . ۇچتىئۇنىڭ كهیپى ئشۇڭا . بهرگۈچىنى دەرھال تونىغانىدى 
ۇنىـڭ  ئۇ بۇ سهللىلىك مهخسۇمنى زادىال یاراتمایتتى، لېكىن، قېرىـشقاندەك          ئ

خوجایىنـدىن ئهیمىــنىش تۇیغۇســى تــۈپهیلى، بـۇ ئادەمنىــڭ قــول ئاســتىدىكى   
 مهنچى، جاھىل ۋە ھاكاۋۋۇر -ۇنىڭ مهنئبۇ ھال . نىپ قېلىۋاتاتتىئادەمگه ئایلى

  .تهبئىیىتىگه قاتتىق یامان تهسىر قىالتتى
ــ ــیىن  ئــ ــورۇپكىنى قویغانــــدىن كېــ دىــــن بىرنــــى “  ســــۋىرناي”ۇ تــ

  :تۇتاشتۇرۇۋېلىپ، ئىسھاقبهككىمۇ سوغۇق قارىدى ۋە سوغۇق تهلهپپۇزدا
ۇنىـڭ  ئبۇ .  دېدى—ز، سۆزلهر بولسا كىیىن سۆزلىشهرمى- باشقا گهپ  —
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ئىسھاقبهگ چىقىپ كهتكهندىن كېیىن قادىر . ئىشىڭ تۈگىدى، دېگىنى ئىدى
ھاجى ئىچى یامان ئادەملهردە ھهمىشه بولۇپ تۇرىـدىغان خـۇیى تۇتـۇپ قـېلىش              

  . چهكتى“ سۋىرناي”سهۋەبىدىن بىر نهچچه تال 
ــئارقىــدىن  غــا نىــشانلىغان قوزغىالڭنىــڭ  “  ئاپرېــل-12”ۇ ئهســلىدە ئ

ــ ــشى     بولم ــشنىڭ یاخ ــزمهت كۆرسىتى ــڭ خى ــۈپهیلى، ئۆزىنى ــانلىقى ت اي قالغ
ئارقىـدىن ېۇنىـڭ    . پۇرسىتىدىن مهھرۇم بولغانلىقى ئۈستىدە خىیالغـا كهتتـى       

ۇزۇن بـۇرۇننى راسـا تىللىغۇسـى    ئـ ھهمـمه دەردىنـى ئاخبـاراتچىالردىن ھېلىقـى     
پ ۇ مۇشۇ نهشىكهش ئېھتىیاتسىزلىق قىلىپ، پىالنغا تهسىر یهتكۈزۈئ. كهلدى

ۇنىڭ ئۈستىگه بۇ ئهبلهخنىڭ تهۋەلىكىمـۇ بهك       ئ. قویدىمىكىن دەپ ئویالیتتى  
ــدى  ــۇجىمهل ئى ــ. م ــۇ     ئ ــاي، لیۇبىڭغىم ــشلهپ قالم ــۈنال  ئى ــاجى ئۈچ ۇ قادىرھ

ۇ بهلكىـم پـۇلنى دەپ مهھمـۇد مـۇھىتى ئۈچۈنمـۇ           ئـ كىم بىلىدۇ،   . ئىشلهیتتى
قـویغىلى  ۇنى داۋاملىق نازۇك، مهخپىـي ئىـشالرغا    ئئىشقىلىپ  . ئىشلىگهندۇر

ۇنىـڭ یایغـان تــورى مانـا شــۇ    ئ. ۇنىــڭ خوشـاللىقىمۇ بارىــدى ئئهممـا  ! بولمایـدۇ 
ۇ بىردىن بىـر ئاخبـارات   ئگهرچه . ۇنىڭغا ئالدىن خهۋەر بهرگهنئئىسیان ھهققىدە  

ۇنىــڭ مۇۋەپپىقىیهتلىــك ھالــدا ئــاتۇش ئىزچىلىــرى  ئمهنبهســى بولمىــسىمۇ، 
ۇ بهرگهن خهۋەرنىــڭ باشــقا ئــۋە ئارىـسىدا بىــر ئانتىنــا ئاپىرىــدە قىاللىغــانلىقى  

ۇنى خېلى ئۇلىنىپ ئىسپات بولىشى ئمهنبهلهردىن كهلگهن یىپ ېۇچى بىلهن   
  .مهغرۇرالندۇراتتى

ۇ مۇشۇنداق خیالالردىن كېیىن ئاخبـاراتچى ھهققىـدە شـۇنداق قارارغـا             ئ
  .كهلگهندىن كېیىن ئۆزىنى سهل یېنىكلهشكهندەك ھېس قىلدى

  .ولىدىغان مهخسۇمنى كۈتتىۇ ئۆزى ئهڭ بىزار بئكهچقۇرۇن 
ــاققىمۇ     ــۇزدا چاخچـ ــاس تهلهپپـ ــۆزىگه خـ ــدەكال ئـ ــسۇم ئىلگىرىكىـ مهخـ
مهسخرىگىمۇ ئوخشىمایدىغان بىر خىل الۋزىلىق بىلهن ئهھۋال سوراپ كىرىپ 

  .كهلدى
   یاخشى تۇرغانال، ھاجىم؟—
  .، مۇشۇنچىلىكه ھ—

ر قـادى . مهخسۇم تهكلىپنى كۈتۈپ تۇرمـایال كـۆرپىگه كېلىـپ ئولتـۇردى       
  .ۇنىڭ قارشىسىغا كېلىپ جایالشتىئھاجى خوش یاقمىغاندەك 
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ــاردۇر؟   — ــرى ب ــتىن خهۋەرلى ــازىرقى ۋەزىیهت ــوش، ھ ــورىدى — خ  دەپ س
ۇنى پهقهت قوپـاللىق، زورلـۇقتىن      ئـ گویا  . مهخسۇم قادىرھاجىنى یاراتمىغاندەك  

ۇنىڭغـا قارىغانـدا نـازۇك ئىـشالرنى مهن كـۆپ      ئباشقىسى قولىـدىن كهلمهیـدۇ،      
  .دېگهندەك بىر خىل ئىپادە بىلىنىپ تۇراتتىبىلىمهن 
ــتۈرۈپ،  —بىلىـــمهن، — ــاجى مهڭىـــز گۆشـــىنى پۈرۈشـ  دېـــدى قادىرھـ

  .تهكهلۇپسىز تهلهپپۇزدا
نىڭچه ھازىرقى ۋەزىیهت قانداق؟ نـېمه خهۋپ، نـېمه یېڭىلىـق      لى سى —

  ۇنىڭ كېلىش مهنبهسى قایان؟ئبار؟ 
ب بېـرىش قارارىغـا    قادىرھاجى غهزىۋى تازا ئـۆرلهپ تۇرغـان بولـسىمۇ جـاۋا          

ــدى ــۇ؟    ”. كهل ــدا كۆرگهنلىكق ــاال قاتارى ــشىنى ب ــازا كى ــۇ ت ۇبىلگهننى مهن ئــ! ب
  .دەپ ئویلىدى ئۇ“ بىلمهیتتىممۇ؟

 دېـدى   — تهرتىپنىڭ بۇزۇلىشى مامۇتنىڭ قېچىـشىدىن باشـالندى،     —
دەپ ئىزاھلىدى   —لىرى،“ ئارقار” ھېلىقى سىلىنىڭ چوڭ —بىزارلىق بىلهن،

ۇ بىــزگه مایىــل بىــر قىــسىم ھهربىــي  ئــ —رلىــك بىــلهن،یهنه بىــر ئىچــى زەھه
ــى   ــپ كهتتــ ــدارالرنى ئۆلتۈرگۈزۈۋېتىــ ــىلىنىڭ   . ئهمهلــ ــلهن ســ ــۇنىڭ بىــ شــ

خوجایىنلىرىنىڭ ئىچىدىن بۇزىمهن دەپ قىلغـان جىمـى ئىـشى یـوق بولـۇپ،       
ئـۆتكهن  . ئاخىرىقى ھېسابتا مامۇتنىڭ قوشۇنى ئابدۇنىیازنىڭ قولىغـا چۈشـتى    

ــهنبه كــۈنى   ــدا یهركهن شــهھىرىگه ئورۇنالشــتى  ۇالر رەســمئــدۈش بىــر . ىي ھال
ماخۇســهنگه ئهلچــى . ھهپتىــدىن بېــرى ئهســكهرلهرنى تهرتىــپكه كهلتۈرىۋاتىــدۇ  

ۇالر یېقىن ئارىدا یـا، قاغىلىقتـا یـاكى یهركهنـدە رەسـمىي سـۆھبهت          ئ. ماڭدۇردى
ۇالر ئـــ. ۇالر كېلىـــشىم ھاســىل قىلـــشى مـــۇمكىن ئـــســـۆھبهتته . ئۆتكۈزىــدۇ 

  ... قهشقهرگه ھوجۇم قىلىدۇبىرلهشكهندىن كېیىن
دېدى مهخسۇم یهنىـال مهخـسىرلىك    — ېۇنى ھازىر بالىالرمۇ بىلىدۇ،    —
 بۇنىڭ ئاقىۋېتىدە قانداق ئهھـۋال یـۈز بېرىـدىغانلىقىنى ئـویالپ            —تهلهپپۇزدا،
  باقلىمۇ؟

ته بىزدىن ئۈستۈن جهھهتۇالر ئىككى تهرەپ بىرلهشسه ھهربىي كۈچ       ئ —
  . یهنه نېمه بوالتتى !گىلهیدۇقهشقهرنى گهپ یوق ئى. بولىدۇ

. لېكىن، مېنىـڭ خوجـایىنىم بـۇنى ئاساسـىي خهۋپ دەپ قارىمایـدۇ             —
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ۇالر ئـ لـېكىن   . چۈنكى ېۇ یاۋایىالرنىڭ توپىنى ئاسانال پـارچىلىۋەتكىلى بولىـدۇ        
. ۇالرغــا بىــر ئــاڭلىق كــۈچ قوشــۇلۇپ كېتىــدۇ     ئقهشــقهرگه یېتىــپ كهلــسه   

ۇالر ئـ  پایـدىالنماقچى بولغانىـدى،   خاتىرىلىرىدە بـارمىكىن، مـامۇت بـۇ كـۈچنى       
دا قوزغالماقچىدىغۇ؟  شۇڭا بۇ باالیى بهتتهرنىڭ ئالـدىنى ئالمـاق           “ ئاپرېل-12”

نى تۇتاشتۇرۇۋېلىپ، رەسـمىي    “ سۋىرناي” مهخسۇم بىر تال     —كېرەك، ھاجىم، 
 خوجایىنىم مانا مۇشۇ یوشـۇرۇن یاتقـان یىالنالرنىـڭ       —تهلهپپۇزدا داۋام قىلدى،  

تىش زۆرۈر دەپ قارایـــدۇ، ھهم زۆرۈر تاپـــسىال تهجرىبىلىـــك   بېـــشىنى چـــانىۋې 
ئىـسھاقبېك ئـادەملىرى    . ئون بهشـنى یـاردەمگه بېرىـدۇ   -رازۋىتچىكالردىن ئون

سـىلى بـۇ ئىـشقا ئىـشهنچلىك ئـادەملهرنى       . بىلهن بۇ ئىشنىڭ پېشىدە بولىدۇ    
  .بۇ ئىشقا دەرھال كىرىشمهك كېرەك. قویىسىال
 دېـدى  ــ ! بولـسا ئـارتۇقلۇق قىلمایـدۇ    ئادەم بولمىسىمۇ یېتىشىمهن، —

ۇنىڭ چېھرىدە ئۆز رولىنى جارى قىلىش ئئهمما . قادىرھاجى یهنه توڭلۇق بىلهن
ۇزۇن مهزگىللىك قان ئىچىـش خۇمـارى بېـسىلىش    ئئالدىدا تۇرغان جالالتنىڭ،    

 مهن بــــۇ ئىـــشقا كىمنــــى  —ئالدىـــدىكى شـــاتلىقى ســــېزىلىپ تـــۇراتتى،   
  .بهلگىلهشنىمۇ ئویالپ قویدۇم

 دېدى مهخـسۇم دانـالىق      —كىمنى كۆزدە تۇتىۋاتقانلىرىنى بىلدىم،    —
ۇ سـېزىلىپ قالغـان   ئـ  —بىلهن، ئهممـا بـۇ سـۆز قـادىر ھاجىغـا تـازا یاقمىـدى،              

ۇنى ئایىنىپ كېتىشتىن ئۇنى بۇ ئىشقا قویۇش ئارقىلىق، ئنىشاندەك قىلىدۇ، 
ۇنى ئـ پ ۇ ئایىنىـپ كهتكهنـدىمۇ قارشـى تهرە   ئبۇنداق بولغاندا  . ساقالش كېرەك 

  .دوست ھېسابلىمایدۇ
  ... ھىم—
 ســىلى دېمىــگهن بولــسىال مهن شــۇنى دېمهكچــى بولــۇپ تــۇراتتىم،  —

ــیىن  ــایىنىم . ۇ كىـــشى كهلمهكچىـــدىئـــمهنـــدىن كېـ ــۇ یهرگه ئـــخوجـ ۇنى بـ
  .ئهۋەتمهكچىدى

ۇنىــڭ پهرىــزى تــوغرا ئدېــدى قادىرھــاجىم ھهیــران بولــۇپ،  —؟...ه ھ —
  .چىققانىدى

ېلىۋاتقان كهلكۈندىن ساقلىنىش ئۈچۈن  بۇ موھىم ئىش، بېسىپ ك     —
ھهممىسىنىڭ بېشى كېسىۋېتىلسه، قۇیرۇقلىرى كېرەككه . توغان تۇتقاندەكال
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  .كهلمهیدۇ
مهخسۇم بۇ ھهرىكهتنىڭ ئىنتایىن جىددىي ۋە تېز، شـۇنداقال تویۇقـسىز           
. ئورۇندىلىشى كېرەكلىكى ھهققىدە تاپىالشلىرىنى تۈگىتىپ، چىقىپ كهتتى

سۇم چىقىپ كهتكهندىن كېیىن ھېلىقى رەزىل ئادەم ھهققىدە قادىر ھاجى  مهخ
ئویلىنىــپ، ئویلىغانــسېرى گۆشــلۈك یــۈزى ئېــسىلىپ، غهزەپــتىن یېرىلىــپ   

  .كهتكۈدەك بولدى
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  ئون سهككىزىنچى باب

  

1 
  

 كۈنلىرى ئهتراپىدا یۇرتنىڭ پۈتكۈل ئېتىكىنى باھـار    -20اپرىلنىڭ  
ــان، ۋادا باھارنىــــڭ ئىل  ــا ئالغــ ــۆز قۇچىقىغــ لىــــق ھاۋاســــىدىن ئــ

ــاۋۇر      ــهۋەبتىنمۇ ئهیت ــقا س ــاكى باش ــدىنمۇ ی ــلىنىپ، یېڭلىقى نهپهس
ــاقلىرىنى    ــال یۇپۇرم ــداق مهزگىلىــدىن یېــشىلراق بولغــان ت یىلنىــڭ ھهر قان

بـۇ مهیىـن   .  بىلىـنمهس یهلپـۈپ تـۇراتتى   - غۇر سالقىنى بىلىنهر -باھارنىڭ غۇر 
ــۇڭ    ــمه بۇل ــا ھهم ــسېرى گوی ــشكه باشلىغان ــامال كهچ كىرى ــق-ش دىن راقال پۇش

ئهخلهتلهرنى یىققانـدەك ھـاۋا بوشـلىقىدىكى بۇلـۇتالرنى قىـران دەریـا ۋادىـسى               
  .ئۈستىگه توپالشقا باشلىدى

ۇنىــڭ ئشــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ كېچىــسى شــۇنچىلىك قــاراڭغۇ بولــدىكى،      
ــاۋۇز نىــیهت ئادەمنىــڭ كــۆڭلىگه ئوخــشایتتى   ــارىلىقى ی ــارا نىیىتــى  . ق ھــاۋا ق

ھاۋانىڭ پۇرىقىدا .  رغانسېرى قارایماقتىدىكۈچىیىۋاتقان ئادەمنىڭ كۆڭلىدەك با
  .كۆرىنهرلىك نهملىك سېزىلهتتى، تهننى شۈركهندۈرگىدەك سوغۇقىدى

ــاڭ سۈب ــاۋۋال دانه  تـ ــالپ، ئـ ــدىن باشـ ــسى كۆتۈرۈلگهنـ ــامغۇر -ھىـ  دانه یـ
.  ســىم یــامغۇر یېغىــشقا باشــلىدى   -ۇشــشاق ســىم ئتامچىالشــقا، كېــیىن  

ــ    ــر خى ــۆۋەنلهپ، بى ــك ت ــۇرا كۆرىنهرلى ــىم تىمپۇرات ــشلىك س ــىم -ل زېرىكى  س
یامغۇرنىــڭ تۆكۈلــۈپ تۇرۇشــى كىــشىگه ئېغىــر مۇســىبهت تۇیغۇســى بهخــش    

 - ئۆیلىرىگه قوغلىۋەتكهچكه كوچىالرمۇ بـوب     -یامغۇر كىشلهرنى ئۆي  . ئېتهتتى
  .بوش، بۇ ھال كىشنىڭ تېخىمۇ كهیپىنى بۇزۇپ تۇراتتى

ئ
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 سـىم یـامغۇر بىـلهن ھۆللىنىـپ     -سۇلتان سـۇتۇقنىڭ گـۈمبىزى سـىم     
ۇنىــڭ قۇببىــسى تۇمانالشــقان ھاۋانىــڭ قوینىــدا تېخىمــۇ  ئ. رقىراپ تــۇراتتىپــا

سۈرلۈك، ھهیۋەتلىك، شۇنداقال بایاۋان جىملىقىدەك بىر خىل سۈكۈت ئىچىـدە          
ــۇراتتى ــك    . ت ــشایۋانلىرىدا تىرىكچىلى ــوش پى ــىنىڭ ق ــۇلتان جامهس ھهزرەت س

 پـاالقالپ  پـاختهكلهر .  گۇلىـشاتتى -گـۇ ھهرىكىتىدىن مهھرۇم بولغان كهپتهرلهر     
 دەرەخلهرنىـڭ یېـشىل رېڭـى تېخىمـۇ         -یـامغۇر بىـلهن یۇیۇنغـان دەل      . ۇچاتتىئ

بىراق مۇسىبهت جىملىقىدىكى . قویۇقالشقان بولۇپ، بهكمۇ گۈزەل كۆرىنهتتى 
  .بۇ گۈزەللىك ئادەمسىز باغچىدەك بىچارە ۋە كۆڭۈلسىز ئىدى

ــدىغان    ــلىنىپ كېتىـ ــان باشـ ــسىدا ئاللىقاچـ ــتهپ ھویلىـ رۇشـــتى مهكـ
كهتلهر، یاڭراپ تۇرىدىغان جهڭگىۋار مارشالر، قىسقىسى پۈتـۈن یۇرتقـا جـان        ھهرى

بېغىشالپ تۇرغۇچى ھایاتلىق ھهرىكىتىمۇ ئاللىقانداق سېھرىگهر تهرىپىـدىن        
جــانلىقلىرى پۈتكــۈل تاشــقا ئایالنــدۇرۋېتىلگهن تىلــسىم ماكانــدەك تــۈس       

  .ئالغانىدى
. قىلىــشماقتىدىئهممــا ســىنىپالردا یهنىــال تىرىــك ئــادەملهر ھهرىــكهت 

قوشنا قىـزالر مهكتىۋىـدىمۇ، ئوغـۇلالر مهكتىپىـدىمۇ ئوقۇغـۇچىالر سـىنىپالردا         
  . جىت ئولتۇرۇپ دەرس ئاڭلىماقتىدى-جىم

ــسىنى    ــڭ جایلىــشىش خهرىتى ــاتۇش یېزىلىرىنى  ①تهۋپىــق دوســكىغا ئ
سىزىپ ئوقۇغۇچىالرغا ئاددىي خهرىتىلهرنى سېزىش، تهرەپلهرنـى پهرق ئېـتىش          

مهمتىلى ئهپهندى پهرۋا قىلماي . ئىشك چېكىلدى. سۆزلهۋاتاتتىھهققىدە دەرس 
 بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۆز یۇرتىنىڭ -جۇغراپىیه دەرسىنىڭ ئهھمىیىتى ھهققىدە، ئاتا

ۇنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىنى بىلمهي یۈرگهنلىكلىرى، جاھـانگىرالر       ئدائىرىسى ۋە   
... ىقلىرىبولــسا بىزنىــڭ یــۇرتىمىز ھهققىــدە بىــزدىن ئوبــدانراق بىلىــدىغانل 

  .ھهققىدە تهسىرلىك سۆزلىمهكتىدى
ــدى  ــشىك یهنه چېكىل ــسىزلهندى  . ئى ــدى ســهل كهیىپ ــى ئهپهن . مهمتىل

ۇ دەرس ۋاقتىدا ھهر قانـداق زۆرۈر ئىـش بولـسىمۇ سـىنىپقا كىرىـشكه،       ئچۈنكى  
ــۈزۈم قىلىــپ بېكىــتكهن، ئىككــى    ئىــشىك چېكىــشكه بولمایــدىغانلىقىنى ت

                                            
 . ئا—دەپ قوللىنىلغان، » یۇرت بهلگىسى«ئۇ چاغالردا خهرىته     ①
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بىرخىـل  ― تۈزۈم  . قىلىپ كهلمهكتىدى یىلدىن بېرى ھهممه بۇنىڭغا ئهمهل      
ۇنىـڭ بۇزۇلىـشى   ئ. مۇقهددەس نهرسه، ېۇمۇ ئېتقادنىڭ كىچىك كاتىگورىیىـسى      

ۇنىڭ دەرس سۆزلهش بىلهن ھایاجانلىنىپ ئیاخشىلىقىنىڭ ئاالمىتى ئهمهسقۇ؟ 
نۇرلىنىـــپ كهتـــكهن چېھرىـــسىگه بىـــر خىـــل نـــارازىلىق، غهزەپ ۋە بىلىـــپ  

  :ۇ ئىشىكنى ئېچىپالئ. ىبولمایدىغان خاپىلىق سایه سالد
ۇ ھهتتــا ئىــشىك ئــ.  دەپ ســورىدى—؟ ۇ نــېمه گهپ؟ قانــداق ئىــش بــ—

. چهككۈچىنىڭ كىملىكىنى ئهقىل كۆزى بىلهن كۆرۈپ، ئایرىـپ ئولتۇرمىـدى        
  .ئىشىكته لىۋاھىددىن تۇراتتى

 قهشقهردىن ئىككى ئادەم چىققانىكهن، كۆرىشىمىز دەیـدۇ، بىرىـسى          —
 دېدى لىۋاھىـددىن    —بۇلقاسىم،  ئوشلهپ یۈرگهن   ھېلىقى سانایى نهپىسهدە ئى   
  .نېمىشكىدۇر تىترەك ئاۋازدا

ــدىكهن؟    — ــسه بولمامـ ــكهندە كۆرۈشـ ــستىن چۈشـ ــىم؟ دەرىـ  ئوبۇلقاسـ
  ئېیتمىدىڭىزمۇ؟

  ... ئېیتتىم—
 مهمتىلى ئهپهندى سىنىپقا كىرىپ كهتمهك    —...  شۇنداق بولسۇن،  —

. ڭ ئــۆزى كۆرۈنــدىنىــ“ مېھمــان”بولــۇپ تهمــشىلىۋىدى، كارىــدور ئىــشىكىدە 
بۇلقاسىمنى ساقچى فورمىسىدا كۆرۈپال ئىشنىڭ تېگىگه      ئومهمتىلى ئهپهندى   

ۇ ئۆزىنىڭ بولغۇسـى قىـسىمىتىگه بـالىالرنى شـاھىت قىلىـشنى          ئ. چۈشهندى
شۇڭا قولىنى دەرھال ئىشىك تۇتقۇچىدىن تارتىۋېلىپ، تاالغا قاراپ . خالىمایتتى

ــددىنغا،   ــ—ماڭــدى ھهم كېتىۋېتىــپ لىۋاھى ــۇرۇڭ،   س ىز ســىنىپقا كىرىــپ ت
، ئوبۇلقاسـىم  ە د- دېـدى —نى چۈشهندۈرۈپ بېرىڭ، “ یۇرت بهلگىسى”ئوغلۇم،  

  .تهرەپكه ماڭدى
ۇنىڭ ئ.   ھالىتىنى تهسۋىرلهش قىیىن ئىدى-ۇنىڭ شۇ چاغدىكى روھىيئ

قاتتىق ھایاجان سهۋەبىدىن نېرۋىلىرى تورمۇزلىنىپ قالغـان، سـهزگۈرلىكىنى          
  .تتىیوقاتقان دېیىشكه بوال

  .ۇچراشتىئكونا تونۇشالر كارىدور ئىشىكىدىكى پهللهمپهیدە 
 دېدى ئوبۇلقاسىم بىـر خىـل كۆرەڭلىـك       — كۈتمىگهن بولغىدىله؟    —

ۇ ســاقچى فورمىــسىدا باشــقىچه كــۆرەڭ، ئــھهم مهســخىرىلىك تهلهپپــۇز بىــلهن، 
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بهلۋىغىــدىكى تاسمىــسىدا . ئېگىــز قاڭــشىرى تېخىمــۇ گهۋدىلىــك كــۆرىنهتتى 
ــۇراتتى ئناراقتــا . سىقلىق ئىــدىمــاۋزېرمۇ ئېــ . ۇنىــڭ بىــر ھهمراھــى یېــنىچه ت

ۇچىنى چىمـداپ قویـدى، چىرایىـدا      ئـ بۇلقاسىم سوئالدىن كېیىن، بۇرنىنىڭ     ئو
  .بولسا چۈشهندۈرۈپ بولمایدىغان بىر خىل كۈلۈمسىرەش بارىدى

ــدى   ــى ئهپهن ــمهمتىل ــول    ئ ــشېرىغا ق ــان ۋە قاڭ ــوراپ بولغ ــوئالنى س ۇ س
 نۇرغــۇن ئىــشالرنى كــۆز ئالــدىغا كهلتــۈردى، تهســهۋۇر  ۇزىتىۋاتقــان پۇرســهتتىالئ

ۇ ھهممه ئىشنىڭ تاسـادىپى  ئئاخىرىدا . قىلدى، تهھلىل قىلدى، سېلىشتۇردى  
ئهمهسلىكىنى، بۇالرنىڭ ئاللىقاچـان ئـویالپ قویۇلغـانلىقىنى ھـېس قىلىـپ،       

بـۇ ئىـشنىڭ   . نېمه قىلىش كېرەكلىكىنى ھهققىدە بىر قارارغا كېلىپ بولـدى  
ــش ــدۇر یــاكى     ھهل بولى ــكونت كهتكهن ــم بىــر س ــدىن ئــازراق  ئىغا بهلكى ۇنىڭ
  : خاتىرە قىلماستىن جاۋاب بهردى-بولقاسىمغا قىلىچلىك یۈزئوۇ ئ. كهتكهندۇر
بىــر تاشــنى كۆتۈرســىڭىز ئهجهپلهنگــۈدەك نېمىــسى بــار، ئهپهنــدىم، ― 

ــۇرۇتى      ــشهك ق ــر نهچــچه ئې ــا بى ــدۇ، ی ــان بولى ــالن یاتق ــا یى ــدا ی ــۇچ . تېگى یىرتق
 - ۇ مهڭگۈ ئادەمنىڭ سـىیاقىدا تۇرىۋەرمهیـدۇ،      ئىشى مۇمكىن، لېكىن    نىقابلىن

  !ەد
ۇنىـڭ كـۆرەڭلىكى ئهرش ئهالدىـن بىـراقال     ئ. بۇلقاسم تاتىرىپ كهتتـى   ئو

ۇ زەھرىنـى سـانجىپ ئـۆچ      ئـ بىـراق   . تهھتى ئهسراغا چۈشۈپ كهتكهندەك بولـدى     
  .ئېلىۋالماقچى بولدى

بىز ئهقىللىقمىز دەپ  ھهر قایسىڭ تېخى ئۆزەڭالرچه ھهممه ئادەمدىن —
یۈرىشــسهن، بىـــراق، ئاكـــاڭ قارىغاینىــڭ یـــۈرىكىڭگه ئورنىـــشىۋالغانلىقىنى   

  كۆردۈڭمۇ؟! تویۇشمایسهن
ــق  ــالالتنىمۇ      ئتهۋپى ــلهن، ج ــى بى ــوغۇق قارش ــاس س ــۆزىگه خ ــا ئ ۇنىڭغ

تىتىرىتىۋېتىدىغان ئاجایىپ قارشى بىلهن لهپپىدە قاراپ قویدى ۋە مېڭىشتىن 
  . تىغ جاۋاب بېرىشنى زۆرۈر تاپتى-  تىغمۇئاۋۋال رەقىبىنىڭ سۆزىگه

 ھهر قانــداق كاتتــا ســورۇندىمۇ، شــۇنداقال نىجاســهت ئازگىلىــدىمۇ      —
ــولغىلى بولمایــدۇ    ــدىن خــالى ب ــڭ  چىــۋەرلىكى،    . چىۋىن ــۇ ئهســال چىۋىننى ب

 شۇندىن ـ! ۇنىڭ ئىپالس، بىزەڭ تهبىئىتىدىندۇرئئاقىللىقىدىن ئهمهس، بهلكى 
  . تىكېیىنال پهللهمپهیدىن  چۈش
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ۇۋىسىدىن چىققۇچه ئامانى خۇدا یولغا چىقىپ ئكۈچۈكلىرىڭ  !  ماڭ —
مهمتىلــى !   ۇ نېمىلهرگىمــۇ یاخــشىلىق یــوقئــكېتىلــى، بولمىــسا ســاڭىمۇ، 

نى ۇچه بـــۇ یهردە تـــۇرۇپ قېلىـــشئهپهنـــدىمۇ ئوقۇغـــۇچىالر ســـىنىپتىن چىققـــ
، تولىمـۇ  ەۇالر چىقـاتتى ـ د  ئـ ئهگهر یهنه ئازراق  كېچىكىدىغان بولسا . خالىمایتى

ۇ چاغــدىكى ئىــشالرنى خــۇدا   ئــ!یــاق ”. ئوڭایــسىز ۋەزىــیهت شــهكىللىنهتتى  
بۇنىـڭ  . تهلهبىلهر ئازابلىنىدۇ ھهم تۇرالماي قـاراملىق قىلىـدۇ       ! كۆرسهتمىسۇن

  “! ئالدىراش كېرەك! نهتىجىسىدە بىر مۇنچه مۇنهۋەرنىڭ بېشى كىتىدۇ
هكتهپكه مهمتىلى ئهپهندى مۇشۇ نۆۋەتتىكى دەرستىن چىقىپ شورۇق م

ــدى  ــاقچى ئىـ ــى  . بارمـ ــۇن بىلهتتـ ــشنى ئېالخـ ــۇ ئىـ ــۇڭا . بـ ــشـ ــدىنى ئـ ۇ ئهپهنـ
  .ۇیۇشما تهرەپكه ماڭدىئۇ ئ.  كۈتكۈزمهستىن ئاتنى توقۇپ تهییار قىلىپ قویاتتى

  . دېدى ئوبۇلقاسىم قوپاللىق بىلهن— نهگه؟ —
.  دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدىمۇ قهھــرى بىــلهن— ئېـتىم ئویۇشــمىدا،  —

  .ىككىسى ئاتلىق ئىدىساقچىالرنىڭ ھهر ئ
 سهن —:  دېدى ئوبۇلقاسىم ۋە ھهمراھىغا قاراپ— توختا، سهن بارما، —

مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـاتنى    ”بېرىپ ئېلىپ كهل، گهپنـى ئاۋۇتماسـلىق ئۈچـۈن       
  !دېسهڭال بولىدۇ“ ئېلىپ كهل دەپ ئهۋەتتى

ــ ــۈپ تـــۇرۇپ قالـــدى     ئـ ۇالرنىـــڭ ئ. ۇالر شـــۇ یهردە ئـــون مىنـــۇتچه كۈتـ
ۇرۇش ئېھتىمـالى بولمىغاچقـا، مهمتىلـى ئهپهنـدى خىیالغـا           سۆھبهتلهشكهچ تـ  

ۇ ھهر قېـــتىم ئـــات بىـــلهن بىـــر یاققـــا ماڭمـــاقچى بولـــسا قاچـــان  ئـــ. كهتتـــى
ۇ ئـاتنى توقـۇپ ھـازىر قىلىـپ     ئـ ماڭىدىغانلىقىنى ئېالخۇنغا ئېیتىـپال قویـسا       

  .مهمتىلى ئهپهندى ئادەتته ئاتنى ئالغىلى ئۆزى ئاتخانىغىچه باراتتى. قویاتتى
 دەیتتى ئېالخۇن دېھقانالرغا خاس ساددا چىراي —ایاققا، ئهپهندىم؟  ق—

  .كۈلۈمسىرەپ
ــېقىن  ئمهمتىلـــى ئهپهنـــدى  ــا یـ ــددىي پوزىتـــسىیىدە، گویـ ــا جىـ ۇنىڭغـ

  :ەپىكىردىشى بىلهن سۆزلىشىۋاتقاندەك قایاققا بارىدىغانلىقىنى ئېیتاتتى ؤ
  . دەیتتى— ماالل قىلىپ قویدۇم، —
مانا .   دەیتتى، ئېالخۇن—لسۇن، ئهپهندىم،  ھېچقىسى یوق، ئاقیول بو—

مانـا  . ۇزۇندىن بېرى بىر خىلدا داۋام قىلىپ كېلىۋاتاتتى    ئشۇنچلىك سۆھبهت     
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یوچـۇن بىـر ئـادەم كىرىـپ كېلىـپ         . ۇالر ئامانلىشالمىدى ئبۇ ئاخىرقى كۈنىدە    
  ...ئاتنى ئېلىپ ماڭماقچى بولسا ئېالخۇن نېمه دەپ قاالر؟

پ چىقىشتا چىـڭ تۇرىۋالمىغىنىغـا یـۈرىگى       ۇنىڭ بىردىنال ئۆزى ئېلى   ئ
ئۆزى ئېلىپ چىققاچ، ئىككى یىل جهریانىدا ئۆزى ئۈچۈن ئات . ئېچىشىپ كهتتى

توقـــۇپ بهرگهن دېھقانغـــا رەھـــمهت ئېیتىـــپ، ئـــاخىرقى رەت ۋىدالىـــشىپ       
ۋىدالىـشىش ھهققىـدە ئىنكـاس قوزغىلىـشى        . چىقالمىغانلىغىنىغا ئۆكۈنـدى  
  ...ھامان یۈرىكى مۇزالپ كهتتى

ئهمدى راسـتىنال مهڭگۈلـۈك قایتىـپ كهلمهسـمهنمۇ؟ ئېالخـۇن باشـقا          ”
یولداشــــالرنى، ســــۆیۈملۈك تهلهبىلهرنــــى، ھهممــــدىن مــــۇھىمى گــــۈزىلىم  

شـۇنداقال  “ ...مهلىكىزادنى، بىر تالالپۇشـتۇم ئهدىبهنـى قایتـا كۆرەلمهسـمهنمۇ؟         
مهلىكىــزاد بىــلهن خوشلىــشىش، ئهدىبهنــى ئــاخىرقى رەت ســۆیۈپ قویــۇش       

بىرەر كىشىنىڭ بالىخانىسىغا . ۇنى ئېلىشتۇرۇپ قویغىدەك قىلدىئ ئىستىكى
  .كىرىپ یوشۇرۇنىۋالغۇسى كېلىپ كهتتى

ۇنىــڭ تــاكى ھــازىرغىچه بــۇ ئىــشالرنىڭ راســتلىقىغا ئىـــشهنگۈسى       ئ
. ۇنى گاڭگىرىتىـپ، سـاراڭدەك قىلىـپ قویغانىـدى        ئـ بۇ جۇدالىـق    . كهلمهیتتى

مهلىكزادنىــڭ ... ېتىلىــشى،ئهدىبهنىــڭ نۇرلــۇق كــۆزلىرى، ئاتىــسىز ئۆســۈپ ی 
  “!...ئاھ، خۇدا”.... مهیۈس كۈلۈمسىرىگهن چاغدىكى ئاجایىپ گۈزەل رۇخسارى

ۇسـسۇزلۇقتىن  ئۇنىڭ ئۆیىگه بىر بېرىپ كهلگۈسـى كېلىـپ، خـۇددى           ئ
ئۆلگۈدەك بولغان ئادەمنىڭ كۆرۈنۈپال تۇرغان جایدىكى سۇ تولدۇرۇلغان قاپاققـا          

ۇنىــڭ ئــۆیىگه ئ. ئۆرتىنىــپ كهتتــى تىتلىقــى بىــلهن -قــولى یهتمىــگهن تىــت
بېرىشى ئهمدى ھهرگىزمـۇ ئـۆمرىنى بهخـش ئهتـكهن ئىـشلىرى ئۈچـۈن ئهمهس         

ــدى ــشكىدۇر . ئىــ ــاخىرقى    ئنېمىــ ــڭ ئــ ــك قهھرىمانالرنىــ ــدا رومانتىــ ۇنىڭــ
كۈنلىرىدىكىـدەك ئۆمۈرلـۈك ئىـشى ھهققىـدىكى قـالتىس ئـوي ۋە ھهرىكهتــلهر       

 ئوي، ئازاپ یۈرىكىنى مۇجـۇپ  بولماي، پهقهت گۈزەل ئایالى ۋە قىزى ھهققىدىكى     
ۇیقىلىق بىر ھالهتته تۇرغان تهۋپىق گاھ ئۆیىگه خوشالشقىلى  ئیېرىم  . تۇراتتى

بارغاندەك، گـاھ، مهلىكىـزاد خهۋەر تېپىـپ بـۇ یهرگه كهلگهنـدەك، قـان یىغـالپ،           
ــا ئېــــسىلغان ھالــــدا بىــــر نېمىلهرنــــى دەپ دۈشــــمهنگه  ئ ۇنىــــڭ پاچىقىغــ

 چــوڭ قىزغــا ئایلىنىــپ قالغــان ئهدىبهمــۇ یهردە ئاللىقاچــان... یالۋۇرۇۋاتقانــدەك



 264 

  ...یۇمىلىنىپ یىغالۋاتقاندەك بوالتتى
ــ ــويئ ــاردىكى،   -ۇنى ئ ــ خىیالالرغــا قىیىنــاپ شــۇ دەرىجىــگه ئېلىــپ ب ۇ ئ

ماڭا رۇخسهت قىلسىڭىز، ئـۆیگه بېرىـپ     ”ئوبۇلقاسىمنىڭ ئایىقىغا یىقىلىپ،    
ۇرىدىغان ئېنىدە جۇش ۇ شۇ تاپ تئ. دېیىش گىراداۋىغا بېرىپ قالدى“ ...كهلسهم

قهھرىمانلىق، چىدام، جاسارىتىنىڭ ئۆزىنى بىردەمگه یوقالپ كېلىشنى تولىمۇ 
یاكى بـۇ كىـشنى تۇنجۇقتـۇرۇپ ئۆلتۈرىـدىغان ۋاقتنىـڭ چاپـسانراق              . خاالیتتى

  .ئۆتۈپ، یولغا چىقىپ كېتىشىنى خاالیتتى
ــایهت  ــنىھ ــان ۋاقــت پهقهت  ئ ــۇنچه ئازابلىغ ــدى 8 -7ۇنى ش ــۇتال ئى .  مىن

مانا شۇ چاغدا تهۋپىق ئـۆیىگه    . وبۇلقاسىمنىڭ ھهمراھى ئاتنى ئېلىپ چىقتى    ئ
ېـۇ كـۆزىنى   . بېرىپ كېلىش ئىستىگىدە قوقاستا پۇچۇالنغاندەك بولۇپ كهتتـى   

شـۇنىڭ بىـلهن   . یۇمۇپ ئاچقىچىلىك ئارىلىقتا بۇ یهردىن قوزغىلىپ كېتهتتـى  
ماننىمۇ قایتــا بۇنــدىكى ھهمــمه نهرســه بهلكــى بــۇ یــورۇق دۇنیــا، قویــاش ۋە ئاســ 

ۇ رەت قىلماسـلىقى  ئـ ۇ ئوبۇلقاسىمغا ئىلتىمـاس قىلـسا       ئئهگهر  . كۆرەلمهیتتى
پهقهت مهسخىرىلىك ھېجىیىپ، كۆرەڭلىك بىلهن بىر نهچـچه       . مۇمكىن ئىدى 

ــۋاالتتى   ــدە گهپنــى قىلى ــز زەھهرخهن ــالىپتهك  ە د-ئېغى ــدىكى غ ــاجىزالر ئالدى ، ئ
  .ایىش قىالتتىكۆرەڭلىك بىلهن، ئۆزىنىڭ كهڭ قوساقلىقنى نام

بــۇ . ۇ تهۋپىــق ئۈچــۈن تهڭداشــسىز یوقۇتــۇش بولغــان بــوالتتى بــبىــراق، 
شــۇنداق یۇقۇتــۇش بــوالتتىكى، یــۈز یىللىــق ئــۆمرۈڭ بولــسا ئۆمــۈر بــویى بىــر  
مۇنارىنى ئېگىزلهپ یاسایسهن، ئاخىرىدا كىچىككىـنه جاپاغـا، ئېیتـایلۇق، بىـر             

خۇمارنى دەپ، ئۆمۈر بویى قېتىملىق ئۆتكۈنچى، پهقهت بىر ئاز جان قىینىغۇچى 
  .یاساپ چىققان مۇنارەڭنى ئۆرىۋەتكهندەكال بىر ئىش بوالتتى

ئېلىپ كېلىنگهن قارا یورغىنى ئوبۇلقاسىم ئالدى ۋە ئۆزىنىڭ قىرچاقغۇ 
مهمتىلــى ئهپهنــدى . ئېتىنــى مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بېرىــپ مىنــشكه بۇیرىــدى

اتتىق غهزىۋى كهلگهن باشالنغان بۇ ئهدەپسىزلىككه ق“ بىسمىلال دېمهستىن ”
. ئهمدى ھهر قانـداق گهپ بۇالرغـا كـار قىلمـایتتى    . بولسىمۇ ھېچنهرسه دېمىدى  

ــسىنى     ــازاالش ۋەزىپىـ ــایهتچىنى جـ ــان جىنـ ــۇم قىلىنغـ ــۈمگه مهھكـ ــۇالر ئۆلـ ېـ
ېۇالر مهھبۇسـنىڭ تىللىـشى، یېلىنىـشى،       . تاپشۇرۇۋالغان جالالتقا ئوخشایتتى  

.  قىلىـدىغىنىنى قىلىـۋېرەتتى  یولقۇنىـشى بىـلهن ھېسابلىـشىپ ئولتۇرمـاي،    
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تهۋپىق ئاتنىڭ تېزگىنىنـى ئالغانـدىن كېـیىن بىـر سـكونتچه ئىككىلىنىـپ         
ۇنى یىغلىۋەتكۈدەكال ئۇنىڭدىكى ئۆیگه بېرىپ كېلىش ئارزۇسى ئ. تۇرۇپ قالدى

ئهمدى بـۇ ئىـشنىڭ ۋاقتـى ئـۆتكهنلىكىنى ھـېس         . ھالغا كهلتۈرۈپ قویغانىدى  
ۇلـۇغ ـ   ئ خۇرسىنىـشنى ئىپـادە قىلغـۇچى    قىلغان تهۋپىق ئىختىیارسـىز ھالـدا  

كاشكى شۇتاپ مهلىكىـزاد    ”. كىچىك تىنىشى بىلهن ئۆي تهرەپكه قاراپ قویدى      
ئۆزىنىـڭ  . لـېكىن، شـۇئان تېنـى شـۈركۈنۈپ كهتتـى        “ ...بۇ یاققـا ئۆتـۈپ قالـسا      

تۇتقۇنلۇق ھالىتىنى گۈزەل ئایالىنىڭ كۆرۈپ تۇرۇشىنى خالىماسلىق تۇیغۇسى 
  .لدىھهممىدىن ئۈستۈن كه

ــسهن؟ — ــایمان قىلىۋاتامــ ــى  — پۇشــ ــىم مهمتىلــ ــدى ئوبۇلقاســ  دېــ
ۇچۇشۇڭالرنى بىلىپ، چۈشۈشۈڭالرنى ئ —ئهپهندىنىڭ خۇرسىنىشىنى ئاڭالپ، 
ــدۇ   ــۇنداق بولى ــدىكىن ش ــیىن،    !بىلمىگهن ــدۇ، كې ــساڭ بولى ــۆۋە قىل ــا ت  ئهمم

  ...بارىدىغان یهرگه بېرىپ
، ئاتقا سهكرەپ ە د-مهمتىلى ئهپهندى جاۋابهن قهھرى بىلهن قاراپ قویدى

ۇچرىغان غورۇرىدا شۇنداق ئبولقاسىمنىڭ ئاشۇ گېپى بىلهن زەربىگه      ئو. مىندى
ۇ مېنـى ئــۆیگه بېرىـپ كهلگىـن دېــسىمۇ    ئـ ئهمــدى ”قارشـىلىق ئویغانـدىكى،   

دېگهن نىـیهتكه كهلـدى ۋە ئاتىنىـڭ تېزگىنىنـى یولغـا تـوغرىالپ             “ !بارمایمهن
  :تۇرۇپ

ــۆۋە قىل  — ــارالرال ت ــرەك پهقهت گۇناھك ــشى كې ــت   . ى ــار، ئى ــۇمۇ ب یهنه ش
  .ئىتلىقىنى قىلغان بولسا بۇنىڭغا تۆۋە كهلمهیدۇ، چۈنكى ئۇ ئىت

 سهنمۇ تېخى شۇ ئىتقا ئوخشاپ قالىسهن، كۆرىمىزغـۇ تېخـى، قېنـى              —
  !ماڭ

  . ۇالر دەرھال یۈرۈپ كېتىشتىئ
نېمىدىندۇر كـۆڭلى ئۆیگهنـدەك ئارقىـدىن چىقىـپ باققىـسى كهلـگهن           

  ...ى ئهگىمىدە كۆرۈنگهندەك قىلدىئېالخۇننىڭ قارىس
سىز نـــئۈیـــامغۇر یهنىـــال بىـــر خىلـــدا، ئىچـــى كۈچلـــۈك ئادەملهرنىـــڭ 

  ...یىغىسىدەك ئىنتایىن سۇس سىمىلداپ یاغاتتى
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  یادىڭدىمۇ، ئېیتچۇ، سهن تۇغۇلغاندا،
  .ھهممه كۈلگهن ئىكهن، بىر سهن یىغلىغان
  شۇنداق یاشىغىنكى، كېتهر چېغىڭدا

  .ۇن، سهن ماڭغىن خهندانھهممهیلهن یىغلىس
   خۇسراۋ دىھلهۋى—

  
دەرىزە ئهینىكى یامغۇر سۈیى بىلهن ھۆللىنىـپ سـىرتتىكى شـهكىللهر       

لىۋاھىددىن مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بۇیرۇقى    .  چىمىر كۆرىنهتتى  -غهلىته ئىمىر 
نـى چۈشهندۈرۈشـكه    “ یـۇرت بهلگىـسى   ”بىلهن سىنىپقا كىرگهنـدىن كېـیىن،       

 جىـت  - ۋە دەرىزە تۈۋىدە تـۇرۇپ دەرۋازا تهرەپـكه جىـم          زادىال تىلى كهلمهي قالدى   
ۇنىـڭ یۈرىكىـدىن ئاللىقانـداق ئۈنـسىز یىغـا ئـۆرلهپ نهپـسىنى              ئ. قاراپ تۇردى 

كــۆز چانــاقلىرى ئېچىــشقاندەك بولىۋاتقاچقــا ئوقۇغۇچىالرغــا . ســىقماقتا ئىــدى
قۇغۇچىالر مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تۇیۇقسىزال چىقىپ كېتىـپ،       ئو. قارىیالمىدى

ۇالر ئــ. اھىــددىننىڭ پهیــدا بولغىنىغــا ھهیــران بولــۇپ قــاراپ قېلىــشقانىدى لىۋ
ئىلگىرى بىر نۆۋەتلىـك دەرس تـۈگىمهیال ئوقۇتقـۇچى ئالمىـشىدىغان ئىـشنى          

ۇالر ئـ ئهمـدىلىكته  . كۆرمىگهن ھهم بۇنـداق ئىـش تۈزۈمگىمـۇ تـوغرا كهلمهیتـى       
اراپ قویۇپ  جىتال كىرىپ كېلىپ، دوسكا تهرەپكه بىرال ق-لىۋاھىددىننىڭ جىم

ۇالرمۇ ۋەزىیهتنىڭ ئ.  دەرىزە تۈۋىگه بېرىپ تۇرىۋالغىنىغا ھهیران بولۇشماقتا ئىدى
جىددىیلىكىنى، ئویۇشمىدىكىلهرنىڭ مهمتىلى ئهپهندىنى قېچىپ كېتىشكه      
. دەۋەت قىلغانلىقىنى، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بۇنى رەت قىلغانلىقىنى بىلهتتى

ــ ــۆیۈملۈك ئـ ــىڭدۈرگهن دئۇالر سـ ــتازى سـ ــۇزۇپ،  ۇسـ ــسخانا ئىنتىزامىنـــى بـ ەرىـ
  .لىۋاھىددىندىن بۇ ئىشنىڭ تېگى پىیىنى سۈرۈشته قىاللمایتتى

 جىتلىق، ئـاخىرى دەرسـتىن چۈشـۈش    -ئۇ، كىشىنى ئازاپالیدىغان جىم  
لېكىن بۇ سىنىپتىكىلهر لىۋاھىددىننىڭ . قوڭغىرىقى بىلهن بۇزۇپ تاشالندى  

ــشمىدى   ــال قوزغىلى ــۈپ یهنى ــشنى كۈت ــۇ چا. گهپ قىلى ــددىن  ش ــدىال لىۋاھى غ
ۇ ئـ .  پهل ئاخـساپ، ئوتتـۇرىغىراق كهلـدى       -ئوقۇغۇچىالر تهرەپكه بۇرۇلـۇپ، سـهل     
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ۇنىـڭ  ئئایانچلىق كۆزلىرىنى مهسـۇم چىرایالرغـا تىكـكهن چاغـدا ئوقۇغـۇچىالر         
  .ئىككى كۆزىدە پارقىراپ كهتكهن یاشنى كۆرۈپ، سهۋرىسى قورىدى

وختــاپ قالــدى ۋە  لىۋاھىــددىن دۇدۇقــۇپ كېتىــپ ت—...  تهلهبىــلهر،—
 تهلهبىـلهر، ئهپهنـدىنى     —قاقىلىپ تۇرۇپ تۇپرىكىنى یۇتىۋەتكهندىن كېـیىن،       

  !...ئېلىپ كهتتى
بۇ سۆز ئېنىقلىما بېرىشنى تهلهپ قىلىدىغان، مۈجىمهل گهپ بولسىمۇ، 
ئوقۇغۇچىالر چۈشهندى ـ دە گۇر قىلىپ ئورنىدىن تۇرۇشتى ۋە تاالغـا ئـۆزلىرىنى    

  .ئېتىشتى
ــددىن  ــۇالرنى   ۇئلىۋاھىـ ــي نهزەر، ېـ ــشىدىن قهتئىـ ــڭ قهیهرگه بېرىـ الرنىـ

خىیالىغا كهلتۈرمهسـتىن، مهسـت ئادەمـدەك دەلدەڭـشىگهن ھالـدا ئىـشخانىغا        
ۇنىـــڭ بـــۇ ئۆمىـــسه ھـــالىتى ئهمـــدىال دەرىـــسىتىن چۈشـــكهن       ئ. كىـــردى

  .ئوقۇتقۇچىالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى
ــدى، لىۋاھىـــددىن؟   — ــېمه بولـ ــورىدى ئهمهت مهخـــسۇم  — نـ  دەپ سـ

  .یرانلىق بىلهنھه
  :لىۋاھىددىن نىزامىدىنغا قاراپ یىغالمسىرىغان ھالدا

  .،  بوغۇلۇپ توختاپ قالدىە دېدى ـ د—!...  ئهپهندىنى ئېلىپ كهتتى—
   نېمه دېدىڭ؟ نهگه؟—
  . كىم؟ كىم ئېلىپ كهتتى—

ھهممىنىــڭ یــۈرىكى بىــر دەھــشهتلىك شــۇملۇقنى ســهزگهنىدى، شــۇڭا  
  . تۇشتىن سورىشىپ كهتتى-تۇشمۇ

  ...ساقچىدىن كهپتۇ...  ئوبۇلقاسىم ئېلىپ كهتتى،—
پ مهكــتهپ ۈشــۈۇنى قــایتۇرۇپ كهلمهكچىــدەك یۈگرئــھهممهیــلهن گویــا 

ــىزلهرنى   قوراســـــىغا چىقىـــــشتى بـــــۇ یهردە خهۋەردار ئوقۇغـــــۇچىالر خهۋەرســـ
ېۇالرنىــڭ ھېچبىــرى بــۇ ئىــشنىڭ . خهۋەرلهنــدۈرۈپ، گودۇڭلىــشىپ تۇرۇشــاتتى

ۇالر ئوقۇتقۇچىالرغـا قوشـۇلۇپ     ئـ . تقاندەك قىالتتـى  راستلىقىغا تـازا ئىـشهنمهیۋا    
 سىم یامغۇر بىلهن خېلى ئادالىنىپ -لېكىن سىم. دەرۋازا ئالدىغىچه چىقىشتى

كوچىنىڭ ھېس .  جىت، ئاۋالقىدىنمۇ سۈرۈنرەك تۇراتتى -قالغان كوچىالر جىم  
ــۆتىگهنلىكى      ــپه ئ ــك ۋەزى ــر زور جىنایهتلى ــېلىال بى ــسمىدىن ھ ــىز جى تۇیغۇس
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نېمه ئامال، ”: ېۇ گویا قایغۇغا پاتقان كۆپچىلىككه ئۆزىنى ئاقالپ. تىبىلىنمهیت
مېنىـڭ كۆكـسۈمدىن شـاھ ئۆتىــشىمۇ مـۇمكىن، گـاداي ئۆتىـشىمۇ مــۇمكىن،       

ېــۇالرنى توســالمایمهن، ... قاتىــل مېڭىــشىمۇ، مهھبــۇس مېڭىــشىمۇ مــۇمكىن 
  .دەۋاتقاندەك قىالتتى“ !ھهممىنى ئۆز مهنزىللىرىگه ېۇزىتىش مېنىڭ بۇرچۇم

 —؟ مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بالىلىرى دۆۋلىـشىۋاپتىغۇ؟       ۇ نېمه توپ ب   —
  .دېدى یۇقىرى تهرەپتىن كهلگهن كىمدۇر بىرى

 دېدى ئېالخۇن بایىقى تۇرغان یېرىدىن — ئهپهندىنى ئېلىپ كهتتى، —
  .ئهمدىگىنه قوزغىلىپ، ئادەملهر توپىغا كېلىۋېتىپ

 جـاۋاب   —... یـشىدۇ،  مهمتىلى ئهپهندىنى ھېلىال تۇتۇپ كېتىپتۇ دې      —
  .ۇالر یېقىن ئهتراپتىكى دېھقانالردەك قىالتتىئ. بهردى یهنه بىرى

مېنىـڭ  !  نېمه دېدىڭ؟ ئاغزىڭغا قویایمۇ، تىلىڭگه كۆیدۈرگه چىققۇر —
باالمنىڭ بـۇ دۇنیـادا قېلىـشى شـۇ پهرىـشتىدەك ئهپهنـدىنىڭ شـىپالىق قـولى               

یـتىمهن؟ ېۇنىڭـدىن   بىلهن بوغان ئهمهسـما، ئهمـدى مهن دەردىمنـى كىمـگه ئې      
ــاۋازى  —! باشــقا یېقىــنىم بامــا، مېنىــڭ؟  ــۇ ئىنتــایىن قایغۇرغــان دېھقــان ئ  ب

ــا  ــى ت ــكه   . تتىرھهممىنىــڭ دىققىتىن ــۇ تهرەپ ــۇ ش ــدىلهرمۇ، ئوقۇغۇچىالرم ئهپهن
  .بۇرۇلۇشتى

گویــا دېھقاننىــڭ ســۆزلىرىدىن كېیىــنال مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ تۇتــۇپ 
نغاندەك، پهقهت شۇ   ە ئىسپاتال كېتىلگهنلىكى قىل سىغماس پاكىت سۈپىتىد    

كىشىنىڭ سـۆزلىرى بىلهنـال، ھهمـمه ېۇنىـڭ بالىالرنىـڭ مېھرىبـان ئاتىـسى،            
ــۈرەكلىرى       ــدەك ی ــا ئالغان ــى یادىغ ــتى ئىكهنلىكىن ــىرداش دوس ــڭ س ئاتىالرنى

ــى  ــشىپ كهتت ــپ،     . ئېچى ــۇپ بېرى ــاۋازىنى قوی ــرى ئ ــدۇر بى ــتىن كىم ــۇ تهرەپ ش
  .ھهسرەتلىك یىغلىۋەتتى

بىرسـىنىڭ باشـالپ بېرىـشىنى كۈتـۈپال تۇرغانـدەك،       ئهمدىلىكته بولسا   
  .مهكتهپ ئالدىنى ئۈنلۈك ۋە ئۈنسىز یىغا، خۇرسىنىشالر بىر ئالدى

ئهڭ ئــاۋۋال ئهمهت مهخــسۇم قــایغۇ ئىچىــدىمۇ ئهقلىنــى یوقاتماســتىن،  
  :نىزامىدىننى بېقىندىدى

ــال بولمــاي   — ــداق تۇرســاق ھای  نىزامىــدىنكا، كــۆڭلىزنى بۇزمــاڭ، بۇن
تهلهبىلهرنـى  .  ئـاڭالپ قالىـدۇ، تهسـهللىي بهرمىكىمىـز تهس بولىـدۇ           مهلىكىزاد
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باشالڭ، مهكتهپكه كىرىپ كېتهیلى، بولسا سىنىپقىال كىرىپ كهتسهك تېخى    
  . دېدى—یاخشى، 

ــدىن     ــېقىن ئهتراپتىكــى خهلــق مهكــتهپ ئالدى ــدا ی ــۇ چاغ دېمىــسىمۇ ب
  .انىدى زارىنى ئاڭالپ بۇ تهرەپكه كېلىشكه باشلىغ-ئاڭلىنىۋاتقان یىغا

سـهبى  . ئوقۇغۇچىالرمـۇ ئهگهشـتى   . نىزامىدىن مهكتهپكه كىرىپ كهتتى   
ېۇالرغا ئهگىشىۋالغان . چىرایالر ئۆمچىیىپ، یاش بىلهن ھۆللىنىپ كهتكهنىدى    

ئهمهت مهخسۇم لىۋاھىـددىننى  . بىر قانچه دېھقاننىڭ كۆزلىرىمۇ یاشالنغانىدى  
  :تارتىپ

 مۇشۇ یهرگه كهلـسه نـېمه   ۇالرئۇیۇشمىدىكىلهرگه خهۋەر قىالي، ئ مهن   —
قىلىـــشىمىزنى مهســـلىھهت قىلىــــشىپ باقایلى،مهلىكىزادقـــا نــــېمه دەپ    

  . دېدى—ئوقتۇرۇشتىن بهكال بېشىم قېتىۋاتىدۇ، 
 ماقۇل، خهۋەر قىلىپ قوي، مهن بۇالرنى سىنىپالرغا ئېلىپ كىرىـپ          —

 دېــدى —ۇقــۇپ كهتكىـچه بىــر نهرســه دېیىــشىۋاالیلى،  ئكېـتهي، ھهمــمه ئــادەم  
  .ىددىن ئۈنسىز یىغىدىن ئېسهدەپ تۇرۇپلىۋاھ

. ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرىنىـڭ سـىنىپلىرىغا كىرىـپ كېتىـشكه بۇیرۇلـدى          
. ھېچكىمنىڭ سۆزلىگۈسـى كهلمهیتتـى  . ئهپهندىلهر ئىشخانىغا كىرىپ كهتتى  
  :نىزامىدىننىڭ كۆزىدىن یاش قۇیۇالتتى

 دەپ —...  كهتكىنى كهتـكهن بوالرمـۇ؟ ئامـال قىلغىلـى بولماسـمۇ؟        —
  .ېسهدەیتتى ئۇئ

 ئۆزىڭىزنى بېسىۋېلىڭ نىزامىدىنكا، ئهپهندى تېخى ھایاتقۇ، شۇنىڭغا —
  .شۈكرى قىالیلى، ئویالشساق بىر ئامال بولۇپ قاالر
ېۇالر بىلهن ئېالخۇنمۇ بار . كۆپ ئۆتمهیال ئویۇشمىدىكىلهر یېتىپ كهلدى

  .ئىدى
 دەیتتــى ئېالخــۇن كىچىــك بالىــدەك  — كۆڭلــۈم تۇیغــان، مېنىــڭ، —

سـائهتلىك دەرسـتىن    -2ېـۇ ئهتـتىگهن   .  كۆڭلۈم تۇیغـان  —ۆمچىیىپ تۇرۇپ،   ئ
ى توقــۇپ چىقىـپ شــورۇققا بـارىمهن دېگهنىــدى، شـۇنىڭغا یــېقىن قـارا یــورغىن    

ئهپهنـدى ئــاتنى  ” ســۆرۈن تهلهت بىـر نـېمه كهلـدى،    قویـدۇم، بىـر چاغـدا یوچـۇن    
ىرىـدىن  ۇ ئـۆزى كېلهلمىـسه ئىزچىل  ئـ سـاندا   -ئانـدا . دەیدۇ“ ئېلىپ كهل، دېدى  
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بۈگۈن تونىمایدىغانال بىر نېمه، بهرمهي دېدىم، یهنه تـۇرۇپال،         . بىرىنى ئهۋەتهتتى 
ئهپهندى ئالدىراش بولغان بولـسا مۇشـۇنى ئهۋەتـكهن ئوخـشایدۇ، دەپـتىكهنمهن،            

ئهمما كۆڭلهم قویماي ئارقىدىن چىقـسام قـارا ئـاتنى ھېلىقـى     ... كىم بىلسۇن، 
! رچاڭغۇغا مىندۈرۈپ ئېلىپ كېتىۋاتمامداچېرىك مىنىۋاپتۇ، ئهپهندىمنى بوز قى

ئېالخــۇن ئهمگهكچىــلهرگه خــاس قاتــاڭغۇر قــوللىرى  ― ... گــاڭگىراپ كهتــتىم
باشقىالر گویـا پهقهت ئېالخۇننىـڭ دوكالتىنـى        . بىلهن كۆز چانىقىنى سۈرۈتتى   

  .ئاڭالشقا یىغىلغانالردەك قاراپ تۇرۇشتى
ان ئادەمـدەك   ئىسلىماخۇن خهلپىتىمنىڭ چىرایىـدىن ئېـسىنى یوقاتقـ       

قۇتلۇقئاخۇن ساقىلىنى سىیپاپ، تۇتقاقلىقى . ئېلىشاڭغۇلۇق چىقىپ تۇراتتى
ــانالردا       ــر زام ــى بى ــڭ قهلبىن ــاتتى، ېۇنى ــته قىمىرلىت ــى غهلى ــاردەك لهۋلىرىن ب
ــاغرىقى تېپىـــپ بېرىـــدىغان تېتىقـــسىزلىقنى قىلىـــپ،   ئهپهنـــدىگه بـــاش ئـ

كېلىـپ چىققـان   ئىـسلىماخۇن بىـلهن ئـۈزەڭگه سوقۇشـتۇرغىنى، بـۇ تـۈپهیلى       
كۆڭۈلــــسىزلىكنى ئهپهنــــدىنىڭ ھــــېچ بىلىنــــدۈرمهیال یۇیــــۇپ تاشــــلىغان 
چىۋەرلىكىنى یادىغا ئېلىپ یۈرىكى شۇنداق ئېچىشتىكى، ئاتا ـ ئانىسىنى خاپا  

ۇالرغـا جـان دىلـى      ئۇالردىن ئایرىلىپ قالغاندىن كېـیىن      ئقىلغان كهپسىز باال    
پۇچۇالنغاندەك، بوغۇزىغـا   بىلهن خىزمهت قىلىپ دۇئاسىنى ئالمىغىنى ئۈچۈن       

. پاتقۇسىز بىر یىغا ېۇنى نهپهستىن توختاتقۇدەك بىـر ھالغـا كهلتـۈرۈپ قویـدى           
كۆزىدىن بولسا ئىختىیارسىز تۆكۈلۈۋاتقان یاشالر ساقاللىرىدا پارقىرایتى، ئهمما 

نـۇرۇلال كـۆزلىرىنى پىیالىـدەك قىلىـپ     . ۇ بـۇنى تۇیىۋاتقانـدەك ئهمهس ئىـدى      ئ
مهھهممهت قـارى زەكـى ئىـشخانىنىڭ بىـر         .  قالغانىدى چهكچهیگىنىچه قېتىپ 
  .بۇلۇڭىغا قارىۋالغانىدى

 كـۆردى؟ بهلكىـم باشـقا بىـر ئىـشقا      م ئىشنىڭ بېشىدا كىم بار؟ كى  —
ــدىن كېــــیىن ئىــــسلىماخۇن،  —.... چاقىرتقانــــدۇ؟ ــازا — دېــــدى خېلىــ  تــ

  .ئهپلهشمىگهن بىر تهسهللىي بىلهن
ۇلـۇغ ـ كىچىـك    ئدىن بىـر  لىۋاھىـد .  بىـرىگه قاراشـتى  -ھهممهیـلهن بىـر  

  :تىنىش بىلهن سهل نهپسىنى راسلىۋېلىپ
بىرسـى ھېلىقـى قهشـقهر    .  مهن بار ئىـدىم، ئىككـى سـاقچى كهلـدى       —

مۇدىر بولغان  “ مىللهت باغچىسىغا ”سانائى نهپسىدە ئىشلهپ یۈرگهن، كېیىن      
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  .ۇ ساقچى كىیىمىدەئئوبۇلقاسىم، ئوبۇلقاسىم، 
 -ەمنىڭ ئالىسى ئىچىـدە دېـگهن شـۇ    ئاد!  ساقچى كىیىمىدە؟ یا پاناھ    —

  . نىزامىدىن خۇرسىنىپ قویدى—! ... ما كىسپۇرۇچنىڭ یامانلىقىنى! ەد
 ســورىدى ئهمهت مهخــسۇممۇ ئىــشهنگۈسى — ئاشــۇ ئوبۇلقاســىممۇ؟ —

  .كهلمهیۋاتقاندەك
، بىزنىڭ قهشقهردىكى بىر مۇنچه ئاپالىیهتلىرىمىزدە بىلله بولۇپ ۇ ش—

  .ۇزۇن بۇرۇنئیۈرگهن ھېلىقى 
ــمۇ؟   — ــالى بولماســ ــر ئامــ ــڭ بىــ ــۇر  ― ...  بۇنىــ ــدىن چوڭقــ نىزامىــ

  .ھهسرەتلهنگهن ھالدا پهقهت شۇنداق دەیتتى
  . دېدى ئهمهت مهخسۇم—...  شۇنى بىر ئویلىشىپ باقایلى،—
 بۇ مېنىڭچه ھازىرال ھهل قىلغىلى بولىدىغان ئىش ئهمهس، ئهقىلىغه —

ــشایلى،   ــدە ئویلىـ ــشالر ھهققىـ ــۇۋاپىقراق ئىـ ــدى ئ—مـ ــسلىماخۇن،  دېـ   —ىـ
ئهپهندىنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىپ تۇرۇش ئۈچۈن قهشقهردە بىر ئادەم بولمىـسا            

تاماق ئاپىرىپ بېرىپ تـۇرۇش     . كىیىم ئالماشتۇرىدىغان ئىش بولىدۇ   . بولمایدۇ
  .ۇقتۇرىمىز، مۇشۇالرنى ئویالیلىئئاندىن بۇنى مهلىكىزادقا قانداق . كېرەك

 —، ۇىزدىن كېلىـدىغىنىمۇ شـ   راست گهپ، ھازىرچه بىزنىڭ قـولىم      —
  .دەپ قوشۇلدى لىۋاھىددىن

  .، بۇ نهق گهپ بولدىه ھ—
 سـورىدى  — مۇشۇ یهردىن بىر ئادەم قهشقهرگه بېرىپ تۇرسا بوالرمـۇ؟     —

  .ئهمهت مهخسۇم
  . شۇنداق بولغىنى یاخشى—
ــۇن،    — ــى بارسـ ــڭ غېنـ ــسا بىزنىـ ــدىغان بولـ ــى بارىـ ــدى — بىرسـ  دېـ
  .دىال تونۇغۇسىز بولۇپ كهتهنىدىۇنىڭ چىرایى بىردەمئ. ىندنىزامىد

، بۇ یاخشى گهپ بولدى، غېنى كىچىك بولغاندىكىن بهك خهقنىڭ ه ھ—
  ۇنى نهگه ئورۇنالشتۇرساق بوالر؟ئگۇمانىنى قوزغىمایدۇ، 

 — تۇخان كىچىك ئاپامنىڭ ئۆیىدە تۇرسا بولدىغۇ؟ جانان كوچىسىدا، —
اشــاخۇنۇمنىڭ  ت—ۇنىــڭ بــۇ كىچىــك ئاپىــسى دادىــسى  ئ. دېــدى لىۋاھىــددىن

  .توقىلى تۇ خېنىم ئىدى
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 — دېدى ئىـسلىماخۇن،   —ۇنداق بولسا بۇ ئىش شۇنداق بولسۇن،       ئ —
  مهلىكىزادنى قانداق قىلساق بوالر؟

ــۆیگه كېتىــپ شــۇ یهردە تۇرســۇن،  — دېــدى نىزامىــدىن، ―  بىزنىــڭ ئ
ۇختۇرمـایال بویـامهتكه ئېلىـپ كهتـسه     ئھېلىال بىرسىنى بۇیرىساق، بۇ ئىشنى   

  .بوالتتىئوبدان 
  . شۇنداق قىلىلى—
ۇالر مهلىكىزادقا ئوقتۇرماسلىقنى ئویالشقان شۇ مهزگىلدە مهلىكىزاد بۇ ئ

ئوخشاش ۋاقىتتا باشقا ئىككى ئهسكهر ئۆینى . ( شۇم خهۋەرنى ئاڭالپ بولغانىدى
ــا پىیــانىنوالرنى ئېلىــپ كهتــكهن ائــاختۇرۇپ كىتــاپ قولی ــامهتته . زمــا ھهتت بوی
  ).ابالرنىمۇ ئېلىپ كهتكهنقویۇلغان بىر قىسىم كىت

گهپ دېگهن سۇ یېغى دېگهنـدەك بىردەمـدىال پۈتـۈن ئاتۇشـقا یېیىلىـپ             
ىال مهشـھهتكه،   دھهر قایسى كهنت مهكتهپلىرىدىكى ئهپهندىلهر بىردەمـ      . بولدى

بــۇ یهردە ئابــدۇراخمان شــائىرنىڭ دانىخــورەك .  رۇشــتى مهكــتهپكه یىغىلــدى—
كهنـت مهكتهپلىرىـدىن بىـر    . ا بولـدى باسقان چىرایىدىمۇ یىغـا ئـاالمىتى پهیـد       
ــشكهنىدى   ــۇ كېلى ــۇنچه ئوقۇغۇچىالرم ــز    . م ــسىدا قى ــى ھویلى ــزالر مهكتىپ قى

ېۇالرنىــــڭ ئایــــال جىنــــسىغا خــــاس ئاســــان . ئوقۇغــــۇچىالر یىغىلىــــشاتتى
  .ھایاجانلىنىدىغان تهبىئىتى بۇ زەربىگه چىداپ تۇرالمىغانىدى

ــۈن ئوقۇغۇچىالرغــا، ئ   ــۇ مــۇدھىش كــۈن پۈت ــدىلهرگه، قىسىقىــسى، ب هپهن
دېھقانالرغا  زور مۇسىبهتتهك تهسىر قىلغان، بىر قىسىم مۇتئهسىپلهرگه بولسا  

بۇ ئهھۋالدا ئۆي ئاختۇرۇلمىغان تهقدىردىمۇ مهلكىزادنىـڭ بـۇ       . بایرام بولغانىدى 
  .ۇقماي قېلىشى مۇمكىن ئهمهسىدىئخهۋەرنى 

ــا  ــدىن    ئمهلىكىزادق ــاد بولغان ــالى بهرب ــاي ئېلىــپ كېــتىش خىی ۇختۇرم
ۇنى قان یىغلىغان ھالهتته ئىككى ئىزچىغا قوشۇپ بویـامهتكه یولغـا       ئكېیىن،  
ۇ ئىشهك ئۈستىدىن یىقىلىپ كهتكۈدەكال ھالغـا كېلىـپ قالغاچقـا،           ئ. سالدى

  .ئهدىبهنى ئىزىچالردىن بىرى كۆتۈرىۋالغانىدى
ــىم   ــدا س ــۇ چاغ ــایىن     -ب ــاۋا ئىنت ــسىمۇ ھ ــان بول ــامغۇر توختىغ ــىم ی  س
ى ناماز شام ۋاقتىدىكىدەك    نقاتالم قارا بۇلۇتالر كۈندۈز    -قویۇقلىشىپ، قاتالممۇ 

ۇزاققا سوزۇلىدىغان ئگۇگۇمالشتۇرۇۋالغان بولۇپ، كېچىسى یاكى ئهته ئهتىگهندە 
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  .ئاق یېقىن باشلىنىدىغاندەك قىالتتى
  

3 
  

نىزامىددىن غېنىنـى ئېلىـپ قهشـقهرگه       .  ئاپرېل ئىدى  -22 یىلى   -1937
بولغاچقا، قهشقهرگه بارىدىغان بازارچىالرمۇ كۆپ    بۈگۈن بازار كۈنى    . قاراپ ماڭدى 

ۇ ئالدى بىلهن غېنىنى باشالپ جانان  كوچىسىغا تۇ خېنىمنىڭ ئۆیىگه ئ. ئىدى
 كېرەكلىكىنى تاشالپ قویغانـدىن كېـیىن       -ېۇ یهرگه غېنىنىڭ نهرسه   . كهلدى

  .یاۋاغ تۈرمىسىگه كهلدى
ۇالر ئ. هر ئىدىتۈرمه ساقالۋاتقانالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك قىرغىز ئهسك

 ھهربىي فورمىسىنى كىیىۋالغان بولسىمۇ، تهرتىپسىز پادىدەك ڭگهرچه گومىندا
نىزامىدىن تۈرمه باشلىقىنى تېپىـپ  . گومىنداڭ ئهسكهرلىرىگه ئوخشىمایتتى  

  .سۆزلهشتى
ــسا ئىــنىم بىــلهن كۆرۈشــتۈرۈپ قویــسىڭىز،   — ۇنىڭغــا ئ مــۇمكىن بول

یدىغان نهرسه ئېلىپ كهلگهنىدىم،  كېچهك، ئازراق یه-یهڭگۈشلهیدىغان كىیىم
  . دېدى نىزامىدىن—شۇنى بهرسهم،

 - بولمایدۇ، سىیاسىي مهھبۇسالر بىلهن كۆرۈشۈشكه بولمایدۇ، نهرسـه  —
  . دېدى، تۈرمه باشلىقى توڭلۇق بىلهن—كېرەكنىمۇ قوبۇل قىلمایمىز،

ۇنى ماقۇلغـا  ئـ ۇزاق ئىلتىمـاس قىلغـان بولـسىمۇ،      ئـ نىزامىدىن خېلـى    
  : ئۆزىگه خۇرسىنىپ-ۇ ئهتهي روسچه ئۆز ئئاخىر . ىكهلتۈرەلمىد

 دېۋىـدى،   — بىچارە  ئىنىم، بىز ئامالـسىز كهلـدۇق، رەنجىمهسـسهن،          —
  :تىپ قاراپۇنىڭغا یالت ئېئتۈرمه باشلىقى 

— язык?  Ах, вы знаете Русский  ‐  دەپ رۇســـچه
  .سورىدى

Знаю— ،—  دېـــدى نىزامىـــدىن ۋە ئۆزىنىـــڭ بـــۇرۇن ســـوۋېت 
                                            

  . ئا—ھوي، سىز رۇسچه بىلهمسىز؟     ①
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ىدا تاغىسىنىڭ سودا ۋەكىلى بولۇپ تۇرغانلىقىنى سـۆزلهپ        ئهلچىخانىس
  .بهردى

  . جاۋابالردىن كېیىنال رۇسچه سۆزلىشىشتى-ېۇالر دەسلهپكى سوئال
تـــــۈرمه باشـــــلىقى نىزامىددىنـــــدىن ئىنىـــــسىنىڭ نـــــېمه گۇنـــــاھ  

  :ئۆتكۈزگهنلىكىنى سورىۋېدى نىزامىدىن
گهن ئىـش   نېمه گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىكى، ئـالالھ گـۇۋاھ، ھـېچكىم كـۆر           —

یېڭـى مهكـتهپ ئېچىـپ، خهلقنىـڭ كـۆزىنى      . ئهمهس، ئىنىم مـۇئهللىم ئىـدى    
  . دېدى—ئاچقان گۇناھى بار،

ــۈركىیه جاسۇســـى بولۇشـــى   هھ — ــداق ئادەملهرنىـــڭ تـ ، بىلـــدىم، بۇنـ
 تــۈرمه باشــلىقى — ...ئېھتىمالغــا یــېقىن، ېۇالرنىــڭ مۇددىئاســى بهك یامــان، 

ۇ ئـ ي توختـاپ قالـدى، كېـیىن        بېشىنى چایقـاپ، گىپىنىـڭ ئـاخىرىنى ئېیتمـا        
 خاتىرىسى ئۈچۈن، -مهن سىزنىڭ رۇسچه بىلگىنىڭىزنىڭ یۈز― نىزامىدىنغا، 

 —ئېلىپ كهلگهن  نهرسىلىرىڭىزنى ئېلىپ قویاي، ئهمما كۆرۈشتۈرەلمهیمهن،   
  .دېدى

Спасибо①—!—  ئاندىن غېنىنى . دېدى نىزامىددىن ئىالجىسىز
 كېـرەك ئهپكېلىـپ   -ه نهرسـه كۆرسىتىپ، بۇنـدىن كېـیىن غېنىنىـڭ تـۈرمىگ        

ــپ قویىــشىنى       ــلىقىنىڭ ئاتىــدارچىلىق قىلى ــدىغانلىقىنى، تــۈرمه باش تۇرى
  .ئىلتىماس قىلدى

 -ۇالر تۈرمىدىن  قایتىپ،  شهھهردىكى سودا  ئ. تۈرمه باشلىقى رازى بولدى   
  .سېتىقلىرىنى قىلىش ئۈچۈن ئۆستهڭبویى كوچىسىغا قاراپ مېڭىشتى

 تـۇ خېنىمنىـڭ ئـۆیىگه       —كوچىـسىغا   نىزامىدىن غېنىنى یهنه جانـان      
ئهپكىرىــپ قویــۇپ قایتىــپ چىققانــدىن كېــیىن ئۆســتهڭبویى كوچىــسىدا       
كېتىۋاتاتتى، ھېیتگاھ جامهسىنىڭ یـان دەرۋازىـسىغا یـېقىن قالغانـدا بىرسـى           

 پىچىــرالپ پ دە“ جــامهگه كىرســىله، گهپ بــار”: ۇنىـڭ ئارقىــسىدىن كېلىــپ ئ
  .ئۆتۈپ كهتتى

دىپیلىق ھـــېس قىلغـــان بولـــسىمۇ، ېـــۇ نىزامىـــدىن ئىنتـــایىن تاســـا
                                            

  . ئا—رەخمهت،     ①
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ۇالر خىلـۋەتراق بىـر یاققـا    ئ. كىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ جامهگه كىردى 
بېرىپ، گویا چهت ۋىالیهتلهردىن كېلىپ ھېتگاھ جامهسىنى تاماشا قىلىۋاتقان    

تېخـى جـۈمه نامىزىنىـڭ    . قىیاپهتته نهقىشلهرنى كۆزدىن كهچۈرگهچ سۆزلهشتى  
  .ملهر كۆپ  ئهمهس ئىدىۋاقتى بولمىغاچقا ئادە

 مهن —  ، دەپ سورىدى ناتونۇش ئورۇق كىشى— سىلى نىزامىدىنغۇ؟—
نوۋېشى مهكتهپته كۆرگهنتىم، مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـلهن كهپـتىكهنال، خۇداغـا             

. مهنمۇ ئىلگىرى نوۋېشى مهكتهپته مۇئهللىم ئىدىم. شۈكرى، خاتاالشماپتىمهن
ال یۈسۈپ ئهپهندى، ئهخمهت ئهپهندى مهمتىلى ئهپهندى بىلهن بىلله بىر كېچىدى
ــلهن   ــسى بى ــلىق بالى ــالى ھهم بهش یاش ــا   ... ئای ــۇئهللىملهر قولغ ــقا م یهنه باش

شۇ كۈنى مهجىددىن ئهپهندى بىلهن شهۋقى ھهزرەت توققـۇزاقتىكهن،     . ئېلىندى
ۇالر سـىلهرنىڭ ئهھـۋالىڭالرنى ئوقۇشـۇپ بېقىـشقا بهكمـۇ           ئـ . ۇالر ئامـان قـاپتۇ    ئ

ــاز. ئىنتىـــزار ىرقى ۋەزىیهتـــته ئۆیـــدە، مهكتهپـــته بولمـــاي تۇرســـۇن دەپ  یهنه ھـ
مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن كۆرۈشــتۈردىمۇ قانــداق؟ مهن شــهۋقى  . تاپىالشــقان

  ھهزرەتكه نېمه دەیمهن؟
 كېرەكلهرنــى مىــڭ - ئىــنىم بىــلهن كۆرۈشــهلمىدىم، ئهممــا نهرســه —

ىـڭ  تهسلىكته ئالغۇزدۇم، چوڭ ئوغلۇمنى بۇ یهردە تاغامنىـڭ كىچىـك خوتۇنىن          
 پان یهتكۈزۈپ -كېچهك، نان- پات كېیىم-ۇ پاتئئۆیىگه ئورۇنالشتۇرۇپ قویدۇق، 

  .بېرىپ تۇرىدىغان بولدى
ئاۋۇ ئهپهندىلهر یهنه ئىالج بولـسا تۈرمىـدىكىلهر بىـلهن         .  ئوبدان بوپتۇ  —

خهت ئاالقه قىلىشقىلى بولسا ئوبدان بوالتتى دېیىشكهنىدى، شهۋقى مهمتىلى     
ــان، شـــۇالرنىڭ  ئهپهندىـــدە بهزى قىممهت ــارلىقىنى ئېیتقـ ــازمىالر بـ لىـــك قولیـ

  .دېرىكىنى ئېلىشقا بهكال تهشنا بولۇپ كېتىۋاتىدۇ
ــسىز؟   — ــا دەم ــۆیىنى ئاســتىن ئقولیازم ــڭ ئ ــۈرۈپ  -ۇنى  ئۈســتۈن كهلت

ــدىغان چالغۇســىدىن تارتىــپ   ئقولیازمــا تۈگــۈل  ۇنىــڭ ھېلىقــى پىیــانىنو دەی
  .لۇپ كهتتى نىزامىددىننىڭ كۆڭلى بۇزۇ— ...ئهپكهتكهن تۇرسا

 دېدى ناتونۇش كىـشى چوڭقـۇر ھهسـرەت بىـلهن، ئارقىـدىن             ـ!... ئاپال —
ئاندىن ئوقۇغۇچىالرنىڭ یىغىلىش . نىزامىدىننىڭ كۆڭلىگه تهسهللى ئېیتتى  

ــلىق     ــنى توختاتماسـ ــا ئوقۇشـ ــى، ئهممـ ــك ئىكهنلىكىنـ ــى خهتهرلىـ ئۆتكۈزۈشـ
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  .كېرەكلىكىنى یهنه بىر قېتىم تاپىالپ، ېۇنىڭ بىلهن خوشالشتى
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  ئون توققۇزىنچى باب

  

1 
  

ۇنىـڭ یـوقلىقى   ئەمتىلى ئهپهنـدى قولغـا ئېلىنىـشى بىلهنـال      
ۇزۇن یىلـالر  ئـ . ھهممىدىن ئاۋۋال مهكتهپلهردە بىلىنىپ قالدى 

زۇلــــمهت ئىچىــــدە یاشــــاپ كهلــــگهن، مىجهزىــــگه قۇللــــۇق، 
قورقۇنچاقلىق، ھهممىگه سۈكۈت قىلىـپ تـۇرۇش، شـۈكرى قىلىـش سـىڭىپ              

. ى پاجئهنىڭ باشلىنىـشى دەپ قـاراپ ۋەھىمىـگه چۈشۈشـتى       قالغان خهلق، بۇن  
ھهتتا بهزى مۇئهللىملهرمۇ مهكتهپنى . بهزىلهر بالىلىرىنى مهكتهپكه ئهۋەتمىدى 

  . چاپقۇندىن ئۆزىنى دالدىغا ئالدى-تاشالپ، كهلگۈسى بوران
بۇ ناچار كهیپىیاتقا تۈرتكه بولۇپ خۇراپاتنىڭ جاھالهت تۇمانى یېیىلىشقا 

هزەلدىنال ھۆكۈمداالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىـدىغان مۇتىئهسـسىپلهر         ئ. باشلىدى
ــشقا باشــلىدى    ــارى قىلى ــى ج ــۆز رولىن ــورۇھى یهنه ئ ــامهلهردە -مهســچىت. گ  ج

بۇ مۇتئهسـىپلهر  .  نهسىھهت، تهھدىتلهر باشلىنىپ كهتتى -یېڭىلىقا قارشى ۋەز  
سا، ھهركىتىنىڭ مهدەتكارى یېقىندا توختى زۇنۇن، مۇتىئهسسىپ موللىالر بولـ  

ئارىدا چاپارمهنلىك قىلىدىغىنى مهمتىمىن . ۇالرنىڭ ئارقىسى ھۆكۈمهت ئىدىئ
ــدى  ــشاشالر ئىـ ــرپىككه ئوخـ ــاق كىـ ــدا  . ئـ ــا پهیـ ــڭ یهنه یۇرتتـ خېلىلراخماننىـ

  .بولغانلىقىنى سۆزلىشهتتى
ى یىــــگهن كهنجــــى قــــازاخۇنۇم،  نمهمتىلـــى ئهپهندىــــدىن دەككىــــسى 

تىدىن سهھنىگه چىقىـپ، ئـۆز   بویامهتتىكى مهھهممهت ئىمامغا ئوخشاشالر قای  
: ۇالر جالالتنىڭ خىزمهتكارىغـا ئوخـشایتتى   ئ. پائالىیهتلىرىنى باشلىۋەتكهنىدى 

ـم
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جاللالت  ئۆلتۈرمهكچى بولغان ئادەمنىڭ  پۇت ـ قۇلىنى مویتۇڭزىغا  ئهكىلىپ 
بىرەتتـى ھهم ئۆلــۈمگه ھۆكـۈم قىلىنغۇچىغــا شــۈكرى قىلىـش،  تــوۋا قىلىــش    

ۋە بـــۇ ئۆلــــۈمنى خــــۇدادىن كهلــــگهن دەپ  ھهققىـــدە نهســــىھهت  قىالتتــــى  
ۇالر ئۆزلىرىمۇ قۇلالر ئۇالر قۇل بىدىكلىرىگه ئوخشایتى، لېكىن ئ. ئىشهندۈرەتتى

خوجایىنالر قوللىرىنى كهینىگه تۇتۇپ تـۇرۇپ، بـۇ ئهقلـى     .تهبىقىسىدىن ئىدى   
ئۈستىگه نهپسى مىنگهن، ئۆزىنى ئۆلتۈرگۈچىنىڭ قولىنى یاالپ قاننى تازىالپ          

ــاخىرىقى  ــشارەت   ئ نهپىــسىدىمۇ قۇللــۇقنى بىجــا كهلتۈرگــۈچى یاالقچىالرغــا ئى
ئـالالھ نامىـدىن    . ۇالرغـا تۇتـۇپ بېرەتتـى     ئۇالر ئـۆز قهۋمىنـى ئالـداپ        ئقىلسىال،  

یالغان توقـۇپ، دىـن یـۈزىگه كـۇپرى دېغـى سـۇۋاپ، بىـدئهت ۋە خۇراپـات بىـلهن              
مهس ئېتىقــاد چىرىغىنــى خىرەلهشــتۈرۈپ، ئــادەملهرنى ئــوڭ ـ ســولىنى بىلهلــ   

  .گالۋاڭ قىلىۋېتىشهتتى
  :كهنجى قازاخۇنۇم بوستان مهسچىتته شۇنداق دېدىكى

ــۇیرۇق    — ــالته ق ــاراالرچه كېیىنمكــى، ك ــڭ ناس  مۇســۇلمان بالىلىرىنى
بولۇپ، یـۈرمىكى دىنغـا ئاسـىیلىق قىلىـشنىڭ باشلىنىـشىدۇر؛ ناسـاراالرنىڭ          

ر بىــلهن بۇنـداقال . كـۇپرى كىتـاپلىرىنى ئــوقىغىنى ئاسـىیلىقىنىڭ راۋاجىــدۇر   
كىمنىـڭ ئۆیىـدە مۇشـۇنداق      . ئارىالشماق كاپىرغا قىز بهرگهندىنمۇ یامانراقتۇر    

. كالته قۇیرۇقالر بولسا ېۇ خۇددى ناساراالر بىلهن بىـر ئۆیـدە تۇرغانـدەك بۇلىـدۇ              
  !كالته چاپان بىلهن مهسچىتكه كىرىپ ئوقىغان ناماز مهقبۇل بولمایدۇ

 -ۇنۇمنىـڭ بـۇ تهھـدىتى ئاتـا       قایتىدىن نوپۇزى تىكلهنگهن كهنجـى قازاخ     
ــدىتىۋەتتى  ــۈرەكلىرىنى زىرىل ــلهن   . ئانىالرنىــڭ ی ــیىم بى ــا ھــېچكىم كى ئهمم

ئېتىقادنىڭ مۇناسـىۋىتى ھهققىـدىكى سـۆزۈڭگه قۇرئانـدىن یـاكى ھهدىـستىن         
بۇنداق بولىدىغان «دەلىل كهلتۈرۈپ باق، دېیىشكه پېتىنمایتى، ھېچ بولمىسا 

ۇ قاراشـلىرىڭنى دەلىلـلهپ، ئهپهنـدىمنى    بولسا ئهینى ۋاقىتتا سهن نېمىشكه بـ     
 یـاكى بولمىـسا    »ۇ سـېنى ئوسـال قىلغـانتىغۇ؟      ئـ ئوسال قىلمىغان؟ ئهكسىچه    

ئهجهبــا ســهن توغرىــدىن تــوغرا شــۆتاڭغا بــاال بهرســهڭ تــوغرا بولىــدىكهنۇ،         «
 دېگهنلهرنـى  »ئهپهندىمنىڭ ئاچقـان مهكتىپىـدە ئوقـۇش ئۇنىڭـدىنمۇ یامـانمۇ؟      

شۇنداقال بىدئهت ۋە خۇراپاتالر بىـلهن ئېتىقادىنىـڭ        . یادىغىمۇ كهلتۈرۈشمهیتى 
! پارالقلىقىغا داغ سۇۋالغان ئادەملهردە بۇنچىلىك بىلىممـۇ، جۈرئهتمـۇ یوقىـدى    
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بىلىمنىڭ كىمدە بولىشىدىن قهتئىینهزەر ئۈگىنىشنىڭ دەل رەسۇلۇلالھنىڭ       
ــۈگىتىلگىنى ئهنه ئ. ســۈنئىتى ئىكهنلىكىنــى ھــېچكىم ئېیتالمــایتى  ۇالرغــا ئ

ــا   شــۇندا ق نۇقــسانغا تولغــان، یاخــشىلىققا بېخىــل، ئــادەملهرگه ھهشــهم ۋە جاپ
“ دىن”ۇالر بولسا بۇنى ئ. سېلىشتىن باشقا یارارى بولمىغان غهلىته بىرنېمىدى

  ! دەپ بىلىشهتتى
“ ئىمانغا قایتىش”بهزى قاتتىق قوللۇق ئاتا ـ ئانىالر بالىلىرىنى دەرھال 

باشقىلىرى بولسا بالىلىرىنى سۆزگه . قا بۇیرىدى ھهم مهقسهتلىرىگه یېتىشتى 
  .كىرگۈزەلمىدى ۋە ئۆیلىرىدە مۇنازىرىلهر داۋام ئهتتى

ئىمانغا «ۇالرنىڭ ئ. پهقهت سابىتنىڭ ئائىلىسى غهۋغاالردىن تېنچ ئىدى    
بۇ مهھهللىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى .  ئانىسى یوق ئىدى- ئاتا»دەۋەت قىلىدىغان

ۇ ئادەتته تـاھىر  ئ. ر نېمه دېمهیتىۇنى بىئسابىتنى ھۆرمهت قىلغاچقا ھېچكىم  
كۈندۈزدە مهكتهپنىڭ . خهلپهتنىڭ ئۆیىنىڭ یېنىدىكى مهسچىتته ناماز ئوقۇیتى

ــ. مهغرىــپ تهرىپىــدىكى مهســچىتته ئوقــۇیتتى  ۇالر مۇتىئهســىپلهر باشــلىغان ئ
 -لېكىن بۇ ئىككى كۈچ ھازىرچه تېخى ئاشكارا، یۈزمۇ. ۇقۇپ تۇراتتى ئھوجۇمنى  

اسقۇچقا كىرمىگهن بولۇپ، ھهر ئىككىـسىنىڭ تهشـۋىقاتى        یۈز ئېلىشىدىغان ب  
  .قارشى تهرەپ یوق یهردە كېتىۋاتاتتى

لېكىن، تهۋپىقنىڭ قولغا ئېلىنىشى سابىتالرنىڭ ئائىلىسىگىمۇ یامان 
سابىتمۇ، گۈلزادىمـۇ خـۇددى ئانىـسىدىن ئایرىلغـان       . كهیپىیات ئېلىپ كهلدى  

  .قوزىدەك بىچارە بولۇپ قېلىشتى
  :تىن كهلسىال گۈلزادىنىڭ بىرىنچى سوئالىسابىت مهكتهپ

  . دېگهندىن ئىبارەت بوالتتى— ئهپهندىنىڭ خهۋىرىنى ئااللىدىڭىزمۇ؟—
 قانداق خهۋىرىنى ئالغىلى بولىدۇ، دەیسهن، ھېچ گهپ یوق، بازار كۈنى —

 دەپ جــاۋاب بېرەتتــى —نىزامىــدىنكام بىــلهن كۆرۈشــۈپ ئوقۇشــۇپ بــاقىمهن، 
  .سابىت
ۇ ئ.  ئۆیگه كېلىش ئالدىدا بېشى قاتىدىغان بولۇپ كهتتى بارا سابىت -بارا

ۇنىڭ ئۆزىمۇ ئ. گۈلزادىنىڭ كۆڭلىگه تهسهللىي بولغۇدەك گهپ تاپالماي قاالتتى
ــر كۆڭۈلـــسىزلىك       ــارىنى بىـ ــدىن كېـــیىن ئـ ــدىغان جاۋابلىرىـ قانائهتلهنمهیـ

سابىتنىڭ یـۈرىكى سـىقىلىپ، گۈلزادىنىـڭ كـۆڭلىنى ئېچىـپ،       . قاپلىۋاالتتى
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ۇنىـڭ  ئ. كرەك ئولتۇرۇشـنى شـۇنچه ئىستىـسىمۇ زادىـال قولۇشـالمایتى       كۆڭۈللۈ
ئۈستىگه گـۈلزادە ئېغىـر بـوي بولغاچقـا چۈشـىنىپ بولمایـدىغان بىـر ئىـشالر                

كېیىن، سابىتنىڭ ئۆزىنى نـېمه دەپ پهپىلهشـنى     . ئۈچۈن خۇیى تۇتۇپ قاالتتى   
ه ئىچى بىلمهي بىچارىلىك بىلهن بویۇن قىسىپ ئولتۇرۇپ كهتكىنىگه قاراپ یهن

. ئاغرىپ، شوخلۇق بىلهن بهستلىك یولدىـشىنىڭ قۇچىقىغـا ئـۆزىنى ئاتـاتتى            
ئانـدىن گـۈلزادە    . ۇنى ئهركىلىتىپ سۆیۈشكه باشالیتى   ئشۇنىڭ بىلهن سابىت    

  .كىتاب ئوقۇشقا، سابىت یېزىشقا كىرىشهتتى
ــ ــزاد بىــلهن ھهســرەتلىرىنى    ئ ــامهتكه بېرىــپ مهلىكى ــر قېــتىم بوی ۇ بى

ــھهم تېــپىش   . ئورتاقلىــشىپمۇ كهلــدى شــۇندىن كېــیىن بولــسا كــۆڭلىگه مهل
  .ئۈمىدىدە سابىتتىن سوئال سوراپ تۇراتتى

ۇستازى ۋە غهمگـۈزارى ھهققىـدىكى غهملىـرى یهتمىگهنـدەك،          ئۇالرنىڭ  ئ
ۇالرنىـڭ كۆڭلـۈللىرىگه سـایه      ئئهمدى مۇتئهسسىپلهرنىڭ پىتنىسى، ھوجۇمى     

ــلىدى  ــشقا باش ــۈرەك قات   . سېلى ــۇر ی ــابىتنىڭ چوڭق ــا، س ــۈ  ئهمم ــدا مهڭگ لىمى
نىڭ ئىزىددىن بېرىش، مهڭگۈ مهكتهپـتىن ئایرىلماسـلىق ئهقىدىـسى      ىۇستازئ

ــاراتتى  ــسېرى مۇســتهھكهملىنىپ ب ــ. كۈن ــسىنى   ئ ــۇ غایى ــدا ئۆزىنىــڭ ب ۇ گاھى
  .گۈلزادىغا ھایاجان بىلهن سۆزلهپ بېرەتتى

  

2 
  

پۈتۈن یۇرتنى قاپلىغان مۇسىبهت پۇرىقى گویا مهلىكىزادنىڭ قهلبىدىن    
ۇنىــڭ یوغــان ھهم نۇرلــۇق كۆزلىرىــدىن تۆكــۈلگهن یــاش پــار  ئتقانــدەك، تارىلىۋا

ۇنىـڭ كۆڭـۈل    ئ. بولۇپ، یامغۇر بولـۇتلىرىنى ھاسـىل قىلىۋاتقانـدەك قىالتتـى         
ئىكرانىــدا تهۋپىقنىــڭ تهبهســسۇم كهتمهیــدىغان، قىزىللىــق تېپىــپ تۇرغــان   

هندە  بىلىنمهس تارتۇقنىڭ، كۈلگ-چىرایى، ئوڭ كۆزىنىڭ قۇیرىقىدىكى بىلىنهر
كۆزىنىڭ قىسىلىشى بىلهن تۈرۈلگهن جایدا غایىپ بولۇشـى؛ ناھـایىتى تېـز ۋە         

 دەم -سىلىق مېڭىشلىرى، خوشـاللىق بهخـش ئهتكـۈچى چاقچـاقلىرى دەممـۇ        
ۇ ئــ. ۇنىـڭ یــۈرىكىنى قۇچىقىغـا ئــاالتتى  ئپهیـدا بولغىنىــدا چهكـسىز ھهســرەت   
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ا بۇالرنىــڭ  ھایــاتتىن، كۆڭۈللــۈك تۇرمۇشــتىن، مانــ كئۆزىنىــڭ ئاشــۇ لهززەتلىــ
جىمىسىنى تهمىن ئهتكۈچى سۆیگهن كىشىسىدىن ئایرىلىـپ قالغـانلىقىنى         

لـېكىن،  . ھهر بىر ئویلىغىنىدا، بهدىـنىگه قوقـاس یاققانـدەك بولـۇپ كېتهتتـى            
. تۇرۇپال بۇ مـۇدھىش تهقـدىرىنىڭ راسـتلىقىغا ئىـشهنگۈسى كهلـمهي قـاالتتى             

بولـۇپ، مهلىكىـزاد     بىـر تهسهللىـسى قىـزى ئهدىـبه          -ۇنىڭ ھازىرىقى بىـردىن   ئ
ۇرۇنۇپ، یاشقا ئئهدىبهنىڭ چىرایىدىن تهۋپىقنىڭ نهسىل ئىزنالىرىنى تېپىشقا 

ــپ،    ــا تىكى ــتولغــان كــۆزلىرىنى بوۋاقق ــ -ۇزاقئ ــۇرۇاتتىئ ــڭ . ۇزاق ئولت بوۋاقنى
چىرایىدىن دادسىغا ئوخشایدىغان بىرەر ئاالمهتنى سهزگهن ھامـان ئهسـهبىلىك          

. ى بوۋاق قىرقىراپ یىغلىغاندىال توختایتى، تاكەبىلهن سۆیۈشكه باشالیتى ـ د  
ۇنىڭ كۆڭۈل ئىكرانىدا، تهسـهۋۋۇرىدا بـوۋاق ئهمهس،    ئئهسلىدە، بۇنداق چاغالردا    

ــار بولـــۇپ،  ــتهۋپىـــق بـ ــازىر . ۇ كۆڭلىـــدە تهۋپىقنـــى ســـۆیۈۋاتقان بـــوالتتى ئـ ھـ
 بىر مۇھىم -نىزامىددىننىڭ ئۆیىدىكى ھهممهیلهن كۆڭۈل بۆلىدىغان بىردىن     

ادنىــڭ ســۆزى، كۈلۈمسىرىــشى بولــۇپ قالغانــدەك ئىــدى، ھــېچ ئىــش، مهلىكىز
بۇ یۈرەكنى ئهزگـۈچى بىتىـنىم   . بولمىسا كۆز یېشىنى توختىتىشىنى تىلهیتى    

ــد      ــق ھهققى ــا تهۋپى ــدىكىلهرگه ھهتت ــشى ئۆیى ــۆز یې ــۈگىمهس ك ــا ۋە ت  ىكىیىغ
  .خىیالنىمۇ ئىككىنچى ئورۇندا قویۇشقا مهجبۇر قىلغانىدى

 ھهممىـسى مهلىكىزادنىـڭ كــۆڭلىنى    كىچىكلهرنىـڭ -ئۆیـدىكى چـوڭ  
شۇڭالشـقا ھهممهیـلهن گویـا     . ئېلىشنى ئهڭ كۆڭۈللۈك ئىش دەپ بىلىـشهتتى      

ۇنىـڭ ئهتراپىـدا چـۆگىلهپال      ئئهتىۋار بالىنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانه بولۇشـىۋاتقاندەك       
  : دەم-زورىخان دەممۇ. یۈرىشهتتى
   ئازراق چاي ئىچىپ باقامسىز؟—
  . دەپ سوراپال تۇراتتى— ... كۆڭلىڭىز نېمه تارتىدۇ؟—

ئایىمگۈلدىن تارتىپ نهبىگىچه بالىالرنىڭ ھهممىسى بىردەم ئهدىبهنـى        
بىـردەم مهلىكىزادقـا یاقىـدىغان باشـقا بىـرەر ئىـش        . بېقىپ بهرمهكچى بوالتتى  

  .تېپىپ قىلماقچى بولىشاتتى
 مۇھهببهت مهلىكىزادنى تېخىمۇ   -ۋاھالهنكى، بۇ چهكتىن ئاشقان مېھىر    

ــانلىق  . یتىئېزىــپ تاشــال ــۇ مېھرىب ــمه نهرســىنى  ئب ــسىگه ھهم ۇنىــڭ خاتىرى
ــرى،   ــان ئېـ ــۈرەتتى؛ مېھرىبـ ــلىرى،  ئكهلتـ ــان قاراشـ ــۇھهببهتكه تولغـ ۇنىـــڭ مـ
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ۇنىڭ تۈگىمهس كۆز یېشى ئهدىبهنىـڭ   ئنىھایهت  ... پهپىلهشلىرى، چاقچاقلىرى 
  .ۇنىڭ تۈگىمهسلىكى كىشىلهرنى ھهیران قالدۇراتتىئیۈزىنى ھۆللهیتى، 
 یىگانه - پهل یالغۇز قالسىال چهكسىز بایاۋاندا یهككه-ۇ سهلئقىسقىسى، 

تۇرغانـدەك مـۇڭ ۋە قورقــۇنچ بېـسىپ یىغىلــسا، كىـشىلهرنىڭ خهیرىخــاھلىق     
بىلهن پهپىلهشلىرىگه یولۇققانـدا مېھىرىبـانلىق ئىلكىـدە كـۆڭلى ئېزىلىـپ            

ۋە  ئـانىلىرى    -مهمتىلى ئهپهندى داۋاالپ سـاقایتقان بالىالرنىـڭ ئاتـا        . یىغالیتى
باشقا مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یاخشىلىقىغا ئېرىشكهن كىشىلهر بۇ ئۆیدىكىلهرگه 

ــۇراتتى    ــوقالپ كىرىــپ ت ــ. تهســهللىي ئېیــتىش ئۈچــۈن ی ــددىنىڭ ئ ۇالر نىزامى
قایغۇلۇق چىرایى، مهلىكىزادنىڭ كۆز یېشىنى كۆرۈپ یۈرىكى ئېچىـشقاندا بـۇ            

ــلىككه     ــوقالپ كىرمهسـ ــا یـ ــۆكىنهتتى، ئهممـ ــرگىنىگه ئـ ــۆیگه كىـ ــۆڭلى ئـ كـ
  .ېۇنىمایتتى

 ئانىـسىنىڭ ئـۆیىگه ئاپىرىـپ      -نىزامىدىن مهلىكىزادنى قهشـقهرگه ئاتـا     
مهلىكىزادنىڭ قاتتىق . ۇنى قایغۇدىن خاالس قىلماقچى بولدىئقویۇش بىلهن  

تۇرىۋېلىــشى بىــلهن تــۈرمىگه باشــالپ بېرىــپ، كۆرۈشــتۈرۈپ قویۇشــنى تهلهپ   
ىن مهلىكىزادنـى قهشـقهردە    نىزامىـدد . قىلغان بولسىمۇ، یهنه ئىشقا ئاشـمىدى     

ــى      ــۆزى مهلىكىزادن ــاجىم ئ ــسىال مامۇتھ ــدى، ئهتى ــدۇرۇپ قایتىــپ چىققانى قال
  . پوچتىغا سېلىپ ئاتۇشقا ئېلىپ چىقتى

 دېـــدى —،ۇ خۇدایـــا خۇداۋەنـــدە كېـــرىم، ماڭـــا نـــېمه كۆرگۈلـــۈك بـــ —
  ... كېچىچه بىزنى سورىۋەتتى،—مامۇتھاجىم،

نى تېخىمـۇ غېرىـپ ۋە بىچـارە     ئانىـسىنىڭ ئۆیىـدە ئـۆزى     -مهلىكىزاد ئاتـا  
. ھېس قىلىپ، ئاتۇشقا دەرھال قایتقۇسى كېلىپ، ھهسرەتلىنىپ یىغىلغانىدى

ۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىنى ئهســلىتىپ تۇرىــدىغان مــۇھىتتىن ئایرىلىــپ زادىــال ئــ
  .ۇنى یهنه ئهپكېلىپ قویۇپ كهتتىئشۇنىڭ بىلهن دادىسى . چىدالمىغانىدى

كۈنگه سولغان -امغۇر قىلىپ، كۈندىنۇ یهنه ئاۋۋالقىدەك كۆز یېشىنى یئ
  .ھالدا نىزامىدىننىڭ ئۆیىدە تۇرۇپ قالدى
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  یىگىرمنچى باب

1 
  

ابدۇنىیاز بىلهن ماخۇسهن ئارىىسدا كۈتۈلگهن سۆھبهت ئاخىرى ھهل 
ــدى ــان   . بول ــل قورالالنغ ــڭ خى ــكىرىنى 300ماخۇســهن ئۆزىنى  ئهس

الرنى ئـــۆز ۇئــ ئابــدۇنىیازنىڭ ئىختىیارىغــا بېرىـــدىغان، ئابــدۇنىیاز    
  . ئهسكهرلىرىگه قوشۇپ قهشقهر كونىشهھهرگه ھوجۇم قىلىدىغان بولۇپ پۈتۈشتى

بــۇ خهۋەر قهشــقهرگه یېىتىــپ كهلــگهن ھامــان قهشــقهر دائىرلىرىنــى       
بـــــۇ جىــــددىیلىك تۈرمىـــــدىكى مهھبۇســـــالرنىڭ  . جىددىیلهشــــتۈرۈۋەتتى 

  .ئالدىسوراق ئىنتایىن ۋەھشىیانه تۈس . قىسمهتلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى
سـىم قامچـا    . مهمتىلى ئهپهندى بایىال سـوراقتىن قایتىـپ كىرگهنىـدى        

. ۇزۇن بىر یول یېرىلىپ كهتكهن بولۇپ، قـان چىقىـپ تـۇراتتى    ئتهككهن بوینى   
دورىالنمىغـان  . یۈسۈپ زىیا قول یاغلىقىنى چىقىرىپ یارىنى تاڭماقچى بولـدى      

. یسا یهنه یارا بوالتتىیارىنى بۇ یوسۇندا تاڭغاندا یاغلىق چاپلىشىپ قېلىپ، سو    
. شۇڭا ېۇ یاغلىق چاپالشـمایدىغان ئامـالنى تېـپىش ئۈچـۈن ئویلىنىـپ قالـدى              

پاختىلىق چاپـان بولغـان بولـسا ئـازراق پاختـا سـۇغىرىۋېلىپ، شـۇنى بېـسىپ             
ئهمـدى ئهڭ ئىپتىـدائىي ۋە   . بىراق، پاختىىق چاپان یوق. ئاندىن تاڭسا بوالتتى 

ېۇ یارا ئاغزىنى قۇرۇتۇپ، یىرىڭداپ . ىسىش ئىدىقارامالرچه چارە پوستهك توپا بې    
كېتىشتىن ساقالپ قېلىش ئۈچۈن پوستهك توپىدىن چىمدىپ ئېلىپ، یارىغا          

ۇیقۇلــۇق جویلىگهنــدەك، چۈشىنىكــسىز ئېڭــراپ قویــدى ۋە  ئتهۋپىــق . باســتى
یۈســۈپ زىیــا گویــا ئۆزىنىــڭ یارىــسى ئېچىــشىپ  . مۇســكۇللىرىنى یىغىۋالــدى

ۇنى ئـ ۇ یولدىشىنىڭ یارىسىنى تېڭىـپ،      ئ. ۈپ كهتتى كهتكهندەك تېنى شۈركۈن  
  .ئاۋایالپ یاتقۇزۇپ قویدى

ئ
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 دەپ سورىدى یاش كامېرداشـالردىن    — ئهپهندىنىڭ ھالى قانداقراق؟   —
  .بىرى كۆڭۈل بۆلۈپ

ــدى قىــسقىال  —ۇخالۋاتىــدۇ،ئ — ــدى یۈســۈپ ئهپهن ــار  .  دې ــۇ ت ــدىن ب ئان
مېر تاملىرىـدىكى  ۇسۇلى كائ بىر  -قهپهزدىكى زېرىكىشنى یېڭىشنىڭ بىردىن   

ــگه  ــلهر، بهل ــۈزىنچى قېــتىم كۆزىــدىن كهچۈرۈشــكه   -ھهر خىــل خهت  ئىزالرنــى ی
 بىـر   -ۇنىڭ بۇ ئىزالرنى  كۆرۈشى ئۈچۈن یاردەم بېرىـدىغان بىـردىن          ئ. باشلىدى

  .یورۇقلۇق مهنبهئهسى تهسكهي تهرەپكه قارایدىغان كىچىككىنه روجهك ئىدى
 كامېر تاملىرىغـا یۆلىنىـپ      ئاشۇ روجهكتىن چۈشۈپ تۇرغان غۇۋا یورۇقتا     

ئولتۇرۇشقان روھىسز ۋە ھالـسىز مهھبۇسـالر مـۈكچهیگهن ھالـدا قـۇرۇق ئوتـۇن            
ۋاتقان بولـسا، بهزىـلهر غهمـگه شـېرىك       ئۇخالبهزىلهر  . كۆتهكلىرىدەك كۆرىنهتتى 

یهنه بهزىلىـــــرى . مۈگدەشــــلىرى بىـــــلهن كـــــۆزىنى چــــاال یۇمىۋالغانىـــــدى  
ــدىغان جىمىكــى بىــ   ــارچىلىقتىن تۇغۇلى ــۇپ  بىك ــىر بول ــا ئهس مهنه خىیالالرغ

ــشكهنىدى ــدى   ئ. كېتى ــۈگهپ كهتكهنى ــاراڭلىرىمۇ ت ــشىدىغان پ ــڭ قىلى . ۇالرنى
 ئىككـى ئېغىـز   - سـاندا بىـر  -ۇالر ئانـدا ئـ بىكارچىلىق ئۈچـۈن پـاراڭ توشـامدۇ؟        

ۇالرنىڭ سۆزلىشىپ تۇرۇشـى ئۈچـۈن نه یېڭىلىـق، نه          ئ.گهپلىشىپ قویىشاتتى 
  .سىرتتىكىلهرنىڭ خهۋىرى بولمایتتى

یۈسۈپ ئهپهندى تامالردىكى چالمىدا یېزىلغان سۇس خهتلهرنى ئوقۇشـقا     
  .بۇالر ئهنه شۇ مۇھىتنىڭ مهسېۇلىدى. باشلىغانىدى

  
  روھىم ئهجهم قىسىلدى، سىرتتىن خهۋەر ئااللماي،

  .ھېچكىمگه بىر گهپ قىاللماي یاكى بىر گهپ ئاڭلىیالماي
  اش،بیېشىم ئوتتۇز ئالته یاش، تاشتىنمۇ قاتتى بۇ 

  .ئادا بوالر ئوخشایمهن، ھهسرەت چېكىپ، یاتالماي
  

ــسى    ــالرنىڭ ھهممىــ ــان مهھبۇســ ــاڭگىلىتىپ ئولتۇرغــ ــشىنى ســ بېــ
ۇالرنىڭ ئ. ئائىلىسىدىكىلهر ھهققىدە یۈرەكلىرى ئېچىشقان ھالدا غهم قىالتتى      

  .قانداق پهریاد چېكىۋاتقانلىقىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرىشهتتى
  : یهنه ئوقۇشقا باشلىدىیۈسۈپ ئهپهندى تامدىكى شېئىرالرنى
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  خۇدا بىلۇر بالىلىرىم پهریاد چېكىپ یۈرىدۇ،
  .توغرا بىر یهرگه بېرىپ دادىنى ئاڭلىتالماي

  ۇرغان مهمتىمىن، ئىچى قارا كاپىردۇر،ئخۇدا 
  .یالغان خهۋەر بېرىپسهن، توغرا ئىشنى تاپالماي

  ۇن، ئهجهپ قىلدىڭ، ھالىمغا ۋابال قىلدىڭ،ئھهي، مهل
  .ولۇرسهن، جاسۇسلۇقتا یاشالمايئھۋ ئاز كۈندە مه

  
 —یۈسۈپ ئهپهندى بۇ یهردىكى قىممهتلىك ئهمهكنىڭ ئىككىنچىـسى  

  . بىرلهپ كۆزىتىشىنى باشلىدى-كامىرداشالرنى بىر
رۇجهككه یېقىنراق جایـدا ئولتۇرغـان تـاز چىـراي، ۋىجىـك ئوتتـۇز نهچـچه             

ــادەم ئۆزىنىــڭ نــېمه ســهۋەبتىن قولغــا ئېلىن   غــانلىقىنى یاشــالردىكى كوســا ئ
. ۇ مۇشــۇ كامېردىكىلهرنىـڭ ئىچىـدە ئهڭ كونــا مهھبـۇس ئىــدى   ئـ . بىلمهیتتـى 

ۇنىڭ گۇناھى بولمىغانلىقىـدىنمۇ  ئۇ ئۆزى ئېیتقاندەك ئشۇنىڭ ئۈچۈنمۇ یاكى    
ــئهیتــاۋۇر  ــ. ۇنى ســوراقالرغا ئېلىــپ چىقمــایتتى ئ ۇ ھهمىــشه بىــر نهرســىدىن  ئ

 خاتىرىـسىنى قوزغـاپ     ۇنىـڭ ئ ھهرىـكهت    -ھایاجانالنسا، مۇھىتتىكى بىرەر سـۆز    
یـا  . قویسىال چىرایىنى ئۆمچهیتىپ، یىغالمسىراپ تۇرۇپ زارلىنىشقا باشالیتتى 

بـالىلىرى ھهققىـدە سـېغىنىش ۋە ھهسـرەتلىرىنى سـۆزلهیتتى؛ بهزىـدە          -خوتۇن
 ئۆزىنى بهزلىمهكچى بولغاندەك -یۇرتى ھهققىدە شېرىن ئهسلىمىلهر بىلهن ئۆز 

ادەمنىــڭ بـۇ یهرگه كىرىـپ قالغىنىــدىن   ېـۇ ئ . زوق ـ شـوقى بىــلهن سـۆزلهیتى    
ۇ یىلــالردا گۇناھــسىز نۇرغــۇن ئــادەملهر ئــچــۈنكى، . ئهجهپلهنگىلــى بولمــایتتى

  .تۈرمىلهرگه كىرىپ كهتكهنىدى
ۋاتقـان  ئۇخالۇنىڭ مۈرىـسىگه تایىنىـپ   ئبۇ تاز چىراي كوسىنىڭ یېنىدا      

. ن ئىـدى ساقاللىق ئادەممۇ ئاشۇنداقال ئۆزىنى ئـاقالپ قاخـشاپ تۇرىـدىغانالردى      
ۇنىڭ یومـۇالقراق كهلـگهن كهڭ یـۈزىنى قویـۇق قـارا سـاقال قـاپالپ كهتـكهن               ئ

ۇزاق ئـ  پاتال یـۈزىنى تـاتىالپ   -بولۇپ، چاڭگىلىشىپ كهتكهن، شۇڭالشقا ېۇ پات    
ــا بېقىــپ ســهمرىتكهن پىتلىرىنــى تۇتىۋېلىــپ،   . قاشــالیتتى خالىغــان ۋاقىتت

ن ئـاۋازى كامېرنىـڭ     پىتنىـڭ چىرىـسىالپ ئـۆلگه     . قاغىنىپ تۇرۇپ ئۆلتۈرەتتى  
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ۇنىـڭ  ئ. بۇ ئادەممۇ خېلـى كونـا ئىـدى   . باشقا بۇلۇڭلىرغىچه ئېنىق ئاڭلىناتتى 
ۇ ئۆزىنى بوزەك ئهتمهكچى بولغان بىر ئهسكهرنى تىلالپ قویغىنى ئئېیتىشىچه 

شـۇندىن  . ئۈچۈن یېتهرلىك دۇمبالىغان ۋە تۇتۇپ كېلىپ  سوالپ قویۇلغانىـدى  
الغانــدەك یــا سـوراق قىلىنمىغــان یــاكى  ۇنتـۇپ ق ئۇنىــڭ بــارلىقىنى ئكېـیىن  

شـۇڭا ھهمىـشه    . ۇ قىرىق یاشالردىن ئاشـقان كىـشى ئىـدى        ئ. قویىۋېتىلمىگهن
دەپ ئىش تاپشۇراتتى ۋە ئۆزى قېـرى       “ ...سىلى یاش بولغاندىكىن  ”: ھهمراھىغا

  .یتتىئۇخالۇنىڭغا یۆلىنىپ ئساالھىیىتى بىلهن 
ۇ ھـازىر  ئـ . لىم ئىـدى شىدا ئولتۇرغان یاش یىگىت بولسا مۇئهل ۇنىڭ قې ئ

تۈرمىنىڭ جاپالىق شارائىتى سهۋەبىدىن قېرى چىراي بولۇپ كهتكهن بولسىمۇ، 
ۇ سىیاسـىي مهھبـۇس سـۈپىتىدە تۇتۇلغـان         ئـ . تېخى ئوتتۇز یاشـقا بامىغانىـدى     

 پات یوشۇرۇن كۆز یېـشى      -ۇنىڭ پات ئ. ۇ تولىمۇ كهم سۆز یىگىت ئىدى     ئبولۇپ،  
ادەتتىكى چاغالردا سۆزلهپ بهرگهنلىرىدىن ئ. قىلىدىغانلىقى سېزىلىپ تۇراتتى

ۇ ئاشـۇ یـاش ئایـالىنى     ئـ ۇزۇن بولمىغـان، ئېھتىمـال      ئـ ۇ ئـۆیلهنگىلى    ئقارىغاندا  
كـۆز  . ۇ ئۆزىنى تېتىـك تۇتۇشـقا تىرىـشاتتى       ئسېغىنىپ یىغالیدىغاندۇر، ئهمما    

  .ۇ تهۋپىق بىلهن زىیاغا بهكمۇ ئخالس قىالتتىئ. یېشىنى كۆرسهتمهیتتى
ــامېر  ــا ك ــشىنڭ تارغىن ــۈدىكى بهش كى ــگه  ئ ــرلىكىگه ئى ــر بى چى پىكى

شـۇنداق قىلىـپ   . بولغاچقا، قالغـان ئىككهیلهنمـۇ ېۇالرنىـڭ ئاغزىغـا قـارایتتى       
  . بىرلىك بارلىققا كهلگهنىدى،ۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىتتىپاقلىقئ

تهۋپىق، زىیاالرنىڭ سهبداشلىرىدىن ئهخمهت ئهپهندى ېۇالرغا تـام قوشـنا       
ىڭ ئایــالى باشـقا كــامېردا، بهش یاشـالردىكى ئــوغلى   ئهخــمهت ئهپهنـدىن . ئىـدى 

بالىنىڭ یۈرەكنى ئېزىپ یىغىلىـشى بـۇ كامېرغـا        . دادىسى بىلهن بىلله ئىدى   
غان چاغدا تهۋپىق بىلهن زىیـا      ىلھهر قېتىم باال یىغ   . نىپ تۇراتتى ئېنىق ئاڭلى 

ــبــۇ چاغــدا . بىــر بىــرىگه قارىــشىپ، چىرایــى تاتىرىــپ كېتهتتــى   ۇالر جهزمهن ئ
بــۇ ئایــال یولدېــشىغا . ىــڭ بهختــسىز ئانىــسىنى ئهســلىرىگه ئېلىــشاتتى بالىن

ۇزۇن یـول بېـسىپ تـۈركىیهدىن كېلىـپ مانـا       ئـ ئوغلىنى كۆرىشىتىش ئۈچـۈن     
  .مۇشۇنداق پاجىئهگه یولۇققانىدى

بۇیاققـا  -ۇیـاقتىن ئكـامېر ئىچىـدە   .  پات تهۋپىـق مـارش باشـالیتتى      -پات
. ۋۋال یۈسـۈپ زىیـا قوشـۇالتتى      ئـا . ماڭغاچ پۈتـۈن ئىـشتىیاقى بىـلهن ئوقـۇیتتى        
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ھېلىقى ساقاللىق بىلهن كوسىمۇ یادىـدا  . ئارقىدىن یاش مۇئهللىم قوشۇالتتى 
قالغان مىسراالرنى تهكرارلىشىپ، ئۆز كۆڭلىنى ئۆزى خوش قىلىپ، یۈرىكنىڭ  

ئهخـــمهت ئهپهنـــدى ھـــېچ كىـــشىگه . سىقىلىـــشىدىن قۇتۇلمـــاقچى بـــوالتتى
 قوشـنا كامېرىـدىكى مـۇئهللملهر،       ۇنتۇلـۇش ئۈچـۈن   ئكهلمىگهن پاجىئهسـىنى    

مهدەنىـي ئاقــارتىش سـېپىدىن تۇتــۇپ قامالغـان مهھبۇســالر تهڭ ۋارقىرىــشىپ    
  .گۇندىپایالرنى ئاالقىزادە قىلىۋېتهتتى

ــلهن    ــامى بىــ ــۇنلىرى نــ ــدۇق قوشــ ــمانئالىنىڭ قالــ ــالمىش ئوســ ئاتــ
ــان  ــارمىیه  نىقاپلىنىۋالق ــل ئ ــكهرلهر  دىۋىزىیىــسىگه تهۋە  -4قىزى ــز ئهس قىرغى

ــاینىكى بىــلهن ئىــشكنى  مىلت ــاخىر بولمــاي   ئىقنىــڭ پ ۇرۇشــقا باشــالیتتى، ئ
باشالمچىلىرىدىن بىر نهچچىنى تۇتۇپ چىقىپ پۇخادىن چىققۇدەك دۇمبـاالپ         

  .ئهپكىرىپ تاشالپ قویاتتى
یۈسۈپ زىیانىڭ . كامېرالرنى شۇ تاپ قهۋرىستاندەك جىملىق باسقانىدى  

. ۈپ تاشلىغاندەك بولۇپ كهتتىیۈركى سۇغىرىۋېلىنىپ چوڭقۇر یهر ئاستىغا كۆم
ۇ شۇ تاپ بۇ جىملىقنىڭ بۇزۇلۇشىنى، كىشىنى خۇشال قىلىـدىغان شـاۋقۇن            ئ

ئۆزىنىڭ ناخشا باشلىغىـسى كهلـدى، بىـراق،        . سۈرەن باشلىنىشىنى خاالیتتى  
ــارام تېپىــپ  -ئهمــدىال ســهل  ــۇخال پهل ئ ــارامىنى  ئ ــشىنىڭ ئ ــان سهبدې پ قالغ

 سىققۇچى جىملىق، زېرىكىش ئىچىدە ۇ بۇنداق یۈرەكنى ئ. بۇزغۇسى كهلمىدى 
ــشكه     ــى كۈزىتى ــلىرىنىڭ ھهرىكىتىن ــۈن یهنه كامېرداش ــۈزۈش ئۈچ ۋاقــت ئوتك

  . باشلىدى
یاش مۇئهللىم بېشىنى تىزلىرى ئۈستىگه قویۇپ، تۈگۈلۈپ ئولتۇرۇۋالغان 

ۇ  ئـ بهلكىم .  بىلىنمهس سىلكىنىپ تۇراتتى-ۇنىڭ مۈرىلىرى بىلىنهر ئبولۇپ،  
بىراق یۈسۈپ ئهپهنـدىنىڭ  . ئایالىنى سېغىنىپ یىغالۋاتىدۇیهنه یاش ۋە گۈزەل    

ئۆزىگه تىكىلىپ تۇرغانلىقىنى پۈتـۈن بهدىنـى ئـارقىلىق سـهزگهن مـۇئهللىم،            
ئانــدىن، ئــۆزىنى خــاتىرجهم   . ۇیاققــا قــاراپ تــۇرۇپ، كــۆز یېــشىنى ئېیتتــى     ئ

  :كۆرسهتمهكچى بولۇپ
ۇ كىمــال ئــ. ۇرۇنــدىئ دەپ گهپ باشالشـقا  —...  تهۋپىـق ئهپهنــدى، ئــۇ —

ۇزاق پاراڭلىشىشنى، مۇنازىرىلىشىشنى خاالیتى، ئبولمىسۇن بىر كىشى بىلهن 
 جاۋاب بىلهنال -بىراق، دەیدىغان گهپ تۈگهپ كهتكهندەك، بىر ئېغىزدىن سوئال
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  .سۆزى ئاخىرلىشاتتى
ۇالرغا ئۇالرنىڭ سۆزى بىلهن ئارامى بۇزۇلغاندەك ساقاللىق باش كۆتۈرۈپ ئ

ــالقىن  ــاراپ قویــدى ۋە ئ ــۈزىنى ق ــۇزاق ئــى بىــلهن ی ۇۋىالپ، ســاقىلى ئارىــسىدا ئ
تۇرۇۋاتقان پىتالرنــى جىــم تۇرۇشــقا شمىــدىرالپ، یــۈزى ۋە ئېڭهكلىرىنــى قېچىــ
  :مهجبۇر قىلغاندىن كېیىن، كوسىغا

ۇكام، یاش بولغاندىكىن ھېچقىسى یوق، كىچىككىنه كۆز ئخاپا بولما  —
یــۇپ قىیــسىىپ ، كوســىنىڭ مۈرىــسىگه بېــشىنى قوە د-دېــدى —یۇمىــۋاالي،

  .ئولتۇرۇپ كۆزىنى یۇمدى
ۇۋىــسى بــار ئ قارىـسىال، یۈســۈپ ئاكـا، بــۇ یهردە ســېرىق چۈمىلىنىـڭ    —
ــشایدۇ، ــۆمىلهپ     —ئوخ ــدا ئ ــشكىنىچه پۇتى ــدىغا ئېڭى ــۇئهللىم ۋە ئال ــدى م  دې

  .كېتىۋاتقان چۈمۈلىنى ئاۋایالپ یهرگه چۈشۈرىۋەتتى
ــقا سالـــسا قىزىـــ  — ــارا چۆمىلىمـــۇ بولـــسا ئىككىـــسىنى سوقۇشـ ق  قـ
 ئهممـا   — دېدى یۈسۈپ ئهپهندى، بالىلىق چاغلىرى یادىغا یېتىپ،         —بوالتتى،

 سـالقىن، نهم جـایالردا بولمایــدۇ، كۈچلـۈك ئاپتـاپ چۈشــۈپ     -قـارا چۆمـۈله ســایه  
  . دەپ قوشۇپ قویدى—تۇرىدىغان جایالردا بولىدۇ، 

ۇالر گویـا زۇلـمهت ئىچىـدە پىلىلـداپ تۇرغـان نـۇر توچكىـسىنى كـۆرۈپ             ئ
بــۇ تېمىــدا بىــر ھــازا پاراڭلىشىــشتى، ھهمــدە كىچىــك بــالىالردەك   قالغانــدەك 

  .ۇرۇنۇشتىئۇۋۇسىنى تاپماقچى بولۇپ ئچۈمۈلىنىڭ 
 - چۆمۈلىنىڭ شاكال، قۇرۇت ـ قوڭغۇزالرنى توشۇپ ماڭغىنى قىزىـق  —

یۈسـۈپ ئهپهنـدى  چۆمـۈله ھهرىكىتىنىـڭ شـۇنچه         .  دەیتتى یـاش یىگىـت     —،هت
خۇدا ېۇنىـڭ ئاللىقانـداق     ”. زۇلۇپ كهتتى   سۇس،  ئاجىزلىقىغا قاراپ كۆڭلى بۇ     

  “...گۇناھى ئۈچۈن بىز بىلهن بىرگه تۈرمىگه بهند قىلىپ قویغاندىمۇ؟
  .كامېر ئىشكى جاالقالپ ئېچىلىدى

  . دېدى گۇندىپاي ۋارقىراپ— ! مهمتىلى توختاجى—
 دەپ جـاۋاب بهردى یۈسـۈپ ئهپهنـدى ۋە ئورنىـدىن      — ھۇشسىز یاتىدۇ،  —

  .باردىتۇرۇپ ئىشك تۈۋىگه 
  ! نېمه بولغان؟ نېمىشقا یېتىۋالدى، ھارازمزادە—
 ئۆزۈڭالر یىرتقـۇچىالردەك ئـادەمنى تـاالپ، یارىالنـدۇرۇپ قویـۇپ، یهنه             —
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  !نېمه بولدى دېگىنىڭالر قىزىققۇ
، ە گۇندىپاي قولىدىكى تۈگۈچنى یۈسۈپ ئهپهندىگه ئـاتتى ـ د  —!  ئال—

  .ئىشىكنى جاالقشىتىپ یاپتى
ۇنىڭــدا ئ. ۈچنى یهردىــن ئېلىــپ، ئــاۋایالپ ئــاچتى یۈســۈپ ئهپهنــدى تۈگــ

 كېچهكلهر بىلهن بىر نهچـچه نـان ۋە نـان ئارىـسىدا سامـسا بـار            -یۇیۇلغان كىیم 
  .ئىدى

رۇق یۈزىدە ئادەتتىكىدىن یوغان كۆرىنىدىغان     ئوبۇنى كۆرۈپ كوسىنىڭ    
یاش یىگىتمـۇ  . كۆزلىرى ۋە ساقاللىقىنىڭ قىیسىق كۆزلىرى پارقىراپ كهتتى      

ۇالرنىـڭ ئـاچلىقتىن كۇرۇلـداپ كهتـكهن     ئ. ۇ یاققا قارىۋالدىئنى یۈتۈپ  تۈپرىكى
ســهزگۈرلىكى ئېــشىپ كهتــكهن . ۇالرنى تاقهتــسىزلهندۈرۈۋەتتىئــئاشــقازانلىرى 

  .شۆلگهي بهزىلىرى ئاللىقاچان ئۆز خىزمهتلىرىگه كىرىشكهنىدى
ۇنى ئۇنىڭمۇ ئىشتىھاسى  ئ. یۈسۈپ ئهپهندى ئۆزىنى ئارانال تۇتۇپ تۇراتتى     

. ئهمما، بۇالر غېنى تهۋپىققه كىرگۈزگهن نهرسلهر  ئىدى. الدىرىتىپ قویغانىدىئ
. یهنه بىر تهرەپتىن، تهۋپىق ئاخشامدىن بېرى ئاغزىغا ھېچ نهرسه سالمىغانىدى     

  .ۇ ئاۋۋال سهبدىشىنى ئاستا ئویغىتىشقا باشلىدىئشۇڭا 
ــۈپ      ــۆزلىرىگه بۆلـ ــىلهرنى ئـ ــۇ نهرسـ ــپ بـ ــق ئویغىنىـ ــقىالر تهۋپىـ باشـ

ئادەتته . ىغانلىقىنى بىلگهچكه، جانالنغاندەك ئورۇنلىرىدىن قىمىرالشتىبېرىد
 سـاندا نهرسـه كىرەتتـى، باشـقىالرنىڭ         -یۈسۈپ ئهپهندى بىـلهن تهۋپىقـقه ئانـدا       

ۇالر ئئهمما ئهپهندىلهر . ئۆیىدىكىلهر یول تاپالمىغاچقا ھېچنهرسه كىرگۈزەلمهیتى
  .بىلهن ھهرقاچان تهڭ ئورتاق بولىشاتتى

  .ئاستا كۆزىنى ئاچتىتهۋپىق 
 — غېنى نهرسه كىرگۈزۈپتۇ، ئهپهندىم، ئازراق  بىر نهرسـه یىۋالـسىال،           —

ئانـدىن جـاۋاب   . ۇنىڭ تاتىرىـپ كهتـكهن یـۈزىگه ئېڭىـشىپ تـۇرۇپ     ئدېدى زىیا،  
  .ۇنى یۆلهپ ئۆرە قىلدىئكۈتمهیال 

گویا . تهۋپىق ئاغزىنى تامشىدى، مۇشۇ ئىش ئۈچۈنمۇ ناھایىتى كۈچهندى
. یىلىم تولدۇرۇپ قویۇلغاندەك تىلى تامغىقىغا چاپلىشىپ كهتكهنىدىئاغزىغا 

ۇنىـڭ گهۋدىـسىنى ئاسـتا تامغـا یـۆلهپ قویـۇپ، تامنىـڭ سـۇ            ئیۈسۈپ ئهپهنـدى    
قویۇلىدىغان بۇلۇڭى تهرەپتىكى ئىۋرىقتىن ھېجىرغا ئازراق سۇ قویۇپ كهلدى ۋە 
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نى ئېچىـشىنى  ۇنىـڭ ئـاغزى  ئشـۇنداقال  . ۇنى ئاۋایالپقىنـا تهۋپىقـقه ئىچكـۈزدى      ئ
  .قىیىنالشتۇرۇپ تۇرغان یىلىمسىمان قویۇق سۈیۇقلۇق یوقالغاندەك بولدى

ــداپ     ــۈتكهن ســاقاللىق چى ــسى پ ــۇرۇپ سهۋرى ــاراپ ت ــلهرگه ق ــۇ ھهرىكهت ب
  :تۇرالماستىن
سادىغىلىرى بوالي، ئهپهندىم، ناندىن بىر بۇردا بهرسىله ماڭا، قېرىغان ―
  .شىشقا ئایلىنىپ كهتتى دېدى ۋە سۆزىنىڭ ئاخىرى غۇدۇڭ—،...ئادەم

كوسىمۇ بۇنىڭ بىلهن ئائىلىسى ھهققىـدىكى خـاتىرىلىرى قوزغۇلـۇپ،           
  ...ئاغزىنى تامشىپ، یېنىدىكى قېرىمۇ ئاڭلىمىغۇدەك بىر نېمىلهرنى دېدى

تهۋپىق یۈسـۈپ ئهپهنـدىگه ئىـشارە قىلىـپ، ھهممىـسىگه نـاننى بۆلـۈپ             
ىق بىلهن سهبدېشىنىڭ یۈسۈپ ئهپهندى سهل نارازىل. بېرىڭ دېگهننى بىلدۈردى

ۇشتۇپ یىگۈزۈشكه ئ ئازدىن -بۇیرۇقىنى ئورۇنالپ بولۇپ، تهۋپىققه سامسىنى ئاز
  .باشلىدى
  

2 
  

 پۈتمهس نۇرلىرىنى -ۇ تۈگىمهسئ. ماي قویاشى كۆكته ئېسىلىپ تۇراتتى
. ۇ پۈتۈن ئىنسانىیهتنى ئوخشاش یاخشى كۆرەتتى ئ. زېمىنىگه ئایىماي چاچاتتى  

 تۈرگه ئایرىپ ئولتۇرماي ھهممىسىنى زۆرۈر بولغان یورۇقلۇق ۇ ئادەملهرنىئشۇڭا 
ۇنىـڭ ئۈچـۈن ېـۇ ئىنـسانالردىن ھهق     ئ. ۋە ئېنىـرگىیه بىـلهن تهمىـن ئېتهتتـى    

 بىرلىــرىگه -پهقهت ئىنــسانالر نىــزاھ، تهپــرىقه ئىچىــدە بىــر. تهلهپ قىلمــایتتى
 بىرىنـى ھهممىـدىن مهھـرۇم قىلىـپ، ھهممىنـى           -دۈشمهنلىك سـاقالپ، بىـر    

ئهسلىدە بۇ زېمىن ھهممىنىـڭ یاشىـشىغا   . ۇرىناتتىئلىرى ئىگىلىۋېلىشقا   ئۆز
ۇنىڭدىن ئورتاق پایـدىلىنىش ئورنىغـا چېگـرا    ئیېتىدىغان بولسىمۇ، ئىنسانالر    

ئاتلىق شهكىلسىز تامالرنى توسىۋېلىپ، ئهركىن ھهرىكهتـكه بىـر رامكـا پهیـدا        
هتلىرىــدىن تهڭ قىلـسا، ھهر بىـر چېگـرا تـاملىرى ئىچىـدىمۇ تهبىئهتنىـڭ نېم      

 بىرلىرىنى چهكلهیتتى ۋە ھهتتا قویاشـنىڭ       -بهھرىمان بولۇش ئورنىغا یهنه بىر    
ھهممىــگه بېغىــشالنغان، شــۇنداقال ھهممىــگه یېتىــپ ئاشــىدىغان نۇرىــدىنمۇ 
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. مهھرۇم قىلىدىغان، بۇ دۇنیانىڭ دوزىقى بولغان تۈرمىلهرنى بهرپا قىلىـشاتتى          
ىــلهن قورشــالغان ھویلىــسىغىمۇ  لــېكىن قویــاش تۈرمىنىــڭ ئېگىــز تــامالر ب 

ئوخشاشال نۇر چاچاتتى، ھهتتا قاراڭغۇ كامېرالردىمۇ قویاشنىڭ سـۇنۇپ قایتقـان      
ۇالرنى قویاش نۇرىدىن مهھرۇم ئ. نۇرلىرى بولۇپ، مهھبۇسالرغا خىزمهت قىالتتى

 ئىنــسانالرنىڭ ھۆكــۈمران تــوپى، ئــۆز مهنپهئهتلىرىنــى قوغــداش  —قىلغــۇچى
ىڭ بېشىغا بۇ قىسمهتنى سـالغان بولـسىمۇ، یهنه ئـۆز           ۇالرنئئېھتىیاجى ئۈچۈن   

ۇالرنىــڭ قوســاقلىرىدا ســاقلىنىۋاتقان ســىرلىرىغىمۇ  ئمهنپهئهتلىــرى ئۈچــۈن 
ۇالر سـېخى قویاشـنىڭ     ئـ شۇڭالشـقا،   . ئېرىشكىچه ئامـان ساقالشـقا تىرىـشاتتى      
  .بىھساپ نۇرىنى نورمىلىق چاغالپ بېرەتتى

ھبۇسالر ھویلىغا چىقىشقا كامېر ئىشكلىرى نۆۋەت بىلهن ئېچىلىپ، مه
ــمهد   . باشـــلىدى ــلهن ئهخـ ــالالر كامېرىـــدىكىلهر بىـ تهۋپىقلهردىـــن بـــۇرۇن ئایـ

ــامېردىكىلهر چىقــاتتى   ــدىلهرنىڭ ك ــمهت كامېرىــدىن   . ئهپهن ــتىم ئهخ ھهر قې
چىقىۋاتقانــدا ئایــالى گۇنــدىپاینىڭ دۆشــكهلهپ ئىتتىرىــشى بىــلهن كامېرىغــا  

ۈلگهن قىرغىـز ئهسـكهرلهر ئایالغـا      قایتىۋاتقان بـوالتتى، رۇس ئهخالقـى سـىڭدۈر       
ئایالىنىــڭ قارىــسىنى  . قىلىقــسىزلىق قىلىۋاتقىنىمــۇ ئاشــكارە كــۆرۈنهتتى   

ــدى       ــمهت ئهپهن ــدا ئهخ ــىتىۋېلىش كویى ــسىغا كۆرس ــالىنى ئاپى ــۋېلىش، ب كۆرى
ۇنىـڭ ئایـالى بولـسا    ئ. بالىسىنى كۆتهرگىنىچه ئهڭ ئاۋۋال چىقىشقا تىرىشاتتى     

  :شاتتى ۋە بۇیاققا تهلپۈنۇپقایتىشتا ئارقىدا قېلىشقا تىرى
—①Yavrum, İstiklal! —  ــتىم دەپ ۋارقىرایتتـــــى ھهم ھهر قېـــ

  .گهجگىسىگه مىلتىق پاینىكىدىن بىر زەربه یهیتى
 ―Anne!②.. — ئىــــستىقاللمۇ ئاپىــــسىنى كــــۆرۈپ ئېچىنىــــشلىق

ئهخمهت ئهپهندى كـۆز یاشـلىرى چاناقلىرىـدا لىغىـرالپ تۇرغـان            . چىرقىرایتتى
  .ۇنى بىردەم ھویلىدا یېتىلهپ یۈرەتتىئهسهللى ئېیتىپ، ھالدا بالىغا ت

بهخــــتكه قارشــــى ھۆكــــۈمهت دائىرلىــــرى مهھبۇســــالرنىڭ ئىــــسیان 
تهۋپىـق ۋە  . ئـایرىم ئېلىـپ چىقـاتتى   -ۇالرنى ئایرىم ئكۆتىرىشىدىن ئهنسىرەپ   

                                            
 . ئا—) تۈركچه (—ئىستىقالل، قوزام،  ①
②    Anne  ―)ئا― ئانا، ئاپا ) تۈركچه.  
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ــالالر . زىیــاالر ھویلىغــا چىققــۇچه ئىــستىقاللنىڭ یىغىــسى بېــسىلمایتتى   ئای
  :ىك باققۇچى گۇندىپاینىڭكامېرى تهرەپتىن ئىش

دېـــگهن قوپــــال ئــــاۋازى  — !ئىتـــتهك ھــــۇۋالۋەرمه ! بولـــدى قىــــل —
  .تهكرارلىناتتى

ھهر قېىتم تهۋپىق بۇ ھالنى كۆرگهنـدە ۋارقىـراپ یىغلىۋېتىـشكه تاسـال             
ئهخـمهت  . ۇنىڭ خاتىرىسىگه ھهممه نهرسه كېچهتتـى   ئبۇنداق چاغالردا   . قاالتتى

ــك ئا  ــدىكى بهختلىــ ــدىنىڭ تۈركىیىــ ــسى،ئهپهنــ ــڭ  ... ئىلىــ ــاكى ئۆزىنىــ تــ
ۇ ئ. ئائىلىسىگىچه چاقماق تېزلىكىدە تهسهۋۋۇر ئېكرانىدىن تىزىلىپ ئۆتهتتى      

، جهڭگىۋار ەشامالداپ قایتىپ كىرگهندىن كېیىن زادىال چىداپ تۇرالمایتتى ـ د 
  .مارشالرنى توۋالشقا باشالیتتى

ــا      ــلهن زىی ــۇئهللىم بى ــاش م ــوق بولغاچقــا ی ــالى ی بۈگــۈن تهۋپىقنىــڭ ھ
  .ۇنى قولتۇقالپ ئېلىپ چىقتىئككىسى ئى

 دېدى — ئهپهندىنىڭ ھالى بولمىغاندىكىن، قوزغىمىساقمۇ بوالتتى، —
  .تهرەت كۆپىنى كۆتۈرۈشكه تهمشىلىۋاتقان ساقاللىق

 — دېدى زىیـا،     —ۇزاق یاشىیالمایدۇ، ئ ئادەم كۈن نۇرىدىن ئایرىلىپ      —
رىلىــدىغان نــۇردىن كــۈن بــویى زەیــدە ئولتۇرۇۋاتقىنىمىزمــۇ یېــتهر، چــاغالپ بې 

  .بولسىمۇ بهھرىمهن بوالیلى
ئىككىسى تهۋپىقنى قولتۇقالپ ھویلىدا ئایالندۇرۇپ یۈرەتتى، تهۋپىقنىڭ 
كۆزى تۈرمه باشلىقى ئىشخانىسى ئالدىدا تۇرغان تـۈرمه باشـلىقى، مهۋالنـوپ ۋە             

ۇچىرىـشىپ قالغانــدەك  ئېـۇ كۈشهندىـسىگه   . ئىـسھاقبهگلهرگه چۈشـۈپ قالـدى   
  .ۇرلىتىپ، مېڭىشنى داۋام قىلدىچىشلىرىنى غۇچ

ئىـسھاقبىك كـۆپرەك    . ئادەتته مهۋالنوپ تۈرمىگه ناھایىتى ئـاز كېلهتتـى       
. ۇنىڭ تۈرمىگه كېلىشى جىددىي ئىش بارلىقىدىن دېرەك بېرەتتى     ئ. كېلهتتى

ۇ تۈرمه باشلىقىنىڭ باشلىشى بىلهن قورغاننى بویالپ ئایلىنىشقا باشلىدى،         ئ
مهۋالنوپ . گۇندىپایالر تایاقتهك قېتىپ تۇرۇشتى   . ىكامېرالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتت  

ــدا     ــدىن ئۆتىۋاتقان ــلهن تهۋپىقلهرنىــڭ كــامېرى ئالدى ــایىن كۆرەڭلىــك بى ئىنت
  .ۇچراشتىئرەقىبلهر ئىشك ئالدىدا . ۇالرنى كامېرغا ھهیدەۋاتاتتىئگۇندىپاي 

مهۋالنوپ كامېرغا ھهیدەۋاتقان گۇنـدىپایغا قـولىنى كۆتـۈرۈپ، توختاشـقا            
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ئاندىن ئازاب ۋە شارائىتنىڭ ناچارلىقى سهۋەبىدىن زەئىپلىشىپ .  قىلدىئىشارە
  :كهتكهن تهۋپىقنىڭ چىرایىغا مهسخىرىلىك قاراپ

ئارقىــدىن ســاختا .  دېــدى— قىیىنلىــپ كېتىپــسهن، یامــان بوپتــۇ، —
  . دەپ سورىدى— ... توۋا قىلدىڭمۇ؟ توۋا قىالمسهن؟—مېھرىبانلىق بىلهن،

 گۇناھكـار تـوۋا     —هۋپىق كۈچىنىپ تۇرۇپ،   دېدى ت  — سهن توۋا قىل،   —
  !قىلىشى كېرەك

مهۋالنوپ نوپۇزى سۇنغان خوجایىنـدەك دەرغهزەپـكه كېلىـپ، ئارقىـسىغا           
تۇتۇپ تۇرغان قولىنى شارتتىدە چىقىرىپ، تهۋپىقنـى بىـر تهسـتهك سـالماقچى          

  .بولغانىدى، یۈسۈپ زىیاغا تېگىپ، ئۈچۈیلهن تهڭ سهنتۈرۈلۈپ كهتتى
  .دېدى مهۋالنوپ — ! چىرىپ ئۆل—

ئارقىدا كېلىۋاتقان ساقاللىق بىـلهن كوسـا       . ۇالرنى ھهیدىدى ئگۇندىپاي  
قورققان ھالدا مهۋالنوپقا قاراپ ھېجىیىپ، باش لىڭشىتىپ ھۆرمهت بىلدۈردى،        

  :ئاندىن ئۆز ـ ئارا پهس ئاۋازدا
ــدىغۇ،      — ــسه مهیلى ــال كهت ــۆزى بىلهن ــاۋلىقى ئ ــدىنىڭ بویۇنت ــۇ ئهپهن  ب

  !...همۇشۇ قاتاردا ساناپ قالسا چاتاق ـ تھۆكۈمهت بىزنىمۇ 
. تهۋپىقنىڭ یۈرىكىنى سـىقتى “ قهۋرە” جىت -قایتىپ كىرىپال بۇ جىم  

ــاقچى، ئـــ. ۇنىـــڭ ناخـــشا باشالشـــقا ماغـــدۇرى یهتمىـــدى ئ ــار، چاخچـ ۇ پاراڭخۇمـ
جىمخورلۇققا تـاقىتى یهتمهیـدىغان ئـادەم بولغاچقـا ھهممىـدىنمۇ بـۇ یهردىكـى               

  :ۇڭا یۈسۈپ زىیاغاش. سۈكۈنات ئېغىر كېلهتتى
ــى      — ــۇ جىملىقنـ ــسىمۇ بـ ــردەم بولـ ــالڭ، بىـ ــشا باشـ ــدىم، ناخـ  ئهپهنـ

  . دەپ ئىلتىجا قىلدى—قوغلىۋېتىڭ، 
  .یۈسۈپ زىیا سهبدېشىنىڭ كۆڭلى ئۈچۈن پهس ئاۋازدا ناخشا باشلىدى
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  یىگىرمه بىرىنچى باب

  

1 
  

ۇ جۈمه كۈنى پۈتۈن شورۇق خهلقى بوستاندىكى ئازنا مهسچىتكه 
ھېیت . جۈمه نامىزى زور ھهیۋەت بىلهن ئوقۇلدى. ا كهلدىنامازغ

. نامازلىرىدىمۇ بونچه كۆپ ئادەم بىـر مهسـچىتكه یىغىلمـایتتى         
 تۈۋرۈكلۈك ئایۋىنىـدا، كهپـتهرلهر بوغۇلدىـشىپ یـۈرگهن قـوش           30مهسچىتنىڭ  

ــادەملهر      ــۇ ئ ــىرتىدا كوچىالردىم ــا دەرۋازا س ــسى، ھهتت ــشایۋانى ۋە كهڭ ھویلى پې
  . مىغىلدایتتى

ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېیىن كهنجى قازاخۇنۇمنىڭ یوللۇق بهقهسهم     
ۇ بىـردەم ئـۆچكه سـاقىلىنى       ئ. تونغا پۈركهنگهن گهۋدىسى مۇنبهردە پهیدا بولدى     

سىیپاپ، قهھىرلىـك كـۆزلىرىنى پىلىلـدىتىپ قىمىرلىـشىپ تۇرغـان نهچـچه           
، ھهمـد  مىڭ نامازخانغـا قـاراپ چىقىـپ، گېلىنـى یاسـاپ سۆزلهشـكه راسـالندى           

  :ئېیتقاندىن كېیىن
ۇ ئىمكـان قهدەر كوچىـدا تۇرغـانالرغىمۇ     ئ دېدى   ـ!... ئهي، مۇسۇلمانالر  —

 مۇشۇ مۇبارەك جۈمه نامىزىدىن باشالپ، ھهممهیلهن       —ئاڭلىتىشقا تىرىشىپ، 
.  شهۋكىتىنى ئهسلىگه كهلتۈۈش ئۈچۈن تىرىـشایلى   -بۈیۈك دىنىمىزنىڭ شانۇ  

سىغا كىرىپ، دىندىن یۈز ئۆرىگهن ئاسـى      بۇندىن ئىلگىرى جهدىتلهرنىڭ ئارقى   
ۇ ۋارقىــراش بىــلهن بهك كۈچىنىــپ ئــ ـــ!گۇناھكــارالر ئــۆز گۇنــاھلىرىنى یۇســۇن

كهتكهچكه بویۇن تومۇرلىرى كۆپۈپ، بوینىنىـڭ قېرىلىـق یهتـكهن تېرىـسىنى            
ــۆتهردى ــۇڭا . ك ــش ــلىمه     ئ ــشلىق ئهس ــا ئېچىنى ــاۋازدا گوی ــالماقراق ئ ــهل س ۇ س

ـب
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 یۇرتىمىزدا بىر مهھهل دەھرىلهر ھۆكۈم سۈرۈپ، —،سۆزلهۋاتقاندەك داۋام قىلدى
ئهرلهرنى . مۇبارەك ئىسالم دىنىمىزغا مۇخالىپ، ناشایان ئىشالرنى یامرىتىۋەتتى

ئایالغــا ئوخــشىتىپ چــاچ قویىــدىغان، كــالته قــویرۇق بولــۇپ چاپــان كىــیگهن   
-جىـن . دىننىڭ بۈیۈك ئهقىدىلىرى ئاقماي قالـدى     . ئازغۇنالر كۆپىیىپ كهتتى  

نالر پهرىـــشته ســـۈپهت ئۆلىماالرنىـــڭ رىـــسقىنى بىكـــار یهپ، مهشـــرەپ  شـــهیتا
  ...قىزىتتى

ۇنى قولالپ غۇدرىغان ئاۋازدا ئۈن     ئقازاخۇنۇمغا یېقىن تۇرغانالردىن بىرى     
  .قاتتى

  ... خۇدا كۆرسهتمىسۇن—
باشـقىالرمۇ خوشـامهكۈیلۈك بىـلهن ئهینـى ۋاقىتتىكـى ئىـشالردىن ئـۆز        

ۇالر ئـ چـۈنكى  .  ئارا تهستىقلىشىپ قویدىـۆز  ئهقلىگه الیىق قۇسۇر چىقىرىپ ئ
ۇالر تۈنۈگۈنال ئۆزلىرى قىزغىنلىق بىـلهن قوللىغـان ئىـشنى          ئۇیغۇر ئىدى ۋە    ئ

  !بۈگۈن بىرسى خاتا دېسه، تهڭ قوشۇلۇپ خاتا دېیىشهتتى
 كهنجـــى قـــازاخۇنۇم ســـۆزىنى داۋام — !مۇســـۇلمانالر، جىـــم!  جىـــم—
ە نـامى خـالىس ھۆكـۈمىتىمىز،     ئېھتىمال بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهند    —قىلدى،

ھهم بىز مۇسۇلمانالرنىڭ باشپاناھى، دىنىي ئىسالمنىڭ ھامىسى شىڭ دۇبهن         
ــدا ســاۋابلىق، بىزنىــڭ ئۈچــۈن یاخــشى ئىــش قىلىــپ،     جانــابلىرى خــۇدا ئالدى
ناشۈكرى جهدىتلهرنىڭ، ئازغۇن دەرھىلهرنىڭ، ئهدەبـسىز كـالته قۇیرۇقالرنىـڭ،          

شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ، بىـز بـۇ باشـپاناھ       !  بهردى چاچلىق ئالۋاستىالرنىڭ ئهدىبىنى  
ــگه ھهر  بناھۆكــۈمىتىمىز ۋە شــىڭ دۇبهن جا لىرىنىــڭ یاخــشىلىقلىرى ھهققى

ــا قىالیلــى  ــاپ  . نامــازدا دۇئ ــولىمىزدىكى تىكهنلهرنــى چان ھۆكــۈمهت بىزنىــڭ ی
ئېلىـۋەتتى، ئهمـدى بىـز ئارقىغــا چېكىنىـپ كهتـكهن ئىنـسابنى، دىیــانهتتنى،       

 سۈننهتلىرىنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈپ، مۇبـارەك        -رھىزمۇسۇلماندارچىلىقنىڭ په 
  .دېنىمىزنىڭ شهۋكىتىنى قایتا تىكلىمىكىمىز پهرھىز ھهم قهرزدۇر

  ! بهرھهق—
  ! قازاخۇنۇم كۆڭلىمىزدىكى گهپنى قىلدى—
  ... تاقىتىمىز قۇرۇپ، ۋاقتى یهتكهن—
 بۇ یهردىن خوشامهتچىلىك بىلهن ئاۋاز قوشقانالرنىڭ گۇڭۇلدىشى -ۇ یهرئ
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  :قىنى داۋام قىلدىقازاخۇنۇم سۈرلۈك نۇت. شتىلهتتىىئ
 كىمكى ئۆزىنى مۇسۇلمان بالىسىمهن دېسه، دەھـرىلهر یولىـدىن ۋاز            —

! كهچسۇن، ھهم مۇسۇلمان مۆمىنلىكىنىڭ جىمى پهرھىزلىرىنى ئادا قىلـسۇن  
بامداتقا بىر قېتىم ئۈلگۈرەلمىسه بىر . نامازغا چىقمىغانالرغا جهرىمانه قویىلىدۇ

بـۇ بولـسا شـۇ مهسـچىت ئىمامىنىـڭ ھـاالل            .  بۇغـداي جهرىمـانه تۆلهیـدۇ      چارەك
  .رىسقىدۇر

سىنى  شاۋ مهسچىت ھویلى-یهنه بىر مهھهل چۈشىنىپ بولمایدىغان شاۋ
 شاۋقۇننىڭ ئالقىش یاكى نارازىلىق ئىكهنلىكىنى يئهمما بۇ ئومۇمى. بىر ئالدى

ىرىنى ھهر بىر سۈرەن كهنجى قازاخۇنۇم غهزەپكه تولغان كۆزل   . بىلىپ بولمایتتى 
ۇ بولسا سۆزىنىڭ ئاخىرىدا یېڭى بىر      ئ. سالغۇچىغا تىككهندە دەرھال بېسىلدى   

  :تېمىغا كۆچۈپ داۋام قىلدى
ۇلۇغ ئ مهمتىلى تهۋپىق دېگهن دىنسىزنى دىننىڭ باشپاناھى بولغان —

. ۇنىـڭ ئائىلىـسىمۇ خـائىن ئائىلىـسىدۇر       ئ! ھۆكۈمىتىمىز ھهپسىگه سـولىدى   
ا ماڭغانالرمۇ، خائىننىڭ ئائىلىسى بىلهن ئـاالقه قىلغـانالرمۇ         خائىننىڭ یولىد 
  ...شهرمهندە خائىندۇر

 كىمـدۇر بىـرى ھهیرانلىـق     — مهمتىلى ئهپهنـدى قانـداق خائىنـدۇ؟       —
بىلهن شۇ سوئالنى قویىۋېدى، قازاخۇنۇم دەرھال ئـاۋاز چىققـان تهرەپـكه بۇرالـدى            

  :ندىكىنتاپالمىغا. ۇرۇندىئھهم شۇ كىشىنى تاپماقچى بولۇپ 
  . دەپ ۋارقىرىدى—؟!ۇ ئۆندەرىگهنئ كىم؟ كىم —

  :جاۋاب ئااللمىغاندىن كېیىن ۋارقىراپ. ھېچكىم جاۋاب بهرمىدى
 دانانىڭ سۆزلىرى ھهر قاچان توغرىدۇر، یاخـشى ئـادەم زىیـانلىق گهپ        —

! قىلمایدۇ، بىزگه باشپاناھ بولىۋاتقان ھۆكۈمهت خائىن دېدىمۇ، بولـدى، خـائىن     
  !ھۆكۈمهتنىڭ ئهمرى ۋاجىپ. ۈرۈشته قىلماق ئارتۇقچىدۇربىزگه بۇنى س

  !بهرھهق!  بهرھهق—
  . ۇ بىز خهقنىڭ غېمىنى یهۋاتىدۇئ!   قازاخۇنۇمنىڭ سۆزلىرىمۇ بهرھهق—
  !... شۇنداق، شۇنداق بولمامدىغان—
—...  

ۋەز تۈگىگهندىن كېیىن خاالیىقنىڭ ئارىسىدىن ناھایىتى چاپسانال بىـر         
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ۇنىڭ مۇرىتىلىرى ئاشۇ یول بىلهن سۈرلۈك ئازاخۇنۇم ۋە یول ئېچىلدى، كهنجى ق
قىیاپهتته ئۆتۈپ كهتكهندىن كېـیىن خـاالیىق ئانـدىن ئـۆز یوللىرىغـا تارقاشـقا            

  .باشلىدى
سابىت ئابلىمىت قارى بىلهن بىر توپ نامازخاننىڭ ئارقىسىدىن ئـۆیگه     

ا قـاراپ    بۇیېقىغـ  -ۇیـاق ئئالدىـدىكى نامازخـانالردىن بىـرى       . قاراپ كېتىۋاتـاتتى  
  :قویغاندىن كېیىن

 بىچارە مهمتىلى ئهپهندىنىڭ نـېمه یامـان ئىـش قىلغىنىنـى مهنغـۇ           —
ۇنىـڭ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ      ئسـابىت   .  دەپ غۇدۇڭـشىدى   ــ ...كۆرگىنىم یوق، 

  .ئابلهقنىڭ دادىسى ئىكهنلىكىنى تونىدى“ دوستى”كىچىك 
 ۇ كىـشىنىڭ ئ — دېدى یهنه بىر دېھقان،   — یامان ئىشىنى دەمسىز؟   —

  ...یاخشىلىقىنى كۆرسهك كۆرگهندۇق، یامانلىقىنى بىلمهیمىز
  ...بۇرادەرلهر. “ ۇئاكاڭ كىمنى ئالسا یهڭگهك ش” خهپ ـ شۈك، —
  ... خۇدا ساقلىسۇن—

ۇ بــۇ كۆلۈڭــسىزلىكنى ئایالىغــا ئــ. ســابىتنىڭ كــۆڭلى بۇزۇلــۇپ كهتتــى
ۇ ئــۆگهي  ئــقانــداق ســۆزلهپ بېــرىش ھهققىــدە بــاش قــاتۇرۇپ كېتىۋاتقانــدا       

ۇ سـابىتنى  ئـ بىـراق،  . ېینئانىسىنىڭ دەرۋازا ئالدىدا تۇرغىنىنى كۆرۈپ قالـدى   ق
بۇمـۇ بىرخىـل سـوغۇق ھوجۇمنىـڭ یهنه بىـر          . كۆرۈپال ھویلىغا كىـرپ كهتتـى     

ۇ ھهتتــا ئارقــسىدىن كېلىۋاتقــان یهنه بىــر تــوپ كىــشىنىڭ  ئــ. تۈرلــۈكى ئىــدى
ورقۇۋاتقانـدەك  ۇ ئـادەممۇ ق ئـ بىـراق  . ئارىسىدا قېینئاتىسى بارلىقىنىمۇ سـهزدى  

ئهتهي قهدىمىنــى ئاســتىلىتىپ، ســابىتنىڭ ئــۆز دەرۋازىــسى ئالدىــدىن ئۆتــۈپ   
ئهمـدى ېـۇ ئىجتىمـائىي    . ۇنىڭ ۋۇجۇدى شۈركىنىپ كهتتىئ. كېتىشنى كۈتتى 

ۇسـتازى باشـلىغان   ئمۇھىتنىڭ ئومۇمىي ھوجۇمىغـا قانـداق تاقابىـل تـۇرۇش،          
  . باشلىدىئىشنى قانداق داۋامالشتۇرۇش ھهققىدە باش قاتۇرۇشقا

  

2 
  

  .  مهلىكىزاد ئهمدى قوشنىالرنىڭ تهسهللىسىدىنمۇ ئایرىلىپ قالغانىدى
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بویامهت مهسچىتته مهھهممهت ئىمام مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خائىنلىقى، 
ــسابلىنىدىغانلىقى      ــائىن ھې ــشاش خ ــقانالرنىڭ ئوخ ــلهن ئارىالش ــائىنالر بى خ

لهتنىــڭ یــۈرىكى توغرىــسىدا ۋەز ئېیتىقانــدىن  كېــیىن، بــۇ روھــى ئــاجىز مىل 
مۇجۇلــۇپ كهتــكهن خهلقــى ئــۆز باشــلىرىغا ئــاغرىق تېپىۋېلىــشتىن قورقــۇپ،   

ئهڭ .  كهلــدى قىلمــاس بولۇشــتى-نىزامىــدىنالرنىڭ ئائىلىــسى بىــلهن بــاردى
سادىق دوسـتالرمۇ ناھـایىتى ئېھتىیـات قىلـشىپ، یوشـۇرۇن كېلىـپ ئهھـۋال               

  .سوراپ كېتىدىغان بولۇپ قالدى
مهلىكىـزاد  . سىگه یهنه بىر ئېغىـر زەربه بولـدى   بۇ ھال نىزامىدىن ئائىلى   

شۇنداق ئهھۋالدىال مامۇت ھـاجىم ھـارۋا قوشـۇپ    . تېخىمۇ ئاجىزلىشىپ كهتتى  
ــى   ئكېلىــپ،  ــى ئېلىــپ كهتت ــاي، مهلىكىزادن ــا قویم ــى . ۇنىمىغىنىغ مهمتىل

ئهپهندىنىڭ ئهمدى ئهركىنلىككه چىقىشىدىن ئۈمىد یوقلىقىنى، نىزامىددىن 
مهتنىــڭ دۈشــمىنى بولــۇپ قالغــانلىقىنى چۈشــىنىپ   ئائىلىــسىنىڭمۇ ھۆكۈ

یهتكهن ئاتا، قىزىنىڭ داۋاملىق بۇ یهردە تۇرۇشىنى مـاقۇل كـۆرمىگهن، بهلكـى،           
  .ئوتنىڭ شۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئۆزىگه تۇتىشىپ قېلىشىدىن ئهنسىرىگهنىدى

مهلىكىزاد ئېلىپ كېتىلگهندىن كېیىن، نىزامىدىن ئۆز ئۆیىنى شۇنچه 
 بىـر كـۆزگه كۆرۈنـۈپ    -ئۆیىدىكى ئهڭ ئـاخىرىقى ۋە بىـردىن   . یات ھېس قىلدى  

لـېكىن  . تۇرغان جاھازىدىنمۇ ئایرىلىپ، ئۆي پۈتۈنلهي بوشاپ قالغاندەك بولدى     
ئىنىسىنىڭ ئىشلىرىنى داۋام .  ۇ چىشىنى چىشلهپ مهكتهپكه بېرىپ تۇراتتىئ

ــوالتتى    ــاقچى بـ ــهللىي تاپمـ ــلهن تهسـ ــش بىـ ــپ  . قىلىـ ــازىر مائارىـ ــراق، ھـ بىـ
ــسىدىكلهردىمۇ، مۇئویۇشم ــۋى  ى ــداق تهش ــۇ ئاللىقان ــولغىنى شئهللىملهردىم  ب

  .ئۈچۈن، قىزغىنلىق كۆرىنهرلىك تۆۋەنلهپ كهتكهنىدى
ــشى،     ئ ــدا بولىـ ــا پهیـ ــڭ قایتـ ــازاردا خېلىلراخماننىـ ــتىگه بـ ــڭ ئۈسـ ۇنىـ

قا مۇتىئهسسىپ غالچىالرنىڭمۇ مهمتىمىننىڭ ئاشكارە ئوتتۇرىغا چىقىشى، باش
دەك لۆمشۈشكه باشلىشى بىلهن، كهیپىیات تېخىمۇ كتىن چىققان قۇرۇتالرهئۈچ

ــقان ئىــدى  ــلهر، ئــوغرى قىمــارۋازالر، لــۈكچهكلهر،     . یامانالش نهشــىكهش بهڭگى
پاھىشىۋازالر قایتىدىن ئهركىنلىككه ئېرىشىپ، ئهزىـم مهشـھهدنى یهنه ھهمـمه     

دەپ ئـــاۋایالپ ئۆتـــۈپ » خوشـــولغاي«ئـــادەم سهســـكىنىدىغان، ھهمـــمه ئـــادەم 
ــا كېتىــــدىغان قورقۇ ــۇق جایغــ ــزىگه،  —نۇچلــ  جىــــدەل ماجرانىــــڭ مهركىــ
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ــسىزلىكنىڭ  ــقا باشــلىغانىدى  ئئهدەپ یهنه بۇرۇنقىــدەك . ۇۋىــسىغا ئایالندۇرۇش
ــایال   ــا قىلم ــسىنىمۇ ئىلغ ــاالن «دادى ــوالمچى، پ ــلهر  » ...س ــدىغان بهزەپ گهپ دەی

  . ئاڭلىنىدىغان بولدى
  یاخـشى ئادەملهرنىـڭ قهلبىـدە      تـۈپهیلى یۇرتنىڭ بۇ یوسـۇنغا چۈشۈشـى       

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ھهمىشه كۈلۈپ تۇرىدىغان خۇشخۇي چىرایى پهیدا بولۇش 
ــلهن،  ــاراتتى   ئبى ــشىپ ب ــۇ ئې ــڭ قىممىتىم ــىلىق   . ۇنى ــته قارش ــراق، خهلق بى

 یۆلهك بولۇش، مهرتلىك، جاسارەت ئاجىزالپ غاكۆرسىتىش روھى سۇنغان، یاخشى
انـا مۇشـۇ    كهتكهچكه، كۆپ ساندىكىلهر مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ تـوغرىلىقىنى م        

ئهمهلىي سېلىشتۇرمىدىنمۇ ئىـسپات قىالالیـدىغان تـۇرۇپ، یامانالرغـا رەددىـیه            
بـۇ ھـال گویـا      . بېرىشكه جۈرئهت قىاللماي، بېـشىنى ئىچىـگه تىقىـپ یـۈرەتتى          

جاھانـدا یاخـشى ئــادەملهر، ھهقـته تۇرىـدىغانالر ئــازالپ، ھهمـمه یهرنـى پاســىقالر       
. ى تېخىمۇ جۈرئهتسىز قىلىۋېتهتتىقاپالپ كهتكهندەك تۇیغۇ بېرىپ، باشقىالرن

ــدانغا       ــى مهی ــانلىق ئىكهنلىكىن ــۆپ س ــسى ك ــڭ قایسى ــى تائىپىنى ــۇ ئىكك ب
.  بىـر تهشـكىللىگۈچىنىڭ ۋە كۈچنىـڭ مهھـسۇلى ئىـدى          —چىقىرىش بولسا   

یهككه شهخسلهر ھاسىل بولماي، بۇنداق نوپۇز كۈچى بولمىغاچقا، بىر پۈتۈنلۈك 
ــۆزىنىال   ــهخس ئـ ــگهن، ھهر شـ ــالىتىگه كهلـ ــدەك  ھـ ــقا ئۆزىـ ــۆرگهچ، ھهم باشـ  كـ

قاراشــتىكىلهرنىڭ كــۆپلىكىنى ئاڭقىرالمىغاچقــا یامــانالر ئۈچــۈن ئــالتۇن دەۋر  
  .باشالنغانىدى

ــدىراخمان     ــدىغوپۇر، ئاب ــسۇم، ئاب ــدىنالر، ئهمهت مهخ ــدىن، لىۋاھى نىزامى
شائىر، سابىتالر گویا قهھرىتان قىش كېچىسى پایانسىز چۆلدە قالغان یولـۇچى،   

ۇنىڭـدىن گۈلخـان یاندرۇشـقا    ئبىر تال چـوغنى پهرۋىـش قىلىـپ،     ئهڭ ئاخىرقى   
ــۈپ ــان  ئ پىــشىپ تىرىشــسا، -قانچىلىــك كۆی ــۇ ئۆچۈشــكه یۈزلىنىۋاتق ۇالرمــۇ ب

  .قىزغىنلىق ئوتىنى قایتىدىن الۋۇلدىتىش ئۈچۈن شۇنچىلىك كۆیۈپ پىشاتتى
ۇلغایتالمىسىمۇ، ھهر ھالدا بۇ ئاجىز چوغنى ئۆچۈرمهسـتىن      ئۇالر ئوتنى   ئ
  .پ كېلىشمهكتىدىساقال
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  یىگىرمه ئىككىنچى باب

  

1 
  

ــدۇنىیازنىڭ قىــسىملىرى قهشــقهرگه یېقىنلىــشىپ قالغانىــدى   . اب
ۇالرنىڭ سۈرئىتى ھۆكۈمهت دائىرلىرىنىڭ ئویلىغىنىدىنمۇ تېزراق، ئ

ــۇقىرىراق ئىــدى  ــدانى   . جهڭگىۋالىقىمــۇ ی ــانىزورن قومان ــۇ ھــال گ ب
هردىكى  قىـسىمالرنى پائـال     ۇ یېڭىـش  ئـ . لىیۇبىڭنى تهشۋىشكه سېلىپ قویدى   

ئورۇشقا تهییارلىنىشقا بـۇیرۇپ، ئـۆزى مۇھـاپىزەتچىلىرى بىـلهن كونىـشهھهرگه          
ــ. كهلــدى ــالتىنچى ئ ــر قىــسم  ل پولك-2 ،-1نىــڭ تۈمهنۇ ئ ــدىن قالغــان بى ىرى

 بولـۇپ قالغـان قۇربـان سـهئىدى بىـلهن           تـۈمهن بېـشى   ئهسكهرلهرگه مـۇۋەققهت    
  .كۆرۈشمهكچى ئىدى

تىلىرىدىن ئاتلىق كېتىۋېتىپ، ئادىتىگه مۇۋاپىـق  لىیۇبىڭ شهھهر رەس 
ــى دۇكانالرغــا، یایمىچىالرغــا ۋە        ــلهن ئىككــى تهرەپتىك ــایىن قۇۋلــۇق بى ئىنت

ۇیغۇر ئادىتى بـویىچه  ئئۆتكۈنچىلهر ئارىسىدىكى یوغان سهللىلىك مۆتىۋەرلهرگه   
رىسىگه كۈلكه یۈگۈرتىپ ساالم قىلىپ چېھقوللىرىنى كۆكسىگه قویۇپ، پۈتۈن 

تهرىپلهرمـۇ  (ېۇنىڭ ئارقىسىدىن كىشىلهرنىڭ تهرىپلىرى ئاڭلىناتتى      . تىئۆتهت
  ):ھهر قاچانقىدەك ھهر خىل بوالتتى

ــان     — ــانى بۇلغانغـ ــلهن بهزى ئىمـ ــولغىنى بىـ ــاپىر بـ ــاي كـ ــۇ خىتتـ  بـ
 دەیتتــى ئۆتكــۈنچى مۆتىــۋەر یېنىــدىكى —مۇســۇلمانالردىن یاخــشىراق جۇمــا،

  .ھهمراھىغا
 دەیتتى  —،  ۇىغان خىتتاي جۇما، ب    ئادىمگهرچىلىكىنى خېلى بىلىد   —

ئ
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  . بىز خهقنى خېلى یاخشى كۆرىدۇ—دۇكاندار ئالدىدىكى خېرىدارالرغا،
دەپتىكهن، بـۇ   “ یولۋاسنىڭ چىشىنى چىقارغىنى كۈلگىنى ئهمهس     ”—

ھارۋىــــدا توشــــقان ”تـــۈلكه خىتتــــاي، ھېجىیىــــپ تــــۇرغىنى بىــــلهن تــــازا   
  .ىغا قاراپ دەیتتى مىسكهر شاگىرتلىر—نېمه، جۇما،“ئالىدىغان
—...   

ۇ ئ.  لیۇبىڭ دېۋىزىیه ئىشتابىغا كېلىپ قۇربان سهئىدى بىلهن كۆرۈشتى
بـۇرۇن مهھمــۇد مۇھىتىغــا قانــداق خوشـامهت قىلغــان، كۈچــۈكلهنگهن بولــسا،   

ــدى     ــاغلىمىچىلىق قىل ــۇنداق ی ــهئىدىگىمۇ ئهنه ش ــان س ــدى قۇرب ــ. ئهم ــۇ ئ ۇ ب
ۇلۇپ كېتىــشىدىن ۇرۇشــتا قۇربــان ســهئىدىنىڭ ئابــدىنىیازغا قوشــ ئقېتىمقــى 

ــۆز گۆشــىنى قــورۇش،   ئ. ئهنــسىرەیتتى ــۆز یېغىــدا ئ ۇنىــڭ ئۈچــۈن پــارچىالش، ئ
ھۆكۈمرانالرنىڭ ئادەتلهنگهن چارىسى بولغاچقا، لىیۇبىڭ قۇربان سهئىدىگه دەل 

  :ۇسۇل بىلهن گهپ قىلدىئئاشۇ 
ۇ سـىناش نهزىـرى   ئـ  دېـدى  — ئابدىنىیاز كهلسه نېمه قىلىمىز، ئاكا؟   —

  .غا قاراپبىلهن سۆھبهتدىشى
بـۇ قـاقۋاش ئـادەمگه ئـانچه ئىلتىپـات كۆرسهتمهسـتىن            . قۇربان سهئىدى 

  :قاراپ قویۇپ
  . دېدى—ۇنى ئۆزىڭىز بىلهرسىز؟ئ —
 دەیگه - لیۇبىڭ دەي— ۇ نېمه قىلماقچى؟ئۇنىڭ مهقسىدى نېمه؟ ئ —

  .سېلىش ئۈچۈن گهپنى مهقسىدىگه توغرىالشقا ئالدىرىدى
ۇرۇش تاكى ئبۇ .   ئۈرۈمچىگه قاراپ یۈرىدۇ قهشقهرنى ئالىدۇ، ئاندىن یهنه—

  .ۇالرنى توسىۋاالالیدىغان كۈچكه توغرا كهلگىچه داۋاملىشىدۇئ
 دېـدى لیۇبىـڭ قۇۋلـۇق بىـلهن ھېجىیىـپ      — ېۇغۇ كېیىنكى ئىش، —

   قهشقهرگه كېلىپ ئالدى بىلهن نېمه ئىش قىلدۇ؟—تۇرۇپ، باش چایقاپ، 
  .دى قایتۇرۇپ دەپ سورىدى قۇربان سهئى— نېمه ئىش قىلدۇ؟—
ۇنىڭ مهقسىدى ئ یېقىندا قولۇمغا چۈشكهن مهلۇماتالردىن قارىغاندا       —

ۇ ئۆزىنى سىجاڭ دەپ ئېالن    ئئالتىنچى دېۋزىیىنى رەسمىي ئۆز قولىغا ئېلىش،       
ۇنىڭ سىجاڭلىقىنى ھېچقانداق یۇقىرى ئورۇن ئېتىـراپ       ئقىلدى، ئهمهلىیهتته   

 ئـالتىنچى دېۋىزىیىنىـڭ بىـر     یهنه كېلىپ . سىزنى ئېتىراپ قىلىدۇ  . قىلمایدۇ
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ۇ سىزنى كۈشهندە دەپ قارایدىكهن،    ئمۇنچه ئهسكىرى سىزنىڭ قولىڭىزدا شۇڭا      
― ،...ئهڭ ئاۋۋال سىزنىڭ بېشىڭىزنى ئېلىپ شهھهردە سازایى قىلماقچىمىش       

لیۇبىڭ قهستهن سـۆزىدىن توختـاپ، گویـا كېیىنكـى  دەشـھهتلىك ئـاقىبهتلهر               
  .لغان قىیاپهتكه كىرىۋالدىھهققىدە سۆزلهشكه پېتىنالماي قا

 بوۋىلىرىغا ئوخشاشال قۇۋلۇقنى بىلمهیدىغان، كاللىسى ئاددىي   -ئۆز ئاتا 
ــي     ــهئىدىمۇ، مىللىـ ــان سـ ــدىغان قۇربـ ــۆچلىكى قوزغلىلىـ ــانال ئـ ــدە ئاسـ ھهمـ

ــ. خــاراكېتىرگه مۇۋاپىــق دەرھــالال جــۇدۇنى تــۇتتى  ۇ بــۇ گهپــلهرگه ئىــشىنىپ  ئ
  .قالغانىدى
وغداشـقا تىرىـشىمهن، سـىز  بـۇ یهردە         مهن ئىالجى قىلىپ سىزنى ق     —

 —ئۆزىڭىزنى یامان ھېس قىلسىڭىز یېڭىـشهھهرگه كېتىـڭ، بىلـله تـۇرایلى،            
ۇ قۇربـان سـهئىدىنىڭ بـۇ كونـا ئـورنىنى           ئ. دېدى لیۇبىڭ ھىیلىگهرلىك بىلهن   
  .تاشالپ كهتمهیدىغانلىقىنى بىلهتتى

 سهئىدى، دېدى قۇربان—...  رەھمهت، ھازىرچه مۇشۇ یهردە تۇرۇپ باقاي،—
  .ئویچان ھالدا

 دېدى لیۇبىـڭ  — بولمىسا یاردەم كېرەك بولسا ماڭا دەڭ، تارتىنماڭ،    —
  .یهنه

 قۇربـان   — ھازىرچه ھېچگهپ بولمـاس، ۋاقتـى كهلگهنـدە ئېیتـارمهن،          —
 خىیالالر كېلىـشكه    -كۆڭلىگه ھهرقىسما ئوي  . سهئىدى ئاخىرى شۇنداق دېدى   

  .باشلىغانىدى
 ھهم ئۈمىـد، ھهم غهزەپ، ھهم دوسـتانىلىق   ۇنىڭدا ھهم ئهندىشهئلیۇبىڭ  

قوزغىتىپ قویغاندىن كېیىن، قـادىر ھـاجى، مهۋالنـوپ، ئىـسھاقبهكلهر بىـلهن           
  .كۆرۈرشۈش ئۈچۈن ساقچى ئىدارىسىغا كهتتى

ۇسـۇلىدىن  ئ“  ئارا زىددىیهتكه سېلىش   -ئۆز”لیۇبىڭ ساقچى ئىدارىسىدا    
نچىلىك ئـادەملهر   بـۇ یهردىكىـلهر ئىـشه     . پایدىلىنىشنىڭ ھـاجىتى یـوق ئىـدى      

  .شۇڭا ئهمهلىي ئىشالر ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىشتى. ئىدى
ۇالر سىیاســىي مهھبۇســالر ئۈسـتىدىكى ســوراقنى جىددىیلهشــتۈرۈش،  ئـ 

ۇالرنىڭ ئاغزىدىن كېرەكلىك ماتېرىیالالرنى ئېلىش، شۇندىن ئئىالج قىلىپ     
ــۇ  ــكېیىنمــ ــشهھهر  ئــ ــشىش، پهقهت كونىــ ــشقا تىرىــ ــاقالپ قېلىــ  ۇالرنى ســ
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قوزغىالڭچىالرنىـڭ قولىغـا ئۆتـۈپ كېـتىش ئالدىـدا ئهگهر یېڭىـشهرگه یــۆتكهپ       
ــدىن   ــدە  ئـــكهتكىلـــى بولمىـــسا ئانـ ــۈگهل یىغىـــشتۇرۇۋېتىش ھهققىـ ۇالرنى تـ

ئهسلىدە بۇرۇنالردا ئۆلتۈرىلىدىغان مهھبۇسالر قارا ئات قوشۇلغان . پىكىرلهشتى
ىمىسـسىدە  ئاق مهپىگه سېلىنىپ، یېڭىشهرگه ئېلىپ كېتىلىـپ شـۇ یهردە غ      

ۇســۇلدا ئۆلتــۈرۈلگهنلىكى، جهســىدى ئۇالرنىــڭ نهدە، قایــسى ئئۆلتــۈرىلهتتى ۋە 
ۇالرنى سویۇپ ئۇ یهردە خىتایالر ئھهتتا . قهیهرگه تاشالنغانلىقى سىرلىق قاالتتى

ھـازىر یېتىـپ كېلىۋاتقـان جىـددىي        .  مىشالرمۇ بارىدى  -یهیمىش دېگهن مىش  
ا ئـۆز جایىـدىال یوقۇتۇشـتىن باشـقا         ۋەزىیهت بۇنىڭغا مۇسائىد ئهمهسـىدى، شـۇڭ      

  .ئامال قىلغىلى بولمایتى
لیۇبىڭ كهتكهندىن كېیىن قـادىر ھـاجى ۋە مهۋالنـوپالر بـۇ ئىـشالرنىڭ              

  .كونكرېت تهییارلىقىغا كىرىشىپ كهتتى
  

2 
  

مهیىــن . ھــاۋا تىنچىــق ئىســسىق ئىــدى. ماینىـڭ ئــاخىرىقى كــۈنلىرى 
بـۇ مایـسهن   . ھىـدى كېلهتتـى  شامالدا بۇغدایلىقتىن بۇغداینىڭ ئـۆزىگه خـاس        

  .ئۈرۈكلهرنىڭ پىشىدىغان مهزگىلى ئىدى
نىزامىددىن مهكتهپتىن قایتىپ كهلگهنـدىن كېـیىن جاھانـدارچىلىق          
تهقهززاســى ئۈچــۈن بۇیاقخانىــدا ئــازراق ئىــشلىدى، ئىگهمــبهردى، تهشــمهتلهرگه  
ــۆزى یــوق چاغــدا  قىلىنىــدىغان ئىــشالرنى     كۆرســهتمىلهر بېرىــپ، ئهتىــسى ئ

  .ۇالرغا قایتىشقا ئىجازەت بهردىئئاندىن . ىتاپىلىد
ۇنى یاش كهسىپداشالردىن بىرمۇنچىسى یوقالپ ئقاش قارایغان مهھهلدە 

ئاۋۋال ئهمهت مهخسۇم، ئابدۇغوپۇر، قۇناجىالر، لىۋاھىدىن بىلهن كىرىپ . كهلدى
كېیىنـرەك سـابىتمۇ، ئابلىمىـت      . ئارقىدىن ئابدۇراخمان شائىر كهلدى   . كهلدى

  . كىرىپ كهلدىقارى بىلهن
ــ ــۈرۈكنى یــېگهچ ھــازىرقى   ئ ــۇالر پىــشایۋان سۇپىــسىدا مایــسهن ئ ۇرۇش ئ

ۇالرنىڭ دېققىتى كېیىنكى كۈنلهردە مۇشۇ ئ. ۋەزىیىتى ھهققىدە پاراڭغا چۈشتى
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  .ئىشقا مهركهزلهشكهنىدى
ــدۇنىیاز كونىــشهھهرنى ئىگىــلهپ   —  ھــازىرقى ئهھۋالــدىن قارىغانــدا ئاب

راخمان شائىر بىر تال ئۈرۈكنى قولىغا ئېلىـپ    دېدى ئابدۇ  —كهتكۈدەك تۇرىدۇ، 
ۇزاق ئـ  ھـازىر قهشـقهر مۇھاسـىرىدىكهن، بۇنىـڭ ئـۆزى ھۆكۈمهتنىـڭ        —تۇرۇپ،  

یۇمۇالق یهنه كېلىپ ئابدۇنىیازالر . چىداشلىق بېرەلمهیدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
ــته شــه ــان ســهئىدى قىــسىملىرىدىكىلهر ھهدەپ   ئ تهرەپ ۇرۇشــىۋاتقانىكهن، قۇرب

  .هكرەپ بۇ تهرەپكه ئۆتۈۋاتقاندەكسېپىلدىن س
 ئابدۇنىیازالر قهشقهرنى ئىگىلىسه ھۆكۈمهت تۇرمىدىكىلهرنى قانداق —

   ئهندىشه بىلهن سورىدى ئهمهت مهخسۇم،—قىالر؟ 
ۇالرنىـڭ  ئ. شۇ چاغدا قۇۋان شهیخ بىلهن ئاتۇشنىڭ بېگى كىرىپ كهلدى    
مۇ ئىككىسى ئارقىسىدىن مهھهللىسىدىكى یېقىن ئۆتۈشىدىغان قوشنىالردىن

ۇالرنىڭ كىرىپ كېلىشى بىلهن سۆھبهت ئازراق ئۈزۈلـۈپ قالغانـدىن    ئ. كىردى
  . كېیىن یهنه داۋام قىلدى

ــانخورالر؟  — ــۇ قـ ــۇ، ئاشـ ــالپ كېتهرمـ ــدىكىلهرنى تاشـ ــدى — تۈرمىـ  دېـ
  .ئابدۇغوپۇر، ئهمهت مهخسۇمنىڭ سۆزىگه جاۋابهن

هي كىم بىلىدۇ، ئىش ئویلىمىغان یهردىن چىقىپ ئېلىـپ كېـتهلم        —
  .  لىۋاھىدىن ئىشهنچىسىزلىك بىلهن گهپ قاتتى— ...قالسا تاشالپ كېتهمدۇ

  .پهقهت سابىتال یوغان قىیادەك تىك ئولتۇرۇپ، ھېچنهرسه دېمهیتتى
  ... قىرغىن قىلىمسىال بوالتتىغۇ—
  ..... خۇدا ساقال—
 مهنــــدىمۇ ئابــــدۇنىیازالرنىڭ كونىــــشهھهرنى ئېلىــــشى بىــــلهن     —

 دېـدى   ــ .....ق بولـۇپ قـاالرمىكىن دېـگهن ئۈمىـد بـار،          سوالقتىكىلهرگه نىجاتلى 
  :ۇنىڭ كۆڭلىگه یارىشا ئابدۇراخمان شائىرئ. نىزامىدىن ئېغىر قایغۇ بىلهن

 مهنمۇ شـۇنداق ئـویالیمهن، بولـسا بىـر نهچچىمىـز بېرىـپ باقـساق،           —
. ئابدۇنىیاز قوشۇنلىرىغا قوشۇلۇپ پىدائىي بولۇپ شهھهرگه كىرىسهكمۇ بوالتتى

  . دېدى—... هندىنى قۇتۇلدىرىۋالىدىغانال بولساق،ئهگهر ئهپ
ئابدۇراخماننىڭ بۇ سۆزى سۆھبهتداشلىرىنىڭ دىققتىنى تارتتى، سىناپ 

شۇنىڭ بىلهن ھهر بىرەیلهن مۇشۇ ھهقته . كۆرۈشكه ئهرزىیدىكهن دەپ ئویالشتى
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  . تهدبىر ئویلىنىپ، ئۆزى بىلگهنچه پىكىر قىلىشتى-ارەچ
دېگهندەك تهلهي سىناپ بېقىش “ ېتىپ قالیېتىپ قالغىنىچه ئ”ئاخىر 
نىزامىددىن .  ئولتۇرغانالرنىڭ ھهممىسى بېرىشقا رازى بولۇشتى. توغرا تېپىلدى

ۇالرنىـڭ بۇنــداق جانپىـدارلىق روھىــدىن تهســىرلىنىپ، كـۆز یېــشى قىلــدى،    ئ
  :ھهمدە

ھهممهیلهن بارىمىز دېسهكمۇ بولمـاس، ئـادەم       .....  رەھمهت، رەھمهت ،   —
ۇ بهزى ئىــشالر ئهپــسىز بولــۇپ قالىــدۇ، تــۆرت بهشــهیلهن بېرىــپ تــوال بولىــسىم

باقساق بـوالر، سـابىت، ئىـنىم، سـىز بارمىـسىڭىزمۇ بـوالر، سـىزنىڭ ئـۆیىڭىز                 
 —... یالغۇز، ېۇنىڭ ئۈستىگه بىز قاچان كېلىمىز، قاچان ئهمهس، خۇدا بىلىدۇ،     

. توستىۇ شۇنداق دەپ سابىتنى ۋە چوڭ یاشتىكى بىر قانچهیلهننى بېرىشتىن ئ
  .ۇ ئۆزى یاشالردىن بىر نهچچىسى بىلهن بارماقچى بولدىئ

 -ۇنى خېلى تىتئبۇ ھال  . لىۋاھىددىن پۇتى ئاجىز بولغاچقا بارالمایتتى    
  .ۇنىمىدىئۇ قهتئىي بارماقچى بولغان بولسىمۇ، نىزامىدىن ئ. تىت قىلدى
ۇالر ئهته ئهتتىگهنــدىال مۇشــۇ ئــۆیگه توپلىنىــپ، مۇشــۇ یهردىــن یــۈرۈپ ئــ

بــۇ چاغــدا یازنىــڭ قىــسقا تــۈنى یېرىملىــشاي دەپ       . تىــشكه كېلىــشتى  كې
  .تىشۇالر ساھىبخان بىلهن خوشلىشىپ، قایتىشقا ئالدىرائ. قالغانىدى



 306 

  

  یىگىرمه ئۈچىنچى باب

  

1 
  

 ئهسكهر تېرىم یېزىسى ئارقىلىق، 600ۆیدۈن باشچىلىقىدىكى 
گه  ئهسكهرنى باشـالپ قهشـقهر  700ۇدۇل یول بىلهن ئئابدۇنىیاز  

رىـشىپ تـۈمهن    چۇئئىككى قوشۇن دۆلهتۋاغـدا     . یېتىپ كهلدى 
دەریاسىنى بویالپ كېرەم باققا یېتىـپ كهلگهنـدە قهشـقهر ج خ ئىدارىـسىدىكى               

 قىرغىز ئهسكهرلهر سېزىپ قېلىپ ئوق چىقىرىشقا —مۇھاپىزەتچى قىسىمالر 
بـۇ ئىككـى تهرەپنىـڭ قهشـقهر بۇسۇغىـسىدىكى تـۇنجى قېتىملىـق         . باشلىدى
بىـراق ئـارىلىق یىـراق بولغاچقـا قىرغىـز ئهسـكهرلهرنىڭ            . ىشى ئىـدى  قارشىل

  .ئاتقان ئوقلىرى كېرەمباغقا یېتىپ كېلهلمهیتتى
ئابدۇنىیاز مۆیـدىن، ئىـسمایىل، كامـال، بوسـاق نىیـاز، یـاقۇپ قاتـارلىق            
ــېلىش چــارىلىرى ھهققىــدە    مۇشــاۋۋۇر ۋە پولكــوۋنىكلىرى بىــلهن قهشــقهرنى ئ

  .مۇزاكىرە قىلدى
دىكــى ئاساســىي كــۈچ ئىــسھاقبېك، مهۋالنوپالرنىــڭ قىرغىــز   بــۇ یهر—
بىـز ئـادەم سـانىمىزنىڭ كـۆپلىكىگه تایىنىـپ یـاۋاغ دەرۋازىـدىن          . ئهسكهرلىرى

 دېـدى  —ۇالرنى یوقاتـساق قارشـىلىق ئاساسـهن تۈگهیـدۇ،     ئـ بۆسۈپ  كىرەیلى،    
  . تۈرمىدىكىلهرنىمۇ ئازاد قىالالیمىز—پولكوۋنىكالردىن بىرى، 

 بىـز چىنىـۋاغ تهرەپ بىـلهن      —دى یـاقۇپ پولكوۋنىـك،       مېنىڭچه، دې  —
ېــۇ یهردىكىــلهر نېمىلىكــى . ئایلىنىــپ بېرىــپ یــۇمىالق شــهنى قورشــۇۋاالیلى

ــشى      ــشىپ قېلى ــلهن كېلى ــز بى ــدا بى ــادەملىرىمىز، ھهر ھال ــۆز ئ بولمىــسۇن ئ

ـم
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  .مۇمكىن، ھېچ بولمىسا جان پىدالىق بىلهن ېۇرۇشمایدۇ
—...   
 دېدى ئابدۇنىیاز ۋە بۇ ھهقـته      —ىمهن،   مهن یاقۇپنىڭ سۆزىگه قوشۇل    —

كېڭهش نهتىجىسىدە مۇشۇ چارە .  پىالنلىرىنى ئوتتۇرىغا قویدى  -كونكرېت ئوي 
  .قوبۇل قىلىنىپ، ئهسكهرلهر غهربىي جهنۇپ تهرەپكه یۆتكۈلۈشكه باشلىدى

ئابــدۇنىیاز ئهســكهلىرى چاپــسانال یومــۇالق شــهھهرگه یېتىــپ كهلــدى ۋە 
 دېۋىزىیىنىـڭ   -6سـابىق   . چكىلىرى ېۇیۇشـتۇردى  سېپىل بویالپ مۇھاسىرە تو   

قۇربان سـهئىدى قوماندانلىقىـدىكى ئهسـكهرلىرى سـېپىل ئۈسـتىگه چىقىـپ             
ــلىدى  ئ ــشقا باشـ ــوق چىقىرىـ ــى ئـ ــا قارشـ ــېپىل  . ۇالرغـ ــته سـ ــداق ۋەزىیهتـ بۇنـ

ــدى    ــۇمكىنچىلىكى بولمى ــشىش م ــلهن سۆھبهتلى ــدىكىلهر بى ــداق . ئىچى بۇن
اسىرە قىلىـپ یېتىـۋېرەتتى، ئىلگىـرلهش    ۇالر مۇھئداۋاملىشىۋېرىدىغان بولسا   

  .بولمایتتى
ــۈزدى   ــېڭهش ئۆتك ــسى یهنه ك ــدۇنىیاز كېچى ــشىنىڭ  . ئاب ــسىپ كىرى بې

مانا شۇ چاغدا  رازۋېتكا ئهترىتىنىڭ كومادېرى . چارىلىرى ھهققىدە پىكىرلهشتى
  :نىمىتۇلال سىجاڭغا پىكىر بهردى

ۇالرنىڭ ئ،  سىجاڭ ماڭا ئىجازەت بهرسىڭىز، كېچىسى شهھهرگه كېرىپ—
ئارىـــسىدا تهرغىبـــات قىلىـــپ كۈرۈشـــكه ئورۇنـــۇپ باقـــسام، مېنىـــڭ یـــېقىن  

ېــۇ یهردىكىلهرنىــڭ كــۆپچىلىكى مېنــى . بـۇرادەرلىرىم مهڭلىكــاخۇن شــۇ یاقتــا 
  .تونۇیدۇ

ــدىن كېتىـــدۇ،      — ــت قولـ ــسا ۋاقىـ ــاي قالـ ــشىڭىز ئاقمـ ــۇ ئىـ  ئهگهر بـ
  . دېدى ئابدۇنىیاز—بىلدىڭىزمۇ؟ 

 دېدى نىمىتۇلال —زىڭىزگه كۆرۈنمهیمهن،  قامالشتۇرالماي قالسام كۆ—
 ســـىلهر ئـــوت یاقمـــاڭالر، شـــهپه — بىـــر تهلىـــپىم ،—قهتئىیلىـــك بىـــلهن، 

  .ۇالر بىخۇتالشسۇنئچىقارماڭالر، 
  .ۇنىڭغا ئىجازەت بهردىئسىجاڭ 

نىمىتۇلال ئۆزىنىڭ قـاۋۇل یاردەمچىلىرىـدىن بىـر قانچىـسىنى ئېلىـپ             
ۇنىــڭ  ئتۆۋەنــدە  . یــۇپ چىقتــى   لهردە ســېپىلغا شــوتا قو  3-4ســهھهر ســائهت   

لهڭگـۈ كۆرۈنـۈپ قـاالرمىكىن دەپ       ۆیاردەمچىلىرى سېپىل ئۈسـتىدىن بىـرەر ك      
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سېپىل .  ھوشیارلىق بىلهن ئېگىزگه تىكىلگىنىچه قوراللىرىنى بهتلهپ تۇراتتى
 جىـت  -ئۈستى گویا جىمى ھایـاتلىق ھهرىكهتـتىن توختـاپ كهتكهنـدەك جىـم          

ۋۇلنىـــڭ كـــۆزلىرىنى یۇمـــدۇرۇپ، ســـهھهرنىڭ تـــاتلىق ئویقۇســـى قارا. ئىـــدى
سېپىلنىڭ باشقا تهرىپىدە تىرىك ئـادەم بـارلىقىنى بىلدۈرىـدىغان        . قویغانىدى

  .شهپىلهر كېلهتتى
نىمىتۇلالنىڭ قاۋۇل گهۋدىسى لىپ قىلىپال سېپىل ئۈستىگه چۈشـۈپ   
ــلهن شــوتىغا       ــك بى ــرى تېزلى ــڭ یهنه بى ــیىن رازۋېتچىكالرنى ــدىن كې كهتكهن

ۇ  ئىـشهنچىلىك ھهرىـكهت بىـلهن    ئكوماندىرى بولغاچقا ئۈستىدە ئۆز   . یاماشتى
  .چاپسانال سېپىلغا چىقىۋالدى، باشىقىالر پهسته قالدى

قــاراۋۇل ئىككــى قهدەم بېرىــدىال مىلتىقىنــى ئىككــى تىــزى ئارىــسىغا   
ۇنىـڭ  ئلىپ، زۇڭزىیىپ، ئولتۇرغىنىچه ئوخالپ قالغانىـدى، نىمىتـۇلال      ۋېقىسى

ۇنىـڭ  ئۇنىـڭ یاردەمچىـسى   ئ. تتىق نوقىـدى  ئاغزىنى مهھكهم ئېتىپ تۇرۇپ، قا    
. مىلتىقىنى ئاللىقاچان تارتىۋالغان ۋە ئىككـى  قـولىنى چىـڭ تۇتىۋالغانىـدى          

قاراۋۇل ئویقۇسىدىن ئویغىنىپ، ئۆزىنى بۈركـۈت پهنچىـسىدىكى كهكلىكـتهك          
  :ۇنىڭ قۇلىقىغا پىچىرلىدىئنىمىتۇلال . سهزدى

ىـل، مهڭلىكـاخۇن   پهس گهپ ق! ئۈنـۈڭنى ئۆچـۈر، بولمىـسا ئۆلىـسهن    ― 
  نهدە؟

  .ۇ دەم ئېلىۋاتىدۇئ —
  . مېنى تونۇمسهن؟ مهن نىمىتۇلال—
ــلهن      — ــىجاڭ بى ــۇد س ــىز مهھم ــۇیمهن، س ــۇیمهن، تون ــۇلال؟ تون  نىمىت
  كهتكهنغۇ؟
ــدىم   ه ھ— ــپ كهلـ ــاردىن قایتىـ ــېكىن كۆكیـ ــكهن، لـ ــز یهنه . ، كهتـ بىـ

ــۇق   ــى چىقت ــۈمهتكه قارش ــاننى    . ھۆك ــسىلهر؟ قۇرب ــوق ئاتى ــشقا ئ ــزگه نېمى بى
توختا، بىزنى  مهڭلىكاخۇننىڭ ئالدىغا باشـالپ       . ئېتىۋېتىپ قېچىپ كېتهیلى  

  باراالمسهن؟
ۇ پهسته، یاتاقتا، تۇتۇلۇپ ئ باشالپ بار دېسىڭىز باشالپ باراي، لېكىن        —

  .قالساق ئۈچىلىمىزنىڭ كاللىسى كېتىدۇ
ھهر ئىككـى  . ۇنىڭغا مېنىڭ گېپىمنى یهتكۈزۈپ قويئ ئهمىسه سهن    —



 309 

 بىرىمىزگه ئـوق  -ەملهر تۇرۇپ، ھۆكۈمهتنىڭ كهینىگه كىرىپ بىر   تهرەپ ئۆز ئاد  
  .ئاتمایلى

ــاي— ــۇپ قالــدى،     .  مهن دەپ قوی ــز بول ــشدىغان چېغىمى ــوس ئالمىى پ
  .ئۆزۈڭالرغا ھېزى بولساڭالر بوالتتى

 ماقۇل، ساڭا ئىشىنىپ بىـز چۈشـۈپ كېتهیلـى، بىـراق تاپـشۇرۇقنى             —
  !ۇ چاغدا ئۆزۈڭ بىلئ ئورۇنلىمىساڭ، بىز ھامان قهشقهرنى ئالىمىز،

  . خاتىرجهم بولۇڭ—
نىمىتۇلال مایمۇندەك چاققان ھهرىكهتلىرى بىلهن بىردەمـدىال چۈشـۈپ         

ۇزۇن یاغــاچنى ئــاۋایالپ تامــدىن ئــكهتتــى ۋە رازۋېــدچىكلىرى شــۇتا قىلىنغــان 
  .ئېلىپ، یۈرۈپ كېتىشتى

  

2 
  

ــۈرمىگه     ــاۋازى ت ــارتىپال دەھــشهتلىك ئېتىــشما ئ شــۇ كــۈنى چۈشــتىن ت
مهھبۇسالرنىڭ بىر مۇنچىسى ئاپرېلنىڭ كېیىنكى . نىشقا باشلىغانىدىئاڭلى

 دېــۋىزىیه -6ۇالرنىــڭ ھهممىــسى  ئیېرىمىــدا قولغــا ئېلىنغــانالر بولغاچقــا،    
ئهسكهرلىرىنىڭ یهكهنگه توپالنغانلىقى، ئابـدۇنىیازنىڭ سـىجاڭ بولغـانلىقى،         

لىقىدىن ۇرۇش باشلىغانئماخۇسهن بىلهن كېلىشىم تۈزۈپ، ھۆكۈمهتكه قارشى 
شـــۇڭا ئــوق ئـــاۋازلىرى ئاڭلنىــشقا باشـــلىغاندىال ئابـــدۇنىیاز   . خهۋەردار ئىــدى 

. قىلىسىملىرىنىڭ شهھهرنى مۇھاسىرە قىلغـانلىقىنى ھـېس قىلىـشقانىدى        
ېۇنـــدىن باشـــقا تـــۈرمه ســـاقالۋاتقان ئهســـكهرلهرنىڭ جىـــددى ھهرىكهتلىـــرى،  

ــشلىرى ۋە ۋارقىراشــلىرى   ــدىراش كېلىــپ كېتى ــدىرالرنىڭ ئال ــان كومان ، قورغ
ــى    ــارلىق ئىچكــ ــانلىقى قاتــ ــلهپ قویۇلغــ ــتىگه پىلىمونتالرنىــــڭ بهتــ ئۈســ

  .ئۆزگىرىشلهرمۇ بۇ نوقتىنى دەلىللهیتتى
بىر خىلدىكى زېرىكىشلىك مۇھىت ئىچىدە یاشاۋاتقان، یهتكـۈچه ئـازاپ          
ــكهن تۇتقــۇنالر ئــوق ئاۋازىــدىن یېڭــى ئهمهك یــاكى ئۈمىــد تاپقانــدەك،         چهك

  .ۇپ قېلىشىتىتهسهللىگه ئېرىشكهندەك بول
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مهمتىلى ئهپهندى پۈتۈن تېنىنى جاراھهت باسقان ھالدا بىر نهچچه كـۈن           
ھالسىز یاتقانىدى، ئهمدى ئوق ئاۋازىـدىن ئویغانغانـدەك بېلىنـى رۇسـالپ ئـۆرە         

ۇنىڭ قېنـى قېچىـپ تېخىمـۇ ئاقىرىـپ كهتـكهن یۈزىـدىن تولىمـۇ               ئ. ئولتۇردى
الردىن یاش مۇئهللىم بىلهن كامېرداش. دەرمانسىز ئىكهنلىكى بىلىنىپ تۇراتتى

ــدە        ــیهت ھهققى ــىرتتىكى ۋەزى ــۇپ، س ــان بول ــۈۋىگه بېرىۋالغ ــرە ت ــا پهنىجى كوس
  .پهرەزلىرىنى سۆزلىشهتتى

  . دېدى مۇئهللىم— ئابدۇنىیازالرغا خۇدایىم نۇسرەت ئاتا قىلسىكهن، —
 دېدى — تېچلىق یاخشى، باال، نهدە بولسا تىرىك تۇرغىنىمىز ئهۋزەل، —

  ....الىمانچىلىقنىڭ زىیىنى بىزگه تهگمىسىال بوالتتىغۇ بۇ م—كوسا، 
  .... جهزمهن پایدىسى بوالتتى—

ساقاللىق بولسا ھهر قاچانقىدەك ئۆزىنى ناھـایىتى قىینىلىۋاتقـان، ئهڭ       
ۇۋۋال بولغان كىشى ھېساپالپ، ھالسىز ھالدا تامغا یۆلىنىـپ         ئئازاپ چهككهن،   

  . ساندا ۋایساپ ئولتۇراتتى-ئاندا
ۇ ئـ . یـا ئـورۇن كۆرپىـسى ئۈسـتىدە ھۇشـسىز دېگـۈدەك یاتـاتتى       یۈسۈپ زى 

بـۇ یۈسـۈپ   . تۈنۈگۈنال قاتتىق ئازاپلىنىپ، مۇشۇ ھالغا كهلتۈرۈپ تاشالنغانىدى    
  .زىیا ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرقى سوراق بولغانىكهن

  :ۇنى نوقىدىئۇنىڭغا یېقىنراق سۈرۈلۈپ، ئاستا ئمهمتىلى ئهپهندى 
 —؟ مىلتىق ئاۋازىنى ئاڭالۋاتامسىز؟    یۈسۈپ ئهپهندى، ئاڭالۋاتامسىز   —

  . ئابدۇنىیاز شهھهرگه بۆسۈپ كىرىش ئالدىدا تۇرىدۇ—ۇ پىچىرالپ، ئدېدى 
  ...ماڭا ئهمدى ھهممىسى تۈگىدى...  بوپتۇ، دوستۇم، —
ــز ۋە یهنه    — ــا چىقىمىـــ ــز ئازادلىققـــ ــسىز، بىـــ ــى دەۋاتىـــ  نېمىلهرنـــ

  ...پائالىیهتلىرىمىزنى داۋامالشتۇرىمىز
 دېـدى  —...  ئۆزۈمنى ئازادلىقتا تهسهۋۋۇر قىاللمـایمهن،      لېكىن، مهن  —

ۇنى ئـ یۈسۈپ زىیا ھالـسىز ھالـدا بېـشىنى سـهل كۆتـۈرۈپ، مهمتىلـى ئهپهنـدى               
سىلى ...  ۇ كۈنلهرنى كۆرەلمهیمهن،ئ مهن —یۆلهپ، بېشىنى تىزىغا ئېلىۋالدى، 

 یۈسـۈپ زىیـانى ئـاخىرقى سـوراقتا مهۋالنوپنىـڭ قـان ئىچهرلىـرى             —... بهلكىم
ۇنىڭ ساقىیىشىدىن ھهقىقهتهنمۇ ئۈمىد ئ.  لهخته قىلىۋەتكهنىدى-ۇرۇپ لهختهئ

  .یوق ئىدى
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 ئۈمىدســىزلهنمهڭ، ئهپهنــدىم، ســىز دېــگهن نــۇر، كىــشلهرگه ئۈمىــد  —
بېغىشلىشىڭىز كېرەكقۇ؟ ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدۋار بولمـاق كېـرەك،     

  ئۈمىدسىز شهیتان دېگهن گهپ بارغۇ، دوستۇم؟
ــ — ــاق، تهۋپىـ ــىزلىنىۋاتمایمهن، یـ ــالىم  ... ق، مهن ئۈمىدسـ ــت، ھـ راسـ
... سىلى بىر چاغـدا ئېیتقـان     ... نېمىشكه ئۈمىدسىزلىنىدىكهنمهن؟   ... ئوسال،

پۈتۈن بىر ئورمانغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن ئالـدى بىـلهن ئـۆزىمىزدە بـار یاغاچنىـڭ          
بۇنچىلىـك یاغاچقـا    ... ھهممىسىنى كـۆۋرۈك ئۈچـۈن دەسـمایه قىلىـش كېـرەك          

شۇنداق مهن بىر تال یاغاچ ... ندا پۈتۈن ئورمانغا ئىگه بولغىلى بولمایدۇقىیمىغا
  ...مهیلى... بولدۇم، یولنىڭ كۆۋرۈكى ئۈچۈن 

ۇنىڭ شـائىرغا خـاس     ئ. مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یۈرىكى ئېچىشىپ كهتتى    
ــدى   ــا تول ــسىز یىغىغ ــدىغان قهلبــى ئۈن ــ. ئاســان ھایاجانلىنى ــشىنىڭ ئ ۇ یولدى

تـۈرۈپ یوتىـسىغا  راۋۇرۇس جایالشـتۇرغاندىن كېــیىن،    بېـشىنى ئاۋایالپقىنـا كۆ  
 بېشىغا للىرى ئۆسۈپ، مهینهتلىشىپ كهتكهن ۇنىڭ جاراھهتلهنگهن، چاچ ساقا   ئ

  :ئېڭىشىپ تۇرۇپ پىچىرلىدى
  !... دوستۇم، سىز یاشایسىز—
 —...  شـۇنداق، مهن یاشـایمهن، بىـراق، كىـشىلهرنىڭ خاتىرىــسىدە     —

  . ئۈزۈپ-دېدى یۈسۈپ زىیا ئۈزۈپ
مهمتىلـــى ئهپهنــــدىنىڭ یــــۈرىكى مۇجۇلـــۇپ، كاللىــــسىنى خىیــــال   

مهۋالنوپنىـڭ ۋەھــشىیانه قىیـاپتى، قــادىر ھاجىنىـڭ كۆرەڭلىــك    . چىرمىۋالـدى 
ۇنىڭ كـۆز ئالدىـدا پهیـدا بولـۇپ،     ئچىقىپ تۇرغان سېمىز یۈزى، دۈپچهك بهستى     

ــدى    ــدە قایتىالن ــهۋۋۇر ئهینىكى ــازىرىلهر تهس ــوراقالردىكى كهســكىن مۇن ــۆز . س ئ
قىنى یاتالرنىڭ مهنپىئهتى ئۈچۈن ساتىدىغان، ھایۋانالردەك نهپـسى ئۈچـۈن     خهل

قویۇق چاپىدىغان بۇ مهخلۇقالرنىڭ قایسى یۈزى بىلهن -ئویغىمۇ، دۆڭگىمۇ قارا
  .ئۆزلىرىگه روبىرو بولۇپ یۈرگىنىگه ھهیران بوالتتى

ۇ ئوق سادالىرىدىن نىجاتلىق ئۈمىدىنى كۆرگهندەك بولغان بولـسىمۇ،     ئ
  :وپنىڭ ۋەھشىیانه پوزىتسىیه بىلهن كۆكرىكىگه مۇشتالپمهۋالن

ئابـدۇنىیاز ئهمهس،  !   ھهر قانداق ئهھۋالدا نىجاتلىقتىن ئۈمىد كۈتمه       —
مهن ھایـاتال بولـسام سـېنى       ! ئهمدى مامۇتنىڭ ئۆزىمۇ سېنى قۇتقۇزىۋااللمایـدۇ     
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ــایمهن  ــوش قویمـ ــك    —!... بـ ــادەم قىیاپهتلىـ ــۇ ئـ ــلهپ، بـ ــى ئهسـ  دېگهنلىرىنـ
ڭ دېگىنىنى قىلماي قویمایدىغانلىقىغا كۆزى یېتىپ، یهنه لهسسدە یىرتقۇچنى

شـېرىن ئۈمىـد ئارقىـسىدىن بېـسىپ كهلـگهن ئۈمىدسـىزلىك            . بولۇپ قالـدى  
. بــۇ ھېــسیات ئــاچچىق تولغاققــا ئوخــشایتتى . كىــشىنى بهكمــۇ ئېزىــۋېتهتتى

ۇ یۈسـۈپ  ئـ . ۇنىڭدا شـېئىرىي مىـسراالرنى تۇغماقتىـدى   ئۋاھالهنكى، بۇ تولغاق   
. پ قالغاندەك جىم بولۇپ كهتكهنىـدى     ئۇخالۇ  ئهندىگه ئېڭىشىپ قارىۋېدى،    ئهپ

  :مهمتىلى ئهپهندى
ۇنىڭــدىن جــاۋاب بولمىغانــدىن كېــیىن،  ئ دەپ چاقىرىــپ، —!  زىیــا—

ۇ یاتقـان یېرىـدىن   ئـ . ۇنىڭ بېشىنى چاپىنى ئۈستىگه قویۇپ ئورنىدىن تـۇردى    ئ
ىگه بایقى ئاچچىق تولغاق بىر پارچه چالمىنى ئېلىپ، تامنىڭ یهنه بىر ئاق یېر

  :بىلهن كهلگهن مىسراالرنى یېزىشقا باشلىدى
  بۈركۈتمهن، قهپهز ئىچرە بهند قىلىنغان،
  .باغرىم زامان پهیكانىدىن تىلىنغان

  ۇچۇشقا،ئیۈرىكىم تهلپۈنهر بىپایان كۆككه، 
  .گۈزەل تاغالرنىڭ پهیزىن قوچۇشقا

  
  ئىخ، بۇ تار قهپهزنى چاقسام، قۇتۇلسام،

  .ۇچسامئقانات یېیىپ سامادا ئهركىن 
   دەشت،-مهن قهپهز ئهھلى ئهمهس، یۇرتۇم تاغۇ

  .ۋەزىپهم قۇزغۇن ئوۋالش، بېرىپ شىكهست
  

  مېنىڭ نهسلىم ئهسىلىدە بوران بىلهن چاقماق،
  . ساباسىغا یۈرەك یاقماق—ئارمىنىم تاڭ نۇرى 

  ئوغۇز ئهۋالدىمهن، سادىرنىڭ پۇشتى،
  .ا چۈشتىئهرك سۆیگهچكه شۇ قىسمهت باشىمغ

  
  كىم مهغرۇر یاشاشنى قىپتۇ ئارزۇ،

  !ۇۇنى باستى، ئاستى شئجاھالهت 
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  مهیلى، مهن ئۆلسهم ئهۋالدىم ئاالر ساۋاق،
  !...قهپهزسىز ھایات ئۈچۈن باسار ئایاق

  
زادىال ئۆرە تۇرغۇدەك .  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ پۇتلىرى تىتىرەشكه باشلىدى

ــ. ماجــالى قالمىغانىــدى ــدئ  یۈســۈپ زىیانىــڭ —ا ئورنىغــا ۇ ســهنتۈرۈلگهن ھال
پۈتــۈن بهدىنــى ســىقىرایتى، بېــشى قایغانــدەك  . قېــشىغا كېلىــپ یېتىۋالــدى

  ...قۇلىقى تۈۋىدىال ئوق ئاۋازلىرى یاڭراۋاتقاندەك بوالتتى. بوالتتى
ۇنىڭغا بایاتىن دىققهت قىلىپ تۇرغان یاش مـۇئهللىم  ئاسـتا پهنجىـرە              ئ

  :ۇنىڭ قېشىغا كېلىپئتۈۋىدىن 
  . دېدى تهشۋىشلىنىپ—هپهندى، مىجهزلىرى یوقمۇ، نېمه؟  تهۋپىق ئ—
ۇزاقراق ئـۆرە   ئـ  — دېـدى تهۋپىـق،      ــ ... ساقمهن، پهقهت ماغدۇرۇم یوق    —
  ...تۇرسامال

ــسىال، — ــارام ئالـ ــردەم ئـ ــاپ،  — ... بىـ ــۈل یاسـ ــۇئهللىم كۆڭـ ــدى مـ  دېـ
  .ئهمهلىیهتته بۇ یهردە ئارام ئېلىشتىن باشقا یهنه نېمه ئىش بوالتتى

ۇنىڭ ئ.  پهندى كۆزىنى یۇمۇۋېلىپ خىیال سۈرۈشكه باشلىدىمهمتىلى ئه
ۇنىڭ چىرایلىـق بـۇالق     ئ. قهلبىدە مهلىكىزادنىڭ گۈزەل سىماسى پهیدا بولدى     

ۇنىڭ قولىـدا ئهدىـبه تىپىـرالپ،     ئكۆزلىرىدە یاش دۇردانىسى لىغىرالپ تۇراتتى،      
  .سهبى ۋە ئوماق یۈزىگه تهبهسسۇم یۈگۈرتۈپ دادىسىغا باقاتتى

  

3 
  

ــادىر  ھاجىنىـــڭ ئىشخانىـــسىدا ئىـــسھاقبېك،  ســـاق چى ئىدارىـــسىدا قـ
مهۋالنوپ، قادىر ھاجى قاتارلىق بىر قانچه ئهمهلدار جىـددىي مـۇزاكىرە ئۈسـتىدە       

ۇالرنىڭ ئىچىدە قادىر ھاجىنىڭ یوشۇرۇن رەقىبى مهخسۇممۇ بار ئ. ئولتۇرۇشاتتى
قىـپ  ۇالرنىڭ چىراي ۋە گهپ سـۆزلىرىدىن بىـر خىـل جىـددىیلىك چى             ئ. ئىدى
  .تۇراتتى

ــددىي      — ــۇنلىرىدا جى ــهئىدى قوش ــان س ــددىي، قۇرب ــۋال جى ــازىر ئهھ  ھ
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ۇالر پۇرسهت تاپسىال سېپىلدىن چۈشۈپ ئابدىنىیاز تهرەپكه ئ. بۆلۈنۈش یۈز بهردى
ئهگهر مۇھاسىرە مۇشۇ ھالدا یهنه بىر نهچـچه كـۈنگه سـوزلىدىغان          . قېچىۋېتىپتۇ

.  دېــدى مهخــسۇم— ...ایدۇبولــسا یــۇمىالق شــهدە ئهســكهر قالمایــدىغان ئوخــش
  .ۇ ئېلىپ كهلگهندەك قىالتتىئقارىغاندا بۇ جىددىي خهۋەرنى 

 دەپ مۇالھىزە — بۇنىڭ ھهربىي جهھهتتىن ئىككى چوڭ زىیىنى بار،  —
 بىـرى،  ئابـدۇنىیاز قوشـۇنلىرى سـان جهھهتـتىن تېخىمـۇ       —قىلدى مهۋالنـوپ،  

سىز قالغــان شــهھهر یهنه بىــرى، قاراقــ. ۇالر تېخىمــۇ كۈچىیىــدۇئــتولۇقلىنىــدۇ، 
  .ۇالر تهرىپىدىن ئىگىلىنىدۇئبهرىبىر 

قــادىر ھــاجى مهۋالنــوپتىن ―  ســىلىنىڭچه قانــداق قىلــساق بــوالر؟—
  .سورىدى

ۇالرغا بوشۇتۇپ بېرىش ئارقىلىق، ئ مېنىڭچه بىز ۋاقىتلىق شهھهرنى  —
ــدىنىیاز       ــلهن ئابـ ــكهرلىرى بىـ ــهئىدى ئهسـ ــان سـ ــهھهردىكى قۇربـ ــۇمالق شـ یـ

لىشىپ كېتىـشىدىن ساقلىنىـشىمىز، ئۈرۈمچىـدىن كـۈچ      قوشۇنلىرىنىڭ بىر 
  .كهلگىچه قهشقهرنى تېنچ تۇتۇپ تۇرۇش كېرەك

  . قادىر ھاجى سورىدى— بۇنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش مۇمكىن؟—
 بۇنىڭ ئۈچۈن پهقهت كونسۇلخانا ئارىچى بولۇپ، پۈتۈشتۈرۈپ قویىشى —

  .كېرەك، ېۇنىڭسىز ئاقمایدۇ
ــسۇلخانى  — ــىلى كون ــسۇم، س ــپ    مهخ ــۋالنى ئېیىتى ــۇ ئهھ ــپ ب غا بېرى
  .سهللىنىڭ ئىچىدىكى ئاۋاق باشقا قاراپ.  دېدى قادىر ھاجى—باقمامال،

 كۈندۈزدە، یهنه كېلىپ بۇ كۈندە كۇنسۇلخانىغا  -یاق، یاق، مهن كۈپ    —
 دېــدى ۋە —نــېمه دەپ بــارىمهن، باشــقا بىرســىنى ئهۋەتىڭــالر، مهن كېــتىمهن، 

  .ئورنىدىن تۇردى
  .ۇ، كېتىۋېرىڭ، بىز باشقا ئادەم ئورۇنالشتۇرىمىزۇ توغرا دەیدئ —

مهخسۇم كهتكهندىن كېیىن مهۋالنوپ قادىر ھاجى قاتارلىقالر چېكىنىش 
  .تهییارلىقلىرى ئۈستىدە كېڭهشتى

ــویالپ       — ــۇنى ئ ــدۇ، ب ــى بولمای ــپ كهتكىل ــله ئېلى ــالرنى بىل مهھبۇس
  . دەپ سورىدى قادىر ھاجى مهۋالنوپتىن—كۆردىلىمۇ؟

هر تېنچلىق بىلهن شهھهرنى بېـرىش پىالنىمىـز ئىـشقا          ئهگ. شۇنداق—
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  . دېدى مهۋالنوپ— !ۇالرنى ئېتىۋېتىشنىڭمۇ ئىالجى یوقئئاشسا 
   سىلىنىڭچه قانداق قىلساق بوالر؟—
 ھهر ھالدا مهھبۇسالرنى ئازادلىققا چىقىرىشقا، بولۇپمۇ ھېلىقى بىـر         —

ــدە ئازادلىق   ــۆتكهپ كېتهلمىگهن ــدىنى ی ــانچه خهتهرلىــك ئهپهن ــشقا  ق ــا چىقىرى ق
ئهممـا  . ۇالرنى یـوق قىلىۋېتىـپ كېتىـشكه مهجبـۇرمىز     ئبىز  . قهتئىي بولمایدۇ 

  .چېكىنىش ئالدىدا، ئهڭ ئاخىرىقى سائهتته
   قانداق قىلىپ؟—

  ...مهۋالنوپ قادىر ھاجىغا پىچىرلىدى
  

*  
**           

  
 ئارتىلغان بىـر خېچىـر كىرىـپ    ①كۆپ ئۆتمهي تۈرمه ھویلىسىغا كاجىۋا    

ــدى ــشلهنگهن   ك. كهل ــوۋېتته ئى ــدە س ــاداقلىق 20اجىۋىنىــڭ ئىككــى تهرىپى  ق
ۇیغـۇر  ئخېچىرنى ھهیدەپ كىـرگهن   . كىرسىن باكىدىن بىر قانچىسى بار ئىدى     

ۇنى دەرھــال ئــئهســكهر بــاكالرنى چۈشــۈرۈپ بولىــشىغىال تــۈرمه ســاقلىغۇچىالر 
 -ۇالر بـاكالرنى بىـر   ئـ ۇ چىقىـپ كهتكهنـدىن كېـیىن،        ئ.  قایتىشىغا ئالدىراتتى 

  .ىرلهپ تۈرمه ئۆگزىسىگه توشۇدىب
ئارقىدىن یهنه بىـر ئهسـكهر شـال پـاخىلى بېـسىلغان ھـارۋىنى ھهیـدەپ              

ھارۋىكهش ئهسكهر پاخالنى ھویلىغا چۈشۈرۈپ قویـۇپ چىقىـپ   . كىرىپ كهلدى 
 باغالم پاخالالرمۇ ئۆگزىگه توشۇلۇپ، ھهر بىركامېر      -كهتكهندىن كېیىن، باغالم  

ــدىن    ــانچه باغالم ــر ق ــدىئۈســتىگه بى ــشغا كىرســىن  . قویۇل ــر دۆۋە قېى ھهر بى
)  تۆۋەن دەرىجىلىـك سـۇباي  ( ئوفىتسېر-نتىرۇبىر ئ. باكلىرىدىن بىرى قویۇلدى 

  .كىرسىن باكلىرىنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ قویدى

                                            
ئـۇنى ئېـشهككه ئارتىـپ، ئانـدىن     .  یاغـاچتىن یاسـالغان شـوتا شـهكىللىك سـایمان     —كـاجىۋا      ①

ــ ــارلىق ئۇنىڭغـ ــدىغان    ا كېـــسهك قاتـ ــلهن تـــاڭغىلى بولمایـ نهرســـىلهرنى توشۇشـــقا   ئاغامچـــا بىـ
  . ئا—، .ئىشلىتىلهتتى
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  یىگىرمه تۆرتىنچى باب

  

1 
  

ــدانلىق ئورنىغــا    ــدىنىیازنىڭ قومان ــدە ئاب ــ(ىــشىم مهھهل ۇ بىــر ئ
ــر ئۆیىــدە   ــر ئېغى ــاتتى پۇقرانىــڭ بى ــۇالزىم ) ۋاقىتلىــق تۇرۇۋات م

  :ئهسكىرى كىرىپ كېلىپ، مهلۇم قىلدى
 سوۋېت كونسۇلخانىسدىن ئورۇنباسار كونسۇل ئهپهندى كهپتـۇ، سـىز          —

  .بىلهن كۆرۈشمهكچىكهن
ئابدۇنیاز كونسۇلنىڭ نېمه ئۈچۈن ئىزدەپ كېلىشى ئېھتىمالى بارلىقى   

پهرەز ئۈچـۈن  . لمىـدى توغرىسىدا بىردەم ئویلىنىپ كـۆردى، ئهممـا قىیـاس قىال       
  :یاردىمى بوالرمىكىن دەپ ئهسكهردىن سورىدى

   ئۆزى یالغۇزمۇ؟—
  . یالغۇز—
  ۇ بىر نېمه دېمىدىمۇ؟ ئۆزى ۋاقتى چاغ كۆرىنهمدۇ؟ئ —
  ...ئۆزى خوشمۇ ئهمهس، خاپىمۇ ئهمهس... ۇ بىر نېمه دېمىدى،ئ —
  . دېدى— چاقىر، —

ازا دىققهت بىلهن قارىغان كونسۇل كىرىپ كهلگهندە ئابدۇنىیاز ېۇنىڭغا ت
ۇ ئ.  بولسىمۇ، بۇ دىپلوماتنىڭ تاشقى ئىپادىسىدىن ھېچنىمىنى چۈشىنهلمىدى

ئابدۇنىیاز ېۇنىڭغا سـوئال نهزىرىـدە   . ساالمالشقاندىن كېیىن كېلىپ ئولتۇردى  
  .قارىدى

 دېدى — ئالدىڭىزغا بىر خالىس ئهلچى ساالھىیىتىم بىلهن كهلدىم،—

ـپ
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   نېمه دەپ قارایسىزكىن؟ —س یېقىملىق تهلهپپۇزدا،كونسۇل دىپلوماتالرغا خا
  . خوش، نېمه ئىش خۇسۇسىدا؟ ئوچۇقراق ئېیتىسڭىز—
ۇنىــڭ ئۈســتىگه ئ قهشــقهر شــهھىرى قهدىمىــي شــهھهر، ئاھــاله زېــچ،   —

چهتئهللهرنىـڭ پۇقرالىرىمــۇ بــار، مۇشــۇ تهرەپلىرىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، ئۆزۈمنىــڭ  
سـىزنىڭ مهقـسىدىڭىز شـهھهرنى      . مئىنسانىي بۇرچۇمنى ئادا قىلماقچى بولدۇ    

ئىگىلهش بولسا مهن قۇربان سهئىدى ئىككىڭالرنى كېلىـشتۈرۈشكه تىرىـشپ       
 ،ئىشىنىمهنكى سىزمۇ خهلقنى دەپ كۈرەش قىلىۋاتقان ئـادەم   . كۆرسهم دەیمهن 

  .بىھۇدە قان تۆكۈشنى خالىمایسىز
ئابدۇنىیاز ناھایىتى قىیىن بىـر ئۆتكهلـدىن ئاسـانال ئۆتـۈپ كېتىـدىغان         

ۇ بـۇ ئىـشنىڭ   ئـ ئهممـا  . چارىغا تاسادىپىي ئېرىشكهندەك خوشال بولۇپ كهتتـى      
شۇنداق ئاسان ھهل بولىشىغان، ئۆزى ئاڭالپ تۇرغان بۇ گهپلهرنىڭ راستىلىقىغا 

بـۇ تـۈلكه  راسـت    ”ئىشهنگىسى كهلمىگهچكه، خوشاللىقىنى زورىغـا بېـسىپ،        
. ققهت بىلهن قارىدىدېگهندەك كونسۇلغا دې“  مىكىرمۇ؟-دەۋاتامدۇ، یاكى ھىیله

. كونــسۇلنىڭ كۆزلىرىــدىن ئهســـتایىدىللىق، ســاددىلىق چىقىــپ تـــۇراتتى    
  :ۇنىڭ تاماشاسىنى كۆرۈپ بېقىش ئۈچۈن گهپكه سالدىئئابدۇنىیاز 
 سىزنىڭچه بۇنىڭغا ھۆكۈمهت تهرەپ ماقۇل بوالرمۇ؟ یاكى بۇ شۇالرنىڭ —

  تهلىپى بویىچه بولىۋاتقان ئىشمۇ؟
ۇالرمــۇ ئقارىــشىمچه . ن كۆرۈشــكىنىم یــوقۇیــاق بىــلهئ مهن تېخــى —

ســـىز بـــۇنى . ئىـــشنىڭ تـــېچ یـــول بىـــلهن ھهل بولىـــشىغا قارشـــى تۇرمـــاس 
ئهگهر .  ئهمهلدارلىرىڭىز بىلهن، بولسا ماخۇسهن بىلهن مهسلىھهتلىشىپ بېقىڭ

مېنىـڭ مهسـلىھهتىم سـىلهرگه مـاقۇل كهلـسه ئانـدىن شـهھهردىكىلهر بىـلهن         
  .كۆرۈشكىلى بارىمهن

ــدۇ، م— ــلهن مهسلىھهتلىــشىپ    بولى هن مۇشــاۋۇر، مهســلىھهتچىلهر بى
ۇنىــڭ بىلهنمــۇ ئماخۇســهننى چاقىرىتىــپ كېلىــشكه ئــادەم ئهۋەتىــپ،  . باقــاي

  . دېدى ئابدۇنىیاز—مهسلىھهتلىشىپ باقاي، 
  . ئهمسه مهن كۈتهي، مهسلىھهتىڭالر پىشقاندا ماڭا ئادەم ئهۋەتهرسىز—

ــس     ــۆز قى ــدۇنىیاز ئ ــیىن ئاب ــدىن كې ــسۇل كهتكهن ــي كون مىدىكى ھهربى
  .ئهمهلدارالرنىڭ ھهممسىنى ئىشتاپقا چاقىرىپ جىددىي كېڭهش ئۆتكۈزدى
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  :ئهمهلدارالر بىردەك
 بىز قایتىدىن قوزغالغانـدا ماخۇسـهن بىـلهن كېلىـشىم تـۈزگهن، بـۇ           —

ئىشقا كهلگهندە ئۆز ئالـدىمىزغا ئىـش كۆرسـهك ئىككـى ئارىـدا كۆڭۈلـسىزلىك         
 دەپ پىكىـر  —ڭ مهسلىھهتىنى ئاالیلى، بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن، ماخۇسهننى   

  .قىلىشتى
  . شۇنىڭ بىلهن ئابدۇنىیاز یېڭىشهر ئهتراپىدىكى ماخۇسهنگه چاپار ئهۋەتتى

ۇ بىـر روتـا مۇھـاپىزەتچى ئهسـكهرنىڭ     ئـ . ۇزاقتا كهلـدى ئماخۇسهن خېلى   
ئـارا   -زبۇنىڭـدىن بـۇ ئىككـى قوشـۇن ئارىـسىدا ئـۆ           . قورۇقچىلىقىدا كهلگهنىدى 

  .كهمچىل ئىكهنلىكى بىلىنىپ تۇراتتىئىشهنچ نهقهدەر 
 ئىشىڭ بولسا ئۆزۈڭ بارساڭ بولمامدۇ؟ قـول ئاسـتىڭدىكى ئـادەمنى        —

ــدىڭ؟   ــېمه قىلماقچى ــۇ یهرگه چاقىرىــپ ن ــدەك ب دېــدى ماخوســهن  —چاقىرغان
  .كۆرەڭلىك بىلهن

، ئومۇمىي ۋەزىیهتنى كـۆزدە تۇتـۇپ   ۇ ی-ئابدۇنىیازنىڭ راسا جۇدۇنى تۇتتى 
 بېسىقلىق بىلهن كونسۇل كېلىپ كهتكهنـدىن       - ئېغىر پهیلىگه ھاي بېرىپ،  

  .تارتىپ ھازىرغىچه بولغان ئهھۋالنى تهپسىلىي سۆزلهپ بهردى
 بۇ ئىشالرغا ئۆزىمىز جاۋاب بهرسهكمۇ بوالتتى، ئهممـا ئىـشنى بىلـله             —
  دېـدى  —كېڭهش بىلهن ئىش قىالیلـى دەپ سـېنى چـاقىرىتتىم،         . باشالپتۇق

  .ئابدۇنىیاز ئاخىرىدا
ۇالر ئـ .  ماخۇسهن سهل پېتىدىن چۈشۈپ، مهسلىھهتكه قوشۇلدى    شۇندىال

یهنه بىر ھازا غۇلغۇال قىلىـشقاندىن كېـیىن، كونـسۇلنىڭ تهكلىپىنـى قوبـۇل         
ــ.  قىلىــش قارارىغــا كېلىــشتى  ــدىلىق ئىــكهن،   ئ ــۇ ئىــش بىــز ئۈچــۈن پای ۇالر ب

شۇنىڭ بىلهن كونسۇلغا . تاالپهتسىزال شهھهرنى ئىگىلهیدىكهنمىز دەپ قاراشتى
  . چاپار ئهۋەتتى

  :ۇنىڭغائكونسۇل كهلگهندىن كېیىن 
ــلهن رەســمىي توختاملىــشىمىز، ســىز خــالىس    —  ھۆكــۈمهت تهرەپ بى

ۇ تهرەپكه بارغاندا توختامنىڭ رەسمىي نۇسقىسىغا قول ئ. گۇۋاھچى بولۇپ بېرىڭ
ۇالرنىڭ شهرتلىرىنى كۆرۈپ باققاندىن كېیىن  ئقویدۇرۇپ ئېلىپ كېلىڭ، بىز     

  .دېیىشتى —قول قویىمىز،
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ۇنىڭ قایتىپ چىقىـشىنى كۈتـۈش   ئ. كونسۇل  شهھهرگه كىرىپ كهتتى    
ئابـــدۇنىیاز بـــۇ سهبدېـــشىنى . ئۈچــۈن ماخۇســـهن ئابـــدۇنىیاز قېـــشىدا قالـــدى 

كۈتىۋېلىش ئۈچۈن قوي سویۇپ، كاتتـا زىیـاپهتكه تهییـارلىق قىلىـشقا بـۇیرۇق           
رتهرىپىنـى  بۇ چاغدا قویـاش غهرپ تهرەپـكه قىیـسىیىپ، بۇلۇتالرنىـڭ بى           . بهردى

  . قىزغۇچ رەڭگه بویىغانىدى
ۇزۇن ئـ ۇالر ماخۇسهننى كۈتىۋېلىش زىیاپىتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، خلېـى        ئ

ىغــا ارۇالرنىــڭ تۇرئۋاقــت ئۆتكهنــدىن كېــیىن، كۇنــسۇل شــهھهردىن چىقىــپ،  
ۇیقۇغـا چۆكۈشــكه باشـلىغان بولـۇپ، ھهربىــي    ئبـۇ چاغـدا جىمــى جـان    . كهلـدى 

لىــــق ئىشخانىــــسىدا كونــــسۇلنى كۈتــــۈپ ئهمهلــــدارالر ئابــــدۇنىیازنىڭ ۋاقت
  .ئولتۇرۇشقانىدى

  .ۇالرغا تاپشۇردىئكونسۇل توختامنى 
قۇربــان ســهئىدى ئــاز قوشــۇنلىرىنى ئېلىـــپ     : توختامنىــڭ مهزمــۇنى  

یېڭىشهھهرگه چىقىـپ كېـتىش، ئابـدۇنىیاز یـۇمىالق شـهھهرگه ئورۇنلىـشىش،            
كهتكىـچه  شهھهردىكى باشقا ھۆكـۈمهت ئورگانلىرىـدىكى خـادىمالر چېكىنىـپ           

ئابدۇنىیاز یۇمىالق شهھهردىن چىقماسلىق، شهھهردىكى ھۆكۈمهت ئورگانلىرى 
ــال  ــڭ م ــپ    -پۇقرانى ــۆزلىرىال چىقى ــتىن، پهقهت ئ ــان یهتكۈزمهس ــا زىی  جېنىغ

  .ۋاھاكازا ئىدى... كېتىش
ئابــدۇنىیاز، ماخۇســهنلهر یهنه بىــر ھــازا غۇلغــۇال قىلىــشقاندىن كېــیىن   

  .توختامنامىگه قول قویدى
. ان سـهئىدى ئهته سـهھهردىن باشـالپ یېڭىـشهھهرگه یۆتكىلىـدۇ       قۇرب —

ۇنىڭدىن كهچراق یۇمىالق شهھهرگه كىرىدىغان ئسىلهر چۈشتىن كېیىن یاكى 
  . دېدى كونسۇل—بولدۇڭالر،

ۇالر ئۆزلىرىنىـڭ   ئـ . ئابدۇنىیازالر خوشاللىقتىن ئاغزى یۇمۇلمایال قالـدى     
 خالىي بولىشالمىدى؛ چۈنكى  مۇنچه پو ئېتىشتىنمۇ-ھهیۋىتى توغرىسىدا ئانچه

ــ ــارالپ     ئ ــهھهرنى بىك ــۇپ، ش ــۋىمىزدىن قورق ــڭ ھهی ــۈمهت تهرەپ بىزنى ۇالر ھۆك
  .بېرىشكه رازى بولدى  دەپ قارىشاتتى

ماخۇسـهن بۇنىڭـدا بىـز تهرەپـكه پایدىـسىز بىـر یېـرى بولمـاي قالمایـدۇ،          
هن ھهرھالدا سوۋېت ئارىالشقان ئىشتا خهیر یوق، دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن كهچۈرگ
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بولسىمۇ، ېۇنىڭدىن نېرىسىنى تهسهۋۋۇر قىاللماي، نۆۋەتته بۇنىڭدىن باشقىمۇ        
، خهۋەرنى ئۆز قىـسىملىرىغا یهتكـۈزۈش   ە د- ئۆزىنى بهزلىدى-یول یوق، دەپ ئۆز   

  .ئۈچۈن كېچىلهپ تۇرارىغا قایتتى
  

2 
  

ــلهن     ــدۇنىیاز بىـ ــدۇغۇپۇرالر ئابـ ــائىر، ئابـ ــدۇراخمان شـ ــددىن، ئابـ نىزامىـ
هنــدە ۋاقــت چــۈش بولغــان بولــۇپ، ئابــدۇنىیاز قىــسىملىرى  كۆرۈشــكىلى كهلگ

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئابدۇنىیاز   . شهھهرگه كىرىش ئۈچۈن جىددىي تهییارلىنىۋاتاتتى    
ئۆزىنى ئىزلىگۈچىلهرنى سـىرتتىال، كۆرسـهتمه بېرىـپ یـۈرگهن یېرىـدە قوبـۇل           

  .قىلدى
 ۋۇي، ســىلهرنى كىمكىــن دەپــتىمهن، بىــز ســىلهر بىــلهن مهمتىلــى  —
 دېــدى ئابــدۇنىیاز —ىنىڭ ســۆھبهتلرىدە بىلــله بولغــان ئهمهســمىدۇق،ئهپهنــد

  .ئابدۇراخمان بىلهن ئابدۇغوپۇرنى تونۇپ
 دېـدى ئابــدىراخمان  — شـۇنداق، بىـز شـۇ زاتنىــڭ شـاگىرتلىرىمىز،     —

  .بۇ كىشى ئهپهندىنىڭ ئاكسى نىزامىدىن بولىدۇ —جاۋاب بېرىپ،
بولغانـدىن كېـیىن،    ئابدىنىیاز ھهممهیلهن بىلهن كۆرۈشـۈپ، تونۇشـۇپ        

  :ئالدىراش ئىكهنلىكىنى یوشۇرۇپ ئولتۇرمىدى
  قانداق؟.   مهن بىلهن كۆرۈشۈشته مېنىڭ بىرەر یاردىمىم كېرەكمىدى—
 سىجاڭ قهشـقهردىن    — دەپ باشلىدى نىزامىدىن،   — خهۋىرىڭىز بار،  —

كېتىشى بىلهنال بىزنىڭ جىمى ئىـشىمىزنىڭ قـۇیرۇىقىنى قـۇم باسـتى، شـۇ             
ۇ یاۋاغ تۈرمىسىدە، بىز سىلهر قهشقهرنى ئمۇ قولغا ئېلىندى، ھازىر قاتاردا ئهپهندى

  ...ئىگىللىسهڭالر، شۇالرغا نىجاتلىق بوالرمىكىن دەپ كهلگهنىدۇق،
، مۇنداق دەڭ، مهن باشقا ئىشالر بىلهن بولـۇپ كېتىـپ، تۈرمىـدە     هھ —

ىـز  مانا ب. بىر مۇنچه سهرخىل ئوغۇللىرىمىز بارلىقىنى خاتىرەمدە تۇتماپتىمهن      
ھۆكۈمهت . ھازىر شهھهرنى ئىگىلهیمىز، ھهممه ئىش بىزنىڭ قولىمىزغا ئۆتىدۇ  

خـاتىرجهم  . تۈرمىـدىكىلهر بىـزگه قالىـدۇ   . تهرەپ یېڭىشهھهرگه چىقىپ كېتىدۇ 
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  . دېدى ئابدۇنىیاز—بولۇڭالر،
 بىــــز ســــىلهرنىڭ ئارقــــاڭالردىنال شــــهھهرگه كىرىــــشنى خىیــــال  —
  .قىلىۋاتىمىز

ــهل كهچــــ — ــراق، ســ ــى، بىــ ــز   مهیلــ ــرىڭالر، بىــ ــرەك كىــ ۇ  یهرگه ئــ
  .جایلىشىۋالغىچه باشقا ئىشالرغا چولىمىز تهگمهي قېلىشى تۇرغان گهپ

 یـاردىمىڭىزنى ئاالالیـدىغانلىقىمىزغا ئىــشىنىمىز، مـاقۇل ئهمىــسه،    —
  .سىزنى ماالل قىلدۇق

  . خهیر، یهنه كۆرىشهرمىز—
ــدىرا     ــۈن ئالـ ــلىق ئۈچـ ــاۋارە قىلماسـ ــدۇنىیازنى ئـ ــددىنالر ئابـ پ نىزامىـ

  .خوشالشتى
  
*  
**  

  
قاراڭغۇ چۈشكهندە نىزامىدىنالر یـۇمىالق شـهھهرگه كىرىـپ، ئابـدۇنىیاز         

بىــراق ئهســكهرلهرنىڭ ھهممىــسى یاتاقالرغــا . بىــلهن كۆرۈشــمهكچى بولۇشــتى
ــا،      ــدىراش بولغاچق ــلهن ئال ــشالر بى ــقا ئى ــشىش ۋە باش ــسهنت  ئجایلى ــا پى ۇالرغ

دىغان ئادەمنىڭ تایىنى بولماي،    قىلىدىغان، ئابدۇنىیازنىڭ ئالدىغا باشالپ بارى    
  .گاڭگىراپ تۇرۇپ قېلىشتى

  .ۇالرنىڭ قېشىغا كېلىپ قالدىئبىز ھازادىن كېیىن نىمتۇلال 
ــدىم،   — ــیىن ئاڭلىغــان ئى ــى چۈشــتىن كې  ســىلهرنىڭ كهلگىنىڭالرن

 دېدى ئۇ، سىلهرنى كېلىـپ  —ئابدىنىیاز بىلهن كۆرۈشۈپ كېتىپتىكهنسىلهر،    
  ئهپهندىنىڭ ئىشى بىلهن كۆرۈشمهكچىمىدىڭالر؟. قاالرمىكىن دەپ تۇراتتىم

 شۇنداق، زىنداندىكىلهر بىر سائهتلىك بولسىمۇ پاتراق ئهركىنلىككه —
  . دېدى نىزامىدىن—چىقسا یاخشى بوالتتى،

 یــۈرۈڭال، مهن ســىلهرنى باشــالپ بــاراي، ئابــدۇنىیاز ســىجاڭ ھهقاچــان —
  .ئالدىراش، شۇنداق بولسىمۇ بىر نېمه دېیىشىپ باقایلى

. ۇالرغـا قوشـۇلدى  ئۇالر سىجاڭنىڭ ئىشخانىسىغا كېتىۋاتقاندا رېھىممۇ    ئ
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رېھىم كېتىۋېتىپ ئابدىغوپۇر بىلهن    . ۇ نېمىتۇلالنى ئىزلهپ كېلىۋاتقانىكهن   ئ
ــۇپ     ــداق قىلىــپ ئهســكهر بول ــدە، قان ــاتى ھهققى ــدىراخمانغا كېیىنكــى ھای ئاب

رالغا كهلگهندە ئۆز ۇ قوزغۇالڭچى قوشۇن ئائ: قالغانلىقى ھهققىدە سۆزلهپ بهردى
ۇنىڭ ئارالـدا مهكـتهپ ئاچىـدىغان    ئ. ۇالرغا قوشۇلغان ئىكهن  ئئىختىیارى بىلهن   

ئىــشى ئهمــدىلهتىن قاملىــشاي دەۋاتقانــدىال ســىجاڭنىڭ قېچىــشى، ئارقىــدىن 
تۇتقــۇنالر باشــلىنىپ كهتكهچــكه تــازا غهزىپــى تېــشىپ تۇرغــانىكهن، شــۇڭا ېــۇ  

  .هرگه قوشۇلۇپ كېتىپتۇقوشۇندا نىمىتۇلالھنى كۆرۈپال ئهسكهرل
ۇ ئ.  ۇ ھهقىقتهنمۇ ئالدىراش ئىكهنئۇالر سىجاڭنىڭ كابىنتىغا كىرگهندە ئ

نىزامىدىننى كۆرۈپ ھهم سهل تهئهججۈپلهندى ھهم سهل ئېغىر ئېلىۋاتقانـدەك          
  .چىرایىنى پۈرۈشتۈردى

 تۈرمىدىكىلهرنى پاتراق ئازاد قىلماقنىڭ ئىالجىـسى بولـسا بىـردەم            —
 دېـدى نىزامىـددىن   —هركىن نهپهس ئالسا بـوالتتى، سـىجاڭ،   بولسىمۇ پاتراق ئ  

  .ئابدىنىیازنىڭ تهئهججۈپ بىلهن قارىشىغا جاۋابهن
 ئهپهنــدىم، چۈشـــته دېگهنــدىمغۇ، بىـــز ھۆكــۈمهت بىـــلهن توختـــام    —

ۇالرنىــڭ قېىــشغا ئۇالر یېڭىــشهھهرگه یۆتكىلىــپ كهتكىــچه بىــز ئــتۈزۈشــتۇق، 
ۇالر ئـ . لـساق، ئهھـدىمىز بۇزىلىـدۇ   بېرىۋېلىپ ئالدىراتـساق، یـاكى بېـسىمغا ئا      

ــان ــدۇ -ھــېچكىمگه زىی ــگه قالمــاي  .  زەخــمهت قىلماســتىن كېتى ئهته ئهتىگهن
ۇالرنى ئهركىنلىكته كۆرىسىز، بۇ    ئئهته سهھهردە دېمىسىڭىزمۇ    . كېتىپ بولىدۇ 

كېچىـدە ھهرەج تارتىـپ مېڭىــپ یـۈرگىچه خــاتىرجهم دەم ئـېلىڭالر، نېمىتــۇلال     
 ئابــدۇنىیاز ئهمــدى ســۆز تۈگىــدى، دېــگهن —ۇن،ســىلهرنى جایالشــتۇرۇپ قویــس
نېمىتــۇلال، ســىز بــۇ مېھمــانالرنى باشــالپ   —مهنىــدە نىمىتۇلالغــا بۇیرىــدى،
  .چىقىپ ھالىدىن خهۋەر ئېلىڭ

یهنه تۇرىۋېرىشكه ئوڭایسىزلىنىپ چىقىپ كېتىش ئۈچۈن      “ مېھمانالر”
  :بۇرالغاندا نىزامىددىننى چاقىرىپ توختاتقاندىن كېیىن

تىگهندە ئىنىڭىزنى ئېلىپال كېتىپ قالماڭ جۇمۇ، مهمتىلى  ئهته ئهت—
ۇنى بۇ یهرگه باشـالپ كېلىـشىنى     ئئهپهندى مهن ئۈچۈنمۇ ئىنتایىن قهدىرلىك،      

ــاڭئ ــسىدا    . ۇنۇتمـــ ــر ئىـــــش توغرىـــ ــۇھىم بىـــ ــلهن مـــ ــدى بىـــ مهن ئهپهنـــ
  . دېدى—مهسلىھهتلىشىمهن،
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 —ق،ۇنتامدۇئ بولىدۇ، خۇدا بۇیرىسا، سىزگه ساالم بېرىپ كېتىشنى       —
  .دېدى نىزامىدىن

ۇالر قایتىپ چىققاندىن كېیىن نىمىتۇلال بىلهن رېھىمنىڭ یاتىقىغـا         ئ
  .كېتىشتى

یاتاققـــا بارغانـــدىن كېـــیىن نىزامىـــددىن ئۆزىنىـــڭ زادىـــال خـــاتىرجهم 
  :بواللمایۋاتقانلىقىنى ئېیتىپ قاقشىدى

ــشالر     — ــگهن ئىـ ــۈمگه یهتمىـ ــدۇ، كۆڭلـ ــۈم تىنمایۋاتىـ ــال كۆڭلـ  پهقهتـ
ۇالرنىڭ توختامىغا تازا ئىشهنچ قىاللمایۋاتىمهن، بۇنىڭدا بىرەر ئمهن . یېتىۋاتىدۇ

ھىــیله یوقلىقىغــا ئىــشهنمهیمهن، نــېمىال دېــگهن بىــلهن ھۆكــۈمهت شــۇ بىــز  
  . دەیتى ئۇ—... بىلىدىغان خىتاي ئهمهسما

 ئابدۇنىیاز — دېدى رېھىم تهسهللىي ئېیتىپ،— خاتىرجهم بولسىال،—
  .دىغان ئادەم، تېگى خام ئىشنى قىلمایدۇسىجاڭ كاللىسى ئوبدان ئىشلهی

 سىز خاتىرجهم بولۇڭ، ھهممىڭالر ئارام ئېلىۋېرىڭالر، مهن كېچىـسى   —
چارالشـقا چىقىــمهن، تـۈرمه تهرەپكىمــۇ بېرىـپ قېلىــشىم مـۇمكىن، ســىلهرگه     

.  دېدى نېمتۇلال—كۆڭۈل تىندۇرىدىغان خهۋەر ئېلىپ كهلسهم، ئهجهپ ئهمهس،
  . كېچىسى ۋەزىپه ئۆتهشكه چىقاتتىۇنىڭ رازۋېتكا  ئهترىتىئ

 جىتلىققا چۆكۈشـكه باشـلىغان بولـۇپ،      -بۇ چاغدا قهشقهر شهھرى جىم    
قاراڭغۇلۇقنىڭ پهردىسى قىزىل دەریا، تۈمهن دەریا ۋادىسىنى قۇچىقىغا ئېلىـپ    

  .بولغانىدى
 شىمال تهرەپـتىن  - جىتلىقنى بىردىنال بۇزۇپ، شهرقىي-شۇ چاغدا جىم 
  .اڭالندىبىر پاي ئوق ئاۋازى ئ

تهجرىبىلىـك  . یاتاقتىكىلهرنىڭ ھهممىسى دىڭڭىدە چۆچۈپ كېتىشتى   
رازۋىتچىك نىمتـۇلال ئـوق ئـاۋازىنى قایـسى تهرەپـتىن كهلگهنلىكىنـى دەرھـال               

ۇ ئ.  شۇنداقال ېۇنىڭ تاپانچا ئوقى ئىكهنلىكىنىمۇ قىیاس قىلدى. قىیاس قىلدى
نىزامىـددىن بىـر   . دىنىزامىددىننىڭ كۆزىگه لهپ قىلىپال قاراپ ئورنىدىن تـۇر   

  .شۇملۇقنى سهزگهندەك تاتىرىپ كهتكهنىدى
ۇنىڭ ئارقىسىدىن ئنىمتۇلال تاالغا چىقىپ كېتىشى ھامانال باشقىالرمۇ 

دىۋىزىیه ئىشتابىنىڭ ھویلىسى پاتپاراق بولۇپ كهتكهن . ئهگىشىپ چىقىشتى
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  :بولۇپ، یاتاقالردىن چىقىۋاتقانالر سورىشاتتى
  ؟ قایسى تهرەپته ئېتىلدى—
 ماخۇســهنلهر یېڭىــشهھهرگه ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــانالر بىــلهن ئېتىــشىپ —
  قالمىغاندۇ؟

  . یاقهي، ئوق یاۋاغ تهرەپتىن ئاڭالندى—
  ... یاۋاغ تهرەپتىن؟—

 جاۋابالرنى ئاڭالپال یۈرىكى دۈپۈلدەپ -نىزامىددىن ئاشۇ ئالدىراش سوئال  
  : كېلىۋېتىپبىراق كىمدۇر بىرى غۇلغۇال قىلىشىۋاتقانالرغا قاراپ. كهتتى

ڭالر، شهھهردە ئۇخالخاتىرجهم . مىڭالرنى ئېلىڭالر، سىجاڭ بۇیرۇدىې د—
  . دەیتتىـ...تېچلىق، توختام بویىچه تېچلىق ساقالڭالر

 ھوي، بۇ ئىشنى ئېنىقالپ بېقىش كېرەك ئىدى، سـىجاڭ بىـر نـېمه        —
) ســاقچى ئىدارىــسى تهرەپــتىن(دېمىــدىمۇ؟ ئــوق ئــاۋازى تېرەكلىــك جۈزىــدىن  

  نىۋاتقانلىقىنى مهلۇم قىلغاندىمۇ؟ئاڭلى
  ... سىجاڭ بولغان ئادەمگه سېنىڭ ئهقلىڭنىڭ كېرىكى یوق—

ئارىـدىن بىـر سـائهتچه ئۆتكهنـدە     . بىراق، خاتىرجهملىك ئوزۇنغا بارمىدى   
بـۇ  . یهنه شۇ تهرەپتىن یهنه بىر پاي، ئارقىدىن پىلىموتنىڭ تاتاتلىشى ئاڭالنـدى   

  .ىددىیلهشتىقېتىم دېۋىزىیه ئىشتابى رەسمىي ج
خېلى ئىلگىرى بۇ یهردىن غایىپ بولغان رېھىم نىمتۇلالنىڭ قېىشىغا  

  :ەكهلدى ؤ
بـۇنى  . ئهھۋال جىـددىي .  یاۋاغ تۈرمىسى تهرىپىدىن ئوت كۆرىنىۋاتىدۇ —

  . دېدى—سىجاڭغا مهلۇم قىلغانىدىم، سىلىنى بېرىپ بېقىشقا بۇیرىدى،
نىمىتـۇلال ھهمـدە    دېـدى   ــ   !ۇنداق بولسا ھهممهیـلهن تهییارالنـسۇن     ئ —

یۈگىرگىنىچه یاتىقىغا كىرىپ، تاسمىلىرىنى باغالپ، تاپانچىسىنى ئوقلىدى ۋە 
  .بىلىگه قىلىچىنى ئاستى

ۇنىــڭ ھهمراھلىــرى ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىنال كىرىــشكهن نىزامىــدىن ۋە  ئ
پهقهت نېمتـۇلال راسـتلىنىپ   . ۇنىڭ ھهرىكهتلىـرىگه ئۈنـسىز قـاراپ تۇرۇشـتى      ئ

  :اڭاي دېگهندىال نىزامىددىنبولۇپ، تاالغا قاراپ م
 دەپ ســـورىدى —ۇ یاقتـــا بىـــر ئىـــش بولغـــان ئوخـــشىمامدۇ؟    ئـــ —



 325 

  .جىددىیلىنىپ
 مهن بېرىـپ كــۆرۈپ  — شـۇنداقراق گهپ بـار، ئهممــا ئېنىـق ئهمهس،   —
  .كېلهي

  ... بىزمۇ سىز بىلهن بىىلله بارساقمىكىن—
 یـــاق، بـــۇ نـــېمه دېگىنىڭىـــز؟ بـــۇ ئویـــۇن گهپ ئهمهس، ســـىلهر دەم —
رىڭالر، مهن بولغاندىكىن سىلهرنىڭ بېرىشىڭالرغا نېمه ھاجهت؟ خهیـر،     ئېلىۋې

  .خۇدایىمغا ئامانهت
بـۇ  . نىزامىدىن ۋۇجۇدى تىتىرەپ كېتىۋاتقاچقـا باشـقا گهپ قىاللمىـدى          

چاغدا نىمتۇلال تهییارلىنىپ بولۇشقان سهبداشلىرىغا بىردەم قارۋېتىپ، ئېتىغا 
بۇ چاغدا ۋاقت كـېچه  .  چىقىپ كهتتىۇالرنى باشالپ چاپقان پېتىئ، ەمىندى ـ د 

  ...لهر بولۇپ قالغانىدىبىر
ــا   ــا ئهترىتىنـــى باشـــالپ یاۋاغقـ نىمتـــۇلال ئۆزىنىـــڭ جهڭگىـــۋار رازۋېتكـ

ئـوت تـۈرمه   . یېقىنالشقاندا پۈتۈن ئهتراپنىڭ یـورۇپ كهتكهنلىكىنـى كۆرۈشـتى        
ى ئوتنىڭ قىزىل تىللىرى ھېلىال قان یالىغانـدەك، ئهمـد        . تهرەپته كۆیىۋاتاتتى 

بــۇ . یهنه یــاالش ئۈچــۈن قــان ئىزلهۋاتقانــدەك كــۆككه سوزۇلۇشــقا باشــلىغانىدى 
دەشھهتلىك ئوت دېڭىزى یېقىن ئهتراپنى كۈندۈزدەك یورۇتقان بولـۇپ، یىراقتـا          

  .تۈمهن دەریاسىدىمۇ ئوتنىڭ شولىشى جىلۋە قىالتتى
شـىددەت بىــلهن چېپىــپ كېتىۋاتقــان ئـاتالر بــۇ غــایهت ئــوت تېغىــدىن   

  .ىلىشنى ئۆزگهرتىشكه، قاشىیىپ تۇرۇۋېلىشقا باشلىدىئۈركۈپ، یۆن
نىمىتۇلال ېۇ تهرەپـتىن یـۈگرەپ كېلىۋاتقـان بىـر نهچچهیلهننـى تـوۋالپ              

  .ېۇالر ئوتتىن قاچقان پۇقراالر ئىدى. توختاتتى
  .دەپ سورىدى ئۇ― ؟ سىلهر كىم؟ۇ نېمه گهپ ب—
 ساقلىسۇن،  یا ئالال، خۇدایا خۇداۋەندە كېرىم بۇ تىرىك دوزاقتىن ئۆزى—

 دەك ئادەم 300بىز ئاشۇ ئوتتىن قورقۇپ قاچتۇق، نېمىسىنى ئېیتىال ھهپسىدە 
  !بار دەپ ئاڭالیتتۇق، مانا ئهمدى تۈگىدى دېگهن سۆز

   كىم ئوت قویدى؟—
  . كىم بوالتتى قادىر ھاجى، مهۋالنوپ دېگهنلهر بولمامدۇ—
  ۇالر ئۆزلىرىچۇ؟ئ —
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رلهرنى ئېلىـپ قـارقى دەرۋازا    ئۆزلىرى؟ ئۆزى تـۇرامتى، قىرغىـز ئـسكه       —
  .تهرەپ بىلهن یېڭىشهھهرگه قاراپ تىكىۋەتمهمدۇ

ــ! رەھىــم— ــۇپ،  ـ ــسىغا بۇرۇل ــدى نىمتــۇلال ئارقى ســىز  — دەپ ۋارقىرى
! ۇچرىسا ئېتىۋېرىڭالرئ! ئونبهش ئادەم بىلهن جالالتالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالڭ

ــال   ــپ كهتمهڭـ ــهھهردىن چىقىـ ــا شـ ــۈ . ئهممـ ــاتتىن چۈشـ ــالغىنىڭالر ئـ ! ڭالرقـ
ــۇڭالر  ــسان بول ــۇزۇۋاالیلى، چاپ ــراپ  — !تۈرمىــدىكىلهرنى قوتق ــۇلال ۋارقى  نىمىت

ۇنىـڭ  ئئهسـكهرلهر  . خىتاپ قىلغىنىچه ئوت كۆیىۋاتقان تهرەپكه یۈگرەپ كهتتـى    
  .ئارقىسىدىن ئهگهشتى

  

3 
  

 مهرمهرە دېڭىـزى سـاھىلىدا سـهیلى     —مهمتىلى ئهپهندى ئىـستامبۇلدا     
دەر گۈزەل بولسىمۇ شۇنچىلىك دىمىق، تىنجىق مهنزىرە شۇ قه. قىلىپ یۈرەتتى

ۇ دېڭىز ساھىلىدا بۇنداق تىنجىق ھاۋا ئ.  ئاران نهپهس ئاالتتى-ۇ ئارانئئىدىكى، 
ۇنىڭ یېنىـدا ئابـدۇلال ئهپهنـدىنىڭ قىـزى      ئ. بولىدۇ دېسه ئىشهنمىگهن بوالتتى   

ــدى  ــرا ئى ــبه ھهم ــسارىغا    . ئهدى ــڭ روخ ــۈركىیه قىزىنى ــۇ ت ــدى ب ــى ئهپهن مهمتىل
ئهدىبهنىـڭ چىرایىـدا    .  پات ئوغۇرلۇقچه قاراپ قویـاتتى     -سىرىگهندەك پات خۇدۇك

ئهممـا بـۇ ھـېچ    . نېمىشكىدۇر نارازى بولىۋاتقاندەك توتۇقلـۇق ھۆكـۈم سـۈرەتتى     
 -بهلكى زىرىكىپ ۋىسال كۈتكهن، ئهمما جىمى ئارزۇ      . نارازىلىققا ئوخشىمایتتى 

  .شاش روھسىز ئىدىئارمانلىرى یهر بىلهن یهكسهن قىلىۋېتىلگهن كىشىگه ئوخ
مهمتىلى ئهپهندى قىزى ئهدىبهنى یېتىلىۋالغان بولۇپ، قىزچاقنىڭ یهنه 

مهمتىلى ئهپهندى ئهدىبهنىڭ . بىر قولىنى ئىستامبۇللۇق ئهدىبه تۇتىۋالغانىدى
 چـــوڭال بولـــۇپ قالغىنىغـــا ھهم -تېخـــى یېقىنـــدىال ئـــایىغى چىقىـــپ چـــوپ

. ۇنىڭغا مهلىكىزادنى ئهسلهتتىئقىزى ئهدىبه . سۆیىنهتتى، ھهم ھهیران بوالتتى
ېــۇ ئىــستامبول قىزىغــا ئوغۇرلــۇقچه قارىۋېــدى، ېــۇ “ تـوۋا، نهلهردە یۈرىــدىكىن؟ ”

  .ئهسلىدە مهلىكىزاد ئىكهن
   ۋۇي، مهلىكىزادمۇ سىز؟—
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  . ھهئه—
   ھېلى ئهدىبهدەك كۆرىنىۋېدىڭىزا؟—
ــسام    — ــدە بولـ ــبه، ۋەتهنـ ــدە ئهدىـ ــر گهپ، مهن تۈركىیىـ ــسى بىـ  ئىككىـ
  .ھهیران بولمىسىڭىزمۇ بولىدۇ، سىز یىڭىلىشمىدىڭىز. مهلىكىزاد

مهمىتلى ئهپهندى یهنه بىر قېتىم كۆز تاشلىۋېدى، ھهمرىیىنىڭ ئهدىـبه   
! ەھهئه، ئهسلىدە ئىككىسى بىر گهپ ئىكهن ـ د ”. ئىكهنلىكىنى ئېنىق كۆردى

  “...ئۆكىنىپ یۈرمىسهممۇ بولغۇدەك
  ۇپ قالدىغۇ؟ بىراق، قىزىمىز بىلهن ئىسمىڭىز ئوخشاش بول—
  ... ھېچقىسى یوق—
بـۇ یـول   . ۇالر بىردەمدىال ناھایىتى كهڭ ۋە ئـازادە یولغـا چىقىـپ قالـدى          ئ

مهمتىلى ئهپهندى بىلهن . ۇالرنى بىر تىك قىیا تاشلىق قىرغاققا ئېلىپ باردىئ
مهمتىلــى . ئایــالى ئهدىــبه، قىــزى ئهدىبهنــى یېــتىلهپ قىیــا ئۈســتىگه چىقتــى 

لهن سۆیىـشىپ تۇرغـان قـارا دېڭىزنـى كۆرسـىتىپ،           ۇپـۇق بىـ   ئۇالرغـا   ئئهپهندى  
بىـردىنال دېڭىـز ئۈسـتىدە  قـارا     ... ئاجایىپ بىر چۆچهكنى ئېیتىـپ بېرۋاتـاتتى      

 بىرىنـى مهھـكهم     -ئانا بىلهن قىز بىر   . بوران كۆتۈرۈلۈپ ئۈچهیلهننى ئایرىۋەتتى   
قۇچاقلىشىۋالغان بولۇپ، قاینام ھاسىل قىلىپ بۇژغۇنالۋاتقان دېڭىـز تهرەپـكه           

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى كـــۆز یهتكۈســـىز ئېگىـــزلىكتىن قارىیىـــپ . تهلپــۈنهتتى 
ــاتتى    ــۈپ كېتىۋات ــا چۈش ــۈرلۈك دېڭىزغ ــان س ــى  ... كۆرىنىۋاتق ــا قىزىن قىرغاقت

پهریاد )  ېۇ بىردەم ئهدىبهگه، بىردەم مهلىكىزادقا ئۆزگىرەتتى(قۇچاقلىۋالغان ئایال 
ــ ــى   ئـ ــقا ئىنتىلهتتـ ــا تاشالشـ ــۆزىنى دېڭىزغـ ــسىدىن ئـ ــسىز ... ۇرۇپ، ئارقـ تهگـ

ۇالرنىـــڭ ئچوڭقۇرلۇققـــا تـــېخىچه چۈشـــۈپ كېتىۋاتقـــان مهمتىلـــى ئهپهنـــدى  
ۇچماقچى بولغاندەك، قانات كېرىشكه ھهرىكهت ئپهریادىدىن، بهكمۇ ئازابلىنىپ، 
  ...قىلغاندەك تېپىرالپ كهتتى

ــ ــچ    ئـ ــدىكى، ئىـ ــكهن ئىـ ــۇنچىلىك تهرلهپ كهتـ ــدا شـ ــۆزىنى ئاچقانـ ۇ كـ
.  قـولى تىتىـرەپ تـۇراتتى   -قالغانىدى، پـۇت كىیىملىرى بهدىنىگه چاپلىشىپال   

ۇنىڭ كۆز ئالدىغا ئ. ۇنى ئىلكىگه ئالغىنى سېغىنىش ئوتى بولدىئئویغىنىپال 
ئارقىـدىن تـۈركىیهدىكى    . مهلىكىزاد كهلدى، پاقالن بولغان ئهدىبهنى ئویلىـدى      

شهمهیدە مۇساپىر بولۇپ قالغان تۇنجى ئایالى سـهرۋەر ۋە  ... ئهدىبهنىمۇ ئهسلىدى 
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 -ۇنىـڭ خىیـاللىرى بىـر   ئ... ى ئابدۇسهمهت كۆڭۈل ئېكرانىدا پهیـدا بولـدى     ئوغل
  .لىشىپ كهتتىش ئاراچىگى-بىرىگه ئایلىنىپ، ئۆز 

ۇنىـڭ ئىـزچىالر بىـلهن ئوخـشاش     ئغېنى ئاخىرقى قېىتىم كهلگىنىـدە   
فورمىــدىكى ســهندىلىنى ئىــچ كىیىملىرىنــى ئېلىــپ كېتىــپ، تــۈركىیهدىن  

ۇنىدىكى  پهتىنكىــــسىنى ۋە باشــــقا كېیىـــپ كهلــــگهن ئهجنهبىــــیلهر پوســــ 
ۇنىـڭ بىـلهن    ئبىـراق تـۈرمه دائىرلىـرى       . كىیىملىرىنى كىرگۈزۈپ بهرگهنىدى  

ۇ ئـ . كۆرۈشتۈرمىگهچكه ئۆیدىكىلهرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىشكىمۇ ئىالج بولمىدى 
ۋاتقان یۈسۈپ زىیانىڭ پىشانىـسىنى تۇتـۇپ   ئۇخالدا ىخارامۇش ئولتۇرۇپ، یېقىن  

ۇ ئـ . رسىز بولغاچقـا ھهر قاچـان سـوغۇق تهرلهپ تـۇراتتى    ۇ قاتتىق ماغدۇ ئ. باقتى
ۇنىـڭ ئـورنىنى ئوڭـشاپ قویـۇپ ئورنىـدىن        ئدوستىنىڭ پىشانىسىنى سۈرتۈپ،    

  .كامېر ئىچى چىدىغۇسىز سېسىق پۇراققا تۇلۇپ كهتكهنىدى. تۇردى
ــۆرە      ــدا ئ ــرە ئالدى ــلهن كوســا پهنجى ــۇئهللىم بى ــاش م كامېرداشــالردىن ی

ۇ ئاغرىـپ قالـدىم   ئـ . ا ئورنىدا سـۇنایلىنىپ یاتـاتتى   ساقاللىق بولس . تۇرىشاتتى
ۇنىڭ راست ئاغرىق ئىكهنلىكى یاكى باشقىالردا ئئهمما . دەپ غىڭشىپ تۇراتتى

ھېسداشلىق قوزغاش ئۈچۈن قىلىنىۋاتقـان ھورۇنلـۇق ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ      
ۇ ھهر قاچـان زارلىنىـپال تۇرغاچقـا قایـسى راسـت، قایــسى      ئـ چـۈنكى  . بولمـایتتى 

  .بىلىپ بولمایتتىیالغان، 
 تاس قالدىغۇ، چۈشنىڭ بۇیاقى ئـوق ئـاۋازلىرىمۇ        -ئهپهندىم، تاال تىم   —

دېـدى مـۇئهللىم ئورنىـدىن تـۇرۇپ بـۇ تهرەپـكه            ― ئاڭالنمىدى، نېمه بولغانـدۇ؟   
  :كېلىۋاتقان مهمتىلى ئهپهندىگه

 دېـدى مهمتىلـى   —  تۈرمىدىكى سـاقچىالرنىڭ ھهرىكىتـى قانـداق؟    —
قىسىغا كېلىپ پهنجىرىدىن ئاللىقاچان گۇگـۇم پهردىـسى       ۇالرنىڭ ئار ئئهپهندى  

  .بىلهن یوشۇرۇنغان تۈرمه ھویلىسىغا قاراپ
ــۈردى       — ــپ ی ــېمىلهر قىلى ــر ن ــدە بى ــۇ خهق ئۆگزى ــېقىن ب ــكه ی . كهچ

  .پىلمۇتالرنى ئورناتتىمىكىن دەیمهن
دېـدى كوسـا گهپ     ―  یهنه پاخالدەك بىـر نېمىنـى باسـتىغۇ دەیـمهن،          —
  .قىستۇرۇپ
ئهممـا كـۆڭلىگه   . مهمتىلى ئهپهنـدى ئویلىنىـپ قالـدى      ― ... پاخال؟ —
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  ، یهنىچۇ؟ه شۇنداقمۇ؟ ھ—كهلگهن پىكىرنى ئاشكارىلىمىدى،
 پهمىمچه بىر مۇنچىلىرى بىر یاققا كهتتـى بولغـاي، بـۇ یهردە ئـازراقال           —

  .ئادەم قالغاندەك
   شۇنداقمۇ؟ ېۇالرنىڭ ئهلپازى قانداق؟—
ىن یانغان ئىتـتهك، ھهم ھارغـان       ئهلپازى قانداق بولماقچىدى، تاالشت    —

  ...ھهم غهزىپى تاشقان ھالهتته، ھهرىكهتلىرى ئالدىراش
ئوق ئاۋازى چۈشتىن كېیىن    ”. مهمتىلى ئهپهندى یهنه ئویلىنىپ قالدى    

ــېمه دەپ    ــۇ یهردىكىلهرنىــڭ كۆپىنچىــسى ن ــۈنلهي توختىغــان تۇرســا، یهنه ب پۈت
ــۇالر قوزغىالڭچىالرنىــڭ    ــدا ب ــدىن -كــۈچكېتىــپ قېلىــشتى؟ قارىغان  قۇدرىتى

قورقۇپ، ئهمهلىي كۈچىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئالدامچىلىق قىلىپ ھۈنهر          
ــشلهتكهن ئوخــشایدۇ  ــۇمكىن؟ ھ  ! ە د- ئى ــدامچىلىق قىلىــشى م ــداق ئال ، هقان
  “ !...شهھهرنى ېۇالرغا بېرىپ، یېڭىشهھهرگه چېكىنىش! جهزمهن كېلىشىم

غا ئېنىــق جــاۋاب ۇ بــۇ ســوئالئــ“ ...بــۇ ھۆرلــۈكتىن بىــشارەت بېرەمــدۇ؟”
چۈشــتىن كېــیىن تېچلىــق ئورنىتىلغــان تۇرســا یهنه نېمىــشكه   . بېرەلمىــدى

شامالداشقا چىقارمایدۇ؟ مهمتىلى ئهپهندى بۇ یهردە شۇملۇق بارلىقىنى دەرھال          
ۋاتقاندا شامالداشقا چىقارغان بولىشىمۇ ئۇخالۇ یهنه مهن ئلېكىن، . ھېس قىلدى

  :مۇمكىن دەپ ئویالپ سوردى
  كېیىن شامالداشقا چىقارمىدىمۇ؟چۈشتىن  —
سېسىقچىلىقتىن مېڭىمىز ئېلىـشىپ  . یاق، كۈپمۇ توشۇپ كهتتى    —

دېـدى  ― ،ۇبىردەم بولسىمۇ بۇ یهرگه كېلىپ نهپهس ئېلىۋاتىمىز، نـېمه گهپ بـ         
  .مۇئهللىم
   ئهخمهت ئهپهندىلهردىن خهۋەر بارمۇ؟—
ــ — ــدىمۇ    ئ ــاغرىق دې ــاكى بالىــسىنى ئ ــدىمۇ ی ــاغرىق دې ــاتتىق ئ ۇنى ق

، یهنه هھ... ئىشقىلىپ ھېلىقى بىر گۇندىپایدىن سورىسام شۇ گهپنى قىلـدىغۇ      
ــلهن      ــا بالىــسى بى ــئهل پۇخراســى بولغاچق ــۇنى چهت ــدىنىڭ خوت ئهخــمهت ئهپهن
ئىككىسىنى قویىۋېتىپتىمىش، راست دەمـدۇ، یالغـانمۇ بۇنىـسىنى بىلگىلـى           

ــساق بىلهتتــۇق . بولمىــدى ــۇئهللىم ئهمــد —... شامالداشــقا چىققــان بول ى  م
م سـىلىنىڭچه    ئهپهندى —قهشقهر ۋەزىیىتى ھهققىدە ئهندىشىلىنىپ سورىدى،      
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  قانداق بوالر؟ بىزنى قانداق قىالر؟ ئابدۇنىیازالر شهھهرگه كىرەلهرمۇ؟
ۇالرنىڭ ئارىـسىدا  ئ. ۇالر شهھهرگه كىردى یاكى كىرىۋاتىدۇ   ئ مېنىڭچه   —

تىدىغان ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى یېڭىشهھهرگه چىقىپ كې    . كېلىشىم تۈزۈلدى 
ۇالر ئـ . ئابـدۇنىیازالرنى ئالدىغانـدەك  . بىراق بۇ  بىر قىلتاقتهك تۇرىدۇ     . بولۇشتى

ئۆزلىرىنى روسلىغىچه بۇالر تۈرمىدىكىلهرگه زىیانكهشلىك قىلىدۇ، یا بولمىسا        
یاق، یاق، یۆتكهپ كهتسه ئهسكهرلهرنىڭ كۆپچىلىكى كېتىپ . یۆتكهپ كېتىدۇ
  ...قالمایتتى،
  ... تېنچ چېكىنىپ كېتهر-ۇالر تىپئویىچه  بهلكىم، كېلىشىم ب—
  ... تېنچ دەمسىز، ئىنىم؟ ھهي- تىپ—

بارغانسېرى قاراڭغۇلۇق جىمى یاقنى زۈلمهت . ئارىنى یهنه سۈكۈت باستى
 ســاندا قاراۋۇلالرنىــڭ قــولچىراقلىرى پهنجىـــرىلهرگه    -ئانــدا . قوینىغــا ئالــدى  

  .ئۆگزىدە كىملهردۇر یۈرەتتى. سانجىلىپ ئۆتهتتى
 دېـدى تهۋپىـق ۋاقتنـى بىلگۈسـى     —ىر سائهت قانچه بولـدىكىن،     ھاز —
  .كېلىپ

ــا     — ــدى، ی ــسىز، ئىــشقىلىپ خــۇپتهن بول ــدۇ دەی  ســائهتنى كىــم بىلى
  .ېۇنىڭدىن ئۆتتى

ېۇالر بىزنى .  قاراڭغۇ بىز ئۈچۈن پایدىلىق بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن—
 چاغـدا   مهمتىلـى ئهپهنـدى ئهنه شـۇ   ــ ...ھاالك قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ چىققانـدا،     

چۈنكى . بىرەر قۇتۇلۇش چارىسىنى قىلىشنى ئېیتماقچى بولۇپ، توختاپ قالدى
ــدۈشــمهن  ــدى  ئ ــۇمكىن ئى ــدىن چىقارماســلىقى م ــ. ۇالرنى قورغان ــى ئ ۇ گېپىن
 ساقچى ئىدارىسىنىڭ ئۆزىدە    — بهلكىم ئابدۇنىیازالر مۇشۇ یهردە    —ئۆزگهرتىپ،

ــدۇر  ــ. ېــۇالر بىــلهن ســۆھبهت ئۆتكۈزۈۋاتقان ــرەڭ ۇالر مهھبۇســالئ ــوق، دەپ نهی ر ی
بىـز  ... ئىشلىتىۋاتقان بولىشىمۇ مۇمكىن، شۇڭا بۇ یهردە سۈكۈنات ئورناتقانـدۇر        
  غالىپالرغا نېمىشكه ئۆزىمىزنىڭ مهۋجۇتلىقىنى بىلدۈرۈپ قویمایمىز؟

  ...قانداق قىلىپ؟ گهپ تاپىالپ ئهۋەتكۈدەك ئادىمىمىز بولمىسا —
شمهن ئالىقىزادە بولۇپ،  ناخشا توۋالیلى، شۇنداق قىلساق بهلكىم دۈ—

  .ئۆزىنىڭ نېمه قىلماقچىلىقىنى چاندۇرار
مهمتىلى ئهپهندى بىر دەم تۇرۇپ پۈتۈن قورغان ئىچىنى ئىلكىگه ئالغان    
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ۇنىڭـدا  ئ. سۈرلۈك جىملىقنى بۇزۇپ تاشالشنى چىن یۈرىكىدىن خـاالپ قالـدى        
سـاپ،  ۇ گېلىنـى یا ئـ بالىالرچه قېرىشقاقلىق، شوخلۇق ئامىللىرىمۇ بار ئىدى،      

  :راستلىنىۋېلىپ، ناخشا باشلىدى
  
  غۇز، ئاتىلال، چىڭگىز،ئو ①ۇیغۇر، بۈیۈك باباڭئ
  !ۇالر ئىدى شول زاماندا ھهممىدىن ئېگىزئ

 . .. . . . . .  .  .  
ۇنىڭغا دەسلهپ  یاش  ئ. بۇ ئاۋاز بۇ جىمجىتلىقنى یىراقالرغا قوغلىۋەتتى     

ــاۋاز  مــۇئهللىم قوشــۇلغانىدى، ئارقىــدىن قوشــنا كــامېردىكى   كىمــدۇر بىــرى ئ
  :قوشتى

  
  سۆڭرە پهلهك سېنى ئهزدى بىرنهچچه زامان،
  !ئهسىرلىكته بولدى ھالىڭ بهك توال یامان

 . . . . . .  
شـۇنىڭ بىـلهن   . ئاخىرىدا باشقا كامېرالردىنمۇ ناخشىغا ئـۈن قېتىـشتى      

  . جىتلىق پۈتۈنلهي قوغلىۋېتىلدى-تۈرمه قورغىنىدىكى جىم
 كوسـا مهمتىلـى     ــ !، مهۋالنـوپ كېلىۋاتىـدۇ     ئهپهندىم، نېـرى تۇرسـىال     —

  :ۇ رەد قىلدىئئهپهندىنى تۇرىتىۋېدى، 
ۇ غهزەپ بىــلهن شــۇنداق ئـ  — ! تېخىمـۇ قــاتتىقراق ئوقـۇش كېــرەك  —
  .ئهمما بۇ چاغدا باشقا كامېرالر یهنه ئاۋالقىدەك جىمىپ قالغانىدى. دېدى

  :مهۋالنوپ پهنجىرىدىن ئىچىگه قاراپ ۋارقىرىدى
  !ر ئۈنۈڭنى ئۆچه—
  . دېدى مهمتىلى ئهپهندى غهزەپ بىلهن—! سېنىڭ ئۈنىڭ ئۆچسۇن —
 دېــدى مهۋالنــوپ تاپانچىــسىنى —!...  خىیــالىڭنى خــام چاغالیــسهن—

  . شاراقلىتىپ، كۆكۈش كۆرىنىپ تۇرغان بوشلۇقتا تاپانچىنىڭ سایىسى كۆرۈندى
.  بىرسـى مهمتىلـى ئهپهنـدىنى قـاتتىق تـاتتى          ــ ! قاچسىال، ئهپهندىم  —

                                            
 . ئا— دادا —) تۈركچه (—بابا  ①



 332 

ۇنىڭ قۇلىقى تۈۋىدىن بىر یول یورۇق سىزىق ئىلغان ئاۋاز بىلهن تهڭ ق“ !پاڭ”
  .سىرغىپ ئۆتتى

 ئابدۇنىیازالر — دەپ ۋارقىرىدى مهمتىلى ئهپهندى، —!  قېرىنداشالر —
شهھهرگه كىردى، بىز ھۆرلۈككه چىقىمىز، ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى یېڭىشهھهرگه 

  !نارازىلىق بىلدۈرەیلىلېكىن ېۇالر ھىله ئىشلىتىۋاتىدۇ، . چىقىپ كېتىدۇ
 مهن — دېدى مهۋالنوپ، ېۇ تهرەپته كېتىۋېتىپ، —! پ چۈشۈڭئۇخال —

  !سهنلهرنىڭ ئۈنۈڭنى ئۆچۈرمهي تۇرۇپ ھېچیهرگه كهتمهیمهن
مهۋالنوپ كامېرنىڭ ئىشىكلىرىنى تهكشۈرۈپ چىققاندىن كېیىن تۈرمه 

  :باشلىقىنىڭ ئىشخانىسىغا قایتىپ بېرىپ
ر، لېكىن ئىشىك بالدۇر كۆیۈپ كېتىپ ېۇالر  ئهمدى ئىشنى باشالڭال—

دەرھـال  ! قېچىپ كهتمىسۇن، چىقىپ كېتىـشكه ېۇرۇنغـانالر ئوققـا تۇتۇلـسۇن          
  . دېدى—! ئورۇنداشقا كىرىشىڭ

  
*  
**  

. كۆپ ئۆتمهیال كامېرنىڭ ئۆگزىسىدىن كىشىلهرنىڭ ماڭغىنى ئاڭالندى
سالرنىڭ باشلىرىغا ئارقىدىن ئۆگزىنى چانىغان ئاۋاز ئاڭلىنىشقا، ئاندىن مهھبۇ

  ...توپا چۈشۈشكه باشلىدى
  . دېدى مۇئهللىم چۆچۈپ— !... بۇ خهق ئۆگزىنى تېشىۋاتامدۇ نېمه؟—
  ! نېمه قىلماقچىدۇ؟ خۇدایا خۇداۋەندە كېرىم، ئۆزۈڭگه ئامانهت—
  !...      بۇ ئىتالر ئاشۇ یهردىن بىزنى ئاتىدىغان ئوخشایدۇ—
 دەپ ۋایــسىدى ــ ...بىــز تېخـى، ۇچلىمىـسىلىچۇ،  ئ ۋۇي، ئـاغزىلىرىنى  —
بۇ چاغدا ساقاللىقمۇ كۆزلىرىنى پارقىرىتىپ كامېرداشلىرىغا ۋە تۇۋرۇسقا . كوسا

 یېنىغا  چهكچىیىپ    -قاراپ، ۋاقتى كهلگهندە قېچىشقا تهییارلىنىۋاتقاندەك یان     
  .بېقىشقا باشلىغانىدى

 دېـدى مـۇئهللىم     ــ ... ئهمىسه ېۇ یهردىن نـان تاشـالپ بېرىـدۇ دەمـال؟           —
  .وسىغا جاۋابهنك

ــى   ــپ كهتتـ ــسى قىزىـ ــالرنىڭ غۇلغۇلىـ ــامېرالردا  . مهھبۇسـ ــمه كـ ھهمـ
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بهزى ئــادەم كــۆپ، چــوڭ . غــۇۋۋۇرى ئاڭلىنىــشقا باشــلىدى-ئادەملهرنىــڭ غــاۋۇر
 -بهزىـلهر جىـم  . كامېرالردا چوقان ئاڭالنغىلى، ئىشىكلهر تاقىلـدىغىلى تـۇردى       

  .یىغالشقا باشلىغانىدىۇرۇپ ئجىت ھالدا تۇرۇسقا قاراپ تۇرسا، بهزىلهر ئۆزىنى 
مهمتىلى ئهپهندى ھۆرلۈككه چىقىشتىن ئۈمىد یوقلىقىغا كۆزى یېتىپ، 
یىغالشقا باشلىغان كوسىغا ۋە بالىلىرى ۋە ئایالى ھهققىدە ئـاللىنېمىلهر دەپ         

ئانـدىن ھوشـسىز   .  بىرلهپ كـۆز یۈگۈرتـۈپ چىقتـى   -ۋایساۋاتقان ساقاللىققا بىر  
  .ۇنىڭ قېشىغا باردىئۋېلىش ئۈچۈن یاتقان یۈسۈپ زىیا بىلهن خوشلىشى

ــدى — ــا !  یۈســۈپ ئهپهن ــوي زىی ــا، ھ ــ — !زىی ــا  ئ ــسهلنىڭ قۇلىقىغ ۇ كې
  .ئېڭىشىپ بىر نهچچه قېتىم چاقىردى

؟ جىگىـرىم ئوغلـۇم، بـۇ       هھ...داداممۇ سـىلى؟  ...كىم سىلى؟ ... ھىم،   —
ۇیقىلىق ھالهتته جۆیلىگهندەك ئكېسهل یېرىم ھوشسىز، یېرىم   — ...سهنمۇ؟
  .تىئۈن قات

ــى مهن، — ــق، مهمتىلــ ــاتتىقراق   —مهن، تهۋپىــ ــق قــ ــدى تهۋپىــ دېــ
  ! خوشلىشىۋاالیلى، قېرىندىشىم—شىۋىرالپ،
  ...نېمه؟ سىلى بىر یهرگه كېتهمال؟ ...—
ــ... شــۇنداق، دوســتۇم، ھهممىمىــز كېتىــدىغان بولــدۇق —  مهمتىلــى ـ

 ھهم كۆزىدىنمۇ ئىككى تامچه یاش ئېقىـپ  . ئهپهندىنىڭ ئاۋازى تىتىرەپ كهتتى   
  ... رازى بولۇڭ، دوستۇم، مهنمۇ —چۈشتى،

بۇ چاغدا تۇرۇستىن یوغان بىر تۇڭلۇك ئېچىلغان بولۇپ، ئاۋۋال ېۇ یهردىن 
ئارقىـدىنال تۈڭلـۈك ئاللىقانـداق نهرسـه     . یۇلتۇزلۇق كۆكۈش ئاسـمان كۆرۈنـدى   

بىلهن توسىۋېلىندى، ھهم كىملهرنىڭدۇر ئالدىراش دەسسىشى بىلهن تۈڭلۈككه 
مهمتىلـى ئهپهنـدى بـۇ    . سه یوغان كاللهك بولۇپ كامېرغا چۈشـتى      قاپالنغان نهر 

پاخـال  . نهرسىنىڭ كىرسىن بىـلهن نهمـدەلگهن پاخـال ئىكهنلىكىنـى بىلـدى           
كامېرنىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشكهندىن كېیىن یهنه بىر سىكۇنتچه كۆك ئاسـمان         

ۇدۇلىدا لهپهڭـشىپ تۇرغـا مهشـئهل پهیـدا بولـۇپ،       ئشۇئان تۆشۈكنىڭ   . كۆرۈندى
ئۆگزىدىكى مهشئهل تۇتقان كىشى .  ئاسمان ئوت یورۇقىدا كۆرۈنمهي قالدىكۆك

  .مهشئهلنى تۇڭلۈكتىن كامېر ئىچىگه تاشلىدى
 سـاقاللىق ئۆگزىـدە مهشـئهل كۆرۈنگهنـدىال         ـ!...ئاھ بالىلىرىم ! ئوت —
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ۇ ئورنىـدىن چـاچراپ تـۇرۇپ گویـا      ئۇرۇپ یىغالشقا باشلىغانىدى، ئهمدى     ئپهریاد  
ۇردى ۋە ئـ ىشكنى داغدام ئېچىپ قویغاندەك ئۆزىنى ئىشىككه  ۇنىڭغا ئ ئبىرسى  

كوسا شېرىكىنى قىستاپ ئىتتىرىۋېتىپ، ھهدەپ ئىـشىكنى جالداقـشىتقىلى         
  .بۇ ئىشالرغا بارى یوق پهقهت بىر نهچچه سىكونتالر ۋاقت كهتتى. تۇردى

مهھبۇسالر  گاڭگىراش ئىچىدە نېمه بولغانلىقىنى ئاڭقىرىـپ بـولغىچه          
مهمتىلــى ئهپهنــدىمۇ ئاللىقانــداق كۈچىنىــڭ . وزاققــا ئایالنــدىكــامېر ئىچــى د

ئىنتىلدۈرۈشى بىلهن دوستىنىڭ قېشىدىن ئایرىلىپ، ئوت ئىچىدىن شۇڭغۇپ 
  .ئۆتۈپ، ئىشىك تۈۋىدىكىلهرنىڭ قىسىلىشقان توپىغا قوشۇلدى

ــى     ــپ كهتمهكچـ ــۇكتىن چىقىـ ــسلىرى تۇڭلـ ــسىز ئىـ ــڭ رەھىمـ ئوتنىـ
نهتىجىدە تېز ئارىدىال یاغـاچالرغىمۇ   . لهتتىبولىۋاتقاندەك، ھهدەپ كۆككه ئىنتى   

ئـۆگزىلهردىكىلهر ھهدەپ ئاللىقانـداق بىـر نهرسـىلهرنى         . ئوت تۇتىشىپ كهتتى  
 چىمىر ئىـزالر گـاھى تۇتـۇق، گـاھى          -ئوت یورۇقىدا تامدىكى ئىمىر   . تاشالیتتى

  .بۇالر مهمتىلى ئهپهندىنىڭ شېئىرلىرى ئىدى. ئوچۇق كۆرىنتتى
 ئۆز جېنىنىڭ ھهلهكچىلىكىدە قالغان بولۇپ، مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسى

ھۇشسىز یاكى یېرىم ھوشسىز ھهمرالىرىنى دەسسهپ، گویا چىقىپ  كهتكىلى 
بولۇپمۇ بۇنداق ئهھۋال چوڭ . بولىدىغاندەك ئىشىك تۈۋىگه تىقىلىشىۋالغانىدى

 جهھلى بىلهن ئۆزلىرىنى  -ۇالر كۆپ بولغاچقا جان   ئ. كامېرالردا ئېغىرراق ئىدى  
ئىشكنى ئۆرىگىدەك قىلىشقىنىدا قارشى تهرەپتىكى ئۆگزىگه قۇرۇلغان   ۇرۇپ،  ئ

باشقىالر . پىلىمۇتتىن ئوق ئېتىلىپ، مهھبۇسالردىن بىر نهچچىسى یىقىلدى
ــا   ــۆزىنى ئوتقـ ــپ،  ئئـــوقتىن قېچىـــپ ئـ ــسىگه كېلىـ ــۇئانال ئېـ ــتى ۋە شـ ۇرۇشـ

ــقا      ــۆزىنى ئورۇش ــشىككه ئ ــدا یهنه ئى ــتۇرۇۋالغان ھال ــوت یاماش ــرىگه ئ كىیىملى
ھهر بىــر ئــادەم  باشــقىالرنىڭ دالدىــسىغا ئۆتۈشــكه تىرىــشاتتى ھهم . شــلىدىبا

  . جېنىنىڭ بېرىچه ۋارقىرایتتى
مهمتىلى ئهپهندىلهرنىڭ كامېرىدىمۇ یاش مۇئهللىم، ساقاللىق ۋە كوسا 

 باشقىالرنىڭ دالدىسىغا ئۆتىۋېلىشقا - بىرىنى قىستىشىپ ئىشك تۈۋىگه-بىر
 ئوتقــا یــېقىن تــۇرۇپ -هپهنــدى ئهڭ ئارقىــدانهتىجىــدە مهمتىلــى ئ. تىرىــشاتتى

ۇ ئـ قىزىل ئوت خـامىنى ئىچىـدە قالغـان،         -یۈسۈپ زىیا ئاللىقاچان قىپ   . قالدى
 دەم  -مهمتىلـى ئهپهنـدى دەممـۇ     . ئاللىقاچان ۋارقىرشـتىن توختـاپ بولغانىـدى      
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. ئۆزىگه یامىشىۋاتقان ئوتنى ئالقانلىرى بىلهن بېسىپ ئۆچۈرۈشكه تىرىـشاتتى        
ــوتنى باشــقىالرغا تۇتاشــتۇرماقچى    قالغــان ئۈچهیل ــۆزلىرىگه یاماشــقان ئ هنمــۇ ئ

ــدەك ھهدەپ  ــشاتتى ئبولغان ــا یېپى ــ. ۇالرغ ــدىراپ،  ئ ــراپ، ھهم ئال ۇالر ھهم چىرقى
  .ۇرۇنۇپ سهكرىشهتتىئتهنتهكلهرچه ھهرىكهت بىلهن ئوتتىن قوتۇلشقا 

  !قانداق قىالرمهن!  ۋاي، باللىرىم—
  !!!... خۇدا—
  ... ھى...، ھۈ—

ئهپهنـدى ۋارقىـراش  ۋە یهنه باشـقا ھهرىكهتلهرنىـڭ ھهممىـسى       مهمتىلى  
ئهمـدى جـاننى قۇتقۇزۇۋېلىـشى مــۇمكىن ئهمهسـلىكىگه كـۆزى یهتـكهن ھالــدا       

كۆیىۋاتقـان  . لهۋلىرىنى چىڭ چىـشلىگىنىچه تـۇرۇپ، سـىرتقا قـۇالق سـاالتتى           
ــى    ــدە ۋارقىراۋېتهتت ــدالماي، بهزى ــشىغا چى ــڭ ئېچىشى ــالېپالر  . جایلىرىنى ــۇ غ ې

ه بېسىپ كهلـسىكهن دېـگهن ئۈمىـد بىـلهن، پۈتـۈن دېققىتىنـى تاالغـا                تۈرمىگ
  .قاراتقانىدى

شۇ چاغدا یېقىنال بىـر یهردىـن نۇرغـۇن ئادەمنىـڭ چوقـانى ئاڭالنغانـدك          
. بۇ جان تالىشىۋاتقانالرنىڭ چىرقىراشلىرى ئىچىدە ئـانچه بىلىنمىـدى       . بولدى

  :شۇنداق بولسىمۇ
ــۇڭالر— ــ...تېــز !  تېــز بول ــاۋاـ . ز خلــى ئېنىــق ئىــشلىتىلدى  دېــگهن ئ

ۇنىــڭ كىیىملىــرىگه ئبىــراق . مهمتىلــى ئهپهنــدى خېلــى جانلىنىــپ كهتتــى
  .پۈتۈنلهي ئوت تۇتىشىپ بولغانىدى

ۇنىڭ ئارقىدىنال ئ. قایسىدۇر بىر كامېرنىڭ ئۆگزىسى گۈمۈرلۈپ چۈشتى 
قىلىـپ ئـۆرۈلگىنى ۋە مهھبۇسـالرنىڭ       “  غـاالپ  -گۈلـدۈر ”یهنه بىر كامېرنىڭ      

شـۇ چاغـدىال مهمتىلـى    . قېتىم ئۈمىدسىز چىرقىراشلىرى ئاڭالندى  ئاخىرىقى  
ــشهندى      ــا ئى ــپ كېتىۋاتقانلىقىغ ــۆزىنى ئېلى ــاخىرى ئ ــڭ ئ ــدى ئۆلۈمنى . ئهپهن

كۆڭلىــدىكى بــارلىق مــۇجمهل خىیــال، چــېگىش ئــویالر ئىچىــدىن شــىئېرىي  
ۇنىـــڭ چىـــشلهپ   ئمىـــسرالر ئهپـــسۇس قىلغانـــدەك تىزىلىـــپ چىقىـــپ،     

  :سۇس مىدىرلىدىقانىتىۋېتىلگهن لهۋلىرى 
  

  مىللىتىمنى جاھان ئارا قىلسام شۆھرەتلىك،



 336 

  .مۇرادىغا یېتهر ئىدى مېنىڭ ئارمىنىم
  كۆپ تىرىشتىم، یالغۇز كهلدىم، بولمىدى ئاخىر،

  .ئهزرائىلدىن خهۋەر كهلدى پۈتتى دەرمىنىم
  نادانلىق ۋە ئىناقسىزلىق بىزدىكى ئىللهت،
  !!جهننهت ئۈچۈن تامادادۇر تېخى بۇ مىللهت

...  
ــۇالر  ــته، ب ــدىكى   ئئهمهلىیهت ــۇپ، لهۋلىرى ــالى بول ۇنىــڭ یىراقتىكــى خىی

ۇنىڭ پىچىرلىـشى ھایـات   ئ. پىچىرالش بۇ شېئرغا ئوخشىمایدىغاندەك قىالتتى    
ۇنىڭدا كۆڭۈلنى خىرە ئئۈچۈن بولىدىغان قىیماسلىق، ئىزتىراپ، ئهپغان بولۇپ، 

بۇنـداق پۇشـایمان   لـېكىن،  . قىلغۇچى پۇشایمان ئامىللىرىمۇ باردەك قىالتتـى   
ھهقىقىــي قهھرىمانــدا ھامــان ئۆلۈمــدىن باشــقا یــول قالمىغانــدىال مهیىــن        

. ئهمما ېۇنى ھېچكىم بىلمهیتتـى    .  پالال پهیدا بولۇپ قاالتتى    -سالقىندەك غىل 
نى پهیدا قىلىۋاتقىنى بولسا ھایاتنىڭ ھهر بىـر مهخلـۇق ئۈچـۈن         “ سالقىن”بۇ  

رەت یېمىرىلمهس ھهقىقهتلىكىدە تهڭداشسىز قىممهتلىك ئىكهنلىكىدىن ئىبا
  ...ئىدى
ــۇندى، ئهتراپنــى       وت ــاراس قىلىــپ س ــر نهرســه ق ــتا ئاللىقانــداق بى رۇس

  ...قاراڭغۇلۇق باسقاندەك بولۇپ قالدى
 یىلـى رەبىبىیـۇل ئهۋۋەلنىـڭ     -1365ھىش ۋەقه ھېجىرىیىینىـڭ     دبۇ مۇ 

  . شهنبىدىن یهكشهنبىگه ئۆتهر كېچىسى بولغانىدى— ①ئۈچىنچى كۈنى

                                            
قهشـــقهرنىڭ یهرلىـــك ئـــارخىپلىرى ۋە قهشــقهر پىـــداگوگىكا ئىـــسىتىتوتىنىڭ ئارخىپلىرىغـــا،   ①

ــارىخ ماتىرىیــاللىرى مهجمۇئهســىدىكى ئهســلىمىلهردە   ــوت  شــۇنداقال ت ــاۋاغ تۈرمىــسىگه ئ  بىــردەك ی
 1937بـۇ مىالدىـیه   . قویۇلۇش ۋاقهسى شـهنبىدىن یهكـشهنبىگه ئـۆتهر كېچىـسى دەپ خـاتىرىلهنگهن        

 . ئا— ـ كۈنىگه ئۆتهر كېچىسىدۇر، 30 ـ كۈنىدىن 29 ـ ئاینىڭ 5ـ یىلى 
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  رمه بهشىنچى بابیىگى

  

1 
  

تۈرمه خارابىسى .  شىرە ئاقىرىشقا باشلىدى-ەرق ئاسمىنى خىرە
ۇنىـڭ  ئبـۇالر نىزامىـددىن ۋە      . ئالدىدا  بىر مـۇنچه ئـادەم تـۇراتتى        

ــدىن    ــسى جایلىرى ــهھىرىنىڭ ھهر قای ــقهر ش ــرى، قهش ھهمراھلى
ــڭ      ــقا نىمىتۇلالنى ــدىن باش ــرى، بۇن ــقا مهھبۇســالرنىڭ یېقىنلى ــگهن باش كهل

 ساندا چوغالرمـۇ كۆرىنىـپ      -بۇ چاغدا ئوت ئۆچكهن بولۇپ، ئاندا     . كهرلىرىدىئهس
  .قاالتتى

ۇالرنىـڭ  ئخارابىزالىققا قاراپ تۇرغانالرنىڭ ئېغىر سۈكۈتته تۇرىـشىدىن،        
كېچىچه بارلىق ئامـالنى قىلىـپ كـۆرگهنلىكى، بىـراق ھېچقانـداق نهتىجىـگه        

هر تـــۇرۇپ كارغـــا نىمتـــۇلال ئهســـك. ئېرىـــشهلمىگهنلىكى بىلىنىـــپ تـــۇراتتى
ــۇپ، ســۆزلىیهلمهیتتى  ــاتىلالرنى . یارىمىغانلىقىــدىن خىجىــل بول رېھىممــۇ ق

قوغالپ بېرىپ ھېچقانداق ئۈنۈمگه ئېرىشهلمهي قایتىپ كهلگهن  ۋە شـۇندىن     
ۇالر ئــئهمــدى . كېـیىن ئــوت بىـلهن ھهپىلىــشىپ تـۈننى ئۈزىتىــپ قویغانىـدى    

ایتىپ كېلىشىنى كۈتـۈپ  ئابدىنىیازنىڭ قېشىغا ئهۋەتىلگهن ئهسكهرلهرنىڭ ق 
  .تۇرىشاتتى

كۆپ ئۆتمهي غهربىي جهنۇپ تهرەپتىن كېلىۋاتقان ئاتنىڭ تۇیاق تىۋىشى 
  .ىپ كهلدىتئارقىدىنال بىر ئهسكهر خارابه یېنىغا یې. ئاڭالندى

نلـۈك ھالـدا، ېۇنىـڭ شـۇ        ئۈدېدى   —ئابدىنىیاز سىجاڭنىڭ بۇیرىقى،   —
 تـۈمهن بویىغـا   —كه تـۈردى، سۆزى بىلهنال ئهسـكهرلهرنىڭ ھهمىمىـسى دېققهتـ       

ـش
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  !یهرلىك قېزىلىپ تاڭ ئاتقاندىال تۈرمىدىكى شىھىتلهر دەپنه قىلىنسۇن
 — ... یارامــسىزلىقىمىزنى كهچــۈرۈڭ، بىــز تــاڭ ئاتقانــدا كېلىمىــز، —

بىـرلهپ قـول ئېلىــشىپ   - دە نىزامىـدىننىڭ ھهمراھلىـرى بىــلهن بىـر   -دېـدى 
ى باشالپ گۇگۇم قوینىغا كۆرۈشكهندىن كېیىن ئېتىغا مىندى ۋە ئهسكهرلىرىن   

  .كىرىپ كهتتى
ــشىغا    — ــڭ بېـ ــدە رەھمهتلىكلهرنىـ ــتۈرۈپ كهلگهنـ ــتىنى سۈرۈشـ  راسـ

 دېـدى شـهھهرلىك مویـسىپىتلهردىن    —ئابدىنىیازنى چىقتى دېـسىمۇ بولىـدۇ،    
  .بىرى

  .ۇنىڭ ھهمراسى قایغۇلۇق ئاۋازدا سورىدىئ — قانداق دەیال؟—
ۇزۇنغىچه پـۇت  ئـ بهرىبىـر   ئابدىنىیاز شهھهرنى ئالدىم دېگىنى بىـلهن   —

. تېنچلىق بىلهن شهھهر ئالدىم دەپ، زوگۇدىال دامىغا چۈشتى. تىرەپ تۇرالمایدۇ
مهن دەیمهن، ئابـدىنىیاز بـۇ      . ۇنى بالىنى ئالدىغاندەك ئالداپ كهتتى    ئھۆكۈمهت  

بۇالر . ئاقمایدىغان ئىشنى قىلمىغان بولسا، ھۆكۈمهت ماۋۇ ئىشنى قىلمایتتى        
  .رەك یاشایتىبىر كۈن بولسىمۇ كۆپ

نىزامىـــدىن بـــۇ گهپلهرنـــى ئاڭالۋېرىـــپ یـــۈرىكىنى زېـــدە قىلىـــشىنى  
ئابدىراخمان، ئابدىغوپۇرالر . خاھىلىماي، خارابىگه یېقىنالپ كېلىشكه باشلىدى

 بىلىـنمهس تۈتـۈن كۆتۈرۈلـۈپ تۇرغـان         -ۇنىڭ ئارقىسىدىن ھېلىھهم بىلىـنهر    ئ
هن تورۇسـنىڭ توپـا،   گۇمۈرۈلـۈپ چۈشـك  . چالما ـ كېسهك دۆۋىسىگه یېقىنلىدى 

  .ۇچى چىقىپ تۇراتتىئكاكۇللىرى ئىچىدىن چاال كۆیگهن یاغاچ ۋە بادىرىالرنىڭ 
.  ئابدىراخمان شائىر شـىۋىرلىدى  — ئىزلهپ باقامدۇق، نىزامىدىنكا؟   —

  .ۇنىڭ ئاۋازىدا مهرسىیه ئاھاڭى بارىدىئ
ــز— ــراق، قهیهردىـــن ئىز د ئىـ ــوالتتى، بىـ ــساققۇ بـ ــۇ دەپ باقـ ــز؟ بـ ەیمىـ
 نىزامىـــدىننىڭ ـــ ...ردىــن قایــسى بىرســىنى شـــۇ دەپ بىلهرمىــز؟    یهردىكىله

كۆزلىرىدىن یاش تۆكۈلـۈپ تۇرغاچقـا ئـاۋازىنىمۇ ھـازا قوشـىقى ئېیتىۋاتقانـدەك        
  .بىلىنهتتى

 زارە قىلىـشىپ ئـۆز   -بۇ چاغـدا باشـقا شـىھىدالرنىڭ یېقىنلىرىمـۇ یىغـا         
دا ئۆز ھېچكىم تاڭ ئاتقان. قېرىندىشىنىڭ جهسىدىنى ئىزلهشكه كىرىشكهندى 

مۇشۇ . یېقىنلىرىنى ئوپچى ئاپىرىپ تۈمهن بویىغا كۆمىۋېتىشنى جاھلىمایتى      
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ئالدىراشلىق ئىچىدە كىـشلهر ئۆزلىرىنىـڭ ھـازىردار ئىكهنلىكىنـى ئېـسىدىن       
  .چىقىرىپ قویغاندەكمۇ قىالتتى

 دېـــدى — غېنـــى بىلهرمىـــدى، قایـــسى ســـوالقخانىدا بـــولغىنىنى؟ —
  .ئابدىغوپۇرمۇ ھهسرەت بىلهن

ۇ قهیهردە ئۇنى چارقىرىتىپ كېلهیلىمۇ یا؟ ئ بىلهرمىكىن، تاڭ،  غېنى—
  تۇرىۋاتىدۇ؟
 ــ ...ۇ كېلىپ قـاالرمىكىن دەیـمهن،     ئبىراق  ... ۇغۇ جانان كوچىسىدا  ئ —

چــۈنكى تــاڭ بارغانــسېرى  . نىزامىــدىننىڭ ئــاۋازى تېخىمــۇ ئۆمىــسه ئاڭالنــدى 
ۇقتۇرماي ئ جىنىغا   -ۇ بولسا ئىنسىنىڭ جهسىدىنى ئىنىسى    ئ. سۈزۈلمهكتىدى

  ...ئېلىپ كېتىشنى خاھالیتتى
  !... دادا—

. نىزامىددىن ئۆزىنىڭ ئارقسىدىن ئاڭالنغان بۇ ئاۋازدىن چۆچـۈپ كهتتـى   
  .ئارقىدىن چهكسىز خوشال بولدى

ــداق       — ــېلىش قان ــدىال ك ــۇنچه ئهتتىگهن ــهنمۇ؟ ب ــۇ س ــاالم، ب ــى؟ ب  غېن
  ئهقىلڭگه كهلدى؟

  دۇڭالر؟ سىلهرچۇ؟ بۇنچه سهھهردە قهیهردىن پهیدا بول—
بىـز موللىكاڭغـا نىجـادلىق بولـۇپ قالــسا     ...  بـوش گهپ قىـل، بـاالم،   —

... ئهجهپ ئهمهس، دەپ ئابــدۇنىیازنىڭ ئارقىـــسىدىنال شــهھهرگه كىرگهنىـــدۇق  
ۇنىڭ مۇردىسىنى بولـسىمۇ تاپـساق،   ئبىز ... ئهمدى مانا بولغۇلۇق بولۇپ بوپتۇ    

ــسهك دەپ تۇرا  -دوســت ــ...تتــۇق دۈشــمهننىڭ كــۆزى چۈشــكىچه ئېلىــپ كهت  ـ
  .نىزامىددىن بوغۇلۇپ توختاپ قالدى

 مىــش گهپ تارقـــالغىلى  - ئاخــشام مىلتىــق ئېتىلغانـــدىال مىــش   —
ىیالمىدىم، شـۇڭا سـهھهردىال بۇیاققـا       ئۇخل كېچىچه   — دېدى غېنى،    —تۇرغان،

  ...قاراپ چاپتىم
 موللىكاڭنىڭ قایسى سـوالقخانىغا قامـالغىنىنى بىلـمهي تـۇرىمىز،       —

  سهن بىلهمسهن؟
ــۇرۇڭالر،    مه— ــاپ ت ــۆرگهنتىم، توخت ــدىن ك ــۆرگهن، نېرى ــى —ن ك  غېن

 —بالىالرچه ھهرىكهتلهر بىلهن ئهتراپىغا زەڭ سېلىپ قاراپ چىققاندىن كېیىن،



 340 

 دېـدى غېنـى كـامېرالردىن بىرىنـى كۆرسـىتىپ          —،  ۇ، بىلدىم، ئاۋۇ ئۆي شـ     هھ
  .ۇگىالپ ئېسهدەیتتىئۇیقۇسىز كۆزلىرىنى ئۇمۇ ئتۇرۇپ، 
 قــارنى بوشــىغۇدەك، ۋارقىــراپ یىغالشــنى    -ئىــچۇالرنىــڭ ھهربىــرى  ئ

ۇالرنى ئېھتىیـات قىلىـشقا ئاگاھالنـدۇرۇپ تۇرغاچقـا،         ئئىستىسمۇ نىزامىددىن   
  .ھهممهیلهن ئىچىدە ھهسرەتلىنىش بىلهن چهكلهندى

ۇنغا بارمایدۇ، شىڭ دېـگهن مۇنـاپىق       زۇئ ئابدۇنىیازالرنىڭ بۇ ئىشىمۇ     —
بۇالرنى .  ئىشهنچىلىك تېرىكىمىز یوقچۈنكى بىزنىڭ . ېۇالرنىمۇ یوقىتىۋېتىدۇ

باســتۇرۇپ بولغانــدا خــاپىلىق تارتماســلىق ئۈچــۈن مهمتىلىنىــڭ جهســىتىنى 
ۇ ئــ  ـــ...كىــم بىلىــدۇ، . ئېلىــپ كهتكىنىمىــز شهپىــسىز بــولغىنى یاخــشى    

  . ھهمراھلىرىنى باشالپ ھېلىقى كامېرغا یېقىنالپ كېتىۋېتىپ پىچىرالیتتى
 كاكىلالرنى كـوالپ، جهسـهتلهرنى   -اۇالر دەرھال تۇرۇستىن چۈشكهن توپ    ئ

بهزى جهسـهتلهر  . بىراق، جهسهتلهرنى تونىغىلى بولمـایتتى   . ئېچىشقا باشلىدى 
بهزىلهرنىڭ بىرقولى یاكى بىـر     . ساقراق بولسىمۇ یۈزىنى تونىغىلى بولمایتتى    

ــۇتى ئېغىــرراق كــۆیگهن، بهزىلىــرى تامــامهن كۆیــۈپ كىچىكــلهپ، قورۇلــۇپ     پ
جهسـهتلهرنى كـوالپ چىقىرىـپ بولغانـدىن كېـیىن یهنه           ېـۇالر یهنه    . قالغانىدى

  .تىڭىرقاپ تۇرۇپ قالدى
   تونىغىلى بولمىسا نېمه قىلغۇلۇق ئهمدى؟—
  ... شۇنى دەیمهن—

ــا زەڭ       ــهتلهرنىڭ پۇتىغ ــلهن جهس ــك بى ــاس زېرەكلى ــا خ ــى بالىالرغ غېن
ۇنىڭدا ئ.  ۇنىڭ بۇ ھهرىكىتىدە كۆڭلىگه پۈككىنى بار ئىدىئ. سېلىشقا باشلىدى

چۈنكى . ( بالىالرغا خاس زېرەكلىك، ھهم یىگىتلهرگه خاس جىگهر بار ئىدى          ھهم
ھـازىرقى جىـددىیلىك    ). دەل مۇشۇ ئىككى دەۋر چېگرىسىدىكى یاشتا ئىدى       ېۇ

ۇنىـڭ ئۈسـتىگه    ئ. ھهممىنى بېسىپ چۈشـكهچكه قورقـۇش یادىغـا یهتمهیتتـى         
ك كۆیــۈپ غهلىــته شــهكلىگه كىرىــپ قالغــان بــۇ جهســهتلهر یــۈرەكنى ئهزگــۈدە  

  .ئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشته بولسىمۇ، كىشىنى قورقۇنچقا سالمایتتى
 دېدى غېنى بىر جهسهتنى — ! قارا، دادا، مانا مۇشۇ جهزمهن موللىكام—

ۇ جهسهتنىڭ ئوڭ پۇتى كۆیۈپ یىغىلىپ قالغان، سول پۇتى توپـا     بكۆرسىتىپ،  
 ئاســتىدا بېــسىلىپ قالغاچقــا ئــانچه كــۆیمىگهن، ئهممــا توپىغــا كۆمۈلۈشــتىن 
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یۇقىرىقى قىسمى  . ئىلگىرى تېرىسى كۆیۈپ كهتكهچكه شهلۋەرەپ كهتكهنىدى     
  .بولسا ئادەم جهسىتىگه ئوخشىماي قالغانىدى

 نىزامىـدىن تهقهززارلىـق   — قانداق دەیسهن، باالم؟ قانداق بىلـدىڭ؟     —
  .بىلهن سورىدى

ۇنىـڭ  ئ مانا ئهمهسـمۇ، موللىكامنىـڭ پهتىنكىـسى، ئـاۋۇ كـۈنى مهن          —
ئۆزۈڭمۇ . هندىلىنى ئېلىپ كېتىپ، بۇنى ئهپكېلىپ بهرگهنھېلىقى ئىزچى س 
  .تونۇیسهنغۇ، بۇنى

بۇ مهمتىلىنىڭ تۈركىیىدىن كېیىپ كهلگهن .  راست، شۇدەك تۇرىدۇ—
  ئهمما باشقا ئادەم بولۇپ قالسىچۇ؟. پهتىنكىسى

 — دېدى ئابدىراخمان قوشۇلۇپ،— یاق، مۇشۇ ئهپهندى بولسا كېرەك،—
ــدى   ــاغنى كىیىـ ــداق ئایـ ــشىدىغان   بۇنـ ــدى ئارىلىىـ ــۆپ ئهمهس، ئهپهنـ غانالر كـ

ــى كـــۆرگىنىمنى       ــداق ئایـــاغنى كهیگهنلهرنـ ــڭ ئىچىـــدىمۇ بۇنـ زىیالىیالرنىـ
  .ئهسلىیهلمهیمهن

چۈنكى ېۇ زامانـدا    . نىزامىددىن ئهمدى پۈتۈنلهي ئىشهنچ ھاسىل قىلدى     
بۇنداق یېڭى پاسوندىكى ئایاغنى كىملهر كىیهتتى، دەیسىز؟ شۇڭا ئهمـدى یهنه        

  .الدى بولۇپ تۇرۇشنىڭ پایدىسى یوق ئىدىئارىس
 دېـدى  — ئهمىسه چاپسانراق مىدىرالڭالر، بالىالر، ئېلىپ كېتهیلـى،     —

ۇ شـوخ ھهم تىنىمـسىز بىـر ئىنـساننىڭ چـاال كـۆیگهن       ئـ ئـۇ، ئېـسهدەپ تـۇرۇپ،    
كـــۆتهكتهك ھـــالهتكه كېلىـــپ قالغـــانلىقىنى زادىـــال یـــۈرىكىگه پاتقۇزالمـــاي 

  .قالغانىدى
گه خــاس چېچهنلىــك بىــلهن چــاال كــۆیگهن پادرىــدىن  ئابــدىراخمان ئــۆزى

ئىككـى تـالنى سـۇغۇرۇۋېلىپ، ئۆزىنىـڭ ۋە ئابـدۇغوپۇرنىڭ چهكـمهن چاپىنىــدا       
  .ئۈستىگه نىزامىددىن ئۆزىنىڭ چاپىنىنى یاپتى. ئاددىیغىنه جىرغا یاسىدى

ــ ــدىرىغىنىچه خــارابىلىقتىن ئایرىلىــپ، قۇیاشــنىڭ دســلهپكى   ئ ۇالر ئال
ــا  نـــۇرلىرى بۇلۇتالرنىـــڭ ــان مهھهلـــدە ھهزرەت یولىغـ ــر تهرىپىنـــى قىزارتقـ  بىـ

ــدى  ــشقا ئۈلگۈرگهنىـ ــپ،   . چۈشۈۋېلىـ ــلىگه كېلىـ ــق ئهسـ ــدا تېنچلىـ ــۇ چاغـ بـ
 -30 یىلى   -1937بۇ مىالدىیه   . تىرىكچىلىك ھهرىكىتىمۇ ئىزىغا چۈشكهنىدى   

  .ماینىڭ پاجىئهتلىك تېڭى ئىدى
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ــار     ــۈن ھ ــلىقى ئۈچ ــڭ بىلىــپ قالماس ــات ئادەملهرنى ــددىنالر ی ۋا نىزامى
. غا كهلگهنـدە پىـشىم بولغانىـدى      “ ئىت یولى ”ۇالر  ئ. یاللىماي پىیادىال ماڭدى  

كۈنـدۈزى ئاتۇشـقا بـارغىلى    . ئىت یولى ئېغىزىدىن چىقىدىغان یهردە توختىدى    
مۇشــۇ یهردە ئولتــۇرۇپ قــاراڭغۇ چۈشۈشــنى كــۈتمهكچى بولۇشــۇپ،  . بولمــایتتى

اقتـا ئېغىـر سـۈكۈنات     جهسهتنى بىر دالـدىغا یوشـۇرۇپ قویـۇپ، ئـۆزلىرى یىراقر          
  ...ئىچىدە ئولتۇرۇشتى

  

2 
  

 - پهش دىگــۈچىال یىــراق-لىكى ھهشنیــاۋاغ تۈرمىــسىنىڭ كۆیــدۈرۈلگه
 مــاي ئهتىگىنــى خارابىلىققــا یهنه نۇرغــۇن ئــادەملهر     -30یېقىنغــا ئاڭالنــدى  

ــېقىن كىــشىلىرىدىن باشــقا،   . توپالشــتى ــدە مهرھۇمالرنىــڭ ی بۇالرنىــڭ ئىچى
  . مۇناسىۋەتسىز قىزىققۇچىالرمۇ بار ئىدىھهرھۇمالر تونىمایدىغان،

بۇالر مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بىۋاسىته ۋە . ئاتۇشتىنمۇ نۇرغۇن ئادەم كهلدى
ۋاسىتىلىك تهربىیىسىنى ئالغان بارلىق ئوقۇغـۇچىالر، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ        

ۇنىڭ یاخشىلىقىغا ئېرىشكهن باشقا ئقولىدا شىپالىق تاپقان كىشىلهر، ھهمدە 
سابىت قهشـقهرگه جابـدۇنۇپ ئېـشهك توقـۇپ چىققانـدا ئـابلهق        . كىشلهر ئىدى 

سابىت ئۆزىگه . ئۆزىنىمۇ ئالغاچ بېرىشنى ئىلتىماس قىلىپ یىغالپ تۇرۇۋالدى
خاس تهمتىرەش بىلهن نـېمه قىالرىنـى بىلـمهي تۇرغانـدا ئابلهقنىـڭ دادىـسى               

  :ئهبهیدۇلال ئۆیدىن چىقىپ قېلىپ
ېلىڭ، ېۇ یاخشىلىق قىلغان سابىت، ئىنىم، ئېغىر كهلمىسه ئېلىۋ   —

ۇالغ یوق بولـۇپ قالـدى، بولمىـسا        ئئادىمىنىڭ یاتقان یېرىنى كۆرۈپ كهلسۇن،      
  .دېدى قایغۇلۇق ئاۋازدا —... باالمنى ئېلىپ ئۆزۈم باراتتىم،

دادىسى بالىنى سـابىتنىڭ  . سابىت ئابلهقنى ئېلىپ بېرىشقا قوشۇلدى  
ــ. ئارقىــسىغا مىنــدۈرۈپ قویــدى  ــوئ لى بىــلهن مــېڭىش ئۈچــۈن  ۇالر قۇمالتــاغ ی

سۇنتاغقا كهلگهندە یول بویىدا تۇرغان پاشاخاننى كۆرۈپ، سـابىت ئىختىیارسـىز       
 ئهلهم ئارتقـان ئـۆگهي   -ۇنىڭغـا دەرت  ئنېمىال دېـگهن بىـلهن      . شۈركۈنۈپ كهتتى 
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ۇنىڭغـا نورمـال سـاالم قىلىـپ،     ئلېكىن كېیىنكـى چـاغالردا بـۇ ئایـال     ! ە د -ئانا
بىـراق  . ۇرۇنۇشالردا بولـۇپ یـۈرەتتى  ئ بولغاندەك   ۇنىڭ ئهپۇسىغا ئېرىشمهكچى  ئ

ۇنىــڭ یهنه بىــرەر شــۇم غهرىــزى بــارمىكىن دەپ ئســابىت گۇمــانخورلۇق بىــلهن 
  . ئهنسىرەپ یۈرەتتى

 دەپ ساالم قىلدى ئایال —ۇكام؟ ئ ئهسساالم، سابىت، یاخشىمۇ سىز،  —
ــر تۈســته،   ــایغۇلۇق بى ــا  شــه —ق ــۇرىمهن، ئای ــاراپ ت ــدا ق ــدىڭىزما؟ یول ل گه ماڭ

خهقلهردىنمۇ بارىدىغانالر چىقىپ قالـسا قوشـۇلىۋاالي دەپ، ھـېلىغىچه خوتـۇن        
كىشى ئۆتمىدى، ئا ئهدەم نۇرۇلال بىلهن جابدۇۋاتىتى، مهن ئالدىرىتاي، جىندەك       

 ئایال سابىتنى ئۆیگه تهكلىپ قىلىشنى —تهخىر قىلسىڭىز ھهمرا بوالرسىله، 
ارە قىلماي دەپ ئىككىلىنىپ، ئویلىغان بولسىمۇ سهپهرگه چىققان ئادەمنى ئاۋ     

  .تېزال ھویلىغا كىرىپ كهتتى
ۇنىـڭ سـهمهدكه سـۆزلىگىنى ئېنىـق       ئ ھویلىـدىن    — قېنى سـىله،     —

 نېمانداق لۆمشۈیدىغاندۇ، چاققانراق بولۇڭال، سابىت ئىـشكته        —ئاڭلىناتتى،  
  ...ساقالپ تۇرىدۇ، بىلله مېڭىڭال، ھهمرا بولۇشۇپ،
ۇالر ئــ . پ ھویلىــدىن چىقتــى بىــر كهمــدە ســهمهد ئېــشهكنى یېــتىله    

ھېچكىم نهگه،  . ئاۋازلىرىمۇ ئانچه ئىشتىلمىگۈدەك پىچىرلىشىپال ساالمالشتى    
. نېمىگه ماڭغانلىقلىرىنى سوراپ ئولتۇرمىدى، سوراشنىڭمۇ ئورنى یـوق ئىـدى   

سهمهد ئېشهككه مىنىۋالغاندىن كېیىن نۇرۇلالنىڭ ئارقىسىغا مىنگىشىشىگه 
  :یاردەملىشىۋاتقان ئایال

اال ئهگىشىپ خاپا قىلىۋەتتى، تاالشماي ماقۇل دەپ ئاپىرىڭال دېسهم  ب—
ئاینا قاراڭال، سابىتنىڭ ئارقىسىدىمۇ تۇرمامدۇ ... ۇقماي تالىشىپ،ئما ئهدەم رەج 

ــدەكتىن بىرســى،    پاشــاخان ئۆزىنىــڭ ئهمــدى یاخــشى ئانــا بولــۇپ      —بۇنىڭ
، پهپىــلهپ قالغـانلىقىنى ئىــسپات قىلمـاقچى بولغانــدەك نۇرۇلالغـا كۆیىنىــپ   

  . دېدى— خۇدایىمغا ئامانهت، ئهمىسه، —قویدى ئاندىن ئهركهكلهرگه، 
ئىككهیلهن ئېشهكلىرىنى تېقىمى بىلهن نىقتىشى بىلهنال، ئېشهكلهر       

ئىككى چوڭ كىـشىنىڭ ئارقىـسىدىكى   . یولغا چۈشۈپ یورغىالپ یۈرۈپ كهتتى  
للىقانــداق  بىــرىگه ئا- گــاھى یانداشــقاندا بىــر -ئىككــى بــاال ئېــشهكلهر گــاھى

  . ئىشارەتلهرنى قىلىشىپ، بىر نېمىلهرنى دېیىشىپ قویۇشاتتى
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ۇالر قۇمالتاغ یولى، ئىـت یولىـدا پىیـادە، ئېـشهكلىك بولـۇپ قهشـقهرگه         ئ
ۇچرىشىپ یوللىرىنى بىلله ئقاراپ كېتىشىۋاتقان كىشىلهر بىلهن بهشكىرەمدە 

هممهد دامــولال، بـۇ یهردە كاتتـایالقتىن كېلىۋاتقــان توپتـا مـوھ    . داۋام قىلىـشتى 
تــوپالنتىالردا پــات ـ پــات    . ۇالرغــا قوشــۇلدىئمــولالق چهكهدى ۋە ھهمرالىرىمــۇ 

ۇ ھهمرالىرىنـى   ئـ ېۇچرىشىپ تۇرغاچقـا مـۇھهممهد دامـولال سـابىتنى تونـۇیتى،            
سابىت جىمخـور بولغاچقـا ئـانچه بهك پـاراڭ قىلىـشىپمۇ           . ېۇنىڭغا تونۇشتۇردى 

  .كهتمهستىن قهشقهرگه یېتىپ كېلىشتى
رابه ئالدىدىكى كىشىلهر توپىدا ئابلهق سابىتنىڭ قولىنى تـۇتقىنىچه   خا

. مهســۇم ۋە ســهبى كــۆزلىرىنى مۆلــدۈرلىتىپ كــامېرالر تهرەپــكه قــاراپ تــۇراتتى 
مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ شـاگىرتلىرىدىن بىـر نهچچىـسى كـامېر تاملىرىـدىكى             

 سـابىت  .سابىتنىڭ یېنىغا بىر ئهسكهر قىـستالدى . شېئىرالرنى كۆچۈرۈۋاتاتتى 
سابىت . ۇنىڭ ئارقىسىدا رېھىممۇ بار ئىدىئ. بۇرۇلۇپ قاراپ نىمتۇلالنى تونۇدى  

  :نېمه دەپ گهپ باشالشنىمۇ بىلمهستىن تهمتىرەپ تۇراتتى، نىمتۇلال
. بایىراق ھهمـمه جهسـهتلهرنى تـۈمهن بویىغـا ئاپىرىـپ كۆمۈۋەتتـۇق           —

  . دېدى— ...دۇر،بهلكىم شۇالرنىڭ ئارىسىدا بار... ئهپهندىنى تونىیالمىدۇق
ۇ یـاش  ئـ . رېھىمنىڭ كۆزىدىن بىر نهچچه تـامچه یـاش دومىـالپ چۈشـتى      

بىلهن پارقىراپ تۇرغان كۆزلىرىنى یوشـۇرۇش ئۈچـۈن ئـابلهقكه ئېڭىـشىۋېلىپ        
  .ۇنىڭ بېشىنى سىالپ كهتتىئ

  :ۇالرنىڭ قېشىدا تۇرغان شهھهر پۇقرالىرىدىن بىرى یېنىدىكى كىشىگهئ
ــلهر ب— ىــلهن تونۇشــمایمهن، ھهم ئارىالشــمایمهن،   مهن ئهپهنــدى دېگهن

ئهخـمهت ئهپهنـدى   . شۇنداق بولسىمۇ یۈرىكىمـدىن چىقمایـدىغان بىـرئىش بـار     
ۇ كىشى تۈركىیىدە ئوقۇپ كېلىپ ئ. دېگهن بىرسى مهن بىلهن تام قوشنا ئىدى

ۇنىڭ تـۈرك  ئۇ چاغالردا بىز  ئ. ئىككى ئۈچ یىغلىچه مۇئهللىم بولۇپ یۈرگهنىدى     
ۇ ئ تۈركىیىدە قاپتىمىش دەپ ئاڭالیتتۇق، دېمسىمۇ شۇ چاغدا خوتۇنى بارىمىش،

قارىمامال، بۇ كېلىشمهسلىكنى، ئهجىلى سۆرىگهندەك  ئهخمهت       . بویتاق ئىدى 
ۇنىڭ خوتۇنى بىر باال    ئئهپهندى قولغا ئېلىنىشتىن ئىككى ھهپتىچه ئىلگىرى       

 ئاڭلىـساق، بـۇ ئایـال ئهخـمهت ئهپهنـدىنى قىچقىرىـپ           . بىلهن كېلىـپ قالـدى    
ۇنىڭ ئایالى  ئقېشىغا ئاپىرالمىغاندىن كېیىن ئوغلىنى ئېلىپ كهلگهنىكهن،       
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، )شۇغىنىسى یۈزىنى یاپمـاپتىكهن  (شۇنداق كېلىشكهن، ئوڭلۇق ئایال ئىكهن      
ھهي، كـۆرمهمال، بـۇ ئهخـمهت       ... تۆرت یاشالردىكى ئوغلىمۇ شۇنداق ئهقىللىق،    

ۇتلۇقھـاجىم شـهۋقى،   ئهپهندى دېگهن قوشنام  یۈسۈپ زىیا، مهمتىلى تهۋپىق، ق       
شـۇنداق قىلىـپ بىـر كېچىـسى        . مامۇت سىجاڭالر بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتهتتى    

ۇالرنىــڭ ئۆیىــدە ئ. قوشـنامنى خوتــۇن بالىــسى بىـلهن قوشــۇپ ئېلىــپ ماڭـدى   
بىچارە ئایال ئېرى بىلهن مېڭىشقا رازى . بولۇۋاتقان گهپ سۆزلهرنى ئاڭالپ تۇردۇم
سىگه بېرىپ مېڭىشنى سوراپ شۇنچه ئىكهنلىكىنى، ئهمما كىچىك بالىنى بىر

ــى، كــۆرمهمال، مۇشــۇ ئهســكى    ئیالۋۇرســىمۇ كاســاپهتلهر   ۇنىمــاي ئېلىــپ كهتت
تاملىقتا ئاشۇ كىچىك باال ئانىسى بىلهن  دادىسى ئارىسىدا كهتكىنىگه یۈرىكىم 
ئېچىشىدۇ، دېسىله، ماڭا بهرگهن بولسا جان دەپ بېقىۋاالتتم، بهكال ئومـاق بـاال          

  ...رمهن قۇشتهك پاك بىر ناراسىدىدە نېمه گۇناھ دەیمهنۇچائ... ئىكهن،
بۇ سۆزلهرنى ئـاڭالپ تۇرغـانالردىن كىمـدۇر بىـرى ئـۆزىنى تۇتالماسـتىن            

یهنه بىر كىشى بولسا كېچىسى تۈرمىگه ئوت قویۇلغان چاغدا    . ئېسهدەپ كهتتى 
 زار ھهققىدە ئېچىنىپ، شـۇنداقال قىزىـق قىلىـپ     -ئۆیدە یېتىپ ئاڭلىغان ناله   

  .لهیتتىسۆز
یا، پهناھ، ئادەم دېگهننىڭ ئۈنىمۇ شۇنداق یامـان بولىـدىكهن، قـۇالق             —

ئـویالپ باقمـامال، تىرىـك تـۇرۇپ دوزاقتـا كۆیـسه كىـم            ! مېیىمنى یهپال بولـدى   
تـوۋا دەیـمهن، پىتنـى تۇتۇۋېلىـپ ئوتقـا          ! ۋارقىرىمایدۇ؟ قاچاي دېسهڭ تۆرت تـام     

وتتــا كۆیــسه ھهیـــۋەت   قىلىــپ ئېتىلغانــدەك ، ئــادەممۇ  ئ   “ پــاڭ ”تاشلىــسا  
قىلىــپ یېرىلغــانلىقلىرى ھهققىـــدە   “ پــاڭ ”ئادەملهرنىــڭ  ! ئېتىلىــدىكهن 

ئهمدى مېنىڭ خېلـى بىـر زامـانغىچه        . ...ناھایىتى كۆپ ئادەملهردىن ئاڭلىدىم   
 سابىت بۇ —!.... ۇیقۇم كهلمهیدىغان بولدى، دېسهم ئىشهنمهیسىلهر، قىیامهتئ

ئهسكهرلهر بىلهن  ،ساۋاقداشلىرى ،ايپاجىئهتنىڭ تهپسىالتىنى ئاڭالشنى خالىم
ۇنىڭ ئالـدىغا   ئخوشلىشىپ مېڭىشقا باشلىۋېدى، ئوتتۇرا یاشلىق بىر دېھقان        

ۇنىڭ قېشىدا ئون بهش یاشالر ئكېلىپ، یهكهن تهلهپپۇزى بىلهن ساالم قىلدى،     
  . چامىسىدىكى بىر ئوغول بالىمۇ بار ئىدى

یهردە كۆرگهنـدەك   سـىلىنى بىـر      — دېدى سابىتالرغا قـاراپ،    — باالم، —
  ...  یا؟ كۆزۈمگه ئىسسىق كۆرۈنۈۋاتىال، بىر ئىشنى سوراي دېگهنتىم-قىلىمهن 
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  . دېدى سابىت تهمكىنلىك بىلهن— قېنى سوراڭ،تاغا،—
ئـۆزى  .  مهمتىلى ئهپهندى تهۋپىق دەیـدىغان بىـر تۇنۇشـۇم بـار ئىـدى              —

ۇنـداق  ئۇ ـ یـا؟   ئاتۇشتىن ، ماۋۇ خهق، شۇ ئادەمنى مۇشۇ یهردە ئۆلۈپ قالدى دەید
  ئهمهستۇ؟ 

  : سابىت ھهیران قالغان بولسىمۇ راستىنى ئېیىتتى
ئاڭلىــساق ئهســكهرلهر . ۇنى كۆیــدۈرۈۋەتتىئــ راســت،تاغا، دۈشــمهنلهر —

ــۈپتىمىش  ــا كۆم ــۈمهن بویىغ ــان،  ئدېھقاننىــڭ ... ت ــرەپ تۇرغ ــسىزمۇ تىتى ۇنىڭ
  : ۋەتتىكۆكۈرۈپ كهتكهن لهۋلىرى تېخىمۇ ئۆمچىیىپ، بالىسىغا قاراپ یىغلى

ئهمـدى سـېنى كىمـگه تاپـشۇرامهن،     !  مۇساپىر بولـۇپ قالـدۇق، بـاالم     —
گهپ كېتىپتۇ ئهمهسمۇ، ئهجهپ ئالدىڭ قۇرۇق، تهلىیىڭ ۈئهپهندى داداڭ ت  ! باالم

ــوقكهن ســېنىڭ  ــا تهســهللىي ئېیتىــپ،  —... ی ــ ســابىتالر بوۋایغ ۇنى تهســته ئ
  : ۇنىڭدىن سورىدىئسابىت . توختاتتى
 بولىسىز؟بۇ بالىچۇ؟ ئهپهندىنى قانداق تونۇیسىز؟  سىز ئۆزىڭىز كىم —
 بىــر یىلــى —دېــدى دېھقــان، — ۋاي نېمىــسىنى ئېیــتىال، ئىــنىم،—

ــدى ئۆزىنىــڭ ھهمرالىــرى بىــلهن ئهخــمهت ئهپهنــدى دېگهنــلهر بىــلهن         ئهپهن
ــدىم، یهكهن    ــانىكهن، مهن قېیىقچى ــۋاتىمهن دەپ كېلىۋاتق ــدىن كېلى تۈركىیى

ۇالر بىزنىـڭ  ئشۇ چاغدا .  قویغاچ تونۇشۇپ قالغان   ۇالرنى ئۆتكۈزۈپ ئدەریاسىدىن  
بـۇ  ― شۇندىن بېرى ئانسى قۇرغۇر مۇشـۇ بـالىنى        . ئۆیدە خېلى ئولتۇرۇشقاندى  

ــۆزى  ― مېنىــڭ چــوڭ ئوغلــۇم ســۇالیمان  ــادەم ئ ئهپهنــدىگه ئاپىرىــپ بهر، شــۇ ئ
ئهممــا بــاال . ئۆزۈمنىڭمــۇ ئهكهلگىــم بــار ئىــدى . ئوقۇتــسۇن دەپ تىنچىتمىــدى

ۇنى ئۆزىمىزنىڭ ئهپهندىنى ئاۋارە قىلىپ قویمىسۇن دەپ، باشتا      كىچىكىرەك، ئ 
قـالغىنىنى  . بازىرىدا ئىمىن بهگنىڭ ھویلىـسىدىكى مهكتهپـته ئوقۇتقانىـدىم        

مهمتىلى ئهپهندى ئوقۇتۇپ، ئۆزىدەك ئـادەم قىلـسۇن دەپ ئېلىـپ كهلـسهم، بـۇ            
 نېمه خاپىلىق؟ بۇ نهس كۈندە كېلىپ قېلىشىمنى كىم بىلىدۇ؟ نهچچه كۈن           

ەپتىمهن؛ نهچچه  كۈن دارىلمۇئهللىمىنگه     دنوۋېشىدا یۈسۈپ زىیا ئهپهندىنى ئىز    
ىــدىم، ھېچقایــسى یــوق، خهقــتىن سورىــسام  دقــاتراپ ئهخــمهت ئهپهنــدىنى ئىز

مانا ئهمدى . كېیىن سوقۇش بولۇپ كېتىپ یۈرىكىمنى ئالدى . ئالىیىپ قارایدۇ 
  ...بۇ كۆرگۈلۈك بوپتۇ
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ۇ یۈرىكى ئېیچىشقان ئ. اغرىپ كهتتىسابىتنىڭ دېھقانغا بهكمۇ ئىچى ئ 
  :ھالدا سۇالیماننىڭ بېشىنى سىالپ

  . دەپ سورىدى—ۇكام، سهن ئهپهندى داداڭنى یاخشى كۆرەتتىڭمۇ؟ئ —
 دېــدى ســۇالیمان —ۇنىــڭ بىــلهن دوســت بولۇشــقان، ئ مهن دېــگهن —

  .بالىالرچه سهبىیلىك بىلهن
نىڭمـۇ   ئهپهنـدى مې — دېدى سابىتنىڭ یېنىدىكى ئـابلهق،    — ئوھ،   —

  !دوستۇمتى، مهن بىلهنمۇ دوست بولغان
 ئهپهنـدى دادام ماڭـا یامـان    — دەپ ئـۈن قـاتتى نـۇرۇلال،         —...  مهنمۇ، —
  ...ئامراقتى

سابىت بالىالرنىڭ ساددىلىقىدىن ئۆزىنى ئاللىقانداق بىر تۇیغۇ یىغىغا 
  :ەباشالۋاتقانلىقىنى سېزىپ، ئۆزىنى تهسته باستى ـ د

ڭ شاگىرتلىرى، بولمىسا سۇالیماننى بىـزگه    تاغا، بىزمۇ شۇ كىشىنى    —
 دېدى سـابىت قـولى یانچۇقىـدا ھامـان غـاڭزىنى      ـ...بېرىڭ، ئهگهر ئىشهنسىڭىز،  

  .سىقىمداقلىق ھالدا
 ـــ...ئهمــدى، ئانىــسى مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بهر دېگهنىــدى،... ئهمــدى، —

  مهن —دېــدى ېــۇ خىیالچــان بولــۇپ، بىــر تهرەپــتىن كــۆزىنى ســۈرتۈپ تــۇرۇپ،  
؟ شۇڭىمۇ ماڭـا تونۇشـتهك   !ە د-ۇكام سىلى ئهپهندىنىڭ شاگىرتىكهنالئتهي،  كې

یـاكى سـىلىنى   ... ئادەمنىڭ باغرى تونۇیدۇ دېگىنى راستكهن  ...كۆرۈنۈپتىكهنال  
نوۋېشى مهكتهپته كۆرۈپمىـدىمكى؟ بۇلتـۇر ئهتىیـازدا بىـر قېـتىم كهلگهنـتىم،           

  ...شۇڭا دەیمىنا
ۇالر بىلهن خوشلىشىپ، ئگهندەك،  بوۋاي ئهمدى بۇ یهردە تۇرغۇسى كهلمى     

  . كېتىپ قالدى
سابىتالرمۇ مۇھهممهد دامولال ۋە ھهمرالىرى بىلهن خوشلىـشىپ، تـۈرمه          

پهقهت ئابلهق بىلهن . خارابىسىدىن ئایرىلىپ، ئېشهكلىرىنى تېپىشقا ئالدىرى
كېتىپ قالغان تهرەپكه قىیالماسلىق تۇیغۇسىدا “ دوستىنىڭ دوستى”نۇرۇلالال 
  .قاراپ قویۇشاتتى پات -پات
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مهخپىیهتلىكنـى  . شۇ كۈنى كېچىىسى نىزامىدىنالر بویـامهتكه كهلـدى       
بویاقخانىدا ئىشلهیدىغان . ساقالش ئۈچۈن زورىخاننىمۇ، بالىالرنىمۇ ئویغاتمىدى

ــدىكى    ــېقىن جایــ ــا یــ ــمهت، ئىگهمبهردىلهرنــــى ئاچیارغــ ــارالردىن تاشــ نىمكــ
ۈۋىگه مهرھۇم ئۈچـۈن یهرلىـك       ئاتا ئانىسىنىڭ قهبرىسى ت    —قهبرىستانلىقتىن
  .كوالشقا بۇیرىدى

  . ئۆزى قالغانالر بىلهن مهرھۇمنىڭ ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنى تېز پۈتتۈردى
ــپ      ــۈتكهنلىكىنى خهۋەر قىلى ــك پ ــبهردى یهرلى ــلهن ئىگهم ــمهت بى تاش
كىرگهندىن كېیىن سهككىزەیلهن نىزامىـددىننىڭ ئىماملىقىـدا مىیىتنىـڭ         

باشـقىالر گۇمـان   . لىپ چىقىپ دەپـنه قىلـدى  نامىزىنى چۈشۈرۈپ، مۇردىنى ئې   
قىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن قهبرە ئۈستىگه بىر تالمۇ كېـسهك تىزمـاي، پهقهت             

بـۇ كىچىـك توپـا      . كىچىكرەك بىر دۆۋە توپا دۆۋىلهش بىـلهن بولـدى قىلىـشتى          
ــسىنىڭ  ــھۇر     ئدۆۋى ــارتى، مهش ــڭ ئاۋانگ ــیهت ھهرىكىتىنى ــى مهدەنى ــۇر یېڭ ۇیغ

ــائىر، كومپوز ــائهت ئهربابىنىـــڭ قهبرىـــسى  پېـــداگوك، شـ ــاتىق ۋە جامـ ــور، نـ ىتـ
  .ئىكهنلىكىنى ھېچكىم تهسهۋۋۇر قىاللمایتتى

 تىنــسىز دەپــنه مۇراســىمىنى تۈگىتىــپ ئــۆیگه قایتىــپ  -ۇالر بــۇ ئــۈنئــ
  :نىزامىددىن شۇندىال دوستلىرىغا. كىرىشتى
 ئىنىم ھۆكۈمهتنىڭ دۈشـمىنى، ھـاال بۈگـۈنكى كۈنـدە ئابـدىنىیازالر             —

. ىگهن بولسىمۇ، لـېكىن پـۇت تېـرەپ تۇرىـشىغا ئىـشهنچ یـوق        شهھهرنى ئىگىل 
شۇڭا ئىنىمنىڭ جهسىتىنى یۆتكهپ كهلگىنىمىز مۇشۇ سهككىزەیلهن ئىچىدە 

 ھـۆرمىتى ئۈچـۈن بـۇ       -مهرھۇمنىڭ ھهققـى  . قالىدىغان مهخپىیهتلىك بولسۇن  
ۇالر بۇ سىرنى ئ .دېدى —... سىرنى ساقالشقا ئالالھ نامى بىلهن قهسهم قىالیلى

  .گۈ ئېیتماسلىققا قهسهم قىلىشتىمهڭ
  : تاپىالپغانىزامىددىن غېنى

 ئهگهر بىــر كــۈنلىرى بىزنىــڭ زامــانىمىز كېلىــپ قالــسا، ســهن شــۇ   —
ۇلىشالىساڭ، شۇ چاغدا بۇ سىرنى ئاشكارىسلىساڭ بولىـدۇ، بـۇ سـاڭا     ئكۈنلهرگه  
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  . دېدى—... ئامانهت
تىلـى  مهم”ھهممه كىـشىلهر    . بۇ ئىش شۇ كېچىسى جىمجىتال تۈگىدى     

ئهپهندى قاتـارلىقالرنى یـاۋاغ تۈرمىـسىدە كۆیـدۈرۈۋېتىپتۇ، تـۈمهن دەریـا بویىغـا               
ــچــامغۇر ئورىــسىغا ئوخــشاشال قىلىــپ،   ــمه  ئ ــر قېــرىمچه كــوالپ، ھهم ۇزۇن بى

  .دەپ بىلىشتى“ جهسهتنى شۇ یهرگه كۆمۈۋېتىپتۇ
  

*  
**          

  
ــایغۇ )  مـــاي-31(ئهتىـــسى  ــددىننىڭ یـــۈرىكى قـ ــرەتتىن -نىزامىـ ھهسـ

 ئانىسىنىڭ -ىلىپ، زادىال چىدالمىغاچقا، بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ، ئاتائېز
یېڭـى  . تۇپراق بېشىنى یوقلىماقچى بولغاندەك قهبرىستانلىققا قـاراپ ماڭـدى         

ئىیـۇن  .  ئانىسىنىڭ قهبرىسى تۈۋىـدە بىلىـنمهس دەرىجىـدە تـۇراتتى    -قهبرە ئاتا 
یــېڭىال قېزىــپ شــۇڭا . ئىیــى كىرىــپ قېلىۋاتقاچقــا ھــاۋا قىزىــپ كهتكهنىــدى

ــسى      ــا دۆۋى ــتىدىكى كىچىــك توپ ــرە ئۈس ــىغا قارىمــاي قهب چىقىرىلغــان بولۇش
بىردەمدىال ئاقىرىپ، ئۆزىنىڭ یېڭىلىقىنى یوقاتقان، ئىنسانالرنىڭ ئاخىرىقى       

 كىچىـك توپـا دۆۋىلىـرى ئىچىـدە بىلىـنمهس           -مهنزىلگاھىدىكى بارلىق چـوڭ   
  .بولۇپ قالغانىدى

هتكهن بوزاڭ توپىلىق قهبرىـستانلىق     یىراقتىن ئاشۇ ئاپئاق ئاقىرىپ ك    
ۇنىـڭ  ئ. كۆرۈنۈشى بىلهنال نىزامىددىننىڭ یـۈرىكى دۈپۈلـدەپ سـوقۇپ كهتتـى        

جۇشقۇن، روھلۇق مهمتىلى  ئهپهندىنى ئاشۇ جىمجىتلىق باسـقان، قـاغجىراپ         
ــا    ــان جایغــ ــالۋۇن لىپىلــــداپ تۇرغــ ــتىدە ئــ ــاپ تهپتىــــدە ئۈســ ــان، ئاپتــ یاتقــ

ــسى كهلم  ــۈۋەتكهنلىكىگه ئىشهنگىــ ــىكۆمــ ــاللىقنى  . هیتــ ــشامقى رېئــ ئاخــ
  .ئویلىغىنىدا بولسا یۈرىكى پىچاق تىققاندەك بولۇپ كهتتى

ۇ قهبرىگه یېقىنالشقاندا یېڭى قهبرە ئۈستىگه قونۇپ ئولتۇرغـان سـانى           ئ
كۆرۈپ قېلىپ یۈرىكى نامهلۇم شـۇملۇقنى سـهزگهندەك دۈپۈلـدەپ كهتتـى ھهم             

مىنى ئېلىـپ غهزەپ ۋە  ۇ یهردىـن بىـر تـال قـاق چـال      ئـ . قاتتىق غهزىپى كهلـدى   
نهپرىتىنى قوشۇۋەتكهندەك كۈچهپ ئېتىۋېدى، سا لىككىدە ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ، 
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  .ۇچۇپ كهتتىئلهرزان قانات یایغىنىچه ئاچیار تهرەپكه 
  
  
  

  :نهزمه
  یهر پوستىنى كۆتهردى نهچچه،
  .ئهمما یېرىپ چىقمىدى ۋولقان
  یا ماگمىنىڭ ھارارىتى پهس،
  .ندانیهر پهردىسى قېلىن یا چه

  ئهمما تېنچسىز یهنه بۇ زېمىن،
  .چۈنكى باردۇر قوینىدا ماگما

  ماگما، ماگما، قاینایدۇ بىر كۈن،
 !...زېمىن یېرىپ ئاتىدۇ الۋا

 
ــى  -1987 ــابىردا بىرىنچــ ــى نۇیــ  یىلــ

 .ئارگىنال پۈتتى، ئاتۇش ـ شورۇق
  

 تۈگىدى
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روماننىڭ مهیدانغا كېلىشى ھهققىدە بىر نهچچه 
  ئېغىز سۆز

  
 یىلالرنىــڭ بېــشىدا - 1980ھهققىــدىكى دەســلهپكى تهســهۋۋۇر بــۇ رومــان 

ــدە   ــرىمىغىچه داۋام  —یانۋارنىــڭ ســوغۇق كۈنلىرى ــۈن یې ــۇزاق كــېچىلهردە ت  ئ
  .قىلىدىغان ئوچاق تۈۋى سۆھبهتلىرى بىلهن تۇغۇلغان ئىدى

ئالـدىنقى بىـر ئهۋالدنىـڭ كهچمىــش ھىكایىلىرىـدىن بىـر رومـان یېــزىش       
پ كوچىالشـنىڭ نهتىجىـسى ھامـان بىـر نۇقتىـدا      ئارزۇسى بىلهن باشالنغان گه   

ھهر پىــشقهدەم ئۆتمــۈش ھىكــایىلىرىنى تىلغــا ئالغــان ھامــان  : توپلىنىــۋەردى
مهمتىلى ئهپهندى دېگهن ئىسىمگه كهلگهنـدىال سـۆھبىتى قىزىیتـى؛ كـۆزىگه           

  ...یاش ئاالتتى؛ ھایاجانلىناتتى؛ كۈلهتتى؛ جانلىنىپ، شوخلىشىپ كېتهتتى؛
قۇر تهسىرات قالدۇرۇپ كهتكهن بـۇ ئـادەم كىـم ئىـدى؟ بـۇ         ئهجهبا بۇنچه چوڭ  

ســـوئال بىـــلهن یولغـــا چىقىـــپ، مهخـــسۇس ئـــۇ توغرۇلـــۇق ئېنىقالشـــقا        
ئۇنىڭ ھایاتتىكى ئوقۇغۇچىلىرىدىن مهن كۆرۈشمىگهنلهر یوق . كىرىشكهنىدىم

تارتىنچاقلىقىمغـا قارىمـاي، بـۇ ئىـش     . دېسهممۇ الپ بولمىغۇدەك یۇرت كهزدىم  
ھىكایىالرنىـڭ ھهممىـسى تۈگىـدى      . ئىـشكلهرنى قېقىـۋەردىم   ئۈچۈن ناتونۇش   

ــسىالتالرنىڭ بىرســىنى راســت قىلىــپ      ــاق تهپ ــكه، ئاچىم ــۇنى رەتلهش دەپ، ئ
بېكىتىــشكه باشــلىغان ھامــان یېڭــى ۋە تېخىمــۇ جهلپكــار ســوئالالر تۇغۇلــۇپ،  

ــ ــكه،     ـدۆۋە ــاپ كۆرۈش ــشكه، كىت ــۇرت كېزى ــالپ، یهنه ی ــالالرنى تاش دۆۋە ماتىرىی
  .  ۋاراقالشقا باشالیتىمئارخىپالرنى

مهمتىلـى ئهپهنـدى ئىزچىلىـرى     یىلى یـاز ئاخىرلىرىـدا     -1985خهیرىیهت،  
سـهپهر پهسـلىمىز   . بىلهن كهزگهن قهشـقهر ئهتراپىنـى كېزىـشكه قـارار قىلـدىم           

. كۆرگهن مهنزىرىلىرىمىزمۇ ئوخشاش بولىشى تهبىئىـى ئىـدى     . ئوخشاش ئىدى 
كایىالرگه ئاساسهن سىزىپ چىققان مهن ھى. سهپهر لېنىیىمىزمۇ ئوخشاش ئىدى

ئهپـسۇسكى، بـۇ خهرىـته    . (سهپهر خهرىتىـسى بىـلهن یۈرۈشـكه ئاتالنغـان ئىـدىم        
  ).كىتاپقا بېرىلمهپتۇ

  .یهنه یېڭىلىقالر تۇغۇلۇپ، یهنه پىالنلىرىمدا ئۆزگىرىش ھاسىل قىالتتى
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ھهتتا تهییارلىقلىرىم ئىچىدە شۇمۇ بارىدىكى، ئهللىك یىللىق ھىجىـرىیه       
بۇ بهزى ھىجىرىیه . دىیه كالىندارىنىڭ سېلىشتۇرما جهدۋىلىنى ئىشلىدىممىال

ھىسابىدا بېرىلگهن كۈنلهرنى مىالدىیىگه سېلىشتۇرۇپ روبىرو قىلىـش، بهزى         
. تارىخىي كۈنلهرنىڭ ھهپته كۈنلىرىنى ئېنىقالش قاتارلىقالرغـا كېـرەك ئىـدى          

ېـپىش مېتـودى   ت» یوتىغـا ئـۇرۇپ  «دەپـال   » رومان بولغانـدىكىن  «ھېچنهرسىنى  
چــۈنكى بــۇ مهن قایتىــدىن یاراتمــاقچى بولىۋاتقــان . بىــلهن قىلغــۇم كهلمىــدى

ــوالتتى  ــدى، دېــگهن ھامــان  . ئوبرازنىــڭ روھىیىــتىگه خىــالپ ب مهمتىلــى ئهپهن
مېنىڭمۇ كۆزۈمگه یاش كېلىـدىغان دەرىجىـدە بىـر مـۇھهببهت قهلبىمـدە بـاش          

ىخىي ئهسـلىمىلهردىكى   تـار . ئۇ گویا مېنىمـۇ ئوقۇتقـان ئىـدى       . كۆتهرگهن ئىدى 
 خاتالىقىغــا ھۆكــۈم قىلىــش ئۈچــۈن، شــاھىدالرنىڭ ـیىــل، كۈنلهرنىــڭ تــوغرا   

ھىكایىلىرىغا سېلىشتۇرۇشنى یېتهرلىـك دەپ قارىمـاي، یهرلىـك ئـارخىپالرنى           
ھهتتـا  . بىر چىسال ھهقققىدە ئایالرچه ئىزدەنگهن چاغلىرىم بولـدى    . تهكشۈردۈم

ۇددى ھهممه یهردە مىكروپ بولىشىنىال شۇنىڭدىنمۇ قورقۇشقا باشلىدىمكى، خ  
ــدەك،     ــاچ قالغان ــۇر تامــاقالردىن شــهكلىنىپ ئ ــدىغان ئهســتایىدىل توخت ئویالی
ھهددىدىن تاشـقىرى ئهسـتایىدىللىق تـۈپهیلى كىرىـپ قالغـان بـۇ ماتىرىیـال               
جاڭگىلى ئىچىدە ئېزىقىپ، بۇ قهدەر كۆپ خىل، ھهم ھهجمىمۇ ئون مىڭـالرچه             

ــىنى ب  ــدىغان نهرس ــان    بهت كېلى ــاقچى بولغ ــاي، یازم ــپ بواللم ــر تهرەپ قىلى ى
  .ال ئىدىمكىتاپنى یازالمایال كېرەكتىن چىقىدىغاندەك

 یىلى باھاردا، قهتئىي نىیهتكه كېلىپ، كىتاپنى یېزىشنى قولۇمغا - 1987
باشلىمىسام .   باشقا ئۆزگىرىشلهرنى یېزىش جهریانىدا تولۇقالرمهن دېدىم.ئالدىم

ھهر سۆھبهتدىــــشىم كــــوچىالردا .  ئۆتكىــــدەكماتىرىیــــال بىلهنــــال ئــــۆمرۈم
. دەپ سوراپ خىجالهت قىالتتى» قېنى كىتاپ؟ تېخى پۈتمىدىما؟«ئۇچراشسىال، 

ئـــــۇالر یېقىنـــــدىال چىقىدىغانـــــدەك كۈتىۋاتقـــــان كىتاپقـــــا تېخـــــى قهلهم  
. تهۋرىتىلمىگهنلىكىنى ئۇقسا، مېنى مۇتلهق تۈردە مهسخىرە قىلماي قالمایتى

  .باشلىماي بولمایتىبۇنىڭ ئۈچۈنمۇ دەرھال 
  بۇ كىتاپ تارىخىي چىنلىققا قانچىلىك ئۇیغۇن؟

ئاساسىي قهھرىمانالر تۈگۈل، تاسادىپهن ئىسمى یولۇقۇپ قالىدىغانالرغىچه 
ــسهم ئىشىنهمــسىز؟ مهســىلهن    ــارىخىي شهخــسلهر دې : ھهممىــسى دېگــۈدەك ت
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 -مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىزچىلىــرى بىــلهن ســهپهردە ئۇچراشــقان ئــۇزاق یېــزا       
.  ھهركىتى توقۇپ چىقىرىلمىدى-الردىكى كىشىلهرنىڭمۇ ئىسمى، ئىش سهھرا

ــدى   ــسلهر ئى ــال شهخ ــۇالرمۇ رېئ ــزا  . ئاش ــا قاراشــلىق یې ــا ۋە پهیزىۋاتق  -پهیزىۋاتت
كهنتلهردە ئۇچراشقان، كۈتىۋالغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ھهقىقىي ئىسىمى 

ــش       ــشاق ئى ــۇن ئۇش ــاي، نۇرغ ــال قالم ــۇش بىلهن ــشىلهر بول ــال كى ــلهن رېئ  -بى
ئهتراپىدا بوراندىكى ئېزىپ كېتىش، ) بۆرىخىتاي(بۇالقسۇ : ھهركهتلهر؛ مهسىلهن

مىنىڭ قونـسىق دېـگهن یېرىـدە كـۆجه بىـلهن مىھمـان بولغـانلىقى،           ژئۈئاقتۇ  
ــۇرۇقى     ــۈل ئـ ــۈللهر، گـ ــسىدىكى گـ ــڭ ھویلىـ ــۇالیمان قازىھاجىمنىـ ــدا سـ ئوپالـ

 قۇیىـۋېتىلگهن  تـۇز  ؛ئېلىۋېلىش، پىشایۋاننىڭ یاغىچىغا ئویۇلغان خهتلهرگىـچه    
ــدىغان     ــئهلگه چىقىـ ــاركوپقىچه، چهتـ ــان جـ ــا قورۇلغـ ــۇمران قاپاقتـ ــدىن، یـ چایـ
ئوقۇغۇچىالرنى ئۇزىتىش چېیى كۈنى سهیپىددىننىڭ بېشىغا چۈشكىلى تـاس       

  .چىنلىق ئىدىقالغان كېسهككىچه 
 سـىم یـامغۇرلۇق     - سـىم  كىمهمتىلى ئهپهندى قولغـا ئېلىنغـان كۈنىـدى       

جایدا بېرىلگهن شۇ كـۈن شـۇ سـائهتتىكى ھـاۋارایى          ھاۋارایىغا ئوخشاش، نۇرغۇن    
  .ئهھۋالىمۇ تارىخىي چىنلىقنىڭ ئۆزى ئىدى

ئاساسىي قهھرىمانالر ئىچىدە بىرگىنه سـابىت توقۇلمـا بولۇشـتىن باشـقا،            
سابىتكه مۇناسـىۋەتلىك بهزى ۋەقهلهر ۋە بهزى    . ھهممىسى تارىخىي شهخسلهردۇر  

  .خاالس. لىندىئادەملهر شۇ ئىھتىیاجغا كۆرە توقۇلما قى
ئاساســىي قهھرىمــانالر ئىچىــگه نــېمه ئۈچــۈن بىــر توقۇلمــا شهخــسنى        

ــدىم    ــان یازغانى ــر مهشــق روم ــرى بى ــسهك، ئىلگى ــۇ . قىــستۇرغانلىقىمغا كهل ب
مهشقتىن مهخسهت، مهمتىلى ئهپهندى ھهققىدە تېخىمۇ یاخشى یېزىش ئۈچۈن 

اتىــدىن ئاشــۇ مهشــق روماننىــڭ ۋاقهلىكــى، مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ ۋاپ  . ئىــدى
ــیىن،  ــق    -1937كېـ ــۈزدىكى ئىككىنچـــى قېتىملىـ ) ئابـــدىنىیاز( یىلـــى كـ

دېمىـسىمۇ شـۇ چاغـدا      . كۆتۈرۈلۈشنى باستۇرۇش مهزگىلىدىن باشالنغان ئىدى    
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ یېقىن شـاگىرتلىرىنىڭ ھهممىـسىال قولغـا ئېلىنىـپ،       

لىـك  سـابىتنىڭ ھایـاتى ئـارقىلىق كېیىنكـى ئهل        . تۈرمىدە ئۆلتۈرۈلگهن ئىدى  
ــتىم       ــرىش نېیى ــۇپ بې ــىنى یورۇت ــڭ پاجىئهس ــۇر زىیالىلىرىنى ــدىكى ئۇیغ یىل
بولغاچقا، بۇنى ئاشۇ یهرگه قىستۇرۇپ، كهلگۈسىدە ھېلىقى مهشق روماننى گویا 
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بۇ روماننىڭ داۋامىدەك، دەۋر ئېتىۋارى بىلهنال ئهمهس، قهھرىمانالر جهھهتىدىنمۇ  
  .ىدىمئالدىنقى دەۋرگه باغالش ئۈچۈن شۇنداق قىلغان

مهمتىلى ئهپهنـدىگه ھهمـرا بولـۇپ چهتئهلـدىن كهلـگهن ئهخـمهد ئهپهنـدى           
 -ھېلىغىچه ئېنىق ئهمهس؛ مۇشۇ ئىسىمدە بىرسى بولغانلىقى ھهققىدە غىل        

پال بایانالر ئاڭلىدىم؛ بهزىلهر ئۇنى چهتئهلدىن بىلله كهلگهن ھهمراھى ئهمهس، 
  .رېئال دېیىشكه بولىدۇبۇنى یېرىم . قهشقهردە تۇرۇشلۇق بىرى دەپمۇ قارایدۇ

بهزى تهپـــسىالتالرنىڭ چىنلىقـــى توغرىـــسىدا بهت ئاســـتى ئىـــزاھالردا     
تـارىخىي پاكىتالرغــا ئۇیغــۇنلىقى  . دېـیىلگهچكه بــۇ یهردە سـاناپ ئولتۇرمــایمهن  

نۇقتىسىدىن بۇنى ھهتتا رومان ئهمهس، تارىخىي ھۆججهت دېیىشكه بولغىـدەك          
  .ھهققىدە ئىپتىخار بىلهن ئېیتاالیمهندەرىجىدە رېئاللىققا سادىق بولغانلىقىم 

بىرىنچى كىتاپتا ئاللىقاچان یېزىلىپ بولغان ۋاقهلهرنىڭ یىـپ ئـۇچلىرى      
كېیىنكى كىتاپالردىكىگه باغالشـمایدىغان ئهھـۋالالرنى تۇغدۇرىـدىغان یېڭـى           

شـۇ سـهۋەپتىن ئـۈچىنچى كىتـاپ ئهڭ ئـاز ئهمـگهك بىـلهن            . بایقاشالرمۇ بولدى 
ــى ئارگ  ــۈتتى ۋە بىرىنچ ــدى   پ ــى ھــېچ قهلهم تهككۈزۈلمى ئالــدىنقى . ىنــال پېت

كىتاپالردىكى ئاللىقاچان یېزىلىپ بولغان، ئهمما كېیىن تېپىلغـان پـاكىتالر        
تۈپهیلى ئۆزگهرتىشنى تهقهززا قىلغان سهۋەپلهر بىلهن بىرىنچى كىتاپ ئهڭ كۆپ 
ئهمـگهك تهلهپ قىلغــان، ئــۈچ قېــتىم ئـۆزگهرتىلگهن بولــسىمۇ، ماڭــا ئهڭ خــام   

  .دى؛ ئىككىنچى كىتاپتا ئۆزگىرىش ئازراق بولدىتۇیۇل
 یىلىدىكى سـهیپىددىن ئهزىـزى بىـلهن كۆرۈشۈشـمۇ كىتاپقـا بهزى          -1988

بۇنىڭ بهزىلىرى ماھىیىتى نۇقتىسىدىن ئاجایىپ     . ئۆزگىرىشلهرنى ئاتا قىلدى  
  .موھىم ئىدى

 یىلىدىكى غۇلجا سهپىرىم خاسىیىتىدە مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تاتار   -1986
ــال ــلهن      ئای ــسى بى ــۇم ئائىلى ــدۇرەئۇپ مهس ــوغلى ئاب ــان ئ ــهرۋەردىن تۇغۇلغ ى س

. ئۇالرنىڭ ئائىله رەسىملىرىنىمۇ تارتىۋالغانىدىم   . تونۇشۇشقا مۇشهررەپ بولدۇم  
بۇ ئۇچرىشىـشالرنى  . ئاندىن ئهدىبه ئائىلىسى بىلهنمۇ شۇ یهردە كۆرۈشكهنىدىم 

دىن ئابــدۇلقادىر  تــارىخىي مهشــھۇر زاتلىرىمىــز  (مهرھــۇم ئابــدۇقادىر دامــولال   
نىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن رویاپقا چىقتـى      ) دامولالنىڭ قوساقتا قالغان ئوغلى   

دامولال مېنىڭ مۇشۇنداق بىـر كىتـاپ یېزىۋاتقـانلىقىمنى ئاڭلىغـان           . دەیمهن
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ئىكهن، كىتاپ یېزىلماستىنال ئهنه شۇنداق داۋرىڭى تاراپ كېتىش بىلهنمۇ ماڭا 
  .دىغایهت زور بېسىم تهشكىل قىلغانى

ئابدۇرەئۇپ ئائىلىسى بىـلهن تونۇشۇشـۇم شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ خاسـىیهتلىك             
ــدىكى      ــى ھهققى ــان ۋاقت ــدىن ئایرىلغ ــدىنىڭ ۋەتهن ــى ئهپهن ــدىكى، مهمتىل بول
ئىلگىرى ئېالن قىلىنغان یازمىالردىكى یىلنىڭ خاتالىقىنى بىلىۋېلىشىمغا       

 كېـیىن   ئابدۇسـهمهت دەپ قویۇلغـان ئىـسىم،      (ئاندۇرەئۇپ  : ئىمكان بهرگهنىدى 
ــدا ئابـــدۇرەئۇپقا ئۆزگىرىـــپ    ــان زامانلىرىـ ــارمىیىگه ئهســـكهر بولغـ مىللىـــي ئـ

توشقان یىلىدا تۇغۇلغانلىقىنى، یېرىم یاشقا كىـرگهن چېغىـدا       ) كېتىپتىكهن
دادىـسىنىڭ ئائىلىــدىن ئایرىلىــپ، ئوقـۇش ئىــزدەپ كهتكهنلىكىنــى ســۆزلهپ   

متىلـــى بـــۇ ۋاقىـــت بىـــلهن مه.  یىلـــى ئىـــدى-1928توشـــقان یىلـــى . بهردى
ئهپهندىنىڭ یۇرتقا قایتقان ۋاقتى بهك یېقىن بولـۇپ، ئۇنىـڭ موسـكۋادا شـهرق               
ئۇنىۋېرســىتېتىغا كىرىــشى، قىــرىم یېــرىم ئارىلىــدا تاتــار ئاشــپهزنىڭ قولىــدا  

ــشى،   ــاز ئىشلىـ ــدىن تـــۈركىیهگه كېلىـــپ ئوقۇشـــى، بىرئـ .... ئىشلىـــشى، ئانـ
بهزى یېزىلمىالردا ئىلگىرىكى . قاتارلىقالرغا یېتىشكىدەك ۋاقىت ئهمهس ئىدى

 یىلىدا موسكۋاغا بارغان دېگهندەك گهپلهر بولسىمۇ، ئابدىرەئۇپتىن -1926ئۇنى 
  .ئىبارەت جانلىق بىر پاكىت بۇالرنى رەت قىلدى

 دېــگهن - 1936یهنه ئاللىقاچــان ئــېالن قىلىنغــان یــازمىالردا ۋاپــاتىنى     
قارقى یىل سانى یو: تهخمىنىي سانمۇ ئاسانال پاكىتالر تهرىپىدىن رەت قىلىندى

دېگهن مىسراالرغىال تایانغان ھالدا مهیدانغا كهلگهن » یېشىم ئوتتۇز ئالته یاش«
 36دە ئاندىن 1937 دە ئهمهس، 1936 یىلى تۇغۇلغان كىشىنىڭ ـ 1901بولۇپ، 

چۈنكى ھېچكىم تۇغۇلغـان  . ئالته یاشقا كىرىشى ئاددىي ھېساپ ئهمىلى ئىدى   
ــى   ــقا كىرمهیتـ ــر یاشـ ــال بىـ ــسىنىڭ   تېخى. یىلىـ ــاۋاغ تۈرمىـ ــوھىمى، یـ ــۇ مـ مـ

ــا    ــارىخىي ۋاقه ھهققىـــدە نۇرغـــۇن یازمـ كۆیدۈرىۋېتىلىـــشىدەك مـــوھىم بىـــر تـ
ماي ئارىسىدىكى كېچه  -30ـ29 یىلى  -1937ۋە بۇ ۋاقه    . ماتىرىیالالر تېپىالتتى 

  .ئىدى
ماتىیالالرنى سېلىشتۇرۇش ئـارقىلىقمۇ زىتلىكلهرنـى یېـشىپ، تـوغرىنى          

لىك % 98شۇنداق قىلىپ، بۇ تارىخىي ھۆججهتلهرگه     مانا  . شاللىغىلى بوالتتى 
  . ساپلىق بىلهن ئهمهل قىلىنغان تارىخىي رومان ۋۇجۇتقا چىققان ئىدى
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كىتاپ بولۇپ بېسىلغان نۇسقىـسىدا مهنتىقىـسىز تهھرىرلهشـلهر بىـلهن           
ــۈرىۋەتكهن    ــۈپىتىنى چۈشـ ــڭ سـ ــایلىرى كىتاپنىـ ــۇن جـ ــۋېتىلگهن نۇرغـ . بۇزىـ

ــېمىگه پۇتالشــتى، بىلىــپ  (پ تاشــالنغان ئىپىگىــرافالر پۈتــۈنلهي ئېلىــ  بــۇ ن
، كېیىنكــــى ۋاقهلهرگه ئالــــدىن تاشــــالنغان یىــــپ ئــــۇچلىرى     )بولمایــــدۇ

قىرقىۋېتىلگهن، نهتىجىدە رومان ئىجادىیىتىنىڭ ئهقهللىي شهرتلىرىگه خىالپ، 
ئهخمهد ئهپهنـدىنىڭ ئایـالى   : مهسىلهن. تادىپىي ئوتتۇرىغا چىقىشالر كۆرۈلگهن  

ــ  ــۈركىیهدىن كېلىــپ، باالــ سارماشــىقنىڭ كهچ ب ــۈرگهنلىكى ـازاردا ت قازاغا ئۈلگ
 شـهۋقى بىـلهن تهۋپىقنىـڭ      —ھهققىدىكى یىـپ ئـۇچى خېلـى كـۆپ ئالـدىن            

قىزىل دۆۋىدىكى جىـددىي ئۇچرىشىـشىدا شـهۋقىینىڭ پارىڭىـدىن بېـرىلگهن        
بۇنى نېمىشكىدۇر چىقىرىپ تاشلىۋەتكهچكه، بـۇ تـۈرك   » تهھرىر«ئىدى، ئهمما   

  ! لهن بىردىنال تۈرمىدە پهیدا بولىدۇئایال بالىسى بى
  .سۆزلهرنىڭ تهلهپپۇز نورمىلىرىمۇ بۇزىۋېتىلگهن ئىشالر نۇرغۇن

كىتاپنى ئوقۇغانالر بۇنىـڭ بىـلهن   . بۇ یهردە ئهسلى ئارگىنالى بېرىلىۋاتىدۇ 
سېلىشتۇرۇپ ئوقـۇپ كۆرسـه ئارىـدىكى جىـددىي ۋە پىرىنـسىپال ئېغىـشالرنى         

  .كۆرۈپ یېتهلهیدۇ


