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  قارا بېسىشقا ئوخشايدىغان تارىخ
  مۇھهررىردىن —

  
گهرچه . ۇردۇنيادا تىل ۋە يېزىق ئارقىلىق تهسۋىرلهش ئهڭ قىـيىن بولغـان ھـالهت قـارا بېسىشـت

ھازىرقى زامان پىسخولوگىيه ئىلمىدە ئادەمنىڭ چۈشى قااليمىقـان ۋە لوگىكىسـىزدەك قىلغىنـى بىـلهن 
ئهمهلىيهتته ئۇ يوشۇرۇن ئاڭدىكى ئىپتىـدائى ھاياجـانالر بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك تهرتىـپلهر ۋە ئىككـى 

نى تهسـۋىرلهش تـا لوگىكىغا ئىـگه بولـۇدۇ دەپ قارالسـىمۇ، لـېكىن چۈشـنى، بولۇپمـۇ قـارا بېسىشـ
ھازىرغىچه يېزىقچىلىقتىكى ئىنتايىن قىيىن نۇقتا بولۇپ كهلمهكـته، چـۈنكى قـارا باسـقاندا كـۆرگهن 

بۇنىـڭ سـهۋەبى . چۈشنى ئويغانغاندىن كېيىن ئهسلىدىكى بويىچه ئهسلهپ چىقىش ئىنتايىن قىـيىن
كى ئهقلىـي ۋە شۇكى ئـادەم چـۈش ئىچىـدىكى غهيـرى لوگىكىلىـق بىـر ھـالهتتىن ئويغـاق ھـالهتتى

لوگىكىلىق ھالهتكه كىرگهنـدە، ناھـايىتى ئېنىقكـى، چۈشـىدىكىنى ئهقىـل ۋە لوگىكـا بـويىچه قايتـا 
شۇنىڭ بىلهن قايتا . تهسهۋۇر قىلىپ چىقىدۇ، ياكى ئويغاق ھالهتتىكى ئهقىلنىڭ سۈزگۈچىدىن ئۆتىدۇ

ەل مۇشۇنىڭغا ئوخشاشـال د. قايتا ئهسلهش جهريانىدا چۈشنىڭ مهزمۇنى تېنىمسىز ئۆزگۈرۈپ ماڭىدۇ -
تارىخى خۇددى قارا بېسىشقا ئوخشاپ كېتىدىغان بىـر مىللهتنىـڭ تـارىخىنى تهسۋىرلهشـمۇ ئىنتـايىن 

ــدىكىگه . قىــيىن ــۇل قىاللمايــدىغان ۋە كــۆرۈپ تۇرۇپمــۇ كــۆز ئالدى چــۈنكى ئىنســاننىڭ ئهقلــى قوب
قا گىرىپتـار قىلىـپ، ئىشهنگۈسى كهلمهيـدىغان ۋەقهلهر كىشـىلهرنى كوللېكتىـپ ئهقىلنـى يوقۇتۇشـ

كېيىن بۇ ۋەقهلهرنـى بىـر . تارىخىي ۋەقهلهر ئوتتۇرىسىدىكى لوگىكىلىق باغلىنىشالرنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ
يىپقا تىزىپ چىقىپ ئۇنى رەتلىك ۋە قايىل قىالرلىق قىلىپ تهسۋىرلهپ چىقمـاقچى بولغـان كىشـىلهر 

تىش ئۈچـۈن ئاشـۇ جايـدىكى بـاغلىنىش ئاشۇ لوگىكىلىق باغلىنىش بولمىغان ۋەقهلهرنى بىر بىرىگه چې
بولمىغان يـاكى ئهقىـل قوبـۇل قىاللمىغـانلىقى ئۈچـۈن بوشـلۇق بولـۇپ قالغـان جايالرغـا مهلـۇم بىـر 

شـۇنىڭ . نهرسىلهرنى توقۇپ چىقىرىپ ئاشۇ بوشلۇقنى تولـدۇرۇپ ئـۇالرنى باغلىنىشـقا ئىـگه قىلىـدۇ
تىم ئهسلىسـه بىـر ئۆزگـۈرۈپ ماڭغانـدەك بىلهن قارا بېسىپ ئويغۇنۇپ كهتكهن ئادەم چۈشىنى ھهر قې

  . تارىخ ھهركىمنىڭ بايانىدا بىر قېتىم ئۆزگۈرۈپ ماڭىدۇ



 ii

باش ئاخىرى يوق بىر قارا بېسىشقا ئوخشايدىغان ئۇيغۇر تـارىخىنى نۇرغۇنلىغـان تـارىخچىلىرىمىز 
سـىز  چـۈنكى. ئهسلى ھالىتى بويىچه تهسۋىرلهشكه ئۇرۇنۇپ كهلدى، لېكىن داۋاملىق مهغلۇپ بولدى

قهلهمنى قولىڭىزغا ئېلىپ ئولتـۇرغىنىڭىزدا راسـت گهپنىـڭ ئىشـهنچلىكلىك دەرىجىسـىنىڭ يالغـان 
راست سـۆزلۈگۈچى ئهمهلىيهتنـى . گهپكه قارىغاندا نهقهدەر تۆۋەن ئىكهنلىكىنى ھېس قىلماي قالمايسىز

ۈزۈشـته بهك سۆزلىگهنلىكى ئۈچۈن ئۆز گېپىنى ئۆزى ئىشهنچلىك دەپ قاراپ، ئـۇنى باشـقىالرغا يهتك
ئىنسانىيهتنىڭ راستنى بىلىش ھوقۇقىغا بولغـان  ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى. كۆپ ئىش قوشۇپ كهتمهيدۇ

تهبىئى ئېھتىياجىغا ئادەتتىن تاشقىرى ئىشىنىپ كېتىشتىن بولـۇپ، ئهمهلىيهتـته ئـادەملهر ئىشـنىڭ 
شـۇڭا رېائللىقتىكـى  راستىنى ئىزدىگىنى بىلهن داۋاملىق ئۇنى ئهقىلنىڭ تاسقىشـىدىن ئۆتكۈزىـدۇ،

چىن ھادىسىلهرمۇ قارا بېسىشقا ئوخشاش ئهقىلگه سىغمايدىغان ھالهتته بولسا، بـۇ ھهقتىكـى ئۇچـۇرنى 
دە، ئۇنىـڭ راسـتلىقىغا ئىشـهنمهيدۇ؛ ئۇنىڭغـا  -قوبۇل قىلغۇچىنىڭ ئهقلىمۇ ئۇنى قوبۇل قىاللمايدۇ 

ارقىلىق ھهر بىـر دېتـالنى ئىنتـايىن قارىغاندا، يالغان گهپنى توقۇغۇچى ئۇزاق ۋاقت بـاش قـاتۇرۇش ئـ
ئىنچىكه لوگىكىلىق باغلىنىشقا ئىگه قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئېيتىۋاتقىنىنىڭ قايىل قىلىش كۈچى 

. نىـڭ ئارىسـىدا قالىـدۇ»نىـمه ئۈچـۈنلهر«راست گهپ بولسا داۋاملىق سانسـىزلىغان . كۈچلۈك بولۇدۇ
ايسـىز ۋە ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىسـىگه جـاۋاب نـى سـىز ئـۆزىڭىزدىن سور»نېمه ئۈچـۈنلهر«دەسلهپ بۇ 

لـېكىن سـىز ئۇنىڭغـا . بېرەلمهيسىز، بهلكىم بۇالر مهڭگۈ جاۋابسىز قالىدىغان سوئالالر بولۇشى مۇمكىن
بىـرلهپ بۇرمۇلۇنۇشـقا  -شۇنىڭ بىلهن تارىخ بىـر . جاۋاب بهرمىسىڭىز ئۆزىڭىزنى كهچۈرۈۋېتهلمهيسىز

  . اليدۇسىالر سىزنىڭ مهڭگۈ مهغلۇب ئىكهنلىكىڭىزنى جاكاباشاليدۇ ھهمدە كۈلكىلىك ۋە بىمهنه خۇال
. نۇرغۇنلىغان يازغۇچىلىرىمىز ئۇيغۇر تارىخىنى بهدىئىي يـول بىـلهن ئىپادىلهشـكه تىرىشـىۋاتىدۇ

مېنىڭچه باشقا جايدا ئوخشىشى بولمىغان بىـر مىللهتنىـڭ قـارا باسـقاندەك قااليمىقـان ۋە لوگىكىسـىز 
تـارىخ تهتقىقـاتى ھهققىـدىكى  ئهلۋەتتههن يورۇتۇپ بېرىشنىڭ ئىمكانىيىتى تارىخىنى بهدىئىي يول بىل

چۈنكى، ئىلمىي ئهسهرلهردە لوگىكا ئاساسـىي ئورۇنـدا . ئىلمىي ئهسهرلهر ياكى ئهسلىمىلهردىن كۆپرەك
تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئهسلىدىال لوگىكىسىز بولغان تارىخنىڭ ئهسـلى مـاھىيىتى بىـلهن ھامـان بىـر 

ساقالشقا مهجبۇر بولۇدۇ، ئهدەبىي ئهسهردە بولسا بهدىئىي ۋاستىالر ئـارقىلىق قـارا باسـقاندەك ئارىلىقنى 
دېـمهك . كهيپىيات پهيدا قىلىپ ھېچ بولمىغاندا تارىخنىڭ ئهسلى ھالىتىدىن بىشارەت بهرگىلى بولـۇدۇ

ارىخقـا يـاكى تيـا قۇرۇق ۋەقه بايـانلىرى بىـلهن تولغـان،  -بهدىئىي سهۋىيىسى ئىنتايىن تۆۋەن، قۇپ 
ئهدەبىياتقا تهۋە بولمىغان ئهسهرلهر، يا ئىلمىي قىممهت يارىتالمايدۇ؛ يا رېائللىقنىـڭ ئهسـلى ھـالىتىگه 

  . بىزنىڭ تارىخىي رومان يازغان يازغۇچىلىرىمىزدا بۇ كېسهللىك ئىنتايىن ئېغىر. يېقىنلىشالمايدۇ
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ھـالىتىنى سـادىقلىق بىـلهن  رومانىـدا تارىخنىـڭ ئهسـلى »گۇگۇم«يازغۇچى زۇلپىقار ئهپهندى 
يورۇتۇشتا بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ تارىخ تهتقىقاتىدىكى چوڭقۇر ئىزدىنىشلىرىدىن پايدىالنغان بولسـا يهنه 
بىر تهرپتىن يۇقۇرى بهددىي ۋاستىلهر ئارقىلىق تارىخنىڭ قارا بېسىشقا ئوخشاپ كېتىدىغان ھالىتىـدىن 

يازغۇچىنىـڭ . ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىنى پهيدا قىلغان بىشارەت بېرىپ، كىتابخانالردا ئۇنى بىۋاسته
تارىخنىڭ لوگىكىسىزلىقىنى ئىپادىلهش جهھهتتىكى ئۇرۇنۇشـلىرى ئىنتـايىن ئۈنۈملـۈك نهتىجىـلهرگه 

  . ئېرىشكهن
يازغۇچىالرنىـڭ ئهسـهرلىرىنىڭ باشـقا تىلـالردا نهشـىر قىلىنغانـدا ئېرىشـكهن  ىزهبۋەتهندىكى 

پهقهت ئۇيغــۇر دېــگهن بىــر مىللهتنىــڭ مهۋجۇتلۇقىنىــڭ خاتىرىســى . مىزباھــاالرنى كــۆرۈپ تۇرۇپتــۇ
ئۇنى ئهدەبىـي ئهسـهرگه  ،سۈپىتىدە چهتەئلدە ئېالن قىلىنىپ قالغان بىر كىتابنىڭ كىرىش سۆزىدىكى

قويۇلۇدۇغان ئهڭ ئادەتتىكى تهلهپلهرگىمۇ يهتمىگهن ھالدا سـۈپهتلهش ئىچىمىزنـى ئـاچچىق قىلغانـدا 
ىلهرنىڭ، ۋەتهندە سۆزلهش ئهركىنلىكى بولمىغاچقـا ياخشـى ئهسـهر چىقمايـدۇ دەپ بىز ئهتراپىمىزدىك

سـۆزلهش ئهركىنلىكـى بولمىغاچقـا ياخشـى ئهسـهر يازالمىـدۇق دەپ . ئاغرىنىشلىرىنى ئاڭالپ قالىمىز
ئاغرىنىپ يۈرگهنلهرنىڭ سۆزلهش ئهركىنلىكى بار غهرپ دۇنياسىغا چىققانـدىن كېـيىن يازغـانلىرىنىمۇ 

ئۇالرنىــڭ ئهســهرلىرىدىن كۆرۈۋېلىشــقا بولــۇدۇكى، ئــۇالر ئۇيغــۇر ئهدەبىيــاتىنى . رۇپتــۇمىزكــۆرۈپ تۇ
سۆزلهش ئهركىنلىكىگه تايىنىپ تېخىمۇ تهرەققىي قىلدۇراي دېمهستىن ئهكسىچه، تېخىمـۇ كهيـنىگه 

چۈنكى ئۇالرنىڭ ئۇزاق يىل كوممۇنسـتالرنىڭ مـېڭه يۇيۇشـىدىن ئـۆتكهن تهپهككـۈر . چېكىندۈرگهن
ىسى يهنىال سىنىپىي كۆرەش تهپهككۈر ئهندىزىسـىدىن ئىبـارەت بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن قۇتۇلغـان ئهندىز

ھالدا ئهدەبىي ئىجـادىيهت بىـلهن شۇغۇللۇنۇشـىنى ئهمهس، ھهتتـا ئۆزىنىـڭ شهخسـىي تۇرمۇشـى ۋە 
كىشىلىك مۇناسىۋەتلهردىمۇ سىنىپىي كۆرەش ئهندىزىسىدىن ھالقىپ مهسىلىلهرنى كۈزەتكىنىنى ياكى 

تارىختىكى ۋە ھازىرقى نۇرغۇن مهسـىلىلهر ئۇالرنىـڭ قهلىمىـدە . هت ئېلىپ بارغىنىنى كۆرمىدۇقھهرىك
دائىم ماركىسىزمنىڭ قوشۇمچه قىممهت نهزىرىيىسىنىڭ ئهندىزىسى بويىچه ئىقتىسادىي ھهقسـىزلىق ۋە 

تتىكـى مهنىۋي جهھه. ئىقتىسادىي ئادالهت تهلهپ قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى مهسىله دەپ چۈشهندۈرۈلۈدۇ
ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر دېگهن بۇ مىللهت ئۇزاق يىللىـق كهڭ كۆلهملىـك . تهلهپلهر زادىال تىلغا ئېلىنمايدۇ

مېڭه يۇيۇشقا ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن يهنىال مهنىـۋي ئېھتىيـاجنى مـاددىي ئېھتىياجـدىن يۇقـۇرى 
ونىـدا خىتـايالر خهلقنىـڭ مهسـىلهن، ئۇيغـۇر راي. ئورۇنغا قويۇدۇغان ئهنەئنىسىنى تاشلىۋەتكىنى يـوق

دېگهن نامالر بىلهن كىشىلهرنى سېتىۋېلىشقا  شهلۆي نىنارازىلىقىنى بېسىش ئۈچۈن داۋاملىق نامراتالر
دەك، قارشـىلىق ھهرىكهتلىـرى داۋاملىـق ئىقتىسـادىي  تىرىشىدۇ، لـېكىن ئـۇالرنى مهسـخىرە قىلغاـن

خىتايالر ئۇيغۇرالرنىـڭ تۇرمـۇش . ۈلۈدۇئهھۋالى ناچارالرغا قارىغاندا ئۇنچه ناچار ئهمهسلهردە كۆپراق كۆر
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يهنه بىـر تهرەپـتىن  ،يـۇ -سهۋىيىسى يۇقۇرى كۆتۈرۈلسه ھۆكۈمهتكه نـارازى بولمـايتى دەپ ئوياليـدۇ 
بايالرنى تاپقان پۇلىنى ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇشقا ئىشلىتىپ ساالرمۇ دەپ دائىم قورقـۇپ ئـۇالرنى پـايالپال 

ھـازىر يولغـا قويۇۋاتقـان . تۇرۇش دېگهندەك نامالردا باستۇرىدۇ ىقارش ppppشقائاقالپۇل قارا تۇرىدۇ ھهمدە 
توال پۇل بېرىپ قويۇپ ئۇالرنىڭ قوش تىل ۋە دىنسىزالشتۇرۇشـنى قوبـۇل قىلىشـىنى  -نامراتالرغا ئاز 

چـۈنكى، ئۇيغـۇرالر ھهرقانـداق نـامراتلىق ۋە . قولغا كهلتۈرمهكچى بولۇشى ئىنتـايىن ئاخمىقـانىلىقتۇر
. ىدىســا چىدايــدۇكى، مهنىــۋىي جهھهتتىكــى نــامراتلىق ۋە ئاچارچىلىققــا چىدىمايــدۇئاچارچىلىققــا چ

تارىختىن بېرى ئۇيغۇرالرنىڭ بـارلىق نـارازىلىق ھهرىكهتلىـرى ئىقتىسـادىي جهھهتتىكـى ھهقسـىزلىق 
ــته  ــۋي جهھهت ــاكى مهنى ــۇش ي ــرۇم بول ــتىن مهھ ــي ئهركىنلىك ــى روھى ــهۋەبىدىن ئهمهس بهلك س

  . ن بولغانىدىھايۋانالشتۇرۇش سهۋەبىدى
رومانىنىڭ باشقا تارىخىي رومانالر بىـلهن ئوخشـىمايدىغان بىـر ئاالھىـدىلىكى شـۇكى،  »گۇگۇم«

ئۇنىڭــدا مىللىتىمىزنىــڭ روھىــي تهلهپلهرنــى جىســمانىي تهلهپلهردىــن يــۇقىرى ئورۇنغــا قويۇدۇغــان 
ڭگهن تهپهككـۈر بىز روماننىـڭ بېشـىدىن ئـاخىرىغىكه سـى. خاراكتېرى ئىنتايىن ياخشى ئىپادىلهنگهن

مهسـىلهن، سـابىتنىڭ يـۇرتىنى ۋە بالىسـىنى . ئۇسۇلىدا بۇ نۇقتىنى ناھـايىتى ئېنىـق كـۆرۈۋاالاليمىز
تاشالپ ئۇرۇشقا ئاتلىنىشى ۋە ئۇرۇش جهريانىدا نام نىشانسىز شـېھىت بولـۇپ كېتىشـنى ئىستىشـى، 

 تېشـىداىي دۇنياسـى پهقهتال شهخسنىڭ ساپ مهنىۋىي ئېھتىياجىدىن بولۇپ، ئۇنىڭ شهخسنىڭ مهنىۋ
  . ھېچنهرسه بىلهن مۇناسىۋىتى يوق

رومانىدىكى باش قهھرىمان سابىت چوڭ تـارىخىي ئارقـا كۆرۈنـۈش ئىچىـگه قويۇلغـان  »گۇگۇم«
. لـېكىن بـۇ قهھرىمـان يۇقـۇرى خاسـلىققا ئىـگه. بولۇپ، بىـر قهھرىمـان سـۈپىتىدە تهسـۋىرلهنگهن
چـۈنكى . رقانداق ھۆكۈمهت تهرىپىـدىن باسـتۇرۇلۇدۇمۇستهقىل ئىددىيىگه ئىگه كىشىلهر داۋاملىق ھه

شهرقنىڭ ئهنەئنىسىدە ھهرقانداق ھۆكۈمهت كوللېكتىپ ياكى ئومۇمالشقان ئىددىيىگه ئىـگه كىشـىلهر 
ئهسهردىكى سابىتنىڭ ئىددىيىسى ئهمهلىيهتته گومىنداڭچىالر، كوممۇنسـتالر . توپىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ

ىددىيىلىرىگه قارىغاندا تېخىمۇ كهڭرى ئومۇمالشـقان يهنـى پۈتكـۈل ۋە مىللهتچىلهرنىڭ ئومۇمالشقان ئ
ئىنسانىيهتكه ئومۇمالشقان ئىددىيىدۇر، لـېكىن ئىـددىيىۋىي مۇسـتهبىتلىكنى يولغـا قويـۇش ئۈچـۈن 
ئىنسانىيهتكه ئورتاق بولغان قىممهتلهرنى داۋاملىق ئاز سانلىقنىڭ غهيرى تىپتىكى نهرسىلىرى قىلىـپ 

. ھۆكۈمهتلهردە يهنىال شهخسكه خـاس مۇسـتهقىل ئىـددىيه بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇكۆرسۈتۈشكه ئامراق 

                                            

قانۇنسـىز يـولالردىن تاپقـان پۇلغـا قـانۇنىي تىجـارەتلهرنى پهردە قىلىـپ، پۇلنىـڭ          —قارا پـۇل ئـاقالش    ①   

 .م —هسىگه يوللۇق ئادرېس كۆرسۈتۈش قىلمىشى، كېلىش مهنب
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ئهدەبىي ئهسهرلهردە بۇ تۈردىكى قهھرىمانالرنى يارىتىش داۋاملىـق يـازغۇچىالردىن مۇنـداق خهتهرلهرگه 
  :تهۋەككۈل قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ

  .بىرىنچى، ئىنساننى ئهمهس ئىدىيىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش
ــۇم« ــي ر »گۇگ ــرى ئهقلى ــىزلىغان غهي ــگهن سانس ــىلهر دۇچ كهل ــىزلىغان كىش ــدا سانس ومانى

. قىسمهتلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ دېگۈدەك ئىدىوئلوگىيه سهۋەبىدىن بولۇۋاتقانلىقى ئىلگىـرى سـۈرۈلگهن
بىز بۇ پاجىەئلهرنى ئىدراك قىلغاندىن كېيىن ئىدىوئلوگىيىنىڭ ئىنسانالرنى خـۇددى بىـر ئىبلىسـتهك 

پ، ھهمـــمه ئـــادەمنى ئهقىلنـــى يوقۇتۇشـــقا قىســـتاۋاتقانلىقىنى، كىشـــىلهرنى چاڭگىلىغـــا ئېلىـــ
ۋاتقانلىقىنى، يېقىن قېرىنداشالرنىمۇ ئۆز سېھرى بىـلهن بىھـۇش قىلىـپ، ئـۆز ئـارا ۈۋەھشىيلهشتۈر

 ئهلـۋەتته. ئىختىالپ ھهتتا جىدەلگه سـېلىۋاتقانلىقىنى بىلىـپ ئىچىمىـز ئىنتـايىن ئـاچچىق بولـۇدۇ
مهلۇم ئىدىوئلوگىيىگه تهۋە ئادەم، لېكىن ئۇ تهۋە بولغان ئىدىوئلوگىيه ئهسـهردىكى ئهسهردىكى سابىتمۇ 

ـان ئىدىوئلوگىيىـدەك ئىجتىمـائىيلىقنى ئاسـاس قىلغـان  لىـدائ رۇغـيۇئ ۋە خهمىـد تـۇردىالر تهۋە بولغ
ســابىت تهۋە بولغــان ئىــدىوئلوگىيه ئىنســاننى ئاســاس قىلغــان . ئىــدىوئلوگىيىگه ئوخشــىمايدۇ

ئــۇ مهلــۇم بىــر شهخســنىڭ يــاكى بىــر توپنىــڭ خــام خىيــالى ئاساســىغا قۇرۇلغــان . ۇرئىدىوئلوگىيىــد
ئىدىوئلوگىيه ئهمهس، بهلكى ئالالھنىڭ ئىنساننى خهلىـپه قىلىـپ يـارىتىش ئىرادىسـىدىن كهلـگهن، 

شۇڭا ئۇ بىرەر شهخس ياكى بىرەر تـوپ . ئىنساننىڭ ئهڭ ئهزىز مهخلۇق بولۇشىدەك ئاساستىن كهلگهن
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئىنسـاننى ئاسـاس قىلغـان بـۇ ئىـدىوئلوگىيه باشـقىالر . قىلمايـدۇ ئۈچۈن خىزمهت

تهرىپىدىن تېڭىلغـان ئىـدىوئلوگىيه ئهمهس، بهلكـى ھهر بىـر ئىنسـاننىڭ روھىـي دۇنياسـىدا پهيـدا 
خهمىت تـۇردى ۋە ئۇيغـۇر ئادىـل قاتـارلىقالر تهۋە . بولۇدۇغان تهبىئىي روھىي ئېھتىياجنىڭ مهھسۇلىدۇر

ئىدىوئلوگىيه داۋاملىق بىر توپ ئادەمنىـڭ، ئاخىرىـدا بىـر شهخسـنىڭ مهنپهئهتىنـى ئاساسـىي  بولغان
مهسىلهن، خهمىت تۇردى ئىشهنگهن ماركسـىزم دۇنيـادىكى شـۇنچه . مهقسهت قىلغان ئىدىوئلوگىيهدۇر

كــۆپ ئــادەملهر ئىشــهنگهن ئىــددىيه بولســىمۇ لــېكىن ھامــان ماركىســتىن ئىبــارەت بىــرال ئادەمنىــڭ 
شـۇڭا مهلـۇم . ىيىسى، لېكىن ماركس دۇنيادىكى ھهممه ئىشالرنى ھهل قىالاليدىغان خـۇدا ئهمهسنهزىر

ــاراش ۋە پۈتكــۈل ئىنســانالرنىڭ ياشــاش  ــاخىرقى ھهقىــقهت دەپ ق ــر ئادەمنىــڭ ئىددىيىســىنى ئ بى
بىـرال . پىرىنسىپى قىلىشقا ئۇرۇنۇش داۋاملىق ئىنتايىن ئېچىنىشلىق پاجىەئلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
ئاشـۇ . ئادەمنىڭ نهزىرىيىسىنى ھهممه جايدا ئومۇمالشتۇرۇش داۋاملىق شۇبھه ۋە سوئالالرغا دۇچ كېلىدۇ

نهزىرىيىگه مهپتۇن بولۇپ ئهقلىنى يوقاتقانالر ئۈچۈن بۇ خىل شۈبھىگه دۇچ كېلىشـتىن قۇتۇلۇشـنىڭ 
يهنـى، كىشـىلهر  .ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى ناھايىتى ئېنىقكى، باشقىالرنىمۇ ئهقىلدىن مهھـرۇم قىلىـش

شۇنىڭ بىلهن پۈتكـۈل . قانچه دۆت بولسا شۇنچه ئهگىشىدۇ، قانچه ئهخمهق بولسا شۇنچه تهلۋىلىشىدۇ
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دىنىي مۇراسـىم تۈسـىنى . باشلىنىپ كېتىدۇ »ئومۇمىي خور«جهمئىيهتته ئىنتايىن قورقۇنۇچلۇق بىر 
تـا ئۆزىنىـڭ تۇرمۇشـىدىكى دا ئهمهلىيهتـته ئىنتـايىن ئـاجىز بولغـان، ھهت»ئومـۇمىي خـور«ئالغان بۇ 

مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشقىمۇ قۇدرىتى يهتمىگهن بىر ئىنسان ئاللىقاچان كىشىلهر تهرىپىدىن پۈتكـۈل 
ئۇيغـۇر ئـادىلمۇ . ئايالنـدۇرۇلۇپ بولۇنغـان اقـدۇبهمئىنسانىيهتنىڭ بارلىق مهسىلىرىنى ھهل قىلىدىغان 

غـان ھهم مىللهتچىلىـك بىـلهن تولغـان سۈن ياتسىن قاتـارلىق بىـر تـوپ ئادەمنىـڭ مـۇكهممهل بولمى
ئىدىوئلوگىيىسىنىڭ، ئۇنىڭ ئۈستىگه يات بىر مىللهت ۋە يات بىـر مهدەنىـيهت تهرىپىـدىن تېڭىلغـان 

سابىت ئۆز ئهتراپىدا ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىنىڭ ئىـددىيىنى دەپ . ئىدىوئلوگىيىنىڭ قۇلىغا ئايالنغان
ــېكىن ســابىتنىڭ تراگىدىيىســى شــۇ يهردىكــى، . ۇئىنســانىيلىقتىن ۋاز كهچكىنىــدىن ئازابلىنىــد ل

ــارتالپ چىققــان دەۋرلهردە رادىكــال ئىــددىيىلهرنىڭ  ئىنســانىيهت دۇنياســىدىكى روھىــي كىرســىزالر پ
  .  سېھرىي كۈچى ئىنتايىن زور بولىدۇ، سابىتتهك ئىنسانىي ئادەملهر داۋاملىق چهتكه قېقىلىدۇ

ىقى داۋاملىــق سىياســى ئــارقىلىق كۆتــۈرۈپ ى، ھهرقانــداق قهھرىماننىــڭ قهھرىمــانلچـئىككىن
  .چىقىلىدۇ

ناھايى ئېنىقكـى سىياسـىنىڭ كىشـىلهرنى تهسـىرلهندۈرۈش كـۈچى ھهرگىزمـۇ ئۇنىـڭ تـوغرا 
  . تۈسى ئالغانلىقىدىدۇر »ئومۇمىي خور«خاتالىقىدا ئهمهس بهلكى 

ۇ ئـاخىرقى سىياسى ماھىيهت جهھهتتىن ئىنسانالرنىڭ ھاياتىدىكى پهقهتال بىـر ۋاسـته، ھهرگىزمـ
. لېكىن مهقسهت بىلهن ۋاستىنى ئارىالشتۇرۇپ قويۇش تارىختا كۆپ ئـۇچراپ تـۇرۇدۇ. مهقسهت ئهمهس

مهقسـىتى ئىنسـانىيهتنى ئـازاد  ئۆزلىرىنىـڭ دېگىنـى بـويىچه ئۇالرنىـڭ مهسىلهن، كوممۇنىستالرنىڭ
كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن قىلىش، لېكىن ئىنسانىيهتنى ئازاد قىلىپ زوراۋانلىق مهۋجۇت بولمىغان ھـالهتكه 

ئاۋال زورلۇق ۋاستىسى بىلهن ھاكىمىيهتنى قولغا ئېلىش كېـرەك دەپ قارايـدۇ، لـېكىن كوممۇنسـتالر 
ته قىلمـاقچى بولغـان ىئهسلىدە ۋاس »ئۇنتۇپ«تىن ئىبارەت گۈزەل غايىنى »ئازاد قىلىش«ئاخىرىدا، 

كـۆزىنى مىـت «ورخېسـنىڭ خۇددى ئارگىنتىنا يازغۇكىسـى ب. زورلۇقنى مهقسهتكه ئايالندۇرۇپ قويدى
شـۇ  ،ناملىق ھېكايىسىدە نېگىرالرنى سـېتىپ پـۇل تېپىـپ »قىلىپ قويماي ئادەم ئۆلتۈرىدىغان بىل

پۇلغا سېتىۋالغان قورال بىلهن بارلىق نېگىرالرنى ئازاد قىلماقچى بولغان باش پىرسۇناژ ئاخىرىدا نېگىـر 
لىشـقا ئۆزگـۈرۈپ كهتكىنىنـى ئۆزىمـۇ بىـر نىشـان قى -قۇلالرنى سېتىشنى ۋاسته قىلىشتىن بىـردىن

تۇيماي قالغاندەك، مهقسهت بىلهن ۋاستىنى ئارىالشتۇرۇپ قويۇش ئهدەبىي ئهسهرلهردىمۇ داۋاملىق يـۈز 
بىز نۇرغۇنلىغان ئهدەبىي ئهسهرلهردە بولۇپمۇ شېئىرالردا ئىسـتېتىك ۋاسـتىالرنىڭ بىـر . بېرىپ تۇرىدۇ

. يلىنىپ قالغـانلىقىنى داۋاملىـق ھـېس قىلىـپ تـۇرىمىزته بولماستىن شېئىرنىڭ ئۆزىگه ئاىخىل ۋاس
شـتىن تـۈزۈلگهن بولـۇپ، بـۇ شـېئىرالردا بىـرال ۇتۇمهسىلهن، بهزىلهرنىـڭ شـېئىرلىرى بىـرال ئوخش
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شۇنىڭدەك ئهدەبىي ئهسهرلهردە مهلۇم بىر ئىنسـاننىڭ . ئوخشۇتۇشتىن باشقا نهرسىنى تاپقىلى بولمايدۇ
رايـدۇ، چئۈچۈن داۋاملىـق سىياسـىنى ۋاسـته قىلىـش كـۆپ ئۇ قهھرىمان ئىكهنلىكىنى ئايان قىلىش

ىالردا، چلېكىن بىزنىڭ دەۋرىمىزدە بولۇپمۇ سىياسى قىزغىنلىقى زىيادە ئېشىپ كهتكهن ئۇيغـۇر يـازغۇ
بـارا  -ۈن ۋاسته قىلغـان سىياسـى كـالال قىزىـپ كېـتىش نهتىجىسـىدە بـارا چقهھرىماننى يارىتىش ئۈ

ئاستا سىياسـىنى  -لىپ، ئهسلىدىكى مهقسهت بولغان قهھرىمان ئاستا ئاساسىي مهقسهتكه ئايلىنىپ قې
  .گهۋدىلهندۈرۈش ياكى مهلۇم سىياسى ئىددىيىنى ئىپادىلهشتىكى ۋاستىگه ئايلىنىپ قالۇدۇ

دىكى سابىتنىڭ بىزنـى تهسـىرلهندۈرىدىغان يېـرى ئۇنىـڭ قهھرىمـانلىق ئوبرازىنىـڭ »گۇگۇم«
چـۈنكى . ىياسىنى ۋاسته قىلىپ تۇرۇپ يارىتىلغانلىقىـدۇرسىياسىنى مهقسهت قىلىپ ئهمهس بهلكى س

ھهقسىزلىق ئىچىدە تۇرغان ۋە چىقىش يولىنى تاپالمايۋاتقان بىر مىللهت ئۈچۈن ئۇنىـڭ ھايـاتى بىـلهن 
. زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان سىياسى پهيدا قىلغان زىلزىله چوقۇم ھهمـمه نهرسـىدىن كۈچلـۈك بولـۇدۇ

ساناقسـىز قايناملىرىـدا ئېقىـپ يـۈرگهن  -دۇغىنى سىياسـىنىڭ سـان لېكىن بىزنى ھهيـران قالـدۇرۇ
ــۆز  ــۇنداقال ئ ــلىقى، ش ــقهت دەپ قارىماس ــاخىرقى ھهقى ــدىوئلوگىيىنى ئ ــداق ئى ــابىتنىڭ ھېچقان س
ئىددىيىســىنى ئىنســانىيهتنىڭ ئهڭ ئــاخىرقى ھهقىقىتــى دەپ قارايــدىغانالرنىڭ ئورتــاق دۈشــمىنىگه 

قارشـى بولغـان  -بىـرىگه پۈتـۈنلهي قـارمۇ  -ەمنى يوقىتىشتا بىر سابىتتهك بۇنداق ئاد. ئايلىنىشىدۇر
چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرى ئىگه بولغـان ئهڭ ئـاخىرقى ھهقىقهتنـى . كۈچلهرمۇ بىرال ئادەمدەك بىرلىشهلهيدۇ

چــۇۋۇپ تاشــلىغۇچىنىڭ ســابىت ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ، شــۇنىڭ بىــلهن ئۇنىــڭ ئورتــاق دۈشــمهن 
دىوئلوگىيىنىڭ دۈشـمىنى بولغـان سـابىت بىـزگه دۇنيـا تارىخىـدىكى بارلىق ئى. ئىكهنلىكىنى سېزىدۇ

ئىنسانىيهت دۇنياسـىدىكى ئـادەم . ىنېتسىن ۋە برودىسكىيالرنى ئهسلىتىدۇژگىگانىت شهخسلهردىن سول
تهرىپىدىن يارىتىلغان ئىددىيه ۋە بۇ ئىـددىيىنى ئاسـاس قىلغـان ھهرقانـداق تـۈزۈمگه گۇمـان بىـلهن 

ن ماددىي دۇنيادىن ۋە شهخسلهردىن مۇستهسنا بولغان سـاماۋىي ئىـدىوئلوگىيىنى ىنېتسىژقارايدىغان سول
ىنېتســىن بىــلهن ژرومانىــدىكى ســابىتنىڭ ئــوبرازى سول »گۇگــۇم«زۇلپىقــار ئهپهنــدىنىڭ . تاللىغــان

لېكىن ئىسالمغا بولغان غهيرى ئهقلىي ۋە لوگىكىسىز قاراشـالر تۈپهيلىـدىن باشـقا . ئوخشۇشۇپ كېتىدۇ
رومانىدىكى سـابىتنىڭ دىنىـي مۇھـاكىمىلىرىنى ۋە باشـقىالر بىـلهن  »گۇگۇم«ۋە كىشىلهر قهۋىمگه ته

ۋە تهبىئىـي ئىنىسـتىنكت  قئېلىپ بارغان مۇنازىرلىرىنى ئىنسـانىيهتكه ئورتـاق بولغـان روھىـي پـاكلى
لېكىن بىزنىـڭ . نۇقتىسىدىن چۈشهنمهستىن غهلىته بىر خىل تهرىزدە چۈشۈنۈشكه ئۇرۇنۇشى مۇمكىن

تا ئېيتىـپ ئـۆتكىنىمىزدەك، خـۇددى قـارا بېسىشـتىن ئويغانغـان ئـادەم قـارا باسـقاندا چۈشـىدە باش
كۆرگهنلىرىنى قايتـا قۇراشـتۇرۇش جهريانىـدا تېنىمسـىز ئۆزگهرتىـپ ماڭغانـدەك، كهلگۈسـىدە غهرپ 

  .دۇنياسى مۇسۇلمانالر ھهققىدىكى بۇ قاراشلىرىنىمۇ ئۆزگهرتىشكه باشاليدۇ
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  .ئىشهنچلىكلىكى شۈبھىگه دۇچ كېلىدۇ ئۈچىنچى، قهھرىماننىڭ
دا يارىتىلغان پىرسۇناژ سابىت پهقهت بۇ ئهسهردە ۋە بىزنىڭ قهلبىمىزدە بىر قهھرىمـان، »گۇگۇم«

: بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا بىر گېنېرال مۇنداق دېـگهن. لېكىن رېائللىقتا ئۇ ئىنتايىن ئاددىي بىر ئادەم
رسهڭ بىر نهپرەتلىك قاتىلسهن؛ نهچچه يۈزلهپ ۋە مىڭـالپ سهن بىر ياكى بىر نهچچه ئادەمنى ئۆلتۈ«

ئادەم ئۆلتۈرسهڭ تىلالردا داستان بولۇدۇغان بىر باتۇر ئهزىمهتسهن؛ مىليونالپ ئادەم ئۆلتۈرسهڭ ئۇلـۇغ 
سـابىت ئـادەم ئۆلتۈرۈشـتىن . )بۇ سۆزنىڭ توغرىلىقىنى دۇنيا تـارىخى ئىسـپاتلىمىدىمۇ؟( » داھىسهن

ئۇنىـڭ بىـر تـوپ . ئۇنىڭ ھېچقانداق ئادەم ئۆلتۈرگۈسى يـوق. يىدىغان كىشىھاياتلىقنى بهكراق سۆ
نومـۇس  ىغانلىقىـدىنملدوستلىرى تۇيۇقسىز غايىپ بولـۇپ كهتكهنـدە ئـۆزى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا بوال

نىشـان  -قىلىپ شېھىت بولۇش يولىنى تالالپ ئۇرۇش سېپىگه قوشۇلۇشى ۋە ئۇرۇشتا ھېچقانداق نـام 
بۇ نۇقتىدىن . ساپ ئېتىقادلىق قهلپنىڭ تاللىشىدۇرېتىشنى ئارزۇ قىلىشى بىر خىل قالدۇرماي ئۆلۈپ ك

ئـۇ . ئېلىپ ئېيتقاندا ئۇ پهقهتال كوچىدا بىزگه دائىم ئۇچراپ تۇرىدىغان ئادەملهرگه ئوخشاشال بىر ئادەم
ىمىـزدە بىزنىـڭ قهلب. مهدھىيىگه اليىق بىر داھى ئهمهس، تىل ھاقارەتكه مۇناسىپ بىر قاتىلمۇ ئهمهس

ئۇنى قهھرىمان قىلىپ تىكلىگىنـى ئۇنىـڭ ئىـدىوئلوگىيىنىڭ قۇربـانى بولۇۋاتقانالرنىـڭ ھهممىسـىگه 
ئېچىنىشى، مهيلى ئۆزىگه دۈشمهنلىك قىلسۇن مهيلى ئۆزى بىلهن دوستالشسـۇن يـاكى مۇئامىلىسـى 

سداشـلىق دائىم ئۆزگۈرۈپ تۇرسـۇن، ئـۇالرنى يامـان كۆرمهسـلىكى ۋە ئۇالرنىـڭ ئىالجىسـىزلىقىغا ھې
بىرىگه دۈشمهن بولغان ئوخشىمىغان قاراشـتىكىلهرنىڭ ھهممىسـى  -سابىتنىڭ نهزىرىدە بىر . قىلىشى

خىـل ئىـددىيىلهر ئـۇالرنى ئىنسـانىيلىقتىن  -خىلمـۇ . بىمهنه ئىددىيىلهرگه قۇل بولغان بىچارىلهردۇر
ئىنســانىيهتتىكى ســابىتنىڭ نهزىرىــدە ئــۇالر ئهســكى ئــادەملهر ئهمهس، ئهكســىچه . مهھــرۇم قىلغــان

ئىنسانىيلىقنى يوقۇتۇش تراگىدىيىسىنىڭ قۇربانلىرى، شۇڭا ئـۇ ئۇالرغـا ئهمهس بهلكـى كىشـىلهرنى 
  .ئالۋاستىدەك يوشۇرۇن ئويۇنغا سېلىۋاتقان ئىددىيىلهرگه نهپرەتلىنىدۇ

ــانالردىن »گۇگــۇم« ــاكى ئۇيغــۇر ئهدەبىياتىــدىكى باشــقا سىياســىي روم نىــڭ مــۇۋەپپهقىيىتى ي
ــدى ــدۇرپهرقلىنى ــى ئاســاس قىلغانلىقى ــۇدىيىتى ۋە چهكســىز ئىزتىراپىن ــڭ مهۋج ــرى ئادەمنى . غان يې

سىياسىنىڭ ئـاخىرقى مهقسـىتى ئـادەم بولغىنىـدا سىياسـى ئىنتـايىن گـۈزەل نهرسـىگه ئايلىنىشـى 
سىياسىي ئادەملهرنىڭ ئاخىرقى مهقسىتىگه ئايلىنىـپ، . مۇمكىن، خۇددى شېئىردەك ياكى مۇزىكىدەك

ھهر بىـر . ڭ قۇلىغا ئايالنغاندا بولسـا، ئـۇ ئىنتـايىن مهيـنهت بىـر نهرسـىگه ئايلىنىـدۇئادەم سىياسىنى
ئادەمنىڭ ئۆز ھاياتى ۋە ھوقۇقى ھهققىدىكى تىرىشىشـلىرى تهنھـا ھهرىكهتـتىن بىرلهشـمه ھهرىكهتـكه 

ى ئۆتكهندە كىمدۇر بىراۋالر چىقىپ بۇنى ھهل قىلىشنىڭ مهلۇم چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇدۇ، بۇ چـارىن
ئومۇمالشـتۇرۇش نهتىجىسـىدە ئـۇ . بىر ئۇسۇلى ئۇنى ئومۇمالشـتۇرۇش -ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ بىردىن 
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بولسا داۋاملىق كوللېكتىپ مېڭىسى قىزىپ كېـتىش ۋە  »ئومۇمىي خور«. غا ئايلىنىدۇ»ئومۇمىي خور«
. شـۇنىڭ بىـلهن سىياسـى ئهسـهبىيلىك پهيـدا بولىـدۇ. ئهقلىنى يوقۇتۇشـنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ

سىياسىنىڭ ئهسلى مهخسىتى ئىنسان بولسىمۇ، لـېكىن سىياسـى داۋاملىـق بىـر تـوپ ئابىسـتراكىت 
نهزىرىيىلهر ياكى بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ سۆز ئويۇنى مهيدانىغا ئايالنغاندا، ناھايىتى ئېنىقكى ئىنسان 

بـارا ئىـددىيه  - سۆز ئۈچۈن سۆز، بـارا. سىياسىنىڭ مهقسىتى ئهمهس بهلكى قورالىغا ئايلىنىپ قالىدۇ
بۇ چاغدا ئىنساننىڭ سىياسـىدىكى . ئۈچۈن ئىددىيىگه، ئاخىرىدا سىياسى ئۈچۈن سىياسىغا ئايلىنىدۇ

ئهسلى ئورنى ناھايىتى تېزلىكته تۆۋەنلهپ، ئاخىرىدا غايىـپ بولىـدۇ يـاكى سـىز ئىنسـان دېگهننىـڭ 
. ارەت ئىكهنلىكىنـى بايقايسـىزئهمهلىيهتته قان ۋە گۆشكه ئىگه ئادەم ئهمهس بهلكى بىر ئۇقۇمـدىن ئىبـ

قهيهردە سىياسى پۇقراالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ ئهڭ ئىنچىكه دېتاللىرىغىچه ئارىلىشىپ كىرگهن بولسـا بىـز 
ئاشۇ جايدىكى كىشىلهرنىڭ ئهركىنلىكـتىن مهھـرۇم ئىكهنلىكىنـى پهرەز قىالاليمىـز، ئۇنـداق جايـدا 

شىلهرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ سىياسـى بىـلهن قايسى جايدا كى. بولۇپ كهتكهن »سىياسىوئن«ھهممه ئادەم 
بولغان مۇناسىۋىتى سۇس بولسا، شۇ جايدىكى كىشىلهرنى نىسبهتهن مهئىشهتلىك تۇرمۇشتا دەپ پهرەز 

بۇنداق جايدىكى كىشىلهرنىڭ سىياسىدىن ئانچه خهۋىرى يوق، ئـۇالر سىياسـىنى . قىلساق بولۇۋېرىدۇ
ــا مېڭىســىدە سىياســىدىن  ــادەملهرنىمۇ چۈشــهنمهيال قالماســتىن ھهتت ــان ئ باشــقا ھېچنهرســه بولمىغ

ــىپ  ــىنىڭ ئارىلىش ــاللىرىغىچه سىياس ــنچىكه دېت ــىنىڭ ئهڭ ئى ــڭ تۇرمۇش ــهنمهيدۇ، ئۇالرنى چۈش
كىرگهنلىكى ئۇالرنىڭ ئهقلىگه سىغمايدۇ، شۇنىڭ بىلهن بۇ خىـل تۇرمـۇش تهسـۋىرلهنگهن ئهسـهرلهر 

  . الىي ئهسهرلهردەكال قىزىقارلىق تۇيۇلۇدۇئۇالرغا خۇددى ئاجايىپ غارايىپ نهرسىلهر تهسۋىرلهنگهن خىي
ئۇيغۇر رېائللىقى سىياسى سۇسلىغان بىر رېائللىق بولسا ئىدى، بىزنىڭ بۇ ۋەتىنىمىز بىر گۈزەل 

ساناقسـىز قهتلىـائمالر، سهۋەبسـىز ئـادەم ئۆلتۈرۈشـلهر  -لېكىن سان . ھهرەمباغقا ئايالنغان بولۇر ئىدى
ــدە سىياســىدىن ــۇ ۋەتهن ــلهن تولغــان ب ــوق بى ــاركۇز. باشــقا نهرســه ي ــن «: خــۇددى گارســىيا م التى

تهسـهۋۇر كـۈچى ئـادەتتىن تاشـقىرى يـازغۇچىلىرىمۇ توقـۇپ  پنىـڭئامېرىكىسىنىڭ رېائللىقىنـى غهر
دەپ ئېيتقانــدەك، بىزنىــڭ ۋەتىنىمىزدىكــى ئىشــالرنى باشــقىالر توقــۇپ چىقىــرىش  »چىقىرالمايــدۇ

قايسـىدۇر بىـر كىنـودا مۇنـداق بىـر . هلمهيـدۇئهمهس، ئېيتىپ بهرسـىڭىز ئىشىنىشـمۇ قولىـدىن ك
ــوگنى ئۇچراتقانىــدىم ۋەھشــىيلىكنى كىشــىلهر ئىشــهنمىگۈدەك دەرىجىــدە قىــل، شــۇندىال «: دېائل

ت ركىشىلهرگه خالىغانچه زىيانكهشلىك قىالاليسهن، سېنىڭ زىيانكهشلىكىڭگه ئۇچرىغان كىشـىنىڭ دە
هنلىرىمىز بىزگه داۋاملىـق ئىنسـاننىڭ ئهقلـى دېمهك بىزنىڭ دۈشم. »ئېيتىشىغا ھېچكىم ئىشهنمهيدۇ

يهتمهيدىغان دۈشمهنلىكلهرنى قىلىدۇ، شۇڭا بۇ ئىشالرنى تهسۋىرلىسهك داۋاملىق كىشـىلهرگه توقۇلمـا 
شۇڭا بىز ئۆز رېائللىقىمىزنى ئىنتايىن ئۆلـۈك ھالـدا ھېچقانـداق بهدىئىـي . بولۇپ تۇيۇلۇشى مۇمكىن
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ــاتىرىلهپال ــا ۋە ۋاستىلهرســىز خ ــدىغان  ،قويســاق ئىشــىنىمهنكى توقۇلم ــران قالدۇرى كىشــىلهرنى ھهي
الالرغىچه ېتـبىزنىـڭ تۇرمۇشـىمىزدىكى ئهڭ ئىـنچىكه د. ھهرقانداق توقۇلمىالردىنمۇ ئېشـىپ كېتىـدۇ

سىياسى ئارىلىشىپ كهتكهنلىكـى ئۈچـۈن سىياسـىدىن مۇستهسـنا ئهسـهر يېـزىش كىشـىنى بىـائرام 
ۋەتىنىمىزدە ئېالن قىلىنىۋاتقان ئهدەبىـي . قا مهجبۇر قىلىدۇقىلىدىغان ساختا رېائللىقنى توقۇپ چىقىش

ئهسهرلهردىكى ئىزچىل مهغلۇبىيهت شۇكى، يازغۇچىالرنىڭ ئوبرازى ساختىلىق ۋە ئالدامچىلىق بىـلهن 
بىر بولسا سىياسىدىن تامامهن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ، بىر بولسا سىياسىغا دۈم چۈشـۈپ . بىرلىشىپ كهتكهن

قىزىقـارلىقى شـۇكى، . ىي شـۇئار يـاكى مهدھىـيىلهرگه ئايالنـدۇرۇپ قويـۇدۇئهسهرنى قـۇرۇق سىياسـ
دىكىلهرمۇ ھهم سىياسـىغا دۈم چۈشـكهنلهرمۇ ئوخشاشـال  سىياسىدىن مۇستهسنا ئهسهر يېـزىش خىيالـى
ئىنسانىيهت جهمىيىتىدە مهۋجۇت بولمىغان بىر مۇھىتنى، ئىنسانىيهت جهمىيىتىدە مهۋجـۇت بولمىغـان 

سـاختا «بـۇ يهردە . شۇنىڭ بىلهن ئهسهرنىڭ قايىل قىلىـش كـۈچى بولمايـدۇ. لهيدۇئادەملهرنى تهسۋىر
دېگهنلىك ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ ئهسـهرلىرى فرانـز كافكـا يـاكى بورخېسـنىڭ ئهسـهرلىرىدەك  »بولمايدۇ

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرى كوللېكتىپ ئىددىيىۋىي زوراۋانلىـق . خىيالىي دېگهنلىك ئهمهس
ــارلىقالر ســهۋەبىدىن كىشــىلهرگه ھهقىقىــي رېائللىــق دەپ ھــېس ۋە سىياســى ي ئومۇمالشــتۇرۇش قات

تـوال بىشـارەت بېرىـپ  -قىلدۇرۇلۇپ، ئهكسىكچه ھهقىقىي رېائللىقتىن بىرەر جۈمله ياكى ئابزاستا ئاز 
نى بهزىلىرى ھهقىقىي ئىشـ. تاشلىغانلىرى بولسا دەرھال ئاساسىي ئېقىم تهرىپىدىن يالغانغا چىقىرىلىدۇ

ساپ كۆڭلى بىلهن يېزىش ئىستىكىدە بولسىمۇ، بۇنداقالر ئىنتايىن ئاز، لېكىن داۋاملىق ئۇنى سـاختا 
مهســىلهن، بهدىئىــي ئۈنــۈم يــارىتىش ئۈچــۈن دائىــم . تۈســكه كىرگــۈزۈپ قويۇشــتىن ســاقلىنالمايدۇ

ــلىتىدۇ ــتىالرنى ئىش ــتېتىك ۋاس ــۇتۇش ۋە ئىس ــدىغان ئوخش ــۇناژنىڭ. تهكرارلىنى ــر پېرس ــۇم بى  مهل
خاراكتېرىنى يورۇتماقكچى بولسا ئـۇنى قېلىپقـا چۈشـۈرۈپ ئهسـلىدىكى پېرسـۇناژدا ئىپـادىلىمهكچى 

ئۇنىـڭ گـۈزەللىكىنى «بىر گۈزەل ئايـالنى تهسـۋىرلىگهندە، . بولغان خاراكتېردىن يىراقالشتۇرىۋېتىدۇ
ىسـه دەپ تهسۋىرل »كۆرۈپ ئاسماندىكى ئايمۇ خىجىـل بولـۇپ بۇلۇتنىـڭ كهيـنىگه ئۆتـۈپ كېتهتتـى

ناھايىتى روشهنكى، بۇ ساختا، چۈنكى بىز ئۇنى ھهرقانداق ئىستېتىك پىرىنسىپ بىلهن مۇبالىغا يـاكى 
بىر خىل مېتافور دەپ چۈشهندۈرۈشكه تىرىشساقمۇ، لېكىن بىر ئايـالنى كـۆرۈپ ئاسـماندىكى ئاينىـڭ 

ىـدا نۇرغـۇن ئۇيغـۇر ئهدەبىيات. خىجىل بولۇشى ۋە بۇلۇتنىڭ كهيـنىگه ئۆتۈۋېلىشـى مـۇمكىن ئهمهس
ئهسىرلهپ تهكرارالنغان بۇ تهسۋىرنى ئهگهر قوبۇل قىلىشقا توغرا كهلسه ئۇنىڭ تۇنجى ئىجادچىسـىنىڭ 
ۇل قىلىشـقا بولـۇدۇ، لـېكىن كېيىنكىلىرىنـى قوبـۇل  تهسهۋۇر ئىقتىدارىنى ۋە بهدىئىـي دىتىنـى قوـب

ئىككىنچىــدىن،  بىرىنچىــدىن، بـۇ خىـل تهســۋىرلهش كونـا ھهم باشـقىالرنىڭ،. قىلغىلـى بولمايـدۇ
ئهســلىدىكى ئــوبرازدىن يىراقلىشــىپ كهتــكهن، ئۈچىنچىــدىن، ھه دىســىال ئاينىــڭ، يۇلتۇزنىــڭ، 



 

xi 

 

ــدىن  ــق ســۆزلهرنى ئاغزى ــى قىلىــش كىشــىدە ســۆزلىگۈچىنى چىرايلى ــڭ گېپىن ــڭ، بۇلبۇلنى گۈلنى
ىن مانـا مۇشـۇنداق سـهۋەبلهر تۈپهيلىـد. چۈشۈرمهيدىغان بىر ھىلىگهر ھالىتىـدە تهسـهۋۇر قىلدۇرىـدۇ

. تارىخنىــڭ ئهســلى قىيــاپىتىگه ئامــال بــار يېقىنلىشــاي دىگۈچىلهرمــۇ مهغلــۇب بولــۇپ كېلىۋاتىــدۇ
رومانىنىڭ مـۇۋەپپهقىيهت قازىنىشـىدىكى ئهڭ مـۇھىم سـهۋەبلهرنىڭ بىـرى، يازغۇچىنىـڭ  »گۇگۇم«

 يهنى بىز بۇ ئهسهردىن ئاپتورنىڭ سـهنەئتكه بولغـان سـهمىمىيلىكى بىـلهن ئىنسـانىي. سهمىمىيلىكى
رومانـدا . مېھرى مۇھهببهت ۋە ھهتتا سىياسىغا بولغان سهمىمىيلىكىنى باشتىن ئـاخىر كـۆرۈپ تـۇرۇمىز

ئهمهلىيهتـته بـاش پېرسـۇناژ سـابىتنىڭ ئۆزىمـۇ (ئۇيغۇر بوۋاي قاتارلىق رېائللىقتىن ھالقىغان پېرسۇناژ 
 ۇئـ«ۇر بـوۋاي، مهسـىلهن، سـابىت غايىـپ بولـۇپ كهتكهنـدە ئۇيغـ. رېائللىقتىن ھالقىغان پېرسۇناژ

ئهســهردىكى . تهسۋىرلهنســىمۇ لــېكىن كىشــىگه ئىنتــايىن چىــن تۇيغــۇ بېرىــدۇ) دەيــدۇ »ىدىــملۆئ
ۋايهت تۈسـىگه ئىـگه بولسـىمۇ، بىـز ئـۇالرنى دائىـم  پېرسـۇناژالرنىڭ كهچۈرمىشـلىرى قانچىلىـك رـى

كوچىـدا ئۇچراتقـان يـاكى ئۇيغۇر بوۋاينى بىز ھـېلىال . ئهتراپىمىزدىكى كىشىلهر ئارىسىدىن تاپااليمىز
مهلۇم بىر يېزا يولىدا كۆرگهندەك ھېس قىلساق، سابىتنىڭ سىيماسىنى كـۆز ئالـدىمىزدىكى كىشـىلهر 

چۈنكى يازغۇچى ئۇالرنى باشتىن ئاخىر ئىنتايىن چىـن . توپى ئارىسىدا كېتىۋاتقاندەكال تۇيغۇدا بولۇمىز
چىن تۇيغۇغا ئىگه قىلغان، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه  تهپسىالتالر ۋە بهدىئىيلىكتىكى سهمىمىيلىك بىلهن ئۇنى

رومانى بىزنى  »گۇگۇم«. ئاپتوردىكى سهمىمىيلىك بىلهن سابىتتىكى سهمىمىيلىك بىرلىشىپ كهتكهن
ئويالندۇرىدۇ، چۈنكى بىز ئۇنىڭدىكى پېرسۇناژالر بىلهنال ئهمهس، بهلكى ئهسهردىكى مۇھىـت بىلهنمـۇ 

مهدەنىـيهت «تاالڭلىرى،  -للهتچىلهر پارتىيىسىنىڭ بۇالڭ تۇڭگان يېغىلىقى، مى. ئىنتايىن تونۇشلۇق
تارىخىي نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ۋاقت جهھهتته بىز بىـلهن يىراقلىشـىپ كهتـكهن  »زور ئىنقىالبى

ئـاپهتلهرگه دۇچـار  -مىللىتىمىزنى تۈگۈمهس بااليى . بولسىمۇ، لېكىن ئاشۇ ئاتمۇسفرا ھېلىمۇ مهۋجۇت
رەشلىرى، پىتنه پاساتچىلىق، قورقۇنۇچلۇق مىڭه يۇيۇشالرنى ھېلىمۇ باشـتىن قىلغان ئىدىوئلوگىيه كۆ

  . كهچۈرۈۋاتىمىز
رېائللىقتىن ھالقىغـان ئىككـى پىرسـۇناژنىڭ ھهر ئىككىسـىنى ئۇيغـۇر روھىنىـڭ سـىمۋوللىرى 

بىرى ئۇزۇن زامانـدىن كېلىۋاتقـان كونـا ئۇيغـۇر روھـى، ئـۇ ياشـاش شـهرتلىرىدىن . دېيىشكه بولۇدۇ
ى مهھــرۇم بولۇۋاتقــان، زەئىپلىشــىپ تۈگهشــكه يــۈز تۇتقــان؛ كېيىنكىســى ئۇيغــۇر يېڭــى كۈنســېر

مهدەنىيهت ھهركىتى بىلهن بىلله مهيدانغا كهلگهن يېڭى ئۇيغۇر روھـى بولـۇپ، ئـۇ ئۇيغـۇر مهنىـۋىي 
ئاتموسفراسى ۋە سىياسىي ئاتموسفراسى ئىچىـدە كېڭىيىشـكه، كۆكلهشـكه، باغجانالشـقا مۇيهسسـهر 

يهنه بىـر . بۇمۇ مىللىي تهقدىرىمىزدىكى يهنه بىـر ئهمهلىـي پاكىـت. ايىپ بولۇشقا يۈز تۇتۇدۇبواللماي غ
ئهمما بىزگه ئۈمىت بېرىدىغان بىر يىپ ئۇچى شۇكى، يېڭى ئۇيغـۇر روھىنىـڭ . ئېچىنىشلىق قىسمهت
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سىمۋولى بولغان سابىتنىڭ ھهقىقىي تـۈردە ئـۆلگهنلىكى ھهققىـدە جهسـهتتىن ئىبـارەت رەت قىلىـپ 
ــدىكى ب ــلهن، ئۇنىــڭ تېخــى يوشــۇرۇن ياشــاۋاتقانلىقى ھهققى ــت بېرىلمهســلىك بى ــدىغان پاكى ولماي

  !بىشارەتتۇر
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ـا ئالدىـدا كـۆرگهن  سابىت ئهپهندىنى بىرىنچى قېتىم مهھهللىمىزدىكى ناۋايخان
  . ئىدىم

ئـۇ چاغــدا بــۇ بهسـتلىك، قوپــال ئۇســتىخان، بهقـۇۋۋهت ئادهمنىــڭ ئاشــۇ ســابىت 
ــدى ئىكهنلىك ـالىمغىمۇ كهلتــۈرمىگهن ئىكهنــمهنئهپهن ھهۋهســكارالر، . ىنــى خىيـ

زىيــالىالر ئىچىــده دايىــم زىكــرى كېچىــدىغان، زامــانىمىزدىكى پىشــقهدهم زىيــالىالر 
 ،ئىچىده ھهممه بىردهك قول قويۇدۇغان ئاشۇ مهشھۇر سابىت ئهپهندىنىڭ ناۋايخانىـدا

ـارلىق  ــدىكى بـ ـاددىي كوچى ـار ئىشــلهپ كىشــىلهرگه ئوخشاشــال ئـ يۈرىشــى نىمكـ
  كىمنىڭمۇ ئهقلىگه كهلسۇن دهيسىز؟ 

، )باشــقىالرمۇ شــۇنداق ئويلىســا كېــرهك(مېنىــڭ چۈشــهنچهم بــويىچه بولغانــدا 
ـادهملهرنىڭكى بىـلهن ئوخشـىمايدىغان، ئۇالرنىڭ  ـادهتتىكى ئ غېمى، ئوياليدىغىنى ئ

يهنـى، ھاياتنىـڭ ئهقهللىـي شـهرتلىرى . قانداقتۇر باشقا تۈرلۈك بولۇشى كېرهك ئىـدى
كونكرېت نهرسىلهر بىلهن مۇناسىۋهتسـىز، بهلكـى ئالـدىمىزدىكى  لغان كۈندۈلۈكبو

ـالالر  ، ئـويرىئاللىقتىن تامامهن ھالقىغان بىر خىل غهم . بولۇشـى كېـرهك ئىـدىخىي
ئادهتتىكى كىشىلهرنىڭكى بىلهن ئوخشىمايدىغان  ،مانا مۇشۇنداق ،بۇنداق ئادهملهر

ـا لهرگه دۇچ كېلىشى، بىر بولسا سىرقىسمهت لىق ۋه قورقۇنۇچلۇق تۈرمىده، بىـر بولس
ـات  ـاي، باياش قارىساق كۆزىمىز، ئۇزاتساق قولىمىز يهتمهيدىغان يوقۇرى مهرتىۋىـده، ب

تارىختىن بېرى، ئۇلۇغ ئادهملهرنىـڭ ئالدىـدا پهقهتـال . تۇرمۇشتا بولۇشى كېرهك ئىدى
ـاكى باشـقىال رنى كهڭ ئىككى خىل تهقدىر، يهنى باشقىالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلـۈش ي

ـارهت ئهڭ . كۆلهمده ئۆلتۈرۈشتىن باشقىسى بولمىغان ئۆلتۈرۈلۈش ۋه ئۆلتۈرۈشتىن ئىب
ـاكى بىزنىـڭ تهسـهۋۋۇرىمىزدىكى  چېكىدىن ئاشقان تالالشالرغا دۇچ كهلمىگهنـلهر ي
ـا،  سابىت ئهپهندىدهك ئۇنىڭدىن سهل تۆۋهنراق بولغانالرنىڭ ئالدىغا قويـۇلغىنى بولس

ـاراڭغۇ بولۇڭىـدا خاتاالشقان چاغلىرىدا ت ـان ق ۈرمىنىڭ تهسـهۋۋۇر قىلىـش قىـيىن بولغ
يېتىش؛ ئاقلىنىپ، ياكى ۋاقتىنى پۈتتۈرۈپ تۈرمىدىن چىقسىال كىشىنىڭ كىرىشىنى 

ـانه   بۆلۈملىرىـدهخىيال قىلىشتىنمۇ تېنى ئهيمهنگۈدهك ھهشهمهتلىك قورونىڭ خۇپي
ـان ئىشـال ر بىـلهن مهشـغۇل يهنىال يوقۇرى بىر ئهمهلـده، ئـويالپ يېـتىش قىـيىن بولغ
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  .بولۇش ئىدى
ـــۈپ جايلىشـــىۋېلىپال  مهن ـــۆيگه كۆچ ـــى ئ ـــى«يېڭ ـــۆي چېي ـــدهك  »ئ دېگهن

چۈنكى . رهسمىيهتلهرنى قىلىپ تۈگهتكهندىن كېيىن، ئايالىمنى يۇرتقا يولغا سالدىم
بىز ھهر يىلـى يېڭـى ئـۆيلهردىن تېگىـدىغانلىقى ھهققىـدىكى ئېمىـزگىلهرگه گـول 

ــۈچ ي ــۇرۇپ، ئ ــۈپ ئولت ــۇپ كۈت ھهر قېتىمــدىال . ىلــچه يۇرتقــا بارالمىغــان ئىــدۇقبول
ـان چىقىـپ، بىـزگه ئـۆي  جاھاننىڭ رهپتارىغا كىرىۋالغان ئهپچىلهمـلهر بىـزدىن چاقق

ئهسـلىده . ئاخىرى يېڭى بىنادىن ئۆي تېگىپ، مۇرادىمىز ھاسىل بولـدى. تهگمهيتى
ــۆيىمىزنى جابــدۇش  ھهممىمىــزال يۇرتقــا بېرىشــقا تېگىشــلىك بولســاقمۇ، يېڭــى ئ
. دېگهندهك ئىشالر بىلهن بىرئاز چىقىمـدار بـولغىنىمىز ئۈچـۈن سـهل ئېغىـر كهلـدى

ـارغىلى بولمايـدىغۇ ـالىالر بىـلهن . يۇرتقا بارغاندىكىن قۇرۇق قول ب ـالىمنى ب شـۇڭا ئاي
  .، ئۆزۈم يالغۇز قالدىمئهۋهتىۋهتتىم

ـا سـېلىۋاتقان  مېڭىش ھارپىسىدا ئايالىم خۇددى كىچىك بالىنى مهكتهپكه يولغ
  .نىدهك ماڭا تاپشۇرۇقالرنى تاپىالپال كهتكهن ئىدىئا

ـاكىز  — پايپىقىڭىزنى ھهركۈنى ئاخشـىمى يۇيـۇپ قويسـىڭىز، ئهتتىگهنـده پ
ـاڭ ـا، پـۇتىڭىز . كېيىسىز، ھهرگىـز ئۇنتـۇپ قالم ـا چاقىرىـپ قالس بىرهرسـى مىھمانغ

  ...پۇراپ قالسا سهت
ى بىـر قېـتىم ئۆچـۈرمىگهنلىكىڭىزن  سىرتقا چىققاندا ئوچاقنى ئۆچۈرگهن —

  ...تهكشۈرۈۋېتىڭ
مهھهللىمىزنىڭ ناۋايخانىسى ھهممىدىن ياخشى جۇمۇ، ناشتىڭىزغا ناننى  —

ـا قوشـنا بولۇپتـۇق ئهتتىگهنـده . شۇ يهردىن ئېلىـڭ، تهلىيىمىـزگه ئهڭ داڭلىـق ناۋايغ
ـاتۇرۇپ قويسـىڭىز كېـيىن  ـاڭ، ق چىقىپال بىر نان ئهكىرىـڭ، ھهرگىـز كـۆپ ئېلىۋالم

ـــمهي،  ـــۈڭىز كهل ـــۇدۇيېگ ـــىق . بۇزۇل ـــپ يهڭ ئىسس ـــېقىن . ئىسســـىق ئهكىرى ي
  ... دىككىدا، ،بولغاندىكىن

ئايالىم ئىشالرنى تاپىلىسا ھۆكۈمهتنىڭ ھۆججهتلىرىـدهك قـۇرۇق، نهسـىھهتچى 
ـايتى چوقـۇم ھهر . شائىرالرنىڭ شېئىرلىرىدىكى شۇئار توۋالشالردهك مهۋھـۇم تاپىلىم

تاپىالشــالرنىڭ ئىچىــده ناشــتام  .بىــر ئىشــنى كونكرېــت ئورۇنالشــتۇرماي قالمــايتى
ــدىن ئۈچــۈن ــدىنــان ئهكىرى قايســى ناۋاي ــق بهلگــۈلهنگهن ئى راســت . شــىممۇ ئېنى

ـا گهرچه  ؛دېگهندهك ناۋايدا تهلىيىمىز كهلگهندهك قىالتتى ـاۋاق بۇ ناۋايخان ـا بهك ق ئارق
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  . كوچىالردا بولسىمۇ
مــانىۋىي ناۋايخانىغــا كــېلىش ئۈچــۈن ئاشــۇ مهن ۋه مهنــدهكلهر ئىشــلهيدىغان زا

بىناالردىن ۋه بۇ بىناالر توشۇپ كهتكهن كوچىالردىن چىقىپ ئارقا كوچىغا ئۆتۈشـكه 
ــر هتتــىتــوغرا كېل ــدىمىزدا زاھى ــردىنال كــۆز ئال ، ئاشــۇ ھهشــهمهتلهردىن كېــيىن بى

ـامغۇر سـۇلىرى يىغىلىـپ كـۆلچهك ئۇ يهر—بولۇدۇغان بۇ كۆرۈنۈشلهر  بـۇيهرلهرده ي
هنــده بولســا ئورنىــدا مىلىچــالپ تۇرۇدۇغــان ھاســىل قىلىــدىغان، ســۇ جىمىــپ كهلگ

بىرىگه رهپ كهلمهيدىغان ھهرخىل ماتىرىيالدىن پاتقاقلىقالر ھاسىل بولۇدۇغان، بىر
قوپۇرۇلغــان، ھهر خىــل ئىگىزلىــك ۋه ھهر خىــل ســۈپهتتىكى تــامالردىن، ئــۆيلهردىن 

ـانىۋىي ئىلمىـي رىـۋايهتلهرده ئېيتىلىـدىغ ،مۇتهشهككىل كۆرۈنۈشلهر ان كىشىنى زام
غا كىرىپ قالغاندهك، دهۋر ھالقىپ، »ۋاقىت تونىلى«ياكى كىنوالردا تهسۋىرلىنىدىغان 

ئۆتكهن ئهسىرگه بېرىپ قالىدىغان ئىشالر ئهمهلىيهتكه ئايالنغانـدهك تۇيغـۇ بېرىـپ 
ـاتتى ــۆيىمىز جايالشــقان ئاشــۇ  .قويـ ــڭ يېڭــى ئ ـا «بىزنى ــڭ نۇرلىرىغـ زامانىۋىيلىقنى

 بىـرىگه شــۇنچىلىك يـېقىن ئىــدىكى،  ي بىـربـۇ جــا كـوچىالر بىــلهن »چۆمـۈلگهن
قهدىمىــي قىياتــاش رهســىملىرىدىكى بۇقىنىــڭ رهســىمى بىــلهن زامــانىۋىي  خــۇددى

 ژۇرنال بېتىده يېقىن چاپالپ بهرگهنـدهكبىر رهسىملىك  ئاپتوموبىلالرنىڭ رهسىمىنى
ــى ــى  يــاكى تهســىرات بېرهتت ــۆرۈپ، ۋاراقن ــى ك ــۈزهل مهنزىرىن ــدىكى گ ــدى يۈزى ئال

ــدا پىــت بېقىــپ ئولتۇرغــان دىۋانىنىــڭ رهســىمى ئۆرۈســىڭىز ال مهيــنهت بىــر كوچى
دېمىســـىمۇ بـــۇ . تۇيغۇســـى بېرهتتـــى تېـــز ۋه تۇيۇقســـىز ئۆزگـــۈرۈش چىققانـــدهك

كوچىالرنىــڭ يهتمىــش يىلنىــڭ ئالدىــدا بۈگۈنكىــدىنمۇ ئهســكىراق ئىكهنلىكىــگه 
   .ئىشىنىشنىڭ ئورنى يوقىدى

ۇغــان يېقىملىــق كــۈز پهســلى چىــۋىلهر تــۆكمه بولۇدجهنــۇپ تهرهپــلهرده مىــۋه
تــۇرۇپال تومــۇزدهك . بولســىمۇ، ئۈرۈمچىنىــڭ ھاۋاســىغا ئىشــهنچ قىلغىلــى بولمــايتى

قىزىــپ، ئاســپالتالردىن تونــۇر تهپتــى كېلىشــىمۇ مــۈمكىن، تــۇرۇپال قــار يېغىشــىمۇ 
ئهنه شۇنداق ئىشهنچىسىز ھاۋارايىدا ئهتتىگىنى ئىزغىرىن سـوغۇق . مۈمكىن ئىدى

ـاالتتىشامال يۈزلهرنى نهش ـاز بولـۇپ ق ـا، چۈشـكه يـېقىن ي ئـۈچىنچى . تهردهك چاقس
كۈنى نانغا چىققىنىمدىمۇ، ياكى تۆرتىنچى كۈنىدىمىـدۇر، ئىشـقىلىپ سـوغۇق بىـر 

ـاي قويـــۇۋېتىپال  ـا چــ ـان ئهكىـــرهي دهپ  »دىككىـــدا«ئهتتىگىنــى مهن ئوچىقىمغــ نــ
ـادهم ناۋايخانــا بېق ـادده ئىگىــز بــوي ئ ىنىــدىكى چىققىنىمـدا ئاشــۇ بهســتلىك، پهۋقۇلئ
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ــۇن يېرىۋاتقــان ئىــكهن ــدا ئوت ئۇنىــڭ قــانچىلىق زهبهردهســت، . ئوتۇنخانىنىــڭ ئالدى
ـا ئۇرۇشـلىرىدىن بىلىنىـپال تـۇراتتى مهن دهل . بهقۇۋۋهت ئىكهنلىكى زهرب بىلهن پالت
ـانالرنى قومـۇرۇپ، قىزىـق  قىزىـق  نانغا پۇل تهڭلهۋاتقان ئارىدا ئۇتتۇرلـۇق پىشـقان ن

  :ئاتمىش ياشالردىكى ناۋايۋاتقان شاپ بۇرۇتلۇق، ئهللىكنانالرنى خېرىدارغا سۇنۇ
ســابىت ئهپهنــدى . دهپ توۋلىــدى —! ســابىت ئهپهنــدى، ســابىت ئهپهنــدى —

 —ئوتۇن يېرىۋاتقاچقا ئىككىنچى قېتىمدا ئاندىن ئاڭالپ، جاۋاپ بېرىۋىدى، ناۋاي، 
  .دېدى —دۇتنى كىچىككىنه ئېچىپ قويسىڭىز بوپتىكهن، 

ا قولۇمغا خويمۇ خۇشياققان ئىسسىق ناننى ئېلىـپال ئـۆيگه مهن ھاۋانىڭ سوغىد
ـارۇنـۇئوچاققا چاي قويـۇپ قويغ. مۈدۈيۈگر ـان ئهقلىمـده ب ـا شـۇنداق . دهم ھهرقاچ مان

ـابىت ئهپهنـدى  —ئهھۋالدا مهن ئاشۇ نىمكارنى زامانىمىزدىكى مهشھۇر شهخس  س
: لهپتىكهنمهندهپ ئويلۇشۇم مۈمكىنمۇ؟ ئهكسىچه مهن تېخى ناۋاي ئۇستامنى ئهيپ

ــپهز« ــۇ ئاش ــۇرۇۋېتىدۇمۇش ـايىنلىقىنى بهك ئاش ــۇ، خوجـ ــۇ ش ـاۋاي دېگهنلهرم ده، نـ
نىمكــارالرنى ئېرىــغ ئېتىنــى ئاتاشــقا گهجگىســى قويمامــدىكىن، دايىمــال بولمىغــۇر 

قارىمامســىلهر، بۇنىســىمۇ ئــۆزى بىــلهن تهڭ . لهقهملهرنــى قويــۇپ چاقىرىــدىكهن
  ».دېۋاپتۇ ›ئهپهندى‹مهسخىره قىلىپ،  ئادهمنى ، بهلكى ئۆزىدىن چوڭدىمهتلىك

ــدى ــدهك بهك ئالدىراشــال . ئهنه شــۇنداق بولغــان ئى ــرى ھېلىقى مهن ئهتتىگهنلى
ــۇپ تۇرالمــايتىم ــدا ئــارتۇق ھايــال بول ـا ئالدى ئهممــا . چىقىــدىغان بولغاچقــا، ناۋايخانـ

ــۆپ  ــياقمىغاچقا، ك ـانچه خۇش ـاق ئېتىشــكىمۇ ئـ ــىيىتىده تامـ ــڭ خاس ھورۇنلۇقۇمنى
چلىرىمۇ ئىسسىق نان بىلهن بىـرهر تهخسـه قـورۇمىنى قـورۇپال ئـۆزهمنى چاغالردا كه

ــدىم ــدىغان بولۇۋال ــۇ . گولالي ــۆپ چــاغالردا ئىشــتىن چۈشــكهندىن كېيىنم شــۇڭا ك
  .ئهسلىده مانا بۇ ماڭا بايىقى تهلهينى بهخش ئهتتى. ناۋايخانىغا چىقىدىغان بولدۇم

اپتىكى بىكارچىالردىن بهزى ئاخشاملىرى ھاۋا ياخشى بولۇپ قالسا يېقىن ئهتر
ـاراڭ  بهزىلىرى ناۋايخانا ئالدىغا كېلىپ، ئوتۇنخانا ئالدىدىكى كۆتهكته ئولتۇرۇشـۇپ پ

ــۇ پاراڭلىرىغــا ســابىتنىمۇ قېتىۋېلىشــقا تىرىشــاتتى. سېلىشــاتتى ســابىت پهقهت . ب
ـا ســـۆھبهتكه  ـاۋاپ بېرىـــپ، بولمىســ ـان ســـوئالالرغىال قىســـقا جــ ئـــۆزىگه قارىتىلغــ

ـاكى ئـۆز ئىشـى مۇناسىۋهتسىزدهك بى رچهتته ئۆز خىيالى بىـلهن بولـۇپ ئولتـۇراتتى ي
بهستىگه قارىماي، ئۇنىڭ بۇ ئادهمنىڭ زهبهردهست بوي. بىلهن مهشغۇل بولۇۋېرهتتى

نىــڭ ئۇ چىرايىغــا يىلــالر بهخــش ئهتــكهن بهختســىزلىكلهر، ئــاچچىق كهچمىشــلهر
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ـانالر تهرىپىــدىن  اشــۇ يوغــان ئۇنىـڭ ئ. ھىـس قىلىنــاتتىكىملىكىـدىن خهۋىــرى بولغ
بهســتىنى كۆتــۈرۈپ تۇرغــان پــۇتلىرى بېســىپ ئــۆتكهن مۇســاپىالرنىڭ ئۇزۇنلــۇقىنى 
ـات  ـان ھايـ ــالرغا تولغـ ــك توقۇنۇش ــڭ دىراماتى ــوق، ئۇنى ـانى ي ــنىڭ ئىمكـ ھىساپالش

ـا ھىكايىسىنىڭ پايانى يوق بولسىمۇ، ئۇنىڭ غهمكىن چىرايىدىن،  دهرهخ قوۋزاقلىرىغ
دهك سـىزىقالردىن باشـقا پىسـخىك »ىسـىيىـل ھالق«ئوخشاپ قالغان يۈزلىرىدىكى 

ـايتى ــۇلى بولمـ ـادىلهرنى ئوقۇغ ـا  .ئىپـ ــۆلىگىچه ئارىلىقتـ ــۇلىنى ت ــپ، پ ـان ئېلى مهن نـ
  .ئۇالرنىڭ سۆھبهتلىرىدىن بهزىلىرى قۇلۇقۇمغا كىرىپمۇ قاالتتى

ـابىت  بىركۈنى ناۋايخانا ئالدىدا ئۇزۇن كۆتهكته ئولتۇرۇشـقان بىرتـوپ كىشـى س
ـاق پىالسـتىكمۇ، سـۆڭهكمۇ، ئهپهندىنى گهپكه تۇتۇۋا ـان ئىـكهن، ئۇنىـڭ قولىـدا ئ تق

ئۇ مۇشـتهكنى . ئىشقىلىپ ئاق بىرنېمىدىن ياسالغان چىرايلىق بىر مۇشتهك تۇراتتى
ـاكى . قولىدا ئويناپ تۇرۇپ بىرنېمىلهرنى دهۋاتاتتى ـاق ي توپتىكىلهردىن بىـرى چاخچ
  :مهسخىرىگىمۇ ئوخشاپ كېتىدىغان ئاھاڭدا

دېـگهن  —ڭىزگه بىر سهپ بېرهيمۇ، چېكىۋاالمسىز؟ ئهپهندىم، مۇشتىكى —
ـاددا دىللىـق بىـلهن رهخـمهت  ـايىتى تهبىئىـي ئاھاڭـدا، س ئىدى، سابىت ئهپهندى ناھ

  .ئېيتىپ رهت قىلدى
چهكمهيدىغانلىقىنى سـورىغان ئىـدى، يهنه بىرى ئۇنىڭدىن تاماكا چېكىدىغان

  :ىقىپشۇنىڭ بىلهن بىرهيلهن قىز. ئۇ چهكمهيدىغانلىقىنى ئېيتتى
ئهمما ھهمىشه قولىڭىزدا مۇشۇ مۇشتهكنى كۆرۈمهن، چهكمىسىڭىز بـۇنى  —

  .دهپ سورىدى —نېمه قىلىسىز؟ ياكى بۇرۇن چهككهنمۇ؟ 
يىلـــى قهشـــقهر دوتهي يامۇلنىـــڭ ئالدىـــدىن  1934مهن بـــۇ مۇشـــتهكنى  —

  .ئىككى تارتىپ باققان ئىدىم التېپىۋالغان، شۇ زامانالردا بىر قېتىم
ربىسى سۇنۇپ كهتكهن بولسا كېرهك، كېيىن ئۇنى ئهپلهپكىـنه مۇشتهكنىڭ تۇ
ـانتى . بىلهن چاپلىۋالغاندهك قىالتتى ����ھىملهپ، يارابانتى ـان ياراب ئهسلىده ئاپپاق بولغ

ــۋېرىش نهتىجىســىده كىرلىشــىپ، ئهســلى رهڭگىنــى تامــامهن  دايىمــال مىجىقلىنى
  .يوقاتقان ئىدى

ـان سـۆھبهتكه م ئۈچۇنۇكهچته ئانچه ئالدىرىمايدىغان بولغ ۈن، بـۇ يهرده بولۇۋاتق

                                            

شـهكلىدە  ) شـىلىملىق رەخـت  _ جىيـاۋبۇ  娜柞(بـۇ سـۆز مهملىكهتـته خىتـايچه     . پىالستېر _ يارا بانت  �   
  .ئا —مېنىڭ ئۇنى ئىشلهتكىم كهلمىدى، . قوللۇنۇلۋاتىدۇ
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ـادهم ھهققىـده ھىچقانـداق. ئاشۇنچىلىك قۇالق مىھمىنى بولغانىدىم  بۇ چاغدىمۇ بۇ ئ
  .ئاالھىده ئىنكاستا بولمىدىم

ئهسلىده بىرئاز ساقسـىز . ئهمما بىر كۈنى ئىشتىن بالدۇر قايتىپ كهلگهن ئىدىم
ـارغۇم دوختۇردىن چىقىـپ، . بولۇپ، دوختۇرغا كۆرۈنمهكچىدىم تهكـرار ئىشـخانىغا ب

بۇنچىلىك باھانه بىلهن ئىشتىن چىققان ئادهملهرنىڭ بالدۇر . كهلمهي يېنىپ كهلدىم
مهن نېمىشـكه قايتىـدىكهنمهن، . بىكار بولسا ئىشخانىغا قايتىدىغانلىرى يوق ئىـدى
كېـيىن يهنه چىقىـپ يۈرمهسـلىك ئۆيگىال كېتهي، دهپ ئويالپ قايتىپ كېتىۋېتىپ، 

ـا تهرهپ بىـلهن  دېـگهن نىيهتـتهلىق نان ئالغاچال كىرىپ كېـتهي ئۈچۈن تايىن ناۋايخان
ھازىر بۇنداق ئىمپورت . مېڭىۋىدىم، ئۇ يهرده بهك ئېسىل بىر پىكاپنى كۆرۈپ قالدىم

ــدارلىرىال  پىكــاپالرنى پهقهت رايونلــۇق ھۆكــۈمهت ۋه شــهھهرلىك ھۆكــۈمهت ئهمهل
ـاۋىيى ئ. شۇڭا تهبىئىيال قىزىقىپ قالغانىدىم. مىنهتتى ـا بىزنىـڭ مهھهللىنىـڭ ن هجهب

داڭلىــق بولغاچقــا ئهمــدىزه رهئىســلهرمۇ مۇشــۇ نانــدىن ئهكهلدۈرىــدىغان بولــدىمۇ
  قانداق؟

ـابىت  —ئۇ ياقتا  ـاتىپى س ئوتۇنخانىنىڭ بېرىسىدىرهكته شهھهر باشلىقىنىڭ ك
. بۇ مېنـى تېخىمـۇ قىزىقتـۇردى. ئهپهندى بىلهن بىر نېمىلهرنى دېيىشىۋاتقان ئىكهن

رنىڭ نېمه دېيىشىۋاتقىنى ھهتتا نېمىلهر ھهققىده گهپلىشىشى مۈمكىنلىكىمـۇ ئۇال
ـام، سـۆز تېمىسـىنى . قىزىق بىر تېما ئىدى ـان بولس ـاڭالپ قااللىغ ئهگهر بىرهر سـۆز ئ
ـارغىچه كاتىـپ ھېلىقـى ئېسـىل . پهرهز قىلىشقا بوالتتى ئهپسۇسـكى، مهن يـېقىن ب

  .ماشىنىغا ئولتۇرۇپ كېتىپ قالدى
قىزىقىشىمنى باسالماي ناۋايدىن سوراي دېدىمۇ، يهنىـال بـۇنى بىـر بۇ ھهقتىكى 

ـاكى بهلكىـم بـۇ ئــادهم بىـلهن كاتىپنىـڭ تۇققانـدارچىلىقى بولســا ـادىپىيلىق ي .... تاس
ئهگهر يهنه بىـر . دېگهندهك تهپسىرلهر بىلهن چۈشۈنۈشكه تىرىشىپ ئۆتكـۈزۈۋهتتىم

يىســىنىڭ رهئىســى غاپپــار نهچـچه كــۈنلهردىن كېــيىن ئىجتىمــائىي پهنــلهر ئاكادىمى
يولۋاسنى بۇ يهرده كۆرۈپ قالمىغان بولسام، سابىت ئهپهندىنىڭ كىملىكـى ھهققىـده 

ـا ئهمـدى بـۇ ئىشـقا . پهقهت بىر نىمكار، ئىشلهمچى دهپال ئۆتۈپ كېتىۋېرهتتىم ئهمم
قارىتا قىزىقىشىم پهلهككه يهتتى ۋه بۇنى ئېنىقلىۋالمىسام ئىچىمنى بىرنېمه تاتىالپ 

  .هرمىشى ئېنىقئارام ب
رۇجهك ئالدىغا كېلىپ، تونۇر بېشـىغا يېيىـۋېتىلگهن ئىسسـىق نانـدىن  ككىچى
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ـاندۇقىنى . بىرنى ئېلىپ، قهستهن پۈتۈن پـۇل تهڭلىـدىم ـاۋاي غهلـله س ـاپ بـۇرۇت ن ش
تىــتكىالپ، ماڭــا قايتۇرۇدۇغانغــا پــارچه پــۇلالرنى ئىزدهۋاتقــان پۇرســهتته ئۇنىڭــدىن 

  :سورۇدۇم
  انىڭىزغا كۆنۈپتۇمۇ نېمه؟رهئىسلهرمۇ ناۋايخ —
هپهندى بىلهن كۆرۈشـكىلى ساراڭمۇ سىز، نانغا كېلهمدۇ ئۇالر، ئاۋۇ سابىت ئ —

بىلىدىغان بىـر دېدى ناۋاي ئېرهڭسىزلىك بىلهن خۇددى ھهممه ئادهم  —كهلمهمدۇ، 
ئۇنىــڭ قېرىلىقىغــا باقمــاي نهگىــدۇر تېيىــپ . قىلىۋاتقانــدهك ئىــش توغرىســىدا گهپ

رلىرى ئۇنىڭ تاپقان پۇلىنىڭ پهيزىنى سۈرۈپ، تازىمۇ ساياق ياشىغان تۇرۇدۇغان كۆز نۇ
  .كهچمىشىنى پاش قىلىشقا پۇرسهت ماراپ تۇرۇۋاتقاندهكال ئىدى

ـادهمنى ...بۇ سابىت ئهپهنـدى دېـگهن... بۇ،.... ھه — ؟ سـىزگه ئىشـلهۋاتقان ئ
  .دېدىم تېخىمۇ ئېنىق بولسۇن ئۈچۈن —؟ ...دهۋاتامسىز، يا

  دهپ ئاڭالپ باقمىغانما؟ »سابىت ئهپهندى« سىز. ھه، شۇ —
دېـدىم ھهيرانلىقىمنـى  —... بـۇ ئاشـۇ ؟!نېمه دهيدىغانسىزتوۋا، ئاڭلىغان،  —

، ئهمدى بولسا ناۋاينىڭ كۆزلىرى بىرنهرسىگه تاقىلىپ توختىغاندهك، بى يوشۇرالماي
ـا   »ي؟نېمانـداق دۆت نېمهسـهنۇ«تىنىم غىلدىرالشتىن قېتىپال توختىغان بولـۇپ، گوي

ــدى ــگهن ئى ـازالرچه تىكىل ــى زورامبـ ــۆرهڭلهرچه ۋه بهلك ـا ك ــدهك ماڭـ ــۇ . دهۋاتقان ش
  :تىكىلىشى بىلهن

ـا . ھه، شۇ — ئاشۇ شـۇ، سـهيپىددىن ئهپهنـدىنىڭ ساۋاقدىشـى، بـۇرۇنالردا كاتت
ده، بىردىنال مهن تهرهپتىن كۆزىنى دېدى — ...ئورۇنالردا ئىشلىگهن ئادهمكهنمىش

  .ئېلىپ كهتتى
ـان ئىـدىئهمدى ھىچ گ ـابىت . ۇمان قالمىغ بىـراق بـۇ قانـداق بـولغىنى؟ ئاشـۇ س

ـاتىبى  نىڭئهپهندى ناۋايخانىدا ئىشـلهپ يـۈرگىنى نېمىسـى؟ شـهھهر باشـلىقىنىڭ ك
نېمىشكه كهلگهن بولغىيدى؟ پهنلهر ئاكادىمىيىسـىنىڭ رهئىسـىچۇ؟ بهلكىـم ئـۇنى 

ــرهك ـا كې ــلىرى كېتىۋاتسـ ــۈرۈش ئىش ــلىگه كهلت ـازىر . ئهس ــۈنكى ھـ ـارال«چ   3ق پـ
. ئېچىلىپ، تارىختىكى بارلىق خاتا ۋه يالغان دېلوالرغا قارىلىۋاتاتتى »ئومۇمىي يىغىن

ــدىم ــۆزهمنى تۇتالمى ــدىن ئېنىقلىۋالغــۇم كېلىــپ ئ ــۇنى ناۋاي ــۇلالرنى . ب قايتۇرۇلغــان پ
  :يانچۇقۇمغا سالغاچ

ـاننى دېيىشـىۋاتقان گهپـكهن — ھه، دېمهك، بۇ ئادهمنى ئهسلىگه كهلتۈرۈدىغ
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ـا ئاپىرىـــپ ده؟ نېمىشـــ ـاكى بىـــرهر مىھمانخانىغــ كه ئىشخانىســـىغا چاقىرتىـــپ يــ
  سۆزلهشمىگهندۇ؟

ـابىت ئهپهنــدىنى بىلمهيدىكهنســىز — ده؟ ئــۇنى ئاشــۇنداق ئىشــخانىغا سـ
ـاراتتى ناۋاي ئهمدى دىققىتى — چاقىرغانغا بارىدىغان ئادهم دهمسىز؟ ، ئـۆز ئىشـىغا ق

  .اۋاپ بېرهتتىقولى ئۆز ئىشىدا بولغاچ، ماڭا قوشۇمچه سۈپىتىده ج
ــدى ھهممىســى ئېنىــق بولــدى ئۇنىــڭ جاھىــل مىــجهزى ھهققىــدىكى . ئهم

ئــۇ ئوتۇنخانــا . ئۇنىــڭ بىــلهن تونۇشــۇۋالماقچى بولــدۇم! دهرىۋايهتلهرمــۇ راســتكهن
قولىــدا ھېلىقــى . ئالدىــدىكى ئاشــۇ قىيمايامــا بولــۇپ كهتــكهن كــۆتهكته ئولتــۇراتتى

ـاكى  ـا ئايالنـدۇرۇپ تـۇراتتىمۇشتهكنى تۇتۇۋالغان، توختىماي سىالپ ي ـاق بۇياقق . ئۇي
ـار بـوۋاي ئهمــدى  نهچـچه ۋاقىتـتىن بېـرى ئۇنچىلىــك كـۆزۈمگه ئىلمىـگهن بــۇ نىمك
بىردىنال سۈرلۈك بىر نوپۇز ئىگىسىگه ئايلىنىپ قالغاندهك، ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ قول 

چـۈنكى بـۇ ھهمىشـه . تهڭلهشكه، ئۆزهمنى تونۇشتۇرۇشقا جۈرئهت قىاللماي قالـدىم
الىالر ئارىســىدا ئىســمى زىكــرى قىلىنىــپ تۇرۇدۇغــان، خهلــق ئارىســىغا نۇرغــۇن زىيــ

ـاپ  ـايىلىرى، غهلىتىلىكلىـــرى، نهســـىرىددىن ئهپهنـــدىگه ئوخشــ تهســـىرلىك ھىكــ
ـانلىق قىسسـىلىرى تارقىلىـپ كېتىدىغان گهپ ـا قهھرىم سـۆز، قىلمىشـلىرى، ھهتت

ئېتىــۋارى  ئېقىـپ يــۈرگهن گهپلهرنىــڭ زامــان. يـۈرگهن مهشــھۇر شــهخس شــۇ ئىــدى
ئهممــا بــۇ . نۇقتىســىدىن ئۇنىــڭ يېشــى ھهققىــدىمۇ روشــهن قىياســىمىز بــار ئىــدى

ئادهمنىــڭ يــاش يىگىــتلهردهك ئوتــۇن يېرىشــلىرىدىن ئۆزىنىــڭ يېشــىغا كــۆره كــۆپ 
  .قۇۋۋهتلىك ئىكهنلىكى مانا مهن دهپ بىلىنىپ تۇراتتى

ـاراپ ماڭـــــدىم ــــ ـــــۆيگه ق ـا قىســـــتۇرۇپ ئ ـ ـــ ـــــى قولتۇقۇمغ ـا . نېنىمن ئهممــــ
ئهته قانــداقال قىلىــپ بولمىســۇن بىــر . ىزلىكىمنى توختىمــاي ئهيپلهيــتىمجۈرئهتســ

پۇرسهت تېپىپ ئۇنىڭ بىلهن چوقۇم تونۇشۇۋالمىسام بولمايدۇ، دهپ ئۆز ئۆزهمگه ۋهده 
كىمنىــدۇر تىللىغــۇم، . ئهممــا بىــر نهرســه يــۈرىكىمنى تىلىــپ، ئــازاپاليتى. قىلــدىم

مىللهتنىڭ بارماق بىلهن سانايدىغان  بۇ ،چۈنكى ئۇ. ئهيپلىگۈم، لهنهتلىگۈم كېلهتتى
ئۇنىـڭ . بىرنهچچه مهشھۇر ئادىمنىڭ بىرى، بهلكى ئهڭ تهسىرى چوڭ بىرسى ئىدى

  ئاشۇنداق بىر يهرده ئىشلهپ يۈرۈشى كىمنىڭ گۇناھى؟
ـا كېـرهك چـۈنكى . بهلكىم بۇ تهقدىرنىڭ ماڭا ئاتا قىلىۋاتقان بىر پۇرسىتى بولس

ـا ئوخشاشـالرنىڭ ئـۇنى ئىـدى، ۇنـدا بولغانـدا ئهگهر ئۇ ئۆزىگه مۇناسىپ بىر ئور ماڭ



 

9 

 

ــلهن  ــڭ بى ــهتتىمۇ ئۇنى ــۇنداق پۇرس ــۈمكىن ئهمهســقۇ؟ ئهگهر مۇش ــىمۇ م كۆرهلىش
  !تونۇشۇۋااللمىسام مېنى ئهر كىشى دېگىلىمۇ بولمايدۇغۇ

ۋهدهم قهتئىي ئىدى، شۇڭا ئهتىسى ئىرادهمنىڭ بوشۇشۇپ، يهنه جۈرئهتسىزلىك 
. ئۆزهمگه مهدهت بهرگهن ھالدا ناۋايخانا ئالدىغا كهلـدىمئىپاده قىلماسلىق ئۈچۈن ئۆز 

  .ئاۋال ئۇنىڭ ھهققىده بىرئاز ئۇچۇر ئىگىلىۋېلىش ئۈچۈن ناۋاينى سۆھبهتكه تارتتىم
  سابىت ئهپهندى قهيهرده ئولتۇرۇدۇ؟ —
ئاشۇ ئوتۇنخانىنىڭ يېنىدىكى ئىشىكنى كۆرۈۋاتامسىز؟ ئاشۇ ئهپهندىمنىڭ  —
  .ئۆيى

ـا كۆرۈنۈپ . قارىدىم ـاقتىكى كون تۇرۇپتۇكى، بۇ يهر ئهسلىده ئوتۇنخانا بىـلهن ئۇي
بىنانىڭ ئارىسىدا شهكىللهنگهن تارچۇقنىڭ ئالدىغا بىر ئىشك بېكىتىپال، ئۈسـتىنى 

ســانتىمېتېر ئهتراپىــدا  120بــۇ ئــارىلىق . ئىــدى »ئــۆي«يېپىشــتىن شــهكىللهنگهن 
  .مايتىئۇنىڭ ئۇزۇنلىقى قانچىلىك ئىكهنلىنى بىلگىلى بول. كېلهتتى

  :رهڭگىمنىڭ تۇتۇلۇپ كهتكىنىگه قاراپ، ناۋاي قوشۇپ قويدى
شۇغىنىسـى . تېشىدىن شۇنداق كۆرۈنگىنى بىلهن، ئىچى گۈلدهك بىـر ئـۆي —

ـالۇدۇ ـازال ئېشـىپ ق ـارۋات كهڭلىكىـدىن بىرئ ـالته . بهك تار، بىر ك ـا ئـۇزۇنلىقى ئ ئهمم
جۆندىدىكى، ھهيران  سابىت ئهپهندى بۇ بىكار تارچۇقنى شۇنداق. مېتېردهك كېلىدۇ

  .قالىسىز
ــى ھهل  — ــدۇ؟ خىزمىت ــۆيى يوقمى ــرى، ئ ــدهك يې ــقا تۇرغى ــڭ باش ــۇ ئادهمنى ب

  يا؟بولمايۋاتامدۇ
ـا بـۇ . باشقا ئۆيى يوق — خىزمىتى ئهسلىگه كېلىشىغۇ كېلهتتى بهلكىم، ئهمم

ـان چـوڭالر  ھېلىقى كېلىـپ . كاج ئادهم رهت قىلىۋاتقاندهك قىلىدۇ كېتىـپ تۇرۇۋاتق
  .بىلهن كېلىۋاتسا كېرهك شۇ ئىش
ـان ئـــادهم بولغانـــدىكىن، ھه دهپ قويـــۇپ، پېنســـىيىگه  — ـا ئـــۇ قېرىغــ ئهممــ

  .نېنىدىن غهم يېمهي ئۆتكۈزمهسمىدىچىقىۋالسا، ئاخىرقى ئۆمرىنى ئاش
  .دهئالالھ بىلىدۇ، ئۇ ئادهمگه كىم ساال قىالاليدۇ؟ ئۆزىنىڭ بىر بىلگىنى بار —

ىــگه »ئــۆي«ئهمــدى ئــۇنى ئاشــۇ . ار تــاپتىبــۇ ئۇچــۇرالردىن كۆڭلۈمــده شــۇ قــار
ـادهم ئــۈزۈلگهن چاغــدا . ئىـزدهپ كهلســهممۇ بولــۇدۇ ســهل كهچراقتــا  —ئهتــراپتىن ئ

ئهمما تونۇشۇشـتىن بـۇرۇن . كهلسهم بولۇۋېرىدىكهن، دېگهنلهرنى كۆڭلۈمگه پۈكتۈم
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ـاقۋاش قېــرى گۇمانســىراپ  ـام، بــۇ ق كهچـته ئــايرىم كېلىـپ ئۇنىــڭ ئىشــىكىنى قاقس
ئۇنىـڭ ئېقىپ يۈرگهن ھىكايىالردىن پهرهز قىلىش تهس ئهمهسكى، . ۇمقېلىشى چوق

ـانخور جاپا مۇشهققهتكه، پاالكهتكه، بهختسىزلىككه تولغان كهچمىشى ئـۇنى گۇم
  .قىلىپ قويغان بولۇشىدا گهپ يوق

ئهپهنــدى ســابىت . مهن ناۋاينىــڭ يېنىــدىن ئايرىلىــپ، ئهتراپقــا كــۆز يۈگۈرتتــۈم
  .تهكنى يېرىشقا ھازىرلىنىپ تۇرغانىدىقولىدا پالتا بىلهن بىر كۆ

ـاس، نهشـرىياتتا ئىشـلهيمهن، —  —... تونۇشۇپ قااليلى، مېنىڭ ئىسمىم ئىلي
ــۇمنى تهڭلىــدىم ــدىم. شــۇنداق دهپــال قول كېيىــنچه . ھودۇقۇشــۇمنى يوشــۇرالماي قال

ـانچه ياقمايـدىغان  ـا ئ شۇنىڭغا ئهپسۇسـالندىمكى، ئىشـنىڭ بىسمىلالسـىدا ئۇنىڭغ
چۈنكى ئۇ بهك تهقۋادار ئادهم بولغاچقا، مېنىـڭ . هپ باشالپتىكهنمهنئۇسۇل بىلهن گ

ــول تهڭلىمىگهنلىكىمنــى بهك يــاقتۇرۇپ كهتمىــگهن  »ئهسســاالمۇئهلهيكۇم« دهپ ق
  .بۇنىسىنى كېيىن بىلدىم. ئىكهن

ـان قـولىنى  —مهن سابىت، ... ھه، — ـاددىيال، قېتىـپ كهتـكهن يوغ دېدى ئۇ ئ
ئادهملهردهك، ئۇنى ھېچكىم بىلمهيدىغانـدهك بىـر  ماڭا ئۇزۇتۇپ، خۇددى ئادهتتىكى

ئۇنىڭ قاتتىق قولىنى سىقىۋاتقان ئارىلىقتا ئىختىيارسـىز . خىل تهبىئىي تۈزلۈك بىلهن
چوالق ئىكهنلىكىنى  —ھالدا ئۇنىڭ چىمچىالق بارمىقىنىڭ بىرىنچى بوغۇمى يوق 

  .كۆرۈپ يۈرىكىم جىغغىده قىلىپ كهتتى
ـالماي، دېدى —بىلىمهن، بىلىمهن،  — سـىزنى كىـم  —م تېخىچه ئۆزهمنى باس

ـاڭاليتىم، ــ ـــزده ئ ـــك چاغلىرىمـــدىال ھهققىڭى ـــدۇ، كىچى ـــدى ..... بىلمهي ـا ئهم ــ مان
  .كۆرۈشۈشكه نېسىپ بوپتۇ

ــۇراتتى ـاراپ ت ــلهن قـ ــۈس كۈلۈمســىرهش بى ــل مهي ــر خى ــۇ بى ــڭ . ئ ـا ئۇنى ئهممـ
ـاق بالىـدهك ب ىـر خىـل ئادهملهرنىڭ كـۆزىگه تىكىلىـپ قارىمايـدىغانلىقىنى، تارتىنچ

  .ئىپادىلىرىنى تۇنجى قېتىم بايقىدىم
ـــدىم — ـــۈپ كهل ـــدا كۆچ ـــۇرۇمهن، يېقىن ـــدىال ئولت ـــۇ يېقىن ئهگهر . مهن مۇش

ـا قهدهم تهشــرىپ قىلســىڭىز شــهرهپ ھىــس  ـان خانىمىزغـ زېرىكســىڭىز ھهرزامـ
بۇ گهپلىـرىم بهكـال رهسـمىيهتچىلىك بولـۇپ كهتتىمـۇ قانـداق دهپ،  —... قىلىمىز،

ـال . ئىككىلىنىپ قالدىم ـانالر ئهمهلـدارالرنىڭ ئالـدىغا ھ يېزىالردىكى دهرتـمهن دىھق
ــــپ  ـامهت قىلى ــــده خوشـــ ــــپ كهلگهن ــــپ ئېيتى ــــى قى ــــدهك گهپلهرن دېيىلىدىغان
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ـالهت بولـۇپ كهتـتىم،  يېـرىم دهم پاراڭلىشـىپ  بىـردهم —كهتكهنلىكىمدىن خىج
  .ئولتۇرۇمىز

  ...رهخمهت، رهخمهت، —
ــرىنىڭكىگه ــڭ بى ــى ئۇنى ـاغالردىمۇ تېخ ــۇ چـ ــقىلى  مهن ئ ــۇنداقال پاراڭالش ش
ـاق . بارىدىغانالردىن ئهمهسلىكىنى مۆلچهرلىيهلمىگهن ئىـدىم ـا ئۇنىـڭ تارتىنچ ئهمم

بالىــدهك ئــۆزىنى تۇتۇشــلىرىدىن بــۇ نــۇقتىنى بىرئــاز پهملىمىــدىممۇ ئهمهس، شــۇڭا 
ياكى بولمىسا مهن كهلسهممۇ بولۇدۇ، ئىشـقىلىپ، مېنىـڭ سـىز  —قوشۇپ قويدۇم، 

  ...شقۇم كېلىدۇبىلهن بهكمۇ پاراڭال
  .دېدى ئۇ ئاددىيال —... ئالالھ نېسىپ قىلسا، —

ـاز ئۈمىتسىزلهندۈرۈشـكه باشـلىدى . ئۇنىڭ بۇ قهدهر كهمسۆزلۈكى مېنـى بىـر ئ
ـاالرمهنكىن، ھازىرنىـڭ ئۆزىـدىال بهك تـوال سـۆزلهپ،  قانداق قىلسام ئۇنىڭغا يېقىپ ق

ىــلهن خهيرلىشــىپ ئۇنىــڭ ب. بۈگــۈنچه شــۇ يېــتهر. ئــۇنى زېرىكتۈردۈمغــۇ دهيــمهن
  .ئۆيۈمگه قايتتىم

ـادهم ئـۇ قهدهر كهم . ئۇنىڭ بىلهن تونۇشۇۋالدىم. ئهمدى ياخشى بولدى ئهمما بۇ ئ
سۆز تۇرسا، بۇ تونۇشلۇق قانداقمۇ تهرهققىي قىالر؟ قانداق قىلسام ئۇنىـڭ پىسـهنتىگه 

 ئهمـدى ئۇنىـڭ ھهققىـده. ئېرىشهرمهن؟ بۇ تهرهپلىرىنى ئويلىغىنىمدا غهش بـوالتتىم
ـام  ــوللىرىنى تاپمىسـ ــلهن يېقىنلىشىشــنىڭ ي ــڭ بى ــلهپ، ئۇنى كــۆپرهك ئۇچــۇر ئىگى

  .بولمايدۇ
ـا كهلـدى ۋه  ـارمىقى يادىمغ بىردىنال ئۇنىڭ بىـر بوغـۇمى كېسـىك چىمچىـالق ب

دېـمهك راسـت «. ۋۇجۇدۇم نېمىنىڭدۇر تهپتىدىن ئېرىپ كېتىۋاتقاندهك بولۇپ كهتتى
  .لدادهپ ئويلۇدۇم ئىختىيارسىز ھا »!ده؟ئىكهن

ئۇنىڭ ئۇچىدىكى بىر بوغۇمى كېسـىۋېتىلگهن چىمچىلىقـى ھهققىـده ئېقىـپ 
ئېيتىشلىرىچه بۇ ئادهم ھىچقانداق سورۇن ياكى ئهھـۋال . يۈرگهن بىر ھىكايه بارىدى

دېــگهن ســۆزنى ئىشــلهتكىلى  »خهنــزۇ«ئاســتىدا ئۇيغــۇرچه ســۆزلهۋاتقان بولســىال 
ڭ بۇ ھهقتىكى ئىزاھى ئهقىلگه ئۇنى. دهيدىكهن »خىتاي«ئۇنىمايدىكهن، ئهكسىچه 

ـا يهنىـــال دېـــگهن ســـۆزنىڭ  »خهنـــزۇ«ئۇنىـــڭ دېيىشـــىچه ... بهك ئۇيغـــۇن، ئهممــ
دهپــال  »خىتــاي«شــۇڭا ئــۇ ئۇيغــۇرچه ســۆزلىگهنده . ئىــدى »خىتــاي«ئۇيغۇرچىســى 

ئۇنىـڭ رىجىسـى شـۇ . دهيـدىكهن »خهنـزۇ«ئىشلىتىدىكهن، خىتايچه سـۆزلىگهنده 
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دهيـدۇ،  ›چىـن‹دهيدۇ، تـۈركلهر  ›جاينېز‹ېنگىلىزالر دهيدۇ، ئ ›كىتاي‹رۇسالر «: ئىدى
بۇ ناھايىتى نورمال ئهھۋال، ھىچبىر رۇسـنى، ئېنگىلىزنـى . دهيدۇ ›خىتاي‹ئۇيغۇرالر 

ــۈركنى  ـاكى ت ــزۇ‹يـ ــز تىلىمىزدىكــى  ›خهن ــهن دېيهلهمســىلهر؟ نېمىشــكه بى دهيس
ۇپ تــارىختىن بېــرى قوللۇنۇلــۇپ كېلىۋاتقــان ســۆزنى ئالماشتۇرۇشــۇمىز شــهرت بولــ

  »قالدى؟
ـا سـوراق ئۈسـتىدىمۇ    ـاي«ئۇ ھهتت ـاي دېسـه . دهپ سـۆزلهپتىكهنمىش »خىت ھ

ئهگهر «. ئۇنىماپتۇ، ئۇالرغا بۇ ئىشنىڭ ئىلمىي ئاساسلىرىنى چۈشـهندۈرۈپ تۇرۇۋاپتـۇ
ـا، ئۇالرمـۇ بىزنـى ئـۆز  بىز ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئاتىغىنى بويىچه ئاتىشىمىز كېرهك بولس

دهيــدىغان  ›ۋېيــۋۇئېر‹دېمىســۇن، دۇنيــادا  ›ۋېيــۋۇئېر‹ئاتىشــىمىز بــويىچه ئاتىســۇن، 
. دهيـدىغان مىلـلهت تېخىمـۇ يـوق ›ۋېي‹. ۋېيزۇ دېسه تېخىمۇ بولمايدۇ! مىللهت يوق

ئۇالر ئۆز ئادىتى بويىچه ئاتىسا خاتا بولمايدىكهنۇ، بىز ئۆز ئادىتىمىز بويىچه ئاتىساق 
ـامبۇر شۇنىڭ بىلهن ئاكتىپ غالچىدىن بىرى س »خاتا بوالمدىكهن؟ ىم كېسـىدىغان ئ

خهنـــزۇ دهپ «: بىــلهن ئۇنىــڭ چىمچىلىقىنىـــڭ بىــر بوغــۇمىنى قىســـىپ تــۇرۇپ
مهن ئهمهس، سـهن تۈزۈتۈشـۈڭ «دهپتىكهن، سابىت ئهپهنـدى،  »تۈزۈتهمسهن يوقمۇ؟

ــرهك ــۈمهن؟. كې ــداق تۈزۈت ــپ  »مهن توغرىســىنى دهۋاتســام قان دهپ جــاھىللىق قىلى
ــۇ تۈزۈتهمســهن «: قىســىلىپتۇ، يهنه ســوراپتۇئــامبۇر جــاننى قاخشــاتقۇدهك . تۇرۇۋاپت
ـا شـۇنداق .... دهۋېرىپتۇ »خاتا تۈزۈتۈلۈدۇ، توغرىنى تۈزهتسه خاتا بولۇدۇ«. »يوقمۇ مان

ــش ــۈزۈۋهتكهن ئىكهنمى ـارمىقىنى ئ ــڭ بـ ــپ ئۇنى ــى ئاكتى ــپ، ھېلىق ـانى . قىلى جهريـ
ـا شۇنىسـى  ـا بىـر نـېمه دېـيىش تهس، ئهمم ـانمۇ؟ بۇنىڭغ ھهقىقهتهنمۇ شۇنداق بولغ

  .ئۇنىڭ بىر بارمىقىنىڭ ئۇچى ھهقىقهتهنمۇ كېسىك ئىكهن: كىت ئىدىپا
بۇ قهدهرمۇ جاھىللىق بوالمدۇ؟ بىر ئېغىـز . ماڭا بىرئاز غهلىته تۇيۇلدىبۇ ئهمما 

گهپنــى راســت قىلىــمهن دهپ بارمىقىــدىن ئــايرىلىش تــازىمۇ كىــرا كۆتۈرمهيــدىغان 
  .سا كېرهكقهھرىمانلىقمۇ قانداق؟ بهلكىم باشقا بىر جهريانى بول

ـابىت ئهپهنـدىنى كـۈزهتتىم ئۇنىـڭ . ئهتىسى مهن ناۋايخانىغا نانغا بارغىنىمـدا س
م بىــلهن، ئــۇ ماڭــا ۈنــۈبىــلهن تونۇشــۇپ قالــدۇق دهپ ئــاغزىمنى تــاتلىق ئىتىــپ يۈرگ

ـا دىقـقهت . يوقمۇ؟ مهسىله شۇنىڭدا تونۇشۇم دهپ قارامدۇ ھهقىقهتهنمۇ ئۇنىڭ ماڭ
ـاكى مهن ! ئالال، ئالال، ما ئادهمنى« .قىلىدىغان تۈرى يوق كۆرۈنهتتى ـاقمۇ ي ـازا ئۇنۇتق ت

  ...بهلكىم قېرىلىقتۇر، »... چوڭ دېگىنىمىدۇ؟
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ـــى — ـــىزياخش ـاۋا يهنىـــال مۇ س ــ ـــىدۇ؟ بۈگـــۈن ھ ؟ ســـاالمهتلىكىڭىز ياخش
ـاز ئـۆزهمگه  —... ئېچىلىدىغاندهك ئهمهس، قار ياغامدۇ، نـېمه بهال؟ دېـدىم مهن بىرئ

  .تكهن ئاھاڭداخوشامهتگۇيلۇقتهك تۇيۇلۇپ كه
ـاددىي قىلىـپ —ئالالھقا شۈكرى،  — مهن . دېدى ئۇ يهنىال شـۇنداق قىسـقا، ئ

شۇندىال بۇ ئادهمنىڭ قويۇق دىندارلىقى ھهققىدىكى ھىكايىلهرنى ئېسىمگه ئېلىپ، 
 »زامانىۋىلىشــىپ«ئۇنىــڭ بىــلهن بىــر مۇســۇلماننىڭ پۇشــتىدهك ساالمالشماســتىن 

ـاالم سـۆزىنى دېگىنى، خىتايچىدىن تهرجىـمه قىمنىكهتكىنى ـان س منىـڭ تـوغرا لىنغ
ـا . بولمىغىنىنى بايقىدىم ـاتېزىم كېلىماتىـدا چـوڭ بولغاچق ـال، بىـز ئ بىـراق، نـېمه ئام

ـادهمگه . دهتىلىمىز شـۇنىڭغا كۆنـۈپ كهتـكهن شـۇنداق بولسـىمۇ تىرىشـىپ بـۇ ئ
ـا مۇشـۇنداق بىـر زىيالىينىـڭ. قارار قىلدىم نىماسلىشىش ـالىم  ،ئهمم ـا پهننىـي ئ ھهتت

. دېسىمۇ بولۇدۇغان ئادهمنىڭ قانداقسىگه بۇ قهدهر دىندار بولۇشىنى چۈشـۈنهلمىدىم
ـارلىق خـۇراپىي قىلىقالرنىـڭ ئومـۇمىي  —چۈنكى ئهينى ۋاقىتتىكى ئېڭىمدا دىن  ب

پهن ساھهسىده يېتىشـكهن بىـر  ئاتىلىشىدهك بىر خىل چۈشهنچه بولغاچقا، ئىلىم 
  .ىشى مۈمكىن ئهمهس ئىدىزىيالىنىڭ بۇنداق بىمهنىلىكلهرگه ئىشىن

ـاالم ــك سـ ــدى  ئهتتىگهنلى ــۇنچىلىكال بول ـائىتىمىز ئاش ـائهت . سـ ــۈم قانـ كۆڭل
ـادهم ئاشـۇنداق  تاپمىدىيۇ، نېمه ئامال، ئۆزهممۇ ئالدىراپ تۇرۇۋاتقاننىڭ ئۈستىگه بـۇ ئ

  .كهم سۆز تۇرسا
ئاخشامدا ئهسلىده نان ئېلىشقا چىقمايتىم، ئهمما سابىت ئهپهندى بىلهن بولغان 

ـا كهلـدىم ـاجى بىـلهن ناۋايغ ـاۋاي . تونۇشلۇقۇمۇزنى يـېڭىالپ تـۇرۇش ئىھتىي بىـردهم ن
ئهھۋاللىشىشــنىڭ ئوبــدانراق   بىــلهن ئهھۋالىشــىپ، ســابىت ئهپهنــدى بىــلهن ھــال

  :كېيىن ئاستىال ئوتۇنخانا ئالدىغا بېرىپ. پۇرسىتىنى كۈتتۈم
ھالـدا بىـر دېـدىم، ئۆزهممـۇ سـهزمىگهن  —ئهسساالمۇئهلهيكۇم، سابىتكا،  —

  .ۈپخىل يېقىنلىق تۇيغۇسىغا چۆمۈل
سابىت ئهپهنـدى بىـر دهقىـقه تهئهججـۇپ بىـلهن كـۆزۈمگه قارىـدى، بـۇ ۋاقىـت 

مېنىـڭ ساالملىشـىش  ،شۇنچىلىك قىسقا بولۇشىغا قارىماي، ئۇنىڭ تهئهججۇپىنىـڭ
شۇئان ئۇنىـڭ نهقهدهر . ئۇسۇلۇمدىكى ئۆزگۈرۈشكه قارىتىلغانلىقىنى كۆڭلۈم تۇيدى

ئادهملىكىنى، كۆرۈنۈشىدىكى قوپاللىقىغا قارىماي، دىلىنىڭ نهقهدهر تۇيغۇن ۋه  زېرهك
نورمالــدىكى دۆتلۈكــۈمگه قالســا، مهن ئۇنــداق . نــازۇك ئىكهنلىكىنــى ھىــس قىلــدىم
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ـا . ئىــنچىكه تهرهپلهرنــى ھىــس قىلىــپ يهتكــۈدهك تۇيغــۇن ئهمهس ئىــدىم ئهممـ
قالغىنىمنى غۇۋا ھىس قىلىپ  بىلمهيمهن، بۈگۈن توساتتىنال ئهنه شۇنداق زىللىشىپ

  .تۇرۇۋاتاتتىم
ـاھۇ — ـــ ــــۇلالھى ۋه بهركات ـاالم، ۋهرهھمۇت ــــڭ  —! ۋهئهلهيكــــۇم ئهسســـ ئۇنى

  .قىزغىنلىقى بىلىنىپال قالدى
ـا؟  — ئهمىنمهنكـــى، بـــۇ ســـۆزۈمده قىلچىمـــۇ  —قانـــداق ئهھـــۋالىڭىز، ئاكــ

ـان ب. خۇشامهت، ياسالمىلىق يوقىدى ـان بولغ ـا، بۇ مېنىـڭ كۆڭلـۈمگه قانـداق ئاي ولس
ئــالتىنچى (ســابىت ئهپهنــدىمۇ بــۇنى شــۇنداق ھــالهتته چۈشــهنگهنلىكىنى كۆڭلــۈم 

  .تۇيۇپ تۇراتتى) سهزگۈم دېسهممۇ بولۇدۇ
  .دېدى ئۇ —ئالالھقا شۈكرى، تېنىم تازا،  —

ـان بىـرهر . ئهمدى يهنه نېمىلهرنى دېيىشىمنى بىلهلـمهي تـۇرۇپال قالـدىم ھهرقاچ
لسه بۇ چوقۇم مېنىڭ تهشهببۇسكارلىقىم بىلهنال سۆھبهت ئارىمىزدا روي بېرىدۇ دېيى

چۈنكى سابىت ئهپهندىنىڭ خۇسۇسىيىتىدىن ئالغاندا، ئۇ . بولۇدۇغانلىقىنى بىلهتتىم
ـايتى؛ . پهقهت سۆھبهتنى ئاخىرالشتۇرۇشقىال بهك يارايتى ـان گهپ كوچىلىم ھىچقاچ

نداق ھىچكىمنىـڭ ســىرلىرىغا، ئــائىله ئىشــىغا، خىـزمىتىگه قىزىقمــايتى يــاكى شــۇ
بـۇنى سـوراپ بهلكىم قىزىقسىمۇ، ئۇنىڭ كهمسۆزلىكى ئۇنى. پوزىتسىيهده بوالتتى

  .يۈرۈشىگه ئۇيغۇن كهلمىسه كېرهك
دهپ سـورىدىم ۋه بـۇ سـوئالىمنىڭ  —كۈندۈلۈك ئىشلىرىڭىز بهك كۆپمـۇ؟  —

ــتىم،  ــقا تىرىش ــۇنى ياپساالش ـال ئ ــېزىپ دهرھـ ـاز غهلىتىلىكىنــى س ــى،  —بىرئـ يهن
ـالغيېشـــىڭىزغا كـــۆره ئې دهكمۇ، ۋاقىـــت چىقىرىـــپ باشـــقا ۇغىرچىلىـــق تارتىـــپ قــ

  .دېمهكچىدىم... ئىشلىرىڭىزنى قىلغۇدهك ئارىلىقالر بارمۇ؟
ـار دېسـهممۇ بولـۇدۇ — ـاغالردا بىك ـا، كـۆپ چ ـانچه  . ھه، ياقهي، مان ئۆزهممـۇ ئ

  ...ئىش ئېغىر كىلىپ كېتىدىغان نازۇكالردىن ئهمهسمهن، كۆرۈپ تۇرغىنىڭىزدهك،
يهنــــى، مهن ... ۆرۈپ تــــۇرۇپتىمهن، كــــۆز تهگمىســــۇن،ئۇغــــۇ شــــۇ، كــــ —

شۇنىڭغا ۋاقىت چىقىراالرمـۇ ... سىز بىلهن مۇڭداشقۇم بارىدى،... دېمهكچىدىمكى،
 —بۇ سۆزۈممۇ بهك غهلىته ئىدى، ئالـدىراپ تولۇقلـۇدۇم،  —دهپ كۆڭۈل بۆلگۈنۈم، 

قىلى ھهربىر خالىغۇچى بىلهن مۇڭداش«شنى كىم خالىمىسۇن، ۇشۇسىز بىلهن مۇڭد
  ....دېسىڭىزمۇ ھهقلىقسىز، بىراق، »... تۇرسام، 
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ـاس چېچهنلىكـى  ئۇ مېنىڭ نېمىشـكه مهڭـدهپ كېتىۋاتقىنىمنىمـۇ ئـۆزىگه خ
ئۇنىڭ پىسخولوگالرغا خاس كىشىنىڭ كۆڭلىـدىكىنى . بىلهن سېزىپ بولغان ئىدى

  .سۆزلهر ئېقىپ يۈرهتتى  ئوقۇيااليدىغانلىقى ھهققىدىمۇ جىق گهپ
ۋه ئىزاھاتالرغا كېـرهك يـوق، ئىـنىم، مهن سـىزنى چۈشـهندىم؛ بهك كۆپ ئىال —

سىز شۇ مېنىڭ بولمىغۇر داڭقىمدىن قورقۇپ كېتىۋاتىسىز، ئۇنچىۋاال ئهمهس، نـېمه 
  .دېدى ئۇ —دېگهن بىلهن بىز تونۇشۇپ قالدۇق ئهمهسمۇ، . دېگۈڭىز بولسا دهۋېرىڭ

نلىقىغا ئىشىنهلمهي مهن ئۇنىڭ تونۇشلۇقىمىزغا ھهقىقهتهنمۇ جىددىي قارايدىغا
ـايتى. قالدىم ـاختىپهزلىك قىلم چـۈنكى بۇنـداق قىلىـپ ئېرىشـىلىدىغان . ئهمما ئـۇ س

ـايىلىرىمىزدا  ـان ھىك ـادهم ئاڭلىغ ھىچقانداق مهنپهئهتمۇ يوق، ئۇنىڭ ئۈستىگه، بـۇ ئ
ـاالپ  ـاكى خ ـاقراق، تهكهللـۇپالرنى بىلمهيـدىغان ي ـاس تومت بهكمۇ تۈز، تاغلىقالرغا خ

ـاكى قىلمايـدىغان،   ۋلۇقكهتمهيدىغان، قۇ شۇملۇق دېگهننـى ئهسـال بىلمهيـدىغان ي
  .سهمىمىي بىر شهخس ئىدى

ـاغالڭ«... دهيمهنكى، — ـات ب ـا ئ دېگهنـدهك بهك تېـز  »ئۆيشان دېـگهن تىلىمغ
  ....بولۇپ كهتسه نېمه ئويالپ قاالر دهپ،

دېدى ئۇ ئۆزىگه  —... ھه، بىلدىم، دېگىنىمدهك، مېنىڭ شۇ شورلۇق ئېتىم، —
ـاز ۋاقىـت كېـرهكتهك ھىـس  —اس بىر خىل مهيىن كۈلكه بىلهن، خ ـا بىـر ئ بولمىس

  .قىلسىڭىز، ئۇنىڭغىمۇ قاراپ باقارسىز
يــاق، ئۇنچىۋاالمــۇ جىــددىيگه ئــالغۇدهك ئىشــمۇ يــوق، بىلىســىز، ســىزنىڭ  —

ـامهتكه  ھاياتىڭىزغا مهنال ئهمهس ھهممه ئادهم قىزىقىـدۇ، ئهمهسـمۇ؟ بۇنـداق بىـر ئ
ىدىن مهن نائىـــل بولۇشـــۇم مۈمكىنمىـــدۇر دهپ ئۆزهمگىمـــۇ شـــۇنچه خهق ئارىســـ
  ....ئىشىنهلمهيال قالىمهن

  .يازغۇچى دېگهن شۇ... چۈشۈنۈمهن، —
ــر  — ھهۋهســكار، دهڭــا، مهن تېخــى ئهمــدىال مۇشــۇ ســهپكه قهدهم قويغــان بى

ـا   شۇڭا، نى... ھهۋهسكار، ـازغۇچىالر چوقـۇم سـىزنىڭ ھاياتىڭىزغ نـى پىشـقهدهم ي
  ...، شۇالردىن ئېشىپ، ماڭاقىزىقسا كېرهك

قىزىققــۇدهك نــېمه بولســۇن؟ مېنىــڭ ھايــاتىم ئــادهتتىكى بىــر ئۇيغۇرنىــڭ  —
ھه، يهنه بىــرى، ســىز دېــگهن . ھايــاتى، ئاالھىــده بىــر پهرقــى بــار دهپ ئويلىمــايمهن

بولمىســا . پىشــقهدهملهر ماڭــا ســىزنىڭكىدهك بىــر قىــزىقىش ئىپــادىلهپ باقمىــدى
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  ...لدۇقبهزىلىرى بىلهن بىللىمۇ بو
  تۈرمىلهرده، ئهمگهك الگىرلىرىدا، شۇنداقمۇ؟ —
  .ھه، توغرا، ئۇنداقمۇ بولدۇق —

بۇمــــۇ مېنىــــڭ . بۈگــــۈنچه بــــوالر، دېگهنلهرنــــى كۆڭلۈمــــدىن كهچــــۈردۈم
شـۇڭا ئـۆزهم . ئويلۇغۇنۇمدىن كۆپ ئىلگىرىلهپ كهتـكهن بىـر يېقىنلىشـىش ئىـدى

ــده  ــېمىكهن، چاپلىشىپالۋا«ھهققى ــر ن ــدهك بى ـازىمۇ كانى ـاق تهستـ ـا قۇتۇلمـ  »... لسـ
  .دېگهندهك بىر تهسىرات تۇغدۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، خوشالشماقچى بولدۇم

ـازراق ئىشـىم بارىـدى، بىـر كـۈنى   — ئىشىڭىزدىن قويماي، مېنىڭمۇ كهچته ئ
  .دېدىم—... بىلمهيمهن، سىز... مهن سىزنى ئاۋاره قىلىمهن، بهلكىم ئهته،

  .ئالالھ خالىسا —
كۈزنىـڭ . بۇ ياققا ئۆتۈپال خوشلۇقۇمدىن دىرىڭالپ كهتتىم. ىمانا شۇنداق بولد

ئـۈرۈمچى ئاسـمىنىدا دائىمىـي لهيـلهپ . بۇ كهچقۇرۇنى ماڭا خېلى ئىللىق تۇيۇلـدى
ـان كىرلىشـــىپ كهتـــكهن بۇلـــۇتالر ھېلىمـــۇ لهيـــلهپ يۈرســـىمۇ، بۇلـــۇت  يۈرۈدىغــ

. تۇيۇالتتى ئارىلىرىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغان كۆك ئاسمان تېخىمۇ مۇھترهم ۋه سۆيۈملۈك
  بهلكىم بۇ مېنىڭ كهيپىمگه مۇناسىۋهتلىك سېزىممۇ؟

ـايال قالـدىم ـان يهر تاپالم ـابىت . ئۆيگه كىرگهندىن كېيىنمـۇ ئـۆزهمنى قويۇدىغ س
ئهپهندى ھهققىده تارقالغان ھىكايىالرغا كۆره، بۇ ئادهم بىزدهك ياشالرنىڭ كۆزىده بىر 

  —ئىكهنلىكىنى كېيىن بىلدىم  بۇ سۆزۈمنىڭ نهقهدهر خاتا(مهبۇتقا ئوخشاش ئىدى 
بـۇ مهنـدهكلهرنىڭ قـولى يېتىـدىغان ). سابىت ئهپهندىنىڭ ئۆگۈتۈشلىرىدىن كېـيىن

ئهمدىلىكته مهن ئۇنىڭ بىلهن تونۇشـۇپ قالىـدىغان . يهردىكى بىرسى ئهمهس ئىدى
ئهگهر ئۇنىــڭ ھايــاتى ھهققىــده بىــرهر كىتــاپ ! دهبولســام، كــارامهت ئىــش بــوالتتى

  !بۇ ھۇدۇدى يوق بىر شهرهپ ئهمهسمۇ يېزىۋااللىسام،
ئۇنىڭ ھهققىده تونۇشۇش، يېقىنلىشىش، مۇڭداش بولۇش دېگهنلهرنىڭ بهكمۇ 

ــۆزلىنهتتى ــال مۈمكىنســىزلىكى س ـاكى پهقهت ــۈنمىكىن، مهن . تهس يـ شــۇنىڭ ئۈچ
ــهۋىيهده  ــۈدهك س ــقا يهتك ــداش بولۇش ــلۇقنىڭ مۇڭ ــۇ تونۇش ـاكى ب ــقۇنۇمغا يـ تونۇش

بۇ ئۆزهمدىنمۇ قىزغانغۇدهك بىر قىممهتلىـك . لمهيتىمئىكهنلىكىگه تېخىچه ئىشىنه
  .نهرسهمدهك، ھهر ئويلىسام كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇراتتى

ئهمـدى مهن ئۇنىـڭ بىـلهن سـۆھبهت ئېلىـپ بېرىشـنىڭ تهرتىبىنـى ئوبــدانراق 
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ـان بىـلهن، سـۆھبهتداش . ئويلۇنۇۋالمىسام بولمايتى ـاندهك تۇرغ بۇنداق بىـر ئىـش ئاس
ئهگهر ئـۇ بهڭگـى بولسـىدى، بىـردهم . بهكمۇ تهس بوالتتى سابىت ئهپهندى بولغاچقا

ـاراق ئىچىـدىغان  ـاڭ؛ ھ ـا سالس چېكىشىپ ئولتـۇرۇپ، چانـدۇرمايال سـۆھبهتنى ئىزغ
ــپ  ــوچىالپ قويســىال قىزى ـاز ك ــر ئـ ـا قېقىشــىۋېلىپ، بى بولســىدى، ئىككــى رۇمكـ
ــۇ ئــادهم بىــلهن تهبىئىــي يوســۇندا، ئىختىيارســىزدهك بىــر شــهكىلده،  كېتىــدىغان، ب

ــدىچ ــوقتهكال ئى ــولى ي ــتىن ســۆھبهتكه شۇڭغۇشــنىڭ ي ــلهن . اندۇرماس شــۇنىڭ بى
ســىز بىــلهن سۆھبهتلهشــمهكچىدىم، گهپلىشىشــكه ئۇنامســىز «: قالــدىكى، پهقهت

  !باشلىۋالساقال داۋامى ئاسان بوالتتى! دهبۇ تازىمۇ تهس گهپ بولدى »يوق؟
ـان سـۆ ھبهت باشـالش ھهرقانچه ئويلۇغۇنۇم بىلهنمۇ بىـرهر قوللۇنۇشـقا بولۇدۇغ

ئهمما شۇنىسى ئېنىق ئىدىكى، ئۇنىڭ ھاياتى . ئۇسۇلى تېپىپ چىقالمىدىم —يولى 
ـادىيهت  بىلهن تونۇشـۇپ چىقىشـىم، مېنىـڭ پۈتكـۈل ئىسـتىقبالىمنى، ئهدهبىـي ئىج
ھاياتىمنىــڭ كهلگۈســىنى بهلگىلهيتــى، شــۇڭا، قانــداقال قىلىــپ بولمىســۇن ئۇنىــڭ 

  .ئاغزىنى ئاچقۇزمىسام بولمايتى
ـــ ـا، ئۇنى ــ ـــۇرغىلى بولمىغاچق ـا ئىچىشـــىپ ئولت ــ ـا چېكىشـــىپ، ي ــ ـــلهن ي ڭ بى

مۇزىكىدىكى داپ ئۈنىدهك، ئارىدىكى سۈكۈتلهرنى تولدۇرۇشقا بىر ئاز ئاپتهپپهرهس، 
ـامدا ئۇنىـڭ  بىر ئاز بادام، پۇرچاق دېگهندهك نهرسىلهرنى ئېلىۋېلىپ، ئهتىسـى ئاخش

  .گه ئۈسۈپال كىردىم»ئۆيى«
ـابىت — ـاالمۇئهلهيكۇم، سـ ـا  —كا، ئهسسـ ــۆزۈمنىڭ ئۇنىڭغـ ــۇ س ــدىم يهنه، ب دې

ـاي، ۋاقتىڭىز بارمۇ —ياققانلىقىغا ئىشهنچ قىلىپ قالغان ئىدىم،  يـوق سـوراپمۇ قويم
ـاملىرى . ئۈسۈپال كىردىم، ئهيپكه بۇيرىمايسىز مهنمۇ ئۆيده يالغۇز دهڭا، شۇڭا ئاخش

ىقىپ، سىز زېرىكىپ، بىردهم يېرىمدهم پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇدۇغان ئۈلپهت ئىزدهپ چ
  .بۇ باشلىنىش ئۆزۈمگه خېلى ياراپ قالدى —... تهرهپنى كۆڭلۈم تارتىپ قالدى

بهك تۈزۈت قىلىـپ كهتمىسـىڭىزمۇ  ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم، كېلىڭ، كېلىڭ، —
ئهمما بهك خوش بولـۇپ قىزغىنلىـق كۆرسـهتتى دېـيهلمهيمهن، . دېدى ئۇ — بولۇدۇ،

نىمىال دېگهن بىـلهن . ېيىشكىمۇ بولمايدۇئهمما ياقتۇرمىغاندهك سوغۇق پوزىتسىيه د
ـادهم ئۈچـۈن . نىڭ ئۈستىده دهپ باھاالشـقا بـوالتتى%50 ـابىت ئهپهندىـدهك بىـر ئ س

  .ئېيتقاندا بۇنى ھهتتا بهكال چوڭ ئىلتىپاتلىق كۈتۈۋېلىش دېمهيمۇ بولمايتى
ـا يهنىـال — ... ماالل قىلىپ قويارمهنمۇ، دهپ ئىككىلهنمىـدىممۇ ئهمهس، ئهمم
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ئۇنىڭ تار ئهمما ئۇزۇن ئۆيىنىڭ قارشى تېمىغا تاقالغان شـىره ئۈسـتىدىكى  دېدىم —
ئۈستهل چىرىغىنىڭ يېنىغلىق تۇرغىنى، شىره ئۈسـتىده نېمىـدۇر بىـر ماتىرىيالنىـڭ 
ــتىده  ــش ئۈس ــر ئى ــڭ بى ـا، ئۇنى ــپ تۇرغاچقـ ــۆزگه چېلىقى ــهھىپىلىرى ك ــۇق س ئوچ

ــوالتتى ــقا ب ــى جهزم قىلىش ــڭ . ئىكهنلىكىن ــهۋهپتىن مېنى ــۇ س ـالهتچىلىكىم ب خىجـ
  .كۈچهيگهن ئىدى

ــدۇ، — ــدۇ، يازى ــدۇ؟ ئوقۇي ــپ قاالم ــۇ زېرىكى ـازغۇچى دېگهنم ــدهك، ... يـ دېگهن
  .ئاخشاملىرى قىلىدىغانغا نۇرغۇن ئىشى بولۇدۇ دهپ ئوياليمهن مهن

ـارداپ  — ئۇمۇغۇ راست، ئهمما بهزىده ئادهمنىڭ قولى ئىشقا بارماي، ئادهم خۇم
  ...هسمۇ؟ بالال ئۆيده يوق بولغاچقا،قالىدىغان ئىشالرمۇ بولۇدۇ ئهم

ـاي بىره — ئىككى رۇمكىدىن قېقىشىۋالىدىغان دوسـتالرنى كـۆڭلىڭىز تارتم
  قاپتىكهنمۇ بۈگۈن؟

ـا قېقىشـــىشبىـــره«ئۇنىـــڭ  دېـــگهن ســـۆزى بـــۇ قىلىقنـــى  »ئىككـــى رۇمكــ
ـارىيهدهك، ئۇنىـڭ  قىلىدىغانالرنىڭ ئاغزىدىن چىققاندهك تهبىئىـي ئهمهس، خـۇددى ئ

بىـر . س كهلمهيال چىققاچقا، مېنى زاڭلىق قىلىۋاتقاندهك تۇيۇلـۇپ كهتتـىئاغزىغا ما
تهرهپــــتىن خــــۇددى ئۇســــتا ئارتىســــنىڭ ســــهھنىده ھاراقكهشــــنىڭ تىلىــــدىن 

ژىــده قىزىــپ الپ ئېتىــپ »ۋىــژ«شــۇڭا ۋۇجــۇدۇم . ســۆزلهۋاتقىنىدهك قىزىــق تۇيۇلــدى
ـاددا، شــۇنچى ـا قارىۋىــدىم، ئۇنىــڭ چىــراي ئىپادىســى شــۇنچىلىك سـ لىك ئۇنىڭغـ

ـالهتته ئىـدى از ئـۆزۈمگه ئـ شـۇنىڭ بىـلهن بىـر. ئاقكۆڭۈللۈكنى نامايان قىلغـۇچى ھ
  .كېلىپ، يېنىككىنه تىن ئالدىم

ـاچ كارۋاتنىـڭ . ئۇ مېنى كارۋاتقا ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى كارۋات كونا بىـر ياغ
ئــۆي ســىرتتىن . قايتــا رېمونــت قىلىشــتىن ۋۇجۇتقــا كهلــگهن يېڭــى شــهكلى ئىــدى

ـارچۇقنىال ئۈسـتىنى  120ۋه پهرهز قىلغىنىمدهك ئاشۇ  كۆرگىنىمدهك سانتىمېتېرلىق ت
ـانچه . يېپىپ، بارلىققا كهلتۈرۈلگهن ئىكهن شۇڭا بىر كىشىلىك كارۋات كهڭلكتىن ي

ــدۇرۇپ، ھهممىنــى ئىگىلىۋالغــان ئىــدى ـارىلىق قال ــر تــار ئـ ــۇ . ئــاران ماڭغىــدهك بى ب
ـان تارچۇقتىن يانچه بولۇپ، تېخىمۇ ئىچكىـرىگه ئۆتكهنـد ـا تامنىـڭ توختىغ ه ئۇياقت

ـار ئىـدى مـۇ  ئـۆينى »يېزىـق شىرهسـى«بـۇ . يېرىده يېزىق شىرهسـىدهك بىـر نـېمه ب
ى مانا مهن دهپ تۇراتتى، ئهسلىده ال ئهپچىللىك بىلهن ياسىۋېلىنغانلىقياسىۋالغاندهك

ـا  ــ ـــى تهرهپ تامغ ـا، ئىكك ــ ـــۇتى ئورنىغ ـــۇپ، پ ـاختىيىال بول ــ ـــۈك ت ـــىرهنىڭ يۈزل ش
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بىـر رادىئـو قوبۇللىغـۇچ، ئۈسـتهل ئۈسـتىده بىرمـۇنچه قهغهز، . چىشلىتىلگهن ئىدى
ـاپ تۇرغانـــدهك قىالتتـــى بىـــر ئۈســـتهل چىرىغىنىـــڭ يېقىغلىـــق . بىـــرنهچچه كىتــ

تۇرغىنىدىن قارىغاندا، ئـۇ ماڭـا ئىشـىك ئېچىشـتىن بـۇرۇن شـىره ئالدىـدا بىـر ئىـش 
  .قىلىۋاتقاندهك قىالتتى

 —ۇزۇپ قويمىغانـدىمهن؟ بىر ئىش قىلىۋاتقان بولسـىڭىز، كهيپىڭىزنـى بـ —
راستىنال بۇ سۆزۈمده ھىچ رهسـمىيهتچىلىك يـوق . دهپ سورۇدۇم سهمىمىيلىك بىلهن

  .ئىدى
ـا  — ـارزۇ قىالتـتىم، ئهمم ئىش دهپ كهتكۈدهك بىـر ئىشـىم بولۇشـىنى نهقهدهر ئ

  ...ئىش دېگۈدهك ئهمهس، زېرىكىشتىن بىر ئىشالر
. ۇنالر بىلهنال يېپىۋالغان ئىدىتومراق ئوت. ئۆينىڭ ئۈستىنىمۇ كۆزدىن كهچۈردۈم

ئهمما شۇنچىلىك سهرهمجان، شۇنچىلىك پاكىز ئىدىكى، بۇنى كۆرگهنـدىن كېـيىن 
ـا  مهن ئۆزهمنىڭ ھېلىقى تهسته ئېرىشكهن، باللىرىم كېتىپ ئـۇزاق ئـۆتمهيال ئېغىلغ
ـاپ قالغــان ئۆيــۈمنى كــۆز ئالـدىمغا كهلتــۈرۈپ، ئىختىيارســىز يــۈزۈم قىزىرىــپ  ئوخش

  .كهتتى
ــىۋالدىمخۇدا ــردىم، جايلىش ــۈكرى، كى ـا ش ــى . غـ ــۇ خېل ــلهپكى گهپلهرنىغ دهس

ـاڭگراپ  ـا تـۇرۇپال يهنه گ قامالشتۇرۇپ، ئۆزهمگه خېلى جان كىرىپ قالغانىدى، ئهمم
ـام سـۆھبهتكه كىرىشـىۋالغىلى . قالدىم ئهمدى نېمه دېسهم بولۇدۇكىن؟ قانـداق قىلس
  بوالر؟

ىق بولۇپ قېلىشـىنى ئوبـدان ئۆيىگه كىرگهن مىھمانغا گهپ قىلمىسا قوغلىغانل
  :بىلىدىكهن، شۇڭا تاالدىكى جىمخورلۇقىغا قارىماي، گهپنى ئۆزى باشلىدى

  نهشرىياتتا نېمه ئىش قىلىسىز؟ —
  .ئىجادىيهت بۆلۈمىده تهھرىرلىك قىلىمهن —
ـادىيهتلىرىڭىز  — ـاردۇ؟ يهنـى ئىج ئۇندىن باشقا قىلىۋاتقان بىـر ئىشـلىرىڭىز ب

  .دېمهكچىمهن
ـاق  بار دېسهم — تىلغا ئالغۇدهكقۇ بىر نهرسهممۇ يـوق؛ يوقمـۇ ئهمهس، ئۇشش

  ...تاتىالشتۇرۇپ تۇرۇمهن، ئىشقىلىپ... چۈششهك شۇ
  ...ھه —
دهپ ســورۇدۇم كۆڭلۈمــده ســۆھبهتكه  —ھه؟ ســىز تاماكــا چهكمهيســىز —
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  .ئىچكىرىلهشنىڭ بۆسۈش ئېغىزىنى تاپقاندهك قىالتتىم
ولى بىكــار بولســىال قىلىــدىغان دېــدى ئــۇ، ئهممــا قــ —يــاق، چهكمهيــمهن،  —

  چـۆرۈش، سـىالشبىردىن بىر مهشغۇالتى بولغان مۇشتهكنى سىقىمداش، ئۆرۈپ 
ـانلىقىمنى بىلىـپ، . سىپاشنى يهنه باشلىغان ئىدى ـا قىلىۋاتق شۇڭا مېنىڭ شۇنى ئىم

  .قولۇمدىكى مۇشتهككه قاراپ ھهممه ئادهم شۇنداق سوراپ تۇرۇدۇ —
ن ئادهمنىـڭ دائىمـال بىـر مۇشـتهكنى قولىـدىن شۇنى دهيمهن، چهكمهيدىغا —

  ...چۈشۈرمهسلىكى ئاڭلىشىلماس بىر ئهھۋالدهك،
ــر ئهســتىلىك  — راســت دهيســىز، ئهممــا مهن بۇنىڭغــا ئىلىشــىپ تۇرغــان بى

  . دېدى ئۇ —تۈپهيلى، ھازىرغىچه كۆتۈرۈپ يۈرۈمهن، 
شۇنداقال قانائىتىمچه بۇ بهك ئۇزاق يىل بولغان بىر ئهستىلىك بولسا كېرهك؟  —

  .ناھايىتى موھىم
ــۇدۇ — ــۇنداق دېيىشــكىمۇ بول ــۇنى . ھهئه، ش ــتىم 1934مهن ب ــر قې ــى بى يىل

قهشــقهرگه ئوتــۇن ســاتقىلى بارغانــدا، ئوتۇنــۇمنى ســېتىپ بولــۇپ، شــه چۆگــۈلهپ 
  .يۈرگىنىمده دوتهي يامۇلنىڭ ئالدىدىن تېپىۋالغان ئىدىم

  .ئىدىمشۇ چاغدا ئىككى تارتىپ باققانلىقىڭىزنى ئاڭلىغان  —
خـۇددى شـۇنداق  —دېدى ئۇ بالىالرچه قىزغىنلىـق بىـلهن،  —شۇنداقمۇ؟  —

ئاچقــان دارىلمۇئهللىمىنــده  ppppبولغــان، مهن ئــۇ چاغــدا مهمتىلــى ئهپهنــدى ئوڭۇرۇقتــا
كېله «ئوقۇيتۇم، مۇھهممهتقارى مهشرهپ دېگهن شوخ، سازهنده بۇرادىرىمىز بارىدى، 

ـاق يهنه بىـرى تۇتاشـتۇرۇپ بهردى، بىـر . دېـدى »بىر چېكىم سېپ بېرهي چېكىـپ ب
ــتىم،  ــۈپ كهت ــپ يۆتۈل ــۈپ كېتىســهن«تــارتىپال قاقىلى ــر قېتىمــدا كۆن دهپ  »يهنه بى

چېقىشتى بالىالر، يهنه بىر تارتتىم، تېخىمۇ بهك يۆتۈلۈپ، كۆزلۈرۈمدىن ياش چىقىپ 
. دهل شــۇ چاغــدا مهمتىلــى ئهپهنــدى كېلىــپ قېلىۋىــدى، مهڭــدهپ كهتــتىم. كهتتــى

ۇنداق چىرايلىق گهپلهر بىلهن سهمىمىي ئهيىپلىدىكى، ئۇنىڭ سـۆزلىرى ئهپهندى، ش
شـۇنىڭ بىـلهن ئىـزا تارتقىنىمـدىن مۇشـتهكنى . يۈرۈكۈمگه نهقىش بولۇپ ئويۇلـدى

ــداق تاشلىۋېتىشــال . تاشــلىۋهتتىم ــپ، بۇن ـا ئۇســتازىم مۇشــتهكنى قولىغــا ئېلى ئهممـ
ۇشـۇ نهسـىھهتنىڭ بىـر تاشلىۋهتكهنلىك بولمايـدىغانلىقىنى ئهسـكهرتتى، ھهم بـۇ م
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ــۇپ قالســۇن، دهپ قولۇمغــا بهرگهن ئىــدى ــچ . ئهســتىلىكى بول شــۇندىن كېــيىن ھى
چۈنكى بۇ مۇشتهك . چهكمىدىم، ئهمما نۇرغۇن نهرسهمنى يوقاتتىم، بۇنى يوقاتمىدىم
ــرهك ــۇنى ئېلىۋالغۇســى كهلمىســه كې ــڭ ب ـا، خهقنى ــۇق . بولغاچقـ مهســىلهن تۇتقۇنل

مىدا بىرى قولۇمدىن تارتىپ ئېلىپ ئۇشـتۇۋهتكهننى پهقهت ئاخىرقى قېتى ھاياتىمدا،
  ...ھىساپقا ئالمىغاندا

  ...مهنمۇ خۇددى شۇنداق ئاڭلىغان ئىدىم، —
  ئهمما تهكرار سورۇدۇڭۇز؟ —
ـاتىڭىز ھهققىـــده گهپ تېشـــىش ئۈچـــۈن  — چـــۈنكى ئاشـــۇ كهچمىـــش ھايــ

ى غهلـۋىرن«خۇددى نهسـرىددىن ئهپهنـدىمنىڭ . مۇشۇنىڭدىن باشقا چارهم بولمىدى
  ...دېگهندىن باشقا باھانىسى بولمىغاندهك، »›سۇ ئېلىپ قويغان‹بهرمهسلىككه 

دېدى ئۇ مېنىڭ يۇمۇرلۇق گهپ قىلىشقا تىرىشىپ ئاۋاره  —... ھه، بىلدىم  —
ئهدهپ يۈزىسىدىن مېيىغىدا كۈلۈپ قويغاندىن كېيىن، دائىملىـق  ،بولغۇنۇمغا يارىشا

  .غهمكىنلىكىگه قايتىپ
ـانمۇ؟ سهيپىددىن ئهپهن — ـاۋاقداش بولغ دىم بىـلهن ئاشـۇ دارىلمۇئهللىمىنـده س

  ياكى باشقا مهكتهپلهردىمۇ بىلله ئوقۇغانمىدىڭالر؟
ساۋاقداشــلىقىمىز شــۇ يهردىــال بولغــان، ئهممــا تونۇشــلۇقىمىز ئهســلىدىنال  —

بهزهن . بارىدى؛ يهنى، ئاتۇشتىكى بىرنهچچه ئۇقۇمۇشلۇق ياش ئارىلىشىپ تۇراتتـۇق
  .ۇقمۇشائىره قىالتت

ــتلهر  — ــده ئاجايىــپ ســهرخىل يىگى شــۇ چاغــدىكى ساۋاقداشــلىرىڭىز ئىچى
ـاخىرى نـېمه  تىن بولغانلىقىنى ئۇياق ـا ئۇالرنىـڭ ئ ـاڭالپمۇ قالـدۇق، ئهمم ـاقتىن ئ بۇي

  بولدى كېيىن؟ ھازىر ھىچبىرى يوقمۇ؟
ـان،  1936 —بىر قىسمى شۇ چاغدىال  — يىلى سوۋېتكه ئوقۇشـقا چىقىرىلغ

 مۇھهممهدقارى دېـگهن بىـرى ppppڭ بىرى، يهنه بىزنىڭ شورۇقتىنسهيپىددىن شۇالرنى
قالغانلىرى، مهمتىلـى . ، ئۇ ھازىر قارامايدا، ئاڭلىسام كۆزى ئاجىز بولۇپ قاپتۇبارىدى

ئهپهندى شېھىت قىلىنغان يىلىال توپى بىلهن تۇتقـۇن قىلىنىـپ، زىنـدانغا تاشـالنغان، 
  .تىرىك چىقمىدىشۇ يىلى كۈزده ھهممىسى شېھىت قىلىندى، بىرىمۇ 
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ـــىنى  ـــۆھبهت تېمىس ـــۇ س ـــىۋاتقان ب ـــرىمگه يېقىنلىش ـــۈتكهن يې ـــڭ ك مېنى
  :قاچۇرۇۋهتمهسلىك ئۈچۈن تىرهجىدىم

توپى بىلهن؟ بۇ قانداق بولدى؟ يهنى مېنىڭ ھهيـران بولـۇۋاتقىنىم، نېمىشـقا  —
 سىز بۇ توپتا يوق بولۇپ قالغان؟ 

مۇشــۇ ســوئالىم  راســتىنى دېســهم بىزنىــڭ ھهقىقىــي ســۆھبىتىمىزنىڭ تــوغىنى
  .بىلهنال ئېچىلىپ كهتكهن ئىدى

  .سابىت ئهپهندى ھىكايىسىنى رهسمىي باشاليدىغاندهك قىالتتى
  

������������  
  

منى سـىزمۇ سوراۋاتىسـىز، ئهنه،   ۇنـ ۇبۇ توپتا مېنىڭ يـوق بولغ  
يىچه ومهن بۇ سوئالنى ھاياتىم بـ  —دېدى ئۇ گهپ باشالپ،  —

ـا مهن يـوق؟ نېمىشـكه      . ئۆزەمدىن سوراپ كېلىۋاتىمهن-ئۆز نېمىشـكه ئاشـۇ توپت
ـا بـۇ سـوئالنى         مهنمۇ شۇ چاغدا دوستلۇرۇم بىـلهن بىـرگه شـېهىت بولمـۇدۇم؟ مان

ــوراۋاتىمهن   ــدىن س ــۇ ئۆزەم ــنى     . بۈگۈنم ــېهىت بولۇش ــله ش ــلهن بىل ــۇالر بى ئاش
قانچىلىـــك خااليـــدىغانلىقىمنى دېســـهم ئىشىنهمســـىز؟ ئهممـــا بـــۇ مېنىـــڭ  

ــويىچه بولۇدۇغــان ئىشــكهن  ئىختىيــارىمچه ئهمهس، ئالالھن ــۇ . ىــڭ ئىرادىســى ب ب
ـاھابىلهردىن، ئىسـالم سهركهردىسـى خالىـد ئىبنـى ۋەل      دنىڭ ىـ خۇددى مهشهۇر س

قىسمىتىگه ئوخشاش؛ ئۇمۇ ھاياتى بويى جهڭ قىلغان، مهڭگۈ غالىـپ قومانـدان   
: شۇنچه جهڭلهردىن ساق چىقىپ، كىسـهل ۋە قېـرىلىقتىن ئۆلۈۋاتقانـدا   . ئاتالغان

ـامچۇ   كاشكى ئاشۇ« . دەپ ھهسـرەت چهكـكهن ئىـكهن    »!جهڭلهردە شـېهىت بولس
ناملىق كىتابىـدا، قىـش كـۈنلىرى     »تارىخىي ھهمىدى«مولال مۇسا سايرامىنىڭ 

ــيىن ســۇالر مۇنچــاق    ــدىن كې ـارەت ئالغان ــۇپ   -  ســوغۇق ســۇدا تاھـ مۇنچــاق بول
ساقاللىرىغا ئۇيۇپ قېلىپ، ئاق ئالتۇندەك جۇاللىنىپ، ئاجايىپ زىنـنهت بهخـش   

ـاغا  ئهت ئـۆز ئهجىلىـم بىـلهن ئۆلـۈپ كېتىشـتىن      «: كهن بىر بوۋاينىڭ مـولال مۇس
يــۇم يىغــالپ، ئهھــۋال ئېيتىــپ بهرگهنلىكــى   - دەپ يــۇم »نومــۇس قىلىــۋاتىمهن

ـان ـان     . يېزىلغـ ــدا بولغـ ــدىن پهي ــۇ تامچىلىرى ـاق ســاقىلىدىكى س ـادەم ئاپپـ ــۇ ئـ ئ

  ېمىشقاـن
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ـاپ،  خروستالالرنىڭ بىر كۈنى ئۆز قېنى بىلهن بويۇلۇپ، قىزىل ياقۇتته ك يېلىنج
ـان بىـلهن زىنـنهتلهنگهن ھالـدا ئۆلـۈپ كېتىشـنى          ئهتر گۈلـدەك جۇاللىشـىنى، ق

ـاقالپ      . دائىم ئارزۇ قىپتىكهن ـاللىقىدىن قاق ـاخىرى شـېهىت قىلىنغانـدا، خوش ئ
مېنىڭمـۇ  . كۈلۈپ، كېسىلگهن كاللىسىمۇ كـۈلگىنىچه يهرگه چۈشـكهن ئىـكهن   

ايغان چىرايىم بىلهن كۆرۈمسىز ئالالھنىڭ ئالدىغا سارغ«، جخۇددى مهنسۇر ھهلال
دەپ بهدەنلىـرى پارچىلىنىـپ ئۆلتۈرۈلگهنـدە ئـۆز قېنـى       »ھالهتته قانداق بارىمهن

بىــلهن ئىككــى مهڭزىنــى بويىۋالغىنىغــا ئوخشــاش، تېنىمنــى ۋە روھىمنــى ئــۆز  
ـار ئىـدى   ـاھادەت   . قېنىم بىلهن زىننهتلهپ، ئالالھنىڭ ئالدىغا بارغۇم ب لـېكىن ش

كىمنىڭمـۇ ئـۆزى   . ه كىشىگه نېسـىپ بولۇۋەرمهيـدىكهن  شهربىتى ئىچىش ھهمم
روھـى بىـلهن    —تېنى بىلهن، روھـى   —توپىلىرىدا ئۆمۈلهپ چوڭ بولغان، تېنى

 ؛بىر گهۋدە بولۇپ كهتكهن زېمىنغا يات ئاياقالرنىڭ بېسىپ دەپسهندە قىلىشـىنى 
توپىغــا ئايلىنىــپ ســىڭىپ كهتــكهن ئهجــداتالر تېنىنىــڭ ياتالرنىــڭ ئىــپالس   

چىققان نىجاسهتلهر بىلهن بۇلغۇنۇپ، ئارىلىشىپ كېتىشىنى كـۆرگهن   تېنىدىن
ـالالھ      ؟ھالدا ياشاشقا رايـى بارىـدۇ   ـاراڭلىقلىرىدا ئ ئالدىـدا  بهلكىـم ياشـلىقنىڭ س

شهرەپنى ماڭا مۇناسىپ  - ئۆتكۈزۈپ قويغان گۇناھلىرىم باردۇر، شۇڭا ئالالھ بۇ شان
  .كۆرمىگهندۇر

دىن كېيىن ppppىدىكى دەھشهتلىك پاجىئهئاينىڭ ئاخىر-5ئاشۇ . مانا شۇنداق
ـاگىرتلىرى چۆگۈلۈتـۈپ قويـۇپ بېرىلگهنـدەكال       مهمتىلى ئهپهندىنىڭ يـېقىن ش

دۇنيــا يهنىــال شــۇ دۇنيــا، ئىنســانالرنى ئاســمان ۋە چهكســىزلىك . بولــۇپ قالــدۇق
ھهققىــدىكى خىيالالرغــا گىرىپتــار قىلغــان قۇشــالر يهنىــال ئاســماندا ئۇچۇشــۇپ  

ــڭ كۆ  ــىمۇ، زېمىننىـ ــۈپيۈرسـ ــدىكى  ۈيـ ــۈچى ھهققىـ ــهنچلىرىمىزنى ش كـ ئىشـ
چـۆپلهر يالتىرىشـىپ تۇرسـىمۇ،     - ئىسپاتالپ، قـۇرۇت قوغـۇزالر ئۆمۈلۈشـۈپ، ئـوت    

ـان يېڭـى ۋە        ياۋايىالرنىڭ بېسـىپ كېلىشـلىرى ۋە قىرغىنلىـرى بىـزگه ھىچقاچ

                                            
①

كۈنى كېچىسى يۈز بهرگهن قهشـقهر يـاۋاغ تۈرمىسـىنىڭ كۆيـدۈرۈلۈش      -29ئاينىڭ -5يىلى  -1937بۇ  

نتـى ئاشـۇ   دىـن ئـارتۇق مـۇنهۋۋەر ئۇيغـۇر پهرزە    300ۋاقهسى بولـۇپ، مهمتىلـى ئهپهنـدى، يۈسـۈپ زىيـا قاتـارلىق       
بـــۇ ۋە بۇنىڭـــدىن بـــۇرۇنقى ۋاقهلهر ئۈچـــۈن تـــارىخىي رومـــان . دەھشـــهتلىك ۋاقهدە كۆيـــدۈرۈۋېتىلگهن ئىـــدى

 .ئا_ غا قارالسۇن، »باياۋاندىكى گۈلخان«
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ـا    باشالپال ئاپرىلنىڭ ئاخىرىدىنھهيران قاالرلىق بىلىنمىسىمۇ، لېكىن  بـۇ دۇني
ـا   غهلىته، سىر لىق ۋە ناتونۇش قىياپهتكه كىرىپ قالغاندەك، بىز ئېزىـپ كويىقاپق

ئۇيۇشمىغا توپلىناتتۇق، . كىرىپ قالغاندەك خۇدىمىز يوق ھالهتتىال قالغانىدۇق
ــددىن ــددىننىڭ ppppنىزامى ـائىلهلىرىمىز    qqqqۋە لىۋاھى ــۇزاكىرە، مۇتـ ــچىلىقىدا م باش

  .نېمه قىلىشىمىزنى بىلمهيتۇق. تۈگۈمهيتى
ئـۇنى تېخىمـۇ   ئايالىم گۈلزادىنىڭ كـۆز ياشـلىرى   ىجىككىنه ۋئۆيگه كهلسهم 

ــدىن تېخىمــۇ كىچىكــلهپ     ــويى ئىلگىرىكى ــدەك، ب ۋىجىكلهشــتۈرۈۋېتىپ بارغان
يۈرۈكۈمنى كهتكهندەك، ئۆزىمۇ كىچىك بالىغا ئايلىنىپ قېلىۋاتقاندەك كۆرۈنۈپ، 

ئۇنىــڭ يىغــا بىــلهن قىزىرىــپ كهتــكهن كــۆزلىرىگه قــاراپ  . زەرداپ قىلىــۋېتهتتى
تۇرۇشقا تېخى يۈرۈكۈم چىدىمايتى، ئۇنىڭ ئازاپلىق ھالىتىنى كـۆرۈپ تۇرۇشـتىن   
ـالغۇز تاشـالپ قويۇشـقا          ـا چىقىـپ كېـتهي دېسـهم، ئـۇنى ي ئۆزۈمنى قاچۇرۇپ تاالغ

ـاجىزلىقىم   . تېخىمۇ چىدىمايتىم ئايالالرنىـڭ  : چۈنكى مېنىڭ بىـر ئهجهللىـك ئ
ـالىم ۋىجى  . كۆز يېشىغا تاقىتىم يوقىـدى  ككىـنه بىـر يىـتىم قىـز     بىلهمسـىز ئاي

ـاقتۇرۇپ قالغانىـدىم   ئىدى،  بهلكىـم  . نېمىشكىدۇر مهن ئۇنىڭ مۇشۇ تهرىپىنـى ي
مهنـــدىكى ئايـــاللىق گـــۈزەللىكىگه بولغـــان تهلهپ ئايالالرنىـــڭ نـــازۇكلۇقى ۋە  

ــرەك    ـا كې ـان بولسـ ــرەك قارىتىلغـ ـا بهك ــىك   . ئاجىزلىقىغـ ــڭ كىالسس ــۇ مېنى ب
ـانلى   ـان      ىم، بـۇ قشېئىرالرنى كۆپ ئوقـۇپ، يادلىغ ـا گـۈزەللهر ھام شـېئىرالردا بولس

ـازۇك ۋە يېقىملىـق بولۇشـىدىن     مهجنۇنتالدەك ئهۋرىشىم ۋە يىڭىچكه، گۈلدەك ن
ــۇنى خــۇددى دالىالردىكــى ناھــايىتى ئــاز تېپىلىــدىغان كىچىــك ۋە   . بولغانــدۇر ئ

ـاۋايى گـۈللهرنى سـۆيگهندەك سـۆيگهن ئىـدىم      ئـۆزى ۋىجىـك كهلـگهن    . ئاالھىدە ي
ىق بولۇپ كهتسىمۇ، ئوتتۇرا ياشالرغا كىرىپ قالغاندىمۇ دائىم قىزالر نۇرغۇن بالىل

بهلكىـم  . بۇنداقالرغا ئادەمنىڭ مىهرى سۇسـلىمايدۇ . ئۆسمۈر قىزالردەك كۆرۈنۈدۇ
ـارلىقى بىـلهن       ـا ب ـاجىز بولغاچق ئۇنى ياخشى كۆرۈشۈمدىكى يهنه بىر سهۋەپ، ئـۇ ئ

ىتىمنـــى ماڭـــا تايىنىـــدۇ، بـــۇ خىـــل تـــايىنىش بولســـا مېنىـــڭ ئهرلىـــك تهبىئ
ـان   يۈكسهلتىپ، ئهرلىك مهغرۇرلۇقۇمنى قانائهت تاپتۇرۇپ، مېنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ج

                                            

 .ئا —مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئاكىسى،  —نىزامىددىن  ①   
 .ئا —سهيپىددىن ئهزىزىنىڭ ئىنىسى،  —لىۋاھىددىن  ②   
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بهلكىــم مهن يهنه بــۇ . پىــدا قىلىــدىغان قىلىۋېتىــدۇ، دەپ ئويلىغانلىقىمدىنــدۇر
. جاغدا قىزنىڭ گۈزەللىكى ئۆمۈر بويى چىرايىدىن كهتمهيدۇ دەپ ئويلىغانـدىمهن 

رەتتىمكى، بۇ ياخشى كۆرۈشـنى بىـرەر   ئىشقىلىپ مهن ئۇنى شۇ قهدەر ياخشى كۆ
ــدىن    ــدىغانلىقىنى مهن پهقهت ئۇنىڭـ ــهندۈرگىلى بولمايـ ــلهن چۈشـ ــهۋەپ بىـ سـ

ــيىن بىلــدىم  ــدىن كې ــۇزۇن،   . ئايرىلغان ــۇتلىرى ئ ــز، پ ــويى ئىگى ھهمــمه ئــادەم ب
ـالالرنى تالاليـدىغان     ـاغالم ئاي ـا بهدەنلىرى تولغان، س ق بىـر  ا، مهن ئهنه شـۇند بولس

  .قىزنى تاللىغان ئىدىم
مهن كېيىنكى ھاياتىمنى ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئۆتىدىغان ھالهتتىال تهسهۋۋۇر 

كهلگۈسـى ھهققىـدىكى ھهرقانـداق تهسـهۋۋۇرۇم     . قىلىشقا كۆنۈپ قالغان ئىـدىم 
كهلگۈســىدە چهتــئهللهرگه ھىجــرەت قىلىــش، يــاۋايىالرنى   .ئۇنىڭســىز بولمــايتى

ــۇرتىمىزدىن قــوغالپ چىقىــرىش ئۈچــۈن بولۇدۇغــان ئۇرۇشــالر   ئىشــقىلىپ، ... ي
مهھهللىنىـــڭ چېتىـــدىكى ئېتىزلىققـــا يېڭـــى ئـــۆي ســـېلىش ھهققىـــدىكى  
تهسهۋۋۇردىن تارتىپ، تۇرمۇشتىكى ئهڭ ئىنچىكه تهپسىالتالرغىچه، يۈز بېرىشىنى 

چوڭ سىياسىي ۋەقهلهردىـن تارتىـپ، مهھهلـله كويـدىكى      - ئارزۇ قىلىدىغان چوڭ
ــڭ    ــداق خىياللىرىمنى ــلهرگىچه ھهرقان ـاي    كىچىــك ئۆزگۈرۈش ــۇ بولمـ ــدە ئ ئىچى

بـــۇ تهســـهۋۋۇرالردا ئـــۇ ئۆزەمنىـــڭ گهۋدەم بىـــلهن ئوخشاشـــال ئـــورۇن . قالمـــايتى
ئىگىلىــگهن بولــۇپ، ئۇنىــڭ يوقلــۇقىنى تهســهۋۋۇر قىلىشــىم مــۈمكىن ئهمهس  

ـا شـۇنداق رومانتىـك ھىسـالرغا چۆمۈلـۈپ يـۈرگهن كۈنلىرىمـدە،         .ئىدى ئـۇنى  مان
ـاس   ئۆگهي ئانىسى دادىسى بىـلهن قـۇرداش قېـرى تۇ    ـا بېرىـۋەتكىلى ت ـاس  -لغ تام

 دەكيامغۇر - بولغانلىقى ھهققىدە قار »دۇئا قىلدۇرۇۋەتمهكچى«، توغرىسى قالغان
ـارىالش  ــى ئـ ــۆز يېش ــى تۆك  ك ـا ئىچىن ــدىماڭـ ــى   .كهنى ــلهن كهلگۈس ــۇنىڭ بى ش

ىققــان مهنزىرىلىــرىم چخىيــالىي قــۇرۇپ  ،ھهققىــدىكى دائىــم تهســهۋۇر قىلىــپ
ــدەك، ھهمــ   ــوزۇپ كېتىدىغان ــردىنال ت ــپ بولغــان بوشــلۇقنىڭ   بى مه نهرســه غايى

مېنىــڭ . كى مېنــى بهربــاد قىلىــۋەتكىلى تــاس قالــدىۈۈشــكۈنلچىدىغۇســىز چ
ئىشـقا كىمـلهر    بـۇ  قولۇمدىن بۇ پاجىئهنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانداقمۇ كهلسـۇن؟ 

ـاجىئهدىن قۇتۇلدۇرۇشـنى ئويلىسـۇن؟       ـانۋارنى بـۇ پ ئارىلىشىپ، بۇ كىچىككىنه ج
ـاجىئهدىن قۇتۇلـدۇرۇۋېلىپ، بىـز بىـر       چاغدا مهمتىلى ئه ئهنه شۇ پهندى ئـۇنى بـۇ پ

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . مهشۇقنىڭ باشلىرىمىزنى قېتىپ قويغان ئىدى-جۈپ ئاشىق
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ھهركــۈنى . ئايــالىم گــۈلزادە مهمتىلــى ئهپهنــدىنى دادىســىنىڭ ئورنىــدا كــۆرەتتى 
ـا ئهمـدى ئاشـۇ بۈيـۈك شـهخس      . مهندىن مهمتىلى ئهپهنـدىنى سـوراپ تـۇراتتى    مان

ـارىمىز ــلىرىنى      ئــ ــۆز ياشـ ــۈن كـ ــى ئۈچـ ـالىم شهپقهتچىسـ ــدە، ئايــ دىن كهتكهنـ
  .تۇتالماسلىقى تهبىئىي ھال ئهمهسمۇ

مـــاي پاجىئهســـى ھهققىـــدىكى خهۋەر يېتىـــپ كهلگهنـــدە مهمتىلـــى  - 29
ـاگىرتىال ئهمهس، يېـزا      ـان ش ـان مىڭلىغ كهنتلهردىكـى  -ئهپهندىگه ئىخـالس قىلغ

ۆرۈپ كېلىش ئۈچۈن قهشقهرگه مىڭلىغان دىهقانالرمۇ تۈرمىنى ئۆز كۆزى بىلهن ك
ى؟ بهلكىـم بـۇ   چئۇالر تۈرمىگه بېرىـپ زادى نىمىنـى كـۆرمهك   . قاراپ ئاققان ئىدى

ـان ئهمهس چھې كىشـىلهر بىـر خىـل كوللېكتىـپ ھالـدا خـۇدىنى       . كىمگىمۇ ئاي
كىي خاھىش چئۇالرنىڭ ئاڭسىز ھهرىكىتىگه يوشۇرۇنغان ئى. پ قويغانىدىۇتۇيوق

ــدىنىڭ   ــى ئهپهن ــم مهمتىل ــۇل   بهلكى ـاللىقنى قوب ــدەك رېئـ ــۈپ كهتكهنلىكى ئۆل
بهلكىــم ئــۇالر ئاشــۇ مــۇدھىش . مكىنۈشــى مــۇبول تىنقىلىشــنى خالىماســلىق

ى بىلهن ئۇنىڭ ئۆلگهنلىكىنى ئىنكار قىلىدىغان بىـرەر  چتۈرمىگه بېرىپ، بار كۈ
ـاق  ئاالمهتنى ـاكى ھـې   چتاپم بولمىغانـدا مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ     چى بولۇشـقاندۇ، ي

لكى مهخپى ھالدا بىرەر جايغا يوشۇرۇپ قويۇلغانلىقى ھهققىدە ئۆلمىگهنلىكى به
تهسهۋۇر قىلىش ۋە بۇ خام خىيالالردىن پهيدا بولغان رېۋايهتلهر ئارقىلىق ئۆزلىرىگه 

ـا  چـ تهسهللى بېـرىش ئۈ  ـاللىقتىن ق ىككىـنه بولسـىمۇ بىـرەر    چدەك كىۇقچۈن رېئ
بـۇ خىـل   . ۇۇقنىڭ تېپىلىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق قىلىدىغاندچيو

ــهبىيلىكى       ـال ئهسـ ـام خىيــ ــگهن خــ ــپ كهلـ ـايرىلىش ئېلىـ ــدىن ئــ قهھرىمانـ
ـاز يـۈز بهرمىـگهن     ـادەم جهسـىدىنى كـۆرۈپ     . مىللىتىمىزنىڭ تارىخىـدا ئ ھهمـمه ئ

شـىنى كۈتـۈش، خـۇددى    ۇتۇرۇپمۇ، ئۇنىڭ قايتىپ كېلىپ يهنه مىللهتنـى قۇتقۇز 
ه دادىسـى ھـېلىال   چرغىدادىسىنى ئۆز قولى بىلهن تۇپراققا قويۇپ يهنه ئۇزاق يىلال

، مـۇتلهق  تۇيغـۇدىن قۇتۇاللمىغانـدەك  ىپ كىرىپ قالىدىغانـدەك  چئىشىكنى ئې
ـالىي تۇيغـۇ بىـلهن ئـۆزىنى بهزلهش بـۇ يهردە بـۇ        ئۈمىدسىزلىك پهيدا قىلغان خىي

ـان    يهنه بىر. قېتىممۇ يهنه قايتىلىنىۋاتاتتى تهرەپتىن بۇ خهلقته ئۆلۈشـتىن قورقق
ـانلىقنى كـۆرۈش ھهۋىسـىمۇ    بىلهن، ئۆلگهنلهرنى، ئۆل ۈۋاتقانالرنى، قانداق ئۆلۈدۇغ

ۈم قىلىنسا يـۈزلىگهن  كخۇددى بۈگۈنمۇ بىرەرسى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆ. ئۇدۇم ئىدى
  .ئادەم ئېتىش مهيدانىغا يۈگرۈشۈپ بېرىپ، بۇ مهنزىرىنى تاماشا قىلغاندەك



 

27 

 

ــتىلگهن      ــله بېرىشــقا شــۇنچىلىك ئىن ــلهن بىل ــۈلزادە مهن بى ــدا گ شــۇ چاغ
ـاي، قوشـنىمىزنىڭ     - ىمۇ، ئۇنىڭ ئايبولس كۈنى يېقىنالپ قالغاچقا ئـۇنى ئاپارم

ـابلهق بىـلهن كهتـكهن ئىـدىم       —ئوغلى  ـاق ئـوغلى ئ راسـتىنى  . ئهپهندىنىڭ ئات
 -ئېيتسام بۇ چاغدا خۇددى ئۆلۈم بىزنىڭ ئۆيدە بولغاندەك ھازا ئېچىلغان، قوشـنا  

ـا ھهقىـقهتهن بىزنىـڭ ئۆينىـڭ بىـر ئهزا      سـى تـۈگهپ كهتكهنـدەك،    قۇلۇمالرمۇ گوي
  .ھويلىمىزغا كىرىپ ھازىغا قېتىلىشقان، پاتىهه ئوقۇشقان ئىدى

مهن قهشـــقهردىن قايتىـــپ كېلىـــپال يۇرتىمىزنىـــڭ ئـــۇزاق شـــهرقىدىكى  
ـان   ـانچه ياشـقا كىرگهنلىكىنـى ھىچكىـم     ، جاڭگاللىقنى ماكان تۇتـۇپ ئولتۇرغ ق

ـارغۇم كهلـدى      بىلمهيدىغان ـا ب ـا خـۇددى ئاشـۇ    بـۇ دۇ . ئۇيغـۇر بوۋاينىـڭ يېنىغ نياغ
ـالىالردىن تارتىـپ     ،ساقاللىرى بىلهنال كهلگهندەك ئۇ بوۋاي بۇ يهردىكى كىچىـك ب

ه پۈتۈن كىشىلهرنىڭ ئهسلىمىسىنىڭ ئهڭ يىـراق  چياشىنىپ قالغان قېرىالرغى
ـاقاللىق بـوۋاي ئېـدى      ـاق ۋە قويـۇق س كىممـۇ ئۇنىـڭ   چھې. قىرغاقلىرىدىمۇ ئاپپ

ئۇنىڭ ئـوبرازى  . تتى ھهتتا تهسهۋۇر قىاللمايتتىه ھالىتىنى يادىغا ئااللمايچباشقى
   .مهڭگۈلۈك بولۇپ كىشىلهرنىڭ ئېڭىدا قېتىپ قالغانىدى هئهنه شۇ ھالهتت

ئهسـلى  . مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭغا قويۇپ قويغان ئات ئىدى »ئۇيغۇر بوۋاي«
بوۋاي . ئىسمىنىڭ نېمىلىكىمۇ زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئېسىمىزدىن چىقىپتۇ

ئـۇ مهمتىلــى ئهپهنـدىنى بهكمــۇ   . ۇشـۇ ئىســىمغا كۆنـۈپ قالغــان ئىـدى   ئۆزىمـۇ م 
ياخشى كۆرگهچكه، ئۇ قويۇپ قويغان ئىسىمنى ئاتىشـىمىزدىن بهكمـۇ سـۆيۈنۈپ    

بهلكىـم مهن بهكمـۇ   . مانا شۇ بوۋاي تهرەپنى كۆڭلۈم تارتىپ قالغانىدى. كېتهتتى
لــۈم م ئۈچــۈن شــۇ يهرنــى كۆڭۇنــۇتهســهللىيگه مۇھتــاجلىق ھىــس قىلىــپ تۇرغ

ـان سـېغىنىچ تۈپهيلىدىنمىـدۇر    ـاكى ئاشـۇ    تارتتىمىكىن ياكى ئۇستازىمغا بولغ ي
ـانه بىـر    قومۇشزارلىق، قاغا جىگدىلىك ۋە قېلىن توغراقلىق ئارىسىدا يهككه يىگ
ــوۋاينى ئىلگىــرى ئۇســتازىم بىــلهن بىلــله زىيــارەت     ــۇ ســىرلىق ب ياشــايدىغان ب

ــلىمىله   ــۈن ئۇنىڭغـــا تـــالىق ئهسـ ــۈن، بۈگـ ــنىم ئۈچـ ــۇم قىلغىـ رنى چوقچۇلۇغـ
بهلكىــم، ئۇنىــڭ مهســلىههتلىرى، بىشــارەتلىرىگه ئىهتىيــاجىم  كهلــدىمىكىن؛ 

  .بولغانمىكىن، ئهيتاۋۇر قهشقهردىن كېلىپال جاڭگالغا ئاتالندىم
ـان       گۈلزادىنىڭ يېنىدا ئۇ ئېغىرلىشـىپ قالغانـدىن بېـرى ھاممىسـى ھاۋاخ

 - نى يېقىنالشقاندا دەبدەبهكۈ - ئهسلىدە ئاتۇشتا كېلىنلهر ئاي. ھامما تۇرۇۋاتاتتى
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ئهسئهسه بىلهن ئانىسىنىڭ ئۆيىگه يۆتكۈلـۈپ، ئانىسـىنىڭكىدە تۇغۇشـى قائىـدە     
ئاندىن ئۇ يهردە قىرىقىنى چىقىرىپ، بۆشۈك تويىنى قىلىپ، يهنه شۇنداق . ئىدى

ئهمما گۈلزادە ئـۆيىگه بېرىشـقا   . دەبدەبه بىلهن ئهرنىڭ ئۆيىگه يۆتكهپ كېلىنهتتى
ـاالپمۇ كهتمهيتـى  ئۆگ. ئۇنىمىدى يوسـۇنالرغا كـۆرە ئۇمـۇ     - رەسـىم . هي ئانا ئۇنى خ

  . ئېغىز يومزىغان بولسىمۇ، يهنىال گۈلزادىنىڭ بارغىسى كهلمىدى
يېنىمدا بولۇڭ، سىزدىن باشقىسىنىڭ يېنىمدا بولۇشىنى خالىمايمهن،  —

ـام، ئهركىشـى قانـداقم    . دەپ تۇرۇۋالدى ئۇ — ـادەم تۇرس ۇ ئهمما مهن بىر كاالمپاي ئ
ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر ئىنساننىڭ دۇنياغا كېلىشى مېنىـڭ  تۇغۇت ئانىسى بولۇدۇ، 

ۋاقتى كهلگهندە نىـمه قىلىشـنى بىلهلـمهي    . ىك ئىش ئهمهس ئىدىچۈن كىچئۈ
ىقىرىپ قويۇشتىن ئهنسىرەپ، تۇغۇتنىڭ گېپى بولسـىال نىمىـدۇر بىـر    چاتاق چ

. يـــدا بـــوالتتىنهرســىنى تۇيغانـــدەك ۋۇجۇدۇمنىــڭ بىـــر جايلىرىـــدا ۋەھىــمه په   
دەپ  »ۇقۇڭغــا ســېلىۋالغۇدەكچئايالىــڭ يان«م مېنــى ۇرۇتۇغقــانلىرىم ۋە دوســتل

ـا     ــڭ تۇغۇتتـ ــدىغان گۈلزادىنى ـا ئالى ــپ تىلغـ ـا مهســلىكى كېلى ئامراقلىقىمىزغـ
ـايلىقىم ۋە كېــرەككه كهلمهســلىكىم ســهۋەبىدىن قىينىلىــپ    مېنىــڭ كاالمپـ

ـاپ يـۈرۈپ،    قىلىپ، توال گهپگۈلزادىگه ئاخىرى  .قېلىشىنى خالىمايىتتىم قاخش
 —كۈنى يېقىنالشقاندا ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ سىڭلىسىغا - ئايماقۇلغا كهلتۈرۈپ، 
ئهھۋال ئېيتقان ئىدىم، ئۇ مىهرىبان مهزلۇم بىزنىـڭ ئـۆيگه    —ھاۋاخان ھاممىغا 

. كېلىپ تۇرۇپ، تاكى قىرىقى چىققۇچه گۈلزادىنى بېقىشقا ماقۇل بولغان ئىـدى 
 .تۈزگه چىقىش ئىمكانىم بولۇۋاتاتتى-تلىق بولۇپ، تاالشۇڭا ماڭا بىر ئاز ئازا

ـاراپ ئاتالنـدىم   ـاراڭ ئىـدى   . جاڭگالغا ق ـاجىئهگه    . بېشـىم گ بولـۇپ ئـۆتكهن پ
مهمتىلى ئهپهندىدەك زات قانداقمۇ تۇپراق ئاستىدا ياتسۇن؟ . ئىشهنگۈم كهلمهيتى

. والتتىقاچانكى بۇ پاجىئهگه ئىشهنسهم ئاشۇ مىنۇتالر ئهڭ بهختسىز دەملىرىم بـ 
ــى ئــاچچىق ئهلهم تــاتاليتى  ــۈزەل   . ئىچىمن ــڭ گ ـا شــۇنداق، گــاھ خىيالىمنى مانـ

جاڭگاللىرىــدىن غــايىۋانه تهســهللىي تېپىــپ شــاتلىنىپ، گــاھ شــۇ پاجىئهنىــڭ  
ــۇپ       ــۈرىكىم پۇچۇلۇن ــدا ي ــلىمىنى قايتىلىغىنىم ــدىكى ئهس ــتلىقى ھهققى راس

ۇندا قايسىدۇر ش. شورۇقنىڭ ئهڭ شهرقىدىكى ئاياغ مهھهللىگه كېلىپ قاپتىمهن
ــرگهچ      ــۇرۇپ يىــپ ئىگى ـاقچى خوتۇنالرنىــڭ توپلۇشــۇپ ئولت ــدىن چـ ــر ھويلى بى

  :ئوقۇيدىغان ناخشىسى ئاڭلىنىپ قالدى
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  چهكمىنىمنىڭ يېڭىنى

  .شاتاۋادا ئۇچلىغان
  ئهرگه تهگمهيمهن دېسهم

  .ئانام بېشىمغا مۇشلىغان
  

ـا ئوخشـ    . ايتىناخشا شاتلىقنىڭ ھىكايىسى ئهمهس، بىر پاجىئهنىـڭ بايانىغ
ـاۋازى يىغالمســىرىغاندەك بىلىنــدى      ـا مومايالرنىــڭ ئـ ـايه  . شــۇڭا ماڭـ بــۇ ھىكـ

ئۇنىڭـدا يوشـۇرۇنغان   . مومايالرنىڭ ئۇزاقتا قالغان ياشلىق دەۋرىـگه ئائىـت ئىـدى   
ـانلىقىنى    ،ھهسرەت ئۆزى ياخشى كۆرگهن كىشىگه ئهمهس، يات بىرسـىگه زورالنغ

دى بىـر پاجىئهنىــڭ ئالــدىنى  تـوۋا، ئهگهر مهمتىلــى ئهپهنــ . ئېيتىـپ بهرمهكتىــدى 
ـا، گۈلزادىمـۇ بـۇ ناخشـىنى      ئېلىپ، گۈلزادە ئىككىمىزنى قوشۇپ قويمىغان بولس

شـۇالرنى ئويلۇغۇنۇمـدا ئىچىمنـى    ئوقـۇپ، ئۆمۈرلـۈك ھهسـرىتىدىن داتالرمىـدى؟     
ــى        ـاغرىتىش تۇيغۇس ــچ ئـ ــېغىنچ ۋە ئى ــر س ــىز بى ـان تهخىرس ــۈلزادەمگه بولغـ گ

  !كۆيدۈرۈپالۋەتتى
ـاخىرقى  كهڭ كهتـــكهن   ،ئـــۆيلىرى يېقىنلىشـــىش بىـــلهن   يۇرتنىـــڭ ئــ

ئارقىــدىن . ئېتىزالردىكــى چــۈرۈچ بولغــان بۇغــداينىڭ ھىــدى بۇرنۇمغــا ئۇرۇلــدى 
  :ئېتىزلىقتا يۈرگهن دىهقاننىڭ

  
  دىم مهلهڭگه، باال،لئويناپ كه

  .خاناچاڭ قوپسۇن لهغمهنگه
....  
  

ـاڭالپ دۇنيانىـڭ ئىككى  . دەپ ئوقۇغان شوخ ناخشىسى ئاڭالندى نچـى  بۇنى ئ
ئهجهپ ئىش، بىرلىرى ھهسرەت تۆكسـه، بىرلىـرى   . بىر يۈزىنى كۆرگهندەك بولدۇم

ئارقا تهرىپىمدە قېلىۋاتقان ھويلىدىن ! ھه- شوخ كۈي كۈيلهپ يۈرىدىغان ئىشكهن
  :مومايالرنىڭ باشقا بىر ناخشىسى باشالنغان ئىدى
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  چاقىم تاناپ تاشاليدۇ،
  .بىر باالنى باشاليدۇ

....  
  

ـانۇنىيىتىنى  )ھاياتنىڭ دېسهممۇ بولۇدۇ( لدا دۇنيانىڭئىختىيارسىز ھا ، بىر ق
ـا شـۇنچىلىك بىـمهنه، تارتىشـقۇچىلىكى      بىـر  . تاپقاندەك بولدۇم قارىسـىڭىز دۇني

ــۋەن،        ــۇنچىلىك لى ــىڭىز ش ــر قارىس ــدىكهن؛ بى ــۇپ چىقى ــىز بول ــوق، كۆڭۈلس ي
ـاكى      ! كۆڭۈللۈك، تاتلىق ئىكهن ـا پاتىـدىغان ي ـا ھهمـمه قايغۇغ تهڭ بىرال ۋاقىتتت

ــوقكهن  ــش يـ ــىز  ! شـــاتلىنىدىغان ئىـ ــڭ بهختسـ ـاراڭالر، مومـــايالر ئۆزلىرىنىـ قــ
ــن    ــۇقلىرىنى غىچىرالتقــــاچ غهمكىــ ــرەتلىنىپ، ئۇرچــ ــىدىن ھهســ كهچمىشــ
ـان غېمىـدە يـوق      ـاش دىهق ناخشىسىنى جۈر قىلغان بولسا، ئېتىزلىقتا يۈرگهن ي

ـا   ئهسـلىدە ھايات . ياشلىقنىڭ بهڭۋاش تۇيغۇلىرى قۇچىقىدا ئهللهيلهنمهكته ـا مهن ق
ــز   ــۆزىمىز ئىكهنمىــ ــدىغانمۇ ئــ ــىز قىلىۋېتىــ ــدىغانمۇ، مهنىســ ــۇنى . بېرىــ شــ

ـاددىي   . بىلگىنىمدىن باشالپ، ھاياتقا مهنا بېرىشنى ئۆگهندىم بهلكىم ئهنه شـۇ ئ
چۈنكى مهن تۈرمىلهردىمـۇ  . ھىس ياكى بايقاش مېنى بۈگۈنگه ئېلىپ كهلگهندۇر

  .ئۆمۈرنى قهدىرلهشكه تىرىشتىم ئاشۇ قانۇنىيهتكه ئاساسهن ھاياتقا مهنا بېرىشكه،
ـال   ئىلگىرى، قېرى توغراقنىڭ ئۆينىڭ ئىشىكى تهرەپكه تۈز سوزۇلغان بىر ت
ــۇۋېتىلگهن شــاتۇتى بىزنىــڭ     ــۈپ كهتكهچــكه ئهركىــن قوي شــېخىدا بوۋايغــا كۆن

ـان ئىـدى      بـوۋاي . كهلگهنلىكىمىزنى خهۋەر قىلىپ، بوۋاي ئۆيـدىن يـۈگرەپ چىقق
ال ئهمگهكلهردىــن قالمىغــان، مۇشــۇ كــۆز  تــېخىچى. خېلــى خــوپ تىــمهن ئىــدى 

ـاغالردا بىـرەر چهۋرىسـىنىڭ ئائىلىسـى     . يهتكۈسىز ئورمانالرغا ئۆزى قارايتى بهزى چ
ئهگهر ئۇالر زېرىكسه يۇرتقا . بوالتتى؛ ياكى ئهۋرىسىنىڭ ئائىلىسى كېلىپ تۇراتتى

بىــرەر پېشــكهلگه ئــۇچراپ، ياشــاش ئېغىــر كهلســىال يهنه  . كۆچــۈپ كېتىشــهتتى
بـوۋاي كهتكهنلهرنـى توسـىيالمايتى،    . مۈلكىگه قايتىپ كېلهتتى-ىنىڭ يهربوۋىس

ـا     ـاتتى؛ قايتىـپ كهلگهنـلهرگه تاپ -دىلى سۇنغان، كۆڭلى يېرىم ھالدا ئۇزۇتۇپ قوي
  . تهنه قىلىپ، كهتكهن چېغىنى يۈزىگه سالمايتى

  :كهپىنىڭ دوقمۇشىدىن ئهگىشىمگىال
ـابىت كهلـدى  ! سابىت كهلـدى  — ـاۋازنى   —! س قېـرى  . ئاڭلىـدىم  دېـگهن ئ
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ـاتۇتى     ـان ش توغراقنىڭ بوۋاينىڭ ئىشىكى تهرەپكه تۈز سوزۇلغان شـېخىدا ئولتۇرغ
ـاڭالپال، بـوۋاي ئۆيـدىن     . ئادەت بويىچه ئهڭ ئهۋۋەل مىهمانالرنى ساالماليتى بـۇنى ئ

ـاننى      ـال قايتىــپ چىقىــپ مىهمـ ـا دەرھـ ــدە بولسـ ـاكى ئورمــان ئىچى ـاتتى يـ چىقـ
  .كۈتۈۋاالتتى

ـان ئىـكهن،    —ەبوۋاي يېقىنال يهرد ـاللىنىمىلهر قىلىۋاتق ئورمانلىقى ئىچىدە ئ
مىڭ يىللىق قېرى تـوغراق   .تىشاتۇتىنىڭ خهۋەر بېرىشى بىلهنال قايتىپ چىق

  .تۈۋىدە بوۋاي بىلهن كۆرۈشتۈم
قىلىـپ، بىلـله    ppppھېلى تېخى بىر تـوپ بهڭـۋاش كېلىـپ مېنـى مهلهڭ     —

ۆڭلى ئۈچـۈن بىـردەم   شـۇالرنىڭ كـ   —دېدى بوۋاي كۈلـۈپ،   —... ئوينايمىز دەپ،
ـا      بىلله ئويناپ، ئاندىن ئۇالرغا قۇرۇق مىۋىلهردىن بىـرەر ئوچۇمـدىن بېرىـپ، يولغ

دېگهندەك، ئۇ ئهنه  —ئايلىنىپ كېلهي دەپ مېڭىشىم ئىدى، سېلىپ، ئورماننى 
ئۇنىــڭ ئاپپــاق ســاقىلى مۇستهســنا . شــۇنداق، بــالىالر بىلهنمــۇ بىلــله ئوينــايتى

سلىتىدىغان جىسـمانىي بهلگىلىـرى مۇستهسـنا    قىلىنسا ياكى قېرىلىقىنى ئه
  .قىلىنسا، بهزى قىلىقلىرى تېخىچىال كىچىك بالىدەك ئىدى

ـا     بىز قېرى توغراق تۈۋىدىكى چاپىغا كېلىپ ئولتۇرغانـدىن كېـيىن ئۇنىڭغ
ـانى ۋە      مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ۋاپات بولغانلىقىنى، بـۇ ئىشـنىڭ روي بېـرىش جهري

مېنـى قهيهردىـدۇر كۆرگهنـدەك،    . ڭا ئـۇزاق قارىـدى  ئۇ ما .ھالىتىنى سۆزلهپ بهردىم
  .ئېسىگه ئااللمايۋاتقاندەك بىر ھالى بارىدى

  .دېدى ئۇ بىر ئىشنى ئېسىگه ئالغاندەك —! ھه، شۇنىڭ ئۈچۈنكهندە —
  يا؟ - نېمه بولدى؟ ئائىلىڭىزدە بىر ئىش بولغانمىدى —
  .بوۋاي دېدى—بىلهمسىز، ئاشۇ كۈنى بۇ يهردە قاتتىق يامغۇر ياغدى،  —
سىم يامغۇر  - شۇنداق، مهمتىلى ئهپهندى تۇتقۇن قىلىنغان كۈنى سىم —

ـاۋا بولغانىـدى     ـا ئـۇ    .يېغىپ، خۇددى مۇسىبهت يېشىدەك كۆڭۈلسـىز بىـر ھ ئهمم
  ...شهنبه كېچىسى

ئاشۇ يامغۇر ئالدىدا شۇنچىلىك ۋەھىمىلىك ھاۋا گۈلدۈرلىدىكى، قورقۇپ  —

                                            
ئــاۋارە قىلمـاق، گهپـكه تۇتمــاق، ۋاقتىنـى ئالمـاق، مىلىــكه     «ئـاتۇش شىۋىسـىدە    —مهلهڭ قىلمـاق   ①

 .ئا —مهنىلىرىدە،  »قىلماق



 32

ـارىغۇدەك تـۈز ئۆسـكهن،     ئاندىن ئورمىنىمدا كۆزگه كـ . كېتىسىز ۆرۈنگهن، ئـۆيگه ي
بۇنـداقلىرى   —مدىن بىرنهچچىسـىال بارىـدى   ىكۆزىگه قاراپ يۈرگهن ئهتىۋار دەرىخ

ـا شـۇنداق بىـر تـۈپ دەرىخمـگه       —يۈز يىلدا بىرەسى يېتىشىدىغان تىپـتىن   مان
دېـدى   —ئىچىم سېرىلىپال كهتكهن ئىـدى،  ! چاقماق چۈشۈپ، كۆيدۈرۈپالۋەتتى

ئۇنىڭ مهمتىلى ئهپهندىگه ئېچىنىۋاتقىنى ياكى . دىن ياش ئهگىپبوۋاي كۆزلىرى
تېخى ئالدىنقى كۈنى چوڭ  —دەرىخىگه ئېچىنىۋاتقىنىنى ئايرىغىلى بولمايتى، 

ئهۋرەم باالۋاقىســىنى جابــدۇپ، بــۇ يهردىــن كېتىشــكه قــارار قىلىــپ قوپــۇپتىكهن، 
ىلىــپ، مانــا شــۇنداق ق. شــۇنچه يالۋۇرســاممۇ ئۇنىمــاي كېتىــپ قالغــان ئىــدى  

كېتىشـــىۋاتىدۇ، چـــوڭ ئـــائىله ئىـــدۇق، بارغانســـېرى ئـــازىيىۋاتىمىز، تاشـــالپ  
  .كېتىشىۋاتىدۇ

ـان،      ــۇ نهۋرىلىرىمــۇ قالمىغـ ــۈگهپ، ئ ــۈپ ت ـالىلىرى ئاللىقاچــان ئۆل ئۇنىــڭ بـ
ــلهن ياشـــاۋاتاتتى  ــرى بىـ ــرى ۋە چهۋرىلىـ ــرى . ئهۋرىلىـ ــۇ بهزى نهۋرىلىـ ئىلگىرىمـ
بىـز ئىلگىـرى مهمتىلـى    . كهنجاڭگالدىن زېرىكىپ، ئۇنى تاشـالپ كهتـكهن ئىـ   

ـا   ئهپهندى بىلهن كهلگهنىدۇق، ئۇنى يۇرتنىڭ چوڭى، كۆپنى كۆرگهن دەپ، ئۇنىڭغ
شۇ چاغـدا بـوۋاي   . نىدۇقكهلگهساالمغا بېرىشنى قهرزىمىز دەپ بىلگهنلىكتىنال 

ـالىلىق، يىگىتلىـك دەۋرىـدىكى شـوخلۇقلىرى ھهققىـدە       يۇرتتا ئۆتكهن ھاياتى، ب
ـا كۈلـدۈرگهن ئىـدى   سۆزلهپ بېرىـپ بىزنـى ر   ـانالردا     . اس ئۇنىـڭ دېيىشـىچه ئـۇ زام

بىرى بىـلهن   -ئادەملهرنىڭ ھهممىسى بىر . ئاتۇشتا بهكال ئاز ئادەم بار ئىكهنمىش
ـانالر  . تۇققان ئىكهن، ئىناق ياشايدىكهن - ئۇرۇق كېيىن ئادەملهر كۆپۈيۈپتۇ، تۇقق
بىرلىرىنــى  - مــاجرا قىلىــپ بىــر - ھهتتــا جىــدەل. بىــرىگه ياتلىشــىپتۇ -بىــر 

ـالنى ئۆزلهشـتۈرۈپ،    . ئۆلتۈرۈدىغانمۇ بولۇشۇپتۇ ئهنه شۇنداق ۋەزىيهتته بـوۋاي جاڭگ
شۇ يهردە ئائىلىسى بىلهن بىرلىكته ئۆم ياشاشقا، مىڭالپ ئهۋالت بولغاندىمۇ بىـر  

ئۇنىـڭ  . ئائىله ھالىتىدە قېلىشقا نىيهت قىلىپ بـۇ يهرگه كۆچـۈپ كهلگهنىـكهن   
ــز   ــرى، قىـ ــې - ئـــائىله ئهزالىـ ــۇپ  كـ ــۇللىرى بولـ ــۇل، كيوغـ ــن 100لىن، ئوغـ دىـ

يىـتىم بولــۇپ تۇرۇپتـۇ؛ تۇغۇلــۇش    - شــۇندىن باشـالپ ئۆلــۈم  . ئېشـىپتىكهنمىش 
بهرىبىــر ئۆلۈمــدىن كــۆپ بولغاچقــا تېخىمــۇ ئاۋۇشــى كېــرەك بولســىمۇ، بــالىالر،  
ــىلىرى        ــنهش ھادىس ــدىن چهت ــتىش، ئهنئهنى ــدىن كې ــدە جاڭگال ــلهر ئىچى نهۋرى

ـا  بىر زام. چىققىلى تۇرۇپتۇ انالرغا كېلىپ، خوجا دەرۋىشلهر بۇ يهرنى بېسىپ، خوج
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ـار   -  ئىشان مازارلىرى، خانىقالىرى ئۈچۈن ۋەخپه يېرى بۆلۈپ بېرىشكه زورالپ، تهيي
تېرىپ تهييار قىلىـپ بهرسـه   . بولغان تېرىلغۇ يېرىدىن بىرمۇنچىنى ئىگىلىۋاپتۇ

ىلىرىدا ئىكهن، ئهسلى قاباھهت ئۆزىنىڭ بال! ھوسۇلىنى ئۇالر ئېلىپ كېتىدىكهن
ـا مىـراس يهرلىرىنـى     بالىلىرى، بهزى نهۋرىلىرى خوجىالرغا مۇرىت بولىۋېلىپ، ئات
ــپ،        ــدىم قىلى ــۈن تهق ــى ئۈچ ــڭ نهپس ــۇ خوجىالرنى ـانالم ئاش ــۇنداق ئاسـ ئهنه ش

 - ھهتتــا بــالىالرمۇ ئىككــى ســۈلۈككه بۆلۈنــۈپ، بىــر. ئالغــان ئىكهنمىــش»دۇئــا«
ئۇنـــدىن كېـــيىن يـــۇرت . كهنمىشبىرىنـــى چانايـــدىغان ئهھـــۋالالر كۆرۈلـــۈپتى 

ـاتتىلىرى دېــيىلگهن بىرمۇنچىسـى خىتــاي چېرىكلىرىنـى باشــالپ كېلىــپ،     ك
ــۇ    ـا يهنه بىرمــۇنچه جهبىــر يۈكلهپت ـالۋان. ئۇنىڭغـ ســېلىق، لهڭ تاپشــۇرۇش   - ئـ

  .شۇنداقال بىر قىسىم تهييار ئۆزلهشتۈرۈكلۈك يېرىگه ئىگه بولۇۋاپتۇ. ۋەزىپىلىرى
ـادىكى جانلىقالرنىــڭ   — ـان بىــر تهن   دۇنيـ بىزنىــڭ . ھهممىســى بىــر جـ

ــدە، بــۇ يهردىكــى باشــقا  نگپ يــاكى قــۇرۇپ تۈگهشــكه يۈزله ۇشــۇھايــاتىمىز سول هن
زىمىن جانسىز ئهمهس، ئۇنىڭـدىمۇ بىـزگه   . جانلىقالرمۇ قۇرۇپ تۈگهشكه باشاليدۇ

وڭ، بىزنىـڭ ۋۇجـۇدىمىز   چپهقهت ئۇنىڭ ۋۇجۇدى بهك . ئوخشاشال ھېس تۇيغۇ بار
ـان چىكبهك  بـۇ زىمىـن   . ۈنال بىـز ئـۇنى سـېزىپ يېتهلمهيمىـز    چـ لىقى ئۈىك بولغ

ــۆزى بهرگهن نـــازۇ نىمهتـــلهر بىـــلهن بېقىـــپ  . بىزنىـــڭ ئـــانىمىز ئـــۇ بىزنـــى ئـ
ـاش يـېقىن     چئۆستۈرگهنلىكى ئۈ ـا ئوخش ـا بالىغ ۈنال ئهمهس، بهلكى بىز بىلهن ئان

ئۇنىــڭ تېنــى ئانىــدەكال ئۇلــۇغ ۋە مــۇقهددەس، ھهم . ۈنچــتۇيغــۇدا بولغــانلىقى ئۈ
بـــۇ يهرگه ھهر قېـــتىم ئىـــپالس ئايـــاقالر تېگىشـــى بىلهنـــال . ىـــدەكال نـــازۇكئان

بــۇغىالر تىزىــپ  - بــۇالقالردىكى ســۇالر ئازىيىــدۇ، ئهركىــن كىيىــك. خاراپلىشـىدۇ 
. ۆپ ۋە قۇمۇشـالرمۇ قـۇرۇپ يوقايـدۇ   چـ اك يېرىلىـپ، ئـوت   چاك چكېتىدۇ، تۇپراق 

ـاينى شـور باسـىدۇ   خۇددى يارىالنغان تهننى جاراھهت باسقانغا ئوخشاش ھهممه  . ج
  .دېگهن ئىدى ئۇ —ئهمدى يهنه ھاياتىمىزمۇ سۇغا چىالشقىلى تۇردى، 

، خارابلىشىشالردىن كېيىن ئادەملىرىمىز ppppسانسىز قېتىملىق چهھهتنهش
ـارتتى    ـا ياش ـان يېڭـى        . بۇ يهرنـى قايت ـا ئىسـالھ بولۇنغ ـاغالردا يۇرتت كېـيىن شـۇ چ

                                            

ھهركهتنىــڭ -چهتنهشــتىن پهرقلىــق، مىســتىك ئۇقۇمــدىكى ســۆز بولــۇپ، مهلــۇم ئىــش —چهھهتــنهش  ①   

 .ئا —سىرلىق ھالدا ئىزدىن چىقىشىغا قارىتىلىدۇ، 
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ـا،   تهرتىپكه كۆرە، ۋەخـپه يهرلهرنىـڭ ھوسـۇلى مهكـت     هپلهرگه بېرىلىـدىغان بولغاچق
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بوۋاي ھهققىدىكى مهلۇماتىغا كۆرە، ئۇنىڭ بارلىق يهرلىـرى  
ئــۆزىگه قــايتۇرۇلۇپ، پهقهت ئىلگىرىكــى ۋەخــپه ئۈچــۈن بېــرىلگهن يهرلىرىنىــڭ   
ھوسۇلىغا تهڭ مىقداردا مهكتهپلهرگه ئىئانه بېرىشـى بهلگىلهنگهچـكه، ئـۇ بهكمـۇ     

  .ئىدى سۆيۈنۈپ كهتكهن
ـاالكهتلهرنى كـۆز       ـاڭالپ، بېشـىغا كېلىـدىغان پ ئۇ سابىتتىن شۇم خهۋەرنى ئ

  .ئالدىغا كهلتۈرۈۋاتاتتى
ھهر قېتىم بىرەر ياخشى ئىش بولغاندەك قىلىدۇ، ئارقىدىن كېلىـدىغان   —

كـۆرۈپ تۇرۇسـهنكى، ئوغلـۇم، ئهمـدى     . قازا ئىلگىرىكىسىدىنمۇ ئېغىر بولۇدۇ-باال
قايتۇرۇپ بېـرىلگهن يهرلىرىمـدىنمۇ جىقـراق يېرىمنـى     يهنه مېنى نهس باسىدۇ، 

  !قولۇمدىن ئېلىشىدۇ؛ تېخىمۇ كۆپ ئالۋان سالىدۇ
بۇ قهدەر ياشقا كىرگهن بوۋاينىڭ پانىينىڭ زۇلمىنى يهنه قانچىلىك تارتىشى 

ــدى  ــىز ئىـ ــى  . بهلگىسـ ــى ئېزىپالۋەتتـ ــرىتى مېنـ ــڭ ھهسـ ــۈكچىيىپال . ئۇنىـ مـ
ـال ئـۆز      ـالغىنىمنى كـۆرگهن بـوۋاي، دەرھ ـا تهســهللىي   ق ىنى تېتىكلهشـتۈرۈپ، ماڭ

  .ئېيتقىلى تۇردى
  ؟...سهن تونۇشال كۆرۈنۈسهن —
  .ئىلگىرى مهن مهمتىلى ئهپهندى بىلهن بىر قېتىم كهلگهنتىم —
ئهمما چىرايىڭ  —دېدى ئۇ ئېسىگه ئالغاندەك قىلىپ،  —ھه، شۇ، شۇ،  —

ـاپتىكهن، شـۇ     ـاي  سـهل   ڭاتونۇش بولغىنى بىلهن ئاۋازىـڭ ئېسـىمدە قالم تونۇيالم
  .قاپتىمهن
تــوغرا دەيســىز، ئــۇ چاغــدا ئۇســتازىمىز بىلــله بولغاچقــا، شــاگىرتالر بهك    —

  ...ياكى مهن. سۆزلهپ يۈرمىگهندىمىز
ســهن  ۇ ھىــچ ئېغىــز مىــدىرالتمىغىنى ســهن،ھه، تــوغرا، ســهن شــۇ، ئاشــ —

  كىمنىڭ ئهۋالدىسهن؟ داداڭنى يا تونۇيمهن، يا يوق، چوڭ داداڭ كىم؟
  .نىڭ نهۋرىسى بولۇمهن»جالالت«مهن بىجان  —

تازا . بوۋاي پهۋقۇلئاددە بىر ئىش بولغاندەك دىڭڭىدا چۆچۈپ تۇرۇپ ماڭا قارىدى
  :سهپ سېلىپ قاراپ

تۇرقۇڭـدىن بىجاننىـڭ    - رەسمىي قېرىپتۇمهنمۇ نېمه؟ سـېنىڭ تهققـى    —
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ــدىغان    ــپ تۇرســىمۇ بىلمىگىنىمنــى قارىمام ـا مهن دەپ بىلىنى . ئۇســقىنى مانـ
ـارلىقىنى بىلمهپـتىكهنمهن  بىجاننىڭ سه كۆڭلـۈم لىپپىـدا   . ندەك بىر نهۋرىسى ب

ئهمما سېنىڭ كهم سۆز، يۇۋاشلىقىڭ بىجاننى تارتمىغاندەكقۇ؟ ... تولغاندەك بولدا
  سېنىڭ جهمهتىڭدىن كىم شۇنداق ياۋاش بولغىيدى؟

ـاۋازدا پېتىنمىغانـدەك قىلىـپ،       —... بهلكىم دادامدۇ —  —دېـدىم بـوش ئ
اغالردا چوڭدادام تاغدا قېچىپ يۈرگهن، چوڭنام بولسا چوڭدامنىڭ دادام تۇغۇلغان چ

. دەردىــدە ئېلىشــىپ قــااليال دەپ قالغــان ئىــكهن، شــۇڭا دادامغــا قارىيالمــاپتىكهن
  .دادامنى تاغىلىرى بېقىپ چوڭ قىپتىكهن

 —دېدى ئۇ بىر نهرسـىنى ئېسـىگه ئالغانـدەك سـوزۇپقىنا،      —..... ؟...ھه —
ـان بهرگهن      شۇنداقراق ئىشالر بولغـ  ـايپهرىزات خېـنىم بىجانـدىن كېيىـنال ج ان، ئ

ــيىن،     —.... ئىــدى ــدا شــۈكلهپ كېتىــپ بىردەمــدىن كې ــۇ غهمكىــن ھال  —ئ
  ئېلىپ چۈشكهنلىكىنى بىلهمسهن؟كىم چوڭداڭنى ئايۋانتاغدىن 

  .كهنمىشۇياق، بىلمهيمهن، يۇرتتىكىلهرنىڭ ھهممىسى بېرىپت —
ــۇ  — ــته ب ــق خهق ــد ! ھهي، قىززى ـات چاغ ــۇ ھايـ ــكه  ئ ـاردەم بېرىش ــۇپ يـ ا قورق

ـان      ـانلىقىنى ئۇقق پېتىنغان بىر ئهركهك چىقمىغانتى، ئۇنىـڭ ئايۋاتاغـدا ئېتىلغ
تاغ تىك، مىيىتنى . ھامان پۈتۈن يۇرتنىڭ ئهركىكى قالماي ھۆمۈرۈلهپ بېرىشتى

ـايتى  ن هشـۇڭا م . زەمبىلدە ياكى شۇنىڭدەك بىرنهرسىدە كۆتۈرۈپ چۈشكىلى بولم
ـايغا  . ئۈستىگه ئېلىپ، كۆتۈرۈپ چۈشكهنتىم ئۆزۈمال ئىككى بىلىكىم ئاندىن س

  ...چۈشكهندىن كېيىن ھارۋىغا سالدۇق
ـا        بۇ پۇرسهتته بوۋامنىـڭ پۈتـۈن كهچمىـش ھىكايىسـىنى كـوچىالپ، ئۇنىڭغ

ـا ھىچكىـم تولـۇقراق بىلمهيـدىغان      . سۆزلهتتىم ـان، ئهمم بۇ مېنى قىزىقتۇرۇۋاتق
  .ماۋزۇ ئىدى

ـادەم     ــر ئــ ــدەك بىـ ــڭ بوۋامـ ــيىن ئۇنىـ ــۈرۈپ   كېـ ــۆزىال كۆتـ ــدىن ئـ نى تاغـ
چۈشهلىگهنلىكىدىن ھهيران بولۇپ، ئۇنىڭ شۇ يىلالردىكـى ئـۆز كهچمىشـىنىمۇ    

  .سۆزلهپ بېرىشىنى ئۆتۈندۈم
بولمىسا بىجان بىلهن بىلله . مېنى قېرى دەپ ئهسكهرلىككه ئالمىغانتى —

ـاالتتۇقمۇ؟ ئـۇ    . بوالتتىممىكىن ئهمما ئهسكهرگه ئالمىغانغىال جىهاتتىن قېـپ ق
ئهمما بهگلهرنىـڭ ئۆزىـدىن   . اغالردا جىهات دېسه ئهركهك مهن دېگهنلهر ئۇچاتتىچ
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  .، تهرەپ بولۇشۇپ كهتتىئۆتتى
  ئهسكهرگه ئالمىغان بولسا، قانداق قىلىپ جىهاتقا قېتىلدىڭىز؟ —
ۋاي بهغهرەز، قىلىدىغان ئىش ئازمىدى؟ كۈنـدۈزى مۇشـۇ چاپىـدا تهسـۋىي      —

  ...چىلىرى ئۇچۇپ چىكىتهتتىمسېرىپ مۈكچۈيۈپ ئولتۇرۇۋېلىپ، كې
ـاممۇ ئــۇ ئــۆز ھىكايىســىنى تهپســىلىي ســۆزلهپ         ـانچه قىلسـ ـا ھهرقـ ئهممـ

  :پهقهت سىرلىق قىلىپ. بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى
ـان شـۇڭا     . مېنىڭ تېنىم زىمىنـدىن كهلـگهن   — ـادەم تـۇپراقتىن يارىتىلغ ئ

ۇڭا شـ . وڭىيىـدۇ چتۇغۇلغاندىن كېيىن يهنه ھهممه نهرسىنى زىمىنـدىن ئېلىـپ   
ـالالھتىن كهلـگهن    . زىمىن بىلهن داۋاملىق باغلىنىپ تۇرىدۇ . مېنىـڭ روھىـم ئ

ھاســىل بولغــان  ىئالالھنىــڭ ئــۆز روھىــدىن پۈۋلىشــى بىــلهن ھايــاتلىق يهنــى، 
ـالالھ بىـلهن داۋاملىـق باغلىنىـپ تۇرىـدۇ     روھىـم  شـۇڭا  . پۇشتىمهنئادەمنىڭ  . ئ

ـان      ــېخىدىن ئايرىلغـ ــۆزۈمنى ش ـا ئ ــدىن ئايرىلسـ ــنىم زىمىن ــدەكتې ــېس  گۈل ھ
ــمهن ــراپ ئى  . قىلى ــۇدۇم ئىزتى ــىز، ۋۇج ــىز، قارارس ــدەچنىشانس ــدۇ؛ ى ــم  قالى روھى

ـايتىش     ـا شـۇڭغۇغاندەك ق ئالالھتىن ئايرىلسا پايانسىز كائىناتتا تېگى يوق ھاڭغ
ىـدە ھاڭنىـڭ   چۋە ئېسـهنكىرەش ئى  چيولىنى ئۇنتۇپ قالغان ئۆسـمۈردەك قورقۇنـۇ  

ـان تېگىنـى كـۈتىمهن     ـامهلۇم بولغ بـۇ ئۇنىـڭ ئۆزىنىـڭ    . دېـدى ئـۇ   — ،ئۆزەمگه ن
  كهچمىشى ھهققىدىكى بايانىمىدى؟

ئۈمىدىمنى ئـۈزۈپ،  . بهلكىم ئۇ توغرا قىلىۋاتقاندۇرتهپسىالت سۆزلىمهستىن 
ـان ئۇنىـڭ نهسـىههت، مهسـلىههتلىرىنى        ـام بولغ ئهمدى كېلىشـىمدىكى مۇددىئ

  .ئاڭالشقا ئۆتتۈم
ـالىم نىـم بـوال،     — ورۇدۇم ھهسـرەت  دەپ سـ  —؟ چـوڭ دادا ئهمدى مېنىڭ ھ

  .بىلهن
  :ئۇ مېنىڭ ئىككى قولۇمنى ئىككى ئالقىنىدا سىقىمدىۋېلىپ تۇرۇپ

ــلىكىڭ ئوقۇلۇۋاتىــدۇ؛      — ـانهڭدىن مهنــدىنمۇ بهك جاپاكهش ــېنىڭ پىشـ س
نىــڭ »جــالالت«ھهي، بىجــان  ...ســېنىڭ كۆرۈدىغىنىــڭ بــار، كۆرۈدىغىنىــڭ بــار،

   .دېدى —!ئهۋالدى
ـازىر تېخـى ئۆلـۈپ كهتمهيسـ    «بۇ سـۆزنى   دەپ  »هن، ئـۇزاق ئۆمـۈر كۆرۈسـهن   ھ

ئادەم بالىسى كۆرۈشى ئىهتىمال بولغان جىمى «چۈشهنسىمۇ بوالتتى؛ ئهمما يهنه 
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ـاز    . دېگهن مهنىدە چۈشۈنۈشكىمۇ بوالتتى »جاپانى تارتىسهن-جهبرۇ ئانـدىن بىـر ئ
ــدى،     ــۇپ، ھهم ھهيرانلىــق ئــاالمىتى بىــلهن قوشــۇپ قوي  —غهلىتىــرەك روھلۇن

ـا ئهمـدى    !ته - ئهۋالدى بـولغىنى ئاجايىـپ بهلهن گهپ   بىجاننىڭ سهندەك بىـر  مان
  ...مهن ئون ژىل ئۇزاق ياشايدىغان بولدۇم

ـاتنى كۆتۈرگـۈدەك   بۇ يهردە  بوۋام ھهققىدىكى ئۇزۇن ھىكايىدىن باشقا كهيپىي
تېخىمـۇ كۆڭلـۈم غهش بولغانـدەك بولـۇپ، كېـتىش ئۈچـۈن       . گېپىمىز بولمىدى

  :ىپبوۋاي بىلهن خوشلۇشۇۋېت. قوزغالدىم
  .دېدىم —ئهگهر ئۆلمىسهم يهنه كېلىمهن، يوقالپ تۇرۇمهن،  —
ئهمما يېقىن ئارىـدا  . ئالالھ خالىسا يهنه كېلىسهن، تېخى كۆپ كېلىسهن —

ـا قىلىـمهن، سـهنمۇ       . كېلهلمهسسهنمىكىن ـانهت بـول، ئـۆمرۈڭگه دۇئ ئالالھقا ئام
  .دېدى ئۇزۇتۇۋېتىپ —! مېنىڭ ئۆلۈمۈمگه دۇئا قىل

ـا مهنمـۇ      كىشىلهر ئۇنىڭ  ھهممه سـۆزىگه سـىرلىق دەپ قارايـدىغان بولغاچق
 - ئـۇزاق . كهلگىچه ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى مـۇالھىزە قىلىـپ، تهبىـر بهرگهچ ماڭـدىم      

ئۇزاق زامان ئارا ئۇنى بىرنهچچه قېتىم كۆرگىلى كېلىـدىكهنمهن، دېـمهك، ئـۇزاق    
ــۇزاق   ــۇ؛ ئهممــا نېمىشــقا ئ ــۇزاق ئارىلىق-ياشــايدىغانلىقىمنىڭ بىشــارىتى ب تــا ئ

يــوقاليمهن؟ ئاتۇشــتا بولســامال ھهرقاچــان كېلهلهيمهنغــۇ؟ شــۇنىڭدىن قارىغانــدا  
ياشـــقا  120يهنه بىـــر ئىـــش، كىشـــىلهر ئـــۇنى   ئۇزاقالرغـــا كېتهمدىغانـــدىمهن؟

بۈگـــۈن . بىزمـــۇ شـــۇنىڭغا ئىشـــىنىپ يۈرەتتـــۇق. كىرىپتـــۇمىش دېيىشـــهتتى
ئـۇ  .  كهتتـى ئويلىمىغان يهردىن ئۇنىڭ يېشى ھهققىدىكى بۇ ئېنىق سان توزۇپال

ـاقۇپبهگ قوشـۇنىغا ئهسـكهر بولـۇپ كىرمهكچـى         زوزۇڭتاڭ قوشـۇنلىرىغا قارشـى ي
بوۋامنىڭ ياش چاغلىرىدىمۇ ئۇ بىر بوۋاي ! بولۇپتۇ، ئهمما ئۇنى قېرى دەپ ئالماپتۇ

ـانچه ياشـلىق ئادەمكىنــا؟ ئـۇ ئهمـدى تېخىمـۇ سىرلىقلىشــىپ         ـا، بـۇ زادى ق بولس
  .كهتكهن ئىدى

  
ـاخۇن      بۇ كـۈنلهردە قوزغـۇال   ـان كىچىكئ ڭچى قوشـۇنالردىن بىـر بۆلـۈكى بولغ

چۈشــكۈن قىلىــپ، ئاتۇشــتىكى ئۇيۇشــمىغا بىــر ئــاالقىچى    ppppتهنجــاڭ باچاڭغــا

                                            

     
①

كلــومېتېر كېلىــدىغان بىــر يېــزا، كوممۇنىســت ئىستىالســىدىن  20ه ئاتۇشــنىڭ شــهرقىگ —باچــاڭ  
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لىۋاھىــددىن بــارلىق مــۇئهللىملهر ۋە ئىزچىالرغــا كىچىكئاخۇننىــڭ   . ئهۋەتىپتــۇ
مهكتۇپتا بىزنى ئۆز قوشۇنى بىـلهن شـىمالغا يۈرۈشـكه    . مهكتۇبىنى ئوقۇپ بهردى

كىچىكئاخۇن تهنجاڭ گهرچه قوزغۇالڭچى بولسىمۇ، . قا چاقىرغان ئىدىقاتنىشىش
ـائهت قىلغۇسـى كهلـمهي، ئـۆز قوشـۇنىنى زورايـتىش كويىـدا         ئابدۇنىيازغا بهك ئىت

مهن ئـۇنى مهمتىلــى ئهپهنــدى بىـلهن بىلــله نــاھىيىلهرنى   . يۈرگهنـدەك قىالتتــى 
. ردا كۆرگهن ئىدىمئارىالپ يېڭى مائارىپ تهشۋىقاتى قىلغان سهپىرىمىزدە يېڭىسا

ـا ئاسـقاندىن باشـقا     . ئۇ پاكار، دىقماق ۋە بىر ئاز ئاقسايدىغان ئادەم ئىـدى  ئـۇ تاپانچ
تى تۇتۇدۇغان، جهڭگه چىۋەر ھهم باتۇر، ئهمما بىر ئاز قارا نىـيهت،  ۇۇميدايىم قول پىل

چـــوڭ -ئۇنىـــڭ چـــوڭ .ئهمهلـــگه خۇشـــتار ئـــادەملىكىنى پهم ئهتـــكهن ئىـــدىم 
ـاردا ئهمهلىـي ئـوق ئېـتىش        . بار ئىدىمهنسهپلهردىن تامايى  ئـۇ چاغـدا بىـز يېڭىس

گهرچه ھهممىمىــز قــورال . بهخــتىگه تــۇنجى قېــتىم مۇشــهررەپ بولغــان ئىــدۇق  
ـازىالش، قوراشتۇرۇشـنى       تۇتۇشنى، ھهر خىل قـورالالرنى ئىشلىتىشـنى، چـۇۋۇپ ت

ــداق ئه     ــته بۇن ــتا مهكتهپ ـاقمۇ، ئاتۇش ــۆگهنگهن بولسـ ــقى   مئ ــتىش مهش ــي ئې هلى
يېڭىساردا كىچىكئاخۇننىڭ ئىلتىپاتى بىلهن رەسمىي ئوق . ئىدى قىلىنمىغان

ئېتىــپ، بهكمــۇ ھاياجانالنغــان، ئهمــدىال ھهقىقىــي جهڭچــى بولــۇپ قالغانــدەك،   
ـاخۇن   . ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىغا چۆمۈلگهن ئىدۇق بۇ سـهۋەپتىنمىكىن، كىچىكئ

  .ppppكۆزىمىزگه خېلى ئىللىق كۆرۈنۈپ قالغان ئىدى
ـاۋاپالر بىـلهن قارشـىالندى    ىبمهكتۇكىچىكئاخۇننىڭ  شـۇنداق  . ئىجابىي ج

ـان چـوڭالر      ـارى بولـۇپ قالغ بولسىمۇ بىركۈنى ئهپهندىدىن كېيىن ئۇنىڭ ئىز باس
مېنىــڭ دىمهتلىكلىــرىم؛ ئابــدۇراخمان شــائىر، ئهمهت مهخســۇم، ئابــدىغوپۇر   —

 بىر يهرگه ئايرىم توپلۇنۇپ، بۇنىڭغا رەسمىي —قاتارلىقالر  ، لىۋاھىددىنقۇناجىم
ــۇپ،     ــزا قويـ ــلهن ئىمـ ــۇ ئىرادەنامىمىزغـــا ھهممهيـ ــدە بـ ــدىغان ھهمـ جـــاۋاپ يازىـ

  .كىچىكئاخۇنغا يولاليدىغان بولۇشتۇق
بهختكه قارشى دەل ئاشۇ مـوھىم يىغىلىـش كۈنىـدە گۈلزادىنىـڭ تـولغىقى      

مېنىـڭ بىـر   مدەك، ۈنۈدەپ ئۆتكبىلهمسىز، . ئۇ مېنى كهتكىلى قويمىدى. تۇتتى

                                                                                          

 .ئا —دىهقانچىلىق مهيدانىغا قارايدىغان بولغان،  »قىزىلبايراق«كېيىن 
   

 .ئا —غا قارالسۇن، »باياۋاندىكى گۈلخان«بۇ تهپسىالتالر ھهققىدىمۇ تارىخىي رومان  ①
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ىنىڭ كۆز يېشىغا چىداپ تۇرالمايمهن، ھهتتا ئۇ ساختا ئاجىزلىقىم بار، ئايال كىش
ئــۇ بولســا جېنــى كىچىــك، ئــاۋاق بىــر خوتــۇن، . كـۆز يېشــى بولغــان تهقــدىردىمۇ 

تولغاققــا چىــداالرمۇ؟ مهنــچه ئــۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ ۋاپــاتى تــۈپهيلى قــاتتىق  
ـا شـۇ ئ  . ئازاپلىنىش بىلهن بىر ئاز بالدۇر تۇغـۇپ قويۇۋاتقانـدەك قىالتتـى    ېغىـر  مان

ـان        ـارغىيىپ، قارىغ ـاجىزلىتىۋەتكهچكه رەڭگـى رويـى س مهنىۋىي زەربه تېنىنىمـۇ ئ
ئۇنىـڭ بېشــىدا  . ئادەمنىـڭ ئىچـى ســېرىلغۇدەك تۈسـكه كىرىـپ قالغــان ئىـدى     

چاچلىرىنى سىالپ ئولتۇراتتىم، ئۇنىڭ ھهر تامچه كۆز يېشى خۇددى ئېرىتىلگهن 
ا ئۇنىــڭ ئايــاغ تهرىپىــدە ھاۋاخــان ھاممــ. يــاغ بولــۇپ يــۈرىكىمگه تامماقتــا ئىــدى 

  .بىرنېمىلهر قىلىپ يۈرەتتى
دەسلهپ مهن گۈلزادىنىڭ كۆڭلىنى دەپال بۇ يهردە قالغىنىم بىـلهن كۆڭلـۈم   

بارا گۈلزادىنىڭ نالىسى مېنـى  -ئهمما بارا. سهبداشلىرىمنىڭ يىغىلىشىدا بولدى
تولــۇق ئىســكهنجىگه ئېلىــپ، يىغىــن ھهققىــدە ئويلىغۇدەكمــۇ ھهپســىلهم       

  :ھاممىمىز ماڭا يېقىن كېلىپ ئاستا پىچىرلىدى .بولمىدى
ـانهت،    — ــۆزىگه ئامــ ــڭ ئـ ــدۇ، ئالالنىـ ــدەك قىلىـ ــۇتى تهس كېلىدىغانـ تۇغـ

ـاردەم    -ئىچىڭىزدە ئوقۇپ، دۇئا قىلىپ تۇرۇڭ، دېگهن ـالالھ ي ـا ئ ئېيتقىنىڭىز بولس
  ... قىالر،

ئهسـلىدە قىـيىن تۇغـۇت ئانىالرنىـڭ     . بۇنىمۇ ئانچه چۈشۈنۈپ كهتمهپتىمهن
ـاي    . نى ئالىدىغان ئهھۋالالر كۆپ ئىكهنجېنى دېمىسـىمۇ مهن ئىچىمـدە توختىم

چۈنكى مهن گۈلزادىدىن ئايرىلغان بىر ھاياتنى تهسهۋۋۇر . سۈرىلهرنى ئوقۇۋاتاتتىم
ـاقلىرىنى    . قىاللمايتىم باال كېلىدىغانغا ئاز قالسا كېرەك، ھاممىسـى ئۇنىـڭ ئاي

  :ادە ۋارقىراپ كهتتىكېرىپ، ئېتىكىنى كۆتۈرۈشكه تۇتۇنغانىدى، گۈلز
  !ياق، سابىت چىقىپ تۇرسۇن —
! مۇشۇ ھالـدىمۇ ئېرىـدىن ئىـزا تارتىـپ يـۈرگىنىنى      !ۋاي ئانام، ما بالىنى —

  .دېدى ھاممىسى —بوالپتۇ، باالم داالنغا چىقىپ تۇرۇڭه، 
ـاراڭ  . زار ئاڭلىنىپ تۇراتتى-ئهمما ناله. مهن داالنغا چىقىپ كهتتىم بېشىم گ

ــۇپ، ھېچــنىمه ئو ــۇرۇق   يلىيالمــايتىم،بول ــۇ دەرىجىــدە قــۇپ ق ۋە ھىــچ  مــېڭهم ب
لــېكىن بــۇ خىــل قــۇپ قۇرۇقلــۇق ئېلىــپ  . پائالىيهتســىز بولــۇپ باقمىغانىــدى

بىر كهمـدە  ... كېلىۋاتقان بىشارەت ھهرقاندق تهسهۋۋۇرالردىنمۇ كۈچلۈكرەك ئىدى
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  :ھاۋاخان ھامما قىيا ئىشىكتىن بېشىنى چىقىرىپ
ـاق يهنه قېچىـپ كهتتـى،    بۇيان چىـرىڭه، سـىزنى ئىسـت    —  —هۋاتىدۇ، تولغ

  .دېدى
ــتىم     ــپ، بهش قېــ ــتىم چىقىرىلىــ ــپ مهن بهش قېــ ــۇنداق قىلىــ مۇشــ

ـارايتىم، قاننىـڭ      .چاقىرىلدىم ـا ق ـان قانغ ھهر قېتىم كىرگىنىمدە پهگاغا يېيىلغ
ئۆزەمنى  - يېيىلىش كۆلىمىگه قاراپ، ئاۋالقىدىن كۆپ ئۆزگۈرۈش يوقتهك دەپ ئۆز

ئاخىرى بىچارە گۈلزادە ھالىدىن كېتىپ، ئىزا تارتىش  .تىمئىشهندۈرۈشكه تىرىشات
ھاممىمىزنىــڭ تهلىپــى بىــلهن ئۇنىڭغــا  . تۇيغــۇلىرىنى ئىپادىلهشــتىن قالــدى 

بالىنىـڭ چىرقىرىشـى بىـلهن    . ياردەملىشىپ، بالىنى تارتىپ دېگـۈدەك ئالـدۇق  
  .دەپ سورىدى »نېمىكهن؟«ھۇشىغا كهلگهن گۈلزادە شۇنچه ئاغرىق ئازابى ئىچىدە 

دېــدى ھاممىســى يىغــالپ  —! ئوغــۇلكهن، جېنىڭغــا تــۆرەلگهن ئوغــۇل —
ـان ئىـدى     . تۇرۇپ . گۈلزادىنىڭ لهۋلىرىدە مهيىن بىـر كۈلۈمسـىرەش قېتىـپ قالغ

  .قان بهك كۆپ كهتكهچكه ئۇ جان ئۈزگهن ئىدى
ھهمـمه  . اغـدا ھهمـمه نهرسـه قېتىـپ قالغانـدەك ھـېس قىلـدىم       چمهن ئاشۇ 

ـان   ـان،     ۋاقــت ق. نهرســه قېتىــپ قالغـ ـادەملهر قېتىــپ قالغـ ـان، ئـ ېتىــپ قالغـ
ـان    ـايىلىرىمۇ قېتىـپ قالغ ـا  . نهرسـه قىمىـر قىلمايـدۇ   چھې. ئادەملهرنىڭ س ھهتت

ـا، قېتىـپ       كىشىلهرنىڭ تىنىقىمۇ توختاپ قالغانـدەك، ۋاقـت ئېقىشـقا باشلىس
قالغان كائىنات ھهرىكهتكه كهلسه، قېتىپ قالغان ئادەملهر قىمىرالشقا باشلىسا، 

ــڭ  ــدىن   ئادەملهرنى ـايىلىرى قايتى ـان سـ ــپ قالغـ ــدىن كىچقېتى ــلهپ ۋە چوڭ ىك
وڭىيىـــپ تۇرســـا، ئـــاخىرى ماڭـــا كېرەكلىـــك بىـــر تىنىقنـــى   چىكـــتىن چكى

ئهمهلىيهتـته  . ئېلىۋالسامال ھهممىدىن قۇتۇلۇپ كېتىدىغاندەك ھـېس قىالتـتىم  
ـا زادىـال ھهرىكهتـتهك       ھهممه نهرسه ھهرىكهتلىنىۋاتىدۇ، لېكىن بـۇ ھهرىكهتـلهر ماڭ

ـاۋازىم ئـۆزۈمگه ئاڭلىنىـپ تۇرىـدۇ،      تۇيۇلم ـان ئ ايدۇ، مهن تىنىۋاتىمهن، ھهتتا تىنغ
  ...لېكىن ئۆزەمنى يهنىال تىنالمايۋاتقاندەك ھېس قىلىمهن

ـاپ   . ياخشى كۆرۈدىغان ئايالىم مېنى تاشالپ كهتتى ـا ياش مهن ئهزەلدىن تهنه
ۈپ، دادام بىـلهن  ئانام ئۆل. كېلىۋاتقان بۇ ھاڭيادەك ئۆيۈمدە تهكرار تهنها قالغانىدىم

ئىككىمىــز ئــۇزاق تهنهــا ياشــىغان ئىــدۇق؛ كېــيىن دادام ئۆلــۈپ، تېخىمــۇ تهنهــا  
، خاســىيىتىدەمهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ يــول مېڭىشــى، تىرىشــچانلىقى  . قالــدىم
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ـاش       ـاجىز چـۆجهم بىـلهن ب يىرتقۇچنىڭ چاڭگىلىغا چۈشكىلى تاس قالغان بـۇ ئ
مانا ئهمدى چهكسىز بىر . غان ئىدىقوشۇپ، ئۆيۈم بىر يىلدىن ئارتۇقراق ئاۋات بول

ـا قالـدىم    يالغۇزچۆلدە  ـالىنى قانـداقمۇ      . يولۇچىـدەك تهنه ـان بـۇ ب ئهمـدىال تۇغۇلغ
  !قىالرمهنكىن

ـان ئىـدىم      ھهر «. مانا شۇ ۋەجدىن ھېلىقى مـوھىم يىغىنـدىن مهھـرۇم قالغ
ـاردۇر    سـىلهر بىـر   «ۋە دېـگهن ئايهتتىكىـدەك    »يامانلىق بىلهن بىـر ياخشـىلىق ب

 »ى ياقتۇرماســلىقىڭالر مــۈمكىن، ئهممــا ئــۇ ســىلهر ئۈچــۈن پايــدىلىقتۇرنهرســىن
  . دېگهن ئايهتتىكىدەك بولدى

ـالىقىمنى، تهسـهللىگه       گۈلزادىنى يهرلىكىگه قويـۇپ بولـۇپ، ئۆزەمنىـڭ تهنه
ـالىمنى بـۇ قورقۇنۇ      لـۇق  چمۇھتاج ئىكهنلىكىمنى ھـېس قىلىـپ، مېنىـڭ خىي

ـا بۇرايـدىغان دوسـتل      ـاراڭلىرىنى تهلهپ قىلىــپ  ۇرۇتهقـدىردىن باشـقا ياقق منىڭ پ
. قىنى ھېس قىلـدىم ۇئهتراپىمغا قارىغىنىمدا، بىردىنال ئهتراپىمدا ئۇالرنىڭ يوقل

ـان ھېلىقـى مـوھىم يىغىننىـڭ         چمهن ھې ـالماي قالغ بولمىغانـدا ئـۆزۈم قاتنىش
ـاقلىماقتا ئىـدىم   لـېكىن دوسـتلۇرۇم ئۆلـۈم    . خهۋەرلىرىنى ئۇالر يهتكۈزىدۇ دەپ س

 - ئوتتۇرىدا بولۇنۇۋاتقان مىش. ھهتتا نهزرىگىمۇ كهلمىدى. هلمىدىمهرىكىسىگه ك
ئـــۇالر ســـىرلىق ھالـــدا غايىـــپ بولـــۇپ : مىشـــالر قۇلۇقۇمغـــا كىرىـــپ قالـــدى

قاباھهتلىك ئىشـالرنىڭ ھهممىسـى   ! خۇددى چۆچهكلهردىكىدەكال! كهتكهنمىش
ۈن چــئــادەمگه شــۇنداق تۇيغــۇ بېرىــدۇ، ئهقىــل ئــۇنى قوبــۇل قىاللمىغــانلىقى ئۈ

ۈن چنداقمۇ ياكى قاباھهتنىڭ ئۆزىال ئۆلۈم بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى ئۈشۇ
ئاشـۇ كـۈنلهردە تۇيۇقسـىز غايىـپ     . شۇنداق سىرلىقمۇ، بۇنى بىلگىلـى بولمايـدۇ  

ـاتونۇش ئادەملهرنىـڭ ئۈسـۈپ كىرىـپ ئـۆينى       چبولۇپ كېـتىش، يېـرىم كې   ىـدە ن
ــ      ــالرغا ئايلىنى ــق ئىش ــالر دائىملى ــدەك ئىش ــى دېگهن ــپ كهتكهئاختۇرىش كه، چ

بىــر يۇرتتــا بىــر تــوپ  . كىشــىلهرنىڭ دىققىتىغىمــۇ ئىلىنمىگهنــدەك قىالتتــى 
ئادەمنىڭ تۇيۇقسىز يوقاپ كېتىشى خۇددى دائىم يا ئېلىپ كېتىدىغان يهرنى يار 

ىلىكمــــــۇ كىشــــــىلهرنى چئېلىــــــپ كهتكهنلىكــــــى ھهققىــــــدىكى خهۋەر
تىش تىرىـك  ۈن نىمىال بولمىسۇن يوقاپ كېچكىشىلهر ئۈ. جىددىيلهشتۈرمهيتى

. ۋېتىشلهردىن ئارتۇق قاباھهتلىك ئهمهس ئېـدى ۈكۆمۈش ۋە كوللېكتىپ كۆيدۈر
ـاقلىغىلى بـوالتتى    چ ئـۇالرنى  . ۈنكى يوقاپ كهتكهن كىشىلهرنى ئـۇزاق يىلـالر س
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. كېلىپ قېلىشى مـۇمكىن دېـگهن ئۈمىـد بىـلهن ئـۆزىنى بهزلىگىلـى بـوالتتى       
يۈرەكلىرى تامامهن سـېزىپ   ئۇالرنى ئهمدى مهڭگۈ كۆرگىلى بولمايدىغانلىقىنى

تۇرغــان بولســىمۇ، لــېكىن جهســهتتىن ئىبــارەت ئىنكــار قىلغىلــى بولمايــدىغان 
ــلىمىغ    ــۈزۈپ تاش ـالالرنى ئ ـارلىق خىيـ ــت بـ ــمه  چۇپاكى ــڭ قهيهرلهردە، نى ه ئۇالرنى

ـانلىقى ۋە قا  ــالرنى قىلىۋاتقــ ــئىشـ ــدە   چـ ــدىغانلىقى ھهققىـ ــپ كېلىـ ان قايتىـ
ـانالر    ــقا كهڭ ئىمكـ ــهۋۇرالرنى قىلىش ــدى تهس ـار ئى ــالر   . بـ ــتىگه يىل ــڭ ئۈس ئۇنى

  . هكسىزلىشىپ باراتتىچئۇزارغانسېرى بۇ خىل ئىمكانىيهتلهر 
ئوقۇيـــدىغان  ppppھوشـــۇر ھېـــدى بۇرۇنـــدىن شـــۆتاڭدا. ھوشـــۇرمۇ كهلمىـــدى

ـا      . قوشنىمىز ئىدى ـاكىمىيهت ئىشـلىرىدا تهرجىمانلىقق ـايالر ھ ـانالردا خىت ئۇ زام
ردىن ئوقۇغـــۇچى ئـــالۋىڭى ئىشـــلىتىش ئىهتىيـــاجى ئۈچـــۈن ھهر يۇرتقـــا بىـــرە

ـانالردا  . چۈشۈرەتتى نورمالدا بۇ ئالۋاڭ يۇرت چوڭلىرىغا كېلىدىغان بولسىمۇ، ئۇ زام
ـايتى    ـاي بولـۇپ كېتىـدۇ،    «. خىتايچه ئوقۇشقا باال بېرىشـنى ھـېچكىم خالىم خىت

بۇ ئىنسانالردىكى ئۆز ھاياتىنى ئهۋالدلىرىنىڭ . دېيىشهتتى »كاپىر بولۇپ كېتىدۇ
بىـر  . ھىس قىلىش بهختىيارلىقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىدىىق ۋۇجۇدى ئارقىل

، ئـۇنى ئۆزىنىـڭ پۇشـتىدىن    ىشـى تۇيۇقسىز يات بىـر تىلـدا سـۆزلهپ يۈر   ىنىڭ بال
كـۆرۈش تۇغـدۇرۇدۇغان   ۋە بالىنىـڭ ۋۇجۇدىـدا ئـۆزىنى     كهچتۆرەلگهن دېگهن ئىشهن

ئېلىپ  يوشۇرۇن تۇيغۇلىرىغا خىرىس بهختىيارلىق، مهڭگۈلۈك ئىز قالدۇرۇشتهك
ــۇ خىــل پىســخىك ت . كېلىــدۇ ــدا نندىېب  ســىيه ئــادەتتىكى كىشــىلهرنىڭ ئاغزى

ـادىلهنگهن    »خىتاي بولۇپ كېتىدۇ، كاپىر بولۇپ كېتىدۇ« دېگهن سۆز بىـلهن ئىپ
ــى بىكىنمى     ــڭ مهدەنىيهتتىكـ ــۇ ئۇيغۇرالرنىـ ــۇ ھهرگىزمـ ــۇپ، بـ ــك ۋە چبولـ ىلىـ

ەنىيهتنىڭ ئىرقىـي  رادىكاللىقىدىن ئهمهس، بهلكى تۆۋەن دەرىجىدىكى ياۋايى مهد
ــگه دۇ  ــتىش خهۋپى ــۇپ كې ــى ئ  چيۇت ــدىكى ئىنكاس ــكهلگهن ــدىكى  . دىى ــۇ چاغ ئ

ـاي ئۇيغۇرالرنىڭ نهزىرىدە  ـان    خىت ـاۋايىلىق، دۆتلـۈك، نامهرتلىـك ۋە يالغ ىلىق چالر ي
كىشــىلهر . ار ســۈپهتلهرگه ۋەكىللىــق قىالتتــىچــقاتــارلىق دۇنيــادىكى بــارلىق نا

ـا ئېلىـپ     ئارىسىدا ئالالكىملهرنىڭ بالىسـىنى شـۆ   تاڭدا ئوقۇتـۇپ كېـيىن كۇلىغ
دىكهن دەپ، تىرىــك تۇرغــۇزۇپ ۇكهتكهنلىكــى، ئۇيغۇرنىــڭ گۆشــىنى تــاتلىق بولــ

                                            

     
  .ئا— ン2) خىتايچه( —شۆتاڭ  ①



 

43 

 

پــات كىشــىلهر  - گۆشــىنى شــىلىپ يىيىشــكهنلىكى ھهققىــدىكى گهپــلهر پــات 
ـانل    . ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرەتتى نىڭكىگه ىرىشـۇڭا ئۇالرنىـڭ بۈگـۈنكى دەۋر ئىنس

ـاكى    ئوخشــىمايدىغان، قهدىمكــى د   لهرنىڭ جىنكهشـــەۋردىكــى ياۋايىالرنىــڭ يـ
ـايدىغان يېزىقلىـرى تهسـهۋۇرغا     ۈتۈجىنلىرى كۆرس پ بهرگهن بهلگىلىـرىگه ئوخش

ـالىلىرىنى بـۇ    شۇڭا،  .التتىۇسىغمايدىغان بىر نهرسىلهر بولۇپ تۇي كىشىلهر ئـۆز ب
يىـتىمهكلهردىن بىرەرىنـى    - چاقىسىز، يىتىم - ئىگه غهلىته ئالۋاڭدىن قاچۇرۇپ، 

ـا ئهۋەتهتتـى      سې ـا بـۇ ئالۋاڭغ تېخـى بـۇنى    .تىۋېلىپ، ئۆزىنىـڭ بالىسـىنىڭ ئورنىغ
يۇرتقــا كاتتــا چــاي  :قىلىشــاتتى شــۇنچىلىك دەبــدەبىلىك بىــر مۇراســىم بىــلهن

ـارالپ، ئانـدىن ئـۆز بالىسـى سـۈپىتىدە         ـانلىقىنى جاك ـالىنى بېقىۋالغ بېرىپ، ئۇ ب
ـاالتتى  ـا    . يولغا س ـا ئـۇنى بارس ـان،  كهلـمهس يولغـ   - شـۇندىمۇ گوي ـا  ا ئۇزۇتۇۋاتق ھهتت

توغرا دىۋىنىڭ ئاغزىغا سېلىپ بېرىۋاتقاندەك، قىيماسلىق بىلهن كۆز - توغرىدىن
ئۆزىنىڭ بالىسىنى ئهۋەتىدىغان يۇرت چوڭلىرىمـۇ يـوق    .يېشى ئىچىدە ئۇزۇتاتتى

ئـــۆز  ppppپهقهت كهنجـــى قـــازاخۇنۇمال ،ئهمهســـكهن، باشـــقا يهرلهردە كـــۆردۈم؛ ئهممـــا
ــى شــۆتاڭ  ــدىن بىرن ــدا  ئهۋالدى ــداقالر غا بهرگهننــى مۇستهســنا قىلغان ئاتۇشــتا ئۇن

كهنجى قازاخۇنۇم بولسا، بۇنى خىتايالرغا بولغان ساداقىتىنى ئىپادىلهش . يوقىدى
  . ئۈچۈن قىلغانىدى

. ھوشۇرمۇ يىتىم بولغاچقا بايالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئورنىغا سهپلهنگهن ئىكهن
ياۋايىالرنىـڭ  نى خىتايچه ئوقۇيـدۇ،  گهرچه ئۇ. ئۇ ئۇزاقتىن بېرىال قهشقهردە ئوقۇيتى

ـان   ىقىرىدىغانــدۇ دەپ چۈشــهنمهيدىغان تاۋۇشــلىرىنى قانـداق ئاغزىــدىن  چئىنس
ـاۋازالردا بىـر نهرسـىلهرنى دىيىشـىنى تهسـهۋۇر         ھهيران قالساقمۇ، ئۇنىـڭ غهلىـته ئ
قىلغىنىمىزدا ئۇ خۇددى بىزگه نورمال ئادەم ئهمهس قانداقتۇر غهلىته مهخلۇقتهك 

وڭ بولغان ئاددى چبۇ تهسهۋۇرىمىز بىلهن مهھهللىمىزدە بىلله ئۆسۈپ بىلىنىپ، 
ـاقمۇ       ـاي قىينالس لـېكىن ئـۇ يهنىـال     ،ساددا ھوشـۇرنى بىـر گهۋدىـگه ئىـگه قىاللم

ــدى   چىك ــۇر ئى ـان ھوش ــله ئوينىغـ ــزدا بىل ــك ۋاقتىمى ــوپىمىزدا  .ى ــۇنى ت ـانچه ئ ئـ
. پ تـۇراتتىم ياراتمايدىغان بولسىمۇ، مهن قوشنىدارچىلىق يۈزىسىدىن ئارىلىشـى 

                                            

شـۇ چـاغالردا ئاتۇشـتىكى تـۆرت قازىنىـڭ بىـرى، شـورۇقنىڭ بوسـتاندىكى جـۈمه           —ۇنۇم كهنجى قـازاخ  ①   
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ـارتىپال      . شىرەم تۇققانچىلىقىمىزمۇ بارىدى بـۇ قېـتىم قوزغۇالڭنىـڭ ئالدىـدىن ت
ــدى      ــال قوي ــقهردىن كهلمهي ــۇ قهش ــدۇر ئ ــېمه ئۈچۈن ــۈدۈم، ن ــورۇقتا كۆرم ــۇنى ش . ئ

بهلكىم بۇ گهپ راست بولسا . دېيىشلىرىچه ئۇ تۇڭگان قوشۇنىدا ئىشلهۋاتقانمىش
قهشـــقهر ئېلىنغانـــدىن كېيىنمـــۇ كېـــرەك، قـــوزغىالڭچىالر غهلىـــبه قىلىـــپ، 

  .چىقمىدى
ـان ئـۈچ    جمهھهللىدە مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تـۇن  ى دارىلمۇئهللىمىنىـدە ئوقۇغ

ـارىمۇ ئاشـۇ       دوستتىن مۇھهممهت قارى سوۋېتكه ئوقۇشـقا كهتـكهن، ئابلىمىـت ق
ــدى    ـان ئى ــپ بولغـ ــدا غايى ــۈم مهرىكىســىگه  . يىغىلىشــقا قاتناشــقانالر قاتارى ئۆل

كېيىن . ئۇ بازارلىق بىر لۈكچهك ئىدى. ناسىراخۇن كهلدى يېقىنلىرىمدىن بىرال
مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تهربىيىسىدە ئادەم بولۇپ، يېنىك ئاتلېتكىدا خېلى نهتىجه 
ـاراملىقى، قورقۇمسـۇزلىقى بىـلهن كـۆزگه كۆرۈنـۈپ،       يارىتىپ، ئىزچىالر ئىچىدە ق

يۈرگهن چاغالردا ئۇ بىزلهر مۇئهللىم بولۇپ . مهمتىلى ئهپهندىگه ياراپ قالغان ئىدى
ـا     ـا بولمىس تېخى ئوقۇيتى، بهلكىم مهكتهپكه كهچرەك يېزىلغان بولسا كېـرەك؛ ي

مهمتىلـى ئهپهنـدى ئىككىمىزنـى دوسـت قىلىـپ      . ياش كىچىكمىدىكىن ربىرە
بىــر ئېغىــر مىــجهز، كهمســۆز بىــلهن، بىــر چــاچراپ تۇرۇدۇغــان تهنــتهك «. قويغــان

دەپ چېقىشـقان   »انلىقىنى كۆرەيلىمىجهزلىكنىڭ دوست بولسا قانداق بولۇدۇغ
زېمىــن پهرقلىــق بولۇشــىغا قارىمــاي ئىككىمىــز   - مىجهزىمىــز ئاســمان. ئىــدى

ـاي ھهرىـكهت قىلىـپ تـۇراتتى،     . ياخشى چىقىشىپ قالغان ئىدۇق ئۇ تىنىم تاپم
ــگه، ھهر    ــۇراتتى، ھهركىمـ ــپ تـ ــالرغا چېپىلىـ ــوچىاليتى، ئـــارتۇقچه ئىشـ گهپ كـ

مــا مهن بىــلهن بولغانــدا بهكمــۇ رايىــش بولــۇپ  ئهم. ســۆھبهتكه ئارىلىشــىۋاالتتى
ــدىن قالســىال ھهممىــدىنمۇ بهك ھــۆرمهت   . كېتهتتــى مېنــى مهمتىلــى ئهپهندى

ـارتۇق بىـرنېمه    . مانا شۇ ناسىراخۇندىن قۇرداشلىرىمنى سورۇدۇم. قىالتتى ئۇمـۇ ئ
  .، دېدى»تىنسىز غايىپ بولۇپ كهتتى - ئۈن«. دەپ بېرەلمىدى

ـا   — ئهســلىدە ئـــۇ  . دەپ ســورۇدۇم  —ىغانمۇ؟ قاتناشـــم ppppســهن توپالنتىغـ
توپالنتىغا چاقىرىلغانالر توپىـدا بولمىسـىمۇ، ئۇنىـڭ مىجهزىـگه كـۆرە ئـۇ چوقـۇم        

  .قېتىلىۋالماي قالمايتى
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  ...بارىتىم، —
ــدانراق     — ــۆيلىرىگه بېرىــپ ئوب ماڭــا قــارا، ناســىر، ســهن ھهممىســىنىڭ ئ

تــۈزگه -ه تــاالسۈرۈشــته قىلىــپ بــاق، مهن مــا ئىــش بىــلهن يهنه خېلــى ۋاققىــچ  
  .بىر ئۇچۇر ئااللىساڭ دەرھال كېلىپ ماڭا ئاڭالت. چىقالمايمهن

ـالىنى ئېلىـپ     ـاممىمىز ب گۈلزادىنىڭ يهتته نهزرىسى تۈگىگهندىن كېيىن ھ
  .ئۆيىگه كېتىدىغان بولدى

ـام داۋاملىـق     دېدى —مهن ئهمدى ئۆيۈمگه كېتهي، باالم،  — ـان ھامم ھاۋاخ
تىكىلىشته گويا  بۇ. ورا كۆزلىرىنى ماڭا تىكىپمۇڭلۇق ۋە ئويچان بولغان يوغان ئ

ـارە؟    « ـا نه چ ـا ماڭ ـاالم، ئهمم دېـگهن بـى ئىالجلىـق     »سېنى يالغۇز قويغۇم يوق، ب
ـاالي،      —بىلىنىپ تۇراتتى، ـا ئ ـالىلىرىمنى قولۇمغ ھېلىمۇ ئۇزاق تاشـلىۋەتتىم، ب

ـاممۇ باقالمايسـىز، سـىز دېـگهن      ئابىتنى ئېلىپ كېتىمهن، سىزگه تاشالپ قويس
ركىشــى بولۇپمــۇ تــازا قوالشــمىغانلىرىدىن تۇرســىڭىز، ئهمچهكتىكــى بــالىنى  ئه

  .سىزگه تاشالپ قويغىنى بوالمدۇ
كهلتۈرۈپ ئىسىم قويـۇش   ياكى قاپىيه شورۇقتا دادىنىڭ ئىسمىغا باشقاپىيه 

چــوالش  - تۇققــانالر ئــوالش - شــۇڭا ئوغلۇمغــا ئــۇرۇق. ئــادىتى خېلــى ئومــۇمىي
دەپ ئىسـىم   »ئابىـت «ڭ ئىسـمىمغا كهلتـۈرۈپ،   مۇزاكىرىدىن ئۆتكـۈزۈپ، مېنىـ  

دېـگهن ئىسـىم بولسـىمۇ، شـورۇقتا      »ئابىـددىن «ئهسـلىدە بـۇ   . قويۇشقان ئىـدى 
يېڭــى ئىســىمالر مهيــدانغا  - ئىســىمالر دەرھــالال شــهكلىنى ئۆزگهرتىــپ، يېڭــى

بىــزدە  ،مهســىلهن. ديىلــدى »ئابىــت«كېلىــدىغان بولغاچقــا، بالىنىــڭ ئىســمى 
ــۇلالھ« ــگهن  »ھېبىب ــىم دې ــك«ئىس ــۇلالھ«، »ھېبې ــىمالر   »زەبىب ــگهن ئىس دې
  .كه ئايلىنىپ كېتىدۇ»زېبېك«

ـا كـۆپ تهسـهللىي ئېيتتـى، بالىـدىن غهم قىلماسـلىقىمنى        ھاممىمىز ماڭ
ـا نهدە       - تاپىلىدى، ئۆمرى بولسا ئۇرۇلـۇپ  سـوقۇلۇپ چـوڭ بولـۇدۇ، ئهجىلـى توشس

ــدىنىڭ قو   ــدىكىن، بهنـ ــڭ ئامـــانىتى بولغانـ ــىمۇ جـــان ئالالھنىـ ــدىن بولسـ لىـ
  . توسۇۋېلىش كهلمهيدۇ، دېگهندەك گهپلهرنى قىلدى

ـارامتۇل   . مهنمۇ ئابىتنىڭ ئهي بولۇشىدىن ئۈمىتۋار ئهمهس ئىـدىم  قىزغـۇچ ق
ـا كۆكــۈرۈپ        تېرىســى خــۇددى ئهتلهنگــۆش قۇشــقاچتهك، قىرقىــراپ يىغلىسـ
كېتىشلىرىنى كۆز ئالدىمغا كهلتۈرسهمال بۇ بالىنىڭ ھايات قېلىشىنى تهسهۋۋۇر 
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. چۆلـدەرەپال كهتتـى  ئىچـى  ئۇ بالىنى ئېلىپ كېتىشى بىلهنال ئۆي . ايتىمقىاللم
ئۆيـدىن قېچىـپ چىقىـپ،    . تۆرت تام گويا مېنى تىرىـك يۇتۇۋاتقانـدەك قىالتتـى   

  . باغدا، ئارقىدىكى ئېتىزلىقالردا يۈرەتتىم
ئهتىسىال بازارغا ماڭدىم، ناسـىراخۇن  ۋاخان ھامما ئابىتنى ئېلىپ كېتىپ، اھ

ــپ  ــۇر ئېلىـ ــدى كهلم ئۇچـ ــگهن ئىـ ـارام   . ىـ ــهم ئــ ــپ سۈرۈشتۈرمىسـ ــۆزەم بېرىـ ئـ
بـۇ چۆچهكلهردىكىـدەك غايىـپ بولـۇپ كېتىشـنىڭ      . اليدىغاندەك قىلمايتىمپاتا

  .كىچىككىنه بولسىمۇ ئهقىلگه ياتىدىغان بىر يىپ ئۇچى بولۇشى كېرەك ئىدى
ناســىراخۇن ھهممهيلهننىــڭ ئــۆيىگه بارالمــاپتۇ، شــۇنداق بولســىمۇ تــېجهن،  

ـاش بىـر   . رەپلهرگه بېرىپ بىرقانچهيلهننىڭ ئۆيىگه يولۇقۇپتۇسۇنتاغ ته ئۇالر ئوخش
بۇنى . كېچىدە نامهلۇم ئادەملهر تهرىپىدىن ئۆيلىرىدىن ھهيدەپ كېتىلگهن ئىكهن

  . ئاڭلىغان ناسىراخۇن ئارتۇقچه سىتىقىنى ئېلىشتىن قورقۇپ قاپتۇ
ــدى    ــۈپ قالغانىـ ــى كۆپۈيـ ــۇ خېلـ ــدە ئۇچۇرالرمـ ــۈن ئىچىـ ــۇ بىرقـــانچه كـ . بـ

ئېيتىشــلىرىچه ياشــالرنىڭ ئىرادىلىرىنــى بىلــدۈرۈپ يازغــان نامىســىنى ئالغــان  
ـادەملهرگه        ـان بهزى ئـ ـاپ تۇرغـ ــدا قاتنـ ــۇ ئارى ــدا ب ـاراپ ماڭغان ـا قـ ـاالقىچى باچاڭغـ ئـ

ـانالر ئـۈزۈلمهيتى      . ئۇچراپتىكهن ـاپ تۇرۇدۇغ ـاتۇش ئارىلىقىـدا قاتن . باچاڭ بىـلهن ئ
ـانلىقى  ppppلىمائهمما ئۇچراتقانالرنىڭ ھهممىسى ئۇنى تاراق نىڭ بېرىسىدە ئۇچراتق

ـاپتۇ    . ئېنىقالندى ـاڭ تهرەپـته ئۇچراتم خىـل پهرەزلهر   - خىلمـۇ . ھېچكىم ئـۇنى باچ
ـالالر    . ئىچىمنى غاجىلىماقتا ئىدى ئۆزۈم تهسهۋۋۇر قىلىشـنى خالىمايـدىغان خىي

ـاقىغاندەك بـوالتتى  - همنى ئىگىلهپ، يۈرىكىم تۇرۇپڭمې مهلـۇم  . تۇرۇپال پهسكه س
چىكئاخۇننىــڭ بــۇ ئاالقىچىســىنى تاراقلىمــا ئهتراپىــدىكى بىــر يــار  بولــدىكى، كى

ئــۇنى شــۇ يهردە ئۆلتــۈرۈۋەتكهن، يېنىــدىكى  . ئىچىــدە كىمــلهردۇر كۈتــۈپ تۇرغــان 
ـانالر ئهتىسـى كېچىـدە بىـر    . مهكتۇپنى ئېلىپ كهتكهن -بۇ مهكتۇپقا ئىمزا قويغ

ـان   ـانچ . بـۇ پهرىـزىم ئهقىلـگه ئهڭ ئۇيغـۇن كېلهتتـى      !بىـرلهپ تۇتۇلغ ه ئــۆتمهيال ئ
ـاال كۆمـۈلگهن، كېـيىن         تۇزچىالر تاراقلىمىـدىكى يارنىـڭ بىـر ئهگىمىسـىدىن چ
يىرتقۇچ قۇشالر تاتىالپ ئېچىۋەتكهن بىر جهسهتنى ئۇچراتقانلىقى ھهققىـدە گهپ  

                                            
يهرئىسـمى بولـۇپ، ئوتتـۇرا مۇسـاپىگه تـوغرا       باچاڭ بىلهن شورۇق ئارىلىقىدىكى ئۈزۈكته بىـر _ تاراقلىما   �  

 .ئا_ كېلىدۇ، 
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بۇ شېهىتنى كۆمـۈپ  تارقىلىپ، شورۇقتىن بىر قانچه ئهركىشى ساۋاپلىق ئۈچۈن 
  .قويغىلى كېتىشكهن ئىدى

ـاق قالغانـدۇ؟    ناسىراخۇن يىغى ندا مهنمۇ بار ئىدىم دەۋاتاتتى، نېمىشكه ئـۇ س
  . دېگهن بىر سوئال تۇغۇلۇپ، ئىچىم شۇررىدە بولۇپ كهتتى

ـانمۇ؟    — دەپ سـورۇدۇم مهن ئۇنىڭـدىن گهرچه    —ناسىر، سهن قـول قويمىغ
گۇمانالنمىســاممۇ، تۇتقۇنالرنىــڭ ئاشــۇ مهكتــۇپ تــۈپهيلى قولغــا ئېلىنغــانلىقى 

  .بارلىقىنى ئېنىقالپ بېقىش ئۈچۈنياكى باشقا ۋەجى 
  .دېدى ئۇ مېنى ھهيران قالدۇرۇپ —ياق، مهن قول قويمىغان،  —
ـادەم، ئهجهپ بـۇ         — ـان ئ بۇ قانـداق بـولغىنى؟ ھهممىـگه چېپىلىـپ تۇرۇدۇغ

  يا؟ - ئىشقا كهلگهندە ئۆزەڭنى قاچۇرۇپسهن؟ جان تاتلىق كهلدىمۇ
ـان چ    — ــول قويۇدۇغـ ـا، ق ــۇندا ئادەممـ ـاۋا، مهن ش ــۇپ   ياقـ ــوق بول ــدا مهن ي اغ

قاپتىمهن، بىر ئىش بىـلهن چىكهتكهنـتىم، كېـيىن چىسـهم خهتنـى پىچهتـلهپ       
  .بولۇپتىكهن

ـا ناسـىراخۇن نېمىشـكىدۇر تىپىـرالپ     . بۇ گهپ مېنـى قانائهتلهنـدۈردى   ئهمم
خــۇددى ئىشــتىنىغا . رنــى قىلىــپ يــۈردىهياراشــمىغان خوشــامهت گهپل. قالــدى

مهن بــۇنى . ىــر چىــراي ئىپادىســى بارىــدىســىيىپ قويغــان ئادەمــدەك، بىئــارام ب
  .مېنىڭ گېپىمدىن ته بولۇپ كهتسه كېرەك، دەپ چۈشهندىم

ـا قاراشــلىق        ـاھىيىمۇ ئهمهس، پهيزىۋاتقـ ـاتۇش نـ ـاغالردا ئـ بىلهمســىز، ئــۇ چـ
ـايتى،  . كىچىككىنه بىر بهگلىك ئىدى شۇڭا بۇ يهردە ھۆكۈمهت قوشۇنلىرىمۇ بولم

ـاقچى بـوال     ـاجگىر، بىـر س ـان     . تتىبىر بهگ، بىر ب قهشـقهردە بىـرەر ئۆزگـۈرۈش بولغ
ـا غايىـپ بـوالتتى،       ـاپالر ئاللىقاياقق ھامانال، ئاتۇشتىكى ھۆكۈمهتكه تهئهللـۇق ئهرب

شــۇڭا قوزغىالڭچىالرمــۇ ئاتۇشــنى . جاھــان جىمىغانــدا يهنه پهيــدا بولــۇپ قــاالتتى
ــدى     ــۈرمىگهن ئىـ ــپ يـ ــۇن ئهۋەتىـ ــدە قوشـ ــۈن ئاالھىـ ــش ئۈچـ ــغال قىلىـ . ئىشـ

  .قاش تهرەپتىنال باچاڭغا ئۆتۈپ كهتكهن ئىكهنكىچىكئاخۇنمۇ ئاق
بىرنهچچه كۈندىن كېيىن قهشقهردىكى قوزغۇالڭچى قوشۇنالردىن بىر بۆلۈك 

مهن ئـۆزەمنى مهلـۇم   . ئاتۇشقا چىقىپ، ياشالرنى ئهسـكهرلىككه سـهپهرۋەر قىلـدى   
مېنى دورىدىمۇ ياكى ئىختىيار قىلدىمۇ . قىلىپ، ئهسكهرلىككه بارىدىغان بولدۇم

يهنه باشقا يىگىرمه ئوتتۇز ياش بىز بىلهن بىلله . اۋۇر ناسىراخۇنمۇ تىزىمالتتىئهيت
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. تۇققانالر بىلهن خوشلۇشۇپ قهشـقهرگه يـۈرۈپ كهتتـۇق    - ئهتىسى ئۇرۇق. ئىدى
مهن دوستلۇرۇمدىن تهنها ھالدا ئايرىلىپ ساق يۈرۈشتىن نومۇس قىلغاندەك بىر 

ـاز   - روھى ھالهت ئىسكهنجىسىدە ئۆز اپالپ، دايىمـال ئىچىمـگه تىنىـپ    ئـۆزەمنى ئ
ـان بولــۇپ قالغاچقــا، ئهمــدى قوزغــۇالڭچى قوشــۇنغا قېتىلىــپ، شــىمالغا   يۈرۈدىغ

ـا ئىـدىم      ـارزۇ قىلماقت ـالهتنى     . يۈرۈشته شـېهىت بولۇشـنى ئ بۇنـداق بىـر روھـى ھ
 - باشــتىن كهچۈرۈشــكه تــوغرا كهلمىــگهن ئادەملهرنىــڭ بــۇنى چۈشــۈنهلهيدىغان 

ئهممــا يــېقىن دوســتلىرىڭىزنىڭ . م قىاللمــايمهنچۈشــۈنهلمهيدىغانلىقىغا جهز
ـاتتهك      ـا ھاقارەتلىـك بىـر مۇكاپ ھهممىسىدىن ئايرىلىپ ياشاۋاتقاندا بۇ  ھايات گوي

ـان نهرسـىدەكال   شـۇڭا مهن  . تۇيۇلۇدۇكهن؛ خۇددى نومۇسنى پىدا قىلىپ قازىنىلغ
ــۇش ئــارقىلىقال     ــداق جــاننى قىينىغــۇچى تۇيغــۇالردىن پهقهت شــېهىت بول بۇن

  .ىلى بولۇدۇ، دەپ ئىشىنهتتىمقۇتۇلغ
ـانلىقىمنى        ـان ھاممىنىـڭ ئـۆيىگه بېرىـپ، كېتىۋاتق كېتىش ئالدىـدا ھاۋاخ

ـام بولمــايتى  ــۇ خوشلۇشۇشــنىڭ قانچىلىــك روھــى   . ئېيتىــپ قويمىسـ ـا ب ئهممـ
ـا قاراشـقا جۈرئىتىممـۇ    . ئېغىرچىلىق بولۇشـىنى تهسـهۋۋۇر قىالاليسـىز    ئوغلۇمغ

ـاي    ،ىپلىكىدىنئۇنىڭ يىرىڭدەك ۋۇجۇدى، زەئ. بولمىدى ـاۋازىمۇ چىقم يىغلىسا ئ
ئاخىرىنى  ...،كۆكۈرۈپ كېتىشلىرى، كۆزلىرىنى ھهمىشه چاپاق بېسىپ تۇرۇشى

بـۇنى دەپ ئولتـۇرۇپ   . ئويالشقىمۇ مادارىم يهتمهيـدىغان قورقۇنۇچلـۇق تۇيـۇالتتى   
  . يۈرىكىڭىزنى مۇجۇغۇم كهلمهيدۇ

ــو     ــيىن شـ ـاجىئهلهردىن كېـ ــۆتكهن پــ ــۇپ ئـ ــۇن بولـ ــېمىال بولمىسـ رۇقتا نـ
مهن خـۇددى  . دىهقانچىلىقىمنى قىلىپ ئولتۇرالىشـىم مـۈمكىن ئهمهس ئىـدى   

دەپ كۆزۈمنىـڭ قىرىـدا كۈزۈتـۈپ     »نېمىشكه بـۇ تىرىـك قالـدى؟   «ناسىراخۇننى 
ــى       ــڭ مهمتىل ــىلهر، مېنى ــۇن كىش ــتىكى نۇرغ ــم ئاتۇش ــدەك، بهلكى قارىغىنىم

ـارلىقىمنى بىلىـدى     ـاگىرتلىرىنىڭ توپىـدا ب غانالرنىڭ ئهپهندىنىڭ ئهڭ يېقىن ش
ــىۋاتقاندۇ    ــلهن قارىش ــۆزلىرى بى ــىنچى ك ــى س ـات  «. ھهممىس ــكه ھايـ ــۇ نېمىش ب

ئاشۇ كۆزلهر ئالدىغا تىرىك قايتىپ كېلىش تهسـهۋۋۇر  . دېيىشىۋاتقاندۇ »قالغاندۇ؟
پۈتــۈن ۋۇجــۇدۇم بىــلهن مۇشــۇ قېتىملىــق شــۇڭا . قىلغۇســىز بىــر ئىــش ئىــدى

  .لۇشنىال ئوياليتىمئىنقىالپتا ئالالھنىڭ رىزاسىنى قازىنىپ، شېهىت بو
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ـانچه كـۈن تهلىـم تهربىـيه ئېلىـپ      . گه چۈشـتۇق ppppقهشقهردە يۇمۇالقشـه  بىرق
مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ ئوقۇغـــۇچىلىرى . قـــورال ئېتىشـــنى ئـــۆگهتتى. بـــاردى

ـا سـهھراالردىن يىغىـپ     -ئهسلىدىمۇ ھهربىي تهلىم تهربىيه كۆرگهن ئىـدۇق، ئهمم
مېنـى ئـون بېشـى     ھه دېگهندىال. كېلىنگهن ساددا دىهقان بالىلىرى كۆپ ئىدى

ناســـىراخۇن بىـــلهن ئىككىمىزنـــى ئـــايرىم يۈزلـــۈكلهرگه  . قىلىـــپ قويۇشـــتى
ـاڭ  . پولكىدا ئىدۇق ئهمما ئىككىلىمىز كامال تهنجاڭنىڭ. ئايرىۋەتتى كامال تهنج

ـان    ـاردا تۇرغ پولكنىـڭ پودپولكـوۋنىكى ئىسـمائىالخۇننىڭ قـول     -3بۇرۇن يېڭىس
كاچۇڭـدا دىـۋىزىيه قومانـدانى بولـۇپ     كېيىن ئابـدۇنىياز  . ئاستىدا يۈز بېشى ئىدى

  .سايالنغاندىن كېيىن ئۇنى پولكوۋنىك قىلىپ ئۆستۈرگهن
ــۈرەتتى      ــراپ ي ــدە پىرقى ـان ئىچى ــىال قورغـ ـار بولس ــىراخۇن بىكـ ــمه . ناس ھهم

بىر كۈنى ئـۇ  . نهرسىنىڭ سىرتىقىنى ئېلىپ، تاپقان گهپلىرىنى ماڭا ئهكىلهتتى
ـانالر      بۇرۇن بىزنىڭ ئىلمىي سۆھبهتلىرىمىزدە بو لـۇپ يـۈرگهن، ئـۆز ۋاقتىـدا تۇڭگ

ـان      ــدىن قۇتقۇزۇۋېلىنغـ ــدى تهرىپى ــى ئهپهن ــدا مهمتىل ـان چاغ ــۇنىدىن قاچقـ قوش
ئۇمـۇ خېلىـدىن   . ئاراللىق رېهىم دېگهن يىگىتنىـڭ خهۋىرىنـى ئېلىـپ كهلـدى    

ناسىراخۇن بۇ نهچچه مىڭ ئهسـكهرنىڭ ئىچىـدىن ئـۇنى    . بېرى مۇشۇ يهردە ئىكهن
ـارى بىـلهن    . ال كۆرۈشـتۇق ن قىسـقى ئۇنىڭ بىله. تېپىپ كهپتۇ  ئۇمـۇ ئـۆز ئىختىي

ـان ئىــكهن  ـارال يېزىســىغا      . قېتىلغـ ـاردىن ئۆتــۈپ ئـ ئــۇ قوزغــۇالڭچىالر يېڭىسـ
ـاپلىناتتى  . كىرگهندىال ئهسكهر بولغان بولغاچقا بىزگه قارىغاندا كونا ئهسكهر ھىس

باشــقا  - بىرلىكلىرىمىــز باشــقا . شــۇڭا ئــۇ يېڭــى ئهســكهرلهرگه ئوبېشــى ئىــكهن 
بــۇ يهردە يهنه بىــز بىــلهن دايىــم . غاچقــا ئــۇ كــۆپ ئــۇزاق تۇرالماســتىن كهتتــىبول

دوســتلۇق مۇسابىقىســى، ئىلمىــي ســۆھبهت، داال ســهپهرلىرىدە ســهبداش بولــۇپ 

ـا  ــۈپ زىيـ ـان يۈس ــۇش    qqqqتۇرۇدۇغـ ــۇنچه تون ــر م ــدىنمۇ بى ــقهر ئىزچىلىرى ــڭ قهش نى

                                            
① 

ــه ي ــڭ  _ ۇمۇالقشــ ــۇت مۇھىتىنىــ ــۇرۇن مهھمــ ــت  -6بــ ــاي، كوممۇنىســ ــان جــ ــى تۇرغــ دىۋىزىيىســ
ــدى     ــورنى بول ــلۇق ئ ــىنىڭ تۇرۇش ــاقچى ئىدارىس ــك س ــيىن ۋىاليهتلى ــىدىن كې ــۋاغ«، ئىستىالس ــۇ  »گۈل دەپم

 .ئاتىالتتى
      ②

قهشــقهر ئىزچىلىرىنىــڭ تهربىيىچىســى، نوۋېشــى مهكتىپىنىــڭ قۇرغۇچىلىرىــدىن  —يۈســۈپ زىيــا  
. بىرى، ئۇيغۇر يېڭى مهدەنىيهت ھهركىتىنىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن بىرى، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ يـېقىن دوسـتى    

ــدۈرۈۋېتىلگهن،   ــاۋاغ تۈرمىســىدە كۆي ــۇ ي ــان  ئۇم ــارىخىي روم ــدىكى گۈلخــان«تهپســىالتالر ئۈچــۈن ت ــا »باياۋان غ
 .ئا —رالسۇن، قا
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ـام    ئۇالر ماڭا بىريهردە كۆرگهنـدە . چىرايالرنى ئۇچراتتىم ـاراپ قويـدى، مهن بولس ك ق
مىجهزىمــدە تهشهببۇســكارلىق بىــلهن بىــرىگه يېقىنلىشــىدىغان ئاالھىــدىلىك   

ـان يىلـالردا   . بولمىغاچقا پارقىراپال قاراپ قويدۇم يهنه بىر جهھهتتىن بۇنداق مالىم
تهكتىنــى ئېنىــق بىلمهيــدىغان تونۇشــالرنىڭ كۆپۈيــۈپ كېتىشــىنىڭ  -تېگــى

مېنىڭ شۇنچه خهتهرلىك ئوتالرنىڭ ئىچىـدىن  . ئىدىپايدىسى بولۇشىمۇ ناتايىن 
  .بولسا كېرەك دىنساق چىقىشىمدىكى سىرمۇ مۇشۇ مىجهزىمنىڭ خاسىيىتى

ئىككى ھهپتىچه ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئاۋال رېهىمالرنىڭ بىرلىكلـرى،  
مارالۋېشـىنى ئالـدىن   . كهينىدىن بىز شهرقىي شىمالغا قاراپ يۈرۈشكه ئاتالنـدۇق 

ـا بىـز مارالۋېشـىغا كىرمهسـتىنال     ماڭغان بىرل ىكلهر تهسهررۇپىغا ئېلىپ بولغاچق
كهلپىنگه ئانچه كۆپ بولمىغان بىر گورۇپپا . يانداپ ئۆتۈپ ئاقسۇغا قاراپ ئاتالندۇق

قالغانلىرىمىز ئاقسـۇ شـهھرىنى ئـېلىش ئۈچـۈن يـولنى داۋام      . ئهسكهر ئهۋەتىلدى
  .قىلدۇق

  

���  
  

سابىت ئهپهندىنى چارچىتىپ قويۇشـۇمدىن مهن . ۋاقىت بىر يهرگه بارغان ئىدى
  .ئهنسىرهپ، ئورنۇمدىن تۇرۇدۇغاندهك قىمىلدىدىم

  .دهپ سورىدى ئۇ —مىدىرالپ قالدىڭىز، زېرىكتىڭىزمۇ، نېمه؟  —
يىلالر بويىچىمۇ زېرىكمهيمهن، ئهمما ۋاقىت خېلى بىر يهرگه بېرىپتۇ، ئهته  —

  .ىسۇن، مهن قايتاييهنه ئىشلهيدىغان گهپ، سىزگه ھاردۇق يېتىپ قالم
ـاتى ئهنه . ئۇ بۇنداق چاغالردا دېيىلىدىغان تهكهللۇپ سـۆزلهرنىمۇ بىلمهيتـى ھاي

  .شۇنداق ياسالمىلىقتىن خالىي، تۈز، كىچىك بالىدهك ئۆتكهنلىكى بىلىنهتتى
دېــدى ئــۇ خىجــالهتمهن كۈلۈمســىرهپ، قولىــدا مۇشــۇنداق  —شــۇنداقمۇ؟  —

چۈن سىقىمدىۋالىدىغان ھېلىقى پىلچىشى چاغالردا خىجالهتچىلىكىنى يوشۇرۇش ئۈ
  .مۇشتهك، مهيۈس كۈلۈمسىرىدى

ئهممــا ھىكايىڭىزنىــڭ داۋامىنــى ئــاخىرغىچه ئاڭلىمــاي قويمايــدىغانلىقىم  —
  .دېدىم —مهن چوقۇم يهنه كېلىمهن، . ئېسىڭىزده بولسۇن

  .دېدى ئۇ سهمىمىي كۈلۈپ —ئىنشائالالھ، ئىنشائالالھ،  —
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ـاي يېزىۋېلىشـقا ئۆيگه كېلىپال سۆھبهتته  ـارلىق تهپسـىالتالرنى قويم بولۇنغان ب
بۇنداق . پىرسهنت تهپسىالت ئۇنتۇلۇپ كېتهتتى 30ئهتىگه قالسا ئهڭ ئاز . تىرىشتىم

ـازغۇچى قهغهز قهلىمىنـى قولىـدا تۇتـۇپ  ـاكى ي ـادهملهرده مـۇخپىر ي قىلىشىم، كۆپ ئ
ار؛ يهنه بهزىلهر غان ئىش بىگهپ سورىسىال گېپى قېچىپ، نېمه دهرىنى بىلمهي قالىد

بىرىنىــڭ بۇنــداق خــاتىره يېزىشــىدىن ھهرخىــل ســهۋهپلهر بىــلهن بىئــارام بولۇدۇغــان 
ـار ـا، ســۆزلهۋاتقان گېپىنــى يۇتۇۋالىــدىغان ئىشــمۇ بـ ـابىت . بولغاچقـ شــۇڭا مهن سـ

ئهپهندىگه گويا ئاڭالپال قويۇۋاتقان، ھىچ خاتىره يازمايدىغاندهك تۇيغۇ بېرىـپ، ئـۇنى 
ـا شـۇنداق . رىغبهتلهندۈرمهكچى ئىـدىم خاتىرىجهم سۆزلهشكه بۇنـدىن كېيىنمـۇ مان

  .داۋام قىلىش نىيىتىم بارىدى
ـان  ـا ئېلىنغـ ــده تىلغـ ــى ھهققى ــڭ جهمهت ــڭ «تۇيۇقســىزال ئۇنى ـان جالالتنى بىجـ

بايا ھىكايىنى بۆلمهسلىك ئۈچۈن، ئۇنىـڭ بـۇ . دېگهن سۆز يادىمغا كهچتى »ئهۋالدى
ـان ئىـدىقىزىقارلىق لهقهم قويۇلغان بوۋىسى ھهقق لـېكىن . ىـده سـوراش ئهپسـىز بولغ

ـاز ـان بولمىســۇن ئۇنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى ھهققىــده ئـ تــوال يىــپ ئــۇچى   قاچـ
بوۋىسى ھهققىده كېيىنكى قېتىمـدا سوراشـنى كۆڭلـۈمگه . ئىگىلىمىسهم بولمايتى

  .پۈكتۈم، ئهگهر ئۇنتۇپ قالمىسامال
ـا چىققىنىمــــدا قىســــق ــــده نانغـــ ــــرنهچچه كــــۈن پهقهت ئهتتىگهن ــــۇدا بى ا ئ
ــلهن  ــدى بى ـابىت ئهپهن ــۈپ سـ ـا ئۆت ــۇرۇنلىرى ئۇياققـ ساالمالشــقاندىن باشــقا، كهچق

ــت چىقىرالمىــدىم ــۆھبهتته بولۇشــقا ۋاقى ــگهن بىــلهن ســۆھبىتىمىز . س نىمىــال دې
ـا چۈشــۈۋالغان ئىـكهن، ئهمـدى ھهرقاچــان ۋاقىـت چىقارســامال داۋام  باشـلىنىپ ئىزىغ

  .قىلدۇرااليدىغانلىقىمدىن خوشال ئىدىم
ــۆتمه ــدىكــۆپ ئ يهنه ســابىت . يال ســۆھبهتنىڭ داۋامــى ئۈچــۈن پۇرســىتىم بول

مهن ئهمـدى رهسـمىيهت سـۆزلىرى، . ئهپهندىنىڭ ھېلىقى تارچۇق ئۆيىده كۆرۈشـتۇق
  :سائهتلهرنى ئاتالپال، سابىت ئهپهندىنىڭ ئۆز ھىكايىسىگه داۋام قىلىمهن  ساالم

  
���  

  
لىقىغا دۇچ ئاقســۇنىڭ بوسۇغىســىدا خىتايالرنىــڭ جىــددىي قارشــى  

خىتايالر ئاقسۇ دەرياسـىنىڭ شـهرقىي قىرغىقىـدا مـۇداپىئه     . كهلدۇق
  بـىز
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ــدى   ـان ئى ــتىهكامى قۇرغـ ــىمىزنى     . ئىس ـا ئىش ـان دەريـ ـالغۇ بولغـ ــي توسـ تهبىئى
بىرقــانچه قېــتىم قــاراملىق بىــلهن ھۇجۇمغــا  . قىيىنالشــتۇرۇپ قويغــان ئىــدى

سهپ بېرىـپ،  ئۆتكهن بولساقمۇ، ھهر قېتىمدىال نهچچه ئون جهڭچىنىڭ جېنىنى 
شـېهىتلهرنىڭ جهسـهتلىرىنى   . غهربىي قىرغاققا چېكىنىشـكه مهجبـۇر بولـدۇق   
ـا ئېلىـپ كهتتـى      ـاقچى    . ئهزىم ئاقسـۇ دەرياسـى ئۇزاقالرغ ـاغالردا ئىتتىپ بۇنـداق چ

ـانالر قارىسـىنى كۆرسـهتمهيتى     ـان تۇڭگ ئهگهر ئهقىـل بىـلهن ئىـش    . قوشۇن بولغ
ئهسـلىدىال مـۇنتىزىم ئهسـكهرلىك    قىلماي، مۇشۇنداقال ۋاقىت ئۆتۈدىغان بولسا، 

ـان بــالىلىرى جېنىــدىن تويـۇپ، زېــرىكىش تــۈپهيلى     تهربىيىسـى ئالمىغــان دىهق
  .سهپنى تاشالپ تارقاپ كېتهتتى

يوقۇرىدىن قوماندانالر كامال پولكىغا، پولكوۋنىك بولسا بىزنىڭ يۈز بېشـىغا  
ۈزلــۈك بىزنىــڭ ي. ئهته ســهھهرگىچه قارشــى قىرغاققــا ئۆتــۈش بــۇيرۇقى چۈشــۈردى

ــېمه قىلىشــىنى      ــۈز بېشــى ن ــيىن، ي ــدىن كې ـاۋۇللۇق ۋەزىپىســىنى ئالغان تۇرشـ
ـان  . بىلمهيتى ئۇ گهرچه مهندىن كۆپرەك جهڭ كۆرگهن بولسىمۇ، ئوقۇمىغان دىهق

ـا      بولغاچقا بېشى قېتىپ، مېنىڭ ئۇقۇمۇشلۇقالردەك تۇرقۇمـدىن بىـر نهرسـه تام
  .قىلغاندەك يېنىمغا كهلدى

ـا   نېمه قىلساق بوال ئۇكا — ـان، ئهمم  —... زە،-م؟ بۇيرۇقنى چۈشۈرۈشـقۇ ئاس
  .دېدى ئۇ مهسئۇلىيىتىدىن قورقۇۋاتقاندەك

  :شۇنى ئۇنىڭ بىلهن كېڭىشىشكه قارار قىلدىم. كۆڭلۈمگه بىرنهرسه كهلدى
ئهقلىمــگه شــۇ كېلىۋاتىــدۇ، دۈشــمهنگه ئۇدۇلمــۇ ئــۇدۇل تۇرۇۋېلىــپ، بــۇ   —

هن ھالدا دەريانىڭ يوقۇرىسى ۋە ئىشنى قىلغىلى بولمايدۇ، بىز دۈشمهنگه سهزدۈرگ
ئانـدىن  . تۆۋىنىگه بۆلۈنۈپ، كېچىك ئىزدەۋاتقاندەك قىلىپ، بۇ يهردىـن كېتهيلـى  

مهن . يېرىم كېچىدە بىزنىڭ يۈزلۈك يهر بېغىـرالپ، ئۆمـۈلهپ قايتىـپ كېلهيلـى    
ـانى كېچىـپ ئۆتـۈپ          ـان بىـرنهچچه پىـدائىي بىـلهن دەري ـار قىلغ يهنه ئۆزى ئىختىي

  ....اقمىكىن؟تهلهي سىناپ باقس
  باشقا تهلهپلىرى بارمۇ ئۇكام؟. بولۇدۇغاندەك قىلىدۇ —
ئانـدىن بىزنىـڭ   . بارلىق قوشۇنالرمۇ بۇ يهردىن غايىـپ بولۇشـى كېـرەك    —

ئانـدىن بىزنىـڭ   . باشقا كېچىـك ئىـزدەپ كهتكهنلىكىمىـز ئىشـىنهرلىك بولـۇدۇ     
ۇرۇشى كېرەك، يۈزلۈكنىڭ ئارقىسىدىنال دەريادىن ئۆتۈشكه ئاتلىقالر تهق بولۇپ ت
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 —بولمىسا ئاز ساندىكى ئادەم بىلهن ئۇياقتا ئۇزاق بهرداشلىق بهرگىلى بولمايدۇ، 
  .دېدىم

دېدى ئۇ، يېنىمدىن ئايرىلىۋېتىـپ،   —يهتكۈزەي،  ppppبولۇدۇ، مهن تهنجاڭغا —
  .دەپ قوشۇپ قويدى —خالىغان ئادەملىرىنى تاللىۋالسىال، 

ـادىن ئۆتتـۇق      ـا قىرغىقىـدا دۈشـمهننىڭ    د. بىز مۇشـۇ ئۇسـۇل بىـلهن دەري ەري
ـاس قىلىشـقا بـوالتتى      . كىچىك بىر گورۇپپىسىال مـۇداپىئهدە ئىكهنلىكىنـى قىي

ئاساسلىق دۈشمهن چوقۇم شـهھهر ئىچىـدە، سـېپىل دەرۋازىلىرىنـى تاقىۋېلىـپ،      
  .مۇداپىئهدە تۇرۇۋاتاتتى

  

���  
  

ـابىتكا — ـــۈپ ســ ـاتالپال ئۆت ــ ـان يېرىنـــى ئ ـــاڭلىغۇم كېلىۋاتقــ ، مېنىـــڭ ئهڭ ئ
ـــداق كهت ـــۈگهتمهي، شـــۇ ئاخشـــىمى قان ـــلهن ت ـــز گهپ بى ـــرال ئېغى ـــۇ؟ بى تىڭىزغ

ـا كهلـگهن، كهلمىگىنىنـى  بولغانلىقىنى، سـىزنىڭ كۆرسـهتكهن ئهقلىڭىزنىـڭ كارغ
  .دېدىم نارازى بولۇپ —دهپ بهرمهمسىز؟

. بۇ يهرلىرى بىرئاز رىياكارلىق گۇناھىغا يېقىن بولغاچقا دېمىسهم ياخشىدى —
مهنسهپ ئۈچۈن قاتناشمىغان؛ پۈتـۈن   شۆھرهت، ئهمهل  چۈنكى مهن جهڭگه نام

ۋۇجۇدۇم بىلهن ئالالھنىڭ رىزاسىنى قازانسام، شېھىت بولسام دېگهندىن باشقا خىيال 
ــدىال ئــالالھنى رازى . يوقىــدى ــته جهڭ قىلغان چــۈنكى، ئۈزۈلكېســىل خــالىس نىيهت

ـازىنىش نىيىتـى ئار. قىلغىلى بولۇدۇ ـاتىقى ق ـانلىق ئ ىلىشـىپ قالسـىمۇ بىرئاز قهھرىم
دېدى ئۇ ئۆزى قىلغان قهھرىمانلىقتىن سـۆز ئاچقۇسـى  —... شۇڭا،. ئهجىر تۈگهيدۇ

  .كهلمهي
ئۇ چاغدا نىيىتىڭىز ساپ بولغاندىكىن، ئهجرىڭىز كېمهيمهس، بىزنىڭمـۇ  —

ئاڭلىغانلىرىمىز بار، شـۇ قېـتىم سـىز بىـرنهچچه دۈشـمهننىڭ بـوينىنى ئـۈزۈۋهتكهن 
  .ي بهرگهن، دهپ بېرىڭائىكهنسىز، شۇ قانداق رو

ـــۇنى  — ـــدا ب ـــۇ، قارىغان ـــۇپ كېتىپت ـــۈرمه بول ـاز كۆپت ــ ـانلىرىڭىز بىرئ ئاڭلىغــ

                                            
①

 .دەپ ئىشلىتهتتۇق، بۇ تازىمۇ غهلىتىلىك ئىدى )倍懜(ئۇ چاغالردا مىڭبېشىنى تهنجاڭ
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  .دېدى ئۇ رازىلىق بىلدۈرۈپ —توغرۇلۇمىسام بولمىغۇدهك، 
  

������������  
  

چـۈنكى بىلىسـىز،   . بېشى قايتىپ كهلگىچه مهن ئادەم تاللىيالمىدىم 
ـان  . مـۈمكىن جان كېتىشى . بۇ پىدائىيلىق تهلهپ قىلىدىغان ئىش ج

يــۈز بېشــى . خهقنىــڭ جېنىغــا مهن قانــداق قــارار بېــرىمهن. دېــگهن شهخســنىڭ
  :قايتىپ كېلىپ سورىدى

  ھه، قانداق بولدى؟ تهييارلىق پۈتۈۋاتامدۇ؟ —
ـادەم تالالنمىـدى، يهنـى مهن كىمنـى      — ياق تېخى، مهن بىلهن بارىدىغان ئ

  .يهنى، سهن بار، دېيهلمىدىم. تاللىشىمنى بىلهلمىدىم
بوپتۇ مهن ... ۋاي ئۇكامهي، بۇ نېمه قىلغانلىرى، شۇنى قىاللمىغان يهردە، —

قايسىڭالر پىدايى بولۇپ بارىسىلهر؟ ئالالھ  —دېدى ئۇ بېشىنى چايقاپ،  —دەي، 
رىزاسى ئۈچۈن، ئۆلسهڭالر شېهىت، قالساڭالر غازى، ئالالھنىڭ ئالدىدا ئهجـرىڭالر  

  .چوڭ بولۇدۇ
ىن ئــۈچى ســهل بوشــراق، ئارقىــدىن بىــرى ئــاۋال ئىككىســى قىــزغىن، ئانــد

مهن ئۇالرغا مىلتىقنـى قويـۇپ قـول    . ئهگىشىپ، ئالته ئادەم ئۆزىنى مهلۇم قىلدى
يېــرىم كېچىــدە . بومبىســى ئېلىۋېلىشــنى، پىچــاق ئېلىۋېلىشــنى تاپىلىــدىم 

ــتى    ــىز يېقىنالش ـا شهپىس ـا بويىغـ ــۈمىز دەريـ ــڭ  . يۈزلۈك ـارقىمىزدا پولكىمىزنى ئـ
  .ئاستا يېتىلهپ كېلهتتى ئاتلىقلىرى ئاتلىرىنى

ئاسـتا دەريانىـڭ لېـۋىگه     - بىز يهتتهيلهن ھهمرالىرىمىزدىن ئايرىلىـپ ئاسـتا  
ــدۇق ــۈمگه     . كهل ــورنىنى كۆڭل ــڭ دەل ئ ــوت كۈچىنى ــمهن ئ ــدۈزى مهن دۈش كۈن

ئاندىن دۈشمهننىڭ ئاساسلىق ئـوت كـۈچىنى دەريانىـڭ    . خاتىرىلىۋالغان ئىدىم
. تۈرگهنلىكىمۇ كۆزۈمدىن قاچمىغان ئىدىبىر قهدەر يېيىق يهرلىرىگه مهركهزلهش

مانا شۇنىڭغا ئاساسهن، مهن بىر ئاز سۈيى چوڭقۇر يهرلهردىن چىقىشنى كۆڭلۈمگه 
ـان توشـقان دەرياسـى     . پۈككهن ئىدىم ئاقسۇ دەرياسىنىڭ ئاساسىي ئېقىمـى بولغ

تهڭرىتاغلىرىنىڭ ئىگىز چوققىلىرىدىكى قارالرنىڭ ئېرىشىدىن تارامالر ھاسىل 
گهرچه تومـۇز  . بىر ئېقىنغا توپلۇنۇپ كهلگهچكه ئاجايىپ سـوغۇق ئىـدى  قىلىپ، 

  يۈز
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ـاغ سـۈيىگه     بولسىمۇ، كېچىلىك تېمپۇراتۇرا پهرقى بهك چوڭ بولغاچقا، مـۇزدەك ت
بىـز  . چۈشكىنىمىزدە سوغۇق سۆڭهكلىرىمىزدىن ئۆتۈپ مېڭىمىـزگه چىكهتتـى  

ـا بهزى يهرلهر بو    ـا،   چوڭقۇرراق ئايالنمىالرنى دالـدا قىلىـپ ماڭغاچق ـا ئالس ينىمىزغ
غهرپ تهرەپ ئاســمىنىدا لهيــلهپ يــۈرگهن بۇلۇتالرنىــڭ     . بهزى يهرلهر چۆكــۈرەتتى

ـاقۇش كـۆرۈنهتتى   ـاي      . شهرقىي بېقىنى بىرئاز ئ ـازدىن كېـيىن ئ بۇنىڭـدىن بىـر ئ
ـهرق تهرەپ ئۇپۇقىـدا ئاينىـڭ ئۇپـۇق نـۇرلىرى         ـازىر ش چىقىشى مـۈمكىنلىكى، ھ

ـارەت   . بوالتتى جىلۋىلىنىشكه باشلىغىنىنى مۆلچهرلهشكه بۇ بىزگه ياخشـى بىش
گهرچه ئــاي تېخــى تولــۇن بولمىســىمۇ، ھــاۋا ئوچــۇق بولغاچقــا   . ھىســاپالنمايتى

شۇڭا ئالدىراش كېرەك . دۈشمهن قاراۋۇللىرىنىڭ كۆرۈشىگه كۆپ ياردىمى بوالتتى
  .ئىدى

ــدۇ    — ـاق بولماي ــدى، ئالدىرىمىسـ ـازال قال ــقا ئـ ـاي چىقىش ــمهنننىڭ . ئـ دۈش
الــدىغىچه ئۆمــۈلهپ بېرىــپ، ئــاۋال قــول بومبىســى ئــاتىمىز، مــۇداپىئه توســۇقى ئ
. ئانــدىن ســهكرەپال توســاقتىن ئارتىلىــپ ئۇياققــا چۈشــۈمىز . ھهممىمىــز تهڭــال

پىلىمۇتقا دىقـقهت  . يېقىندىكىسىگه پىچاق، نېرىدىكىسىگه بومبا ئىشلىتىمىز
ا دېدىم قارشى قىرغاقق —پىلىمۇتنى ئىگىلىۋالساقال ئىشىمىز ئوڭ، . قىلىڭالر

  .يېتىپ بېرىپ
ـاش    كېسـهك، ھهرنهرسـىدىن    - ئاندىن قىرغاقتىن يهر بېغىـرالپ چىقىـپ، ت

ـارە بىـلهن   . شاپىال ياسالغان بـۇ ئىسـتىهكامنىڭ ئالدىـدا توختىـدۇق    -ھاپىال ئىش
ئاندىن ھهممهيلهن بىردىن . ھهمراھلىرىمنى تۆرت قهدەمدىن ئارىلىققا تارقاتتىم

ـاقلىغاندىن   . ققول بومبىسىنىڭ پىلىكىنى تهڭال تارتتۇ بىرنهچچه سـېكونت س
پــارتالش ئــاۋازى بىــلهن تهڭ بىزنىــڭ . كېــيىن تهڭــال ئىچــى تهرەپــكه تاشــلىدۇق

ـا   - ئۈستىمىزگىمۇ تاش ـان ياغـدى  -شـېغىل، تۇپ ـالالھۇ ئهكـبهر  «شـۇئان  . تۇم  »!ئ
  .دېيىشىم بىلهن ئالتى جهڭچى توسۇقتىن ئاتالپ ئىچىگه چۈشتى

پىلىمۇت . ى ئاساسهن توغرا چىقتىمۆلچهرلىگهن ئاساسلىق ئوت كۈچى ئورن
. پىلىمۇتچى ئۆلگهن ئىـدى ! مهن چۈشكهن يهردىن ئىككى قهدەم نېرىدىال ئىكهن

 مهن يهنه بىر قول بومبىسىنى بىزگه قاراپ كېلىۋاتقان بىر توپ دۈشمهنگه ئاتتىم
ئويلىمىغــان يهردىــن پىلىمــۇت يېقىنلىرىــدا . قــاراپ ئېتىلــدىمدە، پىلىمۇتقــا  -

ـا شـۇ چاغـدا    . ئۇالر تىرىك ئىـكهن . دۈشمهن ماڭا قاراپ ئېتىلدى ياتقان ئىككى مان
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ــۈز بهردى   ــى ئىـــش يـ ــىز خاتـــا ئاڭلىغـــان ھېلىقـ ــوينىنى . سـ ــڭ بـ مهن ئۇالرنىـ
ـاقنى تىقىشـقىمۇ جـۈرئىتىم بولمىـدى     . ئۈزۈۋېتهلمىدىم . ھهتتا قولۇمـدىكى پىچ

مهن بىرىنــى . يېقىنـدىكى ئــادەمنى ئۆلتـۈرۈش ئۇنــداق ئاســان ئىـش ئهمهســكهن   
ــۇپ،     ت ــىدىن تۇت ــلهن گهجگىس ــرى بى ــڭ كهمى ـاققىچه يهنه بىرىنى ــۇ چـ ــتىم، ئ هپ

ـا تاشـلىۋەتتىم؛ ئارقىـدىن يهنه بىرىنىمـۇ خـۇددى        توسۇقتىن ئارتىلـدۇرۇپ، دەرياغ
ـا  . شـۇنداق قىلـدىم   ـا ئــادەم       - ئـۇالرنى قىيم ـار ئىـدى، ئهمم ـا قىلىۋەتكـۈم ب چىيم

ان باشـــقا، يىـــراقتىن ئاتقـــ. ئۆلتـــۈرۈش دېـــگهن بهك ســـۈرى بـــار ئىـــش ئىـــكهن
  . پىلىمۇتنى ئىگىلىۋالدىم. يېقىندىكىنى پىچاقالش تامامهن باشقا گهپكهن

دەســلهپكى پــارتالش ئــاۋازى بىلهنــال ئــۆزلىرىنى دەرياغــا ئاتقــان يۈزلــۈكىمىز،  
چىيا ئاۋازلىرى كېچه جىملىقىنى بـۇزۇپ   - ئارقىدىن ئاتلىق ئهسكهرلهرنىڭ قىيا

دەملهرنىڭ شاۋقۇنى پارتالش ئاۋازلىرى ئوق دەريانى كېچىۋاتقان ئات ۋە ئا. تاشلىدى
  .ئاۋازلىرى بىربىرىگه قوشۇلۇپ كهتكهن ئىدى

ـان ئىككـى يـۈزچه        پهرەز قىلغىنىمىزدەك، بـۇ يهردە قوشـۇمچه مـۇداپىئهدە تۇرغ
ــدى  ـار ئى ــىڭىز    . دۈشــمهن بـ ــت قازىنىۋالس ــر ســېكونت ۋاقى ــدە بى ــۇرۇش دېگهن ئ

ـان گه   بىـر دوسـتىڭىز سـىز ئۈچـۈن     . پتهقدىرىڭىز تامامهن باشقا تۈرلـۈك بولۇدۇغ
ـا       ـا، سـىز ئهللىـك قهدەم ئۇزاقق دۈشمهننى يېرىم مىنۇت مىلىكه قىلىـپ تۇرالىس

ــگهن گهپ  ــىز دې ــپ بېرىۋاالاليس ــى  . قېچى ــى بىلگىل ــڭ ئهڭ قىممىتىن ۋاقىتنى
  .بولۇدۇغان مهيدان جهڭدۇر

ئاقســۇ شــهھرىنى . مانــا شــۇنداق قىلىــپ، ئاقســۇ دەرياســىدىن ئۆتۈۋالــدۇق  
  .ئېلىپ، ئهسكهرلهرگه دەم بېرىلدىمۇھاسىرىگه 

ــلهن    ـا مىڭبېشــى يۈزلۈكــۈمىزگه كېلىــپ، مهن بى دەم ئېلىۋاتقــان ئارىلىقتـ
  .ئۇنى بىر ئهسكهر باشالپ كهلگهن ئىكهن. كۆرۈشتى
 —دېـدى ئـۇ،    —ئالالھ سىزدىن رازى بولسۇن، قالتىس ئىش قىلدىڭىز،  —

  سىز ئىلگىرى ئهسكهر بولۇپ باققانمۇ؟
ـا بىـز مهكتهپـته مـۇئهللىملهر ۋە ئىـزچىالر ھهربىـي       ياق، بولمىغان،  — ئهمم

  .دېدىم —تهربىيه ئالغانمىز، -تهلىم
ــقا     — ــۋەرمهي، نېمىش ــۇئهللىملىكىڭىزنى قىلى ــۇ؟ م ــىز مۇئهللىمم ھه، س

  جېنىڭىزغا تهۋەككۈل قىلغانسىز؟ ئاتۇشتىنمۇ سىز؟
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  .ھهئه، ئاتۇشتىن —
  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ شاگىرتلىرىدىن بولماڭ؟ —
  .شۇنداق دەل —
دېـدى مىـڭ بېشـى     —ئهكىلىڭ قولىڭىزنى، يهنه بىر كۆرۈشـۈۋېتهيلى،   —

ـازىمۇ     ـادەمگه ھهربىيلىـك ت قولىنى تهڭلهپ، ياشىنىپ قالغان شاپ بۇرۇتلۇق بۇ ئ
. دەريادىن ئۆتكىچه كاماندىرىڭىز شېهىت بولۇپ كهتتى —ياراشقاندەك قىالتتى، 

مىـڭ بېشـىلىقمۇ چـوڭ     ئهمدى سـىز يـۈز بېشـى بولۇسـىز، ئهسـلىدىغۇ سـىزگه      
ــۇن،     ــىز قالمىس ــىلهرنىڭكىلهر باشس ـازىرچه س ــدۇ، ھـ ــدى —كهلمهي ــدىن . دې ئان

ــڭ يۈزلـــۈكتىكى ئهســـكهرلهرگه بۇرۇلـــۇپ،     ئاڭلىـــدىڭالرمۇ؟ يېڭـــى   —بىزنىـ
  .دەپ تونۇشتۇردى —باشلىقىڭالر بۇ ئهزىمهت بولۇدۇ، 

ئۇالر . دەريادىن ئۆتۈشته ماڭا ئهگهشكهن ئالته پىدائىي ھهممىسى ھايات ئىدى
. ماڭا ئهگىشىپ، شهرەپ قازانغىنى ئۈچـۈن مهنـدىن بهكمـۇ مهمنۇنـدەك قىالتتـى     

شــېهىت بولغــان ئونبېشــىالرنىڭ  .ئــۇالر ئهڭ ئهۋەل كېلىــپ ماڭــا قــول ئــۇزاتتى
  .ئورنىغا ئۇالردىن ئونبېشى تهيىنلىدىم

ــدى    ــۈن داۋام قىل ــى ك ــى خېل ــۇ مۇھاسىرىس ــق  . ئاقس ــرنهچچه قېتىملى بى
ئۇزۇن ياغاچالردىن ياسىغان كېلهڭسـىز شـوتىلىرىمىز،   . دىئۇرۇنۇش كارغا كهلمى

ـاق سـۇ تۆكـۈلگهن نۇرغـۇن جهڭچىمىزنىـڭ جهسـهتلىرى سـېپىل         ئۈستىگه قاين
ـاالپهت بىـلهن       . تۈۋىدە قالـدى  ـارتلىتىش ئۇرۇنۇشـلىرىمىزمۇ نۇرغـۇن ت دەرۋازىنـى پ
  .نهتىجىلهندى

  .كامال مىڭبېشى مېنى چاقىرتتى
ــز بولســ   — ــرەر پهنتىڭى ــز تارتىنمــاڭ ســىزنىڭ بى . ا دەپ باقامســىز؟ ھهرگى

ـا نىـۋاق           ـارە بولس نېمىشقا دېسىڭىز، كهلـگهن يېرىمىـز بـۇ بولـدى، بىـزدە بىـر چ
  .سىناپ باقاتتۇق، قىلىدىغىنىمىزنى قىلىپ بولدۇق، ئهمدى سىزدىن ئاڭاليلى

شــېهىت بولــۇپ كهتــكهن يــۈزلىگهن بهرنــا يىگىــتلهرگه ئىچىــم ســېرىلىپ،  
. ۇرغۇنــۇم ئۈچــۈن، تارتىنىشــمۇ خىيالىمغــا كهلمهپتــۇ ئــۆزەمنى ئــاران تۇتــۇپ ئولت

ئهسلىدە مهن بىرىنچى جهڭدىال شېهىت بولۇشقا ئۆزەمنى ئاتىغان بولساممۇ يهنه 
ئېشــىپ قېلىــپ، نۇرغــۇن ئهزىمهتلهرنىــڭ شــېهىت بولغىنىغــا شــاھىت بولــۇپ 

بۇ ھالدا مهندە بهس كهلگۈسىز بىر خىـل تهۋەككۈلچىلىكمـۇ يـوق    . قېلىۋاتاتتىم
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  .ئىدىئهمهس 
ـا يۈ     — لۈنـۈپ  زدۈشمهن بىزنىڭ ئاساسـىي قوشـۇنىمىزنىڭ قايسـى دەرۋازىغ

ئهمـدى بـۇ ھالـدا بۇنـداق بىـر ھۇجۇمـدىن نهتىـجه        . تۇرغانلىقىنى بىلىپ بولـدى 
ـان بىـر    . چىقمىشى ھهقىقهت ئاساسلىق كۈچنى ھازىرغىچه تـېگىش قىلىنمىغ

شـوتىالرنى  نۇقتىغا يۆتكهش كېرەك، بۇ بىرىنچىسى؛ ئىككىنچىسى، كېلهڭسىز 
. كۆتـــۈرۈپ ســـېپىلغا تىكلهشـــنى ھهرگىزمـــۇ شهپىســـىز قىلغىلـــى بولمايـــدۇ

ـاكى مـۈمكىن ئهمهس     ئۇنداقكهن، بىزنىڭ سېپىلغا چىقىشىمىز تولىمـۇ تهس ي
  .شۇڭا ئهمدى شوتا ئىشلهتمهيلى. دېگهنلىك بولۇدۇ

  سېپىلغا نېمه بىلهن چىقىمىز؟ ،شوتىسىز —
زغۇ؟ ئىزچىالرنىــــڭ  ســــىز مهمتىلــــى ئهپهنــــدىنى تونۇيدىكهنســــى     —

ــدىڭىز؟   ـارەتلىرىنى كۆرمهپمىـ ــىز    11ماھــ ـا شوتىسـ ــى تامالرغــ ـاتلىق پهخشـ قــ
  چىققانلىرىنى؟

  ھه، گهپ قىلىڭه، ئىزچىغا نهگه بارىمىز؟! ۋاي ئېسىت ئهقلىم —
مهن قهشـــقهردىن قوزغۇلۇشـــتىن ئـــاۋال گۇلـــۋاغ ھويلىســـىدا قهشـــقهر   —

ــ     ــدىم، بىلمهيــمهن ھ ازىر ئــۇالر قايســى  ئىزچىلىرىــدىن بىرمــۇنچىنى كۆرگهنى
بهلكىـم باشـقا يـۇرتالردىن    . ئاتۇشتىنمۇ بار، بىرنهچچىسى. مىڭبېشىنىڭ قولىدا

ئىزچىالرنىڭ ھهممىسىنى توپلىساق، بىرەر يۈز ئادەم . كهلگهنلهر ئىچىدىمۇ باردۇر
شــۇنىڭ ، شــقا ئــۇرۇنىمىزبىــرەر يــۈز ئــادەم ســېپىلغا چىقى. بــوالرمىكىن دەيــمهن

  ۈپالۋالسا، دەرۋازىنى ئاچالماسمۇ؟ئىچىگه چۈشيېرىمى بولسىمۇ 
مهن بــۇنى مىڭبېشــىالر بىــلهن دېيىشــىپ، ھهممىســىنىڭ قولىــدىكى  —

  ئىزچىالرنى توپاليلى، بهك ئاز چىقىپ قالسا قانداق قىلىمىز؟
ـا بـۇ يهردىكـى         — ئالالھ يولىـدا ئـۆزىنى بېغىشالشـقا رازى پىـدائىيالر چىقس

  .دىهقانالرنىڭ ھويلىسىدا ئۆگۈتۈمىز
  .، مهن كهتتىمبولۇدۇ —

ـاش، سـهنمۇ ئىزچـى      مهن شۇ ئارىدا ناسىراخۇننىمۇ بۇ پىدائىي ھهركهتـكه قاتن
بۇنى . بولغاندىكىن، دەپ تهكلىپ قىلغانىدىم، ئويلىمىغان يهردىن ئۇ ئۇنىمىدى

بۇ ناسىراخۇن ئىلگىـرى مهن بىلـگهن   . ھىچ كۈتمىگىنىم ئۈچۈن ھهيران قالدىم
قاندەك، ھهيرانلىقىمنى يوشۇرالمىغان ھالدا شوخ باال شۇمۇ، ئهمهسمۇ دەپ قېلىۋات
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ــدىم  ــۈلمىگهن پوزىتسىيىســىدىن چۆچــۈپ   . ئۇنىڭغــا قــاراپال قال ــۇ كۈت ئۇنىــڭ ب
ـاتلىق كېلىـپ، ئـۆزىنى      . كهتتىم ـان ت ئهگهر باشقا ئىزچىالرغىمۇ ئهنه شـۇنداق ج

ـاكى       مهلۇم قىلمىسا قانداقمۇ قىالرمىزكىن؟ رېهىـم قانـداق قىـالر؟ كېلهرمـۇ؟ ي
  وپۇرۇپ، ئۆزىنى بىلىندۈرمهي تۇرۇۋاالرمۇ؟قۇلىقىنى ي

شــهھهرگه . پهل ئىشــلهپ قالــدى-شــۇنداق قىلىــپ، مېنىــڭ ئهقلىــم ســهل
  .بېسىپ كىردۇق

  

���  
  

ـاڭ، ھىكايىنىــڭ قىزىـــق يېـــرىگه  — ـابىتكا، ئۇنـــداق قىلمــ بــۇ بولمىـــدى، سـ
ـــوق  ـا قهيهرده ئ ــ ـــپ تۇرۇۋالىدىكهنســـىز، پۇتىڭىزغ ـــدىال پىخســـىقلىق قىلى كهلگهن

ـان ئىكهنسـىزغۇ؟ بـۇ تهككهن؟ پىچ اق بىلهنـال يېرىـپ، ئـوقنى ئـۆزىڭىز چىقىرىۋالغ
  مۇشۇ ئاقسۇنى ئىشغال قىلىش ئۇرۇشىدا بولغان ئىشمۇ ياكى باشقا چاغدا بولغانمۇ؟

ئهمما رىياكارلىق بولمىسـۇن، دهپ دېگـۈم . ئۇ ھادىسه مۇشۇ ئۇرۇشتا بولغان —
  .كهلمهيدۇ، شۇ

ـار، — ـايىالر ئوتتۇرىــدا بـ ـادىن ئۆتۈشـــته  بهرىبىــر بــۇ ھىكـ ـاۋۇ دهريـ ـا ئـ ئهممـ
يهنه تېخى ئوخشـىمىغان بىـر . بولۇشى مۈمكىنبولغىنىدهك، بىرئاز ناتوغرا يهرلىرى 

ــۇ  ــوغرا، ئايرىۋالســاق تېخىم ــڭ قايسىســى ت ـانتىمۇ بــار، بۇالرنى ــل ۋارىيـ نهچــچه خى
ـانغۇ؟ ياخشىغۇ؟ خاتا ھىكايىالرنىـڭ تارقىلىـپ يـۈرگىنى توغرىسـىنى ! تېخىمـۇ يام

  !ڭىز ياخشىراق ئهمهسمۇ؟دهپ بهرگىنى
        ...ئالالھ كهرىم،... بوپتۇ ئهمىسه، باشالپ قويۇپ باالغا قالغاندىكىن،  —
        

������������  
  

. يۈز يىگىرمىدەك يىگىـت ئىـدى  . ئىزچىالرنى توپالپ كهپتۇ 
ـارىكهن  ـايهت    . ئۇالرنىڭ ئىچىدە رېهىممۇ ب بۇنىسـى مېنـى بهغ

ـاجىمىز بولۇشـى چوقـۇم   ئاشۇنداق بىـر يېـتهكچىگه ئىه  . خوشال قىلىۋەتتى . تىي

  مىڭبېشى



 60

ـام     . ھهممه پولكنىڭ مىڭبېشـىلىرى بىلـله كېلىشـىپتۇ    ئـۇالر ئىگىـز پهخشـى ت
ـارەت كۆرسـۈتۈپ بېقىشـقا بۇيرىـدى         ـالغان بىـر ھويلىـدا بىزنـى ماھ . بىلهن قورش

ـاكى قىزىقىشـتىنمىدۇر، بىلهلمىـدىم    بىـز ئـۇ يهردە   . ئهمىن بواللمىغىنىمىدۇر ي
ــ    ـارقىمىزنى قىلىـ ـا ئــ ــۈچىمىز تامغــ ــتۈرۈلگهن   ئـ ــۇردۇق، گىرەلهشـ ـار تـ پ قاتــ

قوللىرىمىزنى پهللهمپهي قىلىپ، ئىككى يىگىت مۈرىمىزگه چىقتى؛ ئۇالرنىـڭ  
گىرەلهشــتۈرۈلگهن قــوللىرىنى بىــر پهللهمــپهي قىلىــپ بىــر يىگىــت ئۇالرنىــڭ  

بـۇ ئىشـنى   . مۈرىسىگه چىقىپال ئۇ يهردىن ياماشقىنىچه تام ئۈستىگه چىقىۋالدى
ىلــدىكى، تهپســىلىي قهدەم باســقۇچلىرىنى كــۆرۈپ    ئــۇالر شــۇنچىلىك تېــز ق  

  .ئۈلگۈرەلمىگهن مىڭبېشىالر يهنه بىر قېتىم كۆرسۈتۈڭالر، دەپ تهلهپ قىلدى
بىرىنچـى ئـۈچ ئادەمنىـڭ    . ئهمدى ئۇالر ئىگىزلىكنى ھىساپالشـقا باشـلىدى  

ـادەممۇ       160) مۈرىسىگىچه(بويى  160بولغانـدا، ئىككىچـى قهۋەتتىكـى ئىككـى ئ
تامغــا چىقىــدىغان . ئــۈچ مېتېــر بىــر ئىلىــك ئىگىزلىــك بــوالتتى بولســا، بــۇالر 

ـاراتتى        ـا ب . ئۈچۈنچىسىنىڭ بـويى يهنه شـۇنچىلىك دېگهنـدە تـۆرت يېـرىم مېتېرغ
  ...قولىنى ئۈستىگه سوزسا،

  :ئۇالرنىڭ ئهندىشىسىنى مهن يوقاتتىم
بىز مۇشۇ تامنىڭ ئىگىزلىكىگه كۆرە ئۈچ قهۋەت بولدۇق؛ سېپىل ئۈچۈن  —

  .ت بولساقال بولۇدۇتۆرت قهۋە
ئهمىسـه  . ھه، ئۇنداق قىلىشقا بولۇدۇغان ئىشمىدى؟ ئهمىسه بولـۇدۇكهن  —

ــز     ــۇختىالڭالر، بى ـارلىقىڭالرنى پ ـادەملىرىڭىزگه ئىــش تهقســىم قىلىــپ، تهييـ ئـ
  .قوشۇنالرنى باشقا دەرۋازا تهرەپكه يۆتكهيلى

نه شــۇنداق قىلىــپ، بــۇ يهرگه نۇرغــۇن قــۇرۇق چېــدىرالرنى قالــدۇرۇپ، ئــازغى 
ئهسكهرنى مۇداپىئهگه قويـۇپ، نهچـچه ۋاقـتىن بېـرى دۈشـمهن ئۈچـۈن ئهڭ تېـنچ        

ـا يهنه بـۇرۇنقى   . بىلىنگهن نۇقتىغا يۆتكهلدۇق بىز سېپىلغا يامىشىدىغان ۋاقىتت
ــۇم      ــن ھۇج ــۇ يهردى ــپ، ب ـامىيۇت ئېتى ــپ مىنـ ـا قارىتى ــۇمىزدىكىلهر دەرۋازىغـ ئورن

  .بولۇدۇغاندەك ۋەزىيهت يارىتىدىغان بولدى
ئۈچۈن قانچه ئادەم كېرەك  »ئىهرام«ئادەمنى سېپىلغا ئۇالشتۇرۇدۇغان  ھهربىر

ئاســتىدا تۇرۇدۇغــانالر، ئىككىنچــى قــات، . بولســا، بىزمــۇ شــۇنچه گورۇپپــا بولــدۇق
ــدى    يهنه . ئۈچــۈنچى قــات ۋە ســېپىل ئۈســتىگه چىقىــدىغانالر ئېنىــق بهلگىلهن
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سـېپىلغا  . دىمئىككى ئاساسىي گورۇپپا بارىدى، بىرىگه رېهىمنـى مهسـئۇل قىلـ   
چىققانــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ گورۇپپىســى قوغداشــقا مهســئۇل بــوالتتى، مېنىــڭ 

ـا     . گورۇپپام دەرۋازىنى ئېچىشقا مهسئۇل بـوالتتى  بىـزگه شـوتا بولـۇپ بهرگهن، ئهمم
ئــۆزلىرى ســېپىلغا چىقالمــاي پهســته قالغــانالرغىمۇ بىرىنــى مهســئۇل قىلىــپ، 

ــۈۋىگه بېرىــپ كۈتــ   ۈپ تۇرۇشــىنى، ئىچىــدىكى تاقــاق  ئۇالرنىــڭ دەرھــال دەرۋازا ت
. كۆتــۈرۈلگهن ھامــان، ســىرتىدىن ئىتتىرىــپ دەرۋازىنــى ئېچىشــىنى تاپىلىــدىم 

ـاتتىم   ــېپىلغا چىقـ ــۇ س ــوي  . مهنم ــڭ ب ــلىدە مېنى ــمانىي  -ئهس ــۇم ۋە جىس تۇرق
ـا ئۈسـتىدىكى     قۇۋۋىتىمدىن ئېيتقاندا ئهڭ ئاستىدا تۇرۇشۇم كېرەك ئىـدى، ئهمم

ـايتى ئىشالرغا مهن بولمىسام نه مهن، ن سـېپىل  . ه مىڭبېشىالر خاتىرىجهم بواللم
ئۈستىدىكىلهر ھهر كېچىسى مهشئهل يېقىپ، بىزنىڭ قاراڭغۇدىن پايـدىلىنىپ،  

بىز تهرەپنىڭ مهرگهنلىرى . سېپىل تۈۋىگه كېلىۋېلىشىمىزنىڭ ئالدىنى ئاالتتى
كېچه جىملىقىنى بۇزۇپ، دۈشمهننى تېرىكتۈرۈش ئۈچۈن مهشـئهلنىڭ سـېپىغا   

ـا سـوزۇلۇۋاتقان مۇھاسـىرە    . پات مهشئهلنى يوقۇتۇپ تۇراتتى-ئېتىپ، پات بۇ ئۇزۇنغ
  .جهريانىدا كۈندۈلۈك ئادەتكه ئايلىنىپ كهتكهن ئىشالر ئىدى

. ئايقاراڭغۇسىدىن پايدىلىنىپ، بىـز يهر بېغىـرالپ سـېپىلغا يېقىنالشـتۇق    
ـاالمهت كېلىـــپ بولــۇپ، ئۈســتىدىكى تىۋىشـــالرنى بىــر ھـــازا       ھهممهيــلهن سـ

بىـر مىنـۇت   .ن كېيىن، بىرال ۋاقتتا ھهرگورۇپپا ئۆز ئىشىنى باشـلىدى كۈزەتكهندى
ـادەم سـېپىل ئۈســتىگه        ئىچىـدە ئهڭ ئۈسـتىگه چىققـۇچىالردىن يىگىرمىـدەك ئ

مهن يهنه . مۈگدەپ ياتقان دۈشمهندىن بىرنهچچىنى پىچاقالپ ئۆلتۈردۇق. چىقتى
ېلىـپ  پىچاق تىقىشتىن تېنىم شۈركۈنۈپ، چـۆجىنى كۆتۈرگهنـدەك كۆتـۈرۈپ ئ   

ئىككى تهرەپكه قول بومبىسى ئاتقان پۇرسهتته، . سېپىلنىڭ سىرتىغا ئېتىۋەتتىم
ـانچىنى تارتىۋالــدى      . ئوتتۇرىـدىكى بىـرنهچچهيلهن، پهسـتىكى يىگىـتلهردىن بىرق

ئىچى تهرەپته دەرۋازىنىڭ ئىككى . باشقىلىرى سېپىلنىڭ ئىچى تهرەپكه يۈزلهندى
ــۈچ ئىســتىهكام  بېقىنىــدا، دەرۋازىنىــڭ ئۇدۇلىــدا قۇمخالتى  لىرىــدىن ياســالغان ئ

ــدى ــدىلىنىپ، ئىســتىهكامنى   . بارى ــزدىن پاي ــدا بولۇشــتهك ئهۋزەللىكىمى يوقۇرى
بـۇ ئارىـدا مهن   . ساقالۋاتقان دۈشمهنلهرنىڭ ئۈستىگه قـول بومبىسـى تاشـلىدۇق   

ـان     ـا توغرىالنغــ ــۈپ، دەرۋازا ئۇدۇلىغــ ــۈگرەپ چۈشـ ــدەك يـ ــدىن ئۇچقانـ پهللهمپهيـ
سېپىل ئۈسـتىدىن ئىككىـال تهرەپـتىن    . ئالدىرىدىم پىلىمۇتنى ئىگىلىۋېلىشقا
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دۈشمهنلهر بـۇ تهرەپـكه باسـتۇرۇپ كېلىشـىۋاتاتتى؛ سـېپىل ئىچىـدىمۇ دۈشـمهن        
دەرھــالال ھۇجــۇم نىشــانىمىزنى مــۆلچهرلهپ، دەرۋازا تهرەپــكه يوپۇرۇلــۇپ كهلمهكــته 

  .ئىدى
. ىقۇم خالتىلىرى ئارقىسىدا ماراپ ياتقان خىتايالرنىڭ ھهممىسى ئۆلگهنىد

ـاققىال          ـا سـېپىلنىڭ ھهرقايسـى نۇقتىلىرىـدىكى ھهمـمه دۈشـمهن مۇشـۇ ي ئهمم
كېلىۋاتقاچقا پىلىمۇتنى ئىگىلهپ، ئۇالرنى توسۇپ تۇرمىسام، يىگىتلهر دەرۋازىنى 

ـايتى ـا ئـــوق تېگىپتـــۇ     . ئاچالمــ ـا شـــۇ چاغـــدا يوتامغــ ـا ســـۆڭهك  . مانــ ئهممــ
 قــۇم. مهنزەخمىلهنمىگهچــكه، قىزىــپ كهتــكهن چاغــدا بــۇنى تۇيمىغــان ئىكهنــ 

يهنى قۇم خالتىلىرى بىـلهن دەرۋازا  . خالتىلىرىنىڭ ئارقىسىغا بېرىپ يېتىۋالدىم
ـان دۈشـمهنمۇ شـۇ    . ئارىلىقىدا ئىدىم پىلىمۇت ئۇياق تهرەپته، يوپۇرۇلۇپ كېلىۋاتق

تهلىــيىمگه بىــر دۈشــمهن . قــول بومبىلىرىممــۇ تــۈگىگهن ئىــكهن. ياقتــا ئىــدى
ـان ئىـكهن، ئـۇنى شىللىسـىدىن      خالتىالرنىڭ ئۈستىگه ئارتىلغانچه ئۆ لـۈپ قالغ

ـارىكهن   . تارتىپ، ئۆزەم تهرەپكه چۈشۈردۈم . ئۇنىڭ يېنىدا ئىككى قـول بومبىسـى ب
تۈتهكلىرىـدىن   - ئۇنىڭ ئىس. ئىككىسىنىڭال پىلىكىنى تارتىپ، ئۇياققا ئاتتىم

ــكه     ــۇ تهرەپـ ــى ئـ ــرىم بهدىنىمنـ ــتىدىن يېـ ـالتىلىرى ئۈسـ ــدىلىنىپ، قۇمخــ پايـ
ئىككى مىنىـۇت   - ئهمدى مهن بىر. تنى بۇ تهرەپكه ئالدىمساڭگىلىتىپ، پىلىمۇ

  .قازىنىپ بېرەلىسهمال يىگىتلهر دەرۋازىنى ئاچااليتى
دەپ ۋارقىرىدىم، بېشىم قايغاندەك بولۇۋاتاتتى، ھهمـمه   —! ...دەرۋازا! تېز —

خۇددى چۈش بىلهن بىرلىشىپ كهتكهندەك، مهن بولسام دايىـم روي بېرىـدىغان   
تىلىق ئىچىدە ئالـدىراپ تۇرغانـدەك    - ۋەزىيهت ئىچىدە تىت چۈشۈمدىكى قىيىن

ــى ــۈن كېلىۋاتقـــان   . بىلىنهتتـ ــۋېلىش ئۈچـ ــى ئىگىلىـ ــتىن دەرۋازىنـ ــر تهرەپـ بىـ
غۇرۇس قىلغان ئاۋازىنى  - ئارقامدا دەرۋازىنىڭ غاراس. دۈشمهنلهرگه ئوق ياغدۇرغاچ

ـاچ   ئاڭلىغاندەك بولدۇم، دۈشمهنلهرمۇ ئالدىراپال سـىزىلغان تېـز سـىزما     ـاكى ياغ ي
. بىرلىـرىگه قوشـۇلۇپ كهتـكهن غهلىـته بىـر گهۋدە ئىـدى       - ئويما رەسىمدەك بىـر 

ــيىن     ــۈگىگهن ئىــدى، مهنمــۇ شــۇندىن كې پىلىمۇتنىــڭ دېسكىســىدا ئوقمــۇ ت
يوتامدىن قان كۆپ ئېقىپ كهتكهچـكه ھۇشـۇمدىن   . ھېچنېمىنى بىلمهپتىمهن

  . كېتىپتىمهن
ىرى كهڭرى ۋە ئېگىز قىلىپ ىپ، ئۆزەمنى ئىلگىرى ئۆيلچمهن كۆزۈمنى ئې
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ـاز    چدەسلهپ كـۆزۈمنى ئا . سېلىنغان بىر ئۆيدە ياتقان ھالهتته كۆردۈم ـاي بىـر ئ الم
ـا كىرىـپ تـۇراتتى       . قىينالـدىم  ـاۋازى قۇالقق لــېكىن . كىمـدۇر بىـر كىملهرنىـڭ ئ

ـايىتتى     گاھىـدا  . ئۇالرنىڭ نىمىلهر ھهققىـدە پاراڭلىشـىۋاتقىنىنى بىلگىلـى بولم
ـا، گاھىـدا قـۇالق تۈۋۈمـدە      ئىنتايىن يىراق بىر يهرلهردىن ئاڭلىنىۋاتقاندەك قىلس

بهلكىم تېنىمدىكى تۇيغۇالرنىڭ گاھ روشهنلىشىپ گاھ غۇۋالىشىپ . ئاڭلىناتتى
ـا كېــرەك   ـاخىرى تولــۇق ھۇشـۇمغا كهلــدىم  . ئهسـلىگه كېلىۋاتقىنىــدىن بولس . ئ

ـاھ يېقىنلىمايـدىغان بولـدى، ھهت      ـاھ يىـراقالپ گ ـا مهن  ئۇالرنىڭ ئاۋازى ئهمدى گ ت
ھۇشـۇمغا تولـۇق كهلگهنـدىن    . شىنىمۇ پهرق ئهتكهندەك بولدۇمۈلۈئاۋازالرنىڭ يۆن

ــول       ــته، س ــول تهرەپ ـاۋازنى س ــدىكى ئـ ــوڭ تهرىپىم ــلىدە ئ ــهم، ئهس ــيىن بىلس كې
لېكىن ئاۋاز قۇلقىمغا . تهرەپتىكى ئاۋازنى ئوڭ تهرەپتىكىدەك ئاڭلىغان ئىكهنمهن

ى بىلمىسـهممۇ ئۇالرنىـڭ ئاۋازىنىـڭ    كىرگهندىن باشالپال، نىمه دىيىشىۋاتقىنىن
ئۇيغــۇر تىلىــدا ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ، ئۆزۈمنىــڭ دۈشــمهننىڭ قولىــدا ئهمهس  

  . قېرىنداشلىرىمنىڭ يېنىدا ئىكهنلىكىمنى ھېس قىلغانىدىم
ـالهتته ھوشـۇمغا كهلـدىم     ـان ھ . مهن بۇرۇنقى بىر مهكتهپنىڭ سىنىپىدا ياتق

. گازارمـــا قىلىۋالغـــان ئىـــكهنئهســلىدە بـــۇ مهكتهپنـــى خىتـــايالر ئېلىۋېلىــپ   
مېنى تاكى جهڭ تۈگهپ، قولى بىكار بولغانـدا ئانـدىن ئهسـلىرىگه     سهبداشلىرىم

خالتىلىرىـدىن ئېـتىلگهن مـۇداپىئه تېمىنىـڭ ئارقىدسـىدىن       ئاپتۇ ۋە ئاشۇ قـۇم 
ئهگهر تــوپىمىزدا رېهىــم بولمىغــان بولســا ئۇنتۇپمــۇ كېتهرمىــدىكىن،   . تېپىپتــۇ

بۇنىڭدىن باشقا تىببىـي ياردەمـدىن سـۆز    . غالپ قويۇپتۇيوتامنى چىڭ با. دەيمهن
بۇ تومۇز ئايلىرى بولغاچقا يارام تېـزال يۇقۇملۇنـۇپ كېتىشـى،    . ئاچقىلى بولمايتى
ئاستا كېلىدىغان ئۆلۈمنى كۈتۈپ، بىرنهچچه ئاي ئازاپ ئىچىدە -ئاندىن مهن ئاستا

  .يېتىشىم مۈمكىن ئىدى
مىمنـــى ئـــۆزەم قىـــالي دەپ، تىببىـــي يـــاردەم بولمىغـــان ئىـــكهن، ئـــۆز غې

ــوقنى ئېلىۋېتىشــنى ئېيتــتىم   ــۇ . جهڭچىلهردىــن بىــرىگه يــارامنى يېشــىپ، ئ ئ
تېڭىقنى يهشتى، ئهمما ئارقا تهرەپتىن كىرىپ، ئالدى تهرەپ تېرىگه يېقىن تۇرۇپ 
قالغــان ئــوقنى، ئاشــۇ ســاق يهرنــى يېرىــپ ئېلىشــقا قــولى بارمــاي، بــۇ ئشــنى     

ـارتتى   ـاش تـ ــي بـ ــتىن قهتئى ــۇ . قىلىش ــڭ   ب ــويۇۋېلىنغان يارىنى ـا س ــدا التـ جهريان
ئوقنى كىـرگهن ئاغزىـدىن   . قانچىلىك ئاغرىۋاتقانلىقىنى دېمىسهممۇ مهلۇملۇق
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. چـۈنكى بهك چوڭقـۇر ئىـدى   . ئېلىش ئۈچۈن ئۇزۇن قىسـقۇچالر كېـرەك بـوالتتى   
ـا يېقىنـراق    ئۇندىن كۆرە ئوق تېشىپ چىققىلى ئاز قالغان تهرەپنى يېرىپال ئالس

ــدى ــى . ئى ــنى تهلهپ    مىڭبېش ــنى قىلىش ــۇ ئىش ــدىن ب ــدى، ئۇنىڭ ــوقالپ كهل ي
  :قىلىۋىدىم، ئۇمۇ تېنى شۈركهنگهن ھالدا

  . دېدى —قولۇم بارمايدۇ، ئۇكام،  —
  .ئۇمۇ ئاستىال بېشىنى چايقىدى. رېهىمدىن ئۆتۈندۈم

ناسىراخۇن خېلى ماجراچى نېمىدى، بىرەرسىگه پىچاق تېقىۋېتىشكه ئارانال 
ـاپتۇرۇپ كهلـدىم  تۇرۇدۇغان، شۇ قىالالرمى . كىن دەپ، مىڭبېشى ئارقىلىق ئۇنى ت

بۇنـداق  . ئويلىمىغان يهردىن ئۇنىڭدا بۇنچىلىك جاسارەتنىڭ يوقلۇقىنى بىلدىم
 نىڭچــۈنكى نۇرغـۇن يارىــدارالر . يېتىۋەرسـهم ئۆلۈشـتىن باشــقا يولـۇم يــوق ئىـدى    

  .ئانچىكى يارا سهۋەبىدىن ئۆلۈپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپال تۇراتتۇق
ـان يېقىـپ، چـوغ چۈشـۈرۈپ بېرىشـنى       مىڭبېشى دىن قاتتىق ئوتۇنـدا گۈلخ

گۈلخاننىڭ ئوتى راسا چوغ . مېنى مهكتهپنىڭ ھويلىسىغا ئاچىقىشتى. ئۆتۈندۈم
ئاۋال پىچىقىمنـى داغـالپ، مىكروپسـىزلىدىم، ئانـدىن تېرەمنـى      . بولغان ئىكهن

ىمـدىن  ئانـدىن ھهمراھلىر . پىچاقنىڭ ئۇچى بىلهن ئوقنى چىقىرىۋالدىم. ياردىم
بۇنىڭغىمـۇ ھىچكىـم   . يارا ئېغىزىنى چوغ بىلهن داغلىۋېتىشـنى تهلهپ قىلـدىم  

ـاغلىرىم ئېرىـپ، تۈتـۈن     . بۇ ئىشنىمۇ ئۆزەم قىلدىم. يارىمىدى چوغنى باسـقاندا ي
ـاۋاپ پـۇراپ كهتتـى       ـام ئهتراپتىكىلهرنىـڭ   . ئارىالش ھـور پۇرقـۇراپ، ئهتـراپ ك قارىس

  .ھهممىسى كۆزلىرىنى ئېتىۋالغان ئىكهن
ئىككى كۈن . ۈتۈن بهدىنىمدىن تهر پۇرقۇراپ، ھالىمدىن كېتىپ، يىقىلدىمپ

ناســىراخۇن ئــاغزىمنى ســۇغا تۆگــۈرۈلگهن پاختــا . يېــرىم ھۇشســىز يېتىپــتىمهن
ـاڭالپ، رېهىـم بىـلهن      . بىلهن نهمدەپ بېشىمدا ئولتۇرۇپتۇ ـانلىقىمنى ئ كـۆز ئاچق

  .مىڭبېشى قېشىمغا كهلدى
دېدى ئۇ رەڭگى روھى  —ڭىز تۆمۈركهن، جېنى! قول قويدۇم! قول قويدۇم —

ـاش ئهگىۋاتقانـدەك قىلـدى،     قانـداق يىگىتسـىز؟    —تۈرگۈن، قارىسام كۆزىدىن ي
  جاننى كوچىدىن تېپىۋالغانما؟

ـام   . ئىنشائالالھ ئهمدى ھايات قاالاليمهن، قورقماڭ — ـان بولس بۇنى قىلمىغ
  .دېدىم زەئىپ ئاۋازدا —ئۆلۈپ كېتهتتىم، 
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ــۇ يهردە ئىك  — ــز ب ــكهرلهرنى    بى ــى ئهس ـالىمىز، يېڭ ــۇرۇپ قـ ــتىچه ت ــى ھهپ ك
تۆلۈكلىرىمىزنى غهملىمىسهك  –ئۆگۈتۈمىز، يارىدارالرنىڭ ئىشى، ئاندىن ئوزۇق 

ئـۇ بېشـىنى    —ئهمما سىزنىڭ ئىشىڭىز ئىككى ھهپتىـدە تهس گهپ،  . بولمايدۇ
  .خالىسىڭىز دوستىڭىز قالىدۇ. سىزگه قاراشقا ئادەم قويۇمهن —چايقىدى، 

ـا   — ـاي ئورنۇمــدىن تـۇرۇمهن دەپ ئۈمىــت    ئهمم مهن ئىككـى ھهپــتىگه قالم
ـاغرىقىم قويسـىال يارامـدا ئهمـدى باشـقا      . دېدىم قهتئىي ھالدا —قىلىۋاتىمهن،  ئ

  .ئۆزگۈرۈش بولمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى
مىڭبېشـى قوللـۇرۇمنى چىـڭ سـىقىپ     .... شۇنداق بولسىغۇ ئىالھىم، —

نى كۆرسهتمهسلىك ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ قويۇپ، كۆزلىرىدە ئهگىۋاتقان ياشلىرى
  .كېتىپ قالدى

  

���  
  

مهن يهنه ســابىت ئهپهنــدىنى ئايــاپ، بۈگــۈنچه مۇشــۇ يهرگىــچه بولســۇن دهپ، 
ـا بىـرنهچچه كـۈنال . خوشالشتىم بىزنىڭ ئۆيدىكىلهرنىڭ قايتىـپ كېلىـدىغان ۋاقتىغ
اخشام بىزنىـڭ ئايالىم كهلسه ئۇنى ئۆيگه تهكلىپ قىلسام، بىرنهچچه ئ. قالغان ئىدى

  .ئۆيده ئولتۇرامىز دېگهنلهرنى كۆڭلۈمدىن ئۆتكۈزدۈم
ـابىت  .ئـــۆيگه كېلىـــپال يېزىـــق شـــىرهمنىڭ ئالـــدىغا جايالشـــتىم شـــۇندىال ســ

ئهتـتهڭهي، بـۈ دومـۇ «. ئالدىم ئهپهندىنىڭ بوۋىسى ھهققىده سورىمىغىنىمنى يادىمغا
ـا شـۇنداق ب  .»ولـدىمىكىنئۇنتۇپتىمهن، چۈنكى بوۋىسى ھهققىده گهپ چىقمىغاچق

بۈجۈرىگىچه ئهسلهشـكه تىرىشـىپ، يېزىشـقا   بۈگۈنكى ئاڭلىغانلىرىمنى ئۈجۈر
ـا. كىرىشتىم ـانىي دۇنيانىـڭ بۈگۈنكى سۆھبهتته دىققىتىمنى تارتقان بىر نۇقت ، ئىنس
ـالالھ رىزاسـى « ، ساپ ھالـدىكىمۇددىئالىرى ئارىالشمىغان مهقسهتھىچقانداق  ئ

  . بۇ مېنى ئويالندۇرۇپ قويدى. ىدىدېگهن ئۇقۇم ئ »ئۈچۈن جهڭ قىلىش
روھىي دۇنياسىمنى قورشاپ تۇرغان توساقالر بىـردىنال ئېلىنىـپ تاشـالنغاندهك، 

ـــدۇمئۇنىڭـــدىكى ئـــۆزۈمنى  روھىـــي دۇنياســـىم . چهكســـىزلىكنه كۆرگهنـــدهك بول
شــۇنچىلىك كهڭ ۋه پايانســىزدهك بىلىــنگهن بولســىمۇ، لــېكىن ئىلگىــرى داۋاملىــق 

رىنىــڭ مۇشــۇ مــاددىي دۇنيــادىكى ماددىغــا مۇناســىۋهتلىك ئۇنىــڭ ئهڭ چهت ياقىلى
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مېنىــڭ نهزىرىمــده بــۇ . تۇيغــۇالر بىــلهن قورشــۇلۇپ تۇرغــانلىقىنى ســېزىپ قــاالتتىم
ـاددا ئىـدى ـاددا . كائىناتنىڭ باش ئاخىرى ماددا، يهنه ماددا، ئۇنىـڭ كهينىـده يهنه م م

ـالقىش مهن مۇشۇ چه. ھهرقانچه كۆپ بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ چېكى بار ده كـتىن ھ
ـان بىـلهن . ئۈچۈن يۇلقۇناتتىم چۈنكى، بۇ ھاياتنىـڭ مهنىسـىنى ئاشـۇ سـوغاق، ئىنس

ـان ۇدۇتۇروھىي مۇناسىۋهت قۇرالمايدىغان، ئېرىشىش بىلهنال تهڭ ئهھمىيىتىنـى يوق غ
ـايتى ـا كهلتـــۈرگىلى بولمــ ـاددىي نهرســـىلهر بىـــلهن بارلىققــ ئادهمنىـــڭ روھىـــي . مــ

چهكلىك ماددىالر قاندۇرۇپ بواللمايـدىغانلىقىنى دۇنياسىدىكى چهكسىز تهلهپلهرنى 
ـاجنى قانـدۇرۇش . دائىم ھېس قىلىپ تۇراتتىم ماددىي نهرسىلهر بىـلهن روھىـي ئېھتىي

بىــر دهملىــك، لــېكىن قانــدۇرۇپ بولغانــدىن كېيىنكــى روھىــي ئېچىرقــاش تېخىمــۇ 
روھىــي دۇنيانىــڭ چهكســىز بولغــان ئېھتىيــاجىنى زادى نىــمه بىــلهن . دهھشــهتلىك

ـان ئهجـدهرھانىڭ دهم تارتىشـىغا بهۋا قا ـاپ تۇرغ ندۇرۇپ، بۇ ئىنسان ۋۇجۇدىدا ئېچىرق
  كهلگىلى بولۇدۇغاندۇ؟ 

ـارلىق ئازابنىـڭ مهنبهسـى تـۈگىمهس ئېرىشـىش ھهۋىسـى شـۇڭا . دۇنيادىكى ب
ئىنسانالر داۋاملىق ئېرىشىش ۋهسۋهسىسىده پۇچۇلۇنۇدۇ، ئېرىشسـىال، ئېرىشـكىنى 

ده ئۇ يهنه باشقا نهرسىگه ئېرىشىش ئىسـتىكى بىـلهن   دهرھال مهناسىنى يوقۇتۇدۇ 
ــــدۇرۇدۇ ــــى تول ــــۇرۇدۇ. قهلبىن ــــۇپ ت ــــۇنى قۇترۇت ــــىش ئىســــتىكى ئ ــــۇ ئېرىش . ب

ـانال قىزىقـى  ئېرىشهلمىگهنسېرى بۇ نىشان مۇقهددهسلىك قازىنىدۇ؛ ئېرىشكهن ھام
ـا ... تۈگهيدۇ، چۈنكى ئۇ ئېرىشهلمىگهن نهرسه ھهققىده خىيال قىلغانسـېرى ئۇنىڭغ

م بولغان نهرسىلهرنى يۈكلهپ ئۇنى چهكسىزلهشتۈرىدۇ هز تهسهۋۇرىدىكى ئۆزىده كئۆ
لېكىن ئېرىشىپ بولغان ھامانال بـۇ نهرسـىلهر ھهققىـدىكى . ۋه مۇقهددهسلهشتۈرىدۇ

ھهمــمه مۇقهددهســلىك چهكســىز . ئۇقــۇم تۇراقلىشــىدۇ ده، چهكســىزلىكى يوقىلىــدۇ
  امان مۇقهددهسلىكىمۇ يوقىلىدۇھېس قىلىشتىن بولغاچقا، چهكسىزلىك يوقالغان ھ

ئــادهم ئۈچــۈن ئــۆزى مــۇقهددهس بىلــگهن . ئــۇ ئــاددى نهرســىگه ئايلىنىــپ قالىــدۇ ،ده
ـارتۇقراق  ـادهتتىكى نهرســــه ئىكهنلىكىنــــى ھــــېس قىلىشــــتىن ئـــ نهرســــىنىڭ ئـــ

ـا كېـرهك ـازاب بولمىس بـۇ خىـل . چۈشكهنلهشتۈرىدىغان ۋه ھاياتتىن بهزدۈرىـدىغان ئ
ده بولۇپ، بارلىق ئۈمىدسىزلىك ۋه كېسهل روھىي ھالهتنىڭ ئازاب قۇپ قۇرۇق ۋه بىھۇ

ـان . مهنبىئىدۇر ئېچىرقاپ، ھۇۋۇلداپ تۇرغان روھىـي دۇنيانىـڭ چهكسـىزلىككه بولغ
  ياجىنى قانداق قامداش كېرهك؟ھتىىئ
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ـاخىرى يـوق  .مهن بۇ نۇقتىنى بهكمۇ كۆپ ئويلىناتتىم ـاش ئ بۇ ھهقته داۋاملىـق ب
ـا پاتــاتتىم ـاقلىرىنى ئــوراپ تۇرغــان روھىـي . خىيالالرغ دۇنياســىمنىڭ ئهڭ يىــراق قىرغ

ـاتتىم ــۈن يۇلقۇنـ ــتىش ئۈچ ــپ كې ـاقالردىن چىقى ــدىنىڭ . توسـ ـابىت ئهپهن ــۈن سـ بۈگ
. سۆھبىتىدىن كېيىن، تۇيۇقسىز ئىچىمدىكى بىر خىـل نۇرلۇنۇشـنى سـهزمهكتىدىم
ــپ  ـاقالر غايى ـان توسـ ـا تهۋه بولغـ ــۇ دۇنياغـ ــان، ب ـاپ تۇرغ ــىمنى قورشـ ــي دۇنياس روھى

بــۇالرنى ئــويالپ بىــر خىــل مىسلىســىز ھاياجانــدا يــۈرىكىم . ۇۋاتقانـدهك قىالتتــىبول
  .تېپىچهكلهيىتتى

ئاتــاق قوغالشماســتىن پهقهتــال مهنــپهئهت، نــامقىلچىلىــك شهخســىي پايــدا«
ـــېھىتلىك  ـــدىال ش ـــلهن جهڭ قىلغان ـــى بى ـازىنىش نىيىت ــ ـــى ق ـــڭ رازىلىقىن ئالالھنى

ئۇقۇمىــدىكى مىسلىســىز  »لــۇشمهرتىۋىســىگه ئۇلۇشــۇش، تىرىــك قالســا غــازى بو
ـالدى مهن ئاشــۇ زامانــدىكى ئاڭســىز . قوزغۇتــۇش كــۈچى قهلبىمنــى لهرزىــگه سـ
ــڭ يه ۋهتهن ـان يىگىتلهرنى ــڭ، ئوقۇمىغـ ـارىخالردا خهلقنى ــۇمىنى، يه تـ ــلهت ئۇق مىل

ـاي تـۇرۇپ، پىـداكارلىق بىـلهن جهڭ  قهھرىمان سۈپىتىده يادلىنىش دېگهنلهرنى ئۇقم
  !لگهندهك بولدۇمقىلغانلىقىدىكى سىرنى بى

ـا بىـزگه كهلگهنـده ئاتا ھهمـمه نهرسـىنىڭ بوۋام ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن، ئهمم
ـاددىي  قىممىتىنى ماددا ۋه قوساق ئىھتىياجى بىلهن ئۆلچهيدىغان، روھىي دۇنياسىدا م

ـانىيهت مهدهنىيىـتىگه قارشـى  ـان، ئىنس مهنپهئهتتىن باشـقا نهرسـه مهۋجـۇت بولمىغ
ممۇنىستالرنىڭ ئاتېزىم تهربىيىسى بىلهن خۇنۇكالشـتۇرۇلغان كوياۋايى ۋه قارا قوساق 
روھىمدىكى خۇددى قاندىكى ئىرسىيهتتهك يوشۇرۇن، لېكىن ئـۇزاق دىنىمىزغا قارىتا 

ــۈك ــدا ئويغانغــان شــىردهك كۈچل ــردىنال قوســاق ئاچلىقى ــۇخالپ بى ــل ئ ــر  مهزگى بى
  . قىزىقىشنىڭ باش كۆتۈرۈۋاتقانلىقىنى سهزدىم

يىـراقتىن بىـر نـۇر . پ چىقـتىمۇنۇه ئۇيقۇم كهلمهي ئويلچىئاشۇ كۈنى مهن كېچ
ـان . داپ يېقىنلىشىۋاتاتتىلۋىلى بۇ نـۇر مېنىـڭ ئىنسانىيهتسـىز تهربىـيىلهرده بۇلغانغ

 — روھىمنــى پاكاليــدىغان، مېنىــڭ ۋۇجۇدۇمــدىكى يارىتىلىشــىمدىن ئىلگىــرىال 
ئاشــكاره  مهۋجــۇت بولغــان يوشــۇرۇن بىــر نــۇرنى پارلىتىــپ، ئــۇنى —  فىترىتىمــده

ــىز  ــى چهكس ــتۇرۇپ، ئىچىمن ــلهن تۇتاش ــۆزى بى ــدىغان ۋه ئ ــپ چىقى ـا ئېلى ئېڭىمغـ
ـان بـۇ تىلسـىمنىڭ . يورۇقلۇققا پۈركهيدىغان بىر نۇر ئىدى مهن ئۈچـۈن سـىرلىق بولغ

ـا؟ كېيىنكـى سـۆھبهتته ھىكايىنىـڭ  ئىچىده يهنه قانداق ئېسـىل نهرسـىلهر بارىكىن
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پ تېخىمـۇ ئېنىقـراق چۈشـهنچىگه ئىـگه باشلىنىشىدىن بۇرۇن بۇالر ھهققىـده سـورا
  .بولۇشنى كۆڭلۈمگه پۈكتۈم

ـا بـۇ تهلىپىمنـى  كېيىنكى قېتىمدا ئـۇ ھىكايىسـىنى باشالشـتىن بـۇرۇن ئۇنىڭغ
  : ئۇ شۇنداق چۈشهندۈردى. قويدۇم

 .شـۇ »شـېھىت«ئهمهلىيهتته بىز دهۋاتقان  —ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ئۆلۈش  —
ـانشېھىت بولۇشنىڭ ئهڭ موھىم ھـۇل شـهرت كاپىرالرنىـڭ ھهرقانـداق بۈيـۈك . ى ئىم

ئهرهپچىدىكى  —شېھىت  . غايه ئۈچۈن ئۆلگهنلىرىنىمۇ شېھىت دېيىشكه بولمايدۇ
ـاش يىلتىـزدىن تۈرلىنىـدۇ . شهھىد بولۇپ، شاھىد، شـاھادهت دېـگهن سـۆزلهر ئوخش

ـا  —شـهھىد . شـهھىد) ئهمهلىيهتته بىر سـۈپىتى(ئالالھنىڭ بىر ئىسمى  گۇۋاھلىقق
بۇ تىلىمىزدا دايىـم . ى، گۇۋاھلىق ياكى گۇۋاھنامه ئالغۇچى دېگهن بولۇدۇئېرىشكۈچ

ـاھادهتنامه«ئىشــلىتىلىۋاتقان  ـامه«، »شـ . دېــگهن ســۆز بىــلهن مهنىــداش »گۇۋاھنـ
ـايالر بىـر  »مىللهتلهر ئىتتىپاقى«سىز : مهسىلهن دا ياخشى بولسـىڭىز، سـىزگه خىت

مه سىزنىڭ مىللهتلهر ئىتتىپاقىدا شاھادهتنامه ياكى گۇۋاھنامه بېرىدىغۇ؟ بۇ گۇۋاھنا
لىكىڭىز ھهققىـده »نهمۇنىچى«سىز بۇ . نهمۇنىچى ئىكهنلىكىڭىزگه گۇۋاھ بولۇدۇ

ـان . گۇۋاھلىققا ئېرىشـكهن بولۇسـىز ـالالھ رىزاسـى ئۈچـۈن قۇرب خـۇددى شـۇنداق، ئ
ئۆزىنىڭ ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن تىرىشـقانلىقىغا جېنىنـى گـۇۋاھ  —بولغان شېھىت 
اتىنى گــۇۋاھ قىلىــپ تــۇرۇپ، ئالالھقــا بولغــان ســاداقىتىنى ئىســپات قىلغــۇچى، ھايــ

ـازىنىش ئۈزۈلكېســـىل . قىلغـــۇچى دېگهنلىكتـــۇر ئهممـــا ئالالھنىـــڭ رىزاســـىنى قــ
بىـر كىشـى ئىـنقىالپ سـېپىگه قوشۇلۇشـتا، : مهسـىلهن. خالىسلىقنى شهرت قىلىدۇ

شهرهپلىك  پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بايلىققا ئېرىشىشنى، ئهمهلگه ئېرىشىشنى ياكى
نامغا ئېرىشىشنى كۆزلىگهن بولسا،  بۇ ئۇنىڭ خالىس بولغانلىقى ئهمهس؛ بـۇ ھالـدا 

ــدۇ ــۇ ئــالالھنى رازى قىاللماي ــدا، خــاس ئــالالھ . ئ ــچ تاماســىز ھال ــۇ دۇنيــادا ھى ــۇ ب ئ
. تاپشۇرغان بىر پهرزنى ئادا قىلىشىم شهرت دېگهن ئاڭ بىـلهن جهڭ قىلىشـى كېـرهك

مهنسهپ، بىر قوشۇندا توپالنغان كىشىلهرده ئهمهل. ولۇدۇشۇ ھالدىال، ئالالھ رازى ب
ـان بېـرىش روھـى  پايدا مهنپهئهت تاماسى ئالدىنقى ئورۇندا بولسا، ئۇالردا ئۆزىنى قۇرب

ـايلىق،! بوالمدۇ؟ بولمايدۇ ـان ئهمهل، ب ـات ... چۈنكى ئېرىشـمهكچى بولغ ئۇنىـڭ ھاي
ۇ بــۇ ئارزۇســىنىڭ قهنتىنــى ھايــات قالغانــدىال، ئانــدىن ئــ. قېلىشــىنى تهقهززا قىلىــدۇ

چاقااليدۇ، ھوزۇرىنى سۈرهلهيدۇ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ بۇ ھالدا، بۇنداق بىـر قوشـۇننىڭ 
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ئىنقىالپتا ئىنقىالپ ! جهڭگىۋارلىقى بوالمدۇ؟ بۇ توپتىكىلهر پىداكار بوالالمدۇ؟ ھىچ
ـان ھالـدا  ئاداققى غايىسىگه يېتىش ئۈچۈن ھىچ بولمىغاندا بىر بۆلۈك ئـۆزىنى ئۇنۇتق
ـالىس  ـان خـ ــۇپ تۇرۇدۇغـ ــرىش روھــى ئۇرغ ــداكارالرغا، قۇربــان بې ــدىغان پى جهڭ قىلى

مانا بۇنـداق بىـر روھنـى ئۇرغۇتـۇش، مۇشـۇنداق بىـر . مۇجاھىدالرغا ئىھتىياج بولۇدۇ
بـۇنى . تهڭداشسـىز قـۇدرهتكه ئىـگه —روھى قاتالم ھاسـىل قىلىـش ئۈچـۈن، دىـن 

ــۆزقىلچىمــۇ «كوممۇنىســتالر دايىــم تهشــهببۇس قىلىــپ تۇرۇدۇغــان  مهنپهئهتىنــى  ئ
خهلــق ئۈچــۈن ئــۆزىنى پىــدا «، »كــۆزلىمهي، باشــقىالرنىڭال مهنپهئهتىنــى كــۆزلهش

ـان بولـــۇش«، »قىلىـــش دېگهنـــدهك تهشهببۇســـلىرىغا  »مهڭگـــۈ نامســـىز قهھرىمــ
ــدۇ ــۇم . سېلىشــتۇرغىلى بولماي كوممۇنىســتالرنىڭ چــاقىرىقلىرى باشلىنىشــىدا مهل

وممۇنىستالرنىڭ ماھىيىتىده ياتقان يالغانچىلىق لسىمۇ، كىدهك قىجهلپكارلىققا ئىگ
ۋه خهلق دۈشمهنلىكى تۈپهيلى، چاقىرقلىرى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ ئهمهلىيىتى ھهمىشه 
ــۇش كېلىشــى، يالغانلىرىنىــڭ كــۆتى ئېچىلىــپ تۇرۇشــى تــۈپهيلى، ئۇنىــڭ  توقۇن

ـا دىـن . ئىشهندۈرۈش كۈچى، قوزغۇتۇش كۈچى، سهپهرۋهرلىك كـۈچى بولمايـدۇ ئهمم
ـان قهلـبىگه ئـۆز م — هڭگۈ خورىمايدىغان مهنهۋىي غهزىـنه بولـۇش سـۈپىتىده ئىنس

  .نوپۇزى بىلهن بېسىم قىلىش كۈچىگه ئىگه
ـان  »ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن«خوش،  دېـگهن بـۇ سـۆزنىڭ يهنه بىـر تهرىپىـده ياتق

ـار ـا . گۇمانلىق بهزى سوئالالرغا ئېنىقلىما بېرىشنىڭ زۆرۈرىيىتى ب بـۇ سـۆزدىن قارىس
الالھنىڭ ئاشۇنداق پىداكارلىقالرغا ئىھتىياجى باردهك گۇمانغا ئېلىپ كېتىشى گويا ئ

ـان تهقـدىردىمۇ . مۈمكىن پۈتۈن ئىنسانىيهت كاپىر بولغان ۋه ھهتتا دىنغا قارشى تۇرغ
پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسان مۆمىن مۇسۇلمان بولۇپ، . ئالالھقا قىلچه زىيىنى كهلمهيدۇ

ـا بىـر پايدىسـى يـوق سهجدىدىن بېشىنى ئالماي ياتسىمۇ شـۇنداق ئىـكهن، . ئالالھق
نېمىشكه ئالالھ بۇنداق بىر تهلهپته بولۇدۇ ۋه بۇ تهلهپ ئورۇندالسا ئۇنىڭـدىن خـوش 
ـانلىق قىلىشـنىڭ تهرىپـى  ـال بوغـۇزالپ، قۇرب بولۇدۇ؟  بۇنى ئالالھ رىزاسى ئۈچـۈن م

ئۇالرنىـڭ «: ئالالھ قۇربانلىق ھهققىده شـۇنداق دهيـدۇ. ئارقىلىق چۈشۈنۈشكه بولۇدۇ
قانلىرى ۋه گۆشلىرى ماڭا يېتىپ كهلمهيدۇ، ماڭا يېتىپ كېلىدىغىنى ) قۇربانلىقنىڭ(

دېــمهك ئــالالھنى رازى قىلىــش ئۈچــۈن قۇربــانلىق . »ســىلهرنىڭ تهقــۋادارلىقىڭالردۇر
ئالالھ بۇيرۇغانلىقى ئۈچۈن، بۇ بۇيرۇقنى ئورۇندىساق، ئالالھ بىزدىن رازى . (قىلىمىز
... بايكهن، سـېخىكهن،«: بۇنىڭدىمۇ خالىسلىق مهسىلىسى مهۋجۇتئهمما . بولۇدۇ
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ـاۋابى  » ـا، بۇنىڭمـۇ س دېسۇن دهپ قوي سويغان بولساق، رىياكارلىق ئارىلىشىپ قالس
يهنى، بهندهم مهن دېگهننـى قىلـدى، (ئالالھ قۇربانلىقىمىزدىن رازى بولۇدۇ ) تۈگهيدۇ

ـاددى . مىـز، ئهمما ئۇنىڭ گۆشـىنى ئـۆزىمىز يهي)دهپ خوش بولۇدۇ ـادىكى م بـۇ دۇني
ئۇ دۇنيادا جهننهت قازىنىشىمىزغا ۋهسىله بولۇدۇغانلىقى (پايدىسى ئۆزىمىزگه بولۇدۇ 

خۇددى شۇنداق، ئالالھ بىزگه جىھادنى پهرز قىلدىمۇ؟ ئۇنى خاس ). يهنه باشقا گهپ
ــۇ دۇنيــادا  ــپ، ئ ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى كــۆزلهپ قىلســاق، ئــالالھ رىزاســىنى قازىنى

مۇســتهقىللىق،  —كه شــاھادهت ئــالىمىز، بــۇ دۇنيــادىكى مــاددى پايدىســى جهنــنهت
ـازاتلىق  ـاكى پاســـىق . يهنه ئـــۆزىمىزگه بولـــۇدۇ —ئــ بىزنىـــڭ تهقـــۋا بولۇشـــىمىز يــ

ـا ھىچقانـداق پايـدا ـالالھ   بولۇشىمىزنىڭ ئالالھق زىيىنـى يـوقكهن، نـېمه ئۈچـۈن ئ
ـادا ئىمتاھـ ـالالھ بىزنـى بـۇ دۇني ـاراتتىبۇنداق تهلهپته بولۇدۇ؟ ئ . ان قىلىـش ئۈچـۈن ي

ـان . دېيىشىمىزنىڭ سهۋهبى شـۇ »ئىمتاھان دۇنياسى«نورمالدا بۇ دۇنيانى  بـۇ ئىمتاھ
ـان سـوئاللىرى«دۇنياسى بولغىنى ئۈچۈن، ئالالھ بىزنى مۈشـكۈل  ـارقىلىق  »ئىمتاھ ئ

ـا . سىنايدۇ تهبىئىيكى، ئالالھ رهھمانىررهھىم بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن بىزنىـڭ دوزاقق
ـارزۇ كىرىشىمىز نى خالىمىغاچقا، ئىمتاھاندىن ئۆتـۈپ، جهننهتنـى قازىنىشـىمىزنى ئ

ـالالھ بىـزدىن . قىلىدۇ شۇڭا، ئالالھ تاپشۇرغان ۋهزىپىلهرنى ئورۇندىغان چېغىمىـزدا ئ
  .رازى بولۇدۇ

ئالالھنىــڭ بىــر ئىســمى شــهھىد، دېيىلــدى، يوقــارقى مهزمــۇنالر بــويىچه  — 
ـا« —شهھىد  ـا بـۇ  »ئېرىشـكۈچى گۇۋاھلىق ئالغۇچى، گۇۋاھلىقق بولغانـدا، ئالالھق

  سۈپهت قانداق توغرا كېلىدۇ؟
ئالالھ كائىناتنى ئۆرنهكسىز ياراتتى، شۇنداقمۇ؟ ياز ئاخشاملىرى ئاسـمانغا  —

قاراپ خامانلىقتا ياتقانمىدىڭىز؟ ئۆگزىده يېتىپ باققانمۇ؟ مانا شۇ چاغدا چهكسـىز 
ۇ پىلىللــداپ ئــارانال كۆرۈنــۈپ ئاسـمانغا قــاراپ نېمىلهرنــى خىيــال قىالتتىڭىــز؟ ئاشــ

تۇرغان يۇلتۇزالرنىڭ يهر شارىدهك نهچچه ھهسسه كېلىدىغان چوڭلۇقتىكى جىسـىم 
شـىنى، ھهر بىرىنىـڭ ۇئىكهنلىكىنى، بۇنداق يۇلتـۇزالردىن چىتىرلىيونالرچىسـى بول

ـارىلىقلىرىنى ئـۆلچهش ئۈچــۈن بىزنىـڭ ئهڭ يوغـۇن ئۇزۇنلــۇق بىرلىكىمىـز بولغــان  ئ
ــپ، يورۇقلــۇق يىلــى دهيــدىغان بىــر ئــۆلچهمنى كىلــومېتېر بهك مــۇ يېتىشســىز قېلى

ـا  ـاپالپ يازس ـارىلىقىنى ھىس تاپقانلىقىنى، مۇشۇ ئـۆلچهم بويىچىمـۇ، يۇلتۇزالرنىـڭ ئ
ئوقۇغۇسىز چوڭ سان چىقىشى، ھهتتا بۇ چهكسىزلىكنى ئىنسان ئهقلىنىڭ تهسهۋۋۇر 



 

71 

 

ـارلىق مۇشــۇ دهھشـهتلىك چوڭ... قىلىشـىمۇ ئىمكانســىزلىقى، لۇققــا ئــۆزىمىزنى قات
سېلىشــتۇرۇش ئهمهس، بىــز ياشــاۋاتقان يهر شــارىنى سېلىشتۇرســاقمۇ، يهر شــارىنىڭ 

قاتارلىقالرنى تهسـهۋۋۇر ... خۇددى بىر چاڭ زهررىچىسىدىنمۇ كىچىك قالىدىغانلىقى،
ــڭ  قىلغانمىــدىڭىز؟ مانــا شــۇ ئــالهم، مانــا شــۇ چهكســىز كائىنــاتنى ئــالالھ ئۆزىنى

ـان ئهسـىرى  قۇدرىتىگه، بۈيۈكلىكىگه، ئۇلۇغلۇقىغا گۇۋاھ قىلىۋاتمامدۇ؟ ئاشـۇ ياراتق
  ئارقىلىق گۇۋاھلىققا ئېرىشىۋاتمامدۇ؟

رازىمهنلىك بىلهن بېشـىمنى . كۆڭلۈمدىكى تۇمانالر تارقاپ كهتكهندهك بولدى
  .لىڭشىتتىم

  
بىرنهچچه كۈن مۇشۇ ھهلهكچىلىكته . ئائىلهمدىكىلهر يۇرتتىن قايتىپ كهلدى

ــۈردۈم ــ .ي ــدىراش ئىــدىئايــالىم ب ــچ چۈشــهنمهيمهن، شــهھهرلهرده، . ۆلهكچىال ئال ھى
ـا،   بىنادىكى ئۆيده قانچىلىك ئىش بوالتتىكىن؟ يا سۈپۈرۈدىغان ھويال قـورو بولمىس

ئــۆزلىرىنى جاپــاكهش كۆرســۈتۈش ھهۋىســىمىدۇر ... يــا قوتــان قۇرۇقــداش بولمىســا،
ـا  ــ ـــۈك ئان ـال، كۆيۈمل ــ ـارقىلىق ســـۆيۈملۈك ئاي ــ ـــۇ ئ ـــدۇ، ب ـــۋانى دېگىممـــۇ كېلى ئۇن

قازانماقچىمىدۇر، ئهيتاۋۇر قاتىالڭال بولۇپ كهتتىكى، ئۇنىڭ بۇ شاپاشالشلىرى مېنـى 
ـاي پېـتهك  شهكىلسىز بىر ئىسـكهنجىگه ئېلىۋالغانـدهك، مهنمـۇ ئۇنىـڭ ئىزىـدىن پ

بالىالرنىڭ تهتىلـى  . قولۇم باشقا ئىشقا بارمايال قالدى. بولۇپ يۈرۈشكه توغرا كهلدى
تتى، كىچىكلىرىنــى يېڭىــدىن مهكــتهپكه تىــزىملىتىش تــۈگهپ مهكتىپــى باشــلىنا

ـايىن كېلىشـى بىلهنـال . بۇ ئىشـالر بىـلهن يـۈگرهپ يـۈردۈم. كېرهك ئىدى ـال خوج ئاي
ـا  ــ ـائىله ئىشـــلىرىنى ئۇنىڭغ ــ ـارلىق ئ ــ ـان ئۆتكۈزۈب ــ ـــۈن ن ـــۇم ئۈچ ـــپ قۇتۇلغۇن ۋېتى

. ىدىمئۆينى ئېغىلغا ئايالندۇرۇۋهتكهنلىكىمنى تىلغا ئالغان. ىممايتئهكىرىشكىمۇ چىق
ـا كېـرهك  ھه، بۇنىڭ تاپا  . تهنىلىرى ھهققىده دهپ ئولتۇرۇشۇمنىڭ ھاجىتى بولمىس

ـان  بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆتـۈپ كهتكهنـدىن كېـيىن بىـر كـۈنى ئهتتىگهنـده ئـۆزۈم ن
  :ئايالىم ماڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ كهتتى. ئهكىرىپ بېرهي دهپ قوپتۇم

مانــداق ياخشــى ئهر، بهلهن دادا ۋۇي، كــۈن قايــاقتىن چىقتىكىــنه بۈگــۈن؟ نى —
  .دهپ كۈلدى ئۇ —بولۇپ قالدىڭىز؟ 

ـان ئىــدىم، ئــۇزۇن بولــۇپ كهتتــى،  — ئاشـۇ يهرده بىرســى بىــلهن تونۇشــۇپ قالغ
كۆرۈشهلمىدىم، مېنى ئۇنتۇپ قالمىسۇن، نان ئهكىرگهچ كۆرۈشـۈپ كىـرهي دهيـمهن، 
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  .دېدىم —
ر سـېكونت ئىچىـده لىق كۈلكىسى ئـورنىنى بىـمئايالىمنىڭ چىرايىدىكى يېقى

  .ئۈرۈمچى كهچكۈزىنىڭ كهچقۇرۇنىدهك گۇگۇم ئىشغال قىلدى
ئهنسىرهپ كهتمهڭال، ئانىسى، ئۇ بىر بوۋاي، داڭلىـق بىـر شـهخس، كېـيىن  —

  .ھهممىنى دهپ بېرىمهن، بۇ قېتىم بۇ ئىشتا ئاجايىپ تهلىيىم كهلدى دېسهممۇ بولۇدۇ
ـاراپ قويـد ـانى بىـلهن . ىئايالىم يهنىال سىنچى كۆزلىرى بىـلهن ق ئـۇ تېخـى گۇم

  . چۈشهندۈرۈشۈم ئارىسىدىكى تالالشتا بىر قارارغا كېلهلمىگهندهك قىالتتى
ـا ئالدىـدىكى . چىقىپ كهتتىم ـابىت ئهپهنـدى دايىمقىـدهك يهنه شـۇ ئوتۇنخان س

ـا ـا بولـۇپ ئوتـۇن ئۇششاقالشـتا ئاسـتىغا قويـۇش ئۈچـۈن ئىشـلىتىلگهچكه قىيم يام
يهڭلىرىنىـــڭ ئىچىـــگه قوالشـــتۇرۇۋالغان . اتتىكهتـــكهن كـــۆتهك ئۈســـتىده ئولتـــۇر

چوقـــۇمكى ئـــۇ ھېلىقـــى . قوللىرىنىــڭ يېڭـــى ئىچـــده مىـــدىراۋاتقىنى بىلىنهتتـــى
  .مۇشتهكنى ئويناۋاتاتتى

ئۇنىـڭ كۆزلىرىـدىن بىـر خىـل سـېغىنچنى . ساالمىمىز خېلـى قىـزغىن بولـدى
ىشـىنى مهن بـۇ ك .بۇ ھال مهن ئۈچۈن بهكمۇ قىممهتلىـك ئىـدى. كۆرگهندهك بولدۇم

ىــدىكى چئهمهلىيهتــته ئۇنىــڭ كهمســۆزلىكى ئى. ئىنتــايىن كهمســۆز دهپ بىلهتــتىم
ـان . ۈن ئهمهسـكهنچـھېسياتنى يوشـۇرۇش ئۈ ئۇنىـڭ كۆزلىرىـدىن، ئـۇزاق بولـدى، ن

  .ىقىپ تۇراتتىچ ئالغىلى كهلمىدىڭىز، نهگه يوقاپ كهتتىڭىز، دېگهن سوئال
ـاال — رنى مهكـتهپكه جــايالپ، چــاقىلىرىم يـۇرتتىن قايتىــپ كهلـدى، بــالىال   ب

ـاش. دېگهندهك ئىشالر بىلهن ئالدىراش بولۇپ كهتـتىم ـاق   يهنه بىـر تهرهپـتىن ئ تام
ئىشـلىرىنى ئايالالرنىــڭ خىــزمهت دائىرىسـى دهپ بېكىتىــۋهتكهنلىكىمىز ئۈچــۈن، 

بۈگۈن مهنمـۇ . خانىم قايتىپ كېلىشىگىال بۇ ئىشالرنى ئۆزىگه ئۆتكۈزۈۋېتىپ قالدىم
ـاچ، سـىز بىـلهن كۆرۈشـۈپ  سىزنى سېغىنىپ، ياردىمىم بىلهن خانىمنىمۇ خوش قىلغ

  .مهن بىر نهپهستىال ئاساسىي ئىزاھاتنى بېرىپ تۈگهتتىم —كىرهي دهپ چىقتىم، 
دېدى ئۇ بالـدۇرقىغا ئوخشـىمايدىغان بىـر  —ياخشى بوپتۇ، ياخشى بوپتۇ،  —

  .داپ تۇراتتىكۆزلىرىدىمۇ بىر خىل يېقىنلىق ئۇچقۇن. خىل چىراي ئىپادىسى بىلهن
دېدىم  —بۈگۈن ئاخشام ۋاقتىڭىز بولسا يېنىڭىزدا بولۇمهن، خۇدا بۇيرىسا،  —

  .ئۇنىڭغا ماسلىشىۋاتقاندهك قىلىپ
ـائالالھ،  — ـائالالھ، ئىنشـ ــېغىنىپ  —ئىنشـ ــۆھبىتىمىزنى س ــۇ س ــدى ئۇم دې
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  .قالغاندهك
ئاخشــىمى ئىشــتىن كېلىــپ، تامــاققىچه ئايالىمغــا بولغــان ئىشــالرنى ســۆزلهپ 

تهبىئىيكى، ئۇمۇ خېلى ئوقۇغان خوتۇن بولغاچقا سابىت ئهپهندى دېگهننىڭ . دىمبهر
  :ئۇ ھهيران بولغاندهك قېلىپ. كىملىكىنى بىلمهي قالمايتى

ـاڭالپ كهت — تـۇق، كهنسابىت ئهپهندىنىڭ غهلىته مىـجهزى ھهققىـده كـۆپ ئ
! ده  رئىككىڭالرنىڭ مىجهزىڭالر ئوخشاشال تهتۈر بولغاندىكىن تازا تېپىشىپسىله

  .دېدى ئۇ چىشىمغا تېگىش ئۈچۈن —
سابىت ئهپهندىنىڭ مىجهزى قالتىس بهلهن ئادهمكهن دهيمهن، كوچىـدىكى  —

  گهپلهرنى قويۇڭالر،
دېــگهن بىــر گهپنــى تالىشــىپ، بارمىقىــدىن ئايرىلغــان ســابىت  »خىتــاي« —

  ئهپهندى شۇدۇ؟
  .دهل شۇ —
ــ. ســىزنىڭ غهلىتىلىكىڭىزمــۇ ئۇنىڭــدىن قېلىشــمايدىغۇ — ىڭىزدىكى رادئى

دهپ  »ھه بوپتــۇ«خىتــايالر بىــلهن ئــۈرۈمچى ۋاقتىنــى تالىشــىپ ئۇرۇشــقان ســىزغۇ، 
  ...سىال تۈگهيدىغان ئىشقاقوي

ـان يېرىمىـز مۇشـۇغۇ — ئـۇالر . ھهممه نهرسـىگه بوپتـۇ دهپ قويۇۋېرىـپ، بولغ
كىچىك ئىشقۇ دهپ بىر . ئاشۇنداق كىچىك ئىشالردا بويسۇندۇرۇش بىلهن كۆندۈرۈدۇ

شۇنىڭ بىلهن كىچىك ئىشالر دۆۋىلىشىپ ئىنتايىن زور بىر . پ بوپتۇ دهۋېرىمىزبىرله
ـاش. كۆلهم بولۇپ شهكىللىنىدۇ گىپنوزلـۇق قىلغـۇچى . گىپنوزلـۇق ھـۈنىرىگه ئوخش

ـاق . باشقىالرنىڭ ئېڭىنـى قانـداق كـونترول قىلىـدۇ، بىلهمسـهن ـاڭلىغۇچى ي باشـتا ئ
ـاق ئىشـــالرغا بۇيرۇيـــد ـايىن ئۇششــ ـــدىغان ئىنتــ ـالقىنىڭىزنى : مهســـىلهن. ۇدىمهي ئــ

ـــڭ ـــۇڭ، ئاســـتا ئاســـتا . چىقىرى ـــل تۇت ـــر بىـــرىگه پاراللى ـــولىڭىزنى بى ئىككـــى ق
يېقىنالشتۇرۇڭ، قولىڭىزنى بىر بىرىگه تهككۈزۈڭ، ئاندىن ئىككى ئالقىنىڭىزنى بىر 

ـاق ھهرىكهتـلهرگه بۇيرۇيـدۇ گىپنـوز . بىرىدىن يىراقالشتۇرۇڭ مانا مۇشـۇنداق ئۇشش
ـا بـوي ئوبېكتى ئۈچۈن بـۇ ئ ـان ئىشـالر، ئۇنىـڭ نهزىرىـده بـۇ بۇيرۇقالرغ ـايىن ئاس ىنت

لــېكىن ئهمهلىيهتــته گىپنوزلــۇق قىلغــۇچى . ســۇنۇش ھېچــنىمىگه ھىســاب ئهمهس
ـاقۇل  ــمه نهرســىگه مـ ــوبېكىتنى ھهم ــۇپ ئ ــى ئورۇنلۇت ــۇن تهلهپلهرن ئاشــۇنداق نۇرغ

ــدۈرۈدۇ ــپ كۆن ــدىغان قىلى ـاق. دهي ـا ئاشــۇنداق ئۇششـ ــۇچى بولسـ ــۇق قىلىنغ  گىپنوزل



 74

ـاڭ تهرهپـتىن بىـر بىـرلهپ كـونترول  بۇيرۇقالرغا بوي سۇنۇپ ئهمهلىيهتـته ئۆزىنىـڭ ئ
  .قىلىنىۋاتقىنىنى تۇيماي قالىدۇ

ـــــىزنى  — ـــــدى س ـابىت ئهپهن ــــ ـــــقىچه، س ـــــۆزلىرىڭىزمۇ باش ـــــيهي، س ۋى
سۆھبهتداشـلىرىنى سـېھىرلهپ، سابىت ئهپهندى ھهققىـده ھه؟  سېھرىلىۋالمىغاندۇ

قارىسام بۇرۇنقىدىنمۇ . گهپلهر بارىدى، شۇڭا دهيمىنا ئۆزىگه باغلىۋاالرمىش دهيدىغان
ـايتى، ئهمــدى  مهمهدانلىشــىپ قاپســىز، ئهســلىدىمۇ گهپ تېپىــپ بهرگىلــى بولمـ

  .دېدى ئۇ يان بېرىپ —چېپىپمۇ يېتىشكىلى بولماس بولۇپ قالغاندهك قىلىسىز، 
ــنال ســابىت  ــيىن، تامــاقتىن كېيى ــدىن كې ــورۇق قىلىۋهتكهن ــڭ كــۆڭلىنى ي ئۇنى

  .دىنىڭ يېنىغا ئالدىرىدىمئهپهن
        

���  
  

ھهپتىــدىن كېـــيىن قوشـــۇنىمىز يۈرۈشـــنى داۋام قىلىـــدىغان   
  .مىڭبېشى يېنىمغا يوقالپ كهلدى. بولدى

  قانداقراق تۇرىسىز؟ قاالمسىز، ماڭامسىز؟ —
ـازاپلىق     . دېدىم قهتئىي ھالـدا  —! ماڭىمهن — چـۈنكى قـېلىش تېخىمـۇ ئ

ـان بولسـىمۇ، ئهمـدى      -گهرچه يارام ھازىرمۇ سـىم . ئىدى سـىم ئېچىشـىپ تۇرۇۋاتق
  .ماڭغاندا بىر ئاز ئاقساپ ماڭاتتىم. يۇقۇمالنمايتى

  .دېدى ئۇ ماڭا چىدىماي —بولمىسا مهن بىر ئات تېپىپ بېرەي،  —
ـازدىن مېڭىـپ يـۈرەتتىم    ـا    . بۇ كۈنلهردە مهن بىرئاز بىرئ قىـيىن ئىـدى، ئهمم

ـالغىنىم ئېنىـق بولـ    شـۇڭا بهك خـوش ئىـدىم    . دىنېمىال دېگهن بىلهن ھايات ق
. دېسهممۇ بولۇدۇ، ئهمما بىر تهرەپتىن كۆڭلۈمنىڭ يېرىملىقىنىمۇ يوشـۇرمايمهن 

  .بۇ ھايانىغا قالغان جاننى ئهمدى ئاياپ ئولتۇرمىساممۇ بوالتتى
. ئاساسىي قوشۇن توقسۇ، كۇچار يۆنۈلۈشىگه، بىر بۆلۈك بايغا قاراپ يول ئالدى

ـا چۈشۈشـى    بايغا ئهۋەتىلگهنلهر باينى ئىش غال قىلىپ بولۇپ، قىزىلـدىن كۇچارغ
ـاۋال يـۈرۈپ كهتـكهن ئىـدى      . كېرەك ئىدى . تۇرشاۋۇل قىسىملىرىمىز بىـر كـۈن ئ

كىچىك ناھىيه، بازارالرنى تۇرشاۋۇل قىسىمالر بىز بارغىچىال تهسـهررۇپىغا ئېلىـپ   
توقسۇدا كۆپ قارشىلىق بولمىغاچقا تۇرشاۋۇل قىسىم ئۇ يهرنى ئىشغال . بوالتتى

  ئىككى
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ـا     ق ــۆزلىرى كۇچارغــ ــلهپ، ئـ ــئۇلالرنى بهلگىـ ــتىن مهسـ ــك خهلقـ ــپ، يهرلىـ ىلىـ
كۇچار مۇداپىئهسـىنى سـهل   . كۇچادا بىرئاز قارشىلىققا دۇچ كهلدۇق. كېتىشىپتۇ

  .چاغالش خاتالىقىنىڭ بهدىلى بهك ئېغىر بولدى
ــېپىدە      ــڭ س ـا ھۇجۇمچىالرنى ــدىغان بولغاچقـ ــرۇس يۈرەلمهي ــى راۋى مهن تېخ

نچه يارىــدارالرغا قولۇمــدىن كهلــگهن تىببىــي يــاردەملهرنى كــۆپى. بواللمايۋاتــاتتىم
ـام بېـرىش مهخسـىدىدە ئابـدۇنىياز       . قىلىپ يۈرەتتىم بىركۈنى يارىـدارالرالرغا ئىله

يىلالردىكى ئىككىنچى قېتىملىـق   - 30ئابدۇنىياز . مهكتهپ ھويلىسىغا كهلدى
ياشال چـوڭ،   ئالته - قوزغۇالڭنىڭ باش قوماندانى بولۇشىغا قارىماي، مهندىن بهش

ـاش يىگىـت ئىـدى        ـاددا چىـراي ي ـادەتتىكىچه، چىرايـى س ئۇنىـڭ  . بوي تۇرىقىمۇ ئ
ـاش  . قولىدا دادىسى دىمهتلىك مىڭ بېشىالر، يۈز بېشىالر بارىدى ئۇنىڭ شۇنچه ي

تــۇرۇپ، شــۇنچه نۇرغــۇن پىشــقهدەملهرنى ئــۆزىگه بهيــئهت قىلــدۇرۇپ، بۇنــداق زور   
ئۆزىال، ئابدۇنىيازنىڭ تارىخىمىزدىكى  قوشۇننى بىرلىككه كهلتۈرەلىگهنلىكىنىڭ

 - قى، ئهقىـل  ۇئۇ جهسـۇرل . ئورنىنى بېكىتىشته ئهينهك بوالاليدۇ دەپ ئىشىنىمهن
پاراسىتى بىلهن ئۆزىدىن چوڭالرنى قايىل قىاللىغانلىقى ئۈچۈنال، تېخـى ئـۇ يـۈز    
ـايالنغان ئىـدى     ـاش قىلىـپ س . بېشى تۇرۇپال ئېتىراپ قىلىنغان ۋە بۇ قوشۇنغا ب

ـادەم قىلىـپ    چـ غان ساالپهت ئـۇنى بىـزگه   ۇدۇۋەر ئاقساقالالردىال بولمۆتى وڭ بىـر ئ
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ ئوبرازىغا بىز ئۆزىمىز كىشىلهر ئارىسىدىكى . ىتهتتىكۆرس

ئۇ ھهقتىكى ھېكايىلهر ئاساسىدا يۈكلىگهن سۈپهتلهر قوشۇلۇپ ئۇنى بىزنىڭ كۆز 
ـاراتت    ئـۇ كهسـكىن ئىـدى، لـېكىن     . ىئالدىمىزدا تىنىمسىز تـۈردە يۈكسـهلتىپ ب

بېســىق ئىــدى لــېكىن كىشــىلهرگه يهنىــال  ئېغىــر. قىزىــق قــان ئهمهس ئىــدى
ئالدىـدا   ،ئۇنى تۇنجى قېتىم كۆرۈپ ھېيىقىپ. ئىنتايىن قىزغىن تۇيغۇ بېرەتتى

تهمتىرەپ تۇرغان كىشىمۇ بىردەمدىال ئۇنىڭ تهمكىنلىكى كهينىگه يوشۇرۇنغان 
پ بىــردىنال ۋۇجــۇدى ئېرىــپ كهتكهنــدەك  ئىللىقلىقنــى بىۋاســته ھــېس قىلىــ

  .ئىدىيهردە ى دەل مۇشۇ چاقىرىق كۈچئابدۇنىيازنىڭ . بوالتتى
مهن ئـــۇنى تونۇماســـمىكىن دەپ . ئـــۇ تۇيۇقســـىزال مېنـــى كـــۆرۈپ قالـــدى

ـارازى         - چوڭئۇ ئويالپتىمهن، ئهمما  ـاز ن چـوڭ چامـداپ ئالـدىمغا كهلـدى ۋە بىـر ئ
  :ئاھاڭدا

  .دەپ سورىدى —يهرلهردە؟ سىز نېمه قىلىۋاتىسىز بۇ  —
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  .يارىدارالرغا قاراۋاتىمهن —
دېـدى ئـۇ چىرايـى     —ئوھ، يارىالنغان ئوخشىمامسىز؟ ئاقساۋاتىسـىزغۇ؟   —

  .ئازاپلىق تۈس ئېلىپ
  .ھهئه —
  قاچاندىن بېرى بىز بىلهن بىلله سىز؟ —
  .قهشقهر ئېلىنغاندىن كېيىن قېتىلغانتىم —

ئـۇ  . دىرلىرى ئۇياقتا ساقالپ تۇراتتىئۇنىڭ بىلهن بىلله كهلگهن پولك كومان
  .مېنى قولۇمدىن قويۇۋەتمهيال يېتىلىگهنچه مىڭبېشىالرنىڭ يېنىغا ئهكهلدى

  بۇ يىگىت قايسىڭالرنىڭ قولىدا؟ —
ــدى كامــال —مېنىــڭ،  — ــدىراپ ئىزاھــات بهردى،  . دې ــدىن ئال مهن  —ئان

ــۇ    ــۇئهللىم ش ـان م ــى قىلغـ ــىزگه گېپىن ـانالر  . س ــېپىلىگه چىققـ ــۇنىڭ س  ئاقس
  ....توغرىسىدا دېگهنتىمغۇ؟

ئابدۇنىياز قولۇمنى قوشقولالپ تـۇرۇپ سـىقتى،    —! مۇنداق دەڭ..... ھه —
ـانتىم، ئالدىراشـــچىلىقتا كۆرۈ  — شـــنى ئېســـىمدىن چىقىرىـــپ   شۈئاڭلىغــ

ـا كهلتـۈرمهپتىمهن    . قويۇپتىمهن . ئهمما سىز ئىكهنلىكىڭىزنـى ئهسـال خىيالىمغ
  ىككه قېتىلىپ قالدىڭىز؟قانداقالرچه مهكتهپنى تاشالپ، ئهسكهرل

ـا       — ـان؟ بۇنىڭغ ئۇستازىمىزنىڭ قىسـمىتىدىن خهۋىرىڭىـز بولـدى، ھهرقاچ
ـاگىرتلىرى قهسـهميات قىلىشـتۇق    . بىز چىدىيالمىـدۇق  ـارلىق ش ـا  . ب ئىنقىالپق

ئــارزۇلىرى ئۈچــۈن كــۆرەش  نقېتىلىشــقا، ئۇســتازىمىزنىڭ ئهمهلــگه ئاشــۇرالمىغا
ـان ئىـدۇق   بىـر كېچىـدىال بىرلىـرى تۇتقـۇن      ئهپسۇسـكى، . قىلىشقا بهل باغلىغ

... ماڭا تېخىمۇ ئهلهم بولدى..... قىلىپ، ھهممىسىنى قاياققىدۇر ئېلىپ كېتىپتۇ
ـارىمىزدىن كهتتـى،        ـادەملهر ئ ئهمدى بۇ جاننىڭ نېمه كېرىكـى، شـۇنچه ئېسـىل ئ

ــويالپ  ــك دەپ ئـ ــز    —.... مهن قانچىلىـ ــدە ئېغىـ ـاجىئهم ھهققىـ ـائىله پــ مهن ئــ
  .ئاچمىدىم

ئانــدىن . دېــدى ئــۇ —ىيــاجىم بــار، مهن بىــلهن كېلىــڭ،  ســىزگه ئىهت —
بۇ يىگىت ماڭا كېرەك، بۇ يهرلهردە زايا كېتىدۇ، ئۇنى مهن  —مىڭبېشىمغا قاراپ، 

  .دېدى —ئېلىپ كېتىمهن، يېنىمدا بولۇشى كېرەك، 
ئۇغۇ ھالقىلىق پهيتته ئوساللىق قىلىـپ  . مهن يهنه ناسىراخۇنغا تارتىشتىم
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اق بولســـىمۇ دوســـتۇم ئهمهســـمۇ، ئـــۇنى بىلـــله  كېـــرەككه كهلمىـــدى، شـــۇند
  :ئابدۇنىياز بىردەم ئارىسالدى بولۇپ. ئېلىۋېلىشنى سورۇدۇم

  . دەپ سورىدى —دوستىڭىزمۇ؟  —
  .ئىزچىالردىن. ھهئه، دوستۇم—
  .ئۇنداق بولسا بولۇدۇ —

شــۇنداق قىلىــپ، مهن ئهمــدى ئابــدۇنىيازنىڭ شــىتاپ ئوفىتســېرى بولــۇپ  
بىـزدە  . يىـتىم، ئاالقىچىلىـك ئىشـلىرىنى قىلـدى    -گـۈر ناسـىراخۇنمۇ يۈ . قالـدىم 

ـانالر    . خهرىته بىلىدىغانالر يوق ھىساپتا ئىدى ـان تۇڭگ ـاقچىلىرىمىز بولغ ئىتتىپ
ئۆزلىرى ئىشلىتىۋاتقان خهرىتىسىدىن بىزگىمـۇ بىـرەر نۇسـقا بهرگهن بولسـىمۇ،     

ــۇنى چۈشــۈن ــزنىڭكىلهر ھهمــمه ئىشــنى ئــاغزاكى    ۇدۈئ ـا، بى ــوق بولغاچقـ غانالر ي
  : شۇڭا ئابدۇنىياز ماڭا ھه دېگهندىال خهرىتىنى بېرىپ. ورۇنالشتۇراتتىئ

بىزگه مهمتىلى ئهپهنـدى  . دەپ سورىدى —ماۋۇ نهرسىنى چۈشۈنهمسىز؟  —
دېــگهن دەرســته خهرىــته ئــۆگهتكهن ھهتتــا تهتىــل تاپشــۇرۇقى  »يــۇرت بهلگىســى«

شـۇڭا   .ھىسابىدا ئۆز كهنتىمىزنىڭ جايلىشىش خهرىتىسـىنى سـىزدۇرغان ئىـدى   
ـا     . خهرىتىنى چۈشۈنهتتىم ـايچه يېزىقت ـانالر بهرگهن خهرىـته خىت ئهپسۇسكى، تۇڭگ

ـاپقىلى   «. بولغاچقا بۇنىسى بىر ئاز بېشىمنى قاتۇردى خىتايچه بىلىـدىغانالرنى ت
دەپ سورىغان ئىدىم، باشلىقالر دەرھالال تېپىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى  »بوالرمۇ؟

مهن كۆڭلۈمدە باشلىقالر بۇ گهپنى ئۇنتۇپ بىرنهچچه كۈندىن كېيىن . بىلدۈردى
  .قالدىمىكىن دەپ يۈرگهندە تۇيۇقسىز ئىشخانىغا بىرسىنى باشالپ كىرىشتى

دېــدى  —تېپىــپ كهلــدىم، تۇڭگــانالردىن ســورۇۋالدىم،  ppppتــۇڭچى ،مانــا —
  . شىتاپ باشلىقىمىز، ماڭا تىلماچنى تونۇشتۇرۇشقا يېنىمغا ئهكىلىپ

  !ھوشۇر ئىكهن ئۇ كىمكهن دېمهمسىز، بىزنىڭ
دېــدى ھوشــۇر ھهيــران  —! ھــوي، ســهن بــۇ يهرلهردە نــېمه قىلىۋاتىســهن —

ـا تونۇشـۇڭنى ئۇچر    . بولۇپ پ ۇتـ ۇمانا مۇشۇنداق چاغدا ئۆزەڭ بىلىـدىغان بىـر كون
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئۇنىــڭ بىــر يۇرتلــۇق . قــېلىش نهقهدەر ھاياجــانلىق بىــر ئىــش

ز تېخى ھوشۇر بىلهن شـىرەم  بى! دە-بولۇشى تېخىمۇ يېقىملىق تهسىرات بېرىدۇ

                                            

      
①

 .ئا_ تهرجىمان، _ تۇڭچى  
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ـاۋاتقىنىمنى سـېزىپ، چىرايـى    . تۇققانمۇ كېلهتتۇق شۇڭا ئۇ مېنىڭ بىر ئاز ئاقس
  يارىالندىڭمۇ؟ ھازىر قايداراق؟ —بۇزۇلۇپال كهتتى، 

ئۈسـتىدىكى  ... الر، دەريا كۆللهر،رئىككىمىز بىرلىكته خهرىتىدىكى شهھهر بازا
  .ئىشلهتكۈدەك قىلدۇقئىسىمالرنى ئۇيغۇرچىغا ئۆرۈپ يېزىپ، بىز 

ـايتتى  مهن . شۇغۇنىسى، ئۇ شۇ كۈنى ئىش تۈگىگهندىال ئۆزىنىڭ قىسمىغا ق
ــدىم    ــىراپال قالـ ــوغۇرۇۋالغاندەك يىتىمسـ ــدۇر سـ ــدىن نېمىنىـ ــۇددى ئىچىمـ . خـ

كۆرمىســهممۇ بــوپتىكهن، كۆرگهنــدىن كېــيىن بىــر كــۈن ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه  
ــرىم ئارى    ــۆز يېقىنلى ــدە، ئ ــۆز ئۆيۈم ــۇپ  ئىشــلهپ، خــۇددى ئ ــدەك بول ســىدا تۇرغان

قــاپتىكهنمهن، ئهمــدى شــۇنچىلىك يىغــا تــۇتتىكى، ئهمــدىال ھهقىقىــي يىــتىم   
  .قالغاندەك بولدۇم

ـا كېلىـپ جايالشـقاندا بىزنىـڭ ئاساسـىي بىرلىكلىرىمىـز        دىۋىزىيه كورلىغ
ـا بېرىـپ يهتـكهن ئىـدى        ـارغىبۇالق تاغلىرىغ ـاۋۇل قىسـىمالر ئ . قاراشهھهردە، تۇرش

چارچاشنى  - چهكسىز ئۈمىدۋارلىق ئىچىدە ھېرىش. ال ئىدىئۈرۈمچى ئالدىمىزدى
ئاخشــاملىرى بهك كهچ ياتــاتتۇق، بهزى كېچىلىــرى ھىــچ . بىلــمهي ئىشــلهيتۇق

ئۇرۇشـــنى پـــاتراق . كـــۈز ئـــايلىرى كىرىۋاتـــاتتى. ياتماســـتىن تاڭغـــا ئۇاليتـــۇق
تۈگهتمىسهك ئهسكهرلهر ئۈچۈن قىشلىق الزىمهتلىكلهرنى ھهل قىلىش ئاخىرىغا 

ـاملىرى ناسـىراخۇن ئـۆز مىجهزىـگه     . يهتمهيدىغان باش ئاغرىقى بوالتتىكۆز  ئاخش
ـارلىق پىـالن، مهسـلىههتلهرنى، ئابـدۇنىيازنىڭ دېـگهن        ـان ب  - كۆرە شـىتاپتا بولغ

مهن بۇ تۈگىمهس . ھهممىنى سوراپ، سىرتىقىنى ئېلىپ تۇراتتى... ئېيتقانلىرى،
ـا     ـاق ج . ۋاپ بېرىـپ تـۈگىتهتتىم  قىزىقىش سوئاللىرىغا بىـرەر جۈملىـدىنال، تومت

ـائهتلهنمهيتى    ـاۋاپالردىن قان ـاز تهپتارتىـدىغان      - ناسىراخۇن بـۇ ج يـۇ، مهنـدىن بىرئ
ـايتى    ــقا پېتىنمــ ــوچىالپ سوراشـ ــۇ كـ ـا يهنىمـ ــداق   .بولغاچقــ ــڭ بۇنـ مهن ئۇنىـ

ـاكى        سوراشلىرىنى بهلكىم ئۇرۇشـنىڭ نهتىجىسـىگه بهكـال كۆڭـۈل بۆلۈشـتىن ي
شـۇڭا  . رىۋالغانلىقىـدىن دەپ ئـوياليىتتىم  بولمىسا كاللىسىغا بۇ ھهقـته غهم كى 

ـا بهزى ئىشـالرنى ئىـن    يـۇ، لـېكىن    -  ۈشـهندۈرگۈم كېلهتتـى  چىكه چبهزىدە ئۇنىڭغ
ۈنكى مېنىڭ نهزىرىمدە ناسىراخۇندەك بىر ئادەمنىڭ بـۇنى  چ. يالتىيىپ قاالتتىم

  .بىلىش بىلمهسلىكى بهرىبىر ئىدى
ــدىنقى ســهپتىن    ــدە ئال ــىز  شــىتاپ قاراشــهھهرگه يۆتكهلگهن بهكمــۇ كۆڭۈلس
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خىتايالر ئورۇس ئهسكهرلهر بىلهن ھوجۇمغا ئـۆتكهن  : خهۋەرلهر كېلىشكه باشلىدى
 ،ئــورۇس ئهســكهرلهر تهســهۋۇرىمىزدىكى ئىبلىســقا ئوخشاشــال كــۆرگىلى  . ئىــدى

غان، خىلمۇ خىل ۇدۇبىلگىلى بولمايدىغان، شهكلىنى تېنىمسىز ئۆزگهرتىپ تۇر
ئۇالرنىـڭ قهيهردىـن   . مهخلـۇقالر ئىـدى   غان سـىرلىق ۇدۇقىياپهتلهرگه كىرىپ تۇر

ـانلىقىنى ۋە نىمىلهرنــى قىلىــدىغانلىقىنى ھــې   ۇدۇپهيــدا بول كىم بىلىــپ چغـ
قا گاھ كۆكته گاھ يهردە خالىغان جايدا پهيدا چئۇالردا ئايروپىالن بولغا. بواللمايىتتى

ئــۇالر پهيــدا بولۇشــى بىلهنــال ئــۇالر ھهققىــدە بىــر بىــرى بىــلهن زادىــال    . بــوالتتى
ـارقىالتتى ئوخ ـازغۇ    . شىمايدىغان خىلمۇ خىل رىۋايهتلهر ت ى چگاھىـدا ئـۇ بىـر قۇتق

لـېكىن بىـر نهرسـه    . ى بولۇپ گهۋدىلىنهتتىچكۈچشهكلىدە ئۈنسه، گاھىدا قان ئى
ـارىتى         باشتىن ئاخىر روشـهنكى، ئۇالرنىـڭ پهيـدا بولىشـى بىـر شـۇملۇقنىڭ بىش

اقتتا بىر بىـرىگه پۈتـۈنلهي   بىرال ۋتارىخىمىزنىڭ مۇشۇ مهزگىللىرىدە ئۇالر . ئىدى
ــى    ــى رولالرن ـارمۇ قارش ــدى قـ ـان ئى ـاق   . ئوينىغـ ـانىڭ قاچـ ــر مهھهل چارپادىشـ بى

ئهسكهرلىرى دەپ پهدەزلهنگهن بۇ ئهسكهرلهر، ئهمهلىيهتته مۇشۇ كۈندىكى سـوۋېت  
ـارا مۇناسـىۋەتلهر، ھهمـدە ئۆزلىرىنىـڭ      . قىزىل ئارمىيىسى ئىدى ئهمما ئـۇالر خهلق

ـاي      »تىئېزىلگۈچىلهرنىــڭ دوســ « ـاپ، خىتـ ـابىنى ئايـ دېــگهن چىرايلىــق نىقـ
ـاردەمگه    ـا ي ئهسكىرى فورمىسىنى كېيىپ، ئاق ئورۇس ئهسكهرلىرى دېگهن ئاتاقت

ـان بـۇ       . كېلىشكهن ئىـدى  ـايروپالنالر ھىمايىسـىدە قىلىنغ زىرىهلـى قـورالالر ۋە ئ
بىــزلهر ھۇجــۇم . ئومــۇمىي ھۇجــۇم، ئــۇرۇش ۋەزىيىتىنــى تامــامهن ئۆزگهرتىــۋەتتى  

  .ىن مۇداپىئهگه، ھهتتا چېكىنىشكه ئۆتتۇقھالىتىد
پىچىرلىرىـــدىن ئىتتىپـــاقچىمىز بولغـــان تۇڭگـــان  - بهزىلهرنىـــڭ پىچىـــر

ــۇرۇش     ــدىغا ئ ــۆز ئال ــلهن مهســلىههتمۇ قىلمــاي، ئ ــزنىڭكىلهر بى قوشــۇنلىرى بى
ـازىر بىزنىـڭ ھهربىـي    . سېپىنى تاشالپ جهنۇپقا قاراپ قېچىشقا باشـالپتۇمىش  ھ

ئهمما مهن بـۇ گهپـلهر بىـلهن    . قۇلۇش ۋەزىيىتىدە ئىمىشۋەزىيىتىمىز پۈتۈنلهي يو
. كارىم بولماي، ئۆزەمنىڭ ۋەزىپهمنى بهجانىـدىل ئورۇنداشـنىڭ كويىـدىال ئىـدىم    

  .كىم بىلىدۇ بۇ گهپلهر دۈشمهننىڭ ۋەسۋەسه سېلىش ئۈچۈن تاپقان گېپىدۇر
ئهممــا كــۆپ ئــۆتمهيال بىزنىــڭ بــاش ئۈســتىمىزدىمۇ ئــايروپالنالر ئهگىشــكه  

يـېقىن ئهتراپتىكـى يـۇرتالردىن    . ئهمدى ھهقىقىي ۋەسۋەسه باشـالندى . ىدىباشل
ىزگه قېتىلغــانالر قوشــۇن چېكىنســه يهنه ئۇزاقالرغــا بىــرگه كېتىشــتىن مســېپى
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بىـر  . ئۆزىنى قاچۇرۇپ، شۇ يهردىال سـهپتىن ئايرىلىـپ غايىـپ بولۇشـقا باشـلىدى     
ـايرىم گهپلىشـىدىغانلىقىنى ئې      يتىـپ، ئۆزىنىــڭ  كـۈنى ئابـدۇنىياز مهن بىـلهن ئ

  .يېنىغا چاقىرتتى
ئـۇالر  . تۇڭگانالر ۋاپاسىزلىق قىلىپ، سهپنى بىزگىال تاشالپ قېچىشـتى  —

بىزمۇ ھازىرلىقسىز بولساق، كېيىـنگه  . ئۆز كۈچىنى ساقالپ قېلىشنىڭ كويىدا
ـال بولـۇپ    . بىر پىالن تۈزۈپ قويمىساق بولماس سىزنىڭ ئهمدى بـۇ يهردە يهنه ھاي

يېقىنلىرىڭىزنــى تــوپالڭ، . ســىز كېتىــڭ. رنى قالمىــدىئولتۇرۇشــىڭىزنىڭ ئــو
يهنه بىر پۇرسهتته كۆتۈرۈلۈپ چىقىشـىمىز ئۈچـۈن   . ياشالرنى توپالڭ، تهربىيىلهڭ

ــۇرۇڭ    ـاچ ت ــلىرىنى قىلغـ ـارلىق ئىش ـارقىڭىزدىن    . تهييـ ــۆتمهي ئـ ــۆپ ئ ــۇ ك بىزم
ـا چىقىـڭ      . بارىدىغاندەك تۇرۇمىز ـاڭ، ئهته سـهھهر يولغ ـال بولم ھه، . بىركۈنمـۇ ھاي

  .راست، دوستىڭىزمۇ بىلله كهتسۇن، ئىشلىرىڭىزغا ياردىمى بولۇپ قاالر
ــتىم      ــدىكىپ كهت ــدەك ئهن ــۇ قۇيۇلغان ــۇزدەك س ـاق م ــر قاپـ ــىمدىن بى . بېش

بهرگهن قۇربانالرنىڭ بىهـۇدە بولۇشـى   . ئۇقمىشلىرىمىز راست بولۇپ چىقىۋاتاتتى
ــدۇ ــۈرەكنى يهي ــۆلگهن بهرنــا يىگىــتله  ! ھه-نهقهدەر ي ر كــۆزۈمگه كــۆز ئالــدىمىزدا ئ

پهقهت ئاشــۇ ئاقســۇنى ئىشــغال قىلىشــتا  . كۆرۈنۈۋېلىــپ، يىغلىــۋېتهيال دېــدىم 
مېنىڭ كوماندامغا بېـرىلگهن بـۇرۇنقى مـۇئهللىم ۋە ئىزچىالرنىـڭ يېرىمىـدىن      

ـانالر ئىـدى  ! كۆپرەكى ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى بىـرمىللهتته  ! قانداق ياراملىق ئىنس
ـان ئهگه. بۇنداق سهرخىل كىشىلهر كۆپ بولمايدۇ ـان ئۆلـۈم شـۇالرنىڭال     - ر زام زام

بېشـــىغا كېلىۋېرىـــدىغان بولســـا، بـــۇ مىللهتنىـــڭ قهد كۆتۈرىشـــى كهيـــنىگه  
ـازىرقى بىـر   . ھازىرقى دۇنيانىڭ تهرەققىياتى ئىنتايىن تېز بولماقتا. كېتىۋېرىدۇ ھ

كۈندە قولـدىن كهتكـۈزگهنلىرىمىزنى يهنه بىـر قهرنهدىـن كېـيىن ئـون يىلـدىمۇ        
يدىغانلىقىنى، يهنه بىر ئهسىردىن كېيىن بهش يـۈز يىلـدىمۇ   تولۇقلىغىلى بولما

ــۇق   ــدىغانلىقىنى ســېزىپ تۇراتت ــۇقلىغىلى بولماي ـارقىراپ  . تول ئۈســتىمىزدە غـ
. كۈۋاتقان ئايروپىالنالر بۇنى بىزگه ھېس قىلـدۇرۇپ تـۇراتتى  رئۇچۇپ بىزگه ئوت پۈ

سـىلهرگه ئىـگه   دۇنيادىكى ئهڭ قاالق بۇ ياۋايىالر كهلگۈسـىدە ئورۇسـالردىن بـۇ نهر   
ھــازىر بىــز جىســمانىي كــۈچىمىز بىــلهن ئــۇالردىن ئۈســتۈن   . بولمــاي قالمايــدۇ

مهن مۇشـۇالرنى  . كېلهلىگهن بىـلهن كهلگۈسـىدە بىـر نهرسـه دىگىلـى بولمايـدۇ      
. ئويلىغىنىمــدا داۋاملىــق ئويالۋېرىشــكه جــۈرئهت قىاللمــاي توختــاپ قــاالتتىم  
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ـارەتكه چۈشۈشـنى ئويلىغانـدىمۇ شـې     ـانالرنى بهختلىـك   قايتىدىن ئاس هىت بولغ
بۇ خۇسۇستىن، ئۆلۈمدىن ئېشـىپ يهنه قانـداق مهغلـۇبىيهت،    . دېيىشكه بوالتتى

ــويالپ، ئــالالھتىن ماڭــا شــاھادەت شــهربىتى     قۇربانالرغــا شــاھىت بولۇشــۇمنى ئ
  .ئىچىشنى نېسىپ قىلسىكهن دەپ تىلىدىم

ئابــــــدۇنىياز بىــــــلهن خوشلۇشــــــۇپ چىقىــــــپ، ناســــــىراخۇنغا ئهته     
ــدىغانل ــتىم كېتى ــنى ئېيت ـار بولۇش ــۈمهس  . ىقىمىزنى، تهييـ ــڭ تۈگ ــېمه «ئۇنى ن

  :لىرىگه جاۋاپ بېرىشكه ھهپسىلهم بولمىغاچقا»ئۈچۈن
ـان ئېـتىڭالر، دەپ رۇخســهت       — ئىـش ئاخىرالشـتى، ئهمـدى جېنىڭالرنــى ج
  .دەپال قويدۇم —بهردى، 

ناســىراخۇن مېنىــڭ كهيپىمنىــڭ بهكمــۇ ناچارلىقىغــا قــاراپ، قايتــا ســوئال   
ئــۇ مېنىــڭ بــۇ جاۋابىمغــا قايىــل بولۇدۇغــانالردىن ئهمهســلىكىنى،  . ســورىمىدى

كهيپىياتىم ئىزىغا چۈشكهن پۇرسهتنى تېپىپ سهۋەپنى قايتا سـورايدىغانلىقىنى  
ـاتتۇق      . بىلهتتىم بـۇ  . چۈنكى بىز مىـڭ كلومېتېرلىـق بىـر سـهپهرنى بىلـله باس

ىۋېلىشـقا كـۆپ   ئۇزۇن، جاپالىق ۋە زېرىكىشلىك سهپهردە ئۇنىڭغا بۇ سـهۋەپنى بىل 
تىنســــىز نهرســــىلىرىنى  - پۇرســـهت بولۇدۇغــــانلىقىنى بىلگهچكىــــال، ئــــۈن 

  .يىغىشتۇرۇشقا باشلىدى
. بىر ھىساپتا شۇ ناسىراخۇننى يېنىمغا ئېلىۋالغىنىممـۇ ياخشـى بـوپتىكهن   

ـان ئهسـكهرلىرى    . ئالدىمىزدا بىرئايغا يېقىن بىر سهپهر تـۇراتتى  ـان تۇڭگ قېچىۋاتق
ـار  - تهرىپىدىن تاالن ـان يـۇرتالردىن ئـۆتكىچه ئـۇ ئادەملهرنىـڭ ۋەيـرانه       ت اج قىلىنغ

مــدە، ۈنۈيــامغۇر يىغىســىنى كۆرگ - ھــالى، يېقىنلىرىــدىن ئايرىلغانالرنىــڭ قــار 
ئۇالردىن قانداقمۇ نان سورااليتىمكىن؟ چۈنكى بىزنىڭ يېنىمىزدا بىـر تىيىنمـۇ   

ــدا ھهر يــۇرتتىن ئــۆتكىچه شــۇ . پــۇل يوقىــدى؛ نېنىمىزمــۇ يوقىــدى  يهردە  بــۇ ھال
ـاقال        ـان ھهل قىلىۋالس ـاس ن قورسىقىمىزنى بىر توقالپ، ئانـدىن بىـر ئىككـى زاپ

ـا، مهنـدەك غهلىـته مىجهزلىـك     . يولنى داۋام قىالتتۇق بۇ ھالدا ناسىراخۇن بولمىس
بىلمهيمهن بېشىمغا كهلسه . بىر ئادەمنىڭ ئاچ قېلىشى ھىچگهپ ئهمهس ئىدى

ــت  ــورىياالمتىمكىن يــــاكى سوراشــ ــۆرە ئوغۇرلــــۇق ئىهتىيــــاجىمنى ســ ىن كــ
قىالتتىممىكىن؟ مانا ھازىر ئوزۇقلـۇق ئىشـىنى بىزنىـڭ ناسـىراخۇن ئۈسـتىگه      

ـا،    . ئالدى دېمىسىمۇ ئۇ ماڭا قاراپ تۇرالمايتى؛ مېنىڭ جېـنىم پىششـىق بولغاچق
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ئۇ بولسا ھىچ . يامىنىغا كهلسه ئۇنىڭدىن بىر كۈن ئارتۇق ئاچ قېلىشقا چىدايتىم
نىــڭ قارىســى كۆرۈنــۈپ بــولغىچىال ئېغىزلىرىنــى شــۇڭا بىــرەر يۇرت. چىــدالمايتى

ـا    . تامشىپ كېتهتتى ـا قولغ ـان سورۇس ئۇ ھهتتا قانداقراق كۆرۈنۈشتىكى ئۆيدىن ن
ناسىر، تهجرىبىلىك بولۇپ «مهن ئۇنىڭغا . بىرنېمه چىقىشىنىمۇ بىلىپ كهتتى

  .دەپ چېقىشىپ قوياتتىم »كهتتىڭ
ـاۋا     ھهممه يهردە كۆمۈلمهي قالغان جهسهتلهر ئـۇچراپال  ـا، ھ ـان بولغاچق تۇرۇدۇغ

سېســىغان . سېســىغان گــۆش پــۇرىقى بىــلهن كۆڭــۈلنى ئېلىشــتۇرۇپ تــۇراتتى  
ـان سـېمىز رو      ـارقىراپ تۇرۇدۇغ جهسهتلهر ئۈستىدە بولسا يامپاشلىرى زەڭـگهررەڭ پ

تۇڭگانالر چېكىنىش سهپىرىدە ئۆزلىرىنىڭ ئهمـدى  . چىۋىنلهر گىژىلداپ يۈرەتتى
ەز قىلغاچقا، ھهركىـم ئـۆز كهلگۈسـىنىڭ غېمىـدە     تامامهن تۈگهشكهنلىكىنى پهر

ـا ئـېلىش كويىـدا بهكمـۇ رەھىمسـىز بولـۇپ         بولۇپ، بىرەر قىممهتباھا نهرسـه ئولج
روھى چۈشكهن كوماندىرالرمۇ قوشۇننى مهيلىگه قويۇۋېتىشـتىن  . كهتكهن ئىدى

ــۇرغىلى        ــۇپ تـ ــۇننى تۇتـ ـارقىلىقال قوشـ ــۇ ئــ ــۇقىنى، مۇشـ ـارە يوقلـ ــقا چــ باشـ
  .بىلهتتىبولۇدۇغانلىقىنى 

ئۈســتىمىزدە بىــر قاپــاق ســۈيىمىزدىن باشــقا تــۈزۈكرەك يۈكۈمىزمــۇ يــوق   
ـان      بولغاچقا بىز ھهرھالدا تېز ماڭغان بولساق كېـرەك، ئالـدىمىزدا كهتـكهن تۇڭگ

ـانالر     . قوشۇنلىرىغا توقسـۇدا يېتىشـىۋالدۇق   ئابـدۇنىياز قوشـۇنلىرى بىـلهن تۇڭگ
ـاغالپ     ، يوشـۇرۇنۇپمۇ يـۈرمهيال ئـۇدۇل    ئىتتىپاقداش بولغانـدىكىن، ئـۇالرنى ئـۆز چ

ـان يهردىـن ئـۇالر بىزنـى تۇتۇۋالـدى       . ئۆتۈپ كهتمهكچى بولغان ئىـدۇق، ئويلىمىغ
ـازا كېـرەك ئىـدى      ـا ت يارىـدارالرنىڭ يـۈكلىرىنى   . بىزدەك ياشالر بۇ ۋەزىيهتـته ئۇالرغ

بۇنىــڭ . كۆتۈرگۈزۈشــكه نۇرغــۇن ئۇيغــۇرالرنى ھامماللىققــا تۇتۇۋېلىشــقان ئىــدى 
زىممهمـدىكى  . ىمدە پۈتۈنلهي باشقا يۆنگه قاراپ ئۆزگۈرۈش بولدىبىلهن قىسمىت

  !ۋەزىپهممۇ سۇغا چىالشتى
مـــــدەك، ناســـــىراخۇن ئابــــــدۇنىيازنىڭ بىزنـــــى نــــــېمه دەپ    ۇنۇغۇئويل
بــۇ ئــۇزاق . ۋەتكهنلىكىنىــڭ ســىرتىقىنى ئېلىشــنى ئۇنتۇمىغــان ئىــدىۈكهتكۈز

تىگه ئۇ مېنىـڭ  زېرىكىشلىك سهپهردە دېيىشمىگهن گهپ قاالتتىمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈس
سهپدىشــىم، دوســتۇم تۇرســا يوشۇرۇشــنىڭ ھــاجىتى نــېمه دەپ قــاراپ، ئۇنىڭغــا   

  .پارتىزانلىق ھهركىتى تهشكىللهش ۋەزىپهم ھهققىدە ئېيتىپ بهردىم
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 ئاۋالقى كۈنلىرى تاالنغان، خاراپ قىلىنغان يۇرتالر، ۋەيرانچىلىق ئىچىدە قان
هندە كۆرگهن بولساق، مانا ئهمدى ياش تۆكۈۋاتقان ئاھالىلهرنى ئىش ئۆتۈپ كهتك -

. تۇڭگانالر بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدا بۇنداق ۋەھشـىيلىكلهرنى قىلىـدىغان بولـدى   
ىرايى بىلهن تىلىنىال خىتايالرغا ئوخشىسا كېرەك چمهن دەسلهپته تۇنگانالرنىڭ 

دەپ ئــويالپتىكهنمهن، بــۇ قېــتىم ۋەھشــىيلىكى، يــاۋايىلىقى ۋە غهيــرى ئهقلىــي  
. ۇ خىتاي بىلهن ئوپ ئوخشاش ئىكهنلىكىنى سـهزمهكته ئىـدىم  ئىكهنلىكىنىڭم

ئۇالرنىــڭ بىــز بىــلهن زادى نىــمه ئورتــاقلىقى بــار؟ بىــز ئــۇالر بىــلهن زادى نىــمه    
لىـرى ئۇالرنىـڭ   چكه. سهۋەبتىن بىرلهشـتۇق؟ بـۇالر زادى ئهقلىمـدىن ئـۆتمهيتى    

ــاز ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆرگىلى بــوالتتى، لــېكىن ئ ۇالرنىــڭ گۈلخــان ئهتراپىــدا نام
ـانكى،    »لىخانمىـدۇ يئه«نـى  »ئهلههمـدۇ «ئوقۇۋاتقان سۈرىلىرى شۇقهدەر بورمىالنغ

تېخىمۇ ھهيران قاالرلىقى ئۇالرنىڭ . تاڭ بولۇپ تۇرۇپ قاالتتىم - دەپ ئوقۇسا ھاڭ 
ـادەت بىـلهن    . ناماز ئوقۇۋاتقان تۇرۇقلۇق، قىلىۋاتقان ۋەھشىيلىكى ئىدى ئـۇالر ئىب

لىقنىــڭ بولۇشــىنى ۋە بۇنــداق ماسلىشىشــنىڭ قىلمىــش ئارىســىدا بىــر ئورتاق
خــۇددى بۈگــۈنكى نۇرغــۇن ئۇيغۇرالرغــا ( .شــهرتلىكىنى ئــويالپ باقمىســا كېــرەك

ـا ئىشـلىگهندەك   : ئوخشاش ـاچ خىتايغ ئۇالرنىـڭ   .) بهش ۋاخ نامازنى قازاسىز ئوقۇغ
ـانلىق ئىـدى   ـا    . نهزىرىدە ۋەھشىيلىك قهھرىم ـان، مهھكۇملۇقت ـامهن ئهل بولغ تام

ـاڭ   ـات قېلىشـــتىن باشــقا نىيىتـــى    ،گىلىتىپ تۇرغـــانبېشــىنى سـ پهقهت ھايـ
ـانالر ھې  ى پۇشـۇپ  چـ قانـداق قارشـىلىق قىلمىسـىمۇ ئى   چبولمىغان يۇۋاش دېهق

تېخى يېقىنـدىال  مدە، ۈنۈمۇشۇنداق ۋەھشىيلىكلهرنى كۆرگ. ئۆلتۈرەتتى مۇقالسى
  : تتىجانلىنا داقوشۇنىمىزدا بولغان كىچىككىنه بىر ۋەقه كۆز ئالدىم

ـاينى ئېـتىش ئۈچـۈن    نېمىله رنىدۇر كالدىرالپ تىزلىنىپ ئولتۇرغان بىر خىت
ئهسـكهرنىڭ   ،ئابـدۇنىياز قورال بهتلهپ تۇرغان بىر ئۇيغۇر ئهسكهرنى كۆرۈپ قالغان 

  .ان ئىدىتهستىكىگه سېلىپ قۇرالىنى تارتىۋالغ
ـاۋايىلىقى         — ــڭ يـ ــز خىتايالرنى ــڭ؟ بى ــۇ نىــمه قىلغىنى ــۇزا، ب ـاي گۇيت ھـ

دۇ؟ ۇئاشۇالرغا ئوخشاش قىلساق قانداق بولـ  ،تۇرۇپ گهنتۈرئۈستىدىن ئىسيان كۆ
ش ئىقتىدارىدىن قالغانالرغا ئهمهس، سهن ۈتۈئوغۇل باال بولساڭ قارشىلىق كۆرس

 ،ئـۇ ئاشـۇنداق يېلىنىـپ   . ڭنى كۆرسـهت ۇقۇبىلهن تهڭ ئېلىشااليدىغانالرغا باتۇرل
ــداق   ــدىن ماڭقـــا ئېقىتىـــپ تۇرســـا قانـ ــۈڭ ك مۇبۇرنىـ ــدىئۆلتۈرگـ پ دە —؟ هلـ
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  .تىللىغانىدى ئابدۇنىياز
ھهمـمه  . بىز تۇتقۇن ئىدۇق، ئۇالرنى توسۇپ قېلىش قولىمىزدىن كهلمهيتـى 

ـاراپ تـۇرۇش يـۈرەكلىرىمىزنى لهخـته     . لهخـته قىلىـۋېتهتتى   - ۋەھشىيلىكلهرگه ق
بۇنىسـى  . ئهگهر توسۇمىز دېسهك بىرىنچى ھهملىدىال ئۆلۈشكىال توغرا كېلهتتـى 

  .ھهممىگه ئايان
ـادەمنى ئاتۇشـقا ئهۋەتىـپ، باشـقىلىرى باچاڭـدىنال       تۇڭگانالر ئ از بىر بۆلـۈك ئ

ـائىلهمنى   . بهشكېرەمنىڭ يولىغا چۈشتى شۇڭا مهن ئاتۇشنىڭ بوسۇغىسـىدىن ئ
! دېيىشــكه بولســا »ئــائىلهم«ئهگهر . كــۆرمهي بىرىنچــى قېــتىم ئۆتــۈپ كهتــتىم 

ـان ئوغلـۇم         ـات كـۆچىتىم بولغ ـار  ئهمهلىيهتته شورۇقتا مېنىـڭ بىـردىن بىـر ھاي ب
ــوالتتى  ــۇرقىنى    . دېســهممۇ ب ــۆرگهن چېغىمــدىكى ت ــتىم ك ـاخىرقى قې ـا ئـ ئهممـ

ـارە بالىنىـڭ        ـان بـۇ بىچ ئېسىمگه ئالسامال، تۇغۇلۇپال ئانا سـۈتىدىن مهھـرۇم بولغ
ــى   ــهنگىم كهلمهيتـ ــگه ئىشـ ـات ئىكهنلىكىـ ــقا  . ھايــ ــۇ ئاتۇشـ ــۇنىڭ ئۈچۈنمـ شـ

. لــدىكىرمهسـتىن قهشــقهرگه ئۆتــۈپ كېتىشــىمىز ماڭــا بىرخىــل تهســهللىي بو 
ـانه دېيىشـكىمۇ بـوالتتى    مهسئۇلىيىتىمدىن قېچىشتا  باچاڭـدىن  . بىر خىـل باھ

ـا چۈشـكىنىمىزدە ئـۇزاقتىن ئـوڭ تهرەپـته شـورۇقنىڭ،        چىقىپ، بهشكېرەم يولىغ
دەرەخلىرى قارىيىپ كۆرۈنۈۋىدى، يـۈرىكىمنى   - نىڭ دەلpسول تهرەپته كېچىڭىز

ـاقىپ كهتكهنـدەك     بـۇ دەرەخـلهر   . بولـدى  قىزىق بىر چوغ كۆيـدۈرگهنچه پهسـكه س
ئۇنىــڭ  .پ كــۆزدىن يــۈتمهكته ئىــدىۇشــۇكهچكــى گۇگۇمــدا بارغانســېرى قويۇقل

ـارزۇ      ـا جىمىكـى ئېزگۈلۈكنىـڭ، ئ ئارمانالرنىـڭ، سـۆيگهن،    - كۆزدىن يۈتۈشـى گوي
ســۆيۈلگهن نهرســىلهرنىڭ ئومــۇمىي زاۋالىــدەك ۋەھىمىلىــك، قورقۇنۇچلــۇق بىــر  

دىن »ئۆزەم«جۇدىكى، ھهتتا مهن منى شۇنچىلىك مۇۈكۈھىس بهخش ئېتىپ، يۈر
ـان بىـر گهۋدىـدەك     »ئۆز«ئاجراپ كهتكهندەك، كېتىۋاتقىنى تونۇش ئهمما،  بولمىغ

ئىگىـز ئاسـمانغا پهرۋاز    »مهن«كهتكهن »ئاجراپ«ئاشۇ گهۋدىدىن . تۇيۇلۇپ كهتتى
ئهقىلنىــڭ بۇيرۇقىســىز دەسســهپ  ،مهســتلهردەك ،قىلىــپ، كــۆك قهرىــدە تــۇرۇپ

  .دىنى كۈزۈتۈۋاتقاندەك بولدىگهۋ »يات«كېتىۋاتقان 
ئاتالمىش ئاق . ئابدۇنىياز قىسىملىرىمۇ ئارقىمىزدىنال يولغا چىققان ئىكهن

                                            

    
  .ئا —، )قىسمهن جهنۇپ تهرىپىدە(ئاتۇشتىكى بىر يېزا، ئاتۇشنىڭ ئهڭ شهرقىدە  —كېچىڭىز  ①
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ئــورۇس ئهســكهرلىرى تــاكى مارالۋېشــى تۇمشــۇققىچه قــوغالپ كهلگهنلىكىنــى،   
مېنىڭ مىڭبېشىم كامال تۇمشۇقتا ئاق ئورۇسالرغا ئهسىر چۈشۈپ قېلىپ، شـۇ  

  . تاشالنغانلىقىنى كېيىن قهشقهردە ئۇقتۇق يهردە ئۇالر تهرىپىدىن چېپىپ
ــۇرۇش ئۈ     ـا ئ ــۇ دۇنياغـ ـالنى كۆرســهم خــۇددى ئــالالھ ب ۈنال چــمهن دائىــم كامـ

ئهۋەتكهندەك، شاپ بۇرۇتلىرى ئۆزىگه ئاجايىپ ياراشقان كامالنىڭ ئاشۇ بۇرۇتلىرى 
ـوالتتى دەپ ئـويالپ، ئـۇنى ئهتراپىمـدىكى باشـقا        باشقا بىرەر يۈزدە بولسا قانـداق ب

لــېكىن ئۇنىــڭ . ۈرۈپ تهســهۋۇر قىلىــپ باقــاتتىمچــىرايىغــا كۆچشــىلهرنىڭ كى
ـاخىرقى  چشاھادەت شهربىتىنى ئى كهنلىكىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئهڭ ئ

بـۇ ھهرگىزمـۇ   . قېتىمدا قانداق جان ئـۈزگهنلىكىنى تهسـهۋۇر قىلغـۇم كهلمىـدى    
كهن ىنىشــتىن ئهمهس، بهلكــى ئۇنىــڭ شــېهىتلىككه يهتــچئۇنىــڭ ئۆلــۈمىگه ئې

ــهۋۇر        ــتۈرۈپ تهس ــلهن بىرلهش ــى بى ـان بهدىن ـا تهۋە بولغـ ـاددىي دۇنياغـ ــى مـ روھىن
ـازا قىلغىنىنــى   . قىلىشـنى خالىمىغانلىقىمـدىن ئىـدى    ھهقىقهتهنمــۇ ئۇنىـڭ ق

ــوبرازى     ــدىغان ئـ ــدا تۇرىـ ــۆز ئالدىمـ ــال كـ ــڭ دائىمـ ــيىن ئۇنىـ ــدىن كېـ ئاڭلىغانـ
كۆرۈنۈشـته  بىـر  . هكسىزلىككه ئايلىنىـپ كهتكهنىـدى  چپ بىردىنال ۇشۇمهۋھۇمل

ـام بول    ــهۋۇر قىلسـ ــداق تهس ــۇنى ھهرقان ــۇنى    ۇدۇئ ــته ئ ــر كۆرۈنۈش ــدەك، يهنه بى غان
  .تۇيۇالتتى ھهرقانداق ھالهتته تهسهۋۇر قىلىشنىڭ ئىمكانىيىتى يوقتهك

ـان ئىـدى     (يهنه مۆيدىن تهنجاڭ  ـاۋىن سـىجاڭ قىلىۋالغ ) ئابدىنىياز ئـۇنى مۇئ
ــدا ئېتىــپ چۈشــۈرۈلگهن ســ    ــپىن ئهتراپى ــدا كهل ــدىن ئاشــۇ چاغ وۋېت ئايروپالنى

ئهســىرگه چۈشــكهن ئۇچقــۇچىالرنى مهخپىــي قويــۇپ بېرىــۋەتكىنى يهتــمهي، يهنه 
ـان ئىـكهن،     ئۆزىنىڭ شىڭ ھۆكۈمىتىگه ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ مهكتـۇپ يوللىغ

شـۇنىڭ بىـلهن مۆيـدىننى ئۆلـۈمگه     . مهكتۇپ ئابدۇنيازنىڭ قولىغا چۈشۈپ قاپتۇ
  . بۇيرۇپتۇ

ــدىن كېــيىن   ــدى قهشــقهرگه كهلگهن . تۇڭگــانالر شــۇ تهرتىپســىزلىكىدە قال
سوۋېت قوشۇنلىرىنىڭ داۋاملىق ھۇجۇم قىلىشـى   مۇتۇگانالرمۇ، بىزنىڭ چوڭالر

ــدارى     ــر پهرەزگه كــېلهلمىگهچكه قهشــقهردە ئى ــدە بى ـاكى قىلماســلىقى ھهققى يـ
شــۇڭا، . ئىشــالرنى رەتــكه سېلىشــقا رەغــدى بولمــاي، ۋەزىــيهت كۈتــۈپ ئولتــۇردى  

ـانالر بىـلهن   . ردە ئۆز ئىزنالىرىنى كۆرسـۈتۈپ تـۇراتتى  ھۆكۈمهتسىزلىك ھهريه تۇڭگ
قهشــقهردىن چىقىۋاتقانــدا . ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىمۇ سۈركۈلۈشــلهر بولــۇپال تــۇراتتى 
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ئابدۇنىياز قىسىملىرى سان جهھهتتىن كۆپ ئىدى؛ شۇڭا تۇڭگانالر يـول قويـۇش   
كىلهر شــىمالغا يــۈرۈش جهڭلىرىنىــڭ ھهممىســىدە بىــزنىڭ . مهيدانىــدا تــۇراتتى

ـاالپهت كۆرگـ     ـا   ىنۈئالدىدا، تۇڭگانالر ئارقىدا بولـۇپ، كـۆپرەك ت مىز يهتـمهي، جهنۇپق
قاراپ چېكىنىش باشالنغان ھامان، ئورۇسالرنىڭ تانكا، ئايروپالنلىرىدىن قورقـۇپ  
كهتكهن ئهسكهرلهر، ھهممىدىن ئۈمىت ئۈزۈپ جاننى ئېلىپ قېچىشقا باشلىغان 

ـان   . ئىدى الر شـۇ يـۇرت تهۋەسـىگىچه بىلـله كېلىـپ،      شـۇڭا، ھهر يـۇرتتىن قېتىلغ
ئهمما تۇڭگانالر ۋە . غىمىسسىدە يوقۇلۇپ كېتىدىغان ئىشالر بولۇپال تۇرغان ئىدى

ـايرىلىش         ـا، ئـۇالر ئۈچـۈن قوشـۇندىن ئ خىتايالرنىڭ يـۇرتى بـۇ يهرلهردە بولمىغاچق
ـاقالپ قېلىغلىـق       . تېخىمۇ خهتهرلىـك ئىـدى   شـۇڭا ئـۇالر ئاساسـىي كـۈچىنى س

  .ئىدى
ئهمما تۇڭگانالر، . ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ قېچىپ كېتىشكىمۇ ئۇرۇندۇقبۇ 

ـان قوشـۇنى ئىچىـدىكى ئۇيغـۇر ئهسـكهر،       خىتايالر ئهركىن بولغىنى بىلهن، تۇڭگ
ــدى  ــن ئهمهس ئى ـالالر ئهركى ــىكهن دەپ  . ھاممـ مهن ھوشــۇرنى ئۇچرۇشــۇپ قالس

ۈچى شــۇنچىلىك تامــا قىلــدىمكى، بىلمهيــمهن ئۇنىــڭ مېنــى قۇتۇلدۇرۇشــقا كــ 
خىتــاي ئهســكهرلىرىنى ئېلىــپ،  - مــافۇيۈەن بىــر بۆلــۈك تۇڭگــان .يېتهمــتىكىن

كىم بىلىـدۇ،  . ئاقسۇدىنال تهكلىماكاننى كېسىپ خوتهنگه ئۆتۈپ كهتكهن ئىدى
رېهىمنــى ھوشــۇر بهلكىــم شــۇ بۆلــۈكته بولســا خــوتهنگه بېرىــپ بولــدىمىكىن؟  

ــلىقلىرىغا     ــڭ باش ـارقىلىق ئۆزىمىزنى ــۇ ئـ ــى، ئ ــهممۇ مهيلىت ــۋالىمنى كۆرس ئهھ
بــۇ ئارىــدا بىزنىــڭ بازارغــا  . يهتكۈزســهم بهلكىــم مېنــى ئېلىــپ كېتهرمىــدىكىن 

ـا رۇخسـهت قىالتتـى     ـا ماڭ . چىقىشىمىزغا رۇخسهت قىلسا پهقهت يا ناسىراخۇنغا ي
ــپ « ــۈدۇ  قايتى ــتۇڭ ئۆل ــهڭ دوس ــى»كهلمىس ــپ نــېمه   . ، دەيت ـا بېرى مهن بازارغـ

ـا؟ پهقهت بىـر     ەر تونـۇش بىلىـش ئـۇچراپ    قىلىمهن؟ قولۇمدا بىـر تىـيىن بولمىس
. قــاالرمىكىن دېــگهن تامــا بىــلهن، ئىككــى قېــتىم رۇخســهت ســوراپ چىقــتىم   

  .ناسىراخۇننىڭ قورقۇپ رەڭگى ئۆچۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇردۇم
قورقما، مهن ئۇنداق ۋاپاسىزالردىن ئهمهس، ئۆلسهم ئۆلهيكى، سېنى باالغا  —

  . خاتىرىجهم قىلىپ دېدىم ئۇنى —قويۇدۇغان ئىشنى قىلمايمهن، 
  :ئۇ سىرتقا چىقىدىغان بولسىمۇ، مهن قهستهن چېقىشىپ قوياتتىم

  .ناسىر، مېنىڭ جېنىم سېنىڭ قولۇڭدا جۇمۇ، كهلمهي قالما —
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  .دەيتى ئۇ ته بولغاندەك قىلىپ —مهن شۇندا ئادەمماۋا،  —
مهن سىرتقا چىقىپ كهلسهم، ھېرىپ ھالىمدىن كهتكهن ھالدا، قۇرۇق قول 

ــپ ــتىم قايتىـ ــدىغان    . كېلهتـ ــتىمال يهيـ ـا ھهر قېـ ــىراخۇن چىقســ ـا ناسـ ئهممــ
ئۇنىڭ مهندىن يوشـۇرۇۋاتقان پـۇلى بارلىقىـدىن    . بىرنهرسىلهرنى ئالغاچ كېلهتتى

  :گۇمانلىنىپ قالماسلىقىم ئۈچۈنمىكىن، ئىزاھات بهگهندەك قىلىپ
ـاكى (بىر تونۇشۇم ئۇچراپ قالـدى،   —  —) بىـر تۇققۇنـۇم ئـۇچراپ قالـدى    : ي

  .ئادىتىمگه كۆرە كىم ئىكهنلىكىنى ھىچ سورىمايتىم. دەيتى
  :بىر قېتىمدا مهنمۇ ئۇنى دورۇپ

ــۇرۇق گهپ       — ــوقكهن، ق ــۇلى ي ــۇ پ ـا ئۇنىڭم ــدى، ئهممـ ــۇچراپ قال ــم ئ رېهى
  .دەپ قويدۇم —قىلىشقاندىن باشقا ھىچ ئىش بولمىدى، 

ـا دېمىگهنسـهن؟    — دەپ  —ئابدۇنىياز تاپشۇرغان ئىشىڭ توغرۇلۇق ئۇنىڭغ
ناســىر نېمىشــكىدۇر چۈشۈنۈكســىز ۋە مۇناسىۋەتســىز كۆڭــۈل بۆلــۈش  ســورىدى 

  .بىلهن
دېــدىم ھهيــران بولــۇپ ۋە بىــردىنال  —نــېمىگه بــۇنى ســوراپ قالــدىڭ؟  —

دەپ ئۇنىــڭ چىرايىنــى  —ئۇنىڭغــا دېــدىم،  —كۆڭلــۈمگه بىــر ئىــش كېلىــپ، 
شۇندا ئۇنىڭ چىرايىدا ئهكس ئهتكهن خاتىرىجهملىـك مېنـى تېخىمـۇ    . كۈزەتتىم

  .يران قالدۇردىھه
ــوۋېت  ــل س ــى پولــك    - 4ئارمىيىســىنىڭ قىزى ــىگه تهۋە ئىكك دىۋىزىيىس

تانكىنىـڭ ھىمايىسـىدە كىرگهنلىكـى،     20تهرەپـتىن   ppppئهسكهرنىڭ تۆگـۈرمىتى 
. مىشـــالر تارقالـــدى - قومانـــدانى ئىســـهاقبهگ ئىكهنلىكـــى ھهققىـــدە مىـــش 

ۇ گهپلهرنىـڭ  بـ . بىرلىرىنىڭ دېيىشىچه ھازىر ئـۇالر ئاتۇشـقا كېلىـپ بوپتـۇمىش    
مهن ئىككىنچى قېتىم رۇخسهت سوراپ . توغرىلىقى ناھايىتى تېزال مهلۇم بولدى

ــدىم   ئهســلىدە مهن ئۇنىــڭ ماڭــا  . چىققىنىمــدا قوشــنام قۇنــاخۇننى كــۆرۈپ قال
ئاالقىــدار ئۇچــۇرالرنى دەپ بېرىشــىنى تامــا قىلىــپ، ئــۇنى زورالپ توختۇتۇۋالغــان  

قورقـــۇپال تـــۇراتتى، كېتىشـــكه  بولمىســـا ئـــۇ كـــۆزلىرى ئـــالىچهكمهن،. ئىـــدىم
ئهمما قېرىشقاندەك ئۇ ماڭا ئوغلۇم ئابىت ھهققىدە ھېچنېمه . ئالدىراۋاتقان ئىكهن
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ــدى ــدە   «. دېمى ــڭ ئۆيى ـان ھاممامنى ـاال ھاۋاخـ ــۈنكى بـ ـا   —چ ــدا بولغاچقـ ياقىۋاغ
توغرا سوراي دېدىمۇ،  - توغرىدىن . دەپ ئۆزەمگه تهسهللىي ئېيتتىم »كۆرمىگهندۇر

يامـــان خهۋەر بولســـا بهلكىـــم مېنـــى پاراكهنـــدە بولمىســـۇن . تىلىـــم بارمىـــدى
ـا      . دەۋاتامدىكىن دەپ گۇمان قىلدىم شـۇنچه غهيـرەت قىلىپمـۇ ئاخىرىـدا گېلىمغ

ــهلمىدىم    ـا ئېرىش ــچ ئۇچۇرغـ ــدەك، ھى ــه تۇرۇپالۋالغان ــقا  . بىرنهرس ــۇ پهقهت ئاتۇش ئ
هنـى  شۇنىڭغا ئاالقىـدار ئىككـى ۋەق  . تۆرتىنچىلهرنىڭ كهلگهنلىكىنى دەلىللىدى

  :سۆزلهپ بهردى
بىــرى، قىرغىــز ئهســكهرلهر ئىچىــدە نهزەر ئىســىملىك بىرســى، شــورۇقتىكى  
ـامىله قىلىـدىغان بىـر ئائىلىنىـڭ        ـارىي مۇئ خهكىبايالرنىڭ قىرغىزىسـتاندا تىج

ـاپتۇ . بالىسى ئىكهن شـۇنىڭ بىـلهن سوقۇشـتا    . نهزەر كوچىدا خهكىباينى تونۇپ ق
ـاال    ـان بـۇ ب ـا تارتىـپ قېچىشـنى      ئۆلۈپ كېتىشىدىن قورقۇپ تۇرغ ـاينى پان خهكىب

ـايدۇ  ئهسـكهرلهر كهتكىـچه بىـر يهردە يوشـۇرۇنۇپ تـۇرۇش، ئانـدىن       . ئويلىغان ئوخش
ــپ،       ــى قېچىـ ــر كېچىسـ ــرەك، بىـ ـا كېـ ــى بولســ ــپىش نىيىتـ ـاينى تېـ خهكىبــ

ـارىنى   . بىر قاپاق تېرەكنىڭ پورىغا مۆكۈۋاپتۇ ppppقهدەمجايدىكى قېرىشـقاندەك بىچ
ئهتتىگهنــدە قهدەمجايــدىكىلهر . الپ تاشــالپتۇشــۇ كېچىســىال تېپىۋېلىــپ، بوغــۇز

ــۇپ      ــدەك بول ــوش ھهيدىگهن ــز ق ــر چــوڭ ئېتى ــدىكى بى ـا تېرەكنىــڭ يېنى قارىسـ
كهتكهنمىـــش، ئهســـلىدە بـــۇ نهزەر چـــاال بوغـــۇزالپ تاشـــالنغان بولغاچقـــا، جـــان 
چىقماقنىڭ تهسلىكىدىن كېچه بويى ئېتىزدا يۇمۇالپ، تىـرەجهپ، پـۇت تىپىـپ،    

  .خهكىبايالر يهرلىكىدە قويۇپتۇ. ئۆلۈپ قاپتىكهن ئاخىرى سهھهرگه يېقىن
يهنه بىــرى، بىــر بۆلــۈك ئهســكهر مولالقــادىر باينىــڭ ئــۆيىگه چۈشــۈپتىكهن،  
ـارىكهن، بـۇ    ئۇالرنىڭ ھويلىسىدا كۈزلۈك كېسىپ تىزىۋەتكهن بىرە مىڭ قوغۇن ب
ئهسكهرلهر ئادەمدەك بىردىن پىچىپ يىمهي، ھهربىرسى ئۇتتۇر كهلگهننى قىلىـچ  

ن چېپىپ، تېتىپ بېقىپ، يارىمىسا باشقىسىنى چېپىپ، ئىككى كۈنـدىال  بىله
ـاخان    . رەسۋاسىنى چىقىرىپ، ھىچنېمىسىنى قويماپتۇ بىر قىرغىـز ئهسـكهر نىس

                                            

   ①
بـۇ يهردە  . شورۇقتىكى بىر مهھهلله بولۇپ، ئهڭ بۇرۇنقى پهننىي مهكـتهپ مۇشـۇ يهردە ئىـدى   _ قهدەمجاي  

 —، ھـازىرقى باشـالنغۇچ مهكتهپمـۇ مۇشـۇ يهردە    . يهنه شورۇقنىڭ قهۋرىستانلىقى، بىر چوڭ مهسچىتمۇ بارىدى
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ـاتلىق قىلىـش ئۈچـۈن       ئاچىنىڭ چوڭ ساندۇقىنى قومۇرۇپ ئېچىـپ، قىزىنـى ي
ئهسـكهرلهر  ئهسلىدە بۇ قىزىـل  . تهييارلىغان بارلىق ماللىرىنى ئېلىۋالغان ئىكهن

بايالرغا ئۆچ، بىرنېمه دېسىال بايالرنى ئۆلتۈرۈدۇ، دەپ ئاڭالپ، شۇنچه ۋەيرانچىلىققا 
ــكهن   ــقان ئى ــۈكۈت قىلىش ــپ،     . س ــۇپ بېرى ــدىلىككه قوي ـاتلىرىنى بى ـا ئـ ھهتتـ

ـاندۇق  . قوناقالرنى چهيلهپ رەسۋا قىلسىمۇ گهپ قىاللمىغان ئىكهن ئهمما بىر س
ـاي     پىتىگه كهلگهنـدە خوتـۇن كىشـى    - التا لىكىنى قىلىـپ، ھىـچ چىـداپ تۇرالم

ــوي . باشــلىقى ئۆزبىــك ئىــكهن . باشــلىقىغا دەپتــۇمىش ئۆزبىكلهرنىڭمــۇ بهزى ت
ئادەتلىرى بىزگه ئوخشاپ كېتىدىغان بولغاچقا، بۇ كوماندىر ئانىنىـڭ كـۆڭلىنى   

رەختلهرنى «چۈشۈنۈپ، ئهسكهرلهرنى قاتار قىلىپ، تاسمىسىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ، 
ـازااليمهن ئېلىۋالغىنىڭ دەر ، دەپ قورقۇتـۇپ، ھهمـمه رەختىنـى    »ھال بهرمىسهڭ ج

  .ppppئېلىپ بېرىپتۇ
ـاردۇقىنى چىقارغانـدىن كېـيىن      تۆرتىنچىلهر ئاتۇشتا بىرقانچه كۈن سـهپهر ھ

ـاتلىنىپتۇ  ـاراپ ئـ ــقهرگه قـ ــۇلخانىلىرى،   . قهش ــئهل كونس ــقهردە چهت ــلىدە قهش ئهس
قى ئۈچـــۈن، ســـودىگهرلهر بولغـــانلى لىـــكچهتئهلنېرلىرى، وچهتـــئهل مىسســـىئ

ــدىن   ــقهرگه توغرىـ ــۆرتىنچىلهر قهشـ ــدۇر     - تـ ـاي، نېمىنىـ ــۇم قىلمــ ــوغرا ھۇجـ تـ
ـان بولۇشـىمۇ    -بهلكىم بۇ ئارىـدا بىـر سـۇلهى   . كۈتۈۋاتقاندەك ئىدى كـېڭهش بولغ

چــۈنكى، ســوۋېت ئهســكهرلىرى بىزلهرنــى قهشــقهر شــهھهر ئىچىــدىن   . مــۈمكىن
ـاۋىيااليدىغان بولغاچقـ   ـان ۋەدە   چىقارغاندىن كېيىن ئاندىن ئوبدان س ا، بىـرەر يالغ

قهشقهرنى بىرىپ، جهنۇپقا كېتىشىڭالرغا ئىجازەت دېگهنـدەك  :  بىلهن، مهسىلهن
ـاراڭغۇ، ئىشـقىلىپ تۆرتىنچىلهرنىـڭ     ھۆل خىش قويدىمىكىن، بۇنىسى بىزگه ق

ـانلىق خهۋىــرى كهلگهنــدە      ـاراپ ئاتالنغـ ـان   ئابــدىنىيازالرقهشــقهرگه قـ ئاللىقاچـ
ـال تهرەپ    ــپ، ئوپـ ــقهردىن چىقى ــلهنقهش ــلهن  بى ــهر تهرەپ بى ـانالر يېڭىش  ، تۇڭگـ
  . يېڭىسارغا كېلىپ چۈشكهن ئىدۇق

ـاتلىق ئهسـكهرلهر     ئايروپىالنالرنىڭ شىددەتلىك ئوققا تۇتۇشىدىن كېـيىن ئ
پىــرەن بولــۇپ، ھهركىــم ئــۆز   - ئىشــقىلىپ، بىــز تېــرە. قــوغالپ ئــارام بهرمهيتــى
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  . ھهلهكچىلىكىدە قالىدىغان بىر ۋەزىيهتكه چۈشۈپ قالدۇق
ـارنىڭ ي ـاتتىق      ســىتلهېڭىسـ ـا كىرىۋاتقانــدا قـ ـار بازىرىغـ تهرەپــتىن يېڭىسـ

. ھۇجۇمدا ناسىراخۇن يۈتۈپ كهتتى. شىددەتلىك ھاۋا ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ئىدۇق
. مهن ئۇنىڭـدىن سـورۇدۇم  . ماڭا مهسئۇل ئونبېشى خىتاي ئۇنى مهندىن سـورىدى 

مىلتىقنىــڭ ئهممــا ئــۇ ماڭــا ئىشــهنمهي، ئــۇنى ســهن قاچۇرۇۋەتتىــڭ دەپ مېنــى 
ـا ئۇرغـۇزدى    ئۇنىـڭ قـول ئاسـتىدىكى ئهسـكهرلهرنىڭ كـۆپى      . پاينىكى بىـلهن راس

ـا تهۋە    . خىتاي ئىدى ـادىر بهي زىلىغ بۇالر ماخۇسهن قوشۇنلىرى ئىچىـدىكى بىرىگ
مهن ناســىراخۇننىڭ ھهقىقهتهنمــۇ قېچىــپ  . بهي زىلىمــۇ خىتــاي ئىــدى . ئىــدى

شــۇڭا ئۇنىــڭ . ىلمهيــتىمكهتكهنلىكــى يــاكى ھــاۋا ھۇجۇمىــدا ئــۆلگهنلىكىنى ب 
ـامال خـۇش بـوالتتىم؛ ئۇنىـڭ بـۇ        ـاللىقىنى ئويلىس قېچىپ كهتكهنلىك ئىهتىم

ــىرلىنهتتىم ــدىن تهسـ ــىنى  . تهۋەككۈلچىلىكىـ ــۆلگهن بولۇشـ ــڭ ئـ ئهممـــا ئۇنىـ
  .ئويلىسامال كۆڭلۈم بۇزۇالتتى

ماخۇسهن قىسىملىرى ئىچىدىكى بىر قىسىم خىتاي بىرلىكلهر يېڭىشهردە 
سـهرگهردان  . ئۇالر شىڭ شىسهيگه مايىل ئىـدى . بولۇشقانىدىقېلىش ئۇرۇنۇشىدا 

ـاي بولغانلىقىـدىنمۇ،     ـاكى خىت بولۇپ داۋاملىق قېچىپ يۈرۈشتىن زېرىككهنمۇ ي
ـار ئارىلىقىـدىكى يېـزىالردا يوشـۇرۇنۇۋېلىپ،      ئىشقىلىپ، يېڭىشهر بىلهن يېڭىس

ـاۋا ھۇجـۇمى تـۈپهي     . ماخۇسهندىن ئايرىلىپ قېلىشىپتۇ ـا شـىددەتلىك ھ لى ئهمم
يهنىــال جهنۇپقــا ســۈرۈلۈپ، پىتــراپ كهتــكهن بىــر قىســمى يېڭىســار قورغىنىغــا   

بهزىلىرى يوشۇرۇنۇپ تـۇرۇپ، سـوۋېت قوشـۇنلىرىغا ئهلچـى ئهۋەتىـپ،      . سىغىندى
  . شىڭ شىسهيگه ساداقهت ئىپادىلهپتۇمىش

ـاپ، تـۆرتىنچىلهر       بىزلهر بولساق يېڭىسار بازىرىـدا سـېپىل دەرۋازىلىرىنـى تاق
ـان رۇسـالر ئـۈچىنچى كـۈنى      . ئـۈچ كـۈن تۇتۇشـتۇق    - بىلهن ئىككـى  پهيلـى تۇتق

تۇڭگانالرنىڭ نۇرغۇن . ئايروپالن ئهۋەتىپ، يېڭىسار بازىرىنى بومبىالشقا باشلىدى
ــپ       ــتانلىقالردا مۇداپىئهلىنى ــلهردە، قهۋرىس ــدىكى دەڭ ــهھهر ئهتراپى ــكىرى ش ئهس

غۇرى ئاســتىدا الرنىــڭ ئــوق يــام)زىرىهلــى(بــۇالر تانكــا ۋە بىرۇنىۋىــك . تۇرغانىـدى 
ـارنى تاشـالپ يهكهنـگه     . نۇرغۇن ۋەيرانچىلىق بولدى. قالدى شۇ كېچىسـى يېڭىس

تۇڭگــان قوشــۇنلىرىدىكى بىــر بۆلــۈك خىتاينىــڭ ئىتــائهتتىن  . قــاراپ قــاچتۇق
شۇنىڭ بىلهن . چىقىپ، ئايرىلىپ قېلىشى بىر بۆسۈلۈش ئېغىزى بولۇپ قالدى
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بىـرلىكىگه ئـۆزى ئىـگه بولـۇش      ئىتائهتسىزلىكلهر، بۇيرۇققا بويسۇنماسـتىن ئـۆز  
ــتى   ــېرى ئېغىرالش ــلىرى كۈنس ــورۇقچى    . خاھىش ـاس ق ــڭ خـ ــهن ئۆزىنى ماخۇس

قىسىملىرى بىلهن ئاللىقاچان كۆكراۋاتقا بېرىپ بولغان ئىـكهن، كهينىـدىكىلهر   
ـا يېتىـپ كهلـدۇق    ئاڭالشـالردىن مهلـۇم   . كېچىچه يول يۈرۈپ، ئهتىسى كۆكراۋاتق

  .ئادەملىرى بىلهن كۆزدىن يۈتۈپتۇمىشبولۇشىچه ماخۇسهن ئاز بىر بۆلۈك 
ـارىمىزدا قىسـقا     قىسـقا   - تۆرتىنچىلهرنىڭ ئاتلىق ۋە پىيادە پـولكى بىـلهن ئ

بۇمـۇ پهقهت ئاساسـىي قوشـۇننىڭ چېكىنىشـى     . مۇداپىئه ئۇرۇشـلىرىمۇ بـوالتتى  
ـازىنىش ئۈچــۈنال بـوالتتى    - ئۈچـۈن ئـون   ئهمهلىيهتــته . ئــونبهش مىنـۇت ۋاقىــت ق

  .ىش ياكى چېكىندۈرۈش ھىچ ئۈمىد قىلىنمايتىئۇالرنى توختۇتۇۋېل
ئــۇالر . ئومــۇمهن ھــاۋا ھۇجــۇمى نۇرغــۇن يهرلىــك ئاھــالىنى زىيانغــا ئــۇچراتتى

. يوشۇرۇنۇشنى بىلمهيتـى . ئۆيلىرىدىن قېچىپ چىقىپ، ئوچۇقچۇلۇققا يۈگرەيتى
ئهمـدى  . شۇڭا ئهسكهرلهرگه قارىغاندا پۇخراالرنىڭ ئۆلۈش نىسبىتى يوقۇرى بولـدى 

تۆرتىنچىلهر قوزغىالڭچىالرنى . دەمدە بۇ ئۇرۇشتىن ئۈمىت قالمىغان ئىدىھىچ ئا
بۇ نۇقتا ھهر كۆڭۈلگه ئايان . تامامهن توزۇتۇۋەتمهي بولدى قىلىدىغاندەك قىلمايتى

ـان    بولغانلىقتىن تۇڭگانالرنىڭ نىيىتى شۇ دەرىجىدە بۇزۇلدىكى، ئالـدىغا ئۇچرىغ
ك نهرسه بولسىال بۇاليـدىغان، قارشـىلىق   پۇخرانى ئاقتۇرۇپ، يېنىدا پۇلغا يارىغۇدە

ئۇالر . تىدىغان بولدىېقىلسا ياكى قېچىپ كهتسه ھىچ ئىككىلهنمهستىن ئېتىۋ
ــدەك نهرســىلهردىن ئىشــلهنگهن زىنــنهت    - ئاساســلىقى ئــالتۇن كۈمــۈش دېگهن

. بويۇملىرىنى قولغا چۈشـۈرۈش ئۈچـۈن دىققىتىنـى مهركهزلهشتۈرۈشـكهن ئىـدى     
شۇ ئۇسۇل بىلهن ھهل قىلمىسا، ئوپچى ھهربىي تهمىنات يهيدىغان نهرسىنىمۇ مۇ

  .يوق ئىدى
ــدى   ــىي ئىـ ــۇ ۋەھشـ ــىم بهكمـ ــڭ ئونبېشـ ــڭ  . مېنىـ ـان ئايالالرنىـ ئۇچرىغــ

ــۈرەتتى    ــۇق تهكش ـاقلىرىنى تول ــلهك، بارمـ ــۇالقلىرىنى بى ــزۈك،  . ق ــۈزۈك، بىلهي ئ
قارشىلىقســـىز تۇرغانالرنىـــڭ نهرسىســـىنى . نىمهرســـىكى بولســـا ئېلىـــۋاالتتى

قېچىـپ كهتكهنلهرنـى بىـردەم قـوغاليتى، يېتهلمىسـه      . قويۇۋېتهتتى ئېلىۋېلىپال
ـالتۇن        . ئاتاتتى ـار بىـر ئ ـالمىقى ب ھهتتا بىر قېتىم بىر ئايالنىـڭ قولىـدا خېلـى س

بۇنــداق . ئـۈزۈك كــۆرۈپ قېلىــپ، ئۇنىڭغــا ئېســىلغان ئىــدى، ئــۈزۈك چىقمىــدى 
ـان سـېلىنىدۇ، چىقارمـ    ـاڭ  ئهھۋالالر دائىمال كۆرۈلۈدۇغۇ، سېلىشتا ئاس اقچى بولس
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ياكى بهزىدە ئۇزاق زامان ئىلگىرىدىن . بارماقنىڭ تېرىسى تۈرۈلۈۋېلىپ، چىقمايدۇ
مانا شـۇنداق  . تاقاپ كېلىۋاتقان ئۈزۈكلهرمۇ ئاشۇنداق چىقمايدىغان بولۇپ قالۇدۇ

  !خىتاي ھىچ ئىككىلهنمهيال ئۇنىڭ بارمىقىنى كېسىۋەتتى. بولدى
ـان چېغىمىـزدا   . متېخىمۇ دەھشهت بىر ۋاقهگه شاھىت بولدۇ يهكهندە توختىغ

ياشالردىكى بىر قىزنىڭ بىلىكىدە بىلهيزۈك كۆرۈپ قېلىپ، ئـۇنى   12ئونبېشى 
ـا كهل  « ـاقىردى  »!بــۇ ياققـ ـال يىراقالشــتى  . دەپ چـ ـاي توختـــا  . قىـــز دەرھـ خىتـ

خىتــاي دەرھــال تاپانچىســىنى  . دېگهنســېرى، قىــز تېــزراق قېچىشــقا باشــلىدى 
. چىداپ تۇرالماي مهنمـۇ يـۈگرۈدۈم  . ا باشلىدىچىقىرىپ، قىزغا قارىتىپ ئېتىشق

ـاڭا ئىسـتىگهن نهرسـهڭنى        خىتايغا يېتىشىۋېلىپ، ئۇنى سـهن شـۈك تـۇر، مهن س
ـاي مېنــى چۈشـهنمىدىمۇ يــاكى      ئهكىلىـپ بېــرەي، دەپ ئېسـىلغان ئىــدىم، خىت

ماڭا بۇنداق كۈچى يهتمهيدىغانلىقىنى . تهتۈرلىكى تۇتتىمۇ، مېنى ئىتتىرىۋەتتى
انهمگه تاپانچىســىنى تهڭــلهپ تــۇرۇپ، ئهســكهرلىرىدىن بىرىنــى بىلگهچــكه پىشــ

ـاقىردى  ئهســكهرگه بىرنېمىلهرنــى دەپ كاكىرىغانــدىن كېــيىن، ئــۆزى قىزنــى . چ
خىتاي ئهسكهر مېنى تېپىپ، بهزىدە مىلتىقنىڭ پاينىكى بىلهن . قوغالپ كهتتى

  . ئۇرۇپ، ئالدىغا سېلىپ ھهيدەپ ماڭدى
ـان ئىـدى    ئېچىنىشلىق بـولغىنى كىچىـك قىـز ئ    بـۇ  . ۆزىنىـڭ ئـۆيىگه قاچق

ـاملىرى ئىگىـز، ئۆينىـڭ    . لى قول ئىلكىدە بار بىرسىنىڭ ئۆيىدەك قىالتتىېخ ت
ـاقىۋاپتۇ   . يهنه چىرايلىق پىشايۋىنى بارىدى ـايالر دەرۋازىنىـڭ   . قىـز دەرۋازىنـى ت خىت

ــوق ئاتقــان ئىــدى، دەرۋازا ئېچىلــدى    . ئىلىــنچىكىگه قارىتىــپ بىــرنهچچه پــاي ئ
ئانىســى قىزىنــى ھىمــايه قىلىــش ئۈچــۈن ئالــدىغا چىقىۋىــدى،    - قىزنىــڭ ئاتــا

ئۇ دەرھال تامغا . قىز بهكمۇ شوخ، قورقۇمسىز ئىكهن. ئۇالرنىمۇ ئۇرۇپ ياتقۇزىۋەتتى
بــۇ ئىشــنىڭ ياخشــىلىق بىــلهن . تىــرەلگهن شــوتا بىــلهن ئــۆگزىگه چىقىۋالــدى

ـا دەڭـال،   «ئانىسـىغا   - شۇڭا، قىزنىڭ ئاتا . تۈگىمهيدىغانلىقىغا كۆزۈم يهتتى قىزغ
ئانىســـى شـــۇنچه  - قىزنىـــڭ ئاتـــا. دېـــدىم »بىلهيزۈكىنـــى تاشـــالپ بهرســـۇن

خىتاي ئاتماقچى بولـۇپ  . ۋارقىرىسىمۇ، قىز پىشايۋاننىڭ گىرۋىكىدە قاراپ تۇراتتى
ـاراپ    . قورال تهڭلىسىال ئۆگزىنىڭ نېرىسىغا قاچاتتى بىر دەمـدىن كېـيىن يهنه م

ـا . اشقىچه چۈشهنگهن بولسا كېرەكقىز خىتايالرنىڭ مهخسىدىنى ب. كېلهتتى  ئات
ـا چۈشۈنۈكسـىز تۇيۇلـدىمۇ     - ئانىسىنىڭ بىلهيزۈكۈڭنى تاشال دېگىنىمۇ ئۇنىڭغ
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ـايالر ئهمـدى زېرىكىـپ كېتىـپ قالىـدۇ، دەپ          ـالىلىق ئهقلـى بىـلهن خىت ياكى ب
ئونبېشــى خىتــاي بىــر . ئويلىــدىمۇ، ئىشــقىلىپ، بــاال بىلهيزۈكنــى تاشــلىمىدى

ـان ئىـدى  ئهسكهرگه بىر نېمىلهرن . مهن قورقـۇپ كهتـتىم  . ى دەپ، ئۆگزىگه چىقارغ
ـادرىنى ئېلىۋېلىـپ، بادرىنىـڭ يىڭىچـكه ئـۇچى تهرىپىنـى        بىراق قىز ئۇزۇن بىر ب
ــدى،     ــله قىلىۋى ـا ســانچىيىدىغاندەك ھهم پهســكه قارىتىــپ، شــوتىدىكى خىتايغـ

  .تۇيۇقسىز تۇرغان خىتاي شوتىدىن ئۇچۇپ چۈشتى
ـا . شى مۇقهررەرلهشتىمانا ئهمدى ئىشنىڭ چوڭۇيۇپ كېتى - مهن قىزنىڭ ئات

  . ئانىسىغا قىزغا نهسىههت قىلىشنى، چاقىرىشنى توختىماي دەپ تۇردۇم
  :ئانىسى توختىماي ۋارقىرايتى - قىزنىڭ ئاتا

  !مهرىقىز! مهرىقىز —
ـاينهك     خىتايالر مېنى ئۇالرغا ئهقىل ئۆگۈتۈۋاتىدۇ دەپ قالـدىمۇ، تۇيۇقسـىزال پ

ئهمما ئاغرىقىمغا قارىماي، يهنىال بـۇ تهنـتهك قىـزدىن    . ىبىلهن ئاغزىمغا ئۇرۇۋەتت
ـاخىرى يــۈز بهردى   . ئهنســىرەيتىم ـاي بىــر قــول   : ئهنســىرىگهن ئىشــىم ئـ خىتـ

ـارتتى   ـاراپ    ! بومبىســىنىڭ پىلىكىنــى تـ ـارىچه ئــۆگزىگه قـ مهن جېنىمنىــڭ بـ
  :ۋارقىرىدىم

  !يېتىۋېلىڭ! نېرى قېچىڭ —
ه، پىشايۋان ئۆگزىسـىنىڭ  ئهمما قىز بۇنىڭ نېمه ئۈچۈنلىكىنى بىلمىگهچك

ـان   »!گـۇم «! قول بومبىسى ئۆگزىگه تاشالندى. لىۋىدە چهكچىيىپ تۇراتتى قىلغ
ـا . ئاۋاز بىلهن تهڭ پىشايۋان گۆمۈرۈلۈپ چۈشتى ـاچ   - ۋاس ـاش ئارىسـىدا    - بـورا، ياغ ت

 -ا ئاتـــ! بهدىنــى تىتىلىـــپ كهتــكهن قىزنىـــڭ كىچىككىـــنه تېنىمــۇ بارىـــدى   
ـا  ــپ  - ئانىســىنىڭ قىيـ ـا قىلى ـا    چىيـ ــۇالرنى نېرىغـ ــىغا ئ ــۆزىنى ئېتىش ـا ئ قىزغـ

ــڭ       ــلىدى ۋە ئۇنى ــىدىنى تارتقۇش ــڭ جهس ـايالر قىزنى ــالپ، خىتـ ــۇرۇپ تاش ئۇالقت
بىلهيزۈك سېلىنغان قولىنى چىقىرىۋېلىپ، بىلهيزۈكنـى تارتىـپ ئېلىۋېلىـپ،    

يـول  . دەپ جهسهتنى نهپرەت بىلهن بىرنى تېپىپ قويۇپ قايتىشـتى  »pppp!تامادى«
. نۆۋەت بىلهن تېپىپ، ئاغزى بېسىقماي تىلالپال كېلىشتىبويى ھهربىرى مېنى 

ــدى       ــىم يــوق ئى ــداق ئىنكاس ــپىكلهر، تىلالشــالرغا ھىچقان ــۇ تې مېڭهمنــى . ب

                                            

      
①

 )خىتايچه! (ئاناڭنى_ تامادى  
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ئىگىلىۋالغىنى ئاشۇ بى تىنىم كىچىك قىزنىڭ شوخ تۇرقى، چۇۋۇلـۇپ كهتـكهن   
 ئانىسىنىڭ قار - پىشايۋاننىڭ خارابىسى ئىچىدە ياتقان كىچىككىنه جهسهت، ئاتا

ـاتتى     - مۇشـۇ دەھشـهتلىك سـهھنىگه    . يامغۇر يىغا زارىسـى كـۆز ئالدىمـدا جانلىن
ـا   ۇنۇشاھىت بولغ ـاپ قالغىنىمغ منى ھهر ئويلىسامال نېمىشكه شۇ كۈنگىچه ياش
ئانىسى مېنىڭ ھهققىمـدە نـېمه ئويلىـدىكىنه؟ دەپ     - قىزنىڭ ئاتا. ئۆكۈنهتتىم

ـاجىئهگه    گويا مهن خىتايالرغا يول باشالپ . يۈزلۈرۈم قىزىراتتى ئهكهلگهنـدەك، بـۇ پ
ـااليال دەيـتىم   پۈتـۈن مۇشـۇ بولـۇپ    . مهن سهۋەپچىدەك بىر تۇيغۇدىن ئېلىشىپ ق

ــۇش       ـاتلىق بولـ ـان تــ ــلىق، جــ ـا قىيماسـ ــيىن يهنه ھاياتقــ ــۆتكهنلهردىن كېـ ئـ
ـاتتىم  . تۇيغۇلىرىنىڭ مهندە بولۇشى مۈمكىنمىدى؟ مهن ئۆلهي دەپمۇ ئۆلهلمهيۋات

ـارغۇ، خـۇددى شـۇنداق،       »نئۆلۈم ياراتمىغا«بىزنىڭ يۇرتتا  ـاق ب دېگهن بىـر چاخچ
ئاشۇ كىچىككىـنه نارېسـىدە گـۈل غۇنچىسـىنىڭ     . گويا ئۆلۈم مېنى ياراتمايۋاتاتتى

  !ھه - ئورنىغا مىڭ قېتىم ئۆلۈشنى قانداق خااليتىم
 - ئهمــدى مهن بــۇ خىتــاينى ئۆلتۈرۈۋەتمهســتىن زادىــال قاچمــايمهن دەپ ئــۆز 

يـــادىم خىتـــاينى  - رتىـــپ، پۈتـــۈن ئېســـىشـــۇندىن تا. ئـــۆزەمگه ۋەدە قىلـــدىم
ئۇنىـــڭ ئىككـــى قېشـــىنىڭ . ئۆلتۈرۈشــنىڭ پۇرســـىتىنى پايالشـــتىال بولـــدى 

ىـگه كىرىـپ كهتـكهن قـوي پىـتىگىال      چئوتتۇرىسىدىكى خۇددى يېرىمى تېرە ئى
ئوخشــايدىغان يوغــان مېڭــى بــار قوشۇمىســىنى تــۈرۈپ، تۆشــۈكلىرى ئاســمانغا   

ـا بـۇيرۇق      قارايدىغان بـۇرۇنلىرىنى كانايـدەك تې   نىمسـىز كېرىـپ ھېلىقـى قىزغ
ــرى     چ ــۆز ئالدىمــدىن نې ـالىتىنى ك ــكهن ھـ ــڭ جهســىدىنى تهپ ۈشــۈرگهن ۋە ئۇنى

جاھىل ئىدىم، دېگىنىمنى دېگهن قىاللمىسام ھهتتا بۇ  .قىاللماي قىينىالتتىم
ـا كېتىشـكىمۇ نىيهتلىنىـپ قويـدۇم       ئۇنىـڭ ئـۆي   . خىتاي بىـلهن ئۇنىـڭ يۇرتىغ

  !پۇرسهت كهلگىچه سهبىر قىلىشقا سۆز بهردىمخىزمهتچىسى بولۇپ بولسىمۇ 
مهنغـــۇ بـــۇ خىتـــاينى ئۆلتۈرۈۋەتمىســـهم قايتمـــايمهن دېـــدىم، چوقـــۇمكى، 
ـايمۇ        ـا شـۇ قېتىمقـى ئىشـتىن كېـيىن خىت قېچىشنى ھىچ ئويلىمايتىم، ئهمم
مېنىڭ يۈرۈكۈمدىكى ئۆچمهنلىكنى سهزگهندەك، ماڭا بهكمـۇ دىقـقهت قىلىشـقا    

. ىتاينىــڭ ئارىســىدا يېتىشــىم كېــرەك ئىــدىكېچىلىــرى ئىككــى خ. باشــلىدى
ــر      ــدەك بى ــغ دېگهن ــوق، تى ـاقتۇرۇلۇپ، ئ ـانچۇقلۇرۇم ئـ ــتىم يـ ــر قې ــدە بى  ئهتتىگهن
. نهرســىلهرنىڭ بولــۇپ قالماســلىقى ئۈچـــۈن دىقــقهت قىلىــدىغان بولۇشـــتى     
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  .ئاخشىمى يېتىشتىن بۇرۇنمۇ شۇنداق قىلىشاتتى
  

���  
  

ـاپال، . هي سائهتكه قارىۋالدىمسابىت ئهپهندى سۆزدىن توختىشىغىال بىلىندۈرم ئ
ـارتۇق ئولتـۇرۇپتىمىز ـائهت ئ ـاپىال! بۈگۈن ھهر قېتىمقىدىن توپ توغرا ئىككى س ھ

  .شاپىال ئورنۇمدىن تۇردۇم
  .كهچۈرۈڭ، ئهپهندىم، بۈگۈن تازىمۇ ئۇزاق ئولتۇرۇپتىمىز—
دېـدى  —شۇڭا سـىز مېنـى كهچـۈرۈڭ، . ئهمما سۆزلىگهن سىز ئهمهس، مهن—

  .لىك كۈلۈمسىرىشى بىلهنسابىت خىجالهت
ـارائىتىم  يهنه قاچان كېلىشىم ھهققىده بىرنېمه دېيهلمهيتىم، شۇنداق بولسىمۇ ش

        .يار بهرسىال يهنه كېلىمهن، داۋام قىلىمىز دهپال ئۆيگه قايتتىم
        

���  
  

يهكهندىكى چاغدا تۇڭگانالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپ يوشـۇرۇنۇۋالغان   
وراللىرىنى بىــر يهرگه تــوپالپ قويــۇپ، بىرىگــادا ھىمىتنىــڭ ســېيىدا قــ

ـاغالپ قويــــۇپ، ئۇرۇشـــمايدىغانلىقىنى، تهســــلىم     ـاتلىرىنىمۇ بىــــريهرگه بــ ئــ
بولۇدۇغانلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرغان ئىـكهن، سـوۋېت قوشـۇنلىرى ئـۇالرنى قوبـۇل      

ـارىكهن،      . قىپتۇ ـان ماجوڭيىڭنىـڭ يوليـورۇقى ب ئۇالرنىڭ قولىدا سـوۋېتته تۇرۇۋاتق
ـا ماخۇســهن تاشـالپ كهتـكهن ئهســكهرلهرنىمۇ    بۇنىڭـدىن پايـدىلى   نىپ، كۆكراۋاتت

يهكهندىكىلهرگىمۇ ماجوڭيىڭنىـڭ خېتىنـى كۆرسـۈتۈپ،    . تهسلىمگه كۆندۈرۈپتۇ
  .قارشىلىق قىلماسلىققا كۆندۈرۈپتۇ

شۇنىڭ بىـلهن ھهممهيـلهن سـوۋېت ئوفىتسـېرلىرىنىڭ قايتىـدىن رەتـلهپ       
ــوتهنگه ئهۋەتىلـــدۇق  ــلهن خـ ــ. تهشكىللىشـــى بىـ ــوتهن شـ هھرىدە مـــافۇيۈەن خـ

ئايدىال ئاقسۇدىن خـوتهن دەرياسـىنى بـويالپ    -9مافۇيۈەن . قىسىملىرى بار ئىدى
. ئۇدۇل تهكلىماكاننى كېسىپ ئۆتـۈپ، بـۇ يهرگه كېلىـپ جايلىشـىۋالغان ئىـدى     

ـائهت قىلىــش ســۆزى بېرىــپ، ۋاقىتلىــق ســوۋېت         ـا ئىتـ ـافۇيۈەن بهي زىلىغـ مـ

  بىز
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زىلـى   بهي. سهت كۈتمهكته ئىدىقوشۇنلىرىنىڭ زەربىسىدىن ئۆزىنى ساقالپ پۇر
لوپتا قارار تېپىپ، كۆرۈنۈشته يهكهنـدىكى سـوۋېت قومانـدانلىرىغا بويسـۇنۇدىغان     
. كۆرۈنــۈش ئىپــادىلهپ، ئهمهلىيهتــته يۇرتىغــا قــېچىش كويىغــا چۈشــكهن ئىــدى  

بىـــرىگه  - ئهممـــا ئـــۇالر ھـــازىر بىـــر. مـــافۇيۈەننىڭمۇ غهرىـــزى شـــۇنداق ئىـــدى
  .ئىشهنمهيتى

ــر قىســىم بىر  ــۈرۈمگىچه   بى ــدىرلىرىنى كــېڭهش باھانىســىدا ئ ـادا كومان ىگـ
يولالپ، ئاجىزالشۇرۇلغان تۇڭگان قوشۇنلىرى، ئۆز باشلىقلىرىدىن ئايرىلغانـدىن  
كېيىن كۆڭلىدە ساداقهت قالماي، قانـداق قىلىـپ قېچىـپ كېـتىش كويىـدىال      

ـاالپ       . بولۇپ قېلىشقان ئىـدى  بهي زىلـى ئهسـكهرلىرى يهرلىـك خهلقنـى بـۇالپ ت
ـاڭغ ــۈرۈپ چىقىرىشــتهك   قـ ــڭ قارشــىلىقىنى كهلت ىر قاخشــىتىپ، يهرلىكلهرنى

ـايروپالنلىرى رازۋىـد قىلىـپ    ېھهركـۈنى سـوۋ  . خهۋپمۇ كۆزگه كۆرۈنۈپ تۇراتتى ت ئ
ـانالردىن بهزىلىرىنـى ئېتىـپ، بهزىلىرىنىـڭ       . تۇراتتى ـاۋلىق قىلغ شۇڭا ئـۇ بويۇنت

اندىن كېـيىن،  كېتىشىگه ئىجازەت بېرىپ، قوشۇننى غىمىسسىدە تارقاقالشتۇرغ
ـا چىقتـى     بـۇ چاغـدا شىڭشىسـهينىڭ سـوۋېت     . ئۆزىمۇ چىڭخهينـى كـۆزلهپ يولغ

ـا        ـانىۋىي قىسـىملىرى ماشـىنىالر بىـلهن جهنۇپق تهرىپىدىن قورالالنـدۇرۇلغان زام
-قــاراپ ئىلگىــرىلهپ، نــاھىيه بازارلىرىــدا تهرتىــپ ئورنۇتــۇش، ئــۆتكهنكى ھىســاپ

ا مـــافۇيۈەنمۇ بهي زىلىنىـــڭ شـــۇڭ. كىتـــاپالرنى سوراقالشـــقا باشـــلىغان ئىـــدى
ئهنه شۇ چاغدا خـوتهن خهلقـى يهنه بىـر    . ئارقىسىدىن قېچىش سهپىرىگه ئاتالندى

تاالڭغا ئـۇچراپ، نۇرغـۇن ۋەھشـىيانه    -ۋەيرانچىلىققا، قىرغىن، بۇالڭ -قېتىم خانۇ
بــۇ ۋەھشــىيلىكلهرنى ئاڭلىســا ئادەمنىــڭ تېنــى . قىلمىشـالر روي بهرگهن ئىــدى 

ە بولۇپ، خوتهن خهلقى ئارىسىدا ئۇنتۇلغۇسىز خاتىرە بولۇپ شۈركهنگۈدەك دەرىجىد
  .قالدى

ـاق قهدەم باسسـ       ابىزنىڭ بۇ گۈزەل زىمىنىمىزغا ھهرقانـداق بىـر ئىـپالس ئاي
ــۇالڭ تــاالڭ ۋە قىــرغىن بىــلهن قهدەم باســا   ــن كهتســىمۇ يهنىــال  تتىب ــۇ يهردى ، ب

ـاتتى   ـاراپ    بىـز . ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق قىرغىن ۋە بۇالڭ تاالڭ بىـلهن قايت ـا ق بۇنىڭغ
ـا كهلتـۈر     ـاش ياشاشـنى قولغ  شۈشۇنداق ھېس قىالتتۇقكى، بىز ئىنسانغا ئوخش

ـاي، رنىـڭ كېلىشـىنى توسـۇش بىلهنـ    پاسـكىنا ئاياقال  ئۈچۈن يهنه ئـۇالرنى   ال قالم
  .ئىدى ىمىز كېرەكىقىرىشچئۆزىمىز قوغالپ 
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ـا يىـپهك يـولى بويلىرىـدىكى        ئالتۇن تاغ بويالپ چىڭخهيگىـچه كهتـكهن كون
ـال    - يغۇر يۇرتلىرىنىڭ خهلقى بۇ دەھشهتلىك ئاپهتتىن قورقۇپ، ئۆيئۇ ـان، م ماك

شـۇنداق بولسـىمۇ   . مۈلكىنى تاشالپ تاغالر ئارىسىغا قېچىپ كېتىشكهن ئىدى
ـان     ـالىالر تۇڭگ ـان ئاھ ـاي قالغ ـاالڭ قىلىشـى ۋە    - خىتايالرنىـڭ بـۇالڭ   - قاچالم ت

بـۇ قوشـۇندا ئهمـدى     .ھىچگهپتىن ھىچگهپ يوقال قىرغىن قىلىشـىغا ئـۇچرايتى  
غـــان مۇناســـىۋەتلهرنىڭ ھهرقانـــداق پىرىنســـىپى ۋە ۇدۇئىنســـانالر ئارىســـىدا بول

ـا بۇالڭ  . قائىدىسىنى كـۆرگىلى بولمايـدىغان بولـۇپ كهتتـى     ىلىـق  چئـۇالردا ھهتت
نىمه قالمىغانسـېرى  چـ بـۇالپ يهرلىكـلهردە ھې   - بـۇالپ . قائىدىسىمۇ يـوق ئىـدى  

ـارا   بىرىـدىن تال  - رىغان نهرسـىنى بىـر   چئۇ ـارا بىـر بىـرى بىـلهن      - ىشـىدىغان، ب ب
ئــۆز ئــارا  ،بۇالڭچىلىــق ئهمــدى يهرلىكلهردىــن ئۆتــۈپ .جىدەللىشــىدىغان بولــدى

ئهســكهرلهر بىرىنىــڭ يېنىــدا پۇلغــا يارايــدىغان بىرنهرســه  . ئۆلتۈرۈشــكه ئايالنــدى
  .بارلىقىنى بىلىپال قالسا، كېچىسى ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ، يېنىنى قۇرۇقدايتى

ئهمهلىيهتـته  . ئىتائهتتىن چىققان بىر توپ قاراقچىغا ئايالنغانىدى ئهسكهرلهر
ـايتى  . قاراقچىالرمۇ ئۆز توپىغا سادىق بولۇدۇ، شۇڭا بۇالرنى قاراقچى دېگىلىمۇ بولم

ـاكى         ـالغۇز ي ئۇالرنىڭ ئۆزئارا يـېقىن مۇناسـىۋەتتىكى بىرنهچچىسـى بىـر بولـۇپ، ي
تېخى تۈنۈگـۈنال  . ىمۇ تارتىۋاالتتىيهۋاتقان نېنىن. بوزەكلهرنى قاڭغىر قاخشىتاتتى

بىرىنـى ئۆلتۈرۈشـى   بىرى بىرلىكته يالغۇزالرنى بوزەك ئهتكهن ئاغىنىلهرمۇ بۈگۈن 
  .مۈمكىن ئىدى

نۇرغۇن ئۇيغۇر ئهسكهرلهر يولغا چىقىدىغان چاغدىال قېچىپ كېتىپ، شـىڭ  
ـانالر بىـلهن چىڭخهيـگه     . شىسهي قوشۇنلىرىغا تهسلىم بولغانىدى چـۈنكى تۇڭگ

ـا كهلـمهس يـول ئىـدى    كېتى ـاي،   . ش ئۇيغۇرالر ئۈچۈن خۇددى بارس بهي زىلـى خىت
ـاز بولـۇپ       ـايىتى ئ ـاالكهت ئۇيغـۇرالردىن ناھ تۇڭگان، موڭغۇل ۋە قاچالماي قالغان پ

چه ئهسكىرى بىلهن لوپتىن چىقىپ، بىـر كېچىـدىال كېرىيهنىـڭ     500جهمئىي 
نىدا ئىتائهتمهنلىك مهن تېخىچه ھېلىقى خىتاينىڭ يې. ئويتاغراققا يېتىپ باردى

ـا    .بىلهن كېتىۋاتاتتىم ئۇ خىتاي مېنىڭ ساداقىتىمدىن ھهيران قالغان ھالـدا ماڭ
ـاتتى  ۈتۈاق ۋە ئهگمهك كهلگهن كۆزلىرىنىڭ قىرىدا كۈزچدائىم ئۇزۇن ـاراپ قوي . پ ق

قــا دەســلهپته چئۇالرنىــڭ قاراشــلىرىمۇ تىلىغــا ئوخشاشــال بىــزگه نــاتونۇش بولغا 
. اق بىر خىل روھىي ھالهتته ئىكهنلىكى بىلهلمهيىتتىمئۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ قاند
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ـاكى       ۇپهقهت ئاۋازىنىڭ يۇق ـا ئىكهنلىكىنـى ي ـاراپ ئۇالرنىـڭ خاپ رى تـۆۋەنلىكىگه ق
ىرايى ئىپادىسىز چئۇالرنىڭ . ه ھېسياتتا ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليتىمچئادەتتىكى

. ئهسـلىتهتتى ىرايىنىال چۋە بۇرۇختۇم بولۇپ، كىشىگه ئۆلۈكنىڭ قېتىپ قالغان 
ىرايىدىكى ئىپادىلهرنى ئاز توال سېزىۋاالاليدىغان چه ئۇالرنىڭ چلېكىن مهن كېيىن

ـايالپ كېلىۋاتقا   . بولـدۇم  ـاينى داۋاملىــق پ ىــراي چقــا ئۇنىـڭ  چبولۇپمـۇ ئاشــۇ خىت
ـات تىلـدىن ئـۈگهنگهن بىـر نه     ـادا    چـچ ئىپادىلىرى ماڭا خۇددى ي ـام سـۆزدەكال ي ه خ

ۋېتىشــنى ھهر مىنــۇت ھهر ســىكۇنت  ۈى ئۆلتۈرمهن ئــۇن. بولۇشــقا باشــلىغانىدى
  . لېكىن بۇنىڭغا زادىال پۇرسهت بولمايتى. ئوياليتىم

بىز كېرىيه ئويتوغراقتىن ئۆتكهندە ئاسماندا ئۈچ دانه سوۋېت ئايروپالنى پهيـدا  
ـا تۇتۇشـقا          بولۇپ، بىـرى سـهپنىڭ ئالـدى تهرىپىـدىن پهس ئۇچـۇپ كېلىـپ ئوقق

ــرە باشــلىدى، باشــقىلىرى ئۈســتىدىن بــ  ــرەن  - ومبىالپ، ســهپلىرىمىزنى تې پى
ــۇرۇپ، جـــان    - تهرەپ. قىلىـــۋەتتى ــۆزىمىزنى ئـ ــدىغا ئـ ــراپ ھهر دالـ ــكه پىتـ تهرەپـ

ـاغجىراق تـۇپراق      . ھهلهكچىلىدە قالدۇق ـاڭغۇ ق ـاكى قۇمس بۇ ئهتراپالر قۇملـۇق ي
ـا  ــيىن    - بولغاچقــا، شــۇنچىلىك توپـ ـاۋا ھۇجۇمىــدىن كې ــدىكى، ھـ چــاڭ كۆتۈرۈل

ۇ تېخىچه بوغۇناق چاڭ دەستىدىن نهپهس ئالغۇسىز بولۇپال سائهتلهرچه ئۆتكهندىم
   .قالماي، ئهتراپنى كۆرگىلى بولمايتى
ـات    ـا ئـۇچراپ تـۇردۇق      - مانا شۇندىن كېـيىن بىـز پ ـاۋا ھۇجۇمىغ ـاتال ھ بـۇ  . پ

ـاق ۋە قۇملـۇق بولۇشـى تـۈپهيلى ھهر قېتىملىـق ھۇجۇمـدىال        ئهتراپالرنىڭ قۇرغ
ـاقمۇ،     يوشۇرۇنۇدىغان يهر. ئوخشاش بوالتتى ـا بولس ـايىنى يـوق ئوچۇقچۇلۇقت نىڭ ت

توزان بىزگه دالدا بولۇپ، ئۇچقـۇچىالر   - پهلهك چاڭ - دەرھالال كۆتۈرۈلگهن ئاسمان
ـا تۇتــۇپ، قايتىــپ كېتهتتــى       . ھىچنېمىنــى كــۆرەلمىگهچكه تهخمىــنهن ئوققـ

توزان ئىچىگه يوشۇرۇپ  - باشلىنىشىدا ئامان قااللىغانالر كېيىن ئۆزلىرىنى چاڭ
ھاۋا ھۇجۇمى توختىغان ھامان ئاتلىق ئوفىتسېرالر چېپىپ يۈرۈپ . قاالتتىئامان 

ــكهن ئهســكهرلهرنى توپالشــقا باشــاليتى   ــراپ كهت ــدىلىنىپ  . پىت پۇرســهتتىن پاي
ـاتلىقالر تهرىپىـدىن   . قاچىدىغانالر چىقىپ تۇراتتى ئهمما سهل كهچ قالغانلىرى ئ

ــر     ـاكى يى ـاتتى يـ ــۈرۈپ توپلىۋېلىنـ ــۈرۈپ ي ــويالپ س ـاۋان ب ــرى بايـ اقالپ كهتكهنلى
ـات      . ئارقىسىدىن ئېتىپ تاشـلىناتتى  ـارتالش ئاۋازلىرىـدىن ھۈركـۈپ كهتـكهن ئ پ

ـاڭ تـوزان بېسـىققاندا    . ئۇالقالر بېشى قايغان تهرەپكه پىتراپ چېپىپ كېتهتتى چ
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  . نۇرغۇن ئهسكهرلهر ئاتلىرىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىنى بىلىشهتتى
گهندىن كېيىن، بىزدەك مهجبـۇرى  قايتا توپلۇنۇپ سهپلىرىمىز ئهسلىگه كهل

يهنى، توپۇالڭـدىن  . تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانالر ئۆز ئونبېشىلىرى تهرىپىدىن ئاقتۇرۇالتتى
ــوق   ــورال يـــاكى ئـ ــدىلىنىپ يېنىغـــا قـ ــىلهرنى پايـ ــدەك نهرسـ  ، پىچـــاق دېگهنـ

ـاقتۇرۇراتتى     ـان بىـلهن ئ ـانلىرى   . يوشۇرۇۋالدىمىكىن دېـگهن گۇم ئۆلگهنلهرنىـڭ ي
يــارىغۇدەك نهرســىلهر، يهيــدىغان نهرســىلهر، قــورال ۋە ئــوقلىرى ئــاقتۇرۇلۇپ، پۇلغــا 

ـاتتى ـا     . توپلۇنـ ــدا پۇلغـ ــىنىڭ يېنى ــدىلىنىپ، بىرەرس ـانچىلىقتىن پاي ــۇ مالىمـ ب
ـانالرمۇ بىـر     ـارلىقىنى بىلىـپ قالغ بىرىنـى ئۆلتـۈرۈپ، ئۇنىـڭ    -يارايدىغان نهرسه ب

ىش بۇرۇندىن بۇ ئ. تاالپ توپلىغان نهرسىسىنى ئېلىۋېلىش كويىدا بوالتتى-بۇالپ
ـان ھهلهكچىلىكىـدە      -پات پات كۆرۈلۈۋاتقان ئادەتتىكى ئىـش بولسـىمۇ، ئهمـدى ج

. تېخىمــۇ ئهۋجىــگه چىقىــپ، ھىچكىــم ھىچكىمــگه ئىشــهنمهس ھالغــا كهلــدى
ئانـدىن  . كېچهكلىرىمۇ سالدۇرۇالتتى–ھهتتا بهزىلىرىنىڭ ئۇچۇسىدىكى كىيىم 

ـاۋا سـوغۇق،    ھازىر ئون بىرىنچى ئاي كې. تهكرار يولغا چۈشهتتۇق ـا، ھ رىپ قالغاچق
مهنمۇ ھىچكىم . ئهسكهرلهرنىڭ كۆپىنچىسى يازدىكى كىيىملىرى بىلهنال ئىدى

ـالدۇرۇپ كېيىۋالـدىم   شـۇنداق بولسـىمۇ ئهتـتىگهن    . ياراتمىغان كىيىملهردىن س
يهنه داۋاملىـق كىيىمنىـڭ پىيىـدە    . كهچلىرى چىشلىرىم كاسىلداپ كېتهتتـى 

  . هسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتىمنى تۈرۈبولمىسام كېيىنكى كۈنل
بۇ چاغدا رەڭگى روھىمىزنىڭ نېمه بولۇپ كهتكهنلىكىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش   

ـاڭ دەسـتىدىن بهدەنلىرىمىـزدە     - ئاشۇ دەھشهتلىك توپا. تهس بولمىسا كېرەك چ
ـا، كىرلىشــىش شــۇ      ـاتلىمى ھاســىل بولغاچقـ ـا قـ ــر توپـ ــرنهچچه مىللىيمېتې بى

ــۈن داســق     ــى ك ــى، ئىكك ــگه يهتكهنك ـا    دەرىجى ــۇدەك ھالغـ ــۇپ يۇغ ــالپ قوي ا چى
ــدۇق ــيىم. كهلگهنى ــر  - كى ــۇ بى ـا    - كېچهكلىرىمىزم ــىز ھالغـ ــدىن پهرقس بىرى

ـايرىمچه بىلىنىـپ تـۇراتتى    ـاكى   . كهلگهن، كۆزۈمىز ۋە ئاغزىمىزال ئ ـام ت مهن بولس
ــادا يۇيۇنغانــدىن بېـرى بهدىــنىمگه ســۇ تېگىــپ    قاراشـهھهردىكى چېغىمىــزدا دەري

ن تهبىئهتتىكـى سـۇالرغا چۈشۈشـكه پۇرسـىتىمىز     چۈنكى كېيى. باقمىغان ئىدى
ـاكى      ـا ي بولمىدى، ئاندىن كۈز كهلدى، ئىمكان بولسىمۇ سۇ سـوغۇق ئىـدى؛ مۇنچ

 ساقال. خالىي بىر يۇيۇنغىدەك يهرگه توغرا كهلمىگهچكه مانا شۇنداق يۈرۈۋاتاتتىم
ـاالل كېزەتتـى ۋە قولـ     - ۇم بۇرۇتلۇرۇم بهك ئۆسۈپ كهتكهچكه، ئارىسىدا پىـتالر بىم
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خىتــايالرمۇ ئهڭ ئــاز . بىكــار بولســىال ئىــڭهك ۋە گــاللىرىمنى تــاتىالپ تــۇراتتىم  
  . ئىككى ئايدىن بېرى يۇيۇنمىغانلىقى ئېنىق ئىدى

ـا مهسـئۇل ئىـدىم     - مهن ئون ئهسكهرگه تهۋە يۈك ـان ئۇالغالرغ . تاقالرنى ئارتق
ـان ئىـدۇق، ئات   ـا تـۆرت   بىزدە تۆرت ئات، بىر ئېشهك بار ئىدى، ئېشهككه يۈك ئارتق ق

ـاي مىنهتتـى   ھهم باشـقا خىتايالرنىـڭ يـۈكلىرىنى ئارقىسـىغا غــانجۇغىالپ     . خىت
ـارالر      . ئارتىۋاالتتى ـاننى تهڭشـهپ   «بۇنىڭ بىلهن ئېتـى يـوقالر بىـلهن ئېتـى ب جاھ

ـان ئىـدى  . »تۇتقان ھىساپ بوالتتى . بۇ ئۇالغالرنى خىتايالر يهرلىكلهردىن بۇلىۋالغ
. االكهتلىــك بولغاچقــا يولــۇمىز ئاۋۇمــايتىســهپىرىمىز ئهنه شــۇنداق قىــيىن ۋە ھ

نىيىگه . دائىمال ھۇجۇمغا ئۇچراپ، قېچىپ، توپلۇنۇپ يۈرۈپ ھالىمىزدىن كهتتۇق
يېقىنالشقان ۋاقتىمىزدىكى بىر قېتىملىق ھۇجۇمـدا بىزنىـڭ ئونلۇقـۇمىزدىن    
ـان    ـا يام ئىككى خىتاي ئۆلدى، بۇنىڭغىغۇ ھېچكىم خاپا بولۇپمۇ كهتمهيتى، ئهمم

ــولغىنى  ــكهن ئىــكهن  ب ــۈچى قېچىــپ كهت ـاتتىن ئ ــۆرت ئـ ــۈرۈپ . ت ئۈســتىدە كۆت
ھهتتا بهزىدە خىتايالر مىلتىقلىرىنىمۇ . مېڭىشقا ئېغىر كهلگهن يۈكلهرمۇ بارىدى

  .ئاتقا ئارتىپ قوياتتى
ئونبېشى نېمىنى ئويلىدى بىلمهيمهن، ماڭا كۆيۈنگىسى كېلىپ، ھېلىقى  

ــ    ـام شـ ــى خالىســ ــىدىن نېمىنـ ــكهرنىڭ ئۇچىسـ ــى ئهسـ ـالدۇرۇپ ئىككـ ۇنى ســ
بۇ ھهقىقهتهنمـۇ مېنىـڭ كـۈتكىنىم    . كىيىۋېلىشقا بۇيرۇپ ئىلتىپات كۆرسهتتى

ـالدۇرۇپ كىيىۋالـدىم     . ئىدى ـايىغىنى س ئۈسـتىدىكى  . مهن ئۇالرنىـڭ بىرىنىـڭ ئ
. چاپانلىرى ماڭا پاتمايتى، چۈنكى بۇ خىتايالرنىڭ ھهممىسىال بهك ۋىجىك ئىدى

نۇۋالىدىغان، كېچىلىرى يېپىنىـدىغان  ئهمما بىرىنىڭ سوغۇق بولۇپ كهتسه ئورۇ
شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ . شــۇنى ئېلىۋالــدىم. قولــدا توقۇلغــان يــۇڭ ئهديــالى بارىــدى 

. ئىككىسىنىڭ مىلتىقىنى قاچقان ئاتالر ئۈستىدە مىلتىقـى كهتكهنـلهر ئالـدى   
باشلىق بۇندىن كېيىن مىلتىقنى ئۇالغقا ئارتماسلىققا بۇيرۇق قىلدى، شۇنىڭ 

غايهت تهبىئىيكى، ئـوقلىرىنى ئېلىۋېلىـپ   . ر ماڭا يۈك بولدىبىلهن بۇ مىلتىقال
  .تۈرگۈزەتتىۆئاندىن ماڭا ك

ـان     بىز نىيىگه كىرىش ئالدىدا بولغان ھاۋا ھۇجۇمىـدىن ئالـدىنراق كېلىۋاتق
قـــازانى تۇيغـــان نىـــيه خهلقـــى ئـــۆي ماكـــانلىرىنى تاشـــالپ، نىيىنىـــڭ  - بـــاال 

ىڭ بىلهن نىيىدىكى ئىگىسـىز  بۇن. شىمالىدىكى توغراقلىققا كىرىۋالغان ئىدى
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ـازىمۇ ئـوڭ كهلـگهن     -ئۆيلهر بۇ جالالت قوشۇننىڭ بۇالڭ تاالڭ قىلىشى ئۈچـۈن ت
 - كېــرىيهدىن نىــيىگىچه بولغــان ئــۇزۇن چۆلــدە ھۇجۇمغــا ئــۇچراپ ئــات   . ئىــدى

ئۇالغلىرىـــدىن، توپلىغـــان بايلىقلىرىـــدىن ئايرىلغـــان بـــۇ ۋەھشـــىيلهر، نىـــيه  
ـاالپ، ئهنه   ــۆيلىرىنى تــ ــڭ ئـ ــورنىنى     خهلقىنىـ ــڭ ئـ ـان بايلىقىنىـ ــۇ يوقاتقــ شـ

ـات،      . تولدۇرۇۋېلىشقا تىرىشتى مېنىـڭ ئونبېشـىممۇ ئهسـكهرلىرىگه نىيىـدىن ئ
ئهپسۇسكى، بۇ . ھىچ بولمىغاندا يېتهرلىك ئېشهك تېپىشقا بۇيرۇق بهرگهن ئىدى

كىچىككىنه بازاردا بۇالڭچىالر قوشۇنىنىڭ ھهممىسىگه يهتكۈدەك ئـۇالغ بولۇشـى   
ـان      - قتىمۇ ئـۇالر بـۇ يهردە ئۆيمـۇ   مۈمكىنمۇ؟ شۇندا ـا چىقق ـاقتۇرۇپ، قولىغ ئـۆي ئ

كېچىنى بۇالڭچىلىق بىلهن ئۆتكـۈزگهن خىتايالرنىـڭ   . نهرسىنى بوش قويمىدى
شــۇنىڭ بىــلهن . بېشــىغا ئهتتىگىنــى يهنه ئهجهل ئــوقلىرى يېغىشــقا باشــلىدى

. بولـدى  بىرلىكته بومباردىماندا نۇرغۇن يهرلىك خهلقنىڭ ئۆي ماكانلىرىمۇ ۋەيران
ئهمــدى خىتــاي ۋە تۇڭگــان قوشــۇنلىرى يــول بىــلهن مېڭىشــتىن ۋاز كېچىــپ،   

تــاغ ئارىســىدا ھۇجۇمــدىن ســاقلىنىش ھهرھالــدا . قاراڭغۇتاققــا يــۈزلهنگهن ئىــدى
ــرەك  ـا كې ـانراق بولسـ ــگهن    . ئاسـ ـالتۇنلۇق دې ــڭ ئـ ــىيلهر نىيهنى ــۇ ۋەھش ـا ب ئهممـ

ـالتۇن   ــدىقىنى ئـ ــنه مهھهللىســىدە كىشــىلهرنىڭ ھهرقان تاپشۇرۇشــقا  كىچىككى
ـاچالپ      ـاپ، خهلقنـى يالىڭ قىستاپ، ھهتتا قاسساپنىڭ كانارىسىغا ئېسـىپ، قىين

  . كېتىشكهن ئىدى
نىيىدىال قوشۇندىن ئايرىلىپ كېتىشكه نىيهت قىلغان بىزنىـڭ ئونبېشـى    
ـامىله      ئهتتىگىنى ماڭا تېخىمۇ كۆرۈلمىگهن بىر خىـل يېقىنچىلىـق بىـلهن مۇئ

دىن بېرى بۇالر بىـلهن بىلـله يـۈرۈش جهريانىـدا     مهن بىرنهچچه ئاي. قىلىپ قالدى
خىتــــايچىنى ئهپــــلهپ چۈشــــۈنۈدىغان، ئۆزەمنىــــڭ ئــــاددىي ھــــاجهتلىرىمنى  

شـۇڭا خىتاينىـڭ شـۇنداق دېگهنلىكىنـى     . ئۇقتۇرااليدىغان بولۇپ قالغان ئىـدىم 
  :چۈشهندىم

ـاق كۆڭلـۈڭگه    — ئهسكهرچىلىكته ساڭا بهزىدە يامان مۇئامىله قىلغان بولس
ن ئهمدى سېنى چۈشهندىم، سهن ياخشى ئادەمكهنسهن، ئوبدان خىزمهت ئالما، مه

ـاز سـهبىر   . قىلىدىكهنسهن، سهندىن ھازىرغىچه بىر يامانلىق كۆرمىدىم يهنه بىر ئ
ــدىغانالردىن    قىلســاڭ، چىڭــخهي تهۋەســىگه ئۆتۈۋالســاقال، ئــارقىمىزدىن قوغالي

ـاڭا   . لـۇدۇ ئۇ چاغدا سېنىڭ ياردىمىـڭ بولمىسـىمۇ بو  . خاتىرىجهم بولۇمىز شـۇڭا س
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  .يول خىراجىتىڭنى بېرىپ يولغا سېلىپ قويۇمهن
ــرەك بولمىغاچقـــا   « ــڭ يـــاردىمىم كېـ ــدا مېنىـ ــۇ چاغـ ۋاي خىتـــاي ھهي، ئـ

ــدىغانلىقىنى مهن بىلمهســـمهنمۇ؟  ــهڭمۇ بولۇۋېرىـ ــۇدۇم  »ئۆلتۈرۈۋەتسـ دەپ ئويلـ
ـاي    . دەپ قويـدۇم  »رەخـمهت «ئهمما تېشىمدا قىسـقىال  . ئىچىمدە ئانـدىن بـۇ خىت

يوقلۇقىنى سۈرۈشـتۈرۈپ   - يهرلىكلهردىن تېخىمۇ بىخهتهر بىرەر يول بار«: نمهندى
ـاڭ، بىـز كېچىسـى قوشـۇندىن ئايرىلىـپ كهتسـهك، قوشـۇن بىـلهن بىلـله           باقس

ــدىكهنمىز   . دېــدى »بولســاق، ئــارقىمىزدىن قــوغالپ زەربه بېرىشــتىن قۇتۇاللماي
يهنه بىرى . رەكئۇنىڭ ماڭا يېقىنچىلىقىنىڭ سهۋەپلىرىدىن بىرى بۇ بولۇشى كې

ئۇ ئهمدى ئىككى ئادىمىدىن ئايرىلغاچقا ئۆزىنى ئاجىزالشقاندەك ھىس قىلىپمۇ 
بهستىمگه سېلىشتۇرغاندا بـۇ خىتايالرنىـڭ    - چۈنكى مېنىڭ بوي. قالسا كېرەك

قـورال كـۈچى بىـلهن    . ھهممىسى ۋىجىك، بىر تېپىككه يارىمايدىغانـدەكال ئىـدى  
. ھۇشــيار تۇرالىشـىغا ئىشـهنچ قىاللمــايتى  بويسـۇندۇرغاندەك قىلسـىمۇ، دايىمـال    

ھامـــان بىـــر بىخۇدلۇقىـــدىن پايـــدىلىنىپ، زەربه بېرىشـــىمدىن ئهنســـىرىمهي  
ـايىللىقىمنىمۇ       . قالمايتى ـاز كۆڭـۈل م ـاي، بىـر ئ شۇڭا، زورلۇق كۈچ بىلهنـال قالم

ئۇنىڭغـــا ئهگىشـــىۋاتقان . قازىنىشـــنى خىيـــال قىلىـــپ قالغانـــدەك قىالتتـــى 
شـۇنداقال ئۇالرغىمـۇ   . ئىـكهن  نىڭ بىلهن بىـر يهرلىـك  خىتايالرنىڭ ھهممىسى ئۇ

نۇرغــۇن قــۇرۇق ۋەدىلهرنــى قىلىــپ، يۇرتقــا بارغانــدا ئوبــدان رازى قىلىــدىغانلىقى 
  .توغرىسىدا ئۈمىت بهخش ئېتىپ، ئۇالرنىڭ ساداقىتىنى تۇتۇپ تۇرۇشقا ئۇرۇناتتى

ئهمـدى  . م ئىدىۈنۈخىتاينىڭ مهندىن سورۇغان نهرسىسى دەل مېنىڭ كۈتك
ىتايالرنى ئۆزەم خالىغان يۆنۈلۈشكه ئېلىپ مـېڭىش ئۈچـۈن پۇرسـهت كهلـگهن     خ

ـان       . ئىدى ـان بايلىقلىرىـدىن ئايرىلىـپ قېلىشـتىن قورقۇدۇغ ـاي توپلىغ بۇ خىت
ــدى  ــۇپ قالغانى ــر  . بول ــرى ئهســكهرلهر بى ــۈرۈپ،   - چــۈنكى كېچىلى ــى ئۆلت بىرىن

قالغــان  يېنىــدىكى نهرســىلىرىنى ئېلىــۋېلىش ئومــۇمىي كهيپىياتقــا ئايلىنىــپ
كۈمۈشـــلهرنىڭ ئۇچـــۇرىنى باشـــقا  - ئهگهر ئۇنىـــڭ يېنىـــدىكى ئـــالتۇن . ئىـــدى

ـان بـوالتتى   . توپتىكىلهر بىلىپ قالىدىغان بولسا، ئۇنى ئاللىقاچان ئۆلتۈرۈپ بولغ
مۇشـۇنداق بىـر   . ئۆزىنىڭ ئهسكهرلىرى بولسا ھازىرچه تېخى نىيىتىنى بۇزمىـدى 

يدۇ؟ ئهگهر ئۆز ئارا قاراساناشـنىڭ  پىشكهلنى بولمايدۇ دەپ كىم كېپىللىك بېرەله
قۇربانى بولمىغان تهقدىردىمۇ، ئارقىدىن قوغالپ كېلىۋاتقان سوۋېت قوشۇنلىرى 
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ۋە شىڭ شىسهينىڭ قوشۇنلىرىنىڭ قولىدا ئۆلسىمۇ بۇ بايلىقالرنىـڭ ھـوزۇرىنى   
  سۈرەلمهي ئارماندا كهتمهمدۇ؟

ـامهن رى    ـانلىرىنى تامـ ــدە ئويلىغـ ــقىي خهۋپ ھهققى ــڭ تاش ـاللىق خىتاينى يـ
ئهمما ئۇ مهندىن بۇنداق بىر گۇماندا بولمىغان ياكى كهسكىن . دېيىشكه بوالتتى

ـادەم لهقـۋا بولـۇدۇ    «بهلكىم . دەرىجىدە گۇمانالنمىغان دېيىشكه بوالتتى  »ئىگىـز ئ
ــدۇر       ــال ئويلىغان ــۋا دەپ ــر لهق ــى بى ـا، مېن ــدىغان بولسـ ــىلنى بىلى ــگهن تهمس . دې

ۈن بهكمـۇ ئۇيغـۇن كېلىـدىغان بىـر     نېمىلىكى بولمىسۇن، مېنىڭ پىالنىم ئۈچ
ـا  . يولغا ئۆز رازىلىقى بىلهن قهدەم باسماقچى بولۇۋاتاتتى بهلكىم بۇ ئالالھنىڭ ماڭ

پهردە يـوق ئهمهسـمۇ،    — ياردىمىدۇر؛ مهزلۇمالر بىلهن ئالالھنىڭ ئارىسىدا ھىجاپ
بهلكىم مهزلۇمالرنىڭ ئاھى ئالالھقا يهتـكهن، مېنىـڭ بۇنچىلىـك سـهبىر بىـلهن      

ـاي مهنـدىن   كۈتۈش ۈممۇ ئالالھنىڭ نهزىرىگه خوپ چۈشكهندۇر، ئىشقىلىپ، خىت
  !سورىغان يول ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلۈم يولى بولۇپ قالغۇسى، ئىنشائالالھ

خىتاي ئهسكهرلىرى بىر يهرلىك ئادەمنى قهيهردىـن تۇتـۇپ كهلـدىكىن، يـول     
بىــز بــۇ چاغــدا يېيىــق دەرياســىنىڭ قــۇرۇق ئېقىنــى   . سوراشــقا ھهيــدەپ كهپتــۇ

ـاللىرى ئارىسـىدا   ئ ىچىدىكى پاخماق يۇلغۇن، توغراق ۋە شۇنىڭدەك قۇرغاق چاتق
 يهرلىك كىشـى  بۇ. خىتايالرنىڭ ھهممىسى يېنىمدا ئىدى. پاناھلىنىپ ياتاتتۇق

ـاي، ئۇالرنىـڭ        - تۇڭگان ـا قارىم ـالغان شـۇنچىۋاال زۇلۇمالرغ خىتاي ئهسـكهرلىرى س
مهن . ا نهپرەتلىك قارىمىـدى خىزمهت قىلىپ يۈرگهن ماڭ »ياالقچىدەك«ئارىسىدا 

ئهمما ئۇ ساددىلىق بىلهن ھهتتا بىر ئاز . ئۇنىڭ نهپرەت بىلهن قارىشىنى خااليتىم
ـاالمىمنى ئىلىــك ئېلىــپ، خــۇددى        ـامهتكارانه خۇلــق بىــلهن سـ نــېمه «خۇشـ

ـانبهردارمهن   دەۋاتقانـدەك پوزىتسـىيىدە    »بۇيرۇقلىرى بار، دارىن، ھهممىسـىگه پهرم
ھهي ســاددا خهلــقهي، «ك روھىمنــى قامچىلىــدىكى، بۇنىســى شــۇنچىلى. ئىــدى

ئانــدىن ئۇنىڭــدىن يــول ســورۇماقچى  . دېــدىم ئىچىمــدە »!نهقهدەر ئايالمباشــمىز
  .ئىكهنلىكىمىزنى ئېيتتىم

ـارچه خهرىـته بارىـدى      بـۇنى بىـرەر   . ئونبېشى خىتايدا تىتىلىـپ كهتـكهن بىرپ
ـانچه ئۆلگهن كوماندىرنىڭ يېنىدىن ئېلىۋالغانمۇ، بىلمهيمهن، ھهرھ   الدا ئۇنىڭغا ئ

مانا ھازىر ئۇ شۇ خهرىتىسىنى يېيىۋېلىپ، مهن سورۇغان . مۇنچه قاراپمۇ قوياتتى -
بىـــرىگه جىـــپىس كـــېلىش -يـــول بىـــلهن خهرىتىـــدىكى بهلگىلهرنىـــڭ بىـــر 
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ـالغىنىمنى بىلىۋالدىغانـدەك    - كهلمهسلىكىنى سېلىشتۇرۇپ، مېنىڭ راسـت   ي
  .سۈر كۆرسۈتۈۋاتاتتى

ـا (تهرەپكه بۇ يهردىن كۈنگهي  — ـاڭالر،  ) جهنۇپق ـان،    —ماڭس  —دېـدى دىهق
ئانـدىن خېلـى ماڭغانـدىن كېـيىن      ppppمۇشۇ بازاردىن چىققانـدىالكىم دۆۋەئېغىـز  

قا بارىسىلهر، ئهمما ئوڭ تهرەپكه كېتىـپ  ����لهردىن ئۆتسهڭلهر يېيىق����چىقانلهنگهر
ـار،   ����، كۈنچىقىش تهرىپىڭالردا بـوزيهر ����قالساڭالر كۈن پېتىش تهرىپىڭالردا ئايتاغ ب

ـار   ـاقىالپ، ئۇزۇني ، ⑥ئۇياقالرغا بارماي ئۇتتۇر يېيىققا بېرىڭالر، ئاندىن تاغ باغرىنى ي
ــىق ـاي⑦سېس ــكه⑧    ، كىچىكسـ ـا  ⑨     ، يىڭىچ ــدە قۇلمۇالققـ ــن ئۆتكهن  ⑩    دېگهنالردى
ـار،        . دەرياسى بار ⑪     ئۇياقتا تۇرانخوجا. بارىسىلهر بـۇ بىـر قـۇرۇق ئـېقىن، بهزىـدە سـۇ ب

ـاڭالر،     . شۇ يهردە بىر مهھهلله بار. بهزىدە يوق ـان يولـۇڭالرنى شـۇالردىن سورىس قالغ
  .ئۇياقنى ئوبدان بىلىدۇ

ـاغالر        ـاس ت ئهمما مېنىڭ خىتايالرنى تاغ ئارىسـىغا باشـالپ كىرىـپ، شـۇ قاق
خىتــاي خــۇددى الچىنــدىن قورقــۇپ تۇرغــان  . ئارىســىدا ئېزىقتۇرۇۋەتكــۈم بارىــدى

رىمىزگه دىققهت قىلىپ، يهر ئىسـىملىرىنى  قۇچقاچتهك ھۇشيار قىياپهتته سۆزلى
مهن ئۇنىـــڭ . خهرىتىـــدىكى بهلگىـــلهر ۋە ئىســـىمالرغا سېلىشـــتۇرۇپ تـــۇراتتى

ئىككـى   - تاغنىـڭ ئـۇ تهرىپىـدە بىـر      —خهرىتىسىدىكى قۇلمۇالقنىڭ جهنۇبىدا 
  :دىهقاندىن شۇنى سورۇدۇم. خهتكه كۆزۈم چۈشۈپ قالدى

ـاقتىن ماڭىـدىغان يـول      تاغنىڭ كۈنگهي تهرىپىگه ئۆتۈپ كهتسـهك،  — ئـۇ ي
  يوقمۇ؟

ـاڭالر بولـۇدۇ، پادىچىالرنىـڭ      — تاغنىڭ ئۇياغىدا يول بولمىغان بىـلهن ماڭس
ـار  ــوللىرى بـ ــر ي ـا. چىغى ــۆي  - ئهممـ ــۇ يهردە ئ ــۇزۇن   - زە، ئ ــوق، بهزى ئ ــله ي مهھهل

تاغنىڭ ئۇ ياقىغا ئۆتسهڭالر كـۆيهك دېـگهن يهر   . ئارىلىقالردا سۇ تاپقىلى بولمايدۇ
  ....ۇنبۇالق دېگهن يهر بارئالت. بار

مهن خىتايغــا قۇلمــۇالقتىن تــاغنى ئاتىلىــپ ئۆتســهك، كــۆيهك دېــگهن بىــر 
  :ئويلىمىغان يهردىن خىتاي ۋارقىراپ كهتتى. مهھهلله بارىكهن، دەپال ئاتتىم

ـا       ! دەل شۇنداق — ـاراڭالر مان ـا مېنىـڭ خهرىتهمـدىمۇ شـۇنداق دەپتـۇ، ق ! مان

                                            
  .ئا —نىيه ناھىيىسىدىكى يهر ئىسىملىرى،   ⑪       —  �        
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قاراپ مېڭىۋەرسهكمۇ بوالتتى، مۇنداقال سـوراپ   ئهسلىدە سوراپ يۈرمهيال خهرىتىگه
مانا ئهمدى مېنىڭ ئىشىم ئوڭغا تارتىـدىغان  . دېدى ماختىنىپ —قويدۇق شۇ، 

بۈگۈن كېچه ھهممىسى ئۇخالۋاتقاندا، ئاستىال ئورنۇمىزدىن تۇرۇپ، بـۇ   —بولدى، 
يولغــا چۈشــۈپ كېتهيلــى، قىســىمدىن ئايرىلىــپ كهتســهكال، بىزنــى ھىچكىــم  

  . دېدى ئۇ —ۇ، قوغلىمايد
ئۇ ھازىر يهرلىكلهرگىمۇ ياخشى مۇئامىله قىلىش توغرىسـىدا ئهسـكهرلىرىگه   

ـانىنىڭ ئازلىقىـدىن پايـدىلىنىپ،     . تهنبىـه بېرىـدىغان بولـۇپ قالـدى     چـۈنكى س
يهرلىكلهرنىــڭ تــاغ ئارىلىرىــدا يوشــۇرۇن زەربه بېرىــپ ئــۆچ ئېلىشــىدىن قورقــۇپ  

  .قالغاندەك قىالتتى
ـار بويلىرىـدا    دا،قىنى سىنىڭن ئايرىلىپ، يېيىق دەرياكېچه قوشۇندى ۇبىز ب ي

ئۆســكهن چاتقــالالر ئارىســىدا يوشــۇرۇنۇپ ياتقاچقــا، ئاساســىي قوشــۇن يىــراقالپ   
ــدى   ـان ئى ــپ بولغـ ـا     . كېتى ــڭ يولىغـ ــدا يېيىقنى ـاتىرىجهم ھال ــدى خـ ــۇڭا ئهم ش

ــۆتكىچه بىرەرســىنىڭ قــوغالپ كېلىــپ   . چۈشــۈۋالدۇق تــاكى دۆۋە ئېغىــزدىن ئ
بىــز . ئانــدىن ئــۇھ دېــدۇق. تىنســىز ماڭــدۇق - ورققانــدەك ئــۈنقېلىشــىدىن ق

ـاي يېيىـق دەرياسـى       ئىچـى بىـلهن    نىڭئىهتىيات يۈزىسـىدىن يـول بىـلهن ماڭم
ـا . بۇ ئهمهلىيهتته قـۇرۇق ئـېقىن ئىـدى   . ماڭدۇق ـانچه    - زئهتىي -كـۈز كۈنلىرىـدە ئ

ـا  مۇنچه يامغۇر سۇلىرىدىن ئېقىن ھاسىل بولـۇپ قالغانـدىن باشـقا، بـۇ يهردە د     ەري
بىز بوزيهرنىڭ ئۇدۇلىغا كهلگهندە تاڭ سۈزۈلۈشـكه  . دەپ كهتكۈدەك سۇ يوق ئىدى

بىرسى قوغالۋاتقاندەك دەم ئالماستىن ھولۇقۇپ مېڭىپ، تازىمۇ ئۇزاق . باشلىدى
يېزىـدا  . كۈن رەسمىي كۆتۈرۈلگهندە بىز يېيىققا كىرىپ كهلدۇق. يۈرگهن ئىدۇق

تاالپ قۇرۇق -كهتكهنلهر بۇ يېزىنىمۇ بۇالپئالدىمىزدا . سۈرەتتى نامراتلىق ھۆكۈم
ئـوت قويـۇۋېتىلگهن   . ئۇستىخان قىلىپ قويغانلىقى ھهر يهردە كۆزگه چېلىقاتتى

ــرانه       ــىدىكى ۋەي ـامالر ئارىس ــكى تـ ــۆيلهر، ھهر ئهس ــۆرۈلگهن ئ ــۆيلهر، ئ ــېغىلالر، ئ ئ
 مهن خىتايالرنىـڭ . زارە ئاۋازلىرى يـۈرەكنى تىالتتـى   - ئۆيلهردىن چىقىۋاتقان يىغا

ـا بىـر     اليهنه بۇالڭ تا ڭ قىلىشىدىن يۈرىكىم سۇ بولۇپ تۇراتتىم، بىـردىنال ئـۇ ماڭ
. تال كۈمۈش تهڭگه بېرىپ، يهيدىغان بىرنهرسه تېىپىـپ كېلىشـىمنى بـۇيرۇدى   

مهن بۇ بۇالڭچىالرنىڭ بـۇ تۇتۇمىـدىن   . مهن بىلهن بىر ئهسكهرنى بىلله يوللىدى
ـايتىم   ـاي تۇرالم ـا يهنه بىـر  . ھهيران قالم تهرىپىنـى ئويلىغانـدا بـۇ بىـر خىـل       ئهمم
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ـان ئىـدۇق       . ھارامزادىلىك ئىـدى  ـازىر قوشـۇندىن ئايرىلىـپ قالغ . چـۈنكى بىـز ھ
سانىمىز ئاز بولغاچقا، ئهگهر ئاھاله غهزەپكه كهلسه بۇالرنى تاغ ئارىلىرىدا يوشۇرۇنۇپ 

. بىز يهيدىغىنىمىزنى تۇنجى قېتىم پۇلغا ئېلىۋاتاتتۇق. يېتىپ يوقۇتۇۋېتهلهيتى
ـازار بـوالتتىمىكىن بىلمىـدىم، بهلكىـم ھهپتىنىـڭ مهلـۇم          ب ـاي بـۇ كـۈنلهردە ب ۇ ئ

ئهممــا شــۇئاندا بىــز بىرەرســىنىڭ ئــۆيىگه كىرىــپ  . كــۈنلىرى بــازار بولۇدۇغانــدۇر
بىر تال كۈمۈش تهڭگه ھهرھالدا خېلى جىق پۇل . سورىمىساق باشقا چارە يوقىدى

كۆرگهنال بىـرى بـۇ پۇلنىـڭ     بهلكىم بۇ پايناپ يهردىكى خهلقنىڭ. ھىساپلىناتتى
ـائىلىگه كىرىشـنى     . قىممىتىنى بىلمهيدىغاندۇر ـايراق ئ شۇالرنى ئويالپ بىـرەر ب

ـان قوشـۇنلىرىنىڭ    - بۇ يهرمۇ ئالدىمزدا كهتكهن خىتاي. كۆڭلۈمگه پۈكتۈم تۇڭگ
. تالىشى، ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈشى تۈپهيلى خارابىلىكتهك تهسىر بېرەتتـى  - بۇالپ

  . ن پۇلىمىزغا اليىق نان تاپالىشىمغا كۆزۈم يهتمهيتىبىرەرسىنىڭ ئۆيىدى
ئهممــا ئهل دېــگهن قۇرۇمــاس بــۇالق ئهمهســمۇ، مهن بــۇ پۇلغــا يېــرىم تونــۇر   

ئانــدىن يهنه بىــر ئــاز كۈزلــۈك ئــامۇت، ئالمــا  . كهلگــۈدەك زاغــرا نــان ســېتىۋالدىم 
ېخـى  باشلىقمىز بۇنىڭدىن نارازى بوالمدۇ، خۇش بوالمدۇ ت. دېگهندەكلهرمۇ بارىدى

ئــۇزاقتىن بېــرى مهن پۇلغــا بىــر نهرســه ئېلىــپ باقمىغاچقــا بــۇ  . كىــم بىلســۇن
خىتايالرمۇ بۇالپال ئېلىپ كۆنگهچكه پـۇل  . ناۋانى بىلمهيتىم - كۈنلهردىكى نهرق

  . ئهمما ئونبېشى مهمنۇن بولدى. بېرىشكه پىخسىقلىق قىلىشى چوقۇم ئىدى
  . دېدى ئۇ —ياخشى ئىش قىپسهن، يهنه تېخى مېۋىمۇ بارىكهن،  —

ــپ، قاپـــــاق ۋە    يېيىقتـــــا دەم ئالغـــــاچ قوســـــاقلىرىمىزنى تويغۇزۇۋېلىـــ
سۇدانلىرىمىزغا سۇ تولدۇرۇۋېلىپ، ئۇ يهردە يهنه بىـر قېـتىم يـولنى سـورىۋېلىپ،     

ئوڭ تهرىپىمىـزدە  . تاغ ئېتىكىدە تاققا پاراللېل ھالدا شهرققه قاراپ يۈرۈپ كهتتۇق
ـا تـۈزلهڭلىكىگه ئايلىنىـپ،     ئاسـتا تۈز -قاقاس تاغ، تاغ ئېتىكى ئاستا لۈشـۈپ، التق

ـان، ئۇنىـڭ      . تارىم ئويمانلىقىغا ئۇلۇشۇپ كېتهتتـى  ـاق قاغجىرىغ شـۇڭا ھهمـمه ي
ــڭ     ــك مهھهللىلهرنى ـالىلهر جايالشــقان كىچى ـا ئاھـ ــۈز بولغاچقـ ئۈســتىگه كهچ ك
يېقىنلىرىدىكى ئېتىزالرمۇ بوشاپ قالغاچقا يىتىملىك ھىسسى بهخش ئېتىـپ  

ـاغ       ب. جىت ياتاتتى - جىم ـا سـوغۇق، ئىزغىـرىن ت ـاق تهسـكهي تهرەپ بولغاچق ۇ ي
ھهر ھالـدا مېنىـڭ سـهپىرىم    . شامىلى ھهر زامان يـۈزلىرىمىزگه ئۇرۇلـۇپ تـۇراتتى   

ئــاخىرقى باســقۇچقا قهدەم قويۇۋاتقــانلىقىنى كۆڭلــۈم ســېزىپ تــۇرغىنى ئۈچــۈن 
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  .بۇنى قورقۇنۇچ دېسىمۇ بوالتتى. ئىچىمدە بىر خىل ھاياجان بارىدى
قانـداق ئۆلتـۈرەرمهن؟   . ينى ئۆلتۈرۈش پىالنىمنى ئويلىغاچ ماڭدىممهن خىتا

نۇرغـۇن جهڭـلهرگه قاتناشـقان    . ئادەم ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهنمۇ قورقۇنۇچلۇق ئىـدى 
. بولساممۇ، بىرەر دۈشمهننى كۆزۈم كۆرۈپ تۇرغان ھالدا ئۆلتۈرۈپ باقمىغان ئىدىم

ــۆلگهن  ــلىۋەتكهنلىرىمنىڭمۇ ئــ ــېپىلدىن تاشــ ــۆلمىگهنلى - ســ كىنى جهزم ئــ
ئۇزاقتىكىلهرگه بومبا ياكى قورال ئاتقان بولساممۇ، ئۇالرنىـڭ  . قىلغىلى بولمايتى

ـادىلىرىنى       ـازاپ ئىپ ـاخىرقى نهپهسـلىرىدىكى ئ قانداق ۋەزىيهتته ئۆلـۈۋاتقىنىنى، ئ
ـان  . كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم ئهمدىلىكته يېنىمدا نهپهسلىرى ماڭا ئاڭلىنىپ تۇرغ

ـاتتىم بىر دۈشمهننى ئۆلتـۈرمهكچى   دۈشـمهن دېمهكلىـك بىـلهن يهنىـال     . بولۇۋات
ـاۋايى    ئادەم ئىدى ، ئېرقى يات، چىرايى بىزگه ئوخشىمىسىمۇ، غهلىـته مهخلـۇق، ي

ـادەم ئىـدى    .خۇيلۇق بولسىمۇ، نهپرىتىمنى قوزغۇتۇپ تۇرسـىمۇ  قانـداق   .يهنىـال ئ
قول سېلىشىم كېرەك؟ كېچىسى مېنى ئىككى خىتاينىڭ ئارىسىغا ياتقۇزاتتى؛ 

ئون بېشـى قوينىـدا يوشـۇرۇدۇغان بوپىسـىنى بىـرى      . ېشى يېنىمدا ياتمايتىئونب
ـان تاپانچىسـىدا         ـاتتى؛ بىـر قـولى ھهر زام ئېلىۋالماسلىقى ئۈچـۈن دايىمـال دۈم يات

ـارىلىق      . بوالتتى ـا خېلـى ئ باشقىالر بىلهن بىرگه يـېقىن يېتىشـتىنمۇ قورققاچق
ۈچـۈن ئىككـى خىتاينىـڭ    بۇ ھالـدا مېنىـڭ ئـۇنى ئۆلتـۈرۈش ئ    . قالدۇرۇپ ياتاتتى

ئارىســىدىن تۇيــدۇرماي قوپــۇپ، ئۇنىــڭ يېنىغىمــۇ شهپىســىز بېرىشــىم كېــرەك  
ئهگهر شهپىسـىز ھالـدا   . ئهگهر بىرەرى تۇيۇپال قالسا مېنى ئېتىپ تاشـاليتى . ئىدى

ئـــون بېشـــىنىڭ يېنىغـــا بـــاردىم دېـــگهن تهقـــدىردىمۇ، قـــولىنى ماۋزېرىنىـــڭ 
ـال تهپكىنـى بېسىۋەتسـه، ئـۇنى     تهپكىسىدىن ئايرىماي ياتىدىغان بۇ خىتـ  اي دەرھ

ال همسـ ەلئۆلتۈر. ئۆلتۈرگهن بىلهنمۇ، باشقا خىتايالر باسماداپ تۇتۇۋېلىشـى چوقـۇم  
ــىمۇ    ــدىن مېنـــى نهگه ئېلىـــپ بارسـ ــهم ئانـ ــىدىمگه يهتسـ ــدىغۇ، مهخسـ مهيلىـ

  . كېتىۋېرەتتىم
ار، بىز، ئۇزۇنيـ . ئۇنداق ئويالپمۇ، بۇنداق ئويالپمۇ بىرەر پىالننى پۇشۇرالمىدىم

ــۈپ، كىچىكســايدا دەم ئالــدۇق   ــۇ تاغــدىن . سېســىق دېگهنــدەك يهرلهردىــن ئۆت ب
ــدى    ــولى ئى ــرىم ي ــڭ يې ـان يېرىمىزنى ــۆتمهكچى بولغـ ـا  . ئ ــچه قۇلمۇالققـ كهچكى

ـاي يهنه ھېلىقـى    . يېتىۋالساق، ئۇ يهردىن تاغ ئارقىسىغا ئۆتهتتۇق ئونبېشـى خىت
ــىنچىلىدى   ــپ، سـ ــىنى يېيىۋېلىـ ــكى خهرىتىسـ ــدە يهر . ئهسـ ــمى خهرىتىـ ئىسـ
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ـاي شـۈبهىلىنىپ    . يېزىلغىنى بىلهن، بۇ يهرلهر مهھهلله ئهمهس ئىـدى  شـۇڭا خىت
ـا باشـالپ   . قېلىۋاتقاندەك قىالتتى ئهگهر مۇشۇنداقال ئادەمسىز بىر قاقاس تاغلىقق

ئۇ مهنـدىن يهنه يـول   . قويۇلسا ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قېلىش ھىچگهپ ئهمهس ئىدى
مهن . ىلهر دېگهنلىكىنى سۈرۈشتۈردىكۆرسهتكۈچىلهرنىڭ بۇ يولالر ھهققىدە نېم
  :ئۇنى خاتىرىجهم قىلىش ئۈچۈن تىرىشتىم

ـا    - بۇ يهردە چوڭ — چوڭ مهھهلله بار دېمىگهنتى، ئهسلىدىمۇ، تاغنىـڭ ئارق
ـاۋال بىـر كىچىـك مهھهلـله      ، ئانـدىن تاغنىـڭ   )بىـرنهچچه ئائىلىلىـك  (تهرىپىدە ئ

ــدىن كېــيىن چــوڭ    ــويالپ بىــر كــۈن ماڭغان ــى ب ــۇپ ئېتىكىن ــگه  جهن مهھهللى
  .كېلىسىلهر دېگهنتى

ـا     قۇرۇق زاغرىنى سوغۇق سۇ بىلهن يهپ، بىر ئاز دەم ئالغانـدىن كېـيىن يولغ
ـاقمۇ، بهدەنلىرىمىـزدە    - يېيىقتا يۈز. چىقتۇق كۆزىمىزنى ئوبدان يۇيۇۋالغان بولس

ـان ھالـدا ئىـدى     ـاي   . نهچچه يىللىق كىر قاتالم ھاسـىل قىلغ گهرچه بىـرنهچچه ئ
ـاڭالردا قېلىشـىمىز تـۈپهيلى    -بىلهن، مۇشۇ قۇملۇقالردا توپا بولدى دېگىنىمىز چ

ــوالتتى  ــدە يوغۇنۇغــان ۋە   . ئاشــۇنداق دېيىشــكه ب ــۇ قورقۇنۇچلــۇق دەرىجى پىتالرم
  .كۆپهيگهن بولۇپ، قىچىشقان يهرگه قولنى سوزساقال پىت تۇتۇۋالغىلى بوالتتى

ســهم راســتىنى دې. مهن يهنه ھېلىقــى پىالنىمنــى ئويالشــنى داۋام قىلــدىم 
بۇنداق يېقىن ئارىلىقتا قولۇم بىلهن بوغۇپ بىرىنى ئۆلتۈرەلىشىمگه بارغانسېرى 

كاشكى بىر تاپانچام بولغان بولسا، ھىچ بولمىغاندا بهش . ئىشهنچىم قالمايۋاتاتتى
ـام،   ـام بـوالر؟ مۇشـۇ بهسـتىم      .... قهدەم ئۇزاقتا تۇرۇپ، ئېتىـپال قاچس قانـداق قىلس

ـايالردىن قورق  ــك خىتـ ــلهن ۋىجى ــۆز  بى ـا ئ ــدىم  -ۇۋاتقىنىمغـ ــۆزەمگه لهنهت قىل  .ئ
ئــۆزەمنى مهســخىرە  - دېــدىم ئــۆز »!بىجــان جالالتنىــڭ پۇشــتى بولغۇنۇمغــا ۋاي«

ـارە؟ ئهھـۋالىم شـۇ    .قىلىپ مهن بۇنـداق بىـر ۋەھشـىي قىلمىشـقا     . ئهمما نېمه چ
بهلكىم سـىز دەيسـىز، شـۇنچه جهڭلهرنـى كـۆرگهن      . قولى بارىدىغان جالالتمىدىم

نگه بولغان نهپرىتىڭىز شۇنچىلىك مۇرەسسهسـىز تـۇرۇپ، بـۇ نـېمه     تۇرۇپ، دۈشمه
ـا كېلىـپ        جاسارەتسىزلىك ئهمدى؟ ئۆلۈشـكه ھـۈنهر كهتمهيـدۇ، ئوقنىـڭ ئۇدۇلىغ

قورقــۇپ . قالسـىڭىز ئۆلۈۋېرىســىز؛ قورقســىڭىزمۇ، قورقمىسـىڭىزمۇ پهرقــى يــوق  
ـا  . دۇماي ئۆلدۈڭۈزمۇ، قهھرىمانلىقىڭىزغا تهسـىر يهتكۈزمهيـ  قئۆلدۈڭۈزمۇ، قور ئهمم

ـادەتلىنىش كېـرەك، پىشـىش          ـادەم ئۆلتـۈرۈش ئۈچـۈن يـۈرەك كېـرەك، ئ ئۆزىڭىز ئ
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  .بۇ تامامهن باشقا تىپتىكى بىر ئىش. كېرەك
سۆزسىز قېچىپال كهتسهم قانداق بولۇدۇ؟ ئهمـدى قېچىـپ    - كېچىسى گهپ 

ـا كهسـكىن كـۆزۈم يېتهتتـى    . كهتسهم خىتايالر مېنى ئىـزدەپ يـۈرمهيتى   . بۇنىڭغ
مىللىـي   —سهپهر جهريانىـدا كـۆز ئالدىمـدا يـۈز بهرگهن ۋەھشـىيلىكلهر       بۇئهمما، 

پاجىئهمىز، بولۇپمۇ مۇشۇ ئومۇمىي مىللىي پاجىئه ئىچىـدە تېخىمـۇ كونكىرېـت    
ئاشــۇ كارتىنىســى قهلــبىمگه مۆھــۈردەك ئــۆچمهس بولــۇپ بېســىلىپ كهتــكهن  
ـامال مېنـى بىـر قهرزدارلىـق ھىسسـى قىينا       شـقا  يهكهندە بولغان ئىشـنى ئويلىس

كىيىكــتهك دىــرىڭالپ تۇرىــدىغان ئاشــۇ شــوخ قىزچاقنىــڭ بىــردىنال . باشــاليتى
ـامال    ـاتقىنىنى ئويلىس خارابىلىق ئارىسىدا تېنى تىتىلغان جهسهتكه ئايلىنىپ ي
چىشلىرىم غۇچۇرالپ، بۇ خىتاينى ئۆلتۈرەلمىسهم خوتۇن كىشىنىڭ كۆينىكىنى 

  .دەپ ئوياليتىم! كېيىپ يۈرەمىنا
ــدا   ــڭ خىيالىمـ ــى   مېنىـ ــڭ تىكىشـ ـان پىالنلىرىمنىـ ــۇرماقچى بولغــ پۇشـ

ـاجىز قوياشـى      . توختىمايال قۇلمۇالققا يېتىـپ كهلـدۇق   بـۇ چاغـدا كهچكۈزنىـڭ ئ
ـان، بـۇ        ـان رەڭگـى ھاسـىل قىلغ ـان «غهرپ تهرەپته قىزغۇچ بۇلۇتالر ئارىسـىدا ق  »ق

باشلىق مېنى . غهرپ ئۇپۇقىدا تار ئهمما ئۇزۇن قىزىل داغ بولۇپ يېيىلىپ تۇراتتى
بىرەر كـۈن يهتكـۈدەك   . ه يهيدىغان نهرسه تېپىپ كېلىشكه ئهۋەتمهكچى بولدىيهن

نېنىمىـــز بـــار بولســـىمۇ، ئـــۇ تـــاغ ئارىســـىغا كىرىشـــتىن بـــۇرۇن ئوزۇقلـــۇقنى 
ئهممــا مهن بــۇ چــوچقىالرنى تــاغ  . تولۇقلۇۋېلىشــنى ئــويالپ تــوغرا قىلىۋاتــاتتى 

  :ىههت بهردىمئارىسىدا ئاچلىقتىن ئۆلسۇن دېگهن نىيهتته، تهتۈرىسىچه مهسل
ھازىرچه يهتكۈدەك نېىمىز بار، پهقهت سۇ ئېلىۋالساق، تاغقا يامىشىدىغان  —

گهپ، يــۈكنى ئېغىرالشــتۇرۇپ نــېمه قىلىمىــز؟ تاغنىــڭ ئــۇ تهرىپىــدىكى چــوڭ  
مهھهللىگه يېتىۋالساق، شۇ يهردىن ئالساقمۇ بولۇدۇ ئهمهسمۇ؟ بۇ يهردە ئادەممۇ ئاز 

  رگۈدەك ئۇنداق جىق نانمۇ تېپىلماسمىكىن؟بىر يۇرت ئىكهن، بهلكىم بىزگه به
دېمىسىمۇ تاغقا يامىشىش ئالدىدا يۈكنى . بۇ گېپىمنى باشلىق توغرا تاپتى

ئاۋۇتۇشــنىڭ نــېمه ھــاجىتى؟ ئــۇ باشــقىالرغا دەم ئېلىشــنى بــۇيرۇپ، مېنــى بىــر 
  .ئهسكهر بىلهن، تاغنىڭ جهنۇبىغا ئۆتۈدىغان يولنى سوراپ كېلىشكه بۇيرۇدى

ڭ ئىشــىكىنى ئىشهشســىزلىك بىــلهن چېكىــپ، ئىشــىك مهن بىــر ئۆينىــ
  :ئاچقان بوۋايدىن يولنى سورۇدۇم
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  .بىز كۆيهككه ئۆتمهكچىدۇق، يولنى كۆرسۈتۈپ قويسىڭىزكهن —
ــلهن،     ــق بىـ ــۇر دىهقىنىغـــا ئوخشـــاش ســـاددا دىللىـ ــوۋاي بـــارلىق ئۇيغـ بـ
قارشىسىدىكى خىتاي چېرىكىنى ۋە مېنى دۈشمهن دەپ بىلمهسـتىن، رازىلىـق   

ــلهن  ــىنى     بى ــڭ باشلىنىش ــدىغان يولنى ــىغا ئاپىرى ـاغ ئارىس ــپ، تـ ــالپ بېرى باش
  .كۆرسۈتۈپ قويدى

ـا  . دېدى ئۇ —مۇشۇ يولدىن چىقماي ماڭساڭالر يول ئۆزى ئاپىرىدۇ،  — ئهمم
يهنه شــۇ ئــارتۇق ئىشــالرغا كۆڭــۈل بۆلــۈپ تۇرۇدۇغــان ئــادىتى بــويىچه قىزىقىــپ   

يهر چارۋىچىالرنىــڭ  تاغنىــڭ ئــۇ يېقىــدا ھــازىر ھــېچكىم يــوق، ئــۇ  —ســورىدى، 
قىشــلىقى، بــۇ كــۈنلهردە قىشــالقتا ھېچكىمنــى تاپاممايســىلهر، ئــۇ يهردە نــېمه   

  ئىشىڭالر بارىدى؟
  .بىز ئاشۇ ياقتا ئادەم ئىزدەيمىز —
  .ئهتتىگهندە ماڭساڭالر، ئاخشامغىچه يېتهلهيسىلهر... ھه، —
دېـــدىم ئۇنىـــڭ نـــېمه  —ئهممـــا بىـــز ھـــازىر ماڭمىســـاق بولمايـــدۇ،   —
  .انلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈندەيدىغ

ھــازىر ئايقاراڭغۇســى بولۇدىغــان چــاغالر، قــاراڭغۇدا چىغىرنــى يۈتتــۈرۈپ    —
  .قويۇپ، ئېزىپ قالساڭالر جاپا تارتىپ قاالرسىلهرمىكىن دەيمىنا

دېـدىم ۋە قايتىـپ    —ھىچقىسى يوق، بىز ئازمايمىز، رەخـمهت سـىزگه،    —
  .كهلدىم
ـاي ئهسـكىرىگه       .سورىدى ئونبېشـى  —تاپتىڭالرمۇ؟  — ـا، بىـر خىت بىـر ماڭ

  .شۈبهىلىك قاراپ
ـاي مېنىـڭ    بارئهمما مهن بىـلهن  . ىالققىس. دېدىم —تاپتۇق،  — ـان خىت غ

ـان بىـلهن ئېيتىـپ       دىهقان بوۋاي بىلهن كۆپ سۆزلۈشـۈپ كهتكهنلىكىمنـى گۇم
  :بېرىۋىدى، ئونبېشى مهندىن سىنچىلىق بىلهن سورىدى

  ئۇ يهنه نېمىلهرنى دېدى؟ —
ـاتتىم دېگهنـدەك   ئۇ پۇ — ل بهرسهڭالر يول باشالپ، كۆيهككىچه ئاپىرىپ قوي

ـاڭالر، كـۆيهككه كېچىـدە بېرىــپ      . گهپلهرنـى قىلـدى   ئانـدىن ئهته كۈنـدۈزى ماڭس
ــدۇ، ئۇالردىمــۇ مىلتىــق بــار،     قالىســىلهر، كېچىســى چــارۋىچىالر ئىشــىك ئاچماي

سهھهردە  كهچته ماڭساڭالر،. سىلهرنى تونۇمىغاندىكىن چاتاق چىقىپ قالمىسۇن
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بــۇ ھىكــايىنى ھىــچ . دېــدىم —يېتىــپ بارىســىلهر، ئۆزەڭالرغــا ياخشــى، دەيــدۇ،  
بهلكىم بۇمۇ ئالالھنىـڭ  . تهييارلىقسىز تۇرۇپ بۇنداق ئوخشاتقىنىمغا ھهيرانمهن

ـا كېـرەك، دېگهنلهرنـى    . ياردىمىدىن بولسا كېرەك بۇمۇ بىر ياخشى بىشارەت بولس
ىڭ ئازلىقى تۈپهيلى بـۇنى چۈشـهندۈرۈپ   ئهمما خىتايچه بىلىدىغىنىمن. ئويلۇدۇم

  .بولغىچه تهرلهپ كهتتىم
ـان يهردىـن،     —ئۇ توغرا دەپتۇ،  — ئـوۋچىالردا   —دېدى ئونبېشـى ئويلىمىغ

مىلتىــق بــار، كېچىســى بارســاق گۇمانلىنىــدۇ، بىــز ھىــچ بولمىغانــدا يولنىــڭ   
  .ىزيېرىمىنى بېسىپ، ئاندىن دەم ئالساق، ئهتىسى كۈندۈزگه توغرۇالپ بارااليم

شۇنداق بولسـىمۇ  . ئۇنىڭ بۇ گېپى مهندىن باشقا ھىچكىمگه خۇشياقمايتى
بىلىنمهس چىغىرنـى تېپىـپ مـېڭىش ھهقىقهتهنمـۇ      - بىلىنهر. يولغا چىقتۇق
خىتايالرنىڭ كۆزلىرى ياخشى كـۆرمىگهنلىكى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه    . قىيىن ئىدى

پ قېلىشــتىن ئالــدى تهرەپــته بىــرەر بۆكتــۈرمه بولســا تۇيۇقســىز ھۇجۇمغــا ئــۇچرا
قورققانلىقى ئۈچۈن، ئېشهكنىڭ چۇلۋۇرىنى ئهسكهر خىتايدىن بىرىگه تۇتقـۇزۇپ،  

مهن . بۇمۇ بىر پايدىلىق ئهھۋال ئىدى. ئالدىدا يول باشالپ مېڭىشىمنى بۇيرۇدى
ـاي      ـاغ ئارىسـىدا يـول تاپالم خىتايالرنى مۈمكىن بولغىنىچه يولدىن چهتنىتىپ، ت

ـاقچى ئىـدىم   بىرنهچچه كـۈن چـۆگىلهپ يۈرۈشـكه م    ئاشـۇنچىلىكال  . هجبـۇر قىلم
  .ئىچىدىغىنى تۈگهيتى - ھايال بولسا، يهيدىغان

ـان يولـدىن چىقىـپ كهتـكهن ئىـدۇق      ـاز غهرپـكه     . بىز ئاللىقاچ ئهمـدى بىـر ئ
ســـهزگۈلۈرۈمنىڭ بىشـــارىتىگه ئاساسالنســـام بىـــز . يۆلۈنـــۈپراق كېتىۋاتـــاتتۇق

 خىتاي مهندىن پات. ئىدىبارىدىغان كۆيهك شهرق تهرىپىمىزگه قىيپاش قارشىدا 
مۇشۇنداق . پات يولنى كۆرۈۋاتامسهن؟ توغرا كېتىۋاتامدۇق؟ دەپ سوراپ قوياتتى -

ـاغ       نىشانسىز ۋە خاتا مېڭىشالر نهتىجىسىدە تـوال چـۆگىلهپ، يېـرىم كـېچىلهردە ت
خىتاي تاغنىڭ جهنۇپ تهرەپ ئېـتىكىگه سـىنچىالپ قاراشـقا    . ئۈستىگه چىقتۇق

ھىچنېمىنـى كـۆرەلمىگهن   . ئۈمىتلهنگهن ھالدا قارايتىھهممه خىتاي . باشلىدى
  :خىتايالر يهنه مهندىن سورىدى

ــله     — ــدۇق؟ مهھهلـ ــدەك تۇرامـ ــوغرا كهلگهنـ ــهن؟ تـ ــه كۆرۈۋاتامسـ بىرنهرسـ
  كۆرۈنهمدۇ؟

مانا شـۇ چاغـدا ئـۇزاق     —.... ئۇياقتا بىرنهرسىلهر تۇرغاندەك قىلىدۇ... ھه، —
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بـۇ بهلكىـم چارۋىچىالرنىـڭ    . ك بولـدى قاراڭغۇلۇق ئىچىدە بىرنهرسـه چاقنىغانـدە  
ئهنه بىــر  —گۇلخانىــدۇر يــاكى تاماكــا تۇتاشــتۇرغان ئــوتى بولۇشــىمۇ مــۈمكىن،   

  !يورۇقلۇق كۆردۈم
  !مهنمۇ كۆردۈم —

ــالپ      ــتىگه باش ــله ئۈس ـازدۇرىمهن دەپ دەل مهھهل ـايالرنى ئـ ـا مهن خىتـ ئهممـ
لـدىمىزدا  ئـۇ كىچىككىـنه ئۇچقـۇن ئا   . كهلدىممۇ نېمه؟ دەپ ئهندىشىگه چۈشتۈم

مانــا ئهمــدى ئــۇ . نىــڭ گۇلخــانى بولۇشــىمۇ مــۈمكىنخىتايالركهتــكهن بــۇالڭچى 
ـاراڭغۇلۇق  . ئۇچقۇن ئۆچتى ھهممه يهر خۇددى قازاننى دۈم كۆمتۈرۈپ قويغاندەك ق

چېكـى يـوق    - ئالدىمىزدا تهگسىز بىر ھاڭ تۇرغانـدەك ئـۇچ  . قوينىدا ھوھۇلدايتى
رگهندە تاغ يوتىلىرى، تاغ جىرالىرى بىر پهقهت سىنچىالپ قاراۋە. قاراڭغۇلۇق ئىدى

يۇ، يهنه قاراۋەرسه كـۆز   -بىرىدىن ئايرىلغاندەك قىالتتى - ئاز رەڭ پهرقى بىلهن بىر
ـارا رەڭ    -توالشقاندەك بولۇپ، ھهممه نهرسه بىر بىرىگه قوشۇلۇپ، ئاشـۇ مـۇدھىش ق

ۇر نهلهردىـد  —چېكـى يـوق قاراڭغۇلۇقنىـڭ ئىچىـدە      -بۇ ئۇچ . ھۆكۈمران بوالتتى
ئــادەملهر بــارلىقىنى تهســهۋۋۇر قىلىــش بهك تهس تۇيــۇالتتى؛ بــۇ قاراڭغۇلۇقنىــڭ  
مــۇكهممهللىكى شــۇ دەرىجىــدە ئىــدىكى، بۇنىــڭ ئورنىغــا يورۇقلۇقنىــڭ ھــاكىم  
ــۈك       ــمهت مهڭگۈلـ ـاراڭغۇ زۇلـ ــۇ قــ ــىغمايدىغاندەك، بـ ــگه سـ ــىمۇ ئهقىلـ بولۇشـ

  .مهۋجۇدىيهتتهك تۇيۇلۇپ كېتهتتى
زدىن كهتكهنمىزكى، يهنه بىر ئاز مېڭىشنى بىز ھېرىپ شۇنچىلىك مادارىمى

دېمىســىمۇ خىتــاي ئهســكهرلهر ئــۆزلىرىنى تاشــالپ  . ئويالشــمۇ دەھشــهت ئىــدى
ــى   ــىغا كېتىدىغانـــدەك قىالتتـ ــۇ سهھراسـ ــدە ئۇيقـ ــوزۇلغان يېرىـ ــلىدە . سـ ئهسـ

ئونبېشىنىڭ پىالنى بويىچه بىز پهسكه چۈشۈپ، ئاندىن دەم ئېلىشىمىز كېـرەك  
ىڭ شــۇ ئــانكى تۇرقىــدىن ئــۇالرنى ئــاتىمهن دېســىمۇ  ئىــدى، ئهممــا ئهســكهرلهرن

  .مىدىرلىتالماسلىقىغا كۆزى يېتىپ، دەم ئېلىشقا قوشۇلدى
بولــۇدۇ، دەم ئالســاق ئــااليلى، ئهممــا بۇنــداق تۇرغــان يهردىــال ئۇخلىســاق  —
  .دېدى ئۇ —تۇرۇڭالر، ئهتراپقا قاراپ، مۇۋاپىقراق بىر يهرگه چۈشهيلى، . بولماس

لىقاچـــان ئۇخالپمـــۇ كهتـــكهن ئىـــكهن، ئـــۇالرنى ئىتنـــى بهزى خىتـــايالر ئال
ئاندىن ئۆزىمىزچه دالـدا دەپ بىلـگهن بىـر    . تهپكهندەك تىپىپ يۈرۈپ تۇرغۇزۇشتى

يهرنى تېپىپ، ئۇالغدىن يۈكلهرنى يېشىپ چۈشۈرۈپ، كۈنـدىكى تهرتىـپ بـويىچه    



 

113 

 

ـاي ئىككـى تهرىپىمـدىن ئـورۇن         : ياتتۇق ـان ئىككـى خىت ـا مهسـئۇل قىلىنغ ماڭ
ئـۇ بـۇ يهردە شـېغىلنى    . ئونبېشى ئۇياقتا بىر ئهگىمنىڭ ئۇ تهرىپىدە ياتتى. ئالدى

  .شاراقلىتىپ، بىرسى يېقىنالپ كهلگىچه تۇيۇپ قالىمهن دەپ ئىشىنهتتى
ـاممۇ بـوالتتى       ـاۋارە بولمىس . ئهگهر بۈگۈن بۇ ئىشـنى پۈتتۈرەلمىسـهم مهڭگـۈ ئ

ــدىن كهتكهنىــدىم       ــۇ ھېرىــپ ماجالىم ــش كېــرەك؟ مهنم ــداق قىلى هگهر ئ. قان
ــوالتتىم    ــكهن ب ــۇ ۋەسۋەســه بولمىســىدى، ئاللىقاچــان ئۇيقۇغــا كهت . كۆڭلۈمــدە ب

مهن بېلىمگه تاش پېتىپ ياتالمايۋاتقاندەك . يېنىمدىكى خىتايالر ئۇيۇپال كهتتى
ـال    . مىدىرالپ، ئۇ ياققا، بۇ ياققا ئۆرۈلهتتىم ـايالر بۇرۇنالردىكىـدەك، دەرھ ئهمما خىت
ـال   . يتماستىن ئۆلۈكتهكال ئـۇخالۋاتتى ھۇشيارلىشىپ، قۇالقلىرىنى شىڭتا بـۇ ھ

ھه، دېمهك، مهن بۇ خىتايالرنىـڭ يېنىـدىن بۇنـداقال تـۇرۇپ     «. ماڭا ئىلهام بولدى
كهتكهندىن كۆرە، بۇ ئىككىسىنى ئاۋال جايلىۋېتىشـىم كېـرەك، بىـرى بولسـىمۇ     

ـا يهنىـال قانـداق قىلىـش كېرەكلىكىنـى      . دېگهنلهرنـى ئويلـۇدۇم   »ئازايسۇن ئهمم
بىــرى ۋارقىــراپال تاشلىســا، ئىــش . ھهر پىالنىــم ئــۆزەمگه يارىمــايتى. ىمبىلمهيــت
تاڭ ئېتىپال كهتسـه يهنه بۇنـداق   . ئويال ۋاقىت ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى-ئويال. تۈگهيتى

كىم بىلىدۇ بهلكىم ئهتىدىن باشالپال مېنىڭ بۇالرغا . ياخشى پۇرسهت كهلمهيتى
ـاي ئـوق بىله     نـال مهنـدىن خوشلۇشـۇپ    كېرىكىم بولماس، شۇنىڭ بىـلهن بىـر پ

  كېتهمدۇ؟
. يهنه غهزەپلىرىمنى بىلهشكه، نهپرىتىمنى كۆرۈكلهشكه ئىهتىياجىم بارىـدى 

يول بويى بۇ يىرتقۇچالرنىڭ قىلغان ئهتـكهن ۋەھشـىيلىكلىرىنى كـۆز ئالـدىمغا     
ـاق      . كهلتۈردۈم  — يهنه ئاشۇ شـوخ كىيىكـتهك دىـرىڭالپ چېپىـپ يـۈرگهن قىزچ

ـانۋار بىردەمنىـڭ      . زاھىر بولدىكۆڭۈل ئىكرانىمدا  مهرىقىز بـۇ تىنىمسـىز شـوخ ج
. ئىچىـــدىال تىتىلىـــپ كهتـــكهن ھالـــدا خـــارابىلهر ئارىســـىغا كۆمۈلـــۈپ قالـــدى

يېنىمـدا  . كۆزۈمگه غهزەپ يېشـى تىقىلـدى  . چىشلىرىم ئىختىيارسىز كىرىشتى
ئوڭدا ياتقان خىتاينىڭ بوينى ئاستىدىن قولۇمنى ئۆتكۈزدۈم، بىر پۇتۇمنى ئۇنىڭ 

ـارتتىم، ئـوڭ قـولىنى بېغىشـىدىن مهھـكهم تۇتتـۇم      پۇتلىر دە، -ىنىڭ ئۈستىگه ئ
بىرال ھهملىدە ئۇنى دۈم قىلىپ ئۆرۈش بىـلهن بوينىـدىن ئۆتكـۈزۈلگهن قولۇمـدا     

ئۇنىڭ سول قولى ئۆزىنىڭ ئاستىدا قالغاچقا ! بۇغدىيىكىنى قاتتىق بېسىۋالدىم
ــىۋالغاچقا   ــىدا قىسـ ــۇتلىرىم ئارىسـ ــۇتىنى مهن پـ ـايتى؛ پـ ــۇ  تارتالمــ پۇتلىرىنىمـ
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ئـۇ  . تىپچهكلىيهلمهيتى؛ يهنه بىر قولى مېنىـڭ پهنجهمـدە سـىقىمداقلىق ئىـدى    
ـانچه بهك شـهپه        ـاغالق ئاسـتىدىكى بىرىنىـڭ مىدىرلىشـىدەك ئ پهقهت قاتتىق ب

ــۇپ   . چىقارماســتىن مىــدىراليتى ــداپ بول ــدىن يۇلۇن ــۇپ، ئان ــۇ خــۇددى بوغۇزلۇن ب
تىنىقىمنى ساناشـقا  . نىڭ مىدىرلىشىغا ئوخشايتىپۇتلىرى يېشىۋېتىلگهن قوي

  ... بىر، ئىككى،: باشلىدىم
ـالىلىق      ــدا بـ ــدىكىن؟ ھهرھال ــى چىقى ـا جېن ــتىن قالسـ ـانچه تىنىق ـادەم قـ ئـ
ۋاقتلىرىمــدا ئۆســتهڭنىڭ شــاقىراتمىلىرىدا ھاســىل بولغــان چوڭقۇرالرغــا ســۇغا  

ــ        ـالىالر بىــلهن ســۇ ئاســتىدا قانچىلىــك ئــۇزاق تــۇرۇش ب ــدە بـ ويىچه چۆمۈلگهن
ـا  . بهسلهشكهنلىرىم خاتىرەمگه كهچتى بۇ ئىشالر كۆپۈنچه شورۇقنىڭ قهدەم جايغ

ـان     ــر دېــگهن يهردە بولۇدۇغـ ــدىكى چېقى ــراق يېرى ــۇ بۆلگــۈچ   . يېقىن ــۇ يهردە س ئ
چۈشۈرگىلهردىن شاقىراپ چۈشكهن سۇنىڭ ئويۇشىدىن . گىلهر كۆپ ئىدىشۈرچۈ

ان كـۆلىمىز بولـۇپ رول   ھاسىل بولغان چوڭقۇرلۇقالر بىزنىڭ سـۇغا چۆمۈلىـدىغ  
شۇ . قىرغاقتا بىرىمىز سانايتۇقئهنه شۇ چاغدىكى مۇسابىقىلىرىمىزدا، . ئوينايتى

ئهڭ كۆپ تۇرغانالر قانچىنى سانىغىچه تۇرااليتىكىن، ئېسىمدە سۇ ئاستىدا چاغدا 
ـا كېـرەك       ـارتۇق تۇرس ئـۇ ھالـدا ئۆلـۈش ئۈچـۈن     . يوق، ھهر ھالـدا بىـر مىنـۇتتىن ئ

بىر چاغـدا ئۇنىـڭ   . لىكمىدۇر؟ مهيلى مهن ئۈچ مىنۇت تۇتايئىككى مىنۇت يېتهر
يۇلقۇنۇشقا تىرىشىپ، قولۇمغا ۋە پۇتۇمغا كۈچ كهلتۈرۈپ تۇرغان بهدىنى لهسسىدە 

ـا مهن  . بوشىغاندەك بولـدى  خهق، مېنـى   »بـۇ ھارۋىـدا توشـقان ئالىـدىغان    «ئهمم
ـازا ئۇنىـڭ    بىخۇدالشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولمىسۇن يهنه؟ دەپ ئـويالپ، يهنه   بىـر ھ

  .گېلىنى سىقىپ تۇرۇشتىن قولۇمنى تارتمىدىم
ــتىال      ــۇمنى ئاسـ ــتىدىكى قولـ ــى ئاسـ ــدۇرۇپ، گېلـ ــتىچه قالـ ــۇنى دۈم پېـ ئـ

ئهممــا مهن . ئـۇ خـۇددى دۈم يېتىــپ ئۇخالۋاتقانـدەك جىـم ئىـدى     . سـۇغۇرۇۋالدىم 
شۇڭا چاچراپ ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ،   . يېنىمدىال بىر ئۆلۈكنىڭ ياتقىنىنى بىلهتتىم

كۆڭلــۈم بىــر . غــا ئىچىــدە يــۈگرىگهنچه قېچىشــتىن ئــۆزەمنى ئــاران تۇتتــۇم  جىل
قىلغان ئىشـىمنىڭ مهزمـۇنى   . بېشىم قاپاقتهكال ئىدى. قىسمىال بولۇپ كهتتى

بۇنـدىن كېـيىن نـېمه    . ياكى مهنىسى ھهققىدە ئويلىغىدەك ھالدا ئهمهس ئىدىم
ا يېتىۋېرىدىغان مۇشۇ يوسۇند. قىلىدىغانلىقىم ھهققىدىمۇ كالالم قۇرۇقال ئىدى

ـار  . بولسام ھېلىال تاڭ ئاتاتتى ئاساسـلىق  . مېنىڭ تېخى يهنه بىرمۇنچه ئىشـىم ب
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ئاالھىزەل يېرىم سائهتلهردىن كېيىن ئۆزەمگه . نىشانهمنى ئىشقا ئاشۇرغۇنۇم يوق
. ئهمما جاسارىتىم توزۇپ تۈگىگهندەك قىالتتـى . ئويلىيااليدىغان بولدۇم. كهلدىم

نچــى ئــويلىغىنىم ئۆزەمنىــڭ قاتىــل ئويلىيااليــدىغان بولغــان شــۇ مىنۇتتــا بىرى
گهرچه نۇرغۇن جىنايهتلهرنى ئۆتكۈزگهن تاجاۋۇزچى قوشۇننىڭ بىر ! بولغۇنۇم ئىدى

ـان    . ئهسكىرى بولسىمۇ، بۇ جهڭ ئهمهس ئىدى ـان ئۇخالۋاتق كېچىسى ئـۇ بهخىرام
ــدىم   ــۈرگهن ئى ـا ئۆلت ــۈمىتلىرى    . ۋاقىتتـ ــۇن ئ ـاتتىن نۇرغ ــۇ ھايـ ــم ئۇنىڭم بهلكى

ـا  بولغىيدى؛ بهلكىم ئ ـان بولغىيـدى؟ بهلكىـم      - ۇنى ئۆيىـدە ئات ئانىسـى كۈتۈۋاتق
ـانلىق      ئۇنىڭ خوتۇنى ياكى سۆيگىنى بولغىيدى؟ بـۇ ۋىجـدان ئازاۋىمىـدى؟ ئىنس

ئهمما مانا شۇنداق نۇرغۇن مۇرەككهپ . تۇيغۇلرىدىن بىر خىلىمىدى؟ بىلمهيمهن
-لمىـش  ئارقىـدىن يهنه ئۇالرنىـڭ قى  . خىيالالر ئهسـىرلىكىدە قالغانىـدىم   -ئوي 

يهنه مۇشـۇ ئۇسـۇل بـويىچه ئـۆزەمگه كـۈچ      . ئهتمىشلىرىنى ئهسلهشـكه باشـلىدىم  
  .توپلۇدۇم

ـا      « ـانلىق ئات ـا ئاس ـان بولس ئى ئالالھ، نىيهت قىلغان ئىشىم خهيرلىـك بولغ
  »!قىلغايسهن، خاتا بولسا، بىرەر سهۋەپ بىلهن ئهمهلگه ئاشۇرمىغايسهن

قــاتتىق . هم ئۇخالۋاتــاتتىخىتــاي خــاتىرىج. ئهمــدى ئــۇ تهرىــپىمگه ئۆرۈلــدۈم
. خېلــى ئــاۋازالردىنمۇ ئويغۇنۇدۇغانــدەك قىلمــايتى - چارچــاپ كهتكهچــكه خېلــى

بۇنىڭمـــۇ بـــوينى ئاســـتىدىن قولـــۇمنى ئۆتكـــۈزدۈم، خـــۇددى ئـــۇنى گىـــرەلهپ  
ئاندىن مهن تهرەپتىكى قولىنى بېغىشىدىن تۇتتۇم؛ . قۇچاقاليدىغاندەك تهقلىتته

ـارتتى    دە، تېـزال ئـۆرۈپ، پـۇتلىرىنى چاترىقىمـدا      - مپۇتۇمنى پـۇتلىرى ئۈسـتىگه ئ
قىسىۋېلىپ، بىر قولىنى مهھكهم قاماللىۋالغان ھالدا، بوينىدىكى قولـۇم بىـلهن   

ئهمما بىرئاز ھولۇقۇپ قالغىنىم ئۈچۈن، ئۇ پۇتلىرىنىڭ . بۇغدىيىكىدىن سىقتىم
ئىككـى قېـتىم كۆتـۈرۈپ شـېغىلغا چۈشـۈرگهن ئىـدى، شـېغىل         - ئۇچىنى بىر 

ـان    . ، كېچه قاراڭغۇلۇقىدا خېلـى خـوپ ئېنىـق ئاڭالنـدى    شاراقالپ ئـۇ تهرەپـته ياتق
مهن ئاستىمدىكىنى چىڭ . خىتايالردىن بىرى بىرنېمه دەپ غۇدرىغاندەك قىلدى

  .بېسىپ تۇرغىنىمچه يالغان خورەك تارتتىم
ـاكىم بولـدى     - ئارقىدىن يهنه دائىمىـي جىـم   ـا ھ ـازا   . جىتلىـق ئهتراپق بىـر ھ

خىتايالرنىـــڭ ھهر خىـــل ئـــاۋازالردىكى خـــورىكى، . تتىمئهتراپنـــى تىڭشـــاپ يـــا
ـاتتى  ۇرۇسىرا پۇشق - پۇشۇلداشلىرىدىن باشقا، ئاتنىڭ ئارا ئېشـهكمۇ  . شـى ئاڭلىن
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كه قهدەم قويۇشـۇم  مهقسـهت ئهمدى مهن ئهسـلى  . خۇددى ئۆلۈپ قالغاندەك ياتاتتى
ـالهتته؟ بهلك  . كېرەك ئىدى ىـم  ئونبېشى خىتاي ئهگىمنىڭ ئۇ تهرىپىدە قانـداق ھ

ـارغىچه شـېغىلنىڭ        ـا ب ئۇ تاپانچىسىنى بهتلهپ كۈتـۈپال ياتقانـدۇر؟ ئۇنىـڭ يېنىغ
شـۇڭا ئاسـتىال   . شاراقلىماسلىقىغا كېپىللىك قىلىـش مـۈمكىن ئهمهس ئىـدى   

ـا     خىتايالرنىڭ جهسىدى ئۈستىدىن ئارتىلىپ، خۇددى يىالنـدەك سـويالپ، ئۇياقق
ىشــىم كېــرەك ئهممــا ئۇنــدىن كېــيىن شــېغىللىق ئۈســتىدىن سويل . ئۆتتــۈم

ـاقلىنالمايدىغانلىقىم     ـاۋازدىن سـ ـاراقلىغان ئـ ـا شـ ــدىبولغاچقـ ــۇندىال . بىلىن ش
ــدى    ــۇم بول ـايلىقى مهل ــۇۋ خىتـ ــىنىڭ نهقهدەر ق ـام  . ئونبېش ــۇنداقتىمۇ بارمىسـ ش

ـان شـهكىلدە     . بولمايتى قانداق قىلىش كېرەك؟ ئهمدى خـۇددى كـۆتهك دومۇالتق
ىمۇ ھهر بىر قېـتىم دومۇالشـتىن   شۇند. بۇ بىر ئاز ياخشىدەك قىالتتى! دومۇلۇدۇم

. كېــيىن، ئهتراپنــى تىڭشــاپ بىــر ئــاز تــۇرۇپ، ۋەزىيهتنــى كۈزەتمىســهم بولمــايتى 
ـاردىم    ـا ب ئهمهلىيهتـته بـۇ ئـۇ قهدەر ئـۇزاق     . قىسقىسى، دومۇالپ ئهگىمنىـڭ يېنىغ

يهرمۇ ئهمهس ئىدى؛ ئهڭ چهتتىكى خىتايدىن ھىساپلىغاندا ئون مېتېرچه ئـۇزاق  
  .ئىدى

ـاي ئـۇ        مهن ئهگىمنى ـان قـۇۋ خىت ڭ بـۇ تهرىپىـدە؛ مهن ئۆلتـۈرمهكچى بولۇۋاتق
ــ. قۇلۇقـــۇمنى يهرگه يېقىـــپ تىڭشـــىدىم. تهرەپـــته خـــورەك  كئۇيـــاقتىن يىنىـ

ئهممــا بــۇ خىتــاي ئــاتلىق يــۈرگهچكه باشــقا خىتــايالردەك ئــۇنچه . ئاڭلىنىۋاتــاتتى
ھارغىن بولماسلىقى مۈمكىن؛ يهنه تېخىمۇ موھىمى ئۇنىـڭ قوينىـدا بىرمـۇنچه    

دۇنياسى بولغاچقا، شۇنىڭدىن ئهنسىرەپ دايىم سهگهك ئۇخالشقا كـۆنگهن  -دەپى
مهن ئهگىمدىن ئاستا ھهركهتلهر بىلهن ئۇياققا بىر ئاز بېشىمنى چىقىرىپ . ئىدى

ــدىم ــتىمهن  . قارى ــدىن چىقىپ ــۇتى تهرىپى ــڭ پ ــۇ  . خىتاينى ـا تېخىم بۇنىســى ماڭـ
ر يۈزىنى ئاتنىڭ توقۇمىغا خىتاي دايىمقىدەك دۈم يېتىۋالغان، بى. پايدىسىز ئىدى

بىر قولى بېشى تهرەپتىكى توقۇم ئۈسـتىدە، يهنه  . قويۇپ، بىر تهرەپكه قاراپ ياتاتتى
. ئوڭ قولى بېقىنىـدا بهدىـنىگه يېپىشـقان ھالـدا سـوزۇلغان ئىـدى       —بىر قولى 

ـايىتى دېيىشـكه       ـانلىقى ئالالھنىـڭ يهنه بىـر ئىن قولىدا تاپانچىسىنى تۇتۇۋالمىغ
  .بوالتتى

ـاۋازىنى چىقارغۇزماسـتىن       ھهرك ـام ئـۇنى ئ هتنى قهيهردىـن ۋە قانـداق باشلىس
ئالـدى بىـلهن ئۇنىـڭ پـۇتلىرىنى     . باسمادىۋاالاليمهن دەپ ئويلۇنۇشـقا باشـلىدىم  
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چاترىقىمـــدا قالـــدۇرۇپ، خـــۇددى ئېتىلىشـــقا تهييـــار تۇرغـــان مۈشـــۈكتهك زوڭ 
ـام،    ــۆزەمنى ئاتسـ ــتىگىال ئ ــدىن ئۈس ـام، ئان ــولى ... ئولتۇرىۋالسـ ــوڭ ق ـال ئ نى دەرھـ

ـا،گېلىنى سـىقالمىغاندىمۇ   . قاماللىۋېلىشىم كېرەك شۇنىڭ بىلهن بىرال ۋاقىتت
ـاز سـۈرۈلدۈم،  ... ئاستا سۈرۈلدۈم،. ئاغزىنى ئېتىۋالمىسام چاتاق ئانـدىن  ... يهنه بىرئ

زوڭزايغىنىمچه پىتتهك مېڭىـپ، پۇتىنىـڭ   . ئاستا بېشىمنى كۆتۈرۈپ، زوڭزايدىم
ــدىم  ــتىگىچه كهل ــۇت . ئۈس ــدى پ ــىۋاالاليتىم ئهم ــدا قىس ــوڭ . لىرىنى چاترىقىم ئ

ـام   . قولىنىمۇ كونترول قىاللىشىمدا گهپ يوق پهقهت گېلىغا قانداق قـول سالس
  ....بوالر؟

دەل ئويلۇغۇنۇمــدەكال ! ئۈســتىگه ئــۆزۈمنى تاشــلىدىم »!يــا تهۋەككــۈاللالھ«
ـاۋال . پۇتى مېنىڭ قامالىم ئاستىدا، ئوڭ قولىمۇ پهنجهمدە ئهسىر ئىدى. بولدى ال ئ

! بېشىمنىڭ قاتقىنىدەك، قولۇمنى گېلى ئاستىغا ئۆتكۈزگىچه ئۇ بىر ۋارقىرىـدى 
. ى ئۈســتىگه ئېلىۋالغــان ســول قولىمــۇ ماڭــا ئــاۋارىچىلىق تېرىــدى  »ياســتۇق«

شۇنداق بولسىمۇ گېلىنى چىڭ بوغـۇپ، بېشـىم بىلهنمـۇ ئۈسـتىدىن بېسـىپ،      
ق، بــۇ ياققــا ســول قــولى ئــۇ يــا. خــۇددى شــۇ يوســۇن ئــۇخالپ قالغانــدەك يــاتتىم

مهن ھېلىقى باشتىكى ئاۋازدا ئويغۇنۇپ . ئۇزۇتۇلۇپ، بىر نهرسه تۇتۇشقا تىرىشاتتى
جىـت   - كهتكهن بىرەرسى ئۈستۈمگه مىلتىق بهتلهپ كېلىشىنى كۈتۈپ، جىـم 

ــپ      ــولىنى تارتى ــدىكى ق ــوڭ پهنجهم ــيىن ئ ــدىن كې ــىكونت ياتقان ــرنهچچه س بى
ـار     ۇرۇشـقا تئهكىلىپ، بۇ قولىنى بـوينى ئاسـتىغا باس   ، ئانـدىن بىـر قولـۇمنى بىك

ــقا      ــولىنى تۇتۇۋېلىش ــول ق ـان س ـاي ھهركهت قىلىۋاتقـ ــڭ توختىمـ ــپ، ئۇنى قىلى
ــى        ــتىش خهۋپ ــپ كې ــدىن چىقى ــولى قولۇم ــوڭ ق ــدا ئ ــۇ ھال ـا، ب ــدۇم ئهممـ ئۇرۇن

ـاتتىم   . تۇغۇلۇدۇغاندەك قىلدى ئـۇ ئاسـتىمدا   . شۇڭا، بولغۇنۇڭ بـول دەپ جىمـال ي
مىـدىرالپ كېـيىن    همما خېلـى قۇۋۋەتلىـك  ، ئئېغىر -  يارىالنغان شىردەك ئېغىر

ئــۇ جىمىغانــدىن كېيىنمــۇ يهنه شــۇ يوســۇندا يېتىشــنى داۋام  . جىمىــپ كهتتــى
ئاندىن ئاستا ھهركهتلهر بىلهن . تىۋىشىنى كۈزەتتىم - باشقىالرنىڭ ئۈن. قىلدىم

ئىــچ . بــۇ خىتــاينى ئوڭدىســىغا ئــۆرۈپ، ئۇنىــڭ كىيىمىنىــڭ ئىچىنــى ئــاقتۇردۇم
ــى  كىيىمــى ئۈســتىدىن  ــدىن قوينىغــا ســېلىۋالغان دەپ  - بېلىنــى بــاغالپ، ئان

ئۈزۈك، . سىرتىدىن تۇتۇپ باقتىم. خالتىنى چىقاردىم. دۇنياسى قولۇمغا ئۇرۇلدى
ـالتۇن ۋە كۈمـــۈش تهڭگىـــلهر زىــرە، بىلهيـــزۈك  ـا ئۇرۇنـــدى  ، ئـ يۇمـــۇالق . قولۇمغـ
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خــالتىنى ئېچىــپ . شهكىللهردىكىســى تىلــال يــاكى كۈمــۈش تهڭگىــلهر ئىــدى 
ـالدىم  . ىڭ ھاجىتى يـوق ئىـدى  كۆرۈشۈمن ـا س ـا قارشـى   . قوينۇمغ ھهر ئىهتىمالغ

ـاقتۇرۇپ، ئۇنىـڭ      باشقا يوشۇرغان نهرسىلىرى بولۇپ قالسا دەپ، يهنه بىـر قېـتىم ئ
ھېلىقى رەزگـى خهرىتىسـىنى ئېلىۋېلىـپ، ئهمىـن بولغانـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ        

دى ئالماســلىق ھهققىــدە بىــرنهچچه ســېكونت ئارىســال - تاپانچىســىنى ئــېلىش
  . بولدۇم

ـاي، دەپ، ئـۇالردىن        ـاي قالم ـا قاچالم ـايالر ئويغۇنـۇپ قالس تاسادىپىي ئاۋۇ خىت
ـانچىنى ئالـدىم     ئانـدىن  . قۇتۇلغىچه بولسىمۇ كېرەك بوالر دېگهن ئـوي بىـلهن تاپ

شۇنداق بولسىمۇ تاپانچىنى . خىتايالر ئۆلۈكتهك ئۇخالۋاتاتتى. ئاستا يىراقالشتىم
  .امچه مېڭىپ، ئاخشامقى يولۇمدىن قايتتىمبهتلهپ، خېلى ئۇزاققىچه ئارق

ـا مهن  . راستىنى دېسـهم مهن ئـۆزەمگه ياتلىشـىپ قالغانـدەك قىالتـتىم      گوي
ـا ئىـگه     . ئهمهس، ناتونۇش بىرى كېتىۋاتاتتى ۋەسۋەسـه، قورقۇنـۇچتىن ئاياقلىرىمغ

بواللمىغان، ئۆزەمنىڭ كىملىكىنىمۇ ئاڭقىرالماي قالغاندەك گاراڭ روھى ھالهتته 
تېـز  : بىرال بۇيرۇق كالالمدا قۇيۇندەك پىرقىرايتى. اپاشالپ كېتىۋاتاتتىمپهقهت ش

ــرەك  ــېچىش كې ــدى  ! ق ــۇچتىن ئى ــۇ قورقۇن ــۇ؟   . ب ـانمۇ؟ ھۈرككهنم ـان يامـ قورققـ
ــوالتتى   ــكهن دېســىمۇ ب ــدەك، مېنــى ھۈركــۈپ كهت كــالالم ھىچنهرســىگه . دېگهن

  .پهقهت تېز قېچىشال كېرەكلىكىنى بىلهتتىم. ئىشلىمهيتى
ۇســاپه باســقىنىمنى بىلمهيــمهن، بىــر چاغــدا ئــۆپكهم ئېچىــپ، قانچىلىــك م

شۇنچىلىك ھارغانىدىمكى، ئهمـدى بىـرى   . نهپهس ئالغۇدەك ھالىم قالمىغانىدى
ــدىن      ـات، دەپ جايىمــ ـاڭ ئـــ ــهممۇ، ئاتســـ ــق بىلســ ــدىغانلىقىنى ئېنىــ ئاتىــ

چىلىـق   - بهدەنلىرىمدىن تهر چىقىپ، چىلىق. قىمىرلىمايدىغاندەك قىالتتىم
ـان ئىـدىم  سۇ ئىچىدە ق ـان  . الغ ـاۋا سـوغۇق ئىـدى، تهرلىـگهن     . بۇنىسـى ئهڭ يام ھ

ـام قانـداق قىلىـمهن؟ گـېلىم          ـامالداپ قالس ـان ئـۆتهتتى؛ ش بهدەنگه سـوغۇق ئاس
ھۆمۈدەپ تىنىشلىرىم قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكهندە پهسكارىغا . ئېچىشىپ تۇراتتى

سـوغۇق  ئهنه تىترەشته . چۈشتىكىن بىلمهيمهن، جاقىلداپ تىترەشكه باشلىدىم
ــۇنى     ــېڭىال ئــادەم ئۆلتۈرگهنلىكىمدىنمىــدى؟ ب ئاساســىي ئامىلمىــدى؟ يــاكى ي

ئهمما ئىچىمـدىن بىـر قـۇرۇق قهي تۈرۈلـۈپ كېلىـپ،      . ئېنىق دەپ بېرەلمهيمهن
ئارقامدىن خىتايالر قوغالپ . گويا ھاراقكهشلهرنىڭ قۇسۇشلىرىدەك چىڭقىالتتىم
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ئهقىــل بىــلهن . الــدىمكېلىــدۇ، دېــگهن ئــوي ئهســال تهســىر قىاللمــاس بولــۇپ ق
ئويلىغاندا، خىتايالرنىڭ ئهمدىكى ھالىتىدە كهينىگه يېنىپ قـوغالپ كېلىشـى   

ـا   . مۈمكىن ئهمهس ئىدى ئهمما ئۇ چاغدا مېنىڭ ھهركىتىم ۋە ئـوي خىياللىرىمغ
  .ئهقلىم ھاكىم بواللماي قالغان ۋەزىيهتته ئىدىم

ــ    ــك تۇيۇل ـاۋزېر شــۇنچىلىك نهپرەتلى ــېلىمگه قىســتۇرۇۋالغان مـ ــۇ ب دىكى، ب
ــۇ ياققــا     يىركىنىشــلىك نهرســىنى قايتــا كۆرۈشــكه رەغــدىم بولمــاي، ئېلىــپال ئ

ـام ھـۆ بـوالتتىم   . ئېتىۋەتتىم . قوللۇرۇمنىڭ پاكلىقىغىمۇ ئىشهنچىم يوق، قارىس
ـارارەت تېخـى    چمدىن ھېلىقى ئۈۇرۇمېنىڭ بۇ قولل هيلهننىڭ بۇغدىيىكىـدىكى ھ
مۇشۇ قولۇمـدا يهنه بىـر نهرسـه     .ت ئىدىارەبۇ مهينهت بىر خىل ھار. كهتمىگهنىدى

بىر دەريا بويى بولغان بولسا، شـۇ  . تۇتۇپ يېيهلهمدىم؟ بۇنىڭغىمۇ كۆزۈم يهتمهيتى
ـارىغۇم  . ئاشۇنداق بىر ئىستهكال بارىدى... قوللۇرۇمنى يۇسام، يۇسام، قوللۇرۇمغا ق

ـا قېرىشـقاندەك،   . مهۋجۇتلۇقىنى ھىـس قىلغۇممـۇ يـوق ئىـدى    . كهلمهيتى ئهمم
! ېنىـــڭ يېنىمـــدىال، ئـــۇنى يوشۇرۇشـــنىڭ مۈمكىنچىلىكىمـــۇ يـــوققـــولالر م

ـاردۇقۇم    -ئهسـلىدە بىـر كـېچه   . نهپهسلىرىم نورمالالشـتى  ـاممۇ ھ كۈنـدۈز ئۇخلۇس
چىقمىغـــۇدەك ھـــارغىن بولســـاممۇ، نېرۋىلىرىمنىـــڭ ســـهزگۈرلىكى ئېشـــىپ 
ــۇ      ـانچه كۈنلهرگىچىم ــى قـ ـان، يهنه تېخ ــۇم قاچقـ ــدىن ئۇيق ــى تۈپهيلى كهتكهنلىك

ــۇمنى تا ــتىم ئۇيقـــ ــدەك قىالتـــ ــى  . پالمـــــاي ئازاپلىنىدىغانـــ ــدات ۋاقتـــ بامـــ
ـام تهيهممـۇم قىلىشـقا مهجبـۇر بـوالتتىم     . يېقىنلىشىۋاتاتتى . ئهگهر بۇ يهردە قالس

شـۇڭا  . ئهمما مهن تهيهممۇم بىلهن پاكلىنىمهنمۇ؟ بۇنىڭغا ئۆزەممۇ ئىشهنمهيتىم
ـا يېتىۋېلىشـنى، ئـۇ يهردە سـۇ تېپىـپ، ئـۇزاق       قولـۇمنى   ئـۇزاق -تېزراق قۇلمۇالقق

  .يۇيۇشنى ئويلۇدۇم
  

���  
        

ـاردۇق  ــ ـا ھ ــ ـــده مهن ئۇنىڭغ ـــۇ يهرگه كهلگهن ـــۆزلهپ ش ـــدى س ـابىت ئهپهن ــ س
يهنه باشـقا بىـر كـۈنى . بهكال كهچ بولۇپ كهتكهن ئىـدى. يهتكهنلىكىنى پهم ئهتتىم

  .داۋام قىلىشقا سۆز ئېلىپ، خوشالشتىم
...  
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گهندهك، مېنىـڭ كېيىنكى سۆھبىتىمىزده سابىت ئهپهندى كۆڭلۈمدىكىنى بىل
  .كالالمغا كهلگهن سوئالالر بىلهنال گهپ باشلىدى

  
���  

  
ھهي نېمىشـــكه ئۇنـــداق «دېمىســـهم كـــۆڭلىڭىزدە بىرمـــۇنچه  - 

ــدى  »..قىلمــاي، ــدەك ســوئالالر تۇغۇل ــى مېنىــڭ ئاشــۇ  . دېگهن يهن
ـايىللىقىنى   -قىلمىــش ــداق ســوئالالرنى تۇغدۇرۇشــقا مـ ئهتمىشــلىرىمنىڭ بۇن

ــقا  : مهســـىلهن .ئۆزەممـــۇ بىلىـــمهن قولۇڭـــدا تاپانچـــا بـــارىكهن، نېمىشـــقا باشـ
ـاتنى مىنىـپ، ئېشـهكنى ھهيـدەپ        ـاتىرىجهم ھالـدا ئ خىتايالرنىمۇ ئېتىۋېتىپ، خ
كهتمىدىڭ؟ ياكى ھىچ بولمىغاندا ئاتنى ھهيدىۋېتىپ، ئېشهكنىمۇ ھهيـدىۋېتىپ  
كهتسهڭ، خىتايالر ئـۇالق ئۈسـتىدىكى الزىمهتلىكلىرىـدىن ئايرىلىـپ، تېخىمـۇ      

  ينالماسمىدى؟قى
ــم     ــدا دايى ــى ئاڭلىغانلىرى ـارىخىي ۋاقهلهرن ــۇ تـ ــۈن ئاش ـادەملهر بۈگ ــۇن ئـ : نۇرغ

خوجانىياز ھاجى مۇنداق قىلغان بولسىچۇ، ماھمۇت مۇھىتى نېمىشـقا ئۇنـداق   «
ـا    »... قىلغان بولغىيتى؟ ئابدۇنىياز نېمىشكه ـالال تىلغ دېگهندەكلهرنى بهك نورم

ـان بـولغىنى بىـلهن،     ئهمما بۈگۈن بۇنداق ئاقىللى. ئالۇدۇ ق قىلىش شـۇنداق ئاس
ـارار چىقىـرىش      ـا ق شۇ ۋاقه ئۈستىدە مۇشۇنداق ئهقىللىق خۇالسىگه كـېلىش، دان

  ئاسانمىدى؟
ـان ھالـدا بىـر    بۇ مېنىڭ  ،مېنى دېسىڭىز تىنىقىنى تىنىقىمدا سېزىپ تۇرغ

ـاي     ئىنساننى ئۆلتۈرۈشۈم تۇنجى قېتىم تۇرسا، ھېلىمۇ تېخـى بىرىنچىسـىدىال س
- ئۇ چاغـدا مېنىـڭ ھهددى  ! بېشىم قايغان تهرەپكه يۈگرەپ كهتمىگىنىم بويالپ

ـاق    مهن نـــــېمه ! ھهرىكهتلىـــــرىم ئهقىلنىـــــڭ قوماندانلىقىدامىـــــدى؟ يــــ
ئاشـۇ نهپرەتنىـڭ كۈچىـدىن    . قىلىۋاتقىنىمنىمۇ ئېنىق بىلمهيال قالغان ئىـدىم 

ڭقـــۇر قاتالملىرىغـــا ئورنـــاپ كهتـــكهن قىساســـال مېنـــى  وئهقلىمنىـــڭ ئهڭ چ
ـاپتىمهنمۇ؟ مهنمــۇ تاغــدىن چۈشــۈپ،  . تتىباشـقۇرا  ســىز ئويلىغــاننى مهن ئويلىم

ـايماندىن    ـان، پۇش ھاياجىنىم، قورقۇنۇچلۇرۇم بېسىققاندا خۇددى سىزدەك ئويلىغ
ھهي، قولۇمدا تاپانچا بولغاندىكىن، بهتلهپ تۇرۇپ، ئاۋال «. ئۆرتۈنۈپ كهتكهن ئىدىم

  دېسهم
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بىـرلهپ  -ىۋالسام، ئاندىن بىرخىتايالرنىڭ مىلتىقلىرىنى يىغىپ، بىر يهرگه توپل
ـام     ئۆلتۈرسهم بولۇۋېرەتتى ئهمهسمۇ؟ ھىچ بولمىسا ئېشـهكنى بولسـىمۇ ئېلىۋالس
ـاپىقىممۇ شـۇ       ئۆزەمگه ئهسقاتمايتىمۇ؟ مانا ئهمدى نه نېـنىم، نه سـۇ ئالىـدىغان ق

ئهممــا . ئهمــدى قانــداق قىلغۇلــۇق؟ مانــا شــۇنداق ئويلــۇدۇم . قــاپتۇيهردە قېــپ 
ھهممه . پايدىسى؟ ھازىر خىتايالر ئۇيقۇسىدىن تۇرۇپ بولدى پۇشايماننىڭ نېمىگه

بهلكىــم بىــردەم گاڭگىراشــتىن كېــيىن ئارىســىدا مۇشــتۇمى  . ئىشــنى بىلــدى
شۇنىڭ بىـلهن ئـۇالرنى باشـالپ يـولنى     . يوغانراق بىرى ئۆزىال باشلىق بولۇۋالدى

 بىلهمسىز، مهن ھهتتا ھېلىقى ئـۆلگهن خىتايـدىن مىـراس   . داۋام قىلىپ كهتتى
ـان يېرىمـدە        تهككهن يۇڭ ئهديالنىمۇ ئاشـۇ ئىككـى خىتاينىـڭ ئارىسـىدىكى ياتق

ئــاي، تاغنىــڭ تهســكهي تهرىپىــدە   -11مانــا ئهمــدى ! قويــۇپ بهدەر قېچىپــتىمهن
ـا       ــدۈيۈپ قۇلمۇالققــ ــدا دۈگـ ــۆتكهن ھالـ ــدىن ئـ ــوغۇقى جېنىمـ ــڭ سـ كېچىنىـ

ـا داۋام قىلىـش ئۈچـۈن ئورن    . يېقىنلىشىپ كېلىۋاتاتتىم ۇمـدىن  ھه، راسـت، يولغ
ـانچىنى تهكـرار       تۇرغان ئاخىرقى دەملهردە، كـۆپ ئىككىلىنىشـلهردىن كېـيىن تاپ

  .ئېلىۋالدىم
ــى        ـان ئىكك ــهۋەپ بولۇدۇغـ ــقا س ــۈمگه يولالش ــى ئۆل ــدا مېن ــۇئاندا يېنىم ش

ـا     . قورقۇنۇچلۇق نهرسـه بارىـدى   ـا؛ يهنه بىـرى تاپانچ بـۇ ھالـدا   . بىـرى ھېلىقـى خالت
ــېمه بولۇشــى كۆڭــۈلگه  شىڭشىســهي ئهســكهرلىرى تهرىپىــدىن تۇتۇۋې  لىنســام ن

ــۇ مــۈمكىن ئهمهس ئىــدى . تــايىنال ئىــش بولۇپمــۇ خهلقــتىن . تاشــلىۋېتهيمۇ؟ ب
بۇلۇۋېلىنغــان بــايلىقنى بىكــاردىن تاشــلىۋېتىمهنمۇ؟ ھېلىقــى شــوخ قىزنىــڭ   

ئـۇنى ئاپىرىـپ ئانىسـىغا تاپشـۇرۇپ بهرمىسـهم      . بىلهيزۈكى مۇشۇالرنىڭ ئارىسىدا
ئهمما يهنىـال  . نچىنى تاشلىۋېتىش قارارىغا كهلدىمتاپا. كۆڭلۈم تهسكىن تاپمايتى

ـاتتىم    ئالـدى بىـلهن سـۇ    . بۇ قارارىمنى ئىجرا قىلماسـتىن يولـۇمنى داۋام قىلىۋات
ـار ئىـدى     ـاجىم ب ـا ئىهتىي ئانـدىن سـوغۇققا دال بولغـۇدەك بىـر     . ئۈچۈن بىر قاپاقق

  . نهرسه ۋە ئازراق يىمهكلىك تېپىپ يولنى داۋام قىلىشىم كېرەك ئىدى
بهلكىـم  . لمۇالق تهرەپـتىن خورازنىـڭ چىللىغىنـى ئاڭالنغانـدەك بولـدى     قۇ

تۇڭگان ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن -چۈنكى ۋەھشىي خىتاي. مېنىڭ خاتا تۇيغۇمدۇر
ـان بـۇ خهلقنىـڭ   - بۇالپ نېمىلىكـى  . توخۇسـىمۇ قالمىـدىمىكىن دەيـمهن    تاالنغ

هســكهي تاغنىــڭ ت. بولمىســۇن ســهزگۈم ســهھهر بولۇۋاتقىنىــدىن بىشــارەت بهردى
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تهرىپىدە بولغىنىم ئۈچۈن يهنىال قاراڭغۇدەك بىلىنگىنى بىلهن، بهلكىـم جهنـۇپ   
ــرەك   ـا كې ــۈزۈلگهن بولسـ ــلهر س ــۈزۈۋەتمهي دەپ،  . تهرەپ ــى ئۆتك ــداتنىڭ ۋاقتىن بام

. قۇلمۇالققا بارغىچه سـهبىر قىلماسـتىن، تهيهممـۇم قىلىـپ بامـدات ئۇقۇۋالـدىم      
ــدى  ــۈم غهش ئى ـا كۆڭل ــپ . ئهممـ ــۇم قىلى ــۇ تهيهمم ـارىتىم دۇرۇس   ب ـان تاھـ ئالغـ

بولغانمىــدۇر؟ ئــادەم ئۆلتــۈرگهن قوللــۇرۇم پاكالنغانمىــدۇر؟ دېگهنــدەك ۋەسۋەســه   
ــدى    ــرا بولغانى ـا ھهم ــچه كۈنگىچىمــۇ ماڭـ ــا نهچ ــۇزاققىچه، ھهتت ــۇ  . ئ ـا مهن ب ھهتتـ

ـار        ــۇ بـ ــيىن س ــلهن، كې ــۈبهه بى ــگهن ش ـا دې ـاي قالسـ ــۇل بولمـ ـامىزىمنى مهقب نـ
زاق يۇيۇپ، قايتا تاھارەت ئېلىـپ، ئاشـۇ بامـدات    ئېقىنالردىن ئۆتكهندە قولۇمنى ئۇ

ـانمۇ بولـدۇم   ـار يهرگه    .  نامىزىنى نىيهت قىلىپ، قايتا ئوقۇغ ـادەم ب  —مهن بىـرەر ئ
  .قۇلمۇالققا بارغىچه يورۇقمۇ چۈشۈپ قاالتتى

ـاجلىق     ـاچ، ئىهتىيـ ــۋالالرنى تىڭتىڭلىغـ ــىدىن ئهھ ـا بىرەرس مهن قۇلمۇالقتـ
ــدىمنهرســىلىرىمنى ھهل قىلىــش ئۈچــۈن ئــاد  ــرانه كهپىنىــڭ  . ەم ئىزدى بىــر ۋەي

ئىشـىك   »ئىت پوق يىمهسـته « —ئادەملهر بۇ تاڭ سهھهردە . ئىشىكىنى قاقتىم
ـاالركىن؟ دەرۋىـش؟ بـۇ بهك         ـادەمنى نـېمه دەپ ئـويالپ ق قاققان دەرۋىش سـۈپهت ئ

ـا ئـۇالر جىـن دەپ ئـويالپ قورقـۇپ كهتمىسـىال        چـۈنكى  ! ياخشى تهسـهۋۋۇر، ئهمم
ـاقاللىرىم ئۆسـۈپ چاڭگىلىشـىپ     - ۇلدۇر كېپهن، چاچشۇئاندا ئۈستىۋېشىم ج س

  .كهتكهن، مهينهتلىكلىمدىن قىغ پۇراپ تۇرغان ھالهتته ئىدىم
ئهمما ۋەيرانه كهپىدىن چىققان ئادەم ماڭا بىرھازا جىممىدە قاراپ تۇردى، جىن 

ــرەك   ــۇ ئويلىمىغـــان بولســـا كېـ ــوغرى دەپمـ ــدى، ئـ ــۇ ئويلىمىـ ــر ئـــاز . دەپمـ بىـ
ــي  ـالدىلىقتىن كې ــىگه    ئارىسـ ــپ، كهپىس ــك ئېلى ــال ئىلى ـالىمىمنى بوش ىن سـ

  .تهكلىپ قىلدى
. تۇڭگانالردىن قاچتىم، قهشقهرگه كېتىشىم كېرەك، ئهمما تۇرقۇم مانا بۇ —

ـام    بىر قاپاققا بهك ئىهتىياجىم بار، بۇ يهرلهر بهك جهزىرە بولغاچقا سـۇ ئېلىۋالمىس
ـاختىلى  كھهر يهردە سۇ تېپىلمايدى ـانمۇ، جۇۋۇمـۇ،   هن، ئاندىن بىرەر ئهسـكى پ ق چاپ

دېـدىم ئىشهشسـىزلىك    —.... ئهسكى كېگىز بولسىمۇ بولۇدۇ... بىرنهرسه بولسا،
  .بىلهن

دېـدى ئـۇ    —كهلسىله، ئاۋال بىسمىلال دەپ بىر ئوتالم قىزىق ئىچىلى،  —
  .ئاندىن باشقىسىنى قاراپ باقىمىز —تىپىك ئۇيغۇر ئاقكۆڭۈللۈكى بىلهن، 



 

123 

 

ـا، يهنه ئۇنىڭـدىن     . مئهمما ئۆزەم بهك خىجالهت ئىدى ئۆينىڭ ئهھـۋالى بـۇ تۇرس
چاقىسـىز،   - بىرنهرسه سورۇغۇنۇم بهكمۇ رەھىمسىزلىكمۇ قانداق؟ ساھىپخان باال

كهپىنىــڭ قاراڭغۇلۇقىــدىن ئۇالرنىــڭ  . ئايــالى بىلهنــال ياشــايدىغاندەك قىالتتــى 
چاقىســى يوقمىــدىكىن؟ يــاكى -ئۇالرنىــڭ بــاال. روھىنىمــۇ كۆرەلمىــدىم-رەڭگــى

ـايال ـاكى دېرەكســـىز يوقۇلـــۇپ      خىتــ ر، تۇڭگانالرنىـــڭ دەســـتىدىن ئۆلـــۈپ يــ
ـاراڭچى، مۇڭداشـقاق ئهمهس      كېتىپمىدىكىن؟ خاراكتېرىمنىـڭ ناچارلىقىـدىن پ

ــدىم  . ئىــدىم ــلهن ئهھۋاللىشــىپ كېتهلمى ئــائىله ئهھــۋالىنى . شــۇڭا ئۇنىــڭ بى
خـــۇددى ئۇنىـــڭ جىمـــى بهختســـىزلىكىگه مهن  . سوراشـــقىمۇ پېتىنالمىـــدىم

كـۆرۈپ تۇرغۇنۇمنىـڭ   . ېخىمۇ يامان ئهھۋالالرنى ئاڭلىغۇم يوقىدىت. ئهيپلىكتهك
  .ئۆزىال ئۇنتۇلغۇسىز ئىدى

نېمىال بولمىسۇن ئۇزۇن بىر قهرنهدىن كېيىن مۇشۇ ساددا قېرىندىشىمنىڭ 
. نېنىمــۇ بــارىكهن. كهپىســىدە قىزىــق ئوتالشــقا مۇيهسســهر بولــۇپ ئولتــۇراتتىم 

ئانــدىن نــان ســېلىپ كهلــگهن  . زاغرىنــى چىــالپ، تالقــان قىلىــپ ئىچىۋالــدىم 
شـۇئاندا  . ياغاچتاۋاققا چاندۇرمايال كۈمـۈش تهڭگىـدىن ئىككىنـى قويـۇپ قويـدۇم     

ئۇ چاغـدا  . ئهمما ئهتراپ بىرئاز يورۇغاندا بۇنى كۆرەتتى. بۇنى كۆرمىدى ۋە كۆرمهيتى
نېمه ئويالپ قاالركىن؟ بهلكىم مېنى ئهۋلىياكهن دەرمىكىن؟ چۈنكى خهلقىمىز 

ـا دەپ تهرىپلىنىـدىغان جۇلـدۇر      بۇنداق تهسه ـايغۇ؟ خىزىـر، ئهۋلىي - ۋۋۇرالرغا بهك ب
  .كېپهن سىياقتىكى ئادەملهرنىڭ ھىكايىلىرى بهك تېزال تارقايدۇ

ـا   ساھىپخان قاراڭغۇ بۇلۇڭدا بىرھازا بىرنهرسه ئاقتۇرۇپ يۈرۈپ ئاخىرى يېنىمغ
  :كهلدى

ـار  بىر قاپاق بارىدى، شۇنى ئىزدىدىم، ئهمما بۇ ساقمۇ ئهمهس — كهن، بېغى ب
. ئهممــا ئهپــلهپ بىــرەر ئىككــى تــاۋاق ســۇ تۇرغىــدەك . يېــرى پۇچۇلــۇپ كېتىپتــۇ

  .دە -شۇغۇنىسى قوللىرىدا تۇتۇپ ماڭىدىغان بولال
مۇشۇنداق بىر ئائىلىدىن بىرنهرسـه  . دېدىم ھولۇقۇپ —مهيلى، مهيلى،  —

ـال   —سوراپ ئولتۇرغان مهن ئىنساپسـىزغا شـۇ بولسـىمۇ بـوالتتى،       ھالرەھـمهت، ئ
  .سىلىدىن رازى بولسۇن

ـا بولمىسـىال، ئېشـهككه     — ئۈستىلىرىنى ئىسسۇتقۇدەك بىرنېمه يوق، خاپ
ئۇچۇلۇق تىكهرمهن دەپ ئاتىغان بىر پارچه ئهسكى كېگىز بارىدى، شـۇنى بېـرەي،   
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  .بىزگه خۇدايىم بېرە
ئۇ يهنه ئىشىكتىن . ئىچىمنى بىر چوغ كۆيدۈرۈپ چۈشۈپ كهتكهندەك بولدى

  .بىر زاغرىنى قولۇمغا تۇتقۇزدىچىقىۋاتقىچه 
ــۇ؟   — ــېمه قىلغــانلىرى ب ــدى، ن ــدى، بول ــتىم   —... بول ــراپال كهت دەپ ۋارقى

  .ئۇالرنىڭ ھالىغا ئىچىم سېرىلىپ تۇرغاچقا
بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ ماكانى بوغاندىكىن بىـر گهپ بـوال، سـىلى دېـگهن      —

  .دەپتىكهن »يازدا يېپىنچا، قىشتا ئوزۇق«. مۇساپىر، ئېلىۋالسىال
ـا    . ئهنه شۇنداق خوشالشتۇق تېزراق ماڭسام چۈشـتىن كېيىـنلهدىن يېيىقق

ـا   . بارااليتىم يېيىق ھهرھالدا بىرئاز چوڭراق يهر بولغاندىكىن كۆڭۈلدىكىـدەك قاچ
كېتىۋېتىـپ بىـر تـوغراق    . ۋە قېلىنراق چاپانغا ئېرىشهلهمدىمكىن بىلمهيـمهن 

-ىڭـــدىكى دەپـــىدالدىســـىدا ئولتـــۇرۇپ، قوينۇمـــدىكى خـــالتىنى ئېچىـــپ، ئۇن
ــدىغىنىمنى       ــراجهت قىلى ــدا خى ــۈرۈپ، يول ــۆزدىن كهچ ــۇر ك ــىمنى بىرق دۇنياس

تاپانچا تـېخىچه  . يېقىنراققا، ساقاليدىغىنىمنى نېرىراققا جايالشتۇرماقچى بولدۇم
ئۇنى ئاشـۇ  . بىخهتهر ئىدى بولمىغىنىئهمدى ئۇنىڭ بولغىنىدىن . يېنىمدا ئىدى

ــۇ    ــپ تـ ــداننى ئېچىـ ــدىكى چىرىمـ ــۇن تۈۋىـ ــۈۋەتتىميۇلغـ ــۇھ دەپ . رۇپ كۆمـ ئـ
  .يېنىكلىگهندىن كېيىن، قوينۇمدىكى خالتىنى چىقاردىم

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئايالالرنىڭ ئالتۇن ۋە كۈمۈشـتىن ئىشـلهنگهن زىنـنهت    
ـا خـۇددى ئاالئىـددىننىڭ    . بويۇملىرى ۋە يهنه نىكوالينىڭ تىلالسـىمۇ بارىـدى   ماڭ

ئهمدى بۇنى قانداق بىر . ىش بولدىدەفىنه ئۇچراپ قالغاندەكال بىر ئ-غارىدا دۇنيا 
تهرەپ قىلىمهن؟ ئالدى بىلهن يهكهنـدىكى ھېلىقـى قىزچاقنىـڭ بىلهيزۈكىنـى     

قالغان . پايتىمام ئارىسىغا تىقتىم —ئايرىپ، ئۇنى ئهسكى كهشىمنىڭ قونچۇغا 
ــول      ــلهرنى س ـا، كۈمۈش ــوڭ تهرەپ قوينۇمغـ ــپ ئ ـالتۇنالرنى ئايرى ــىلهردىن ئـ نهرس

. ئاز كۈمۈش تهڭگىنى دەرھال ئالغۇدەك يانچۇقۇمغا سالدىمبىر . قوينۇمغا تىقتىم
ـايىتى مـوھىم        ـاالھىيهت پىچىـش مهسىلىسـى ناھ ئهمدى ئۆزەمگه قانداق بىـر س

ــۆزەمنى   . ئىــدى ــدىم، ئ ـام ئى ئهگهر مهن ئارتىســلىكنى قامالشــتۇرااليدىغان بولسـ
: دېســهمكى. دەرۋىــش قىلىــپ تونۇشتۇرســام پهقهتــال چانمــايتى —خــوجىالردىن 

ـارەت قىلىـش بىـلهن      ماز« ايى بۇزرۇكۋار، چىلتهنلىرىم، ھهپـته مـۇھهممهدلهرنى زىي
ـا بۇنـداق    »... جاھان كېزىپ، ئالالھنىڭ ئىشقى بىـلهن يېنىـپ تۇتۇشـۇپ،    ئهمم
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شـۇڭا ئهڭ  . بىر ئويدۇرمىنى قامالشتۇرۇپ دىيهلهيـدىغان تىپـتىن ئهمهس ئىـدىم   
ـاغزىم بىـلهن بىـر نه     رسـه دېمهسـلىكنى،   ياخشىسى ساالھىيىتىم ھهققىدە ئـۆز ئ

ـا        ـا ئـۆز ئىشـى بولسـۇن دېـگهن قارارغ كىشىلهر ماڭا قانداق بىر تۈرلۈك تون پىچس
ـا   . كهلدىم ـاكى   »خىزىـر «چوقۇمكى بۇ ھالدا كىشـىلهرنىڭ ماڭ ـا «ي تـونى  »ئهۋلىي

ـامقىال گهپ ئىـدى   نىيىتىمـدە مهن كىشـىلهرنىڭ ئۆيلىرىـدە بىـرەر     . پىچىشى باي
ـاكى تامــاق يىســهم    ـاۋاق ســۇ ئىچىســهم يـ ــدىكى  تـ ـابىغا يېنىم ــڭ ھىسـ ، ئۇالرنى

ـالنى چانـدۇرماي قويـۇپ كېتىۋەرسـهم،      - قىممهتباھا نهرسىلهردىن بىرەر  ئىككى ت
ـايتى     ـاي قالم ـايه تارقىم . بۇنى كېيىن تېپىۋالسا چوقۇم بىر ئهۋلىيا ھهققىـدە ھىك

ـا تارقىتىـپ          ـارغىچه بـۇ نهرسـىلهرنى نامراتالرغ مانا شۇ ئۇسـۇل بىـلهن قهشـقهرگه ب
ـانلىقىنى  ! نامراتالرغا؟. (ېگهن يهرگه كهلدىمتۈگۈتهي، د بۇ تازىمۇ بىمهنه گهپ بولغ

ــدىن  -  بىلىــمهن؛ ئاشــۇ يىلــالردا، ئاشــۇ ۋەھشــىي خىتــاي   تۇڭگــان بۇالڭچىلىرى
ـاي    ــڭ يهنه بـ ـان خهلقنى ـاق قالغـ ــىپ سـ ــڭ    - ئېش ــۇ؟ ئۇالرنى ـامرىتى بوالتتىم نـ

ـان ئىــدى      ـامراتلىقتىن ئۆتــۈپ دىــۋانىلهرگه ئايالنغـ تهســهۋۋۇر   !)ھهممىســىال نـ
ـاپىتىم      قىلىنغان بۇ يوشۇرۇن ساالھىيهتنى كۈچلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن تاشـقىي قىي

ــى   ـاس كېلهتت ــۇ مـ ـاچ    . بهكم ـارغىچه چـ ــۆيگه بـ ـاكى ئ ــۇڭا تـ ـاقاللىرىمنى  - ش سـ
  .ئالماسلىقىم كېرەك ئىدى

ــى       ــېلىش مهسىلىس ــۇچراپ ق ــكهرلىرىگه ئ ــىڭ ئهس ـاكى ش ــدى رۇس يـ ئهم
مهن . رلىقتــا بولۇشــنى زۆرۈر تــاپتىمتوغرىســىدا مــۇالھىزە قىلىــپ، بۇنىڭغــا تهييا

مۇشــۇ ئهتراپتــا بىــر دەرۋىــش ســاالھىيىتى بىــلهن جاھــان كېزىــپ يۈرســهم بهك    
 - چــۈنكى بــۇ يهرلهردە تېخــى تۈنۈگــۈنال ئــۇرۇش . ئىشــهنچلىك بولمىســا كېــرەك 

ــگهن       ــپ كهل ــدىن چىقى ــق ئىچى ــردىنال يېغىلى ـا، بى ـان تۇرسـ ــق بولغـ يېغىلى
ـال   »دەرۋىش« شـۇڭا خـوتهنگىچه ئهسـكهرلهرگه    . ئىـدى  دىققهت قوزغىشـى ئىهتىم

ئــۇچراپ قېلىشــتىن ســاقلىنىپ، خوتهنــدىن باشــالپ ئانــدىن ئاشــكارە ماڭســام  
ئهممــا بــۇ يوســۇن ئاتۇشــقا ئاشــكارە كىرگىلــى بولمــايتى، . دىقــقهت قوزغالمــايتى

شــۇڭا ئاتۇشــقا . دە - چــۈنكى ئــۇ يهردىكىــلهر ســاالھىيىتىمنى بىلىــدۇ . ئهلــۋەتته
ـائهتكه كۆرۈنۈشـتىن بـۇرۇن،    كېچىسى كىرىپ، ئهھۋا لنى ئۇقۇشۇش، ئهتىسى جام

ـانلىرىم ھهرھالـدا    . ئۈستىۋېشـىم، ئىسـكهتىمنى تۈزۈشـۈم كېرەكىـدى     بـۇ ئويلىغ
  .ئۆزەمگه ماقۇل چۈشتى
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ـا چۈشـتۈم   . توغراق ۋە يۇلغۇنالرنىڭ دالدىسىدىن چىقىپ، يېيىقنىڭ يولىغ
يېيىـق  . پىچىراليتى نىpppp»... ئالالھۇممه ئىننه نهسئالۇكه فىي سهفهرىنا«ئاغزىم 

. كلومېتېردىن ماڭااليتىم 5مهن سائىتىگه . كلومېتېر يول ئىدى 30تهخمىنهن 
  .بۇ دېمهك چۈش بىلهن يېيىققا يېتهلهيتىم

تۈنۈگۈن نان ئالغان يېرىم . ھىسابىمدىكىدەك، چۈش بىلهن يېيىققا كهلدىم
ـاردىم   . يادىمدا بارىدى ـاھ تارتىـپ ب ـالال   ئـۆي ئىگىسـى مې  . ئاشۇ ئۆينى پان نـى دەرھ

  .تونۇدى
دېــدىم ئۇنىــڭ   —خىتايالرنىــڭ تۇتقۇنلۇقىــدىن قېچىــپ كهلــدىم،     —

ــپ،    ــزاھ بېرىـ ــىغا ئىـ ــۈك قارىشـ ــكه    —تهئهججۈپلـ ــوتهن تهرەپـ ــدى خـ مهن ئهمـ
پان، ئۈستۈمگه كهيگۈدەك قېلىنراق بىرنېمه  -ماڭا بىرئاز نان  زكېتىۋاتىمهن، سى

بولمىسا قوشنىالردا بولسـىمۇ،  ئۆزلىرىدە . تېپىپ بېرەلىسىڭىز پۇلىنى تۆلهيمهن
  .دەپ قوشۇپ قويدۇم —

  .دېدى ئۇ بىر تۈرلۈك مهستخۇشلۇق بىلهن —ئۆيگه كىيسىله،  —
ئـــۆيگه كىرىـــپ ئولتۇرغانـــدىن كېـــيىن ئۇنىڭـــدىن بـــۇ يهرگه ئـــورۇس       

ئۇنىـڭ ئاڭلىشـىچه ئورۇسـالر    . كهلمىگىنىنى سـورۇدۇم  - ئهسكهرلهرنىڭ كهلگهن
. نىيهگه كهپتـۇمىش ) ڭ شىسهي ئهسكهرلىرىشى(ئاندىن ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى 

ـا   . بۇ ئۇچۇرنى ئۇقۇۋالغىنىم ياخشى بولدى ئهمدى نىيىگه بارماستىن، چـوڭ يولغ
مهھهللىلهر ھهرھالدا تېنچراق  - چىقماستىن يۇرت ئارىالپ كهتسهم، كىچىك يېزا

سوۋىت ئايروپىالنلىرىنىڭ ھۇجـۇملىرى بـۇ يهردىـن ئـۇزاقالردا      .بولۇشى مۈمكىن
قىلىۋاتسا كېرەك، ئايروپالنالر ئۇچۇپ شهرق تهرەپكه كېتىپ، ئۇزاق ئۆتكهندە داۋام 

  .قايتىپ كېلهتتى
 —مۇشۇ پۇلۇمغا اليىق بىرنېمه تېپىپ بهرسىله، ئالالھ رىزاسى ئۈچـۈن،   —

ـا ھىچكىـم ئىشـهنچ      . دېدىم بىر كۈمۈش تهڭگه بېرىپ بـۇ كـۈنلهردە قهغهز پۇلالرغ
ـايتى ـالتۇن. قىاللمـ ــ  - ئـ ــۈش دېگهن ــى كۈم ـا كېلهتت ـان كارغـ ــڭ . لهر ھهر زامـ ئۇنى

  .دىهقانچىسىغا كۆزلىرى پىلدىرالپال كهتتى
بىــزدە بىرنهرســىمۇ يــوق، مهن قوشــنىالرغا چىقــاي، ئولتــۇرۇپ  ... زە - بــۇ —

                                            

   ①
 .ئا_ ، )سهھىي مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان(بۇ سهپهر دۇئاسى  
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مهن ئۇنىڭ بىر ئاز نورمالسىز . شۇنداق دەپ دەرھال سىرتقا ماڭدى —... تۇرسىال،
ـالتۇن  ئـۇ بهلكىـم مهنـد   . قاراشلىرىدىن چۆچۈپ قالـدىم  كۈمـۈش جىـق دەپ    -ە ئ

ــدۇ؟ دەپمــۇ قورقتــۇم    ــويالپ قالغــان بولســا ئــادەم باشــالپ كېلىــپ بۇالمدىغان . ئ
ـا    16 —، ...تاپانچىنى بىمهزگىل تاشلىۋەتمىسهم بـوپتىكهن  ياشـالردىكى ئوغلىغ

  .دەپ تاپىلىدى —مىهمانغا قارا باالم، مىۋىلهردىن ئاچىقىپ قوي،  —قاراپ، 
  :ئۇنى ماڭا تونۇشتۇرۇپ. ن بىلهن بىلله كىردىكۆپ ئۆتمهي ئۇ بىر دىهقا

ـا بىـر تهڭـگه         — ـارىكهن، ئهمم بۇ بىزنىڭ قوشنا، بۇ ياقنىـڭ بىـر جۇۋىسـى ب
بـۇ كىشـى    —ئانـدىن مېنـى قوشنىسـىغا كۆرسـۈتۈپ،     . دېدى ئۇ —سوراۋاتىدۇ، 

چېرىكلهر بىلهن كهپتىكهن، تۈنۈگۈن، مهن نان بىرنېمىلهرنى بهگهنتىم، كۈزلـۈك  
  .دېدى —ئازراق بىيىۋىدىم،  مىۋىلهدىنمۇ

بـــۇ پۇرســـهتته ئـــۇالر مهنـــدىن . بىـــردەم ھهمداســـتىخان بولـــۇپ ئولتـــۇردۇق
خىتــايالردىن قانــداق قۇتۇلغــانلىقىمنى، ئــۇالرنى ئۆلتــۈرۈپ قاچقــانلىقىم يــاكى 
. كېچىسى ئۆزەمنىڭ جېنىمنى ئېلىپال قاچقانلىقىمنى ئاسماقچىالپ سوراشتى

ـام، جهزمهنكـى،     ئۇالر ئـوياليتىكى، ئهگهر مهن خىتـ   ـان بولس ايالرنى ئۆلتـۈرۈپ قاچق
بـۇنى پهمـلهپ،   . دۇنيا بارىـدى  - مهندە ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئېلىۋالغان نۇرغۇن دەپى

  :ئاندىن قوشنىغا قاراپ. دەپال قۇتۇلدۇم. جېنىمنى ئېلىپ ئاران قاچتىم
ـازراققىمۇ    — ـاي ئ ھېلى چىقىپ جۇۋىڭىزنى كۆرۈپ باقايلى، بىر تهڭگه بولم
  .دېدىم يالغاندىن باھا تالىشىپ —االر، بولۇپ ق

ـان ۋە     ـا سـېلىپ بهرگهن ن بۇ ئۆيدە چۈشلۈك قوساق تويغۇزۇپ، ئۇنىڭ خالتىغ
چاي ئىچىۋاتقان ۋاقتىمدا . مىۋىلىرىنى ئېلىپ، جۇۋىنى كۆرۈپ بېقىشقا چىقتۇق

ـان ئىـدىم         ـال ئـۈزۈك قويـۇپ قويغ ئـۆي  . ئۆزۈم ئولتۇرغان پاالزنىـڭ ئاسـتىغا بىـر ت
  .ئوغلىمۇ سهزگهندەك قىلمىدىئىگىسىمۇ، 

ــى        ـان، توغرىس ــپ باقمىغـ ــى كىيى ــرى بىرس ــدىن بې ــى ئۇزۇن ــۇۋا دېگىن ج
. كهيگۈدەكمۇ ئهمهس، شۇ سهۋەپتىن تونۇربېشىغا سېلىپ يۈرگهن بىرنېمه ئىكهن

ـان ئىـدى      بـۇ مېنىـڭ   . بىرمۇنچه يىرتىقلىرىدىن ئىچىنىـڭ يـۇڭى چىقىـپ قالغ
ــى   ـاس كېلهتت ـاالھىيىتىمغا مـ ــى . سـ ــۇنداق بولس ــدۇرۇپ  ش ــۇالرنى گۇمانالن مۇ ئ

  .قويماسلىق ئۈچۈن بىر ئاز تاالشتىم
ـا، ئۈسـتىدىن شـۇنى قوشـۇپ بېـرەي،         — ـاق ب ـاق تۇم  —بوپتۇ، مهندە بىر ئ
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ــۇ ــدان بولــدى  . دېــدى ئ ــدە بۇنىســى تېخىمــۇ ئوب ئالدىمــدا بىــر . راســتىنى دېگهن
الىمهن بۇ ئـۇزاق يولـدا قانـداق كـۈنلهرگه قـ     . ئايلىقتىنمۇ ئۇزاق بىر سهپهر تۇراتتى

شۇنىڭ بىـلهن بىـر كۈمـۈش تهڭگىـگه ئاشـۇ تاشـالنمىغان ئهسـكى جـۇۋا         . تېخى
ئوزۇق سېلىنغان خالتامنى ھۆشنهمگه . بىلهن ئاق تۇماقنى ئېلىپ كىيىۋالدىم

  .ئارتىپ، يېيىقتىن ئايتاغقا قاراپ يۈرۈپ كهتتىم
ـان        ـاجىم يوقىـدى، ن پېـنىم   -ئايتاغدا بىـرەر كىشـىگه يولۇقۇشـۇمغا ئىهتىي

، پهقهت شــۇ ســۇ ئالغــان قاپاقنىــڭ بــوينى تهرەپ ســۇنۇق بولغاچقــا، ئــۇنى  تولــۇق
ـاجىم بولمىسـىال   . قورسۇقۇم ئۈسـتىدە تۇتـۇپ مېڭىشـقا تـوغرا كېلهتتـى      ئىهتىي

ئاھالىلهرگه يولۇقماي مېڭىشـنى پىرىنسـىپ قىلغىـنىم ئۈچـۈن، مهھهللىنىـڭ      
ـانلىق ئىـدى    . چېتـى بىـلهن ئۆتـۈپ كهتـتىم     تىن يېيىقـ . تـۇنجى مهنـزىلىم تالق

ــۇ ئــارىلىق ھېلىقــى رەزگــى خهرىــتىگه قارىســام تهخمىــنهن     40ھىســاپلىغاندا ب
ـاپه ئىـدى     . چاقىرىم كېلهتتى ـائهتلىك مۇس ـا    . بـۇ تـۆرت س ـام بىـلهن تالقانلىقق ش

 - بىرەرسىنىڭ ئۆيىدە يېتىپ، ئهتىسى مېڭىشنى خىيال قىلدىم. يېتىپ باردىم
ـا سـ  . نېـنىم تېخـى بارىـدى   . يۇ، يهنه يالتايدىم ۇ لىقلىـۋېلىپال ھىچكىمـگه   قاپاقق

مهھهللىــدىن چىقىــپ خېلىــدىن كېــيىن بىــر . يولۇقماســتىن ئۆتــۈپ كهتــتىم
  .قۇرۇق ئېقىندا يىگىلهپ قالغان پاخماق توغراقنىڭ دالدىسىدا ياتتىم

ـار ئىـدى  . ئهتىسى بهكمۇ يامان كهيپىياتتا تۇردۇم . سوغۇقنىڭ خېلى جېنى ب
ــى باسۇرســ    ــر يېرىن ــڭ بى ــق جۇۋامنى ــېچىچه يىرتى ــپ،  ك ــرى ئېچىلى ــر يې ام بى

بىـر  . قوللۇرۇم ئۇيۇشۇپال قاپتۇ - پۇت. كاسىلداپ تىترەپ بهكمۇ قىينالغان ئىدىم
ئانــدىن ئىشتاھاســىزغىنا . ھــازا گىمناســتىكا قىلىــپ، پهيلىرىمنــى يۇمشــاتتىم

سـولۇمدا خۇمـداننىڭ    - ئالدىمدا، ئـوڭ . بىربۇردا زاغرىنى چاينىغاچ يولغا چۈشتۈم
ئاندا ساندا . غجىراق تۇپراقلىق تۈزلهڭلىك سوزۇلۇپ ياتاتتىقا ،توپىسىدەك كۆيۈك

. چوققىسىدا يۇلغۇن ئۈنگهن قۇم دۆۋىلىرى ئۇزاقالرنى كۆرۈشكه ھاالقىت بېرەتتى
ـامغۇر       ـان يـ ـانالردا ياغقـ ــر زامـ ــدۇر بى ـانراق يهرلهردە قاچان ــۈيى ئويمـ ــپ س يىغىلى

ىن يېرىلىـپ،  قالغانلىقىنى بىلىندۈرۈپ، يامغۇر سۈيىنىڭ التقىسى مىڭ يېرىد
قاغجىراشـتىن يېرىلىـپ كهتـكهن بـۇ سـېغىز      . بىر ئۇچلىرى كۆتۈرۈلۈپ تـۇراتتى 

اليغــا قارىســا بــۇ يهرلهرگه مىــڭ يىلالردىــن بېــرى يــامغۇر ياغمىغانــدەكال تۇيغــۇ   
  .بېرەتتى
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مهن ئـۇنى  . بىر قۇم دۆۋىسىدىن ئۆتكۈنۈمدە ئالدىمدا بىر ئېشهك پهيدا بولدى
ـا       ياۋايى ئېشـهكمىكىنه دەپ ئويل  ـان ئىـدىم، ئۇنىـڭ ئۈسـتىدە ئۇچۇلـۇق، ھهتت ىغ

مهن ئۇنىــڭ ھۈركــۈپ . خۇرجــۇن، غانجۇغىســىغا باغالنغــان بىــر قاپــاقمۇ تــۇراتتى 
كــۆردۈمكى، . كهتمهســلىكى ئۈچــۈن ئــاۋايالپ بېســىپ ئۇنىڭغــا يېقىنالشــتىم  

ئهســلىدە ئۇنىــڭ ســۆرۈلۈپ تۇرغــان چۇلــۋۇرى بىــر تــۈپ يهر بېغىــرالپ ئۆســكهن    
ــوڭ  . ا قىســىلىپ قالغــان ئىــكهن يۇلغۇننىــڭ ئاچىمىقىغــ ئــالالھ ئىشــىمنى ئ

كېـــيىن ئۇنىـــڭ ئىگىســـى ھهققىـــدە . قىلـــدى، دەپ ئويلـــۇدۇم ئهڭ دەســـلهپ
بۇ جهزىرىدە بۇ ئېشهك نهدىن پهيدا بولدى؟ مهن ئىگىـزرەك  . ئويلۇنۇشقا باشلىدىم

. ھىچيهردە ئادەم قارىسى كۆرۈنمىـدى . بىر قۇم دۆۋىسىگه چىقىپ ئهتراپقا قارىدىم
بۇ ھال بـۇ  . ىڭ تېپىلغان ئورنىدىن قارىغاندا قوۋۇرغا تهرەپكه يېقىن ئىدىئېشهكن

ـانلىقىنى پهرەز قىلىشــقا     ــكه كېتىۋاتقـ ــۆي تهرەپ ــۆزى تۇرۇشــلۇق ئ ئېشــهكنىڭ ئ
  . ئىمكان بېرەتتى

ــۇنى      ــرەرمهن دەپ ئ ـايتۇرۇپ بې ــپ قـ ــڭ ئىگىســىنى تېپى ــدىن بۇنى قوۋۇرغى
ـازا ماڭغانـدىن كېـيىن يهنه ب   . مىنىپ ماڭدىم ىـر دۆڭ ئۈسـتىگه چىقىـپ،    بىر ھ
ئۇزاق بىر يهردە قاغىالرنىڭ ئهگىـپ   —شۇ چاغدا ئوڭ تهرىپىمدە . ئهتراپقا قارىدىم

ـارلىقى     . يۈرگهنلىكى دىققىتىمنى تارتتى بۇنداق قۇشـالر ئهگىـگهن يهرلهردە سـۇ ب
ـاۋات     . پهرەز قىلىناتتى ـادەم بىلىشـكه تـېگىش بىـر س مهن شـۇ  . بۇ چۆلدە يۈرگهن ئ

ئېشـهكمۇ بىـر   . ۇغۇرۇۋاالي دەپ، ئېشهكنى شـۇ تهرەپـكه بـۇرۇدۇم   يهردە ئېشهكنى س
ئاندىن ئۇششاق ۋە پاخماق چۆل . نهرسىنى سهزگهندەك خېلى ئىتتىكلهپ قالدى

ئهسلىدە بۇ يهر قوۋۇرغا . ئۆسۈملۈكلىرى ئۆسكهن بىر سىزىقچه كۆزۈمگه چېلىقتى
ڭدا ئازراق سۇ بۇ كۈنلهردە ئۇنى. يېنىدىن ئۆتۈدىغان بىر پهسىللىك ئېقىن ئىكهن

ئهسـلىدە  . قۇشالر ئهگىگهن يهرنى تاپقىنىمدا ۋۇجۇدۇم دىرىلدەپ كهتتـى . بوالتتى
ئۇنىــڭ دۈمبىســىنىڭ تىتىلىــپ كهتكهنلىكىنــى ! بــۇ يهردە بىــر جهســهت يــاتتى

دېـمهك ئېشـهك ھۈركـۈپ    . ھاۋا ھۇجۇمىدا ئۆلگهنلىكى بىلىنىپ تۇراتتى. كۆردۈم
جىمىققاندا ئاندىن ئۆي تهرەپكه قايتىپ  ئۇزاقالرغا كېتىپ قالغان، كېيىن جاھان

ـايتىم   . كېلىۋاتقان بولسا كېـرەك  ـا   . مهن جهسـهتنى ھىچنـېمه قىاللم شـۇڭا يۇرتق
ـازا ئۇسسـىغان ئىـكهن   . خهۋەر بهرمىسهم بولمايتى ئېشـهك سـۇ ئىچىـپ    . ئېشهك ت

جانۋارنىـڭ ئـۆيىنى   . بولغاندىن كېيىن ئېشهككه مىنىپ ئۇنى مهيلىـگه قويـدۇم  
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ــدىغانلى ــتىمتاپاالي ـام    . قىنى بىلهت ــىنى تاپمىسـ ــڭ ئائىلىس ــۇ ئادەمنى ــدى ب ئهم
ـان تهقـدىردىمۇ،      . بولمايتى ھهتتا ئۇنىڭ ئۆيى مهنزىلىمنىـڭ تهتـۈر تهرىپىـدە بولغ

ئامانهتنى ئىگىسىگه تاپشۇرۇشۇم، يۇرتداشالنىڭ جهسهتنى ئهكىلىپ، يۇيۇپ تاراپ 
ىـــر دەپىـــن قىلىشـــى ئۈچـــۈن خهۋەر بېرىشـــىم بـــاش تارتىـــپ بولمايـــدىغان ب 

  .مهسئۇلىيىتىم ئىدى
قوۋۇغىغــا كهچــته ئــاران . تهلىــيىمگه ئېشــهك قوۋۇرغــا تهرەپــكه قــاراپ ماڭــدى

بــۇ . كهچكۈزنىــڭ ئىزغىــرىن شــامىلى تــاغ تهرەپــتىن ئۇرۇلــۇپ تــۇراتتى. كهلــدىم
ــو ــىبهت   غسـ ــۇددى مۇسـ ــدە خـ ــىز ھـــاۋا، قاقـــاس مۇھىـــت ئىچىـ ۇق ۋە كۆڭۈلسـ

قا كىرىپ كهلگىنىمدە شامدىن سۈكۈناتىدەك قايغۇلۇق گۇگۇمغا پېتىۋاتقان يۇرت
ئهسلىدە مهن ئۆي ئىگىلىرى بىـلهن كۆرۈشـۈپال ئانـدىن شـۇ     . سهل ئۆتكهن ئىدى

. يهردە تاھــارەت ئېلىــپ شــامنى ئوقــارمهن دەپ ئــويالپ، يولــدا توختــاپ يۈرمىــدىم 
ئېشـهكتىن چۈشـۈپ،   . ئېشهك بىر ئۆينىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كېلىـپ توختىـدى  

ـال دەرۋازىنـى      . ن دەرۋازىنى قاقتىمئۆرۈلۈپ كېتهيال دەپ قالغا ـاش ئاي بىـر ئوتتـۇرا ي
ئاچتى ۋە ساالمىمغا مهڭدىگهن ھالدا باش لىڭشىتىپ، تهئهججۇپ بىلهن ماڭا بىر 

ـا كىرسـهم قانـداق بـوالر      . قاراپ، دەرھال ئېشهكنى تونۇدى مهن ئهركىشـى بولمىس
اراپ دەپ ئىككىلىنىــپ تــۇراتتىم، سهراســىمىگه چۈشــكهن ئايــال ئــۆي تهرەپــكه قــ

  :ۋارقىرىدى
  !ھاي، مهتقاسىم! مهتقاسىم —

ا كۆرۈنسىمۇ، ئهمهلىيهتـته ئـونبهش   ئۆي تهرەپتىن ئون ئالته، ئون يهتته ياشالرد
  .دېدىم »ئۇھ«شۇندىال . بىر ئوغۇل چىقىپ كهلدى ياشالردىن ئاشمىغان

  بۇ ئېشهك سىلىنىڭمۇ؟ —
ـاۋاپ بهردى   —ھهئه،  — نېمىنـى  ئايالنىـڭ كـۆڭلى بىر  . ئىككىسى تهڭـال ج

؟ ...ئـۇ ... دادىسـى،  —شۇڭا ئۇ ئۆمچهرەپ تۇرۇپ، . تۇيغاندەك، ئاۋازى تىترەپ چىقتى
  ؟...؟ سىلى...بۇ ئېشهك —دېدى دۇدۇقلۇنۇپ، 

ئېشهكنى ئايتاغدىن كېلىۋېتىپ يولدىن تېپىۋالدىم، چۇلـۋۇرى يۇلغـۇن    —
... كېيىن ئىگىسى نهدىـدۇر دەپ ئىـزدەپ يـۈرۈپ،    . شېخىغا قىسىلىپ قاپتىكهن

  ....ھېلىقى... تاپتىم، ئۇ
ئۇالر مېنى ئۆيگه ! شۇم خهۋەرنى دېمهك قانداق تهس! تازىمۇ تهس ئىشكهن بۇ
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ـان يېرىمىـزدە تـۇرغىنىمىزچه قىـيىن بىـر         ـان، تۇرغ تهكلىپ قىلىشـنىمۇ ئۇنۇتق
  :نىهايهت بالىنىڭ ئېسىگه كېلىپ. ۋەزىيهتته قىسىلىپ قالغاندەك قىالتتۇق

ـا دېيىشـمهمدۇق،   باشتا بىسمىلال دەپ ئۆيگه  — كىيىلى، ئاندىن گهپ بوس
  .دېدى —

ئۆيگه كىرىپ ئولتۇرغۇنۇمـدىن كېـيىن كـۆردۈمكى، ئۆيـدە يهنه چۆچۈرىـدەك      
ـارىكهن   ـالىالر ب ـا ئۇالرنىـڭ      . بىرمۇنچه كىچىك ب ـاراڭغۇ بولغاچق ئـۆي ئىچـى بهك ق

  .رەڭگى روھىنى كۆرەلمىدىم
پ سـورىدى يىگىـت   دە —ئهمدى  دېسىله، ئاكا، دادامغا بىنېمه بوپتۇما؟  —

  .بىر خىل قىستىغاندەك تهلهپپۇزدا
شـۇئان  . تىل چايناشقا ئىمكان يوق ئىدى، كۆرگهنلىرىمنى ئېيتىپ بهردىـم 
ــى       ـارتالپال كهتت ـال پـ ـان ئايـ ـارانال تۇرغـ ــۇپ، ئـ ــۆڭلى تۇي ــىنى ك ــڭ . بىرنهرس ئۇنى

ـاراڭغۇلۇق ئىچىـدىكى      يىغىسىنىال كۈتۈپ تۇرغاندەك، ئاشـۇ مهن كـۆرەلمىگهن، ق
نىـڭ ھهممىســى يـۈرەكنى تىلغايــدىغان بىــر خىـل ئېچىنىشــلىق ئــاۋازدا    بالىالر

ئهمــدى ئىشــىم تۈگىــدى، . نــېمه قىالرىمنــى بىلمهيــتىم. يىغلىشــىپ كهتتــى
. كهتسهممۇ بوالتتىمىكىن؟ ئهمما مهندە بىر خىل گۇناھكارلىق تۇيغۇسى بارىدى

ـا    رۇخسـهت   خۇددى بۇ ئىشالرغا مهن سهۋەپچىدەك، ئۇالرنىڭ بىـرەر نهرسـه دەپ، ماڭ
  .بېرىشىنى كۈتۈش كېرەكتهك تۇيغۇ بارىدى

يىگىتمــۇ ئېســهدەيتى، ئهممــا يهنىــال ئــۇ يىگىــتلىكىگه ئېلىــپ، بالــدۇرراق  
  :ئۆزىنى تۇتۇۋالدى ۋە

ـاي تـۇپ    — مهن قوشنىالغا چىقاي، تۇققانالغا خهۋە قىالي، سىلى خاپا بومم
  .دە، چىقىپ كهتتى-دېدى —... تۇسىال،

يىغا . مهھهللنىڭ جىمى ئادىمى ھويلىغا توشتى بىردەمدىال بۇ كىچىككىنه
زارىلهر ئارىسىدىن مهھهللىنىڭ چوڭلىرىدىن بىرى كۆپچۈلۈكنى تېنچلىنىشـقا  -

  :ئۈندىدى
ــۇك تـــۇرىلى، ئـــاۋال مىيىتنـــى ئهكىلىلـــى، ئانـــدىن ھـــازا    — بـــى دەم شـ

ئــۇ بىــرنهچچه قــاۋۇل ئادەملهرنىــڭ ئىســمىنى ئاتــاپ  . دېــدى —ئاچمايتمىزمــا؟ 
ـارام   —. ىت ئهكىلىشكه تهيىن قىلدىچاقىرىپ، مىي ـا؟  تسىلى بىلـله ب  —ال ي

  .دېدى ئۇ ماڭا قاراپ
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ـاق دىيهلمىـدىم        ـارتۇقچه ئىـش بولسـىمۇ ي . مهندەك بىر يولۇچى ئۈچـۈن بـۇ ئ
ئهمدىال ئۇزاق سهپهردىن كهلگىنىم ئۈچۈن ھېرىپ ماجالىمـدىن كهتـكهن ھالـدا    

هرگهن جىسـمانىي قـۇۋۋىتىم   ئهمما ئالالھ ب. قورسۇقۇممۇ تازا ئاچقان ئىدى. ئىدىم
ـارۋا تهييارلىـدى،   . يهنه بۇالرنى ھاردۇرغىدەك ئىدى تهيىن بولغان ئهركهكلهر يارىيار ھ

  .ھارۋىكهشتىن باشقىلىرىمىز ئېشهكلهرگه مىنىپ، يولغا چىقتۇق
چۈنكى كهلـگهن ئهركهكلهرنىـڭ   . ئۆلۈكنى ھارۋىغا ئېلىشمۇ ئاسان بولمىدى

ـانالر ئۇيۇشـۇپ   به. بهزىلىرى ئۆلۈكتىن قورقاتتى زىلهر ئۇنىڭ تىتىلىپ كهتكهن، ق
قالغــان بهدىنىــدىن يىركهنگهنــدەك ئــۆزىنى تارتىــپ، كهيــنىگه داجىــپ تۇرۇشــى  

ــۇزدى   ــى تۇتق ــدە پهيلىمن ـاغالپ     - غۇژژى ــدىن قۇچـ ــهتنى بېلى ــپ جهس دە، كېلى
كۆتۈرۈشكه ھهرىكهت قىلىۋىـدىم، رەھمهتلىكنىـڭ ئـوغلى كېلىـپ دادىسـىنىڭ      

ــۇپ بهردى  ــۇتىنى تۇتۇشـ ــتى . پـ ــقىالرمۇ ئوالشـ ــۇندىال باشـ ــله  . شـ ــۇددى بىلـ خـ
ـارىلىقمۇ ئهللىـك چاقىرىمـدىن كهم    -باردى . كۆتۈرۈۋاتقاندەك قىلىشتى كهلدى ئ

شۇڭا ھه . ھارۋىنىڭ بۇ قۇملۇق دالىدا مېڭىشىمۇ ئاسان ئهمهس ئىدى. چىقمايتى
يگه دېگهندە ھارۋا پېتىپ، ئارقىدىن ھهممهيلهن ئىتتىرىپ يۈرۈپ، بامداتقا ئاران ئۆ

ـامىزى بامـداتتا چۈشـۈرۈلهتتى    . كهلدۇق ـا ئـۇنى   . ئادەت بويىچه مىيىتنىـڭ ن ئهمم
شۇڭا، . يۇيۇپ، كېپهنلهش قاتارلىق بىرمۇنچه ئىش بولغاچقا، كۈن چىقىپ كهتتى

  . ئهتىسى بامداتتا يهرلىككه قويۇدۇغان بولۇشتى
مهن بىــر كۈنــدۈز، بىــر كــېچه ئۇخلىمــاي يــول يــۈرگىنىم ئۈچــۈن ئولتۇرغــان 

بۇنى تۇيغان چوڭالردىن بىرى، مېنى ئـۆز ئـۆيىگه   . ىمدە ساقىپ كېتىۋاتاتتىميېر
باغــدىن گهپ ســوراپ،  -ئــۇالر مهنــدىن تاغــدىن . ئــارام ئــېلىش ئۈچــۈن باشــلىدى

ـال ئهھـۋال ئىـدى     . تهكتىمنى ئېنىقالشقا تىرىشتى-تېگى ـايهت نورم . بۇنىسـى غ
ـاي  ـا خىتـ ــۇنىدىن قاچ  - مهن ئۇالرغـ ــىي قوش ــڭ ۋەھش ـانلىقىمنىال تۇڭگانالرنى قـ

ـا پۈتـۈن     . ئېيتتىم ـادىتىم بولمىغاچق بىرى گهپ سورىمۇغۇچه گهپ قىلىـدىغان ئ
ــدى     ـاراڭمۇ بولمى ــۆپ پـ ــويى ك ــېچه ب ـام ۋە ك ــهي  . ئاخشـ ــىڭ شىس مهن پهقهت ش

قوشۇنلىرىغا ئۇچرۇشۇپ قالسام ئۇالر مېنى تهكـرار ئهسـكهرلىككه تۇتۇۋالمىسـۇن    
  .دەپال قورقاتتىم

قويۇلـۇپ بولمىغـۇچه كهتسـهم ئـۇالر باشـقىچه      بۇ يهردىن مىيىت يهرلىكىـگه  
مىيىـت قويۇلـۇپ،   . ئويالپ قالىدىغاندەك بىر خىل تۇيغۇ بىـلهن تـۇرۇپ كهتـتىم   
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. قهۋرىستانلىقتىن قايتىپ، رەھمهتلىكنىڭ ئۆيىگه پاتىهه ئوقۇشـقا كېلىشـتۇق  
شــۇ چاغــدا مهن . پــاتىههدىن قوشــنىالر تارقــاپ، ئۆيــدە ھازىــدارالر بىــلهن قالــدۇق 

ـاراپ قالـدىم   مهتقاسىم ـاال يېشـى    . غا ئىچ ئاغرىتىش ھىسسى بىلهن ئـۇزاق ق بـۇ ب
باشلىرىغا كهلـگهن  . كىچىك بولسىمۇ چوڭ ئادەملهردەك ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ئىدى

بــــۇ پــــاجىئهدىن كېــــيىن، ئۆينىــــڭ ئهركىشىســــى بولــــۇپ قالغــــانلىقىنى، 
چىرايىــدىن . مهســئۇلىيىتىنىڭ ئېغىرلىقىنــى ھىــس قىلغانــدەك قىالتتــى    

ئۇنىڭ بۇ ھالى ھهۋىسىمنى كهلتۈردى، . ىك، ئهركهكلىك چىقىپ تۇراتتىقهيسهرل
شـــۇندىال مهن كېـــتىش ئۈچـــۈن . شـــۇنداقال كۆڭلۈمگىمـــۇ تهســـهللى بولـــدى 

ـالتۇن ئـۈزۈك تۇتقـۇزدۇم ۋە     . مىدىرلىدىم ـال ئ بۇ ئارىدا مهتقاسىمنىڭ قولىغا بىر ت
  :قۇلىقىغا پىچىرلىدىم

ـاالر،    — ـاراپ قـ ـا يـ ـاز ئىهتىياجىڭالرغـ ــى   بىرئـ ــڭ بهرگهنلىكىمن ــۇنى مېنى ب
باشقىالرغا دەپ يۈرمىسهڭمۇ بولۇدۇ ياكى مهن كهتكهندىن كېيىن دېسهڭ مهيلى، 

سهن ئهمدى ئۆينىڭ چـوڭى بولـۇپ    —ئاندىن باشقىالرمۇ ئاڭلىغۇدەك ئاۋازدا،  —
ـا     قالدىڭ، ئاناڭغا ياخشى قارا، ئۇكىلىرىڭنى ئوبدان چوڭ قىـل، بهردەم بـول، جاپاغ

ـاراپ نهرسـه    -دېدىم ۋە ئۇ ياق —ى مهن يولۇمغا ماڭاي، ئهمد. بوي ئهگمه ـا ق بۇ ياقق
  قېنى مېنىڭ خالتام، قاپىقىم نهدە قالدى؟ —كېرەكلىرىمنى ئىزدەپ، 

ـالىتىنى    . مهتقاسىم خالتامنى تېپىپ كهلدى ـات ھ ئهمما قاپىقىمنىـڭ بهرب
  :دە، ئاپىسىغا قاراپ قويغاندىن كېيىن - كۆرۈپ، بىردەم ئىككىلهندى

پاقلىرى بهك يامانكهن، يول ماڭىدىغان ئادەم بۇنى قانـداق كۆتـۈرۈپ   بۇ قا —
—يا؟ بۇ قالسۇن، دادامنىڭكىنى ئېلىۋالسىال، سىلىگه يادىگار بولسۇن،  - ماڭىدۇ
  .دېدى

ـان قىلىـپ         . بۇ ياخشى بولـدى  ـائىله ئۈچـۈن زىي ـان ئ ـا بـۇ دادىسـىز قالغ ئهمم
شۇنداق بولسىمۇ . قالدىم بېرىۋاتامدىمكىن دېگهندەك، بىر كۆڭلۈمدە قىيالمايمۇ

  .يهنىال رەخمهت ئېيتىپ قوبۇل قىلدىم
ـا چىقـتىم     ـاننى كـۆزلهپ يولغ كېتىـۋاتقىنىمنى بىلـگهن   . ئهمدى مهن ئاچچ

ـاقيول تىـلهپ، خوشالشـتى    ـا  . يېزىلىقالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ماڭا ئ ئاچچانغ
ـاق م  . بارغىچه ئوتتۇرىدا قارابۇالق دېگهن بىر يهر بارىدى هھهللىـلهر  بۇ كىچىـك تارق

ــدا    ــدا ســوزۇلۇپ ياتقــان زېرىكىشــلىك قۇملــۇق، ئان ـاندا  - ئارىلىقىــدا بىرخىل سـ
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ـاۋان      ـان ئادەمسـىز باي كىچىك دۆۋىلهر ئۈستىدە بىرەر تۈپ يۇلغۇن پاخپىيىـپ تۇرغ
قارابۇالققا يولۇقمايال . قارابۇالققا بارغىچه يهنه بىر كىچىك ئېقىندىن ئۆتتۈم. ئىدى

ـا كهلـدىم   ئهل. يولۇمنى داۋام قىلـدىم  ـاتقۇدا ئاچچانغ ـان خېلـى چـوڭ يېـزا     . ي ئاچچ
ـاق بواليمـۇ،   . ئىكهن بۇ يهردە مهسچىتته خۇپتهننى ئوقۇپ، بىرەرسىنىڭ ئۆيىدە قون

ئاخىرى بۇ يهرلهردە مېنى . جاڭگالغا چىقىپ كېتهيمۇ؟ دەپ ئىككىلىنىپ قالدىم
، كېچىسى تونۇيدىغان ئادەم بولمىسا نېمىدىن قورقۇمهن، بىرەرىنىڭ ئۆيىدە ياتاي

قولۇم ئۇيۇشۇپ بىرنېمه بولۇپ قالماي، دېگهنلهرنى ئـويالپ، مهسـچىتنىڭ    - پۇت
بـۇ  . ئالدىمدا يهنه ئايلىق سـهپهر بارىـدى  . يېنىدىكىال ئۆينىڭ دەرۋازىسىنى قاقتىم

ــوي     ــۈش ب ــپ تۈگۈت ـادىال مېڭى ــهپهرنى پىيـ ــۇزۇن س ــر   - ئ ــتىمگه بهك ئېغى بهس
. ئۇالغ بولسا تېخىمۇ ياخشـى بـوالتتى   يۇ، شۇنداق بولسىمۇ يهنىال بىر-كهلمهيتى

ئاچچانــدا مېنــى قونــدۇرغان دىهقانــدىن بىــر ئېشــهككه ئىهتىيــاجىم بــارلىقىنى  
ـام دېـدىم   . ئېيتىپ، ياردەم سورۇدۇم ـا سېتىۋالس بـۇنچه  . ئېشهك ساتىدىغانالر بولس

ـا مهلۇملـۇق       پېتىنالماستىن دېيىشىمنىڭ سهۋەبى، بـۇ يۇرتالرنىـڭ ئهھـۋالى ماڭ
تالىڭىــدىن  -ەھشــىي خىتــاي ۋە تۇڭگــان قوشــۇنلىرىنىڭ بــۇالڭ ئاشــۇ ۋ. ئىــدى

كېيىن بۇ يۇرتالردا ئۆزلىرىنىڭ كۈندىلىك ئىهتىياجى ئۈچۈن الزىملىق ئۇالغمـۇ  
  .قالمىغاندەكال ئىدى

شۇنداق بولسىمۇ ئېشهكنى سېتىپ باشقا ئىهتىياجىنى قامداشـقا مهجبـۇر   
. ھادىن تاشقىرى پۇل بهردىـم ئۇنىڭغا با. ئېشهكنى ئالدىم. بولغان ئادەم تېپىلدى

يهنه بىـر تهرەپـتىن بـۇ ئـۇزۇن     . ئهمدى سهپىرىم بىر ئاز ئاسانراق بولۇدۇغان بولـدى 
ئادىمىزاتسىز باياۋانالردا كېتىۋاتقاندا نهسرىددىن ئهپهندىمدەك، ئېشىكىم بىـلهن  

  . سۆزلۈشۈپ ماڭساممۇ بوالتتى
انى بـويالپ شـىمالغا   يـ ركېرىيه دەرياسى بويىغا جايالشقان اليقاغا كېلىپ، دە

كېــرىيه . تــوغراقتىن ئۆتــۈپ لهنــگهرگه كهلگهنــدە يهنه غهرپــكه بۇرۇلــدۇم. بۇرۇلــدۇم
لهنگهردىــن توشــقاندۆڭ، ئــۇ يهردىــن . بازىرىغــا كىرىشــتىن يهنه ئــۆزەمنى تــارتتىم

ئاۋاپلهنگهردىن ئۇدۇل غهرپكه قاراپ مېڭىۋىدىم چوڭ . ئاۋاپلهنگهرگه ئۆتۈپ كهتتىم
ـارۋا يـولى بولسـىمۇ،    . ميولغا چىقىپ قالدى ئۇ چاغالردا بۇ بېقىمسىز قالغان بىر ھ

ــدى      ــول ئى ــوڭ ي ــال چ ــۆرە يهنى ـا ك ــۇ زامانغـ ــۈپ   . ش ــدىن ئۆت ــڭ ئۇدۇلى چېرىيهنى
ئاسـتا شـىمالغا ئهگىـگهن     -چـوڭ يـول ئاسـتا    . كهتكهنلىكىمدىن ئهمىن ئىدىم
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. ھامان مهن يهنه شۇ ئۇدۇل يۆنۈلۈشۈمنى داۋام قىلىپ يولـدىن چىقىـپ كهتـتىم   
ـا تهۋە   . ئاندىن بىر كىچىك ئېقىن بويىدىكى ئاتلىققا چىقىپـتىمهن  ـاتلىق لوپق ئ

ئــۇ يهردىــن قارايانتاققــا، ئانــدىن خــوتهن شــهھرىگه  . بىــر كىچىــك كهنــت ئىــدى 
ئانــدىن گۇمىنىــڭ قارايــاغىچه چــوڭ يولــدىن  ،كىرمهســتىن تۇشــاال، بــۇزاق، اليقــا

  .قېچىپ ماڭدىم
كهنتلهرنـى قانـداق تهسۋىرلىشـىمنى     - بۇ ئارىلىقالردا بېسىپ ئۆتكهن يېـزا 

ـالىالر، ھهر   ! بىلمهيمهن ـانالر، ب ھهر ۋەيرانه كهپىدە ماتهم، ھهر كوچىدا مهجرۇھ ئىنس
  .يهرلهردە جهسهتلهر ئۇچرايتى

بۇ جهرياندا ئاڭلىغان خهۋەرلهرگه قارىغاندا رۇس قوشۇنلىرى ۋە شىڭ شىسـهي  
لىپ، ئىلگىرى قوزغۇالڭغا قوشۇنلىرى بارغانال يېرىدە ھاكىمىيهتنى تهرتىپكه سې

قاتناشـــقانالرنى سۈرۈشـــتۈرۈپ تېپىشـــقا، تۇڭگانالرغـــا ھهمدەمـــدە بولغـــانالرنى 
ـاپ تـۈپهيلى يهنه يـۈزلىگهن،     - بۇ ئومۇمىي ھىساپ. ئاقتۇرۇشقا باشالپتۇمىش كىت

مىڭلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا يهرلىـك خهلقنىـڭ پهرزەنتلىـرى زىنـدانغا تاشـالنماقتا      
، يهكهنـگه  قويـۇپ  نـى چۈششهك گهپلهر-ىرىمدىكى ئۇششاق بۇ ئۇزاق سهپ. ئىكهن

  .كهلگهن يېرىمگىال ئاتالي
يهكهن دەرياســىنىڭ كېچىكىــدە قېيىقچىنىــڭ يولغــا چىقىشــىنى كۈتــۈپ  

قېيىقچى كۆپرەك ئادەم بولۇشىنى، . تۇرغان بىر توپ يولۇچىنىڭ توپىغا قوشۇلدۇم
مهن توپقا كېلىشـىم   .كۆپرەك كىرا يىغىۋېلىشنى تاما قىلىپ تۇرۇۋاتقان ئىكهن

  :بىلهنال ئالدىراۋاتقان يولۇچىالر قېيىقچىنى سۈيلىدى
ــىلىگه  — ـا، س ــدىغۇ     ! مانـ ــدى، ئهم ــش كهل ــر دەرۋى ـارىكهن، بى ــرى بـ تهلهيلى

  .يولۇچىالرنىڭ بهزىلىرى ئۇالغلىق، بهزىلىرى پىيادە ئىدى —ماڭارمىز؟ 
ەپ د »يهنه بىرئــاز ســاقاليلى«قېيىقچــى . ئهممــا قېيىــق تېخــى توشــمايتى 

يهنه . كهچ كىرىـــپ كېتىۋاتـــاتتى. غېمىـــدە يـــوق تاماكـــا چېكىـــپ تـــۇرۇۋەردى 
ـارار بهردى ۋە      ـان قېيىقچـى مېڭىشـقا ق كۈتكهننىڭ پايدىسى يوقتهك ھىس قىلغ

نـۆۋەت  . ئادەملهرنىڭ كىرالىرىنى يىغىپ، بىرباشتىن قېيىققا چىقارغىلى تۇردى
ـال ئـۈزۈ   . نـېمه قىالرىمنـى بىلمهيـتىم   . ماڭا كهلدى ـالتۇن زىـرە    بىـرەر ت ـاكى ئ ك ي

  :ئۇ مېنىڭ ئهپتىمگه قارىۋەتكهندىن كېيىن. چىقىرىپ بېرەلمهيتىم
دە؟ چىقسـىال بولـدى،    - غوجام، ئۆزلىرى چىلتهنلىرىمگه تاۋاپقا مېڭىپال —
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  . دېدى —خۇدايىم بېرە، 
  :دەل شۇ چاغدا قىرغاققا ئىككى يولۇچى يۈگرەپ كهلدى

  .ردەپ ۋارقىرىدى ئۇال —! توختاپ تۇرسىال —
ـا — ــى      !مانـ ــۇدايىم يهنه ئىكك ــۇق، خ ـاۋاپقا ئېلىۋەپت ـامنى سـ ــش غوجـ دەرۋى

  .دېدى قېيىقچى كۈلۈپ —يولۇچىنى بهدى، 
بــۇ كــۈنلهردە يــاكى ھهرقانــداق مۇشــۇنىڭدەك دەۋرلهردە قهغهز پــۇلالر ئاقمــاي   

قېيىقچىمـۇ  . مال بولۇپ قاالتتى - بازارالردا ئايرىۋاشالش ۋاسىتىسى مالغا. قاالتتى
ـايتى  . ۇل ئالمىدىقهغهز پ ـانالر ئـۆز ھاياتىنىـڭ    . قهغهز پۇل بىـرنېمىگه يارىم ئىنس

قىممىـــتىگه ئىشـــىنهلمهيۋاتقاندا قهغهز ئۈســـتىدىكى رەقهمـــلهرگه قانـــداقمۇ     
ـاق،     ئىشهنسۇن؟  ـال بۇغـداي، قون ... بهزىلهر بىرنهچچه نان، بهزىلهر بىـر قـوش چاڭگ

  .كىراغا بېرىشتىدېگهندەك، نېمه تاپسا شۇنى 
ـا       . ئۆتۈۋالـدىم دەريادىن  ـا چىقىـپال ھهركىـم ئـۆز يوللىرىغ يولـۇچىالر قىرغاقق

مهنمۇ يهكهن شهھرىگه ئاشۇ ئۇزاقتىن نىيهت قىلىپ كهلگهن ئـۆينى  . مېڭىشتى
ئهگىــپ يــۈگرەپ  - كوچىــدىن پىڭىلــدىغانچه ئهگىــپ. نىشــان قىلىــپ ماڭــدىم

ھرى يهكهن شـه . كېتىۋاتقان شوخ قىزچاقنىڭ تۇرقى كۆزۈمگه كۆرۈنـۈپال تـۇراتتى  
ـارىلىقنى مهنـدەك قهدىمـى    . دەريا بويىدىن ئونبهش كلومېتېرچه ئۇزاق ئىدى بۇ ئ

  .يوغان ئادەممۇ ئۈچ سائهتته بېسىپ بوالتتى
ئۆرۈلگهن پىشايۋان . ئېغىر ياتقۇ مهھهلدە قىزچاقنىڭ ئۆيىگه يېتىپ كهلدىم

بـۇ  يېغىلىقالردىن قورقۇپ يۈرەكزادە بولۇپ كهتكهن . كوچىدىنال كۆرۈنۈپ تۇراتتى
كىشــىلهر كــېچه قاراڭغۇســىدا ئىشــك قاققــان يولۇچىغــا قانــداقراق مۇئامىلىــدە  

نېمىشـكىدۇر  . دۈككه بولغان ھالدا دەرۋازىنى قاقتىم - بوالركىن؟ يۈرىكىم دەككه
بهلكىـم  . بۇالر مېنىڭ تۇققانلىرىمـدەك بىـر تۇيغـۇ قهلـبىمگه ھۆكـۈمران ئىـدى      

ـا م     ېنىـڭ قايتىـپ كېلىشـىمنى    دايىم ئويالۋېرىـپ شـۇنداقمىكىن؛ ئۇالرمـۇ گوي
 »!ئاھ، قېرىندىشىم«كۈتۈپال تۇرغاندەك، دەرۋازىنى ئېچىپ مېنى كۆرگهن ھامانال 

ــدى     ــۇ بارى ــر تۇيغ ــلىنىدىغاندەك بى ـا تاش ــال ماڭـ ــۇرا   . دەپ ــۇ ئوتت ــۇنىڭ ئۈچۈنم ش
ـاراپ تـۇرۇپ،     كىمنـى  «ياشالردىكى ئاشۇ دادا ئىشىكنى ئېچىپ، سوئال نهزىرىـدە ق

  .دا ماڭا بىر ئاز ئېغىر كهلگهندەك بولدىدەپ سورىغان »ئىزدەيال؟
ـاز غهلىـته تۇيۇلۇشـى ئېنىـق         —سىلىنى ئىـزدەيمهن،   — ـۇ گېـپىم بىـر ئ ب
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  .ئىدى
  ؟.....مهن سىلىنى تونۇمايمهن —
ـا ئـۆيگه      —ئهمما مهن سىلىنى تونۇيمهن،  — دېدىم مهن تـېخىچىال ئـۇ ماڭ

ــدە، مهن تېشــىدا تۇرۇ   ـازەر بهرمهي بوســۇغىنىڭ ئىچى ـاتتۇق،كىرىشــكه ئىجـ  —شـ
ــدا،   ــڭ ئالدى ــى ئاينى ــى     -10 ئىكك ــر قىزلىرىن ــىلىنىڭ بى ـايالر س ـايالردا خىتـ ئـ

  ئۆلتۈرۈۋەتكهن ئهمهسمۇ؟
  ؟....ھه، راس —
  ...مهن شۇ توغرۇلۇق كهلدىم، سىلىگه بېرىدىغان بىر ئامانهت بار —

ئــۇ مېنىــڭ تۇرقۇمغــا قــاراپ، تــازا خــاتىرىجهم بواللمىغــان بولســىمۇ، يهنىــال   
ئارقامـدىن  . شتىن ئۈستۈن كېلىپ، يانغا ئۆتۈپ ماڭا يول بهردىقىزىقىشى قورقۇ

  :دەرۋازىنىڭ ئېغىر قاناتلىرى يېپىلغاندىن كېيىن
دەپ چۇلــۋۇرنى قولىغــا بېرىــپ،  —... شــۇ ئېشــىكىم ســىلىگه ئامــانهت، —

ئـۇ ئېشـهكنىڭ ئۇچۇلۇقـۇنى ئېلىۋېتىـپ،     . ھويلىنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۈتۈپ تۇردۇم
دىن بىر قۇچاق قۇرۇق ئوتنى سېلىپ بېرىپ، يېنىمغا ئاختىخانىغا سولىدى، ئان

  .كهلدى
  .جۈسىله —

ئايـــال ســـاھىپخانمۇ . بـــالىالر ئـــۇخالپ كهتـــكهن ئىـــدى. ئـــۆيگه كىـــردۇق
ئۇخلىغاندەك قىالتتى، ئهمما دەرۋازا قېقىلغانـدا ئۇمـۇ ئويغۇنـۇپ، ئېرىنىـڭ خهۋەر     

ـان بولۇشـى كېـرەك     ـا  قىـش ب . ئېلىپ كىرىشىنى كۈتۈپ ئورنىـدا ئولتۇرغ ولغاچق
ھهممه جان مۇشۇ بىر ئېغىز ئۆيگه تىقىلىپ يېتىشقان ئىـدى، ھېلىمـۇ ھهمـمه    

  . يۇرتلىرىمىزدا شۇنداق قىلىشىدىغۇ
ـانچه خالىمىغانـدەك     —چىراغنى يېقىڭال، ئانىسى، مىهمان،  — دېدى ئـۇ ئ

مهن ئـــۆي ئىچىـــدىن ئاڭلىنىۋاتقـــان بىـــرنهچچه  . ئاھاڭـــدا قاراڭغۇلۇققـــا قـــاراپ
ـا، ھىچنېمىنـى     پۇشۇلداشقا قاراپ ال ئۆيدىكى ئـادەملهرنى پهرەز قىلغىـنىم بولمىس

  .كۆرەلمهي، ساھىپىاننىڭ ئارقىسىدىال تۇراتتىم
شـۇندىمۇ بىـردىنال ھهمـمه    . ئايال خوجايىن ئورنىدىن تۇرۇپ چىراقنى ياقتى

ســهلدىن كېــيىن ئۇياقتــا يوتقــان ســېلىنغان . نهرســه ئېنىــق بولــۇپ كهتمىــدى
ـان ئىككــى   ئانــدىن . بالىنىــڭ باشــلىرىنى پهرق ئهتــتىم   ســۇپىنى، ئۇخالۋاتقـ
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  .ساھىپخاننىڭ كۆرسۈتۈشى بىلهن سۇپىنىڭ لىۋىگه كېلىپ ئولتۇردۇم
ـا   — ــىلى بايـ ــوش؟ س ــىنى     —؟ ...خ ــن باشلىش ــى قهيهردى ــۇ گهپن ــدى ئ دې

  .بىلمىگهندەك
ـالتۇن        ـا يوشـۇرۇپ كهلـگهن ئ ـام ئارىسـىدا قونچۇمغ مهن ئىزچىل ھالدا پايتىم

  :ئۇنىڭغا سۇندۇم بىلهيزۈكنى چىقاردىم ۋە
  . بۇنى كۆرۈپ باقسىال —

ـا، بىـر         ـا ئېلىـپ، تهئهججـۇپتىن شـىڭتىيىپ، بىـر ماڭ ئۇ بىلهيزۈكنى قولىغ
  : خوتۇنىغا قاراپ، ئاندىن خوتۇنىغا سۇنۇپ بېرىپ بولۇپ ماڭا

ــىلى — ــدى  —؟ ...س ـاپ قال ــدەك   . دەپ يهنه توختـ ــى تونۇغان ــۇ بىلهيزۈكن ئ
بۇ ھادىسه بىلهن مېنىـڭ  . ىاللمايۋاتاتتىيۇ، ئهمما ئىشىنىشكه جۈرئهت ق-قىلدى

  .دەرۋىشلىك تۇرۇقۇم ئارىسىدا بىر باغلىنىش قۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتتى
دېــدىم ئــۇنى —مهرىقىزنىــڭ،  —ئاشــۇ شــۇ، قىزلىرىنىــڭ بىلهيزۈكــى  —

  .تهستىقالپ
ئهرمـۇ ئـۆمچهيگهن ھالـدا يهرگه    . ئايال دەرھال مىشىلداپ يىغالشقا باشـلىدى 

ــۇرۇپ ك  ـاراپ ئولت ــدىقـ ـاتتى   . هتكهنى ــپ كېتىۋاتـ ــىگه پېتى ـا مۈرىس ــى گويـ . بېش
ئاپىسىنىڭ ئۆكسۈشلىرىدىن ئويغۇنۇپ كهتكهن بالىالرمۇ ئورۇنلىرىدا ئۆرە بولـۇپ  

ـالىالر  . ئولتۇرۇشۇپ، نېمه بولدى دېمهيال ئانىسىغا جۈر بولۇپ يىغلىغىلى تۇردى ب
ىــڭ ئۇالرن. بىــر ھــازادىن كېيىــنال مېنىــڭ مهۋجــۇدىيىتىمنى ھىــس قىلىشــتى 

. باشــقا نېمىمــۇ قىالاليــتىم. مۈيىغىســىغا ھاالقىــت بهرمهي جىــم تــۇرۇپ كۈتتــ
  .مهن ئهمهسمۇتهسهللىي ئېيتىشالرنىمۇ بهك قامالشتۇرۇپ كېتهلمهي

  :ئىككى ئاش پىشىم ئۆتكهندە ئاندىن ئهر قهددىنى رۇسالپ
ـا  «ئۇ سـۆزىنىڭ ئاخىرىـدا   . دېدى —سىلىنى قهيهردىن سورايمىز؟  — ئهۋلىي

ئهمهلىيهتتىمـۇ ئۇنىـڭ بـۇ سـوئالنى      .ۋەتكىلى تاس قالغاندەك قىلـدى دە »غوجام
ـاكى        ـادەم ي سوراشتىن مهخسـىدى مېنىـڭ كىملىكىمنـى ئېـنىقالش ئهمهس، ئ

  .ئهۋلىيا ئىكهنلىكىمنى ئايرىۋېلىش ئۈچۈن ئىكهنلىكىمۇ سېزىلهتتى
ـادەمغۇ،        — ـالمىغان ئاشـۇ ئ ـايالرنى توسـۇمهن دەپ توس مهن ئاشۇ كـۈنى خىت

  .للىمۇ؟ ئىسمىڭالرنىمۇ سوراشقا نېسىپ بولماپتىكهنتونۇماي قا
ـاپىرالر،    — ـا     —ھه، راس، ئېغىزلىرىغا يامان ئـۇرۇۋەتكهنتى ك دېـدى ئـۇ يادىغ
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ئۇ ئهمدى مېنىڭ رىيال ئادەم ئىكهنلىكىمـگه ئىشـهنچ ھاسـىل قىلىـپ     . ئېلىپ
ئهممــا يهنه بىــر تــۇرۇپ، ئۆكۈنگهنــدەكمۇ . خېلــى يېــنىكلهپ قالغانــدەك قىلــدى

ـاكى   »ئهۋلىيا«چۈنكى ئۇنىڭغا ئاشۇنداق  .قىلدى ـا   رئۇچ »خىزىـر «ي اشـقان بولس
ئانىســى، بولــدى  —تېخىمــۇ ياخشــى بولۇدۇغانــدەك تۇيۇلغــان بولۇشــى كېــرەك، 

قىلىڭالر، ئهمدى، مىهماننىڭ قوسىقى ئاچتۇ، ھېرىپ كهلگهندۇ، ئازراق بىر نېمه 
  .دېدى خوتۇنىغا —ئاندىن يېتىپ ئارام ئېلىۋالسۇن، . بېرىڭال

داســـتىخان ئۈســـتىدە ئانـــدىن ئىســـىملىرىمىزنى ئېيتىشـــىپ، رەســـمىي 
 .ئهرنىڭ ئىسمى تۇرداخۇن، ئايالى گۈلسۈمخان ئىدى. تونۇشتۇق

ـاق    ـان ھهمـــمه ئۇششــ چۈششـــهك تهپســـىالتالرنى دەپ    - بـــۇ يهردە بولغــ
ــىل       ــز ھاس ــدەك يېقىنلىقمى ــلهن تۇققان ــۇالر بى ــوالر، پهقهت ب ـاممۇ ب ئولتۇرمىسـ

ـاجىمنى       بولغانلىقىدىن ئۆزەم ـازادە تۇتالىـدىم ۋە ئهڭ بۈيـۈك ئىهتىي ـاز ئ نى بىـر ئ
ـا بىـرنهچچه چىـلهك سـۇ ئىسسـىتىپ بېرىـپ،       : مۇشۇ يهردە ھهل قىلىۋالـدىم  ماڭ
ـاش سـوپۇنمۇ بهردى    . ھهممىسى چىقىـپ تـۇردى   ـا يهنه بىـر ت شـۇنداق راھهت  . ماڭ

ـال  كېچىسى ئ. يۇيۇنۇۋالدىمكى، ئۇالرغا قانچه رەخمهت دېسهممۇ ئازلىق قىالتتى اي
ـايىن   ـا قـــاقالپ قۇرۇتـــۇپ بهرگهن ئىـــچ   —خوجـ گۈلســـۈم ئاچـــا يۇيـــۇپ، ئوچاققـ

كىيىملىرىمنــى كىيىــپ، ئۈســتىگه يهنه بايىقىــدەك جهنــدىلىرىمنى كىيىــپ،  
شـۇنىڭ  . يېڭىۋاشتىن دەرۋىش ئىسكهتىمگه كهلدىم، ئهمما پاكىز دەرۋىش ئىدىم

ـالتۇن ئـۈزۈك سـوغا قى      ـا   بىلهن ئۇالرنىڭ كىچىك قىزى ئۈچـۈن بىـر ئ لىـپ، يولغ
ـان ئهمهس بىـر خۇرجـۇن بىـلهن جابـدۇدى       . چىقتىم ـاقتىكى  . ئـۇالر مېنـى يام قاپ

سۈيۈمنىڭ مۇزالپ، قاپاقنى يېرىۋەتمهسلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭ سىرتىغا پاختىلىق 
ـاتىم بـويى    . خالتا كهيدۈرۈپ شۇنچىلىك ياخشـى جۆنـدەپ بهردى   مهن ئهمـدى ھاي

  .ىرلىقىم تهل ئىدىجاھان كېزىپ يۈرسهممۇ سهپهرگه ياراملىق ھاز
ـا   . ئۇالر بىلهن خۇددى بىر تۇققانـدەك چىداشـماي خوشالشـتۇق    گۈلسـۈم ئاچ

  :بهكال كۆپ ياش تۆكتى
ـان، ھىـچ      — كاشكى تۇداخۇنكىلىرىغا ئىنى بولۇپ تـۇرۇپ قالسـىلىمۇ بولغ

  ....بولمىسا جاھان تىنچىغىچه،
ـان    ... راست دەيدۇ، تۇرۇپ قالسىلىرى بـولىتى،  — چه مېنىـڭ قـول ئىلكىـم ئ

ـا قىسـقا          ـاتتۇق، ئامم ـان ت قىسقىمۇ ئهمهستى، شـۇ يېغىلىـق بىـلهن پىچـكه زىي
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  ...زاماندا ئۆزىمىزنى ئوڭلىۋالىتۇق،
بـۇ  . ئهمما كېتىشىم كېرەك ئىدى. ئۇالرنىڭ سهمىمىيلىكىگه ئىشىنهتتىم

سهۋەبى، بىرەرسى مېنى بۇ يهردە . يهردىن چىقىپ، چىلتهنلىرىمنى ئارىالپ ئۆتتۈم
اشقا بىر يهرلهردە ساالھىيىتىم ئۈچۈن گۇۋاھ بولۇپ قالىدىغاندەك كۆرسه، كېيىن ب

ئهكســىنى دېگهنــدە مهن بۇنــداق مــازارالردا ســۆرۈلۈپ  . بىــر خىــل تۇيغــۇ بولــدى 
  .ئاندىن قهشقهرگه قاراپ ئاتالندىم. يۈرۈشلهرگه بهكمۇ ئۆچ

  

���  
  

ـابىت ئهپهندىـــدىن ئهجهپلىنىـــپ  ـايىمىز شـــۇ يهرده توختىغانـــدا مهن ســ ھىكــ
  :ۇمسورۇد

ـان كـۆرۈمهن دېگهنـدهك  — سابىتكا، بايا سىز مازارالردا سۆرۈلۈپ يۈرگهننى يام
ـان  ـادهم تۇرســىڭىز، يهنه بۇنــداق ئىشــالرنى يامـ قىلــدىڭىز، ســىز بىــر تهقــۋادار ئـ

  .كۆرۈشىڭىزنى چۈشۈنهلمىدىم
ـا نـېمه ئاالقىسـىكهن؟ — مهن . دېـدى ئـۇ زهرده بىـلهن —! بۇنىڭ تهقۋادارلىقق

ـاپتىكهنمهن، ئۇنىــڭ بۇنــداق تهله ـاڭالپ باقمـ  —پپــۇزدا گهپ قىلغىنىنــى ھىــچ ئـ
توال ئۈگۈنـۈپ بېقىشـقىمۇ رهغـدىڭالر    زىيالىالر دىننى بىلمهيسىلهر، ئاز —سىلهر
ــوق ــگهن مۇشــۇ دهپ . ي ــن دې ئاتىئىســتالرنىڭ تهشــۋىقاتلىرىدا تونۇشــتۇرۇلغاننى دى

ــ ــى ت ــمهنلىرى دىنن ــن دۈش ــويالپ باقمايســىلهركى، دى ــچ ئ وغرا چۈشۈنۈســىلهر، ھى
غهشـت، بولمىغـۇر قىلىقالرنـى،   هندۈرهمدۇ؟ شۇڭا بايىقىدهك جىمىكى غهلدهشچۈ

 »دىـن«بىدئهتلهرنى، خۇراپاتالرنى، قىسقىسى ئهقىلغه ياتمايدىغان غهلىتىلىكلهرنـى 
ئىشانالرنىڭ، خوجىالرنىڭ مازارالردا سۆرۈلۈپ يۈرۈشـلىرى سوپى. دهپ تونۇيسىلهر

  !مۇشرىكلىقتۇر. كلهيدىغان بىدئهتلهردۇردىن ئهمهس، دىن ئهڭ ئهشهددىي چه
ـالىتىمنى كـۆرگهن . ساللىق بىلهن مۈرهمگه پېتىپ ئولتۇرۇپ كهتتىمومهن ئ بۇ ھ

  :سابىت ئىنتايىن يۇمشاق تهلهپپۇزدا
ـان . پ كهتتىكۆتۈرۈلۈكهچۈرۈڭ، ئاۋازىم بىرئاز  — ئاچچىقىم سـىزگىال قارىتىلغ

ـات قىلىـپ ئهمهس، ئۆزى مۇسۇلمان بىر خهلقنىڭ ئهۋالدى تۇ رۇپ، ئهجداتلىرى ئېتىق
ــى ئــاچچىقىمنى  ــدىن چۈشــۈنۈپ باقــاي دېمىگىن ــى بىرىنچــى قول كېلىۋاتقــان دىنن
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  . كهلتۈرۈدۇ
ـاللىق  — ياق، ياق، مهن ھهرگىـز كۆڭلـۈمگه ئالمىـدىم، مهن ھهقىقهتهنمـۇ ئوس

بـــۇ ســـۆزۈم ھهرگىزمـــۇ  —ھىـــس قىلـــدىم، دېمىســـىمۇ دېگهنلىرىڭىـــز راســـت، 
  .چىن سۆزۈم ئىدىرهسمىيهتچىلىك ئهمهس، 

ــۇ  — ــتۇرۇلغان ئاش ــدىن تونۇش ــمهن تهرىپى ــن«دۈش ــۈن — دى ــۋىي ئهپي  »مهنى
ئاســاس ! دارۋىنىزىمغــا ئاساســالنغان يالغــانالر! دېگهننــى مېڭىســىگه قۇيۇپالۋالغــان

ـارمۇ؟  ـاي باشـقا يـولى ب ـان بولم  —قىلغىنى يالغان بـولغىنى ئۈچـۈن باشـقىلىرى يالغ
  .دهپ سوراپ قالدى —زىمغا ئىشىنهمسىز؟ سىز دارۋىنى —ئاندىن ماڭا قاراپ، 

ئهمما ئۇ . ئهسلىده دارۋىنىزىمغا ئىشىنهتتىم. مهن بهكمۇ ئوسال ئهھۋالدا قالدىم 
 ئىشهنمهيدىكهن، شۇنى بىلگىنىم ھالدا ئىشىنىمهن دېيىشكه جۈرئهت قىاللمىـدىم،
بــۇ جــۈرئهت قىاللماســلىق يهنه بىــر تهرهپــتىن پهقهت ســابىت ئهپهنــدىنى ھــۆرمهت 

ـــۈپ، كۆڭۈلســـىزلىك قى ـــر ئىختىالبـــى كۆرۈل ـــڭ بىـــلهن پىكى ـانلىقىم ۋه ئۇنى ــ لغ
مهن يهنىال ۋۇجۇدۇمدىكى . تېرىۋېلىشنى خالىمىغانلىقىم ئۈچۈنال ئهمهستهك قىالتتى

دارۋىنىزىمغا ئهقـلهن ئىشـىنهتتىميۇ . بىر خىل سىرلىق تۇيغۇنى ئىنكار قىاللمايىتتىم
ـادىم بىـلهن لېكىن مهندىكى بىر خىل تهبىئىي تۇيغۇ داۋا ملىق مېنىڭ بۇ خىـل ئېتىق

ـاتتى ـارل گۇســتاف ياڭنىــڭ. قارشىلىشـ ـالىمى كـ  ppppبهزىــده بــۇنى پىســخولوگىيه ئـ
نهزىرىيىســى بــويىچه، ئهجــدادلىرىم ئــۇزاق مهزگىــل ئىشــهنگهنلىكى ئۈچــۈن ماڭــا 
ـان كوللېكتىــپ ئاڭســىزلىقنىڭ يۇشــۇرۇن ئېڭىمــدىكى  ئېرســىيهت بولــۇپ قالغـ

مىــڭ يىلــالپ ئهجــدادلىرىمنىڭ پىكىــر . ئــوياليتىمتهســىرىدىن بولســا كېــرهك دهپ 
قىلىش ئۇسۇلىنى كونترول قىلىـپ كهلـگهن ئېتىقادنىـڭ مهن ئىشـلىتىۋاتقان تىـل ۋه 
ــڭ ياشــاش ئۇســۇلى ئــارقىلىق ۋۇجۇدۇمــدا يهنىــال  مهن تهۋه بولغــان كىشــىلهر توپىنى
ســاقلىنىپ كهلگىنىنــى، شــۇڭا بــۇ خىــل تهپهككــۈر ئۇســۇلىنىڭ مهن قوبــۇل قىلغــان 

ـان مهۋجــۇت دهپ ئىشــىنىپ ته ــدا قارشىلىشىشــى ھامـ ــلهن يوشــۇرۇن ھال ــيه بى ربى
  . كهلگهنىدىم

بولسا شـۇنى ھازىرال تۈزۈتۈۋېلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق، ئهسلىدىن قانداق  — 

                                            

ىتسـىيىلىك پىسـخولوگ، سـىگموند فرىئۇدنىـڭ     شىۋ) Karl Gustaf Young( —كـارل گۇسـتاف يـاڭ     ①   

 قارشــى-ئۇســتازىنىڭكى بىــلهن قــارىمۇ) چــۈش تهبىــرى قاتــارلىقالر(ئوقۇغۇچىســى، ئۇنىــڭ بهزى قاراشــلىرى 
  .ئا —ئۇ كوللىكتىپ يوشۇرۇن ئاڭ نهزىرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان، . ئىدى
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دېــدى ســابىت ئهپهنــدى ئىنتــايىن مۇاليىملىــق بىــلهن ســهمىمىي  —دهپ بېقىــڭ، 
ـــدا ـــقىالرغا تا. ئاھاڭ ـــى باش ـــۆز پىكرىن ـــڭ ئ ـــۇڭا ئۇنى ـــن ش ـــدىغان زوراۋانالردى ڭى

  :ئهمهسلىكىنى ھىس قىلىپ، سهل غهيرهتلهندىم، شۇندىمۇ بوشراق ئاۋازدا
  .دېدىم —، راست، ھازىرغىچه ئىشىنىپ كهلدىم —
ـا؟  — دېـــدى ئـــۇ مهســـخىرىلىك  —مايمۇنـــدىن تهرهققىـــي قىلغىنىڭىزغــ

خوش، ئۇنداق بولسا ئىرسىيهت  —كۈلۈمسىرهپ،  ئاندىن جىددى تۈسته سورىدى، 
  ىلمىغا ئىشىنهمسىز؟ئ

  .ده  ئهلۋهتته ئىشىنىمهن —
قانداق؟ ئويالپ كۆردۈڭۈزمـۇ؟   بىرىگه زىت كېلهمدۇ  بۇ ئىككىسى بىر —

ــرى،  ــدۇ؛ بى ــگهن دهي ـا كهل ــىدىن بارلىققـ ــڭ ئۆزگۈرۈش ـانالرنى تۈرلهرنى ــرى ئىنسـ بى
تۈرلهرنىڭ ئۆزگهرمهيدىغانلىقىنى، قىزىلگـۈل ئۇرۇقىـدىن مهڭگـۈ قىزىلگـۈل ئۈنـۈپ 

ـانلىقىنى ئىســـپات قىلىـــدۇچى . قىـــدىغانلىقىنى، چاشـــقاندىن چاشـــقان تۇغۇلۇدۇغــ
  قايسىسى راست؟

ـالتهككه چىقتـى. مانا ئهمدى ھالىم مهلۇم بولدى ـا ئـۇ مېنـى ! دهسمىيىم غ ئهمم
  :بهكمۇ ئوسال قىلىپ ئۇجۇقتۇرۇۋهتمهسلىك ئۈچۈن ئۆزى ئىزاھلىدى

ۈچىنچى تــۈر، بهلكىــم ئىككــى تۈرلــۈك ھايۋانــدىن كېلىــپ چىقىــدىغان ئــ —
بىـرىگه ئۇالشـتىن   خېچىرغا ئوخشاش؛ ئىككى خىل ئۆسۈملۈكنى بىر: مهسىلهن

كېلىـــپ چىقىـــدىغان ئۇنىڭغىمـــۇ، بۇنىڭغىمـــۇ ئوخشـــىمايدىغان ئـــۈچىنچى تـــۈر 
ـا  مۇشۇنداق بىمهنه نهزىرىيه ئۈچۈن بىر ئهمهلىي ئـۆرنهك بولـۇپ خىـزمهت قىلىۋاتس

ــرهك ــدىڭىزمىكى. كې ــقهت قىل ـا شــۇنىڭغا دىق ــۇ ئهممـ ــۈر ھهرگىزم ــۈچىنچى ت ن، ئ
ئات بىلهن ئېشهكتىن : مهسىلهن! ھهممىدىن سهر خىل تۈر بولۇپ بارلىققا كهلمهيدۇ

ـاتتىن كىچىـك بولـۇدۇ ـا ئ ـان، ئهمم ھهر . بارلىققا كېلىدىغان خېچىـر ئېشـهكتىن يوغ
ھهرگىزمۇ بۇنىڭ ئىچىـدىكى ئۈسـتۈنراق تۈردىنمـۇ ئۈسـتۈن . زامان ئوتتۇرىدا بولۇدۇ

ـالىي بىـر . سبىر تۈر ئهمه ئۇ ھالدا ئادهمنىڭ بارلىققا كېلىشـى ئۈچـۈن ئادهمـدىنمۇ ئ
  .بۇ تۈر ھازىر نهده؟ مانا شۇنداقئۇ ھالدا، يوق؟   تۈر شهرت بوالمدۇ

) نۇرلۇق، كۆزى ئوچۇق، دىلـى يـورۇق(راستىنى دېسهم بىزلهر ئۆزىمىزنى زىيالىي 
ــدا ئىكهنل ــۆتهراق ئهھۋال ـادهملهردىنمۇ ئ ـادان ئـ ــۇرۇپ، نـ ــمۇ دهپ ت ــى ھىس ىكىمىزن

ته، كوممۇنىسـتالرنىڭ   نـېمه ئۈچـۈن بـۇ ھهقـته پىكىـر يۈرگۈزمىـدۇق. قىلماپتۇق



 

143 

 

دېگهنلىرىگه ئىشهندۇق؟ نېمىشكه ئۆزىمىز ئهسلى مهنبهدىن ئۆگۈنۈپ باقمىـدۇق؟ 
ئۆزهمنى ئهيـپلهش دولقـۇنىنى كـۆرۈپ   سابىت مېنىڭ دىلىمدا قانات يېيىۋاتقان ئۆز

  :ىتۇرۇۋاتقاندهك شۇنداق دېد
ـارغۇ؟ ھه،  — ـاتالر دۇنياسـى«ئۆيىڭىزده تېلىـۋىزور ب پروگراممىسـىنى  »ھايۋان

  كۆرگهن چېغىڭىزدا نېمه ئوياليسىز؟
ـارلىق تۇيۇلـۇپ كـۆرهتتىم . راستىنى دېسهم ھىچنهرسه ئويلىمايتىم پهقهت قىزىق

  .خاالس
ـاي  — ــگهن يـ ــگه ئىگىل ــىدا ئىچى ـان ياسىش ـاچ كېســىپ توغـ ــدۇزنىڭ ياغـ قۇن

قىلـدىڭىزمۇ؟ ئىچىـگه ئىگىلـگهن ياينىـڭ بېسـىمغا قارشـىلىق شهكلىگه دىقـقهت 
ـايىن زور ـانلىرى چــوڭ توغــانالردا . كــۈچى ئىنتـ ــڭ ئىنسـ ــۇنى زامانىمىزنى ــۇ  —ب س

ئېلىكتېر ئىستانسىيىسى ئۈچۈن قىلىنغان توسمىالردا قوللۇنۇۋاتىدۇغۇ؟ ئىنسانالرغۈ 
ئهمما قۇندۇزغا بۇنى . ئهقىللىق جانۋار بولغاچقا مهكتهپلهرده ئۆگهنگهن، ئۆگۈتۈلگهن

كىم ئۆگهتكهندۇ؟ تهجرىبىدىنمۇ؟ ئالدىنقىالر كېيىنكىلهرگه ئۆگهتكهندىمۇ؟ بۇ شۇ 
ـالىلىرى قـۇم  ـان تاشـپاقا ب يهرده قالسۇن، قۇم ئاسـتىغا كۆمـۈلگهن تۇخـۇمالردىن چىقق
ئاســتىدىن تىپىــرالپ چىقىــپ، ھىــچ ئازغىشــىپ كهتمهســتىن دېڭىــز تهرهپــكه يــول 

 DNAدۈڭۈزمۇ؟ ئـۇ قايسـى تهجرىبىـدىن كهلـگهن؟ ئۇالرنىـڭ ئېلىۋاتقانلىقىنى كۆر
ــدۇ؟ ھهرىلهرنىــڭ كــۆنهك ياسىشــىدىكى ئــالته  ــم پروگراممىلىغان ــۇنى كى لىــرىگه ب
بۇرجهك بولۇشنىڭ قانۇنىيىتى نېمىده؟ بۇنى ئۇالر نهدىـن ئۆگهنگهنـدۇ؟ چاشـقاننىڭ 

) ۆگۈنۈشـنىڭئ(يهر تهۋرهشنى ئالدىن بىلىشىچۇ؟ بۇالرمۇ تهدىرىجىي تهرهققىياتنىـڭ 
ـــۇپ  —نهتىجىســـىمىدۇ؟  ـــدى مېنىـــڭ ھهقىقهتهنمـــۇ كۆڭـــۈل قوي ـابىت ئهپهن ســ

ـا بىـرنهچچه سـېكونت  ئاڭالۋاتقانلىقمدىن ئهمىن بولۇش ئۈچـۈن قاراۋاتقانـدهك، ماڭ
  :بارماقلىرى ئارىسىدا پىل چىشى مۇشتهك سىلىنىپ تۇراتتى. قاراپ تۇردى

ــۇ — ــپ، مهجب ــۈچىگه تايىنى ـاكىمىيهت ك ــى ھـ ــپ دارۋىنىزىمن  —رىي مائارى
شـۇنىڭ ئۈچـۈنكى، دۆلهت . دهرسلىكلهر ئارقىلىق كـۈن تهرتىپـته تۇتـۇپ تۇرۇۋاتىـدۇ

ـان  ـانالر % 5ھالقىغان كۈچلهر خىيال قىلىۋاتق نىـڭ پۈتـۈن )جهۋھهر سـىنىپ(تالالنغ
ـالغۇ  بـۇ . دىـن —ئىنسانىيهتنى قۇل قىلىش غايىسىده بىرىنچى ۋه ئهڭ كۈچلۈك توس

ــنىڭ نه ــوق قىلىش ـالغۇنى ي ــۇنى توسـ ـاچقىال، ئ ــزم بولغـ ــى دارۋىنى ــۋىي ئاساس زىرىيى
ـــۇرىي كـــۈنتهرتىپته تۇتـــۇش زۆرۈر بولۇۋاتىـــدۇ ـــۆز . مهجب ـا دارۋىـــن ئۆزىمـــۇ ئ ئهممــ
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ــدى ــۇ . نهزىرىيىســىگه ئىشــهنچ قىاللمىغانى ــقا دارۋىنچىالرم ــۇنداق، باش خــۇددى ش
ـالغۇ دېـ —دىن . دارۋىنىزمدىن گۇمانالنغان بايانالردا بولۇشقان دۇق، ئۇالرغا بىـر توس
ــۋېتهي ـا بېرى ـاز ئېنىقلىمـ ــر ئـ ـا بى ـا : بۇنىڭغـ ــۆرۈۋاتىمىزكى، باشــقا دىنالرغـ شــۇنى ك

ــۈش« ــك  »تۈزۈت ــۇنى تهسىرســىز، ئىالھىيلىقــى گۇمــانلىق، كۈلكىلى كىرگــۈزۈپ، ئ
ئهســلىدىال  »ئىنجىــل«مهســىلهن، خىرســتيانلىقتا . نهرســىگه ئايالنــدۇرغىلى بولــۇدۇ

ئهســلىده . دىن كېيىنكــى ھــالهتتېخــى بــۇ تــالالپ بىــرلىككه كهلتۈرۈلگهنــ. تـۆرت
كىرگـۈزۈش داۋام  »تۈزۈتـۈش«شۇڭا ئۇنىڭغا بۈگۈنگىچىمـۇ . مىڭالرچه تۈرى بولغان

داۋرىڭـى بىـلهن  »كىشـىلىك ھوقـۇق«يېقىندىن بېـرى غهرپ دۇنياسـىدا . قىلىۋاتىدۇ
كىشـىلىك «بىلله، ئوخشاش جىنىسلىقالرنىڭ مۇھهببهتلىشـىش مهسىلىسـىدىكى 

ــۇق ـا ئ »ھوق ــۇمى تىلغـ ــدۇئۇق ــلىقالرنىڭ . ېلىنىۋاتى ـاش جىنىس كىشــىلىك «ئوخشـ
ـاۋدا تـوي قىلىشـىغا رۇخسـهت قىلىـش »ھوقۇقى غا ھۆرمهت قىلىپ، ئۇالرنىـڭ چىرك

يىلـى بـۇ 1961ى قېـتىم ئاۋسـترالىيىده جتـۇن .مهسىلىسى كۈنتهرتىپكه كېلىۋاتىدۇ
بۇنــداق بىــر  . مهزمۇنــدىكى نامــايىش بولــۇپ ئــۆتكهنلىكىنى رادىئــودىن ئاڭلىــدىم

ـان ئىـكهن، غه ـا چىقىرىلغ لىته ئىش دىننىڭ نوپۇزىنى كۆزگه ئىلمىگهنـدهك ئوتتۇرىغ
بـۇ : بـۇ يهنه شـۇنىمۇ چۈشـهندۈرۈدۇ. بىر كۈنلىرى قوبـۇل قىلـدۇرۇلۇدۇ، دېـگهن گهپ

مانــا بۇنــداق قىلىقالرنــى ئىســالم . يــوق »دىننىــڭ نوپــۇزى«يهرده كــۆزگه ئىلگــۈدهك 
تىدىن ئېيتقانـدا، دارۋىنىزىمنىـڭ ئاساسـىي بۇ نۇق. دىنىدا تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

  .بىر دۈشمىنى ئىسالم دىنىياكى بىردىن
ـانلىنىش«مهن بۇ . مانا ئهمدى گهپنىڭ قىزىقى چىققان ئىدى نىـڭ قانـداق »گۇم

ـابىت بـۇنى ئـۆز گېپىنـى . دهلىللىرى بارلىقىنى ئاڭالشقا ھهقىقهتهنمۇ تهشنا ئىدىم س
ئۇ مېنىـڭ كۆزلىرىمـدىكى . يۋاتقان بولسىالراست قىلىش ئۈچۈن يوتىغا ئۇرۇپال دېمه

ـابىت ئهپهنـدى ـاي قالمىـدى، چـۈنكى ئـۇ س ! دهشۈبھه ئاالمهتلىرىنى دهرھال بايقىم
ـان سـوئالالرنى سوراشـقا  شۇنىسى ياخشى بولدىكى، ئـادهمنى تهڭقىسـلىقتا قويۇدۇغ

  .توغرا كهلمهيال، كۆڭلۈڭده تۇغۇلغان سوئالالرنى سېزىپ، جاۋابىنى بېرهتتى
دېگهن كىتابىنى كۆرمىگهنسـىز،  »تۈرلهرنىڭ كېلىپ چىقىشى«رۋىننىڭ دا —
ـابى  6ئۇنىـڭ . مهن رۇسچىسـىنى ئوقـۇدۇم. ئۇيغۇرچىدا يوق، ھهر ھالـدا. تايىنلىق ب



 

145 

 

ــــرى« ــــڭ قىيىنچىلىقلى ـا pppp»نهزىرىيهنى ـــ ــــۆز نهزىرىيىســــىنى يالغانغ ــــن ئ دا دارۋى
ك چىقىرىدىغان بېلىقالر ئۇ تو .چىقىرىۋېتىدىغان نۇرغۇن بايقاشالرنى ئېتىراپ قىلىدۇ

بېلىقالرنىڭ ئېلىكتېر ئورگانلىرى نهزىـرىيهم ئۈچـۈن يهنه «: ھهققىده شۇنداق دهيدۇ
بۇ ئاجايىپ ئورگانالرنىڭ قايسـى خىـل . بىر قىيىنچىلىقنى مهخسۇس پهيدا قىلماقتا

ــش ئىمكانســىز ــن قىلى ــر ... باســقۇچالردىن شــهكىللهنگهنلىكىنى تهخمى ئېلىكتې
ـائورگانالر يهنه كې ـانالر : لىپ باشقا بىـر قىيىنچىلىقنىمـۇ پهيـدا قىلماقت بۇنـداق ئورگ

خىل بېلىق تۈرىـده ئوخشاشـال  12بىرىدىن ئىنتايىن پهرقلىق بولغان تهخمىنهن بىر
توزنىڭ پهيلىرىنـى كـۆرۈش مېنـى «: بىچاره دارۋىن ھهتتا شۇنداق دېگهن. »مهۋجۇت

ـارام قىلىــدۇ ـا«: انئــۇ يهنه شــۇنداق ئېتىراپتىمــۇ بولغــ. »بىئـ ئارقىــدىن ئهگهر ئارقـ
يۈزبهرگهن كۆپ ساندىكى تىپىك ئۆزگۈرۈشلهر ئارقىلىق مۇرهككهپ بىر ئورگاننىـڭ 
ــدا  شهكىللىنىشــىنىڭ مــۈمكىن ئهمهســلىكى ئىسپاتالنســا، نهزهرىــيهم قهتئىــي ھال

ـا، .... يېمىرىلگهن بولـۇدۇ ـان ئۆزگۈرۈشـلهر ھاسـىل بولمايـدىغان بولس پايـدىلىق بولغ
خالىسىڭىز بۇ ھهقته باشقا دارۋىنچىالرنىڭ  ».ھېچنېمىگه يارىمايدۇتهبىئىي تالالش 

شـۇنداقال دارۋىنچـى ئهمهسـلهرنىڭمۇ . ئېتىراپلىرىدىنمۇ بىرمۇنچه نهقىل قىالاليمهن
ـازا  —بۇ نهزىرىيىنى رهت قىلىدىغان بايقاشلىرىنى دهپ بېـرهلهيمهن،  ـابىت بىـر ھ س

ماددا ئهمهس، ) ياكى جان(روھ  —جىملىقتىن كېيىن تۇيۇقسىزال مهندىن سورىدى، 
ــۆرهلمهيمىز ــۇنى ك ــز ئ ــۇم. بى ــزم . مېتافىزىــك ئۇق ـاكى ماتىرىيالىســتالر(دارۋىنى ) يـ

ـان بىـر  ـاددا بولمىغ ـا، ئـۇ ھالـدا م ـالمايدىغان تۇرس مېتافىزىكا بىـلهن پهقهتـال چىقىش
ـادهم ئۆلسـه،  ـاددىي جهھهتـتىن(شهيئىنى قانداق چۈشـهندۈرهلهيدۇ؟ بىـر ئ ئۇنىـڭ ) م

ـا بهدىنىنى ڭ مهلۇم بىر يېرى كهملهپ قالمايدۇ، ئهمما كېرهكسىز، قىممهتسـىز، ھهتت
ـا  بولمايـدىغان يىركىنىشـلىك نهرسـىگه ) كۆمۈۋهتمىسـه(دهرھال كـۆزدىن يوقاتمىس

ئهســلىده ئــۇنى قهدىرلىــك قىلىــپ تۇرغــان، ئــۇنى ئهزىــز قىلغــان، . ئايلىنىــپ قــالۇدۇ
دى نـــېمه؟ ئـــويالپ ئهمـــدىلىكته ئۇنىڭـــدىن ئايرىلىـــپ كهتـــكهن شـــۇ نهرســـه زا

  كۆردۈڭۈزمۇ؟
مهن بــۇنى ئــويالپ كــۆرمىگهن، ئويلىغۇدهكمــۇ بولمىغــان، بىلىمىممــۇ بۇنىڭغــا 

شۇڭا خىجالهتكه تولغان كۆز نـۇرۇمنى ئۇنىڭـدىن ئـۈزمهي . يهتكۈدهك ئهمهس ئىدى
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بىــر ھــازا جــاننى قىينىغــۇچى ســۈكۈتتىن كېــيىن ئــۇ پىچىــرالپ . پــاقىراپال تــۇردۇم
  :ئۆزىگه دهۋاتقاندهك   دېگۈدهك، گويا ئۆز

ئالالھ بىزنـى تـۇپراقتىن ياسـىغاندىن كېـيىن، . بۇ روھ، جان دېگىنىمىز شۇ —
دېگهن ئهمهسمۇ؟ ئىنساننى ئهزىـز قىلىـپ  »مهن ئۇنىڭغا ئۆز روھىمدىن پۈۋلهيمهن«

  .تۇرغان جاننىڭ ئهزىزلىقى مانا شۇنىڭدىن مهنبهلهنگهن دېسهكمۇ بولۇدۇ
ـان،  ئۇنىڭ بىلهن بولغان سۆھبهتلهر ـار بولغ داۋامىدا مېنىڭ ۋۇجۇدۇمدا تهبىئىي ب

كېيىن مهۋجۇتلىقىنى ئېتىراپ قىلىشـتىن  ،لېكىن ئۆزۈم دهسلهپته باسۇرۇپ كهلگهن
ــۆزۈمنى قا ــۇ كۈچئ ــي ســىرلىق تۇيغ ــل تهبىئى ــر خى . ىيىشــكه باشــلىدىچۇرغــان بى
ـان دارۋىنـزىمچـاغالردا مهن ئۇنىڭ ئۆزۈم ئۈچدهسلهپكى   ۈن ھهقىـقهت بولـۇپ تۇيۇلغ

ىيىـپ، چئهمدى بولسا ئۇ كۈ. بىلهن قارشىلىشىغا يول قويماي كهلگهن بولسام كېرهك
مېڭهمنى سان ساناقسىز سـوئالالر بىـلهن كۆمـۈپ، مهن ھهقىـقهت دهپ ئىشـهنگهن 

ئۇنىڭدىن بۇ تېمىدا يۈزلهرچه سوئال سوراشنى ۋه . بىلىملهرنى قىيناققا ئالماقتا ئىدى
ـااليت ــۋهتته خـ ــنى ئهل ـا ئېرىشىش ــلىرى ۋه . ىمجاۋاپقـ ــى قاراش ــۇ ھهقتىك ــدىن ب ئۇنىڭ

ــنى  ــپلىرىنى ئاڭالش ــڭ يېڭــى كهش ـان غهرپ ئالىملىرىنى ـاس بولغـ قاراشــلىرىغا ئاسـ
ـا شـۇندىن كېـين كۆڭلـۈمگه بىـرهر دىنـى مهسـىلىلهرگه  نېمىشكىمۇ خالىماي؟ مان

ـابىت ئهپهندىـدىن سـورايدىغان بولـدۇم دىـن ھهققىـدىكى . ئائىت سوئال كهلسـىال س
ـابىتقا بهك يېقىــپ قالــدىبۇنــداق ئىزدىن شــۇڭا ئــۇ بهكمــۇ ئهتراپلىــق، . ىشــىم سـ

  دارۋىنىزىم ھهققىدىكى گهپلىرىمۇ خـۇددى تىـپ .چۈشۈنۈشلۈك سۆزلهپ بېرهتتى
تېنچ سۇ يۈزىگه بىردىنال بىر تاش چۈشكهندهك، كۆڭلۈمده مۇقۇملۇشۇپ قالغان بىر 

تېخى قايىل بولۇپ  بۇنىڭ بىلهنال. چۈشهنچىنى تۇنجى قېتىم تهۋرىتىپ قويغان ئىدى
ـاممۇ، كېيىــنچه پۇرســهت بولســىال ئۇنىــڭ بىــلهن بــۇ تېمىــدا  كهتمىــگهن بولسـ

  . مۇنازىرىلىشىپ بېقىشنى كۆڭلۈمگه پۈكتۈم
ـات  ــي تهرهققىيـ ــپ، تهدرىجى ــهت تېپى ــۆھبهتلىرىمىزده مهن پۇرس كېيىنكــى س
ــوچىالپ، يهنه  ــۇنى ك ــۈن ئ ــولى يېشــىۋېتىش ئۈچ ــر ي ــۈنلهرنى بى ــدىكى تۈگ ھهققى

ئهنگىلىيىلىـك دېرىـك ئهيجىـر . ه دارۋىنچىالرنىڭ ئېتىراپلىرىنى ئاڭلىـدىمبىرمۇنچ
ـانلىق قالـدۇقلىرىنى : قىيىنچىلىقىمىز شۇ«: شۇنداق دېگهن ئىدى ـان ج تاشـقا ئايالنغ

ئىلمىي تهتقىق قىلغىنىمىزدا، تۈرلهر ياكى سىنىپالر سهۋىيىسـىده بولسـۇن داۋاملىـق 
ـات   ۇچمۇباسق: ئوخشاش رىياللىق بىلهن ئۇچرۇشۇمىز باسقۇچ تهدرىجىي تهرهققىي
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بــۇ يهرده . »بىــلهن ئهمهس، بىــردىنال يهر يۈزىــده شــهكىللهنگهن تــۈرلهرنى كــۆرۈمىز
ھهممىنى دهپ ئولتۇرۇشۇمغا كېرهك يوقكى، مېنى دارۋىنىزىمنىڭ يالغانلىرىدىن ھـۆ 

  .قىلدۇرۇۋهتكۈدهك كۆپ دهلىللهرنى ئالدىمغا تاشلىدى
  

ــل بولمىســى ــىســۆھبىتىمىز ئىزچى ـاقال داۋام قىالتت ــت تاپالىسـ ــده . مۇ ۋاقى بهزى
ـاالتتۇق ـايمۇ قـ ــهت تاپالمـ ـايالرچه پۇرس ـادهم . ئـ ــۇ ئـ ــدىمكى، ب ــران ئى ــۇنىڭغا ھهي ش

ـاتتى ـانلىقىنى ھىـچ خاتاسـىز ئېسـىده تۇت بـۇ . سۆھبهتنىڭ قهيهرگه كېلىـپ توختىغ
مهمتىلــى ئهپهنــدى . ھهقتىمــۇ قۇلىقىمىزغــا كىــرگهن رىــۋايهتلهر راســت ئوخشــايدۇ

كهنتلهرنــى ئــارىالپ   ىالرنــى باشــالپ قهشــقهر ئهتراپىــدىكى نــاھىيه ۋه يېــزائىزچ
ـابىت ئهپهنـــدىنىمائارىـــپ تهشـــۋىقاتى قىلغانـــد  ا مـــۇئهللىملهردىن پهقهتـــال ســ

مـۇدھىش «مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ خاتىرىسىنىڭ كۈچلۈكلـۈكىنى . ئېلىۋاپتىكهن
هپهرگه ســابىتنى بهلكىــم ئاشــۇ ســ. دهپ تهرىپلهيــدىكهنمىش »بىــر خاتىرىســى بــار

ئېلىۋېلىشىدا ئۇنىڭ ئهسته تۇتۇش ئىقتىدارىغا بولغان بىر خىل ئۈمىت بىـلهن، ئاشـۇ 
ـا سـۆزلهپ  سهپهر ۋه ئۇنىڭ تهپسىالتلىرىنى ئېسىده تۇتۇۋالسـۇن دهپمىـدىكىن؟ ماڭ

ئــۇ . بېرىۋاتقــان ھايــات ھىكايىســى جهريانىــدىمۇ سانســىز مىســالالرنى ئــۇچراتتىم
ىـر قېـتىم كـۆرگهن ئادهملهرنىـڭ ئىسـمىنى خاتاسـىز دهپ ئهللىك يىلنىـڭ ئالدىـدا ب

  .بېرهلهيتى
كېيىنكــى ســۆھبهت ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ھېلىقــى ســوزۇنچاق ئــۆيىگه كىرىــپ 

ـان ئىـكهن »يېزىق شىرهسى«كهلگىنىمده، ئۇ  ـاپ ئوقۇۋاتق ئۇنىـڭ نـېمه . ئالدىدا كىت
  :ئۇ. ئوقۇۋاتقانلىقىنى مۇنداقال سوراپ قويدۇم

دېـدى   —يغـۇرچه تهرجىمىسـىنى ئوقـۇۋاتىمهن، نىـڭ ئۇ»قۇرئانى كهرىـم«  —
ـانى كهرىـم«بۇ چاغـدا . ئىپتىخارالنغاندهك ئاھاڭدا ـان  »قۇرئ يـېڭىال نهشـىردىن چىقق

  .راستىنى دېسهم مهن تېخى ئوقۇمىغان ھهتتا سېتىۋالمىغان ئىدىم. ئىدى
ـان بىـر  ئۇ ھىكايىسىنى باشالشقا تهمشىلىۋاتقاندا، ئـۆزهمنى ئويالنـدۇرۇپ تۇرغ

  :نى سورۇۋالغۇم كهلدىسوئال
سابىتكا، سىزنىڭ ھهققىڭىزده تارىلىپ يۈرگهن تهرىپىڭىزگه قارىسا، سـىز  —

بىلهن يېقىنلىشىش، مۇڭداش بولۇش مۈمكىن ئهمهستهكال بىر ئىش ئىدى، شـۇنىڭ 
ئۈچۈنمىكىن، مهن مۇشۇ كۈنلهرده سىز بىلهن بىرگه ئولتۇرغان چاغلىرىمـدا بۇنىـڭ 
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چۈنكى سـىز داڭلىـق ئهدىپلهرنىـڭ . نهلمهيمۇ قالىمهنرىياللىق ئىكهنلىكىگه ئىشى
ـاتتىڭىز،  شـۇالردىن ... ھهممىسىنى بىلىسىز، بهزىلىـرى بىـلهن تـۈرمىلهرده بىلـله ي

راســتىنال ماڭــا ئېشــىپ، ھايــات ھىكــايىڭىزنى ئاڭالشــقا مۇيهسســهر بولغۇنۇمغــا 
  .ھهقىقهتهنمۇ ئىشىنهلمهي قالىمهن

ـــۈپ قېلى — ـــىر تۆك ـــچ س ـــپ، ئى ـــىزنى يارىتى ـاش س ــ ـــهۋهبى ي ـــىمنىڭ س ش
ـــىتىده  ـــگهن پۇرس ـــقا دۇچ كهلمى ـــۆپ بۇلغۇنۇش ـــڭ ك ـانلىقىڭىز، روھىڭىزنى ــ بولغ

پىشـــــقهدهم ئهدىپلىرىمىزنـــــى . قۇتۇلدۇرۇۋېلىشـــــقا ئۈمىـــــد باغلىغانلىقىمـــــدىن
ــپ  ــدىڭىزمۇ؟ خىتــايالر بهرگهن شــهرهپ تاجلىرىغــا مهســت بولۇشــۇپ يېزى كۆرمى

دهك شـهرمهنده دهرىجىـلهرگه يۈرگهن مهدھىيهلىرىنـى؟ ئادهمنىـڭ كـۆڭلى ئېلىشـقۇ
ـاڭ! يهتكهن ھىچكىـم بېشـىڭىزدا . سـىز ئۇنـداق نهرسـىلهرنى ھهرگىـز يېزىـپ قالم

ـانه نهرسـىلهرنى يېزىـپ ئـۆزىڭىزنى  قىلىچ تهڭلهپ تۇرمىغاندىكىن، ئۇنداق مۇناپىق
ــدۇ؛ شهخســلهرگىمۇ . رهســۋا قىلمــاڭ ــدىن يېزىلى تــارىخ ھامــان كېيىــنكىلهر تهرىپى

ـاتىره مۇنارىسـى . بېرىدۇ كېيىنكىلهر قايتا باھا بهزىـلهر ھاياتلىقىـدا ئـۆزى ئۈچـۈن خ
تىكــلهش كويىــدا، بــۇ خــۇددى ئاپــاق خوجىنىــڭ ئــۆزى ئۈچــۈن گــۈمبهز ياســاتقىنىغا 

. گۈمبهزال بولسا تاۋاپ قىلغۇچىالر ھامان تېپىلىپ تـۇرۇدۇ، دهپ ئوياليـدۇ. ئوخشايدۇ
ـا ھهققىـــدىمۇ يېڭـــى تونۇشـــال ـاق خوجــ ـا كۆرۈۋاتىســـىزكى، ئاپــ ر كۈنســـېرى ئهممــ

ـانى بىـر كۈنىسـى ئاساسـىي  كۈچۈيۈۋاتىدۇ؛ ئۇنى مۇناپىق دهپ تونۇيـدۇغانالرنىڭ س
ـالۇدۇ خـۇددى . ئورۇندا تۇرۇدۇغان بولغانـدا، بـۇ گـۈمبهز لهنهتنىـڭ سـىمۋولى بولـۇپ ق

ـا  شۇنىڭدهك، زامانىمىزنىڭ ئاپاق خوجىلىرى ھهققىدىمۇ شۇنداق قىياستا بولۇش خات
ـان داشــــقال  50ۆرۈۋاتىســــىز، بۈگــــۈنكى ياشــــالرنى ك. ئهمهس يىلالردىــــن قالغـــ

ـامهت، مىللهتـــكه تـــوقى لهنهت بولـــۇپ قالىـــدىغان  ئهدىـــپلهردهك پهســـكهش خوشــ
ـان  شهرمهنده نهرسىلهرنى ئۇنچه يازمايۋاتىدۇ، ئهكسـىچه مىللىـي روھ ئۇرغـۇپ تۇرغ

 ئـۇ. ئاشۇ زامان ئاپاق خوجىلىرىنى مۇشۇ ياشالر باھااليدۇ. ئهسهرلهر ئاساسىي ئورۇندا
چاغدا نېمه بولۇدۇ؟ شۇڭا، شۇنىڭغا قهتئىي ئىشىنىش كېرهككـى، بۈگۈنكىلهرنىـڭ 

ـاپ بولمايـدۇ ـالىرى ھىس ـامهت باھ ـا شـۇ . كۆزىنى پاقىرىتىپ تۇرۇپ قىلغان خۇش مان
ـال ـام ماتىرىي ـا بېرىشـته خ پاكىـت  — چاغدا ئاشۇ رهسۋا نهرسىلىرىڭىز سـىزگه باھ

ـان لىقىڭىزنى بىلىـمهن، قارشى مهزمۇنـدا يازالمايـدىغان. بولۇپ قالىدۇ ـا ئىمك بۇنىڭغ
بۇنى كېيىنكىلهرمۇ چۈشۈنهلهيدۇ، ئهمما مۇناپىقلىققا دهلىل بولـۇپ قالىـدىغان يوق، 
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  .نهرسىلهرنىمۇ يازماڭ
  :سوئالىمغا جاۋاپ بېرىپ بولۇپال ھايات ھىكايىسىنى كهلگهن يهردىن باشلىدى

        
���  

  
ــڭ د    ـا يېقىنالشــقاندا ۋەزىيهتنى ـام  قهشــقهر ئهتراپىغـ ــقهت قىلمىسـ ىق

ـاق  . بولمايــدىغان دەرىجىــدە ئىكهنلىكىنــى تۇيــدۇم    دەھشــهتلىك ئـ
بۇنىــڭ ئۈچــۈن بىــر ئــاز ئۇچۇرغــا   .تېرورلــۇق ھهمــمه يهرنــى قــاپالپ كهتكهنىــدى 

ــدى  ــي    . ئىهتىيــاجىم بارى ــوغرۇالپ، قهشــقهرنىڭ غهربى ــر ئاخشــىمىغا ت شــۇڭا بى
اجىنىـڭ مهكتىپـى   بۇ يهردە توخت. جهنۇبىدىكى قىزىلدۆۋە مهھهللىسىگه كهلدىم

بۇ مهكتهپ ۋە بۇ يۇرتنىڭ سېخى خهلقـى نۇرغـۇن قېـتىم    . دېگهن مهكتهپ بارىدى
ئــۇ چــاغالردا بىــز ھهر قېتىملىــق تهنتهربىــيه  . بىــزگه ســاھىپخان بولغــان ئىــدى 

ئهتراپىـدا ئوقۇغـۇچى    700مۇسابىقىسى پائالىيىتى ئۈچـۈن قهشـقهرگه كهلسـهك،    
ـانمۇ؟ ئاشـۇ   بۇنچه كۆپ ئادەمن. ئوقۇتقۇچى كېلهتتۇق ى بىر يهرگه سىغدۇرۇش ئاس

مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ يــېقىن دوســتى بىــزگه   —ســاخاۋەتلىك بــاي توختــاجى 
ئـۇ ئاپرىلـدا مهھمـۇت مـۇھىتى     . مانا ئهمدى ئۇ يوق. ئىللىق قۇچىقىنى ئاچاتتى

ـانلىقى شـۇ        بىلهن بىلله چهتئهلگه قېچىـپ كهتـكهن، مهكتهپمـۇ چۆلـدەرەپ قالغ
  .ىنىمىزدىال بىلىنگهن ئىدىكۈنىدە كهلگ -12ئاينىڭ 

ــۈپ تۇرۇدۇغــان قېــرى قاراياغــاچ خــۇددى قىزىــل دۆۋىنىــڭ     ــۇزاقتىنال كۆرۈن ئ
ـار كهچمىشــلىرىگه ۋە      ــۇن بهختىيـ ــۇ يۇرتنىــڭ نۇرغ ـان، ب ــۇپ قالغـ ســىمۋولى بول
ـاز        ـانلىق مۇراسـىمالرغا گـۇۋاھ بولـۇپ ئهڭ ئ ـا ۋە ھاياج پاجىئهلىرىگه، يېغىلىقالرغ

ـاتتى بهشيۈزيىلدىن بېرى قهد كۆتـۈر  شـۇڭا ھهر قېـتىم قىزىلـدۆۋىگه    . ۈپ كېلىۋات
ـا   كهلسهك، مهيلى قايسى تهرەپتىن كېلهيلى ھهرزامان ئۇزاقتىن كۆرۈنۈپ، بۇ يۇرتق

شــۇ بۈگــۈن كهچكــى گۇگۇمــدا بىــر گهۋدىــگه  . ۋاكــالىتهن ئهڭ ئهۋەل ســاالماليتى
ـان دەل    ئىگىــز پهخشــى   - دەرەخــلهر، ئىگىــز  - ئايلىنىــپ، قارىيىــپ كېتىۋاتقـ

ـان  . ىڭ ئۈستىدىن ئۇنى ئىزدەشتۈردۈمتامالرن بۇ نېمه غهلىتىلىك؟ ئۇنىڭ باراخس
ئاسـمان سـهتهىدە كۆرۈنۈشـى     —شاخلىرى ھهممه كۆرۈنۈۋاتقانالرنىـڭ ئۈسـتىدە   
شۇنچه تېزال بـۇ دەرەخنـى كىممـۇ    . كېرەك بولسىمۇ، ئۇنى تاپالماي ھهيران بولدۇم

  مهن
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ـا كېلىـپ   كېسىۋېتهر؟ كىممۇ قومۇرۇۋېتهر؟ مۈمكىنمۇ؟ ياكى ئېزىپ  باشقا يۇرتق
ئېزىــپ كهتمهيــتىم، . قالمىغانــدىمهن؟ ئهممــا بــۇ مهن كــۆپ كهلــگهن يهر ئىــدى

ـااليتىم    شـۇنداق بولسـىمۇ ھهيـرانلىقىم    . قېرىقاراياغاچ بولمىسـىمۇ يولـۇمنى تاپ
شۇڭا مهن ئالـدى بىـلهن   . خۇددى ئىشىمنىڭ زۆرۈرىيىتىنى بېسىپ كېتىۋاتاتتى

ڭ قىسـمىتىدىن خهۋەر ئېلىشـىم زۆرۈردەك،   قارىياغاچنىڭ ئورنىنى تېپىپ، ئۇنىـ 
ـارتتى   ـاقلىرىم ئۇياققـــا تـ ئانـــدىن ئـــۇ يهردىــن نهگه بېرىشـــىمنى، كىمنـــى  . ئايـ

  .ئىزدىشىمنى بهلگىلىسهممۇ بوالتتى
ــله دوقمۇشــىغا كهلــدىم    . قېــرى قارىياغــاچ بولۇشــى كېــرەك بولغــان مهھهل

بهتلىرىگه بــۇرۇنالردا بــۇ تــۆرت كوچــا ئاغزىــدا مهھهلــله كىشــىلىرى ئاخشــام ســۆھ
قاراياغــاچ خــۇددى بــۇ يۇرتنىــڭ . توپلۇنــۇپ، يېــرىم كــېچىگىچه ئــادەم ئــۈزۈلمهيتى

سۆھبهتلهر، ئۇچرۇشۇشالر، بالىالرنىڭ  - ھهممه پائالىيهتلهر، سوقى. ئاتىسى ئىدى
ھهممه ... ئويۇنلىرى، ياشالرنىڭ بىكار ۋاقىتلىرىدىكى چېلىشىش، مۇشتلۇشۇش،

يازنىڭ قاغجىراق ئىسسىقلىرىدا يۇرت  ،تۈرۈپتا قهد كۆئىش قاينايدىغان دوقمۇش
شۇ بۈگۈن كېلىپ كـۆردۈمكى،  . ئهھلىگه سالقىن، راھهتبهخش ھاۋا، سايه بېرەتتى

ئۇنىـڭ ئهڭ  . قاراياغاچ ئورنىدا قورقۇنۇچلۇق بىر بهھهيۋەت چۈچۈله كـۆتهك تـۇراتتى  
ـا قىلىۋاتقــان ئاچالرنىــڭ     چـوڭ شــاخلىرىال دىردىيىـپ، خــۇددى ئالالھقــا ئىلتىج

ئۇندىن باشقا بارلىق شاخ يوپۇرماقلىرى كۆيۈپ كهتكهن . هنجىسىدەك كۆرۈنهتتىپ
بۇنىڭغا نېمه باال تهككهندۇ؟ چاقماق چۈشۈپ كهتكهنمىدۇر؟ شـۇنداق  ! توۋا. ئىدى

ــۇ          ــى كىمم ــۇ دەرەخن ـان ب ــى كۆرۈدىغـ ــۇرت ياخش ــۈن ي ـا پۈت ــش بولمىسـ ــر ئى بى
قارىياغاچنىڭ بۇرۇنقى كۆيدۈرۈۋېتهر؟ مهنمۇ خۇددى بۇ يۇرت خهلقىگه ئوخشاش بۇ 

ــۋىتىگه، بىــرەر مــو يهرگىــچه يېيىلىــپ، ســايه تاشــالپ تۇرۇدۇغــان      ســۈرۈلۈك ھهي
ـالىتىگه كۆنـۈپ قالغانمىـدىمكىن، شـۇئان خـۇددى يـېقىن بىـر         سهلتهنهتلىك ھ

  !كىشىمدىن جۇدا بولۇشنىڭ ئاچچىق ئهلىمى يۈرۈكۈمنى تىلىۋەتتى
ئهللىملهردىن كىملهر بىلمهيمهن، ئهمدى كىمنى ئىزدىسهم بولۇدىكىن؟ مۇ
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بـۇ يىگىـت ئاتۇشـقا چىقىـپ،     . كهلـدى  ppppبارىكىن؟ يادىمغا مـۇھهممهت ئوسـمان  
ــدىنىڭ ئۆيىــدە بىــرنهچچه ئــاي تۇرغــان ۋە بىــز كېيىنمــۇ دايىــم     مهمتىلــى ئهپهن
ـان        ـا، شـۇنىڭ بىـلهن بولغ ـان بولغاچق قىزىلدۆۋىگه كهلسهكال كۆرۈشـۈپ تۇرۇدۇغ

ھازىرقى دەۋىر شۇنداق ئىدىكى، جان . تىتونۇشلۇقۇم ھهرھالدا يېقىن ھىساپلىنات
ــوالتتى    ــۇر ب ـانلىقتىن تېنىشــقا مهجب ـانلىرىڭىزمۇ تۇققـ ــدە تۇققـ . ھهلهكچىلىكى

قهشقهردە تهرەپدارلىرىمىزغۇ كۆپ، ئهمما شهھهرگه كىرىشتىن بۇرۇن بىرەر ئۇچۇرغا 
ــدە مــۇھهممهد     ـار؟ قىزىلدۆۋى ــدىن باشــقا قهيهر بـ ئېرىشــىمهن دېســهم، قىزىلدۆۋى

ــتىن كىـــم بـــار؟ گهرچه جاھاننىـــڭ تـــارلىقى،   ئوســـماندىن ــونىراق تونۇشـ مۇ كـ
قاتتىقلىقىدىن مۇھهممهد ئوسماننىڭ مېنـى قانـداق قارشـى ئالىـدىغانلىقىنى     
ـاممۇ، ھهر ھالـــدا ئۇنىــڭ ئىشـــىكىنى چېكىشــىم، ھىـــچ      تهخمىــن قىاللمىسـ
ــدى    ــۇرۇپ، ســورايدىغانلىرىمنى سورۇۋېلىشــىم زۆرۈر ئى ــدا بوســۇغىدا ت  .بولمىغان

  .ارىياغاچنىڭ قىسمىتى ھهققىدىمۇ ئۇ ماڭا بىر ھىكايه سۆزلهپ بېرەلهربهلكىم ق
. ئىشــىكنى ئـۇ ئــۆزى ئــاچتى . ئۇنىـڭ ئــۆيىگه كېلىــپ ئىشـىكنى چهكــتىم  

 ئۇنىڭ ئوتتۇرىدىن ئىگىزرەك بويى ۋە قاۋۇل بهستى ئالدىمدا زاھىر بولغىنىدا مهن
ــدىم    ــۆزلىرىگه تىكىلـ ــرىگه خـــاس كـ ــۇر ئهركهكلىـ ــك ئۇيغـ ــڭ تىپىـ ــۇ. ئۇنىـ  ئـ

ئىلگىرىكىدىن خېلىال جۆدىگهن، بـوينى ئـۇزۇرۇپ كهتكهنـدەك تۇرسـىمۇ، يهنىـال      
ــۆلىتىنى بهك    ــۇمىي ســـ ــڭ ئومـــ ــۇتلىقى، ئۇنىـــ ــتىخانلىرىنىڭ مهزمـــ ئۇســـ

مېنـى كـۆرۈپ   . ئۇمـۇ مېنـى كۈزۈتۈۋاتقانـدەك تىكىلـدى    . ئۆزگهرتهلمىگهن ئىـدى 
كىلهرگه دەسلهپ بىر تىلهمچى بولسا كېرەك دەپ ئويالپ قالدى ھهر ھالـدا، ئۆيـدى  

بىرەر پارچه نان ئاچىقىپ بېرىشنى دەي دەپ ئارقىسىغا ئۆرۈلۈپ بولۇپ، تهكرار ماڭا 
ـان   . قارىدى بۇ چاغدا شهرق تهرەپ ئاسمىنىغا گۇگۇم پهردىسى يېيىلىـپ كېلىۋاتق

  .بولسىمۇ، غهرپ تهرەپته ئۇپۇق نۇرلىرى يهنىال قىزىرىپ تۇراتتى
ــۇ   —! ۋوي — ـاغزىنى تۇت ـال ئـ ــۇ  ۋە دەرھـ ــدى ئ ـاۋازىنى ئۆچــۈردى دې دە، -پ، ئـ

ــۇنداق       ــدىن يهنه ش ــردى، ئان ـارتىپال ئهكى ــگه تـ ـانچه دەرۋازا ئىچى ــدىن تۇتقـ قولۇم

                                            

   ①
تهپســىالتالر . (قىزىلدۆۋىــدىكى توختاجىنىــڭ مهكتىپىــدە ئوقۇتقــۇچى بولغــان _ ن مــۇھهممهت ئوســما 

كېيىن قهشـقهر كۈتۈپخانىـدا ئىشـلهپ، شـۇ يهردىـن      .) غا قارالسۇن»باياۋاندىكى گۈلخان«ئۈچۈن تارىخىي رومان 
 .ئا_ پېنسىيىگه چىققان، 
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تىۋىشسىز ھهركهت بىلهن قولۇمدىن ئېشـهكنىڭ چۇلـۋۇرىنى ئېلىـپ، ئشـهكنى     
ـاي، قولـۇمنى شـۇ      . دە، دەرۋازىنى تاقىدى - ھويلىغا سولىدى ئانـدىن گهپمـۇ قىلم

   .پېتىچه تۇتۇپ ئۆيگه ئهكىردى
ـاپ   . مهن بوسۇغىدىن ئاتالپال جايىمدا تۇردۇم ـاراڭغۇ ئىـدى  - چـۈنكى ئـۆي ق . ق

ـات تۇيغۇسـى    مىدىرلىسامال بىرنهرسىلهرگه پۇتلۇشۇپ، ئۆرۈۋېتىدىغاندەك ئىهتىي
مــۇھهممهد ئوســمان . بىــلهن، مۇھهممــدە ئوســماننىڭ ســۆزىنى كۈتــۈپ تــۇراتتىم

ـاقتى ۋە تۈۋرۈكنىـڭ ئـۆز    قاراڭغۇدا بىرنېمىلهر قىلىپ يۈرۈپ، ئارقىدىن سهرەڭگه  ي
بويىغا تهڭ كېلىدىغان يېرىدىكى چىراقپايدا تۇرغان جىن چىراقنىڭ پىلىكىـگه  

  .تۇتاشتۇردى
ــال تونۇمـــاپتىمهن   — ــدىم، پهقهتـ ــۇال، ئهپهنـ ــپكه بۇيرۇمۇسـ ــىله، . ئهيـ كهلسـ
ئـۇ شـۇنداق    —گهپكه ئۈلگۈرۈمىز، ئاۋال كىچىككىنه ئۇھ دەۋالسـىال،  . الىئولتۇرس

. ىقى ئاجايىپ جۇۋامنى ئۈستۈمدىن چىقارتىپ، بىر يهرگه قويدىدېگهچ ئاۋال ھېل
ــدىن  ــگهن بىــر يىگىــتكه    ئان ــدىكى تىۋىشــلهرگه قىزىقىــپ كىرىــپ كهل ــۇ ئۆي ب

ــرەك  ( ـا كې ــى بولسـ ــۇ     ) ئىنىس ــۇپ، س ــتۇرۇپ قوي ــهكنى جايالش ــرالپ، ئېش پىچى
ـال ئـۆتمهيال سـۇ كۆتـۈرۈپ كهلـدى      . بۇيرىدى نىئهكىلىش ئـۇ ئـۆزى   . ئىنىسـى ھاي

  .ۇ بهردىقولۇمغا س
يوقىنى داستىخانغا تىزىـپ، مېنـى    - قى بىلهن بارۇئۇ ئاۋالقى مىهماندوستل

  :داستىخانغا دەۋەت قىلىپ، ئاندىن رەسمىي گهپكه تۇتۇندى
ئۆزلىرى نهدىن كېلىپ، نهگه كېتىۋاتىدىال، ئهپهنـدىم؟ نـېمه بـۇ تـۇرۇق؟      —

ـاق،  اق، زىنداندىن قاچمىغانال؟ ئاۋۇالرنىڭ قاتارىدا سىلى بارمىتىله؟ ي يـوق دەپ  ي
  .نهلهردە بولدىال؟ گهپ قىلسىال. ئاڭلىغانتۇق

ئۇ خۇددى ھهممه ئۇچۇرنى بىر يولىال سۇغۇرۇپ ئېلىۋالغۇسى كېلىۋاتقانـدەك  
  :مهن ئادىتىم بويىچه قىسقىال بايان قىلدىم. ئالدىرايتى

كېـيىن  . ئابدۇنىيازالرغا قوشۇلۇپ كهتكهن ئىدىم، قاراشـهھهردىن يانـدۇق   —
. رنىــڭ ئهســىرلىكىگه چۈشــۈپ قېلىــپ، خوتهننىــڭ نىــيهگىچه بــاردىم  تۇڭگانال

ئاندىن شۇ يهردە بىر پۇرسهت نېسىپ بولۇپ، ئالالھنىڭ ياردىمى بىـلهن قېچىـپ   
  .كېلىۋاتىمهن

  !شۇما؟ شۇلىما؟ —
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ــۇمنى داۋام   . ھه، شــۇ — ــداق، ئۇقۇشــۇپراق يول ــۇ يهرلهردە ئهھــۋالالر قان مهن ب
  .اجى بىلهن سىلىنى ئىزدىدىمقىالي دەپ، بىر ئاز ئۇچۇر ئىهتىي

ــۇنى ئاجايىــپ ياخشــى قىــپال . دە، ســىلى - ئهقىللىــق ئــادەم — ئــالالھ . ب
بــۇ يهردە نــېمه گهپ بــولىتى، ئاشــۇ ســىلىنىڭ بــارلىق . دىللىرىغــا ســالغان گهپ

ـائىر،      .. ئۈلپهتلهر بارغۇ؟ لىۋاھىـددىن، ئابـدىغوپۇر، ئهمهت مهخسـۇم، ئابـدۇراھمان ش
ـا      بىزنىڭ بۇ يهردىنمۇ شـۇنى  ـاش ۋاقىتت ڭغا ئوخشـىغان يـۈزلىگهن يىگىـت ئوخش

ئــۇ چاغــدىغۇ، شــهۋقى ھهزرەت توققۇزاققــا چىقىۋېلىــپ ئامــان  . تۇتۇلــۇپ كهتــكهن
ئىزدەپ تېپىپ، . زە ما قېتىم تۆرتىنچىلهر ئۇنى بوش قويمىدى - قاپتىكهن، ئهمما

ـاغۇ؟ ! ھهممىسىنى قهتله قىلىۋەتتى. ئۇنىمۇ ئالدى  ما بىزنىڭ ئابدۇكېرىماخۇن ب
مــاۋۇ توختاجىمنىــڭ ئىنىســى ئابــدۇكېرىماخۇنچا، ھه شــۇ يىتىمنــى قاراياغاچقــا  

ــدۈرۈۋەتتى   ــرىكال كۆي ـاغالپ تى ـاپىرالر   pppp!بـ ـاتتىق كـ ـاغرى قـ ـا   ...بـ ــىلى يۇرتقـ س
ــرەك؟ ھه،       ــىال كې ـان بولس ـاي قالمىغـ ــقهت قىلمـ ـا دىق ــۋاتقىچه قارىياغاچقـ كىرى

قارىياغاچنىـڭ   دېمىدىممۇ، سىلى دېگهن بىزنىڭ سابىت ئهپهندىمىز ئهمهسـمۇ؟ 
  . ئابدۇكېرىماخۇن بىلهن بىلله كۆيۈپ كهتتى. ھىكايىسى ئهنه شۇ

. بېشــىمغا تــاغ كېلىــپ چۈشــتى. بــۇ دەھشــهتتىن يــۈرىكىم قــارتال قىلــدى
ـايتىم   ـارتۇق تۇرالم ـايتى    . ئهمدى بۇ ئۆيدە ئ ـا پېشـكهل يهتكۈزۈشـۈمگه بولم . ئۇالرغ

  .قانداق قىلىشىمنى بىلهلمهي جىمال ئولتۇرۇپ كهتتىم
ــل     — ــر مهزگىـ ــدىم؟ بىـ ــال، ئهپهنـ ــالي دەيـ ــېمه قىـ ــىال، نـ ھه، گهپ قىلسـ

ــىلهن    ـارمۇ؟ مهس ــرى بـ ــدەك يهرلى ــدىلىنىپ تۇرغى ــۇش  : دال ــز تون ــدا قىرغى  - تاغ
  .مۇھهممهت ئوسمان سۆزلهپال تۇراتتى —بىلىشلهر يوقمۇ؟ 

  ...ئاندىن. ئهته بامداتتا سىلى بىلهن خوشلۇشۇمهن، باالسىم تهگمىسۇن —
ـار     مهن سىلىنى قو — ـايمهن، بارىـدىغان بىـر يهرنىـڭ ق ـا،  ايغالۋاتم ى بولمىس

. تۈزدە كۆرۈنمهيراق تۇرسىال بوالر، قالغىنى ئالالھقا تهۋەككۈل - تاال . قېلىۋەرسىله
  ....مىسامئهمما ماندا چىقىپ، بارىدىغان يه بو

                                            

ــۇ  -1985 ①     ــارىخىي ئىزالرنــى ئىــزدەپ يۈرگىنىمــدە، ب ۋەقهنــى قىزىــل دۆۋىــدىكى   يىلــى يــۇرت كېزىــپ ت

توختاجىنىڭ مهكتىپىدە ئوقۇغان سابىق ئوقۇغۇچى، شۇ كۈنلهردە بولسـا قېرىـپ قالغـان بىـر بـوۋاي سـۆزلهپ       
 .ئا —بهرگهنىدى، 
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ئاشـۇ  . خىيالىمغا كهچتى ۋە كۆڭلۈم پاللىدە يورۇدى »ئۇيغۇر بوۋاي«بىردىنال 
  .گالدا پاناھالنسام ئالالھ ئۆزى ساقالر، دېگهنلهرنى ئويلۇدۇمچهكسىز جاڭ

  .شۇ يهرگه بارىمهن —دېدىم ئىشهنچ بىلهن،  —بىر يهر بار،  —
ـامدا ماڭسـىال، كېچىـدە        — ـارام ئېلىۋېلىـپ، ئهته ئاخش ئهمىسه، ئوبـدانراق ئ

  .دېدى ئۇ ئىشهشسىزلىك بىلهن —... ھهي، ياق،... ماڭسىال ئوبدانراق بوالر،
ــوالرمىكىن،     ك — ــش ب ــدۇرۇدۇغان ئى ـان تۇغ ــۇ گۇمـ ــم تېخىم ــدە بهلكى ېچى

دېدىم ئۇنىڭ دەرگۇمان بولۇشـىنىڭ تېگىنـى پهرەز    —... تۇرقۇمغا ماس كهلمهي،
  .قىلىپ
ـارام ئالسـىال   — ھه، راس، سـىلى سـهپهردە يـۈرۈپ    . بولۇدۇ ئهمىسه، بالدۇرراق ئ

ـايالر بولغانـدۇ، سـۇ ئىسسـىت     ىپ بهرسـۇن، بىـر   بويلىرىنى سۇغا سالمىغانغىمۇ ئ
ـارىغۇدەك    غۇسلى قىلىۋالسىال، بۇ يهردىن چىقسىال بۇنداق بىر تهلهپته بولۇشـقا ي

  .بىر ماكاننى تاپاالمال يوق، ئالالھ بىلىدۇ
ــرىم        ــتىن بهدەنلى ــى تارتىنىش ـياقتى، شۇغۇنىس ـازا خوشـ ـا تـ ــۇ ماڭـ ــۇ گهپم ب

  .جىمىرالپ تۇراتتى
رگه يولۇقماسـتىن،  ئهتىسى مۇھهممهد ئوسماننىڭ مهسلىهىتى بىلهن شهھه

ـا چىقىۋالـدىم     .ئهسكىسار، دۆلهتۋاغ تهرەپلهر بىلهن ئايلىنىپ ئۆتـۈپ ھهزرەت يولىغ
ئاندىن يهنه دەرۋىشلىكىمنى راسـت قىلىـش ئۈچـۈن ئىچىمـدە مىـڭ لهنهت دەپ      
تۇرۇپ، ئاپاق جوجا مازىرىغا تاۋاپ قىلىدىغان قىياپهت ئىپادىلهپ قويۇشنى اليىـق  

ـازلىرىم بىـلهن    مازارنى بىر ئايل. تاپتىم ـازا نام ىنىپال قايتىپ، يېنىدىكى جامىدا ق
ـاردۇق   . شىمنى ئوقۇدۇمېبىلله پ ئاندىن يهنه بىر ھازا زىكرى ئېيتىپ ئولتـۇرۇپ ھ

  .ئېلىۋالغاندىن كېيىن تهكرار يولغا چىقتىم
بهشــكېرەمگه كهلگهنــدە ئۇتتــۇرال جاڭگالغــا مــېڭىش يــاكى يۇرتقــا يولۇقــۇپ  

ـا مـېڭىش   . ق ئىككىلىنىپ قالدىمئاندىن مېڭىش ھهققىدە ئۇزا ئۇتتۇر جاڭگالغ
بولســا قۇمالتاغنىــڭ شــهرقىي ئۇچىــدىن ئــۆتهتتىم؛ ئــۆيگه يولۇقــۇپ ماڭىــدىغان 

ـاخىرى ئۇيغۇرچۇلۇقـۇم   . بىلهن مېڭىشىم كېـرەك ئىـدى   pppp»ئىت يولى«بولسام  ئ

                                            

   ①
بهشكېرەم بىـلهن ئـاتۇش ئارىسـىدىكى قۇمالتـاغنى ئوتتۇرىـدىن يېرىـپ ئۆتۈدىغـان تـار         _  »ئىت يولى« 

  .ئا_ جىلغا، 
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ـاراكتېرىمىز،     . غالىپ كهلدى ـاغالش، ئىهتىياتسـىزلىق خ يهنىال خهۋپنى سـهل چ
ردەملىــك تۇيغۇالرغــا بېرىلىشــنىڭ بېســىپ چۈشۈشــى بىــلهن، كىچىككىــنه بى

ــۇنى كــۆرۈپ كېــتىش      ــېخىچه ھايــات بولســا ئ ــۆيگه يولۇقــۇپ مــېڭىش، بــاالم ت ئ
  .تهرەپكه يول ئالدىم »ئىت يولى«شۇنىڭ بىلهن . سېغىنچى ھهممىنى يهڭدى

. ئېغىزىدىن ئاتۇش تهرەپـكه چىققىنىمـدا تېخـى بالـدۇر ئىـدى      »ئىت يولى«
ـاراڭغۇ چۈشـكىچه شـۇ     كۈندۈزد - كۈپ ە ئاتۇشقا كىرىشتىن ئىهتىيات قىلىـپ، ق

ـا كۈزدىكىـدەك     . يهردە كۈتۈشكه قارار قىلدىم بۇ قىش پهسـلىنىڭ بېشـى بولغاچق
بهشكېرەمدىن چىقىپ شـۇ يهرگه  . دائىمال ئۆتۈپ تۇرۇدۇغان بازارچىالرمۇ بولمايتى

بـۇ  . ان ئىـدى كهلگىنىمچه نه ئارقامدىن، نه ئالدىمدىن بىـرەر يولـۇچى ئۇچرىمىغـ   
. توڭــۇپ تــۇراتتىم. ھــال ماڭــا خاتىرىجهملىــك بېغىشــالپ، ئېغىــزدىال ئولتــۇردۇم

ئهتــــــتىگهن . جۇۋامنىــــــڭ بىــــــرنېمىگه دال بولمايــــــدىغانلىقى ئېنىــــــق
مانا ئهمـدى  . جىددىيلىشىشتىنمۇ، ئىشتاھاسىزال بىر پىياله چاي ئىچكهن ئىدىم

. ئېلىۋالمــاپتىمهن ئهممــا ئــۆي يــېقىن دەپ نــانمۇ. قورســۇم ئېچىشــقا باشــلىدى
ئېشهكقۇ ئهتراپتىن قۇرۇپ قالغان چۆل ئۆسـۈملۈكلىرىنى تېپىـپ يهپ تـۇراتتى،    

ـاتتى       ـا سـوغۇق تېخىمـۇ ئوبـدان ئۆتۈۋات ـاق بولغاچق بـۇ يهردە  . ئهمما مهن ئاچ قورس
   .خېلى ئۇزاق كۈتهتتىمتېخى 

ئالدىمدا ئاتۇش ۋادىسى قىشنىڭ چۆلدەرىگهن مهنزىرىسىنى نامايان قىلىپ 
قارشــى تهرەپتىكــى بوزتــاغ ئېتىكىــدە كۆرۈنۈۋاتقــان . ۋانه بىــر تۈســته ياتــاتتىغېرىــ

ـان     ! سۆيۈملۈك شورۇقۇم —مېنىڭ يۇرتۇم  ئـۇ يهردە مېنىـڭ غېرىپسـىنىپ قالغ
ـار    . قاراقسىز ئۆيۈم بار، تۇققانلىرىم، مهن سۆيگهن، مېنى سـۆيگهن كىشـىلىرىم ب

ت كۆچىتىم ئوغلۇم ئابىت ھايا —بىر تهۋەررۈكى  - بولۇپمۇ گۈلزادەمنىڭ بىردىن
ـان كۆرۈنۈشـلهر كـۆز      . بار ـا ئالغ شۇالرنى ئويلۇغۇنۇمدا ئوغلۇمنى تـۇنجى قۇچۇغۇمغ

ـال قوللـۇرۇم بـۇ كىچىككىـنه، خـۇددى ئهتلهنگـۆش       : ئالدىمدا جانالندى يوغان قوپ
مهن . قۇچقــاچتهك قىزغــۇچ تېرىلىــك كىچىــك جــاننى تۇتۇشــقىمۇ قوالشــمايتى

ــۇنى چېقىــپ قويــۇش،  خــۇددى بىــر چاڭگــال تۇخــۇم تۇتقــ   ــدەك، ئ ۇزۇپ قويۇلغان
ـا   . قولۇمدىن چۈشۈرۈۋېتىشتىن قورققاندەك ، تاتىرىپ كهتـكهن ئىـدىم   ـاال بولس ب

ـاۋادا       ياالڭاچ پۇتلىرىنى خۇددى سـۇدا پىلـتىڭالپ ئۈزۈۋاتقانـدەك توختىماسـتىن ھ
بۇ ھال ماڭا ھهم قىزىق تۇيـۇالتتى، ھهم  . تىپچهكلهيتى؛ قوللىرىمۇ شۈك تۇرمايتى
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ـان   . كۈمنى مۇجۇيتىيۈرۈ قۇالقلىرىمنى پاڭ قىلغۇدەك ئاۋازدا قىقىـراپ يىغالۋاتق
بۇ ھالىمنى كـۆرگهن گۈلزادىنىـڭ   . بالىدىن تېزراق قۇتۇلۇشنىال ئويلىغان ئىدىم

ــى  ــپ    —ھاممىس ــدىن ئېلىۋېتى ـالىنى قولۇم ـا بـ ـان ھاممـ ـانچىال «: ھاۋاخـ نېمـ
خـۇددى چېقىلىـپ    ؟!نىڭ ئهۋالدى سىزنىڭ ›جالالت‹نهرىڭىز بىجان قورقۇسىز؟ 

ــدەك، قوللىرىڭىزنىــڭ قوالشــمىغىنىنى، ۋاي     ــر نېمىنــى تۇتقان ــدىغان بى كېتى
  . دېگهن ئىدى ». ...خۇدايىمهي، سىزگه بالىنىڭ نېمه گۇناھى، ئهكىلىڭه

ئــۇ يهردە مېنىــڭ جۇشــقۇن بــالىلىق يىللىــرىم ئــۆتكهن، قاغــا جىگــدىلىك  
غىن دەملىرى ئـۆتكهن  جاڭگالالردا ياشلىقىمنىڭ رومانتىك ھىسقا چۆمگهن قىز

ـان    . ئىدى  —ئاشۇ ھاياجان، روھىمغا ئىللىقلىق بهخش ئهتـكهن كىچىككىـنه ج
ـاتتى   ppppۋىجىككىنه قىز شۇئاندا قهدەمجايدا ـار؟    . چىرىـپ يات ئـۇ يهردە يهنه كىمىـم ب

ـان ئـورۇق،         ـاقتىن تهۋەرۈك بولـۇپ قالغ ـا ئاشـۇ سـۆيۈملۈك قىزچ ئهگهر ھايات بولس
گهر ئۇ ئهي بولمىغان بولسا ھىچنېمهم يوق دېسـهممۇ  ئه. مىجىمهرۇق بىر باالم بار

ـام    . بولۇدۇ ـار؛ ئان ـانلىرىم ب ئهمما يهنىال يۇرت ئهمهسمۇ؟ ئۇ يهردە دوستلۇرۇم بار، تۇقق
ـار  بـۇ غېرىـۋانه تـۇپراق يهنىـال بىـر بېرىـپ       . كۆرگهن، دادام كۆرگهن يۇرتداشلىرىم ب

  .سۆيۈپ ئۆتۈشۈمگه ئهرزىيدۇ
ـادەم   . ا كهلتۈردۈمئۇيغۇر بوۋاينى كۆز ئالدىمغ دەپ  »چـوڭ دادا «ئۇنى ھهمـمه ئ

ـاتتى ــۇنى  . ئاتىشـ ــۆز   »چــوڭ دادا«كىشــىلهرنىڭ ئ دەپ ئاتىشــى زادى راســتىنال ئ
ـاكى ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـم بولىشـىدىن قهتئىـنهزەر       چبوۋىسى بولغانلىقى ئۈ ۈنمـۇ ي

 وڭنى ئاكا، دادىسى بىلهن تهڭ دېمهتلىكلهرنى تاغا، قېرىالرنى بوۋا دەپچئۆزىدىن 
ـادىتى ســهۋەبىدىنمۇ بـۇنى ھـې     بهلكىـم ئۇنىـڭ بــۇ   . كىم بىلمهيــدۇچئاتايـدىغان ئ

شـىمۇ مـۇمكىن،   ۇيۇرتتىكلهرنىڭ ھهممىسى بىلهن قانداشلىق مۇناسـىۋىتى بول 
ه ئهۋالد سۈرۈشتۈرسـىال  چـچ ىككىنه يۇرتتىكى كىشـىلهرنى بىـر نه  چۈنكى بۇ كىچ

ـانالرنىڭ ھهممىسـى   . ىقىـدۇ چبىرى بىلهن تۇغقان  - بىر  ـا بىـلهن    ئىنس ـادەم ئات ئ
پۈتكۈل تۈركلهرنىڭ بوۋىسى بىـر، يهنـى تۈركلهرنىـڭ     ،ھهۋۋا ئانىنىڭ پهرزەندلىرى

ـاالمنىڭ ئـوغلى يافهسـنىڭ     — بوۋىسى وڭ ئـوغلى بـولمىش   چـ نـۇھ ئهلهيهىسس
دېمهك كىشىلهرنىڭ نهزىرىدە ھهر بىر قهۋمنىـڭ ئـۆزىگه   . تۈركنىڭ ئهۋالدى ئىدى

                                            

   ①
 .ئا_ ورۇقنىڭ قهۋرىستانلىقى جايالشقان مهھهلله، ش_ قهدەمجاي  
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ـا ىلى ئهپهندى شۇڭا ئۇنىمهمت. خاس بىر تۈپ يىلتىزى بار ئىدى ئۇيغۇرالرنىـڭ   ڭغ
  .دەپ ئات قويغانىدى »ئۇيغۇر بوۋاي«ھهممىسىنىڭ بوۋىسى ھېسابىدا 

ـان     ىرايىنـى  چمهن بىر تهرەپتىن ئوغلۇمنىڭ ئۇزاقتىن بېـرى كـۆرۈپ باقمىغ
ـا  . تهسهۋۇر قىلسام يهنه بىـر تهرەپـتىن ئۇيغـۇر بـوۋاينى تهسـهۋۇر قىالتـتىم       خىيالغ

. ىرايـى كـۆز ئالدىمـدا روشهنلىشـىپ بارماقتىـدى     چئۇالرنىڭ وڭقۇر پاتقانسېرى چ
شىدىنال ئاشۇ ئاپپاق ساقىلى بىـلهن تۇغۇلغانـدەك، كىشـىلهرنىڭ    ۇخۇددى تۇغۇل

نهزىرىدە ھهتتا بۇ يۇرىتتىكى يۈز ياشـتىن ئاشـقان قېرىالرنىـڭ ئهسلىمىسـىنىڭ     
ىــرى لــېكىن ئۇنىــڭ ھهرىكهتل. ئهڭ يىراقلىرىــدىمۇ ئــۇ ئهنه ئاشــۇ ھــالهتته ئېــدى

تام تۈۋىدىكى ىك بالىالر بىلهن چىكبهزىدە . خۇددى بىر سهبى بالىغا ئوخشايىتتى
ـا، بهزىـدە ئـۇالر بىـلهن ئويـۇن       ۇياكى تونۇر بېشـىدا ئولتۇر  ئاپتاپتا ۋېلىـپ مۇڭداشس

پ، ئۇالر بىلهن تهڭ ئاۋازدا ۋارقىراپ قوشاق ۈتۈئۇ بالىالرغا قوشاقالرنى ئۈگ. ئوينايتى
ـالىالر     بىز ئىلگىرى . ئوقۇيتى مهمتىلى ئهپهندى بىـلهن بارغانـدىمۇ دەل ئۇنىـڭ ب

بىر بالىنى مۈرىسىگه ئېلىۋېلىـپ،  ئۇ . بىلهن ئويناۋاتقان چېغىدا بېرىپتىكهنمىز
  :تىزىپ رقالغان بالىالرنى كهينىگه قاتا

  
  ار تۆگىلهر،تقاتار قا

  نهگه بارغان تۆگىلهر؟
  

  :ىجاۋاب بېرەتت چۇقۇرۇشۇپبالىالر تهڭال . دەپ سورايتى
  

  .تۇزغا بارغان تۆگىلهر
  

  :بوۋاي يهنه سورايىتتى
  

  تۇزۇڭ قېنى تۆگىلهر؟
  

  :چوقانلىرى بىلهنبالىالر 
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  .يولدا قالدى تۆگىلهر
......  

  
ئۇ چاغدا بىز مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ ئىشارىسـى بىـلهن، ئۇالرنىـڭ ئويـۇنىنى       

ـان   . ئىـدۇق بۇزماسلىق ئۈچۈن ئاۋاز چىقارماستىن تامنىڭ ئارقىسىدا كۈتۈپ تۇرغ
تاكى بالىالرنى يولغا سېلىۋەتكىچه كۈتۈپ، ئانـدىن دالدىـدىن چىقىـپ، ئۆينىـڭ     

ئهنه شۇنداق، يۇرتنىڭ بالىلىرى كهچكـۈزدىن كېيىنكـى   . ئالدىغا ئۆتكهن ئىدۇق
بـــوۋاي ئۇالرغـــا قۇرۇتۇلغـــان . يېنىغـــا چېپىشـــاتتى ڭبىكـــارچىلىقالردا بوۋاينىـــ

ـالۇدۇ،    - ئاندىن ئاتا. ىبىرھازا بىلله ئوينايت. مىۋىلهردىن بېرەتتى ئاناڭالر ئىـزدەپ ق
  .ئهمدى كېتىڭالر دەپ يولغا سېلىپ قوياتتى

ۈشهنمهستىن ئۇنىـڭ  چه چكىشىلهر ئۇنىڭ ھهر بىر سۆزىنى ئاڭلىغىنى بويى
ـار  . كهينىدە سىرلىق مهناالر يوشۇرۇنغان دەپ بىلهتتى جاڭگالدىن ئۇالغلىرىغا تاغ

انغــان كىشــىلهر بىــر كــۈنى ئۇنىــڭ  ۋەتلهردە ئــوت ئېلىــپ يۆۋەت ســۆتاغــار ۋە ســ
  :زەيكهشنىڭ قىرىدا يېتىۋېلىپ، ئاسمانغا قاراپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ سوراشتى

  نىمىگه قاراۋاتىسىز؟ چوڭ دادا، —
  .ئاسماندىكى بۇلۇتالرغا، دەپ جاۋاب بهردى ئۇ —

ئۇنىڭ بۇ جاۋابى بىر ئاڭلىنىشتا كىشىگه ئاسماندىكى بۇلـۇتالرنى ھهرخىـل   
  . ىك بالىالرنى ئهسلىتهتتىچۋۇر قىلىپ ھوزۇرلىنىۋاتقان كىشهكىللهردە تهسه

  غا بىژنېمه بوالپتىما؟بۇلۇتال —
  . ئۇ ئىلگىرىكىگه ئوخشىمايدۇ. ئۇنداق ئهمهس —

كىشـىلهر  . ه يىل بۇ يۇرتنىڭ سۈيى خېلى ئهلۋەك بولۇپ بهرگهنىدىچچبىر نه
ـاق   ـايدۇ   دۇ دەۋاتۇىلىق بولـ چئۇنىڭ بۇ سۆزىنى يامغۇر ياغمايـدىغان قۇرغ ـان ئوخش ق

  .پ ئالدىراپ سوراشتىۇشۇدەپ ئويل
ـالالھى ت  دايىمقىدەك تۇرۇدۇغۇ؟بۇلۇتالر  — ـالالھ  ائ ېلـى  خىننـى  غۆل يېھـ ئ

  سىز بۇلۇتالردىن نېمىنى كۆردىڭىز؟. ئايىماي بېرىۋاتىدۇ
  ...ياغىدۇ قانقان  .قان ،ئهمدى ئۇنىڭدىن ياغىدىغىنى يامغۇر ئهمهس —

. ه قىزىرىشـقا باشـلىدى  نگسمان كۈنـدىن كـۈ  ھهقىقهتهن بوۋاي دېگهندەك، ئا
ـا        ـاغۇك ۋە سـۇس قىزىـل رەڭـگه كىرىـپ، يۇرتت قاندەك ئهمهس بهلكى زەرداپتهك س
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ۈشكهندەكال پهيدا بولغان، چئاسماندىن . كهڭ كۆلهملىك قان تۆكۈلۈش يۈز بهردى
ـاق،  چكۆزلىرى كى ـا   چىك، بۇرنى پان ـا تاسـما بىـلهن    چىرايـى خۇنسـىز، پ ىقىنى الت

ــدىغان سانســىزلىغان   ىرمىۋالغــاچ ــى بىلگىلــى بولماي ــن كهلگهنلىكىن ن، نهدى
ــى   ــپ كهتت ــىلهر يېغى ــلىدى  . كىش ــقا باش ـان ئېقىش ــمه يهردە قـ ــڭ . ھهم ئۇالرنى

غــــان بــــارلىق تهبىئهتنىــــڭ ۇدۇۋەھشــــىيلىكى ۋە يــــاۋايىلىقى ئىنســــاندا بول
ـان  . ېگرىسىدىن ھالقىپ كهتكهنىدىچ ھهقىقهتهنمۇ ئاسماندىن يامغۇر ئهمهس ق

ـاش،  چنىنى ئېلىپ يۇرتتىن قېجې. ياغدى ىپ كېتىۋاتقان سانسىزلىغان قېرى ي
ـاي        ــۇ قويمـ ــىۋېلىپ، بىرىنىم ـايلىقتا قورش ــر سـ ــۇالر بى ـالىالرنى ئ ـال ۋە بـ ئهر ئايـ

ـايلىقتىن ئۆتۈشـكه    چكىشىلهر خېلـى يىلالرغىـ  . تىن ئۆتكۈزدىچقىلى ه ئاشـۇ س
پ كهتكهن ۋە ىچئۇالرنىڭ كېلىۋاتقىنىنى ئاڭالپ بالدۇرراق قې. پېتىنالماي يۈردى

ئۇالر كهتكهنـدىن كېـيىن ئـۆز ئـۆيلىرىگه قايتىـپ كهلـگهن كىشـىلهرنىڭ ئاشـۇ         
ــ     ــۇزۇن يىلالرغى ـارلىرى ئ ــۆيى بـ ــدا ئ ــېقىن جاي ـايلىققا ي ــۇ  چه كېچسـ ــرى ئاش ىلى

ــڭ ئې  ـالالر ۋە بالىالرنى ـايلىقتىن ئايـ ــدەك  چسـ ـادلىرىنى ئاڭلىغان ــلىق پهريـ ىنىش
رنىـــڭ قۇلىقىـــدىن مهڭگـــۈ بـــۇ ئـــاۋازالر بهلكىـــم بـــۇ يۇرىتتىكىله. بولۇشـــاتتى

  .كهتمهسلىكى مۇمكىن
...  

ـاتتى   ـا ئىچىـدىن بىرىنىـڭ    . ئاياق تىۋىشلىرى مېنى خىيالـدىن ئويغ جىلغ
ــدى   ــى ئاڭالن ـان تىۋىش ــهكلىك   . كېلىۋاتقـ ــرى ئېش ـازارچىالردىن بى ــدىم بـ قارىۋى

ئـۇ نېمىشـكه تـۇرۇپ    . ئۇنىڭ بىـلهن قىـزغىن ساالمالشـتۇق   . كېلىۋاتقان ئىكهن
ھهمـمه ئىـش   . مهن بىردەم ھاردۇق ئېلىۋاتىمهن دېـدىم . ىدىقالغانلىقىمنى سور

بىلىســىز بىزنىــڭ خهلقىمىزنىــڭ ســاددىلىقىمۇ بهزىــدە  . بهكمــۇ نورمــال ئىــدى
ــادەم ئاتۇشــنىڭ تـــۇنجى مهھهللىلىـــرىگه قهدەم   . دۈشــمهنلىكتىن يامـــان  بــۇ ئـ

  :باسقاندىن تارتىپال
ـارنى كــۆردۈم،    — ــدىن قاچقــان بىــر گۇناھكـ ســېلىپ دەپ داۋراڭ  —زىندان

ــۇنى كېــيىن ناســىراخۇندىن ئاڭلىــدىم (ماڭغــان ئوخشــايدۇ  ــۇ گــالۋاڭالرچه ). ب ب
قىلىنغان خالىس مهلۇمات مۇناسىۋەتلىك كىشـىلهرگه يېتىـپ، شـۇنىڭ بىـلهن     

ـادىمى تـوختى زۇنـۇن     ـانلىق خ ـادەم ئهۋەتـكهن      ،ئاتۇشتىكى ئام ـاتلىق ئىككـى ئ ئ
  . ئىكهن
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ـاي، دەپ قوزغۇل   ــدى ماڭـ ـاراڭغۇ چۈشــتى، ئهم ۇشــۇمغىال، ئالدىمــدىن  مهن، قـ
ـال ئـۆزەمگه      . ئىككى ئاتلىق چىقىـپ قالـدى   ـا يهنه دەرھ مهڭـدەپ كهتـتىم، ئهمم

. كېلىــپ، بهلكىــم نورمــال يولــۇچىالردۇر دەپ تهســهللىي ئېيتىــپ، مېڭىــۋەردىم 
ئهمما ئاتلىقالرنىڭ مىلتىقلىق ئىكهنلىكىنى پهرق ئهتكىنىمدە يهنه ئهندىكىپ 

ئـۇالر  . قېچىشىمنىڭ پايدىسى يوق ئىدى. قىلغۇدەك بىر ئىش يوقىدى. كهتتىم
ــپ،      ــى بىلىـ ــۇتقىلى كهلگهنلىكىنـ ــى تـ ــڭ مېنـ ــكهندە بۇالرنىـ ـاتتىن چۈشـ ئــ

  .چارەم بولمىدىئهلههكمۇلىلالھ دېمهكتىن باشقا 
  .دېدى ئۇالر يېقىنداپ كېلىپ —زىنداندىن قاچقان گۇناكار سهنما؟  —
  .ياق، مهن زىنداندىن قاچمىدىم —
  نهدىن كېلىۋاتىسهن؟  —
  .تۇڭگانالردىن قېچىپ كېلىۋاتىمهن —
ـا شـۇ يهردىـن          — ـاڭه، قهشـقهرگه بارغانـدا راسـت دەۋاتقانلىقىـڭ ئېنىقالنس م

  .قايتىپ كېلهسهن
ـاڭال      — سىله ماڭا ئىشهنمهتامسىله؟ ئاتۇشـقا ئاپىرىـپ ھهركىمـدىن سورىس

دېدىم، يۇرتۇمنىڭ بوسۇغۇسىغا كهلگهندە بېشىمغا كېلىۋاتقان بـۇ   —بولۇدۇغۇ؟ 
ـاتتى   . لگه ئىچىم ئېچىشـىپ پېشكه ـان تهقـدىردىمۇ   . ئـۇالر مېنـى تونۇمايۋات تونۇغ

چۈنكى مېنىڭ سهبداشلىرىمنىڭ ھهممىسى . ھىچنېمىگه پايدىسى يوق ئىدى
دۇنيالىرىمــدىن  - ياخشــىكى يانچۇقۇمــدىكى دەپــى. شــېهىت قىلىنغــان تۇرســا

لغان بولسا بولمىسا ئۇالرنى كۆرۈپ قا .ھىچنېمه قالمىغان، پاكىز قۇتۇلغان ئىدىم
ۋېتىپال يېنىمـدىكى ئېرىـغ   ۈبىر بولسا ئۇالر مېنـى ئۆلتـۈر  . تېخىمۇ باالغا قاالتتىم

مــالالرنى بۆلۈشــهتتى، ئانــدىن قارشــىلىق قىلىــپ ئۆلــدى دەپ مهلــۇم قىلىــپال  
ى دەپال چدۇنيادىن پايدىلىنىپ قورال سېتىۋالماق - ياكى مېنى بۇ دەپى  قۇتۇالتتى

  .ھۆكۈم قىالتتى
ــۇمنى  ــۇالر قول ـاغالپ ئ ـاختۇرۇپ  ، البـ ــى ئـ ـال يېنىمن ــىچدەرھـ ــۆپىن. ىقت ه چك

ئىشتىنىنىڭ ئاسىتىغا ئوغرى  چكىشىلهر مۇشۇنداق ئاختۇرۇشالردىن قورقۇپ ئى
ـا كېـرەك، ئۇنىـڭ ئى    چنهرسىلهرنى  ،ۇق قىلىپچيان ـا تىقىۋالس ىـدىكى  چاتىرىقىغ

بىــرى پۇشۇلداشــلىرىنى باسالماســتىن ئــۆزىنى ئــۆزى دەپســهندە قىلىــپ تــۇرۇپ  
ئۇنىـڭ پۇشۇلداشـلىرى مهنـدە جىـق بىـر      . ىقتـى چه ئاختۇرۇپ چراقلىرىمغىاتىچ
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ـاكى مېنـى بىـرەر كـۈتمىگهن      ۇتـ ۇرچدۇنيانى ئۇ مهن دەپ جىددىيلىشىشـتىنمۇ ي
ـايىتتى    ــى بولمـ ــدىنمۇ بىلگىل ــدۇ دەپ ۋەھىمى ــپ قالى ــى قىلى ــۇالر . ھهرىكهتن ئ

ـان قـوللىرىمنى    چنهرسه چيېنىمدىن ھې  ئاتنىـڭ  ىقمىغانـدىن كېـيىن، باغالنغ
ـاالپ ئېلىـپ ماڭـدى      . غانجۇغىسىغا چېگىپ، ئىككىسى ئىككـى تهرىپىمـدىن ي

ـاتىم       . ئېشىكىم شـۇ يهردە قالـدى   بۇنىـڭ بىـلهن مېنىـڭ تـۇنجى تۇتقۇنلـۇق ھاي
  .باشالنغان ئىدى

قهشقهردە تۇنجى سوراقتىال مېنىڭ ئابدۇنىياز تهرىپىدىن قانداق ۋەزىپه بىلهن 
مــال قاچــاقالر، يۇرتقــا قايتىۋاتقــانالر مهن نور. ئهۋەتىلگهنلىكىــم تىلغــا ئېلىنــدى

ـا تۇتۇلغۇنـۇمنى ئېيتـتىم    بـۇ  . قاتارىدا قايتىپ كهلگهنلىكىمنى، يولدا تۇڭگانالرغ
 اڭالپ خۇددى ئويالپ باقمىغان بىر ئىش يۈز بهرگهندەك سـوراقچىنىڭ  ئگېپىمنى 

ــى  گى ــداپ كهتتـ ــۈزلىرى لىپىلـ ــرەڭ يـ ــلهيدىغان  . لـ ــداق يهرلهردە ئىشـ مهن بۇنـ
پهقهت رەسمىيهت يۈزىسىدىنال ئىش قىلىۋاتقاندەك قىلىپال جېنىنى ئۇيغۇرالرنى 

ـارايتىم     شـۇڭا  ، يتىمباقىدۇ، دەپ ئويال . يهنىـال ئـۇالرنى كهچۈرۈۈشـكه بولـۇدۇ دەپ ق
ـا ئـۆز   . ئىچىدىن غهزەپلىنىۋاتقاندەك قىالتتى - لېكىن بۇ سوراقچى ئىچ ئۇنىڭ گوي

ـان مهنپهئهتـى ئۈچـۈن    ئائىلىسىنىڭ ئىشىغا كۆڭۈل بۆلگهندەك، ئۆزىنىـڭ جانى  ج
ئۇ كىـم  ! توۋا .تاڭ قالدىم - كۆيۈپ پىشىۋاتقاندەك قىلىپ كهتكىنىگه قاراپ ھاڭ

  ئۈچۈن شۇنچه كۆيۈپ پىشىدىغاندۇ؟
ـايهتنى      سوراقتا بهزىدە مهنتىقىلىق گۇمانالرنى خـۇددى بىلىـدىغان بىـر جىن

تـۇرۇپ،  غـدا گېپىڭىـزدە چىـڭ    بۇنـداق چا . دەۋاتقاندەك سوراپ باقىدىغان ئادەت بار
 باشــتا نــېمه دېــگهن بولســىڭىز ئــاخىرغىچه ئوخشــاش جــاۋاپنى تهكرارلىســىڭىز  

باشتا دېگىنىڭىز بىلهن كېيىنكىلىرى سهلال ئوخشـىماي  . قۇتۇلۇپ كېتهلهيسىز
ــۇ  ــدە  . قالســـا باالغـــا قـــالغىنىڭىز شـ ــكه، كۆڭلۈمـ ــدان بىلگهچـ ــۇنى ئوبـ مهن بـ

ئۇيۇشــتۇرۇش بىــلهن ئهممــا بــۇالر مېنىــڭ پــارتىزانلىق  . تهييــارلىقىممۇ بارىــدى
ــۇ     ــدىن ب ــدىال، ئان ــۇزدا تهكرارلىغان ــكىن تهلهپپ ــدۈرۈلگهنلىكىمنى كهس ۋەزىپىلهن
. گهپنــى ناســىراخۇندىن باشــقا ھىچكىمــگه دېمىگهنلىكىــم ئهقلىمــگه كهلــدى 
 - بۇنىڭ بىلهن زېرىكىشلىك كامېردا ياتقان ۋاقىتالردا ناسىراخۇننىڭ قىلمىـش 

ۇنىسـى ئېنىـق ئىـدىكى، ئۇنىڭـدىن     ش. ئهتمىشلىرىنى تهكشۈرۈشكه باشلىدىم
ئهمدى . باشقا ھىچكىم بىلمهيدىغان بۇ ئىشنى شۇ دېمىسه باشقا يول يوق ئىدى
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ـا  ــدىكى، ناســىراخۇن تۇتۇلغـ ــيىن  نقال ـا قى ــدىماي دەپ   - بولسـ قىســتاقالرغا چى
ـاللىق يـوق ئىـدى    چـۈنكى ئىككىمىـزدىن باشـقا    . سالغانمىدۇ؟ بۇنداق ئىهتىم

مهن ئارىـدا  . ى ھىچكىم قىستاپ سوراپ يۈرمهيتىھىچكىم بىلمهيدىغان بۇ ئىشن
شـۇ چاغـدا بـۇ سـىرنى     ئۇ . رېهىمنى كۆردۈم دەپ ئۇنىڭغا چاخچاق قىلغان ئىدىم

رېهىمغا دېگهن، دېمىگهنلىكىمنى بۆلهكچه كۆڭۈل بۆلۈپ سوراپ كهتكهن ۋە مهن 
شـۇ  . دېدىم دېگىنىمدە يېنىكلىگهنـدەك چىـراي ئىپادىسـى كۆرسـهتكهن ئىـدى     

ــ  ــدا ئۇنى ــكارىغا     چاغ ــدەك پهس ــلهن، يېنىكلىگهن ــى بى ــۈپ سورىش ــۈل بۆل ڭ كۆڭ
ــتهلمىگهن     ــويالپ يې ــهۋەبىنى ئ ــڭ س ــىدىكى غهلىتىلىكنى ــى ئوتتۇرىس چۈشۈش

ـام، ئـۇ بـۇ      . ئىدىم ئهمدى مهلۇم بولدىكى، ئهگهر مهن ھىچكىمـگه دېمىـگهن بولس
ســىرنى ئۆزىــدىن باشــقا ھىچكىــم بىلمىــگهن ئهھۋالــدا ســاقچىغا دېيهلمهيتــى،   

ى بىلىنىپ قاالتتى؛ ساقچىالرمۇ بۇنى دەلىل سۈپىتىدە ئاشكارە تىلغا چۈنكى ئۆز
شۇڭا ناسىر بـۇنى  . ئېلىپ، خهۋەرچىسىنى ئاشكارىالپ قويۇشقا ئىمكانسىز ئىدى

رېهىمنىڭمۇ بىلىدىغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن يېنىك تىن ئېلىپ، ئهمـدى  
ــۇنى رېهىمــدىن كۆرۈدۇغــانلىق    ــۇنى بىمــاالل دەۋەرســىمۇ، مېنىــڭ ب ىمنى پهرەز ب

ـان ۋە     ـاتىرىجهم بولغـ ــۈن خـ ــۇنىڭ ئۈچ ـان، ش ــلىك   قىلغـ ـاتنى تېگىش ــۇ مهلۇمـ ب
ـان بىـرنهچچه كـۈن ئىچىـدە     . ئادەملىرىگه يهتكۈزگهن ئاندىن ئۇنىڭ قهشقهردە تۇرغ

سىترقا چىقىپ كهلسىال خېلى يامان ئهمهس نهرسىلهر تېپىـپ كېلهلىشـىنىمۇ   
ــدىم ــۇل يوقىــدى، بولمىســ . يادىمغــا ئال ــۇ شــۇچاغدا كىمــلهرگه  . ائۇنىڭــدىمۇ پ ئ

ئۇچراشــقان بولغىيــدى؟ نــېمه ئۈچــۈن شــۇ چاغــدىال كېتىــپ قالمىــدىكىنه؟ بــۇ  
مهمتىلـى   —يهنه ئاشـۇ ئهڭ سـهرخىل يىگىتلهرنىـڭ     .سىرلىق بىر ئىش ئىدى

ـارلىرى ۋە مېنىــڭ يــېقىن سهبداشــلىرىمنىڭ       ـاراملىق ئىزباسـ ئهپهنــدىنىڭ يـ
ـاتتى ئىشىدىمۇ مۇشۇ ناسىرنىڭ قولى بارلىقى ئېنىق  شـۇنىڭ  ! دەل شـۇ ! بولۇۋات

ـان        ـار ئىچىـدە خهت ئېلىـپ ماڭغ ـاگېنتلىرى تاراقلىمىـدىكى ي ئۈچۈنال سوۋېت ئ
ـان  بـۇ ئىشـنىڭ شـۇنچىلىك ئهپچىـل، ھىـچ قۇسۇرسـىز       ! ئاالقىچىنى پايالپ تۇرغ

بىجىرىلىشــى ئۈچــۈن بىــر ئىچكىــي ماسالشــقۇچى بولمىســا بــۇ دەرىجىــدە دەل   
  !وپقۇربوالتتىمۇ؟ ۋاي، گۆرۈڭدىن توڭگۇز ق

ــىغا كېلىۋاتقـــان    ــڭ بېشـ ــۇ خهلقنىـ ــۇۋاتقىنى، بـ ــىز بولـ ماڭـــا چۈشۈنۈكسـ
چىدىغۇسىز پاجىئهلهرنى كۆرۈپ تۇرۇپ، يهنه قانداقمۇ دۈشمهنگه ياردەم قىلغۇسـى  



 

163 

 

ـان    ـان مهزلـۇم خهلقنــى     - كېلىـۋاتقىنى، ئاشـۇ ق ـادەك ئېقىتىۋاتق ياشــلىرىنى دەري
ېـيىن بولسـىمۇ، خهلقنـى    كۆزى بىلهن كۆرگهندىن ك - يېغىلىقالردا ئۆز - ئۇرۇش

ـارتمىغىنى ئىـدى   قانـداق  . يىغلىتىۋاتقان دۈشمهنگه ياردەملىشىشتىن ئۆزىنى ت
  تهبىئهتتۇر بۇ؟

ئاشۇ ئالتىنچى دىۋىزىيه بىلهن ئىـزچىالر  . ئۆتمۈشنىڭ بهتلىرىنى ۋاراقلىدىم
ــۇپ    ــڭ پـــاش بولـ ــۇلىڭى ھهققىـــدىكى پىالننىـ ــمه قوزغـ ــۇنىنىڭ بىرلهشـ قوشـ

شـــۇ چاغـــدىكى ! نـــېمه؟ - ۇننىڭ قـــولى بـــارمۇقېلىشـــىدىمۇ مۇشـــۇ ناســـىراخ
ئاخىرىدا شۇ چاغدىكى ئهڭ چـوڭ  . بىرلهپ ئويلۇدۇم - ئهھۋالالرنى، ئادەملهرنى بىر

ـاش بولـۇپ قېلىشـىنىمۇ مۇشـۇ ناسـىراخۇندىن كـۆردۈم        ! قوزغۇالڭ پىالنىنىـڭ پ
ئالالھقا شۈكرىلهر بولسۇنكى، بۇ ناسىراخۇن قهشـقهردىكى چېغىمىـزدا رۇخسـهت    

ـا، مېنـى ئۆلـۈمگه تۇتـۇپ بهرگهن      سوراپ كوچ ىغا چىققاندا قېچىپ كهتـكهن بولس
  .بوالتتى

ـا روبىـرو قىلىشـتى      بـۇ ھېلىقـى   . سوراقالردىن بىرىـدە ئوبۇلقاسـىمنىمۇ ماڭ
نهپىسهگه مۇدىر، كېيىن مىللهت باغچىسىغا مۇدىر بولغان ئوبۇلقاسىم  - سانايى

ا چىقىـپ، مهمتىلـى   كېيىن بىردىنال ئۇ ساقچى فورمىسـىدا ئوتتۇرىغـ  . شۇ ئىدى
ـاقۇۋاجىم         ـان ئىككـى تىللىـق، لهنجـۇ ي ئهپهندىنى تۇتقۇن قىلىشـقا ئاتۇشـقا بارغ

ئـۇ مېنـى تونۇيـدىغانلىقىنى، مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ      . ppppدېگهننىڭ ئوغلى ئىـدى 
. سۆھبهتلىرىدە، ئهپهندىلهرنىڭ سۆھبهتلىرىدە كۆرگهنلىكىنى كۆز ئالدىمدا دېدى

لغاندا بۇ چايان قايسى تاشنىڭ ئارىلىقلىرىدا ئىنقىالپچىالر شهھهرنى ئىشغال قى
  .پتۇياشاپتىكىن؟ ئهمدى ئۈچهكتىن چىقىپ، يهنه ئادەم چېقىشنى باشال

مهن بۇ يهردە بىر مۇئهمما بولۇپ قالغان بولسام كېرەك؛ بىر قارىسا ئادەتتىكى 
شــۇنىڭ بىــلهن . بىــر ئىســيانچىدەك، بىــر قارىســا ناھــايىتى مــوھىم ئهربــاپتهك  

ــددىي مۇئــامىله قىلــدى  قهشــقهردىكىل ـا بهك جى مــوھىم . هر مېنىــڭ دىلويىمغـ
ـاتتى ۈئادەملهرنىڭ كۆپ ـادەم    . نچىسى ئۈرۈمچىگه توپلىن مېنىڭمـۇ ئهگهر مـوھىم ئ

بولۇپ چىقىپ، كېيىن چوڭ ئىشـقا تهسـىر يهتكۈزۈشـتىن، يوقۇرىـدىن تهنقىـت      
ـارار     ــۈرۈمچىگه يولالشــقا قـ ــرلهر مېنــى ئ ئاڭالشــتىن قورققــان قهشــقهردىكى دائى

                                            

      
 .ئا_ غا قارالسۇن،  »باياۋاندىكى گۈلخان«تهپسىالتالر ئۈچۈن تارىخىي رومان  ①
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ــى ق ــدەك قىالتت ــدەكال     . ىلغان ــۇپ قالغان ــى ئۇنت ـايالردا مېن ــى ئـ ــۇڭا كېيىنك ش
  . تاشلىۋېتىشتى

ـا خـۇددى قهپهزگه        ئۈچىنچى ئاينىڭ كىرىشـى بىـلهن مېنـى كۆشـۈك ھارۋىغ
ـاتلىق ئهسـكهرنىڭ ھىمايىسـىدە ئـۈرۈمچىگه        ـالته ئ قۇش سولىغاندەك سـوالپ، ئ

ــدى ــ   . يوللى ــئۇل خىت ــهپهرگه مهس ــۇ س ــرى مۇش ــكهرلهرنىڭ بى ــى، ئهس اي ئونبېش
قالغانلىرى ئىلگىرىكى قـوزغىالڭچىالردىن تهرتىـپكه سـېلىپ تهشـكىللهنگهن     

ـاتتى  . ئۇيغــۇر ئهســكهرلهردىن ئىــدى  ــۇپ ماڭـ ــدىمىزدا خىتــاي غۇدۇي ئىككــى . ئال
مهن قهپىزىمنىــڭ . تهرىپىمــدە ئىككــى ئهســكهر، ئارقامــدا ئىككىســى كېلهتتــى 

ــول بــويى مهنزىرىلهرنــى تاماشــا قىلىــپ   مهس ۈ، ئۆزەمنىــڭ تۈگــئاراچلىرىــدىن ي
ـابىت      . خىياللىرىمغا چۆمگهن ھالـدا كېلهتـتىم   بىـر نهچـچه يىلنىـڭ ئالدىـدا س

ئۇ چاغدا ئۇنى پۈتۈنلهي . داموللىنىمۇ مانا شۇ يولالردىن ئېلىپ مېڭىشقان ئىدى
ـا كېـرەك    لهرئۇيغۇر ئهسكهر ـان بولس ـاۋىن    . ياالپ ماڭغ چـۈنكى خوجانىيازنىـڭ مۇئ

غوپـۇر  قىلىنغاچقا، خوجانىيازنىڭ بۇيرۇقى بـويىچه  رەئىسلىكى ئۈچۈن قۇربانلىق 
ئاقسـۇغىچه  ئهمما ئـۇ كۆشـۈك ھارۋىـدا ئهمهس،    . تۇتقۇن قىلغان ئىدىپولكوۋنىك 

  .پىيادە ئېلىپ مېڭىلغان ئىكهن
ـاخىرى كۆرۈنمهيـدىغان        تۈگىمهس شـورلۇقالر، ئانـدىن كـۈنلهرچه ماڭسـىمۇ ئ

ـاغ     ـايالر، ئېقىـنالر، ت ـارقىمىزدا    - انـالر ئاسـتا  داۋ - توقايلىقالر، تاشـلىق س ئاسـتا ئ
دەم ئېلىشــقا توختىغانــدا، ئــۆتهڭلهردە ھــاجهتكه بېرىشــقا تــوغرا كهلســه  . قــاالتتى

ـاپىراتتى       مهن ئـۇالر  . چۇلۋۇرۇمنىڭ بىر ئـۇچىنى ئىككـى ئۇيغـۇر ئهسـكهر تۇتـۇپ ئ
  :بىلهن يالغۇز قالغاندا بىرەر ئېغىز گهپ سورىسام ئۇالر تاتىرىپ كېتهتتى

ـاق   گهپ قىلماڭ،  — دەيتـى ئـۇالر    —، ppppئهپهندىم، بىـزگه گهپ قىلىـش ياس
  .ئارقىسىغا ھولۇقۇپ قاراپ - ئالدى

ـا ئهسـكهرلهرگه قهھـرى بىـلهن ۋارقىرايتـى      دېـمهك  . ئهگهر خىتاي ئۇقۇپال قالس
ئۇالرغـــا بېـــرىلگهن بۇيرۇقتـــا مهن بىـــلهن ھهرقانـــداق شـــهكىلدە گهپلىشـــىش  

ەپ تاپىلىغان بولسا كېـرەك،  مېنى بهكمۇ خهتهرلىك ئۇنسۇر د. چهكلهنگهن ئىدى
شۇنچىلىك دىققهت قىلىشاتتىكى، ئالتىسى تۇرۇپمۇ مېنى قاچۇرۇپ قويۇشـتىن  
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165 

 

ـا ئۇيغـۇر ئهسـكهرلهرگه ئىشـهنمىگهچكه      . قورقۇپ تۇرغاندەك قىالتتى ـاي بولس خىت
بـۇ مۇئامىلىـدىنمۇ ناسـىراخۇننىڭ     .تېخىمۇ يۈرىكى سۇ بولۇپ كېتىۋاتسا كېرەك

ــوالت   ــۆرگىلى ب ــى ك ــى،    : تىخىزمىتىن ــى تهدبىرلىرىمن ــڭ جهڭلهردىك ــۇ مېنى ئ
ئۆلۈمـــدىن قورقمايـــدىغانلىقىمنى، چهبـــدەس، چهۋەنـــدازلىقىمنى، ئىزچىالرغـــا 
ـادەتتىى     ـارەتلهرگه بهكمــۇ پىششــىق ئىكهنلىكىمنــى، شــۇڭا ئـ ــۈلگهن ماھـ ئۆگۈت

... بىرنهچچه ئادەمگه تاقابىل كېلىش مهن ئۈچۈن ئاسان بىر ئىش ئىكهنلىكىنـى، 
ـاي مهلـۇم قىلغانـدەك      قىسقىسى مېنىڭ ج ىمىكـى ئۆزگۈچۈلـۈكلىرىمنى قويم

  .قىالتتى
ــداق تهپســىلىي ســاياھهت قىلىــش    - ۋەتىنىمىزنىــڭ تــاغ دەريــالىرىنى بۇن

ــدە      ــتىم بهزى ــۈكرى دەي ـا ش ـان ئالالھقـ ــىپ قىلغـ ــىتىنى نېس ــش . پۇرس كهچمى
دەپتىرىمنــى ۋاراقــالپ، بېشــىمغا كهلگهنلهرنــى بىــر باشــتىن تهكــرار تهكشــۈرۈپ 

ـانلىقمنى،      ن. چىقاتتىم ـاال قىلغ ـانلىقىمنى، نېمىلهرنـى چ ـا قىلغ ېمىلهرنى خات
بهلكىم مېنى كۈتـۈپ تـۇرغىنى بۇنىڭـدىنمۇ    ... نېمىلهرنى قولدىن بهرگىنىمنى،

ئهممــا مهن بىـر مۇســۇلمان بولــۇش ســۈپىتىدە ئالالھنىــڭ  . كـۆپ بولســا كېــرەك 
بىـــر «مهن چوقـــۇم . رەھمىتىـــدىن نائۈمىـــت بولۇشـــقا ھهققىـــم يـــوق ئىـــدى 

دېگهنـگه قهتئىـي ئىشـىنىپ،     pppp»لىقنىڭ ئارقىسىدىن بىر ياخشلىق باردۇريامان
كۆشۈك ھارۋا مهندەك بويى بار ئادەملهر . ئۆزەمگه ئۈمىتۋار بولۇشقا مهدەت بېرەتتىم

ـادەم ئۈچۈنمـۇ ئۇزۇلـۇپ ياتقىـدەك ئهمهس         ـادەتتىكى ئ ـاي، ئ ئۈچۈن تار بولـۇپال قالم
تۈگـۈمهس سـهپهردە يـول بـويى     بۇ . مېنى ھهممىدىنمۇ شۇنىسى قىينايتى. ئىدى

دەم . غىلىپ ئولتۇرۇشتىن بهدىنىم ئۇيۇشـۇپ، پهيلىـرىم تارتىشـىپ كېتهتتـى    ىي
ئېلىشــقا توختىغانــدا، بىــرەر ســۇ بويىــدا بولغانــدا مهن پۇرســهت تېپىــپ تاھــارەت  

. باشــقا چــاغالردا تاھــارەت ئېلىۋېلىشــىمغا پۇرســهت بېرىشــمهيتى . ئېلىــۋاالتتىم
ـاي  . پهقهت تهيهممۇم قىالتتىم ئاندىن ھارۋىدا تهشهھهۇدتا ئولتۇرغان ھالدا توختىم

تاشقىرىدىكى مهنزىـرىلهر  . خىيال سۈرەتتىم... تهسبىه ئېيتاتتىم،. ناماز ئوقۇيتۇم
شۇنچىلىك زېرىكىشلىك بولسىمۇ، يهنىال ئۇنى ھوزۇرلۇنۇپ تاماشا قىلىۋاتقاندەك 

ـا بهزەن  . ىمكېچىسى ئارقا شادىغا يۆلۈنـۈپ ئولتـۇرۇپ ئـۇخاليت   . قارايتىم ئۇيقۇلۇقت
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بىلمهستىن شهلۋەرەپ تۇرغان يارام بار يهرلىرىمنى قهپهزنىڭ شادىسىغا ئۇرۇۋالسام، 
ــر   . ئــاغرىق مــېڭهمگه چىقىــپ كېتهتتــى  ــلهن ئۇيقــۇم قېچىــپ، بى شــۇنىڭ بى

بۇنداق ئاغرىق ئازابى تۇتقانـدا  . ئۇزۇنغىچه تهكرار ئۇيقۇمنى تاپالماي، قىينىالتتىم
ـاالتتىم  ئۈرۈمچىگه تىرىك بار بىـز خـۇددى دۇنيانىـڭ    . الىشىمغا ئىشـىنهلمهيمۇ ق

يهنه شـۇ يۇلغۇنلـۇقالر،   . مهيتىۈئاخىرقى ئۇچىغا قاراپ كېتىۋاتقاندەك بۇ يول تۈگـ 
  ....شورلۇقالر، تاشلىق سايالر، سازلىقالر، توقايلىقالر،

نچى ئاينىـڭ  ىتـۆرت  —ئۈرۈمچىنىڭ ئهمدىال ئىللىشقا باشلىغان كـۈنلىرى  
ئۈرۈمچىدە بۇ ئايالردا بهزەن ئهتىياز ھاۋاسى . ىمىزگه يېتىپ كهلدۇقبېشىدا مهنزىل

ئېسىپ، ئهمدى جاھان ئىسسىپ كېتىدىغاندەك ئۈمىد بېغىشلىسىمۇ، تـۇرۇپال  
  . مۇدھىش قىش ھاۋاسى كېلىپ باساتتى

ـان كوچىلىرىـدىن ئۆتـۈپ     -  ئۈرۈمچىنىڭ ئاۋات لېكىن الي التقا بىلهن تولغ
كلهردىن يــــاكى تاختايــــدىن ياســــالغان كېســــه - كېتىــــۋاتقىنىمىزدا خىــــش

پهس بــودكىالرنى ۋە ســايىۋەنلهر ئاســتىدىكى دۇكــانالرنى  - سانســىزلىغان ئىگىــز
ـادارىم يـوق ئىـدى      . كۆرۈپ ماڭـدىم  ـاچقۇدەكمۇ م . ھالسـىزلىقىمدىن كـۆزۈمنى ئ

شۇنداق بولسىمۇ مهن ئۈچۈن يوچۇن بولغان، ئاللىنىمىسى بىـلهن قىزىقتـۇرۇپ   
ــۇ   ــهھهرنى ت ـان چــوڭ ش ـان   تۇرغـ ــڭ پاتمـ ــۈن، مى ــۆرۈۋاتقىنىم ئۈچ ــتىم ك نجى قې

كــوچىالردا . ئېغىرلىقتىكــى قاپــاقلىرىمنى كــۈچهپ ئېچىــپ، ئهتراپقــا قــارايتىم 
ئۆتۈشۈپ تۇرغان ئۇيغۇرالر مېنىڭ قانداق بىر يامان گۇناھ قىلغان گۇناھكارلىقىم 

  .ھهققىدە بىلگىسى كهلگهندەك گۇمان ۋە قىزىقىش بىلهن قارىشاتتى
ـان غهلىـته ئۇسـلۇپتىكى      بىردەمدىن كې يىن بىز يـۇرتىمىزدا كـۆرۈپ باقمىغ

بىر قهدەر رەتلىك بىناالرنى بۇ يهردە . دەرۋازىدىن ئۆتۈپ، چوڭ بىر كوچىغا بۇرۇلدۇق
ئـــاۋات لـــېكىن تـــارراق بىـــر كوچىغـــا  . ۋە مىغىلـــدىغان خىتـــايالرنى كـــۆردۈم

ــراپ ب      ــۆرۈپ ۋارقى ــى ك ــڭ بىزن ــدىكى خىتايالرنى ــول بويى ــۇرۇلغىنىمىزدا ي ــر ب ى
ــدىم   ــكىنىنى ئاڭلى ــىلهرنى دېيىش ــلىنىپ،   . نهرس ـادىلىرىگه ئاساس ــراي ئىپـ چى

. ئۇالرنىــڭ يامــان گهپلهرنــى قىلىــپ تىلالۋاتقــانلىقىنى پهرەز قىلىشــقا بــوالتتى 
ئويلۇغۇنۇمــدەك، ئارقىــدىنال ئــۇالر قوللىرىغــا چىققــان نهرســىلهرنى مهن تهرەپــكه  

ـاش چالمىالرنىـڭ به  . ئاتقىلى تۇردى ـادىلىرىغا    ئۇالر ئاتقان ت زىلىـرى قهپهزنىـڭ ش
ــۇدۇل كېلىــپ قالســا ماڭــا     تېگىــپ قاڭقىــپ كېتهتتــى، بهزىلىــرى ئارىلىققــا ئ
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ـالغىنىم    . تېگهتتى بهدىنىمدىكى تۇيغۇالر غۇۋالىشىپ، ئۆزەمـدىن كېـتهي دەپ ق
. ئۈچــۈن، ئېتىلغــان نهرســىلهردىن ئــۆزەمنى قاچۇرۇشــمۇ خىيالىمغــا كهلمهيتــى  

ـان ئهسـكهرله    ـاالپ ماڭغ ئۇالرمـۇ ھېرىـپ ماجالىـدىن    . رگىمۇ تېگهتتـى بهزىلىرى ي
  .كهتكهچكه ئىنكاس قايتۇرغۇدەك ھالدا ئهمهس ئىدى

بــۇ ئــۇزۇن ھهم مۈشــكۈل ســهپهردە ئهگهر مهنــدەك بىــر جىســمانىي قــۇۋۋىتى   
 -مهنمۇ پهقهت ئۆلۈك. ئاالھىدە بولغان بىرسى بولمىغىنىدا جهزمهن يولدا ئۆلهتتى

ـا   چـۈنكى بهدىنىمـدە بىرمـۇنچه    . رانال كهلـدىم تىرىكنىڭ ئارىسىدا بىر ۋەزىيهتـته ئ
جېنىمدىن ئۆتۈپ كهتكهچكه قىزىتمام ئـۆرلهپ   - سوغۇق جان. يارىلىرىم بارىدى
بـــۇ ھالـــدا . مهنـــدەك بىـــر مهھبۇســـنى داۋاالپمـــۇ كهتمهيتـــى. كهتـــكهن ئىـــدى

مــدەك مېنــى تۈرمىنىــڭ قىســتاڭ ۇنۇغۇئويل. ئۆلۈدۇغــانلىقىم كهســكىن ئىــدى
ـامهن   . غاندا يېـرىم بىهـۇش ھالـدا ئىـدىم    كامېرىغا ئهكىلىپ تاشـلى  كېـيىن تام
  .ھۇشۇمدىن كېتىپتىمهن

بۇ ھالدا نهچچه كۈن ياتتىمكىن، بىر چاغدا ئىنتايىن زەئىپ ھالـدا ھۇشـۇمغا   
ئـۆزى  . كامېرىمىز ئاالھىدە جىنايهتچىلهر ئۈچۈن مهخسۇس كامېر ئىكهن. كهلدىم

ـالغۇز قا   ـان   كىچىك، ئهسلىدە موھىم سىياسىي مهھبۇسـالرنى ي ماشـقا پىالنالنغ
ـالغۇز       ــۇ يـ ـا، ب ــواليدىغان يهر قالمايۋاتقاچقـ ــۇپ، س ــۈرمىلهر توش ـازىر ت ــىمۇ، ھـ بولس

ئــۇ زامــانالردا خــۇددى . كىشــىلىك كــامېردىمۇ مهنــدىن باشــقا ئــۈچهيلهن بارىــدى
شۇڭا بۇ . بۈگۈنكىدەك، تۈرمىگه كىرىدىغانالرنىڭ كۆپچۈلۈكى ئۇيغۇرالردىن ئىدى

  . غۇر، بىرى موڭغۇل ئىكهنئۈچهيلهندىنمۇ ئىككىسى ئۇي
جىت كـۈنلهر ۋە   - ئاستا ئۇالر بىلهن تونۇشۇپ، ئۇزاققا سوزۇلغان جىم - ئاستا

ئۇنىڭســىز . تــۈنلهرنى ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن بىــرەر ئهمهكــكه ئىهتىيــاجىمىز بارىــدى
. مهنىسىز خىيالالرنى توال قىلىپ ئېلىشىپ قالىدىغان ئهھۋالالر بولـۇپ تـۇراتتى  

بــــۇ پۇرســــهتته . يغىچه مېنــــى ســــوراققا ئاچىقمىــــدىمهن ســــهللىمازا ســــاقا
ئۇالر . ئۇالر بىر نهرسىگه قىزىقىدىغاندەك قىلمايتى. كامېرداشلىرىمنى كۈزەتتىم

ئــۇخاليتى يــاكى ئويغــاق بولســىمۇ . جاھانــدىنمۇ، جانــدىنمۇ بهزگهنــدەكال ئىــدى
اڭالرنىڭ بهزىدە ئۆز ئارا بىمهنه تېمىالردا سۆزلهشسىمۇ، بۇ پار. پۇشۇلداپ يېتىشاتتى

ــۈنى      ــويالپ ھهركـ ــپ بـ ــر يىـ ـا، بىـ ــرى بولمىغاچقــ ــدىغان يېـ ــدا توختايـ چويلىـ
ـا بهزەن ئهرزىمىـگهن بىـر نهرسـىنى      .داۋاملىشىدىغان تىپتىن ئهمهس ئىـدى  ھهتت
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  .ھاقارەتلهرنى ياغدۇرۇشاتتى - تالىشىپ ئۇرۇشۇپ، ئهپسانه تىل
تاھارەت ئـېلىش  . بۇ يهردە مهن تهيهممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇشقا مهجبۇر بولدۇم

ـاخىرى     . ھىچ ئىمكانسىز ئىـدى  ـاز ئوقۇشـۇم ئ ھهمرالىرىمـدا   مېنىـڭ قازاسـىز نام
ئۇالرمۇ ئهسلىدە ناماز ئوقۇيدىكهن، ئهمما ئالالھقا قېيداپ . قىزىقىش پهيدا قىلدى

ئهمـــدىلىكته ئـــۇالر مېنىـــڭ زېرىكمهســـتىن نامـــاز . تاشـــلىۋەتكهندەك تـــۇراتتى
ـاد   ئوقۇشۇمغا قاراپ، بىر ئاز يۈزى قىزاردىمۇ قانداق، مهن بىلهن، دىن، ئالالھ، ئېتىق

بـــۇ گهپلىشـــىش دەســـلهپ   . هپلىشـــىپ قالـــدى مهســـىلىلىرى ھهققىـــدە گ 
ــۆھبهت     ــۈن ســ ــىش ئۈچــ ــنى بېســ ــدە پهقهت زېرىكىشــ ــخىرىلىك ھهمــ مهســ

موڭغۇلمـۇ  . بارا قىزىقىشقا ئايلىنىـپ كهتتـى   - ئىهتىياجىدىن بولغان بولسا، بارا
ـا ھهمـرا   . ئۇيغۇرچه بىلهتتى ئهسلىدە چاال بىلىدىغان بولسىمۇ، تۈرمىدە ئۇيغۇرالرغ

ـان      بولۇپ يېتىش جهريانىد ـا تىلىـدەك سـۆزلهيدىغان بولـۇپ قالغ ا ئۇيغۇرچىنى ئان
ـابىدا سـۆھبىتىمىزگه قـۇالق سـېلىپ بىـر         . ئىدى شۇڭا ئۇمـۇ ئىـچ پۇشـقى ھېس

  .بهزىدە سوئالمۇ سوراپ قوياتتى. چهتته ئولتۇراتتى
بــۇ ئــادەملهرنى پايــدىلىق . بــۇ يهردە مهن مهســئۇلىيىتىمنى دەرھــال تونــۇدۇم

ئۇالرنىڭ مهنىسىز پارقىراپ تۇرغان كۆزلىرىدىكى . ئىشقا يېتهكلىشىم كېرەكتى
ــۇپ  ــي دۇنياســىدىكى بوشــلۇقنى،    - بىچارىلىــك ۋە ق قۇرۇقلــۇق ئۇالرنىــڭ روھى

ـا مهسـئۇلىيهتچان   . سىداملىقنى، مهنىسىزلىكنى ئىپادىلهپ تـۇراتتى  ئهگهر ھاياتق
  .بولسىڭىز مانا شۇنداق، ھهريهردە سىزنىڭ بىر ۋەزىپىڭىز تېپىلىپ تۇرۇدۇ

  

���  
  

ــوئال ســورۇۋاالي،  — ــر س ــدا بى ــڭ بېرى ـابىتكا، يادىمنى ــ —توختــاڭ، سـ ىم ددې
ھهريهرده بىـــر مهســـئۇلىيهت تېپىلىـــپ تۇرۇشـــى مېنـــى  —ســـۆھبهتنى بۆلـــۈپ، 

بۇنداق مهسئۇلىيهتچانلىق مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تهربىيىسـىدىن . قىزىقتۇرۇپ قويدى
ائارىپىنىڭ تهسـىرىدىن بولغانلىقىنى بىلىمهن، ئهمما قىزىققىنىم، بۇ يېڭى تۈركىيه م

  قانداق؟  مهنبهلهنگهنمۇ
بۇ تهربىيه دىننى  —دېدى سابىت ئهپهندى كهسكىن رهت قىلىپ،  —ياق،  —

ھهربىر مۇسۇلماننىڭ پهيغهمبهر ئهخالقى بىـلهن . پهيغهمبهر ئهخالقى. مهنبه قىلغان



 

169 

 

چــۈنكى ئالالھنىــڭ ئــاخىرقى ئهلچىســى بولغــان . قلىنىشــى ئومــۇمىي تهلهپئهخال
ئىنســانالرنىڭ رهھبىــرى، ئۇســتازى ۋه ) ســهللهلالھۇئهلهيھى ۋهســهللهم(مــۇھهممهد 
ئۇنىڭ قىلغىنىدهك قىلىش، ئۇنىڭ دېگىنىـدهك قىلىـش سـۈننهت بـويىچه . ئۈلگىسى

  .ئىش قىلغانلىق بولۇدۇ
. ېرىمدىن چىقىپ، مېنى ھهيران قالـدۇردىبۇ جاۋاپ بىرئاز مېنىڭ كۈتمىگهن ي

بۈگـۈنگىچه  دىننىـڭ. دىندا ھهقىقهتهن ئۆگۈنۈشكه تېگىش نۇرغۇن نهرسـه بارىـدى
ـابىت . بىزنىڭ چۈشهنگىنىمىزدهك ئهمهسلىكى ئېنىق كۆرۈلۈشـكه باشـلىغانىدى س

  :ھىكايىسىنى كهلگهن يېرىدىن داۋام قىلدى
        

���  
  

  :ان يهردىن ئۇئويلىمىغ. ئىسمىنى سورۇدۇم 
  .دەپ جاۋاپ بهردى —يهسۇگهي،  —

ۋاھ، ئىســمىڭىز قالتىســكهن، چىڭگىزخاننىــڭ دادىســىنىڭ ئىســمىنى  —
  يا؟ - قويغىنىدىن قارىغاندا، چىڭگىزخان بىلهن بىر قهبىلىدىنمۇ

ئــاۋۇ ئىككــى ئۇيغۇرمــۇ . ھهيــران بولــدى ئــۇ —ســىز قانــداق بىلىســىز؟  —
  :ھهيران بولۇشۇپ

  .دېيىشتى —شلىرىنىمۇ بىلهمسىز؟بۇ خهقنىڭ ئۆتمۈ —
ـا     قىسقىسى مانا شۇنىڭ بىلهن موڭغۇلدا ھۆرمهت تۇيغۇسـى ئويغۇنـۇپ، ماڭ

 ،مېنىڭ بۇ يهردىكـى مهسـئۇلىيىتىم دېگىـنىم، بىـرى    . قۇالق سالىدىغان بولدى
ئۇنى ھىدايهتكه دەۋەت قىلىـش مهجبـۇرىيىتىم، يهنه بىـرى، مۇسـۇلمان ئائىلىـدە      

ـا     تۇغۇلۇپ، كېيىن نامازنى ت اشلىۋەتكهن ئاۋۇ ئىككهيلهننـى قايتىـدىن تـوغرا يولغ
دەيــدىغان  »ئىســالم«دېســه،  »دىنىــڭ نــېمه؟«ئــۇالر . قــايتۇرۇپ كــېلىش ئىــدى

ـان   - بولسىمۇ، بۇ پهقهت مۇسۇلمان ئاتا ئانىدىن تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈنال دېيىلىۋاتق
ـاددىي مۈلـۈك ئهمهس؛      گهپ، ئهمما مۇسۇلمانلىق مىراسـخورلۇق شـهكلىدىكى م

ۆزى تىلى بىلهن ئىقرار قىلىشى ۋە دىلى بىلهن تهستىق قىلىش شهرت بولغان ئ
مهســىلهن، ئــۆتكهن ئهســىرنىڭ ئاخىرلىرىــدىن ئاشــۇ . ئىــدىئولوگىيىلىك ئۇقــۇم

كۈنلهرگىچه قهشقهر، يېڭىسار، يهكهنلهردە شىۋىت مىسسىئونېرلىرى خىرىستيان 

موڭغۇلدىن



 170

تقىنى بـۇ دىننىـڭ   ئۇالرنىـڭ قىلىـۋا  . شـتى دىنى تارقىتىش ئۈچۈن ئۇرۇنۇپ كېلى
ھهقىقىتى بىلهن كىشىلهرنى قايىل قىلىپ، ئېتىـراپ قىلـدۇرۇش بولماسـتىن،    
كهمبىغهل، مۇھتاج يىتىملهرنى پۇل بىلهن ئالداش شهكلىدە بولغاچقا ئۈنۈمسىز 

بۇ ھهركهت دىن تارقىتىش دېگهنـدىن كـۆرە، كۈلتـۈر تـوپى ئۈچـۈن      . بولۇپ كهلدى
ــدار كــۆپهيتىش ئۇرۇنۇشــىدۇر  ا ئۇالرغــا كىشــىلهرنىڭ خرىســتيانلىققا  شــۇڭ. تهرەپ

مهن خرىستيان «بولماسلىقىنىڭ پهرقى يوق، پهقهت  - ھهقىقهتهن قايىل بولۇش
  .دېيىشىال كۇپايه »بولدۇم

ـايه    . ئهمما ئىسالم ئۇنداق ئهمهس ئىسالمدا ئۇنداق ئاغزىدا دەپـال قويـۇش كۇپ
ــدۇ ــم  . قىلماي ــۇش الزى ــدىن قايىــل بول ــداش  شۇڭالشــقا زورالش،. چىــن دىلى ئال

ـا كىرىشـكه    «: قۇرئارندا ئېنىق قىلىپ. ۋاسىتىلىرى قوللۇنۇلمايدۇ دىنـدا ئۇنىڭغ
ــيىلگهن »زورالش يــوق بىزنىــڭ كېيىنكــى ئهســىرلهردىكى ئهجــداتلىرىمىز  . دې

مىراســخورلۇق «ئۇچرىغــان بهختســىزلىكلهرنىڭ تــۈپ ســهۋەبىمۇ مانــا شــۇنداق  
ـانلىقى؛ دى   »تىپىدىكى مۇسۇلمان ـا ئايلىنىـپ قالغ ـان    ننىـڭ غ ماھىيىتىـدە ياتق

ـانلىقى ئۈچـۈن بولـدى      . ھهقىقهتنى تونۇمۇغانلىقى، ئىچىـدىن تهسـتىق قىلمىغ
ـا ئىـدى، سـۈلۈكلهر ئۆزلىرىنىـڭ كـۆز قارىشـىنى راسـت قىلىـش          ئۇنداق بولمىس
ـاش مـۆمىن         ـا باشـالپ كېلىـپ، ئـۆزىگه ئوخش ـاپىرالرنى ۋەتهن تۇپرىقىغ ئۈچۈن ك

ۇنلىرىنى چاجـــاڭ قـــۇرۇپ خهلقنـــى قىـــرغىن قىلـــدۇرمايتى؛ زوزۇڭتـــاڭ قوشـــ 
ــۆرە  . كۈتۈۋالمـــايتى ــىگه كـ ــالم ئهقىدىسـ ــۈنكى ئىسـ ــۇلمان «چـ كـــاپىرالر مۇسـ

ئايــال مۇســۇلمانالرغا  - تۇپراقلىرىغــا بىــر قهدەم باســقان مىنــۇتتىن باشــالپ، ئهر 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بــۇ شــۇنداق پهرزكــى، بــاال ئاتىســىدىن،   . »جىهــات پهرز بولــۇدۇ

ـاي جهڭـگه ئاتلىنىشـى      خىزمهتكار خوجايىنىدىن، ئايال ئېر ىـدىن سـوراپ ئولتۇرم
چـۈنكى  ! قىي مۇسۇلماننىڭ تۇپرىقى ھىچقاچان مـۇنقهرز بولمايـدۇ  ىھهق. كېرەك

ــېرىك    ــرى ئالالھقـــا شـ ــۈپكى پىرىنســـىپلىرىدىن بىـ ئېتىقادىمىزنىـــڭ ئهڭ تـ
ـان،    . قوشماسلىق ئهگهر بىز بىر ئىنسانغا قۇللۇق قىلساق، ئـۇنى خـۇدا قىلىۋالغ

ـالالھنىڭال   . ان بولۇپ قالىمىزئالالھقا شېرىك قوشق بۇ دېگهنلىك، بهنـدە پهقهت ئ
  !مۇشرىكلىك بولۇدۇ —قۇلى، بۇنىڭدىن باشقا بىر قۇللۇقنى تهن ئېلىش 
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ئۈســتۈن بولــۇپ كهتــكهن   راسـتىنى دېســهم مېنىــڭ روھــى دۇنياســىم ئاســتىن

ىرىم ئهمــدى ســوئاللىرىمنى ۋاقتىــدا سورۇۋالمىســام بارغانســېرى ســورايدىغانل. ئىــدى
شـۇڭا ئۇنىـڭ ھىكايىسـىنى . كۆپۈيۈپ كهتسـه، باشـتىكىلىرى ئۇنتۇلـۇپ كېتهتتـى

  :بۆلۈشكه مهجبۇر بولدۇم
بۈگــۈنگىچه مېنىــڭ، مېــنىڭال . كهچــۈرۈڭ، ســابىتكا، ســۆزۈڭۈزنى بۆلــدۈم —

ـارلىق  ـارلىق زىيالىيالرنىـــــڭ چۈشهنچىســـــى بـــــويىچه، بىزنىـــــڭ بــــ ئهمهس، بــــ
ن بىـزگه ھهممىـگه سـهۋر قىلىـش، بهختسىزلىكىمىزنىڭ سهۋهپچىسى دىندهك، دىـ

ـا چىداشـقا ئۆگهتكهنـدهك بىـر  ھهممىگه چىداشنى تهلقىن قىلىش بىلهن، زۇلۇمالرغ
ـا  تهسىرات بارىدى؛ ئهمما شۇئاندا سىز تامامهن باشقا تۈرلۈك بىـر ئىـدىيهنى ئوتتۇرىغ

بۇ دهۋاتقىنىڭىز ھهقىقهتهن راستمۇ؟ بىزنىڭ . قويۇپ، مېنى بهكمۇ ھهيران قىلدىڭىز
  گىرىكى چۈشهنگهنلىرىمىزنىڭ راستى بىلهن يالغىنى قهيهرده؟ئىل

ـاق — . بۇ دىننى قانـداق چۈشـهندۈرۈش، قانـداق چۈشـۈنۈش جهھهتتىكـى چات
ــڭ گۇنــاھى ئهمهس ــۇ دىننى ـازاپ ،مهســىلهن. ھهرگىزم ــمه ئـ   ســىز دهۋاتقــان ھهم

. ئوقــۇبهتلهرگه، زۇلۇمغــا ســهبر قىلىــش مهسىلىســى تامــامهن خاتــا چۈشــهندۈرۈلگهن
ـابات«هلىيهتته سـهبر، ئهم ـان سـۆز بولـۇپ، چىـدام،  »س بىـلهن بىـر يىلتىـزدىن چىقق

بــۇ زالىمنىـڭ زۇلمىغــا چىــداش . غهيـرهت، مهزمــۇت تـۇرۇش، تىــرهجهش مهنىلىرىـده
ــتىش يولىــدىكى قىيىنچىلىقالرغــا چىــداش،  ــۆز غايىســىگه يې مهنىســىده ئهمهس، ئ

اشماسلىق دېگهن كه يهتمىگۈچه بوشمهقسهتتىرهجهش ۋه قىلچىمۇ سىلجىماستىن 
ـامۇ ئاشـۇنداق سـهزگۈرلۈكى ئېشـىپ . مهنىده يهنه، زىيالىالردا شۈكۈر قىلىشـقا قارىت

. شۈكۈرمۇ شۇنداق تهتۈر چۈشۈنۈلگهن ۋه چۈشهندۈرۈلگهن. كېتىش مۇئامىلىسى بار
ھهرگىزمۇ . ئالالھنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه رهخمهت ئېيتىش مهنىسىده —شۈكۈر 

. زوقۇم يىگۈزسىمۇ شۈكۈر قىلىش دېگهنلىك ئهمهس  هرزالىم ئۇرسىمۇ شۈكۈر، زهھ
ــدۇ ــهكلىده پايدىلىنى ــتىمال ش ــى سۈئىس ــۈمرانالر دىنن ــۇپ . ھۆك ـارىختىن بول ــۇ تـ ب

ــۇم ــگهن ئهمهســمۇ. كېلىۋاتقــان بىــر ئۇق جىمىكــى ئهزگــۈچى «: لېــنىن شــۇنداق دې
سىنىپنىڭ ھهرقاندىقى ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ قـېلىش ئۈچـۈن  ئىككـى 

ـالالت فونكىسىيىسـى؛ : ىمائىي فونكىسىيىگه مۇھتاج بولۇدۇئىجت بۇنىـڭ بىـرى، ج
ـالالت. يهنه بىرى، پوپلۇق فونكىسىيىسـى ئېزىلگۈچىلهرنىـڭ قارشـىلىقىنى ۋه — ج
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ئۇالرغا سىنىپىي . قوزغىالڭلىرىنى باستۇرىدۇ، پوپ ئېزىلگۈچىلهرگه تهسهللى بېرىدۇ
ـاقالپ قـېلىش شـهرتى ئاسـتىدا، ئـ ـانلىقنى ھۆكۈمرانلىقنى س ـ ئوقـۇبهت ۋه قۇرب ازاپ 

شـۇنىڭ بىـلهن ... ئازايتىشنىڭ كهلگۈسـىدىكى مهنزىرىسـىنى تهسـۋىرلهپ بېرىـدۇ
ـا چىداشـقا دهۋهت قىلىـدۇ ـاڭلىغىنىڭىز  ».ئۇالرنى مۇنـداق ھۆكۈمرانلىقق سـىزنىڭ ئ

لىرى تهرىپىدىن، خهلقنى ھۆكۈمرانلىققا كۆنـدۈرۈش »پوپ«ئهزگۈچى سىنىپالرنىڭ 
بۇنى دىن دهپ چۈشـهنگىنىڭىزنىڭ ئـۆزى ئهڭ . تهلقىندىن ئىبارهتئۈچۈن قىلىنغان 

  .چوڭ بهختسىزلىكىمىز
ـاجى  — خۇددى ئاشۇ ھۆكۈمران سـىنىپالر ئۆزلىرىنىـڭ ھۆكۈمرانلىـق ئىھتىي

ئۈچۈن دىندىن سۈئىستىمال شهكلىده پايدىالنغاندهك، ئاشـۇ سىياسـىي كېڭهشـنىڭ 
ۇ ئۆزىڭىزنىـڭ سىياسـىي لىـرى دىننـى بۇرمـۇالپ چۈشـهندۈرگهندهك، سـىزم»پوپ«

تهشهببۇســـلىرىڭىزغا ئۇيغۇنالشـــتۇرۇپ چۈشهندۈرمهيۋاتقانســـىز؟ يهنـــى ئاشـــۇ 
  سهبىرنىڭ زۇلۇمغا چىداش ئهمهسلىكى تېمىسىدا؟

ـان ۋاقتىڭىـزدا ئۇچراتمىـدىڭىزمۇ؟  — سىز قۇرئاننىڭ تهرجىمىسىنى ئوقۇۋاتق
ىر ھهققىدىكى بهلكىم دىققهت قىلماي ئۆتۈپ كهتكهنسىز، شۇنداق بىر ئايهتنى سهب

ئۇچرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا ئالالھنىڭ «: شهرھىمگه دهلىل قىالاليمهن
  .»ھوزۇرۇدىكى ساۋاپ تېخىمۇ كاتتا، تېخىمۇ باقىي

ئۇ مېنىڭ قۇرئاننىڭ تهرجىمىسىنى ئوقۇشقا باشلىغىنىمنى قانداق بىلدىكىنه؟ 
ــدىم ــران قال ــۇ مهۋز. دهپ بهكمــۇ ھهي ــڭ ب ـاۋۇ كــۈنى ئۇنى ــۈزۈم ئـ ــدىن ي ۇدا دېگهنلىرى

قىزىرىپ، دهرھال كىتاپخانىغا بېرىپ، تهرجىمىنـى سـېتىۋېلىپ، ئوقۇشـقا باشـلىغان 
ئهمما بۇنى ئۇنىڭغا ئېيتمىغان تۇرسام، ئۇ مېنىڭ سـۆزلىرىمنىڭ ئورانىـدىكى . ئىدىم

بىلىـنمهس ئۆزگۈرۈشـكه   دىنىي تېرمىنالرنـى ئىشلىتىشـىمده كـۆرۈلگهن بىلىـنهر
  !ىلىۋالغانمىدۇ؟ نهقهدهر زىل ئادهم بۇ؟قاراپال بۇنى ب

ـــالمدىكى  — ـاد«ئىس ــ ـــۇنى  »جىھ ـــىز؟ ئ ـــداق چۈشهندۈرۈس ـــۇمىنى قان ئۇق
ـاڭالپ كېلىــــۋاتىمىز،  »ئۇرۇشــــخۇمارلىق« نۇقتىســــىدىن چۈشــــهندۈرگهنلهرنى ئـــ
  نىڭ پهرزلىكىدىكى تهخىرسىلىك بۇ شهرھىلهشنى تهستىقالمدۇ، نېمه؟»جىھاد«

ئىسـالم تهشـهببۇس . تېنچلىق دىنـى —م ئىسال! ياق، كهسكىن تۈرده ياق —
ـان  ـاد«قىلىۋاتقـ ــى ئهمهس، »ھۇجــۇم« — »جىھـ ــۇداپىئه«ن ــدۇ»م ــى ئاســاس قىلى . ن

ـاد«دىقــــقهت قىلمىــــدىڭىزمۇ، ھهدىســــته  نىــــڭ تهخىرســــىز پهرزلىكــــى »جىھـــ
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كــاپىرالر مۇســۇلمان تۇپرىقىغــا بىــر قهدهم «: هنــده بىــر شــهرت قوشــۇلغانگتهكىتلهن
ـاۋۇز قىلمايسـهن بۇ دېمهك، ئۇ! »ئېلىشى بىلهن ـا، سـهن تاج قۇرئانـدا . تاجاۋۇز قىلمىس

ـايهتلهرنى كۆرۈسـىز »تاجاۋۇزچىلىق قاتىللىقتىنمۇ يامان«يهنه  يهنه ئـۇرۇش . دېگهن ئ
توختۇتۇشنى، سۇلھى قىلىشنى تهلهپ قىلىدىغان كاپىرالرغا تهكرار ھۇجـۇم قىلىـش، 

ھهققىمىزنى قوغداشقا ئىسالم . زۇلۇم سېلىشنىڭ گۇناھلىقى ھهققىدىمۇ ئايهتلهر بار
تۇيغــۇن، ســهزگۈر بولۇشــۇمىزنى، ئىنســانلىق، خهلىپىلىــك رولىمىــز، ســۈپىتىمىزنى 
ساقالشقا سهزگۈر بولۇشۇمىزنى، قۇللۇققا ھهرگىزمۇ تهن بهرمهسلىكىمىزنى تهلقىـن 

  .قىلىدۇ
كۆپىنچه كىتاپالردا دىننىڭ رولى ھهققىـده كىشـىلهرنى روھىـي جهھهتـته  —

  .قىلىق ئۆز قارنىنى تويغۇزۇش دهپ چۈشهندۈرۈدۇقۇل قىلىش ۋه بۇ ئار
ـان كۆرسـۈتۈش ئۈچـۈن  — بۇ تېخىمۇ بىـمهنه، كوممۇنىسـتالرنىڭ دىننـى يام

ـالالھ قۇرئانـدا . توقۇغان تۆھمهتلىرىدىن بىرى ھهقنـى يهتكـۈزگىنى ئۈچـۈن ھهق «ئ
  .دېگهن تۇرسا» تهلهپ قىلمايدىغانالرغا ئهگىشىڭالر

ـايىڭىزنى داۋام قى — لىـڭ، بـۇ ھهقـته كـۆپ سـوئاللىرىم بولۇشـى بولدى، ھىك
  .دېدىم رازىمهنلىك بىلهن — ،مۈمكىن، كېيىن يهنه سورايمهن
        .ئۇ سۆزىنى داۋام قىلدى

        
���  

  
بىلهن يېقىنلىقىمىز ھاسىل بولغاندىن كېيىن ئـۇالردىن   

ئــۇ چــاغالردا . تــۈرمىگه تاشــلىنىش ســهۋەپلىرىنى ســورۇدۇم 
بىرەر ئهمهلـدارمۇ  . قانۇنىي تهرتىپلهر بويىچه بولمايتىتۈرمىگه كىرىش ھىچقانداق 

ـاالاليتى   ـا ئ ـان   . كۆزىگه سهت كۆرۈنگهن ئادەمنى تۇتقۇن قىلىپ، قاماقق بىـرەر يالغ
ـازىرمىغۇ  . (مهلۇماتنى يېزىپال ئۇ ئادەمنىڭ ئـۆمرىنى زىندانـدا تۈگۈتـۈۋېتهلهيتى    ھ

يېنىمـدىكى  .) ايمهنئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇ جهھهتته بهك ئۆزگۈرۈش بولدى دەپ قارىم
ـاي،   . بىچارە تۇتقۇنالرنىڭ ھالىمۇ بۇنىڭدىن باشقىچه ئهمهس ئىكهن گهپنـى ئاۋۇتم

خىتايالرنىـــڭ ئـــاتلىق : موڭغۇلنىــڭ كهچمىشـــىنىال مىســـال بهرســـهم يېـــتهر 
ـان     ـا چىقق ئهسكهرلىرى ئۈچۈن ئات سېلىقىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئۈچـۈن يايالقق

ھهمرالىرىم
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ـات      ـاي ئوفىتسـېر يهسـۇگهي بىـلهن ئ ـاقچى     بىر خىت چېپىشـتا بهسلىشـىپ باقم
لـېكىن  . ئوتتۇرىدا خېلى چوڭ گهپلهر، الپـالر بولـۇپ ئۆتكهنـدەك قىلىـدۇ    . بولۇپتۇ

ـال بوپتــۇ      ـاي يهســۇگهيدىن يېڭىلىــپ، بهكمــۇ ئوسـ ـا   . خىتـ بۇنىــڭ ئاچچىقىغـ
ــدەپ ئهكىتىپتــۇ    ــۇپ، ھهي ئاپرىــپ، . چىــدىمىغان خىتــاي، ئــۇنى شــۇ يهردىــال تۇت

گۇناھى ھهققىدە ھۆكۈمهتنى . اپشۇرۇپ بېرىپتۇخوتۇنسۇمبۇلدىكى ساقچىخانىغا ت
ئاغدۇرۇشقا ئۇرۇنغان، شايكا توپلىغان دېگهندەك، ئاغزىغا كهلگهنال گهپنى قىلىپ 

ــۇ ـانلىق    . قويۇپت ــتۇرۇپ، جـ ــۇ كونكرېتالش ــۇننى تېخىم ــۇ مهزم ـاقچىدىكىلهر ب سـ
شــهكىلدە بىــر ماتىرىيــال تهييــار قىلىــپ، يوقۇرىغــا ســۇنغان ئىــكهن، ئــۇنى بهك  

ــوھىم  ــرىش تهلهپ     م ــولالپ بې ــۈرۈمچىگه ي ـاپالپ، ئ ــۇس ھىسـ ــىي مهھب سىياس
  .مانا شۇنداق، ئېزىلگۈچى خهلقنىڭ جېنى ئويۇنچۇق دېگهن گهپ. قىلىنىپتۇ

ـان كىچىككىـنه بىـر بوشـلۇقتا         كۈنلهر ۋە تـۈنلهر بـويى ئىشـىكى قۇلۇپالنغ
ھاياتنىــڭ يىللىرىنــى كهچۈرۈشــنى تهســهۋۋۇر قىلىــپ باققانمىــدىڭىز؟ بۇنــداق  

ۇپ ئولتۇرۇشـــنىڭ نهقهدەر زېرىكىشـــلىك، نهقهدەر جـــاننى قىينىغـــۇچى  ســـولۇن
يىلـــالر بـــويى ئهنه شـــۇ . ئىكهنلىكىنـــى چۈشۈنهلىشـــىڭىزمۇ مـــۈمكىن ئهمهس

ـاش ھهركهت،    ـادەم، ئوخش كىچىككىنه بوشلۇقتا، ئوخشاش مهشغۇالت، ئوخشاش ئ
ـاراڭغۇلۇق ئىچىـدە ئولتـۇرۇپ          ـاۋا، كـۈن نـۇرى چۈشـمهيدىغان يېـرىم ق سېسىق ھ

ـاق يهپ   كۈن لهرنى كهچ قىلماق، تۈنلهرنى تاڭ ئاتقۇزماق ھهركۈنى بىر قېـتىم تاي
ـاراڭ   . تاالدا ياشىغاندىنمۇ يامانراق ـادەملهرنى س بۇنداق بۇرۇختۇم مۇھىت نۇرغۇن ئ

ــدۇ     ــرۇم قىلى ـاالمهتلىكىدىن مهھ ـادەمنى سـ ــۇن ئـ ـا، نۇرغ ــپ قويسـ ــى . قىلى روھ
بىــر ماشــىنىنىڭ . جهھهتــتىن مهھــكهم بواللمىســىڭىز تۈگىشــىپال كېتىســىز 
چىـداش مـۈمكىن   . ھهركهتلىرىگه ئوخشاش تهكرارلىنىش ئىچىڭىزنـى پۇشـۇرۇدۇ  

يېڭـــى مهنـــا بېرىشـــنى  - مانـــا بۇنـــداق ئهھۋالـــدا ھاياتىڭىزغـــا يېڭـــى. ئهمهس
ۋاھــالپ تهقــدىرىڭىزدىن ئاغرىنىــپ ۋە قېيــداپ ياتىــدىغان  -  بىلمىســىڭىز، ئــاھ

  .ىسىزبولسىڭىز، تىرىك تۇرۇپال مۇردىغا ئايلىنىپ قال
ـايتىم   بامـدات نامىزىـدىن كېـيىن    ھهر ئهتتىگىنى مهن . گىمناسـتىكا ئوين

تۈرمهداشلىرىم باشتا خۇددى مهن ئۇالرغا ئويـۇن قويـۇپ بېرىۋاتقانـدەك مېيىغىـدا     
  . كۈلۈپ، تاماشا قىلدى

  ...ئهپهندىم، نېمه قىلىۋاتىسىز؟ ئۇسۇلمىكىن دېسه تېخى  —
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  .ھهركىتى تهن. بۇ گىمناستىكا —
  ستىق دېگهن نېمه ئهمدى؟گىمنا —
  .بهدەن چېنىقتۇرۇش ئۈچۈن قىلىدىغان ھهركهت —
  .نهدىن تاپىسىز بۇنداق يوچۇن قىلىقالرنى؟ قىزىق ئادەمكهنسىز —
  .ئۇستازىم مهمتىلى ئهپهندى ئۆگهتكهن —
  مهمتىلى ئهپهندى دېگهن كىمۇ؟ —

ـاتى ھهققىـدە تهسـىرلىك        مهنه شۇنداق قىلىـپ، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ ھاي
ـان         .ىپ سۆزلهپ بهردىملىق ـادەم بىزدەكلهرنىـڭ بهختـى ئۈچـۈن ئـۆزىنى قۇرب ئـۇ ئ

  .قىلغان دېدىم
بىـر ئــادەم بىزنــى دەپ ئۆلسـه، ئهممــا بىــز ئــۇنى   ! ته، بــۇ - ئاجايىـپ ئىــش  —

تېخى ئۇنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ راستىنال بىز ئۈچۈن بولغىنىنىمۇ ... بىلمىسهك
  !...ەد - بىزمۇ ئادەم بولۇپتىمىز... چۈشهنمىسهك،

كېــيىن مېنىــڭ دەرس جهريانىــدا ھهركهتســىز يېتىشــنىڭ ســاالمهتلىككه  
زىيانلىق ئىكهنلىكـى توغرىسـىدىكى چۈشهندۈرۈشـلۈرۈم تهسـىرىدە مهن بىـلهن      

  .بىلله ئۇالرمۇ مېنى دوراپ، قانداق قىلسام شۇنداق قىلىدىغان بولۇشتى
ــى      ــدە دەرس ــي ئهقى ــى قېرىندىشــىمغا دىنى ــپ، ئىكك ــۇنداق قىلى ـا ش مانـ

ــلىدىمبا ــكه    . شـ ــۈنمىكىن، دەرس ئۆتۈشـ ــۇم ئۈچـ ــۇئهللىم بولغۇنـ ــلىدە مـ ئهسـ
ـالىمهن    ــۇپ قـ ــۆزمهن بول ــتىمهن، س ــىپ كې ـامال مهمهدانلىش ــۇل . باشلىسـ موڭغ

دوستىمىز باشقا ئىش بولمىغاندىكىن، يېنىمىـزدا گېپىمىـزگه قـۇالق سـېلىپ     
لىـش  مهن ئۇنى دەۋەت قى. ئولتۇرۇپ، بهزىدە قىزىقىپ قالسا سوئال سوراپ قوياتتى

  . مۇدۇۋەزىيىتىنىڭ پىشىپ يېتىلىۋاتقىنىنى نهزىرىمدىن قاچۇرم
ـانه   . سوراقسىز دوزاققا تاشلىنىدۇ - بىلهمسىز، كاپىرالر سوئال ئۇالر بىـرەر باھ

كاپىر ئهنه : شۇنداق گهپ بار. تاپسىال دوزاقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئېسىلىپ باقىدۇ
ـا ھىچكىـم    مهن مۇسۇلمانالر بىلهن ئارىلىشىپ «شۇنداق چاغدا  ياشـىدىم، ئهمم

مېنى دەۋەت قىلمىدى، ھىچكىم ماڭا ھهقنى تونۇشتۇرمىدى، ئۇنداقكهن مېنىڭ 
ـاھىم؟   ـا يــېقىن     . دەپ تــۇرۇۋاالركهن  »نـېمه گۇن ـا شـۇ ئهھۋالــدا بىـزدەك ئۇنىڭغ مان

ـاۋۇ  . بۇنىڭ سورىقى بولۇدۇ. ياشىغانالر مهسئۇلىيهتتىن قاچالمايمىز بۇال ئهمهس، ئ
ـارتىلىمىز  ئىككهيـــلهن ئۈچۈنمـــۇ   نېمىشـــكه؟ دىنىمىـــزدا  . بىـــز ســـوراققا تــ
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  . بىلگهنلهرنىڭ بىلمىگهنلهرگه ئۆگۈتۈش مهجبۇرىيىتى بار
ـاز ئوقۇشـقا باشـلىدۇق        ـائهت بولـۇپ نام ـال   . ئهمدى بىـز ئـۈچىمىز جام بـۇ ھ

موڭغۇلغا ھهركۈن باشقىچه بىر پىخولوگىيىلىك قىستاش، ئىسكهنجىگه ئېلىش 
ــدى  ــى ئوينىـ ــو  . رولـ ــڭ سـ ــېرى ئۇنىـ ــدىكۈنسـ ــوئالالرنىڭ . ئاللىرى كۆپهيـ سـ

ــڭ     ــالمغا مايىللىقنىـ ــدا ئىسـ ـاراپال ئۇنىڭـ ــقا قــ ــدىكى چوڭقۇرلىشىشـ مهزمۇنىـ
ـاتتىم  ــس قىلىۋاتـ ـانلىقىنى ھى ــۇ قهدەر   . ئارتىۋاتقـ ــى ئ ـاغالردا ئهرەپچىن ــۇ چـ مهن ئ

بىرىنچـى  . شـۇنداق بولسـىمۇ چامامنىـڭ يېتىشـىچه چۈشـهندۈردۈم     . بىلمهيتىم
ـاننى باشـتىن خهتـمه      ىۋاراروزىمىزدىن باشالپ، ئۈچىمىز ت ئوقۇيـدىغان، مهن قۇرئ

مهھهللىمىزدىكـــى تـــاھىر خهلپهتـــته ئوقـــۇپ، قۇرئـــاننى . قىلىـــدىغان بولـــدۇم
ـاننى بىـر   . تۈگهتكىنىمدىن بېرى بۇنى مهن ھهر يىلى قىالتتىم بۇ ئارقىلىق قۇرئ

  .قېتىم يادا ئۆتكۈزۈۋالسام، ئۇنتۇلماسلىققا پايدىلىق ئىدى
ـان ۋاقتىمـدا ھهر قېـتىم    سۈرىسىنى ئو »راھمان« ـابىئهييى ئهالئـى   «قۇۋاتق ف

ـان  ـا تۇكهززىبـ ـايهتنى يىغالمســىرىماي تهلهپپــۇز      pppp»رەببىكۇمـ دېــگهن تهكــرار ئـ
ـايتىم ــلىدى   . قىاللمـ ــكه باش ــۇ ئېسهدەش ــدىكى ئىككهيلهنم ــۇالر . ئارقام گهرچه ئ

مهنىســـىنى چۈشهنمىســـىمۇ، قۇرئاننىـــڭ ئاھاڭىـــدىكى مۇڭـــدىن، كهچمىـــش  
كهلـگهن بهختسـىزلىكلهر، ئانـدىن ئالالھنىـڭ كاالمىـدىن       خاتىرىلىرى، بېشىغا

قهلبىگه پهۋەس تولۇۋاتقان تهسهللىي ۋە ئۈمىت ئۇالرنى يىغىغا قىستىغانلىقىنى 
  .بىر چاغدا موڭغۇلنىڭمۇ ئۆكسۈۋاتقانلىقىنى سهزدىم. سهزدىم

  .نامازدىن كېيىن ئۇنىڭدىن نېمىشكه يىغلىغانلىقىنى سورۇدۇم
بېشــىڭالرغا كــۈن  —دېــدى ئــۇ،  —ختلىــك، ســىلهر نــېمه دېــگهن به —

چۈشكهندە سېغىنىدىغان بهبۇدۇڭالر بار، ئېسىلىدىغان، ياردەم سـورايدىغان، ھىـچ   
  ...بولمىغاندىمۇ دەردىڭالرنى تۆكۈدىغان ئىگهڭالر بار،

 —ئالالھ بىزنىڭال ئىگىمىز ئهمهس، ئۇ پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ ئىگىسى،  —
  .ت سهن ئۇنى تونۇساڭال ئۇ سېنى تونۇيدۇپهقه. سېنىڭمۇ ئىگهڭ —دېدىم مهن، 

  سىز مېنىڭ مۇسۇلمان بولۇشۇمنى ئارزۇ قىالمسىز؟ —
  .ئالالھمۇ ئارزۇ قىلىدۇ —

                                            
      

①
 سىلهر پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نىمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهر؟ : تهرجىمىسى 
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ـا نېمىشـقا    — بۇ قانداق گهپ؟ نېمىشكه ئالالھ ئارزۇ قىلىدۇ؟ ئۇنداق بولس
  مېنى مۇسۇلمان ياراتمىدى؟

ـا    — ـا ئات ئانىسـى   - ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان يارىتىلىـدۇ، ئهمم
ـا ھهر خىـل ئۆزگـۈرۈپ      ئۇالرنىڭ كېيىنكى ئېتىقادىي يولىنى بهلگىـلهپ قويغاچق

ئالالھ . ئىنساننىڭ فىترىتىدە ئىسالمنىڭ ھۇلى بار، ئىماننىڭ ھۇلى بار. كېتىدۇ
ـالالھ جىمـى كائىناتنىـڭ        نېمىشكه ئارزۇ قىلىـدۇ؟ دەپ سورايسـهن، شـۇنداقمۇ؟ ئ

ئهڭ . نىڭ ئهڭ ئىپتىخارلىنىدىغان ئهسـىرى ياراتقۇچىسى، پهقهت ئىنسانال ئالالھ
ـا     . مۇكهممهل ئهسىرى ـاتلىق ئات ـانغا ھاي چۈنكى ئالالھ ئۆز روھىنى پـۈۋلهپ، ئىنس

ــۆرۈدۇ   . قىلغــان ـالالھ ئهڭ ياخشــى ك ـالىلىرىنى ئـ ـادەم بـ ــۆزى ياخشــى  . شــۇڭا ئـ ئ
شــۇنىڭ ئۈچــۈن . كۆرۈدۈغــان ئىنســاننىڭ دوزاققــا كىرىشــىنى ئــالالھ خالىمايــدۇ

  .ان ئېيتىشىنى ئالالھ ئارزۇ قىلىدۇھهركىمنىڭ ئىم
ـان بولســا  ئۇنـداق بولســا  — ـاننى ياخشــى كۆرۈدۇغ نېمىشـكه ئــۆزىال   ، ئىنس

  جهننهتكه يوللىۋەتمهيدۇ؟
 ياخشى. چۈنكى بۇ ئالالھنىڭ ھهق دېگهن ئىسمىغا مۇخالىپ كېلىدۇ —

ــى      - ــڭ زاتـ ــۈزۈش ئالالھنىـ ــنهتكه كىرگـ ــتىن جهنـ ـاننى پهرقلهندۈرمهسـ  - يامــ
چـۈنكى  . شۇڭا ئالالھ بۇنىڭغا شهرت قوشۇپ قويغان. ۇيغۇن ئهمهسسۈپهتلىرىگه ئ

ــى    ــدراكنى، ئىرادىن ــى، ئى ــگهن ئهقىلن ــتىلهرگىمۇ بهرمى ـالالھ پهرىش ــل  ئـ ۋە ئهقى
ــۇقىنى  پاراســهتنى ـالالش ھوق ــلىتىپ تـ ــزگه بهرگهن ئىش ـالالھ بهرگهن  . بى ــز ئـ بى

ــوغرا    ــلىتىپ، ت ــى ئىش ــز، ئهقلىمىزن ــپىي ئىرادىمى ــىمى  - نىس ـانى ئايرىش ز خاتـ
ـالالش ھوقـۇقى بېـرىلمىگهن     . توغرىنى تاللىشىمىز كۈتۈلۈدۇ. كۈتۈلۈدۇ بىـزگه ت

ــنهت  ـا، جهن ـايتى   - بولسـ ــۇ بولمـ ـاخىرقى مهنزىلم ـان ئـ ــۇ . دوزاق دەپ ئايرىلغـ ئاش
ـايتۇق     ـان پېتـى ياش ـانالرنى    . دەسلهپته بىزنى جهنـنهتكه ياراتق ـالالھ ئىنس ـا ئ ئهمم

ــۇ  . يــدۇسىناشــنى، ئۇالرنىــڭ ئهقلىنــى جــارى قىلىشــىنى خاال  بۇنىــڭ ئۈچــۈن ب
دۇنيـــادىكى ھهر نهرســـىنى . پانىيـــدىن ئىبـــارەت ســـىناق دۇنياســـىنى يـــاراتتى 

ـاراتتى    ــۈن يـ ــى ئۈچ ـاننىڭ پايدىلىنىش ــىمىز، تهپهككــۈر   . ئىنسـ ــرەت ئېلىش ئىب
ـا  . قىلىشىمىز ئۈچۈن ئهتراپىمىزدا نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار   - بۇنى قۇرئاندا بىـزگه قايت

ككۈر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا نۇرغـۇن دەلىلـلهر   تهپه«: قايتا ئاگاھالندۇرۇپ
  ....دەيدۇ »بار
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سىز مۇسۇلمان بولۇشۇمنى خاالپ تۇرۇپ، بىر قېتىممۇ مهندىن سـوراپ   —
  .باقمىدىڭىز

سېنىڭ مۇسۇلمان بولۇشۇڭنىڭ ئۆزەڭدىن باشقا ھىچكىمگه پايدىسـى   —
نىــي تهرغىبــات بــۇ يهردە دى. مــاڭىمۇ شــۇ، ئــالالھقىمۇ شــۇ. يــوق، زىيىنىمــۇ يــوق

ـالالش ھوقـۇقى    . ئاڭالۋاتىسهن. بولۇۋاتىدۇ ئالالھ بهرگهن ئهقلىڭنى ئىشـلىتىپ، ت
چىـن قهلـب بىـلهن     —ئىسالم . مېنىڭ سېنى قىستىشىمغا بولمايدۇ. ئۆزەڭدە

  .تونۇش ۋە ئېتىراپ قىلىشتۇر
زىندانــدا . مانــا شــۇنداق قىلىــپ، كــۈنلىرىمىزگه ئــالالھ مهنــا ئاتــا قىلــدى  

  .كۆڭۈللۈك ياشىدۇق بولساقمۇ خېلى
سـوراقالر ھهققىـدە زېرىكىشـلىك     - مېنىڭ جىنايىتىم توغرىسىدا، سـوئال  

بىلىسىز، تۈرمه دېگهننى، . خاتىرىلهر بىلهن سىزنى بىئارام قىلىشنى خالىمايمهن
. ئازاپالشالر بولۇدۇغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگه خىتاي دېگهننى تېخىمۇ بىلىسـىز 

ايىتىم ھهققىــدە ناســىراخۇننىڭ  نــمهن، جىپهقهت شــۇنى قىســقىچه ئىــزاھالي  
ــۇنى     چېقىمىــدىن باشــقا ھىچقانــداق دەلىــل بولمىغاچقــا تامــامهن تانــدىم ۋە ب

  . خۇسۇسىي ئۆچمهنلىكتىن قىلىنغان بۆھتان دەپ بىرال گهپته چىڭ تۇردۇم
ســوراقالر ھهققىــدە، ســوراقالرغا قانـداق تاقابىــل تــۇرۇش ھهققىــدە   - سـوئال 

  . م گهپ ئۆگۈتۈپ تۇراتتىمكامېرداشلىرىمغىمۇ دائى
ئىككىنچى رامىزاندا، ھارپا ئاخشىمى بىرىنچى تهرەۋىگه جابدۇنۇۋاتقىنىمىزدا 

  :يهسۇگهي
  . دېدى —بۇ يىل تهرەۋىنى تۆرت بولۇپ ئوقۇساق قانداق؟  —

ئهكسىچه مهن . بۇنى ئاللىقاچانال كۈتۈۋاتقىنىمىز ئۈچۈن ھهيران بولمىدۇق
  :ز سۆزلۈشۈشنى توغرا تاپتىمئۇنى چېكىپ بېقىش ئۈچۈن بىر ئا

يهسۇگهي، دىن دېـگهن كىـيىم يهڭگۈشـلىگهندەكال يهڭگۈشـلهيدىغان      —
نهرســـه ئهمهس، ئىســـالمغا كىرىشـــىڭنى قارشـــى ئـــالىمىز، ئهممـــا تونۇشـــۇڭ   
ـاڭ مـۇرتهد         ـا، كىرىـپ بولـۇپ يېنىۋالس ـا يهنه ئـۆگهن، ئهمم ئايدىڭالشمىغان بولس

  .بولۇسهن، بۇنىسى كىرمىگهندىنمۇ يامان
يېنىكلىـــك . شـــۇنىڭ ئۈچـــۈنال بىـــر يىـــل ئويالنـــدىم. چۈشـــۈنۈمهن —

ـاممۇ بـوالتتى   بىـر يىلـدىن بېـرى ئـۆزەمنى     . قىلىدىغان بولسام بۇلتۇرال قوشۇلس
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ـاخىرى قهتئىـي   . دەڭسىدىم، كۆڭلۈمدىكى چېگىشلىرىمنى سىزدىن سـورۇدۇم  ئ
  .قارارغا كهلدىم

شـۇنىڭ  . چۆمـدى كامېر ئىچى تهنتهنىگه . ئۇ ئاخىرى قارارىنى بهرگهن ئىدى
بىــلهن ئۈچىمىزنىــڭ گــۇۋاھلىقى بىــلهن، ئــۇنى كهلىــمه شــاھادەت ئېيتقــۇزۇپ،  

  .دەپ ئىسىم قويدۇق »ئابدۇلالھ«ئۇنىڭغا . سېپىمىزگه قاتتۇق
دەپ سورىدى  —ئابدۇلالھ دەپ ئىسىم قويۇشىڭىزدا نېمه ھىكمهت بار؟  —

  .ئۇ
ىسـىمنى ئهڭ  رەسۇلىلالھ سهلالھۇئهلهيهى ۋەسهللهم ئابدۇلالھ دېگهن ئ —

ــپلىگهن  ســاڭا مۇســۇلمانالردا ئهڭ مــۇھترەم بولغــان  . ياخشــى ئىســىم دەپ تهرى
  .دېدىم مهن —ئىسىمنى قويدۇق، 

شـۇ كـۈنلهرگه   . يىلىغا يېقىنلىشىپ قالدى - 1940كۈنلهر شۇنداق ئۆتۈپ 
ئـــۇالرنى باشـــقا كامېرغـــا . كهلگهنـــدە ئىككـــى ئۇيغـــۇرنى ئېلىـــپ كېتىشـــتى

اكى ئۆلتۈرۈشــتىمۇ؟ بــۇ ھهقــته ھىچقانــداق ئۇچــۇر  يۆتكىــدىمۇ؟ قويۇۋەتتىمــۇ؟ يــ
 70موڭغــۇل بىـلهن يــالغۇز قېلىــپ، ئـۇزۇن ئــۆتمهي، كامېرىمىزغــا   . ئااللمىـدۇق 

ــ  ــالردىكى ۋىجى ــولىدى   كياش ــى س ـاقال بىرىن ـان سـ ــۈك تۇڭگـ ـاغالردا  . يۈزل ــۇ چـ ئ
ـانلىقى   خىتايالرنىڭمۇ ئۇنىڭكىچىلىك ساقىلى بولۇدۇغان بولغاچقا، ئۇنىڭ تۇڭگ

ـان بولـۇپ، بـۇ دامـولال       . لىقىنى بىلمىگهن ئىدۇقياكى خىتاي ئهسـلىدە ئـۇ تۇڭگ
مهملىكىتىمىــز تهۋەســىدىال ئهمهس، خىتاينىــڭ لهنجــۇ ئۆلكىســى تهۋەســىدىمۇ  

  .دېگهن مولال ئىكهن »مالىياڭجۈن«خېلى داڭقىسى بار، 
  

���  
  

ــۈپ  ــدىن ســورايدىغان ســوئاللىرىم بارغانســېرى كۆپۈي مېنىــڭ ســابىت ئهپهندى
ھىكايىنىڭ ئاساسىي ئېقىشىنى دهخلىگه ئۇچرىمىسۇن دېمىسهم ھهر  .كېتىۋاتاتتى

ئهممــا كېــيىن بــۇالرنى ئۇنتۇلــۇپ، . سـۆز ئارىلىقىــدىال ســوئال ســورۇغۇم كېلىۋاتــاتتى
ـاتىره . يېڭىلىرى تۇغۇالتتى شۇڭا سابىت ئهپهندىنىڭ رۇخسىتى بىلهن قولۇمغا بىر خ

ـارار ق ــدىال يېزىۋېلىشــنى قـ ــۇپ، ســوئالالر تۇغۇلغان ــدىمتۇت ــلهن ئهگهر . ىل ــڭ بى بۇنى
بالدۇرراق سۆزدىن توختىغان كۈنلهرده بـۇ سـوئاللىرىمنى سـورايتىم؛ بهك كهچ بولـۇپ 
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  .كهتكهن بولسا، كېيىنكى قېتىمدا ھىكايىنى باشالش ئالدىدا سورايتىم
ـامغۇر  ياز ئايلىرى ئۈرۈمچىنىڭ ئاسـمىنىدا بىـرهر بۇلـۇت كۆرۈلـدىمۇ بىـردىنال ي

 ڭ بۇلغۇنۇشى ئېغىر بولغاچقا يامغۇر ئاتموسفىرادىكى ئىـسھاۋانى. يېغىپ كېتهتتى
يــامغۇر ياغمىغــان . تــۈتهكلهرنى ئېلىــپ چۈشــۈپ، ھهمــمه يهرنــى رهســۋا قىالتتــى 

لهرده 12—11ســابىتنىڭ ئۆيىــدىن . ئاخشــاملىرى ھــاۋا شــۇنداق يېقىملىــق بــوالتتى
خىــل  بــۇ. چىققىنىمــدا بولســا تــاغ ســالقىنى ئېســىپ، يــۈرهكلىرىم يــايراپ كېتهتتــى

ـالمىقى ئېغىـرراق ئىكهنلىكىنـى  ـاۋا ئامىلىـدىنمۇ بهك روھـى ئامىلنىـڭ س يايراشتا ھ
ـابىت ئهپهنــدىنىڭ ئهڭ . ئېتىـراپ قىلىشــىم كېـرهك، ئهلــۋهتته چـۈنكى مهن ھــازىر س

بۇنىڭ خاسىيىتىده بىر يىرىك ئهسـهر . يېقىن ئادىمى، سىردىشى بولۇپ قالغان ئىدىم
ــۈلهتتى ــدانغا كېلىشــى كۈت ــۈمگه  شــۇنداق. مهي ــۇنى ئۆي ــېخىچه ئ بولســىمۇ، مهن ت

ئىشخانىدىكى ئىشداشلىرىمدىن بهزىلهر مېنىڭ سابىت . تهكلىپ قىاللماي يۈرهتتىم
بهزىـلهر ھهۋهس، . ئهپهندى بىلهن بولغان يېقىن مۇناسـىۋىتىمدىن خهۋهردار بولۇشـتى

نېمىلىكىم بولمىسۇن، مهندهك نامسىز بىر يازغۇچىنىـڭ . بهزىلهر ھهسهت قىلىشتى
بىت ئهپهندى بىلهن ئۈلپهت بولۇپ قېلىشى ئاڭلىغانالرنىڭ ھهربىرىـده قىـزىقىش سا

            .ئويغاتماي قالمايتى
        

���  
  

ئۈرۈمچىـدە  . يىلى كهپـتىكهن  -1913ۋەتىنىمىز تهۋەسىگه  
تــۇرۇپ، كېــيىن غۇلجىــدىكى تۇڭگانالرنىــڭ چىــڭ تــۇرۇپ  

ـاپ  يىلـى شـۇ    -1938. تۇتهكلىپ قىلىشى بىلهن غۇلجىدا ئۇزۇن مهزگىل تۇرۇپ ق
ـان       ـارلىق تۇڭگـ ـاۋۋۇ قاتـ ـازىرى ماشـ ــڭ نـ ــلىرى نازارىتىنى ــق ئىش ــدىكى خهل چاغ
چوڭلىرىنىڭ تهلهپ قىلىشى بىلهن تهكرار ئۈرۈمچىگه قايتىپ كېلىـپ، دىنىـي   

ــكهن    ـان ئى ــزمهت قىلىۋاتقـ ـاھهدە خى ـا    . سـ ــۈمىتى ئۇنىڭغـ ــهي ھۆك ــىڭ شىس ش
  .تىپ قولغا ئالغاندېگهن تۆھمهتنى ئار»ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرماقچى بولغان«

ــلىدى      ــكه باش ــك ئۆتۈش ــۇ مهنىلى ــۈرۈم تېخىم ــڭ كۈنل ــدى مېنى ـا ئهم  .مانـ
ـا تهگبىـر      ـام نامىزىغ مالىياڭجۈننىڭ تېخى كىملىكىنى بىلمىگهن چېغىمـدا ش
ـان يهردىـن ئۇمـۇ كېلىـپ       ئېيتىپ، موڭغۇل بىلهن نامازغا تۇرۇۋىـدۇق، ئويلىمىغ

مالىياڭجۈن
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ـا قېتىل   . سېپىمىزگه قېتىلـدى  ىشـىدىن تهسـىرلىنىپ،   يېڭـى بىرىنىـڭ نامازغ
 »زۇھــا«سۈرىســى بىــلهن،  »ئهال«ئــۆزەم ئهڭ تهســىرلىك ئاھاڭــدا ئوقۇيااليــدىغان  

  .سۈرىسىنى ئوقۇدۇم
  :نامازدىن كېيىن يېڭى قىسمهتدىشىمىز

دەپ سـورىدى،   —نـېمه؟   ppppتهجۋىدته خېلى بولۇدۇكهنسىز، تهھسىلىڭىز —
  .چالىراق ئۇيغۇرچه بىلهن

ــۇن    — ــىلىم بولس ــېمه تهھس ــڭ ن ــپهت   مېنى ـاھىر خهل ــزدە تـ ، مهھهللىمى
ـان      ـارا، ھىندىسـتانالردا بولغ شـۇ  . دەيدىغان بىر بىلىملىك زات بارىـدى، ئـۆزى بۇخ

ـاز      كېـيىن يېڭـى   . تـوال  - ئادەمدە قارى بولدۇم، تهجۋىـدنى شـۇ كىشـى ئـۆگهتتى، ئ
  .ئېچىلغان پهننىي مهكتهپكه يۆتكهلدىم، ئهپهندى بولدۇم، شۇ

  ئهرەپچه بىلهمسىز؟ —
تــاھىر خهلپهتــته بىــر ئــاز قائىــدە ئۆگهنــدىم، كېــيىن پهننىــي  ... ،بهك ئــاز —

ـانچه  ئـۇ چاغـدا ئىشـىمىز بهك كـۆپ     . مـۇنچه ئۆگهنـدىم   - مهكتهپ ئۇستازىمدىن ئ
  .بولۇپ پۇرسهت بولمىدى

  ئۆگۈنۈشنى خااليتىڭىزمۇ؟ —
  .تازا —

بىـرنهچچه كـۈن مهن ھهددىمنـى بىلـمهي     . مالىياڭجۈن كۈلۈمسىرەپ قويدى
ـاپنى ئوقۇيـدۇ،    . داۋام قىلىۋېرىپتىمهن ئىماملىقىمنى قارىسام ئۇ بىر ئهرەپـچه كىت

ـام  . خىتايچه بولسا كېرەك دەپ ئويالپتىمهن. دىققهت قىلماپتىمهن كېيىن قارىس
  .ھهدىستهك قىلدى

دەپ ســورۇدۇم ھهيرانلىقىمنــى  —نــېمه، ســىز ھهدىــس ئوقۇۋاتامســىز؟   —
  .يوشۇرالماي

  ھهئه، سىزمۇ ئوقۇمسىز؟ —
  .دە - ئهمما چۈشهنمهيمهن... يتىم، شۇ،تازا خاال —
ـا ئالـدى    —دېـدى ئـۇ،    —بولۇدۇ، ئهمىسـه سـىز ئهرەپـچه ئۆگۈنـۈڭ،      — ئهمم

                                            
      

①
شــهكلىدە ئىشــلىتىلىدىغان ســۆزدىكى تهھســىل بىــلهن   »ئىلىــم تهھســىل قىلمــاق «ئۇيغۇرچىــدا  

ــۇ    ــۇپ، ب ــداش بول ــۈرگهن؟  «مهنى ــى پۈتت ــداق مهكتهپن ــدۇ   »قان ــوغرا كېلى ــگه ت ــدارالر ئىچىــدە   . دېگهن ــۇ دىن ب
 .ئا —شهكلىدە ئىشلىتىلىدۇ،  »سىلىڭىز نېمه؟تهھ«
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بىلهن خىتايچه ئۆگۈنۈشىڭىزگه توغرا كېلىدىكهن، قانداق قىالرمىز؟ چۈنكى مهن 
  .بهزى مۇرەككهپ ئىپادىلهرنى ئۇيغۇرچىدا چۈشهندۈرەلمهيمهن

ـاققىم بارىـدى، بهك ياخشـى بولـدى،     بولۇدۇ، خىتايچىنىمۇ بىر ئۆ — گۈنۈپ ب
ـارزۇيۇم ئىـدى     . دېدىم خۇشال بولۇپ — ـانقى ئ چـۈنكى  . بۇ مېنىـڭ ئـۇزاقتىن بۇي

ـا قانــداق بىــدئهتلهرنىڭ ئارىلىشــىپ كهتكهنلىكىنــى، بىــز كۈنــد       ك ۈلۈدىنغـ
ـايرىۋېلىش    »دىـن «ھاياتىمىزدا قانداق بىدئهتلهرنى  دەپ چۈشـۈنۈۋالغىنىمىزنى ئ

ـان  ئۈچۈن دىننى بىرى ـان «نچى قولدىن ئۈگۈنۈش، ئهسلى مهنبهسى بولغ ۋە  »قۇرئ
بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئهرەپچىنـى بىلىـش زۆرۈر     . تىن ئۈگۈنۈش كېرەك ئىـدى »ھهدىس«

ئابدۇقادىر داموللىدىن باشالنغان دىننى ئهسلى يىلتىزىدىن ئۈگۈنـۈش،  . بوالتتى
ۇنىڭ ئهسىرى سائادەت دەۋرىدىكى ھالىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش تهشهببۇسى ۋە ب

ـا بۇنـداق    ئارقىسىدا ياتقان مۇددىئانى بىلىدىغان بولساممۇ، ھايات مۇساپهمدە ماڭ
ــۈش پۇرســىتى بولمىغــان ئىــدى   ــۇن  . بىــر ئۆگۈن ــدى گهرچه نۇرغ مهمتىلــى ئهپهن

بىــدئهتلهرنى كۆرســۈتۈپ بهرگهن بولســىمۇ، ئهممــا ئــۇ مهخســۇس دىنىــي تهربىــيه  
ـالتىس    . ىـدى ئالمىغانلىقى ئۈچۈن يهنىال چهكلىمىلىككه ئىـگه ئ  ـا ئهمـدى ق مان

  !ئىش بولۇدۇغان بولدى
  .دېدى موڭغۇلغا —خالىسىڭىز سىزمۇ كېلىڭ،  —
  .ئۆزىگه ئىشهنمهسلىك ئاھاڭىدا - دېدى ئابدۇلالھ ئۆز —! مهن؟ —

مهن ئۇنىـــڭ تهپســـىلىي ئهھـــۋالىنى تونۇشـــتۇرغان ئىـــدىم، مـــا ئاقســـاقال 
ـا تهبـر   شـۇنىڭ  . ىكلهپ كهتتـى شۇنچىلىك سۆيۈندىكى، ئابدۇلالھنى ئارقىمۇ ئارق

  .بىلهن ئۇنى ئۆگۈنۈش گورۇپپىمىزغا جهزمهن قېتىل دەپ چىڭ تۇردى
ھاياتىم باشالندى دېيىشكه  »ئۇنىۋېرسىتېت«مانا شۇنداق قىلىپ، مېنىڭ 

ـاكىمىيهتته ھهر   . بوالتتى مالىياڭجۈن خېلى مهشهۇر شهخس بولغاچقا شۇ ئانـدا ھ
نچىســى بىــلهن يېقىنلىقــى خىــل ۋەزىپىلهردىكــى تۇڭگــان چوڭلىرىــدىن بىرمۇ

ـا    . شۇڭا ئۇنى يوقالپ كېلىدىغانالر كۆپ ئىـدى . بارىكهن ئـۇ نېمىنـى تهلهپ قىلس
ـايچه       . شۇنى تېپىپ ئهكېلىـپ بېرەتتـى   شـۇڭا ئـۇ مهن ئۈچـۈن بىـر قىسـىم خىت

  .ئهرەپچه ئۈچۈنمۇ بىرمۇنچه دەرسلىك بۇيرۇتۇپ ئهكهلدۈردى. كىتاپالر بۇيرۇتتى
ـام بـولغىلى     مهن ئۇنىڭ كىملىكىنى تونۇغا ـازدا ئىم ن كۈندىن باشـالپ، نام

ـاممۇ، ئـۇ مېنىـڭ تهجۋىـد جهھهتـته ئۆزىـدىن ياخشـى          ئۇنىماي تىـرەجىگهن بولس
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ئىكهنلىكىمنــى ئېيتىــپ، ھامــان مېنىــڭ ئىماملىقىمــدا نامــاز ئوقۇشــنى داۋام  
ئۇنىـڭ تىلـى ئهرەپـچه بهزى تاۋۇشـالرنى بهك     . ئهمهلىيهتتىمۇ راست ئىدى. قىلدى

ئهممــا يهنىــال مهن كــۆرگهن نۇرغــۇن تۇڭگانالرغــا . پــۇز قىالتتــىكۈلكىلىــك تهلهپ
  . سېلىشتۇرغاندا يهنىال توغرا تهلهپپۇز قىلىدۇ دېيىشكه بوالتتى
ـا ھهزرەت كــۆپرەك ئابــدۇلالھقا ۋاقىــت سـهرپ قىالتتــى   چــۈنكى ئابــدۇلالھ  . م

. ئوقۇمۇغان بولغاچقا ئۇنىڭغا بىر نهرسه چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن كۆپ كۈچ كېتهتتـى 
ـارىخى   «ككىمىزنىڭ دەرسىلىرىنى بېرىپ بولۇپ، ئۆزى ئى نىـڭ  »ئىسـالم دىنـى ت

بهزىـــدە ئابـــدۇلالھنىڭ دەرســـىنى مهنمـــۇ . تهرجىمىســـى ئۈســـتىدە ئىشـــلهيتى
—ئىككى يىلـدىن بېـرى ئۇيغـۇرچه ئوقـۇش     . ياردەملىشىپ ئۈستۈمگه ئاالتتىم

بىــز ئهمــدى ئۇنىڭغــا خىتــايچه ئۆگۈتۈشــكه  . يېزىشــنى ئۆگۈنــۈپ بولغــان ئىــدى 
  .تىرىشىۋاتاتتۇق

شــۇنداق قىلىــپ مهن بىــر يىلــدا خىتــايچه كىتــاپالردىن پايدىلىنااليــدىغان 
ـانالرنىڭ تىلــى ئهمهس،       . بولــدۇم دەســلهپ نــېمه ئۈچــۈنكىن، بــۇ تىــل ئىنسـ

ئاشۇ تىل بىلهن ئىنسانىي تۇيغۇالرنى . ئىبلىسنىڭ تىلىدەك غهلىته بىلىنهتتى
ـا،   . اتتىدۇرھهيـران قالـ   ىئىپادىلىگىلى بولۇدۇغانلىقى مېن مهن ئۇالرنىـڭ تىلىغ

مهدەنىيىتىگه ياكى ئادەتتىكى خهلقلىـرىگه ئهمهس، زالىـم ۋە غهيـرى ئهخالقىـي،     
ــدىم  ــۆچ ئىـ ــۈمىتىگه ئـ ــي ھۆكـ ــڭ يۇرتىمىزغـــا  . غهيرىـــي ئهقلـ لـــېكىن بىزنىـ

ــدارلىرى ۋە   ــدىغانالرنىڭ ھهممىســـــى زالىـــــم ھۆكۈمهتنىـــــڭ ئهمهلـــ كېلىـــ
شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ . لىــرى ئىــدى، زۇلۇمنىــڭ ئىجراچىخىزمهتچىلىــرى بولغاچقــا

ـانىي ھىـس  . ھهممىسى مهدەنىيهتسىز، ۋەھشـىي ۋە زالىـم ئىـدى    ـا   - ئىنس تۇيغۇغ
بهلكىـــم مۇشـــۇ ســـهۋەپتىن . ئىـــگه ئىكهنلىكىگىمـــۇ ئىشـــىنىش تهس ئىـــدى

بىــر پۈتــۈن خىتــاينى ئوخشاشــتهك ھىــس ) مهنمــۇ شــۇنىڭ ئىچىــدە(خهلقىمىــز 
ــدىكى ئىنســاننى ۋە ئىن . قىالتتــى ــال  ئۇالرنىــڭ كۈلتۈرى ســانىي ھوقــۇقالرنى زادى

ئېتىراپ قىلمايدىغان تهرەپلهرنىڭ كۆپلۈكىنى ھوشۇرنىڭ ئۇالر ھهققىدە سۆزلهپ 
خىتايالرنىڭ زادى قانداق بىـر مهخلـۇقالر    .بېرىدىغان ھىكايىلىرىدىن بىلهتتىم

ــلهپكى ئۇ   ــىدىكى دەس ــى توغرىس ــدى    چئىكهنلىك ــۇر ھې ــۇ ھوش ــز ئاش ـا بى ۇرالرغـ
ـارىنى پهرق قىلىـپ،       . ئارقىلىق ئىگه بولغانىدۇق ـاق ق ـان ۋە ئ ـاز تـوال ئوقۇغ بىز ئ

ـايالر ھهققىـدىكى   نگئـۈگه  گهدەسلهپكى قهدەمدە لوگىكىلىق تهپهككـۈر  هنلهر خىت
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ــۋايهتلهرنى ئىشهن   ــۈركهندۈرىدىغان رى ــى ش ــىنىڭ تېنىن ــېس  چكىش ــىزدەك ھ ىس
. قىلىپ، دائىم ھوشۇرنى ئـۇالر ھهققىـدە سـۆزلهپ بېرىشـكه تهكلىـپ قىالتتـۇق      

ــدەســـلهپكى  ــۆزلهپ بېقىـــپ بىزنـــى  اچـ ــۇ پهقهت خىتـــايالرنى دوراپ سـ غالردا ئـ
لىك چۈنكى شۆتاڭغا يېڭىدىن بارغاندا ئۇنىڭ بىلىدىغانلىرى شۇنچ، تىكۈلدۈرەت

ـارلىقالر ھهققىـدە بىلگىنىنـى    چكېيىن. ئىدى ه خىتايالرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى قات
ـادەم يهيـدىغانلىقى، ھهت   . سۆزلهيتتى ـا گهنسـۇ   كىشىلهر ئارىسىدا خىتايالرنىـڭ ئ ت

ــۋ    ــڭ ئـــادەملىرىنى قويمـــاي يېـ ــر يېزىنىـ ــدىكى بىـ ــگهن جايـ  ...ەتكهنلىكى،دېـ
ـات ھـېس    . ھهققىدىكى گهپلهر ئېقىپ يۈرەتتى بىز بۇ خىل رىۋايهتلهرنى ئـۇالرنى ي

ھوشۇر كېيىن . قىلىش ۋە دۈشمهنلىكتىن پهيدا بولغان دەپ ئويالپ يۈرگهنىدۇق
رنىــڭ يهنىــال كىشــىلهرنىڭ ھېدىــدىن ئــۇالر ھهققىــدىكى گهپلهرنــى ئــاڭالپ ئۇال

ــهۋۇرغا      ــڭ تهس ــى، بىزنى ــىي ئىكهنلىكىن ــدە ۋەھش ــهۋۇرىدىكىدىن زور دەرىجى تهس
ــىيلىكنى تهســـهۋۇر قىلىـــپ   چھهرقـــان ه بـــاي كـــاللىمىزنىڭمۇ بـــۇ قهدەر ۋەھشـ

 . مكىن ئهمهسلىكىنى ھېس قىلغانىدۇقۈىقىشىنىڭ مچ
ـاپ كېتىـدى      ـا ئوخش ـادەمگه ئۆمۈچۈكنىـڭ پۇتلىرىغ غان دەسلهپ باشلىغان ئ

نــېمىال بولمىســۇن مهلــۇم بىــر ئىنســانالر . خىتــاي خهتلىــرى قىزىــق تۇيــۇالتتى
ـاتلىق       ــىگه شـ ــلهن كىش ــۇش بى ـارلىق بول ـانى قىزىقـ ــۈنۈش جهريـ ــوپىنى چۈش ت

منى ما ھهزرەتكه سۆزلهپ بهرسهم، ئـۇ كۈلـۈپ   ۇرۇبۇ ھهقتىكى تۇيغۇل. بېغىشاليتى
ـانلىقىنى، لـېكى     . كېتهتتـى  ـايچه چىقق ن بـۇ تىلنىـڭ   ئۆزىنىـڭ تىلىنىڭمـۇ خىت

ئالالھنى تونۇشقا ھىچقانداق پۇتلىكاشاڭ بولمىغانلىقىنى، مهسىلىنىڭ تىلـدا  
ئهمما بىزدىكى  .ئهمهس بهلكى تىلنى ئىشلهتكۈچىلهردە ئىكهنلىكىنى ئېيتاتتى

خىتايالرغا بولغان بىر تهرەپلىمه قاراشنى توغرا چۈشۈنۈدۇغانلىقىنى، بۇ خىل بىـر  
ــۇنى  تهرەپلىــمه قاراشــنى زالىــم ھۆكــۈ  مهت كهلتــۈرۈپ چىقارغــانلىقىنى، شــۇڭا ئ

ئــۆزگهرتىش مهســئۇلىيىتىنىڭ زۇلــۇم تارتقــانالردا ئهمهس، بهلكــى زۇلــۇم قىلغــان 
  .مىللهتته ئىكهنلىكىنى سۆزلهيتى

ئاساسـلىقى   خىتاي تىلىنى كىتاپ ئوقۇپ چۈشـهنگۈدەك ئۆگۈنـۈپ بوولـۇپ،   
ــچه ئۆگۈنۈشــنى باشــلىدىم  ـايچه بىلمىــ . ئهرەپ گهن نهرســىلهر شــۇندىمۇ يهنه خىتـ

ــۇراتتى  ــۇچراپ ت ـارىخ       . ئ ــپ، تـ ـاس قىلى ـا ھهزرەتــكه ئىلتىمـ ــدا مهن مـ بــۇ جهريان
ـاتى نهمـۇنىلىرىنى ئهكهلـدۈرۈپ ئوقـۇدۇم     ئهدەبىـي  . كىتاپلىرىنى، چهتئهل ئهدەبىي



 

185 

 

قىالتتـى؛   مهقسـهت كىتاپالرنى ئوقۇشۇم، تىلىمنى سىلىقالش، پىششىقالشنى 
ــۇ    ــۈن ئوقۇيت ــۇرۇش ئۈچ ــى ئاش ـارىخنى بىلىمىمن ـا  . متـ ــڭ كونـ ـا خىتايالرنى ئهممـ

ـاتىكىلىق    كىتاپلىرى باگۇ ئۇسلۇبىدا بولغاچقا، نه تىنىش بهلگه، نه باشـقا گرامم
ـا    . ۋاسىتىلهر بولمىغاچقا چۈشۈنۈش ئاجايىپال تهس ئىدى ـا تۈرمىنىـڭ ئۇزاقق ئهمم

جىتلىقــى، ۋاقىتنىــڭ يېتهرلىــك بولۇشــى ماڭــا مۇشــۇنداق    - ســوزۇلغان جىــم
  .رگهن ئىدىئالتۇندەك پۇرسهتنى به

ــلىكى       ــڭ تهســ ــلىدە ئۇنىــ ــدۇق، ئهســ ــمۇ دېــ ــى تهســ ـاي تىلىنــ خىتـــ
گرامماتىكىســىنىڭ بولماســلىقىدىن بولغــان بولســا، ئهمــدى ئهرەپ تىلىنىــڭ   
ــى     ــۇرەككهپ تىلنــ ــداق مــ ــۇدىكىن؟ بۇنــ ــهم بولــ ــېمه دېســ ــلىكىنى نــ تهســ

ــۈمكىن ئهمهس  ــىمۇ مـ ــهۋۋۇر قىلىشـ ــڭ تهسـ ــڭ . بىلمىگهنلهرنىـ ئهرەپ تىلىنىـ
قا بىر تىلدا ئىپادىلىنىش مۈمكىن بولمىغان بىـر چهكـته   ئىپادىلهش كۈچى باش

 بىـر يـۈز  تۈرلىنىشـلهر  نىڭ تۈرلىنىشىنىڭ ئـۆزىنىال دېسـهم،   سۆزلهرپهقهت . ئىدى
يهنى، بىر سۆزنىڭ پېئىل، ئىسـىم، سـۈپهت،   ! ىدىكهنيېت غاخىلئىككى توقسان 

. شهكىللىرى مانا شـۇنداق كـۆپ خىـل تۈرلىنىـدىكهن    ... سۈپهتداش، رەۋىشداش، 
روھـى  . قىرىق تۈلۈك ئىسمى بولۇدىكهن - ئوخشاش بىر خىل شهيئىنىڭ ئوتتۇز

ـايرىم       ـايرىم سـۈپهت، ئ ھالهتلهرنى تهسۋىرلهشته ھهر بىر كىچىك پهرقـلهر ئۈچـۈن ئ
ــۇدۇكهن  ــل بول ــته    ! پېئى ـانلىق مهدرىس ــرى خـ ـام، ئىلگى ــىغىچه  65ۋاي ئانـ يېش

ـاڭاليتۇق   . ىنال ئهمهسـتهك تـۇرۇدۇ  بـۇ ئۇالرنىـڭ دۆتلۈكىـد   . ئوقۇغانالر توغرۇلـۇق ئ
ـاللىقتىن دېيىشـىمىزمۇ مـۈمكىن     ـا  . بهلكىم ئوقۇتۇش ئۇسـۇلىدىكى قاتم ئهمم

   .ئهرەپ تىلىنىڭ قىيىنلىقىمۇ موھىم سهۋەپ بولسا كېرەك
يىلـى تۈرمىـدىن    -1943ما ھهزرەت ھهرساھه ئهرباپالرنىڭ كۈچىشـى بىـلهن   

ئۆگۈنــۈپ  بىرىمىــزگه شــۇنداق ئوبــدان   - ئىككىمىــز بىــر . قويــۇپ بېرىلــدى 
  :ئۇ. قاپتىكهنمىز، بوۋايمۇ ماڭا چىدىمايال قالدى

ـاگىرت تهربىيىلىــدىم، ســىزنىڭكىدەك      — ـان شـ مهن ھاياتىمــدا مىڭلىغـ
ـاپتىكهن   ــدىمغا يولۇقمـ ـادەم ئال ــۈك ئـ ــدىن  . خاتىرىســى كۈچل ــڭ كاژلىقى زاماننى

ــدى  مهن نېمىلىكــى بولمىســۇن ســىزنى  ! دە - تــاالنتىڭىز زايــا كېتىــدىغان بول
ـان چوڭالرنىـڭ بېشـىنى      ئۇنتۇپ قال ـا يـول ماڭغ مايمهن، چىققاندىن كېيىن ماڭ

ـايمهن،     ئانـدىن يهنه  . دېـدى  —ئاغرىتىپ، سىزنى قۇتۇلـدۇرمىغۇچه بولـدى قىلم
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ـاپالرنى        —قايتا قۇچاقلىشىپ،  ـادەم ئهۋەتىـپ تـۇرۇمهن، الزىملىـق كىت سـىزگه ئ
ــرىمهن،    ــۈزۈپ بېــ ــىڭىز كىرگــ ــزىمالپ بهرســ ــدى،  —تىــ ــقا  —دېــ يهنه باشــ

  .دەپ قوشۇپ قويدى —ياجلىرىڭىزنىمۇ تارتىنماي دەڭ، ئىهتى
ـا شــۇنداق قىلىــپ، ھاياتىمــدىكى ئىككىنچــى چــوڭ ئۇســتازىمدىن        مانـ

ـادەم    . ئايرىلدىم تىـن ئاشـقان   70تىرىك كۆرۈشهلهمدىم يوق، ئالالھ بىلىـدۇ، ئـۇ ئ
ـا،     ـامهلۇم تۇرس ـان قۇتۇلۇشـۇم ن كۆڭلـۈم ھهقىقهتهنمـۇ يېـرىم    ... تۇرسا، مېنىڭ قاچ

ـالىنى قىلىـدىغانلىقى توغرۇلـۇق     . بولدى ئۇ ئابدۇلالھقىمۇ قۇتۇلدۇرۇشـنىڭ ئام
ئۇنىــڭ ۋەدىســىنى ئۇنتــۇپ قالمايــدىغانلىقىغا ئىشهنســهممۇ، ئهممــا  . ۋەدە بهردى

 - خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇنىڭ ۋەدىسـىنى ئورۇندىشـى ئۈچـۈن ئۇيغـۇن كېلهمـدۇ     
لسىمۇ، بىز شۇنداق بو. يهنى بهك ئىشىنىپ كېتهلمهيتىم. يوق بهلگىسىز ئىدى

خۇددى دەرياغا چۆكۈپ كېتىۋاتقان ئادەمدەك بىر خىل ۋەزىيهتته بولغاچقا، ھهر بىر 
ـالهتته ئىـدۇق       ـاخىلىغىمۇ ئېسـىلىپ باقىـدىغا روھـى ھ . لهيلهپ كهلگهن شال پ

  :پات - شۇڭا ئابدۇلالھ ئىككىمىز پات
ـاقال بىزنـى ئۇنۇتتۇمـۇ    — ـاتتۇق   —قانـداق؟   - ما ئاقس ئـۇ  . دېيىشـىپ قوي

ـاز   . ىگه كۆرە ئايدا بىرەر قېتىم ئادەم ئهۋەتىـپ تـۇراتتى  ۋەدىس تـوال   - ئىـچ كىـيىم، ئ
ـا يهنىـال ئۇنىـڭ بىزنـى     . قوشۇمچه يېمهكلىكلهر، كىتاپ كىرگۈزۈپ تـۇراتتى  ئهمم

  .چىقىرىۋېلىشىنى تاما قىلىپ، ئاغزىمىزنى تامشىپ ئولتۇراتتۇق
بىـز  . كىـردى  يىلىمۇ -1944. شۇنداق تاماالر بىلهن بۇ يىلىمۇ ئۆتۈپ كهتتى

ـا ئىـدۇق   ـا بارغانـدا     . تېخىچه ئۇنتۇلۇپ كهتكهندەك ياتماقت ـاكى يىـل ئاخىرلىرىغ ت
بــۇنى ئــۇزاقتىن بېــرى  . ئانــدىن مېنىــڭ ئىشــىمدا ئۆزگــۈرۈش بــولغىلى تــۇردى 

سوراققىمۇ ئاچىقماي تاشلىۋەتكهن ئهھۋالـدا بىـردىنال يهنه سـوراققا ئاچىقىشـى ۋە     
مېنــى . لغىنىغا قــاراپ پهرەز قىلــدىمســوراقتا رەســمىيهتچىلىك شــهكلىدە ســورا 

تېخىمۇ تهشنا قىلىۋاتقىنى بۇ چاغدا ئىلىدا بارلىققا كهلگهن شهرقىي تۈركىستان 
ـاال    ـان ئۇچـۇرالر      - مىللىي ئازاتلىق ئىنقالبـى توغرىسـىدا چ ـاڭالپ قالغ پۇچـۇق ئ

  .تېزرەك چىقىپ، بۇ ئىشالرنى ئاڭلىغۇم كېلهتتى. ئىدى
راقتىن كېـــيىن مېنىـــڭ دىلـــويىم دېگهنـــدەك ئـــاخىرقى بىـــرنهچچه ســـو

شـۇندىال بىـر قورقۇنـۇچ كۆڭلـۈمنى كېلىـپ      . مېنى قويۇپ بهردى. خۇالسىلهندى
ئـۈرۈمچى دېـگهن مېنىـڭ يۇرتۇمـدىن مىڭـالرچه      . بىر تىيىنسـىز ئىـدىم  . باستى
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ــدىن كېــيىن نهگه بــارىمهن؟ نهدە     ــۇزاقتىكى بىــر يهر تۇرســا، چىققان كلــومېتېر ئ
ھىــچ كــۆرۈپ باقمىغــان شــهھهر بولغاچقــا، بىــرەر تــۇرۇمهن؟ شــهھهرمۇ نــا تونــۇش، 

  .تونۇشۇم بولغان تهقدىردىمۇ تاپالىشىمغا كۆزۈم يهتمهيتى
ـاپتۇ  « دېگهنـدەك،   »ئالالھ قارىغۇنى كۆزىدىن ئايرىسىمۇ ھاسىسـىدىن ئايرىم

كېرەك ئهكىلىدىغان بىر يىگىـت كۈتـۈپ    - مېنى تۈرمه ئالدىدا دايىم ماڭا نهرسه
  . تۇرۇپتىكهن

  .دېدى ئۇ —ەت سىزنى كۈتۈۋاتىدۇ، ما ھهزر —
ــتۇق   ــلهن كۆرۈشـ ـا ھهزرەت بىـ ـالتىس   . مــ ـا قــ ـاھه ئهرباپالرغــ ــى ھهرســ مېنـ

. گويا بىر زىياپهت بىلهن كۈتۈۋېلىندىم دېسهممۇ بولـۇدۇ . تونۇشتۇرۇۋەتكهن ئىكهن
. بۇ چاغالر ۋۇ جوڭشىننىڭ يېڭىـدىن ھۆكـۈمهت تهشـكىللهۋاتقان ۋاقتـى ئىـكهن     

ـانچىلىق نازارىتىـدە بىـر باشـقارمىغا      بۇالرنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىـل  هن، مېنـى دىهق
. مهن يهنه قوشــۇمچه گىمنازىيىــدە خىتــاي تىلــى مــۇئهللىمى بولــدۇم. بېرىشــتى

ئـۈرۈمچى شـهھرىنى   . نازارەت تهرىپىدىن بېرىلگهن كىچىك بىر ئۆيگه جايالشتىم
  .كوچىالر بىلهن تونۇشتۇم. كهزدىم كۆردۈم

ــي ئىنقىالبى   ــتان مىللىـ ــهرقىي تۈركىسـ ــۋىقات   شـ ــتى تهشـ ــڭ يهرئاسـ نىـ
گـــورۇپپىلىرىنى تېپىشـــقا ئۇرۇنـــۇپ، ئاخشـــاملىرى ھهر خىـــل پائـــالىيهتلهرگه،  

غۇلجـــا تهرەپـــتىن . يىغىلىشـــالرغا بېرىـــپ يـــۈرۈپ، ئـــاخىرى ئـــۇالرنى تـــاپتىم 
ـاڭالپ        ــدە ئـ ــنقىالپ ھهققى ــوراپ، ئى ــلهن گهپ س ــنالىق بى ــن تهش كهلگهنلهردى

ئارىدا بىزنىڭ سهيپىددىن ئهزىزىنىڭ  شۇ. رەھبهرلهر ھهققىدە سورايتىم. قانمايتىم
ــپ  ــدىم   ۋمائارى ـاڭالپ قال ــى ئـ ــرى ئىكهنلىكىن ــزدىن  . ازى ــى مهھهللهمى يهنه تېخ

ساۋاقدىشىم ۋە دوستۇم مۇھهممهد قارىنىڭمۇ مىللىي ئارمىيه سېپىدە كومىسسار 
ــدىم    ــۇپ، ســهپتىن ئايرىلغــانلىقىنى ئاڭلى ــدار بول . بولغــانلىقىنى، كېــيىن يارى

ئۈرۈمچىــدە زىيــالىالردىن ئابــدۇرېهىم . نلىقى نــامهلۇم ئىــدىكېــيىن نــېمه بولغــا
ئابــدۇقادىر ھهســهن، ئابدۇلههمىــد مهقســۇدى،    ، ئىبــراھىم مــۇتىئى،  ppppتىــلهش

ـارلىق بىرمـۇنچهيلهن بىـلهن تونۇشـتۇم     ئهبهيدۇلالھ باسـىتى  يهنه گومىنـداڭ  . قات
ـاش . تهرەپتىكى ئۇقۇمۇشلۇقالر ئىچىدە ئابدۇرېهىم قىلىچ دېگهن بىرىمۇ بارىدى  ي

                                            
       ①

 .ئا —ئابدۇرېهىم تىلهشوپ ئۆتكۈر،  —ئابدۇرېهىم تىلهش  
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ـان،      - ـا ئـۆزى ھهركهتچ قورامى مهندىن بىرنهچچىال ياش چوڭ بولسا كېـرەك، ئهمم
  .ياش يىگىتتهك تهۋەككۈلچى، قورقۇمسىز ئادەم ئىدى

ئۇ مېنىڭ يېنىمدا بىر . مهندىن كېيىن كۆپ ئۆتمهيال ئابدۇلالھ ئازات بولدى
تـۈرۈپ  شۇ يىلى قىشتا ئىككى قوي سـويۇپ، گۆشـىنى كۆ  . قونۇپال يۇرتىغا كهتتى

ـاق بولغانـدىكىن، بىـر پـۇتنى     . بىرىنى ماڭا، بىرىنى ما ھهزرەتـكه . كهپتۇ مهن بويت
مهن بىـلهن  . ئالسام يېتىدۇ، قالغىنىنى ما ھهزرەتـكه بهر دېسـهم زادىـال ئۇنىمىـدى    

مهن ئىشقا كهتكهندە ئۇمۇ ئۈرۈمچىنى كېزىـپ، تونـۇش   . تۆرت كۈنچه بىلله تۇردى
ئۈرۈمچىــدە بىــرەر ئوقهتنىــڭ پېشــىنى   دېيىشــىچه. بىلىشــلىرىنى ئىزدىــدى –

  :كېتىۋېتىپ. تۇتۇشنى كۆزلهپ، ئىش دىتالپ بېقىپتىمىش
بىــر موڭغــۇل تونۇشــۇم تېپىلــدى، مهن ئــۈرۈمچىگه قــوي ئهكىلىــدىغان،  —

ـاتىدىغان بولـدۇق،    بـۇ ھهرھالـدا ياخشـى    . دېـدى  —ئۇنىڭ بىلهن قاسساپالرغا س
ــۇ ئــۈرۈمچىگه قــوي  شــۇندىن كېــيىن . مهنمــۇ خۇرســهن بولــدۇم . ئىــش ئىــدى ئ

  .ئهكهلسىال ماڭا يولۇقماستىن كهتمهيدىغان بولدى
ـا      ــڭ ئاممىغــ ــى ئىنقىالپچىلىرىنىـ ــدا ئىلـ ــك ھالـ ـاملىرى قهرەللىـ ئاخشــ
ۋەتهنپهرۋەرلىك، ئهركىنلىك ھهققىدە تهشۋىقات ئېلىپ بارىدىغان پائالىيهتلىرىگه 

ـا كوممـۇنىزىم ت   . قاتنىشىپ كهتتىم ـاكىز ئۇقۇمالرغ هلـۋىلىكىنى  ئهمما ئۇالر بۇ پ
ــدىكهن، بۇنىڭــدىن باشــقا    . ئارىالشــتۇرۇۋاالتتى ــۇمهنال دەي ـازات بول ــق ئـ ـا، خهل گويـ

دەســلهپ مــاڭىمۇ . مــۇراجهت قىلىــدىغان يــول يــوقتهكال گهپلهرنــى قىلىشــاتتى 
ـان بولسـىمۇ، مهن پهقهت ۋەتهن،    كوممۇنىزىم ئېڭىنى تېڭىش ئۇرۇنۇشلىرى بولغ

ـازاتلىق، مۇسـتهقىللىق مهۋزۇلىرىـ    دىال گهپ قىلىـش يېتهرلىـك دەپ   مىللهت، ئ
  .چىڭ تۇرۇۋالدىم

ــچ      — ــلهن ھى ــالم بى ــلىكى ئىس ــۇنىزىم مهس ــۇلمان، كومم ــر مۇس مهن بى
  .كېلىشهلمهيدۇ

ـا كىرىشـىڭىزنى      — دىن مهنهۋىي ئهپىيۈن، ئۇنىڭدىن كېچىـپ، تـوغرا يولغ
  .ئۈمىت قىلىمىز

ر ۇڭـال »تـوغرا يـول  «دىن مىڭ يىلالردىن بېرى ياشاۋاتىدۇ، سىلهرنىڭ بـۇ   —
ســىلهر دىنغــا قارشــى . يــوق، قــاراپ باقــارمىز - يــۈز يىــل كــۈنتهرتىپته تۇراالمــدۇ 

ئىكهنسـىلهر، نــېمه ئۈچــۈن شــهرقىي تۈركىســتان ئىنقىالبــى ئېلىخــان تۆرىنىــڭ  
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  دىنىي نۇتۇقلىرى بىلهن باشلىنىپ، شۇنىڭ بىلهن كۈچ تاپتى؟
  .خهلق نادان، خهلقنىڭ ھالىغا كۆرە ئىش تۇتماي بولمايتى —
قىنىڭالر شۇ قهدەر توغرا يول بولسا، نېمىشكه شۇ مهسلهكنى ئاساس دەۋات —

قىلىــپ خهلقنــى قوزغىمىــدىڭالر؟ نېمىشــكه ئــۆزەڭالر ئهڭ چىقىشــالمايدىغان  
دىنغا يول قويۇشقا مهجبۇر بولدۇڭالر؟ چۈنكى بۇ خهلقنىڭ روھىي قاتالملىرىدىن 

بۈگۈنمۇ، . همهسئورۇن ئالغان مهڭگۈلۈك قىممهتلهرنىڭ بىرى؛ ئۆتكۈنچى نهرسه ئ
ئهتىمۇ دىن ئۆزىنىڭ سـېهرىي كـۈچىنى يوقاتمايـدۇ؛ جهلـپ قىلىـش كـۈچىنى،       

ئهگهر كىمىكـى بـۇ خهلقـقه رەھبهرلىـك قىلىـپ،      . چاقىرىق كۈچىنى يوقاتمايـدۇ 
ئۇالرنى مهلۇم مهنزىلگه يېتهكلهيمهن دەيدىكهن، دىننىڭ نوپۇزىغا چېقىلىشتىن 

  .ىقىي تونۇشى شهرتساقلىنىشى، ئهكسىچه دىننىڭ نوپۇزىنى ھهق
چۈنكى ئۇالر كىمنىڭ ھهق . تارتىشلىرىمىزنىڭ ئاخىرى چىقمايتى - تاالش

بولســـا شـــۇنى ئاســـاس قىلىـــش، شـــۇنىڭغا بـــوي ئىگىـــش پوزىتىسىيىســـىدە  
ـاالش   مهقسـهت نـى  »قايىـل بولماسـلىق  «بولماستىن، باشتىال   - قىلىۋېلىـپ ت

لىۋېلىـپ، كېـيىن   تارتىش قىلسا ئاخىرى چىقامـدۇ؟ ئالـدى بىـلهن تۇتـۇم بهلگى    
  :مۇنازىرە قىلىشتىن نېمه چىقاتتى؟ كېيىن دېدىمكى - بهس

سىياسىي مهسلهكلىرىڭالردىن قهتئىينهزەر، مهن ۋەتهننىڭ مۇسـتهقىل،   —
شۇڭا مهن مۇشۇ تېمىدا تهشۋىقات ئېلىـپ  . ئازات دۆلهت بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمهن

نكى، سـىز ئۈچـۈن دىـن    چـۈ . دىنىي ئاساسالر بىلهن ئىسپاتلىساممۇ بولۇدۇ. باراي
ـا ھهر ئىككىمىـز     كېرەك ئهمهس، مهن ئۈچۈن كوممۇنىزىم كېـرەك ئهمهس؛ ئهمم

. مۇشــــۇ ئوخشاشــــلىقنى ئالــــدىغا قويــــايلى. ئۈچــــۈن ئــــازات ۋەتهن كېــــرەك
  .دېدىم —پۈتۈشهلمهيدىغان ئىشنى تالىشىپ دۈشمهنلهشمهيلى، 

  .ۇم بويىچهشۇندىن كېيىن مهنمۇ بىر تهشۋىقاتچى بولدۇم، ئهمما ئۆز ئۇسۇل
ــدىم   -1945 ــۇرۇپ ئالــ ــر خهت تاپشــ ــىدا بىــ ــڭ بېشــ ــۆزۈمگه . يىلىنىــ كــ

ماڭا كىممۇ خهت يازار؟ تۇققانالر؟ ئۇالر خهتنى قهشـقهرگه ئاپىرىـپ   . ئىشهنمهيتىم
ئــۇالر مېنىــڭ ھايــات ئىكهنلىكىمنــى، نهدىلىكىمنــى  . پوچتىغــا ســاالمدۇ؟ يــاق

مېنىـڭ ئىسـىمىم    قانداق بىلىدۇ؟ كونۋېرت ئۈستىدە خىتايچه ئېنىـق قىلىـپ  
يېزىغلىـــق بولغاچقـــا، ماڭـــا خهت يېـــزىش ئىهتىمـــالى بولغـــان ئـــادەم يـــوق،  

ئهۋەتكۈچى ئۇيغـۇر ئادىـل دېـگهن بىـرى     . خهت خېلى قېلىن ئىدى. دېيهلمىدىم
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ـا دەپ، ئېچىشـقا ئالـدىرىماي، ئـۆرۈپ     . ئىكهن چـۆرۈپ   - خهتنى خاتا كهلـگهن بولس
ى كۆرۈپ ھهيـرانلىقىم تېخىمـۇ   تامغىدا چوڭچىڭ دېگهن خهتن. ئۇزاق تهكشۈردۈم

ئهمما خىتايـدا مېنىـڭ تونۇشـۇم بارمىـدى؟     . خىتايدىن ئهۋەتىلگهن ئىدى. ئاشتى
ئۇيغــۇر ئادىــل دېــگهن «. ئــويال ھىــچ ئهقلىمــگه بىرىنــى كهلتۈرەلمىــدىم - ئــويال

ـارقىلىق مهن بىلىـدىغان     »كىمدۇر؟ مېنى قانداق بىلىدىغاندۇ؟ بهلكىـم، مهن ئ
ـا؟ بـۇ پهرىـزىم خېلـى ئهقىلـگه ئۇيغۇنـدەك        يهنه بىرىگه ھاۋاله قى ـان خهت بولس لغ

شــۇڭا ئهمــدى تېپىشــماقنى يېىشــىش ئۈچــۈن خهتنــى ئېچىشــقا قــارار . قىالتتـى 
  .قىلدىم

قهدىرلىـك   «: خېلى كۆپ ۋاراقلىق بۇ خهتنىڭ بېشى شـۇنداق باشـلىنىپتۇ  
. ئۇيغۇرچه يېزىلغان بۇ خهت ماڭا خىتاپ قىلىۋاتاتتى »...سابىت، ياخشىمۇ سهن؟

شــۇڭا ئۇنىــڭ باشــقا بىــرىگه ھاۋالىســى بولســا، شــۇ چاغــدا كــۆرەرمهن قېنــى دەپ  
  :ئوقۇشقا باشلىدىم

دەپ ھهيـران   ›بۇ ئۇيغۇر ئادىل دېـگهن كىـم بولـدى ئهمـدى؟    ‹بهلكىم سهن «
ـاڭا شـىرەم        . بولۇۋاتقانسهن؟ مهن ھوشـۇر  ئاشـۇ سـهن بىـلهن بىـر مهھهللىلىـك، س

  »!تۇققان كېلىدىغان ھوشۇر ھېدى
بۇ ھوشۇر ھېدى، قانداقسىگه ئۇيغۇر ئادىل بولۇپ . ما ئىشنى كۆرسىلهئوھهو، 

ـان بـۇ      —قالدى؟ قانداقسىگه خىتايغا  چوڭچىڭغا بېرىپ قالـدى؟ مهنـدە ئويغانغ
شــۇڭا ئاشــۇ قىزىقىشــىمنى . قىزىقىشــالرغا بــۇ خهت جــاۋاپ بېرىشــى مــۈمكىن 

  :باسالمىغان ھالدا داۋامىنى ئوقۇشقا باشلىدىم
سهن بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن بېشىمغا كهلگهنلهرنى  ئاشۇ قاراشهھهردە«

ــرەي   ــۆزلهپ بې ـاڭا س ــۇ    . سـ ــيىن مهن ش ــالنغاندىن كې ــنىش باش ـا چېكى جهنۇپقـ
ئابـدۇنىيازنىڭ   ئاقسـۇ ئهتراپىـدا  . تۇڭگانالرنىڭ توپىدىن چىقالماي بىلـله يـۈردۈم  

ــدى     ـانالر يىغىۋال ــمىنى تۇڭگـ ــكهرلىرىدىن بىرقىس ــكهن ئهس ــراپ كهت ـا . پىت مانـ
ـارىكهن  شۇالرنى ـان يهرلهردە بىـر    . ڭ ئىچىدە رېهىممـۇ ب  - ھهرھالـدا چۈشـكۈن قىلغ

چــوڭ  مــۇبۇ. ئىككــى ئېغىــز ئهھۋاللىشــىپ تــۇردۇق - بىرىمىزنــى كــۆرۈپ، بىــر
  .تهسهللىي ئىكهن

ــۇالڭ   ــى ھهممىــدىنمۇ بهك ئــازاپلىغىنى تۇڭگانالرنىــڭ ب تــاالڭلىرى  - بىزن
سا، ھهتتا ئۆلتۈرسه، بىزنىـڭ  كۆز ئالدىمىزدىال بىزنىڭ خهلقىمىزنى ئازاپلى. ئىدى
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قولىمىزدىن ھىچ ئىش كهلمهستىن كۆزۈمىزنى پاقىرىتىپ قاراپ تـۇرۇش نهقهدەر  
ـا  . رېهىم ئىككىمىز قېچىشنى ئويالشمىدۇق ئهمهس، ئويلـۇدۇق ! دەھشهت ئهمم

ئويلىمامســهن، ھهر . قېچىــپ نهگه بــارىمىز؟ دېــگهن ســوئالغا جــاۋاپ تاپالمىــدۇق
يۇرت بار ئهمهسمۇ، . ارار يېرىمىزنىڭ تايىنى يوقكهنئىككىمىز يىتىمچىكهنمىز، ب

ـاپ ئېلىشـىدىن قۇتـۇلغىلى بولۇشـىغا         ـا شـۇ ئورۇسـالرنىڭ ھىس دېسهكمۇ، ئهمم
  :شۇنىڭ بىلهن مهن دېدىمكى. كۆزۈمىز يهتمهيتى

ـا بىـر ئوقۇشـقا     — رېهىم، ئاداش، تۇڭگانالر بىلهن خىتايغا بارايلى، شۇ يهردە ي
دىن قېچىـپ، دۆلهت ئارمىيىسـىگه قوشـۇلۇپ كهتسـهك،     يول بولۇپ قاالر، يا، بـۇالر 

ـاس قىلىـپ،     ئوبدانراق ئىشلىسهك مهرتىبىمىز ئۆسۈپ قالسا، كېيىـنچه ئىلتىم
  .يۇرتقا قايتىپ كهلسهكمۇ بېشىمىزنى كۆتۈرۈپ يۈرگۈدەك بوالرمىز

ئۇنىڭ چۈشهنچىسىدە ئىچكىرى . رېهىمنىڭ ھىچقانداق بىر پىكرى يوقىدى
ى بولـۇپ، ئـۇ يهردە بىزلهرنىـڭ ياشىشـىمىز مـۈمكىن      خۇددى جهھهننهمنىـڭ ئـۆز  

ــدى ــله     . ئهمهس ئى ــلهن بىل ـايالر بى ــالپ خىتـ ــىمدىن باش ــون يېش ـا مهن ئ ئهممـ
ـاز كـۆزۈم ئايـدىڭ ئىـدى      ئـۇ يهردىكـى ئوقـۇش    . بولغاچقا، ئىچكىرى ھهققىـدە بىرئ

ـاڭاليتىم    ـازا چـوڭ ئوقۇشـتا ئوقۇغـۇم      . پۇرسهتلىرى ھهققىـدىمۇ كـۆپ ئ مېنىـڭ ت
ئهمما قاچان، قانداق . ېتىم بىر تهلهي سىناپ بېقىشقا بهل باغلىدىمبۇ ق. بارىدى

  .يهردە قېچىشىمىز ھهققىدە بىرەر ئېنىق ئۇقۇمۇمىز يوقىدى
ـان قوشـۇنىدا كهتتـۇق    ـافۇيۈەن قوشـۇنىدا ئىـدۇق   . شۇنداق قىلىپ، تۇڭگ . م

ـاننى كېسـىپ      ئهسلىدە مافۇيۈەن خوتهن دەرياسى بـويالپ، ئاقسـۇدىنال تهكلىماك
ـارلىق چېچىلىـپ كهتـكهن     . وتهنگه كېلىپ جايلىشىپتىكهنئۆتۈپ خ كېـيىن ب

بىــز ئهســلىدە ماخۇســهننىڭ . تۇڭگــان قوشــۇنلىرى ئۇنىــڭ ئهتراپىــدا بىرلهشــتى
ـا بىزنـى تاشـالپ    . ئالدىن يۈرگهن قىسىملىرى بىلهن ئىدۇق ماخۇسهن كۆكراۋاتت

يـۈرۈش   بهزىـلهر داۋاملىـق  . غايىپ بولۇپ كهتكهچكه، تۇڭگانالر ئىككىگه بۆلۈندى
قىلىشتىن ۋاز كېچىپ، شۇ يهردە ئارقىدىن كېلىۋاتقان بهي زىلى بىرىگادىسـىنى  
ساقلىماقچى، بهزىـلهر يهنه بـۇرۇنقى سـهلتهنهت سـۈرگهن يېـرى خـوتهنگه بېرىـپ،        
ـاقچى         ـاقالپ قېلىشـقا ئۇرۇنـۇپ باقم مافۇيۈەن ئهتراپىـدا بىرلىشـىپ، خـوتهننى س

ـان قىسـىم بىـل   . بولۇشتى ـافۇيۈەنگه   . هن كهتتـۇق بىز خوتهنگه ئاتالنغ خوتهنـدە م
ماجوڭيىڭنىـڭ  . ئهمما قارشىلىق قىلىـش ھهققىـدە سـۆز بولمىـدى    . قېتىلدۇق
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ســوۋېتتىن ئهۋەتــكهن خېــتىگه كــۆرە قارشــىلىقنى توختۇتۇشــقا مــاقۇل بولغــان،  
  . يهكهندىكى سوۋېت قوشۇنلىرىغا ساداقهت سۆزى بهرگهن بولۇشتى

ـا   ـاش قىلىـپ    يهكهندىكى تهرتىپكه سېلىشتا بهي زىلـى ب رلىق قوشـۇنالرغا ب
بهي . قويۇلغــان بولــۇپ، مــافۇيۈەن بهي زىلىغــا ئىتــائهت قىلىشــى كېــرەك ئىــدى 

  .زىلىنىڭ قېچىشى بىلهنال، مافۇيۈەنمۇ ئارقىدىن قېچىشقا يۈزلهندى
لوپتىن چىقىپ ئۇزۇن ماڭمايال رۇسالرنىڭ ئايروپالنلىرى ئۈسـتۈمىزدە پهيـدا   

غــان تــۇپراق بومبىنىــڭ پارتالشــلىرى ۋە بــۇ قاغجىرى! قانــداق دەھشــهت. بولــدى
پىلىمــۇتتىن ئېتىلغــان ئــوقالردىن شــۇنداق تــوزان كۆتۈرۈلــدىكى، قىيامهتنىــڭ 

ــۆزى ــۇرۇق  . ھېچنېمىنــى كــۆرگىلى بولمــايتى ! ئ ــوغراقالر ئارىســىغا، ق شــاالڭ ت
ــۆزىمىزنى ئاتــاتتۇق   ــۈۋىگه ئ ـاۋازى . ئېقىنالرنىــڭ قىرغــاقلىرى ت ئايروپالننىــڭ ئـ

. ۆتكهندىن كېيىنمۇ، تېخى ئاشۇ قاراڭغۇچىلىق بېسىلمايتىتىنچىپ، سائهتلهر ئ
. مانا شۇنداق قىلىپ، ئايروپالنالرنىڭ پاراكهندىچىلىكىدىن قۇتۇلماسـال بولـدۇق  

ھېساپسـىز قـورال،    - ئۇالقالر ھۈركۈپ قېچىـپ، ھهددى  - نۇرغۇن ئادەم ئۆلۈپ، ئات
گه كهلگهن ھامان، ئهمما ھۇجۇم تىنچىپ، سېپىمىز ئهسلى. ئوق باياۋانالردا قالدى

ــۇرغان   ــورال يوش ـا ق ــزلهردىن يېنىمىزغـ ــۈرۈپ   - بى ــۇرمىغانلىقىمىزنى تهكش يوش
. ئاندىن بۇ قااليمىقانچىلىقتا ئۆزئارا سۈئىقهستلهرمۇ راسا چهككه يهتتى. تۇرۇشاتتى

ئهسلىدىمۇ بىرەر سهبدىشىنى بىرەر تال تهڭگه ئۈچۈن ئۆلتۈرۈشـۈۋاتقانالر، ئهمـدى   
  .تتىبۇ پۇرسهتته ئهدەپ كه

ـاچتۇق     ــكه قـ ـاغ تهرەپ ــز تـ ــالپ بى ــيهدىن باش ــۈپ . نى ــدا بهك   - ت ــۈز جاڭگال ت
ـاغ ئارىسـىغا   . ئوچۇقچۇلۇقتا قالغىنىمىز ئۈچۈن، مۇداپىئهگه تازىمۇ بىئهپ ئىـدى  ت

ـان        ــپ كهتســهك ھهرھالــدا يوشــۇرۇنغىدەك دالــدا تېپىلىــدۇ، دەپ ئويلىغـ كىرى
ـانالر يهرلىكلهر   . بولۇشلىرى كېرەك ـاغ ئارىسـىدىمۇ تۇڭگ ـازدەك    ت نـى سـويغان پىي

بۇ ۋەھشىيلىكلهرنى تىل بىلهن ئىپادە . قۇرۇقداپ مېڭىشنى بولدى قىلىشمىدى
. سـوغۇق چۈشـكهن ئىـدى   . ھاۋا ھۇجۇمى يهنىال بولۇپ تۇردى. قىلغىلى بولمايدۇ

بهزى كېچىلىـرى بهزى ئهسـكهرلهر سـوغۇقتىن ئۆلـۈپ     . ئۈستىمىز يېلىـڭ ئىـدى  
ـاۋايى تـۆگىلهر،     . ان بولـدى قالىدىغان ئىشالرمۇ كۆرۈلـۈپ تۇرۇدۇغـ   ـاغ ئارىلىرىـدا ي ت

  .پىتراپ كهتكهن مالالر كۆپ ئىدى
ــر       ــدا بى ــىنىڭ قارنى ــڭ تۆگىس ــى ئۆزىمىزنى ــر كېچىس ــدا مهن بى چىمهنتاغ



 

193 

 

ـاتتىق     . تهرىپىمگه چومنى دالدا قىلىـپ ئۇخلـۇدۇم   بىلهمسـهن، شـۇ كېچىسـى ق
ـار ئۇچقۇنـداپ تـۇراتتى   . سوغۇق چۈشـۈپ كهتـكهن ئىـدى    دىن شـۇڭا سـېپىمىز  . ق

كـۆزلىرى كۆكـۈرۈپ كهتـكهن ھالـدا      - ئۇالرنىـڭ يـۈز  ! ئونبهشچه ئادەم مۇزالپ قاپتۇ
ـا        ـالىتى ئۆلگىچىمـۇ ئېسـىمدىن چىقمىس ـان ھ خۇددى تاش ھهيكهلـلهردەك تۇرغ

تېنىمغا ئـۆتكهن   دىنمېنىڭ ھاياتىمنى ساقالپ قالغان تۆگىنىڭ تېنى. كېرەك
ىهرىبان ھىس قىلدۇرۇدۇغان ھارارەت نېمىشقىدۇر ھايۋانالرنى ئادەملهردىن كۆپ م

ـاق     . بولۇپ قالـدى  ـارىكهن ئـۆلمهي س ـاالمهت چىڭخهيـگه    - يهيـدىغان رىـزقىم ب س
جۇۋىلىرىنىڭ بىر يېڭىنى ساپماي يانغا تاشـالپ قويـۇپ كېيىـدىغان    . ئۆتۈۋالدىم

ـان     . تىبهتلهرنىڭ يۇرتلىرىدىن ئۆتتـۇق  ـارقىمىزدىن قىسـتاپ كېلىۋاتق ئانـدىن ئ
ـا  . تۇڭگانالرنىـڭ گازارمىسـىغا چۈشـتۇق   . ۇلـدۇق زەربىلهردىن بىر يـولى قۇت  گازارم

ســېپىلنىڭ تــۆرت بۇلۇڭىــدا پوســت . ئهتراپـى ســېپىل بىــلهن قورشــالغان ئىـدى  
بىزمـۇ بىـرنهچچه كـۈن ئارامـدىن كېـيىن پوسـت نـۆۋىتىگه چىقىـدىغان         . بارىدى

ئهمما پوست نۆۋىتىمىز بىـرگه ئهمهس  . رېهىم بىلهن بىر ياتاقتا ياتاتتىم. بولدۇق
  .ىئىد

ــدى دېيىشــتۇق    ــى كهل ــېچىش ۋاقت ــدى ق ــز ئهم ــۇ ســېپىلدىن  . بى ـا ب ئهممـ
كـــۆز يىـــتىم يهردىـــن ســـېزىلىپ قالســـاق . قاچمـــاقمۇ ئاســـان ئهمهس ئىـــدى

بۇنداقال كېتىۋەرسهك مۇشـۇ يهردە ئـۆمرۈمىز   . شۇڭا ئۇزاق ئويلىدۇق. ئېتىۋېتهتتى
پوسـتتا   .ئىككىنچى يىلىنىڭ باھار ئايلىرى ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى. ئۆتۈپ كېتهتتى

ـال           ـا مېڭىـپ يـۈرگهچ خىي ـاق، بۇياقق تۇرغان چاغلىرىمـدا سـېپىل ئۈسـتىدە ئـۇ ي
ئـۇ يهردە غهرپ ئۇپۇقىـدا   ! ئۇزاق غهرپ تهرەپلهرگه. ئۇزاقالرغا تىكىلهتتىم. سۈرەتتىم

ــۇرتىمىز  ــدىن شــۇنچىلىك    —بىزنىــڭ ي ســۆيۈملۈك ۋەتىنىمىــز بــار، بىــز ۋەتهن
ت بىر توپ ئىچىدە، خـۇددى ئـۆچكه پادىسـى    ئۇزاقالردا خۇددى ئازغان قوزىالردەك، يا

ئهتراپتىكــى زىـــرائهتلهر كۆكـــۈرۈپ، بـــۇ  . ئىچىــگه كىرىـــپ قالغانـــدەك ئىـــدۇق 
ــدى     ــۆز ئال ــرى ك ــڭ ئېتىزلىقلى ــلهن ئۆزىمىزنى ـامى بى ــىللىقنىڭ ئىلهـ غا ميېش

ھهتتا ئادەم كۆرمهيدىغان پۇرسهت بولسىال ئىچىـم  . كهلسىال يىغا تۇتۇپ كېتهتتى
  .ىغان چاغلىرىممۇ بولدىبوشىغىچه يىغلىۋالىد

ــۈزەتتىم       ــىنى ك ــېپىلنىڭ ئارقىس ــدە س ــت نۆۋىتىم ــۈنى مهن پوس ــر ك . بى
سېپىل بهك ئىگىـز  . سېپىلدىن سهكرەشنىڭ مۈمكىنچىلىكىنى مۆلچهرلىدىم
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ـايتى    . ئىدى دەرۋازىـدىن قـول سـېلىپ    . سهكرەش خهتهرلىـك، پـۇت سـۇنماي قالم
ـال سـۈرۈپ يـۈرۈپ،     بۇياققا مېڭىپ - سېپىلدا ئۇياق. چىقىپ كېتهلمهيتۇق خىي

بىردىنال ئىچى تهرەپتىكى ئاشخانا يېنىدىن سېپىلغا چىقىدىغان پهللهمپهينىـڭ  
ئارقا تهرەپته ئىگىزلهپ سېپىلگه يېتهيال دەپ قالغان كۈل دۆۋىسىنى  —ئۇدۇلىدا 

ـا دىقـقهت       ! ۋاي، ئېسىت. كۆرۈپ قالدىم نهچـچه ۋاقـتىن بېـرى نېمىشـكه بۇنىڭغ
ـا بـۇنى دېـدىم     ئـۇ كـۈنى پو  ! قىلمىدىمكىنه جىـددىي  . سـتتىن چۈشـۈپ رېهىمغ

ــۆۋىتى كهلســه، يهنه      ــر كېچىســى قايســىمىزغا پوســت ن ــپ، بى ـارلىق قىلى تهييـ
  .بىرىمىزنى ئويغۇتۇپ، سېپىلدىن ئاشۇ كۈل دۆۋىسىگه سهكرەيدىغان بولدۇق

كېچهكلىرىمىزنـى يۇيـۇپ بىـر     - تهييارلىقىمىز نېمه بولسۇن، بارلىق كيىم
ـاز ئېشـىنىپ،       بوغجىما قىلىپ ھازىرال ش؛ ئانـدىن يهيـدىغان نهرسـىلهردىن بىـر ئ
ـا  . يىغىپ تهييارالش ئىدى ئاشخانىدىكىلهرگه قاخشاپ يۈرۈپ بهزىدە ئارتۇقراق موم

ــۇق ــتى   . ئېلىۋاالتت ــېچىگه ئالماش ــۆۋىتىمىز ك ــت ن ــپ، پوس ــۇنداق قىلى ــۇ . ش ب
رېهىم مېنى تۈرتۈپ ئويغۇتۇپ قويۇپ، پوستقا چىقىـپ  . رېهىمنىڭ نۆۋىتى ئىدى

ئارقىــدىن مهن ئىككىمىزنىــڭ بوغچىســىنى قولتــۇقالپ، بىــر ئــازدىن   . تتــىكه
. ئاۋال قاراۋۇلخانىدا بىردەم ئهھۋالنى كۈزۈتـۈپ تـۇردۇق  . كېيىن سېپىلغا چىقتىم

ئانــدىن بىرىمىــز، ئارقىــدىن يهنه بىرىمىــز كــۈل دۆۋىســىنىڭ ئۇدۇلىغــا كېلىــپ 
  .سهكرىدۇق

يۇمشــاق ئىــدىكى، بــۇ ئاسهســهن ئوتــۇن كــۈلى ئىــكهن، شــۇڭا شــۇنچىلىك   
قۇرۇتالردەك تىپىـرالپ كـۈل ئاسـتىدىن    . كۈلنىڭ ئىچىگه چۆكۈپال كېتىپتىمىز

بويـــۇن ۋە  . چىققىنىمىـــزدا ھهمـــمه يېرىمىـــز چىدىغۇســـىز كـــۈل پـــۇرايتى     
ـا  . پۇشقاقلىرىمىزدىن كىرىـپ، ئىچىمىـزگه كـۈل توشـۇپال كهتـكهن ئىـدى       ئهمم

ه بــۇ يهردىــن ئــۇزاپ بــۇالرنى ئــويالپ ئولتۇرمــاي، ئىككىنچــى پوســت نــۆۋىتىگىچ 
شــاپىال خهنــدەكتىن يامىشــىپ  - شــۇڭا ھــاپىال. كهتمىســهك تۇتۇلــۇپ قــاالتتۇق

قوناقلىق . چىقىپ، ھهر دايىم ئۇزاقتا كۆرۈنۈپ تۇرۇدۇغان قوناقلىققا قاراپ چاپتۇق
. تېخى ئهمدىال پاقالن بولغاچقا، يېتىۋالمىساق ئادەم يوشـۇرغىدەك ئهمهس ئىـدى  

ئهمــدى . ويــۇق ۋە باراقســان كۆرۈنــۈپ كېتىپــتىكهن ئــۇزاقتىن بىــزگه شــۇنداق ق
  . قارىدۇقكى، بۇ يهرگه ئىشهنچ قىلىپ، يوشۇرۇنۇپ ئولتۇرۇشقا بولمايتى

ھهر دايىـم سـېپىل   . بىردەم ئېسىمىزنى ئېلىۋېلىپ، دەرھال يولغا چۈشتۇق
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ـاراپ      ــكه قـ ــۇدۇ، دەپ پهم قىلغــان تهرەپ ــۇرۇپ ئاشــۇ ياققــا قاچســاق بول ئۈســتىدە ت
ــنى داۋام ــدۇق قېچىش ــدىن    . قىل ــدىكى رايون ــڭ كونتروللۇقى ـاكى تۇڭگانالرنى تـ

ـاراملىق يوقىـدى    بىـر تۆپۈلـۈكتىن ئۆتكهنـدە ئالـدىمىزدا     . چىقىپ كهتمىگـۈچه ئ
ــدى    ـا كۆرۈن ــر دەريـ ــك بى ــدىن    . كىچى ــۇپ، كۈل ــۇ يهردە يۇيۇن ــۈكرى، ب ـا ش ئالالھقـ

ــتۇرۇۋالدۇق  ــى ئالماشـ ــېچه بولغاچقـــا  . تازىلىنىـــپ، كىيىملىرىمىزنـ ئهممـــا كـ
ـاي كاسىلدىشـــىدىن    شـــۇنچىل ىك توڭـــدۇقكى، چىشـــلىرىمىزنىڭ توختىمــ

  . يىڭاقلىرىمىز تېلىپ كهتتى
بۇ يهردە بىزنى قوغالپ كهلگهنلهر ساقالپ . تاڭ ئاتقاندا بىر مهھهلله كۆرۈندى

ـا ئۈسـتىدىنال چۈشـمهيلى، دەپ، ئېتىزلىقالرنىـڭ قىرلىـرى بىـلهن        تۇرغان بولس
ـاتتۇق   ــنهپ ئۆتۈۋاتـ ــى چهت ــپ، مهھهللىن ــوۋاي   ئ. مېڭى ـاي ب ــر خىتـ ـا بى ېتىزلىقتـ

ئهمما بۇ سهھرالىق قېرى، . بىز ئۇنىڭدىن لهنجۇنىڭ يولىنى سورىدۇق. ئۇچرىدى
ــدىكهن     ــق بىلمهي ـا بهك ئېنى ــپ باقمىغاچقـ ــرى چىقى ــتىن نې ــۇنداق . كهنت ش

ــويىچه ئېيتىــپ بهردى   ـانلىرى ب ــۇ  . بولســىمۇ ئاڭلىغـ بىزنىــڭ تۇرغــان يېرىمىزم
ـا، ئىككـى   ئهسلىدە گهنسۇ بىلهن چىڭخهينىڭ چېگ رىسىغا يېقىن يهردە بولغاچق

كۈن كۈندۈزى بىـرەر دالـدىنى تېپىـپ ئـۇخالپ، كېچىسـى يـول مېڭىـپ يـۈرۈپ،         
شۇندىن كېيىن قورقماستىن يهيدىغان نهرسه . گهنسۇ تهۋەسىگه يېتىپ كهپتۇق

ـا كىرىـدىغان بولـدۇق      لهنجـۇ شـهھرىدە   . سېتىۋېلىش ئۈچـۈن كهنـتلهرگه، بازارالرغ
ــودىگهرلهرنى  ــۇر س ــۇق   ئۇيغ ـاڭالپ تۇراتت ــم ئـ ــىدا دايى ـانلىقى توغرىس . ڭ بولۇدۇغـ

قهشقهردىكى چېغىمىزدا ھهتتا لهنجۇدا ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسى بارلىقىنىمۇ ئاڭلىغان 
  .شۇڭا كۆڭلىمىز شۇ ياقنى تارتقان ئىدى. ئىدۇق

تېزىـپ   - تىلدىن قىينالمىغاچقا يول جاپاسىنى ھىساپقا ئالمىغاندا ئېزىپ
قهت تارتقان بولساقمۇ ئاخىرى لهنجۇغا يېتىپ، ئۇيغـۇر  مۇششهق - جاپا. قالمىدۇق

ـاپتۇق   ــتۈرۈپ تـ ــىنى سۈرۈش ــپ   . ئۇيۇشمىس ــپ كېتى ــۇ يهردە كېلى ــدەك ب دېگهن
ــۈدىكهن    ـاپ ئۆت ـارەتچىلهر توختـ ــۇر تىجـ ـان ئۇيغ ــدان  . تۇرۇدۇغـ ــى ئوب ــما بىزن ئۇيۇش

ئىككى قـۇردىن   -  تىجارەتچى بايالرغا مۇراجهت قىلىپ، بىزگه بىر. ئورۇنالشتۇردى
ـاز تـوال پـۇل كـۆردى     . ڭى ئۈستباش قىلـدۇرۇپ بهردى يې خـۇددى ئـۆز   . قولۇمىزمـۇ ئ

بىزنـى شـۇ يهردە قېلىشـقا    . ئۆيۈمىزگه كېلىپ قالغاندەك ئارامخۇدا بولۇپ قالدۇق
ســـودىگهرلهرگه، ســـودىگهرلهرنىڭ  .مـــۇئهللىم بولـــۇدىكهنمىز. دەۋەت قىلىشـــتى
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ـا مـۇئهللىم بولـۇدۇكهنمىز    بـۇ يهردە ئاشـۇ بىزنىـڭ     .خىتايدىن ئالغان خوتۇنلىرىغ
ـا ئهپهنـدىمنىڭ ئاكىسـى ئابـدۇلالھ     ـارىكهن   ppppئىس ـاي    . بهگمـۇ ب ئۇنىڭمـۇ بىـر خىت

  .خوتۇنى بارىكهن
ئهمما بىزنىڭ چوڭراق ئوقۇشالرغا كىرىش ئارزۇيىمىز بولغاچقا، تهكلىپلهرنى 

بــۇ . رەت قىلىـپ، بىزنـى بىــرەر چـوڭ مهكـتهپكه تونۇشتۇرۇشــنى تهلهپ قىلـدۇق     
ــڭ  ـادەملهركهن يهردىكىلهرنىـ ــىدىكى ئــ ــت ئىدىيىسـ ــىال كوممۇنىسـ . ھهممىسـ

ــدىكهن      ـابىدىال پايدىلىنىـ ــۆتهڭ ھىســ ــر ئـ ــى پهقهت بىـ ــۇ يهرنـ ــودىگهرلهر بـ . سـ
ئۇيۇشــمىنىڭ خىزمهتچىلىــرى ســوۋېتته ئوقۇغــان يــاكى ســوۋېتنىڭ تهســىرىگه  

بىـز ئـۇ چاغـدا    . شۇڭا بىزنى يهنئهنگه بېرىڭالر، دەپ قىزىقتـۇردى . ئۇچرىغانالركهن
الر ھهققىدە كۆپ نهرسه بىلمىگهچكه، ھه دەپ ئوقۇساقال بولمىـدىمۇ  كوممۇنىست

  .دېگهن ئوي بىلهن ماقۇل بولدۇق
بىزنـى  . بىركۈنى يهنـئهن تهرەپـكه يـېقىن بارىـدىغان بىـر ماشـىنا تېپىلـدى       

لهنجۇنىـڭ  . شـۇنىڭ بىـلهن كهتتـۇق   . شۇنىڭغا تونۇشتۇرۇپ، ئولتۇرغۇزۇپ قويـدى 
ئـۇنى ئوڭاليـدىغان ئۇسـتا    . ىنا بۇزۇلۇپ قالدىچىڭياڭ دېگهن يېرىگه بارغاندا ماش

بىز ماشىنا يېنىدا ئۈچ كۈن . تاپقىلى بولماي، شوپۇرالردىن بىرى شىئهنگه كهتتى
  :شۇنىڭ بىلهن يهنه بىر شوپۇر. كهتكهن ئادەمدىن خهۋەر يوق. ساقلىدۇق

ســىلهر شــىئهنگه بولســىمۇ كېتىــۋېرىڭالر، بــۇ يهردىــن يهنــئهنگه ئــۇدۇل    —
شىئهن دېـگهن چـوڭ شـهھهر،    . ق تهس، بهك ئاۋارە بولۇپ كېتىسىلهرقاتناش تاپما

  . دېدى —شۇڭا ئۇ يهردىن قاتناش ھهل قىلماق ئاسانراق، 
شـۇ چاغـدا شـىئهنگه قهۋرە يـۆتكهش مۇراسـىمى      . بىز كېتىشكه رازى بولدۇق

شوپۇر سۆزلۈشۈپ، ئۇنىڭغا تونۇشتۇرۇپ . بىلهن كېتىۋاتقان ئۈچ ماشىنا ئۇچراشتى
  .دىسېلىپ قوي

ـانالر دەپ تونۇشــتۇردۇم، شــۇڭا كىــرا        — ــىلهرنى ئوقــۇش ئىــزدەپ ماڭغـ س
ـا      . ئالمايدىغان بولدى يهنه تېخى شىئهنگه بارغانـدا سـىلهرگه ماشـىنا تېپىـپ يولغ

  .دېدى شوپۇر —سېلىپ قويىدىغان بولدى، 
ــلىرىغا ئوخشــــاپ   مهھهللىلهردىــــن يــــاۋايى يىرتقۇچالرنىــــڭ چىرقىراشــ

                                            
      ①

 .ئا —شائىر، پروففىسسور بۇغدا ئابدۇلالھنىڭ دادىسى،  
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كېتىۋاتقــان يېرىمىــز . ر ئــاڭلىنىپمۇ قــاالتتىكېتىــدىغان يېقىمســىز ناخشــىال
ئىگىـزلىكلهرگه سـۇ چىقىـرىش    . سېرىق توپۇلۇق ئىگىزلىك دەپ ئاتىلىـدىكهن 

  .مۈمكىن بولمىغاچقا ئهپكهشته سۇ توشۇپ تېرىقچىلىق قىلىشىدىكهن
شىئهندە بىزگه ئىگه بولۇپ شوپۇرىمىزغا . شۇنداق قىلىپ شىئهنگه كهلدۇق

نال يهنــئهنگه ماشــىنا تېپىــپ بېرىشــتىن يالتىيىــپ،  ۋەدە بهرگهن خىتــاي بىــردى
. بىزنىــڭ تــازىمۇ بېشــىمىزنى قــاتۇردى. كوممۇنىســتالرنى يامانالشــقا باشــلىدى

  :بىزمۇ خاپا بولۇپ
ــدە بىــز نهگه    — ــۇ يهرگه كهلگهن ــدۇرراق دېمهيســىز؟ ئهمــدى ب نېمىشــكه بال
  .دەپ ۋارقىراشتۇق —! بارىمىز

  :ىغانلىقىنى بىلىپئاخىرى ئۇ بىزدىن ئاسان قۇتۇاللمايد
ـار؟         — ـادەمگه يهنئهنـدە نـېمه ب سىلهر ئوقـۇيمىز دەيسـىلهرغۇ؟ ئوقۇيـدىغان ئ

ـاڭخهيگه     ـادرېس بېـرىمهن، ش ئۇندىن كۆرە شاڭخهيگه بېرىڭالر، مهن سىلهرگه بىر ئ
  .دېدى —بارىدىغان پويېزغا سېلىپ قويۇمهن، 

ـاڭالپال چىرايىمىـز ئېچىلـدى    ـاڭخهي دېگهننـى   . شاڭخهي دېگهننى ئ كـۆپ  ش
ـال بولـۇپ،        ـان بوپتـۇق، دەپ خۇش ئاڭاليتۇق، ئهمدى ئۆز كـۆزۈمىز بىـلهن كۆرۈدۈغ

ـاقۇل بولـدۇق   ـاڭخهيگه كهلـدۇق    . دەرھال م بىزنـى مائارىـپ   . شـۇنداق قىلىـپ ش
ـاي،  . تارماقلىرىغا يوللىغان ئىكهن ئۇ يهردىكىلهر دەرھال بىزگه ئىگه بولۇشقا ئۇنۇم

ـا  . بىـلهن ئاالقىلىشـىڭالر، دېـدى    نهنجىڭدا سىلهرنىڭ ۋەكىلىڭالر بار، شۇالر ئهمم
ـاردەم قىلىڭـالر دەپ      بىز نهنجىڭدىكى ئادەمنى قانداق تاپىمىز؟ سـىلهر ئـۆزۈڭالر ي

ـا ئهپهنـدى         . تۇرۇۋالدۇق ـا تېلىپـۇن قىلىـپ، بىزنـى ئىس شـۇنىڭ بىـلهن نهنجىڭغ
  . بىلهن كۆرۈشتۈردى

ــۇق   ــدىگه ئېيتت ـا ئهپهن ــۋالىمىزنى ئىسـ ــۇ  . ئهھ ــزگه ئۇيغ ــدى بى ـا ئهپهن ر ئىسـ
  :سودىگهرلهر تۇرۇدۇغان بىر يهرنىڭ ئادرېسىنى بهردى ۋە

ھــازىر ســىلهر شــۇ يهرگه بېرىــپ جايلىشــىڭالر، مهن ئهتىگىــچه ئوقــۇش    —
  .دېدى —ئىشىڭالر توغرىسىدا جاۋاپ بېرىمهن، 

ئىسا ئهپهندىـدىن  . ئهمما بىرنهچچه كۈن بىز سودىگهرلهر بىلهن بىلله تۇردۇق
ــوق ــۇد . خهۋەر ي ــى ف ــۇ بىزن ــيىن ئ ــۇرا  كې ــدىكى ئوتت ەن ئۇنىۋېرســىتېتى قارمىقى

ـارزۇ        مهكــتهپكه ئوقۇشــقا تونۇشــتۇرغانلىقىنى، بــۇ مهكتهپنــى پۈتتۈرگهنــدىال ئـ
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  .قىلىنغان چوڭ ئوقۇشتا ئوقۇغىلى بولۇدۇغانلىقىنى ئېيتتى
بىلهمسهن، مانا شۇ چاغـدا  . (بىز دەرھال بېرىپ مهكتهپكه تىزىمغا ئالدۇردۇق

ــۇ خىتــاي دېڭى  ــويالپ باقســام ب ــۈرۈپتىمهن،   ئ ــلهپ ي ــدا بىــر تــال چــاۋاردەك لهي زى
دە، ئۇيغـۇر   - ئۇيغۇرلۇقۇم ئۇنتۇلۇپ، خىتاي دېڭىزىدا غهرق بولۇپ كهتمهي دېـدىم 

ــلىدىم    ــنى باشـ ــىمنى قوللۇنۇشـ ــگهن ئىسـ ــل دېـ ــۇنداق  . ئادىـ ــتهپكه شـ مهكـ
ـا كهلـدى     . تىزىمالتتىم ـا شـۇنداق بارلىقق ئانـدىن ئوقـۇش   .) يېڭى ئىسـىمىم مان

ـانلىق قىلىشـــىپ،    باشـــالنغىچه ســـودىگ  ـال ئېلىشـــىپ، تهرجىمــ هرلهرگه مــ
ـا بېرىـپ     . ياردەملىشىپ جان باقتۇق بىرنهچچه كۈن ۋاقىـت چىقىرىـپ نهنجىڭغ

. ئىسا يۈسۈپ، مۇھهممهت ئېمىن، مهسئۇد سهبىرى ئهپهندىلهرنى كۆرۈپ كهلدۇق
ــىتېتالرغا      ــى ئۇنىۋېرسـ ــيىن ئهڭ ياخشـ ــۇڭالر، كېـ ــى ئوقـ ــى ياخشـ ــۇالر بىزنـ ئـ

  .شۇ يىلى كۈزدە ئوقۇشقا باشلىۋەتتۇق. ەم قىلىمىز دېدىكىرىشىڭالرغا يارد
بهئهينى . قاچ بولۇپ كهتتى - شاڭخهيگه ياپونالر باستۇرۇپ كىرىش ئالدىدا قاچ

ـان   ــۇرتىمىزدا بولغــ ـاچ ‹يـ ـان قــ ـاچ - تۇڭگــ ــدىنمۇ   ›قــ ـاش، ئۇنىڭـ ـا ئوخشــ ى غــ
قىسقىســـى فـــۇدەن ئۇنىۋېرســـىتېتى قارمىقىـــدىكى ئوتتـــۇرا . دەھشـــهتلىكراق

ـارتىيه ۋە دۆلهتنىـڭ    ‹ۈتتۈرگهن چېغىمىـزدا مهكـتهپ مـۇدىرى    مهكتهپنى پ ـازىر پ ھ
بېشىغا ئېغىر كۈن چۈشتى، بىزنىڭ ئىلىملىك ھهربىيلهرگه ئىهتىياجىمىز بار، 

دەپ بهك تهسـىرلىك   ›سـىلهرنى ھهربىـي مهكتهپـته ئوقۇشـقا تهۋسـىيه قىلىـمهن      
قا نۇتــۇق ســۆزلىگهن ئىــدى، تهســىرلىنىپ كېتىــپ، ھهربىــي مهكتهپــته ئوقۇشــ  

كېيىن بۇ خىيالىمىزنى ئـۈچ ئهپهنـدىگىمۇ بىلـدۈرگهن ئىـدۇق،     . رازىلىق بهردۇق
پارتىيه ۋە دۆلهتنىڭ بېشىغا كۈن چۈشكهندە مۇشۇنداق ‹خۇسۇسهن ئىسا ئهپهندى 

مـۇھهممهد ئـېمىن   . دەپ بىزنـى ماختىـدى   ›قارار ئالغىنىڭالر بهك ياخشـى بوپتـۇ  
ىيلهرگه، ھهربىي قومانـدانالرغا  مىللىتىمىزنىڭ ئىلىملىك ھهرب‹: ئهپهندى بولسا

تېخىمۇ ئىهتىياجى بار، بوپتۇ، ئوقۇڭالر، بىر كۈنلىرى مىللىتىڭالرغا ئهسـقېتىپ  
  . دېدى ›قاالرسىلهر

ـاتىم مهكتهپـته    شۇنداق قىلىپ، پۈتۈن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى داۋامىدا ھاي
ـان بولغىيـدىڭ؟ سۇنياتسـى    . ئۆتتى ن خۇاڭپۇ ھهربىي مهكتىپى دېگهننـى ئاڭلىغ

ـاڭ       ـاڭ ۋىييۈەنج ـارتىپال ج ـان كۈنىـدىن ت ئهپهندى ئۆز قولى بىلهن قۇرغان، قۇرۇلغ
ـا  . جاناپلىرى ئۆزى مهكتهپ مۇدىرى بولۇپ كېلىۋاتقان ئالى بىلىم يـۇرتى  مهن مان
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شۇ كاتتا مهكتهپنىڭ موتۇرالشقان قىسىم پاكۇلتېتىنىـڭ ئوقۇغۇچىسـى بولـۇپ    
تالر تارقاقالشــتۇرۇۋېتىلگهن ئۇرۇشــنىڭ كاســاپىتىدىن پــاكۇلتې. قالغــان ئىــدىم

ـان ئىـدى    . ئىكهن ـارار تاپق يـۈننهن  . بىزنىڭ پاكۇلتېت يۈننهننىڭ بىر يېزىسـىدا ق
دېسهم ئهقلىڭگه نېمه كېلىدىكىن بىلمهيمهن، يۈننهن دېگهننىڭ گۈزەللىكىنى 
ــېئىرالرنى        ــپ ش ــم ئاجايى ــدىڭ، بهلكى ـاڭ ئى ــهن بولسـ ــۈن س ــۋىرلهش ئۈچ تهس

ســـهندەك شـــائىر بولمىغاچقـــا بـــۇ يهرنىـــڭ   يېزىۋىتهرمىـــدىڭكىن، ئهممـــا مهن
ـاپ   . گۈزەللىكىنى تهسۋىرلهپ بېرەلمهيمهن يېشـىل ۋە نهيزىـدەك    - بـۇ يهردىكـى ي

سۇ ئىچىدىن خۇددى دەرەخكه . دەپ ئاتايدۇ) تاش ئورمان(ノ㍼تىك تاغالرنى بۇالر 
ـالۇدۇ     . ئوخشاش تىك ئۆسۈپ چىققان قىيا تاشالرنى كۆرسـهڭ ئهقلىـڭ ھهيـران ق

ســېنىڭ كــۆز ئالــدىڭغا ئهينــى بــويىچه كهلتۈرگىــدەك تهســۋىرلهپ   مهن بهرىبىــر 
بۇ تاش ئورماننىڭ ئارىسىدا لهيلهپ يۈرگهن ئاق بۇلۇتالرچـۇ؟ بهزىـدە   . بېرەلمهيمهن

ـاش ئورماننىـڭ ئاسـتى تهرەپنـى      ـاپ ›كۆمۈۋېتىـدۇ ‹بۇلۇتالر ت يېشـىل ئـۇچالر    - ، ي
  !بىر كۆرسهڭ ئىدىڭئىه، سهنمۇ . ئاپپاق بۇلۇتالردىن ئۈنۈپ چىققاندەك كۆرۈنۈدۇ

ئهســلىدە ئــۇرۇش ئاخىرالشــمىغان بولســا بىــزلهر كاپىتــان يــاكى لېيتنانــت  
ـا      ئۇنۋانى بىلهن ئالدىنقى سهپكه باراتتۇق، تهلىيىمىـزگه ئـۇرۇش تـۈگىگهن ۋاقىتق

ـاڭ ئـۆزى     . توغرا كېلىپ قالدى ـاڭ ۋىييۈەنج ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسـىمىمىزغا ج
ـا ھهر يىلـى ئوقـۇش پۈتتـۈرۈش     چۈنكى ئۇ مهكتهپنىـڭ مـۇدىرى ب  . كهلدى ولغاچق

ـايروپالن     . مۇراسىمىغا كهلمهي قالمايتى بىزنىـڭ پاكۇلتېـت ئوقۇغـۇچىلىرىنى ئ
ـا ئامېرىكىنىـڭ     . بىلهن بېرمىنىڭ دېڭىز بويىغا ئېلىپ باردى بـۇ يهردىكـى پورتت

بۇالرنىڭ ئىچىدە دادۇجـى  . خىتايغا بهرگهن يادەم بويۇملىرى بىزنى كۈتۈپ تۇراتتى
ـارىكهن، بىـز بـۇ ماشـىنىالرنى       )پلۇق ماشـىنا چوڭ كوزۇ( ـاۋدۇجى ماشـىنىالر ب ، ش

ـاقىلىق ھهيـدەپ كهلـدۇق     ـا تاشـيولى    —يـۈننهن  . يۈننهن بېرما تاشـيولى ئ بېرم
 —دېســهم كــۆز ئالــدىڭغا قانــداق بىــر يــول كېلىۋاتىــدىكىن؟ بىزنىــڭ قهشــقهر  

داۋامـى،  ئۈرۈمچى تاشيولىمۇ؟ ياق دوستۇم، بۇ ئاشـۇ يۈننهنـدىكى سـۇ، ئورماننىـڭ     
ـانالردا    ! كۆك ۋە يېشىل رەڭنىڭ گېرەلىشىپ كهتكهن دۇنياسـى  بـۇ يهردىكـى ئورم

ــۈرۈپ قويمىســـا غهلهت  ــۆزىنى يۈتتـ ــىللىق . ئـــادەم ئـ ! ھهرياققـــا قارىســـاڭ يېشـ
  !يېشىللىق

نهنجىڭ قولـدىن كهتكهنـدىن   (يېڭى ئىش تهقسىماتىنى كۈتۈپ، چوڭچىڭدا 
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يــۇرتنى . كــۈنلهر ئىــدىيــۈرگهن ) پايتهخــت چوڭچىڭغــا كــۆچكهن ئىــدىكېــيىن 
. سېغىنىشتىنمۇ ئهيتاۋۇر يۇرتىمىزغا ئاالقىدار خهۋەرلهرگه ھېزى بولـۇپال يۈرەتتـۇق  
. گېـــزىتلهردە يۇرتىمىزغـــا ئاالقىـــدار خهۋەر كـــۆرۈپ قالســـاق قانمـــاي ئوقۇيتـــۇق

ــقا بـــوالتتى  ــۇ مهزگىلـــلهردە ۋۇجوڭشـــىن يېڭىـــدىن  . شۇغۇنىســـى بهك قىسـ بـ
ـان بىـر گېزىتنـى     تهشكىللىگهن ھۆكۈمهت تهركىۋى تىز ىملىكى ئـېالن قىلىنغ

ـازارىتى قارمىقىـدا سـېنىڭ ئىسـمىڭنى      . كۆرۈپ قالدىم قارىسام يېزا ئىگىلىـك ن
ـابىتمىدۇر؟     ‹. كۆرۈپ، كۆزلـۈرۈمگه ئىشـىنهلمهيال قالـدىم    ۋاي، بـۇ شـۇ بىزنىـڭ س

ـايدىغان باشـقا بىرىمىـدۇر؟      ›قانداقالرچه ئۈرۈمچىگه كېلىپ قاالر؟ ئىسـمى ئوخش
ئهگهر بۇ . يا تهۋەككۈل دەپ بۇ خهتنى يېزىۋاتىمهن. ڭنىڭ ئىسمىمۇ شۇقارىسام دادا

ســهن بولــۇپ، جــاۋاپ يېزىــپ قالســاڭ، كېيىنكــى خېتىمــدە قالغــان گهپلهرنــى   
خېتىمنىــڭ ئاخىرىغــا ئادرېســىمنى يوغــان قىلىــپ خىتــايچه يېزىــپ  . يــازارمهن

هڭمۇ قويدۇم، ئهگهر جاۋاپ خهت ئهۋەتىدىغان بولساڭ، شـۇنى ئوخشـۇتۇپ كۆچۈرسـ   
يــاكى شــۇنىڭ ئــۆزىنى كېســىپ ئېلىــپ، ) ئېپىــڭ بــار، ئوخشۇتااليســهن(بولــۇدۇ 

  pppp» .كونۋېرتقا چاپلىساڭمۇ بولۇدۇ
ـايتى  مهن . ھوشۇر مېنىڭ خىتايچىنى ئۆگۈنۈۋالغىنىمنى تهسهۋۋۇرمۇ قىاللم

كونۋېرت تېشىغا ئۆز پۇچۇركام بىلهن ھېلىقى . ئۇنىڭغا قىسقىال بىر خهت يازدىم
ـاي      . ئادرېسنى يازدىم ـام ھوشـۇرنىڭكىدىنمۇ بهك خىت بهلكىم مېنىـڭ بـۇ قوليازم

  .خهتنى سېلىۋەتتىم. ئۆلچىمىدە چىرايلىق ھىساپلىناتتىمىكىن دەيمهن
ئۇنىڭ ئىككىنچى . يوق، بىلمهيمهن - ئهمما ئۇنىڭ يهنه بىر خېتى كهلدىمۇ

ت بىزنىڭ تهشـۋىقا : خېتىنى تاپشۇرۇۋالغۇچه مهن كاژ تهلهيگه يهنه پاالكهت كهلدى
  . گورۇپپىمىزدىكلهرنىڭ ھهممىمىز دەل يىغىن ئۈستىدىال قولغا ئېلىندۇق

ئالدىنقى قېتىمغۇ بهك . ئىككىنچى قېتىملىق تۈرمه ھاياتىمنى باشلىدىم
ـا بىـر ئۇنىۋېرسـىتېت پۈتتـۈرگهن ئىـدىم دېسـهممۇ        مهنىلىك ئۆتكۈزگهنتىم، گوي

  كىن؟بىلمهيمهن، بۇ قېتىم نېمه بولۇدى. ئاشۇرۇۋەتكهن بولمايمهن
مهندىن باشقىالر يا ئىلى . مېنىڭ ساالھىيىتىم يهنه بىر ئاز مۈجىمهل قالدى

                                            
      

①
 )يىـل ئۆتـۈپ   50(يىلـى كـۈزدە ئۇيغـۇر ئهپهنـدى     -1987ئۇيغۇر ئادىلنىڭ خېتى سـۈپىتىدىكى بايـانالر    

 .ئا —يۇرتقا كهلگهندە مۇئهللىپنىڭ ئۆيىدە ئۆز ئاغزى بىلهن سۆزلهپ بهرگهنلهرنى ئاساس قىلىپ يېزىلدى، 
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ـان ياشـالر ئىـدى      ـا سـوۋېتته ئوقۇغ ـان   . تهرەپتىن كهلگهن، ي مهن نه سـوۋېتته ئوقۇغ
ـاس يوقىـدى      ـايتىم، نه توپـۇالڭچى دېيىشـكه ئاس . سوۋېتپهرەستلهر تىپىغا ئايرىلم

  .دە جىم بولۇۋالدىمبۇنى تۇتقا قىلىپ، قۇتۇلۇپ كېتىش ئۈمىدى
ـان  بىـرى   ھه توغرا، مهن بىلهن بىلله ياتىدىغانالرنىڭ ئىچىدە سوۋېتته ئوقۇغ

ـاكى ئۆزىنىــڭ         .بارىــدى ســوۋېتته ئــۇزاق تــۇرۇپ چىرايــى تارتىــپ كهتتىمــۇ يـ
ـان    مهستانىلىقىدىن رۇسالرنى دورايدىغان ئادىتى بارمىدى، ئىشـقىلىپ، قويۇۋالغ

ـاپ كتهتتـى   بۇرۇتىال ئهمهس چىرايىنىـڭ سـېرىقلى   ئۇنىـڭ  . قىمۇ رۇسـالرغا ئوخش
ئاخىرىدىكى قوشۇمچىنى دېگۈم ئهمما مېنىڭ . ئىسمى خهمىت تۇردىبايېۋ ئىدى

ـان بولسـىمۇ،      . كهلمهي، ھامان خهمىت تۇردى دەيتىم باشـتا ئـۇ تۈزۈتۈشـكه ئۇرۇنغ
ـا كۆنـدى    ئـۇ بـۇ رۇس قوشۇمچىسـىنى خـۇددى بىـر      . كېيىن مېنىـڭ كاژلىقىمغ

. دەل شۇنىســى مېنىــڭ چىشــىمغا تېگهتتــى . ىرلهيتــىئىلمىــي ئۇنۋانــدەك قهد
ــدىغان، تهۋىنــازۇك يىگىــت ئىــدى   ــۇردى ئاســان قېيداي ھهممىــدىنال . خهمىــت ت

ـان      . ئاغرىنىپ تۇراتتى ـادەتتىكى ئوقۇمۇغ تۈرمىداشـلىرىمىزدىن بىـزدىن باشـقا ئ
ـايتى   . ئۇيغۇردىن ئۈچى بارىـدى  . گهپلهشكىسـىمۇ كهلمهيتـى  . ئـۇالرنى ھىـچ ياراتم

ـا گهپ        گهپ قىلســى  مۇ بىــر خىــل ئۈســتۈنلۈك روھــى بىــلهن خــۇددى مااليغـ
ـا، ئۇالرمـۇ ئوخشاشـال       . قىلغاندەك گهپ قىالتتـى  ـاۋۇالرغىمۇ ياقمىغاچق ـال ئ بـۇ ھ

ـا   . خهمىت تۇردىنى ياقتۇرمايتى خهمىت تۇردىنىڭ ئۈستۈنلۈك تاماسـىنىڭ زىتىغ
ـامىله قىالتتــى   ــدەك مۇئـ ــۆزلىرىگه ئىلمىگهن ــۇنى ك ـا دايىمــال  . ئ ــت بولسـ خهمى

ئــۇ ئــۆزىنى ھهممىنــى بىلىــدىغان، . اشــقىالرغا ئهقىــل ئۆگۈتــۈش كويىــدا ئىــدىب
  .كۆپنى كۆرگهن ھىساپلىسا كېرەك

ـاد ماۋزۇلىرىــدىكى تالىشــىمىز       بىزنىــڭ يهنه سىياســىي مهســلهك، ئېتىقـ
خهمىت تۇردىنىـڭ يوغۇنلـۇق تاماسـى بولۇشـتهك خۇسۇسـىيىتىدىن      . باشالندى

ئۇنىڭ رۇسچه بىلىمىنـى  . چىپ قالدىتوغرا پايدىلىنىشنىڭ يولى كۆڭلۈمگه كې
شـۇڭا مهن  . سۇغۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن بۇ خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىشقا بـوالتتى 

ــت ئىســراپ قىلغــۇم      ــدىغان تاالشــالرنى قىلىــپ ۋاقى ـايىغى چىقماي ــداق ئـ بۇن
  :كهلمهي، بىر كۈنى شۇنداق تهكلىپ بهردىم

بىـرەر  خهمىت تۇردى، قۇرۇق گهپنى قىلىـپ ۋاقىـت ئىسـراپ قىلغـۇچه      —
  .دەپ سورۇدۇم —ئهھمىيهتلىك ئىش قىلساق نېمه دەيسىز؟ 
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  قانداق ئىش ئۇ؟ —
  . دېدىم —سىز ئوقۇتقۇچى بولۇڭ، قىزىققانالرغا رۇسچه ئۆگۈتۈڭ،  —

ــتۈنلۈك     ـان ئۈســــ ــدە ياتقـــــ ــىنىڭ روھىيىتىــــ ـان بالىســــ مهن ئىنســـــ
ـا     . ھېرىسمهنلىكىدىن پايدىلىنىشنى قارار قىلغان ئىدىم ئـۇ بىـزگه ئۇسـتاز بولس

ئويلۇغۇنۇمــدەك . غــورۇرى قانــائهت تېپىــپ، بىزنــى ياخشــى كۆرۈشــكه باشــاليتى 
  :بولدى

  .دېدى ئۇ مهمنۇنىيىتىنى يوشۇرالماي —راستما؟  —
ئهگهر بىــزدە ســىزگه يارىغــان بىرنهرســه بولســا قولــۇمىز . ئهلــۋەتته، راســت —

ـار   ــقا تهييـــ ــزدە بولۇشــ ــۈمىزدە، خىزمىتىڭىــ ــدىكى   - كۆكســ ـا، مهنــ دە، ئهممـــ
  قنى ئۆگۈنۈشنى خالىمايسىز ھهقىچان؟موللىچىلى

ـارمىز،   — ـاال   . بىـز دەرسـنى باشـلىۋەتتۇق   . دېـدى ئـۇ   —قېنى قاراپ باق بـۇ ب
بهكراق مهمهدان بولغاچقا كېرەكسـىز گهپلهرنـى تـوال قىلىـپ، دەرسـنى ياخشـى       

ـا دەرس ئۆتـۈش تهجرىبىسـى يوقىـدى      . ئۆتهلمهيتى . مـۇئهللىم بولـۇپ باقمىغاچق
ڭ ھهممىسى چاپسانال زېرىكىـپ، رۇسـچه ئۆگۈنۈشـتىن    شۇڭا مهندىن باشقىالرنى

  .ۋاز كېچىشتى
. رۇسچىدىن ۋاز كهچكهنلهرنىڭ ھهممىسى بىلهن بىز، دىن دەرسى قىالتتۇق

ـا       . ئهمما ئۇالر بۇنىڭدىن زېرىكمهيتـى  ـا تېگىـپ، ماڭ ـال خهمىتنىـڭ غورۇرىغ بـۇ ھ
  .دەردىنى تۆكهتتى

  ...تومپايالر، دە، - ئهسكى پايتىمىغا يىرتىق چورۇق، دېگهن شۇ —
خهمىت تۇردى، دىن دېگهن سـىز چۈشـهنگهندەك نهرسـه ئهمهس، سـىزگه      —

قالتىس بىلىنگهن ئۇ مهسـلىكىڭىز بهلكىـم دەۋرنىـڭ سـىناقلىرىدىن ئـۆتمهي،      
ـا دىـن مىـڭ يىلالردىـن بېـرى ئوخشاشـال         بىركۈنلىرى تاشلىنىپ كېـتهر، ئهمم

ـالماقراق ئـوي   . جهلپ قىلىش كۈچىنى يوقاتمىـدى   —الپ كۆرەرسـىز،  بـۇالرنى س
بىلىمهن، سىز بۇ ئادەملهر نېمىشكه مېنىڭكىگه قىزىقماي، بـۇ   —دەيتىم مهن، 

ســىز دەڭ، ســىزگه ئهڭ يامــان . كونىلىققــا قىزىقىــدۇ، دەپ ئىچىڭىــز پۇشــۇۋاتىدۇ
ــدە      ــن ھهققى ــۆزىڭىز دى ــېمه؟ ئ ــى ن ـا قىلغىن ــېمه؟ ئهڭ خاپـ ــى ن تهســىر قىلغىن

ــتالرنى   ــىز؟ پهقهت كوممۇنىسـ ــك بىلىسـ ــويىچه  قانچىلىـ ــۋىرلىگىنى بـ ڭ تهسـ
ـاكى بۇرمـۇالش ئىكهنلىكىنـى قانـداق بىلىسـىز؟      . بىلىسىز ئۇنىڭ توغرۇلۇقى ي
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ئهسـلى مهنــبه  . بۇنىـڭ ئۈچـۈن دىننــى ئهسـلى مهنـبهدىن ئۆگۈنۈشــىڭىز كېـرەك     
ـالى    . دېگىنىمىز قۇرئان ۋە ھهدىس باشقا كىتاپالرمۇ پهقهتـال پايـدىلىنىش ماتىرىي

ـا ئېلىـپ بېرىشـى     ھېساپلىنىدۇ، دىننى ئۇنـداق كىتـ   اپالردىن ئۆگۈنۈشـمۇ خاتاغ
  .مۈمكىن

ـاي دەپ،    ـاتۇرۇپ قويم مهن خهمىتتىن رۇسچه ئۆگۈنۈۋاتقاچقا، ئۇنىڭ پوقىنى ق
ـا  . ئۇنىڭ بىـلهن ئاشـۇنچىلىكال دېيىشـىپ قويـدۇم     ـاي،    «ئهمم ـاڭا ئېيت قىـزىم س

شــهكلىدە مۇنــازىرىلهردە ئۇنىــڭ تهرىپىــدىن ســورۇلۇش   »كېلىــنىم ســهن ئــاڭال 
ـاۋاپ      ئىهتىمالى بولغان سوئالالرنىڭ ھهممىسىگه دىـن دەرسـىمدە تهپسـىلىي ج

ـاپهتته       . بېرىشكه تىرىشتىم ـان قىي بىزنىـڭ دىـن دەرسـىمىزگه ئـۇ نهپرەتلىنىۋاتق
ـانلىقىنى   يۈزىنى ئۆرۈپ تهتۈر قاراپ يېتىۋالسىمۇ، ئهمهلىيهتته قۇالق سېلىپ ياتق

  .بىلىپ تۇراتتىم
ــڭ مه    — ــۇنى قاالقلىقنى ــدە ئ ــز ھهققى ــى   دىنىمى ــگه قارش ــى، ئىلىم نبىئ

ــلهرگه دۇچ كهلــگهن چــېغىڭالردا ھهرگىــز مهڭــدەپ     ــداق گهپ دېگــۈچىلهر بــار، بۇن
دىنىمىــز ئىلىــم تهھســىل  —دەيــتىم مهن ئوقۇغۇچىلىرىمغــا،  —كهتمهڭــالر، 

قىلىــش، ئهقىــل ئىشلىتىشــكه شــۇنچىلىك تهشهببۇســكاركى، بۇنىــڭ شــۇنداق 
ـانى كهرىـم   : دەلىللىرى بار ـاپ بىـلهن باشـالنغان   دېـگهن   »!ئوقـۇ «قۇرئ يهنه . خىت

  - ئهر«: رەسۇلىلالھ سهلالھۇئهلهيهى ۋەسـهللهم ھهدىسـلىرىدە شـۇنداق دېيىلىـدۇ    
ـاغلىق پهرز   ــم تهلهپ قىلمـ ــۆمىنلهرگه ئىلى ـال م ــم «، »ئايـ ــڭ  —بىلى مۆمىننى

ـا ئېلىشـقا ھوقۇقلـۇق     ئهسـىرى  . »يوقۇتۇپ قويغان مۈلكىدۇر، ئـۇنى نهدە ئۇچراتس
. ا ئهسـىر چۈشـكهنلهر جىـزىيه ئېلىـپ قويـۇپ بېرىلهتتـى      سائادەت دەۋرىدە ئۇرۇشت

ـاۋاتلىق         ـا ئـون مۇسـۇلماننى ئوقۇتـۇپ س ـاپىرالردىن جىـزىيه ئورنىغ بىلىملىك ك
پهننىڭ  - مانا بۇالر ئىسالمنىڭ ئىلىم. قىلىش، بىلىم بېرىش تهلهپ قىلىناتتى

ـاي،    . تهشهببۇسچىســى ئىكهنلىكىنىــڭ دەلىلــى   يهنه شــۇنىمۇ قىســتۇرۇپ قويـ
ــالم ــى      ئىس ــى، ئهقلىن ــر يۈرگۈزۈش ــى، پىكى ــۈر قىلىش ـانالرنىڭ تهپهكك دا ئىنسـ

ئهگهر بىر ئادەم ئالالھنىڭ . ئىشلىتىشى يۈكسهك دەرىجىدە تهشهببۇس قىلىنىدۇ
ـاتى  ـارىتىلغۇچى (مهخلۇقـ ـات —يـ ــۈن كائىنـ ــپ،   ) پۈت ــۈر قىلى ــدە تهپهكك ھهققى

ـا بولـۇدۇ    ـاۋابى كاتت ـادى خاتـ  . ئىجتىهاتىنى بايان قىلسا بۇنىڭ س ـان  ئىجتىه ا بولغ
ـاۋاپ بېرىلىــدۇ     ــوغرا بولغــان بولســا ئىككــى سـ ــر ســاۋاپ، ت ــېمه  . بولســا، بى ــۇ ن ب
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ــۇر     ــر رىغبهتت ـا بى ــقا قارىتـ ــر قىلىش ــۇ پىكى ــك؟ ب ــپ   . دېگهنلى ـا قىلى ــى خاتـ يهن
سېلىشــتىن قورقمــاي دادىــل تهپهككــۈر قىــل، ئــالالھ نىيىــتىڭگه كــۆرە ســاۋاپ   

  .بېرىۋېرىدۇ، دېگهنلىكتۇر
ىكىرلىرىنــى چۈشۈنۈشــلۈك شــهكىلدە  خهمىــت قىزىــق يىگىــت ئىــدى، پ 

ئوتتۇرىغا قويالمايتى، ئهمما ئۆزى چۈشهندۈرەلمىگهن تۇرۇغلۇق، تېزال خاپا بولـۇپ،  
ــۇپ قـــاالتتى . ۋارقىـــراپ كېتهتتـــى ــوغرا دەپ . تهتـــۈرلىكى تۇتـ ــۆزىنىڭكىنى تـ ئـ

  .يۇ، ئهمما توغرۇلۇقىنى ئىسپات قىلىپ ئادەمنى قايىل قىاللمايتى-تۇرۇۋاالتتى
م دىنى ھهققىدىكى يهنه بىـر تهتـۈر قارىشـى ئىسـالم دىنىنىـڭ      ئۇنىڭ ئىسال

ـان بىـدئهتلهر،      . خۇراپاتلىقى ھهققىدە ئىدى بـۇ قاراشـمۇ ئىسـالمغا زورالپ تېڭىلغ
ئادەتلهرگه تهئهللـۇق بولـۇپ ئىسـالمغا ئاالقىسـى يـوق       - قهدىمدىن قالغان ئۆرپ

  :بىر كۈنى بۇ ھهقتىمۇ توختالدىم. نهرسىلهر ئىدى
ــالم دىن — ــېرىك   ئىسـ ــۇكى، ئالالھقـــا شـ ــىپ شـ ــۈپ پىرىنسـ ــدا ئهڭ تـ ىـ

ـاراتقۇچى ۋە جىمـى كائىناتنىـڭ ئىگىسـى دەپ      كهلتۈرمهسلىك، ئالالھنى تهنها ي
ـامراپ يـۈرگهن نۇرغـۇن بـوالر     . تونۇش كېرەك  - بۇنى چۈشهنمىگهنلهر جهمىيهتـته ي

بولماس خۇراپىي ئادەتلهرنى، ئهقىل قوبۇل قىلغۇسىز غهلىتىلىكلهرنـى دىننىـڭ   
. ىســىدىن دەپ خاتــا چۈشــۈنۈۋېلىپ، ھهممىــگه دىننــى گۇناھكــار قىلىــدۇ  جۈمل

ـاھ     «: ھهدىس قۇددۇسىدا شـۇنداق دېيىلىـدۇ   ـاتنى تولـدۇرغۇدەك گۇن بهنـدەم كائىن
بىــلهن ئالــدىمغا كهلســىمۇ، پهقهت ماڭــا شــېرىك كهلتــۈرمىگهنال بولســا، مهنمــۇ  

مانا بۇنىڭدىن  .»ئۇنىڭ ئالدىغا كائىناتنى تولدۇرغۇدەك مۇكاپات بىلهن چىقىمهن
ئهمـــدى . شـــېرىك مهسىلىســـىنىڭ قانچىلىـــك جىـــددىيلىكىنى كـــۆرەلهيمىز

ـالغۇز دەرەخلهردىـن، پىـر    ـان    - تۇرمۇشىمىزغا قارىساق، مازارالردىن، ي ـا ئاتالغ ئهۋلىي
ــش،      ـانلىق قىلى ـاپ قۇربـ ــۇالرغا ئاتـ ــلهش، ش ــلهردىن مهدەت تى ــدامچى شهخس ئال

. يامانلىق تىلهشلهرنى كۆرۈمىز) دۈشمىنىگه قارشى(شۇالردىن ياخشىلىق ياكى 
مانـــا بۇالرنىـــڭ ئىســـالمغا نهقهدەر قارشـــى، يامـــان قىلمىشـــالر ئىكهنلىكىنـــى 

ــز ـانلىق، پىرىخۇنلــۇق، جىنكهشــلىك، پــالچىلىق، باخشــىلىق   . بىلهلهيمى داخـ
ـايهتلهر بىـلهن      دېگهندەك تىپتىكى ئىشالرنىڭ ھهممىسى قۇرئانـدىكى ئوچـۇق ئ

يامانلىقنىــڭ ئالــدىنى ئــالۇدۇ دەپ ئىشــىنىش  كۆزمۇنچــاق ۋە تۇمــارنى. ھارامــدۇر
  .ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش ھېساپلىنىدۇ



 

205 

 

بــارا ســوئال قىســتۇرۇدۇغان،  - ئــۇ بــارا. خهمىــت ئــاخىرى چىــداپ تۇرالمىــدى
مۇنــــازىرە قىلىــــدىغان،  - ئارقىــــدىن يېنىمىزغــــا كېلىــــپ ئولتــــۇرۇپ، بهس

. سورايدىغان بولـدى  ئاڭلىغانلىرىغا ئاساسهن كۆڭلىدە شهكىللهنگهن سوئالالرنى
ئهمما بىلىۋاالي دېگهن نىيهتته سورۇماي، مهسخىرە، چېقىۋېلىش، كهمسۇندۇرۇش 

شــۇنداق بولســىمۇ مهن تېرىكىــپ  . مهقســهت قىلىنغــان ســوئالالرنى ســورايتى 
ـاراكتېرلىق   كهتمهي، ئۇنىڭ دىن ھهققىدىكى جىمى خاتا چۈشهنچه ۋە تۆھمهت خ

ـاركىزىمنى ئىلىـم دەپ    . مئۇقمىشلىرىغا تهپسىلىي جاۋاپ بېرەتتى ئۇ تـېخىچه م
  :بىلىدىغان بولغاچقا مهندىن شۇنداق سورىدى

دىـــن ئىلىمـــگه قارشـــى بولمىســـا، ســـىز نېمىشـــكه ماركســـىزىمنى   —
  ئۆگۈنۈشنى خالىمايسىز؟

ــتهي،      — ــۈپ كې ــلهن شــۇنى دەپ ئۆت ــدى بى ــدى؟ ئال ـايمهن دې كىــم خالىمـ
بۇنىڭغــا بىــر نــېمه ماركىســىزم ئىلىممــۇ يــاكى ســاختلىق ۋە يــاكى خۇراپــاتمۇ  

دېيهلمهيمهن، ئهمما مهن ئۇنى ئۆگۈشكه قارشى ئىكهنلىكىمنى دېدىممۇ؟ سىزدە 
ـاالرمهن،     كىتاپ بولسا بېرىڭ، مهن ئۇنىمۇ ئوقۇپ كۆرەي، بهلكىم قايىـل بولـۇپ ق

  .دېدىم —
  .دېدى ئۇ ھهيران بولۇپ —راست ئوقۇمسىز؟  —
ـاق ئهمهس  — ـا بېرىـڭ، بۈگـۈنال     . ھىچ چاخچ ـاپ بولس ـاپ  . باشـالي كىت كىت

  .ئوقۇش مېنىڭ ئهڭ خوش بولۇدۇغان مهشغۇالتىم
ـانچه    . ئهپسۇسكى يوق — ھهم ئۇيغۇرچه بهك كۆپ تېپىلمايدۇ شـۇ، رۇسـچه ق

  .تۈرمىگه ئهكىرىشكه مۈمكىن بولمىسا كېرەك. دېسىڭىز تاپقىلى بولۇدۇ
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ رۇســچه ئۆگۈنۈۋاتىمهنغــۇ، تېــزراق ئۆگۈتــۈڭ، تۈرمىــدىن  —

خىتايچىسـى  . لساق، سىزنى ئىزدەيمهن، كىتاپالرنى تېپىپ بېرىسـىز چىقىپ قا
  .بولسىمۇ بولۇدۇ

  ھه؟ سىز خىتايچه بىلهمسىز؟ —
  بۇنىڭ ھهيران قالغۇچىلىكى بارمۇ؟ —
  ...سىز بىر مولال تۇرسىڭىز؟ —
سىزچه —دېدىم ئۇنىڭغا تهگدۈرۈپ تۇرۇپ،  —! مانا سىزنىڭ تونۇشۇڭىز —

رەپ يــۈرگهن دىنـدارالرغا ياراشــمايدۇ، شــۇنداقمۇ؟  ھهرقانـداق ئىلىــم، پېشـىنى ســۆ  
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ـا    دىندىن باشقا ھهرقانداق ئىلىم گويا كوستيۇم كىيگهن، گالىسـتۇك تاقىغانالرغ
  خاس، شۇنداقمۇ؟ سىز مۇسا ئهلخارەزمىنى ئاڭلىغانمۇ؟

  كىمۇ؟ —
  ئالگىبرانى كىم كهشپ قىلغانلىقىنى بىلهمسىز؟ —

  .خهمىت ئىنجىقالپ قالدى
ـا ئه  — ـارەزمىئاشــۇ مۇسـ ـا  . لخـ ـابى  . يهنــى خارەزىملىــك مۇسـ ئۇنىــڭ كىتـ

نـى رۇسـالر   »ج«ئېنگىلىـزچه  . دېيىلگهن »ئالجىبرا«ئېنگىلىزچىدا  »ئهلجهبىر«
ـاش بىـر       . دېـگهن  »ئالگىبرا«ئوقۇپ،  »گ« ـا ئوخش ـامۇ ماڭ ئاشـۇ خارەزملىـك مۇس

ـا ئىلىـم ساھهسـى      موللىدى؛ بىرۇنى دېگهننى ئاڭلىغانمىدىڭىز؟ بۈگـۈنكى دۇني
ــۇل قىلىــپ    ئۇنىــڭ ئ ــويىچه قوب ىلمىــي نهتىجىلىرىنــى، تېئــورمىلىرىنى شــۇ ب

ــدۇ  ـاپالردا پايدىلىنىۋاتى ــي كىتـ ـالهم   . ئىلمى ــىرتىدىكى ئـ ــفىرا س ــى ئاتموس بىرۇن
ـانلىقىنى ئىلگىـرى       pppp»ئهسىر«بوشلۇقىدا  دەيـدىغان بىـر جىسـىمنىڭ بولۇدۇغ

رى ئهسـىرگىچه يوقـۇ   -20ئهمما سىز چوڭ بىلىدىغان غهرپلىكلهر تاكى . سۈرگهن
ـاۋا، نه باشـقا      ئالهم بوشلۇقىنىڭ ۋاكۇۇم بىر بوشلۇق ئىكهنلىكىنـى، ئۇنىڭـدا نه ھ

كېـيىن،  . ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشكهن »قۇرۇق«تۈرلۈك گاز جىسىم يوق 
مهيلـــى رادىئـــو دولقـــۇنى يـــاكى نـــۇر دولقـــۇنى بولســـۇن ۋاكـــۇۇم بوشـــلۇقتىن  

ـاگن  ىتلىق دولقـۇن ئۈچـۈن   ئۆتمهيدىغانلىقىنى، ھهرقانداق ئېلىكتىر دولقۇنى، م
ــلۇقتا      ــى ۋە ئاشــۇ بوش ــۇپ يهتت ــى تون ــهرت ئىكهنلىكىن ــڭ ش ــر ئۆتكۈزگۈچىنى بى

ئهســىر دېگهننىــڭ ئهرەپچىــدىكى مهنىســى دەل . بــار دەيــدىغان بولــدى »ئهســىر«
بىرۇنىمــۇ كوســتيۇم كىــيگهنلهر ســىنىپىدىن ئهمهس، مهدرىــس  ! »ئۆتكۈزگــۈچ«

  ...ىز؟ئىبىن سىنانى ئاڭلىغان بولغىيدىڭ. ئهھلى ئىدى
  .قاتتىق تۈپرۈگىنى يۇتۇپ قويدى - خهمىت قاتتىق

مىدىتسىنا دېگهن گهپنىڭ مهنبهسى ھهققىدە نېمه ئويلۇدۇڭۇز؟ بهلكىم  —
ـالغۇ . ياۋروپا تىللىرىنىڭ بىرىدىن كهلگهن دەرسىز؟ ياق ئىسـالمنىڭ  . ئهرەپچه ئات

ــۈللهنگهن؟    ــۇنچىلىك گـ ــۈن ئىســـالم مهدەنىيىتـــى شـ ــېمه ئۈچـ ــلىپىدە نـ دەسـ
الىقالرنىـــڭ ھهمـــمه ئىلىـــم ساھهســـىدە ئهرەپلهرنـــى ئۇســـتاز ســـۈپىتىدە   ياۋروپ

                                            
      ①

  .ئا —دەپ يېزىلىدۇ،   Etherئېنگىلىزچىدا  —ئهسىر  
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پايدىالنغانلىقىنى بىلهمسىز؟ دەل ئىسالم دىنىنىـڭ ئىلىمـگه تهشهببۇسـىدىن    
ـان     - ئىسالم دۇنياسىدا ئىلىم پهن بىر سهكرەپ ئىلگىـرىلهش مهنزىرىسـى ياراتق

پ كهتتى؟ بهلكىم سورارسىز، ئهمىسه نېمىشكه كېيىن شۇنچه قاالقلىشى. ئىدى
بۇ ھهرگىزمۇ دىننىڭ قاالقلىقىـدىن ئهمهس، دەل ئهكسـىچه، دىننىـڭ بـۇرمىالپ     

ـان    ـا ئۇچرۇشــىدىن بولغـ مهســىلهن، بىزنىــڭ  . چۈشهندۈرۈلۈشــى، بۇزغۇنچۇلۇققـ
ۋەتىنىمىــزدە مۇنقهرزلىــك ھاياتىمىزنىــڭ باشلىنىشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان   

پىتىدىن مىللىــي بىــز دەل شــۇ دەۋرنىــڭ كاســا. ئىشــانلىققا ئوخشــاش - ســوپى
ـادىمىز       ـانلىق روھىمىــز زەئىپلهشــتى، ئېتىقـ روھىمىزنــى بۇلغــۇدۇق، قهھرىمـ

چاۋارغا تولدى، نېمه ھهق، نېمه بىدئهت ئىلغا قىلغۇسـىز ئارىلىشـىپ    - ئهخلهت
ــدئهتچىلىكتىن   . كهتتـــى ــۇ بىـ ــۈنكى جىمـــى بهختســـىزلىكىمىز مانـــا شـ بۈگـ

ــبهلهنگهن ـا بۇزغۇنچ  . مهنـ ــداق دىنغــ ــۇنىڭدەك بۇنـ ــۇددى شـ ــي  خـ ــۇق، دىنىـ ۇلـ
پىرىنسىپالرنى بۇزۇش، ئالماشتۇرۇش، خۇنۇكالشتۇرۇش ھهركىتـى ئوتتـۇرا شـهرق    

يهنى، بىزدىكى ئاشۇ جاھالهتچىلىكنىڭ ئهسـلى كـېلىش   . دۆلهتلىرىدىمۇ بولغان
  .مهنبهسىمۇ شۇ ياق

ـامهن باشـقا تهسـىر      - سوپى ئىشانلىق ھهققىدىكى گهپلىرىم خهمىـتكه تام
ئهممـــا مېنىـــڭ دىنىـــي . يورۇغانـــدەك بولـــدى ئۇنىـــڭ بىـــر ئـــاز كـــۆزى. بهردى

چۈنكى ئاپپاق خوجا ھهققىدىكى . ئوقۇغۇچۇلۇرۇم پۈتۈنلهي تهتۈر ئىنكاسقا كهلدى
ـا بـۇنى قوبـۇل        ـا ئـۇالر دەمالىقق خۇراپىي قاراشنىڭ يىلتىزى بهك چوڭقـۇر بولغاچق

بۇ مهۋزۇ شۇنچىلىك مـۇرەككهپ ئىـدىكى، بىزنىـڭ خهلقنىـڭ بـۇنى      . قىاللمايتى
. روھى تهييارلىقى يوق ئىـدى . ىلىشقا ھهقىقهتهنمۇ سهۋىيهسى يهتمهيتىقوبۇل ق

ـا     - شۇنداق بولسىمۇ بۇنى ئاستا ئاستا ۋە ئاددىي سۆزلهر بىـلهن چۈشـهندۈرۈش ماڭ
  .ئوخشاشالر ئۈچۈن مهجبۇرىيهت ئىدى

بۇ ھهقته ئوبدان پىالن ۋە چۈشـهندۈرۈش تهرتىبـى تـۈزۈپ چىقىشـىم كېـرەك      
ـا  . ئىدى ـان ي ـا چۈشـهندۈرگىلى     گهپ بهك يوغ كى نامۇناسـىپ نۇقتىـدىن باشالنس

ـارايتى    ــكه يـ ــىلىنى چېگىشلهشتۈرۈۋېتىش ـاي، مهس ـايال قالمـ ــۇنى  . بولمـ ـا ب ئهممـ
  .خهمىتكه چۈشهندۈرۈش ئاسانراق بوالتتى، ئهگهر ئۇ چۈشۈنۈشنى خالىسىال

ئـۇ  . بىر نهچچه كۈنلهردىن كېيىن خهمىت بۇ تېمىنى ئـۆزى ئېچىـپ قالـدى   
ـاۋادى      رۇسچه ئوقۇغان بىل ـارىخى ھهققىـدىمۇ ئهقهللىـي س هن ھهتتا ئۆزىمىزنىـڭ ت
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ــوقكهن ــدە پهقهت   . ي ـا ھهققى ـاق خوجـ ــۇ ئاپپـ ـا «ئ ــر پادىشـ ــدىكهن،  »بى دەپ ئويالي
شۇڭا ئۇ بۇ تېمىغا دىنىـي نۇقتىـدىن قىزىقمىغانـدەك    . ھېچنهرسه بىلمهيدىكهن

ـادىلهپ گهپ تهشـتى   ـا  بـۇ ما . قىلىپ، تارىخىي نۇقتىدىن قىزىققان قىياپهت ئىپ ڭ
ئاپــاق خوجىنىــڭ ئهجــداتلىرى چهتئهلــدىن كهلــگهن  . ياخشــى پۇرســهت بولــدى

ــۇندا ئىســمائىلىلهرگه    ــۇقهررەر يوس ـا م ـاتىنىلهرگه(بولغاچقـ ـاكى  )بـ ـارامىتلهر يـ ، كـ
  .فاتىمىلهرگه چېتىالتتى

مهن ئالــدى بىــلهن مهخــدۇم ئهزەم ۋە ئۇنىــڭ ۋەتىنىمىــز تهۋەســىدە پهيــدا       
ـاغلىق  ) ئىشقىيه(ىدىكى ئاقتاغلىق بولۇشىدىن باشالپ، ئاپاق خوجا دەۋر ۋە قارا ت

ســۇلۇكلىرىنىڭ ئهمهلىيهتــته بىــرنهۋرە قېرىنداشــالر ئارىســىدىكى  ) ئىســهاقىيه(
ـان   سىياسىي ئۈستۈنلۈك تالىشىش غهۋغاسى ئىكهنلىكى؛ ئۇالر تهشهببۇس قىلغ

مۇھهببىتى ئۈچۈن پانىينىڭ ۋاقىتلىق مهئشهتلىرىدىن ۋاز  - شقىىئالالھنىڭ ئ
ــدامچىلىقلىرى؛ ئاخىرىــدا بىــر كــېچىش تهش بىــرىگه بولغــان  - هببۇســىنىڭ ئال

دۈشــمهنلىكنى تاشــقى دۈشــمهنگه بولغــان دۈشــمهنلىكتىنمۇ ئۈســتۈن ئورۇنغــا  
كۆتۈرۈپ، ئۆزىگه ئوخشاش قېرىنـداش خهلقنـى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن موڭغـۇلالرنى      

 - يۇرتقا باشالپ كېلىشتهك شهرمهندە قىلمىشلىرىنى؛ ئۇالرنىڭ رەزىللىكته بىـر 
ــدىن،     ــدىن كېــيىن ئان ــدىن ھىــچ قېلىشــمايدىغانلىقىنى ســۆزلهپ بهرگهن بىرى
بۇالرنىڭ ئهسلى يىلتىزى چهتئهللهردە قانداق پهيدا بولغانلىقى ھهققىدە ئىزاھات 

  :بهردىم
ـاجرا      — ـان م ئهڭ ئهۋەل بۇ ماجرا خهلىپىلىك تالىشىشـتىن كېلىـپ چىقق

ڭ تهرەپـدارلىرى شـىئه بولـۇپ    بولۇپ، ھهزرىتى ئهلى جهمهتىدىن كهلگهنلهر ۋە ئۇنى
شهكىللىنىپ، خهلىپىلىكنىڭ ئهلى جهمهتىدە بولۇشىنىڭ ھهقلىقى داۋاسـىنى  

ـادىققا قهدەر شـىئهلهر مۇشـۇنداق قوبـۇل قىلىشـتى     . قىلىشتى . تاكى جافېرى س
ـادىقنىڭ كىچىـك ئـوغلى      ـافىرى س ئىمامىيه فىرقىسى ئىمامىيهت نۆۋىتىنى ج

ىســمائىلىلهر جــافېرى ســادىقنىڭ چــوڭ يهنه بىــر فىــرقه ئ. مۇســادىن باشــلىدى
ــۇقىنى داۋا قىلــدى   ــوغلى ئىســمائىلدىن باشالشــنىڭ توغرۇل ئىســمائىلنىڭ . ئ

دېگهننــى تهرغىــپ  »مهھــدى شــۇ«) ئۆلۈمىــدىن كېــيىن(ئــوغلى مــۇھهممهدنى 
شــۇ چاغــدا مهيـدانغا كهلــگهن ســىرلىق بىـر تهشــكىالت بــۇ مهھــدى   . قىلىشـتى 

ئهسـلىدە بىـر مهزھهپ بۆلۈنۈشـىدەك    . ھهركىتىنى كونترولى ئاستىغا ئېلىۋالـدى 
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باشالنغان بۇ ئىش، بۇ تهشكىالتنىڭ قولىدا يالغۇز ئىسـالمغىال ئهمهس، پۈتكـۈل   
  .دىنالرنى بۇزۇشنى مهقسهت قىلغان بۇزغۇنچى تهشكىالت ھالىتىگه كهلدى

ئهســلىدە بــۇ پىرقىنىــڭ باشــالمچىلىرىدىن بولغــان كىشــى، بىلىملىــك،   
جهنــۇبىي ئىرانلىــق بىــر دوختۇرنىــڭ ئــوغلى ئهركىــن پىكىــر ئىگىســى بولغــان 

ئۇ جۈپ تهڭرى ئېتىقادى بىلهن يېتىشـتۈرۈلگهن  . ئابدۇلالھ ئىبنى مهيمۇن ئىدى
ـا ئىـگه ئىـدى     . ئىدى خـۇددى دادىسـىغا   . مهۋجۇت دىـنالر ھهققىـدە كهڭ مهلۇماتق

ــۇ شــهخس ئۆزىنىــڭ شــىئه   . ئىــدى) ماتېرىيالىســت(ئوخشــاش مادداپهرەســت   ب
نــى، ئىســمائىلدىن مــۇھهممهدكه، ئۇنىڭــدىن ئــوغلى     مهزھىبىــدە ئىكهنلىكى

ـانلىقىنى       ـان ئىالھىـي ئىلىملهرنىـڭ ئىگىسـى تېپىلغ ئابدۇلالھقا مىراس قالغ
بۇالرنىــڭ . ئــېالن قىلىــپ، ئــۆزىنى ئىســمائىلىلهرنىڭ ئىمــامى ئورنىغــا قويــدى 

ئهسلى جۈپ تهڭرىچىلىـك ئېتىقادىـدىكى بـۇ شـهخس،     . ھهممىسى يالغان ئىدى
ــدىن   ئۆزىنىــڭ دىنىــي ئ ېتىقــادىنى يېــيىش، باشــقا دىنــدىكىلهرنى ئېتىقادلىرى

چهتنىتىپ، ئۆزىگه ئهگهشتۈرۈش ئۈچۈن، باتىنىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىر 
ـا   . مهخپىي تهشكىالت قۇرغان ئىدى تهشكىالت يهتته دەرىجىلىك ئهزالىقنـى يولغ

ىـگه  قويغان بولـۇپ، ئهسـلى مهقسـهتنىڭ نېمىلىكىنـى پهقهت يهتتىنچـى دەرىج     
ئىالھىــي ئىلىــم  —بــۇ ئاتــالمىش ئىالھىــي ســىر . بارغــانالرغىال ئاشــكارىاليتى

 -بۇ سىرغا يېتىشـىش قىزغىنلىقىـدىكى ئهزاالرنـى قهدەممـۇ     . دېگىنى شۇ ئىدى
ـازغۇن،    -  قهدەم ئهسلىدىكى توغرا ئېتىقاتلىرىدىن چهتنىتىپ، ئاستا ئاستا ئاشـۇ ئ

ـالهتكه      بۇنىـڭ ئۈچـۈن   . كهلتـۈرەتتى شهقى چۈشـهنچىلهرنى قوبـۇل قىلىـدىغان ھ
يهنـــى، . ھهركىمـــگه شـــۇنىڭ تىلىـــدا ســـۆزلهش بىـــر خىـــل مېتـــودى ئىـــدى  

ـالالھ ۋە قۇرئانـدىن الپ ئـۇراتتى؛ يهھۇدىيالرنىـڭ ئالـدىغا        مۇسۇلمانالرنى كۆرسـه ئ
ـا شـۇنداق قىلىـپ،    . كهلسه، مۇسۇلمانالرغا قارشـى ئىكهنلىكىنـى سـۆزلهيتى    مان

تىكى كىشىلهرنى دەرىـجه تۈزۈمىـدىكى   ئوخشىمىغان دىن، ئوخشىمىغان مهزھهپ
بهزى . بىـــرىگه ئۇچراشتۇرماســـتىن ئالـــدايتى - ئهزالىـــق بىـــلهن ئايرىـــپ، بىـــر

ـارامهت كۆرسۈتۈشـنىمۇ ئــۆز        سـېهرىگهرلىك، ئالـدامچىلىق ئۇسـۇللىرى بىـلهن ك
ـارامهتچى   ئىچىگه ئالغان ئالدامچىلىق ئۇسۇللىرى بىلهن، كىشىلهرگه ئۆزىنىڭ ك

ــۇل   ـالىقىنى قوبـ ــدى ئهۋلىيــ ــدۇرغان ئىـ ــۇل   . قىلـ ــڭ قوبـ ــجه ئهزاالرنىـ ھهر دەرىـ
ـارا ۋە تهشـكىالت سـىرتىدىكى     مۇراسىملىرىدا قاتتىق قهسهم تۈزۈمى، دەرىجىلهر ئ
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قهســـهم . ئـــادەملهرگه قارىتـــا قـــاتتىق مهخپىيهتلىـــك پىرىنســـىپلىرى بارىـــدى
مهزمۇنلىرىدا ئهنه شۇ مهخپىيهتلىكلهرنى باشقا كىشىلهرگه دېمهسلىككه قهسـهم  

قهسىمىنى بۇزغانالرنىڭ دەھشهتلىك ئۆلۈم مىساللىرى ئارقىلىق . رۇالتتىقىلدۇ
ئىالھىيلىق تۈسى كۈچهيتىلگهن بولغاچقا ھىچكىم بۇ سـىرالرنى يېنىـدىكىگه   

  .ئېيتىشقا پېتىنمايتى
ـار    ـامهن ئىنك بىرىنچى دەرىجىگه بېرىلگهن مهپكۈرە، ئىككىنچى دەرىجىدە تام

هت ئاشۇ باسـقۇچنىڭ زۆرۈرىيىتـى ئۈچـۈن    قىلىنىپ، ئۇنىڭ خاتالىقى، ئۇنىڭ پهق
دېيىلگهنلىكىنــى، شــۇڭا ئــۇنى تامــامهن ئۇنتــۇپ، بۇنىســىنى قوبــۇل قىلىشــنى  

ـاداقهت قهسـىمى ۋە مهخپىيهتلىـك      . سۆزلهيتى ـا س ھهمدە بۇ چۈشـهنچىلهرگه قارىت
ھهر كېيىنكــى دەرىجىــدە ئالدىنقىســىنىڭ ۋاقىتلىــق  . قهســىمى قىلــدۇرۇالتتى

ۈنۈپ، ئهسـلى ھهقىقىـي ئىالھىـي سـىرنىڭ بۇنىسـى      تاكتىكا ئىكهنلىكى سـۆزل 
ــهندۈرۈلهتتى  ــگه ئىشـ ــگه    . ئىكهنلىكىـ ــى دەرىجىـ ـاكى يهتتىنچـ ــته تــ ئهمهلىيهتـ

ـا  (كهلگهنلهرال ئاندىن بۇ ئىالھىي سىر  ئهمهلىيهتته بارلىق بىر ئىالھلىق دىنالرغ
ـان    . نى بىلىشهتتى)قارشى مۇددىئا بۇ چاغدا ئۇ ئاللىقاچان يولـدىن چىقىـپ بولغ

ــوال ــته  . تتىبــــ ــۈنكى، تهرىقهتتىكىلهرنىــــــڭ گۇناھلىرىنىــــــڭ سۈرۈشــــ چــــ
ئۆزلىرىنىــڭ  .قىلىنمايــدىغانلىقى توغرىســىدا نۇرغــۇن نهزەرىــيىلهر ئىچــۈرۈلهتتى

ـارەت بهرگهنلىكىنـى سـۆزلهش        ـالىقلىرى ھهققىـدە رەسـۇلىلالھنىڭمۇ بىش ئهۋلىي
ىڭمۇ ھهتتا شـهھۋانىيلىقن  .بىر ھهدىسمۇ توقۇيتى »دەلىللهيدىغان«بىلهن، بۇنى 

ئۇالرنىڭ سهپسهتىلىرىگه كـۆرە،  . بارا قوبۇل قىلدۇرۇالتتى - گۇناھ ئهمهسلىكى بارا
  .تهرىقهت ئهزاسى بولۇش ھهممىگه كهففارەت بوالتتى

ر مانا شۇ شـهقى مهپكۈرىنىـڭ   يالئىراقتىكى كارامىتالر، مىسىردىكى فاتىمى
ـارامىتالر كـۈنچىقىش مهملىكه  . يايغۇچىلىرى ئىدى تلىـرىگه  خاتىرىلىنىشىچه ك

ئاپــاق خوجىنىــڭ ئهجــداتلىرى مانــا شــۇ . نــى ئهۋەتــكهن ئىــكهنppppنۇرغــۇن دائىــالر
ــىز  ــگهن بولۇشـــى شهكسـ ــدىن كهلـ ــۇددى كـــارامىتالردا . ئازغۇنالرنىـــڭ توپىـ خـ

. بولغىنىدەك بىر نۇقتا بىزنىڭ خوجىالردىمۇ بولغىنىغا دىققهت قىلىش كېرەك

                                            
        

①
ــى   ــايغۇچى    —دائـــ ــىنى يـــ ــڭ مهپكۈرىســـ ــارامىتالر ئۆزلىرىنىـــ ــۋىقاتچى، كـــ ــى، تهشـــ تهبلىغچـــ

 .ئا —اق ئاتىغان، تهشۋىقاتچىلىرىنى شۇند



 

211 

 

ىســىدە ئــۆزىگه بېرىشــكه مېلىنــى ئامــانهت تهرىق - كــارامىتالر مۇرىتالرنىــڭ پــۇل
ـارا     ــدارى بـ ــۇ پۇلالرنىــڭ مىق ــداردا ئېلىنغــان ب ـاز مىق ــدۈرگهن؛ باشــتا ئـ ـارا  - كۆن بـ

ئانـدىن مۈلـك ۋە   . ئۆستۈرۈلدى ۋە ئاخىرىدا شهخسىي مۈلكنى تامامهن چهكلىدى
ـاراتتى   ـا    . ئايالالرنى ئورتاق قوللۇنۇدۇغان بىر جهمىيهتنـى ي خـۇددى شـۇنداق، خوج

ـال     «ى ئهۋالتلىرىمۇ ئۆزلىرىن  - بۇ دۇنيانىـڭ ۋاقىتلىـق مهئىشـهتلىرى، ۋاپاسـىز م
دەپ  »دۇنياســــىدىن ئاالقىســــىنى ئــــۈزۈپ، ئــــۆزىنى ئالالھقــــا بېغىشــــلىغان

ـان ئىـدى   ـا كـۆز   . سۈپهتلهيدىغان بۇ كاززاپالر ھىساپسىز مال دۇنيا توپلىغ ئاخىرىغ
ئۇالرنىــڭ . يهتمهيــدىغان مــۇنبهت يهرلهر ئــۇالر ئۈچــۈن ۋەخــپه قىلىــپ بېرىلهتتــى 

ـال   - يالغانلىرىغا ئىشىنىپ، خۇدىنى يوقۇتۇپ قويغان بايالر سېخىلىق بىلهن م
دۇنيانى دوسـت تۇتماسـلىق،    - دۇنياسىنى تهقدىم قىالتتى؛ تۆۋەندىكىلهرگه مال

ـان   پانىي دۇنيانىڭ ۋاقىتلىق خۇشاللىقىنى قوغالشماسلىقنى تهشهببۇس قىلغ
لىرى، چوڭ بايالر، پادىشاالر، خهلىپى —بۇ خوجىالر، يوقۇرى دەرىجىدىكى ئهزالىرى 

يــۇرت چــوڭلىرى بىــلهن بىلــله بولغــان ســورۇنالردا شــاراپ ئىچىشــهتتى؛ چىلىــم 
چېكىشهتتى؛ نادان مۇخلىسالر بىر قېتىم دۇئا قىلىپ قويۇشـى ئۈچـۈن ئېلىـپ    

ـا قىالتتـى    13—12كهلگهن  ـا    ! ياشلىق قىزالر بىـلهن زىن ـا دۇئ بۇنـداق قىزلىرىغ
ـادەملهر   . ىزدىمۇ تېخى تۈگهپ كهتكىنـى يـوق  قىلدۇرۇدۇغان ئىشالر كۈنۈم ـادان ئ ن

ـاھ،        ــق نىكـ ــالمدا ۋاقىتلى ـا ئىس ــدۇ، ئهممـ ــمۇ دەپ ئويالي ــدۇ ئهمهس ـاھ قىلى نىكـ
شــۇڭا ئــۇ يالغــان نىكــاھ . پايــدىلىنىش مهقســىدىدىكى نىكــاھ ھــارام قىلىنغــان 

  .خهلقنى ئالدىسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئالالھنىڭ دەرگاھىدا زىنا ھىساپلىنىدۇ
ـا ــگه   يهنه يالغـ ــلىققا ئى ــۇالر ئوخشاش ــۇ ب ــۈتۈش جهھهتتىم ـارامهت كۆرس . ن كـ

كــارامىتالر قولغــا كهلتــۈرۈش كېــرەك دەپ قارىغــان مــوھىم ئــادەملهرنى تېــزرەك  
ـارتىش ئۈچـۈن    ـانالر مهڭگـۈ    (ئۆزلىرىنىڭ مهركىزىي ھالقىسىغا ت مـوھىم بولمىغ

ـا خـۇدى  ) ئادەتتىكى مۇرت بولۇپ بىكارلىق كـۈچ چىقىرىـپ يـۈرۈۋېرەتتى    نى ئۇالرغ
كهيپلىكته ئۇنى يېتىلهپ، تهرىـقهت پېشىۋاسـىنىڭ   . بىلهلمىگۈدەك چهكتۈرەتتى

نـى  ...گۈللۈكلهر، فونتانالر، گۈزەل نازىنىن قىزالر، مىـۋىلهر، . بېغىنى ئايالندۇراتتى
مهستلىكى يېشىلگهندە . سهيلى قىلدۇرۇپ ئهكىلىپ، سارايدا ئۇخلۇتۇپ قوياتتى

ـاالتتى ئۇ كۆرگهنلىرىنى چۈشۈممىدۇر دەپ ئـوي  ـارامىتىنى     . الپ ق بـۇ چاغـدا پىـر ك
ــۆرنهك «ئاشــكارىالپ، ئۇنىــڭ كــۆرگهنلىرىنى   ــتىن بىــر ئ دەپ ئېيتىــپ  »جهننهت
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ـارەت     . بېرەتتى ئۇنىڭ تهرىقهتكه كىرگهنلىكـى سـهۋەبىدىن جهننهتـتىن خۇشبىش
ـادەمنى     . بېرىلگهنلىكىنى ئېيتىپ، ئۇنى تهسـىرلهندۈرەتتى  بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ئ

يهنه مىليونالرنىڭ بېشىنى ئايالندۇرۇدۇغان ھىكايىلهرنىڭ ئهل قازىنىپال قالماي، 
  .ئىچىگه تارقىلىشىغىمۇ ئهمهلىي ئۆرنهك بهرگهن بوالتتى

. خــۇددى شــۇنداق يالغــان كــارامهتلهر بىزنىــڭ خوجىالردىمــۇ بولغــان ئىــدى 
ـاننىڭ خهلىلىپىلىـرى   ـا  بهلگىلهنـگهن   ppppمهسىلهن، ھىدايىتۇلالھ ئىش ھايۋانالرغ

مهلۇم بىر خهلىپه قوي، يهنه بىرى توخۇ، يهنه بىـرى   ىغان بولۇپ،ۋەكىللىك قىلىد
خهلقتىن . سىمۋوللۇق بهلگه رولىنى ئالغان ئىدى دېگهندەك... ئۆچكه، كاال، تۆگه،

ـا، قـوي          ـا بىـر قـوي نهزىـر بېغىشـالپ ئهكهلـگهن بولس بىرى خوجىنىڭ دەرگاھىغ
ىك قىلىـدىغان  ئېلىپ قېلىنغاندىن كېيىن، نهزىر ئهكهلگۈچىنى قويغا ۋەكىلل

ــى   ــالپ كىرەتت ـا باش ـاننىڭ يېنىغـ ــپه ئىشـ ــالپ  . خهلى ــڭ باش ــى خهلىپىنى قايس
كىرگهنلىكىگه قاراپال ئىشان قانداق نهزرە ئېلىپ كېلىنگهنلىكىنى بىلىـدىغان  

  :بولغاچقا
ـا      — ــدى، ماڭـ ــۇل قىلىن ــدىن قوب ـالالھ تهرىپى ــويىڭىز ئـ ـان ق ــرگه ئاتىغـ نهزى

نى ئاڭلىغان ئىخالسمهننىڭ ۋۇجۇدى بۇ. دەيتى —مۇشۇنداق بىشارەت بېرىلدى، 
ــى    ــرىپال كېتهتت ــىدا ئې ــىرلىقلىق قارشىس ــداق س ــۇش، ھهم . ئاللىقان ھهم قورق

ـاالتتى      ـا چاپلىشـىپال ق ـاننىڭ   . ھۆرمهتتىن سۈر بېسـىپ تىلـى تاڭلىيىغ ئـۇ ئىش
ئېلىـــپ كېلىـــنگهن نهزرىنىـــڭ قويمـــۇ، ئۆچكىمـــۇ كۆرمهســـتىن قانـــداق       

ئالدىدا تامامهن ئۆزىنى يوقۇتـۇپ، تېخىمـۇ   بىلهلىگهنلىكىدىن ئىبارەت بۇ كارامهت 
ـاتتى  ـارامهت    «بۇنــداق . بهك ئىخالســى ئاشـ لهر »ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرگهن كـ

ھهققىدىكى ھىكايىلهر جهمىيهتكه تارقىلىپ، ساددا خهلقنى ئالداش بارغانسـېرى  
  .ئاسانلىشاتتى

ـالمىش     ئهمما شۇ نۇقتا ئېنىق بولسۇنكى، ئىسالم دىنـى دەل مۇشـۇنداق ئات
ھهتتا رەسۇلىلالھ سهلالھۇئهلهيهىۋەسهللهممۇ . لىكلهرگه بهك قارشى»امهتچىكار«
ـالالھ بىلدۈرگهنــــدىن باشـــقا ھىچنهرســــىنى    « مهن غهيپنـــى بىلمهيــــمهن، ئــ

                                            
      

①
ســۈلۈك پېشــىۋالىرىنىڭ ئهڭ يــېقىن ئــادەملىرى، ســۈلۈكنىڭ ئىككىنچــى دەرىجىــدىكى   —خهلىــپه  

 .ئا —كاتتىۋاشلىرى، 
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دەپ كۆپ قېتىم تهكىتلىگهن تۇرسا، بۇ شهقى تهرىقهت پېشىۋالىرى  »بىلمهيمهن
ـاھى كهبىـرگه   ئۆزلىرىنى پهيغهمبهردىنمۇ ئۈستۈن قويۇشقىچه بېرىپ يېتىپ، گۇ ن

بۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ ئهسلىدە دىندار ئهمهس، دىنغا قارشى مهلۇم سىياسىي . پاتقان
  .غهرەز بىلهن تهرىقهت نامىدا تهرەپدار توپالۋاتقانلىقىغا ھۆكۈم قىلىش مۈمكىن

ـاقراق دەپ قويـدۇم، ئـۇ     بۇ يهردە سىزنىڭ ۋاقتىڭىزنى ئالماي دەپ بىر ئاز تومت
بىلمهيــمهن خهمىــت قايىــل    . ىگهن ئىــدىم چاغــدا خېلــى تهپســىلىي ســۆزل    

ــدىكىن ــۆرمهت      . بولغانمى ــىدە ھ ـان مۇئامىلىس ــۆزىگه بولغـ ــىلهرنىڭ ئ ــۇ كىش ئ
ئــۇ باشــقىالرنىڭ . قىلىۋاتقــان يــاكى قىلمايۋاتقانلىقىغــا بهكمــۇ ســهزگۈر ئىــدى 

ـا، بـۇ جهھهتـته سهزگۈرلۈشـۈپ      ھۆرمىتىگه ئېرىشىشكه بهكال ھېرىسمهن بولغاچق
ئــۆزىنى قهدىــرلهش تۇيغۇســىنى . كهتــكهن ئــادەم ئىــدىكهتــكهن، تامــاگهر بولــۇپ 

ئهمما باشقىالرنىڭ سۆزلىرى ئۆزىدە قانداق تهسىرات پهيدا . يوشۇرۇپمۇ ئولتۇرمايتى
قىلغــانلىقىنى ئهپچىللىــك بىــلهن يوشــۇرۇپ، خــۇددى رۇســالردەك كــۆزلىرىنى   
ــدەك قىلىــپ     چاقنىتىــپ، ســهبىي تۈســته يــاكى مهۋزۇغــا دىقــقهت قىلمايۋاتقان

ئــورنىنى پىســهنتىگه  »موھىملىــق«ۈشــكه، بــۇ ئــارقىلىق باشــقىالرنىڭ كۆرسۈت
ـائهت     ــۇپ، ئۆزىنىــڭ يوغــانچىلىق ئىشتاھاســىنى قانـ ــدە بول ــدەك ئىپادى ئالمىغان

ـاپتۇراتتى ــكه      . تـ ـانلىقىنى بىلىش ــىر قىلغـ ــداق تهس ــۆزلۈرۈمنڭ قان ــڭ س مېنى
ـانچه          ـا ئ تىرىشىپ ئۇنىڭغا تىكىلگىنىمـدە ئـۇ خـۇددى شـۇ مېتـودى بىـلهن، گوي

كېيىن ئۇنىڭ بىرئاز يۇمشاپ قالغان پهيتىـدىن  . ېرەنشىمىگهن ئىپادىدە بولدىئ
  :پايدىلىنىپ

سىزنىڭ چۈشـهنچىڭىزدە دىننىـڭ قامالشـمىغان تهرەپلىـرى سـۈپىتىدە       —
ـاي دەۋېرىـڭ    ـا تارتىنم ـار    . مىسالالر بولس ـا بېرىشـكه تهيي ـا ئېنىقلىم . مهن ئۇنىڭغ

بــاردەك . ەك بىرنهرســه يــوقئىشــىنىمهنكى، دىنىمىــزدا ســىزگه ياقمــاي قــالغۇد 
ــن      ــڭ، دىــ ــۇنچى كۈچلهرنىــ ــل بۇزغــ ــدەك، ھهر خىــ ـانلىرى ھېلىقىــ تۇيۇلغـــ

مهنىـۋىي  «سـىز دىننـى   . دۈشمهنلىرىنىڭ، نادانالرنىڭ قىلىپ يـۈرگهن قىلىقـى  
دەپ قارايــدىغانلىقىڭىزنى بىلــدۈرگهن ئىــدىڭىز، بــۇ گهپ ئاڭلىشــىمچه  »ئهپيــۈن

ـاركس ئـۆزى يهھـۇ      ـان   ماركسنىڭ سـۆزى، شـۇنداقمۇ؟ م  —دىي، ئېـنگىلىس ئالم
ئۇالرنىــــڭ دىــــن دېگهنــــدە كــــۆزدە تــــۇتقىنى يهھۇدىيلىــــك ۋە  . خرىســــتيان

يــوق،  - ئــۇنى مهنىــۋىي ئهپيــۈن دېســه بوالمــدۇ . خىرىســتيانلىق بولســا كېــرەك
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بۇنىڭغا بىر نېمه دېيهلمهيمهن، ئهمما بۇ ئىسالم دىنىغا دېيىلسه بىـمهنه بولـۇپال   
  .دېدىم —ولۇدۇ، قالماي، ئاساسسىز بۆھتان بولغان ب

دېدى خهمىت بىرئاز ناخۇش كهيپىياتتا،  —سورايمهن، چوقۇم سورايمهن،  —
يادىمغا . كۆڭلۈمدە چېگىكلهر كۆپ ئىدى، ئهمما شۇئاندا يادىمغا كهلمهيۋاتىدۇ —

  .كهلسىال سورايمهن
  

���  
  

ـاكى مهلـۇم ئىـدىئالنى تهبلىـغ  سابىت ئهپهندىنىڭ بىر ئادهمگه تهربىيه بېرىش ي
ـا . ، ئاڭلىتىش، چۈشـهندۈرۈش ئۇسـلۇبىنى بايقىـدىمقىلىش بـۇ ئاشـۇ خهمىـت تۇردىغ

ئاڭالتمــاقچى بولغــانلىرىنى دىــن ئوقۇۋاتقــان باشــقىالرغا دېــيىش ئــارقىلىق ئۇنىڭغــا 
ــۆزهمنى ئاشــۇ ھىكايىــدىكى مهســىلهن. ئاڭالتقانغــا ئوخشــاپ كېتىــدىكهن ، مهن ئ

ـاتتىم ــس قىلىۋاتـ ــدهك ھى ـاپ قالغان ــتكه ئوخشـ ــ. خهمى ــۇ خهمى ـا ئ تكه ئهمهس، ماڭـ
ـان قىزىقىشـىمنى  .سۆزلهۋاتقاندهك تۇيۇالتتى ـا بولغ ئۇ شۇئاندا مېنىڭ دىنىي ئېتىقادق

ـا ئاالقىـدار مهنــده تۇغۇلـۇش ئىھتىمــاللىقى  قوزغاشـقا تىرىشـىۋاتاتتى؛ شــۇنداقال دىنغ
ـاتتى ـاۋاپ بېرىۋاتـ ــتىن جـ ــوئالالرغا چاندۇرماس ــان س ــتۇرۇلۇپ . بولغ ـايىگه قىس ھىكـ

  .ىسى ماڭا كۆزلهنگهن تهسىرىنى كۆرسهتمهيمۇ قالمىدىكېتىۋاتقان ئىدىي
ـا  —قۇرئانى كهرىمنى ئوقۇپ بولغان بولسىڭىز تهكرار ئوقۇڭ،  — دېدى ئۇ گوي

مېنىــڭ قۇرئــاننى ئوقۇۋاتقــانلىقىم مهۋزۇســىدا ئاللىقاچــان ئورتــاق پــارىڭىمىز بولــۇپ 
لىكىمنىمـۇ ئۇ ھهتتا مېنىڭ بىر قېـتىم ئوقـۇپ تۈگهتكهن. ئۆتكهندهك ئىشهنچ بىلهن
قۇرئان ئالالھنىڭ كىتابى بولۇش ئاالھىدىلىكىگه كۆره،  —توغرا قىياس قىلىۋاتاتتى، 

ھهر قېتىم ئوقۇسىڭىز ئالدىنقى قېتىمدا بايقىمىغان يېڭى بىـر نهرسـىنى بايقايسـىز؛ 
بىـر . ھهتتا يىگىرمىنچى قېتىم ئوقۇغان ۋاقتىڭىزدىمۇ يهنىال بىر يېڭى مهنا تاپىسـىز

بهلكىــم بــۇ ســوئاللىرىڭىزغا كېيىنكــى . ســوئال سوراشــقا ئالــدىرىماڭقېــتىم بىلهنــال 
  .قېتىمدا ئۆزىڭىزال جاۋاپ تېپىشىڭىز مۈمكىن

ئانــدىن مېنــى  .دېــدىم مهنمــۇ —بولــۇدۇ، مهن چوقــۇم يهنه باشــاليمهن،  —
ـــيىن،  ـــر ســـوئالىمنى ســـورىغاندىن كې ـان خـــوجىالر تېمىســـىدىكى بى ــ قىزىقتۇرغ

ـا بۇنىـڭ بىـر خوجىالرنىڭ ئادهم جهلپ قىلىشتى كى مېتودىغا ھهيرانلىقىمنـى، ھهتت
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ــۇل قىلىنىشــى پايــدىلىق بولۇشــى مــۈمكىنلىكىنى  ئىجــابىي تهرىپــى ســۈپىتىده قوب
  .ئېيتتىم

تهشكىالت قۇرۇلمىسىنىڭ چىڭلىقى، كىشـىلهرنى ئىشـهندۈرۈش مېتـودى،  —
ـــى  ـــداكار بواللىش ـــدىغان پى ـــى ئايىماي ـا جېنىن ــ ـاداقىتى، ھهتت ــ ـــڭ س قېتىلغانالرنى

ـالىتىمىزده بـۇ تهرىقهتنىـڭ نۇقتىل ىرىدىن ئالغاندا، بۈگۈنكى چۇۋالچاق، قورقۇنچاق ھ
دېـدى ئـۇ  —تهشكىالتلىنىش فورمىسىدىن پايدىلىنىشـقا بولۇدۇغانـدهكمۇ قىلىـدۇ، 

ــدا ــراق پىرالرنىــڭ  —ئهممــا بىردهمــدىن كېــيىن قوشــۇپ قويــدى، . ئويچــان ھال بى
هزهلدىن ئۆز سهلتهنىتىنى قۇرۇش چۈنكى ئۇالر ئ. نىيىتىگه ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ

ــۈن  ــهتلىرى ئۈچ ــۆز مهئىش ــىياتىدىن ئ ـاك ھىس ــىلهرنىڭ پـ ــۇپ، كىش ــدىال بول كويى
نىيهتلىرىنىڭ چاتاقلىقىنى ئۇالرنىڭ ساختا ھهدىس توقۇشـقىچه بېرىـپ . پايدىالندى

  .يهتكهن قىلمىشىدىنمۇ كۆرۈۋالغىلى بولۇدۇ
ـا باھانىـداپ سـ. رامىزان كۈنلىرى ئىدى ـا مهن رامىزانغ ابىتنى ئۆيـۈمگه ئىپتارغ

  .تهكلىپ قىلدىم
بۇ چاغدا مېنىڭمـۇ . دېدىم مهن —مېنى بۇ ساۋاپتىن مهھرۇم قىلماسسىز؟  —

ـاۋابى  ئىسالم ھهققىدىكى چۈشهنچهم ئېشىپ بېرىۋاتقاچقا، ئىپتارغا چاقىرىشنىڭ س
ـان ئىــدىم ـان يهرگه بېــرىش«. ھهققىــده بىلگــۈدهك بولــۇپ قالغـ دېــگهن  »چاقىرغـ

ــۇ  ــتىمھهدىســنى ئ ــدا تېخــى بىلمهي ــۇنى بىلگهچــكه، يــاق . چاغ ـا، ســابىت ب ئهممـ
  .دېيهلمىدى

نېمىگه زوقىڭىز بار؟ كۆڭلىڭىز تارتقان تاماقنى دهڭ، شۇنى قىلىپ بهرسۇن،  —
  .دېدىم ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئالغاندىن كېيىن —

ــېمىگه ئهڭ ئۇســتا بولســا شــۇنى  — ـانىمىڭىز ن ـا ئوخشــاش، خـ ــېمىال بولسـ ن
ـا مهنمـۇ بـوش كهلـمهي قىسـتىدىم. ۇۋالدىدهپ تۇر —ئهتسۇن،  ئاخىرىـدا ئـۇ . ئهمم

  .دېدى —لهغمهن قىلسۇن، ئهمىسه،  —ئويلىمىغان يهردىن، 
ـان بولسـۇن  مهن بۇ قېرىغان ئادهمنىڭ ئاشقازىنى كۆتۈرهلهمدىغاندۇ؟ بىـزگه ئاس

شــۇنداق بولســىمۇ ئۇنىــڭ . دهپ دېگهنــدۇرمۇ؟ دېگهنلهرنــى كــۆپ ئــويالپ كهتــتىم
  :ئېغىر كېلىدىغان بىر ئىش بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرهپ ساالمهتلىكىگه

  :دهپ سورىغان ئىدىم ئۇ —؟ ...سوزۇپ لهغمهنمۇ؟ ياكى بېسىپ، —
ـايىپال  —لهغمهن دېگهننى سوزۇپ ئهتمىسـه لهغـمهن بوالمـدۇ،  — دېـدى، ئاج
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شــۇندىال مهن ئۇنىــڭ ھهقىــقهتهن لهغمهننــى ياخشــى . بىــر خىــل قارشــىلىق بىــلهن
  .غۇۋا ھىس قىلدىم كۆرۈدىغانلىقىنى

  .ئهتتىگهن بولغاچقا مهن ئىشقا ئالدىراپ خوشالشتىم
كهچته داستىخان ئۈستىده ئۇنىڭ لهغمهن ھهققىدىكى تاللىشى ئۈسـتىده گهپ 

  .ئاچتىم
ـاقلىرىمىز. بىلهمسىز، لهغمهن مۇكهممهل بىر مىللىي تائامىمىز — : باشـقا تام

ــو، مــانتۇ، سامســا، ســۈيقاش، ــرهر  ھهممىســىنىڭ دهل.... پول ــۆزى بولمىســىمۇ، بى ئ
ئهمما لهغمهننى ھىچبىرى ئوخشۇتالمايدۇ، . ۋارىيانتى قوشنا مىللهت خهلقلىرىده بار

ـانلىقىنى . دېدى — شۇندىال مهن ئۇنىـڭ لهغمهننـى ھهقىقهتهنمـۇ ياخشـى كۆرۈدىغ
  .بىلدىم

ـاچ  — سىزمۇ كۆردىڭىزمىكىن، يېقىندا بىر گېزىتته چهتئهللىك ئالىمالرنىڭ ئ
بۇنى ئوتتۇرىغا قويغـۇچى . الش ھهققىدىكى بىر ئىلمىي ساۋات بېسىلىپتۇقويۇپ داۋا

ئالىم، ئىنسانالر يىلدا بىرهر قېتىم ئاچ قالسا، ساالمهتلىك ئۈچۈن غايهت زور پايدىسـى 
بولۇدۇغــانلىقىنى، بهدهننىــڭ قارشــىلىق كــۈچىنى ئاشــۇرۇدۇغانلىقىنى، بــۇ نۇقتىــدىن 

 —ىڭ ئاجايىپ ئىلمىي ئاساسىي بار، دهپتـۇ، ئېيتقاندا مۇسۇلمانالرنىڭ روزا تۇتۇشىن
ـا . دېدىم بىر ئاز خۇشامهتكىمۇ ئوخشاپ كېتىـدىغان ئاھاڭـدا گهپ كـوچىالپ ئهمم

  .بۇنداق بىر خهۋهرنى كۆرگۈنۈم راست ئىدى
 —، دېـدى ئـۇ —ئالالھ ھىكمهت بىلهن ئىش قىلغـۇچى، . ئهلۋهتته، توغرا —

ـارقىلىق ئاچالرنىـڭ دهردىنـى چۈشـۈن ۈمىز، ئانـدىن ئۇالرنىـڭ ھالىـدىن ئاچ قـېلىش ئ
مېنىڭ گېپىمگه  — ...خهۋهر ئېلىش كېرهكلىكىنى تونۇپ يېتهلهيمىز، مانا شۇنداق

مهنمــۇ يېقىنــدا كوســمولوگىيىگه ئائىــت بىــر  —پاراللېــل قىلىــپ شــۇنداق دېــدى، 
ـاۋات ئوقــۇدۇم، سـىزگه بـۇ ســاۋاتنى قانـداق دهپ بهرسـهم بولــۇدىكىن؟ ھه  ئىلمىـي س

ـايهتكه دىقـقهت قىلىـڭمۇنداق دهي، قۇ ـاپىرالر «: رئاننى بۇ قېتىم ئوقۇسىڭىز شـۇ ئ ك
ـايرىۋهتتۇق،  ـ بېرىگه تۇتاش ئىدى، ئـۇالرنى ئ بىلهمدۇكى، ئاسمانالر بىلهن زېمىن بىر 

ـاراتتۇق، ئـــۇالر  ـانلىق مهۋجـــۇداتنى ســـۇدىن يــ ) نىـــڭ قـــۇدرىتىگه� ا(ھهمـــمه جــ
بىـرىگه   بىر«رجىمىده سۆزى ئۇيغۇرچه ته »رهتقهن«بۇ ئايهتتىكى  p»ئىشىنهمدۇ؟

                                            
      

①
  .ئايهت-30ئهنبىيا سۈرىسى  »قۇرئانى كهرىم« 
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بۇ تهرجىمه تامامهن ناتوغرا بولمىسىمۇ، ئهمما بهك . دهپ تهرجىمه قىلىنغان »تۇتاش
بىرمۇنچه نهرسىنىڭ گويا پىرىسالنغاندهك بىـر شـهكىلده،  — »رهتقهن«. يېتهرسىز

خۇددى پاختا تايلىغاندهك سـىقىپ، . شىنى كۆرسۈتۈدۇۇيوقۇرى زىچلىقتا توپالشتۇرۇل
يېشىۋېتىلسـىال كېڭىيىـپ كېتىـدىغان شـهكىلدىكى  »چېگىـك«بۇ . ربوخچۇالشتۇ

ــدۇ ـاده قىلى ــل سىقىلىشــنى ئىپـ ــر خى ـاتتىكى . بى ــن، كائىنـ ــمان، زېمى ــۇ يهرده ئاس ب
ـالىتىگه  يۇلتۇزالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهنه شۇنداق سىقىپ، پىرىسالپ، بىر مـونهك ھ

دېــگهن  »! ولبــ«كېــيىن ئالالنىــڭ  »مــونهك«ئهنه شــۇ . كهلتۈرۈلىشــىگه قارىتىلغــان
مهن ئوقـۇدۇم دېـگهن ئىلمىـي . بۇيرۇقى بىلهنال چېچىلىپ، كائىنات ۋۇجۇتقا كهلگهن

پهنده كوسمولوگىيهنىڭ ئهڭ   بۈگۈنكى ئېلىم ساۋات مانا شۇنىڭغا ئاالقىدار ئىكهن، 
ـا  ـات ئهسـلىده كىچىـك بىـر نۇقت يېڭى نهتىجىلىرى شۇنى كۆرسـۈتۈۋاتىدۇكى، كائىن

ـارتالشمىل 15بولــۇپ، ) تۈگــۈنهك( ـاتتىق بىــر پـ ـارت يىــل ئىلگىــرى قـ بىــلهن  ppppيـ
چېچىلىپ، نۇر تېزلىكىدىن مىليون ھهسسه تېزلىك بىـلهن كېڭىيىـپ، كائىناتنىـڭ 

ئاندىن پهسكارىغا چۈشكهن، ئهمما، بهلگىلىك . دهسلهپكى شهكلىنى ھاسىل قىلغان
امهن دا دېيىلگهنلهر بىـلهن تامـ»قۇرئان«بۇ ! سۈرئهت بىلهن كېڭىيىش داۋامالشماقتا

. مۇشــۇ يارىتىلىشــتىن ئــاۋال مــاددا، زامــان، ئېنىــرگىيه يــوق ئىــدى. جىپىسلىشــىدۇ
 qqqqبۇالر ھهققىده ستېفېن خاۋكىڭ .بۇالرنىڭ ھهممىسى ئاشۇ ئان بىرلىكته يارىتىلغان

كېڭىيىپ، ئاخىرىـدا ئهسـلى   بهك ئىلگىرى كهتكهن، ھهتتا كائىناتنىڭ كېڭىيىپ 
بۇ نۇقتىمۇ قۇرئاندىكى بىـلهن ! ى سۈرۈشمهكتهھالىتىگه كېلىدىغانلىقىنىمۇ ئىلگىر

ـاتاليمىز : جىپىسلىشـــىدۇ ــ ـــدهك ق ـــۈكچىلهر قهغهز قاتلىغان ـاتنى پۈت ــ ـالالھ كائىن ــ ئ
ـايتۇرىمىز  ـالىتىگه قـ ــۇرۇنقى ھـ ــمه نهرســىنى يارىتىلىشــتىن ب ــدى؟ ھهم دېمىگهنمى

  دېمىگهنمىدى؟
ۇنچىلىك مانا شۇنداق، ئۇنىڭ ئادهمنى تاڭ قالدۇرۇدۇغان سۆھبهتلىرى ئادهمنى شـ

شۇ ۋاقىت دېگهننىڭ سورىقى بولمىسا ئورنۇمـدىن قوپقـۇم  ھهي،مهپتۇن قىالتتىكى، 
  .كهلمهيال قاالتتى

ــۇراتتى، خىزمهتداشــالر،  ــدۈرۈپ ت ــدىن رىغبهتلهن ــى ھهر يۆن دوســتلۇرۇممۇ مېن

                                            
   ① Big Bang — ئا.  
  .ئا —ئاسترونومى، ئهنگىلىيه كوسمولوگى ۋە  — Stephen Hawking —ستېفېن خاۋكىڭ  ②   
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ــتالر، ــداقالرچه ... تونۇشــالر، دوس ــلهن قان ــدى بى ـابىت ئهپهن ــڭ سـ ــى مېنى ھهممىس
ــۇپ قا ــېقىن بول ــمهي، ھهم ھهســهت، ھهم ھهۋهس بۇنچىلىــك ي لغىنىمغــا ئهقلــى يهت
ـابىت ئهپهنـدى . ئارىالش گهپ كوچىاليتى تهقدىرنىڭ بۇ بىر پۇرسىتى بىـلهن مهن س

ـاش ھهم نوپـۇز،  باھانىسىدا خېلى ئىناۋهتلىك بولۇپ قالدىم، بۇال ئهمهس، ئۆزهمدىن ي
ـا  ـانالرمۇ مېنـــى ئـــۆز توپلىرىغــ ۇش، ئولتـــۇر —ئىلىـــم جهھهتـــلهرده يوقـــۇرى بولغــ

ـان بولـۇپ قالـدى —سۆھبهتلىرىگه  ـابىت . چاقىرىـپ تۇرۇدۇغ كىشـىلهر مهنـدىن س
ـادهتلىرى  ــده ئـ ــداق ئاالھى ـا قان ــېمىلهر دېگهنلىكىــنىال ئهمهس، ھهتتـ ــدىنىڭ ن ئهپهن

ـار قىلـدۇرغانلىقىم . بارلىقىغىچه قىزىقىپ سورايتى مهن ئۇنى ئۆيۈمگه چاقىرىپ ئىپت
هيدىغانلىقى، قايسى تاماقنى بهكرهك ياخشى پۇر كېتىش بىلهن، ئۇنىڭ قانداق تاماق ي

بۇنداق سوئالالرنى ئالدىن مۆلچهرلىگىنىم ئۈچۈن، . (كۆرۈدىغانلىقىغىچه كوچىالشتى
ــدىم ــقهت قىل ـادهتلىرىگىچه دىق ــيىش ئـ ـاق يې ــڭ تامـ ــۇ ئۇنى ــهپه : ھهقىقهتهنم ــۇ ش ئ

ـاتتى چىـش . چىقارمايتى، ئاغزىنىڭ ئىچى كۆرۈنـۈپ قېلىشـتىن ساقلىنىشـقا تىرىش
بۇنـداق .) ماقچى بولسا يهنه بىر قولىنىڭ ئالقىنى بىلهن ئاغزىنى توسۇپ تۇراتتىكولى

چـوڭ   يـۇرتىمىزدا خېلـى چـوڭ. ئهدهپ قائىدىلىك ئادهمنى ھىچ كۆرمىگهن ئىـدىم
ـام كهلگهنـده ئــۆزىنى  ـان، ئۇالرمــۇ تائ دامـوللىالر بىلهنمـۇ بىـر داســتىخان بولـۇپ باقق

  !ھهت ئهپهندى نهقهدهر تهربىيىلىك ئادهمبۇ سابى. ئۇنتۇپ شاپىلداپال كېتىدىغان
ئۆزىدىن ۋه دىندارالردىن سوراپ تۇرۇدۇغان بىر سوئالنى بۈگۈنكى   ھهركىم ئۆز

  :كهيپىياتتىن پايدىلىنىپ سورۇۋالغۇم كهلدى
ـا،  — قارىسام بۈگۈن جىمى مۇسۇلمانالرنىڭ ھالى خاراپ ئىكهن، مهھكۇملۇقت

ــدۇ؟ ئــالالھ نې... قۇللۇقتــا، مۇســتهملىكىده، مىشــكه مۇســۇلمانالرغا يــاردهم بهرمهي
ــدىكهن ــدىن كهچــمهي قالماي ــگهن ســوئال ھهر كۆڭۈل بولۇپمــۇ دىنغــا گۇمــانىي . دې

ــدىنى  قارايــدىغان زىيــالىالر مانــا شــۇنى چــوڭ بىــر پاكىــت قىلىــپ دىنــدارالرنىڭ ئال
  بۇنىڭغا نېمه دهيسىز؟. توسۇشقا ئۇرۇنۇدۇكهن

تقىنىڭىز خۇددى بۈگۈنكى خىتاي سىزنىڭ تاماگهرلىك بىلهن تهلهپ قىلىۋا —
ــلهن ئىــش ھهل  جهمىيىتىــده ئهۋج ئالغــان تونۇشــلۇق، يېقىنلىــق مۇناســىۋهتلىرى بى

بــۇ فورمــا بــويىچه ئــالالھ مۇســۇلمانالرنىڭ . قىلىــش ئۆرنىكىــده پىكىــر قىلغــانلىق
بـۇ سـوئالنى سـورۇغۇچىالرنىڭ قارىشـىچه سىز دېـگهن ! »يېقىنى«ياكى  »تونۇشى«

ـامىله گويا ئالالھ مۇسۇل مانالرنىڭال ياكى مۇسۇلمانالرغا ئاالھىده ئېتىـۋار بىـلهن مۇئ
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ـارلىق  قىلىدىغان مۇناسىۋهتته، شۇنداقمۇ؟ ئهمما ئالالھ، مۇسۇلمانالرنىڭال ئهمهس، ب
ئــۇ مۇســۇلمانالرغا يېقىنــدۇر، ئهممــا بــۇ يېقىنلىقنــى . مهۋجۇداتنىــڭ پهرۋهردىگــارى
ـا »ئىمتاھان دۇنياسـى«پانىيدىن ئىبارهت سىزلهر ئويلىغان شهكىلده،   »ھهق«دا قىلس

يېقىنلىقنــى ئىمتاھانــدىن ئــۆتكهن ھهقىقىــي . دېــگهن ســۈپىتىگه تــوغرا كهلمهيــدۇ
ـا قىلىـدۇ ـا بهزىـلهر . مۇسۇلمانالرغا باقىي دۇنيادا قىلىپ، مهڭگۈلۈك جهننهت ئات ئهمم

مۇســۇلمانالرغا ئــاخىرهت ھايــاتىنى، كاپىرالرغــا دۇنيــا ھايــاتىنى بهرگهن دېگهنــدهك 
ـا گهپلهرنىمـۇ تارقىتىــپ يۈرۈشـۈدۇمـۇ ـاپىر بولغــان «بـۇ . دھىش خات ـا ك ئۇنــداق بولس

دېـگهن  »ياخشىكهن، نېسىدىن نهققه ئىگه بولۇدۇغان ئىش ياخشىراق بولغانـدىكىن
ـان  خىيالنى تۇغدۇرۇپ، نۇرغـۇن ئادهملهرنىـڭ ئىمانـدىن ئاجرىشـىغا سـهۋهپ بولۇدۇغ

ــۆز ـانلىق س ـاش. زىيـ ــزگه ئوخشـ ـا ھهممىمى ــۇ دۇنيـ ــ. ب ــدا ئ ــدىنىڭ «الالھ قۇرئان بهن
ـاردۇر ـاپىر . دېگهنغـۇ »تىرىشچانلىقىغا يارىشا نهسىۋه ب ـاكى ك بۇنىڭـدا مۇسـۇلمان ي

ـادهك پهيغهمبهرنـى . دهپ ئايرىلمىغان ـان، ئىس مهريهمدهك ئايالالرنىڭ ئۈلگىسى بولغ
ئــۇ ئىســانى . تهۋهللــۇد قىلغــان ئايــالغىمۇ ئــالالھ توغرىــدىن تــوغرا يــاردهم قىلمىغــان

ــۇ ــدا تهۋهلل ـازاپ تارتىۋاتقان ــده ئـ ـا تۈۋى ــر خۇرمـ ــپ بى ـا بېرى ــۈن خالىغـ ــش ئۈچ د قىلى
 »خورمىنى ئۆزهڭ تهرهپكه ئېغاتقىن، ئالـدىڭغا پىشـقان يېڭـى خـورمىالر چۈشـۈدۇ«

ـارهت بهرگهن ـاۋال ئـــۆزهڭگه چۇشـــلۇق . دهپ بىشــ بـــۇ شـــۇنى چۈشـــهندۈرۈدۇكى، ئــ
ـاردهم قىلىــمهن دېگهنلىــك ئهمهســمۇ؟  ـا ھهرىــكهت قىــل، ئانــدىن مهن يـ بولمىسـ

ـاچچىق تـولغىقى ئۈسـتىدىكى مهريهمنىـڭ خـورمىنى لىڭشىتالىشـىمۇ  تۇغۇتنىـڭ ئ
بۇنــداق بىــر تهلهپنــى قىلماســتىنال ئۇنىڭغــا بــۇ يــاردهمنى قىلســىمۇ . ناتــايىن ئىــدى
  بوالتتىغۇ؟ 

قانداق دېگهندهك ماڭا سىناش نهزىرىده   ئۇ سۆزۈم مهۋزۇدىن چهتنهپ كهتتىمۇ
  :سوئالىمغا يېقىنالشتۇرۇشقا باشلىدى بىردهم قاراپ تۇرۇپ، سۆزىنى

. ئۆزىگه چۇشلۇق ئهجىر قىلىـش ئالالھنىـڭ ياردىمىنىـڭ ئالـدىنقى شـهرتى —
 »مۇســۇلمانلىق«ئهمــدى، مۇســۇلمانالرغا نېمىشــقا يــاردهم قىلمايــدۇ دهۋاتقانالرنىــڭ 

بۇمۇ تۇرۇپ تۇرسۇن، ئهگهر بىز ئالالھنىـڭ . سۈپهتلىرىنىمۇ ھېساپقا ئالماي بولمايدۇ
ـاق ئۈنـۈمىنى مۇش ۇ دۇنياغا چۈشۈرگهن ئىالھىي قانۇنلىرىغا ئهمهل قىلىـدىغانال بولس

: ئالالھنىڭ دۇنياغا بهلگىلهپ بهرگهن قانۇنلىرى ئىككى تۈرلـۈك. كۆرمهي قالمايمىز
ـان ۋه ھهدىســلهر ــۇپ، قۇرئـ ـانۇن بول ــرىئىي قـ ــرى تهش ـارقىلىق بى ــزگه  ئـ ــكاره بى ئاش
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ــدۈرۈلگهن ــم ئهھلىلىــرى ئــادهتته يهنه بىــرى تهكــۋىنىي قــانۇن . بىل ــۇ ئىلى ــۇپ، ب بول
ـانالر ئـۆز . دهپ ئاتىۋالغان قانۇندۇر »تهبىئهت قانۇنى« بۇ قانۇن يوشۇرۇن بولۇپ، ئىنس

ـانۇنالرنى بايقايـدۇ،  ئهقىـل ئىشـلىتىپ بىلىۋالىـدۇ، تهجـرىبىلهر ئهقىللىرى بىلهن بۇ ق
ـالالھ ئوت: مهسىلهن. كېيىنكىلهرگه ئۆگۈتۈدۇئارقىلىق ئىگىلهيدۇ ۋه  ـا كۆيـدۈرۈش ئ ق
بۇ قانۇنغا ئهمهل قىلماي ئوتقا قولىڭىزنى تىقسىڭىز كۆيـۈدۇ، . خۇسۇسىيىتى بهرگهن

ـال بهرسـهم تېخىمـۇ ئېنىـق . زىيان تارتىسىز رهسمىي ئىلمىي قانۇنالردىن بىرنى مىس
ســۇيۇقلۇققا پاتۇرۇلغــان جىســىمنىڭ ئېغىرلىقــى، ئــۆزى « :ئارخېمىــد قــانۇنى: بــوالر

ـان ســـۇيۇقلۇ ـــد  »قنىڭ بېســـىمىغا تهڭســـىقىپ چىقارغــ ـــى ئارخېمى ـــۇ تهڭلىمىن ب
ـاق ـالالھ بېكىـتكهن! بېكىتكهنمۇ؟ ي ـان چاغـدىمۇ ئاشـۇ. ئ  — ئارخېمىـد تۇغۇلمىغ

ـان ئىـدى. ئاشۇنىڭغا تهڭ ئىدى ـا يوشـۇرۇپ قويۇلغ بـۇنى . ئهمما بـۇ تهبىـئهت قوينىغ
. خــۇددى شــۇنىڭدهك، تهبىــئهت قوينىــدا سانســىز قــانۇنالر بــار. ئارخېمىــد بايقىــدى

زىلىــرى ئاللىقاچــان بايقالغــان، ئالــدىنقىالردىن ئۆگۈنۈشــكه بولۇدۇغــان، بهزىلىــرى به
ـال بايقىلىــدىغان، ھهركىــم بايقىۋاالاليــدىغان؛  تــېخىچه يوشــۇرۇن؛ بهزىلىــرى دهرھـ
ـادهملهر تېپىۋالىــدىغان  ـا ئاالھىـده ئىقتىــدارلىق ئ بهزىلىـرى بهكمـۇ يوشــۇرۇن بولغاچق

ـا شهرتسـىز ئهمهل ئهمدى بىز مۇسۇلمانالر ئا. قانۇنالر لالھنىڭ تهشرىئىي قانۇنلىرىغ
ـا ئهمهل قىلىۋاتىمىزمـۇ؟  ـا تهكـۋىنى قانۇنالرغ قىلىش مهيدانى ئىپادىلىسـهكمۇ، ئهمم
بـــۇنى تهكشـــۈرۈپ كۆرۈشـــىمىز، نهتىجىســـىز ئىشـــلىرىمىزنىڭ مهســـئۇلىيىتىنى، 

ـان ئۇنــداق زمهغلۇبىيهتلىرىمى ـا ئارتىــپ قويۇدۇغـ نىــڭ مهســئۇلىيهتلىرىنى ئالالھقـ
ــر خىتايغــا قارشــى مۇجاھىــت بــار دهيلــى، ئــۇ . رىغــا كهتمهســلىكىمىز الزىــمكۇف بى

ئالالھنىڭ جىھاد پهرزىدىن ئىبارهت تهشرىئىي قانۇنىغا ئهمهل قىلىپ، خىتايغا قارشى 
ـايه  ـاقچى بولـدى؛ بۇنىـڭ ئـۆزىال كىپ ئاتالندى، خىتاينىڭ يېقىلغۇ ئامبىرىنى پارتالتم

ــدۇ ـان ئ. قىلماي ـاقچى بولغـ ــۆزى قىلمـ ــۇ ئ ــۋىنى ئ ــدىغان تهك ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــش ئ ى
بولمىسا بومبىسى پارتلىماي . قانۇنالرنىمۇ بىلىشى ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشى شهرت

ـارتالپ  قالىدۇ ياكى مۇددهتتىن بۇرۇن پارتالپ، ئـۆزى قېچىشـقا ئۈلگـۈرهلمهي بىلـله پ
  .مانا شۇنداق. كېتىدۇ

سورالســا، مهنمــۇ  ئهممــا مهنــدىن ئاشــۇ ســوئالالر. كۆڭلــۈم يورۇغانــدهك بولــدى
چۈنكى بۇ خېلى چوڭقـۇر بىلىـم . شۇنداق جاۋاپ بېرهلهيمهنمۇ؟ ئىشهنچ قىاللمايتىم

        .تهلهپ قىالتتى
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ــۇن ئـــوي   ــدىلىك  -  كـــۈنلهردە تۈرمىـــدىكى نۇرغـ خىيـــاللىرىم، كۈنـ

لۈرۈم ئىچىــدە شــيامــان چۈ - كهچمىشــلىرىم، سانســىزلىغان ياخشــى
  .ئۇيغۇر بوۋاي ھهققىدە ئىدىئاالھىدە ئېسىمدە قالغان بىر چۈشۈم 

ـاپتىمهن    ـا  . مهن ئايۋانتاغدا خىتاي چېرىكلىرى تهرىپىـدىن قورشـۇلۇپ ق ئهمم
خىتـــايالر . دەپ بىلهرمىـــش »بىجـــان جـــالالت«ئـــۇالر ۋە يۇرتداشـــلىرىم مېنـــى 

بىرىگه جهينهكلىرى تېگىپ تۇرۇدۇغان ئارىلىقتا  - شۇنچىلىك كۆپ ئىدىكى، بىر
ئايۋانتاغنىڭ ئۈستى تۈز ئىمىـش، بهكمـۇ گـۈزەل    . ھالقا قىلىپ مېنى قورشىۋاپتۇ

ـا   ئۇ قهدەر كۆپ خىل گۈل. بوستانلىقمىش ـايالر ئاتس - گىياالر ئۆسهرمىشكى، خىت
ـاتىمهن، دەپ ئـۆز     - ئاتسۇنال، مهن شۇ گۈللهر ئىچىگه يىقىلىمهن، گۈللهر ئىچىدە ي
ـا خىتايالرنىـڭ ۋەھشـىيانه چىرايلىــرى       ، ئـۆزەمگه تهسـهللىي ئېيتىپـتىمهن، ئهمم

ـامال  . جىتاق كۆزلىرى كۆرۈنگهنسـېرى مېنـى ۋەھىـمه بېسـىۋاپتۇ     پهقهت ئۇچالىس
. قاچااليــدىكهنمهن، باشــقا تۈرلــۈك قــېچىش ئىمكــانىم يــوق ئهھۋالــدا قــاپتىمهن 

ــىپ       ــۈك ئېس ـا ي ــر توننـ ــدىن بى ــڭ ئېغىرلىقى ــدىن تهرلهپ، پۇتلۇرۇمنى ۋەھىمى
يغـۇر بـوۋاي پهيـدا    قويغاندەك كۈچۈنـۈپ، قېچىشـقا ئۇرۇنـۇپ تىپىرالۋاتقىنىمـدا ئۇ    

  .بولۇپ قاپتۇ
 —! سهن بـۇ يهردە ئۆلمهيسـهن، ياشىشـىڭ كېـرەك، ياشىشـىڭ كېـرەك       —
  .دەيتى ئۇ
  ئهمما بۇ قهدەر خىتايدىن قانداق قۇتۇلۇمهن؟ يا ئۇچالمىسام؟ —
ـاتتى ئـۇ،    —ئالالھ ياردەم قىلسا ھهممه ئىش ئاسان،  — دەپ تهسهللىي ئېيت

دى سـهن، سـهن بـۇ يهردە ئۆلسـهڭ بولمايـدۇ،      قارا، سهن بىجان جالالتنىـڭ ئهۋال  —
ئالالھقــا ئىشهنســهڭ، ئىشــىڭغا ســادىق بولســاڭ ئــالالھ   . نۇرغــۇن ئىشــىڭ بــار 

المىشـىنى بىلىـدۇ،   تخىتايالر سېنى تىرىك تۇ ،ئىشىڭنى ئاسان قىلىدۇ، مانا قارا
  ...سېنى ئاتىدۇ، ئهمما سهن ئۆلمهيسهن

رىم چۈچۈمهل بىر سېزىم بىلهن بىر يهرلى. خىتايالر ئوق ياغدۇرۇشقا باشالپتۇ
ــدى  ــدەك بول ــدىم. ئاغرىغان ــۇ   . مهن يىقىل ــويالۋاتىمهن، كۆزلۈرۈمم ــدۈم دەپ ئ ئۆل

  شۇ



 222

. ئهممــا ئهتراپتىكــى ھهمــمه بولۇۋاتقــانالرنى ســېزىپ تــۇرۇپتىمهن  . يۇمۇلۇغلــۇق
بـوۋاي مېنـى بىلىكىـگه    . خىتايال شىپپىدە غايىپ بولـۇپ، بـوۋاي بىـلهن قالـدىم    

بۇالرنىمـۇ سـېزىپ   . ئېلىـپ چۈشـۈش ئۈچـۈن ماڭـدى     ئېلىپ كۆتۈرۈپ، تاغـدىن 
ـاچ ئۇنىـڭ قولىـدىن    . تۇرۇۋاتىمهن تاغدىن پهسكه چۈشۈۋاتقاندا بهك يانتۇلۇق بولغ

  !سىرىلىپ چىقىپ كهتتىم
پۇتلۇرۇمدىمۇ چۈچۈمهل بىر . تهگسىز بىر چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كېتىۋاتىمهن

ـاتتىق   پهسته نېمىلهر ئۈسـتىگه چۈشۈشـۈمنى،   . سېزىم ھاسىل بولدى قانـداق ق
چۈشۈشۈمنى تهسهۋۋۇر قىلغىنىمدا ئاشۇ چۈچۈمهل سېزىم شۇنچىلىك كۈچۈيۈپ 

ـارە   .كېتهتتىكى، پهيلىرىم سىقىرىغاندەك بولۇپ كېتهتتى - ساق چۈشـۈمهنمۇ؟ پ
ى مىغىلـدىغان  ئهمما بۇنىسـى ھېلـ  . گىلى بولمايتىپارە بولۇپ كېتىمهنمۇ؟ بىل

ــدا ئــانچه ق  ـاۋىغا قارىغان چۈشــۈپ . ورقۇنۇچلــۇق بىلىنمىــدى خىتايالرنىــڭ قورشـ
ـا ھهرھالـدا ياخشـى،      ....كېتىۋاتىمهن مهن چۈشۈدۇغان يهردە سۇ بارمىدۇ؟ سـۇ بولس

ـاخالر مىغىلـداپ        –پارە  ـا، تىمس ـا بـۇ سـۇ اليق پارە بولۇشتىن ساق قالىمهن؛ ئهمم
ـان بىـر يهردۇر   –تۇرغان سۇ بولسىچۇ؟ بهلكىم چوڭ  ... كىچىك تاشالر بىلهن تولغ

چىمهنلىكمىكىــن؟ ئهممــا ھهرقــانچه يۇمشــاق بولســىمۇ بــۇنچه   يــاكى يۇمشــاق
  ...ئىگىزدىن چۈشكهن ئادەم ساق قاالرمىكىنا؟ چۈشۈپ كېتىۋاتىمهن

چۈش تهبىرلىـرى ھهققىـدە بىلگهنلىرىمنـى ئهسلهشـكه     . ئويغۇنۇپ كهتتىم
ـاۋى تـۈرمه    . تىرىشىپ، بـۇ چۈشـۈمگه تهبىـر بېرىشـكه ئۇرۇنـدۇم      خىتاينىـڭ قورش

ـار     شۇمىدۇر؟ ئۇ ھال ـا يهنه خهتهر بېشـىمدا ب ... دا ئۇنىڭـدىن قۇتۇلغىـدەكمهن، ئهمم
  .دېگهندەك تهبىرلهرنى بهردىم

يىلـى مايــدىن باشـالپ بىــر قىســىم سىياسـىي مهھبۇســالر قويــۇپ     -1946
بۇ چاغدا ۋۇجوڭشىننى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسـىدە  . بېرىلىشكه باشلىدى

تى، ئۇرنىغا جاڭ جىجـوڭنى  مهغلۇپ بولدى دەپ ھېساپلىغان گومىنداڭ ھۆكۈمى
ـاردىمى ئاسـتىدا شـهرقىي تۈركىسـتان      ئهۋەتكهن، ئۇ سوۋېت كونسۇلخانىسىنىڭ ي

  . ماددىلىق بېتىمنى ئىمزاالشقان ئىدى 11ۋەكىللىرى بىلهن 
بۇ چاغدا جاڭ جىجوڭنىڭ تهلىپى بويىچه نهنجىڭدا ئىشلهۋاتقان بىر قىسـىم  

ـا تـۇنجى     ئۇيغۇرالرمۇ بىرلىكته ئـۈرۈمچىگه كهلـگهن بولـۇ    ـاڭ جىجـوڭ تارىخت پ، ج
قېتىم يهرلىكلهرنى ھاكىمىيهت ئىشلىرىغا ئارىالشتۇرۇش سىياسىتى يۈرگۈزگهن 
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ـان  . ئىدى بۇ مۇناسىۋەت بىلهن كېيىنكى قېتىم ھۆكۈمهتنىڭ باش كاتىبى بولغ
مېنىڭ تۈرمىـدە  ) ھوشۇ ھېدى(ئىسا يۈسۈپنىڭ خۇسۇسىي كاتىبى ئۇيغۇر ئادىل 

ـازارىتىگه بېرىـپ سۈرۈشـته      . هنئىكهنلىكىمنى بىلگهن ئىـك  ئـۇ يېزائىگىلىـك ن
  . قىپتۇ، مېنىڭ تۈرمىدە ئىكهنلىكىمنى شۇ يهردىن ئۇقۇپتۇ

بهك تـۆۋەن سـىنىپقا   ) ئۇنىڭ يېڭى ئىسمىغا ئۇزاققىچه كۆنهلمىدىم(ھوشۇر 
ـايتى  شـۇڭا ئـۇ   . مهنسۇپ بولغاچقا، ئۆزىنى كۆرسۈتۈۋېلىشنىڭ پۇرسىتىنى قاچۇرم

كى ئهمهلدارالر بىلهن يېقىنلىقىنى كۆرسۈتۈپ قويۇش ئۆزىنىڭ يېڭى ھۆكۈمهتتى
ئــۇ بىرلهشــمه ھۆكۈمهتنىــڭ . ئۈچــۈن بولســىمۇ مېنــى يــوقالپ تــۈرمىگه كهلــدى

ــرى بولغاچقــا، بالــدۇر يــا كېــيىن نېمىلىكــى     كېلىشــىم مهزمۇنلىرىــدىن خهۋى
بولمىسۇن تۈرمىدىن چىقىشىمنى بىلگهچـكه، بۇنـداق مـۇقهررەر بىـر ئىشـنىڭ      

ــۆزى  ــىنى ئ ــنى    نهتىجىس ــۇقهددىمه بېرىۋېتىش ــر م ــۈن بى ــش ئۈچ ــت قىلى گه ئائى
  :كۆزلىگهندەكمۇ قىالتتى

ئۈچ ئهپهندى بىلهن بىزله بىلله ئولتۇرۇپ، بىلـله قوپـۇمىز، شـۇڭا سـېنى      —
  .دېدى ئۇ —تۈرمىدىن چىقىرىشقا ئىشهنچىم كامىل، 

ـاي ھۆ   ۈمرانلىقى شـــارائىتى ئاســـتىدا كـــمهن بۇنــداق بىـــر ئىشـــنىڭ خىتـ
ــدىغانلىقىنى بىلســهممۇ  شهخســنىڭ تىرىشــچا  ــلهن پۈتمهي بولۇپمــۇ (نلىقى بى

ــدا   ــلىقى بولغان ــىي چېتىش ـادىلهپ،   ) سىياس ــهنگهنلىكىمنى ئىپـ ـا ئىش بۇنىڭغـ
ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن سىياسـىي مهھبۇسـالر ھهققىـدە    . ھوشۇرنى خۇرسهن قىلدىم

ـان        ـاس قىلغ ـانلىقىنى قىي بىر ئومۇمىي كهچۈرۈمنىـڭ بوسـۇغىغا كېلىـپ قالغ
ـا ئىشـىنىش      ىـ سهن قىلغىنـى ئۇن مېنى خۇر. ئىدىم ـان پورىغ ڭ بۇنـداق بىـر يوغ

ئهمهس، بهلكـــى ئۇنىـــڭ ئـــۈرۈمچىگه چىققـــانلىقى، بىـــر يېقىـــنىم بولســـىمۇ  
. بىرىمىزگه ھهمـرا بولۇدۇغانلىقىمىزنىـڭ سـۆيۈنچى ئىـدى     - كۆپهيگهنلىكى، بىر

ئهگهر چىقىش كۈنلىرىم كهينىگه كهتـكهن تهقـدىردىمۇ ئهمـدى يېقىنىمـدا بىـر      
. ر، تۇققۇنۇم، يۇرتلۇقۇم بار دېگهن تهسهللىي ماڭا خېلـى مهدەت بـوالتتى  دوستۇم با

  .نېمىال دېگهن بىلهن ئۇ مېنى يوقالپ تۇراتتى
شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى تهرەپنىڭ بېسىمى جاڭ جىجوڭ ھۆكۈمىتى 

ـان بولسـىمۇ، سـىمۋوللۇق      بىلهن سىياسىي مهھبۇسالرنى بوشۇتۇشـقا ۋەدە قىلغ
ۆز بويۇمــاقچى بولــۇپ، ۋاقىتنــى ســوزۇپ، تــاكى ئىيۇلغــا  كــ ئــارقىلىقبوشــۇتۇش 
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ئىيۇلدا سىياسىي مهھبۇسـالرنى   -19كهلگهندە ئاندىن كهسكىن قارارغا كېلىپ، 
ـاننى ئـېالن قىلىشــتى     ـازات قىلىـش ھهققىــدىكى پهرم شـۇنداق قىلىــپ مهن  . ئ

  . تۈرمىدىن چىقتىم
ـايتى  ـاھ تارتىـپ ئـۇ     . بالدۇرقىدەك بېشم قاتم ـادىلنى پان دۇلال ئۇنـڭ  ئۇيغـۇر ئ

ـاردىم  قوشـۇمچه قىـزالر گىمنازىيىسـىدە ئـۈچ مهسـلهكتىن       ئـۇ . ئۆيىنى ئىزدەپ ب
مهن نان تېپىـپ  . شۇڭا ئۇنى ئاسانال تاپتىم. غانلىقىنى دېگهن ئىدىدەرس ئۆتۈدى

ئۇ . يهيدىغان بىر يولنى تاپقۇچه تۇرۇدۇغان يېرىم بولغىنىدىن كۆڭلۈم توق بولدى
ـا       . شۇ مهكتهپكه تونۇشتۇردىمېنىمۇ  ـاز بولغاچق ـادەم ئ ـان ئ بـۇ مهزگىلـلهردە ئوقۇغ

  .شۇڭا دەرھال قوبۇل قىلىندىم. مۇئهللىمگه ئىهتىياج كۆپ ئىدى
ئهسلىدە ئۇيغۇر بىلهن . دىم، ئۆيۈممۇ بولدىجايلىشىۋالخىزمهتكه مهكتهپكه 

ـاق بېرىۋاتقانـدىكىن    بىر ئۆيدە تۇرساقمۇ بولۇۋېرەتتى، ئهمما ماڭىمۇ ئايرىم بىر يات
بىلىشـلهر يــوقالپ   - تونـۇش . بۇنىڭـدىن پايـدىالنمايلى دەپ ئويلــۇدۇم   نېمىشـكه 

ـايرىم    كهلسىمۇ بىر ئاز ئازادە بولسا كۆڭۈللۈكرەك بولمامدۇ، دېگهنلهرنى ئـويالپ، ئ
  .تۇردۇم

ـاۋى     . قالپ كهلـدى وئۇيغۇرنىڭ باشلىشىدا رېهىممـۇ يـ   ـا ئاقسـۇ قورش ئـۇنى ت
ـاز ئۆزگۈرۈپتـۇ  رېهىم ئىل. ۋاقتىدا كۆرگهنچه ئهمدى كۆرۈۋاتاتتىم . گىرىكىدىن بىر ئ

. ئهسلىدە ئۇ يىتىمچىلىكى ۋۇجۇدىدىن بىلىنىپال تۇرۇدۇغان ۋىجىكرەك باال ئىدى
بىــر ئــاز قوســاق ســېلىپ، مانــا ئهمــدى مهرتىــۋە يارىشــىدىغان تىپــى بــارمىكىن، 

بۇرۇنالردا توپا ئۆرلهپ تۇرغاندەك تاتىراڭغۇ چىرايى خۇددى يېڭىال پولو يهپ، قولىنى 
خۇددى ئۆزىنىڭ ئاالھىدە بىرسى سۇۋۇغان ئادەمدەك، ياغلىشاڭغۇ پاقىراپ،  يۈزىگه

ئهگهر ئاقسـۇدىكى  . كـۆرۈنهتتى  الئىكهنلىكىنى بىلـدۈرۈش كويىـدا بولۇۋاتقانـدەك   
  .پىداكارلىقىنى دېمىگهندە ساالم قىلغۇسىزال تهكهببۇر بولۇپ قالغان ئىدى

دېــگهن يىگىــتكه كــۆپ ئــۆتمهي ئــۇالر مېنــى بىــر پۇرســهتته قۇربــان قــوداي   
ــتۇردى ــڭ  . تونۇش ــى ئۇالرنى ــرىياتى «مېن ـاي نهش ــقا    »ئالتـ ـاله يېزىش ــۈن ماقـ ئۈچ

ــتى ــز يهنه . ئۈندەش ــلۇرۇم  بى ــۇرۇنقى تونۇش ـاقۇپ،   ب ـاجى يـ ــۇتىئى، ھـ ــراھىم م ئىب
الر بىـــلهن ئهبهيــدۇلالھ باســىتى   ئابــدۇقادىر ھهســهن، ئابدۇلههمىــد مهقســـۇدى،   

ـارلىق بىـر تۈركـۈم    دىكى پـوالت قـ  »شىنجاڭ گېزىتى«يهنه ، تېپىشتۇق ادىرى قات
  .كېيىن ھاجى ياقۇپ نهنجىڭغا كهتتى. ئۇقۇمۇشلۇقالر بىلهنمۇ تونۇشتۇق
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ھهتتــا ئۇيغــۇر مېنــى يهنه بىــر چــوڭ يىغىلىشــقا باشــالپ بېرىــپ، بــۇ يهردە   
ھۆكــۈمهت ئهزالىرىــدىن مهســئۇد، مــۇھهممهد ئــېمىن، ئىســا ئهپهنــدىلهر بىلهنمــۇ  

. ق، بهك كۆڭۈللــۈك بولــۇپ قالغــان ئىــدىكــۈنلىرىم مانــا شــۇندا. ئۇچراشــتۇردى
. زىيالىالر ئۈچۈن قىلىدىغان ئىش بهك كۆپ ئىدى. جاھان قىزىغان بىر دەۋر ئىدى

ـاالش     ـادەملهرنى گاڭگىرىتىـپ قويغـۇدەك ت  - مهتبۇئات جېڭى قىزىپ كهتكهن، ئ
بىـلهن ئىلـى   ) ئۆزلىرىنى مىللهتچىلهر دەيتى(گومىنداڭچىالر  .تارتىشالر بوالتتى

ـاتلىرى مېنـى ئـۆزلىرىگه تارتىشـقا كۈچهشـكهن بولسـىمۇ، مهن       تهرەپنى ڭ مهتبۇئ
ـالىالر    تهرەپ تۇتماسلىق قارىشىمدا چىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي ساۋات خاراكتېرىـدە ماق

ئىلــى تهرەپنىــڭ . يېزىــپ ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ مهتبۇئاتىــدا ئــېالن قىالتــتىم  
دا ھهر ئىككــى ئاخشــامالر. ئــادەملىرى ئاساســهن ئۇيغــۇر ئۇيۇشــمىغا توپلۇنــاتتى  

 بۇنىڭدىمۇ بىر. نۇتۇقالر سۆزلىنهتتى. تهرەپكه تهۋە ياشالرنىڭ يىغىنلىرى بوالتتى
  .بىرىنى چىدىغۇسىز ئهيپلىشىپ سۆلهيتى -

ـانراق     ــودى يامـ ــلهن كوممۇنىســتالرنىڭ تهشــۋىقات مېت ــگهن بى ــېمىال دې ن
ـان ئىسـ   ا بولغاچقا، ئىلى تهرەپنىڭ زەھهردەك گهپلىرىگه چىدىغۇچىلىكى قالمىغ

ئهپهندى ئابدۇرېهىم قىلىچ دېگهن گومىنداڭ ئىستىخباراتىدا ئىشلىگهن ئادەمنى 
ئۇ ئۇيغۇر ئۇيۇشمىغا كېلىپ، . ئىلى تهرەپنى قورقۇتۇپ قويۇشقا بۇيرۇپتىكهنمىش

شۇنىڭ . قول بومبىسى ئېتىپتۇ، ئارقىدىن تاپانچىدىن بىرنهچچه پاي ئوق ئۈزۈپتۇ
دەرىـزىلهردىن   - ىڭ ئاكتىپلىرى ئىشكبىلهن ئۇيۇشما بىناسىدىكى ئىلى تهرەپن

بـۇ خهۋەرنـى ئېلىـپ    . سهكرىشىپ چىقىپ جانلىرىنى ئېلىپ تىكىـۋەتكهنمىش 
  .كهلگهن ئۇيغۇرغا تهئهددى بىلهن بارىكالال ئېيتتىم

شــۇ قهھرىمــانلىقنى بىــرەر گومىنــداڭ خىتايلىرىنىــڭ ئىشخانىســىغا    —
  نى ئويالپ كۆردۈڭمۇ؟قارىتا قىلغان بولسا قانداق ياخشى بوالتتى، بۇ تهرىپى

  :ئۇيغۇر قىزىرىپ كېتىپ
ئـــۇ . دەپ قۇتۇلـــدى —مهن پهقهت ئۇقۇلغـــان خهۋەرنىـــال دەپ قويـــدۇم،  —

ـا تويغـۇزۇپ قويۇشـۇمنى ئوبـدان          ـازىرە قىلس ئۆزىنىڭ بـۇ تېمىـدا مهن بىـلهن مۇن
  .بىلهتتى

بۇ چاغالردا ئۇيغۇر، مهكتهپته چوڭ سـىنىپالردا ئوقۇيـدىغان بىـر ئـۆزبهك قىـز      
  :مهن ئۇنىڭغا ھهم جىددىي، ھهم چاخچاق ئارىالش. مۇقۇلدۇشۇپال يۈرەتتى بىلهن
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ئۇيغۇر، سهن مۇئهللىم سهن، مۇئهللىملىك سۈپىتىڭنى ساقال، شۇنداقال  —
ــدا     ــېلىپ، خالىـ ــۆز سـ ــدىكىن، نـــامهھرەملهرگه كـ ــى بولغانـ ــۇلمان بالىسـ مۇسـ

  دېدىم —مۇقۇلدۇشۇپ يۈرمه، 
ـان    قويغىنا، قۇرۇق گهپنى، قېرىـپ كېتىـۋا   — تىمىز، ئهمـدى بولسـىمۇ جاھ

  .دېدى —تۇتۇدۇغاننىڭ غېمىنى قىلمايلىما، 
ـا ئـۇزاققىچه ئۇنــداق        — ـا ئهلـۋەتته بولــۇدۇ، ئهمم ـان تۇتـۇش ئۈچــۈن بولس جاھ

خالىدا كۆرۈشۈپ يۈرسهڭ گۇناھكار بولۇسهن، ئۇنداق قىلىپ يۈرمهي، تېزراق تـوي  
  .قىلىۋەت
ـا   —هسـرەت بىـلهن،   دېـدى ئـۇ ھ   —! ماڭا قالسىغۇ ئهتىال، دېگىـنه  — ئهمم

  .ئانىسى ئۇنى ئوقۇش پۈتتۈرسۇن دەپ تۇرۇدۇ - قىزنىڭ ئاتا
ـا ئـۈچ مهسـلهك تهشـۋىقاتى         ئاخشاملىرى رېهىم بىـلهن ئۇيغـۇر كېلىـپ ماڭ

ـامالردا ئــۆز   . قىالتتــى ـاراڭلىرىمىزنى قىلىشــىدىغانغىمۇ     بۇنــداق ئاخشـ ـارا پـ ئـ
ـا ئــۈچ مهسـلهك تهرغىبــاتى  . پۇرسـىتىمىز بـوالتتى   قىلىشـقا باشــلىغان   ئــۇالر ماڭ

  . دەسلهپكى مهزگىللهردە مېنىڭ خىتايچه بىلىدىغانلىقىمنى بىلمهيتى
  .كېيىن خهمىت تۇردىمۇ كهلدى

 —ۋەدىمىز بويىچه مهن سـىزگه ماركىسـزىم كىتاپلىرىـدىن ئهكهلـدىم،      —
  .ئۇنىڭ قولىدا يوغان بىر بوالق بارىدى. دېدى ئۇ

نهشـــرىياتى  »ھايـــات يېڭـــى«ۋە  »شـــهرق ھقىقىتـــى«ئۇنىڭـــدا ئۇيغـــۇرچه 
تهرىپىدىن ئۇيغۇرچه نهشىر قىلىنغان بىر قىسىم ماركس، ئېـنگىلىس، لېـنىن،   

دە »شهرق ھهقىقىتـى «. قالغانلىرى رۇسچه ئىدى. ستالىننىڭ كىتاپلىرى بارىدى
 ھهرھالدا بۇ بهس. بىرىنىڭ قۇربان قودايغا قارشى ماقالىلىرىنى كۆرگىنىم يادىمدا

ــۇزاق داۋ   - ــى ئ ـازىرە خېل ــقانىدىمۇنـ ــۇ بهس. امالش ــۇنى ۇم - ب ــڭ مهزم : نازىرىنى
  .ئۇيغۇرالرنىڭ تۈرك ئىكهنلىكى ۋە تۈرك ئهمهسلىكى ھهققىدە باراتتى

خهمىـــت مېنىـــڭ ئۆيـــدە نېمىلهرنـــى ئوقـــۇپ يـــۈرگهنلىكىمگه قىزىـــپ،   
  .چۆرۈشكه باشلىدى - كىتاپلىرىمنى ئۆرۈپ

 نىمـــۇ ئوقۇۋاتامســـىز؟ ئـــۇ دىنغـــا ئۇيغـــۇن»ئـــۈچ مهســـلهك«ۋاھ، ســـىز  —
قولىـدا ئۇيغـۇر   . دەپ سورىدى چاخچاق ئارىالش تهئهددى بىلهن —كېلهمدىكهن؟ 

  .ۋە رېهىمالر ئهكهلگهن كىتاپالردىن بىرى تۇراتتى
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نېمىال بولمىسۇن بىۋاسىته ئوقۇپ، بىلىپ باقسام . ئوقۇپ باقاي، دەيمهن —
ئۇنىــڭ ئۇياققــا، بۇنىــڭ بۇياققــا تارتىشــىغا مۇســتهقىل قارىشــىم بىــلهن جــاۋاپ   

  .دېدىم —ەلهيمهن، ئهمهسمۇ، بېر
بۇ خىتايچه كىتاپالر نېمىلهر؟ يهنه شۇ گومىنـداڭ ئهكسـىيهتچىلىرىنىڭ    —

  بۇزۇق مهپكۈرىسىگه ئائىتمۇ؟
ـات، پهلسـهپه،   . ھه، ئۇنداقلىرىمۇ بار، باشقا چهتئهل كىتاپلىرىمۇ بار — ئهدەبىي
ـارىخ، ــي      —... تـ ــدا، كې ــرى نهنجىڭ ــۈپ ئىلگى ـا يۈس ــىدا ئىسـ ــڭ ئارىس ىن بۇالرنى

ـا      »تىيانشان«چوڭچىڭدا چىقارغان  ـاپىگراپ باسـمىلىق ژۇرنالنىـڭ كون دېگهن ش
ـاپ   . كىتاپالرغا بهكمۇ ئاچ ئىدىم. سانلىرىمۇ بارىدى ئهڭ سۆيگهن مۈلكۈممـۇ كىت

  .چامام يهتسه دۇنيادىكى ھهممه كىتاپتىن بىرەر نۇسقا بولسا. ئىدى
ىزىنـــى  قىزىقمايـــدىغىنىڭىز يـــوقكهن، ھه، راســـت، ســـهيپىددىن ئهز    —

  بىلهمسىز؟
  قانداق دەيسىز؟  —
تهڭتۇشتهك قىلىسىلهر، ھهم بىـر يۇرتلـۇق بولغانـدىكىن بىلهمـدىكىن      —
  .دەيمهن
  .بىز ساۋاقداش. ھهئه، بىلىمهن —
دېـدى ئـۇ   —؟ نېمىشكه بۇنى تۈرمىدىكى چېغىمىـزدا دېمىـدىڭىز؟   !ھه —

. مىگهنىـدى توغرا بۇنـداق بىـر گهپـكه تـوغرا كهل     —بهكال ھهيرانلىق ئىپادىلهپ، 
  .مهن غۇلجىغا كېتىۋاتىمهن، گېپىڭىز بارمۇ؟ مهن يهنه كېلىشىم مۈمكىن

  .ساالم دەپ قويۇڭ —
. ئهمـدى سـهيپىددىن بىلهنمـۇ تېپىشـىدىغان بولـدۇق     . بۇ تازا قىزىق بولدى

ئۇنىڭــدىن بىــر ئۇچــۇر كهلســه مــۇھهممهت قــارىنى سۈرۈشــتۈرۈپ باقــارمهن، دەپ   
  .ئويلۇدۇم

ر بىـلهن رېهىـم كېلىـپ، خهمىتنىـڭ ئهكهلـگهن      كېيىنكى قېتىمدا ئۇيغـۇ 
  .كىتاپلىرىنى كۆرۈپال ئهرۋايى ئۇچتى

  كوممۇنىستالرنىڭ كىتاپلىرىنى ئوقۇۋاتامسهن؟ —
  .دېدىم خاتىرىجهملىك بىلهن —ھهئه، ئوقۇۋاتىمهن،  —
رېهىمنىڭ ھهتتا . دېدى ئۇيغۇر —قانداق ئادەمسهن ھه، سابىت، ... بۇ، بۇ —



 228

  .يوقتهك تۇتۇلۇپ كهتكهن ئىدىگهپ قىلىشقىمۇ رەغدى 
  بهك يامان دېمهكچىغۇ، سهن؟ —
  يامان بولماي ياخشىمىدۇر سېنىڭچه؟ —
  ئوقۇپ باقتىڭالرمۇ؟ —
  !؟ ئوقۇمىساقمۇ بهلگىلىكقۇ؟!ئوقۇپ نېمه قىلىمىز —
ـاي تـۇرۇپ ئۇنىـڭ       — ـا بولمىغانـدىكىن، ئوقۇم ئهمما مهن سىلهردەك ئهۋلىي

ن، شۇڭا چوقـۇم ئوقـۇپ بېقىشـىم كېـرەك،     يامانلىقىنىڭ نهدىلىكىنى بىلمهيمه
  .دېدىم خاتىرىجهم ھالدا —

ئۇالر مېنىڭ جاھىللىقىمنى ئوبدان بىلگهچكه، بۇ گهپنـى شـۇ يهردە قويـۇپ،    
ھــازىرقى ھۆكۈمهتنىــڭ ئوبدانلىقلىرىــدىن گهپــكه تۇتــۇش قىلىــپ، بىرلهشــمه   
ــدا       ــداردا ئهمهل ــتىن تهڭ مىق ــى تهرەپ ــا ئىكك ــۇرىي ئورۇنالرغ ــڭ مهم ر ھۆكۈمهتنى

ـاش،   تهيىنلهش كېلىشىملىرىنى بۇنىڭغا كۆرە گومىنداڭ ھۆكۈمىتى تهرەپتىن ب
ــويالپ    ــۇنى ئـ ــدىغانلىقىنى، مېنىـــڭ بـ ــتىن مۇئـــاۋىن تهيىنلىنىـ ئىلـــى تهرەپـ
بېقىشـىمنى، ئهگهر خالىســام گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتى تهرەپــتىن بىــرەر نــاھىيىگه  

  .ھاكىم بولۇدۇغانلىقىم توغرىسىدا خۇشخهۋەر بېرىشتى
مۇئهللىملىــك . دېســهم مېنىــڭ مهكتهپــتىن ئــايرىلغۇم يوقىــدىراســتىنى 

شۇڭا دەرمهھهل رەت قىلىپ، مهكتهپته قاالي . مېنىڭ ئهڭ سۆيگهن ئىشىم ئىدى
  .دېدىم

ـاق،        —  —بۇنداق تېزال گهپنـى ئـۈزۈۋەتمه، بىـز يهنه كېلىمىـز، ئويلۇشـۇپ ب
  .دېدى

ك مهن تېخـــى ئـــۇنى ئويلىشىشـــقا ئۈلگـــۈرمهيال، ئاســـماندىن چۈشـــكهندە 
  !مۇھهممهد قارى بوسۇغامدا پهيدا بولدى

ـاجىنى كۆڭـۈللهردە       بىلىنىپ تۇرغىنىدەك، بۇنـداق بىـر ئۇچرۇشۇشـنىڭ ھاي
ـايتى        . مهۋج ئۇراتتى ـاي قالم . كـۆڭلى بوشـراق ئـادەملهر چوقـۇم كـۆز يېشـى قىلم

كۆرۈشـمىگىنىمىزگه ئـون يىـل    . مۇھهممهد قارىمۇ كـۆز يېشـىنى تۇتۇۋااللمىـدى   
ـا،  . بولۇپ قالغان ئىدى مهن ھىچقاچان كۆزۈمدىن ياش چىقىرالمايدىغان بولغاچق

ـاتتى    . بىزىرىپال تۇردۇم ـان بىـلهن يۈرۈكـۈم يىغالۋات . ئهمما كۆرۈنۈشۈم ئۇنداق بولغ
ــۇزاق قۇچاقلىشــىپ، مهن قهلبىمنىــڭ جــاراھىتى ئۈســتىگه تېمىۋاتقــان كــۆز    ئ
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ــىنى      ــۆز يېشـ ـاقىۋاتقان كـ ــدىن ســ ـارى ئىڭهكلىرىـ ــۇھهممهد قــ ــىمنى، مـ يېشـ
ـادىتى    . بىرىمىـزدىن ئاجرالـدۇق   - لغاندىن كېـيىن بىـر  تۇتۇۋا ـارى ئ مـۇھهممهد ق

شۇڭا سوراپ ئولتۇرۇشۇمغا ھاجهت قالماستىن . بويىچه سۆزلهپ تۇرمىسا تۇرالمايتى
  :كهچمىشىنى بىر يولىال سۆزلهپ بهردى

شـهرقىي  . ئۇ سوۋېتتىكى ئوقۇشىنى تاماملىغاندىن كېيىن قايتىـپ كهپتـۇ  
ـان ئىـكهن، شـۇڭا      تۈركىستاننى ئازات قىل ىش تهشـكىالتىغا ئالمۇتىـدىال ئهزا بولغ

ئىنقىالپنىڭ بېشىدىنال پارتىزانالر قوشۇنىدا كىچىك گورۇپپىالرغا يېتهكچىلىك 
كېــيىن مىللىــي ئــارمىيه قۇرۇلغانــدىن كېــيىن باتــاليۇن كومىسســارى . قىپتــۇ
دا بىر قېتىملىق ھۇجۇمدا ئېتـى ئالـدىغا چۈشـكهن سـىنارەد پارتىلىشـى     . بولۇپتۇ

ـارچه  ـارچه بولـۇپ كېتىپتـۇ    - ئېتى پ ـا ئـۇ ئـۆزى       . پ ـان رولىنـى ئوينىغاچق ـات قالق ئ
ســاقايغاندىن كېــيىن قومانــدانلىق . ئېغىــر يــارىلىنىپتۇ. ئــۆلمهي ســاق قــاپتۇ

ئهسـلىدە ئـۇ   . شىتاپ ئۇنى ئۈرۈمچىگه يهر ئاستى خىزمىتى ئىشلهشكه ئهۋەتىپتـۇ 
ـا   مهن بىرىنچى قېتىم نازارەتته ۋەزىپه ئۆتهپ يۈرگ هندە مېنى كۆرگهن ئىـكهن، ئهمم

ـا ئېلىنىپتـۇ   . ۋەزىپه ئىهتىياجى بىلهن ماڭا ئۇچراشـماپتۇ  تۈرمىـدە  . كېـيىن قولغ
بــۇ قېــتىم . خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ چــوڭلىرى بىــلهن بىلــله ياتقــانمىش

  .مېنى تهكرار ئىزدەپ تېپىپتۇ. ئومۇمىي كهچۈرۈمدە ئازاتلىققا چىقىپتۇ
  .سورۇدۇم ئۇنىڭدىن دەپ —ھوشۇرنى كۆردۈڭمۇ؟  —
ـا؟     —  —قايسى ھوشۇر؟ بىزنىڭ ھوشۇر ھېدىمۇ؟ ھه نېمه بوپتـۇ ئـۇ خىتايغ

  .دېدى ئۇ بۇرۇنقىدەكال ئىتتىك مىجهزلىك بىلهن
قىـزالر گىمنازىيىسـىدە ئـۈچ مهسـلهكتىن     . ئۇ ھازىر ئۇيغۇر ئادىـل بوپتـۇ   —

  .مهن بىلهن بىر مهكتهپته. دەرس ئۆتۈدۇ
بــۇرۇن خىتــايچه ئوقــۇدى، ئهمــدى بولســا  ! ۋاي، ئهقلىــگه پــوق يــېگهنهي  —

گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ پوقىنى يهپ، ئۈچ مهسلهكچى بوپتۇمـۇ؟ نهلهردە يۈرۈپتـۇ   
  ئۇ دىۋانه؟
  .خۇاڭپۇ ھهربىي مهكتىپىدە ئوقۇپتۇ —
  !ئهبگانى قاراڭالر! ۋاھ —
ئۇنداق دەپمۇ كهتمىگىن، بۇرۇنقى خىتايچه ئوقۇشى ئۆزىنىـڭ تاللىشـى    —

زلىكتىن بولغان ئىش، بـۇنى سـهنمۇ بىلىسـهن، كېيىنكىسـىمۇ     ئهمهس، چارىسى
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ـان قىلىـپ      . تهقدىرنىڭ غهلىته بىر چاخچىقى بوپتـۇ  ئهسـلىدە ئـۇ يهنئهننـى نىش
ـاپتۇ، شـۇنىڭ      ـاڭخهيگه بېرىـپ ق مېڭىپتىكهن، قېرىشقاندەك نېسىپ بولماي، ش

  .بىلهن ئۇنىڭ تهقدىرى شۇنداق پىچىلىپتۇ
  ئهنگه بېرىۋەرمىگهن بولغىيتى؟بهغهرەز نىمىشقا يهن! ۋاي ئېسىت —
  يهنئهنگه بارغان بولسا ياخشىراق بوالرمىدى؟ —
  . دېدى مۇھهممهد قارى غهم تارتماي —! ئهلۋەتته شۇنداق بولماي ئهمىسه —

قاراڭالر، بىر يۇرتتا تۇغۇلغان بۇرادەرلهرنىڭ ئىمپورت قىلىنغان مهسلهكلهرنى 
دەپ ئويلۇدۇم ! ايلىنىپ قالغىنىنىقارشى دۈشمهنگه ئ - بىرىگه قارىمۇ - دەپ بىر
  .ئىچىمدە
ـا      — ــپ غۇلجىغــ ــدىن چىقىـ ــورايمىز؟ تۈرمىـ ــن سـ ــېنى نهدىـ ــوش، سـ خـ

  قايتمىدىڭمۇ؟ بۇ يهرلهردە نېمه تهمتىرەپ يۈرۈپسهن؟
ـان     — ــۇدۇم، كــ ــوگىيه ئوقـ ــوۋېتته گىئولـ ــهن، مهن سـ ـايتىمهن، بىلهمسـ قــ

تىم مايتاغدا ئىنقىالپتىن بۇرۇن بىرنهچچه قې. تهكشۈرۈش ئىشلىرىنى قىلىمهن
بۇ قېـتىم ھۆكـۈمىتىمىز   . رۇس تېخنىكلىرى بىلهن تهكشۈرۈشلهردە بولغانىدىم
ـاي   . مېنى مايتاغقا بېرىپ ۋەزىپه تاپشۇرۇۋېلىشقا بۇيرىدى تهييارلىق قىلىـپ، ماڭ

ھه، دېســهم، ســابىتنى . دەۋاتقــان كــۈنلهردە ســهيپىددىن تېلىپۇنغــا چــاقىرتىپتۇ  
  .ئىزدەپ تاپ، دېدى

  هن؟نېمه قىلىدىك —
ـالىتهن بىـرەر يهردە ۋەزىـپه ئېلىشـىڭ كېـرەككهن       — ـازىر  . بىز تهرەپـكه ۋاك ھ

  .گومىنداڭ بىلهن جاھاننى تهڭشهپ تۇتۇۋاتىمىز ئهمهسمۇ، شۇ گهپ
بىزنىـڭ  (تېخـى ئالـدىنقى كـۈنلهردە ئۇيغـۇر     ! ما كارامهتنى كۆرۈڭ! ئاھها —
ـالىمهن دەپ ئۇ    ) ھوشۇر ـان  مۇشۇ ئىش بىـلهن كهپـتىكهن، مهن مهكتهپـته ق نۇمىغ
  .ئىدىم

ـا؟        — مۇشۇ ئىش بىلهن دېگىنىـڭ نـېمه دېگىنىـڭ؟ ۋەزىـپه ئىشـى بىلهنم
ـارى    —! گومىنداڭ تهرەپنىڭ ئادىمى بولۇپ ۋەزىپه ئاالمدىكهنسـهن؟  مـۇھهممهد ق

  .ۋارقىراپال كهتتى
  .شۇنداق —
بىر يۇرتلۇق بولۇپ قاپتۇق، بولمىسا بېرىپ يۈزلىرىگه ! ما ئىتنى قاراڭالر —
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  !دە-ۋەتسهممىڭنى تۈكۈرۈ
ئهگهر ئــۇ يهنــئهنگه بېرىــپ، شــۇ يهرلهردە ئوقــۇپ كهلــگهن بولســا ياخشــى   —

ـاز  دەپ سورۇدۇم ئهقلىـگه بىـر    —؟ ppppيولداش بوالتتى، شۇنداقمۇ، ئاتكهن ـام  ئ ئىله
  .بولسا تهپهككۈر قىلىپ باقسۇن دەپ

  .دېدى ئۇ غېمىدە يوق —! مىڭ ياخشى بولمامدۇ. ھه، ئهلۋەتته —
يۇ، بۇ خىتاي نېمه؟ ئهقلىڭنى -ئاتكهن، ئۇ خىتاي نېمهھهي ئاتكهن، ھهي  —

ـاچچىقىم كېلىـپ،     —! جارى قىل دوستۇم مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ    —دېـدىم ئ
دۆلهت، مۇســتهقىللىق توغرىســىدىكى ســۆزلىرىنى ئۇنۇتتۇڭمــۇ؟ دۆلهت دېــگهن  

  .لىرىڭ ۋاقىتلىق نهرسىلهر»ئىزىم...«مهڭگۈ ئۆزگهرمهس قىممهت؛ سېنىڭ 
ى ھهرقانــداق مــۇرەككهپ زىــددىيهتلهرگه دۇچ كهلگهنــدىمۇ مهمتىلــى ئهپهنــد

 -بۇنىڭـدا ئـۇ ئاجايىـپ    . ناھايىتى يېنىـك، ھىـچ كـۈچىمهيال بىـر تهرەپ قىالتتـى     
. ئاددىي ئۇسۇللىرى، مىزانلىرى بوالتتى. غارايىپ تېئورمىالرغا مۇراجهت قىلمايتى

ــڭ     ــۇھهممهد قارىنىـ ــلهن مـ ــۇر بىـ ــۇپ ئۇيغـ ــودىنى قوللۇنـ ــڭ مېتـ ــۇ ئۇنىـ مهنمـ
 »نېمه ئۆزگهرمهس مۇقىم قىممهت؟«: لىرىنى ئۆلچىدىم»ئىزم«تهشهببۇسلىرى، 

الرمۇ ياكى دۆلهتمۇ؟ ھهر ئىزىمـدىكى كىشـىلهرگه ئوخشاشـال دۆلهت    »ئىزىم«ئاۋۇ 
ئــۈچ مهســلهكچىلهرگىمۇ، سوۋېتپهرەســتلهرگىمۇ، دىنچىالرغىمــۇ، : كېــرەك ئىــدى

ــۇ ئۆتكــۈنچى ئهممــا بىــزنىڭكى. خىتايپهرســتلهرگىمۇ دۆلهت كېــرەك ئىــدى  لهر ب
مېنىڭ مهمتىلـى ئهپهنـدىنى ئهسلىتىشـىم    ! ھىسالرغا دۆلهتنى قۇربان قىالتتى

  :مۇھهممهد قارىغا ياقمىدى
ـا  . دېـدى ئـۇ   —! پان ئىسالمىست! ھه، ئۇ دېگهن بىر پان تۈركست — ئهمم

مېنىــڭ ئــۇنى ئۇرۇدۇغانــدەك تاتىرىــپ كهتكىنىمنــى كــۆرۈپ، بىــر ئــاز گېپىنــى  
بىزنىڭغۇ ئۇستازىمىز، مۇشـۇ كـۈنلهرگه كېلىشـىمىزدە     — يۇمشۇتۇشقا ئۇرۇندى،

ئهمدى بىلـدۇقكى، ئـۇ ئادەمنىـڭ بهزى قاراشـلىرىنى     ... ئۇنىڭ رولى بار، ئهمما شۇ،
  ....توغرا دېگىلى بولمايدىكهن

                                            
مۇھهممهد قارىنىڭ مهمتىلى ئهپهندى تهرىپىدىن قويۇلغـان لهقىمـى بولـۇپ، بىـر سـىنىپتا       —ئاتكهن  ①      

 »ئهتـكهن «ئۇنىـڭ   —ئـاتكهن  . ئۈچ مـۇھهممهد قـارى بولغاچقـا پهرقلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن ئـۈچىگه لهقهم قويغـان       
غـا  »باياۋانـدىكى گۈلخـان  «تهپسـىالتالر ئۈچـۈن   . همدېگهن سۆزنى خاتا تهلهپپۇز قىلىش ئادىتىدىن كهلـگهن لهق 

 .ئا —قارالسۇن، 
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ــهن    — ــۇپ كېتىپس ــق بول ــدى ئهقىللى ــېنىڭ   ! دە-ئهم ــتىم س ــۇنجى قې ت
ۇنتۇپســهنا؟ ئــۇ بىــز ئــادەملىكىڭنى ســاڭا بىلــدۈرگهن كىــم ئىــدى؟ ئهجهپ تېــز ئ

ــدىمۇ  ــېهىت بولمىـــ ــى دەپ شـــ ــېنىڭ  !خهقنـــ ــۇ ســـ ــپ ئاشـــ ؟ يهنه كېلىـــ
  !كوممۇنىستلىرىڭنىڭ قولىدا »ئېزىلگۈچىلهرنىڭ دوستى«

مۇھهممهدقــارى يهنه تالىشىشــتىن بىــر مــاجرا كېلىــپ چىقىــدىغانلىقىنى 
پهمـلهپ، دەرھــال ئــادىتى بـويىچه قاقــاقالپ، كۈلــۈپ، ۋەزىـيهتكه يامــاق سېلىشــقا    

  .ئۇرۇندى
ــپ      — ــدە بىلى ــى كهلگهن ــمايلى، ۋاقت ــى تاالش ــۇ گهپلهرن ــدى، ئ ــدى، بول بول

ـان  . قاالرسهن رەسمىي ئىشىمىزغا كېلهيلى، سېنى رەئىسكه ئاپىرىمهن، ئهخمهتج
ئۇالرغا سـهيپىددىن تونۇشـتۇرغان   . قاسىمى، ئابدۇكېرىملهر بىلهن كۆرۈشتۈرۈمهن

ـابىدا       ـادىمى ھېس ۋەزىـپه ئېلىشـىڭنى   ئىكهن، ئۇالرمۇ سـېنىڭ ئىلـى تهرەپنىـڭ ئ
  .ئۈمىت قىلىۋاتىدۇ

ـالال، بـۇ مىللهتنىـڭ كىمـلهر       —مېنى بىرئاز ئارامىمدا قوي،  — دېـدىم قوپ
. ئۈچۈن بۇ پىرقىلهرگه بۆلۈنۈپ كهتكىنىنى ئـويالپ غهش بولـۇپ كهتـكهن ئىـدىم    

ـا بـۇنى       ـان ئىچىـدە تۇرغاچق ئهمما پىرقه ئىچىدىكىلهر ئۆز مهسلىكى بىـلهن ھاياج
پىـرقه بولـۇپ، ھهر    - پىـرقه «: خۇددى قۇرئاندا دېيىلگهنـدەك  .ھىس قىلىشمايتى

ـاڭالر    ـاللىنىدىغانالردىن بولم ھهر پىـرقىگه ئـۆزىنىڭال   . »پىرقه ئۆز دىنىـدىن خۇش
  .ئهڭ توغرا ئىدى

ـايمهن،     — ـا ئېرىشـمىگىچه قويم بولۇدۇ، مهن يهنه كېلىمهن، سهندىن جاۋاپق
ــپ ئىشــقا چۈشمىســهم بول   ـا بېرى ــدىمغۇ، مهن مايتاغقـ ـاراپ  دې ـاڭىال قـ ــدۇ، سـ ماي

  .مېنى كۆپ ھايال قىلما. كېچىكىۋاتقىنىم يادىڭدا بولسۇن
مۇھهممهد قارى كۆڭۈلسۈزلۈك تېرىپ قويغىنىدىن ئۆكۈنۈپ، بـۇنى رېمونـت   

ـاپلىرىمنى ئـۆرۈپ      ـاي، كىت ئـۇ  . چۆرۈشـكه باشـلىدى   - قىلىشنىڭ يـولىنى تاپالم
  : قالدىرۇسچه كىتاپالرنى كۆرۈپ قېلىپ، قىزىقىشىنى يوشۇرالمايال

  بۇنى كىم ئوقۇۋاتىدۇ؟ —
  .مهن —
  سهن نهدىن ئۆگهندىڭ؟. توۋا دېگىنه —
  .تۈرمىدە، خهمىت تۇردى دېگهن يىگىتتىن —
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  نېمه دەيسهنۇي، خهمىت تۇردىبايېۋنى دېمهكچىمۇ سهن؟ —
  .ھه شۇ، خهمىت تۇردى —
  مېنى ئۇنىڭدىن سورىساڭچۇ؟ ئۇ مېنى بىلهتتى ئهمهسمۇ؟ —
  .ۇھهممهد قارى دېگهننى ئاڭالپ باقمىدىم دېدىم. ئهمما بىلمىدى —
ئېلىيـۇپ  . دە-مۇھهممهد قارى دېسهڭ ئهلـۋەتته بىلمهيـدۇ  .... ھاھا! ؟...ھه —

  .دېگهن بولساڭ بىلهتتى
بولغىنىڭنى مهن نهدىـن   »سىيۇپ«بولغىنىڭ ياكى  »ئىيۇپ«سېنىڭ  —

  .دېدىم چىشىم قېرىشىپ —! بىلهتتىم
ك ئۆگۈنۈپ كهتتىڭمۇي؟ كارامهت نـېمه  مۇشۇالرنى ئوقۇپ چۈشۈنهلىگۈدە —

  !يهنه ھهممىمىزدىن ئالدىدا مهن دېگىنه. جۇمۇ سهن
  .ئۇنچىۋاالمۇ ئهمهس —
  ئوھه، نېمانچىۋاال خىتايچه كىتاپ بۇ؟ بۇالرنىغۇ سهن ئوقۇمايدىغانسهن؟ —
  ئۇالرمۇ مېنىڭ، بۇ ئۆيدە يالغۇز تۇرۇمهن، كۆرمۈدۈڭمۇ؟ —
ردە يــۈرۈپ ئۆگهنــدىڭ ئهمــدى؟ ســهنمۇ نــېمه دەيســهنۇي، خىتــايچىنى نهله —

  يا؟-ھوشۇر بىلهن خىتايدا بىللهمىدىڭ 
  .يهنه شۇ تۈرمىدە ئۆگهندىم —
ـاڭا   . بولۇپتۇ بۇ ppppئۇنىۋېرسىتېتلىرىدەكال تازا گوركىينىڭ... ھاھا — تـۈرمه س

ئۇنىۋېرسـىتېت  ... كويالر، ئاشـخانىالر،   - گوركىيغا كوچا. ئۇنىۋېرسىتېت بولۇپتۇ
ـابىت ئىكهنسـهن    . ىمۇ قىزىـق ئىـش بوپتـۇ   بولغاندەك، تاز قـول  ! سـهن يهنه شـۇ س

مهيلى، بۇمۇ ياخشى بوپتۇ، ماركىسزمنى ئۆزەڭ ئوقۇپ باق، قايىل بولۇپ ! قويدۇم
  ئوھ، بۇ يهردە ئهرەپچىمۇ تۇرۇدۇ، بۇچۇ؟ بۇالر نېمىلهر؟. قالىسهن
ـارى  . ئاشــۇ ئۇنىۋېرســىتېتىمدىكى يهنه بىــر دەرس تــۈرۈم شــۇ     — ســهن قـ

  !ىن ئوقۇپ باقساڭ نېمىلىكىنى بىلهرسهن؟بولغاندىك
دېدى ئۇ بىر خىل ئهيىبى ئېچىلىپ خىجىل  —! قويغىنا، قارىلىقىڭنى —

بولۇپ كهتكهن ئادەمدەك ۋە بۇ خىجىللىقىنى ياپماقچى بولغان كهيپىياتتا دەرھال 

                                            

ئهسلى ئۇ تۈزۈك مهكتهپـته ئوقۇمىغـان، جهمىيهتـته    . رۇس يازغۇچىسى، ئالېكسى ماكسىموۋىچ پىشكوۋ ①      
مېنىــڭ «سـوقۇلۇپ يــۈرگهن كهچمىشـلىرىنى تهرجىمىهــال ترىلوگىيىسـىنىڭ ئــۈچىنچى كىتـابى     -ئۇرۇلـۇپ  

 .ئا —دەپ تىلغا ئالغان،  »ئۇنىۋېرسىتېت «دا تهئهددىي ئۇسلۇپتا  »ىمئۇنىۋېرسىتېتلىر



 234

ـابىت  — داۋام قىلىپ، ـاقالي   ! سابىت، ھهي س ئادەمنىـڭ  ! كهل سـېنى بىـر قۇچ
دېـمهي   »مـۆ «سـهن ئهزەلـدىن   . دە، سهن جىمغـۇر -ۈۋېتىسهنمهسلىكىنى كهلتۈر

بــۇنى . يهنه شــۇ پېتىڭكهنســهن. تــۇرۇپ ھهمــمه ئىشــنى پۈتتۈرىــدىغان نېمىــدىڭ
ــتهر   ــېمه دەپ كې ــهم ن ــهيپىددىنگه دېس ــۇپ    . س ــز قوي ــېنى ھهرگى ــز س ــدى بى ئهم

سهن ئۆز خهلقىڭنىڭ ھۆكۈمىتىگه ۋەكىل بوالمسهن، گومىنداڭغىمۇ، . بهرمهيمىز
  .يالشئوبدان ئو

ئايرىلىپ كهتسهك ئۇ . مۇھهممهد قارىنى ئىتتىكال كهتكۈزۈۋەتكۈم كهلمىدى
ـالالھ بىلىـدۇ   -  يهنه قاچان كېلىدۇ؟ كېلهلهمدۇ ك بىـر  لىـ بىـر مهھهللى . يوقمۇ؟ ئ

دوست ئۇزۇن يىلالر ئۆتكهندە باشقا بىر يهردە ئۇچراشسا قانداق ئىللىـق تۇيۇلـۇدۇ   
انـداق ئادەملهرنىـڭ ئارىسـىدا بـۇ ئـۇزۇن      قانداقمۇ ئايرىلغۇم كهلسۇن؟ ق! كىشىگه

ـارىنى قهسـتهن سـۆھبهتكه تۇتـۇش         يىلالرنى ئۆتكـۈزدۈم مهن؟ شـۇڭا مـۇھهممهد ق
  :ۈنئۈچ

ئۆز خهلقىمىزنىڭ ھۆكۈمىتىدىن الپ ئېتىپ قالدىڭ، قايسى ھۆكۈمهت  —
  .دەپ سورۇدۇم —ئۇ، ئۆز خهلقىمنىڭ ھۆكۈمىتى؟ 

  .ئىلى تهرەپچۇ؟ شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى —
نېمه مۈجىمهللىك بۇ؟ ئىلى ھۆكۈمىتى دەيسـهن، شـهرقىي تۈركىسـتان     —

  ...ھۆكۈمىتى دەيسهن
سابىق شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى، ھازىر بۇنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ    —

ـاڭا ئىلـى    بىرلهشمه ھۆكۈمهت قۇرۇلدى ئهمهسمۇ، ئهمدى ئۇنى دېمهيمىز، شۇڭا س
  .ن ھۆكۈمىتى دېدىمتهرەپنى بىلدۈرۈش ئۈچۈنال شهرقىي تۈركىستا

  .مهنمۇ دەل شۇالرنى دېگۈزمهك ئۈچۈن گهپ تهشكهن ئىدىم
ـاق چىقىـپ       — ـا قوق ھهي ئاتكهن، شهرقىي تۈركىسـتان دەۋەرسـهڭ ئاغزىڭغ

  قاالرمىتى؟ نېمىسى خاتا بوالتتى بۇنىڭ؟
ئۆزئارا دېسهكقۇ بىرنېمه بولمايدۇ، ئهمما رەسمىي سورۇنالردا بۇنى دېسهك  —

  .ىالپ بولۇدۇ شۇبىتىمنىڭ روھىغا خ
بىردىنال ئۇنىڭ بىلهن بـۇ تېمىنـى چوڭقۇرالشـتىن رايىـم يېنىـپ، كۆڭلـۈم       

ــۇ يىگىــت ئاشــۇ شــورۇقلۇق، مهن بىــلهن بىــر   . مــۇزالپال كهتتــى ئالدىمــدىكى ب
مهھهللىلىك مۇھهممهت قارى شۇمۇ، ئهمهسمۇ دېگهندەك ئىشهنچسىزلىك بىلهن 
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نى قاماللىۋالغــــان مېنىــــڭ قاراشــــلىرىمدا يــــۈرىكىم. ئۇنىڭغــــا تىكىلــــدىم
ــگه    ھهســرەتلىرىم، ئــاچچىقىم، جىلىچىلىكىــم، قارشــىمدىكىنىڭ بهغهرەزلىكى
. يېرىلغــۇدەك بولۇۋاتقــان روھىــي ھــالىتىم مۇجهسســهم بولــۇپ كهتــكهن ئىــدى  

  .ئالدىمدىكىسى ھهقىقهتهنمۇ ناتونۇش بىر ئادەمگه ئايلىنىپ قالغان ئىدى
ى ۋە دېگهنلىرىڭنـى  سهن بۈگۈنكى مۇشۇ سۆھبىتىمىزنى، دېگهنلىرىمن —

بىر كۈنلىرى بىز بۇ ھهقته يهنه سۆلۈشۈمىز، ئالالھ نېسىپ قىلسا، . ئېسىڭدە تۇت
ـاۋازىمنى يىـراقتىن    — دېدىم سهزگۈسىز بىر ھالهتته، گويا چۈشۈمدىكىدەك، ئۆز ئ

  .ئاڭالۋاتقاندەك قىلىپ
ــهن، ســـــابىت؟ مېنىـــــڭ گېپىمنـــــى گهپ دەپ   — مېنـــــى بىلمهمســـ

مېنىــڭ گېــپىمگه قېيــداپ يۈرگۈلۈكمــۇ؟ قويغىنــا   .نكهتمهيتىڭالرغــۇ، بۇرۇنــدى
  !شۇنچه ئۇزۇن يىلدا كۆرۈشۈپ ئۇرۇشۇپ ئايرىلىشمايلى

شــۇنداق قىلىــپ ئــۇ ئۇســتۇلۇق بىــلهن ۋەزىيهتنــى ئوڭشــىۋېلىپ، ئانــدىن   
قايسىسىنى تالالش . مانا ئهمدى ئىككى ئارىلىقتا تاالشتا قالدىم. قايتىپ كهتتى

هن ئۇنداق بىرەرىنىڭ كۆڭلىنى ئايايمهن دەپ، مهسىلىسى ئانچه تهسمۇ ئهمهس، م
ـاكى  . ئۆز خاھىشىمنى باسىدىغانالردىن ئهمهس ئهمما مهسىله، ۋەزىپه ئالىمهنمۇ ي

  .مۇئهللىملىكىمدە قالىمهنمۇ؟ بۇنى تاللىۋالسامال بوالتتى
ـا   مۇسابىقىلىشىۋاتقاندەك ئارقىدىنال ئۇيغۇر ئۆزى كهلمهي رېهىمنى يېنىمغ

  .نى ئۇقۇشماقچىكهنقارارىم. ئهۋەتىپتۇ
ــتان      — ــهرقىي تۈركىس ـام، ش ــدىغان بولسـ ــپه ئۆتهي ــۇرىي ۋەزى ئهگهر مهن مهم

ـالىمهن،    ـا   —ھۆكۈمىتى تهرەپنىڭ ئادىمى سۈپىتىدە ۋەزىـپه ئ ئـۇ  . دېـدىم رېهىمغ
  :بىلىنهرلىك تاتىرىپ كهتتى

كهلمهيال قالدىغۇ، يهنه شـۇ  زادى بىزنىڭ ئىشىمىز ئوڭ ! ساراڭمۇ سىلى؟ —
  !دە-رنىڭ تهرغىباتى بېسىپ كېتىپتۇپاچاقالقىزىل

ـا بىـر مهنىسـى يـوق، مهن نـېمىگه         — ـاق پاچىقىنىـڭ ماڭ قىزىل پاچاق، ئ
ــۇ    ــىز؟ ئ ــدىم بىلهمس ــهن تاللى ــۇرىيىتى   « الرئاساس ــتان جۇمه ــهرقىي تۈركىس ش

ـاچ،    ! »ھۆكۈمىتى ـانالر بولغ ۋەتىنىمىزنىـڭ ئىسـمى بىـلهن    دەپ ھۆكـۈمهت قۇرغ
ـان، ئـۆز تىلىمىـز بىـلهن ئاتال     ـان ئاتالغ ـا قارىتىـپ ئـوق    ! ھۆكـۈمهت  غ يهنه خىتايغ

  !ئاتقانالر بولغانلىقى ئۈچۈن
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  !ئۇالر سوۋېتلهرنىڭ قولىدىكى قونچاق —
  سىلهر كىمنىڭ قولىدىكى قونچاق؟  —
ــكهن   ... — ــۆيۈنۈپ كهتـ ــىز سـ ــۇرىيىتى  «سـ ــتان جۇمهـ ــهرقىي تۈركىسـ شـ

پ قېنى ئهمدى؟ ئۇ بىر تارىخنىـڭ جىلۋىسـى بولـۇپ، لىپپىـدا ئۆتـۈ      »ھۆكۈمىتى
ـان ھۆكۈمىتىنىـڭ ئـۇ    . كهتتى مانا ئهمدى بىرلهشمه ھۆكۈمهتكه رازى بولۇپ، قۇرغ

  .سۆيۈملۈك ئىسمىدىن ۋاز كهچتى، ئۇنىڭ تارقالغانلىقىنى ئېالن قىلدى
ـارىخ   . تارىخنىڭ جىلۋىسى دەپ ياخشى دېـدىڭىز  — ـارىخىي   ! بـۇ بىـر ت بىـر ت
شـهنمهيۋاتقىنىم،  ئهمما مېنىـڭ چۈ ! قهلبلهردىن ئۆچمهيدىغان بىر تامغا! پاكىت

بۇنىــڭ تارقىتىۋېتىلىــپ، بىرلهشــمه ھۆكــۈمهتكه رازى بولۇنغانلىقىغــا ســىزنىڭ  
ــىڭىز   ــۆيۈنۈپ كېتىش ــۇنچه س ــۇ ئه. ش ــۇب ــدار    ش ــگه تهرەپ ــدارلىقتىنمۇ؟ كىم تهرەپ

ـاكى   ــدىم؟ ۋەتىنىڭىزگىمــۇ يـ ــېمه ئۈچــۈن   ... بولۇۋاتىســىز، ئهپهن ــالردا ن ئاشــۇ يىل
ـانلىرىڭىزن    ـاكى ئـۇ چاغـدا     جېنىڭىزنى تىكىـپ كـۆرەش قىلغ ى ئۇنۇتتۇڭۇزمـۇ؟ ي

بىلمهسلىكتىن، ئېزىپ كېتىپ ئىنقىالپقا قېتىلىپ قالغانمۇ؟ ياكى چىقىـش  
  يولى تاپالماسلىقتىنمىدى؟

ئۇنىڭ ئارقىسىدا سوۋېت بولمىغان بولسا، ئۇ تهرەپ ئهڭ توغرا بولۇشىنى  —
  ...ئهمما شۇ كوممۇنىست دېگهن! ۈچىلىكىمىز بار، بىزنىڭمۇگبىل

ـاردەم    ئۇنىڭ ئ — ـا سـوۋېت ي ارقىسىدا سوۋېتنىڭ بارلىقىنى بىلىمهن، ئهمم
باشــقا بىــر دۆلهت ســۈپىتىدە، قوشــنا دۆلهت   —بهرگــۈچى بىــر دۆلهت ســۈپىتىدە 

دېـگهن   »مېنىـڭ «مهۋجۇت؛ ئهمما سىلهرنىڭ ئارقاڭالردىكىسىچۇ؟  —سۈپىتىدە 
ـار،  بۇنىڭ ئارىسىدا ئاسمان بىلهن زېمىن ئارىلىقىدەك پ. دەۋا بىلهن مهۋجۇت هرق ب

  بۇنى ھىس قىلدىڭىزمۇ؟
  ...كوممۇنىستالر فاشستالردىنمۇ ۋەھشىي، —
ـا، يهنـئهنگه     — ـان بولس ئهگهر ھېلىقى يولۇڭالردا ماشىناڭالر بۇزۇلۇپ قالمىغ

باراتتىڭالر، ئۇ چاغدا سـىلهرگه بـۇ كوممۇنىسـتلىق ھهقىقهتهنمـۇ خهلقنىـڭ ئهڭ      
بۇ ئارىدىكى پهرقنـى ئهقلىڭىـز   ئارزۇاليدىغان مهسلىكى بولۇپ تۇيۇالمتى قانداق؟ 

ئوبـدانراق ئـويالپ كـۆرۈڭه     —، دېدىم سىلىققىنه —بىلهن ئويالپ كۆردۈڭۈزمۇ؟ 
قېنى، پهقهت بىر قاتناش ۋاسىتىسى ئـوڭ كهلـمهي قـېلىش بىلهنـال پىچىلىـپ      

  !..قالغان مهسلهك
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  :ئهمما بهكمۇ ھاكاۋۇرلۇشۇپ قالغان رېهىم ئاشۇ چوڭچۇلۇقىدىن چۈشمهي
ـالىال  كۆپ ئۆتمهي — دېـدى ۋە   —! ال بۇ تالالشلىرىدىن پۇشايمان قىلىـپ ق

مهنمـۇ ئـۇنى ئېلىـپ قېلىشـقا تىرىشـماي بىللىـال       . مېڭىشقا تهرەددۇت قىلدى
  :ئورنۇمدىن تۇرۇپ، ئۇنى ئۇزۇتۇپ قويۇشقا تهييار ئىكهنلىكىمنى يوشۇرماستىن

زدا، ۋاقتـى  ىنېمه دېمهكچى بولغۇنۇڭۇزنى بىلىمهن، كۈچ بىزنىـڭ قولـۇم   —
ېلىپ يهنه تۈرمىدە ياتىسهن دېمهكچىغۇ؟ مهنغۇ تېخى ۋەزىپه ئالىمهن دېمىدىم، ك

ــدىم   ــدىغانلىقىمنىال دې ـام قايســىنى تالالي ـالالش  . ئهگهر ئالسـ ــر تـ ــۈچىنچى بى ئ
  .دېدىم —بولمىغاچقا ياخشىراقىنى تالالۋاتىمهن، 

ئۇالر ماڭا زىيارەتكه كهلمهس . مۇشۇنىڭ بىلهنال مۇناسىۋىتىمىز يىرىكلهشتى
  .ئۇيغۇر كۈندۈزلىرى مهكتهپتىمۇ ئىالجى بار مېنى كۆرمهسكه سالدى. بولدى

ــتىم، ئهممــا مهكتهپــته ئۇيغــۇر بىــلهن مــاي    مــۇھهممهد قــارىنىمۇ رەت قىالت
. تارتىپ، ئۈسۈشـۈپ يۈرۈشـتىن جېـنىم سـىقىلىپ چىدىمايدىغانـدەك قىلـدىم      

ـا بولۇشـلۇ        ـاۋاپ  شۇڭا مۇشـۇ يهردىـن كېـتهيال، دەپ ئـويالپ، مـۇھهممهد قارىغ ق ج
ئهمما ئـۇ بـۇنى ئۆزىنىـڭ غهلىبىسـى، مېنـى قايىـل قىاللىغانلىقىـدىن        . بهردىم

  .بولدى دەپ ئويالپ بهكمۇ كۆرەڭلهپ كهتتى
ـاتلىنىمهن   — ـاراپ ئ . بۇ خهۋەرنى بىزنىڭكىلهرگه يهتكۈزۈپ قويۇپال مايتاغقا ق

دېدى مهمنۇنىيهت  —شۇڭا ھازىر سهن بىلهن خوشلۇشۇمهن، . ئهمدى كهلمهيمهن
  .بارغان يېرىڭدىن ئۇچۇر بېرىۋەت. ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ —لهن، بى

ـاكىملىق ۋەزىپهنامهسـى    ھهپته ئىچىدە ماڭا كۇچار ناھىيىسىنىڭ مۇئاۋىن ھ
مهن كۇچارغــا مــېڭىش تهييــارلىقىنى قىلىــپ يــۈرگهن كــۈنلهردە  . ئۇالشــتۇرۇلدى

 ئۇ ئهكهلگهن قويلىرىنى شـېرىكىگه . خوتۇنسۇمبۇلدىن ئابدۇلالھ كېلىپ قالدى
  .قولىدا يېرىم ياتا گۆش بارىدى. ئۆتكۈزۈۋېتىپال، مېنى كۆرۈشكه ئالدىراپتۇ

ــدىن      — ــۇئان ئۈرۈمچىـ ــىڭىزچۇ، مهن شـ ــۇنى ئهكهلمىسـ ـامهي، بـ ۋاي ئۇكــ
  .دېدىم ئۇنىڭ بىلهن قېرىنداشالردەك قۇچاقلىشىپ تۇرۇپ —كېتىۋاتىمهن، 

  نهگه كېتىۋاتىسىز؟ ياخشىلىقتىندۇر؟ —
كۇچارغـــا ئىشـــقا تهيىنلىنىـــپ . ىق يـــوقھهئه، ئهنســـىرىمهڭ، خـــاپىل —

  .كېتىۋاتىمهن
دېـدى   —دە؟ كهچۈرۈڭ، -يامان چاغدا كېلىپ بىسهرەمجان قىلىپتىمهن —
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ئۇنىــڭ ئاھاڭىــدا خاتــا قىلغــانلىق ئۆكۈنۈشــىدىن تــوال قىيماســلىق  . ئابــدۇلالھ
  .تۇيغۇسى يوشۇرۇنغان ئىدى

لهن بىـرگه  مهن بى. بهك ياخشى بولدى! ھىچ ئۇنداق دېمهڭ، ئۇكام، ھىچ —
بىرنهچچه كۈن تۇرۇسىز، كېيىن مېنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ ئاندىن كهتسىڭىز تېخىمۇ 
ياخشــى ئهمهســمۇ؟ كهلمىــگهن بولســىڭىز، بىلــمهي قــاالتتىڭىز، ئانــدىن مېنــى 

  .ئىزدەپ ئاۋارە بوالتتىڭىز
ــمىتى   — ــڭ قىس ــۇ ئالالھنى ــت، بۇم ـارىكهن . ھه، راس ــيىم بـ ــۇ يهردە . تهلى ئ

  لۇممۇ؟قاچانغىچه ئىشلهرسىز؟ مه
ـالىمهن،       — ـام ئـۇزاق ئىشـلهپ ق دېـدىم   —يهنه تۈرمىگه يـۆتكهلمهيال قالس

ـان بارىـدى    . ھهزىل ئارىالش ـاللىق ھهرقاچ بـۇنى رېهىممـۇ   . ئهمما بۇنـداق ئىهتىم
  .بىشارەت قىلىپ دېدى ئهمهسمۇ

  ...توۋا دەڭا، ئالالھ ساقال، يهنىمۇ شۇ كۈنلهرگه قالماسسىز —
ــله   ــدۇلالھ بى ــپ، ئاب ــۇنداق قىلى ــۈن    ش ــهپهر ئۈچ ـارىالپ، س ـازار ئـ ــرگه بـ ن بى

ـامۇدانالر ئالـدىم    . ھازىرلىقىمنى قىلدىم ـاپلىرىمنى قاچىاليـدىغانغا چ بىـر  . كىت
  . شۇنداق قىلىپ ئىشىممۇ پۈتتى... كېچهك، - نهچچه قۇر كىيىم

بۇ يهردىكـى  . ئۇ غۇلجىدىن يېڭىال كهپتۇ. مېڭىش ھارپىسىدا خهمىت كهلدى
ــى ب  ــلىرىنىڭ دەپ بېرىش ــۇمنى    يولداش ــدا تۇرغۇن ــېڭىش ئالدى ــڭ م ــلهن مېنى ى

  .بىلىپ، ئالدىراپ يېتىپ كهپتۇ
ـادىلهپ،   —سابىتكا،  —  —دېدى ئۇ تۇنجى قېتىم بهكال يېقىنچىلىق ئىپ

سهيپىددىن ئهپهندىدىن ئهھۋالىڭىزنى ئاڭلىدىم، مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ داڭلىـق   
ــىز  ــى ئىكهنسـ ــد  . ئوقۇغۇچىسـ ــى تۈرمىـ ـايچه تىلالرنـ ــچه، خىتــ ــىزنىڭ رۇسـ ە سـ

ســابىت ئهپهندىــدىن «ئۆگۈنۈۋالغــانلىقىڭىزنى ئېيتىــپ بهرگهنىــدىم، ئهپهنــدىم، 
ـار  ‹بۇنى كۈتۈشكه بوالتتى، ئۇنىڭ  . دېـدى  »ئهمهسـمۇ  ›مۇدھىش بىر خاتىرىسـى ب

ئاڭلىسام بـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ باھاسـى ئىمىشـقۇ؟ بهلكىـم سـىزنى بىـرەر         
  .ەيمهنۋىاليهتكه كۆرسۈتۈشلىرى مۈمكىن، ماۋۇسى ۋاقىتلىققۇ د

  .رەخمهت، ئااليىتهن كهپسىز —
—ئهته ماڭىدىغان بولسىڭىز مهن يهنه ئهته كېلىپ، ئۇزۇتـۇپ قويـۇمهن،    —

ـاراپ   —دېدى ئۇ،  ئاندىن يېنىمدىكى ئابدۇلالھنى كۆرۈپ كىمدۇر بۇ دېگهندەك ق
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  :شۇئان ئۇالرنى تونۇشتۇرمۇغۇنۇم ئېسىمگه كهلدى. قالدى
ــتۇرماپتىمهن  — ــۈرۈڭ، تونۇش ــۇ ئ. كهچ ــۇل،   ب ــۆزى موڭغ ــدۇلالھ، ئ ــنىم ئاب ى

  .خوتۇنسۇمبۇلدا ياشايدۇ. تۈرمىدىشىم
ئۇنىـڭ موڭغـۇل تـۇرۇپ    . خهمىت تاتارغان ھالدا قولىنى ئابـدۇلالھقا ئـۇزاتتى  

ـانلىقى خهمىـتكه      ئىسمىنىڭ ئابدۇلالھ بولۇشى، مهن بىلهن تۈرمىـدە بىلـله ياتق
غىنىغـــا ئـــۇ ئابـــدۇلالھنىڭ مۇســـۇلمان بول. ھهممىنـــى چۈشـــهندۈرگهن ئىـــدى

  .شۇنچىلىك تاتىرىۋاتاتتى
  .مېنىڭ توسقۇنۇمغا ئۇنۇماي، ئهتىسى ھهقىقهتهنمۇ ئۇزاتقىلى كهلدى 

ــۇزاتقىلى كېلىــپ بهكمــۇ خۇرســهن قىلــدىڭىز،    — ــدىم  —رەخــمهت، ئ دې
ــلهن ــمىيهتچىلىك بىـ ــى   . رەسـ ــڭ كېلىشـ ــدۇلالھ بولغاچقـــا ئۇنىـ ــۈنكى ئابـ چـ

  .ئوڭايسىزلىقتىن باشقا پايدا بهرمهيتى
ــڭ   مهن تېخ — ــىز بىزنىـ ــلهن سـ ــۇ خـــوش دەڭـــا، نـــېمىال دېـــگهن بىـ ىمـ

  .ئاستا قوبۇل قىلىپمۇ قاالرسىز - مهسلىكىمىزگه يېقىنالشتىڭىز، بهلكىم ئاستا
مهن ئۇنىڭغـــا نـــېمه ئۈچـــۈن گومىنـــداڭ تهرەپنىـــڭ تهكلىپىنـــى ئهمهس،  
ئۇالرنىڭكىنى قوبۇل قىلغانلىقىمنىڭ سهۋەبىنى خۇددى رېهىمغا دېگىنىمدەك 

ـال ئـۇنى بهكمـۇ يېـرىم قىلـدى      . ويـدۇم شهكىلدە دەپ ق ـازا جىمىـپ    . بـۇ ھ بىـر ھ
  :ئاندىن يهنه ئۆز مهسلىكىنى ئاقالشقا تىرىشىپ. كهتتى

ـانچه چوڭقۇركىنتــاڭ،  — ــدى  —... كوممــۇنىزىم دۈشــمهنلىكىڭىز نېمـ دې
  .ئهپسۇسالنغان ھالدا

ئۇالرنىــڭ ســهمىمىيىتىگه قانــداقمۇ ئىشــىنهي، ئىــنىم؟ مېنىــڭ ئاشــۇ   —
ــۈرەكنى ئاشــۇ ســىزنىڭ   300ىك ئۇســتازىمدەك ئېســىل خىســلهتل ــوت ي نهپهر ئ

ـام؛ يهنه شـۇ      ھامىيلىرىڭىز كۆيدۈرۈۋەتكهنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىـلهن كـۆرگهن تۇرس
ــىزنىڭ  ــتى «سـ ــڭ دوسـ ـاكىلىرىڭىز   »ئېزىلگۈچىلهرنىـ ــۈپهتلهنگهن ئــ دەپ سـ

ـاردەم قىلىـپ، ئهللىـك        خهلقنىڭ قوزغىلىڭىنى باستۇرۇشـتا شـىڭ شىسـهيگه ي
ـا   -ۇ جېنىغا زامىن بولغان، مىليونالرنى خان مىڭ ئادەمنىڭ ۋەيران قىلغانلىقىغ

ـا تۇتۇلغانالرنىـڭ بىرسـى مهن       شاھىت بولغان تۇرسام؛ تېخى ئاشـۇ قـوغالپ ئوقق
ئۆزۈم تۇرسام قانـداقمۇ ئىشـىنهي؟ ئاشـۇ قوشـۇننىڭ بېشـىدىكى قومانـدان كىـم        

ـايتى، شـۇڭا ئـۆزە      —ئىـدى، بىلهمسـىز؟    م جــاۋاپ ئـۇ سـوئال بېرىدىغانــدەك قىلم
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  !ئىسهاقبهگ ئىدى ىمىزباشقوماندانبۈگۈنكى ئاشۇ  —بهردىم، 
  :ئوسال ئهھۋالدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن. ئۇنىڭ بۇرۇنلىرى تهرلهپ كهتتى

ـا       — ـاردۇر، ھهر ئاالھىـدە ئهھۋالغ بهلكىم ھهر دەۋرنىڭ بىر ئاالھىـدە ئهھـۋالى ب
  .دېدى گودۇڭشۇپ —.... قارىتا بىر سىياسهت باردۇر، كىم بىلىدۇ

يهنه بىر تارىخىي دەۋردىكى ئاالھىدە : شۇنداق، شۇنداق، بۈگۈنكىسىمۇ شۇ —
شـۇئارى بىـلهن    »مۇستهقىللىق«ۋەزىيهتنى ياخشى كۈزۈتۈڭ، . سىياسهت خاالس

چىققــان ئىــدىڭالر، ئهمــدى ئــايىغى نهدىــن چىقىۋاتىــدۇ؟ نــېمه ئۈچــۈن؟ ياخشــى 
  .ئويالپ كۆرۈڭ

ـا     روھـى   - رەڭگـى . لالھ بىلىـدۇ ئۇ ئۇزاتقىلى كهلگىـنىگه تويـدىمۇ قانـداق، ئ
ــى   ــۇپ كهتت ــال تۇتۇل ــۇ ۋە    . بهك ــپ ئ ـا چىقى ــىنىڭ كوزۇپىغـ ــۈك ماشىنىس مهن ي

ـاپلىرىمنى    ــى ســـاندۇق كىتــ ــلهن ئىككـ ــدۇلالھنىڭ يـــاردىمى بىـ ئهڭ  —ئابـ
ـا رەخـمهت ئېيتىـپ، قـول     -ئاساسلىق مال مۈلكۈمنى سۇنۇۋالدىم ئاندىن ئۇنىڭغ

  .پۇالڭالتتىم
  

ئىشدىشــىم خىتــاي . نى مهلــۇم قىلــدىمكۇچاغــا بېرىــپ ھۆكــۈمهتكه ئــۆزەم
ـاي          ـازىمۇ تىپىـك خىت ـامهن يۇمۇلـۇپ كېتىـدىغان، ت ھاكىم كۈلسـه كـۆزلىرى تام

ماڭــا ئــادەم . نىــڭ دەل ئۆزىــدەك قىالتتــى»ھارۋىــدا توشــقان ئالىــدىغان«. ئىــكهن
  .قېتىپ، ياتىقىمنى كۆرسهتكىلى ئهۋەتتى

ــىۋېلىپ، ئهته  — ــۈنچه جايلىشـ ــپ،   - بۈگـ ــۈنگىچه دەم ئېلىـ ــدىن ئۆگـ ئانـ
بـۇ  . دېدى ئۇ خىتايچىسىغا يالغان خۇشـمۇئامىله بىـلهن   —كهلسىڭىزمۇ بولۇدۇ، 

  .كۆزلىرى تامامهن يۇمۇلۇپال كهتتىكىرپىكسىز چاغدا ئۇنىڭ 
بۇ يهر ئىلگىرى ناھىيىلىك ھۆكۈمهتنى قوغدايدىغان . ياتىقىمغا جايالشتىم

ىم دېيىشــىم، بىــر يېــر. نــۆۋەتچى ئهســكهرلهر تۇرغــان بىــر يېــرىم ئېغىــز ئــۆيكهن
بهلكىـــم بـــۇ يهردە پوســـت تۇرۇدۇغـــان،  . تاشقارقىســـى بهكـــال كىچىـــك ئىـــدى 

ـان ئادەمنىـڭ باشلىشـى    . ئىچىكىرىسى دەم ئالىدىغان يهر بولسا كېرەك ماڭا قاتق
. كېرەكلهرنــى ســېتىۋالدۇق - ئــۆيگه الزىملىــق نهرســه. بىــلهن بازارغــا چىقــتىم

ــىلهرگى    ــلىتىدىغان نهرس ـا ئىش ــىدىن تـ ــدىغان نهرس ــز  . چهيهي ــدىن ئىككىمى ئان
ئــۇ . شــۇندىال بــۇ خىزمهتكارغــا رۇخســهت بهردىــم . كۆتۈرۈشــۈپ ئــۆيگه ئهكهلــدۇق
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كهتكهندىن كېيىن يهنه ئۆيدە زېرىكىپ، كهچلىك تاماقنى كوچىدا يهپ كهلگهچ، 
ئىلگىـرى بـۇ يهردىـن مهھبـۇس ھارۋىسـىدا      . بىردەم ۋاقىت ئۆتكۈزمهكچى بولـدۇم 

ا چۈشكهن، ئاتالرنى شـۇ يهردە بوشـۇتۇپ، بىزمـۇ    ئۇ چاغدا ساقچىخانىغ. ئۆتكهنىدىم
دېگىنىمدە ھېلىقى مېنى ياالپ ماڭغان ئالته  »بىز«. شۇ يهردە دەم ئالغان ئىدۇق

ـام گۇناھكارالرنىـڭ كامېرىـدا         ئهسكهر بـۇ يهردىكـى ئهسـكهرلهر ياتىقىـدا، مهن بولس
  .يېتىپ، ئهتىسى يولغا چىقىپ كهتكهن ئىدۇق

ى مېنى باشقا بىر تۈرلۈك ساالھىيهت بىلهن بۇ مانا ئهمدى تهقدىرنىڭ شامىل
ـامهن سـىرلىق بىـر شـهھهر     . دىيارغا ئهكىلىپ تاشلىدى كۇچار مېنىڭ ئۈچۈن تام

ئۇنى سىرلىق قىلغىنى ئۇنىڭ ئاشۇ ئۇزاق تارىخى ۋە ئهتراپقا داڭ كهتـكهن  . ئىدى
تــارىخىمىزدا ئاالھىــدە ئــورنى بولغــان بــۇ شــهھهرگه كېلىشــكه  . ســهنئىتى ئىــدى

  . قىلغان قىسمىتىم ئۈچۈن ئالالھقا يۈزمىڭ قهتله شۈكرى ئېيتتىم نېسىپ
ــدىم    ــزار ئى ــن بهكمــۇ بى ــېلىش دېگهنلهردى ـالمىش دەم ئ . بىكــارچىلىق، ئاتـ

بـۇ گهپـته چوقـۇم    . دەپ بىكار ئېيتمىغان »بىكار تۇرغىچه بىكارغا ئىشله«كونىالر 
ـاردىم  مهن ئۆيدە دەم ئېلىپ ئولتۇرااليمهنمۇ؟ ئهتىسى. بىر ھىكمهت بار . ال ئىشـقا ب

ئـۇ مېنـى ئاشـۇ دائىمىـي كـۈلكه چىرايـى       . ھېلىقى باشلىقىم خىتايغا يولۇقتـۇم 
  :بىلهن قارشى ئېلىپ

دېـدى ئــۇزۇن   —يـۈرۈڭ، مهن ئهمـدى ئـۆزەم ئىشــخانىڭىزنى كۆرسـۈتهي،      —
كهنجازىسىنىڭ ئۇزۇن يهڭلىرىنى ھهدەپ بىلىكـى تهرەپـكه چۈشسـۇن دېگهنـدەك     

ئىشــخانىمىز . ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن ئهگهشــتىم. قــولىنى ئىگىــزگه ســىلكىتىپ
ئاۋال كىرگهن يېرىمىـز ئىشـخانامنىڭ تاشـقىرى بۆلـۈمى     . قوشنا دېگۈدەك ئىدى

ئون ئىككى كارە مېتېر ئهتراپىدا كېلىدىغان كىچىك خانىدا بىر شـىرە ۋە  . ئىكهن
بــۇ خېــنىم ســىزنىڭ   —ئولتــۇراتتى، ) قىــز؟(شــىرەنىڭ ئارقىســىدا بىــر ئايــال  

ـاتىبىڭىز،   ـاكىم   —كـ ھېلىقــى قىــز ئورنىــدىن تــۇرۇپ،     . دەپ تونۇشــتۇردى ھـ
ــدى   ــىتىپ قوي ـاش لىڭش ــنه بـ ــنهر . يېنىككى ــۇ بىلى ــدا   - مهنم ــنمهس ھال بىلى

ـا   . ئىگىلىپ قويدۇم، ئهمما ئۇنىڭ يـۈزىگه قارىماسـلىققا تىرىشـتىم    بۇنىسـى ماڭ
ئارتۇقچه تۇيۇلدى، چۈنكى ماڭا بىر كاتىپنىڭ زۆرۈر كېرەك بولۇشـىمۇ ناتايىنـدەك   

ـاكىم ئىشـخانىنىڭ ئىشـىكىنى     —مانا بۇ سـىزنىڭ ئىشـخانىڭىز،    —ىدى، ئ ھ
قانــداق  —ئېچىــپ مېنــى كىرگۈزۈۋەتكهنــدىن كېــيىن ئانــدىن ئــۆزى كىــردى،  
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تهلهپلىرىڭىــز بولســا كاتىــپ خېنىمغــا دېســىڭىز، ئــۇ خىزمهتچىلهرنــى تېپىــپ  
  .قىلدۇرۇپ بېرىدۇ

ـا كېـيىن بىـ     —  —رنېمه دەرمىـز،  رەخمهت، ھازىرچه بولۇۋېرىدۇ، الزىـم بولس
ــخانىنىڭ ئۇيـــاق   ــدىم ھاكىمغـــا قارىمـــايال، ئىشـ ــۆزدىن   - دېـ ــى كـ ــۇ يېقىنـ بـ

ئهمهلىيهتته ھهرقانچه قارىغاندەك قىلساممۇ، كۆڭۈل كۆزۈم . كهچۈرۈۋاتقاندەك قاراپ
نــېمه كهم، نېمىلهرنىــڭ جــايلىرى نــا مۇۋاپىــق؟ ھىــچ . ھىچنــېمه كۆرمهيۋاتــاتتى

  .پىكرىم يوقىدى
ـاي،    قالغان ئىشالرنى ك —  —اتىپ سىزگه تونۇشـتۇرۇدۇ، ئهمىسـه مهن چىق

دېدى ھاكىم يهنه ھېلىقىدەك مهمنۇنىيهتكه چۆمۈلۈپ كهتكهندەك كۈلكه چىراي 
  .جاۋابهن باش لىڭشىتىپ قويدۇم. بىلهن

شىرەگه جهينهكلىۋېلىـپ،  . قۇرۇق شىرەنىڭ ئالدىدا ئولتۇردۇم - بېرىپ قۇپ
ـا      ـاي دېسـهممۇ كالالمغ ھىـچ بىـر   . ھىچنـېمه كهلمهيتـى  ئىشىم ھهققىـدە ئويلۇن

ـا،      . يېڭىچه پىالن ياكى خىيال يوقىـدى  مهن بـۇ ئىشـقا بهكـال ئهجنهبىـي بولغاچق
ـاله ۋە كهڭ بىـر تېرىتورىيىنىـڭ باشـلىقى بولۇشـنىڭ ئهمهلىيهتـته        بىرمۇنچه ئاھ

ـانلىقىنى ھىـس قىلىشـقا باشـلىدىم     ـا بىـرەر ئىـش      . سۈرى بولۇدۇغ ـاپ ماڭ شـۇ ت
الرمهنكىنتــاڭ؟ خىتايالرنىــڭ ئىنتــايىن ىر تهرەپ قتاپشۇرۇلســا ئــۇنى قانــداق بىــ

ســىنچى، قىلتــاقچى، ھىلىــگهر، سۈئىقهســتچى بولۇشــىنى نهزەرىــيه جهھهتــتىن  
ـاش    بىلىدىغاندەك قىلساممۇ، مانا ئهمدى تۇنجى قېتىم بىر خىتاي بىلهن ئوخش

ــدا تــــۇراتتىم      ــرلىكته قىلىــــش ئالدىــ ــر ۋەزىپىنــــى بىــ خىتايالرنىــــڭ . بىــ
ئېيتقانــدا، ئــۇ چوقــۇم مېنــى پاسســىپ ھالغــا چۈشــۈرۈپ  ئهمهلپهرەســتلىكىدىن 

ـاق      . قويۇشنىڭ كويىدا بولماي قالمايتى مېنـى ھهممىـگه خـوپال دەيـدىغان قونچ
قىلىــپ قويــۇپ، ئىلگىرىكىــدەكال ئــۆزى بىلگهننــى قىلىــش خىيــالى بولۇشــى  

ــي ـادىمى،    . تهبىئىى ــڭ ئـ ــۈمىتى تهرەپنى ــتان ھۆك ــهرقىي تۈركىس ـام ش مهن بولسـ
  .شۇڭا بۇ رولۇمنى ئۇنتۇپ قالسام بولمايتى. لىرەسمىي خهلق ۋەكى

  :ئىشىك چېكىلدى، رۇخسىتىم بىلهن كاتىپ كىرىپ كهلدى
ــد  — ـازەت قىلســىڭىز كۈن ـات   ۈلۈئىجـ ــدە ســىلىگه مهلۇمـ ك ئىشــالر ھهققى
  ... بهرسهم

ــتىم    ــۇپ كهت ـالهت بول ـايىپال خىجـ ــلىگهن   . ئاجـ ــقارمىدا ئىش ــرى باش ئىلگى
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ـا     ـادەم باشـــقۇرمايتىم، كــۆپ ئـ ـات بولماســـتىن  چېغىمــدا ئـ دەم بىلهنمـــۇ مۇالقـ
مانــا ئهمــدى بىــرى . قهلهم ئىشــى بىــلهن كۈنــۈم ئــۆتهتتى - ئىشــخانىدىكى قهغهز

مهن پهقهت گېلىمنــى . ئالدىمــدا قــول بــاغالپ تۇرســا قانــداقمۇ خىجىــل بولمــاي
ـازىمۇ تهس  . ئهمما ھىچ ئۇ تهرەپكه قارىيالمىدىم. قىرىپ، بېشىمنى ئېغاتتىم بۇ ت

  ....هركۈنى بۇ ئايال بىلهن ئىشلهشكه توغرا كهلسهدە، ھ - ئىش بولدى
ـاتتىم   . تۇرقىنى ھىس قىلدىم - ئايالنىڭ بوي ئۇنىـڭ  . كـۆز قىرىمـدا كۆرۈۋات

ئاۋازى شـۇنچىلىك  . بويى ئۆلچهملىك گۈزەللهر تىپىدا ئىكهنلىكىگه جهزم قىلدىم
ــۇپ       ــتاق بول ــىغا مۇش ــۇزاقراق داۋام قىلىش ــڭ ئ ــدىكى، گېپىنى ــق ئى يېقىملى

  :گېپى تۈگىگهندىن كېيىن شۇنچىلىك تهۋەزۇ بىلهن. ال ئىدىقالغۇدەك
مهن ئاشۇ تۇرقۇمنى بۇزماستىن . دېدى ئۇ —چىقسام بوالمدۇ، ئهپهندىم؟  —

ئهمما شـۇنچىلىك كۆڭلـۈم يېـرىم بولـدىكى، بهكمـۇ      . قولۇمنى كۆتۈرۈپال قويدۇم
ــدىم ــدۇر، نېمىشــكه   «. پۇچۇالن ـاۋۇركهن دەپ قالغان ــۇمال بهك ھاكـ ــۇ مېنــى چوق  ئ

ـاۋاپ بهرمىگهنـدىمهن    يهنه . ، دەپ ئويلـۇدۇم »ئۇنىڭغا قاراپ تۇرۇپ، كۈلۈمسـىرەپ ج
ھهركهتلىــرى  - ئۇنىــڭ شــۇنچىلىك ئهدەپلىــك، شــۇنچىلىك تهربىيىلىــك ســۆز  

ئهجهبــا ھهر دەرىجىلىــك ھۆكــۈمهتلهردە ئىشــلهيدىغان . زوقــۇمنى تارتماقتــا ئىــدى
ــۇنداق ته  ــدىمۇ كـــاتىپالر مۇشـ ــچ بولمىغانـ ــزمهتچىلهر، ھىـ ــۆرگهن خىـ ــيه كـ ربىـ

ــدى    ــتهك ئىـ ــۇ ئهمهسـ ــىمچه ئۇنچىۋاالمـ ــدۇ؟ بىلىشـ ــىلهردىن بوالمدىغانـ . كىشـ
كىچىكىمىزدىن يامۇلدا ئىشى بولغانالرنىڭ قاخشاپ، قارغاپ كېلىدىغانلىقىنى 

ـاغالردا ئىـدارىالردا ئىشـلهيدىغان    -مېنىڭ تازىمۇ تهلىيىم بارمۇ. بىلهتتىم يا؟ ئۇ چ
كۇچــاردەك بىــر . ىــر ئىــش ھىســاپلىناتتىئۇيغــۇر ئايــاللىرى ھهيــران قــاالرلىق ب 

ــۋال     ــدىغان ئهھ ــۆپ چېلىقى ــدىمۇ ك ــۈمهتتىال ئهمهس، ئۈرۈمچى ــك ھۆك ناھىيهلى
  .ئهمهس ئىدى

. خىيالالر بىـلهن بهكمـۇ تهسـته كهچ قىلـدىم     - بۇ بىر كۈننى ئاشۇنداق ئوي
  :ئهتىسىال كاتىپ ئالدىمغا كىرىپ

دۇ، ھاكىم سىلىنى شـۇ  قوشئاۋاتتا دىهقانالر بىر چاتاق چىقارغان ئوخشاي —
  .دەيدۇ —يهرگه بېرىپ، ئىشنى بىر تهرەپ قىلىپ كهلسىكهن، 

ـاكىم ھهقىـقهتهن   . سىرتالردا يۈرگهن مىـڭ ياخشـى ئهمهسـمۇ   . ئۇھ، دېدىم ھ
نېمه؟ -كۆنۈشۈۋالسۇن دېدىمۇ ،مېنىڭ كهيپىياتىمنى بىلىپ، كۆڭلى ئېچىلىپ
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  .دېگهنلهرنى ئويالپ، خوش بولدۇم
  .دېدىم يهنه شۇ بۇرۇنقىدەك ئۇدۇل قارىماستىنال — بولۇدۇ، مهن باراي، —
تهييار بولغاندا . مهن چىقىپ خىزمهتچىلهرگه ئېيتاي، ئات تهييار قىلسۇن —

ـاۋازدا      —سىلىگه خهۋەر قىلىمهن،  ـاۋاز   . دېـدى ئـۇ يهنه شـۇنداق يېقىملىـق ئ بـۇ ئ
  .بهئهينى يېقىملىق كۈي ئىدى

ـالىمىنى چىقىۋېتىــپ، مېنــى كــۆرۈپ ئورنىــدىن تۇرغــان كات   ىبىمنىــڭ سـ
ئىچىمنـى  . ئىلىك ئېلىش ئۈچۈن ئىختىيارسىز الپ ئېتىپ بىـر كـۆز تاشـلىدىم   

مهن بۇ بىـرنهچچه  . بىر چوغ كۆيدۈرگهنچه تاپىنىمدىن چىقىپ كهتكهندەك بولدى
ـار  . دەقىقه ئىچىدە ئۇنىڭ كۆزىگه قاراپ سالغان ئىدىم مهنمۇ شائىر مهن دەپ، خۇم

زلهر ھهققىدە بىرمۇنچه ئهپقاچتى شېئىرالرنى يېزىپ كۆزلهر، بۇالق كۆزلهر، ئاھۇ كۆ
ـالپۇكلۇرۇم چاپلىشـىپ     يۈرگهن بولساممۇ، بۇ كۆزلهر ھهققىدە زۇۋانىم تۇتۇلـۇپ، ك

ـايتى      . قالغاندەك بولدى ـاي قالم ئـۇنى  . بۇنـداق كـۆزلهر ئالدىـدا ھهركىـم الل بولم
ـاتقىلى بولۇدۇغــان بىـر نهرســه بولسـىدى كاشــكى    ى ئـۇنى تهڭلهشــتۈرگىل ! ئوخش

بولۇدۇغــــان يهنه بىــــر نهرســــه بولســــا كىشــــىلهرنىڭ ھهممىســــى شــــۇ يهرگه 
  .يىغىلىۋالماسمىدى، دەيمهن يهنه

قوشئاۋات ناھىيه بازىرىدىن ئهڭ ئۇزاق بهگلىكلهرنىڭ بىرى بولغاچقا، ئـۇزۇن  
ئهممــا بــۇ كــۆزلهر . يولــدا كېتىــۋاتقىچه خىيــالىم ئاشــۇ كــۆزلهر ھهققىــدىال بولــدى

ـاپ تۇر  ـادىلهر       تهسهۋۋۇرۇمدا چاقن سـىمۇ، ئۇنىـڭ ھهققىـدە ھىچقانـداق تهسـۋىر ئىپ
ـا ئېلىـپ،    . ئۈچۈن سۆز تاپالمىدىم ناۋايىنىڭ بارلىق سۆيگۈ لېرىكلىرىنـى يادىمغ

ـا ئـۇ تهسـۋىرلهرنىڭ    . بىر سېلىشتۇرۇپ چىقتىم - كۆز تهسۋىرلىرىنى بىرمۇ ئهمم
مــاس كهلمهيتــى دېگىــنىم يېتهرســىز . ھهممىســى بــۇ كــۆزگه مــاس كهلمهيتــى 

تېزرەك بىر ئىش بىلهن مىلىكه بولمىسام بۇ كۆزلهرنىڭ سـېهرى مېنـى   . ىقاالتت
  .ئېلىشتۇرۇپ قويۇدۇغاندەك قىالتتى

قوشئاۋاتتا بهگ مېنى ئاجايىپ خۇلق، خۇشامهتلهر بىلهن كۈتۈۋېلىپ، ئۆيىگه 
ـارام ئالىـدىغان     . كهچ بولۇپ قالغانىدى. باشلىدى ـا ئ ـان بولغاچق ئىش ئهتىگه قالغ

  :ئۈستىدە بهگ ئالدىمغا بىر كۈمۈش، بىر ئالتۇن يامبۇ قويدىداستىخان . بولدۇم
رىسـقلىرى  . قۇتلۇق قهدەملىرى تۇنجى قېتىم غېرىپخانىمىزغا يېتىپتۇ —

ـار   »ئهتتىگهندە نېمه يېسهڭ كهچكىچه شۇ«كهم بولۇپ قالمىسۇن،  دېگهن گهپ ب
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ـاز      ـاز بولسـىمۇ باشـتىكى قهدەمـدە ئ ۇن تـوال رىزىـق بىـلهن باشالنسـ     - ئهمهسمۇ، ئ
پــارا بولغــان ئىشــتا بىــر  . بــۇ روشــهن پــارا ئىــدى . دېــدى —دېــدۇق، كــۆڭلىمىز، 

ئۇنىڭ بىزەڭلىـك  . شۇڭا سىلىققىنه رەت قىلدىم. ناھهقچىلىك بولماي قالمايتى
بىلهن كۈچۈكلۈنۈپ يالۋۇرۇۋەرمهسـلىكى ئۈچـۈن، كېتىشـته ئالىدىغانـدەك شـهپه      

  :بېرىپ قويدۇم
ـاق تېخىمـۇ دۇرۇس بـوالر، بهگ    ئاۋال ئىش قىلىپ، ئاندىن ئهجرىنى  — ئالس
  . بۇنى سهپ قويۇپ تۇرسىال. خوجام

ـا ئېمىـزگىلهر سېلىشـقا،      بهگ بۇنى ئاز كۆرۈۋاتىدۇ، دېگهن گۇمان بىـلهن، ماڭ
  .كهلگۈسىدە بولۇدۇغان نهپلهر ھهققىدە بىشارەتلهر بېرىشكىمۇ پۇرسهت تاپتى

ىــدەلنى ھهر قوشــئاۋاتتا دىهقــانالر بىــلهن بهگنىــڭ ئارىســىدا چىققــان بــۇ ج  
ـاقتىم  - ئىككى تهرەپتىن ئايرىم ـاچلىرىم تىـك تـۇرۇپ     . ئايرىم ئاڭالپ ب ـا چ قۇيق

ئۇنىڭ ئۆز يۇرتداشلىرىغا . ئاڭلىسام بۇ بهگ ھاكىمنىڭ بهك يېقىنىمىش. كهتتى
ـا ئېلىشــتىنمۇ نومــۇس قىلىــمهن      ئىشــىمنىڭ . راۋا كــۆرگهن زۇلمىنــى تىلغـ

ـادىپىيلىكمىدۇ؟   بىسمىلالسىدىال مۇشۇنداق مۇرەككهپ ئىشـقا يول  ۇقۇشـۇم تاس
ياكى خىتاي مېنىـڭ يـېڭىلىقىم، تهجرىبىسـىزلىكىم، خىزمهتنىـڭ سـۈرىدىن      

ـارلىقالرنى مــۆلچهرلهپ، مېنــى قىــيىن ئهھۋالــدا     ... قورقــۇپ تــۇرۇۋاتقىنىم،  قاتـ
قالدۇرۇپ، ئاندىن يارامسىزلىقىمنىڭ بىر مىسالىنى ياراتماقچى، شـۇنىڭ بىـلهن   

ـان م  ـاقچى بولـۇپ، قهسـتهن بـۇ       بۇ پاكىت ئارقىلىق ھهرزام ېنـى تىـزگىنلهپ تۇرم
ـان ئوخشـىمامدۇ؟ دېگهنلهرنـى ئويلـۇدۇم     ـا بـۇ ئاالھىـدە    . ئىشقا مېنى بۇيرۇغ ھهتت

ــۈمكىن    ــىمۇ م ــۇن بولۇش ــر ئوي ــيىلهنگهن بى ـاش   : الھى ـام، ئوخشـ ـارا ئالسـ مهن پـ
بولۇدۇغــان، ئالمىســام بــۇ ئىشــنى   »بىــر جاڭگالنىــڭ«بۇلغۇنــۇپ، ئــۇالر بىــلهن  

ـان   تۈزەلمهي تهڭقى ـاللىق ئهڭ چـوڭ،    ... سلىق ئىچىـدە رەسـۋا بولۇدۇغ بـۇ ئىهتىم
ــهتتى    ـا دەل چۈش ـاي ئهخالقىغـ ــۇن، خىتـ ــگه ئۇيغ ـادالهتنى  . ئهقىل ــۇئاندا مهن ئـ ش

سىدىالم ھاكىم بىلهن دۈشمهنلىشىپ »بىسمىلال«ياقاليمهن دېسهم، ئىشنىڭ 
ـاي دې     . قاالتتىم ـاداراچىلىق يـولىنى تۇت سـهم  دىپلوماتىك يول بىـلهن، المـزەلله م

خهلقنىڭ ئىشهنچى يهرگه ئۇرۇلۇش بىلهن بىـرگه مـوھىمى شـهرقىي تۈركىسـتان     
  .تهرەپنىڭ ۋەكىللىك ساالھىيىتىگه داغ چۈشۈرەتتىم

؟ يامىنىغـــا كهلســـه ھـــاكىملىقىمنى !مهن ئهمهلپهرەســـتلهردىن ئهمهســـقۇ
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ـال  ! ئېلىۋېتهر، قايتىپ كېتىپ مۇئهللىمچىلىكىمنى قىلمامدىمهن دېگهن خىي
ھاكىم ئۆزىال قىالاليـدىغان ئىشـمۇ    مېنى جازاالش ئىشىنى. بهردى ماڭا جاسارەت
شـۇنىڭ  . ۋىاليهتكه يولاليتى، ۋىاليهتته ئابلىز مهخسۇم ۋالىي ئىدى. ئهمهس ئىدى

. بىـلهن جامــائهتنى تــوپالپ، شــۇالرنىڭ ئالدىـدىال بهگنــى مهنســهپتىن قالــدۇردۇم  
  :ئاندىن جامائهتكه

دېگهنــتىم، —ۇنى ســايالڭالر، ئــۆزۈڭالر كىمنــى ياخشــى كۆرســهڭالر شــ  —
. كىشــىلهر ھاياتىــدا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان بــۇ ئاجايىــپ ئىشــتىن مهڭــدەپ قالــدى

ـازات رايـون      پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، شهرقىي تۈركىسـتان جۇمهۇرىيىتىنىـڭ ئ
تهۋەسىدە مانا شۇنداق سايالم بولۇدۇغانلىقىنى، خهلق ھهممه ئهمهلدارنى ئۆزلىرى 

ـا، ھهمـمه     ساياليدىغانلىقىنى، مۇ ستهقىل بولۇپ ۋەتىنىمىز ئـۆز قـولىمىزدا بولس
ـارقىلىق كىشـىلهردە    . ئىش مانا شۇنداق قىلىنىدىغانلىقىنى چۈشهندۈردۈم بـۇ ئ

ـا تېخىمـۇ ياخشـى ياشـىغىلى بولـۇدۇكهن       خىتايدىن ئايرىلىپمۇ ياشىغىلى ھهتت
ــتان       ــهرقىي تۈركىسـ ــۆيگۈ، شـ ـا سـ ــتهقىللىققا قارىتــ ــۇنى، مۇسـ ــگهن تۇيغـ دېـ

  .ى ھۆكۈمىتىگه قارىتا سۆيگۈ ئويغاتماقچىدىمجۇمهۇرىيىت
ـا پوپـۇزا قىالتتـى     . بىر ياقتا مهنسهپتىن چۈشكهن بهگ چالۋاقاپ سـۆزلهپ، ماڭ

ھــاكىم بــۇ جىــدەلنى ســۈنئىي . ئۇنىــڭ تولــۇق ئىشهنچىســى بــاردەكال قىالتتــى
پوپۇزىلىرىغا پىسهنت  - ئۇنىڭ دوق. كهلتۈرۈپ چىقارغاندەكال بىلىنمهكته ئىدى

ئهمما . دۈككه بولۇۋاتاتتى - بولۇۋالغان بولساممۇ، كۆڭلۈم تازىمۇ دەككهقىلمىغان 
ـان،    ھىچ پىسهنت قىلمىغان ئىپادە بىلهن، دىهقانالرنى ئۆزلىرى ياخشـى كۆرۈدۈغ

ــدۈردۈم   ــقا كۆن ــى سايالش ــىنىدىغان بىرىن ــتى. ئىش ــتهنه  . سايالش ــرلىكته تهن بى
ۈۋاتســاممۇ، ئهمــدى مهن ئۇالردىنمــۇ بهك خۇشــالدەك ئىپــادە كۆرسۈت. قىلىشــتۇق

  .ھاكىم بىلهن بولۇدۇغان غهۋغاالر ھهققىدە ئويالۋاتاتتىم
ســابىت ئهپهنــدى، «مانــا مۇشــۇ بىرىنچــى ئىشــىم بىلهنــال كۇچــار تهۋەســىدە 

دەپ ئېغىــزدىن چۈشــمهيدىغان مهشــهۇر ئــادەمگه ئايلىنىــپ   »ســابىت ئهپهنــدى
ىشـقا بارغانـدىال   ئهمما، ھاكىم بىلهن مۆلچهرلهنگهن غهۋغا ئهتىسى مهن ئ. قالدىم

  :ئىشىكتىن كىرىشىمگىال كاتىپ. باشالندى
ـا كىرسـۇن         — ـال يېنىمغ ھاكىم سـىلىنى كۈتـۈپ ئولتـۇرۇدۇ، كهلسـه دەرھ

. دېدى ئهسكهرلهردەك چهبدەسلىك بىلهن چاچراپ ئورنىدىن تۇرۇپ —دېگهنىدى، 
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ـار بولۇشـتىن شـۇنچه         ـاراپ سـېلىپ، گۇناھك ئۇنىڭ كۆزلىرىگه يهنه بىـر قېـتىم ق
ممۇ، بهرىبىر ئۇ تهرەپكه قارىغىنىمدا بىر ئاز تـۆۋەنگه قارىۋالـدىم دېسـهم دەل    قاچسا

ئهمدى ئۇنىڭ ئاغزى توغرىسىدا نېمه دېسـهم بولـۇدۇكىن؟   . ئاغزىغا قاراپ سالدىم
ـادەمگه يارىشـىدىغان گهپـلهر ئهمهس      ـا  -ئهسلىدە بۇ مهندەك بىـر تهقـۋادار ئ ته، ئهمم

لهشــلهرنى تــوغرا چۈشۈنۈســىز دەپ ســىز يــازغۇچى بولغانــدىكىن بۇنــداق تهسۋىر 
  :دەۋاتىمهن

ـاغرى مـۇنهقى  «ئۇنىڭ لهۋلىرى خۇددى بىزنىـڭ ئاتۇشـنىڭ    دەيـدىغان   »ئاتب
ئۈزۈمى بارغۇ؟ ھه، مانا شۇ ئۈزۈمنىڭ بىر تهرەپلىرى، قىزىل، بىر ياقلىرى سۈزۈلۈپ 
ـان سـۈزۈكلۈكىگه       ئاقىرىپ كهتكهندەك، ئهمما قىزىـل تومـۇرالر كۆرۈنـۈپ تۇرۇدىغ

ئۇنىــڭ بىــر ئــاز ئىككــى ياققــا قايرىلىــپ تۇرۇشــى، خــۇددى قىزىــل  . تىئوخشــاي
ـان يهردەك، ئۇنىـڭ شـېرىنلىكى     چىقىدىغان كۆكچىلهردىن بىر پىچىم پىچىۋالغ

ــۇراتتى  ــپال ت ـا   ! بىلىنى ـان بولسـ ــهكىللهنگهن ئويمـ ــتىدا ش ــڭ ئاس كالپۇكلىرىنى
تىـپ  مهنلىكىنـى دەم تار  - مهخسۇس يىگىتلهرنىڭ جاسارىتىنى، غورۇرىنى، مهن

ـاپتهك ســېهرى كــۈچكه ئىگىــدى     ئــۇ مېنىــڭ ئــۆزىگه   . يۇتۇۋالىــدىغان كويىقـ
ـاز ئېچىـپ،      قارىغىنىمنى سهزگهن ئاشۇ سېكونتتا ئاشۇ ئاجايىپ لهۋلىرىنـى بىـر ئ
ـادە قىلىۋىـدى، شـۇ قىسـقا         ـابىدىكى بىـر كۈلۈمسـىرەش ئىپ ساالم، ھۆرمهت ھېس

ئۆزىنىــڭ  بــۇ چىشــالر راســتىنال  . دەقىقىــلهردە چىشــلىرىنى كــۆرۈپ قالــدىم   
ـاكى       ـاپ، كېـيىن تىزىلغانمىـدۇ؟ ي چىشىلىرىمىدۇ؟ ياكى ئاققاشتېشـىدىن ياس
ـانچىكى       ـاپ سـېلىۋالغانمىدۇ؟ بـۇ مېنىـڭ ئ قىممهتباھالىق پىل چىشىدىن ياس

ئهمهلىيهتــته بــۇ . خىيــاللىرىمنى گــولالش ئۈچــۈن تاپقــان رېتۇرىــك ســوئاللىرىم 
ـا ئۇنىـڭ ھه  . چىشالر تهبىئىي ئۇنىڭ چىشـلىرى ئىـدى   ممىنـى تاشـقىرىغا   ئهمم

چىقىرىپ، راسا تازىالپ، بهلكى ئۆز رېڭىدە ھهل بېرىپ، قۇياش نۇرىدا قۇرۇتقانـدىن  
چىشالرنىڭ بۇنچه تهكشى بولۇشـى،  . كېيىن قايتا تىزىپ چىققاندەكمۇ قىالتتى

بــۇنچه رەتلىــك بولۇشــى، بــۇنچه ئــاق بولۇشــىنىڭ گۈزەللىــك پىرســهنتى ئۈچــۈن  
شــۇئاندا كـۆردۈمكى، بــۇ  . نمىگهن بـوالتتىم بۇنچىلىـك پايدىسـى بــار دېسـه ئىشــه   

چىشالردىن چاقنىغان كۆرۈنمهس شولىالر، پۈتۈن ئىشخانىنى ئىسـتىال قىلىـپ،   
  !ئاشۇ گۈزەللىك ئىمپىرىيىسىگه قوشۇۋالغاندەك تۇيۇلۇپ كهتتى

ـالالردىن         ـازىر بۇنـداق گۈزەللىـك ھهققىـدىكى خىي ئهمما، بهخـتكه قارشـى ھ
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ـان ۋاقـتى    ـاكىم ئىشخانىسـىدا     ھوزۇرلۇنـۇپ ئولتۇرۇدۇغ م ئهمهس، مېنـى شـۇئاندا ھ
ــۇ       ــىدى، مهن ب ـاغالر بولس ــقا چـ ــدىكىن؟ ئهگهر باش ــلهر كۈتۈۋاتى ــداق ۋەھىمى قان

ھاكىمنىـڭ  . گۈزەللىك ھهققىدە كۈن بويى سۆزلىسهممۇ تهسۋىرلىرىم پۈتمهيتى
  .ئىشخانىسىغا كىردىم

— 緋Ч! ،—   ـا ئـۇ  دېدى ئۇ تولۇق خىتاي ئهمهلدارىلىق كىبرى بىلهن ماڭ
  .ياقتىكى ئورۇندۇقنى ئىشارە قىلىپ

ـانلىقىمنى     . سۆزسىزال ئولتۇردۇم - گهپ ـا پىسـهنت قىلمايۋاتق ـا ئۇنىڭغ ئهمم
ــۇق      ــۈپ، بهھوزۇرل ـانتۇ يۆلۈن ـاز يـ ــر ئـ ــدۇققا بى ــۇش ئۈچــۈن، ئورۇن ــدۈرۈپ قوي بىلىن
. كۆرۈنۈشى شهكىللهندۈرۈپ، خىتاي بىلهن باراۋەرلىكىمنى ئهسلهتمهكچى بولدۇم

ۇۋالغان قولىنى توختىماي شىلتىپ، ئالدىمـدا گىـدىيىپ تـۇرۇپ    خىتاي غاڭزا تۇت
ـاق . سۆزلهپال كهتتى ـاپ،      - بىردەم ئۇ ي ـا پىقىرىۋېتىـپ، يهنه ئۇدۇلۇمـدا توخت بۇياقق

. ئۈندىمهسـتىن تـۇرۇۋەردىم  . مېنى قورقۇتماقچى بولغاندەك پوپـۇزۇالرنى قىالتتـى  
هگــدىن ئهپــۇ  ئاخىرىــدا ئــۇ مېنــى بــۇ ئىشــنى يهنه ئۆزەمنىــڭ تۈزۈتۈشــىنى، ب      

  .سورۇشۇمنى ھاكىملىق تهلهپپۇزى بىلهن بۇيرۇدى
pppp嶬洧梓4芋, 織棲! — —  ـا مهن  . دېدى ئۇ تولۇق ئىشهنچ بىـلهن گوي

  .بۇ گۇناھىمنى تونۇغان، بوينۇمغا ئالغان ئىش باردەكال
ـايال ئورنۇمــدىن تــۇردۇم  ئۇنىــڭ گهپلىرىنــى جاۋاپســىز قالــدۇرۇش . گهپ قىلم

ـا ئىشـىك   ئارقىلىق كۆزۈمگه ئىلمهيۋاتقىنىم نى بىلدۈرگۈم كهلگهن ئىدى، ئهمم
  :تۈۋىگه بارغاندا يالتايدىم ۋە ئارقامغا بۇرۇلۇپ

ئۆزگهرتمىسـهم  ! مهن ئىنتايىن توغرا قىلـدىم، بـۇنى يهنه ئـۆزگهرتمهيمهن    —
بولمايدۇ، دېسهڭ، ئالدى بىلهن مېنى ۋەزىپهمدىن ئېلىـپ تاشـال، ئانـدىن ئـۆزەڭ     

ـام بىـر كـۈن شـۇ         ئهگهر مهن بىر. ئهسلىگه كهلتۈرۈۋال كـۈن مۇشـۇ ۋەزىپىـدە بولس
  .دە چىقىپ كهتتىم - دېدىم —! بويىچه قالۇدۇ

كىتاپ ئوقۇپ باقاي دېسهم . ئىشخانىغا كىرگۈم كهلمهي ئۇتتۇر ئۆيگه كهتتىم
ئاچچىقىمــدىن قوللۇرۇممــۇ . كهيــپىم جايىــدا بولمىغاچقــا كالالمغــا كىرمىــدى 

ۈغـــان مهكـــتهپ بولغاچقـــا، شـــۇڭا ئـــۆزەم ئهڭ ياخشـــى كۆرۈد. تىتـــرەپ تـــۇراتتى

                                            
      

  .ئا —ئهمىسه مۇشۇنداق بېكىتتۇق، بارغىن  ①
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. مهكتهپلهرنى ئارىالپ، مۇئهللىملهر بىلهن تونۇشۇپ كېلهي دەپ چىقىپ كهتتىم
ـازار ئىچىـدىكى ھهمـمه مهكتهپنـى، مائارىـپ      . ئۈچ كۈن بويىچه ئىشـقا بارمىـدىم   ب

بــۇ يهر مېنىــڭ ئهڭ ســۆيگهن يېــرىمال ئهمهس، ئهڭ  . ئۇيۇشمىســىنى ئارىلىــدىم
كتهپكه كهلسـهمال ئـۇ يهردىكـى ئاالھىـدىلىكلهر،     مه. ئهھلى بولغان ئىشىم ئىدى

نېمه قىلىش كېرەكلىكى ھهققىـدە  . كهمچىلىكلهر دەرھال كۆزۈمگه تاشلىناتتى
ـال  . دەرھال پىالنالر شهكىللىنهتتى يوشۇرۇن كۈچى، مهۋجۇت ئىمكانلىرىنى دەرھ

 شۇڭا ئۈچ كۈنلۈك مهكتهپ زىيارىتىم جهريانىدا ياش مـۇئهللىملهر . سېزىۋاالاليتىم
ـاگنىتتهك چاپلىشـــىپال ئالـــدى   ئۇالرنىـــڭ مـــۇھهببىتىنى، ئىشـــهنچىنى   . مــ

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ روھـى  . قازانغانلىقىمنى سهزگىنىمدە روھىم قانائهت تاپتى
چــــۈنكى مهمتىلــــى ئهپهنــــدى، . خــــۇش بولۇدۇغــــان بولــــدى دەپ ئويلــــۇدۇم 

ۈنىال بىر مـۇئهللىم بىرىنچـى كـ   . مۇئهللىملهردىن دەل مانا شۇنى تهلهپ قىالتتى
ــىزلىكال     ــۇنى مۇۋەپپىقىيهتس ـا، ب ــۇھهببىتىنى قازىنالمىسـ ــڭ م ئوقۇغۇچىلىرىنى

تهكلىـــــپ، تهۋســـــىيهلىرىمدىن . ئهمهس، قابىلىيهتســـــىزلىك ھىســـــاپاليتى
. ھهتتا مېنى بهزى دەرسلهردە مۇئهللىم بولۇشقا تهكلىـپ قىلىشـتى  . سۆيۈنۈشتى

ـانىم     . بۇ ماڭا تازا ياقاتتى ـا بىلمهيـمهن بۇنـداق ئىمك بـۇ ئـۈچ كـۈن    . بوالمـدۇ ئهمم
ــدەك قــارام ھهركىــتىم ھهققىــدىكى     ئىچىــدە مېنىــڭ قوشــئاۋاتتا قىلغــان تهلۋى
ــله        ــلهن بىل ــۇئهللىملهر مهن بى ــكه، م ــۇر كهتكهچ ـا پ ــۈن كۇچارغـ ـايىالر پۈت ھىكـ

  .بولۇۋاتقىنىدىن ئىپتىخار ھىس قىلىۋاتقاندەك قىالتتى
ه ماڭــاي دەپ تــۆرتىنچى كــۈنى ئهتتىگهنــدە يهنه شــۇ كۆڭلــۈم تارتقــان تهرەپــك 

ـار بىـلهن     چىقىۋاتسام، مېنى مۇشۇ ئۆيگه جايالشتۇرۇشتا ياردەملهشـكهن خىزمهتك
  .دوقۇرۇشتۇق

ـا   . دېـدى ئـۇ   —ھاكىم سـىزنى چاقىرىۋاتىـدۇ،    — ـا مهن خىتايغ ـام  «ئهمم چ
  :ئۈچۈن »ئالدۇرماسلىق

ـار، سـهلدىن كېـيىن       — ـاز ئىشـىم ب ئۇقتۇم، سىز كېتىۋېرىڭ، مېنىڭ بىر ئ
ــدى —بــــارىمهن،  ــدى  . مدېــ ــىرەپ قويــ ــۇ ماڭــــا قــــاراپ كۈلۈمســ ــڭ . ئــ ئۇنىــ

ـان،  . كۈلۈمسىرىشىنىڭ مهنىسىنى دەرھال چۈشهندىم ئۇ مېنىڭ داڭقىمنى ئۇقق
ـال شاپاشلىماسـتىن، كېـيىن        ـاكىمنى كـۆزگه ئىلـمهي، دەرھ ئهمدىلىكته يهنه ھ

  .بارىمهن دەۋاتقان جاسارىتىمگه ئۈنسىز ئاپىرىن ئېيتىش ئىدى
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ـايچه  قهستهن كېچىكىپ، كېيىن بار ى »تومۇچىلىـق «غىنىمدا خىتاي، خىت
ـال    ــيىن دەرھـ ــدىن كې ــۈش «ئاقمىغان ـاتتىن چۈش ــلهن،   »ئـ ــى بى پوزىتىسىيىس

ئۈزەڭگــۈدىن «ئهممــا ئــۇ يهنىــال . ۋەزىيهتنــى ئوڭشاشــقا ئالدىرىغانــدەك قىالتتــى 
  :، ماڭا قارىماي تۇرۇپ»چۈشمهي
ــىزمۇ   — ــتىمهن، ســ ــهم بىرئــــاز قوپــــال كېتىپــ ــويالپ كۆرســ زە، بهك -ئــ

بوپتۇال، كهتكهن ئىش كهتكهن بولسۇن، بىرىنچى قېتىم قىلغان . ۋەتتىڭىزئاشۇرۇ
. ئىشىڭىزنى بىكار قىلىۋەتسهك ئىناۋىتىڭىزگه سهت تۇرۇدۇغان ئىـش بولغىـدەك  

دەپ  —خــوش، مهكتهپلىرىمىزنىــڭ ئهھــۋالى قانــداقراقكهن؟ . شــۇنداق قالســۇن
ــ      ــر ئ ـاۋىتىنى بى ـان ئىنـ ــڭ يهرگه ئۇرۇلغـ ـال ئۆزىنى ــۇ دەرھـ ــورىدى ئ ــىمۇ س از بولس

قۇتقۇزۇشــقا، ئۆزىنىــڭ تــېخىچه مېنىــڭ باشــلىقىم ئىكهنلىكىنــى ئهســلىتىپ  
  .قويغۇسى كهلگهندەك تهلهپپۇزدا

دېـدىم   —ياخشىكهن، ئهمما پۇل بولسا تېخىمۇ ياخشـى بولغـۇدەككهن،    —
  .قىلچىمۇ يول قويماسلىق تهلهپپۇزۇم بىلهن

ـا، بۇنىـڭ ئهھلـى سـىز       — ، شـۇڭا سـىز   سىز ئهسـلىدىمۇ مـۇئهللىم بولغاچق
ــي    ــڭ مهدەنىـ ــيىن ناھىيىمىزنىـ ــدىن كېـ ــلهن   - بۇنـ ــلىرى بىـ ــپ ئىشـ مائارىـ

ــۇ مېنــى خــۇش قىلىــش ئۈچــۈن قىلىنغــان    —شۇغۇلالنســىڭىز بولغــۇدەك،  ب
ـارىپقىال قارىتىـپ قويـۇپ،       . ئىلتىپاتتهكمۇ قىالتتـى  ـاپتا مېنـى مائ يهنه بىـر ھىس

  .قالغان ئىشالردىن ئۇزاقالشتۇرماقچى بولغانلىقى ئىدى
ــۇپ   راســت  ـارىپچى بولغاچقــا مهكــتهپلهرگه كۆڭــۈل قوي ــدەك، مهن مائـ دېگهن

ـاس بولـۇپ كهتـتىم       ـانچه بارم ـا ئىشـخانىغىمۇ ئ مۇئهللىملهرنىـڭ  . كېتىپ، ھهتت
بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى ئـۈرۈمچىگه ئوقۇشـقا   . بىلىم تولۇقالشقا ئىهتىياجى بارىدى

ىــڭ دەرس شــۇڭا ئــۇالر مېن. ئهۋەتىــش كېــرەك بولســىمۇ، شــارائىت يــار بهرمهيتــى 
ـا      . ئۆتۈشۈمدە چىڭ تۇرۇۋالدى مهن ئۆزەممـۇ سـۆيگهن كهسـپىمنىڭ گېپـى چىقس

تۇرالمايدىغان بولغاچقا، ھهپتىدە ئهڭ ئاز ئىككى سائهتتىن مـۇئهللىملهرگه دەرس  
  .ئۆتتۈم

بۇ چاغالردا سـوۋېتته ئوقۇغانالرنىـڭ تهسـىرى، بولۇپمـۇ شـهرقىي تۈركىسـتان       
بهلكـى شـىڭ شىسـهي دەۋرىـدە سـوۋېت      جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلۇشى تهسـىرىدىنمۇ،  

ـاۋۇر سـوۋېتكه چوقۇنـۇش     بىلهن بولغان قويۇق مۇناسىۋەتنىڭ تهسىرىدىندۇر، ئهيت
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الرنـى  »سوۋ«، »وۋ«ئىسمىنىڭ ئاخىرىغا . خاھىشى جهمىيىتىمىزدە ئېغىر ئىدى
قوشۇۋېلىش مودا ھهم بۇنداق قوشۇمچىسى بار ئىسىمالرنىڭ ئىگىسى سـوۋېتته  

-كىنـــو. پ قارىلىـــپ، ئىنـــتىلىش كۈچلـــۈك ئىـــدىئوقۇغـــان، بىلىملىـــك دە
ـاڭالپ   - قىزالر بۇرۇنقىدەك ئاتا. تىياتىرالرمۇ بولۇپ تۇراتتى ئانىسىنىڭ گېپىنى ئ

ئۆيـــدە ئولتـــۇرغىلى ئۇنۇمـــاي، كىنوالرغـــا قاتنايـــدىغان ئىشـــالرمۇ كـــۆپهيگىلى 
شۇڭا مهن دەرسلىرىمدە كۆپرەك مىللىي روھ تهربىيىسىنى ئاساسـىي  . تۇرغانىدى

ـاش     . هرتىپته تۇتتـــۇمكـــۈنت ـان بهزى يــ يهنه ئـــۆزەم ئىشـــهنچ قىلىـــپ، تاللىغــ
كېيىن ئۆيدە ھهركۈنى  - مۇئهللىملهرنى ئۆيۈمگه بېرىشقا دەۋەت قىلىپ، كېيىن
  .ئاخشىمى مۇھاكىمه، مۇتائىله قاناتيايدۇرۇدۇغان بولدۇق

ــلىرىدىن      ـاكىمىيهت ئىش ــۇ ھـ ــدا مهنم ــۇن ھال ــىغا ئۇيغ ــڭ ئارزۇس ھاكىمنى
ـايىلهر تهسـىرىدە        ئۆزەمنى تارتىۋ ـان ھىك ـاممۇ، خهلـق ئارىسـىدا تارقالغ ـان بولس الغ

ناھهقچىلىككه ئۇچرىغان پۇخراالر مېنى ئىزدەپ كېلىپ، بهرىبىـر بهزى ئىشـالرغا   
خهلق ماڭا ئىشهنچ قىلىـپ ئهھـۋال ئېيتىـپ    . قول تىقىشتىن خالى بواللمىدىم

كىم بىــلهن، كهلسـه، ئــۇالرنى قايتۇرۇشــقا قانـداق چىــدايمهن؟ مۇشــۇ يوسـۇندا ھــا   
ـايال    سوتچى، ساقچى باشلىقى قاتارلىق ئهمهلدارالر بىلهن ئارىمىزدا تېچلىـق بولم

دۇنياغا ئۆگۈتۈش، مۇشۇ ئۇسۇلدا چېـرىتىش ئۈچـۈن ھهر    - ئۇالر مېنى مال. كهتتى
ـا     . خىل يولالر بىلهن پارا بېرىپ باقتى ـادەملهرنى ناھهقچىلىقق ـا ئـۇالر بهزى ئ ھهتت

دۈشمهن ساالھىيهتته مهيدانغا چىقىرىپ، ئانـدىن ئۇنىـڭ    نىئۇچرىغان، گويا ئۇالر
ــۈن     ــىلىقىم ئۈچ ــۇ ياخش ــكهن، ب ــگه مهن يهت ـان «دەردى ــۆڭلىنى ئىپادىلهۋاتقـ  »ك
  !شهكىلدە پارا تهڭلىگهن شۇملۇقالرنىمۇ قىلىشتى

مهن ۋاقىت تهرتىپى بىلهن كهلسـهم،  . بۇالرنىڭ ھهممىسى كېيىنكى ئىشالر
تهبىئىيكى، . ماڭا گېزىت كۆتۈرۈپ كىردى ئىككى ھهپتىلهردىن كېيىن كاتىپىم

ئىلگىـرى ئـۇ   . ئاۋال ئهدەپ بىلهن ئىشك چېكىپ ئىجازەت بهرگىنىمدىن كېيىن
ـاتتى     بۇنىسـى تـۇنجى   . گېزىتنى مهن كېلىشتىن بـۇرۇن ئىشـخانامغا قويـۇپ قوي

قاتنــاش قواليســىزلىقى . گېزىتلهرمــۇ ھهركــۈنىال كېلىــۋەرمهيتى. قېــتىم ئىــدى
لهر ئاغزاكى تارقىلىپ قىزىقى تۈگىگهندە، ئانـدىن بـۇ خهۋەرلهر   تۈپهيلى بهزى خهۋەر

  .بېسىلغان گېزىتلهر يېتىپ كېلهتتى
ــۇ گېزىتنــى تهڭلىــگهن چاغــدا ئۇنىــڭ قوللىرىغــا كــۆزۈم چۈشــتى    ئاشــۇ . ئ
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ـاش تېـرە ئىـدى     بۇنـداق  . سۈزۈكلۈكته ئۈزۈمگه ئوخشۇتۇلغان لهۋلهر بىـلهن ئوخش
ـاي     سۈزۈكلۈك، نهپىسلىكنى كۆرگهندە كىشى ت ۇتـۇپ بېقىشـتىن ئـۆزىنى تۇتالم

ـانكى،    قالسىمۇ ئهيىپلهپ كهتكۈلۈك ئهمهس، چۈنكى نهپسى شهيتان شـۇنداق يام
قۇرئاندا يۈسۈپ ئهلهيهىسساالم، زىلهيخانىڭ ئازدۇرۇشلىرى قارشىسىدا بهرداشـلىق  
ــڭ      ــورىغان ئهمهســمۇ؟ ئۇنى ـاردەم س ـالالھتىن يـ ــپ، ئـ ــى تــاس قېلى بېرەلمىگىل

تىن قورققانـدەك، گېزىتنىـڭ ئـۆزەم تهرىپىـدىكى ئهڭ     قوللىرىغا تېگىپ كېتىش
ـارىلىق قالـدۇرغان ھالـدا تۇتـۇپ، قوبـۇل قىلىـپ           چېتىدىن، شـۇنچه ئـۇزاق بىـر ئ

ـال؟ (ئهمما شۇئان، بۈگۈنگىچه بۇ قىـز  . ئالدىم ـانه     ) ئاي بىـلهن بىـرەر ئېغىـز ئادەمىي
ھهتتا تېخـى ئۇنىـڭ ئىسـمىنىمۇ    . سۆزلۈشۈپ قويمىغانلىقىم ئېسىمگه كهچتى

ئـۇ ھهققىمـدە نـېمىلهر    . بۇ راستىنال بىر ئاز نورمالسىز قىلىق ئىـدى . ىلمهيتىمب
  :ئويالپ قېلىۋاتىدىكىن؟ شۇالرنى ئويالپ ئۇيالغىنىمدىن قىزىرىپ تۇرۇپ

بۇنى دەۋاتقانـدا  . دېگهن سۆز ئاغزىمدىن چىقىپ كهتتى —تۇرۇپ تۇرۇڭ،  —
ئهمـدى  . ڭـدەپ كهتـتىم  ھىچقانداق تهييارلىقىم بولمىغاچقا، ئۇ ئهمهس، ئـۆزەم مه 

شــۇئاندا مهن بىــر . ئۇنىڭغــا بىــر نهرســه دېــيىش مهجبــۇرىيىتى تۇغۇلغــان ئىــدى 
تىرنــاق تــاتىالپ تۇرغــان . ئهركهكــكه، بىــر ھاكىمغــا ئوخشــىماي قالغــان ئىــدىم 

  .تارتىنچاق ئوقۇغۇچىغىال ئوخشايتىم
  .دېدى ئۇ ئاشۇنداق لىۋەن ئاۋازى بىلهن —بىرەر تاپشۇرۇقلىرى بارمىدى؟  —
 —شـــــاپىال،  - دېـــــدىم ھـــــاپىال —ھه، يـــــاق، تاپشـــــۇرۇق ئهمهس،  —

  ...دېمهكچىمهنكى، شۇبۇ كۈنگىچىمۇ ئىسمىڭىزنى سورۇماپتىمهن، تازىمۇ،
ــۇ ئــۆزىگىال خــاس بولغــان يېقىملىــق    —ئىســمىم بــۇخلىچ،  — دېــدى ئ

مهن ئۇنىڭغا قانداقالرچه تىكىلىپ قالغىنىمنى ئۆزەممـۇ  . كۈلۈمسىرىشى بىلهن
مهن خۇددى نهشه ياكى ئهپيۈن چېكىـپ كاللىسـى تۇمانالشـقان،    . سهزمهپتىمهن

چۈشــى يــاكى ئــوڭى ئىكهنلىكىنــى ئاڭقىرالمايــدىغان كهيــپ ھالىتىــدە قالغــان  
ـاڭلىق بىـلهن ئورۇنداۋاتقانـدەك     . ئادەمگه ئوخشايتىم تىلىم ئۆز ۋەزىپىسـىنى قاش

مۇ ئىــدى، ئهممــا ئهمىــن ئهمهس ئىــدىمكى، تىلىــم كالالمنىــڭ قوماندانلىقىــدى
  ... ياكى

  دە؟-ئىكهن »خهلىچه بۈۋى«بۇخلىچ؟  —
  .ئېغىزغا ئهپ كهلمهيدىغان ئۇزۇن شۇ، بۇخلىچ دېگهن ئاسانراق —
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ـارىڭىزغا    . بوپتۇ ئهمىسه، خهلىچه بولسۇن، ھىچ بولمىسا — شـۇ گـۈزەل رۇخس
  يارىشا بولسۇن، ئۆز ئىسمىڭىزنى نېمىشكه ئۇ قهدەر بۇزىۋېتىسىز، خهلىچه؟

ـاقتى شـۇنداق دەيلـى،     مهيلى، بولـۇدۇ،   — ـاڭىمۇ ي دېـدى ئـۇ سـهبىيانه     —م
ـاق پهيـدا بـوالتتىكى،      . كۈلۈپ كۈلگهندە قىزغۇچ ئاق مهڭزىدە شـۇنداق گـۈزەل زىن

يارىشـىملىق  . پهقهت ئاشۇ زىناقال بىر قىزنـى گـۈزەل دېيىشـكه يهتكـۈدەك ئىـدى     
ـا     ــۋادەك بويۇنلىرىغـ ــۆتكهلگهن نىگــاھىم ئۇنىــڭ كهھرى ئېڭىكىــدىن ئاســتىغا ي

ــدا  . چۈشــتى ـان  «ئىختىيارســىز ھال ــدىن كۆرۈنۈدىغـ ــگهن  »ســۇ ئىچســه گېلى دې
ـا   -ئوخشۇتۇش يادىمغا كېلىپ، ئاشۇ مهست ئهلهسلىك روھى ھالىتىمـدە تىلىمغ

  .دەۋەتكىلى تاسال قالدىم »سۇ ئىچىپ باقسىڭىز بوپتىكهن«ھاكىم بواللماي، 
ـا      ــون قىزغـ ــك، ئ ــۇ گۈزەللى ــدا توپالنغــان ب چۆچــۈرۈدەك قۇالقلىرىچــۇ؟ ئۇنىڭ

گاڭســادەك . تارقىتىلســا ھهممىســىنى گــۈزەل دېيىشــىمىزگه ســهۋەپ بــوالاليتى 
ــقان       ـاي دەپ، كالۋاالش ــخىرىگه قالمـ ــه مهس ــوزۇلۇپ كهتس ـا س ــلۇرۇم ئۇزاققـ تۇرۇش

  :تىللىرىمنى كاالمپايلىق بىلهن ئىشلىتىپ
ـارانال سـورۇدۇم   —خهلىچهم، ئائىلىڭىز كۇچاردىمۇ؟  — ئهسـلىدە مهن  . دەپ ئ

  .دەپ سورۇماقچى ئىدىمتوي قىلغانمىدىڭىز 
  ئانام بار، بازاردا ئهمهس، ئۇزاقتا، مهن يالغۇز تۇرۇمهن—

  !بۇ ماڭا ئېنىق بىشارەتتهكال تۇيۇلدى 
ئۇ خـۇددى مېنىـڭ پۈتـۈن روھىمنـى     . دەۋەتتىم »ئۇھ«ئىختىيارسىز يوسۇندا 

ـاالس    . تۇرقۇمدىنال ئوقۇۋاتقاندەك قىالتتى مېنىڭ خۇددى ئېغىر بىـر يـۈكتىن خ
  .ك ئۇھ دېيىشىمنىڭ مهنىسىنى چۈشهنگهندەك قىالتتىبولغاندە
... بهخـتىم كهلـمهي قالـدى،   . مهن بىر نىكاھلىق بولغان، ئاقسۇ تهرەپـكه  —

ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ مهيۈسلۈكىدىمۇ ھىساپسىز بىر گۈزەللىك يوشۇرۇنغان ئىـدى  —
ـادىلهپ بېرىشـكه   ... بويلىرىنىڭ ئۆزىگه ياراشقىنى، نېمه دېگهن بىلهنمۇ بۇنى ئىپ

  .ن ئاجىز ئىدىممه
. دېدىم ئىختىيارسىز ھالدا ئۇنىڭغا بىشارەت بهرمهكچىدەك —مهنمۇ شۇ،  —

ـارەتقۇ بـۇ؟   خوتۇنـدىن  ! ئهمما مهن  بهختىم كهلمىدى دېيهلهمدىم؟ گۈلزادىگه ھاق
ـاپتا     ـاخىرقى ھېس تهلىيىمغۇ كهلگهن، ئهمما ئۇ مېنى تاشالپ كهتتى ئهمهسـمۇ، ئ

ـاتتى    —يهنىال بهختىم كهلمىگهن بولـدى،   ـاقىتىم قالمايۋات مهن . چىـدىغۇدەك ت
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ـالالھتىن   »يۈسۈپ« سۈرىسىدىن يۈسۈپ ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئوقۇپ، ئ
چىقســىڭىز بولــۇدۇ،  —شــهيتانغا قارشــى يــاردەم تىلىــدىم ۋە غهيــرەت قىلىــپ،  

  .دېدىم —خهلىچهم، 
ن ئۆزەم ياش، بهقۇۋۋەت ئىدىم، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئايالىمدىن ئايرىلغىنىمغا ئـو 

يىل بولۇپ قالغان ئىدى؛ تېخىمۇ يامان يېرى بـۇ بـۈۋىخهلىچه ئاشـۇنداق، خـۇددى     
كهھرىۋادىن ئىشلهنگهندەك سۈزۈك ئىـدىكى، نهپسـىمنى تولىمـۇ تهسـته تۇتتـۇم      

  .دېمىسهم ھهقىقهتهنمۇ پو ئاتقان بولۇپ قالىمهن
قهيهرگه . ئهمــدى مېنىــڭ ئىچىمـــگه بــۇ ئايالنىـــڭ جىنــى كىرىپالۋالـــدى    

ــر  دەسســهۋاتقانل ــۇپ بې ــۈپ قوي ــدەك، چۆگۈلۈت لگهن ىىقمنىمۇ بهك بىلهلمهيۋاتقان
ـا ئـۆزەمنى ئىـزدەپ يـۈرەتتىم       ـالىتىم   . ئادەمگه ئوخشاش بولـۇپ قالـدىم؛ گوي بـۇ ھ

بىلهن ئۇزاق يۈرسهم كۈلكىگه قاالتتىم شۇڭا بۇ ئىشنى ئهركهكچىسىگه پۈتتۈرۈش 
چۈنكى مهن ئاشنا . ئۇنى نىكاھىمغا ئېلىشتىن باشقا يولۇم يوق. قارارىغا كهلدىم

  .ئويناپ يۈرەلمهيمهن، ئالالھنىڭ ھىسابىغا ئىشهنگهن بىر مۇسۇلمانمهن
خوش، ئهمما بۇنى ئۇنىڭغا قانداق دەيمهن؟ مۇئهللىم ئۈلپهتلهردىن بىـرەرىگه  
ـاالھىيىتىم بىـلهن          ـاق، مۇشـۇ بويـۇم، مۇشـۇ س دېسهم بىر ئهقىـل كۆرسـۈتهرمۇ؟ ي

ــتىن    ـاردەم ســوراپ يۈرەيمــۇ؟ ئىــش   شــۇنچىلىك ئىشــنى ئهپلهشــۈرەلمهي، خهق يـ
ـا بىلدۈرۈشـۈم كېـرەك     ـالغۇزلۇق   . پۈتكهندە ئانـدىن ئۇالرغ مۇئهللىملهرغـۇ نهۋاق، ي

ـايلى دېگىلـى تـۇرغىلى     ـا ئۇالرنىـڭ كۆرسـۈتۈۋاتقانلىرى    . يامان، ئـۆيلهپ قوي ئهمم
كۇچارغۇ دېمىسىمۇ قىزۋالالنىـڭ سـهرخىللىرى   . ته-باشقا، بۈۋى خهلىچهم ئهمهس

  !ۋاي قانداق قىالي، بۇ ئىشنى. توپالشقان يهركهن
  . ئاخىرى بىر پارچه خهت يېزىش قارارىغا كهلدىم

خهتنى يازدىم ئهمما نېمىلهرنى يازغانلىقىمنىڭ تهپسـىالتى سـىرىم بولـۇپ    
ـازاپلىق بىـر ئىـش      . قالسۇن ـاس  . بۈگۈن ئـۇنى دەپ ئولتـۇرۇش ھهقىقهتهنمـۇ ئ قىي

كنى جارى قىلىپ، ئۇنىـڭ  قىالاليسىزكى، بۇ خهت تىلىمىزدىكى بارلىق گۈزەللى
. زار قىلغانلىقىدا گهپ يـوق  - تهڭداشسىز ئىشقىنى ماختىغان، مهجنۇنالرچه ناله

ئهممـــا خېتىمنىـــڭ ئاخىرىغـــا بىـــر شـــېئىرىمنى . بـــۇالرنى شـــۇنچىلىكال دەي
  :قىستۇرۇپ قويغان ئىدىم، شۇنى دەپ بېرەي
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  سهن جىمى گۈزەللىك جهم بولغان غهزنه،
  .ىدە پىنهانغهزنىسهن، تىلسىمالر ئىچ

  تهڭرىنىڭ قۇدرىتى بۇنداق مۆجىزە،
  .تهرىپكه ئاجىزدۇر ئهلۋەتته ئىنسان

  
  —بىر گۈلسهن، ۋە لېكىن سېنىڭ جىسمىڭدا 
  .جىمى گۈل ھۆسنى ھهم ھىدى مۇجهسسهم

  —دەۋرىڭ تاڭ مهزگىلى، شهپهق نۇرلىرى 
  .شهبنهملىك بهرگىڭدە چاقنىغان شۇ دەم

  
  ،بىر شاھسهن گۈزەللىك ئېلىگه تهنها
ـ غىلمان بۇ ئهلدە ساڭىدۇر پۇخرا   .ھۆر 
  تاھىرالر بىهېساپ ئىشقىڭدا بهلكى،

  .سهن ئهمما جاھاندا بىرگىنه زوھرا
  

  سېنى دەپ قانچه كۆز تۆككهندۇ ياشالر،
  .پ بولغاندۇ پارەۈنۈقانچه دىل ئۆرت

  سهن ئاپهت يىگىتلهر ئالىمى ئۈچۈن،
  .شۇ ۋەجى قاپلىغان ئهتراپنى زارە

  
  ه جان قۇربانغا تهييار،سهن ئۈچۈن قانچ

  .مهجنۇنالر كۆپهيدى بهلكىم ھهسسىلهپ
  نېمىشكه تۆرەلدىڭ جاھانغا، ئېيتقىن،

  ئوت يېقىپ دىلالرغا، جانالرنى قهستلهپ؟
  

  ھايات، — ۋەسلىڭنىڭ شهرتى گهر بولسا جان
  .دەپ يۈرگهنلهر جهزمهن» ئهر —مهن «كېچىدۇ 

  كېچىدۇ دۆلهتتىن شاھالر بى ھايال،
  .الدىڭدا ھهرقانچه سۆزمهنالل بوالر ئ
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  ئۆلۈكته بىر دەقىق ئويغانسا سهزگۈ،

  تىرىلهر،
  .دۇ بازارۇگۆرىستان بول        

  قېرىالر ئۇنتۇيدۇ يېشىنى شۇئان،
ـ زار   .رەشىقتىن ئايالالر چېكهر ئاھۇ 

  
  سهن شۇنداق گۈزەلسهن، سهنال بىر دۇنيا،

  !ھهيرانمهن، سېنىمۇ تۇغدىمۇ ئىنسان؟
  ردى بۇ گۈزەللىكنى،يهر قانداق كۆتۈ

  !بارلىق —سهن 
  !كى سهنسىز ئالهم گۆرىستان                   

 
يېزىشنىغۇ يازدىم، ئهمدى ئۇنى قانداق بېرەرمهن؟ بۇنىمۇ ساق ئىككى كۈن 

ـارە تاپالمىـدىم  . ئويالندىم ـا بۈگـۈن چوقـۇم    . نهتىجىدە ھىچقانداق ئهپلىك چ ئهمم
ـاال دېـگهن ئېتىمنـى ئۆچۈر    ـا     بهرمىسهم ئوغۇلب ـاھىالنه قارارغ ـا، دېـگهن ج ۈۋېتهرمىن

دە -ئۇنى ئىككـى ۋاراق ھۆكـۈمهت ھۆججىتىنىـڭ ئارىسـىغا قىسـتۇردۇم     . كهلدىم
  :ئېلىپ چىقىپ

شــۇنىڭغا بىــر كــۆز يۈگۈرتــۈپ باققــان بولســىڭىز بــوپتىكهن، خهلىــچهم،    —
ـارە      —خاتالىرى بارمىكىن، سىزچه بوالمـدىكىن،   ـارەتلىك ئىب ـاز ئىش دېـدىم بىرئ

  .قوشۇپ
يورۇق، خۇددى ئاپتاپ تولۇق چۈشۈدۈغان،  - بۇرۇنقىدەكال قىزغىن، ئوچۇقئۇ 

  :چىرايلىق جابدۇپ قويۇلغان مىهمانخانىدەك كۆڭۈلگه يېقىن خۇلقى بىلهن
ـاق     . دېـدى  —ئهلۋەتته بولۇدۇ، باش ئۈسـتىگه،   — ـاز چاخچ ھهم تېخـى بىـر ئ

 دەپ، ئالدىراپئۇ ئالدىمدىال ۋاراق ئۆرۈپ قالمىسۇن . قېتىپ قويغاندەكمۇ قىلدى
  !تېنهپ ئۆزەمنى ئىشخانامغا ئاتتىم -

ـاي تاشـقىرىنى تىڭشاشـقا باشـلىدىم      چۈشـلۈككىمۇ  . ئهمدى نهپهسـمۇ ئالم
ــدىم ــدى . چىقمىـ ــت بولـ ــۈدىغان ۋاقىـ ــتىن چۈشـ ــڭ . ئىشـ ھۆكۈمهتتىكىلهرنىـ
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ـا بهزىلىـرى بىـزگه كېتىـدىغان ۋاقىـت بولـدى دەپ         ھهممىسى كېتىشـتى، ھهتت
ـا  . خهلىچهمنىڭ كېتىشىنى كۈتـۈپ ئولتـۇردۇم  مهن . ئهسلىتىپمۇ قويۇشتى ئهمم

ـايتى  ــدەك قىلمـ ــۇ كېتىدىغان ـاي،   . ئ ــداپ بواللمـ ــتاپ چى ــتىم قىس ـاخىرى تهرى ئـ
چىقىۋېرەي دەپ ئاستا ئىشـىكىمنى ئېچىـپ قارىۋىـدىم، ئـۇ تـېخىچه ئالدىـدىكى       

توغرىسى . يهنه بىردەم ئاشۇ يوچۇقتىن ماراپ تۇردۇم. قهغهزگه تىكىلىپ ئولتۇراتتى
ـا قىلـدىم  ئۇنىڭ  يهنه . بىر ئاز ئېڭىشىپ ئولتۇرغان چاغدىكى گۈزەللىكىنى تاماش

ـان قىلىـپ ئېچىـپ،         . بولمىدى ـادە ناماي ئىشـكنى ئىشـهنچلىك بىـر تاشـقى ئىپ
. دە، تاشـــقىرىنىڭ ئىشـــىكىگه قـــاراپ ماڭـــدىم-چىقـــتىم ۋە قـــاتتىق يـــاپتىم

  :كېتىۋېتىپ، ئانچه ئېرەنشىمىگهن قىياپهتته
ـاۋاپ    . دەپ قويـدۇم  —هلىچهم؟ تېخىچه كهتمهپسىزغۇ، خ — ـا ئۇنىـڭ ج ئهمم

  :بېرىشىنىمۇ ئىستىمىگهندەك ئىشىككه يۈزلهنگىنىمدە ئۇ سىرلىق ھالدا
ـا دەپ كۈتـۈپ         — ـاۋابىنى سـوراپ قالس ـا تاپشـۇرغان ۋەزىپىنىـڭ ج سىلى ماڭ

ـالالرچه راسـت       . دېدى —ئولتۇرۇشۇم،  ـانمۇ، تهمتىرەشـمۇ، ئاي ئۇنىـڭ ئاۋازىـدا ھاياج
ـال بىـر     . ىللىقمۇ يوقىدىياكى سۈنئىي خىج شۇنچىلىك تهبىئىـي، خـۇددى نورم

ـال مېنـى جىنـدەك غهش قىلـدىيۇ،      . ئىش توغرىسىدا گهپ قىلىۋاتقانـدەكال  بـۇ ھ
غهشــلىكىم ئۇنىــڭ بۇنچىلىــك ئىشــالردىن ھاياجانلىنىــپ      . ئۆتــۈپ كهتتــى  

ـاالمىتىمىكىن دېـگهن       كهتمهيدىغان، پىشىپ خـوردا بولـۇپ كهتكهنلىكىنىـڭ ئ
  .گۇماندىن ئىدى

دە يولـۇمنى  -دېـدىم  —شۇنچه ئالدىراشمۇ؟ ئهته بهرسىڭىزمۇ بوالتتىغـۇ؟   —
ـا قـول ئـۇزاتتىم      ـا بـۇ جهريانـدا    . داۋام قىلىش ئۈچـۈن ئىشـىكنىڭ تۇتقۇچىغ ئهمم

  .ئۇنىڭغا ھىچ قارىيالىغىنىم يوق
ـا بهك قىزىقمايـدىغان بولسـىڭىز،     ،ھه، مهيلى ئهمىسـه  — ئۇنىـڭ   —جاۋاپق

ـار ئىـدى   ئاھاڭىـدا مهسـخىرىدەك بىـر     ـاز     . نهرسـه ب ـاس ن ـا خ ـا بـۇنى ئايالالرغ  - ئهمم
شــۇڭا بىــر ئــاز مهڭــدەپ قېلىــپ، . كهرەشــمه دېســىمۇ، تهئهددى دېســىمۇ بــوالتتى

  :ئاندىن
 —قىزىقماســلىق ئهمهس، ئالدىرىمىســىڭىزمۇ بولــۇدۇ، دېمهكچىــدىم،   —

  .دەپال ئۆزەمنى تاالغا ئاتتىم
خـۇددى ئارقامـدىن   . لـدىم يېپىلمايال يۈگرىگىلى تاسـال قا  -ئىشىك يېپىال 
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شـۇ غۇيۇلـدىغىنىمچه ئـۆيگه كېلىـپ ئـۆزەمنى      . قوغالپ چىقىپ قالۇدۇغاندەكال
ـادارىم تــۈگىگهن ئىـدى  . تاشـلىدىم  ئـۆزەمنى بهخىرامــان تۇتـۇمهن دەپ جىمــى   . م

  .كۈچۈمنى سهرپ قىلىۋەتكهندەك ئىدىم
 ئهمما قورقۇنۇچلـۇق . ئهتىسى ئىشخانىغا بېرىش ماڭا قورقۇنۇچلۇق تۇيۇلدى

دېــگهن ســۆز تــازا جايىــدا ئىپــادە قىاللمىســا كېــرەك؟ بىــر ئهيمىــنىش تۇيغۇســى  
بۇنداق . شۇڭا مائارىپ ئۇيۇشمىسىغا كهتتىم. جۈرئىتىمنى سۇندۇرۇۋەتكهن ئىدى

قىلىشىمدا يهنه ئۆزەمچه ئۇنى پىسخىك ئىسـكهنجىگه ئالماقچىـدەك بىـر ھهمـله     
ــدى ــۈن كــۈن تهشــنالىقىمنى بېســى   . بارى پ، ئىشــخانىغا شــۇنداق قىلىــپ، پۈت

  .ئۆگۈنى باردىم. بېرىشتىن ئۆزەمنى تۇتتۇم
. ئىشىكتىن كىرىشىمگىال ئۇ ئادىتى بويىچه ئورنىدىن تۇرۇپ ساالم قىلـدى 

مهنمــۇ يهڭگىــل بــاش لىڭشــىتىپ قويــۇپال، خــۇددى ھىــچ ئىــش بولمىغانــدەك   
ـاننى قىينىغـۇچى سـۈكۈت     —يهنه ئۇزاققا سوزۇلغان سۈكۈت . كىرىپ كهتتىم ج

ـارال ئىـدى    . بهرىبىر قولۇم ئىشقا بارمايتى. باشالندى . جىمىكـى ئۇرۇنۇشـلۇرۇم بىك
ـاللىق     ـا ئۇنىـڭ ئاي ئۇنى جاۋاپنى بهرگىلى كىرەر دەپ ئۈمىد قىلغان ئىدىم، ئهمم

قېنى كىم يېڭىـپ چىقىـدۇ؟ دېگهنـدەك رامبـۇت     . مهغرۇرلۇقى تۇتقان ئوخشايدۇ
ـاقتى بۇ ئېالن قىلىنمىغان مۇسابىق.  ئېلىشىپ قالدۇق ھهرھالدا . ه جېنىمنى ي

ـاكى ئاخشــامغىچه چىدىــدىم   ئــۇ . شـۇنداق بولســىمۇ ئالدىراشــتهك بولۇۋېلىــپ، ت
  .ئىشتىن چۈشۈشكه جابدۇنۇپ تۇرۇۋاتقاندا ئىشكتىن چىقتىم

ـاۋاپنى بهرمهيـال كهتمهكچىمىـدىڭىز؟      — دېـدىم ئـۆزەمنى    —نېمه، سـىز ج
  .تهسته تۇتۇپ

ئـۇ   —... ئـويالپ، شـۇ   قىزىقسا ياكى موھىم بولسا ئـۆزى سـورايدىغۇ دەپ   —
  .ھهتتا قېيدىغاندەكمۇ قىالتتى

كهچــۈرۈڭ، بۈگــۈن ئالدىراشــچىلىقتا ئېســىمگىمۇ كهلمهپتــۇ، پۇرســهتمۇ  —
  .بولماپتۇ
 —ئۆزىڭىزنىڭ ئېسىگه كهلمىگهن يهردە مېنىڭ ئېسىمگه كېلهمتـى؟   —

  .ئهمدى ئۇنىڭ ئاھاڭىدا مهشۇقالرچه ئهركىلىك پارلىدى
  ا، ھۆججهت بولۇدۇغاندەكمۇ؟ئهپۇ قىلىڭ، قېنى ئېيتىڭ —
 —ئۆزىڭىز بولۇدۇ دەپ قارىغان بولسىڭىزال مېنىڭ باشقا پىكـرىم يـوق،    —
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  .دېدى مېنىڭ ئۇسلۇبۇم بىلهن جاۋاپ بېرىپ
  راستما؟ —
  قهسهم قىلدۇرمايدىغانسىز؟. ئهلۋەتته راست —
ـا بوپتـۇ    . دە-ياقهي، ئهمما شۇنداق بولسىمۇ سورۇغۇم كېلىدۇ — كېـيىن خات

  !ھه؟-زدېمهيسى
ـان ھالـدا    —جاۋاپنى يېتهرلىك ئوچۇق دېدىم،  — . دېدى ئۇ ئـۆزىنى تۇتۇۋالغ

  .ئهكسىچه ئۇنىڭ ئالدىدا مهن مهكتهپ بالىسىغا ئوخشاپ قېلىۋاتاتتىم
ـان گهپنـى ئهته دېيىشـهرمىز،     — شـۇنداق   —بولۇدۇ، ئهمىسه قايتايلى، قالغ

  . دەپال يهنه ئۆزەمنى تاشقىرىغا ئاتتىم
ــى پهۋ ــدۇر   مهن ئىچىمنـ ــلهر بىلهنـ ــۇ خۇشـــاللىقنى كىمـ ــدۇرغان بـ ەس تولـ

ئهمدى مېنىڭ شائىرلىقىم . ئورتاقالشقۇم، ئوتالققا چىقىپ قىيغاتقۇم كېلهتتى
ــى   ــدەك قىالتت ـاش كۆتۈرۈۋاتقان ـا بـ ـاپالپ   . قايتـ ــۇالر قـ ــېئىرىي تۇيغ ــى ش ئىچىمن

تۇرغانــدەك، شــۇنچىلىك شــېرىن، شــۇنچىلىك لىــۋەن بىــر ھىــس قۇچۇقــۇدا        
  :ئۆيدە شۇنداق يازدىم. ىدىمئهللهيلهنمهكته ئ

  

  مهن بهختتىن مهست ئىرۇرمهن، بهختىيار قىلدىڭ مېنى،
  .شۇنچه گۈللهر سهرخىلىسهن، ئىختىيار قىلدىڭ مېنى

  
  بىر كۆرۈپ كۆڭلۈم تۆرىدىن جاي ئېلىپ، قىلدىڭ ئهسىر،

  .ئىككى كۆرمهككه ئهجهپمۇ ئىنتىزار قىلدىڭ مېنى
  

  دۇر نۇقسىنى،گۈلنى ئۇز دەيدۇ، لېكىن گۈلنىڭمۇ بار
  .گۈلدە يوق خىسلهت بىلهن تۈن بىدار قىلدىڭ مېنى

  
  گۈزەلنى كۆرسه ياكى دەيدۇ ئاي، ،شائىر ،كۈن دېگهي

  .تهڭدىشىڭ كۈن، ئاي ئهمهس، ۋەسلى خۇمار قىلدىڭ مېنى
  

  ڭ،ۇقۇتهمشىلىپ تۇرغان كىيىك تاشتىن قىياغا، شوخل
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  .ڭله بهقارار قىلدىڭ مېنىۇقۇھهممىدىن شۇ شوخل
  

  پهيكانىڭ مېنىڭ قهلبىمنى چاك ئهتسه ئهگهر، ئىشقى
ـ زار قىلدىڭ مېنى: داد ئېتهرمهن   .ۋەسلىگه تهشنائى 

  
  يازماس شېىر قهلبىدە بىر ئوت بولمىسا، ppppاردىلپىك

ـ ھوشۇم ئهپقېچىپ بى ئىختىيار قىلدىڭ مېنى   .ئهقلى 
  

بـۇ  . بۇ شېئىرنى ئهتىسى ئۇنىڭ قولىغا بېرىـۋاتقىچه قـوللىرىنى تۇتۇۋالـدىم   
  .ھهقىقهتهنمۇ ئۇ مېنىڭ ئىدى. چۈشۈم ئهمهس ئىدى

 —بــۇ تۈنۈگــۈن كهچتىكــى تهســىراتىم، ئهمــدى ســىزنىڭكىنى كــۆرەي،   —
  .دېدىم كۆز نۇرۇم بىلهن ئۇنى ئهركىلىتىپ تۇرۇپ

  ...مهن شائىر بولمىسام يا، —
  شائىردىن باشقىالر ئويلۇمامدىكهن؟ —
  ...ھه، ئويالشنىغۇ كېچىچه ئويالپ چىقتىم، —
ـام،    ئ — ــق بولمىسـ ــويالپ كهتكــۈدەك چىرايلى ــدۇ، مهن ئ ىشــهنگۈم كهلمهي

  قانداقمۇ ئىشىنهي؟
ئهر كىشىگه چىرايلىق بولۇش شهرتمىدى؟ ئهر كىشـىنىڭ گـۈزەللىكى،    —

  .مهردانىلىكى - ئۇنىڭ ئهركهكلىكى، جاسامىتى، مهرت
  مهنچۇ؟ —
ـالىمهن     — ـاينى ئ  سىزدە ھهممىسى بار، كۇچاردا سىز دېـگهن ئاسـماندىكى ئ

  ....دېسىڭىزمۇ ئاالاليسىز، سىز دېگهن
دېدىم ئۇنىڭ ئاشۇ مهن ئۈچۈن مهڭگۈ يهتكىلى بولمايـدىغان   —بولدى،  —

ـالقىنىمنى      تىلسىمالر ئىچىدىكىدەك تۇيۇلغان چىرايلىـق لهۋلىـرى ئۈسـتىگه ئ
ـا  . يېتهرلىك، ئهمدى ئىشلهيلى —بېسىپ،  -مهن كىمگه ئهلچى ئهۋەتىـمهن؟ ئات
  ....ئانىڭىز؟

                                            
      

①
 .ئا —دىلى يارا مهنىسىدە،  —دىلپىكار  
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  .ئۆزىڭىز بىلىڭ. زەمگه ئىگه، ھىچكىمىم يوق، ئانام يىراقتامهن ئۆ —
ــدى  ــۇنداق بول ـا ش ــتىم . مانـ ــۇئهللىملهرگه ئېيت ــپ   . م ـاغزىنى ئېچى ــۇالر ئـ ئ

ئۆيــۈم . تېــزال تۇتــۇش قىلىــپ، ھازىرالنــدۇق. شــۇندىمۇ تهبرىكلىــدى. قېلىشــتى
ئۆي ئىگىسى تاغ ئارقىسىغا كهتكهن، بوش . بىر ئۆي تاپتۇق. ئولتۇرۇشقا يارىمايتى

ئـۆينى  . خوشاللىق بىـلهن ئىجارىسـىزال بهردى  . تۇققىنى قاراپ تۇرۇدۇكهن. ئىكهن
ـاي بهردۇق . تهييارلىق پۈتتى. جابدۇدۇق ـاز ئۇسـۇل     . ئاددىيال چ مـۇئهللىملهر بىـر ئ

  .پۈتتى. نىكاھىمىز ئوقۇلدى. تاماشا قىلىشتى
  

���  
  

ـالىق ئهســـلىمىلىرى تهســـىرىد ـا تــ ـابىت ئهپهنـــدى ياشـــلىق تۇيغۇلىرىغــ ىن ســ
ــى ــدهك قىالتت ــۇپ قالغان ــش . شوخلۇش ــىل قىلى ــق ھاس ــلهن يېقىنلى ــڭ بى مهن ئۇنى

  :ئۈمىدىده
 —ئهڭ قىزىق يېـرىگه كهلگهنـده توختىۋالـدىڭىزغۇ؟ داۋام قىلسـىڭىزدى،  —
  .دېدىم

  :ئهمما ئۇ دائىمىي جىددىيلىكىگه قايتقان ھالدا
  .دېدى —ئهته داۋام قىالرمىز،  —

بۇ . ېيىن داۋام قىلىشقا ئىمكانىمىز بولدىئهتىسى ئهمهس بىرنهچچه كۈندىن ك
  :چاغدا مهن يهنه ئۇنىڭغا چاخچاق قىلىپ باقتىم

بۈۋىخهلىچهمنى ئېلىۋالغىچه بۇلبۇلـدهك سايراپتىكهنسـىز، تويـدىن كېـيىن  —
  ئىلھامىڭىز كهلمهي قالمىغاندۇ؟

دېـدى  —بىلهمسىز، دهل شۇنداقراق سوئالنى خهلىچهممۇ سورىغان ئىـدى،  —
  :ۇرۇپ ۋه ھىكايىسىنى مانا شۇ يهردىن باشلىدىئۇ كۈلۈپ ت

        
���  

  
- تاشــا، ھــويال - تــاغ ئارقىســىدىكى تۇققانلىرىغــا تهۋە كهڭ 

جــايىنى ئىجــارىگه ئېلىــپ، جابدۇغانــدىن   - ئــاراملىق قــورو   بىرسىنىڭ
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مهن بـۇ تويـدىن بهختلىـك بولـدۇممۇ؟ سـىز بـۇ ھهقـته        . كېيىن تويـۇمىز بولـدى  
ســىزچه مهن بهختىيارلىققــا چۆمۈلگهنــدىمهنمۇ؟  قانــداق قىياســتا بولۇۋاتىســىز؟

ـالغا        ئهلۋەتته مېنىـڭ مهسـتانىلىكىم ھهققىـدىكى بايانلىرىمـدىن كېـيىن، ۋىس
بىلهمسـىز، مېنـى   . ئېرىشىپ نېمىشكه بهختلىك بولمايدىكهن، دەپ ئوياليسـىز 

بهختنىــڭ قۇچىقىــدا ئهللهيلىنىــۋاتىمهن دەپ ئوياليــدىغان ئاشــۇ مهزگىللىــرىم  
ــر ج  ــدە بى ــلىدى  ئىچى ــقا باش ــس قىيناش ـايى ھى ــڭ   . ىنـ ــڭ بهختىمنى ــۇ مېنى ب

  .مۇكهممهللىكىگه كۆرۈنهرلىك بىر دەز ھاسىل قىلغان غهلىته تۇيغۇ ئىدى
تويىمىز بولۇپ، خهلىچهمنى يېڭى تۇتقان ئۆيۈمگه ئېلىپ كهتكهن بىرىنچى 

مىمغا كهلگىنىمدىال مانا شۇ تۇيغۇ اكۈنى، ۋىسال كهۋسىرى ئىچىپ، ئۇھ، دەپ ئار
خهلىـچهم بهخـت قۇچىقىـدا ئهللهيلهنگهنـدەك     . ھۇجـۇم قىلىشـقا باشـلىدى    ماڭا

ئۆزەمنى سوراق  - يىنىك پۇشۇلداپ ئۇيقۇغا كهتكهندە مېنىڭ ئۇيقۇم قېچىپ، ئۆز
ـان ئىـدى   . قىلىشقا باشلىدىم . مېنىڭ سهبداشلىرىم ھهق يولىدا شـېهىت بولغ

ردە بىلـله  كېـيىن جهڭـله  . يهنه مېنىڭ نۇرغـۇن ئۇسـتازلىرىممۇ شـېهىت بولـدى    
بولغان ئاكوپداشلىرىم، قول ئاستىمدىكى نهۋقىران جهڭچىلهر دۇنيادا تېخى نېمه 

. هخت دېگهنلهرنىمۇ تېتىشقا ئۈلگـۈرمهي ئۆلـۈپ كهتـكهن ئىـدى    بخوۋلۇق، نېمه 
ـازاپلىق ئىڭـراپ        ـان تالىشـىپ، ئ ـان ئىچىـدە ج ئىڭـراپ جېنـى    - كۆز ئالدىمـدا، ق

ـاغلىرىم بولـدى   چىقققان بىرمۇنچه ئادەمنى ئۆز قولۇم بى ـا  . لهن كـۆمگهن چ ئهمم
ـا يېڭىـدىن ئۆيلهنـدىم   ! مهن ياشاۋاتاتتىم ـادەم قـول     - خېلـى . تېخى مان خېلـى ئ

مهن سـۆيگۈمنى تـۈگهل   . سۇنسا قولى يهتمهيدىغان مهلىكىدىن بىرىنـى ئالـدىم  
ـالىم، ياشـلىقىمدىكى تـۇنجى سـۆيگۈنۈممۇ       ئاتىدىم دەپ ئوياليدىغان تـۇنجى ئاي

تهكــرار ئۆيلۈنــۈپ، جاھاننىــڭ ! ئهممــا مهن ياشــاۋاتاتتىم .شــېهىت بولغــان ئىــدى
ــدا       ـان ھال ــىتىم بولغـ ـان ۋە پۇرس ـان، ئىمكـ ــىلهم بولغـ ــكه ھهپس ــى سۈرۈش پهيزىن

ـاھ ئىـش قىلىـپ    ! ياشاۋاتاتتىم ئاشۇ شېهىتلهرنىڭ روھلىرى ئالدىدا مهن بىر گۇن
ـاتتىم   ــدە قېلىۋاتـ ـالهت ئىلكى ــدەك خىجـ ــلهن   . قويغان ــۇش بى ـاچچىقنى يۇت ــۇ ئـ ب

ئهممــا ھهرقاچــان، خهلىچهمنىــڭ . نىڭ كهيپىنىمــۇ ئۇچۇرغانــدەك قىلــدىمۋىســال
ــۈزمهكچى   ــدا ئــ ــپ، بهختىيارلىقنىــــڭ دېڭىزىــ گۈزەللىكلىرىــــدىن بهھرلىنىــ
. بولغۇنۇمدىال مانا شۇ ھىس ئارىلىشىپ كېلىپ، مېنى قىيناشنى توختاتمىـدى 

ـات، ئۆلــۈم،   ـا مهن ھايـ ـان چاغلىرىمــدىال، قهلــبىم    ... ئهممـ ھهققىــدە ئويلىمىغـ
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  .سۈزۈلگهندەك بوالتتى، روھىم يېنىكلهيتى، ۋىسالنىڭ پهيزىنى سۈرەلهيتىم
كهچلىرى مۇئهللىملهرگه باشـقا مهسـلهكچىلهرنىڭ ئهكسـىچه ئۆزىمىزنىـڭ     
مۇسۇلمانلىق روھىمىزغا ئۇيغۇن قۇرئاننىڭ ئايهتلىرىدىن مىسالالر بېرىش يولى 

ئهمـدى ئـۆيىمىز    .قانچىلىك موھىملىقىنى چۈشـهندۈرەتتىم  نىڭبىلهن ئازاتلىق
ـاي دەمـلهپ سـۇنۇپ      كهڭتاشا، ئۇنىڭ ئۈستىگه سۆھبىتىمىز داۋامىدا خهلىـچهم چ

ئـۇ ئۆزىمـۇ بىـر چهتـته بىـزلهرگه كۆرۈنمهيـدىغانراق شـهكىلدە ئولتـۇرۇپ،         . تۇراتتى
مـۇئهللىملهر تويـدىن كېـيىن بۇرۇنقىـدەك ھهر     . دەرسىمىزگه ئىشتراك قىالتتـى 

ى سورۇغان ئىدىم، خىجىل بولۇدۇكهنمىز، سهۋەبىن. ئاخشىمى كهلمهس بولۇۋالدى
نى ىرىكۆڭۈللــۈك ئاخشــامل نىڭمهشــۇقالر - بهلكىــم يېڭــى ئاشــق . دېيىشــتى

ئهمما مهن كۆپ قېتىم قاتتىق خاپا بولۇپ . دېيىشسه كېرەك ئىشغال قىلمايلى
جـۈمهدىن باشـالپ،   . يۈرۈپ، پهقهت ھهپتىـدە تـۆرت كـۈن كېلىـدىغان قىاللىـدىم     

  .ىزگه ئاراملىق بېرىشنى شهرت قىلىشتىدۈشهنبه ئاخشىمىغىچه ب
ئهنه شۇنداق جۈمه ياكى شهنبه ئاخشاملىرىنىڭ بىرىدە خهلىچهم ئىككىمىـز  

  :يالغۇز ئولتۇرغاندا خهلىچهم
 —بۇلبـۇل ۋىســالغا يهتكهنــدىن كېيىــنال سايرىماســمىش، بــۇ راســتمۇ؟   —

  .دېدى ئۆزىگه خاس خۇپسهنلىك بىلهن كۈلۈپ
دېـدىم ئۇنىـڭ نـېمه دېمهكچـى      —همهس، ئهمما ھهممىسـى ئۇنـداقمۇ ئ   —

گـۈزەللهر ئـۆز گـۈزەللىكى ھهققىـدىكى مهدھىيىلهرنـى      . ئىكهنلىكىنى چۈشۈنۈپ
ـالغىمۇ سـىز بهك    . ئاڭالشقا ھېرىسمهن بولۇدۇ ھهتتا چىرايلىق بولمىغان بىـر ئاي

ـال    گۈزەلسىز دېگهندەك گهپلهرنى قىلىدىغان بولسىڭىز، راست دەپ ئـويالپ خۇش
  .داق بولغاچقا بۇنى ئايالالرنىڭ ئورتاقلىقى دېسىمۇ بولۇدۇشۇن. بولۇۋېرىدۇ

دېـدى ئـۇ يهنه شـۇنداق     —ئهمما بىزنىڭ ئۆيدىكىسى جىمىپ كهتتـى،   —
  .يېقىملىق ئهمما رەت قىلىپ بولمايدىغان بېسىم بىلهن

ــدىغۇ،      — ــهت بولمى ــدەك پۇرس ــىزگه بهرگى ـا س ـار، ئهممـ ــۇ بـ ــېئىر دېگهنغ ش
  :دېدىم ئۇنىڭغا مۇنۇ شېئىرنى سۇنۇپ —، دېدىم ۋە مانا ئوقۇڭ —بىلىسىز، 

  

  بولۇپ ھهمرا سېنىڭ بىرله سهير ئهتتىم خىيالىمدا،
  .پ ئويناپ، ساڭا يهتتىم، خىيالىمداۇشۇچىمهندە قوغل
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  كۈلۈپ تاڭ سۈبهىسى، مهشرىق سۈزۈلگهن چاغ بولۇپ ئاخىر،

  .دەپ، ئۇزاپ كهتتىم، خىيالىمدا» خهير، سۆيگهن نىگارىم«
  

ـ باغرىمنى چاك ئهتتى،لېكىن بۇ ئايرى   لىش تىلدى يۈرەك 
  .چىدالماي بۇ جۇدالىققا پىغان چهكتىم خىيالىمدا

  
  ئېشىپ تاغ ۋە داۋانالردىن ئۇچۇپ كهلدىم بولۇپ سۇمرۇغ،

  .قىالي دەپ ئوت يۈرەكىمنى ساڭا تهقدىم، خىيالىمدا
  

  تۇرار ئاھۇ كۆزۈڭ چاقناپ، چىرايىڭ خۇددى نۇر ئاپتاپ،
  .ن دەل مېنىڭ بهختىم، خىيالىمداكۆرۈندى كۆز نۇرۇڭدى

  
  تهپهككۈر كۆكىدە كهزسهم، سېنى يادىمغا كهلتۈرسهم،

  .شېرىن ئهسلهشته چاغ ئۆتكهي مېنىڭ ۋەختىم، خىيالىمدا
  

  بهختنىڭ تاجىسى سهن سهن، سېنىڭسىز مهنىسىز دۇنيا،
  .سېنىڭ ۋەسلىڭ شۇڭا يارىم، مېنىڭ تهختىم، خىيالىمدا

  
  پىغانلىق سايرىماس مۇنچه،ئهگهر گۈل بولمىسا بۇلبۇل 

  .خىيالىمدا ،ۋەسلىڭ شۇئار ئهتتىم: اردىلپىكدېدىكى 
  

ـارىڭىز بېســىلدىمۇ، يهنىمـــۇ؟    — دېــدىم ئۇنىــڭ قاشتېشـــىدەك    —خۇمـ
  .ئىڭىكىنى كۆتۈرۈپ

  ئهتىگىچۇ؟ ئهته يهنه توختامدۇ؟ —
  .گۈل ئېچىلىپال تۇرسا بۇلبۇل سايراشتىن توختىمايدۇ —

ــ  ـان چاخچ ـارىمىزدا بولۇدۇغـ ــپ  ئـ ــىلىي ئېيتى ــۇ تهپس اق ۋە ئويۇنلىرىمىزنىم
سـىز دېـگهن   . بېرىشىمنى سورۇمايدىغانسىز؟ بۇنىسى ئېشـىپ كېـتهر، ئهلـۋەتته   

شۇنداق، ئاخشاملىرىمىز شۇنچىلىك . يازغۇچىغۇ، ئۇ يېقىنى تهسهۋۋۇر قىالاليسىز
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ـاش بولـۇپ قالغانـدەك،      كۆڭۈللۈك ئۆتتىكى، بۈگۈنمۇ يادىمغا ئالسامال ئـۆزەمنى ي
  .ۇمدا تۈگىمهس بىر ئوت، ئاشىقالرنىڭ ئېچىرقىشىنى ھىس قىلىمهنۋۇجۇد

ــدىغان      ـاپالردىن ئالىـ ــڭ كىتــ ـامالر مېنىـ ــۈك ئاخشــ ــى كۆڭۈللـ شۇغۇنىسـ
. ۋاقتىمنى خېلـى كـۆپ ئىشـغال قىلىۋالـدى    . لهززىتىمنى سهل چهكلهپ قويدى

مۇنــداق  - ھايــات دېــگهن شــۇغۇ، بهزىــدە ئۇنــداق. شــۇنداق بولســىمۇ رازى ئىــدىم
ـابلىز مهخسـۇم بىـلهن كۆرۈشـۈپ       . ولۇپال تۇرۇدۇئىشالر ب ئهسـلىدە مهن ئاقسـۇغا ئ

  . كهلگىلى باراي دەپ ئويالۋاتقىلى نىكهم، ئهمما پهقهتال چوالم تهگمىدى
  .شۇ يىلى كۈزدە قوشئاۋاتتىن بىر گورۇپپا ئادەم ماڭا مىهمانغا كهلدى

ـار  . رمۇ بارىـدى ئايالالر، ھهتتا ئارىلىرىدا كىچىك بالىال - بۇ بىر گورۇپپا ئهر يارىي
ھارۋىالردا كهلگهن بۇ ئۆمهك، مېنىڭ توي قىلغانلىقىمنى ئاڭالپ، يېزا خهلقىـگه  

-تــاۋۇز ۋە باشــقا كۈزنىــڭ مىــۋە - ھارۋىلىرىــدا قوغــۇن. ۋەكىــل بولــۇپ كهپــتىكهن
ئۇالرمۇ . ئۇالرنى ھويلىغا باشلىدۇق. سۆۋەتته تۇرۇپ كېتىپتۇ - چىۋىلىرى سۆۋەت

ـا   - رالىقالرچه تۈزلۈك بىلهن ھويلىنى ئۆز ۋاڭھىچ تارتىنماستىن سهھ چۇڭلىرىغ
ــدۇردى ــۇ دەپ      . تول ــۆتكىلى كهپت ــۇپ ئ ـا يولۇق ــگهچ ماڭـ ـا كهل ــۇالرنى بازارغـ مهن ئ
دېمىســىمۇ . قارىســام ھارۋىــدىكى مىــۋىلهرنى چۈشۈرۈشــكه باشــلىدى. قــاپتىمهن

يىن كې. بهلكىم ئهتىگىچه قويۇپ تۇرسا كېرەك، دەپ ئويلۇدۇم. ئهتىسى بازار ئىدى
  :ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى دېدىكى

ـازراق كــۆڭلى، ئۆزىمىزنىــڭ       — ـا قوشــئاۋاتلىقالرنىڭ ئـ ـابىت ھاكىمغـ سـ
بولسـىمۇ قوبـۇل قىلسـىال،     - يېرىدىن چىققان ھوسۇلىمىز، پۇلغا ئالمىدۇق، ئاز

  .دېمهسمۇ —تويغىمۇ كېلهلمهپتۇق، ھهممىسىگه تاۋاپ قوبۇل قىالال، 
ىككى جان تۇرساق، بۇالرنى قانداق يهپ سىلهر ئاينىدىڭالرمۇ نېمه؟ بىز ئ —

بــوالاليمىز؟ بــۇ بىــزگه ئىككــى يىــل يهتكــۈدەك نهرســىكهن، ئهممــا ســاقلىغىلى  
دېدىم، ئاۋال خهلىچهمگه بىـر داسـمۇ، سـۆۋەتمۇ     —بۇنداق قىاليلى، . دە-بولمايدۇ

  .بىز ئۆزىمىزگه يهتكۈدەكنىال ئااليلى —بىر نهرسه ئاچىق دەپ بۇيرۇپ، 
ئانـدىن خهلىـچهم ئېلىـپ    . ىككـى دانه قوغـۇن ئايرىـدىم   شۇنداق قىلىـپ، ئ 

چىققان داسقا سۆۋەتلهردىكى مېۋىلهرنىڭ ھهر تۈرىدىن بىر قوشـچاڭگال ئېلىـپ،   
تــارتىش ۋە  - يهنه ســۆۋەتلهرنىڭ ئــاغزىنى ھىمــلهپ ئېتىــپ، ئــۇالر بىــلهن تــاالش 

تهكهللۇپالرنىــڭ ئــايىغى چىقمىشــىغا كــۆزۈم يهتكهچــكه، بىــر ئــاز ھــاكىملىق   
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  :پۇزى بىلهنتهلهپ
ـازاردا سـېتىڭالر،    . ھه، مانا بولدى، بىزگه مۇشۇ يېتىدۇ — ـانلىرىنى ئهته ب قالغ

. ئۇالر سېتىپ پۇلىنى ئهكىلىڭالر دەۋاتقاندەك مهنادا ئاڭلىغاندەكمۇ قىالتتـى  —
شـۇنداق بولسـۇن، بـۇنچه     —ئهمما ئاغزىنى ھاڭقىيا ئېچىشىپ قاراپ قېلىشتى، 

ـاي سېسـىت    ـاق ئىسـراپ بولـۇدۇ، بىلىسـىلهر،     كۆپ مېـۋىنى يهپ بواللم ىپ قويس
دەپ  —قېنــى ئهمىســه، ســۇپىغا ئۆتــۈڭالر، ئۇســۇلۇق ئىچهيلــى،  . ئىســراپ ھــارام

  .تهكلىپ قىلدىم
ئـۇالر  . دەڭگه كېتىمىز دېيىشتى. ئۇالر مهڭدەپ كېتىپ، تىرەجهپال تۇرۇۋالدى

ـايتى      ـان بولۇشـنى تهسـهۋۋۇرمۇ قىاللم ـا مهن  . بىر ھاكىمنىڭ ئۆيىـدە مىهم ئهمم
ـا       . ئۇالرنى يهنىال ئېلىپ قالدىم ـا، ھويلىـدا ياتس ـاۋا شـۇنداق ياخشـى تۇرس ھازىر ھ

پىشــايۋاننىڭ سۇپىســىمۇ كهڭــرى، قاتارلىشــىپ ياتســا ئــون ئــادەم  . بولــۇۋېرەتتى
  .بۇ ۋەقهمۇ كۇچاردا بىر ھىكايىدىن ئۆتۈپ ئهپسانىغا ئايلىنىپ كهتتى. ياتااليتى

مهجبۇرىي باسقۇزۇپ، ئهركهكلهرنى ئهتىسى قالغان بارلىق مېۋىلهرنى ھارۋىغا 
ـالالرنى بىزنىـڭ ئۆيـدە تـۇرۇپ تۇرسـۇن دەپ      . بازارغا يولغا سېلىۋەتتىم بالىالر ۋە ئاي

ــدىم  ــپ قالـ ــكه تهرەددۇت    . ئېلىـ ــيىن كېتىشـ ــدىن كېـ ــپ قايتقانـ ـازار قىلىـ بــ
  :قىلىشىۋاتقاندا ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى كۆزلىرىگه ياش ئالغان ھالدا

ـايتۇردىال،   —  —ئهمـدى بىـز يـۇرتتىكىلهرگه نـېمه دەرمىـز؟      كۆڭلىمىزنى ق
  .دېدى

ـاۋابهن بىزگىمـۇ سـوغات      — شۇنداق دېسىڭىز بولۇدۇ، مېۋىلهرنى ئېلىـپ، ج
ــۇدۇ     ــهڭالر بول ـان نهرســىلهرنى كۆرسهتس ـازاردىن ئالغـ كــونىالردىن . بهردى، دەپ بـ

  .»بار تاۋىقىم، يان تاۋىقىم«: كېلىۋاتقان ئادەت شۇغۇ
ئهممـــا ســـىلىنى قوشـــئاۋاتقا تهكلىـــپ ئۇنىمىغـــۇ شـــۇنداق دەرمىـــز،  —

ـاۋاپ بېرىۋەتسـىله     بـۇ كۈزنىـڭ   . قىلىدىغان ۋەزىپىمىزمۇ بارىدى، شـۇنىڭغا بىـر ج
  .مېۋىلىرى تۆكمه بولغان مهمۇرچىلىق پهسىل، بىر ئويناپ كهلسىله

ــراي،    — ــت چىقىـ ــتىگىچه ۋاقىـ ــر ھهپـ ــۇدۇ، بىـ ــڭ   —بولـ ــدىم ئۇالرنىـ دېـ
  .دىغانلىقىغا كۆزۈم يېتىپقهتئىيلىكىگه قاراپ، رەت قىلىشقا بولماي

شۇنداق قىلىپ، كېيىنكى پهيشهنبه ئىشتىن بالدۇرراق قايتىـپ، كهچـلهپ   
. دۈشهنبه كۈنىگىچه زىيارەتته بولۇشنى نىيهت قىلغان ئىدۇق. قوشئاۋاتقا كهتتۇق
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ـامغۇ بـوالتتى،       ـانچىنى ئېلىۋالس ئهسلىدە بويتاق بولسام مـۇئهللىملهردىن بىـر ق
ـا   ــچهم بولغاچقــ ـا خهلىـ ــدى ئهممــ ــىز ئىـ ــۇق . ئهپسـ ــزال كهتتـ ــۇڭا ئىككىمىـ . شـ

قوشـئاۋاتلىقالرغا قويـۇپ بهرسـهك    . زىيارىتىمىزنى ئۈچ كۈندە تهس تىزگىنلىدۇق
  .بىر ئايدىمۇ قويۇپ بهرگۈدەك ئهمهس ئىدى

ــدىكى     ــېقىن ئهتراپلىرىـ ــڭ يـ ــدا كۇچارنىـ ــى پىالنىمـ ــڭ ئىلگىرىكـ مېنىـ
ت ۋاقىـــت مىڭئـــۆيلهرنى زىيـــارەت قىلىـــش مـــوھىم بىـــر تـــۈر بولســـىمۇ، پهقه 

  .چىقىرالمىدىم
مانا شۇنداق كۆڭۈللـۈك ۋە كۆڭۈلسـىزلىكلهر بىـلهن بىـر يىـل تېـزال ئۆتـۈپ        

ــى ـائىله . كهتتـ ــنىم، ئــ ــۈك دېگىـ ــپ   - كۆڭۈللـ ــلىرىم؛ مائارىـ ــۇھهببهت ئىشـ مـ
ساھهســىدىكى خىزمهتلىــرىم؛ كۇچــار خهلقىنىــڭ سۆيگۈســىنى قــازانغىنىمنى  

ئارىسىدىكى خۇسۇمهت نىزاھالر، زلۈكلۈرۈم ئهمهلدارالر ۈكۆڭۈلس. دېيىشكه بوالتتى
ـالغىنىم ئىـدى     بـۇ چاغـدا ئۆلكىلىـك ھۆكۈمهتتىمـۇ     . ھهممىگه رەقىـپ بولـۇپ ق

ـاتتىق قارشـىلىقىغا       . ئۆزگۈرۈش بولغان ئىـدى  ـاڭ جىجـوڭ ئىلـى تهرەپنىـڭ ق ج
بـۇ  . پىسهنت قىلماي، ئۆلكه رەئىسلىكىنى مهسئۇد سـهبىرىگه تاپشـۇرغان ئىـدى   

شــۇندىن كېــيىن ئىلــى تهرەپ بىــلهن . ىمــاي كــۈنى بولــد -28ئىــش بــۇ يىلــى 
ــۇرى       ــلهر يوق ـارا ئهيىپلهش ــلهر، ئۆزئـ ــىدا سۈركۈلۈش ــۈمىتى ئارىس ــداڭ ھۆك گومىن

بـۇ يهردىكـى   . بۇ بىزنىڭ ناھىيىمىزدىمۇ ئهكس ئهتتى. ئۆرلهشكه باشلىغان ئىدى
  .گومىنداڭ ئهمهلدارلىرىمۇ بىشهملىشىپ قالدى

ۇرمايال ئۇالشـتۇرغان بىـر   كۈز يېقىنلىشىپ قالغان كـۈنلهردە بىرىنىـڭ تۇيـد   
ـا تهگــدى   ــى قولۇمغـ ــۇنى كىمنىــڭ ئهكهلگىنىنــى بىلهلمىــدىم   . باغاقچىس . ب

  :باغاقچىدا. يانچۇقۇمدا پهيدا بولۇپ قالغان ئىدى
ناھـــايىتى ئىهتىيـــات . دىقـــقهت قىلىـــڭ، يهنه قىـــش يېقىنلىشـــىۋاتىدۇ«

دوســـتانه . بـــۇ تهھـــدىت ئهمهســـتهك قىالتتـــى. دېـــيىلگهن ئىـــدى »!قىلىـــڭ
ـا  . ئۇنىڭمـۇ خهۋىـرى يـوقكهن   . ندۇرۇشمىدۇ؟ خهلىچهمگه كۆرسـهتتىم ئاگاھال ئهمم

ــۆتمهيال   ــۆپ ئ ــت-12(ك ــپ    ) ئاۋغۇس ـا قايتى ــىمىنىڭ غۇلجىغـ ـان قاس ئهخمهتجـ
ــدى  ــى ئۇقۇلــ ــڭ   . كهتكهنلىكــ ــى ئادەملهرنىــ ــڭ ياخشــ ــۇندىال باغاقچىنىــ شــ

دېـمهك بـۇ يهرلهردە شـهرقىي تۈركىسـتان     . ئاگاھالندۇرۇشى ئىكهنلىكىنى بىلدىم
  !دە-ىتىنىڭ ئىستىخبارات خادىملىرى بار ئىكهنھۆكۈم
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پۇرسهت غهنىـمهت، كـۆپرەك   : بۇ ئاگاھالندۇرۇش ماڭا باشقا تۈرلۈك ئاگاھ بهردى
  :بۇ ئويۇمنى خهلىچهمگه ئېيتتىم! ئىش قىلىۋال

قارىغاندا بېشىمىزغا سالغان قۇشالر يېتىپ كېلىش ئالدىـدا تۇرغانـدەك،    —
ېـزراق قىلىـش، ۋاقىتنـى چىـڭ تۇتـۇش      شۇڭا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشـالرنى ت 

مېنىــڭ دىققىتىمنىــڭ ئىشــتا بولۇشــى، ھهرگىزمــۇ مۇھهببىتىمنىــڭ  . كېــرەك
  سۇسالپ قالغانلىقىنىڭ ئاالمىتى ئهمهس، جۇمۇ؟

خهلىچهم بىر تۈرلـۈك كـۆرۈلمىگهن مهيۈسـلۈكى بىـلهن      —... بىلىمهن، —
اغلىـدىم، ئاشـۇ   ئۇنى ئـۇزاق قۇچ . جاۋاپ بېرىۋىدى، ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپ كهتتى

ـا تهسـهللىي بهرگهنـدىن        ـاغزىمنى يېقىـپ، ئۇنىڭغ سۈزۈك ئۈزۈمدەك لهۋلىـرىگه ئ
  :كېيىن، ئۇنىڭ كۆڭلىنى كۆتۈرۈزش ئۈچۈن

بــۇ مېنىــڭ يېقىنــدا يازغــانلىرىم، يۈرۈگۈمنىــڭ ئۇرۇشــلىرى بۇنىڭــدىن   —
  .دەپ شېئىر يېزىلغان ۋاراقنى قولىغا تۇتقۇزدۇم —ئاڭلىشىلىپ تۇرۇدۇ، 

  

  ستاندا گويا سهرخىل ئېچىلغان غۇنچىسهن،بىر گۈلى
  .ياكى ئوكيان تهكتىدىن كۆككه سېچىلغان ئۇنچىسهن

  
  لهۋلىرىڭ يامغۇر سۈيى يۇغان قىزىلگۈل، بىغۇبار،

  .سهرۋى دەر شائىر بويۇڭنى، سهرۋى قامهت شۇنچىسهن
  

  تهلمۈرۈپ باقتىم ساڭا، قىلغاچ دىلىمنى مهھلىيا،
  .پاقنى مۇنچىسهنبىر قاراپ كۈلگىن يهنه، تۈرمه قا

  
  بىر گۈلىستان پهيزى بار ھۆسنۈڭدە ئهي قىز، ئهي پهرى،

  .تۇرقۇڭ غهلهت، مهجنۇنچىسهن: باق ماڭا بىر، دېمىگىن
  

ـ چاك ئهتمىسه،   گهر مۇھهببهت پهيكىنى باغرىمنى چاك 
  .ئىشق ئهھلىگه گۈلگۈنچىسهن: ار ئېيتارمىدىدىلپىك
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***  
  

  ىلسام خىيال،زىلۋا قهددىڭنى كۆرەرمهن كۆز يۇمۇپ ق
  .سهن بىلهن سۆھبهت قۇرۇپ ئىزدەپ جاۋاپ، سوراپ سوئال

  
  نېمه ئانچه ئۇز يارالغان سهرۋ قامهت پهرى سهن؟

  .گهر سېنى كۆرسه سۇاليمانمۇ يۈرەلمهس بىماالل
  

  ئاپىرىن، تهڭرىگه، بۇنداقمۇ كارامهت بار ئىكهن،
  سېنى بىر كۆرسه كىشى بولماس نىچۈك ئاشۇفتهھال؟

  
  هپتۇ ئاتا ھۆسنۈڭگه اليىق ساچنىمۇ،تهڭرى ئهيل

  .ساچنى سهن سىرتماق قىلىپ قىلدىڭ كىشىگه كۆپ ئۇۋال
  

  ڭدە مىڭ قوياش تهپتى، نۇرى بار، پارلىغان،ۈرۈكۆزل
  ئاشۇ ئوتتىن ئوت تۇتاشسا دىلغا گهر، بار نه ئامال؟

  
  پۈتتىمۇ ياكى خۇدا جىسمىڭنى ئاتهشتىن سېنىڭ؟

  .راق، ساھىپجامالبىر قاراپ ئوت ئىلكىدە چهكتىم پى
  

  ار تاشالپ نىگاھ ئالدى چىرايىڭدىن ھوزۇر،دىلپىك
  بۇنچه زوقنى سهيلىدىن ئالماق ئاسانمۇ، گهر مىسال؟

  
ــۇردۇم    ـاراپ ت ــگه ســهپ ســېلىپ قـ ــۇۋاتقىچه خهلىچهم ــچ  . شــېئىر ئوق ــۇ ھى ئ

ئــۇ مېنىــڭ بېشــىمغا كېلىــدىغانالرنى كــۆز ئالــدىغا  . زوقالنغانــدەك قىلمــايتى
همگه پېتىۋاتامدىغاندۇ؟ ئۇنىڭ بۇنـداق غهمكىنلىكىمـۇ يهنه   كهلتۈرۈپ شۇنداق غ

بىـر تۈرلــۈك گۈزەللىـك ھاســىل قىالتتىكـى، خــۇددى چۈچـۈمهل لهززەتــتهك زوق     
ـا ھهپسـىلىمىز    - ئهمما ھهر ئىككىمىزنىـڭ بۇنـداق ئويـۇن   . بېرەتتى چاخچاقالرغ

ـان    قالمىغان، قانداقتۇر يېتىپ كهلگۈسى بىر ۋەھىمىنىڭ ئىسكهنجىسـىدە قالغ
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  .ئىدۇق
مــۇئهللىملهر بىــلهن بولۇدۇغــان ئىلمىــي يىغىلىشــىمىزنى ئوخشــىمىغان  

ھهر . شۇڭا ئهمدى ھهر كۈنى دېگۈدەك بـوالتتى . ئۆيلهردە ئېلىپ بارىدىغان بولدۇق
كـــۈنى ئاخشـــىمى مهن ئىشـــكتىن چىقىۋاتقانـــدا خهلىـــچهم كۆزلىرىـــدە يـــاش  

  :لىغىرلىغان بىر ۋەزىيهتته
ــۈن نهدە؟  — ــ  —بۈگ ــوراپ قوي ــدە   . اتتىدەپ س ــڭ ئۆيى ــڭ كىمنى ــۇ مېنى ئ

ـا    ئىكهنلىكىمنــى بىلىــپ تۇرۇشــنى خوتۇنلــۇق مهســئۇلىيىتىم دەپ قارىغاچقـ
ـا يىغىلىـش يېرىمىزنـى سـهمىمىيلىك      شۇنداق سوراۋاتىدۇ، دەپ ئويالپ، ئۇنىڭغ

ــراليتىم  ــلهن پىچى ــۇ    . بى ــۇ ئاش ــدە ئ ــىڭىپ كهتكهن ـا س ــېچه قاراڭغۇلۇقىغـ مهن ك
ئۇنىڭ ئۈچۈن بـۇ يالغۇزلۇقنىـڭ   . ا تهنها قاالتتىجايىمىزد - ھاڭياردەك يوغان قورو

قانچىلىـك قورقۇنۇچلــۇق بولۇشـىنى تهســهۋۋۇر قىلغىنىمـدا دەرھــال كهيــنىمگه    
ــۈم،        ــۇزاق پهپىلىگ ــىپ ئ ـا بېس ــپ، ئــۇنى باغرىمغـ ــۈگرىگهنچه كېلى ــپ، ي يېنى

ـان،  . ئهركىلهتكۈم كېلهتتى ھهتتا ئىككىلىنىپ، يولنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ قالغ
ـان     ىمايمۇ دەپ ييان-يانايمۇ تىم قوزىالردەك مۆلـدۈرلهپ، كهيـنىمگه ئۆرۈلـۈپ قارىغ

ـان   مهقسـهت ئهمما، كېيىن قهتئىـي نىـيهتكه كېلىـپ،    . چاغلىرىممۇ بولغان تام
ــدىكى    .كهتكهنىــدىم ئۇنىڭغــا بولغــان ســۆيگۈمدىن ئۇنىــڭ يــالغۇزلۇقى ھهققى

  :تهسهۋۋۇررۇمنى ئۇنىڭ تىلىدىن شۇنداق شېئىر توقۇغان ئىدىم
  

  ق بىزگه قۇچاق ئېچىپ ئۇچراشساق،شادلى
  .ۋاقت ئۆتهر شۇنچه ئۇچقۇر، شۇنچه تېز
  مۇشۇ ۋىسال مىنۇتلىرى بوپ غايىپ،

  .قاالر دىلدا غۇۋا چۈشتهك تۇتۇق ئىز
  

  سهن بىلهن بىلله بولسامشۇڭا دائىم 
  .ئايرىلىشتىن بېشىم قاتار قهۋەتال

  ۋىسال ئۈچۈن ئاياپ تهقدىر ئىنايهت،
  .سكهن پهقهتالھىجران ئۈچۈن ئايانما
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  كهتكىنىڭدە خهيرلىشىپ قېشىمدىن
  .ھهردەم مېنى قىينار ئۈنسىز بىر يىغا

  مدا تۇرۇپ قاالر ئاۋازىم،ۇبوغۇز
  .ياشلىرىممۇ ئېقىپ چىقماس تېشىغا

  
  شۇ چاغ كېتهر گويا مېنىڭ قېشىمدىن
  .ئهتراپتىكى جىمى جانلىق، مهۋجۇدات

  .كېتهر ھهتتا يۈرىكىمنىڭ تېڭىمۇ
  .چېكهر قهلبىم ئاھ ـ پهرياتھىجران ئىچرە 

  
  بۇ تهنهالىق شۇنچه يوچۇن، شۇنچه يات،
  .يوقتۇر بۇنداق يالغۇزلۇقنىڭ تهڭدىشى

  مهن ئۆزەمنى سېزىمهن كهڭ بىر چۆلدە،
  .بۇ چۆللۈكته يوقتۇر ئۆزگه ھېچكىشى

  
  سايىداشقا يوقتۇر بىرەر گىيامۇ،
  ...يا خارابه تامالر، ياكى تاغ ـ ئىدىر

  ...يامغۇر، يا بۇلۇت، يا تامچه سۇ، ياكى
  !ھهريان باقسام ھېچنهرسه يوق بهرىبىر

  
  چۈشۈممۇ بۇ؟ دەيمهن بهزەن ئۆزۈمگه،

  .مهن تىپىرالپۇنۇشقا ئۇرۇنۇئويغ
  ئىه، ئاشۇ چاغ كهلسهڭ ئىدىڭ قېشىمغا،

  .الپغۋە ئويغاتساڭ مېنى تاتلىق قىچى
  

كى ئــۇ بــۇ شــېئىرىمنى ۋە قانــداق ھىســىياتتا بــۇنى يازغــانلىقىم ھهققىــدى 
  :ئىزاھاتىمنى ئاڭالپ، يېقىملىق ئهمما غهمكىن كۈلۈمسىرەپ

ـايىلمهن، بـۇ شـېئىرنى راسـتىنال مهن       — سىزنىڭ تهسهۋۋۇر كـۈچىڭىزگه ق
يازغاندەك، دەل مېنىڭ سىزنى ئۇزۇتۇۋېتىپ يالغۇز قالغانـدىكى ھىسـىياتىمنىڭ   
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  .دېگهنىدى —ئۆزى بوپتۇ، 
ـات      .ئۇزۇن ئۆتمهيال كۈتۈلگهن بهختسـىزلىكمۇ كهلـدى   بـۇ كـۈن بىـز ئىهتىي

يۈزىســىدىن مۇئهللىملهرنىــڭ ئۆيىــدىمۇ ئهمهس، بىرىنىــڭ شــهھهر ئهتراپىــدىكى 
مهن بـۇ ھهقتىمـۇ   . يېزىدا ئولتۇرۇشلۇق بىر تاغىسىنىڭ ئۆيىدە توپالنغان ئىدۇق

ــق   ــنىم ئېنى ــى خهۋەردار قىلغى ــداڭ    . خهلىچهمن ــى گومىن ــىمى بىزن ــۇ ئاخش ش
ــتى   ــدا باس ــۇ ھويلى ــكهرلىرى ش ــۇرۇپ. ئهس ــىلىقلىرىمىزنى   - ئ ــهپ، قارش دەسس

  .سۇندۇرغاندىن كېيىن سۆرەشتۈرۈپ تۈرمىگه ئېلىپ كهلدى
. باشقا مۇئهللىملهرنىڭ نېمه بولغىنىنى بىلمهيمهن، مېنى ئايرىم قامىـدى 

ــۇ جاســارىتىمنى ســۇندۇرۇش، پۇخــادىن چىقىــۋېلىش ئۈچــۈن     قامىــدى، ئهممــا ب
ــدى   ــيىن بول ــالردىن كې ــپ ئۆت. ئۆلگــۈدەك دۇمباالش ـاردا  ئېيتى ــدەك، كۇچـ كۈنۈم

ـارلىق ئهمهلـدارالرنىڭ نهپرىتىنــى       ـازانغىنىم بىــلهن، ب خهلقنىـڭ سۆيگۈسـىنى ق
ــدىم   ـان ئىـ ــۆچمهنلىكىنى قازانغــ ـان، ئـ ــۇ   . قازانغــ ــۇالر شـ ــى ئـ ــۇ ياخشـ ھېلىمـ

بهلكىم بۇ چاغـدا  . ئاچچىقلىرىنى بىر يولى چىقىرىۋېلىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈۋەتمهپتۇ
ـا ھىچكىــم تىرىــك ق     ـا مهن تهتــۈر   مېنىــڭ يىــگهن تايىقىمغـ الماســتى، ئهممـ

ـاقنى كۆتـۈرۈپ، يهنه      ئۇستىخان، قاتتىق سۆڭهك بولۇپ قاپتىكهنمهن، شـۇڭا بـۇ تاي
  .تېخىمۇ توغرىسى ئهجىلىم توشمىغان بولسا كېرەك. ھايات قالسام كېرەك

دۇمبا دەستىدىن تىتىلىپ كهتكهن ئۈستىۋېشىم  - ئهمهلدارالر مېنىڭ تاياق
الىتىمدىن ھوزۇرلۇنـۇپ، ئىلگىرىكـى ئـۆچلىرىنى    بىلهن يىقىاليال دەپ قالغان ھ

تېخــى . چىقىرىــۋېلىش ئۈچــۈن، ســاقچىخانىغا كېلىــپ ماڭــا مۇالقــات بولۇشــتى 
. تۈنۈگۈنال خۇشامهتتىن يۇمۇلۇپ كهتكهن پىت كۆزلىرىدىن بۈگۈن زەھهر چاچاتتى
 ppppئۇالرنىڭ مىللىي كۈلتۈرىدە، پىسخىكىسىدا ئهسلىدىن بار بولغان سادىستلىق

  .لىكى، پۇرسىتىنى تاپقاچقا ئاشكارە گهۋدىلهنمهكته ئىدىئاالھىدى
ـان      —! ئۇر، راسا ئـۇر، ئۆلتـۈرۈۋەت   — ـا كـۆرۈپ تۇرغ ـاتتى، تاماش دەپ ۋارقىرىش

   .ئهمهلدارالر
ـاڭىالم شـۇنداقمۇ؟     . بۇ يهردە سـوراقمۇ بولمىـدى   باشـقىالرغىمۇ شـۇنداقمۇ؟ م

                                            
باشقىالرنىڭ ئازابىدىن خۇشـاللىق تاپىـدىغان، باشـقىالرنىڭ ئـازاپلىنىۋاتقىنىنى كـۆرۈپ       —سادىست  ①   

 .ئا —ىنىدىغانالر ھوزۇرل
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ىچكىــم بىــلهن ھ. چـۈنكى مهن يــالغۇز قامالغــان ئىـدىم  . بۇنىسـىنى بىلمىــدىم 
مېنىڭ ۋارقىراشلىرىمغا، ئايالىم بىـلهن كۆرۈشـۈش تهلىـپىمگه    . كۆرۈشتۈرمىدى

ــدى   ــهنت قىلغــۇچى بولمى ـا     . پىس ــر كۆرۈشســهم، ئۇنىڭغـ خهلىــچهم بىــلهن بى
  !تاپىاليدىغانلىرىم بارىدى ئهمهسمۇ

خهلىـچهم بىـلهن   . بىر نهچچه كۈنـدىن كېـيىن مېنـى ئـۈرۈمچىگه يوللىـدى     
  !ئاخىرى كۆرۈشهلمىدىم

  
ئۈرۈمچىـــدە بىرىنچـــى ســـوراقتىال ھېلىقـــى ئاگاھالنـــدۇرۇش باغاقچىســـى  

ـازاپلىق كهلـدى  . كۆرسۈتۈلدى ـاق   . سوئالالرنىڭمۇ تولىسى ماڭا بهكمۇ ئ مېنـى تاي
ـان ئاالمهتلهرنىـڭ   : ئهمهس، بىر روھى ئازاپ تۈگهشتۈرمهكته ئىدى بۇ مهلۇم بولۇۋاتق

ــدى    ــچهم تهرىپىــــ ــڭ خهلىــــ ــى مهلۇماتنىــــ ــى ھهققىمىزدىكــــ ن ھهممىســــ
ــپاتالۋاتاتتى  ــى ئىس ــوئال  . تهمىنلهنگهنلىكىن ــدا س ـان چاغلىرىم ـامېردا ياتقـ  - كـ

بىــرلهپ خــاتىرىلهپ، ئانــدىن بــۇالرنى   - ســوراقالرنى، يــۈز بهرگهن ئىشــالرنى بىــر 
باغـــاقچىنى . بىـــرىگه جىپىسالشـــتۇرۇپ تهھلىـــل قىلـــدىم  - بىـــريهرگه، بىـــر

ـا كېـيىن ئۇنىـڭ قول     ىـدىن ئېلىشـنى   خهلىچهمگه كۆرسهتكىنىم يادىمـدا، ئهمم
ـاپتۇ     ـاقچه ئۇنىڭـدا ق ! ئۇنتۇپ باشقا ئىشقا كىرىشىپ كېتىپتىمهن؛ شۇ پېتـى باغ

شى كېـرەك بولسـىمۇ، ئۇيغۇرچۇلـۇق    ۈئهسلىدە بۇنداق نهرسىلهر دەرھال كۆيدۈرۈل
بىلمهيـمهن، باشـقا   . يىغىلىش يېرىمىزنىمۇ مهن ئۇنىڭغا دېگهن ئىـدىم . بولۇپتۇ

سوئالالرنىڭ مهزمۇنىدىكى نـۇقتىالر ۋە  . يوق - يولداشلىرىم بىرەرسىگه دېگهنمۇ
بىزنىڭ يىغىلىشلىرىمىزدا قىلىنىۋاتقان مۇھاكىمىلهر ۋە ئۆگۈنۈش تېمىلىرىغا 

ــى  ــلهن     . ئۇيغــۇن كېلهتت ــۇچى بى ــپ ئ ــتىخباراتچى يى ــي ئىس ــر ئىچكى ــۇنى بى ب
تهمىنلىمىســه، قىيــاس بىــلهن بــۇنچه دەل، بــۇنچه تولــۇق ئۇچۇرغــا ئىــگه بولــۇش 

ــد ــۈمكىن ئهمهس ئىـ ــڭ   . ىمـ ــۇم كىيىكنىـ ــۇ مهسـ ــڭ ئاشـ ئهممـــا خهلىچهمنىـ
ــى    ــهمال، جىمـ ــدىمغا كهلتۈرسـ ــۆز ئالـ ــۆزلىرىنى كـ ــق كـ كۆزلىرىـــدەك چىرايلىـ

  .گۇمانلىرىمنىڭ بېلىگه تېپهتتى
ـالهتته   ... ئۇنىڭ ماڭا كاتىپ بولۇشى، ـازىر ھ مهن كېلىشتىن بۇرۇنال ئۇنىڭ ھ

ـانالردا ئايالال    ــۇ زامـ ــدى؟ ئ ـان بولۇشــىمۇ نورمالمى ــدارىالردا  ســاقالپ تۇرغـ ــڭ ئى رنى
ـال    -ا ئانـد . كهم ئۇچرايدىغان ئىـش ئىـدى   - ئىشلىشى بهكمۇ كهمدىن ـاندا ئاي س
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ئوقۇتقۇچىالر بارىدى دېسهكمۇ، ھۆكۈمهت ئىدارىلىرىـدا بۇنـداق ئهھـۋال ئاساسـهن     
ـانچه   . يوق دېيىشكىال بوالتتى مـۇنچه   - بۇ ھال بهلكىم ۋىاليهتـلهردە، ئۈرۈمچىـدە ئ
ناھىيىلهردە ھهقىقهتهنمۇ مۆجىزىدەكال كهم ئۇچرايـدىغان  بولۇۋاتقاندەك بولسىمۇ، 

ـاتىپنى كۆرگ   . ئىش ئىدى مـدە كۆڭلۈمـدە شـۇنداقراق بىـر     ۈنۈدەسـلهپ مهن بـۇ ك
گۇماننىڭ سايىسى لىپال قىلىپ ئۆتكهندەك بولغان، ئهمما تۈپكى قۇرۇلمىدىكى 
ــويالپ، تهھلىــل قىلىــپ     ســاددىلىقىمىز تــۈپهيلى، كېــيىن بــۇنى ئهتراپلىــق ئ

نېمىشقا ئىشق مۇپتىالسى بولۇپ، كـۆزۈمگه  . ايال ئۆتۈپ كهتكهن ئىكهنمهنباقم
ھىچنېمه كۆرۈنمهي قالدىكىنه؟ نېمىشقا ئاشۇ مۇئهللىملهردىن ئوبدانراق سوراپ 
ــېالن     ــدىغان قارارىمــدىن كېيىــنال ئۇالرغــا ئ ــوي قىلى باقمىغــان بولغىيــدىم؟ ت

ـا ئېلىشـقا   قىپتىمهن، بۇ ھالدا كىم ئۇنىڭ ھهققىـدە سـهلبىي نهرسـىله    رنى تىلغ
دېگهن بولۇپال تۇرۇدۇغان  »كۆڭۈل ئاياپ بويىدا قېلىش«پېتىنىدۇ؟ ئۇيغۇرچۇلۇقتا 

  !ئىش تۇرسا
ئىككىنچى يىلىنىڭ باھارىدا ئۇيغۇر مېنىـڭ   —ئارىدىن بهش ئاي ئۆتكهندە 

ئهسـلىدە ئـۇنى گومىنـداڭچىالر    . تۈرمىدە ئىكهنلىكىمنـى ئۇقـۇپ يـوقالپ كهپتـۇ    
قــان، ئــۇ ئــارقىلىق ماڭــا نهســىههت قىلــدۇرماقچى بولغــان   ئــۆزلىرى ئىــزدەپ تاپ
ـازادە    . بۇنداق ئىشالر خېلى ئومۇمىيغـۇ . بولۇشىمۇ مۈمكىن ئىككىمىـز خېلـى ئ

شـۇڭا مېنىـڭ گۇمانسـىراپ    . نورمالدا بۇنداق كۆرۈشتۈرۈش بولمايتى. كۆرۈشتۇق
  :قالماسلىقىم ئۈچۈن ئۇ بۇنىڭغا ئىزاھات بهردى

ش بىلهنال، ئىسامۇ ھۆكۈمهتكه باش كاتىـپ  مهسئۇد سهبىرى رەئىس بولۇ —
ھازىر مهن ھۆكۈمهت بىناسـىدا  . مهن ئىسانىڭ خۇسۇسىي كاتىبى بولدۇم. بولدى

شـۇڭا  . ئهمما ۋاقىت چىقىرىپ گىمنازىيىدىمۇ دەرس ئۆتۈۋاتىمهن. ئىشخانا تۇتتۇم
  .قولۇمدىكى بهلگه ماڭا خېلى جىق ئىمكانالر بېرىدۇ، دېگىنه

ئـۇ مېنـى تهئهددى   . دېـدىم تـۈزال   —تهبـرىكلهيمهن،  مهرتىۋەڭ ئۆسـۈپتۇ،   —
قىلىۋاتامدىكىن دەپ گۇمانسىراپ كۆزۈمگه قاراپ قويۇپ، كۆزۈمدىن بۇنـداق بىـر   

  :ئاالمهتنى تاپالمىغاندىن كېيىن خاتىرىجهم بولۇپ
ـا   . ھېلىقى ئۆزبهك قىز بىلهن توي قىلدىم — ئىبراھىم مۇتىئى بىـلهن باج
ــۇرۇنقى تونــۇش. بولــدۇق ــدى بىلى - ب  ھه، راســت، . شــلهرنىڭ ھهممىســى ئۆيلهن

ئېسىم قۇرۇسۇن، ئۇنۇتقىلى تاس قاپتىمهن، بىلهمسهن، بىزنىڭ شورۇقتىن كىم 
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 —دېدى ھاياجان بىلهن،  —! كهلدى؟ قوشنىمىز باقى ئۇستىنىڭ ئۆمهر كهلدى
  ماڭا شىرەم، ساڭا مهندىن يېقىنراق تۇققانغۇ؟

  نېمه دەيسهنۇي، قهيهردە؟  —
  . پ كهپتىكهنئۇ لهڭ ئېلى —
  يا؟-قانداق ئۇچرۇشۇپ قالدىڭالر؟ سېنىڭ نهدىلىكىڭنى بىلهمدىكهن —
ـاپقىنىنى  — ــداق تـ ــمهن، قان ــۇ . بىلمهي ـازغۇ ئ ـان تـ ـادىپى  . يامـ ـاڭىغۇ تاسـ مـ

ـا       . ئۇچرۇشۇپ قالغان بولۇۋالـدى  مهن ئـوياليمهن ئـۇ ئىـزدەپ سـوراپ يـۈرگهن بولس
  .كېرەك
ــيىن؟   — ــدى كې ــداق بول ــڭ خهۋ  —قان ــدىم يۇرتنى ــۆپرەك  دې ــى ك ەرلىرىن

  .ئۇقۇشقا تىرىشىپ
دۈشـــمهننىڭ ئالدىـــدا يۇرتقـــا بىـــر دەپ بارســـۇن دەپ ئـــۇنى   - دوســـت —

ئاشـۇ شـىڭ شىســهي    —ئۆلكۈلـۈك ھۆكـۈمهت بىناسـىغا    . ئايالنـدۇردۇم، دېگىـنه  
. دەپ كۆرسـهتتىم  »مانا مۇشۇ بىنادا ئىشلهيمهن«. ئهكىردىم —ئولتۇرغان بىناغا 

ۋاي بۇ يهر ئاينهككهنغۇ، تېيىلىـپ  «. بولۇپ كهتتىئۆمهرنىڭ كۆزلىرى پىيالىدەك 
  ...ھاھا. دەپ بىلىكىمنى تۇتۇۋاپتۇ »كېتىۋاتىمهن

يىــتىم،  - پــونى قويــۇپ دېگىــنه، يۇرتنىــڭ ئهھــۋالى قانــداقكهن؟ ئۆلــۈم   —
  نېمه يېڭىلىقالرمىش؟. دېگهندەك... سىالق، - ئاغرىق
ئهزمىلىك  دېدى ئۇ —كىمنى سوراپ كىمنى قويۇسهن، سورۇماپتىمهن،  —

  .بىلهن
مېنىڭ شۇ ئايالىمـدىن تهۋەرۈك  ! ۋاي ئېسىت، تهپسىلىيراق سورۇساڭچۇ —

ـاالم بارىـدى ئهمهسـمۇ، شـۇ ھاياتمىـدۇ؟ شـۇنى بهكمـۇ بىلگـۈم           ـالال ب قالغان بىر ت
  ...كېلىدۇ،
مهن نهدىـن بىـلهي   . بىر خهۋىرىمىز بولۇپ قاالر، كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما —

يىلىنىڭ ئاخىرىدىن باشـالپ يۇرتقىمـۇ   -1936ۇ سېنىڭ ئهھۋاللىرىڭنى؟ مهن ش
  .بېرىپ باقمىسام

ــى      ــنىڭ پايدىس ــرنېمه دېيىش ــلىكىگه بى ــداق سهرىمهس ــڭ بۇن ــۇ ئۇنى مهنم
ــتىم ــۇ ئهمــدى ئۆزىنىــڭ ئهمىلــى ئۆســۈپ، يــانچۇقى پۇلغــا    . يوقلــۇقىنى بىلهت ئ

ـامهتكارانه گهپلهرنـى قىلغىلـى     توشۇۋاتقانلىقىنى سهزدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن، خۇش
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  :تۇردى
ـاكى     — قانداق ئىهتىياجىڭ بولسا دەۋەرگىن، مهن ئهكىلىـپ بېـرەلهيمهن ي

كۆرۈشمهكچى بولساڭ، ئۆلكۈلۈك ھۆكۈمهتته ئىشـلهيدىغان  . بىرىدىن ئهۋەتىمهن
. ئۇيغۇر ئهپهندى بىلهن كۆرۈشۈمهن دەپ تهلهپ قىلساڭ، ماڭا يهتكۈزمهي قالمايـدۇ 

  .ھهرگىز تارتىنما، ئۆز بولغاندىكىن
ماڭــا شــۇنداق بىــر ئىشــنى  . ىنمىســام تارتىنمــاي، ئهمىســه بولــۇدۇ، تارت —

ئۇقۇشــۇپ باقســاڭ، بــۇ ئىشــقا ھۆكــۈمهتنى ئارىالشتۇرســاڭ بۇزۇلــۇدۇ، شهخســىي  
مۇناسىۋىتىڭ بىلهن قىلىسهن، كۇچاردا ماڭا كاتىپ بولغان بىرسى بارىـدى، مهن  
 تۇتۇلغاندىن كېيىن ئۇنىڭ قانداق بولغانلىقىنى سۈرۈشتۈرۈپ باقىسهن، ئاندىن
ئۇنىــڭ دېرىكىنــى ئااللىســاڭ، ئۇنىڭــدا مېنىــڭ ئامــانهتلىرىم بــار، شــۇالرنى دەپ  
. بېــرىمهن، ســهن شــۇالرنى ئېلىۋېلىــپ، بهزىلىرىنــى ماڭــا ئهكىلىــپ بېرىســهن  

  .كىتاپالرنى: مهسىلهن
ــال     — ـايىنىش كهتمهيـ ــۈمهتكه تــ ــۇنى ھۆكـ ــتۈرەي، بـ ــۇدۇ، مهن سۈرۈشـ بولـ

  يهنه باشقا؟ —ى ئۇ، دېد —قىالاليمهنغۇ، بۇنچىلىك ئىش دېگهننى، 
  .باشقا گهپ يوق —
ـادەم    — ـاتتىق ئ  —دە، سـهن،  -ھهي سابىت، ھهي سابىت، تولىمۇ بوينـۇڭ ق

ـارام بولـۇدۇكهنمىز،        —دېدى ئۇ بېشىنى چايقاپ،  ـاڭ بىـز بىئ سـهن تۈرمىـدە ياتس
  ...گهپ ئاڭلىمىدىڭ ئهمهسمۇ ئۆز ۋاقتىدا.... دېگىنه
ـاڭ، سـېنىڭمۇ      — ـان بولس ـازىر    بىز دېگهنـدەك قىلغ مهرتىـۋەڭ ئۆسـهتتى، ھ

ـا يېڭىلىقمىـدى؟       تۈرمىدە ئهمهس، ئهركىنلىكته بوالتتىـڭ، دېمهكچىمـۇ؟ بـۇ ماڭ
ئېسىڭدە بولسۇن، تاجاۋۇزغا ئۇچرىغان بىر مهملىكهتته بىر ۋەتهنپهرۋەرنىـڭ يېـرى   

ـان تـۈرمه    . ھهرقاچان تۈرمه ـايىمۇ ھهرقاچ بـۇ ئاخىرقىسـىمۇ   . بىر مىللهتچىنىـڭ ج
ــم  ــۇ بىلى ـاننى     . هنئهمهس، ئۇنىم ــىڭگهن نـ ـا س ــۈن يـ ــلىق ئۈچ ــدە بولماس تۈرمى

يهيدىغان، ئادەتتىكى بىر جانلىق بولۇشۇڭ كېرەك، يا بولمىسا مۇناپىق بولۇشۇڭ 
  .كېرەك
ئهممــا ســېنى ۋەتهنپهرۋەرلىكىڭــدىن تۇتتىمــۇ، ئىلــى تهرەپنىــڭ ئــادىمى   —
  دەپمۇ؟

لىرىڭنــى ئېســىڭدىن چىقىرىــۋەت، ھوشــۇر، ئۇالرنىــڭ »تهرەپ«ســهن ئــۇ  —
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ســېنىڭ . ممىســى ۋاقىتلىــق، ھهرزامــان يهڭگۈشــلۈنۈپ تۇرۇدۇغــان نهرســىلهر ھه
  .تۈرمىدە بولماسلىقىڭ پهقهت زامان مهسىلىسى، ئهگهر مۇناپىق بولمىساڭال

ـا    — ـاتتىق بولـۇدۇ، جۇم ئاڭلىـدىڭمۇ، مهسـئۇد   ... بۇ كوممۇنىستالر بهكمۇ ق
ئهنه ئۇالرنىـڭ  ! دىئهپهندى رەئىس بولۇپتى، ئهخمهتجانالر چىچاڭالپ تۇرالمايال قال

  !مىللهت، مىللهت دېگىنى
شۇنىڭ ئۈچۈن مهن دەيمهنغۇ، دۆلهت مهڭگۈ . بۇ ئاجايىپ غهلىته ،ئهلۋەتته —

مهسـىلهن،  ! ئۆزگهرمهيدىغان قىممهت، سېنىڭ، ئۇنىڭ مهسـلهكلىرى ئۆتكـۈنچى  
ـارا، نهقهر غهلىـته ئىـش     ! ئهخمهتجان جاڭ جىجوڭ رەئىس بولغاندا مهيلى دېـدى، ق

ـا بولسـۇنكى،    . ئۇد رەئىـس بولـۇپتى، چىـدىيالماي قالـدى    ئهمما مهس ـاي بولس خىت
بولمىســا جــاڭ جىجــوڭ كىــم؟ ئۇمــۇ  ! قارشــى پىكىردىكــى ئۇيغــۇر بولمىســۇن 

ئۇ پهقهت دۆلهت . ئوخشاشال بىر گومىنداڭچى، ئوخشاشال كوممۇنىست دۈشمىنى
مهنپهئهتى ئۈچۈن، مهسلهك دۈشمهنلىكىنى ئىككىنچى سىراغا چۈشۈرۈپ قويۇپ 

ـانال گهپت ــۈن    . ۇرۇۋاتقـ ــى ئۈچ ـان دۆلهت مهنپهئهت ـاكى ئهخمهدجـ ـا مهســئۇد يـ ئهممـ
قارا . مهسلهك خاپىلىقىنى ئىككىنچى سىراغا چۈشۈرۈپ قويۇپ تۇرۇشقا ئۇنۇمايدۇ

  .خاتانىڭ قهيهردىلىكىگه ئهقلىڭنى ئىشلىتىپ باق، ھوشۇر! بۇ بىمهنىلىكلهرگه
  .دېدى ئۇ باش چايقاپ —... سهن يهنىال شۇ سابىت، —
  .شۇنچه كۆپ پاكىتالر ئالدىدا يهنه شۇ پېتىڭ. سهنمۇ شۇ —
  .ئاۋۇ ئىشلىرىڭدىن خهۋەر ئااللىسام كېلىمهن. بوپتۇ، مهن يهنه كېلىمهن —
ـاكى ئهۋەتسـهڭمۇ بولـۇدۇ     — ـاڭ ي . ماڭا بىر ئاز كىتاپ ئهكىلىپ بهرگهن بولس

  .ۋاقىت بوشقا ئۆتسه ئۆمۈرنىڭ سورىقى بار. بۈگۈن ئهته ئىچىدە
  ېتىم ئهمدى ساڭا ئېنگىلىسچه ئۆگۈتۈدۈغان بىرەرسى يوقمىكهن؟بۇ ق —
ـازىمۇ مهنىسـىز بولۇۋاتىـدۇ     — ـاالدا  . ئهپسۇسكى يوقكهن، بۇ قېتىمقىسـى ت ت

  نېمه يېڭىلىقالر؟
ــڭ        — ــۇپ، بۇنى ــنى ئويلۇش ـارتىيه قۇرۇش ــىي پـ ــر سىياس ــدى بى ــۈچ ئهپهن ئ

ىم مۇتىئى، اليىههسىنى تۈزۈش، پروگراممىسىنى يېزىشنى مېنىڭ باجام ئىبراھ
ئابــدۇرېهىم ئۆتكــۈر، ھــاجى يــاقۇپ، پــوالت قادىرىالرغــا تاپشــۇرغان ئىــكهن، ئــۇالر    
ــدىلىكىنى      ــۈش ئاالھى ــرى ۋە تۈزۈل ــڭ پروگراممىلى ــڭ پارتىيىلىرىنى تۈركىيهنى

ـاغا كۆرسـهتكهن      . ئۆرنهك ئېلىـپ، يېزىـپ چىقىپتـۇ    كېـيىن بـۇنى ئاپىرىـپ ئىس
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  .ئىدى، ئىسا ئهپهندى خاپا بولۇپ كهتتى
  ىسى ياقماي قاپتۇ؟نېم —
ــهرقىي     — ــىدەك، شـ ــڭ پارتىيىسـ ــر دۆلهتنىـ ــتهقىل بىـ ــۇنى مۇسـ ــۇالر ئـ ئـ

. شۇنىڭغا خاپا بولـدى . تۈركىستاننى مۇستهقىل دۆلهت ئورنىغا قويۇپ يېزىشىپتۇ
ـات تهلىپىـدىمىز، شـۇڭا     « ئوغلۇم، بىز مۇستهقىللىق تهلىپىـدە ئهمهس، مۇختارىي

مۇھهممهد ئېمىن بۇغرامۇ بىرئاز  .دېدى »ppppبۇنى مۇشۇ مهزمۇندا يېزىشىڭ كېرەك
كىرىش سۆزى مۇسـتهقىللىق خاھىشـىدا بولۇپتـۇ، بـۇنى     «: بۇنىڭغا گهپ قوشتى

ــتۇرۇڭ   ـا ئۇيغۇنالش ـالىي مۇختارىياتقـ ــۈپ ئـ ـايالر دۆلهت  . تۈزۈت ــۆرە خىتـ ـا ك بۇنىڭغـ
مۇداپىئهســى، دىپلومــاتىيهگه مهســئۇل بولۇدۇغــان بولســىمۇ، ئهگهر دىپلومــاتىيه   

لمان دۆلهت بولغان ئهھۋالدا، باش ئهلچى خىتايدىن، مۇئاۋىنى ئوبېكتى بىرەر مۇسۇ
  .دېدى »ئۇيغۇردىن بولۇشى كېرەكلىكى ھهققىدە بىر ماددا قوشۇش كېرەك

  :پهقهت ئۆز گېپىمنى قىلدىم. بۇ ئىشالرغا ھىچ ئىنكاس بىلدۈرمىدىم
كىتاپ ئهكهلسهڭ، سىلهرنىڭ ئۈچ مهسلىكىڭالرغا ئاالقىدارنى ئهكهلـمه،   —
كوممۇنىســتالرنىڭكىنىمۇ ئهكهلــمه ھهم . ئوقــۇپ، چىقــتىم ئۇنىڭــدىن كۇچــاردا

ـا دائىـر بولسـىمۇ        . ئهكهلمهيسهن ـارىخ، ئهدەبىياتق ـا ئهكهل، ت ـاپالر بولس دىنىـي كىت
  .مهن بىلىدىغان تىلالرنىڭ قايسىدا بولسا بولۇۋېرىدۇ. بولۇدۇ

ـاقۇل،  — ــل كۆڭۈلســ  —مـ ــۇر ئادى ــدىىئۇيغ ــۆڭلى  . زغىنا ئايرىل ــڭ ك ئۇنى
مهنــدەك بىــر . ن غهش بولــدى؟ بۇنىسـىنى قىيــاس قىلىــش تهس ئىـدى  نېمىـدى 

ـا كـۆڭلى يېـرىم بولغانمىـدۇ؟ بـۇ          يۇرتلۇقى، تـۇققىنى تۈرمىـدە بولـۇپ قالغىنىغ
ـال ئىــدى   »ئــادەم«يـاكى نهســىههتلىرىنىڭ ماڭــا ئـۆتمىگىنىگه، مېنــى   . ئىهتىم

ـال ئىـدى   ـاقچ . قىاللمىغىنىغا كۆڭلى غهش بولغانمىدۇ؟ بۇمۇ ئىهتىم ى ئهگهر س
تهرەپ ئۇنى ماڭا نهسىههت قىلدۇرۇشقا، مېنى بهزى نهرسىلهرگه ئىقرار قىلدۇرۇشقا 
ـا؟ بۇمـۇ        ئهۋەتكهن بولسا، بـۇ ۋەزىپىسـىنى ئورۇنـدىيالمىغاننىڭ غهشـلىكىمىدۇر ي

ئۇنىـڭ بىـلهن بىـز بىـر ئۆسـتهڭنىڭ سـۈيىنى ئىچىـپ چـوڭ         . ئىهتىمال ئىـدى 
ـاقمۇ، بۈگـۈن بىـر     ـارىمۇ    - بولغان، بىر قاندىن كهلـگهن بولس  - بىرىمىـز بىـلهن ق

قىزىـق يېـرى ئوتتۇرىـدا تالىشـىدىغان مهنـپهئهت يـوق،       . قارشى ئېقىمدا ئىـدۇق 

                                            
      

 .ئا —گه قارالسۇن،  »ئهسىر شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن«: ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ①
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. ئهكسىچه مهنـپهئهت بىرلىكىمىـز تـۇرۇپ، قـۇرۇق گهپ ئۈچـۈن شـۇنداق ئىـدۇق       
  .دە بۇ-تهقدىرنىڭ غهلىته چاخچىقى

ـاپ كهلـدى    ئۇيغـۇر گېپىـدە   . بىر نهچچه كۈندىن كېيىن ماڭا بىر بـوالق كىت
ــۇت ــكهن  . ۇرۇپت ـايچه ئى ــى خىتـ ــڭ ھهممىس ـادە،   . كىتاپالرنى ــل ئىپـ ــر خى ــۇ بى بۇم

ــۈرەتتى  ــس ئهتتـ ــدە  . مـــايىللىق ئهكـ ــڭ ئىچىـ ــدەك، ئۇنىـ ئهممـــا تاپىلىغىنىمـ
ـا دائىـر ئهسـهرلهر    . گومىنداڭنىڭ بىر نېمىلىرى يوقكهن بۇالر چهتئهل ئهدەبىياتىغ

ىتايالردا تهرجىـمه  ئۇ زامانالردا خ. بولۇپ، تهرجىمىسىنى ياخشى دېگىلى بولمايتى
ــۇرەككهپ      ــرى مــ ــئهل تىللىــ ــىمۇ، چهتــ ــۈرۈلگهن بولســ ــى كۆتــ قىزغىنلىقــ
گراممــاتىكىلىق قۇرۇلمىغــا ئىــگه، خىتــاي تىلــى بولســا ناھــايىتى ئىپتىــدائىي  

ماي ھهركتىدىن كېيىنال گرامماتىكا دېگهننى -4فورمىدا توختاپ قالغان، پهقهت 
ـاگۇ   ئۇققاندىن كېيىن بهزى قائىدىلهر يېڭىدىن پهيدا بولغاچقا، تهرجىمىلهر كونا ب

ئۇســلۇبى بىــلهن يېڭىلىقچىالرنىــڭ ئۇســلۇبى ئارىســىدا جــان تاالشــقان ھــالهت  
ئۇنىـڭ  . شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئوقۇپ چۈشۈنۈش خېلى مۈشـكۈل ئىـدى  . ئىپادىلهيتى

ئۈستىگه قاتناش قواليسىزلىقى تۈپهيلى شهرقىي تۈركىسـتانغا يېتىـپ كهلـگهن    
ـان    20—15كىتاپالرنىڭ ھهممىسى  يىل ئاۋال تهرجىمه قىلىپ نهشـىر قىلىنغ

  .كونا كىتاپالر ئىدى
خىتايالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ   . شۇنداق بولسىمۇ بىكار ياتقاندىن ياخشى ئىـدى 

ـانراق   . يېڭىچه ئۇسلۇپتا يېزىلغان كىتاپلىرىمۇ بار ئىكهن ئۇالرنى چۈشـۈنۈش ئاس
. ىنـى سـىقاتتى  بولسىمۇ، شۇ خىتاي ھاياتى تهسۋىرلهنگهن قـۇرالر ئادەمنىـڭ جېن  

ـادىلهر،    ـادەتلىرى، يالغـــــان ئىپــــ ــى  ... خىتـــــاي ئــــ ــۇنچىلىك بهدىنىمنـــ شـــ
  .دەۋېتهتتىم »!ئىنسانالر«تىكهنلهشتۈرەتتىكى، ۋاي 

ھهر . شۇ پېتى تۆرت ئاي كۆرۈنمىگهن ھوشۇر، بىـر كـۈنى پهيـدا بولـۇپ قالـدى     
ـاپالر ئېلىـپ كهپتـ   . ھالدا كهپتۇ بـۇ  . ۇماڭا ئىچ كىيىملهر، يهيدىغان نهرسىلهر، كىت

ــۇ مــۇرەككهپ   . خېلــى چــوڭ ئىلتىپــات ئىــدى  ئهگهر ھوشــۇر بولمىغــان بولســا ب
ــوقالپ     ــوالتتىكى مېنــى ي قۇرۇلمىلىــق ئــۈرۈمچى شــهھرىدە مېنىــڭ كىمىــم ب

  .كهلگۈدەك
ـا سـېغىندۇردۇڭغۇ مېنـى؟ بىـرەر        — ھهي ئۇيغۇر ئادىـل، ھهي ئۇيغـۇر، خۇيم

ن بىـر دەۋردەسـهن،   پىشكهل تارتىپ قالمىغانسهن؟ سهنغۇ ھازىر ئامىتىڭ كهلـگه 
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  ...ئهمما،
  .دېدى ئۇ ئۆزىنى ئاقالپ —... خىزمىتىم ئالدىراش بولۇپ، شۇ، —
ــدۇم    — ــداقال چېقىشــىپ دەپ قوي ـا، مۇن ــۈڭگه ئالمـ . يوقســۇ، يوقســۇ، كۆڭل

  .كهلمىسهڭمۇ نېمه دېيهلهيتىم؟ يا سهن ماڭا قهرزدار بولمىساڭ
  ...مۇ يوق ئهمهس،ئۇنداقمۇ دەپ كهتمه، بىز يات بولمىغاندىكىن، قهرزىم —
شۇنچىلىك ئويلىغان بولساڭ، ئالالھ سهندىن رازى بولسۇن، خـوش، گهپ   —

  .قىله
  كۇچاردىكى كاتىبىڭ ئايالمىدى؟ —
  .ھه، كۆپ گهپ سورۇماي، ئاڭلىغىنىڭنى بايان قىلىۋەر —
ـا نـېمه سـهن ھه       -شۇنداقمۇ — ـالكهن، سـهن نېمانـداق پۇخت ! يا؟ ھه، بىـر ئاي

سـهن تۇتۇلغانـدىن كېيىـنال ئـۇ ئـۈرۈمچىگه      . اپسـهن غىڭ قىلىپ تىنىپمـۇ قويم 
ئانــدىن ئــۇنى ئۈرۈمچىــدىن تېــپىش تهســكه  . كهتــكهن دېــگهن ئۇچــۇرنى ئالــدىم

  .توختىدى
نـېمه دەيســهن؟ مهنــدىن كېيىـنال ئــۇ ئــۈرۈمچىگه كېتىپتـۇ؟ ئۆزىمــۇ؟ يــا     —

  ئۇنىمۇ تۇتۇپ كهلتۈرۈپتۇمۇ؟
  ...ئۆزى دېسهكمۇ بولۇدۇ، يهنى، —
؟ دېمىسهكمۇ بولۇدۇغان تهرىپـى  »دېسهكمۇ بولۇدۇ«ئۇ، نېمه دېگهن گهپ  —

مهن خهلىچهمنىڭ ئارقىدىنال ئۈرۈمچىگه كهلگهن تۇرۇپ مۇشۇ  —قايسى بۇنىڭ؟ 
نــېمه .... چــاغقىچه مېنــى يوقلىمىغىنىغــا بهكــال ئــاچچىقىم، توغرىســى بىرئــاز  

  ...دېسهم بولۇدىكىن
  .خىزمىتى مۇشۇ تهرەپكه يۆتكهلگهندەك، شۇنداق كهپتۇ —
  قهيهردە ئىشلهۋېتىپتۇ؟  —
ــاڭا بــۇنى قانــداق ئۇقتۇرۇشــۇمنىمۇ بىلمهيــمهن،  — ھوشــۇر كــۆزلىرى  —س

ـاق    ـا قارىۋېتىـپ،    -ئالىچهكمهن بولغان ھالـدا ئۇي ئاغزىڭـدىن چىقىـپ    —بۇياقق
  ...ئادىمىدەك قىلىدۇ ppppئۇ  جۈنتوڭنىڭ.. كهتمىسۇن، ئۇ،

                                            
ــوڭ  ①    ــايچه —جۈنتـ ــتېما  更聰 خىتـ ــي سىسـ ــي   . ھهربىـ ــڭ ھهربىـ ــلۇق ئورگىنىنىـ ــداڭ جاسۇسـ گومىنـ

  .ئا —سىستېمدىكىسى، 
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  !نېمه؟ —
ـا ئېسىلىشـىڭنى   سېنىڭ مانا مۇشـۇنداق چهكچىيىـپ يا  . شۇنداق — قامغ

ـانتىم،  . بىلگهچكه، راۋىرۇس ئىشهنچ قىلمىغۇچه كهلمهي دېدىم ئۇنى دەرھال تاپق
  .ئهمما، مۇناسىۋەتلىرىنى كۈزەتتىم

ــۈپ       — ــقا كۈزۈت ــتىن نېمىش ـاۋالهمنى دېمهس ــڭ ھـ ــدىال مېنى ــۇنى تاپقان ئ
  كهتتىڭ؟
تهكتىنــى بىلمىــگهن  - ســهن بىــلهن ئــۇ قهدەر يېقىنلىقىمنــى تېگــى  —

ـانمۇ  بىرسىگه  ـاپال يوقـۇرى دەرىجىلىـك     . بـۇ؟ كـۈزەتتىم    دەيـدىغان زام ـام س قارىس
ـاس    . ئهمهلـــدارالرغا ئارىلىشـــىدىغاندەك قىلىـــدۇ    ـاالھىيىتىگه مــ ئاشـــكارە ســ

كېـــيىن ھۆكـــۈمهت ... كهلمهيـــدىغان بىـــر تۈرلـــۈك مۇناســـىۋەتلىرى بـــارىكهن،
. خىزمهتچىسى ساالھىيىتىمنى ئىشلىتىپ بىرسىدىن سـورۇدۇم، تهسـتىقلىدى  

  !مانىم توغرىكهنگۇ
. منى بىـــر نهرســـه قـــاتتىق قاماللىۋالغانـــدەك تۈگۈلـــۈپال كهتـــتىم ۈيۈرىكـــ

بىركهمـدە ھوشـۇر   . ھوشۇرنىڭ يهنه نېمىلهرنى دېگهنلىكى قۇلۇقۇمغا كىرمىـدى 
كامېرىغا قايتىـپ كىرىـپ،   . نېمىلهر دېگهنلىكىمنىمۇ بىلمهيمهن. خوشالشتى

ـاتتىم   ئۆزەمنى ئورنۇمغا تاشالپ يېتىپ، سوقۇرئۈچهي ب . ولـۇپ قالغانـدەك تولغۇش
ئهگهر . ماڭا ئهلهم قىلغىنى ئۇنىڭ ماڭا بولغان سۆيگۈسىنىڭ ساختىلىقى ئىـدى 

ـا تـېگىش    ! دە-ئۇ ۋەزىپه ئىهتىياجى بولمىسا ماڭا تهگمهيدىكهن ئۇ ئهسـلىدىال ماڭ
  !ئۈچۈن ھازىرالپ قويۇلغان قاپقان ئىكهن، مهنمۇ دەل ئۈستىگىال بېسىپتىمهن

شۇڭا ھوشۇر كېيىنكـى  . كېتىش ھهقىقهتهن ئېغىر ئىدى بۇ ئىشنى ئۇنتۇپ
  :قېتىم كهلگهندە يهنىال بۇ ھهقتىكى تهلىپىمنى ئېيتتىم

ـاكى   — نېمىلىكى بولمىسۇن، سهن ئۇنىڭ ماڭا ساتقىنلىق قىلغانلىقى ي
مېنى مهخسۇس كۈزۈتۈشـكه بهلگىلهنـگهن جاسـۇس ئىكهنلىكىنـى بىلمىـگهن      

اڭــا دەيــدىغان گېپــى بولســا يهتكــۈزۈپ  م. قىيــاپهتته ئۇنىــڭ بىــلهن كۆرۈشــكىن 
ــپ      ـا بېرىـــ ـانهتلهر بولســــ ــدىغان ئامــــ ـا بېرىـــ ـانلىقىڭنى دە، ماڭــــ قويۇدۇغــــ

  .دەپ قىستىدىم —.. قويااليدىغانلىقىڭنى دە،
ـاتىقى يهتمىسـۇن دەيـمهن،     — ـا چ  —... ئۇ خهق بهك گۇمانخور كېلىدۇ، ماڭ

  .دەپ تىل چاينىدى ھوشۇر
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ىجىسىدە ماقۇل دېگهن بولسىمۇ، بىراق مېنىڭ بهك چىڭ تۇرۇۋېلىشىم نهت
  .بۇنى راست قىلىشىغا ئىشهنچ قىاللمىدىم

  .يهنه ئاشۇنداق ئۇزاق يوقاپ كېتىپ، يىل ئاخىرلىرىدا كهلدى
دەيــدىغان ھىــچ گېــپىم يــوق، ئــۇ بىــر پهردە ئويــۇن ئىــدى، ئويــۇن         « —

بـۇ  . ھوشۇرنىڭ ئېلىپ كهلگهن جاۋابى شۇنداق بولـدى  —، دېدى، »ئاخىرالشتى
ـا    راستىنال خهلىچهمنىڭ جاۋابىمۇ؟ ياكى ئۇ ئۆزى كۆرۈشۈشكه خوشـياقماي، يوتىغ

  .ئۇرۇپال تاپتىمۇ؟ بىرنېمه دېيهلمهيمهن
  .چىداپ تۇرۇپ سوئالنى داۋام قىلدىم —ئامانهتلهر ھهققىدە نېمه دېدى؟  —
ئامانهت دەپ كهتكۈدەك نېمىكهن ئۇ؟ بىـر  «ئۇ ھهقته . ھه ئۇنىمۇ سورۇدۇم —

ىتــاپالرمۇ؟ شــۇ قالغــان يېرىــدە قالــدى، مهن شــۇالرنى بۈســكى ك - تــوپ ئهســكى 
  .دېدى »كۆتۈرۈپ يۈرگۈدەكمىشمهنمۇ؟

ـان بېشـىمنى بىـردەم    . ئهمدى مېنىڭ دەيدىغان سۆزۈم قالمىدى پىرقىراۋاتق
بۇ ئازاپلىق ئىش مېنـى خېلـى كـۈنلهر مهشـغۇل     . تۇتۇپ، ئۆزەمنى تىزگىنلىدىم

ـازىر ھوشـۇرنىڭ ئالدىـدا بـۇ ھهقـ      . قىالتتى ته تهكـرار ئېغىـز ئاچماسـلىق    شـۇڭا ھ
  .ئۈچۈن، ئۇنى باشقا ماۋزۇغا باشلىماقچى بولدۇم

  تاالدا نېمه يېڭىلىقالر؟. ھه، بوپتۇ، بۇالردىن ئۆتتۇق، قوي بۇنى —
غۇلجا ۋە رۇسالرنىڭ بېسىمى ئالدىدا بىزنىڭكىلهر يول قويۇشـقا مهجبـۇر    —
مان؛ ئومۇميۈزلۈك نىڭ ئىچكىرىدىكى ۋەزىيىتى بهك يامىزچۈنكى پارتىيى. بولدى

مۇشۇنداق ئومۇمىي پاسسـىپ ۋەزىيهتـته ئىلـى    . مۇداپىئه ھالىتىگه چۈشۈپ قاپتۇ
تهرەپنىڭ ئـۇرۇش قوزغىشـىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن بهزى يـول قويۇشـالرغا        

ـايمىز   ـان ئوخش مهسـئۇد ئهپهنـدى رەئىسـلىكتىن قالىـدىغان     . مهجبۇر بولۇپ قالغ
ئهمـدى  . مىشالر بار - ى ھهققىدە مىشبۇرھان شهھىدىنىڭ رەئىس بولۇش. بولدى

يهنه كوممۇنىســتالرغا ياخشــىچاق سىياســهت دەۋرى كېلىۋاتقانــدەك، بهلكىــم بــۇ 
  .ھالدا سهن چىقىپ قېلىشىڭ مۈمكىن

ئۇيغۇر ئادىل كهتكهندىن كېيىن بۇ سۆھبهتتىكى بولۇنغان گهپلهرنى ئويالپ 
ـاتتىم ــ    . يــ ــگهن قالمـ ـا كهچمىـ ــېرى خىياللىرىمغــ ــۇم كهلمىگهنسـ . ايتىئۇيقـ

ـارارەتنى ئهسلهشـكه تىرىشـتىم    لـېكىن بـۇ   . خهلىچهمنىڭ ئىللىق تېنىدىكى ھ
ــى     ــدەكمۇ قىالتت ــقا يۈزلهنگهن ــپ بولۇش ــلىمهمدىن غايى ـارارەت ئهس ــر . ھـ يهنه بى
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ـانلىرىمنى     تهرەپتىن، ئۇنىڭغا بولغان مۇھهببىتىم بىلهن كېيىن بـۇ ھهقـته ئۇقق
ـاي، ئـۇ    نى ئهسلهشـتىن قهسـتهن   بىلهشتۈرۈپ تهسهۋۋۇر قىلىشقا جـۈرئهت قىاللم

قهلــبىم گــاھ ئــاچ بۆرىــدەك . دەپمــۇ گۇمــان قىلــدىم ؟ئـۆزۈمنى قاچۇرۇۋاتامــدىم يــا 
بــۇ ھۆكــۈرەش ئــۇنى دەســلهپ كــۆرگهن چېغىمــدىكى قهلبىمنىــڭ  . ھۆكــۈرەيتى

ــۇ چاغدىكىســى بىــر خىــل يېقىملىــق، لهززەتلىــك   . ساداســىغا ئوخشــىمايتى ئ
تۇرالماسـلىقتىن  ائىچىمـگه پ  ئاچلىقتىن ئىدى؛ ھازىرقىسى بولسا ئاللىنېمىنى

ـان چاغـدىكى بهدىنىنىـڭ       . بولۇۋاتاتتى مهن ئۇنىڭ يېنىمـدا يىنىـك تىنىـپ ياتق
ــپ    ــڭ قېرى ــىچه ئۇنى ـارارىتىنى ئهمهس، ئهكس ـالىتىنى  ھـ ــدىكى ھـ ــكهن چاغ كهت

ئۇنىڭ تهنلىرى سوالشقان، . قايتا تهسهۋۋۇر قىالتتىم - ئىنتايىن تېز سۈرەتته قايتا 
ىۋادەك سۈزۈك بويۇنلىرىغا قېرىلىق داغلىرى چۈ شـكهن،  قوللىرىغا ۋە ئاشۇ كهھر

... لهۋلىرىنىڭ ئۈستى قورۇلۇپ كهتكهن، پۇتلىرى ئىگىلىپ، قىسقىراپ كهتـكهن 
ـان      ـالىتىنى، مهن تهلـۋىلهرچه ئاشـىق بولغ ئهڭ ئاخىرىدا ھهتتا ئۇنىڭ گۆردىكى ھ

ىــڭ ئاشــۇ بهدىنىــدىن يىالنالرنىــڭ ســويالپ ئۆتۈشــلىرىنى، كۆزلىرىــدە قۇرۇتالرن 
دېـمهك، يهنه نهچـچه ئـون يىلـدىن كېـيىن      . مىغىلداشلىرىنى تهسهۋۋۇر قىلدىم

پهقهت ۋاقىـت  . مېنىڭ كۆيگهن نهرسـهم بىـر چىرىـپ كهتـكهن جهسـهت بـوالتتى      
ئوتتۇز يا قىرىـق يىلـدىن   بولسام پهرقىال ئۇنى ماڭا گۈزەل كۆرسۈتۈپ تۇرغان، مهن 

  .تىمكېيىنكى چىرىگهن جهسهت ئۈچۈن شۇنچىۋاال قىلىۋاتات
يهنه شــۇنىڭغىمۇ ئىقرارمهنكــى، بــۇ ئويلىغــانلىرىم قــاتتىق يېڭىلىشــتىن  

ـاتتىق يـېڭىلىش ئېلىـپ     . ئۆزۈمگه تهسهللىي ئۈچۈن ئىـدى  - كېيىنكى ئۆز بـۇ ق
غلۇبىيهت ئازابى، ئۇتتۇرۇپ قويغۇچىنىڭ يۈرىكىنى قاماللىۋالغان ئىـچ  كهلگهن مه

كــۆپرەك ئــاخىرقى  ئۇنىڭــدا قىلمىشــقا پۇشــايماندىنمۇ . كــۆيىكىگه ئوخشــايتى
بۇ ئـويالردىن قۇتۇلـۇش    .نهتىجىدىن كهلگهن ھهسرەت، نادامهت يوشۇرۇنغان ئىدى

  .ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىپ كهلگهن باشقا خهۋەرلهرنى قايتىدىن ۋاراقالشقا تىرىشتىم
ـارەتلىرىدىكى مېنىـــڭ ئهركىـــنلىككه    ئېلىـــپ كهلـــگهن ئۇنىـــڭ  بىشــ

. پ كهتكىلــى بولمــايتىچىقىشـىمدىن باشقىســىنى بهكمــۇ خۇشــاللىنارلىق دە 
ـارتىيىمىز «بولۇپمۇ ئۇيغۇرنىڭ گومىنـداڭ تهرەپنـى    دېيىشـلىرى، گومىنـداڭ    »پ

ئــۇ . دەپ سۆزلهشــلىرى غىجىقىمنــى كهلتــۈرەتتى »مىــز«ھۆكــۈمىتى ھهققىــدە 
نۇرغۇن يىلـالر   .ئۆزىنى گويا گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ بىر پارچىسى ھىساپاليتى
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نسانىيهتســـىزلىكلهر، يـــاۋايىلىق ۋە ئىلگىـــرى ئۇالرنىـــڭ مهدەنىيىتىـــدىكى ئى
باشقىالنى ئازاپالشتىن ھوزۇرلۇنۇشتهك كوللىكتىپ روھىـي نورمالسـىزلىقالرنى   

ئـۇ خىتايالرنىـڭ كىشـىنىڭ    ! بىزگه سۆزلهپ بهرگهن ھوشۇر ھېـدى مۇشـۇ ئىـدى   
ئهقلىــگه ســىغمايدىغان قۇللــۇق قاراشــلىرىنى، كوڭزىنىــڭ غهيرىــي ئىنســانىي 

ىرىلىك ســۆزلهپ بېرىــدىغان ھوشــۇر مانــا ئهمــدى  خســتهلىمــاتلىرىنى بىــزگه مه
ـانىيهتنىڭ ئهڭ تـۈپكى ئهخـالق مىزانلىرىنـى نهچـچه مىـڭ        بىردىنال ئاشۇ ئىنس
يىلالپ كۆزگه ئىلمهي كهلـگهن خهلقنىـڭ مىللهتچـى پارتىيىسـىنىڭ تهرىپىـدە      

  ۋاي ھوشۇر، سېنىڭ ئۇيغۇر بولغىنىڭ قېنى؟. تۇرۇپ گهپ قىلىۋاتاتتى
ـان    . رۈۋاتقان زامانلىرى ئىدىۋەزىيهتنىڭ تېز ئۆزگۈ تۈرمىـدىن چىقىشـقا بولغ

ئۇنىڭدىن . تهشنالىقىمدىن، ھوشۇرنى كۈتۈپ كۆزۈم تېشىلگىدەك بولغان ئىدى
ھۆشۇر يېڭى يىلنىڭ بېشىدا . ئۈمىت بهرگۈچى شهپىلهرنى ئاڭالشقا تهشنا ئىدىم

ســائهتلهردىن كېيىــنال، قــۇرۇق تهكهللــۇپ گهپلهرنــى ســوزۇپ    - ســاالم . كهلــدى
  :لتۇرماي، شورۇقلۇقچه تومتاقلىقىم بىلهن دەرھال قىزىقىشلىرىمغا ئۆتتۈمئو

  تاالدا نېمه يېڭىلىقالر؟ —
ــدى   — ـان رەئىــس بول ــدەك، بۇرھـ ـاتىپلىقى  . كۈتۈلگىنى ـانىڭ بــاش كـ ئىسـ

  .مۇئهللىملىكىمدە قالدىم. تۈگىشى بىلهنال، مېنىڭ كاتىپلىقىممۇ تۈگىدى
  نېمه يېڭىلىقالر؟خوش، بىز بىلىدىغانالرنىڭ ئىشلىرىدا  —
ـادىرىنى        — ــوالت قـ ــلهن پ ــۈر بى ــدۇرېهىم ئۆتك ــۇپال ئاب ــس بول ـان رەئى بۇرھـ

دىكى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇۋەتتى؛ ئورنىغا ئاشۇر ئهلى دېـگهن  »شىنجاڭ گېزىتى«
مــۇھهممهد ئــېمىن بــۇغرا بولســا ئاشــۇر ئهلىنــى ۋەزىپىســىدىن  . بىرىنــى قويــدى

ـالقۇن «ربان قوداي چىقىرىۋاتقان قۇ. قالدۇرۇپ، بۇرھان بىلهن قېرىشىپ قالدى  »ي
ئۇنى سوۋېت دۈشمهنلىكى تېرىيدۇ، دۆلهت مۇناسىۋىتىنى . گېزىتى تاقىۋېتىلدى

ـان ئـۇنى       . بۇزۇۋاتىدۇ دەپ جىنايهت ئارتتى ـاقۇپ ئاقسـۇغا كهتكهنتـى، بۇرھ ـاجى ي ھ
ــپ،  ــى «چاقىرتى ــىنجاڭ گېزىت ــۇ »ش ـاقچى بولۇپت ــۇنى قويمـ ــۇ رەت  . گه ئ ـا ئ ئهممـ
ـاجى ياقۇپنىـڭ دېگهنلىـرىگه      ئۇنىڭ . قىلغانمىش ـا ھ ئۆزىنىڭ دېيىشـىچه، ئهمم

  .ئىشىنىش تهس
ـا ئىشهنمهيسـهن؟     — دېـدىم   —ئۇمۇ سىلهردىن بىرىغۇ؟ نېمىشـكه ئۇنىڭغ
ـايتى . قهستهن . ئهمهلىيهتته زىيالىالرنىڭ ھهممىسىال ھاجى ياقۇپقا ئىشهنچ قىلم



 

285 

 

نىمىــز بۇنىــڭ ئهڭ كــۆزگه كــۆرۈنگهن ســهۋەبى، ئــۇنى ئانىســى خىتــاي دەپ بهدى  
  .تىكهنلىشهتتى

  .دە-شۇنداقتهكقۇ قىلىدۇ، ئهمما شۇ خىتاينىڭ بالىسى —
يىلنىـڭ  -1949. ئۇيغۇر ئادىل دەپ كهلگهن بىشارەتلهر راست بولۇپ چىقتـى 

ـا چىقتـى    بـۇ  . بېشىدا  مهندەك سىياسىي جىنايهتچىلهر يهنه بىر قېـتىم ئازاتلىقق
لـدىمۇ، بىـرنېمه دېـيىش    جايالردىمۇ شـۇنداق بو . ئىش ئۈرۈمچىدە شۇنداق بولدى

ـا، بـۇ يهردە كـۆز        . تهس چۈنكى ئۈرۈمچىدە رۇسـالر، غۇلجـا تهرەپنىـڭ كـۆزى بولغاچق
  .بوياش خاراكتېرىدە سىمۋوللۇق قويۇپ بېرىشلهر بولۇشىمۇ مۈمكىن ئىدى

ـاغا خۇسۇسـىي       ئىسانىڭ باش كاتىپلىقى تـۈگهش بىلهنـال، ئۇيغۇرنىـڭ ئىس
ىدا كۆرۈنهرلىك ئۆزگـۈرۈش بولغانـدەك   كاتىپلىق ئىشىمۇ تۈگىگهچكه، ئۇنىڭ ھال

ــلهن بىــز يهنه گىمنازىيىــدە بىلــله ئىشــلىدۇق  . قىالتتــى ماڭــا يهنه . شــۇنىڭ بى
 - كوچــا. جاھــان تــازىمۇ قااليمىقــان ئىــدى . ئىنىســتىتۇتتىن تهكلىــپ كهلــدى

گومىنـــــداڭ . كوتاڭــــدىكى گهپ چــــۆچهكلهر تولىمــــۇ مــــۇرەككهپ ئىــــدى     
ــلهر خېلــى  ھاكىمىيىتىنىــڭ ســاناقلىقال كــۈنلىرى قا  لغــانلىقى ھهققىــدە گهپ

شۇڭالشقا كوممۇنىست مهپكۈرىسـىدىكىلهر خـۇددى ئـۆزلىرىگه    . كۈچلۈك ئىدى
گومىنـداڭچىالنىڭ بېشـى   . تاڭ ئېتىۋاتقاندەك تېرىسىگه پاتماي قېلىشـىۋاتاتتى 

ــدى  ـالقۇن«. چۈشــۈپال كهتكهنى ـاي    »يـ ــيىن ئالتـ ــدىن كې ــى تاقىۋېتىلگهن گېزىت
بــۇ گېزىــت ئىلگىــرى  . قىرىشــقا باشــلىدىگېزىتىنــى چى »يــۇرت«نهشــرىياتى 

ــدا       ــۇ چاغ ـان، ش ــىر قىلىنغـ ــدا نهش ــچىلىقىدا نهنجىڭ ــدىنىڭ باش ــئۇد ئهپهن مهس
ــلهن چىققــان ئىــدى   ــڭ  . مهركهزنىــڭ رۇخســىتى بى ــدى گېزىتنى مهســئۇد ئهپهن

ـان ھۆكـۈمىتى بـۇ گېزىتنـى       رۇخسهتنامىسىنى ھېلىمۇ ساقالپ يـۈرگهچكه، بۇرھ
  . تاقاشقا چارىسىز قالدى

ىلدىكى نهشرىياتالردا ئۇيغۇرالر خۇددى ئىت تالىشىغا ئوخشاش ھالدا بۇ مهزگ
سوۋېتپهرەستلهر، كوممۇنىستپهرەستلهر، ئۈچ مهسلهكچىلهر، يهرلىك دىنىي . ئىدى

گورۇھالر، تهرەپسىز مۇستهقىللىق خاھىشىدىكىلهرنىڭ قهلهم كۆرىشى ئهۋجىـگه  
ھانگىرالرنىــڭ سوۋېتپهرەســت كوممۇنىســتالر قارشــى تهرەپنــى جا . چىققانىــدى

ـاقالر،   گۇماشتىسى، غالچىالر دەپ تىلاليتى؛ ئۈچ مهسلهكچىلهر ئۇالرنى قىزىل پاچ
ـا مهن   . رۇس مااليلىرى دەپ ھاقارەت قىالتتى مېنىڭ شۇئارىم بىر خىلـال بولغاچق
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شـۇڭا ھهر خىـل گېـزىتلهردە ھهر خىـل تهخهللـۇس      . ھىچ تهرەپكه ئائىت بولمۇدۇم
ماقـــالىلىرىم تهرەپلهرنىـــڭ جىـــدىلىگه . ىمقوللۇنـــۇپ ماقـــاله ئـــېالن قىالتـــت 

ــلهر     ــۆزگهرمهس قىممهت ــدىكى ئ ــلهت تېمىلىرى ــدا ۋەتهن، مىل مۇناسىۋەتســىز ھال
خۇددى بىرلهشمه ھۆكـۈمهت دەۋرىـدە ئىككـى    . ھهققىدە بىلىم خاراكتېرىدە ئىدى

تهرەپ ئــۆزلىرى تهرەپــكه تارتىشــقا ئۇرۇنغانــدەك شــۇئاندىمۇ تهرەپــلهر مېنــى بــوش  
ۆز تهرىـپىگه قوشۇلۇشـقا، ئـۆز مهپكـۈرىلىرىنى قوبـۇل قىلدۇرۇشـقا       ئ. قويۇشمايتى

  .مهن ئوخشاشال بىر گهپنى تهكراراليتىم. تالماي غهيرەت كۆرسۈتۈشتى - ھارماي
مهتبۇئاتتــا ئاشــكارە كوممۇنىســت مهپكۈرىســىدىكى نهرســىلهر كۆرۈلۈشــكه   

كــا ئۇيغــۇر بىــلهن رېهىمنىــڭ دەپ بېرىشــىچه، ئىســا ئهپهنــدى ئامېرى . باشــلىدى
ـاردەم تهلهپ قىپتـۇمىش   ـان    . كونسۇلىغا بېرىپ، ي ـادا ئېلىنغ ـامېرىكىلىقالر يالت ئ

ــدىكهن    ـازارەت قىلى ــىغا نـ ــرا قىلىنىش ــوغرا ئىج ــڭ ت ــن  . قارارنى ــڭ زېمى خىتاينى
پۈتۈنلــۈكىنى ساقالشــقا ۋەدە قىلغــان بولغاچقــا، بۇنــداق بىــر ھهركهتــكه يــاردەم   

ــمىش ــت   . قىاللماس ــداڭ ئىس ــدى گومىن ـا ئهپهن ـا ئىسـ ــدىن ئهممـ ىخباراتى تهرىپى
ئوسـمان   ppppگهن ئۇچۇرالرغا كۆرە مۇئاۋىن كونسۇل دوگالس مهكىرنهننىڭنتهمىنله

ــو      ـالتۇن ۋە رادىئ ـان ئـ ــپ بارغـ ــدا ئېلى ـانلىقى ۋە يېنى ـا بارغـ ئىســالمنىڭ الگىرىغـ
ئىستانســــىيىنى ئوســــمانغا بېرىــــپ كهلگهنلىكىنــــى بىلىــــدىكهن، شــــۇڭا، 

ان تۇرۇقلــۇق، بىزنىــڭ تهلىپىمىزنــى ئــامېرىكىلىقالر ئوســمانغا يــاردەم بېرىۋاتقــ
  .نېمىشكه رەت قىلىدۇ، دەپ خاپا بولۇپ كهتكهنلىكىنى سۆزلهپ بهردى

 —ئهنه شۇنىڭدىنمۇ بىـر ھهقىقهتنـى چۈشۈنۈشـۈڭ كېرەكتـى، ئۇيغـۇر،       —
ئامېرىكا ئوسماننىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق روھىنـى ياخشـى      —دېدىم مهن، 

ـاراپت    ــق دەپ قــ ــنى اليىـ ـاردەم بېرىشـ ــۆرۈپ يــ ــلىرىڭنىڭ  كـ ــېنىڭ رەئىسـ ۇ؛ سـ
  . تهسلىمچىلىك تۇتۇمى ئۇالرغا يارىمىسا كېرەك

                                            
      ①

ئهسـلى ئامېرىكـا مهركىزىـي     — )Douglas Seymour Mackirnan( —دوگالس سهيمور مهكىـرنهن   
ئهسـلى  . ئىستىخبارات ئاگېنتلىقىنىـڭ جاسۇسـى بولـۇپ، مۇئـاۋىن كونسـۇل نامىـدا ئـۈرۈمچىگه ئهۋەتىلـگهن        

ئـۇ كونسـول جـون پاكسـتون     . ۋەزىپىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يادرو پىالنى ھهققىدە ئاخبارات توپالش ئىـدى 
ــي   -1949 ــدىن كې ــدىن ئايرىلغان ــابىردا ئۈرۈمچى ــى نۇي ــقا   يىل ــىنى يىغىشتۇرۇش ــا كونسۇلخانىس ىن، ئامېرىك

ئـۇ ھىمااليـا ئـارقىلىق ھىندىسـتانغا     . يىلى ئاپرىلدا ئۈرۈمچىدىن ئايرىلغـان  – 1950. مهسئۇل بولۇپ قالغان
ئاپرىلدا تىبهت چېگرا قـاراۋۇللىرى تهرىپىـدىن ئېتىـپ تاشـالنغان،     -29ئهمما . ئۆتۈشنى نىشان قىلغان ئىدى

  .ئا —
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  .   ئۇيغۇرنىڭ راسا ئاچچىقى كهلدى
ـانلىق خهۋىـرى       كوممۇنىست خىتاي ئارمىيىسـى شـىئهننى ئىشـغال قىلغ

گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتى غهربىــي ) يىلــى، مايــدا -1949(كېلىــپ ئــۇزۇن ئــۆتمهي، 
مهمـۇرىي   -شىمالنىڭ ھهربىي -ى غهربىيشىمال مىلىتارىستى تۇڭگان مابوفاڭن

ــدارلىقىغا مــۇۋەققهت تهيىنلىــدى  ــدا رەســمىي تهيىنلىــدى  -7. ئهمهل ئۇنىــڭ . ئاي
  .جىيهنى ما چىڭشىياڭ ئۈرۈمچىدە گېنېرال ئىدى

بىــر كــۈنى رېهىــم بىــلهن ئۇيغــۇر كېلىــپ مېنىــڭ ياتىقىمــدا ئولتــۇرۇپ،    
  . ئاخشامغىچه ۋەزىيهت ھهققىدە پاراڭلىشىپ كهتتۇق

مهركىزىـي ھۆكـۈمهت    —دېدى ئۇيغۇر،  —ىسا ئهپهندىنىڭ دېيىشىچه، ئ —
ــدىردە،    ــكهن تهقــ ــۆزى يهتــ ــدىغانلىقىغا كــ ــتالردىن يېڭىلىــ ئهگهر كوممۇنىســ
ۋەتىنىمىزنــى كوممۇنىســتالردىن ئىبــارەت بــۇ ئهزەلىــي  ۋە ئهبهدىــي دۈشــمىنىگه 

ــۆرە،   ــدىن ك ـاڭا «قالدۇرغان ـا سـ ــتهقىللىقىمىزنى    »!مانـ ــته، مۇس ــگهن تهقلىت دې
  .ppppبېرىۋېتىشى مۈمكىنكهن

ــهن  — ــوقنى يهپس ــهن  ! پ ــۈش كۆرۈپس ـاي چ ــۆزەمنى   —! ئۇخلىمـ ــدىم ئ دې
 —ئۇالرنىڭ بۇنچىۋاال ھاماقهتلىكىنى ھىچ ئهقلىمگه سىغدۇرالمايتىم، . تۇتالماي

بىــز ! ئېســىڭالردا بولســۇن! »ھارۋىــدا توشــقان ئالىــدىغان خىتــاي«ئــۇالر دېــگهن 
ــۇرالر « ـاقهتمۇ »ئايالمبـــاش ئۇيغـ ــي  دەك ھامــ ــۈرىلهرنى دەپ، مىللىـ خهق؟ مهپكـ

  !مهنپهئهتنى قۇربان بېرەمدۇ؟ بۇنداق پوقنى بىز يهيمىز، بىز
ـانلىقى ئهمهس  . ئىككىسى جىم بولۇپ قالدى ئهمما بۇ ئۇالرنىڭ قايىل بولغ

بىز خهق ھامان شۇنداق، قارشى قويغۇدەك گېپىمىـز قالمىسـىمۇ قايىـل    . ئىدى
دەننىڭ قاتتىقلىقىنى قىلىـپ، ھىـچ   بولۇشنى، ئېتىراپ قىلىشنى خالىماي، گه
  .ئاساسسىز ھالدا ئۆز خاتامىزدا تۇرۇۋېرىمىز

ـا ئهپهنـدى بىـر        يهنه شۇ ئۇيغۇرنىڭ ئېلىپ كهلـگهن خهۋىـرىگه قارىغانـدا ئىس
ھهيــئهت بىــلهن لهنجۇغــا بېرىــپ، مابوفاڭنىــڭ يېڭــى مهنســىپىنى تهبــرىكلهپ   

ــدىكهن ــلى . كېلى ــهتئهس ــپ،    مهقس ــلهن بېرى ـانه بى ــۇ باھـ ـا ب ــدىن  بولسـ ئۇنىڭ

                                            
      

①
نـاملىق كىتـابى    »ئهسىر شهرقىي تۈركىستان ئۈچـۈن «ن ئۈچۈن ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىننىڭ بۇ مهزمۇ 

 .ئا —بهتكه قارالسۇن، – 521
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ـاڭنى       كوممۇنىست پهرەست تاۋسـىيۈنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ، جىيهنـى ماچىڭش
ئۇنىڭ ئورنىغا تهيىنلهشنى، گومىنداڭ ئهسكهرلىرىدىكى قورالالرنىڭ يېرىمىنـى  
يهرلىكلهرگه بېرىشنى، شۇنداق قىلىپ، كوممۇنىستالرنى شهرقىي تۈركىسـتانغا  

گومىنــــداڭ تهيــــۋەنگه ئهگهر . كىرىشــــتىن توساشــــنى تهلهپ قىلمــــاقچىكهن
چېكىـــنگهن تهقـــدىردىمۇ، شـــهرقىي تۈركىســـتان كوممۇنىســـتالرغا ئهمهس،     
ــگهن       ــىكهن، دې ــۇپ قالس ـات بول ــداڭغا قاراشــلىق مۇختارىيـ ــدىكى گومىن تهيۋەن

  .ئۈمىتلىرىنى بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭدىن ياردەم سورۇماقچىكهن
. ايتىممهن بۇ تهلهپلهرنىڭمۇ بىرەر ئىجابىي نهتىجه بېرىشىگه ئىشـهنچ قىلمـ  

دەپ بىكار ئېيتىلمىغان، تىل بىرلىكىـدىن مـۇقهررەر    »تىلى بىرنىڭ دىلى بىر«
. ھالدا بىر ھىسىيات بىرلىكى، تهقدىرداشلىق تۇيغۇسى شـهكىللىنىدىغان گهپ 

دەل شۇنداق بولغاچقا، تۇڭگانالر شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيتىنى يىقىتىشـتا  
  خىزمهت كۆرسهتمىدىمۇ؟

ــرىياتىنىڭ  ئىســـا لهنجۇغـــا قـــاراپ   ــدا، ئالتـــاي نهشـ يولغـــا چىقىـــش ئالدىـ
مــۇدىرلىقىنى ھــاجى ياقۇپقــا بېرىــپ كهتمهكچــى بولغانىــدى، ئهممــا ئىبــراھىم  

چـۈنكى ئـۇ   . مۇتىئى ئۆزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرلىقىنى بېرىشنى تهكلىـپ قىلـدى  
بۇرھـــان رەئىـــس بولغانـــدىن كېـــيىن ئىســـتىتۇتقا مۇئـــاۋىن مـــۇدىر قىلىـــپ  

ىزمىتــى بهك بېســىق بولــۇپ، ئالتــاي نهشــرىياتىنىڭ تهيىــنلهنگهن بولغاچقــا، خ
شۇنىڭ بىلهن بۇ تهكلىـپ بىـردەك قوبـۇل    . ئىشلىرىغا قارىشالماي قالماقتىكهن

ـاجى   . قىلىنىپ، ھاجى ياقۇپ ئالتاي نهشرىياتىغا مۇئاۋىن مـۇدىر بولـدى   ـا ھ ئهمم
  :ياقۇپ كېيىن بىزگه ئىبراھىم مۇتىئىنى داتالپ

ـاداش ئاجاي   — ــگهن ئـ ــراھىم دې ــڭ    ئىب ــال توپاننى ــۇ، دايىم ـا جۇم ــپ پۇختـ ى
كېلىۋاتقىنىنى ئالدىن بىلىۋالىدۇ، گاچچىدە ئۆزىنى قاشقا ئېلىپ، ئورنىغا باشـقا  

  .دېدى —بىرىنى تۇرغۇزۇپ قويااليدۇ، 
ــۇ گهپلهرنــى        — ــدا ب ــپ ۋە مــۇزاكىرىلهر بولۇۋاتقان ــۇ تهكلى ــكه مۇش نېمىش

  قىلمىدىڭىز؟ قوبۇل قىلمىسىڭىز ئىدى؟
ئالدىــــدا ســــهت تۇرمىســــۇن دېــــدىم، قوبــــۇل   چــــوڭ ئادەملهرنىــــڭ —

ـاي، دەپ       قىلماسلىققىمۇ يۈزۈم چىدىمىـدى، ۋەزىپىـدىن قاچقانـدەك بولـۇپ قالم
  ...شۇ
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خاتىرىسـى ئۈچـۈن بـۇ گهپلهرنـى      - ئۇنداق بولسا، يهنه شۇ چوڭالرنىڭ يۈز —
  .ھهر يهردە دەپ يۈرمهڭ

ئـۆردىكى  «چه، بۇ مهزگىلدە ئابدۇرېهىم ئۆتكۈرمۇ توپان ئۆتۈپ، جاھان سۈزۈلگى
ـاز  ـا سـهپته كۆرۈنـۈپ قالماسـلىق         »ئۆردەك، غېزى غ ـايرىلغىچه بىـرەر خات بولـۇپ ئ

ـا كهتـكهن       ئۈچۈن قىزىق قازاننىڭ بېشىدىن كېتىـپ تـۇراي دېـدىمۇ، ئۈچتۇرپانغ
ـاقۇپ ئـۆز مۇالھىزىسـىنى شـۇ         . ئىدى ـاجى ي ئۇنىـڭ كېتىشـى ھهققىـدىمۇ يهنه ھ

ـا  ئانىسـى ئاتۇشـ   - ىڭ ئاتائابدۇرېهىم ئۆتكۈرن. تهقلىتته بايان قىلدى تىن قۇمۇلغ
ـاي سـېتىۋالغان    -  زېمىـن، ئـۆي   - ، ئۈچتۇرپانـدا يهر  كۆچۈپ كېتىشتىن بـۇرۇن  ج

  .بارىدى ھېلىمۇ بولۇپ، ئۇنىڭ دادىسىغا تهۋە مۈلۈكلىرى
ئۇنىـڭ ئېلىـپ كهلـگهن    . سـىنتهبىردە قايتىـپ كهلـدى    -3ئىسا لهنجـۇدىن  

  .خهۋەرلىرىنى ماڭا يهنه ئۇيغۇر ئېلىپ كهلدى
ـاڭ بىـزگه        — ـايدۇ، شـۇنداق ئهھۋالـدىمۇ، مابوف گومىنداڭ تۈگهشـكهن ئوخش

ھهتتا تهيۋەنگه قارايدىغان ئالى مۇختارىيات بولۇش . ياردەم قىلىشقا ئىككىلىنىپتۇ
ــيهلمهيمهن دەپ    ــرنېمه دېـ ــتىن بىـ ــى مهركهزگه يوللىماسـ ــدىكى تهلهپنـ ھهققىـ

لــگهن جاۋاپتــا ئېنىــق كه. تۇرۇۋېلىــپ، مهركهزگه تېلېگراممــا بىــلهن بىلــدۈرۈپتۇ
قىلىپ، ھهرقانداق تىپتىكى مۇختارىيات، ئاپتونومىيه دېگهنـلهرگه يـول قويۇشـقا    

شۇنىڭ بىلهن ئىسا ئهپهندى ئۈمىدسىزلىنىپ قايتىپ . بولمايدۇ، دەپ رەت قىپتۇ
  .دېدى ئۇيغۇر —كهپتۇ، 

ـا   »ھه قانـداقكهن؟ «مهن ئۇنىڭغا ئۆتكهنكى، گهپلىرى ئۈچۈن  -دېگهنـدەك تاپ
  :پهقهت. ردە بولۇشنى اليىق كۆرمىدىمتهنىله

ـامىلى    — ئهپهندىلهر بىرەر باشقا تهدبىر ئويلىشىۋاتامدۇ، ياكى تهقـدىرنىڭ ش
  قاياققا تاشالركىن دەپ كۈتۈپ ياتتىمۇ؟

  . ماچىڭشىياڭ بىلهن كۆرۈشۈۋاتىدۇ، نېمه بوالرىكىن —
ــيان     — ــرالالر ئىسـ ــۈمهتكه ســـادىق گېنېـ ـارلىق ھۆكـ ــىياڭ قاتــ ماچىڭشـ

ـارلىق    . ى دېيىشىۋاتاتتىكۆتۈرۈشن ـان قات كىشـىلىك بىـر    70ئۇالر تاۋسـىيۈ، بۇرھ
ئۆلـــۈم تىزىملىكـــى ھازىرلىغـــان بولـــۇپ، ئۇالرنىـــڭ پىالنـــى بـــويىچه، دەرھـــال  
مۇستهقىللىق جاكارالپ، مۇھهممهد ئېمىن ئهپهندىنى رەئىـس قىلىـش، ھهربىـي    

رنى ھوقــۇقنى ماچىڭشــىياڭ تۇتــۇش، دەرھــال ئهســكهر تــوپالش قاتــارلىق ئىشــال
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بۇ ئىش ئۈچۈن ئىسا ۋە مۇھهممهد ئېمىنلهرنى مهسلىههتكه . مۇزاكىرە قىلىشىپتۇ
مىــڭ كىشــىلىك بىــر قوشــۇننىڭ ھــازىر   150چاقىرىــپ، ھۆكــۈمهتكه ســادىق  

ئىكهنلىكىنــى، يهنه يهرلىكلهردىــن جىــددىي ئهســكهر تــوپالپ، قورالالندۇرۇشــنى   
  .دەپ گهپ قاتتى رېهىم —ئېيتىپتۇ، 

ر ھهربىي مهكتهپ قۇرۇپ، دەرھال بىرنهچچه يۈز ئوفىتسېر يهنه قۇتۇبىدا بى —
تهربىــيىلهپ، ئانــدىن يهرلىكلهردىــن بىــر دىــۋىزىيه تهشــكىل قىلىــش نىيىتىمــۇ 

  .دېدى ئۇيغۇر —بارىكهن، 
ـان گېنېرالنىـڭ     —ئاۋۇ مۇزاكىرىنىڭ ئاخىرى نېمه بوپتۇ؟  — دېـدىم تۇڭگ

  .مهسلىههتىگه قىزىقىپ
بــارلىق كــۈچنى تــوپالپ، جهنــۇپنى ئۈرۈمچىــدىن چېكىنىــپ چىقىــپ،  —

ـاغلىرىنى مـۇداپىئه لېنىيىســى        ـاغى بــۇالق ت ـاقالپ قـېلىش، بۇنىــڭ ئۈچـۈن ئ س
مانــا بــۇ يهردە . قىلىــش، باشــهگىمنى ئىككىنچــى مــۇداپىئه لېنىيىســى قىلىــش 

كوممۇنىســتالرنىڭ ئىســتىالچى ئارمىيىســىنى توســۇش قاتــارلىق پىالنالرنــى   
  .ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ

  ېمه دەپتۇ؟ئهپهندىلهر ن —
ــدىلهر  — بىــز ئۇرۇشــقا قارشــىمىز، كوممۇنىســتالرنى توســۇۋالغان     «ئهپهن

تهقدىردىمۇ، رۇسالر ئۈستىمىزگه غۇلجىدىكى مىللىي ئارمىيهنى ئهۋەتىدۇ، ئۇيغۇر 
ـان بىـر   . بىز بۇنىڭغا چىداپ تۇرالمايمىز. قېنى تۆكۈلۈدۇ نهتىجىسى كۆرۈنۈپ تۇرغ

مىليـون كىشـىلىك ئارمىيىسـى     3ىنداڭ گوم«يهنه . دەپتۇ »ppppئۇرۇشقا قارشىمىز
مىــڭ ئهســكهر بىــلهن  150بىــلهن توســىيالمىغان كوممۇنىســت ئارمىيىســىنى 

  .دەپتۇ »توسقىلى بوالمدۇ، ئهڭ ياخشى چارە يۇرتنى تهرك ئېتىش
  .دەپ ۋارقىرىۋەتتىم مهن —! ئىه، قىممهتلىك ئۇيغۇر قېنى —
ئۇالرنىڭ . تهڭال دېيىشتى ئۇيغۇر بىلهن رېهىم —نېمه دېمهكچى سهن؟  —

ـا ئىـدى، شـۇڭا         ـان دان ـارارى مـۇتلهق تـوغرا، ھهرقاچ كۆڭلىدە ئۆز ئهپهندىلىرىنىڭ ق
ــال       ــلهن تهڭ ــهزگۈرلۈك بى ــخىرىمىكىن دەپ، س ــۇمنى مهس ــڭ ھۇشقۇيتۇش مېنى

  .تهرەپدارلىق بىلدۈرۈشكه تهق تۇرۇشۇۋاتاتتى

                                            
      

①
 .ئا—گه قارالسۇن، »ئهسىر شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن«: ئىسايۈسۈپ ئالپتېكىن 
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ـارمۇ كهتمهسـتى، ئالالھنىـڭ       — ۋەتىنى ئۈچۈن تۆكۈلسه ئۇيغـۇر قېنـى بىك
الدىدا دەرىجىسى يۈكسهك شېهىتلىككه نائىـل بـوالتتى، مهن ئهنسـىرەيمهنكى،    ئ

ـازا        ــدە جـ ــش يهرلىرى ــدانالردا، ئى ــۆيىمىزدە، زىن ــۆز ئ ـان ئ ــراق قـ ــدىنمۇ جىق ئۇنىڭ
ئاۋۇسىدا ھىچ . الگىرلىرىدا ئاقىدۇ، ھهم بۇنىسى تېخىمۇ بىهۇدە، تېخىمۇ پايدىسىز

ـاينى ئۆلتـۈرۈپ ئۆلۈسـهن؛ كېيىن     كىسـىدە خىتاينىـڭ بۇرنىمـۇ    بولمىسا بىـر خىت
ــدۇ، ئهممــا بىــزلهردىن لهكمىڭــى چىۋىنچىلىكمــۇ قهدرى بولمــاي ئىــز    - قانىماي

  .دېدىم —نىشانسىز تۈگهيدۇ،  - دېرەكسىز، نام
  .سورىدى ئۇيغۇر —نېمىشقا ئۇنداق دەيسهن؟  —
ســـىلهر كوممۇنىســـتالرنى بهك يامـــان، بهك ئهســـكى دېمهپمىـــدىڭالر؟  —

الر؟ كوممۇنىستالرنىڭ كىتاپلىرىنى ئوقۇپ بېقىپـراق  چۈشهنمهيال دېگهنمىدىڭ
ــۈنهتتىڭالر    ــى چۈشـ ــۇ گېپىمنـ ـاڭالر بـ ــگهن بولســ ــگهن  . دېـ ــت دېـ كوممۇنىسـ

بۇنىڭغــا خىتــاي ۋەھشــىيلىكى قوشۇلســا نــېمه  . فاشىســتالردىنمۇ ۋەھشــىيراق
ـاڭ،        بولـــۇدۇ؟ نهتىـــجه ئېنىـــق تۇرمامـــدۇ؟ شـــهرەپلىك ئۆلـــۈمنى رەت قىلســ

  .ىۋالغان بولۇسهن شۇشهرمهندىلهرچه ئۆلۈشنى تالل
  :ئۇزاق سۈكۈتتىن كېيىن. ئۇالر جىمىپ كهتتى

ئهھۋالدىن قارىغاندا، كوممۇنىستالرنىڭ ئىستىالسى ۋاقىت مهسىلىسى  —
  .دېدىم مهن —بولۇپ قالغان ئوخشايدۇ، بالال، 

ـام،   بىرنهچچه كۈندىن كېيىن ئۇيغۇر مهكتهپته كۆرۈنمىدى، ئايالىدىن سورۇس
بۇنىڭ ھېلىقى ھهربىي مهكتهپ بىلهن ئاالقىسى بوالرمۇ؟ . قۇتۇبىغا كهتكهنمىش

  .دەپ ئويالپ ئولتۇراتتىم، ئاخشامدا ئۇ ئۆزى كېلىپ قالدى
ــتى    — ــېچىش مۇقىمالشـ ــۇرس ئـ ــي كـ ــر ھهربىـ ــدىراش بىـ ــدا ئالـ . قۇتۇبىـ

. يهرلىكلهردىــن تهشــكىللىنىدىغان دىــۋىزىيىگه ئوفىتســېر تهربىيىلهيــدىكهنمىز
. سهن بىلهن خوشالشـقىلى كهلـدىم  . تهيىنلهندىممهن شۇ يهرگه ئوقۇتقۇچۇلۇققا 

  .شۇ پۇرسهتته سهندىن كۇرسقا قاتنىشامسهن، دەپ سورىماقچىدىم
ـاممۇ بولۇۋېرىـدۇ،       — ـاي ئهسـكهر بولس ۋاقتى كهلگهندە مهن ئوفىتسـېر بولم

  .ئهمما مهن تۇڭگانالرنىڭ ۋاپا قىلىشىغا ئىشىنهلمهيمهن
  .رېهىممۇ كېتىپتۇ. ىشۇنداق قىلىپ، ئۇيغۇر قۇتۇبىغا كۆچۈپ كهتت

  .ئهمما ئون كۈنچه ئۆتۈپ قايتىپ كهلدى
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  خوش، نېمه بولدى؟ —
ئىككى يۈزدەك ئوقۇغۇچى يىغىلىپتىكهن، ئهمدى ئوقۇش باشلىغانتۇق،  —

ــۇپتۇ  ــدىغانلىقىنى ئويلۇشـ ــنىڭمۇ ئاقمايـ ــۇ ئىشـ ــۋىزىيهدىن ۋاز  . بـ ــي دىـ مىللىـ
 —قان ھالـدا،  دېـدى ئـۇ سوالشـ    —شۇنىڭ بىلهن كۇرس تارقالدى، . كېچىشىپتۇ

بۇ مهملىكهت ئايرىلىپ كهتمىسۇن، ئۇندىن كۆرە ئۆز مىللىتىمىزنىڭ «تاۋسىيۈ 
    pppp!دەپتۇمىش »قولىغا قالسۇن

  ئهپهندىلهر ئهمدى قانداق قىلىدىغان بولۇۋاتىدۇ؟ —
راسـتىنى دېسـهم   . بىـز ھهم شـۇ  . چهتئهلگه چىقىپ كېتىش تهييارلىقىدا —

كېتىدىغان بولساڭ، سـهنمۇ  . لۇشۇپ باقسهنمۇ ئوي. مهن بۇ ئىش بىلهن كهلدىم
  .قېتىل

كوممۇنىستالرغا ئىشهنچ قىاللمايدىغان زىيالىالرنىـڭ ھهممىسـى قـېچىش    
ـا قېتىلـدىم   . تهييارلىقىغا چۈشتى گـورۇپپىمىزدا مـۇھهممهد   . مهنمۇ بـۇ گورۇپپىغ

ئۈچتۇرپانـدا ئىـدى،   (ئېمىن بۇغرا، ئىسا يۈسۈپ، ئۇيغۇر ئادىـل، ئابـدۇرېهىم ئۆتكـۈر   
، قۇربــان قــوداي، پــوالت قــادىرى، چىڭگىزخــان  )ن ئېلىۋالىــدىغان بولــدۇقيولــدى

ـاقچى بولـدۇق     (دامولال  ـاجى  )ئۇمۇ بۈگۈرگه كهتـكهن، ئۇنىمـۇ يولـدىن ئېلىۋالم ، ھ
ـاي ئهزىـزى، ئابـدۇرېهىم قىلىـچ،      ياقۇپ، رەۋەيدۇلالھ ھهمدۇلالھ، ئېمىن ۋاھىدى، ب

ۋان، مۇھهممهدىن توختى، قا ساتتار بۇلبۇل، مۇخپۇل چوپان، خېۋىر تۆمۈر، ھهمدۇل
ــۇھهممهد   ــۇر م ـان(ن ـارلىق ) تۇڭگـ ــى بولــدى  53قاتـ ـا  . كىش ــهپهر زاپخوزلۇقىغـ س

ئـۇ  . توپۇمۇزغا مهسئۇد سـهبىرى قوشـۇلمىدى  . رەۋەيدۇلالھ ھهمدۇلالھ بهلگىلهندى
ـاڭگىلىدى، بـۇ يـول      70يېشىم «: قېچىش تهكلىپىگه ته، ئىككى پۇتـۇم گـۆرگه س

ـالىمهن  ئاسان يـول ئهمهس، سـىلهرگه يـۈ    مهن غـۇربهتنى كـۆرگهنمهن،   . ك بولـۇپ ق
  . دەپتۇمىش »ئۆلسهممۇ ۋەتىنىمدە ئۆلهي

                                            
ــگهن كىتابىــ »ئهســىر شــهرقىي تۈركىســتان ئۈچــۈن «ئىســا يۈســۈپ ئالپتېكىننىــڭ   ①       ــۇ مهزمــۇن دې دا ب

بۇ مهملىكهت رۇس ئىشـغالىدا قالغانـدىن كـۆرە ئۆزىمىزنىـڭ ئىرقداشـلىرىغا      «: شۇنداق شهكىلدە بېرىلگهن
ــا    )بهت– 534( »قالســۇن ــانالش بولغاچق ــايالرنى ئهمهس، رۇســالرنى يام ــى خىت ــڭ ئاساســىي غايىس ، كىتاپنى

ــۈنكى تاۋســىيۈ رۇســالرنىڭ ئىشــغال پ     ــرەك، چ ــيىلگهن بولۇشــى كې ــق  شــۇنداق دې ــۇنى ئېنى ــى يوقلۇق ىالن
دېمهكچـى بولغىنىـدا كـۆزدە تـۇتقىنى شـهرقىي       »رۇسـالر «ئىسـانىڭ  . تارىخىي ئهمهلىيهتمۇ شـۇندق  .هتتىبىل

تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى تهرەپ ئىكهنلىكى ئېنىق، ئادەتتىمۇ ئۇالر ئىلى تهرەپنـى رۇسـالردىن ئايرىـپ تىلغـا     
 .ئا —مهك ئىدى، ئالغىلى ئۇنۇمايتى، ئىلى تهرەپ دېمهك رۇسالر دې
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ئابــدۇرېهىم : بــۇ ئــادەملهردىن ئىككىســىنى ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىــپ ئــۆتهي 
ياشــالردىكى كىشــى بولــۇپ، چوڭچىڭــدا ئىســتىخبارات مهكتىپىــدە    40قىلىــچ 

ـاپونىيىگه مهخپىـي خىـزمهت ب     . ئوقۇغان ئىـدى  . ىـلهن ئهۋەتـكهن  كېـيىن ئـۇنى ي
ئۇنى پويېز . ياپونىيىدىن قايتىپ، مانجۇرىيىدە ياپونالر سېزىپ قېلىپ تۇتۇۋالغان

چــاڭچۈنگه ئهكىتىۋاتقانــدا تېــز پويېزنىــڭ خاالســىنىڭ  —بىــلهن بــاش شــىتاپقا 
ناھــايىتى قــارام، قورقۇمســىز كىشــى . دەرىزىســىدىن ســهكرەپ قېچىــپ كهتــكهن

  .ئىدى
ـان نـۇر مـۇھهمم    سـېبىرىيىدە رۇسـالرنىڭ قولىـدا ئهسـىر      .هديهنه بىرى، تۇڭگ

ئىكهن، ئۈچ رۇس ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپ، شهرقىي تۈركىستانغا قېچىـپ كهلـگهن،   
  .تۆمۈر زاۋۇدىنىڭ مۇدىرى ئىدى - ئۈرۈمچىدە پوالت

ـاپتوموبىلى ھهل قىلىـپ        سهپىرىمىز ئۈچـۈن ماچىڭشـىياڭ ئىككـى يـۈك ئ
ـال   500ئىككـى دانه پىلىمـۇت،   مىڭ تال ئوق،  10يهنه يۈز تال مىلتىق، . بهردى ت

ســىنتهبىردە ئۈرۈمچىــدىن  -20يىلــى  -1949بىــز . قــول بومبىســى بهرگهنىــدى
  .ئايرىلدۇق

ــى     -26 ــلىم تېلېگراممىسـ ــدوڭغا تهسـ ـاۋ زېـ ــڭ مــ ــىنتهبىردە بۇرھاننىـ سـ
  .يوللىغانلىقىنى، ۋەتهننى قارشىلىقسىز تاپشۇرۇدۇغانلىقىنى ئۇقتۇق

يهنه . گىزخان داموللىنى ئېلىۋالدۇقيول ئۈستىدە بۈگۈر ناھىيىسىدىن چىڭ
ــۇرەككهپ       ــڭ م ــپ، ئۈرۈمچىنى ــۇپ ئهۋەتى ـا مهكت ــدە ئۈچتۇرپانغـ ــۇغا كهلگهن ئاقس

ئابــدۇرېهىم . ۋەزىيىتىــدىن قېچىــپ كهتــكهن ئابــدۇرېهىم ئۆتكــۈرنى چــاقىرتتۇق
بۇ جهرياندا قىزىق بىر ئىش يـۈز  . ئۆتكۈرنى كۈتۈپ ئاقسۇدا ئۈچ كۈن تۇرۇپ قالدۇق

دىن كېلىۋاتقان يهنه بىر ماشىنىنىڭ ئاۋازىدىن ھۈركۈپ كهتـكهن  ئارقىمىز. بهردى
ــۇزۇپال        ــمىدا تۇرغ ــۇپ، تاس ـاقچى بول ـانچىنى ئالمـ ــدىكى تاپـ ـاقۇپ، يېنى ـاجى يـ ھـ

ئوق ئاۋازىدىن . تهپكىسىگه بارمىقىنى قويۇپ تارتقانمۇ، تاپانچا ئېتىلىپ كېتىپتۇ
  :ئۆرە تۆپه بولۇشۇپ سىرتقا چىقساق، ھاجى ياقۇپ

  . دېدى —ى ئاتتى، بىرسى مېن —
ئۆيگه ئهكىردۇق، مۇھهررەم قارىنىڭ دوختۇر كۈيوغلى تهكشـۈرۈپ، ھىچنـېمه   

ـاق ئېتىلغىنـى ئۆزىنىـڭ تاپانچىسـى ئىـكهن      . بولماپتۇ، دېدى بـۇ  . كېـيىن قارىس
ـاالكهتچىلىكىنى قارىمامـدىغان   ئـوق ئۇنىـڭ   ! قورال تۇتۇپ باقمىغان ئادەمنىڭ پ
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  .هچچىسىنى تېشىۋېتىپتۇيانچۇقىدىكى كۈمۈش تهڭگىلهرنىڭ بىرن
 تۇمشـــــۇقتىن مارالۋېشـــــى ئـــــارقىلىق قهشـــــقهرگه بارىـــــدىغانغا بىـــــز 

  . ئۇ غېمىدە يوق ئولتۇراتتى. توغرۇالنغىنىمىزدا مهن ئۇيغۇرغا قارىدىم
دەپ مېڭىشقا تايىنىڭ قانداق؟  »خوش«ئۇيغۇر، يۇرتقا بىر باش تىقىپ،  —

ـا    دەپ سورۇدۇم ئۇنىڭ سهپهر ھاردۇقىدىن ئېزىلىپ،  — ـان تۇرقىغ ئـۆمچهرەپ قالغ
  . قاراپ، بىردىنال ئىچىم ئاغرىپ

ـاتتۇقمۇ؟ يـۇرتتىن قېچىـۋاتىمىز،      — ـاۋازى    —بىز ھهجـگه كېتىۋات ئۇنىـڭ ئ
چـۈنكى  . تىترەپ كهتتى، مهن ئۇنى يىغلىۋەتمىگىيـدى دەپ ئهنسـىرەپ كهتـتىم   

ماشــىنا كوزۇپىــدا قىستىلىشــىپ ئولتۇرغــان بۇرادەرلهرنىــڭ ھهممىســى ئــاڭالپ  
 —تى، گهرچه ئـــۇالر ئۇخالۋاتقانـــدەك كـــۆزلىرىنى يۇمۇۋالغـــان بولســـىمۇ،  تـــۇرات

مۇشۇنداق چاغدا نېمه دەپ بارىسهن؟ كىم بىلهن خوشلۇشۇسهن؟ ئانام بارمۇ؟ دادام 
بارمۇ؟ تۇققانالر؟ تۇققان دېگىنىڭمۇ شۇ سهندە بولسا يېقىن، بولمىسا سېغىنىپ 

  ...كهتمهيدىغان بولۇدۇكهن
ـا  . تئۇنىڭ دېگهنلىرىغۇ راس ـانىمىز يـوق   - ھهر ئىككىمىزنىـڭ ئات ـا  . ئ ئهمم

ـارتۇق ئىـدى   ـار ئىـدى       : مېنىڭ بىرال نهرسهم ئ ـاالم ب ـا بىـر ب ـار بولس ـات ب . ئهگهر ھاي
كـــۆرمىگهنلىكىم، بىـــر مهزگىللىـــك ئورتـــاق كهچمىشـــىمىز بولمىغـــاچقىغۇ 
ـا       ـات بولسـ ـاالم ھايـ ــدە بـ ــتىن بهزى ــدىكهن، پهقهت قىزىقىش ــمۇ بولماي سېغىنىش

ـاڭىمۇ، ئانىسـىغىمۇ؟ دەپ ئـويالپ    قانداقراقكىن ه، تۇرقى كىمگه ئوخشىدىكىن، م
جـۈرە كىرىـپ ئۆتسـهك    «: شۇڭا ھازىر ئهگهر ئۇيغـۇر قىزغىنلىـق بىـلهن   . قاالتتىم

ـا مهن يـولنى يـۇرت      »ئۆتىلى، ئهتىسى قهشقهردە يهنه تېپىشىۋاالرمىز دېـگهن بولس
نىڭ ئاخىرقى ئهمما ئهسلىدىال غهش ۋە چېگىك كۆڭلۈم. تامان ساالتتىممىكىن

ھــارارىتىنى ســوۋۇتۇپ، كۆڭۈلســىز جــاۋاپ بهرگهچــكه، مېنىڭمــۇ ئاتۇشــقا كىرىــپ 
شــۇندىمۇ غهرپ تهرەپــكه . ئۆتۈشــۈمگه ھىچبىــر ســهۋەپ يــوقتهكال بولــۇپ چىقتــى

ـا بىـرەر     . تهلپۈنۈپ قاراپ قويدۇم ـا ماڭ يهنه يۈزلهرچه كلومېتېر ئۇزاقتا بولسـىمۇ، گوي
  .تهسهللىي بولۇدۇغاندەك

تېــنچ «بــۇ چاغـدا قهشــقهردە  . هبىردە قهشــقهرگه يىتىـپ كهلــدۇق سـىنت  -30 
ـايتىش  ــكه قـ ــدى  »ھهقىقهت ــىمى بولۇۋاتقانى ــۆمهر   . مۇراس ــى ئ ــقهرنىڭ ۋالىس قهش

قهشـقهردە  . دامولالھ يېڭى ۋالى ئابدۇكېرىمخان مهخسۇمغا ۋەزىپه ئۆتكۈزۈپ بهردى
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بداشـالر بـۇ   پۇلى بار سه. ھىندىستان كونسۇلىدا مهلۇم ئاۋارىچىلىقلىرىمىز بولدى
شۆبىســىگه قهشــقهر يهردە پــۇللىرىنى كهشــمىردىكى ئىمپېــرىيه بانكىســىنىڭ  

مېنىڭ . ھىندىستانغا چىققاندا ئۇ يهردىن ئېلىۋالماقچى ئىدى. ئامانهت قويۇشتى
  .ئومۇمىي تهمىناتقا تايىناتتىم. بانكىغا قويغىدەك ئارتۇقچه پۇلۇممۇ يوق ئىدى

يولــدا يهنه بىــزگه ئــۈرۈمچى ئهيــنهك . قئانــدىن يهنه يولــۇمىزنى داۋام قىلــدۇ 
ـاجى    بـۇالرنى تۇتـۇپ   (زاۋوتىنىڭ مۇدىرى سۇلتان ھاجى، ئۆزبهكلهردىن مـۇنهۋۋەر ھ

ئـــۈرۈمچىگه ئهۋەتىـــش ھهققىـــدە بۇرھـــان تهرىپىـــدىن قهشـــقهرگه تېلىگراممـــا  
) مهســئۇدنىڭ ئــوغلى(، ئابــدۇرېهىم جۇشــقۇن، ئهرتــۇغرۇل  )ئهۋەتىلــگهن ئىــكهن

  .قوشۇلدى
ــدە گوم ــدۇق  يهكهن ــدىر ئال ـانچه چې ــداڭ ئهســكهرلىرىدىن بىرقـ ـا   .ىن ــۇالر مـ ئ

 .چىڭشياڭدىن بۇ ھهقته تېلېگرامما ئالغىنى ئۈچۈن، ياردەم بېرىشكه ھازىر ئىدى
-1368ھىجـرى  (ئـۆكتهبىردە   -3ئۆكتهبىر سهھهردە يهكهندىن يولغا چىقىـپ،   -2

ـامىزى ئوقــۇدۇق  ) كـۈنى  -10يىلـى زۇلههججىنىــڭ   ـان ھېيــت ن . قاغىلىقتــا قۇرب
ـاتچى  . ئات سېتىۋالدۇق 100مۇھهممهد رېهىمجان ئىسىملىك بىر ئاتچىدىن  بۇ ئ

چــۈنكى بىــز ئارتىلىــپ ئــۆتمهكچى بولۇۋاتقــان قــاراقۇرۇم . كارۋانبېشــىمىز بولــدى
ـارۋان        ـاغ يـوللىرىنى بىلىـدىغان بىـر ك تاغلىرى تولىمۇ خهتهرلىك بولغاچقا، بـۇ ت

ۋە بـــۇ يهردە . غـــا كهلـــدۇقئـــۆكتهبىردە كۆكيار-13. بېشـــى بولمىســـا بولمـــايتى
ــدۇق    ــۇرۇپ قالغــان ئى -16. ســېپىمىزنى تهرتىــپكه ســالغاچ ھــاردۇق ئېلىــپ ت

ئـــۆكتهبىردە يهكهننىـــڭ ســـاقچى ئهمهلـــدارى بۇرھاننىـــڭ يهكهنـــگه ئهۋەتـــكهن   
مۇھهممهد ئېمىن بۇغرا ۋە ئىسا يۈسۈپلهرنىڭ . تېلېگراممىسىنى ئېلىپ كهلدى

بۇنىـڭ  . تهلهپ قىلىنغان ئىدى موھىم بىر مهسلىههت ئۈچۈن يهكهنگه كېلىشى
  .بىر توزاق ئىكهنلىكىنى ھهركىم پهرەز قىالاليتى

تېلگراممىغــا مــۇھهممهد ئــېمىن بــۇغرا جــاۋاپ يېزىــپ، قايتىشــقا بهك كهچ 
بــولغىنىنى، يهكهنــدىن بهكــال ئــۇزاپ كهتكهنلىكىنــى، چېگراغــا يېقىنلىشــىپ  

  . قالغاچقا قايتالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
ـان دامـولال، ئابـدۇرېهىم قىلىچـالر       مهن يول بـويى قۇ  ـان قـوداي، چىڭگىزخ رب

مهخسـىدىم ئۇالرنىـڭ كاللىسـىدىكى    . بىلهن ھهمسۆھبهت بولۇشـقا تىرىشـتىم  
ـان  . مهسلهك قارىشىنى دۆلهت قارىشىغا ئۆزگهرتىشنى سىناپ بېقىش ئىـدى  قۇرب
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ــۇ . قــوداي بهك قىــزغىن يىگىــت ئىــدى  دە ئىشــلهۋاتقان »شــىنجاڭ گېزىتــى«ئ
ۈركچىلىك مهپكۈرىسىدىكى ماقالىلىرى بىـلهن كوممۇنىسـتالرنىڭ   چاغلىرىدا ت

ـا     »شـهرق ھهقىقىتـى  «. بهكال چىشىغا تهككهن ئىـدى  ژۇرنىلىـدا بىرسـى ئۇنىڭغ
ـان     . قارشى ماقاله يازاتتى ئىككىسىنىڭ يېزىشـمىلىرى خېلـى ئـۇزاق داۋام قىلغ

ـا   . ئىدى كهلسـه   بۇنداق بىر پائالىيهتچان يىگىت ئهگهر تـوغرا دۆلهتچىلىـك ئېڭىغ
  .بهكمۇ پايدىلىق بولغان بوالتتى

ــدا      ــىغا باققان ــۇپ، يېش ــت بول ــك يىگى ــولال بهك بىلىملى ـان دام چىڭگىزخـ
ــۇ . ئۇنىــڭ نهزەر دائىرىســى نىســبهتهن كهڭ ئىــدى . ســاالپهتلىكراق كــۆرۈنهتتى ئ

ـادارا     . مېنىڭ قاراشلىرىمغا قارشىلىقسىزال قوشۇلدى بـۇ بهلكىـم دامـوللىالرچه م
ئۇ ئۆز كۆز قارىشىنى . ىنى كېيىنراق ئهقلىمگه كهلتۈردۈمبولۇشىمۇ مۈمكىنلىك

ـايتى      ـاق نــۇقتىنى    . ئىسـپات قىلىـش ئۈچـۈن كۈچۈنـۈپ ئۇرۇنم ـالال بىـر ئورت دەرھ
ـادەمنى خـۇش           ـاردەك ئىپادىـدە بولـۇپ، ئ تېپىپ، سـىز بىـلهن پىكىـر بىرلىكـى ب

بــۇ ئــۇزۇن ھهم مۈشــكۈل ســهپهردە كىمــلهر بىــلهن قانــداق  . قىلىشــنى بىلهتتــى
ىلىدە بولۇش توغرىسىدا بىر پىكىرگه كېلىش، چۈشـهنچه ھاسـىل قىلىـش    مۇئام

  . ئۈچۈن، ھهر كىمگه دىققهت قىلدىم
ـا، باشـــقىالرغا ســـىرلىق تۇيغـــۇ       ـاز گهپ قىلغاچقــ ئهســـلىدە مهن بهك ئــ

ــدىكهنمهن ــۈرلۈك  ‹«. بېرى ــكه س ــۈك نېمىش ــه، ›ئۆل ـا‹؟ دېس  »›گهپ قىلمىغاچقـ
ــدەك ــدىكى چ . دېگهن ــته، ئۈرۈمچى ــۇڭا ئهمهلىيهت ــىپ  ش ــۇرراق ئارىلىش ــدا چوڭق اغ

ـالمىغانالر     باقمىغانالر، كۆپرەك بىلله بولۇشقا پۇرسـهت بولماسـلىقتىن سىردىش
مانــا بــۇ ئــۇزۇن ســهپهر جهريانىــدا ئــۆز ئــارا چۈشۈنۈشــكه پۇرســهت تاپقــان بولغاچقــا،  
ـازىرە       ـا مۇنـ ـان ئهممـ ــىمغا قىزىققـ ــلىق قارىش ــڭ تهرەپ تۇتماس ــرى مېنى ئىلگى

ـا ئـۆزلىرى يېقىنالشـتى       قىلىشىپ بېقىشقا پۇرسـهت   ـانالر بـۇ يولـدا ماڭ تاپالمىغ
قارشـى مهسـلهكتىكى گېـزىتلهردە ئـېالن      - ماقالىلىرىم قارىمۇ. دېسهممۇ بولۇدۇ

چۈنكى مهن ھىچقايسىسىنىڭ مهسلىكىنى تهنقىت قىلىش بىلهن . قىلىناتتى
ۋاقىت ئۆتكۈزمهستىن، دىققىتىمنى دۆلهتچىلىك ئېڭـى، مۇسـتهقىللىق ئېڭـى    

ا قاراتقاچقا، بۇ ھهر ئىككى تهرەپكه قاتتىق تهگمهيتـى؛ ئهكسـىچه تـوغرا    ئويغۇتۇشق
. چۈنكى ھهر ئىككىسىنىڭ نىشانىدا بىر دۆلهت قۇرۇش غايىسى بارىدى. كېلهتتى

ئهمما بىرى ئۇنداق يول بىلهن قۇرۇش كېرەك دېسـه؛ بىـرى، بۇنـداق يـول بىـلهن      
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  . قۇرۇش كېرەك دەيتى
ــۇ   ـا ش ـا مانـ ـان داموللىغـ ـاچقىنىم   مهن چىڭگىزخـ ــۇنداق گهپ ئـ ــدا ش نۇقتى

  :ئېسىمدە
ـار تهرەپـتىن      — ـا، سـىز كۆكي ئهگهر نىشانىمىز كۆكئارت داۋانغا بېرىش بولس

ـارمۇ؟ ئهگهر،     ــر خاتاســى بـ ــتىن بارســام بۇنىــڭ بى ســېنىڭ «مهن شــهيدىلال تهرەپ
ــرى   ــڭ ئهگ ــدام     -ماڭغىنى ـان ۋە داغ ــى ئاسـ ــول، مېنىڭكىس ــيىن ي ـاي، قى  »توقـ

ــۇ نهســ  ــۆزى  دېمهكچــى بولســاق، ب ىههتنى ئاڭلىمــاي، قىــيىن يولــدا قىينالســا ئ
ــدىكىن، ئۇنىــــڭ قىيىنلىقىنىــــڭ مهلــــۇم ھهسسىســــىنى تهڭ      قىينالغانــ

  :دامولال. دېگهن ئىدىم —تارتمىغاندىكىن مهيلى دېسهك بولمامدۇ؟ 
  .دېگهن ئىدى —پۈتۈنلهي توغرا، مهن قارىشىڭىزغا قوشۇلۇمهن،  —

ــوداي   ـان ق ـا قۇربـ ــدا  «ئهممـ ــر يول ـارابهر بى ــى بـ ــۇ ياخش ـاق تېخىم دەپ  »بولسـ
. ئۇنىڭمۇ ئهينى زامان ئۈچۈن توغرۇلۇق تهرىپى بارىـدى . تۇرۇۋېلىپ ئۇزاق تاالشتى

  .يۈز توغرا ئىدى-ھىچ بولمىسا بۇ مهسلهكتىكىلهرگه بۇنىسى يۈزدە
ئابـــدۇرېهىم قىلىـــچ بولســـا قاراشـــالر بىـــلهن بهك چوڭقـــۇر ھهپىلىشـــىپ  

ستىخبارات كهسمىدە ئوقۇغىنى ئۈچۈنمۇ، ئۇ ئى. كهتمهيدىغان ۋەزىپه ئادىمى ئىدى
ـاتتى    ــكه بهك قىزىقـ ــىلهرنى كۈزۈتۈش ــىلهرنى، ھادىس ـاۋۇر كىش ــۇرالرنى . ئهيتـ ئۇچ

ـان مهسـلهكلهر ھهققىـدە     . تهھلىل قىلىشنىمۇ ياخشـى كـۆرەتتى   ـا ھىچقاچ ئهمم
ـا قىزىقىدىغانـدەكمۇ     . تالىشىشالرغا قېتىلمايتى ئۇ بۇنـداق سىياسـىي تېمىالرغ

ـايتى ـا. قىلمـ ــكىال      ئۇنىڭغـ ــۇنى پۈتتۈرۈش ــه، ش ــپه بېرىلس ــك ۋەزى ــرەر خهتهرلى بى
ـانلىقى ئۈچـۈنال ئـۈچ    . قىزىقاتتى ئۇ پهقهت گومىنداڭ تهرەپنىڭ مهكتىپىدە ئوقۇغ

ـاپاليتى  ئۈرۈمچىـدىكى چېغىمىـزدا،   . مهسلهك تهرەپدارلىرىنى ئۆزىگه يېقىن ھىس
ىڭ پهرەســتلهرن تهرەپلهرنىــڭ قهلهم كۆرىشــى تــازا قىزىغــان چاغــدا كوممۇنىســت 

ـا   ھۇجۇملىرىغا چىداپ تۇرالمىغان ئىسا ئهپهندى ئىلى تهرەپدارلىرىنىڭ قورغىنىغ
ئايالنغان ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىنىڭ مهركىزىگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچـۈن ئابـدۇرېهىم   

ئابـدۇرېهىم قىلىـچ بىـرال بـۇرادىرى بىـلهن      . ppppقىلىچنى ۋەزىپىلهندۈرگهن ئىـكهن 
ــۇ   ــۇ يهرگه ھۇجـ ــدا بـ ــوپالنتىلىرى ۋاقتىـ ـام تـ ـا تۇتقـــان ئاخشــ ــپ، ئوققــ . م قىلىـ

                                            
      ①

 .ئا —بهت، -492 »ئهسىر شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن«: ئىسا يۈسۈپ 
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مهن ئۇنىــڭ . ئۇيۇشــمىدىكىلهر تــامالردىن ئارتىلىــپ قېچىــپ كهتــكهن ئىــكهن 
ــدى     ـاققىم بارىـ ــىپ بــ ــدە گهپلىشـ ــىله ھهققىـ ــۇ مهسـ ــلهن مۇشـ ــېكىن . بىـ لـ

مۇناسىۋىتىمىز تالىشىپ قالساقمۇ خاپا بولۇشمۇغۇدەك دەرىجىدە بولمىغاچقا بىر 
  .پۇرسىتى كېلهر دەپ ئۆتكۈزۈۋەتتىم

ـاس      سهپهردا ـاراش، ئـۆزىگه خ شالرنىڭ نۇرغۇنلىرىدا جىددىي بىـر سىياسـىي ق
ــدى   ــوق ئىـ ــۇ يـ ــر يولمـ ـان بىـ ــىلهن. تاللىۋالغــ ــرىياتى «: مهسـ ـاي نهشـ دا »ئالتــ

ـاقلىغان؛       ئىشلىگهچكىال نهشـىرىياتنىڭ ئاساسـىي مۇددىئاسـىغا ئۇيغۇنلـۇق س
.. .گومىنداڭ تهرەپتىن مائاش ئالغاچقىال ئۈچ مهسلهككه مايىللىق ئىپادىلىگهن،

چــۈنكى بىــر مىللهتنىــڭ . بۇنىســى تېخىمــۇ ئېچىنىشــلىق ئىــدى. دېگهنــدەك
بولسا ئاۋام خهلق  »ئاپتاپنىڭ چىقىشىغا، سۇنىڭ ئېقىشىغا«زىيالىلىرى بۇنداق 

  نېمه بولۇدۇ؟
. كۆكيارنىڭ بېگى بىزنى شۇڭقار ئوۋىنى تاماشا قىلىشـقا تهكلىـپ قىلـدى   

كېتىۋاتقــان  ىقىــپ كېتىــپ،ئۇيغۇرلــۇق قىزىققــانلىقىمىز بىــلهن ئويۇنغــا قىز 
ـاغا مهيـل بىلـدۈردۇق        بهگ . مۇشۇنداق بىر سـهپهر ئۈسـتىدىمۇ بۇنـداق بىـر تاماش

ئالـدىمىزدا  . شۇڭقارنى ئېلىپ، بىزنى ئهگهشتۈرۈپ بىر تۆپۈلۈككه باشالپ چىقتى
ـامغۇر     . چوڭقۇرلۇقتا بىر كۆل بارىدى — بۇ تۆپۈلـۈكلهردىن ئېقىـپ چۈشـۈدۈغان ي

يىغىلىشــىدىن شــهكىللهنگهن كــۆل بولــۇپ، كۆلــدە  ســۇلىرىنىڭ ئويمانلىققــا 
ــكهن     ــر ئالغــان ئى ــۈزىنى بى ــۆردەكلهر كــۆل ي ـاۋا ئ ـاز، يـ ــڭ . مىڭــالرچه ياۋاغـ كۆلنى

گىرۋەكلىرىدىكى سايازالردا ئۆسـكهن قومـۇش ۋە يىكهنـلهر بـۇ مهزگىلـدە يېتىـپ       
يېكهنلهرنىـڭ  . كېلىۋاتقان قىشنىڭ ۋەھىمىسىدىن شۈمشهرىگهندەك كۆرۈنهتتى

ـاغردا   . كلىرى ھهريهردە ئۇچۇپ يۈرەتتىپوپۇ - توز تهدرىجىي ئىگىزلهپ كهتـكهن يانب
ـال ئۆسـۈملۈكلىرى ئۆسـكهن؛        بولسا قويۇق شـىۋاقالر، لـويال ۋە شـۇنىڭدەك جاڭگ
جاڭگال ئۆسۈملۈكلىرىدە يېشىللىق ئهمهس، قۇرۇپ قالغاندەك توپارەڭ ئومۇمىي 

ـا  . هردەك كـۆرۈنهتتى ئۇزاقالردىن قۇرغاق يتېخى قۇرۇمىغان بولسىمۇ، بولغاچقا  مان
شۇ قۇرغاق ئۆسۈملۈكلهر ئارىسىدىن بهزىدە توشقانالر ھۈركۈپ قېچىپ، بېشىغىال 

ــرپىلهر قېچىـــپ  .كېلىـــپ قالغـــان ئـــادەمنىمۇ قـــاتتىق چۆچۈتـــۈۋېتهتتى  كىـ
  .نېرىراقتىكى يهنه بىر تىكهنلىك ئۆسۈملۈكنىڭ ئاستىغا مۆكۈۋاالتتى

ــقا ب    ـاق چېلىش ـادىمى دۇمبـ ــرنهچچه ئـ ــڭ بى ـاۋازدىن  بهگنى ــلىغانىدى، ئـ اش
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  .ھۈركىگهن غازالر ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى
ـاز    . ئهنه شۇ چاغـدا شـۇڭقار قويـۇپ بېرىلـدى     -ئـوقتهك شـۇڭغىغان شـۇڭغار غ

ــرە شــهكلىدە ئايلىنىــپ ئۇچقــان ئىــدى، ئاســمانغا      ــدا دائى ئۆدەكلهرنىــڭ ئهتراپى
ـاز  ــۈرۈلگهن غـ ـا   - كۆت ــۆدەكلهر قورقۇشــتىن ئوتتۇرىغـ وپلۇنۇشــقا بوشــلۇقتا ت —ئ

ـا      . باشلىدى ئاندىن شۇڭقار جىددىي تهرزدە كـۆككه ئوخچـۇپ، ئانـدىن قـۇش توپىغ
ـاز   . ئۆزىنى ئۇردى ئـۆدەكلهرنى ئـۇرۇپ يهرگه    - مانا شۇنداق قىلىـپ، بوشـلۇقتىن غ

ـاالقالپ، ھۇشـىنى تېپىشـقا     . چۈشۈرۈشكه باشلىدى ئۇرۇپ چۈشـۈرۈلگهنلهر يهردە پ
ر تۇرغان ئادەملىرى ئۇالرنىڭ كاللىسـىنى  ئۈلگۈرمهي، بهگنىڭ پىچاق تۇتۇپ تهييا

  .كېسىشكه باشلىدى
ــۇڭقارنى      ــقۇيتۇپ، ش ــيىن بهگ ئۇش ــدىن كې ــدى دەپ قارالغان ــك بول يېتهرلى

ـان ئىـكهن    - ىن ئارتۇق غازئهللىكت يۈز. چاقىرىۋالدى ـان   . ئـۆدەك ئوۋالنغ ئـۇنى يوغ
ـاق سـۇغا بېسـىپ، تۇشـما      پ، تۇشـتىن يۇڭـۇزال   - داش قازاندا سۇ قاينىتىـپ، قاين

ـانلىرىنى شـۇ يهردە   . بۇالردىن يۈزچىسىنى بىـزگه يوللـۇق تـۇتتى   . ئادالىدۇق قالغ
  .ppppپۇشۇرۇپ يىدۇق

 —كۆكيــاردىن يولغــا چىقىــپ، ئهڭ ئــاخىرقى ئاھــاله ئولتــۇراق نۇقتىســى   
ـاغا كهلـدۇق    گهرچه كهچ . ھىندىستان چىگرىسىغا يېقىن ئهڭ ئاخىرقى يېـزا پۇس

ـاالد  ـاۋا بولـدى   كۈز بولۇشىغا قارىماي، پۇسادىمۇ ت ـاتقۇدەك ھ ـامهن   . ا ي تهبىئهتمـۇ تام
ـان قىـش        يالىڭاچالنمىغان، يېزىنىـڭ يېشـىللىقى تـېخىچه تىـرەجهپ، كېلىۋاتق

  . بىلهن ئېلىشىپ، يهنىال غالىپ ئورۇندا تۇرۇۋاتقان ئىدى
پۇســادا ئــارقىمىزدىن يولغــا چىققــانالر، يولــدا ھهر خىــل ســهۋەپتىن ئارقىــدا   

ـاتلىق، ئېشـهكلىك، تۆگۈلـۈك بولۇشـۇپ يېتىـپ       چه ئادەم300قالغانالر بولۇپ،  ئ
ــدى ـاال . كهل ــۇن، بـ ــلهر خوت ــگه    -بهزى ــۆگه ئۈســتىگه مهھمىل ــۇپ، ت ـاقىلىق بول چـ

. بالىلىرىنى ئولتۇرۇغۇزۇۋالغان ئىدى - ئوخشىغان بىرنېمىلهرنى قىلىپ، خوتۇن
ـاغلىرىنى قانـداق         ـاراقۇرۇم ت بۇ قهدەر چۇۋالچاق بىـر تـوپ بىـلهن ئالـدىمىزدىكى ق

يــولىمىز تهدرىجىــي . ھهقىقهتهنمــۇ ئهقىــل يهتــمهس بىــر ئىــش ئىــدى ئېشــىش 
ـاراپ كېتىـۋاتتى   ـاغلىق     . ئىگىزلهپ تاغ چوققىسىغا ق ئالـدىمىزدا شـۇنداق بىـر ت

                                            
 .ئا —شۇڭقار ئوۋى ھهققىدىكى بايانالر ھاجى ياقۇپنىڭ ئهسلىمىسىگه ئاساسهن يېزىلدى،  ①   
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ساناقسىز تاغالر دۇنياسىدىن قانداق  - دۇنيا بارىدىكى، بۇلۇتالرغا تاقاشقان بۇ سان
تىلسىمالرغا، دىۋىلهر  بۇ ھهقىقتهنمۇ چۆچهكلهردىكى. ئۆتۈشۈمىزگه كۆز يهتمهيتى

مۇشۇ تاغالرنىڭ تۈگىشىنى، ئۇنىڭ . ماكانى كويىقاپالرغا ئوخشاش سۈرلۈك ئىدى
ـايدىغان ماكانالرنىـڭ بولۇشـىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش        ـان ياش ئۇ تهرىپىدە يهنه ئىنس

كۆپ يهرلهردە يولالرنىڭ بىر تهرىپى كۆز يهتكۈسىز ھاڭ . خۇددى بىر پانتازىيه ئىدى
ىكى ئاجىز كىشىلهر ئۇ ياققا قاراپال قالسا بېشى قېيىـپ، خـۇددى   ئهگهر يۈر. ئىدى

شــۇ يــاقتىن بىــر ئهجــدەرھا دەم تارتقانــدەك ھاڭغــا چۈشــۈپ كېتىشــى تهس گهپ  
  .ئهمهس ئىدى

شــۇڭا . يـول بارغانسـېرى تىكلىشــىپ كهتكهچـكه ئـۇالغالر ماڭالمــاي قالـدى     
. ىيادە مېڭىشتىكىچىك بالىالردىن باشقىالر ئۇالغالردىن چۈشۈپ، قاتارلىشىپ پ

ـاغ ئۈسـتىگه چىقتـۇق     چىققىنىمىـز  . مانا شۇنداق قىلىپ مىڭ جاپاالر بىـلهن ت
ــۇم    تاغالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئهڭ پهس، كىچىككىــنه تــاغ ئىكهنلىكــى شــۇندا مهل

چېكـى   - ئالدىمىزدا گۇگۇمغا پېتىۋاتقان چهكسـىز جهنـۇپ ئۇپۇقىـدا ئـۇچ    . بولدى
ــۇراتتى    ــرەپ ت ــماننى تې ـاغالر ئاس ــوق تـ ــۆرۈنگهن   مهن ئ. ي ـا ك ــۇزاق ئۇپۇقتـ ــۇ ئ اش

ـا ئـۆزەم كۈلـۈۋەتتىم     ئۆتهتتـۇقال  . تاغالردىنمۇ ئۆتهمدىغاندۇق، دەپ ئويلـۇدۇم، ئهمم
ئهمهس، ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن پهيــدا بولۇدۇغــان يهنه سانســىز ئىگىزلىكلهردىنمــۇ  

  .ئۆتهتتۇق
تاغقــا چىقىــپ باققــانالر بىلىــدۇ، تــاغ دېگهنــگه چىقىــش ئاســانراق بولــۇدۇ،  

ــدى . كمــۇ تهس ھهم خهتهرلىــكچۈشــمهك به ــۇ يهردىمــۇ شــۇنداق بول تاغنىــڭ . ب
ــۇزاق      ــدىكى، ئ ــۇق ئى ــۇنچىلىك قورقۇنۇچل ــى ش ــڭ تىكلىك ــۈش تهرىپىنى چۈش
ــوئال        ــگهن س ــدۇ؟ دې ــداقمۇ ماڭغان ــولالردا قان ــۇ ي ــىلهر ب ــرى كىش ــن بې يىلالردى

ـايتى   تاشـالرنىڭ ئۈسـتىدە پـۇت تېيىلىـپ     . ئىختىيارسىز كۆڭۈلگه كهلـمهي قالم
تتىكى ئىش ئىدى، ئهمما بۇ ئادەتتىكى ئىش بولسا ئۆلـۈمگه ئېلىـپ   كېتىش ئادە

ـال      . باراتتى ـاقالپ، دەرھ ھهر تېيىلىشتا ئۆزىنى كـونترول قىلىـپ، تهڭپۇڭلـۇق س
ـا چۈشـۈپ، كـۆزدىن        مهزمۇت دەسسهپ تۇرۇۋالمىسـىال كـۆز يهتكۈسـىز چوڭقۇرلۇقق

رنىڭ ھۇدۇدى يوق ئۇالغ، ئادەمله - بۇ يولالردا ئۆلگهن ئات. غايىپ بولۇپ كېتهتتى
ئاشۇنداق جاننى ئالقانغا ئالغان بىر تهۋەككۈلچىلىك بىـلهن پهسـكه   . دېيىشهتتى

ـاغالر ئارىسـىدىكى نىسـبهتهن      .بۇ يهر ئاقمهسچىت دېيىلهتتـى . چۈشتۇق بـۇ يهر ت
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تهكشــى تــاغ ئارىســى تــۈزلهڭلىكى بولــۇپ، ھىچقانــداق ئۆســۈملۈك ئۆســمهيتى   
شـۇئان  . ردىن باشـقا ھىچنـېمه يـوق ئىـدى    سىدام تاغ ۋە تاشـال . دېيىشكه بوالتتى

قارالردىن نېپىز يوپۇق ياپقان يهر يۈزىنىڭمـۇ ئۆسـۈملۈك ئۆسـمهيدىغان تاشـلىق     
  .ساي ئىكهنلىكىنى بىلگىلى بوالتتى

ـاداالپ، چېـدىرلىرىمىزنى تىكتـۇق     ـارالرنى ئ -پـۇت . ئاقمهسچىتته يهردىكى ق
ـا كهلـگهن، ئېغىرلىقىـ     دىن مىـڭ جىـڭ   قولالر خۇددى بىزنىڭ ئهمهسـتهك ھالغ

ــدەكال ئىــدى  ــداق تۇرۇشــۇمىز  . تــاش ئېســىپ قويغان ــۇمىزدىن قان ئهتىســى ئورن
  .ئالالنىڭال بىلگىسىگه ئائىت ئىش ئىدى

ــۇق    -22 ـا چىقت ــچىتتىن يولغـ ــدە ئاقمهس ــۆكتهبىر ئهتتىگهن ــدىمىزدا . ئ ئال
بىــز بىرىنچــى كۈنىــدە ھىــچ داۋان  . بــۇ داۋان تېخىمــۇ ھهيــۋەت ئىــكهن . ئاقــازداۋان

بىرىنچىســى شــۇنچه قورقۇنۇچلــۇق تۇيۇلــۇپ كهتــكهن ئىــكهن، مانــا  كۆرمىگهنــدە
ئاقازداۋاندا تۈتهك . ئهمدى كۆردۇقكى، ئۇنىسى تۈز يول دېسىمۇ بولۇدۇغىنى ئىكهن

ــدى ــېلىۋالدۇق   . بارى ــى س ـارائۆرۈك قېق ـا قـ ــلهن ئاغزىمىزغـ ــى . ھهممهي كارۋانبېش
تسىال بۇ ئۇيقۇ مهڭگۈلۈك يولدا ئارام ئالغاندا كۆز ئۇيقۇغا كه. ئاگاھالندۇرۇپ تۇراتتى

ھهرقانچه چارچىسىڭىزمۇ تۈتهك بار داۋانالردا ئۇخالشـقا  . ئۇيقۇغا تۇتۇشۇپ كېتهتتى
ھهمســهپهرلىرىمىزدىن : بىــز بــۇ داۋانــدا تــۇنجى قۇربــانىمىزنى بهردۇق . بولمــايتى

ئۇنىـڭ ئىككـى كىچىـك    . بىرىنىڭ ئايالى بۇ يهردە تۈتهك ئېلىشتىن قازا قىلـدى 
ـاتتىق      . دىغا تاش يېرىالتتـى بالىسىنىڭ پهريا ـاجىئه ھهممىمىزنـى ق بـۇ تـۇنجى پ
ھهر كىــم بالىالرغــا تهســهللى  . كــۆڭلى بۇزۇلمىغــان قالمىــدى . تهســىرلهندۈردى

بېرىشكه تىرىشسىمۇ، ئانىسىز قالغان بۇ بالىالر ھالىدىن كهتمىگۈچه يىغىـدىن  
  .توختىمىدى

ـامىزى قىلـ   ئانـدىن  . دۇقمۇھهممهت ئېمىن بۇغرانىڭ ئىماملىقىدا جىنازا ن
جهســهتنى بېشــىنى شــىمالغا، يــۈزىنى قىــبلىگه قىلىــپ يهر يۈزىــدە يــاتقۇزۇپال    

چۈنكى ھهممه يهر قاتتىق توڭ بولغاچقا گـۆر كـولىغىلى   . ئۈستىگه تاش تىزدۇق
  .ئۇنىڭ ئۈستىگه سايمانلىرىمىزمۇ يوق ئىدى. بولمايتى
ــدۇق    -23 ــپ كهل ــىغا يېتى ــتان دەرياس ــۆكتهبىردە خاالس ـا ي . ئ ــۇ دەريـ هكهن ب

دەرياسىنىڭ بىر شاخچىسـى بولـۇپ، بـۇ يهرلهر دەريانىـڭ باشـلىنىش نۇقتىسـىغا       
دەريا ئاسمان پهلهك ئىگىز تاغالر ئارىسىدىكى كهڭ يارنىڭ ئىچىـدە  . يېقىن ئىدى
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ــپ         ــۇپ ئاجايى ـا ئۇرۇل ــۇ قىرغاققـ ـاھ ب ـا، گـ ــۇ قىرغاققـ ـاھ ئ ــويالپ، گـ ــدەك س يىالن
ىكــى تــاغ جىرالىرىــدىن چــۈنكى شــهرقىي جهنــۇپ تهرەپت. شــىددەتلىك ئاقــاتتى

ـا ئاجايىـپ تېـز     باشالنغان سۇ يۈكسهك يانتۇلۇقتىن ئېقىپ چۈشۈدىغان بولغاچق
ـا تاشـالر بولـۇپ، يـول قىياالرنىـڭ      . ئاقاتتى ئېقىن ئىچىدە ئۆيدەك يوغۇنلۇقتا قىي

ـا    . ئارىلىقلىرىدىن ئۆتهتتى ـال يىپق يول بىلهن دەريا خۇددى ئېشىلگهن ئىككـى ت
ـا ئـۆتهتتى  يول بىردەم ئ. ئوخشايتى ـا تاشـالرنىڭ    . ۇ ياققا، بىردەم بۇياقق ـان قىي يوغ

ـاالتتى   ـاي ق . ئارىلىقى بهزىدە شۇنچه تارلىشىپ كېتهتتىكى، يۈكلۈك تۆگىلهر پاتم
خاالســتان دەرياســى قۇلــۇن ئۆلــدى دېــگهن يهردىــن باشــلىناتتى ۋە بارغانســېرى    

بــۇ . تىكلهشــكهن ئــېقىن تــاغ ئارىلىقىــدىن نــامهلۇم ئۇزاقلىققــا كهتــكهن ئىــدى 
  .دەپ ئاتىالتتى »قىسماق«قىياتاشنىڭ تار ئارىلىقلىرى بىلهن تولغان جايالر 

خاالســتان دەرياســىنى ئــون قېتىمــدىن كــۆپرەك كهچــكهن چېغىمىــزدا       
ـان بهگ ئائىلىســى بىــلهن كېلىــپ    ـارقىمىزدىن يېڭىســارنىڭ ھــاكىمى ھارۇنخ ئ

. ان كېلهتتـى بۇ ئادەم ئىسا ئهپهندىنىڭ خانىمى فاتىمهگه يىـراق تۇققـ  . قوشۇلدى
ئۇنىــڭ . ئۇمــۇ كوممۇنىســتالرنىڭ زىيانكهشــلىكىدىن قورقــۇپ قاچقــان ئىــدى  

ئۈســتىگه قهشــقهرگه ۋالــى بولغــان ئابــدۇكېرىمخان مهخســۇم بىــلهن خۇسۇســىي 
ئۇنىــڭ ئېتــى بهك نــوچى ئــاتكهن، يهنه كېلىــپ ئــۇ  . زىــددىيىتىمۇ بــارىكهنمىش

ڭ ئـون كۈنـدە يېتىـپ    يولدا توختاپ، كۈن ئۆتكۈزمىگهچكه، بىزنىـ  -بىزدەك يول 
  .تۆرت كۈندىال يېتىپ كهلگهن ئىدى - كهلگهن مهنزىلىمىزگه ئۈچ

ـايروپالن قازاسـىغا        ئۇ شـهرقىي تۈركىسـتان جۇمهـۇرىيىتى ۋەكىللىرىنىـڭ ئ
تۇشـتىن   - سهپهرداشـالر تۇشـمۇ  . ئۇچرىغانلىق خهۋىرىنى ئېلىپ كهلگهن ئىـدى 

ـا كۆمـۈۋەتتى     ـا ئۇمـۇ كـۆپ نه   . ئـۇنى سـوئال يامغۇرىغ پهقهت . رسـه بىلمهيتــى ئهمم
ـا      ـانلىقىنى، ئانـدىن ئايروپالننىـڭ تاغق ئۇالرنىڭ قۇرۇلتاي ئۈچۈن بېيجىڭغا ماڭغ

  .ئۈسۈۋالغىنىنى، ئۇچقۇچىدىن باشقا ھهممه ئادەمنىڭ ئۆلگهنلىكىنى ئۇقۇپتۇ
دېدى مۇھهممهد ئېمىن  —يىگىتلهر، ئاتتىن چۈشۈپ تاھارەت ئېلىڭالر،  —

  .بۇغرا
ـايروپالن قازاسـىدا ئـۆلگهنلهرگه      . ۇقھهممهيلهن تاھارەت ئالد بـۇغرا ئهپهنـدى ئ

ـالالر،    . غىيابى جىنازا نامىزى قىلىـدىغانلىقىمىزنى ئېيتتـى   ـا ئهپهنـدى ۋە ئاي ئىس
  .ئاندىن بۇغرا ئهپهندى ئۇزاق دۇئا قىلدى. بالىالردىن باشقىلىرىمىز نامازغا تۇردۇق
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ـانلىقى ھهممهيل     ـا نېمىشــقا قېتىلمىغـ ـا ئهپهنــدىنىڭ نامازغـ هننىــڭ  ئىسـ
ـان بولسـىمۇ ھىچكىـم سـهۋەبىنى سـوراي دېمىـدى       چـۈنكى  . دىققىتىنى قوزغىغ

كىچىكىــدىنال خىتــايچه ئوقۇغــان بــۇ ئــادەم ئــادەتتىمۇ دىنىــي پائــالىيهتلهرگه بهك 
ـا بـۇنى بهك تهگهپ كهتكـۈدەك ئىشـمۇ ئهمهس ئىـدى      ـازدىن  . سالقىن بولغاچق نام

مـۈمكىن ئىـدىكى،   كېيىن ھهممه ئادەمنىڭ ئېسـىدىنمۇ كۆتۈرۈلـۈپ كېتىشـى    
كېيىنكــى قىســقا دەم ئــېلىش پهيتىــدە ھهمــمه نهرســىگه چېپىلىــپ تۇرۇدۇغــان 

  :دوستىمىز ھاجى ياقۇپ، ئىسا ئهپهندىدىن بۇنىڭ سهۋەبىنى سوراپ قالدى
  يا؟ - بايا نامازغا تۇرمىدىڭىز، بۇنىڭ ئاالھىدە بىر سهۋەبى بارمۇ —

ـا  ـا شـۇ    ئويلىمىغان يهردىن ئىسا ئهپهندى شۇنداق غهلىته ج ۋاپ بهردىكـى، مان
  :سهۋەپتىنال بۇ ئىش خاتىرەمدە قالغان بولسا كېرەك

ئهگهر ئهخمهتجــان ئهھلــى جهنــنهت بولۇدۇغــان بولســا، مهن جهھهنــنهمگه   —
  !كېتىمهن؛ ئهگهر ئۇ جهھهننهمگه كىرسه مهن جهننهتكه كىرىمهن

ـا ئهپهنـــدىم  — ـاچچىقىنى تهســـته      —! ئىســ دېـــدى بـــۇغرا ئهپهنـــدى ئــ
كىم ۋە نېمىچـى بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر،     —بىر خىل ھالهتته،  بېسىۋاتقاندەك

بىر مهزگىل بىلله ئىشلىدۇق، مۇخالىپمۇ بولدۇق، غايهداشـمۇ بولـدۇق، نـېمىال    
بولمىسۇن ئۇمۇ مۇشۇ ۋەتهننىڭ پهرزەنتى، ئۇمۇ مۇشۇ مىللهتنىڭ غېمىنى يېگهن 

ـان بولۇپتـۇ   . بىر ئادەم ـازادا قۇرب دى بىـز بىـر مۇسـۇلمان    ئهمـ . ھاال بۇ كۈندە ئۇ بىر ق
بولــۇش ســۈپىتىدە ئۇنىڭغــا دۇئــا قىلىــدىغان ۋەزىپىمىــز بــارلىقىنى تونۇمىســاق 

  بوالمدۇ؟
ـا ئهپهنــدى ئۈنچىقارمىــدى   مهن ئويلــۇدۇمكى، بــۇ قهدەر ئۆچمهنلىــك   . ئىسـ

خهلقنىـڭ نهزىرىـدىكى ئىككـى خىــل پهرقلىـق قاراشـتىن تېخىمـۇ كــۈچهيگهن       
ىرىنى مىللهتچـى دەپ ئاتىسـىمۇ خهلـق    ئىسا ئهپهنـدىلهر ئـۆزل  . بولۇشى مۈمكىن

شۇڭالشقا ئىلى تهرەپنىڭ لىدېرلىرى بىلهن . ئۇالرنى خىتايپهرەستلهر دەپ قارايتى
ــر يهرگه كهلســه خهلقنىــڭ مۇئامىلىســى روشــهن پهرقلىــق     ــدىلهر بى ئىســا ئهپهن

بۇنىڭغا نورمالدا بىزنىڭ ئۇيغۇر ئادىلمۇ پۇچۇلۇنۇپ كېتهتتى ھهم بـۇنى  . ppppبوالتتى

                                            

      
①

دە بېتىـ -453نـاملىق كىتابىنىـڭ    »ئهسىر شهرقىي تۈركىسـتان ئۈچـۈن  «بۇ مهسىلىنى ئىسا ئهپهندى  
خهلقنىڭ ئهخمهتجان قاتـارلىق ئىلـى ۋەكىللىرىنـى بهك ئىـززەت قىلىـپ، ئىسـاالر       : ئوچۇق ئېتىراپ قىلىپ

 .ئا —بىلهن كارى بولمىغانلىقىنى يازغان ئىدى، 
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ــدىن دەپ ئىزاھـــات   كوممۇنى ــڭ يامانلىقىـ ــۇرۇش مېتودىنىـ ــتالرنىڭ ئېزىقتـ سـ
ـا مېـنىڭچه ئىلـى تهرەپنىـڭ خهلـق كۆزىـدە مۆتىـۋەر بولۇشـىنىڭ         . بېرەتتـى  ئهمم

ـانلىقى، ئـۇالرنى      سهۋەبى ئۇالرنىڭ تاجاۋۇزچى ئارمىيه بىـلهن ئهمهلىـي جهڭ قىلغ
ـارەت  ئهمهلىـي   ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىدىن بولسىمۇ قوغالپ چىقارغانلىقىدىن ئىب

  .پاكىت توروزىنى بېسىۋاتاتتى
ــى   ــتان دەرياسـ ــى  66خاالسـ ــتىم كېچىلهتتـ ــك  -36. قېـ ـايمۇن «كېچىـ مــ

ــۇ كېچىكــته ســۇنىڭ  . دەپ ئاتىلىــدىغان ئهڭ يامــان يېــرى ئىــدى  »كېچىكــى ب
ــۇپ ئاققاچقــا ئــاتنى چۆكــۈرگىلى ئــاز     ھهممىســى كىچىككىــنه تارچۇققــا توپلۇن

ردە بىـرەر  هناۋادا مۇشـۇ ي . ل بولۇپ كېتهتتىئۈستىدىكى ئادەم ۋە يۈكلهر ھۆ. قاالتتى
ــۇ        ــۇنىمۇ، يولنم ــپ س ــىلىپ قېلى ـا قاپس ــۇ تارچۇققـ ــه ب ــپ كهتس ــۇالغ يىقىلى ئ

بـۇ يـولنى كـۆرگهن ھهر    . قازا شۇ چاغدا بوالتتى -دە، تېخىمۇ چوڭ باال -توسۇۋاالتتى
ـا       ـا، يـۈرىكىمىز ئاغزىمىزغ ئهقىل بۇ يېقىنى دەرھال ھىـس قىالاليـدىغان بولغاچق

ــر قهدەم    قاپال ــلهن بىـ ـات بىـ ـادە ئىهتىيــ ــدا، زىيــ ــقان ھالـ ــدىن   ،شـ ــر قهدەمـ بىـ
ســۇنىڭ ھهممىســى توپلۇنــۇپ ئاقىــدىغان بــۇ يهردە يىقىلغــان . ئىلگىرىلهيتــۇق

شــۇڭا . ھامــان ســۇ ئــۇنى بىــر تــال خهســنى كۆتۈرگهنــدەك ئېقىتىــپ كېتهتتــى   
ـا      100كېچىكنىڭ باشلىنىشىدىن  ـاق ئارىلىقىغ ـا ئىككـى قىرغ مېتېرچه ئاياقق

ســۇ ئېقىتىــپ . ىــر تارتىلىــپ، ئــۇچلىرى تاشــالرغا بــاغالپ قويۇلغــان ئىــدىزەنج
ـاالتتى    ـاپ ق . كهتكهنلهر بۇ يهرگه كهلگىچه ئۆلمهي قالسا زەنجىرگه ئىلىنىـپ توخت

ـا « دېيىشـىمىزنىڭ سـهۋەبى، خاالسـتان دەرياسـىنىڭ سـۇ ئاسـتى        »ئۆلمهي قالس
ـادا تاشـالر سـۇ يۈزىـدە كـۆرۈن       مىگهن بىـلهن سـۇ   پۈتۈنلهي تاشلىق بولـۇپ، بهزى خ

ئاســتىدا پىچــاقتهك قىرلىرىنــى بهلــلهپ، خــۇددى پىســتىرمىدىكى دۈشــمهندەك 
ئۇالغ ياكى ئادەمنى ئهنه شۇ تاشالرغا ئۇرۇپ  -  بۇ يهردە ئېقىپ كهتكهن ئات. ياتاتتى

  .لهخته قىلىپ تاشلىشى ئانچىكى ئىش ئىدى
ـاتتىن چۈشـۈپ كهتكهنـلهر خېلـى كـۆپ      »مايمۇن كېچىكى« دىن ئۆتكىچه ئ

. ئارقىدىن كېلىۋاتقاچقا، بىر پىشكهل بولمىدى - ولدى، ئهمما ئادەم كۆپ ۋە ئارقاب
بـۇ يهرلهردە ئوتـۇن   . سوغۇق جاندىن ئۆتهتتى. ھۆل بولمىغان بىرمۇ ئادەم قالمىدى

ـاندا يۇلغـۇنالرنى    - ئېقىننىڭ بويلىرىدىن ئانـدا  . تاپماقمۇ ئاسان ئهمهس ئىدى س
كېلىــپ گۈلخــان يېقىــپ، ئۈســتۈمىزنى ئۇچراتســاق شــۇالرنى قايرىــپ، تــوپالپ 
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ـان ئىـدۇق   . قۇرۇتتۇق ـادا شـۇنچه   . بىردىنال زىمىستان پهسلىگه كىرىـپ قالغ پۇس
ـار        ـاغ ئارىسـىغا قهدەم قـويغىنىمىزدىن باشـالپ ق ئىللىق ھاۋا مهۋجۇت ئىـكهن، ت

كېچهكنـى قۇرۇتماسـتىن    - بۇنداق سـوغۇقتا كىـيىم   . كېچىپ يۈرمهكته ئىدۇق
بــۇ يهرلهردە ئــاغرىقنى داۋاالپ ســاقايتقۇدەك . قــاالتتۇق يۈرســهك، دەرھــال ئاغرىــپ

ـانالرنى تاشـالپ    شارائىت بولمىغاچقا، ئىلگىرىكى كارۋانالر كېسهللهرنى، يارىالنغ
شـــارائىت شـــۇنداق ئىـــدىكى، ئۇنىڭغـــا ئىـــچ . كېتىشـــكه مهجبـــۇر بولۇشـــاتتى

ـا شـۇنداق رەھىمسـىز بىـر يـول      . ئاغرىتىمهن دېسـهڭ ئۆزۈڭمـۇ تۈگىشـهتتىڭ    مان
ـازىرغىچه تېخـى ئـۇ قهدەر        . دىئى ـا ھ ئهمما بىـزلهر ھهرھالـدا تهقدىرداشـالر بولغاچق

  .باغرىتاشلىق قىلىشقا توغرا كهلمىدى
 - ئــــۆكتهبىر مــــايمۇن كېچىكىــــدىن ئۆتــــۈپ دەم ئېلىــــپ كــــيىم  -25

كهچقـۇرۇن  . كېچهكلىرىمىزنى قۇرۇتۇۋالغاندىن كېيىن يولىمىزنى داۋام قىلدۇق
ـا « ــۆرۈن جىلغـ ــگهن يهرگه  »ك ــۇپ   دې ــپ، قون ــدىرلىرىمىزنى تىكى ــپ، چې كېلى

مېتېـردىن   4000بۇ يولالرنىڭ ھهممه يېـرى ئاساسـهن دېڭىـز يۈزىـدىن     . قالدۇق
ـا   . شۇڭا ھهممىال يهردە تۈتهك بارىـدى . تۆۋەن چىقمايتى پهقهت چوڭقـۇر جىلغىالرغ

  . چۈشكهندىال ئۇخالشقا بوالتتى
ز ئېغىرلىشـىپ،  ئالدىمىزدىكى ئىگىزلىكته تۈتهك دەستىدىن قهدەملىرىمى

ـاران قهدەم   - ئاتالر ئاران. كارنىيىمىز ئېچىشىپ، نهپهس يېتىشمهي ھاسىرايتۇق ئ
بۇنداق چاغالردا ئاتالر تۇيۇقسىزال يىقىلىپ، بىرنهچچه مىنـۇت ئىچىـدىال   . ئاالتتى

بۇنى بىلىدىغان تهجرىبىلىك ئاتچىالر، . نهپهستىن توختايدىغان ئهھۋالالر بوالتتى
ـانلىرىنى سـىقىپ        ئاتتىن چۈشۈپ ئات ـارا ق ـا جۇۋالـدۇرۇز تىقىـپ، ق الرنىـڭ بۇرنىغ

مانا شۇنداق . چىقىرىۋەتكهندىن كېيىن، ئاتالر يهنه بىر ئاز يېنىكلىشىپ قاالتتى
قىلىپ خاالستان دەرياسىنىڭ سۈيى باشالنغان ئىگىزلىككه كېلىپ، ئۇنىڭدىن 

ــتۇق ــى   . ئاش ــول شاخچىس ــىنىڭ ئهڭ غ ــدىمىزدا يهكهن دەرياس ـان زەرەپ —ئال شـ
ـاتتى    . تۇراتتى ـاراپ ئاق سـۈيى خاالسـتان   . زەرەپشان دەرياسى جهنـۇپتىن شـىمالغا ق

ـاغ باغرىـدا نىسـبهتهن     دەرياسىغا قارىغاندا ئىككى ئۈچ ھهسسه كۆپ بولسىمۇ، ئۇ ت
دەريانىـــڭ . تهكشـــىلىكته بولغاچقـــا شـــىددەتلىك ئهمهس، يېيىلىـــپ ئاقـــاتتى

  .ك قۇم بار ئىدىئاستىدىمۇ قورقۇنۇچلۇق تاشالر يوق، بهلكى يىرى
ـا چېـدىر قۇرۇشـقا كىرىشـتۇق     بهزىـلهر ئوتـۇن تېرىشـكه، تېـزەك     . دەريا بويىغ
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ـارالش ئىشـىنى كـۆپ    . تېرىشكه، بهزىـلهر ئهتراپنـى چارالشـقا بهلگىلهنگهنىـدى     چ
چۈنكى ئـۇ كهسـپىي رازۋىتچىـك    . ھالالردا ئابدۇرېهىم قىلىچ ئۆز ئۈستىگه ئاالتتى

الر ئاياقلىرىنى سېلىۋېتىپ، دەريا يېيىقلىرىدا ياش. بهك سهزگۈر ئادەم ئىدى. ئىدى
ئۆســكهن يۇلغــۇنالرنى ســۇندۇرۇپ، گۈلخــان ئۈچــۈن ئوتــۇن تېرىشــكه باشــلىدى،   

. ھــاۋا ئوچــۇق ئىــدى. چــوڭالر، ئايــالالر ۋە بــالىالر قىرغــاقالردىن تېــزەك تېرەتتــى 
غهرپــكه قىشــايغان . تاغنىــڭ دالدىســى بولغــاچمىكىن خېلــى ئىللىــق ئىــدى  

لىرىنى تاغالر توسۇۋالسىمۇ، دەريانىڭ كهڭ يېيىقلىرىنىـڭ شـهرق   قوياشنىڭ نۇر
ـاپ چۈشــۈپ تــۇراتتى     ـاپ چۈشــكهن يهرلهردە ســۇ   . تهرەپلىــرىگه يهنىــال ئاپتـ ئاپتـ

ــۇمالر ســان  ـارقىرايتى   - ئاســتىدىكى ق ــۇپ پـ ــوچلىرى بول ــۇر ت مهن . ساناقســىز ن
ـا      ـال ئېلىـپ، ئالقىنىمغ  قولۇمنى سۇغا تىقىپ، ئاستىدىكى قۇمـدىن بىـر چاڭگ
ـالتۇن ئىكهنلىكىنـى كـۆردۈم      . يېيىپ تۇرۇپ قارىغان ئىـدىم، پارقىرىغانالرنىـڭ ئ

ـا بـۇ يهرلهر ئاھالىـدىن      ئالتۇننىڭ قۇمدىكى نىسبىتى خېلى يوقۇرى ئىـدى، ئهمم
ـارائىتىنىڭ بهك ناچارلىقىـدىن بـۇ يهرگه        بهك ئۇزاقتا، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه تهبئىـي ش

ـان     يردە. كېلىپ ئالتۇن چايقايدىغانالر يوق ئىدى ـاجىكچه ئىسـمى زەرەپش انىـڭ ت
  .بۇنىڭغا ئاساسهن قويۇلغان ئىدى) ئالتۇن چايقىغان سۇ —زەر ئهپشان (

بىز قونالغۇمىزنى ھازىرالپ، تاماققا تۇتۇش قىلىپ يۈرگهن دەملهردە چارالشقا 
ـانلىقىنى خهۋەر قىلـدى ۋە      كهتكهن ئابدۇرېهىم قىلىچ ئىككـى ئهسـكهر كېلىۋاتق

ۇتۇپ سوراق قىلىپ، ئۇالردىن چېگـرا قاراۋۇلخانىسـىنىڭ   باشلىقالردىن ئۇالرنى ت
ـازەت سـورىغان       ئۇچۇرلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ مهقسـىتىنى ئىگىلىـلهپ بېقىشـقا ئىج

  :ئىدى، ئىسا ئهپهندى بۇنىڭغا جىددىي قارشى چىقتى
بىز سوقۇشۇشقا كهلمىدۇق، ئهپهندىم، نېمه كېرىكى بار ئۇ ئۇچۇرالرنىڭ؟  —

ئۇالرغىمــۇ مۇشــۇ . ىن ئۆتــۈپ كهتســهكال بولــدى بىــز تېچلىــق بىــلهن چېگرىــد 
  .نىيىتىمىزنى ھىس قىلدۇرۇشىمىز الزىم

. ئۇالر ئۇيغۇر ئهسكهرلهر ئىـدى . ئارقىدىن ئهسكهرلهر توپىمىزغا يېتىپ كهلدى
ئــــۇالر مازارغــــا ئــــات ئــــالغىلى . ئــــۇالردىن ئــــادەتتىكىچه ئهھــــۋال ســــورۇدۇق

ـان  . كېتىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى ـانچه ئـۆتمهيال     ئهمما ئۇالرنىـڭ يالغ ـانلىقى ئ دەۋاتق
ئارىمىزدا ئايلىنىپ . چۈنكى ئۇالر يولىغا مېڭىشقا ئالدىرىمىدى. بىلىنىپ قالدى

ـايتتى   —كېيىن مازار تهرەپكه ئهمهس كهلگهن تهرىـپىگه  . يۈردى ـا ق بـۇ  . كۆكئارتق
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ئاشــكارە جاسۇســلۇق ھادىسىســى بولســىمۇ، بىــز ۋەزىيهتنــى تهھلىــل قىلىشــقا  
مهن ئۈچ مهسلهك تهرەپدارلىرى . ل مېنىڭ ئىچىمنى پۇشۇردىبۇ ھا. قىزىقمىدۇق

ـا     بىلهن مهلۇم ئارىلىقىم بار مۇناسىۋەتته بولغاچقا بۇنى بىرىنچـى بولـۇپ ئوتتۇرىغ
شۇڭا ئابدۇرېهىم قىلىچنىڭ يېنىغا بېرىـپ، بـۇ ئىككـى    . قويۇشۇم ئهپسىز ئىدى

  :ئهسكهر توغرىسىدىكى قارىشىنى سورۇدۇم
ـادەم  . دېدى ئۇ —ر بىزنى چارالشقا كهلگهن، ناھايىتى ئېنىق، ئۇال — قانچه ئ

يارىقىمىز بار، ئهگهر سوقۇشۇشقا توغرا كهلسه قانچه ئادەمنى  - بار، قانچىلىك قۇرال
  .سهپهرۋەر قىالاليمىز، مۇشۇالرنى ئىگىلهپ كهتتى

  بۇنى ئىگىلهپ نېمه قىلىدۇ؟  —
ئهلــۋەتته بۇنــداق ئهگهر ئــۇالر بىــزگه يامــان نىيهتــته بولمايــدىغان بولســا،   —

ئهمما چارالشنى زۆرۈر قىلىۋاتقان نىيهت، ياخشى نىيهت . چارالشنىڭ ھاجىتى يوق
ـا       ـا يارىش ـانلىق، بىزنىـڭ ئهھۋالىمىزغ ئهمهس، بۇ دېمهك بىزگه جهڭ ئـېالن قىلغ
ـان      ھازىرلىقتا بولۇش؛ تاقابىل تۇرۇشنىڭ پىالنىنـى تۈزۈۋېلىشـقا كېـرەك بولۇدۇغ

  .ىسا بولمايتىئۇچۇر ئىهتىياجىدىن چارلىم
ـاس؟       — ـاق بولم ـاراپ تۇرس تامامهن توغرا، ئهمما بۇنى بىلـگهن ئىكهنمىـز، ق

ھهرھالدا نهچچه ئۇالغقا يۈك قىلىپ كۆتـۈرۈپ يـۈرگهن قـورالالرنى مۇشـۇنداق بىـر      
  ۋەزىيهتنى نهزەردە تۇتۇپ كۆتۈرۈپ كهلگهندۇق؟ 

  سىز قانداق ئوياليسىز؟ —
ـاغ   . ئهسكهر بار 20لسا مېنىڭچه كۆكئارت داۋاندا ئهڭ كۆپ بو — چۈنكى بـۇ ت

ـانچه كــۆپ بولســا، تهمىنــات، ياتــاق      ــۇ يهردە ئهســكهر قـ ــدا ب شــارائىتىدىن ئېيتقان
شــۇڭا بۇنــداق . شــارائىتلىرىنى ئورۇنالشــتۇرۇش چــوڭ قىيىنچىلىــق تۇغــدۇرۇدۇ 

دېـــمهك، بىـــز ئهســـكهرىي . يهرلهردە كـــۆپ ئهســـكهر بولۇشـــى مـــۈمكىن ئهمهس 
ىتايالرنى قىرىۋېتىپ ئۆتـۈپ كېتىشـىمىز كېـرەك    ئۈستۈنلۈككه ئىگه، شۇڭا يا خ

  .ياكى قورالسىزالندۇرۇپ، ئۆتۈپ كېتىشىمىز كېرەك
  سىز بۇرۇن ئهسكهر بولغانمۇ؟. گېپىمىز بىر يهردىن چىقتى —
  .بولغان —
  ئۇرۇشقا قاتناشقانمۇ؟ —
  .قاتناشقان —



 308

  ھهربىي ئۇنۋانىڭىز نېمىدى؟ —
  .يۈز بېشى —
ــۇنى . دە-ئويلىياالپتىكهنســىز ھه، بىلــدىم، شــۇڭا مۇشــۇنداق  — ئهمىســه ب

  باشلىقالرغا دېمهيمىزمۇ؟
ـا، سـىز دەڭ، مهن سـىز بىـلهن بىلـله       — ماڭا قارىغاندا سىز يېقىن ھهم كون

  .باراي
ـان        ـاپ تۇرۇدۇغ يېنىمىزغا ئۇيغـۇرنى، ئۆتكـۈرنى، نـۇر مـۇھهممهدنى ۋە يهنه قاين

ــدۇق  ــالرنى ئال ــى ئ   . ياش ــپ، ئىكك ــدىرىغا كىرى ــلىقالرنىڭ چې ــكهرنىڭ باش هس
مۇددىئــالىرى، چېگــرا قاراۋۇلخانىســىنىڭ ۋەزىيىتــى، بىزنــى كۈتــۈپ   -مهقســهت 

ئاخىرىـدا  . تۇرغان ئىهتىماللىقالر ھهققىدە مۇالھىزىلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق
  .بۆسۈپ ئۆتۈش ھهققىدىكى تهكلىپىمىزنى بهردۇق

ــدۇ  — ــدى،    —! قهتئىــي بولماي ـا ئهپهن ــى ئىسـ ــز  —دەپ ســهكرەپ كهتت بى
ئهمدىلىكته . بىز تېنچلىقنىڭ تهشهببۇسچىلىرىمىز. شقا قارشى ئادەملهرمىزئۇرۇ

ئۇرۇش قىلىدىغان ئهسكهر . بولسا بىز چېگرىدىن چىقىپ كېتىۋاتقان يولۇچىمىز
ئۇرۇشنىڭ نېمه كېرىكى؟ تېنچ ئادەملهر بىلهن ئهسـكهرلهرنىڭ نـېمه   ! ئهمهسمىز

بىلسه ئۇالر بىز بىلهن نى ىچاتىقى؟ بىزنىڭ دۈشمهنلىك نىيىتىمىزنىڭ يوقلۇق
ئېچىشىپ نېمه قىلىدۇ؟ ئهكسىچه، بىز مۇشۇنداق بولمىغـۇر ئىشـنى قىلىمىـز    
ـان بولـۇدۇ،    دەپ، ئۇالرغا سهزدۈرۈپ قويساق، ئۇ چاغدا رەسمىي دۈشمهنلىك تېرىلغ

  !ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز تاپقان بولۇمىز
ــدىم    ــدىگه قارى ــۇغرا ئهپهن ـاختۇرۇپ ب ـاۋاپ ئـ ــۆرگ . مهن جـ ــدا جهڭ ك هن ھهرھال

ـان ئىـدىم       ـا قىلغ . قوماندان، ئۇنىڭ قارىشى باشـقىچه بولۇشـى مـۈمكىن دەپ تام
بهلكىـم ئـۇ ئـۇزۇن يىللىـق سهبدىشـى      . ئهمما بۇغرا ئهپهندى ئىپادە بىلدۈرمىـدى 

ـا قىلىشـنى خالىمىغانــدۇر       ـان ئىســا ئهپهنـدىنى خاپ ـارى بولغ ـا نىجاتك ئهگهر . ھهتت
چــۈنكى بىــر لىــدېر . تتىبۇنــداق بولۇدۇغــان بولســا تېخىمــۇ ئېچىنىشــلىق بــوال

  .ھالقىلىق پهيتته قارار چىقىرىشتا يۈز خاتىرىگه قارىسا تۈگهشكىنى شۇ
  :گهپ قىستۇرۇشنىڭ ئورنى قالمىغان بولسىمۇ مهن چىداپ تۇرالماي

ياراقنى ئېغىـردىن   - ئهگهر ئۇ قهدەر تېنچلىقچى ئىكهنمىز، بۇ قهدەر قورال —
ـالىق يـولالردا     ئارتۇق نېمه ئۈچۈن كۆتـۈرۈپ يـۈرۈمىز؟ كىمـ    گه قارشـى؟ بـۇنچه جاپ
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ـاكى    كۆتۈرۈپ كېلىشىمىزنىڭ سهۋەبى بۆرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئهمهسـتۇر؟ ي
  ھىندىستان چېگرىسىدىن بۆسۈپ ئۆتۈمىزمۇ؟

  .دېدى ئىسا بىر تۈرلۈك توڭلۇق بىلهن —كىم سىز؟ كىم بۇ؟ ! بهس —
ــدىلىك      ــداق ئاالھىـ ـاس ھىچقانـ ــدېرغا خــ ــدا لىـ ــۇئانكى تۇرقىـ ــڭ شـ ئۇنىـ

ـان ئـۆزەمگه ۋاي     . پىلمايتىتې ـادەملهر بىـلهن سـهپهرگه چىقق دەپ ئـويالپ  ! مۇشۇ ئ
  .چېدىردىن چىقىپ كهتتىم

  .ئابدۇرېهىم قىلىچ ئارقامدىنال سوڭدۇشۇپ چىقتى
  تېزال يېنىپ چىقتىڭىزغۇ؟ —
ســىزنىڭچه تاالشســاق ئۆزگــۈرۈش ! ئهپهنــدىم، ئــۆزەمگه ۋاي! ئــۆزەمگه ۋاي —

  بوالرمىدى؟
  :ۇغرا ئهپهندى ئاستاال يېنىمىزغا كېلىپئارقىدىن چىققان ب

ـاڭالر بوالرمـۇ؟     — ـاقهت قىلس بۈگۈن بهرىبىر ھىچ ئىش بولمايدۇ، ئهتىگىچه ت
مېنىـڭ  . ئاندىن ماڭا يېقىنلىشىپ، قىسـقىچه ئهھـۋالىمنى سـورۇدى   . دېدى —

ـاتتىم     ـادەم بولـۇپ چىق چـۈنكى  . تهرجىمهھالىم سورالسا مهن بهكال تومتاق بىـر ئ
ئۇيغۇردەك ياكى ئابدۇرېهىمدەك خۇاڭپـۇ ھهربىـي مهكتىپىنـى     مهن ھىچ بولمىسا

ئــۆزەم ئــۆگهنگهن . پۈتتــۈرگهن، ئىســتىخبارات كۇرســىنى تــۈگهتكهن دېيهلمهيــتىم
ــتۇرۇپ، مهن     ن ــتا تونۇش ــۋال تونۇشتۇرۇش ــر قىســقىچه ئهھ ــداق بى ــىلهرنى بۇن هرس

ـان دېيهلمهيمهنغـۇ؟ شـ     ۇڭا، ئۆزلۈكۈمدىن رۇسچه، خىتايچه، ئهرەپچىلهرنـى بىلىۋالغ
ـادەتتىكى بىرســى بولـۇپ چىقــاتتىم    ـا، ئــۇ كىشــى  . مهن بـۇ تــوپتىكى ئهڭ ئ ھهتت

ـاالتتى   »ئارىمىزدا بۇ ئادەمگه نېمه باردۇ؟« پهقهت مېنىـڭ  . دەپ ئويالپ قالسـىمۇ ق
ــدۇردى    ــران قال ــۇنى بىــر ئــاز ھهي . ئۈرۈمچىــدە ئىنىســتىتۇتتا ئىشــلىگهنلىكىم ئ

ـا ئوت    ـالىي ھهتت تـۇرا دەرىجىلىـك مهكتهپلهرنىـڭ    ئۆزەمنىڭ تهھسىالتىمدا بىـرەر ئ
نامى ئاتالمىغان ھالدا، ئىنىستىتۇتتا دەرس ئۆتۈشۈم ھهر ئاڭلىغان ئادەمگه غهلىته 

  .تۇيۇلماي قالمايتى
ــتىم  ــكه كهتـ ــدىرىم تهرەپـ ــڭ چېـ ــدىم،  . مهن ئۆزەمنىـ ــۇغرا ئهپهنـ ــۇر، بـ ئۇيغـ

  .ئابدۇرېهىملهر گهپلىشىپ قېلىشتى
كېلىــپ، باشــلىقالر بىــلهن  ئهتىســى ئۇيغــۇر ئهســكهرلهر. ئهتىســىمۇ بولــدى

ئۇالر چېدىر ئىچىدە ئايرىم سۆزلهشكىلى تۇرغاندا، بىز . كۆرۈشۈشنى تهلهپ قىلدى
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ئــاۋۇ . يهنه شــۇ مهۋزۇدا تاالشــتۇق. ئــۇرۇش تهرەپــدارلىرى يهنه بىــر يهرگه توپالنــدۇق
ــتۇق       ــنى كېلىش ــۇرۇپ تۇتۇش ـايالپ ت ــر يهردە پـ ـا بى ــۇ ياقتـ ــكهرلهرنى ئ ــز . ئهس بى

يولالۋاتقاندا بـۇغرا ئهپهنـدى چېـدىردىن چىقىـپ، شـۈبهىلىك       پىستىرمىغا ئادەم
ــلىدى  - ھهددى ــقا باشـ ــورىقىنى ئېلىشـ ــڭ سـ ســـاداقهتمهن . ھهركهتلىرىمىزنىـ

  .ئابدۇرېهىم قىلىچ مهقسهتنى ئېنىق ئېيتتى
بىز ئىشنى چىرايلىـق شـهكىلدە پۈتكۈزۈشـكه تىرىشـىۋاتىمىز، ئىشـنى       —

  .ى ئۇ خاپا بولۇپدېد —بۇزماي شۈك تۇرۇپ تۇرساڭال قانداق؟ 
  .شۇنىڭ بىلهن يهنه بىر قېتىم يېلىمىز چىقىپ، بوشۇشۇپ كهتتۇق

ئهمما چىرايلىقچه پۈتۈشۈۋاتقان ئىشنىڭ نهتىجىسىدە ئىككى ئهسكهر بىلهن 
  .باي ئهزىزى قاتارلىق بىر ھهيئهتنى ئهۋەتىشتى

ـاغ باغرىـدا    . ىدۇقجبىزمۇ ئاستا قوزغۇلۇپ، كۆكئارت داۋان تهرەپكه سىل يـول ت
ـا ياقىســىنى بــويالپ كېتهتتــى    بــۇرۇنقى يــولالردەك تىــك ۋە خهتهرلىــك    . دەريـ

بىـز  . بولمىغاچقا ئاستا ماڭغاچ، قاراۋۇلخانىغا يېقىنراق چۈشـكۈن قىلماقچىـدۇق  
ـارلىق       ـاي ئهزىـزى قات ئورۇنلىرىمىزدىن قوزغۇلۇپ، يولغا چىقىپ كـۆپ ئـۆتمهي، ب

ـا    ئۇال. يول ئۈستىدە ئۇچراشـتۇق . ۋەكىللهر قايتىپ كهلدى رنىـڭ دېيىشـىچه ئىس
ـا تهكلىـپ قىپتـۇ      . بىلهن بۇغرا ئهپهندىنى قاراۋۇلخانا باشلىقى سـۇن فۇگـۇي چايغ

ــمىيهتمۇ      ــقا رەسـ ــهكال باشـ ــورالالرنى تاپشۇرۇۋەتسـ ــولىمىزدىكى قـ ــۇنداقال قـ شـ
  .يوقلۇقىنى، چېگرىدىن ئۆتۈۋەرسهك بولۇدۇغانلىقىنى ئېيتىپتۇ

ىز يوســۇندا يهنه ھېلىقــى ئىختىيارســ. بــۇ كۆرۈنــۈپ تۇرغــانال قىلتــاق ئىــدى
ئابـدۇرېهىم قىلىـچ بـۇ    . بىرنهچچه ئۇرۇش تهرەپدارلىرى بىريهرگه توپلۇنۇپ قالـدۇق 

  :ئهھۋالنى تهھلىل قىلىپ
قوراللىرىمىزنى ھىله . پهرىزىڭىز توغرىكهن، ئۇالرنىڭ كۈچى ناھايىتى ئاز —

كېيىن  قورالالر تاپشۇرۇلغاندىن. بىلهن يىغىۋالمىسا بىزگه تهڭ كېلهلمهيدىكهن
  .دېدى —كۆرگۈلۈكۈمىز بار، 

. ئهممــا لىــدېرالر چايغــا بېرىــپ، ئىشــنى چاپســان پۈتتۈرۈشــكه ئالدىراشــتى  
  .شۇنداقال قورالالرنى توپالپ، تاپشۇرۇشقا ھازىرلىنىشنى بۇيرۇدى

ـاي    : بۇ ياقتا بىز غۇدرىدۇقكى بىر چېگرا قاراۋۇلخانىسىدىكى ئـون بېشـى خىت
ە باشكاتىبى بولغان ئادەمنى ئالدىغا چاقىرغىنى بىر ئۆلكه رەئىسىنىڭ مۇئاۋىنى ۋ
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ــۇ؟  ــداق ئهدەپســىزلىك ب ـاز    ! قان ــر ئـ ــن بى ــۇ گهپلهردى ــۇغرا ب ــېمىن ب مــۇھهممهد ئ
ـا بېـرىش   . خىجىللىق ھىس قىلىپ، ئىككىلىنىپ قالدى ئهمما ئىسانىڭ چايغ

  .ئىرادىسى قهتئىي ئىدى
ـان ئىككىڭـالر بىـردەك تـوپنى تاشـالپ كهتسـهڭال        — ر توپنىڭ بېشـى بولغ

ــهككهن؟    ــى بىلمىس ـاي دېگهنن ــۇدۇ؟ خىتـ ــداق بول ــۇال   —! قان ــىپ غۇلغ دېيىش
  :قىلىشىپ كهتكىنىمىزدىن كېيىن، بۇغرا ئهپهندى

  . دېدى —مهن قاالي،  —
ـاز ئېلىـپ         — ـايلى، بىـر ئ قورالالرنىڭمۇ ھهممىسـىنى تاپشـۇرۇپ داغـدا قالم
 .دېگهن غۇدراشالر ئاڭلىناتتى —قااليلى، 

مگه قېيداپ، ئاچچىقى بىلهن گۈرسۈلدەپ مېڭىـپ،  ئىسا ئهپهندى ھهممه ئادە
  .بىر ياردەمچىسى  بىلهن قاراۋۇلخانىغا كېتىشتى. ئېتىغا مىندى

ـا  . قورالالرنى تاپشۇرۇۋېلىش ئۈچـۈن قاراۋۇلخانىـدىن ئهسـكهرلهر كهلـدى     ئۇالرغ
  .مهسلىههت بويىچه قورالالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ دەپ، يېرىمىنى تاپشۇردۇق

خىتايالر كارۋانالردىن، ھاجىالردىن، چېگرىدىن ئۆتۈدۈغان  بۇ قاراۋۇلخانىدىكى
ـا ئهڭ قىممهتلىـك نهرسـىلىرىنى تهلهپ قىلىـپ،       ھهركىمدىن پارا ئېلىـپ، ھهتت

مېتېــرچه ئۇزاققــا چۈشــكۈن  500قاراۋۇلخانىــدىن . بــۇالپ كۆنــۈپ كهتــكهن ئىــدى
ردۇر قىلىپ، توختىغىنىمىزدا كۆردۈمكى، بۇ يهردە گۇما تهرەپتىن كېلىـپ، كـۈنله  

بهشــيۈزگه يــېقىن يهرلىــك خهلــق، يــۈزلهرچه . ياتقــان باشــقا يولۇچىالرمــۇ بارىــدى
توك خىتاينىـڭ توسۇۋېلىشـى بىـلهن ئـۆز ۋەتىنىـدە       - چېدىردا، بۇ يهردە ئالته توك

بىر تىيىنلىق قهدرى بولماي، يامان تهبىئىي شارائىت ئاستىدا خىتايدىن ئىنساپ 
ـا بىـر    قارلىق ت. كۈتۈپ يېتىشقا مهجبۇر ئىدى اغالر بىلهن قورشالغان بـۇ قاراۋۇلخان

شهيدىلال يولىـدىن   — دۆڭ ئۈستىگه جايالشقان بولۇپ، كۆكيار يولىدىن ۋە گۇما
  . كهلگهنلهرنى بىر نۇقتىدا تۇتااليتى

ـاراپ تـوپتىن ئۈمىـدىم كېسـىلدى      ـا ق بـۇ قهدەر ئهقهللىـي بىـر    . بۇ ھالىمىزغ
ـارار چىقىـرىش    ئىشتىكى قارارسىزلىق، ئىككىلىنىش ۋە ئاخىرىدا ھاماقهتلهرچه ق

ــارىختىن بېـرى ئوخشــاش ئۇســۇلدا ئالــدىنىۋاتاتتۇق . كـۆزۈمگه يىغــا كهلتــۈردى  . ت
ــۇلى  ـاقىرىش ئۇس ــۆھبهتكه چـ ـايتۇق  ! س ـاۋاق ئالمـ ـان سـ ـا ھىچقاچـ ـا ... ئهممـ توپتـ

كىشىلىك سىياسىي قاچاققا يولالردا  53بىز . پارچىلىنىش ئاالمهتلىرى بايقالدى
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دىن ئارتۇق باشـقا يولـۇچىالر، ئهسـلىدە    300ھىيهتتىكى قېتىلغان ھهر خىل ساال
ـاتتى     . بىزگه بىر تۈرلۈك ئىشهنچ قىلىپ، بىـزگه بويسـۇنۇش كهيپىياتىـدا كېلىۋات

بىرىنچـى  . گويا بىزنىڭ سايىمىزدە ئىشلىرى ئاسان بولۇدۇغاندەك خىيالى بارىدى
ــر      ــلهن بى ــز بى ــۇالر بى ــنال ئ ــىزلىقىمىزدىن كېيى ــڭ قارارس ـالغۇ ۋە بىزنى گه توسـ

بولغاننىڭ پايدىسىدىن زېيىنى كۆپ ئىكهنلىكىنى پهمـلهپ، بىـزدىن مـۈمكىن    
بىـز ئـۇالر بىـلهن بىلـله     «قهدەر يىراق تۇرۇش، ئاجرىلىپ كېتىش، خىتايالرغىمۇ، 

ـات ئىپادىلهشـــكه       »ئهمهس دېــگهن تۇيغــۇنى بېرىشــكه تىرىشــىدىغان كهيپىيـ
. ۈشــكه باشــلىدىبىزنىــڭ توپىمىزدىمــۇ بۆلۈنــۈش ئــاالمهتلىرى كۆرۈل. باشــلىدى

ــرىگه ئىپـــادە    ــنچلىقچىالر ھهم يهنه ھىچبىـ ــدارلىرى، تېـ ــۇرۇش قىلىـــش تهرەپـ ئـ
بۇ ھالدا بىزنىمۇ مهلۇم قومانـدانلىق ئاسـتىدىكى   . بىلدۈرمهيدىغان مهيدانسىزالر

  .بىر توپ دېگىلى بولمايتى
تارتىشتا ئىدۇق، بـۇغرا   - بىز چېدىر ئالدىدا يهنه ئىشلىرىمىز ھهققىدە تاالش

  :قىلىچ گهپ تهشتى. ى ئۇياقتىراق خىيال سۈرۈپ ئولتۇراتتىئهپهند
  نېمه ئويالۋاتىسىز؟ —

مهن ئويلىغــانلىرىمنى، توپىمىزنىــڭ روھــى جهھهتــته ئاللىقاچــان بۆلۈنــۈپ  
  .كهتكهنلىكىنى ئېيتتىم

توپىمىزدا باشتىنال بىر قومانـدانلىق ئاسـتىدا بولۇشـتهك ئاالھىـدىلىك      —
ئىنسانالر تهشكىللهشكه مۇھتاج، ئۇالرغا  —دا، دېدىم ئاخىرى —بولۇپ باقمىدى، 

مهنمــۇ «دايىـم بىــر ئىگىــدارچىلىقنى، بىرگهلىكنــى ھىـس قىلــدۇرۇپ، ئۇنىڭــدا   
ـا بىـزدەك   . دېگهن ھىسنى ئۆچۈرمهسلىك الزىم »توپنىڭ بىر ئهزاسىمهن بولمىس

كىم . باشتاقلىشىدۇ - بىر مىللهت ناھايىتى چاپسانال ھۆكۈمهتسىزلىشىدۇ، باش
  .بىزگه ئهگىشىۋالغانالر ئۆز ئىچىدىن قانچه تىپقا بۆلۈندى بىلىدۇ،

ـاي قالمىــدى      شــۇڭا بىــزگه  . ســۆزلىرىمىز بــۇغرا ئهپهنــدىگه تهســىر قىلمـ
  :يېقىنلىشىپ

ئىسا ئهپهندىنىڭ سۆھبهت نهتىجىسىنى كۈتۈپ يېتىـۋەرمهيلى، ئىككـى    —
ــواليلى،   ـا ب ــۇ،   —قوللــۇق تهييارلىقتـ ــدى ئ ــلهن ئىــش   —دې ئهگهر ســۆھبهت بى

  .قمايدىغانلىقى بىلىنگهن ھامان، ئۇالرغا كۈچ قوللۇنۇشقا تهييار تۇرايلىئا
بولۇدۇ، بۇنى قورالالرنى تاپشۇرماي تۇرۇپ قىلغان بولساق تېخىمۇ ياخشى  —
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  .دېدى قىلىچ —بوالتتى، بوپتۇ يهنه ئۇرۇنۇپ باقايلى، 
ئــاراڭالردا ھهربىــي ئۇنــۋانى بولغــانالرنى ئېنىقاليلــى، كىمنىــڭ ئۇنــۋانى   —

  .دېدى بۇغرا ئهپهندى —يوقۇرى بولسا شۇ ئهمهلىي قوماندانلىق قىلسۇن، 
ـاڭۋېي — ــچ،   —، ppppمهن شـ ــدى قىلى ــۈرۈپ     —دې ــتهپ پۈتت ــۇ مهك ـا ب ئهممـ

ـاپ قىلغىلـى       چىققاندىكى ئۇنۋان، جهڭ مهيدانىـدىكى ئهمهس، شـۇڭا بـۇنى ھىس
  .ئۇنىڭ ئۈستىگه مهن ھهربىي مهكتهپته ئوقۇغانمۇ ئهمهس .بولمايدۇ
  سىلهرنىڭچۇ؟ —ر ئادىل، رېهىم، ئۇيغۇ —
  .دېدى رېهىم كۆرەڭلىگهندەك قىلىپ —بىزمۇ شاڭۋېي،  —
بۇالرنىڭمۇ مېنىڭكىدەك،  —دېدى قىلىچ،  —قۇرۇق گهپنى قىلمايلى،  —

ـابىت   . ئوقۇش پۈتتۈرۈشـتىكى دەرىـجه، ئهمهلىـي جهڭ كـۆرگهن ئهمهس     سـىزچۇ س
  ئهپهندى؟
  .ۈز بېشى بولغانمهنمهن ئۇنۋان دېگهننى بىلمهيمهن، ئهمما ي —
 —دەپ تاالشـــتى رېهىــــم،   —نېمىشـــكه جهڭ كـــۆرمىگهن دەيــــال؟    —

ئوقۇشتىن بۇرۇن بىزمۇ ھهممه جهڭلهرگه قاتنىشىپ، تۇڭگانالر بىلهن چىڭخهيگه 
  ...كهتكهن، ئاندىن ئوقۇغان تۇرساق

سىلى جهڭگه قاتناشقان شـۇ مهزگىلـلهردە بىـرەر ھهركهتـكه مۇسـتهقىل       —
دەپ  —باققــانمۇ؟ شــۇ چاغــدىكى ئهمىلىڭىــز نېمىــدى؟  قومانــدانلىق قىلىــپ 

  .سورىدى قىلىچ
  ...ئۇيغۇرمۇ جهڭلهردە بولغان مانا... ئهمىلىمنى دېسىغۇ ئونبېشىتىم،  —
مهن جهڭلهردە بولغۇنۇمدا تۇڭگانالرنىڭ تهرجىمانى بولـدۇم، ھىچقانـداق    —

  .دېدى ئۇيغۇر ئۆزىنى ئاشكارىالپ —تهجرىبهم يوق، 
ـا جهڭ     qqqqجوڭۋېيغانىڭ ئهمىلى سابىت ئهپهندى — تـوغرا كېلىـدىكهن، ئهمم

  .دېدى قىلىچ —مهيدانىدا ئالغان ئۇنۋان، 
ـا بـۇنى    رېهىم سهل نارازىدەك قىلغانىدى، ئابدۇرېهىم قىلىچ تۇيغۇن بولغاچق

  :سېزىپ

                                            

      
 .ئا —كاپىتان ) Ц妛 —خىتايچه ( —شاڭۋېي  ①

    ②
 .ئا —لېيتنانت، ) ш妛_خىتايچه ( —جوڭۋېي  
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  .دەپ سورىدى —ئىككىڭالردىن بىرىڭالر قوماندانلىقنى ئاالالمسىلهر؟  —
  .ىدۈپ، رەت قىلنىڭ رەڭگى ئۆچرېهىمشۇ ھامان 

ـابىت ئهپهنـدىكهن،     — دەپ  —ئۇنداق بولسا ئارىمىزدىكى ئهڭ چـوڭىمىز س
ـابىت ئهپهنـدى        —خۇالسىلىدى قىلىـچ،   ـابىت ئهپهنـدىگه بويسـۇنايلى، س بىـز س

  يا؟ - پهقهت بۇغرا ئهپهندىگىال ھىساپ بېرىدىغان بولسۇن، بوالمدۇ
  .ئهپهندىدەپ سورىدى بۇغرا  —سىلىچه قانداق، سابىت ئهپهندى؟  —
  .دېدىم ھىچ تىل چاينىمايال —بولۇدۇ، مهن ئۈستۈمگه ئاالي،  —
ـاڭاليلى،     — ـا ئ دېـدى قىلىـچ    —ئهمىسه قانداق ئورۇنالشتۇرۇشـىڭىز بولس
  . ئالدىراپ

بىــرىگه قىلىــچ بىــلهن رېهىمنــى، بىــرىگه نــۇر  . مهن ئــۈچ گورۇپپــا قىلــدىم
ىـرىگه مهن مهسـئۇل   مۇھهممهد تۇڭگان بىلهن ئۇيغۇرنى مهسئۇل قىلـدىم، يهنه ب 

ــدىغان ئهركهكلهرنىــڭ ســانىنى   . بولۇدۇغــان بولــدۇم ئالــدى بىــلهن قــورال تۇتاالي
قىلىــچ دەرھــال چېــدىرالرنى . ئىــدىتالپ، بــۇ گورۇپپىالرغــا بۆلــۈش كېــرەك ئىــدى

ئارىالپ جهڭگه قاتنىشىشنى خااليدىغان ئادەملهرنىڭ ھهممىسـىنى ئىدىتالشـقا   
ر يهرشــهكلى خهرىتىســىنى تېــز ســىزما ئــۇنىڭغىچه مهن ئهتراپنىــڭ بىــ. كهتتــى

ئۇنىڭــدا يهكهن دەرياســى، دەرياغــا پاراللېــل ســوزۇلغان تــاغ،   . شــهكلىدە ســىزدىم
دەريانىڭ قارشىسىدىكى تاغ، بىز كهلگهن يـول، شـهيدىلالدىن كېلىـدىغان يـول،     
ئىككـــى يولنىـــڭ قوشـــۇلغان تۈگـــۈنى ۋە شـــۇ تۈگـــۈنگه جايالشـــقا قاراۋۇلخانـــا  

نا ئارقىسىدا بارغانسېرى تىكلىشپ كهتكهن تاغ بارىدى، بـۇ  قاراۋۇلخا. كۆرسۈتۈلدى
  .تاغ ئاشۇ دەريا ياقىسىدىكى تاغ ئىدى

ئادەملهرنىڭ سانى ئېلىنىپ، گورۇپپىالرغا تهقسىم قىلىنىـپ بولۇنغانـدىن   
كېــيىن گورۇپپــا مهســئۇللىرى ئالــدىغا خهرىتهمنــى يېيىــپ ھۇجــۇم پىالنىمنــى 

  .چۈشهندۈردۈم
ـا   ــر گورۇپپـ رۇپپىســى ئاساســهن قــول بومبىســى بىــلهن     قىلىــچ گو —بى

ــۈپ، تــۇنجى ھۇجــۇمنى باشــاليتى   . قۇراللىنىــپ، قاراۋۇلخانىنىــڭ ئارقىســىغا ئۆت
خىتايالرنىڭ ئوت كۈچى ئوڭ سول ئىككى يولغا توغرىالنغان بولغاچقا، ئارقىدىن 

ـاز    . قىلىنغان ھۇجۇم بىلهن ئاالقىزادىلىككه چۈشهتتى بـۇ پاراكهنـدىچىلىك ئهڭ ئ
ــۇت د 15 ـا    مىنـ ــدىن بولۇدۇغانلىقىغــ ــڭ ئارقىـ ـايالر ھۇجۇمنىـ ـا خىتــ اۋامالشســ
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ـان ئىككــى گورۇپپــا ئــوڭ  . ئىشـىنىپ، ئــوت كــۈچىنى يـۆتكهيتى   شــۇ چاغــدا قالغ
ـا بۇنىـڭ ئۈچـۈن چهبدەسـلىك بىـلهن      . سولدىن ھۇجۇم قىالتتى بىرىنچى گورۇپپ

ـا يېقىنلىشىشـى      ـارىلىققىچه قاراۋۇلخانىغ ئارقىغا ئۆتۈپ، قول بومبىسى يىـتىم ئ
  . رت ئىدىشه

دەپ قهتئىي ھالدا سـۆز بهردى   —! مهن بۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليمهن —
  .قىلىچ

 20ئهگهر مېنىــڭ مۆلچىرىمدىكىــدەك، خىتــاي ئهســكهرلىرىنىڭ ســانى   —
دىن ئاز بولسا بىرىنچى بومبىنىڭ پارتلىشى بىلهنال قارشـىلىقتىن ۋاز كېچىـپ،   

  .قاچىدۇ
  .تهسلىم بولۇشىمۇ مۈمكىن —
ـايالرنى  . هتىماللىق ناھايىتى ئازبۇنداق ئى — چۈنكى، تهسلىم بولغان خىت

ــوق، ئېلىــپ كېتىشــىمىز ناتــايىن، بىــر تهرەپ     ــۈرمىمىز ي ســوالپ قويغىــدەك ت
قىلىش بهك قواليسىز، تاشالپ كېتىش مۈمكىن ئهمهس، بۇنداق ئهھۋالدا ئۇالرنى 

ــۇمىز   ــۇر بول ــكه مهجب ـامهن ئۆلتۈرۈۋېتىش ـادەم پ  . تامـ ـان ئـ ــكهر بولغـ ــۇنى ئهس هرەز ب
ــدۇ ــۇنى بىلگهچــكه ئهڭ      . قىالالي ــى يوقلۇق ــنىڭ پايدىس ــلىم بولۇش ــۇڭا تهس ش

  .ياخشىسى قاچىدۇ
مهنمــۇ . دېــدى قىلىــچ يوغــان قــوللىرىنى ماڭــا ســۇنۇپ   —قــايىلمهن،  —

  .مهنتىقىلىق تهھلىل —قولۇمنى بېرىۋىدىم، قولۇمنى مهھكهم قىستى، 
يهنه ھېلىقى ئۇيغۇر  بىز قاراڭغۇ چۈشۈشىنى كۈتۈپ تۇراتتۇق، قاراۋۇلخانىدىن

ئــۇنى بــۇغرا . ئۇنىڭــدا ئىســانىڭ قىســقىال مهكتــۇبى بــارىكهن . ئهســكهر كهلــدى
  :مهكتۇپتا شۇالر يېزىلغان ئىدى. ئهپهندىگه بهردى

  »!سىلهر كۆسهيلىرىڭالرغا چىدىماي، مېنى ئۆلسۇن دەمسىلهر«
  . شۇنىڭ بىلهن بۇغرا ئهپهندىنىڭ چىرايى تاتىرىپ كهتتى

  ىيىن ئهھۋالدىكهن، قانداق قىلىمىز؟قېرىندىشىمىز ق —
ـا شـۇغۇ؟ تېنچلىـق بىـلهن        — پىالنىمىزنى ئىجرا قىلىـدىغان ۋەزىـيهت مان

  .دېدىم مهن —پۈتمهيدىغانلىقى ئېنىق بوپتۇ، 
 —دېـدى بـۇغرا ئهپهنـدى،     —ياق، مېنىڭچه ئۇنداق قىلغىلى بولمايدۇ،  —

  .بىز ھۇجۇم قىلىمىز دېسهك ئىسا ئهپهندىنى زىيان تارتىمىز
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ــۈن    — ــيهت ئۈچـ بىزنىـــڭ ھۇجۇمغـــا تهييارلىنىشـــىمىزمۇ مانـــا شـــۇ ۋەزىـ
  ئهمهسمىدى؟

ـاپتىكهنمهن، تېنچلىـق    — مهن ئىسا ئهپهندىنى گۆرۆگه تۇتۇۋاالر دەپ ئويلىم
  .تهكلىپىمىز قوبۇل قىلىنمىسا ئهپهندىم قايتىپ كېلىدۇ، دەپ قاپتىمهن

ــدۇ، دەپ    — ــپ قىلىۋاتىــ ـا تهكلىــ ــۇ چايغـــ ــىز ھهقىقهتهنمــ ــى، ســ  بهللــ
ـان ئىـدىم   . دېدىم ھهيران بولۇپ —! ئويلىغانمىدىڭىز؟ . يىغلىـۋېتهيال دەپ قالغ

  !ھالىمىز مانا شۇنداق ئىدى
  :ئۇيغۇر ئهسكهر مۇھهممهد ئېمىن بۇغرا ئهپهندىگه

قورالالرنىڭ قالغىنىنى تاپشۇرۇشقا بۇيرۇق قىلىڭ، ھهممىنى بىر يهرگه  —
  .دېدى —توپلىسۇن، 

  :بۇغرا ئهپهندى
نى لىدېرىمىز دەپ تونۇساڭالر، بارلىق قورالالرنى دېگهن يهرگه ھازىرمۇ مې —

ــالر،     ــى قىلىڭ ـا بىلگىنىڭالرن ــرىڭالر، بولمىسـ ــۇرۇپ بې ــپ تاپش ــدى —ئاپىرى دې
ئۇنىڭ بىچارىلىك يېغىپ تۇرغان تۇرقىنى كۆرۈپ بهكمۇ . ئىشهنچسىزلىك بىلهن

ازابىنى تهرتىپسىز، ئاڭسىز بىر خهلقنىڭ لىـدېرى بولماقنىـڭ ئـ   . ئىچىم ئاغرىدى
  .بۇيرۇقىغا ئىشهنچ قىاللمايتى. تارتىۋاتقاندەك ئىدى

ـاقتى       ـا ياغـدەك ي ـا، ئۇالرغ ـاندا بولغاچق . ئۇرۇشقا قارشى كىشىلهر ئاساسـىي س
ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى قورقۇنچاقلىقىنىڭ چېنىپ قالماسلىقى ئۈچۈنال چىشىنى 

ئهتـراپ يهنه  . قـورالالرنى تاپشـۇرۇۋەتتۇق  . چىشلهپ تۇرغانلىقى بىلىنىـپال قالـدى  
  .سۈكۈتكه چۆمدى

. ئهتىسى بىرسى چىقىپ، يۈكلىرىمىزنىڭ تهكشۈرۈلۈدۈغانلىقىنى ئېيتتـى 
بــۇغرا ئهپهنــدىنىڭ خاپــا بولــۇپ قىلغــان پهشــلىرىنى خىتــاي ئهســكىرى كــۆزىگه 

تهكشــۈرۈش شــۇنچىلىك ئهخالقســىزچه بولــدىكى، ئۇالرغــا  . ئىلىپمــۇ قويمىــدى
ئهممــا ئهمــدى نــېمه قىالاليتــۇق؟  .ئېتىلىــپ، چاينــاپ پۈركۈۋەتكىــڭ كېلهتتــى

قــوراللىرىمىزنى تاپشــۇرۇپ بولــدۇق، گويــا بوينۇمىزغــا چۇلــۋۇر بــاغالپ، ئــۇچىنى  
ـاق ئاتىـدۇ،    خىتايالرغا تۇتقۇزدۇق، ئهمدى چىداشتىن باشقا ئامال يوق، چىدىمىس

  ! ئۆلۈمگه ھازىر بولۇشىمىز كېرەك
. ۆزىنىڭ قىلىۋاالتتىبهزى قىممهتلىك ئهشياالرنى خىتايالر تهپتارتماستىنال ئ



 

317 

 

ئىســا ۋە بــۇغرا ئهپهنــدىلهرنىڭ يۈكلىرىــدىن ئۇالرنىــڭ دۇربــۇنلىرىنى، : مهســىلهن
ـاتىمه    . رەسىم ئاپپاراتىنى خىتايالر ئېلىۋالغان ئىدى ـانىمى ف ئىسا ئهپهنـدىنىڭ خ

خىتــايالر بىــلهن زوكۇنلۇشــۇپ، ئۇالرغــا تهنبىــه بېرىــپ، ئۆزىنىــڭ كىملىكىنــى   
  :بىلدۈرۈپ قويۇشقا ئۇرۇندى

ـاي ئېغىـز تىلـى بىـلهن       —! ھهي، تهربىيهسىز — ئـۇ ئـۇزاق   . دېـدى ئـۇ خىت
ـا خېلـى بولـۇدۇكهن،         ـا ئېغىـز تىلىغ ـاي شـهھهرلىرىدە تۇرغاچق بـۇ   —يىلالر خىت

فاتىمه خانىم گويا ئهسـكهرلهر ئهگهر بـۇ يـۈك كىمنىـڭ      —! كىمنىڭ دېمهيسىنا
يانىدۇ دەپ ئويالپ يۈكى ئىكهنلىكىنى بىلسه دەرھال ئهپۇ سورىغانچه كهينىگه سا 

ـاي،   ــدى بولغـ ـا    —قال ــدىنىڭ جۇمـ ـا ئهپهن ــۇجاڭ ئىسـ ــگهن مىش ــۇ دې دەپ  —! ب
  .ۋارقىرىدى

ـارىم؟ مىشـۇجاڭمىش    — بـۇ تاغنىـڭ   ! نېمه بولۇدۇ؟ ئىسانىڭ بولسا نـېمه ك
  !ئارىسىدا ئاكاڭ قارىغاي مىشۇجاڭ

مۇھهممهد ئېمىن بۇغرا ئهپهندىنىڭ يۈكلىرى ئىچىدىنمۇ ئوخشاشال ئـۆزىگه  
ـامىنه      —ان نهرسىلهرنى يارىغ ـاراتىنى ئېلىـۋالغىلى تۇرغانـدا ئ دۇربۇننى رەسىم ئاپ

ـالىنى، خىتايالرنىـڭ        ـاتىمه خانىمنىـڭ ھ خانىممۇ قارشىلىق قىـالي دېۋىـدى، ف
دېدى ھهم مهيۈسـلۈك،   »بولدى تاالشما«ئهلپازىنى كۆرگهن بۇغرا ئهپهندى ئايالىغا 

  .نىڭ بىچارە كهيپىياتى بىلهنھهمدە ھاقارەتكه ئۇچراپ چارىسىز چىداپ تۇرغۇچى
گه يــېقىن ئۇيغــۇر پهقهت  400. ســۈكۈت قىلىــش كېــرەك ئىــدى ھهممىــگه 

قۇربان بېرىش روھىنىڭ كهملىكىدىنال مانا مۇشۇنداق خورلۇقالرغا چىـداپ، كـۆز   
ئايالالرنىڭ قىممهت باھا نهرسـىلىرىدىن  ! ياشلىرىنى ئېقىتىپ قاراپ تۇرۇشاتتى

ـا ئهرلىـرى ئـۇالرنى      بهزىلىرى ئېلىۋېلىنغاندا، ئ ـاد كۆتـۈرمهكچى بولس اياللىرى پهري
  !چىداشقا دەۋەت قىالتتى

  :ئاخشامغا يېقىن بىر خىتاي يهنه كېلىپ
يــۈك تــاقلىرىمىز «مــۇھهممهد ئــېمىن ئهپهنــدى قاراۋۇلخانىغــا كېلىــپ،  —

تهكشــۈرۈلدى، قــۇرالالر تاپشــۇرۇپ ئېلىنــدى، ئهممــا شهخســىي بويۇملىرىمىزغــا   
ـارچه تىـل خهت يېزىـپ ئىمـزاالپ        د »دەخلى قىلىنمىـدى  ېـگهن مهزمۇنـدا بىـر پ

  .دېگهن تهلهپنى يهتكۈزدى —بېرىشى كېرەك، 
قولۇڭالردا ئىسا ئهپهندى بارغۇ؟ ئىسا ئهپهندى يېزىـپ بهرسـه بولمىـدىمۇ؟     —
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  .دېدۇق غهزەپتىن يېرىلغۇدەك بولۇپ —
. ھهر ئىككىسـى ئىمـزا قويـۇپ بهرمىسـه بولمايـدۇ، دېـدى       ppppسۇن دۈيجاڭ —

ـاي ئىچىـپ چىقىمىـز،     ئىس ا ئهپهندىممۇ مۇئاۋىن رەئىسمۇ كهلسۇن، بىـرلىكته چ
  .دېدى

ـاددىي  — دېـــدىم  —... قهدەم، - قهدەممـــۇ! نهقهدەر ئۇســـتۇلۇق، نهقهدەر ئــ
  .يۈرىكىم ئېچىشقان ھالدا

ــدى   ــقا ھازىرالن ــدى مېڭىش ــۇغرا ئهپهن ــمىدى  . ب ــم توس ــتىم ھىچكى ــۇ قې . ب
ڭنىــڭ ئــايىغۇچىلىكى قالــدىمۇ، ئانا«خــۇددى . توسۇشــنىڭمۇ پايدىســى يوقىــدى

بـۇغرا ئهپهنـدى كهتكهنـدىن كېـيىن ئابـدۇرېهىم      . دېگهنـدەكال بولغانىـدى   »باالم
  .قىلىچ يېنىمدا ئولتۇردى

  نېمه ئويالۋاتىسىز؟ —
ـا  —ئوياليدىغان يېرى قالدىمۇ؟  — . دېدىم مهن چىدىغۇسىز بىر كهيپىياتت

ۆتكهندە سـورۇماقچى بولـۇپ   ھازىر ئۇنىڭ ماڭا بولغان ئىخالسىدىن پايدىلىنىپ، ئ
بۇندىن كـۆرە باشـقا گهپلهرنـى     —سورۇيالمىغان سوئالىمنى سورۇماقچى بولدۇم، 

  .دېدىم —قىلىشمايلىمۇ، كۆڭۈل غهش بولۇدۇغان ئىشنى قايتا تهگىمهي، 
بــۇ چاغــدا قۇربــان قــوداي، چىڭگىزخــان، پــوالت  . دېــدى ئۇمــۇ —بولــۇدۇ،  —

ـا توپالنـدى   قادىرى، ئابـدۇرېهىم ئۆتكـۈر، ئۇيغـۇر،     شـۇنداق  . رېهىمالرمـۇ يېنىمىزغ
ـالغىنىمىز ئۈچـۈن ھهممهيلهننىـڭ بىـرەر         ئادەمنى قىينايـدىغان بىـر ۋەزىيهتـته ق

  .كۆڭۈل كۆتۈرۈدۈغان مهۋزۇدا سۆھبهتكه ئىهتىياجىمىز بارىدى
ــۇددى     — ــدىم، خ ــى ئاڭلى ـايىلىرىڭىزدىن بهزىلىرىن ســىزنىڭ ھايــات ھىكـ

  كهنسىز، ئاڭلىغانلىرىم راستمۇ؟چۆچهكلهردىكىدەك باتۇرلۇقالر قىپتى
  نېمىلهرنى ئاڭلىدىڭىز؟ —
  ياپونالرنىڭ تۇتۇۋالغىنى، پويېزدىن سهكرەپ قاچقىنىڭىز راستمۇ؟ —
يهنه نېمىلهرنـــى . راســـت بولمىســـا بـــۇ يهردە بوالتتىممـــۇ. ھهئه، راســـت —

  ئاڭلىدىڭىز؟
ـا ئهپهنـدىنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن ئۇيغـۇر ئۇيۇشمىسـىنىڭ         — ئۈرۈمچىـدە ئىس

                                            
      

①
 .ئا —ئهترەت باشلىقى ) 猋懜 — خىتايچه( —دۈيجاڭ  
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كىزىگه ھۇجۇم قىپتىكهنسىز، نهچچه ئون ئادەمگه بىر بـۇرادىرىڭىز بىـلهن، بـۇ    مهر
  راستمۇ؟
سىز بۇالرنى ئهسلهپ قېلىشـتا باشـقا    —دېدى ئۇ،  —ھهئه، بۇمۇ راست،  —

ئــۇ . دېـدى ئـۇ   —بىرنهرسـىنى دېـمهك ئۈچـۈن مهيـدان ھازىرالۋاتامسـىز قانـداق؟       
  !ىكهنھهقىقهتهنمۇ جاسۇسالردەك سهزگۈرلۈككه ئىگه ئ

ـاپتىڭىز،   — شــۇ  —دېــدىم مهنمــۇ ســهمىمىيلىك بىــلهن،     —تــوغرا، تـ
چاغـــدىكى بۇيرۇقمـــۇ، ئىجراســـىمۇ ھهجهپ قهتئىيـــانه بـــوپتىكهن دەپ ھهيـــران  

ـال داۋام قىلـدىم،    —قېلىۋاتىمهن،  ئۇنىڭ گهپ قىستۇرۇۋالماسلىقى ئۈچۈن دەرھ
  مۇشۇ مهۋزۇدا بىرنهچچه سوئال سورۇسام خاپا بولۇپ قاالرسىزمۇ؟ —

ھازىرنىڭ ئۆزىدە ماڭا بىـر  . نېمه سورۇماقچى بولسىڭىز سوراۋېرىڭ! ئهسال —
يوچۇق ئاچتىڭىز، شۇڭا ھاقارەت تىپىدا بىر نېمه دېسـىڭىزمۇ قولـۇم كۆكسـۈمدە،    

  .ئۇ ھهقىقهتهنمۇ مهردانه ئادەم ئىدى —
ئهپهنـدىم،   —دېدىم تهسهللىي ئاھاڭىـدا،   —يوقسۇ، ئۇنچىۋاالمۇ ئهمهس،  —

ىــن بېــرى بىــر يولــدا كــۆرەش قىلىــپ كېلىۋاتىســىز، بۇنىڭــدىكى   ســىز يىلالرد
  ئارزۇيىڭىز ياكى غايىڭىز نېمه؟

  .شهرقىي تۈركىستانىمنى مۇستهقىل قىلىش —
  بۇ مۇستهقىللىقىڭىزدا توسالغۇ بولۇدۇغان ئاساسىي دۈشمهن كىم؟ —
  ؟!نېمه دېمهكچىسىز! خىتاي —
  .دېدىم كۈلۈپ تۇرۇپ —خاپا بولماسلىق ۋەدىڭىز بار، ئۇنتۇپ قالماڭ،  —
ـالىالرمۇ بىلگـۈدەك نهرسـىلهرنى سـوراپ        — ـا كىچىـك ب خاپا بولمۇدۇم، ئهمم

  .دە، يۈرىسىز، شۇڭا دەيمهن
ـايالر      — ــدە خىتـ ــىنىڭ مهركىزى ــۇر ئۇيۇشمىس ـان ئۇيغ ــۇم قىلغـ ــىز ھۇج س

  بارمىدى؟
ئهمما قۇربان . مهڭدەپ قالدى. ئابدۇرېهىم قىلىچ پوكاندەك ئېسىلىپ كهتتى

  :ه ئارىلىشىپقوداي گهپك
ـارىتى،    — خىتاي بولمىغان بىلهن، خىتايدىنمۇ خهتهرلىك كوممۇنىسـتالر ب

  .دېدى —! دېمهمسىز
ــۇ      ـال بوالرمهنم ـاكى ئوسـ ــۇ يـ ــهم بوالرم ـاۋاپنى مېنىڭسىس ــۇ جـ ــدۇرېهىم ب ئاب
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  :ئاڭغىچه مهن داۋام قىلدىم. دېگهندەك مهڭدەپ، ماڭا قاراپ تۇرۇپ قالدى
چ مهسـلهكچىلىكنى قويـۇپ تـۇرايلى،    ھازىرچه كوممۇنىستلىق ياكى ئـۈ  —

ــۈگىتهيلى،    ــىنى ت ــراالر مهۋزۇس ــي چېگ ـاۋابىنى   —مىللى ــڭ جـ ــدىم قۇرباننى دې
  .ھىساپقا ئېلىپ

دېدى قىلىچ رايىشـلىق   —خىتايالر يوقتى، ھهممىسى ئۇيغۇرالر ئىدى،  —
  .بىلهن سۆھبهتنىڭ چاال قالغان جاۋابىنى تولۇقالپ

  ئۇالرنىڭ مهخسىتى نېمىدى؟ —
  ...بىلىدۇ، ئالالھ —
ـا سـىزمۇ بىلىسـىز،       — دېـدىم كهسـكىن    —ئالالھ ئهلـۋەتته بىلىـدۇ، ئهمم

  .جاۋاپقا قىستاپ
  :يهنه قۇرباننىڭ تاقىتى پۈتتى

  !كوممۇنىست دۆلىتى قۇرۇش —
  نېمىلىكى بولمىسۇن مۇستهقىل كوممۇنىست دۆلىتىمۇ؟ —
 —مۇستهقىلدەك كۆرۈنسىمۇ بهرىبىر رۇسالرنىڭ قـونچىقى بىـر دۆلهت،    —

  .ئهمدى قۇربان جاۋاپ بېرىشكه باشلىدى
  ئۇالرنىڭ بۇ يولدىكى دۈشمىنى كىم ئىدى؟ —
  .دېدى بۇ قېتىم قىلىچ ئۆزى جاۋاپ بېرىپ —! خىتايالر —
  ئۇالر خىتايالرغا قارشى كۆرەش قىلدىمۇ؟ خىتايالرنى يوقاتتىمۇ؟ —
  .كۆرەش قىلدى، ئۈچ ۋىاليهت تهۋەسىدىكى خىتايالرنى يوقاتتى —
  ۈشمىنىڭىز بولغان خىتايغا قارشى كۆرەش قىلدىڭىزمۇ؟سىز د —
ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا رۇسـالر بارىـدى، رۇسـالرنىڭ ھىماتىـدا قىلـدى، رۇس       —

  .دېدى قۇربان يهنه —! مهنپهئهتى ئۈچۈن
سىزمۇ بىرسىنىڭ ھىماتىـدا بولسـىمۇ دۈشـمىنىڭىزگه قارشـى كـۆرەش       —

ـا دۈشـمهن سـىزنىڭ     قىلدىڭىزمۇ؟ بىرسىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈنمـۇ دەيلـى،   ئهمم
  دۈشمىنىڭىز ئىكهن، سىزنىڭ مهنپهئهتىڭىز ئۈچۈنمۇ پايدىسى بوالمتى قانداق؟

بىز قانداقمۇ  —دېدى قىلىچ، —! بولدى، مهن چۈشهندىم، قايىل بولدۇم —
  !خىتاينى يوقۇتااليمىز؟ خىتاينىڭ ئۆزىنى ھىمات قىلىپ تۇرۇپ

ــدى  — ــدىغىنىم تۈگى ــدۇم  —! دەي ــم بول ــدىم ۋە جى ــۇ   .دې باشــقىالرنىڭ ب
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گهپ . ھىچبىــرىگه ئارىالشــمىدىم . مهۋزۇدىكــى تالىشــى يېڭىــدىن باشــالندى   
ئهمــدى پــوالت بىــلهن ئۆتكۈرمــۇ گهپ قېتىشــقا . قېتىشــنىڭ كېرىكــى يوقىــدى

ـان دامـولال     . چېدىرغا كىرىپ كهتتىم. باشلىغان ئىدى كـۆپ ئـۆتمهي، چىڭگىزخ
  .ن چىقارمىدۇقئهمما مهنمۇ ئۇالرمۇ ئۈ. بىلهن قىلىچ كىرىپ كهلدى

دىن قايتىشـىنى كۈتـۈپ تۇرۇۋاتقانـدا    »چاي«ئهتىسى بىز يهنه باشلىقالرنىڭ 
ـاڭغىچه  . قۇربان قېشىمغا يېقىنالشتى، ئۇنىڭ بىر دەيدىغىنى باردەك قىالتتـى  ئ
ــدى      ــۇ كهل ـان قىلىچم ــپ قالغـ ــى ئارتى ـا ئىخالس ــۈنلهردە ماڭـ ــۇ ك ــۇ . مۇش پوالتم

  .ئاز يۇقمايراق يېقىنالشتى مهنسىتمىگهن بىر چىراي ئىپادىسى بىلهن بىر
مېنىــــڭ يهنه بىــــر چېگىشــــىم بــــار، راســــتىنى دېســــهم جــــاۋابىنى  —

بىلمىگهنلىكىمدىن ئهمهس، سىزنىڭ نېمه دەيدىغانلىقىڭىزنى ئاڭالپ بېقىش 
  .دېدى —ئۈچۈنال سورۇماقچىمهن، ئويلۇغۇنۇمۇز بىردەكمىكىن قېنى، 

  .بولۇدۇ، سوراڭ —
ـاقۇل؛    سىز ئىلى تهرەپتىكىلهرگه تهرەپ — دارلىقمۇ قىلـدىڭىز، بۇنىڭغىمـۇ م

ئــۇالرنى خىتايالرغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلــدى، دۈشــمهننى يوقــاتتىمۇ دەيلــى، بۇمــۇ 
ــت        ـا كوممۇنىس ــت بولغاچقـ ــۇالر كوممۇنىس ــۇدۇ؟ ئ ــېمه بول ــدى ن ــت؛ ئهم پاكى

  خىتايالرنى خۇش قارشىلىشى مانا مهن دەپ تۇرۇپتۇغۇ؟
ئــۇالر گومىنــداڭنى . يهردەتــوغرا دەيســىز، بهختســىزلىكىمىزمۇ مانــا شــۇ   —

ـاق،     ـايالرنى ھهرھالـدا يۇمش ئهشهددىي دۈشمهن دەپ قارىسىمۇ، كوممۇنىست خىت
ـان دەپ ئويلىشــى چوقــۇم      ـانه، كېلىشــكىلى بولۇدۇغـ ـا ئـــويالپ  . ئادىمىيـ ئهممـ

كۆردۈڭۈزمۇ، سـىزلهر گومىنـداڭنى خـۇددى شـۇنداق ئـوياليتىڭالر، كوممۇنىسـت       
شۇئاندا بىـز گومىنـداڭ ئهسـكهرلىرى    . رخىتاينى مۇرەسسهسىز دۈشمهن دەيتىڭال

ـا    . تهرىپىدىن توسۇپ قويۇلدۇق بىز ئۇالرغا تېنچلىق قـولىمىزنى ئۇزاتتـۇق، ئهمم
  .كوممۇنىست خىتايالرنىڭ قولىغا قايتۇرۇش كويىدا —ئۇالر بىزنى ئارقىمىزغا 

مهن كېچىچه ئويالنغان ئىدىم، كاشـكى بهزى   —. دېدى ئۇ —! توپتوغرا —
ـا،     خاتالىرىمىزنى ـان بولس ـاالمهت چهتـكه   ... تۈزۈتۈشـكه پۇرسـىتىمىز بولغ ئهگهر س

  .چىقالىساق بىرلىكته ئىشلهيلى، بىر شۇئار ئاستىدا
  .ئالالھ نېسىپ قىلسا، چىقالىساق —
  سىزنىڭچه چىقالماسمىزمۇ؟ —
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ــداق ئىمكـــانىمىزنى ئـــۆزىمىز قولـــدىن بهردۇق،  . مېـــنىڭچه يـــاق — بۇنـ
  .غىنىدەك، لىۋىمىزنى چىشلهپ قالىمىزتارىختىكى بارلىق باسقۇچالردا بول

  .قايتساقمۇ، ئۆلمىسهك يهنه بىرلىكته بولىمىز —
. بۇ چاغدا پوالت يهنه گهپ تېشىپ، مهسلهك غهۋغاسى قىلىش كويىدا بولـدى 
. ئهمما مهن ماجرانى يېڭى تهرەپدارىم قۇربانغا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، خاتىرىجهم تـۇردۇم 

  :ىرنى ئوتتۇرىغا ئاتتىبىرسى بۈگۈنكى غهلىته يېڭىلىقتىن ب
ـاراپ قېچىپتـۇ     — ـا ق ـاالش  —! بۈگۈن ئارىمىزدىن بىرنهچچىسـى ئارقىغ  - ت

ــۆزگهردى   ـال ئ ــى دەرھـ ــالرنىڭ ماۋزۇس ــريهرگه   . تارتىش ــتىگه يهنه بى ــش ئۈس ــۇ ئى ب
  .توپلۇشۇپ قالدۇق

  .سورىدى قىلىچ —نېمه دەيسىز ئهپهندىم؟ بۇالرغا  —
ـا    — ـانالر ھهققىـدە دەپ بولغ ـارمۇ؟ شـۇنداق    مهن بۇ بولۇدۇغ ـادىڭىزدا ب نتىم ي
. ئهمــدى كۈنســېرى پارچىلىنىــپ، ئــاخىرى يهككىلىشــىپ توختــايمىز. بــوالتتى

  .يوق »خامانغا قوشۇۋاتقان«چۈنكى بىزنى 
  ئهمدى نېمه بوالر؟ —
ــۇدۇ   — ـا شــۇ بول چــۈنكى ھهر ئىككــى . ئهمــدىمۇ؟ خىتــاي نېمىنــى خالىسـ

ـالمۇ قـورال يـوق    هگهر بىـز بىـر تـوپ بىلىمـدان     ئ. باشلىقىمىز قولىدا، بىزدە بىر ت
ـازراق       ـاق ئــ ـان بولســ ــۈكچهك بولغــ ـارۋاز، لـ ــوغرى، قىمــ ــوپ ئـ ــر تـ ـاي، بىـ بولمــ
تهۋەككۈلچىلىــك روھىمىــز بولغــان، ئهھــۋالىمىز بۇنىڭــدىن ياخشــىراق بولغــان  

  .ئهمما ھهممىمىز بىلىمدان بولغاچقا جۈرئهتسىز كېلىمىز. بوالتتى
ــدىگه بهك ئۈمىــد باغلىغــان ئىــدىم   — ــۇغرا ئهپهن ــدانلىق ب ، ئۇرۇشــقا قومان

قىلغان، قان تۆككهن، قۇربان بهرگهن ئادەم تـۇرۇپ، بـۇ ئىشـتا ھهجهپ روھسـىزغۇ؟     
  .دېدى قىلىچ —

تهۋەككۈلچىلىــك روھــى مهلــۇم جهھهتــته ياشــقا مۇناســىۋەتلىك، ياشــالر   —
بــۇغرا ئهپهنــدىنىڭ . قېرىالرغــا قارىغانــدا ئىتتىكــرەك جانغــا تهۋەككــۈل قىالاليــدۇ

ىرى نىسبهتهن ياش چاغلىرىدىكى ئىش، بۇ بىر؛ ئىككىنچىسـى،  قىلغان كۆرەشل
سوغۇقتا تاالدا تۇرغان بىـرىگه  : ئويالپ بېقىڭ. ئادەم شارائىتقا قاراپ تېزال ئۆزگۈرۈدۇ

دەپ  »ســوغۇقتى، توڭــاتتىم«ئۇياقتــا بىــر ئىشــنى قىلىــۋەتكىن دەپ بۇيرۇســاڭ  
ـا گۈلخاننىـڭ يېنىـدا ئو   . ئولتۇرماي قىلىۋېتىشى مۈمكىن ـادەمگه   ئهمم ـان ئ لتۇرغ
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بـۇ  . بۇيرۇساڭ، ئىسسىققا كۆنۈپ قالغان بۇ ئادەم ھىـچ مىدىرلىغۇسـى كهلمهيـدۇ   
  .يهنه بىر سهۋەپ بولسا كېرەك

ـاپ          ـا ئوخش ـان قويالرغ بىز بـۇ ئولتۇرۇشـتا خـۇددى قۇشـخانىدا نـۆۋەت كۈتۈۋاتق
بــۇ ھــالىمىز ھهممهيلهننىــڭ غورۇرىمىزغــا تېگىــپ، كېچىســى  . قالغــان ئىــدۇق
ــدىن ئو ــدۇق    چېگرى ــلىههتكه كهل ــر مهس ــدىغان بى ــۈپ كېتىۋېرى ــۇقچه ئۆت . غۇرل

قهتئىي قارارغا كهلگهندىن . مهسلىههتتىن كېيىن كېتىدىغانالرنى ئېنىقلىدۇق
ـاينى بۆلۈشـتۇق    بـۇ  . كېيىن ئومۇمىي تهمىناتتىن كىشى بېشىغا چۈشـۈدىغان پ

شــۇ كېچىســى ســهھهرگه يــېقىن . ئاساســهن ئالتــاي نهشــرىياتىغا تهۋە پــۇل ئىــدى
  . يقۇنىڭ ئهڭ شېرىن پهيتىدە يولغا چىقماقچى ئىدۇقئۇ

يولغا چىقىش ئۈچۈن تۇرۇپ، ئادەملهرنى يوقلىما قىلغىنىمىزدا قۇربان يـوق  
بولۇپ چىقتى، ئۇنى چاقىرىشقا چېدىرىغا بارغىنىمىزدا ئۇنىڭ ئايالى يول ئۈچـۈن  

  :ھهبىبه خانىم. توخۇ پۇشۇرۇۋاتقان ئىكهن
دەپتىكهن، ئىسسىقراق بىرنمېه يهۋېلىپ ئهتتىگهندىكى مۇشتىن يانما  —

  .دېدى —ماڭمامسىلهر، 
ئىنتىـزام دېـگهن نهرسـه يـوق،     . ئۇيغۇرچۇلـۇق . توخۇنىڭ كهيـنىگه كىـردۇق  

ـاددىيال بىـر سـهۋەپ بىـلهن ھهممهيـلهن       . پىرىنسىپ دېگهن يوق ئاشـۇنچىلىك ئ
ـال بولـــدۇق  توخـــۇ گۆشـــىنى يهپ، شورپىســـىغا نـــان تۆگـــۈرۈپ يهپ تاالغـــا . ھايـ

ــۇن ئــاي چىقىــپ ئهتراپنــى ســۈتتهك يورۇتــۇۋەتكهن ئىــكهن   چىققىن . ىمىــزدا تول
ئهتراپتىكــى قــارا ۋە ســاغۇچ قىزىــل توپىلىــق تاغالرنىــڭ ھهممىســى ئــۆز رېڭىــدە 

بۇنچه يورۇقتا بىزنىڭ ئـېقىن ئىچـى بىـلهن    . شۇنچىلىك روشهن كۆرۈنۈپ تۇراتتى
ـان   ئۆمۈلهپ، قاراۋۇلخانا ئۇدۇلىدىن ئۆتۈپ كېـتىش شـېرىن چۈشـۈمىز به    ـاد بولغ رب

تاالدىكى يورۇقنى كـۆرۈپ لهسسـىدە بولـدۇق، شـۇندىمۇ مهن تهسـهللىي      . بوالتتى
  :ئۈچۈن

ـار، ھىكـمهت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى ئالالھنىـڭ         — ھهر ئىشتا بىر خهيـر ب
  .دېدىم —تېخىمۇ ئۇيغۇن بىر ئورۇنالشتۇرۇشى باردۇر، 

  :بۇ گېپىم بىلهن ئاران تۇرغان ھهبىبه خانىم ئېسىلىپالۋالدى
توغرا، ئالالھنىڭ بۇيرىغىنىنى كۈتمهي، مېنى يالغۇز تاشالپ كهتسىڭىز  —

  .دېدى قۇربانغا —مهن قانداقمۇ قىالرىدىم، بۇمۇ ئوبدان بولدى، 
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. ئهمما بىز كېلىدىغان كېچه پىالنىمىزنى تهكرار ئىجراغا قويماقچى بولـدۇق 
. لـدى شۇغۇنىسى شۇ كۈنى كۈندۈزدە خىتاي ئهسـكىرى يهنه مهكتـۇپ ئېلىـپ كه   

  :ئۇالردا يهنه ئهپهندىلهردىن مهكتۇپ بارىدى
بىزنى گۇما تهرەپكه ئېلىپ ماڭدى، ئادەملهرنى توپالپ، دەرھال ئارقىمىزدىن «

  .دېگهن جۈملىلهر بارىدى »كېلىڭالر
بۇ چاغدا پوالت خوتهندىكى گېنېرال تاڭ جىنرېننىڭ ئادەملىرىكهن دەپ بىر 

  :نهچچه خىتاي ئهسكىرىنى باشالپ كهلدى
تاڭ جىنرېن ئىسا ئهپهندىنىڭ يېقىنى، بـۇالر  . بۇالر بىزگه ياردەمگه كهپتۇ —

بىزنىمۇ ئېلىپ ئۆزلىرىمۇ بىز بىلهن ھىندىستانغا ئۆتۈپ كهتمهكچىكهن، دەرھال 
  .دېدى —قاراۋۇلخانىغا باشالپ بارايلى، 

ۋاقتىدا يېتىـپ كېلهلمىگىنـى   . بىز ئۇنىڭغا مهكتۇپنىڭ ئىشىنى ئېيتتۇق
ئهممــا بىــزگه تهســهللىي بېرىــپ، ســىلهر ئارقىــدىن . ئۆكۈنۈشــتىئۈچــۈن بهكمــۇ 

ـاڭ      ــتىڭالر، تـ ــۋالنى ئېي ــۇ ئهھ ــكهن يهردە ب ــالر، يېتىش ــكه ھهركهت قىلىڭ يېتىش
بىز قاراۋۇلخانىـدىكىلهر  . گېنېرال چوقۇم ئالدىڭالرغا يهنه ئادەم ئهۋەتىشى مۈمكىن

  .دېدى —بىلهن سۆزلۈشۈپ قويۇمىز،
راســتنى . مۇخالىــپ تهرەپــلهرگه بۆلۈنــدى شــۇنىڭ بىــلهن تــوپ يهنه نۇرغــۇن 

دېگهندە بۇنچه مۈشكۈل بىر سهپهردىن كېلىپ، يهنه ئارقىغا قايتىش، كېيىن يهنه 
ـا مهكتـۇپ كهلتـۈرگهن ئهسـكهرلهرنىڭ     . كېلىش ھېچكىمگه خۇشـياقمايتى  ئهمم

تـۆرت  . پهيلىگه باققاندا بۇ يهردە ئىختىيارلىق مهسىلىسى مهۋجـۇت ئهمهس ئىـدى  
ـا ئاپىرىـدىغانلىقى ئېنىـق بولـدى     ئهسكهر بىزنى ئهگهر . مهجبۇرى ئېلىپ گۇمىغ

ـاكى يېقىنـراق بىـر        ـا گۇمىـدىن ي ـان بولس ياردەم بېرىدىغانالرنىڭ سۆزى ئۆتۈدىغ
  .يهردىن قايتا ئارقىمىزغا يېنىشىمىزمۇ مۈمكىن ئىدى

بايــا دېگىنىمــدەك، بىــز خــۇددى بوينــۇمىزنى ئــۆز قــولىمىز بىــلهن بــاغالپ،  
خىتايالرغــا تۇتقــۇزۇپ قويغــان تــۇرۇپ، يهنه نــېمه دېيىشــكه   چۇلۋۇرنىــڭ ئــۇچىنى

ــۋاتقىنى      ـال قىلىــ ــدىنمۇ بهك ئوســـ ــى ھهممىــ ــوالتتى؟ مېنــ ــز بــ ھهققىمىــ
قاراڭالر ماۋۇ «ھهققىمىزدە  —قاراۋۇلخانىدىكى خىتايالرنىڭ نېمه ئويالۋاتقانلىقى 

دە -ئايالنبــاش ئېشــهكلهرنىڭ ھــالىنى، بىــر سۈرۈســىنى بىــر پــادىچى باشــقۇرۇدۇ  
يــارىقى تــۇرۇپ بولغــان يېرىنــى   - چه ئــادەم، شــۇنچه كــۆپ قــورال 400! رنىــڭبۇال
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  !دەۋاتامدىكىن »!تامامهن ئۇيغۇرچۇلۇق! قارىمامدىغان
بهزىلىــرى ئاللىقاچــان يۇرتقــا قــاراپ ! دەك ئــادەم توپالنــدى 30ئادەمــدىن  53

بهزىـلهر غىمىسسـىدا باشـقا    . تىكىۋەتكهن، شهخسىي قايغۇسىغا چۈشكهن ئىـدى 
  .رنىڭ توپۇغا قىستۇرۇلۇپ، بىزگه مۇناسىۋەتسىز بولۇۋېلىشقان ئىدىيولۇچىال

ئاسـمانغا چىـق،   . تهكرار داۋانالرغا يامىشىش مۈشكۈل سهپىرىنى باشـلىدۇق 
تـۈتهك قورقۇنۇچلـۇق بىـر    . يهر تهكتىگه چۈش، مانا شۇنداق داۋام قىالتتى بۇ يـول 

  . ئاتالر ھالىدىن كهتكهن ئىدى. دۈشمهن ئىدى
ـا كهلـدۇق    نۇيابىردا -3 . قىرغىز مالچىالرنىڭ ھېلىزە قورغان دېـگهن ئاۋۇلىغ

قىرغىــزالردىن سۈرۈشتۈرســهك ئهپهنــدىلهرنى تــۆرت ئهســكهر ئالــدىنقى كــۈنى بــۇ  
ـا چىقتـۇق    . يهردىـن ئېلىـپ ئـۆتكهن ئىـكهن     ـال يولغ ـازارەت   . بىزمـۇ دەرھ بىزنـى ن

نىڭ قىلىپ كېتىۋاتقان ئهسـكهرلهرنىڭ ئىچىـدىكى ئۇيغـۇر بىـرى بـۇغرا ئهپهنـدى      
ـانىم   . خانىمى ئامىنه خانىم بىلهن سوڭدۇشۇپ كېتىۋاتاتتى ـامىنه خ بىر كهمدە ئ

  :بىزنىڭ توپىمىزغا قاراپ
  .دېدى —ماۋۇ ئهسكهرنىڭ گېپىنى بىر ئاڭالپ باقساڭالر بوپتىكهن،  —

ـا    ـار بولغاچق ھهممهيلهن قىزىقىپ قىستىلىشىپ كهلدۇق، ئهمما يول بهك ت
  .شتىئابدۇرېهىم قىلىچ ئۇنىڭغا ياندا

  خوش، گهپ قىل دوستۇم، نېمه يېڭىلىق؟ —
ـان بويىـدا چۈشـكۈن         — ـادەمكهن، سـىلهر زەرەپش ـاددا ئ ئىسا ئهپهنـدىم بهك س

قىلغانــدا ئــات ئــالغىلى كېتىــۋاتىمىز دەپ بېرىــپ، ئهســلىدە ســىلهرنىڭ ئــادەم   
ــدۇق    ـان ئى ــدىتالپ باققـ ــۈڭالرنى ئى ـانىڭالرنى، كۈچ ــدىرى  . سـ ـا كومان قاراۋۇلخانـ

شـۇڭا بىـز ئۇچـۇر ئىگىـلهپ     . ئهسـلىدە ئـۇ بهك قورقـۇپ تـۇراتتى     .ئهۋەتكهن ئىـدى 
 16چـۈنكى قاراۋۇلخانىـدا   . كهلگهندىن كېيىن كوماندىر تېخىمۇ قورقـۇپ كهتتـى  

شــۇڭا ئهگهر ســىلهرنىڭ . ى خىتــاي10بۇنىــڭ ئالتىســى ئۇيغــۇر، . ئهسـكهر بارىــدى 
ـان      ــېزىلگهن ھامـ ــى س ــنه شهپىس ــدىغانلىقىڭالرنىڭ كىچىككى ــقىن قىلى باس

ـانچه    . دىغانغا ھازىرلىقتا تۇراتتۇققاچى ئۇيغۇر ئهسكهردىن ئۈچىنىـڭ خىتايـدىن ئ
  .پهرقى يوق

  سىز بىزگه ياردەم قىلىشنى خاالمسىز؟ —
  نېمه قىل دەيسىز؟ —
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ســىز بىــز بىــلهن ھىندىســتانغا كېتىــڭ، ھهمــمه چىقىمىڭىــز بىــزدىن  —
زۇپ پهقهت، باشــلىقلىرىمىزغا يېتىشــكهندىن كېــيىن ئــۇالرنى قۇتقــۇ . بولســۇن

  .قېچىشىمىزغا ياردەم قىلىڭ، بىرلىكته قاچايلى
ـاردەم قىلىـمهن، مېنىـڭ تارتىشـىدىغان ھىچنـېمهم يـوق،        — بولۇدۇ، مهن ي

گۇمىدىن بىر  —ئهسكهر يهنه شۇنداق بىر ئۇچۇرنىمۇ دەپتۇ،  —قاچسام قاچتىم، 
ـاڭ   . روتا كوممۇنىست ئهسكىرى ئهپهندىلهرنى تۇتۇشقا ئهۋەتىلىپتـۇ  بىزنىـڭ دۈيج

ى ھۆكۈمهتكه ياخشىچاق بولۇپ خىزمهت كۆرسۈتۈمهن دەپ، سىلهرنى ئارقىغا يېڭ
  .قايتۇرۇۋاتىدۇ

  :كېيىن ئابدۇرېهىم قىلىچ ماڭا يېقىنلىشىپ
ئهسكهر بارىكهنمىش  16! كۆيۈپ كېتهي، ئۆلۈپ كېتهي! ئېسىت، نادامهت —

ـانه خهقتىمىــز  —! ئهمهســمۇ ــز ! نهقهدەر شــور پىشـ راســتال ! نهقهدەر خامكــالال مى
  . دېدى ھهسرەت بىلهن —! ئىكهنمىز»ئايالمباش«

گهرچه مهن بۇنى مهنتىقىي يول بىلهن بۇرۇنال پهرەز قىلغان بولساممۇ، ئهمدى 
. بۇ ئېنىق سان مهلۇم بولغاندىن كېيىن مېنىڭمۇ يـۈرىكىم ئېچىشـىپ كهتتـى   

ـاغ ! ھهقىقهتهنمۇ ئهپسۇسلىنارلىق ئىش ئىدى  - شۇنچه قورالنى ئاشۇ خهتهرلىك ت
ـا      داۋانال ــىمىز، ئۇالرغـ ــۈرۈپ كېلىش ــۇزاقتىن كۆت ــومېتېر ئ ــالرچه كىل ــن مىڭ ردى

  pppp!تاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈندەكال
ـا         ـان قـوداي بـۇ ئىشـنىڭ ئهپسۇسـلىنارلىق ئارق چىڭگىزخان دامـولال ۋە قۇرب

ــۇنچىلىك پۇچۇالنـــدىكى، ئـــارقىمۇ  ئارقـــا  - يـــۈزىنى ئاڭلىغانـــدىن كېـــيىن شـ
  :ئهپسۇسلۇق بىلدۈرۈپ

ـا، ما — ــۋاتىمهن؛    قىلغانلىرىمغـ ــمان قىلى ــۇ پۇش ـا بهكم ــان يوللىرىمغـ ڭغ

                                            

      
ئهسـىر شـهرقىي تۈركىسـتان    «بۇ ئهپسۇسلىنارلىق ۋەقه ۋە ھاماقهتلهرچه قارارسىزلىق ئىسا يۈسۈپنىڭ  ①
بىـر قـازاق   «: بېتىدە شـۇ ئىپـادىلهر بىـلهن ۋاسـىتىلىك ئېتىـراپ قىلىنىـدۇ      -566دېگهن كىتابىنىڭ  »ئۈچۈن

 11قوراللىـق مۇجـاھىتنى    400كۆكئـارتتىكى ۋەقهدە  ‹سـالىدە  قېرىندىشىمىز مېنىڭ زىتىمغا يازغـان بىـر رى  
كىشـى بـار    60ھـالبۇكى توپـۇمىزدا   . لىكىمنى دەۋا قىلغان›كىشىلىك خىتاي ئارمىيىسىگه تاپشۇرۇپ بهرگهن

ئۇيغـۇر ئادىلنىـڭ مـۇئهللىپكه سـۆزلهپ     . غا ئائىت كىشىلهرنىڭ سانى»ئالتاي نهشرىياتى«بۇ پهقهت ( ».ئىدى
ئهممـا ئىسـا ئهپهنـدى باشـقا     . كىتاپتا مهن مۇشۇ ساننى ئاساس قىلدىم. دېگهن ئىدى 53ننى بهرگىنىدە بۇ سا

 .ئا —) يولۇچىالرنى ھىساپقا قوشقۇسى كهلمىگهن
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تاللىۋالغـــان كىشـــىلىرىم ھهققىـــدىمۇ شـــۇ ھىســـنى بايـــان قىلســـام تـــوغرا   
ـان     . دېيىشتى —بولۇدۇغاندەك تۇرۇدۇ،  ئهمدى خېلى كـۆپ ئادەمنىـڭ رايـى قايتق

  .بولۇپ، بېشىمىزغا كهلگهننى كۆرەرمىز دەپال يۇرتقا قايتىدىغاندەك قىالتتى
ــدۇقشــهيدۇلالھقا يې ــۇ يهردە گازارمىغــا چۈشــتۇق . تىــپ كهل ــۇ يهردە . ب  12ب

ــوالتتى 16بىزنــى يــاالپ كهلگهنلهرنــى قوشــقاندا  . ئهســكهر بــارىمىش . ئهســكهر ب
بىــز كهلگهنــدە ئهپهنــدىلهر ئاللىقاچــان . ســى ئۇيغــۇر ئهســكهر ئىــكهن 6بــۇالردىن 

ا بـۇغر . كېتىپ بولغان بولغاچقا، بۇ يهردىن قـېچىش پىالنىمىـز سـۇغا چىالشـتى    
  :ئهپهندى ئۇيغۇر ئهسكهردىن بىرىگه بىر قىسقا نوت قالدۇرۇپ كهتكهن ئىكهن

  
ــدۇق،     « ــت قىلغانىــ ــۇ ئۈمــ ــىڭالرنى بهكمــ ــىلهرنىڭ يېتىشىۋېلىشــ ســ

  .كېلهلمىدىڭالر، بىز چوڭقۇر ئۆتهڭگه كهتتۇق، تېزراق يېتىشىڭالر
  »بۇغرا. م 

  
ىــڭ بىــز كــۆپ بولغاچقــا ھويلىــدا قاراۋۇلن . كېچىســى مۇشــۇ يهردە قونــدۇق 
ــدە يــاتتۇق  شــۇنچىلىك ھېرىــپ مىجىقىــم چىققــان  . پىلىمۇتىنىــڭ دەل كۆزى

ــۇمنى     ــۈرىكىمنى يهپ ئۇيقـ ـارىخي خاتـــا يـ ــۈزگهن تــ ــىمۇ كۆكئارتتـــا ئۆتكـ بولسـ
شــۇ مهھهلــدە . پۈتــۈن بهختســىز كهچمىشــلىرىم كېلىــپ باســتى . قــاچۇرۇۋەتتى

دىكى، ئهسكهر ياتىقىدا بىرسى ئاتۇش پهدىسىدە شۇنچىلىك گۈزەل بىر ناخشا ئوقۇ
  . ppppيۈرەكلىرىم ئېرىپال كهتتى

  
  ئاتاسى ئۆلمىگهن كىم بار؟
  ئاناسى ئۆلمىگهن كىم بار؟
  كىشىنىڭ يۇرتىغا كېلىپ
  !مۇساپىر بولمىغان كىم بار؟

.....  

                                            

      
ئهممـا قايسـى ناخشـا ئىكهنلىكـى     نى ئهمهلىيهتـته ئىسـا ئهپهنـدى ئاڭلىغـان ئىـدى،      سىناخشى ئاتۇش ①

 .ئا —راڭ، بهتكه قا-561يۇقارقى كىتاپ . ئېيتىلمىغان
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شۇئان پهقهت مۇشۇ ناخشىال مۇشۇ قاقاس تاغالرغا، تاغالر ئارىسـىدىكى روھـى   
  .ىئۆلگهن جانالرغا جان ئاتا قىلىۋاتقاندەك تۇيۇالتت

يـــۇرتتىكى ئۆيۈمـــدە . ئـــۇ مېنىـــڭ خـــاتىرەمنى چوقچـــۇالپ قوزغـــاپالۋەتتى
ـاز كېچىلىـرى    پىشايۋاننىڭ سۇپىسىدا ياكى ئۆگزىدە كۆك ئاسمانغا قاراپ ياتقان ي

ئاشۇ كېچىلهردە ئېتىزلىق تهرەپتىن سۇچىالرنىڭ ناخشىسى . خاتىرەمگه كهچتى
ـاتتى  ــۇنداق ئاڭلىنــ ـالچىال . ئهنه شـ ـان جاڭگــ ــدە كهچ قالغــ ــۇزچىالر،  —ر بهزىـ تـ

ـان ۋە     ـا ج ئوتۇنچىالرمۇ ئهنه شۇنداق مۇڭلۇق ناخشىسى بىلهن كـېچه جىملىقىغ
بۇ ناخشىالردا دەل شۇنداق ياتقان بىرىنىـڭ  . غهمكىنلىك بېغىشالپ ئۆتۈشهتتى

ھـــالىتى بىـــلهن يولـــدىن ناخشـــا ئېيتىـــپ ئۆتۈۋاتقـــان بىرىنىـــڭ ھـــالهتلىرى 
  :تهسۋىرلهنگهنمۇ بوالتتى

  
  ا ياتسام،سهھهر بىر ئۇيقۇد

  .ئېتىڭنى قامچىالپ ئۆتتۈڭ
  گېپىڭمۇ يوق، سۆزۈڭمۇ يوق
  .يۈرەككه ئوت سېلىپ ئۆتتۈڭ

  
ـاش چىقمايــدىغان    . يىغلىۋېتىدىغانــدەكال ھالــدا ئىــدىم   ـا كۆزۈمــدىن يـ ئهممـ

غهلىتىلىكىمـدىنال يىغلىمىغــان ھېساپالنســاممۇ، ئهمهلىيهتــته پۈتــۈن قهلــبىم  
ــۆزەمنى قويۇدۇغانغــا يهر. يىغالۋاتــاتتى ــوت    ئ تاپالمــايال قالــدىم، ئىچىمــگه بىــر ئ

يېنىمــدىكى . تۇتۇشــۇپ كهتــكهن ئىــدىكى، ئــۆزەمنى ھهرياققــا ئۇرغــۇم كېلهتتــى 
شــۇندىال ئۇنىــڭ ئۆپكىــدەپ . ئۇيغــۇرنى ئۇخالۋاتامــدىكىن دەپ تىڭشــاپ بــاقتىم

يىغالۋاتقانلىقىنى، باشقىالرغا چاندۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن پاختىلىق تونىنىڭ 
شـۇ  . ىپ، ۋۇجۇدى توختىماي سىلكىنىۋاتقانلىقىنى سـهزدىم يېڭىنى چىشلىۋېل

ئىچىمـدىن يېيىلىـپ بىـر يىغلىـۋېلىش      - چاغدا ئۇنى قۇچاغالپ ئـۇزاق ۋە ئىـچ   
ئىستىكىم شۇنداق تهخىرسىز باسـتىكى، بـۇ ئىسـتهككه بهس كـېلىش ئۈچـۈن      

ــدىم    ــهرپ قىل ــۇۋۋىتىمنى س ــۈن ق ــىپ   . پۈت ــۈكى ئېغىرلىش ــڭ ي نېرۋىلىرىمنى
ن بولۇشــۇمغا قارىمــاي، ئۇيقــۇمنى تاپالمــاي ياتقــان ئاشــۇ   كېتىشــتىن چارچىغــا

بىلـله  . سائهتلهردە يهنه دائىمىي گۇناھكارلىق تۇيغۇسى مېنى ئازاپالشقا باشلىدى



 

329 

 

ـان سهبداشــلىرىم،         ـان ۋە تــوپى بىـلهن شـېهىت بولغ ـان، بىلـله چـوڭ بولغ ئوقۇغ
ـارت داۋانـد     ىكى دوستلۇرۇمنىڭ سىماسى كۆڭۈل ئىكرانىمدا زاھىـر بولـۇپ، كۆكئ

ـاقلىقتىن،  . قارارسىزلىقىمىزنى ئهيپلىدى بۇ قارارسىزلىقنىڭ سهۋەبىنى قورقۇنچ
ئـۇالر مهردانه شـېهىت   . جاننىڭ تاتلىقلىقىدىن دەپ مېنى مهسـخىرە قىلىشـتى  

ـار ئىـدى        ـامهن ھهققـى ب ـا ئهيپلهشـكه تام . بولغان بولغاچقا، مېنـى قورقۇنچاقلىقت
مهنمۇ سىلهر بىـلهن  «: هپ تۇرۇپشۇنچىلىك خىجالهت بولدۇمكى، ئۇالرغا مۆلدۈرل

بىلــله ئۆلۈشــنى خــااليتىم، ماڭــا شــېهىتلىك نېســىپ بولمىــدى، ئۆلــۈم مېنــى  
  .دەپ ناله قىالتتىم »!ياراتمىدى، قانداق قىالي؟ قانداق قىالي؟

ـا     ـانجۇ تېغىغ ئهتىسى شهيدىلالھتىن يولغا چىقىپ، ئهلىنهزەر قورغانـدىن س
ىز كوھىستان ئىچىدە بىرنهچچىال خىتاي بۇ سهپهر جهريانىدا، بۇ چهكس. ياماشتۇق

ـا    ئهسكهرنىڭ ئۆزى بىلهن بىر يهردىكى ئۇيغۇر ئهسكهرلهرگه ۋە يهرلىـك چارۋىچىالرغ
ئهمما . قىلىۋاتقان ئىنسانىيهتسىز مۇئامىلىسى كىشىنىڭ غهزىپىنى تاشقۇزاتتى

بۇ خهلقلهردىكى تهۋەككۈلچىلىك روھى، ئهركهكلىـك تـۈكى نهلهرگه كهتـتىكىن،    
ـاقهت قىلىـپ چىـدايتىكى،     بىر ئا ـا ت ۋۇلنىڭ كىشىسى بىر خىتاينىڭ ئازاپلىرىغ

ـالته تـوك    ـاينى بىـر كېچىـدە خالىـدا       - بىر ئهركهك جاندىن تويۇپ، بـۇ ئ تـوك خىت
  .پايالپ تۇرۇپ بوغۇزلىۋېتىشكه جۈرئهت قۇرۇپ كهتكهندەك قىالتتى

ـاز  بۇ يهردە بىـز ق . سانجۇ تېغىنىڭ تىكلىكىدىن ئاتالر كېرەككه كهلمهيتى وت
ئاتلىرىمىز . بۇ تاغقا قوتازدىن باشقىسى بهۋا كهلمهيتى. كىراالشقا مهجبۇر بولدۇق

ـاجىزالپ         بىــر ئايــدىن بېرىقــى چىدىغۇســىز ســهپهر مۈشــكۈالتىدىن خــوپال ئـ
ـان        ـالى قالمىغ ـاكى يـۈكلهرنى كۆتـۈرۈپ يۈرگـۈدەك ھ كهتكهچكه، ئۇالرنىڭ ئادەم ي

بــۇ . ىلغـۇدەك ھالــدا ئىـدۇق  ئـۆزلىرىنى كۆتــۈرۈپ ماڭالىسـىمۇ شــۈكرى ق  . ئىـدى 
ـان كېلىـپ بىـر سهپهردىشـىمىزنىڭ       ـارا ق يهردىكى تۈتهك دەستىدىن بۇرنىدىن ق

  .بىزنىڭ ئۇيغۇرنىڭ ھالىمۇ يامانالشتى. خانىمى ئۆلدى
  . دەيتى ئۇيغۇر —بېشىم بىر قۇچاق بولۇپ يوغۇناپ كهتتى،  —

ـان ئىـدى   ئـۇنى  . ئۇنىڭ بهدەنلىرىنىڭ ھهركىتى ئۇنىڭ ئىختىيارىدىن چىقق
تاغدىن چۈشكىنىمىزدە پهسـته تاجىكالرنىـڭ بىـرنهچچه    . قوتازغا باغالپ قويدۇق
ـارىكهن   ـاردەم سـورۇدۇق، ئۇيغـۇرنى ساقايتىشـنى      . تاش ئـۆيلىرى ب ـاجىكالردىن ي ت

ـاتتى  . ئۆتۈندۇق ـاپ، گـۈرۈچلىرى ئېتىلغانـدىن     . تاجىك شـوۋاگۈرۈچ قاين ـا قاين راس
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ـاش     . كېيىن قارامۇچ ۋە قىزىلمۇچ تالقىنى سالدى ـاچچىق بىـر ئ بۇ شـۇنچىلىك ئ
  :بولغانمىشكى، ئۇيغۇر

  .دەپ قاخشىدى —بۇنى ئىچسهم ئۆلۈمهن،  —
  .دېدىم مهن قهتئىي قىلىپ —بۇنى ئىچمىسهڭ ئۆلۈدۈكهنسهن،  —

بـۇ  . ئهمما كۆپ چۈشكۈرۈپ، كـۆپ داتلىـدى  . ئاندىن ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئىچتى
ــدا ئۇي   ــى بولغانـ ــپ، ئهتىسـ ــىق تهرلىنىـــپ يېتىـ ــنىكلهپ يهردە ئىسسـ ــۇر يېـ غـ

ـاش  . قالغانلىقىنى ئېيتتى كـۆزىنى يۇيۇشـقا    - تاجىك ئۇنى جىلغىدىكى سـۇدا ب
ـاش    . بۇيرىدى كـۆزىنى يۇغانـدىن كېـيىن ئۇيغـۇر      - چىدىغۇسـىز سـوغۇق سـۇدا ب

  .بىز سهپىرىمىزنى داۋام قىلدۇق. تامامهن ھاياتقا قايتقانلىقىدىن ئېمىن بولدى
يهردىــن ئۆتــۈپ، چوڭقۇرئــۆتهڭگه ســانجۇ تېغىــدىن كېــيىن، تــاربوغۇز دېــگهن 

  .ئهمما ئهپهندىلهر بۇ يهردىنمۇ كېتىپ بولغان ئىكهن. كهلدۇق
ـاراپ    -8بىز بۇ يهردە  ئۇالقالرغا دەم بېرىپ،  نۇيابىر ئهتتىگىنى كـورلهنگهرگه ق

ـا  . سانجۇ ئالدىمىزدا ئىدى. ئاتالندۇق ئۇچۇرالردا سانجۇدا گۇمىدىن چىققان بىر روت
بــۇ ئهســكهر بىزنــى تۇتــۇپ ئــۈرۈمچىگه  . ار دېيىلهتتــىكوممۇنىســت ئهســكهرى بــ

ــش ــلهپكى  . قـــايتۇرۇپ كهتمهكچىمىـ ــىنىڭ دەسـ ئـــاقگۈمبهزدە گۇمـــا ناھىيىسـ
بــۇ . بــۇ يهردە قــوي ســويۇپ، ئــادەمچه تامــاق يېــدۇق. مهھهللىلىــرىگه يېتىشــتۇق

ـامىقىمىز       ـاق دېگـۈدەك ت پۇسادىن چىقىپ كهتكهندىن كېيىنكـى رەسـمىي تام
ــدى ــۇ يهردە ئهپه. ئى ـا    ب ــىدىكى ئۇچۇرغـ ــى توغرىس ـانجۇدا ئىكهنلىك ــدىلهرنىڭ سـ ن

  .ئېرىشتۇق
سانجۇدا مىڭدىن ئارتۇق يهرلىك ئاھاله بىلهن، بـۇغرا ئهپهنـدى بىزنـى كۈتـۈپ     

بــۇ ھــال شــۇنچه مۈشــكۈل ســهپهردىن كېــيىن بولغاچقــا بهكمــۇ  . تۇرغــان ئىــكهن
ـاق سهبداشـالرنىڭ ھهممىسـى كـۆز ياشـلىرىنى      . تهسىرلىك ئىدى كۆڭلى يۇمش

ـا  . تۇۋااللمىدىتۇ بۇ خۇددى ئانىسىدىن ئۇزاق ئايرىلغان سهبى بالىنىڭ ئانا باغرىغ
  .قايتا ئۇالشقاندىكى خۇشاللىق يېشىغا ئوخشايتى

تۇتقۇنلۇقتا كهتكهن ئهپهندىلهرنىڭ ئهمدى بۇنداق ئىـززەت ھـۆرمهت ئىچىـدە    
ـا ۋەزىـپ     . ئهركىن بولۇشى بىرئاز چۈشۈنۈكسىز ئىدى ـان بىـلهن ئۇيغۇرغ ه بـۇنى قۇرب

ـا ناھىيىسـىنىڭ    . ئۇالر تېزال سهۋەپنى چۈشـۈنۈپ كهلـدى  . قىلدۇق ئهسـلىدە گۇم
ـا ئىككـى ئهسـكهر بىـلهن شـۇنداق بىـر خهت ئهۋەتـكهن          ھهربىي ئهمهلـدارى ئۇالرغ
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  :ئىكهن، خهتته شۇنداق مهزمۇنالر بارىدى
ـا     « ھۆرمهتلىك مۇئاۋىن رەئىس مۇھهممهد ئـېمىن ئهپهنـدى، باشـكاتىپ ئىس

  ئهپهندى،
قهردىكى گېنېرال جاۋشىگۈەن سىزلهرنى تۇتۇش توغرىسىدا بۇيرۇق ماڭا قهش

بــۇ . بهرگهچــكه مهن ئهســكهرلىك بۇرچــۇمنى ئورۇنــدىغان ئىــدىم، ئــۆزۈر ســورايمهن
بۇيرۇق ئازاتلىق ئارمىيهنىـڭ ئۈرۈمچىـدىن بېسـىم قىلىشـى بىـلهن بېـرىلگهن       

تاۋ . لدىممهن ھازىر گېنېرال تاۋ سىيۈنىڭ تېلېگراممىسىنى تاپشۇرۇپ ئا. ئىكهن
ـايتۇرۇپ كېلىـنگهن     گېنېرال سىزلهرنى چېگرا قاراۋۇلىدا بولسا چىقىرىـۋېتىش، ق

نى تــاكى چېگــرىغىچه قوغلىغــان ســىلهربولســا قــاچتى دەپ مهلۇمــات يــولالپ،  
ئهمــدى بــۇ بــۇيرۇقنى ئىجــرا . قىيــاپهت ئىپــادىلهپ قويۇشــنى تاپىلىغــان ئىــكهن 

ـان بولـۇپ، سـىلهردىن    ئهۋەتكهن ئهسـكهرلىرىم سـىلهرنى قو  . قىلماقچىمهن غلىغ
ـا ئۇچراشـتۇرماي سـىلهرنى چېگرىـدىن         ـا چىقىـدۇ، چېگـرا قاراۋۇلىغ كېيىن يولغ

  .دېگهنلهر يېزىلغان ئىكهن »ئۆتكۈزۈۋېتىدۇ
تهكرار ئاشۇ كوھىستانغا سهپهر قىلىشقا ھىچكىمنىڭ رەغـدى قالمىغانـدەك   

ىخىي تېخىمــۇ مــوھىم ســهۋەپ، كۆكئــارت داۋانــدىكى ھاقارەتلىــك تــار  . قىالتتــى
شـۇنىڭ بىـلهن   . خاتادىن كېيىن، لېدىرالردىن سوۋۇش كهيپىياتى بولسا كېـرەك 

ــلهن دېيىشــتۇق  ــدى . سهبداشــالر بى ــدىغانلىقى ئېنىقالن ــڭ كهتمهي : كىملهرنى
سهلچۇق سۇاليمان، قۇربان قوداي، ئابدۇرېهىم قىلىچ، ھهمدۇل قاۋان، خېۋىر تۆمۈر، 

مهدىن تـوختى، پهتهىـدىن   مۇھهممهد ئـېمىن مۇسـتاپا، يۈسـۈپ ناجىـدى، مـۇھهم     
ـاي          ـان، ئابـدۇرېهىم ئۆتكـۈر، ب ـان، ئابـدۇل ئهزىـز چىڭگىزخ مهخسۇم، ئابـدۇلالھ نام

  .ئېزىز، ئۇيغۇر ئادىل، ھاجى ياقۇپ، رېهىم قاتارلىقالر ئىدى
بىزنىڭ تهكرار كېتىشتىن ۋاز كهچكهنلىكىمىز باشلىقلىرىمىزنىڭ بهكمـۇ  

ـان    ئۇالر ئهگهر كۆڭلۈمىز .كۆڭلىنى يېرىم قىلدى يېرىم بولغان، خاپا بولـۇپ قالغ
ــتى     ــۆپ يالۋۇرۇش ــىدا ك ــش توغرىس ــۇ قىلى ـا ئهپ ــز بولسـ ــز  . تهرەپلىرىمى ـا بى ئهممـ

  . قارارىمىزدىن يانمىدۇق
بــۇ ئارىــدا ھــاجى يــاقۇپ ئۇيغــۇر ئادىــل ئىســا ئهپهنــدىنىڭ خــانىمى فــاتىمه    

نـى  خانىمنىڭ يېنىدىن ئالتۇن جاۋاھىراتلىرىنى ئوغۇرلۇۋاپتۇ، دېـگهن بىـر پىتنى  
ھهتتا بهزى قېنى قىزىق سهبداشالر دەرھالال بۇنىڭغا ئىشىنىپ، ئۇيغـۇرنى  . يايدى
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  :مهن ئۇالرغا تهسهللىي ئېيتىپ. دۇمبالىماقچىمۇ بولۇشتى
ـالتۇن — ــىنى   - ئـ ــگهن نهرس ـاۋاھىرات دې ـادەم     ،جـ ـان ئـ ــۇپ باققـ ــۇنى تۇت ش

نداق جىـق  ئۇيغۇر ئۇنداق نهرسىنى كۆرۈپ باققان باال ئهمهس، ئۇ ئۇ. سىغدۇرااليدۇ
نهرســىنى كۆرســىمۇ قورقــۇپ كېتىــدۇ، شــۇڭا مهن ئۇنىڭــدا بۇنــداق جۈرئهتنىــڭ   

ــهنمهيمهن  ـا ئىش ــىلهر،   . بارلىقىغـ ــش قىالرس ــدىرىماي ئى ــۇپ  —ئال دەپ توختۇت
  .قويدۇم

كېيىن مهن ئابـدۇرېهىم قىلىـچ بىـلهن بىلـله ئۇيغـۇرنى تېپىـپ كۈزۈتـۈپ        
ـاش قاراشـتا بولـدى    قىلىچمـۇ . ئۇنىڭدا غهيرى ئاالمهت سـهزمىدىم . باقتىم . ئوخش

ـا ئهپهنـدىنىڭ چېـدىرىغا     . ئۇيغۇر بۇرۇنقىدەكال بىچارە ۋە مۇڭلۇق ئىدى شـۇڭا ئىس
. سـۆزلهر بولۇۋاتىـدىكىن دەپ، قىلىچنـى باشـلىدىم     -بېرىپ باقايلى، نـېمه گهپ  

قالغاچقا ئهمدىال يېتىـپ كهلـگهن   ) ئاقگۈمبهزدە(ئايالالر ۋە بالىالر ئارقىمىزدىراق 
ـالىلىرى بىـلهن كـۆز يېشـى ئىچىـدە كۆرۈشـۈۋاتقان       ئىسا ئ. ئىدى هپهندى خوتۇن ب

ـا ئهپهنـدىنىڭ مىچىلـداپ يىغلىشـى     . ىزسورۇننىڭ ئۈسـتىدىن چۈشـۈپتىم   ئىس
ئۇنىڭدا لىدېرالرغا خاس چىڭلىق، ئۆزىنى يوقۇتـۇپ  . كۆڭلۈمنى غهش قىلىۋەتتى

ھهتتـــا نورمـــال بىـــر . قويمايـــدىغان روھـــى ئۈســـتۈنلۈكتىن ئهســـهرمۇ يوقىـــدى
مهن . كهكچىلىكمـــۇ ئـــۆزىنى تۇتمـــاي، مىچىلدىشـــىدىن نومۇســـۇم كهلـــدىئهر

قىلىچنىڭ تهسىراتىنى كۈزۈتۈش ئۈچۈن چاندۇرماستىن ئۇنىڭغا قارىغان ئىدىم، 
  .ئۇمۇ بىر تۈرلۈك ئوڭايسىزلىق ھىس قىلىپ، يهرگه قارىۋالغان ئىدى

 - ئــۇالر پهســكارىغا چۈشــكهندىن كېــيىن، خــانىم يــول بــويى بولغــان ئۇجــۇر 
ـالتۇن   . ۇرالرنى سۆزلهپ بېرىشكه باشلىدىبۇج ـا ئ ـا    -ئهمم ـاۋاھىرلىرىنى ئوغرىغ ج

بۇنىڭـدىن مهن  . ppppئالدۇرۇپ قويۇشتهك بۇنداق چوڭ ۋەقهنى ھىچ تىلغا ئالمىـدى 
ـان تـۆھمىتى    بۇ ھاجى ياقۇپنىڭ شهخسىي بىر خۇسۇمهت ۋەجى ئۇيغۇرغا قىلىنغ

  :قىلىچمۇ مهندەك ئويالپتۇ. ئىكهن دېگهن قاراشقا كهلدىم
  .دېدى ئۇ تىلالپ —! ۋاي، خىتاينىڭ بالىسى —
ـالدۇ      -12 ـا س يېقىنلىرىمىـزدىن  . قنۇيابىر كـۈنى ئهپهنـدىلهرنى تهكـرار يولغ

                                            

      
①

ــا           ــىدە تىلغ ــانىڭ ئهسلىمىس ــا ئىس ــان، ئهمم ــا ئالغ ــىدە تىلغ ــاقۇپ ئهسلىمىس ــاجى ي ــى ھ ــۇ ۋەقهن ب
 .ئا—ئېلىنمىغان، 
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. بۇ كۈنى سانجۇنىڭ بازىرى ئىدى .پوالت ۋە ساتتار بۇلبۇل ئهپهندىلهر بىلهن كهتتى
 بىزمــۇ بــازاردا ئــۆز ھــازىرلىقلىرىمىزنى قىلىــپ، ئۆزىمىزنىــڭ يولىغــا مېڭىشــقا  

  .تهييارالندۇق
نۇيابىر، قالغانالردىن ئۆتكۈر، چىڭگىز، مۇھهممهد ئېمىن مۇستاپا، رېهىم -13

بۇالرنىـــڭ . ۋە مهن قـــاغلىق يـــولى بىـــلهن قهشـــقهرگه قـــاراپ يولغـــا چىقتـــۇق
كهشـمىردىكى ئېمپېـرىيه بانكىسـىنىڭ شۆبىسـىدە      —بهزىلىرىنىڭ قهشقهردە 

كهشمىردە ئېلىش ئۈچۈن ئامانهت  ئهسلىدە ئۇنى. ئامانهت قويغان پۇللىرى بارىدى
  .قويغان بولسىمۇ، ئهمدى مۇشۇ يهردە ئېلىۋېلىشقا توغرا كهلگهن ئىدى

ـاقۇپالر     ـاجى ي قۇربان قوداي، قىلىچ، ھهمدۇل قاۋان، ئابدۇلالھ نامان، ئۇيغـۇر، ھ
بۇالردىن بهزىلىرى شىمالغا كېتىدىغانالر بولۇپ، قهشقهرگه . خوتهنگه قاراپ ماڭدى

، خــوتهن دەرياســىنى بــويالپ، تهكلىماكــاننى كېســىپ ئۆتــۈپ،  ئۇچراشماســتىن
قهشقهردە تۇتۇلغانـدىن كـۆرە ئـۆز ماكانلىرىـدا تۇتۇلۇشـنى      . ئاقسۇغا چىقماقچىدى

  .بىرئاز يېنىك ھىس قىلىشسا كېرەك
  .پهتهىددىن مهخسۇم قاغلىقتا قالماقچىدى

كوممۇنىســت تهشــۋىقاتلىرى باشــلىنىپ كهتــكهن بولــۇپ، ھهمــمه يهردە      
اننىــڭ ئۇالمبايغــا چىقىــپ، ئــازاتلىق ئــارمىيهنى قارشــى ئالغــانلىقى، ئــون   بۇرھ

  .مىڭلىغان ئۈرۈمچى ئاھالىسىنىڭ قارشى ئېلىشقا چىققانلىقىنى ئۇقتۇق
  

���  
  

ـارا بېرىـدىغانلىقى  ـاز ئ سابىت ئهپهندى شۇ يهرگه كهلگهنده ھىكايىسىگه بىر ئ
شۇنداقتىمۇ بىرنهچچه . نىدىممهنمۇ چارچىغا. ۋاقىتمۇ بىر يهرگه بارغانىدى. بىلىندى

  :سورىمايمۇ دېگهندهك بىر ئاز ئىككىلىنىپ، ئاخىرى  سورايمۇ. سوئاللىرىم بارىدى
ـارمىيىنى كۈتـۈۋېلىش ئىشـىغا  — ـازاتلىق ئ شۇ بۇرھاننىڭ ئۇالمبايغا چىقىـپ ئ

نېمه دهيسىز؟ ئىلگىرى ئۇ ئۆزىنى تاتار دهيدىكهنمىش، دهل كوممۇنىستالر كـېلىش 
  .ئۇيغۇر بولۇۋاپتۇھارپىسىدىال 

ـاينى . ئۇنىڭ ئۇيغۇر بولۇشىغا ئىھتىياج تۇغۇلغانىدى — ـا خىت ئۇ ئۇيغـۇر يۇرتىغ
ـا  باشالۋاتقان تۇرسا، تاتار سۈپىتىده باشلىسا بىر زامانالر كهلگهنـده ئۇيغـۇرالر خىتايغ
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ـايالر »سـېنى بىـز چىلـالپ كهلـدۇقمۇ؟«: ۋارقىراپ ھه، خـوش بولـۇپ «: دېسـه، خىت
بۇنىڭ ئۈچۈن ! تهدېيىشى كېرهك »ىدىڭمۇ؟ قارشى ئالمىدىڭمۇ؟ئالدىمغا چىقىشم

  .ئۇيغۇرنىڭ ۋهكىلى الزىم ئىدى
  سىزچه بۇرھان بولماي باشقا بىرسى بولغاندا قانداق بوالتتى؟ —
. ئۇ چاغالردا بىزده ھىچكىمنىڭ دۆلهتچىلىك ئېڭـى يـوق ئىـدى. ئوخشاش —

پ، تاجاۋۇزچى قوشـۇننى قارشـى شۇڭا بۇرھان بولمىغاندىمۇ، ھهركىم ئۇالنبايغا چىقى
ـاڭ قـۇرۇپ . ئېلىشى مـۈمكىن ئىـدى ـاڭ قوشـۇنلىرىنى چاج ئـۇزاق ئۆتمۈشـته زوزۇڭت

ـاجىم. (كۈتۈۋالغان خهلقنىـڭ ئهۋالدىغـۇ بـۇ ـام قاسـىم قارىھ باسـقۇنچىالرنى «: ئاڭلىس
ـان خهلقـتىن باشقىســىنى تاپالمايسـهن، شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ بىزنىــڭ  بىـزدهك كۈتۈۋالغ

، ئالالھ بۇ گۇناھىمىز ئۈچۈن بىزنى ئاشۇ زالىمالرنىڭ قولى ز بارتېخى كۆرگۈلۈكۈمى
چـۈنكى ). ھهر نـېمه كۆرسـهك بىـزگه ھهق. دهپـتىكهن، بـۇ راسـت »بىلهن جازااليدۇ

ـا شـۇ  بىزنىڭكىلهر كۆز قاراش، مهسلهك، دۇنيا قاراشالرنى ئاسانال يۇقتۇرۇۋېلىـپ، مان
هدىرىيهتلىرىنــى قۇربــان ئىمپــورت ئىدىئولوگىيىســى ئۈچــۈن ئهڭ مــوھىم مىللىــي ق

قىلىۋېرىــدۇ، ئهمهســمۇ؟ ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تهربىــيه ئالغــانالر تهبىئىيكــى باشــتىن 
چىققان، ئوخشاش ئىدىيهدىكى ئاكىنىڭ ئۇكىسى بولۇشنىڭ بهختلىك ئۈلگىسـىنى 

دهپ ئويلىشــى ئېنىــق  »بۇنىــڭ نېمىســى يامــان؟ ياخشــىلىغۇ«كــۆرۈپ كهلگهچــكه 
ســه نــېمه بولۇشــىنى نهدىــن بىلســۇن؟ چــۈنكى بىــز ئــۇالر يېــرىم ئهســىر ئۆت. ئىــدى

ــدۇ. بۈگــۈننى پهقهت تۈنۈگــۈنگىال سېلىشــتۇرۇمىز ــوقتهك قىلى ئهممــا . ھىــچ پهرق ي
ــز ـا سېلىشــتۇراي دېمهيمى ــدىكى ئهھۋالغـ ــڭ ئالدى ــك يىلنى ــۇنداق . ئهللى ـا مۇش مانـ

مهمتىلـى ئهپهنـدى مهسـلهكلهردىن . سېلىشتۇرغاندىال قورقۇنۇچلۇق پهرق كۆرۈلـۈدۇ
ئهسلىده بۇ پىكىرنىڭ يىلتىزى . ينهزهر دۆلهت بولۇش پىكرىنى ئېلىپ كهلگهنقهتئى

ـا تۇتۇشـــۇدۇ ــ ـــدۇقادىر داموللىغ ـــڭ . ئاب ـــدى مۇســـتاپا كامالنى ـــى ئهپهن ـا «مهمتىل ــ ي
ــۈم ــۇ شــۇئار . شــۇئارىنىڭمۇ قــاتتىق تهســىرىگه ئۇچرىغــان »مۇســتهقىللىق، يــا ئۆل ب

ېگهن مهنىنـى بېرىدىغانـدهك د »مۇستهقىل بواللمىغاندىن ئۆلگهن ياخشى«قارىماققا 
ـا تېخىمـۇ . ئهگهر بىرسىدىن سورىسىڭىز چوقۇم شۇ يېشـىمنى بېرىـدۇ. قىلىدۇ ئهمم

 »مۇستهقىل بواللمىساڭ چوقۇم ئۆلۈسهن ياكى ئۆلدۈم دهۋهرگىن«موھىم بىر مهنىسى 
ئهگهر شــۇنداق كــۆز (بــۇنى بىزنىــڭ ئهمهلىيىتىمىــز دهلىللهيــدۇ . دېگهنلىــك بولــۇدۇ

ـاكى تهبىئىـي ). سېلىشتۇرۇپ كۆرۈلسه بولسا، ئۇزاققا بىزده سىياسىيون، پهيالسوپ ي
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ـاپلىنىدىغان تهبىقىمىـز ) ئۇقۇمۇشلۇق(ئهڭ ئاڭلىق . پهن ئالىمى بولۇپ باقمىدى ھىس
ـاكى راۋاج . يازغۇچىالر ئىدى  شائىر ـازغۇچىالرمۇ كېيىـنچه پهيـدا بولـدى ي ـا ي ھهتت

. م دهپ شائىرالرنىال ساناشقا بوالتتىئۇ كهملهرده پهقهت ئاڭلىق قاتال. تاپقىلى تۇردى
شائىرلىرىمىز ھهققىده كىچىككىنه دهپ ئۆتتۈم، سىز ئۆزىڭىزمۇ بىلسىڭىز كېرهك، 

ـادهم«ئهللىكىنچــى يىلالرنىــڭ تهۋهرۈكلىرىــدىن بىرمــۇ  ـاينى . چىقمىــدى »ئـ خىتـ
كىــم مىللهتنىــڭ بېشــىغا . مهدھىيىلهشــته مۇســابىقه قىلغانــدهك قىلىشــىپ كهتتــى

ـانىغىلى كېلىۋاتقان ئ ـاق بىـلهن س ـاردى؟ بـۇنى بارم هجهللىك قىسمهتنىڭ پهرقىـگه ب
ـان ئىـدى. بوالتتى بـۇ ھالـدا دۆلهتچىلىـك ئېڭـى . ئهمما ئۇالرنى خهلق توغرا تونۇمىغ

ـا ئىسـتىقبالغا  يېتىشمىگهن بۇ مىللهتته كىـم رهئىـس بولسـىمۇ ئوخشاشـال ئۇالمبايغ
نىمۇ دهپ ئۆتـۈش كېـرهك، بـۇ يهنه شۇ. چىقىپ ئازاتلىق ئارمىيهنى باشالپ كىرهتتى

  !رهئىسنىڭ ئىختىيارىدا بولۇشىىمۇ ناتايىن بىر ئىش
مهن . مهن يهنه شۇ دۆلهتچىلىك ئېڭىمىز ھهققىده داۋام قىلساقكهن دهيـمهن —

ــۇنى  ــزدىن ب ــدىكى دېگهنلىرىڭى ــى ھهققى ــك ئېڭ ــىزنىڭ دۆلهتچىلى ــى «س مهمتىل
ــۇ ــدىنىڭ تهربىيىســىدىن ھاســىل قىپت ــۇدۇم،  »ئهپهن ــداق چۈشۈنۈشــۈم دهپ ئويل بۇن

  توغرىمىدۇ؟
توشـۇغۇچى «مهمتىلـى ئهپهنـدى پهقهت بىـر . ياق، ھهرگىز توغرا بولمايـدۇ —
ـاز ئـۇزاقتىن . رولىنى ئوينىغان ئادهم »گېن دهپ ئۆتكىنىمدهك، بۇنىڭ يىلتىزىنى بىر ئ

ـالىالر ئابـــدۇقادىر دامـــولال ھهققىـــده دېموكراتىـــك . ئىـــزدىمهك الزىـــم بۈگـــۈن زىيــ
ـاقنى قوللۇنۇۋاتىـدۇئىسالھاتچى دېگ ـا دېمهيـمهن، . هن تهنتهنىلىك ئات مهن بـۇنى خات

ـاق ئۈچـۈن بهخـش ئهتـكهن مهزمـۇنى يېتهرسـىز بـۇ مهزمـۇن . ئهمما ئۇالرنىڭ بـۇ ئات
پهقهت مائارىپ ئىسالھاتى، ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ۋه ئوقۇتۇش مهزمۇنىدىكى ئىسالھات 

ـام . هپ قارايمهنمهن بۇنى يېتهرسىز د. دېيىلىش بىلهنال كۇپايىلىنىۋاتىدۇ ئهسلى ئىلھ
ـاتارالر ۋه ! مهنبهسى ئهنه شۇ دۆلهتچىلىك ئېڭى ـاق ئېلىـپ س دۆلهت بىر تـوپ ئۇشش

ـا كېلىــدىغان نهرســه ئهمهس، بــۇنى  دىھقانالرنىــڭ تىرىشــچانلىقى بىــلهن بارلىققـ
  . باشقا زىيالىلىرىمىزمۇ بىلىدۇ. بىلىسىز

ـاچ بىـرنهچچه سـېكونت مېنـ ى كـۈزهتمهكچى ئۇ قولىدىكى مۇشتهكنى ئوينىغ
ـار . بولغانــدهك توختىــدى دېمىســىمۇ مهن بۇالرنىــڭ ئورگانىــك بىرلىكىنــى ئىنكـ

شۇڭا قىزىقسىنغان ھالدا ئۇنىڭ . قىلمىساممۇ، كونكرېت چۈشهندۈرۈپ بېرهلمهيتىم
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  .داۋام قىلىشىنى كۈتتۈم
دېــدى ئــۇ  —ئهڭ ياخشىســى، مهن گهپنــى بىــر ئــاز ئــۇزاقتىنراق باشــالي،  —

قاراخــانالر ئىمپىرىيىســىدىن  —ى دهرھــال دهڭســهپ بىلىــپ، مېنىــڭ كهيپىيــاتىمن
بۇنى ئېتىراپ قىلىشـىمىز . كېيىن، ئهمهلىيهتته بىزنى باشقا مىللهتلهر ئىداره قىلدى

ــۇالر موڭغۇلالرنىــڭ . كېــرهك ــته ئ ــدهك قىلســىمۇ، ئهمهلىيهت ســهئىدىيه گويــا بىزدىن
ــدى ـاش بول. ئهۋالدى ئى ـاغالر داۋامىــدىال دۆلهتــكه بـ ۇشــقا جــۈرئهت بىــزده شــۇ چـ

بۇنى ئاشۇ . قىالاليدىغان تهشكىللىگۈچىلهر چىقماس بولۇپ بولغان دېسهكمۇ بولۇدۇ
غــا بىــزلهردىن مىليونالرنىــڭ )موڭغــۇلالر(ناھــايىتى ئــاز بولغــان پادىشــاھ جهمهتــى 

بويسۇنۇشــى ئىســپاتاليدۇ؛ ئــۇالر ســهلتهنهتلىرى قولــدىن كهتــكهن چــاغالردا يهنىــال 
ئىچىــدىن يهنه بىرلىــرى ســهلتهنهتنى  ان، ئهۋالدلىــرىكويىــدا تىپىرالشــق ســهلتهنهت

تىرىلدۈرۈش ئۈچۈن جۈرئهت بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىپ، تهشكىللهش ئېلىپ بارالىغان؛ 
ـان ـا بولۇشـنىڭ كويىـدا بولغ ـا يهنه پادىش ـا . يهنى، پادىشا بولۇپ باققان بولغاچق ئهمم

ش ئۇرۇنۇشــىدا ئــۇالر بىــلهن قانداشــلىقى بولمىغــان يهرلىكلهردىــن ســهلتهنهت قــۇرۇ
ـامهلۇم ـانلىقى نـ ــڭ چىققـ ــۇنۇش . بولغانالرنى ــلهرگه بويس ــىرتتىن كهلگهن ــزلهر س بى

ــدا  ـاۋاره"پىسخىكىســى شــهكىللهندۈرگهچكه، ھــاكىمىيهت ئىشــلىرىنىڭ كويى " ئـ
ـاننى يهپ، بويسۇنۇشـــنىال بىلـــگهن ـاي، ســـىڭگهن نــ چىڭگىـــز ئهۋالتلىـــرى . بولمــ

ھامان سهلتهنهت كويىـدا  ،نىدىندهك بولغى»گېن«ھۆكۈمران بولۇش قېنىدا بىر خىل 
نۇقتىسـىدىن ئهمهس، سـهلتهنهتكه  ىي مهنـپهئهت، بۇ ئومۇمىي مىللغان بولسىمۇبول

ـا . كۆنۈپ قېلىش ھهۋىسىدىن ئىدى ـا ھۆكـۈمران كىـم بولس يهرلىك ئۇيغۇرالردا بولس
ــرهكتهك،  ــر«ئۇنىڭغــا بويسۇنۇشــال كې ــدىرىگه پهرۋاســىزلىق »بهرىبى ــۆز تهق ــك، ئ لى

مىللهت نېمه؟ دۆلهت نېمه؟ بۇالرنى ئاڭلىق تونۇغان نه . لۇپ كهلدىئومۇمىي ھال بو
ــۇدۇ ــكه بول ــدى دېيىش ــوق ئى ــلۇقىمىز ي ـاۋام، نه ئۇقۇمۇش ــدى، . ئـ ــڭ ئهم زوزوڭتاڭنى

ـا  ــ ـــۇ مۇســـتهملىكىنى باشقۇرۇشـــتا بۇرۇنقىغ ـايالر ب ــ ـــيىن خىت ئىستىالســـىدىن كې
ــويالپ تېپىشــقا باشــلىدى ــىمايدىغان ئۇســۇلالرنى ئ گىرىكــى ئهســلىده ئىل. ئوخش

ــۆزىگه  ــۈك ئ ــۇنى مهڭگۈل ـان ۋه ئ ــدىن بولغـ ــۇق مهنمهنلىكى ـاس چوڭل ــتىال، خـ ئىس
قوشۇۋېلىش مهزمۇنىمۇ ئىككى تايىن ئىستىال بولغان بولسا، بۇنىسـى، بـۇ زېمىننـى 

شـۇنىڭ . مهڭگۈلۈك ھاياتلىق ماكانى سۈپىتىده قولىدا تۇتۇپ قېلىش ئۈچـۈن بولـدى
ـاكى ئۈچۈن خىتايالر خاس ئىسـيانكار جهمهتنىـڭ ئ هۋالتلىرىنـى قىـرغىن قىلىشـقا ي
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شۆتاڭدا ئوقۇتۇپ، ئۆزىنىڭ غالچىسـىغا ئايالندۇرۇشـقا ئاالھىـده دىقـقهت قىلىـدىغان 
بۇ ئهلده . بىلىملىكلهرنى كۆزدىن قاچۇرمىدى. نوپۇزلۇقالرغا جىددىي قارىدى. بولدى

ــۇپ  ــدانغا كېلىــپ، يهنه خىتــاي مۇستهملىكىســىدىن قۇتۇل بىــر يولباشــچىنىڭ مهي
كه يــول باشلىماســلىقى ئۈچــۈن، بىــر داھىنىــڭ يېتىشــىپ چىقىشــىدىكى كېتىشــ

بىلهمسىز، تاكى . ماددىي ۋه مهنهۋىي شهرتلهرنى يوق قىلىشقا غهيرهت كۆرسۈتۈشتى
ــڭ   30 ـا، ئېڭىمىزنى ــڭ ئېڭىمىزغـ ـايالر بىزنى ـا قهدهر، خىتـ يىلالردىكــى ئىنقىالپقـ

ـا  ـــۇغ، بىـــز ئۇالرنىـــڭ ئال«ئاســـتى قاتالملىرىغــ ـايالر ئۇل ــ ـــدا ھىچنهرســـىگه خىت دى
ــۇمنى ســىڭدۈرۈش ئۈچــۈن تىرىشــتى »ئهرزىمهيمىــز ــگهن ئۇق بۇنىــڭ ئهمهلىــي . دې

بىــر خىتــاي بــار ســورۇندا ھهرقانــداق بىــر ئۇيغۇرنىــڭ : ئــۆرنهكلىرى شــۇنداق بولــدى
شۇنى نهزهردىن ساقىت قىلماڭكى، بۇ دېيىلىۋاتقان ! ئولتۇرۇشىغا ئىجازهت يوق ئىدى
ـاي، ئهسـكهر خىتاينىڭ ئهمهلدار بولۇشى شهر ـازانىخور خىت ت ئهمهس، ئادهتتىكى ج

ـاۋۇ ئۇيغـۇر بهگ،  خىتاي، ھىچقانداق مهنسهپ، ئهمىلى بولمىغان خىتاي بولسـىمۇ؛ ئ
ـان خىتاينىـڭ ... ھاكىم، شاڭيۇ، بولسـىمۇ يهنىـال ئاشـۇ ماڭقىسـىنى تارتىـپ تۇرۇدۇغ

ـاغالپ ئـۆره تۇرۇشـى  ـاز ئالـدىغا ئىگىلـگهن(ئالدىدا قول ب ) ھالـدا تهبىئىيكـى، بىـر ئ
ـان ئۇيغـۇر . شهرت ئىدى ـا مىنىـپ كېتىۋاتق ـاينى كۆرگهنـده ئۇالغق كوچىـدا بىـر خىت

ـاده  ئۇالغدىن چۈشۈپ، خىتاينىڭ ئۇدۇلىدىن ئۆتۈپ كهتكىچه ئۇلۇغىنى يېتىلهپ پىي
ـانلىرى ئالدىـدىن ئـۆتكهن ھهرقانـداق ئۇيغـۇر . مېڭىشى كېرهك ئىدى خىتاينىڭ دۇك

ىر تازىم بىجا كهلتۈرۈپ، ئاندىن ئۆتۈپ كېتىشى پۇخرا دۇكاننىڭ ئۇدۇلىدا ئىگىلىپ ب
ــدى ــرهك ئى ــدى. ppppكې ــدۈرۈش پىراكتىكىســى ئى ـا كۆن ــۇ قۇللۇققـ ـا ب مۇشــۇنداق . مانـ

ــۋىي تهســىر قالدۇرۇشــى  ــداق مهنى ــدا قان ــر بالى ــۇپ ئۆســكهن بى ئاتموســفىرادا تۇغۇل
مانا شۇنداق بىر مهنهۋىي ئاتموسـفىرا ئىچىـده . مۈمكىن؟ بۇنى تهسهۋۋۇر قىالاليسىز

ـاينى  »ئۇلـــۇغ«بـــۇ قۇللـــۇقتىن قۇتۇلۇشـــقا رهھبهرلىـــك قىلىـــدىغان، ئاشـــۇ  خىتــ

                                            
بـۇ  . نـاملىق كىتابىغـا قارالسـۇن    »ئهسىر شهرقىي تۈركىستان ئۈچـۈن «ئىسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ  ①

خانىسـىدا مـاالي بولـۇپ تۇرغـان مهزگىلـدىمۇ      يىلـى ئهنجانـدا تۇرۇشـلۇق خىتـاي كونسۇل    -1926ئىسا : كىتاپتا
خىتايالر بار سورۇندا ئهنه شـۇنداق ئـۆرە تۇرۇدۇغـانلىقىنى، ھهتتـا بهزىـدە دىپلوماتىـك مۇناسـىۋەت ئىهتىيـاجى         
بىــلهن رۇس دائىــرىلهرگه مىهمانغــا بارغــان يــاكى ئــۇالر مىهمانغــا كهلــگهن ئهھۋالــدىمۇ، يهنىــال شــۇنداق ئــۆرە  

دەپ سـورىغانلىقىنى،   »بۇ ئادىمىڭىز نېمىشـكه ئولتۇرمايـدۇ؟  «ر ھهيران قالغانلىقىنى، تۇرغاندا بۇنىڭغا رۇسال
پهقهت رۇسالر ئالدىدا بۇ خىل ئىنسانىيهتسىزلىكىنى يوشۇرۇش ئۈچۈنال، خىتـاي ئۇنىـڭ ئولتۇرىشـىغا ئـايرىم     

 .ئا —بۇيرۇق بهرگهندىن كېيىنال ئولتۇرۇدۇغانلىقىنى يازغان، 
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ـادهم چىقىشـى قانچىلىـك مۈشـكۈل ئىـدى؟  ھهيدىۋېتىشكه جۈرئهت قىالاليدىغان ئ
ئهگهر بــۇ يــۈز يىــل داۋام قىاللىغــان بولســا بۇنىــڭ قورقۇنۇچلــۇق ئــاقىۋىتى مىللهتنــى 

ـاندىكى ئادهملهرنىـڭ بىـرى قهيهرگه ئاپىرىشىنى تهسهۋۋۇر قىاللىغان ئىنتايىن ئـ از س
ــدى — ــولال ئى ــدۇقادىر دام ــۋىي . ئاب ــده مهنى ــلى ماھىيىتى ــڭ ئىســالھاتى ئهس ئۇنى

چـۈنكى ئـۇ . كېلىماتنىڭ ئىسالھاتى ئىـدى؛ سىياسـىي ئىسـالھاتنىڭ بىخـى ئىـدى
قازاندا ئوقۇۋاتقان ۋه خىزمهت قىلىۋاتقان چاغلىرىدا ئىسـمائىل گاسـپىرالى باشـلىغان 

چاقىرىقىنىڭ ئاۋاز قوشقۇچىسى، تهشهببۇسچىسـى  »، دىندا بىرلىكتىلدا، پىكىرده«
ــدى ـان ئى ــك«. بولغـ ــنقىالپ ئهمهس،  »جهدىتچىلى ــي جهھهتتىكــى ئى ــال دىنى پهقهت

ـازىرلىقى  تېخىمۇ مـوھىمى مىللىـي مۇسـتهقىللىقنىڭ ئىـدىئولوگىيه سـېپىدىكى ھ
ـارادىكى سهبداشـلىرىغا قـ .ئىدى اراڭ، ئـۇالر ئابـدۇقادىر داموللىنىـڭ قازانـدىكى، بۇخ

ـــدى  ـــڭ ئال ـــۆكتهبىر ئىنقىالبىنى ـــده  –ئ ـــۇرىيىى«كهينى ـارا جۇمھ ــ ـان «، »بۇخ ــ قوق
قاتــارلىق دۆلهتلهرنــى » ئــاالش ئــوردا خــانلىقى«، »خىــۋه خــانلىقى«، »جۇمھــۇرىيىتى

ـا بــــۇ  ـانلىقلىرىنى جاكالىمىــــدىمۇ؟ مانـــ قــــۇرۇپ، رۇســــىيهدىن مۇســــتهقىل بولغـــ
ى ئىجتىمــائىي ئىســالھات ھهركىتىنىــڭ ئهســلى غــول مۇددىئاســ» جهدىتچىلىــك«

  .ئهمهس، سىياسىي ئىسالھات ئىكهنلىكىنىڭ دهلىلى
سابىت ئهپهندى يهنه سۆزدىن توختاپ، گويا مېنىڭ قاراشلىرىمنى چىرايىمدىن 

ـاراكتېرلىق . ئوقۇپ كۆرمهكچى بولغاندهك تىكىلدى ماڭا بـۇ پىكىـرلهر ئىـنقىالپ خ
  .ماسلىقىنىال تىلهيتىميېڭىلىق بولۇپ تۇيۇلۇۋاتقاچقا، ئۇنىڭ سۆزدىن توختى

ـاڭ ئويغۇنـۇش دهۋرىـدىكى  — ـا ئ مانا بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ، قهتئىي ھالدا بـۇ قايت
ئۇنىڭ . دۆلهتچىلىك ئېڭىمىزنىڭ كۆچىتىنى ئابدۇقادىر دامولال تىككهن دېيهلهيمهن

ـار ئوقۇغـۇچىلىرىنى . ئاالھىده تهربىيه قىلغان ئوقۇغۇچىلىرى بولغان يهنى، ئۇ شۈدى ب
ـارىخىي پاكىـت كۆرسۈتهلمىسـهممۇ، . يرىم دهرس بهرگهنتالالپ، ئا ـا بىـرهر ت بۇنىڭغ

ئۇنىڭ سابىت داموللىنى چهتئهلگه ئوقۇشقا يولغا سېلىش چېيىغا قاتناشـقاندا يـۇرت 
كاتتا ئۆلۈماالر ئالدىدا   چوڭلىرى ئالدىدا قىلغان سۆزلىرى ۋه سابىت داموللىنى كاتتا

ۇ قىلغان، ئهمما زاماننىڭ شهرتلىرى تـۈپهيلى ۋه بۇ باال بىزلهر ئارز«ئاشكاره ماختاپ، 
كۆرۈســىلهر، . ئــۆزىمىزدىكى شــهرتلهر تــۈپهيلى قىاللمىغــان چــوڭ ئىشــالرنى قىلىــدۇ

چهتتىكــى ئوقۇشــىنى تۈگۈتــۈپ قايتىــپ كهلگهنــده ئــۇ بىــر ئۇلــۇغ ئىنســان بولــۇپ 
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ڭ دېمهك ئۇ سابىت دامولال ۋه ئۇنى. دېگهنلىكىنى دهلىل قىلىشىم مۈمكىن pppp»قالىدۇ
  .قۇرداشلىرىدىن بىر تۈركۈم ياشالرغا مهخسۇس دۆلهتچىلىك ئېڭى سىڭدۈرگهن

ـاراپ بىـردهم ئېسـىنى  »ئهمدىغۇ چۈشهنگهنسهن؟«ئۇ يهنه  ـا ق دهۋاتقانـدهك ماڭ
  .ئېلىۋالغاندىن كېيىن داۋام قىلدى

كۆرۈنۈپ تۇرغىنىدهك، ئىككىنچى ئهۋالد ئۇستاز سابىت دامـولال دېيىشـكه  —
ـا دامولال شه. بولۇدۇ رقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنى قىسـقا مـۇددهتته روياپق

پۇلـدىن : چىقاردىال ئهمهس، بىر دۆلهتته بولۇشقا تېگىشلىك ھهممه نهرسىنى قىلدى
ـا  پوچتا ماركىسىغىچه، پۇخرالىق ساالھىيهت ھۆججهتلىرىـدىن پاسـپورتقىچه، ھهتت

ىدىكى مـۇكهممهللىككه پارالمېنتنىـڭ تۈزۈلمىسـ... چهتئهل يېزىقى ئارىالش ھالـدا
قىســقىغىنا تــۆرت ئــاي ياشــىغان بىــر دۆلهتــته بۇنــداق مــۇكهممهللىكنى بىــر . قــاراڭ

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئۇنـدىن ئىلگىـرى ھىـچ ئۈلگىسـى ! مۆجىزه دېـمهي تۇرالمايسـىز
ـان بىـــر  ـان ئىـــدى»ئىســـالم جۇمھـــۇرىيىتى«بولمىغــ ئىســـالم دىنىنىـــڭ . نـــى قۇرغــ

، دېموكراتىـــك سىياســـىي تۈزۈمنىـــڭ كېڭىشـــىش، ۋه دېمـــوكراتىيه روھـــى بىـــلهن
ـارتۇقچۇلۇقلىرىنى مۇۋهپپىقىيهتلىــــك  ـارلىق ئـــ ـــ ـايالم قات پارالمېنــــت، ئهركىــــن ســـ

ئانـدىن ئــۇ ئۆزىنىــڭ نــېمه قىلىۋاتقــانلىقىنى، . بىرلهشـتۈرگهن تــۇنجى ســىناق ئىــدى
ـادهم ئىـــدى ـاقىۋىتىنىمۇ بىلىــدىغان ئــ ـارا چـــوڭ . بۇنىــڭ ئــ ئــۇ شـــۇ كۈننىــڭ خهلقــ

. بۇ دۆلهتنىڭ مهۋجۇت بولـۇپ تۇرالمايـدىغانلىقىنى بىلهتتـىئاتموسفىراسى ئىچىده 
ـار مـۇكهممهل قىلىشـقا، بىـر   شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئـۇ ئالـدىراپ تېـنهپ، ئىالجىكـى ب

چـۈنكى ئـۇ بـۇ . دۆلهت ئىكهنلىكى ئىنكار قىلىنماس ھالغا كهلتۈرۈشكه تىرىشـقان
پۇرسـهتته بىـر بىز بۇ «دۆلهتنىڭ مهۋجۇدىيىتى ھهققىدىكى ئهندىشىلىك سوئالالرغا 

دهلىل يارىتىپ قويۇمىز، ئهۋالتالر ئۈچۈن بۇ بىر تارىخىي پاكىت بولـۇپ قالىـدۇ، ئـۇالر 
ـاقىۋهت ھهققىـــده بىلىـــدىغانلىقىنى  »بۇنىڭــدىن پايدىلىنىـــدۇ دېيىشـــى، ئۇنىــڭ ئــ

خىتايــدىن قۇتۇلســاق، ئــورۇس بېســىۋالىدۇ، بۇنىــڭ نــېمه «: ھهتتــا ئــۇ. ئىســپاتاليتى
پايدىســى بــار، قۇربــان «دېگۈچىلهرگىمــۇ  »ئهرزىمــدۇ؟ پايدىســى، قۇربــان بېرىشــكه

دهپ  »بېرىشــكىمۇ ئهرزىيــدۇ؛ چــۈنكى مۇســتهملىكه تــارىخى يېڭىــدىن باشــلىنىدۇ

                                            
      

تۈركىسـتانى ئېيتىـپ بهرگهن    ئهھـمهد  بىستاندا ئالهمدىن ئۆتكهن مهرھـۇم ئابـدۇقادىر  بۇ سۆزلهرنى ئهرە ①
غـا  »ئۇزۇتـۇش چېيـى  «بولۇپ، ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئۇنىڭ دادىسى يـۇرت چوڭلىرىـدىن بىـرى بولـۇش سـۈپىتىدە      

 .ئا —قاتناشقان ئىكهن، 
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ـادهم  .جاۋاپ بېرهلىگهن ئىدى ـارىخىمىزدىكى ئهڭ ئۇلـۇغ ئ ئۇ يهنه شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ت
ـاپلىنىدۇكى، نۇرغـۇن ئهســىرلهردىن كـيىن تـۇنجى قېــتىم ئـۆزىمىزدىن چىققــان  ھىس

  .دۆلهت ئاتىسى ئىدى
ـاالپ  — ـاده ي ئاڭلىشىمچه، سابىت دامولال تۇتۇلغاندىن كېيىن، ئاقسۇغىچه پىي

مېڭىلغــان ئىــكهن، ئاقســۇدا بىــر مهزگىــل قاماقتــا تۇتۇلــۇپ، كېــيىن ماشــىنا بىــلهن 
ـا . ئۈرۈمچىگه ئېلىـپ كېلىنىپـتىكهن ـا ئۇنىڭغ ئهنه شـۇ ئاقسـۇغا كهلگىـچه ئارىلىقت

ۇلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ قېچىشنى رهت قىپتىكهن، بـۇ قېچىپ كېتىش پۇرسىتى تۇغ
  .دهپ سورۇدۇم تارتىنىپ تۇرۇپ —راستمىدۇ؟ راست بولسا بۇنىڭ سهۋهبى نېمىدۇ؟ 

 —بـۇ راســت، مهن بــۇنى زهيــدىن كارۋاننىــڭ ئــۆز ئاغزىــدىن ئاڭلىغــانمهن،  —
اشنى دېدى سابىت ئهپهندى كۆزلىرىنى بىر نۇقتىغا تىككىنىچه، قولىدا مۇشتهك ئوين

ئۇ چاغالردىكى تارىخىي شارائىت، بهزى قارا نىـيهتلهر  —ئخىتىيارسىز داۋام قىلىپ، 
. ئۈچۈنمۇ ئوبدان پۇرسهت بولغاچقا، قوراللىق بۇالڭچىالر، باندىتالرمۇ ئاۋۇپ كهتكهن
ـادهمنى ئهگهشتۈرۈۋالسـىال قوراللىـق بۇالڭچىلىـق  بىرهر نـوچى ئـوغرى تـۆرت بهش ئ

نى يــاالپ ئهكىتىۋاتقانــدا ئــۇالر مارالۋېشــىنىڭ تۇمشــۇققا ســابىت دامــوللى. قىالاليتــى
ـادهم چىقىـپ كهپتـۇ . يېتىپ كهلگهن مهھهلده تاغ ئارقىسـىدىن بىـر تـوپ قوراللىـق ئ
ـان  ــوللىنى قۇتقۇزۇشــنى خالىغـ ـابىت دام ـاكى سـ ــدىتالر ئىكهنلىكــى يـ ــڭ بان ئۇالرنى

مانا شۇ . پتۇئادهملهر ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس، داموللىنىڭ توپىغا يېقىنلىشىپ كه
ھهر ئىككى تهرهپ ئاتلىق . چاغدا چېرىكلهر ئۇ ئادهملهرگه قارىتىپ ئوق چىقىرىپتۇ

ئېلىشــا قىزىــپ كېتىــپ، تــاغ ئارقىســىغا ئۆتــۈپ   ئىــكهن، ئــات ئۈســتىده ئېلىشــا
دىن كهلهپچىلهنـگهن، پـۇتى كىشـهنلهنگهن سابىت دامـولال قـولى ئارقىسـى. كېتىپتۇ

مانا شۇ چاغـدا داڭلىـق سـودىگهرلهردىن زهيـدىن . ۇپتۇھالدا بىر قۇم دۆۋىسىده ئولتۇر
ـاتلىق كارۋان ئۈرۈمچى تهرهپتىن  ـان ئىـكهنئ ـاتتىن . كېلىۋاتق ئـۇ دامـوللىنى تونـۇپ ئ

  .چۈشۈپتۇ
ـــى بېـــرهي، مېلىنـــى مۇشـــۇيهرده بىـــر يهرگه  — ـاتتىن بىرن دامـــولالم، مهن ئــ

ـا سـىلىدىنمۇ ئهزىز ـاممۇ بولـۇدۇ، بولمىس مىـدى، نـېمه كۆمۈۋېتىپ، كېـيىن ئېلىۋالس
ــڭ مهك. بولســا، بولســۇن ــلهن دهرھــال قاچســىال، مېنى ــته ســادىق ىســىلى ئــات بى ت

ـاز جىمىققىـچه يوشـۇرۇنۇپ تۇرسـىال  ـان بىـر ئ دوستلۇرۇم بار، شـۇالرغا بارسـىال، جاھ
  دهپتــۇ ھــال —كېيىــنچه يهنه بــاش كۆتــۈرۈپ چىقىشــقا پۇرســهت بــوالپ قــاالتى، 
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  .ئهھۋال سوراشالردىن كېيىن
قىلغان ئىشـلىرىمنىڭ شـهرىپى، قىممىتـى،  —دهپتۇ دامولال،  — بولمايدۇ، —

  .قهدرى ئۈچۈن مېنىڭ تۈرمىده ئۆلگۈنۈم، ھايات يۈرگۈنۈمدىن ياخشىراق
ـا جاھــان«بـۇ نــېمه دېگهنلىـرى، دامــولالم؟  — ـازان، جــان بولس ـاش بولســا ق  »ئ

ــى  ــر ئىشــالرنى قىلغىل ـا، يهنه بى ــان ئېســهن بولسـ ــمۇ؟ ج ـار ئهمهس ــگهن گهپ بـ دې
  اسمىدى؟بولم

ـا بىزنىـڭ  — ياق، بولمايدۇ، باشقا بىر خهلق بىلهن بهلكىم بوالرمىدىكىن، ئهمم
بىزنىـڭ خهلـق بىـر قىزىيـدۇ، ئىشـى  —دهپتـۇ دامـولال،  —خهلق بىـلهن بولمايـدۇ، 

ـا پــــوقتهكال ســــوۋۇيدۇ، يهنه كېيىــــنلهرگه ئۈمىــــدى بولمايــــدۇ جىمــــى . ئاقمىســـ
. ىك كۇفرىغا بهك يېقىن ئهسلىدهچۈنكى ئۈمىتسىزل! بهختسىزلىكمۇ مانا شۇنىڭدا

ـا  ـا خاتـ بىزنىــڭ خهلــق مهغلــۇپ بولســىمۇ ئــۆلگهننى رهھمهتلىــك دهيــدۇ، ھهتتـ
ـاننىمۇ ـان مهغلۇپنىــڭ ئىشــى تهس! قىلغـ ـا تىرىــك قالغـ مهن بىــر مهغلــۇپ . ئهممـ

. بولغۇچى، مهغلۇپ بولغۇچىنى بىزنىڭ خهلق بهكال يۈزسىزلىك بىلهن تاشـلىۋېتىدۇ
غاپ، باشقىالرنىڭ قازىنىغا تهلمۈرۈپ ياشىسام، ئىشـىمنى شۇڭا قىلغان ئىشىمنى بۇل
  .بىر تىيىن قىلغان بولۇمهن

ـانلىقىنى ھىــــچ  — ـارۋان داموللىنىــــڭ نــــېمه دېمهكچــــى بولغـــ زهيــــدىن كـــ
ـا ئهمـدى . ئۇالر تالىشىپ تۇرغاندا چېـرىكلهر قايتىـپ كهلـگهن. چۈشۈنهلمىگهن مان

  سىزدىن سوراي، سىز چۈشهندىڭىزمۇ؟ 
ـا راســـتىنى دېســـهم چۈ ـا قاراشـــلىرىمنى دادىـــل ئوتتۇرىغــ شـــهنگهنىدىم، ئهممــ

ــدىم ــپ، . قويالمى ــدىنىڭ مۇالھىزىســىنى ئــاڭالپ بېقى ــدىن كــۆره ســابىت ئهپهن ئۇن
ـاي دېـگهن نىيهتـته شـۈك   ئۆزهمنىڭكىگه سېلىشتۇرۇپ، ئۆز ـاالپ باق ئـۆزهمنى باھ

  .بۇ خۇپسهنلىكىممۇ ئۆنىڭ كۆزىدىن قاچمىدى. تۇرۇۋالدىم
ـاپ، چىقارمايدىغانـدهك تۇرۇسـىز، سىز ئۆزىڭىزنىڭ ك — وزۇرىنى كېيىـنگه ئاي

بهزى كىنوالردىن  —دېدى ئۇ كۈلۈمسىرهپ،  —ئهمما مهن كارتىمنى ئاچاي، بوپتۇ، 
ـا  كۆردىڭىزمىكىن، مهغلۇپ بولغان بىر پادىشاھنىڭ نارېسىده شاھزادىسىنى پادىش

ـا ئۆيمـۇ ـا ئـۆي كىرىـپ ئىزده  تهرهپدارلىرى ئېلىپ قاچىدۇ، يېڭـى پادىش يـدۇ، ھهتت
گۇمــانلىق دهپ سانســىز ئــادهمنى قىــرغىن قىلســىمۇ بىلىــدىغانالر بــۇ شــاھزادىنىڭ 

ـاھزادىگه . قهيهردىلىكىـى ئاشـكارىالپ قويمايـدۇ ـا خـۇددى ھهقىقىـي بىـر ش ئۇنىڭغ
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ـا  ـا قوشـۇدۇ، ئۇنىڭغ خىزمهت قىلغاندهك خىزمهت قىلىپ، بېقىپ چوڭ قىلىدۇ، قاتارغ
ـاۋالقى كىملىكىنى بىلدۈرۈدۇ ۋه ئۇنى باش  ـا ئۇيۇشـۇپ، يهنه ئ قىلىپ، ئۇنىڭ ئهتراپىغ

چهتئهل . سهلتهنهتنى ئهسلىگه كهلتۈرۈدۇ ياكى شۇ يولدا ھهممىسى قۇربان بولۇشۇدۇ
ــىز ــۇنالرنى كۆرۈس ــداق مهزم ــدىمۇ بۇن ـاي فىلىملىرى ــدىمۇ، خىتـ ـا . كىنولىرى تارىختـ

بىر ئىشنى ئهمما بىزنىڭ خهلقتىن مۇشۇنداق . مۇشۇنداق ئىشالر ئهمهلىيهتته بولغان
بۇ يوشۇرۇن بېقىلىـدىغان . كۈتۈشكه بوالمدۇ؟ بۇنى ھىسسى تهجرىبه قىلىپ بېقىڭ

ئادهمنى بېقىۋاتقانلىقلىرى ئۈچۈن ئاۋال ئۇنىڭ نوپۇزىنى يـوق قىلىـپ، ئۇنىـڭ بىـلهن 
نېرى تۇر، بېرى تـۇر «تهڭتۇشلىرىدهك ئىلتىپاتسىز پاراڭلىشااليدىغان بولۇدۇ؛ ئاندىن 

ئاندىن سۆز ئارىلىقلىرىدا ئۇنىڭ قىلغان ئىشـلىرى ئهسـلىنىپ،  .لىرى باشلىنىدۇ»...
ــدۇ ــپ يېتى ــقىچه بېرى ــۈلكه قىلىش ــۇنى ك ــدىن . ئ ــۇنى ئۆي ــۈنلىرى ئ ــر ك ـا بى ھهتتـ

ـادهتتىكى بىـرىگه . چىقىرىۋېتىشىمۇ مۈمكىن مۇھتاجلىقتا ئۇ ئادهم نېمه بولـۇدۇ؟ ئ
ـادهم بىـلهن ھهتتا ئۆتمۈشته قىلىنغان ئاشۇ ئىش ئهسـلهنگهند. ئايلىنىپ قالىدۇ ه بـۇ ئ

ـا قارىغانـدا، «بىرلهشتۈرۈلۈپ مۇالھىزه قىلىنىپ،  ـادهم مۇشـۇ بولغىنىغ شۇنى قىلغان ئ
ـا كېـرهك دېگهنـدهك خۇالسـىلهرنى  »... شۇ ئىشنىڭمۇ تايىنى يـوقال بىـر ئىـش بولس

  .چىقىرىشلىرى مۈمكىن بولۇدۇ
هن بــۇ مــۇالھىزىلهر مېنىــڭ ئويلىغــانلىرىم بىــلهن ئاساســهن جىپىسالشــقاچقا م

ــتىم ــۇپ كهت ــۇن بول ــۇ مهمن ــۇم . بهكم ــپ، ئۇيق ـاتقىنى تېتى ــڭ تـ شــۇ مهمنۇنلۇقۇمنى
خوشلۇشــۇش ئالدىــدا ســابىت . كهلگىــچه خىيالالرغــا ســىرداش بولۇشــقا ئالدىرىــدىم

  :ئهپهندى يهنه شۇنى قوشۇپ قويدى
بۇ مـۇالھىزىمىزگه يىـپ ئـۇچى بېرىـدىغان بىـر ئىـش شـۇ ئىـدى، شـهرقىي  —

ـــۇپ، ھۆكـــۈمهت تۈركىســـتان ئىســـالم جۇمھـــۇرى يىتى ھۆكـــۈمىتى مهغلـــۇپ بول
ئهزالىرىدىن بهزىلىرى يهكهنگه چېكىنگهنده بهزىلهر چهتـئهلگه قېچىشـقا جىـددىي 

ـابىت دامو شـۇ چاغـدا . لىنىمـۇ بىلـله كېتىشـكه دهۋهت قىلىشـقانلتهييارالنغان ۋه س
ـا شـۇنداق دېـگهن ئىـكهن مهن كهتمهيـمهن، سـىلهرنىمۇ چهتـئهلگه «: دامولال ئۇالرغ

ـار. پ كېتىشكه تهۋسىيه قىلمايمهنچىقى زهبـۇن   ۋهتهندىن ئايرىلغاندىن كېـيىن خ
. بولۇسىلهر، قىلچىلىك قىممىتىڭالر بولمايدۇ، مهنىۋىيىتىڭالر تامامهن بهربات بولۇدۇ
بۇ شـۇنىڭدا ئىپادىلىنىـدۇكى، ۋهتهنـدىكى چـېغىڭالردا سـىلهر بىـلهن سـۆھبهتداش 

ۈشكه جۈرئهت قىاللمايـدىغان ئادهملهرنىـڭ بولۇشقا ئهمهس، ئالدىڭالردىن توغرا ئۆت
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ــدۇ، كۆرمهســكه ســالىدۇ،  ،ئوخشاشــلىرى ــنگه ئالماي ــر تىيى ــده ســىلهرنى بى چهتئهل
كىشىلىك غورۇرۇڭالر . ئالدىڭالردا ھىچ تارتىنماستىن سىلهر بىلهن گهپ تالىشااليدۇ

ـا بـ. »چىققىنىڭالرغا مىڭبىر پۇشايمان قىلىسـىلهر. تامامهن چهيلىنىپ كېتىدۇ ۇ مان
  .داموللىنىڭ يهنه بىر يىراقنى كۆرهرلىكى ئىدى

يهنه شۇ دۆلهتچىلىك ئېڭى تېمىسى ھهققىده سوئاللىرىم بولۇشى مۈمكىن،  —
ئهمما يهنه سۆھبهتنى سوزۇپ ئارامىڭىزغا تهسىر يهتكۈزۈشكه يۈزۈم چىدىمايۋاتىدۇ، 

  .دېدىم چىن كۆڭۈلدىن —
دهۋهتمىسهم، كېـيىن بهلكىـم  مهنمۇ بۇ مهۋزۇدا شۇ زۆرۈر تولۇقلىمىنى بۈگۈن —

 —يادىمغا يهتمهس ۋه بۇنىڭ ئاقىۋىتىده سىزده ناتوغرا ئاڭلىشىلىش كېلىپ چىقار، 
ــماي،  ــلهن ھېساپالش ــت بى ــكه ۋاقى ــپ كهتكهچ ــۆھبهتكه قىزى ــۇ س ــدى ئۇم  —دې

دۆلهتچىلىك ئېڭى بىـر گـورۇھ ئادهمـده شـهكىللىنىش بىلهنـال ئىـش پۈتمهيـدىكهن 
ئهڭ ئاز ئۈچتىن بىرى مۇشۇنداق  —قنىڭمۇ بىر بۆلىكى خهل. دېگهن ساۋاقنى ئالدۇق
قېتىغــا ئۆتــۈپ كهتــكهن خۇيغــا ئايالنغــان تونۇشــقا ئىــگه   ئاڭغــا، روھىنىــڭ قــات

  .بولغاندىال ئىش ئۈنۈملۈك بولۇدۇكهن
ــــۈرده  — ــــكىن ت ــــۇدۇ«نېمىشــــكه يهنه كهس ــــى بول ــــبه قىلغىل  »كهنغهلى

  .غاچردهپ سورۇدۇم ئورنۇمدىن تۇ —دېيهلمهيسىز؟ 
دېدى  —يهنىمۇ نۇرغۇن ئامىلالرغا باغلىق، چۈنكى، غهلىبه باشقا گهپ، ئۇ  —

ئاندىن چىرايـى بىـر خىـل . سابىت ئهپهندىمۇ ھارغىنلىق بىلهن ئورنىدىن تۇرۇۋېتىپ
ئويچانلىق ئىپادىلىگهن ھالدا، ئارقامدىن مېنى ئـۇزاتقىلى چىقىۋېتىـپ داۋام قىلـدى، 

ــي  — ــى، مىللى ــك ئېڭ ــده دۆلهتچىلى ــز مهن بهزى ــدا بى ـاقلىقى مهۋزۇلىرى ـاڭ ئويغـ ئـ
ـايلى؛  ــ ـــلهرگه سېلىشـــتۇرمايال قوي ـان مىللهت ـــي قىلغــ ـــۆزىمىزنى تهرهققى ـازات «ئ ــ ئ

ـار خهلـق«نىـڭ ئىچىـدىكى »جوڭخۇا ھىسسـىمىز بىـلهن، بىـزده سـۈنئىي  »بهختىي
ـان ئاساسســىز  ــۇق«ئويغۇتۇلغـ ــرگه»چوڭل ــلهن بى ــز بى ــۇالر  ،ىمى ــزگه يهنه دهل ش بى

دهپ تونۇتۇلغــان مىللهتــلهرگه سېلىشــتۇرۇپ  »ق خهلــقبهختســىز، قــاال«تهرىپىــدىن 
ـالىمهن ـانالردا . قـ ـان بايـ ـا ئېلىنىــپ قالغـ ـاپالردا چهكلىــك قــۇرالردا تىلغـ باشــقا كىتـ

ــتاننىڭ  ــك ئېڭــى  19، 18ئافغانىس ــۇ، دۆلهتچىلى ــىرلهردىكى مىللىــي تۇيغ ئهس
ـا دىققىــتىم قوزغۇلــۇدۇ ـا ئافر  شــۇنىڭدهك باشــقا نۇرغــۇن ئاســىيا. قاتارلىقالرغـ ىقـ

ـا دىقـقهت قىلىـمهن  كاشـكى مهخسـۇس (دۆلهتلىرى ھهققىدىكى قىستۇرما بايانالرغ
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ھهتتــا ئهڭ بهختســىز كۆرســۈتۈلۈپ ). ماتىرىيــال بولســا بىــر تهتقىــق قىلىــپ باقســام
ـانچه. كېلىنگهن نېگىرالرغا ھهيران بولـۇمهن مـۇنچه   نىلسـون مانـدىال ھهققىـده ئ

مانا بـۇالرنى ئـۆزىمىزگه سېلىشـتۇرۇپ  بىرنهرسىلهرنى ئوقۇپ قالغانسىز، ھهقىچان؟
  ...بۇالرنى ئويلىسام بهختسىزلىكىمىزگه يىغلىغۇم كېلىدۇ،... باقتىڭىزمۇ؟ 

ــدىن شــۇ ســۆھبىتىمىز شــۇ  ــدىغىچه داۋام قىلــدى، ئان يهرده يوســۇن ئىشــك ئال
ـاتتۇق ــچه . توختـ ــۇم كهلگى ــيىن ئۇيق ــدىن كې ــۆيگه كهتكهن ــدهك، ئ مهن ئويلۇغۇنۇم

بولۇپمــۇ دۆلهت ۋه مىلــلهت ئۈچــۈن كۆرۈنــۈپ . هكرارلىــدىمســۆھبهتنى خىيالىمــدا ت
كېلىۋاتقــان ئۆلــۈمگه دادىــل يــۈزلىنهلىگهن ســابىت دامولالمــدهك ئادهملىرىمىزنىــڭ 

  .روھىغا ئاپىرىن ئېيتتىم
        .باشقا بىر كۈنى سابىت ئهپهندى كهلگهن يېرىدىن داۋام قىلدى

        
���  
  

گه چېلىقماسـتىن  قاراپ ئاتالنغانالرمۇ ئىالجى قىلىپ كـۆز  
ـاق      ـاق، ئانــدىن شــۇ يهردە تۇتۇلسـ ـا يېتىۋالسـ يۇرتلىرىمىزغـ
ـاي مېڭىشـقا         ـا يولۇقم ـاھىيه بازارالرغ مهيلىدى، دېـگهن ئۈمىـدته مـۈمكىن قهدەر ن

ئائىلىسى بارالر تۇتۇلۇشتىن بۇرۇن ئائىلىسىنى كـۆرۈۋېلىش ئۈچـۈن   . تىرىشتۇق
مىسـىمۇ، يهنىـال بىـر    مېنىڭ كۆرۈۋالغۇدەك ھېچنـېمهم بول . شۇنداق قىلىشاتتى

خىل ئىچكىـي سـېزىمنىڭ تۈرتكىسـىدە مـۈمكىن قهدەر تۇتۇلماسـلىق ئۈچـۈن       
ـاالمهت كهلـدۇق   . ئۇالرغا ئهگهشتىم . تىرىشچانلىقلىرىمىزغا يارىشا يهكهنگىـچه س

مهن ھهمرالىـــرىم بىـــلهن بـــۇ يهردە خوشلۇشـــۇپ، تۇداخـــۇن ئاكىنىـــڭ ئـــۆيىگه  
ىســت ئهســكهرلىرىنى تــۇنجى  يهكهنــدە كوممۇن. ئۇچرۇشــۇپ ماڭمــاقچى بولــدۇم 

  .قېتىم يېقىندىن كۆردۇق
ــۆرۈلگهن     ــڭ ئ ــدىنال ئۇنى ــۆيىگه كېلىــپ، كوچى ــڭ ئ مهن تۇرداخــۇن ئاكىنى

كىرىپ ئۇالر بىلهن ئامانلىشـىپ، ئهتىسـى   . پىشايۋىنىنى ياسىۋالغىنىنى كۆردۈم
ـاقچى ئىـدىم   بىزنىـڭ كۆرۈشـمىگىنىمىزگه ئـون يىلـدىن ئاشـقان      . يولغا چىقم

چېكىگه كۆز يهتمهس ئاشۇ تاغالر دۇنياسىدا بىر ئايدىن ئارتۇق  - گهرچه ئۇچ. ئىدى

  قهشقهرگه
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ســهپهردە يــۈرۈپ، جۇلۇقــۇم چىقىــپ كهتــكهن، ئېتىممــۇ ئــاران قالغــان بولســىمۇ،  
ســانجۇدىن ئېتىبــارەن ئۇنــداق جاپــاالرنى كــۆرمىگىنىمىز، ھهر كهچ بولغــان يهردە  

لغــان، نورمــال ئــۇخالپ يــول مــاڭغىنىمىز ئۈچــۈن، خېلــى ئېســىمگه كېلىــپ قا
لـېكىن شـۇ ئىگىزلىكتىكـى تـۈتهكتىن     . ئىدى »ئهپهندىچه«بېشىممۇ  - ئۈست

ـاالر     قالغان يالدامىالر چىرايىمىزنى تىبهتلهرگه ئوخشۇتۇپ قويغان بولـۇپ، بـۇ ئىزن
  .يېقىن ئارىدا يۈتۈدۇغاندەك ئهمهس ئىدى

ـاقتىن چۈشـتىله؟ ئاســماندىنمۇ   — ـا؟  -ۋاي قاي ـا دەرۋازىنــى   —ي دەۋەتتــى ماڭ
ـان   كهچكــى گۇگــۇم ئـۆز ســهلتهنىتىنى قهدىمىــي يهكهن شــهھرى  . تۇرداخــۇنئاچق

  .ئۈستىگه تېخى ئهمدىال يېيىۋاتقاچقا، ئادەمنى تونۇغۇدەك ئىمكان بارىدى
  .دېدىم كۈلۈمسىرەپ —گهپ ئۇزۇن، ماغدۇر ئاز،  —

ــتىلهپ        ــكه يې ـا تهرەپ ــپ، ئاقتاخانـ ــۋۇرىنى ئېلى ــڭ چۇل ــدىن ئاتنى ــۇ قولۇم ئ
يــــېڭىلىقالر ھهققىــــدە . اي ســــۆزلهپ تــــۇردىكېتىۋاتقــــاچمۇ ئــــاغزى تىنمــــ

ـانالردىكى يـېغىلىقالردا    تهسىراتلىرىنى، كوممۇنىست ئهسكهرلهرنىڭ ئۆتكهن زام
ـا   - كۆرگىنىدەك يامان ئادەملهر ئهمهسلىكى، ئۇالرنىڭ قېرى ئاجىزالرغا، يالغۇزالرغ

ياردەمــدە بولــۇپ، ھهر كــۆرۈنگهنگه خۇشــچىراي بېقىــپ تۇرۇدۇغــانلىقى ھهققىــدە  
بــۇ ئىشــچان، ھــۈنهرۋەن ئــادەم ئــۆرۈلگهن پىشــايۋاننىال  . س بىــلهن ســۆزلهيتىھهۋە

  .ئهمهس، ئۆيۋاقىلىرىنىمۇ ئاجايىپ چىرايلىق ياسىۋالغان ئىدى
ـاتنى جايالشـتۇرۇپ بولـۇپ، مېنـى ئـۆيگه باشـلىدى       گۈلسـۈمخان بىلهنمــۇ  . ئ

شـوقى   - ئاندىن ئۇالرنىڭ يـېڭىلىقالر ھهققىـدىكى زوق  . ئىللىق ساالمالشتۇق
ئۇالر بارلىق . لهن سۆزلهۋاتقان ئۇچۇرلىرىغا قۇالق سېلىپ، جىممىدە ئولتۇردۇمبى

يېڭىلىقالرنى سۆزلهپ تۈگهتكهنلىكىدىن ئېمىن بولغانـدىن كېيىـنال، مهنـدىن    
  :گهپ ئاڭالشقا پۇرستى يهتتى

خوش، ئهمدى ئۆزلىرىدىن ئاڭاليلى، سىلى بىزدىن جىق بىلىـدىال، شـه    —
  .دېدى تۇرداخۇن —كۆگهن ئادەم بوغاندىكىن، 

—دېــدىم مهن،  —مهنــدە نــېمه يېڭىلىــق بولســۇن، ســاپال كونۇلــۇق،   —
ــدى، مۇشــۇ يهكهن شــهھرىدە     ــڭ ئهســكهرلىرىنىمۇ ئهم كوممۇنىســت خىتايالرنى

ـاراقۇرۇم تاغلىرىـدا، ھىندىسـتان يولىـدا ئىـدىم     . كۆردۈم ئهمـدى  . نهچچه ۋاختىن ق
  .كېلىۋاتىمهن
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  ىسا كېتىۋاتقانمىدىله؟يا بومم ،ھىندىستانغا باغانمىدىله —
  .كېتىۋاتقان —
  يول بوممىغان ئوخشىمامدا؟ —
  .يول بولماي قالدى —
  ۋاي ئېسىت، مۇشۇ كهمىنۇسالنىڭ ۋەجىدىن بوممىسۇن يانا؟ —
  .شۇنداق دېسهكمۇ بولۇدۇ —
ــدا، ۋاي        — ــتهك قىلماي ــدىغان خهق ـانلىقى يېتى ـادەمگه يامـ ــى ئـ ــۇ ب بۇلىغ

  .بىلمىدىم جۇما
ـاقنى يهپ يېتىـپ   . ر بىلهن ئهھۋالالشتۇقشۇنداق قىلىپ، ئۇال كهچلىك تام

  :تۇرۇشىمىزغا ئىشىك قېقىلىپ، بىرنهچچه قوراللىق ئهسكهر كىرىپ كهلدى
  سابىت ئهپهندى قايسىڭ؟ —
  .مهن شۇ —
  !تۇرە، بىز بىلهن ماڭ —

مهنمۇ ئۇالرغا بىرەر كاساپىتىم تېگىپ . تۇرداخۇن ئاكىالر كالۋالىشىپال قالدى
  . ئهنسىرىدىم قاالرمىكىن دەپ

. مىللىــي ئارمىيىنىــڭ جهڭچىلىــرى مېنــى گازارمىســىغا ئېلىــپ كهلــدى  
دېـمهك ئـۇالر تۇتۇلـۇپ ئانـدىن     . قارىسام بىزنىڭ قالغان بۇرادەرلهرمـۇ بـۇ يهردىـكهن   

ـارمىيه بىـلهن      . مېنىڭ ئۇچۇرۇمغا ئېرىشكهندەك قىالتتى ـاغالردا مىللىـي ئ بـۇ چ
ــۈ    ــپ ي ــرلىكته ئىــش بىجىرى ــدى خىتــاي ئارمىيىســى بى ـادەم . رگهن چــاغالر ئى ئـ

خىتــايالر ياخشــىچاقلىق . تۇتۇدۇغــان ئىشــالرنى ئاساســهن ئۇيغــۇرالر قىلىــدىكهن
ئىپادىلهپ، مۈمكىن قهدەر نهپرەتنىڭ نىشانىنى ئۆزىدىن بۇرىـۋېتىش سىياسـىتى   

  .يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ھىس قىلدىم
ــى قهشــقهرگه يوللىــدى  ـا  . ئهتىســى بىزن قهشــقهردە يۇمــۇالق شــه قورغىنىغـ

يىـل  . كۆپ ئۆتمهيال خوتهنگه كهتكهنلهرمـۇ يېتىـپ كهلـدى   . ئهكىلىپ تاشلىدى
ھهممهيـلهن  . بېشىدا ئاقسۇغا كهتكهن ھاجى ياقۇپمۇ بـۇ يهرگه ئېلىـپ كېلىنـدى   

ـاتتىق سـوئال  . دېگۈدەك قهشقهردە جهم بولدۇق . سـوراق قىلىشـمىدى   - بىزنى ق
ر ئېغىــز تىلــالپ بهزى مىللىــي ئــارمىيه كــاردىرلىرى ئــاكتىپلىقى تۇتــۇپ، بىــرە 

ـاي ئوفىتسـېرلىرى      قويغاننى دېمىگهندە، يۇقۇرى دەرىجىلىـك ئوفىتسـېرالر، خىت
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تۆۋەن دەرىجىلىك مىللىي ئارمىيه ئوفىتسېرلىرى . سىلىق مۇئامىلىدە بولۇشتى
ـائىنلىرى «بىزنى  دېگهنـدەك   »جاھانگىرالرنىڭ گۇماشتىسى، غالچىسى، ۋەتهن خ

ـا   ــكهلهپ قويـ ــالپ، دۆش ــلهن تىل ــلهر بى ـاي  . تتىگهپ ـالالرنى خىتـ ــداق ھـ ئهگهر بۇن
  .كادىرلىرى كۆرۈپ قالسا دەرھال تهنبىه بېرىپ، بىزدىن ئۆزۈر سوراپمۇ قوياتتى

بـۇ  . تۇراتتى) دىۋىزىيىسى(تۈمهنى  -13ھازىر قهشقهردە مىللىي ئارمىيىنىڭ 
پـولكى   -1تۈمهن مۇھهممهد ئېمىن ئىمىنوۋنىڭ تۈمهنى بولۇپ، تېكهس ئاتلىق 

ئۇنىــڭ ئــۈچ پــولكى بولــۇپ، ئاقســۇدا، . هرتىــپ تهشــكىللهنگهنىدىئاساســىدا ئۆزگ
. تــۈمهن قارارگــاھى قهشــقهردە ئىــدى. قهشــقهردە، خوتهنــدە بىــردىن پولــك تــۇراتتى

ــۇبىي     ـارابهر جهن ــلهن بـ ـاۋ بى ــدانى ۋاڭ ئىنمـ كوممۇنىســت ئارمىيىســىنىڭ قومان
ـاقچى ئو   . شىنجاڭ ھهربىي رايونى بولۇپ تۇرۇۋاتاتتى ـازىرچه س ـانلىرى  بـۇ يهردە ھ رگ

تهرتىــپكه ســېلىنمىغاچقا، تۇتقــۇن قىلىــدىغان ئىشــالرنى، ئومــۇمهن يهرلىكــلهر  
ـان ئىـدى     ـارمىيه ئۈسـتىگه ئالغ . بىلهن بولۇدۇغان كۆڭۈلسىز ئىشالرنى مىللىي ئ

  :ئۇالر ۋەزىپه ئۆتهش جهريانىدا چهكتىن ئاشۇرۇۋەتسه خىتاي كادىرلىرى
ــز گومى   — ــڭ، بىــ ــش قىلىــ ــويىچه ئىــ ــهت بــ ــداش، سىياســ ــداڭ يولــ نــ

  .دېيىشهتتى —ئهكسىيهتچىلىرىگه ئوخشىمايمىز، 
قىلىــچ بــۇ ئهھــۋالالردىن ئىچــى پۇشــۇپمۇ يــاكى ماڭــا تاقابىــل كېلىشــنىڭ  

  :پاكىتىنى تاپتىم دەپ ئويلۇدۇمۇ بىلمهيمهن، بىر كۈنى
قاراڭ، ئهپهندىم، بۇ مىللىي ئارمىيهمىزنىڭ كادىرلىرىغا، سىزغۇ بـۇالرنى   —

ىڭىز، مانــا بــۇالر كوممۇنىســت خىتــايالر بىــلهن  بهك چىرايلىــق ئاقلىغــان ئىــد 
  .دېدى —شۇنداق ئوبدان ماسلىشىپ ئىشلهۋېتىپتۇ، 

ـا قانـداق بـوالتتى؟       — ـان بولس ـاكىمىيهتته بولغ دەپ  —ئهگهر گومىنداڭ ھ
ـايلىرى بىـلهن شـۇنداق ياخشـى       —سورۇدۇم ئۇنىڭدىن،  سىزمۇ گومىنـداڭ خىت

  ماسلىشىپ ئىشلهمتىڭىز قانداق؟
  :مهن ئاستىال داۋام قىلىپ. چايقاپ كۈلۈمسىرىدى قىلىچ بېشىنى

ــدىڭىزمۇ؟     — ــقهت قىلمىـ ــۇئارالرغا دىقـ ــدىكى شـ ــهھهرنىڭ كوچىلىرىـ شـ
 5-3سوتيالىزم قۇرۇشقا ياردەملىشىپ، گومىنداڭ قالدۇقلىرىنى تازىالپ بولۇپ، «

ـا       »يىلغىچه چىقىپ كېتىمىـز  ـارمىيىمىز مان دېگهنـدەكلهرگه؟ ھه بـۇ مىللىـي ئ
ئالدىرىماڭ، ھازىر بۇالرنىڭ قولىدا مىلتىق بار، ھارۋىدا توشـقان  . شۇنىڭغا مهست
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ــۈنىنى چىقارمــاي بىــر يــاقلىق     ئالىــدىغان خىتــايالر ئۇالرنىــڭ مىلتىقىنىــڭ ئ
ـان بولـۇدۇ         ـالى سـىزدىنمۇ يام  .قىلىۋالسۇن، شـۇ چاغـدا كۆرۈسـىزكى، ئۇالرنىـڭ ھ
ــۇچه    ــڭ قــــولىمىزدىكى قــــورالالرنى ئېلىۋالغــ ۋە خــــۇددى قاراقۇرۇمــــدا بىزنىــ

  .ئېلىۋالغاندىن كېيىن بولغانغا ئوخشاش
  نېمىشكه ئۇنداق بوالر؟ ئۇالرمۇ كوممۇنىست تۇرسا؟ —
ـار    — ـاھى ب ـان گۇن ئـۈچ  . چۈنكى ئۇالرنىڭ خىتايالرنى ئېتىشقا جۈئهت قىلغ

ـان    ۋىاليهتتىن خىتايالرنى قوغالپ چىقىرىپ، بىر مۇستهقىل دۆلهتنـى جاكارلىغ
  .، مهن خىتاينى چۈشهنمىگهن بواليبۇنىڭ ئۆچى ئېلىنمىسا. گۇناھى بار

  ...ئهمما، ھهر —
ھهرقانـداق بىـر   ! قويۇۋېرىڭ ھهر ئىككى تهرەپنىـڭ كوممۇنىسـتلىقىنى   —

ـا مىللىـي مهنـپهئهت    . سىياسىي مهسلهك مهقسهتكه يېتىشنىڭ ۋاستىسى ئهمم
ئۇنۇتتۇڭۇزمــۇ، تېخــى شــۇ تۈنۈگــۈن قاراقۇرۇمــدا بولغــانالرنى؟ ســىزلهر    .مهقســهت

ــداڭچى ئ ــدى   گومىن ــت يوقى ــۇ كوممۇنىس ـارىمىزدا بىرەرم ــدىڭىزالر، ئـ ــرا . ى چېگ
  قاراۋۇللىرىمۇ گومىنداڭچى ئىدى، قانداق بولدى كېيىن؟

نېمىلىكى بولمىسۇن، مىللىي ئارمىيهدە قورال بار، ئۇالر ئالدانغانلىقىنى  —
ئـۇ ھالـدا   . بىلسىال يولىنى ئۆزگهرتىپ، خىتايالرغا قارشـى كۆتۈرۈلۈشـى مـۈمكىن   

ـايالر بىلمهسـمۇ؟ يهنـى، سـىز دېگهنـدەك،      . رغا ئهگىشىدۇخهلقمۇ ئۇال بۇالرنى خىت
ـان ئىشـنى      مىللىي ئارمىيهنى، يهنى مىللىي كوممۇنىسـتالرنىمۇ داغـدا قويۇدىغ

  قانداق روياپقا چىقىرار؟
سىز مېنى گهپكه سالماقچىغۇ، دەيمهن؟ بوپتۇ شۇنداق بولسـىمۇ بولـۇدۇ،    —

ـالغ    — ـاقتۇرۇپ قــ ــۇنى يــ ـا، ئـ ــدىم قىلىچقــ ــلهن  دېـ ــڭ بىـ ــۈن ئۇنىـ ىنىم ئۈچـ
ھارۋىدا توشـقان  «كوممۇنىستلىق بىلهن  —گهپلىشىشنىمۇ ياخشى كۆرەتتىم، 

ـاي  مىكىرنىـڭ ئهڭ يوقـۇرى رېكـوردى     - لىـق بىرلهشسـه، ھىـله    »ئالىدىغان خىت
ئۇنـداقتا بـۇ ئىـش قانـداق تهرتىپـته ئېلىـپ       . يـوق؟ كېلىـدۇ   - بارلىققا كېلهمـدۇ 

ـاپ    ـا چ ـاۋۇ كوچىالرغ ـا     بېرىالر؟ خۇددى ئ ـان شـۇئارالردىكىدەك، ئـۇالر گوي الپ قويۇلغ
ـايىخ «بىزنىڭ بېشىمىزنى سـىاليدىغان   ـاقالپ تـۇرۇدۇ؛     »ماش لىـق سـۈپىتىنى س

ـانىالر   ــك قازىخــ ـا     —يهرلىـ ــۇدۇ؛ دىنىڭالرغــ ــول قويـ ــهرئىگىمۇ يـ ــمه شـ مهھكىـ
ـايمىز دېـــگهن سىياســـهت راســـت چىقىۋاتقانـــدەك كۆرۈنـــۈدۇ  بـــارلىق  .چېقىلمـ
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ـادەتلىرىمىزمۇ ئــۆز ئهينــى ق   ـا ئاســتىرىتتىن بهزى تهبىئهتســىز،    . الىــدۇ ئـ ئهممـ
ــېتىۋېلىپ،    ــلهن سـ ــهپ بىـ ــۇل بىـــلهن، ئهمهل، مهنسـ ئهقىلســـىز ئـــادملهرنى پـ

يهرلىك نامرات ئاكتىپالر بىـلهن  . كوممۇنىستىك ئاكتىپالرنى بارلىققا كهلتۈرۈدۇ
ئــاۋال ئــۇالرنى چىرايلىــق . نوپـۇز ئىگىلىــرى ئارىســىدا ســۈركۈلۈش پهيــدا قىلىــدۇ 

ـا بـۇ       كېلىشتۈرگ ـاپهت ئىپادىلىشـى مـۈمكىن، كېـيىن بولس سـىنىپىي  «هن قىي
شهكىل ئېلىشـى   »زىددىيهتنى زورلۇق كۈچ بىلهن ھهل قىلىشقا مهجبۇر بولغان

ـامرات خهلقنىـڭ، زۇلـۇم چهكـكهن خهلقنىـڭ ئهركىنلىـك تهلىپـى،        «. مۈمكىن ن
شـهكلىدە ئۇالرنىـڭ رايـى نامىـدىن زومىگهرلهرنـى يوقۇتۇشـى        »ئازاتلىق تهلىپـى 

ـار تۇرمايـدۇ،   . ۈمكىنم يهرلىك نوپۇزلۇقالر، ئىنقىالپ باشچىلىرىمۇ بۇ جهرياندا بىك
ــۋەتته ــدە    . ئهلـ ـاھىيىتىنى ھهققىـ ــتالرنىڭ مــ ــڭ ۋە كوممۇنىسـ ــۇالر خىتاينىـ ئـ

ئهمما، . چۈشهندۈرۈشلهر ئېلىپ بېرىپ، خهلقنى قارشىلىققا يېتهكلهشكه ئۇرۇنۇدۇ
ـان، يهرلىـك   »لىرىشهپقهت«خهلق بۇ مهزگىلدە خىتايالرنىڭ پهقهتال  نىال كۆرۈۋاتق

لېدىرالر تهسۋىرلىگهن ياۋۇزلۇقنى، خهتهرلىك ئهھۋالنى كۆرمهيۋاتقان بولغاچقا ئـۆز  
لېــدىرلىرىغا ئهگهشــمهيدۇ، ئهكســىچه ئــۇالر ئۈســتىدىن شــىكايهت قىلىشــى       

خىتايالر تامامهن ئىشهنچكه ئېرىشكهن، يهرلىك يولباشچىالر، نوپۇزلۇق . مۈمكىن
. نـى باشـاليدۇ  »ئـوۋ «ىغا چىقىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئانـدىن     شهخسلهر يالغانچ

. بىلىسىز، بۇ جهرياندا خىتاي ھهربىي يۆتكۈلۈشـلهرنى جىددىيلهشـتۈرگهن بولـۇدۇ   
بهش يىللىق پۇرسهتته يېتهرلىك كۈچ يۆتكۈلـۈپ، ئىسـتراتېگىيىلىك    - بۇ تۆرت 

قىــدە ئهممــا ھهربىــي يۆتكۈلۈشــلهر ھهق. نۇقتىالرغــا بېكىتىلىــپ بولغــان بولــۇدۇ
ـاكى قىسـمهنلىكته كـۆزىگه چېلىقسـىمۇ، بـۇ       خهلقنىڭ ھىچ خهۋىرى بولمايدۇ ي

  .ئىشالرنى ئۆزلىرىگه مۇناسىۋىتى يوق بىر ئىش ھىسابىدا كۆرۈدۇ
  .تهھلىلىڭىزگه قوشۇلۇمهن، ئهقىلگه ئۇيغۇن —

ـازاتلىق   -22دېگهندەك، دىكابىرنىڭ  كۈنى مىللىي ئارمىيىنى ئۆزگهرتىـپ، ئ
. سى قىلىپ قۇرۇش ھهققىدىكى بۇيرۇق ئـېالن قىلىنـدى  كورپو-5ئارمىيىنىڭ 

بـۇنى ھويلىـدا تــۆۋەن دەرىجىلىـك، كوممۇنىســت ئىدىيىسـىنىڭ نېمىلىكىنــى     
بۇنىڭغـــا بهزىـــلهر خـــوش بولـــۇپ . بىلمهيـــدىغان ئوفىتســـېرالردىن ئاڭلىـــدۇق

ـا ئىكهنلىكــى        گــۈلقهقهلىرى ئېچىلىــپ كېتىشــتى؛ بهزىلهرنىــڭ روشــهن خاپـ
  .بىلىنىپ تۇراتتى
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ــيىن  —ه باشـــالندى، ئهن — ــدىم قىلىچقـــا بـــۇ ۋەقهدىـــن كېـ ــۇ  —، دېـ بـ
خهلققه قارشـى يوقۇتـۇش ھهركىتـى،    . قورالسىزالندۇرۇشنىڭ باشلىنىشى، پهقهت

  .يولباشچىالرنى تازىالشالر بۇنىڭ ئارقىسىدىن كېلىدۇ
ـانۋاردا غۇلجىــدا  -10يىلــى -1950 كورپــوس قۇرۇلــۇش مۇراســىمىنىڭ   -5يـ

  . هلدىئېچىلغانلىق خهۋىرىمۇ يېتىپ ك
ــۇق     ــپ يۈرەتت ــدا ئايلىنى ــز ھويلى ــدۈزلىرى بى ــپ   . كۈن ـا چىقى ـا بازارغـ ھهتتـ

ـاتتى   ـاپىراتتى    . كىرىشىمىزگىمۇ رۇخسـهت قىلىش ـاقچى ئىدارىسـىغا ئ . بهزىـدە س
ـارمىيه مهسـئۇل ئىـدى       ـاقچىخانىدا   . ئهمما كـۆپىنچه بىـزگه مىللىـي ئ كېـيىن س

. دە كـۆرگهن ئىـدىم  مهن ئۇنى ئاخىرقى قېتىم ئۈرۈمچى. تۇرغۇن ئالماسنى كۆردۈم
ئهممـــا ئۇنىـــڭ يـــاش شـــائىر . ئـــۇ چاغـــدا بهك چوڭقـــۇر تونۇشـــۇپ كهتمهيتـــۇق

ــى ــمايدىغانلىقىنى  ئىكهنلىكىنـ ــۇرچىقى پىشـ ــلهن پـ ــۈر بىـ ــتىم ، ئۆتكـ . بىلهتـ
ـاخچىخانىدا ئۇچراشــقاندا ئــۇ بىزنــى تونۇغانــدەك قىلمىــدى  بــۇ چاغــدا ســاقچى . س

  .ىشى ئىدىباشلىقى ئابدۇرېهىم پىتهك دېگهن ئاتۇش مهشههدلىك ك
ھه، راست، ئۇنتۇلۇپ قالغىلى تاس قاپتىمهن ئهمهسـمۇ، بـۇ يهردە ناسـىراخۇن    

  !بىزدىن بىرەر ئاي كېيىن پهيدا بولدى! بىلهنمۇ بىلله بولدۇق
. بىزلهرگه بىرەر پارچىدىن تهپسىلىي تهرجىمهھال يېزىش تاپشۇرۇلغان ئىـدى 

ــدى، ئهممــا بىــزگه جىنــاي  . يېزىــپ تاپشــۇردۇق هتچىگه مۇئــامىله ســوراقالرمۇ بول
بىزنى سىلهر ئىلىم ئىگىسى ئىكهنسـىلهر،  . قىلىنغاندەك مۇئامىله قىلىنمىدى

ــىلهر،      ـايلىقى س ــىلهر، دۆلهت بـ ــك كىشىلهرس ــۈمهتكه بهك كېرەكلى ــى ھۆك يېڭ
ـاتتى   ــلهر قىلىنىۋاتـ ـا گهپ ــدەك ياغلىمـ ــزگه ماتى . دېگهن ـا بى ــمه  رىھهتتـ ـال تهرجى يـ

ـان  شۇ. قىلدۇرۇدۇغان ئىشالرمۇ بولۇپ تۇراتتى ڭا بىز خېلى خاتىرىجهم بولۇپ قالغ
. ئهنه شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە ناسىراخۇن قورغان ئىچىدە كېزىپ يۈرۈدۇ. ئىدۇق

ـاراقتىن ئۆتـۈپ      . شۇمۇ، ئهمهسمۇ، دېدىم ئىشىنهلمهي ئـۇ مېنـى كۆرمىگهنـدەك، ن
  .دەپ توۋلىدىم ئۆزەمنى تۇتالماي »ناسىر«كېتىۋاتاتتى، 

ـاقال بۇرۇلـۇپ، بىـردەم م    هڭـدەپ قالغانـدەك قىلىـپ، يـۈگرەپال ئالـدىمغا      ئۇ ش
ــدى ــى     . كهل ــالپ كهتت ــز قىرىس ــتۇقكى، بهللىرىمى ــڭ قۇچاغالش ــۇنداق چى . ش

  .ئۇمۇ بهك سېغىنغاندەك قىالتتى. شۇنچىلىك سېغىنغان ئىدىم
  بارمۇ سهن؟ —
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ـا كهپلىشـىپال    . دېيىشـىپال كهتتـۇق   —بارمۇ سهن؟  — گهپـلهر بوغۇزىمىزغ
ــدى  ـان ئى ــىدىغان. قالغـ ــن باشــالپ قهيهردە     دېيىش ــۆپ گهپ، قهيهردى شــۇنچه ك

ـاتتۇق     ئاشـۇ  . تۈگۈتۈش كېرەكلىكىنى بىلـمهي كالۋالىشـىپ كهتكهنـدەك ھولۇق
ـان تامنىـڭ         - يوسۇندا بىـر  ـاپ چۈشـۈپ تۇرغ بىرىمىزنـى قويـۇپ بهرمهسـتىن ئاپت

  :تۈۋىگه كېلىپ زوڭزۇيۇۋېلىپ، رەسمىي باشلىدۇق
دا تۇيۇقسىزال غايىپ بولۇپسهن، دېگىنه، سهن نهگه يوقالدىڭ؟ بومباردىمان —

ياخشـىكى  . خىتايالر سېنىڭ سورۇقۇڭنى مهندىن ئېلىپ، بىرمۇنچه تاياق يېدىم
قهشقهردىكى چاغدا بازارغا رۇخسهت بهرگهندە قاچماپسهن، ئۇ چاغدا قاچساڭ مېنـى  

  .ئېتىۋېتهتتى چوقۇم
دېــدى  —ھه نــېمه دەۋېرىدىكهنســه،  ،مهن شــۇندا نامهرتمــاۋا، ســهنمۇ شــۇ —

ـا بولـۇپ،   ن ـاچتىم         —اسىر خاپ ـاله، دېـدىم شـۇ ق ـاننى ئ ـاق، ج ـام ئىـش چات . قارىس
بىر كۈن ياتتىم، بىرسىنىڭ سامانلىقىدا، ئانـدىن ئاسـتا سـۇغۇرۇلۇپ     ppppئهرمۇدۇندا

ــته      ـار تهرەپ ـا، يېڭىسـ ـاۋازلىرى ئۇزاقتـ ــدەك، ئېتىشــما ئـ ـان تىنجىغان ـام جاھـ چىقسـ
ـاڭلىنىۋېتىپتىكهن، شــۇنىڭ بىــلهن، يـــا تهۋەكهلاللــال     دەپــال ئاتۇشــقا قـــاراپ    ئـ

  .تىكىۋەتتىم
ـا      — ــيىن تهپســىلىي سۆزلىشــهرمىز، ماڭـ ــته يهنه كې ــۇ ھهق ــۇ، ب ــۇ، بوپت بوپت

نېمىـدۇر  . دېدىم ئالدىراپ تېـنهپ  —يۇرتنىڭ ئهھۋالىدىن گهپ قىلىپ بهرگىنه، 
ــۈيۈر ــۇر   ۈكـ ــر ئۇچـ ــدۇر پهۋقۇلئـــاددە بىـ ــۇراتتى، نېمىـ ــپ تـ ــدە قىزىتىـ منى ۋىژژىـ

  .لتىنچى سهزگۈم مېنى ئالدىرىتىپ تۇراتتىكۈتۈۋاتقاندەكال روھىم، ئا
  ...پ كهلدىم، ياق ئۇنىڭغا خېلى بولدى،ەباالڭنى كۆر —
  !باالڭنى دېدىڭمۇ؟ ئابىتنى دەۋاتامسهن —
ــۆگه        — ــۇ ت ــېنىڭ ب ـاال؟ س ــېمه بـ ــه ن ـاپبهراۋا، سۇندۇرۇۋېتهمس ــۇمنى قويـ قول

ـاڭ، بىلهكلىـرىم چىدامـدا،    دېـدى   — تاپىنىدەك قوللىرىڭدا بۇنچىۋاال قاماللىۋاس
ــىلكىپ   ــۇمنى س ــىر قول ــىقىپ،   . ناس ــۇنى س ــقىرى ئ ــدىن تاش مهن ئىختىيارىم

  .ھهقىقهتهنمۇ بىلىكىنى چىقىرىۋەتكىلى تاس قاپتىمهن
ئهپۇ قىل، ئاداش، ھه، گهپ قىل، باردىم دېدىڭما؟ ھه قانداق كۆردۈڭ؟ ئـۇ   —

                                            
      ①

 .ئا—ه يېقىن، قهشقهر يېڭىشهرگه قاراشلىق بىر يېزا، يېڭىسار تهرەپك —ئهرمۇدۇن  
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  ....ئۆزى قانداق؟ كىمگه ئوخشاپتۇ ئۇ؟
ـارامهت  — ـالال كـ ــهنوي انېم! ئـ ــدا قىلىس ــى   ن ـاڭ مېن ــى تۇسـ ــدا قىغىل ؟ بۇن

  ؟!ئازغاشتۇرۇۋەتمهمسه، ئېلىشتۇماي تۇ، بىر باشتىن دېگىنى قويمامسه
  !ھه، ماقۇل، ماقۇل، گېپىڭنى بۆلمهيمهن، گهپ قىله، تېز —
باشتا ھاۋاخان ھامما بىلهن بازارغا كهپتىكهن، مهن نهدىن بىلهي، سېنىڭ  —

مهن، دېگىـنه، نېمىشـقا دېسـهڭ    باالڭلىقىنى، ئـۇ توغرىـدا ئۇنتـۇپال كېتىپـتىكهن    
شۇڭا ئۇنتۇپال . مهنمۇ ئارىدا زىنداندا ياتتىم، ئاداش، ما گهپلىنى سورىمايسهن تېخى

ـاش    . ھاۋاخان ھاممىغا ساالم قىلدىم. كهتكهنكهنمهن يېنىدا ئون ياش، ئـون بىـر ي
بـۇ كىمىڭـز،   «ئهپچۆرىسىدە بىر ئوغۇل باال بار، ئانچه قىزىقىپمۇ كهتمهي سـورۇدۇم  

ۋاي، نېمه دەيدىغانسىز، باالم، تونۇمامسىز تېخى، بۇ ئاشۇ سابىت « »رىڭىزمۇ يا؟نهۋ
ـاش تىقىلىـپال كهتتـى      »ئهپهندىنىڭ بالىسى ئهمهسما . دېمهسـما، كـۆزلىرىمگه ي

مهن سېنى ئهمدى ھايات قۇتۇالمـدۇ، يوقمـۇ كـۆزۈم يهتمهيـدىغۇ؟ شـۇنىڭ بىـلهن       
  ....ئېلىپ يهپ كهت، دېدىمباالڭغا ئازراق پاچا پۇل بېرىپ، مانىڭغا سامسا 

  ...تۇرقى قانداق؟ بهكال ئهبگامۇ؟ سولغۇنمۇ؟ ئورۇقمۇ؟ —
ـاڭچۇ  — ئـورۇقراق   …! ئاپال، نېمانداق قىلىسهن، دەيمه، ئۆپكهڭنى بېسىۋاس

ـاڭا تارتقانـدەك، ئىگىـز، ئۈسـتى          ـا بهقـۇۋۋەت، س ـادەم بولۇدۇغانـدەك تـۇرۇدۇ، ئهمم -ئ
  .بېشىمۇ ئۇنچه نامرات چىراي ئهمهس

  كۆزلىرىنىڭ ئهپتىچۇ؟ كىمگه ئوخشاپتۇ؟ - يۈز —
ـاش    — كـۆزلىرى   - ئۇسقىنى ساڭا تارتقان بىلهن، سـهندەك سـهت ئهمهس، ق

  .ئانىسدەك چىرايلىق بولغاندەك كۆردۈم
ـان ئهمهس دېــدىڭمۇ، ئۈســتى      — بېشــى؟ بهك   - راســتما؟ ھه، خېلــى يامـ

  سۇڭگۇل ئهمهسما؟ - ساڭگىل
ھاممــا، بــالىنى خېلــى «يــمهن، يــاق دەيــمهن، مهن ئاتــايىن ســورۇدۇم دە  —

بۇ «ھاۋاخان ھامما . دېدىم »چىرايلىق چوڭ قىپسىز، ئالالھ ئهجرىڭىزنى بهرسۇن
ـا، ئـۇنى يىتىملىكىنـى بىلىنـدۈرمهي         ـابىت ئهپهنـدىنىڭ بالىسـى تۇس دېگهن س

  .دېدى »باقمىساق، كېيىن دادىسىغا قانداق يۈز كېلىمىز، باالم
  بويى قانچىلىككهن دېدىڭ؟! راستما؟ —
ۋاي خــۇدايىمهي، ســهن نېمانــداق ئــۆزەڭگه ئوخشــىماي قالــدىڭ، ئــاداش؟  —
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ـا تهنبىــه بېرىــپ،      —توختىمامســهن،  مۇشــۇ يهرگه   —دېــدى ناســىر يهنه ماڭـ
ـاقالر يـۇرتنى باسـقاننىڭياقى    (كېلىشىمنىڭ ئالدىدا  ـاۋۇ قىزىلپاچ بىـر كـۈنى   ) م

ـاااا بـۇرۇن مهمتىلـى     ئهپهنـدى   جاڭگالغا بېرىپ ئايلىنىپ كهلگىم كهپ قالـدى، ئ
ـانتىم ئهمهسـما، شـۇ يادىمـدا، شـۇ         ئىزچىلىرىنى باشالپ بارغاندا بىـر قېـتىم بارغ

ـاھى      ـال پادىش مهن شـۇنداق ئاتىۋالـدىم، سـىلهر    (تهرەپكه بېرىـپ، ھېلىقـى جاڭگ
  ...غا زىيارەت قىلغۇم كهپقالدى،) ئۇيغۇر بوۋاي دەيتىڭالغۇ؟

  ...ۋېتىپال،ۋاي، سهن ئۇ گهپكه كهتتىڭغۇ؟ ئابىتنىڭ گېپىنى قىلى —
ئالـدىرىمايراق  . ۋې، بىردەم شـۈك تۇرامسـه قانـدا؟ مهنمـۇ شـۇ، شـۇ گهپـته        —

ـاالم ھهققىـدىكى ئۇچـۇر تــۈپهيلى        —! تۇمامسـه  ناسـىرغا ئارىالشـماي دېسـهممۇ ب
ـا كېتىـپ بېرىـپ، شـورۇقتىن       —ئۆزەمنى يوقۇتـۇپال قويغانىـدىم،    شـۇ جاڭگالغ

ـابىتنىڭ ئـوغلىنى    « ئۆتكىچه الپپىدا يادىمغا يېتىپ قالدى، دېگىـنه،  ۋوي، شـۇ س
ـا  ـاممىنىڭكىگه يولۇقتــۇم   »كــۆرگهچ ئۆتمهيمـ ـان ھـ نــېمه كــۆردۈم   . دەپ، ھاۋاخـ

  !دېمهمسهن، ئالدىنقى كۆرگۈنۈم ئهمهسال
  نېمه بوپتۇ؟ ئاغرىپ قاپتۇمۇ؟ —
راست، راست ! ياق، مهن بىلهن تهڭال بىر ژىگىت كۆدۈم! ، ما ئاداشنى...ئا —

دەپ  »تـۇرەۋە، ئورنۇڭـدىن  «ئاتايىتىن . تۈرۈپ باقتىمدەۋاتىمهن، بويۇمىزنى تهڭلهش
بهك بولســا بىــر قولۇمــدەك  ! تهڭــال. تۇرغــۇزۇپ، يېنىغــا كېلىــپ تــۇرۇپ بــاقتىم 

  نهچچه ياشتا ئۇ باالڭ، ئۇنۇتتۇم؟. پهستۇ) بارمىقىدەك(
  .ئالالھ نېسىپ قىلسا بۇ يىل ئون ئۈچته —
ـالال  ! ۈشـمىدۇق، دە ۋاي بىچارەي، تۇغۇلغاندا كۆرگهنچه ئون ئۈچ ژىـل كۆر  — ئ

  ...مۇرادىڭنى بهرسۇن، يامان بوپتۇ جۇما بۇ
ـانتىم، تۇتۇلـۇپ بـۇ يهردە بولـدۇق      — ـاس قالغ ئاشـۇ يىلـى   . بۇ دو كۆرگىلى ت

ـا       . قۇمالتاغدىن ئېلىپ كهتتى ـا، ئاغزىڭغ ـالالھ نېسـىپ قىلمىس ـا شـۇنداق، ئ مان
ـان تونــۇش . كهلــگهن ئاشــنىمۇ يۇتۇشــقا ئۈلگۈرمهيســهن ئهمهســمۇ      - ھه، قالغـ

  بىلىشلهرنىڭ ئهھۋالى قانداق؟ مهكتهپلهرنىڭ ھالى نېمه بولۇۋاتىدۇ؟
  ما خهق مهكتهپكه خېلى كۆڭۈل بۆلۈدۈغاندەك تۇرامدۇ، نېمه؟ —
ـا بارغىنىڭنىـڭ گېپىنـى قىــله      . بهلكىـم  — . خـوش، ئهمـدى سـهن جاڭگالغ

  .قويماي سۆزله
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ـا   مانا شۇنداق قىلىپ، ناسىردىن باالمنىڭ ھايات ئىكهنلىكىنى، تېخى ھهتت
بۇ مهن ئۈچۈن ئالهمنى . چوڭ يىگىت بولۇپ قالغانلىقىنى ئۇقتۇم -ئۇنىڭ چوپ 

ئهمما شۇ كېچىسى يهنه بۇنىـڭ  . مالهم قىلىۋېتىدىغاندەك ئاجايىپ خهۋەر ئىدى - 
چــۈنكى ناســىر جاسۇســلۇقى  . راســتلىقىدىن گۇمــانغىمۇ كهلــمهي تۇرالمىــدىم 

رگه نـېمه ئۈچـۈن نهزەربهنـت    كىم بىلىدۇ، بـۇ يه . مۇقىمالشقان بىر شهخس ئىدى
پهقهت ناسىرال . قىلىندى؟ بۇ يهردىكىلهر ساپال ئالدىنقى قاتاردىكى زىيالىالر ئىدى

ـانالرمۇ    . بۇ ئۆلچهمدىكى بىرسى ئهمهس ئىدى ئاتۇشتىن ئۇنىڭـدىن باشـقا تۇتۇلغ
ـا،  . كۆرۈنمهيتى شۇڭا ئۇنى ماڭا پىسخىك تهسىر كۆرسۈتۈش ئۈچۈن ئهۋەتكهن بولس
رلىقىنى ئېيتىش ئارقىلىق ماڭا ھاياتنىڭ تاتلىقلىقىنى ئهسـلىتىش  بىر باالم با

چۈنكى ھىچنېمىسى يوق بىـر ئادەمنىـڭ   . كۆزلهنگهنمىدۇ؟ دېگهنلهرنى ئويلۇدۇم
ـان بىرىمـۇ    جاندىن كېچىشى ئهلۋەتته ئاسانراق بولۇشى، ئۆلۈمگه بهل باغلىيالىغ

  ىنغۇ؟بالىسىنى ئويلىغىنىدا ئىرادىسى بىر ئاز بوشاپ كېتىشى مۈمك
مهن ناســىرنىڭ تىلىــدىن ئاڭلىغــان جاڭگــال ھهققىــدىكى بايــانالردىن ئــۆز 
ـا      ـاز تهرتىپلىكـراق بولس كالالمدا شهكىللهنگىنىنى ھىكايه قىلىپ بهرسـهم بىرئ

چــۈنكى ناســىرنىڭ ئــۆز تىلىــدىن بــۇ ئشــنىڭ ئاڭلىشىلىشــىمۇ كــۈچ، . كېــرەك
  :ئۇنىڭ جاڭگال سهپىرى شۇنداق بوپتۇ. ۋاقىتنمۇ كۆپ ئالىدۇ

ــۇر     ــدىن كېــيىن ئۇتت ــۇ شــورۇقتا مېنىــڭ بــاالمنى كــۆرۈپ بولــۇپ چىققان ئ
ئىشىك ئالدىدىكى . بوۋاينىڭ كهپىسى بۇرۇنقىدەكال تۇرغانىكهن. جاڭگالغا كهپتۇ

ـاتۇتى ئۇنىـڭ       ـان ش قېرى توغراقنىڭ ئىشىك تهرەپكه سـوزۇلغان شـېخىدا ئولتۇرغ
  :ئىسمىنى ئېيتىپ

  .دەپتۇمىش —! ناسىر كهلدى، ناسىر كهلدى —
دۇغان، ۇلۇنۇۋالپدائىم ئۆيلىرىدىكى ئهمگهكتىن قېچىپ، بوۋاينىڭ يېنىغا تو

ـا، بهزىـدە بىـرى ئـۇ       بهزىدە بوۋاينىڭ بىشارەتلىك سىرلىق چـۆچهكلىرىنى ئاڭلىس
دۆڭــگه، بىــرى بــۇ دۆڭــگه چىقىۋېلىــپ قوشــاق ئېيتىشــىدىغان يــاكى بوۋاينىــڭ 

بـوۋاي كهيپـى   . يوقمىش رىياسهتچىلىكىدە ئويۇن ئوينايدىغان بالىالردىن ئهسهرمۇ
ــۇ    ــدىغا چىقىپت ــىك ئال ــدا ئىش ــر ھال ـار بى ــدەك  . ناچـ ــۈش تااللىرى ــڭ كۈم بوۋاينى

  :ساقاللىرى دىرىلدىگهن ھالدا ساالمنى ئىلىك ئاپتۇ
ـاالم  . دەپتـۇ ئـۇ   —ئهسساالمۇئهلهيكۇم، ئوغلۇم، ۋە ئهلهيكۇم  — دىن ناسـىر س
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  .بوۋاي ئۈچۈن ئالغاچ كهلگهن بازارلىقىنى بېرىپتۇ كېيىن،
. ئۈسـتىدە ئولتۇرۇشـۇپتۇ   ppppئاسسـۇنچهك ئۇالر قېرى توغراق تۈۋىدىكى چاپىـدا  

  :بوۋاي. ناسىر يول ھاردۇقىنى ئالغاچ بوۋاي بىلهن گهپلىشىپتۇ
ـاپ   —دەپتۇ،  —بۇ ئهڭ شۇم بىر يىل بولدى،  — بىرمۇنچه بۇالقلىرىم توخت

ــۇرۇپ كهتتـــى   -بـــاال. قالغاچقـــا قۇرغـــاقچىلىقتىن دەرەخلىرىمنىـــڭ كـــۆپى قـ
. ئارقا ئۆلـۈپ، مۇسـىبهتلىك بولـدۇم    - ىلىرىمنىڭ ۋاپادارلىرى بۇ يىل ئارقىمۇچاق

ـا گهپلهرنـى       ـا بىرمـۇنچه ياغلىم يېڭى ھۆكۈمهتنىڭ ئادەملىرى كهلگهنىـكهن، ماڭ
دەرەخ قــۇرۇپ قالغانغــا قايغۇرمــاڭ، بهرىبىــر بىــز ئــۇالرنى قومــۇرۇپ، يهر «: قىلىــپ

ــۇ ئـــازالپ كهتـــكهن بولســـا بىـــز ســـۇ ئهك   ىلىـــپ، بـــۇ يهرلهرنـــى ئاچـــاتتۇق، سـ
گۈللهندۈرۈۋېتىمىز، بۇ يهردە ئاۋات بىر مهھهلله بولۇدۇكى، سىز پىشـقهدىمىمىزنى  

ئهمما، ئادەمنىـڭ كۆرۈنۈشـى بهكمـۇ قـۇۋ     . دېدى »تۆرىمىزدە ئولتۇرغۇزۇپ باقىمىز
ـا شـۇالرنىڭ       ـان ئىگىلىكىـم مان ـا قىلغ تۈلكىدەك كۆرۈنگهچكه، قولۇم بىلهن بهرپ

ئالالھ شۇ قىسمهتلهرنى كۆرسـهتمهي،  . دە، دەپ ئويلۇدۇم-هنقولىدا ۋەيران بولۇدۇك
  .دەپ دۇئا قىپتۇ —بۇرۇنراق جېنىمنى ئالسىكهن، 

ھهقىقهتهنمـۇ ئېچىنىشـلىق   . كېيىن ئۇالر بوۋاينىڭ ئىگىلىكىنى كېزىپتـۇ 
ــۇپ كهتكهنمىــش   ـابۇت بول ــدىن قاراقســىز،  . ئىــكهن، مىڭلىغــان كــۆچهتلهر نـ ئان

ـادەملهر پۇرســ   ــگهن ئـ ــىز بىل ـان  ئىگىس ــدىلىنىپ، قۇرۇغـ ـان  - هتتىن پاي قۇرۇمۇغـ
دەرەخلهرنى قايرىپ، ئوتۇن قىلىپ، خۇددى بومباردىماندىن كېيىنكى مهنزىـرىگه  

  .ئوخشايدىغان ۋەيرانچىلىققا گىرىپتار قىپتۇمىش
  :ئاخىرىدا ئۇ ئادىتى بويىچه

ـا قىـالي     —  دەپتـۇ ۋە   —، ئۆلۈمۈمگه دۇئا قىل، مهن سـېنىڭ ئـۆمرۈڭگه دۇئ
مېنــى يادىغــا ئالىــدىغانالرمۇ تــۈگهپ   —چه ئۇزۇتــۇپ كېلىۋېتىــپ، ئــۇنى يــولغى

ــردەم   ـالىالرمۇ بى ــدۇ، بـ ــدىن بىــر      -  كېتىۋاتى ـا قىلىشــىپ، ئان يېــرىم دەم غهۋغـ
خـــۇررام قىيغىتىشـــىپ  -  ئۇچۇمـــدىن قۇرۇتقـــان جىگـــدىنى بهرســـهم خۇشـــال

كېتىشــهتتى، مانــا يېقىنــدىن بېــرى بالىالرنىــڭ ســۈرەنلىرىنىمۇ ئاڭلىيالمــاس  

                                            

بۇرۇنالردا ئۆچكه تېرىسىدىن ئىشـلىنىدىغان سـېلىنچا بولـۇپ، كـۆپرەك تونـۇر بېشـى،        —ئاسسۇنچهك  ①   

 .ئا —چاپىالرغا سېلىناتتى،  —ئوچاق ئالدى ۋە ھويلىغا قويۇلغان كارۋاتالرغا 
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ـاال تـۈگهپ          . بولدۇم ـاق ب ـا نـېم بولـدى؟ ئۇشش سـهن بىلهمسـهن ئوغلـۇم؟ بالىالرغ
ـاپتۇمىش  —كهتمىگهندۇ يۇرتتا؟  . مهن بۇالرنىمـۇ كـۆپ ئويلـۇدۇم   . دەپ ئۇزۇتۇپ ق

ـايتى  ئۇنىـڭ كـۆرگهنلىرىگه   . ناسىر راست بارمىسا بۇنچىلىك ھىكايىنى توقۇيالم
ـايه   ئهمما مېنىڭ ئوغلۇم ھهققىدە دېگهنلىرى راسـتمى . ئىشهندىم دۇر؟ بـۇنى ھىك

  .قىلىش بولسا، بىرلىرى ئۆگۈتۈشى مۈمكىن
بوۋاينىـڭ تىتـرەپ   . ئاشۇ كـۈنى كـېچىچه ئۇيغـۇر بـوۋاينى چۈشـهپ چىقـتىم      

ـا كۆرگ  مـدەك  ۈنۈتۇرغان ئاپپاق ساقاللىرى چۈش ئىچىدە ئهمهس خۇددى رېئاللىقت
تېخى ئۇنىڭ تو چاچقان كۆك بهھرى قوغۇنـدەك سانسـىز   . ناھايىتى ئېنىق ئىدى

ورۇقالر ئۆز ئارا كېسىشىپ كهتكهن بويۇنلىرى خۇددى ھازىرال كـۆرۈپ تۇرغانـدەك   ق
لـــېكىن كىشـــىنى ھهيـــران قالدۇرىـــدىغىنى شـــۇكى،  . كـــۆز ئالدىمـــدا ئىـــدى

چۈشۈمدىكى بوۋاينىڭ كهينىدىكى مهنزىرە ھهرقېـتىم قارىغىنىمـدا بىـر قېـتىم     
ازالرمۇ كىرىشـتۈرۈلگهن  يهنه بۇ مهنزىرىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگه ئاۋ. ئۆزگۈرۈپ باراتتى

ـاش بىلىنهتتـى      ـا ئوخش ـاۋازالر  . بولۇپ، خۇددى فىلىمالردىكـى قىسـتۇرما ئاۋازالرغ ئ
ـان      ـاي، ئۆلۈۋاتق ـادلىرى بولـۇپال قالم ئۆلۈۋاتقان كىشىلهرنىڭ ئۆلۈم ئالدىدىكى پهري

ـارلىق نهرســىلهرنىڭ   ـاۋازى،    —بـ ـان ئـ ــڭ چاراســالپ يېرىلغـ ـان زېمىننى ئۆلۈۋاتقـ
ـان تالىشـىپ    ئۆلۈۋاتقان دەرەخله رنىڭ قاراسالشلىرى، ئۆلۈۋاتقان زىرائهتلهرنىـڭ ج
بــۇ ئــاۋاز يهنه نېمىشــقىدۇر . مــېڭهم ئاغرىۋاتقانــدەك قىالتتــى... ،شىلدىرالشــلىرى

ـاۋاز بىلهنمـۇ ئارىلىشـىپ كهتكهنـدەك        مېڭهمنى بىر ئالغان ۋىڭىلـدىغان ئـۇلترا ئ
  .قىالتتى

اشســامال ئوغلــۇم كېيىنكــى كــۈنلهردە ناســىر بىــلهن قورغــان ئىچىــدە ئۇچر 
بۇنى سوراپ، ئۇنى ئازغاشتۇرۇپ، راست گهپنى قىلىشـقا قىسـتاپ    - ھهققىدە ئۇنى

ئهگهر ئــۇ ماڭــا ھىكــايه توقۇۋاتقــان بولســا بــۇ چالغىتمــا ســوئاللىرىمدىن  . يــۈردۈم
ــمهي       ــى دې ــر نېمىلهرن ــدىغان بى ــرىگه رەپ يېمهي ــرى دېگهنلى ــدەپ، ئىلگى مهڭ

ـا شـۇنداق   ! ىڭ ئۇچـۇرى راسـت ئىـدى   ئاخىرى جهزم قىلدىمكى، ئۇن. قالمايتى مان
ـار          ـادەم ب ـارىم، ئۆيۈمنىـڭ چىرىقىنـى ياقىـدىغان ئ قىلىپ مېنىڭمۇ بىـر ئىـز باس

كۆڭلۈمدە شۇنداق بىر توقچۇلـۇق ھاسـىل بولـدىكى، ئهگهر بـۇ بوشـلۇقنى      . بوپتۇ
تولــدۇرغىنى ئوغلــۇم بولۇدۇغــان بولســا، ئــۇ ھالــدا ئهگهر ئۇنىڭــدىن ئايرىلىــدىغان 

دە ئــالهم ئۆڭكۈرلىرىــدەك بىــر بوشــلۇق، باشــقا ھىچنــېمه بىــلهن   بولســام ئــۇ يهر
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ــوالتتى      ـان بـ ــىل بولغــ ــلۇق ھاسـ ــر بوشـ ــدىغان بىـ ــدۇرغىلى بولمايـ مهن . تولـ
ئـۆزەمنى   - خوشاللىقىمنى رىيالراق ھىس قىلىش پىراكتىكىلىرى قىلىپ، ئـۆز 

بهزىـدە ناسـىر بىـلهن تهڭلىشـىپ مېڭىـپ، ئۇنىـڭ بـويى        : خوش قىلىپ يـۈردۈم 
ــڭ قهيــر  ىمگه تــوغرا كېلىــۋاتقىنى، ئوغلۇمنىــڭ قهيىرىمگىــرەك تــوغرا     مېنى

ۋاي، تـوۋا، مهن ھىـچ كۆرمهسـتىنال ئۇنىـڭ شـۇنچه چـوڭ       . كېلىشىنى ئۆلچهيتىم
ـا چىقىشـقا رۇخسـهت ئېلىـپ، شـهھهرنىڭ      ! بولۇپ كهتكىنىنى بهزىدە تېخى بازارغ

ـا تهڭ كېلىـدۇ دەپ    - كوچىلىرىغا چىققان چېغىمدا ئـۆزەمچه بـوي    تـۇرقى ئابىتق
  :قارىغان ئوغۇلالرنى چاقىراتتىم

  ھهي، ئۇكام، ماڭا قارا، نهچچه ياشقا كىردىڭ؟ —
بۇ ھالدا يۈرۈكۈم ۋىژژىدە . دەيتى يىگىت —ئونيهتتىگه، ھه، نېمه بولدى؟  —

ناسىر يالغان سـۆزلهپ مېنـى ئالدىـدىمۇ    «. قىلىپ، كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ قاالتتى
ــويى بــار بــالىالر    ــېمه؟ بۇنچىلىــك ب ــدىكهن ئهمهســمۇياشــ 13ن دەپ  »؟!تا بولماي

ـاتتىم    . ئوياليتىم . كېيىن كىچىكراقتىن بىرىنى چاقىرىـپ يېشـىنى سـوراپ باق
ـا، خـۇددى ئاشـۇ        ـان بولس ئهگهر ماڭا ھهقىقهتهنمۇ يېشى ئون ئـۈچته بىـرى ئۇچرىغ

دە، ئـۇ  -مېنىڭ ئوغلۇمدەك، ۋۇجۇدۇمنى بىر ئىسسـىق ئىقىـم پهپىـلهپ ئـۆتهتتى    
الپ، ئــۆزەمگه تارتىــپ، قوســۇقۇمغا مهھــكهم چــاپالپ بالىنىــڭ بوينىــدىن قۇچــاغ
  .بىردەم تۇرۇپ قويۇۋېتهتتىم

  .دەيتى باال —ساراڭمۇ ما ئهدەم،  —
ـاپ كېتىدىكهنسـهن،      — سهنچىلىك بىر باالم بارىدى، سـهن شـۇنىڭغا ئوخش

  .دەپ قوياتتىم —
ـال          ـاملىرى ئۇيقـۇ ئىـزدەپ خىي قانچىلىك شـېرىن ھىـس بـۇ؟ ئهمـدى ئاخش

. كونكرىت بىر مهزمۇن قوشۇلغان ئىدى خىياللىرىمغاچاغلىرىمدا سۈرۈپ ياتقان 
لېكىن بۇ كونكرىت بىر سـېغىنىش ئهمهس  . ئوغلۇمنى خىيال قىلىپ ياتاتتىم

چـۈنكى مهن ئوغلـۇمنى   . بهكمۇ مهۋھۇم، تۇتۇق كۆرۈنۈشلۈك خىيال ئىدى. ئىدى
خۇيىنى،  كۆرۈپ باقمىغاچقا، ئۇنىڭ مهلۇم بىر بالىلىق قىلىقىنى، مهلۇم تاتلىق

  - مهلـۇم چىــراي ئىپادىسـىنى ئهمهلىــي ئهسـلىيهلمىگهچكه، بــۇ سـېغىنىش ئاتــا    
ـارەت ئىـدى   ئهگهر . بالىلىق مىهرىدىن ئهمهس، مهلۇم بىر خىل قىزىقىشتىن ئىب

ـان كۈنىـدىكى    ۋە مهن كۆز ئالدىمغا بىر چىراي كهلتۈرىمهن دېسهم ئۇنىڭ تۇغۇلغ
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يۇمۇۋېلىپ، جېنىنىـڭ بېـرىچه   كۆزىنى چىڭ ئاشۇ قىرىقى چىقىشتىن بۇرۇنقى 
ــك    ــۇچ تېرىلى ـان، قىزغ ــڭهلهپ تۇرغـ ــدەك«ئى ــدىمغا    »يىرىڭ ــۆز ئال ــۇرقىنىال ك ت

ــۈرەتتىم ــېرى     . كهلت ــلهن بارغانس ــى بى ــڭ ئۆتۈش ــمۇ يىلالرنى ــۇ كۆرۈنۈش ـا ب ئهممـ
غۇۋالىشــىپ، ئهمــدىلىكته يــامغۇرلۇق كۈنــدە ئهينهكــتىن تاالنىــڭ كۆرۈنۈشــىگه  

  .كۆرۈنۈشال ئىدىئوخشاش تارىلىپ كهتكهن چۇۋۇق بىر 
ـانلىقى    ناسىرنىڭ باالمنى بازاردا كۆرگهنلىكى، كېيىن ئهتهيلهپ يوقالپ بارغ

ــدىم ــيىن    . ھهققىــدە ئويالن ـازاردا كــۆرگهنلىكى ۋە كې ــرى بـ ــڭ ئىلگى ـا ئۇنى ئهممـ
ئـــۇنى بـــۇ يهرگه مهقســـهتلىك . جاڭگالغـــا كېتىۋېتىـــپ كـــۆرگهنلىكى ناتـــايىن

ـا بىـر خۇشـخهۋەر بېـرىش      مانا شۇ ئهۋەتىش. ئهۋەتكهنلىكىدە شهك يوق ئالدىدا ماڭ
ئارقىلىق مېنى خۇش قىلىۋېتىش، ئامراقلىقىمنى كهلتـۈرۈش شـۇنداقال مهنـدە    

ئۇنىـڭ  . پىسخىك ئۈنۈم ھاسىل قىلىـش مهقسـىدىدە ئـۇنى ئهۋەتىشـكهن ئىـدى     
  .ئۆزىنىڭ بېرىشى تامامهن رىئاللىققا ياتمايتى

. ىشـمهكچى ئىـدى  دېمهك ناسىر مهندىن ئۇستۇلۇق بىلهن بىر نهرسـىگه ئېر 
ــقا يهرگه      ــىرنى باش ــنال، ناس ــكهندىن كېيى ــه، ئېرىش ــىگه ئېرىشس ــۇ نهرس ئهگهر ب

ياخشــىكى، ئوبــدان بىــر زامانــدا ئۇنىــڭ كىملىكىنــى بىلىۋالغــان   .»يــۆتكهيتى«
  .ئىكهنمهن

ـادەملهر بىـلهن    ناسىر ئادىتى بويىچه قورغان ئىچىدە پىرقىراپ يۈرۈپ نۇرغۇن ئ
مېنىـڭ ئۇنىـڭ بىـلهن بهك يېقىنلىقىمنـى ھىـس      بهزى تونۇشالر . تونۇشۇۋالدى

بهزىـلهر ئۇنىـڭ كىملىكـى    . قىلىپ، شۇ تۈپهيلىدىنال ئۇنىڭ بىلهن يېقىنالشتى
شـۇئان ئهگهر ئۇنىـڭ سىياسـىي    . ھهققىدە مهنـدىن كـوچىالپ سـورۇغانمۇ بولـدى    

ــداق     ــۆزىگه قان ــدۇراي دېســهم، ســورىغۇچىالرنىڭ ئ كىملىكــى ھهققىــدە ئاگاھالن
ــش مهس  ــهنچ قىلى ــدى ئىش ــى بارى ــىپ   . ىلىس ــدانال سىڭىش ــۇ يهرگه ئوب ــىر ب ناس

كهتكهندىن كېيىن بىر كۈنى تام تۈۋىدىكى ئاپتاپقا قاقلىنىپ ئولتـۇرغىنىمىزدا،  
بۇياققا ئىهتىيات قىلىۋاتقان سىياقتا قاراپ قويۇپ، بوينىنى مهن تهرەپـكه   - ئۇياق

  :سوزۇپ تۇرۇپ
ۇڭالرمۇ؟ ئېسىت چېگرىدىن يېنىپ كهلگىنىڭالر نېمىسى؟ ساراڭ بولد —

  .دېدى —پوق با دەپ ياندىڭالما؟ ! مهندەك ئادەم بولۇپ قالسام ھىچ قايتمايتىم
  .ۋەتىنىمىزگه چىدىمىدۇق —
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ئۇ بۇنىڭدا چوقۇم بىر سىر . دېدى ئۇ شۈبهه بىلهن —ئۇنداغمۇ ئهمهستۇ؟  —
  ئادەم خوش بولغىدەك بىرە گهپ يوقما؟ —بار دەپ ئىشهنسه كېرەك، 

  مهسىلهن؟ —
  سىلهن، بىرەر ياخشى پىالن؟ بىكاردىنال يېنىپ كهلمىگهنسىلهر؟مه —
  نېمه توغرىسىدىكى پىالن؟ —
ــدەك،   —! تــوال مېنــى گهپــكه ســالما جۇمــا ! ۋې — دېــدى ئــۇ ئاچچىقلىغان

ـا    مۇشۇنداغال ئۆته —قېيدىغاندەك قىلىپ،  پ كېتىۋەمهسـمىز؟ قىزىـل پاچاقالغ
  ...ماقۇل دەپ جاننى بېقىپال، دەيمىنا

  ىلماقچىدىڭ، بولمىسا؟نېمه ق —
ـا     — ؟ ئهپهنـدىلهر  !ھه، شۇ، نېمه قىلىمىزنـى مهن سـهندىن سـوراۋاتىمهن مان

ـان     ـايىتهن قېلىۋاتق بىرنېمه دېگهندۇ، ئهلۋەتته كېرەكته؟ بى گهپ تاپىلىغانـدۇ، ئات
  ئادەمگه گهپ قىلمايال، قالساڭالر قېلىۋېرىڭال، بىز كهتتۇق، دەپال كهتمىگهندۇ؟

ـا شــۇالر بىـلهن كهتمهمتــۇق   ئهخمهقمـۇ بىــز؟ ئۇ  — . نـداق نىيىتىمىــز بولس
يېڭى ھۆكۈمهت خهلقنىڭ ھۆكۈمىتىكهن دەپ ئۇقۇلدى، چوڭلىرىمىزدىن بۇرھان 
ئهپهنــدى تېلېگراممــا قىپــتىكهنمىش، قايتىــپ كــېلىڭالر، بــۇ تــازا ســىلهر ئــارزۇ   
ـا چهتـته نـېمه       ـان بولس قىلغان ھۆكۈمهتنىڭ ئۆزى شۇكهن، دەپ، ئۇنـداق بولۇدۇغ

  .، كېتىپ، ھۆكۈمهتكه ئىشلهيلى دېيىشتۇققىلىمىز
ـاپ قويـدى    ـاش چايق . ناسىر ئىشىنىشىنى يا ئىشهنمهسلىكىنى بىلهلمهي ب

ـا سـورايتى      . ئهمما ئۇ بولدى قىلمايتى راسـت شـۇنداق   . ئـۇ چوقـۇم بـۇ گهپنـى قايت
  :يهنه بىر نهچچه كۈننى ئۆتكۈزۈۋېتىپ، يهنه ئاچتى. بولدى

  سمۇ؟سابىت، ئىككىمىز ئاغىنىمۇ، ئهمه —
  .ئاغىنه —
ـا     — ـايمهن، ئهمم ـا دەپ ئويلىم مهنغۇ سهندىن باشقا يېقىنراق بىر ئاغىنهم ب

  ...سهن مېنى ئۆزەڭگه تهڭ كۆرمهمسهن، قاندا؟
  .مېنىڭمۇ سهندىن باشقا يېقىنراق دوستۇم يوق —
  راستما؟ —
  گهپ كېتهمدۇ؟ —
  ...كۆڭۈلدىكى گهپنى قويماي دەيدىغان ئاغىنىمۇ بىز، يا بوممىسا —
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  مهن سهندىن بۈگۈنگىچه بىر نهرسه يوشۇرۇپ باقتىممۇ؟ —
  ..ياق، ئامما، —
  غىڭ يهنه؟ - ئهمىسه نېمه غىڭ —
ســـهن راســـتال مۇشـــۇ خهق بىـــلهن ھهمكارلىشـــىپ ئىشـــلهيمهن، دەپ  —

  ئويالمسهن؟
  باشقا نېمىش بار؟ —
  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ روھى قورۇنۇپ قالماسما، مۇشۇنداغ قىساڭ؟ —
انــدىكى گهپ، قويغىنــا، ناســىر، مۇئهللىمچىلىــك دېــگهن ئــۇ قايســى زام —

  .ھهرزاماندا ئوخشاش
  :بىرنهچچه كۈندىن كېيىن ناسىر ماڭا

پهرىـزىم تـوغرا   . دېـدى  —مېنى يېڭىشهنىڭ تۈرمىسىگه يۆتكهيـدىكهن،   —
ـان ئىــدى  ئهمــدى بۇنىــڭ مېنــى بىــر تهرەپ قىلىشــتىمۇ ئــازراق پايدىســى . چىقق

  .تىبولۇشىغا ئۈمىت قىلىشقا بوالت
ئـۇنى جاسـۇس دېـگهن    . ناسىر كهتكهندىن كېيىن بىر قىسما بولۇپ قالدىم

دە، ئادەمنىـڭ بېشـىغا كـۈن چۈشـكهندە     -بىلهنمۇ يهنىال ئهڭ كونا تونۇشۇم ئىـدى 
ـا تونـۇش،           ـان بولسـىمۇ كون يهنىال بىـر ناتونۇشـقا قارىغانـدا ئهسـكى بولسـىمۇ، يام

ــگهن ئوبــدان بوالمــدىكىن، شــۇنداق مهيۈســلهندى   گويــا يۇمۇالقشــه . مدوســت دې
نــېمىال دېــگهن بىــلهن . قورغىنىــدا ھىچكىــم قالمىغانــدەكال بىلىنىــپ كهتتــى

ئورتاق كهچمىشلىرىمىز، ئورتاق ئهسلىمىلىرىمىز بولغاچقا تىل تېپىشااليتۇق 
  .ئهمهسمۇ

كېيىن مهن بۇ ھىسياتىمنى كۆپ تهھلىـل قىلـدىم ھهم كېيىنكـى باشـقا     
ئىكهنلىكىنــى  »ئۇيغۇرچۇلــۇق«تۈرلــۈك كۈزۈتۈشــلۈرۈم ئاساســىدا بۇنىڭمــۇ بىــر 

. ئومۇمهن بىزدە سىياسىي جهھهتـته پىرىنسـىپچانلىق بهكمـۇ كهمـكهن    . بىلدىم
قول كونا تونۇشلۇقىمىزدىن بىردىنال . بىر مۇناپىققىمۇ يۈز خاتىرە قىلىدىكهنمىز

  .ئۈزگۈمۈز كهلمهيدىكهن
ــۇردى      ــپ ت ــال چىقى ــى دائىم ـانلىق ئىش ــزلهرگه تهرجىمـ ھهممىمىــزگه . بى

شــۇنداق بولســىمۇ يىــل ئاخىرلىرىــدا ئــۈرۈمچىگه     . هتكــۈدەك ئىــش بارىــدى  ي
  . يۆتكهشتى
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بـــۇ مهزگىلـــدە بهزى جـــايالردا يهرلىـــك قوراللىـــق كـــۈچلهر كوممۇنىســـت  
ـا   »باندىت تازىالش«. ئارمىيىسى بىلهن تىركىشىۋاتاتتى دېگهن ئات بىلهن ئۇالرغ

ئــۆز ئــارا قىرغىنغــا مىللىــي ئــارمىيىنى ئالدىــدا ئهۋەتىــپ قويــۇپ، يهرلىكلهرنــى  
ـاتتى    ـارمىيه جهڭچىلىرىنىــڭ    . سـېلىش شـۇملۇقىنىمۇ قىلىش ـا مىللىـي ئ ئهمم

ھهرئــان پىكرىنــى ئۆزگهرتىــپ قېلىشــىدىن گۇمانســىرىغان خىتــايالر ئارقىــدىن  
ـادەمگه قارشـى        ـانچه قوراللىـق ئ ئۆزلىرى زور كۈچ بىلهن باستۇرۇپ بېرىـپ، بىـر ق

ـانالردا      بىـز . پۈتۈن بىر پولكنى ئۈستىگه تاشـاليتى  ـان زام ـا چىقق ئـۈرۈمچىگه يولغ
  .كۇچار ئهتراپىدىكى تاغالردا قارشىلىق ھهركهتلىرى بولۇۋاتقانىكهن

ـان بۇيرۇقىـدا ئهگهر       ـارمىيىگه چىقارغ ـازاتلىق ئ بۇ چاغدا گېنېرال ۋاڭ جـېن ئ
قايسى يېزىدىكى قارشىلىقتا بىر ئازاتلىق ئارمىيه جهڭچىسى ئۆلتۈرۈلسه، ئۇنىڭ 

ــۇ    ــۈن ش ــى ئۈچ ــۇق     قىساس ــقا ھوق ــپ تاشالش ــى ئېتى ــدىن بهش ئهركهكن يېزى
يېڭى مىللىي قىساسلىرىنى ئېلىۋېلىش  - بۇ بولسا خىتايالرغا كونا. بهرگهنىدى

ــڭ      ــىي قارانىيهتچىلهرنى ــقا، بهزى شهخس ــدىن باش ـانه بولغان ــى باھـ ــۈن ياخش ئۈچ
ـائىله ئهزالىرىنـى قىرىـپ       قىممهت باھالىق ئهشياالرنى بۇالپ، ئارقىـدىن پۈتـۈن ئ

  .ىشى ئۈچۈنمۇ يېشىل چىراق بولغانىدىتاشل
قهشقهر ئهتراپىدىكى بىر يېزىدا بىر خىتاي : شۇنداق بىر ھىكايه تارقالغانىدى

ـاپتۇ     13ئوفىتسېر ناھايىتى چىرايلىق،  ئـۇنى  . ياشالردىكى بىـر قىزنـى كـۆرۈپ ق
ئانىســىنىڭ بهرمهيــدىغانلىقىغا كــۆزى يهتكهچــكه، كېچىســى  - ئــاالي دېســه ئاتــا

ـاننى ئېتىـپ تاشـالپ       - چـوڭ  —ھهممه ئادەمنى ئائىلىدىكى  كىچىـك يهتـته ج
  pppp!قىزنى ئېلىپ كېتىپتۇ

كېـيىن  . ئۈرۈمچىدە تېگىشلىك رەسمىيهتلهر پۈتتۈرۈلگىچه قاماقتا بولـدۇق 
مهكــتهپلهردە خىتــاي . يهنه بىــر ئــاز ئهركىــن ئهممــا نــازارەت ئاســتىدا ئىشــلىدۇق 

ـانلىق قى     ــۇرۇپ، تهرجىمــ ــله تـ ــلهن بىلـ ــۇئهللىملهر بىـ ـال  مـ ــدۇق؛ ماتىرىيــ لـ
ــدۇق  ـانلىقى قىل ــي    . تهرجىمـ ـارلىكى مىللى ـازارەتلهردە بـ ــدارىلىرى، نـ ـاقچى ئى سـ

                                            
     ①

-بــۇ قىــزدىن بــاال .، ئهيتـاۋۇر خېــنهنگه كېتىــپ، شــۇ يهردە ماكـان تۇتۇپتــۇ  يۇرتىغــاكېـيىن ئــۇ خىتــاي   
ئۇالرنىڭ بىـر قوشنىسـى كېيىنكـى زامـانالردا ئامېرىكىغـا كېلىـپ ماكانالشـقان ئىـكهن،         . چاقىلىق بولۇپتۇ

 .ئا —ئهنه شۇ قوشنىسى بۇ ۋەقهنى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالردىن بىرىگه سۆزلهپ بهرگهن، 
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ـادىرلىرى   كادىرالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ئىلى تهرەپنىڭ ھهربىي ۋە مهمۇرىي ك
ـاق بولسـىمۇ،         . ئىدى ـاز بىـر قىسـمىدا مىللىـي ھىـس ئويغ ـايىتى ئ ئۇالرنىڭ ناھ

ئهمهللهردىـن مهسـت بولـۇپ، خـۇدىنى     كۆپلىرى خىتايالر تهرىپىـدىن بېـرىلگهن   
ـا، بىزنـى    جاھانگىرالرنىـڭ غالچىسـى، ئهنگىلىـيه،    «بىلمهي قېلىشقان بولغاچق

ۋەتهن . دېگهندەك ھاقارەتلهر بىلهن ئاتاپ تۇراتتى »ئامېرىكا، تۈركىيهنىڭ جاسۇسى
ـاتلىرىمىز ئىـدى   بـۇ مىللىـي   . خائىنى دېگهنمۇ شۇالرنىڭ ئىچىدىكى دائىمىي ئ

ۆپىنچىسى سوۋېتته ئوقۇغان ياكى، سوۋېت تهسىرىدىكى غۇلجىـدا  كادىرالرنىڭ ك
ئوقۇغــان بولغاچقــا، رۇســچه بىلىــدىغانالر كــۆپ، خىتــايچه بىلىــدىغانلىرى يــوق  

  .دېيهرلىك ئىدى
ــپ      ــهكىللهردە تهكرارلىنى ــىمىغان ش ــق ئوخش ــالر داۋاملى ـارىختىكى ئىش تـ

بىرىنـى قىـرغىن    - خوجىالرنىڭ ئاقتاغلىق ۋە قاراتاغلىق بولۇپ بىـر . تۇرۇدۇكهن
ـان     ـان رەقىبىنـى يوقاتق قىلىپ، ياتالرنىڭ قولى ئارقىلىق ئۆز مىللىتىدىن بولغ

رەقىبىڭنـى  . ئىشالر بىزنىڭ دەۋرىمىزدىمۇ يهنه بىر قېـتىم تهكرارلىنىـپ ئـۆتتى   
ـان تارىخنىـڭ    وي قۇتۇشۇپ بېرىپ، ئاندىن جهڭدە ھالسىرىغان سـېنىمۇ يوقۇتۇدۇغ

بـۇ ئويـۇن يهنه ئـۇزاق    . خىرە قىلىـپ ئوينالـدى  ئويۇنى يهنه بىر قېتىم بىزنى مهسـ 
داۋاملىشــىدۇ، بىــز يهنه ئويۇنــدا رول ئېلىــپ، رىجىسســورالرنىڭ تاپشـــۇرۇقىنى      

 خالىماس رول ئېلىپ قالغان كىشـىلهر  - تارىخنىڭ ئويۇنلىرىدا خاالر. ئورۇندايمىز
قهھرىمان بولسىمۇ خائىننىڭ، داھى بولسىمۇ مهتۇنىڭ رولىنى ئويناپ قېلىشى 

ــۈمك ــدىنمۇ ئهمهس،    . ىنم ــدىن، قورقۇنچاقلىقى ــڭ دۆتلىكى ــۇ ئادەملهرنى ــۇ ئاش ب
  . تارىخنىڭ سىرلىق تهكرارلىنىشىدىكى سىرلىق كۈچتىن بولسا كېرەك

تارىخنىـــڭ پۈتـــۈنلهي ئهقىلنىـــڭ ســـىرتىدىكى قـــانۇنىيىتى ھىچكىمـــگه 
ـا چۈشـۈرمهكته    تۇيدۇرماي، شۇ قهدەر مالىمان بولۇپ كهتكهن يۇرتىمىزنى بىر ئىزغ

ـارغىلى بولمايـدىغان بىـر خىـل      . ىئىد ـانلىقنى ئاڭق ساتقىنلىق بىلهن قهھرىم
بهســتلىك، ســۆلهتلىك . ئۇســتۇلۇقتا ئارىالشــتۇرۇپ، بىــر نهرســىگه ئايالنــدۇرماقتا

ـايالر         ـان خىت ـارە كۆرۈنۈدۇغ خهلق تـوپى، چىرايـى ئۆلۈكنىڭكىـدەك خۇنـۇك ۋە بىچ
ــۇرۇش يهنه تهكــرار باشــلىنىۋاتاتت   ــۇ قــول  . ىئالدىــدا قــول قوشــتۇرۇپ ت لــېكىن ب

ــۇنداقال قــــول        ــدى؛ شــ ــۆزگهرگهن ئىــ ــهكلى ئــ ــنىڭ شــ ــتۇرۇپ تۇرۇشــ قوشــ
ئىلگىرى خىتاي ئـۇالرنى قورالنىـڭ   . قوشتۇرغۇزۇشنىڭمۇ ئۇسۇلى باشقىچه ئىدى
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ـا   ھهيۋىسىدە ئاشۇنداق تازىم قىلدۇرغان بولسا، ھازىر سېهرىي ئهپسۇن بىلهن، گوي
ىگه شهرەپ ھىس قىلـدۇرغان ھالـدا   تهرزدە، بۇنى ئۆزلىر »يۈرەكتىن خالىغان«ئۇالر 

  .يۈكۈندۈرۈۋاتاتتى
قىزىــل ســېهرىگهرلهر كىشــىلهرنى ئهپســۇن بىــلهن خــامۇش   بــۇ مهزگىلــدە 

قىلىۋەتكهن ياكى گىپنوزلۇق يولى بىلهن مېڭىسىنى كونترول قىلىۋالغانـدەك،  
مىللىــي . ھهمــمه ئــادەم تهلــۋىلهرچه بىــر خىــل قىزغىنلىققــا چــۆملگهن ئىــدى  

دېگهنـــدەك  »تـــاڭ ئاتقانـــدا«. اجايىـــپ رەسۋاالشـــقان ئىـــدىشـــائىرلىرىمىزمۇ ئ
  :دەپ سۈپهتلىنهتتى »تاڭ«شېئىرالردا، خىتاينىڭ ۋەتىنىمىزگه ئىستىالسى 

  
  داھى مازېدوڭ قىلغاندا جاكا،

  .سۈرۈلۈپ بۇلۇت، يۈز ئاچتى ئاسمان
  بېيجىڭگه شۇدەم تىكلهنگهندە تۇغ

  .شان - جوڭخۇا ئېلىگه ياغدى شهرەپ
  

ـان  ـامالردىن كېـيىن باشـلىغان       -  خۇددى تۇڭگ ـاي قوشـۇنلىرى قهتلىئ خىت
بـۇالڭ تاالڭلىرىنىـڭ ئاخىرىسـى ئـۆزلىرىنى ئـۆزلىرى بۇالشـقا ئايالنغانـدەك بىـر         

يېڭـى  . ھالهت بىزنىڭ مهنىۋىي ياكى ئىدىيىۋىي سېپىمىزدە روي بهرمهكته ئىـدى 
ىلىش تاراج ق - بىرىنى تاالن - كهلگهن ھۆكۈمهتنى ماختاش ۋە روھىي جهھهتته بىر

ــۇ بۇالڭچىلىــق   . داۋامالشــماقتا ــېمه دەيمىــز؟ ب ــۇنى بۇالڭچىلىــق دېــمهي ن  —ب
ـال ! تارىختىكى ھهرقانداق بۇالڭچىلىقتىنمۇ ئېغىر بولغۇسى ـا،    - م مۈلـۈك بۇالنس

روھىڭ ساغالم بولسىال يهنه ئۆزەڭگه كېلهلهيسهن، ئهمما يېڭى ھۆكۈمهت پهقهتـال  
ـارتىۋاالتتى  مۈلۈك بۇاليدىغان بولۇپال قالماي، سه - مال  . ندىن ھهممه نهرسـهڭنى ت

قارىغا ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىڭنى، يامان ئىشالردىن يىركىنىش  - سېنىڭ ئاق
  .ۋاالتتىۇھوقۇقۇڭنى، سۆيۈش ۋە سۆيۈلۈش ھوقۇقۇڭنىمۇ بۇل

سـېهىر ئهپسـۇن   مىللهتنىڭ يۈزىگه مهڭگۈلۈك ئاھانهت بولۇدۇغان نهرسـىلهر  
جىمــى مهتبۇئــاتنى ڭ قــولى بىــلهن دەســتىدىن خــۇدىنى يوقاتقــان كىشــىلهرنى

باقمىغــان، پهقهت يامــان چۈشــكىال   پئــادەم تهســهۋۋۇر قىلىــ . تولــدۇرغان ئىــدى
ـارا بېسـىش       ئوخشايدىغان، لېكىن ئويغاق بولغانلىقىمىز ئۈچـۈن، ئۇنىـڭ بىـر ق
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ـا   ئارقىـدىن   - ئىكهنلىكىنى ھىس قىلمايال قوبۇل قىلىۋاتقان رەسـۋاچىلىقالر ئارق
  .ئۇنىڭغا ھىچكىممۇ ھهيران قالمايتىمهيدانغا كېلهتتىيۇ، 

ـاختهكلى يېزىسـىغا يهر ئىسـالھاتىغا چۈشـكهن        بۇ مهزگىلـدە قهشـقهرنىڭ پ
سهيپىددىن ئهزىزى، پاختهكلى دىهقانلىرى نامىدىن ماۋزېدوڭغا خهت يېزىشـتهك  

ـان      نهتىجىـدە ئۇنىـڭ بىــلهن ئهركه   . ئاجايىـپ پهسـكهش بىـر ئىشـنى ئــويالپ تاپق
ـاش يىگىتنىـڭ قهلىمىـدىن       بالىدەك بىرگه بارغان ت ـان ئېلىيېـۋ دېـگهن ي ېيىپج

  .دېگهن مىللىي ئاھانهتنى بارلىققا كهلتۈرۈشتى »ماجۇشىغا خهت«
  

  ساالم ساڭا ماۋجۇشى پاختهكلى دېگهن يهردىن،
  .زامانهڭدىن كۈچ تاپقان ئازات دىهقان خهلقلهردىن

  
ـائىر قهلىمــى بىــلهن، شــېئىر قىلىــپ          دەپ باشــالنغان بــۇ خهتنىــڭ شـ
ـاالقچىلىق    -لىشىنى خهت يېزى ئاالقه تارىخدا بىر مۆجىزە دېيىش بىلهن بىلـله، ي

ـاۋۇزچىنى مىللهتنىـڭ    . تارىخنىڭمۇ يۈكسهك سهمهرىسى دېسـهك بولـۇدۇ   بىـر تاج
ئهڭ ئويغــاق تهبىقىســى بولغــان زىيــالىالرمۇ تونــۇپ يېتهلمهســلىكتهك بۇنــداق  

ـا     ـان بولس بـۇ خهت ۋە  . كېـرەك ئىللهت باشقا ھىچقانداق مىللهتته بولـۇپ باقمىغ
كېيىنكى زامانالردا كېرىيهدىن بېيجىڭغا پىيادە بېرىپ ماۋزېـدوڭنى كـۆرمهكچى   
ـا   بولغان قۇربان تۇلۇمدەك پهسكهش ئۈلگىلهر مىللىي روھنى سۇندۇرۇشتا، تارىخق
ـايالر ئۈچــۈن تېپىلغۇســىز ئهنگۈشــتهر ئىــدى    . ســهلبىي دەلىــل يارىتىشــتا خىتـ

ـارا جهمىـيهت     ـاقچى     —ب م ت  —دەيلىكى، بىـر خهلق بىـزگه غهمخورلـۇق قىلم
ـاي خهلقىنـى        ـايالر بىزنىـڭ خىت بولۇپ، خىتايالرغا بېسىم قىلسـۇن دەيلـى، خىت
ـاۋۇزچى دەپ   جاندىن سۆيۈدىغان، خىتايسىز ياشالمايدىغانلىقىمىزنى، ئۇالرنى تاج
ـا مۇشـۇنداق     ئهمهس، ساخاۋەتچى، ئازات قىلغۇچى دەپ تونۇيـدىغانلىقىمىزنى مان

ـالالر بىـل   ـان ئۈچـۈنال      . هن ئىسـپات قىالاليتـى  مىس بۇنـداق قىلىقالرنىـڭ شـۇ زام
زىيىنى بولۇپ قالماي، تارىخ ئۈچۈنمۇ پىشانىمىزدىن كهتمهيـدىغان، ئادالىغۇسـىز   

  . بىر مهرەز بولۇپ قالىدىغانلىقىنى چۈشهنمىگهنىدۇق
ـايالرنى بهك       ـاداقىتى خىتــ ـاۋ رەئىســـكه خهت يېزىشـــتهك ســ بهلكىـــم مــ

ـاال بىـر ئـۆمهك تهركىبىـدە پىـدائىي       تهسىرلهندۈرىۋەتكهن بو ـاش ب لسا كېرەك،  بۇ ي
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ـا، كېـيىن     قىسىمالردىن ھال سوراش ئۈچۈن كورىيهگه ئهۋەتىلىشـتهك ئىلتىپاتق
بېيجىڭغا بېرىپ، خىتاي چوڭلىرى بىلهن كۆرۈشۈشتهك بهختىيارلىققىمۇ نائىل 

دەپ  ›بـــاال شـــائىر‹جـــوئېنلهي مېنـــى «: ئانـــدىن قايتىـــپ كېلىـــپ. بولـــدى
ـا يهنه   . دەپ ئىپتىخارلىنىپ سۆزلهپ يۈردى »تتىئهركىله ئۇنىڭدىن كېـيىن بولس

ـارەت   بىر زىيارەت ئۆمىكى تهركىبىدە ياۋروپادىكى سوتسىيالىستىك دۆلهتلهرنى زىي
ـائىرى خىتايـدىن بۇنـداق      .قىلىش بهختىگه مۇشهررەپ بولدى ھىچبىر ئۇيغـۇر ش

  .ئىلتىپاتالرغا ئېرىشىپ باقمىغان ئىدى
ــ   ــۇ ش ــى ب ــيىن تېخ ــتى  كې ـابىقه قىلىش ـا مۇسـ ـاينى . ائىرلىرىمىز گويـ خىتـ

 - مهدھىــيىلهش، تاجــاۋۇزچىالرنى قۇچــاق ئېچىــپ قارشــى ئېلىشــتا بىــر قاينــام 
، »خۇش كېلىپسـىز «، »ئۇلۇغ خهنسۇ خهلقىگه«. تاشقىنلىق مهنزىرىسى ياراتتى

... ، »پوالت دۇلـدۇل «، »مهھهللىمىزنىڭ ئالدىدىن پويېز ئۆتۈدۇ«، »پويېز كهلدى«
مىللهتچىلهرگه قارشى . دەك ھىساپسىز پهسكهش شېئىرالر مهيدانغا كهلدىدېگهن

 »ئىسـتانبۇلچى ئهپهنـدىگه  «، »سـىتانچىغا «: مهزمۇنالردىكى شـېئىرالرمۇ بارىـدى  
بــۇالرنى شــېئىر دېــمهي، خائىنلىقنىــڭ ئىقرارنامىســى دېيىشــكىمۇ . دېگهنــدەك

ـا مۇشـۇند      . بوالتتى ـا بىـز، پهقهت بىزنىـڭ خهلقىمىـزال مان اق رەسـۋالىقنىمۇ  ئهمم
نورمال بىر ئىشتهك، بولۇشقا تېگىشلىكتهك، ھهتتا ھهۋەس ۋە قىـزىقىش بىـلهن   

  !نهقهدەر ئاھانهت دەڭا بۇ. قوبۇل قىلدى
ــۇزاق تارىخىـــدا، دۇنيانىـــڭ   ــۈكبهلكىـــم ئىنســـانىيهتنىڭ ئـ ــۇڭ  تۈلـ  - بۇلـ

بهرمهيـدۇ دېگىلـى بولمايــدۇ،    پۇشـقاقلىرىدا، ھهرقانـداق بىـر غهلىـته ئىشـنى يـۈز      
ـا      سكىن ئىنلې ان ئهقلى تارىخنىڭ ھهرقانداق بىـر دەۋرىـدە بۇنـداق تـۆۋەن ئهھۋالغ

ـان،        .چۈشۈپ قالغان ئهمهس ـان ئىنس ـا قىلغ ـان ئات ئالالھ ئۆز روھىـدىن پـۈۋلهپ ج
ـارەتكه     ئالالھنىڭ ئهڭ ئىپتىخارلىق ئهسىرى بولغان ئىنسان ئهقلـى بـۇ قهدەر ھاق

ئــۇالرنى مهدھىيىلهيــدىغان ئــوردا تارىختــا نۇرغــۇن پادىشــاالر ۋە ! ئۇچرىغــان ئهمهس
شــائىرلىرى ئــۆتكهن، لــېكىن بۇنــداق كوللىكتىــپ ھالــدىكى، پۈتــۈن مىلــلهت  

بهزىـلهر دېيىشـى مـۈمكىن،    . قى بولۇپ باققان ئهمهسىخاراكتېرلىق ئوردا شائىرل
شۇ زاماننى ھىساپقا ئالغاندا بۇنى نورمال دېيىش كېرەك ئهمهسمۇ؟ زامان ئۆتۈپ، «

ـا ئاير  - توغرا ـان       خات ـا بېـرىش نـېمه دېـگهن ئاس ـاننى   »!ىلغانـدىن كېـيىن باھ زام
ـاپىقلىقنى ئاقالشـنىڭ چارىسـى يـوق     كىـم بـۇالرنى   . ئېتىۋارغا ئالغاندىمۇ بۇ مۇن
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ـاز دەپ مهجبـۇر قىلـدى؟ ھىچكىـم       ئۇالرنىـڭ  . ئاشۇنداق شـهرمهندە نهرسـىلهرنى ي
پهقهت شهخســــىي شــــهرىپى، نــــام چىقىــــرىش ھېرىســــمهنلىكىدىن باشــــقا  

ـاتالردا ئىســمىنى  . دۈرگۈچىسـى يــوق ئىـدى  ھهركهتلهن پهقهت كىتــاپالردا، مهتبۇئئ
كونكرېتراق ئېيتقانـدا، بـۇ    .كۆرۈش ھهۋىسىال شهيتان ۋەسۋەسىسى بولغان ئىدى

ـاۋال مهلـۇم   : كوللىكتىپ ئوردا شائىرلىقى شۇ تهرتىپته بولغان دېيىشكه بولـۇدۇ  ئ
خــۇددى تېيىپجــان ۋە  مهنــپهئهتلهرگه باغالنغــان مۇنــاپىق ئــۈلگىلهر يارىتىلغــان، 

ئۈچـۈن  ) »شهرەپ«مهرتىۋە، دەرىجه ئاتاق، (ئۇنىڭ زامانداشلىرىدەك؛ ئۇالر مهنپهئهت 
ــكۈچىلهر       ــقا ئهگهش ــيىن، باش ــدىن كې ــا كهلگهن ــۈلگه بارلىقق ـا، ئ ـان بولسـ قىلغـ
ھاماقهتلىك بىلهن بۇ ئىزدىن كېتىـۋەرگهن؛ گهرچه كېيىنكىلىـرىگه ھىچقانـداق    

  .ن بولسىمۇئهمهلىي مهنپهئهت بېرىلمىگه
ـاي    سـوۋېت   - ئهسلى گېپىمىزگه كېلهيلى، بىز كېلىپ كۆپ ئـۆتمهي، خىت

ـابى بىـلهن بهزى      دوستلۇقى بهدىلى ۋە كوممۇنىستلىقنىڭ تـۈپ ئهقىدىسـى ئىج
 »خهلـق دۈشـمهنلىرى  «، »كوممۇنىزىم دۈشمهنلىرى«، »سوۋېت دۈشمهنلىرى«

ـان   ـا ئۆلـۈم   دەپ قالپاق كهيدۈرۈلگهن زىيالىالرغا، مىللهتنىڭ تونۇلغ چولپانلىرىغ
مېنىڭ سهبداشلىرىمدىن چىڭگىزخان دامولال ۋە قۇربان قوداي . جازاسى بېرىلدى

ــى  -1952 ــدى  -25يىل ــدا ئېتىل ــئۇد   . فىۋرال ــى مهس ــۈنلهردە نهزەربهنتتىك ــۇ ك ش
بۇنىـــڭ بىـــر تۈرلـــۈك سۈئىقهســـت بولـــۇش  . ئهپهنـــدىمۇ ئـــۆز ئۆيىـــدە ئۆلۈپتـــۇ 

چــۈنكى . ئىهتىمــاللىق ئىــدى مۈمكىنلىكىمــۇ چهتــكه قــاققىلى بولمايــدىغان 
 »ئىللهلـــالھ«كوممۇنىســـتالر ۋاسىتىســـىنىڭ قهبىهلىكىـــدە فاشســـتالرنىمۇ 

  .دېگۈزۈۋەتكۈدەك دەرىجىدە ئهمهسمۇ
بــۇ جهريانــدا بىزنــى نــازارەت ئاســتىدا ئىشــلىتىپ يــۈرگهن مىللىــي كــادىرالر 

 بىر كۈنى ئۇ مېنى تۈرمىدىن ئېلىپ،. ئىچىدە خهمىت تۇردىنى ئۇچرۇتۇپ قالدىم
ـان ئىـدى      ـانلىق قىلىشـقا ئېلىـپ بارغ . ساقچى مهكتهپتهپتىكى دەرسكه تهرجىم

مهن ئۇنىڭ ئامىتى كهلگهن زاماندا گهپ قىلسام خۇددى بىر نېمه تاما قىلغاندەك 
. ھهتتــا تونۇيدىغانــدەكمۇ ئىپادىــدە بولمــۇدۇم . بولمىســۇن دەپ، گهپ قىلمىــدىم

  :هپ ئاچتىئهمما ئۇ يولدا ماشىنا بىلهن كېتىۋاتقاندا ئۆزى گ
دېـــدى ئـــۇ غـــالىپلىق  —ســـابىت ئهپهنـــدى، ئهھـــۋالالر قانـــداق؟ . ھه —

ـانلىقى    »سابىتكا«ئۇنىڭ ئاخىرقى قېتىم . تهنتهنىسى بىلهن ـاپ قىلغ دەپ خىت
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ـاپتۇ،   ـا   ئېنىق ئېسىمدە ئىدى، ئهمدىلىكته گرادۇسى بىردىنال تۆۋەنلهپ ق ئـۇ ھهتت
ـاتتى سىزلهشكه ياكى سهنلهشكه تهۋە بولمىغان مهجهـۇل جـۈم   مهن . له قوللۇنۇۋات

ئۇنىڭ بىرىنچى جۈملىدىال سهنلىيهلمهي قىينىلىپ، ئۇيغۇر تىلىغا يات جـۈمله  
ـا   راسـتىنى دېسـهم ئۇنىـڭ    . ئىچىمـدە كۈلگـۈم كهلـدى   شهكلىدە گهپ قىلغىنىغ

  .كۆزىنىڭ مهنىۋىي كورلۇقىغا ئىچىم ئاغرىدى
ــدەك  — ــۆرۈپ تۇرغانــ ــۆزىڭىز كــ ــۇددى ئــ ــدىم  —، خــ ــۇ، دېــ تهئهددىگىمــ

  .مىيهتكىمۇ ئوخشىمايدىغان ئاھاڭداسهمى
ـا قارشـى نهرسـىلهرنى      — ـابىت، كوممۇنىزىمغ ھېلىمۇ تهلىيىڭ بارىكهن، س

ـا      ـاردا بۇزرۇكلىرىڭنىـڭ يېنىغ يېزىپ يۈرمهپتىكهنسهن، بولمىسا بۇ قېتىمقـى قات
مهن سـېنىڭ كوممـۇنىزىمنى   . دە سـهن -بهكمۇ ھارامزادە نېمه. كهتكهن بوالتتىڭ

ـاالي قېـتىم       قانچىلىك يامان كۆرۈد ـانلىقىڭنى بىلىـمهن، سـهن مهن بىـلهن ت ۈغ
ـا دەلىـل   . مۇنازىرىلهشكهن - ئهمما بۇنى يازما ئىپادە قىلمىغانلىقىڭـدىن بۇنىڭغ

  .ته-ئىسپات يوق
  ئىسپات بهكمۇ كېرەك بولۇپ كهتمهيتىغۇ؟ - دەلىل —
ــۇچىنى       — ــىمۇ خهنس ــۇ، ياخش ـاھىڭنى ي ــلهپ گۇنـ ــلهن ئىش ــلىق بى ياۋاش

ــۈپ قويۇپتىكهنســ  ــهن  ئۆگۈن ــۇپ قېلىۋاتىس ـادەم بول ــۇنىڭ خاســىيىتىدە ئـ . هن، ش
  .بولمىسا قاراڭغۇدىن چىقماي ياتاتتىڭ

  .ئالالھقا شۈكرى —
  !پالال دەپ توال چىشىمغا تهگمه - اللئا! ئاغزىڭنى يۇم —

كۆردۈڭىزمـۇ؟ بىـر   . نه سـۆھبهتلهر بولـۇپ ئـۆتتى   ائارىمىزدا مانا شۇنداق دوست
ئىشانچىلىق  - ىخالردا چهتتىن كهلگهن سوپىمىللهت قانداق بۇزۇلۇدۇ؟ ئۇزاق تار

ـاپهت بولغــان ئىــدى، بىــر  - خهلقىمىزنـى پــارچه  بىرىنــى  - پــارچه بۆلــۈپ، ئهلــگه ئ
كېسـىل بولۇشـقانكى، مۇسـۇلمان دەپ     - قىرغىن قىلىشـتا شـۇنچىلىك ئـۈزۈل    

تۇرۇپ قىلىشقان ۋەھشىيلىكلىرىنى تىلغا ئالسا ئادەمنىڭ تېنى شۈركهنگۈدەك 
ھهتتا ئۆزىنىڭ قهۋمىنى قىرىش ئۈچۈن كاپىرالرنىمۇ . رىپ يهتكهندەرىجىلهرگه بې

خـۇددى  . مانا شۇالرمۇ كهتتى يوقالدى. ئهلگه باشالپ كېلىشتىن يانمىغان ئىدى
ـاش قالىـدۇ   « دېگهنـدەك، سـىرتتىن    »سۇ كېتىدۇ، تاش قالىدۇ، ئوسما كېتىـدۇ، ق

ى كهلــگهن بۇنــداق ئۆتكــۈنچى مهســلهكلهر كېتىــپ، يهنه مۇشــۇ خهلــق ئــۆز       
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  قالمىدىمۇ؟ شۇالردىن يهنه ساۋاق ئالمايمىزغۇ؟
ـازات بولۇپمـۇ قالـدۇق     ـاز ئ بىـز دېگىـنىم ئاشـۇ بىلـله     . كېيىن بىز يهنه بىر ئ

ـاقۇپ،   . قېچىپ، كېيىن چېگرىدىن قايتىپ كهلگهنلهرنىـڭ ھهممىمىـز   ـاجى ي ھ
ئهمدى ئۇالرمۇ . ئۆتكۈرلهرمۇ نازارەت ئاستىدا تهرجىمانلىق قىلىپ يۈرۈشكهن ئىدى

شۇندىمۇ ئۆز ئۆيىمىزدە نهزەربهنتته . ات بولۇپ تولۇق مائاشقا ئىشلهيدىغان بوپتۇئاز
ــدۇق ـاردى  . ئى ــلهن بـ ــقىالر بى ــت    - باش ـاملىرى دوس ــش، ئاخشـ ــدى قىلى -كهل

ئىشقا بار، ئىشتىن كهل . بۇرادەرلهرنىڭ زىيارىتى دېگهندەك يهرلهرگه كېتهلمهيتۇق
تولۇق مائاشقا ئىشلىگىلى  مهن. ياتىقىڭدا يات، شهكلىدىكى ھايات داۋام قىلدى

ـا    . تۇرغاندىن كېيىنال پـۇل تـېجهپ بىـر رادىئـو سـتىۋالدىم      ـارقىلىق دۇني رادىئـو ئ
ـاتالردا    . يېڭىلىقلىرىنى بىلىپ تۇرۇشۇم كېرەك ئىدى ـا بىزدىكـى مهتبۇئ بولمىس

ئادەمنىڭ قۇسقۇسى كهلگۈدەك يالغاندىن باشقا نهرسه بولمىسا ئادەم كـور بولـۇپ   
  قالمامدۇ؟

ــر  ــمه     بى ـاللىرىنى تهرجى ـاقچى ئىدارىســىنىڭ ماتىرىيـ ــى سـ ــۈنلىرى مېن ك
 مىللىي ئارمىيه ئهسكىرى ئهۋەتىلگهن ئىدى راقماڭا ياش. قىلىشقا ئېلىپ باردى

ـان بولسـىمۇ، مىللىـي      ( گهرچه ئۇ خىتاي ئارمىيىسـىنىڭ فورمىسـىنى كېيىۋالغ
ـا تونۇشـتهك كۆ   . )ئارمىيىدىن ئـۆزگهرتىلگهنلىكى ئېنىـق ئىـدى    ـاال ماڭ . رۈنـدى ب

ـا تارتىنـدىم   چـۈنكى مهن نهزەربهنتتىكـى   . ئىسمىنى سوراپ باققىم كهلدى، ئهمم
ـايى ئىـدى     ـان ي شـۇنداق بولسـىمۇ يـول بـويى     . گۇناھكار، ئۇ بولسا مېنـى بېقىۋاتق

  :ئىچىمنى پۇشۇرغان ۋەسۋەسىدىن قۇتۇاللماي ئاخىرى
  .دەپ سورىدىم —ئىسمىڭىزنى سورىسام بوالمدۇ، ئۇكام؟  —
 —رمىيه جهڭچىسى مهتقاسىم مهتنىياز، يهنه باشقا گهپ بارمۇ؟مىللىي ئا —

  .دېدى ئۇ ئهسكهرچه
  سىز كېرىيهنىڭ قوۋۇرغا دېگهن يېرىدىن ئهمهسمۇ؟ —
  شۇنداق، ۋۇي، سىز قانداق بىلىسىز؟ —
ـادەم      — مهن ئاشۇ دادىڭىزنىڭ ئۆلگهنلىك خهۋىرىنـى ئهكهلـگهن ھېلىقـى ئ

  شۇ، ئېسىڭىزدە بارمۇ؟
  سىز دەرۋىش ئهمهسمىدىڭىز؟سىز؟ ... ۋاھ،  —
  .ياق، تۇرقۇم دەرۋىشتهك بولۇپ كهتكهن، ئهمما مهنمۇ بىر ئهسكهرتىم —
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ـان چاغـدا          — ـالتۇن بىـزگه خېلـى ئهسـقاتقانتى، يام سىز بېرىـپ كهتـكهن ئ
ئىسـمىڭىزنىمۇ  . ياخشىلىقىڭىزنى ئۇزاق يادلىـدۇق . يارىمىزغا مهلههم بولغانتى

  .ئۇنتۇپتىكهنمهن
  .ئىسمىم سابىت —
  دە؟-ھه، سابىت ئهپهندى دەپ گېپىڭىز بولۇدۇغان ئادەم سىزكهنسىز —
ـان    . مهن شۇ — سىز قانداق بولۇپ بۇ يهرلهردە بولۇپ قالـدىڭىز؟ ئۆيـدىن قاچ

  ئايرىلدىڭىز؟ نهلهردە بولدىڭىز؟
سىز كېتىپ بىرنهچچه يىلدىن كېيىن، مېنى مهجبۇرىي ئهسـكهرلىككه   —
ــۇتتى ــپ، مايتــاغ   . ت ـانچه ئهكىلى ــريهرگه تاشــلىدى شــۇ تۇتقـ ــدا بى ــۇ . ئهتراپلىرى ب

مهن كىمنىـڭ قولىـدا ئهسـكهر بولـدۇم،     . يهرلهرنىڭ ئاتلىرىنىمۇ كېيىن بىلـدىم 
ئاڭلىغــان بولغىيـدىڭىز، كېــيىن  ! بىلهمسـىز؟ سـوپاخۇننىڭ ئهســكىرى بولـدۇم   

سوپاخۇنكام شۇ خىتايالرغا ئىشلهۋېرىمىزمۇ، ئۇ ياقتا ئۆزىمىزنىڭ خهلقى خىتايغا 
ۈرۈپتۇ، گومىنداڭ ئهسـكهرلىرىنىڭ رەسۋاسـىنى چىقىرىۋېتىپتـۇ،    قارشى باش كۆت

ــلهن        ــوڭالر بى ــىپ، چ ــۇلمامدۇق دېيىش ــۇالرغا قوش ــپ ش ــپ بېرى ــۇ قېچى بىزم
. قاچتۇق. مهن سوپاخۇنكامنىڭ قوغدىغۇچىسى ئىدىم. مهسلىههتىنى پۇشۇرۇپتۇ

ا تازا قىينالدۇق، ئهمم. ئېتىشىپ قاچتۇق. خىتايالر ئارقىمىزدىن يامان قوغلىدى
كېيىن مىللىي ئارمىيه بىزنىمۇ . ئاخىرىسىدا مىللىي ئارمىيه تهرەپكه ئۇالشتۇق

مهنمــۇ . باشــقا پولكالرغــا بۆلــۈۋەتتى؛ ســوپاخۇنكاممۇ پولكوۋنىــك بولــدى - باشــقا
  .مانا شۇ. خىتاينىڭ ئهسكىرىدىن مىللىي ئارمىيىنىڭ ئهسكىرىگه ئۆرۈلدۈم

  ئهمدىچۇ؟ يهنه ئۆرۈلدۈڭىزمۇ؟ —
كورپـــوس بولـــۇپ، ئـــازاتلىق ئارمىيهنىـــڭ ئهســـكىرىگه   -5ھه، راســـت،  —

  .ئۆرۈلدۇق
دېــدىم قهســتهن ئــۇنى  —ئهمــدى يهنه خىتــاي ئهســكىرى بولــدۇم دەڭ؟  —
 —ئهمما ئۇنىڭ چىرايىنىڭ ئۆزگۈرۈپ كهتكىنىدىن يهنه قوشۇپ قويدۇم، . سىناپ

  يا بۇالر خىتاي ئهمهسمۇ؟
ــڭ، كه    — ــۇس، ئېزىلگهنلهرنى ــگهن كهمىن ــۇالر دې ـا ب ــڭ ئهممـ مبىغهللهرنى

  .غهمخورى
  .ئۇغۇ شۇنداقتۇر، ئهمما يهنه خىتاي، دەڭا —
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ســابىتكا، بىــز ســىزنىڭ ياخشــىلىقىڭىزنى كــۆرگهن، ســىزگه يامــانلىق  —
ـادەمنى       ــىڭىز ئـ ــى قىس ــدا گهپلهن ـا مان ــدۇ، ئهممـ ــۈمىز خالىماي ــىنى كۆڭل بولۇش

  .تهڭقىسلىقتا قويىسىز جۇما
ۇ ساددا يىگىتنىڭ كۆڭلىنى دېدىم ب —ھه، بولۇدۇ، مهن دىققهت قىالي،  —

  ئاشۇ پېتى ئۆيگه بېرىپ باقمىدىڭىزمۇ؟ —ئاندىن مهۋزۇنى بۇراپ، . ياساپ
بارغۇدەك پۇرسهت بولمايال كېتىپ بارىمىز، ئهسـكهرچىلىك، ئهسـكهردىن    —

  .ياكى كېتىپ يۇرتتا قاالتىم. قىسقارسام بېرىپ كهلسهم بوالتتى
دىن ئۇنىڭغــا ئــامهت دېــدىم چىــن كۆڭلۈمــ —، ئــالالھ نېســىپ قىــالر —

تېخـى تـوي    —تىلهپ، ئاندىن ئۇنىڭ شهخسـىي تۇرمۇشـى ھهققىـدە قىزىقىـپ،     
  .دەپ سورۇدۇم —قىلمىغان ئوخشىمامسىز؟ 

بۇرۇنالردا ئۇرۇشنىڭ بىسهرەمجانلىقى ئىچىدە مۈمكىن ئهمهستى؛ يېڭـى   —
ـاي قېرىـپ     ـانىم بولم ھۆكۈمهتته ئهمدى بىكار بولدۇقمىكى دېسهم يهنه شۇ ئىمك

  ...ۋاتىمىزغۇكېتى
ئالالھنىڭ بىر بۇيرۇغىنى باردۇر، كۆڭلۈڭۈزنى يېرىم قىلماڭ، ئهر كىشى  —

  .دېگهن كونىراپ قالمايدۇ
ــىمنى  ــرار  مهتقاس ـاھالردا تهك ــۇ دەرگـ ــى  -1953. كۆرمىــدىم ب ئايــدا  -3يىل

ـايرىلىپتۇ . قىسىمالرنى قىسقارتىش ئېلىپ بېرىلدى . قىسىمالر ئىككى تۈرگه ئ
-  1954. ۋە دۆلهت مـۇداپىئه قىسـىملىرى دېگهنـدەك    ppppقۇر قىسـىملىرى  - ئىش

شـۇ  . كورپوس قوماندانى زۇنۇن تېيىـپ بېـيجىڭگه ئوقۇشـقا ئهۋەتىلـدى     -5يىلى 
- 6. كورپوسنىڭ كۆپ قىسمى قىسقارتىلىپ، كهسپ ئالماشـتۇرۇلدى  -5يىلى 

مىللىي . كورپوسنىڭ شىتاتى پۈتۈنلهي ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى- 5ئايغا كهلگهندە 
ئاتلىق مۇستهقىل پولـك   -3ىدىن قالغان ئهڭ ئاخىرقى ئۈچ پولك بولۇپ، ئارمىي

  .پولك ئۇالمبايدا تۇردى بۇ پولكالر بىۋاسىته ھهربىي رايونغا قارايتى -4قهشقهردە، 
بــۇ ئۆزگۈرۈشــلهردىن كېــيىن مىللهتنىــڭ بېشــىغا نېمىلهرنىــڭ كېلىشــى 

ــدى   ـان ئى ــۇپ قالغـ ــۇم بول ــ  . مهل ــلىرى ئويغ ــي ھىس ــدەك، مىللى اق بهزى دېگهن

                                            

      
①

بـۇ  . رۇلـۇش ئارمىيىسـى  قۇ-، ئىشـلهپچىقىرىش ) بىڭتـۈەن ( 鯉倍خىتـايچه   —قۇر قىسىملىرى -ئىش 
  .ئا —قۇر قىسىملىرى دەپ ئېلىندى، -قىسقارتىپ، ئىش
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ـان ئهمهلـلهردە   . ئوفىتسېرالر قولغا ئېلىندى بهزىلىرى يهرلىكته مۇناسىپ بولمىغ
يهكـكه   - باشقىلىرى خىتاي ئارمىيىسىنىڭ ئىچىگه يهكـكه . كونترول قىلىندى

  .چېچىۋېتىلدى
ـات   پــات بېرىــپ مالىيــاڭجۈن ھهزرەت  - سىياسـىي كــېڭهش ئىشخانىســىغا پ

ياشــالرغا يېقىنلىشــىپ قېلىۋاتقاچقــا،  90بــۇ ئــادەم . بىــلهن كۆرۈشــۈپ تــۇراتتىم
ـاالتتى    ـاالي دەپ،    . يــېقىن ئارىــدا تهۋەرۈك بولــۇپ قـ شــۇڭا ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ئـ

ـا    . شاگىرتلىق بۇرچۇمنى ئادا قىلىپ دايىمال ھال سوراپ تـۇراتتىم  بىـر قېـتىم م
ــلهن دوقۇرۇشــۇپ     ــم بى ــدوردا رېهى ــپ، كارى ــڭ ئىشخانىســىغا كېتىۋېتى ھهزرەتنى

  .قالدىم
دېدى ئۇ كادىرلىقنى قامالشتۇرۇدۇغان  —هرەپلهرگه كهپ قاپلىغۇ؟ھه، بۇ ت —

دەپ  »نــېمه بــۇ ئــادەم يهنه ۋەزىــپىگه ئولتۇردىمــۇ قانــداق؟ «. ئاشــۇ ئهپتــى بىــلهن
ئۇنىــڭ يــۈزى ھــېلىال پولــو يــېگهن دىۋانىنىــڭ . ئويلــۇدۇم ئۇنىــڭ تۇرقىغــا قــاراپ

ـارقىراپ تـۇراتتى    ـاڭغۇ پ ـال ئۆزىن   . يۈزىدەك ياغلىش ـا دەرھ ىـڭ كىملىكىنـى   ئـۇ ماڭ
ـا؟       —بىلدۈرۈپ قويۇشـقا ئالـدىراپ،     —ئىشـخانىغا كىرىـپ بىـردەم ئولتـۇرامال ي

ــۇ سىياســىي كېڭهشــته ئىشــقا چۈشــۈپتۇ  «دېگهنىــدى، شــۇندىال  دەپ  »دە-ھه، ب
  .بىلدىم
 —رەخــمهت، مهن مــاۋۇ مالىيــاڭجۈن ھهزرىتىمنــى ئىــزدەپ كهلگهنــتىم،  —

  .نى بىلدۈرۈشكه ئالدىراپدېگهن »ساڭا ئىهتىياجىم يوق«دېدىم ئۇنىڭغا 
  ماجۇشىنى ئىزدەپ قاپلىغۇ؟ بىرە ئىلتىماس بارمىتى يا؟ —
ـايچه ۋە         — ـا ھهزرىـتىم مېنىـڭ خىت ـاس بولسـۇن، م ياق، ياق، نـېمه ئىلتىم

  .تۈرمىدە مېنى ئوقۇتقان، شۇڭا دايىم يوقالپ تۇرۇمهن. ئهرەپچه ئۇستازىم بولۇدۇ
ـاۋۇ    قايتىشتا ۋاقتىلىرى بولۇپ قالسا كىرىپ ئـۆ  — تهال، مېنىـڭ ئىشـخانام ئ

دېــــدى ئــــۇ كىملىكىنــــى  —دەپ يېزىقلىــــق،  »فۇجۇشــــى«ياقتىكىســــى، 
  .جاكارالشنىڭ پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ

  .دېدىم مهنمۇ مېڭىشقا ئالدىراپ —ئىنشائالالھ، قارايمهنغۇ،  —
ـاق تىـل يـوق     . ئهمما، ئۇنىڭ ئىشخانىسىغا كىرمهيال كهتتىم ـارىمىزدا ئورت ئ

  .ھبىتىمىز ئهپلهشمهيتىبۇرۇندىن سۆ. ئىدى
ـاز ئـوڭ      بۇ مهزگىللهردە بىزنىڭ تونۇشالردىن پهقهت رېهىمنىڭ ئىشـى بىـر ئ
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ئۇ بىزدەك نازارەت ئاسـتىدا ئىشلهشـتىن خېلـى بـۇرۇنال     . بولدى دېيىشكه بوالتتى
ئهسـلىدە ئۇيغۇرمـۇ ئۇنىـڭ    . ماكان تۇتۇپ، خاتىرىجهم بولۇپ قالدى-قۇتۇلۇپ، ئۆي

ـاي، گهپـكه    بىلهن ئوخشاش بولغان بوال گهپ –تتى، ئهمما ئۇ ئاغزىنى شـۈك تۇتالم
كهلسىال كوممۇنىستالردىن گومىنداڭ مىڭ ياخشى ئىـدى، دەپ يـۈرۈپ، ئـۆزىگه    

ــدى    ــهۋەپ بول ــىغا س ــىنىڭ ئۇرۇلۇش ــىزلىك تامغىس ــي  . ئىشهنچس ــڭ ھهربى ئۇنى
  . مهكتهپته ئوقۇغانلىقى يهنىمۇ خهۋپلىك بىر ئامىل ئىدى

ـاتتىق بويۇنلـۇق   . ېيتىپ بهردىممهن ئۇيغۇرغا كۆرگهنلىرىمنى ئ قايتىشتا ق
ـۈن يهنىـال غهش بولـۇپ تۇرغۇنـۇم ئۈچـۈن، ئـۇنى        قىلىپ كىرمهي كهتكىنىم ئۈچ
ئۆيىــدە زىيــارەت قىلىــش ئــارقىلىق، بــۇ كهمچىلىكىمنــى تــۈزەتمهكچى بولــۇپ،   

ئۇيغۇر بىلهن ئىككىمىـز رېهىمنىـڭ   . ئۇيغۇرنى بىلله بېرىشقا تهكلىپ قىلدىم
شۇڭا شۇنى باھانىداپ بىـرەر  . قويۇشقىمۇ تېخى بارمىغانىدۇق ئۆيىنى مۇبارەكلهپ

ـاردۇق  رېهىـم شـۇ ئىلگىـرى دېگىنىمـدەك ئهمهل     . دەم ئولتۇرۇپ كېلهيلى دەپ ب
شـۇڭا بىزگىمـۇ   . تۇتسا تۇرقى شۇ ئهمهلگه تېزال ماس كېلىدىغان تىپـتىن ئىـدى  

  .نهسىههتگۇيلۇق تهلهپپۇزىدا سۆزلىدى
ــو  — ــۇ خاتـــا يـ ــرى ھهقىقهتهنمـ ــراپ ئىلگىـ لالردا بولغـــانلىقىمىزنى ئېتىـ

ــرەك،   ــىمىز كېـ ــلهن،    —قىلىشـ ـاتتىلىقى بىـ ــۇ كــ ــۇ ئاشـ ــدى ئـ پهقهت  —دېـ
كومپارتىيىال خهلقنىڭ كۆڭلىدىكى پارتىيه، بىز بارلىق مهنهۋىي غايىلىرىمىزگه، 

ـا گهپ   —ماددىي پاراۋانلىققا مانا شۇ كومپارتىيه رەھبهرلىكىـدە يېتىمىـز،    ئۇنىڭغ
ــ  ــورنى يوقى ــۇ. دىقىلىشــنىڭ ئ ــلىقىنىڭ  . مهن بولۇپم ــۇر ساۋاقداش ـا ئۇيغ ئهممـ

  :يۈزىسىدىن ئانچه يۈز خاتىرە قىلىپ ئولتۇرماي
ــېمه؟    — ــهن، نـ ــس ئېچىۋاتامسـ ــزگه مهجلىـ ــهن بىـ ــم، سـ ــدى  —رېهىـ دېـ

يېـرىم دەم   - بىز شـۇنىڭدىن تويـۇپ كېتىـپ، بىـردەم     —مهسخىرىلىك كۈلۈپ، 
  .دۇق، جۇمادەپ كهل مىكىئۆزىمىزنىڭ پارىڭىنى قىلىپ ئولتۇرامىز

شۇڭا بىر نـېمىلهرگه  . مانا شۇنداق قىلىپ، سۆھبىتىمىزنىڭ كهيپى ئۇچتى
  .باھانه قىلىپ تېزال خوشالشتۇق

ـاۋۇ كوممۇنىسـتالردىن مىـڭ ياخشـى     - ۋالالھى — ! بىلالھى، گومىنداڭ م
ـاي،   —دېدى ئۇيغۇر تاالغا چىقىپال قاخشاپ،  — دېـدى   —ھهر ئىككىسىغۇ خىت

ـالال    —رە گهپ ياساپ، ئۇ مېنىڭ تومۇرۇمغا كۆ ئهمما ئىككى خىتايدىن بىرىنـى ت
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  .دېسه، ماۋۇسىدىن ئۇنىسى ياخشىراق
. ئۇزاقتـــا قالغـــان ئۆتمۈشـــۈمىزنى ئهســـلىدىم. مهن يهنه جـــاۋاپ بهرمىـــدىم

ـاغالردا مۇشـۇ يىگىتلهرنىـڭ ھهممىسـى بىـلهن بىـر         ـات چ مهمتىلى ئهپهندى ھاي
؟ رېهىــم بهلكىــم !ھه-مىــزمانــا ئهمــدى قانــداق بــوپ كهتكهن. غــايىگه ئىگىــدۇق

ــۇنىڭ      ــدۇر، ش ـايمۇ دەپ ئويلىغان ـاننى باقمـ ــپ جـ ـا كىرىۋېلى ــڭ رەپتارىغـ جاھاننى
ـاۋىن باشـلىق         ئۈچۈنمۇ ئۇنىـڭ ئـورنى مۇقىملىشـىپ، سىياسـىي كېڭهشـته مۇئ

  .بولۇپ قالغانىدى
ئاڭلىساق قارامايـدا قىـدىرىپ   . بىزنىڭ مۇھهممهد قارى ئاتكهنمۇ ياخشىكهن

ـا شـۇئاندا   . دىرىكتورى ھهم باش ئىنژىنېر ئىـكهن تهكشۈرۈش شىركىتىنىڭ  ئهمم
ھــازىرغۇ نــازارەت . مهن ئۇيغــۇر، قىلىــچ قاتارلىقالرنىــڭ ھــالى لىڭشــىپ تــۇراتتى 

ئهمما شۇنداق بولسىمۇ زامانىسىنىڭ ئاكتىپلىرى بولۇدۇ ئهمهسـمۇ،  . قالدۇرۇلدى
. قئىـدۇ  »گېزەنـدە، جاھانگىرالرنىـڭ گۇماشتىسـى   «شۇالرنىڭ كۆزىدە بىز ھامان 

ھهركهتنىـڭ   »بهشكه قارشى« »ئۈچكه قارشى«كۆپ ئۆتمهي ! دە بۇ-ئاجايىپ گهپ
ـاردا   . جازاالنـدى  »خهلـق دۈشـمهنلىرى  «سهمهرىسى سـۈپىتىدە بىـر تۈركـۈم     بـۇ قات

  .جهڭگىۋار دوستلىرىمىزدىن ئابدۇرېهىم قىلىچتىن ئايرىلدۇق
ـاۋاتقانلىقىنى باالم ۆرۈپ ئۇققۇنۇمـدىن باشـالپ ئـۇنى بىـر كـ      نىڭ ھايات ياش

ـان      . كهلسهم بوالتتى دەپ ئارمان قىلدىم ـاكى ئىمك ئهمما بىـر تۈرلـۈك پۇرسـهت ي
ـا ئىشـلىگهن ئىـدىم، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه       . پۇلۇم يوقىدى. بولمىدى ـۇش پۇلىغ تۇرم

ـايتى    ــىمگه بولمــ ـا كېتىشـ ـا يىراققــ ـازارەتته بولغاچقــ ــدى . نــ ـا«ئهمـ  »ئازاتلىققــ
يهنه بىـر تهرەپـتىن   . ىدىمچىققاندىكىن باراي دېسهم تېخى يېتهرلىك پۇل يىغالم

ئۇ قهدەر ئۇزاقتىن كېيىن شورلۇق ئېتىم بىلهن يۇرتقا بارسام، شۇ يهردىمۇ ھهمـمه  
ـاردۇر  ـا       . يهردە بولغىنىدەك ئاكتىپالر ب ئـۇالر باالمنىـڭ ئالدىـدا، ئـۆز يۇرتۇمـدا ياقامغ

ـايال، پـۇل ئهۋەتىـپ بېـرەرمهن،     ... ئېسىلسا، دېگهنلهرنى ئويلىسام، پۇل تاپسام بارم
ئهمما شۇنچه يىل ھىچ كۆرۈنمىگهن بىـر  . خهت يازماقچى بولدۇم. ەپمۇ ئوياليتىمد

دادىنىڭ بىر پارچه قـۇرۇق خېتـى يېتىـپ كهلسـه تهسـىرى قانـداق بولـۇدىكىن؟        
ئىمكانىم بولغاندا ئالـدى بىـلهن پـۇل ئهۋەتهي،    . دېگهندەك ئىككىلىنىپ قالدىم

  .دېگهننى كۆڭلۈمگه پۈكتۈم
ئوتتۇرىــدا نۇرغــۇن ئىشــالر . ى يېقىنلىشــىپ قالــدىئــاپتونۇم رايــون قۇرۇلۇشــ
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زەربه بېــرىش ھهركهتلىــرى ئېلىــپ بېرىلىــپ، نۇرغــۇن مــۇنهۋۋەر   . بولــۇپ ئــۆتتى
ئــاپتونۇم رايــون قۇرۇلۇشــى ھارپىســىدا ســهيپىددىن مېنــى . كىشــىلهر يوقۇتۇلــدى

. كوچىدا ئۇنىڭ رەئىس بولۇدۇغانلىقى ھهققىدە گهپـلهر بارىـدى  . ئۆيىگه چاقىرتتى
اق چاغــدا ئۇنىــڭ مېنــى چاقىرتىشــىنىڭ ســهۋەبىنى قىيــاس قىلىشــقىمۇ بۇنــد

  .مېنى بىرلىكته ئىشلهشكه دەۋەت قىلىش ئۈچۈن بولۇشى كېرەك. بوالتتى
تۈرمىنى ئۇنىۋېرسىتېتقا ئايالندۇرۇۋەتكىنىڭنى ئاڭلىدىم، كـېله ئولتـۇر،    —

  .كۆرۈشمهيال گهپنى ماختاشتىن باشالپ - دېدى ئۇ كۆرۈشه  —
بــۇ قىســمهتنىڭ بىــر تۈرلــۈك جىلۋىســى بولســا  . داق بولــدىھهئه، شــۇن —
  .كېرەك
دېــدى ســهيپىددىن، ئۇنىــڭ  —ھهتتــا دامــولال بــولغىنىڭنى ئاڭلىــدىم،  —

تهلهپپۇزىدىن مهن خۇددى كېرىكى يـوقال بىـر نهرسـىگه ۋاقىـت ۋە زېهنىـي كـۈچ       
  .بىلىنمهس مهسخىرە ئېلىمېنتى بارىدى - سهرپ قىلغاندەك، بىلىنهر

ـايىنى كۆزلهيـدىغان، بىـر    ئهسلىدىغ — ۇ ھهممىمىز ناماز ئوقۇيدىغان، بىر غ
  ...شۇئارنى سۆزلهيدىغان، بىر مارشنى توۋاليدىغان بالىالر ئىدۇق،

دە، ھاياتنىـڭ يـول ئايرىشـىغا تېخـى     -ئۇ تېخى گۆدەك چاغلىرىمىز ئىدى —
  ...خاتانى تېخى بىلمهيتۇق، - توغرا. كهلمىگهن ئىدۇق

  ھازىر بىلگهندۇقمۇ؟ —
خاتا يولدا كېتىۋاتقانلىرىمىزمۇ يـوق  . ھازىر بىلدۇق، توغرا يولنى تاپتۇق —

  .ئهمهس، ئهلۋەتته
ـاالش  ــال تـ ــڭ ھه دېمهي ــهزگهن    - بىزنى ـالغىنىمىزنى س ــالپ قـ تارتىشــقا باش

  :ئايىمخان ئاشخانا تهرەپتىن ئۈن قاتتى
  .ئهپهندىم، مىهماننى داسقانغا تهكلىپ قىلغاچ ۋارقىرىشارسىز —
جهم بول، قوغۇنلۇقتىن ئوغۇرلىغان سويمىنى بىلله يېرىـپ  سهن خاتىرى —

ـااليمىز،    دېـدى ئاشـخانا    —يېگهن سهبداشالر، ۋارقىرىشىپمۇ ئۇرۇشـماي ئايرىلىش
ـا بۇرۇلـۇپ،    شـۇنداقمۇ دېـدۇق، سـهن دېـگهن يهنىـال       —تهرەپكه قاراپ، ئاندىن ماڭ

ـا  سهن بېقىۋەر، مه مېنىڭ مىهمىنىمغۇ، داسقانغا باققاچ گهپلىشهيلى،  ن ئايىمغ
ـايتىمهن،   ـال ئاشـخانىغا چىقىـپ كېتىـپ،       دېـدى  —بىر گهپ دەپال ق ئـۇ ۋە دەرھ

  . ئايىمخان بىلهن پىچىرالشقىلى تۇردى
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ـاي شىرەسـى ئۈسـتىدە ئوچـۇق سهھىپىسـى دۈم قىلىـپ         مۇشۇ پۇرسـهتته چ
ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىغا ئائىت بولۇشى . قويۇلغان بىر كىتاپقا كۆزۈم چۈشۈپ قالدى

ســهيپىددىننىڭ ئېچىــپ قويغــان . تــۇرۇپ، دەرھــال قولۇمغــا ئالـدىم مېنـى قىزىق 
ـارمىقىمنى قويـۇپ، كىتاپنىـڭ      يېرىنى يۈتتۈرۈۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئۇ يهرگه بىـر ب

ـالدىم     -  باش ـا سـهپ س ـاپ ئىككـى توملـۇقتهك قىالتتـى    . ئايىغىغ نهشـىر  . كىت
ـال ئىـكهن    . قىلىنغان ۋاقتىمـۇ مۇشـۇ كـۈنلهر ئىـكهن     ـاپ ئىچكىـي ماتىرىي  .كىت

ـان يېـرىگه قايتىـپ،         ئومۇمىي كۈزۈتۈشـتىن كېـيىن سـهيپىددىن ئېچىـپ قويغ
ـا كـۆچمهن،    : كارامهت قۇرالرغا كۆزۈم چۈشتى. ئوقۇپ باقتىم ئهسلىدە بىز بـۇ يۇرتق

بۇ ئېسـىڭىزدە بولسـۇن، بـۇ ھهقـته كېـيىن تهپسـىلىي        !خىتايالر يهرلىك ئىكهن
ســۆزلىرىمىزگه  -  ھــازىرچه مهن ســهيپىددىن بىــلهن بولغــان گهپ. سۆزلۈشــىمىز

  .قايتىمهن
ۋالغانـدىن كېـيىن،   رۇئۇ قايتىپ كېلىپ، قارشىمدا ھهمداسقان بولـۇپ ئولتۇ 

  :بايىقى گېپىنى كهلگهن يېرىدىن داۋام قىلىش ئۈچۈن
ـا      — توغرا يولنى تاپقىنىڭدىن شـۇنچىلىك ئهمىـن ھالـدا گهپ قىلغىنىڭغ

  .ۇالپدېدىم سۆھبهتنى ئۈزۈلگهن يېرىگه ئ —ھهۋىسىم كېلىۋاتىدۇ، 
  سهن بهك ئىشهنمهيدىغان ئوخشىمامسهن؟  —
شۇ تاللىغان يولۇڭنىڭ توغرا بولۇشـىنى  . ئىشىنىشنى ئۇ قهدەر خااليتىم —

ئهگهر خاتــا چىقىــپ قالســا زىياننىــڭ  . ھهتتــا ســهندىنمۇ بهك ئۈمىــت قىالتــتىم
ـا كهلمهيـدىغان       ـاقتىڭمۇ؟ ھىـچ ئورنىغ قانچىلىك بولۇدۇغانلىقىنى مـۆلچهرلهپ ب

  ..!.تۈرىدىن
ــۈرەڭ     — ـان مهپك ــلهن تولغـ ــمهنلىكى بى ــۇنىزىم دۈش ــېنىڭ كومم مهن س

ـا ئهقىدىـدە شـۇ پېتـى تۇرۇپسـهن، نه قهدەر       ... ھهققىدە ئاڭلىغان ئىـدىم،  ئاشـۇ كون
  .بهلكىم بۇ سېنىڭ جاھان كۆرمىگهنلىكىڭدىن بولسا كېرەك. جاھىللىق

ـار كهلـدى   ـان كـۆرگهن بولـۇپ كېت     . بۇ گهپ ماڭا تازىمۇ ھ ىـپ،  ئـۇ ئـۆزىچه جاھ
ـاالمالش    . مېنى چهتئهلدە ئوقۇمۇغان دېمهكچىدۇر بهلكىم ـايىقى مېنـى س شۇڭا ب

  :بىلهنال تىلغا ئالغان گېپىنى ئهسلىتىشكه مهجبۇر بولدۇم
منى تىلغـــا ۈنــ ۈپۈتتۈرگ »گــوركىيچه ئۇنىۋېرســىتېت  «ســهن مېنىــڭ    —

ـاكى قهسـتهن ئـۆزەڭنى ئوخشىتىۋاتامسـهن؟ مهن      ئالغىنىڭنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ ي
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ېرسىتېتتا پهقهت تىل ئۆگۈنـۈش بىلهنـال چهكلهنمىـدىم، ماركىسـزىمنىمۇ     ئۇنىۋ
  بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم تاشكهنتكه بېرىشىم كېرەكمىدى يا؟. ئوقۇدۇم

ـا يـۆتكهپ،       ـال گهپنـى باشـقا تېمىغ ئۇ مېنىڭ ته بولغىنىمنى سېزىپ، دەرھ
  .ۋەزىيهتنى يۇمشۇتۇشقا تىرىشتى

ـامىقىنى يـېگهچ    ئهمدى بىز ئايىمخاننىڭ ئۆز قولى بىـلهن ئېت  ىـپ بهرگهن ت
مېنىڭچه سهيپىددىن مېنى ئۇزاق . ئۇزاق ئۆتمۈش تېمىلىرىدىن گهپ باشلىدۇق

شۇڭا قانداق تىپقا ئۆزگۈرۈپ كهتكىنىمگه جهزم . زاماندىن بېرى كۆرمىگهن ئىدى
. مهمتىلى ئهپهندىنى ئهسلهشتۇق. قىاللمىغاچقا ئۇزاقتىن گهپ باشلىغان ئىدى

ـا   . يىللىرىمىزنى سېغىندۇقشۇ چاغالردىكى جۇشقۇن  بۇ پۇرسـهتته مهن ئۇنىڭغ
  :بىر تهگدۈرۈۋېلىش ئۈچۈن بىر مهۋزۇنى ئاچتىم

سىلهر چهتئهلگه ئوقۇشقا مېڭىش ھارپىسىدا مهمتىلى ئهپهندىدىن بهكال  —
ـانتى شـۇ چاغـدا؟      —رەنجىپ قالغاندەك گهپلهرنى قىلىپ يۈرگهنتىڭ، نېمه بولغ

  .دەپ سورۇدۇم
  كىن؟ شۇ چاغدا سهۋەبىنى دەپ بهرمىگهنمىدىم؟نېمىگه رەنجىپتىم —
 —دېگهنــدەكمۇ قىلغانتىــڭ، ئهممــا ھــازىر ئېســىمگه ئااللمــايۋاتىمهن،   —

ئهمما ئۇ مېنىـڭ مۇشـۇنداق   . دېدىم قهستهن ئۇنى ئۆز ئاغزىدىن دېگۈزۈش ئۈچۈن
  بىر ئىشنى راستىنال ئۇنتۇپ قالىدىغانلىقىمغا ئىشىنهمدىكىن؟

  .ىپ ئۇچى يوقمۇ؟ مهن ھىچ ئهسلىيهلمىدىمئېسىڭدە قالغان بىرەر ي —
ئهيتاۋۇر ماڭا ... مهمتىلى ئهپهندى مېنىڭ كىشىلىكىمگه، ساداقىتىمگه، —

  .ئىشهنمىگهندەك گهپلهرنى قىلدى، دەپ ئاغرىنغان ئىدىڭ
. ھه، ئېسىمگه كهلدى، بىز سهپهر تهييارلىقى ئۈچـۈن قهشـقهرگه كىـردۇق    —

ئىككىمىــز كهچــته ھىــالل ئهھـــمهردە    . ئــۇ يۇمۇالقشــهگه كهتتــى، مهن بازارغـــا   
ئىشـــىمنى تۈگۈتـــۈپ ھىـــالل ئهھـــمهرگه كهلســـهم،  . ئۇچرۇشـــۇدۇغان بولـــدۇق

مېنى . مهجىددىن دوختۇر بىلهن ھويلىدا سوپىدا ئولتۇرۇشقان ئىكهن ppppموللىكام
  :كۆرۈپال موللىكام مهجىددىن دوختۇرغا

                                            

   
①

ســــهيپىددىن مهمتىلــــى ئهپهنــــدى بىــــلهن بىــــر نهۋرە بولغاچقــــا، ئاتۇشــــتا تۇققــــانالر ئىچىــــدىكى   
 .ئا —دەيتى،  »موللىكا«ئۇقۇمۇشلۇقالرنى ئاتايدىغان ئادەتكه كۆرە 
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ا تهڭ دوختـۇر، شـۇئاندا بىـز سـهيپىددىننىڭ نهزىرىـدە كىـم؟ بىـر مهبۇتقـ         —
مهن كۆڭلۈمـــدە بــــۇنى  . دېـــدى  —دېســـىمۇ بولـــۇدۇ، شـــۇنداق ئهمهســــمۇ؟    

ـامالر،     . تهستىقلىدىم دېمىسىمۇ راست ئىدى، شـۇ چاغـدىكى كۆڭلۈمـدە موللىك
باشــقا ئهپهنــدىلهر شــۇنداق ئۇلــۇغ كىشــىلهر ئىــدى، خاتــا قىلمــايتى، مهڭگۈلــۈك 

ېتكه ســوۋ —موللىكــام ســۆزىنى داۋام قىلىــپ شــۇنداق دېــدى،  . ئــۈلگهم ئىــدى
ـا كېلىـدۇكى، شـۇ      چىقىپ ئالته ئاي ئۆتكهندىن كېيىن ئۆزگۈرۈپ شـۇنداق ھالغ
ـا ئىككىمىزنىـڭ پىشانىسـىگىال      يهردىنال ئاتسا ئوقى يېتىدىغان مىلتىـق بولس

ــدۇ ــۇراتتى   —! ئاتى ــۈپ ت ــق كۈل ـام يېقىملى ــدەك  . موللىكـ ـاق قىلىۋاتقان چاخچـ
ـالته ئايـدا    ھهرقانچه بول. قىالتتىيۇ، بۇ ماڭا بهك ھار كهلگهن ئىدى ۇپ كهتسـهممۇ ئ

موللىكامالرغا دۈشمهن بولۇپ قالغۇدەكمۇ ئۆزگۈرۈپ كهتمهستىم، ماڭا شـۇنداقمۇ  
ـان     ئىشهنمهسلىك بوالمدۇ، دەپ رەنجىپ نهچچه كۈن گهپلهشـكىم كهلـمهي قالغ

  .ئىدى
كېيىن قانداق ئويلۇدۇڭ؟ يهنى دېگهندەك ئالته ئاي ئۆتكهنـدىن كېـيىن    —

  كېيىن؟ياكى بىر يىل ئۆتكهندىن 
نېمىشـكه بـۇ گهپنـى     pppp.ئهپهندىم ئهجهپمۇ توغرا دەپتىكهن، دەپ ئويلۇدۇم —

ـانخورلۇق      —قوزغاپ قالدىڭ؟  دېدى ئۇ جىددىي ھالـدا دىققىتىنـى يىغىـپ، گۇم
  .بىلهن

بايــاتىن مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ گېپىنــى قىلىشــتۇق ئهمهســمۇ، شــۇڭا   —
  .ىلىشقا رەغدىم بولمايدېدىم باشقا گهپ ق —تۇيۇقسىز يادىمغا يېتىپ قالدى، 

ــهنلىكنى ئهپلهشتۈرەلمهيســــهن،      — ــهن خۇپســ ـابىت، ســ ــدىم، ســـ بىلــ
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه مهن ســېنى  . كۆڭلۈڭــدىكىنى ئاســانال ئاشــكارىالپ قويۇســهن 

بىلىــمهن، ســهن دېــگهن ئاشــۇنداق بــوش يهرگه بىــر نېمىلهرنــى دەپ يۈرۈدىغــان  
ـان،      —ئادەممۇ؟  ـاز خاپىغ رادۇسـلۇق بىـر   گ 180سـهن مېنـى    —دېدى ئـۇ بىـر ئ

  ئۆزگۈرۈشنى باشتىن كهچۈردۈڭ، شۇنىڭ پهرقىدىمۇ سهن، دېمهكچىغۇ؟

                                            

   
①

پىددىن ئهپهندى بىلهن قهشقهر يېڭـى مىهمانخانىـدا كۆرۈشـۈپ،    ئايدا سهي-9يىلى -1988بۇ مهزمۇنالرنى  
ھهققىدە سۆھبهت قىلغىنىمىزدا، ئۇ ئۆز ئاغزى بىـلهن سـۆزلهپ بهرگهن    ۋە شۇ تارىخىي دەۋر  مهمتىلى ئهپهندى

 .ئا —ئىدى، 
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  .جاۋاپ بهرمىدىم
بىز سوۋېتتىكى ئۆزگۈرۈشلهرنى ئۆز كۆزۈمىز بىـلهن كـۆردۇق، خهلقنىـڭ     —

ــك      ــۇقالرنى، بهختلىـ ــهلگهنلىكىنى، غهمخورلـ ــك يۈكسـ ــته قانچىلىـ مهدەنىيهتـ
ـان بىـر پارت  . تۇرمۇشنى ـا دېيىشـكه     بۇ پاكىتالرنى ياراتق ىيهنىـڭ مهسـلىكىنى خات

ـاھىللىق      ــۇرۇپ، جـ ــۆرۈپ ت ــلهن ك ــۆزۈم بى ــۆز ك ــى ئ ـارمۇ؟ ئهمهلىيهتن ئاساســىم بـ
  قىلىشىم كېرەكمىدى؟

بۇنىسى بىر مهھهل قىرغىنالر، قهتلىئامالردىن كېيىن بارلىققا كهلگهن  —
ماددىي پاراۋانلىق دەيلى، ئاشـۇ دەسـلهپكى مهزگىللهردىكـى قىرغىنچىلىقالرنـى     

پ، بۇ پارۋانلىققا شۈكرى قىلدۇقمۇ دەيلى ۋە بهلكـى بـۇ قىرغىنچىلىقالرنـى    ئۇنتۇ
ـا       مۇشۇ كېيىنكى پاراۋان دەۋرنىڭ قۇرۇلۇشـى ئۈچـۈن زۆرۈرى ئىـدىمۇ دەيلـى، ئهمم

مهنهۋىي قهدىرىيهتلىرى قانداق؟ خهلق رۇسالشـماقتا، دىنىـي   . بۇالر ماددىي تهرەپ
ـا، ئېتىقادى چهكلهندى، مىللىي روھلىرى، ئاالھىدى بـۇ  ... لىكلىرى نابۇت بولماقت

تهرەپلىرىنى نېمه دېسهك بولۇدۇ؟ مهن بۇنى چۈشۈنۈش ئۈچۈن سوراۋاتىمهن، باشقا 
  .غهرىزىم يوق

ـايىكى، ئـۇنى چۈشـهنگهن چېغىڭـدا دۆلهتنىمـۇ،       — كوممۇنىزىم شۇنداق غ
ــۈن ئىنســانىيهتنى    مىللهتنىمــۇ قويۇســهن، كــۆزۈڭ شــۇنداق ئېچىلىــدۇكى، پۈت

  .بارلىق ئېزىلگۈچىلهرنى. ۇسهنئوياليدىغان بول
ـا       — كوممۇنىستالر دۆلهت دېمهيـدىغان، مىلـلهت دېمهيـدىغان، پۈتـۈن دۇني

ـا،      ــۇدۇم، ئهممـ ــۇ ئوق ــدىغانلىقىنى مهنم ــى كۆزلهي ــڭ بهختىن پۇرولېتارىياتلىرىنى
ـاش، مېنـى    سوۋېتلهرنىڭ يهنه شۇ سېنى تهسىرلهندۈرگهن ئهمهلىيهتلىرىگه ئوخش

ـان   ــدۈرۈپ قويۇۋاتقـ ــهم     ئىككىلهن ــداق چۈشهنس ــۇنى قان ـار، ب ــۇ بـ ئهمهلىيهتلىرىم
  .بولۇدۇغاندۇ، دەپ قالىمهن

  مهسىلهن؟ —
يىلالردىكـى   -30مهسىلهن، ئاشـۇ ئېزىلگۈچىلهرنىـڭ دوسـتى، بىزنىـڭ      —

ـاردەم        ـا قانـداق مۇئامىلىـدە بولـدى؟ ئېزىلگـۈچىلهرگه ي خهلق قوزغىالڭلىرىمىزغ
ـارلى     ـاڭ قاتـــ ــۇ موللىكـــ ــۇ؟ ئاشــ ــۇ؟ ئهزگۈچىلهرگىمــ قالرنى تۈرمىــــدە بهردىمــ

ــوي      ـارمىيهدە ب ــي ئـ ــدىغان مىللى ـازات قىلى ــى ئـ ــيىن بىزن ــدۈرۈۋەتكهنلهر كې كۆي
يىلىـدىكى   -1937يهنه ئـۇالر  . كۆرسهتكهن ئىسهاقبهگ، مهۋالنـوپالر ئهمهسـمىدى  
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ــدا  مىڭــدىن ئــارتۇق ئېزىلگــۈچىنى تهكلىماننىــڭ ئىچلىــرىگه،    50ھۇجۇملىرى
ـاھىد بولـدۇم  قاراڭغۇ تاغالرغا سۈرۈپ جېنىغا زامىن بولغا مهنمـۇ ئاشـۇ   . نلىقىغا ش

  .تۆرتىنچىلهرنىڭ ھاۋا ھۇجۇملىرىدا ئۆچكىلهردەك قاچقانالرنىڭ بىرى ئىدىم
ـاۋىي ھهركهت      — . ماڭا قارا، كوممـۇنىزىم ھهركىتـى بهك چـوڭ گهپ بـۇ؛ دۇني

ئهمما سهن دەۋاتقان ئۇ ئىشالر كىچىككىنه ئۇيغۇرنىڭ ئىچىـدىكى، كىچىككىـنه   
ىن ئالغاندا بهزىدە كىچىك قۇربانالرنى بېرىشـكه بولـۇدۇ، بـۇ    چوڭ ۋەزىيهتت. ئىشالر

  .دېگهن سىياسىي
ھه، بىلدىم، دېـمهك، ئۇيغۇرنىـڭ دۆلىتـى بولمىسـىمۇ بولـۇدۇ، بـۇ چـوڭ         —

چـوڭ   مـۇ بىز ھهرقاچان خىتاينىڭ قولىدا بولۇشـىمىز كېـرەك، بۇ  . ۋەزىيهت ئۈچۈن
  .ۋەزىيهت ئۈچۈن

جىـدەلمۇ بېسـىقتى،    - هڭگـى مانا ئهمدى ھهممىسى ئۆتۈپ كهتتىغۇ؟ ج —
ـاقىيىپ،     - ئهمدى ئـۇرۇش . خهلقمۇ ئازات بولدى ـاراھهتلىرى س يېغىلىقالرنىـڭ ج

ئالـدىمىزغا قارىشـىمىز   . خۇددى سوۋېت ئىتتىپاقىـدەك ياخشـى بولـۇپ كېتىـدۇ    
  .كېرەك
ـازات بولـدۇق؟ نـېمىگه        — ئازات بولدۇق، دېـدىڭمۇ؟ كىمـدىن، نېمىـدىن ئ

  ئېرىشتۇق؟
ـازات بولـدۇق     زۇلۇمدىن، كونا ج — . همىيهتـتىن، ئهزگـۈچىلهر سـىنىپىدىن ئ

  .ئهركىنلىككه ئېرىشتۇق
  ئهزگۈچىلهر سىنىپى كىمتى؟ —
ـاي   — ـان بـ ــتىن بولغـ ــودالالر،    - ھهر مىللهت ــىنىپى، فىئ ــچىكالر س پومىش

  ...كاپىتالىستالر
ـان    — . سهن ئۆزەڭمۇ ئاشۇ ئهزگۈچى سىنىپقا تهۋە ئائىلىـدىن كېلىـپ چىقق

ـالغان   سهن ئهسلهپ باقه، سې نىڭ ئائىلهڭ ئېزىلگۈچىلهردىن كىملهرگه زۇلـۇم س
  ئىدى؟

  .بىزنىڭ ئائىله زۇلۇم سالمىغىنى بىلهن، باشقىالر زۇلۇم سالغان —
مهســـىلهن، ئاتۇشـــتىن بىـــر مىســـال بهرگىـــن، قايســـى بـــاي، قايســـى  —

  كهمبىغهلنى ئېزىپ، ھهققىنى بهرمهي ئىشلهتكهن؟
ەتسهك جاۋاپ بهرگىلى بولمايدۇ، بىر پۈتۈن نهزىرىيىنى بۇنداق ئۇششاقلىۋ —
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بۇنى چۈشهنمىگۈدەك گېرى ئادەممۇ ئهمهس . بۇنداق چىڭگىزلىق قىلما. سابىت
  .سهن

ـا سـهن چۈشـهنمهيۋاتقان      — ـاردۇ، ي بولۇدۇ، يا مهن چۈشهنمهيۋاتقان بىر يېرى ب
ئهمما، ئۆتكۈنچى . ئۆلمىسهك يهنه كۆرۈشهرمىز. بۇنى زامان ئايرىسۇن. بىر يېرى بار

هر ئۈچــــۈن مهڭگــــۈ ئۆزگهرمهيــــدىغان قىممهتلهرنــــى تېگىشىشــــكه  نهرســــىل
خهلقنىـــڭ نادانلىقىـــدىن يـــاكى . ئالدىرىمىســـاق ياخشـــى بـــوالتتى، دەيـــمهن

بىـــزدەكلهرگه بولغـــان ئىشهنچىســـىدىن پايـــدىلىنىپ، ئۇالرنىـــڭ كاللىســـىغا  
ـاق ياخشـى    ۋاقىتلىق نهرسـىلهرنى ئهڭ مـوھىم قىلىـپ ئورن    ۇتۇشـقا تىرىشمىس

سهن  —مۇ ئېنىق بولسۇن ئۈچۈن شۇالرنى قوشۇمچه قىلدىم، تېخى —بوالتتى، 
- نىــڭ ئالــدى»ئــۆكتهبىر ئىنقىالبــى«دەل ئورتــا ئاســىيالىق قېرىنداشــلىرىمىز 

  ...ماڭغان يولدىن كېتىۋاتىسهن كهينىدە
  بۇ نېمه دېگىنىڭ؟ —
مهن سېنىڭ كوممۇنىست بولۇپال مىللىتىڭنـى ئۇنتـۇپ كېتىشـىڭگه     —

غهربىـي تۈركىسـتاندىكى مىللهتچـى زىيالىالرنىـڭ     ئىشىنهلمهيمهن، سهنمۇ شـۇ  
كوممۇنىســـت ئىدىئولوگىيىســـىنى قوبـــۇل قىلســـاق بولشـــىۋىكالر بىـــزگه  «

ــدۇ  ـاش،     »مۇســتهقىللىق بېرى ــلهن ئوخشـ ـالى بى ـاددا خىيـ ـالىالرچه سـ ــگهن بـ دې
ـان   ـا قـ ــڭ ھهتتـ ــۇپ      -  بهزىلهرنى ــت بول ــۇ كوممۇنىس ــلهن ھهقىقهتهنم ــى بى قېن

ئهمما ئهنه شۇ ھالدىمۇ . ى تاللىغاندەك قىلىسهنكهتكهنلىرىگه تهقلىت بىر يولن
ئۇالرنىڭ ئاقىۋەتلىرىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى ئويالپ كۆردۈڭمـۇ؟ بولشـىۋىكالر   

چوڭقــــۇر يوشــــۇرۇنغان، نىقاپالنغــــان بۇرژۇئــــا «بهلكىــــم ئــــۇالرنى ســــىلهرگه 
ـا ماركىسـىزم نهزەرىيىسـىگه تـۆھپه     . دەپ ئىشـهندۈرگهندۈر  »مىللهتچىلىرى ئهمم

ـا  «، قوشقان ـان، شـۇ      »ئـۈچىنچى دۇني ـا قويغ ئـۈچىنچى  «نهزىرىيىسـىنى ئوتتۇرىغ
ئهللىرىــدە لېــنىن بىــلهن ســىتالىندىنمۇ بهكــرەك تونۇلۇشــقا باشــلىغان  »دۇنيــا

ــويال    ppppمىرســۇلتان غــالىيېۋ ــۇالرنى چوڭقــۇرراق ئ ــدى؟ ب ــېمه بول نىــڭ ئــاخىرى ن

                                            
 »ئــۈچىنچى دۇنيــا«ئــۇ . تاتــار كوممۇنىســتى، ماركىســىزم نهزىرىيىچىســى  —مىرســۇلتان غــالىيېۋ  ①

كېـيىن بولشـىۋىكالر ئۇنىـڭ ئۆسـۈپ كېتىۋاتقـان ئىناۋىتىـدىن       . تۇنجى بولۇپ ئوتتۇرىغا قويغۇچى ئۇقۇمىنى
ئهنسىرەپ، ئۇنى بۇرژۇئا مىللهتچىسى، ساختا كوممۇنىست دېگهندەك جىنـايهتلهر بىـلهن ئـاۋال كوممۇنىسـت     
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پهردە،  ماركىســىزم، كوممــۇنىزىم دەپ كۆتۈرۈۋالغــان نهرســه پهقهت. دېمهكچىــمهن
 ...مىللىي مهنپهئهت ھهممىدىن ئهال

  نېمه دېمهكچى سهن؟ —
سىنىپ ئۇقـۇملىرى بىزنىـڭ مىللىـي كۈلتـۈرىمىز ئىچىـدە      : مهسىلهن —

ـا كـۆرە     . ئورنى بولمىغان بىر ئۇقـۇم  ئىشـچىنىڭ  «چـۈنكى، دىنىـي ئېتىقاتىمىزغ
دېـگهن ئهقىـدە    pppp»ماڭالي تېرى قۇرۇماستىن ئۇنىـڭ ھهققىنـى بېـرىش كېـرەك    

ــۋاتىمىز  بىــله ــدا بىرەرســىنى  . ن مىڭــالرچه يىلــدىن بېــرى ياشــاپ كېلى ــۇ ھال ب
كوممۇنىســتالرنىڭ تىلــى بىــلهن ئېيتقانــدا  —ھهققىنــى بهرمهي ئىشــلىتىش 

مىللىتىمىــز ئارىســىدا بولۇشــى مۈمكىنمــۇ؟ يهنه  —ئېكسپالتاتســىيه قىلىــش 
ـانالر خهلقـقه بـۇن        ى مهسىلهن، گومىنداڭ تهرەپـته ئـۈچ مهسـلهك تهربىيىسـى ئالغ

ـا مۇشـۇ مهسـلهكال ئهڭ تـوغرا،     . سىڭدۈرۈشكه، ئېزىپ ئىچۈرۈشـكه تىرىشـتى   گوي
ئهممـــــا كېـــــيىن ئۇنىـــــڭ بهخـــــتكه . ئـــــۇالرنى بهخـــــتكه ئېرىشـــــتۈرەتتى

ـارىخىي          ـا بولـدى؛ ت ئېرىشـتۈرمهيدىغانلىقى ئۇقۇلـدى؛ خهلـق ئالدانـدى؛ ۋاقتـى زاي
ــى   ــدىن كهتت ــهتلىرى قول ــي    . پۇرس ــڭ ھهقىقى ــپ، كوممۇنىزمنى ــدى كېلى ئهم

قنىڭال بهختى ئۈچۈن دۇنياغا كهلگهن مهپكۈرە ئىكهنلىكىـگه ئىشهندۈرۈشـكه   خهل
ـانالر كېلىـپ، بۇمـۇ ۋاقىتنىـڭ سـىنىقىدىن        . تىرىشىمىز بۇنىڭ بىـلهن بىـر زام

ئۆتهلمىسه، ئۇ چاغدا بۇ خهلق يهنه ئالدانغان؛ پۇرسهتلهرنى قولدىن بهرگهن بولـۇدۇ،  
  .دېمهكچىمهن

؟ ۋاقىتنىڭ سىنىقى دېگىنىڭ نېمه سهن قانداق كاج ئادەمسهن، سابىت —
دېگىنىــڭ؟ ئهجهبــا بــۇ ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا ســىناقتىن ئۆتمىــدىمۇ؟ خهلقنىــڭ 

  كۆڭلىگه ياقمىدىمۇ؟ يهنه نېمه كېرەك ساڭا؟
ـاۋىي ھهركهت  : بۇ خۇددى سهن دېگهندەك بىر ئىش — كوممۇنىزىمدەك دۇني

ـاق       ــه ئۇششـ ــۈزمىڭالپ ئۆلس ــتىن ي ــنه خهلق ــزدەك كىچىككى ــدا بى ــش ئالدى ئى
ـاپالنغان      ـاكى   40-30بولغاندەك، ئادەم ھاياتى ئۈچـۈن ئـۇزۇن بىـر قهرنه ھىس  50ي

                                                                                          
ــۈچىنچى دۇن«ۋەتىنىمىــزدە خىتــايالر . پارتىيىــدىن قــوغالپ چىقارغــان، كېــيىن جازالىغــان   ــائ ــۇمىنى  »ي ئۇق

  .ئا —ماۋزېدوڭنىڭ ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى داۋراڭ قىلىپ يۈرگهن ئىدى، 
  .ئا —ھهدىس شېرىپ،  ①
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يىلمـۇ ھىچـگهپ ئهمهس؛    100يىل دۇنيا ھاياتى ئۈچۈن چوڭ گهپ ئهمهس؛ ھهتتا 
  .بۇنىڭلىق بىلهن ۋاقىتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكهن بولۇپمۇ كهتمهيدۇ

  !خوش؟ —
نسـهكمۇ، ئىشـىنىپ   شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇنـداق نهرسـىلهرگه ئـۆزىمىز ئىشه    —
 - دە، ئهممــا خهلقنــى بهزى تــارىخىي خاتاالرغــا باشالشــتىن بــۇرۇن پايــدا  -تــۇرايلى

  .زىيىنى، مهنهۋىي تهسىرىنى چوڭقۇرراق ئويالپ كۆرسهك دېمهكچىمهن
  .چۈشهنمىدىم —
ـانلىرى نامىـدىن ماۋجۇشـىغا خهت       — ـاختهكلى دىهق مهسىلهن، سـېنىڭ پ

ـانمۇ   يېزىشتهك بۇنداق بىر ئىشنى ئويالپ  تاپقىنىڭ بهكمۇ ئېچىنىشـلىق بولغ
ـاج بارمىـدى؟ زۆرۈرىـيهت بارمىـدى؟ ئهگهر مهسـىلىگه       قانداق؟ بۇنىڭغا بىر ئىهتىي
يهنه بىر يۆندىن، دەيلىكى، مىللىي ھىسالر نۇقتىسىدىن قارالسا بۇ ئىـش بهكمـۇ   

دېگهننـــى ئـــويالپ ئىـــش قىلســـاق،  ،شـــهرمهندە بىـــر ئىـــش بوالمـــدۇ قانـــداق
  .دېمهكچىمهن

  .غهزىپىنى ئارانال باستى. ددىننىڭ چىرايى تاتىرىپ كهتتىسهيپى
ـاالپ  — ـارىم بىـلهن    ،مهن بىر كوممۇنىستمهن، بىلهمسهن؟ ئۆزەم خ ئىختىي

ئۆزەم تـوغرا دەپ ئىشـهنگهن مهسـلهككه باشـقىالرنىمۇ     . كوممۇنىست بولغانمهن
ماۋجۇشىغا ساداقهت بىلـدۈردۇق، نېمىسـى   . قىزغىنلىق بىلهن جهلپ قىلىمهن

ئۇنىڭ ئاۋازىنىڭ تونى ئۆزگۈرۈپ كهتكهنلىكىنـى مهنـال ئهمهس،    —! ن بوپتۇ؟ياما
  :قاتتى ئۈنئۇ ئاشخانىدىن . ئايىمخانمۇ بايقىغان ئىدى

  .ئهپهندىم، مىهمان بىلهن بوغۇشۇپ قالماڭ يهنه، ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋېلىڭ —
دېــدىم  —ســهن ســاداقهت ئىپادىلىســهڭ بۇنىڭغــا بىــر پىكــرىم يــوق،    —

ـان پىـدا قىلىشـقا      —ماي، گېپىمدىن يان ـا ج سهن ئۆزەڭ خاالپ تاللىغان يولۇڭغ
ـاددا    . ھهتتا بۇ سېنىڭ بۇرچۇڭ ،ھوقۇقلۇق ئهمما ھىچنېمنـى چۈشـهنمهيدىغان س

بىر كۈنلىرى . خهلقنىڭ نامىدىن قىلىنغان بۇ ئىشنى توغرا بولدى دېيهلمهيمهن
ـان بىـر تـوقى لهنهتقـۇ        ـاق بولۇدۇغ ـا  . بـۇ كېلىپ، بۇ مىللهتنىڭ بېشـىغا چوم مان

دە،  - مۇشۇنداق ئۈلگىلهر بىلهن شائىرالرغا بىر يۆنۈلۈش كۆرسۈتۈلگهندەك بولـۇدۇ 
ـا، ھهمـمه نهرسـه گۈزەللهشـتۈرۈپ      - ھهممه شائىر بهس بهسته مهدھىيىگه باشلىس

ـاختا مهنهۋىـي ئات    سـفىرا  موكۆرسۈتۈلسه، بۇنداق سۈنئىي بارلىققا كهلتـۈرۈلگهن س
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ـالى نـېمه بولـۇدۇ    ؟ يهنـى، مهنهۋىيىتـى؟ بـۇ ئـۈلگىنى سـېنى      ئىچىدە خهلقنىڭ ھ
ـا كهلـگهن      ـان بارلىقق ياراتتى، دەپ تۇرۇۋالمايمهن، بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىـدا ئاللىقاچ

ـاختا  . مهن سوۋېت ئهدەبىياتى بىلهن بىر ئاز تونۇشۇپ باقتىم. بىر ئۈلگه بۇنداق س
ـاللىق كۆرۈنۈشــلىرى ئىچىــدە خهلقنىــڭ مهنىــۋىيىتى ئۆلــۈدۇ، قىمــمهت        رىيـ

  !خاتاغا ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىمۇ تۈگهيدۇ - ىرى بۇزۇلۇدۇ؛ توغرا ئۆلچهمل
ـاۋاپ بېرىـدىغان بولسـىال     سهيپىددىننىڭ تاتىرىشلىرىدىن ئهمدى ئۇ ماڭا ج

ئــۇ سىياســىيون . چوقــۇم تىلــالپ تاشــاليدىغاندەك بىــر ھــالنى كــۆرگهن ئىــدىم 
ـامهن         ـالىتىنى مـۆلچهرلهپ، بـۇ تېمىنـى تام يېـپىش  بولغاچقا، ئۆزىمۇ بـۇ روھـى ھ
  :ئارقىلىق بۇ ۋەزىيهتتىن قۇتۇلغىلى بولۇدۇغانلىقىغا جهزم قىلسا كېرەك

ــۇنى     — ــدىكهن، ب ــلهن كېلىشــكىلى بولماي ــۇ مهۋزۇالردا ســهن بى ــدى، ب بول
 —قانداق؟ مانى دېگىنه،  - سهن بىرەر خىزمهت ئىشلهشكه قارشىمۇ. تاالشمايلى

  .دېدى
ـاننى نهدىـن    خىزمهتنى ھېلىمـۇ قىلىۋاتىمهنغـۇ، خىـزمهت قىلمى    — ـام ن س

دېـدىم دىـۋەڭلهرچه پوزىتسـىيه بىـلهن،      —ته، -تېپىپ يهيمهن، ياشىشىم كېرەك
  .سهيپىددىننى جىله قىلىش ئۈچۈن

ــداق     — ــويىمىز بــار، قان ــى قىلىــپ ئهۋەتىــش ئ ــكه ۋال ســېنى بىــرەر ۋىاليهت
  قىلىسهن؟

مهن مهمــۇرىي ئهمهل  —دېــدىم كهســكىن رەت قىلىــپ،  —بولمايــدۇ،  —
  .مۇئهللىملىك بولسا تېخىمۇ ياخشى. ي خىزمهت بولسا قىاليتۇتماي، ئىلمى

ســهن ئــۆز . ئاساســىي قاتالمــدا پىشــىپ چىقســاڭ ياخشــىدى. ۋاي، كــاج —
ــۇرىي     ــى ئىشــلىمىگهنمىدىڭ؟ نېمىشــكه مهم ـاردا شــۇنداق ياخش ــدا كۇچـ ۋاقتى

ــهن؟      ـاقچى بولۇس ــدەك قاچمـ ــدىن قاچقان ــه بۆرى ــزمهت دېس ــي  خى ــگه ۋالى يهكهن
ئهمىسه يا ئىنىسـتىتۇتقا مـۇدىر بـول    . ، ئۇنىمىساڭ بوپتۇقىلىشنى ئويلىغانتىم

ــول    ــس ب ــىگه رەئى ــلهر ئاكادىمىيىس ـاكى پهن ـاكى   . يـ ـازارىتى يـ ــپ نـ ھه، يهنه مائارى
  بۇالر بولسا بوالر؟. مهدەنىيهت نازارىتىمۇ بار

  .تالالش ھوقۇقۇم بولسا مهكتهپنى تالاليمهن —
زەمال بېكىتىۋەتسـهم  بولۇدۇ، ئهمىسه، مېنىڭ بېكىتىش ھوقۇقۇم يوق، ئۆ —
ـارار قىلىمىـز   . بولمايدۇ ـان    . مۇزاكىرىگه قويۇپ، ئانـدىن ق شـۇ چاغـدا قهيهرگه ئىمك
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ســۆزۈڭگه دىقــقهت قىلغىــن،  - ئهممــا شــۇنى دەپ قويــاي، گهپ. بولــۇدۇ، قــارايمىز
مېنىـــڭ ئۆيۈمـــدە، ماڭـــا دېـــگهن گهپلهرنـــى باشـــقا يهردە، باشـــقا ئـــادەملهرگىمۇ 

  .ن ئىگه بواللمايمهندەۋېرىدىغان بولساڭ، ساڭا مه
ئهممــا . ئــۇ مهنــدىن رەخــمهت كۈتكهنمىــدى، بىلمهيــمهن . گهپ قىلمىــدىم

  .رەخمهت دېمىدىم
ـاق، گهپ بىلهنـال بولـۇپ كېتىپتـۇق،        — ـا ب ـا تاماقق دېـدى   —ئۇنداق بولس

  .ساھىپخانلىقىنى يادىغا ئېلىپ
ـارام     مۇئامىلىمىزنىڭ يۇمشاپ قالغان ۋەزىيىتىدىن پايـدىلىنىپ، مېنـى بىئ

بهلكىــم ئــورنى . لىۋاتقــان بىــر ئىشــنى ســوراپ ئېنىقلىۋېلىشــقا ئالدىرىــدىم قى
-ئهمهستۇر، ئهمما سورۇماسـتىن چىقىـپ كهتسـهم بۇنـداق پۇرسـهت يهنه بوالمـدۇ      

  .بولمامدۇ؟ ئالالھ بىلىدۇ
بىــر نهرســه ســورۇماقچى ئىــدىم، سورۇســام، كوممۇنىســتچه، سىياســىيغا  —

ـاۋاپ بېرىشـىڭدىن ئهنسـىرەپ تـ     مهن ھهقىقىـي ئهھـۋالنى   . ۇرۇمهنئۇيغۇن بىر ج
  .ئۇقۇپ باقسام دەيمهن

ـاۋاپ بهرمهي،    — قېنى سوراۋەرگىن، ئۆيدە بولغاندىكىن، سىياسهت بـويىچه ج
  .دوستالرچه جاۋاپ بېرەرمهن

ــدىن - 1949— بــۇ يهرلهردە  - يىلىنىــڭ باشــلىرىغىچه ئــۇ يهر   -1950يىلى
ئــاخىرى كۇچــار  ھهركىتــى ھهققىــدە نــېمه دەيســهن؟ يهنــى، »بانــدىتالر«بولغــان 

ـاكى   ـاغالردا تـ ــدىكى تـ ـان   -1950ئهتراپى ــۇرىلىرىغىچه داۋام قىلغـ ــڭ ئوتت يىلىنى
ــدى     ـان ئى ـانلىقى ئۇقۇلغـ ــى بولغـ ــىلىق ھهركىت ــى   . قارش ــدا بىزن ــۇ چاغ دەل ش

قهشقهردىن ئۈرۈمچىگه يۆتكىگهن، بىزگه كۇچار ئهتراپىدا باندىتالرنىڭ تـوپىلىڭى  
ـاپىالپ، ۋە    كېـيىن  . دە ئېلىشـقا تىرىشـقان ئىـدى   بار، قېچىـپ كهتمهڭـالر، دەپ ت

ــىدا       ــڭ ئارقىسـ ــۇ ھهركهتنىـ ــدە بـ ــىنىڭ خهۋىرىـ ــوۋېت رادىئوسـ ـام، سـ ئاڭلىســ
ىنىـڭ  قخبارات ئاگېنتلىئائامېرىكا مهركىزىي . ئامېرىكىنىڭ قولى بار دېيىلىپتۇ

ــدىلىنىپ،      ـاالھىيىتىدىن پاي ــۇللۇق سـ ـاۋىن كونس ــنىڭ مۇئـ ــى دوگالس جاسۇس
ـانلىقىنى   جاسۇسلۇق ھهركىتى بىلهن شـۇغۇلال  نغانلىقىنى، ئوسـماننى قوللىغ

ـانگىرالرنى يامانال   . دېيىشتى ـاكى كوممۇنىسـتالرنىڭ جاھ  يـدىغان بۇالر راستمۇ ي
  تهشۋىقاتىدىن بىر ئۆرنهكمۇ؟دائىمىي 
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ـار    — ـاكىتالر بـ ــت، بهزى پـ ــۇ راس ــلۇق   . ب ــى ۋە جاسۇس ــڭ بولۇش پاكىتالرنى
ـاۋال   جىنايىتى بىلهن تۇتقۇن قىلىنىشىدىن قورقۇپ، كونسۇل جـون   پاكسـتون ئ

بولمىســا نېمىشــكه دىپلوماتىــك خــادىم ســۈپىتىدە بېيجىــڭ . قېچىــپ كهتتــى
 ppppئارقىلىق كهتمهي، ھىمااليانىڭ خهتهرلىك يوللىرىدىن ئـۇالغ بىـلهن كېتىـدۇ؟   

  سهن بۇنىڭغا نېمىشكه قىزىقىپ قالدىڭ ئهمدى؟
  .بىلىسهنغۇ، مېنىڭ قىزىقمايدىغىنىم يوق —
ـار،       ياق، دەل بىلگهنلىكىم ئۈچـۈن  — سـوراۋاتىمهن، كۆڭلۈڭـدە بىـر ئىـش ب

ـار     سـهن خۇپسـهنلىكنى بهرىبىـر    . مۇشۇنىڭغا مۇناسـىۋەتلىك بىـر دەيـدىغىنىڭ ب
ئهپلهشتۈرەلمهيسهن، راستىنى دەۋەرگىن، ھهرقانچه ئېغىر ئىش بولسىمۇ، بۈگـۈنچه  

  .باشقا خاپىلىق بولمايدۇ. سهن مېنىڭ مىهمىنىم
مېنىڭچه بىـر ياخشـى   ... بۇ... ئىش، راستما؟ ھه، مېنىڭ ئويلۇغۇنۇم، ئاشۇ —

ـان     ـا چىقىـپ باقق پۇرسهت چىقىپتىكهن، شۇ چاغدا سهن بىر باش بولۇپ ئوتتۇرىغ
   ...بولساڭ،
  .ئۇ ۋارقىراپ كهتتى —؟ !نېمه دەۋاتىسهن —
شۇنىسى ئېنىقكى، تارىخ ساڭا  .بۈگۈن مهن سېنىڭ مىهمىنىڭ، ئۇنۇتما —

ـا سـهن بـۇ      مهسـئۇلىيىتىڭنى تونۇمىغانسـهن   بىر مهسئۇلىيهت تهڭلىـگهن، ئهمم
ـارىخىي        ــۇ تـ ــۈن، ب ــڭ ئۈچ ــدا بولغىنى ـاۋۇ يول ــگهن ئـ ــوغرا دەپ بىل ــۆزەڭ ت ـاكى ئ يـ

  .مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلىشنى خاتا دەپ قاراپ، كۆرمهسكه سالغانسهن
بــۇ قانــداق مهســئۇلىيهت؟ نــېمه ئۈچــۈن تــارىخ بــۇ مهســئۇلىيهتنى ماڭــا    —

  يۈكلهپتۇ؟ باشقىسىغا ئهمهس؟
، شـهرقىي تۈركىســتان ھۆكـۈمىتى رەھبهرلىرىــدىن ھايــات   چـۈنكى ســهن  —

قالغانالر ئىچىدىكى يوقۇرى دەرىجىلىك بىر رەھبهر ئىدىڭ، بۇ تـۈپهيلى، رەئىسـلهر   
  يوق ئىكهن، بۇ ۋەزىپه ساڭا چۈشمهي كىمگه چۈشۈدۇ؟

  قايسى ۋەزىپه بۇ؟ —
 مىللىي ئارمىيه ۋە خهلققه رەھبهرلىك قىلىپ، يهنه بىر قېتىم تهۋەككۈل —

                                            

      ①
ــتون     ــل پاكس ــون ھال ــدا   -John Hall Paxton( — 1949( —ج ــڭ ئاخىرلىرى ــى ئۆكتهبىرنى يىل

  .ئا —. كهلگهننۇيابىردا ھىندىستانغا يېتىپ -14ئۈرۈمچىدىن ئايرىلىپ، ھىمااليا يولى بىلهن 
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قىلىپ بېقىش، يهنى، سوۋېتتىن باشقا بىر چهت مهملىكهت بىزگه يېقىنچىلىق 
  ...ئىپادىلهۋاتقان پۇرسهتته، دېمهكچىمهن،

بۇرچ مهسىلىسىدىكى قاراشلىرىمىزدا كېلىشهلمىگۈدەكمىز، بۇ مهۋزۇنى  —
ـا مهن ھهقىقهتهنمـۇ رەنجىـيمهن     ـا، بولمىس بـۇ مهسـىلىدە    .ئىككىنچى تىلغا ئالم

ـا    . وغرىلىقىغا ئىشىنىمهنتاللىشىمنىڭ ت سهنمۇ جاھىللىقىڭـدا قېلىـۋەر، ئهمم
يهنــى پاكىتالرغــا قايىــل بولۇشــقا كهلگهنــدە  : ئۇقۇمۇشــلۇق بىــر ئادەمــدەك بــول

  .قاتتىق بويۇن بولما
تالالشلىرىمىز ھهر ئىككىمىزنىـڭ ئـۆزىمىزگه تـوغرىكهن، بـۇنى ۋاقىـت       —

ــۇپ ي   ــۇنى تونـ ــدە بـ ــۈنلىرى ئهلهم ئىچىـ ــر كـ ــدۇ ۋە بىـ ــدىغانلىقىڭغا ئايرىيـ ېتىـ
ـا   . ئىسمىمنىڭ سابىت بولغىنىغا ئىشـهنگهندەك ئىشـىنىمهن   ـا پاكىتالرغ ئهمم
  .بويۇن ئىگىشته مېنى خۇددى بىر پىلىدەك يۇمشاق دەپ بىل

  !بولۇدۇ، ئهمىسه ئىككىنچى بۇنداق گهپلهرنى تىلغا ئالما —

  

  
چۈنكى ئۇ . مراستىنى ئېيتقاندا سابىت ئهپهندىنىڭ سۆزلىرىدىن قورقۇپ تۇراتتى

ـانلىقىمنى سـېزىپ . ئوچۇقال ئۆلۈمگه اليىق گهپلهرنـى قىالتتـى ئـۇ مېنىـڭ قورقۇۋاتق
  : قېلىپ دېدى

نېمىـدىن قورقۇۋاتىسـىز؟ . سۆزلىرىمدىن قورقۇۋاتىسىز، بىلىپ تـۇرۇۋاتىمهن —
راســتىنال، ئــويالپ كۆرســهم . دېــدى ئــۇ كــۆزۈمگه قــاراپ —ئــويالپ كۆردۈڭۈزمــۇ؟
چـۈنكى . قورقۇشقا توغرا كهلسه مهن قورقسام بوالتتى —، قورقۇشقا سهۋهپ يوقكهن

ـاقچى بولۇشـىڭىز مـۈمكىن . مهن سىزنى تونۇمايمهن، كىـم سـىز؟ بهلكىـم بىـر ئايغ
دهپ  »نېمه ئۈچۈن؟«. شۇنداقمۇ، يا؟ بىلهمسىز، بۇنداق قورقۇش ھهممه ئۇيغۇردا بار

. خىـل قورقـۇش سوراپ باقسا قورقۇشقا ئهمهلىي سـهۋهپ تېپىلمايـدىغان غهلىـته بىـر
بۇنداق قورقۇش پىسخىكىسى ھهرگىزمۇ نورمال ئهمهس، بهلكى باشقىالر تهرىپىدىن 

ـا . لىك تۈرده شهكىللهندۈرۈلگهنمهقسهت يهنـى، بىـز يىلالردىـن بېـرى پىسـخىك قايت
شۇڭا بىز . شهكىللهندۈرۈشتىن كهچۈرۈلدۇق ۋه بۇ روھى بۇزغۇنچۇلۇق داۋام قىلىۋاتىدۇ

اي ئايغاقچىســى بېشــىمىزدا قــاراپ تۇرمىغــان بولســىمۇ ھىچبىــر خىتــاي يــاكى خىتــ
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ـاقچىلىق   بىـزده ئـۆز. يهنى، ئۆزىمىزگىمـۇ ئىشـهنمهيمىز. قورقۇۋېرىمىز ئـۆزىگه س
  .قىلىدىغان بىر خىل پىسخىكا شهكىللهندۈرۈلدى

بــۇ گهپلىرىڭىــزدىن شــۈبھىلهنمهيمهن، ئهممــا بهك مهۋھــۇم دېــيىلگهچكه،  —
ــر تهســهۋۋۇر ـازا روشــهن بى ــده تـ ـاي، مېڭهمنــى  مهن ــق چۈشــهنچه بولمـ ـاكى ئېنى يـ

  .بۇنى بىر ئاز كونكرېتراق شهرھىلهپ بهرسىڭىزكهن. قوغۇشۇندهكال بېسىۋالدى
ـا . مهن بۇالرنى قهلبىمنىڭ چوڭقۇر قېتىدا چۈشهندىم ـا بـۇ چۈشـۈنۈش گوي ئهمم

ـاتتى ـامال تۇتـۇق بهرمهي يىراقلىش . چۈشتهكال ئىدى، يېقىنال كۆرۈنهتتى، قول ئۇزاتس
ـالهتتىكى چۈشـهنچنى باشـقا بىـرىگه چۈشهندۈرۈشـكه  بۇنداق تۇتۇق ۋه تۇمانلىق ھ

توغرا كهلسه، ئاشۇ كۆڭۈلنىڭ قېتىدىكى شهكلى، پىچىمى بويىچه سۆزلهپ بېـرىش 
  :سابىت ئهپهندى ماڭا بىردهم قىزىقسىنغاندهك قاراپ قويۇپ داۋام قىلدى. تهس ئىدى

ـا كىشىلهردىكى ئويالنمايال قوبۇل قىلىش، خىتاي ك — وممۇنستلىرىنىڭ قولغ
بىـر شـۇئارنىڭ كۈنـده . كهلتۈرگهن ئهڭ مۇھىم سېھرىي ئۈنۈملىرىنىـڭ بىـرى ئىـدى

سانســىز قېــتىمالپ تهكرارلىنىشــى، ھهمــمه ئادهمنىــڭ ئاغزىــدا تهكرارلىنىشــى، 
كىشىلهرگه ئۇنى مۇتلهق ھهقىقهت ھـېس قىلىـدىغان قىلىۋېتىـپ، ئـۇالردىكى ئاشـۇ 

مهن قايســى كــۈنى . ىــدارىنى يــوقال قىلىــۋېتهتتىمهســىله ھهققىــده ئويلۇنــۇش ئىقت
ئۇنىڭدا تهجرىبه ئۈچۈن ئالدىغا بىر ئهتىۋارلىق . گېزىتته بىر ئىلمىي ساۋادنى ئوقۇدۇم

مهھسۇالتنىڭ باھاسىنى يېرىم چۈشۈرۈپ سېتىش ھهققىدىكى ئېالن چاپالنغان بىـر 
ـال سـېتىۋاتقان تهرهپـكه ـادهمنى م كهينىنـى  دۇكاننىڭ ئىچىگه يىگىـرمىگه يـېقىن ئ

ــدۇرغان ــدۇرۇپ تىزىل ــدىنى قىل ــكه ئال ـال . ئىشــىك تهرهپ ــرىبه نهتىجىســىده، مـ تهج
سـېتىۋالغىنى يېڭىـدىن كىــرگهن كىشـى كىرىـپ دهقىــقه ئىچىـده مهڭـدهپ تــۇرۇپ 
ـارقىنى  قالغاندىن كېيىن دهرھال باشقىالر بىلهن ئوخشاشال مال سېتىۋاتقان تهرهپكه ئ

ـان ــپ تۇرغـ ــېتىۋې. قىلى ـال س ــته مـ ـال ئهمهلىيهت ــڭ مـ ــرگهن ئادهمنى ــۈن كى لىش ئۈچ
. ســېتىلىۋاتقان تهرهپــكه ئالــدىنى قىلىــپ تۇرىشــى كىچىــك بــالىمۇ بىلىــدىغان ئىــش
ـامهن  لېكىن بۇ يهردىكى ئومۇمىي كهيپىيات كىشىلهرنى ئهقىلنى ئىشلىتىشتىن تام

ـان ــرۇم قىلغـ ــدىلىنىپ كىشــىلهرنى، . مهھ ــۇلدىن پاي كوممۇنســتالر دهل مۇشــۇ ئۇس
يهنى . پكى ئىقتىدار بولغان ئهقىل ئىشلىتىشتىن مهھرۇم قىلغانئىنساندىكى ئهڭ تۈ

مهلۇم بىر شوئارنى ھهممه ئادهمگه ئېيتقۇزۇش، ھهممه يهرگه چاپالپ قويۇش، كۈنده 
سانســىز قېــتىم تهكــرارالش ئــارقىلىق كىشــىلهردىكى ئاشــۇ شــوئار ھهققىــده پىكىــر 
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ـارقىلىق . قىلدۇرىدۇقىلىش ئىقتىدارىنى يوقۇتۇپ، ھهممه ئادهمنى ئاڭسىز قوبۇل  بۇ ئ
كىشىلهر ئاڭسىز ھالدا قوبۇل . گىپنوزلۇققا ئوخشاش ئۈنۈمگىمۇ ئېرىشكىلى بولىدۇ

قىلغــان نهرســه ئۇالرنىــڭ ئهقلىنىــڭ تاللىشــىدىن ئــۆتمىگهنلىكى ئۈچــۈن بىۋاســته 
ـا سـىڭىپ كىرىـپ بىـر خىـل شـهرتلىك رېفلېكسـقا  كىشىلهرنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىغ

ـا ھهممه ئاد. ئايلىنىپ قالىدۇ ـاي يهنه ئۇنىڭغ هم ئاڭسىز ھالدا ئۇنى قوبۇل قىلىپال قالم
ئاشۇ شۇئارالرنىڭ تهكرارلىنىشىغا كۆنۈپ قالغان كىشىلهر . تايىنىدىغان بولۇپ قالىدۇ

ئۇ شۇئار تهكرارالنماس بولۇپ قالغانـدا ئـۆزلىرى ئـۇزاقتىن بېـرى ئىشـىنىپ كهلـگهن 
تهڭپۇڭسـىزلىق كۆرۈلـۈپ،  ھهقىقهتتىن ئايرىلىـپ قېلىۋاتقانـدهك، روھىـي جهھهتـته

ـاله قىلىشـىدۇ ـان شـوئارنى ھهمـمه . كىرزىس تۇيغۇسـىغا پېتىـپ قېلىـپ ن تهكرارالنغ
ــدا  ـاراپ بېســىپ كېلىۋاتقــان ســهلدهك قارشىلىقســىز ھال ــڭ مېڭىســىگه قـ ئادهمنى

: ســوقرات. كىشــىلهرنىڭ مېڭىســىنى كــونترول قىلىشــن، مــېڭه يۇيــۇش دېيىلىــدۇ
ـــقىمۇ ئه« ـات ياشاش ــ ـــىز ھاي ـــدۇتهپهككۇرس ـــدى »رزىمهي ـــىلهرنىڭ . دېگهنى كىش

ــۇ ھۆكــۈمهت كىشــىلهرنى تهپهككــۈردىن  تهپهككۈرىــدىن ئۆلگىــدهك قورقىــدىغان ب
مهھرۇم قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى، ئۇالرنىڭ ھاياتىنى ياشاشقا ئهرزىمهيدىغان ھالهتكه 

ـا ... كهلتۈرىدۇ  ئۇالر مانا مۇشـۇنداق قىلىـپ كىشـىلهرنىڭ روھىـي دۇنياسـىنى ئۇالرغ
ـانچه . رماي ئىگىـلهپ بولـدىتۇيدۇ ھېلىمـۇ بىزنىـڭ كىشـىلىرىمىز ئۇالرنىـڭ خالىغ

ئۇالر داۋاملىق بىزنىڭ . يىراقتىن قوماندانلىق قىلىشىغا ئۆزىمۇ بىلمهي بوي سۇنماقتا
پىسخىكىمىزنى ئۆزى خالىغانچه شهكىللهندۈرۈپ، خالىسا ئۇنىڭدا ئۆز سايىمىزدىن 

ـا بىزنىـڭ ھهممىمىزنـى بىـر . لىـدۇئۆزىمىز قورقىدىغان مىخانىزمنى پهيدا قى خالىس
ـا بىزنــى بىــر بىرىمىــزگه دۈشــمهن  بىرىمىــزگه ئىشــهنمهس قىلىۋېتىــدۇ، خالىسـ

ـارىختىن بېـرى سانسـىز قېـتىم ئـۇرۇش قىلىپمـۇ ئاخىرىـدا مهغلـۇپ . قىلىۋېتهلهيدۇ ت
بولىشىمىز، دهل بىزنىڭ جىسمانىي جهھهتته ئهركىـنلىككه ئېرىشـكهن چاغـدىمۇ 

ـان ھالـــدا ئىگىلىنىـــپ كهتكهچـــكه روھىـــي روھىـــي جهھهتـــته ئـــۆ زىمىز ئۇقمىغــ
ھېلىقى چېگـرا قاراۋۇلخانىسـىدا . جهھهتتىكى قۇللۇقتىن قۇتۇاللمىغانلىقىمىزدىندۇر

. ئهسـكهردىن قورقـۇپ ئـۆتهلمىگهنلىكى بۇنىـڭ ئىسـپاتى 16نهچچه يۈز ئادهمنىڭ 
ـاراپ كېتىـۋاتقىنى ئۇالرنىـڭ ئاشـۇ چاغـدابىلهمسىز،  روھـى  ھىندىسـتان تهرهپـكه ق

ئۇالرنىڭ تېنى ئهركىنلىك تهرهپكه قاراپ كېتىۋاتقىنى بىلهن . ئهمهس پهقهتال بهدىنى
ــڭ ئهڭ چوڭقۇرىغــا قــاراپ شــۇڭغىماقت ــى . ىدىروھــى مهھكۇملۇقنى ــڭ تېن ئادهمنى
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ــدۇ ــۇلغىلى بولى ـا قۇت ــۇمكىن، . مهھكــۇم بولسـ ــۋېتىش م ــويزا كىشــهنلهرنى چېقى ك
هھهتته مهھكۇم بولسا ھېچنهرسـه تۈرمىنى تېشىش مۇمكىن، لېكىن ئادهم روھى ج

چۈنكى سىز سوالنغان روھىي تۈرمىنىڭ تېشهي دېسـىڭىز تېمـى . قىلغىلى بولمايدۇ
ــوق ــوق، چاقــاي دېســىڭىز كــويزا كىشــهن ي ــۇق . ي ــي جهھهتتىكــى مهھكۇمل روھى
  .ئىنساننى ئهنه شۇنداق قورقۇنچاق قىلىۋېتىدۇ

ـاق، ھ ــــز مۇشــــۇنداقال قورقۇۋېرىــــدىغان بولســـ ـان راســــت، ئهگهر بى ىــــچ زامـــ
ــكىللىنهلمهيتۇق ـاغالم . تهش ــڭ سـ ـاي ھۆكۈمرانلىقىنى ــلىك، خىتـ تهشكىللىنهلمهس

مهن بۇ پىسـخىكىنىڭ سـۈنئىي شـهكىللهندۈرۈلگهنلىكى . داۋامى دېگهن سۆز ئىدى
ـاتتىم ھهمـده بـۇ . ھهققىده ئويالپ كۆرمىگهن ئىكهنمهن بۇنى تۇنجى قېـتىم ئاڭالۋات

مهن يهنه بىـر پۇرسـىتىنى تېپىـپ . ئىـدىتامامهن مـۈمكىن . مېنىڭ ئهقلىمگه ياتتى
ـانلىقى  سابىت ئهپهندىـدىن بـۇ ئىشـنىڭ قانـداق كونكرىـت تهرتىپـته ئېلىـپ بېرىلغ

        .ھهققىدىكى مۇھاكىمىسىنى ئاڭالپ بېقىشىم كېرهك
        

���  
  

  .ازارىتىگه خىزمهتكه تهيىنلهندىمۋ 
ـاكى    ـا قهدەر ۋازارەت دېيىلهتتــى،    - 1957ھه، راســت، تـ يىلىغـ

ناھــايىتى ئاســان، . ســىز؟ ۋازارەت كېــيىن نــازارەت بولــۇپ ئۆزگــۈرۈپ كهتتــى بىلهم
سۆزىدىن تۈرلهنگهن  »ۋەزىر«نېمه زۆرۈرىيهت بارىدى؟ ۋازارەت ! شۇنداق سىلىققىنه

ـان بىـر      . مهنىسـىگه ئىـكه   »ۋەزىرلىك«بولۇپ،  ۋەزىرلىـك دېـگهن دۆلهتـته بولۇدۇغ
يوغۇنراققــا كهيدۈرســىمۇ نــازارەت دېــگهن كىچىــك باشــقا كهيدۈرســىمۇ،  . ئورگــان

ـانچه    . بولۇدۇغان بىر قالپاق قاراڭ، ئۇستۇلۇققا، پهقهت بىر ھهرپـنىال ئـۆزگهرتكهن، ئ
ـايدۇ، دېسـىڭىز، بىزنىـڭ دىنىـي     . چوڭ زىيان بولمىغاندەك بۇ يهنه نېمىگه ئوخش

ـاكى بىرىنچـى كـۈنىنى بهلگىلىگهنـدەك بىـر        بايراملىرىمىزنىڭ ناماز كـۈنىنى ي
ـان   ! پهقهت بىر كۈنال. كۈن كېيىن بولۇدۇھهرزامان بىر . ئىش ـاددىي، زىي شۇنداق ئ

بولۇدۇغان بىر مهنـپهئهت ئوتتۇرىـدا كۆرۈنمهيـدۇ، شـۇنداققۇ؟ شـۇڭا ھىچكىمنىـڭ       
ـا بىـر    . خىيالىغا كىرىپ چىقمايدۇ راست ئهمهسمۇ؟ بىر كۈنگه نېمه بوپتـۇ؟ ئهمم

ـايرام،   بولۇپم! بايرام، بىر خاتىرە كۈننىڭ ئهھمىيىتى ئۇنىڭ دەللىكىدە ۇ دىنىـي ب

مائارىپ
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ـاز ئوقۇلـۇدۇ      ـاش بىـر كۈنـدە نام ـا پهقهت بىـزال بىـر كـۈن     . پۈتۈن دۇنيادا ئوخش ئهمم
ـا بىـز باشـقا مۇسـۇلمانالرغا      كېيىن ئوقۇيمىز، ئويلىمايمىزكى، بۇنىڭ بىلهن گوي

بۇنىــڭ ئهھمىيىتىنــى سۇسالشــتۇرۇش بىلهنــال ! ئوخشـىمايدىغان بىــر تىپــتىن 
ىڭ ئارىمىزغا بىر ئوخشىماسلىقنى نبىلهن بىز قالماي، يهنه دۇنيا مۇسۇلمانلىرى

زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بۇ ھال تهتقىقاتچىالر ئۈچۈن بىر پاكىت . پهيدا قىلىش
ـا شـۇنداق،   . بولۇپ خىزمهت قىلىشى، ئادەتكه ئايلىنىـپ قېلىشـى مـۈمكىن    مان

ــك  ـاددىي، ئاســتا، كىچى شــهرقىي «يهنه شــۇنىمۇ دەي،  كىچىــك ئۆزگۈرۈشــلهر،  - ئـ
ئــۈچ «دېيىشــتىن قــېچىش ئۈچــۈن ئىجــاد قىلىنغــان   »ان ئىنقىالبــىتۈركىســت

سىز ئون مىڭلىغان يىلالردىـن بېـرى   .... دېگهن ئاتالغۇدەك »ۋىاليهت ئىنقىالبى
ـا تاشـتا قانـداق چوڭقـۇر ئىـز قالـدۇرغانلىقىنى        تامچىلىغان سۇنىڭ قاتتىق قىي

  .كۆرگهنمىدىڭىز؟ خىتايالرنىڭ مېتودى مانا شۇنداق
   :اۋزۇغا قايتىپ كېلهيئهمدى ئهسلى م

بىرەر مهكتهپكه بولماي، مۇشۇنداق بىـر ئىـش بـولغىنى كۆڭلـۈمنى بهكمـۇ       
ـا ئۈنسـىز   . ھهر كۈنى خىتايالر بىلهن بىرلىكته ئىشلهش كېـرەك . يېرىم قىلدى ي

باشلىق بولۇشۇڭ كېرەك، كهسكىن بولۇمهن دېسهڭ،  »ياغاچ پىچاق«بويسۇنۇپ، 
مائاشـىممۇ خېلـى يوقـۇرى    . لىشـىدىغان گهپ خىتايالر بىلهن قهدەمدە بىر قارشى

ـازىر ئۇنىـڭ   . ئهڭ دەسلهپ تېجهلگهن يۈز سوم پۇلنى ئوغلۇمغا ئهۋەتـتىم . ئىدى ھ
نورمال ئۆيلۈنـۈش  ئۇ بولسا مهنغۇ كىچىكراق ئۆيلهنگهن، . ئۆيلۈنۈش يېشى ئىدى

ــدى  ــپ قال ــىغىمۇ كېلى ــق    . يېش ـا ئېغىرلى ـان بىچارىالرغـ ــوڭ قىلغـ ــپ چ بېقى
يـۈز سـوم پـۇل ئـۇ     . پۇل ئهۋەتىپ تۇراي، دېگهنلهرنى ئويلـۇدۇم  سېلىۋەرمهي، ئهمدى

ـادىرالر  . چاغالردا بهك جىق پۇل ئىـدى  ئهگهر . سـومدىن باشـالپ ئىشـلهيتى    30ك
ئوغلۇمنىڭ تويغا جابدۇپ تۇرغان ۋاقتىغا توغرا كهلگهن بولسا جهزمهنكـى ئۇنىـڭ   

  .تويى ئۈچۈن يېتهتتى
. يوشۇرۇن زىـددىيهتلهر ئاشـكارىالندى  ئاپتونوم رايون قۇرۇلۇشى بىلهنال نۇرغۇن 

نهچـــچه ۋاقىتـــتىن كوممۇنىســـتالر ھىـــچ بولمىســـا ســـوۋېت فورمىســـىدىكى  
ـارمىيه        ـالىالر، مىللىـي ئ ـاندىكى زىي فىدراتسىيه بېرىدۇ دەپ ئىشـهنگهن كـۆپ س
ــى      ــىزلىنىپ، قارشـ ــردىنال ئۈمىتسـ ــتالر بىـ ــگهن كوممۇنىسـ ــېپىدىن كهلـ سـ

ــكارىلىدى ــدانلىرىنى ئاشـ ــۇردى مائارىـــپ نـــاز. مهيـ ــراھىم تـ مېنىـــڭ (ىرى ئىبـ
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ھهر يهردە ئــاپتونومىيه دېگهننــى ) خىزمهتدىشــىم، مهن ئۇنىــڭ مۇئــاۋىنى ئىــدىم 
ـاش تهلهپپـۇز بىـلهن    . مهسخىرە قىلىپال يۈردى ھهتتا رەسمىي يىغىنالردىمۇ ئوخش

كومپارتىيىنىـــڭ ئـــاپتونوم رايوننىـــڭ ئـــاپتونومىيه ھوقـــۇقىنى . گهپ قىالتتـــى
ـان   گهۋدىلهندۈرۈش ئۈچۈن كۆز   »مىللىيالشـتۇرۇش «بويامچىلىق بىـلهن چىقارغ

  :دېگهن ساختا سىياسىتىگه ئېسىلىۋېلىپ
كېسىل ئىجرا قىلىشـىمىز كېـرەك،    - پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى ئۈزۈل  —

ـايالردىن   . دەپ، نازارەتكه نۇرغۇن مىللىي كادىر ئالدى — ـان خىت ئهسلىدە بار بولغ
ــقارتىۋەتتى  ــىنى قىســـ ــبه «. بىرمۇنچىســـ ــي نىســـ ــڭ مىللىـــ ت پارتىيىنىـــ

دەپ ئهپچىللىـك   »سىياسـىتىگه ئۇيغـۇن بولىشـى كېـرەك     ›مىللىيلهشتۈرۈش‹
  .دە ئۇ-قالتىس ئادەم. بىلهن باھانه قىلدى

شــۇنداق قىلىــپ، نــازارەتتىن ھهيــدەلگهن خىتــايالر ئهرز قىلىــپ، رايونلــۇق  
ـا بــاش ئــاغرىقى تېپىــپ بهردى   ئىبراھىمكامنىــڭ دېيىشــىچه  . ھۆكــۈمهتكه راسـ

ــ  ــهيپىددىن ئ ـاقىرىپتۇ،  س ــۆيىگه چـ ــتۈرۈش«ۇنى ئ ــىنى  »مىللىيلهش مهسىلىس
ـام   . چهكتىن ئاشـۇرۇۋەتكهنلىكىنى ئېيتىـپ نهسـىههت قىپتـۇ     ـا ئىبراھىمك ئهمم

  :جاھىللىق قىلىپ
بـۇ  «بولمىسا  —دەپ تۇرۇۋاپتۇ،  —مهن پارتىيىنىڭ دېگىنىنى قىلدىم،  —

ـاش  دەڭـال  »سىياسهت كۆز بوياش ئۈچۈن مۇنداقال دەپ قويغان گهپ ئىـدى  ، مهن ب
  .دەپتۇ —ئىگهي، 

قىممهتلىك «ئۇندىن باشقا ئىبراھىمكام باشقا نازارەتتىكىلهرگىمۇ ئۆزىنىڭ 
ھهتتا . نى تونۇشتۇرۇپ، ئۇالرنىمۇ ئۆگۈنۈشكه دەۋەت قىلىپ تۇراتتى»تهجرىبىلىرى

ئۈرۈمچىــدە شــۇ يىلــالردا يېڭىــدىن ســېلىنماقچى بولغــان بىــر قىســىم بىنــاالر   
ېرىپ، كونا مىللىـي نۇسـقىدىكى بىناالرنىـڭ شـهكلىنى     ئۈچۈنمۇ ئۇ قهشقهرگه ب
دەپ تۇرۇۋالغــان  »بىنــانىمۇ مىللىــيچه ســېلىش كېــرەك «ســىزدۇرۇپ كېلىــپ، 

  .ئىدى
ـازىرى   —دەل ئوخشاش ۋاقىتتا زىيا سهمىدى  مـۇ ئىبـراھىم    —مهدەنىيهت ن

ـاس قهدەمـدە ھهركهت قىلـدى    ـاپتونومىيهنى    . تۇردى بىلهن م ئاشـكارە سـورۇنالردا ئ
ئــابلىز مهخســۇممۇ خىتــايالر بىزنــى ئالدىــدى، دەپ قاخشــاپ . رە قىلــدىمهســخى

ـان بىـر تهڭسـىزلىك فورمۇلىسـىمۇ بارىـدى       . يۈردى : زىيا سـهمهدى كهشـىپ قىلغ
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ـالته ئۇيغۇرنىـڭ        1:3:6 ـازاق، ئ ـاي، ئـۈچ ق بۇ فورمۇلىنىڭ كۆرسىتىشىچه بىـر خىت
  .كىرىمى ئۆز ئارا تهڭ ئىدى

ك مهســهللهرنى يېزىــپ، خىتــايالرنى ھهتتــا ئىبراھىمكــام بىرمــۇنچه ســاتىرى
ــدەكلهرنى يېزىــپ  »قوشــچى بىــلهن چاشــقان «: مهســىلهن. قامچىلىــدى دېگهن

ـاتقان ئىـدى    ئـۇ  . خىتايالرنى ئۇۋىسىغا توشۇشقىال تۇرغان ئوغرى چاشـقانغا ئوخش
  :قاپيۈرەكلىك بىلهنيهنه تېخىمۇ 

  
  ئاپتونوم دېگهن بىلهن،

  ئۇيغۇرىستان بولمىدى؛ 
  نسېكرىتارى خهنسۇدى

  .ئۇيغۇرغا ھوقۇق قالمىدى
  

ـا ئۆتـۈپ      - دەپ شېئىر يېزىپ، بۇ شېئىر ئېغىزدىن  ـا، قولـدىن قولغ ئېغىزغ
خىتايالرنىڭ سهۋرىسى چهككه يېتىپ، ئۇنى ۋە زىيا . جهمىيهتكه تارقىلىپ كهتتى

خىـزمهتتىن  . سهمهدىنى خىزمهتتىن توختۇتۇپ، تهنقىدلهش دولقـۇنى قوزغىـدى  
ئىبراھىمكام ھىچ زامان . رنىڭ ئاغزى بېسىقمىدىتوختۇتۇلغاندىن كېيىنمۇ ئۇال

ـايتى  »ماڭقىالر«مۇ دېگىلى ئۇنىماي، ھهر يهردە »خىتاي« يىلىـدا   -1957. دەپ ئات
كومپارتىيىنىــڭ ئورۇنالشتۇرىشــى بىــلهن بىــر خىتــاي نهزىرىيىچــى تهرىپىــدىن   

نــاملىق بىــر  pppp»مىللىــي بۆلۈنــۈپ چىقىــش ھهققىــدە تهنقىــدىي مــۇالھىزىلهر«
ـا       لىنهشىر قىزىلىپ يېكىتاپ  ـاس ئىبـراھىم تـۇردى بىـلهن زىي ـا خ نىپ، كىتاپت

ئىدىيىسى خىزمهت ئۈستىدىكى  »ئهكسىيهتچى تار مىللهتچىلىك«سهمهدىنىڭ 
  .ئهمهلىي مىسالالر بىلهن تىلغا ئېلىپ تهنقىدلهنگهن ئىدى

بۇ تهنقىدلهش دولقۇنىدىن كېيىن ئىبراھىم تۇردى كۆپ قېـتىم سـورۇنالردا   
ـا  »سېسىتىلغان«قىد، كۆرەشلهر بىلهن ئاممىۋىي تهن دىن كېيىن، رەسمىي قولغ

                                            

      
①

ئهتمىشــلىرىگه دائىــر -ئىبــراھىم تــۇردى ۋە زىيــا ســهمهدىنىڭ يوقۇرىــدا زىكــرى قىلىنغــان قىلمىــش   

ھهتتـا ئىبـراھىم تۇردىنـڭ خىتـايالرنى     —مىسالالرنىڭ ھهممىسى مهزكـۈر كىتاپتـا تىلغـا ئېلىنغـان ئىـدى،      
  .ئا —ىنغان، دەپ ئاتايدىغانلىقىمۇ شۇ كىتاپتا تىلغا ئېل »ماڭقىالر«دايىمال 
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ـاغالردا ۋە ئۇنـدىن    . ئېلىندى ئىبراھىم تۇردى ۋە زىيا سهمهدى تهنقىـدلىنىۋاتقان چ
ئـــاپتونوم رايـــون قۇرۇلۇشـــىدىن كېـــيىن نۇرغـــۇن ئـــالىي مهكـــتهپ   —بـــۇرۇن 

ـاش قىـز      ـاش بولـۇپ، ي ر ئـوغالنال  - ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مهخپىي تهشـكىالتلىرى پ
بۇالرنىـــڭ مهكـــتهپلهردە بولۇشـــى . تـــۈرمىلهرگه تاشـــلىنىپ تۇرۇدىغـــان بولـــدى

ـال     . خىتايالرنى بهكمۇ چۆچۈتهتتى چۈنكى خىتايالر ئالـدىنقى بىـر ئهۋالدنـى قاتم
ـامهن      كالال، خىتايغا قارشى كهيپىياتى ئۆزگهرمهيـدۇ، دەپ قارىسـىمۇ، ياشـالرنى تام

لۇققــا كۆنــدۈرگىلى بولــۇدۇ، دەپ ئالــداپ، ئــۆز مهپكۈرىســىگه ئىشــهندۈرگىلى، قۇل
ـايالرنى  . قارايتى قېرىشقاندەك، ياشالرنىڭ تېخىمۇ ئۈزۈلكېسىل قارشىلىقى خىت

مائارىــپ . بهكمــۇ خاپــا قىلغاچقــا مهكــتهپ رەھبهرلىرىنــى ئالماشــتۇرۇپ تــۇراتتى 
ــۇچرايتى  ۋ ــتكه ئ ــۇ تهنقى ــدىن   . ازىرىتىم ــزمهتتىن توختۇتۇلغان ـام خى ئىبراھىمكـ

ـا  . ازىر بولـۇپ، ئۇنىـڭ خىزمىتىنـى ئۆتكۈزۈۋالـدىم    كېيىن مهن مۇۋەققهت نـ  ئهمم
دادامنىڭ «: بۇ خۇددى تهمسىللىرىمىزدە ئېيتىلغان. كۆڭلۈم بهكمۇ غهش بولدى

دېگهندەك بولۇۋاتامدۇ، نېمه  »ىنى ئىتالر تاالشتىكئۆلگىنى ئانامغا ياراشتى، تهلپى
  .دەپ خۇدۇكسىرەيتىم

دەيدۇ، خهنسۇ  »خىتاي«: شتىخىتايالر مېنىڭ ئۈستۈمدىنمۇ كۆپ ئهرز قىلى
ــۇنالردا   ــدەك مهزم ــۋەتتى، دېگهن ــۇرۇرىمىزنى بهك چهيلى ــدۇ، غ ســهيپىددىن . دېمهي

ـاقىردى    ــۈن چـ ــش ئۈچ ــىههت قىلى ـاڭىمۇ نهس ـا مهن . مـ ـاي«ئهممـ ــگهن  »خىتـ دې
ئۇيغۇرچىدا ئاشۇ مىللهتنىڭ ئىسمى، دېگهن قارىشىمدا چىڭ تۇرۇۋېلىپ، ئۇنىڭ 

ـاي قايتىـپ چ   »نهسىهىتى« يهرلىـك  «ئارقىـدىن باشـالنغان   . ىقـتىم نـى يۇقتۇرم
بىر جهھهتـتىن  . دولقۇنىدا مهنمۇ قولغا ئېلىندىم »مىللهتچىلىككه زەربه بېرىش

ـازابى تارتىـدىغان ئىشـالرنى قىلىشـقا     . بىزدەكلهرگه تۈرمىمۇ ياخشىراق ۋىجدان ئ
. يهنه ئۈسـتىلهپ قىينايـدىغان مهنىـۋىي قىيىنچىلىقالرمـۇ يـوق     . توغرا كهلمهيدۇ

نېسىپ بولمىسا . ۇشقا بېرىپ كېلىشكه جابدۇپ يۈرگهن كۈنلىرىم ئىدىدەل ئات
ـار ئهمهسـمۇ، شـۇ داۋانـدىن       »بوسۇغا داۋان«. مانا شۇنداق بولۇدىكهن دېـگهن گهپ ب

شۇنداق قىلىپ يهنه تـۈرمه  . چىقالماي، ئارىسالدى بولۇپ يۈرۈپ، ئۇنىمۇ تۈگهتتۇق
  .لۇپ قالدىمھاياتىم باشلىنىپ، بىر ھىساپتا خېلى خاتىرىجهم بو

  . كېيىن ئوڭچى قالپىقى بىلهن ئۇيغۇرمۇ پهيدا بولدى
ـامهتتىن مهسـت     ئۇيغۇرنىڭ دېيىشىچه رېهىم ساۋاقدىشى ئۆزىگه كهلـگهن ئ
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- بولغاچقا، پارتىيهگه ساداقىتىنى ئىسپات قىلىش ئۈچۈن، ئۇيغۇرنىڭ نورمالدا تاال
ــگهن بهزى گهپ   ــۆزىگىال دېـ ــۆزلىرىنى، ئـ ــدىغان سـ ــۆزلهپ يۈرىـ ــۈزدە سـ ــى تـ لىرىنـ

ــۇم قىلىــپ، ئۇيغــۇر بىــلهن چهك »تهشــكىل« چېگرىســىنىڭ ئېنىــق  -  گه مهل
ئۇيغۇر بۇالرنىڭ ھهممىسىدىن تېنىۋالغاچقا، رېهىمنى . ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپتۇ

رېهىم ئۇنىڭغا يۈز تۇرانه ھالدا ئۇنىڭ پارتىيهگه قارشى . يۈزلهشتۈرۈشكه توغرا كهپتۇ
  . نهسىههت قىپتۇ »هدوستان«مهيدانىنى پاش قىلىپ، ئۇنىڭغا 

قارىمامسـهن، بـۇ    —دېدى ئۇيغـۇر،   —مانا شۇنىسى ماڭا ئېغىر كهلدى،  —
ئۆيلۈنۈۋاپسهن دەپ پهتىگه بارغاندا دېيىشـكهن  ساۋاقدىشىمنى، بىز ئۇنىڭ ئۆيىگه 

  !گهپلهرنىمۇ كۆتۈرۈپ يۈرۈدۇ، ئۇ ئېشهك
ـادەملهردىن شــهپقهت كۈتكهنلىكىــڭ ئۈچــۈن بــۇ ئالالھنىــڭ        — ســهن ئـ
بهندىــدىن  —دېــدىم ھهم چاخچــاقتهك، ھهم جىــددىي،  —دۇر، بهلكىــم، جازاســى

  .شهپقهت تىلىمهك گۇناھ، شهپقهتنى ئالالھتىنال تىلهيمىز، ئۇيغۇر
ـا ئېلىنىپـتىكهن،   »ئوڭچى ئۇنسۇر«بىرەر يىل ئۆتكهندە رېهىممۇ  بولۇپ قولغ

ـا خهۋەرسـىز بولۇپتـۇق      - ھهممىمىز باشقا  كېـيىن . باشـقا تـۈرمىلهرگه قامالغاچق
يىلىــدا مېنىـڭ ئۇسـتازىم ۋە رېهىمنىــڭ    -1957. ئهمـگهك الگىرىـدا كۆرۈشـتۇق   

خىزمهتدىشى مالىياڭجۈن ھهزرەت ئالهمدىن ئۆتۈپ، قىسقا مۇددەت رېهىم ئۇنىـڭ  
ــدى    ـان ئى ــۇپ تۇرغـ ــس بول ــۇۋەققهت رەئى ـا م ـالىنى  . ئورنىغـ ــدىكى ھـ ــۇ چاغ ۋاي، ئ

ـاي،   بهلكىم مانا شۇ چاغدىكى مهمنۇنىيىتىـدىن   !كۆرسىڭىز ئۇنىڭ ئىچىـگه پاتم
ـاي سـېتىۋەرگهن     ـاپ ئولتۇرم كومپارتىيهگه ساداقهت ئىپادىلهپ، دوستلىرىنىمۇ ئاي

  .بولسا كېرەك
قــۇر قىســىملىرى جايالشــقان  - كــۆپ ئــۆتمهي بىزنــى مهلــۇم خىتــاي ئىــش

ـان بـوز يهرگه، بـوز يهر ئېچىشـقا ئهۋەتتـى      ـاپ . يېڭىدىن ئېچىلىۋاتق ـاراڭغۇ زەي   - ق ق
ـاش نـۇرى ئاسـتىدا، غۇبارسـىز كـۆك ئاسـماننى،       كامېردا ياتقاندىن كۆرە  پارالق قوي

چهكسىز كهتكهن ئانا تۇپراق دااللىرىنى تاماشا قىلغاچ ئىشلىگهن مىڭ ياخشـى  
ئالالھقا شۈكرى، جىسمانىي قۇۋۋىتىمدىن ئېيتقاندا ئهمگهك مهن ئۈچـۈن  . ئىدى

 بـۇ يهردە ئاساسـلىق  . ھىچنېمه ئهمهس، بهلكـى بىـر تۈرلـۈك گىمناسـتىكا ئىـدى     
بــار ئىــدى، ئهممــا شــۇ كوممۇنىســتالرنىڭ  . قىيىنچىلىــق كىتــاپ يــوق ئىــدى 

ـاپلىرى، يهنه    مهپكۈرىسىنى ئىچۈرۈشكه چىقىرىلغان كىتاپالر، ماۋزېـدوڭنىڭ كىت
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ـان گېـزىتلهر    ـا     . شۇنداق قۇرۇق گهپـلهرگه تولغ ـام بىـلهن زىي ھېلىقـى ئىبراھىمك
  .ۈش قىلدۇرغان ئىدىسهمهدى تهنقىد قىلىنغان كىتاپنىمۇ شۇ يهردە بىزگه ئۈگۈن

ــدى   ــۇۋۋەت يــاش يىگىــتلهر بارى ــۇ يهردە ســاپال بهق ــدىت «كۆپىنچىســى . ب بان
ـازىالش ــڭ ئهســىرلىرى ئىــدى  »تـ ـاي   -1950. ھهركىتىنى ـاراتۈركته خىتـ ــى ئـ يىل

كوممۇنىست ئارمىيىسىگه قارشى ئىسـيان كۆتـۈرۈپ، خېلـى ئـۇزاق قارشـىلىق      
ئۇالرنىــڭ يــول . دە ئىــدىكۆرســهتكهن ئــاراتۈرك جېڭىنىــڭ قهھرىمــانلىرى بــۇ يهر

باشالمچىلىرى، رەھبهرلىرى ئاللىقاچان ئېتىلغان، ئهمما بۇ ئوقۇمىغان دىهقان ۋە 
چارۋىچىالرنىـڭ بــالىلىرى مۇددەتسـىز قامــاق جازاســى بىـلهن بــۇ يهردە كــۆچمهن    

ـا ئىــدى   ــوز يهر ئاچماقتـ ــۇقتىالردا ب كوممىســت . خىتــايالرنى يهرلهشــتۈرىدىغان ن
ــدىغان ئۆگۈنۈشــلهردە   مهپكۈرىســىنى تهشــۋىق قىل ــش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلى ى

مهنمـۇ ئاشـۇ   . گورۇپپىالردا بىرەردىن ئوقۇغانالرنى گېزىت ئوقۇپ بېرىشكه بۇيرۇتى
قهھرىمـــان يىگىـــتلهرگه مهســـئۇل ئىـــدىم، ئهممـــا بېشـــىمىزدا يـــايىالر قـــاراپ 

ــش    ـانلىق ئىـ ــڭ قهھرىمــ ــېلىپ، ئۇالرنىـ ــكه سـ ــۇالرنى گهپـ ــدىال، ئـ  - تۇرمىغانـ
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا دىنىي تهشـۋىقات  . ئاڭالشقا بهكمۇ قىزىقاتتىم پائالىيهتلىرىنى

ـارا ياردەمـدە بولۇشـقا     . قىلىشنى گېزىت ئوقۇشنىڭ ئورنىغا قوياتتىم ئـۇالرنى ئۆزئ
ــتىم ـانالر،    . دەۋەت قىالتـ ـاپىق دەپ قارالغــ ـانالر، مۇنــ ــزدىن بولمىغــ ــۇ يهردە بىـ بـ

  .چېقىمچىالر بۇ يىگىتلهردىن ئهدىپىنى يهيتى
ئهمـدى تـوغرا يـولنى    «چۈنكى ئۇ . بهكمۇ روھى چۈشۈپ كېتىپتۇرېهىمنىڭ 

دېگهن ئهمهسـمۇ؟ ئهمـدى    »تاپتىم، كوممۇنىست پارتىيهال ھهقىقىي قۇتقازغۇچى
ـان ئىـدى     ـاي قالغ ـان يهر تاپالم ـا مهنـدە ئۇنىـڭ    . خىجالهتتىن ئۆزىنى قويۇدۇغ ئهمم

ىنى يۈزىگه دېگهنلىرىنى، ياغاچ ئاكتىپلىق قىلىپ، تېرىسىگه پاتماي كهتكهنلىر
  :شۇغۇنىسى ئۇيغۇر ئاغزىنى شۈك تۇتمىدى. سېلىش نىيىتى يوق ئىدى

دېــدى  —ھه، غوجــام، ئــارقىمىزدىن يېتىشــىپ كهپــال، ھه نــېمه بوســا،   —
  .قهشقهر تهلهپپۇزىنى تهقلىت قىلىپ

 —دېدى ئۇ يهرگه قارىۋېلىپ،  —، كهلدۇق، ئاداش، قىسمهت شۇنداقكهن —
  ...ئالالھ دېگهن گهپ بار ئالدىڭالدا خىجىلمهن، ئازماس

ھه، مۇشــۇنداق ئىشــالر، ســورىقى بــار جاھــان، ئــامهت كهلگهنــدە دەنــدەپ   —
  .ئوغۇل باال بولۇدۇ جۇما، ئاداش —كهتمىگهن ئوغۇل باال 
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نېمه  —دەپ جىملىدىم مهن،  —ئۇيغۇر، بولدى قىل ئۇنداق گهپلهرنى،  —
ەيـدىغان گېپىمىـز   د »خام سۈت ئهمـگهن نـېمه  «كېرىكى؟ ئادەم دېگهن شۇنداق، 

  .ئاستا تهجرىبىلهر جۇغلۇنۇپ، چۈشۈنۈدۇغان گهپ - يوقمۇ؟ ھه، ئاستا
ــدىن    ــداش مهيدانىمـــ ــدىن قوغـــ ــداق ھۇجۇمـــ ــڭ بۇنـــ ــم مېنىـــ رېهىـــ

  :تهسىرلهندىمىكىن، كېيىن ماڭا كۆڭۈل ئىزھار قىلىپ
ــدەك تــۇرۇدۇ، ئهمــدى شــۇنى ھىــس     — ــوللىرى توغرى ســىلىنىڭ تۇتقــان ي

ىـــك گـــول قىلىشـــالردا خـــۇدۇمنى بىلـــمهي     ئاشـــۇ بىردەمل. قىلىـــۋاتىمهن
بهزى ئــــادەملهرنى . قالغــــانلىرىمنى ئويلىســــام بهكمــــۇ خىجــــالهت بولــــۇمهن

ئهجهبــا كىــم «ئهمــدى . رەنجىتىپــتىكهنمهن؛ بهزىلىــرىگه ئۇۋالمــۇ قىپــتىكهنمهن
ـاراڭكهنمهن،   »ئۈچۈن؟ نېمه ئۈچۈن؟ قىلدىم .... دېگهنلهرنى ئويلىسام راسـتىنال س

ھهقنى تونۇشى مېنى تهىسىرلهندۈرگهچكه، ئۇنى نامازغا  ئۇنىڭ بۇنداق. دېدى —
باشقا كۈن چۈشكهندە ئالالھقا ئېسىلىش توغرىسىدا بىرمۇنچه ۋەز . دەۋەت قىلدىم

  .ئېيتتىم
بــالىلىرىنى ســېغىنىپ ئــاران تۇرغاچقــا،  - ئــۇ بهكــال يىتىمســىراپ، خوتــۇن

  .اشلىدىتېزال ناماز ئوقۇشنى ب. ھهقىقهتهنمۇ كۆڭلى يۇمشاپ كهتكهن ئىدى
بىـزلهردىن  . بىزنىڭ بۇ ئهمگهك الگىرىمىز بىر كۆمۈر كېنىغا يـېقىن ئىـدى  

قــۇر قىســىملىرىغا قوشــنا يهرلهردە دىهقانچىلىقتــا،   - بهزىــلهر ئهتراپتىكــى ئىــش
كوكــۇس . بهزىــلهر كۆمۈركانغــا تهۋە كوكــۇس كۆيــدۈرۈش مهيدانىــدا ئىشــلهيتۇق  

بولغاچقــا، ئــازراقال ســالقىن كويــدۇرۇش مهيــدانى ســاپال كۆيــۈك تۇپراققــا تولغــان 
ـاتتى   بـۇ يهردە  . چىقسا بۇ كۆيۈپ يېنىكلهپ كهتكهن تۇپراقنى ئۇچۇرۇپ كـۆزگه تىق

ـايتى؛ قائىـدىمۇ شـۇ ئىـدى      ـا  . مۇھاپىزەت كۆزەينىكىسىز ئىشـلىگىلى بولم ئهمم
جىنــايهتچىلهرگه كــۆزئهينهك بهرمىگهچــكه، ھهممهيلهننىــڭ كــۆزلىرى قىزىرىــپ، 

ولســىمۇ كىشــىلهرنىڭ كۆپىنچىســى بــۇ يهردە  شــۇنداق ب. ئىششــىپ كېتهتتــى
 ppppبىرال سهۋەبى، ئوپچى ئاشخانىنىڭ ئهخلىتىدىن قاتكۆك. ئىشلهشنى تالىشاتتى

ـاتكۆك  . كۆتىكى تېرىپ كېلىپ بۇ يهردە پۇشـۇرۇپ يېيىشـكه پۇرسـهت بـوالتتى     ق
ـا كۆمـۈپ         ـان قىزىـق تۇپراقق كۆتىكىنى كوكـوس ئوچاقلىرىنىـڭ ئۈسـتىنى ياپق

                                            

      
①

 .ئا—نىڭ ئۇيغۇرچه ئاتىلىشى، ) الڭقا(ئوتياش تۈرلىرىدىن كهرەم  —قاتكۆك  
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رسهت تېپىـپ ئېچىـپ ئېلىـپ، سـىرت تهرىپىـدىكى يىپلىـق       قويۇپ، يهنه بىر پۇ
. قهۋىتىنى سويۇۋەتكهندىن كېيىن، ئوتتۇرىسى شۇنداق لهززەتلىك تاماق بوالتتى

ـاتتى  ــدەل  . يۇمشــاق پىشـ ــۇق جى ــۇ توغرۇل ـا ب ـايتى  - ئهممـ ـاز بولمـ : مــاجراالرمۇ ئـ
ـاجراالر،       ـاش قالـــدۇقلىرى، شـــوپۇكلىرىنى تالىشـــىپ مــ ئهخلهتلىكـــته ئوتيــ

ـاقلىرى تۈۋىـدە     مۇشتلىشىش ـاي، يهنه كوكـۇس ئوچ الر، باش يېرىشالر بولۇپال قالم
بىرىنىـــڭ كۆمـــۈپ قويغـــان . ئىـــش ئۈســـتىدىمۇ جىـــدەل بولـــۇپ تـــۇراتتى —

بۇنىـڭ بىـلهن   . نهرسىسىنى پىشىشى ھامان يهنه بىرى ئېچىپ ئېلىپ يهۋاالتتى
  .ماجرا كېلىپ چىقاتتى

ى بىلهن بۇ يهردىكى بۇ بۇ يهردىكى ئادەملهرنىڭ جهمىيهتتىكى ساالھىيهتلىر
! قىلمىشىنى بىرلهشتۈرۈپ ئويالپ كۆرۈدۇغان بولسىڭىز، بۇ بىر دەھشـهت ئىـدى  

  !ئهخلهتتىن تېرىۋېلىنغان ئوتياش شوپۇكلىرى ۋە كۆتهكلىرى ئۈچۈن كۆرەش
ــرى   ــدىن يهنه بى ــدىرنىڭ چاخچاقلىرى ــېمه! تهق ــردا    ،ن ــۇ الگى ــىز؟ ب دېمهمس

  !ئۇچراشتىمھېلىقى كۇچاردىكى سابىق خوتۇنۇم بىلهن 
ــىچه  ــدىمىش  -50دېيىشـ ــىدىنال تۈرمىـ ــڭ بېشـ ــۇ يهرگه . يىلالرنىـ پهقهت بـ

ـا مېنىـڭ   . بۇ يهرگه كهلگىلىمۇ خېلى ئۇزاق بوپتـۇ . يېڭىدىن يۆتكهپتۇمىش ئهمم
  .ئالدىمغا كېلىشكه يۈزى چىدىماپتۇمىش

دېدىم ئۇنىڭغا قارىماسـلىققا   —؟ !ئهمدى قايسى يۈزۈڭ بىلهن كهلدىڭ —
قارىماســلىققا تىرىشســاممۇ يهنىــال ئۇنىڭغــا بىــرنهچچه كــۆز   ئهممــا . تىرىشــىپ

ـاپهت، شـۇنچه يىـل ئۆتۈپمـۇ يهنه شـۇنداق      . تاشالشتىن ئۆزەمنى تۇتالمىـدىم  كاس
بويۇنلىرىنىـــــڭ ســـــۈزۈكلىكى، لهۋلىرىـــــدىكى رەڭ، . چىرايلىـــــق تۇرۇپتـــــۇ

ئۇنىڭغا ئۆزەمنى ئېتىشـتىن،  . چىشلىرىدىكى سىهىر، كۆزلىرىنى دېمهيال قوياي
ۇناقى ئۈزۈمدەك سۈزۈك ھهم رەڭدار لهۋلىرىگه ئاچكۆزلۈك بىلهن سۆيۈشتىن ئاشۇ م

شۇنچىلىك كۈچىدىمكى، كۆزلىرىمگه ياش كهلدى . ئۆزەمنى كۈچ بىلهن باستىم
ـاچچىق     . دېسهممۇ بولۇدۇ ـاقلىرى ئ ھىچ زامان ياش چىقمايـدىغان كۆزۈمنىـڭ چان

ـارلىقىنى  بىر سـۇيۇقلۇققا تولغانلىقىـدىنال، بـۇ ئالۋاسـتىنىڭ قانچىلىـ      ك جهلپك
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، مهنــدەك بىــر بهقــۇۋۋەت ئهركهك، ئــون  . پهرەز قىلغىلــى بولــۇدۇ

يىلالپ ئايال زاتىغا يېقىنالشمىغان ئهھۋالدا بۇنىڭ قانچىلىك قۇترۇتۇش كـۈچى  
ـارى  . بولۇدۇغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن ئهمهس ئهمما ئۇنىڭ گۈزەل رۇخس
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قىســتاقالرنىڭ  - گويــا ئاللىقانــداق قىــيىن. بىــر ئــاز سوالشــقاندەكمۇ قىالتتــى
  . ئىزناسىدەك قىزغۇچ جىجىقالمۇ بارىدى

لۇقى بىـلهن بىرلهشـكهن گـۈزەللىكى،    نئۇنىڭ مۆلـدۈرلهپ تۇرۇشـى، سـولغۇ   
ـاز         ـان ياشـلىرى مېنـى بىـر ئ ـاراپ تۇرغ بولۇپمۇ ھېلىال دومۇالپ چۈشـۈدىغاندەك م

ـاتتى ــىز مۇ . يۇمشـ ـا رەھىمس ــلىدىنال ئايالالرغـ ـاجىز  مهن ئهس ــقا ئـ ـامىله قىلىش ئـ
شــۇڭا بىــر ئــاز . بولۇپمــۇ ئايالالرنىــڭ كــۆز يېشــىغا چىــدىيالمايمهن . بىرســىمهن

  :تهلهپپۇزۇمنى ئۆزگهرتىپ سورۇدۇم
  خوش، يهنه بىر قېتىم ئالداي دەمسهن؟ —
ـاننى دېيهلهيـتىم    — مهن . ياق، ئهمدى يهنه قايسى يۈزۈم بىلهن ئۇنـداق يالغ

  ...اجپهقهت سىزنىڭ ھىمايىڭىزگه مۇھت
  بۇ نېمه گهپ؟ —
ــق    — ـايهتچىلهر بهك كهپســىز، بهدقىلى ــى يــاش جىنـ ــۇ يهردىك . بىلىســىز ب

مهندەك بىر ئاجىزەنىڭ ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا كـۈنى نـېمه بولۇشـىنى بىلمهمسـىز؟      
سىز بىر ئېغىـز  . ھهركىم مېنى ئانىي تېپىۋاتىدۇ. مهن بهك بوزەك بولۇپ كهتتىم

ــۇم « ــڭ خوتۇنـ ــىڭىز، ھى  »مېنىـ ــال قويسـ ــقا  دەپـ ـا چېقىلىشـ ــى ماڭــ چقايسىسـ
ـان ئىشـمۇ يـوق،         . پېتىنمايتى ـاالق قىلغ ئهمهلىيهتتىمـۇ، سـىز مېنـى ئېنىـق ت

ـانۇنهن ئهر  ـاپلىنىمىز، شـۇنداق بولسـىمۇ،      - ھېلىمۇ شهرئهن ياكى ق خوتـۇن ھىس
دېيىشـتىن   »مهن سابىت ئهپهندىنىڭ خوتـۇنى «سىزدىن رازىلىق ئالماي تۇرۇپ، 

ـا ھهئه ئهگهر بىرەرسى سـوراپ  . قورقتۇم ـان بولسـىڭىز، نېمىڭىـز     قالس ال دەپ قويغ
كېتىدۇ؟ بهرىبىر مهن سىزگه چاپلىشىپمۇ ئالمايمهن، سىزنىڭمۇ مېنى كۆڭلۈڭۈز 

  .كۆتۈرمهيدۇغانلىقىنىمۇ بىلىمهن
  ؟!سېنى قانداقمۇ خوتۇنۇم دېيىشكه تىلىم بارىدۇ؟ نومۇسقۇ بۇ —
ىمىز مۇددەتچه مهن سىزدىن سىرتتا ئهمهس، پهقهت مۇشۇ الگىردا بولغىن —

باشـقا تهلهپ ئهمهس، پهقهت بىـر   . ماڭا ھامىي بولـۇپ قويۇشـىڭىزنى سـوراۋاتىمهن   
ھهرقانچه بولغاندىمۇ بىر جاننىڭ . بۇ مېنىڭ جېنىمغا مۇناسىۋەتلىك. ئېغىز لهۋز

خوتۇنچۇلۇقۇمىزنىـڭ   - ناھهق ئۆلۈشىنى خالىمايدىغانسىز؟ بىر مهزگىللىـك ئهر  
ــۈك ئهر   ....مۇھــۆرمىتى ئۈچــۈن بولســى  -ھهققــى  ــر كۈنل ــق   –بى ــدا قىرى خوتۇن

ـان    — ...يىللىق مىهىر بولۇدۇ، دېگهن گهپمۇ بارغۇ؟ ـاراپ تۇرغ ئۇنىڭ كۆزلىرىدە م
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يــاش دۇردانىلىــرى كهھرىــۋادەك، ئهممــا شــۇئاندا كىرلىشــىپ كهتــكهن مهڭزىنــى 
ياش ئېقىپ چۈشكهن يهر يۇيۇلـۇپ روشـهن بىـر يـول     . بويالپ دومۇالشقا باشلىدى

  . ، ئۇ يهرنىڭ تېرىسى بۇرۇنقىدەكال سۈزۈك ئىدىئېچىلدىكى
تهكتىنى بىلمهيمهن،  - ئهمما مهن ئۇنىڭ تېگى. ئىچىم ئاغرىشقا باشلىدى

بىلمهستىنال ئالدىم، بىلمهستىنال دامىغا چۈشتۈم، ئهمدى يهنه ئۇنىڭغا يۇمشاپ 
مـۇ  قېلىۋاتىمهن، بۇ ئالۋاستى زادى كىمدۇ؟ ئۇ ئادەم بالىسىمىدۇ؟ ياكى ھهقىقهتهن

  ئالۋاستىمىدۇ؟ 
  - ىمدىن ســېنىڭ ئهســلىقســهن زادى كىــم؟ ئىلگىــرى مهن ســاددىلى —

ۋەسلىڭنى سۈرۈشتۈرمهيال ئالدىراپ ئهمرىمگه ئاپتىمهن، ئهمدى يهنه نـېمه ئويـۇن   
دېگهنـدەك،   »ئوۋنىڭ ئوۋچىنى تونۇپ قويغىنىنىڭ زىيىنى يـوق «ئويناۋاتىسهن؟ 

راســـت گهپ . نى دېگىـــنھىـــچ بولمىســـا مهن ســـېنى تونـــۇپ قويـــاي، راســـتى 
ـان يېنىڭـدىن كېـتىمهن    چـۈنكى مهنمـۇ سـهن    . قىلمايۋاتقىنىڭنى سهزگهن ھام

  .دەپ قوشۇپ قويدۇم يهنه —توغرۇلۇق بهزى نهرسىلهرنى ئاڭلىمىدىم ئهمهس، 
  .ئۇ ئۆزىنىڭ ھايات ھىكايىسىنى ئېيتىپ بېرىشكه ماقۇل بولدى

شهرمهندەم ئېچىلىپ يوشۇرغىدەك نېمهم بولسۇن، ئاللىقاچان ئالدىڭىزدا  —
ۋە چىرايلىـق لهۋلىرىنـى   . دېدى ئـۇ  —بولغان تۇرسا، ئايىغۇدەك نېمىسى قالدى، 

ـا      —بىچارىلىك بىلهن تىترىتىپ،  مهن ئون ئـۈچ ياشـلىرىمدا ئىـدىم، يۇرتىمىزغ
بىــز كۇچارنىــڭ ئــۇزاق بىــر  . خىتــاي چېرىكلىــرى بىــلهن بىــر ئهمهلــدار كهلــدى 

دادام مهن ئهقلىمـــگه كهلمهســـته ئۆلـــۈپ . يېزىســـىدا ئانـــام بىلهنـــال ياشـــايتۇق
خىتاي ئهمهلدارنىڭ ماڭا كۆزى چۈشۈپال مېنـى قويـۇپ كهتكىسـى    . كېتىپتىكهن

ـاي  قئهمما ئانامنىڭ قارشـىلى . ئانامدىن مېنى سورىدى. كهلمهيال قالدى ىغا قارىم
ــدى  ــپ ماڭـ ــى ئېلىـ ــپ   . مېنـ ــىلغان ئانـــامنى قـــاتتىق تېپىـ پاچىقىغـــا ئېسـ

ــۇۋەتتى ــدىم  مهن ئانامن. يۇمۇلۇت ـان يىغلى ـا قـ ــڭ ھالىغـ ــدىم،  . ى ـا ئــاجىز ئى ئهممـ
  .قۇتۇلۇشقا چارىسىز ئىدىم

. مېنـى ئاقســۇ شــهھرىگه ئېلىــپ كېلىـپ، ئىككــى يىلــچه خوتــۇن قىلــدى  
ــدى      ــپ بول ــپ غايى ــۇپ بېرى ــۆتاڭغا تۇت ــر ش ــى بى ــيىن مېن ــڭ  . كې ــۇ خىتاينى ئ

ـايچه ئوقـۇپ،     قۇچىقىدىن بۇ خىتاينىڭ قۇچىقىغا ئۆتۈپ، يهنه ئىككى يىلـچه خىت
يهنه بىر خىتاي ئهمهلـدار مېنـى چـوڭ ئوقۇشـتا ئوقۇتـۇمهن، دەپ      . اۋادىم چىقتىس
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نهتىجهم ياخشـى  . بۇ يهردە مهن جاسۇسلۇق كۇرسىدا ئوقۇدۇم. ئۈرۈمچىگه ئهكهلدى
. ماڭا ئهركهكلهرنـى قانـداق جهلـپ قىلىشـنىڭ نهزىرىيىسـى ئۆگۈتۈلـدى      . بولدى

جاسۇسـلۇق تېخنىكلىرىـدىن   بۇندىن باشقا كۈندۈلۈك ئىشالرغا الزىم بولۇدۇغان 
. دېگهندەكلهرنىمۇ ئـۆگهتتى ... شىفىر تېخنىكىسى، كۆرۈنمهيدىغان سىيا ياساش،

ئاقسۇدا ئىلغار ياشالردا مهلۇم بىر خىـل قارشـىلىق   . كېيىن يهنه ئاقسۇغا ئهۋەتتى
  .تهشكىالتى سېزىلگهن بولسىمۇ، بۇنى پاش قىاللماي تۇرۇۋاتقان ئىكهن

ـائىر لۇتپـۇلال      مېنىڭ ۋەزىپهم بـۇ تهشـكىال   ـان ش ـالى بولغ تتا بولـۇش ئىهتىم
، قىزالرغا ئامراقلىقى ئۇنىـڭ  خلۇتپۇلالنىڭ شو. مۇتهللىپكه يېقىنلىشىش ئىدى

ـاالھىيىتىم    . نىشان قىلىپ تاللىنىشـىدىكى سـهۋەپ ئىـدى    مېنىـڭ ئاشـكارە س
ـالىيهتلىرىگه   . باشــالنغۇچ مهكتهپنىــڭ مۇئهللىمهســى   ـار ياشــالرنىڭ پائـ ئىلغـ

. ۇ چاغدا ئابـدۇلالھ روزىنىـڭ دىراممىلىـرى سهھنىلهشـتۈرۈلۈۋاتاتتى    ب. قاتناشتىم
كۆپ ئۆتمهيال لۇتپۇلالنىڭ دىققىتىنى ئـۆزەمگه  . مهنمۇ بهك ئاكتىپالردىن ئىدىم

ئــۇ مېنىــڭ . ئۇنىــڭ بىــلهن پهۋقۇلئــاددە يېقىنلىــق ھاســىل قىلــدۇق. تــارتتىم
شـكىالتقا دەۋەت  جهڭگىۋار، ئىلغار بىر قىز ئىكهنلىكىمنى كۆرۈپ، مېنىمـۇ بـۇ ته  

  ....تهشكىالتنىڭ مهخسىدىنى تونۇشتۇردى. قىلدى
سـهن ھايۋاننىـڭ    —دەۋەتتىم چىدىيالماي،  —! ۋاي شهقىقه مىكىجىن —

  قىلغان ئىشىڭمىدى شۇمۇ؟
. دېـدىڭىز، دېـدىم   ،راستىنى دە... مهن پاش قىلغان ئىدىم. ھهئه، مهنتىم —

  ...سىزگه داۋاملىق سهمىمىيهتسىزلىك قىاللمايمهن
  نېمىشكه ئهمدى؟ —
بىلهمسىز، سىز بىلهن توي قىلىپ ھاياتىمـدا تـۇنجى قېـتىم ئادەمـدەك      —

ھهقىقىي بىر ئائىلهم، خهلق سۆيگهن، ھۆرمهتلىـك ئېـرىم   . ھايات كهچۈرگهنىدىم
ـاخىرقى كـۈنلهردە شـۇنچىلىك     . بولغانىدى ـان ئ سىزنى سېتىشقا مهجبۇر بولۇۋاتق

ـا  . نئازاپالندىمكى، بۇنى بىر ئۆزەم بىلىمه بۇنى دېسهم كىم ماڭا ئىشىنىدۇ؟ ھهتت
سىز قولغا ئېلىنىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ كۇچار خهلقى مېنى بېشـىغا ئېلىـپ   

بۇ مهسۇم خهلق مېنىڭ ئۆز قولۇم بىلهن سىزنى زىندانغا ئۇزاتقىنىمنى . كۆتۈردى
ـانىمى   «نهدىن بىلسۇن؟ ئـۇالر مېنـى    ـابىت ئهپهنـدىنىڭ خ دەپ شـۇنچىلىك   »س

، ئۇۋال بولدى دەپ، ھهركىم مېنىڭ ھالىمـدىن خهۋەر ئېلىشـقا،   ھۆرمهت قىالتتى
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ـارال ئىـدى       ـاردەم قىلىشـقا تهيي بۇالرنىـڭ ھهممىسـى   . ھهر كىم بىـرەر ئىشـىمغا ي
ھايــاتىم بــويىچه خورلــۇق ئىچىــدە . ســىزنىڭ ئايــالىڭىز بولغانلىقىمــدىن ئىــدى

ھىچكىــم . ئۆســتۈم، خىتايالرنىــڭ مهسخىرىســىنىڭ بىۋاســىته نىشــانى بولــدۇم 
ئهنه شۇ بىر يىلـدىن كـۆپرەك ۋاقىـت    . مېنى ئادەم قاتارىدا كۆرۈپ باقمىغان ئىدى

  .مېنىڭ ھاياتىمدىكى ئادەم ھاياتى بولغان ئىدى
ـا شـۇنداق ئىـكهن،    «بهلكىم سورارسىز، ھهركىممۇ سورىشى مـۈمكىن،   ئهجهب

ئهگهر بىـردىنال ۋەزىپىـدىن   . مهن مهجبۇر ئىـدىم  »نېمىشقا ساتقۇنلۇق قىلدىڭ؟
ـا رۇخسـهت يـوق         ۋاز كې ـاي دېسـهم ماڭ ـالى بولـۇپ ياش ـائىله ئاي چىپ، ياخشى بىر ئ

ــدى ــدىم   . ئى ــىز ئى ــدىنمۇ بهك تهلهيس ــدىكى دىۋانى ــۆز  . مهن كوچى ــۇ ئ ئۇالرنىڭم
ـام      ـام تـوي قىلىـپ، خالىس خاھىشى بىلهن ياشاش ھوقۇقى بار، ئهمما مهن خالىس

ــدى   ــم يوقى ـان ھهققى ــۆي تۇتۇدۇغـ ــىمم  . ئ ــوي قىلىش ــلهن ت ــىز بى ۇ ئهســلىدە س
ــدى   ــش ئهمهس ئى ــۆلچهرلهنگهن ئى ــنىڭىز   . م ــپ، ئاش ــتىن چىقىرى ــىزنى باش س

بىــراق، ســىز تهقــۋادار ئــادەم ئىكهنســىز، ســىزنى باشــتىن . بولۇۋالســاممۇ بــوالتتى
سىزگه . چىقىرىش مۈمكىن ئهمهسلىكىنى بىلگهندىن كېيىن، پىالن ئۆزگهردى

ـار . خوتۇن بولۇشۇمغا، رەسـمىي تـوي قىلىشـىمغا رۇخسـهت قىلىنـدى      اڭ، مهن ق
مهن . نهپرەتلهنســهممۇ نېــرى تۇرالمــايتىم . ياخشــى كۆرۈپمــۇ تــوي قىاللمــايتىم 
  .ئۇالرنىڭ قولىدىكى بىر قورال ئىدىم

ـار خهلقىنىـڭ    مېنى ھهممىدىنمۇ ئازاپلىغىنى، سىزدىن كېيىن پۈتۈن كۇچ
ماڭا شۇنچىلىك ئېچىنىپ، ئىچ ئاغرىتىپ كېتىشـلىرى، ھـۆرمهت قىلىشـلىرى    

كېســهك  - ئــۇالر بىلســه، سـىرىمنى ئــۇالر بىلســه چالمــا  ئىچىمــدىكىنى. بولـدى 
قىلىــدىغان يهردە، بىلمىگهنلىكلىــرى ئۈچــۈنال ئهڭ ئــالىي ھــۆرمهتلىرىنى ماڭــا  

ــۇ قــارىمۇ   . بېغىشــالۋاتاتتى  - ئىچكــى ســىر ۋە تاشــقى مۇئــامىله ئارىســىدىكى ب
شـۇنىڭ بىـلهن، مهن   . قارشىلىق مېنى ساراڭ قىلىپ قويۇدۇغانـدەكال قىالتتـى  

  .ق تهلهپ قىلىپ، كۇچاردىن كېتىشكه رۇخسهت سورۇدۇمقاتتى
ـا مهن ئۈرۈمچىــدە تۈرمىــدە ئىــكهن، بىــرەر قېــتىم يوقالشــقىمۇ        — ئهممـ

ـادەم ئهۋەتـكهن چېغىمـدا      بولمىدىمۇ؟ مېنىڭ ئامانهتلىرىم توغرىسىدا ئالـدىڭغا ئ
دېگهنكهنسهن، ھىچ بولمىسا ئادەمدەك  »بۇ بىر ئويۇن ئىدى، ئهمدى ئاخىرالشتى«

  .پ بهرمهپسهنجاۋا
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بىلهمسىز، مهن سىز بىلهن تـوي قىلىـپ، ۋاقىـت ئـۇزۇراپ كهتكىـنىگه،       —
سهن راستىنال كۆڭۈل بېرىۋېتىـپ بارىسـهن،   . مهندىن گۇمان قىلىشقا باشالشتى

كېــيىن مېنىــڭ . بــۇ ئىشــتىن بــاش تارتىشــقا ئۇرۇنۇۋاتىســهن، دەپ قىستاشــتى 
. ۇ چۈشۈنۈپ تۇرۇشـتى خهلقنىڭ ھۆرمهت بېسىمىغا چىدالماي قېچىۋاتقىنىمنىم

ـانچه ئىشـهنمهي، سـىز بىـلهن بىـرەر ئاالقىـدە بولـۇش          ـا ئ شۇ ئىشتىن كېيىن ماڭ
شـــۇڭا مهن كۈزۈتۈلۈۋاتقـــانلىقىمنى . ئىهتىمـــالىمنىمۇ مۆلچهرلهكلىـــك ئىـــدى

  ئۇنداقكهن، مهن كىمگه ئىشىنىمهن؟. سېزەتتىم
  ئۆيدە قالغان كىتاپلىرىم نېمه بولدى؟ —
ىن كېــيىن قالغــان بىرنهچچىســى ھهمــمه  ســىزنى ئېلىــپ ماڭغــانالرد —

  .كىتاپ، قهغهزلىرىڭىزنى يىغىشتۇرۇپ ئېلىپ ماڭدى
ـالىم        ـان كـۆزلىرىگه قارىغىنىمـدا چىـدىغۇدەك ھ ئۇنىڭ ياش قۇيۇلـۇپال تۇرغ

باشـقىچه بولۇشـى مۈمكىنمـۇ؟ ئـۇ     . ئۇنىڭغا راستىنال ئىچىم ئاغرىـدى . قالمىدى
ـاي   ئهم. زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان بىر بىچارە ئىدى ـادىلهپ قويم ما ئاجىزلىق ئىپ

  :دەپال قاتتىق تهلهپپۇزدا سورۇدۇم
  يېڭى بىر ۋەزىپه يوقلۇقىنى قانداق بىلىمهن؟ —
ــداڭغا        — ــقۇ؟ گومىن ـادەم ئهمهس ــول ئـ ــۇ گ ــىز ئۇنچىم ـابىت، س ــيهي، سـ ۋاي

ـارتىيه ئىشـىنهمدۇ؟ شۇڭالشـقىمۇ يهتـته         ئىشلىگهن مهنـدەك بىـر رەسـۋاغا، كومپ
ـا سـۈرۈلۈپ يـۈرۈمهن،       - يىلدىن بېرى زىندانـدىن   —زىنـدانغا، الگىـردىن الگىرغ

  .دېدى ئېسهدەپ تۇرۇپ
تۈزگه چىققاندا مهن بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىڭنى دەپ يۈرمه،  -بوپتۇ، تاال —

ــۇپ قويــاي، ماڭــا قىلغــان شــۇملۇقۇڭنى باشــقا      ــۇ يهردە ســاڭا ھــامى بول ئهممــا ب
ساڭ بىركـۈنى ئـۆزەڭگه   كىشىلهرگه زىيانكهشلىك قىل. ئىنسانالرغا قىلىپ يۈرمه

گۈزەللهرنىڭ جىڭگىلهك چاچلىرى «. دېدىم بىر ئاز يۇمشاق تهلهپپۇزدا —يانىدۇ، 

دېگهنـدەك   pppp»ئهقىلنىڭ ئايغىغا زەنجىردۇر ۋە ھۇشيارلىق قۇشى ئۈچۈن توزاقتـۇر 
  .بولدىمۇ قانداق؟ دېگهن گۇمان ھامان يۈرۈكۈمنى يهپ تۇراتتى

ـاب    — ــۇن، ســ ـا يهتكۈزسـ ـالالھ مۇرادىڭىزغــ ـا ئىـــگه   ئــ ــىزنىڭ ماڭــ ىت، سـ

                                            
      ①

 .ئا—دىن،  »گۈلىستان«: شهيخ سهئىدى 
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دېـدى   —دە، -سىز دېگهن يۇمشاق كۆڭۈل ئادەم. بولۇشۇڭىزدىن ئۈمىدىم بارىدى
. كۈلۈمسىرىگهندە ئۇنىڭ چىشلىرى پارالپ كهتتى. ئۇ يىغا ئارىالش كۈلۈمسىرەپ

  .بۇ چىشالر يهنىال شۇنداق پارالق ئىدى
ــهن   « ــتىگه ئوخشايس ــدە پهرىش ــلىرىڭنى دېمىگهن ــۋا، قىلمىش  »!دە-ۋاي رەس

  .دېدىم ئىچىمدە
  :كېيىن خهلىچهم يهنه يولۇقۇپ

  .دېدى —ئۇھ، ئارام تاپتىم، رەخمهت، سابىت،  —
ــدى    ــورىغاندەكمۇ قىل ــرى س ــتلهردىن بهزىلى ـاش يىگى ــۈك  . يـ ــر تۈرل مهن بى

ئهمما . جاۋاپ بهردىمدەپال  »!ئۇنىڭغا چاخچاق قىلىشما، جۇمۇ«: تهرزدەئېنىقسىز 
كېيىن تۈرمه باشـلىقلىرى،  . ۈشۈنۈشكهن ئىدىخوتۇنكهن دەپ چ - ئۇالر بۇنى ئهر

مهيدان باشلىقلىرىمۇ ئۇقۇپ، ھهپتىدە بىرەر قېتىم جامائهت بار يهردە كۆرۈشۈڭالر، 
ئهممـــا بىزنىـــڭ . ئوغۇرلـــۇقچه كۆرۈشۈشـــكه بولمايـــدۇ، دەپ رۇخســـهت قىلـــدى 

ـان مۇناسـىۋەتنى راسـت قىلىـش      كۆرۈشۈشكه ئىهتىياجىمىز بولمىسىمۇ، بۇ يالغ
ئۇنىـڭ  . تۈنسىز بىر ھازا ئولتۇرۇپ ئايرىلىپ كېتهتتـۇق  - ۇشۇپ، ئۈنئۈچۈن ئۇچر

ـا      ــۇنى قىيمـ ـامال ئ ـاتىنى ئويلىسـ ـان ھايـ ــهرمهندىلىككه تولغـ ــۇ ش ـا  - ئاش چىيمـ
ئهممــا ئۇنىــڭ ھهمىشــه مهســۇم كۆرۈنۈدۇغــان چىرايىغــا  . قىلىۋەتكــۈم كېلهتتــى

  .قارىغىنىمدا ئىچ ئاغرىتماي تۇرالمايتىم
  :لىچهم ماڭابىرنهچچه ئايدىن كېيىن خه

. دېــدى —مېنــى يهنه باشــقا بىــر يهرگه ئهكىتىۋاتىــدۇ، خۇداغــا ئامــانهت،   —
ـان كـۆزلىرىگه قارىغىنىمـدا شـۇنچىلىك         ـاپ تۇرغ ئۇنىڭ مهيۈسـلۈك بىـلهن چاقن
ئىچىم ئاغرىدىكى، ئاشۇ بارغان يېرىدە ئۇنى كىملهر بوزەك قىالركىن دېگهنلهرنـى  

  .ئويالپ تېنىم شۈركۈنۈپ كهتتى
ــۆزۈڭگه — ــۈرمىگىن،   ئ ــول، ھهر كىمــگه ئىشــىنىپ ي ــدىم  —پهخهس ب دې

  .مهنمۇ كۆيۈنۈپ
ـان ئىسـكهنجىگه     ئهمما ئۇ ئۇزاپ كېتىشىگىال قهلبىمنى مۇدھىش بىـر گۇم

ئهينـــى چاغـــدا قهشـــقهردە  »يۆتكۈلۈشـــى«ئۇنىـــڭ باشـــقا الگىرغـــا . ئېلىۋالـــدى
دېگهنلىرىنــــى  »يېڭىشـــهنىڭ تۈرمىســـىگه يۆتكهيـــدىكهن   «ناســـىراخۇننىڭ  

ئهمما قانچه ئويالپمۇ خهلىچهمنىڭ مهنـدىن ئېرىشـمهكچى بـولغىنى    . ىئهسلهتت
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ــدىم     ـاۋاپ تاپالمى ــگهن ســوئالغا جـ ــدى؟ دې ــېمه ئى ـاكى ئېرىشــكىنى ن ـاۋاپ . يـ جـ
ــىلمىدى    ــۈم يېش ــال كۆڭل ــۇ، يهنى ـان تۇرۇقلۇقم ــزدەكلهرگه  . تاپالمىغـ ــدا بى بۇنىڭ

 ئـــانچىكى تۇيۇلۇدۇغـــان، ئهممـــا ئىســـتىخبارات كهســـپىدىكىلهرال قىممىتىنـــى
  بۇ زادى نېمه سىردۇ؟. بىلىدىغان ئاللىنېمه بارىدى

  

���  
        

سابىت ئهپهندىنىڭ قانداقلىكىم بولمىسۇن ئاشۇ گۈزهل ئايالغا قانچىلىك كۆڭلى 
ئۇنىـڭ ھهققىـده گهپ بولسـىال، ئۇنىـڭ گـۈزهللىكلىرىنى . بارلىقى بىلىنىپ تۇراتتى

ــوغرا كهلســىال ئــۆزىنى يوقۇتــۇپ قويۇۋاتقانــدهك ق . ىلىــپ كېتهتتــىتهسۋىرلهشــكه ت
، ئىككـى قېتىمـدا ھاياتىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىدا بويتاق ھهمده تۈرمىده ئـۆتكهن

ـاتى ياشـىغان  بىرهر يىلدىن جهمئـي ئىككـى يىلـچه ئهر ـاره  خوتۇنلـۇق ھاي بـۇ بىچ
  . ئادهمگه ھهر جهھهتتىن كىشىنىڭ ئىچى ئاغرىيىتى

ـا ـا ئهمدى ئاشۇ يىلالردا بولۇپ ئۆتكهن يېزىـق ئـۆزگهرتىش ۋه س بىتنىڭ بۇنىڭغ
  :مۇناسىۋهتلىك ھىكايىلىرىنى سورۇۋالغۇم كېلىپ، تېمىنى شۇ ياققا بۇرۇدۇم

سابىتكا، يېزىق ئۆزگهرتىش اليىھىسـى، يهنـى يېڭـى يېزىقنىـڭ اليىھىسـى  —
ــتىم  ــۇ شــۇ قې ـانتۇق، ب ــۈتۈلۈپتىكهن دهپ ئاڭلىغـ ــدىكى چاغــدا كۆرس ســىزگه تۈرمى

  كۆرسۈتۈلگهنمۇ؟
  .گهنھهئه، شۇ قېتىم كۆرسۈتۈل —
ــراھىم تۇردىغىمــۇ كۆرســۈتۈلۈپتىكهن دهپ ئاڭلىغــانمىز، قايســىڭالرغا  — ئىب

  بۇرۇن كۆرسۈتۈلگهنلىكىنى بىلهمسىز؟
  .بىز بىر يهرگه قامالغان ئهمهس. ياق، بىلمهيمهن —
دى رھهرپـى يـوقكهنمىش، ئىبـراھىم تـۇ »ژ«ئاڭلىساق دهسلهپكى اليىـھهده  —

ـاراپبۇنى كۆرۈپ، اليىھهنـى كۆرسـهتكىلى ئاپارغـ ـا ق  ›ژ‹ «: انالر ئىچىـدىكى خىتايغ
دهپتىكهن، ئۇنىڭ اليىھهگه قارىتا بارلىق پىكرى شۇنىڭدىن  »ھهرپى ژىننىمالىكىما؟

ـارىكهن، ئۇنىڭـدا . ئىبارهت بوپتۇ، دهپ ئاڭلىغانتۇق ـانتىمۇ ب بۇ گهپنىڭ يهنه بىر ۋاري
. مىشدهپ ســورىغان  »ھهرپــى يــوق؟ ›ژ‹اليىھهڭــالردا نېمىشــقا «ئىبــراھىم تــۇردى 

ـايتۇرۇپ سـوراپتۇ»ژ«  ›ژ«‹: نى چىقىرىۋېتىشكه تهرهپدار بولغان خىتاي ئۇنىڭـدىن ق
ـــېمىگه كېرىكـــى؟ ـــڭ ن ـاۋاپ  »ھهرپىنى ـــۇردى شـــۇنداق جــ ـــراھىم ت ـا ئىب ــ بۇنىڭغ
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ــۇمىش ــهنلهرنى  ›ژ‹ «: بېرىپت ــى س ـالىكى‹ھهرپ  !ژىننىمـ ــرهك› ــۇ  »دېيىشــكه كې ب
  راستمىدۇ؟دېيىلگهنلهر 

ـازىمۇ راستتهك تۇرۇدۇ، ئاۋۇ گهپ ئ — ىبراھىمكامنىڭ گهپ قىلىش ئۇسلۇبىغا ت
ئهگهر بۇ راست بولسا دېمهك، ماڭا ئۇنىڭدىن كېيىن كۆرسـهتكهن . توغرا كېلىۋاتىدۇ
  .ھهرپى بار ئىدى »ژ«ا كۆرسهتكهن اليىھهده ڭما. بولۇشى چوقۇم

خېلـــى كـــۆپ ئاشــــۇنداق ئىشـــالر تۈرمىــــده بولســـىڭىزمۇ ســــىزنىڭ   —
زىق، بۇ سـىزنىڭ ئىلىـم نوپۇزلـۇقى بـولغىنىڭىزدىن مهسلىھهتىڭىزنى ئالىدىغىنى قى

ـا ئاشـۇ قېـتىم يېزىـق اليىھىسـى سـىزگه كۆرسـۈتۈلگهن چاغـدا  بولسا كېـرهك؟ ئهمم
ـــكهن،  ـان ئى ــ ـــت قىلغ ـــلهر ســـىزنىڭ رهت قىلىشـــىڭىزنى ئۈمى ـــۇن مىللهتچى نۇرغ

ـال سـىزنى سـۆيگهن نۇرغـۇن . قېرىشقاندهك، سىز بۇ اليىھهنى رهت قىلماپسـىز بـۇ ھ
  .ئۈمىتسىزلهندۈرۈپتىكهن كىشىلهرنى

چـۈنكى . خهلقنىڭ ئۈمىتسىزلهنگىنىمۇ راستتۇر. قارشى تۇرمىغىنىم راست —
ـان ئىنقىالپچىمىــــز دهپ بىلــــدى مهن ئىنقىالپچــــى ئهمهس . خهلــــق مېنــــى ھامـــ
ـايمهن ـــنقىالپچىمهن دهپ تۇرۇۋااللمــ ـــر . دىيهلمىســـهممۇ، ئى ـــلهن بى ـــدى بى مهن ئال

ــدا مۇ شــۇ مىللهتنىــڭ ئهڭ ئــاڭلىق تهبقىســىگه ئۇقۇمۇشــلۇق ئــادهم، ھىــچ بولمىغان
ـاھىش ئارىالشـتۇرۇپ مۇئــامىله ، شـۇڭا. مهنسـۇپ مهن مهسـىلىلهرگه ھىســىيات، خ

ـام بولمايــدۇ يېزىــق مهسىلىســىده مهن قارشــى تۇرغــان بولســام نــېمه بــوالتتى؟ . قىلس
ـان ئىـش ئىـدى. ھىچنېمه ئۆزگهرمهيتى! ھىچنېمه . ئاللىقاچان قارار قىلىنىـپ بولۇنغ
تىگه ئىلمىي نۇقتىدىن قارىغاندا، يېزىق تىل تاۋۇشلىرىنى خاتىرىلهيدىغان ئۇنىڭ ئۈس

ئهسلىده ئۇنىڭدا ھىچقانـداق مىللىيلىـك . شهرتلىك بهلگىدىن باشقا نهرسه ئهمهس
ـان بىـر نهچـچه ھهرپـكه قارشـى . يوق ـا بولغ ئۇنىڭدىن كـۆره ئىلمىـي نۇقتىـدىن خات

دىن كىــرگهن ســۆزلهرنى تــوغرا تىلىمىــزدا يــوق، پهقهت خىتــاي تىلىــ. تۇرغــان ئىــدىم
بۇ ئىلىمـگه ئۇيغـۇن ئهمهس . ئىپادىلهش ئۈچۈنال قوشۇلغان ھهرپلهرگه قارشى تۇردۇم

ـان ئىـش . ئىدى بىر مىللهت باشقا بىر مىللهتنىڭ تاۋۇشلىرىنى دهپ ئېلىپـبه تۈزۈدىغ
ـامهن . يوق ئهمما شۇ پىكرىممۇ ھىساپقا ئېلىنمىغان يهرده، يېزىق ئۆزگهرتىشكه تام

ـا بۈگـۈن  قارشى تۇرسام نېمىگه ئېرىشهتتۇق؟ يېزىقتا مىللىيلىـك يـوق دېـدۇق، ئهمم
ـا بـۇ يېزىـق . ئېتىۋارى بىلهن بىز بۇنىڭدىن مۇستهسنا ۋه كۈنسـېرى شـۇنداق بولماقت

ـارىخ جهھهتـــلهرده ھىـــچ  ـايالر بىـــلهن نه تىـــل، نه مهدهنىـــيهت، نه تــ بىزنىـــڭ خىتــ
شــۇڭا بــۇ . يىــپ ياخشــى دهلىــلئورتاقلىقىمىزنىــڭ يــوقلىقىنى ئىســپاتاليدىغان ئاجا

  . يېزىقتا چىڭ تۇرۇش كېرهك
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  ...يهنه بىر سوئالىم بار، —
  خوش؟ —
  ئاشۇ بارمىقىڭىزنىڭ ئۇچىمۇ شۇ قېتىم كېسىلگهنمىدى؟ —
. يــاق تېخــى، مهن يهنه بىــر چىقىــپ، يهنه كىرىمهنغــۇ، كېيىنكــى قېتىمــدا —

ىــــيهت مهدهن«يهنــــى، .كېيىنكىــــدىمۇ ئهمهســــكهن، ئۇنىڭــــدىن كېيىنكىســــىده
  .دا»ئىنقىالبى
ــدىم — ــۇتقىلى تــاس . ھه، بىل ــدى ئۇن ــر ســوئال بارى ــگهن بى ـا كهل ـا يادىمغـ بايـ
  .قاپتىمهن
  خوش؟ —
ـا،  — ـايىن كـۆڭلى يېـرىم ئولتۇرس پويېز كهلـگهن چاغـدا ئىبـراھىم تـۇردى ئىنت

ـا، پـويېز كهلـدى«: سهيپىددىن كىرىپ ـانمىش،  »!ئىبراھىمك دهپ خۇشـخهۋهر قىلغ
ـا ياخشـى قىپتـۇ، «: خىمۇ مىـجهزى قوداڭشـىپئىبراھىم تۇردىنىڭ تې كهلـگهن بولس

دهپتۇ دېگهندهك ھىكايىلهرنى ئاڭاليتۇق،  »پويېزدا كهلگهنلهرگه قىزىڭنى بېرهرسهن
  راستمىدۇ؟

ئىبراھىم تۇردى دېدى، دېيىلگهن گهپنىڭ ئۇسـلۇبىدىن قارىغانـدا راسـتتهك  —
ـا ئهقىـل بىـلهن قارىغانـدا ئۇنـداق ئهمهس ب ـا كېـرهكقىلىدىكهن، ئهمم چـۈنكى . ولس

سهيپىددىن سىياسيون، ئۇ پويېزنىڭ كېلىشى نېمىدىن دېرهك بېرىـدىغانلىقىنى ئهڭ 
بــۇ نۇقتىــدىن قارىغانــدا ئــانچه . ئــاز دېگهنــدىمۇ ئىبــراھىم تۇردىچىلىــك چۈشــۈنۈدۇ

  .ئىشهنچلىك گهپ ئهمهستهك قىلىدۇ
ابىت ئهمــدى مهن ســۆھبهتنى ئاخىرالشــتۇرۇپ، ئورنۇمــدىن قوزغۇلۇۋاتــاتتىم، ســ

  :ئهپهندى
  .دهپ سوراپ قالدى تۇيۇقسىزال —سىز نېمه يېزىشنى پىالنالۋاتىسىز؟  —

ـابىت ئهپهنـــدى بىـــلهن . مهن مهڭـــدهپ كهتـــتىم ـــۆزهمچه ســ ـــلىده مهن ئ ئهس
ئادهتتىكىچه سۆھبهتلىشىۋاتقاندهك تهسىرات بهرسهم، ئۇ مېنىڭ بىـر نـېمه يېـزىش 

راڭ قىلىــدۇ، دهپ ئــويالپ، كويىــدا ئىكهنلىكىمنــى بىلمىســه، تېخىمــۇ يېيىلىــپ پــا
. يېزىشلىرىمنىمۇ ئۆيگه چىققاندىن كېيىن ئاندىن خاتىرىلهپ ئاۋاره بولۇپ يۈرهتتىم

  :شۇڭا تهمتىرىگهن ھالدا
ـاقچى دهپ ئويالمســىز؟  — ــۇم بىرنهرســه يازمـ ــى چوق ـايتۇرۇپ  —مېن دهپ قـ
  .سورۇدۇم
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  :ئۇ ئۆزىگه خاس كۈلۈمسىرىشى بىلهن
يـۇ، بىرنهرسـه   داشـقال بىـلهن سۆزلىشـىدۇ بىر يازغۇچى مهندهك بىر كونا —

  .دېدى —يېزىشنى خىيال قىلمامدۇ؟ 
ــدىم،  — ــويالپ كۆرمى ــپ،  —مهن تېخــى ئ ــدىم قىزىرى ــداق  —دې ــى، قان يهن

  .تۈردىكى بىرنهرسه يېزىشنى بېكىتهلمىدىم
ـارات يېزىـڭ — ـار، . مهنچه ئهدهبىـي ئاخب رومانـدهك بهدىئىيلىككىمـۇ ئـورۇن ب

  .لما ئهمهس، چىن ۋاقهلهر بايانىئهمما روماندهك توقۇ
  ....مهن تېخى تارىخىي رومان قىلساممىكىن دهپ ئويلىغان —
ـار  — ـا ب ـا توقۇلم ـان بولغاچق ئۇنىمىغۇ يامان دېيهلمهيمهن، ئهمما ئـۇ يهنىـال روم

ـانه سـۆزلهپ بهرمهيـۋاتىمهن، . دهپ قارىلىدۇ ـاكى ئهپس ئهمما مهن سـىزگه چـۆچهك ي
نىڭ، زامانداشــلىرىمنىڭ ھايــات ھىكايىســىنى، بهلكــى ئۆزهمنىــڭ، سهبداشــلىرىم

  .مىللىي پاجىئهمىزنىڭ كىچىكلىتىلگهن ئۆرنىكىنى سۆزلهپ بېرىۋاتىمهن
مهن بۇنىـڭ جىـددىيىتىنى ئـويالپ  —دېدىم چىن كۆڭۈلـدىن،  —بولۇدۇ،  —

رومان قىلسام تهسىرلىك بولغىنى بىلهن كىشىلهر بۇنى ھهقىقىي تارىخ . كۆرمهپتىمهن
ـا ئىشـــلهنگهن ســـهنئهت ئهســـىرى دهپ ئهمهس، توقۇلمـــ ا ئارىالشـــتۇرۇلۇپ قايتــ

        .قارايدىغانلىقى راست، مهن چوقۇم دېگىنىڭىزدهك قىلىمهن
        

���  
  

. يىلى تۈرمىدىن چىقتۇق، ئۇيغۇرنى خوتهنگه خىزمهتكه ئهۋەتىۋەتتى-
شـقا  رېهىم يهنه سىياسىي كېڭهشكه ئى. بۇ بىر تۈرلۈك سۈرگۈن ئىدى

بېرىلمهي، نامسىز بىر شهكىلدە شـىرە ساقالشـقا    ى ئهمهلىچۈشتى، ئهمما بۇرۇنق
ـاالپىتى  «شـۇنداق بولسـىمۇ ئۇنىـڭ    . باشلىدى ـادىرلىق س ـال ئهسـلىگه    »ك دەرھ

بىز ئۇيغۇر ئائىلىسىنى ئۇزۇتۇپ قويۇش، . كهلگهنلىكىنى ھىس قىلىشقا بوالتتى
تــاقلىرىنى بېسىشــقا ياردەملىشــىش ئۈچــۈن بارغىنىمــدا ئــۇنى ئهنه شــۇ    - يــۈك

  .سى بىلهن كۆردۈم»ەرىجهد«
رەۋەيـــدۇلالھ . بـــۇ چاغـــدا تۈرمىـــدىن چىققـــان بهزى سهبداشـــالرنى كـــۆردۈم

ئۆتكۈر پهنلهر ئاكادىمىيىسىدە . ھهمدۇلالھ ئۇنىۋېرسىتېتتا ئىشقا چۈشكهن ئىدى

1960
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  .ئانچه كېلىشمهيتىم، شۇڭا سوراپمۇ بارمىدىم. ھاجى ياقۇپنى كۆرمۈدۈم. ئىدى
ــپ . مــۇئهللىم بواللمىــدىم .مېنىــڭ يهنه تهلىــيىم كهلمىــدى  ھهتتــا مائارى

ئىجتىمــائىي پهنــلهر ئاكادىمىيىســىگه ئىشــقا : تارماقلىرىــدىنمۇ ئۇزاقالشــتۇرۇپتۇ
ـاۋىن رەئىـس ئىـدىم      . چۈشتۈم ـان مۇئ بـۇ دەۋر  . خىتاي رەئىسـتىن كېـيىن تۇرۇدۇغ

ـاپهتلهرنى ئېلىـپ كهلـگهن يىلـالر       ـااليى ئ كوممۇناالشتۇرۇش خهلققه تۈگۈمهس ب
  .ئىدى

ئىككىمىزنىــڭ بىــريهردە بولۇشــىمىزنىڭ . ىمىيىــدە ئۆتكۈرمــۇ بارىــدىئاكاد
ياخشى تهرىپى، دايىم ئۇچرۇشـۇپ،  . ياخشى تهرەپلىرىمۇ، يامان تهرەپلىرىمۇ بارىدى

ـان تهرىپـى دەل شـۇ    . ئىككى ئېغىز بولسىمۇ پىكىرلىشـىپ تۇرااليتـۇق   - بىر  يام
ــوئال   ــۇمىزدا ســ ــق تۇتقۇنلۇقــ ــى قېتىملىــ ــلىرىمىز كېيىنكــ الرنى كۆرۈشۈشــ

يان  -  كوممۇنىستالرنى بىلىسىز، بىر ئادەم بىلهن كىنوخانىدا يانمۇ. كۆپهيتهتتى
ئولتۇرۇپ قالسىڭىز، ئهمما ئۇ ئادەمنى ھىچ تونۇمايدىغان بولسىڭىز، بىر كۈنلىرى 
. ئۇ ياكى سىز خاتاالشقاندا ئاشۇ بىلله ئولتۇرغاننى ئىزاھالشقا مهجبۇر قىلىشاتتى

بـۇ  . مايمهن، دەپ رەج ئۇقتۇرۇش مۈمكىن ئهمهس ئىدىمهن ھىچ بىلمهيمهن، تونۇ
ـان      ــۇش ئادەملهرنىــڭ ئۇچرۇشــۇش، گهپلىشىشــلىرىدىن گۇمـ ـارا تون ــۆز ئـ ــدا ئ ھال

  قىلماسلىقى مۈمكىنمۇ؟
ئهللىكىنچـــى يىلالردىـــن باشـــالپال بىـــز دەل بـــۇ ســـهۋەپتىن پهۋقۇلئـــاددە  

ـاتتۇق   ــقهت قىلىــپ كېلىۋاتـ ــق ئىپادىلىمهســلىككه دىق ــۇ يهردى. يېقىنلى ــۇ ب م
ـايتى    ــلىرىمىز بولمــ ــدە ئۇچرۇشۇشـ ــقا ئاالھىـ ــىۋىتىدىن باشـ ــزمهت مۇناسـ . خىـ

ئاكادىمىيىــدە ئهڭ يېقىــنىم دېيىشــكه تــوغرا كهلســه پهقهت دەرۋازىــۋەن قۇنــاخۇن 
ـاددىي   . ئاڭلىماققا قىزىق ئهمما بۇنىسـى راسـت  . بىلهنال يېقىن ئىدىم بۇنـداق ئ

ـاالكهت بولـۇپ   ك. ئادەملهر بىلهن دوستلۇق ئورنۇتۇش ماڭا بهك ياقىدۇ ېيىن بىر پ
. ئاندىن بۇنداق ئادەملهر بهك ۋاپادار كېلىدۇ. قالسىمۇ چېتىلىپ قېلىش بولمايدۇ

. مهن يالغۇز بولغۇنۇم ئۈچۈن ئاخشاملىرى ئۇ يېنىمغا كېلىپ ئولتۇرۇپ كېتهتتى
ئۇنىــڭ بىــلهن ئــادەتتىكى تۇرمــۇش، كۈنــدىلىك ھايــات ھهققىــدىكى پــاراڭالرنى  

كــۈنى بــويى يوغــان گهپــلهر بىــلهن بولــۇمىز ئهمهســمۇ،  .قىلىشــىپ ئولتۇراتتــۇق
ئىشتىن چۈشكهندىن كېيىن بولسـىمۇ مۇشـۇنداق كىشـىلىك ھاياتنىـڭ ئهڭ     

  .ئاددىي قاتالملىرىدا بولۇدۇغان پاراڭالر بىلهن بولۇش ماڭا تاڭسۇق تۇيۇالتتى
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ـا مىسـلى     -1961 يىلىنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ، ۋەتىنىمىـز تهۋەسـىدە تارىخت
ـاش كۆتۈرۈشــكه باشــلىدى     كــۆرۈلمىگهن ـارچىلىق بـ مــول ھوســۇل  . بىــر ئاچـ
پهقهت خىتايــدا چاڭجىيــاڭ دەرياســى قــۇرۇپ كېتىــپ، خىتــايالردا  . ئېلىنغانىــدى

ــپ،     ـامهن يىغىۋېلىنى ــلىقى تامـ ــڭ ئاش ـا، خهلقىمىزنى ـارچىلىق بولۇۋاتقاچقـ ئاچـ
. ئىدى لىقى ھهققىدە خهۋەرلهر بارئامبارالرغا بېىسىۋېلىنغان، خىتايغا توشۇلۇۋاتقان

ـاال   . بۇ ئاچارچىلىق تۈپهيلى ئىنسانالر نېمىلهرنى يېمىدى دەيسىز خىتايالرنىـڭ ب
مىشــالر تارقالغــان، جهمىيهتــته بىــر ئۆلــۈم  - ئوغۇراليــدىغانلىقى ھهققىــدە مىــش
ــدى   ـان ئى ـات يايغـ ــى قانـ ـاال     .ۋەھىمىس ــر بـ ـان بى ــدا ئويناۋاتقـ ــول بويلىرى ئهگهر ي

ـاتتى   خىتايالرنى كۆرۈپ قالسىال جان جهھلـى بىـ   ـاراپ قاچ مهن بـۇ  . لهن ئـۆيىگه ق
گاھ ئوغلۇم يادىمغا يېتهتتـى،  : ئاجايىپ كهيپىياتتىن ھهرخىل ئويالرغا كېتهتتىم

ئىختىيارســىز ھالــدا ئــۇنى بىــرەر خىتاينىــڭ ئوغــۇرالپ كېتىــپ يهپ قويۇشــىنى  
ـازىر     . دە تېنىم شۈركۈنۈپ كېتهتتى - تهسهۋۋۇر قىالتتىم ـا كېـيىن ئۇنىـڭ ھ ئهمم

ـا ئېلىـپ كۈلـۈپ     چوڭ يىگى - چوپ ت، بهلكى بالىلىق ئادەم بـولغىنىنى يادىمغ
گاھىـــدا خىتاينىـــڭ مىللىـــي ســـۈپهتلىرى، ئادىميلىـــك ســـۈپىتى . ســـاالتتىم

ـايالر ھهققىـدە ئـويالپ كېتهتـتىم       ـايىالردىن خىت ئۇالرنىـڭ  . ھهققىدىكى بـۇ ھىك
ـايۋان سـىياقىدا تونۇلۇشـى ئهسـلىدە بـۇ مىللهتنىـڭ          خهلق ئارىسـىدا يىرتقـۇچ ھ

ھهتتا مهنىۋىي قىممهتلهر نۇقتىسىدىن قارىغاندا بىزدىنمۇ . ىزلىكى ئىدىبهختس
ئهممــا بــۇ مىلــلهت ئــۆزلىرى بــۇنى ئــويالپ . بهختســىز ئىكهنلىكىنــى كــۆرەتتىم

يهنه بىر . خىجىللىق، ياكى روھى ئازاپ ھىس قىلمىسا كېرەككۆرمىسه كېرەك، 
رى ئۈچۈن پايدىسـىمۇ  تهرىپىنىمۇ ئويلۇدۇم، بۇنىڭ خىتايالرنىڭ ئىستىال پىالنلى

ــدى ـالىلىرىنى  : بارى ــز بـ ــدۇ، خىتــاي   «خهلقىمى ــدى، خىتــاي ئهكىتى خىتــاي كهل
دەپ يۈرۈپ كىچىك بالىالرنىڭ قهلبىـدە بهس كهلگىلـى بولمايـدىغان     »يهۋېتىدۇ

بىر خىل قورقۇنۇچ تۇيغۇسى، خىتايدىن قورقۇش پىسخىكىسى شهكىللهندۈرۈپ، 
  .تىئاڭسىز يوسۇندا خىتايغا ياردەمدە بوالت

بــۇ مۇناســىۋەت بىــلهن، خهلقنىــڭ نــارازىلىقلىرىنى قارشــىلىق ھهركىــتىگه 
ئايالنـدۇرماقچى بولغــان شــهرقىي تۈركىســتان خهلــق پارتىيىســىنىڭ يهر ئاســتى  

ــۇق ھاۋاســى   . پائــالىيهتلىرى بــاش كــۆتهردى  ــل تېرورل بۇنىــڭ بىــلهن بىــر قىزى
ىن مىللىــي ئارمىيىنىــڭ قالــدۇق قىســىملىرى، ئىشــت . ئېسىشــكه باشــلىدى
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بوشۇتۇلغان ئهسـكهر ۋە ئوفىتسـېرالر چـۆچهكته توپلۇنـۇپ، سـوۋېت چېگرىسـىغا       
ــدى       ــقان ئى ــيهت قىلىش ـا نى ــق قوزغۇالڭغـ ــر قوراللى ــرىگهن بى ــىنى تى . ئارقىس

ــپ بارىــدى      ــرال زۇنــۇن تېيى ــۇ چاغــدا ســوۋېت   . قوزغۇالڭنىــڭ بېشــىدا گېنې ب
سـوۋېتكه  پۇخرالىقىنى قالقان قىلىپ خىتايالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن قۇتۇلـۇپ  

ـاقتىن   . چىقىپ كهتكهن زىيا سـهمهدىمۇ چـۆچهككه يوشـۇرۇن كىرىپتـۇمىش     بـۇ ي
بهخـتكه قارشـى   . مىشـالر بارىـدى   - زۇنۇن قادىرنى چاقىرىپتۇمىش دېگهن مىـش 

 مــــۇددەتتىن بــــۇرۇن پارتلىــــدى. قوزغــــۇالڭ پىــــالن بــــويىچه يۈرگۈزۈلمىــــدى
ان پــاش بولــۇپ تارىخىمىزنىــڭ قايســى دەۋرىــدە پىــالن بــويىچه بولــدى؟ ھهر زامــ (

قېلىـــپ، مـــۇددەتتىن بـــۇرۇن قوزغۇلـــۇش بىـــلهن پاجىئهلىـــك ئاخىرلىشـــىپال  
يهنى، ئىچكىي . چۈنكى خىتاي رازۋىتكىسى بىلىپ قالغان ئىدى )كېلىۋاتىدىغۇ؟

ـان  ـا ئىلـى     . قىسىمدىن خائىن چىقق چـۆچهك ۋەقهسـى    - شـۇنىڭ بىـلهن تارىخت
خۇددى پۈتۈن كۈچى بىلهن  خىتايالر. يىلى مايدا يۈز بهردى-1962دېيىلگهن ۋەقه 

ــتۇردى     ـانلىق باس ــوزغىالڭنى قـ ــۇچتهك ق ــالنغان يىرتق ـا تاش ــۇن . قوزىچاققـ نۇرغ
  .قۇربانالردىن باشقا، بهزىلهر سوۋېتكه قېچىپ قۇتۇلدى؛ بهزىلهر تۇتۇلدى

ناملىق مهشهۇر شـېئىرى   »ۋەتهن ھهققىدە غهزەل«بىلهمسىز تېيىپجاننىڭ 
بــۇ شــېئىرنى ئاشــۇ ۋەقه . كهلــگهن ئىــدى مانــا شــۇ تــارىخىي شــارائىتتا مهيــدانغا 

بىر ئىپادە بىلدۈرۈش، مهيدان، چهك . ھهققىدىكى بىر بايانات دېيىشكىمۇ بوالتتى
  :چېگرا نامايان قىلىش دېيىشكىمۇ بوالتتى - 

  
  ئانىجان تۇققان ئېلىم جوڭگۇ، ئۇنىڭ پهرزەندىمهن،

  .رىشتىگه جىسمىم بىلهن، ئىشقىم بىلهن پهيۋەندىمهن
  پارتىيهم يولچىم مېنىڭ، رولچىم مېنىڭ، قىبلىگاھىم

  .توي بىلىپ ئات سالىمهن ئۇ باشلىغان ھهر جهڭگىمهن
  شۇ قىزىل دەۋرىم، زامانىم شهۋكىتىم، شانىم مېنىڭ،

  .شۇ زامانغا كۈيچىمهن، سازەندىمهن: ئىپتىخارىم
  

  :يهنه شۇنداق مىسراالرمۇ بارىدى
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  س،نهگه بارسام ئۆز ئانام قوينىدا مهن ئۆگهي ئهمه
  .مهيلى خوتهن، مهيلى تاڭشهن، مهيلى تهيخاڭشهندىمهن

  
بۇ شېئىر كېـيىن تولۇقسـىز ئوتتـۇرا مهكـتهپ دەرسـلىكىگه كىرگـۈزۈلگهن،       

ھهقىقهتهنمـۇ بهك  . بهلكىم سىز ئوتتۇرا مهكتهپتىكى چاغدا ئوقۇغان بولغىيدىڭىز
ـا بـۇنى مىللىـي    . چوڭقۇر، بهدىئىيلىكى جهھهتـته تهڭداشسـىز بىـر شـېئىر     ئهمم

ــگه       ـاالرلىق درىجى ــران قـ ــۇ ھهي ــي ئهقلىيلىقىم ــىڭىز غهيرى ــدىن كۈزەتس مهيدان
ــتىالچىالرنى    ــر ئهل شـــائىرىنىڭ ئىسـ ــۇم بىـ ــىز؛ مهزلـ ــى بايقايسـ يهتكهنلىكىنـ

ــۇدۇ     ــكىمۇ بولـ ــورد دېيىشـ ــر رېكـ ــىدە بىـ ـارتۇقچه  . مهدھىيىلىشـ ـان ئــ تېيىپجــ
ت يىلىغىچه قىسقا مـۇددە  -  1960يىلىدىن  -1959ئهتىۋارلىنىشالردىن كېيىن 

بىر تۇتقۇن ھاياتى كهچۈرۈپ، الگىردا ئهمگهككه سـېلىنغاندىن كېـيىن، ئهمـدىال    
ئورنى ئىسسىغان بولغاچقا بهلكىم بۇ ئىشـقا چېتىلىـپ قېلىشـتىن، يهنه ئاشـۇ     

  .لىرىغا بېرىپ قېلىشتىن قورقۇپ كهتكهن بولسا كېرەكالگىرئېغىر ئهمگهك 
بـۇ چاغـدا سـوۋېت     .مانا شـۇنداق قىلىـپ تۇتقـۇن قىلىشـالر يهنه باشـالندى     

ـالىالرنى، ئومـۇمهن        ـايالر سوۋېتپهرەسـت زىي ـان خىت بىلهن مۇناسـىۋەتلىرى بۇزۇلغ
ـاداقىتى      ـازىرغىچه ســـ ــڭ ھـــ ــي ئارمىيىنىــ ـانالرنى، مىللىــ ــوۋېتته ئوقۇغـــ ســ

ھهر قانـداق  . ئىسپاتالنمىغان ئوفىتسېرلىرىنى قولغا ئېلىشقا باشـلىغان ئىـدى  
مايـدىغان بـولغىنىم ئۈچـۈن مهن يهنه    بىر ھهركهتته، تازىالشـالردا نهسىۋىسـىز قال  

مېنى ئىش ئۈستىدىنال تۇتۇپ قولۇمغا كـويزا سـېلىپ ئېلىـپ    . قولغا ئېلىندىم
ـارىغۇممۇ كهلمىـدى      ـا ق پهقهت . ماڭغاندا، خىزمهتداشـالرنىڭ مـۇزدەك چىرايلىرىغ

ـاراپ      ــپ قـ ـاش ئېلى ــۆزىگه يـ ــڭ ك ــۋەن قۇناخۇننى ــدا دەرۋازى ــدىن چىقىۋاتقان دەرۋازى
بـــۇ ئاشـــۇ قېـــتىم تۇتقۇنلۇقۇمنىـــڭ ئـــاخىرقى . كـــۆردۈمقـــالغىنىنى ئېنىـــق 

ـادەم    - مىنۇتلىرىدا كۆرگهن ۋە ئۇزاققىچه كۆز ئالدىمدىن كهتمىگهن بىردىن بىـر ئ
  .چىرايى ئىدى

. ئومــۇمهن بــۇ يىلــالردا ئهڭ كهڭ كۆلهملىــك تۇتقــۇن باشــالنغان ئىــدى      
ـا       ــى قايتـ ــقالالرنىڭ ھهممىس ـا داش ـان كونـ ــپ قۇتۇلغـ ـاپ بېرى ـان ھىسـ ئاللىقاچـ

ـانالر كاتىگورىيىسـىگه، نه مىللىـي     . يىغىۋېلىنغان ئىدى مهن نه سـوۋېتته ئوقۇغ
بۇالر ئېنىقالنسـىال  . ئارمىيه قالدۇقلىرىغا، نه گومىنداڭچىالرغا تهۋە ئهمهس ئىدىم
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يهنه قويــۇپ بېرىــدۇ، قىســقا مــۇددەتته قۇتۇلــۇمهن دەپ ئويلىغــان ئىــدىم، ئهممــا   
ـارا   .كىمسهن دەپ ئېنىقالشقىمۇ يىلـالر كهتتـى   ـا    - ئـۇنىڭغىچه ق قويـۇق الگىرغ

  . ھهيدىدى
  

���  
        

ســابىت ئهپهنــدى شــۇ يهرگه كهلگهنــده بىــر ئــوتالم ســۇ ئىچىــۋېلىش ئۈچــۈن 
  :توختىۋىدى، پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ گهپ قىستۇردۇم

سابىتكا، شائىرلىرىمىز توغرىسىدا دېگهنلىرىڭىـزگه قوشـۇلۇمهن، سـىزمۇ  —
ـائىر ئىــــدىڭىز، نېمىشــــكه ئىزچىــــل ئهد ـاتشـــ ســــهنئهت ساھهســــىده   هبىيـــ

  ئىشلىمىدىڭىز؟
ئاشۇ ئىززىتىنى بىلمهيدىغان ئادهملهر بىلهن ھهر كۈنى ! ئهنه شۇنىڭ ئۈچۈن —

ـا مهن . سائهت قىلىپ تۇرۇشقا مهجبۇر بولۇشتىن قېچىپ   بىلله بولۇش، ساالم  ھهتت
ه نهزىرىمــد. كېيىنكــى زامــانالردا ئهدهبىــي ئىجــادىيهت دېگهنلهرنىمــۇ تاشــلىۋهتتىم

ـاك نهرسـه ئىـدى ـانلىقى . ئهدهبىيات ئىنتايىن پ ـاك دهپ قارىغ ـايىن پ ـاتنى ئىنت ئهدهبىي
ـاالتتىچئۈ ـارهت ئ ـاۋال تاھ ـائىرلىرىمىز ئهسـهر يېزىشـتىن ئ . ۈن ئىلگىـرى بىزنىـڭ ش

تنىــڭ دهپســهنده قىلىنســا نهقهدهر ئىــپالس نهرســىگه ئايلىنىــپ الـېكىن مهن ئهدهبىي
ئــۇ غهمكىنلىــك بىــلهن بىــردهم ســۈكۈت  —، قالىــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ تــاڭ قالــدىم

كۆڭۈلــدىكىنى  —ئــۆزىگه دهۋاتقانــدهك قوشــۇپ قويــدى،   قىلغانــدىن كېــيىن ئــۆز
  يازغىلى بولمىسا، نېمه قىلىمهن؟

  يېزىۋهرسىڭىز، ئېالن قىلمىسىڭىزال بوالتتىغۇ؟ —
بىر تهرهپتىن قارىغاندا توغرا، شۇنداق قىلمايمۇ قالمىدىم، دايىمال تۇتقۇنلـۇق  —

ـام، يېزىـپ ئى ـات ئىچىـده تۇرس ـان بىـر خىـل ئهنسـىز ھاي ـاراپال تۇرۇدۇغ شىكىمنى م
ـا ئوتتۇرىـدا  ـان؟ ئهمم ساقلىغان نهرسىلىرىم ماڭا ئـامهت ئېلىـپ كهلمهسـتى، ھهقىچ

  .كۆرۈنمهك ئۈچۈن كىمگه ئايلىنىشىم كېرهكىدى، بىلىسىز
 ئادهملهردىكى شهرهپ، مهرتىـۋه، ئۈسـتۈنلۈك تۇيغـۇلىرى توغرىسـىدا نـېمه —

دهيسىز؟ ئىنسانالر بهزىده نومـۇس تۇيغۇلىرىنىمـۇ قايرىـپ قويـۇپ، بهزى ئىشـالرنى 
قىــپ كېتىشــىدۇ، بــۇ چاغــدا ئــۇالردىكى ئاشــۇ ئۈســتۈنلۈك تۇيغۇســى نهگه كهتــكهن 
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  بولۇدۇ؟
ھىچيهرگه كهتمهيدۇ، بۇ قىلىقى ئۇنىڭ ئۈستۈنلۈك تۇيغۇسىغا پۇتالشـمايال  —

بىـرىگه پۇتالشـمايدىغان يـول تېپىشـقا  بىر »تاالققا يول تاپقاندهك«قالماي، خۇددى 
ئانــدىن بــۇ ھهقــته بىــر ئــاز تهپســىيلىرهك . دېــدى ســابىت ئهپهنــدى —ئۈلگــۈرۈدۇ، 

ئىنســان بالىســىغا ئورتــاق بىــر ئاالھىــدىلىك  —توختالغۇســى كېلىــپ داۋام قىلــدى، 
ــۆزىنى ئۈســتۈن بىــر ســىنىپتىن ــم ئ ئېســىلزادىلهردىن كېلىــپ  — شــۇكى، ھهركى

ھاياتىــدا ئېرىشــكهن ئهڭ ئۈســتۈن . كۆرسۈتۈشــكه خۇشــتار بولــۇدۇ چىققــان قىلىــپ
ــدۇ ــلهن ئهســكه ئالى ــي . مهرتىۋىســىنى ھهۋهس بى ــڭ ئهمهلى ــڭ ئىپتىخارىنى ــۇ ئۇنى ب

ـال  ـا دهرھ مىسالى بولۇپ قالىدۇ، شۇ تۈپهيلىدىنمۇ جهمىيهتته نېمه ئهڭ بازارلىق بولس
ــۇرۇدۇ ــۆزىنى ئ ــۇنىڭ. شــۇنىڭغا ئ ــۇنى ش ـارلىنىش خاھىشــى ئ . غا قىســتايدۇئىپتىخـ

ـا دىھقــان   ھهتتــا قىـپ ،كوممۇنىسـتالر كهمبىغهللىكنـى: مهسـىلهن قىزىـل يالالنم
ـانالرنىڭ ھهممىسـىده ئـۆزىنى  دېگهننى سۆيۈملۈك كۆرسهتتى، شۇنىڭ بىـلهن ئىنس

ــدى ــودا بول ــيىش م ـان دې ــپ چىققـ ــىنىپتىن كېلى ــبىغهل س ــۆرۈڭ، . كهم ــويالپ، ك ئ
ـان مانــ ا شــۇنداق بىــمهنه ئىشــالرغىمۇ كهمبىغهللىكمــۇ شــهرهپ بوالمــدۇ؟ ئىنسـ

ئىشــانالر دهۋرىــده بازارغــا ســېلىنغان   خــۇددى خوجــا. ئىشــىنىۋېرىدىغان مهخلــۇق
ـاش، ئـۆي ـان دېگهنـدهك بـۇ   دۇنيانى دوست تۇتماسلىق، تهركى دۇنيا ھالدا ياش ماك

دېگهنلهرگىمۇ دهرھال ئىشىنىپ، ... دۇنيانىڭ مهئىشهتلىرىدىن تامامهن قول ئۈزۈش،
ـا  كۆنگهنـــدهك، ھىچكىـــم خـــوجىالردىن ئهمىســـه نېمىشـــكه ئـــۆزهڭ شـــۇ مودىغــ

ھهركىمنىڭ دۇئا قىلدۇرغىلى ئهكهلـگهن قىزلىرىنـى ئېلىۋېرىسـهن، نېمىشـكه سـهن 
. دۇنيــا يىغىســهن؟ دهپ سوراشــقىمۇ ئهقلــى ئىشــلىمهي قالغانــدهك بىــر ئىــش  مــال

ـارتىي. پارتىيه ئهزاسـى بولۇشـمۇ يهنه شـۇ مودىالرنىـڭ بىـرى هلىكى ئۇنىـڭ قانـداق پ
مــوھىم ئهمهس، ئوتتۇرىــدا گېپــى ئۆتۈۋاتقــان پارتىيهنىــڭ ئهزاســى بولۇۋالســا، گهرچه 
 ....ئۆزىنىڭ ھېچنېمىگه كۈچى يهتمىسىمۇ، ئىپتىخارلىنىش ئۈچۈن دهسمايه بولۇدۇ

ـاداقهت . شائىرالرمۇ شـۇ ئـۆزىگه ئىسـتهلگهن ئۈسـتۈنلۈكنى بهخـش ئهتكـۈچىگه س
ئوتتۇرىـدا . پمۇ ئولتۇرماي كېتىۋېرىدىغان گهپبىلهن باغلىنىپ، باشقا تهرىپىنى ئويال
يىلالرنىــڭ 50يىلالرنىــڭ ئاخىرىــدىن   40. ئىســمى كۆرۈنــۈپ تۇرغــانغىال خــوش

ـاڭلىق سـىنىپىمىز ئـۆزىنى  ـانلىرىمىز«ئاخىرىغىچه ئ دېگهننـى  »جهمىيهتنىـڭ چولپ
ـان،  بىلىندۈرۈپ تۇرۇش ئۈچۈن رۇسچه سۆزلۈشۈپ كېتىدىغان، ھهتتا رۇسچه ئوقۇمىغ
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ـان ــۈن   چهئـ ــۈرهتتى؛ بۈگ ــومزاپ ي ــمهي ي ــى بىلهل ــدىغانالرمۇ ھهددىن ــۇنچه بىلى م
ـاپاليدىغانالر ھىـچ زۆرۈرىيهتسـىزال  ـاڭلىق تهبىـقه ھىس كۆرۈۋاتىسىزكى، ئۆزلىرىنى ئ

ـايچه سۆزلۈشـــۈپ كېتىشـــىدۇ ـاقلىقنى . خىتــ بۇالرنىـــڭ ئارىســـىدا بىـــر خىـــل ئورتــ
ا اليىـق ئوسـما قويـۇپ چىقىـش بايقاۋاتامسىز؟ بازاردا نېمه ئۆتۈۋاتقان بولسا شۇنىڭغ

  . ئۇرۇنۇشى
  خهلقچۇ؟ خهلق نېمه ئوياليدۇ؟ —
ـائهت ســۈپىتىده ئۇلــۇغ بولســىمۇ، يهنىــال  — ـادا«خهلــق جامـ دېيىلىــدۇ،  »پـ
ئۆز مهنپهئهتلىرىنى سـېتىۋاتقىنىنى كۆرمهيـدۇ . ئۇالرمۇ مودىغا ئهگىشىدۇ. ئهمهسمۇ

. ه ھــۆرمهت قىلىۋېرىــدۇيــاكى ھىــس قىلمايــدۇ، ئوتتۇرىــدا ئېقىۋاتقــان مــودا بــويىچ
ـامهتلىكلهرمۇ بولـۇدۇ. نهپرهتلىنىدىغان چاغلىرىمۇ بولۇدۇ ـا . ئهمما ئاجايىپ ئ ئـۇ ياقت

ـا خهلقنىڭمــۇ  ـارلىق ئهتىۋارالشــلىرىغا نائىــل، بــۇ ياقتـ ـاۋۇزچى خىتايالرنىــڭ بـ تاجـ
. ئهمما بۇالر شۇ دهۋر ئۈچۈن شۇنداق. ھۆرمىتىنى قولدىن بهرمىگهنلىكىنى كۆرۈسىز

ـارىخىي شهخسـلهرنىڭ قىلمىشـلىرىنى بىـرتارىخ ئۈچ ـان ت   ۈن ئهمهس، تـارىخ ھام
  .بىرلهپ ئهلگهكتىن ئۆتكۈزۈپ باھا بېرىدۇ

  :سۆھبىتىمىز توختىغان يېرىمىزدىن داۋام قىلدى 
        

���  
  

ـايالقالرنى بــــۇزۇپ، كـــۆچمهن خىتــــايالرنى      يهر بـــۇرۇنقى گــــۈزەل يــ
. بـوزيهرلهر ئىـدى  ماكانالشتۇرۇش ئۈچـۈن يېڭىـدىن ئۆزلهشـتۈرۈلۈۋاتقان    

ـاتتى    . مهيداننى بىز تهييار قىالتتۇق، ئاندىن خىتايالر كۆچـۈپ كېلىـپ ماكانلىش
. يهنه بۇ يهرلهر ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ بىر سۇ ئامبىرى قۇرۇشمۇ بىزلهرگه يۈكلهندى

ــدا بولۇۋاتقــان كهڭ كۆلهملىــك تۇتقۇنالرنىڭمــۇ    بهزى ئهمهلىــي ئىشــالرغا قارىغان
بىرى، خىتاي كوممۇنىسـتلىرى يارىلىشـىدىن سادىسـت    . ئىككى تهرىپى بارىدى

ـايتى، كـۆرەش دېگىنـى         بولغىنى ئۈچـۈن، قانسـىز مهۋجۇتلـۇقىنى ھىـس قىاللم
كۆرەشســىز ئاكتىپالرنىــڭ روھىنــى . ئهمهلىيهتــته ئىنســان قېنــى دېــمهك ئىــدى

ـايتى   بـۇ  . ئۇرغۇتقىلى، دۈشمهنسىز ئاكتىپالرنى سهپهرۋەرلىككه كهلتـۈرگىلى بولم
يهنه بىــر تهرەپــتىن . پىيــات يــارىتىش ئۈچۈنمــۇ كېرەكلىــك ئىــدىپىســخىك كهي

  بۇ
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نامىــدا  »جىنــايهتچى«پهزىلىتىنــى جــارى قىلىــپ،  »ھارۋىــدا توشــقان ئــېلىش«
شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ھهددىـن    . بىكارلىق ئهمگهك كۈچى يارىتىش شـۇملۇقى ئىـدى  

  . ئاشقان شهكىلدە كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇنالر بولۇپال تۇراتتى
ـازارمىالر، ئىــش  يــېقىن ئهتراپىمىــز  قــۇر قىســىملىرىنىڭ   - دا ھهربىــي گـ

. مهيداندىن قېچىش مۈمكىن ئهمهس ئىدى. قوراللىق دىهقان خىتايلىرى بارىدى
ــۇپ كېلىــپ        ــىنىلىق بول ـادە، ماش ـاقلىرىمىزدىن پىيـ ــى ياتـ ــېقىن ئهتراپتىك ي

بهزىلهر بهك يىراقتا بولسا ماشـىنا  . ئىشلهيتۇق، ئاخشىمى يهنه شۇنداق قايتاتتۇق
ـاالپ   بىله ن توشۇالتتى؛ بهزىلهرنىڭ تۇرالغۇسى يېقىن بولسا پىيادە قاتار قىلىـپ ي

ــهتتى ــۇش    . كېلىش ـا تون ــر بولغاچقـ ــوڭ الگى ـايىن چ ــۇ ئىنتـ ــلهرنىڭ  - ب بىلىش
ئــۇ چهت بــۇ چېــتىگه كــۆز يهتمهيــدىغان بــۇ  . ھهممىســىگه بــۇ يهردە ئۇچراشــتۇق

ــالر     ــقان مهھبۇس ـا جايالش ــڭ ئهتراپىغـ ــوالقخانيايالقنى شــىمىغان لىرى ئوخىس
بهزىلىرىــدە ئىككــى يــۈز، بهزىلىرىــدە بهش يــۈزگىچه مهھبــۇس  . چوڭلۇقتــا ئىــدى

ـا كېلىـپ مۇشـۇ چهكسـىز     ىسوالقخانبۇ . قامالغان ئىدى الردىن ئهمگهك الگىرىغ
خىتــايالر ئۈچــۈن ئېتىزلىقالرغــا ئايالندۇرۇشــىمىز  كــۆچمهن كهتــكهن يــايالقنى 

ـامبىرى قۇرۇشـىمىز كېـرەك ئىـدى       ـادەم    . كېرەك ئىـدى؛ سـۇ ئ ئـون مىـڭ قهدەر ئ
الردا تۇرالغۇالرنى سېلىشـقا  ىسوالقخانتوپالنغان بۇ الگىردىكى مهھبۇسالر ئۈچۈن 

ئـۇزۇن گهمىـلهر قېزىلىـپ     - ئۈلگۈرمهيال، ئهللىكتىن ئادەم بىرال ياتىدىغان ئۇزۇن 
. تېنهپ ئۈستى چۆمكهلگهن ئىدى -، ئالدىراپ )زىمىليانكا دەپ رۇسچه ئاتىالتتى(

ادەمنىــڭ كۆپلۈكىــدىن گهمىــلهردە نهپهس ئالمــاقمۇ تهس ئىــدى؛ لىرى ئنيــاز كــۈ
قوڭغۇزالرمۇ ئىچىمىزگه كىرىۋېلىپ،  - ئۇنىڭ ئۈستىگه تۈرلۈك ھاشاراتالر، قۇرۇت

يامغۇرلۇق كۈنلهردە پـۇتلىرىمىزدا ئېلىـپ كىـرگهن    . تېنىمىزنى شۈركهندۈرەتتى
. كىن ئهمهس ئىـدى ياتاقنى تازا تۇتۇش مۈم. پاتقاقالر ياتاقلىرىمىزغىچه كېلهتتى

ـامغۇر سـۈيى     . بهزىدە ئۈستىمىزگه يامغۇر تامچىاليتى بهزىـدە گهمه ئىشـىكىدىن ي
قىــش كــۈنلىرى گهمه . ئېقىــپ كىرىــپ، ياتىــدىغان ئــورنىمىز لهيــلهپ قــاالتتى 

ئىشــىكى تېيىلغــاق بولــۇپ كېتىــپ، بىــر تېــيىلىش بىــلهن ئوڭــدا چۈشــۈپ،    
  .توختايتۇق دەسىرىلغانچه ئۇتتۇردىكى بىرىنىڭ ياتىقى ئۈستى

يۈز گراملىق . ئاچارچىلىق بۇ يهردە تېخىمۇ قاتتىق ئۆزىنى كۆرسهتكهن ئىدى
بىر دانه قوناق مومىسى بىلهن ئاشۇ ئېغىر ئىش مهيدانىدا ئون سائهت ئىشلهشكه 
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چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا تۇرالغۇغا قايتىـپ يهنه كېلىشـكه ۋاقىـت    . مهجبۇر ئىدۇق
ـال   كۆپ كېتىدۇ دەپ قارالغاچقا ئىش مه يدانىدا سوغۇق سۇ بىلهن ھېلىقى بىـر ت

ـاز دەم ئـېلىش پۇرسـىتىمىز بـوالتتى    . مومىنىال يهيتۇق - تونـۇش . شۇ ئارىدا بىر ئ
ـاقتىن      - بىلىشلهر، باشقا ـا مۇشـۇ چۈشـلۈك تام باشقا قاماقخانىدا ياتىدىغانالر مان

ئاشۇ بىر ئادەم بهك كۆپ بولغاچقا . ئېشىپ قالغان ۋاقىتتا ئۆز ئارا پاراڭلىشىۋاالتتى
مهيداندا ئىشلهيدىغان تۇرۇپمۇ بهزىلهرنـى يىلـالر ئۆتكهنـدە مهلـۇم سـهۋەپ بىـلهن       

ئۇچرۇشــۇپ بىــر كۆرۈشــكهندىن كېــيىن ئورنــۇمىز مهلــۇم  . ئۇچرۇتــۇپ قــاالتتۇق
ـاق   . بوالتتى، ئاندىن داۋاملىق ئىزدىشـىپ گهپلىشـىپ تۇرااليتـۇق    چۈشـلۈك تام

ـاقلىرى، ئاشـخانىلىرى   قـۇر قىسـىملىرىن   - يهيدىغان يېرىمىـز بىـر ئىـش    ىڭ يات
بۇ يهر ئۇالرنىڭ مهلۇم روتىسـىنىڭ تۇرالغۇسـى ۋە مهركىـزى    . جايالشقان يهر ئىدى

  . ئىدى
ـان ۋە      ــۇرۇنراق ئېچىلغـ ــدە ب ــر تهرىپى ــڭ بى ـان يايالقنى ــوز يهر ئېچىۋاتقـ ــز ب بى

ـايالر تېرىيتـى    . ئۆزلهشتۈرۈلگهن ئېتىزلىقالر بارىدى بهزى ھوسـۇل  . بـۇ يهرنـى خىت
دە خىتـــايالر يېتىشهلمىســـه جىنـــايهتچىلهردىن ئهمـــگهك كـــۈچى مهۋســۈملىرى 

بۇ يهرلهر شـۇنچىلىك مـۇنبهت ئىـدىكى، كونىالرنىـڭ تهبىرىـدە      . ئارىيهتكه ئاالتتى
ـاز ئايلىرىـدا    . دېيىلىدىغان يهرلهردىـن ئىـدى   »ئادەم تېرىسىمۇ ئۈنگۈدەك« ـار ي باھ

غــانلىقىنى دالىنىـڭ گـۈزەللىكى كۆڭـۈلگه قانـداق گـۈزەل ھىسـالرنى كهلتۈرۈدى      
ســېرىق ئېچىلغــان مامكــاپ گــۈللىرى بىــلهن   - ســاپ. تهســهۋۋۇر قىاللمايســىز

ــدىغان    ــپ كېتى ـاۋارەڭ ئېچىلى ـان ھـ ــر    پىچـ ــۇ بى ــى ھهقىقهتهنم ــۇ يهرن ــۈللهر ب گ
ـاتتى   ـا   . گۈلزارلىققا ئوخشـۇتۇپ قوي رەڭ گـۈللهرنى قومـۇرۇپ،    - بىـز ئهنه شـۇ رەڭگ

ـاتتۇق  تهبىئهتنىڭ يېشىللىقىنى بۇزۇپ، خىتاي كۆچمهنلهر  ـاۋا  . ئۈچـۈن يهر ئاچ ھ
ئهمما . ئىللىق بولغان باھار ۋە يازدا بۇ كهڭ دالىدا قىيغىتىپ ئوينۇغۇڭ كېلهتتى

  .بىز ھهر قهدەمنى رۇخسهت بىلهن بېسىشقا مهجبۇر مهھبۇسالر ئىدۇق
ـارزۇ قىالتتـۇق، بىـر        ـا شـۇنداق ئ ئاچارچىلىق بهك ئېغىر بولغاچقا، بىـز ھهتت

ــپ  ــدىن ھــارغۇچه ئۇرســىمۇ مهيلىــدى قېــتىم تويغــۇدەك تامــاق بېرى بهزى ! ، ئان
بهزىلهر چۈشـلۈك دەم ئېلىشـتا   . ئىرادىسىز كىشىلهر ئاسانال كېرەكتىن چىقاتتى

ـايتى   ــۇرغىلى ئۇنىمـ ــدىن ت ـان يېرى ــياقمايتى،  . ئولتۇرغـ ماغدۇرســىزلىقتىن خوش
دە، قىينىلىۋەرگهنــدىن كــۆرە -كېــيىن جېنــى قاشــىيىپ، جــاھىللىقى تۇتــاتتى 
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شـــۇنداق قىلىـــپ، . دېـــگهن يهرگه كېلىـــپ، يېتىپالۋاالتتـــىئۆلـــۈپال قۇتـــۇالي 
شـۇ كهتكهنـچه   . گۇندىپايالر ھارغىچه دۇمباالپ، ھارۋىغا بېسىپ ئېلىـپ كېتهتتـى  

. بۇنداق تاياقتا ئۇ چوقۇم ئۆلهتتى، ياكى كېيىنراق ئۆلهتتى. ئۇنى قايتا كۆرمهيتۇق
ر ئائىلىسـى  بۇنداق مېيىپال. بهك جېنى چىڭ بولسا مېيىپ بولۇپ ساق قاالتتى

ئاندىن ئۇ ئۆمۈر . بولمىسا كوچىغا تاشلىۋېتىلهتتى. بولسا ئائىلىسىگه بېرىلهتتى
  .بويى كوچىالردا ئۆمۈلهپ تىلهمچىلىك قىالتتى

قارشىلىقالر بهزىدە . جېنى قاشايغانالرنىڭ قارشىلىقى دايىمال بولۇپ تۇراتتى
ـال قو   ـا، دەرھ شـنا گازارمىـدىكى   پۈتۈن مهيدانغا كېڭىيىش ئىهتىمالى بولۇپ قالس

ئهسكهرلهر خۇددى ھۇجۇمغا ئاتالنغاندەك تېزلىكته . ئهسكهرلهرگه خهۋەر بېرىلهتتى
قارشــىلىق . يېتىــپ كېلىــپ، قارشــىلىقالرنى قــانلىق شــهكىلدە باســتۇراتتى  

پــۇتلىرى كىشــهنلىنىپ،  -قىلغــۇچىالر رەھىمســىزلىك بىــلهن ئۇرۇلــۇپ، قــول  
بۇنــداقالرمۇ ئاساســهن قايتــا . تــىقــاراڭغۇ ئــۆي جازاســى ئۈچــۈن ئېلىــپ كېتىلهت 

ـا بهزىلهرنىـڭ   . بۇنـداقالرنىڭمۇ ئۆلـۈپ كېتىـدىغانلىرى بـوالتتى    . كهلمهيتى ئهمم
بۇنـــداق تهبىئىــــي  . دېيىشـــىچه بـــۇالرنى باشـــقا مهيـــدانالرغا يۆتكهيـــدىكهن     

ــۇراتتى   ــورنىنى تولــدۇرۇپ، يېڭــى جىنــايهتچىلهر كېلىــپ ت  .كېمىيىشــلهرنىڭ ئ
مهسهلىدىكى  »بۆرى بىلهن قوزىچاق«خۇددى  چى ئىهتىياجىۈچۈنكى ئهمگهك ك

ـاھالرنى ئىشلهپچىقىرىشـقا      بۆرىنىڭ قوزىغا توقۇغان گۇناھىـدەك كۈلكۈلـۈك گۇن
ـا قېتىالتتـى      . ئېلىپ باراتتى : شۇنىڭ بىـلهن بىرمـۇنچه قىزىـق مهھبۇسـالر توپق

  .ئۇالرنىڭ گۇناھىڭ نېمىدى؟ دەپ سورىسىڭىز، ئۇالر ئۆزىمۇ بىلمهيتى
ـالىي مهكــتهپ ئوق  ـاتتىم  ئـ ــۇچىلىرى ئۈچــۈن بهكــال ئېچىنـ ــۇالر تېخــى  . ۇغ ئ

ـا، ھه        ـا، ياشـلىرى مېنىـڭ ئوغلـۇم قهدەر بولغاچق ئوقۇۋاتقان ياش نـوتىالر بولغاچق
ـا ئوخشــۇتۇپ، بىــر خىــل مىهىــر قهلبىمــدە         دېگهنــدىال كــۆرمىگهن ئوغلۇمغـ

ئــۇالرنى قۇچــاغلىغۇم، مهھــرۇم بولغــان ئاتــا مىهرىنــى يهتكۈزگــۈم . ئۆركهشـلهيتى 
ـابۇت   . ئـۇالر بىـلهن يهنه ئۇالرنىـڭ قىـز ساۋاقداشـلىرىمۇ بـوالتتى      . كېلهتتى ـاھ، ن ئ

  .بولۇۋاتقان مىللهتنىڭ ھالىنى كۆرۈپ ئىچىم ئاچچىققا توالتتى
. چۆچهكتىكى ئىسياننىڭ قاتناشـقۇچىلىرىدىنمۇ بهزىلىـرى بـۇ يهردە ئىـدى    

ـا  . ىھهممه تهبىـقه تېپىالتتـ  ... مىللىي ئارمىيه قالدۇقلىرى، سوۋېتپهرەستلهر، مان
ــۇچراتتىم   ــۇردى بىــلهن مهتقاســىمنى ئ . شــۇالرنىڭ ئىچىــدە مهن يهنه خهمىــت ت
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بۇ ئوقۇمىغان ساددا . مدە كۆزلىرىمگه ئىشىنهلمهيال قالدىمۈنۈمهتقاسىمنى كۆرگ
  يىگىتنىڭ نېمه گۇناھى بوالتتىكىنه؟

ــىمۇ،      ــك بولس ـاش كىچى ــرنهچچىال يـ ــدىن بى ــۇ مهن ــۇددى  گهرچه ئ ــۇنى خ ئ
ئانـدىن تىلىـم گهپـكه    . ىهىر بىـلهن ئـۇزاق قۇچاقلىـدىم   ئوغلۇمدەك بىر خىل م

  :كېلىپ
  .دەپ سورۇدۇم —سىزگه نېمه بولدى؟  —
قىسقارتىشتا ئهسكهردىن قىسقارتىپ، تراكتور زاۋودىغا ئىشـچى قىلىـپ    —

كۆڭلۈم بىر تۈرلۈك تارتماي يۈرسهم، چۆچهكتىكى سهبداشالردىن بىـر  . بهرگهنىدى
ڭ ھهممىمىـــز چـــۆچهكته توپلۇنـــۇۋاتىمىز، بىزنىڭكىلهرنىـــ. خهۋەر كهپ قالـــدى

ـا تهۋەككـۈلاللالھ، دەپـال    . ئۈستۈمىزدە زۇنۇنكام بار، سهنمۇ كېلهمسهن؟ دېيىشتى ي
ــتىم ـار؟  «. ئىشــىمىز ئهپلهشــمىدى . كهت ـان نهدە بـ ـاڭ ئاتقـ ـا تـ ـان  »تازغـ دەپ، قاچـ

ـاچتى، بهزىـلهر       . ئىشىمىز ئوڭ كهلگهن دەيسـىز  ـا شـۇنداق قىلىـپ، بهزىـلهر ق مان
دېـدى ئـۇ   —بىزنىڭ رىسقىمىز بارىكهن، مانا سۆرۈلۈپ يـۈرۈمىز،  . دىشېهىت بول

  .كۈلۈپ، گويا ھىچ ئىش بولمىغاندەك جۇشقۇن كهيپىياتتا
  ئۆيگه بېرىپ كېلهلىگهنمىدىڭىز ياكى تېخى نېسىپ بولمىغانمىدى؟ —
ــوڭ      — ــدىن تهلىيىممــۇ كــاج، بېرىــپ كېلىشــكه ھىــچ ئ ــدىم يــا، ئهزەل دې

  .كهلمىگهنتى
  انىڭىز، ئۇكىلىرىڭىز نېمه بوپكهنكهندۇ؟ۋاي ئېسىت، ئ —
شــۇنى دەڭــا، ســىز قايســى قاماقتــا؟ ھه، شــۇنداقمۇ؟ مهن ســىزنى ھىــچ     —

... ئادەم كـۆپ، ھهركىـم ئـۆز غېمىـدە شـۇ،     . كۆرمهپتىمهن ئهمىسه؟ مهنمۇ شۇ يهردە
  .ئهمدى كۆرۈشۈپ تۇرايلى

هڭ كۆپ بۇ ئهڭ چوڭ، ئادەم ئ. ئىكهنمىز سوالقخانىدائۇنىڭ بىلهن ھهتتا بىر 
كېيىن ئۇنىڭ ياتىقىنىمۇ . بىرسى بولغاچقا، ئۇنى ھهقىقهتهنمۇ كۆرمهپتىكهنمهن

چـۈش ۋاقىتلىرىمـۇ   . ئاخشاملىرىمۇ گهپلهشكۈدەك ھهمراھىم بولدى. بىلىۋالدىم
بىر يهردە ئولتۇرۇپ ھېلىقى بىر تالال سـېرىققوناق مومىسـىنى بىلـله يهيـدىغان     

  . بىر ياش دوستىمىز كۆپهيدى كېيىن ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن يهنه. بولدۇق
ئۇنىــڭ ســهۋەبى بىــلهن دېيىشــىم، ئــۇ ئــالىي مهكــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىــدىن   

ـاپتىكهن      ـات سـۆرەپ ق ـا قان ـاراڭ، مـۇھهببهت،   . مىهرىگۈل ئىسىملىك بىـر قىزغ ق
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ـا سـۈركۈلۈپ يـۈرۈپ،           كۆڭۈل دېگهننىـڭ تـۈرمه بىـلهن نـېمه ئىشـىكهن؟ ئـۇ قىزغ
ـاس بىـلهن    ئهسـلىدە  . تونۇشۇشـقا تـوغرا كېلىپتـۇ   ئۇنىڭ ئوغۇل ساۋاقدىشى ئالم

ـار كهپتـۇ   . مهتقاسىمنىڭ مىهرىگۈلگه سۈركۈلۈپ يۈرىشى ساۋاقدىشى ئالماسقا ھ
شۇنىڭ بىلهن ئۇنى ئهدەپلهپ قويماقچى بولۇپ، ئوتتۇرىغا چىققانـدا بـۇ جىـدەلگه    

مىهرىگــۈل بىــلهن ئالمــاس ئىككىســىال غۇلجۇلــۇق  . مهن ئارىلىشــىپ قالــدىم
هرىگۈلگه ئىگىدارچىلىق قىلىشـنى ئۆزىنىـڭ بـۇرچى دەپ    بولغاچقا، ئالماس مى

  .ئوياليتى
ــر    ــۇزۇپ بىــ ــرگه ئولتۇرغــ ــىنى بىــ ــورۇدۇم،   -ئىككىســ ــرلهپ گهپ ســ بىــ

بىـرى ئاڭلىسـۇن دەپ، مهتقاسـىمنىڭكىنىمۇ يېڭىـدىن      - كىملىكلىرىنى بىـر 
  .ھهر ئىككىسى قىسقىچه تهرجىمهھالىنى ئېيتىشتى. سورۇدۇم
ـاس، ئىـنىم، سـىز مىللىتى    — ـاغالپ     ئالم ـازاتلىقى ئۈچـۈن بهل ب ڭىزنىـڭ ئ

چىققان بىر ئهزىمهت ئىكهنسىز؛ بۇ ئاكىڭىز مىللىي ئارمىيىمىزنىڭ شـهرەپلىك  
جهڭچىسى ئىكهن، يهنه تېخى چۆچهكته ئىككىنچى قېتىم ئىنقىالپقا قېتىلغان 

ـايهڭالر بىـر ئىـكهن، مهخسـىدىڭالر بىـر ئىـكهن، ئهمـدىلىكته        . يهردىن تۇتۇلۇپتۇ غ
ـا مۇشـۇ    قىسمىتىڭالر  بىر بولۇپ، دۈشمهننىڭ تۇتقۇنلۇقىدا بولۇپ قالـدىڭالر، مان

بىــرىڭالر بىــلهن  - ئوخشــاش تهقــدىر، ئوخشــاش قىســمهت ئىچىــدە تــۇرۇپ، بىــر 
  .دېدىم —ئۇرۇشساڭالر دوستقا تاپا، دۈشمهنگه كۈلكه بولماسمۇ؟ 

ئــۇ دېــگهن ئــالىي مهكــتهپ  . ئالمــاس بېشــىنى ســېلىپ ئولتــۇرۇپ كهتتــى 
پهيلـى  . بۇنچىلىـك رىجىنـى چۈشـهنگۈچىلىكى بارىـدى    . دە-ىئوقۇغۇچىسى ئىـد 

  :ئۇنىڭ كۆڭلىنى بىر ئاز كۆتۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن قوشۇپ قويدۇم. شهيتان
ــوغرا      — ــدىن ئالغانــدا ت ــز مهلــۇم نۇقتى ــىزنىڭ قىلغىنىڭى ئهزەلــدىن . س

ـا باشـقا مهھهللىنىـڭ بىـر يىگىتـى       : كېلىۋاتقان ئۇدۇم شۇ مهھهللهڭنىـڭ قىزىغ
ــه،   ـات سۆرىس ــدۇ    قانـ ــۇڭ كېلى ــدۈرۈپ قويغ ــى بىل ــدۇ، ھهددىن ـا تېگى . غورۇرۇڭغـ

ئهممــا ئــويالپ كۆردىڭىزمــۇ، قىــزالر بهرىبىــر . قىلغىنىڭىــز مانــا شــۇ جۈملىــدىن
ــرەك    ــى كې ـاتلىق بولۇش ــىگه يـ ــى كېــرەك  . بىرس ــۇ ئۆيلۈنۈش ئهگهر . يىگىتلهرم

مىهرىگۈلدە ئۆزىڭىزنىڭال كۆزى بولمىسا، ئۇنىڭغا مهتقاسىمدىنمۇ ئۇيغۇن كىـم  
  !؟ بۇ بىر جهڭچى، ئۆز ئارمىيىمىزنىڭ جهڭچىسىبار

مىهرىگۈلــدە مېنىــڭ كــۆزۈم يــوق، ئهممــا ئــۇ قىزنىــڭ ھــالى چــوڭراق،   —
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ئهمدى . مهن گهپلىرىڭىزگه قايىل بولدۇم. بىلمىدىم مهتقاسىمنى يارىتامدىكىن
دېـدى   —ئۇكا بولۇشقا قول بېرىمهن،  - جىگهر ئاكا - مهن مهتقاسىم بىلهن جان

  .ىيلىك بىلهنئالماس سهمىم
ھهتتا، بولسا ئۇ قىز ساۋاقدىشىڭىز بولغانـدىكىن سـىزنىڭ گهپلىشـىش     —

ـاردەم قىلىـڭ      . ئىمكانىڭىز بار، بۇ قـواليلىقىڭىزدىن پايـدىلىنىپ، مهتقاسـىمغا ي
ئۇنىـــڭ بىـــر شـــهرەپلىك مىللىـــي ئـــارمىيه جهڭچىســـى ئىكهنلىكىنـــى، بىـــر  

ئىككىســـىنىڭ  ئىنقىالپچـــى ئىكهنلىكىنـــى چۈشـــهندۈرۈپ، تونۇشـــتۇرۇڭ، بـــۇ
ئىشــىنى تــوغرا ھهل قىلىــپ قويســاق بىــر ياخشــى ئىشــنى ۋۇجۇتقــا چىقارغــان 

  .بولۇمىز
  .بهلكىم ئۇنىڭ يېشىنى بهك چوڭكهن دەرمىكىن، دەيمهن —
ــلىق ھايـــات     — ــڭ ئېچىنىشـ ــى ئهمهس، ئۇنىـ ــڭ خاتاسـ ــۇ ئۇنىـ ئهممـــا بـ

رسـىتى  ھىكايىسىنى ئۆزىڭىز ئاڭلىدىڭىز، تهقدىر ئۇنىڭغا بالدۇرراق ئۆيلۈنۈش پۇ
دېـدىم   —بهرمىگهن تۇرسا، ئۇنى ياراتماسلىق كېرەكمـۇ، ئېچىـنىش كېرەكمـۇ؟    

  .دېمىسىمۇ مهتقاسىم قىرىق ياشقا كېلىپ قالغانىدى. يهنه
  .توغرا، بۇ تهرىپىنى ئويالپ كۆرمهپتىمهن —

ئهھۋال سورۇشـۇپ   - مانا شۇنداق قىلىپ، ئۈچىمىز بىريهردە ئولتۇرۇمىز، ھال
ـامهت دېسـىمۇ        بۇنداق بىـر  . تۇرۇمىز ـا بۇنـداق يېقىنلىـرى بولـۇش بىـر ئ مۇھىتت
. بىلهمسىز، تۈرمىدە يولسىزلىقالر كۆپ، بوزەكنى بوزەك قىلىش ئومـۇمىي . بولۇدۇ

ـاڭنى بـوزەك قىلىـپ تارتىۋالىـدىغانالرمۇ چىقىـدۇ       . ھهتتا بارى يوق ئاشۇ بىـر موم
نېسـىپ  ھۇ دەيدىغان بىر تـوپ بولـۇۋېلىش ھهر كىمـگه     - بىرىگه ھه - شۇڭا بىر

ـايتۇق   . بولۇۋەرمهيدۇ بـۇنى  . مانا شۇنىڭ خاسىيىتىدە بىز ھىچكىمـگه بـوزەك بولم
ـال يهنه   . كۆرگهن بارلىق ئاجىزالر بىزنىڭ توپىمىزغا سىغىنىشـقا باشـلىدى   بـۇ ھ

  .ماڭا تۇتقۇنالر ئارىسىدا نوپۇز قازاندۇردى
ئاخشاملىرى پۇرسـهت تېپىـپ، ئۇخالشـقا پۇشـتهك چېلىنغـۇچه مهتقاسـىم       

ـايىالرنى ئاڭالشـقا   . گهپلىشىپ ئولتۇراتتىمبىلهن  مىللىي ئىنقىالپقا دائىر ھىك
ـاڭالرمهن   )ئاتكهن(ئىلگىرى بۇنى مۇھهممهد قارى . بهكمۇ ھهۋىسىم بارىدى دىـن ئ

ـايه         دەپ تىرىشقان بولساممۇ، بـۇ تهنـتهك دوسـتۇم تـۈزۈكراق ئهمهلىـي بىـرەر ھىك
ندۈرۈپ، مېنـــى ســـۆزلهپ بهرمهســـتىن، ھه دەپـــال مهســـلهك، كۆزقـــاراش چۈشـــه 
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كوممۇنىستالرنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن كۈچهپ چىشىمغا تهككهن 
ئهمهلىيهتتىغۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان ۋاقتىمىزمۇ بىر ئىككى قېتىم، . ئىدى

خهمىـت  . ھهر قېتىمدا بىرەر سائهتچه بولغاچقا پۇرسهت بولمىدى دېسهممۇ بولـۇدۇ 
ـاڭالش     وممۇنىسـت  ئىلگىـرى ئۇمـۇ ك  . تهس ئىـدى تۇردىدىنمۇ تـوغرا بىـر گهپ ئ

ـا  تهشۋىقاتى تهرەپكه ئېغى پ كېتىپ دېگهن يېرىمدىن چىقالمايتى؛ ئهمدى بولس
ـا ئهمـدى بـۇ    . بوشاڭلىقىدىن ھىچنهرسىگه ھهپسىلىسى يوق ئىدى قالدىكى، مان

ـاتتىم   ـارزۇيۇمنى مهتقاســىمدىن قاندۇرۇشــقا تىرىش ئوقۇمۇغــان ســاددا يىگىــت، . ئ
ـا قارشـى   ! خىتاي زالىممۇ؟ زالىـم . ىن خهۋىرى يوقپهسلهكلهرد - مهسلهك ئۇنىڭغ

ـا بـۇ     ! تۇرۇش كېرەكمۇ؟ قارشى تـۇرۇش كېـرەك   . ئۇنىـڭ بىلىـدىغان رىجىسـى مان
   .ئاددىي ۋە ئىشهنچلىك

مهتقاســىم تامــاق ۋاقتىــدا دائىــم مېنىــڭ كــوچىالپ سوراشــلىرىم بىــلهن   
ىن قاچقانـدىن  تاكى مايتاغد. ئارمىيىدىكى كۈنلىرىدىن ھىكايه قىلىپ بېرەتتى

مهن بۇ . تارتىپ، ئاقسۇ ئۇرۇشى ۋە ۋاقىتسىز چېكىنىش، ئىلىغا قايتىپ كهلگىچه
ئۇنىــڭ  .ھىكــايىالردىن مىللىــي روھقــا ئائىــت نۇقتىالرغــا دىققىــتىم قوزغالــدى

  :ھىكايىلىرىدىن ئۇققانلىرىم شۇالر ئىدى
ــدى      ــۇنداق ئى ــى ش ــكىلىي قۇرۇلمىس ــمىنىڭ تهش ــۈرۈش قىس ـا ي : جهنۇپقـ

ـارى؛      سوپاخۇن قى ـاس سىياسـىي كومىسس سىمنىڭ قومانـدانى؛ ئابـدۇكېرىم ئابب
ــولال   ــۇف دام ـارى  (رازىي ــۇردى قـ ــيىن ت ــوۋىت   ) كې ــئۇلى؛ س ــالر مهس ــي ئىش دىنى

ۋە ) ئهسلى ئىسمى ئىۋان ئىۋانوۋىچ ئىۋانوۋ(ئىتتىپاقىدىن ئهۋەتىلگهن ئىسكهندەر 
ـارتىزانالر ئهترىتىنىـ  ) ئهسلى ئىسمى شوخپۇر(زاكىرجان تۆرە  ڭ ھهربىـي  ئاتلىق پ

ـا سـهپ         ـارتىزانالر ئهترىتىنىـڭ ئارق ـاتلىق پ ـان ئ ئىشالر مهسلىههتچىسـى؛ قۇربانج
كىگه مهسئۇل ىتهمىناتىغا مهسئۇل؛ قاسىمجان قهمبىرى ھۆكۈمهت خىزمهت ئۆم

ئۇرۇش دەۋرىدىكى ئومۇمىي قائىدىگه كۆرە ھهربىي ھهركهتلهر ھهققىـدىكى   .بولۇدۇ
ـارار قومانــدان تهرىپىــدىن چىقىرىلىــدىغ     ان بولســىمۇ، مهمــۇرىي ئهمهلــدارالر    قـ

ـان    ــۋالالر بولغــ ـان ئهھـ ــۇپ قويۇدۇغــ ــوپاخۇننى توسـ ــتان   .سـ ــهرقىي تۈركىسـ شـ
ـاخىرقى       ــىمجاننىڭ ئـ ــۈپىتىدە قاس ــى س ــڭ ۋەكىل ــۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى جۇمه
ــگهن     ــوۋېتتىن كهلـــ ــىمۇ، ســـ ــرەك بولســـ ــى كېـــ ـارارالرنى تهستىقلىشـــ قــــ

ــكهن    ــىپ كهتـ ــۆزى بېسـ ــلىههتچىلهرنىڭ سـ ــدا . مهسـ ــدىن گومىنـ ــۆز ئانـ ڭ ئـ
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دىــن غهرەزلىــك )بىــتىم(ئهســكهرلىرىگه ئىككــى تهرەپ ئارىســىدىكى كېلىشــىم 
خهۋەر بېرىــپ، يــېقىن ئارىــدا بىــتىم روھىغــا ئاساســهن مىللىــي ئارمىيىمنىــڭ   
ــدىن     ــدا مۇســتهھكهم تۇرۇشــى كېرەكلىكى ــدىغانلىقى، ئۇالرنىــڭ ئورنى چېكىنى

ــدۇرغان بولســا، بىــزنىڭكىلهر بىــتىمگه ســادىق بولــۇش ئا   ۋارىچىلىقىــدا ئاگاھالن
بۇنىڭدىمۇ سوۋېت تهرەپنىڭ يۈزسىزلىكى موھىم سـهۋەپ  . نۇرغۇن قۇربان بهرگهن
لىرىگه يهتكهچكه، ئهمدى بۇ خهلقنىڭ نېمه بولۇشى مهقسهتبولغان؛ چۈنكى ئۇالر 
ـان . بىلهن كارى بولمايتى : شۇڭا ئۇالر ئۆز سهتچىلىكىنى يېپىشنىڭال كويىدا بولغ

ئهســلىههلىرىنى ۇمانغــا ئىســپات بولۇدۇغــان دېــگهن گ »ســوۋېتنىڭ قــولى بــار«
يىغىشتۇرۇشقا ئالدىرىغان، ھهتتا بۇ تـۈپهيلى مىللىـي قىسـىم قورالسـىزلىنىش     

  .خهۋپىگه قالغان
مىللىــي ئــارمىيه بارغــانال يهردە خهلقنىــڭ مــۇھهببىتىگه ئېرىشــكهنلىكى،   
ــۇ       ــىنى ھهقىقهتهنم ــالر كىش ــۇم قىلىش ــۆزىنى مهل ــۇپ ئ ــدائىي بول ـاردەملهر، پى يـ

ـان  . ىرلهندۈرۈدۇغان مىللىــي روھ نامايهنــدىلىرى ئىــدى  تهســ شــۇنداقال ھهرقاچـ
بولغىنىـدەك، بــۇ قېتىممــۇ چــوڭ كهلكـۈن ئۆتــۈپ كهتكهنــدە نامهرتلىــك بىــلهن   

كهڭ كۆلهملىك قهتلىئامالرمۇ دۈشمهننىڭ تهبىئىتى  —خهلقتىن ئۆچ ئېلىش 
دىـــن دېگهنـــدەك قـــۇرۇق گهپلهر »بىـــتىم«ئۆزگهرمهيـــدىغانلىقىنى، قانـــداقتۇر 

  .قهتئىينهزەر، دۈشمهننىڭ يهنىال دۈشمهنلىكال قىلىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليتى
  

ــۇنى  . ئهمگهكلىرىمىــز بهك ئېغىــر ئىــدى  ــدا ب يهۋاتقــان تامىقىمىزغــا باققان
بىر توق قورساق ئادەمگىمۇ ئېغىـر كهلگـۈدەك   . تېخىمۇ ئېغىر دېيىشكه بوالتتى

ــلهيتۇق ــ   . ئىش كه كهتمهننــى يهرگه كهچ كــۈزدىن باشــالپ يهر قېتىــپ كهتكهچ
ـاتالمنى يېرىـپ،     . چاپساق ئاسمانغا قاڭقىپ، بهكمۇ قىينىالتتـۇق  ـاكى تـوڭ ق ت

ـا ئۇسـۇپ ئامبارنىـڭ    . ئاستىغا ئۆتكهندە ئاندىن بىر ئاز ئاسانلىشاتتى ھارۋىالرغا توپ
ئىككى يانداق ۋە ئارقىسىدىن . بىر ئادەم شوتا ئات بوالتتى. دامبىسىغا توشۇيتۇق

ـا  . رەتتىئىككى ئادەم ئىتتى دامبا ئىگىزلىگهنچه لىق توپا ئۇسۇلغان ھارۋىنى دامب
بۇ چاغدا ئالدىدىكىلهر ئهسكى ئاياغلىرىنىڭ . ئۈستىگه چىقارماق ئاسان بولمايتى

ـاق ھاسـىل قىلىـپ تىرەجهيتـى       ـاپ كىچىككىـنه قىن . تاپىنى بىلهن يهرنى جىج
ـاق ئهنه  ھهر قېتىم ئۈستىگه چى. ئارقىدىكىلهر چاقتىن مۈرىدەپ تىركىشهتتى قم
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ـا ئۇسـقان     . شۇنداق بىـر جهڭ، بىـر ئوپېراتسـىيهگه تهڭ ئىـدى     بۇنىـڭ ئۈچـۈن توپ
يهردىـن قــانچه تېـز كېلهلىســهڭ، شــۇ ئېنىرىتسـىيه بىــلهن بهك قىينالماســتىن    

ـازال سـو تهۋرىـدىڭمۇ بولـدى     . ئۈستىگه چىقااليتىڭ ـاق بېلىـدە    . بىـر ئ داۋاننىـڭ ق
ــۇرۇپ قېلىــپ، ئالــدىغا ئىتــتهرگهنچه ئارقىســىغ   ــداق . ا داجىشــقا باشــاليتىت بۇن

. چاغالردا پهم بىلهن ئارقىغا ياندۇرۇپ، باشقىدىن تېز يۈگرەپ كهلسـه يهنه بـوالتتى  
ئهمما بۇنى گۇندىپايالر كۆرسه قهستهن ۋاقىت ئۆتكۈزۈش ئۈچـۈن قىلىۋاتىـدۇ دەپ   

شۇڭا دايىمال كهينىگه يېنىپ باشـقىدىن كـېلىش مـۈمكىن    . قاراپ جازا بېرەتتى
  .ئهمهس ئىدى

يهرلهر تــوڭ بولغانــدىن باشــقا، دايىمــال . بىــر كــۈنى قــار ئۇچقۇنــداپ تــۇراتتى
ئادەملهر دەسسهپ تۇرغان يهرلهردىكى قارالر ئاياقلىرىمىزدا ۋە چېچىلغان توپا بىلهن 

ـارۋىنى سـۆرەپ      . ئېرىپ، غىلتاڭلىشىپ كهتكهن ئىدى ـارۋىكهش ھ ـا ھ بىـر گورۇپپ
ئـۆزىگه مهدەت   - ن چۇقان سېلىپ، ئـۆز  ھۇ بىله - دامبىغا قاراپ يۈگرىدى، ئۇالر ھه

ــۈگرەيتى بىرســىنىڭ بىــر ئــاز تېيىلىــپ كېتىشــى بىــلهن قهدىمــى   . بېرىــپ ي
ئاســتا  -  ئاســتىالپ قېلىــپ، ھــارۋا دامبىنىــڭ قاپبېلىــدە تــۇرۇپ قالــدى ۋە ئاســتا

ـايتى، ئهڭ      . كهينىگه يېنىشقا باشـلىدى  ـا كېلىشـكه بولم كهيـنىگه يېنىـپ قايت
شـۇڭا ئـۇالر تىـرەجهپ چىقىرىشـقا     . تىدە قاراپ تـۇراتتى پهيلى يامان گۇندىپاي ئۈس

ـا   . قېرىشقاندەك ئالدىغا سىلجىمايتى. تىرىشاتتى كهچكه يېقىنالشـقان بولغاچق
ـا   ــۈگهپ قالغـ ــدۇرىمۇ ت ــڭ ماغ ــدى  ن،ئادەملهرنى ــى يوقى ــۇ پايدىس . كۈچىگهننىڭم

ئهتراپتىكىلهردىن بىر نهچچهيلهن ياردەمگه تهمشـهلگهن بولسـىمۇ، گۇنـدىپاينىڭ    
ـا شـۇ چاغـدا ھارۋىنىـڭ     . ېسىق گېپى بىـلهن ئـۇالر ئـۆز ئىشـىغا كىرىشـتى     س مان

ـاقنى       ــرى چـ ــىدىن بى ــتهپ ئوقۇغۇچىس ـالى مهك ـان ئـ ــىدىن ئىتتىرىۋاتقـ ئارقىس
مۈرىدەپ، ھارۋىنى توختۇتۇۋېلىشقا تىرىشقان ئىدى، كۈچهۋېرىپ، بهللىرى بوشاپ 

كلــو توپــا  500ئهڭ ئــاز . كهتـكهن باشــقا ھهمرالىــرى چارىســىز ئـۆزىنى قويــۇۋەتتى  
ـا    بېسىلىغان ھارۋا بىچارە يىگىتنى مۈرىسىدىن باسقانچه كهينىگه يېنىـپ، ئۇزاقق

ـان بىـر يهرگىـچه كهتتـى ۋە ئـورەككه مـولالق           — توپا ئۇسـۇپ ئـورەك بولـۇپ قالغ
  .ئېتىپ توختىدى

ـاچچىق بىـر ئىڭـراپ ئوڭدىسـىغا         ـان يىگىـت ئ ھارۋا چاقىنىڭ ئاسـتىدا قالغ
ـا   . لدىدە جىم بولۇپ قا -ئۆرۈلدى مهن كۆزۈمگه ھىچنېمه كۆرۈنمهسـتىن دامبىغ
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  .قاراپ ماڭدىم
  . دەپ پوپۇزا بىلهن ۋارقىرىدى گۇندىپاي —! ئۆز ئىشىڭغا قارا! ئارقاڭغا يان —

ئـــۆزەمنى خهتهرگه . ئهممـــا ئۇنىـــڭ ۋارقىراشـــلىرى قۇلىقىمغـــا كىرمهيتـــى
ـايتىم   ــس قىلمـــ ــۇ ھىــ ــى  . ئېتىۋاتقىنىمنىمــ ــڭ ھهممىســ ئهتراپتىكىلهرنىــ

رىدىكى سايمانلىرىنى تۇتقىنىچه مهن بىلهن گۇندىپاي ئارىسىدا بولۇدۇغان قوللى
  .جىدەلنى كۈتۈپ، ئۈن چىقىرىشماي تۇراتتى

گۇندىپاي  —! ھهممهڭ ئىشىڭنى قىلىش، بولمىسا تاياق يېيىشىسهن —
چىياالر بىلهن يېقىن ئهتراپتىكى گۇنـدىپايالرمۇ يۈگرۈشـۈپ    - بۇ قىيا. ۋارقىرىدى

  :هنى كۆرۈپ بىلگهندىن كېيىنكېلىشتى ۋە ۋەق
دۆلهت مۈلكى بىر نېمه بولغان بولسا بۇنىڭغا مهسئۇل ئادەملهرنىڭ ژىلى  —

  .دېدى —، كۆپهيتىلىدۇ، بېرىڭالر، بىرىڭالر ھارۋىنى تهكشۈرۈپ بېقىڭالر
ــتكه     ــپ، يهردە دالىيىــپ ياتقــان يىگى ـا يېتىــپ بېرى ــۇ چاغــدا مهن دامبىغـ ب

غا شـىددەت بىـلهن بىـر تاسـما زەربىسـى      ئېڭىشكهن ئىـدىم، ئارقامـدىن بېشـىم   
  :ئهمما شۇئان ئۇ ياقتىن. تهگدى

دېگهن جاراڭلىق ئاۋاز ئاڭلىنىپ، ئىككىنچى  —! ھايۋان! قولۇڭنى تارت —
ــۈرۈلگهن قــولالر بوشۇشــۇپ تــۆۋەن چۈشــتى   ــۇ قارشــىلىق ئــاۋازى  . زەربىــگه كۆت ب

  :ئارقىدىن بىرنهچچه ئاۋازمۇ ئۇنىڭغا قوشۇلدى. مهتقاسىمنىڭ ئىدى
  !ئىنساپسىز گۇيالر! ئادەم ئۆلۈۋاتىدۇ، مهيهدە، ئادەم —

. ئۇنىڭدا ئاجىز بىر تىنىق باردەك قىلدى. مهن يىگىتنىڭ بېشىنى يۆلىدىم
ھىچنېمىنىڭ راھىتىنى كۆرۈشكه ئۈلگۈرمىگهن بىغۇبار ئهمما ھارغىن كـۆزلىرى  

ـادەملهر تۇ . بوغۇزالنغان قوزىنىڭ كۆزىدەك قېتىپ قالغان ئىدى  - شـمۇ ئاڭغىچه ئ
گۇندىپايالر بۇ قهدەر كۆپ ئادەمگه قارشى قوپال ئۇسۇلنىڭ پايدا . تۇشتىن ئوالشتى

  .بهرمهيدىغانلىقىنى بىلىپ جىم بولدى
گۇندىپايالر باشلىقى خىتاي كهچ كىرىپ قېلىۋاتقان بۇ پهيتته چاتاق چىقسا 
بىرمـــۇنچه پاراكهنـــدىچىلىك بولۇشـــىنى مـــۆلچهرلهپ، ھارامزادىلىـــك قىلىشـــقا 

  :دىباشلى
ـان   — جىنايهتچى بولسىمۇ يهنىال ئادەم ئهمهسمۇ، مۇشۇنداق مۇئامىله قىلغ

ـارمۇ؟ بىزنىــڭ گومىنداڭــدىن نــېمه پهرقىمىــز قالــدى؟       دەپ ئــۆز قــول    —! بـ
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ــدىپايالرغا كايىــدى ۋە،   كۆپچۈلــۈك، كهچمــۇ كىرىــپ قــاپتۇ،   —ئاســتىدىكى گۇن
كۈندىكىـدەك  ئىشنى يىغىپ قايتساڭالر بولۇدۇ، ھهر كىم ئـۆز سـېپىگه بېرىـپ،    

  .قايتسۇن، يارىدارنى بىز بىرنهچچهيلهن دوختۇرغا ئېلىپ بارىمىز
ـاي،   مهن خىتاينىڭ نېمه دەپ، نېمه ئورۇنالشتۇرۇۋاتقىنى بىلهنمۇ كارىم بولم
. بــالىنى بىلهكلىــرىم ئۈســتىگه ئېلىــپ، كۆتــۈرگهنچه پهســكه ئېلىــپ چۈشــتۈم 

ىلىپ تۇتـۇپ تـۇرۇپتىكهن،   بىرلىرى توپا توشۇيدىغان ھارۋىالردىن بىرىنى تهييار ق
بېشـىمدا بىـر   . ئاندىن ھارۋىنىڭ ئارقىسىدىن ئىتتىرىپ ماڭدىم. ھارۋىغا قويدۇم
ـانالرنى ئاڭقىرىـپ كهتمهيـتىم   . تۇمان كېزەتتى بىـر كهمـدە بىـز    . ئهتراپتا بولۇۋاتق

ــدىن       ــڭ ئاغزى ــدىمكى، بالىنى ــدە قارى ــدىغان يهرگه كهلگهن ـاق يهي ــلۈك تامـ چۈش
ـاقتىم      ب. بۇلدۇقالپ قان كهلدى ـا قولـۇمنى تهگـدۈرۈپ ب ـاق تومۇرىغ . الىنىـڭ يىڭ

  .شۇ چاغدىال ئىختىيارسىز ئارقامغا قارىدىم. نهپىسى توختاپتۇ
ـازا ئارقىســىدىن كېلىۋاتقــان     ــۇپ جىنـ ـادەم خــۇددى مىيىــت ئۇزۇت ھهمــمه ئـ

  .ھازىدارالردەك كېلىۋېتىپتۇ
باال جان ئـۈزدى، كۆپچۈلـۈك، ئهمـدى مۇشـۇ تـوپىمىز بىـلهن مىيىتنىـڭ         —

ـاۋازىم ئهڭ  . دېـدىم خىرىلـداپ   —امىزىنى چۈشـۈرۈۋېتىپ، ئانـدىن كهتسـهك،    ن ئ
بـۇ  . ئـۇالر ئارقىـدىكىلهرگه شـىۋىرلىدى   . يېقىندىكىلهرگه ئاران ئاڭالنغۇدەك ئىدى

  .خهۋەر بىردەمدىال مىڭلىغان تۇتقۇنغا ئۇالشتى
ــك كولىســۇن   — ــرى يهرلى ــۈمىز؟ يهر كۆرســۈتۈڭالر، بىرلى  —! قهيهرگه كۆم

  .ىپايالر باشلىقىغادېدىم گۇند
ـاراپ، چىرايىنـى    خىتاي جاۋاپ كۈتۈپ پۈتۈن سهپ بويىچه تۇرغان ئادەملهرگه ق
ــر    ــى كىچىـــك بىـ ــۇپ تهرىپىمىزدىكـ ــلهن جهنـ ــىزلىك بىـ ــتۈرۈپ، چارىسـ پۈرۈشـ

ـاش يىگىـتلهردىن   . تۆپىلىكنىڭ باغرىدىن شېغىللىق يانتۇلۇقنى كۆرسـهتتى  ي
. ال يهرلىكنــى پۈتتــۈردىبهســته ئىشــلهپ ناھــايىتى تېــز  - بىــر نهچچىســى بهس

ميىتنــى ھارۋىــدىن . كۆپچۈلــۈك ئۆملۈكنىــڭ كــۈچىنى ھهيــۋىتىنى كۆرۈۋاتــاتتى
  .چۈشۈردۇق

 —ئهپهنــدىم، مىيىــت دېگهننــى يۇيــۇپ كېپهنلهيــدىغان بولغىيتــۇق؟   —
  .دېدى ئالدى سهپتىكىلهردىن بىرى

شېهىتلهر يۇيۇپ تارالمايدۇ، ئۇنى پهرىشتىلهر قىلىدۇ؛ ئۆزىنىڭ كىيىمـى   —
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  .دېدىم —ىلهن كۆمۈمىز، ب
يىگىــت ئــون گۈلىنىــڭ . مېنىــڭ ئىماملىقىمــدا جىنــازا نــامىزى ئوقــۇدۇق

ـان ئىـدى     ـا قايتق ـايال تۇپراقق بـۇ مۇشـۇ مهيدانـدىكى تـۇنجى قهۋرە     . بىرىمۇ ئېچىلم
  .بولۇپ قالدى

كېيىن چارىسىزلىكتىن يول قويۇشقا مهجبۇر بولغان خىتايالر بـۇ ئىشـنىڭ   
ـاكى    . ىھىسابىنى ئېلىشقا باشلىد ـان ي سهپنىڭ ئالدىدا ئاكتىـپ ھهركهت قىلغ

ـانالرنى بىـر   . بىـرلهپ چاقىرىـپ سـوراق قىلـدى     - بىرەر ئېغىز قارشى گهپ قىلغ
ـا ئـۇنى چاقىرىـپ،        مهتقاسىم قارشى گهپ قىلىـپ بهك كـۆزگه كۆرۈنـۈپ قالغاچق

 - تىـن قايتىـپ چىققانـدا ئۇنىـڭ يــۈز    »سۆزلىشـىش «، مهتقاسـىم  »سۆزلهشـتى «
ئۇنىڭــدىن نېمىلهرنــى . ېشــىنىڭ يېرىلغــانلىقىنى كــۆردۇقكــۆزى كۆكــۈرۈپ، ب

ســورىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشــنىڭ ھــاجىتى بارمىــدى؟ ئــۇالر سۆزلۈشــۈمىز دەپ  
ــۇ چـــاقىردى . ئهكىرىـــپ ئۇرغـــان خـــاالس  ــيىن مېنىمـ ــۇ يهردە . كېـ مهنـــدىن بـ

ـاننى قىلىدىغانـدەك تـۇرۇدۇ      . جىنايهتچىلهرنى تهشـكىللهۋاتامدىكىن دېـگهن گۇم
  .غان سوئاللىرى شۇ مهزمۇندا ئىدىئۇالرنىڭ سورۇ

  نېمىشكه چاقىرغانلىقىمىزنى بىلهمسهن؟ —
  .سۆزلۈشۈمىز دەپ چاقىردىڭالر —
  نېمه توغرىسىدا سۆزلۈشۈدۇغانلىقىمىزنى بىلهمسهن؟ —
  .بۇنى تېخى دېمىدىڭالر —
  سېنىڭچه نېمىشكه چاقىرغاندۇق؟ —
  .ندىكىنپهرەز قىلىپ ئولتۇرمىساممۇ ھېلى دەيسىلهرغۇ، چاقىرغا —

 »!ھه-نهقهدەر خۇپســهن نــېمه ســهن«ئــۇ . كــادىر بېىشــىنى چايقــاپ قويــدى 
ـا سـۈرۈلۈپ بېشـىمغا سـهت      . دېگىنى ئىدى بۇ چاغدا يهنه بىر غالچا ئاسـتا يېنىمغ

  :نوقۇپ
  .دېدى —ھهممىنى بىلىمىز، ! توال خۇپسهنلىك قىلما —

  :كادىر رەسمىي گهپكه ئۆتتى. گهپ قىلمىدىم
  !قارشىلىق كۆرسۈتۈشكه تهشكىللهۋاتىسهن سهن جىنايهتچىلهرنى —
  پاكىت؟ —
ـاۋۇ كـۈنى    — ئادەتته بىر توپ ئادەم سېنىڭ ئهتراپىڭدىال، بۇ ئۆزلۈكىدىنمۇ؟ ئ
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ـا كهلگىـنىچه    ھادىسه يۈز بهرگهندە ئاگاھالندۇرۇشالرغا پىسهنت قىلماي خىيالىڭغ
  .ھهركهت قىلدىڭ، سېنىڭ ئارقاڭدىن جىنايهتچىلهرنىڭ ھهممىسى ئهگهشتى

ئهتراپىمـــدىكىلهرنىڭ نېمىشــــقا ماڭــــا يېقىنلىقىنــــى ئۆزلىرىــــدىن   —
ـادەتته زەھهرخهنـدە ئهمهسـمهن،    . سورۇساڭالر ياخشىراق مهندىن سورۇساڭالر، مهن ئ

ئاۋۇ . ئىنسانالرغا ياخشىلىق قىلسامكهن دەيمهن، شۇڭا ئۇالر ماڭا يېقىنالشقاندۇر
ـاقىرى  ـا  كۈنىكى ئىشتا مهن ئۇالرغا ئارقامدىن ئهگىشىشكه چ ق قىلمىغانلىقىمغ

ـادەمگه ئىچىــم ئاغرىــپ، ئــۇنى    ئـۆزۈڭالر گــۇۋا، مهن پهقهت ھادىســىگه ئۇچرىغــان ئ
  .تېزرەك دوختۇرغا ئاپىرىش ئۈچۈن، ئىختىيارسىز ھهركهت قىلدىم

سهن زەھهرخهندە بولمىساڭ، كىشىلهرگه ياخشـىلىق قىلىـش كويىـدىال     —
نداقسـىگه خهلـق دۈشـمىنى    بولۇدۇغان ئادەم بولساڭ، بۇ يهردە نېمه قىلىسهن؟ قا

  بولۇپ قالدىڭ؟
ــگه      — ــمىنى ئىكهنلىكىـ ــق دۈشـ ــى خهلـ ــڭ ھهممىسـ ــۇ يهردىكىلهرنىـ بـ

ـاۋاپ بهرسـهڭالر تېخىمـۇ      ئىشهنمهيمهن؛ مهن نېمىشقا بۇ يهردە؟ بۇنىڭغا سـىلهر ج
  .توغرا

ـايىن خهتهرلىـك   — بـۇ مهسـىلهڭنى   . ئاشۇ كۈنكى قۇتراتقۇ ھهركىتىڭ ئىنت
  .ياۋاشلىق بىلهن تاپشۇر

  .ۇنى ئىسپات قىاللىساڭالر بوينۇم قىلدا باغالقلىقب —
  ئۇ كۈنكى ئىشنى قانداق چۈشهندۈرىسهن؟ —
ئهممــا ســىلهردىن بهزىــلهر شــۇ چاغــدا ئــادەم . بــۇنى چۈشــهندۈرۈپ بولــدۇم —

بـۇنى سـىلهر   . دېگهندەك رەھىمسـىز گهپلهرنـى قىلـدى    »ھارۋا ساقمۇ؟«ئۆلۈۋاتسا 
  سىياسىتى شۇنداق، دېيهلهمسىلهر؟ قانداق چۈشهندۈرىسىلهر؟ كومپارتىيهنىڭ

  .پارتىيىمىزنىڭ سىياسىتى ئۇنداق ئهمهس —
دەپ  —كومپارتىيىنىڭ گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىدىن نـېمه پهرقـى؟    —
ـا ئـۇالر      . سورۇدۇم ـاۋۇز، ئهمم ـا تېخىمـۇ ي مېنىڭ نهزىرىمدىغۇ ھىچ پهرقى يوق، ھهتت

، شـۇ داۋرىڭىنـى يـۈزىگه    ئۆزلىرىنى بهك شهپقهتلىك دەپ سۈپهتلهيدىغان بولغاچقا
جىنــايهتچىلهرگه ئىنســانپهرۋەرلىك —ســېلىپ پايدىلىنىشــىم كېــرەك ئىــدى،  

ـا       ـاكى ئۇالرغ ـارمۇ ي بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۇالرنى قۇتقـۇزۇۋېلىش پىرىنسـىپى ب
  قۇلالردەك مۇئامىله قىلىپ، نېمه بولساڭ بول دەيدىغان سىياسهت بارمۇ؟
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ـا      شۇنداق قىلىپ ئۇالرنى مهن سوتالشـقا  باشـلىغان ئىـدىم، ھېلىقـى غالچ
  :چىداپ تۇرالماي ۋارقىرىدى

ســـهن بىـــزگه ! ســـوئالنى بىـــز ســـورايمىز! بـــۇ يهردە ســـهن جىنـــايهتچى —
  كومپارتىيهنىڭ سىياسىتىدىن دەرس ئۆتمهكچىمۇ؟

ـالىي ھهم يوقــۇرى        — ـاي تـۇر، ئـۇ دېــگهن يوقـۇرى دەرىجىلىـك زىي گهپ قىلم
ـادم     ـان ئ ـادىر بولغ ـان ئـۇ     دەرىجىلىك رەھبىرى ك ـازىرى بولغ . ئهمهسـمۇ، مائارىـپ ن

ئۇنىڭغــا ئــادەتتىكى جىنــايهتچىلهرگه مۇئــامىله قىلغانــدەك مۇئــامىله قىلســاڭ  
  .دەپ تهنبىه بهردى كادىر گۇندىپايغا —تۇمشۇقۇڭدىن ئىلىنىپ قالىسهن، 

گۇندىپاي شۇندىال ماڭا بىر ئاز قىزىقىش بىلهن قارىغاندەك قىلسىمۇ، يهنىال 
  .كهلمهي، مېنى سىلكىشلىدىپىتىدىن چۈشكىسى 

كادىر بىلهن ئىككىمىز كومپارتىيهنىڭ ماھىيهتلىك تهرەپلىرى ھهققىدىكى 
ـازىرىمىزنى خېلــى داۋام قىلــدۇق   -بهس ـادەتته كوممۇنىســتالرنىڭ   . مۇنـ مهن ئـ

پىرىنســـىپلىرىنىڭ -ئالـــدامچىلىق ئۈچـــۈن تارقاتقـــان چىرايلىـــق سىياســـهت
ــۈن ئهپچى   ــۇداپىئه ئۈچ ــۇ يهردە م ــىنى ب ــدىم ھهممىس ــلهن پايدىالن ــك بى ــۇ . للى ب

ـادىرالر ئـۇنى    پىرىنسىپالرنى كومپارتىيه ئۆزى ئېالن قىلغان نهرسىلهر بولغاچقا ك
  .ئىنكار قىاللماي، ئاغزى بېسىقتى

غالچىنىڭ بىـرەر  . مهن بىلهن بولۇنغان سۆھبهت ھهرھالدا خېلى تېنچ ئۆتتى
ق قېـــتىم قـــولى تهككىنـــى، سىلكىشـــلىگىنى ھىســـاپقا ئـــالغۇچىلىكى يـــو

  .ئادەتتىكى ئىش ئىدى
ـاق يىگهنـلهر يىگىرمىـدىن كهم      ھهر ھالدا بۇ ئىش ھهققىدە چاقىرىلىـپ تاي

ئىشقىلىپ، ئاشۇ مهيداننىڭ جهنـۇپ تهرىپىـدىكى تۆپىلىـك باغرىـدا     . چىقمايتى
ـايال،    پهيدا بولغان تۇنجى قهۋرىنىڭ ئۈستىدىكى تۇپراق تېخى نهملىكىنـى يوقاتم

امــان ئىــش ۋاقتىــدا بولغــان ئۆلــۈملهر ئۈچــۈن ھهر ز. يېڭىلىــرى قوشــۇلۇپ تــۇردى
  .جامائهت بولۇپ ناماز چۈشۈرۈپ دەپن قىلىشنى ئادەتكه ئايالندۇردۇق

ئۈستىگه  - يهنه بىر قېتىمدا ئامبار توسمىسى ئۈچۈن توپا قېزىۋاتقاندا ئۈستى
ــۈۋېتىلگهن   ــالپ كۆمـ ــى  30تاشـ ــپ كهتتـ ــهت ئېچىلىـ ــر  . دەك جهسـ ــۇنى بىـ بـ

- ئۈسـتىگه، ئـوڭ   - چۈنكى جهسـهتلهر ئۈسـتى  . تىقهۋرىستانلىق دېيىشكه بولماي
گهرچه . ئارىلىرىــدا كىچىــك بــالىالرمۇ، ئايــالالرمۇ بارىــدى. تهتــۈر تاشــالنغان ئىــدى
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ئايالنى ئايرىغىلى بولمىسىمۇ، ئۇالرنىڭ تېخى چىرىـپ   - ئاللىقاچان چىرىپ، ئهر
. بواللمىغــان كىيىملىرىــدىن ئــارىالش ئىكهنلىكىنــى جهزم قىلغىلــى بــوالتتى 

كىچىــك بــالىالرنىڭمۇ ئىككــى . ك بــالىالرنى پهرق ئېــتىش ئاســان ئىــدىكىچىــ
بــۇ ھــال يهنه بىرمــۇنچه . ياشــتىن ئــون ياشــقىچه ھهر ياشتىكىســى بــاردەك ئىــدى

غۇلغۇلىغا سهۋەپ بولۇپ، تۇتقۇنالر ئىشلىرىنى قويۇپ، ھهممىسى ئورەك بېشـىغا  
ـادەملهردە يهنه بىـر تۈرلـۈك    . ئولىشىۋالدى جانـدىن كـېچىش،   بۇ دەھشهت ئالدىدا ئ

شـۇ  . قاشىيىش كهيپىياتى پهيدا بـولغىنى ئۈچـۈن، گۇنـدىپايالرمۇ تىركهشـمىدى    
ــر باشــلىقى      ــگهن الگى ــلهن يېتىــپ كهل ــدىپايالرنىڭ چاقىرىشــى بى ــدا گۇن چاغ
كۆپچۈلـــۈكنى تارقىلىشـــقا، ئـــازراق ئـــادەمنى جهســـهتلهرنى تهكـــرار كۆمۈشـــكه  

  .ئورۇنالشتۇردى
بولۇڭالر، ئىشىنىمهنكى، بۇ زۇلمهتلىـك  بۇ ئىش تهكشۈرۈلۈدۇ، خاتىرىجهم  —

كونــا جهمىيهتــته، ئهزگۈچىلهرنىــڭ ئۆتكــۈزگهن سانســىز جىنايهتلىرىــدىن بىــرى  
 —دېدى ئۇ كوممۇنىستالرغا خاس ئالـدامچىلىق بىـلهن،    — !بولۇشى مۈمكىن

جهسـهتلهرنى رەتــلهپ كۆمۈشــكه تـۆرت ئــادەم قالســۇن، باشـقىالر ئــۆز ئىشــىڭالرغا    
ىشــنى تهكشــۈرۈپ، ۋەقهنىــڭ ســهۋەبىنى تېپىــپ چىقىمىــز، قــايتىڭالر، بىــز بــۇ ئ

  .سىلهرگه خهۋىرىنى بېرىمىز
نورمالدا ئۆلۈكتىن قورقۇدۇغانالر كۆپ بولغاچقا، ھهممه ئادەم ئارقىغا داجىـپ،  

جهسهتلهرنى رەتلهپ كۆمۈش ئىشىغا : ماڭا نىيىتىمگه يارىشا بىر پۇرسهت چىقتى
  .مهن قالدىم

پ چۈشۈپ، بىرەر يىپ ئۇچى قولغا چۈشۈرۈش ئورەككه بىرىنچى بولۇپ سهكرە
ئېلىشـقا  ) توغرىسى، سـىكىلىتالرنى (ئۈستىدىكى جهسهتلهرنى  - ئۈچۈن، ئۈستى

بهزىلىرىنىــڭ بېشــىدىكى دوپپىلىرىــدىن بىــرەر پارچىســى كۆرۈنــۈپ . باشــلىدىم
كېـيىن مهن بىـر جهسـهتنىڭ    . قاالتتى، ئهمما قولغا ئالغىچىال ئۇۋۇلۇپ كېتهتتى

ـاتلىقىنى تېپىۋالـدىم   يېنىدىن تاماكا بـۇ بهك  ! ئوراش ئۈچۈن قاتالنغان گېزىت ق
باشـقا ھهمرالىرىمنىـڭ دىقـقهت    . دەرھال ئۇنى يانچۇقۇمغا تىقتىم. موھىم ئىدى

. ھازىر كـۆرەلمهيتىم . قىلمىغان پۇرسىتىدە گېزىتنى ئوبدانراق جايالشتۇرۇۋالدىم
ئــۇچى تېــپىش  كهچــته ياتاقتــا بۇنــداق پۇرســهت بــوالرمىكىن؟ يهنه باشــقا يىــپ  

ـا  . ئۇرۇنۇشلۇرۇم بىكار بولدى كىيىملهرنىڭ پارچىلىرى ساقتهك كۆرۈنسىمۇ، قولغ
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ـالغىچىال ئۇۋۇلــۇپ كېتهتتــى   ئۇالرنىــڭ ھهممىســى ئۇيغــۇر ئىكهنلىكىنــى    . ئـ
  .كىيىملىرىدىن كۆرگىلى بوالتتى

ـائهتچه مهجلىــس بولــدى       بــۇ  . ئهتىســى ھهر ســوالقخانىالر بــويىچه بىــر سـ
كىت ھهققىدە گهپ تارقىلىپ كېتىشنڭ ئالدىنى ئـېلىش  پاجىئهلىك جىنايى پا

ئۈچۈن، ئالدىن پهرەز قىلىنغىنىدەك، بۇ جىنايهتنى گومىنداڭ ئهكسـىيهتچىلىرى  
ــى      ــۈرۈش دوكالدىنـ ــۇددى تهكشـ ـاتنى خـ ـان مهلۇمــ ــگهن يالغــ ـانكهن، دېـ قىلغــ

ـا قۇيـدى    ـانال     . يهتكۈزگهندەك كىشـىلهرنىڭ قۇالقلىرىغ ـا جهسـهتلهر شـۇ ھام ئهمم
ــۈۋېتىلگ ــپ     كۆم ــۈرۈدۇ؟ قى ــدا تهكش ــى چاغ ــلهر، قايس ـا، كىم ــل  - هن تۇرسـ قىزى
  !ته بۇ - ئالدامچىلىق

ـا ھېچنــــــېمه      ئاخشـــــىمى گهمىنىـــــڭ ئىچىـــــدىكى قاراڭغۇچىلىقتــــ
ـاقتىكى قاراۋۇلنىـڭ چىرىغىنىـڭ گهمه       ـا چىقىـپ، ئۇي كۆرۈنمىگهنلىكتىن، تاالغ
ئىشــىكى تهرەپــكه چۈشــكهن نۇرىــدا ھېلىقــى گېزىتنــى كــۆرۈپ بــېقىش ئۈچــۈن  

ــدىم ـانچه    . ئال ــۇپ، قاتلىغــان يهرلىرىنــى ھهرقـ ــكهن بول ـارغىيىپ كهت ــت سـ گېزى
شۇنداق بولسىمۇ ھهر پارچىنىـڭ  . ئاۋايلىساممۇ قاتالقلىرىدىن ئۇشتۇلۇپ كهتتى

ئارقىســىغا ســىنچىالپ قــاراپ، بىــرەر يىــپ ئۇچىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن    - ئالــدى
دېگهنلهرنـى   »... 23ئاينىڭ  - 4«ئارىدا بىر پارچىنىڭ ئۈست تهرىپىدە . تهكشۈردۈم

ئهممــا نورمالــدا گېــزىتلهردە ۋاقتــى ھهر بهتنىــڭ ! يىلــى بولســىچۇ! ئــاپال. كــۆردۈم
ئۈســتىگه يېزىلىــدىغانلىقىنى نهزەردە تۇتــۇپ، ئۇنىــڭ ئارقــا تهرىپىنــى تېپىشــقا   

ـارىكهن  . تىرىشتىم . دېگهنـلهر كۆرۈلـدى   »... يـى  - 1950 « :نىهايهت ئارقىسـىمۇ ب
ئاينىـــڭ  - 4بـــۇالر . گېزىـــت ئىـــكهن ئايـــدىكى - 4يىلـــى  - 1950دېـــمهك بـــۇ 

ــدىن  ــۇپ،      - 5ئاخىرلىرىـ ــۈرۈلگهن بولـ ـا ئۆلتـ ــلىرىغىچه ئارىلىقتــ ــڭ باشـ ئاينىـ
ــدىن   ــڭ قهتلىئاملىرىـــ ــېن  —كوممۇنىســـــت خىتاينىـــ جـــــالالت ۋاڭ جـــ

ـاقالش ئۈچـۈن     !قوشۇنلىرىنىڭ جىنايهتلىرىـدىن بىـرى ئىـدى    مهن گېزىتنـى س
ىتاپلىرىنىـڭ ئارىسـىغا   ياتىقىمدىكى بوخچامنىڭ ئارىسىغا بىر كوممۇنىسـت ك 

ـاپهمدە  قىستۇرۇپ قويغان بولساممۇ،  پاراكهندىچىلىكتىن قۇتۇلمىغان ھايات مۇس
  .ئۇنى بۈگۈنگىچه ساقالشقا ئىمكان بولمىدى

  
بـــۇنى دېـــدىممۇ؟ ھه تېخـــى . ســـېپىمىزگه خهمىـــت تۇردىمـــۇ قېتىلـــدى 
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. ئۇنىڭ بىلهنمۇ چۈشلۈك دەم ئېلىش پهيتىـدە ئۇچرۇشـۇپ قالـدۇق   . دېمهپتىمهن
  :ئۇ مهندىن ئىلگىرى سورۇغان سوئالنىڭ ئهينىسىنى ئۇنىڭدىن سورۇدۇم

ئۇمــۇ ســوئالىمغا بــۇرۇن مهن   —ھه، خهمىــت تــۇردى، ئهھــۋال قانــداق؟   —
  :بهرگهن جاۋاپنى تهكرارلىدى

  .خۇددى ئۆزىڭىز كۆرۈپ تۇرغاندەك —
ـاران     . تهنه قىلىش نىيىـتىم يوقىـدى   -خهمىتكه تاپا بۇنـداق چاغـدا ئۇنىـڭ ئ

ــدى  تۇرغـــان ــك ئهمهس ئىـ ــرىش ئهركهكچىلىـ ــۇ . روھىغـــا زەربه بېـ ــىچه ئـ ئهكسـ
مهن، ئالماس، مهتقاسـىم، مىهرىگـۈل   . ھىسىداشلىققا، دوستلۇققا مۇھتاج ئىدى

ـامىله قىلـدۇق     ئۇنىـڭ  . ھهممىمىز ئۇنىڭ بىر ئاز چىدىماس مىجهزىـگه كـۆرە مۇئ
ۇالر شــۇڭا ئــ. ئاســانال ته بولــۇپ كېتىــدىغانلىقىنى دوســتلۇرۇمغا دېــگهن ئىــدىم 

  .ئۇنىڭغا دىققهت قىلىپ، ئۇنى رەنجىتمهسلىككه تىرىشتى
بىــر كــۈنى چۈشــلۈك تامــاق ۋاقتىــدا ئالمــاس ماڭــا ئاداالنغــان بىــر ســىقىم  

  .قوناقنى بهردى
  .دېدى ئۇ—مهڭ، كاپ ئېتىۋېتىڭ، ئازراق بولسىمۇ دالدىسى بولۇدۇ،  —
  ئۆزەڭ يهۋەرمهي نېمىشقا ماڭا بېرىۋاتىسهن؟ —
يمــاي ئــاچ يۈرۈۋاتســام، ســىز مۇشــۇ بهســتىڭىز بىــلهن   مهن جېنىمــدا تو —

ـانچه -خىتاينىڭ ئاشۇ كىچىككىنه مومىسىغا قانداقمۇ كۈنۈكىسىزكىن  - تاڭ؟ ئ
دېـدى ئـۇ    —مۇنچه قوشۇمچه بىرنهرسىلهرنى تېپىپ يېمىسهك ئۆلۈپ قالمايلى، 

  .ئۇ بهك ئايىغى چاققان، شوخ باال ئىدى. خۇپسهنلىك بىلهن
  قهيهردىن تاپتىڭ؟ —
دېدى ئـۇ يهنه شـوخلۇق بىـلهن     —سوراپ نېمه قىلىسىز، يهۋەرمهمسىز،  —

  .كۆز قىسىپ، خام قوناقنى چاينىغاچ
ـاڭ     — ئهمما بىر يهردىن ئوغۇرالۋاتقان بولساڭ، دىققهت قىـل، تۇتۇلـۇپ قالس

ئىشــتىن  —خىتــايالر ئۆلتۈرۈۋېتىــدۇ، ئاڭلىمىــدىڭمۇ، بىــر بــاش پىيــاز ئۈچــۈن   
ــدىن بىــر بــاش پىيــاز ئــالغىنى ئۈچــۈن بىــر   كېلىــۋاتقىچه خىتايالرنىــڭ ئېت ىزى
  .يىگىتنى ناكا قىلىپ قويۇشتى

ـايمهن، دەيـمهن،     — دېـدى ئـۇ   —مهن دېگهن ئۇنداق پاالكهت ئىشـنى قىلم
  .ماختانچاقلىق بىلهن
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ئۇنىــڭ . مهن قولۇمــدىكى بىــر ســىقىم قونــاقنى خهمىــت تۇردىغــا بهردىــم  
بۇ . اغرىپ كهتكهن ئىدىئاچلىقتىن سارغىيىپ كهتكهن چىرايىغا قاراپ ئىچىم ئ

  ھالدا قانداقمۇ قوناقنى ئۆزەم يهلهيمهن؟
ـاقنى      ئۇ ماڭا ئايانچلىق نهزەردە بىر كۆز تاشـالپ، ھىچبىـر تهكهللۇپسـىزال قون

  :ئېلىپ، ئاغزىغا كاپ ئهتتى ۋە چاينىغاچ
ـا    — ـانلىرىم ئۈچـۈن تاپ ھه، قانـداق  «تهنه قىلىـپ،   -سابىتكا، مېنىڭ قىلغ

ـا  ـا شـۇنداق     بولدى؟ ماڭا كهلگهن س ـان دېـگهن مان  »!... ڭىمۇ كېلهمـدىكهن؟ جاھ
ـايتى  . دېگهندەك گهپلهرنى قىلىپ سانجىۋالغان بولسىڭىز ماڭا سهل يېنىك توخت

مهن قىلغان نامهرتلىككه بۇنداق جاۋاپ بېرىپ، مېنى تېخىمۇ بهك ئازاپلىدىڭىز، 
  .دېدى —

ســـىز مېنـــى . ســـىز بىـــلهن بىـــز بىرىنچـــى قېـــتىم تۈرمىـــدە ئهمهس —
نمهمسىز؟ مهن سىزنى قىينىماقچى ئهمهس، كىشـىلهرگه نورمالـدا قانـداق    چۈشه

  مۇئامىلىدە بولۇدۇغانلىقىمنى بىلىسىزغۇ؟
ئادەم دېگهن خام سۈت ئهمگهن مهخلـۇقكهن ئهمهسـمۇ،   . ئۇنىغۇ بىلىمهن —

ـام   ... بهزىدە ئادەم شۇ ھاياجانلىنىپ، ئـۆزىنى يوقۇتـۇپ قويـۇدۇكهن    ئهمـدى ئويلىس
دېگهنــلهر؟  »ئىــزىم، پىــزىم«نــېمه . ىــز ھهقىــقهت ئىــكهنســىزنىڭ دېگهنلىرىڭ

گومىنداڭدىن . مانا كۆردۇق، كوممۇنىست دېگهننى! ھهممىسى ئالدامچىلىقكهن
  .ئاشۇرۇۋەتتىكى، كهم ئهمهس

ـازاالپ قالغانـدۇر،       — ـا ج ئهمما يهنىال ئالدىرىماڭ، كىم بىلىـدۇ، سـىزنى خات
مهن شـۇنداق  . مكىنكېيىن يهنه ئاقلىنىپ چىقىپ خىـزمهت قىلىشـىڭىز مـۈ   

  ...بولمۇدۇممۇ، نهچچه قېتىم قامالدىم نهچچه چىقتىم، دېگهندەك
شـــــۇنداق بولـــــۇپ قالســـــا، زامـــــان ئېقىملىرىنىـــــڭ ۋاقىتلىـــــق   —

ئالدامچىلىقلىرىغا ئهگهشمهيمهن، كىشـىلهرنى، بولۇپمـۇ ئـۆز خهلقىمنـى خـوش      
  ...قولۇمغا كهلدى دەپ، كۆرەڭلهپ كهتمهيمهن،. قىلىشقا تىرىشىمهن

  .ئىنشائالالھ —
  .خۇدا بۇيرىسا —

ئۈچ كۈندە بىر ئالماس قهيهردىندۇر تېپىپ  - ھهر كۈنى چۈشته بهزىدە ئىككى 
ــۇ . كهلــگهن خــام قونــاقنى خــامال چاينــاپ، تامىقىمىزغــا قوشــۇمچه قىالتتــۇق   ئ
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ـارىمۇقى كـۆپ، كېسـهل    . ھهممهيلهنگه ئازراقتىن يهتكۈزۈشكه تىرىشاتتى قوناق ق
ـاق بولـۇپ، بهلكىـم يهم     تهككهن، قورۇق، ئاۋاق ب خهشـهك ئۈچـۈن    - ىـر خىـل قون

ـا كېـرەك   شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ تهمـى بهكـال غهلىـته      . ئىشلىتىلىدىغان قوناق بولس
ــدى ـازۇ  . ئى ــۇنى ئېســىل نـ ــۇق -  شــۇنداق بولســىمۇ ئ ــدا يهيت ــېمهت قاتارى ــۇ . ن ب

ـاغالردىكى ئــاچلىق ئــازاۋىنى شــۇنىڭدىن چۈشۈنۈۋېلىشــقا بــوالتتىكى، بهزىــلهر   چ
پهقهت ئــاچچىق . يهرلهردە ھهر خىــل ئــوتالرنى، يىلتىزالرنــى يهيتــى  ئىشــلهۋاتقان

ــى   ــوتنى يهيت ــمه ئ ـاپ . بولمىســىال ھهم ـاروت(مامكـ ـا  ) چـ بهك ســۈتلۈك بولغاچقـ
مانــا شــۇنداق . ئــۇنى ھهمــمه ئــادەم دېگــۈدەك يهيتــى. ھهممىــدىن ياخشــى ئىــدى

ـاپ، بهزىلهرنىـڭ ئىچـ    ى قىلىپ، بهزى ئوتالرنىڭ دورىلىق خۇسۇسىيىتى رول ئوين
ئىچى قېتىپ قالغان ياكى يېمهكـتىن زەھهرلىنىـپ قورسـىقى    . قېتىپ قاالتتى

ھارامزادە كېسهل، ئىـدىيه  «. ئاغرىپ كهتكهنلهرنىڭ نالىسىغا قۇالق سېلىنمايتى
ـايتى    »كېسىلى ـارى بولم ـادەم ئهنه      . دېيىشـىپ ك شـۇنداق قىلىـپ بىـر نهچـچه ئ

  .تىشۇنداق تهكشۈرۈلمىگهن، نامهلۇم كېسهللهردىن ئۆلۈپ كهت
  .ئاسان ھاياجانلىنىدىغان خهمىت بۇالرنى كۆرۈپ چىدىيالماي كېتهتتى

دەيتــى ئــۇ  — !ھىــچ ئىشــهنگۈم كهلمهيــدۇ! ھىــچ ئىشــهنگۈم كهلمهيــدۇ —
ئۇنىـــڭ دېمهكچـــى بـــولغىنى ئۇنىـــڭ چۈشهنچىســـىدىكى . بېشـــىنى چايقـــاپ

ـا، جاھانگىرالرنىـڭ سـۈپىتى     كوممۇنىستالر بهكمۇ خهلقچىل بولۇدۇغان بولغاچق
پ تهسۋىرلىنىدىغان بارلىق ۋەھشىيلىكلهرنى كوممۇنىستالرنىڭ ۋۇجۇدىدا قىلى

  .كۆرگنىدە ھهقىقهتهنمۇ ئىشهنگۈسى كهلمهي قاالتتى
خهمىت تۇردى، ئۇنداق بالىالردەك گهپنى قىلىـۋەرمهڭ، نـېمه دېمهكچـى     —

ــى    ــىزنىڭ قهلبىڭىزدىكـ ــهندىم، سـ ــى چۈشـ ــت«ئىكهنلىكىڭىزنـ  »كوممۇنىسـ
يۈملۈك، بهك ئۇلــۇغ ئىـدى، شــۇڭا بـۇالر ئهقلىڭىــزگه   دېگهننىـڭ ئــوبرازى بهك سـۆ  

ئهمما، بىلهمسىز، سـىزگه ئاشـۇنداق تهسـىرنى سـىڭدۈرۈپ     . سىغماي قېلىۋاتىدۇ
قىلمـــايال دېڭىزچىالرنىـــڭ  - قويغـــان رۇس كوممۇنىســـتلىرى غهلىـــبه قىـــالر

ـارتۇق يوقسـۇل دېڭىزچىنـى قىرىـۋەتكهن      200ئىسيانىنى باستۇرغاندا  مىڭدىن ئ
ز ئىشهنمىگۈدەك دەرىجىدە، ئهقلىڭىزگه سىغدۇرالمىغۇدەك، ھهيـران  بۇ سى! ئىدى

ـان   قالغۇدەك بىر ئىش ئهمهس؛ كوممۇنىستالرنىڭ ماھىيىتىدە ئهزەلدىن بار بولغ
ــگهك    ! ۋەھشــىيلىك ــۇرىي ئهم ــۇنىڭغا ئوخشــاش مهجب ــۈن ســوۋېتنىڭ مۇش بۈگ
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لىرىـــدا قـــانچه مىليـــون ئادەمنىـــڭ ئـــازاپ چېكىۋاتقـــانلىقىنى تهســـهۋۋۇر  الگىر
دەپ ئوياليدىغان  »خهلق دۈشمهنلىرى«سىز بهلكىم ئۇالر كۇالكالر،  قىالالمسىز؟

  .بولغىيدىڭىز؟ ئۇالرمۇ مانا شۇ سىز بىلهن بىزدەك ئادەملهر
ــتۇرۇپ،    ــىمۇ گهپ قىســ ــزدىن بولســ ــرەر ئېغىــ ــدە بىــ پۇرســــىتى كهلگهنــ

خىيال ۋە  - ئهتراپىمدىكىلهردە كوممۇنىستالرنىڭ ماھىيىتى توغرىسىدىكى خام
خهمىــت تۇردىمــۇ دېگهنلىــرىمگه . ا چۈشــهنچىلهرنى تۈزۈتۈشــكه تىرىشــاتتىمخاتــ

كۆپ چاغالردا ھارغىنلىق ۋە ئاچلىقتىن بولۇۋاتقان . قايىل بولۇۋاتقاندەك قىالتتى
  .ماغدۇرسىزلىق تۈپهيلى، گهپ قىلىشقىمۇ رەغدىمىز بولماي، جىم ئولتۇراتتۇق

ــىمى   ــدىن ئاخش ــوالقخانىلىرىمىزغامهن يېقىنلىرىم ــخانا  ق س ــدا ئاش ايتقان
ئهخلىتىدىن ئوتياش شوپۇكلىرىنى، بولۇپمۇ قاتكۆك كۆتىكى تېرىپ يهيدىغانالر 

ـاش شـوپۇكلىرىنى تېرىـپ يهيـدىغانالر كـۆپكهن،      . يوقلۇقـۇنى سـورۇدۇم   - بار ئۇتي
ئهمما قاتكۆك كۆتىكىنىڭ تېخىمۇ ئېسىل تاماق بولۇدۇغانلىقىنى بىلىدىغانالر 

ـايىالرنى ئېيتىـپ بېرىۋىـدىم،      مهن كهچمىشـىمىزدە بو . يوقكهن ـان ئاشـۇ ھىك لغ
ـاتكۆك كـۆتىكى        ـاملىرى ئاشـخانا ئهخلهتلىرىـدىن ق شۇندىن كېيىن ئـۇالر ئاخش

. ئهمما بۇ يهردە پۇشۇرۇدۇغان ئىمكان بولمىغاچقا خام يېيىشتى. تېرىدىغان بولدى
ئالمــاس،  بــۇ جهھهتتىمــۇ رېكــورت يارىتىــپ، ئهڭ كــۆپ كــۆتهك تــوپالپ، ئۇنىــڭ  

ـانلىرىنى ئهتىسـى     سىرتىنى س ـامدا يهپ بواللمىغ ـاداالپ، ئاخش ويۇپ، چىرايلىق ئ
چــوڭ بولغاچقــا،  مۇىىســسوالقخانئۇالرنىــڭ . ئىشــقا ئالغــاچ كېلىــدىغان بولــدى

بــۇ . ئۇالرنىــڭ ئاشخانىســىدا بىــرال قېتىمــدا يــۈزلهپ قــاتكۆك ئىشــلىتىلهتتىكهن
ـاتكۆك كـۆتىكى تالىشـىپ ماجرال   سوالقخانابايقاشتىن كېيىن  ىشـىدىغان  الردا ق

  .ئىشالر كۆرۈلۈشكه باشلىدى
ـا ھهر     بىزنىڭ ياتىدىغان يېرىمىز ئىشلهيدىغان مهيـدانغا يېقىنـراق بولغاچق
ــپ        ــتىدا مېڭى ـازارىتى ئاس ــدىپاينىڭ نـ ــون گۇن ــهككىز ئ ــۇپ، س ـار بول ــۈنى قاتـ ك

ــۆتهتتى   . كېلهتتــۇق ــۇ ئارىــدىن يېڭــى ياســالغان تــۈز ۋە ســۈپهتلىك تاشــيول ئ . ب
هرگه بېرىشىنىمۇ بىلمهيـمهن، ئىشـقىلىپ، ماشـىنىالر    تاشيولنىڭ قهيهردىن قهي

بىــز . قهيهردىنــدۇر ئاشــلىق ۋە باشــقا يېــزا ئىگىلىــك مهھســۇالتلىرى توشــۇيتى  
ـاتتۇق، يـول بهك كهڭ ئهمهس،       ـار بولـۇپ ماڭ يولنىڭ بىر چېتىدە ئىككىـدىن قات

ماشـىنىالر يېنىمىـزدىن ئۆتكهنـدە بهزىـدە     . ئىككى ماشىنا تهسته پاتقۇدەك ئىدى
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ئاســتىدىن شــېغىل تاشــالر ئېتىلىــپ چىقىــپ ســوزماقتىن چىققانــدەك  چــاق
  .قاتتىق تېگهتتى

ماشىنىالر شېغىللىق يولالردا سىلكىنىپ ماڭغاچقىمۇ، ماشىنىالر توشۇپ 
بىز قاتاردا كېتىۋېتىپ . مۇنچه چېچىلىپمۇ قاالتتى - ماڭغان نهرسىلهر يولغا ئانچه

ـاش قىز      ــرەر بـ ــدە بى ـاق، بهزى ـال قونـ ــچه تـ ــر نهچ ـامغۇر  بى ــهۋزە، مهكهچـ ـا، س  ppppىلچـ
ــۇنى ناھــايىتى تېــز ھهركهت قىلىــدىغان يــاش بــالىالر    . تېپىۋاالتتــۇق ــدا ب نورمال

چۈنكى ياالپ ماڭغان گۇندىپايالر كۆرگىچىال قاتارغا كىرىۋالمىسا تاياق . قىالاليتى
دەل  —بهزى چېچىلغان نهرسىلهر دومـۇالپ يـول سـىرتىغا    . يهيدىغان گهپ ئىدى

بۇنى ئېلىش بهك ئاسان ئىـدى؛  . لېنىيهدە توختاپ قالغان بوالتتىبىز كېتىۋاتقان 
بـۇ دايىمـال ئۇچرايـدىغان نهرسـىمۇ     . ئهمما بهزىلىرى يولنىڭ ئىچىدىرەك بـوالتتى 

ـادەم ئىچىـدىن ئىككـى      . ئهمهس، بهزى كۈنلىرى بـوالتتى  بولغانـدىمۇ پهقهت يـۈز ئ
  .تهلهيلىكنىڭ قولىغا چىقىدىغان نهرسه ئىدى

ــدىرەك تۇرغــان   بىــر كــۈنى ئهتتى ــۋاتقىچه بىــرى يولنىــڭ ئىچى ــدە كېلى گهن
ــدى     ــتىدا قال ــىنىنىڭ ئاس ـالىمهن دەپ ماش ـامغۇرنى ئـ ــر مهكهچـ ــدەك بى ! تۇخۇم

كــۆز . قاتــاردىكىلهرمۇ بــۇ ئىشــنىڭ قانــداقالرچه يــۈز بهرگىنىنــى دەپ بېرەلمهيتــى
ـان . يۇمۇپ ئاچقۇچه بولۇپ ئۆتتى  ئۇ چاغالردا يولالرغا تېخى ئاسپالىت ياتقۇزۇلمىغ

ـا  ـاڭ     بولغاچقـ ــدىغان چـ ــۆرۈنمهي قالى ــراپ ك ــدە ئهت ــىنا ئۆتكهن ــوزان  - ھهر ماش ت
ـا . كۆتۈرۈلهتتى ئارقىـدىن ئـۆتكهن ئىككـى ماشـىنىنىڭ ئارقىسىدىكىسـى       - ئارق

چــاڭ كۆتۈرۈلگهنــدە يــول ئوتتۇرىســىدا تهمــتىلهپ يــۈرگهن بــۇ ئــادەمنى كــۆرمهي   
ـاردىكىل  هردىن ئۆلگۈچىنىـڭ  قالغانمىدۇر؟ ياكى بۇ بىر غهپلهت بېسىشمىدۇر؟ قات
ـا    ـا قىيـ ــۆرۈپ تۇرغاچقـ ــۋالنى ك ـانالر ئهھ ــتى  - ئارقىســىدا تۇرۇدۇغـ ـا كۆتۈرۈش . چىيـ

  :گۇندىپايالر
ــدى؟    — ــم بول ــدى؟ نى ــم بول ـانخۇر  . دەپ ۋارقىراشــتى —نى ــۇالر بهك گۇمـ ئ

بولغاچقا ھهر ئىش بولسىال بىرى قاچتىمىكىن ياكى قېچىشقا شارائىت يارىتىش 
 توزاڭنىڭ ئاسـتا  - چاڭ. ۋاتامدىكىن دەپ ئويلۇشاتتىئۈچۈن قهستهن ۋەقه تۇغدۇرۇ

ئاســـتا سۈزۈلۈشـــىگه ئهگىشـــىپ، يولنىـــڭ ئـــۇ بىـــر چېـــتىگه پىرقىرىتىـــپ  -

                                            

      
①

 .ئا —ياڭيۇ ياكى كارتۇشكانىڭ ئۇيغۇرچه ئاتىلىشى،  —مهكهچامغۇر  
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چــۇل بولــۇپ  - ئۇنىــڭ ســۆڭهكلىرى چــۇل. تاشــلىۋېتىلگهن جهســهت كۆرۈنــدى
ـاڭگىالپ قېلىـپ، كۆتۈرۈشـكىمۇ ئهپسـىز ئىـدى        ـاردەك س . كهتكهچكه قـۇرۇق تاغ

بېشــى . ىمىدا كىچىككىــنه مهكهچــامغۇر تــۇراتتىئۇنىــڭ چىــڭ يۇمۇلغــان ســىق
جهسهتنى كۆتۈرۈپ مهيدانغا ئېلىپ كهلدۇق ۋە يېڭى . مىچىلداپال كهتكهن ئىدى

  !قهبرىستانلىقىمىزدا يهنه بىر قهبرە كۆپهيدى
ــۆزلهپ بهردۇق      ــتلىرىمىزغا س ــدىغان دوس ـانىالردا ياتى ــقا قاماقخـ ــۇنى باش . ب

ئۇنىڭ ياشلىرىنى ئېقىتىپ . اي قالدىخهمىت تۇردى بۇنى ئاڭالپ ئۆزىنى تۇتالم
  :ئېسهدەشلىرى ۋە توختىماي

دەپ تهكرارالشــلىرىدىن ئۇنىــڭ  —قانــداق جاھــان بولــۇپ كهتتــى بــۇ؟   —
ــى      ــپ يىغالۋاتقىنىن ــدىرىگه ئېچىنى ــۆز تهق ــۆرە، ئ ــتىن ك ــۈچىگه ئېچىنىش ئۆلگ

 .دەپ ئويالۋاتاتتى »بىر كۈنلىرى بىزمۇ ئاشۇنداق ئۆلۈپ كېتىمىز«ئۇ . چۈشهندىم
ھهر دايىم مۇشۇنداق ئهھۋالالردا ئۇ ئائىلىسىنى، كىچىككىنه ئـوغلىنى ئهسـلهپ،   

ئايالىنىڭ ئۆزىـدىن سـوۋۇپ كېتىشـىدىن، ئـۆزىنى كـۈتمهيال      . ئۆزىنى تۇتالمايتى
  .باشقا بىرسىگه كۆڭۈل بېرىشىدىن بهك ئهنسىرەيتى

ئۇنىـڭ بىـر   . شۇ كۈنلهردە مهتقاسىمنىڭ كهيپى ياخشـى ئهمهس كـۆرۈنهتتى  
ـان زاغرىمىزنـى   ئىچ  دەردى بارلىقىنى پهملهپ چۈشته ھېلىقى گىچىلداپ تۇرۇدۇغ

  :يېگهچ ئولتۇرۇپ سورۇدۇم
مهتقاسىم، سىزنىڭ بىر دەردىڭىز باردەكلىغۇ؟ بىز ياردەم بهرگۈدەك ئىـش   —

بولســا دەڭ، يــاردەم قىاليلــى، بولمىســا تهســهللىي بولســىمۇ بهرســهك كۆڭلــۈڭىز 
  .كۆتۈرۈلۈپ قالۇدۇ

  .دېدى ئۇ باش چايقاپ —دەم قىاللمايدۇ، ھىچكىم يار —
شــۇنداق بولســىمۇ دەپ بېقىــڭ، تهســهللىيمۇ بهزىــدە ئادەمنىــڭ روھىغــا  —

  .مهدەت بولۇدۇ
دېدى ئۇ ئۇزاق  —مىهرىگۈل بىلهن بولغان ئىش ئاخىرى قامالشمىدى،  —

پهقهت بىر ياخشـى  . ئۇ مېنى ياخشى كۆرمهيدىكهن —ئارىسالدىلىقتىن كېيىن، 
  .لىدىكهنئاكا دەپ بى

ـاڭ   — ـالى؟     . بوپتۇ ئۇكام، كۆڭلۈڭىزنى يېـرىم قىلم ئـۇ قىزنىڭمـۇ نـېمه ئام
  .زورلىغان ئىشمۇ ياخشى نهتىجه بهرمهيدۇ. كۆڭۈل دېگهننى زورلىغىلى بولمايدۇغۇ
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ـاقۇل دېسـىمۇ پايدىسـى         ... شۇ، — ـا، م ـان يېرىمىـز بـۇ تۇرس ـازىرمىغۇ تۇرغ ھ
  ...قامدۇبۇ يهردىن ساق چىقامدۇق، ئۆلۈگۈمىز چى. يوققۇ

ـا كېـيىن ئالماسـتىن سۈرۈشـتۈردۈم    . تهسهللىيگىمۇ سـۆز تاپالمىـدىم   . ئهمم
ئۇنى ياردەم قىلمىدىڭمۇ دەپ سورۇغانتىم، ئۇ مىهرىگۈلنىڭ نېمه دېگهنلىكىنى 

  :ئېيتىپ بهردى
ـادەم     — يېشى مهندىن بهكال چوڭ، دادامدەك بولمىسىمۇ چـوڭ ئاكامـدەك ئ

ـاڭالپ    ئهممـ . دەپتـۇ  —تۇرسا، خىجىـل بولـۇمهن،    ا مهتقاسـىمنىڭ ئۆتمۈشـىنى ئ
ـان بولسـىمۇ،      ئۇنىڭغا بهكال ئېچىنغان، شۇندىن كېيىن ئاالھىـدە ھـۆرمهت قىلغ

  . يهنىال ياخشى كۆرەلمهيدىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ
قىسقىســى بىچــارە مهتقاســىمنىڭ كۆڭــۈل ئىشــىغا ھىچقايســىمىز يــاردەم   

ئـۇ ھهر  . ل قىالتتىبىزنى كۆپرەك ئالماس مهشغۇ. قىاللماي بهكال مهيۈسلهندۇق
ـا قارىتىـپ        زامان بىرەر گهپ تېپىـپ جىملىقنـى بـۇزۇپ، ئهتراپتىكىلهرنـى ئاغزىغ

ـاال بـۇ يهردە ئېغىـر        . تۇراتتى ـا ئهمـدى بـۇ ئهركه ب ئۇ ئهتىۋارلىق باال ئىكهنمىـش، مان
ئـۇ  . ئهمگهكلهردە قىينىلىپ تۇرۇپمۇ يهنىال شۇ شوخ مىجهزىنى يوقاتمىغان ئىدى

ـادەملهرنى     . رنى تېپىـپ تـۇراتتى  قوشۇمچه يېمهكلىكله ـاي پىقىـراپ، ئ ـار تۇرم بىك
  .ئارىالپ تۇرغاچقا ئۇ بىزنىڭ ئۇچۇر ۋاسىتىمىزمۇ بولۇپ قالغان ئىدى

ـال ئۇنىڭـدا بىـر     . كهم سۆز ئىدى. مىهرىگۈل غهمكىن بولۇپ قالدى ـاز  بـۇ ھ ئ
ـارلىقىنى دەلىللهيتـى     ـاس تۇيغـۇ ب ـائىر      . شائىرالرغا خ بهلكىـم ئـۇ بىـر نامسـىز ش

ـان چاغلىرىـدا     . شىمۇ مـۈمكىن، كىـم بىلىـدۇ   بولۇ غهمكىـن كۈلۈمسـىرەپ قويغ
ھهركۈنى بىلله بولۇش ئارىمىزدا شۇنداق مىهىـر  . شۇنداق ئوماق بولۇپ كېتهتتى

ـاالتتىم    ــويالپ قـ ــزىم دەپ ئ ــۆز قى ــۇنى ئ ــۇنى . شــهكىللهندۈردىكى، مهن ئ ئهگهر ئ
ــىمدا، ق     ــدا قىلىش ـان پى ــڭ جـ ـا مېنى ــقا جابدۇسـ ــوزەك قىلىش ــچه بىرەرســى ب ىل

  . ئىككىلهنمهي ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلۈشۈمدە گهپ يوق ئىدى
ـان    ـالىي تونۇشـلۇرۇمنىمۇ ناگ ـاالتتىم، راسـتىنى      - باشقا زىي ناگانـدا كـۆرۈپ ق

بولۇپمۇ شائىر دېگهنلهرنـى دېسـهم   . دېسهم شۇالردىن بارغانچه كۆڭلۈم قېلىۋاتاتتى
ـاماللىرىغا     . ھـۆ بولغـۇمال كېلهتتـى    ـان زاماننىـڭ ش ئۇسـۇل ئوينــاپ،  ئـۇالر ھهر زام

نۇرغــــۇن رىيــــازەتلهرنى چهكتــــۈرگهن خىتــــاي . مهدھىيىۋازلىــــق قىلىشــــاتتى
ئارقىدىن يهنه مهھكۇم بولـۇپ،  . ھاكىمىيىتىنى يهنه تىلى بېرىپ مهدھىيىلهيتى
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ـاپ كۈچۈكلۈنـۈپ كهتكهنلىرىنـى        ئېغىر ئهمگهكـكه سـېلىنغاندا ئىرادىسـى بوش
چىقىدىغان بولسا يهنه مهدھىيه  ئىشىنهتتىمكى، ئۇالر قايتا جهمىيهتكه. كۆرەتتىم

ئـۆتكهن بىـر دەۋردە سـۆكۈلگهن بىـر ئېقىمنـى      . يېزىشتىن خىجىل بولۇشمايتى
كۆرۈلۈۋاتىـــدۇكى، ئـــۇالر پهقهت . ئاجايىـــپ مهيدانســىز . ئهمــدى مهدھىيىلهيتـــى 

. نامى چىقسىال بـوالتتى . ئاتالمىش ئىجادىيهتلىرىنى ئېالن قىلىۋالسىال بوالتتى
اھانغــا ماسالشمىســا بولمىغــان، شــۇڭا ھهر ســهنهمگه  ئــېالن قىلىــش ئۈچــۈن ج

ــويالپ    . دەسســهيتى ــداق باھــا بېــرەر دېگهننىمــۇ ئ تــارىخ، كهلگۈســى ئهۋالدالر قان
نومـــۇس تۇيغـــۇلىرىنى  - ناھـــايىتى ئـــاز بىـــر قىســـمىنىڭ ئـــار . ئولتۇرمـــايتى

  .ساقلىغىنىدىن باشقا كۆپچۈلۈكى ئهنه شۇنداق رەسۋا ئىدى
مكى، الگىرالردىكى جىنايهتچىلهر ئۈچـۈن نهشـىر   ئهلهم ئىچىدە شۇنىمۇ كۆردۈ

گه شــېئىر يازىــدىغان تۇتقــۇن شــائىرالرمۇ »ئــۆزگهرتىش گېزىتــى«قىلىنىــدىغان 
ـا كۆرۈشـكىال مهسـت ئىـدى    ! بارىدى بۇنـداق  . ئۇالر پهقهت ئۆز ئىسمىنى بهتبۇئاتت

  ؟!غهيرى ئهقلىي قىلمىشالردىن كېيىن يهنه نېمه ئويالش مۈمكىن
ــلهر تۈ  ـائىر ئهمهس ــچان   شـ ـا ئۆزگۈرۈش ـائىر بولمىغاچقـ ــۇالر شـ ــدى؟ ئ زۈكراقمى

. ئهمما ئۇالرمۇ بهكال چىدىماس ئىدى. مهيدانلىرى ئىپادىلىنىپ تۇرمايتى، خاالس
كىشــىلهر ئىچىــدە ئهڭ چىــدىماس ئهڭ ئاجىزلىرىنىــڭ زىيــالىالر ئىكهنلىكىنــى 

چـۈنكى ئـۇالر جهمئىيهتتىكـى ئـورنىنى بهكـال يـۇقىرى       . ھېس قىلىپ تۇراتتـۇق 
. چهرلىۋالغاچقا، بۇ ئورۇننىڭ رېئاللىققا ئايالنماسلىقى ئۇالرنى بهكال ئازاباليتىمۆل

ـا ئۇالرنىـڭ       ـان بۇنـداق تهلهپ بولمىغاچق ـا قويۇلغ ئادەتتىكى دېهقانالردا رېئاللىقق
زىيالىالردىكى ئـۆز نهزىرىـدە ئـۆزى ئېرىشىشـكه     . ئازابى زىيالىالردىن ئازراق بوالتتى

ئـــۇالردا خـــام خىيـــالالرنى پهيـــدا قىلىـــپ،   تېگىشـــلىك ئىمتىيـــاز قايغۇســـى
ـان ئۈمىـدلهرنىڭ         نىمىلهردىندۇر ئۈمىدلهنـدۈرۈپ تـۇراتتى، لـېكىن بـۇ خىـل يالغ

مانا مۇشـۇ خىـل   . دەرھال كۈپۈككه ئايلىنىدىغانلىقى ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ئايان ئىدى
ـا قۇراشتۇرۇشـقا    كۈپۈكنى ئامال قىلىپ راست قىلىش ئارقىلىق رېئاللىقنى قايت

ـا ــقا     ئۇرۇنـ ــدراك قىلىش ـاالكهتنى ئى ـارابىلىكنى ۋە ھـ ــدىكى خـ ــۆز ئالدى تتىكى، ك
ساددا دېهقانالر بولسا كۆز ئالدىدىكى خارابىلىـك ۋە ھاالكهتلىـك   . پېتىنالمايىتتى

ـالهتكه چۈشـۈپ     تهقدىرنى ئهڭ بولمىغاندا ئىدراك قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ قانـداق ھ
بىيلىكىدە خۇدىنى يوقاتقان شۇڭا ئۇالر خام خىيال ئهسه. قالغانلىقىنى بىلهلهيتى
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ـارەتكه بهرداشـلىق    زىيالىالردەك ئۆز خام خىيالىنى قوغداش ئۈچۈن ھهرقانداق ھاق
  . بېرىپ، پۈكۈلۈپ تۇرۇپ خام خىيالىنى قوغدايدىغانالردىن ئهمهس ئىدى

ـارالر،   تۈرمىلهردە شۇنى بىلدىمكى، دوستلۇققا يارايدىغانالر، ئهركهكچىلىكى ب
ـاز كـۆزىنى   . يدىغانالر يهنىال ساددا خهلق ئىدىئۆلۈمنى پىسهنت قىلما ئهگهر بىر ئ

  .قىمارۋازالرمۇ ئاجايىپ جهسۇر ئادەملهرگه ئايلىناتتى - ئاچىدىغان بولساڭ ئوغرى
ـان        بۇ مهيداندىكى چېغىمـدا يـۈز بهرگهن ئهڭ ئېچىنىشـلىق بىـر ۋەقهنـى باي

چقا، يهنى ئاشـۇ  بۇ مېنىڭ ئاشۇ دوستلۇق ھالقامدىكىلهرگه ئاالقىدار بولغا. قىالي
ــى      ــۇ ۋەقهنـ ـا بـ ــدار بولغاچقــ ـا ئاالقىـ ـائىله ئهزالىرىمغــ ــڭ ئــ ــۇھىتتىكى مېنىـ مـ

بولمىســا بۇنچىلىــك ئىشــالرنى ئېچىنىشــلىق دەپ  . ئېچىنىشــلىق دەۋاتىــمهن
شـــۇنداقال ئوخشۇشـــۇپ كېتىـــدىغان . كهتمهيـــدىغان دەرىجىـــگه كهلگهنىـــدۇق

ــدە ھېلى    ــل ئىچى ــۈچ يى ـان، قىســقىغىنه ئ ـاز بولمىغـ ــۇ ئـ ــك  ۋەقهلهرم قــى تۆپىلى
  .باغرىدىكى يېڭى قهۋرىستانلىق بىر مونچه كهڭلىككه يېيىلغان ئىدى

  :بۇ ۋەقه مۇنداق بولدى
ئۇ كۈنى مهن خهمىـت تـۇردى بىـلهن زاغرىمىزنـى يهپ بولـۇپ، گهپلهشـكهچ،       
ـان     ئىش تهرەپكه مېڭىپ كېتىپتىمىز، گهپلىشىش بىلهن ۋاقىتمـۇ توشـۇپ قالغ

ۇك ئادەمنىڭ دەردى جىق، دايىمال قاخشاپ بىلىسىز بۇ خهمىت دېگهن ناز. ئىدى
 - ئۇنىــڭ ئايــالى ھهر ھالــدا ئۇنىڭــدىن چهك . ھىسسىداشــلىققا مۇھتــاج. تــۇرۇدۇ

شـــۇڭا ئـــۇ . چېگـــرا ئايرىـــپ، ئاجرىشـــىدىغانلىقىنى جاكالىغانـــدەك قىالتتـــى 
ـاپتۇكهن    . بوشۇشۇپال كهتكهنىدى مهتقاسـىم،  . شۇڭا پۈتـۈن دىققىـتىم شـۇنىڭدا ق

ـاپتۇ  ئالماس، مىهرىگۈلله بىـر كهمـدە   . رنى ئۇچراتمىغىنىممۇ دىققىتىمنـى تارتم
تېخى كۆپچۈلۈك مهيداندا ئىـدى،  . چىيا چىقىپ كهتتى -ئارقا تهرىپىمىزدىن قىيا 

  .ئازراق ئادەم ئىش ئورنى تهرپكه قاراپ خوشياقماسلىق بىلهن سىلجىۋاتاتتى
ـا ـانالرمۇ    -قىيـ ـاڭالپال ئىشــقا كېتىۋاتقـ ـانى ئـ پ دە »نــېمه بولغانــدۇ؟ «چىيـ

ــنىگه يېنىشــتى  ــداق ئىشــالر . بىزمــۇ كهينىمىــزگه يانــدۇق . قىزىقىــپ كهي بۇن
قىزىقىشــتىنمۇ كــۆپراق، باھانىــدە بىــر ئــاز بولســىمۇ ئىشــقا چۈشــۈش ۋاقتىنــى  

ـادەملهر  . قىستىلىپ ئالدىغا ئۆتۈشكه تىرىشتۇق. كېچىكتۈرۈش ئۈچۈن بوالتتى ئ
  .دەپ سورىدۇق »نېمه بوپتۇ؟«. سانجاق سانجاق تۇرۇشاتتى

ـا خانىسـىنىڭ      — بىر ياش يىگىت ماۋۇ بىڭتهننىـڭ خىتايلىرىنىـڭ چوچق
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ــدىكى يهم ـاق     - يېنى ــدىغان قونـ ـا بېرى ــدىن چوچقىغـ خهشــهك قويغــان چۆپخانى
  .دېيىشتى —ئوغۇرالپ تۇتۇلۇپ قاپتىكهن، شۇ بالىنى بهك ئۇرۇۋەتتى، 

بــۇ . بىرىمىــزگه قاراشــتۇق - بــۇنى ئــاڭالپ خهمىــت بىــلهن ئىككىمىــز بىــر
ـاقنى يــې  شــۇنىڭ بىــلهن  . ته-گهنلهر ئارىســىدا بــۇ ئىككىمىزمــۇ بارىــدۇق   قونـ

قۇر روتىسىدىكى دىهقان  - ئالدى تهرەپته ئىش. قىستىلىپ يۈرۈپ ئالدىغا ئۆتتۇق
ـام ھاسـىل قىلىـپ،      ئهسكهر خىتايالر مىلتىقلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ چىقىپ، بىـر ت

ە بىڭتۈەنچىلهرنىــڭ توســۇقى ئىچىــد. كۆپچۈلــۈكنى توســۇپ ئۈلگــۈرگهن ئىــكهن 
كۆزى قان ھالدا ئىككى گۇندىپاينىڭ قولىدا يۇلقۇنـۇپ   - قالغان ئالماسنىڭ باش

تۆرت خىتاي بىڭتۈەنچى بىلهن ئىككى ئۇيغۇر گۇندىپاينىڭ ئارىسىدا يهنه . تۇراتتى
ـاتتى  ــرى دۇمبالىنىۋاتـ ــۇتتىن   . بى ــوپتهك پ ــۇپ، ت ــۇ يهردە يۇمۇلۇن ـاس   - ئ ـا پـ پۇتقـ

ـان      . بېرىلىۋاتقاچقا ئـۇنى تونـۇغىلى بولمىـدى    شـۇ چاغـدا قاياقتىنـدۇر پهيـدا بولغ
  :مىهرىگۈل ئېسهدىگهن ھالدا ماڭا

خىتايالر ئهسلىدە ئالماسنى تۇتـۇۋاپتىكهن، ئـۇنى ئۇرۇۋاتقانـدا مهتقاسـىم      —
ئادەمنىڭ چوچقىچىلىكمۇ قىممىتـى يوقمـۇ؟   «. كۆرۈپ قېلىپ ئېتىلىپ باردى

گۇنـدىپاينى ئـۇرۇپ   دەپ ۋارقىـراپ، بىـر    »؟!ھهرقانچه بولسىمۇ بۇ قهدەرمـۇ بوالمـدۇ  
ـاتتى  ـايالر    . يىقىتىۋەتتى، يهنه بىر خىتاينىڭمۇ بۇرنىنى قان شـۇنداق قىلىـپ، خىت

سۈرەن سېلىۋىدى، ھهممه خىتاي مىلتىقلىرىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، كۆپچۈلۈكنى 
دېـدى   —ئاندىن ئالماسـنى قويـۇپ، مهتقاسـىمنى ئـۇرغىلى تـۇردى،      . توسۇۋالدى

  .ئهھۋالنى تونۇشتۇرۇپ
تىـت بولـۇپ، ئىختىيارسـىز     - چارىسـىزلىكتىن تىـت  . مهيتۇقبۆسۈپ ئۆتهل

  :ۋارقىرىۋەتتىم
  !يېتهر، جالالتلىق —

بــۇ . ئويلىمىغــان يهردىــن كۆپچۈلۈكمــۇ ئارقىــدىن قوشــۇلۇپ ســۈرەن ســالدى
. يهردىكىلهرنىــڭ كۆپچۈلــۈكىنى ھىسىداشــلىق قىلىۋاتىــدۇ، دېگىلــى بولمــايتى

ـا ئـۇالر   . ىلىدىغانالر ئاز ئىدىبۇالرنىڭ ئىچىدە ھهققه يان بېسىشقا جۈرئهت ق ئهمم
مۇشــۇنداق ئىشــالر ئــارقىلىق بىــردەم بولســىمۇ ھايــال بولــۇپ، ئىشــقا بېــرىش   

ـان  . ۋاقتىنى كېچىكتۈرۈپ، جاننى ئارام ئالدۇرۇشنى ئوياليتى قانداق نىيهتته بولغ
چــۈنكى بىــز بهك كــۆپ ئــادەم . بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر، بــۇ چوقــان ئۈنــۈم بهردى
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ــۇالر . ئىــدۇق ئىســيان چىقىــدۇ دەپ ئهنســىرەپال تۇرۇدۇغــان بولغاچقــا، دەرھــال   ئ
  .ئۇرۇشتىن توختىغان بولسىمۇ، مهتقاسىمنى بىزگه بهرمىدى

الگىر باشلىقى پهيـدا بولـۇپ، كۆپچۈلـۈككه ئالـدامچىلىق بىـلهن تهسـهللىي       
  :بهرگىلى تۇردى

. كۆپچۈلۈك، بىـزگه ئىشـىنىڭالر، سـىلهر ۋاقتىـدا ئىشـىڭالرغا مـېڭىڭالر       —
ـا    مه تقاسىمنى بىز دوختۇرغا ئاپىرىپ تهكشۈرتكهندىن كېيىن ئانـدىن ئـۆز ئورنىغ

چۈنكى ئۇ . ئۇنىڭ گۇناھىنىمۇ سۈرۈشته قىلمىساق بولمايدۇ. ئهكىلىپ قويۇمىز
ـايهت . ساقچىلىرىمىزنىڭ ۋەزىپه ئۆتۈشىگه توسقۇنلۇق قىلغان ئهگهر . بۇ بىر جىن

ـاقىۋىتىنى ئـويالپ    سىلهر دەرھال ئىشقا ماڭماي، ۋەقه تۇغـدۇرۇدۇغان   ـاڭالر، ئ بولس
  !قويارسىلهر

ئۇالرغىمـۇ  . شۇ ئارىدا قوشنا گازارمىدىن قوراللىق ئهسكهرلهر يېغىـپال كهتتـى  
ــكهن  ــرىلگهن ئى ــىمى ئاســتىدا     . خهۋەر بې ــۈر ھهيۋىســى، بېس ئهســكهرلهرنىڭ س

ئهســكهرلهرنىڭ كېلىشــى بىــلهن . كۆپچۈلــۈك ئىشــقا مېڭىشــقا مهجبــۇر بولــدى
تومۇچى خىتايالر، مهتقاسىم بىلهن ئالماسنى يهنه ئـۇرۇپ،   قايتىدىن كۈچلهنگهن

  .سۆرىگهنچه مهيدان ئىشخانىسىغا ئېلىپ كهتتى
ـاللىمىز    . بىزنىڭ ئىچىمىزگه بىر ۋەھىمه كىرىۋالدى ئىشـتىن چۈشـكىچه ك

گادىرماچ خىيالالر بىلهن تولۇپ، ئهتراپتا نېمه بولۇۋاتىـدۇ، بىلمىگـۈدەك دەرىجىـدە    
ئىشتىن چۈشۈپ، ھهممىمىز ئۆزلىرىمىزنىـڭ تۇرالغۇسـى   . گاڭسا بولۇپال قالدۇق

. دەك مهھبــۇس بارىــدىزيــۈ بهشبىزنىڭكىــدە . الرغا تارقىــدۇقســوالقخانابولغــان 
ھهر گهمىـدە ئهللىكـچه   . ئۇزۇنىسىغا قېزىپ ئۈستى يېپىلغان گهمىلهردە ياتاتتۇق

غانچه ئادەم ياتقاچقا قىستاڭچىلىقتىن ئۆرۈلۈشكىمۇ ئىمكان يوق، يىپتهك سوزۇل
ـاتتۇق  ــردىم  . تايـــاقتهك ياتــ ــىگه كىـ ــىمنىڭ گهمىسـ ــىمى مهتقاسـ . مهن ئاخشـ

يۈرۈكـۈم  . خىتايالر ئـۇنى تېخـى ئهكهلمىـگهن ئىـكهن    . گهمىدىكىلهردىن سورۇدۇم
ئۇنىــڭ قىلغــان ئىشــى ھهقىقهتهنمــۇ خهتهرلىــك ئىــش . دۈكۈلدەشــكه باشــلىدى

ـات   . ئىدى ـاتتى گۇندىپاي ساقچىالرغا يانغان، قـول يانـدۇرغانالر بهك ق . تىق جازالىن
مۇشۇ ئارقىلىق يۈرەكلهرنى مۇجۇپ، ئۇالردىن قورقۇدۇغان پىسخىكا شهكىلدۈرۈش 

  .قىلىناتتى مهقسهت
ــدى      ــتىكى چېلىن ــۇش پۈش ــهپ بول ــقا س ــقا بېرىش ــى يهنه ئىش مهن . ئهتىس
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ــورۇدۇم    ــدىغانالردىن يهنه سـ ــدا ياتىـ ــىمنىڭ يېنىـ ــۇنى  . مهتقاسـ ــۇ ئـ كېچىچىمـ
كۈنـدۈزلىرىمۇ قـۇلىقىمىزنى   . االمىتى ئىـدى بۇ بىـر شـۇملۇقنىڭ ئـ   . ئهكهلمهپتۇ

چۈشـته  . بىـرەر خهۋەر بولمىـدى  . دىڭ قىلىپ، ھهر ئۇچۇرغا ھېـزى بولـۇپ تـۇردۇق   
زاغرىمىزنى يـېگهچ مهيدانـدا ئولتۇرغانـدا خهمىـت، مىهرىگـۈل ئـۈچىمىز خـۇددى        

بىرىمىزگىمـۇ گهپ قىلغــۇدەك   - بىـر . ھازىـدارالردەك ئېغىـر تىنىـپال ئولتـۇردۇق    
  .وق ئىدىرەغدىمىز ي

ـانلىقى    مانا شۇنداق قىلىپ، ئۈچىنچى كۈنى بولغاندا ئالماسـنىڭ قايتۇرۇلغ
ئــۇنى ئهتتىگهنــدە ئىشــقا مــېڭىش ئۈچــۈن ســهپ بولغــان ۋاقتىمىــزدا  . ئۇقۇلــدى

  :الردا ئوخشاش ۋاقىتتا ئۇقتۇرغان ئىدىسوالقخاناھهرقايسى 
ـازا     — ــۈن، جـ ـانلىقى ئۈچ ــۈلكىنى ئوغۇرلىغـ ـاس، دۆلهت م ـايهتچى ئالمـ  جىنـ

ـاش     - يهنه كىمدە ! مۇددىتى يهنه ئۈچ يىل ئۇزارتىلدى ـاي ئوخش كىم ئىبـرەت ئالم
ـاقىۋىتى مۇشــۇنداق بولــۇدۇ      ـادىر قىلىــدىكهن ئـ ـايهتنى سـ ـات ! جىنـ پورۇلېتارىيـ

بـۇ ئۇقتۇرۇشـتىن    —! دىكتاتۇرسىنىڭ پوالت مۇشـتىدىن قېچىـپ قۇتۇاللمايـدۇ   
ــۇ ئىبــ  س،مهئه نىبىزنــى خهۋەردار قىلىشــ مهقســهت رەت ئــارقىلىق ئهكســىچه، ب

  .كۆزلهيتىباشقىالرنى قورقۇتۇشنى 
لـۇق بىـر شـۇم    چكۆڭلـۈم ئهڭ قورقۇنۇ . ئهمما مهتقاسىمدىن دېرەك يوقىـدى 

ـا ئىـدى    چئهقلىم بولسا ئۇنى بار كـۈ  ،خهۋەرنى تۇيماقتا ـار قىلماقت . ى بىـلهن ئىنك
ـاق        ى چمهتقاسىمنىڭ كۈنـدە ماڭىـدىغان يهرلىـرىگه خـۇددى ئۇنىـڭ ئىزىنـى تاپم

ىدە ئۇنىڭ ئىزىنى تېپىۋالسامال ئۇ خۇددى ئاشـۇ  چ، ئاشۇ الي التقىالر ئىبولغاندەك
تــۇرۇپ تــۇرۇپ . ئىــز ئۈســتىدە پهيــدا بولىدىغانــدەكال ھــېس قىلىــپ كېتهتــتىم  

ـا   چتىنىقىم توختاپ قالىدىغاندەكال تىنىقىم ۋۇجۇدۇمنىڭ ئهڭ  وڭقـۇر جايلىرىغ
شۇ كـۈنى   .مهيىتتىئولتۇرغۇممۇ كهلمهيىتتى، تۇرغۇممۇ كهل. تارتىلىپ كېتهتتى

  :چۈشته مهيدان باشلىقى مهيداندىكىلهرگه شۇنى ئۇقتۇردى
ـان        — ـاق ۋاقتىـدا ئۆلـۈك بايقالغ ـاز بۈگـۈن ئهتـتىگهن تام . مهتقاسىم مهتنىي

ـانلىقى      ــۇپ ئۆلۈۋالغــ ــدىن قورقـ ــڭ جىنايىتىـ ــىدە ئۇنىـ ــۈرۈش نهتىجىسـ تهكشـ
ت كىشـى  ئۇنىڭ يېقىنلىرى، تۇققانلىرى ياكى دوستلىرىدىن تـۆر . ئىسپاتالندى

  .دېدى —! قېلىپ، ئۇنى يهرلىككه قويسۇن، قالغانالر ئىشقا ۋاقتىدا مېڭىڭالر
  .مهن ئالدىغا چىقتىم
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  .دەپ سورىدى مهيدان باشلىقى —قىمۇ؟ ۇسهن كىم؟ يۇرتل —
  .دېدىم تولۇق ئىشهنچكه تولغان ئاۋازدا —مهن ئاكىسى،  —
ـاراپ       —راستما؟  — ـان بىـلهن كـۆزۈمگه ق ئهمهلىيهتـته  ئـۇالر  . دېـدى ئـۇ گۇم

كىمنىـڭ بـۇ   . ھهركىمنىڭ ئىجتىمائىي مۇناسـىۋىتىنى بهش قولـدەك بىلهتتـى   
بۇالرنى بىلمهي قاالتتىمۇ؟ .... مهيداندا تۇققىنى بار، كىمنىڭ ھىچنېمىسى يوق،

  .ئهمما مهنمۇ ئۇنىڭ سوئالىغا يارىشا ئوتتۇرىغا چىققاچقا گېپىمدىن يانمىدىم
  .ئىشهنمىسهڭ جامائهتتىن سورا —
  .دېدى —پتۇ، سهن قال، باشقا ئۈچ ئادەم ئېلىپ قال، بو —

خهمىت تۇردى، مىهرىگۈل ئىككىسـى تـوپتىن ئايرىلىـپ چىقىۋىـدى، مهن     
مهتقاسـىم بىـلهن   . ئهمما ئـۇ ئۇنىمىـدى  . مىهرىگۈلنى كهتكۈزۈۋەتمهكچى بولدۇم

ـانمۇ  ـان ياتىـدىغان بىـر يىگىتنـى ئالـدىم      - گهمىدە ي تـۆرتهيلهن تۆپىلىكنىـڭ   . ي
ئاندىن بىر يىرتىق جىرغىغا مهتقاسىمنىڭ شـېهىت  . يهرلىك كولىدۇقباغرىغا 

ـاتقۇزۇپ، قهۋرە بېشـىغا ئېلىـپ كهلـدۇق      بېشـىمىزدا گۇنــدىپايالردىن  . تېنىنـى ي
  .بىزنى ئالدىرىتىپ تۇراتتى. بىرى ھهرقاچان بار ئىدى

بۇنىمـــۇ گۇنـــدىپاينىڭ . ئـــۈچىمىزال مهرھۇمغـــا جىنـــازا نـــامىزى ئوقـــۇدۇق
ـا   بىـز ھىچقانــداق قارشــى ســۆز،  . پىســهنت قىلماســتىن قىلــدۇقنارازىلىقلىرىغ

ـا مىهرىگـۈل   . جاۋاپالشما قىلىپ ئولتۇرماي ئـۆز ئىشـىمىز بىـلهن بولـدۇق     ئهمم
ـاي دېيىشـىپ تـۇردى     ـامىزى     . ئۇنىڭ بىـلهن توختىم ـازا ن گۇنـدىپاي بىزنىـڭ جىن

  :ئوقۇشىمىزنى توسماقچى بولغاندا
تى ئهمهسـما؟ سـهنغۇ   ھهي، سهن ئۆلمهمسهن؟ سهن مۇسـۇلماننىڭ پۇشـ   —

ئانــاڭ ســهندەك بىــر  - دىنســىز كــاپىر بولــۇپ كهتكهنســهن، ئهممــا ســېنىڭ ئاتــا 
  .دەپ ئهدەپلىدى —بالىسىدىن نومۇسى كېلىدىغاندۇر؟ 

بــۇ يهردە . مانــا شــۇنداق قىلىــپ، تۆپىلىــك باغرىــدا يهنه بىــر قهبــرە كۆپهيــدى
تېپىپ كېلىپ،  بىز بىر پارچه چوڭراق تاش. جاننىڭ قهدرى ئاشۇنچىلىكال ئىدى

بــۇ يهردە «: تاشــنىڭ تهكشــىرەك يــۈزىگه يهنه بىــر ئۇچلــۇق تــاش بىــلهن ســىجاپ
ـاز ياتىـدۇ     . دەپ يېزىـپ قويـدۇق   »مىللىي ئارمىيه جهڭچىسـى مهتقاسـىم مهتنىي

دېــگهن  »مىللىــي ئــارمىيه«. بۇنىڭغىمــۇ گۇنــدىپاينىڭ بهك ئــاچچىقى كهلــدى 
ھــازىر . ياقمىغــان ئىــدىســۆزنى ئىپتىخــار بىــلهن تىلغــا ئېلىشــىمىز ئۇنىڭغــا  
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ـان ئىـدى        ـان زام ـايهت بىـلهن مهنىـداش بولـۇپ قالغ . مىللىي ئارمىيه دېگهن جىن
  :ئۇنىڭ بۇ خىل زەھهرخهندىلىكىگه قارشى مىهرىگۈل ئۆز جاۋابىنى بهردى

دېگهنـدىن   »مىللىـي «توال ئادەم تهبىئىتىڭ بولسـىدى، سـهنمۇ بـۇ     - ئاز —
ـا سـهن تا  . ئىپتىخارالنغان بوالتتىڭ ـالىيى بولـۇپ كهتـكهن      ئهمم ـاي م ـامهن خىت م

  .دېدى —خىتايغا بهرگۈدەك قىزىڭ بولدىمۇ؟ . شۇڭا بۇنى چۈشهنمهيسهن! سهن
  :گۇندىپاي كالتهك كۆتۈرۈپ دېۋەيلهپ كهلگهن ئىدى، يهنه بىر يىگىت

دەپ تهھـدىت   —! بۇ يهردە بىزدىن باشقا ھىچكىم يوق، كۆتۈڭنى قىـس  —
  . جىمىپ قالدى. سېلىۋىدى

ىق يىللىرىدا گۇندىپايالرنى ئۇرۇش، ھهتتا مېيىپ قىلىپ قويـۇش  چىلرئاچا
چـــۈنكى ئىنســـاننىڭ جېنـــى قاشايســـا  . ۋەقهلىـــرى كـــۆپ يـــۈز بهرگهن ئىـــدى 

ـا كېلىـدىكهن   ـالغۇز     . ھىچنېمىدىن قورقماس ھالغ ـادەتته گۇنـدىپايالرغا ي شـۇڭا ئ
يۈرمهسلىك، مهھبۇسالرنىڭ تۇرالغۇ گهمىسىگه يالغۇز كىرمهسلىك پىرىنسـىپ  

ـان  . لىنغان ئىدىقى يالغۇز قالغان گۇندىپايالردىن ئۆچ ئېلىش ئومۇمىي ھال ئالغ
  .مىهرىگۈلمۇ شۇنىڭ ئۈچۈن قورقماستىن تىللىياالۋاتاتتى. دېيىشكه بوالتتى

تـــۆرتىمىز چۈشـــتىن كېيىنلىـــك ئىـــش ۋاقتىنـــى دەپـــن ئىشـــى بىـــلهن 
ـا قوشـۇلۇش   ئاندىن ياتاققا قاراپ ھهيدىلىۋاتقان ئـۆز توپلىرىمى . توشقۇزۇۋەتتۇق زغ

ــىدىن ئايرىلـــدۇق  ــدىراپ قهۋرە بېشـ ــۈن ئالـ ــىمنىڭ . ئۈچـ ــته مهن مهتقاسـ كهچـ
گهمىســىگه كىرىــپ، ئۇنىــڭ يېنىــدا ياتىــدىغان بالىنىــڭ كۆرسىتىشــى بىــلهن  

ئۇنىـــڭ بېشـــىغا قويۇۋالغـــان . مهتقاســـىمنىڭ نهرســـه كېرەكلىرىنـــى ئالـــدىم
ايتىــپ ئــۆز گهمهمــگه ق. كىچىككىــنه تۈگــۈنچىكى ئۇنىــڭ پۈتــۈن مــۈلكى ئىــدى

  .كېلىپ، مهتقاسىمنىڭ تۈگۈنچىكىنى ئاچتىم
تۈگــۈنچهكته بىــر قــۇر مىللىــي ئــارمىيه كىيىمــى ئــاخىرقى قېــتىم يۇيــۇپ  

ـادىرلىق «كۆكرىكىـدە  . قاتالنغان پېتـى تۇرۇپتـۇ   ـاداغلىق ئىـدى    »باھ ـانى ق . نىش
. بۇنىڭدىن ئۇنىڭ بۇ كىيىمنى قانچىلىك قهدىرلهيدىغانلىقى بىلىنىپ تـۇراتتى 

ـاقتۇردۇم    ئاندىن كىيى ـارمىكىن دەپ ئ . منىڭ قاتالقلىرى ئارىسىدا بىـرەر نهرسـه ب
ـارمىيه فورمىسـى كىـيگهن، بېشـىدا يارىشـىملىق         كىيىم قېتىـدىن مىللىـي ئ

بـۇ  . ئىسپانكا بىلهن كۈلۈمسىرەپ تۇرغان ياش بىر جهڭچىنىڭ رەسـىمى چىقتـى  
مهتقاسىمنىڭ تۇنجى قېتىم گومىنداڭ فورمىسىنى سېلىپ تاشالپ، مىللىـي  
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ـا  . ارمىيه فورمىسىنى كىيگهن يىگىتلىك دەۋرىنىـڭ يالدامىسـى ئىـدى   ئ ئۇنىڭغ
ـا ئـۇ راسـتىنال     ئىختىيارسىز يوسۇندا ئاتىلىق مىهرىم مهۋج ئۇرۇپ، كۆڭلۈمدە گوي

رەسـىمنى  . مېنىڭ ئوغلۇمدەك بىر سېزىم پۈتـۈن ۋۇجـۇدۇمنى ئىشـغال قىلـدى    
ىنىــپ ســۇندۇرۇپ رەســىم كىمــلهر تهرىپىدىنــدۇر تارتىۋېل . لهۋلىــرىمگه باســتىم

تاشالنغاندەك، ئىككى ئاق سىزىق رەسـىم يـۈزىنى كېسـىپ ئـۆتكهن بولسـىمۇ،      
كۈلۈمسىرەپ تۇرغان يىگىتنىڭ بىر باتۇر جهڭچى ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىشقا 

ـام   . يېتىدىغان گۈزەللىكى ساقلىنىپ قالغان ئىدى مهن ئۇنى ئۆزەمنىـڭ بوغجۇم
ىمدە قاچانىكى تۈرمىدىن چىقىـپ  نىيىت. ئىچىگه قېتىپ مهھكهم چېگىۋەتتىم

قالسام بۇ بىر قۇر كىيىم بىلهن رەسىمنى ئۇنىڭ ئائىلىسىگه يهتكـۈزۈپ بېـرىش   
  .قارارى بېكىتىلگهن ئىدى

ـاراپ كهتـتىم      ـا ق . ئهتىسى چۈشته زاغرامنى قولۇمغا ئېلىـپال تۆپۈلـۈك باغرىغ
ـارەت قىلىشـنى ۋە شـېهىتلهرگه دۇ     »تامىقىم« ـا  نى يىگهچ قهبـرىگه بېرىـپ، زىي ئ

ــدىم   ــۈككهن ئى ــۈمگه پ ــنى كۆڭل ــچهك  . قىلىش ــگهن زوم ــتىگه دۆۋۈلهن قهۋرە ئۈس
ـاۋا ئوتالرنىـڭ    - توپراقالر داال ئۆسۈملۈكلىرى بىلهن قاپالنغان بولۇپ، ئاندا ساندا ي

ـا     . گۈللىرى ئېچىلىـپ تـۇراتتى   پهقهت مهتقاسـىمنىڭ قهۋرىسـىال يېڭـى بولغاچق
ئهنه شــۇ يېڭــى قهۋرە . دىئۇنىــڭ كــۆك توپىســى ئاقىرىشــقىمۇ ئۈلگــۈرمىگهن ئىــ

يېقىنـراق كهلگىنىمـدە ئۇنىـڭ مىهرىگـۈل     . ئالدىدا بىـرى يۈكۈنـۈپ ئولتـۇراتتى   
ـال بىـر تېپىشـماقتهك تۇيۇلـدى     ئهسـلىدە ئۇالرنىـڭ   . ئىكهنلىكىنى بىلدىم بۇ ھ

سىڭىللىق مۇناسىۋىتى بىلهن چهكلىنىدىغان قارار بىلهن  - مۇناسىۋەتلىرى ئاكا
  ئاخىرالشقان ئهمهسمىدى؟

ـا بۇرۇلـۇپ قارىمىـدى      مى ـا ماڭ . هرىگۈل مېنىڭ كهلگىنىمنـى سـهزدى، ئهمم
ـارەت قىلىشـى مـۈمكىنلىكىنى پهرەز      شۇنداق بولسىمۇ بۇ قهبرىگه كىمنىـڭ زىي

  :شۇڭا، ئۇ بىماالل گهپ ئاچتى. قىالاليتى
  ئۇنىڭ تهۋەرۈك نهرسىلىرىنى ئېلىۋالغانسىز؟ —
  .ھهئه، ئاخشام ئېلىۋالدىم —
  نېمىلىرى بارىكهن؟ —
ـادىرلىق «بىر قۇر مىللىي ئارمىيه فورمىسـى   — ـا     »باھ ـانى ۋە شـۇ فورم نىش

  .بىلهن چۈشكهن بىر پارچه رەسىمى بارىكهن
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  چهك دېگهندەك نهرسىلىرى يوقمىدى؟ - شۇلىما؟ بىرەر خاتىرىسى، خهت —
ئۇنىـڭ جىمـى مـۈلكى    . ياق، ئۇ ئوقۇمىغان باال تۇرسا، خاتىرىسى بوالمدۇ —

  .شۇلىكهن
  ۇنىڭ ئائىلىسىگه يهتكۈزۈپ بېرەلهمسىز؟سىز ئۇنى ئ —
  .ئالالھ نېسىپ قىلسا، ئۆلمهي چىقالىسامال ئۆزەم بېرىشقا تىرىشىمهن —
مهن بىر پارچه رەسىم بهرسهم، شۇ تهۋەرۈكـكه قېتىـپ   . ھه، ياخشى بولدى —

ـاتتى  —قوياالمسىز؟  بهكمـۇ غهمكىـن   . ئۇ يهنىال ماڭا قارىماي تۇرۇپ گهپ قىلىۋات
  .ئىدى

  ؟...قوياي، ئهمما بۇقېتىپ  —
ــمه . ئهته ئالغــاچ كــېلىمهن  — ــدىن   - ئهمىســه خهت قۇرئــان قىالمســىز؟ ئان

  .كېتهيلى
دېــدىم ۋە رەســۇلىلالھنىڭ  —دۇئــا قىلىمىــز،. قۇرئــان ئوقــۇش بىــدئهت —

  .ئاندىن بىلله كهتتۇق. دۇئالىرىدىن ئوقۇدۇم، بىرلىكته دۇئاغا قول كۆتۈردۇق
  :مىزغا ئالماس چىقىپ كهلدىبىز مهيدانغا يېقىنالشقاندا ئالدى

ـارايلى دەپ سـىلهرنى      — قهبرىگه باردىڭالرمۇ؟ مهنمۇ شۇنى ئـويالپ، بىلـله ب
ـامچۇ ! ئىزدەپ يۈرۈپتىمهن، ئاپال مهتقاسـىم مېنـى قۇتقـۇزۇمهن دەپ    . ئۇتتۇرال بارس

  .دېدى ئالماس كۆزىگه ياش ئېلىپ —! شېهىت بولدى
قىلىۋالىسهن، ئۇنداق دېمه،  ئۇنداق دەپ قارىۋالساڭ ئۆزەڭگه مهنهۋىي يۈك —
ـار  —دېدىم تهسهللىي ئېيتىپ،  —ئۇكام،  . بۇ بىر قازايى قهدەر، پىشانىسىدا شۇ ب

  . شېهىتكه ياش تۆكسهڭ تهتۈرلۈك بولۇدۇ. سهۋەپ - بۇ پهقهت بىر باھانايى
ــى دەپ       ــپ كېلهيل ــگه بېرى ــى يهنه قهۋرى ــۈل مېن ــته مىهرىگ ــى چۈش ئهتىس

مىهرىگـــۈل . خهمىتمـــۇ قوشـــۇلدى. ارىـــدىيېنىمىـــزدا ئالماســـمۇ ب. باشـــلىدى
ــۇزاتتى  . ئىككىمىــز ئالدىــدىراق ئىــدۇق  . ئــۇ ماڭــا تۈنۈگــۈن دېــگهن رەســىمنى ئ

ـالىي مهكـتهپكه كهلـگهن يىلـى       . قارىـدىم . رەسىمنى ئالدىم بـۇ مىهرىگۈلنىـڭ ئ
ـادەم      . چۈشكهن رەسىمى ئىدى ـان ئ ـا قارىغ رەسـىمدىكى قىزنىـڭ چىرايلىقلىقىغ

ـايتى   دەماللىققا بـۇنى مىهرىگـۈل   ـازىر ئېغىـر     . دېيىشـكه پېتىنالم چـۈنكى ئـۇ ھ
ـامهن سـولۇپ، باشـقىچىال بولـۇپ كهتـكهن       رئهمگهك ۋە خو لۇقالر نهتىجىسـىدە تام

  .ئىدى
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مېنى ھهيران قالدۇرۇۋاتقىنى، مىهرىگۈلنىـڭ ئۆزىنىـڭ رەسـىمىنى بېرىـپ،     
بۇنى مهتقاسىمنىڭ تهۋەرۈك نهرسىلىرىگه قېتىپ، ئائىلىسـىگه بېرىـپ قويـۇش    

ــداق رەســىم    . ئىــدى تهلىپــى ــۇ گهپنــى قىلغــان چېغىــدا ئۇنىــڭ قان تۈنۈگــۈن ب
مانــا ئهمــدى بــۇ . بېرىــدىغانلىقىنى ئهقلىمــگه كهلتــۈرۈپ باقمىغــان ئىكهنــمهن 

ئــۇ ماڭــا . تېپىشــماققا ئهقلىــم يهتــمهي رەســىمنى تۇتقــانچه ھاڭقىيىــپ قالــدىم
  :لهپپىدە بىر قارىۋەتكهندىن كېيىن

ى ئائىلىســىگه بهرگهن چېغىڭىــزدا مهتقاســىمنىڭ تهۋەرۈك نهرســىلىرىن —
بۇ رەسىمدىكىسى مهتقاسىمنىڭ توي قىلىشقا پۈتۈشكهن اليىقى ئىدى، ئهمما «

 —دەپ قويارسـىز،   »بهختكه قارشى ۋىسالىغا يهتكۈچه خىتايالر ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى
  .دېدى ئۇ
  ...مېنىڭ ئاڭلىشىمدا... ئهمما،  —
غىنىمنى چۈشـۈنۈپ،  دېدى ئۇ مېنىڭ نېمه دېمهكچـى بـول   —شۇنداق،  —

كاشكى مهتقاسـىمدىن ئۈسـتۈنراق   . مهن بهك رەھىمسىزلىك قىپتىكهنمهن —
ئاشۇنداق بىر جهسۇر ئهركهكنى رەت قىلىپ ! تۇرۇدۇغان بىرەسىنى تاپقىلى بولسا
  ! تازىمۇ دۆتلۈك قىپتىكهنمهن! كىمنى ساقلىماقچىدىمكىن تاڭ

  بولدى قىلسىڭىزچۇ؟ بۇنىڭ بىر پايدىسى بارمىدىكى؟ —
ـان قىزغىنلىقـى ئۈچـۈن     . مېنىڭچه بىر ئاز پايدىسى بوالتتى — ـا بولغ ھاياتق

ـادەم كـۆپرەك       . پايدىسى بوالتتى مېنى بىرسى كۈتـۈپ تـۇرۇدۇ، دېـگهن ئويـدىكى ئ
بۇ نۇقتىـدىن مهن ئۇنىـڭ   . دىققهتلىك بولۇدۇ، ئاسان جېنىغا تهۋەككۈل قىلمايدۇ

  .جېنىغا زامىن بولدۇم
ــز قهۋرە بېشــىدا    ــدا بى ــۇ چاغ ــدۇقب ــپ   . ئى ـاغرىنى يېقى ــرىگه بـ ئالمــاس قهب

ـاتتى ــى    . يىغالۋاتـ ــن چىراي ــڭ غهمكى ــلىرىدىنمۇ مىهرىگۈلنى ــڭ ئېسهدەش ئۇنى
منى يىغىغا غهرق قىلىشتا تېخىمۇ دەھشهتلىك بېسىم كۈچىگه ئىگىـدەك  ەئاد

  .قىالتتى
بــۇ مۇســىبهت ســهۋەبى بىــلهن بىــز بــۇ بىــرنهچچهيلهن خــۇددى بىــر ئــائىله    

ــ  ــىلىرىدەك يېقىنلىققـ ـاق    كىشـ ــۈنى ئۇچراشمىســ ــدۇقكى، ھهركـ ــگه بولـ ا ئىـ
. بىرىمىزنى سۈرۈشته قىلىپ كېتىـدىغان بولـۇپ كهتتـۇق    - ئهنسىرىشىپ، بىر

ـا    ئاشۇ يېقىنلىقتىنمىدۇر ياكى ۋاقتى قهرەلى كېلىپ شۇنداقمۇ، مىهرىگـۈل ماڭ
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  :يېقىن سۈرۈلۈپ
—... خېلىدىن بېرى بىر سوئالىم بار، سورايمهن دەيمهن، سورۇيالمايمهن، —

  .دېدى
  سوراڭ، قىزىم، نېمىشكه ئىككىلىنىپ قېلىۋاتىسىز؟ —
ماقۇل، سورۇمايمۇ قالمايتىم، ئاخىرى سورايدىغان بولغاندىكىن پۇرسـهت   —

ئۇنىـڭ غهمكىنلىكىنىـڭ ئـورنىنى    . دېدى ئۇ ئېچىلىـپ  —بار چاغدا سورۇۋاالي، 
ـا       ئالغان يېقىملىق كۈلۈمسىرەش خـۇددى زىمىسـتان قىشـتىن ئىللىـق باھارغ

ســىزنىڭ ئايالىڭىزنىــڭ   —قاندىكىــدەك يېقىملىــق تهســىرات بېرەتتــى،  چىق
  ئىسمى نېمه؟

 —دېــدىم ئۇنىــڭ بىــلهن چېقىشــىپ،  —بــۇ قانــداق ســوئال ئهمــدى؟  —
نىڭىز ىدەپ سورايسـىز، سـورۇغ   »سىزنىڭ خوتۇنۇڭۇز بارمۇ؟«قىزىم، ئالدى بىلهن 

  .ئىككىنچى سوئال
ر جىددىي ئىش بولغان ئۇ شۇنچىلىك چۆچۈپ كهتتىكى، بىرە —؟ !نېمه —

  .ئوخشايدۇ، دېگهن قاراشقا كهلمهي تۇرالمىدىم
  بىرەر جىددىي ئىش يۈز بهرمىگهندۇ؟ —
ــىز؟    — ــۇ س ــچ ئۆيلهنمىگهنم ــددىي     —ھى ـانچه جى ــۇ تاتارغـ ــۈل ش مىهرىگ
  .سورىدى
  .ئىككى قېتىم ئۆيلهنگهنمهن —
  كېيىن قانداق بولغان؟ —
رىمگه قهدەم قويغان يېشـىمدا  ئاۋالقىسى يۇرتۇمدا، ئهمدىلىال ياشلىق دەۋ —

  .بىر بالىنى قويۇپ، تۇغۇتتا ئۆلۈپ كهتكهن. ئۆيلهنگهن ئايالىم ئىدى
ــىچۇ؟  — ــدى   —يهنه بىرس ــددىي ئى ـايىپال جى ــۈل ئاجـ ــۇنى بهك . مىهرىگ ئ

  .ئالدىراش دېيىشكىمۇ بوالتتى
ـاۋىن   —يهنه بىرى ئارىدىن ئون يىل ئۆتكهندە  — بىتىم دەۋرىدە كۇچارغا مۇئ

ــۆيلهنگهن ئايــالىم ئىــدى  ھــاكىم بول ــۇنى . غــان چېغىمــدا كۇچــاردا ئ ئهســلىدە ئ
ـا ئېلىـپ بهرگهن  «گومىنداڭ مېنى تهقىپ قىلىش ئۈچۈن  . خوتـۇن ئىـكهن   »ماڭ

  .بىتىم بۇزۇلۇپ مهن يهنه قولغا ئېلىندىم، شۇنىڭ بىلهن ئايرىلدۇق
دېــدى ئــۇ  —! ۋاي مېنىــڭ پېتىــر پىشــانهم! ۋاي ئېســىت شــور پىشــانهم —
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ســـلۇق، قـــاتتىق ئېچىـــنىش، پۇشـــايمان بىـــلهن چىشـــلىرىنى  غهلىـــته ئهپسۇ
  .غۇچۇرلۇتۇپ، كۆزلىرىدىن پۇرقۇراپ ياشالر تۆكۈلگهچ

نــېمه بولــدى، ســىزگه؟ مېنىــڭ خوتۇنلــۇرۇم بىــلهن ئاالقىــدار بىــر ئىــش  —
  بولغانمۇ؟

  كېيىنكى ئايالىڭىزنىڭ ئىسمى بۈۋى خهلىچهم ئهمهسمىدى؟ —
ســىرلىقچىلىق بـۇ؟ جېنىمنــى  نـېمه بولــدى؟ نېمانـداق   . دەل شـۇنداق  —

ــىڭىزكهن     ـان قىلس ــىلىنى بايـ ــزراق مهس ــزىم، تې ــۋەتتىڭىز، قى دەپ  —! قىينى
  .ۋارقىرىدىم مهنمۇ بواللماي

  !نېمه بوالتتى، بىزنى ئاشۇ ئايال ساتقان ئىكهن! ئاھ بهختسىزلىك —
  بۇ قانداق بولغان؟ —
ئاستى  بىز ساۋاقداشالر بىلهن تهشكىالت قۇرغاندىن كېيىن جىددىي يهر —

: پائالىيهتلىرى قىلىۋاتقاندا، بىر ساۋاقدىشـىمىز شـۇنداق بىـر خهۋەرنـى ئهكهلـدى     
ـاراڭ بىـلهن ئولتۇرۇشـۇپ قالـدۇق    « . قوشنىمىزنىڭ بىر يۇرتلۇقى بارىدى، بىلله پ

ـانكهن  ـا  . ئۇنىڭ دېيىشىچه ئۇ بۇرۇن گومىنداڭ ئىشپيونلۇق كۇرسىدا ئوقۇغ ئهمم
مۇنىست خىتايالر كېلىپ قالغاچقا شۇ تېخى خىزمهت قىلىشقا ئۈلگۈرمهيال كوم

كېيىن كوممۇنىستالر گومىنداڭ جاسۇسى دەپ قولغا ئېلىپ، . پېتى قاپتۇمىش
ـابىت ئهپهنـدى دېـگهن كىشـىنىڭ     ‹ئـۇ  . بىر نهچچه يىل تۈرمىدە يېتىپتۇمىش س

ھــازىر ئهپهنــدىم تۈرمىــدە، مهن خالىغــان ۋاقىتتــا  —. دەپتــۇ —ئايــالى بولــۇمهن، 
يمهن، چۈنكى ئهپهندىم سهيپىددىن ئهپهندىنىڭ ساۋاقدىشى، بېرىپ يوقالپ تۇراال

ئۆزى چوڭ ئۆتكهن ئادەم بولغاچقا باشقا جىنايهتچىلهردەك يامان مۇئامىله ئاسـتىدا  
ــۋار بېرىلىــدۇ  ــدا خېلــى ئېتى شــۇڭا مېنىــڭ يوقلۇشــۇمغا چهك  . ئهمهس، ھهر ھال

ڭ يهر ئاسـتى  بىزنىـ . بۇ گهپ بىزنى قىزىقتۇرۇپ قالـدى . دەپتۇمىش » ›قويۇلمايدۇ
ـان بـۇ        پائالىيهتلهر ئۈچۈن تهجرىبىسـىز بـولغىنىمىز ئۈچـۈن، جاسۇسـلۇقتا ئوقۇغ

چۈنكى بىزنىڭ بهزى كهسـپىي ئىشـالرغا، ئهقىلـگه    . ئايالغا قىزىقماي قالمايتۇق
ـاجىمىز بارىــدى  يهنه كېلىــپ ئۇنىــڭ گومىنــداڭ كۇرىســدا ئوقۇغــانلىقى . ئىهتىي

ـانچه ياخشـــى كۆر     مهيدىغانلىقىـــدىن ئۈمىــــت  ئۇنىـــڭ كوممۇنىســـتالرنى ئــ
ـالى بولۇشـى    . كۈتۈشۈمىزگه سهۋەپ بولدى بولۇپمۇ ئۇنىڭ سابىت ئهپهنـدىنىڭ ئاي

شـۇڭا ھېلىقـى ساۋاقدىشـىمىزغا ئۇنىـڭ بىـلهن يهنه      . بۇ ئۈمىدىمىزنى كۈچهيتى
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ــى       ــداق تېخنىكىالرن ــىدا قان ــلۇق كۇرس ــڭ جاسۇس ــقا، ئۇنى ــۈپ بېقىش سۆزلۈش
ساۋاقدىشـىمىز كېيىنكـى قېـتىم    . ۇقئۆگهنگهنلىكىنى ئۇقۇپ بېقىشقا بـۇيرۇد 

ـاش         ئۇنىڭ شـىفرىلهش، شـىفىر يېشـىش تېخنىكىسـى، كـۆرۈنمهس سـىياھ ياس
شــۇئاندا بىــزگه شــىفىر بىــر  . قاتــارلىقالرنى بىلىــدىغانلىقىنى بىلىــپ كهلــدى 

شۇنداق بىر نېمه بارلىقىدىن خهۋىرىمىز بار، ئهمما ئۇ زادى قانداق . مۇئهمما ئىدى
ـايتۇق بولۇدۇ، تهسـهۋۋۇر قىال  ـاجىمىز بارىـدى    . لم ـا بهك ئىهتىي . ھهم بـۇ تېخنىكىغ

ئهمدى ئۇنى تهكلىپ قىلىپ، بىزگه شىفىر بىلهن كـۆرۈنمهس سـىياھ ھهققىـدە    
بۇ ئايال : ئهمما بۇنىڭ بىر ئالدىنقى شهرتى بار ئىدى. تهلىم ئېلىشقا قارار قىلدۇق

پ بېقىـپ،  ھهقىقهتهنمۇ سابىت ئهپهندىنىڭ ئايالىمۇ ئهمهسمۇ؟ دېگهننى ئېنىقال
 —سابىت ئهپهندى قاماقتا . بۇ راست بولسىال ئۇنى تهكلىپ قىلىدىغان بولدۇق

شۇڭا ئـۇ يهردىـن مۇناسـىۋەت تېپىـپ، بـۇنى شـۇ يهردىـن        . ئهمگهك الگىرىدا ئىدى
ـابىت   . سوراپ بىلىشكه بىر ساۋاقدىشىمىزنى ۋەزىپىلهندۈردۇق ساۋاقدىشـىمىز س

ـارقىلىق  ئهپهندى بىلهن بىر الگىردا تۇرۇۋاتقان ت ۇققىنى بار بىرسىنى تېپىپ، ئۇ ئ
ـال خوتۇنۇڭـۇز بوالمـدۇ؟ دېگهننـى         سابىت ئهپهندىدىن بـۈۋى خهلىـچهم دېـگهن ئاي

كېيىنكـــى تۇققـــانالر . بـــۇ ئىـــش خېلـــى ئهپلىشـــىپتۇ. ســـورۇغۇزماقچى بوپتـــۇ
ــك      ــنى مۇۋەپپىقىيهتلى ـادەمگه تاپىالش ــى ئـ ــنى الگىردىك ــۇ ئىش ــىدە ب كۆرۈشۈش

ــردۇق ــى قېتى. بېجى ــدۇق ئىككىنچ ـاۋاپنى ئال ـابىت  : مــدا جـ ــچهم سـ ــۈۋى خهلى ب
ـا       ! ئهپهندىنىڭ خوتـۇنى ئىـكهن   ـا شـۇنداق قىلىـپ بـۇ خوتـۇننى گورۇپپىمىزغ مان

بىـر كـۈنى كېلىـپ بىـزگه شـىفىر      . تهكلىپ قىلىپ، دەرس ئالىـدىغان بولـدۇق  
بهك مـــۇرەككهپ ئىـــدى، يـــاكى شـــۇنداق . ھهققىـــدە بىرنېمىلهرنـــى ســـۆزلىدى

-بىـز بىـر  . بهك تهس ئىش ۋاقىت كېتىـدۇ، دېـدى   ئىشقىلىپ، ئۇنى. قىلىۋەتتى
ـادەم بىـلهن باشـلىغان ئىـدۇق     ئۇنـداق  . بىرىمىزدىن ئۆگۈنۈۋاالرمىز دەپ ئازراقال ئ

تهس بولســا بىــرال قېتىمــدا كــۆپرەك ئــادەم ئۆگهنســۇن، شــۇنىڭدا ئانــدىن ۋاقىــت  
ـاۋاقداش    تېجىيهلهيدىكهنمىز دېيىشىپ، ئىككىنچى قېتىم بىر ئۆيگه ئونـدەك س

  !مانا شۇ! خىتاي ساقچىلىرى ئۈستۈمىزدىنال باستى. نغان ئىدۇقتوپال
  ئۇ قانداق بولدى؟  —
  .ئۇمۇ بىرگه تۇتۇلغاندەك قىلغان ئىدى —
  ئۇنىڭدىن دەرھال گۇمان قىلدىڭالرمۇ، قانداق؟ —
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ـا كهلـدىم   . ياق، گۇمان قىلمىدۇق — سـىز بىـلهن   . كېيىن مهن بـۇ الگىرغ
ئهمما بۇ ئهپهندى ئاشۇ كاتتا ئادەم شۇمۇ، . مئىسمىڭىز تونۇش بىر ئىسى. تونۇشتۇم

ـا سـورۇيالمىدىم  . باشقا بىرىمۇ؟ جهزىم قىاللمىدىم بـۇ  . كېـيىن جهزم قىلـدىم  . ي
ئهممــا ســىزنىڭ بىــز ئاڭلىغانــدەك ئاالھىــدە ئېتىــۋار بېــرىلگهن  . ســىز ئىــدىڭىز

  .شۇڭا بىر سوراپ ئېنىقلىۋېتهي دېگهنتىم. تهرىپىڭىزنى كۆرمىدىم
ـايهت    . ن يـۈرىكىمنى بىـر نهرسـه قاماللىۋالـدى    بۇ گهپلهر بىله بىـر خىـل جىن

ـان ئىـدىم   . تۇيغۇسى يۈزۈمنى قىزارتاتتى ـاردەم قىلغ قانـداق  . مهن بىر جاسۇسقا ي
ـاقباش خهلقمىـز    ـاددىي ئـوياليمىز، نهقهدەر   ! ھه - ئاخماق، قانـداق يۇمش نهقهدەر ئ

ـان ئالــدىنىمىز  ـار كهلــدىكى، يىغلىۋەتكـۈدەك بو   ! ئاس بــۇ . لــدۇمبـۇ شــۇنچىلىك ھ
ـا دەيمـۇ، دېمهيمـۇ دەپ       ـاۋان قىزغ ـارە نات جىنايهتكه شېرىك ئىكهنلىكىمنى بۇ بىچ

شــۇنداق ئىككىلىنىشــلهر ئىلكىــدە بىــرنهچچه كــۈن ئۆتــۈپ   . ئىككىلىنهتــتىم
  :كهتكهندىن كېيىن بىر كۈنى مىهرىگۈلگه

سىزنىڭ بۇ يهرلهردە ئازاپ تارتىپ يۈرۈشىڭىزدە مېنىڭمۇ مهسـئۇلىيىتىم   —
  .دېدىم —جىنايهتكه مهنمۇ شېرىك، بار، بۇ 

ئۇنىـڭ تاتىرىـپ كهتـكهن     .ئۇ چۈشهنمهستىن ماڭا چهكچىيىپ قاراپ قالـدى 
بولۇشىغا قارىماي گۈزەللىكىنى يوقاتمىغان چىرايىدا ساددا ھهيرانلىق ئىپادىسى 

ـا تهپسـىلىي سـۆزلهپ بهردىـم      .بارىدى ـانه  . مهن بولغان ئىشـالرنى ئۇنىڭغ ئهخمىق
  .بىر جىنايهتكه شېرىك بولغۇنۇمنى ئىقرار قىلدىمكۆڭۈلچهكلىكىمدىن 

ـايىن ئىـدى     — . ئۇ پاش قىلمىغان بولسا مهڭگۈ تۇتۇلماسـمىدۇق؟ بۇمـۇ نات
چــۈنكى بىزنىــڭ تهجرىبىســىزلىكىمىز، ســاددىلىقىمىزدىن ئالغانــدا بــۇ پهقهت   

ــۇ ماڭــا تهســهللىي بېرىــپ،   —ۋاقىــت مهسىلىســى ئىــدى،   راســت  —دېــدى ئ
ـان تهجرىبىلىرىمىـز نهتىجىسـىدە،     دەۋاتىمهن، كېيىن سـورا  ـاقالردىن ئالغ قالر، تاي

ئۆتمۈشتىكى قىلغانلىرىمىزنى قايتا تهسهۋۋۇرىمىزدا باشـتىن كهچـۈرگىنىمىزدە   
ـام   . نهقهدەر بالىالرچه ئىشالرنى قىلغانلىقىمىز مهلۇم بولدى دېمهك بىز بهكمـۇ خ

  .ئىدۇق
ازابى چهكــمهي گهرچه ئۇنىــڭ دېگهنلىــرى ھهقىــقهت بولســىمۇ يهنىــال ۋىجــدان ئــ 

ـانالردىن قانچىسـى ۋەھشـىيلهرچه       . قالمىدىم بهلكىم ئـۇالر بىـلهن بىلـله تۇتۇلغ
ئۇالر ئۆلتۈرۈلگهندە ئهڭ ئـاخىرقى  ئۆلتۈرۈلگهندۇ،  مېيىپ قىلىۋېتىلگهندۇ،ئۇرۇپ 
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ىـــدىن رازىلىـــق رئارمـــانلىرىنى ئېيتىيالمـــاي، دوســـتلىرىدىن، ئـــۇرۇغ تۇغقانلى 
ــايلئاال ــم ئۆزلىرىن  ،م ــا بهلكى ــۇ    ھهتت ــدىن ئۆلتۈرۈلگىنىنىم ــلهر تهرىپى ــڭ كىم ى

ھاياتنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى دەقىقىلىرىنــى باشــتىن . بىلهلــمهي كېتىــپ قالغانــدۇ
ۈنكى ئـادەم ھايـاتال بولغـان    چـ كىممۇ ئىنكار قىلمايـدۇ،  چۈرىدىغانلىقىنى ھېچكه

ــدىغانلىقىنى بىلىــدۇ       ــۇ دەقىقىلهرنىــڭ كېلى ــر كــۈنى ئاش ــكهن، ھامــان بى . ئى
ىلىــدىغىنى ئۇالرنىــڭ تېنىــدىن ئهڭ ئــاخىرقى ھارارەتنىــڭ كىشـىلهرنىڭ ئــارزۇ ق 

ۈپ چــيوقۇلــۇپ كېتىــۋاتقىنىنى، ئۇالرنىــڭ كۆزلىرىــدىن ئهڭ ئــاخىرقى نۇرنىــڭ ئۆ
ــات      ــان ي ــاراپ تۇرغ ــلهن ق ــمهنلىك بى ــڭ دۈش ــۆرۈپ تۇرغانالرنى ــۋاتقىنىنى ك كېتى

ىقىشــى ئهمهس، بهلكــى ئــۆز قېرىنداشــلىرىنىڭ رازىلىــق     چكىشــىلهر بولــۇپ  
ــى ۋە  ــى بېرىشــ ــۇپ قويۇشــ ــلهن ئۇزۇتــ ــا بىــ ــۇنىڭغىمۇ  . دۇئــ ــا مۇشــ ــۇالر مانــ ئــ

ئېرىشهلمهستىن، نهلهردىدۇر، دۇنيانىڭ بىر بۇلۇڭ پۇشقاقلىرىدا، قاراڭغۇ جـايالردا  
ـامال يۈرۈكۈمنىـڭ ئېچىشىشـى      .ئۆلتۈرۈلگهن بولۇشـى مـۇمكىن   بـۇالرنى ئويلىس

ـاتتى    ـازىر ھې  چـ مهن بىـر ئــادەم ئۈ . يوقـۇرى پهللىـگه چىق ىگه نىمچــۈن، مېنىـڭ ھ
ـامىم ئۈ  ۈن، مهن چـ ۈن، قـۇپ قـۇرۇق بىـر ئىسـىم ئۈ    چـ ئهرزىمهس بولۇپ كهتكهن ن

ۈن خــۇددى مېنىــڭ ھايــاتىم چــبىــلهن ئوخشاشــال ھاياتقــا ئىــگه، ھايــاتى ئــۆزى ئۈ
ىلىك قىممهتلىك بولغان، لـېكىن  چىلىك قىممهتلىك بولسا شۇنچئۆزۈمگه قان

ـال   ـاھ   چـ ىالر ئۈمهندىن ئۇزاقراق ياشىشى كېرەك بولغان ئاشۇ نارىسـىدە ب ۈن بىـر ئ
ـاي، تېـنىم ئى  چېكىۋاالي دېسهم ئاھىم سـىرتقا  چ ىـدە ۋۇجـۇدۇمنى گـۇمران    چىقم

  .بىلهن غهليان قىلماقتا ئىدى چى كۈچقىلغۇدەك بىر خىل پارتلىغۇ
ـانلىقىمىزنى تېـزال        بىز توپىمىزنىـڭ ئهڭ سـۆيۈملۈك بىـر ئهزاسـىنى يوقاتق

ــدۇق  ــس قىل ــۈز  . ھى ــز ت ــۇ گهپلىرىمى ـانچه كۈنلهرگىچىم ــمىدىقـ ــۇ . ۈك قوالش ب
ـاپ    . يوقلۇققا كۆنهلمهي بهكمـۇ قىينالـدۇق   مهتقاسـىمنىڭ قهلبىمىزدىكـى بوش

ـا       قالغان ئورنى گويا ھىچنهرسه بىـلهن تولـدۇرۇپ بولمايـدىغان ئاسـمان ھاڭلىرىغ
ـۇنچىلىك ۋەھىمىلىـك ئۇشـقۇيتۇپ تۇرغانـدەك ئىـدى     . ئوخشايتى . بۇ بوشلۇق ش
ـاددا يىگىـت ئىـدى   . ىمئويلىسام ئۇنىڭغا چىدالمايت - ئويلىسام  . ئۇ ئوقۇمۇغان س

ــى    ــۈنۈپ كهتمهيت ــىلىلهرنى چۈش ــىي مهس ــدەك  . سىياس ــلهت، دېگهن ۋەتهن، مىل
ـا زۇلـۇم     . دەبـدەبىلىك ئۇقۇمالرنىمـۇ چۈشـۈنۈپ كهتمهيتـى     لـېكىن ئـۇ مهزلۇمالرغ

ـارەت       قىلغان زالىمغا قارشى تۇرۇش بىـر ئهركهكنىـڭ ئىشـى ئىكهنلىكىـدىن ئىب
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ـا قارشـى ئـۆزىنى     ئهقهللىي رىجىنى بهك ئوبـ  دان چۈشـهنگهچكه، ھهر ناھهقچىلىقق
گومىنــداڭ خىتايلىرىنىــڭ زۇلمىنــى ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرگهچكه  . تۇتالمــايتى

ـان ئىـدى   ئـۇ تـوغرا قىلىۋاتقىنىـدىن    . ئۇنىڭغا قارشى ئىسيانغا جان دەپ قېتىلغ
ــۇرتنى   . ئــېمىن ئىــدى ــدىن ي كېــيىن ئهلىخــان تۆرىنىــڭ يــالقۇنلۇق نۇتۇقلىرى

ـاڭالپ  تاجاۋۇزچىال ردىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىهاد قىلىشنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئ
ئۇنىڭ دىنىي بىلىمىمۇ يوق دىيهرلىك ئىدى، ئهمما مىڭ . تېخىمۇ ھاياجانالندى

ــدىن   ـان، قان ــن كېلىۋاتقـ ــڭ    - يىلالردى ــۇقهددەس ئېتىقادنى ـان م ـا ئۆتۈۋاتقـ قانغـ
ـاد   . سىهرىي كۈچىگه تامامهن تهسلىم بولغان بىر پاك روھى بار ئىـدى  شـۇڭا جىه

چــاقىرىقلىرى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن شــۇنداق مــۇقهددەس بولــدىكى، ھىــچ ئۆلۈمــدىن   
ــدى  ــۇپ ئولتۇرمىــ ــڭ   . قورقــ ـايالرنى خهلقنىــ ــت خىتـــ ــيىن كوممۇنىســ كېــ

ـاددا دىلـى بۇنىمـۇ شـۇ بـويىچه قوبـۇل        . غهمگۈزارلىرىكهن دەپ ئاڭلىدى ئۇنىـڭ س
ــدى ــتالرنى ئۇالرنىـــڭ   . قىلـ ــۇ كوممۇنىسـ ــزم«ئـ ــرى بىـــلهن ئهمهس،  »ئىـ لىـ

ـاددا    . ئهتمىشلىرىدىن باھالىدى - ئهمهلىيهتتىكى قىلمىش كـۆردىكى، ئۇنىـڭ س
سهمىمىي ئۆلچهملىرىدە كوممۇنىست خىتايالرنىڭ ئىلگىرىكىلىرىدىن پهرقـى  
ـاززاپ، تېخىمـۇ ۋەھشـىي     يوق بولۇپال قالماي، بۇنىڭ تېخىمۇ يالغانچى، تېخىمۇ ك

ـا قارشـى تـۇرۇش كېـر    . ئىكهنلىكىنى كۆردى ەك دېـگهن نىـيهتكه   شۇڭا ئۇ ئۇنىڭغ
چــۆچهكتىكى سهبداشــلىرى خىتايغــا قارشــى قوزغــۇالڭ قىلىشــقا  . كهلگهنىــدى

چاقىرغانــدا ھىــچ ئىككىلهنــمهي، خوشــاللىق بىــلهن شــۇ تامــان ئاتلىنىشــنىڭ  
  .سهۋەبى ئهنه شۇ ئىدى

ــدى   ــۇل مهۋســۇملىرى ئى ــۈك ھوس ــپ   . كۈزل ــتىن يېنى ــۈنى ئهمگهك ــر ك بى
دىن ئېچىلىۋاتقــان بــوز، بىــر تهرىپــى كېلىۋاتــاتتۇق، يولنىــڭ بىــر تهرىپــى يېڭىــ 

. ئاللىقاچان خىتايالر تهرىپىدىن ئىگىلىنىپ، تېرىلىشقا باشـلىغان يهرلهر ئىـدى  
بــۇ . بىــز بېســىپ ئۆتۈدىغــان ئــۇزۇن ســېرىمالردا تــۇرۇپ، ســهۋزە تېرىلغــان ئىــدى 

ئوتياشــالر بــاش ئالغانــدىن تــارتىپال تــوپىمىزدىكىلهر بىــرەر بــاش قومۇرۇۋېلىــپ،  
قا تىرىشــىدىغان، تۇتۇلــۇپ قېلىــپ تايــاق يهيــدىغان، ماجرانىــڭ يىــگهچ مېڭىشــ

ـان بولـۇپ،     . مهنبهسى بولۇپ كېلىۋاتاتتى مانا ئهمدىلىكته سـهۋزە، تـۇرۇپالر قېزىلغ
ئاللىقاچان يىغىپ كېتىلگهن بولسىمۇ، كۆرمهي قالغان بىرەر باش ئۇششاقلىرى 

  .ئۇچرىماي قالمايتى
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ـا قوشـۇلۇۋالغان    قاتاردىن چىقىپ، تېزلىكته بىر تال سهۋز ىنى ئېلىـپال قاتارغ
ـاردىن سـۆرەپ چىقىـپ دۇمباالشـقا      بىر يىگىتنى گۇندىپايالر كۆرۈپ قالدى ۋە قات

ئانــدىن ئىككىســى شىللىســىدىن ســۆرىگهنچه خىتــاي روتىســىنىڭ . باشــلىدى
ــۋەتكهنلىكىنى  . ئىشخانىســىغا ئېلىــپ كهتتــى  ــۇتىنى چېقى ــيىن ئۇنىــڭ پ كې

 »يالغان كېسهل، ئىدىيه كېسىلى«شقان بىر سۆز ئهمما بۇ يهردە ئومۇمال. ئۇقتۇق
دېگهندىن ئىبارەت بولغاچقا، ئۇنىڭ پۇتىنىـڭ سـۇنۇقلۇقىغا ھىچكىـم پىسـهنت     

ئۇنىڭ بىلهن . سهككىز كۈن ئىشتا كۆرۈنمىدى - يىگىت يهتته . قىلمىغان ئىدى
دەسـلهپته  . بىر گهمىدە ياتىدىغانالرنىڭ دېيىشـىچه، ئـۇ ئورنىـدىن تۇرالمايـدىكهن    

كېـيىن  . ىپايالر ئىشهنمهي، ئۇنى تۇرغۇزۇش ئۈچۈن ئۈسـتىلهپ ئۇرۇپتـۇمىش  گۇند
ـاي تاشلىۋېتىشـتى     ـارى بولم ئـۇ شـۇ يوسـۇن    . ئاندىن ساقىيىپ قالىسـهن دەپ، ك

ـارا        ــي يـ ـان ئىچكى ــىل قىلغـ ــۆڭهكلىرى ھاس ـاق س ـان پاقالچـ ــپ، چېقىلغـ يېتى
ـا ئهكىتىپتـۇ      اغـدا  بـۇ چ . يىرىڭالپ، سېسىشقا باشـلىغاندا ئانـدىن ئـۇنى دوختۇرغ

ـاي، تىزىنىــڭ         ـالغىلى بولمـ ـاقالپ قـ ـان قارىــداپ كهتــكهن پــۇتنى سـ ئاللىقاچـ
  .ئۈستىدىن كېسىۋېتىپتۇ

ھهر كۈنىال بىـرەر  . بۇنداق قورقۇنۇچلۇق ۋەقهلهر بهكمۇ تاڭسۇق ئهمهس ئىدى
. ھادىسه، جىدەل، ئۆلۈم، دېگهندەك شـۇم خهۋەردىـن بىرەرسـى ئاڭلىنىـپ تـۇراتتى     

ــدىمىز  ــۆز ئالـ ــىمۇ كـ ــۇنداق بولسـ ــۇنچىلىك  شـ ــكه، بۇنىڭغـــا شـ ــۈز بهرگهچـ دا يـ
ئېچىندۇقكى، بىر باش سهۋزە ئۈچۈن بىر ئىنساننى پۇتىدىن ئايرىغان بـۇ قانـداق   

بىــر ئايــدىن . ھۆكــۈمهت بولــۇدۇ؟ دېيشــىپ، نهچــچه كــۈن غۇلغــۇال توختىمىــدى 
شـۇ  . كۆپرەك ۋاقىت ئۆتكهندە ئۇ قولتۇق تاياق بىـلهن ئىشـقا ئېلىـپ كېلىنـدى    

ئــازاتلىق بهرمهي، ئولتــۇرۇپ قىلىــدىغان قــول ئىشــلىرىنى  ھــالهتتىمۇ ئۇنىڭغــا 
ـال بىزنىـڭ يـۈرەك     . قىالاليدۇ، دەپ قاراپ ئهمگهككه ئېلىپ كهلگهن ئىكهن بـۇ ھ

  .يارىمىزغا تېخىمۇ قاتتىق تهككهن بىر ئامىل بولۇپ قالدى
يىلى كهچكۈز يېقىنالشقان بىر كۈنلهردە بىر تۈركـۈم مهھبۇسـنىڭ    - 1964

ـانلىقى  . الرنى ئالماشــــتۇرۇپ تــــۇراتتى ســــمهھبۇ. ئۇقتۇرۇلــــدىيۆتكۈلۈدىغـــ
ــى    ــمىم چىقت ــڭ ئىس ــدا مېنى ـانالر قاتارى ــدىن  . يۆتكۈلۈدۈغـ ـا يېقىنلىرىم ئهممـ

ئىككـى يـۈك   . بۇ ھال ماڭا يىتىملىك ھىسسى بهخش ئهتتى. ھىچبىرى يوقىدى
تېخىمــۇ . ماشىنىســىغا قاچىالنغــان مهھبــۇس بىــر ئهتتىگىنــى يولغــا چىقتــۇق
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ئــاخىرقى مىنــۇتالردا يېقىنلىرىمىــز بىــلهن كۆرۈشــۈۋېلىش، ئــازاپلىق بــولغىنى 
  .خوشلۇشۇۋېلىش ئىمكانمىز بولمايال، جىممىدە كېتىپ قالدۇق

  

���  
  

نهچـــچه كـــۈن يـــول يۈرگهنـــدىن كېـــيىن بىزنـــى جهنـــۇپ تهرەپـــكه   
چـۈنكى مهن بـۇ يـولالردىن نهچـچه     . ئهكىتىۋاتقانلىقىنى پهرق ئهتتىم

تونۇش مهنزىرىلهر . ىرىدىكى مهنزىرە تونۇش ئىدىيول بويل. قېتىم ماڭغان ئىدىم
ـا       ـاھى يىغـ ــىرەيتىم، گـ ـاھى كۈلۈمس ـاپ، گـ ـاتىرىلىرىمنى قوزغـ ــى خـ ئىلگىرىك

ـاغرىنى بـويالپ غهرپـكه كهتتـى       .تۇتاتتى ـاغ ب . تۇمشۇقتىن ئۆتكهندە يـول يهنىـال ت
ـا ئهمـدى يېڭـى    . نورمالدا ئىلگىرى قهشقهر تهرەپكه مارالۋېشىدىنال كېتىلهتتى مان

ياسىلىپ، بۇ يول ئاتۇشنىمۇ بېسىپ ئۆتۈدىغان بولغانلىقىنى كۆپ ئۆتمهيال يول 
-ئۇزاقتــا دەل. باچاڭــدىن ئۆتكهنــدىن باشــالپ قــانلىرىم ئۆركهشــلىدى . بىلــدىم

تهقدىرنىڭ قىزىق يېرى شـۇكى مهن  . دەرەخلىرى كۆرۈنۈۋاتقان يۇرت ئاتۇش ئىدى
چــچه كېلىــپ، بــۇ يــۇرتتىن چىقىــپ كهتكهنــدىن بېــرى ئۇنىــڭ بوسۇغىســىغا نه
ـا    . ئۇنىڭ ئىچىگه پۇتۇمنى ئېلىش نېسىپ بولماي كهتـكهن ئىـدىم   ـا شـۇ تاپت مان

ـاتتى    ئهمـدى ئاتۇشـتىن كېسـىپ ئۆتهتتـۇق؛     . ئويۇننىڭ تېخىمـۇ قىزىقـى بولۇۋات
ــتىم    ــۈپ كېتهت ــىيهلمهي ئۆت ـا دەسس ــڭ تۇپرىقىغـ ـا مهن يۇرتۇمنى ــڭ ! ئهممـ بۇنى

المسـىز؟ ئاشـۇ ئهڭ دەسـلهپ    قانچىلىك ئازاپلىق بولۇدۇغانلىقىنى تهسـهۋۋۇر قىال 
بۇ ئـۇزاقتىن  . كۆرۈنگهن دەرەخلهر دەل مېنىڭ يۇرتۇم شورۇقنىڭ دەرەخلىرى ئىدى

مهھهللىسى يېنىدىكى  »ئاق«كۆرۈنگهن دەرەخلهر بارغانسېرى يېقىنالپ، شورۇق 
ســايدىن ئېلىنغــان يــول بىــلهن ئاتۇشــنىڭ يېڭــى بازىرىغــا كىرىــپ كهلگهنــدە   

ـا بىـز ئاتۇشـتا     . رۇپ تـۇراتتى يۈرۈگۈمنى نىمىـدۇر ئېچىشـتۇ   كهچ كىرىـپ قالغاچق
. شـۇڭا ماشـىنا تۈرمىنىـڭ ھويلىسـىغا كېلىـپ توختىـدى      . تۈنهيدىغان بولـدۇق 

ـا  . شۇئاندا يۇرتۇمغا بىر كلومېتېرمۇ كهلمهيدىغان مۇساپىدە قونۇپ قاالتتىم ئهمم
ـايتى  ـا رۇخسـهت      ! ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن خهۋىرى بولم ـا كـېچه جىملىقىـدا ماڭ ھهتت

. لســه ئــۆگزىگه چىقىــپ ۋارقىرىســاممۇ يۇرتۇمــدىكىلهر ئــاڭلىغۇدەكال ئىــدىبېرى
  !ئهمما مېنىڭ ئۆيۈمگه باش تىقىپ مېڭىش ھوقۇقۇم يوقىدى

  بىر
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ه چىچىقىپ كهتكهن بولسىمۇ كېچه شۇقهدەر ھېرىپ جۇلۇقۇم چيولدا كهلگى
مانا مۇشۇ يهردە مېنىڭ مۇشۇ دۇنيادا ياشىغانلىقىمنىڭ بىردىن . ئۇخلىيالمىدىم

ئۇنىڭ ۋۇجۇدى، ۋۇجۇدىدا ئايلىنىۋاتقان قان، . ئىزناسى بولغان ئوغلۇم بار ئىدى بىر
ـانلىقىم ئهكـس ئېتهتتـى    . ۋۇجۇدىدىكى ھهر بىر ھۈجهيرىدە مېنىڭ مهۋجۇت بولغ

شۇڭا خۇددى تېنىمنىڭ يېرىمى ئاشۇ يهردىكىـدەك ئـۇنى ئىـزدەپ ۋۇجـۇدۇم ئـوت      
يېقىن تۇرۇپ، قولۇمـدا كـويزا،   ه چلېكىن شۇ تاپ مهن ئۇنىڭغا شۇن. بولۇپ ياناتتى

، مهن ئۇنىڭ ئـۇزاق يىللىـق مهن ھهققىـدىكى تهسـهۋۇرلىرىدىن     كىشهنپۇتۇمدا 
ـايتىم  چمېڭىپ  مۇشـۇالرنى ئـويالپ ۋۇجـۇدۇم    . ىقىپ ئۇنىڭ ئالدىدا زاھىـر بواللم

هكلهۋاتسا، قانلىرىم خۇددى سهلدەك يوپۇرلۇپ كېلىپ مېڭهمگه شـىددەت  چتېپى
ــلهن تىقىلىــپ ئهســهبىيله  ــدا قىلىــپ ۋۇجــۇدۇمنى   چربى ه خــام خىيــالالرنى پهي

گــاھ تۈرمىنىــڭ تاملىرىنىــڭ تۇيۇقســىز . سىلكىتىۋاتســا مهن قانــداقمۇ ئــۇخالي
غايىپ بولۇشىنى ئارزۇ قىلسام، گاھ ھهممه نهرسىنىڭ غايىـپ بولـۇپ، ئۆزۈمنىـڭ    

قانداق ماددىي نهرسىلهرنىڭ چنۇرغۇن يىلالر ئىلگىرى شېهىت بولغان، ھازىر ھې
بـۇ  . ىقىشىمنى ئۈمىد قىالتتىمچرىمايدىغان بىر ئهرۋاھ بولۇپ چسىغا ئۇتوسالغۇ

ىيىـپ كېتهتتىكـى، ئىختىيارسـىز قولـۇمنى     چخىل تهسـهۋۇر بهزىـدە شـۇقهدەر كۈ   
ــۇپ      ـارمۇ يوقمــۇ دەپ تۇت ــۇزدەك ســوغاق تــامنى بـ ـاراڭغۇدىكى م ــدىرلىتىپ قـ مى

ـاتتى چولـۇپ  ه تهسهۋۇر قىلساممۇ ئۇ يهنىال بار بچئۇنى يوق دەپ شۇن. باقاتتىم  .ىق
  !بولۇشى ئارزۇ قىلىنمايدىغان ئاچچىق ۋە قورقۇنۇچلۇق رېئاللىق

ـايىتى ئېنىـق، لـېكىن ئـۆزۈمنى     چىچئاشۇ كۈنى كې ه ئۇخلىمىغانلىقىم ناھ
بـۇ  . هكسىز كهتكهن جاڭگالدا تۇرغاندەك ھېس قىلدىمچشورۇقنىڭ ئايىقىدىكى 

لۇمنى ئۇزۇتۇپ بېقىـپ،  مهن بۇ قېتىم قو. يهر ھهقىقهتهنمۇ يهنه شۇ جاڭگال ئىدى
ى كـۆز ئالدىمــدىكى  چۈنچـ تۈرمىنىـڭ تېمىنـى تۇتـۇپ بېقىشـقا پېتىنالمىـدىم،      

ـال بولـۇپ    ـا قولـۇم تېگىشـى بىـلهن تهڭـال       چنهرسىلهرنىڭ خام خىي ىقىـپ، تامغ
ھهمـمه نهرسـىنىڭ تـوزۇپ غايىـپ بولـۇپ، ئـۆزۈمنى تۈرمىـدە ھـېس قىلىشــتىن         

  .قورقۇۋاتاتتىم
ئىشـىك ئالدىـدىكى قېـرى    . نقىـدەكال تـۇراتتى  بوۋاينىڭ تهنها كهپىسـى بۇرۇ 

ــڭ      ـاتۇتى مېنى ـان شـ ــكه ســوزۇلغان شــېخىدا ئولتۇرغـ توغراقنىــڭ ئىشــىك تهرەپ
  :ئىسمىنى ئېيتىپ
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  .دىدى —! سابىت كهلدى، سابىت كهلدى —
ـا بىر تهرپته بالىالر ئىككى  ـا   ياقق ـاتتى   ربۆلۈنـۈپ قات ئۇالرنىـڭ  . بولـۇپ ئويناۋات

قىشـــتا ئايـــاق  ،رى قارىـــداپ قېلىنلىشـــىپپـــۇتلىرى يـــاالڭ بولـــۇپ، تاپـــانلى
ئالالھنىـڭ كارامهتلىرىنىـڭ بىـرى    . كىيمىسىمۇ توڭمىغـۇدەك بولـۇپ كهتـكهن   

ـامرات بولـۇپ    بولغان ئادەم بهدىنى ئادەملهر قىشلىق ئۆتۈككه ئېرىشهلمىگۈدەك ن
ـاالڭ      كهتكهندە پۇتنىڭ ئاستىنقى تېرىلىرى ئاشـۇنداق قېلىنلىشـىپ، قىشـتا ي

بـۇ بالىالرنىـڭ قـېلىن    . شۈپ قالمىغۇدەك ھالهتكه كېلهتتـى ئاياق يۈرسىمۇ ئۈش
ــڭ نه  ـاراپ ئۇالرنى ـا قـ ــچتاپانلىرىغـ ـا   چ ــى ھهتتـ ـاق كىيمىگهنلىكىن ــالپ ئايـ ه يىل

ـانلىقىنى        ـاق سـېپىپ باقمىغ بهزىلىرىنىڭ پۇتىنىـڭ تۇغۇلغانـدىن باشـالپال ئاي
ىــــدىمۇ ئايــــاق چئىلگىــــرى ئــــۆي ئى. بىلىــــۋېلىش قىــــيىن ئهمهس ئىــــدى

ــلىكنى ئه ــۇ     كىيمهس ــم مۇش ـا بهلكى ــۇ يۇرتتتـ ـاباليدىغان ب ــىزلىق ھېسـ خالقس
ـاق كىيىـــدىغانالر يــــوق دىگۈدەكتـــۇر     بالىالرنىـــڭ يىرتىــــق  . كـــۈنلهردە ئايــ

ـاقلىرى ئىشتانلىرىنىڭ تىلىم تىلىم  تىزلىـرى ئهتراپىـدا    سۆكۈلۈپ كهتكهن يام
بالىالرنىڭ يـۈزلىرى  . ئۇالرنىڭ ھهرىكهتلىرىگه ئهگىشىپ ئۇياق بۇياق پۇالڭاليتى

ـايىن ئـورۇق، بويـۇنلىرى خـۇددى بىـر نهرسـه بىـلهن         سار غايغان، ھهممىسـى ئىنت
ــۇزۇن ۋە ئىــن  ــۇ يهردە  چقــاتتىق ســوزۇۋەتكهندەك ئ ىكه بولســىمۇ لــېكىن يهنىــال ب
ـادلىق تېپىشـــقانىدى   ـاقتېرەك«ئـــۇالر بـــۇ يهردە   .ئـــۆزلىرىگه شــ ئويـــۇنى  »ئــ

  .ئوينۇشۇۋاتاتتى
ــۈل ئې  ــۋىلهر چئىنســانالرنىڭ كۆڭ ــۆچىشــىغا تهل ـايالر   مهنچه ئ ـان خىتـ بولغـ

تهنتهربىيه تۈسى بار بۇ ئويۇنالرنى ئويناشقا يول قويۇۋاتامدىغاندۇ؟ مهن ھهيرانلىـق  
ـالتهك   . بىلهن ئۇالرغا بىر ھازا قاراپ تۇردۇم ـاكى قوراللىـق   چھېلىال بىـر تـوپ ك ى ي

ـارايتىم       ـا ق ئـۇالر  . كېلىپ ئـۇالرنى تۇتـۇپ كېتىدىغانـدەك جىدىيلىشـىپ ئهتراپق
ــداق بىــر مهقســهتته بىــر يهرگه توپل ئۇيغۇرالرنىــڭ ھهر شــىنى ھۆكــۈمهتنى ۇنۇقان

ــدۇرۇش ئۈ ــئاغ ــالردا،   چ ــۇ يىل ــدىغان مۇش ــش دەپ ئويالي ــهتلىك يىغىلى ۈن مهقس
ـارلىقى ئـۇالرنى يۇشـۇرۇن        ئۇالرنىڭ بۇ ھهرىكىتىـدە تهنتهربىيىنىـڭ ئاالھىـدىكى ب
ــتىنمۇ      ــهن دېيىش ـارلىق قىلىۋاتىس ـا تهييـ ــپ قوزغىالڭغـ ــق قىلى ــي مهش ھهربى

جاڭگـــال يهنىـــال شـــۇنداق . ئهتراپقـــا قارىســـام ئهتراپتـــا ئـــادەم يـــوق. تىيانمـــاي
ــلهن كىشــىگه  ۇهكســىزلىكى ۋە ئۇلۇغلــچ بهرگهن ئهركىنلىكــتىن  ئــالالھقى بى
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  .بىشارەت بېرىپ تۇراتتى
ـاراپ   . هتته بالىالرغا قاراپ تۇرغىنىنى كۆردۈمچمهن بوۋاينىڭ بىر  ـا ق بوۋاي ماڭ

  :ىئۈنلۈك لېكىن بوغۇق ئاۋازدا ئېيىتت
  ئوغلۇم كهلدىڭمۇ؟ —
  .مهن كهلدىم ،ھهئه —
وڭقـۇر  چبـۇ زىمىنـدا مېنىـڭ يىلتىـزىم بهك     . ىكىپ كهلدىڭچبهكال كې —

سهن بۇ . زىمىن ئىڭراۋاتىدۇ. لېكىن ھازىر ئۇالر بىزنى قومۇرۇپ تاشلىۋەتتى. ئىدى
  زىمىنغا قهدەم ئېلىشتىن ئاۋال ئۇنىڭ ئاۋازىغا قۇالق سالمىدىڭمۇ؟ 

  هر يهنىال بۇرۇنقىدەك تۇرغاندەك قىلىدىغۇ؟بوۋا بۇ يهرل —
وڭ چـ سـهن ئۇنىـڭ ئـۆز قوينىـدا ئـۆمىلهپ      . ياق، بـۇ سـېنىڭ خىيالىـڭ    —

بولغـــان، ئـــۆز قوينىـــدىن ئـــوزۇق ئېلىـــپ ئۆســـكهن، بىردەممـــۇ ئايرىلمىغـــان 
ـانغىنىنى ئېتىـراپ        ـاقالر ئاسـتىدا تىلغ بالىلىرىدىن مهھرۇم بولـۇپ، مهيـنهت ئاي

ا ســېنىڭ ھــازىر كۆرۈۋاتقىنىــڭ ئۇنىــڭ باشــقىالر شــۇڭ. قىلىشــنى خالىمايســهن
قارا ئاۋۇ قېرى توغراق مهۋجۇت . تهرىپىدىن تارتىۋېلىنىشتىن ئىلگىرىكى ھالىتى

ـاتۇتى مهۋجـۇت ئهمهس،   . ان كۈلگه ئايلىنىپ بولدىچئهمهس، ئۇ ئاللىقا قارا ئاۋۇ ش
ى ۈنكى ئۇ بۇ يهرگه ئۆزى بىلمهيدىغان تىلدىكى بىركىملهرنىـڭ كهلگهنلىكىنـ  چ

   ...بىلگهندىن كېيىن بۇ يهردىن ئايرىلدى
 ...تهگدى تېمىغا مۇزدەك تۈرمىنىڭ مۇقول تهڭلىۋىدىن قولۇمنى بوۋايغا مهن

 
بۇ يهرنى خىتايچه پهيلـو  . بىزنى يهكهن تهۋەسىدىكى بىر الگىرغا ئهكىلىشتى 

ـايتى . دېيىشهتتى بـۇ يهرگه  . نېمه دېگىنىكىن، خېتىنى كۆرمىگىچه بىلىپ بولم
. غانلىقىمىزنى ئۇققان مىنۇتتىن باشالپ سهل كۆڭلۈم ئېچىلىپ قالدىكېلىدى

ـا بـۇ      ـالتىنچى تۇيغـۇم ماڭ بۇنىڭ سهۋەپلىرىنى ئېنىق ئېيتىپ بېرەلمىسهممۇ، ئ
بهلكىـم بـۇ يهرنىـڭ    . يهرنىڭ ياخشىراق بولۇشىدىن بىشارەت بهرگهندەك قىالتتى

يهنه يۇرتۇمغــا ھاۋاســىنىڭ ئىسســىقلىقى، ئهتراپتــا ئــۆز خهلقىمىزنىــڭ بولۇشــى، 
  يېقىنراق كهلگهنلىك ھىسسى مېنى خوش قىلىۋاتامدىكىن؟

ھويلىســىغا كىرىــپ، ماشــىنا توختىشــى ھامــان كىمنــى  پهيلــودا قاماقخانــا
شـىمال تهرەپـتىن مهھبـۇس كهپتـۇ دېگهننـى      ! كۆردۈم دېمهمسىز؟ ناسـىراخۇننى 
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ئـۇنى   ئاڭالپال، ھهممه ئىشنىڭ سىرتىقنى ئېلىپ تۇرۇشقا ئادەتلهنگهن مىـجهزى 
مهن تېخــى . ئولتۇرغۇزمــاي، ئهڭ ئهۋۋەل ماشــىنا يېنىغــا يــۈگرەپ كهلــگهن ئىــدى 

ــۆزلىرىمىز ئۇچراشــتى   ــۈك  ! ماشــىنىدىن چۈشــمهيال ك ــڭ تۈرل ــدىن مى كۆڭلۈم
بۇنى يهنه مهندىن بۇرۇنراق بۇ يهردە ھازىر قىلىپ، . شۈبهىلهر كېچىشكه ئۈلگۈردى

ــپه ب     ــقا ۋەزى ـاكى باش ــمهكچىمىدۇ؟ يـ ــېمىگه ئېرىش ــر ن ـاخىرقى  بى ــدۇ؟ ئـ ىلهنمى
ـارىمىزدا      . خۇالسىدە يهنىـال بهك خـوش بولـدۇم    ـابىق دوسـتۇم، ئ ـا تونۇشـۇم، س كون

نۇرغۇن كهچۈرمىش ئورتاقلىقى بار، سـۆھبهت تېمىلىرىمىـز كـۆپ، ئهڭ ئىچكىـي     
ــمايمىز،  ــىمىز، تارتىنىشـ ـاتالملىرىمىزغىچه بىلىشـ ــقا  ... قــ ــۇالرنى باشـ ـا بـ مانــ

لىق شهرتلىرى بولغاچقا، مۇشۇنداق بىـر  ھىچكىمدە تاپقىلى بولمايدىغان يېقىن
يهردە، يېڭى كهلگهن ئادەمنىڭ ئۆزلهشكۈچه بولغان ئارىلىقتىكى يېتىرقاشـلىرى،  

  .دە-يالغۇزلۇق، تهنهالىق تۇيغۇلىرى ئۈچۈن دەل كېلىدىغان بىر دورا ئىدى
ــىر  — ــهن،   ! ھهي ناســىر، ھهي، ناس ــدىمغا چىقىس ــۇ يهردە ئال ـام ش نهگه بارسـ

  كهتتى بۇ؟ بۇ يهرلهردە نېمه قىلىپ يۈرۈسهن ئهمدى؟ قانداق گهپ بولۇپ
  بولماپتىما؟ ،سېنى قارشى ئېلىشقا تهييار بولۇپ تۇرغىنىم —
ـام     . بولۇشنىغۇ بوپتـۇ، بهك ياخشـى بوپتـۇ    — ـا ھهيـرانمهن، نهگىـال بارس ئهمم

  .سهن
ــداۋا؟      — ــى قىالم ــۇندا گهپن ـادەم مۇش ــمىگهن ئـ ــزى كۆرەش ــونبهش ژىلنىڭ ئ

  .دېدى ئۇ قېيداپ —دەپ،  »بىسمىلال«ئهكهگىنا قوالڭنى، 
ـاراڭ  — دېـدىم مهنمـۇ قـول     —! خوش بولۇپ كېتىپ چېقىشىۋاتىمهناۋا، س

  .ئۇزۇتۇپ ۋە ئۇنىڭ كىچىككىنه ۋۇجۇدىنى باغرىمغا بېسىپ تۇرۇپ
ــدى    ــگهن ئى ـاش كهل ــۆزلىرىگه يـ ــڭ ك ــهل   . ئۇنى ـاقلىرىممۇ س ــڭ چانـ مېنى

ئـۇ  «ر زىـل چېلىنىـپ،   كۆڭلۈمنىڭ ئۇزاق بىر يېرىدە بى. ئېچىشقىنى سېزىلدى
ــۇس ــۇس ! جاسـ ــۇ جاسـ ـان    »!ئـ ــۈپ قالغــ ــىمۇ، ئۆگۈنـ ــدۇرۇپ تۇرسـ دەپ ئاگاھالنـ

قىلىشىدىغان نۇرغۇن گېپىمىز . يېقىنلىقتىن ۋاز كهچمهك ئاسان ئهمهس ئىدى
يهنه . ئوغلۇم ھهققىدىكى خهۋەرنى يهنه مۇشۇنىڭدىن ئاڭاليـدىغان بولـدۇم  . بارىدى

  !نېمىلهرنى ئاڭاليمهن تېخى
ئىســىملىرىمىز . اققــا جايلىشــىش ئىختىيــارىمىز ئهمهس ئىــدى قايســى يات

ــيىن،      ــىۋالغاندىن كې ـا جايلىش ــپ، ياتاققـ ــىم قىلىنى ـا تهقس ــۇپ، ياتاقالرغـ ئوقۇل
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ئهمما ئۇنى تاپقىچه . ناسىرنى تېپىپ، ئوغلۇم ھهققىدە خهۋەر ئاڭالشقا ئالدىرىدىم
ـاق ۋاقتـى بولـدى    ـار بىـلهن ئاشـخانا تۆشـۈكىگه بېرىـپ     . كهچلىك تام ـاق   قات تام

ـاراپ ناسـىرنى ئىـزدەيتىم     . ئالدىم ئۇنىـڭ  . ئهمما بوينۇمنى سـوزۇپ ھهر تهرەپـكه ق
 - مۇشــۇ تىــت. قايسـى تۆشــۈككه كىرىــپ كهتكهنلىكىنــى بىلگىلـى بولمىــدى  

ئهتىسى بولسـىمۇ مهيلىغـۇ   . تىتلىقتىن ئۇيقۇمنى تاپالماي تازىمۇ جىلى بولدۇم
رلهرگه تهشـنا قىلىـۋەتكهن   دېسهممۇ، بىر خىـل تهشـنالىق، روھـى ئالـدىراش خهۋە    

  .ئىدى
بــۇ پهيلــو دېگىنىمــۇ  . ئهتىســىال ئىشــقا بېــرىش ئۈچــۈن قاتارغــا تىزىلــدۇق  

چهكســىز كهتــكهن بىــر داالغــا ئاپىرىــدە قىلىنىۋاتقــان يېڭــى مهيــدان ئىــكهن ۋە   
گورۇپپا بـويىچه ھهر كىـم ھهر    - گورۇپپا. داۋاملىق كېڭىيىۋاتقانلىقى سۆزلۈنهتتى

ـاراڭالر . قا ئېلىپ مېڭىلدىتهرەپكه، ھهر خىل ئىش بىـزنىڭكىلهر  ! تهلىيىمىزنى ق
بـۇ چېـتىگه كـۆز     - ئۇ چهت. قوغۇن يىغىش ۋەزىپىمىز ئىكهن. قوغۇنلۇققا باردۇق

ــوق پهقهت قوغــۇنال بــاردەك قىالتتــى    . يهتكۈســىز بوشــلۇقتا باشــقا ھىچنهرســه ي
ى ھارۋىالرغــا قوغــۇن بېســىپ بهرگىــچه قولــدىن قولغــا ســۇنۇلۇۋاتقان قوغــۇنالرن   

مۇشــۇ كۈزلــۈك . چۈشـۈپ كهتتــى قىلىــپ يېرىۋەتســهكال بۆلۈشــۈپ يهيــدىكهنمىز 
  .يىغىم بىلهن ئاچارچىلىقمۇ تۈگهپ قالغان ئىدى

. قورسىقىمىز كۈز نىمهتلىرى بىلهن تويغاچقا ھارغىنىمىزنىمۇ بىلهلمىدۇق
قايتىـــپ كهلگهنـــدىن كېـــيىن يهنه  ســـوالقخانىغائىشـــتىن يهنه قاتـــار بولـــۇپ 

  . دەپ ھهرتهرەپكه قاراپ كۆزۈم تۆرت بولدىناسىراخۇننى ئىز
ــۇ  —مانــا مهن، خهۋە ئــاڭاليمهن دەپ كــۆزەڭ تۆتقــۇ ھهقىچــان؟    — دېــدى ئ

  .ئارقامدىال پهيدا بولۇپ
  جىنمۇ سهن؟ ھېلى ھىچيهردە كۆرۈنمهيۋاتاتتىڭ؟ —
  .دېدى ئۇ—كادىرال ئىشخانىغا توۋالپتىكهن، شۇ يهردىن چىقىشىم،  —

ـات     . دىقىلىپ قال »شۇۋ«يۈرىكىم  ئۇ مېنىـڭ كىملىكىـم ھهققىـدە مهلۇم
بهرگىلى كىرگهنمىدۇ؟ ئهمما مېنىڭ ماتىرىياللىرىم ئاللىقاچان بۇالرغا كهلـمهي  
ـا تهس،     ــۈپ قالسـ ـارمىتى؟ ھهي، كۆن ـا ھــاجهت بـ ــدۇ، ناســىرنىڭ مهلۇماتىغـ قالماي

ــدۇ ئهمهســمۇ،   ــدىغانغا نهرســه تاپالمىســا ئۆزىنىــڭ   «كــونىالر دەي ــوغرى ئوغۇرالي ئ
چېقىمغا كۆنۈپ قالغان ئادەملهرمۇ چاقىدىغانغا يېڭى . دەپ »وغۇراليدۇكهشىنى ئ
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  .گهپ تاپالمىسا ئۆزى توقۇپ، بىر نهرسىلهرنى دېگهچ تۇرسا كېرەك
ــى   — ــڭ ئهلم ــۇ يهرنى ــر   - ب ــمهن، بى ــى بىلمهي ــلهن   - تهلمىن ــز بى بىرىمى

  گهپلهشكۈدەك پۇرسىتىمىز بوالمدۇ، بۇ يهردە؟
  .پۇشتهك چېلىنغۇچه ۋاقتىمىز بولۇدۇ كهچلىك تاماقتىن، ياتىدىغانغا —
ــپ       — ــۈككه كىرى ــى تۆش ــدىم، قايس ــچ تاپالمى ــېنى ھى ـام س ـا ئاخشـ ئهممـ

  تۈگۈلۈۋالغانتىڭكىن؟
ـاقتىن كېـيىن     . ناسىر ياتىدىغان يېرىنـى كۆرسـهتتى   ئانـدىن كهچلىـك تام

ـا       ـالغىلى ياتاقلىرىمىزغـ ـاچىلىرىمىزنى ئـ ـاق قـ ــكه ۋەدىلىشــىپ، تامـ كۆرۈشۈش
  . قايتتۇق

شــىمالدىكى . لۇۋاتقىنىغــا قارىمــاي، ھــاۋا خېلــى ئىللىــق ئىــدىكهچكــۈز بو
كهچلىرى يهر توڭالپ  - الگىردا ئاللىقاچان بىرەر قېتىم قار ئۇچقۇنداپ، ئهتتىگهن

ـاۋا يهپ ئولتۇرۇشـمۇ شـۇنداق       . ئۈلگۈرگهن ئىدى ـاملىرى ھويلىـدا ھ بـۇ يهردە ئاخش
لتـۇرۇپ، سـۆھبهتكه   ناسىر بىلهن ھويلىدا بىر توغراق كۆتىكىدە ئو. راھهت ئىكهن

شـكه  رۈھازىرالنغىنىمىزدا، مهن بۇنىـڭ چۈشـۈم ئهمهسـلىكىگه ئـۆزەمنى ئىشهندۈ    
  .ناسىر چوقۇم ياخشى خهۋەرلهرنى بېرىدىغاندەكال ئىدى. تىرىشىپ ھهلهك ئىدىم

يۇرتتــا نــېمه يېڭىلىــق؟ . گۇلۇچچىــدا گېپىڭنــى باشــال، قېنــى  - گــاالچ —
  بىزنىڭكىلهرنى كۆردۈڭمۇ؟ قاچان؟

ئالــدى بىــلهن ســېنىڭ ھالىــڭ  ! ، ســۈت بىــلهن چىــگهن خــۇي ھهي ي —
دېدى ئـۇ   —.... قانداق؟ نېمه بولۇپ بۇ يهرگه كهپ قالدىڭ؟ مانى سورايسهن ماندا،

  .باش چايقاپ
  .ھه، بولۇدۇ، نهدىن باشلىساڭ باشالپ، دەۋەرمهمسهن، قېنى —
ـايراش  - ئېچىلىپ«مهن شۇ  — ـاقنىمۇ ئوبـدان   . تىـن بېـرى مهشـهدە   »س تاي
  !، باللىرىمىزدىنمۇ ئارىلدۇق مانايېدۇق

ســهن خېلــى جاھاننىــڭ رەپتــارىنى ئاالاليــدىغان ئادەمتىــڭ، ئاســانلىقچه  —
  خاتالىشىپمۇ قالمايدىغان، نېمه بولدۇڭ بۇ دو؟

ـارىكهن، ئــاداش  مخاتاالشـمايدىغانغا ھـۆججىتىم بو   — ـازا گېپىــڭ ب . مىســا، ت
ـاڭ ئۆزەم . ئىشقىلىپ خاتاالشتىم ـازا بىلمهيـمهن   نېمه بولغىنىمنى سورۇس . مـۇ ت

ــۇ   ـاالغۇ ب ــكهن بـ ــر   . شــۇ ئاغزىمــدىن تهك ــدىكىن، بى ـايراڭالر دېگهن ئېچىلىــپ سـ
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قايسى گېپىم تېلىغا تېگىـپ  . نهرسىلهرنى دەپتۇق، بىزمۇ بى ئادەم بوغاندىكىن
ئىشـقىلىپ، تـۇتتى، ئـۇردى، سـوقتى، گومىنـداڭنىڭ      . مىدىممكهتكىنىنى بىله

ـاغ خۇالس  ىسـى كهسـتى، ئهكىلىـپ مۇشـۇ يهگه     داشقىلى دېدى،  ئىشقىلىپ، ئاي
  .تاشلىدى
  قانچه يىلغا؟ —
  .يهتته ژىل —
  .ئهمدى باشقا گهپكه ئۆته. ھه، ئاز قاپتۇ، قۇتۇلۇدىكهنسهن —
ـان    — ــه ھهقىچـ ـاالڭنى سورايس ــۇ بـ ــهن ش ــۇنى   . س ــى ئ ــهن تېخ ــۇنداما؟ س ش

ـاالڭنى كۆگىلىمـۇ بولـۇپ قالـدى     . ۋاي ئېسـىت . كۆمىدىڭ؟ ھه، كۆمىدىڭ مهن ب
ــل ــته ژى ـا      .يهت ــدىغۇ، شــۇ تويغـ ــدەك قىل ــدى دېگهن ــويى بول ــدا ئۇنىــڭ ت شــۇ چاغ

ئۇ ھامماڭنىـڭ  . بارالمىغاندىكىن، بىر يوقالپ قوياي، توي پهتىسى دەپ بارغانتىم
ئۆيىدە توينى قىلىپ، ئاندىن يېڭى كېلىن بىلهن ئاشۇ سېنىڭ ئۆيهڭگه كۆچۈپ 

ـا ئـۇ ئـ      . بېرىپ ئۆي تۇتۇپتىكهن ـادەم ئولتامىغاچق ۆي تۆكۈلـۈپال  يىگىـرمه ژىلـچه ئ
ــۆينى جابــدۇپ، چىرىغىڭنــى يېقىــپ   . كېتىپــتىكهن، ئوغلــۇڭ ئوڭشــاپتۇ  شــۇ ئ

  .بۇ چاغقىچه ئهڭ ئاز تۆت بالىسىمۇ بولغاندۇ. ئولتۇراپتىكهن
سـېنىڭكىلهر بـۇ يهرگه    —دېدىم ھاياجانـدىن تىـپچهكلهپ،    —راستما؟  —

  يوقالپ كېلىدىغاندۇ؟
ان ئهمهس، يېـرىم ژىلـدا   كېلىدۇ، ئامما شۇ قاتناش يـوق، كهلمىكـى ئاسـ    —

  .بىرە قېتىم ماشىنا تاپالىسا مۇشۇ تهرەپكه ماڭىدىغان، ئاندىن كېلهلهيدۇ شۇ
  شۇالردىن بىر يېڭى ئۇچۇرالرنى ئالىدىغانسهن؟ سورۇمامسهن ئۇنى، بۇنى؟ —
ــورامدىم؟      — ـاللىرىڭنى سـ ــېنىڭ بــ ــه، سـ ـا ا ا، گهپ دەپ دەۋېرىدىكهنسـ ئــ

ـا    ــلهر؟ تونۇشمىسـ ــم بى ــزنىڭكىلهر نى ــپ كهل دەپ   . بى ــپ، بىلى ـايىتهن بېرى ئاتـ
كېلىشىڭنى بىلسهمغۇ شۇنداق قىالكهنـمه، بـۇ دو كهلسـه    . تاپىلىسام بولۇدۇ شۇ
  .شۇندا تاپىالمىز جۇما

  خوش، باشقا يهنه نېمه يېڭىلىقالر؟. شۇنداق قىاليلى —
  .ھه، راست، ھېلىقى جاڭگالدىكى بوۋايمۇ مۇشۇ يهردە —
اتامســـهن؟ ئۇنىـــڭ نـــېمه گۇنـــاھى بىزنىـــڭ ئاشـــۇ ئۇيغـــۇر بـــوۋاينى دەۋ —

  باركهنمىش؟
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ـارىتى؟ بـۇ          — ـاركهن، دەيسـهنغاۋا؟ سـېنىڭ نـېمه گۇنايىـڭ ب ـاھى ب نېمه گۇن
ـاال    خهققه گۇنا كېتهمدىكهن؟ ئۇنىڭ جاڭگالدىكى شۇنچه كهڭ يهرلىرى بېشـىغا ب

  .بومماي قاالمتى، يهر ئىگىسى، پومۇچۇك دەپ تۇتمامدۇ
بىچــارە ئىگىســىز ياتقــان جاڭگــالنى ۋاي، ئىنساپســىز يىرتقــۇچالرەي، ئــۇ  —

ئهيۋاشــقا كهلتــۈرگهن گۇناھىغــا شــۇنداقمۇ؟ قېنــى ئــۇ قهيهردە؟ بىــز ئــۇنى قاچــان   
  .دە-كۆرۈمىز؟ ئۇ بۇ يهردە خهقتهك ئىشلىيهلهمدۇ؟ قېرىغان ئادەمگه تهس بوپتۇ

ــۇ ئولتــۇرۇپ قىلىــدىغان ئىشــالرنى قىلىــدۇ   — ـا  : ئ ــدۇ، ئومـ قونــاق ئۇگۇالي
  .غداي تاسقايدۇ، مانا شۇنىڭدەك ئىشالرۋاخلىرىدا خاماندا بۇ

مهن بوۋاي بىلهن ناسىراخۇنسىز كۆرۈشۈشنى ئويلىغاچقا، ئۇنىـڭ ياتىـدىغان   
ئهتىســى بــوۋاينى ئىــزدەپ  . يېرىنــى ســورۇۋېلىپ، كۆرۈشۈشــنى ئهتىــگه قويــدۇم 

ـال    ئهھـۋال   - تېپىپ، ناسىراخۇنغا چېلىقىپ قالمايدىغان بىر چهتـكه تارتىـپ، ھ
  .سوراشتىم

لدىكى مهن كىمنىڭمۇ يادىغا يېتهرمهن دەپ يۈرۈپتىكهنمهن، ئاشـۇ  جاڭگا —
ـانالرنى باشـالپ كهلـدى،      —دېـدى ئـۇ،    —ئۆزەمنىڭ پۇشتىدىن بولغانالر مىهم

. ئاكتىپ بولۇشۇپ، خۇدىنى بىلهلمهي مېنـى سـۆرەپ ئهپچىقىشـتى   . چهۋرىلىرىم
. ىياغاچالرنىڭ ھهممىنى كېسىپ ئهكىتىشت. يهرلىرىمنىڭ ھهممىسىنى ئالدى

ــۈلكى قىلىــپ ئۆتكۈزۈۋېلىــپ، ھۆكۈمهتنىــڭ     ـادىرە قىلىــپ، ھۆكــۈمهت م مۇسـ
ـانالرنى  . غهمخولۇقى ياغدى قىلىپ، كهمـبىغهللهرگه ئۈلهشـتۈرۈپ بېرىشـتى    ئورم

مېنــى قامىتىــپ خىــزمهت . ئاھــاله كۆچــۈرۈپ كهلــدى. قومــۇرۇپ يهر ئېچىشــتى
ىــدىن كېــيىن تۈرم. كۆرســۈتۈپ، بىــر چهۋرەم كــادىر بولــۇپ خېلــى ئۆســۈپتىكهن 

بىر چاغـدا ئاشـۇ ۋاپاسـىز چهۋرەم    . ئۆز يېرىمدە نازارەت ئاستىدا ئىشلىدىم. چىقتىم
 pئىشتاچى«قانداق قىالي، يۇرتىمىزدا ! ما جاھاننى قاراڭ. تۈرمىگه كىرىپ قاپتۇ

دېــگهن تهمســىل بــار ئهمهســمۇ، يهنه ئــۆز پۇشــتۇم،    »قىلغــاننى ئىــت قىلمــاپتۇ 
  .تۇردۇمئونبهش كۈندە بىر يوقالپ . چىدىمىدىم

  ھه يوقالپ بارغان چېغىڭىزدا نېمه دېدى؟ يۈزى قىزاردىمۇ كىچىككىنه؟ —
ــر دېـــــمهڭ  — ــىلىقىمنى  . ۋاي، ئـــــۇنى بىـــ بىچـــــارە يىغـــــالپ، ياخشـــ

                                            

 .ئا —ئاتۇشنىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى بىر يۇرت،  ①   
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ـام، دەيـدۇ، ئـۆزەم ئۆيـۈمگه      . ئۇنۇتمايدىغانلىقىدىن گهپ ئاتتى ئهگهر چىقىـپ قالس
دېگهنــدەك ... ئهكىتىــپ، تۆرۈمــدە ئولتۇرغــۇزۇپ قويــۇپ بــاقىمهن، پــاالن، پۇســتان،

ـاڭال       . گهپلهر ـاالمهت چىقس ـايال قـوي، ئـۆزەڭ س مهن دەيمهن، ۋاي باالم، مېنـى باقم
  .دېدىم —بوالتتى، مېنى ياراتقان ئالالھ تاشلىۋەتمهس، 

  كېيىن ئۇ چهۋرىڭىز چىقتىمۇ؟ —
  .ھازىر كۈنى ئوبدان. ھه، چىقتى، يهنه كادىر بولدى —
  ۇپ باقاتتىغۇ؟ ئهكهتتىمۇ؟سىزنى ئۆيىگه ئهكىتىپ تۆرىگه ئولتۇرغۇز —
خۇدايا بهش توۋا دەڭا، ئهكهتمهيال مېنى ئارامىمدا قويسا مهيلىدى، ئهمما بۇ  —

ـالتۇننى تاپشـۇر، دەيـدۇ    ۋاي «. قېتىم كادىرالرنى باشالپ كهپتۇ، سهندە ئالتۇن بار، ئ
شۇنچه كهڭ جاڭگالدىكى «دېسهم،  »باالم، مهندە نهدىكى ئالتۇن، سهن بىلمهمسه؟

ـا بېسـىپ     ياغاچنى ساتقان پۇلالر نهگه كهتتى؟ شۇالرنى ئالتۇن قىلىـپ پوكۇنۇڭغ
مانــا . »نهگه كېتهتتــى، سـهنلهرنى بــاقىمهن دەپ تـۈگهتتىم  «. دەيـدۇ  »ياتقانسـهن؟ 

ــڭ       ــۆرۈپ، تامنى ـاملىرىنى ئ ــڭ تـ ــهنمهي، ئېغىلنى ـا ئىش ــپ، ماڭـ ــۇنداق قىلى ش
. شـتى ھۇللىرىنى قېزىپ، ئۆي ئىچىنىمـۇ قـوش ھهيدىگهنـدەك ئاغـدۇرۇپ چىقى    

ـاقالپ،    «شۇنىڭ بىلهن ئاخىرىدا ئوسال بولغىنىغا تهن بېرەمـدۇ؟   ـالتۇن س سـهن ئ
جاھاننىڭ ئۆزگۈرۈشىنى كۈتۈۋاتامسـهن؟ قانـداق بىـر ھۆكۈمهتنىـڭ كېلىشـىنى      

ــهن؟ ــۇتتى  »ئارزۇالۋاتىس ــى يهنه ت ــۆز   . دەپ، مېن ــوقكهن، ئ ــم ي ــڭ ھىچكىمى مېنى
بــۇ جاھانــدا ماڭــا كــۈن  پۇشــتۇمدىن تــۆرەلگهنلهر ماڭــا بــۇنى قىلىۋاتســا، ئهمــدى  

ـا دۈشـمهن     . كۆرگۈدەك يهر قالماپتۇ ـالىنى ئاتىغ ـا، ب بۇ قانداق جاھان؟ ئاتىنى بالىغ
  !قىلغان؟
  ھازىر ئۇ يهرلىرىڭىز، ئورمانلىرىڭىز نېمه بولۇپ كهتتى؟ —
. شــۇ، ئورمــانالرنى قومــۇرۇپ، يهر ئېچىــپ، ئاھــاله كۆچــۈرۈپ كېلىۋاتىــدۇ   —

كهن بولغىيدىڭىز، مانا ئهمدى سىزگه ئاۋات بىر دەيدۇكى، سىز يالغۇز خويمۇ زېرىك
ـا  ـا، شـهھهرنىڭ ئـۆزى بولـۇدۇ     - مهھهلله قىلىمىزكى، قىي ئهتـرەت باشـلىقى   . چىي

سىز قېرىغاندىكىن ئهمدى يهنه ئىگىلىك قىلىـپ نـېمه   «بولۇپ كهلگهن بىرى، 
ـار    يـۆلىكى،   - جاپا تارتىپ يۈرەتتىڭىز؟ خهلق ھۆكۈمىتى سىزدەك يالغۇزالرنىـڭ ي

ـام،   «. »هرنى سىزنىڭ ئۈچۈن بىز تېرىساق ياخشى ئهمهسـما يهرل ۋاي ياخشـى، غوج
مانا شۇنداق قىلىپ مېنىڭ شـۇ ئهسـكى كهپهم ئـۆزەمگه    . »ياخشى بوممامدىغان



 

465 

 

كېيىن تۈرمىدىن چىققىنىمـدا بىـرى   . قېلىپ باشقا جىمىنى ئېلىشقان ئىدى
ـان،    ـاھهق بولۇپتـۇ   «سهل ئىنساپ قىلدىمۇ، ياكى نـېمه بولغ ، چهكـتىن  بـۇ بهك ن

دەپ،  »ئۆزىڭىزنىڭمۇ ئازراق قالدۇرۇق يېرىڭىز بولۇشـى كېـرەك  . ئاشۇرۇۋېتىلىپتۇ
ئىشــىك ئالدىــدىكى قېــرى . ئۆيۈمنىــڭ يېنىــدىن بىــر كانــدەكنى ماڭــا ئايرىــدى

ـاغالردا ئـۇنى يېرىـپ ئوتـۇن      توغراقنىمۇ ئومۇمنىڭ مۈلكى قىلىپ ئېلىۋالغان چ
ـاكى      ـان، بىــر تهرىپىنــى يېرىــپ، تـ ئــۆي تهرەپ يۈزىــدىن بىــر    قىلغىلــى تۇرغـ

ـاپ قېلىشـتى       . تاختايچىلىك قاپتىكهن، ئـاڭغىچه يېڭـى سىياسـهت بىـلهن توخت
ھىچنېمىسى قالمىغان ئۇ توغراقنى نـېمه  . توغراقنىمۇ ماڭا بۇيرۇپ بهرگهن ئىدى

ـاتۇتىممۇ  . بىر تال تاختىدەك ياپىالق بىر قۇرۇق بىر نېمه ئىدى. قىالي ئهمدى ش
مانــا ئهمــدى . اي ســهرگهردان بولــۇپ كهتــكهن ئىــدى كــۆنگهن شــېخىدا ئولتۇرالمــ

ـاق قېلىـپ،         ـاخ س ھېلىقى تاختىدەك قالغان يهردىـن ئـۆي تهرەپـكه سـوزۇلغان ش
ـا     . شاتۇتىم جايىغا قايتىپ كېلىپ ئارام تاپقانتى تـوغراق يهنه تۈۋىـدىن يېڭـى نوت

  بىلمىدىم ئهمدى نېمه بولۇپ كهتتىكىن؟. چىقارغىلى تۇرغانتى
ىپ كهتـكهن كـۆزلىرى سانسـىز قورۇقالرنىـڭ ئارىسـىدا      بوۋاينىڭ خۇنۇكلىش

ـاي   . ئۇنىڭغا بهكمۇ ئىچىم ئاغرىدى. ئاجىز پىلىلدايتى ھاياتى بويىچه تىـنىم تاپم
ـاتتى    . ئىشلهپ ئىگىلىك تىكلىگهن بۇ بوۋاي ئهمدى پومىشـچىك بولـۇپ قېلىۋات

ھهممه نېمىسىدىن ئايرىلىپ، مۇشۇ دەملىـك بولغانـدا بـۇ يهردە ئهمـگهك بىـلهن      
ـاقتىن       ـا مهجبـۇر قىلغانالرنىـڭ قاي ئۆزگۈرۈشنى باشتىن كهچـۈرۈۋاتقىنى، بۇنىڭغ
  .كهلگىنى ۋە بۇنىڭغا نېمه ھوقۇقى بارلىقىنى ئويلىساڭ پۇچۇالنماي تۇرالمايتىڭ
. ئهمدى بۇ يهردە ئىككى تونۇشۇمنىڭ چىقىپ قېلىشى بهك ياخشـى بولـدى  

دىغان بولـدۇم دەپ  ىـ قال بىر توپ تونۇشۇمدىن ئايرىلىپ، ناتونۇش بىـر يهرگه كهپ 
ئهمدى ھهر كۈنى ئاخشىمى بىردەم يېرىم دەم يا ناسىراخۇن . مهيۈسلهنگهن ئىدىم

بىلهن ياكى بوۋاي بىلهن سوقى سـۆھبهتته بولـۇپ، كۆڭـۈلنى خـۇش قىلىـدىغان      
  . بولدۇم

ئــۇ  . بىــر كــۈنى بــوۋاي ناســىراخۇن بىــلهن پاراڭالشــقىنىمىزنى كۆرۈپتــۇ      
  :دان بىلهمدىكىن، كېيىنكى قېتىم ماڭاناسىراخۇننىڭ كىملىكىنى ئوب

  .دەپ سورىدى —ئاۋۇ ناسىراخۇن دېگهن بىلهن ئاراڭالر بهك يېقىنمۇ؟  —
ـازىرمۇ      — ــلهن ھـ ــورى بى ــڭ ت ــۇ يېقىنلىقنى ــدۇق، ش ــېقىن ئى ــۇرۇنالردا ي ب
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  .دېدىم داڭقان پۇتى شهكىلدە جاۋاپ بېرىپ —يېقىندەك قىپ قويۇمىز، 
ــۈ    — ـازا كۆڭل ــدە تـ ــپۇرۇچ ھهققى ــۇ كىس ـانالردا   ب ــر زامـ ــېمىن ئهمهس، بى م ئ

ــۇ   ــكهن ب ـان ئى ـالغىمۇ بارغـ ــڭ    . جاڭگـ ـادەم بۇنى ــۆپ ئـ ــلهردە ك ــى ھهركهت كېيىنك
ـانلىقى توغرۇلـۇق گهپ قىلىشـتى    ـانچه   . كۆيدۈرگۈلۈك قىلغ  - ئهمـدى بـۇ يهردە ئ

مــۇنچه كــۆز ســېلىپ قــالىمهن، ئىشــخانىغا كــۆپ بارىــدۇ، كــادىرالر بىــلهن نــېمه  
ـان    ئا. يېقىنلىقى باردۇ، دەيمهن ـانهت، غهلىـته بىـر زام ـاھ   . لالھقا ئام ئـۆزىڭىزگه ئاگ

  .بولۇڭ، باالم
ـاغالردا    . ئاگاھالندۇرغىنىڭىز ئۈچۈن ئالالھ رازى بولسـۇن  — شـۇ يـۇرتتىكى چ

ئوۋنىــڭ ئــوۋچىنى «ناســىراخۇن ھهققىــدە ئۇققــانلىرىڭىز بولســا دەپ باقســىڭىز، 
  .ويۇشقا دەيمىنادېگهندەك، ئوبدانراق تونۇپ ق »تونۇپ قويغىنىنىڭ زىيىنى يوق

  دە؟ -ھه، ئهسلىدە سىز ئۇنى تازا بىلمهيال ئارىلىشىۋېتىپسىز —
ــۇ يهردە بىــر دەم . مېنىڭمــۇ بىلىــدىغانلىرىم بــار، ئهممــا كــۆپ ئهمهس   — ب

ـاجىمىز بولــۇدۇكهن ئهمهســمۇ، شــۇ        ـادەمگه ئىهتىيـ ـان ئـ ھهمســۆھبهت بولۇدۇغـ
  ...سهۋەپتىنال

ــداق دەڭ — ــىچ . ھه، مانــ ــڭ دېيىشــ ـادەم  يۇرتتىكىلهرنىــ ــۇ دۇرۇس ئـــ ه بــ
بۇ مېنى يوقالپ كهلدىم دەپ . ھهممه ئادەم بۇنى ئايغاقچى دەيدىكهن. ئهمهسمىش

  .كهلگهندىال كۆڭلۈم تۇيغان بۇ خاۋارىجنى
ـانلىقىنى تولـۇق        ـارىالش تۇرۇۋاتق ئهمدى ناسىراخۇننىڭ بـۇ يهردىمـۇ ۋەزىـپه ئ

  .بىلدىم
. بهلگىلهشـتى ئىككىنچى يىلى ماڭا ئاشخانىغا ياردەملىشىش ۋەزىپىسـىنى  

ـان بولـدى    . بۇنىڭ بىلهن زور دەرىجىدە يېنىكلىدىم ـاقمۇ ئوبـدان تويۇدۇغ بـۇ  . قوس
ئىلتىپات نېمىشكىدۇر دەپ ئـويالپ يـۈرەتتىم، بىـر كـۈنى ئاشـخانىغا الزىملىـق       
ـا مهن،       ــدىكى بازارغـ ــىدا يېقىن ـات ھارۋىس ــۈن ئـ ــېلىش ئۈچ ــپ ك ــىلهر ئېلى نهرس

ـازارەت قىل   ـاقچى بىلـله كهتتـۇق     ئاشخانىنىڭ زاپخوزى ۋە بىزنـى ن بـۇ  . ىـپ بىـر س
پۇرســهتته ســاقچىنىڭ ئــاغزىنى تــاتىالپ بــاقتىم، ئۇالرنىــڭ دېيىشــىچه، مېنىــڭ 
ـازا يىلىمـۇ    جىنايهت ماتىرىيالىمدا ماڭا بېكىتىلگهن جىنايهت يوقكهن، ئېنىق ج
ـاكى ئۇقۇشماسـلىق بولـۇپ        بېكىتىلمىگهن ئىكهن، شـۇڭا بىـرەر ناھهقچىلىـك ي

بهلكىم مېنىـڭ بهقـۇۋۋەت   . ڭا بۇ ئىلتىپاتنى قىپتۇمىشقالمىسۇن دەپ قاراپ، ما
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ـاراپ قالغانـدۇر   مهسـىلهن  . جىسمانىي قۇرۇلماممۇ ئۇالرنىڭ بۇ ئىشلىرى ئۈچۈن ي
ـا باسـىدىغان گهپ     ـارالرنى ھارۋىغ ـان تاغ مهن . بازاردىن نهرسه ئېلىپ كېلىشته يوغ
ىدىن بولمىسامال ھهر قېتىم ئىككى ئادەم ئېلىپ كهلمىسه بۇ ئىشنىڭ ھۆددىس

  .چىقالمايتى
ساقچى بىرەر . كېيىنچه بىز ھهتتا يهكهن شهھهر بازىرىغىمۇ بارىدىغان بولدۇق

كهچــته يولغــا چىقىــش ھارپىســىدا پهيــدا . ئىشــنى باھانىــداپ دەرھــال يوقــۇالتتى
ـا شـۇنداق چاغالرنىـڭ    . ھهممه ئىشنى زاپخـوز ئىككىمىـز قىالتتـۇق   . بوالتتى مان

  :قماقچى بولدۇمبىرىدە مهنمۇ ساقچىغا نېزىقاپ با
ماڭىمۇ بىرەر سائهت رۇخسهت بېرىدىغان بولساڭالر، مهنمـۇ بىـر تونۇشـۇم     —

  . دېدىم —بارىدى، كۆرۈشۈپ كېلىۋالسام، 
بۇ ئۇزۇن يـولالردا ئـۈچىمىز پاراڭلىشـىپ يـۈرۈپ خېلـى يېقىنلىـق ھاسـىل        

شـۇڭا  . ساقچىمۇ بهك ياغاچ ئاكتىپ ئىت مىجهزلهردىن ئهمهس ئىدى. بولۇپتىكهن
  :ئهمما شۇنداق بولسىمۇ بىر كۆڭلى خاتىرىجهم بواللماي. سهت بېرىپ قالدىرۇخ

قىزىليۈزلــۈك ئــادەم، يــۈزۈڭىزگه كــېلهلمهي، پىرىنســىپنى بــۇزۇۋاتىمهن،   —
  .دەپ تاپىلىدى ئۇ —مېنى ئاياڭ جۇمۇ، قېچىپ كهتمهڭ، 

ـام،       — ـارمهن؟ يهنه تۇتۇلسـ ــۇ بـ ــپ نهگىم ـام، قېچى ــىز، ئۇكـ ـاااا، قىزىقكهنس ئـ
ـايمهن،  . گۇناھىم ئېغىراليدۇ شۇ بىكاردىن خاتىرىجهم بولۇڭ، سىزنى ئوسال قىلم

  .دېدىم مهنمۇ ۋەدە قىلىپ —
  .بۇ پۇرسهتته مهن تۇرداخۇن ئاكىنىڭ ئۆيىگه يولۇقۇپ كېلىدىغان بولدۇم

 - يهكهن شهھرىدە بهك كۆپ ئۆزگۈرۈش بولۇپ كېتىپتىكهن، كوچىالر ئوڭتهي
ى يولالر ئېلىنىپ، كىشىلهر ۋەيرانچىلىققا توڭتهي، نۇرغۇن ئۆيلهر چېقىلىپ، يېڭ

ـاپتىم   ـا    . سېلىنغان بولغاچقا، تۇرداخۇننىڭ ئۆيىنى تهسـته ت ـاپتىم دېـدىم ئهمم ت
ھهر دايىــم كوچىــدىنال كــۆرۈپ ئــادەتلهنگهن . ئىشــهنچ قىاللمــاي تــۇرۇپ قالــدىم

ـاپالپ   . پىشايۋان ئورنىدا يوق ئىدى ئۇنىڭ ئۈستىگه پىشايۋاننىڭ بىر تهرىپىنـى ق
خانىڭ بىـر ئـۇچى دەسسـىتىلگهن تهرەپتىكـى ئۆيلهرنىـڭ ئۈسـتى        —دۇغان تۇرۇ

دەرۋازىمـۇ ھېلىقـى   . ئوچۇق، تاملىرىمۇ پۇچۇلۇپ خارابىگه ئوخشاپ قالغان ئىـدى 
ـان قىلىـدىغان    ئېغىر قاناتلىق، ئۈستىدە تۆمۈرچى ئۇستىنىڭ ھۈنهرلىرىنى ناماي

ـار    گۈللۈك چهمبهرلهر، گۈللۈك تهگلىك ئۈستىگه قېقىلغان ئاال ھىـدە مىخلىـرى ب
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ـاتلىق قىشـىق بىـر ئىشـىك      يوغان دەرۋازا ئهمهس، قوتانغا ئورنۇتۇلۇدۇغان، بىر قان
  .كۆڭۈلشىمهيال بېكىتىپ قويۇلغان ئىدى

ـان      ـاخىرى قوشـنا ھويلىـدىن چىقق ئىشهشسىزلىك بىلهن تۇرۇپ قېلىپ، ئ
  .بىرىنى چاقىرىپ سوراپ، جهزملهشتۈرۈشكه مهجبۇر بولدۇم

ـا      —ۇن، گۈلسـۈمخانالرنىڭ ئـۆيى،   تۇداخ. ھهئه، شۇ — دېـدى ئـۇ كىشـى ماڭ
  .سىرلىق نهزەردە قاراپ

ئېغىل تهرەپـته بىـر ئىـش    . شۇندىال ئىشهنچ بىلهن ھهگىنه دەرۋازىنى قاقتىم
ئۇنىڭ تۇرداخۇن ئهمهسـلىكىدىنال،  . قىلىۋاتقان بىر ئهر كېلىپ ئىشىكنى ئاچتى

ـا كېـرەك، دەپ ئويلـۇدۇم    ـا سـو    . ئوغلى بولس . ئال نهزىرىـدە قارىـدى  بـۇ يىگىـت ماڭ
  .ئارىدىن ئون بهش يىل ئۆتكهچكه ئۇنىڭ تونۇيالمىشى نورمال ئىدى

ـاخىرقى قېـتىم مهن كهلگهنـدە       — مهن سابىت بولۇمهن، دادىڭىـز قېنـى؟ ئ
ـات    —سىز تېخـى كىچىكتىڭىـز، شـۇڭا تونۇيالمىسـىڭىز كېـرەك،       دېـدىم ئىزاھ

  .بېرىپ
ھه، ئهمــدى  —قىلىــپ،  دېــدى ئــۇ لهۋلىــرى ئۆمچهيگهنــدەك —.... دادام —

  ... يادىمغا ئالدىم،
ــپ      ــدىغا ئېلى ــۆيى ئال ـان ئ ــزىال ســاق قالغـ ــى پهقهت ئىككــى ئېغى ــۇ مېن ئ

ـالدى     . كهلگهندە، ئۆيدىن گۈلسۈمخان ئاچا چىقىـپ كهلـدى   باشـتا ئـۇ سـهل ئارىس
دە دەرھال ساالم ئورنىغا يىغا -تونۇدى. بولغاندەك قىلىپ، ئارقىدىنال مېنى تونۇدى

  :باشلىدى
هيهردە سـىلى، دادىســى؟ ئىنىلىـرى ســابىت كهلـدى، بىزنــى ھهســرەتته    ق —

بىر تهرەپـتىن   —قويۇپ كهتكهنتىله، مانا ئهمدى سابىت ئهپهندىگه نېمه دەيمهن؟ 
ــدەپ     ـا ئېســىلىۋىدى، ھىچنېمىنــى چۈشــۈنۈلمهي مهڭ يىغلىغــاچ كېلىــپ ماڭـ

  .قالدىم
ـاش     ـاڭالپ ئۆيـدىن ي ـان چىقىـپ كېلىـپ، بى   بىـر  يىغا ئاۋازىنى ئ لىـنهر  چوك

ـا   . بىلىنمهس ئىگىلىپ، ئاغزىنىمۇ ساالمغا پىچىرالتتى مهن ئۇنى كـېلىن بولس
  .كېرەك دەپ بىلدىم

بولــدى قىــله، ئانــا، ســابىتكامنى ھويلىــدا تۇرغۇزۇۋېلىــپ ھــازا باشــالپ     —
  .دېدى ئوغۇل —ىرىلى، چكهتتىڭ، ئۆيگه 
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ـاچ مېنـى    . گۈلسۈمخان يىغىدىن توختايدىغاندەك ئهمهسىدى ـا يىغلىغ ئهمم
گۈلســۈمخان . ئارقىــدىن ئوغــۇل بىــلهن كېلىنمــۇ كىرىشــتى. ئــۆيگه يېتىلىــدى

كېلىنگه داستىخان سېلىشنى ئىما قىلىپ، قولۇمنى قويـۇپ بهرمىـگهن پېتـى،    
  :ئېسهدەپ تۇرۇپ ھىكايه قىلىپ بهردى

زومىــگهرلهرگه قارشــى تــۇرۇش، ئىجــارە «ســىلى كېتىــپ ئــۇزۇن ئــۆتمهي،  —
ـاي     . ولۇپ كهتتىدەيدىغان بىر ئىشالر ب »كېمهيتىش ـاللىق ب ـاق بىزنـى ھ قارىس

باشـتا بىـز نـېمه بوالۋاتىـدا بىلمهسـتىن، ھهر      . دىهقان دەپ تهركىپ ئارىپ قويدى
ـاق، بـۇ         ـاي دېسـه ياخشـىغۇ دەپتـۇق، كېـيىن قارىس ھالدا ياالڭ تۆش دېگهندىن ب
ـانتى،       يامان ئىشكهن ئهمهسـما؟ كهمبىغهللىنـى يۆلهيـدىغان ھۆكـۈمهتكهن دەۋاتق

لهپ كۇلىدىن ئهكهلگهن نهرسىلىرىنى بېرىپ يۆلىمهيدىكهن، مهندىن ئهسلىدە يۆ
گۈلسـۈمخان مىچىلـداپ    —! ئېلىۋېلىپ سىلىگه بېرىپ يۆلهيـدىكهن ئهمهسـما  

كهتكهن بۇرنىنى رومىلىنىڭ ئۇچى بىلهن چىمـداپ سـۈرتۈۋېتىپ، داۋام قىلـدى،    
ي، بىر كۈنلىرى مهھهللىنىڭ مۇدىرى بىر توپ ئادەمنى باشـالپ كېلىـپ، ئـۆ    —

ـاقتى،      ــۇپ بـ ــك ئۇرۇش ــى رەھمهتلى ــۇردى، دادىس ـاچقىلى ت ـايۋانلىرىمىزنى ئـ پىشـ
ھېلى بىكا، ساقچى قىچقىتىپ، سولۇتۇپ «. تالىشىپ باقتى، پايدىسى بولمىدى

ـاي بهردىـم،    ! دەپ پهش قىلىۋاتمامدا »!قويۇمهن ـان   «مهن دادىسـىغا ھ دادىسـى، ج
تهڭ بولۇمهن دەپ باشـلىرىغا   بولسا جاھان، ئاش بولسا قازان، قويسىال، بۇالر بىلهن

. دەپ تۇتۇۋالدىم »باال تاپمىسىال، سىلىگه بىر نېمه بوالپ قاسا بىز قاندا قىلىمىز
ـايۋاننى ئېچىـپ،     شۇنداق قىلىپ ئهڭ قامالشقان ئۆيلىرىمىزدىن ئـۈچىنى، پىش

مۇسادىرە قىلدۇق دەپ ئهكىتىـپ، ھۆكـۈمهت   . ۋاسا، بورىسىنىمۇ قويماي ئهكهتتى
. پلىۋالغاننىڭياقى ئانـدىن كهمـبىغهللهرگه ئۈلهشـتۈرۈپ بهردى   مۈلكى قىلىپ تو

  !ماندا ھۆكۈمهتكهن ئهمهسما
دېدى ئوغـۇل ئانىسـىنىڭ    —! ئانا، ھېزى بولماي گهپنى قىلىۋەرمىگىنه —

  .گهپلىرىدىن قورقۇپ
 —دېـدى گۈلسـۈمخان،    —سابىتكاڭ دېگهن ئۆز ئادەم، خاتىرىجهم بـول،   —

ئانـدىن   —مگه تۆكـۈمهن؟ گهپ قىلغىلـى قـوي،     دەردىمنى تۆكۈۋاالي، باشقا كى
ـاق مهيلـى       —ئۇزۇن ھىكايىسـىگه داۋام قىلـدى،    ـان بولس بۇنىـڭ بىـلهن قۇتۇلغ

مانا ئهمدى دادىسى رەھمىتىنـى سـۆرەپ يـۈرۈپ، رىجىمـدا ئىشلهيسـهن      ! ئهمهسما
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كېيىنراق بىر زامان تىنجىپمـۇ  . دەپ، ئۇرۇپ، دۇمباالپ كۆرسهتمىگىنى قالمىدى
ـاي، ژىڭىچكىـراق جهگىـلهر     دا. قېلىشتى دىسى يهنه قولى گۈل ئادەم، شـۈك تۇرالم

تاملىرىنىمۇ بهزەپ قىلىـۋېتىپتىكهن،  . بىلهن ئىككى ئۆينى چهلله قىلىپ ياپتى
ـانتى  »يازدا بولسىمۇ بالال يېتىپ قوپا«تامنى ياماپ، تۆشهپ،  كېـيىن  . دەپ قىلغ

ـادىرالر دېيىشـتىكى،   . بولدى »سايراش - ئېچىلىپ « الردا نـېمه گهپ  كۆڭلـۈڭ «ك
ـاالر    بولسا دەۋېرىڭالر، خاتالىشىپ قېلىشتىن قورقماڭالر، پارتىيهدىن ئـۆتكهن خات
ـاڭالر         ـالىرىمىزنى كۆرسـۈتۈپ قويس ـان خات بولسا تۈزۈتـۈدۇ، شـۇڭا كـۆرگهن، ئاڭلىغ

ـاپتۇق    »ياردەم قىلغان بولۇسىلهر دەپ چىرايلىق گهپنى قىلسا يهنه ئىشـىنىپ ق
ۇرســىتى كهلــدى، دەدىمىزنــى دەيــدىغانمۇ زامــان  دادىســى رەھمىتــى پ. ئهمهســما

بــۇ ھۆكــۈمهتنى كهمبىغهلنىــڭ قاياشــى دەپ ئاڭالتقــانتى، ۋاي  «بولــۇدىكهن دەپ 
كهمبىغهللهرنــى يۆلهيــدۇ، ھهممىنــى بــارابهر قىلىــدۇ دېســه ھه دەپتــۇق، كېــيىن  
قارىساق ئىچكىرىدىن ئهكىلىپ، كهمبىغهلنى باي قىلمايدىكهن، بىر مهھهللىدە 

بىســىگه دۈشــمهن قىلىــپ، ئــانىڭكىنى  - بولغــان ئــادەملهرنى بــى بىلــله چــوڭ
ـازات بولغ    يمانىڭغا ئهپبى ـازاتلىق؟ ئ مىز ۇنـ ۇىپ تهڭشهيدىكهن ئهمهسـما؟ قېنـى ئ

. دېگهندەك گهپلهرنى قىپكهتتـى  »!مۇشۇما؟ گومىنداڭمۇ بۇنچىۋاال قىپكهتمىگهن
يهنه راست دەپ كهتسه  »ۋاي ياخشى دېدىڭىز، يۈرىكىڭىزدىكى گهپنى قىلدىڭىز«

  .دەپتۇق
ئۇنىــڭ . دېــدى ئوغــۇل تهكــرار ئاگــاھ بېرىــپ —ئانــا، بولــدى قىلســاڭچا،  —

  .قورقۇپ تۇرۇۋاتقىنى بىلىنىپ تۇراتتى
 —سابىتكاڭ ھۆكۈمهتمىتى، ئۆز ئادەم، شۇك تۇرغىنا، گېپىمنى بۆلمهي،  —

ــپ،    ــۆزىگه داۋام قىلىـ ــۈمخان يهنه سـ ــدى گۈلسـ ــيىن  —دېـ ــپ«كېـ -ئېچىلىـ
بىـر باشـتىن تـۇتقىلى    ! پىنى بېرىدىغان ئىشكهن ئهمهسـما سايرىغاننىڭ ھىسى

ـارتىيهگه قارشـى    . كهلگۈلۈك بىزنىڭ بىچارە تۇداخۇنغىمۇ كهلـدى . تۇردى ئۇنىمـۇ پ
ئۇنسۇر، نهخ ئهكسىلئىنقىالپچى دەپ قالپاق كهيدۈرۈپ، ئوتتۇرىدا كۆرەش قىلىپ 

للىق ژى 10كېيىن رەسمى قولغا ئالدۇق دەپ ئوچۇق سوت قىلىپ . سۆرەپ ژۈدى
ـازا    . ژىغلىدۇق، قاخشىدۇق، ئورنىغا كهلمىدى. ئهكهتتى. كهستى دادىسـى يـوق ت

ياخشىمۇ ئىككى ئۆينى چهلـله قىلىـپ يېپىـپ قويـۇپتىكهن، ئـۇنى      . قىژنالدۇق
بولمىســــا قالغــــانلىرىمىزمۇ ســــاق . ئــــۆزىمىز ئېچىــــپ ســــېتىپ يېــــدۇق
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ى ئاچــاچىلىق ژىللىــرى مۇشــۇ بىــر بــاالم قېلىــپ، ھهممىســ . قالماســمىتۇقكى
ـاپتىكهنمىز،       . ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كهتتـى  ـاغالردا ئـۆلهپ قوي ـان چ ـاالمنىمۇ يام بـۇ ب

غولغـۇن بىـر   . شۇ يامانچىلىقالردا نهۋرىلىرىممـۇ ئۆلـۈپ كهتتـى   . بالىلىق بولغان
گۈلسـۈمخان يهنه   —! ، مانا ئاران مۇشۇ بىر باالم قالـدى )ئائىله ئىدۇق(ئايىلىتۇق 

ــى    ــالپ كهتتـ ـاي يىغـ ــۆزىنى تۇتالمــ ــ. ئـ ــۇنچىلىك  ئۇنىـ ــلىرى شـ ڭ ئېسهدەشـ
  .ئېچىنىشلىق ئىدىكى، يۈرەكلىرىمنى تىلغىۋەتكهندەك بولۇپ كهتتىم

دادامنـــى شـــۇ ئهكهتكهنـــچه تۇرمىـــدا قىژنـــاپ، ئـــۇرۇپ، ئېغىـــر ئىشـــتا   —
داۋام قىلدى ئوغۇل، ئانىسىنىڭ يىغىـدىن   —ئىشلىتىپ، كېرەكتىن چىقادى، 

تـۆت   —ئىچـى پۇشـۇپ،    غاچ قىاللمىغىنىـدىن  - ئۆپكىسى ئۆرۈلۈپ، گهپنى غاچ
ئاينىــڭ ئالدىــدا دادامنــى كېســهل ســهۋەپلىك كېــپىلگه بهدۇق، دەپ ئهكىلىــپ  

ـاتتى،    . قارىساق دادامنىڭ ئۆرە بواللىغۇدەك يېـرى يـوق  . تاشلىدى ئـورۇن تۇتـۇپ ي
  .بىر ئاينىڭ ئالدىدا ئالال ئامانىتىنى ئېلىپ، بىزنى تاشالپ كېتىپ قالدى. ياتتى

. ئۈچ دانه زاغرا ئهكىلىپ قويغانىدى. انغا قارىدىمئالدىمغا سېلىنغان داستىخ
دەرھال چاي قايناتقۇدەك ئوتۇننىڭ قىسلىقىدىن كـېلىن ئىككىلىنىـپ تـۇرۇپ    

ــدى  ـان ئى ــدەك،    . قالغـ ــوق، دېگهن ـانمۇ ي ــۇننى ئىشلهتســه ئهرزىگــۈدەك مىهمـ ئوت
ـاي قويالمىغانىــدى      مېنىڭمــۇ . قېينىئانىســىدىن تهكــرار بــۇيرۇق كۈتــۈپ، چـ

ئۆز ۋاقتىدا سهيپىددىن يهكهنـگه  . ىدەك ھهپسىلهممۇ قالمىغانىدىداستخانغا باقق
ـام بۇنـداق بولماسـمىدى؟        ـاقۇل دېـگهن بولس ۋالى بولۇشنى تهكلىپ قىلغانـدا م

ـادەم ئـۇنى         . دېگهنلهرنىمۇ ئويلـۇدۇم  ـا، مهن بىـر ئ ـا بـۇ ئومـۇمىي ئـېقىم تۇرس ئهمم
ـاممۇ باشــقا       ـاقالپ قااللىسـ ـان  توســۇۋاالاليمهنمۇ؟ بىــر تۇرداخــۇننى سـ مىڭلىغـ

قاسـىمجان قهمبىـرى   « !ته-تۇرداخۇنالر ئوخشاشال خانۇۋەيران بولۇۋېرىـدىغان گهپ 
ۋالى بولغانىدى، بىر پايدىسى بولدىمۇ شۇالرغا؟ سۇ بېشىدىن الي تۇرسا، بىر ئادەم 

 —دېگهنلهرنـى ئـويالپ، ئـۆز كۆڭلـۈمگه تهسـهللىي بهردىـم،        —نېمه قىالاليدۇ؟ 
لــدىم خىيــالىمنى، ئــۆزەمنى بهزلهش ئۈچــۈن،  دەپ داۋام قى —تېخــى شــۇمۇ بــار، 

 —تۇرداخـۇن ســهۋەپلىك، يهنه بىــر تــارىخي شــهخس تۇرداخــۇن يادىمغــا كېچىــپ،  
ـان؛ بـۇ        ـاردىن تۇرداخـۇننى بايقىغ ـا، يېڭىس ـادەم بولغاچق قاسىمجان ئۆزى سازەندە ئ

ـاخىرقى    12بايقاش شۇنداق بايقاش بولدىكى،  مۇقامنى تولۇق بىلىـدىغان ئهڭ ئ
! مۇقام تارىخ بېتىدىن ئـۆچهتتى  12بولغان تۇرداخۇن بايقالمىغان بولسا، بىر ئادەم 
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ـارلىق    ! قاراڭ، ئهنه مهن بۇنى قىالالمتىم؟ سازەندە بولمىسام، نهدىـن بىلىـمهن؟ ب
چالغۇچىالرغــا ئوخشاشــال بىــر چــالغۇچىكهن دەپ ئالــدىمغا پۇتالشســىمۇ ئۆتــۈپ 

ھهر . لسىمۇ ئارتۇق بوپتۇمانا قاسىمجان قهمبىرىنىڭ شۇ خىزمىتى بو. كېتهردىم
بــار دەيمىــز ئهمهســمۇ، ھىكــمهت بىــلهن ئىــش  ) ياخشــىلىق(ئىشــتا بىــر خهيــر 

  .بىر ئاز يېنىكلهپ قالدىم. بۇ تهسهللىم خېلى قامالشتى »!قىلغۇچى ئالالھ
ـا كاشـكى       ـان بولس ـالىم بولغ ـاردەم بېرەلىگـۈدەك ھ ـا    . ئۇالرغا ي بـۇ يهردىـن مان

ـازاپ  ــۇنداقال ئـــايرىلىش نه قهدەر ئــ ــدا  !ھه-لىقشـ ــىز ھالـ ــۇمنى ئىختىيارسـ ؟ قولـ
بۇ . قىلىپ قالدى »شۇۋ«يۈرۈگۈم . قولۇمغا بىر قهغهز ئۇرۇلدى. يانچۇقۇمغا سالدىم

مهن . بىزگه مهيداندا ئايدا تاماكا ئۈچۈن بىر سومدىن پـۇل بېرىشـهتتى  ! پۇل ئىدى
ساندا كىـر يۇيـۇش ئۈچـۈن سـوپۇن ئالغانـدىن       - تاماكا چهكمىگهچكه پهقهت ئاندا

ـا يۈزمىـڭ شـۈكرىكى، بـۇ پۇلـدىن بىـرنهچچه       . اشقا بۇ پۇل خهجلهنمهيتىب ئالالھق
بهلكىـم  . مهن ئهسلىدە پۇلنى ياتىدىغان يېرىمدە قوياتتىم. سوم يېنىمدا بارىكهن

ـان    ـا ئۇرۇنغ بۇنى يهكهننىڭ بازىرىدا الزىم بوالر دەپ ئېلىۋالغانمىدىمكىن؟ قولۇمغ
ـارتۇق پـۇل     قارىمىساممۇ بىل. پۇلنى قولۇمغا ئالدىم هتتىم بۇ ئىككـى سـومدىن ئ

ئـۇنى ئاسـتىال   . شۇنداق بولسىمۇ مهندىكى بارلىق ئىمكان شـۇ ئىـدى  . ئهمهستى
ئۇالرنىـڭ خېلـى   . داستىخاننىڭ بـۇرجىكىگه قويـۇپ، ئۈسـتىنى يېپىـپ قويـدۇم     

جىق بىر ياردەمدىن ئۈمىتته بولۇپ ئومۇنۇپ قېلىشـىدىن شـۇنچىلىك خىجىـل    
  .بولدۇم

ـا تهسـهللىي بېرىـپ،    —سىناقلىرىدۇر، بۇمۇ ئالالھنىڭ  —  —دېدىم ئۇالرغ
ئوقۇبىتى ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا ئهجىـر     - مۇسۇلماننىڭ بۇ دۇنيادا چهككهن ئازاپ

ـارقىلىق،        . ھىساپلىنىدۇ ـاال بېـرىش ئ ـالالھ ئهڭ ياخشـى كـۆرگهن بهندىسـىگه ب ئ
ـاۋاپلىرىنى كۆپهيتىـدۇ   . بۇالرنىـڭ ھهممىسـىگه سـهبىر قىلىـش الزىـم     . ئۇنىڭ س

ھهر ھالدا ساۋاقالرنى قوبـۇل قىلىـپ، ئېغىزنـى    . هبىر قىلمايمۇ باشقا چارە يوقس
ـاران دىيهلىـدىم    —شۈك تۇتۇڭالر،  ـان بىـر      . شـۇالرنى ئ بـۇ قهدەر كـۆپ ئۆلـۈم بولغ

باشـقا  . ئائىلىگه قۇرۇق گهپتىن باشقا ياردەم بېرەلمىگىنىمدىن بهكمۇ ئۆكۈنـدۈم 
ـارەم يوقىـدى   ـاخىرقى كېلىشـىم بولۇشــىمۇ    ئورنۇمـدىن تـۇردۇم، بــۇ مېنىـڭ   . چ ئ

 —چــۈنكى ئهمــدى تۇرداخــۇن يــوق، كىمنــى دەپ كــېلهرمهن؟ . مــۈمكىن ئىــدى
ـاقالپ قالمىسـۇن،      ـاي، ھهمرالىـرىم س مېنىڭ رۇخسىتىم بهك ئاز ئىدى، مهن ماڭ
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  . دېدىم يىگىتنىڭ قولىنى سىقىپ تۇرۇپ —
ــۇ  . گۈلســۈمخان يهنه كــۆز يېشــى قىلغىلــى تــۇردى  يــۈرەكنى ســىقىدىغان ب

  .ىغۇسىز مۇھىتتىن تېزرەك قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئالدىرىدىمچىد
ـا      - مهن قايتىپ كهلگهندە نهرسه كېرەكلهرنـى سـېتىۋېلىپ، مېنىـڭ ھارۋىغ

ــۈپ تۇرۇشــقان ئىــكهن  ــۈرۈپ  . يۈكلىشــىمنى كۈت ــۈكلهپ، يولۇمىزغــا ي ھارۋىغــا ي
شهھهردىن چىقىپ، جاڭگال يولىغا چىققىنىمىزدا، ساقچى مېنىـڭ بـۇ   . كهتتۇق

ئۇنىڭ قىزىقىشـى سىياسـىي گۇمانـدىن    . ىزىقىپ گهپ كوچىلىدىتونۇشۇمغا ق
ـانىمنى       ـائىله بىـلهن تونۇشـۇپ قـېلىش جهري ئهمهسلىكىگه كۆزۈم يهتكهچكه بۇ ئ

ئاندىن بۇ ساقچىنىڭ يۈرىكىدە ئادەملىك ھىسلىرى بولسا . قىسقىال دەپ بهردىم
بۈگــۈن ئاڭلىغــان ۋە  —ئهقىــل ئىشلهتســۇن دەپ، بۈگــۈنكى كهلــگهن مهنزىلــى 

  .كۆرگهنلىرىمنى تهپسىلىي ۋە بهك جانلىق قىلىپ سۆزلهپ بهردىم
  :ساقچى بۇالرنى ئاڭالپ كۆزۈمگه قاراپ قويۇپ

دېـدى ھهسـرەتلهنگهندەك    —قانداق قىلىمىز، جاھان دېـگهن شـۇكهن،    —
ئۇنىــڭ باشــقا بىرنېمىلهرنــى دېگىســى بــاردەك، ئهممــا يېنىمىزدىكــى  . قىلىــپ

  .تتىزاپخوزدىن تارتىنىۋاتقاندەك قىال
ــۇنبهتلىكى بـــۇ يهردە يېتىشـــىدىغان ســـۇۋادان   يهكهننىـــڭ يهرلىرىنىـــڭ مـ

ـاچ بواللمايـدىغان     30بىزنىـڭ ئاتۇشـتا   . تېرەكلهردىنال مهلـۇم ئىـدى   يىلـدىمۇ ياغ
ــته  چېكــى  - ئــۇچ. ســهككىز يىلــدىال كېســىمگه يــارايتى  - تېــرەك، بــۇ يهردە يهت

رغــا قــاراپ خىيالغــا يېشــىل ئورمانال - كۆرۈنمهيــدىغان زىــرائهت ئېتىزلىــرى، يــاپ
مانا مۇشۇ ئهلۋەك زېمىن ئهمدىلىكته خىتايالرنىـڭ مـۈلكى بولـۇپ، بىـز     . كهتتىم

ـاتتۇق   ـا ئايلىنىـپ    . ئۇنىڭ ئوتاقچىلىرىغا ئايلىنىـپ قېلىۋات توغرىسـى يانچىالرغ
بۇنىڭ قانداق باشالنغىنى، ئهڭ بىرىنچى خاتا كهتكهن يهر قايسى؟ . قېلىۋاتاتتۇق

ـا بىـــزنىڭال قىلىۋاتقـــان  . لۇنۇشــقا تـــېگىش ئىـــدى دېگهنــدەك مـــاۋزۇالر ئوي  مانـ
ـارلىق يهر،     ـارلىق سـۇ، بىك ئىشىمىزنى دېسىڭىز، بىكارلىق ئهمگهك كۈچى، بىك
. خىتـــايالر مۇشـــۇ مهيدانـــدىنال يىغىۋالىـــدىغان مهھســـۇالتنىڭ ھـــۇدۇدى يـــوق

  .ئويلىساڭ يۈرەك ئېچىشاتتى
. ۈرۈشلهر بولدىكۈز ئايلىرى كىرىشى بىلهنال يهنه مېنىڭ قىسمىتىمدە ئۆزگ

ئــۇالردىن . ناســىراخۇن يېقىنــدا يىلــى توشــۇپ قايتقــان، بوۋايمــۇ كهتــكهن ئىــدى 
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ــخانىغا       ــى ئىش ــدە مېن ــڭ بىرى ــۈرگهن كۈنلىرىمنى ــىنىپ ي ــپ غېرىپس ئايرىلى
  .چاقىرىشتى

  .دېدى مهيداننىڭ باشلىقى —ساڭا خۇشخهۋەر، سابىت ئهپهندى،  —
  قانداق خوشخهۋەردۇر ئۇ؟ —
ــد  — ــۇپ بېرىــ ــېنى قويــ ــهن،  ســ ــۈرۈمچىگه قايتىســ ىغان ئوخشــــايدۇ، ئــ

  .رەسمىيهتلىرىڭ ئۇ يهردە بىجىرىلگهندىن كېيىن ئهركىنلىككه چىقىسهن
ـا، يهنه       — ــۇ يهردە تۇرسـ ــۇم ب ــىچۇ، يۇرت ــۇپ بهرس ــال قوي ــۇ يهردى ــكى مۇش كاش

  ئۈرۈمچىگه كېتىمهنما؟
ـان،     . ئهمما بىزدە نېمه چارە. شۇنداق بولسىغۇ — سـېنى ئـۇ يهردىكىـلهر تۇتق

  . دە-ر ئىشلىگهن، شۇڭا يهنه شۇ يهردە خۇالسىلهيدۇئۇال
ــدۇم   ــدىغان بولـ ــدىن يهنه كېتىـ ــپ، يهكهنـ ــۇنداق قىلىـ ــڭ . مانـــا شـ ئۆينىـ

. يهكهن ياخشى ئىدى! بوسۇغىسىدىن ئۈچىنچى قېتىم كىرەلمهي كېتىۋاتاتتىم
ــى       ــۆپ پايدىس ــىنىڭ بهك ك ــز بولۇش ــۆز خهلقىمى ــنىالرنىڭ ئ ــى قوش ئهتراپتىك

. الگىردىكى كهچمىشلىرىمدىن ئېنىق بىلگهن ئىدىم بۇنى ئىككى. بولۇدۇكهن
  .ئهگهر مېنى قويۇپ بهرمهيدىغان بولسا مۇشۇ يهردىال ياتسام مهيلىدى

. ئهتىســـى يهنه يـــۈك ماشىنىســـى ئۈســـتىدە ئـــۈرۈمچىگه قـــاراپ ئاتالنـــدىم
قۇمالتاغدىن ئۆتۈپال ئۇزاق شهرق ئۇپۇقىدا ئاتۇشنى كۆرۈپ يـۈرىكىم يېرىلغـۇدەك   

ــدى ــۇ تۇي. بول ــزگىنلىيهلمهيتىم   ب ــۇ تى ـانچه قىلىپم ــۇمنى ھهرقـ ـا  . غ ــۇڭا گويـ ش
ـاغۇ  ــنىڭ تـ ــدەك     - ئاتۇش ـاقچى بولۇۋاتقان ــىنى يادلىۋالمـ ــۈپ گىياس ـاش ۋە ھهر ت تـ

بوغۇزدىن ئۆتكهندىن كېيىن . ئهتراپالردىن كۆزۈمنى ئالماي، تويماستىن قارايتىم
سىدا ئۈچيـۈز  بوزتاغ بىلهن شورۇقنىڭ ئارى. يول بوزتاغ ئېتىكىنى بويالپ كېتهتتى

ـايال بارىـدى       ـاغىر س ئهنه شـۇ ئۈچيـۈز   . مېتىرچه كهڭلىكـته شـېغىل تاشـلىق يانب
جهنۇپتا مېنىڭ تۇغۇلـۇپ ئۆسـكهن يېـزام شـورۇق بىـر       —مېتىرنىڭ ئۇ تهرىپىدە 

ـاتتى  ـا ئهڭ     . خىل تىلسىملىق يۇرتتهك ھوھۇلداپ يات ـاش، شـۇئاندا ماڭ ـايغا تۇت س
. دېگهنـدەك مهھهللىـلهر ئىـدى   ) وڭگۇز ئارات(يېقىن يهرلهر يۇقۇرۇس، ئاق، توڭگۇزار 

ـاڭ ئۈنـۈڭ يهتكـۈدەك    . بىزنىڭ چىغرىقار ئاشـۇ ئاقنىـڭ جهنۇبىـدا ئىـدى     ۋارقىرىس
ــپ       ــتىن ئېلى ــۇڭ بولماس ــرىش ھوقۇق ـا كى ـا يۇرتقـ ــهن ئهممـ ـارىلىقتىن ئۆتۈس ئـ

ـا بـۇ يهردە ئهڭ يوقـۇرى       ! كېتىلىسهن يىگىرمه يىلدىن ئاشـقان بىـر جۇدالىـق مان
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! ھهي، ئوغلۇم ئابىت: بوينۇمنى سوزۇشلۇرۇمدا بىر تاما ياتاتتى. پهللىگه چىقاتتى
ـاڭچۇ   ـاراڭنى بولســـىمۇ     ! ئــۆگزىگه چىقسـ ـاڭ مهن ئــۇزاقتىن قـ ئــۆگزىگه چىقسـ

ــۆرۈۋاالتتىم ــۇ  ! كـــ ــۆگزىگه چىقســـــا ھهقىقهتهنمـــ ــت ئـــ بىلمهيـــــمهن، ئابىـــ
چۈنكى سـۇۋادان  . كۆرەلهيتىممىكىن؟ بهلكىم بۇ مېنىڭ شېرىن خىيالىم ئىدى

  .ۆيلهر، باشقا ئۆگزىلهر ئارىمىزنى توسۇۋېلىشى چوقۇمتېرەكلهر، ئ
مهن بىــلهن يهنه قاچــانالردۇر شــىمالدىكى الگىــرالردىن بــۇ يهرگه يــۆتكهلگهن 

بـۇ ئـۇزاق يـولنى مهھبـۇس سـۈپىتىدە ئـۈچىنچى قېـتىم        . سهككىز ئادەم بارىـدى 
ــىۋاتاتتىم ـاجى ۋە    . بېسـ ــي ئىهتىيــ ــڭ ھهربىـ ـايالر ئۆزلىرىنىـ ــتىم خىتــ ــۇ قېـ بـ

ـاز ياخشـىلىغاچقا،   بايلىقلىر ىمىزنى سۆمۈرۈش ئىهتىياجى ئۈچۈن يولالرنى بىر ئ
ـا قارىغانـدا تېـزراق ماڭـدۇق     ـالته كۈنـدە ئـۈرۈمچىگه    . ئالدىنقى ئىككى قېتىمغ ئ

  .يېتىپ كهلدۇق
ــىمىزنى     ــۇالر ھهر قايسـ ــيىن ئـ ــۇرۇلغاندىن كېـ ــىغا تاپشـ ســـاقچى ئىدارىسـ

ـان  مېنىمۇ ئۆ. ئوخشىمىغان تارماق ساخچىخانىالرغا يوللىدى زەم تۇتقۇن قىلىنغ
ـا ئىشـخانىدا قونـۇپ       . ساخچىغا ئهۋەتتى ئـۇ يهردە رەسـمىيهتلهر ئهتىسـىگه قالغاچق

ـاپ قويغىنىـدىن قارىغانـدا        . قالدىم ـاي بىـر قـۇرۇق ئىشـخانىغا قام تۈرمىگه ئاپارم
بىــر . ئهتىســى رەســمىيىتىم پــۈتتى. راســتىنال قويــۇپ بېرىدىغانــدەك قىالتتــى 

  :تونۇشتۇرۇپناتونۇش كادىر ئۆزىنى ماڭا 
  .دېدى —مهن سىزنى ئالغىلى كهلدىم، پهنلهر ئاكادىمىيىسىدىن،  —

ماشـىنا  . ئىشىك ئالدىدىكى مهيداندا ماشىنا بارىكهن. ئۇنىڭ بىلهن چىقتىم
پهنلهر ئاكادىمىيىسىنىڭ دەرۋازىسـىدىن كىرىـۋاتقىچه دەرۋازىـۋەن    . بىلهن كهتتۇق

  .قۇناخۇننى كۆرۈپ قالدىم
شوپۇرمۇ، كادىرمۇ نېمه بولغانـدۇ دەپ  . ېدىم شوپۇرغاد —توختاپ تۇرۇڭ،  —

قۇنــاخۇن دەرۋازىــۋەن . بــولغىچه ماشــىنىدىن چۈشــۈپ، قۇناخۇنغــا قــاراپ ماڭــدىم 
ـامىله قىالتـتىم    ـاددا    . بولسىمۇ ئۇنى يېقىن كـۆرۈپ مۇئ شۇڭالشـقىمىكىن بـۇ س

  .ئادەم ماڭا بهكال ھۆرمهت قىالتتى
  .ولۇمنى ئۇزاتقانچه كېلىپدېدىم ق —ئهسساالمۇئهلهيكۇم، قۇناخۇن،  —
ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، بايا ماشـىنىدا ئولتـۇرغىنىڭىزدا بىـر ئوخشـۇتۇمهن،      —

دېــدى ئــۇ  —بىــر يــالتىيىمهن، كۆزلــۈرۈم تولۇشــۇپ، راســتىنال ســىز ئىكهنســىز،  
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  . خوشاللىق بىلهن كۆزلىرىگه ياش ئېلىپ
  :مېنى ئېلىپ كهلگهن كادىر قۇناخۇنغا

ـانغۇچه كۆرۈشۈۋاالرسـىلهر   ئهپهندىم جايلىشىۋالسۇ — ـا  . ن، ئانـدىن ق بولمىس
ـاراپ،           ـار، نـېمه يـوق، بىـرلىكته ق سىزمۇ كېلىـڭ، ئهپهنـدىمنىڭ ياتىقىـدا نـېمه ب

  .دېدى —سهرەمجانالشتۇرايلى، 
ئۇمــۇ بىــز . دېــدى قۇنــاخۇن ھاياجانالنغــان ھالــدا —بولــۇدۇ، مهن تهييــار،  —

ـارۋاتمۇ شـۇ   . يېـرىم شـۇ ئىـدى   ماڭا ئايرىلغان ياتاق بۇرۇن ياتقان . بىلهن كهلدى ك
، رادىئــو ۋە باشــقا ئهممــا شــىرە ۋە كىتــاپ ئىشــكاپلىرىم. بــۇرۇنقى كــارۋات ئىــكهن

ــۈرۈم ــۆرۈنمهيتى مۈلۈكل ـا. ك ــيىن،     - القـ ــلىغاندىن كې ــۇ يهرگه تاش ـامنى ب لۇققـ
ـا       ــۈن ئۇنىڭغـ ــۇش ئۈچ ـاتراق قۇتۇل ــىدىن پـ ــى ئوڭايسىزالندۇرۇش ــڭ مېن كادىرنى

  :رۇخسهت بېرىشكه ئالدىرىدىم
ــىدۇ،     — ـاخۇن ياردەملىشــ ــڭ، قۇنـــ ــىز كېتىۋېرىــ ـا ســ ــىڭىز بولســـ ئىشــ

  .جايلىشىۋالىمهن
 —باشقا نهرسه كېرەك بولسا دېسىڭىز مهن تېپىشقا ھهركهت قىلىمهن،  —

  .دېدى ئۇمۇ قۇتۇلغىنىغا خوش بولۇپ
بۈگۈنچه يېتىدۇ، ئهتىگىچه بىر شىرە، كىتاپ قويغىدەك شىكاپ تېپىلسا  —

  .دېدىم —قاراپ باقارمىز، 
  .بولۇدۇ، مهن ئهكهلدۈرۈپ بېرىمهن —

ـا ئـۆز        ـاخۇن گوي ـان قۇن كادىردىن قۇتۇلۇپ، ئازاتلىققا چىققانـدەك بولـۇپ قالغ
ــى    ـايراپ كهتت ــدەك يـ ــله قالغان ــلهن بىل ــۇققىنى بى ـارۋىتىمنى  . ت ــڭ كـ ــۇ مېنى ئ

سـهرەمجانلىغاچ، بــۇ بىــر نهچــچه يىلـدا بولغــان يــېڭىلىقالر ھهققىــدە توختىمــاي   
  .سۆزلهيتى

كــۆرپىڭىز يــوق ئوخشــايدۇ، مهن بىرنــى ئهپچىقىــپ بېــرىمهن،  - يوتقــان —
يهنه يــۈز يۇغــۇدەك بىــر نهرســه   —. دېــدى ئــۇ —ھهرگىــز بېشــىڭىز قاتمىســۇن، 

  .كېرەكككهن، ئۇنىمۇ مهن ئهكىلىمهن
  قۇناخۇن، ئۆتكۈر نهدە؟ بۇ يهردىمۇ؟ —
ســـىزنىڭ . ئۇنىڭغىمـــۇ ئىككـــى كـــۈن بولـــدىمىكىن، پهيـــدا بولـــدى  —

  .هكىتىشكهنتىئارقىڭىزدىنال ئ
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ـاڭ    — ــىڭىزدىن قالمـ ــڭ، ئىش ــىز چىقىۋېرى ــى س ــۇ، مهيل ــته . ھه، بوپت كهچ
  .كهلسىڭىز گهپلىشهرمىز

ـارتۇقچه    - بولۇدۇ، مهن چىقىپ بىر يوتقان  — كۆرپه ئهكىرىپ بېرەي، ئۆيـدە ئ
كۆرپه قىلىۋالىـدىكهنغۇ، ھهرگىـز خىجىـل     - تۇرۇدۇغۇ، خوتۇنالر ھه دېسىال يوتقان

نېپىـز  . قۇناخۇن چىقىپ كهتتـى  —.... لىك ئىش دېگهن،بولۇپ كهتمهڭ، ئۇنچى
بىر ئهديال سېلىنغان داق كارۋاتتا ئولتۇردۇم ۋە شۇندىال قۇناخۇننىڭ ماڭا قارىغاندا 

شــۇئان مهن ئــارام ئــاالي دېســهممۇ، بــۇ داق  . ئهقلــى ئىشــلىگهنلىكىنى بىلــدىم
  .كارۋاتتا ياتالمايدىكهنمهن ئهمهسمۇ

ـان       . قۇناخۇن تېـزال قايتىـپ كهلـدى    ـاق جابـدۇقىنى بىـر يوغ بىـر يـۈرۈش يات
ئۇنى كارۋىتىمغا سېلىپ، ئهپچىللىـك  . بوغجۇما قىلىپ كۆتۈرۈپ كهلگهن ئىدى

  :بىلهن جايالشتۇرۇپ بهردى، ئاندىن
مانـــا ئهمـــدى بىـــر دەم ســـوزۇلۇپ ئـــارام ئېلىۋالســـىڭىز، مهن ئىشـــتىن  —

لغاچ كېلىمهن، چۈشكهندىن كېيىن كېلىمهن، يهنه كهم نهرسه بولسا شۇ چاغدا ئا
  .دېدى —

ئالته كۈنلۈك سهپهر . قۇناخۇن چىقىپ كهتكهندىن كېيىن كارۋاتقا سوزۇلدۇم
ھــاردۇقى، ئاخشــامقى داق شــىرە ئۈســتىدىكى چــاال ئۇيقۇالرنىــڭ ھهممىســىنىڭ 

ـاخۇن ئىشـىكنى      . ھىسابىنى بىر ئالدىم ـۇنچىلىك شـېرىن ئۇخلـۇدۇمكى، قۇن ش
قۇناخۇننىڭ قولىـدا بىـر چهيـنهك،    . چهكمىگهن بولسا قاچانغىچه ئۇخاليتىمكىن

  .يهنه ئۈستىنى تهخسه بىلهن ياپقان بىر تاۋاق بارىدى
ـاق ئهكهلـدىم   — . بۈگۈنچه تېخى ئاشخانىغا چىقالمايسىز، ھهقىچان دەپ تام

ـارەت ئېلىشـقا     - بۇ بىر چهينهك، يۈز. ئهتىدىن باشالپ چىقارسىز كۆز يۇيۇشـقا، تاھ
  .دېدى ئۇ —ئىشلهتكهچ تۇرۇڭ، 

مېنىــڭ بۇنــداق تېــنچ كــۈلىرىم «: بىــر پىكىــر كۆڭلــۈمگه كهلــدى شــۇئان
ھهقىچان ئۇزۇنغا بارمايدۇ، يهنه شۇنداق سۆرەپ يۈرۈش بولۇپ قالسا مهتقاسىمنىڭ 
ـار،        ــم بـ ــهنچلىك كى ــدىن ئىش ــۇ ئادەم ــۇن، مۇش ــۇپ كهتمىس ــىلىرى يوقۇل نهرس

  :شۇڭا. دېگهنلهرنى ئويلۇدۇم »مۇشۇنىڭغا ئامانهت قىلمايمهنمۇ
قۇناخۇن، مهندە بىرسىنىڭ بىر ئامانىتى بارىدى، كېيىنكى قېتىم قاراڭ،  —

مېنى يهنه ھېلىقىدەك تارتقۇشالپ، ئېلىپ ماڭسا، ئۆيۈمدە نېمهم بار، نېمهم يوق 
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ـانهت يۈتـۈپ كهتمىسـه      ھهممىنى ئېلىپ كېتىپ يوق قىلىۋىتىدۇ، شۇڭا شـۇ ئام
 —ســىز؟ شــۇنى ســىزگه ئامــانهت قىلســام ســاقالپ بېرەلهم . دەپ ئهنســىرەيمهن

قۇناخۇننىڭ كـۆزلىرىنى چهكچهيتىشـلىرىنى تـوغرا چۈشۈنۈشـكه بـوالتتى، شـۇڭا       
ـاكى قـورال     —ئۇنىڭ كۆڭلىنى تىندۇرۇپ،  ـا ئهمهس، ي . قورقۇپ كهتمهڭ، بـۇ بومب

سىزگه باالسى تېگىـدىغان نهرسـىنى   . مانا كۆرۈپ باقسىڭىزال خاتىرىجهم بولۇسىز
مهتقاســـىمنىڭ ھهربىـــي  دېـــدىم ۋە بوغجۇمـــامنى يېشـــىپ، —تهڭلهيمهنمـــۇ، 

  .مانا كۆرۈپ بېقىڭ —فورمىسى بىلهن ئىككى تال رەسىمنى ئالدىم، 
  :ئۇ بايامقى كۆز چهكچهيتكهنلىكىدىن بىر ئاز خىجىل بولۇپ

ــدى،      — ــهنمهمتىم، بول ــىزگه ئىش ــهم س ــهم، كۆرمىس ــدى —ۋاھ، كۆرس . دې
ـا ئالـدى،       بـۇ رەسـىم ھهجهپ   —شۇنداقتىمۇ قىزىقسـىنىپ، رەسـىملهرنى قولىغ

  ئۆچۈپ كېتىپتا؟ تېخى سۇنۇقكهن، كىم بۇ؟
  .مهن مهتقاسىمنىڭ پاجىئهسىنى ئېيتىپ بهردىم

  بۇ قىزچۇ؟ ئايالىما؟ —
  .تېخى توي قىلمىغان. ياق، اليىقى ئىدى —
  ....ھهجهپ قىزكهندۇق! ۋاي ئېسىت —
ئهمما مېنىـڭ  . بۇالرنى ساندۇقنىڭ تېگىگه سېلىۋېتىپ ساقالپ قويۇڭ —

مهن بىــر كــۈنلىرى . لهر ئۇقمىســا تېخىمــۇ ئوبــدان بولــۇدۇبهرگىنىمنــى ئۆيــدىكى
ـالىمهن      ـام سـوراپ ئ ـارالىغۇدەك بولـۇپ قالس ـا  . مهرھۇمنىڭ ئۆيى تهرەپكه ب بولمىس

  .باشقا بىرىگه ھاۋاله قىلىمهن
  .دېدى ئۇ —بولدى چاتاق يوق،  —

ـاتىرىجهم  . شۇنداق قىلىپ، بۇ باش ئاغرىقىمدىن قۇتۇلدۇم ئهمدى تامامهن خ
  .والتتىبولۇشقا ب

ئهتىسـى  . مېنى قانداق بىر ۋەزىپىگه تهيىن قىلىدىغانلىقىنىمۇ بىلمىـدىم 
ـايلىق       . ھېلىقى كادىر يهنه كهلدى يـۈرۈڭ، ئىشـخانىڭىزنى كـۆرۈپ بېقىـڭ، بـۇ ئ
  .دېدى مېنى ئىشخانىغا باشالپ —مائاشىڭىزنى ئېلىۋېلىڭ، 

گهرچه بـــۇ يهرلهر بـــۇرۇنقى پېتـــى بولســـىمۇ، شـــۇنچه يىـــل كـــۆرمىگىنىم،  
ــدورالر،   ت ــنىم ئۈچــــۈنمىكىن، كارىــ ۇتقۇنلــــۇق ھاياتىــــدىن قايتىــــپ كهلگىــ

بهزى ئوچــۇق . ئىشــخانىالرنىڭ ۋىۋىســكىلىرى ماڭــا شــۇنچىلىك يــات تۇيۇلــدى  
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ئىشـــىكلهردىن كـــۆرۈنگهن ئـــادەملهر ئهســـلىدە تونـــۇش كىشـــىلهر بولســـىمۇ،   
خىتايالرنىــڭ مىللىــي ئــۇدۇملىرى ھهريهرنــى . نىمىشــكىدۇر ئۆمســه قارىشــاتتى

ان بولغاچقـــا، مهنـــدەك بىـــر تۈرمىـــدىن كهلـــگهن، تېخـــى ۋەزىپىســـى  قاپلىغـــ
ـادەمگه قانـداق مۇئامىلىـدە بولۇشـنى ھىچكىـم بىلهلمهيتـى       . بهلگىلهنمىگهن ئ

ـا،         ـاكى باشـقا بىـرەر مهنسـهپ بېرىلىـدىغان بولس ئهگهر ماڭا بۇرۇنقى مهنسـىپىم ي
يان بولغان بۇالرنىڭ ئۆمسه چىرايلىرىدا ئايانچلىق كۈلۈمسىرەشلىرى دەرھال ناما

ـارا . بوالتتى ـارا   - چۈنكى ئىنسانالرنىڭ ئىنسانلىقى يۈتۈپ، ب ـادەملهرگه  ب  ماشـىنا ئ
ــدى؛    ــرۇم ئىـ ــك ئىپـــادىلهردىن مهھـ ــي ئادەملىـ ئوخشـــاپ قېلىۋاتقاچقـــا، تهبئىـ

ــىنىالردەك تې ــىمىغا،  مماشـ ــفىرا بېىسـ ـا، ئاتموسـ ـا، ھاۋارايىغــ ــۆرە ... پۇراتۇرىغــ كـ
  .لۇپ قېلىشقان ئىدىئۆزلىرىنىڭ تۇتۇمىنى بهلگىلهيدىغان بو

ـاي قاشـلىرىنى سـۈزۈپ       ـالتىر خىت مالىيه ئىشخانىسىغا كىرگىنىمىـزدە بوغ
قارىدى؛ كاسسىر خىتاي خۇددى ئۆزىنىڭكىنى بېرىۋاتقانـدەك قېيىقلىـق بىـلهن    

ـان دەپتهرنـى ئالـدىمغا تاشـلىدى     مائاشـنى ئېلىـپ، ئىشـخانىدا    . ئىمزا قويۇلۇدۇغ
ـا ئۆيـدە زۆرۈر    . كهتتىمئولتۇرغۇممۇ كهلمهي، تاشقىرىغا چىقىپ  قولۇمـدىكى پۇلغ

ئالدى بىلهن بىـر  . كېرەكلىك نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن كوچىغا چىقتىم
ـاي  . رادىئو سېتىۋالدىم جاھان يالغان بىلهن تولۇپ كهتكهچكه، گېزىتلهردىن، خىت

رادىئوســىدىن جاھــان يېڭىلىقلىرىغــا تــوغرا ۋە ئىشــهنچلىك ھالــدا ئېرىشــمهك   
ـارقىلىق چهتئهلنىــڭ ئاڭلىتىشــلىرى   . ىــدىمــۈمكىن ئهمهس ئ ــو ئـ شــۇڭا رادىئ

  .ئارقىلىق دۇنيادىن خهۋەردار بولۇپ تۇرمىسام بولمايتى
ـاڭلىتىش بېرىـدىغان خهۋەر     ياۋروپادىن، ئامېرىكىدىن خىتايچه ياكى رۇسـچه ئ
ئــاگېنتلىقلىرىنى تېپىۋالســام، ئــۇ ئــارقىلىق، خىتاينىــڭ ئاخبــارات قامالىــدىن   

. بهزىدە ئهرەپچه ئاڭلىتىشالرنىمۇ ئاڭاليتىم. بىلىپ تۇرااليتىممۇستهسنا، دۇنيانى 
تـۈزۈكرەك كىيىمىممـۇ   . ك الزىمهتلىكلىرىممۇ يوقىدىۈلۈرادىئودىن باشقا كۈند

  .قالمىغان، تۈرمىدە كىيگهن كىيىملىرىم بىلهنال ئىدىم
ئىككىنچى كۈنىگىچىمۇ باشلىقنىڭ بوي كۆرسهتمىگىنىدىن قارىغانـدا بـۇ   

تېخى قانداق بىر ۋەزىپىگه تهيىن بولۇشۇم بېكىتىلمىگهن، ھهتتا قېتىم مېنىڭ 
ـارەتمۇ يــوق ئىكهنلىكىنــى پهرەز قىلىشــقا بــوالتتى      بهلكىــم مهن . بىــرەر بىشـ

  . بۇنىسى ماڭا ئهمهل تۇتقاندىن ياخشىراق ئىدى. تهتقىقاتچى بولۇشۇم مۈمكىن
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وردا ئۈچىنچى كۈنىدە خوشياقماسلىق بىلهن ئىشخانىغا چىققانىدىم كارىـد 
ـاالمنى        . ئۆتكۈرگه ئۇچراشـتىم  ـالالھ بىلىـدۇ، س ـا قانـداق قارىشـىنى ئ ئۇنىـڭ ماڭ

ـا ھۈركـۈپ كېتهرمـۇ دەپ      ئىلك ئالغۇدەك ھالى بارمۇ ياكى قورقۇپ كهتـكهن بولس
شۇڭا . ئويالپ، ئۇنىڭغا سهپ سېلىۋىدىم، ئۇنىڭ كۈلۈمسىرىشىگه كۆزۈم چۈشتى

  :ئىشهنچ ھاسىل قىلىپ
  .دېدىم قول سۇنۇپ —انداق بۇرادەر؟ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ق —
روھىدىن قارىغانـدا بهك   -ئۇنىڭ رەڭگى . دېدى ئۇ —مانا مۇشۇنچىلىك،  —

  دېمهك سىزمۇ يېتىپ كهلدىڭىز؟ —ئۆزىنى ئالدۇرۇۋەتكهندەك قىلمايتى، 
ـا،   —  —دېـدىم ئىشهشسـىزلىكىمنى بىلـدۈرۈپ،     —ئالالھ نېسىپ قىلس

  .كۆرۈشهرمىز. نىمۇ كۆرمۈدۈمماقۇل، مهن تېخى ئولتۇرۇدۇغان يېرىم
  .كۆرۈشهرمىز —

ئارقىدىن سهبداشلىرىمىز ئۆلـۈمگه بۇيرۇلغانـدا،    - ئهللىكىنچى يىلالردا ئارقا
ـاننىمۇ بىـر ئىشـقا پاكىـت قىلىۋېلىـپ،         كوممۇنىستالرنىڭ بىـردەم بىلـله تۇرغ

ـار؟   « ـانلىقىنى    »نېمه مۇناسىۋىتىڭ بار؟ نـېمه ئىشـىڭ ب دەپ سـورۇغىلى تۇرۇدۇغ
. تۇتۇپ، بهك ئىزدەشمهسلىك، ئادەتتىكىچه ئارىلىشىشقا كېلىشـكهنىدۇق  نهزەردە

يهنه شــۇ ئــادەت بــويىچه . كهلــدى قىلىشــمايتۇق - شــۇڭا، ئىلگىرىمــۇ بهك بــاردى
  .قىسقىال ھاللىشىپ ئايرىلىشتۇق

ئۇنىڭ ئۆزى كهلمهي . تۆرتىنچى كۈنىدە باشلىق مېنى ئىشخانىغا چاقىرتتى
ـا مهنسـهپ بېرىلمهيتـى     مېنى ئالدىغا چاقىرتقىدىن قار . ىغاندىمۇ بـۇ قېـتىم ماڭ

. باشلىق خىتاي قايتىپ كهلگهنلىكىمنـى قارشـى ئالىـدىغانلىقىنى بىلـدۈردى    
ئاندىن پارتىيىنىڭ بۇ شهپقىتى، غهمخورلۇقۇغا ئوبدان جاۋاپ قايتۇرۇشنى ئۈمىـت  

  :قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئاخىرىدا
— 励励槧 ،— مېيىغىمــدا كۈلــۈپ  .دېــدى ماڭــا داھىيــانه مهدەت بېرىــپ

  .چىقىپ كهتتىم. قويغاندىن باشقا ئىندېمىدىم
ـاممىۋىي ھهركهت     ــرەر ئـ ــدا يهنه بى ــدىن ئالغان ــتالرنىڭ ماھىيىتى كوممۇنىس

ـايتى   ــهنگىلى بولمـ ــلىقىغا ئىش ــۆز . قوزغىماس ــۇڭا س ـان   - ش ــته ھهر زامـ ھهرىكهت
ـاقچىلىققا تايىنىـپ ئـۆرە      . دىققهتلىك بولۇش كېرەك ئىدى بولۇپمـۇ مهخپىـي س

تۇرۇدۇغان بۇ تۈزۈمدە كىشىلىك مۇناسىۋەتكه دىققهت قىلىش ھهممىدىن موھىم 
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ـاكى رۇسـچه ئاڭلىتىشـلىرىنى    . ئىدى كهچلىرى رادىئودىن چهتئهلنىڭ خىتايچه ي
ئهمما ئۇمـۇ يهنىـال   . ئالمۇتا ۋە تاشكهنتتىن ئۇيغۇرچىمۇ ئاڭلىتاتتى. ئاڭالپ تۇردۇم

اچقـــا، يالغـــانالر بىـــلهن كوممۇنىســـت مهپكۈرىســـى بىـــلهن ســـۇغۇرۇلغان بولغ
ـايىن ئېغىـر       . ئارىلىشىپ كهتكهن بوالتتى بـۇ مهزگىلـدە رادىئـو ئاڭالشـنىڭ ئىنت

ــتى    ــۇق ئهمهسـ ــېقىن يولىغۇلـ ــىغۇ، يـ ـاھلىقىنى دېسـ ــي  . گۇنــ ـا مهنهۋىـ ئهممــ
 .دۇنياســـىمنىڭ نامراتلىشـــىپ قېلىشـــى ئۆلۈمـــدىن ياخشـــىراق ئهمهســـىدى

رادىئــو پروگراممىلىرىنىــڭ  يهنــى، . كــۈنتهرتىبىم بهك ئېنىــق ئىــدىبۇرۇنــدىنال 
ـا  . ۋاقتىغا كۆرە تـۈزۈلگهن كـۈنتهرتىبىم بـويىچه ۋاقتىمنـى ئورۇنالشـتۇراتتىم      دۇني

، ئهڭ يېڭــى تېخنىكــا يېڭىلىقلىــرى - سىياسىســىغا دائىــر خهۋەرلهر، بهزىــدە پهن 
بۇنىڭـدا قۇرئاننىـڭ ئهڭ يېڭـى    (خهۋەرلهر، ئاندىن ئهرەپچىـدىن دىنىـي تهبلىغـلهر    

مانا شـۇ يوسـۇن يهنه كـۈنتهرتىبىمنى تـۈزۈپ، كۈنـدۈلۈك      ). تىشهرھلىرى بېرىلهت
  .ھاياتىمنى رەتكه چۈشۈرۈۋالدىم

ـاۋ    - 10نىڭ »نۇر گېزىتى«خىتايچه ) 1965(شۇ يىلى كۈزدە  ـانىدا ي نۇيابىر س
ــڭ  ـا   «ۋىنيۈەننىـ ـارىخىي درامــ ــى يېزىلغـــان تــ ــهپتىن  ‹يېڭـ ــڭ مهنسـ خهيرۈينىـ
ماقالىنىـــڭ . قىلىنـــدى نـــاملىق ماقالىســـى ئـــېالن »غـــا باھـــا›قالدۇرۇلۇشـــى

بــۇ . ســىرىغانلىقى بىلىنىــپ تــۇراتتىىڭ يهنه قانتهلهپپۇزىــدىن كوممۇنىســتالرن
ــدى       ــدا ئى ــۇ مهزمۇن ــدىكى تهھلىللهرمــۇ ش ــئهل ئاخباراتلىرى ــته چهت يهنــى . ھهق

ــىگناللىرى     ــنىڭ سـ ــر داۋالغۇشـ ــوڭ بىـ ـايىتى چـ ــدە ناھــ ــڭ مهركىزىـ خىتاينىـ
ـابىر -30يۇقارقى ماقاله . چېلىنماقتا ئىكهن گه كۆچـۈرۈپ  »خهلـق گېزىتـى  «دا نۇي

ــىلدى ــى «. بېس ــق گېزىت ـا،     »خهل ــى بولغاچقـ ــڭ زۇۋان ــت پارتىيىنى كوممۇنىس
. كوممۇنىســتالرنىڭ مهيــدانى قايســى تهرەپــكه قېيىۋاتقــانلىقىنى ئىســپاتاليتى 

ـالىنى چۆرىـدىگهن تهنقىـد دولقـۇنى      -1966 يىلىنىڭ كىرىشى بىلهنال، ئاشـۇ ماق
ىزلىك قاپالشــقا باشــلىغانلىقى كۈنســېرى  ھــاۋانى بىــر ئهنســ . قاناتيايدۇرۇلــدى

  .ئېنىق بولماقتا ئىدى
دېگهن ئاتالغۇالر ئوتتۇرىغا چىقىـش   »مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى«بۇ مهزگىلدە 

ـا رەھبهرلىـك   ›مهدەنىـيهت ئىنقىالبـى  ‹ «بىلهنال قالماي، يهنه خىتاي مهركىزىـدە   غ
ــى  ــش گورۇپپىس ــدى  »قىلى ـان ئى ــمىي قۇرۇلغـ ــۇ رەس ــتالرنى. م ــۇ كوممۇنىس ڭ ب

  .دېگىنى قانداق شۇملۇق؟ بۇنى ئالالھ بىلىدۇ »مهدەنىيهت ئىنقىالبى«
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ئارقىـدىن  . شۇ يىلى ئاپرىلدا خىتاي چوڭلىرىـدىن لورۇيچىـڭ تهنقىتلهنـدى   
بېيجىــڭ شــهھهر باشــلىقى پېــڭ جــېن، تهشــۋىقات بۆلــۈم باشــلىقى لــۇدىڭيىالر 

، )سېكرىتارى بېيجىڭ شهھرىنىڭ(دىڭ تۇ  »ئۈچ قارا يىپ«ئاندىن . تهنقىتلهندى
ـاۋىن شـهھهر باشـلىقى      بىرلىكسهپ بۆلۈم باشلىقى لىياۋ مۇشا، بېيجىڭنىـڭ مۇئ

قاتــارلىق ئــۈچ شــهخس  ) يۇقۇرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان درامىنىــڭ ئــاپتورى (ۋۇخهن 
ۋۇخهن خىتــايالر ئىچىــدە بىلىــنگهن تــارىخ ئــالىمى  . تهنقىتلىنىشــكه باشــلىدى

ــدى ــم ساھهســىدىكىلهرگه ھۇجــۇم     . ئى ـال ئىلى باشــلىنىدىغانلىقىنىڭ بــۇ ھـ
  بهلگىسىمىدۇ؟

ــۇرۇپ       ــپ ت ــىل قىلى ــىقى ھاس ــۇداپىئه توس ــۆزىگه م ــزمهتته ئ ــدىن خى ئهزەل
ــڭ شهپىســىنى ســهزگهندەك     ــر ۋەھىمىنى ـايالر بى ـادەتلهنگهن خىتـ ئىشلهشــكه ئـ

پهقهت بىزنىڭ بىغهم ئۇيغۇرالرال بۇرۇنقىدەك خوشال، . شۈكلهپ كېتىشكهن ئىدى
  .هلىته خاتىرىجهملىك بىلهن ياشاۋاتاتتىبهختيارلىق چىرايىدىن پارالپ، غ

ــى -1966 ــر    -25يىل ـايالر بى ــگهر خىتـ ــدا ھىلى ــش    - ماي ــۆل خى ــرىگه ھ بى
ــىز بولغاچقــــا بېيجىــــڭ    ــن باشــــالش ئهپســ قويۇشــــۇپ، ئىشــــنى مهركهزدىــ

شــۇ كــۈنى ئــۇ يهردە تــۇنجى چــوڭ  . ئۇنىۋېرســىتېتىدىن باشــلىغاندەك قىالتتــى
ىڭ مۇقهددىمىســى بولــۇپ خهتلىــك گېزىــت چاپلىنىــپ، ھوقــۇق تارتىۋېلىشــن 

ـايلى   «ئاۋغۇستقا كهلگهندە ماۋزېدوڭ  -5. قالدى ـا تۇت  »قوماندانلىق شـتاپنى توپق
ناملىق چوڭ خهتلىك گېزىتىنـى ئـېالن قىلىـپ، بـۇ ھهركهت ئۈچـۈن يۆنۈلـۈش       

مانا شۇنداق قىلىپ بۇ ھهركهت خىتاي ھۆكۈمرانلىقىـدىكى بۇلـۇڭ   . بهلگىلىدى
تارىخىــدىكى مهشــهۇر تهلــۋە ھهركهت بولــۇپ  پۇچقــاقالرغىچه كېڭىيىــپ، دۇنيــا - 

  .قالدى
ـا سـىڭىپ كهتـكهن      ـان قېنىغ خىتايالردا ئىلىم پهنگه بولغان دۈشمهنلىك ق

ىقســا ئالــدى بىــلهن ئىلىــم چھهرقانــداق بىــر ھۆكــۈمهت تهخــتكه . ئــادەت ئىــدى
ــى   ــرغىن قىالتتـ ــۇر قىـ ــرەر قـ ــ. ئهھلىلىرىنـــى بىـ ــدە چـ ــڭ نهزىرىـ ۈنكى ئۇالرنىـ

سهن سهلال . تهھدىتى ھهرقانداق قورالدىن يامان ئىدى كىشىلهردىكى بىلىمنىڭ
بولــدى، ئهمهل تۇتقــان ئهمهلــداردىن تارتىــپ ئــادەتتىكى  ،نى بىلــدىڭمۇىئــاق قــار
سـهن  . ه ھهممىسى سېنى پهقهت بىـر قهرەللىـك بومبىـدەكال كۆرىـدۇ    چپۇقراالرغى

ـاد . ه ساداقىتىڭنى ئىپادىلىسهڭمۇ بىكارچئۇالرغا ھهرقان ىكى باشـقا  ئۇالر ھهتتا دۇني
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ــىلهن  ــتهبىتلهر مهس ــتلھى ،مۇس ــڭ ۋە    ې ــېنىڭ ئهقلى ــتالىنالردەك س ـاكى س ر يـ
ـالىالرنى  . ش خىيالىدىمۇ بولمايدۇنىبىلىمىڭدىن بىر مهزگىل پايدىلى پهقهت زىي

ئۇيغۇرالرنىڭ پىكىر قىلىش ئۇسۇلى . دۇۇيوقال قىلىۋېتىپ ئاندىن خاتىرىجهم بول
ـان  چهنگرقلهخىتايالر بىلهن ناھايىتى كۆپ تهرەپتىن په كه، ئۇيغۇر زىيالىالرغا بولغ

ـاال قـــازا ئـــۇالرنى   خىتاينىـــڭ بـــۇ مـــاھىيىتىنى . ۈشهنمهســـلىكتىن بولـــدىچبـ
ـادىلهش    چ ـاداقىتىنى ئىپ ـان س ۈشهنمىگهن نۇرغۇن ئۇيغۇر زىيالىيالر ئۇنىڭغا بولغ

ـامهن خاتاالشـقانىدى   چئارقىلىق ئۆزلىرىنى قوغداپ قالماق شـۇنىڭ  . ى بولـۇپ تام
خهلق ئارىسىدىكى ئابرويىـدىنال ئهمهس،  . هممه نهرسىدىن ئايرىلدىبىلهن ئۇالر ھ

ئۆزىنىــڭ ئــۆزى ئالدىــدىكى ئىنــاۋىتىنىمۇ دەپســهندە قىلىــپ، ئىنســاندىكى ئهڭ 
تـۆۋەن دەرىجىــدىكى غـۇرۇر ۋە ۋىجدانــدىنمۇ ئايرىلـدى، شــۇنىڭ بىـلهن بىلــله يهنه     

ــدى  ــدىنمۇ ئايرىلـ ــدىن دۈ  . جېنىـ ـالىالرنى ئهزەلـ ــڭ زىيــ ــمهن ئهگهر خىتاينىـ شـ
ـاراڭلىقتىن باشـقا ھې    نهرسـىنىڭ ئـۇالرنى   چھىساباليدىغانلىقىنى، دۆتلـۈك ۋە س
بولمىغاندا ئايرىلغان  چخاتىرىجهم قىاللمايدىغانلىقىنى بىلگهن بولسا ئىدى، ھې

ـاالاليتى   ـاقالپ ق ـايىتى ئېنىقكـى بـۇ يهردە    . نهرسىسىنىڭ بىرىنى بولسىمۇ س ناھ
ـان   چۇ جان ئهمهس، ساقالپ قالغىلى بولىدىغان نهرسه ھهرگىزم ـايالر ج ۈنكى خىت

ـارايتى    ـانال بولـ   . بىلهن بىلىمنـى بىـر گهۋدە دەپ ق كهن ئۇنىڭـدىكى  ۇدۇئادەمـدە ج
شۇڭا ئـۇالرنى پهقهت جانـدىن   . بىلىمنىڭ ھامان باال تاپىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

ـاتتى       ـاقالپ قــېلىش   . مهھـرۇم قىلغانـدىال ئانـدىن كـۆڭلى ئهمىـن تاپ بـۇ يهردە س
جاننىـڭ كېتىـدىغانلىقى بهرىبىـر ئېنىـق     . بارى پهقهتـال غـۇرۇر   ىىلىكچمۇمكىن

بولغان شارائىتتا ئۇنى غۇرۇرنى قۇربان قىلىپ تۇرۇپ ساقالپ قېلىشقا تىرىشىش 
  .بهكمۇ ئاخماقلىق ئىدى

ــه      ــۇ بىلمىس ــۇالر ئۆزلىرىم ــى ئ ـادەم كېرەكلىكىن ــداق ئـ ـا زادى قان خىتايالرغـ
بولســۇن، ســادىق  - دۆت بولســا «خىتاينىــڭ كونــا دەســتۇرلىرىدا ھامــان . كېــرەك
ـا شـۇ ئـۆلچهمنى       »بولسۇن ـارىختىن مان ـا ت دېگهن ئۆلچهم بار ئىدى، خىتايالر بولس

ماۋ قاتارلىق كوممۇنست خىتايالر ناھايىتى ئۇزاق يىلـالر  . قوللۇنۇپ كېلىۋاتاتتى
ـاش ـاتۇرۇپ،  بـ ـارلىق  چىــن شــىخۇاڭدىن تارتىــپ گومىنــداڭغى   چقـ ـان بـ ه بولغـ

ـاخىرى بويۇننىـڭ ئۈسـتىدىكى ئاشـۇ     يهكۈنلهپلىرى ھۆكۈمرانالرنىڭ تهجرىبى ، ئ
اناپ ئېلىۋەتمهي تۇرۇپمۇ كىشىلهرنى بوينىنىڭ ئۈستىدە چبىر كاللهك نهرسىنى 



 484

ئۇ بولسىمۇ ھهممه . نهرسه يوقتهك ھالهتكه كهلتۈرۈشنىڭ ئامالىنى تاپقانىدىچھې
  !ئادەمنى پىكىر قىلىش ئىقتىدارىدىن مهھرۇم قىلىش

بېرىش دائىرىسى كـېڭهيگهنچه ھوقۇقـدارالردىن ھوقـۇق    بۇ ھهركهتنىڭ زەربه 
ـادەتتىكى     ـان ئ تارتىۋېلىش بىلهنال چهكلهنمهي، يهنه ھىچقانداق ھوقـۇقى بولمىغ

ـا ئىلىـم   «ئىلىم ساھهسىدىكىلهرگه . كىشىلهرگىمۇ چېقىلىشقا باشلىدى بۇرژۇئ
پ دە »سېسىق توققـۇزىنچى «زىيالىالرنى يهنه . دېگهن ئاتاق بېرىلدى »نوپۇزلۇقى
دېگىنـى خىتاينىـڭ فىئوداللىـق دەۋرىـدىن      »سېسـىق توققـۇزىنچى  «. ئاتاشـتى 

ـاھالر دۆلهتتىكـــى       ـان پۇخرالىــق دەرىجىســى بولـــۇپ، بــۇرۇنقى پادىشـ كېلىۋاتقـ
خـــان جهمهتىـــدىكىلهر بىرىنچـــى . پـــۇخراالرنى دەرىجىـــلهرگه ئايرىغـــان ئىـــكهن

ــۇخرا،  ــك پ ــۇخرا  ... دەرىجىلى ــك پ ــهككىزىنچى دەرىجىلى ـا پس ــىلهر، جـ الپالر؛ اھىش
ـاي مىللىـي كىلىماتىـدا     . توققۇزىنچى دەرىجىلىك پۇخرا زىيالىالر ئىكهن بـۇ خىت

ــۆرۈل  ــڭ نهقهدەر پهس ك ــم ئهھلىلىرىنى ـاي،  گئىلى ــهندۈرۈپال قالمـ هنلىكىنى چۈش
  .خىتاي جهمىيىتىنىڭ قاالق قېلىشىدىكى مهنهۋىي سهۋەپنىمۇ كۆرسۈتهتتى

تـوردىن  «داڭچى ئۇنسـۇر،  گومىنداڭ دەۋرىدە خىزمهت قىلغانال بولسا گومىنـ  
بىرسىگه زەربه بهرگىسـى كهلسـىال باھانىسـى    . دېيىلدى »چۈشۈپ قالغان ئۇنسۇر

  .دېيىلهتتى »كونا داشقال«دىندارالر ئومۇمهن . تېپىلىپال تۇردى
. ئهمدى ئۆزەم تۇرۇشلۇق ئورۇنغا كهلسـهم، بـۇ يهردىمـۇ ھوقـۇق تارتىۋېلىنـدى     

لىالر بولغاچقا ناھايىتى تهبىئىيكـى،  ئادەتتىكى خىزمهتچىلهرنىڭ ھهممىسى زىيا
. ئاتىلىپ، كۆرەش قىلىنىشـقا باشـلىدۇق   »بۇرژۇئا ئىلىم نوپۇزلۇقى«ھهممىمىز 

ئاخشاملىرى تهنقىـت يىغىنلىرىـدا بىـر شـىرە ئۈسـتىگه چىقىرىلىـپ، خـۇددى        
مانــا شــۇنداق قىلىــپ،  . نامــازدىكى رۇكــۇدا تۇرغانــدەك ئېڭىشــتۈرۈپ قويــۇالتتى 

لغان كۆرەش يىغىنـى جهريانىـدا ئىگىلىـپ تۇرۇشـقا مهجبـۇر      سائهتلهرچه داۋام قى
پورۇلېتارىياتنىڭ پوالت «بهلنى كىچىككىنه رۇسلىۋاالي دېدىڭمۇ بولدى، . ئىدۇق
ئاممىغا قارشى باش كۆتهرگهن، ئىنقىالبىـي  «. گهجگهڭگه تېگىۋېرەتتى »مۇشتى

ـاكى ئې   . بوالتتىـڭ  »ئاممىنى كۆزگه ئىلمىگهن ـا ي ـاملىرى ئېغىلالرغ غىـل  ئاخش
ـارابه، ئهسـكى        ـا، خ ـاپ كېتىـدىغان پاسـكىنا ئامبارالرغ يوق يهرلهردە ئېغىلغا ئوخش

  .ئۆيلهرگه قاماپ قويۇشاتتى
ـادەملهر ئـۇرۇپ   ـايتى  - تۈرمىدىغۇ بهلگىلىك ئ ـا     . قىين ـا ئهمـدى بىـز قارىغ مان
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ــى      ــكهنتۇقكى، بىزن ـا چۈش ــتهر ھالغـ ــىدىنمۇ بهت ــتىش تاختىس ــي «ئې ئىنقىالبى
بهزىــدە ! دۆشــكهلىيهلهيتى، تىللىيــااليتى. ئــۇرااليتى دىــن خالىغــان بىــرى»ئاممــا

نىڭ توپتىن دۇمبالىشى ئاستىدا »ئىنقىالبىي ئامما«غهزىپىنى باسالماي قالغان 
بۇنىڭـدا ئهگهر ئۆلـۈپ كېتىـدىغان ئىـش بولسـىمۇ      . قالىدىغان ئىشالرمۇ بـوالتتى 

ڭ ئاممىنىڭ غهزىپـى، كهڭ ئاممىنىـ  «بۇنى . ھىچكىم قاتىل دەپ ئهيپلهنمهيتى
ــى     ــىپ كېتىش ــتىن ئېش ـاز چهك ــر ئـ ــڭ بى ــي قىزغىنلىقىنى ال دەپ »ئىنقىالبى

: چۈنكى ماۋ زېدوڭنىڭ مهشهۇر بىر سۆزىنى كۆپچۈلۈك بىلهتتـى . ئۆتكۈزۈۋېتهتتى
بۇنـداق ئىشـالر ئهنه شـۇ    . »ئهگرىنى تۈز قىلىمهن دېسهڭ چهكـتىن ئاشـۇرۇۋەت  «
ـاپلى  »ئهگرىنى تۈزلهش جهريانىدىكى چهكتىن ئاشۇرۇۋېتىش« مهنمـۇ  . ناتتىھىس

بـۇ قهدەر غهزىپـى   . ئاسـتىدا قالـدىم   »ئاممىنىـڭ غهزىپـى  «نهچچه قېتىم بۇنـداق  
ـان     ـاي قالغ ـا «تېشىپ، ئـۆزىنى تۇتالم ـايتىم، ئۇالرمـۇ     »ئامم نىـڭ بىرىنىمـۇ تونۇم

  .جېنىم پىششىق بولغاچقا ئۆلمهي ساق قالدىم. مېنى تونۇمايتى
اللىسى كوممـۇنىزىم  ك. مىڭلىغان ئوقۇغۇچىالر ھهركهتكه كهلتۈرۈلگهنىدى

ـاك  ــۈيىدە پـ ــلهن     - س ــىتى بى ــزىمنىڭ نىجاس ــدىن ماركىس ــۇپ، ئان ـاكىزە يۇيۇل پـ
ــۈن      ــپ، پۈت ـارتلىرى دېيىلى ــڭ ئاۋانگـ ـاددا ياشــالر ئىنقىالپنى ــۇ سـ ــدۇرۇلغان ب تول

ئـۇالر بىزلهرنـى ھهقىقهتهنمـۇ دۈشـمهن     . ھهركهتته قورال سۈپىتىدە پايدىلىنىلـدى 
نـــى ئاغـــدۇرۇپ، »جهننىتــى «لىزمنىڭ ھهقىقهتهنمـــۇ سوتســـىيا. دەپ ئــوياليتى 

ـا تاشـالپ بهرمهكچـى    »ئۈچ چوڭ تاغ«قايتىدىن  نىڭ زۇلمهتلىك ھۆكۈمرانلىقىغ
  .بولغانلىقىمىزدىن گۇمانالنمايتى

ئــۇالر كوممۇنىســتالرنىڭ . ئــۇالردا نــېمه گۇنــا بولســۇن؟ ئــۇالر ســاددا بــالىالر  
ــدى  ــدا تهربىيىلهن ـالىالردىنمۇ   . مائارىپى ـا زىيـ ــڭ كونـ ـا بىزنى ــى ئهممـ بىرمۇنچىس

ھهتتــــــا كونــــــا . ئىنقىالپنىــــــڭ ئاۋانگارتلىرىــــــدىن بولۇشــــــقان ئىــــــدى 
ئهمما، كېيىـنچه ئۇالرنىڭمـۇ بېشـىغا    . ئىنقىالپچىلىرىمىزدىنمۇ بۇنداقالر بارىدى

ـان  «ئـۇالرنى  . بۇ كۈلپهتلهر كهلـمهي قالمىـدى   ئىنقىالبىـي  «، »چوڭقـۇر نىقاپالنغ
ـان  ئىنقىالپ سېپىگه كـۆ «، »ئاممىنىڭ كۆزىنى بويىغان ـاپ كىرىۋالغ دەپ  »ز بوي

  .راسا تېتىتتى
مهســىلهن مهن كىمنــى كــۆردۈم دەڭ، بىزنىــڭ ئاشــۇ خهمىــت تــۇردىنى       

ئــۇ بىــر ئــاممىۋىي تهشــكىالت قــۇرۇپ،  . ئىنقىالپنىــڭ بېشــىدا كــۆرگهن ئىــدىم 



 486

ـاپ، ئادەملهرنىــڭ ئالدىــدا      ـازلىق ئهلهم كۆرەشــلىرىنى قوزغـ  »جهڭگىــۋار«تهرەپبـ
ئـۇ چاغـدا مهن   . بۇ ئىنقىالپنىڭ دەسلىپى ئىـدى . نۇتۇقالرنى سۆزلهپ يۈرۈپتىكهن

تېخــى رەســمىي ســهھنىدە كــۆرەش قىلىنمىغــان، ئهممــا مهسىلىســى بــار دەپ    
ـان چېپىـپ     . قويۇلغان ئىـدىم  »تارتىپ چىقىرىپ« ئۇنىـڭ ئاشـۇنداق پائالىيهتچ

ــكىالتتىكى        ـان تهش ــۆزى قۇرغـ ــڭ ئ ــپ ئۇنى ــۇپ قېلى ــدە يولۇق ــۈرگهن كۈنلىرى ي
  :مهنسىپىنى تهبرىكلىدىم

ـازىر ئـۇ   . دېـدىم تهئهددى قىلىـپ   —مۇبارەك بولسۇن خهمىت تـۇردى،   — ھ
چــۈنكى . خهمىــت تــۇردى دېيىلىشــتىن خــوش بولۇدۇغــان بولــۇپ قالغــان ئىــدى

ـان        ـا نىش ـانال ئىنقىالپق ـانالر ئاس ئىسمىنىڭ ئاخىرىـدا رۇس قوشـۇمچىلىرى بولغ
ـا ب    —بولۇپ قاالتتى،  ۇنـداق  بېشىڭىزغا كهلگهن شۇنچه ئىشـالردىن كېـيىن مان

  .بىر سهھنىگه چىقماق ھهقىقهتهنمۇ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىڭىز ئىدى
بـۇنى ئـۇ   . ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ ئېچىنىشلىق شهخسىي ھاياتىنى سـۆزلهپ بهردى 

ئايالى ئـۇ الگىردىكـى چاغـدا    . الگىردىكى چاغدىال بىشارەت قىلىپمۇ دېگهن ئىدى
ئىككى بالىسى بىـلهن   .ئۇنىڭدىن ئاجرىشىپ، بىر ئهمهلدارغا تېگىۋالغان ئىكهن

ـۇ ئهمهلـدارنى قىيــاس قىلىـش تهس ئهمهســتىكى،       ـا ھهۋەس قىلغــان ب بـۇ خوتۇنغ
بۇ ھال خهمىـتكه بهك ئېغىـر   . چوقۇم يېشى ئۇ ئايالنىڭ دادىسىغا توغرا كېلهتتى

كهلگهن شۇڭا بۇ پۇرسهتته ئۇنىڭغا ئۆزىنى بىر كۆرسۈتۈپ، پۇشايمان قىلدۇرماقچى 
  .بوالتتى قىلغىلىئىكهنلىكىنى پهرەز 

كېيىـــنچه دەل ئۇنىـــڭ كۆزلىگىنىـــدەك، ئۇنىـــڭ خوتـــۇنىنى ئېلىۋالغـــان  
خهمىت ئاممىۋىي تهشكىالتنىڭ رەھبىـرى بولـۇش   . ھوقۇقدارغىمۇ زەربه بېرىلدى

ـاممه «ساالھىيىتى بىلهن ئۆز  سـىنى باشـالپ بېرىـپ، ھېلىقـى ھوقۇقـداردىن      »ئ
رەســمىي كــۆرەش ئهممــا بــۇ چاغــدا مهنمــۇ  . راســا ئۆچىنىمــۇ ئېلىۋالغــان ئىــكهن 

خهمىتــتهك تونۇشــالر  »ئىســتىقبالى پــارالق«قىلىنىشــقا باشــلىغان بولغاچقــا، 
ئۇ ئاممىنى باشالپ كېلىپ ئىشتراك قىلغان . گهپلهشمهيدىغان ۋەزىيهتته ئىدىم

ئۇنىـڭ كـۆز ئالدىمـدا    . بىر كۆرەش يىغىنىدا كۆرەش قىلىنىـۋاتقىنى مهن ئىـدىم  
ـالىتى ھازىرقىـدەك كـۆز      قول شىلتىپ توۋلىغان شۇئارلىرى، ئۇنىـڭ  جهڭگىـۋار ھ

ــى     . ئالدىمــدا ــمهي قالغــان تهرەپلىرىمن ـا يهت ــڭ يادىغـ ــۇ مېنىــڭ خهقنى تېخــى ئ
  :كىشىلهرنىڭ ئېسىگه سېلىپ
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ال ئهمهس، ئهسـلىنى يوشـۇرغان   »بۇرژۇئا ئىلىم نوپۇزلـۇقى «مهزكۈر پهقهت  —
ـان ھوقۇقـدار، سـىلهر ئۇنىـڭ مائارىـپ نازارىتىـدە،       پهنـلهر   كاپىتالىزىم يولىغا ماڭغ

ئــۇ يهنه گومىنــداڭ ! ئاكادىمىيىســىدە ھوقــۇق تۇتقــانلىقىنى ئۇنتــۇپ قالمــاڭالر 
ــدار     —! دەۋرىــدىمۇ ھوقۇقــدار بولــۇپ، خهلقنــى قــاڭغىر قاخشــاتقان زالىــم ئهمهل

  .دېگهنلهرنى تولۇقلىدى
  :ئاندىن شۇ چاغالردا مودا بولغان ئۇسۇل بويىچه

ـارتى   — ـارىخىي پـ يىگه قارشــى ئۇنســۇر،  نهخ ئهكســىلئىنقىالپچى ئۇنســۇر، تـ
پانتۈركســىت، پانئىسالمىســت ئۇنســۇر ســابىت بىجاننىــڭ ئىــت كاللىســىنى   

ـا   . دەپ جهڭگىۋار شۇئار توۋلىدى —! يهنجىپ تاشاليلى ئۇ توال شۇئار تـوۋالپ، ئامم
ـا          ـاۋازى پۈتـۈپ خىقىـراپ قالغىنىغ ـا ئ ئالدىدىمۇ دايىمـال نۇتـۇق سـۆزلهپ تۇرغاچق

ومـۇرلىرىنى كۆپتـۈرۈپ، پوكانـدەك ئېسـىلىپ     قارىماي، غهيرەت قىلىـپ، بويـۇن ت  
  .»ئىنقىالپ ئوتىنى تۇتاشتۇردى«تۇرۇپ ماڭا قارشى 

ـام توقۇلـدى       ـا بىـرنهچچه تۈرلـۈك توق ئهڭ خهتهرلىـك  . مانا شۇنىڭ بىـلهن ماڭ
ـاق كهيـدۈرۈپ    . دۈشمهن بولدۇم يۈزۈمگه قارا سۇۋۇلۇپ، بېشىمغا ئـۇزۇن قهغهز قالپ

بۇنداق قهغهز كۇال كهيدۈرۈپ سازايى قىلىش . كوچىالردا سازايى قىلىشقا باشلىدى
ــدى   ـادىتى ئى ــۋىي ئـ ــڭ ئهنئهنى ــڭ   . خىتايالرنى ــۇ خىتايالرنى ــدى بىزلهرم ـا ئهم مانـ

كــۆرەش بىــلهن زەربه «. ئادەتلىرىــدىكى نهرســىلهرنى كىيىشــكه مهجبــۇر بولــدۇق
ـاش كۆتۈرەلمهيـدىغان    بېرىش، كۆرەش بىلهن سېسىتىش، كۆرەش بىلهن مهڭگۈ ب

ـار ئىـدى   دې »قىلىۋېتىش ـازايى       . گهن شـۇئار ب شـۇڭا بىـز كـۈن بـويى كـوچىالردا س
ــتىدە     ــىرە ئۈسـ ــدا شـ ـا زاللىرىـ ــۇپالردا، كىنوخانــ ـامدا كلـ ــپ، يهنه ئاخشــ قىلىنىـ

كۆرۈنـۈپ تۇرۇپتـۇكى، بۇنىڭـدىن    . ئېڭىشكهنچه سائهتلهپ تۇرۇشقا مهجبۇر ئىدۇق
ـا شـۇنداقمۇ تهتۈر  . كۆرە تۈرمه، ئهمگهك الگىرلىرى مىـڭ ياخشـى ئىـدى    لـۈك  ھهتت

ـامدا يۇيۇۋەتسـهك، ئهتىسـى      بارىدىكى، يۈزۈمىزگه سۈرتۈلگهن مهتبه مېيىنـى ئاخش
تېخىمۇ قېنىق . دەپ تېخىمۇ قاتتىق جازالىناتتۇق »ئامما بىلهن قارشىالشقان«

ـا چىقىپمـۇ كهتمهيتـى،      . بويۇالتتۇق بۇ ياغلىق سىيا بولغاچقا، سـۇ بىـلهن يۇغانغ
نىــڭ غهزىپــى »ئىنقىالبىــي ئاممــا«شــۇنىڭغىمۇ . پهقهت بىــر ئــاز تۇتۇقلىشــاتتى

  !»ئىنقىالبىي ئامما«ۋاي، ئۇ چاغدىكى بۇ . قايناپ تاشاتتى
تــوردىن «ئىــنقىالپ راســا قىزىغــان كېيىنكــى باســقۇچتا، خهمىــت تۇردىمــۇ 
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ــىلئىنقىالپچى   ـان ئهكسـ ــۈپ قالغــ ــتلىرىنىڭ  «، »چۈشـ ــوۋېت رىۋىزىئونىسـ سـ
تېپىـــپ  ئهخلهتلهردىـــن. دېيىلىـــپ، ســـېپىمىزگه قېتىلـــدى »گۇماشتىســـى

ـا      ـال قاچ -كېلىنگهن ئهسكى داس، تۆشۈك چىـلهك، ئومـۇمهن ئهسـكىرىگهن مىت
قـــۇچىالرنى تۆشـــۈكىدىن يىـــپ ئۆتكـــۈزۈپ بىـــر قولـــۇمىزدا تۇتـــۇپ، يهنه بىـــر  

  :قولىمىزدىكى كىچىك تاياق بىلهن ئهسكى داسنى چېلىپ، يول بويى
مهن ئهكســىلئىنقىالپچى، مهن كاپىتــالىزىم يولىغــا ماڭغــان ھوقۇقــدار،  —

ــۇزۇق،   ــق دۈشــمىنى، مهن ب ـاي  —... مهن ئهســكى، مهن خهل ــۆز «دەپ توختىمـ ئ
ھهتتا بىزنى ھىچكىـم  . نى توۋالپ كوچا ئايلىنىشىمىز كېرەكتى»سۈپهتلىرىمىز

ئاڭلىقلىق «شۇ ھالدىمۇ . ياالپ ماڭماي، ئۆزىمىزگه قويۇۋەتكهن چاغالرمۇ بوالتتى
تىن بهلگىلهنــگهن ســېپىمىزنى بۇزماســ) شــهيتانالر - جىــن(ئــۆزىمىز  »بىــلهن

ـاالپ،     ـاغزىمىز بىـلهن جاك كوچىالرنى ئايلىنىپ، تاپشۇرۇلغان سۈپهتلىرىمىزنى ئ
ــد   ــنى توختىمـــاي چېلىـــپ مېڭىـــپ، كۈنـ ك ۈلۈقـــولىمىزدىكى ئهســـكى داسـ

بىرىمىـزگه گهپ قىلىشـقا    - شۇنداق ئهھۋالـدىمۇ بىـر  . ۋەزىپىمىزنى ئورۇناليتۇق
ـاقتىن  چـۈنكى، كـوچ  . ئىمكان يوق ياكى جۈرئهت يوق ئىدى ـا   - ىالردا ئـۇ ي بۇياقق

مــۇ بىــزگه ئــاڭلىق يوســۇندا »ئىنقىالبىــي ئاممــا« —ئۆتۈشـۈپ تۇرغــان يولــۇچى  
ــۇش تۇيغۇســى   . نازارەتچىلىــك قىالتتــى ســىنىپىي دۈشــمهنلهردىن ھۇشــيار بول

ـان قىلىشــقا        ـادەملهر ھهر نهرســىدىن گۇمـ شــۇنچىلىك پهلهكــكه يهتكهنكــى، ئـ
ـال  ئۆگۈتۈلگهچكه، ھهركىم، ھهتتا ئۆز ئائى له ئهزالىرىڭمۇ دۈشمهن بولۇشى ئىهتىم

  .ئىدى
نۇرغۇن بالىالر دادىلىرىنىڭ ئۆيدە ئاغزىدىن چىقىپ كهتكهن خاتا گهپلىرىنى 
ـان ئىشـالرمۇ ئهيپلهنمهيـدىغان،       ـا زامىـن بولغ پاش قىلىپ، دادىلىرىنىڭ جېنىغ

ن دەپ تهرىپلىنىۋاتقان بىر زاما »ئۈزۈلكېسىل پۇرۇلېتارىياتلىق مهيدان«ئهكسىچه 
ــدى ـاجهت       . ئى ــدە ھـ ــوغرا كهلگهن ـا ت ـاممىۋىي خاالغـ ــرەر ئـ ــىمۇ بى ــۇنداق بولس ش

ـا گهپ     . قىلىۋېلىشقا مـۈمكىن ئىـدى   ئهنه شـۇنداق پۇرسـهتلهردە خهمىـت تۇردىغ
يــان ئىككــى تۆشــۈكته ھــاجهت  - ئىككىمىــز يــانمۇ. قىلىــش پۇرســىتى چىقتــى

  :قىلىۋاتقاندا مهن ئۇنىڭغا ساالم قىلدىم
  .دېدىم —، خهمىت تۇردىبايېۋ؟ ئهھۋالىڭىز قانداقراق —
لىرىڭىزنـى  »يېـۋ، پېـۋ  «مهزگىلسـىز  ! خۇددى ئۆزىڭىز كـۆرۈپ تۇرغانـدەك   —
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ـاش چىشـلهپ تۇرۇۋالـدىڭىز، ئهمـدى       ـاي، ت قويۇڭه، دەيدىغان چاغدا دېگىلى ئۇنىم
دېـدى ئـۇ    —! سىزمۇ شۇ ئادەمنى قىيناشـقا شـۇنداق ئۇستىكهنسـىز   ... بولغاندا،

  .چېچىلىپ
ـاي دېگهنـتىم، ئۇنچىـۋاال      بىر ئاز چېقىشـى  — پ، كۆڭلـۈڭىزنى كۆتـۈرۈپ قوي

ـا مهڭگۈلـۈك   . چۈشكۈنلۈشۈپمۇ كهتمهڭ، ھهممىسى ئۆتۈپ كېتىدۇ بىر ئىش گوي
ـاقىي ئهمهس،        ھۆكــۈمران بولــۇپ قالىدىغانــدەك تۇيۇلســىمۇ، يهنىــال ئــۆمرى بـ

. يارىتىلغانالرنىـڭ باقىيسـى يـوق   . ھهممىنىڭ بهلگىلهنگهن بىر چېكـى بولـۇدۇ  
  دېدىم —ال باقىي، ياراتقۇچى
  !سىز مهندىن ئۆچۈڭۈزنى ئالماقچىغۇ شۇ. بولدى گهپ قىلماڭ —
ــېمه ئــۆچ؟ ســىز مېنىــڭ دۈشــمىنىم بولمىســىڭىز  — ســىز پهقهت بىــر . ن

ـايمهن      ـاھ مهنبهسـى دەپ تونۇم ھهممىنىـڭ  . ئازغۇنسىز، شۇڭا سـىزنى بۇنىـڭ گۇن
بۇرۇنمـۇ شـۇ ئىـدى،     .ئارقىسىدا ھهر زامان، ھهر قاچان ئۆزگهرمهس بىرال دۈشمهن بار

ـاچ، م     . بۈگۈنمۇ شۇ، كېيىنمـۇ شـۇ    ېنىـڭ بـۇ قارىشـىم بـۇرۇنال سابىتالشـقان بولغ
  .دايىم دەۋرگه قاراپ دۈشمهن يهڭگۈشلهيدىغان ئادىتىم يوق

تارىختىكى ئهڭ دەھشهتلىك ئاپهت بولغان بۇ . كېيىن تهكرار ئۇنى كۆرمىدىم
ـانالر،     - مۇئهللىملهر، چـوڭ . يىلالردا ساق قالغان ئادەم ئاز كىچىـك مهنسـهپ تۇتق

ھهممىسـىگىال كهلـگهن   .... بىلىم ئىگىسى بولغانالر، دىنىي ئهرباپالر، ئهدىـپلهر، 
ــدى ـات. ئى ـان،      - ئهدەبىيـ ـالهچ بولغـ ـان پـ ــى ئاللىقاچـ ســهنئهتچىلهر بىرلهشمىس

ـا ئهۋەتىلـگهن ئىـدى     ـالالر   . ئهدىپلهرنىڭ ھهممىسى تـۈرمه، الگىرالرغ ئهدەبىـي ژۇرن
ـان بولـۇپ، پهقهت ماۋزېـدوڭنىڭ     توختىغان، نهشـرىي  اتچىلىقمۇ ئومـۇمهن توختىغ

ـا «. كىتاپلىرىال تهكرار بېسىالتتى دېـگهن بهك كهڭ مهزمـۇنالرنى ئـۆز     »تۆرت كون
بۇالرنىڭ ئىچىدە ھهتتا بهزى . ئىچىگه ئېلىپ، نۇرغۇن نهرسىلهر چهكلهنگهن ئىدى

چاپــانالر،  ئارقىســىدا بهلبېغــى بولغــان پالشــوپكا: كىــيىم نۇســقىلىرىمۇ بارىــدى
ـاي    - جىيىكىدە زىغ زىقى بولغان شهپكىلهرمۇ گۇناھكار بولغان، پۈتۈن خهلـق خىت

ئهســكهرلىرىنىڭ مودىســىدىكى جوڭســهنپۇ، ۋە ئهســكهرچه شــهپكه كېــيىش مــودا 
ـان   - خهلق ناخشلىرى، نورمال ئهدەبىيات. بولغان ئىدى ـا  . سـهنئهت توختىغ ناخش

ـاڭ ئىشـــلىنىپ  ئۈزۈنـــدىل - دېگهنـــدە پهقهت ماۋزېـــدوڭنىڭ ســـۆز   ىرىگه ئاھــ
ئېيتىلىــدىغان غهلىــته ناخشــىالر، مــاۋنى مهدھىيىلهيــدىغان ناخشــىالر يــاڭراپ   
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  .تۇراتتى
ـائىتىدە       ـاي نورمالـدىكى مهكتهپلهرنىـڭ گىمناسـتىكا س بۇنىڭ بىلهنال قالم

ـادىرالر ھهممىسـى      —پۈتۈن تىرىك جانالر  ـانالر، ك ئوقۇغۇچىالر، ئىشـچىالر، دىهق
ــۇلى « ـاداقهت ئۇس ــ »سـ ــڭ     . ايتىئوين ـان ماۋنى ــىغا قادالغـ ــز بېش ـانالر ئېتى دىهقـ

ـايتى    -ھهر ئىـدارە . رەسىمىگه قاراپ يوليورۇق سوراپ ئىش باشـاليتى، ئۇسـۇل ئوين
شىركهتلهرمۇ ئۆز بوشلۇقلىرىدا قاتار بولۇپ تىزىلىـپ، مهيـداننىڭ بىـر تهرىـپىگه     

ك ۈلۈئوينىشى كۈند »ساداقهت ئۇسۇلى«تىكلهنگهن ماۋنىڭ رەسىمىگه يۈزلۈنۈپ، 
بۇ ئۇسۇل ئوينۇلۇدۇغان چاغدا رادىئـو كارنىيىـدىن   . موھىم مهشغۇالتالردىن ئىدى

شـۇنداقال مهيدانـدىكى كىشـىلهرمۇ بىلـله ئوقـۇپ      . ئوقۇالتتى) خىتايچه(بۇ ناخشا 
  .تۇرۇپ ئوينايتى

  
  قهدىردان ماۋجۇشى،

  
ـان كىشـى    دېگهن مىسرا ئوقۇلۇشى بىلهنال مهيداندىكى يۈزلىگهن ھهتتا مىڭلىغ

قاتناش ساقچىسى يول كۆرسـهتكهن  ) رى بوۋاي ۋە مومايالرمۇ بۇالرنىڭ ئىچىدەقې(
شهكىلدە ئىككى قولالپ ماۋنىڭ رەسىمى تهرەپنى كۆرسهتكهن ھالـدا تورغايـدەك   

  .الپ رەسىمگه يېقىنلىشىپ، تهلپۈنگهننى ئىپادە قىالتتىۇغۇيۇلداپ يورغ
  

  .قهلبىمىزدىكى قىزىل قوياش
  

يۇلــدىغان ھهركهت بىــلهن ئهســلى جايلىرىغــا يانغــاچ، دېيىلگهنــدە بولســا يهنه غۇ
ئىشـــچى  - ئۇقۇغـــۇچىالر، يـــاش. ئىككـــى قولىـــدا يـــۈرىكىنى كۆرسىتىشـــهتتى

ـاقاللىق  -خىزمهتچىلهرغۇ بۇنداق قىلىپ يۈرسه نورمالدەكمۇ قىالتتى يۇ، ئهمما س
ـايالر  ـايلىرى    قېرىالر، ئاپپاق چاچلىق موم ـاي موم ـان خىت مهيدانـدا   ، پـۇتىنى بوغق

داق غهلىته، خىتايچه ئۇسۇلنى ئويناپ يورغۇلۇشۇپ يۈرسه بىـر چهتئهللىـك   مۇشۇن
كۆزىــدە قارالغىنىــدا چوقــۇم بــۇالر ئېلىشــىپ قالغــان ئادەملهرمىــدۇ؟ دېگــۈدەكال  

ـائىتىدە ئهنه  . شهكىلدە ئىدى ئۈرۈمچى خهلق مهيدانى ئهتتىگهننىڭ بهلگىلىك س
ـاي ھۆكۈمر  . شۇ مىڭلىغان ئۇسۇلچى بىلهن توالتتى ـارلىق   بـۇ خىت انلىقىـدىكى ب
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  .پۇچقاقالردا ئوخشاش ئىدى - بۇلۇڭ
ـالتۇن قۇياشـقا       ماۋنى قوياشقا ئوخشۇتۇش، ئوخشاتقاندىمۇ قىزىـل قۇياشـقا، ئ

ـالتۇن تېغىـدا    «، »شـهرق قىـزاردى  «. ئوخشۇتۇش ئومـۇمىي ئىـدى   بېيجىڭنىـڭ ئ
ـاش، نهگه نـۇرى چۈشسـه    «،  »... قۇياش نۇر چاچار، شـۇ  بېيجىڭدە بار بىر ئالتۇن قۇي
ــۇدۇ ــدەك  »...دېڭىــزدا پــاراخود رولچىغــا تايىنىــپ ماڭــار،  «، »... يهرنــى يورۇت دېگهن

كېيىن يهنه تارىخىي ئىنقىالبىـي ناخشـىالر   . ناخشىالر مودا بولۇپ كهتكهن ئىدى
ـا ئۇرۇشـى يىللىرىـدىكى          ـام بىـلهن خىتاينىـڭ ئىچكىـي ئـۇرۇش ۋە دۇني دېگهن ن

  .مارشلىرى ئېيتىلىدىغان بولدى
  

  !لىچنى ئالۋاستىالر بېشىغائۇرايلى، قى
  ۋەتهنپهرۋەر قېرىنداشالر،

  دىهقان قوشۇنى، - ئالدىمىزدا ئىشچى
  ئارقىمىزدا ئېلىمىزنىڭ خهلقى،

...  
  بۇ ناخشىالرنىڭ بۇ دەۋر بىلهن ئاالقىسى نېمىدى، ئهجهبا؟

ـان     ـان ئوقۇغ ئومۇمىي كهيپىيات شۇنداق بولغاچقا، ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى قۇرئ
ـايهتنى   »ئۇيغۇر خهلق قوشاقلىرى«مۇناپىقتىن بىرى  ھىسابىدا قۇرئاندىكى بىر ئ

ـاققا ئايالنـدۇرغان ئىـدى      ـاۋنى مهدھىيلهيـدىغان قوش بـۇنى كېـيىن   . بۇرمىالپ، م
  .خهلق ناخشىسى دەپ ئېيتىشىدىغان بولدى

ــدى   ــدا ئى ـايهت شــۇ مهزمۇن ــدىكى ئـ ــڭ  «: قۇرئان ــز ئوكياننى ـادىكى دېڭى دۇنيـ
الالھنىـڭ ســۆزىنى يېزىــپ تــۈگهتكىلى  ھهممىسـى ســىيا بولغــان تهقــدىردىمۇ ئ 

  :دېگهن ئايهت شۇنداق قوشاققا ئۆزگهرتىلگهن ئىدى pppp»بولمايدۇ
  

  ئوكيان، - سىيا بولسا دېڭىز
  قهلهم بولسا دەرەخ ئورمان،

  ئاسمان،  - قهغهز بولسا زېمىن

                                            
         

①
 .ئا —ئايهتنىڭ مهزمۇنى، -109قۇرئانى كهرىم، كهھف سۈرىسى  
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  بولۇپ شائىر جىمى ئىنسان،
  ئادا بولماس سېنىڭ شهنىڭ،

  .يېزىلسا بىهېساپ داستان
  

ــ ــىنى      مهدھىيىنى ـادىر ئۈلگىس ــڭ ئهڭ نـ ــزگه زۇلۇمنى ــۇ دەرىجىســى بى ڭ ب
ــدى   ــالنماقتا ئىــ ــدوڭغا بېغىشــ ــهتكهن ماۋزېــ ــڭ  . كۆرســ ــۇ بىزنىــ ــى بــ بهلكــ

نېمىلىكـى  . بولۇشـىمۇ مـۈمكىن   »ئۇلۇغ ئهسـىرى «شائىرلىرىمىزدىن بىرىنىڭ 
ـاپىق ئىكهنلىكىـدە گهپ       ـان مۇن ـان ئوقۇغ ـاپىق قۇرئ بولمىسۇن بۇنى قىلغان مۇن

  .ئىدى »qqqqئوخشايدىغان مۇناپىق ppppهھهنزەلگ«دەل . يوق
قىزىق بولغان يېرى، ۋاڭ ئېنماۋنى يوقۇتۇپ، ۋۇگاڭنى قوغدايدىغان، ۋۇگاڭنى 
يوقۇتۇپ، ۋاڭ ئېنماۋنى قوغدايدىغانالردىن ئىبارەت ئىككى سهپكه بۆلۈنـۈپ، ئهلهم  
كۈرىشى قىلىشقىچه بېرىپ يهتكهن بۇ كۆز قاراش تالىشىدا نۇرغـۇن ئادەملهرنىـڭ   

بۇ ئۆلۈدۈغانالرنىڭ ئۇيغۇرالردىن بولۇشى تېخىمـۇ قىزىـق   . ىشى ئىدىئۆلۈپ كېت
بىر ئۇيغۇر ئۈچۈن ۋاڭ ئېنماۋسى كىم؟ ۋۇگاڭ دېگىنى كىـم؟ ئوخشاشـال   . ئىدى

   !ئهمما ئاشۇ تاالشقا قۇربان كهتكهن بىچارىالرغا ۋاي! خىتاي
ــق «تېخــى ئۇيغــۇرالر   ـارى   »ناخشــىچى خهل ــدىلىكىنى جـ بولۇشــتهك ئاالھى

بۇ تهرەپ كۆرەشلىرىگه بېغىشالنغان ناخشىالرنىمۇ ئىجاد قىلىشـقان   قىلدۇرۇپ،
  : ئىدى

  
  ھهي تاغالر، ئىگىز تاغالر،
  قوينۇڭدا چىمهن باغالر،
  قهھرىمىز ئارقان بولۇپ

  .ۋاڭنى ئاخىرى باغالر
  

ـا قارشـى كـۆز        - 2بۇ قىزىـل   قومانـدانلىق شـتاپ دېيىلىـدىغان ۋاڭ ئېنماۋغ

                                            
①

  .ئا —ئىت ئۈزۈمىگه ئوخشاش ئاچچىق بىر خىل ئۆسۈملۈك،  —ھهنزەل  
②

 .ئا—دېيىلگهن،  »قۇرئان ئوقۇپ تۇرۇدۇغان مۇناپىق ھهنزەلگه ئوخشايدۇ«: دا»بۇخارى« 
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  .قاراشتىكىلهرنىڭ ناخشىسى ئىدى
  

ئىشــلهپچىقىرىش مىخــانىزملىرى بۇزغۇنچۇلۇققــا ئۇچرىغــان، ھهمــمه ئىــش  
. ك بۇيــۇمالرنى نورمۇلــۇق تهمىنلهشــكه باشــلىدى ۈلۈئىــزدىن چىققاچقــا، كۈنــد

ــۇرتنى قاپالشــقا، يهنه بىــر  . ھهمــمه نهرســىنىڭ بېلىتــى بارىــدى  نــامراتچىلىق ي
  . قېتىملىق ئاچارچىلىق كېلىشكه زېمىن ھازىرالنماقتا ئىدى

يىلالردا ئۇنچىلىكمۇ كىچىك ئهمهس بولغىيدىڭىز ھهر ھالدا؟ بـۇالرنى   بۇ —
  خاتىرىلىيهلهيسىزغۇ دەيمهن؟

 »بىرگه زەربه بېرىش، ئۈچكه قارشى تۇرۇش«يهتمىشىنچى يىلالرنىڭ بېشىدا 
ھهركىتى باشلىنىپ، بۇرۇنقىدەك كوچىالردا سازايى قىلىدىغان، يىغىن زاللىرىدا 

ـادەم   . يۇدۇغان ئىشالر پهسكارىغا چۈشتىشىرە ئۈستىدە دوڭغايتىپ قو شـۇنداقال ئ
قويـۇق زەربه بېرىشـمۇ پهسـىيىپ، ئهمـدى بىـزدەكلهرال       - تاللىماي ھهممىگه قارا 

ـال ئىشـلىرىغا باشـلىدى     . ئىلغىنىپ قالدۇق ـادىرالر نورم . مۇئهللىملهر، باشـقا ك
ـاپ    »دۈشمهن«ئىلغىنىپ قالغان  ـاتتىق ھىس لهردىن بولسا ئىلگىرىكىـدىنمۇ ق

يىلـــى ئۈرۈمچىـــدە ئۇيغۇرالرنىـــڭ مـــۇنهۋۋەر     -1970. لىنىشـــقا باشـــالندى ئې
ـال ئىجـرا          29ئوغۇللىرىدىن  ـا بىـر قېتىمـدىال ئۆلـۈم جازادسـى بېرىلىـپ، دەرھ غ

ـاناپتۇ . قىلىنــدى   30ئهمهس،  29ئهممـــا قهۋرىـــلهر . بهزى كىشـــىلهر قهۋرىنـــى سـ
ــۇ ــوۋ ھهر    . چىقىپت ــېمىن ئىمىن ــۇھهممهد ئ ــۈنلهردە م ــۇ ك ــلىدە دەل ش ــي ئهس بى

  .دوختۇرخانىدا زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن ئىكهن
ئۆسـمه كېسـهللىكلهر    —ئىمىنوۋنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم كـۆرگهن ئۇيغـۇر   

ـان يېرىـدىن      . دوختۇرى نۇر مۇھهممهت ئىمىش ئـۇنى كىنوخانىـدا ئويـۇن كۆرۈۋاتق
ـا ئېلىـپ بېرىپتـۇ    ـا   . چاقىرىپ، ماشىنا بىلهن ھهربىي دوختۇرخانىغ ـاۋال ئۇنىڭغ ئ

ئهســلىدە . دېيىلىپتــۇ »ل بــار، كــۆرۈپ باقىســهن، باشــقا ئىــش يــوق بىــر كېســه«
ھىچقانــداق ســۆزگه جــاۋاپ . ئىمىنــوۋ پۈتــۈنلهي خىتايالرنىــڭ قولىــدىال ئىــكهن 

ـا    . بهرمهيدىكهن؛ دوختـۇرالر گهپ سورىسـىمۇ ئىندىمهيـدىكهن    شـۇڭا بىـرەر ئۇيغۇرغ
نـۇر  . ىـكهن قانداق دېگهن خىيال بىلهن نۇر دوختۇرنى چاقىرغان ئ - گهپ قىالمدۇ

  .بۇ كېسهل ئىمىنوۋ ئىكهن. دوختۇرنى كېسهلنىڭ يېنىغا ئهكىرىشىپتۇ
دوختــۇر ئۇنىــڭ . دەپتــۇ ئــۇ—مهن كېســىلىڭىزنى كــۆرگىلى كهلــدىم،  —
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. بهدەننىڭ يۈزى كۆرگۈسىز دەرىجىدە ئىكهن. بهدەنلىرىنى كۆرۈپ قورقۇپ كېتىپتۇ
نـۇر دوختـۇر بـۇ    . هنقىيىن قىستاقنىڭ دەھشىتى بىرال قاراشتا بىلىنىپ تۇرۇدىك

ـاش تىقىلىـپ، ھىچنهرسـه     . دەھشهت ئالدىدا ئـۆزىنى يوقۇتـۇپال قويۇپتـۇ    كـۆزىگه ي
  .كۆرەلمهي قاپتۇ

ـا،     —مېنى داۋاالشنىڭ ھاجىتى قالمىـدى،   —  —دەپتـۇ ئىمىنـوۋ دوختۇرغ
ـاقايتىپ بواللمايسـىز، ياخشـى          ـاڭ، ئهمـدى مېنـى س ـاۋارە بولم داۋااليمهن دەپمـۇ ئ

ۆز خهلقىڭىزنــى ئوبــدانراق كۆڭــۈل بۆلــۈپ داۋالىســىڭىزال كهســپىڭىز بــارىكهن، ئــ
  .بولۇدۇ، مېنى داۋالىغاندەك بولۇسىز

  .دەپتۇ خىتايالردىن بىرى گۇمان بىلهن —؟ !نېمه دېيىشىۋاتىسىلهر —
ــتىڭالر؟   — ــېمىگه ئهكهلگهن ــى ن ــۇر،   —مېن ــۇر دوخت ــۇ ن ــهل  —دەپت كېس

ـا    كۆرگىلى ئهكهلـدىڭالر، مهن كېسـهلنىڭ ئهھـۋالىنى سورۇشـۇ     م كېـرەك، ئـۇ ماڭ
ــرەك  ــۋالىنى ئېيتىشــــى كېــ ــكه  . ئهھــ ــدىغان بولســــاڭالر نېمىشــ گۇمانلىنىــ

  ئهكىلىسىلهر؟
  .ئۇنىڭ نېمه دەۋاتقانلىقىنى بىزگىمۇ دېگهچ ئىشىڭنى قىلىۋەر —

نهتىجىدە ئېمىنوۋنىڭ ئۆزى دېگهندەك، ئۇنى داۋاالشنىڭ پايدىسـى يـوق بىـر    
  .ۋەزىيهتكه كهلگهن ئىكهن
ئۆلتـۈرگهن ھهربىـي دوختۇرخانىـدا تۇتۇلۇشـىدا بهلكىـم       ئېمىنوۋنى زەھهرلهپ

. ئېمىنوۋ خهلق پارتىيىسىنىڭ رەئىسى ئىـدى . باشقا سهۋەپلهرمۇ بولۇشى كېرەك
ـادىرلىرى   سابىق مىللىي ئارمىيه ۋە سابىق شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى ك

بـۇ مهزگىلـدە خهلـق    . ئىچىدىكى خېلى كۆپ ئادەم بۇ پارتىيىنىڭ ئهزاسـى ئىـدى  
پارتىيىســىنىڭ جهنــۇبىي بىيرۇســىدىن ئــاخۇنۇۋ قهشــقهردە بىــر چــوڭ قوراللىــق 

بۇ قوراللىق قوزغۇالڭغا قهشقهردە تۇرۇشلۇق خاڭدى . قوزغۇالڭ تهييارالۋاتقان ئىدى
مىللىــي ئارمىيىنىــڭ ئهڭ ئاخىرىــدا قالغــان ئــۈچ پولكىــدىن   (ئــاتلىق پــولكى 

وزغۇالڭ مۇۋەپپىقىيهتلىـك  ئهگهر ق. قورال تهمىن ئهتكهن ئىدى) پولك - 3، بىرسى
ـاچقۇچلۇق رول ئوينايـدىغانلىقى        باشلىنالىسا بـۇ مىللىـي پولكمـۇ قوزغۇالڭـدا ئ

ـاقچى، تهپـتىش،        . مۆلچهرلىنهتتى ـا س ـالهچ، ھهتت ـاراتلىرى پ بۇ چاغـدا ھۆكـۈمهت ئاپ
ـاقلىرىمۇ    ـا تۇتۇلـۇپ  «سوت قاتارلىق ئهدلىـيه تارم ـان     »توپق ـالهچ قىلىـپ قويۇلغ پ

ـاچ ئوغـۇرالش  «نچىلىق بولغاچقا، قااليمىقا ـاپ كېلهتتـى    »توغ ـا بهكمـۇ ب ـا  . ق ئهمم
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ـالهچ بولمىغانـدەك    نېمىلىكى بولمىسۇن ئهسكهرلهرنىڭ مىخانىزىمى ئۇنچىۋاال پ
ـان       . قىالتتى بهلكىم بـۇ ھهركهتـلهر ھهربىـي ئىسـتىخباراتنىڭ كۆزىـدىن قاچمىغ

ـان  ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېمىنوۋ ھهربىـي رايـون ئىچىـدە قامالـدا تۇتۇل    . بولۇشى كېرەك غ
ــدىن بۇيــانقى ئهڭ چــوڭ   . بولۇشــى چوقــۇم بــۇ كوممۇنىســتالر ئىســتىال قىلغان

قوراللىق قارشىلىق تهشكىللهش بولـۇپ ھىساپالنسـىمۇ، ھىچقانـداق ئهمهلىـي     
ـان ئىـدى    ئـۇالر قېچىـپ   . ھهركهت باشلىمايال پاش بولۇپ، قېچىشقا مهجبـۇر بولغ

ـاتۇش ناھىيىســىگه تهۋە قـــاراجۈل يېزىســىنىڭ كهڭـــرال دېــگهن      يېرىـــدىكى ئـ
  .قتا خىتاي ئارمىيىسى تهرىپىدىن يوقۇتۇلدىيۇلغۇنلۇ

ـاقالپ تاشـاليلى    ppppگوڭ، جىيهن، فا«ئهنه شۇ  دېـگهن شـۇئار ھۆكـۈم     »نـى پاچ
سۈرگهن يىلالردا بۇ ئورۇنالردا ئىشـلهيدىغان كادىرالرنىـڭ ھهممىسـى تـۈرمىلهرگه     

ـا  ! »لىشـتى ئـۆزىنى ئۆلتۈرۈۋې «قامالغانالردىن بىرمۇنچىلىرى . قامالغان ئىدى مان
دېيىلىدىغانالر ئىچىدە بىزنىڭ  »جىنايىتىدىن قورقۇپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى«شۇ 

ئـــــۆزىنى «بـــــۇ ! خهلىچهمنىڭمـــــۇ ئىســـــمىنى كـــــۆرۈپ قالغـــــان ئىـــــدىم
  .الرنىڭ سىرى كېيىنمۇ ھىچ يورۇقلۇققا چىقمىدى»ئۆلتۈرۈۋېلىش

پ ر كېلىـ دەپ ھهربىـي ئوفىتسـېرال   »ھهربىي ئىـدارە قىلىـش  «ھهممه يهرنى 
ــتى  ــقۇرۇدۇغان بولۇشـ ـان  . باشـ ــتهپلهرگه دىهقــ ــيىن مهكـ ــچىالرنىڭ  -  كېـ ئىشـ

ـانالر،   . ۋەكىللىرى رەھبهرلىك قىلىشقا ئهۋەتىلدى ئىمتاھان بېرىشـنى رەت قىلغ
بــۇ قهدەر مــۇدھىش بىــر . ئــاق قهغهز تاپشــۇرغانالر قهھرىمــان دەپ مهدھىيلهنــدى 

  .كئىشنى دۇنيا دۇنيا بولغاندىن بېرى كۆرمىگهن بولۇشى كېرە
لىــن بىياۋنىــڭ چهتــكه قېچىشــى، لىــن گورۇھىــدىكىلهرنىڭ يوقۇتۇلۇشــى   
ـا        ـان لـوڭ شـۇجىنمۇ لىـن بىياۋغ بىلهن، ۋەتىنىمىزدىكى خىتاينىڭ چـوڭى بولغ

پــارتىيه، (ســهيپىددىن ئاتاقتــا ئــۈچ چــوڭ ھوقــۇق . چېتىشــلىق بولــۇپ يوقالــدى
ـاي مىلله . قا ئىگه بولدى) ئارمىيه، ھۆكۈمهت تچىلىكـى  لوڭ شۇجىن دەۋرىدە خىت

ـال ئېيتىـپ كىـرگهن       ـاي باشـلىققا ھ شۇنچىلىك ئهۋج ئالدۇرۇلغانكى، بىرەر خىت
بىر يولۇچى يولدا ماشىنا توسـۇپ  . دېيىلهتتى »بار، سهيپىددىنگه ئېيت«ئۇيغۇرغا 

                                            
      

①
 —سـوت مهھكىمىسـى،    )/(ىسـى، فـا   تهپـتىش مهھكىم  )(ぅساقچى ئىدارىسى، جىيهن )梧(گوڭ  

   .ئا
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ـاش باسـقان ماشـىنا    «تۇرغان بولسا خىتاي شوپۇر ئۇنىڭغا  سـهي  (ئارقامدا بىر ئوتي
ـارە ئىـدى  س ›سهي‹بۇنىڭدىكى  — ماشىنا باسقان كېلىۋاتىـدۇ،  ) هيپىددىنگه ئىش

ــدۇ  ــى »شــۇ ئېلىۋالى ــر    . دەيت ـادەتتىكى بى ـا ئـ ــر دىهقانغـ ــدىكى بى ـاكى تۆۋەن ــۇ تـ ب
  .خىتاينىڭمۇ دەيدىغىنى بولۇپ قالغان ئىدى

ـالالر       -1973 ـاپىگراپ باسـمىلىق ئهدەبىـي ژۇرن ـايالردا ش يىلىدىن باشالپ، ج
ى ئـۆزگهرتكهن ھالـدا نهشـىر    ژۇنىلىمـۇ ئىسـمىن   »تارىم«. پهيدا بولۇشقا باشلىدى
بۇ مهزگىلدە كوممۇنىستالرغا بهكرەك ياراپ كهلـگهن، ھهر  . قىلىنغىلى باشلىدى

قاچـــان ئهتىۋارالنغـــان، پهقهت بـــۇ قېتىمقـــى ھهركهت بهك چهكـــتىن ئېشـــىپ  
ـا      كهتكهچكىال پاالندى بولغان ساداقهتمهن ئهدىـپلهر ئهسـلى خىـزمهت ئورۇنلىرىغ

ــېخىچه الگىــردا،  ئهگهر مــوھىم . كېلىشــكهن ئىــدى ۋەزىپىلهردىكــى چــوڭلىرى ت
مهسىلىسى ھهل بولماي قالغان بولسا، ئۇالرنىڭ ۋەزىپىلىرىگه بۇرۇن ئانچه كـۆزگه  
ـامهت بىـلهن دەسسـهپمۇ       ـان ئ ـا قىلغ كۆرۈنهلمىگهن كىچىك غالچىالر پۇرسهت ئات

ـادىرى بولـۇپ     - 1973. قالغان ئىدى يىلى سهيپىددىن ئۆزىنىڭ كوممۇنىسـت ك
خـۇددى بۇرۇنقىـدەكال   . پاختهكلى يېزىسىغا قايتا باردى —ان يېرى ئىش باشلىغ

  . يهنه تېيىپجاننى بىلله ئالغاچ بارغان ئىدى
دېگهن مۇرەببه شهكلىدىكى شېئىرى بىلهن  »ساالم پاختهكلى«سهيپىددىن 

پاختهكلى «پاختهكلىگه قهدەم قويۇپ، پاختهكلىنى ساالملىغان بولسا، تېيىپجان 
ــۇخهممهس  ــدە م ـا     »ھهققى ــك كونـ ــڭ زۇلمهتلى ــلهن ئۇالرنى ــېئىرى بى ــگهن ش دې

ـارتىيه كېلىـپ شــهپقهت        ـاتىنى، ئانـدىن كومپ جهمىيهتتىكـى ئېچىنىشـلىق ھاي
شۇنداقال بـۇ مۇخهممهسـته ئىلگىـرى    . قىلىپ قۇتقۇزۇۋالغانلىقىنى بايان قىلدى

ـان     »ماۋجۇشىغا خهت«ئۆزى يازغان  دېگهن تارىخىي شـهرمهندىلىككه ماۋنىـڭ يازغ
  :تىنى ئىهتىرام بىلهن تىلغا ئالدىجاۋاپ خې

  
  شۇ مۇبارەك خهت يېتىپ كهلگهن مىنۇتنىڭ ئۆزىدە،

  .بهختىيار پاختهكلى باغرى چۆمدى ئالتۇن شولىگه
  

  .دېگىنى ئهنه شۇ ماۋنىڭ جاۋاپ خېتى ئىدى »مۇبارەك خهت«بۇنىڭدىكى 
شــۇنىڭ بىلهنــال الگىــردىن قايتىــپ كېلىشــكه باشــلىغان شــائىرلىرىمىز   
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ـايراپال كېتىشـتى    پارتىيىن . ىڭ بۇ شهپقىتىگه ھهشقالال ئېيـتىش يۈزىسـىدىن س
ـاال         ـارتۇق ۋاقىتـتىن بېـرى بـۇ خهلقنىـڭ بېشـىغا زۇلـۇم، ب ـازا   - ئوتتۇز يىلدىن ئ ق

ـان      ئهتكهنلىـرى   -كهلتۈرۈۋاتقان جالالتالرنىڭ ھىـچ بولمىغانـدا ئـۆزلىرىگه قىلغ
ــلىرىدى      ـارنى كۆكۈس ــمهي، قـ ـاي دې ـاداۋەت تۇتـ ــىمۇ ئـ ــۈن بولس ــپ ئۈچ ن چىقىرى

ـانلىق ئىـدى         ـا سـهپكه كېلىشـكهنلهر مـۇتلهق كـۆپ س . مهدھىيىلهر بىـلهن قايت
ـاالكهتلهردىن كېـيىن دۈشـمهن كـۆز           ـاز بىـر قىسـىمى بـۇ قېتىمقـى پ ناھايىتى ئ
قارىشــــى مۇقىملىشــــىپ، كېيىنكــــى ئهمگهكلىرىــــدە ئاۋۇنىڭــــدەك ھهلهق،  

  .ۇنرەسۋالىقالرنى تهكرار قىلىشمىدى، بۇالردىن ئالالھ رازى بولس
يىلــى ھهرقايســى  -1974: يهنه بىــر دىقــقهت قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىــش  

ـان   جايالردىن مىللىي ئۇچقۇچۇلۇققا ئوقۇغۇچى ئېلىشتهك تارىختا بولۇپ باقمىغ
بۇنىـڭ  . ۋە كوممۇنىستالردىن ھىچ كۈتكىلى بولمايـدىغان بىـر ئىـش يـۈز بهردى    

! چىلىرى بوالتتىئاجايىپ تهرىپى بۇالرنىڭ ھهممىسى كۆرەشچى ئايروپالن ئۇچقۇ
  .نهپهر ئوقۇغۇچى ئېلىندى 73نهتىجىدە پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان دائىرىسىدىن 
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جاۋاپ سۆھبىتى قىلغۇم كېلىـپ گهپنـى   سابىت ئهپهندى بىلهن بىر ئاز سوئال
  :شۇ يهرده توختۇتۇپ، ئارىغا كىردىم

ـانلىق نېمىشكه ئاز بىرقىسمى دهيسىز؟ نورمالدا ئىجابىي تهرهپنى كـۆپ  — س
  يا؟  قىلىپ دهيدىغان ئادهت بولغاچقا ماڭا شۇنداق تهتۈر تۇيۇلۇۋاتامدۇ

ۋهزىيهتنى قهسـتهن كۆڭۈللـۈك كۆرسـۈتۈش، پهدازالپ كۆرسـۈتۈش . شۇ، شۇ —
الرنىڭ ئاتالمىش مىزانى، بولۇپ، بىزده بولسا بـۇ )ئۈمىتۋار(ئهسلىده پوزىتىۋىزىمچى 

ــبهلهنگهنكوممۇنىســتالرنىڭ يالغــانچىلىقى، رهڭۋازلىق ــدىن مهن ئاشــۇ دهۋرلهرده، . ى
يادىڭىزدا بولسا كېرهك، ماۋزېدوڭ ھهرقانداق يهرده سۆز قىلسا شـۇ جـۈملىلهر بىـلهن 

ۋهزىيهت كىچىك ياخشى ئهمهس، چوڭ ياخشى، كۈندىن كۈنگه ياخشى «: باشاليتى
ـا بـۇ. »!بولماقتا ـان، . ئاتالمىش ئۈمىتۋارالرنىڭ قارىشـىنىڭ مهنبهسـى مان ـادهت بولغ ئ

ۋهزىيهتته سـېرىق  »چوڭ ياخشى«ئهمما دهل شۇ ! ېلىپقا ئايالنغان بىر سۆز مودىسىق
ــدى ــدهك ئهمهس ئى ــڭ زاغرىســىمۇ تويغى ــۇ زور . قوناقنى ــده مېنىم خــۇددى شــۇ پهدى
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ـا ئهمهلىـيهت شـۇ  كۆپچۈلۈك ياخشى دېمىـدىڭ، دېمهكچـى سـىز، شـۇنداقمۇ؟ ئهمم
پىرسهنتى ئهنه  95ندىلهرنىڭ ئىلگىرى ئهللىكىنچى يىلالردىن قالغان بۇ ئهپه: ئىدى

ـانالردىن پهقهت . شۇنداق ئىدى ـاتتى 5ھىچ ئۆزىنى بۇلغىمىغ ـا چىق . پىرسـهنت زورىغ
ـانالردىن يهنه  ــۆزىنى ئاچقـ ـاۋىقىدىن ك ــڭ سـ ــيهت ئىنقىالبىنى ــهنت  30مهدهنى پىرس

  .مهدھىيىچىلهر يهنىال ئاساسىي سالماقتا قالدى. ياكى يوق قېتىلدى
ــي — ـانالر كې ــىنى تاپقـ ــۇ ھوش ـاي ب ــچ يازمـ ــى ھى ــدى؟ يهن ــى قىل ىن نېمىلهرن

  تۇرۇۋالدىمۇ؟ ئۆتمۈشتىكى خاتالىرىنى ئازراق بولسىمۇ رېمونت قىلىشقا تىرىشتىمۇ؟
ـا بـۇ جىملىقمـۇ پايـدا . كۆرۈۋاتقانسىز؟ جىمال يېتىۋالغانالر بار — ـا ئۇالرغ ئهمم

هتلىك ئاز بىر قىسمى ئهھمىي. بهرمهيدۇ، ئۆتمۈشتىكى خاتانىڭ ھىسابى بار ئهلۋهتته
  .ئهمگهكلهر بىلهن تۈزۈتۈش تىرىشچانلىقى كۆرسۈتۈۋاتقاندهكمۇ قىلىدۇ

جىڭگاڭشـهنگه «ئۇسـلۇبىدا  »شـۈيدىياۋگېتاۋ«ماۋزېدوڭ ئۆلۈدۈغانغا ئاز قالغاندا
 قۇشـالرنىڭ سـوئال«ئۇسلۇبىدا  »نىيهننۇجياۋ«ماۋزۇلۇق بىر شېئىر ۋه  »قايتا چىقىش

ــر پــارچه شــېئىرنى  »جــاۋابى   ــېالن قىلىۋىــدى، بىزنىڭكىلهردىنمــۇ مــاۋزۇلۇق بى ئ
ـازدى »نىيهننۇجياۋ«ۋه   »شۈيدىياۋگېتاۋ«ئىككى مهشھۇر دهرھال  ـان . ي نهقهدهر چاقق

شــۇڭا ســىزگه تهۋســىيه قىلىــۋاتىمهنكى، بۇنــداق ئۆتكــۈنچى شــامالالرغا ! ئــادهملهر
ـاڭ ـاپ قالسـىڭىز، شـهرمهنده بولۇسـىز! ئۇسۇل ئويناپ قالم بـۇ زامانـدا ئهتىـۋار . ئوين

  . بىراق ئهۋالتالر ئالدىدا، تارىخ ئالدىدا شهرمهنده بولۇسىز. ولۇشىڭىز مۈمكىنب
يادىمغا ئىمىنوۋ ھهققىدىكى ئاڭلىغانلىرىم كېچىپ، مهنمۇ سابىت ئهپهندىنىڭ 

  :ھىكايه قاتتىم رھىكايىلىرىگه ئۆزهمنىڭ كۆرگهنلىرىمدىن بى
ـــدا  — ـــوۋ دهســـلهپكى كـــۆرهش يىغىنلىرى ـا«ئىمىن ـــي ئاممــ ـــڭ »ئىنقىالبى نى

ـاپ !نېمىشقا مۇنداق، مۇنـداق قىلـدىڭ«: غهزهپلهنگهن ۋهكىللىرى ئۇنىڭدىن ؟ ھىس
. دهپتۇ »ھهرقايسىڭنى دهپ شۇنداق قىلغانتىم«دهپ كۆزىگه كىرىۋالغانلىرىدا  »!بهر

ـاڭالتقىلى بولمايــدىغان تهتۈرلــۈككه  ـا، دۆتلــۈككه گهپ ئـ ــى نادانلىققـ ۋه خهلقتىك
ـارمىقىنى چىشـل ـان ئىـدۇقچىداپ بواللماي، بىـر ب . هپ ئـۈزۈۋېتىپتىكهن دهپ ئاڭلىغ

بـۇ دهل مېنىـڭ . كېيىن ئۇنى مهسىله تاپشۇرۇشقا ئۇنىۋېرسىتېتتا توختۇتـۇپ قويـدى
ـاغلىرىم ئىـدى ـاۋاقداش ئىمىنوۋنىـڭ . ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان چ ھهر كـۈنى بىـر س
ـالغۇز ئولتـ. يېنىغا بېرىپ نازارهت قىلىشى كېرهك ئىدى ۇرۇپ، يهنى ئۇ بىر سـىنىپتا ي

نــى يېزىۋاتــاتتى، نــازارهت قىلغــۇچى ئــۇنى داۋاملىــق يېزىشــقا زورالش »مهسىلىسـى«
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ـا . بىلهن، يېزىلىپ بولغان ۋاراقالرنـى ئېلىـپ كېتىشـى كېـرهك ئىـدى بىـر كـۈنى ماڭ
ئۇ سـىنىپنىڭ ئوتتـۇرا قىسـمىدىكى . نۆۋهت كېلىپ، ئىمىنوۋنىڭ يېنىغا مهن كهلدىم

مهسـىلهڭنى «ئهسلىده مهن ئۇنى دۆشكهلهپ، . بىر پارتىدا خىيال سۈرۈپ ئولتۇراتتى
ــۇنى كــۆرۈپال زۇۋانىــم  »!تېــز يــاز  تېــز! تاپشــۇر دهيــدىغانغا كهلــگهن بولســاممۇ، ئ
ــۈك ســۈرى بــار ئــادهم ئىــكهن. تۇتۇلــدى بولۇپمــۇ ئۇنىــڭ مىللىــي . ئۇنىــڭ بىــر تۈرل

ـانلىقى، بهكمـۇ ئهركهك  ـا كومانـدىر بولغ ئارمىيهدىكى چېغىدا ئهڭ جهڭگىۋار پولكق
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه . ھهققىدىكى ھىكايىالرنى كۆپ ئاڭلىغان ئىـدىم... ىجهزلىكى، م

ـارىتىگه  ئاشۇ كۆرهش يىغىنىدا بارمىقىنى چىشلهپ ئۈزۈۋهتكهنلىكىمۇ، ئۇنىـڭ جاس
ــدا شــۇ ئىــش يادىمغــا يېتىــپ بىلىنــدۈرمهي . بىــر مىســال ئىــدى ئىختىيارســىز ھال

بارمىقىنىـڭ ئۇچىـدىكى بىـر قارىۋىدىم، ھهقىقهتهنمۇ ئۇنىـڭ سـول قولىنىـڭ بىگىـز 
  بۇ ھالدا مهن قانداقمۇ ئۇنىڭغا يايىلىق قىالاليمهن؟. بوغۇمى يوق ئىكهن

دېدى ئۇ خۇددى مېنى  —ھه، بۈگۈن سىز كهلدىڭىزمۇ؟ كېلىڭ ئولتۇرۇڭ،  —
ــدا ــتانه ھال ــدهك دوس ــپ قىلىۋاتقان ــتىخانغا تهكلى ــلهن . داس مهن جۈرئهتســىزلىك بى

  :ئۇنىڭغا يېقىنراق ئولتۇرۇپ
ــى،  — ــپ كهل، دېگهنت ــزرهك ئېلى ـا تې ــۈرگهن بولسـ ـالنى پۈتت ــىزنى ماتىرىيـ س

  .دېدىم بوش ئاۋازدا، پېتىنماسلىق بىلهن —يازسىڭىز بوالتتى، 
 —دېدى ئۇ خاتىرىجهملىك بىلهن،  —يازىمىز، يازىمىز، پۈتۈدۇ بىر كۈنى،  —

نىـڭ ئۇ مهندىن مې —ئولتۇرۇڭ، سىز قايسى كهسپته ئوقۇيسىز؟ قانچه يىل بولدى؟ 
  .ئهھۋالىمنى سوراشقا باشلىدى

ـادا  ــچ ئـ ــى ھى ــۆزهمگه تاپشــۇرۇلغان ۋهزىپىن ــۈنى ئ ــۇ ك ــپ مهن ش شــۇنداق قىلى
ــتىم مهن شــۇ يهردىكــى چاغــدا ئۇنىــڭ قىــزى تامــاق ئېلىــپ . قىاللماســتىن كهتكهن

  .ppppكېيىن ئۇ قىز سوۋېتكه قېچىپ كهتكهنكهن. كهپتىكهن، بهك چىرايلىق قىزكهن
ونۇشلۇق بىر دهۋرگه كهلگهچكه، بىردهم يېرىمـدهم سابىتنىڭ ھىكايىسى ماڭا ت

  .سۆھبهتتىن كېيىن مهن خوشالشتىم  سوقا
        

                                            
 —ئىمىنوۋ ھهققىدىكى بۇ قىسقا دېتالنى مهرھۇم ئهدىپ ماھمۇتجـان ئىسـالم سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدى،      ①   

  .ئا
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ـام مـۇزىكىلىرى   . بىر ئاز يۇمشاش باشـالنغاندەك قىالتتـى    مۇق
. ئۈلگىلىك تىياتىرالر ۋاسىتىسى بىلهن سهھنىگه چىقىرىلدى

ــتاندىكى ئهڭ قورقۇ   ــهرقىي تۈركىس ــڭ ش ــيىن خىتايالرنى ــۇخراچه  كې ــۇق پ نۇچل
قـۇر قىسـىملىرى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلۇپ، يهرلىكـكه       - ھهربىيلىرى بولغان ئىش

ئهسلىدە بۇ ئاتالمىش ئاپتونوم رايون بىلهن تهڭ دەرىجىلىك ئورۇن . قوشۇۋېتىلدى
ــكىرى   . ھىســــاپلىناتتى ــون خىتــــاي ئهســ ــى مىليــ ــلهن ئىككــ ــڭ بىــ بۇنىــ

ـا   . قورالسىزالندۇرۇلغاندەك بولدى كېـيىن خهلـق   . ئىـش ئىـدى   بـۇ ئاجايىـپ كاتت
ئهسكهرلىرىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش نىقابى ئاستىدا ئۇيغۇر يېزىلىرىـدىكى چـوڭ   

تال  50بىر چوڭ ئهترەتته ئهڭ ئاز . گىچه قورال تارقىتىپ بېرىلدى)دادۈي(ئهترەتلهر
يېـزا  . يېنىك تىپتىكى قورال، ئىككى دانه پىلىمۇت، بىر دانه مىنامىيۇت بـوالتتى 

دائىمال ئهمهلىي ئېتىش . ئوقمۇ ھىساپسىز ئىدى. ت توپمۇ بوالتتىمهركىزىدە زىن
  .مهشقى ئېلىپ بېرىالتتى

ـان   »مهدەنىيهت ئىنقىالبى« قىزىغان زامانالردا تىلىمىزغا كىرىپ ئورۇن ئالغ
بــۇ ئاتــالغۇالر تهكــرار چىقىرىــپ تاشــلىنىپ، . نۇرغـۇن خىتــايچه ئاتــالغۇالر بارىــدى 

ـا كېـرەك، ئىلگىـرى    يـ . ئهسىلىگه كهلتۈرۈلمهكته ئىدى ـاڭ  «ادىڭىزدا بولس جوڭي
 »...مهركىزىي خهلق«دەيتى؛ كېيىن ھازىرقىدەك  »خهلق رادىئو ئىستانسىيىسى

ئۆزىدىن بولـدى دەپ ئويالمسـىز؟    - بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆز. دەيدىغانغا ئۆزگهردى
ـاكى ئـورنى مـۇقىم بىـر كۈچنىـڭ ئاسـتىرىتتىن          بىر دۆلهتـته ھاكىمىيهتنىـڭ ي

ــ ــدۇ     يۆنلهندۈرىش ــۈز بهرمهي ــش ي ــداق ئى ـاي ھىچقان ـاي، قوللىشــى بولمـ . ى بولمـ
ــدا    ــۆز ۋاقتى ــىلهن، ئ ــى     -6مهس ــڭ قوللىش ــۇت مۇھىتىنى ــى مهھم ــۋىزىيه يهن دى

ـارلىق زىيالىالرنىـڭ تارىخىمىزنىـڭ ئاشـۇ       بولمىغان بولسا مهمتىلى ئهپهنـدى قات
ـاكىمىيهت خـۇددى   . شانلىق سهھىپىسىنى يېزىشـى مـۈمكىن ئهمهس ئىـدى    ھ

دۆلهت دېگهنـدە  . دېگهندەكال بولۇدۇ »استىدا يىالن كۆشۈگهننى بىلىدۇيهرنىڭ ئ«
تۆكـۈنلهردىكى   - نۇزرەت، توي - ، ھهتتا نهزرەئوتتۇرىدىكى كهيپىيات ئۆزگۈرۈشلىرى

ــلىكنىڭ ئهۋج     ــلهر، ھاراقكهشــ ــراپچىلىقتىكى بهسلىشىشــ ــهمهت، ئىســ ھهشــ
ر يېشىل چىراق، ئۆزلىكىدىن بولۇدۇغان نهرسه ئهمهس؛ بى دېگهنلهرمۇ... ئېلىشى،

ۋەزىيهتته
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مهســىلهن، نــۆۋەتتىكى مهســجىدلهرنىڭ قايتــا . بىــر يوشــۇرۇن يېــتهكلهش بولــۇدۇ
ــۇ ھهرگىزمــۇ كــۆرمهي  (ئېچىلىشــلىرى، دىنىــي مهكــتهپلهرگه كــۆز يۇمۇلۇشــى    ب

ان ئىشـالر  ۋاتقـ ھاكىمىيهتنىڭ خهۋىرىسىز، ئۆزلۈگـۈدىن بولۇ ) قېلىشتىن ئهمهس
ــ   ــترىتتىن يۆنلهندۈرۈلمىس ــۇ ئاس ــته   ئهمهس؛ ئهگهر ب ــق چهكلهش ــر قېتىملى ه بى

. ئۇجۇقۇپ كهتكهن ئادەملهرنىڭ قايتا جۈرئهت قىلىشىنىمۇ تهسهۋۋۇر قىلىش تهس
ـارا مۇناســـىۋەتنىڭ تهقهززاســـى        —بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى نـــۆۋەتتىكى خهلقــ

ئىســالم دۇنياســىغا ئىسســىق كۆرۈنــۈش، ئافغانىســتان ســېپىگه   ڭخىتايالرنىــ
  .رغان بىر ئىشسوۋېتكه قارشى قېتىلىش ئىهتىياجى تۇغدۇ

اپ، مېنىــڭ رادىئــو ئاڭاليــدىغان ئــادىتىم بــار ئهمهســمۇ، جاھــان ســهل يۇمشــ 
ـان قايتىــــدىن ئاڭالشــــنى داۋام قىلـــــدىم    نهزەربهنتــــتىن بوشــــىغان   . ھامـــ

ـازاق، قىرغىـز،     ـاقى ق چهتئهللىكلهرنىڭ خهۋەرلىرىدىن ئۇقۇشۇمدا سوۋېت ئىتتىپ
ـا   مىڭ كىشىلىك بىـر   50ئۆزبهك ۋە ئۇيغۇرالردىن بولغان  قوشـۇننى چېگرىمىزغ

ـارمىيه گېنېرالـى زۇنـۇن     . توپلىغانمىش بۇ قوشۇننىڭ بېشىغا سابىق مىللىـي ئ
ئهجهبــا بــۇ ئىشــالر بىــلهن ئىچــى تهرەپتىكــى . تېيىــپ قومانــدان قىلىنغــانمىش

ـازىر   (نهپهر كۆرەشچى ئايروپالن ئۇچقۇچىسى  73يېزىالرنىڭ قوراللىنىشى،  بـۇالر ھ
قـۇر قىسـىملىرىنىڭ    - ، ئىـش )باشلىغان ئىـدى رەسمىي تهييار بولۇپ، ئۇچۇشقا 

يوق؟ ھهقىقهتهنمۇ قىزىقارلىق  - تارقىتىۋېتىلىشى ئارىسىدا بىر باغلىنىش بارمۇ
  !تېما ئىدى

ــۇن    كېــيىن ئارتىســتلىرىمىز، ئايىمخاننىــڭ باشــچىلىقىدا پاكىســتانغا ئوي
ــۇنجى   . قويۇشــقا چىقىرىلــدى  ــۇ كوممۇنىســت ئىستىالســىدىن كېيىنكــى، ت ب

ـاپلىناتتى    قېتىملىق  ـا ئېچىلىشـىمىز بولـۇپ ھىس دۈملهنـگهن  . تاشقىي دۇنياغ
  !قازاندا نېمىلهرنىڭ بارلىقىنى تاشقىي دۇنيادىكىلهر تۇنجى قېتىم كۆرۈۋاتاتتى

تىتو بىـلهن ئىككـى   . ئاندىن يهنه سهيپىددىن يوگسالۋىيىگه زىيارەتكه باردى
خىتايالرنى بهكمۇ بۇ ھال . سائهت مهخپىي سۆزلۈشۈپتۇ، تهرجىمانمۇ ئىشلهتمهپتۇ

  . ئهندىشىگه ساپتۇ، دېيىلدى
ـا   »كۆرەش يولى«يهنه ئاالھىدە تىلغا ئېلىشقا تېگىشلىكى  ناملىق بىر درام

ـا نېمىنـى تهشـهببۇس قىلىۋاتىـدۇ؟       . سهھنىگه چىقتى كۆرگهنمىـدىڭىز؟ بـۇ درام
ـان ئىـدى    ـا  . نېمىگه ئىما قىلىۋاتىدۇ؟ بۇ مېنىڭ دىققىتىم سـىرتىدا قالمىغ درام
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دەسلهپته كوممۇنىست ئارمىيىسى ئـۈرۈمچىگه  . تى كۆپ قېتىم تۈزۈتۈلدىناھايى
ـا، كېيىنكـى      ـان بولس كېلىشى بىلهنال قىزىلتۇغالر لهپىلدىگهن شـهكىلدە بولغ

ـاي يۇلتۇزلـۇق تـۇغ بىـرلىكته لهپىلدىـدى      ـا  . تۈزۈتۈلۈشىدە قىزىل تۇغ بىلهن ئ مان
ــولى«شــۇنداق قىلىــپ،  دۆلهتلىــك ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتهقىل بىــر   »كــۆرەش ي

ــقان بولـــدى   ــكه تىرىشـ ــلهن تهكىتلهشـ ــتۇلۇق بىـ درامـــا . ســـاالھىيىتىنى ئۇسـ
. ســهيپىددىننىڭ بۇيرۇتمىســىغا كــۆرە تېيىپجــان تهرىپىــدىن يېزىلغــان ئىــدى   

داۋاملىق مىللىـي خاھىشـنىڭ يۇقـۇرى كۆتۈرۈلۈشـى يۆنۈلۈشـىدە ئۆزگهرتىشـمۇ       
هنقىـتلهش  چۈنكى كېيىن سهيپىددىننى ت. سهيپىددىننىڭ كۆرسهتمىسى ئىدى

ماتىرىيالىــدا تېيىپجاننىــڭ ســهيپىددىن ئۈســتىدىن دەرت تۆكــۈپ ئېيتقــان شــۇ 
ـا  ›كۆرەش يولى‹ «: سۆزلىرى بار ئىدى ـا ئۆزگهرتىشـكه    - ناملىق درامىنى قايت قايت

. »ھهر قېتىمدىال رازى بولمايتى، يهنه ئۆزگهرتىشكه بـۇيرۇيتى . مهجبۇرلىغان ئىدى
سهيپىددىننىڭ زورى بىلهن «ىك بىر ئىشىنى ئۇ ھاياتىدا قىلغان ئهڭ ئهھمىيهتل

  !دەپ، بهربات قىلىپ تاشلىغان ئىدى »قىلغانتىم
بۇ ۋەزىيهتكه دىققهت قىلىـپ يـۈرگهن كۈنلىرىمـدە تۇيۇقسـىزال مهنمـۇ ئـۆزەم       

ـازارىتى  . تۈنهپ يۈرگهن تاشالندۇق ئامبارالردىن ئىزدەپ تېپىلدىم مېنى مائارىپ ن
ـابىدا بىـر     ـادىر ھىس ئانـدىن بىـرنهچچه   . ئـۆيگه ئورۇنالشتۇرۇشـتى  قارمىقىدىكى ك

نېمه بولۇۋاتقىنىنى ئاڭقىرىـپ بـولغىچه   . يىللىق مائاشىممۇ تولۇقالپ بېرىلدى
  .سهيپىددىن مېنى مىهمانغا چاقىرىپ ماشىنا ئهۋەتىپتۇ

ـان بىرمـۇنچه      . م ئىـدى ۈنـ ۈبۇ دەل مېنىڭ كۈتك ـارام بهرمهيۋاتق ـا ئ چـۈنكى ماڭ
ئهگهر ئۇ چاقىرتمىغان بولسا، ئـۆزەم  . ۈم بارىدىتهكتىنى بىلگ - ئىشالرنىڭ تېگى

بۇغــۇ تهســرەك بــوالتتى، چــۈنكى  . كۆرۈشۈشــنىڭ يــولىنى ئىزدىمهكچــى ئىــدىم 
مهندەك رەسمىي ساالھىيىتى بولمىغان بىرىنىـڭ رەئىـس بىـلهن كۆرۈشهلىشـى     

  ئاسان بوالتتىمۇ؟
ال بۇغۇ ئهسلىدىن. سهيپىددىن بهكال قىزغىن بىر خىل كهيپىياتتا كۈتۈۋالدى

ـادەم   . ئۇنىڭ مىجهزى ـاراڭچى، مۇڭداشـقاق ئ بهلكىـم بـۇ ئـۇزۇن يىلالردىـن     . ئۆزى پ
چـۈنكى ئـۇ   . بېرى يېقىن مۇڭداشلىرى بولماي تازا زېرىككهن بولۇشىمۇ مۈمكىن

ـارەتكه كېتهلمهيـدۇ، ھهمـمه     باشقىالردەك خالىغان ۋاقىتتا مهلۇم بىر تونۇشىغا زىي
ـال نهقهدەر   . گراممىالنغان بولـۇدۇ ھهركىتى باشقىالر تهرىپىدىن پرو - ھهددى بـۇ ھ
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بۇ كۈتۈپخانىغا . ئۇ مېنى شهخسىي كۈتۈپخانىسىغا باشلىدى! ھه-جاننى سىقىدۇ
چۈنكى ئۇنىـڭ بـۇ   . باشلىشىدا مهلۇم ئويلىغىنى بارمىكىن دەپمۇ ئويالپ قالدىم

ـادا  . كۈتۈپخانىسىنىڭ بهكال داڭقىسى بار ئىدى ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىغا ئائىت دۇني
قلىنىۋاتقان ئىككى كىتاپ بولسا، بىرى مۇشۇ يهردە، ئهگهر بىرىال بولسا ئهنه شۇ سا

ـار ئىـدى      ـانىنى     . بىرى مۇشـۇ يهردە دېـگهن رىـۋايهتلهر ب ئـۇ مېنىـڭ بىـردەم كۈتۈپخ
ـاراڭالرنى   ئارىالپ كۆرۈشۈمگه قويۇۋېتىپ، رەسمىي گهپلهرنى قىلماي، ئادەتتىكى پ

شـهكلىدە   »ئات ئۈستىدە گۈل كـۆرۈش «ى بۇ پۇرسهتته كۈتۈپخانىن. قىلغاچ تۇردى
ـاقتىم  ـانالردىن شـــۇنى ھىـــس قىلـــدىمكى،     . كـــۆرۈپ بــ كـــۆزۈمگه چېلىققــ

ـانلىرىم ھهقىقهتهنمـۇ راسـت ئىـدى     بـۇ يهردە ئۇيغـۇرچه، ئهرەپـچه، فارسـچه،     . ئاڭلىغ
بۇنداق بىر غهزىنىنـى قانـداق   . رۇسچه، خىتايچه تىلالردا ئاجايىپ كىتاپالر بارىدى

ھهتتــا پــارىژ، لونــدون، . يــران بولمــاي مــۈمكىن ئهمهس ئىــدىتوپلىغانلىقىغــا ھه
ـاپالر، قوليازمىالرنىـڭ     موسكۋا، بېرلىنالردا ساقلىنىۋاتقان بهزى قىممهتلىـك كىت

  .سۈرەتكه ئېلىنغان نۇسقىلىرىمۇ بارىدى
  .دەپ سورىدى ئۇ —مۇھهممهد قارىدىن خهۋەر ئااللىدىڭمۇ؟  —
تا ئۇنى تارتىپ »ن ئىنقىالپمىسلى كۆرۈلمىگه«ئاڭلىسام بۇ قېتىمقى  —

چىقىرىپ، سۆرەپ يۈرۈپتىكهن، تاياقنىمۇ ئوبدان يېگهن چېغى، كۆزىگه يامان بىر 
ـا قىلىـپ قويۇپتـۇ،     دېـدىم ئۇنىـڭ    —نهرسه تېگىپ كهتكهنمىكىن، كۆزىنى ئهم

  pppp.تهسىراتىنى چېكىپ بېقىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا سهپ سېلىپ قاراپ
ـا، بۇنـداق      ـاۋزۇالردا تـۇرۇۋەرمهيتى،    ئهمما ئـۇ سىياسـىيون بولغاچق ئوڭايسـىز م

  .قۇتۇلۇشنىڭ يوللىرىنى بىلهتتى
دەپ سورىدى ئۇ چىرايىنى بالىالرچه ساددا بىر  —كۈتۈپخانام قانداقكهن؟  —

  .نۇر بىلهن تولدۇرۇپ
بۇنى بۇ قهدەر كىم رەتلىدى؟ ئۆزەڭنىـڭ بـۇنى قىاللىشـىڭ    . قالتىسكهن —

  مۈمكىن ئهمهس، ھهر ھالدا؟

                                            

      
نــاملىق بىــر  »ئـۇ، ھېلىمــۇ جهڭگاھتـا  «مـۇھهممهد ئېلىيۇپنىــڭ ھايـاتى ھهققىــدە مۇئهللىـپ بــۇرۇن     ①

يىلـى ئـېالن قىلىنغـان ۋە كېـيىن توپالمغـا كىرگـۈزۈلگهن،       -1984دا ژۇرنىلىـ  »تارىم«پوۋېست يازغان ئىدى، 
 .ئا —
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بوالمدۇ، قارىسام ئۇنىۋېرسىتېتتىكى مۇئهللىملهر تارتىپ  مېنىڭ ۋاقتىم —
ئابدۇشۈكۈر مـۇھهممهد ئـېمىن دېـگهن    . چىقىرىلىپ، كۆرەش قىلىنغىلى تۇردى

مۇشۇ ئىنقىالپتا نابۇت بولۇپ كهتمىسۇن، . يىگىتنىڭ بهك شۈدى بار كۆرۈنگهنتى
ـان  بىر ھىساپتا ئۇنى قوغداپ قېلىش بولسۇن، بىر ھىساپتا مېنىـڭ بېشـىم قا   تق

ئىشىمنى پۈتتۈرۈۋاالي دەپ، ئۇنى مهن رىجىمگه ئىشلىتهي دەپ ئارىيهت ئېلىـپ،  
ـالىكهن، پۇرسـهتنى   . يامان يىلالردا كۈتۈپخانامغا سولۇۋەتكهن ئىدىم ئۆزىمۇ يامان ب

ــمهن   ــۇنى . غهنىــمهت بىلىــپ بۇالرنىــڭ ھهممىســىنى ئوقۇۋالــدىغۇ دەي مهنمــۇ ئ
ـا، يهنه كـۆرەش  بۇ ئىشنى تۈگۈتۈپ مهكتهپك. ئالدىراتمىدىم ئۇنـدىن كـۆرە   . ه قايتس

ـاننى كۆرۈۋالسـۇن، دەپ      جېنىنى قوغداش ئارىالش رەتلىسـۇن، رەتلىـگهچ كۆرۈدۈغ
ـاي، ھهر ئوقۇغىنىـدىن   . يول قويدۇم ئۇ شۇنداق پۇختىكهنكى، ئوقۇش بىلهنال قالم

  .تېزىس يېزىپ، مىڭالرچه بهتلىك خام ماتىرىيال قىلىۋالدى
ـاڭچۇ؟ بۇنـداق   ! ھهجهپ تهلهيلىك بالىكهنا — كاشكى مېنى چاقىرغان بولس

ـا ئىشـلهيتىم   شـۇنداقال مهنمـۇ ئـۇ قهدەر كـۆپ     . بىر غهزىنىگه ئىگه بولسام، بىكارغ
  .توقماقنى يېمهستىم - تاياق

ـاق، ئانـدىن يهنه      -  ئويلۇمۇدۇم ئهمهس، ئهمما بىز دېگهن تهڭ — تـۇش تۇرس
ـا ئېغىـر كهلمىسـۇن دېـدىم     ـازىر مۇنـداق    .ساۋاقداش تۇرساق، سېنىڭ روھىڭغ ھ

دەۋاتىسهنۇ، ئهمما ئۆز ۋاقتىدا راستىنال سېنى چاقىرىپ مۇشۇ ئىشنى قىل دېسهم 
ـايتى     ـار كهلـمهي قالم ـاڭا ھ ـاراڭالر بـۇ ئهمـدى رەئىـس بولـۇپ، مېنـى       «. چوقۇم س ق

  .دېمهي قالمايتىڭ »ئۆزىنىڭ مهدىكارچىلىقىغا سالماقچىكهن
ياخشـى قىپسـهن، شـۇ     بهلكىم توغرىدۇ، بىر ئادەمنى بولسىمۇ قوغـداپقۇ  —

  مۇھهممهد ئېمىن ئىمىنوۋنى، ئىبراھىم تۇردىنى قوغدىيالمامتىڭ؟
ــۇنى     — ـاخمات ئهمهس، بـ ــر شــ ــۋىي بىـ ـاۋاتقىنىم مهھهللىـ ــڭ ئوينــ مېنىـ

ــرەك،   ــۈڭ كې ــۇ،   —چۈشۈنۈش ــدى ئ ـان    —دې ــدا قۇربـ ـاخماتنىڭ چوڭلۇقى ــۇ شـ ب
ــوڭ ئهمهس     ـاتتىن چـ ــهكمۇ ئــ ـا دېۋەتمىسـ ـانالرنى پىچكــ ــك . بولغــ مهن كىچىـ

قىلىۋاتقىنىمنى بىلدۈرۈپ قويۇشۇم كېرەكمۇ؟ مانا  ppppهئهتلهرنى دەپ گامبىتمهنپ

                                            
   ①

خهلقارا شاخماتتىكى بىر ئاتالغۇ، بۇ ئۇسـۇل بىـلهن قارشـى تهرەپنـى ئۆزىنىـڭ       —گامبىت ئۇسۇلى  

 . ئا—ھهققىقىي نىيىتى ھهققىدە خاتا قىياسقا باشاليدۇ، 
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  .شۇالرنى دەيمهن دەپ سېنى چاقىرتتىم
كۈتۈپخاناڭـدا   —دېدىم ئىهتىيات يۈزىسـىدىن،   —توختا، ئۇنداق بولسا،  —

چاشقان يوقمۇ؟ بىلىسـهن مهن چاشـقاندىن بهك قورقـۇمهن، بهلكىـم ئۆيۈڭـدىمۇ      
  .باردۇر

  .دېدى ئۇ گېپىمنى چۈشۈنۈپ —لمايمهن، بهلكىم باردۇر، ئىشهنچ قىال —
گۈللۈكۈڭدە مېڭىپ يۈرۈپ پاراڭالشساق ساڭا ئېغىـر   ،ئۇنداق بولسا تاالدا —

  .كهپ قالماس؟ ھهقىچان نازۇكلۇشۇپ كهتتىڭ
  .ئۇنچۇۋاالمۇ ئهمهس، مهيلى، شۇنداق قىاليلى —

دەسسـهپ، بىـر   ھويلىدىكى گۈللۈكته بىـر  . بىز بىرلىكته تاشقىرى چىقتۇق
  .توختاپ، گۈل تاماشاسى قىلغاچ سۆھبىتىمىزنى باشلىدۇق

ئالدى بىلهن شۇنى سورۇۋاالي، سـهن ھېلىمـۇ قىـزغىن كوممۇنىسـتمۇ؟      —
  .دەپ سورۇدۇم مهن —

 »ئىـزىم «بۇ سېنىڭ دائىمىي تۇتۇمۇڭغا خىالپ بىر سـوئالغۇ؟ سـېنىڭ    —
دېـدى ئـۇ مهلـۇم بىـر      —بىلهن كارىڭ يوق، ئهمهلىي ئىشقا قارايتىڭ ئهمهسـمۇ؟  

  .خىل خىجالهتتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ
ـال قوشـۇلۇپ،    —بولۇدۇ، ئهمىسه، بۇ سوئال شۇنداق قالسۇن،  — دېدىم دەرھ

ـاللىنارلىق       — ـا، بهزى خوشـ ـا بولمىسـ جهمىيهتــته مېنىــڭ كۈزۈتۈشــلۈرۈم خاتـ
  ئىشالرنى كۆرۈۋاتىمهن، سهن نېمىگه ھازىرلىنىۋاتىسهن؟

  .ئۇ جىددىي تاتىرىپ دېدى — نېمىلهرنى كۆردۈڭ؟ —
قـــۇر  - كۆرەشـــچى ئـــايروپالنالر ئۈچـــۈن مىللىـــي ئۇچقـــۇچىالر، ئىـــش  —

قىسىملىرىنىڭ تارقىتىۋېتىلىشى، بىزنىڭ يېزىلىرىمىزغا تارقىتىپ بېرىلگهن 
ـارلىقالر    —قــورالالر  يهنه تېخــى ئــۈرۈمچى  . خهلــق ئهســكىرى تهربىيىســى قاتـ

  ۋەتلىكمۇ يوق؟ئايروپورتىنى كېڭهيتىپ ياساشمۇ شۇالرغا مۇناسى
كۈزۈتۈشلۈرۈڭدىن ھهم خـوش بولـدۇم، ھهم سهراسـىمىگه چۈشـۈۋاتىمهن،      —

بــۇالرنى بىلىـپ ياخشـى قىپسـهن، دېــمهك     —دانه قىلىـپ،   - دېـدى ئـۇ دانه   —
سېنى چاقىرىشىممۇ شۇ ئىش . مېنىڭ ساڭا چۈشهندۈرۈپ ئولتۇرۇشۇم قىسقاردى

رلىشىشـنى بـۇرچ دەپ   ئۈچۈن بولغاچقا، ئهمـدى ئـۆزەڭ چۈشـهنگهن ئىشـقا ھهمكا    
بىلىسهن؛ سهراسىمىگه چۈشۈشۈمنىڭ سهۋەبى، سـهن بـۇنى كـۆرۈپ يېـتهلىگهن،     
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ـا دىقـقهت قىلىۋاتىـدۇ،     ئويالپ يېتهلىگهن ئىكهنسهن، دېمهك، باشقىالرمۇ بۇنىڭغ
ئۇ ھالدا بۇ ئىش پىشـىپ يېـتىلمهي تـۇرۇپال تۇنجۇقتۇرۇالرمـۇ دېـگهن      . دېگهنلىك

  .ئهندىشىگه چۈشتۈم
ـا    : ۋەرلهردىن شـۇنىمۇ ئۇقتـۇم  خهلقارا خه — ـاقى چېگرىمىزغ سـوۋېت ئىتتىپ

ـاپال مىللىـي ئهسـكهرلهركهن، تېخـى بـۇ ئارمىيهنىـڭ بېشـىغا         ئهسكهر توپالپتۇ، س
  ئهجهبا، بۇنىڭ بىلهنمۇ بىر ئاالقىسى بارمىدۇ؟. زۇنۇن تېيىپنى قويۇپتۇ

ـاڭا مۇناسىۋەتسـىز تـېمىال    . بولدى، بۇالرنى سۆزلهشمهيلى! ئاپال — . ربـۇالر س
سـېنى   —دېدى ئۇ سۆھبهت تېمىسىنى دەرھال بۇراپ،  —ساڭا ئىهتىياجىم بار، 

  ياخشى كۆرۈدۈغان ئىشىڭغا قويسام بوالمدۇ؟
  مۇئهللىملىكمۇ؟ —
مــۇئهللىم بولســاڭ زايــا . مۇناســىۋەتلىك. يــاق، ئهممــا مائارىــپ نــازارىتى  —

. ىسـهن كېتىسهن، ئويلۇمۇدۇڭمۇ، بهغهرەز؟ بىـر سـىنىپ بىلهنـال چهكلىنىـپ قال    
ـا بهرگهن بولـۇمهن    . مائارىپ نازارىتى دېگهندە ھهممه ئوقۇغۇچىنى سـېنىڭ قولۇڭغ

  بىلگهنسهن؟
  .ئۇنچىۋاال ياخشى ئهمهس، ئهمما بۇنداق ۋەزىيهتته چهتته تۇرالمايمهن —
. نېمه ئۈچۈن بۇ يهرگه قويماقچى ئىكهنلىكىمنى ئىزاھلىمىساممۇ بولۇدۇ —

. ڭغا بهردىم دەپ خاتىرىجهم بولسام بولـۇدۇ ياشالرنى سېنىڭ قولۇ. بۇنى بىلىسهن
ئىككى كۈندە نهتىـجه ئېلىنىـدىغان ئىـش ئهمهس،     -بۇ بىر . ئهمما قىزىپ كهتمه

ـار ئهقىـل   . شۇنداق بىر پىالن تۈزگىنكى، تاشپاقا قهدىمى بىلهن ئىلگىرله بىزدە ب
. ئاسـتا  - ئاسـتا . باشقىالردىمۇ بار، ھۈركۈتۈپ قويساق نـېمه بولۇشـىنى بىلىسـهن   

  .كېيىنمۇ يىقىلمايدىغان بولسۇن. ھهرگىز ھولۇقماستىن، بىر پۇختا ھۇل سال
  .بولۇدۇ، قوبۇل قىلىمهن —
سېنىڭ ماقۇللۇقۇڭنى ئالمايال . ھه، ئهمدى يېقىندا ئۇقتۇرۇشۇڭ چۈشۈدۇ —

چــۈنكى ســېنىڭ مىجهزىڭنــى . ئۇقتــۇرۇش چۈشۈرۈشــكه ھىچكىــم پېتىنمىــدى 
  .ھهممهيلهن بىلىمىز

سالۋىيهدە تىتو بىلهن نـېمه دېيىشـتىڭ دەپ سوراشـقا    ئهسلىدە مهن يوگ —
 —بهكمۇ ھهۋەسلىك ئىدىم، ئهمدى ئويلىسام، بۇمۇ ماڭا مۇناسىۋەتسـىز ئىـكهن،   

تامايىم ئۇنىڭ دەپ بهرگىسى بولسا شۇنىڭ . دېدىم قهستهن گهپ تېشىش ئۈچۈن
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ـا  م بىلهنال دەپ بېرىدۇ، بولمىسا مهنمۇ رەسمىي سورۇمىغاندىكىن، جاۋاپسىز قالس
  .ئوسال بولمايمهن، دەپ ئويلىغان ئىدىم

باشــقا گهپ بولمىســا، ئهمــدى ئــۆيگه كىرىــپ كېتهيلــى، تامــاق يــېگهچ   —
  .ئۆزىمىزنىڭ پارىڭىنى قىلىشايلى

ـانلىقىڭنى    — ـا تاللىغ بۇنى سېنىڭ پۇشايمىنىڭدىن، ئىلگىرى يولنى خات
  .ىپدەپ سورۇدۇم كېتىۋېت —تونۇپ يهتكهنلىكىڭدىن دېسهك توغرا بوالمدۇ؟ 

ـا مهنـدىن        — ـاڭ شـۇنداق چۈشـهن، ئهمم بۇنى قانداق چۈشۈنۈشـنى خالىس
  .شۇنداق قىلىپ بۇ بىر تېپىشماق بولۇپ قالدى. دېدى ئۇ قىزىرىپ —سورۇما، 
بــۇ ئىشــتا قوشــنىالرغا ئىشــهنچ قىلغىلــى بوالرمــۇ؟ يهنــى ئــۇالر مهلــۇم     —

ــىال يهنه    ــۈن ھه دەۋاتقــــان بولســــا، ئىشــــى پۈتســ پۈتمهيۋاتقــــان ئىشــــى ئۈچــ
  سېتىۋەتمهسمۇ؟

تهلهيسىزلىكىمىزدىن شۇالرغا قوشنا بولۇپ . قارا، بۇ بىر تهۋەككۈلچىلىك —
ئاخىرى ! قاپتۇق، باشقا قوشنىمىز بولمىسا، قانداق قىلىسهن؟ ئولتۇرۇۋېرەمسهن

  نېمه بولۇدۇ؟
ئۇغۇ توغرا، ئهگهر ئىـش مهيـدانغا چىققانـدىن كېـيىن، مهلـۇم باسـقۇچقا        —

ــدە  ــ  —يهتكهن ــۇددى ئۆتمۈش ــدەك خ ــچ    —ته بولغىنى ــه، ھى ــدىن سېتىۋەتس ئان
ـا يېزىلىـپ، بـۇ        بولمىغاندىمۇ دۇنيانىڭ بىـر كهررە دىققىتـى قوزغۇلـۇپ، تارىخالرغ

ــدە   ــن ھهققى ــۈز    «زېمى ــداق ئىشــالر ي ــداق، بۇن ــڭ ئهمهس، بۇن بۇنىســى خىتاينى
ــدى   »... بهرگهن، ــپ قاالرى ــدە    -دېيىلى ــالن ھالىتى ــى پى ــۇ دەپتهردىك ـا ب دە، ئهممـ

  !ا ئهلهم بولۇدۇ شۇئۇجۇقتۇرۇلس
  .جۈر ئۆيگه، ئايىم ساقالپ كهتمىسۇن. قېنى تهۋەككۈل قىلىپ باقايلى —
توختا، بىزمۇ شۇ ئۇيغۇر مىهماندارچىلىقىغا ئالدىراپ كهتمهيلى، مېنىڭ  —

تاالدا دېمىسهم بولمايدۇ، چاشـقانلىرىڭ ئۈركـۈپ   . يهنه دېيىشىدىغان گهپلىرىم بار
  .كهتمىسۇن

ــدىن    ــىك ئالدى ــز ئىش ــدۇق  بى ــكه بۇرۇل ــۈك تهرەپ ــر  . يهنه گۈلل ــۈكته بى گۈلل
  .ئورۇندۇققا ئولتۇرۇپ بولغىچه گېپىمنى باشلىمىدىم

ـاالش  — ـارتىش   - يهنه نېمه مهۋزۇالر بار سهندە؟ پۈتكهن ئىش ھهققىدە يهنه ت ت
ـا،        ــز قىلمـ ــۇنى ھهرگى ـانلىق، ب ــقا زىيـ ــۇ ئىش ـاڭ، ب ـاقچى بولسـ ــدى  —قىلمـ دې
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. لىق ســوئاللىرىڭنىمۇ ئــاڭلىغۇم يــوقگۇمــان —ســهيپىددىن ئهندىشــه بىــلهن، 
  .خوش، بۇالرنىڭ ھىچقايسىسى ئهمهس بولسا قارايمىز

ـامىنى  — ــدۇ «ھـ ــجه چىقام ــۈل    - نهتى ــدۇق، تهۋەكك ــوق دەپ ئولتۇرۇۋېرەم ي
ـايمىزمۇ  ــپ باقمـ ــدىكىن     »قىلى ــۇنداق بولغان ـا، ش ــكهن، مانـ ــدىغان گهپ - 50دەي

يــر، بــۇنى ھــازىر خه... يىلالرنىــڭ بېشــىدا شــۇ تهۋەككــۈلنى قىلغۇلــۇق ئىــكهن، 
مهن سـېنىڭ ھېلىمـۇ   ... تهنه مهنىسىدىن باشقا مهنىسىمۇ يوق، - دېگهننىڭ تاپا

ـا   كوممۇنىست ياكى ئهمهسلىكىڭنى قايتا سورىمايمهن، بايا سوراپ بولدۇم، جاۋاپق
يىلالردىكــــى كۆرۈشۈشــــىمىزدە  - 50ئهممــــا . تاۋىــــڭ يوقلــــۇقىنى بىلــــدىم

يهتنىــڭ ئىســپاتلىغانلىقىدىن دېگهنلىرىمنىــڭ راســتلىقىنى بۈگــۈنكى ئهمهلى
ـال قىلىـش نىيىتىممـۇ يـوق      »ھه، قانـداقكهن؟ «پايدىلىنىپ،  . دەپ سـېنى ئوس

ـارار   . ئهمدىكى نىيىتىڭ ھهرھالدا ياخشى، ئالالھ نىيىـتىڭگه يهتكۈزسـۇن   ـا ق ئهمم
ئىچىــدە  ppppئېلىشــلىرىڭدا مهلــۇم رولــى بــوالر دېــگهن ئــۈمىتته ســاڭا بــۇ بىــر قهرنه

ىن بىرنهچچه ئۆرنهك سۆزلهپ بهرسهم دەيمهن، يهنـى شـۇ   تۈرمىلهردە كۆرگهنلىرىمد
  .دىن كۆرگهنلىرىمنى»خهلقنىڭ غهمگۈزارلىرى«كوممۇنىست دېگهن 

سهيپىددىن بىر تۈرلۈك جىنايهتكه شېرىكلىك تۇيغۇسـىدىن ئېزىلگهنـدەك   
ئۇنىــڭ ئۈندېمىگهنلىكىــدىن پايــدىلىنىپ داۋام . دولىســىغا چۆكــۈپ ئولتــۇراتتى

ئـۇ خـۇددى خىجالهتلىـك بىـر ئىشـنىڭ روي بېرىشــىنىڭ       قىـالي دەپ تـۇراتتىم،  
  :ئالدىنى ئېلىشقا ئالدىرىغاندەك ھولۇقۇش بىلهن، بىردىنال

بولــدى، سۆزلىمىســهڭمۇ بولــۇدۇ، ۋاقتىمىــز يــوق، مهن بــۇالرنى تهســهۋۋۇر  —
  .دېدى گهپنى ئۈزۈپ —قىالاليمهن، 

ــهن  — ــهۋۋۇر قىالاليســـ ــي ئارمىيىـــــدىكى   !ھه - تهســـ ــۇ مىللىـــ ؟ ئاشـــ
لىرىڭنىڭ، ھهر دەرىجىلىــــك ئوفىتســــېرالرنىڭ قانــــداق قىيناققــــا  سهبداشــــ

ــنهك پــارچىلىرى ئۈســتىدە يالىڭــاچ    ئېلىنغــانلىقىنى، ئۇششــاق چوقۇلغــان ئهي
ـاق بېـرىش يـولى           يۇمۇلۇتۇلغانلىقىنى؛ نهچـچه كۈنـدە بىـر قېـتىم يـۈز گىـرام تام

ـانلىقىنى،    بۇنىـڭ   بىلهن، ئۇالرنى ئۆرە تۇرالمايدىغان، ئۆمۈلهيـدىغان قىلىـپ قويغ

                                            
 50يىــل، بهزىلهرنىــڭ قارىشــىدا  30بولــۇپ، ئۇيغــۇرالردا بىــر خىــل ۋاقىــت ئــۆلچىمى   —بىــر قهرنه  ①

 .ئا —يىلنى بىلدۈرىدۇ، 
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ددىنــى ئېگىــپ، ئېچىنــارلىق دەرىجىــگه  هبىــلهن ئاشــۇ جهســۇر جهڭچىلهرنىــڭ ق 
بۇ نېمه ئۈچۈن ئىدى، ! چۈشۈرۈپ قويغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىالاليسهن، شۇنداقمۇ؟

بىلهن مىللىي ئارمىيه دەسلهپ  »ئازاتلىق ئارمىيه« —بىلهمسهن؟ ئاشۇ يىلالردا 
قاۋۇل، بهقۇۋۋەت، فورمىسى تېخىمۇ مىللىي ئارمىيه جهڭچىلىرى  —ئۇچراشقاندا 

ـام  نىھهيۋىتى ـاپ تىكـكهن     - ئاشۇرغان؛ ئهمما خىتاي ئهسكهرلىرى خ سـهگهزنى بوي
بىچارە چىراي فورما، شهپكىلىرىمۇ شۇنچىلىك مىجىق، گوجهي ئورىغان پـۇتلىرى  

 »پۈۋ«قوناق شېخىدەك يىڭىچكه، ئۇزۇن يولدىن كهلگهچكه شۇنچىلىك ھالسىز، 
مۇشـۇالر  «ەك ھالدا بولغاچقا مىللىي ئارمىيه سـېپىدىكىلهر  دېسه ئۇچۇپ كهتكۈد

ـازات         ـاي، قانـداقمۇ بىرسـىنى ئ ـالى بولم بىزنى ئازات قىالمـدىكهن؟ ماڭغىـدەك ھ
دېيىشىپ قاقاقالپ كۈلۈپ مهسخىرە قىلىشـقان ئهمهسـمىدى؟ ئهنه    »! قىلسۇن

نى بىـر كـۈ  ! ھه - بـۇالرنى تهسـهۋۋۇر قىالاليسـهن   ! شۇنىڭ قىساسىنى ئېلىۋاتاتتى
مهن كامىرنىڭ تۆمۈر پهنجىرىسىدىن بىر ئاز ساپ ھاۋا ئېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقىنىمـدا،  

ـاش     »ئازاتلىق ئارمىيه«ئاشۇ  ـار ي نىڭ ئهسكهرلىرىدىن بىرنهچچىسى بىـر بويىـدا ب
ئـۇ  . دەم قونداق بىـلهن ئـۇرۇپ، تېپىـپ، ئېلىـپ مېڭىپـتىكهن      - چوكاننى دەممۇ

- يـۈز ! انچه قېتىم دۈم چۈشتىمېنىڭ كۆرۈش دائىرەمدىن چىقىپ كهتكۈچىال ق
ـا ئـۇ بىـردىنال چىقىـراپ تولغۇشـۇپ كهتتـى      . كۆزى ئهسلىدىنال قان ئىـدى  . ئهمم

شـۇ چاغـدا بايقىـدىمكى    . خىتايالر ئۇنى سۆرەپ تۇرغۇزۇپ، يهنه مېڭىشقا زورلىـدى 
ئۇنىڭ پاچىقىدىن سىرغىپ قان ئېقىۋاتاتتى، يېلىڭ ئىشـتىنىنىڭ پۇچقىقىـدا   

ـان بىـر نهرسـه     ـان قهدەم ھهركىتـى بىـلهن لوپۇلـداپ،      پزورۇقـۇ تۇرۇپ قالغ ئېلىنغ
ـاچىقى ئارىسـىدا پۇتلۇشـۇپ تـۇراتتى     ـاجراپ     . ئىككى پ دېـمهك ئۇنىـڭ بويىـدىن ئ

ـارىلىقتىال   ! مېنىڭ كۆز ئالدىمـدا ! كهتكهن ئىدى بـۇالرنى  ! شـۇنچىلىك قىسـقا ئ
ـا يېمـى ئوغـۇرالپ         ـاچلىق دەسـتىدىن چوچق تهسهۋۋۇر قىالاليسـهن، شـۇنداقمۇ؟ ئ

ئاشـۇ   —تېخـى ئـۆيلهنمىگهن يىگىتلهرنىـڭ     —پ قالغان يىگىتلهرنىـڭ  تۇتۇلۇ
چوچقــا يېمــى ئۈچــۈن تايــاق يهپ مېيىــپ بولــۇپ قالغانلىرىغــا نــېمه دەيســهن؟  
دىققهت قىلىۋاتامسهن؟ چوچقىنىڭ يهيدىغىنى بار، يېتهرلىك بېسىلىپ تۇرۇپتۇ، 

ـا زار ۋە ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ئۆلۈۋاتىـدۇ      ـان ئۇنىڭغ ـاق ئاسـ  ! ئهمما ئىنس تىدا ئـۆلگهن  تاي
ـاق    —مىللىي ئارمىيه جهڭچىسى  ئاشۇ بىر سىقىم چوچقا يېمى، سېسـىق قون

سهن قوماندان ئۇ سېنىڭ ئهسكىرىڭ ئهمهسمىدى؟ سهن يۇرت ئاتىسـى،   ! ئۈچۈن
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  !ئۇ سېنىڭ ئوغلۇڭ ئهمهسمىدى؟
ـاۋاز   _ ! جېنىڭنىڭ ھهققىدە! بولدى قىل — دېدى ئۇ يىغلىۋېتىدىغانـدەك ئ

ـاش     . گى روھىنى كۆرەلمهيتىممهن ئۇنىڭ رەڭ. بىلهن ـا ئۇنىـڭ كۆزلىرىـدە ي ئهجهب
  ئهگىگهنمىدۇ؟

ــكهرلهر       — ـان ئهس ــۇرۇپ ماڭغـ ـالنى ئ ــۇ ئايـ ــهمنى دەۋاالي، ئاش ـا، خۇالس توختـ
كهمبىغهل، پۇرولېتارىيات سىنىپىدىن كېلىپ چىققان ئهمهسـمىدى؟ ئـۇالر بىـر    
ــۈچىنى     ــر ئېزىلگـ ــدەك بىـ ــچىكنى ئهمهس، ئۆزىـ ــر پومىشـ ــتنى، بىـ كاپىتالىسـ

ۇرۇۋاتقىنى نېمىنـــــى چۈشـــــهندۈرۈدۇ؟ ســـــىنىپ ئۇقۇمىنىـــــڭ نهقهدەر    ئـــــ
ــلهت  مهقســهتســىنىپ ئهمهس،  مهقســهتكــۈلكىلىكلىكىنى ئهمهســمۇ؟  مىل

  دېگهننى چۈشهندۈرۈۋاتمامدۇ؟
  !...ئۆتۈنۈپ قاالي —

ـارە . يېتهرلىك بولغاندەك قىالتتى - ئاشۇ شېهىتلهرنىڭ، زۇلۇمدىن تهنلىرى پ
ـاپ پارە بولغان ھىساپسىز كىشىلهر ـابىنى قىلىـپ    -  نىڭ بۇنچىلىكمۇ ھىس كىت

ــم       ــقا كى ــۇنى باش ــېلهلهيمهن؟ ب ــۈز ك ــداقمۇ ي ـا قان ــڭ روھىغـ ـام، ئۇالرنى قويمىسـ
ـاز ئىچىـم بوشـىغان ئىـدى     . دېيهلهيدۇ؟ ئهمدى بولـدى  ـاكىنهك    . بىـر ئ ـا بـۇ پ ھهتت

  :شۇڭا كهيپىياتنى كۆتۈرۈشكه ئۇرۇنۇپ. ئادەمگه بىر ئاز ئىچىم ئاغرىپمۇ قالدى
ـان   مهن ئهمــد — ى ئىككىمىزنىــڭ ئىشــتىن ســىرتقى ھهۋىســىمىز بولغـ

  .دېدىم —، ئهدەبىيات ھهققىدە بىردەم تالىشايلى دەيمهن
ۋاھ، بۇنىمۇ مۇشۇ يهردە دېيىشـىمىز كېـرەكمىكهن، ئۆيـدە دېيىشسـهكمۇ      —

ــۇ؟  ــلهن  —بوالتتىغـ ــهنلىك بىـ ــۇ خۇپسـ ــدى ئـ ــۇنى تـــاالدا  . دېـ ــۈنكى مهن بـ چـ
بۇنىڭــدا چوقــۇم چهكــتىن ئاشــقان  دېيىشــمهكچى بولغــان ئىكهنــمهن، دېــمهك،  

  .مهزمۇنالرنىڭ بولۇدۇغانلىقىنى ئۇ قىياس قىاللمىغۇدەك ساددا ئهمهس ئىدى
ــر      — ــهندىن بى ــۇرۇن س ــتىن ب ــى ئېچىش ــۇ تېمىن ــمه، مهن ب ــدىراپ كهت ئال

ـالالر بېرىلسـه چىچاڭشـىپ      ئۆتۈنۈشۈم بار، يهنى ساڭا چېتىلىپ قالىـدىغان مىس
ه مۇناسـىۋەتلىك ئىـكهن، سـهن ۋە مهن بهك    تېما پۈتۈن مىللىـي تهقـدىرگ  . كهتمه

يىلـالردا دېگهنلىرىـڭ يادىڭـدا     -50. كىچىك، ئهرزىمىگهن شهيئى بولۇپ قالىمىز
بارمۇ؟ خهلقارا كوممـۇنىزىم ھهركىتىنىـڭ چوڭلـۇقى ئالدىـدا بىـرنهچچه يۈزمىـڭ       

خۇددى شـۇ فورمىـدا   . ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى ناھايىتى كىچىك قۇربانلىق دېگهنىدىڭ
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ڭدە، مهن دەيــدىغان بــۇ ئهدەبىيــات تېمىســىمۇ شــۇنداق چــوڭ بىــر  چۈشــهنگىنى
  .مهسىلىكى، سېنىڭ، مېنىڭ ئىززىتىمىز ھىچ نهرسىگه ئهرزىمهيدۇ

ـاتىرەڭ ھهقىقهتهنمـۇ مـۇدھىش       — بولۇدۇ، مهن سۆز بهردىم، سـېنىڭ شـۇ خ
ــۇرۇپ ئېلىۋالماســتىن    ! جۇمــۇ ــۈرۈپ ت ــۇ يهردە ئېپىنــى كهلت ئاشــۇ ھىســاپالرنى ب

  .ساڭ بوپتۇ، شهرىمنى بهردىم، گېپىڭنى باشالئۆتهلمىگهن بول
ـار؟ نـېمه دەپ      — بىزنىڭ بۈگۈنكى ئهدەبىياتىمىز ھهققىدە نـېمه باھايىـڭ ب

  ئوياليسهن؟ 
يهنه . مېنىڭكىنى ھىچ سوراپ ئولتۇرما، ئۆزەڭنىڭ ئويلىغانلىرىڭنى دەۋەر —

  يا؟-بىر ھۇجۇمۇڭ بارمىدى
يىلـالردا  -50تېمىنـى ئاشـۇ   تـوغرا بـۇ   . يوق دېيهلمهيمهن، بۇ ئايرىم گهپ —

ئاچمــاقچى بولغىنىمــدا ئاغزىمغــا ئــۇرغىلى تــاس قالغانتىــڭ، ئهمــدى ســېنىڭ   
ـاتنى   . يۇمشاپ قالغان پۇرسىتىڭدە بۇنى دېيىشمىسهم بولمايدۇ بۈگـۈنكى ئهدەبىي

ـالىزم دەۋاتىـدۇ    سـېنىڭچه  . بهزىلهر رىيالىزم دەۋاتىدۇ؛ بهزىلهر سوتسىيالىسـتىك رىي
، ســهندىن جــاۋاپ كــۈتمهيمهن، بــۇ بىــر رېتۇرىــك ســوئال،  بــۇالر راســتمىدۇ؟ تــوغرا

پارتىيهنىــڭ «مهنــچه ئهدەبىيــاتىمىز تىلغــا ئېلىۋاتقــان ئاشــۇ  . بېشــىڭنى قاتۇرمــا
ـاۋاتقان بـۇ جهمىيهتنىـڭ    »بهخت ياراتقان«، »شهپقهتلىرى لىقى، بۈگۈنكى بىز ياش

لىگه لىقى رىياللىقمىدۇ؟ يهنى بۇنى سهن ئاشۇ پاختهك»جهننهتكه ئوخشايدىغان«
ـان ئاجايىـپ يـول ئىـدى     ئىككىنچـى قېتىممـۇ بـۇنى    . بىرىنچى بارغىنىڭدا ياراتق

  .يېڭىلىدىڭ، قىزارما، قىزارماسلىققا سۆز بهرگهن ئىدىڭ
ـانلىقىنى   . ســهيپىددىن ئۇلــۇق كىچىــك تىنــدى    ئۇنىــڭ نــېمه ئويالۋاتقـ

ىڭ ئۇنئۇ پاكار بولغاچقا . يان ئولتۇراتتۇق - چۈنكى ئىككىمىز يانمۇ. بىلهلمىدىم
. سىياسىيونالرغا خاس مىكىرلىك كۆزلىرىنى، كىچىككىنه يۈزىنى كۆرەلمهيتىم

ــيىش     ــرنېمه دېـ ــۈن بۇنىڭغـــا بىـ ــۆرەلمىگىنىم ئۈچـ ــراي ئىپـــادىلىرىنى كـ چىـ
ـا   . ھهقىقهتهنمۇ تهس ئىدى يان تهرەپتىن كۈزۈتۈش ئۈچۈنمۇ مهن گهۋدەمنـى نېرىغ

ئــۇ بهرىبىــر جــاۋاپ . قــاچۇرۇپ تــۇرۇپ قارىمىســام يــۈزىنى يانــدىنمۇ كــۆرەلمهيتىم 
  .شۇڭا داۋام قىلدىم. بهرمهيتى
 »ســاداقهت«تــوغرا، ئىككىنچــى قېتىملىــق پــاختهكلى ســهپىرىڭدىكى  —

ىڭنىڭ جۈملىسـىدىن بولۇشـى   »گامبىت«ئىپادىلهشلىرىڭمۇ ھېلىقى مهشهۇر 
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ئهمما، بۇنىڭ مۆلچهرلىگۈسىز پىسـخىك بۇزغۇنچۇلـۇق رولـى ھهققىـدە     . مۈمكىن
هر ھايات رىياللىقى بىلهن سهنئهت رىياللىقى ئارىسـىدا  ئويالپ كۆردۈڭمۇ؟ كىشىل

ـا   ـات رىياللىقىـدا نۇرغـۇن     . بىر تالالشقا دۇچ كېلىـپ، گاڭگىرىماقت كىشـىلهر ھاي
نهپرەتلىك نهرسىلهردىن نهپرەتلىنىدۇ؛ ئهمما نهپرىتىنى ھهرىكهتـته ئىپادىلهشـكه   

ـاللىق ئا  . جۈرئهت قىاللمايدۇ رىسـىدىكى  چۈنكى ئۇ قايمۇققان، ئىككى خىـل رىي
تالالشــتا بىــر خۇالســىگه كــېلهلمىگهن بولــۇپ، كــۆرگىنىگه ئىشــىنىش يــاكى    

ـالهتته    ـان ھ ـات    . ئاڭلىغىنىغا ئىشىنىش ئارىسـىدا تېڭىرقىغ چـۈنكى، ئۇنىـڭ ھاي
ــدىن توختاۋســىز گۈزەللهشــتۈرۈلۈپ     ـاللىقى ئۈســتقۇرۇلما مېدىياســى تهرىپى رىيـ

هتتىكـى ئـوبراز كۈلكىلىـك    كۆرسۈتۈلۈدۇ؛ باغچىالردىكى غهلىته ئهينهكـته ئهمهلىي 
ــى     ــڭ ئهكس ــۈتۈلۈدىغۇ؟ بىزدىكىســى دەل بۇنى ـالهتته كۆرس ئهمهلىيهتتىكــى . ھـ

ــۈتۈلۈدۇ  ــتۈرۈلۈپ كۆرس ــلهر گۈزەللهش ـان   . رەزىللىك ــۈك، يالغـ ــۇنداق تهتۈرل ـا ش مانـ
ـا، كىشـىلهرنىڭ    رىياللىق تهسۋىرلىرى كاللىالرغا توختىماي قاچىالپ تۇرۇلغاچق

ـان     خاتا ھهققىـدىكى ھۆكـۈم   - توغرا . قىلىـش مىزانلىـرى سـهزگۈرلۈكىنى يوقاتق
ـا كهلـگهن    بـۇ  . ئىشهنچلىكلىك دەرىجىسىگه ئۆزلىرىمۇ قارار بېرەلمهيـدىغان ھالغ

ئالدى ھالدا بۇ خهلقنى بىر ناھهقچىلىككه قانداق قارشى تۇرۇدۇ، دەپ ئوياليسهن؟ 
ـا،      ئىش ئۇبىلهن  نىڭ ناھهقلىكىگه قانـداق ئىشـهنچ قىالاليـدۇ؟ ئىشـهنچ بولمىس

انــداق قارشــى تــۇرۇدۇ؟ ئىنســان ئــۆزى خاتــا دەپ شهكســىز ئىشــهنچ قىاللىغــان  ق
. توغرا نهرسىگه قارشى تـۇرغىلى بولمايـدۇ  . نهرسىگىال ئۈزۈلكېسىل قارشى تۇرۇدۇ

ـا،      ـاق لهنهتلىنىـدىغان بولغاچق بۇنىسى دىن، ئهخالق مىزانلىرى تهرىپىـدىن ئورت
غرا نهرسىگه قارشى تۇرۇشـقا  پۈتۈن نهپرەتكه نىشان بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ، تو

خۇددى شۇنداق، خاتا ئىكهنلىكىگه ئۆزى كهسكىن . ھىچكىم جۈرئهت قىاللمايدۇ
ـاكى      ــدۇ يـ ـان نهرســىگه قارشــى تۇرۇشــقىمۇ جــۈرئىتى بولماي ئىشــهنچ قىاللمىغـ
ـانال يېلـى        ـايىتى ئاس ئىشهشسىزلىك روھى ھالىتى بىـلهن قارشـى تۇرسـىمۇ، ناھ

  .چىقىپ كېتىدۇ
ــۈكۈتك ــهيپىددىن سـ ــدىسـ ــۆمگهن ئىـ ــۈكۈتىنى  . ه چـ ــداق سـ ــڭ بۇنـ ئۇنىـ

ـاس قىـيىن ئهھۋالـدا جىـم بولـۇۋېلىش دېيىشـكىمۇ، ئۆتمۈشـنى         سىياسيونغا خ
  .ئهسلهپ، قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلىش، ھهسرەتلىنىش دېيىشكىمۇ بوالتتى

يىلالرنىــڭ بېشــىدا ســهن يارىتىــپ بهرگهن ئهدەبىيــات يــولى،   -50ئاشــۇ  —
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ن ئىبارەت ئهدەبىي قېلىپ ھازىرغىچه خهلقىمىزنىـڭ  ساختا رىياللىق يارىتىشتى
مهنهۋىيىتىنى بۇزۇپ، ئۇالرنى ماشىنا ئادەمدەك سهزگۈسىز، ئىدراكسىز بىر باياۋانغا 

ــالۋاتىدۇ ــدىن    . باش ــىمۇ كۈن ـادەم بولۇش ـا ئـ ــڭ قايتـ ــۇ خهلقنى ـا  - ب ــۈنگه ئارقىغـ ك
ــدۇ ـايىت   . كېتىۋاتى ــڭ جىنـ ــق ئهدەبىياتىمىزنى ــۇز يىللى ــۆتكهن ئوتت ـاز ئ ى، ئهڭ ئـ

ـاز ئهمهس دېســهك ئاشــۇرۇۋەتكهن        خىتايالرنىــڭ بىۋاســىته زىيىنىــدىن ھىــچ ئـ
نى ئۆزگهرتكۈزگهن ئاخىرقى نۇسـقىدەك،  »كۆرەش يولى«سېنىڭ ئاشۇ ! بولمايمىز

  رىياللىقنى سادىقلىق بىلهن ئىپادىلىگهن نهچچه ئهسهر بار دېيهلهيسهن؟
 چىرايلىـق  سهيپىددىن گۈللهر ئۈستىدە گىژىلداپ ئۇچۇپ يۈرگهن گۈلـدەكال 

بىر ھهرىنىڭ گـۈل بهرگىـگه قونـۇپ، ئانـدىن تۈكلـۈك پـۇتلىرى بىـلهن گۈلنىـڭ         
ــپ      ــتىگه قىزىقى ـان ھهركى ــپ، ياالۋاتقـ ـا كېلى ـاتىلىق تااللىرىغـ ــدىكى ئـ ئوتتۇرى

بـۇ ھالـدا راسـتىنى دېسـهم     . قاراۋاتقاندەك مۈكچۈيۈۋېلىپ، جىممىدىال ئولتۇراتتى
ـان سـۇندۇرۇش تىپىـدىكى ھۇجۇملـ     ـالهت     ئۇنىڭغا قىلغ ـاز خىج ۇرۇم ئۈچـۈن بىـر ئ

نـېمه قىلسـۇن،   . بولۇش بىلهن بىرگه ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپمۇ قالغاندەك ئىـدىم 
ـالغۇز بېشـىغا ئـۇ قهدەر چـوڭ بىـر ئىشـنى قىالالمتـى         شۇ كىچىككىنه ۋۇجۇت، ي

  .ئهمىسه، دېگهندەك ئاقالشقا ئۇرۇندى بىر كۆڭلۈم
بۇنىـڭ  . دېـيهلمهيمهن  توغرا، بۇنى مۇشـۇ ئوتتـۇز يىلـدىال شـهكىللهندى،     —

 —بــۇ ھهقــته قهشــقهردە . يىلتىزىنــى تــارىخىمىزدىن ئىزدەشــكه تــوغرا كېلىــدۇ 
ــى       ــۆھبهتلىرىدە مهمتىل ــۇئهللىملهر س ـان م ــۇپ تۇرۇدۇغـ ــته بول ــى مهكتهپ نوۋېش

  ئهپهندىنىڭ نېمه دېگهنلىكىنى ئهسلىيهلهمسهن؟
ابىت بۇجــۇرالرنى ئهســته تۇتااليــدىغان ھهمــمه ئــادەم ســ - ئــۇ قهدەر ئۇجــۇر —

ــدىمۇ؟  ـارىخىي        —ئهپهن ــڭ تـ ـاراپ، ئۆزىنى ـا قـ ــڭ ئورانىغـ ــۇ گهپلهرنى ــۇ ب ــدى ئ دې
  .مهسئۇلىيهتتىن بىر ئاز بولسىمۇ ئازات بولۇۋاتقىنىنى سېزىپ

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى شـــۇ چاغـــدا، بهزىلهرنىـــڭ كىالسســـىكالرنىڭ       —
ـاالغهت جهھهتـته        ـاھهت ۋە ب داستانلىرىنى سهھنىلهشتۈرۈشـكه قارشـى تـۇرۇپ، پاس

سىز بولسىمۇ، يهنىال رىياللىقنى ئهكـس ئهتتۈرىـدىغان ئهسـهرلهرنى يېزىـپ،     يېتهر
شــۇنى سهھنىلهشتۈرۈشــنىڭ ئهۋالتالرغــا پايدىســى بولۇدۇغــانلىقىنى ئىلگىــرى  

مانــا شــۇ چاغــدا ئــۇ كىالسســىكالرنىڭ نــېمه ئۈچۈنــدۇر قــاراڭغۇ  . ســۈرگهن ئىــدى
ھىچ ئاالقىسىز ھالدا  كۈتۈپخانىلىرىغا بېكىنىۋېلىپ، جاھاندىن بىنهزەر، رىيالىققا
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ـان  . يېزىپ يۈرگهن شېئىرلىرى، داستانلىرى ھهققىدە تهنقىدىي قاراش بايان قىلغ
ـا بېسـىلغان          ھهتتا بـۇ داسـتانالرنىڭ شـۇ چاغـدىكى سـوۋېت مهتبۇئاتلىرىـدا قايت

ئىـدىيه، سـىنىپ ئۇقـۇملىرى     ىكنۇسقىلىرىدا تهھلىل قىلىنىپ، كوممۇنىسـت 
لدا تېشىدىن تېڭىلغان بۇ ئىدىيىلهر، بۇنـداق  يۈكلهپ قويۇلغانلىقى، سۈنئىي ھا

سىنىپ ئۇقۇملىرىنىڭ ئهسلىدىكى ئهسهر ئاپتورى تهرىپىدىن ئويالپ كـۆرۈلگهن  
يىلالردىـن باشـالپ،   -50. ئىهتىمالىمۇ ھىچ يوق ئىكهنلىكىنى سۆزلىگهن ئىدى

بىزدىكى مهتبۇئاتالرمۇ سوۋېت فورمىسى بويىچه ناۋايىدا، نازارىدا كوممۇنىستلىق 
ســىنىپىي زىــددىيهت نۇقتىســىدىن . دىيهنىڭ بــارلىقىنى ئىلگىــرى ســۈردىئىــ

كىالسسـىك ئهسـهرلهردىكى بۇلبـۇل    . چۈشهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇپ بۇنى تهكرارالشـتى 
ـا ئهزگۈچىلهرنىـڭ     پۇرولېتارىيات سىنىپىنىڭ، زاغ ياكى شۇنىڭغا ئوىشاشـالر بولس

ـا شـۇنداق    سـهنچه بـۇ راسـتمىدۇ؟   . سىمۋولىمىش كهبى تهھلىللهر بېرىلهتتى مان
رىياللىقنى سادىقلىق بىلهن ئهكس ئهتتۈرۈدۇغان ئهسهرلهرنىڭ تارىخىمىز بويىچه 
ـا كهلـگهن بۈگـۈنكى         ـات زېمىنىـدا بارلىقق ـارىخىي ئهدەبىي بولمىغانلىقى، مۇشـۇ ت
ئهدەبىيــــاتنىڭمۇ خــــۇددى شــــۇنداق ســــاختىلىققا تولۇشــــىنى بهك نورمــــال  

ـان   كالردىن مـولال بىـالل نازىمنىـڭ    كىالسسـى . كۆرسۈتۈدىغان ئاتموسـفىرا ياراتق
قاتــارلىقالر ۋە مــولال  »كــۆچ قوشــىقى«، »نوزۇگــۇم«، »غــازات دەر مــۇلكى چىــن«

شاكىرنىڭ بىر داستانى ئۆز دەۋرىدىكى مهلۇم بىر قارشىلىق ھهركىتىنـى ئهكـس   
ئهتتۈرگهننى مۇستهسنا قىلغاندا، بهدىئىي گۈزەللىكى، پاساھىتىدىن قهتئىينهزەر، 

ـا  ـا     پۈتكـــۈل ئهدەبىيــ ـاللىقتىن قـــېچىش، رىياللىققــ تىمىز ئهنه شـــۇنداق رىيــ
سانســىز دىــۋانالرنى تولــدۇرغان شــېئىرالرنى . ئاالقىســىزلىق خاھىشــىغا تولغــان

ـا، ئۇنىـڭ شـۇ دەۋردىكـى       ئوقۇساق تىل گۈزەللىكىدىن ھـوزۇرالنغىنىمىز بولمىس
ــداق ياشــايدىغانلىقى، ئىــدىيىۋىي ھــالىتى، تۇرمــۇش ئــادىتى،    ئۇيغۇرالرنىــڭ قان

بـۇ  . ھهققىدە ئىشهنگۈسىز مۇناسىۋەتسىزلىك ئىپادە قىلغان... ياسىي ھاياتى،سى
زېمىندا يېتىشكهن بۈگۈنكى ئهدەبىيات بولسا، رىياللىقتىن قېچىشـتىن ئۆتـۈپ،   

ـا ماڭـدى      ـايى يولغ ـاللىق يارىتىشـتهك جىن بـۇنى كوممۇنىسـتالرنىڭ   . ساختا رىي
  .دېيىشكىمۇ بولۇدۇ زاتىدىن يالغانچى بولۇشتهك ئاالھىدىلىكى بهلگىلىگهن

سېنىڭ بىر تهتىلدە دىۋان قىلىپ تـۈزگهن شـېئىرالر توپالمىـڭ قايسـى      —
دەپ سـورىدى سـهيپىددىنمۇ سانچىۋېلىشـنىڭ پۇرسـىتىنى      —تۈرگه كىرەتتـى؟  
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ئهممـــا مهن ســـهمىمىيلىكتىن باشـــقا يـــول بىـــلهن ئـــۆزەمنى . چىـــڭ تۇتـــۇپ
  :ئاقلىيالمايتىم شۇنداقال ئهمهلىيهتمۇ شۇ ئىدى

ئېســىڭدىمۇ، تهتىلــدىن . ئاشــۇ كىالسســىكالرنىڭ يولىــدا ئىــدى  ئۇمــۇ —
كېـــيىن توپلىغـــان خهلـــق ئهدەبىيـــاتى نهمـــۇنىلىرىنى مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه  
ـارا      ـا، تهتىلـدە دوسـتالر ئ كۆرسهتكهن پۇرسهتته بۇ توپالمنىمۇ كۆرسهتكىنىم؟ ھهتت
ـان ئىـدى        ـائىرمۇ قارشـى تۇرغ  .مۇھاكىمه قىلىشـقان چېغىمىـزدا ئابـدۇراھمان ش

چۈنكى ئۇ ھهممىمىزدىن چېچهن بولغاچقا، مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ قاراشـلىرىنى   
شۇڭا ئۇ . ئاللىقاچان مۇالھىزە قىلىپ، توغرا تېپىپ، قوبۇل قىلىپ بولغان ئىدى

ـا ئۇيغـۇن،   . بۇنىڭغا مهسخىرىلىك باققان ئىدى ئهكسىچه، مېنىڭ ھازىرقى زامانغ
ـا    ـال شـېئىرلىرىمنى ماختىغ كېـيىن مهمتىلـى   . ن ئىـدى رىياللىققا يېقىن قوپ

كىالسسـىكالرنىڭ شـېئىرى تېخنىكىنـى    . ئهپهندىمۇ خـۇددى شـۇنداق قىلـدى   
ئۈلگه ئالغاندىن باشقا، رىيالىققا بولغان ئاالقىسـىزلىكى، مهپكۈرىسـىزلىكى، ئـۆز    
ھهۋىسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈنال ئىجادىيهت قىلىشتهك شهخسىيهتچىلىكىنى ھىچ 

  .دورۇماسلىققا دەۋەت قىلغان ئىدى
ســـهمىمىيلىك بىـــلهن نـــاتوغرا قىلغـــان ئاشـــۇ قىلمىشـــىمنى ئېتىـــراپ 

ئــۇ يهنه جىــم .قىلىشــىم، ســهيپىددىننىڭ تــاۋۇزىنى قولتۇقىــدىن چۈشــۈرۈۋەتتى
مهن ئهمدى ئۇنىڭ مۈرىسـىگه پېتىـپ ئولتۇرۇۋەرمهسـلىكى    . بولۇپ قالغان ئىدى

  :ئۈچۈن، بۇ تېمىنى باشقا تهرەپكه تارتىپ، داۋام قىلدىم
  .ىنى ئاخىرقى كۈنلهردە ئابدۇرېهىم ئۆتكۈر بىلهن سۆزلهشتىممهن بۇ تېم —
  .دەپ سورىدى سهيپىددىن قىزىقىپ —ھه، ئۇ نېمه دەيدۇ؟  —
شۇغۇنىســى ئــۇ بىــر . قاراشــلىرىمىز ئاساســهن بىــر يهردىــن چىقىــدىكهن —

مۇشـۇ دەۋردە تـۇرۇپ، بـۇ    : ئهمهلىي قىيىنچىلىقنى نهزەردە تۇتۇشقا دااللهت قىلـدى 
ــى رەز ــۈمكىن    دەۋردىكـ ــىمىزنىڭ مـ ـالالرنى يېزىشـ ــهلبىي ھــ ــى، سـ ىللىكلهرنـ

! دە-چــۈنكى جــان ھهمــمه ئــادەمگه تــاتلىق . ئهمهســلىكىنى ئىلگىــرى ســۈردى 
  . كوممۇنىست دېگهن ئۆزىنى ماختىغۇزۇدۇغان، تىلالتقۇزمايدىغان نهرسه تۇرسا

  ئۇ ئهمهلىيهتنى دەپتۇغۇ؟ سهن يهنه نېمه دەيسهن؟ —
كه، كوممۇنىســــت پــــارتىيهنى »تجهنــــنه«ئهممــــا بــــۇ جهمىيهتنــــى  —

قــا ئوخشــۇتۇش دەرىجىســىگه بېرىــپ يېتىشــكه ھىچكىــم مهجبــۇر »قىبلىگــاھ«
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تهنقىدنى يازالمايدىغانلىقى راست، ئهمما ئۇ دەرىجىدە غالچىالرچه . قىلغىنى يوق
  !دە-تهبىئهت نامايان قىلىپ ماختىمىسۇن

ـارىك      — هن؟ نـېمه  ھه، ئۆتكۈر يهنه نېمىلهرنـى دېـدى؟ قانـداق تهدبىرلىـرى ب
  ئويالۋېتىپتۇ؟

ــۈرۈش تهس «: ئۆتكـــۈر — ــىز ئهكـــس ئهتتـ ــۈنكى رىيـــاللىقنى پهدازسـ . بۈگـ
ســىمۋوللۇق ياپتــا قىلىشــنىڭ ئــانچه بهك پايدىســى بولمايــدۇ، خهلقنىــڭ بــۇنى  

پهقهت تارىخىي ۋەقهلهرنى بهدىئىي ۋاسـىتىلهر بىـلهن   . چۈشهنگۈچىلىكى بولمىسا
ـار   بۇ يول بىلهن خهلقق. ئىپادىلهشكه بولۇدۇ . ه تهربىيه بېرىشـكه مۈمكىنچىلىـك ب

بولغاچقا،  ›قاراڭغۇ زۇلمهتلىك‹چۈنكى ئۆتمۈش كوممۇنىستالر تهسۋىرلىگهندەك 
ـا    . ئۇنى ئېنىق يېزىش كوممۇنىسـتالرغا پۇتالشـمايدۇ   ـا بۈگـۈنكى رىياللىقت ئهمم

ـا بىـرەر بهختسـىز ھادىسـه       مهسـىلهن   —زۇلۇم بار دېيىش بىر ياندا تۇرسـۇن، ھهتت
دىسىسى دېگهندەكلهرمۇ بولمايدىغان، پۈتۈن ئىش بهختنىـڭ ئىچىـدە،   قاتناش ھا

ـا   ! خوشاللىققا چۆمگهن تىپته بولۇشى كېرەك تۇرسا قانداقمۇ بۈگـۈنكى رىياللىقق
  .دەيدۇ »چېقىلغىلى بولسۇن

  ...بۇمۇ بولۇدۇغان گهپكهن، توغرا دەيدۇ، —
ـاق، بىـر دىققهتسـىز      — ـاراپال تۇرس لىكتىن شۇنداق، ئهمما ھهر پۇرسـهتنى م

ـارا،  . پايدىلىنىپ، ئاغزى ئوچۇق قالغان قهپهزدىن ئۇچۇپ چىكهتكىلىمـۇ بولـۇدۇ   ق
ـامهتچىلىك تهبىئىتـى يـوقتهك      بۈگۈنكى ياشالرنىڭ مۇتلهق كۆپچۈلۈكىـدە خوش

  .تۇرۇدۇغۇ
ــهندىم  — ــىدىڭنى چۈش ــۇالردىن مهقس ــراق تهلهپ   . ب ــىل چى ـاز يېش ــر ئـ بى

  .ئاستا بولۇدۇ - بۇ ئاستا. قىلىسهن
شـۇنداق بولسـىمۇ شـۇنى    . تېمىنى ئارتۇقچه ئـۇزارتقىم كهلمىـدى  ئهمدى بۇ 

  :دېيىشتىن ساقلىنالمىدىم
بېسـىۋېلىنغان مىللهتنىـڭ   «ئاڭلىسام فىرانسىيىلىك بىر مۇتهپهككۈر  —

ـاش    ـا ب سهرخىل ئادەملىرى ئۇدا ئۈچيۈزيىل قىرغىن قىلىنسا بۇ مىللهتنىڭ قايت
ـاللىقى پۈتـۈنلهي تۈگهيـدۇ    ـاڭالپ     —كهن، دەپـتى  »كۆتۈرۈش ئىهتىم بـۇ گهپنـى ئ

ـاالپ،    . سهيپىددىن قـۇالقلىرىغىچه قىزىرىـپ كهتتـى     —شـۇڭا مهن گهپنـى ياپس
ــۇرالرنى    ــهن ئۇيغ ــوغرا، س ــلهت «ت ــىۋېلىنغان مىل ــى  »بېس ـازات «ئهمهس، بهلك ئـ
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ــۇپ    »قىلىنغــان مىلــلهت دەپ قارايســهن، مهنمــۇ خاســال ئۇيغــۇرالرنى نهزەردە تۇت
ــدا، ھ   ــۇمهن ئالغان ــۋاتىمهن، ئوم ــڭ   دېمهي ــتهملىكه مىللهتنى ــر مۇس ــدق بى هرقان

ــرغىن      ــۈردە قى ــك ت ــىلزادىلىرى غهرەزلى ــۇقلىرى، ئېس ــلۇقلىرى، نوپۇزل ئۇقۇمۇش
ـاش    قىلىنسا، ئارىدىن ئۈچيۈز يىل ئۆتكهندىن كېيىنكى ھاياتىدا ئۇالرنىـڭ يهنه ب

ســـهيپىددىننىڭ  —كۆتۈرۈشـــىدىن ئۈمىـــت قىلغىلـــى بوالرمـــۇ، ســـهنچه؟     
ــلىرىدىن ئۇنىــڭ ئىككــى    ـانلىقىنى پهرەز   تاتىرىش ـاش ئارىســىدا قىينىلىۋاتقـ تـ

ـاۋلىق قىالتتـى   . قىلىشقا بوالتتى ئۇ يولنى خاتا تالالپتىكهنمهن دېيىشكه بويۇنت
ــوغرا قىلغــانمهن، دەي دېســه  )ئــاتتىن چۈشســىمۇ ئۈزەڭگىــدىن چۈشــمهيتى ( ، ت

ئالدىدىكى رەھىمسىز رىياللىق كۆرمهسلىككه سالسىمۇ ئۇنىماي كۆزىگه پېتىپ 
  .تۇراتتى
ۇنى ئاشــۇ يۇقــارقى مۇنازىرىمىزنىــڭ بىــر يهكــۈنى ســۈپىتىدە دەۋالغانــدىن  بــ

  :كېيىن ئۇنىڭ ئالدىرىتىشىدىن بۇرۇن جىددىي ھالدا شۇنى سورۇدۇم
ــرى   -50 — ــدىكى تـــاغالردا پـــارتىزانلىق ھهركهتلىـ ــى كۇچـــار ئهتراپىـ يىلـ

بولغانلىقىغا دائىر سوئالىمغا شۇ چاغدا قاتتىق ئاچچىقالپ كهتكىنىڭ ئېسىڭدە 
بارمۇ؟ ئهسلىدە ئاشـۇ چاغـدا شـهرقىي تۈركىسـتان جۇمهـۇرىيىتى ھۆكۈمىتىـدىن       
ـارمىيهمۇ، خهلقمـۇ    قالغان ئهڭ يوقۇرى دەرىجىلىك رەھبهر سهن ئىدىڭ، مىللىي ئ
ــۈچىنچى بىــر دۆلهتنىــڭ قوللۇشــى      ــۇ ســوۋېتتىن باشــقا ئ ســاڭا ئهگىشــهتتى، ب

ـانى  شۇغۇنىسـى ئـۇ چاغـدا سـ    . ئاجايىپ ياخشى پۇرسهت ئىـدى . دېمهكتى هن دۇني
  !باشقىچه چۈشۈنهتتىڭ

ـان ھالـدىمۇ بىـر     ! بىلهمسهن، بۇ بىر بهختسىزلىك — سهن دېگهنـدەك بولغ
  ...يۇ -پايدىسى بولۇشى ناتايىن ئىدى

ـا      — ـاۋارە بولم سـهن بىـر   . بۇنداق ياراشمىغان ئـۆزەڭنى ئاقالشـنى قىلىـپ ئ
هلىـبه  غ. سىياسىيون، سىياسىي پۇرسهت نېمه دېمهك، بۇنى ئوبـدان چۈشۈنۈسـهن  

قىلىش، قىلماسلىق باشـقا بىـر گهپ، ھهر پۇرسـهتته ئۇرۇنـۇپ بـېقىش بـۇ باشـقا        
بىرى ئالالھ خالىسا مۇيهسسهر قىلىدىغان ئىش؛ كېيىنكىسى بولسا، بهندە . گهپ

ـاقچى   . بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن سهۋەپ قىلىـش مهجبـۇرىيىتىمىز   بۈگـۈن قىلم
ـارمۇ؟     بولۇۋاتقىنىڭمۇ بىر ئۇرۇنۇش ئهمهسمۇ؟ بۇنىڭ غهلى ـالهت ب بىسـىگه بىـر كاپ

يىلالردىكىسى بۈگۈنكىگه -50ئهمما . بۇنىسى تېخىمۇ ئېچىنىشلىق ھالدا تۈگهر
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  .قارىغاندا تېخىمۇ ئىشهنچلىكراق ئىدى
بۇ گهپلىرىمدىن ئۇنىڭدا جىددىي بىر ئهندىشه، قورقۇنۇچلۇق بىـر غهم پهيـدا   

ۇنىـڭ سـهۋەپلىرىنى   ئـۇ ب . بولغاندەك تاتىرىپ ۋە بوزۇرۇپ كېتىۋاتقىنىنى سهزدىم
خېلى ئۇزۇن . دەيدىغاندەك بىرنهچچه قېتىم ئېغىز ئۆمهللهپ، يهنه توختاپ قالدى

ـاخىرى بىـر ئهپلىـك يـولىنى تاپقانـدەك چىرايـى سـهل          بىر سۈكۈتتىن كېـيىن ئ
  :تۈزۈلۈپ، تۇيۇقسىزال شۇنداق سورىدى

مېنىڭ ھهققىمدە خهلـق نـېمه ئوياليـدۇ؟ مېنـى نـېمه دەپ چۈشـۈنۈدۇ؟        —
بۇ سوئالالردىن ئۇنىڭدا شـهكىللهنگهن   —ماڭا بېرىدىغان باھاسى قانداق؟ يهنى 

ئهمدى ھهقىقىي دوستانه ئاگاھنى بېرىشىم مهجبۇرىيهت . ئهندىشىنى چۈشهندىم
  .ئىدى

  .شۇنى بىلگىنكى، پهقهت ھهركهت ئارقىلىقال ئۆزەڭنى ئاقلىيااليسهن —
مهن، بـۇالرنى  ھازىر مهن ھهقىقىـي ھىسـىياتىمنى يېزىشـقا تىرىشـىۋاتى     —

  ...كۆرسهڭ مېنى چۈشۈنۈسهن
ھهرىكهتته خاتا قىلىـپ، قـۇرۇق ئـۆزۈر سـورىغاندەك     . ياق، چۈشهنمهيمهن —

بىر ئهخالقسىز ئادەم ئۆمۈر بويى ئهخالقىي بۇزۇقچۇلۇق قىلىـپ،  . بىر ئىش بولۇدۇ
ـا بـۇ ئۇنىـڭ ئهخالقلىـق       - ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا بىر پهندى ـابى يازس نهسىههت كىت

ـا ئىشـىنهمدۇ؟ بهلكىـم ئـۇنى     ئىكهنلىكى گه ئىسپات بوالالمدۇ؟ كىشىلهر بۇنىڭغ
ـاالر،     تونۇمايدىغان نۇرغۇن ئادەملهر ئۇنى بىر ئهخالقشۇناسـكهن دەپ ئىشـىنىپمۇ ق

بـۇ سـۆزۈمدىن كېـيىن ئۇنىـڭ      —بهختكه قارشى سېنى ھهممه ئۇيغۇر بىلىـدۇ،  
زىـدىن كېـيىن   ئۆ. ئـۇ ھهقىقهتهنمـۇ غهلىـته تاتىرىـپ كهتتـى     . چىرايىغا قارىـدىم 

ـاتىقى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ھهقىقهتهنمـۇ قورقۇنۇچلـۇق         ـان ئ ئارقىسىدا قالىـدىغان يام
  :ئۇ لهۋلىرى كۆكۈرۈپ، تىترەك ئاھاڭدا. ئىدى

  .دەپ سورىدى —... مېنىڭ خاتاسىم نهدە؟ —
مهن ئۇنىڭ ھهركهت ئارقىلىق تۈزۈتۈش ئۇرۇنۇشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن 

  . ئهمهس، ھهتتا ئېچىتىشقىمۇ مهجبۇر ئىدىمھهقىقهتنى يوشۇرماستىن دېيىشال
ئىدىم، خاتاسىڭ بۇنى ئهللىكىنچى يىلالردىكى ئۇچرشۇشىمىزدا دېگهن  —

  .تارىخىي رولۇڭنى ئۈستۈڭگه ئېلىشتىن باش تارتقانلىقىڭدا
ـاز شـۈكلهپ كهتكهنـدىن كېـيىن، يهنه تىرىشـىپ ئـۆزىنى ئاقالشـقا         ئۇ بىر ئ
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  :ئۇرۇنۇپ
  .دەپ سورىدى —ۇپمۇ؟ مهغلۇبىيهتنى كۆرۈپ تۇر —
. سابىت داموللىمۇ مهغلۇپ بولۇدۇغانلىقىنى بىلهتتى! ئهلۋەتته شۇنداق —

ـارىخىمىزدىكى ئهڭ ئۇلــۇغ شــهخس بولــۇپ       مهغلۇبىيىتىڭــدىن قهتئىيــنهزەر تـ
  .قاالتتىڭ

ـاتتى  ــدىن تىــت . ئايىمخــان قېشــىمىزغا كېلىۋاتـ تىتلىــق  - ئۇنىــڭ تۇرقى
  .پ كهتكهندەك قىالتتىبهك كۆپ ۋاقتىمىز ئۆتۈ. چىقىپ تۇراتتى

ــۇرايلى،  — ــدى تـ ــۇن،  »پـــاختهكلىرىم«بولـ ــدى  —ســـايراپ كهتمىسـ دېـ
  .سهيپىددىن ئايىمخان تهرەپكه ئىشارە قىلىپ

ــدىغانلىرىم تېخــى تۈگــۈمىگهن ئىــدى،    — ــدىم  —ئهممــا مېنىــڭ دەي دې
  .قىيالماسلىق ئىلكىدە

  .يهنه نېمه موھىم گهپتى؟ ئۆيدە دېيىشهرمىز —
  ...خۇنۇپ، مىجىت قوزغۇلىڭى ھهققىدە ئىدىبۇ قهشقهردىكى ئا —
ئهممــا ئۇنىــڭ ئاۋازىــدىن بىــر  . دېــدى ئــۇ —بولــدى قىــله شــۇنى، ! ئــااا  —

شۇغۇنىســى ئۇنىــڭ بىــلهن بــۇ تىمىــالردا     . ھهســرەتنىڭ ئىزناســىنى تۇيــدۇم  
  .سۆزلۈشۈش قايتا نېسىپ بولمىدى

  

���  
  

 —كېلىۋاتىـدۇ، جاۋاپ قىلىشقۇم   سابىتكا، بىردهم توختاڭ، بىردهم سوئال —
ــده،  ــۇ يهرگه كهلگهن ــدىم گهپ ش ــهيپىددىننى  —دې ــۈكى س كىشــىلهرنىڭ كۆپچۈل

  مىللىي مۇناپىق دهيدىكهن، ۋهتهننى ساتقان دهيدىكهن، سىز قانداق قارايسىز؟
ـاپىقلىق بىـلهن ۋهتهننـى . بۇ ھهقىقهتهنمـۇ ئېغىـر سـوئال، قىـيىن سـوئال — مۇن

ـاتتى دېــگهن ئىككــى گهپ ئــايرىم مۇنــاپىق دېگىنــى . ىككــى مهســىلهئــايرىم ئ  س
مانا ئهمـدى بـۇ ئىككـى گهپنـى . سۈپهت؛ ۋهتهننى ساتماق ئهمهلىيهتتىكى ھهركهت

ـاپىق دېـگهن بـۇ . ئايرىم جاۋاپ ئىزدىسـهك بولـۇدۇ  ئايرىۋالغاندىن كېيىن ئايرىم مۇن
ــدىكى  ــلهن ئۇيغۇرچى ــدىكى مهنىســى بى ــچه ســۆز، ئهرهپچى ســۈپهت ئهســلى ئهرهپ

ــر ئــاز پهر ــقمهنىســى بى ــڭ ئــاالمىتى شــۇنداق . قلى مهســىلهن، ھهدىســته مۇناپىقنى
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سۆزلىسه يالغان سۆزلهيدۇ، ۋهدىسىگه ۋاپا قىلمايدۇ، ئامانهتكه خىيانهت «: سىراالنغان
ـازدۇر. »قىلىدۇ ـاالمىتى     بۇ بـويىچه بولغانـدا ھهممهيلهنـده ئ ـاپىقلىق ئ كۆپتـۇر مۇن

ـاۋىدا . تېپىلماي قالمايدۇ ـانئۇششـ«ئانچىكى بىر ئىش ھىس الرنـى سـۆزلهپ »اق يالغ
قويمايدىغىنىمىز ئاز؛ بىرهرسىنىڭ قىممىتى تۆۋهن بىـر نهرسىسـىنى ئىشـلىتىۋېتىپ 

نىمۇ كۆزىمىزگه ئىلىـپ »ئۇششاق ۋهدىلهر«قاراپ ئولتۇرۇۋېرىدىغىنىمىزمۇ بار؛ بهزى 
دهل شــۇنداق بولغاچقــا، ســاھابىلهرنىڭ ئــارخىبىنى ساقالشــقا مهســئۇل . كهتمهيمىــز
ھايــات تــۇرۇپال جهننهتــتىن خۇشبىشــارهت دهك ئــۆمهرھهتتــا  يفىــدىنھۇزهقىلىنغــان 
دهپ  »يــوق؟  مۇنــاپىقالر تىزىمىــدا مېنىــڭ ئىســمىم بــارمۇ«ســاھابىمۇ  بېــرىلگهن
ئۇيغــۇر تىلىــدىكى مهنىســى پهرقلىــق دېگىنىمىــزده، .  ســورىغان ئىــدىئهنســىرهپ 

تىسـىدا خهلقـقه ئۇيغۇر تىلىدىكى مۇناپىق، سىياسىي مهيـدان، نـۇقتىئىينهزهرلهر نۇق
دېگهن سۆز  »خائىن«يهنى . قارشى بولغانالر، دۈشمهن تهرهپ بولغانالرنى كۆرسۈتۈدۇ

. ســهيپىددىن قايسىســىغا تهۋه؟ مېــنىڭچه ھهر ئىككىســىگه تهۋه. بىــلهن مهنىــداش
ــنىڭچه ــدى، مې ــده شــۇنداق بول ــر مهزگىل ــۆتكهن بى ــدا ئ ــۇ، زامــان  ،ھىــچ بولمىغان ئ

ئۇنىڭ جىمـى خاتاسـىنىڭ تـۈپ ھالقىسـى . بىچاره تهرىپىدىن ئهخمهق قىلىنغان بىر
ــېمه . كوممۇنىســتلىقنى مېنىڭســىگهنلىكىده ــدىن كېيىنكــى ســهيپىددىنلهر ن بۇن

سابىت ئهپهنـدى مۇشـتهكنى سـىقىمدىۋالغان ھالـدا  —! بولۇدۇ؟ ئۇنى كۆرۈۋاتىسىز
بىردهم خىيال قىلىپ، نېمىنىدۇر ئهسلىۋالماقچى بولغاندهك شۈكلهپ تۇرۇپ، ئانـدىن 

ئهمدى ئۇنىڭ ۋهتهننى ساتقانلىقىغا كهلسهك، بۇ دهل پاكىتىمىز  —نه داۋام قىلدى، يه
شۇنداق بولسـىمۇ . بولمىغان ھالدا ئاسانلىقچه ئىسپات قىلىنمايدىغان قىيىن مهسىله

سهيپىددىن «: مهسىلهن. بىز مهنتىقىي يول بىلهن بۇنى تهتقىق قىلىپ باقساق بولۇدۇ
ـا، ۋهتهن «سهك، ئۇ ھالـدا دېگهنگه ئىشهن »ۋهتهننى ساتتى ـاتمىغان بولس ئهگهر ئـۇ س

 —شۇنداقمۇ قانـداق؟ . دېگهنگىمۇ ئىشىنىشىمىز كېرهك بولۇدۇ »ئۆزىمىزده قاالتتى
  .سابىت ئهپهندى مهندىن جاۋاپ كۈتۈپ كۆزۈمگه قارىدى

  .مهن باش لىڭشىتىپ تهستىقلىدىم
ــى ســهيپىددىن — ـا ئىشىنهمســىز؟ يهن ــدىمۇ ســىز بۇنىڭغـ ــچ بولمىغان نىڭ ھى

  ۋهتهننى ساتقانلىقىغا؟ مهنچه ئىشىنىدىغاندهك تۇرىسىز، شۇنداق ئهمهسمۇ؟
ـا ئىشىنىشـكه . مهن خىجىل بولۇپ تۇرۇپ قالدىم راسـتىنى دېسـهم مهن بۇنىڭغ

سـهيپىددىن «يهنـى  —ئهمما مهنـتىقه بـويىچه كېيىنكـى مهسـىلىگه . مايىل ئىدىم
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دېگهنگه ئىشىنىشكه كهلگهنـده  »ساتمىغان بولسا، ۋهتىنىمىز ئۆز قولىمىزدا بوالتتى
ـان . ئىككىلىنىپ قالدىم بۇنىڭغا قانداقمۇ ئىشهنگىلى بولسـۇن؟ بـۇ شـۇنچىلىك ئاس

مهســىلىمىدى؟ شــۇ بىــر ئادهمنىــڭ ئىرادىســى بــويىچىال بولۇدۇغــان بولســا نهقهدهر 
سابىت ئهپهندى مېنىڭ خىجالهتچىلىكىمنىـڭ نهدىلىكىنـى چۈشـۈنۈپ . ياخشىدى
  :م قىلدىشۇڭا ئۇ داۋا. تۇراتتى
 »سهيپىددىن ساتمىغان بولسا، بۈگۈن ۋهتىنىمىز ئۆزىمىزده بوالتتى«خوش،   —

ـارا ۋهزىـيهت ۋه مهملىكىتىمىزنىـڭ  دېگهنگه ئىشهنگهن ھالدا ئاشۇ چاغـدىكى خهلق
ـايلى ـان . ۋهزىيىــتىگه قايتىــپ بېرىــپ، ئهمهلىــيهت ئۈســتىگه قويـ ۋهتىنىمىــز جاھـ

ـان گهرچه ۋهتىنىمىزنىـڭ ئىسـمى ئىـدى؛  زومىگهرلىرى تهرىپىدىن سـېتىلىپ بولۇنغ
ـاددا ھاسـىل قىلىنمىسـىمۇ، خىتاينىـڭ شـۇ  ـايرىم بىـر م ئاتىلىپ، ئۇنىـڭ ھهققىـده ئ

ــى  ــڭ ئېتىراپ ــپ —چاغــدىكى مهۋجــۇت چېگرالىرىنى ــۈكى شــهكلىده  زېمىن ۈتۈنل
سـوۋېتمۇ مېنىـڭ قىلىۋااللمايـدۇ؛ ۋاڭ جىننىـڭ بـۇ ھالـدا . خىتايغا تهۋه قىلىۋېتىلگهن

مىڭ كىشىلىك قوشۇنى مىللىي مهنـپهئهت  150دى، گومىنداڭنىڭ قوشۇنلىرى كهل
ــۆز قهۋمىــگه ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــكه قــارار قىلــدى ــۇ زېمىننــى ئ ــدا . ئۈچــۈن ب ــۇ ھال ب

بۇ ساال يىمهيدىغان ئاداشـكهن، «: دهپ تۇرۇۋالسا، ۋاڭ جېن »ساتمايمهن«سهيپىددىن 
ـالغىلى بولسـۇن، يـ ۈرۈڭالر، ئــاۋاره چىـڭ نـېمىكهن، بۇنىڭـدىن قانـداقمۇ بىرنهرســه ئ

ســىز . دهپ قايتىــپ كېتهتتــى، دېگهنگىمــۇ ئىشــهنگهن بولــۇمىز »بولمــاي كېتهيلــى
  بۇنىڭغا ئىشىنهمسىز؟

  .ئىشهنمهيمهن —
ــتىقىغه  — ـاتقانلىقىغا قايســى مهن ــى سـ ـا ســهيپىددىننىڭ ۋهتهنن ــداق بولسـ ئۇن

ـاددا  ـان، س ـاۋادى بولمىغ تايىنىپ ئىشىنىسىز؟ بۇ پهقهت سىياسهت ھهققىـده ھىـچ س
  .ادهملهرنىڭ كوچىدا ئولتۇرۇۋېلىپ باھاالشلىرى، خاالسئ

  :سابىت ئهپهندى داۋام قىلدى. ئۈن چىقارمىدىم
قىلىنغــان ھالــدا  خهلقــارا چــوڭ ئاتموســفرا مۇستهســناشــهرقىي تۈركىســتان  —

بىتىم بىلهنال سېتىلىپ  11ئۆزىمىزنىڭكىلهردىن بىرلىرى ساتقان دېيىلسه، ئۇ ھالدا 
ــدى؟ ئهگهۇنبول ــز؟ مىغانمى ــداق ئىزاھاليمى ــۇنى قان ـاق دېســىڭىز ئ ــمه «ر يـ بىرلهش

دېگهننــى؟ بــۇ بىرلهشــمه ھۆكــۈمهت مۇســتهقىل شــهرقىي تۈركىســتان  »ھۆكــۈمهت
ـاي جۇمھۇرىيىتىنىـڭ بىـر  ـاكى خىت جۇمھۇرىيىتىنىڭ بىرلهشمه ھۆكۈمىتىمىـدى؟ ي
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ئۆلكۈلـۈك «ئۆلكىسى ئورنىدىكى ئۆلكۈلـۈك ھۆكۈمهتمىـدى؟ ئهگهر ۋهكىللىرىمىـز 
ـا، دېـمهك،  »تھۆكۈمه ـان بولس دېگهننى ئېتىـراپ قىلىـپ، شـۇ ئاساسـتا بىـتىم قىلغ

ـان دېمهكتـۇر يهنـى سـهيپىددىنگىمۇ . ۋهتهننىڭ تهقدىرى شۇ چاغدىال پىچىلىپ بولغ
ــتىن ــۇ . ئاشماس ــهيپىددىن پهقهت ب ـاپىقلىق«س ــۇدۇ»مۇنـ ـان بول ــلىق قىلغـ ـا ۋارىس . قـ

  ppppمهنتىقىسىز گهپ قىلىۋاتامدىم يا؟
  .راياق، تامامهن توغ —
ئۇنداق بولسا بۇ ۋهتهننى كىم ساتقان بولۇدۇ؟ روزۋېلـت، سـتالىن، چۇرچىلـل  —

ــۇدۇ ـاتقان بول ــتان . سـ ــهرقىي تۈركىس ــدىكى ش ــۇ چاغ ـا، ش ــيىن قالسـ ــدىن كې ئۇنىڭ
ـاتقان بولـۇدۇ ـانالر س . ۋهكىللىرى بولۇپ ئۈرۈمچىگه كېلىپ، خىتاي بىلهن بىتىم قىلغ

ـان«ئهمما بىز ئۇالرنى ئىزچىـل  ـادالۋاتىمىز، بـۇ يادلىشـىمىزنى سـۈپىت »قهھرىم ىده ي
ــمهن ـا دېمهي ــڭ كوممۇنىســت . خاتـ ــك خاتاســى، ئۇنى ســهيپىددىننىڭ ئهڭ ئهجهللى

ـا توغرىســى، ئۇنىــڭ ئــۆلمهي  مهپكۈرىســىنى قوبــۇل قىلغانلىقىــدا دېــدۇق، ئهممـ
ـــــدا ـــــوالتتى. قالغانلىقى ـــــك ب ـــــىال رهھمهتل ـــــۆلگهن بولس ـاھنى . ئهگهر ئ ــــ گۇن

ــتۇرالمايتى ــۇ . داۋامالش ــىكوممۇنىئ ــت مهپكۈرىس ـان س ــتلىك، جـ نى، پۇرسهتپهرهس
ـاللىقنىمۇ نهزهرده . بېقىش تىپىده ئهمهس، چىن كۆڭۈلدىن قوبۇل قىلغان يهنه بىر رىي

ئــۇ ســوۋېتتىن باشــقا تايىنىــدىغان چېگرىمىــز بولمىســا، : تۇتقــان بولۇشــى مــۈمكىن
ـان ـا ئويلىغ 50. سوۋېت خىتاي تهرهپ تۇرسا، بـۇ ئىشـتىن نـېمه چىقىـدۇ؟ دهپ خات

ــدا يى ـار تاغلىرى ــلهن كۇچـ ــى بى ـا كونســۇلىنىڭ رىغبىت ــدىكى ئامېرىكـ ــى ئۈرۈمچى ل
ــۇ بىــر تــاڭ ئۇپۇقىنىــڭ يىــراقتىن كۆرۈنۈشــىگه . قارشــىلىق ھهركىتــى يــۈز بهرگهن ب

                                            
   

①
  9ゟ平柡×:دېگهن كىتاپتا شۇنداق قۇرالر بار: 謬蝙洧х :塑樅⑮琪:, 迫Q鏨櫚舮

幞板霰QЩ讚М菰Я鏨,澘氈漑Q鞴Q挨糖崇水鏨櫚; 穏｜Х準A鷄蒔持脽舮淛神ﾜ

杰甌洵わA迫娵鏨┼9з隼筑交霪匹誤塑迫:, 越ケ舮幞霰Q驤ш迫A’反檜隼.  

بىـر پـارتىيه ھۆكـۈمرانلىقى     گه ئاساسـهن پىـرقه ھۆكـۈمىتى شـىنجاڭدا    »بىتىم«بۇ : تهرجىمىسى(
؛ ئىلـى ئـۈچ   غانيۈرگۈزمهيدىغان، بهلكى مىللىي دېموكراتىك بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت تهشـكىللهيدۇ   

شـهرقىي تۈركىسـتان   «ۋىاليهت تهرەپ قارشىلىق كۈچلىرى قۇرۇلۇپ بولغان دۆلهت ھـاكىمىيىىتى  
مۇقهددەس تـۇپرىقى  نى ئهمهلدىن قالدۇرۇدۇغان، شۇنداقال شىنجاڭنىڭ جوڭگۇنىڭ »جۇمهۇرىيىتى

   .)ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغان بولدى
يىلـى  -1946ئهخمهتجـان قاسـىمى   : دا يېزىلىشـىچه »تۈركىستان قايغۇسـى «: ئهلىخان تۆرىنىڭ    
 . ئا —ئيۇندا شهقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ تارقالغانلىقىنى ئېالن قىلغان، -28
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ـايتى ـا، شــۇ چاغــدا شــهرقىي تۈركىســتان . ئوخشـ ئهگهر ســهيپىددىنال بهل باغلىسـ
ـارمىيه ھۆكۈمىتىدىن تهۋهرۈك قالغان ئهڭ يوقۇرى رهھبهر بولۇش سـۈپ ىتىده مىللىـي ئ

  .قىسىملىرىنىمۇ، خهلقنىمۇ ھهركهتلهندۈرهلهيتى
دېــمهك، ئــۇ خالىغــان بولســىال، غهلىــبه قىاللمىســىمۇ، ســابىت داموللىنىــڭ  —

ـا  ـارىتىش بولـۇپ قالىـدىغان ئىـش ۋۇجۇتق دېگىنىدهك، تارىخي پۇرسهتته بىر دهلىـل ي
ـاپىق. چىقىدىكهن دېيىشـكه بولـۇدۇ، دېـگهن  ئهمما ئۇ خالىماپتۇ، ئۇنداقتا ئـۇنى مۇن

  خۇالسىنى چىقارساق توغرا بوالمدۇ؟
دېيىشىدىكى سهۋهپ  »مۇناپىق«خهلقنىڭ . نهتىجه ئېتىبارى بىلهن شۇنداق —

ئـۇ . دېيىشىمدىكى سهۋهپنىڭ ئوخشـىمايدىغان يېـرى شـۇ »مۇناپىق«بىلهن مېنىڭ 
تى ئېلىـپ موھىم بىر تارىخي دهۋىرده خهلققه يېتهكچىلىك قىلىپ، قارشىلىق ھهركى

ــۇل قىلغــان كوممۇنىســت مهپكۈرىســىنىڭ ! بېرىشــنى ئويلىمىــدى ئهكســىچه، قوب
ـاراپال باھــا . خهلقنـى بهختلىـك قىلىـدىغانلىقىغا ئىشــهندى ـا يهنه، نهتىجىـگه ق ئهمم

ئـۇ خهلقـقه راسـتىنال قارشـىمىدى؟  ،مىـزان. بېرىش بولسا مۇناپىق كۆپۈيۈپ كېتىدۇ
ســهيپىددىن : مهســىلهن. ىكىن دهيــمهندېگهننــى ئانــالىز قىلمــاق بولۇشــى كېــرهكم

ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا كــۆرگهنلىرىگه ئاساســهن، كوممۇنىســتىك سىســتېمال خهلقــقه 
خهلق ئۈچۈن مۇشۇسـى پايـدىلىق . بهخت ئېلىپ كېلىدۇ، دېگهنگه ئىشىنىپ قالغان

ـا تاللىغــان ـا شــۇنىڭدىن كېلىـپ چىققــان. دهپ خات بــۇنى . بـارلىق بهختســىزلىك مان
  .رىشچانلىقلىرى ئىسپاتلىدىئۇنىڭ كېيىنكى تى

ــۈچ ھوقــۇق  — ــداق ئ ـا كهلگهنــدهك ئۇن ــهيپىددىننىڭ قولىغـ ــلهر ، س يهنه بهزى
ھىچكىمگه بېرىلمىگهن، بۇندىن كېيىن تېخىمۇ بولمايدۇ، مانا شۇنداق ئۈچ ھوقـۇق 
ـاغرىنىش  قولىدىكى چاغدىمۇ بىرهر ئىش قىلمىدى دهيدىكهن، سىزچه بۇنـداق بىـر ئ

  توغرىمىدۇ؟
ىزنى ئاشۇ ئۈچ ھوقۇق ئورنىغا قويـۇپ تهسـهۋۋۇر قىلىـپ بېقىـڭ، سىز ئۆزىڭ —

نـــېمه قىالاليتىڭىـــز؟ قىـــل ســـىغماس قىلىـــپ ئورۇنالشـــتۇرۇلغان بىـــر سىســـتېم، 
خىتايالرغۇ . ئهتراپىڭىزنى قورشاپ تۇرغاننىڭ ھهممىسى دۈشمهن بولۇشى مۈمكىن
داق بىــر ئاشـۇن. نهق دۈشـمهن؛ ئۇيغۇرالرنىڭمـۇ قايســىغا ئىشـىنىش كېـرهك، نــامهلۇم

. جاڭگالنىڭ ئىچىده تهنھا سىز، نېمه قىالاليدىغانلىقىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ
ئهتراپىڭىـزدا . بۇ شۇ قهدهر ئاددىي ئىش بولسا بۇ كۈنگىچىمـۇ ئېشـىپ كهلمهيتىغـۇ
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ـا ئــادهم  ـاس ھهرىـكهت قىالاليـدىغان، رهھبهرلىـك قىالاليـدىغان بىـر گورۇپپ سـىزگه م
ـا  ،رۋهرلىككه كهلتۈرۈلگهن خهلق كېرهكمۇيوق؟ سهپه ،بولۇشى كېرهكمۇ يـوق؟ ھهتت

ـا قـورال بېـرىلگهن ئاشـۇ خهلـق بـۇ قـورالنى ) خهلـق ئهسـكىرى(مىڭبىڭ  دهپ قولىغ
ـا ئىگىمىـدى؟ ئۇالرنىـڭ ئېڭـى ئـۇ  كىمگه قارشى ئىشلىتىش ھهققىده بىـرهر ئۇقۇمغ

لسـىڭىز دهرىجىده بۇزۇلغانكى، ئهگهر خىتايغا قارشى تۇرۇدۇغانلىقىنى ئېيتىدىغان بو
ـارايتى بـۇ ئهقىلـگه ئۇيغۇنـدۇ؟ تېخىمـۇ مـوھىم تهرىپـى، . سىزنى تۇتۇپ بېرىشـكه ي

خىتاي ئارمىيىسىنىڭ ۋهتىنىمىزدىكى ھهربىي رايونى ئهزهلدىن مۇسـتهقىل ھهربىـي 
يهنى بۇ ھهربىي رايوننىڭ قوماندانى . رايون ئهمهس، لهنجۇ ھهربىي رايونىغا قاراشلىق

ــۇ پۇختــالىقن. لهنجــۇدا ــۇيرۇقىنى ئۇنىــڭ ! ىقــاراڭ ب بۇنىڭســىزمۇ ســهيپىددىننىڭ ب
ئارقىسىدىكى خىتاي گېنېرال ئىجرا قىالرمىدى؟ ئهسكهرلهر ئىجرا قىالرمىـدى؟ بـۇ 

ـاق ئىكهنلىكىنــى . پهقهت بىــر خىــل كۆرۈنــۈش ئىــدى ئۇنىــڭ ھۆكــۈمهتته قونچـ
دهۋاتىمىــزۇ، ئهســكهر ئىچىــده تېخىمــۇ قونچــاق بولۇشــىنى نېمىشــكه ئهقلىمىــزگه 

ـاق كهلتۈرمهي مىز؟ ئاشۇ ئورۇنغا تهسهۋۋۇرىمىزدا ئولتۇرۇپ بېقىپ، ئاندىن گهپ قىلس
  قانداق؟  تېخىمۇ ئهمهلىي بوالرمۇ

. راست، مهن قوشۇلۇمهن، ئهمما نۇرغۇن ئادهملهرنى قايىل قىلغىلى بولمايـدۇ —
تېخى شۇ چاغدا رادىئو ئىستانسىيىسىدىال مۇستهقىللىقنى ئېالن قىلىۋهتكهن بولسا، 

ـاردهم كېلىشـــى مۈمكىنىـــدى، دېگهنـــدهك بهلكىـــم ئـــۇ نىڭغىچه چهتـــئهللهردىن يــ
  .ئاغرىنىشالرمۇ بار

ئۇ چاغدىكى . مۇشۇ ئهسىر ئىچىده ئىككى قېتىم مۇستهقىللىق جاكارالندى —
شـۇ چاغـدا نـېمه . خىتاي كۆپ ئاجىز ئىدى. شهرتلهر ھازىرقىدىن پايدىلىقراق ئىدى

نمىــدى؟ ئــۇ چاغــدا خىتــايالردىن بولغانىــدى؟ چهتــئهللهردىن يــاردهم يېغىــپ كهتكه
خىتاينىــڭ خهلقــارادىكى ئورنىمــۇ كــۆزگه . ھۈركــۈپ كهتكۈدهكمــۇ ئهمهس ئىــدى

ـان«شـــۇ ھالـــدا . ئىلگـــۈدهك ئهمهس ئىـــدى ـاالش بىلهنـــال بولۇدۇغــ ئىشـــالر  »جاكــ
  بولمىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالدۇقمۇ؟

  ئاخىرقى خۇالسه نېمه بولۇدۇ؟ ،دېمهك —
چۈنكى بـۇ تهلهيسـىز، . ته مۇناپىق دېيىلىدۇسهيپىددىن ھهققىدىمۇ؟ ئهلۋهت —

. كېيىنكــى ئۇرۇنۇشــلىرىنى ئهمهلىــيهتكه ئايالنــدۇرۇپ ئــۆزىنى ئىســپات قىاللمىــدى
بىرنهچچه پارچه ئاجىزالرنىڭ نىداسىغا ئوخشاش قاخشىغان شېئىر بىلهن كـۆڭلىنى 
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ۈن ئىسپاتالشقا تىرىشقان بولسىمۇ، ئۇ بىر شائىردىن ئۆته، بىـر لىـدېر بـولغىنى ئۈچـ
ــدۇ ــقا يهتمهي ــۇنى ئاقالش ــېئىرالر ئ ــلهن. ش ــۇبىيهت بى ــرهر  مهغل نهتىجىلهنســىمۇ بى

. بۇ بولمىدى. قارشىلىق ھهركىتى باشلىيالىغان بولسا ئاندىن ئۇنىڭ روھى پاكلىناتتى
  .شۇڭا ئۇنىڭ نىداسىغا قاراپ ئۇنى كهچۈرهلمهيمىز

  .ئهمدى مهن ئهدهبىيات تېمىسىدىكى مۇھاكىمىگه گهپنى بۇرۇدۇم
ماڭــا مۇناســىۋهتلىك بولغــاچمىكىن، ئهدهبىيــات ھهققىــدىكى ســهيپىددىن  —

ئهمــدى مۇشــۇ تېمىــدا بىــر ئــاز . بىــلهن قىلىشــقان گهپلىرىڭىــزگه بهكــال قىــزىقتىم
  .سۆزلهشسهك بوپتىكهن

دېدى ئۇ بىر تۈرلۈك يېقىنلىق ئىپادىلهپ، مېنى  —بولۇدۇ، ئهمىسه باشالڭ،  —
  .سىدهك بىر خىل ئهركىلتىش ئاھاڭىداھهقىقهتهنمۇ ئۆز كۆرگهنلىكىنىڭ جاكا

ـان تهۋهرۈكــــلهر 50«ســــىز ئىزچىــــل  — ـارازى »يىلالردىــــن قالغـــ دىــــن نـــ
ـــلهن  ـــت بى ـا ياشـــالرغا ئۈمى ــ ـــهزدۈرۈپال تۇرۇۋاتىســـىز، ئهمم ـــى س ئىكهنلىكىڭىزن
قارايـدىغانلىقىڭىزنىمۇ بىلــدۈردىڭىز، بــۇ بىـر فورمۇلۇالشــقان ئۈمىتۋارلىقمــۇ؟ يــاكى 

  سىز؟بىرهر بىشارهت سېزىۋاتام
ــــۇدۇ،  — ــــىڭىزمۇ بول ــــلىتىپ كهتمىس ــــۇز ئىش ـاتالرچه تهلهپپ ـــ بهك دىپلوم

چـــــۈنكى مهن ســـــهزدۈردۈم ئهمهس، ئاشـــــكاره . ســـــهزدۈرۈۋاتقانلىقىم ھهققىـــــده
ـانالردا ئۈمىـت يـوق 50: جاكارالۋاتىمهن ـام. يىلالردىـن قالغ ـاق ئۈچـۈن،   ئـۇالر ن ئات

ـامى قېلىشـى ئۈچـۈنال يا »شائىر، يازغۇچى«تارىختا  ـام . زىـدۇدهپ ن بۇنىـڭ قانـداق ن
ـاتىرهمگه چېخوۋنىـڭ . بولۇشى بىلهن ئانچه ھىساپلىشىپ كهتمهيۋاتىـدۇ ـال خ بـۇ ھ

ھىكايىــدا تهسۋىرلىنىشــىچه، مهلــۇم بىــر شــهھهرده : بىــر ھىكايىســىنى كهلتۈرىــدۇ
دايىمال مهست يۈرۈدىغان بىر زابوي، بىر كۈنى بىر پاچه گېزىتنـى كۆتۈرۈۋېلىـپ ھهر 

ـادهمگه ماخ ـارمىش، دوســتكــۆرگهن ئــ ... بـــۇرادهرلىرى، ئائىلىســـىدىكىلهر،  تىنــ
مهن بهختلىكمهن، مهن مهشھۇر ئادهم بولـدۇم، بۈگۈنـدىن باشـالپ «كىمنىال كۆرسه 

دهپ  »نېمىشـكه ئۇنـداق بولـۇپ كهتتىـڭ؟«. دهرمىـش »پۈتۈن رۇسىيه مېنى بىلىدۇ
ى پۈتـۈن بۇ گېزىت پۈتۈن رۇسىيهگه تارقىالمـدۇ؟ ھه، دېـمهك، مېنـ«سورىغۇچىالرغا 
ـاقهت . دهۋېرىپتۇ »... مهن بهختلىكمهن، مهن مهشھۇر بولدۇم! رۇسىيه بىلىدۇ بىـرى ت

ـا بهتلىرىنىـڭ بىـر  قىاللماي ئۇنىڭ قولىـدىكى گېزىتنـى يۇلـۇپ ئېلىـپ، ئۇنىـڭ ئارق
ـاۋارايى  ـان قىســـقىغىنا بىـــر ھــ بۇرجىگىـــده قهلهم بىـــلهن دائىـــرىگه ئېلىـــپ قويۇلغــ
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ـاالنى چىسـالدا «: خهۋهرده .ھهققىدىكى خهۋهرگه كۆزى چۈشۈپتۇ پاالنى شـهھهرده، پ
ـاالنوۋىچ  ـاالن پـ ــۈرگهن پـ ــت ي ــدا مهس ــى، كوچى ــوران چىقتىك ـاتتىق ب ــۇنچىلىك قـ ش

خۇددى شۇنىڭدهكال نامىم چىقتى دهپ . دېيىلگهن ئىكهن »پۇستانوۋنى يىقىتىۋهتتى
ــتى ــۇپ كېلىش ـالماقتا بول ـاس سـ ــدىغانالر ئاسـ ــۇ . ئويالي ــالردىن ئۈمىتۋارلىقىمم ياش

ـاتىدىغان گهپ ھهرگ ـابىيلىكنى دايىمـــال ئاساســـىي ئورۇنـــدا دهپ گهپ ســ ىـــز ئىجــ
ــڭ  ـان گهپ ئهمهس، ســىز تارىمنى ــر  1983فورمىســىدا دهپ قويۇلغـ ــدىكى بى يىلى

ــرهك  4بهلكىــم  —ســانىدا  ئــېالن قىلىنغــان بىــر ھىكــايىنى  —ســانى بولســا كې
ابىرنى ئابلىمىــت ســدېــگهن ھىكــايه، ئــاپتورى  »ئۇنىــڭ ماكــانى«ئوقۇمۇدۇڭۇزمــۇ؟ 

ـانى«. شـىدۇقهشقهرده مهلۇم بىـر مهكتهپـته ئوقۇتقـۇچى دېيى قهيهركهن  »ئۇنىـڭ ماك
! ئۇ پۈتۈن كوممۇنىست جهمىيىتىنى تۈرمىگه ئوخشـۇتۇپتۇ! دېمهمسىز؟ تۈرمىكهن

. ھهتتا كوممۇنىست جهمىيىتىـدىن تـۈرمه ياخشـىراق دېگهننـى ئىلگىـرى سـۈرۈپتۇ
ـان مهن دېگهنتىمغۇ، ئهگهر ئادهمنىـڭ نىيىتىـدى ـاراپال تۇرۇدۇغ ـا، پۇرسـهتنى م ال بولس

مانا شـۇنداق، ! پۇرسهت كهلسىال قهپهزدىن تاشىدىغانغا ھازىر تۇرۇدۇغان گهپ. گهپ
ـاش قىلىـش مـودا »مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى« ـايهتلىرىنى پ نىڭ چهكتىن ئاشقان جىن

ئـۇ  گهرچه. بولغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئهنه شۇنداق بىر ھىكايىنى ئـېالن قىپتـۇ
ـان، ئۇنىـڭ »مهدهنىيهت ئىنقىالبى« ـانه بىـلهن يېزىلغ نىڭ جىنايىتى، دېگهنـدهك باھ

ـان  ـاپهتكه كىرىۋالغــ ئىلگىرىســـىده ۋه كېـــيىن ئۇنـــداق ئهمهس، دېمهكچىـــدهك قىيــ
بولســىمۇ، كوممۇنىســت جهمىيىتىنىــڭ مۇشــۇ پــانىي دۇنيانىــڭ دوزىقــى بولۇشــتهك 

ـا بـۇ بىـر ئىـنقىالپم. ئاساسىي ماھايىتىنى دادىـل، يۈرهكلىـك ئېچىپتـۇ بىـر دهۋر . ان
ـا يۈزلـۈنهلىگهن ئهسـهر . بۆلگۈچ بۇرۇلۇش نۇقتىسـىنىڭ سـىگنالى ھهقىقىـي رىيالىقق

دېمىســىمۇ، . مانــا بۇنىڭغــا قــاراپ مهنــده بىــر ئۈمىتۋارلىــق يىلتىــز تارتماقتــا. بوپتــۇ
  .ئۈمىتسىزلىك كۇفرىغا تۇققان بىر روھى ھالهت بولۇپ، دىندا بۇنىڭغا ئورۇن يوق

  :هنه شۇنىمۇ قوشۇپ قويدىئۇ ي
ـا — ـاۋاقالردىن كېـيىن   بىلهمسىز، ئۇزۇن ۋه ئارق ئارقىـدىن كهلـگهن تهكـرار س

ـا  ــدۇق، ئهممـ ــۇدى، دې ــۇرچىنى تون ـالىرىنى، ب ــز خاتـ ــيهت «بهزى ئهدىپلىرىمى مهدهنى
ـانلىرىمۇ بهزىـلهرگه تېخـى »ئىنقىالبى ـا شـۇنداق بىـر تهلـۋه ھهركهتـته تارتق دهك مان

ـان ئىـدىيېتىشمىگهن، يهنه م يىلالردىـن  80پهقهت . هدھىيه بىلهن ئورنىـدىن تۇرغ
ـا  كېيىن ئىنسابى تۈگهپ كهتمىگهنلهردىن بهزىلىرى ئاجىز نىدالىرىـدا خاتالىقلىرىغ
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ـاره قىلىــــپ، ئهپسۇســــلۇقلىرىنى بىلدۈرۈشــــتى ـ ـادىڭىزدىمۇ؟ . ئىشــ ئىككــــى «يـــ
 دېــگهن شــېئىر؟ ئاشــۇ شــىمالىي قــوۋۇقتىكى گۈللۈكنىــڭ »ھهيكهلنىــڭ ســۆھبىتى

ــۈرۈمچىگه كىرگهنلىكــى«ئوتتۇرىســىغا  نىــڭ خاتىرىســى »ئــازاتلىق ئارمىيهنىــڭ ئ
  ئۈچۈن بىر خىتاي ئهسكهرنىڭ ھهيكىلى تىكلهنمىدىمۇ؟

  
  بىر ھهيكهل تۇرۇپتۇ باغدا تىك، تهنھا،

  .ئۈستىده يېپىنچا قولىدا ياراق
  تونۇمىدى ئۇ،  ،تونۇدۇم مهن ئۇنى

  .چۈنكى ئۇ ئىگىزده، مهن پهسته بىراق
  

  :ئۇنىڭدا يهنه شۇنداق مىسراالر بار. ڭىزگه كهلدىمۇ؟ ھه، شۇئېسى
  

  دېگىنى قېنى؟ »ئايرىلماس قوشماقبىز«
  !ئهجهبا بوپقاپتۇق ئهمدى ئۇنۇتقاق؟

  
ئۆلۈم بىلهن ئارىلىقى بىر غېرىچ «گهرچه بۇ ئىككى پۇت گۆرگه ساڭگىلىغاندا، 

چۈنكى . ا توغرا كېلىدۇغا ئوخشىسىمۇ، يهنىال ئاپىرىن ئېيتىشق»قالغاندا توۋا قىلغان
  :غىچهقى تىنىقلىرىئاخىرى
  

  pppp...دوستۇم الۋچىڭ، چىڭ شۇجى،
  

  دهپ ئۆلگهنلهرگه باققاندا بۇالرغا ئاپىرىن دېمهي بوالمدۇ؟
  :ئۇ سهھنه ئهسهرلىرى ھهققىده شۇنداق باھا بهردى

كۆتۈرۈپ چىقىلىۋاتقان مهزمـۇن ! بولۇپمۇ سهھنه ئهسهرلىرى بهكمۇ بهربات —
ـا ئهد ـار مهزمـۇن رول ئــالغۇچىالر يازم ـاش، ئهممــا ئاشـۇ ناچ ـاتتىكى بىـلهن ئوخش هبىي

ـالۇدۇ »ھۆ«تهرىپىدىن تېخىمۇ سۈنئىيلهشتۈرۈلۈپ،  . قىلغۇدهكال دهرىجىگه بېرىـپ ق

                                            
 .ئا —ىن، تېيىپجان ئېلىيۇپنىڭ ئاخىرقى شېئىرلىرىد ①   
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ــۇز،  ـاڭ، تهلهپپ ــدهك ئاھـ ـا گهپ قىلغان ـال ھاياتتـ ــهھنىده رىيـ ــۇمهن س ــالر ئوم ئارتىس
ــلهن گهپ قىلمايــدۇ... كهيپىيــات، شــىۋه، ۇر چىرايلىقالشــتۇرماقچى نېمىشــكىد. بى

بولــۇپ، رهڭ بېرىشــكه تىرىشــىدۇ، مانــا شــۇنىڭ بىــلهن ئهكســىچه نهتىــجه بېرىــپ، 
ــراق،  ــته چىقى ــىمايدىغان، غهلى ـادهملهرگه ئوخش ـاتتىكى ئـ ـال ھايـ ــىدۇ، رىيـ سهتلىش

ـازلىق تهلهپپـۇز بۇنـداق رول . ئادهمنىـڭ غىـدىقىنى كهلتـۈرۈدۇ.... ئهركىلىگهن ياكى ن
مهن بهزىـده رادىئـو . ه سوۋېتتىكىلهر ياخشـىراقتهك قىلىـدۇئېلىش سهنئىتى جهھهتت

ـانالر . دىرامىلىرىنى ئاڭالپ قالىمهن ـانالر بـوۋايالردهك، دىھق قارىسام بـوۋاي رولـى ئالغ
ـا . دىھقــانالردهك ســۆزلهيدىكهن ـارقىلىق ياۋروپـ ــڭ رۇســالر ئـ بۇنىــڭ ســهۋهبى ئۇالرنى

ـان بىزگه ئـۈلگ ؛سهنئىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقى بولسا ه بولۇشـى كېـرهك بولغ
ـان ئهھۋا»ئاكا« ـانلىقى بىـر الرنىڭ ئهھۋالى سـهنئهت جهھهتـته تېخىمـۇ يام لـدا بولغ

سـهھنىگه  —ئارتىستالرنىڭ بۇ مۇۋهپپىقىيهتسىزلىكىنىڭ سـهۋهبى . سهۋهپ بولغان
چىققاندىمۇ ئۆزىنىڭ ئارتىسـت ئىكهنلىكىنـى دائىمىـي ئهسـته تۇتۇشـى، رولـدىكى 

ـاكى ئاشـۇ ـان ي بىـلهن ئورگانىـك بىرلىشـىپ، ئۆزىنىـڭ ... مهسـت زابـوي  ئاشۇ دىھق
  .كىملىكىنى ئۇنتۇپ كېتهلمىگهنلىكىدىن بولغاندۇر

ــڭ ھهددى ــدىلىنىپ، ئۆزهمنى ــدىكى مۇھــاكىمىلهردىن پاي   ئهدهبىيــات ھهققى
شۇڭا . ھهركهتلىرىمگه توغرا بىر سىزىق سىزىۋېلىش ئۇرۇنۇشۇم ماڭا ئارام بهرمهيتى

ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان ئهنئهنىۋىي ئۇسـلۇپالرغا مۇنچه   انچهئهمدى گهپنى نۆۋهتته ئ
ـا  ـاتى نهمۇنىلىرىنىـڭ ئۇيغۇرالرغ ـا ئهدهبىي ئوخشـۇمايدىغان ئهسـهرلهر ھهققىـده، دۇني
ــقا  ـاغزىنى تاتىالش ــڭ ئـ ــده ئۇنى ـانلىرى ھهققى ــدا زىيـ ــڭ پاي ــى ۋه بۇنى تونۇشتۇرۇلۇش

  .ئۇرۇندۇم
ـا — ت ئۆزگۈرۈشـلىرىمۇ بىـر مهن سىزگه، جهمىيهتتىكى ئهڭ ئۇششاق كهيپىي

ئۆزىــدىن بولمايــدۇ، دېمهپمىــدىم؟   يوشــۇرۇن يۆنلهندۈرۈشــتىن خــالىي ئهمهس، ئــۆز
شـنى ۈنۈئهدهبىياتتا جاھاننىڭ تهبىئىي ئېقىمى بىلهن كهلگهن التقىالرغا قارشى كۈچ

ـــــقا  ـــــىلهرنى سۈزۈۋېلىش ـــــدىلىق نهس ـــــگهن پاي ـــــپ كهل ـــــىز؟ ئېقى كۆرۈۋاتامس
ىگه دىققهت قىلـدىڭىزمۇ؟ بىـز ئهسـلىده ئهنئهنىـده ئىنتىلىۋاتقانالرنىڭ كىملىكلىر

ـان، بـۇرۇنقى قىممهتلىـرىگه ئېسـىلىۋالىدىغان كونسـىرۋاتىپ مىلـلهت  چىڭ تۇرۇدۇغ
، ھهتتــا بــۇ ئىــدۇق ، يېڭــى نهرســىلهرنى دهرھــال قوبــۇل قىلىــدىغان مىلــلهتئهمهس

  ئهمــدى كۆرۈۋاتىســىزكى، ئهدهبىيــات. يــېڭىلىقالر زىيــانلىق بولغــان تهقــدىردىمۇ
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ســهنئهتته ۋه باشــقا ئىــدىئلوگىيه ســاھهلىرىده يېڭــى قىمــمهت قاراشــلىرىنى قوبــۇل 
ئۆزىـدىن   دېمهك، بـۇ ئـۆز. قىلىشقا كهلگهنده بهك كونسىرۋاتىپلىق ئىپادىلهۋاتىمىز

ئهمما يهنه . ئهمهس، كىمگىدۇر بىزنىڭ كونسرۋاتىپ بولۇشىمىز پايدىلىق بولۇۋاتىدۇ
ـالالردا ــ ـــقا ھ ـاھهلهرده، باش ــ ـــقا س ـا ئىنتىلىشـــچانلىقىمىز  باش ــ ـــڭ يېڭىلىقق بىزنى

كۆپتۈرۈلــۈپ، ئهنــئهنه ۋه ئهنئهنىــۋىي قىممهتلىرىمىزنــى دهرھــال تاشالشــقا رىغــبهت 
  . بېرىلمهكته

  .مۇشۇ مهۋزۇالردا ناھايىتى ئۇزاق گهپلهشتۇق
        

���  
  

ـاالم بهلكىـم       ـا يوللىـۋەتتىم، ب قالغان مائاشىمنى ئېلىپال يۇرتق
چــاقىلىق بولغــان بولســا، ئــۆيلىرىنى   - ال ئىهتىيــاجلىقتۇر، بــا
ـا نهدە   . قايتىدىن ئوڭشاپ سېلىۋالسۇن دېدىم مهن نېمه قىلىمهن؟ بىـر جېنىمغ

ــۈدۇ  ــۈم ئۆت كۈچلــۈك رادىئــودىن بىرنــى  : قىلغىــنىم شــۇ بولــدى . بولســىمۇ كۈن
مائارىـپ پروگرامىنـى بىـر     —مهنـدىن كۈتـۈلگىنى   . ئىشقا چۈشتۈم. ئېلىۋالدىم

ئــازدىن مىللىــي روھ  - للىيلهشــتۈرۈش، ئۇقۇغۇچىالرغــا ئــازبىــر ئــازدىن مى -ئــاز
ـانخور      . ســىڭدۈرۈش ئىــدىغۇ  ـا، گۇمـ بــۇنى بهكمــۇ ئۇســتۇلۇق بىــلهن قىلمىسـ

دەرســــلىك تــــۈزۈش  . خىتايالرنىــــڭ كۆزىــــدىن قېچىــــپ قۇتۇلــــۇش تهس   
ـايه ئىـدى،      گورۇپپىلىرىنىڭ بېشىغا ھهقىقىي مىللهتسۆيهر بىرىنـى قويـۇش كىپ

ـا       ئهمما ئۇ قىزىـپ كېتىـپ،    قهدەمنـى چـوڭ ئېلىۋەتسـىال ئىشـنىڭ ئـۆمرى كوت
  .بوالتتى

  . بۇ قېتىم مهلۇم تامالىرىم بولغاچقا ھهقىقهتهنمۇ قىزغىن ئىشلىدىم
ـان ! تهلهيسىز مىللهت ـاتتى  . نېمه بولغىنى سىزگىمۇ ئاي . سـهيپىددىننى يوق

ـايى ھهركهتلىـرى ئارىسـىدا ئـۈرۈمچى      . تهنقىتلهش دولقۇنى قوزغىدى ئۇنىـڭ جىن
بهلكىم نۇرغۇن ئادەملهر . ومىنى كېڭهيتىپ ياسىغانلىقى تىلغا ئېلىنغانئايرودر

چــۈنكى قارىماققــا . دەپ ئويلىغــان بولغىيــدى »بۇمــۇ جىنــايهت بوالمدىغانــدۇ؟«
ـا يهنىـال        ـا، ياسىس ئائىروپورت دېگهن سـهيپىددىننىڭ شهخسـىي مـۈلكى بولمىس

يهنه بـۇ  . دە -لهتتـى دۆلهت مۈلكىنى ياسىغان بولمامدۇ؟ بۇنى خىتايالر ئۆزلىرى بى

يىغىلىپ
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 »كـۆرەش يـولى  «: تهنقىتلهش ماتىرىيالىدا تېيىپجاننىڭ دەرت تۆكۈشىمۇ بارىدى
بــۇ يوقۇتــۇش شــۇنىڭ بىلهنــال  ! قايتــا ئۆزگهرتكــۈزگهن - نــاملىق درامىنــى قايتــا

مهنمـۇ  . ئۇنىـڭ گۇماشـتىلىرىنى تازىالشـمۇ شـۇالرنىڭ ئىچىـدە ئىـدى      . قالمىدى
ـا بــۇ ھه . ئىشــتىن توختۇتۇلــدۇم  ـاخىرى ئۇســتۇلۇق بىــلهن    ئهممـ ركهتنىــڭ ئـ
يىلالردىــن باشــالپ،  -80دىقــقهت قىلــدىڭىزمىكىن، . يۇرتۋازلىققــا يېتهكلهنــدى

. پۈتــۈن ۋەتىنىمىــزدە ئاتۇشــلۇقالرنى نهزەردىــن چۈشــۈرۈش دولقــۇنى قوزغۇتۇلــدى 
ـا ئورۇنالشـتۇرۇۋەتكهن     « سهيپىددىن ھوقۇقىدىن پايـدىلىنىپ ھهرقايسـى جايالرغ

ــۇ ئورۇنالشتۇرۇشــالرنىڭ ســهيپىددىن تهرىپىــدىنال    . نــدىتازىال »ئاتۇشــلۇقالر ب
ـا شهكىللهندۈرۈشـنى    بولغىنى ھهقىقهتهنمۇ كۈلكىلىك بولسىمۇ، پىسخىك قايت
باشتىن كهچۈرگهن خهلقىمىز دائىمال بىر ئىشنىڭ يارىسى چىقىشـىنى ياخشـى   
ـان تهرەپـكه        ـاي، دايىمـال يام ـابىي ئويلىم كۆرۈدۈغان ھالهتكه كهلتـۈرۈلگهچكه، ئىج
ـان پهرەز قىلىـدىغان         ـانلىق كۈتـۈپ، يامـانلىق ئىزدەيـدىغان، يام جورۇيـدۇغان، يام
بولــۇپ قالغاچقــا، بــۇ خىــل ئىچكىــي مــايىللىق خىتايالرنىــڭ غهرەزلىــك بازارغــا  
سالغان بۇ شۇملۇقىنى دەرھال مهمنۇنىيهت بىـلهن قوبـۇل قىلىـپ، شـۇنچىلىك     

الردىكى كېڭهيتتىكـــــى، شـــــۇنچىلىك ئومۇمالشـــــتۇردىكى، ئهڭ چهت يـــــاقى 
ـا قوغالنـدى     ـانالرمۇ يهكلىنىـپ، يۇرتىغ ئـۆز  . مهكتهپلهردە مۇئهللىملىك قىلىۋاتق

قــا ئېرىشــكهن زامانلىرىــدا يېڭــى ھۆكــۈمهتكه »ئــازاتلىق«يېڭىــدىن  —ۋاقتىــدا 
ساۋاتلىق ئادەملهر ھهريهردە  —كېرەكلىك ساۋاتلىق ئادەملهر دورا بولغان زامانالردا 

تولۇقسىز ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگهن . ا تېپىلمايتىئىهتىياجنى قامدىيالىغىدەك ساند
بىر ئادەممۇ بۈگۈن بىر ئۇنىۋېرسىتېت پۈتتۈرگهن ئادەم ئېرىشهلمهيدىغان مهۋقهدە 

ـانالردا ســاۋاتلىق    . خىـزمهت قىالتتـى   ـاج تهقهززا قىلغــان زام مانــا شـۇنداق ئىهتىي
ـادەملهر ئاتۇشــلۇق ئىچىــدە كــۆپرەك ئىـدى   كه شۇڭالشــقا ئــۇالرنى نهگه خىــزمهت. ئ

دېگهن  »مىللىتىمنىڭ ئاقارتىش ئىشىكهن، بوپتۇ قهيهر بولسىمۇ باراي«بۇيرۇسا، 
ـان ئىـدى    - روھ بىلهن چهت ـارىلهر،    . ياقىالرغا بېرىپ خىـزمهت قىلغ ـا شـۇ بىچ مان

ئهمدى ئۇ يهرلهردە يات بىر قهۋمـدىن كېلىـپ قالغانـدەك كۆرۈلۈشـكه باشـلىغان،      
ـان زالىمـدەك    گويا ئۇالرنىڭ يۇرتىغا كېلىۋېلىـپ، ئۇالرغـ   ا ھۆكۈمرانلىـق قىلىۋاتق

چۈنكى ئهمدى ئۇالرنىڭمۇ ئۆز زىيالىلىرى يېتىشتى، . كۆرۈلۈشكه باشلىغان ئىدى
  .دە-ئاتۇشلۇققا ئىهتىياجلىرى يوق ئىدى
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بۇ تېخى كۈنسېرى كېڭىيىپ شۇ ھالغا . بۇ كهيپىيات ھېلىمۇ داۋام قىلماقتا
ـا ئىشـهنمه   ئاساسـىي دۈشـمهن   . س بولـۇدۇ كېلىدۇكى، بىر يۇرت يهنه بىر يۇرتلۇقق

مىلــلهت . ئۇقــۇمى غۇۋالىشــىپ، يــۈرىگىمىزنى مانــا شــۇ شــۇملۇق قاپلىۋالىــدۇ  
ـا     ئويلىمايدۇكى، نېمه ئۈچۈن ئاتۇشلۇق شۇنچه يامان بولۇپ قالـدى؟ ھهركىـم مان

چـــۈنكى ئىنســـانالردىكى ھهســـهت، . شـــۇ ســـوئالنى ئـــۆزىگه قويـــۇپ باقمايـــدۇ 
ئارپاڭنى خام «هن بولغاچقا، ھىچ سېنىڭ قىزغانچۇقلۇق تۇيغۇلىرى قوزغۇۋېتىلگ

بىـــر يامـــانلىقىنى ئېيتىـــپ بېرەلمىســـهڭمۇ، يهنىـــال شـــۇنداق   »ئـــورۇۋەتكهن
ــهن  ــك قىلىۋېرىسـ ــپ   ! ئۆچمهنلىـ ــراق يېقىـ ــىل چىـ ــۇنداق يېشـ ـا شـ بۇنىڭغــ

ـارا بىـر    ،بېرىلىدۇكى، تېخى كوچىالردا ئېقىپ يـۈرگهن  ـازاق    - يـۇرتالر ئ بىرىنـى م
بــارا ئهدەبىيــاتىمىزدىن ئــورۇن ئالىــدۇ،  - لهر بــاراقىلىــدىغان ھىكــايىالر، تهمســىل

چـــۈنكى تاجـــاۋۇزچى بولىشـــىغا قارىمـــاي، ئـــۆزىنى  . ســـهھنىلهرگىمۇ چىقىـــدۇ
ــر   ــزگه بى ـايالر، بى ــچ   - مهدھىيىلىگــۈزەلىگهن خىتـ ــدىغان، ھى ــى غاجاي بىرىمىزن

ئۇقــۇمىنى تىلغــا  »يــۇرت«بولمىغانــدىمۇ شــاڭخوغا، چاخچاققــا يــۆلهپ بولســىمۇ 
لىدىغان، بۇنىڭ خاسىيىتىدە جهمىيهتنى گويا يـۇرت بىـلهن يـۇرت    ئېلىپ، چوقۇۋا

ـاپالپ كهتكهنـدەك، ئـۆز     ئارىسىدا كېلىشتۈرگىلى بولمايدىغان بىر دۈشمهنلىك ق
ــۆز  ــهنمهيدىغان، ئـ ـارا ئىشـ ـا     ئــ ـاتنى بارلىققــ ـاقاليدىغان كهيپىيــ ــن ســ ـارا كىـ ئــ

قىلسىمۇ، كهلتۈرەلمهسمۇ؟ گهرچه بۇنى قىلغانالر ئاددىيال بىر قىزىقچىلىق دەپ 
ــۈمىنى تهســهۋۋۇر     بۇنىــڭ ئــارىمىزدىكى ھــاڭنى كېڭهيتىشــتىكى پىســخىك ئۈن

ـالغىنىنى ئـۆزىمىز ئهۋجىـگه      . قىاللمايسىز خىتايالر باشالپال قويـدىمۇ، بولـدى، ق
  .چىقىرىۋېلىشقا يېتىشىمىز

ـانىيهت تارىخىنىــڭ مــوھىم بۇرۇلــۇش نــۇقتىلىرى      ـاكى مــوھىم  (ئىنسـ يـ
زامانىۋىي مائارىـپ؛  : ؟ بىرنهچچه مىسال بېرەينېمىنى بهلگه قىلىدۇ) سهكرەشلهر

ــودېلى؛   ـان دۆلهت م ـازىرقى زامـ ــىش؛ ھـ ــلىرىدا   ... سانائهتلىش ــىرنىڭ باش ــۇ ئهس ب
ئاتۇشلۇقالر بۇ مىللهتنىـڭ مهدەنىـي ۋە سىياسـىي ھاياتىـدا يېتهكچىلىـك رولـى       

 ى زامانىۋىي مائارىپنى، تۇنجى ھازىرقى زامان دۆلهتجئويناپ، تۇنجى سانائهتنى، تۇن
ـان ئىـدى   ـائېنىق ھالـدا نهپـرەتكه       . مودېلىنى تهقدىم قىلغ ئهمـدى ئـۇ سـهۋەبى ن

ـاكى   . نىشان بولماقتا بۇ بىر تۈرلۈك ۋاپاسىزلىقمىدۇر؟ ياكى ساپاسـىزلىقمىدۇر؟ ي
ـان  لىك ئويۇنىنىڭ نهتىجىسىمىدۇر؟ مهقسهتبىرىنىڭ  بىر قېتىم ئىسيان چىقق
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ــۇرتتىن كېــيىن يهنه ئىســيان چىقىــدۇ؛ بىــر ئىســيانكا   ر چىققــان جهمهتنىــڭ ي
بـــۇنى جهمىيهتشۇناســـالر، ... كېيىنكـــى ئهۋالدىـــدىن يهنه ئىســـيانكار چىقىـــدۇ؛

ئېرسىي ئامىلالرنى نهزەرگه ئالغاندىمۇ  .سىياسهت تهتقىقاتچىلىرى ئوبدان بىلىدۇ
خىتايالر بۇنى ئوبدان بىلگهچكه، ئاتۇشلۇقالرنى بۇ مىللهتنىڭ . بۇ شۇنداق بولۇدۇ

اياتىنىڭ مهركىزىدىن سىقىپ چىقىرىۋېتىش ئارقىلىق مهدەنىي ۋە سىياسىي ھ
ئۆزلىرىنىــڭ سىياســىي مهخســىدىگه يهتمهكچــى ئىــدى، بىــزنىڭكىلهر نــېمىگه  
يهتمهكچــى؟ نهپرەتلىرىنىــڭ بىــرەر ئهمهلىــي، مهنتهقىــي ســهۋەبى بــارمۇ؟ بۇنىــڭ  
ئارقىســىدا ياتقــان مهنهۋىــي ئــاپهت بــۇ مىللهتــكه بىــرەر ئهســىردە ئانــدىن ئېنىــق 

  .؛ ئهگهر شۇ چاغدا بۇنى بىلگۈدەك ئادەملهر قالسابىلىنىدۇ
ئۆزى ئاتۇشلۇق بولغاچقا دەۋاتىدۇ، بۇ دېگهن «ئهگهر سىز بۇالرنى ئاددىي ھالدا 

ـا  . دەپـال چۈشهنسـىڭىزمۇ بولـۇدۇ، بـۇ ئۆزىڭىزنىـڭ ئىشـى      » تهبىئىي ئىشـقۇ  ئهمم
ـان  ماڭا بىۋاسىته نـېم «ھىچ بولمىغاندىمۇ . ھاالللىق بىلهن ئويالپ باقارسىز ه زىي

  .دەپ ئويلۇنۇپ باقارسىز »سالدى؟
 ...  

ئاشـــۇ قېـــتىم خىـــزمهتتىن توختىغـــان پېتـــى كۆڭلۈمـــدە ئهمـــدى ھىـــچ  
شــۇڭا دەرھــال كوچــا ئــارىالپ، يېڭىــدىن . قايتماســلىق قارارىغــا كهلــگهن ئىــدىم

ـاپتىم . ئېچىۋېتىلگهن بازارالدىن ئىش تېپىشقا كىرىشتىم بـۇ  . ئاخىرى بۇ يهرنى ت
مانــا شــۇنداق قىلىــپ ئىشــلهپ . چىقىشــىپ قالــدۇق. قتىئــادەم كۆڭلــۈمگه يــا

  .كهتتۇق
  

���  
  

. ســابىت ئهپهنــدىنىڭ ھىكايىســى ئهمــدى زامــانىمىز بىــلهن تهڭلهشــكهنىدى
شـۇڭا . ئهمدىكى ھىكايىمىزنى سۆھبهتلىرىمىز بىلهن داۋام قىلىدىغانـدهك قىالتتـۇق

  :مهن سوئالىمنى باشلىدىم
 كېيىن سىزدىن ھىساپ سورالدىمۇ سهيپىددىننى تهنقىتلهش باشالنغاندىن —

قانداق؟ مهسىلهن، سهيپىددىننىڭ ئۆيىگه بارغانلىقىڭىزنى ئـۇالر چوقـۇم بىـر تىـل  
  دهپ سورىمىدىمۇ؟ »نېمه دېيىشتىڭالر«. بىرىكتۈرۈش دهپ قارىماي قالمايدۇ
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ـا، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه كوممۇنىسـتالر، سـورۇماي  — ـايالر تۇرس بۇالر دېـگهن خىت
ــىز ــدۇ دهمس ــدىخې. قالى ـاۋاره قىل ــى ئـ ــۇددى . ل ــۇ تهپســىالتالرنىڭ ھهممىســى خ ب

بــۇنى . ســوراقالر بىــلهن ئوخشــاش تىپتــا تــۈرمىلهرده بولۇدۇغــان تۈگــۈمهس ســوئال
  .شۇڭا ۋاقتىڭىزنى ئالماي دېدىم. تهسهۋۋۇر قىالاليسىز

ـاال — ـا قايتىـپ، ب   بهرىبىر خىزمهتنى قوبۇل قىلمىغاندىكىن، نېمىشكه يۇرتق
  ېنىدا بوالي دېمهيسىز؟چاقىلىرىڭىزنىڭ ي

ـاق  —بۇ بىر خىل ياتلىشىشنىڭ يۈكىدىن بولسا كېرهك،  — دېدى ئـۇ تارتىنچ
ـالىالر تىرنــاق تــاتىالپ تۇرغانــدهك قولىـدىكى مۇشــتهكنى ئوينــاپ تــۇرۇپ،  بهك  —ب

بىــر . ئــۇزۇن كۆرۈشــمىگهن يېقىنالرمــۇ ھېيىقتــۇرۇش كــۈچى ھاســىل قىلســا كېــرهك
يهنه بىر تهرىپىمۇ . هممۇ چۈشهندۈرۈپ بېرهلمهيمهنتۈرلۈك جۈرئهت قىاللمايمهن، ئۆز

قايتىــپ كهتســهم يېــزا . بــار، شــۇنچه يىــل ئۈرۈمچىــده ياشــاپتىمهن، كۆنــۈپ قالــدىم
ئاندىن مېنىڭ قىلىـۋاتقىنىم . مۇھىتىدا ياشاشقا كۆنهلهيمهنمۇ؟ ئىشهنچ قىاللمايمهن

ىــرى مېنــى بىــر تۈرلــۈك ئىســيان، بــايقۇت قىلىــش بولــۇپ، ھهر قېــتىم كــاتتىالردىن ب
خىزمهتكه تهكلىپ قىلىپ كهلسه ۋه مهن بـۇ تهكلىپنـى تهئهددىـي گهپلىـرىم بىـلهن 
ـالىپلىق  ـائهت ھىـس قىلىـمهن؛ بىـر خىـل غ رهت قىلغان چېغىمدا بىر خىل روھـى قان

  .مانا بۇ بىر سهۋهپ بولسا كېرهك. تۇيغۇسىغا چۆمۈلۈمهن
هرهپلىـرى بهكمـۇ نېمىال دېـگهن بىـلهن بـۇ غهيرهتلىـك ئادهمنىـڭ ئاللىقانـداق ت

ـاتىنى بىلگىنىمـدىن كېـيىن تېخىمـۇ شـۇنداق . بىچاره ئىـدى ئۇنىـڭ كهچمىـش ھاي
. تۇيۇلــۇپ، يۈرۈكــۈمنى بىــر خىــل ئىــچ ئــاغرىتىش تۇيغۇســى ئــۆز ئىلكىــگه ئالــدى
ئائىلىۋىي ھاياتنىڭ لهززىتىنى تۈزۈكرهك تېتىمىغان، ھاياتىنىـڭ بۈيـۈك بىـر بـۆلىكى 

ـادهم تۈرمىده ئۆتكهن، يهنه بۈگۈنگه كې لىپمۇ ناۋايخانىدا ئوتۇن يېرىـپ يـۈرگهن بـۇ ئ
ئالالقهيېرى بىلهن شـۇنچىلىك سـۆيۈملۈك ئىـدىكى، تۇيغۇلۇرۇمـدىن ئـۆزۈم لهرزىـگه 

  .كېلىپ، يىغلۇغۇم كېپكهتتى
ــدىن  — ــۇۋېلىپال، ئارقى ــۇل قىلغــان بول ــى قوب ــۇپ، خىزمهتن ھه مــاقۇل دهپ قوي

ـالهتكه ئىـگه پېنسىيىگه ئىلتىماس قىلىپ، چىقىۋالسىڭىز، ئاخىرق ى ئـۆمرىڭىز كاپ
  بولمايتىمۇ؟

ـا قىلىـدىغان تهسـىرى . دېـدى ئـۇ كهسـكىنال —ياق،  — بـۇ قىلمىشـىنىڭ ماڭ
ـا، بۇرنىنىـڭ ئۇچىـدىن تهر چىقىـپ كهتتـى،  مهن  —ھهققىده ئىشهنچسىز بولغاچق
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ـا . دېدىمغۇ، بۇ بىر خىل ئىسيان، بىر خىل بايقۇت قىلىش ـارقىلىق ھىـچ بولمىس بـۇ ئ
زالىمنىـڭ ئالدىـدا بىـر ئېغىـز «. نىمنى بولسىمۇ ئىپادىلهپ قويااليمهنمهن ئۆز مهيدا

ھىــچ بولمىســا قارشــىلىقىمنى . دېــگهن ھهدىــس بــار »ھهق گهپ قىلىشــمۇ جىھــاد
ــۇپ . مۇشــۇنداق ئىپــادىلهي دهيــمهن ئــاخىرغىچه بۇنىــڭ يۈندىســىنى ئىچــكهن بول

خىزمهت ئورنىدىن بۇرۇنالردا ھهر خىل ئۈمىتلهرده بولمىدۇق ئهمهس، بهزىده . قالماي
چۈشهندىمكى، بىـر . پايدىلىپ خهلقىمىزگه خىزمهت قىلغىلى بوالر دهپمۇ ئويلۇدۇق

ـاينى كـــــۆپرهك  ـا خىتــــ ـــــدىكهنمىز، ئهممــــ ـاز خىـــــزمهت قىلغانـــــدهكمۇ قىلى ئــــ
  بۇنىڭغا داۋاملىق ماقۇل دېگىلى بوالمدۇ؟. قازاندۇرۇدىكهنمىز

ڭ يولىنىمۇ ئوبـدان سابىت ئۆزى بهك خاالپ كهتمهيدىغان تېمىالردىن قېچىشنى
مۇنداقال، ھه دهپ «: ھهر ئۇچرىغان ئادهم ئۇنىڭدىن خۇددى شۇنى سورايتى. بىلهتتى

ـادهمنى ھهركـۈنى ئىشـخانىغا  ـان ئ ـايتىمۇ، قېرىغ قويۇپ مائاشنى ئېلىۋهرسىڭىز بولم
بۇ تىپتىكى سوئالالر ئۇنى بىزار  »كهلدىڭ، كهتتىڭ دهپ يوقلىما قىلىپمۇ كهتمهستى

  :شۇڭا ئۇستۇلۇق بىلهن تېمىنى ئۆزگهرتتى. قىالتتىقىلىۋهتكهندهك 
ـاقىۋهتلىرى  — سىز مېنىـڭ بـۇ ئـۇزۇن ھىكايهمنىـڭ بهزى قهھرىمانلىرىنىـڭ ئ

يىلالردىكى الگىرالردا تاشـالپ   60ھهققىده سوراي دېمهيسىزغۇ؟ بهزىلىرىنى بىز 
  .كهتكهن ئىدۇق، بهزىلىرىنى تېخىمۇ ئۇزاقتا

ـان توغرا، بۇ مېنىڭ ئهقلىمـگه ك — ـايىنى رهتلهۋاتق ـا بـۇنى ھىك هلمهپتـۇ، ئهمم
  .دېدىم ئۆزهمنى ئاقالپ —چېغىمدا بهرىبىر سېزهتتىم، بهرىبىر سورايتىم، 

ـا مهن سـىزگه  — باشقا مهشھۇرالرنىڭ نېمه بولغىنىنى سىزمۇ بىلىسـىز، ئهمم
. ئاشۇ رېھىمنىڭ، خهمىت تۇردىنىڭ، مىھرىگۈلنىڭ بۈگۈنىنى سـۆزلهپ بېـرهلهيمهن

دېــدى ئــۇ  —ىســىڭىز ئــۆزىڭىز ئــۇالرنى كــۆرۈپ كهلســىڭىزمۇ بولــۇدۇ، ئهگهر خال
  .كۈلۈپ

دېـدىم  —ۋاھ، شۇنداقمۇ؟ ئهمىسه كېلهر قېتىم دهل شۇ يهردىـن باشـاليلى،  —
ـاممۇ . مهمنۇنىيهت بىلهن ـائهتكه قارىمىس ـانلىقىنى س بۈگۈن ئۈچـۈن يېتهرلىـك بولغ

        .ھىس قىلىپ تۇراتتىم
        

������������  
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ســـىزگه ئاشـــۇ بهختســـىزلىككه تولغـــان   بـــويىچه ئهمـــدى مهن 
ــكهن     ــمى كهچــ ــهھىپىلىرىدە ئىســ ــۇم ســ ــڭ مهلــ ھاياتىمنىــ

  .بۇنى ئۆتكهندە ۋەدىلهشكهن ئىدۇق. تهقدىرداشلىرىم ھهققىدە سۆزلهپ بېرەي
ـارلىق      خىزمهت قىلىش نىيىتىمدىن تامامهن يېنىـپ، ئـۆزەمگه بىـرەر نىمك

! دەڭ؟ رېهىمنــى ئىشــى ئىــزدەپ يــۈرگهن كۈنلىرىمــدە كوچىــدا كىمنــى كــۆردۈم
. بىزنىڭ ئاشۇ خۇاڭپۇنى پۈتتۈرگهن دوستىمىز رېهىمنى كوچىـدا كـۆرۈپ قالـدىم   

ـا سـېتىپ يـۈرۈپتىكهن    ارېهىم بىر قول ھ مېنـى كـۆرۈپ شـۇنداق    . رۋىسـىدا تاماك
ــى   ــۇپ كهتتـ ـالهت بولـ ــكه     . خىجــ ــى كۆرمهسـ ـا مېنـ ـا قالســ ــلىدە ئۇنىڭغــ ئهسـ

رگهن ئىــدىم، شــۇڭا ســالىدىغانلىقىنى ســهزدىم؛ چاتــاق يېــرى مهنمــۇ ئــۇنى كــۆ 
  .ساالمالشماي ئۆتمهيتىم

ئۇنىڭ قىلىپ يۈرگهن تىرىكچىلىـك ھهركىتىـدىن نومۇسـى كېلىـۋاتقىنى     
ـاتتى   ـامنى قاين ئهگهر بـۇ ئىـش نومـۇس قىالرلىـق بىـر ئىـش       . مېنىڭ بهكمۇ ئوغ

بولۇدۇغـــان بولســـا، ھايـــات ئۈچـــۈن تىركىشـــىۋاتقان مىڭلىغـــان خهلقىمىزمـــۇ 
بولمامدۇ؟ ئهسلى خاپىلىق، بۇ ئادەمنىڭ ئۆزىـدە   نومۇسلۇق بىر ئىش قىلىۋاتقان

ئۇ خىتايالر تهرىپىدىن بېرىلگهن ئاشۇ مهرتىۋىلهرنى بهك چوڭ بىلىـدىغان  : ئىدى
  ! بولغاچقىال، ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشنى شۇنچىلىك ئهيپ ھىساپلىۋالغان

ــىز   —ئهسســـاالمۇئهلهيكۇم،  — ــقا ئامالسـ ــدىم ئۇنىـــڭ يوشۇرۇنۇۋېلىشـ دېـ
ـانلىقت ــۋار    قالغــ ـالتىگه ئېتىـ ــهرەمجان ھــ ــكهن بىسـ ــۇپ كهتـ ـاالقىزادە بولـ ىن ئــ
  .قىلماستىن

دېدى ئۇ بوغۇزىغا بىـر نهرسـه تـۇرۇپ     —م، ...ئهسساالااا... ۋەئهلهيكۇم ئهس  —
  .قالغاندەك قاقىلىپ تۇرۇپ

  بۇ ئۇزۇن يىلالردا نهلهردە يۈرۈپ، نېمىلهرنى كۆردۈڭۈز؟ —
ــالر،   — ــدىغان ئىشـ ــىلى بىلىـ ــۇ، سـ ــردى... شـ ــدىم،  الگىـ ــپ كهلـ ن قايتىـ

ـا     . شـۇ ... خىزمىتىمنى بهرمهي، ئاۋارە قىلىپ، يـول مېڭىـۋاتىمهن، تونـۇش تاپمىس
  ... ئىش ئاقمايدىكهن، ئىش ئاقتۇرۇش ئۈچۈنمۇ پۇل كېتىدىكهن، شۇ 

 —دېـــدىم ئۇنىڭغـــا ئىچىـــم ئاغرىغـــان ھالـــدا،   —ھه، مۇنـــداق دەڭ،  —
  بالىالرنىڭ ئهھۋالى قانداقكهن؟ ھازىرچۇ؟

ـالىالرنى      بالىالرم — ـا شـۇ ب ـان ئهمهس، مان ـازىرمۇ يام ۇ ياخشى تۇرۇپتۇكهن، ھ

ۋەدىمىز
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ـاتتىن چۈشسـىمۇ     —... دەپ شۇ، تىرىكچىلىك، رېهىم تهبىئىتىگه كۆرە يهنىـال ئ
دېــمهك . ئۈزەڭگىــدىن چۈشــمهي، داغۋازلىــق قىلىــپ، ياســالما گهپ قىلىۋاتــاتتى

ــۇ . ئۇنىــڭ ھهقىقىــي ئهھــۋالىنى ئۇنىڭــدىن بىلىــش مــۈمكىن ئهمهس ئىــدى    ئ
بولمىغۇر نهرسىلهردىن خىجىل بولۇپ، خىجىـل بولۇشـقا تـېگىش نهرسـىلهردىن     

غان بولغاچقا، ئۆزىنىڭ يوقسۇزلۇقىدىن، ئائىله ئهھۋالىدىكى ۇديپهخىرلىنىپ يۈرۈ
ـار ئـۇنى پهدازالپ كۆرسـۈتهتتى،      سهلبىي ۋەزىيهتتىن نومۇس قىالتتى ۋە ئىالجـى ب

  ھه، سىلىچۇ؟ سىلىنى نهدىن سورايمىز؟ —
تۇرقــۇم ئــۇنچه . دېــدىم مهن تۇرقــۇمنى ئىشــارە قىلىــپ  —مانــا،  مهنمــۇ —

ئىش ئىزدەپ يۈرۈمهن، سىزنىڭغۇ ھهر ھالـدا   —ھهۋەس قىلغۇدەك ئهمهس ئىدى، 
  . مۇشۇنچىلىك تىرىكچىلىك يولىڭىز بارىكهن، مېنىڭ ئۇمۇ يوق

ـاز كـۈلكه يـۈگرۈپ     —ھه، شۇنداما؟  — چـۈنكى ئـۇ   . دېدى ئۇ چىرايىغا بىـر ئ
ـاز روھالنغانـدەك       ئهمدى مېنىـڭ   ئهھۋالىمنىـڭ ئۆزىـدىنمۇ تۆۋەنلىكىـدىن بىـر ئ

  خىزمهتنىڭ ئىشى ھهل بولمايۋاتامدا؟ —قىالتتى، 
ـار      — ــۆرە نىمكـ ــدىن ك ــدىم، ئۇن ــنى خالىمى ــزمهت قىلىش ــۇ؟ خى خىزمهتم

  .ئىشلهي دەپ ئىش ئىزدەۋاتىمهن
ئۇنىـڭ چۆچۈشـىدە بىـرنهچچه خىـل     . دېدى ئـۇ چۆچـۈپ   — !نېمه دېله؟ —

ـادەمنى ئۆزىـدەك ھىـس    : خىيال ئارىالش ئىدى - ويمۇرەككهپ ئ بىرى ئۇ ھهممه ئ
قىلغاچقــــا، مېنىمــــۇ داغۋازلىــــق قىلىۋاتىــــدۇ، دەپ ئــــويالپ، ئىشهنگىســــى  
كهلمهيۋاتاتتى؛ ئهمما ئۇ مېنىڭ تۈزلۈكۈمنىمۇ بىلمهيتى ئهمهس، شۇڭا، ئىشىنهي 

مهت كويىـدا  چۈنكى ئۇ خىز. دېسه، بۇ ھال ئۇنىڭ غورۇرىغا تهككهندەك بولۇۋاتاتتى
ـام خىـزمهت تهكلىپىنـى     يول مېڭىپ يۈرگهن، ئهمما ھهل بولمايۋاتقان؛ مهن بولس

ـاتتى،   . رەت قىلىۋاتقــان ــر كېلىۋاتـ ـا ئېغى ــۇ ھهقىقهتهنمــۇ ئۇنىڭغـ چاخچــاق  —ب
ـادەم     قىلىۋاتامدىكىن دېسهم، سىلىنىغۇ بىلىمهن، چاخچاقنى تـوال قىلىـدىغان ئ

  .ېدى ئۇ كهيپىياتىنى ئانچه يوشۇرمايد—.... ئهمهس، راستمىكىن دەي دېسهم تازا
ـار؟ بـۇ كـۈنگىچه ھهر        — ئۇنچىۋاال مۇرەككهپ ئـويالپ كهتكـۈدەك نېمىسـى ب

ـاغ خۇالسـىدە    خىل سهۋەپلهر بىلهن، ھهر خىل تاماالر بىلهن ئىشلهپمۇ قالدۇق، ئاي
بۇالرنى توغرا تاپمىدىم، ئىشلهشكه ھىچ رەغدىم يوق، بىر جان، بىر گال، ئۇنچىۋاال 

تكــۈدەك ئىشــمۇ بــۇ ھايــات؟ ھهر كــۈن ئهمهس، ھهر نهپهســنىڭ ئىككــى  قىــپ كه
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ــدىغان گهپ، شــۇڭا، قىسقىســى      ـاپ بېرى ـان ئىشــتىن ھىسـ ـار، قىلغـ ســورىقى بـ
  سىزنىڭ بۇ ئوقىتىڭىز قانداقراق؟. خالىمىدىم

ـان ئهمهس، بىــر مائاشــچىنىڭ مائاشــىنى ئــۆلگهن جېنىمىزدىمــۇ       — يامـ
ـادىر ب   ... تاپىدىكهنمىز، شـۇ  ولـۇپتىمىز، چـوڭ ئۆتـۈپتىمىز، ئهمـدى     ئۆمـۈر بـويى ك

  ...زە، ما كۈنگه قالساق پىچكه ھا كهپ قالىدىكهن شۇ-كېلىپ
ـاغلىق بىـر    — ھهي، ئهپهندىم، ھهي ئهپهندىم، بۇ سىزنىڭ ئۆز تونۇشۇڭىزغا ب

ـا،     . ئىش ئهگهر مېنىڭمۇ سىزنىڭكىچىلىك بىر تىرىكچىلىـك يولـۇم بولـۇپ قالس
ـارەت  . لهرنىڭ كهينىگه كىـرمهيتىم »چوڭ ئۆتۈش«ھهرگىزمۇ شۇ سىز دېگهن  تىج

ـار، بولمىغانـدەك تۇرۇپمـۇ بىـر مائاشـنىڭ ئىشـىنى        دېگهن بهركهت دېگهن گهپ ب
  .قىاللىشىغا ئىشىنىمهن

دېـدى   —سىلى ئۇندا دەپ قويغان بىلهن بۇندا ئىشنى يارىتامال، ھېلـى،   —
  .ئۇ يهنىال ئۆزىنىڭ ئۆلچهملىرىدىن چىقالماي

ـار   — ــۇم بـ ــۇ بهك قىلغ ـارەتكه    مېنىڭغ ــهم تىجـ ــتىنى دېس ـا مهن راس ، ئهممـ
ـاز       ــى ئـ ــدىغان، گهپن ــۆپ قىلى ـالنى ك ــىز، خىيـ ــى بىلىس ـايمهن، مىجهزىمن يارىمـ
قىلىــدىغان ئــادەم تىجــارەت قىاللمايــدۇغۇ، خېرىــدار دېگهنــگه ســۆزلهپ تۇرمىســا   

  .شۇڭا نىمكار ئىشلهي دەيمهن. بولمايدىغان گهپ
ـا ئىشـهنمهي    . پدېدى ئۇ باش چايقا —ۋاي تاڭهي، ۋاي تاڭهي،  — ئۇنىـڭ ماڭ

ـان ھهيرانلىقىنـى، تهتـۈر پهلهك ئـۆزىگه        دەۋاتقانلىقى ياكى ئـۆز قىسـمىتىگه بولغ
. كهلتۈرگهن بۇ ياراشماسلىققا ئىسيان نىداسى ئىكهنلىكىنى ئىلغا قىاللمىـدىم 

ـادەملىرى كېلىۋاتقانـدەك قىلىـدۇ،       —شۇ چاغدا بىـردىنال،   ـازار باشقۇرۇشـنىڭ ئ ب
ـايمىچىالر ئ  ـاالي،        بىزدەك ي ـا ئـۆزەمنى ئ الـدىراپ قېلىۋاتىـدۇ، مهنمـۇ ئاسـتا بىريانغ

دېـدى ۋە ھارۋىسـىنى ئىتتىرىشـكه باشـالپ،      —مالنى زىيان تارتىپ قالماي يهنه، 
  .دەپال كېتىپ قالدى —خاپا بولمايال،  —

دېمهك ئۇ بىـرەر يىلـدىن   . مهن تۇرغان يېرىمدە خېلى ئۇزاق تۇرۇپ كۈزەتتىم
ـان ئىـدى      بېرى بۇ ئىشـنى قىلىـش جهر   . يانىـدا خېلـى تهجرىبىلىـك بولـۇپ قالغ

ھهقىقهتهنمۇ بازار باشقۇرۇش خادىملىرى بازار چارالشقا چىققان بولۇپ، ئۇالر ئۈچۈن 
ــش ئىــدى     ـا چىققانــدەك ئى ــۇ ئوۋغـ ـا بويلىرىــدىكى   . ب  »قانۇنســىز«ئــۇالر كوچـ

ـا سـۇڭگۇتۇلغان پـۇل       ـاكى يانچۇقلىرىغ ـاالتتى ي يايمىچىالرنى تۇتاتتى، جهرىمانه ئ
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ــۇپ ئۆتــۈپ كېتهتتــى   ــۇزا قىلىــپ قوي ھىچنــېمه بهرمىــگهن . بىــلهن، يالغــان پوپ
گهدەنكهشـــلهرنى مـــاللىرىنى تـــارتىۋېلىش، ئېغىـــر جهرىمـــانه قويـــۇش بىـــلهن  

  .ئهدەپلهيتى
ــدىلهتىن      ــۇئانالردا ئهم ــۆيلهنگهن، ش ــقاندا ئ ــقا يېقىنالش ــۇرا ياش ــم ئوتت رېهى

رگهن يىلـــالر ئۇنىـــڭ ئهممـــا ئـــۇ الگىـــرالردا يـــۈ. ئــۆيلهنگهن بـــالىلىرى بارىـــدى 
جهمىيهتـته   »گىزەندە ئائىلىسى«بالىلىرىنىڭ راسا ئوقۇش يىللىرى بولغاچقا، بۇ 

خورلۇنۇپ، ئىقتىسادىي جهھهتتىنمۇ يوقسۇزلۇق تارتىپ، بالىلىرىنىڭ ھىچبىرى 
ـايالپ   . ئوقۇيالمىغــان ئىــدى  ـالىلىرىمۇ ئىشســىز، كــوچىالردا الغـ ئهمــدىلىكته بـ

ـان جېنىـدا رېهىـم يهنىـال ئـۆزى        يۈرۈدىغان ساياقالرغا ئايلىن ـا، قېرىغ ىـپ قالغاچق
مهن بــۇ رېهىمــدىن . تىرىشــىپ، ئــائىلىنى قامداشــقا مهجبــۇر بولۇۋاتقــان ئىــدى 

ـاڭالپ،       ئېرىشكىلى بولمايدىغان توغرا ئۇچۇرنى ئۇنىـڭ باشـقا بىـر يېقىنىـدىن ئ
گهرچه مهن ئۇنىڭچىلىكمۇ ئوقىتىم . ئۇنىڭغا ھهقىقهتهنمۇ ئىچىم ئاغرىپ قالدى

ق ھالدا بولساممۇ بىر جان ئىدىم، كهچته، تازا قاراڭغۇدا، ئهل ئايىقى جىمىققاندا يو
ـاتتىم  ـاخۇن ئاسـتاال    . پهنلهر ئاكادىمىيىسىنىڭ دەرۋازىۋەن ئۆيىدە يات دەرۋازىـۋەن قۇن

ــچه،   . ئىشــىكنى ئېچىــپ كىرگــۈزەتتى  تــاڭ ســهھهردە بامــداتقا چىقىــپ كهتكهن
ارىماي، رېهىمنىڭ ھالى كۆز ئالدىمدىن شۇنداق بولۇشۇمغا ق. كوچىالردا يۈرەتتىم

ـالغىنى،    . كهتمهي، بهكمۇ ئازاپالندىم بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئهۋالتلىرىنىـڭ ئوقۇشسـىز ق
بۇنـداق  . يارىماس، كوچا لۈكچهكلىرىدىن بولۇپ قالغىنى بهكمۇ ئهلهملىك ئىدى

 بالىالر ھامان جىنايهتكه يېقىن بوالتتى، ھهر قاچان ئۇالرنىڭ بىرەر جىنايهت بىلهن
  .تۇتقۇن قىلىنىشىنى كۈتۈشكه بوالتتى

ـان       ــىنى توختۇتۇدۇغـ ـا ھارۋىس ــڭ يايمـ ــتهن رېهىمنى ــۈنى قهس ــر ك ــۇڭا بى ش
ـا يهنه    ، بىـردەم ئهھۋالالشـقۇم   »ئۇچرۇشـۇپ قېلىـپ  «كوچىدىن مېڭىـپ، ئۇنىڭغ

قېرىشـــقاندەك بـــۇ قېـــتىم دەل ئۇنىـــڭ بهخىتســـىزلىككه يولۇققـــان . كهلـــدى
ـان، ئـۇالر    ئ: سورۇننىڭ ئۈستىگه بېرىپ قاپتىمهن ۇ بازار باشقۇرۇشقا تۇتۇلـۇپ قالغ

ـا ـاتتى    - قىيــ ــىپ تۇرۇشــ ــىپ، تارتىشـ ـا قىلىشـ ــى  . چىيــ ــڭ نومۇسـ رېهىمنىـ
ـا يهنىـال يېقىنـراق    . كهپكهتمىسۇن، كۆرۈنمهي كېـتهيال، دېـدىم بىـر تـۇرۇپ     ئهمم

ـاردەم    ـا ي بېرىپ تۇردۇم، ئهگهر مهن قىلىشقا تېگىشلىك بىرەر ئىش چىقىپ قالس
ـازانغىلى     . لنى كـۈزەتتىم قىالرمهن دەپ ئهھـۋا  جىـدەلگه ئارىلىشـىپ ھىچنـېمه ق
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ـاي، بىـر     . بولمايتى گهرچه بازار باشقۇرۇش خادىملىرى بولمىش ئاشـۇ ئىككـى خىت
ـايتى   . ئۇيغۇرغا كۈچۈم يهتسىمۇ، ئۇالرنى ئۇرۇپ يىقىتىپ قېچىپ كهتكىلـى بولم

تىدا، خىتاينىـڭ ئهڭ مهشـهۇر ھهربىـي ئۇنىۋېرسـىتې    . چارىسىز ھالدا قاراپ تـۇردۇم 
ـان بىـر شـهخس         جياڭ جيېشى مۇدىرلىك قىلغـان بىـر مهكتهپـته ئوقـۇپ چىقق

  .تهرىپىدىن كوچىدا تارتقۇشلۇنۇۋاتاتتى »سويما«شۇئاندا بىرنهچچه 
ـا ئۇنىڭ خىزمىتىنىـڭ تېـز ھهل بولماسـلىقىمۇ، ئۇنىڭ    مۇشـۇ جهمىيهتـته    غ

. تتىتېگىشلىك بىر كهسپىي ئورۇننىڭ تهقهززا بولماسلىقىدىن دېيىشكىمۇ بوال
باشــقا . چـۈنكى ئۇنىڭغــا ئوقۇغــان كهســپى بــويىچه بىـر ئىــش ھىــچ بېرىلمهيتــى  

ـاۋاتقان جهمىيهتنـى     . كهسپلهر ئۈچۈن ئۇ يات ئىدى ئهمما رېهىم مهڭگـۈ ئـۆزى ياش
ـارايتى     . چۈشهنمهي كېلىۋاتاتتى ـان بـۇنى ئۆزىنىـڭ بهختسـىزلىكى دەپ ق . ئۇ ھام

  .مىللهتنىڭ بهختسىزلىكى ئىدى — ئهمما بۇ
. ھارۋىســىدىكى تامــاكىلىرى يىغىشــتۇرۇلۇپ، بىــر قاپقــا ســېلىندىئۇنىــڭ 

ـاپتىكى      ھارۋىسىنى يول بويىدىكى بىر ستولبىغا زەنجىـرلهپ قۇلـۇپ سـېلىپ، ق
رېهىـم يـول   . تاماكىنى ماشىنىغا سـېلىپ، ئـۆزلىرى بىـلهن ئېلىـپ كېتىشـتى     

ۇپ ئهلهمدىن قايان مېڭىشىنى بىلهلمهي قالغان يىتىمدەك ئولتۇر - بويىدا دەرت
. ئهتراپتىكى ئوالشقان ئادەملهر ئۇنىڭغا ھهر خىل يولالرنى كۆرسۈتۈشهتتى. قالدى

بهزىلهر كىمنى تېپىپ قانچىلىك پۇل بهرسه ھهل بولۇدۇغانلىقىنى دېسه، بهزىلهر، 
ــلىههت       ــنى مهس ــۆلهپ قۇتۇلۇش ــىنى ت ــگهن جازاس ــپ، دې ــقا بېرى ـازار باشقۇرۇش بـ

ـان . بېرىشهتتى يهنـى، مهن ھىچقانـداق   . يوقىـدى  ئهمما مهندە بۇنچىلىكمۇ ئىمك
چۈنكى مهن بۇ جهھهتته ھىچقانداق تهجرىبىگه ئىـگه  . مهسلىههتمۇ بېرەلمهيتىم

ــدىم ــقان يهرگه تــۇز       . ئهمهس ئى ــگه كۆرۈنســهم ئېچىش ــپ رېهىم ــۇ ھالــدا بېرى ب
باشــقا بىــرى بولســىمىغۇ بېرىــپ تهســهللىي  . باســقاندەك بولۇشــىدا گهپ يــوق 
ھامان بۇنداق ئىشالرنى بهكمـۇ نومـۇس بىلىـپ،    بېرىشكه بوالتتى، ئهمما رېهىم 

ئهسـلى نومـۇس قىلىشـقا تېگىشـلىك     . روھىي جهھهتتىن تۈگۈشۈپال كېتهتتـى 
ـان جهمىـيهت ئىكهنلىكـى ھهققىـدە         ـا چۈشـۈرۈپ قويغ بولغانالر ئۇنى مۇشـۇ ھالغ

ـاھهق؛ تـوغرا   - ئاخىر مۈجىمهل بولۇپ كهلگهچكه، ئـۇ ھهق  - قارىشى باشتىن - ن
ـان       نو - خاتا؛ شهرەپ ـان بىـر ئىنس مـۇس ئۆلچهملىرىـدە قايمۇقۇشـتىن چىقالمىغ

  .ئىدى
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ـاپ، ئـۆي تۇتۇشـقا           ـا تېخـى بـۇ ئۆيـۈمنى ياس ـان، ئهمم كېيىن مهن ئىـش تاپق
ئـۇ يهنه ئاۋالقىـدەك   . ئۈلگۈرمىگهن چاغلرىمدا بىر كۈنى ئۇنىڭغا يهنه بىر يولۇقتۇم

ندۇقتا ئولتۇرۇپ مۈكچهيگهن ھالدا ھارۋىنىڭ يېنىغا قويۇۋالغان يۆلهنچۈكسىز ئورۇ
ئۆزىمۇ ئاچچىق كۆك تاماكىـدىن ئـوراپ چېكىـپ تـۇراتتى ۋە     . تاماكا سېتىۋاتاتتى

  .توختىماي يۆتۈلهتتى
خىــزمىتىم بىــر ھهل بولــۇپ قالســا، مۇشــۇ ئىشــتىن بىــر قۇتۇلۇۋالســام   —

  .سائهتتىن كېيىن - دېگهن ئارمىنىنى بىلدۈردى ئۇ ساالم —بوالتتى، 
كمۇ قىلىدۇ، ھامىنى بۇ ئىشـنى قىلغانـدىكىن،   تىجارەتكه دىتىڭىز باردە —

ـان     كوچىدا قاچاق تىجارەت قىلىپ، يۈرەكئالدى بولۇپ يۈرمهي، رەسـمىي بىـر دۇك
ـاتىرىجهم بوالركهنسـىز   ـا سېتىشـمۇ بهك     . ئېچىۋالسىڭىز خ ئانـدىن يهنه شـۇ تاماك

ــقا بىـــر مـــال تۇتســـىڭىز،   ــلىههت  —... ياخشـــى ئىـــش ئهمهس، باشـ دەپ مهسـ
  .ىر ئاز ته بولغاندەك قىلدىبهرگهنىدىم، ئۇ ب

ـا؟ رەسـمىي       - نېمه؟ مهن ئهمـدى  — زە، مۇشـۇ ئىشـنى قىلىـپ ئولتۇرۇمهنم
  .دۇكانچى بولۇپ؟ خىزمىتىم ھهل بولسىالم، پىنسىيىگه چىقىۋالىمهن، بولدى

  ھهل بولغۇدەك تۇرامدۇ؟ يېقىنلىشىۋاتامدۇ؟ —
ھهل ھهل بولــۇدۇ، نېمىشــقا ھهل بولمــايتى؟ نهدىكــى بىــر نېمىلىنىــڭ   —

  .دېدى ئۇ قايناپ—... بوالۋاتسا، بىز دېگهن نازارەت دەرىجىلىك كادىر تۇساق،
  .دېدىم ئۇنىڭ ئۈمىتلىرىنى تۈزۈتۈپ—ئالالھ بۇيرىسا ھهل بولۇدۇ، دەڭ،  —

ئۇنىڭ ئائىلىدىكى ئهھۋالى ئاڭلىغىنىمدىنمۇ بهرباتراق بولسا كېرەك، ئهگهر 
ـا بولســىال چوقـۇم مې      ـان ئهمهسـراق ھاياتت نـى ئـۆيىگه تهكلىـپ قىالتتــى،    ئـۇ يام

ئۇنىڭ ھهر قېتىم . كۆز قىلىشقا ئالدىرىغان بوالتتى - ئۆزىنىڭ سهلتهنىتىنى كۆز
  .ئۇچراشقاندا تهكلىپ قىلىشقا ئاغزى بارمىغىنىدىن بۇنى پهرەز قىلىشقا بوالتتى

ئۆزلىرىچۇ؟ خىزمهت ئىشى نېمه بولدى؟ ھه راسـت، سـىلى خىـزمهتتىن     —
  .كهچتىم دېگهنتىله

هنمـۇ ئىــش تېپىۋالــدىم، ئــالالھ نېسـىپ قىلســا ھايــاتتىن خــاتىرىجهم   م —
  .بولۇپ قالدىم

  قانداق ئىش ئۇ؟ —
دېــــدىم خــــۇددى بىــــر يهرگه رەئىــــس  —بىــــر ناۋايخانىــــدا نىمكــــار،  —
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ــۇق ئىپتىخــار بىــلهن   ــدەكال تول مهخســىدىم رېهىمغــا . بولغــانلىقىمنى دەۋاتقان
ـا   دۈشمهن بىر جهمىيهتته بىزدەك ئادەملهرنىڭ بۇ  ـال، ھهتت ھالدا بولۇشى بهك نورم

ـا     كىشىلهرنىڭ بۇ جهمىيهتنى چۈشۈنۈشىدە ئهينهك بولۇدۇغان بىـر ئىـش، بۇنىڭغ
ـاق ئىـدى       ـا  . بهك ئۇپرۇنۇپ كهتمىسـهڭمۇ بولـۇدۇ، دېگهننـى سـهزدۈرۈپ قويم ئهمم

  .رېهىمنىڭ بۇنى قانداق چۈشۈنۈشى ئۆزىگه باغلىق ئىش، ئهلۋەتته
ــۇ،  - قىزىــق ئىــش — ــۇ —ته ب ــېمىگه قارىتىــپ  . دېــدى ئ ئهممــا ئۇنىــڭ ن

  .دېگهنلىكىنى بىلهلمىدىم
  ئۇيغۇر بىلهن ئاالقىلىشىپ تۇرامسىز يا؟ نېمه قىلىۋاتىدىكىن؟ —
ــۇ ئــاداش مهنــدىن قېيــداغلىق ئهمهســما، ئاالقىلىشــالمىدۇق   — ... يــاق، ئ

  سىلىچۇ؟
. مهنمۇ شۇ، ئۆز ھهلهكچىلىكىم بىلهن بولـۇپ كۆڭلـۈم جايىـدا بولمىـدى     —

ـادەتتىكى بىـر خىـزمهتكه        يېقىندا ئ ـا ئ ـام ئۇمـۇ ئهسـلىگه كهپتـۇمىش، ئهمم . ۇقس
  .ئهمهل بهرمهپتۇ

  .رېهىمنىڭ كۆزلىرى چهكچىيىپال كهتتى —قانداق ئىشكهن؟  —
  .ۋىاليهتلىك پارتىيه مهكتىبىدە مۇئهللىم بوپتۇ —
ـاش چايقــاپ    —ۋاھ،  — بـۇ ئۇنىـڭ ھهۋىسـى كهلگىنىمــۇ،    . دەپ قويـدى ئـۇ ب

ــۆزل  ـاراتمىغىنىمۇ؟ ك ــى     يـ ــۈن بىلگىل ــى ئۈچ ـان بهرمىگىن ــقا ئىمكـ ىرىگه قاراش
  .بولمىدى

  .ئاشۇ قىسقا سۆھبهتتىن كېيىن خوشالشتىم
ـالمىدىم  ـا ئۇنىـڭ خىزمىتـى ھهل    . ئۇزۇن بولدى، ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرۇش ئهمم

ـا، ئهنه دەپ ئاشـۇ قـول ھارۋىسـىنى      . بولمىغانلىقىنى بىلىـپ تـۇرۇۋاتىمهن   ئـۇ مان
ىزمهت تاماسى بىلهن ئىككىلهنمهي، دەرھال بىر ئهگهر ئۇ خ. سۆرەپ يۈرسه كېرەك

دۇكــان ئېچىۋېلىشــنىڭ كويىغــا كىــرگهن بولســىدى، بــۇ كهمگىــچه بــاي بولــۇپ  
ـارەتكه كـۆپ        . قاالتتى ـاغالردا تىج ـارەتكه كىرىشـكهن دەسـلهپكى چ چۈنكى ئـۇ تىج

  .دەسمىي كهتمهيتى، دۇكان ئىجارىلىرىمۇ ئانچه قىممهت ئهمهس ئىدى
-خهمىت تۇردى ھازىر ئىسمى. ىت تۇردىنى ئۇچراتتىميهنه شۇ كۈنلهردە خهم

نىـڭ  »مهدەنىـيهت ئىنقىالبـى  «ئـۇ  . جىسمىغا اليىق سهرگهردانغا ئايالنغان ئىدى
ــۇنىنى بــۇزۇپ ئېلىۋالغــان ھېلىقــى چــوڭ     دەســلىپىدە تهشــكىالت قــۇرۇپ، خوت



 542

دۇمباالپ ئۆچىنى ئالغان بولسـىمۇ، كېـيىن    - كادىرنى تارتىپ چىقىرىپ، ئۇرۇپ
كىمدۇر بىرى تهرىپىدىن بايقىلىپ، سوۋېتته ئوقۇغان، مىللىي ئىنقىالپقا ئۆزىمۇ 

 »شـــىيۇجېڭجۇيىنىڭ قـــۇيرۇقى«قاتناشـــقان كهچمىشـــى ئهســـكه ئېلىنىـــپ، 
سۈپىتىدە تارتىپ چىقىرىلىپ، كۆرمىگهننى كۆرگهن، تهكرار الگىرغا ئهۋەتىلـگهن  

شاشـقا باشـلىغان   ئاۋالقى ئايالى بولسا يهنه ئۇنىڭدىن ئۈسـتۈن سـهۋىيهدە يا  . ئىدى
ـاۋەت قازىنىــپ، ئۇالرنىـــڭ        . ئىــدى  چــۈنكى چــوڭ ئهمهلــدار ئېــرى تهكــرار ئىنـ

ـانلىرى «جهمىيهتنىڭ  ـا كېلىشـى        »چولپ ـا قولغ بولۇشـتهك ئۈسـتۈن ئـورنى قايت
ـاي، ئهكسـىچه      ـايال قلم ـا ئويغانم بىلهن، بۇ ئايالدا خهمىتكه بولغان مۇھهببهت قايت

هنلىرى تـۈپهيلى نهپرىتـى ئېشـىپ،    دا ئېـرىگه كۆرسـهتك  »مهدەنىيهت ئىنقىالبى«
ـالىلىرى ئـۇنى دادىمىـز دەپ     بالىلىرىغىمۇ مۇشۇنداق نهپرەت سىڭدۈرۈلگهچكه، ب

ـايتى ــۆز دادىســىدەك    . قارىمـ ــۇنى ئ ــۆتكهن، ئ ــۆگهي دادىســىنىڭ پهمىلىســىگه ئ ئ
بۇ ھال الگىردىن قايتىپ كهلگهن خهمىتكه كۆتهرگۈسـىز مهنهۋىـي زەربه   . كۆرەتتى

ـايىتى     . تۈرۈۋالغان ئىـدى بولۇپ، ئۆزىنى تۈگهشـ  ئۇنىڭمـۇ خىزمىتـى سـۆرۈلۈپ، ناھ
تهسته ھهل بولغان بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ ئىزچىـل مهسـت يۈرۈشـى، ئىشـقا ۋاقتىـدا        
كهلمهســلىكى، ئىدارىســىدىكىلهرنى زېرىكتــۈرۈپ، ئــۇنى مهجبــۇرىي پېنســىيىگه 

ـا ئىچىـپ، ئهڭ كـۆپ ئىككـى        . چىقىرىۋەتكهن ئىـدى  ئهمـدى ئـۇ پېنسـىيه پۇلىغ
ـاراپ،   - اكھهپتىدە پ پاكىز تۈگۈتۈۋەتكهندىن كېيىن، باشقا ئۈلپهتلهرنىڭ قولىغا ق

  .قاۋاقالردا سۆرۈلۈپ يۈرەتتى
بىـر  . تهلىيىمگه مهن ئۇنىڭ بهك غهرق مهست چېغىدا ئۇچراپ قالماپتىمهن

  .مېنى كۆرۈپال تونۇدى. ئاز شىركهيپ ئىدى
ــۇ شــىركهيپ مهســلىكته   —ســابىت ئاكــا، ! ســابىت ئهپهنــدى — دېــدى ئ

قايســى شــامال ئۇچــۇرۇپ كهلــدى ســىزنى؟  —ولۇدۇغــان خۇشــخۇيلۇق بىــلهن، ب
نهلهردىــن ســورايمىز؟ يــۈرۈڭ، يــۈرۈڭ، ئــۆيگه بــارايلى، رىســتۇرانغا باشــالي دېســهم  
ـام بولغانـدىكىن، ئـۆيگىال         تهرىتىم بوش، راستىنى دەيـمهن، سـىز دېـگهن ئـۆز ئاك

  ...كېتهيلى، توختاڭا، مهن ئازراق بىر نهرسه ئېلىۋاالي،
ـان قىلىـپ قۇتۇلـۇپ     ئۇ شۇنداق دېگهنچه مېنىڭ گهپ قىلىشىمغا، ئۆزۈر باي
ــۆيىگه     ــلهن ئ ـان بهرمهي، ھاراقكهشــلهرچه يېپىشــقاقلىق بى كېتىشــىمگه ئىمكـ

  .ئېلىپ كهتتى
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... ئۆيۈمنى كۆرۈپ قورقۇپ كهتمىگهيسىز جۇما، بويتاقچىلىق دېگهن شۇ، —
  .دېدى ئۇ ئىشكىنى ئېچىۋېتىپ —... قااليمىقانراق،

ھاراق  —ىشىك ئېچىلىشى بىلهنال ئىچى تهرەپتىن قاڭسىق ھاراق ھىدى ئ
ــدىمۇ دىمىقىــپ، تېخىمــۇ كۆڭــۈلنى ئېلىشــتۇرۇدۇغان دەرىجىــگه    ھىــدى بولغان

ـا يهنه قانـداقتۇر    . ېتىلىپ چىقتىكهلگهن، تىنجىققان بىر خىل پۇراق ئ بـۇ پۇراقت
چىدىغۇسىز ھالغا چېرىگهن نهرسىلهرنىڭ پۇراقلىرى ئىالۋە بولغان ھالدا شۇنداق 

ــۈن       ـادەم ئۈچ ــر ئـ ــكىنىدىغان بى ـاراقتىن سهس ــدەك ھـ ــى مهن ــى، بۇنىس كهلگهنك
بــۇ پــۇراقالر ئىچىــدە يهنه كــۆك . ھهقىقهتهنمــۇ باشــنى يېرىۋەتكــۈدەك ھالــدا ئىــدى

دېمهك، خهمىت قولىدا پۇلى بولغان . تاماكىنىڭ، سىگارتنىڭ پۇراقلىرىمۇ بارىدى
بولـۇپ كېتهتتـى، پـۇلى تۈگىگهنـدە كـۆك      كۈنلهردە سىگارت چېكهتتى، بايۋەچچى 

بۇنداق بىـر  . مهن قۇسۇۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئۆزەمنى زورغا تۇتتۇم. تاماكا چېكهتتى
ـان     . ئىپادەم خهمىـتكه ئېغىـر كېلىشـىنى بىلهتـتىم     ـازۇك، ئاس بـۇ بهكمـۇ تهۋى ن

  .قېيداپ كېتىدىغان ئادەم ئىدى، ئهمهسمۇ
ـاكىمىزغۇ    قېنى، مهيهرگه، مهيهرگه ئولتـۇرۇڭ، ئهيـپكه ب   — ۇيرۇمايسـىز، ئـۆز ئ

ـاپانىڭ ئۈسـتىدىكى      —... سىز دېگهن دېدى ئۇ كىرلىشىپ كهتـكهن ئهسـكى س
ئاندىن ئۆزى ئاشخانا تهرەپـكه  . قااليمىقان نهرسىلهرنى ئېرىغداپ، ماڭا جاي راسالپ

مهن گاچچىدا بىر چاي قويۇۋېتهي، ئانـدىن تاسسـىدا بىـر تهخسـه      —تهمشىلىپ، 
ـا، ھه راسـت، سـىز        قورۇما ياسايمهن، ئۆزەم چاققان ھهم ئۇسـتا بولـۇپ كهتـتىم، دەڭ

ـا بىـر قهلـپ     —دېـدى ئـۇ ئهپسۇسـالنغان ھالـدا،      —ھه؟ -ھاراق ئىچمهيسـىز  راس
  !ته-چۈشهندۈرۈشۈۋاالتتۇق

 —كېلىڭ، ئاۋارە بولمىسىڭىزمۇ بولۇدۇ، گهپلىشىپ ئولتۇرساقال بولدى،  —
  .دېدىم ئۇنى توسۇشقا تىرىشىپ

كېچهكلهر، كىتاپال،  - االيمىقان چېچىلىپ ياتقان كىيىمئهمما ئۇ ئوتتۇرىدا ق
دېگهنـدەك نهرسـىلهرگه پۇتلۇشـۇپ،    ... سومكىالر، ئۆرۈلگهن ئورۇندۇقالر،گېزىتلهر، 

ـاراق  . دەلدۈگۈنۈپ دېگۈدەك ئاشخانىسىغا كىرىپ كهتتى  ئۇ ئۇ يهردە ئاللىقانـداق ت
داۋام قىلىشــقا  تــۇرۇقالرنى قىلغــاچ، شــۇ يهردە تــۇرۇپ مهن بىــلهن ســۆھبىتىنى -

ـادەم ئۈچـۈن بـۇ     . باشلىدى ـان ئ ئهمما مهن ۋارقىراپ گهپ قىلىشنى يامان كۆرۈدىغ
ـام     . ســۆھبهت تهس ئىــدى  ـاۋازىمنى يهتكــۈزۈش ئۈچــۈن ۋارقىرىمىسـ ـا ئـ ئۇنىڭغـ
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  .بولمايتى
دەپ  —ھه، گهپ قىلغـــاچ تـــۇرۇڭه ئاكـــا، ســـىزنىڭ ھـــالىڭىز نىچـــۈك؟  —

  .ۋارقىرىدى ئۇ ئاشخانىدىن
م پۈتۈك، شۇڭا سىز ئىشىڭىزنى تۈگۈتۈپ كېلىـڭ، ئانـدىن   مېنىڭ ئاۋازى —

ئاندىن قايتىپ كېلىپ جايىمـدا  . دېدىم ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ —گهپلىشهيلى، 
  .ئۇنىڭ يوق پۇرسىتىدە بۇرنۇمنى يېڭىم بىلهن ئېتىۋالدىم. ئولتۇردۇم

ئهمما رەڭگىـدىن قارىغانـدا يهسسـىۋىلهك    . ئۇنىڭ قورۇمىسى شىرەگه كهلدى
ـانلىق قىلىـمهن دەپ، ئىسسـىق ئۆتكـۈزمهيال     . ئهمهس ئىدى پىشقاندەك ئۇ چاقق

ھهتتــا چــاي قاينىمــاي تــۇرۇپال قــورۇمىنى تهييــار  . ئېلىــپ كهلگهنــدەك قىالتتــى
  .قىلىپ بولغان ئىدى

مهن ئهمـدى  . دېدى ئۇ ۋە يهنه ئاشـخانىغا ماڭـدى   —چاي ھازىرال قاينايدۇ،  —
لمىغاچقا، بىرەر باشقا تۈرلۈك چارە ئۇنى خاپا قىلماسلىق ئۈچۈن بۇرنۇمنى ئېتىۋاال

  .بىلهن، ئارىالپ ئارىالپ بۇرنۇمنى ئېتىشكه مهجبۇر بولدۇم
ـازراق ئېچىـپ قويسـىڭىز بوالمـدۇ      — ـا؟  -دېرىزىڭىزنـى ئ دەپ سـورۇدۇم   —ي

  .ئاخىرى چىداپ بواللماي تهكهللۇپ بىلهن
-ىڭىززە، ھاراقنىڭ پۇرىقىدىن چىدالماي قالد-سىز... بولۇدۇ، بولۇدۇ، ھاھا —

  .دېدى ئۇ كۈلۈپ —دە، 
ـالغۇز ھاراقنىـڭ پـۇرىقىال ئهمهس ئىـدى      ـان  . ئهمما بۇ يهردىكىسـى ي يۇيۇلمىغ

ـان ئىـدى         يهنه . كىر كىيىملهرنىـڭ پۇرىقىمـۇ بـۇ ئومۇمىيخـوردا ئـۆز ئـورنىنى تاپق
ـاش ھهم مېــۋە         ـان ئهخــلهت ئىچىــدە ئوتيـ ئــۇزاقتىن بېــرى تۆكــۈلمهي تۇرۇۋاتقـ

خهمىد سۆھبهت . خورغا قېتىلغاندەك قىالتتىشۆپۈكلىرىمۇ سېسىپ بۇ ئومۇمىي
  .ئۈچۈن سوئالىنى تهكرارلىدى

ــش    ــىزلىقىمنى، ئىـــــ ــىزلىقىمنى، ماكانســـــ ـا ئىشســـــ مهن ئۇنىڭغــــــ
  .تۈزال ئېيتىپ بېرىۋىدىم، ئۇ كۆزلىرىنى چهكچهيتتى - ئىزدەۋاتقانلىمقىنى تۈپ

تۇرۇدۇغـــان ئـــۆي بولمىســـا مېنىـــڭ ئۆيۈمـــدە تۇرۇۋېرىـــڭ، مهن يـــالغۇز  —
ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزلىرىدە    . دېــدى ئــۇ ســهمىمىيلىك بىــلهن    —كىن، بولغانــدى

  ئهمما ئۇنىڭ بىلهن بىلله تۇرۇشۇم مۈمكىنمىدى؟. سهمىمىيلىك بار ئىدى
ـا       — ـاجىم بولـۇپ قالس ـار، ئهگهر ئىهتىي رەخمهت، ھازىرچه تۇرۇدۇغان يېـرىم ب
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  .دېدىم—سىزنى ئىزدەپ كېلىمهن، 
ـايه قىلىـپ،    گهپ ئارىلىقىدا ئۇ ئۆزىنىڭ پاجىئهلىك كهچمى شـلىرىدىن ھىك

راســتىنى دېگهنــدە ئۇنىــڭ بېشــىغا كهلــگهن پــاجىئهلهرنى . خوتۇنىــدىن زارالنــدى
ـادەم   بهزىلىرىمىزنىڭكىگه سېلىشتۇرغاندا تولىمۇ يېنىك دېيىشكه بولسىمۇ، بۇ ئ
ـان بىـرى يـوقتهك       ـادا ئۇنىڭـدەك دەرت تارتق ئۆزى چىدىماس مىجهزلىكىدىن، دۇني

  .ماي، ئۆزىنى تاشالپلىۋېتهتتىئهلهمگه چىدى. ھىساپاليتى
ھهرقانچه بولغاندىمۇ، بۇنچىۋاال ئۆزىڭىزنى تاشلىۋەتمهسلىكىڭىز كېـرەك   —

دېــدىم نهســىههت ئاھاڭىــدا، بىــر ئوبــدان ئــۆيىڭىز بــارىكهن،  —ئىــدى، خهمىــت، 
ـارىكهن، بىـر جېنىڭىزنـى گۈلـدەك قامـداپ ئېشـىنغۇدەك         پېنسىيه مائاشـىڭىز ب

ـارمۇ؟ سـىز دېـگهن چهتئهلـدە       ھالدا تۇرۇپ، مۇشۇ ھالـدا يا  شىسـىڭىز سـىزگه يارىش
ئوقۇغان زىيالىي، مىللىي ئىنقىالپقا قاتناشقان ئىنقىالپچى تۇرۇپ، بـۇ دەرىجىـدە   
ئــــۆزىڭىزنى تاشلىۋەتســــىڭىز، ئىلگىــــرى كــــۆڭلىڭىزگه پــــۈككهن مهنهۋىــــي 
ــل       ــىز؟ خىجى ــس قىلمامس ـار ھى ــۆزىڭىزنى گۇناھكـ ــدا ئ ــز ئالدى قىممهتلىرىڭى

  بولمامسىز؟
ـانچه    بايات ــى ئـ ــىپ، مېن ــلهن چېقىش ــوخلۇق بى ــرى ش ــدىن بې ــۇنچه  - ىن م

ـان     داستىخانغا زورالپ قويۇپ، كۆپرەك ئۆزى يهپ، پىشـمىغان قـورۇمىنى يهپ بولغ
ئۇنىــڭ شــىر . خهمىــت ئهمــدى بىــردىنال مۈرىســىگه پېتىــپ، جىمىــپ كهتتــى 

ئۇ يهنه ئۆزىنىـڭ بهختسـىز تهقدىرىـدىن    . كهيپلىكى بىر ئاز تارقىغاندەك قىالتتى
شىكايهت قىلىپ، ۋاپاسىز خوتۇنىنىـڭ قىلمىشـلىرىدىن داتـالپ، بالىلىرىنىـڭ     

  .ئۆزىگه قارىمايدىغانلىقىدىن ئازاپلىق ئىڭراشقا باشلىدى
دېــدى ئــۇ گويــا ھهمــمه يــوللىرى  —بــۇ ھالــدا مهن نــېمه قىــالي، ئاكــا؟  —

  .تاقىلىپ، مېڭىشقا يولى قالمىغاندەك بىچارىلىك بىلهن
 —ىڭىز بولۇپ قالغان بولسام، مهنمۇ قارىمايتىم، ئهگهر مهن سىزنىڭ بال —

ـالىتىڭىزنى كۆرسـه قانـداقمۇ      —دېدىم مهن ئۇنىڭغا تهئهددى قىلىـپ،   مۇشـۇ ھ
ـالىي،       ـان زىي سىزنى دادام دەپ ئېتىراپ قىلغۇسى كېلهر؟ سـىز بىـر چهتـته ئوقۇغ
ــهرەپلىك       ــۇ شـ ـاقالپ، شـ ــۈپىتىڭىزنى ســ ــۇش سـ ــى بولـ ــڭ غازىسـ ئىنقىالپنىـ

ىق ياشىغان بولسىڭىز، ئۇالر سـىزدەك دادىسـى بولغىنىـدىن    كىملىكىڭىزگه الي
پهخىرلىنىدىغان بولسىدى، سىزدەك دادىسىدىن ماختانغان بـوالتتى، ئانىسـىنى   
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  .ئهيپلىگهن بوالتتى
ئهمما راستىنى دېسهم بۇ دېگهنلىرىڭىزنىڭ توغرۇلـۇقىنى بىلمىگـۈدەك    —

ا بــۇ ئهلهملهرنــى ئهمهســمهن، بــۇنى نهزەرىــيه جهھهتــتىن مهنمــۇ بىلىــمهن، ئهممــ 
ـارەت تاپالمىـدىم     دەرتلىـرىم مېنـى   . يېڭىپ، قهددىمنى تىكلهشـكه ئۆزەمـدە جاس

قانداق قىلسام بولۇدۇ؟ سىزنىڭ نه خىزمىتىڭىز، پىنسـىيه  . يهڭدى، مۈكچهيتتى
ـار دېـدىڭىز،     مائاشىڭىز يوقكهن، تۇرۇدۇغان يېرىڭىزمۇ يوق بولسا كېـرەك، گهرچه ب

بىــلهن بىلــله تۇرالمايــدىغانلىقىڭىزدىن دەپ ئهممــا مېنىڭــدەك بىــر ھــاراقكهش 
ــۇ    ـاق ئهمهس، مهنم ــدە قاپـ ــۈدەك دەرىجى ـانلىقىڭىزنى بىلمىگ ــمهك، . قويۇۋاتقـ دې

ماكــانىڭىزمۇ يــوقكهن، شــۇنداق تــۇرۇپ ســىزنىڭ مۇشــۇنداق    - ســىزنىڭ ئــۆي
ــدەك        ــقهدەم مۇئهللىم ــدەك، پىش ــڭ كادىرى ــر يهرنى ــۇددى بى ـاكىز، خ ــك، پـ رەتلى

ئۇنىــڭ . اۋاتقىنىڭىز دەرھــال دىققىتىمنــى تــارتتى ئــالىپتهلىكنى ســاقالپ ياشــ 
ـات     ــىزنىڭ ھايــ ــقا، سـ ــىرلىرىنى كوچىالشـ ــڭ سـ ــىزدىن ھاياتنىـ ــۇ سـ ئۈچۈنمـ
ــدىم     ــۈمگه ئهكهل ــىزنى زورالپ ئۆي ــپ، س ــقا قىزىقى ــىپىڭىزنى بىلىۋېلىش . رىتس

بىلــدىڭىزمۇ؟ ســىز مېنــى مهســت دەپ ئــويالپ قالــدىڭىز، ئهممــا مهن ســىزنى   
  .مهقسهتلىك چاقىرىپ كهلدىم

ماكانســىزلىقىمنى كوچىــدىكى چاغــدا  - ســىز مېنىــڭ ئىشســىز، ئــۆي —
  .دەپ سورۇدۇم قىزىقىپ —قانداق بىلهلىدىڭىز؟ 

ــۇ  —شــۇنىمۇ بىلمىگــۈدەك دەرىجىــدە دۆت ئهمهســتۇق، ئاكــا؟   — دېــدى ئ
ـادەم، سـىزنىڭ خىزمىتىڭىـز ئهسـلىگه         —قېيداپ،  ـار بىـر ئ ـامى ب سىز دېگهن ن

. بۇنــداق بىـر خهۋەر ئۇقۇلمىــدى . ي قالمايـدۇ كهلسـه، دەرھــال جهمىيهتـته ئۇقۇلمــا  
يهنه بىـرى سـىز خىـزمهتته بولسـىڭىز، مهن     . دېمهك سىز ئىشىسىز دېـگهن گهپ 

ـايتى، دېگهننىمـۇ      يۈرۈدىغان ئاشۇ قاۋاق كوچىلىرىدا يۈرگىـدەك ۋاقتىڭىزمـۇ بولم
چـۈنكى  . خىزمىتىڭىز بولمىدى، دېگهنلىك ئۆيىڭىز يوق دېـگهن سـۆز  . ئويلۇدۇم

ــدە  ــۇ   ئۈرۈمچى ــىي تۇرالغ ــدىن شهخس ــىزنىڭ ئهزەل ـان،   - س ـايلىرىڭىز بولمىغـ جـ
ــدىڭىز، ئىشــىڭىز     ــدە ئولتــۇرۇپ كهل ــزدىن تهمىــنلىگهن ئۆي ئىشــلىگهن يېرىڭى

  بولمىغان ئىكهن سىزگه قايسى ئىدارە ئۆي بېرەتتى؟
توغرا پهرەز قىالالپسىز، دېمهك سىز نېمىال دېگهن بىلهن ئهقىللىق ئادەم  —

بــۇ ھــالى ھهققىــدە نېمىشــكه ئاشــۇ ئهقىلنــى جــارى    ئهممــا ئۆزىڭىزنىــڭ. ســىز
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  قىلمىدىڭىز؟
ـاش رىتسـىپىڭىز         — ماڭا شـۇنىڭ يـولىنى ئېيتىـپ بېرىـڭ، سـىزنىڭ ياش

  نېمه؟ سىرىڭىز نېمه؟ مېنى قۇتقۇزۇۋاالالمسىز؟
سىز مېنىڭ ياشاش رىتسىپىمنى بىلمهيسىز ئهمهس، ئهمما بـۇنى سـىز    —

ـا ئۈمىتلىـك     بۇرۇنمۇ قوبۇل قىلىشـقا بهك قىزىقىـپ كهتم   ىـگهن ئىـدىڭىز، ھهتت
ـا ئاخىرىـدا يهنىـال        زامانالرمۇ بولغان، خېلـى يېقىنالشـقاندەكمۇ قىلـدىڭىز، ئهمم

ئهمدى بولغاندا مېنىڭ ياشاش رىتسىپىمنى سوراۋاتىسىز، . كۆڭۈل قويالمىدىڭىز
  بۇنى قوبۇل قىالالمسىز؟

 خوتۇنــدىن كۆڭلــۈم ئېلىشــىغلىق، ئهممــا بــالىلىرىمنى ئــۆز قوينۇمغــا  —
ـا يـول باشـالڭ      ئـۇ   —! ئالغۇم بار، قانداق قىلسام بولۇدۇ؟ مېنـى يېـتهكلهڭ، ماڭ

  .يىغالمسىرىغان ھالدا قوللۇرۇمنى تۇتۇۋالغان ئىدى
ك بىـر دادا بواللىسـىڭىز، ئـۇالر سـىزدىن     ۈلـ ۈبايا دېگىنىمدەك، سىز ئۈلگ —

  .ئىپتىخار ھىس قىلىدىغان بولسا ئۇالر چوقۇم سىزنى ئىزدەپ تاپىدۇ
  ۇنى بىلىمهن، دېدىمغۇ؟ ئهمما بۇنىڭغا كۈچنى نهدىن تاپىمهن؟مهن ب —
كىملىكىڭىزنى ئويالڭ، نېمه ئۈچۈن ياشاۋاتقىنىڭىزنى ئويالڭ، سـىزنى   —

ئــۆزىگه بــاغالپ تۇرغــان بىــر مهنهۋىــي قهدىــرىيهت بولۇشــى كېــرەك، ئــۇ ســىزنى    
ـاز تهرتىـپكه چۈشسـۇن، ئـۆيىڭى    . قۇتقۇزىدۇ ـادەم  ئاۋال ئۆيلۈنۈڭ، ھاياتىڭىز بىر ئ ز ئ

ـا ئوخشىســـۇن، ئانـــدىن ســـىز ئـــۆزىڭىزدىن ھهركـــۈنى        ـايدىغان ماكانغــ ياشــ
بىـر  . كىملىكىڭىزنى سوراڭ، نهدىن كېلىپ، نهگه كېتىدىغانلىقىڭىزنى سوراڭ

ئۇ شـۇنداق بىـر تـۈۋرۈك    . مهنهۋىي تۈۋرۈك بولمىسا قهددىڭىزنى تىكلىيهلمهيسىز
ــىل    ــۈنچى نهرس ــدەك، ئۆتك ــۆتكهن ھاياتىڭىزدىكى ــۇنكى، ئ ــۈۋرۈك دەپ بولس هرنى ت

ـائىله قـۇرۇڭ،   . ئېسىلماڭ  ئىككىنچى قهدەمدە بېشىڭىزنى ئوڭشاپ، يېڭى بىـر ئ
  .دېدىم —

تهكرار ئۆيلۈنۈشقۇ بولۇدۇغان گهپتهك قىلىدۇ، ئهمما مۇشۇ ھالىمـدا كىـم    —
ـان ئهمهس چاغلىرىمـدىمۇ خوتـۇنالر مېنــى         ـا تـېگهر؟ ئىلگىرىكـى خېلـى يام ماڭ

خـوش، ئهمـدى   . ئۈستىگه ئهلهم تاپقان ئىـدىم  - ياراتماي تاشالپ كهتكهن، ئۈستى
سىز دېگهن مهنهۋىي تۈۋرۈككه كهلسهم، سىز ماڭا تهكرار ئالالھقا ئېسىل دەيسـىز،  
ـاز        ـاز، دېمىگىـنىم ئ ـا قارشـى قىلمىغىـنىم ئ ئهمما مهن شۇ يېشىمغىچه ئالالھق
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  قالغان بىر پاسىق گۇناھكار تۇرسام، ئالالھ مېنى قوبۇل قىالرمۇ؟
ئــالالھ . بــۇنى نهزەرىــيه جهھهتــتىن بىلىســىز . ھمانىررەھىمــدۇرئــالالھ رە —
ــۇنى ســىزگه ھىچكىــم يېشــىپ،   . ىمــۇ بىلىســىزنەھىمــدۇر، بۇرغهفۇرۇر ئهممــا، ب

دېگهن  »غاففار«ئالالھنىڭ  »غهفۇر«. ئۇششاقالپ چۈشهندۈرمىگهن بولسا كېرەك
بۇ  .ئهپۇچان، كهچۈرگۈچى دېگهن بولۇدۇ —غاففار . سۈپىتىدىن كهلگهن - ئىسمى

ئهپــۇ قىلىشــنى ئۆزىنىــڭ كهســپى «ئهممــا ئهرەپچىــدە ئــۇ . تومتــاق تهرجىمىســى
ـالۇدۇ     »قىلىۋالغان، كهچۈرۈشكه تهييارال تۇرۇدۇغان  .دېگهن ئۇقـۇمنى ئـۆز ئىچىـگه ئ

ـا،      ـان بېرەلمهيـدىغان تۇرس سىز ئۆتكۈزگهن چهكسىز گۇناھالرمۇ ئالالھقا بىـرەر زىي
ـا،     ئالالھ نېمىشكه كهچۈرمهس؟ ئـۇ كهچۈرۈشـنى    ـان زات تۇرس ـادەت قىلغ ئـۆزىگه ئ

ــۈپ،       ــهتنى كۈت ـا، ھهر پۇرس ـان تۇرسـ ــى كۆرۈدۇغـ ــۇنچىلىك ياخش ــدىلىرىنى ش بهن
ـا   بهندىنىڭ دوزاقتىن ئامان قېلىش ئۇرۇنۇشىدا بولۇشىنى كۈتۈپال تۇرۇدۇغان تۇرس
ـا، ئالالھنىـڭ     نېمىشكه كهچۈرمىسۇن؟ پهقهت سىزنىڭ سـهمىمىيىتىڭىزال بولس

ــۇدۇ؛ ئالالھنىــڭ رەھمىتىــدىن ئۈمىدســىز   ئهپۇســىدىن ئۈمىــدۋار بو لســىڭىز بول
 .بولسىڭىز، ئالالھنى زالىم پادىشاغا ئوخشۇتۇپ تهسهۋۋۇر قىلغان بولۇپ قالىسـىز 

ـا، مهن  «: ھهدىس قۇدسىدا ئالالھ شۇنداق دەيدۇ بهندەم ماڭا بىر غېرىچ يېقىنالشس
، مهن بهندەمگه بىر غۇالچ يېقىنلىشـىمهن؛ بهنـدەم مهن تهرەپـكه مېڭىـپ كهلسـه     

بىــر بهنــدىنىڭ ئۆلــۈم ســائهتلىرىگىچه  . »بهنــدەمنىڭ ئالــدىغا يــۈگرەپ بــارىمهن 
  .ھىدايهتكه مېڭىشنى تالالش ھوقۇقى بولۇدۇ

 »دىللىرى پىچهتلىنىپ كهتـكهن «خهمىت خۇددى قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان 
ئىككىلىنىشلىرى، گۇمانلىرىنىڭ . ئادەملهردەك بىر ھالغا كېلىپ قالغان ئىدى

ه جاۋاپ بهرگهن بولۇشۇمغا قارىماي، ئىلگىرىمۇ قهلبىگه ھىـدايهتنىڭ  ھهممىسىگ
بۇ ئۇنىڭ ئۆزىگه . شۇئاندىمۇ ئۇ بېشىنى چايقاپ تۇراتتى. نۇرى كىرەلمىگهن ئىدى

ئىشهنچ قىاللماسلىقىمۇ؟ ياكى دىنغا ئىشهنمهسلىكىمۇ؟ ئۇ تېخىچه مايمۇندىن 
  ئۆزگهرگهنلىكىگه ئىشىنهمدۇ؟

ـان     . ئولتۇرۇپ قالدى خهمىت گاڭگىرىغان ھالدا ـادەملهر ھهرقاچ بـۇ تـۈردىكى ئ
قىــيىن ئهھۋالــدا قالغانــدا بىــر ئېســىلىدىغان تــۈۋرۈك الزىملىقىنــى ھىــس        
قىلىدىغان، قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلغان ھامان ھهممىنى ئۇنتۇپ، بـۇ قۇتۇلۇشـنى   

بۇ ھال قۇرئاندا . تهلهيدىن ياكى ئۆزىنىڭ قابىللىقىدىن كۆرۈدۈغان ئادەملهر ئىدى
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ـانغا بىـرەر مۇسـىبهت يهتسـه،     «نداق ئهيـنهن تهسـۋىرلهنگهن بولـۇپ،    شۇ ئىنس
ـا قىلىـدۇ  (بىزگه دۇئا قىلىپ  ـا مهرھهمهت قىلىـپ     ،)ئىلتىج ئانـدىن ئۇنىڭغ

يهنى (بۇ نېمهت ماڭا ئۆز ئىلمىمدىن ‹: بىرەر نېمىتىمىزنى ئاتا قىلساق، ئۇ
وللىرىنى پهزلىمدىن، ئهمگىكىمدىن، تىرىشچانلىقىمدىن، رىزىق تېپىشنىڭ يـ 

  .دېيىلگهن ».دەيدۇ ›كهلدى )بىلگهنلىكىمدىن
بـۇ  . ئۇنى ئاشۇ گاڭگىراش ئىلكىـدە ئويلۇنۇشـقا قالـدۇرۇپ چىقىـپ كهتـتىم     

ـات  . ئۆيدە ئۇزۇن ئولتۇرۇشتىن زەھهرلىنىپ قالغۇدەكال ئىدى  - خهمىت مهنـدىن پ
ـا مهن ۋەدىنـى   . پات كېلىپ تۇرۇشقا ۋەدە ئېلىش ئۈچۈن كۈچ سهرپ قىلـدى  ئهمم

ـا، ۋەدە مېنىـڭ ئۈچـۈن    مۇن داقال قىلىپ قويۇپ يۈرۈۋېرىدىغان ئادىتىم بولمىغاچق
ـا كهلگىـم كهلسـىال كـېلىمهن       . چىڭ گهپ ئىـدى  ـايمهن، ئهمم شـۇڭا، ۋەدە قىلم

  .دېدىم
ـان ئىــدى      ـا ئايـ مهنمــۇ شــۇڭا   . ئهســلىدە كهلگىــم كهلمهيــدىغانلىقى ماڭـ

ېرىشـقا تـوغرا   ئهمما مۇناسىۋەتلىك بىـر ئىـش بولـۇپ قېلىـپ يهنه ب    . كهلمهيتىم
ـان ھهمراھلىرىمـدىن      -60. كهلدى يىلالرنىڭ دەسلىپىدىن الگىـردا بىلـله بولغ

. يادىڭىزدىمۇ؟ مىهرىگۈل دېگهن غۇلجۇلۇق قىـز . بىرى بىلهن ئۇچرۇشۇپ قالدىم
ـاۋال تونـۇپ       بهلكىم سىز مېنىڭ خاتىرەمنىڭ كۈچلۈكلۈكىـدىن چوقـۇم ئـۇنى ئ

ــۇپ   ــى تونـ ــۇ مېنـ ـا ئـ ــىز، ئهممــ ــدى دەپ ئوياليسـ ــدى قالـ ــكه مهن ! قالـ نېمىشـ
ئۇنىڭ يۈزى تونۇغۇسـىز  . تونۇيالمىغانلىقىمنى سىزگه دەپ بېرىشىممۇ بىر ئازاپ

ھالغا كهلـگهن بولـۇپ، ئـۇنى مهن ئهمهس ئانىسـىمۇ تونۇيالماسـلىقى كهسـكىن       
  .ئىدى

ئىش ئىزدەپ ئاشخانىالرغا، ناۋايالرغا دوقـۇرۇپ يۈرگىنىمـدە خېلـى چـوڭ بىـر      
ئۇنىـڭ قورقۇنۇچلـۇق چىرايىـدىن قانـداقمۇ تونـۇي؟      . ئاشخانىدا ئۇنى ئـۇچراتتىم 

مهن . خوجــايىننى ئىــزدەپ زالــدىن تامــاق ئېتىلىــدىغان يهرگه كىــرگهن ئىــدىم  
ـام، ئالـدىغا       ـا ئېرىشـىپ، كېـتهي دەپ تۇرس خوجايىندىن ئىش يوق دېگهن جاۋاپق
ـال ئىسـمىمنى چاقىرىـپ     پهرتۇق تارتىۋالغان، چاچلىرىغا ئاق كىرگهن يۇغۇچ ئاي

  :قالدى
ـابىتكا — ــدىكى     —! سـ ــر تهرىپى كــۆزى تىرتىيىــپ قالغــان، ئاغزىنىــڭ بى

ـال         تارتۇقمۇ ئاغزىنى بىر تهرەپـكه سـۆرەپ كهتكهنـدەك بىلىنىـدىغان بـۇ قېـرى ئاي
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ـال     . كىمدۇر؟ دەپ بىر دەقىقه مهڭدەپ تۇرۇپ قالـدىم  ـاۋازىنى دەرھ ـا ئۇنىـڭ ئ ئهمم
ىپ كهتكهن بولۇشىغا ئۇ يىلالرنىڭ تاۋلىشى بىلهن ئاجايىپ قهيسهرلىش. تونۇدۇم

ـاجىزلىقتىن ئهمهس، شـۇنچه   . قارىماي، يىغىلىۋېتهيال دەپ مۆلدۈرلهپ تۇراتتى ئۇ ئ
ئــۇزۇن يىلالردىــن كېــيىن ئىــچ ســىرىنى تۆكۈشــكه پېتىنــالىغۇدەك تونۇشــىنى، 

  .يېقىنىنى ئۇچراتقانلىقنىڭ سۆيۈنچىدىن يىغاليدىغاندەك ئىدى
ــىڭىزنى بې  — ــىز، ماڭـــا ئادرېسـ ــش ئۈستىدىكهنسـ ــېلىش ئىـ ــڭ، دەم ئـ رىـ

چـۈنكى  . دېدىم ئۇنى گهپ قىلىشتىن توسـۇپ  —كۈنىڭىزدە تۇرالغۇڭىزغا باراي، 
بۇ . شۇ دەقىقىدە ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن جىمى پاجىئهنى قىياس قىلىپ بولدۇم

ـانال   . ئىشقىمۇ ئاسان ئېرىشمىگهنلىكىنى بىلدىم ـان ھام ئۇ ھالدا ئۇ ئېغىز ئاچق
ـان    ئۆزىنى تۇتالمايتى، خوجايىن بۇنى ـا ئاي بهك ياخشى قارشىلىمايدىغانلىقى ماڭ

ھهم ئىككىمىزنىڭ كهچمىشلىرىدىن ئېيتقاندا بۇ يهردە قىسقا بىـرنهچچه  . ئىدى
  .مىنۇت ئۆرە تۇرۇپال سۆزلۈشۈپ بواللمايتۇق

ئهمما كۆزلىرىدىكى ياش دۇردانىلىـرى ئاشـۇ تىرتىيىـپ    . ئۇ مېنى چۈشهندى
  :ان ھالدا خىجالهت ۋە ئازاپ بىلهنكهتكهن چاناقلىرىدىن تۆكۈلهيال دەپ قالغ

ـاقۇل      — ـام بىـرەر كـۈنگه م مېنىڭ دەم ئېلىش كۈنۈم يوق، رۇخسهت سورۇس
  .بۇنىسى تېخىمۇ ئېچىنىشلىق ئىدى. دېدى ئۇ —... دەمدىكىن، بىلمهيمهن،

  .دېدىم —ئهمىسه كهچته بولسىمۇ بولۇدۇ، ئادرېسىڭىزنى بېرىڭ،  —
لهرگىـچه ئېچىلىـدۇ،   11هن، ئاشخانا گىچه ئىشلهيم12مهن كېچه ... ئهمما، —

  .ئاندىن كېيىن تازىلىقالرنى تۈگۈتۈش كېرەك
سـىنىڭ   12ئهتىسىدىكى ئىشىڭىزغا دەخلىسى بولمايدىغان بولسا ماڭا  —

دېــدىم مهن ئىچىمنىــڭ ئــاچچىق ئېچىشىشــىدىن  —بىــر توسالغۇســى يــوق، 
  .چىرايىم تاتارغان، نهپىسىم تېزلهشكهن ھالدا

ــر كــۈن رۇخســهت ئــاالي،    ئهڭ ياخشىســى دوخت — ــۈمهن دەپ بى ـا كۆرۈن ۇرغـ
ـا    ئهتتىگهندە سائهت تۆرتته كهلمىسهم بولمايدۇ، شۇڭا كهچته ئۇخالش كېـرەك، مان

  .تېز يېزىلغان بىر پارچه قهغهزنى ئۇزۇتۇپ - دېدى ئۇ ماڭا تېز —بۇ ئادرېسىم، 
چۈنكى خوجايىننىڭ قاپاقلىرىـدىن  . خوشالشمايمۇ بولمايتى. خوشالشتۇق

ئهمـدى بـۇ قىـز    . ئهمما مېنىڭ دەردىم بىر ياقتا قالـدى . اققىلى تۇرغان ئىدىقار ي
قىــز دەۋاتىــمهن، ئهممــا ئۇنىــڭ تــۇرقى مهنــدىنمۇ . ھهققىــدە ئويالشــقا باشــلىدىم
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ـاراپ كهتـتىم     . قېرىراق ئىدى ـا ق بىـرەر  . ئىش ئىزدەشـتىنمۇ ۋاز كېچىـپ، باغچىغ
ــىنىڭ قانچىلىـــك ئۇنىـــڭ ھىكايى. ئورۇنـــدۇقتا ئولتۇرۇۋالمىســـام بولمـــايتى  سـ

ـارى بىـلهن بهكمـۇ     ،مۇرەككهپ ياكى ئاددىي بولۇشىدىن قهتئىينهزەر نهتىجه ئېتىب
بـۇ  . ئۇ تېخى بىر غۇنچه بولۇپ، ئېچىلمايال توزۇپ تۈگۈگهن ئىـدى . دەھشهت ئىدى

مهن . نابۇت بولۇشتا مېنىڭ ھهسسهم باردەك بىر ھىس مېنى قىيناشقا باشلىدى
ـام بهلكىـم مىهرىگـۈل     ئاشۇ شهرمهندە خوتۇنغا ھامىيل ىق سۆزى بهرمىـگهن بولس

ـان نهۋ         ـاالتتىمىكىن؟ ئۇنىـڭ پاجىئهلىرىـدە ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه بولغ ئامان ق
ـاردەك بىـر تۇيغـۇ مېنـى      - قىران يىگىت قىزالرنىڭ پاجىئهسىدە مېنىڭ قولۇم ب

يىلىــال ئۆلۈشــكه  -1937ئهســلىدە مهن . ئــازاپالپ ســاراڭ قىلىــپ قويــايال دېــدى
ـازاپ    . بىرىدىم تېگىشلىك ـاۋاتىمهنكىن؟ ئۈسـتىلهپ ئ نېمىشكه بۇ كۈنگىچه ياش

تــارتىش، ئــازاپتىنمۇ ئــۆتهراق ئاھــانهت چــېكىش ئۈچــۈن ھايــات قالــدىممىكىن؟   
بېشىمغا كهلگهن قورقۇنۇچلۇق قىسـمهتلهرنىڭ ھهر دوقمۇشـىدا سانسـىزلىغان    

ـازاپ  مهن نېمىشـكه ئۆلمهيـۋاتىمهنكىنه؟ يهنىمـۇ كـۆپرەك     . ئادەم ئۆلـۈپ كهتتـى   ئ
  تارتىش ئۈچۈنمىدۇر؟

ياشقىمۇ بارمايال ۋەتهن مىللهت ئۈچۈن تاجاۋۇزچىالرغا قارشـى ئۇيۇشـقان    20 
بۇ ياشالرنىڭ ئىچىدە قىسمهتلىرى بۇنىڭدىن ياخشىراق بولغانلىرى بارمىكىنه؟ 

ـال  «ئهگهر ئۇمۇ جاھاننىڭ رەپتارىغا بېقىپ،   »خوجىنىڭ ئېتىنى سۇغار، پـۇلىنى ئ
ـا بهلكىـم بـۇ كهمگىـچه ئېسـىل        دېگهننى ھاياتنىـڭ پ  ـان بولس هلسهپىسـى قىلغ

  .ئۆيلىرى، ياخشى خىزمىتى، قۇۋناق ۋە بهختىيار ئائىلىسى بولغان بوالتتى
ـاردىم   خهمىـدنىڭ ئۆيىـدىن كېـيىن يهنه بىـر     . ئهتىسى ئۇ بهرگهن ئادرېسـقا ب

ـا ئاسـمان     زېمىنـدەك بىـر    - بويتاقنىڭ ئۆيىگه كهلگىنىم ئۈچـۈنمىكىن، بـۇ ماڭ
نـېمىال دېـگهن بىـلهن خوتـۇن كىشـىنىڭ      . ما ھاسىل قىلغان ئىدىسېلىشتۇر

ئىككــى ئېغىــز يهر ئــۆي، ئارقــا كوچىالرنىــڭ تــار ۋە  . ته-ئــۆيى دېــگهن باشــقا گهپ
پاتقــاقلىق ئهگىمىلىرىنىــڭ بىــر بۇرجىگىــدە بولســىمۇ، ئــۆيگه كىــرگهن ھامــان 

ـاپ   ــپ    - خــۇددى چهكســىز بوشــلۇققا، يـ ـا چىقى ـا، خــۇش ھاۋاغـ يېشــىل يايالققـ
ھاۋاسى بولسا ئېسىل ئايالالرنىـڭ  . غاندەك ئازادە، كۆڭۈللۈك تهسىرات بېرەتتىقال

ــدەك خۇشــپۇرايتى    ــدىغان پۇرىقى ــدا پۇراي ــۆتكهن چاغ ــدىن ئ ــدىن باشــقا  . يېنى ئۇن
دېمهك ئۇ مېنى مىهمان قىلىش ئۈچۈن . مهززىلىك تاماقنىڭ پۇرىقىمۇ كېلهتتى
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  .تاماق قىلىپ ئولتۇرغاندەك قىالتتى
نىمهتلهرنى  - مېنى مىهمانخانىسىغا باشالپال ئالدىمغا نازۇ دېگىنىمدەك، ئۇ

بىـــز تامـــاق . ئارقىـــدىن ئوخشـــىغان لهغمهنمـــۇ يېتىـــپ كهلـــدى. تىزىـــۋەتتى
 - بىرىمىـزگه يوچـۇن   - يهۋاتقىچىمۇ تارتىنچاق بالىالردەك جىمال ئولتـۇرۇپ، بىـر  

مهن ئۆزەمــدە ئۇنىــڭ ھايــات ھىكايىســىنى سوراشــقا  . يوچــۇن قــاراپ قويۇشــتۇق 
ـارەت تاپالمايدىغانــدەك قىالتــتىم  ئهممــا ئـۇ ئىنتــايىن چــېچهن قىــز ئىــدى،  . جاس

. چوقۇمكى بۈگۈنمۇ ئۇنىڭدىكى شۇ چېچهنلىك يوقۇلۇپ كهتمىگهندەك قىالتتـى 
ـان سـوئالنى سوراشـقا       ئۇ ھالدا ئۇ سۆھبهتنى ئۆزى باشلىشى، مېنـى قىـيىن بولغ

  .ىمهجبۇر قىلماسلىقى كۈتۈشكه بولۇدۇغان ئىهتىماللىق ئىد
ـاي       ــتىگه چـ ــىرە ئۈس ــك ش ــتۇرۇۋېتىلگهن رەتلى ــيىن يىغىش ـاقتىن كې تامـ

  :ئاندىن كۈتكىنىمدەك سۆزىنى باشلىدى. كهلتۈردى
ـا قالـدىڭ؟  «بىلىمهن، سىز ئۈچۈن  — دېـگهن   »نېمه بولدۇڭ؟ نېمه بۇ ھالغ

سوئالالرنى سوراش بهكمۇ ئېغىر، يېقىن كىشىلىرىمدىن ھىچقايسىسى بۇنداق 
همما دۈشمهنلىرىم، مېنى چېقىۋېلىشقا تىرىشـىدىغانالر  ئ. سوراشقا پېتىنمىدى

ـان ھالـدا،      —مهسخىرە بىلهن بۇنى سورىدى،   —دېدى ئۇ ئـۆزىنى خېلـى تۇتۇۋالغ
. سىز الگىردىن يۆتكۈلۈپ كهتكهندىن كېيىن، مېنىمۇ باشقا بىر يهرگه يۆتكىـدى 
ـا        بىر ئۇيغۇر باشلىق بىرىنچى كۈنىـدىال كـۆڭلىگه بىـر شـۇملۇق پـۈككهن بولس

. دېــدى »ســىزنى ئاســانراق بىــر ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇپ قويــۇمهن«كېــرەك، ماڭــا 
ئۈسكۈنىلىرىنى رېمونت  - دېگهندەك، مهن مهيداننىڭ تراكتور دېگهندەك ماشىنا

ھهرھالـدا ئىشـىمىز سـېخنىڭ    . تهقسـىم قىلىنـدىم   ppppقىلىدىغان جىگوڭـدۈيگه 
چ بولمىغانــدا ئىچىــدە بولغاچقــا ئېتىزلىقتىكىــدەك جاپــالىق ئهمهس ئىــدى؛ ھىــ

 ، قىشــنىڭ جانــدىن ئۆتۈدۇغــان ســوغۇقىدىنيازنىــڭ كۆيــدۈرگۈچى ئاپتىپىــدىن
ئهمما كـۆپ ئـۆتمهيال بېشـىمدا ئهگىـپ يـۈرگهن قۇشـنى       . قۇتۇلغاندەك قىالتتىم

. ھېلىقــى ئۇيغــۇر باشــلىق ماڭــا غهيــرى مۇناســىۋەت تهكلىپــى قىلــدى. كــۆردۈم
ـانل    ـارلىق قىيىنچىلىقلىرىمنىــڭ ھهل بولۇدۇغـ ــڭ بـ ـاالدا  مېنى ــۇددى تـ ىقى، خ

ـانلىقى،     ـارلىق  ... رەسمىي بىر ئىشـتا ئىشـلهۋاتقاندەكال مۇئامىلىـدە بولۇنۇدۇغ قات

                                            
  .ئا—سېلىسارخانا  朮猋┳خىتايچه  —جىگوڭدۈي  ①   
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پۇرسـهت تاپسـىال كـۆزۈمگه    . رەت قىلىشىم پايدا بهرمىـدى . نۇرغۇن ۋەدىلهر بارىدى
كېـيىن  . ئۆزى يېشى بىريهرگه بارغان، پور كۆتهكتهك بىر نـېمه ئىـدى  . كىرىۋالدى

بولــۇپ قالســام رەســمىي ئېســىلىدىغان، زورلــۇق قىلىــش  ھهتتــا ســېختا يــالغۇز 
ئاخىرقى قېتىم ئۇنىڭ بىلهن مانا شۇنداق ئېلىشـىپ،  . ئۇرۇنۇشلىرىدىمۇ بولدى

ـالدىم      ـان تۆمـۈر بىـلهن چوققىسـىغا س . ئۆزەمنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن قولۇمغا چىقق
ـا ئېرىشىشـى ئـۇخالپ چۈشـى        ـانلىقىمنى، ماڭ ـاز قىلمايۋاتق شۇندىال ئۇ مېنىڭ ن

ئــۇ . ئۇنىــڭ بېشــى يېرىلغــان، قانــاپ كهتــكهن ئىــدى. نلىكىنــى تهن ئالــدىئىكه
يهنى، بىلىسىز، : كېيىن سېخقا كىرىپ كهلگهنلهرگه بۇنى باشقىچه چۈشهندۈردى

ـا ھۇجـۇم       «مودا بولغان ئۇسۇلدا  بىـر سـىنىپىي دۈشـمهننىڭ ئىنقىالبىـي كادىرغ
ـاھ  شهكلىدە چۈشهندۈردى ۋە بۇنىڭ ھىسابى ئېلىنىدىغانلى »قىلىشى قىدىن ئاگ

  .بهردى
ــى   ــڭ ھىكايىسـ ــۇددى ئۆزىنىـ ــۈل خـ ــڭ   نىمىهرىگـ ــقا بىرىنىـ ئهمهس، باشـ

ھىكايىسىنى، ياكى كىتاپتىن بىر ھىكايىنى سـۆزلهۋاتقاندەك سـوغۇققان بولـۇپ    
  .قالغان ئىدى

بىلىسـىز، بـۇ    —داۋام قىلـدى ئـۇ،    —ئىچىمگه بىر قورقۇنـۇچ چۈشـتى،    —
قۇقسىز بىر پۇقراال ئهمهس، شۇئاندا بىـر  ئهبلهخلهر خالىغىنىنى قىالاليتى، بىز ھو

جىنايهتچى ئىكهنمىز، ئۇ ھالدا بۇالرنىڭ نېمه قىلسا قىالاليدىغانغا ئىشهنچىسـى  
مهن ئــۇ ماڭــا بهدنــام ئارتىــپ قامــاق يىلىمنــى يهنه ! دە-تېخىمــۇ تولــۇق بــوالتتى

ـا ئهلههكمـۇلىلالھ دەپ، ئىـدىيه       كۆپهيتىدىغانلىقىنى تهسـهۋۋۇر قىلـدىم، بۇنىڭغ
سىياســىي جهھهتــتىن، قامــاقتىن چىققانــدىمۇ . هتــتىن تهييارلىقتــا ئىــدىمجهھ

ـاق كهيدۈرىشـىمۇ مـۈمكىن دەپ ئويلـۇدۇم       ـا  . بىلله چىقىـدىغان بىـرەر قالپ ئهمم
ئۇنىڭ تېخىمۇ زەھهرخهندە سۈئىقهست پىالنلىغانلىقىنى ئۇخلىسام چۈشۈمدىمۇ 

ـاتورلىرىنى  بىر كۈنى بىـز تراكتورالرنىـڭ ئاكك  . ئهقلىمگه كهلتۈرمىگهنتىم ۇمۇلي
ســۆكۈپ، بهزىلىــرىگه يېڭىــدىن كىســالتا تولــدۇرۇپ، بهزىلىرىنــى ئالماشــتۇرۇپ   

كىســالتانىڭ ســاپلىق دەرىجىســىنى خېلــى خــوپ چۈشــۈرۈپ،  . ئىشــلهۋاتاتتۇق
ئۇنى رېـزىنكه شـۈمۈرگۈچ   . ئىشكاپالردا ساپ كىسالتاالر بوالتتى. ئاندىن قۇياتتۇق

ارىالشـتۇرۇپ، پىرسـهنتىنى چۈشـۈرۈپ    بىلهن شۈمۈرۈپ ئېلىپ، پارسۈيى بىـلهن ئ 
ئــۇ مېنىـڭ قولۇمـدىكى شـۈمۈرگۈچنى تۇيۇقســىزال    . ئىشـلىتىش كېـرەك ئىـدى   
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سهن يهرگه تېمىتىۋېتىـپ بارىسـهن، دۆلهت مـۈلكىنى ئىسـراپ     «تارتىپ ئېلىپ، 
دە، مهن -دەپ زەھهرخهندىلىك بىلهن كۈلـدى  »قىلدىڭ، مهن ساڭا ئۆگۈتۈپ قوياي

ا كهلتۈرۈشـــكه ئۈلگـــۈرمىگهنتىم، يـــۈزۈمگه، تېخـــى بىـــرەر ئىشـــنى خىيالىمغـــ
پىشــانهمگه قارىتىــپ، بىــرنهچچه مىجىۋەتكهنــدى، ئــاچچىق كۆيــۈك ئاغرىقىــدىن 

  .چىرقىرىشىم، سېختىكىلهرنى چۆچۈتۈۋەتتى
ــۈتۈۋاتاتتىم،   — ــنى كۆرســـــ ــداق ئارىالشتۇرۇشـــــ مهن ئۇنىڭغـــــــا قانـــــ

دېــدى ئــۇ ھىــچ  —ئىهتىياتســىزلىقتىن بىــر نهچــچه تــېمىم تېمىــپ كهتتــى،  
  . خىيالىغا كهلتۈرمهي

كىسالتا دېگهن ئويغۇچى بولغاچقا گۆشنى كۆيدۈرۈپ بولـدى قىلمايـدۇ،    —
دەپ ۋارقىرىــدى جىنــايهتچى  —! ســۆڭهككىمۇ كېتىــدۇ، قانــداق دېــگهن گهپ بــۇ

ھىسابىدىكى ئۇستىالردىن بىرى ۋە مېنى سۆرىگهنچه ئاپىرىپ، تۆمۈرچىلهر دايىم 
ان داســتىكى ســۇغا يــۈزۈمنى پــاتۇردى،  قىزىتىلغــان تۆمــۈرنى ســۇغۇرۇدۇغان يوغــ 

  .دېدى —توختىماي يۇيۇڭ،  —يۈزۈمگه چاڭگىلىدا سۇ ئېلىپ سهپتى ۋە ماڭا، 
لىــك ســاپلىقتا 90%كىســالتا . ئهممــا بۇنىڭلىــق بىــلهن ئىــش پۈتمىــدى 

ــدى     ــكهن ئى ــرىلهپ كهت ــۇپ ئىچكى ــىنى ئوي ــڭ گۆش ـا يۈزلىرىمنى مهن . بولغاچقـ
ــۇراتتىم   ـان ئ ــۆزەمنى ھهريـ ــرايتىم، ئ ـا   . چىقى ـاي باشــلىق دوختۇرغـ ـاخىرى خىتـ ئـ

چـوڭ  . مهيداننىڭ دوختۇرلىرى ھىچنـېمه قىاللمىـدى  . ئاپىرىشقا رۇخسهت بهردى
ئهسـلىدە ئهجهپ ياخشـى   . دوختۇرغا ئاپىرىش كېرەك، بولمىسا ئۆلـۈدۇ، دېيىشـتى  

شــۇ چاغــدا كېچىكىــپ قېلىــپ «بوالركهنــدۇق، ئــۆلگهن بولســام، ھــازىرغىچىمۇ، 
ـامچۇ  ــكهن بولسـ ــۈپ كهت ــوياليمهن ،»ئۆل ـا  . دەپ ئ ــدىكى دوختۇرخانىغـ ئهڭ يېقىن

دەرھــال ئاپىراتســىيه قىلىــپ، كىســالتانىڭ زەھىــرى يهتــكهن، بۇزۇلغــان . ئاپــاردى
ـاتتىم    . توقۇلمىالرنى كېسىپ، ئويـۇپ ئېلىۋېتىشـتى   ـايچه ي . دوختۇرخانىـدا بىـر ئ

ئويۇلغان يهرنى خۇددى ئهسكى چاپاننىڭ يىرتىقىنى تۆمهپ تىكىـپ قويغانـدەك   
  . قويۇشتى تىكىپ
- ئۇالر ئارىلىق يىراق بولغاچقا ئۇزاق. ئاناممۇ ئهھۋالىمدىن خهۋەر تاپتى - ئاتا

مهن . مېنى بۇ ھالدا كۆرۈپ ئانام خۇدىنى يوقۇتۇپ قويدى. ئۇزاقتا يوقالپ كېلهتتى
ـالغۇز قىـز ئىـدىم،    . نېمىشكه يهنه ياشاۋاتىمهن؟ دەپ ئوياليدىغان بولۇپ قالـدىم  ي

ـاۋال تـۈگهپ كېتىپتـۇ    مېنىڭ ھهسرىتىمنى كۆ ـام ئ كېـيىن ئـۇزاق   . تۈرەلمهي، ئان
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ـانه   - مانا شۇنداق قىلىپ دۇنيادا يهكـكه . ئۆتمهي داداممۇ ئۇنىڭغا يېتىشىپتۇ يىگ
دۈشـمهننىڭ ئالدىـدا نـېمه دەپ     - دوسـت . قالغانـدىمۇ بـۇ ھالـدا قالـدىم    . قالدىم

ـارغۇم كهلمىـدى   ڭتۇشـلۇرۇم،  ئـۇ يهردە ته . يۈرۈمهن؟ دەپ ئويالپ غۇلجىغا قايتىپ ب
شـهھهردە ئوبـدان   . ھهممىسىگه كۆرۈنگۈم كهلمىدى... دوستلۇرۇم، دۈشمهنلىرىم،

ـا خهت يېزىـپ،     —ئانامنىڭ ئىنىسىگه . جايىمىز بارىدى  - قورو  كىچىـك تاغامغ
بـۇ يهردە ھىچكىـم، ئهگهر بىـر    . ئۆينى ساتقۇزۇپ، پۇلىنى ئـۈرۈمچىگه ئهكهلـدۈردۈم  

مۇ مېنى تونۇمايدۇ؛ مهنال تونۇمىسام، مېنى تۇققان قېرىندىشىم بولغان تهقدىردى
ھىچكىم تونۇمايدىغان يهردە ئۆزەمنىـڭ قهلـپ تېـرەنلىكىگه    . ھىچكىم تونۇمايدۇ

ـا بـۇ ئهسـكى ئـۆينى     . ئۆزەمنى قاماپ، زاھىتالردەك تهنها ياشاشنى توغرا تاپتىم مان
ەك ئازراق پۇل ئاشقانىدى، قارىسام يېتىپ يېگهنگه تاغ توشۇماس دېگهنـد . ئالدىم

شــۇنىڭ بىــلهن پاالقشــىپ يــۈرۈپ ئىــش  . قولۇمــدىن ئۇچــۇپ كهتكىلــى تــۇردى 
ئاشـۇ ئىشـىمنى بهك   . تۇرقۇمـدىن قورقـۇپ ھىچكىـم ئىـش بهرمىـدى     . ئىزدىدىم

ياشــاش . ئۆلمىگهنــدىكىن ياشاشــقا مهجبــۇر بولۇدۇغــان گهپــكهن. تهســته تــاپتىم
ىرىـك  نېمىشـكه ئۆلـۈپ كهتـمهي ت   ... ئۈچۈن پۇل بولمىسا بولمىغانـدىكىن، شـۇ  

ـارىكىن؟  !يۈرۈۋاتىمهنكىن سۈرۈشتۈرسـهم بىزنىـڭ   ... ؟ يهنه نېمه كۆرگۈلۈكلـۈرۈم ب
. تــــوپىمىزدىكى سهبداشــــالردىن ھايــــات قالغــــانلىرى يــــوق دىــــيهرلىككهن 

ســىز بىلىــدىغان . ھايــاتلىرىنىمۇ ئــۇزاق بۇلــۇڭ پۇچقاقالرغــا چېچىــپ يوقۇتۇپتــۇ
ئهممــا مهن . ۈۋېتىپتــۇئالمــاس دېــگهن يىگىــت بارىــدىغۇ؟ ئۇنىمــۇ ئــازاپالپ ئۆلتۈر

ـاۋاتىمهن ــىپ     ! ياشـ ــېهىتلىك نېس ـان ش ــىپ بولغـ ـا نېس ــا ئۇالرغـ ــكه ماڭ نېمىش
ـازاپالردىن قانداقسـىگه ئېشـىپ      بولمىدى؟ نېمىشكه يهنه ياشاۋاتىمهن؟ شـۇنچه ئ

  !قالغىنىمغا ھىچ چۈشۈنهلمهيمهن، ھىچ ئىشىنهلمهيمهن
ــم     ــۆزلهپ بهردى ــقىچه س ـاتىمنى قىس ـا ھايـ ــۇ ئۇنىڭغـ ــدىن ئ. مهنم ــڭ ئان ۇنى

ـا تهسـهللىي      - گۇناھكارلىق تۇيغۇسـى بىـلهن ئـۆز    ئـۆزىنى ئهيپلهۋېرىشـىگه قارىت
ـان  . ئېيتتىم گهرچه بۇنداق گۇناھكارلىق تۇيغۇسى مېنىمۇ دايىم قىيناپ تۇرۇدۇغ
ـا، الگىـردا مېنىـڭ    . بولسىمۇ ئۇ ئهسلىدىال دىيانهتلىك ئائىلىنىڭ قىزى بولغاچق

ئهمدى بولسا بېشـىغا كهلـگهن بـۇ    . دىنىي تهلىملىرىمنى خېلى ئاڭلىغان ئىدى
ــۇنچى ۋە        ـالالھ قورق ــۇرغىنى ئـ ــۇپ ت ـا تۇت ــۇنى ئاياقتـ ــيىن ئ ــىبهتلهردىن كې مۇس

ئـۇ تهقـۋادار مـۆمىنه    . ئالالھنىڭ رەھـمهت ۋە مهرھىمىتـى ئىكهنلىكىنـى بىلـدىم    
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ـالال ھىـس         ـارلىقالردىن دەرھ ـان قات ـاز، قۇرئ ـانلىقىنى ئۆيـدىكى جاينام بولۇپ قالغ
  .قىلىشقا بوالتتى

ئهگهر مۇسۇلمان بولمىغان بولسام بـۇ ئهلهملهرنـى كۆتـۈرەلمهي، ئـۆزەمنى      —
ـا   —دېدى ئۇ،  —ئۆلتۈرۈۋالغان بوالتتىم،  پهقهت ئالالھ قورقۇنچۇسى مېنى ھاياتت

  .تۇتۇپ تۇرۇۋاتىدۇ
ـان     — بۇالرنىڭ ھهممىسىدە بىر ھىكمهت بار، ئالالھنىـڭ ھهر تهقـدىر قىلغ

ـار، بىــر پايــدا       ــىدا بىــر ھىكــمهت بـ ـا بىــز ئــۇنى كــۆرەلمهيمىز    ئىش ـار، ئهممـ . بـ
ـات قېلىشـىڭىزنى ئۇنـداق    . كۆرەلمىسهكمۇ بۇنىڭغا ئىشىنىشـىمىز كېـرەك   ھاي

ـا   ئهھمىيهتسىز دەپ قارىسىڭىز ھايات سىز ئۈچۈن ھاشار بولۇپ قالمامدۇ؟ ئۇنىڭغ
  .بىر ئهھمىيهت بهخش ئېتىشكه، مهنا بېرىشكه تىرىشىڭ

ـا  گهپتىن باشقا نېمه بار. ئۇزاق سۆزلۈدۈم ؟ قولۇمدىن نېمه كېلهتتى؟ ئۇنىڭغ
  :قانداق ياردەم قىالاليمهن؟ بىردىنال خهمىت يادىمغا كهلدى ۋە

 —الگىردا دايىم ئارىمىزدا بولۇدۇغان خهمىت تۇردىنى ئهسلىيهلهمسـىز؟   —
. ئۇ پىنسىيىگه چىقىپتۇ. ئاشۇ خهمىتنى كۆردۈم —دەپ سورۇدۇم مىهرىگۈلدىن، 

ـاجلىقتهك،    بويتاق ئىكهن، ھاياتى بهك چې ـا بهكمـۇ ئىهتىي ... چىالڭغۇ، بىـر ئايالغ
  ئهگهر سىزگه ئۇنى سايه قىلسام نېمه دەيسىز؟

مېنـى كىـم يارىتىـدۇ؟ بىـر     . مېنى ئازاپلىمىسىڭىزكهن دېگهن بوالتتىم —
قېتىم ئېغىزلىنىپ، بىر قېتىم رەتكه ئۇچراش نېمىدىن دېرەك بېرىشىنى سىز 

كۆتۈرۈپ تۇرۇپ يهرگه تاشلىغاندەك بىـر   تهسهۋۋۇر قىاللمامسىز؟ بۇ خۇددى ئىگىز
ــش ــنىڭ    . ئىـ ــىز داۋالغۇشـ ــداق كۆڭۈلسـ ــنچ ھاياتىمغـــا بۇنـ ــۆرە تېـ ــدىن كـ ئۇنـ

ئــــاران قهقهچ تۇتقــــان قهلــــپ يارامنىــــڭ تهكــــرار  - كهلمهســــلىكىنى، ئــــاران
  .قانىماسلىقىنى تىلهيمهن

 »مېنــى كىــم يارىتىــدۇ«ئهممــا خهمىتمــۇ . ئۇنىــڭ دېگىنــى راســت ئىــدى 
ــدى؟ ئه ــر  دېمىگهنمىـ ــلهن بىـ ــۇ ئىككهيـ ــدى مۇشـ ــىال ھهر   - مـ ــى ياراتسـ بىرىنـ

شۇڭا كۆڭلۈمگه پۈككۈنۈمنى سىناپ . ئىككىسىنىڭ ئىهتىياجى پۈتكهن بوالتتى
  .باقماي قويمايدىغان نىيهتكه كهلدىم

مىهرىگۈلدىن ئايرىلىپ چىقىپ، ئۇزاققىچه ئۇنىڭ خاتىرىسىنى كالالمدىن 
ۆڭۈل بۆلـۈش ئىسـتىكىم بىـلهن    يهنىال ئۇنىڭ تهقدىرىگه ك. چىقىرىۋېتهلمىدىم



 

557 

 

شـۇڭا  . خهمىت ئاخشامدا بهك كهچ ياتقانـدەك قىالتتـى  . خهمىتنى ئىزدەپ باردىم
ــۆزلىرى      ــۇق ك ــېخىچه ئۇيقۇل ــدا ئىشــىكىنى چهكســهم ت ــېقىن بولغان چۈشــكه ي

مېنى كۆرۈپ كۆرۈنهرلىـك شـهكىلدە   . ئېلىشىپ كهتكهن ھالدا ئىشىكنى ئاچتى
نىڭ ئۇيقۇسىنى بۇزغانلىقىم ئۈچـۈن ئـۆزۈر   ئۇ. خوشال بولغانلىقىنى بىلىندۈردى
ـانلىقىنى       - تىلهش بىلهن، دەرھال ئۆينىڭ ھال ـاز رەتلىنىـپ قالغ ئهھـۋالى بىـر ئ

شۇڭا كۆپ تۇرغـۇم كهلـمهي ئاساسـىي    . ئهمما پۇراق يهنىال بار ئىدى. پهرق ئهتتىم
  :كه ئۆتتۈممهقسهت
ـان مىهرىگـ         — ۈل خهمىت، سـىز ھېلىقـى الگىـردا بىـز بىـلهن بىلـله بولغ

ـاۋابىنى كـۈتمهيال،      —دېگهن قىزنى ئهسلىيهلهمسىز؟  دەپ سـورۇدۇم ۋە ئۇنىـڭ ج
ـا    — مۇششـهققهتتىن كـۆپ ئۆزگـۈرۈپ كېتىپتـۇ،      - شۇ قىزنى كـۆردۈم، ئۇمـۇ جاپ

ئۇ تـېخىچه  . ئهمما سىز بىلىسىز، ئۇ سىزگه باققاندا يهنىال كۆپ كىچىك. قېرىپتۇ
  .بويتاق ئىكهن

  كهن دەمسىز؟مىهرىگۈل؟ ئۇنى تېخىچه بويتاق —
ـاقكهن — ــڭ     . ھهئه، بويتـ ــت كادىرلىرىنى ــردا كوممۇنىس ــۇ الگى ــهۋەبى، ئ س

ـاپتۇ      ـاتلىق بواللم ـا، ي ـابۇت بولغاچق ـا سـىز   . زىيانكهشلىكى بىلهن چىرايـى ن ئهمم
ئۇنىڭ ئالتۇندەك قهلبىنى بىلىسىز، ۋاپادار خوتۇن بوالاليدىغانلىقىغىمۇ كۆزىڭىز 

مېنـى كىـم   «اتاتتىڭىز، ئهمـدى يهنه بىـر   سىزمۇ مېنى كىم يارىتىدۇ، دەۋ. يېتىدۇ
  بۇنىڭغا نېمه دەيسىز؟. دەيدىغان اليىق تېپىلىۋاتىدۇ »يارىتىدۇ
  كۆرۈشۈپ باقايلى، قېنى قانداق بولۇدىكىن؟ —
ئــۇ ھىچكىمــگه يارىمايــدىغانلىقىغا جهزم   . مىهرىگــۈل رازى بولمىــدى  —

ـازابىنى  قىلىپ ئۆگهنگهچكه بىرەرسى بىلهن كۆرۈشۈپ، كېيىن رەتـكه ئـۇچرا   پ، ئ
ئهممــا مهن ئۇنىڭغــا ئۇقتۇرماســتىن ئــۇزاقتىن . ئېغىرلىتىشــنى خالىمايــدىكهن

. ئــۇ ســىزنى كــۆرۈپ قالمىســۇن . كــۆرۈپ بېقىشــىڭىزنى مهســلىههت بېــرىمهن 
كـۆرۈپ بېقىـڭ، چىـراي دېگهنغـۇ ئادەمنىـڭ قهلـبىگه       . بولمىسا مېنى ئهيپلهيدۇ

ـا يهنىــال چىــراي بى  . ۋەكىللىــك قىلمايــدۇ، دەيمىــز   رىنچــى تهســىراتنى  ئهممـ
ئۈمىدىم، سـىز  . شهكىللهندۈرگۈچى بولغاچقا، ئۇنىڭ رولىنى ئىنكار قىاللمايمهن
ــمهن    ــۈزەللىكىنى كۆرەلىســىڭىز ئىــكهن، دەي ــپ گ ــۆيىنى  . ئۇنىــڭ قهل ئۇنىــڭ ئ

  ...كۆرسىڭىز، رەتلىك، سهرەمجانلىقى، ھهقىقهتهنمۇ قولى گۈل،
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ـاي،   — ــۆرۈپ باقــ ــت،   —مهن كـ ــدى خهمىـ ـاقۇ  —دېـ ــۆرمهيال مــ للۇق كـ
ـارمهن  ـاي   -بىلدۈرۈشــكىمۇ تهييـ ـا يهنىــال كــۆرۈپ باقـ مهن ئــۇ قىزنــى  . دە، ئهممـ

سىز كۆرۈپ بېقىڭ دېگهچـكه بوپتـۇ   . بىلىمهنغۇ، ئۇنىڭ ئېسىللىكىدە گهپ يوق
  .كۆرۈپ باقاي دەيمهن

ـان يهرگه        ـا يۇيۇدىغ ئۇنىڭغا ئادرېسنى ئېيتىـپ بهردىـم، قانـداق قىلىـپ، قاچ
ئۇنىڭغــا كۆرۈنــۈپ قالماســلىقنى بهك  . مكىرىشــنىڭ ئۇســۇللىرىنىمۇ ئــۆگهتتى 

دېگهنلىرىــدىن  »كــۆرمهيال بولــۇدۇ دېســهممۇ بــوالتتى«خهمىتنىــڭ . تاپىلىــدىم
  .خېلى ئۈمىتۋار بولۇپ قالغان ئىدىم

ـا كېيىنكـى قېـتىم نهتىـجه ھهققىـدە سوراشـقا كهلگىنىمـدە خهمىــت         ئهمم
  :چىرايىنى پۈرۈشتۈردى

ـاپتىمهن   مهن تېخى نورمال سهتلهردىن بولغان بولس — ـاس ق ا، دەپ ئويالپ ت
ــۋەتكىلى ــدىغان    ! ۋەدە قىلى ـارىغىلى بولماي ــتىن قـ ــۈل ئېلىشماس ـا كۆڭ ئۇنىڭغـ

ـار كهلـدىكى،      . دېـدى  —! دەرىجىدە ئىكهن ئهمهسـمۇ  ـا شـۇنچىلىك ھ بـۇ گهپ ماڭ
  . خهمىتنىڭ خامىرىنى ئېزىۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئۆزەمنى زورغا تۇتتۇم

ــوغرىكهن  ــويلىغىنى ت ــ. مىهرىگۈلنىــڭ ئ تىن شــۇنچىلىك كۆڭلــۈم خهمىت
ـاج،  . قالدىكى، ئاشۇ پېتى ئىككىنچىلهپ ئىزدىمىدىم مىهرىگۈل دوستالرغا مۇھت

يوقلىماستىن . ئۇنى ھېلىمۇ يوقالپ تۇرۇمهن. ئهمما ھهقىقىي، سادىق دوستالرغا
ئــۇ ھــازىر . ئىچىمــدە بىــر ئهيپكــارلىق ھىسســى مېنــى ئــازاپالپ ئولتۇرغۇزمايــدۇ  

ھهر دۈشهنبه  —كهن بولغاچقا ھهپتىدە بىر كۈن خوجايىننىڭ ئىشهنچىگه ئېرىش
ـايمىز،      . كۈنى دەم ئېلىش بېرىلدى دۈشـهنبه كـۈنلىرى بىزمـۇ بهك بېسـىق بولم

ـارىمهن     ـا بـــ ـا مىهمانغـــ ــرەكته ئۇنىڭغـــ ــتىن كېيىنــ ــۇڭا چۈشــ ــڭ . شــ ئۇنىــ
  .دەپ ئاتىشىدۇ »مىهرىگۈلنىڭ دادىسى«مهھهللىسىدىكىلهر مېنى 

  

���  
  

ـام مهلـۇم بىـر . دىبۇ پاجىئه مېنىمـۇ بهك ئازاپلىـ كۆڭلۈمـده بىـر پۇرسـهت تاپس
ـال (دۈشهنبه كۈنى مهنمۇ بۇ قىزنى  قىزنى دهپتىمهن، ئهمهلىيهتته ئۇ مهندىن چوڭ ئاي

يوقالپ بېرىپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئادرېسـىنى ) بولۇشى كېرهكقۇ
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بىرىنــى  ئانــدىن يهنه ئۆزهمنىــڭ ئىچىنــى پۇشــۇرۇۋاتقان ســوئاللىرىمدىن. ئېلىۋالــدىم
  .سوراشقا باشلىدىم

مهن سىز بىلهن تونۇشۇشتىن ئىلگىرى، نهچچه يىلنىڭ ئالدىـدا بىـرنهچچه  —
قېــتىم كاتتــا ئادهملهرنىــڭ ئــالىي پىكــاپالر بىــلهن قېشــىڭىزغا كېلىــپ يــۈرگىنىنى 

ـان . كۆرگهنىــدىم ـاكى يالغـ ئــۇالر ســىزگه خىــزمهت بېرهيلــى دهپ كېلهتتىمــۇ؟ يـ
ــپ،  ــۇق قىلى ــېمه قىيى«غهمخورل ـار؟ن ــز بـ ــلهر  »نچىلىقىڭى ـا گهپ ــدهك ياغلىمـ دېگهن

  بىلهنمۇ؟
دېدى ئۇ ئالدىرىماي، خۇددى ئۇزۇن  —ھهر خىل سهۋهپلهر بىلهن كېلهتتى،  —

ـارمىقى  ھىكايه باشالشتىن بۇرۇن تىنىۋالغانـدهك تىنىـپ ۋه قولىـدىكى مۇشـتهكنى ب
ـارالق «سىلهر ئادهتلهنگهن ئاشـۇ  —تۆۋهن سىلىغاچ،    بىلهن يوقۇرى ئومـۇمىي  3پ

ئېچىلىپ، گويا ھهممه ئىشـالر خـۇددى بىزنىـڭ كـۈتكىنىمىزدهكال بولـۇپ  »يىغىن
كېتىدىغانــدهك كــۆرۈنگهن دهســلهپكى چــاغالردا بهزى كىالسســىكالرنى نهشــىرگه 
ـارالش گورۇپپىســىغا قېتىلىشــىمنى تهكلىــپ قىلىشــىپ، باشــلىقالرمۇ، بــۇرۇنقى  تهيي

  .كېلىپ يۈرۈشكهن ئىدى سهبداشالردىن ئۆتكۈر، ئىبراھىم مۇتىئىالرمۇ
ـــدىم  —مۇشـــۇنداق مـــوھىم ئىشـــقا قېتىلمىـــدىڭىزما؟ ۋاي ئېســـىت،  — دې

  .ئۆكۈنۈشۈمنى يوشۇرالماي
پارالق «چۈنكى، سىلهر ئهدىپلهر . خىزمهت ھىسابىدا قىلىشنى رهت قىلدىم —

ـارى«دهپ تهرىـپلهپ، يېڭـى دهۋرنىـڭ  »ئومۇمىي يىغىن  3 دهپ سـۈپهتلهپ،  »باھ
دېـگهن چىرايلىـق مىسـراالردا كـۈيلىگهن بىـلهن،  »ppppكهلدى باھار زهپمۇ چىرايلىق«

ــدهبىلهرگه  »!شــۇ خىتــاي شــۇ«مهن يهنىــال  ــداق بىردهملىــك دهب دهپ بىلــگهچ، بۇن
مائاشنى بهردىـم دهپ سـىزنى ۋىجـدانىڭىزغا مۇخالىـپ بىـرهر . ئىشهنگىم كهلمىدى

سـىز، ئۇنـداق نهرسىگه ئىمزا قىلىشقا بۇيرۇسا، شـۇ كـۈنىال پهشـنى قېقىـپ ماڭالماي
ـا دهلىـل ـايى ئېتىـراپ بولـۇپ، ئۇالرغ ئىسـپات تېپىـپ     قىلسىڭىز ئېنىـق بىـر جىن

شۇڭا ئهڭ ياخشىسى مائاشـتىن نېـرى تۇرغانـدىال، ئانـدىن ئۇنىـڭ . بهرگهن بولۇسىز
  بهزى تهبىئىتىمىز كۆتۈرمهيدىغان ۋهزىپىلىرىدىن قۇتۇلۇپ قاالاليمىز

زاڭىزنىــڭ چۈشۈشــى مــوھىم ئهممــا مــوھىم كىالسســىك ئهســهرلهرگه ئىم —

                                            
 .ئا —تېيىپجان ئېلىيۇپنىڭ شېئىرى،  ①   
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  .ده  تارىخىي ئهھمىيهتلىك ئىش ئىدى
  .ئهمما مهن ئىشتىن سىرت قىلىشقا ماقۇل بولغانىدىم —
تۈركىي تىلـالر «، »قۇتادغۇبىلىك«دېمهك، سىز بۇ گورۇپپىالردا بارمۇ؟ ئاشۇ  —
  قاتارلىقالرنى نهشىرگه تهييارلىغانالر ئىچىده؟ »دىۋانى

ســىز دېگهنــدهك بۇنــداق بىــر . رىمــان ســۈپىتىدهھهئه، ئهممــا نامســىز قهھ —
ئهمما بـۇالرنى مهن . خاتىرىجهم بولغىلى بولمايتى. ئىشتىن چهتته قېلىشقا بولمايتى
  .مۇشۇ كهپهمده كۆزدىن كهچۈردۈم

؟ مۇشـــۇنداقال ئىـــش قىلىـــدىغان بولغانـــدىكىن، خىـــزمهت !مۇنـــداق دهڭ —
  ھىسابىدا قىلسىڭىز شۇنچه يامان بوالرمىدى؟

: دېگهندهك، مائاشنى ئالغاندىكىن، بىر كۈنلىرى »نىڭ يۈزى ئۇيۇتاريىگهن« —
ئــۇ تــارىخي ئاتــالغۇمۇ ‹شــهرقىي تۈركىســتان دېــگهن بىــر نهرســه بولغــان ئهمهس، «

ـالغۇمۇ ئهمهس ـالغۇمۇ ئهمهس؛ سىياســـىي ئاتــ دېـــگهن  ›ئهمهس، جۇغراپىيىـــۋىي ئاتــ
ه بېرىش كېرهك ئىدى، مهزمۇندا بىر ماقاله يېزىپ، شهرقىي تۈركىستانچىالرغا رهددىي

ـارال ـاله تهيي ـا، نـېمه دهيسـىز؟  ئـۇ شـېئىر ئهمهس، »شۇنداق بىر ماق ، دهيـدىغان بولس
ــۇلغىلى بولمايــدۇ »ئىلھــامىم كهلمىــدى، زورالپ يازالمىــدىم« مهن بۈگــۈنال . دهپ قۇت

دهمسىز؟ ياكى ئاغرىپ قالدىم دهپ دوختۇرخانىدا يېتىۋېلىپ ! پېنىسىيىگه چىقىمهن
مهنمۇ شۇ، شهرقىي «هرقانداق قىلسىڭىزمۇ، يازمايدىغانال بولسىڭىز، قۇتۇالمسىز؟ ھ

يــوق؟ شـۇڭا ئهڭ ياخشىســى دېگهنلىــك بوالمـدۇ »تۈركىسـتانچىالردىن بىـرى مهن
  .ئۇنىڭ مائاشىنى ئالماسلىق

ئىنكــار قىلغىلــى . بۇالرنىــڭ توغرۇلــۇق پىرســهنتى ھهققىــده ئويلۇنــۇپ كــۆردۈم
ـان جـۈرئهت  ئهمما مائاشلىق ئورۇندىن. بولمايتى ۋاز كېچىپ كوچىـدا قېلىشـمۇ ئاس

  :سابىت يهنه ماڭا تاپىالپ. قىلىنىدىغان ئىش ئهمهسلىكى ئېنىق
ـازىر بىــر پۇرســهت، بهزى نهرســىلهرنى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــۋېلىش كېــرهك — . ھ

ــن  ــۈنلىرى چى ــر ك ـان، يهنه بى ـاپ باقمىغـ ــڭ چېكــى توختـ كوممۇنىســت دېگهنننى
ۇ، دېيهلهمسىز؟ پۇرسـهت غهنىـمهت، ئىلگىـرى شىخۇاڭدهك كىتاپالرنى كۆيدۈرمهيد

مهن سـىزگه . قىلغىلـى بولمايـدىغان بهزى نهرسـىلهرنى قىلىۋېلىشـقا ئالـدىراش زۆرۈر
ــىتېتتىكى  ــۇنى ئۇنىۋېرس ــدىم؟ ئ ــىدىن گهپ ئاچقانمى ــهيپىددىننىڭ كۈتۈپخانىس س
ــــنگه رهتلهتكهنلىكىنىمــــۇ دېــــدىمغۇ دهيــــمهن . ئابدۇشــــۈكۈر مــــۇھهممهد ئېمى
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ـا شـــۇ كۈتۈپخانىـــدا ئىشـــلىگهننىڭ مىـــۋىلىرى كۆرۈلۈشـــكه كۆرۈۋاتامســـىز؟  مانــ
تاڭ دهۋرىـدىكى «ھهققىدىكى كىتابى ۋه  »مۇقامى 12ئۇيغۇر «باشلىغىنىنى؟ ئۇنىڭ 

ـاراكتېرلىق ئهسـهرلهردۇر »ئۇسۇلى ناخشا ـاپلىرى ئىـنقىالپ خ مهن . دېگهندهك كىت
ــىنى  ــڭ بىــر ماقالىس ــى«يهنه ئۇنى : وقــۇدۇمدىــن ئ»ئۇنىۋېرســىتېت ئىلمىــي ژۇرنىل

ـاۋزۇدا »مۇزتاغالرنىڭ كىلىماتىمىزغا بولغان تهسىرى« بىلهمسـىز . دېگهنـدهك بىـر م
ــوز يهر  ــۆپلهپ ب ــزده ك ــلهن، ۋهتىنىمى ــك بى ـاي مۇتىخهسىســلىرى تهلۋىلى بهزى خىتـ
ئېچىــپ، تېخىمــۇ كــۆپ كــۆچمهن يــۆتكهش مهخســىدىگه توســالغۇ بولۇۋاتقــان ســۇ 

ـاغالرنى سـ ۈنئىي ئۇسـۇلدا ئېرىتىـپ سـۇغا مهسىلىسىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، مـۇز ت
ئايالندۇرۇشتهك دۈشمهنلىكتىنمۇ ئۆتكهن قارا نىيهت چارىنى ئوتتۇرىغا قويـۇپتىكهن، 

ـاھهده . شۇنىڭغا قارشى يېزىلغان بۇ ماقالىنى ئوقـۇدۇم ـا؟ ھهر س ـادهم دهڭ بـۇ قانـداق ئ
شـېئىرلىرىدىكى جهزىبىچـۇ ! كهم ئۇچرايدىغان تاالنـت. ھهقدادىغا يهتكۈزۈپ يازىدۇ

ـاپلىنىدۇ! ۇنىڭئ ـايلىقى ھىس ئۇيغـۇر . ئۇنىڭ ئهسهرلىرىدهك ئهسهرلهرال مىللهتنىـڭ ب
ـا  »تاڭ دهۋرى«تارىخى ھهققىده يىل بهرگهنده  دېيىشنىڭ ھاجىتىغۇ يوق ئىدى، ئهمم

  .موھىمى كىتاپنىڭ ئىچىدىكى مهزمۇن. مهنچه بۇ بىر پهرده بولۇشى كېرهك
سـىزنىڭ خىـزمهت  —، دېدىم خىجىـل كۈلۈمسـىرهپ —يهنه بىر سوئال،  —

 »قېيدىغان ئابدالنىڭ خۇرجۇنىغا زىيان«قىلىشتىن باش تارتىشىڭىز خىتايالر ئۈچۈن 
دېگهندهك بولماسمۇ؟ يهنى، ئۇالرغا خۇشياقىدىغان بىر ئىش بولماسـمۇ؟ چوقـۇمكى 

  .زارلىقتا يوقۇلۇپ كېتىشىنى تېخىمۇ خااليدۇ  ئۇالر سىزدهك ئادهملهرنىڭ خارۇ
ـا — ــدهكلهرنىڭ خـ ــدىغانلىقى راســت،   رۇمهن ــۇمىزنى خاالي ـا يوقۇلۇش زارلىقتـ

ئهمما، ئۇنىڭ خالىغىنىنىڭ ئهكسىچه يهنىال ياشاپ قېلىشىمىز ئۇالرنى ئهندىشـىگه 
بىر ھاكىمىيهت ئۈچۈن بىر ئادهمگه بېرىلىدىغان مائاش چوڭ ئىش . سالماي قالمايدۇ

كېتىشــى شــۇڭا مائاشــنى ئــالمىغىنى ئوبــدان بولــدى، دهپ  خــوش بولــۇپ ئهمهس، 
ئهكســىچه، مهنــدهكلهرنىڭ ئۆكتىچىلىــك ھهركىتىــده بولۇشــىمىزدىن بهك . ناتــايىن

ئۇنىــڭ . ئهنســىرهيدىغان بولغاچقــا، قولىــدا، كــۆز ئالدىــدا تۇتۇشــنى تېخىمــۇ خااليــدۇ
ـاراڭغۇ بۇلـۇڭ  خىزمهتكه زورلىشى ماڭا كۆيۈنۈپ كېتىشتىن ئهمهس، بهلكى بىرهر ق

ـان ئىشـالرنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن پۇچقاقالردا شۇغۇللۇنۇشۇم ئىھتىما   ل بولغ
  .قىلغان مهقسهتكۆز ئالدىدا تۇتۇش، قولىدا تۇتۇشنى 

مهن بــۇ تهرهپلىرىنــى ھىــچ ئهقلىمــگه كهلتــۈرمىگهن ! مۇنــداق دهڭ... ھه؟ —
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  .ئىكهنمهن
سىز خىتايالرنىڭ بىر تهرهپته دىنىي مهكتهپلهرنى چهكـلهپ، يهنه ئـۆزلىرى  —

ـــي ـا دىنى ــ ـــتهپ ھهتت ـــي مهك ـــېمه دهپ  دىنى ـانلىقىنى ن ــ ئىســـتىتۇتالرنى ئېچىۋاتق
ـاش ېنىڭ ئىشـىممۇچۈشهندىڭىز؟ م ـاراڭغۇ «بىـرى، شهخسـلهر . شـۇنىڭغا ئوخش ق
كـور «دا ئاچقان مهكتهپ، كۈزۈتۈش دائىرىسىنىڭ سىرتىدا قالغان، »بۇلۇڭ پۇچقاقالر

ــۇڭ ــده ئېنىــق بىلىــپ تۇرالماســلىقىدىن ئهندىشــه . دىكــى نىشــان»بۇل بــۇالر ھهققى
ــۆز ئالقىنىــدىكى نهرســه، تۇغــدۇرغ ــۇپ ھىســاپلىنىدۇ؛ يهنه بىــرى ئ ۇچى ئامىــل بول

ھهممىنــى ئوچــۇق كــۆرۈپ تــۇرۇدۇ، پروگراملىرىنــى ئــۆزى تــۈزۈپ بهرگهن، نهزىــرى 
  .دائىرىسىدىكى بهلگىلىك نىشان

...  
ـابىت  ئهمدى مهن قولغا كهلتۈرگهنلىرىمنى جىـددىي رهتـلهش بىـلهن بىـرگه، س

. ققىــده دايىمــال بــاش قاتۇرۇدۇغــان بولــۇپ قالــدىمئهپهنــدىنىڭ شهخســىي ھايــاتى ھه
ئۇنىڭغــا قانــداق يــاردهم قىلىــش . قېرىغــان ئــادهم بۇنــداق يــالغۇز ياشاۋهرســه بولمــايتى

ھهققىده ئهقلىمگه ھىچنېمه كهلمهي، بېشىم قېتىپ يـۈرگهن كـۈنلهرده، بىـر كـۈنى 
ـار . ئىشتىن يېنىپ ئـۇنىڭكىگه كهلـدىم ىال نىـڭ ئالـدىغا كېلىشـىمگ»ئـۆي«ئاشـۇ ت

  .ئىچىدىن ۋارقىراشقان ئاۋازنى ئاڭالپ تۇرۇپ قالدىم
ـان ئىـدىم —  —بـۇ قانـداق گهپ؟ . سىزنى بـۇ ھالـدا كـۆرهرمهن دهپ ئويلىمىغ

ــداق جــان قىينــاپ يــۈرگىچه يۇرتقــا كهتســىڭىز  —دهيتــى نــاتونۇش بىــر ئــاۋاز،  بۇن
ز بولمامـدۇ؟ خهق ســىزنىڭ قهدرىڭىزنــى بىلمىــگهن بىــلهن بــالىلىرىڭىز بىلىــدۇ، بىــ

  !سىزنى بېشىمىزدا كۆتۈرۈمىز. بىلىمىز، يۇرت بىلىدۇ
مهنمۇ ئاخىرى بىركۈنى كېتهتتىم، ئهمما يهنه تېخى قۇۋۋىتىم بولغانـدىكىن،  —

بۇ سابىت  —... ئۆزهمنى ئۆزهم ئىداره قىاللىغاندىكىن بالىالرغا يۈك بولماي، دهپ شۇ
  .ئهپهندىنىڭ ئاۋازى ئىدى

. قىلىۋاتقىنى ئۇنىڭ يېقىنلىرىدهك قىالتتـى ئۇنى ئۆيگه قايتۇرۇش ھهققىده گهپ
ـا نهســىھهت قىــالي دهپ، دهرھــال ئىشــكنى ئــاچتىم ــۇ پۇرســهتته مهنمــۇ ئۇنىڭغـ . ب

  .ۋارقىرىشىۋاتقان ئىككهيلهن دهرھال گېپىنى توختۇتۇپ مهن تهرهپكه قارىدى
كېلىڭ، ئىلياس، بۇ مېنىڭ شورۇقتىكى قوشنام، ئاشـۇ مهن سـىزگه گېپىنـى  —

دېدى ئـۆزىگه ياراشـمىغان بىـر  —ى ئهپهندىنىڭ ئاتاق ئوغلى ئابلهق، قىلغان مهمتىل
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شۇئان چۈشهندىمكى، ئۇ ئوڭايسىز ۋهزىيهتـتىن قۇتۇلۇشـقا ۋهسـىله . خىل كهيپىياتتا
بولۇشــۇمدىن ئۈمىــت قىلغاچقــا مانــا شــۇنداق بىنورمــال خــوش بولــۇپ كهتكهنــدهك 

  .قىالتتى
ـال ئ. مهن مىھمان بىلهن قول ئېلىشتىم ئانـدىن ئـۇ . هھـۋال سـورۇدۇمقىسقىچه ھ

  :سهھرالىقالرچه تومتاقلىق بىلهن تارتىنمايال گېپىنى داۋام قىلدى
ـا ! قارىمامسىز، بۇ ئادهمنىڭ جاھىللىقىنى — ـار؟ يۇرتق بۇ ھالدا بۇ يهرده نېمه ب

نهۋرىلىرى چوڭ بولۇپ كهتتى، بۇلتـۇ بىسـى ئوقۇشـقا كهگهن، بـۇ . كېتىڭ دهۋاتىمهن
ـادهمنى . دۇۋاتىاپتا شىككى نهۋرىسى ئۈرۈمچىده ئوقۇمۇشۇ ت. ژىل بىسى كهلدى بۇ ئ

  بۇ ھالدا كۆسه ئۇال نېمه ئويالپ قاال؟
ـازىر ئۈرۈمچىــــده دهمســــىز؟  — دهۋهتــــتىم مهن  —ئىككــــى نهۋرىســــى ھـــ

  .ھاياجانالنغان ھالدا
ـانى  —. ھهئه — دېدى ئابلهق، ئاندىن ئۆزىنىڭ سابىتنى ئىزدهپ تېـپىش جهري

ــدى،  ــده توختال ـازمهن  —ھهققى ــېمه   ئـ ــتىم، ن ــالي دهپ كهگهن ـارهت قى ــوال تىجـ ت
تىجارهت بوسۇن، ئالتاي تهرهپلهردىن قوي ئهكىلىپ ئۈرۈمچىده ساتسا پۇل بولۇدۇكهن 

ـاققىلى كهلمهمـدۇق ـابىت . دهپ ئاڭالپ، بىزمـۇ بىـر تهلهي سـىناپ ب بىزنىـڭ بىـر س
دىـن چـوڭ يهله  شـۇنى بىـر ئىـزدهي، دهپ چـوڭ. ئاكىمىز ئۈرۈمچىده دهپ بىلىتۇق

ـابىت ئهپهنــدى ئــۇزاق بولــدى، خىزمهتنــى . سـوراپ كېتىپــتىمهن ئــاخىرى بىرســى س
ۋاي، نهده؟ بىلمهيمهن، يا بىره ئاشـخانىدا، ! تاشالپ، نىمكا ئىشلهۋاتقىلى، دېمهسمۇ

ئىزده ، يا بىره ناۋايخانىدا ئىشلهۋاتسا كېرهك، دېمهسمۇ، بېشىم پىررىده قايدى، ئىزده
  .دېدى ئۇ بىر ئاز ئاچچىق مهسخىره بىلهن —! مانىكهن. ئاخىرى تاپتىم

ـارلىقىمۇ  — ــى خـ ــۇ يهرده ئىشلىش ــى، ب ــى ئهزىزلىق ــزمهتته بولۇش ــڭ خى ئۇنى
. نهده بولســىمۇ يهنىــال ســابىت ئهپهنــدى —دېــدىم مهن گهپ قېتىــپ،  —ئهمهس، 

شــۇنداق بولســىمۇ ياشــىنىپ قالغــانلىق يۈزىســىدىن يۇرتقــا قايتىشــى كېرهكتــى، بــۇ 
  .گېپىڭىز ئورۇنلۇق

ــدهك م ــك بالى ــڭ كىچى ـالغىنىم ئۇنى ــى ئـ ـابىتنىڭمۇ تهرىپىن ـاز سـ ــر ئـ ــڭ بى ېنى
  :تهرهپلىرىنى غىدىقالپ، بالىالرچه ساددىلىق بىلهن

ئهنه قاراڭ، ئابلهق بۇ ئىشـالرنى چۈشـهنمهيدۇ، شـۇڭا ئـۇ مېنىـڭ چـوڭ بىـر  —
ـــــدۇ ـــــىزلىك دهپ كۆرۈۋاتى ـــــر بهختس ـــــلىمىگىنىمنىال بى ـا . يهرده ئىش ــــ ئۇنىڭغ
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  .دېدى — چۈشهندۈرۈشمۇ تهس،
ــهنمهيمهن — ـاچ ! ھه، مهن چۈش ــدانراق ئويالنغـ ــهنگهندىكىن، ئوب ــىز چۈش س

ئابلهق شۇنداق  —كېيىن يهنه كېلىمهن، . تۇرۇڭ، مهن كهچ قالدىم، قونالغۇمغا كېتهي
بـۇ  —ئـۇ مېنىـڭ پېشـىمدىن تارتىـپ قويـۇپ، . دهپ ئورنىدىن تـۇرۇپ خوشالشـتى

  .دهپ پىچىرلىدى —ئادهمگه نهسىھهت قىلىڭ، 
ـابىت ئهپهنـدى ئا بلهقنى ئۇزۇتۇۋهتكهندىن كېيىن ئىشىكتىن قايتىپ كىرىـپ س

  :بىلهن روبىرو بولۇپ سورۇدۇم
  نهۋرىلىرىڭىز ھهققىده بىلمهمتىڭىز؟ —
تېخــى بــۇ يىــل . ئېنىقســىزراق ئۇققانــدهكمۇ بولغــان، ئهمــدى ئېنىــق بولــدى —

  .ئىككى بوپتۇ
  ئىزدهي دېمىگهنمىدىڭىز؟ —
ئهممــا جــۈرئهت . ىــزدىگىم، بىــر كۆرگــۈم بارىــدىئىــزدهي دېگهنــتىم، بهك ئ —

  .قىاللمىدىم
  نېمىشكه؟ —
ـاش ئهمهس، قىمـمهت قاراشـلىرى ھهر  — ھهر ئادهمنىڭ ھاياتقا قارىشى ئوخش

ـا بولـۇپ  كۆردۈڭۈز، ئابلهقنىڭ قارىشى بويىچه مهن چوڭ بىر. خىل بولۇدۇ يهرده كاتت
ـار  ـام قهدىرلىـــك بـــوالتتىم؛ بـــۇ يهرده نىمكــ ئىشلىشـــىم مېنىـــڭ ئىشـــلىگهن بولســ

شــۇنىڭغا ئوخشــاش، كىــم بىلىــدۇ . قىممىتىمنــى چۈشــۈرۈۋهتكهن بىــر ئىــش بولغــان
  مېنىڭ ئۇ نهۋرىلىرىمنىڭ تونۇشى نېمه بولۇدۇ؟ مهندىن نومۇسى كېلهمدۇ؟

ــدىكىن، ســىزدىن  — ــڭ نهۋرىلىــرى بولغان ئۇنچىۋاالمــۇ ئهمهســتۇ؟ ئۆزىڭىزنى
  .نومۇسى كېلىپمۇ كهتمهستى

  نى ئاڭلىغانمىدىڭىز؟»جۇۋازچىنىڭ ھىكايىسى«. يدۇھېچنېمه دهپ بولما —
  ياق، ئۇ قانداق گهپ ئىدى؟ —
ئۇزاق سهھرالىرىمىزدا ياشايدىغان بىر دىھقاننىـڭ بهك ئهتىۋاراليـدىغان بىـر  —

. بىر كۈنلهرده بۇ ئوغۇل ئالىي مهكتهپنى قازىنىپ، ئۈرۈمچىگه كهپتۇ. ئوغلى بارىكهن
ـا  ـا ئهۋهتىـپ، ئـۆزى بهك نامراتلىشـىپ دىھقان خۇشاللىقىدىن نېمىال تاپس بـۇ ئوغۇلغ

ـان پـــۇلالر بىـــلهن بارغانســـېرى . كېتىپتـــۇ ـا، دادىســـى ئهۋهتىۋاتقــ ئوغـــۇل بولســ
ـا قايتىشـقىمۇ  بايۋهچچىلىشىپ، ھهتتا بىر يىللىرىغا كهلگهنده سـهھرادىكى يۇرتىغ
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ـا. كۆڭلى بارماس بولۇپتۇ ـا بالىسـىغا ق  بالىنى ئۇ قهدهر ئهتىۋاراليـدىغان ئات انـداق ئان
چىدىسۇن؟ بالىسىنى يازلىق تهتىل بويى كۈتۈپ، ئـۇ كهلمىگهنـدىن كېـيىن قويـدىن 

ئىــزدهپ ســوراپ . ئىككىنــى ســېتىپ، پۇلىغــا كىــرا قىلىــپ ئــۈرۈمچىگه ئــاتلىنىپتۇ
ــۇ مهشــھۇر بــايۋهچچىنى . ئۇنىۋېرســىتېتنى تېپىپتــۇ بالىســىنى ســورىغان ئىــكهن، ب

غۇلنىڭ يېنىغا كهلگهنده ئوغلى بىر توپ دادا ئو. ھهركىم بىلىدىكهن، ئاسانال تېپىپتۇ
ئوغلىنىڭ تهققـى تـۇرقى شـۇنچىلىك مودامىشـكى، . ساۋاقداشلىرى ئارىسىدا ئىكهن

ـاال دادىسـىنى كـۆرۈپال . بالىالرنىڭ ئىچىده ئاالھىـده كـۆزگه تاشـلىنىپ تـۇرۇدۇكهن ب
ـا . تاتىرىـــپ كېتىپتـــۇ ـالىنى ئهتىـــۋاراليمهن دهپ ئـــۆزىگه قارىيالمىغاچقــ دادىســـى بــ

ـات ئىـكهنئۈس ـال ساۋاقداشـلىرىغا بىـر نېمىلهرنـى دهپـال . تۋېشى بهك بهرب ـاال دهرھ ب
ده، ئـۇنى ئېلىـپ تاشـقىرىغا   توپتىن ئايرىلىپ چىقىپ دادىسـىنىڭ ئالـدىغا كهپتـۇ

ـاي، مهكتهپـته ياتىـدىغان يهر يـوق«. چىقىپتۇ  »سىزنى بىر ياتاققـا جايالشـتۇرۇپ قوي
ـايتىپتۇياتاققا ئورۇنالشتۇرۇپ . دهپ ئهكىتىپتۇ دوسـتلىرى بالىـدىن . قويۇپ، دهرھال ق

ـاۋاپ بېرىپتـۇ  »بىزنىڭ ئائىلىنىـڭ جۇۋازچىسـى« »كىم بولۇدۇ ئۇ؟«: سوراپتۇ دهپ ج
ئـوغلى كۆرۈنمهپتـۇ، پهقهت ئوغلىنىـڭ . ئهتىسى دادا يهنه مهكـتهپكه كهپتـۇ. ئوغۇل

ـان سـ «:  تۈنۈگۈنكى ساۋاقداشلىرى ئۇنى كۈتۈۋېلىپ، شۇ ئارىـدا بىـرى ىزنى پاالنىج
ــۇ راســتمۇ؟ ــۇ دىھقــانغۇ . دهپ ســوراپتۇ »ئائىلىمىزنىــڭ جۇۋازچىســى دهيــدۇغۇ؟ ب ب

جــۇۋازچى ئهمهســكهن، ئهممــا بــاال دهردىــده نامراتلىشــىپ، كىيىملىــرى ياغلىشــىپ 
نىــڭ ســوئالىدىن الرلــېكىن ئۇمــۇ خېلــى چــېچهن ئــادهمكهن، بالى. كهتــكهن ئىــكهن

ـــــــپ، ساۋاقداشـــــــلىرىغا  ـــــــدىن نومۇســـــــى كېلى ـــــــڭ ئۆزى دادام دهپ ئوغلىنى
ھهئه، مهن ئاشـــۇ بالىنىـــڭ ئانىســـىنىڭ «: ده تونۇشـــتۇرمىغانلىقىنى چۈشـــۈنۈپتۇ

ـايه مهيـدانغا كېلىـدىغان . دهپتىكهن »جۇۋىزىنى ھهيدهيمهن ـا شـۇنداق بىـر ھىك مان
  .ئىش بولمىسۇن دهپ جۈرئهت قىلماي يۈردۈم

مېنىــڭ كۆزلۈرۈمــدىن يــاش . راســا كۈلــدۈردى  بــۇ ھىكــايه ھهر ئىككىمىزنــى
ئهزهلدىن قاقاقالپ كۈلمهيدىغان سابىت ئهپهندىمۇ خېلـى ئېچىلىـپ . ىپ كهتتىچىق

ـادهم . ئۇ نېمىدىندۇر خوشال ئىدى. كۈلدى چۈشهندىمكى، ئۇ ئۆز ئهۋالدىنىـڭ چـوڭ ئ
ـالهتتىلىكى  بولۇپ، ئۇنىۋېرسىتېتقا كهلگهنلىكىـدىن يـۈرىكى پهۋهس تـوق روھـى ھ

ـــۇراتتى ـــپ ت ـــۇ . چىقى ـــى«مهن ب ـــۇۋازچى ھىكايىس ـابىتقا مهس »ج ــ ـــىنى س ىلىس
  .ئۇقتۇرماستىن بىر تهرهپ قىلىشنى كۆڭلۈمگه پۈكتۈم
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بىر جۈمه كۈنى ئۆيدىكىلهرنى خهۋهرلهندۈرۈپ قويغانـدىن كېـيىن، ئىشـىمدىن 
سابىت ئهپهنـدىنىڭ نهۋرىلىرىنـى . ئۇنىۋېرسىتېتقا باردىم. سوراپ سهل بالدۇر قايتتىم

ـارلىق ئاۋال بهكمۇ چىرايلىق، چىرايلىقلىقىغا . ئىزدىدىم ياراشـقان شـوخلۇقىمۇ زوقلىن
  :بىر قىز بىلهن ئۇچراشتىم

  .دېدىم تهۋهزۇ بىلهن —ئىسمىڭىزنى سورىسام ئهدهپسىزلىك بولماس؟  —
ـايال  — ـــۇپ قىلمــ ـــۋاال تهكهلل ـــكه ئهمـــدى؟ ئۇنچى ـاق، نېمىش ــ كه مهقســـهتي

دېدى ئـۇ  —كېلىۋېرىڭ، مهن دېگهن ئاتۇشلۇق، ئۇنچىۋاال تۈزۈتچى ئهمهسمىز، تۈزال، 
 —مېنىـڭ ئىسـمىم گـۈلزاده،  —ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ،  نڭىلداپ سۆزلهپ، ئاندىچا

  .دېدى
ۋاھ، مومىڭىزنىــــــڭ ئىســــــمىغۇ بــــــۇ؟ ئۆزىڭىزمــــــۇ مــــــومىڭىزدهك  —

  .دېدىم ئۇنىڭ ئهركىلىكىگه يارىشا ئهركىلىتىش بىلهن —چىرايلىقكهنسىز، 
ـاق، سـىزنىڭ يېشـىڭىزدىن قارىغانـدا  — ـا؟ ي ـامنى كۆرگهنم نېمه؟ سـىز چوڭن

ــۈمكىن ئهمهسچ ــىڭىز م ــۆرگهن بولۇش ـامنى ك ــىزكىن . وڭنـ ــن بىلىس ـا نهدى ئهممـ
  بۇالرنى؟
ئۇنىـڭ . دېدىم ۋه سىناش نهزىرىده ئۇنى كۈزهتتىم —بوۋىڭىز دهپ بهرگهن،  —

  .يېقىملىق خۇمار كۆزلىرى پىيالىدهك ئېچىلىپ، چاقناپ كهتتى
كىنـى راستما؟ سىز چوڭدامنى، سابىت دادامنى بىلهمسـىز؟ ئۇنىـڭ نهدىلى —

  بىلهمسىز؟
  ھه، نېمه، سىزنىڭ بهك بىلگىڭىز بارمۇ قانداق؟ —
  .ھهئه، ئهلۋهتته بىلگۈم بار، كۆرگۈم بار —
ــلهن  — ـاختىپهزلىك بى ــدىلىكته سـ ــدىڭىز؟ ئهم ــكه ئىزدىمى ــه نېمىش ئهمىس

  خۇددى بهك كۆرگۈسى باردهك قىپ كېتىسىز؟
دىم، مهن تېخــى يېڭــى كهلــدىم، ئــۈرۈمچى دېــگهن شــهنى بىلىپمــۇ كهتمىــ —

ـاي يهنه ـا . قهيهردىن ئىزدهيمهن؟ ئۇنى ئىزدهيمهن دهپ ئۆزهمنى يۈتتـۈرۈپ قويم ئهمم
  .بىر ئاز ۋاقىت ئۆتسه ئىزدهيدىغانلىقىمدا گهپ يوقتى، راست دهيمهن

بۇلتۇر ئوقۇشقا كهلگهن بىر ئاكىڭىز بارىكهنغۇ؟ ئـۇ نېمىشـكه ئىزدىمهپتـۇ  —
  ئهمىسه؟
راسـت، . دىنالرئىـزدهپ يۈرمهيـدىغان ھه، ئۇما؟ ئالدىغا ئۇچراپ قالمىسـىال —
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. كۆرسىڭىز راستكهن دهپ قالىسىز، ئاجايىپ ئېغىر، بىر ئاز دۆتـراق دېسـىمۇ بولـۇدۇ
ـا . شۇغىنىسى ئۇنى قۇيۇپ قويغاندهك چوڭدامغا ئوخشايدۇ دهيـدۇ ـان ۋاقتت ئـۇ تۇغۇلغ

مىش تارقىلىپتىكهن، شۇڭا ئۇنىڭغا    چوڭدامنى ئۆلۈپ كېتىپتۇمىش دېگهن مىش 
كېيىن ئۇ ئۆزىمـۇ چوڭدامـدهكال ئېغىـر مىـجهز . دامنىڭ ئىسمىنى قويۇپتىكهنچوڭ
  .جۈرۈڭ، مهن ئاكامغا ئاپىراي، كۆرسىڭىز ئاجايىپ ئۇ .بولدىئادهم 

ـاتقىلى  — ـا توخت ـازىرىگه كىرىشىپالۋالس بوۋىڭىز جىمخور بولغىنى بىلهن مۇن
ۇتقىلى بولمايدىغان بولغايدىغان، ئۆزى ياخشى كۆرگهن مهۋزۇالردا گهپ بولۇپ قالسا ت

  قىزغىن تهرىپىمۇ بارغۇ؟ كىچىك سابىتمۇ شۇنداقمۇ؟
دېدى قىـز،  —ياق، ئۇ تهرىپى چوڭدامنى تارتماپتىكهن، بۇ بىر ئاز مۆڭراق،  —

شـىغاچقا ھهممىمىـز ئـۇنى وختـۇرقى ئ   شۇنداق بولسىمۇ جىمخولۇقى، تهققـى —
مومايالرنىـڭ     وۋايكوي، چوڭدامنى كۆرگهن بـ  ياخشى كۆرۈمىز؛ پۈتۈن مهھهلله

ـا بۇنىــڭ تهپســه . ھهممىســى بــۇنى چوڭــدامنى كۆرگهنــدهك كۆرۈشــۈدۇ بولمىسـ
ـادهمنى يېرىلغــۇدهك قىلىــدۇ بهزىــده تېپىــپ، تېپىۋهتكۈســىنى . تهۋرىمهســلىكى ئـ

  .كهلتۈرىدۇ
ــداق ئهمهس — ــز ئۇن ــقۇ، ھهرگى ــمهس ئهمهس ــه تهۋرى ــوۋىڭىز تهپس ـا ب ! ئهممـ

قىلىشــقا ئهرزىمهيــدىغان ئىشـــالرغا پهقهت پىســهنت . جىــددىي ئىشــقا جىــددىي
  .تهنتهكلىك قىپ كهتمهيدىغان يېرى بار

دېـدى ئـۇ ھهيرانلىـق بىـلهن،  —ۋاھ، چوڭدامنى ئهجهپ بىلىدىكهنسىزا؟  —
ـا ده،   دېدى —توختاپ تۇرۇڭ،  — ـانچه ئوغـۇلالر ياتىقىغ كىـيىكلهردهك دىرىڭلىغ

  .كىرىپ كېتىپ، بىردهمدىال ئاكىسىنى تېپىپ چىقتى
مانــا  —دېــدى قىــز ئاكىســىنى تونۇشــتۇرۇپ،  —ۇ ئاكــام، ســابىت، مانــا بــ —

ئاندىن مېنـى  —ئۆزىدىن سوراڭ، بىر ژىلدىن بېرى چوڭدامنى نېمىشقا ئىزدىمهپتۇ،
ـــدى،  ـــۇپ تـــۇرۇپ قال ـا تونۇشـــتۇرماقچى بول ـــيهي، تېخـــى ســـىزنى  —ئۇنىڭغــ ۋاي

  بىلمهيدىكهنمهنغۇ؟ ئىسمىڭىزنىمۇ دېمهپسىز ماڭا، قانداق ئادهمسىز؟
ـابىتقا قـول  —ىسمىم ئىلياس، نهشىرىياتتا ئىشلهيمهن، ئ — دېـدىم كىچىـك س
  . تهڭلهپ

ــلىق ـاالرلىق ئوخشاش ــران قـ ــۇ ھهي ــوي: ھهقىقهتهنم ـاۋۇللۇقى،   ب ــتىنىڭ قـ بهس
ئــۇ . بهقــۇۋۋهتلىكى، مىجهزىنىــڭ ئېغىــرلىقىغىچه قۇيــۇپ قويغــانالم بوۋىســى ئىــدى
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  .ساالمىمنى ئىلك ئېلىپ، ئاغزىنى مىدىرلىتىپال قويدى
مهن بوۋاڭالرنى سـىلهردىن سـورايمىكىن دهپ كهلگهنـتىم، يهنـى سـىلهرنى  —
  .يوق، دهپ  بىلهمدۇ
ــى چوڭــدامنى بىلىــمهن دهيــدۇ، ئهمــدى بىــزدىن ! ۋىييــى، مــا ئــادهمنى — ھېل

  !سورىماقچىكهن
  مهنغۇ بىلىمهن، سىلهر بىلهمسىلهر؟ —
مىگهن بىـلهن ئهمما كـۆر! بىزما؟ بىز تۈگۈل داداممۇ كۆرۈپ باقمىغان تۇرسا —
  .دېدى قىز ئىپتىخار بىلهن —! ئۇ دېگهن سابىت ئهپهندى. بىلىمىز
مهن ســىلهرنى باشــالپ بېرىــپ بــوۋاڭالرنى كۆرســۈتۈپ قويســام، بــۇ  رئهگه —

  ياخشىلىقىم ئۈچۈن نېمه بېرىسىلهر؟
كېلىشـىمىزده سـىزگه ئهنجـۈر  ىنھه، بولدى بىز كېيىنكـى تهتىلـد... ھه، —

ـابىت بىـر . دېدى يهنه قىز جاۋاپ بېرىـپ —لى، مۇرابباسى ئالغاچ كېلهي كىچىـك س
ئۇنىڭ مهيىـن كۈلۈمسىرهشـلىرىگىچه ! توۋا خۇدايىم. (خىلدا كۈلۈمسىرهپ تۇراتتى

  !)بوۋىسىنى كىيىپ چۈشكىنىنى
ئهمىسـه  —دېـدىم قـول سىقىشـىپ تـۇرۇپ،  —بولۇدۇ ئهمىسه كېلىشتۇق،  —

ـارچه قهغهز  —هي، ئهته كهچته سائهت ئالتىده، توختاڭ مهن يېزىپ بېر دېـدىم بىـر پ
ـا مۇشـۇ ئادرېسـقا بېرىـپ، كۈتـۈپ  —تېـز ئادرېسـىمنى يېزىـپ،   ئېلىپ، تېز مان

  .تۇرۇسىلهر، بوۋاڭالر شۇ يهرده بولۇدۇ
  قهيهر بۇ؟ سىزنىڭ ئۆيىڭىزما؟ —
باشــقا ھىچنهرســه سوراشــقا بولمايــدۇ، ئىشــكنى چېكىســىلهر، بىــر ئايــال  —

  .سىلهرنى كۈتۈۋالىدۇ
  دهپ سورۇسا نېمه دهيمىز؟ »م؟ كىمنى ئىزدهيسىلهر؟سىلهر كى« —
ــۆيگه باشــاليدۇ، ســىلهر شــۇ يهرده  — ــدۇ، گهپ سورۇماســتىن ئ ــداق دېمهي ئۇن

  .ئولتۇرۇپ تۇرساڭالر بوۋاڭالر كېلىدۇ
ـادهم تــــۇرۇپ   ھه؟ مهيلــــى بولــــۇدۇ، چــــوپ  ھىكايىــــدهكال — چــــوڭ ئـــ

  ئالدىمايسىزغۇ، ھه؟
رلىق قىلىــپ، مىھمــان كۈتۈۋېلىشــقا ئهتىســى مهن بــازا. ئاشــۇنداق كېلىشــتۇق

ـالىم يېزىـپ بهرگهن تىزىملىـك بارىـدى. تهييارلىق قىلدىم ـا مهن . قولۇمـدا ئاي بولمىس
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  . دېگهننى ئۇنتۇپ قېلىپ، دېمىگهندىن بىرمۇنچه ئېلىۋالىدىغان بۇجۇمبۇش ئادهمغۇ
ـا،  ئايالىم، ھهتتا بالىلىرىممۇ بۇ ھىكايىالرنىڭ ھهممىسـىدىن خهۋهردار بولغاچق

تۇيۇقسىز بۇزۇلۇپ، قار . ھاۋامۇ بهك پهيزى ئىدى. هممىمىز ھاياجان ئىلكىده ئىدۇقھ
يېغىشـــقا باشلىمىســـىال، تېخـــى يازنىـــڭ خوشالشقىســـى كهلمهيمهۋاتقانـــدهك، 

ـانلىرىنى . كۈندۈزلىرى قۇياش ئاسفالتالرنى قىزىتىـپ تـۇراتتى ـاز قىلغ ئايالىمنىـڭ زاك
ـان بىـلهن ئهمدى نېمى. يهتكۈزۈپ بېرىپ كوچىغا چىقتىم لهر قىلىش ھهققىده ھاياج

. بۇ بىرىنچى ئهۋالتتىن ئۆتۈپ ئىككىنچى ئهۋالتنىڭ يۈز كۆرۈشۈشى ئىدى. ئوياليتىم
ـا  ـاش ئىـش يـۈز »جۇۋازچىنىـڭ ھىكايىسـى«نېمىلهر يۈز بېرهركىن؟ ئهمم ـا ئوخش غ

بالىالر ئهقىللىق، ئهخالقلىـق ئۆسـكهن . بهرمهيدىغانلىقىغا جهزم قىلىپ بولغان ئىدىم
ـا . ىئىد ـابىت ئهپهنـدى«يۇرتت دهپ پۈتـۈن بوشـلۇقنى تولـدۇرغان بـۇ ئىسـىمدىن  »س

  .پهخىرلىنىپ ئۆسكهچكه، بوۋىسىدىن نومۇس قىلىدىغان تىپتا ئهمهستى
بهلگىلهنگهن سائهتكه يېقىن بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ سابىت ئهپهندىنىڭ 

ى قىلىــپال نــاۋاي ئۇســتامغا قولــۇم كۆكســۈمده ســاالم ئىشارىســ. كۇلبىســىگه كهلــدىم
  .ئىشىكنى چهكتىم

  .ئىشىكنى ئاچتىم. دېگهن ئاۋاز كهلدى —كىرىۋېرىڭ،  —
ئۇ قارشى تهرهپتىكى ئهپچىللىك بىلهن ياسىۋالغان ئاجايىپ شىرهسـى ئۈسـتىده 

رادىئو ئاڭالۋاتامتىكىن، يا بىر نېمه ئوقۇۋاتامتىكىن . بىر ئىش بىلهن مهشغۇل ئىكهن
  .ۇپ، مهن تهرهپكه كهلدىئۇ دهرھال ئورنىدىن تۇر. بىلمىدىم
ـاالمۇئهلهيكۇم — ـاننى يوشۇرۇشـــقا  —! ئهسســ دېـــدىم كۆڭلۈمـــدىكى ھاياجــ
  .تىرىشىپ
ـاالمنى  —ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم، ۋهرهھمۇتۇلالھى ۋهبهركاتاھۇ،  — دېـدى ئـۇ س

ـان بـۇ؟  —تولۇق قىلىشنىڭ ساۋابىنى قولدىن بهرمهي،  دهپ سـورىدى  —نېمه ھاياج
  .ئارقىدىنال
  انمىش؟ كىم دېدى سىزگه؟نېمه ھاياج —
قېنـى  —، دېدى ئۇ —دهۋاتىدۇ،  نىڭ تىترهشلىرىكۆزلىرىڭىز، قوللىرىڭىز —
  .ئولتۇرۇڭ

  :ئولتۇرۇپ بولۇپال. ئولتۇردۇم
  .سىزنى ئۆيگه تهكلىپ قىلىپ كهلدىم —
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ئاشۇ ھاياجانغا مۇناسىۋىتى  بهك زۆرۈر ئىش باردهكلىغۇ؟ ياكى مىھمانغىمۇ؟ —
  نېمه؟  باردهك تۇرامدۇ

  .سىزنى بىلله ئېلىپ كېتىمهن. مىھمانغا، زۆرۈر دېسهممۇ بولۇدۇ —
  بۇ دهرىجىده كهسكىن دهڭ؟ باشقا بىرلىرىمۇ باردهكقۇ؟ —
  .ئهمما يات ئادهملهر ئهمهس —
ـازىڭىز تـۇرۇدۇ. مهيلى، بولۇدۇ — . ئۇنۇمىساممۇ سۆرهپ ئاپىرىدىغانـدهكال ئهلپ
  قاچان؟

  .ئالتىده چىقىمىز —
ـــپ گهپلهشـــكهچ . كهســـكىنۋاقتىمـــۇ شـــۇنداق  — ـــدۇرراق بېرى ـا بال ــ ئهجهب

  ئولتۇرساقمۇ بولمامدۇ؟
  .ياق —
. دهل ۋاقىــت. دهمانــا شــۇنىڭدىنال نۇرغــۇن ئۇچــۇر چىقىرىــۋالغىلى بولــۇدۇ —

  بىردهممۇ بالدۇر ياكى كېيىن ئهمهس، شۇنداقمۇ؟
  .كېيىن بولسا مهيلى، بالدۇر ئهمهس —
  .ئهمىسه كېيىن قااليلى —
  ...كسهكمۇ بولمايدىكهن، ياق، ياق، كېچى —

ــۆتتى ــۇپ ئ ــمه بول ــق سۆزلهش ـارىمىزدا قىزى ــۇمىزدىن . ئـ ــده ئورن ـائهت ئالتى سـ
. ئۆيــۈم يېقىنــدا بولغاچقــا ئــون مىنۇتتــا ئىشــىكىمگه يېتىــپ بــارااليتۇق. قوزغالــدۇق

مهن كۈلۈمسىرهپ ئىشاره قىلىۋىدىم، ئۇ . ئايالىم ئىشكنى ئاچتى. ئىشىكنى چهكتىم
  .باش لىڭشىتتى

  .دېدىم ئۇنى ئالدىمغا سېلىپ—كىرىڭ، مىھمانخانا تهرهپكه ئۆتۈڭ،  قېنى —
ئۇ تار كارىدوردىن مىھمانخانامدىكى ساپادا ئولتۇرغانالرنىڭ بىر يېنىنى كۆرۈپ 

ـــۇنى زورالپ ـــدى، مهن ئ ـــۇپ قارىۋى ـا بۇرۇل ـــدهك، ماڭــ  —: قېلىـــپ، ســـهل تارتىنغان
ده   ىدوردىن ئۆتكـۈزۈۋهتتىمدهپال ئۇنى كار —كىرىۋىرىڭ، يات ئادهم يوق، ئۆز بالال، 

ـاۋازىمىزنى . بالىلىرىممۇ مۇشـۇ يهرده ئىـدى. ئۆزهمنى ئاشخانىغا ئالدىم ھهممىمىـز ئ
  .چىقارماستىن ئۇ ياقتىكى تىۋىشالرغا قۇالق سېلىپ تۇراتتۇق

. تۆپه ئاۋازالر كهلـدى  دېگهن زىل ۋارقىراش ۋه ئارقىدىن ئۆره —! چوڭ دادا —
ـابىتنىڭ  ئارقىدىن قىزنىڭ مىچىلـداپ يىغلىشـى، بوۋاينىـڭ ئۆكسۈشـى، كىچىـك س
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  .ئېسهدهشلىرى ئاڭالندى
ـا ئاشـخانىدىكى ئىشـىمىزنىمۇ قىلماسـتىن جىمـال تۇراتتـۇق ـا ھهتت . بىز بۇ ياقت
ـاش ئۈچــۈن ئهمهس، ئۇالرنىـــڭ كهيپــى بۇزۇلمىســـۇن دهپ، پۈتـــۈن  ئــۇالرنى تىڭشــ

  .قواليلىقىمىزنى بهخش ئهتكهن ئىدۇق
قاراقۇچقــاچتهك ۋىچىــرالپ بىرنېمىلهرنــى دېيىشــى  قىزنىــڭ ئــاۋازلىق يىغىســى،

پهسكارىغا چۈشۈپ، ئېسهدهشلهر توختىغاندىن كېيىنال، بىـز ئانـدىن ئـۇھ دهپ ئـۆز 
مهن سـۇنچاي ئېلىـپ چىقىـش ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ شـۇئانكى . ئىشىمىزغا كىرىشتۇق

ـار كارىـدوردىن تىۋىشسـىز مېڭىـپ  كهيپىياتى يار بېرهمـدۇ يـوق كۈزۈتـۈش ئۈچـۈن ت
ـاش . پ، ئوغرىالردهك مارىدىمكېلى ـان ھهيكهلـگه ئوخش كىچىك سابىت قېتىـپ قالغ

ـاراپ ئولتـۇراتتى ـازاپلىق   ئۇنىـڭ رهڭگـى . ئۇدۇل ق روھىـدىنمۇ بوۋىسـىنىڭكىدهك ئ
شـۇنداق بولسـىمۇ ئـۇ ئىچىـده . ياكى خۇشاللىق ئىپادىلهرنى ئوقۇغۇلى بولمايدىكهن

ـــى ـــدهك قىالتت ـــدى ئىككـــى نهۋرى. يىغلىغان ـابىت ئهپهن ســـىنىڭ ئوتتۇرىســـىدا ســ
ـان بولـۇپ، ئـۇ قىزنىـڭ مۈرىسـىدىن ئـۆزىگه تارتىـپ تـۇراتتى گــۈلزاده . ئولتۇرغۇزۇلغ

بولسا خۇددى يېقىملىق ئاسالنغا ئوخشاش بوۋىسىغا سۈركۈشۈپ، قولتۇقىغا كىرىپال 
  .كهتكهنىدى

  ئۇالرنىڭ دېيىشىدىغان نېمه گېپى قالدىكىن؟
ئهسـلىده مېنىـڭ قىـز بىـلهن . پدېدىم كۆرۈنمهي تۇرۇ —ماڭا ئىجازهتمۇ؟  —

  .چېقىشقىم كهلگهنىدى
ـازهت،  — دېـدى قىـز مېنىـڭ ئـۆزى بىـلهن چېقىشـقىنىمنى  —ئىجازهت، ئىج
  .بىلىپ

ـاراڭالر  »!چـوڭ دادا«دېمهستىن  ؟كىم بۇ؟ كىم ئهمهس — دهپ ۋارقىرىشـىنى ق
ـا بـۇ چـوڭ  —، دېدىم گۈلزاده بىلهن چېقىشىپ —بۇ جىننىڭ،  بىرسـى سـىزگه مان

  !ز بولۇدۇ دهپ تونۇشتۇرغاندهكالدادىڭى
دېــدى ئــۇ كۆزلىرىــدىكى لىغىــرالپ  —ئــۆزهم تونۇۋالــدىم، بــاغرىم تونــۇدى،  —

مارجانالرنىڭ پارقىرىشى ئۇنىڭ   بۇ دۇررى. تۇرغان ياشلىرىنى يوشۇرايمۇ دېمهستىن
  .ئهسلىدىمۇ ئاالھىده گۈزهل بولغان كۆزلىرىنى تېخىمۇ جهلپكار قىلىۋهتكهن ئىدى

دېـدىم داۋاملىـق ئـۇنى سـۆزلۈتۈش  —! ونۇپتىمىش، تاپقان گېپىنـىباغرى ت —
  .ئۈچۈن
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بهسـتىدىن،   باغرىم تونۇغىنىغا ئىشهنمىگهن بولسىڭىز، چوڭدامنىڭ بوي —
ئاندىن مۇشۇ مىنۇتالردا ئۇنىڭ ئىشىكتىن چىرىپ كېلىشى .. قۇرامىدىن، ھه،  ياش

دهپ قهتئىي ھۆكۈم قىلـدىم  ئالدىن دهپ قويۇلغان بولغاچ، ئۇندىن بۆلهك كىم بوالتتى،
  .شۇ

  ئهنجۈر مۇرابباسى نهخلهشتى دهۋهرسهم بولۇدۇغۇ، ئهمدى؟ —
ـامهن بولــۇدۇ،  — ـان يهر  —تامـ ـارلىقتىن ئــۆزىنى قويۇدۇغــ دېــدى ئــۇ بهختىيـ

  . تاپالمايۋاتقاندهك
ــۇ  ـارىمىزدىكى ب ـابىت ئـ ــرى سـ ـان قې ــلهن كۈلۈمســىرهپ تۇرغـ ــۇنىيهت بى مهمن

ـادىتى . ىر نهۋرىسىگه، بىر ماڭا قاراپ قويدىسۆزلهرنىڭ تېگىگه يېتهلمهي، ب ئهمما ئ
ـان بـۇ . بويىچه كوچىالپ سورۇمىدى ـارىمىزدا بولغ ـا ئ بىراق قىز ئـۆزىنى تۇتالمىغاچق

ـــۇرۇنقى  ـاۋابهن ب ــ ـــۇ ج ـــدى، ئ ـــپ بېرىۋى ـا ئېيتى ــ ـــۈك كېلىشـــىمنى ئۇنىڭغ كۆڭۈلل
ــدى ــدى قىل ـايتىپال بول ـاز ئۇلغـ ــر ئـ ـا. كۈلۈمسىرىشــىنى بى ــۇ ماڭـ ـاس،«: ئ  ۋاي، ئىليـ

ــىزنىڭ ـاراڭ، س ــورۇنىڭىزغا قـ ــۇ س ــتۇرغان ب ــلهن ئورۇنالش ــهنلىك بى ـازىمۇ ! خۇپس تـ
دېگهندهك بىرنهرسىلهرنى دهپ كېتىدىغان يهرده، خۇددى ھىچنـېمه  »قىزىقكهنسىز

ــز نهۋرىســىنى ئــۆزىگه چىــڭ تارتىــپ ئولتــۇراتتى . بولمىغانــدهكال كۈلۈمســىرهپ، قى
ـا  ـا بوۋىسـىنىڭ كوپىيهسـى بولغاچق ـات كىچىك سابىت بولس ـانلىق كهيپىي بـۇ ھاياج

  .ھهققىده ئېغىز ئېچىشىنى كۈتكىلى بولمايتى
ـاي ئىچـكهچ گهپ قىلىشـىڭالر،  — ـاز چ دېـدىم داسـتىخاننى  —ئهمدى بىر ئ
  .تولدۇرغاچ

پهقهت تاماقتا ھهممىمىـز . سۇنچاي ئىچكىچىمۇ بىز ئۇالرغا ھاالقىت بهرمىدۇق
تالرنىـڭ ھهغداسـىدهك مهمنـۇن مېنىڭ بالىلىرىم گويا بۇ بهختىيار مىنۇ. جهم بولدۇق

ــدۇق. ئىــدى ــلهن خوشــال بول باغــدىن   تامــاقتىن كېــيىن بىــردهم تاغــدىن. ھهممهي
شــۇ چاغــدا مهن ســابىتنىڭ نهۋرىلىــرى بىــلهن كۆرۈشۈشــكه جــۈرئهت . پاراڭالشــتۇق

ــى، بۇنىڭــدىكى ســهۋهپنى  ــڭ «ئاشــۇ  —قىاللمــاي ئىككىلهنگهنلىكىن جۇۋازچىنى
ھهممهيــلهن  .بىئىيكــى، بىــر ئــاز تهھرىــرلهپته ،بهردىــمنــى ئېيتىــپ »ھىكايىســى

ـاۋازىنى چىقىرىـپ نھهتتا كىچىك سابىتمۇ تۇ. قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىشتى جى قېتىم ئ
ئهممــا كۈلكىــدىن كېــيىن گــۈلزاده بــۇ ھىكايىــده ئــۆزلىرىگه قارىتــا مهلــۇم . كۈلــدى

  :ھاقارهت مهزمۇنى بار دهپ قاراپ بهكمۇ خاپا بولدى
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ـاپ،  —! گه كهلـدىئهمما مېنىڭ بهكمۇ كۆڭلۈم — نـېمه  —دېـدى قىـز باتن
  دېگهن گهپ بۇ؟ ھاقارهتقۇ؟

  نېمىگه، قىزىم؟ —
  !بىزنى ئاشۇ ۋاپاسىز ئوغۇلغا ئوخشاش پهرهز قىلغىنىڭىزچۇ؟ —
  .دهپ كۈشكۈرتتۈم مهن، قىزغا يان بېسىپ —كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭ،  —
  ...كهچۈرۈڭ، قىزىم، —
ئۈچـۈن كهچـۈرۈم سورىشـى يهنه  سابىتنىڭ نهۋرىلىرى ھهققىدىكى سـۈئى زهن 

.  يېيىلىپ كۈلۈشتۇق  بىر قېتىملىق كۈلكىگه سهۋهپ بولۇپ ھهممهيلهن ئېچىلىپ
مهن ئــۇالرنى ئۇزۇتــۇپ ناۋايخانــا . كېــيىن بــالىالر مهكــتهپكه قايتىشــقا ئالدىراشــتى

شـىنى كـۆرمهكچى ئايرىلىبىرلىرىـدىن قانـداق    ئالدىغىچه بارماقچى، ئۇالرنىڭ بىر
  :مما،سابىت ۋهزمىن ئاۋازى بىلهنئه. ئىدىم

  .دېدى —سىز قېلىڭ،  —
ئۇنىڭ تهلهپپۇزى شۇنچىلىك يوشۇرۇن كۈچكه تولغانكى، شـۇ بىـر ئېغىـز گهپ 

ئۇنىڭ بهزىده ئاشـۇنداق بىـر ئېغىـزال . بىلهنال تهكرار تالىشىشقا جۈرئهت قىاللمىدىم
ـان ھۆ كۈمرانلىـق گهپ قىلىشى بىلهن ئادهمنى غىـڭ قىلـدۇرماي توختۇتـۇپ قويۇدىغ

كۈچى بار ئىدى، كۆرۈنمهس زورلىغۇچى كۈچكه ئىگه بۇنداق تهلهپپۇز، رهت قىلىشقا 
ـاالپهت  جۈرئهت قىلغىلى بولمايدىغان بۇنداق بېسىم كۈچىدىن ئۇنىڭـدا لىـدېرلىق س

ـاددىيال بىـر ئېغىـز گېپـى بىـلهن جايىمـدا تـۇرۇپ . بارلىقى بىلىنهتتى ئۇنىـڭ ئاشـۇ ئ
  .قالدىم

نهۋره قىزى مهھكهم قولتۇقلۇشـۇۋالغان ھالـدا پهللهمپهيـدىن قېرى سابىت بىلهن 
ـا . چۈشۈپ كېتىۋاتقىنىغا قاراپ ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ قالـدىم ـابىت بولس كىچىـك س

. ئۇالرنىڭ بىر قهدهم ئالدىدا، خـۇددى يـول باشـلىغۇچىدهك چۈشـۈپ كهتـكهن ئىـدى
ىل يېقىنلىقى مېنـى بۇالرنىڭ بۇ خ. قىزنىڭ بى تىنىم ئاغزى بىر نېمىلهرنى دهۋاتاتتى

ـان . شۇنچىلىك سۆيۈندۈردىكى، ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ كۆزلۈرۈمگه ياش ئالـدىم قىلغ
  .ئىشىمدىن بهكمۇ كۆڭلۈم يايرىدى

ئهمــدى ســابىت ئهپهنــدى راســتىنال مېنىــڭ تاغــام يــاكى ئاكامــدهك بىــر تۇيغــۇ 
قهلبىمــده ھۆكــۈمران ئىــدىكى، ھهر كــۈنى ئىشــتىن چۈشــۈپ ئۇنىڭغــا يولۇقمىســام 

ـان بولـۇپ قالـدىمكۆ . ڭلۈمده نېمىدۇر بىر نهرسه كهم بولۇپ قالغاندهك تۇيغـۇ بولۇدۇغ
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ئهتىســى ئۇنىــڭ كهيپىيــاتىنى ئــۆلچهش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا يولۇقۇشــۇم تۇرغــانال گهپ 
مهن كىرگهنده ئۇ تار، ئۇزۇن ئۆيىنىڭ ئىشىك تهرىپىدىكى بوشـلۇقتا مېڭىـپ . ئىدى

ـاللىقىنى   ئۇنىڭ قولى ئىشقا بارماي، تىت. يۈرهتتى ـاكى خوش تىت بولۇۋاتقانـدهك، ي
مېنـى كـۆرۈپ بهكمـۇ . ئىچىگه سىغدۇرالماسلىقتىن پىرقىـراپ يۈرگهنـدهك قىالتتـى

ـان ۋاقتىـدهك قىالتتـى. خوشال بولدى . ئۇنىڭ بىرهر مۇڭداشقا ئىھتىياجى بولۇپ تۇرغ
شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئــۇ بهك مهمنــۇنىيهت بىــلهن قولۇمــدىن تۇتــۇپ، كارۋاتقــا ئېلىــپ 

بىــز ئولتــۇرۇپ تېخــى ســۆھبهتنىڭ تېمىســىنى تېپىــپ بولغــۇچىال ئــابلهق . كهلــدى
  .كىرىپ كهلدى

دېدى سابىت كۆڭلىنى پهۋهس تولـدۇرغان بىـر خىـل  —كهل، ئابلهق، كهل،  —
  .خوشاللىق تېشىغا تهپكهن ھالدا

ئـۇ . ئابلهق بۇ يهرده پهۋقۇلئادده بىر ئىشنىڭ روي بهرگهنلىكىنى دهرھال سهزدى
ـار بولـۇپال ئۇتتـۇر بـۇ . ىن قوي ئېلىپ، يېڭىال كهلـگهن ئىـدىئالتاي تهرهپت قـولى بىك

ئۇ سابىتتىن بىر گهپ ئۇقۇشنىڭ ئاسان ئهمهسلىكىنى . يهرگه يۈگرىگهندهك قىالتتى
  :بىلگهچكه سوئال نهزىرىنى ماڭا تىكتى

  بىر خوشلۇقۇڭال بادهكقۇ؟ —
  .ا جاۋابهندېدىم ئۇنىڭغ —توغرا، سابىتكام نهۋرىلىرى بىلهن تېپىشتى،  —
  !شۇنداما؟ ھهجهپ ياخشى بوالپتا —

ئابلهقنىڭ سابىتقا قېيداشلىرى تامامهن كۆتۈرۈلۈپ كهتكهچكه، بۈگـۈن بهكمـۇ 
ئېچىلىپ يېيىلىپ، يۇرتنىڭ پارىڭىنى قىلىـپ بهرگىلـى تۇرغانىـدى، مهنمـۇ ئۇنىـڭ 

  :بىلهن چېقىشىپ قويدۇم
ــده تۇتۇلــۇپال تــۇراتتىڭىز، بۈگــۈن ئېچىلىــپال كې — تىپســىز، قارىغانــدا ئۆتكهن

  ده؟قويلىرىڭىز ئوبدان پايدا قىپتۇ
ـا، ھهممىـدىنمۇ خـوش  —دېدى ئۇ سهمىمىيلىك بىـلهن،  —ئۇمۇ با،  — ئامم

  .دهبولغىنىم ما ئاكىمىزنىڭ ئىشى بولدى
خوش، ھاۋاخان ھاممىمىزغا ئالالھ ئهجرىنى بهرسۇن، بالىنىڭ جاپاسىنى ئۇ  —

ـابلهق، . دىم، شۇنىڭغا ئىچىم يانىدۇتارتتى، ھىچ ياخشىلىقىنى قايتۇرالمى گهپ قىل، ئ
  ...يۇرتنىڭ ئهھۋالىنى،

ـان بىـلهن، ئابىـت ئـۆزى  — ھاۋاخان ھاممىنىڭ ياخشىلىقىنى سـىز قايتۇرالمىغ
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ئۇ چاغالردا يېزىدىكىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ قولى ئۈزۈك، ئـون تىـيىن پـۇل . قايتۇردى
ـا ـالى خېلـى كۆرمهيدىغان چاغالرىدى، سىز ئهۋهتـكهن پـۇل كهپ تۇرغ چ ئابىتنىـڭ ھ

. شۇڭا ئۇ ھاۋاخان ھاممىسـىنى تۆرىـده ئولتۇرغـۇزۇپ ئوبـدان بېقىۋالـدى. ياخشىدى
  .ئۆز قولى بىلهن ئاخىرهتلىكىنى قىلىپ، ئۆلۈمىنى ئوبدان ئۇزاتتى. دۇئاسىنى ئالدى

 —... ده،ھىچ بولمىغاندا قۇرۇق رهخمهت ئېيتىشقىمۇ پۇرسـهت بولمىـدى —
ــر خۇرســ ــدى ســابىت ئېغى ــر دوســتۇم بولۇدۇغــان،  —ۇنۇپ، دې ــڭ بى ھېلىقــى مېنى

  ناسىراخۇن دهپ، بازارلىق، بىلهمتىڭ؟
ـاقچى ئىدارىسـىدا . نىمىشقا بىلمهيمهن، بىلىمهن — ئـۇ كېـيىن تۇيۇقسـىزال س

ئىككى يىلدىن كېـيىن دهم  بىره . كادىر بولۇپ كهتتى، ھهممه ئادهم ھهيران قالدى
  .ئېلىشقا چىقىپتۇ دهپ ئاڭلىدىم

ـابىت  —؟ ئوبـــدان بوپتـــۇ، بۇنىســـى ئوبـــدان بوپتـــۇ، ....ھه — دېـــدى ســ
  قهدهمجاي مهكتهپ نېمه بوپ كهتتى؟ —نېمىشكىدۇر، 

ـاز يوقۇرىسـىغا  — مهچىتنىـڭ قىبلـى تهرىـپىگه  —بۇرۇنقى مهكتهپنىڭ بىـر ئ
مهكتهپنىڭ باغلىرى كارامهت بولۇپ . ئونبهش سىنىپلىق  ئون. يېڭى بىنا سېلىندى

دېــدى  —ممىــدىن چــوڭ، ئېســىل بــاغ مهكتهپنىــڭ بېغــى، شــورۇقتىكى ھه. كهتتــى
ئهگهر يۇرتقــا بېرىــپ قالســىڭىز مهكــتهپ ســىزنى قارشــى ئېلىــپ بىــر  —ئــابلهق، 

ســىز دېــگهن شــۇ مهكتهپنىــڭ قۇرغۇچىســى، ئهڭ ! ئىشــالرنى قىلىــپ كېــتهرمىكىن
  .دهسلهپكى مۇئهللىمى بولغاندىكىن

، ھهمده ئۇنىڭ بىر ئاز دېدى سابىت كۆزلىرى پارلىغان ھالدا —شۇنداقمۇ؟  —
قولىـدا . بـۇ ئۇنىـڭ بۇرنىنىـڭ ئـۇچى تهرلىشـىدىن بىلىنهتتـى. خىجىللىقىمۇ بارىدى

شــۇئان بــۇ پىشــقهدهم مۇئهللىمنىــڭ ئاشــۇ ئانــا . بولســا مۇشــتهكنى ئوينــاپ تــۇراتتى
مهكتىپىده ئاخىرقى قېتىم مۇنبهرگه چىقىشقا يهنىـال مۇشـتاق ئىكهنلىكىنـى ھىـس 

  .ۇماردهك قىالتتىبۇ بىر خىل خ. قىلدىم
  .دېدى ئابلهق بىردىنال يادىغا ئېلىپ —جاڭگالغىمۇ بېرىپ تۇردۇم،  —
  بوۋاينىڭ ھالى قانداق؟ يهرلىرىدىن پۈتۈنلهي قۇتۇلدىمۇ؟! ھه، مۇنداق ده —
ــى  — ــرى يهرلىرىن ــده بولغــان ئهمهســمۇ؟ ئىلگى ــرهت ئاپىرى ــر ئهت ــۇ يهرده بى ئ

ـامهن ئېلىۋالغــان، كېــيىن بىــر كانـدهك قالــ دۇرۇق يهر دهپ قــايتۇرۇپ بېــرىپتىكهن، تام
ـابىدا بولسـۇن،  ئهمدى يهنه سىز بۇنى بهرىبىر تېرىيالمايدىكهنسىز، ئهترهتنىڭ ھىس
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بىــز ســىزنى ئېتىــۋار بېرىلىــدىغان ئــائىله ھىســابىدا بــاقىمىز دهپ ۋهده بېرىــپ، يهنه 
ا شـۇنىڭ بىـلهن بـوۋاي ئۆزىنىـڭ يېـرىگه ئـۆزى ئىـگه بـواللمىغىنى، ھهتتـ. ئېلىۋاپتۇ

ـاپتىكهن . ئاخىرقى بىر پارچه يېرىنىمۇ قولدىن بهرگىنىگه چىدىيالمىدىمۇ، ئاغرىپ ق
ـاخىرقى بېرىشـــىمدا ئىشــــىك ئالدىـــدىكى توغراقنىڭمــــۇ پۈتـــۈنلهي قــــۇرۇپ  ئــ

  . تۈگىگهنلىكىنى كۆردۈم
ـابىت  —شاتۇتى نهده ئولتۇرۇپتۇ؟ ياكى ئۇمۇ قېرىپ ئۆلۈپتىمۇ؟  — سورىدى س

هكمـۇ دىقــقهت بىــلهن قـۇالق ســېلىۋاتقاچ، شــۇنداق بـوۋاي ھهققىــدىكى ھىكــايىگه ب
  .جىددىيلىك بىلهن كۆڭۈل بۆلۈپ

ـــدى — ـا كهل ـاتۇتى دېســـىڭىز يادىمغــ ـاتۇتى، شــ ـــلهن . ھه، شــ ـــدى بى ئهڭ ئال
ـاتۇتى ســـېزهتتى ئهمهســـما، بوۋاينىـــڭ كهپىســـىنىڭ دوقمۇشـــىغا  كهلگهنلهرنـــى شــ

ـابلهق كهلـدى! ئابلهق كهلـدى«كېلىشىمگه  ـايرىغانتى، قار »!ئ ـام تـوغراق دهپ س ىس
تۈۋىــدىنالم يــوق، بــۇ قــۇش نهدىــدۇ دهپ ئــۇ يــان، بــۇ يانغــا قــارايمهن، ئــۇ تهرهپتىكــى 

باشــلىرىنىڭ . ئاقتىخانىنىــڭ ئــۆرۈلهي دهپ قالغــان ئهســكى تېمــى ئۈســتىده ئىــكهن
ـاۋازىمۇ شـۇنداق بوغـۇق، بۇرۇنقىـدهك ئوچـۇق . تۈكلىرى توزۇپ، تاز بولۇپ كېتىپتـۇ ئ

  .ئهمهس، ئۇققىلى بولمىغۇدهكال
ـــدى ـــدهك غهمكىنلىشـــىپ قال ـــرىم بولغان ـــۆڭلى يې ـابىتنىڭ ك ــ ـــدىن . س ئارقى

سابىت . سۆھبهتنىڭ تېمىسى يهنه سابىتنىڭ يۇرتقا قايتىشى مهسىلىسىگه بۇرالدى
بۇ ھهقته بىر قارارغا كهلگهنلىكىنى بۇ ھهقته ئويلۇشۇۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ، ئابلهقنى 

  . بىر ئاز خاتىرىجهم قىلدى
ــده دوســتل رۇم، تهڭتۇشــلۇرۇم، خىزمهتداشــلىرىم ئۈچــۈن ســۆزلهپ ئهمــدى مهن

ــۇالر ھېلىمــۇ زېرىكمهســتىن ســابىت . بهرگــۈدهك ھىكــايىلهر تــازا ئاۋۇغــان ئىــدى ئ
ــۇراتتى  ئهپهنــدىنىڭ ئۈجــۈر ــۇ قهدهر . بۈجــۈرىنى ســوراپ ت ســابىت ئهپهنــدىنىڭ ب

قىزىقىش تېمىسى بولـۇپ قېلىشـىغا ئۇنىـڭ ئاجايىـپ كهچمىشـىال سـهۋهپ بولـۇپ 
ان، تېخىمۇ موھىمى، ئۇنىڭ كهچمىـش ھىكايىسـى ھىچبىـر يهرده رهسـمىي قالمىغ

ـالىنى يېزىـپ  ئوتتۇرىغا چىقىپ باقمىغان، ئۇ نه ئۆزى، نه باشقىالر ئۇنىـڭ تهرجىمهھ
ـاش. ئېالن قىلىپ باقمىغان ئىدى ئـۇچى يـوق بهزى ھىكايىالرنىـڭ   بۇ سـهۋهپتىن ب

سا ھىچكىمگه ئىچىنى تۆكۈپ ئېغىزغا تارقىلىپ يۈرىشى، ئۆزىنىڭ بول  ئېغىزدىن
ئهمهلىيهتته . كهتمهيدىغان بېكىنمه مىجهزى تۈپهيلى سىرلىقلىشىپ كهتكهن ئىدى



 

577 

 

بولســا ئۇمــۇ باشــقىالرغا ئوخشاشــال نۇرغــۇن ئــاجىزلىقلىرى، يېتىشســىزلىكلىرى، 
. بهكمــۇ ئــاددىي ئىــدى. بولمىغــۇر تهرهپلىــرى بولغــان كهمتــۈك بىــر ئىنســان ئىــدى

    .دىيلىق ئۇنى تېخىمۇ ئۇلۇغۋارالشتۇرۇۋهتكهندهك قىالتتىشۇغۇنىسى دهل مۇشۇ ئاد
    

��� 
    

ھاۋارايى ئادهمنىڭ كهيپىياتىغا ئاكتىـپ تهسـىر : بهزىده شۇنداق ئويالپ قالىمهن
خشــىمامدۇ؟ مېنىــڭ بۇنــداق دېيىشــىمگه ســهۋهپ بولــۇپ كېلىۋاتقــان وقىلىــدىغان ئ

ۈرۈمچىنىڭ ھاۋاسـى مهسىلهن، بۈگۈننىڭ ئۆزىنى ئېيتسام، ئ. نۇرغۇن كهچمىشىم بار
ـاي، خـۇددى    تېخـى كـۈپ. غهلىتىال قاراڭغۇ بولۇپ كهتتى كۈنـدۈز بولۇشـىغا قارىم

ئاســماندا قارىســا ئادهمنىــڭ . شــامدىن كېيىنكــى ۋاقىتنىــڭ قــاراڭغۇلۇقى قاپلىۋالــدى
تلهردىكى هقورققۇسى كهلگۈدهك قارا بۇلۇتالر بارغانسېرى قويۇقلۇشۇپ، خۇددى رىۋاي

ىنىڭ تۈتۈن بولۇپ ئاسمان سهتھىگه يېيىلغىنىـدهك، ئاسـماننى كوزىدىن چىققان دىۋ
ـا ئوخشـىغاچقا تېخىمـۇ  قارا بولۇش بىلهنال قالماي شهكلى قورقۇنۇچلۇق مهخلۇقالرغ

ـاراڭغۇ . ســـۈرلۈك بولـــۇپ كهتكهنىـــدى ـاننى تېخىمـــۇ قــ ـا شـــۇ ســـۈر جاھــ دهل مانــ
  . كۆرسۈتۈۋاتسا كېرهك

ـات ـامهن ھاۋانىڭ ئهلپازىدىكى بۇزۇقلـۇق مېنىـڭ كهيپىي ىمنى بـۇزدى دېسـهم تام
ـــۇدۇ ـــهۋهپنى دهپ . بول ـــداق س ـــقا ھىچقان ـــدهك باش ـاتىم بۇزۇلغى ــ ـــۈنكى، كهيپىي چ

ـا نـېمه قىالرىمنـى قهيهرلهرده قاڭقىـپ، كىمـلهر . بېرهلمهيمهن ـا شـۇنداق بولغاچق مان
. بىــلهن ئۇچرۇشــۇپ، كهيپىيــاتىمنى بىــر ئــاز بولســىمۇ كۆتۈرۈشــنى ئــويالپ قالــدىم

ـاۋادهكال قار ـارام قىلىــپ، دىلىممـۇ ھ اڭغۇلۇشــۇۋالغاندهك بىـر تۇيغـۇ مېنــى بهكمـۇ بىئ
بىكارچىلىقمۇ بۇنىڭ بىر . بۇ بىر ھهپته ئاخىرى ئىدى. ئىچىم تىتىلداپ كېتىۋاتاتتى

ـام  ـابىت ئهپهنـدىگه يولۇقـۇپ بىـردهم پاراڭالشس سهۋهپچىسىمىكىنه؟ ھه، تـوغرا، س
ا ئۇنىـڭ كىچىككىـنه چوقۇم كۆڭلۈم ئېچىلىپ قالمامدۇ؟ ئهمما، ھهپـته ئاخىرلىرىـد

كۈلبىسىنى سىتۇدېنتالر بېسىۋالىدىغان بولغاندىن بېرى، مهن ئۇالرغا پۇتالشماسلىق 
ـار؟ ھهرقانـداق بىـر تونۇشـۇمغا . ئۈچۈن، ھىچ ئۇياققا بارماس بولغانىدىم باشقا كىـم ب

مهن ھاراقنى تاشـلىغىلى . قا زوراليدۇ»ئىككى رۇمكا قېقىۋېلىش«ئۇچراشسام چوقۇم 
ـاچۇرۇپال يـۈرۈمهن، تېخىمـۇ قىزىقـى، . خېلى بولدى بۇنداق زورالشـالردىن ئـۆزهمنى ق
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ـاۋاق ئهھلىنىـڭ دېيىشـىپ يۈرىـدىغان  ـان بـۇ ق ئىلگىرى ئۆزۈممۇ جۈملىسـىدىن بولغ
ـاز يـــۈز » قهلـــب چۈشهندۈرۈشـــلىرى«گهپلىـــرى،  ـا بىرئــ ـازىمۇ كۈلكۈلـــۈك، ھهتتــ تــ

مۇشــۇنداق بىــر   ئهمــدىزه. قىزارتىــدىغان تېتىقســىزلىق بولــۇپ تۇيۇلۇشــقا باشــلىدى
  !كهچقۇرۇندا ئۇنداق بىرسىگه ئۇچراپ قېلىشتىن ئالالھ ساقلىسۇن

؟ بۇنداق چاغدا !ۋاي، تېخى ئهمدىال تۆرتتىن ئازراقال ئۆتۈپتۇغۇ. سائهتكه قارىدىم
ــدى  ــىتۇدېنتالرنىڭ ئال ــۇپ، س ــدىگه يولۇق ـابىت ئهپهن ــدۇ، سـ ياشــالر تېخــى كهلمهي

ـايمهنمۇ ھه، ئهمـدى بهلهن بولـدى، بارىـدىغان يهر  .كېلىشكه باشلىغان ھامانال قاچم
ـان ئىـدى. تېپىلغان ئىدى شـۇنداق . سابىت ئهپهندىنىڭ ئىشىكى بهك ھىـم يېپىلمىغ

ــېمه؟ «. بولۇشــىغا قارىمــاي ئىچىــدىن تىــۋىش ئاڭالنمىــدى دهپ —ئــادهم يوقمــۇ، ن
شـۇڭا، ئىشـكنى چهكمهيـال ئىتتىرىـپ، » بۇ ئادهم نهگىمـۇ كهتكهنـدۇ؟ —ئويلۇدۇم 

ـال بىلىنـدۈرمهي يېنىشـنىڭ ئېپىنـى ئـويالپ . ئاتلىدىم بوسۇغىدىن كىردىميـۇ، دهرھ
ســهۋهبى، ســابىت ئهپهنــدى ئىككــى نهۋرىســى بىــلهن ئــوڭچه ئولتۇرۇشــقان . قالــدىم

ئـــۈچى خالىـــدا نـــېمه . بولـــۇپ، ئـــۇزاق قارشـــى تهرهپتىكـــى شـــىره ئالدىـــدا ئىـــدى
ـارامىچه سـۆھبىتىنى بۇزغـۇم كهلـمهي، غىمىسسـىدا  دېيىشىۋاتاتتىكىن؟ ئۇالرنىڭ ئ

ـات  ـامهن يـ ــىدا تامـ ــڭ ئارىس ــڭ ســهۋهبى، ئۇالرنى ــى بولغىنىمنى ــپ كهتمهكچ چىقى
كىشــىنىڭ ئــامراقلىقىنى . كىشــىدهك ھىــس قىلىنىشــىمدىن خۇدۇكســىرهش ئىــدى

ــق ئاســالندهك، گــۈلزاده بوۋىســىغا سۇۋۇشــۇپ ئولتۇرۇۋالغــان  ــدىغان چىرايلى كهلتۈرى
ـابىت . تهك قىالتتـىبولۇپ، ئۇنىڭ ئىشىك تهرهپكه قاراشقا چولىسـى يـوق كىچىـك س

. بولسا ئىشك تهرهپكه قىسمهن ئارقىسىنى قىلىپ، ئۇالر بىلهن قارىشـىپ ئولتـۇراتتى
ـابىت مېنـى كـۆرۈپ قالـدى مېنىـڭ ئىشـكنى . بىراق، ئىشىككه قارشى ئولتۇرغان س

  :چهكمهيال، سهھراچىسىغا ئۈسۈپ كىرگهن گۇناھىمغا پىسهنت قىلمىغاندهك
بۆلهكچه يېقىنچىلىق بىلهن ۋه ئـۆزىگه ھاالقىـت دېدى  —كېلىڭ، كېلىڭ،  —

نى ئۆزىدىن يىراقالشتۇرماقچى بولغاندهك، گۈلزادىنى بۇرنىـدىن »ئاسالن«بېرىۋاتقان 
  .چىمدىپ تۇرۇپ ئارقىسىغا ئىتتىرىپ

ـاي دهپ، — ــر يولۇقــۇپ ماڭـ ــدىال، مهن مۇنــداقال بى ـاق، بول ـام بهك ... يـ قارىسـ
ـارا سـۆھبهتكه قىسـتۇرۇلۇۋالماي، چىرايلىق ئولتۇرۇپسىلهر، قېرىنداشالر  دېـدىم  —ئ

  .ئارقامغا قولۇمنى ئۇزۇتۇپ، ئىشىكنىڭ تۇتقۇچىنى سىپاشتۇرۇپ ئىزدىگهچ
دېــدى  —ده؟  ھه، دېــمهك، ســىز ئــۆزىڭىزنى يــات دهپ ئوياليدىكهنســىز —
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ــلهن ــش بى ــر رهنجى ــهمىمىي بى ـابىت س ــدى. سـ ــك بول ـا يېتهرلى ــۇ گهپ ماڭـ يهنه . ب
  .تالىشىشقا سۆز تاپالمىدىم

ـار،  —  —بولۇدۇ، مهن سىلهرنىڭ سۆھبىتىڭالرغا قېتىالي، ئهمما بىـر شـهرىم ب
دېدىم بىر ئاز كهيپىيات كۆتۈرۈش، توغرىسى گۈلزاده بىلهن چېقىشقىم كهلگهنلىكى 

ئــۇ شــۇنچىلىك يۇقۇشــلۇق . بــۇ قىــز بىــلهن چېقىشــقىمال كېلىــپ تــۇراتتى. ئۈچــۈن
ـا چاقىرىـپ ھېلىقى گۈلزاد«: ئىدىكى، ھهتتا ئايالىممۇ دايىم ه دېـگهن جىننـى تاماقق

قويســاق بــوالتتى، مهكتهپنىــڭ تاماقلىرىــدىن جــاق تويــۇپ كهتكهنــدۇر، بىچــارىالر، 
  .دهپ تۇرۇدۇغان بولۇپ قالغان ئىدى» ھهممىمىز كۆرگهنمىزغۇ مهكتهپ ھاياتىنى

دېـدى گـۈلزاده  —شهرتىڭىزنى قوبۇل قىلدۇق، ئېيتىڭه قېنى نېمه شهرت،   —
  .ھهممىگه ۋاكالىتهن

نېمه قىلغىنىڭ بۇ، قىزىم؟ ئويلۇنۇپ باقمايال ھهممىمىزگه ۋاكالىتهن جاۋاپ  —
دېـدى  —بېرىۋهتتىڭغۇ؟ كىم بىلىدۇ، بۇ ئادهم بىزگه ھۆل خىش قويۇۋاتامدۇ، تېخى، 

ـا قارىتىـپ، بۇنىـڭ قىممىتىنـى  ـاخچىقىنى ماڭ سابىت ئاجايىپ كهم ئۇچرايـدىغان چ
ـاتىرىلهرنى چۈنكى ئۇنىڭ چاخ. پهقهت مهنال بىلهتتىم ـانلىقى توغرۇلـۇق خ چاق قىلغ
مانــا شــۇ قىممهتلىــك نهرســىنى ســابىت ئهپهنــدى مهنــدىن . يــوق دېســىمۇ بــوالتتى

  .ئايىمىغانىدى
ـا  — ـانتى، نـېمه بولس ئۆتكهنده بۇ ئادهم خۇپسهنلىك بىـلهن بىـر ئويـۇن ئوينىغ

ــپ ئىشــــهنگهنتىم، نهتىجىســــى شــــۇنداق بهلهن  بولســــۇن دهپ تهۋهككــــۈل قىلىــ
ـــدىمۇ ـــدۇ، چىقمى ـــوق تۇرۇۋاتى ـــۈم ت ـــق  —، شـــۇڭا كۆڭل ـــدى گـــۈلزاده يېقىملى دې
  .كۈلۈمسىرهپ

ـا  — ـارىكهن، بوپتـــۇ، دهڭــ قىزىمنىـــڭ ســـىزگه ئـــۇ قهدهر ئىشهنچىســـى بــ
  .دېدى سابىت ئهپهندى كۆڭلى پهۋهس مهمنۇنىيهت بىلهن —شهرتىڭىزنى، 

  ...سۆھبهتنىڭ ئورنىنى يۆتكهيمىز، —
مدۇق؟ چوڭـدامنىڭ ئۆيىـده قـۇرۇق بىرهر رېستۇرانغا چىقىـدىغان ئوخشـىما —

  .دېدى قىز دهرھالال —ده، ھه؟   ئولتۇرۇپ قالىدىكهنمىز دهپسىز
ـا ســىزدىن ئايالنســۇن دهيــمهن — ـا   رېســتۇرانغا مهيلىڭىــز بولسـ ده، ئهممـ

ـــمىكىن؟  ـــدهك بولماس ـــۆھبهت كۆڭۈلدىكى ـــڭ  —رىســـتۇراندا س ـــلىده ئۇنى ئهس
شــمهيۋاتقاندهك، كۆڭلۈمــدىكى بــۇ ئۆينىــڭ يورۇقلــۇقى يېتى. ئويلىغىنىمــۇ توغرىــدى
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يهنه بىر تهرهپـتىن قىزنىـڭ دېگىنىـدهك، . گۇڭگالىق ھىچ يېشىلىدىغاندهك قىلمايتى
  .بۇ بويتاقنىڭ ئۆيىده قۇرۇق ئولتۇرىدىغىنىمىزمۇ راست ئىدى

  خوش؟ —
  .يېقىنغۇ، ئهنه، ئىككى سهكرهپال. بىزنىڭ ئۆيگه چىقىمىز —

ـازنى . هك ئۇنىڭغا قارىدىسابىت نهۋره قىزىنى جاۋاپ بهرسۇن دېگهند ئۇ يالغان ن
  :قىلماي، تاغلىقالردهك ئاتۇش مىجهزى بىلهن

  .دېدى —بولۇدۇ، مهن قوشۇلدۇم،  —
ـــدى ـــدى كۈلۈمســـىرهپال قوي ـابىت ئهپهن ـــچ . ســ ـا ھى ـابىت بولســ كىچىـــك ســ

  .ئۈنچىقارمايتى
  .دېدىم ئالدىرىتىپ —ئهمىسه ۋاقىتنى ئۆتكۈزمهي دهرھال قوزغۇاليلى،  —

ـايلىرىمىزنى ئالـدۇقئون بهش مىن ـاتىھه . ۇت ئىچىده بىزنىڭ ئۆيگه چىقىپ ج پ
ـا قارىشـىپ بېرىشـكه ئالـدىراپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ  دۇئادىن كېيىنال گـۈلزاده ئايالىمغ

ئـۇ . مېنىڭ قوشۇلغۇم يوقىدى، ئايالىممۇ ئـۇنى ھهيـدىۋهتتى. ئاشخانا تهرهپكه كهتتى
  :شۇ ئان

 —! ددىـدىن ئېشـىۋاتقىنىنىقىزىق خوتۇنكهنا، قارىشىپ بېرهي دېسهم ھه —
  . دېدى ئۇ قايتىپ كېلىپ جايىدا ئولتۇرۇۋېتىپ

بۈگۈنكى كهيپىياتىمنىڭ كۆتۈرۈلىشى ئۈچۈن گۈلزاده يېنىمىزدا بولمىسا ئهسال 
شۇڭا چوقۇم ئاقيهردىن بىرهر نهرسـىنى . ئۇ جىمجىتلىققا ھىچ چىدالمايتى. بولمايتى

ـا م. ئويالپ تېپىپ بوۋىسىنىڭ ئاغزىنى تاتاليتى ـارامۇش بولغاچق هن بۈگۈن بهكـال خ
ـا تېپىشـىمغا ئىشـهنچىم يوقىـدى . سابىت ئهپهندىنىڭ ئاغزىنى ئاچقۇدهك بىـرهر تېم

  :دېگهندهك، ھه دېمهيال گهپنى ئۇششاق پاراڭغا باشالپ سالدىم
 —مۇشۇ نهۋره قىزىڭىز راستىنال مومىسىغا ئوخشامدۇ؟ تازىمۇ سهتقۇ بـۇ؟  —

  .دېدىم چېقىشىپ
ى كىيىپ چۈشكهندهكال ئۆزى شۇ، ئهمما مىجهزى ئوخشىمايدۇ، تهققى تۇرق —

دېدى سابىتمۇ ماڭا ھهمدهم بولغۇسـى كېلىـپ نهۋرىسـى بىـلهن چېقىشـقاندهك،  —
. كوتىسىز، پۈتۈن روھى ۋه جىسمى بىلهن بىر ئايال ئىدى   بۇنىڭ مومىسى كهم —

مومامنىـڭ  زهدهكمۇ قانداق؟ بـۇ مومىسـىغا ئهمهس، مېنىـڭ  بۇچۇ؟ بىر ئاز ئهركهك
  .مىجهزىگه تارتىپ قالغاندهك قىلىدۇ



 

581 

 

  سىزنىڭ مومىڭىز قانداقكهنمىش؟ —
ىـت ارهتلىك، كېرهك تېپىلسا كۆزىنى مپهيلى بار، جاس  ۇيخئهركهكلهرهك  —

ئهگهر . قىلماســتىن ئــادهم ئۆلتۈرۈشــكىمۇ جــۈرئهت قىالاليــدىغان ئايــال ئىكهنمىــش
ـا، بىـرهر بوۋامدهك ئاشۇنداق بىر جهسۇر ئهركهك تهرىپىـدى ن بويسـۇندۇرۇلمىغان بولس

يىگىتلهرمـۇ ئـۇنى   كىشىگه بويسۇنۇپ خوتۇن بولغىدهك تىپىمۇ يوق، ھهتتا خېلـى
  .ئېلىشقا جۈرئهت قىاللمىغان بىر قىز ئىكهنمىش

مانــا شــۇندىال ئايــان بولــدىكى، مېنىــڭ ئۇششــاق پــاراڭ باشــالپ ســالدىم دهپ 
. ۇدۇغان تېمىغا ئۇلۇشـۇپ كهتتـۇقئۆكۈنۈشۈمگه كېرهك قالماي، ماڭا ئهڭ كېرهك بول

سابىتنىڭ مومىسـى . بۈگۈنكى سۆھبهتكه قېتىلغىنىم ئۈچۈن مىڭ شۈكرى دهۋهتتىم
ھهققىدىكى تهرىپ ۋه بوۋىسى ھهققىدىكى يىپ ئۇچىدىن غىدىقالنغاندهك، گـۈلزاده 
شۇنداق بىر سوئال سورىدىكى، ئۇنىڭ سورىغىنى ئهسلىده مېنىـڭ بىلىشـىم كېـرهك 

ياكى ھىكايىنىڭ نورمال  نېمىشكىدۇر سوراش ئهقلىمگه كهلمىگهنئۇچۇر بولسىمۇ 
گـۈلزاده سـورىۋىدى، . مهنئىكهنـ ئېقىشىنى ئاقساتماي دهپ سورىماسـتىن كهلـگهن

  :ئۇ شۇنداق سورىدى. غهشلىكلىرىم كۆتۈرۈلۈپ، كۆڭلۈم پاللىده ئېچىلىپال كهتتى
نېمه گهپ . يدۇده» بىجان جالالتنىڭ ئهۋالدى«بىزنى ئاتۇشتىكىلهر دايىمال  —
دېگهننى ئاڭلىسامال تېنىم شـۈركۈنۈپ، ئىـزا تارتىـپ كېـتىمهن، بىـر » جالالت«بۇ؟ 

  .تهرهپتىن
دېدىم مهن خوشلۇقۇمنى  —م كېرهك ئىدى، ۇشۇتوغرا، بۇ سوئالنى مهن سور —

ـالالت«ھىكايىڭىز داۋامىدا بىر نهچچه قېتىم  —يوشۇرالماي،  ـا  »بىجان ج دهپ تىلغ
مــا ئاساســىي گهپــتىن چهتــنهپ كهتمهيلــى دهپ ســورۇيالمايال ئېلىنىــپ ئــۆتتى، ئهم

  .بۈگۈنگه كهلگهنتىم، مانا ئهمدى بهك ئوبدان بولدى
ـابىت ئهپهنـدى  —مسىلهر؟ مهبىجاننىڭ كىملىكىنى بىل — دهپ سـورىدى س

  .ئىككى نهۋرىسىدىن
  :گۈلزاده. كىچىك سابىت بېشىنى ئېغىتىپ قويدى

ـادهم . نـېمه بىلمهيمىـزباشـقا ھىچ. سىزنىڭ چوڭ دادىڭىز، شـۇ — ئـۇ كـۆپ ئ
  ئۆلتۈرگهنمۇ؟

ئۇ ئادهمنى كۆپ ئۆلتۈرگهن، . ئهمما نومۇس قىپ كېتىشكه ئورۇن يوق، باالم —
  .دېدى سابىت ئهپهندى كۆڭلى توق ھالدا —ئهمما ساپال خىتايالرنى ئۆلتۈرگهن، 
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تهپسىلى بىر سۆزلهپ بهرسىڭىزكهن، مېنىڭ دايىـم سـىزنىڭ ھهققىڭىـزده  —
» بــۇ ئادهمنىــڭ يىلتىــزى قهيهردىــن؟ قانــداق بىــر قانــدىن كهلــگهن«غىنىم ئوياليــدى

دېدىم  —مانا ئهمدى ياخشى بولدى، . ئىدى دېگهندهك جهمهتىڭىزنىڭ شهجهرىسى
  .دهيگه سېلىپ  مهنمۇ دهي

بــوۋام بىجــان قىنىــدا تۇرمايــدىغان تاشــقىن بىــر خــاراكتېردىكى ئــادهمكهن،  —
ۇ تېخى ئون يهتته ياشلىرىدىكى چاغدىال ئ. ئۇسقىنى مېنىڭكىگه ئوخشاشكهنمىش

يۇرتقا ئالۋاڭ سۈيلهپ چىققان خىتاي چېرىكىدىن ئىككىنى پىچاقلىۋېتىپ، ئانـدىن 
بــۇ قىلىــپ ســالغان تهلۋىلىكىنىــڭ ئــاقىۋىتىنى ئــويالپ، ئهنجــان تهرهپــكه قېچىــپ 

ـاپتۇ. كېتىپتىكهن ـا كـۆپ ئـۆتمهيال . ئېيتىشلىرىچه بـوۋام قوقانـدا يهرلىشـىپ ق ئهمم
تارىخالردىمۇ . تتا ئۆزگۈرۈش بولۇپ، ياقۇپبهگ تهكلىپ بويىچه بۇ ياققا ئاتلىنىپتۇيۇر

ـايالر تـۆھمهت  دېيىلگهندهك، ياقۇپبهگ چوڭ قوشۇن باشـالپ كهلـگهن ئهمهس، خىت
ـان ــ ـــپ قىلىنغ ـــگهن ئهمهس، تهكلى ـــپ كهل ـاۋۇز قىلى ــ ـــدهك تاج ـــېقىن . قىلغان ـــۇ ي ئ

ئۇندىن باشقا ھهر خىل سـهۋهپلهر . سىپاھلىرىدىن ئازغىنه ئادهمنى باشالپال كهلگهن
ـائىله يــــۈكى  ـاجىرلىرىمىزدىن ياشــــراق، ئـــ بىــــلهن يــــۇرتنى تهرك ئهتــــكهن مۇھـــ

ـاجىردىن . بولمىغانالرنىڭمۇ بهزىلىرى ئهگهشكهن بوۋام مانا شۇ ۋهتهنگه قايتقان مۇھ
  .بىرى ئىكهن

ئۇنىــڭ قوقانــدا ئــۆيلهنگهنلىكى، بىرمــۇ، ئىككىمــۇ بالىســى بولغانلىقىغــا  —
ئهمما بوۋام ھايات ۋاقتىدا ئۆز ئاغزى بىلهن ھىچقاچان . چۆچهكلهر بار    پئائىت گه

مېـنىڭچه سـهۋهبى چـوڭ . بۇنى تهستىقاليدىغان بىرهر ئېغىز گهپ قىلمىغان ئىـكهن
ــرهك ـا كې ــى چهگمهســلىك ئۈچــۈن بولسـ ــڭ دىلىن ـام، . ئانىمىزنى چــۈنكى چــوڭ ئانـ
رتتا داڭلىـق گـۈزهل ھهم ئاتۇشتىكى ئاتاغلىق چوڭ باي مولالخۇن ھاجىمنىڭ ئۈچ يۇ

ــدى ــزى ئى ــق مهســتۈره قى ــۇ چــۆچهكلهردىكىگه . ده  ئهتىۋارلى ــۇ تويىم ــڭ ب ئۇالرنى
ـار : ئهمما، تېمىغا قايتىمهن. ئوخشاش ـا قايتىـپ كېلىشـته قوقانـدا ب چـوڭ دادام يۇرتق

چاقىسىغا قىيالىشىنىڭ سهۋهبى، خىتايالر ئۇ قېچىپ   دهپ پهرهز قىلىنغان ئائىله باال
ېــيىن ئۇنىــڭ دادىســىنى زىنــدانغا ئېلىــپ كېتىــپ، شــۇ كهتكهنــچه كهتكهنــدىن ك

شۇڭا ئۇ . دېرىكى يۈتكهن، ئانىسى توال يىغالپ، خاپىلىقتىن ئۆلۈپ كهتكهن ئىكهن
دادىسىنىڭ دېرىكىنى قىلىش، بولمىغاندىمۇ خىتايدىن ئۆچ ئېلىش نىيىتىده ۋهتهنگه 

  .قايتقان
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ـانياقۇپبهگ ھاكىمىيىتى دهۋرىده كىچىك ئهمهللهردى ـايالر . مۇ بولغ كېـيىن خىت
تهكرار تاجاۋۇز قىلغاندا ئۇ ياقۇپبهگنىڭ ئوغلى بهگقۇلى بهگنىڭ قوشۇنىدا يۈز بېشـى 

ــۇ ئهنه شــۇ چاغــدا ئۇچرىغــانال خىتاينىــڭ . بولــۇپ، خىتــايالر بىــلهن جهڭ قىلغــان ئ
ـايالر، تىلهمچــى خىتــايالرنىمۇ ئايــاپ ! كاللىسـىنى كهســكهن ھهتتــا جــازانىخور خىت

ـان ــى. قويمىغـ ــۇنداق دهيت ــده ش ــوۋام ھهققى ــم«: دادام ب ــك دايى مهن ‹: دادام رهھمهتلى
دهپ ماختىنىــپ › كهســكهن كــاللىالرنى تىزســا مېنىــڭ بويۇمــدهك نهچــچه چىقىــدۇ

  ».ركهنمىشقويا
ئىچكىي تهپرىقه تۈپهيلى، ياقۇپبهگنىڭ قالدۇق كۈچلىرى ئوغۇللىرىنىڭ قولىـدا 

ـاچ با  پارچىلىنىپ، جهڭگىۋارلىق سۇنۇپ، قاچ شـالنغاندا بـوۋامنى دوسـتلىرى يهنه ق
ـا ئـــۇ  ـا كهت دهپ ئۈندهشـــكهن، ئهممــ ـاقوقانغــ ـاكى  مومامغــ   1890چىـــدىماي، تــ

ـان چېـرىكلهر . يىللىرىغىچه قاراتاغنىڭ غارلىرىـدا يوشـۇرۇن ياشـىغان تۇتۇشـقا چىقق
بىــلهن ئېپىنــى تاپســا ئېلىشــىپ، بولمىســا قېچىــپ، كــېچىلهرده يۇرتقىمــۇ كېلىــپ 

هي چىدالمايتى، ئۆيده ئۇنى كۆزلىرىدىن دهريا ياشالر تۆكـۈپ، چۈنكى كهلم. يۈرگهن
  .ده  ئۈچ يۇرتنىڭ مهلىكىسى ئايپهرىزات كۈتۈپ ئولتۇراتتى

دېـگهن pppp...بوۋام قاراتاغنىڭ ئېشهك ئۆلدى، بوقۇساقاپالشقان، سۆزگهن، يۇمۇالق،
جىلغىلىرىــدىن تــاكى قاراتــاغنى قــاق ئىككىــگه بۆلۈدىغــان قارايــار جىلغىســىغىچه 

ـانئا ـان قىلغ ئـۇ ئۇرۇشـتىن ئىلگىـرى قىرغىـز دوسـتلىرى بىـلهن كـۆپ . رىلىقنى ماك
ـاردى ــدىكهن  بـ ــدى قىلى ــدهك، . كهل ــزچېلىش خهق«دېگىنىم ــورۇقلۇقنى قىرغى  »ش

ـا شـۇ . دېشىدۇ، ئهمهسمۇ، چارۋا بىلهن، قىرغىزالر بىلهن ھهپىلهشمهيدىغىنى يوق مان
ـا چاغالردا ئاشۇ قاراتاغنىڭ بىر جىلغىسىدىن ئۆتۈپ،  شىمالدىكى قىرغىـز ئاۋۇللىرىغ

ــرى . بېرىشــىدىكهن ــر يې ــلهن ئېشــهك پــاتمىغۇدهك بى ــۈك بى جىلغىنىــڭ بهك تــار، ي
ـاكى يهر . بارىكهن تار يهرگه قاچانالردۇر شىددهتلىك كهلكۈن دومۇلۇتۇپ كهلگهنمۇ ي

تهۋرهشــلهر يوقۇرىــدىن چۈشــۈرگهنمۇ بىــر قىياتــاش پارچىســى كهپلىشــىپ قېلىــپ،  
ئهنه شۇ تاشنى بوۋام ياشلىقتىكى تهلۋىلىكى . پ ئۆتۈدىغان بوپتۇكهنپىيادىالمۇ ئاتال

ـان  بىلهن بىرنهچچه دوستلىرى ئالدىدا مهيده قېقىشـىپ قېلىـپ، كۆتـۈرۈپ ئېلىـپ ي

                                            

ــاغ    ①    ــرى، قاراتـ ــڭ جىلغىلىـ ــالر قاراتاغنىـ ــۇ جىلغىـ ــۈرۈمچى  —بـ ــىمال   –ئـ ــيولىنىڭ شـ ــقهر تاشـ قهشـ

 .ائ —تهرىپىدىكڭى بوزتاغنىڭ ئارقىسىدا، ئىككى تاغ ئارىسىدا كهڭ بىر تۈزلهڭ ساي بار، 
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ـاش . قاشقا قويـۇپ قويـۇپتىكهن دهپ » بىجاننىـڭ تېشـى«شـۇ ئىشـتىن كېـيىن بـۇ ت
قاشـقا، قايتىـپ كېلىۋاتقانـدا بوۋام ئۇ ياققا ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا تاشـنى ئـوڭ . ئاتىلىپتۇ

ـاراپال . سول قاشقا ئېلىپ قويـۇدۇكهن ـا ق كىشـىلهر تاشـنىڭ قايسـى تهرهپـته تۇرغىنىغ
ــۇ«يــاكى » ده  ھه، بىجــان تــاغ تهرهپــكه ئۆتۈپتــۇ« » بىجــان يــۇرت تهرهپــكه ئۆتۈپت

  .دېيىشىدىغان بوپتىكهن
ـاي بېرهلمىگهنمـۇ تاشـنى ـا ھ  قېچىپ يـۈرگهن كۈنلىرىـدىمۇ ئـۈگهنگهن خۇيىغ

ىچىـده بىجان جالالت قاراتاغنىـڭ ئ«مانا شۇنىڭ بىلهنال يولۇچىالر . يۆتكهپ قويۇپتۇ
ـات بېرىپتـۇ» يۈرگهندهك تۇرۇدۇ) پيوشۇرۇنۇ(بىر يهرده بۆكهپ   بىزنىـڭ. دهپ مهلۇم

زېيىنى ھهققىده ئويالپ باقاي دېمهيـال، دۈشـمهنگه   خهلق بۇنچىلىك ئىشنىڭ پايدا
ـاي چېرىكلىـرى . نمۇ شۇياردهملىشىۋېتىدۇ ئهمهسمۇ، بۈگۈ شـۇنىڭدىن كېـيىن خىت

ـاغ تهرهپـكه  ـاخىرى ئـۇ ئايۋانت قاراتاغ ئهتراپىدا پىستىرما قۇرۇپ، كۆپ ھهپىلىشىپ، ئ
ـايلىقنىڭ ئوتتۇرىسـىدا . كېتىپتۇ ـاغ ئارىسـىدىكى س  —ئايۋانتاغ قاراتاغ بىـلهن بـوز ت

تــوغرا ئوتتــۇرا باچاڭنىــڭ دهل شــىمالى يــاكى بىــر ئــاز شــهرقىي شــىمالى تهرىــپىگه 
ـاغ ئارىسـىدا پاراللېـل  —كېلىدىغان يهردىـن باشـلىنىپ، شـهرق تهرهپـكه  ئىككـى ت

ـاڭ ئېغىزىـدىن كىرىـپ، . سوزۇلۇپ كهتكهن بىر تاغ ئاشۇ باشالنغان ئۇچىنى مهن باچ
ـايغا ئـــۆتكهن چېغىمـــدا ئـــۇزاقتىن كـــۆرگهن ئىـــدىم ئـــۇ خـــۇددى . ئارقىـــدىكى ســ

ـاپ كېتىـدىكهن، بهلكىـم ھهشهمهتلىك ئوردا قهسـىرلهرنىڭ ئالـدى تهرىـپىگه  ئوخش
ـا يۆتكۈلـۈپ . دهپ ئاتالغان بولسا كېرهك »ئايۋانتاغ«شۇنىڭ ئۈچۈن  ـايۋان تاغق بوۋام ئ

ـاپتۇ ـا   كۆپ ئۆتمهي، مالچىالردىن بىرى ئۇنى كـۆرۈپ ق ده، ئۇنىـڭ ئۇچـۇرىنى يۇرتق
ـا ھهۋهس . يېيىۋېتىپتۇ ـا بوۋامغ ئهسلىده ئۇنىڭ دۈشمهنلىك قىلىش نىيىتى يوق، ھهتت

ىغان بولسىمۇ، ئادهتكه قارشى كېلهلمىگهن گهپ، كىچىككىنه گهپ ئىچىـگه قىلىد
  .پاتماي، تېشىپ كهتكهن نېمه

ـالى . مانا شۇنداق بوۋام ئهنه شۇ ئايۋانتاغدا ئۆلتـۈرۈلگهن بـۇ مهزگىـل ئىچىـده ئاي
ـان ـااليال دهپ قالغ ـايالپ يـۈرگهن. ئايپهرىزات ئېلىشىپ ق . چېـرىكلهر دايىـم ئـۆينى پ

ـالىلىق . پايالۋاتقاندىمۇ بوۋام ئۆيىگه كېلىپ كهتـكهن ئاشۇنداق چېرىك ـا يهنه ب ھهتت
ـالىلىرى . بولغان ـا، ب ـا قارىيالمىغاچق ئهمما ئايالى ساقسىز بولۇپ، كېيىنكـى بالىلىرىغ

ـان ئىـكهن دادام ئهنه شـۇ بـوۋام قېچىـپ يـۈرگهن يىلالرنىـڭ يالدامىســى  .ئهي بولمىغ
كېلىـپ كهتكهنـدۇ؟ دېـگهن ھهيرانلىـق چېرىكلهر پايالۋاتقان ئۆيگه قانداق  .ئىكهن
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ـان چېـرىكلهر كۆرمهسـكه . ھهر ئهقىلگه كېلىدۇ، چوقۇم بوۋامنىـڭ داڭقىـدىن قورقق
  .ئهمما ئۇ كۆپ چاغالردا تۇيدۇرماي كىرگهن. سالغان ئىشالرمۇ بولغان

ـايپهرىزاتنى شــهدده قۇلــۇپ ســېلىپ  ـانىمىز ئـ قانــداق دهمســىز؟ ئــۇ چــوڭ ئـ
ئوغۇرالپ، سهككىز قاتلىق پهخشى تامدىن ئارتىلىپ ساقاليدىغان ھۆجرىدىن قانداق 

  .ئهپقېچىپ كهلگهن بولسا، خۇددى شۇنداق قىلغان
ـا  — ــلهن مومىڭىزنىــــڭ تــــويى ھهققىــــده راســـ ـا بــــوۋىڭىز بىــ تــــوغرا، بايـــ

دهپ  —چۆچهكلهردىكىدهك، دهپ ئوخشاتقان ئىدىڭىز، بۇنىسى قانداق بوپتىكهن؟ 
  .كوچۇلۇدۇم مهن

ىدىن بىــر نېمىنــى ھېيققانــدهك، قــاراپ قويــۇپ، ســابىت ئهپهنــدى قىــز نهۋرىســ
  :قارىمىغاندهك تۇرۇپمۇ بۇنى سهزگهن قىز، گېپىمنىڭ بېلىگه تېپىپ. ئۈنچىقمىدى

ـاخىرى تۈگۈمىسـۇنما، . توختاپ تۇرۇڭه، تازا بى ئادهمكهن بـۇ — ـا گهپنىـڭ ئ ئ
  .دېدى —

ـــده  — ـــڭ ئائىلىســـىنىمۇ پاركهن ـاغالردا ئۇنى ـــۈرگهن چــ ـــوغالپ ي ـــوۋامنى ق ب
خىتاي دېگهن بىـرنېمه . ېرىپ، مولالخۇنھاجىمنىڭ بايلىقىنىمۇ سورۇپ بولغانقىلىۋ

ـات ــمۇ، پـ ــىدۇ ئهمهس ــدهك چاپلىش ـا كانى ــى پهمــلهپ قالسـ ــدىغان يهرن ـات   چىقى پـ
ـان . قورقۇتۇپ، ئايپهرىزاتنى تۇتۇپ كېتىدىغان بولۇشۇپ، دادىسىدىن پارا ئېلىپ تۇرغ

ـان مـومىمىز ئــايپهرىزات بـۇ ئهنسـىز كۈنلهرنىــڭ بېسـىمىغا چىـدىماي ئاغرىــپ ق الغ
ـان ـاڭالپال ئــۆره بواللمىغـ پۈتــۈن يــۇرت . بوۋامنىــڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىــك خهۋىرىنــى ئـ

ھۆمۈرۈلهپ ئايۋانتاغقا بېرىپ، بوۋامنىڭ جهسىدىنى تېپىپ كېلىپ قهدهمجايغا دهپن 
ـات بىـلهن ۋىداالشـقان. قىلىشقان ـاممۇ ھاي . بوۋامنىڭ قىرىقىنى توشقۇزماسـتىن موم

ك يالغۇز قېلىپ، تاغىلىرىنىڭ ھامىلىقىدا باالغهتكه يېتىپ، شـۇالرنىڭ دادام تىكهنده
  .ئوچاقلىق بولغان  غهمخورلىقى بىلهن ئۆيلۈنۈپ، ئۆي

ـان ياشـلىرىدىن  بىر ھازا شۈكلهپ كهتكهن گـۈلزاده كۆزلىرىـده لىغىـرالپ تۇرغ
ـا تىكىلىـپ تـۇرۇپ كېتىـپ، بىـردىنال  ـا يهتـمهي بىـر نۇقتىغ خىجىل بولۇشـمۇ يادىغ

  :ىدىن تۇردىئورن
مهن ئاچامغــا  —دېــدى ۋه ئانــدىن،  —ۋىــيهي، ئاجــايىپال بولــۇپ كهتتىمــا،  —

ئـۇ . ده ئاشـخانا تهرهپـكه كهتتـى  دېـدى —قارىشاي، ئهمدى يهنه ھهيـدىۋهتمهس، 
ـاالش ـالىم بىـلهن ئىككىسـىنىڭ ت پىچىـرى ئاڭلىنىــپ،   تارتىشـى پىچىـر  يهرده ئاي
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ــڭ تېخىمــۇ پهس ئــاۋازدى ــۇپ ئارقىــدىن گۈلزادىنى ــم بول ــلهن جى كى شىۋىرلىشــى بى
ـاخالپ كۈلــۈپ كېتىشــتى. قېلىشــتى ـاي . ئانــدىن قاقـ مهن داســتىخانغا يېڭــى چـ

ئهكىلىــپ، ئانــدىن بــوۋاينى ھىكايىغــا ئۈنــدهي دهپ چهينهكنــى كۆتــۈرۈپ ئاشــخانا 
تهرهپــكه ئىككــى قهدهم ئېلىۋىــدىم، ئايالىمنىــڭ گۈلزادىغــا چىــدىماي، ئهركىلىتىــپ 

  :لدىمدېگهن سۆزىنى ئاڭالپ قا
ســىزنىڭ مۇشــۇ تــاتلىقلىقىڭىز ھهۋهســكىمۇ، ھهســهتكىمۇ اليىــق جۇمــۇ،  —

  .ھهممىدىن بهك سىزنىڭ مۇشۇنداق يۇقۇملۇق مىجهزىڭىزدىن ئهنسىرهيمهن
ـاي تۇرايمـۇ؟ بېرىۋېرهيمـۇ  ئۇالرنىڭ تاتلىق گهپلىشـىۋاتقاندىكى كهيپىنـى بۇزم

  :دهپ ئىككىلىنىپ قالغان ئارىلىقتا گۈلزادىنىڭ
  .دهپ ساددىلىق بىلهن سورىغىنىنى ئاڭلىدىم —هنسىرهيسىز؟ نېمىدىن ئ —
يېپىشـىۋالىدۇ، شـۇڭا بهك » ئهركهك چىـۋىن«سىزدهك يېقىملىق قىزغا تېزال  —

  .دىققهت قىلمىسىڭىز ياخشى ئوقۇيالماي قالىسىز، جۇمۇ
  !ىرتىۋېتهيمۇژشۇ گېپىڭىز ئۈچۈن ئاغزىڭىزنى  —
  !راست دهۋاتىمهن، ساراڭ قىز —
يهنه شــۇنداق گهپلهرنــى قىلىــدىغان بولســىڭىز ! ت دهۋاتىــمهنمهنمــۇ راســ —

  !ىرتىۋېتىمهنژراستىنال ئاغزىڭىزنى 
  !كۆيۈنگهننى بىلمهيدىغان سهت جىن. بوپتۇ، بوپتۇ، دېمىدىم —

  :شۇندىال بېرىپ چاينى لىقلىدىم ۋه گۈلزادىگه پىچىرلىدىم
. ۇڭ،بوۋىڭىزنىــڭ تــويى ھهققىــدىكى ھىكــايىنى ئــاڭلىۋالغىلى قويــمېنــى  —

  .بارماي تۇرۇڭ جۇمۇ
  !ئوووش، يوقۇلۇڭه —

ــۇپ  ـاينى قۇي ــق چـ ــگهن قىزى ــى دهملهن ــدىنىڭ پىيالىســىگه يېڭ ـابىت ئهپهن سـ
  :نىڭ قىز ئهپقېچىش ھىكايىسىنى كوچۇلۇدۇم»جالالت«قويغاندىن كېيىن، بىجان  

ـابىت دېـگهن چـوپ — چـوڭ يىگىـت بولـۇپ قالـدى،   ئهمدى سۆزلهۋېرىڭ، س
 .قىغا ئائىت ھىكايىنى ئاڭالپ قويسا ھىچنېمه بولماسئۇلۇغ بوۋىسىنىڭ ياشلى

ســۆزلىگهندهك نېمىســى قالــدى، دهيســىز؟ شــۇ، مولالخۇنھــاجىم يۇرتنىــڭ  —
يىگىتلىرىنى قىزىنى ئېلىپ قاچىدۇ، دهپ ئهنسىرهپ، قىزنىڭ ھوجرىسـىغا ئىككـى 

بۇ قىزدىنغۇ ئادهتتىكى . ئاچقۇچ سالىدىغان يوغان شهدده قۇلۇپ سېلپ ساقاليدىكهن
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ــۇرتالردا داڭــق  يىگىــتلهر ئهيمىنىپمــۇ ئــاالي دهپ جــۈرئهت قىلمايــدىكهن، ئهممــا ي
ـارا پوچۇلـۇق  چىقارغان نـوچى يىگىـتلهر بولـۇدۇ ئهمهسـمۇ، شـۇالردىن بىرهرسـى ئۆزئ

دېيىشــىپ، بهل ! قىلىــپ ســۆز ئېتىشــىپ قالغــان بولســا، ســهن ئهمهس مهنــدۇر مهن
  .هكباغالپ قالسا مهسىلىگه سهل قارىغىلى بولمىسا كېر

بۇ چاغالردا بوۋام ياقۇپبهگنىڭ خىزمىتىـده كىچىـك ئهمهلـدار بولـۇپ ئىشـلهپ 
بىر كۈنلىرى ئۇ مولالخۇنھاجىمنىڭ قىزى ۋه ئۇنى كېچىلىرى . يۈرگهن چاغلىرىكهن

ـاپتۇ ـاڭالپ ق ـاقاليدىغانلىقى ھهققىـدىكى ئۇچـۇرنى ئ . قۇلۇپ سېلىنغان ھوجرىـدا س
مۇنداق يىگىـتلهرگه بويـۇن بهرگىـدهك   قىزنىڭ بىر ئاز ئهركهك مىجهزلىكى، ئانداق

ــۇنى تېخىمــۇ قىزىتقــان ئامىــل بولســا كېــرهك ــۇ ئۆزىمــۇ قهســتهن . ئهمهســلىكى ئ ئ
ئاشۇنداق خهق جۈرئهت قىاللمايدىغان ئىشالرغا تهۋهككۈل قىلىپ، ئۆزىنى سىناشنى 

ـارىكهن ــجهزى بـ ـان مى ــى كۆرۈدىغـ ــۇر مىــجهزى، . ياخش ــۈزهللىكى، غهي ــڭ گ قىزنى
ھىچكىمنى كۆزگه ئىلمهيدىغان چوڭچىلىقى، ئاتۇشنىڭ نوچى مولالخۇنھاجىمنىڭ 

ــى قىلىشــىپ،  ــڭ گېپىن ـا ئايپهرىزاتنى يىگىتلىرىنىــڭ ھهممىســىال ئولتۇرســا، قوپسـ
ـاتلىق قىلىـپ تۇرۇشـلىرى، تهۋهككـۈل ھهممىسـى قوشـۇلۇپ بوۋامنىـڭ ... ئاغزىنى ت

  .قىلىشىغا ئىلھام بوپتۇ
ىدا بوۋامنىـڭ ئىسـمى زىكـرى قىزالرنىڭ ئارىس. بوۋاممۇ داڭلىق يىگىت ئىكهن

 »!يا ئالالھ كهرىم«بوۋام بىر كېچىسى . قىلىنىپ، ئۇالرمۇ ئېغىز تامشىپ تۇرۇدىكهن
ـاتلىنىپتۇ ـــ ــــۈلچىلىكىگه ئ ـان تهۋهكك ـــ ــــيهت قىلغ ـاغالپ، نى ـــ ــــى ب ــــال بهلن . دهپ
ــى  ــده ئىكهنلىكىن ــڭ قايســى بىرى ـايۋانلىق ئۆيلىرىنى ــڭ قوشپىشـ مولالخۇنھاجىمنى

  !ڭ قاغا تۇمشۇقىدا شهدده قۇلۇپ بولغىنى شۇقانداق بىلهرىدى؟ ئىشىكنى
ـا تـوم ئىـكهن. بوۋام شهدده قۇلۇپ سېلىنغان ھـوجرىنى تېپىپتـۇ . زهنجىرمـۇ راس

ئىنســاننىڭ كــۈچى يېتىدىغانــدهك . قۇلــۇپنى دهڭســهپ، زهنجىرنــى تارتىــپ بېقىپتــۇ
اجىز بوۋام قۇۋۋهتلىك بولۇپال قالماي، زىرهكلىكتىمۇ يۇرتتا نامى بار بولغاچ، ئ. ئهمهس

بــۇرۇنقى ئىشــكلهر ھېلىمــۇ ئــۇزاق يېــزىالردا بــار، . ھــالقىنى تېپىشــتا كېچىكمهپتــۇ
ـات  ـاي، ئىككـى قان بهلكىم بىلىسىز، گىـرهچه بىـلهن كېشـهككه بېكىـتىلگهن بولم

ـانتىچه  تاختاي ئىشىكنىڭ كېشهك تهرهپتىكى بىرىنچىسىنىڭ تۈۋى تهرهپته بهش س
ـا بۇ ئۆسۈكچه بوسـۇغا ۋه ئشـى. ئۆسۈكچه بوالتتى ك بېشـى ياغىچىـدىكى ئويۇقچىغ
ــۇراتتى ــۇالق شــهكىلده ســىلىقالنغان بولغاچقــا، ئويــۇقچه . كىرىــپ ت ئۆســۈكچه يۇم
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ـان بېرهتتـــى ئهگهر بهك . ئىچىـــده يىنىـــك ئايلىنىـــپ، ئىشـــىك ئېچىلىشـــىغا ئىمكــ
  .غىچىرالپ بىئارام قىلسا دۇغ ياغالر بىلهن ياغالپ قويۇالتتى

نورمالــدا بــۇ ئۆســۈكچه ئــۇپراپ . ىپتــۇبېكىت ئهنه شــۇ يهرنــى ئــاجىز ھالقــا دهپ
بوۋام كېشهكنىڭ يان ياغىچىغا مىخالنغان پهۋازنى قومۇرۇپ . يىڭىچكىلهپ كېتهتتى

شــۇندا ئىشــكنىڭ بىرىنچــى شــېلى بىــلهن كېشــهك ئارىســىدا بارمــاق . ئېلىۋېتىپتــۇ
ـا . پاتمىغۇدهك يوچۇق كۆرۈنۈپتۇ ـاقلىرىنى يوچۇقق بوۋام تاشتهك قېتىـپ كهتـكهن بارم

ـاقنى زورالپ پاتۇرغىنىـدا بارماقلىرىنىـڭ تېرىسـىنىڭ . تىقىپتۇ زورالپ سـهككىز بارم
ئاندىن . شۇلۇنۇپ كهتكىنىگىمۇ پهرۋا قىلماستىن، ئاخىرى بارماقلىرىنى كىرگۈزۈپتۇ

ـا كىرىـپ  بوۋام بىرال كۈچهپ تارتقان ئىكهن، بوسۇغا ۋه ئىشك بېشىدىكى ئويۇقچىغ
شكنىڭ بىر قانىتى بوۋامنىـڭ قـولىغىال ئوشتۇلۇپ، ئى )ئۈلگۈجهك( تۇرغان ئۆسۈكچه

ۋاي ئهخــمهق بــاي، قىرغىزنىــڭ خۇرجۇنغــا قۇلــۇپ ســالغىنىدهك، شــهدده «. چىقىپتــۇ
قۇلۇپنىــڭ چــوڭىنى ســالغان بىــلهن، ئىشــىكنىڭ تــۈۋى قانــداق دهپ ئويلىماپســهن، 

ــمۇ ــكه  »ئهمهس ــر تهرهپ ـالهتته بى ــىلغان ھـ ـا ئېس ــكنى زهنجىرغـ ــۈپ، ئىش دهپ كۈل
  .رىغا كىرىپتۇقىسايتىپ قويۇپ، ھوج

ھهممىنى تۇيۇپ . بىر قارام نوچىنىڭ كىرگهنلىكىنى تۇيماي قاالمدۇ هرىزاتئايپ
  :بوۋام كېلىپ. تۇرغان ھالدا يوتقىنىغا پۈركۈنۈۋالغان ئىكهن

ـان بولــۇمهن،  — ـاي  —دهپتــۇ،  —ھهي قىــز، مهن بىجـ ســهن مېنــى ئاڭلىمـ
ئهگهر . بولــۇمهن »تجــالال«قالمىــدىڭ، دوســتلۇرۇڭ دېــمهي قالمىغانــدۇ، مهن بىجــان 

مهنــدىن ئوشــۇق يىگىتــتىن تامايىــڭ بولمىســا ئــاۋازىڭنى چىقارمــا، مهن ھارامــدىن 
ـاھ قىلـدۇرىمهن،  ـاالل نىك ـا ئاپىرىـپ ھ ـاڭا چېقىلمـايمهن، ئىمامغ يىراقمهن، شۇڭا س

  .ئهنسىرىمه
نى ياتقان يوتقىنىغا ئوراپال بىلىكى ئۈسـتىگه ئېلىـپ، ئايپهرىزاتشۇنداق قىلىپ، 

ـامچىنى يېشـىپ،  .ڭىپتۇكۆتۈرۈپ مې ـان ئاغ ـايپهرىزاتباغقا كىرىپ، بېلىگه ئورالغ  ئ
ـاتلىق  چوڭنىمىزنى ئىككى يهردىن باغالپتۇ، ئاغامچىنىڭ بىـر ئـۇچىنى سـهككىز ق

ئاندىن تامغا يېقىن قوتۇرئامۇتنىڭ ئاچىسىغا بىر . ئهنجان تامنىڭ ئۈستىگه تاشالپتۇ
ــپ، ــتىگه چىقى ـام ئۈس ــىپ تـ ــن يامىش ــۇ يهردى ــهكرهپ، ئ ـارتىپتۇ س ـامچىنى تـ . ئاغـ

ـاڭگىلىتىپ چۈشـۈرۈپتۇ ـا تهرهپـكه س . چوڭنىمىزنى تام ئۈستىدىن ئارتىلـدۇرۇپ ئارق
ئارقىــدىن دىككىــدا ســهكرهپ، يهرگه چۈشــۈپ، يهنه بايىقىــدهك بىلىكىــگه ئېلىــپ 
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  .كۆتۈرگهنچه مهھهللىسىنىڭ ئىمامىنىڭ ئىشىكىنى قېقىپتۇ
دهپتـۇ، ئىشـك  —... كېچىـدهيهنه نېمه باال تېرىدىڭ، كهپسـىز، نـېمه بـۇ،  —

  .ئاچقان ئىمام
بوۋام شۇنداق دېگهنـچه غېمىـده  —قىز ئهكهلدىم، نىكاھ قىلىپ قويىسىز،  —

  .يوق، قىزنى كۆتۈرگهنچه چىراق يېنىپ تۇرغان ئۆيگه ئهكىرىپ سۇپىغا قويۇپتۇ
  كىم بۇ؟ —
  .مولالخۇنھاجىمنىڭ قىزى —
  .قۇپ كېتىپتۇ ئىمامقور —! نېمه دهيدىغاندۇ ما باال! ۋاي خۇدايىم —
  .دهپتۇ بوۋام —قورقماڭ، بىكارغا ئىشلىمهيسىز، بېلىمده بىر تىلال بار،  —
نىكاھ دېگهنگه گۇۋاھچى .... ھهي، باال، مهن نېمه ئويدا، سهن نېمه كويدا، —

ئىمــام  —... بولمىســا بولمايــدۇ، قىزنىــڭ ۋهلىســىنىڭ رازىلىقــى بولمىســا بولمايــدۇ،
  .باھانه تاپقىلى تۇرۇپتۇ

  .قۇشناچىمنى ئويغۇتۇڭ —
  .خوتۇن كىشى گۇۋالىققا يارىمايدۇ نېمه ئىشى بار؟ —
  .قىزغا ھهمرا بولۇپ ئولتۇرۇپ تۇرسۇن، مهن گۇۋاھچى تېپىپ كېلهي —

ـا ھهمـرا قىلىـپ ئولتۇرغـۇزۇپ قويـۇپ،  مانا شۇنداق قىلىپ، قۇشـناچىمنى قىزغ
  .تاالغا مېڭىپتۇ

ئېسـهنكىرىگهن . ى ئويغۇتۇپتـۇئـۇن. قىزنىڭ بىر تاغىسـى شـۇ مهھهللىـدىكهن
  :ئادهم كۆزلىرىنى چهكچهيتىپ

  ؟!خوش خىزمهت؟ نېمه گهپ بۇ كېچىده —
سىز بېرىۋېرىڭ، . ئىمامنىڭ ئۆيىده ئىش بار، دهرھال ماڭمىسىڭىز بولمايدۇ —

  .مهن يهنه مامۇتھاجىمنى ئهكىلىمهن
ۇنى ئۇنى يولغا سېلىۋېتىپ، مهھهللىنىـڭ يهنه بىـر چـوڭ بېيىنـى ئويغۇتـۇپ، ئـ

  .ئېلىپ مېڭىپتۇ
مولالخۇنھاجىمنىڭ ئىنىسى تـېخىچه ئىمامنىـڭ دهرۋازىسـى ئالدىـدا مهڭـدهپ 

بۇ يهرده بىرهر چوڭ مىھماندارچىلىق بولغانمىكىن دېسه، ئىچكىرى . تۇرغان ئىكهن
  .ئىشهنمهي دېسه، بىجان جالالتتىن ئهيمىنىپ تۇرغانىكهن. جىت  جىم

  .، مانا مهن باشالي ئهمىسهنېمىشقا كىرمهي تۇردىڭىز؟ كىرىۋېرىڭ —
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ـالال. ئۇالر كىرىپ كهپتۇ ـا جىـيهن قىزىنـى بـۇ يهرده كـۆرۈپ ئ تـوۋا سـېلىپ   تاغ
ئهممــا بوۋامنىــڭ ئــاچچىق قىلىــپ . ۋارقىراشــقا، بــوۋامنى قاغــاپ تىلالشــقا باشــالپتۇ

  .ۋارقىرىشى بىلهن ئۈنى ئۆچۈپتۇ
هرگه كېچىنىــڭ يېرىمىــدا بــۇ ي. بهرىبىــر قىــز ھوجرىــدىن چىقىــپ بولــدى —
ـارمۇ؟ . كهلدى ـارىڭىز ب ـان، تىـغ  —ئهمـدى باشـقا چ ئهمـدى بولغۇلـۇق بولـۇپ بولغ

  .غىالپتىن چىققان ئىدى
لـېكىن بـۇ . ىپتـۇتاغا ئاتا بولۇپ، ۋاكالىتهن رازىلىق بىلدۈرۈشـكه تهكلىـپ قىلىن

ـا كۆتۈر ـايمهن دهپ تىرهجهپتـۇ. ۈپتـۇئادهم يهنه غهۋغ ـاۋاپ قىاللم ـا ج . مولالخۇنھاجىغ
ـان جالالتنىـڭ رايىئهمما، ئىما ـاممۇ، مامۇتھاجىممۇ ئهمدى بۇ ئىشتىن بىج ـاي  غ باقم

  :قۇتۇلغىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلگهچكه، ئۇالرمۇ ساال قىپتۇ
بىجــان جــالالت ئــادهتتىكى بىرســىمۇ ئهمهس، ھــاجىم، يۇرتتــا ئېتــى بــار،  —

ــۇق ئوغۇلبالى ــدىن ئوش ـادهم بۇنىڭ ـان ئـ ــز تاپقـ ــرى، قى ــڭ بى ــدۇتۆرتنى ـا نهگه بارى  ؟غـ
  .دېيىشىپتۇ —دهڭا،  مولالخۇنھاجىممۇ چۈشۈنۈدۇ، ماقۇل

قىزنىـڭ دادىللىـق بىـلهن بىـر قېتىمـدىال . نىكاھ ئوقۇلۇپتـۇ ئاخىرقى نهتىجىده
ــدۇرۇپتۇ ــران قال ــى ھهي ــقا ھهممهيلهنن ــدىن باش ــى بوۋام ـاقۇللۇق بىلدۈرىش ــۇالر . مـ ئ

  :كۆزلىرىنى چهكچهيتىشىپ، تاڭلىيىنى چېكىپ
ــدىن پىچىرلىشــىپ، . ۇدېيىشــىپت —! يــا ئــالالھ — ھېلىمــۇ ياخشــى  —ئان

  .دېيىشىپتۇ —! نىكاھقا رازى بولۇپتىمىز، بولمىسا ئۆزى قاچامتىكىنه بۇ بهڭۋاش
  .بوۋام ئىمامنىڭ ئالدىغا بىر تىلالنى قويۇپتۇ

ـار،   — دېگىلـى تـۇرۇپتىكهن،  —بۇ سـىزنىڭ ھهققىڭىـز، گۇۋاھچىالرغىمـۇ ب
  :گۇۋاھچىالر بىر ئېغىزدىن

ـاممۇ  —رازى، ئىمامغا بهرگىنىـڭ يېتىـدۇ، بولدى بىز  — دېيىشـىپتىكهن، ئىم
  :تىلالنى ئالغىلى ئۇنىماي

  .دهپتۇ —بولدى، ئۇكام، مهن رازى، ئۆي تۇتساڭ ئۆزهڭگه الزىم،  —
  :ئۇالر بىلهن خوشلۇشۇپ، بوۋام يېڭى كېلىنگه چاخچاق قىلىپ

  .دهپ سوراپتۇ —يهنه كۆتۈرۈپ ماڭىمهنمۇ يا ئۆزهڭ ماڭامسهن؟  —
ده   قىـز سـۇپىدىن سـهكرهپ چۈشـۈپتۇ. وۋايالپ قاقاقالپ كۈلۈشـۈپ كېتىپتـۇب

ــدىن چىقىپتــۇ ــۇپ ئۆي ــى بول ــلهن خوشلۇشــۇپ، . بىرىنچ ــلهن بى ــۇ ھهممهي بوۋامم
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  .ئارقىسىدىن چىقىپتۇ
شــۇنداق قىلىــپ ئىككىســى بوۋامنىــڭ يالغۇزســىراپ قالغــان غېرىبــانه ئــۆيىگه 

  .كهپتۇ
ـاجىم . ۈپتـۇئهتىسى پۈتۈن ئاتۇشتا شاۋقۇن كۆتۈرۈل نـى نومـۇس، نـى «مولالخۇنھ

ـانالر نهسـىھهت قىلىشـىپ . جار ساپتۇ دهپ »!ئۆلۈۋالىمهن! ئات بۇ ئهمما ئـۇرۇق تۇقق
بىجانـدىن باشـقا «: قىزمۇ دوستلىرىدىن ئانىسىغا گهپ ئېيتىپ بېرىـپ. پهسلىتىپتۇ

 »گهپنــى ئاۋۇتمىســۇن ،ppppھىچكىمــگه تهگمهيــتىم، شــۇڭا بىكــاردىن ھوگــا چېلىــپ
ـا شــهرمهندىنىۋ«. دهپتــۇ ـا بــۇ گهپنــى  »! ... اي ئــۆلهي، مـ دهپ، مولالخۇنھاجىمغـ

شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ . بۇنىــڭ بىــلهن مولالخۇنھاجىمنىــڭ يېلــى چىقىپتــۇ. پىچىرالپتــۇ
ـايىتى چـوڭ تـوي ـاپهتته، ناھ ـان قىي   ئىشنى گويا باشتىال ئۆزى رازىلىـق بېرىـپ قىلغ

ـارتىش ئۇ: تاماشا قىلىپ بېرىپتۇ ـا بىـر ياشالر ئۈچۈن ئـوغالق ت يۇشـتۇرۇپ، مۇكاپاتىغ
   .ئوغالقتىنمۇ بوۋام ئۇتۇپ چىقىپتۇ. جۈپ قوي بېغىشالپتۇ

  :سابىت ئهپهندى شۇ يهرگه كهلگهنده كۈلۈمسىرهپ تۇرۇپ
ـا ئهمـدى  ،تاكى بوۋامدىن تارتىپ بىر دادا — ـاتتۇق، مان ـاال بولـۇپ كېلىۋات بىر ب

ـا، بىزنىڭ ئابىددىنغا كهلگهنده بىجاننىڭ ئهۋالدى بىر مۇنچه   —بولـۇپ كهتتـى مان
  .دېدى پهخىرلىنىپ

    
��� 

        
ـايىلىرىنى سـۆزلهپ تـۈگهتكهن بولسـىمۇ،  ـاتى ھهققىـدىكى ھىك ئهمدى ئۇ ھاي

دهپ ئۆتكىنىمــــدهك، شــــۇنچىلىك ئىچهكىشــــىپ . تونۇشــــلۇقۇمىز داۋام قىلــــدى
ــد ــڭ كۈن ــپ مــېڭىش مېنى ــر ســاالم بېرى ك ۈلۈقــاپتۇمىزكى، ھهر كــۈنى ئۇنىڭغــا بى

  :بهزىده ئۇ  بهزى. قالغان ئىدى مهشغۇالتىمغا ئايلىنىپ
 .دهپ سـورايدىغان بولـدى —بۈگۈن ۋاقتىڭىز بارمۇ؟ بىردهم ئولتۇرايلىمـۇ؟  —

مىھرىگــۈل قىزىمغــا زىيــارهتكه بارمــاقچىمهن،  —يــاكى بهزى دۈشــهنبه كــۈنلىرى، 

                                            
ــاتۇش شىۋىســى —ھوگــا چالمــاق  ①  »چــۇرۇڭ قىلمــاق، چوقــان ســالماق -غهۋغــا تېرىمــاق، ۋاراڭ«. ئ

  .ئا —مهنىلىرىدە، 
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ســابىت ئهپهندىــدىن بۇنــداق بىــر گهپنىــڭ  .دهپ ســورايتى —ھهمــرا بوالالمســىز؟ 
زورالپ ســوئال سورىســىمۇ قىســقا . رلىــك تهس ئىــش ئىــدىچىقىشــى مــۆجىزه دېيه

ـاتلىق بولـۇپ كېتىشـى  ـا بۇنچىلىـك ئىلتىپ ـان بـۇ ئادهمنىـڭ ماڭ كېسىپ تۈگۈتۈدىغ
. مىھرىگۈل بىلهن خېلىدىن تونۇشۇپ قالغان ئىـدۇق .مېنى چهكسىز خۇشال قىالتتى

ـاراتتىم ـابىت بىـلهن بىلـله ب ـا  مهن بـۇ ئايالـدا. شۇڭا بهزى دۈشهنبه كۈنلىرى س ھاياتق
بۇنـداق . بولغان قىزغىنلىقنى كۆرۈكلهپ تۇرغان ئىچكىي كۈچنى غۇۋا ھىس قىلـدىم

ـا، بـۇ . ئهمىن بولغان ئادهملهردىال بـوالتتىكۈچ ئۆز ھاياتىنىڭ مهنىدارلىقىدىن  ئهجهب
قانــداق بىــر مهمنۇنلــۇق ئىــدى؟ بــۇ مهمنۇنلۇققــا ســهۋهپ بولغــان مهنىــدارلىق نــېمه 

شــۇنچه ئىشــىنىدىغان بولســىمۇ، بــۇالرنى بىــز بىــلهن بــولغىيتى؟ ئهممــا ئــۇ بىــزگه 
ــۋهردى ــۇپ قېلى ــىر بول ــۇالر س ــمىغاچقا ب ـابىت  .ئورتاقالش ــۋاتقىچه سـ ــپ كېلى قايتى

  :مهلۇم بولدى مۇ ماڭا ئوخشاش پهرهز قىلغانلىقىنىڭئهپهندى
ـا  — ـاتنى ئىزغ بۇ قىزدا بىر ئىش بار، ھايات بولساق بىر كۈنى بىلىمىـز، ئـۇ ھاي

ـاي، يهنه ئــۆزىنى قانائهتلهندۈرىـدىغان بىـر ئىــش بىلهسـېلىۋېلىپال قال نمـۇ مهشــغۇل م
  .دېدى ئۇ ئىپتىخار بىلهن مىھرىگۈلنى ماختاپ  —بولۇۋاتقاندهك قىلىدۇ، 

ــدا  ــمه تېمى ــۇرتىمىزغىچه ھهم ـادىن ي ـاتتىن سىياســهتكىچه، دۇنيـ ــز ئهدهبىيـ بى
ېتىشـى ئۇنىڭ قىزىپ كهتسه تارتىنىشنى ئۇنتۇپ مهمهدانىلىشىپ ك. سۆزلۈشهتتۇق

ياكى ئۆزى بهك قىزىقققان تېمىالردا مۇنازىرىگه كىرىشىشتىن تارتىنمايدىغانلىقىنى 
بىلىــۋالغىنىم ئۈچــۈن، بهلكىــم ھىچكىــم مهنــدهك ئۇنىــڭ ئــاغزىنى ئاچالمايــدۇ، دهپ 

دېمىسـىمۇ ئۇنىـڭ باشـقا ھهرقانـداق بىـرى بىـلهن بـۇنچه قىـزغىن . تهمهننا قىالتتىم
. ئۇ ھهممىگه كۆڭـۈل بۆلـۈپ تـۇراتتى. تهس ئىدىپاراڭلىشىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش 

ـار  نهشرىياتىمىزدا نهشىر قىلىنىۋاتقان يېڭى كىتاپالرنىـڭ ھهممىسـىدىن خهۋىـرى ب
ــدى ــۇنىڭدىن . ئى ــوراپ، ش ــدىمۇ س ـانالر ھهققى ــىرگه تهييارلىنىۋاتقـ ــۇ نهش ـا ئ ھهتتـ

ـا مـۇالھىزه قىلىـش مېتـودلىرى  سىياسىي ۋهزىيهتتىكى يۈزلۈنۈشلهرنى ئۆلچهپ، ماڭ
  .ھهققىده ئۆگۈتهتتى

. چهتئهل ئهدهبىياتى، چهتئهل كىنولىرى ھهققىده چۈشهنچىسى ئاجايىـپ ئىـدى
. ئۇ ھهممه نهرسىنى نۇرغۇن خىل مىزانالرغا سېلىپ، ئېنىـدىن گېزىـدىن ئـۆلچهيتى

ـا كىنـولىرى ھهققىـده نـېمه چۈشـهنگهنلىكىمنى  ،مهسىلهن ئـۇ بىـر كـۈنى ئامېرىك
زهي ) خىتايالرنىڭكىدهك دېيىشىم كېرهكتـى( بىزنىڭكىلهردهك. كوچىالپ سورىدى
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ـاختا،  ـان تىپتىكـى س ـاپال دۈشـمهن ئۆلۈدىغ سالماي ئاتىدىغان، ھهربىيلهر ئـۆلمهي، س
ــدىكى چىنلىقنــى  ــئهل كىنولىرى ــرىككهن چېغىمىــزدا چهت ــوالردىن زې ســۈنئىي كىن

ياخشى ئـادهملهرال ئهقىللىـق ۋه كۈچلـۈك بولـۇۋهرمهي، بهزىـده . ياخشى كۆرگهنىدىم
شى ئادهملهرمۇ تاياق يهيدىغان، يېڭىلىدىغان بولۇشى بهكمۇ ئهركهكلىـك بولـۇپ ياخ

ئادىتىگه كۆره بىر كىنودىنمـۇ خـۇددى باشـقا ئهمما سابىت ئهپهندى . تۇيۇلغان ئىدى
پهن   نهرســىلهرگه ئوخشــاش شــۇ دهۋر سىياسىســىنىڭ ئهكســىنى، شــۇ دهۋر ئىلىــم 

ۇلى، تۇرمــۇش سهۋىيىســى، سهۋىيهســىنى، شــۇ يهرلىــك خهلقلهرنىــڭ تۇرمــۇش ئۇســ
ــمهت قارىشــى، ـارلىق نۇرغــۇن ... شــۇ دۆلهت ھاكىمىيىتىنىــڭ ئهھــۋالى،... قىم قاتـ

بىزنىـڭ ســۆھبىتىمىزگه . نهرسـىنى چىقىرىۋالىـدىغان شــهكىلده چۈشـهنگهن ئىــدى
  : ئاالقىدار كىنودىن ئۇ شۇالرنى دىققىتىمگه ھاۋاله قىلدى

ـان ھىنــــــدىي — ـا ئهدهبىياتىــــــدا كۆرۈلۈۋاتقـــــ ـان ئامېرىكـــــ انالرغا قىلىنغـــــ
 —دېدى ئۇ،  —ئىنسانىيهتسىزلىكلهرنى سۈرهتلهش خاھىشى دىققىتىمنى تارتتى، 

ئــۆزلىرى . يېقىننىڭــزى بهزى ئامېرىكــا فىلىملىرىنــى كۆرگهنســىز، بــۇ خــاھىش بــار
ـانلىقى خاتاســـىنى  ـان ئهســـكىلىكنى ئـــۆزلىرى ســـهھنىگه ئېلىـــپ چىققــ قىلغــ

كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى، بىـر . شكىمۇ بولۇدۇبىر خىل ئهپۇ سوراش دېيى. تونۇغانلىقىدۇر
ئهمما مۇشۇنداق . كۈنلىرى كېلهر، ئۇالر رهسمىي ئهپۇ سورىشىمۇ تهسهۋۋۇرغا سىغىدۇ

ــۆزىمىز  ــپ، ئ ــۇ، ســىزچه؟ مهن بۇنىڭــدىن ئىلھاملىنى ئهھــۋال خىتــايالردىمۇ بوالرم
  .تهرىپىگه تهدبىقالپ ئويالپ قېلىۋاتىمهن

چـۈنكى مهن بـۇ ھهقـته ھىـچ . هندېـدىم ئىشهنچسـىزلىك بىـل —بهلكىم،  —
  .ئويالپ باقمىغان ئىكهنمهن

دېدى ئۇ جاۋابىمدىن مهڭدهپ قالغىنىمنى  —ئويالپ كۆرمهپسىز، دېمهك،  —
ـالنى خىتايـدىن كـۈتكىلى بولمايـدۇ —چۈشـۈنۈپ،  ـايالر . مېـنىڭچه بۇنـداق ھ خىت

رنىڭ ئـۇالر باشـقىال. ئومۇمىي مىللهت سۈپىتىده ئادالهتسىز، ۋىجدانسىز بىـر خهلـق
: بـۇنى شـۇنىڭدىن پهرهز قىلىشـقا بولـۇدۇ. ھهققى توغرىسىدا ئهسال ئويالپ باقمايدۇ

ـارىخ  ـان ت مهيلى رۇسالر ياكى ياۋروپالىقالر بولسۇن، مۇسـتهملىكىلىرى ھهققىـده يالغ
ــۇ يالغانلىرىغــا  ئۆزلىرىمــۇ ئىشــىنىپ كېتىــدىغان  »ئهپهندىمــدهك«ياســاپ، ھهتتــا ب

هرچه ۋهھشـىيلىكته ھهمـمه مۇسـتهملىكىچى شهرمهندىلىكلهرنى قىلىشـمىدى، گ
دهپ تهكهللـۇپ قىلمايـدىغان بولسـىمۇ،  »سىلى ئۆزلىرى«ئوخشاش، مهزلۇم خهلققه 
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مۇستهملىكىنىڭ مۇستهملىكه ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىـش، بېسـىۋالغانلىقىدىن 
. تانماي، بېسـىۋالدىم دهپ تـۇرۇپ بېسىۋېلىشـنىڭ ئـۆزى، بىـر تۈرلـۈك سـهمىمىيهت

ىــده ياتقــان نهرســه، بىــر كــۈنلىرى داۋاســىڭنى ئــاقتۇرالىغۇدهك ئهقىــل ۋه بۇنىــڭ تېگ
ـادۇر ـاڭ تاشـــالپ چىقىــپ كېـــتىمهن، دېگهنـــدهك بىـــر مهنــ . كــۈچكه ئىـــگه بولســ
خىتايالرنىڭ يالغان تارىخ ياسىشى، ھهتتا بۇ تارىخقا دۇنيانى، بىزنىڭ ئهۋالدىمىـزنىال 

ـاي، ئـۆز خهلقىنىمـۇ ئىشـهند ۈرۈۋېتىدىغان دهرىجىـده ئىشهندۈرۈشكه تىرىشـىپ قالم
تهۋرهنمهي تهكرارلىشى، ئۇنىڭ نهقهدهر بهزلىكىنىڭ، تهپسـه تهۋرىمهيـدىغانلىقىنىڭ 

ـايمان . بىشارىتى ـا پۇش ـان زۇلۇملىرىغ مۇشـۇنداق بىـر مىلـلهت قانـداقمۇ بىـزگه قىلغ
قىلىشى، خاتا قىپتۇق دهپ ئهپۇ سورىشى مۈمكىن؟ تېخىمۇ رهزىل يېرى ئـۇ ئـۆزىنى 

تېخى . تالماي ئۇرۇنۇۋاتقان تۇرسا  قوبۇل قىلدۇرۇش ئۈچۈن ھارماي قۇتقازغۇچى دهپ
ـاي(جوڭخـۇا مىللىتـى «بىزنىمۇ ھىچ خىجىل بولمايال  دېيىشـكه، شـۇنىڭغا  »)خىت

ـانىيهت  ـا، بۇنـداق بىـر مىللهتنىـڭ ھهقق كۆندۈرۈشكه، قوبۇل قىلدۇرۇشـقا ئۇرۇنۇۋاتس
  .الىغه بولسا كېرهكتۇيغۇسى بولۇشى توغرىسىدىكى تهسهۋۋۇرالر بىر ئاز مۇب

بىز كۆرۈپ تۇرغان، كۆز . تارىخنى قويۇپ تۇرۇڭ، ھازىر ھهققىده گهپ قىلىڭ —
! ئالدىمىزدىكى نهرسىنى يالغان سۆزلهيدىغان بۇ خهق تارىخنى نىمه دېسـه دهيـدۇ ده
بىزنىڭ يوغان يوغان كۆزلىرىمىز، ئېگىز قاڭشىرىمىز ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا مهۋجۇت 

ـايالر بىـر ئادهمنىـڭ خىتتايال! نهرسىغۇ ر بىلهن ئۇيغۇرالر جىدهللىشـىپ قالغانـدا خىت
. ئۇيغــۇر يــاكى ختــاي ئىكهنلىكىنــى ئىككــى كلــومېتىر يىــراقتىنال پهرق ئېتهلهيــدۇ
ـارىخ  ـا، ت ـاش دهپ تۇرۇۋېلىۋاتس شۇنداق تۇرۇقلۇق بىزنـى چىرايـى ئـۆزى بىـلهن ئوخش

زىېمىنىمىــز شــهرقىي ھهققىــده نىمىلهرنــى دېمهيــدۇ؟ ھــازىر ئامــال قىلىــپ بىزنىــڭ 
تۈركىســـتاننىڭ ئهســـلى ئاھالىســـىنى ئۇيغـــۇر ئهمهس ئىـــدى دېـــيىش ئۈچـــۈن 
ــيىن  ــدىن كې ــر مهزگىل ــۇ يهنه بى ــدۇ؟ ب ــدىن بىشــارهت بېرى ــۇ نېمى تىرىشــىۋاتىدۇ، ب

ــڭ ئه ــۇ يهرنى ــتىن ب ــۇس قىلماس ــڭ نوم ــلى ئاھالىســى خىخىتايالرنى ــدى س ـاي ئى تـ
ـايرىم سۆز(ييارلىقى دىيىشنىڭ ته ـار بـۇ خى). لۈشـۈمىزبۇ ھهقـته يهنه ئ ـال ب ـايالر ئام ت

رايوننىڭ ئهسلى ئاھالىسىنىڭ ئۇيغۇر ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن ئالـدى 
ـايىتى ئېنىقكـى،  ـا ئىرقىـدىكى خهلـق ياشـىغان دهۋاتىـدۇ، ناھ بىلهن بۇ رايونـدا ياۋروپ
ا ياۋروپالىقالر بۇ زىمىن بىزنىڭ ئىدى دهپ خىتايدىن زىمىـن داۋاسـى قىلمايـدۇ، شـۇڭ

ــۇ قهدىمكــى قهۋرىلهردىــن چىققــان جهســهتلهرنىڭ . بــۇنى خــاتىرىجهم ئېيتىــدۇ ئاش
ـازىرقى ئۇيغـۇرالر بىـلهن ئـوپ  كىيىنىش تۇرىشـىدىن تارتىـپ، چىـراي تـۇرقىغىكه ھ
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ـاۋال  ئوخشاش تۇرسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلماسلىق ئۈچۈن ئ
بۇ خىتايالر قاراپ كېيىن بىر مهزگىلدىن  يهنه. بىزنى موڭغۇل ئىرقىغا تهۋه قىلىۋالىدۇ

ـا توشـۇپ  تۇرۇڭ، شهرقىي تۈركىستاننى، ئهسلى دېڭىز ئىدى، بىـز ئىچكىرىـدىن توپ
ـال . كېلىپ تىندۇرۇپ يهر قىلغان ئىدۇق دېيىشتىن يانمايدۇ شۇنىڭ بىـلهن بىزمـۇ ئام

 يوق دهردىمىزنى ئىچىمىزگه يۇتۇپ بىز ئاشۇ دېڭىزدىكـى بـېلىقالردىن ئـۆزگهرگهن
. ئهسلىده خىتايدىن پۈتۈن دۇنيا چۆچۈشى كېـرهك ئىـدى. دېيىشكه مهجبۇر بولۇمىز

دۇنيــادا ئىنســاننىڭ ئــۇ قهدهر . لــېكىن ياۋروپالىقالرنىــڭ ئۇنىــڭ بىــلهن چــاتىقى يــوق
يالغانچى ئىكهنلىكىنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالرنىڭمۇ بىر ئاساسى بولسا كېرهك 

ـا تار ىخىـدىكى بهزى نهرسـىلهرنى نهقىـل ئېلىشـقا دهپ، دهسلىپىده ئۇالرنىڭ توقۇلم
ـازىرمۇ خـېلىال . باشاليدۇ، ئاخىرىـدا خىتاينىـڭ قاراشـلىرى ئومۇملۇشـۇپ كېتىـدۇ ھ

ـا . ئومۇملۇشۇپ قالدى ـان پاكىتلىرىغ ـاپ چىقق ياۋروپالىق تهتقىقاتچىالر ئۇالرنىڭ ياس
ابىت بۇنىڭ ئۈچۈن قانداق قىلىش كېـرهك، سـورىدى سـ.  ئاز توال ئىشىنىدىغان بولدى

  .ئهپهندى ماڭا چوڭقۇر بىر خىل سوئال نهزىرىده قاراپ
  . سابىتكا، بۇ ئاپهتكه ئامال يوق —
ـايالر تــارىخ خى. كبىـز ئۇيغـۇرالر پهقهت بىـرال نهرســىنى كۈتۈشـىمىز كېـره — ت

ـان  كىتابلىرىدا، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى نۇرغۇن زىمىننى چارروسـىيه خىتايـدىن تارتىۋالغ
يىتى ئېنىقكــى ئــۇالر چىڭگىزخــان ئهســكهرلىرىنىڭ ئــايىقى دهپ دهۋا قىلىــدۇ، ناھــا

ــال جــاينى خىتهككه ــى دهپ قايتۇرىۋېلىشــنى چۈشــهۋاتىدۇن ــڭ زىمىن ــۇرا . تاينى ئوتت
ــۇ ھهقتىكــى مهزمــۇنالر ئىنتــايىن كــۆپ ــدا ب بۇنىــڭ . مهكتهپنىــڭ تــارىخ كىتابلىرى

ــۇ ز ــۇالر ب ــڭ ئېڭېمهنىســى شــۇكى، ئ ـا، ئهۋالدلىرىنى ـازىر ئااللمىسـ ــى ھـ ـا ىمىنالرن غـ
ـايالرنى بېسـىۋېلىش ھهققىـدىكى ۋهسـىيهتنامىدۇر سىڭدۈرۈۋاتقان شـۇنىڭ . ئاشـۇ ج

بـۇ  ،ده  بىلهن ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى ناھايىتى دهرتمهن قىساسكارالردهك تهربىيىلىنىدۇ
دېمهك ئاخىرىدا بۇ . جايالرنى بېسىۋېلىشنى داۋاملىق سىياسىي پروگرامما قىلىۋالىدۇ

كېيىــنچه يهنه بىــر تۈركــۈم تــارىخچىالر . لــدى قىلمايــدۇرايــونالرنى بېســىۋالماي بو
ـافرىقىالرنىڭمۇ خىچىقى ـا ۋه ئ تاينىـڭ زىمىنـى ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتلىماي پ ياۋروپ

يېقىنــدىن بېــرى دىقــقهت قىلىۋاتامســىزكىن، ئــامېرىكىنى ئهڭ دهســلهپ . قالمايــدۇ
ڭ پۈتۈن دۇنيانى مهن خىتاينى. خىتايالر تاپقان دېگهندهك ماقالىالر ئهۋج ئېلىپ قالدى

ــمهن ـارزۇ قىلى ــىنى ئـ ــزراق كېلىش ــڭ تې ــىۋالغان كۈنىنى ــى . بېس ــڭ دهردىمىزن بىزنى
چۈشهنمىگهندىكىن، خىتاينىڭ بۇ قهدهر دهھشهتلىك ئاپهت ئىكهنلىكىنى سهزمهي 
ئــۇالرنى قوللىغانــدىكىن، پۈتــۈن ئىنســانىيهت ئۇنىــڭ تــاپىنى ئاســتىدا قالســۇن، شــۇ 
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خىتاينىڭ دهردىنى ئۆزىال تارتماي ھېچ بولمىغاندا  چاغدىال بۇ ئۇيغۇر دېگهن مىللهت
باشقىالرمۇ تارتىشىپ بهرگهندىكىن ئازابى ئازراق يهڭگىللهر ياكى ھـېچ بولمىغانـدا 
دۇنيادىكى باشقا مىللهتلهر بىلهن خىتاينىڭ دهردىنى تهڭ تارتىشتا بولسـىمۇ ئـۆزىنى 

  .بارابهر ھېس قىلىپ ئاز توال خاتىرىجهم بوالر
....  

يىلالردىــن كېــيىن بېشــىمىزغا نــېمىلهر كېلىشــى  1520ســابىت يهنه  بهزىــده
ـاتتى ـا قوي  90 2000ئۇنىـڭ . ھهققىده بهكمۇ قورقۇنۇچلۇق تهسـهۋۋۇرالرنى ئوتتۇرىغ

يىلالر ئهتراپىغا بارغاندا بېشـىمىزغا نـېمىلهر كېلىشـى ھهققىـدىكى قىياسـلىرىدىن 
ندا خىتايالر ئۇيغۇر تىلىنى يىلالرغا بارغا2000ئۇنىڭ دېيىشىچه، . چۆچۈپ كهتتىم

ـا ! ئىســــتىمالدىن قالــــدۇرۇش پىالنىنــــى باشــــاليدىكهن بــــۇنى بىــــردىنال ۋۇجۇتقـــ
چــۈنكى، بىــر ! چىقارمىســىمۇ، قهدهم باســقۇچلۇق ھالــدا قىلىشــى مــۈمكىنكهن

ـانى چوقـۇم يهرلىكلهرنىـڭ نهسـلىنى قۇرۇتـۇش  ـاخىرقى نىش تاجاۋۇزچى مىللهتنىڭ ئ
. نېمه دهپ ئويالپ قالـدىم  ، بىرئاز ئاشۇرۇۋېتهمدۇئۇ مىللهتچى بولۇپمۇ! بولۇدۇكهن

ـال . ئۇنىڭ پهرهزلىرىگه ئىشىنىپ بولمايتى ئۇ مېنىڭ شۈبھىده ئىكهنلىكىمنى دهرھ
  :بايقاپ

ـاي ھۆكـۈمىتىنى نـېمه . ھهممه بهختسىزلىكمۇ دهل مۇشۇنىڭدا — سـىز خىت
يســىز، دهپ ئوياليســىز؟ خىتــاينىڭمۇ، بىزنىڭمــۇ ئورتــاق ھۆكــۈمىتىمىز دهپ ئويال

سىز بىر ئۇقۇمۇشلۇق سۈپىتىده شۇنداق ئوياليسىز، بۇنىسـى تېخىمـۇ ... شۇنداقمۇ؟
ــۇق ــرهر بهختســىزلىككه قالســىڭىز ! قورقۇنۇچل ــڭ ســهۋهبىدىن بى مهلــۇم خىتاينى

ـا، مهنـدهك بىـر «كۆڭلىڭىزگه كېچىدىغان بىرىنچى ئوي نېمه؟  ـاۋۇزچى بولغاچق تاج
ـاي ـاي قالم تى، بهختسـىزلىك دهل بىزنىـڭ ئـۆز مۇستهملىكه مىللهتكه مۇشۇنى قىلم

گه دهيـمهن، ›تهشـكىل‹مهن بـۇنى «دېگهن ئويمۇ؟ ياكى  »دۆلىتىمىزنىڭ بولمىغىنى
ـابىت ئهپهنـدى  —دېگهن ئويمۇ؟  »ھۆكۈمهت بۇنى بىر تهرهپ قىپ قويۇدۇ دېـدى س

ــدىن،  ـاقالپ، ئان ــدهك سـ ـاۋابىمنى كۈتۈۋاتقان ــردهم جـ ــى  —ۋه بى ــۇم كېيىنكىس چوق
  ، خاتا دېمىگهندىمهن؟چوقۇم كېيىنكىسى ىڭىزسىزنىڭ ئوياليدىغىن

ــۆره  ــدىن ك ــلهرمهن بولۇۋالغان ــدىن بى ـا يالغان ــى، ئهممـ ــپ كهتت ــۈرۈم قىزىرى يۈزل
  .سهمىمىيلىك بىلهن ئېتىراپ قىلىشنى اليىق كۆرۈپ باش لىڭشىتتىم

بىــر ئهدىپــته مۇشــۇنداق تــۈپ پىرىنســىپال مهســىلىگه قارىتــا تونــۇش خاتــا  —
ـا ـاالربولدى، دېمهك، ئۇنىـڭ ب ـادىي ئهسـهرلىرىده بـۇ خ ـاس ئهكـس   رلىق ئىج خالىم
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ــــۇر ـا مۇناپىقلىقلىقنىــــڭ ھــــۆججىتى. ئېتىــــدۇ، دېگهنلىكت ـاده بولســـ ـــ ــــۇ ئىپ . ب
ـاق دېگهنلىرىڭىـزدىن تېنىـۋالغىلى بولسـىمۇ، . يازغانلىرىڭىزدىن تېنىۋاالالمسـىز؟ ي

ۈن بــۇ بىــر ئهدىــپ ئۈچــ. يازغــانلىرىڭىز پــوالتتهك پاكىتقــا ئايلىنىــدۇ، دېــگهن گهپ
ئهمدى ھهر بىر شهرقىي تۈركىسـتانلىق ئۈچـۈن بـۇ نېمىـدىن دېـرهك . دېيىلىدىغانالر

ـاقمۇ، ئومـۇمىي جهھهتـتىن يهنىـال دۈشـمهن  بېرىدۇ؟ خىتاينى ئاغزاكى تىلالپ قويس
ــدۇ ـاپلىمايدىغانلىقىمىزنى ئىپادىلهي ــر . ھىسـ ـاۋۇزچى ھۆكــۈمهت، بى ــر تاجـ ــۇنى بى ئ

ـاڭ ئومۇمالشـمىدى، باسقۇنچى ھۆكۈمهت، دۈشـمهن ھۆكـۈمهت دهپ ت ونۇيـدۇغان ئ
دېـــمهك، بىزنىـــڭ روھـــى جهھهتـــتىن ئـــۆز ئهركىنلىكىمىزنىـــڭ زۆرۈرىيىتىنـــى 
ـان  ـاجى بولغ ـا ئۆزىمىزنىـڭ ئهركىـنلىككه ئىھتىي تونۇمۇغانلىقىمىز دېمهكتۇر، ھهتت

ـان ئـۆزى دۈشـمهن دهپ . قۇل ئىكهنلىكىمىزنـى تونـۇپ يهتمىگهنلىكىمىـزدۇر ئىنس
ن دهپ تونۇمىغان كىشـىگه قارشـى تۇرامـدۇ؟ نىسـپىي تونۇممىغان نهرسىگه، دۈشمه

قارشىلىق بولۇشى مۈمكىن دېسىڭىزمۇ، ئۈزۈلكېسىل قارشى تۇرۇشى، جان تىكىـپ 
ـا سـهن شـهكلىده قارشـى تۇرۇشـى مۈمكىنمـۇ؟ مـۈمكىن ! قارشى تۇرۇشى، يا مهن، ي

  !ئهمهس
ۈپ بۇالرنىڭ ئىچىده يوشۇرۇنغان بىر ھهقىقهتنىڭ ئۇپـۇقى كـۆز ئالدىمـدا سـۈزۈل

مهن ئۇنىـڭ قولىـدىكى مۇشـتهكنى ئىختىيارسـىز يوسـۇندا سـىالپ . كېڭىيىۋاتاتتى
ـان ھالـــدا بىـــر ھهقىقهتنـــى ئىســـپاتالپ بېـــرىش ئۈچـــۈن  تـــۇرۇپ، ئـــۆزىنى ئۇنۇتقــ

ـاالتتىم ھهقىقهتهنمـۇ بىـزده بۇنـداق روشـهن بىـر . كۈچۈنۈۋاتقان چېكىلىرىگه قاراپ ق
ـاھهقچ. دۈشمهن قارىشى شهكىللهنمىگهن ئىدى ـان چېغىمىـزدا ھهر ن ىلىككه يولۇقق

بـۇالردىن مهڭگـۈ «بىر ئىككى ئېغىز غۇدراپ خىتاينى تىلالپ قويۇدۇغان بولساقمۇ، 
ـاخىرقى مهخسـىدى مىللىتىمىزنىـڭ  مهڭگۈ، ئهسال شهپقهت كهلمهيدۇ، ئۇالرنىـڭ ئ

بۇنداق مۈجىمهل دۈشمهن . دېگهن تونۇش يوق دېيىشكه بوالتتى »نهسلىنى قۇرۇتۇش
ـا قارىشى بىلهن ئۇ نىڭغا قارشى تۇرغىلى بولمايدۇال ئهمهس، قارشى تۇرغانالرنىمۇ گوي

ـان گهپ ئىـدى ـان ئىچىـده تۇرۇدۇغ ـازغۇن بىـر تۇم . خاتا ئىش قىلغاندهك تونۇيدىغان ئ
ـا قهتئىـــي  ـانالر ئۆزلىرىمـــۇ ئـــۆز قىلغانلىرىنىـــڭ توغرىلىقىغــ ـا قارشـــى تۇرغــ ھهتتــ

يۈز  »ھهقىقهتكه قايتىش« ئىشهنچىسى تولۇق بولمىغاچقا ئاسانال ئىرادىسى بوشاپ،
  .بېرهتتى
خىتايالرنىڭ بىزنى يوقۇتۇۋېتىش پىالنى يېقىنقى كۈنلهردىن بېرى خىيالىغا  —
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ـاق باسماسـتىنال سـوۋېت  ـا ئاي كېلىپ قالغان ئىش ئهمهس؛ كوممۇنىستالر بـۇ تۇپراقق
ـاللىرى  ــ ـــرىبه ماتىرىي ـــنلىگهن بهزى تهج ـــي مهســـىلىدىكى  —تهرهپ تهمى مىللى

مىللىي سىياسهتتىكى موھىم نۇقتىالر ھهققىـده تهجـرىبىلهر بىـلهن ئاگاھالندۇرۇش، 
 50. شۇڭا ئۇالردا بىر پىالننىـڭ ھـۇلى ئاللىقاچانـدىن بېـرى بارىـدى. تهمىنلهنگهن

ـاۋال . قهدهم باسـقۇچلىرى بهلگىلهنـدى. يىلالردا بولسا مهزمۇنلىرى كونكرېتالشتى ئ
ـا د ـال بىلىنمهيـدىغان، ئهكـس بىز ئانچه دىققهت قىلمايدىغان، كۈنـدىلىك ھاياتت هرھ

ـاھهلهردىن ئىشـــقا  ـادهتتىكى پـــۇخراالر ســـېزهلمهيدىغان ســ ـاكى ئــ ئهتمهيـــدىغان يــ
تىلىمىزنىـڭ تـۈركىي ئائىلىـده بولـۇش . تىـل: مهسـىلهن. تېگىلگهن بولۇشى كېرهك

ـا قويۇلغانـدهك  ئاالھىدىلىكى تهدرىجىي يوقۇتۇلۇش ئۈچۈن بىر پىالن ئاسترتتىن يولغ
ـاكى ئاھاڭداشـلىقى جهھهتـلهردهسوزۇشۇڭا . قىلىدۇ  ق تاۋۇشالرنىڭ ماسلىشىشـى ي

ـــدىغان ئاجىزلىشـــىش ـــۇن كهلمهي ـانۇنىيهتكه ئۇيغ ــ ـاكى ق ــ ـــچ زۆرۈرىيهتســـىز ي  ھى
ـاپتا. ھادىسىلىرى پهيدا بولغان : مهسـىلهن .بۇنى شۇئانغا قهدهر سهزگهنلهر يوق ھېس

ـادهتكه ئايالنـدى »سـۈزىلىش«نى »سۈزۈلۈش« كىي باشـقا تـۈر. شـهكلىده يېـزىش ئ
ـا  ـارلىق سـوزۇق تاۋۇشـالر ئاھاڭداشـلىق قانۇنىغ ـاۋالقى شـهكىلده، يهنـى ب تىلالردا بۇ ئ

بۇ بهردىكى ئاجىزلىشىش ھادىسىسى بىر زۆرۈرىيهتمـۇ؟ . ئۇيغۇن شهكىلده يېزىلىدۇ
بۇالردا كېيىنكى بوغـۇمالردا  ...،)چۈشۈنۈش(، چۈشىنىش )ئۇلۇنۇش(ئۇلىنىش : يهنه

  جىزلىشىشنىڭ نېمه زۆرۈرىيىتى؟گه ئا»ى«ئاھاڭداشلىقنى بۇزۇپ 
ــوق؟  — ــدىڭىزمۇ ي ــقهت قىل ـا ســوئال  —ســىز شــۇنىڭغا دىق ــۇ ماڭـ ــدى ئ دې

بېرىۋاتىدۇ دېگهندىن كۆره دىققىتىمنى تارتىش ئۈچۈن چاقىرىق قىلىۋاتقان ئاھاڭـدا، 
تېخىمــۇ ئېنىقــى كوممۇنىســت . بىزنىــڭ دۈشــمهن ئۇقــۇمىمىز بۇزۇلــۇپ كهتتــى —

بىـز، تېخىمـۇ توغرىسـى . انالرنىڭ شـۇنداق بولـدىئىستىالسىدىن كېيىن چوڭ بولغ
ـــۇر  ـــىگىمۇ ھـــۆرمهت قىلىشـــقا مهجب ـــلىك نهرس ســـىز، نهپرهتلىنىشـــكه تېگىش
ـاكى ئـۆزلىرىمىز ئاشـۇنداق بىـر ئاتموسـفرا  ـا يېتىشـتىڭىز ي قىلىنىدىغان بىر مۇھىتت

ـان . ياراتتۇق، ئاندىن ئاشـۇ ئاتموسـفرا تهرىپىـدىن كـونترول قىلىنـدۇق ئـۆزىمىز ياراتق
كېلىماتنىڭ ئاسارىتىگه چۈشۈپ قېلىپ، ئهنه شۇ كونتروللۇق ئىچىده ) هيدا قىلغانپ(

ـارا ـامهن تهتــۈر   ئــۆزىمىزنى چهكلهيــدىغان، ئــۆزىمىزنى زوراليــدىغان، بـ ـارا تامـ بـ
مهلــۇم بىــر ئهدىپنــى : مهســىلهن. نهرســىلهرگه كۆنــۈككهن بىــر شــهكىلگه كهلــدۇق
پهئهتكه خىــالپ، تاجاۋۇزچىالرغــا مىســالغا ئــااليلى، ئــۇ باشــتىن ئــاخىر مىللىــي مهنــ
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ـا مىللىـي  نىـڭياخشىچاق مهيداندا مهدھىيىلهر يازغان بولسۇن، ئۇ ـانلىرى ھهتت يازغ
ئاھانهت دهرىجىسىگه يهتـكهن بولسـۇن، بۇنىـڭ خاسـىيىتىده ئـۇ تاجاۋۇزچىالرنىـڭ 
ـان بولسـۇن؛ راسـتىنى  ئهتىۋارلىشىغا ئېرىشىپ، يۈكسـهك مهرتىـۋىلهرگه نائىـل بولغ

ئادهمــدىن نهپرهتلىنهلهمســىز؟ ئۇنىــڭ ئوتتۇرىــدا مهلــۇم بولغــان بــارلىق ئېيتىــڭ بــۇ 
ــڭ كهم ــىمۇ، نهپرهتلىنىشــكه    مهھســۇالتى مۇناپىقلىقنى ــى بولس ــىز دهلىل كوتىس

تېگىشلىك دۈشمهن دېيىشكه تامامهن يېتىشىدىغان سـهۋهپلىرىمىز تۇرسـىمۇ ئـۇنى 
نــداق بىــر كۆڭــۈل ئاشــكارىغۇ دېيهلمهيمىــز، يوشــۇرۇنمۇ بۇ. دۈشــمهن دېيهلمهيمىــز

ئهگهر بۇنى بىرهرسى . مايىللىقىمىزنىڭ بولمايۋاتقىنىنى ئهلهم ئىچىده ھىس قىلىمىز
نـى قوبـۇل »دۈشـمهن«بـۇ . ئاغزىدىن چىقىرىپ قالسا، ھهممهيلهن قارشـى چىقىمىـز
ـــۇدۇ ـامىلالر ســـهۋهپچى بول ــ ـــۇن ئ ـــۇ شهخســـنىڭ . قىلماســـلىققا نۇرغ ـــوھىمى ئ م

ـــپ ق ـــى رهنجىتى ـانلىقى، مىھماندوســـتلۇقى ۋه خۇشـــپېئىللىكى، ھىچكىمن ــ ويمىغ
بىزنىڭمــۇ بــۇ مىھماندوســتلۇقتىن نهســىۋىدار بولغــانلىقىمىز  يــۈزىمىزنى قىزارتىــپ 

ـامىلى، بـۇ مۇناسـىۋهت جهھهتـتىن  »يۇرتداشلىق«تۇرۇدۇ؛   »شـهرهپكه ھهغـدالىق«ئ
ــس  ــدهك ھى ـا كېتىۋاتقان ــوڭ زىيانغـ ـا بهك چ ــنى گويـ ـا رازى بولۇش ــى بۇنىڭغـ تۇيغۇس

بــۇ .  قوبــۇل قىلمايــدىغان مهيدانــدا بولۇشــىمىزغا ســهۋهپ بولــۇدۇقىلــدۇرۇپ، ئهســال
ئاساسلىق سهۋهپ بولسىمۇ، بۇنى تىلغا ئېلىش ئهپسىز بولغاچقا بۇنى دېمهستىن، ئۇ 

ـارىخىي «دهپ گهپ يـومزاپ، ئـۇنى  »ياشىغان دهۋرىنى نهزهرده تۇتقانـدا«ئهدىپنىڭ  ت
ـان تى»چهكلىمىلىك ـا ئايرىشـقا ئۇرۇنـۇدۇنى سهۋهپ قىلىپ، كهچۈرۈشكه بولۇدۇغ . پق

ئاندىن شـېئىرىي ئىسـتىداتى، بهدىئىـي مۇۋهپپىقىيهتلىرىـدىنمۇ سـۆز ئېتىـپ، ئـۇنى 
بــۇ يوســۇن «: ھىــچ بولمىغانــدىمۇ شــۇنداق دهپ تــۇرۇۋالىمىز. قوغداشــقا تىرىشــىمىز

ـــم قالىـــدۇ؟ ـا چىقىرىۋهتســـهك كى ـــۇنى  »ھهممىنـــى يوققــ ـــتىقه؟ ب ـــداق مهن ـــۇ قان ب
ــدۇ دهپ قىــپئــادهم قالما. چۈشــۈنهلمهيمهن ــر دۈشــمهننى ســۆيۈملۈك   ي ــل بى قىزى

كىشــىلىرىمىز تىــزىملىكىگه كىرگۈزۈۋالســاق، بــۇ بىــر قاراشــتا قوســاق كهڭلىكــى، 
ــي »مهرتلىــك« ــڭ مىللى ــڭ بىزنى ــدهك قىلســىمۇ، بۇنى ــچ ئىــش بولمايدىغان تهك، ھى

ـاپىتىنى ئـويالپ كۆردۇقمـۇ يـوق؟ سـىز ئـويالپ  ۋىجدانىمىزغا بېرىدىغان پىسخىك ئ
  .ئاندىن ماڭا جاۋاپ بېرهرسىز. ىسسىي تهجرىبه قىلىپ بېقىڭكۆرۈڭ، ھ

ـايرىش مىزانىمىـز »دۈشمهن«: مېنىڭ بۇ ھهقته ئويلىغانلىرىم شۇالر بولدى نى ئ
 »دۈشــمهن«بولغاچقــا، ئومــۇمىي مىللىــي پىســخىكىمىزدا ) دهز(ئاللىقاچــان بــۇزۇق 
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لى كىمــگه قارىشـىمىز ئېنىقســىز قېلىشــقا ســهۋهپ بولــۇدۇ؛ بــۇ ئېنىقســىزلىق تــۈپهي
ـان بىرىمـۇ دۈشـمهن  قارشى تۇرۇشنى بىلمهيمىـز، چـۈنكى شـۇنچىۋاال مهينىتـى بولغ

ـالىمىز ـاڭگىراپ ق ـا خىتاينىـڭ . بولمىغان ئىكهن، ئىخىتىيارسىز گ  »دۈشـمهن«ھهتت
ـاڭ«ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت ئېنىق ئۇقۇممۇ پهقهت  ـاتلىمىمىزدا قېتىـپ قېلىـپ،  »ئ ق

ـاڭ« ـاكىم»يوشۇرۇن ئ ـادهم «. بولـۇدۇ دا ئېنىقسـىزلىق ھ ـاق ئ ـا چىقارس ھهممىنـى يوقق
دېگهندهك بۇنداق پىرىنسىپسىز مىللىي مهيـدان بهكمـۇ كۈلكىلىـك،  »قالمايدىكهن

ــر ســاھهده . بىچارىلىــك، ھهتتــا ســاراڭلىق ــۇم بى ــېلىش«مهل ــن »ئــادهم بولمــاي ق تى
ـادهمنى  ـاق«ئهنسىرهپال الياقهتسىز بىر ئ ـاھهنىڭ ۋهكىلـى دهپ تۇرس بۇنىـڭ  »شـۇ س

ـا يـۇمران : زىيانلىرى بولۇشى مـۈمكىنبۇنداق  ـاھهگه يېڭـى قهدهم قويغانالرغ شـۇ س
ـــــۆلچهم  ـــــلهن ئ ـــــڭ بى ـــــۇدۇ؛ بۇنى ـــــۇنۇلغان بول ـــــۈلگه س ـار ئ ــــ ـــــدىال ناچ ۋاقتى
ـامۇللىقى ئېغىـــر تهســـىرگه  ـاغالملىقى، تاكــ تۆۋهنلىگهچكه،كېيىنكىلهرنىـــڭ ســ

ــي تهقــدىرگه كۆڭــۈل بۆلگــۈچى، ئىنتىلگۈچىلهرنىــڭ. ئۇچرايــدۇ  يهنه بىــرى، مىللى
ـاللىقى  ـــۇش ئىھتىمــ ـان  قوزغۇل ـــدۇرۇش«بولغــ ـاھهنى تول ـان ســ ـــوش قالغــ  »بىـــر ب

ـا ـائهت، ئـ ـا، ئۇنىڭــدا قانـ ــدۇرۇپ،  Qتىرىشــچانلىقى ئورنىغـ ــك تۇغ چه خاتىرىجهملى
ئهمهلىيهتته بۇ ساھهنىڭ بهلگىسىز بىر ۋاقىتقىچه بـوش قېلىشـىنى تهمىـن ئهتـكهن 

ك، بــۇنى تهســهۋۋۇر ئهمــدى مىللىــي ۋىجــداننىڭ نــېمه بولۇشــىغا كهلســه .بولــۇمىز
ـاقمۇ تهس ـامهن ۋىجدانســــىزلىققا يېشــــىل چىــــراق يېقىــــپ بهرگهن،  !قىلمـــ تامـــ
ـاپالنمايدۇ، «كېيىنكىلهرگه  بۇنچىلىك ئىشالر ۋىجدانسـىزلىق، شـهرمهندىلىك ھىس

دېــگهن بىشــارهتنى بهرگهن بولــۇمىز ۋه بۇنىــڭ بىــلهن مىللىــي تهقــدىرىمىز  »جۇمــۇ
  !خۇسۇسىدا ۋىجدانسىزلىق ئومۇملۇشۇدۇ

مېنىڭمـۇ ھـۆرمهتتىن . سابىت ئهپهندىنىڭ گهپلىرىنى بىكار گهپ دېيهلمهيتىم
ئۇالرنىــڭ ئــورنى . ئۆتــۈپ چوقۇنۇشــقا بېرىــپ يېتىــدىغان ئۇلــۇغ ئــۈلگىلىرىم بارىــدى

ئهممــا ئۇالرنىــڭ يازغانلىرىــدىمۇ . قهلبىمنىــڭ تۆرىــده، بېشــىمنىڭ ئۈســتىده ئىــدى
ـاي ئارمىيىســىنىڭ بىزنـــ»پارتىيىنىــڭ شـــهپقىتى« ـانلىقى«ى ، خىتــ ـازات قىلغــ ، »ئــ

ـاقى«سوتسىيالىزىمنىڭ گـۈزهللىكى،  دېگهنـدهك مهزمۇنالرنىـڭ  »مىللهتـلهر ئىتتىپ
ـال، ئادهتتىكىـدهك . بىرهرسى دائىمىي ئىدى ـاڭىمۇ بهك نورم تاكى بۈگـۈنگىچه بـۇ م
ـال  قهدهر شهرمهندىلىكنىڭ بۇ دا بولساشۇئان. تۇيۇلۇپ كېلىۋاتاتتى قانـداقالرچه نورم

بـۇ ! بۇال ئهمهس يۈزۈممۇ قىزاردى. نىنى ئويالپ چۈشۈنهلمهيال قالدىمتۇيۇلۇپ كهلگى
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ـانه تېمىالرمــۇ بىزنىــڭ بىرســىنى  ـاپىق«قهدهر مۇناپىقـ دهپ باھالىشــىمىزغا  »مۇنـ
ــدىلىك  ـادهتتىكى ئىشــقا، كۈن ــۇ ئـ ــۈن ھهقىقهتهنم ــز ئۈچ ـاپىقلىق بى يهتمىســه، مۇنـ

بـۇ ئهلـۋهتته . ست ئىدىتۇرمۇشتىكى ئۈچ ۋاق تاماقتهك بىر ھالغا كهلگهن بولۇشى را
  مىللىي ۋىجداننىڭ ئۆلگهنلىكى بولماي نېمه؟

  :سابىت ئهپهندى بۇ يهرگه شۇالرنى قوشۇمچه قىلغىنى يادىمدا
ـاالقچىلىقنى ئوبـــدان قىلىـــش نهتىجىســـىده تهقـــدىرلهنگهن  — ـا يــ خىتايالرغــ

نهمۇنىچىالر، كۆكسىگه گۈل تاقىلىپ، شهرهپلىك ئۈلگه قىلىـپ تىكلهنگهنلهرنىـڭ 
ىي توپىمىز ئىچىده ھىچقانداق خىجالهت چهكمهسـلىكى، مهسـخىرىگه، پهس مىلل

ــل  ــكه نائى ــى ئېلىنىشــى، ھهۋهس ــۇش قارش ــلىقى، بهلكــى خ كۆرۈشــكه ئۇچرىماس
ـانلىقىال ئهمهس،  مىللىـي «كىمسهلهردهك كۆرۈنۈشـى مىللىـي ۋىجـدانىمىزنىڭ بۇلغ

  .دېگۈدهك بىر نهرسىمىزنىڭمۇ قالمىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈدۇ »ۋىجدان
ـا مهن ئاشـــۇالردىن چهك  چېگـــرا ئاجرىتىـــپ، مىللىـــي كىملىكنىـــڭ   ئهممــ

ـاۋابى  ـامىله قىالالمـدىم؟ بۇنىـڭ ج زۆرۈرىيىتى بهلگىلىگهن پىرىنسـىپالر بـويىچه مۇئ
نـېمه ئۈچـۈن؟ ۋىجدانسـىزلىقنىڭ خېلـى كـۆپ تـۈرلىرى بىـز ! ھهقىقهتهنمۇ قىـيىن

هتكه ئايلىنىشـتهك ئومـۇمىي ئۈچۈن ئادهتتىكى نورمال بىر ئىشقا، ھهتتا مهلۇم پهزىل
ـا قارشـى »ئاساسـىي ئـېقىم«ئهمـدى بـۇ ! مهنىۋىي كېلىمات بارلىققا كېلىپ بولغان غ

يهنه بىر تهرهپتىن قارىغاندا،  !چىقىش ھهقىقهتهنمۇ ئوينۇشۇدۇغان ئىش ئهمهس ئىدى
ـايال »ئىجادىيهت«ئاشۇالرمۇ قىلىپ يۈرگهن ئاشۇ  لىرىنـى بۇنچىلىـك جىـددىيگه ئالم

ىلغــان، مۇنــاپىقلىق دهرىجىســىده چۈشــۈنۈش ئهمهس، نورمــال خاتــا دهپ مۇئــامىله ق
ـا، بىـر . بۇ تهرىپىگه ئىشـىنىمهن. چۈشۈنۈشمۇ خىيالىغا كهلمهستىن قىلىشقان ئهمم

ئادهم ئاقكۆڭۈللۈكى تۈپهيلى دۈشمهنگه بىر مهخپىيهتنى بېرىۋهتكهن بولسا، بۇنىـڭ 
ـان كهلـ ـاپ زىي ـا، گئاقىۋىتىده مىللهتـكه بىھېس ـادهمنى هن بولس نىيىتىـده «بىـز ئـۇ ئ

دهپ ئهپــۇ قىالمــدۇق؟ يــاكى يهنىــال  »ســېتىش يوقىــدى، ئاقكۆڭۈللۈكىــدىن قىلــدى
  مۇناپىق دهپ دارغا ئاسامدۇق؟

  :ئۇ يهنه مىللىي مهسىله ھهققىده شۇنداق قورقۇنۇچلۇق گهپلهرنىمۇ قىلدى
  !دۇيهنه ئوتتۇز يىلالر ئۆتسه خىتايالر بىزگه خىتايچه ئىسىم قويۇشنى تاڭى —
ـاپىلىق بىـلهن  —! قويۇڭه، ئهمدى — ـاز ئـۆزهمنى باسالماسـتىن خ دېدىم بىر ئ
  !سهل ئېشىپ كهتتى بۇ —ۋارقىراپ، 
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ـاز ! ئېشىپمۇ كهتمىدى، پهقهت ۋاقىت مهسىلىسى — ـاكى بىـر ئ بىر ئاز بالدۇر ي
ـان ئۇيغـۇر »شـۆتاڭ«بۇنىڭغا تارىختىن ئۆرنهك دېسىڭىز، ئىلگىـرى . كېيىن دا ئوقۇغ

سىنىپتا بـۇ ئىسـىم . غا بىرىنچى كۈندىنال بىر خىتايچه ئىسىم قويۇالتتىئوقۇغۇچىالر
ـايچه ئىسـىم . ئىشلىتىلهتتى ـان ئۇيغۇرالرغىمـۇ خىت بۇندىن باشقا، ئهسكهرگه تۇتۇلغ

ئهمدى بۈگۈن سـىز . خىتايالر بۇنداق سىناقالرنى ئاللىقاچان قىلىپ باققان. قويۇالتتى
ئـۇالردا . ۈنى بىزنىڭ ئهتىمىـز دېمهكتـۇرئىچكىي موڭغۇلنى كۈزۈتۈڭ، ئۇالرنىڭ بۈگ

يىلى ئاپتونوم رايون دېگهن بۇ ئاتالمىش مۇختارىيات قۇرۇلغاندىن باشالپ، ئۇ 1947
ــدۇ ــۇپ كېلىۋاتى ــدانى بول ــي سىياســهتنىڭ ســىناق مهي خىتــايچه ئىســىم . يهر مىللى

  .مهسىلىسى ئىچكىي موڭغۇلدا قهپهزدىن چىقتى
ــۇق ئىــدى ــ. ھهقىقهتهنمــۇ قورقۇنۇچل ــېمه . ۈم ئىچىمــگه چۈشــۈپ كهتتــىئۈن ن

مانــا شــۇنداق، ســابىت ئهپهنــدى بهزى مــۇالھىزىلهرنى . دېيىشــىمنى بىلــمهي قالــدىم
ــى ــدهك قىالتت ــۇ، ئهممــا كۆرســهتكهن   ھهقىقهتهنمــۇ ئاشــۇنداق ئېچىتىۋېتىدىغان ي

   .دهلىللىرى ئالدىدا قارشى بىر نېمه دېيىشكىمۇ ئامالسىز قاالتتىڭىز
ــد ــدى نىمىنى ـابىت ئهپهن ــونىنى سـ ــۆز ت ـال س ــدهك دهرھـ ۇر ئېســىگه كهلتۈرگهن
  :ئۆزگهرتىپ، ئالدىراپ سورىدى

ــــــهيپىددىننىڭ  — ــــــدهس ــــــۇنجى ( ئۆيى ــــــى ت ــــــى يىلالردىك ئهللىكىنچ
ـازارهت، بۆلـۈم ) مىھماندارچىلىقىمىزدا ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىـت يېڭـى بېسـىلغان ۋه ن

ـال ســـۈپىتىده مهخ ـان ئىچكىـــي ماتىرىيــ پىـــي دهرىجىلىكـــلهر كۆرۈشـــكه بولۇدۇغــ
  تارقىتىلغان بىر كىتاپنى كۆرۈپ قالدىم دېگهنلىكىم يادىڭىزدىدۇر؟

  .توغرا، شۇنداق دېگهن ۋه بۇ ھهقته ئايرىم سۆزلۈشۈمىز دېگهنتىڭىز —
ئهللىكىنچــى يىلالرنىــڭ بېشــىدىال خىتايالرنىــڭ سىياســىتىنىڭ ئاساســىي  —

ـان تهخمىـنىمچه بـۇالر . يۆنۈلۈشى بهلگىلىنىپ، موھىم نـۇقتىالر بېكىتىلىـپ بولۇنغ
ــتىلگهن ــۇنداق بېكى ــده ش ــل ھهققى ـارىخ ۋه تى ــدىن : تـ ــتاندا ئهزهل ــهرقىي تۈركىس ش

ــگهن  ــۈپ كهل ــتىن كۆچ ــڭ چهت ــى، ئۇيغۇرالرنى ـاپ كهلگهنلىكىن ــڭ ياشـ خىتايالرنى
ـاق . كۆچمهنلهر ئىكهنلىكىنى بېكىتىش بۇنى ئالدى بىلهن ئىچكىي قىسـىمدا قورچ

درىجىــي ئــاجىز ھالقىالرغــا قورقــۇنچ ئهمهلــدارالرغا قوبــۇل قىلدۇرۇشــتىن باشــالپ، ته
ئاخىرىــدا پۈتكــۈل ئۇيغــۇر جهمىيىتىنــى ... ســېلىش يــولى بىــلهن قوبــۇل قىلــدۇرۇش،

بــۇ پهقهت ۋاقىــت ئېتىبــارى بىــلهن تېخــى قهپهزدىــن چىقىشــقا مۇۋاپىــق . كۆنــدۈرۈش
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ئاشـۇ مهن . مهن بـۇنى ئوينۇشـۇپ دېمهيـۋاتىمهن. كېلىمات يارىتىلمىغان بىـر پىـالن
ـا كـۆرگهنلىرىمگه ئاساسـلىنىپ دهۋاتىـمهنگېپىنى قىلغ كـۆزۈم چۈشـكهن  .ان كىتاپت

ـاله ئىكلهنلىكـى ھهققىـدىكى  قۇرالردا بىزنىڭ كـۆچمهن، خىتايالرنىـڭ يهرلىـك ئاھ
تـۈرك (دىكـى بىـر مىلـلهت »جوڭخـۇا ئائىلىسـى«ئهمدى بىزنـى . مهزمۇنالر بارىدى

ــىدىكى ئهمهس ــر پىرىنســىپ) ئائىلىس ــۈن بهلگىلهنــگهن بى بىزنــى : قىلىــش ئۈچ
چـۈنكى بىزنىـڭ بـۇ . قاتارىـدىن چىقىـرىش »رتـلهتـۈركىي مىلله«تهدرىجىي ھالـدا 

كىملىكىنــى راســتقا ئايالنــدۇرغىلى  »جوڭخــۇا«تهۋهلىكىمىــز ئۆچــۈرۈلمهي تــۇرۇپ، 
ــولى تىلىمىزنىــڭ قائىــده. بولمايــدۇ ــۇقىنى   بۇنىــڭ ي قــانۇنلىرىنى بهلگىــلهش ھوق

لىمىزدىكى ئومۇمىي تۈركىي مىللهتلهرگه چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋېلىپ، بۇ ئارقىلىق تى
ـان قائىـده ـانۇنالردىن چهتلىـتىش  ئورتاق بولغ ـاي،  ،ھه pppp!ق شـۇنىمۇ قىسـتۇرۇپ قوي

ــڭ  ـاپنى تهڭ دهرىجىلىكلهرنى ــۇ كىتـ ــيىن ب ــدىن كې ــدار بولغان ــۇ ئهمهل ــيىن مهنم كې
ــدۇردى ــۈش قىل ــدا ئۆگۈن ــۈن مهزمــۇنلىرىنى يــادلىۋالغۇدهك . ئىچكىــي يىغىنلىرى پۈت

  . قىلدۇرۇۋهتتى دېسهممۇ بولۇدۇ »ھۆ«؛ دهرىجىده
ـالهتكه غهرق  ،راســتىنى دېســهم بۇنىســى مېنــى مهســتلهردهك بىــر روھــى ھـ

روھىم شۇنداق بىـر زهربىـگه ئۇچرىـدىكى، خېلـى ئـۇزاق كۈنلهرگىچىمـۇ . قىلىۋهتتى
  .ھوشۇمنى يىغالماي قالدىم

مىزدىكى مانا شۇ كىتاپتا ئهنه شۇنداق ساختا تارىخ سىناق تهرىقىسىده ئىچى —
ـارىخ  ـارىخ بىلىمـى، ماركىسـىزملىق تـوغرا ت خىتايالر بىـلهن ھهمكارالشـقۇچىالرغا ت

  .قارىشى سۈپىتىده سۇنۇلغان ئىدى
ـا  — ـان كىتاپت ساختا تارىخمۇ دېدۇق، بۇنىڭغىمۇ ماقۇل، ئهمما شۇ تىلغا ئېلىنغ

ـايالر يۇرتىـدا پا ـاھ بۇ يۇرتنى خىتايالرنىڭ، ئۇيغۇرالر كۆچمهن بولـۇپ كېلىـپ، خىت ن
  تاپقانلىقىنى دېيىشى نېمىگه زۆرۈر بولۇپ قالغاندۇ؟

بىـرى، : خىتايالر بۇنىڭـدىن ئىككـى خىـل پىسـخىك ئۈنـۈمگه ئېرىشـىدۇ —
ـا  ــ ـايالرنى بۇنىڭغ ــ ـــدهك، ۋىجدانســـىز خىت ـان، ھايۋان ــ ـــي ھىســـلىرى بولمىغ مىللى
ـــىدهك،  ـــڭ ئىگىس ـــۇددى يهرنى ـــدىمىزدا خ ـــڭ بىزنىـــڭ ئال ـــهندۈرۈپ، ئۇالرنى ئىش

                                            

   
①

ماددىســىدا ئۇيغــۇرالرنى تــۈرك  -8نومۇرلــۇق ھۆججىتىنىــڭ -7يىلــى -1996خىتــاي مهركىزىنىــڭ  

 .ئا —دۇنياسىدىن ئايرىۋېتىش ئېنىق تىلغا ئېلىنغان، 
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سى بىلهن ئۆزىنى نامايان قىلىشىنى؛ يهنى، مىللىي غورۇر ھاسـىل خوجايىنلىق ھىس
ـارقىلىق، بىزنىڭكىلهرنىـڭ . قىلىش نىشانىغا يېتىدۇ بىزنىڭكىلهرنى ئىشهندۈرۈش ئ

روھىدا بىر خىل قهرزدارلىق ھىسسى يارىتىش؛ مهڭگۈ باش كۆتۈرۈشكىمۇ جـۈرئهت 
ـايىتى مـــوھىمقىلدۇرمايــدىغان بۇنــداق قهرزدارلىـــق تۇيغۇســى ئــۇالر ئۈچـــۈن ن . اھـ

ــي ماتىرىيــال ســۈپىتىده پهقهت چــوڭ  ــڭ ئىچكى ــالر ئۈچــۈن بۇنى ئهللىكىنچــى يىل
غالچىالرغىال بېرىلىشىنىڭ سهۋهبى ئۇالرنى ئالدىن مۇشـۇ روھ بىـلهن يېتىشـتۈرۈش، 
ـا قارشـى تۇرۇشـنىڭ بىـر  ساداقهتمهن غالچىالرغا ئايالنـدۇرۇش؛ ئىچىـدىن، خىتايالرغ

ـان مهقسـهتتۇيغۇسـىغا تويۇنـدۇرۇش  خىل تۇزكورلۇق بولۇدۇغانلىقى گهرچه . قىلىنغ
دېمهسـتىن  »نهدىن كهلدىڭ؟ سـهن كىـم«بۈگۈنگىچه بىزنىڭ خهلق خوجايىنالرنى 

ـاكى موڭغـــۇل ئىستىالســـىدىن بېـــرى تاشـــقىرىدىن كهلگهنـــلهرگه . بويســـۇندى تــ
بـۇنى . ئهمما ئهمـدى ئۇنـداق بولۇۋهرمهيـدۇ. بويسۇنۇش پىسخىكىمىز شهكىللهندى

خىتايالرنىــڭ بــۇ تهييــارلىقى ئالــدىن ئــاال بىــر تــارىخنى . ئوبــدان بىلىــدۇ خىتــايالرمۇ
ىرالپ، كۆنــدۈرۈش قهدهم باســقۇچىنى باشــالش، بىزنىــڭ يېڭــى ئهۋالدىمىزنىــڭ زھــا

ــگهن خوجــايىن ســهن؟«سورىشــى ئىھتىمــال بولغــان  مهن «گه،  »ســهن نهدىــن كهل
  .لغاننى تهييار قىلىپ قويۇش ئۈچۈن زۆرۈر بو»كهلمىدىم، سهن كهلدىڭ

ـاز سـۈكۈتتىن كېـيىن ئـۇ ئـۆز ـا   بىر ئ ئـۆزىگه دهۋاتقانـدهك بىـر خىـل كهيپىياتت
  :قوشۇپ قويدى

ـان ماتىرىياللىرىـدا  — بهزى خهلقارالىق ئاممىۋىي تهشكىالتالرنىڭ ئـېالن قىلغ
ـاي نوپۇســـى   1949شـــهرقىي تۈركىســـتاندا  دهپ ئېتىـــراپ % 2يىلىـــدىكى خىتــ

ـاي نوپۇسـى يهرلهشـكهن رى پىبىزنىڭ بىلىشىمىزده بۇ ئىككـ. قىلىندى سـهنت خىت
پۇخرا خىتايالر بولماستىن، ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى، مهمۇرىي خادىمالر، تاجاۋۇزچى 

ئهمدى ھهر كۆڭـۈلگه شـۇ سـوئال كهلـمهي قالمايـدۇ، . ئهسكهرلهردىن ئىبارهت ئىدى
دېــدى ئــۇ بىــر خىــل مهســخىرىلىك تاۋۇشــتا كۈلكىگىمــۇ ئوخشــاپ كېتىــدىغان  —
ـا،  2000ئهگهر بۇ زېمىن  —ىش بىلهن، دېي!" ھىھھى" يىلـدىن بېـرى سـېنىڭ بولس

ـاكى  ـالهڭ بولمىـدى؟ ي ئهجهبا تاكى شۇ كۈنلهرگىچه نېمىشـكه سـېنىڭ يهرلىـك ئاھ
  بىزگه ئىجارىگه بېرىۋېتىپ، ئۆزهڭ كېتىپ تۇرغانمۇ؟

....  
سۆھبىتىمىزنىڭ ئهمدى ئىلمىي مۇالھىزىلهر باسقۇچىغا كىرىشى مېنى تازىمۇ 
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ـالى . خوش قىلدى شۇغۇنىسى، ئهمدى جۈمه ۋه شهنبه ئاخشاملىرىدا ئۇنىڭ ئـۆيى خ
ــۇپ قالــدى ــېقىن دوســتلىرىنى باشــالپ كېلىــپ، ئۇنىــڭ . بولمــاس بول ــرى ي نهۋرىلى

ـايرىم  ـا تولدۇرۇۋېتىـدىغان، مهن بىـلهن ئ كىچىككىنه تارچۇق ئۆيىنى ئـۆز چوقانلىرىغ
شـۇنداق بولسـىمۇ مهن . پاراڭلىشىش پۇرسهتلىرىنى نابۇت قىلىدىغان بولۇپ كهتتـى

ئۇنىڭ كىچىك كولبىسىنىڭ ياشالر بىـلهن تولـۇپ تۇرىشـى . يهنىال بهك خوش ئىدىم
ياشالرنىڭ پاراڭلىرىغا قـۇالق . بهلكىم ئۇنىڭ روھى ئۈچۈن پايدىلىقتۇر دهپ ئوياليتىم

ـابىت ئهپهنـدى . سالىدىغان بولسىڭىز ئۇالرنىڭ سورۇمايدىغىنى يوق ئىدى ئۇالرمـۇ س
غان بولغاچقا، ئۇنىڭ بىلهن تونۇشۇپ قېلىشقا جان ئاتمايـدىغىنى يـوق ھهققىده ئاڭلى

ـا، . ئىدى مېنىڭ بىرال ئهندىشهم، سابىت ئهپهندى قىلىۋاتقان مـوھىم ئىشـلىرى بولس
ـارهت  بۇ بىر توپ غهۋغاچىالر بىلهن بولۇپ، ۋاقتى زايا بولۇۋاتامدىغاندۇ، دېگهندىن ئىب

پــته ئــاخىرلىرىنى تامــامهن ياشــالرغا ئهمــدى بــۇ ۋهزىــيهتكه تهن بېرىــپ، ھه. ئىــدى
  . ئۆتۈنۈۋهتتىم

ـــچ  ـاغالردا ئۇنىـــڭ ياشـــالردىن ھى ـان چــ ـــوڭچه قالغــ ـــدىكى ئ باشـــقا كۈنلىرى
ئاغرىنمىغانلىقى، ئهكسىچه، ئۇالر ھهققىده خۇددى سۆيۈملۈك پهرزهنتلىرى ھهققىده 
ــى زايــا بولۇشــتىن  ــڭ ۋاقت ــدهك، ســۆيۈنۈپ گهپ قىلىشــىغا قــاراپ، ئۇنى گهپ قىلغان

ئهمما شۇنى ھىـس قىلـدىمكى، ئۇنىـڭ . ىنغان تهرىپى يوقلۇقىدىن ئهمىن بولدۇمئاغر
مۇئهللىملىك مېتودىدىكى ئۆزگۈچۈلۈكتىنمۇ، ئهيتاۋۇر، ئوخشاش تېمىنى مهن بىلهن 

 مهزمۇن، نۇقتىئىينهزهر قارىمۇ. باشقا تۈرلۈك، ياشالر بىلهن باشقا تۈرلۈك سۆزلىشهتتى
رقلىــق شــهكىلده سۆزلىشىشــى مېنــى ھهيــران قارشــى بولمىغــان ھالــدا بۇنــداق په 

ئهگهر مهن بىلهن سۆزلهشكهندهك سۆزلهشسه ياشـالرنىڭ قوبـۇل قىلىشـى . قالدۇردى
شــى بهكمــۇ ناتــايىن بولغــان نهرســىنى ئۇالرغــا يارىشــا بىــر ئۇســلۇپتا ۈھهتتــا چۈشۈن

ـايتى ئۇنىـڭ . سۆزلۈشۈپ شۇنچه ئاسان ئۆزلهشتۈرۈشى مېنى ھهيـران قالـدۇرماي قالم
ـا، يهنه بىـرى مهمتى لى ئهپهندىدىن ئۇدۇم ئالغان ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى شـۇ بولس

ـال نھهرقانداق بىر مهسىلىنى  اھايىتى ئاددىي ۋه قوالي چۈشهندۈرۈدىغان ھىكايه مىس
قىســقا ۋه قىزىقــارلىق بىــر ھىكــايىنى ئوخشــۇتۇش بېرىــپ، . قىلىـش ئۇســۇلى ئىــدى

ستراكىت بىر تېمىنى شۇنداق جانلىق، كۈنلهر بويى چۈشهندۈرگىلى بولمايدىغان ئابى
  .شۇنداق كونكرېت ئاددىي مهسىلىگه ئايالندۇرااليتى

ــۇرالپ چۈشهنگهنســېرى، ئۇنىڭــدىن  ــى چوڭق ــۇ تهرهپلىرىن ــڭ ب ــدى، ئۇنى ئهم
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ـان بولـۇپ كهتتـى ـامال، كۆڭلـۈم يېـرىم بولۇدۇغ ـان . ئايرىلىپ قېلىشـنى ئويلىس قورقق
  :ئىشىممۇ ئاخىرى يۈز بهردى

يوقالپ كهلسهم دايىمال قۇلۇپالنماي تۇرۇدۇغان ئىشىكىده قۇلۇپ بىر كۈنى ئۇنى 
نــان ســۇنۇپ . دهرھــال ناۋايغــا يولۇقتــۇم. كــۆرۈپ، يۈرۈكــۈم قارتتىــده قىلىــپ كهتتــى

بېرىدىغان كىچىك رۇجهكنىڭ ئالدىغا كېلىپ سابىت ئهپهندىنى سوراي دهپ، ئېغىـز 
  :ئۆمهللهپ بولغىچىال، ناۋاي ئۆمچهرىگهندهك ئاۋازدا

تتى، بۇ يهرده ئوقۇيـدىغان نهۋرىسـى تهتىلـده ئـۆزى بىـلهن بىلـله ئېلىـپ كه —
  . دېدى — كهتتى، 

ئۇنداق ئىشلهمچىنى نهدىن تاپىـدۇ؟ باشـقا . مهن ئۇنىڭ خاپىلىقىنى چۈشهندىم
  : شۇڭا ئۇستىغا. ھهرقاندىقى بولسا يا ھورۇنلۇق قىالتتى، يا ئوغۇرلۇق قىالتتى

دېـدىم بىـر  —ده، ىڭىز، شۇڭا خاپا سىزئۇنداق ئىشلهمچىنى نهدىن تاپاتت —
ـاز تهئهددى بىــلهن ـادهمنى دۇتــپهز قىلىــپ . ئـ ــڭ ئاشــۇنداق بىــر ئـ كۆڭلۈمــده ئۇنى

  : ئۇ مېنىڭ گېپىمدىكى مهسخىرىنى چۈشۈنۈپ. ئىشلهتكىنىگه نارازىلىق بارىدى
ـان قىپتىمهنمـۇ؟  — ـا  —ئۆزى ئىش سوراپ كهلدى، ئىشلهتتىم، يام دېـدى خاپ
  . بولۇپ

ۇ چاغدىغۇ ئۇنىڭ كىملىكىنى بىلمهيتىڭىـز، بىلگهنـدىن كېيىنمـۇ ئهمما ئ —
  .دېدىم يهنه ئۇنى جىملهشكه تىرىشىپ —يهنه ھىچنهرسه ئۆزگهرمىدىغۇ؟

توغرا، سهن چوڭ ئادهمكهنسهن، سېنى ئىشلهتسهم سهت تۇرغىدهك، شۇڭا  — 
ـاقۇل ـاش بېرىـۋېرهي دهمـتىم؟ م ـاڭا مائ  ق، شـۇنداسهن تۆرۈمده ئولتۇرۇپ بهر، مهن س

  دېگهنمۇ بوالي، ئاشۇ ئادهم ئۇنارمىدى؟
ـان تهقـدىرده . قارىسام ئۇنىڭ دېگهنلىرىمۇ توغرا ئىدى ئهگهر ناۋاي شۇنداق قىلغ

سابىت ئهپهندى بۇ يهرنى تاشالپ كېتىپ، باشقا يهردىن ئىـش تاپىـدىغانلىقى ئېنىـق 
  .ئىدى

ــى  — ــدى دهمســىز؟ قېرىغىنىمن ــىرى يۇقمى ـا تهس ــڭ ماڭـ ـادهم، ئۇنى ــۇ ئـ مهنم
شۇڭا . ئىمانغا قايتۇرۇپ كهلدى. مهيدىغان بىر شالالق ئىدىم، ئۇ مېنى ئادهم قىلدىبىل

كېتىۋاتقاندا قولىغا بىر ئاز پۇل بېرهي دېسهم ئالىدىغان ئادهم ئهمهس، بىلىسىز، شۇڭا 
ــم؛  ــۇلنى «نهۋرىســىگه بهردى ـاز پ ـادهمگه ئـ ـان، چــوڭ ئـ ــۇلى قالغـ ـازراق پ ــڭ ئـ بوۋاڭنى

ـا يۇرتقــ ـارغىچه ئۇنىڭغــا دېمىگىـنتهڭلىيهلمىـدىم، شــۇڭا ت دهپ بىــر كونــۋېرت  »ا ب
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  .تۇتقۇزدۇم
ــداق ـاۋايمۇ ئان ــۇ نـ ــۇ  ۋاھ، ب ــكهن جۇم ـادهم ئهمهس ــداق ئـ ــۇدۇم ! مۇن دهپ ئويل

ــدا ــۇ كاســىپ. ئىختىيارســىز ھال ھــۈنهرۋهنلهردىن   مۇشــۇ كــۈن، مۇشــۇ ئــايالردا ب
ـانمۇ؟   ئادهمنىڭ قهدىـر ،بۇنچىلىك شـۇڭا قىممىتىنـى بىلىـدىغانالرنى تېـپىش ئاس

ـام دهپ ئـۆزۈر سـورۇدۇم ـا بىـر . مهن ئۇنىڭ كۆڭلىگه تهكـكهن بولس ئارقىـدىن ئـۇ ماڭ
  :كىچىك باغاقچه ئۇزاتتى

  .دېدى ئۇ —ئهپهندىمدىن، بۇ سىزگه،  —
ناۋاي بىلهن خوشلۇشۇپ كېتىۋېتىپال باغاقچىنى ئاچتىم، قىسقىال بىرنهچچه قۇر 

  :بارىدى
  
مېنــى يهنه بىــر . پــۇختىلىقى نهۋرىلىرىمنىــڭ. خــوش دىيهلمىــدىم، كهچــۈرۈڭ«

باھانه بىلهن تۇرۇۋالمىسۇن دهپ بىلهتنى ئېلىپ قويۇپتىكهن، ھازىرال ماڭ دېسه، ماڭ 
ـاۋال بېرىـپ، ئۇسـقۇنۇم چۈشـهمدۇ، . ئهمما مهن يهنه كـېلىمهن. دهپال ئېلىپ كهتتى ئ

ـازىر تېخـى . دهڭسهپ باقاي، بولغىدهك بولسا، ئاندىن رهسمىي كۆچـۈپ كېـتىمهن ھ
مهن بـۇ تهتىلـده . ېرهكلىرىممۇ ئاشۇ ئۆيۈمده قالدى، يهنه كېلىشىم ئېنىـقكنهرسه 

: اقچىمهنمئۇســـتازىم مهمتىلـــى ئهپهنـــدى تاپشـــۇرغان بىـــر تاپشـــۇرۇقنى ئورۇنـــدى
ــزا ـاده يې ــپ پىيـ ــى ئېلى ــدى ئىزچىالرن ــق ئهپهن ــرهك، تهۋپى ـا كې ئېســىڭىزده بولسـ

يىل ئۆتكهنـده  30ا يهنه ناھىيىلهرنى ئارىالپ يېڭى مائارىپ تهشۋىقاتى قىلغاندا ماڭ
ـاڭ ‹بولۇدۇغان تهرهققىياتالر ھهققىدىكى تهسهۋۋۇرىنى دهپ،  ـات بولس شـۇ چاغـدا ھاي

ئۇنىـڭ تهسـهۋۋۇرىدىكى . دېـگهن ئىـدى ›مۇشۇ يهرلهرنى چوقۇم يهنه بىر قېتىم ئايالن
مهنزىرىنىــڭ ئالــدىنقى شــهرتى ئۇيغــۇن كهلمىگهچــكه، ئــۇ تهرهققىيــاتالردىن ســۆز 

ىغانلىقىنى تۇيۇپ تۇرساممۇ، يهنىال بىر ئايلىنىپ كـېلهي، ھېلىقـى ئاچقىلى بولمايد
ـارالق ‹( ›چىرايلىق كهلگهن باھار‹ھازىر سۆزى بولۇۋاتقان  ›ئازاتلىق‹سۆزى بولۇنغان  پ

ئاشـــۇ ئىپتىـــدائىي ســـهھرالىرىمىزغا قانچىلىـــك يېڭىلىـــق ) ›ئومــۇمىي يىغىـــن3
  .ئهكهلدىكىن، بىر كۆرهي

   »مېنى كۈتۈڭ. ه سۆزلهپ بېرىمهنئالالھ نېسىپ قىلسا،كهلگهند
  

خــۇددى . كېتىــدىغانلىقىنى بىلىــدىغان بولســاممۇ، يهنىــال ماڭــا ئېغىــر كهلــدى
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ئىچىمدىن نىمىدۇر سـۇغۇرۇۋېلىنغاندهك، . دادامدىن ئايرىلىپ قالغان سهبى باال ئىدىم
بىــر كهمتۈكلــۈك ھىسســى يــۈرىكىمنى تىلغــاپ، ئــۆيگه كىــرگىم كهلــمهي، بىــرهر 

ــۆيى ــۇرۇپ دوســتۇمنىڭ ئ گه زىيــارهت قىلغــاچ كهچ قىلىــپ كــېلهي دهپ، جىنــدهك ت
بىـر رويخهتـتىن ئۆتكـۈزۈپ، ئارىسـىدىن ئهڭ   ئىچىمده دوسـتالرنى بىـر. ئويالندىم

ـارار  مىھرىگۈلنىـڭ ئـۆيىگه بېرىشـنىئاندىن . مۇۋاپىق نامزاتنى تالالشقا تىرىشتىم ق
        .قىلىپ، دهرھال يۈرۈپ كهتتىم

        
���  

  
مىھرىگۈلنىـڭ ئـۆيىگه ! قوشالپ بولۇدۇغان نېمىكهن بهختسىزلىكمۇ ئامهتتهك

يېقىنالشــقىنىمدا ئۇنىــڭ تــاال ئىشــىكىگه چهپــراز چاپالنغــان پىچهتلهرنــى كــۆرۈپ 
ئۇنىڭ ئۆيى نېمه سهۋهپتىن پېچهتلىنهر؟ ئۇنىڭغا نېمه بولغاندۇر؟ ئىچىمـگه ! قالدىم

ـانلىقىن. بىر ۋهھىـمه كىرىۋالـدى ى ئوقـۇپ يـېقىن بېرىـپ پىچهتـكه نـېمىلهر يېزىلغ
قوشــنىالردىن سوراشــنىڭمۇ مــۈمكىنچىلىكى يــوق . بېقىشــقا جــۈرئهت قىاللمىــدىم

كوممۇنىســت جهمىيىتىــده ئاســانال جىنــايهتكه شــېرىك بولــۇپ، چېتىلىــپ . ئىــدى
ـا  ،قالىدىغان ئىشالرنى كۆرۈپال تۇرۇۋاتساق قانداقمۇ قاپ يۈرهكلىـك قىالاليـمهن؟ ئهمم

ئهقلىمــگه تــۈزۈكرهك . ۇ ئــارام تاپالمــايتىمبۇالرنىـڭ ســهۋهپلىرىنى بىلىــپ باقمىســامم
ـارىمۇ كهلمىــدى قهدهملىــرىم ئىختىيارىمــدىن تاشــقىرى ئالغــا تاشــلىنىپ، ئۇنىــڭ . چ

  .ئىشىكىگه يېقىنلىشىۋاتاتتى
ـاراپ كهتتىڭىـز؟  — . چۆچـۈپ كهتـتىم. دېـدى بىـرى يېنىمـدىال —نېمىگه ق

مـدا مۇشـۇ مهھهللىـده ئالدى. چىرايىمدىن ھهيرانلىق بىلىنىپ تۇرغان ھالدا بۇرۇلدۇم
ــۇراتتى ــر ئايــال ت ـان، . ئولتۇرۇدۇغــان بى ــپ تۇرۇدۇغـ ـاردهك قوســىقى دومبىيى ــدا بـ بويى

ـان بـۇ خوتـۇن مېنىـڭ مهڭـدىگهن  ئېڭهكلىرى توخۇنىڭ پوخۇقىدهك ئېسـىلىپ قالغ
  .ھالىتىمگه گۇمان بىلهن قاراپ تۇراتتى

ـازىمۇ ھبۇ ئۆينى ئالىـدىغانغا كېلىشـكهن، بـۇ نـېمه ئىـش ئهمـدى؟  — هيـران ت
  .دېدىم ئۆزهمچه ئۇستۇلۇق قىلىپ —ته بۇ،   شقالغۇدهك ئى

ئۆزى ! ده، ئهسلىده، بۇ پاسكىناھه، ئۆينى سېتىپال بىر ياققا قاچماقچىكهن —
دېدى ئايال چىرايىـدىن خـۇددى ئـۆزىگه  —! ده  سهتنىڭ قىلىقى سهت دېگهن شۇ 
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، هك نهپرهتنى ياغدۇرۇپبىۋاسىته زىيان سالغان بىر دۈشمهن ھهققىده گهپ قىلىۋاتقاند
  زاكالهت بېرىپ قويمىغان بولغىيدىڭىز؟ —

  قانداق دهيسىز؟ق، اي —
دېدى ئۇ خوپ بولـدى  —! ئۇ تۇتۇلدى، مانا . خۇداغا شۈكرى دهڭ، ئهمىسه —

ئــۆيى پېچهتلهنــدى، ئــۆزى قولغــا ئېلىنــدى، بېشــىنى يهيــدىغان  —دېــگهن مهنىــده، 
  !شهقىقىنىڭ

ـا . هي قالــدىمنــېمه گهپ بــۇ؟ مهن چۈشــۈنهلم — ئــۇ بىــر ئاشــخانىنىڭ قاچـ
  !يۇغۇچىسى ئىدىغۇ؟ ئۇنىڭ يهنه باشقا بىلىنمىگهن تهرهپلىرىمۇ بارمىكهن تېخى؟

دهيـدۇ ئهمهسـمۇ؟ بـۇ پاسـكىنىنىمۇ »ئادهمنىـڭ ئالىسـى ئىچىـده«ۋاي شۇ،  —
ھهجهپ بى بىچارىكهن دهپ يۈرۈپتىكهنمىز، ئىچىده مۈڭگۈزى بارىكهن ئهمهسمۇ؟ 

  .بىلهن گهپنى سوزۇپ، پوسكاللىسىنى ئېيتمايتىئۇ خۇپسهنلىك  —
دهپ سـورۇدۇم گهپ تېشـىش ئۈچـۈن  —ئاشخانىدا ئوغۇرلۇق قىلمىغانـدۇ؟  —

  .قهستهن ئۇنى چۈشهنمهيدىغان بولۇۋېلىپ
! سىياسـىيئوغۇرلۇق قىلغان بولسىمىغۇ بىر نۆرىدى، سىياسىيمىش، ياقهي،  —

ــۈرىكىم قارتتىــده قىلــد. دېــدى ئــۇ ســىرلىق قىلىــپ — مهن ئــۇنى دهســلهپكى . ىي
ــۋىي كــۈچنى  ــر مهنى ــدا ياتقــان بى ــڭ ھاياتقــا بولغــان ئۈمتۋارلىقى كۈزۈتۈشــتىال ئۇنى

  .كۆرگهندهك بولغىنىمنى ئېسىمگه ئالدىم
  .دېدىم خۇپسهنلىك قىلىپ —سىياسىي؟ نېمه سىياسىي؟  —
ـادىمىكهن — ئالتهشـه ! بۇ پاسكىنا بارغۇ، ھۆكۈمهتكه قارشى تهشـكىالتنىڭ ئ
ـادهملهرنىئىزدهپ قاچقان، ھۆكۈمهت تۇتۇمىز دهپ تهرهپتىن  ، نـېمه يۈرگهن بۇزۇق ئ

راست، چوقـۇم راسـت، . ئۆيىگه يوشۇرۇپتىكهنمىش دهيتى؟ ھېلىقى بۆلگۈنچىلهرنى
 !مهنمۇ ئۇنىڭ ئۆيىگه ئاخشامدا گۇمانلىق ئادهملهرنىڭ كىرىپ كهتكىنىنى كۆرگهن

مۇشـــۇ ئه خهق  ،يۋىـــيه«ئـــۇ چاغـــدا تېخـــى مهن باشـــقىچه چۈشـــۈنۈپتىكهنمهن، 
ـازا كـۆڭلى پهس بولـۇدۇ، جۇمـۇ، مۇشـۇ سـهتنى قانـداقمۇ كـۆڭلى   دېگهننىڭمۇ زه ت

  !دهپ ئويالپتىكهنمهن، ئهسلىده بۇ باشقا گهپكهن ئهمهسما »كۆتۈرىدىكىنا؟
ده،   دېـدىم —بوپتۇ، مېنىڭ بۇ سوداممۇ پىشىپ بوپتـۇ، ئهمىسـه، ... ھه، —

ـاش ئى . شارىسـى قىلىـپ قويـۇپ كېتىـپ قالـدىمئۇ ئايالغا خوشلۇشـۇش مهنىسـىده ب
ـابىت ئهپهندىـدىن . ئهمما يۈرىكىمنىڭ سېلىشىنى زادىال باسالمىدىم ئهڭ يېقىـنىم س
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ـان كۆڭلـۈمگه تهسـهللىي ئىـزدهپ كهلسـهم بـۇ كۆڭۈلسـۈزلۈك  ئايرىلىپ، يېرىم بولغ
مېنـى ھهممىـدىنمۇ ئويالنـدۇرغىنى  .ئۈستىدىن چۈشكۈنۈم كهيپىمنى ئۇچـۇرۇۋهتتى

  .بۇ ھهقته ئويلۇنۇپ ماڭدىم. ىڭ ئاۋۇ پور قوشنىسى بولدىمىھرىگۈلن
ئۇ خۇددى ئۆزىگه بىۋاسىته زىيىنى تهككهن بىر ئادهم ھهققىـده داتلىغانـدهكال «

ـالهتتۇ؟ بـۇنى قانـداق چۈشـۈنۈش  داتالپ كهتتىغۇ؟ بۇ قانداق بىـر خىـل پىسـخىك ھ
منى ۋه كېرهكتــۇ؟ ئهگهر ســابىت ئهپهنــدى بولســىدى، دهرھــال بېرىــپ كــۆرگهنلىرى

ـاۋۇ ئايالنىـڭ خـۇددى  ـام ‹ئاڭلىغانلىرىمنى ئۇنىڭغا سۆزلهپ بهرسـهم، ئ ئارپىسـىنى خ
ـاپ، ئىـــچ ›ئـــورۇۋهتكهن ئىچىـــدىن    بىرســـى ھهققىـــده گهپ قىلىۋاتقانـــدهك قاينــ

ــل پىســخىك  ــى خى ــي روھىمىزدىكــى قايس ــلىرىنىڭ مىللى ــپ سۆزلهش نهپرهتلىنى
ـا . نالىز قىلىپ بېرهتتىشهكىللهندۈرۈشنىڭ نهتىجىسى ئىكهنلىكىنى ئوبدان ئا ئهمم

ـادىلهپ  ـا ئىپـــ ـازىر ئــــۇ يــــوق، مهن بــــۇنى چۈشــــهنگهندهك قىلىــــمهن، ئهممـــ ھـــ
  »بېرهلمهيۋاتىمهنغۇ؟

ھهقىقهتهنمــۇ شــۇنداق، بــۇنى چوڭقــۇر قهلبىمــده چۈشــۈنۈپ تــۇراتتىم، ئهممــا 
ـابىت ئهپهنـدىنىڭ تـۇنجى تۇتقۇنلـۇق . چۈشهندۈرۈپ بېرهلمهيتىم ـا بىـردىنال س ئهمم

هشقهرده سوراق قىلغان ئۇيغۇر ساقچى ھهققىده دېگهنلىرى قنغان چاغدا ھاياتى باشال
ــۈمگه كهچتــى ــدهك ئېســىمده. كۆڭل ـاقچى ئــۇنى : ئــۇ شــۇنداق دېگهن ئۇيغــۇر سـ
زهھــرى بىـلهن ســوراق قىپتــۇكى، بـۇ ھــال ســابىت ئهپهنــدىنى   شـۇنچىلىك قهھــرى

ــدۇرغان ئىــكهن ــران قال ــداق يهرلهرده ئىشــل. ھهي ــۇرۇنالردا بۇن ــۇ ب هيدىغان چــۈنكى ئ
ئۇيغۇرالرنى پهقهت جان بېقىش ئۈچۈنال ئىـش قىلـدىڭمۇ قىلىـۋاتىمهن، تهرىقىسـىده 

غىــال ئىشــلىگهندهك بولــۇپ قويــۇپ، مائاشــنى ئېلىــپ، جېنىنــى »خوجــا كۆرســۇن«
ـــويالپتىكهن ـان . باقىـــدىغانالر دهپ ئ ـــڭ جانىجــ ـــڭ خـــۇددى ئۆزىنى ـا ئۇالرنى ئهممــ

ـاپمهنپهئهتىگه مۇناسىۋهتلىك بىر ئىش ئۈچۈن جان   ،كۆيدۈرگهندهك، ئىچىدىن قاين
ــدۇرۇپتىكهن ــران قال ــۇنى ھهي ــى ئ ــ. بىجانىــدىللىق كۆرسۈتۈش ــۈنبۇ امان ــڭ  گ مېنى

: ئهمما ئوخشىمايدىغان بىـر يېرىمـۇ بارىـدى! كۆرگهنلىرىم دهل شۇنىڭغا ئوخشايتى
ئاۋۇسى مائاش ئۈچۈن ئهنه شۇنداق قىالتتى؛ ماۋۇسى ھىچقانداق ھهق بېرىلمىسـىمۇ 

بۇ خىتايالر ئېلىپ بېرىۋاتقان پىسخىك بۇزغۇنچۇلۇقنىـڭ ! قىالتتىئوخشاش ئىشنى 
  يېڭى مىۋىسىمىدۇ؟ يېڭى تهرهققىياتىمىدۇ؟

ـان  ـا سـهۋهپ بولغ يهنه شۇمۇ بار، سابىت ئهپهندىنىڭ تۇنجى تۇتقۇنلـۇق ھاياتىغ
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گهرچه ئــۇ ئــاددىي يولــۇچى، . ئاخبــارات بىــر ئــاددىي يولــۇچى تهرىپىــدىن بېــرىلگهن
ـاقچى ھىچقانــداق ۋهزىپى ـاددىلىقىدىن بىــر ئايغـ ســى يــوق بولســىمۇ، ئۆزىنىــڭ سـ

ئوخشاش ئىش ئـۇزاق ئۆتمۈشـته، ! قىلىدىغان ئىشنى ئاڭسىز يوسۇندا قىلىپ قويغان
بـۇ قانـداق بىـر مىللىـي پىسـخىكا؟ . ئۇنىڭ بوۋىسىنىڭ شېھىت بولۇشىدىمۇ بولغان

هقىقهتهنمۇ الر بولمايۋاتامدۇ؟ ھ»خالىس چېقىمچىلىق«بۈگۈنچۇ؟ بۈگۈنمۇ شۇنداق، 
مىللىي روھتا تهتقىـق قىلىشـقا تېگىشـلىك نهرسـىلهر ھهقىقهتهنمـۇ ! قىزىق ئىشالر
  .كۆپ ئىدى

ـاپ كېتىـدىغان بىـر ئشـنى ئهسـلهپ قالـدىم بۇنىسـى بىـر . يهنه بۇنىڭغا ئوخش
ـارقى ئىشــالرغا ئوخشــىمايدىغاندهك قىلســىمۇ، ئۇنىڭــدىكى روھىــي  قاراشــتا يۇقـ

ئىش نهشىرىياتتا، مېنىڭ ئىشخانامدا يـۈزبهرگهن  بۇ. ئامىلالردا ئوخشاشلىق بارىدى
ــۈن ھهر يهرده،  ــر ئىشــمۇ ئهمهس، بۈگ ــده بى ــداق ئاالھى ــۇپ، ھىچقان ــش بول ــر ئى بى
ـان  ھهرقانداق بىر ئىشخانىالردا، ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالر ئارىسىدا كۆرۈلۈپال تۇرۇدۇغ

ېلىقــى ئهگهر بۈگــۈن مىھرىگۈلنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدا ھ. ئىشــالردىن بىــرى ئىــدى
ـان بولسـىدى، مهن بـۇ ئىشـنىڭمۇ ئۇنىـڭ  ئايالنىڭ دېگهن گهپلىرى مېنى ئويغاتمىغ

بۇ . بىلهن ئوخشاش بىر شهرمهندىلىك ئىكهنلىكىنى ھىچ ھىس قىلماس ئىكهنمهن
  :ئىش شۇنداق بولدى

نهشرىياتتا كۆپ چاغالردا چۈشتىن كېيىنكى سائهتلهرده ئىشقا خوشياقماستىن 
ېلىپ، قۇرۇق پاراڭ سېلىشـىدىغان، بۇنـداق ئىشـالر ھهمـمه بىرهر ئىشخانىغا دۆلۈشۈۋ

ئىدارىدا شـۇنداققۇ؟ بۇنـداق يىغىلىشـتىكى پاراڭالرنىـڭ تېمىسـى بهڭ ئـۇزاقالردىن 
يېقىــنغىچه، بهك كاتتــا ئىشــالردىن ئۇششــاق ئىشــالرغىچه ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه 

ــۇش ســۈپىتىده بىلهرمهنلىــك قىلىشــىپ، ئى ــدا زىيــالىي بول لمىــي ئالســىمۇ، ھهرھال
ساھهلهر ھهققىده، يېڭىلىقالر ھهققىده، بولۇپمـۇ مىللىـي قىسـمهتلىرىمىز ھهققىـده 

ــوالتتى ـاراڭالر ب ـاڭلىق . پـ ــڭ ئـ ــى مىللهتنى ــلهيدىغانالرنىڭ ھهممىس ــۇ يهرده ئىش ب
تهبىقىسى بولۇش سۈپىتىده، ئۆزلىرىنى مىللهتنىڭ تهقدىرىگه ئهڭ كۆڭۈل بۆلگۈچى 

دا بولۇۋاتقان ئىشالرغا نارازى كوتۇلداشـالر، تهبىقه ھىساپلىغاچمىكىن، كۆپ چاغالر
ـا مىللىـي ھىسـىياتى كۈچلـۈك، . قايناپ كېتىشلهر بولۇپ تۇراتتى ـان قارىماقق ھهرزام

  .مىللىتىنىڭ تهقدىرى مهۋزۇسىدا جاننى تىكىدىغاندهك بىر ھالى بىلىنىپ تۇراتتى
ابىغــا شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي، يهنه قولىغــا بېــرىلگهن بىــرهر ئاپتورنىــڭ كىت
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ـا، بـــۇ مىللىـــي ھىســـلىرى نهلهرگه غايىـــپ  ـان چاغـــدا بولســ تهھرىرلىـــك قىلىۋاتقــ
بولىتىكىن، غهلىته بىر خىل ئاكتىپلىق بىلهن، سىياسهتته بهلگىلهنـگهن چهكتىنمـۇ 
ـانچىكى بىـر  كىچىكراق، تارراق بىر دائىرىده، ئاشـۇرۇپ ھهركهت قىلىـدىغانلىقى، ئ

ــگه  ــهزگۈرلۈككه ئى ــي س ــۇ مىللى ــدىكهن دهپ جۈملىلهرنىم ــىلىلهرگه چېتىلى مهس
قهدىرلىــك تهھرىــرلهر بىركــۈنى بىزنىــڭ ئىشــخانىغا  شــۇ مانــا. كېســىپ تاشــاليتى

ــتى ــدىم. يىغىلىشــىپ ئولتۇرۇش ــدا ئى ــۆز ئورنۇم ـاپتورالردىن . مهن ئ ــدا يــاش ئـ قولۇم
  .بىرىنىڭ كىتابى بارىدى، تهھرىرلىگهچ ئۇالرنىڭ پارىڭىغا قۇالق سېلىۋاتاتتىم

يهنه مىللىي ۋه سىياسىي تېمىالردا ناھايىتى يېپىق شـهكىلده ئۇالرنىڭ تېمىسى 
ـا چۈشۈنۈشـلۈك شـهكىلده قاناتيايـدى ـاز . بولسـىمۇ ئهمم ـارازى بولغـۇدهك ئىشـالر ئ ن

ـاي كۆچمهنلىرىنىـڭ بېسـىپ كېتىـۋاتقىنى، بىزنىـڭ نېنىمىزنـى  دهمسىز؟ شـۇ خىت
مىلهر بولۇپ كېتهر ئهته يهنه نې    قوللىرىمىزدىن تارتىپ ئېلىۋېلىپ بارغىنى، بۈگۈن

ــگهن ئهندىشــه ــدىكى قــايغۇالر،... دې ــي ئىســتىقبال ھهققى ــن ... مىللى ــۇ گهپلهردى ب
قارىســىڭىز ئۇالرنىــڭ خىتايغــا بولغــان ئــۆچمهنلىكى يۈرهكلىرىنىــڭ قېتىــدىن مهۋج 

ـا قويمىسـىمۇ سـۆز . ئۇرۇپ ئېتىلىپ چىقاتتى گهرچه بۇنى ئوچۇق ئاشـكاره ئوتتۇرىغ
  .مۈمكىن ئىدى مهزمۇنلىرىدىن چۈشۈنۈۋېلىش

ـادىتى بـويىچه ئىشـىكنى چهكمهسـتىن،  ـاي ئ ـاي، خىت دهل شۇ چاغـدا بىـر خىت
ـاي ئىـدى. چوچقىدهكال ئۈسۈپ كىردى ـاققۇن خىت بىزنىـڭ . بۇ خىتاي قارا نوپـۇس، ئ

چهك بۆلىمىده ئىشـلهيدىغان ئىشـچى خىتاينىـڭ تـۇققىنى   دهرۋازا تۈۋىدىكى خهت
دىن قهغهز تېرىـپ، تـوپالپ، شـۇنى قهغهز كويالر  بۇ قارا نوپۇس خىتاي كوچا. ئىدى

ـا ســـېتىپ كـــۈن كهچـــۈرهتتى ـاس ئهدهپســـىزلىك بىـــلهن، . زاۋودىغــ ـا خــ ئـــۇ خىتايغــ
ـال،  ئىشخانىدىكىلهرنىڭ سۆھبىتىنى بۇزۇپ قويغانلىقىغا ئـۆزۈر سوراشـمۇ يـوق، قوپ

  :تهربىيىسىز قىياپهتتهسهھراچىسىغا بىر خىل 
  .دهپ سورىدى —كېرهكسىز قهغهز يوقمۇ؟  —
ـان يهرلىرىـدىن    ا شۇنىڭ بىلهنال، بايا شىره ئۈستىلىرىده ئۆرهمان تـۆپه ئولتۇرغ

ـاچراپ تـــۇرۇپ كهتـــكهن تهھرىـــرلهر، تۇشـــمۇ ـارتمىلىرى،   چــ تۇشـــتىن شـــىره تــ
ـاي ئۈچـۈن قهغهز توپالشـقا كىرىشـىپ كهتتـى . ئىشكاپالرنى ئاختۇرۇشۇپ، بـۇ خىت

ـاڭال »جهڭ تۈگىگهنده باتۇر بولۇۋالدىمىكىن«مېنى  ـابىت  .ر، يهنهدهپ قالم ئهگهر س
ـانلىقىمنى  ئهپهندى بىلهن تونۇشمىغان چاغلىرىم بولسا بهلكىم مهنمـۇ نـېمه قىلىۋاتق
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نوپۇس بىر خىتايغا  ئۆزهممۇ سهزمهستىن بۇ خالىسانه ياردهمچىلهرگه قوشۇلۇپ، قارا
ـابىت ئهپهنـدى . ياالقچىلىق قىلىپ كېتىشىم مۈمكىن ئىدى خهيرىيهت، بۇ مېنىڭ س

ـان ئىـش بىلهن تونۇش قىنىمدىن كېيىن، راستىنى دېگهنده تېخى شـۇ يېقىـنالردا بولغ
ـاقلىدى. ئىدى ـالالھ س ـاقلىدىال . شۇڭالشقا، بۇنداق بىر پهسـكهش قۇلچۇلـۇقتىن ئ س

ئهمهس، بۇ قىلمىشنىڭ سىرتتىن كۈزهتكۈچىسى بولۇش سـۈپىتىده، بۇنىـڭ نهقهدهر 
شــتىن ئۆتــۈپ، پهسكهشــلىكىنىمۇ كۆرۈشــكه نېســىپ بولــۇپ، بۇنــداق ئومۇملۇشۇ

ــڭ  ـان قىلىقلىرىمىزنى ــپ قالغـ ــدىغان ئــادىتىمىزگه ئايلىنى ــۇ ســهزمهي قالى ئۆزىمىزم
ـاپىتى  ـاتى ۋه ئ شهكىللىنىش جهريانى، روھىي قۇرۇلمىسى، بۇنىڭ كهلگۈسى تهرهققىي
ھهققىــدىمۇ روشــهن كــۆرۈپ تۇرااليــدىغان بىــر كــۆزگه ئىــگه بولغۇنۇمــدىن ئالالھقــا 

  .شۈكرى ئېيتتىم
ــرلهر  —خىزمهتداشــالر  خىتــاي ئۈچــۈن  —مىللهتچــى، ئۇقۇمۇشــلۇق، تهھرى

پىشـــىپ قهغهز    خىـــزمهت كۆرسۈتۈشـــتهك شـــهرهپنى تالىشـــىۋاتقاندهك كۆيـــۈپ
ـا قارىـدىم ـاق . ئاختۇرۇشۇۋاتقاندا، مهن ھېلىقى قارا نوپـۇس خىتايغ ئـۇ خـۇددى ئۇشش

ــدا  ــوق، مېيىقى ــده ي ــوڭالردهك، غېمى ـان چ ــېلىپ قويغـ ــىالپ ئىشــقا س ـالىالرنى ش بـ
ـاش . سىرهپ كۈتۈپ تـۇراتتىكۈلۈم ئاخىرىـدا خىزمهتداشـلىرىمنىڭ بىـر يهڭـدىن ب

ـاق تىرىشــچانلىق بىــلهن تــوپالپ بهرگهن  قهغهزلىرىنــى ئېلىــپ، چىقىرىــپ، ئورتـ
ئـــۇ چىقىـــپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن . رهخمهتمـــۇ دېمهســـتىن چىقىـــپ كهتتـــى

ـالغان بهڭـ. خىزمهتداشلىرىمغا سهپ سالدىم ۋاش ئۇالر بىرهر ئۇياتلىق ئىش قىلىپ س
. بالىچىلىكمۇ خىجىللىق ھىس قىلماستىن يوغان پاراڭلىرىنى داۋام قىلىشقان ئىـدى
شــۇ چاغــدا كۆڭلــۈم يــورۇق، گويــا تېپىشــماقنىڭ يېشــىمىنى بىلىــدىغان بىرســىدهك 

ـان بـۇ «غالىپلىق بىلهن ئۇالرنى كۈزۈتۈپ تۇرۇپ،  ـاڭلىق تهبىقىسـى بولغ مىللهتنىڭ ئ
ـاراڭالر ـادهملهرنى قــ ۋىيىتىنى تهشـــكىل قىلىـــدىغان مىللىـــي مىللهتنىـــڭ مهنىـــ! ئــ

دهپ ئويلىغــان  »!ئهدهبىيــات مۇشــۇالرنىڭ قولىــدىن چىقىــدۇ ئهمهســمۇ، ۋاي ئــالالھ
  .ئىدىم

بهزىلهرنىڭ خىتاي ئۈسـتىدىن داتـالپ قويۇشـلىرى «: بۇ ھهقته سابىت ئهپهندى
ھهرگىزمۇ مىللىـتىگه بهك كۆيۈنـۈپ كېتىدىغانلىقىـدىن، مىللىـي تهقـدىر ھهققىـده 

گهرچه نهزهرگه ئىلىنىش،  مهقسهتئهسلى تۇرۇپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئهمهس، باش قا
مانا شـۇ  .لىپ دهۋاتقان بولمىسىمۇېئۇالر ئاڭلىق، بىلىپ تۇرۇپ ياكى ئالدىن پىالنلىۋ
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. نهزهرگه ئىلىنىش ئىستىكىنىڭ تۈرتكىسىدىن مانا شۇنداق تېمىالردا قايناپ قويۇدۇ
ـانالر ئ ـانلىقى شۇڭا، بۇنداق قايناپ قويۇدۇغ ـا ئېلىنغ هگهر بىـرهر ئىنقىالپچىنىـڭ قولغ

ـاكى خىتــايالر تهرىپىــدىن ئېتىلغــانلىقى ھهققىـدىكى خهۋهرنــى ئۇققــان چاغلىرىــدا  ي
، دهل ئهكسىچه، ئىچىدىن قايناپ چىققان بىر ھىسىداشلىق بىلهن مۇئامىله قىلمايدۇ

ىمدا خۇددى ئۇ ھهقىقهتهنمـۇ بىـر خهتهرلىـك جىنايهتچىـدهك، نهپرهتلىـك بىـر سـېز
  ».بولۇدۇ

        
        

���  
        

ئاتۇشـتا ئىككـى ئايـدىن . سابىت ئهپهندى قىشنىڭ باشلىرىدا قايتىـپ چىقتـى
بىـز بۇرۇنقىـدهك . ئهمما ماڭا بۇ بهكمۇ ئۇزاق بىلىنـدى. كۆپرهك تۇرغان بولسا كېرهك

ئۇنىڭدىمۇ شۇنداق يېقىنلىق . ئهمهس، يېقىن تۇققانالردهك قۇچاغلىشىپ كۆرۈشتۇق
بىز ئۇنىـڭ كولبىسـىگه بېكىنىـپ، . سېغىنچنى ھىس قىلدىمسېزىمىدىن تۇغۇلغان 

ـان سـۆزلىرىنى . دهرھال پارىڭىمىزنى باشلىدۇق ـا كـۆڭلىگه يىغىلىـپ قالغ ئۇمـۇ گوي
  .ماڭا تۆكۈۋېتىشكه ئالدىراپ كهتكهندهك قىالتتى

ئاتۇشقا بېرىشىم بىلهنال نېمىلهر بولغىنىنى بىر يولى سـۆزلهپ بېرىشـىممۇ  —
ـالى —تهس،  ــ ـــۇ ب ـــدى ئ ـــپ، دې ـاالمهت  —الردهك ھاياجانلىنى ــ ـــڭ س ـــت مېنى ئابى

كهلگىنىمگه ئاتاپ بىر نهزره بېرىمهن دهپ تۇرۇۋالدى، مهن دهيمهن، بۇنداق قىلىقـالر 
دهپ  »يــۇرت بىــلهن يــۈز كۆرۈشــۈش چېيــى«بىــدئهت، گۇناھكــار بــولمىغىن، بــۇنى 

. زان ئاسـتىئاندىن ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن بىر قوي قۇربانلىق قىلىپ، قا. ئاتايلى دېدىم
ـاق( »ئۈچ يۇرت«بىزنىڭ شورۇقنى  —پۈتۈن يۇرت  دهيمىـز ) شورۇق، ياقىۋاغ، ئونتىس

يېقىـنالر . بۇندىن باشقا باشقا يۇرتالردىنمۇ ئۇققانالر كهلـدى. ھهممىسى كهلدى —
ـا مهكتىـبىم . بىلهن يىغالشـتۇق ـازىر (ئارقىـدىنال قهدهمجايـدىكى ئاشـۇ مېنىـڭ ئان ھ

) تهپلىرى ئىچىده ئهڭ چوڭ مهكـتهپ بولـۇپ كهتـكهنمهكتهپ كېڭىيىپ، يېزا مهك
ـارتۇق . دىكىلهر مهن ئۈچۈن بىر مۇراسىم ئۆتكـۈزۈپ، تهكلىـپ قىلـدى بهشـيۈزدىن ئ

. ئوقۇغۇچى، يېقىن مهھهللىلهرنىڭ دىھقانلىرى، مۇئهللىملهر قاتناشقان چوڭ يىغىـن
ى، بۇ يهرده مېنى كۆپچۈلۈككه مهكتىبىمىزنىڭ قۇرغۇچىسـى، تـۇنجى ئوقۇتقۇچىسـ
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. ھهقىقهتهنمــۇ ھاياجانالنــدىم. مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ شــاگىرتى دهپ تونۇشــتۇردى
  ئۇندىن كېيىنكى كۈنلهرده ئاتۇشتىكى زىيالىالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك بىـردىن 

ــۇردى ــپال ت ــۇ . كۆپىنچىســى مىھمانغــا چاقىرىشــتى. ئىككىــدىن زىيــارهتكه كېلى ب
  . سهم، بىر كۈنمۇ بىكار قويمىدىئىككى ئايدىن كۆپرهك ۋاقىت ئىچىده، راستىنى دې

ــتىڭىز ناســىراخۇن  — ـان دوس ــقا چىققـ ـاقچى بولــۇپ، دهم ئېلىش ــى سـ ھېلىق
  كهلدىمۇ؟ ئۇمۇ مىھمانغا چاقىرىپ قوي سويغاندۇ؟

ـايمهن«ئهمما ئېنىـق قىلىـپ . كهلدى، مىھمانغىمۇ چاقىردى — . دېـدىم »بارالم
. كېتىــپ قالــدىكېــيىن ئىندېمهســتىن . ئۇمــۇ بېشــىنى ســېلىپ ئولتــۇرۇپ كهتتــى

  .ئىككىنچى كۆرمۈدۈم
ـا باشـــقا بىرلىرىنـــى  — ـان بىـــلهن ئورنىغــ ـا ناســـىراخۇن ئـــۆزى بولمىغــ ئهممــ

  كهينىڭىزگه سهپ قويغانمىدۇ؟
  .بۇنىڭغا شهك قىلغىلى بوالمدۇ؟ خىتاي دېگهننى بىلمهمدۇق. مۈمكىن —
ـــۇ چـــولىڭىز  — ـــىز، ئۇنىڭغىم ـــدىغانلىقىڭىزنى يېزىپتىكهنس ـــهپهر قىلى س

  قانداق؟تهگمىدىمۇ، 
. كىشىلهرنىڭ رايىغا قويـۇپ بهرسـهم راسـتىنال ۋاقـتىم چىقمىغـۇدهك تـۇرۇدۇ —

ئابىـت . شۇنىڭ بىلهن بىر كۈنى ئهتتىگهنده بهلنى باغالپال سهپهرگه جابدۇپ قوپتـۇم
ـاڭىمهن دېگىـنىمگه . سهل ئهنسـىرىدى ـاده م قېرىغانـدا بـۇنچه ئـۇزۇن سـهپهرنى پىي

ـارىكهن، ئۇنىـڭ . قارشى تاش چىشـلهپ تۇرۇۋالـدى ـا بهرگۈسـىز بىـر خېچىـرى ب ئاتق
ئېتىم بولمىسىمۇ، خېچىرىم بار، ئاتتىن قېلىشـمايدۇ، «. خېچىرنى مىنىپ ماڭ دېدى

پىياده ماڭساڭمۇ ماڭ، ئهمما ئىھتىياجىڭ بولغاندا مىنىشكه يېنىڭدا بىـر ئۇالغنىـڭ 
ىـر مېنىـڭ قانـداق ب. ماقۇل دېمهي چارهم بولمىدى. دهپ تۇرۇۋالدى »بولغىنى ياخشى

. ســهپهرگه جابــدۇۋاتقىنىمنى ئاڭلىغــان قوشــنام ئــابلهق دهرھــال پاچىقىمغــا ياماشــتى
ـايمىز« ـاتىرىجهم ئولتۇرالمـ ــۇپ، خـ ــپ قوي ـالغۇز ئهۋهتى ـارىمهن، يـ ــله بـ دهپ  »مهن بىل

ئۆز ۋاقتىدا مهمتىلى ئهپهندى ئىزچىلىرى بىلهن سىز سهپهرگه «: ئۇ دهيدۇ. تۇرۇۋالدى
ـان ب‹كهتكهنده مهن  ـاراتتىمسهل چوڭ بولغ ـامچۇ، مهنمـۇ ب ـان  ›ولس ـان قىلغ دهپ ئارم

بــۇ بــاال . دېــدى »مانــا ئهمــدى بولســىمۇ ســىزگه ھهمــرا بولمىســام بولمايــدۇ. ئىــدىم
ـان  ھهققىده ئېيتقانمىدىم؟ ئۇ كىچىكىده يىتىم قالغان، ئۆگهي ئانىنىڭ قولىدا خارالنغ

ئۇنىڭ تاز بېشىنى  مهمتىلى ئهپهندى. دايىمال مېنىڭ يېنىمدا ئارام تاپاتتى. باال ئىدى
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ئۇنىڭ قاتتىق قول ئۆگهي ئانىسىغىمۇ تهسـىرىنى ئۆتكـۈزۈپ، بـۇ بالىنىـڭ . ساقايتتى
شۇڭا ئابلهق كىچىكىدىنال، مهمتىلـى ئهپهنـدىنى . ئادهملىك ئورنىنى تونۇتقان ئىدى

ئهمما ئۇنىڭ . دهپ چوڭ بولغان، مېنى ئۆز ئاكىسى ئورنىدا كۆرهتتى »ئهپهندى دادام«
كېـرهك يىلـالردا بىـزلهر ۋهيرانچىلىـق كوچىسـىدا بولـۇپ، مهكـتهپلهر راسا ئوقۇشـى 

ـاپتۇ ــ ـــۈزۈك ئوقۇيالم ـــپ، ت ـــچ . تاقىلى ـــدىلهرگه ئىخالســـى ھى ـــڭ ئهپهن ـا ئۇنى ــ ئهمم
  .سۇسلۇماپتۇ

  شۇنداق قىلىپ، بۇ ئىخالسمهن كىشى سىز بىلهن بىلله ماڭدىمۇ؟ —
ـا چىقتـۇق، قايسـى كـۈ. شۇنداق قىلدى — نلىكى بىز سهككىزىنچى ئايدا يولغ

ــۈن  ــىده يهر تهۋرهپ پۈت ـات ناھىيىس ــىز، ئۇلۇغچـ ــق، ئاڭلىغانس ــده يېزىقلى دهپتىرىم
ناھىيه بازىرى تۈزلۈنۈپ كهتكهنلىكىنى؟ ھه شـۇ يهر تهۋرهشـتىن بىـر نهچـچه كـۈن 

ـاتتى. كېيىن يولغا چىقتىم ـار . شۇ كۈنلهردىمـۇ تېخـى يهر تهۋرهپ تۇرۇۋات بىـز يېڭىس
ـاتقىنىمىزد ـاتتىق تهۋرهش بولــدىكى، بازىرىــدا مىھمانخانىــدا يـ ا يهنه بىــر قېــتىم قـ

مىھمانخانىدىكى مۇساپىرالرنىڭ ھهممىسى يېرىم يالىڭاچ بولۇپ ھويلىغا يـۈگرهپ 
ـازىرى ئىـدى. چىقىۋالغىنى يادىمدا ـال ب . يهر تهۋرهشـنىڭ ئىككىنچـى مهركىـزى ئوپ

ـا، ئوپـ النى ئۇلۇغچاتنىغۇ كۆرمىدۇق، ئهمما ئوپال بىزنىڭ سهپهر لېنىيهمىزده بولغاچق
  .كۆرۈپ ئۆتتۇق، مانا شۇ يهرده كوممۇنىستالرنىڭ رهزىللىكلىرىگه شاھىت بولدۇق

ـاالق، ئىپتىـدائىي يېـزىالردا قانـداق  — ئاشۇ سىلهر ئىلگىرى بېسىپ ئۆتكهن، ق
  ئۆزگۈرۈشلهر بولۇپتۇ؟ ياكى ھىچقانداق ئۆزگهرمهپتىمۇ؟

هكىلگه ئېـــرىقالر، يـــولالر گىئومېترىـــك شـــ  ئۆزگۈرۈپتـــۇ، پهقهت ئېتىـــز  —
بۇنـــدىن باشـــقا دىھقانالرنىـــڭ ئـــۆيلىرى، ئاشـــۇ شـــۈدىگهرلىكنىڭ . كهلتۈرۈلۈپتـــۇ

ـاش تۇرۇپتـۇ مهدهنىـيهت جهھهتتىكـى . چالمىسىنى قومۇرۇپ ياسالغان ئۆيلهر ئوخش
ـامرات بولسـىمۇ . تهرهققىياتى تهتۈرىگه كهتكهنلىكىنى بايقىـدىم ئۆتمۈشـتىكىلهر ن

ـاردهم سـۆيهر، مىللىـي ئىمانى بولغاچقا، مۇساپىر يولۇچىالرغا بـ اغرىنى ئاچىـدىغان، ي
مانــا ئهمــدى ئــۇالر مهنهۋىــي بۇلغۇنۇشــقا، كوممۇنىســت . روھىمــۇ پــاكىز بولۇدۇغــان

ئۆتمۈشـتىكىلهر ئېتىزلىرىنـى تېرىـپ، . زهھهرلىرى بىلهن زهھهرلىنىشـكه ئۇچراپتـۇ
شى ئېتىز ئى. ئورۇشتىن باشقا، سېلىقالرنى تاپشۇرسىال بۆلهك باش ئاغرىقى بولمايتى

ـا. تۈگىســـه باشـــقا مهجبـــۇرىي ئهمگهكلهرمـــۇ بۈگۈنكىـــدهك ئهمهس ئىـــدى  ئهممــ
ــتىگهن كهچــته  ــدۈزى ئىشــلهپ قۇتۇلمــاي، يهنه ئهت ــزلىقالردا كۈن بۈگــۈنكىلهر ئېتى
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غــا زورلۇنــۇپ، تــۈگىمهس ھاشــارالرغا زورلۇنــۇپ ماجالىــدىن كهتكهنــدهك »دولقــۇن«
ـــرىمىغىچه مهجلىســـل. قىلىـــدۇ ـــۈن يې ـاملىرى ت ـــۈش يهنه تېخـــى ئاخشــ هر، ئۈگۈن

كۇرســـلىرى، ئىـــدىيه ئـــۆزگهرتىش، ســـىنىپىي كـــۆرهش دهرســـىلىرى، زومىـــگهرلهر 
كىشـالپ دۈشمهنلهشـتۈرۈش   ئۈستىدىن دهرت تۆكۈش شهكلىدىكى ئۆز ئارا كىش

  .قاتارلىق رهزىل ھهركهتلهرگه مهجبۇرالنغىنى ئۈچۈن روھى خاراپلىق ئىچىده ئىكهن
مىلهرنـى كـۆرۈپ، نېمىلهرنـى ھىـس ئوپالدىكى يهر تهۋرهش خارابىلىرىدا نې —

  قىلدىڭىز؟
ـان ئىـكهن — ـارىتىنى قىلىۋاتق ـازاردىكى ئاشـخانىالر چېـدىرالردا تىج . ئوپالدا ب

ـــدىغان  ـا سېلىشـــقا كېتى ــ ـــۆيلىرىنى قايت ـــادهم ئ ـــۇن ئ ـــزىالردا نۇرغ ئهتراپتىكـــى يې
رهپ تراكتورالردا ئۇ ياقتىن،   ئهسكى، رهپ. كېسهكلهرنى قۇيۇۋاتقانلىقىنى كۆردۇق

ـانالرنى كـۆردۇقب ـان دىھق ـا . ۇ ياقتىن توشۇپ كېلىنىۋاتق ـام، بـۇالر ئوپاللىقالرغ سورۇس
بــۇ . يــاردهمگه ئېلىــپ كېلىــنگهن قوشــنا نــاھىيه، يېزىالرنىــڭ دىھقــانلىرى ئىــكهن

ـاۋۇزچى  دىھقانالر بىكارغا ئىشلهپ بۇ يهرده كېسهك قۇيۇپ بېرىـدىكهن، ئانـدىن تاج
ـارتىيه«رغا ئهرزان باھادا سـېتىپ بېرىـپ، ھۆكۈمهت ئۇنى ئۆيى ئۆرۈلگهن دىھقانال  ،پ

بۇ ياردهمگه كهلگهنلهر نېنـى ئۆزىـدىن، ! نى يهتكۈزۈدىكهن»ھۆكۈمهتنىڭ شهپقىتى
قوپۇشــى تــاال، كېســهك قۇيــۇپ بهرســه، ئۇنىــڭ ئىگىســى خىتــاي بولــۇپ،  يېتىــپ 

ـاج ! ھهشقاللىنى ئۇ ئالىـدىكهن ـال، پاختىسـىنى توشـۇپ كهت، ب ئاشـلىقىنى سـهن ئ
پ ئال، مانا ئهمـدى ئۇالرنىـڭ بېشـىغا كـۈن چۈشـكهنده تاجاۋۇزچىالرنىـڭ سېلىق ده

مانــا شــۇالرنى ! يهنــى ئــامىتىگه شــېرىك، ئــاپىتىگه ئىــگه ئهمهس! تۇتــۇمى بــۇكهن
  .pكۆردۇق
  قانچه كۈنده قايتىپ كهلدىڭىز؟ —
ـا »ئۇيغۇر بـوۋاي«قايتىپ كېلىپ، جاڭگالغا . ئون كۈنده ئايلىنىپ كهلدۇق — غ

  . مزىيارهتكه باردى
  ھه ھه، بوۋاي تېخى ياشاۋېتىپتۇمۇ؟ —
ھالسـىز ئىـكهن، قولىـدىكى . ئهمما يېقىنالپ قالغاندهك تۇرۇدۇ. ياشاۋېتىپتۇ —

                                            
    ①

ماۋزۇسـىدا بىـر    »ھـال سـوراش  «هۋرەشنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن مۇئهللىپ شۇ چاغـدا  ئوپالدىكى يهر ت 

 —يىللىـق سـانلىرىدا ئـېالن قىلىنغـان،     -1988ژۇرنىلىنىڭ  »تارىم«ساترىك ھىكايه يازغان بولۇپ، كېيىن 
 .ئا
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ھهممه نهرسىسىنى ئېلىۋالسا ئۇنىڭ ھاياتتىن يهنه نېمه ئۈمىدى بولسۇن؟ ئىشىكى 
ـان ب ىـر ئالدىدىكى قېرى توغراقنى كولىۋهتكهن بولسا كېرهك، توغراقنىڭ ئورنىدا يوغ

ـــورهك تـــۇرۇدۇ ـا . ئ ـان قاغــ ـــڭ ئاخىرىســـىدا قېپقالغــ ـان ئېتىزالرنى يېڭـــى ئېچىلغــ
ـاالن. جىگدىلىككىچه كهتتىم   بۇ يهر ھازىر ئهترهتنىڭ بولغاچقا ئىگىسى يوقتهك ت

ئوتــۇن تېرىــدىغانالر، مــال باقىــدىغانالرنىڭ ھهممىســى . تــاراج قىلىنىــپ تــۇرۇدىكهن
ۇددى ئۇرۇشتا ۋهيران بولغان يۇرتقا ئوخشاپ مۇشۇ ئورمانلىقتا قاينىغاچقا بۇ ئورمان خ

  .قاپتۇ
  سىزگه قانداق رۇخسهت بهردى؟ يهنه كېلىمهن، دهپ ۋهده قىلدىڭىزمۇ؟ —
ــۇ راســت — ــدىم، ھهم ب ــرهك، . ۋهده قىل ــگهن  —كېتىشــىم كې ــۇ تهرلى ــدى ئ دې

ـان،  —بۇرنىنىڭ ئۇچىنى سۈرتۈپ تۇرۇپ،  بىلىسىز بۇ يهرده بىر ئاز قهغهزلىـرىم قالغ
ـارمىيه . ېلىشقا كهلدىمئۇنى ئ موھىمى ھېلىقـى مهن سـىزگه دهپ بهرگهن مىللىـي ئ

ـانىتى ـائىي پهنـــلهر . جهڭچىســـى مهتقاســـىمنىڭ ئامــ ئـــۇ تـــېخىچه ئاشـــۇ ئىجتىمــ
. شۇنى ئېلىۋالسام قايتىمهن. ئاكادىمىيىسىنىڭ سابىق دهرۋازىۋهنى قۇناخۇننىڭ قولىدا

  .باشقا كۆپ ئىش يوق
. قۇغۇچىلىرى سابىتنىڭ يېنىغا كېلىپال تـۇردىبۇ ئارىلىقتىمۇ ئۇنىۋېرسىتېت ئو

بــۇ . ئۇالرنىــڭ قانــداق گېپــى مهســلىھهتى بولســا ھهممىســى ئۈچــۈن كېلىــۋېرهتتى
ـارلىق  پىشقهدهم مـۇئهللىم ئوقۇغـۇچىالر بىـلهن بىلـله بولۇشـتىن شـۇنچىلىك بهختىي

ھهپته ئاخىرلىرىنىڭ ئاخشاملىرىنى مهن يهنىال ئوقۇغۇچىالر ئۈچـۈن . ھىس قىالتتى
ـا داخىـل بولۇشـنى . ېرىپ، ئۇالرنىڭ سـۆھبىتىگه ھاالقىـت بهرمىـدىمب مهنمـۇ پاراڭغ

ـاتتى ـاتتى دېگىـنىم، ئۇالرنىـڭ . ئىستهيتىم، ئهمما ئوقۇغـۇچىالر مهنـدىن تارتىن تارتىن
ـا ئىشهنمهســلىكتىن مېنىــڭ يېنىمــدا دېگۈســى  ـا ماڭـ مهخپىــي گهپلىــرى بولسـ

سوراپ، كوچىالپ سوراشـنى  بۇنى سهزگهنلىكىم ئۈچۈن مهنمۇ ئۆزهمنى. كهلمهيتى
ـا زادىـال . ئارتۇق بىلدىم ـابىت ماڭ ئۇالر بىلهن قانداق تېمىالردا سۆزلهشكهنلىكىنى س

ـا بهزى گهپلهرنـى . دېمهيتى پهقهت مېنىڭمۇ بىلىشـىمنى زۆرۈر دهپ قارىغانـدىال ماڭ
  .سى كېلهتتىۇدهپ، مېنىڭ مۇھاكىمهمنى ئاڭالپ باقق

ـانلىق بىر ھهپته ئاخىرىـدىن كېـيىن ئۇنىـڭ ي ـا كىرسـهم، ئـۇ بهكمـۇ ھاياج ېنىغ
  :كۆرۈنگهنىدى، ئويلىغىنىمدهك، ئۇ ماڭا شۇالرنى دېدى

دىكى بىر خهۋهردىن قارىغاندا خىتايالر »پايدىلىنىش خهۋهرلىرى«بىلهمسىز  —
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ـاتوم ســـىناقلىرى ئۈچـــۈن بهش يىللىـــق  ـان چۆلـــۈمىزنى پاكىســـتاننىڭ ئــ تهكلىماكــ
شــقا ئۇيغــۇر يــوقمىكىنه، دهيــتىم، قــاراڭ بۇنىڭغــا دىقــقهت قىلغــان با! ســېتىپتۇمىش

ئۇنىۋېرسىتېتتىكى ئوقۇغـۇچىالر بـۇ ھهقـته ئـۆز ! بۈگۈنكى ياشالرنىڭ ئويغاقلىقىنى
بــۇنى بىــر باشــلىنىش قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ بــارلىق . ئىچىــده غۇلغــۇال قىلىشــىپتۇ

ـايىش ھهققىـده  ئىجتىمائىي مهسىلىلىرىنىمۇ قوشۇپ كۆتـۈرۈپ چىقىـدىغان بىـر نام
ــۈكۈر ئويلۇ ــۆيۈلگهن ئابدۇش ــلهن ئهڭ س ــى بى ــىدا بىلىم ــۇچىالر ئارىس ــۇپ، ئوقۇغ ش

ـــــۇنچىلىك  ـــــۇ ش ـــــكهن، ئ ـالغان ئى ــــ ـــــلىھهت س ـــــنگه مهس ـــــۇھهممهد ئېمى م
ئــويالپ كۆرگهنمىــدىڭىز؟ ! تهسىرلىنىپتۇمىشــكى، ھهتتــا كــۆزلىرىگه يــاش ئــاپتۇ

ـان  ـا بولغـ ــڭ كېلىماتىمىزغـ ـان مۇزتاغلىرىمىزنى ــى قىلغـ ــى مهن گېپىن ــڭ ھېلىق ئۇنى
رى ھهققىدىكى ماقالىسى بىلهن، تهكلىماكان ھهققىدىكى بـۇ كۆڭـۈل بۆلۈشـى تهسى

  بىردهكلىككه ئىگه ئهمهسمۇ؟ 
سابىت قوللىرىنى ئىشقىالپ، كارۋات بىلهن شىرهسى ئالدىدىكى كىچىككىـنه 

. ئهســلىده ئــۇ مۇشــۇ كــۈنلهرده كېتىشــكه جابــدۇنغان ئىــدى. بوشــلۇقتا پىرقىرايتــى
اڭلىغانـدىن كېـيىن، ماڭىـدىغان كـۈننى كهيـنىگه نامايىش ھهققىـدىكى ئۇچـۇرنى ئ

دىكــابىردا ئــالىي مهكــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ نامايىشــى  12دېگهنــدهك . ســۈردى
ـاڭلىق تهبىقىسـىنىڭ ۇسابىت بۇنى ئۇيغۇر ئىلىم ساھهسـىنىڭ ئويغۇن. بولدى شـى، ئ
دىكابىرگىچه داۋاملىق  19نامايىش تاكى . شى دهپ بهك يۈكسهك باھالىدىۇئويغۇن
ئۇالرنىــڭ شــۇئارلىرى . مىڭــدىن ئېشــىپ كهتتــى10ئهڭ كــۆپ بولغانــدا . يــدىكېڭه

ـاتوم سـىناقلىرىغا قارشـى ئىـدى بۇنـدىن . ئىچىدىكى مهزمۇنالردىن بىـرى دهل شـۇ ئ
بــۇ خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ . باشــقا پىالنلىــق تۇغۇتقــا قارشــى شــۇئارمۇ بارىــدى

ـان ئىستىالسىدىن كېيىنكى ئهڭ چوڭ سىياسـىي ھهركهت، تېـنچ يـ ول بىـلهن قىلىنغ
ئوقۇغۇچىالرنىڭ تېخىمۇ كۆپ بولۇشى كۈتۈلگهن بولسىمۇ، خىتاي . ئىنقىالپ ئىدى

ســاقچىلىرىنىڭ ئالــدىن خهۋهر تېپىشــى تــۈپهيلى، بهزى مهكتهپلهرنىــڭ دهرۋازىســى 
  .قامال قىلىۋېلىنغاچقا، نۇرغۇن ئوقۇغۇچىالر چىقالماي قالغان ئىدى

ئهممــا ھىچقانــداق نهتىــجه . ىــك بولــدىنامــايىش ھهقىقهتهنمــۇ بهك ئهھمىيهتل
ـاپ . بهرمهستىن باستۇرۇلدى شۇنداقال بۇ نامايىشنىڭ تهشكىللىگۈچىلىرىدىن ھىس

ـابىت ئهپهنـدىنىڭ . ئېلىندى نامايىش ئۆتۈپ خېلـى كـۈنلهردىن كېـيىن بىركـۈنى س
يېنىغا كىرىۋىدىم، ئۇ يهنه شۇنداق ئۆره تۇرۇۋېلىپ جايىدا پىرقىراپ قاپتىكهن، بىـرهر 
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  :مۇدۇدىي ئىش يۈز بهرگهنلىكىنى سېزىپ، ئالدىراپ سورجىد
  بىرهر جىددىي ئىش بولمىغاندۇ؟ —
تارىخنىــڭ تهكرارلىنىشــىمۇ يــاكى مىللىــي پىســخىكىدىكى كوللىكتىــپ  —

 —دېــدى گېپىنــى مــۇالھىزه بىــلهن باشــالپ،  —ئۆزگىچىلىكنىــڭ جىلۋىســىمۇ؟ 
بىرهر ئىشقا جابدۇيـدۇكهن، ئـۇ قاراڭ، بۇ مىللهتنىڭ شۇ قىلىقىغا دىققىتىم قوزغالدى، 

ئىش تېخى بىرهر نهتىجه بېرىشكه ئۈلگۈرمهيال، ئۇنىڭدىن سوۋۇپ، باشـقا بىـر يـول 
تېخىمۇ ئېنىقراق ئېيتسام، بىرهر ئىنقىالپقا بهل باغالپ چىقىـدىكهن، ! ئىزدهيدىكهن

ـاكى قورقۇشـقا   ئىنقىالپ باشلىنار باشالنماي، ئۇنىڭـدىن ئۈمىتسـىزلىنهمدىكىن ي
ىكىن، ئهيتاۋۇر بهزىلىرى سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، ئۆزى باشـلىغان ئىشـقا ئـۆزى باشالمد

ـا ئاسىي بولۇپ،  پهقهت بۇ ئىشـنىڭ بېشـىدىكى بىـرال ئادهمنىـڭ ئىشـىدهك، ئۇنىڭغ
ـانالرمۇ  ـا چىققــ ـا بىلـــله يولغــ شهخســـىي ئىســـتىقبال ئىزدهشـــكه تاشـــالپ، ھهتتــ

ـارمۇ؟ مهن . باشــاليدىكهن قېـــتىم  يىلىـــدىكى ئىككىنچـــى 1937ئېســـىڭىزده بــ
ـا  كۆتۈرۈلگهن قوزغۇالڭ ھهققىده سۆزلهپ بهرگىنىمده مويدىن تهنجاڭ دېگهننى تىلغ
ئاپمىــدىم؟ قــاراڭ، بــۇ مويــدىن تهنجــاڭ، ئابــدۇنىياز بىــلهن بىــرلىكته يولغــا چىقتــى، 

ــله قىلــدى،  ئهممــا . دېيىشــتى »قارشــى چىقىمىزمــۇ؟ چىقىمىــز«مهســلىھهتنى بىل
ـارهت بـوالئىنقىالپنىڭ مهغلـۇپ بولۇشـى ھهققىـده ئ ـايال ئۆزىنىـڭ   ېنىـق بىش بولم

ــۆزىگه شهخســىي ئىســتىقبال ئىــزدهپ، ســوۋېت . شهخســىي قايغۇســىغا چۈشــتى ئ
ـارقىلىق شـىڭ شىسـهيگه  ـاي، ئهسـىرلهر ئ ئهسىرلىرىنى قويۇپ بېـرىش بىلهنـال قالم

ــدى؟ ــۇپ يازمىغانمى ـاداقهت ئىپــادىلهپ مهكت ـاڭمۇ ! سـ ــيىن كىچىكــاخۇن تهنجـ كې
ـادىلىگهن ئىـكهن، بۇنـداقالرنىڭ ھهممىسـى يوشۇرۇن مهكتۇپ يولالپ سا داقهت ئىپ

قىستاقتا ئۆلگهنلىكىنى ئۇنتـۇپ   دېگۈدهك دهل شۇ دۈشمهننىڭ زىندانلىرىدا قىيىن
ـا  قاالمدىغاندۇق؟ جهڭ مهيدانىدا ئهركهكچه ئۆلۈشتىن قورقـۇپ، دۈشـمهننىڭ ئايىغىغ

هتكىنىـدىن قىستاقتا ئۆلمهي گۈللهپ ك  يىقىلغانالرنىڭ دۈشمهننىڭ قولىدا، قىيىن
ـال يـوق ـاۋاق ئالمايـدىكهنمىز. بىرمۇ مىس يهنه ھېلىقـى ! شـۇنداق تـۇرۇپ پهقهتـال س

ــرىم ئېســىڭىزدىدۇ؟ شــۇ  ــده دېگهنلى ــوپىمىز ھهققى ــېچىش ت ــئهلگه ق ــڭ چهت بىزنى
ــېمه بولســا بىلــله كــۆرهي دېمهســتىن بهزىــلهر  چاغــدىمۇ ئــاخىرىغىچه كۆپچۈلــۈك ن

ىن چىقىپ، ئادهتتىكى ھاجىالرنىڭ غىمىسسىده تىكىۋهتكهن، بهزىلهر بىزنىڭ توپت
بــۇ قېتىمقــى ئوقۇغــۇچىالر ھهركىتىــدىمۇ ئهنه شــۇنداق ! توپىغــا قېتىلىۋالغــان ئىــدى
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باتۇر روزى بىلهن ئىلغارجان سادىق دېـگهن ئىككـى : ماھىيهتتىكى بىر ئىش بولۇپتۇ
ـابلىز ـاۋۋال ئ  ھهۋهسكار شائىر نامايىش ھهققىدىكى ئۇچۇرنى نامايىشتىن بىر كـۈن ئ

بىر خىل سىناق، مېنىڭ تومۇرۇمنى «ئابلىز نازىرى بولسا، بۇنى ! رىغا يهتكۈزۈپتۇنازى
  !گه مهلۇم قىپتۇ»تهشكىل«، دهپ قورقۇپ كېتىپ »تۇتۇپ بېقىش بولسا كېرهك

ئىككىمىز مىللىي پىسـخىكىمىز ھهققىـده . مهنمۇ بۇ مۇالھىزىلهرگه قېتىلدىم
ىـدا مهن بـۇ قېتىمقـى ئوقۇغـۇچىالر مانا شـۇ ئار. ئۇزاق مۇالھىزىلهر قىلىپ ئولتۇردۇق

ــدىكى ئهپسۇســلۇقۇمنى بايــان  ــڭ نهتىجىســىز ئاخىرالشــقانلىقى ھهققى ھهركىتىنى
قىلىش بىلهن، بۇنىڭ بىر پايدىلىق ھهركهت ياكى پايدىسىز ھهركهت ھىساپلىنىشى 

  .ھهققىده سابىت ئهپهندىنىڭ قارىشىنى سورۇدۇم
ــڭ تهلهپلىرى — ــده، ئوقۇغۇچىالرنى ــۇپايدىســى دېگهن ــى بىرم ــچ   ن ــر، ھى بى

بولمىغاندىمۇ بىرهرىنى خىتايالر قوبۇل قىلمىدى، دېمهكچىمۇ سـىز؟ ئهگهر ئىـش بـۇ 
دهرىجىده ئاسان بولۇپ كهتسـه، ئوقۇغـۇچىالر كوچىـدىن كىـرمهي يېتىۋېلىـپ، يهنه 

ـا ـاي ئويلىمايـدۇ،   باشقا تهلهپلهرنى ئارق ئارقىـدىن قويماسـمىدى؟ بـۇ تهرىپىنـى خىت
ــد«دهمســىز؟  ــۇ قهدهر چــوڭ »ۈرۈپ قويماســلىقيامــان كۆن ــى خىتــاي بىلمىســه، ب ن

دېــدى ســابىت ئهپهنــدى ماڭــا ســوئال  —ئىمپىرىيىنــى قانــداقمۇ تۇتــۇپ تــۇرااليتى؟ 
ـايىش قىلىـش پايدىسـىزكهن. قويۇپ ـاراش  بۇ گهپلهردىن دېـمهك، نام ده، شـۇنداق ق

اق ده، دهپ ئويالشــقا باشـلىۋىدىم، ئـۇ ئويلىمىغــان يهردىـن شــۇند تـوغرا بولـۇدۇكهن
ــــدى،  ــــدىكى  —دې ــــداق كۆلهم ــــداق شــــهكىل، ھهرقان ـايالر گهرچه ھهرقان ـــ خىت

قارشــىلىقلىرىمىزنى باستۇرۇۋېتهلىســىمۇ، يهنىــال قارشــىلىق قىلىشــىمىزدىن قــاتتىق 
ـاللىقىمىز ئهمهس، . قورقۇدۇ ـادىپىي غالىـپ كـېلىش ئىھتىم قورقۇشنىڭ سـهۋهبى، تاس

ــ ــى؛ ئهۋالتالرغ ــپ تۇرۇش ــڭ يېڭىلىنى ــراس قارشــىلىق روھىمىزنى ــىلىقنىڭ مى ا قارش
ئىككــى ئهۋالت ئالماشســا، شــۇ  ئهگهر بىــزدىن قارشــىلىق چىقمــاي بىــر . قېلىشــى

ـالىمىز ـالهتكه كۆنــۈپ قـ بېســىۋېلىنغان خهلــق ئىكهنلىكىمىــز، خىتايالرنىــڭ . ھـ
ـايالرنى ھهيـدهپ چىقىـرىش  تاجاۋۇزچى ئىكهنلىكى، بىزنىڭ قارشىلىق قىلىش، خىت

ـا مهجبۇرىيىتىمىزن ـا بــۇ ھهققىمىــز ھهتتـ ـارلىقىنى پۈتــۈنلهي ئۇنتــۇپ، گويـ ىــڭ بـ
ــز ــۈپ كېتىمى ــۇ . مۇشــۇنداق بولۇشــقا تېگىشــلىكتهك كۆن ــۇش  —ب مهڭگــۈ يوقۇل

شــۇنىڭ ئۈچــۈن، مهزلــۇم ئهلنىــڭ قارشــىلىقى ! بــۇ نهقهدهر قورقۇنۇچلــۇق! دېمهكتــۇر
دۈشمهندىن مهلۇم پايدا ئۈندۈرۈش ياكى دۈشمهنگه مهلۇم شىكهست يهتكۈزۈشتىنمۇ 
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ئىبارهت بىر نهتىجىنى  ۇم مىللهتنىڭ ئۆز مىللىي روھىنى يېڭىالشتىنكۆپ، شۇ مهزل
شـــۇڭا بۇنـــداق ھهركهتلهرنـــى كـــۈتكهن نهتىجىنـــى بهرمهيـــدىكهن دهپ . بېرىـــدۇ

  .تاشلىۋهتمهسلىك كېرهك
ھاياتنىـڭ مۈشـكۈالتلىرىغا . سابىت ئهپهندى نېمىدىندۇر چارچىغاندهك قىالتتى

ئادهمنىڭ نېمىشكىدۇر بىردىنال سۇنۇشقا  بوي بهرمهيدىغاندهك كۆرۈنگهن بۇ قهيسهر
قۇۋۋهت ئۇرغۇپ تۇرغان   ئۇنىڭ كۈچ. باشلىغىنىنى كۆرۈش ماڭا بهكمۇ ئېغىر ئىدى

ـــلىغاندهك  ـــقا باش ـا يېڭىلىش ــ ـــنهزهر، قېرىلىقق جىســـمانىي قۇرۇلمىســـىدىن قهتئىي
ھارغىنلىقنى، كۆپ قېتىم تىركىشىپ مهغلۇپ بولۇشتىن كېيىنكى زېرىكىش، بىزار 

ماڭا ئۆز . ئىچىمدىن يىغا كهلتۈردى  بۇ ھال ماڭا ئىچ. سهزگهندهك بولدۇمبولۇشنى 
ئاكامدهك قهدىردان بولۇپ كهتكهن بۇ كىشىنىڭ يوغان گهۋدىسىنى ئۇزاق قۇچاغالپ 

ـام ۋۇجـۇدۇم . يىغلىغۇم كهلدى بىـر كـۈنلىرى ئۇنىڭـدىن ئايرىلىـپ قېلىشـنى ئويلىس
ي ســهۋهپلهردىن ســۇنۇپ مۇشــۇنداق بىــر ئهزىمهتنىــڭ ســۈنئى. شــۈركۈنۈپ كهتتــى

  .تۈگهۋاتقىنى چىدىغۇسىز ئىدى
ـان پۇرسـهتته ئـۇزاقتىن ئىچىمنـى  قارشىلىق ھهركهتلىـرى تېمىسـىدا گهپ بولغ

  :پۇشۇرۇۋاتقان سوئاللىرىمدىن يهنه بىرىنى سورۇغۇم كهلدى
  ھاياتىڭىزدا بىرهر ھهركهتكه رهھبهرلىك قىلىشنى ئويلىغانمىدىڭىز؟ —
ــدى كهســكىنال —يــاق،  — ــدۇرۇۋاتقانلىقىنى . دې ــران قال ــى ھهي ــۇ ھــال مېن ب

مهن خىيالنى كۆپ قىلىدىغان، گهپنىمۇ ئاز  —سهزگهچكه دهرھال ئىزاھات بېرىپ، 
ـاالنتىنى . قىلىدىغان ئادهم ـادهم تهشـكىللهش، لىـدېرلىق خۇسۇسـىيهت، لىـدېرلىق ت ئ
ـا خۇسۇسـىيهتتىن . شهرت قىلىدۇ بۇ مۇتلهق ياكى ھىچ بولمىغاندىمۇ ئاساسـهن تۇغم

ئـــۇ بىلىمنىـــڭ سهمهرىســـى ئهمهس، بهلكـــى كىشـــىلىك خاراكتېرنىـــڭ . بولـــۇدۇ
لىــدېرلىق خۇسۇســىيىتى بولغــان ئــادهملهر ســىزدىن بىرنهرســه تهلهپ . سهمهرىســى

قىلســا، ســىز رهت قىلىشــقا پېتىنمايســىز، ئۇنىــڭ ســۆزلىرىده غــايهت زور پىســخىك 
ئهڭ . ىرسـى بولـۇدۇلىدېر بولغۇچىالردا كىچىكىدىنال ئهمهل خ. بېسىم كۈچى بولۇدۇ

بولۇۋالمىسا ئارام تاپالمايـدىغان  »باش«بولمىغاندىمۇ ئهتراپىدىكى بىر توپ ئادهمگه  
ـا مهن بىــر . »خىــرس«بىــر خىــل  ـان«ئهممـ دېگهنــدهك، پهرده  »نامســىز قهھرىمـ

ـاراپ قېلىشــىم  ـام يـ ــلىھهتچى بولسـ ــىدىن ھىــچ ئالــدىغا ئۆتمهيــدىغان مهس ئارقىس
  .نمۈمكىن، لىدېرلىققا يارىمايمه
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 ئهمما سىز جهڭـلهرده كومانـدىرلىق قىلغانسـىز، بـۇ بىـر تۈرلـۈك لىـدېرلىق —
  ئهمهسمۇ؟

ـان  — ـا مهن پۈتــۈن بىـــر دۆلهت ئارمىيىســىگه قومانـــدانلىق قىلغــ ـاق، ھهتتــ يـ
چــۈنكى بــۇ ئهمهلــگه مېنــى ئاللىقاچــان . تهقــدىردىمۇ بــۇ لىــدېرلىق ھىســاپالنمايدۇ

ـان لىـدېر تهيىـنلىگهن بولـۇدۇشهكىللهنگهن بىر كۈچ، دۆلهت ياكى ئاشۇ بىـز د . هۋاتق
ـا ئهمهس، ئاشـۇ مېنـى تهيىنلىگـۈچىگه  مېنىڭ قول ئاستىمدىكىلهر ئهمهلىيهتته ماڭ

ھىچقانداق بىـر مهۋجـۇت كـۈچ تهرىپىـدىن  —لىدېرلىق . ئىتائهت قىلىۋاتقان بولۇدۇ
ـار كــۈچ تهرىپىــدىن تـوپالپ بېــرىلگهن ئهمهس، نۆلــدىن  تهيىـنلهنمىگهن ھالــدا، تهيي

  .بىر توپ ھاسىل قىلىش ۋه ئۇنىڭغا گېپىنى ئۆتكۈزۈش تاالنتى دېمهكتۇر باشالپ
  
ـابىتنىڭ ماڭىـدىغان ۋاقتـى بولغانىـدى. كۈتكهن كۈنلهرمـۇ كهلـدى  مېنىـڭ . س

ئۆتۈنۈشــۈم بىــلهن ئــاخىرقى ئاخشــام ماڭــا قونــاق بولۇدۇغــان، ســهھهرده ئــۆزهم يولغــا 
ـاممۇ ئـۇنى ئايروپالنـدا كېتىشـكه شـ. سېلىپ قويۇدۇغان بولدۇم ـان بولس ۇنچه زورلىغ

ـاي . ئۇنىمىدى ئۇ بىر تهرهپتىن قارىسا بهكمـۇ خىيالپهرهسـت، رومانتىـك ھىسـالرغا ب
ـارقىلىق، . ئادهم ئىدى ـا مـېڭىش ئ ـان ئاشـۇ يـولالرنى قايت ئۇ يول بويى ئىلگىـرى ماڭغ

ـا  ـا ھاياجانغ ئهسلىمىلىرىنى چوخچۇالپ، يۈرىكىده قايتا داۋالغۇش قوزغۇتۇشنى، قايت
ـاپىنى كۆشـۈك . بهكمۇ خااليتىكېلىشنى  بىر قېتىم مهھبـۇس سـۈپىتىده پۈتـۈن مۇس

ـاردىن(ھارۋىدا باسقان، كېيىن يهنه يېرىم مۇساپىنى  يهنه مهھبـۇس سـۈپىتىده ) كۇچ
ـا، تـۆرتىنچى  ـاق سـۈپىتىده ئۇياقق ماشىنا بىلهن باسقان؛ ئۈچىنچى قېتىمدا بولسا قاچ

ـان ئىـــد ـا ماڭغــ ـاالي . ىقېتىمـــدا يهنه تۇتقـــۇن بولـــۇپ بۇياققــ بـــۇ يولـــدا ئۇنىـــڭ تــ
ئهســتىلىكلىرى بولغاچقــا، شــۇ چاغــدىكى ھىســلىرىنى قايتــا باشــتىن كهچــۈرۈش 

  .ئۇنىڭغا تىراگىك لهززهت بهخش ئهتسه كېرهك دهپ ئويلۇدۇم
ـاتتۇق ـا . ئاخشـــــىمى بهك كهچ يــــ ـام بولغاچقــــ ـاخىرقى ئاخشــــ چـــــۈنكى ئــــ

كى، ھىچبىــر ئهممــا ئهپسۇســ. دىغان نۇرغــۇن ســۆزۈمىز بــاردهك قىالتتـىىدېيىشـىۋال
ــدا بــۇ قىممهتلىــك ۋاقىتنــى . مــۇكهممهل تېمــا يوقتهكمــۇ قىالتتــى راســتىنى ئېيتقان

نېمىــدۇر تىلىمىزنــى . گېپىمىــز قوالشماســتىن ئۆتكۈزۈۋهتتــۇق دېســهممۇ بولــۇدۇ
ـار دېگهنـگه ھهر  قىساتتى؛ نېمىدۇر بىزنى ئازاپاليتى؛ سۆزلۈشۈدۇغان نۇرغـۇن سـۆز ب

ـادهم . تـۈزۈك بىـر تېمىـدا گهپلىشـهلمىدۇقئىككىمىز قهتئىي ئىشهنگهن ھالـدا  بـۇ ئ



 624

 ۋاي: مانا شۇ چاغدا پۇشايمانغا قېلىشىم ئېنىـق ئىـدى. يېقىندا تهۋهرۈك بولۇپ قاالتتى
ــدهك  ــدى؟ دېگهن ــداق بولغىي ــۇ قان ـامچۇ، ۋاي ئېســىت، ئ ـاۋۇنى سورۇۋالسـ ئېســىت مـ

ـا ـا تىلىمغ نـېمه ھىېچ  كۈرمىڭ سـوئالىم بولۇشـۇنى ئالـدىن مـۆلچهرلىيهلهيتىم، ئهمم
  .كهلمهيتى
ـان  »ئىنسانالرنىڭ رهڭگىگه قاراپ مېڭىسىنى ئوقۇيدۇ« دهپ داڭقىسى بولۇدۇغ

  :تىتلىقىمنىڭ سهۋهبىنى پهم ئېتىپ  بۇ ئادهم، مېنىڭ تىت
كېـيىن ھهر . ئۆزىڭىزنى قىينىماڭ، بهرىبىر ئهقلىڭىزگه بىـرنېمه كهلمهيـدۇ —

ئاندىن بىر كۈنلىرى  ۋاقتىدا يېزىپ قويۇڭ،  ئېسىڭىزگه كهچكهن مهسىلىنى ۋاقتى
ـالىالردىن ئهۋهتهرسـىز،  نېسىپ بولسا زىيارهتكه بارارسىز، بولمىسا پوچتىدىن ياكى ب

  .دېدى —
  گهپ قوالشــمىدى دېســهكمۇ تاغــدىن. شــۇندىال بىــر ئــاز يېــنىكلهپ قالــدىم

ـاتتۇق شـۇنىڭغا . باغدىن پاراڭ قىلىپ، تۈن نىسبىدىن ئۆتكهنده ئانـدىن ئۇخالشـقا ي
ـاز بامـداتقا بهك سـهھهر تـۇراتتى. هرده تۇرۇپ كهتتـۇققارىماي بهك سهھ ـابىت نام . س

. ئۇنىڭ ئىماملىقىدا ئىككىمىز بىرلىكته بامدات ئوقۇدۇق. مهنمۇ ئۇنىڭغا ئهگهشتىم
ـامىزىم ھاياتىمـدا ئهڭ ئىخـالس بىـلهن  شۇنچىلىك ھاياجانالنـدىمكى، بهلكىـم بـۇ ن

ـا كېـرهك ئىشـهنچ پهۋهس تولغانـدهك قهلـبىمگه بىـر مهنهۋىـي . ئوقۇغان نامىزىم بولس
تهڭداشســىز بىــر تايــانچىم بــاردهك، ئــۆزهمنى بــاي بىــر مهنهۋىــيهت . تۇيغــۇدا بولــدۇم

ـان تهرىقىـده ھىـس قىلـدىم . ئىچىده، خۇددى تاتلىق سۇدىكى بىلىجانالردهك ئۈزۈۋاتق
. تۇنجى قېتىم مۇسۇلمانلىقىمدىن تولۇق ئىپتىخار، تولۇق بهختىيارلىق ھىـس قىلـدىم

ـادىلهپ ئىـــھ بـــۇ چاغـــد ىكى تۇيغۇلـــۇرۇمنى قانچىلىـــك كۈچىســـهممۇ تولـــۇق ئىپــ
  .بېرهلمهيمهن

ـا سـېلىۋهتكهندىن  بهلكىم شۇنىڭ ئۈچۈن بولسا كېـرهك، ئهپهنـدىمنى ئاپتوۋۇزغ
كېيىن ئۆزهمنى يىتىم ھىس قىلىشقا، چهكسىز باياۋاندا يالغۇز قالغان قوزىـدهك ھىـس 

يولــدا مهن . ى بىلهتتــىتۇيغۇلــۇرۇمن  ســابىت ئهپهنــدى ھىــس. قىلىشــقا باشــلىدىم
ـان . سهھهركى تۇيغۇلۇرۇمنى تهسۋىرلهپ بهرگهن ئىدىم ئۇ بۇنىڭدىن بهك خۇش بولغ

ـاراپال، ئـۇ مېنىـڭ ئـۆزهمنى يىـتىم ھىـس قىلىشـقا . ئىدى ئهمدى ئۆمسه چىرايىمغا ق
  :شۇڭا ئۇ ئاپتوبۇس دهرىزىسىدىن. باشلىغىنىمنى تۇيدى

يۆلهنچۈكۈڭىزنى ئويالڭ، ئـۇ ئهتتىگهنده ھىس قىلغان چهكسىز قۇدرهتلىك  —
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ـارتۇقچه كۆڭـۈل  يۆلهنچۈك ھهرقاچان سىزنىڭ يېنىڭىزدا، ئۆتكـۈنچى نهرسـىلهرگه ئ
ـاۋۇ قـــۇدرهتكه شـــهك چۈشـــۈرگهن بولۇســـىز قايتىـــدىن ئـــۆزىڭىزگه . بهرســـىڭىز، ئــ

ـاز ئوقـۇڭ . كېلىشنىڭ ياخشى يولى، ئۆيگه قايتىپ بېرىپ ئىككى رهكئهت نهفل نام
ـالۇدۇ، ۈيـۈن دهسـتهكلىنىۋاتقاندهك، روھىڭىـز كۈچقۇدرهت تهرىپىدى شۇيهنه   —پ ق
  .دېدى

. شۇنداق بولسىمۇ، ئاپتوۋۇز مېڭىپ كېتىشى ھامان، كۆز يېشـىمنى تۇتالمىـدىم
ئۇنىڭ ئورنىنى باشقا مهخلـۇق . مىليون نوپۇسلۇق ئۈرۈمچىده يالغۇز قالغاندهك ئىدىم

ـالىقال ـا ppppتولدۇراالمتى؟ خـۇددى ئۇنىـڭ دېگىنىـدهك پهقهت خ ـايه ئىـدىكى،  ماڭ كۇپ
منى ئىسكهنچىگه ئېلىۋالغان كۈچلۈك سـېغىنچ ۈكۈيۈر. باشقىسى ئۆتكۈنچى ئىدى

ـاز  ۋه يالغۇزلۇق ھىسسىنى يېڭىش ئۈچۈن ئۇنىـڭ دېگىنىـدهك ئىككـى رهكـئهت نام
تهسبىھتىن كېـيىن   زىكرى. ئالدىرىماي، ئۇزاق ئوقۇدۇم. ئوقۇپ، ئالالھقا سېغىندىم

ك يېنىكلهپ قالدىمكى، تۇمانلىشىپ كهتكهنـدهك مدا شۇنچىلىۇنۇئورنۇمدىن تۇرغ
ـال سـوئالالر يېغىشـقا  ـا دهرھ ـان كالالمغ بولۇپ، ھىچنهرسىنى تهپهككۈر قىاللمايۋاتق

  .باشلىدى
ـان بـۇ ئهپهندىـد قهلهم ئېلىپ، سابىت  دهرھال قهغهز ىن سورۇشـۇم كېـرهك بولغ

ـا. سوئالالرنى يېزىۋالدىم ـارلىق بىك ر ۋاقتىمنـى ئهمدى ئهسلىمىنى رهتـلهش ئۈچـۈن ب
ـابىتتىن . سهرپ قىلدىم ـان مهسـىلىلهرنى س رهتـلهش جهريانىـدا بوشـلۇق ھىـس قىلغ

ـابىتتىن . سوراش ئۈچۈن يېزىپ تۇردۇم كېيىنكى تهتىلده بـۇ سـوئالالرنى كىچىـك س
ئىككىنچـى . ئهمما سـوئاللىرىم تېخـى تۈگـۈمهيتى. جاۋاپ ئالدىم. ئۇنىڭغا يوللۇدۇم

ـابىتقا بهرمهكچـى بولغىنىمـدا، تهتىلده يهنه ئـونالپ سـوئالىمنى ي ېزىـپ كىچىـك س
ــى ئېيتتــى ــر خهۋهرن ــپ . كۆڭۈلســىز بى ــپ، قايتى ــدى جاڭگالغــا كېتى ســابىت ئهپهن

نۇرغــۇن ســورايدىغانلىرىممۇ . نۇرغــۇن گهپلىــرىم كۆڭلۈمــده قالــدى! مىشۇكهلمهپتــ
  .جاۋاپسىز قالغان ئىدى

ـاقچى  ـان ئىـدىم، ئهسلىده سابىتنىڭ نهۋرىلىرى بىلهن بىللىـال ئاتۇشـقا بارم بولغ
ئهمما خىزمهت ئىشى مېنىڭ دهرھال مېڭىشىمغا ئىمكان بهرمىگهچكه، تهتىلـدىن 

مېنى : بۇ چاغدا خىزمهت ئارىالش بارىدىغان بىر يول چىقتى. كېيىنگه توغرا كهلدى

                                            
      ①

 .ئا —ياراتقۇچى، ئالالھ،  —خالىق  
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 بـۇ پۇرسـهتته يـول ئۈسـتىده ئاتۇشـقا كىرىـپ. خوتهنگه ئهۋهتمهكچى بولۇشـقانىدى
ـاب. ئۆتۈشـــنى كۆڭلـــۈمگه پۈكتـــۈم ـالمىدىمســ . ىتنىڭ نهۋرىلىـــرى بىـــلهن ئۇچرىشــ

ئاتۇشــقا بارغىنىمــدا ئــۇالر . مېڭىۋاتقىنىمــدا ئــۇالر تېخــى قايتىــپ كهلمىــگهن ئىــدى
ـابىتنىڭ يۈتـۈپ كېتىشـىدهك بـۇ ئاجايىـپ ئىـش پۈتـۈن يـۇرتنى . كهتكهن ئىـكهن س

ـا چىـدىماي ۇنۇئابىددىن ھهتتا دادىسىنى يوقۇتۇپ قويغ. قايغۇغا چۆمدۈرگهن ئىدى غ
  .پ قالغان ئىكهنئاغرى

ـاردىم ـا ب بوۋاينىـڭ كهپىسـىنىڭ بىـر . مهن ئابلهقنىڭ باشلىشى بىـلهن جاڭگالغ
ئـــۇنى يۇرتمـــۇ، ئۆزىنىـــڭ چهۋرىلىرىمـــۇ . تهرىپــى ئۆرۈلـــۈپ كهتكهنـــدهك قىالتتـــى

كهپىنىــــڭ دوقمۇشــــىدىن قايرىلىشــــىمىز بىلهنــــال . تاشــــلىۋهتكهندهك قىالتتــــى
ــوال كهلگه ـادهتته ت ــوال ئــاڭالپ ئـ ــدا كۆرمىســهممۇ ت ــۇ ماكان ـان ب ــۇپ قالغـ ــدهك بول ن

ـاتۇتىنىڭ قارشـــى ئېلىشـــىنى ئاڭاليـــدىغانلىقىمنى بىلهتـــتىم ـا قاغىنىـــڭ . شــ ئهممــ
قاقىلدىشىغىمۇ ئوخشىمايدىغان، شاتۇتىنىڭ سايرىشىغا ھىـچ ئوخشـىمايدىغان بىـر 

ـاۋازنى ئىـزدهپ كـۆزۈمنى تېـز ـا   ئاۋاز ئىككى قېتىم تهكرارلىنىۋىـدى، ئ تېـز ئهتراپق
ـامهن ئۆرۈلـۈپ كهتـكهن ئاختاخانىنىـڭ ئـۆي تهرهپتىكـى يۈگۈرتۈپ، بىر  تهرىپـى تام

تېمىغا ئىلىشىپ قىيىسىيىپ تۇرغان ھهگىنه ئىشىكىنىڭ چىرىپ كهتكهن ئىشـىك 
ـامهن تـوزۇپ . بېشىدا ئولتۇرغان شاتۇتىنى كـۆردۈم ئۇنىـڭ باشـلىرىنىڭ پهيلىـرى تام

  .كهتكهنىدى
  :ئابلهق ئۇنىڭ ئاۋازىغا تهرجىمانلىق قىلىپ

دېدى ئۆكسۈشكه  —دهۋاتىدۇ، بىچاره،  »!ياس كهلدى، ئىلياس كهلدىئىل« —
  . ئوخشاپ كېتىدىغان ئاۋازدا

تهسهۋۋۇر ئىكرانىمدا ئورنى ئېنىق بولغان قېرى تـوغراق بولۇشـقا تـېگىش يهرده 
ـار بولـۇپ، بـۇنى توغراقنىـڭ يىلتىزىنـى كـوالش ئۈچـۈن ئ هتـرهت يوغان بىـر ئـورهك ب

ـانلىقئهزالىرى ــدا قىلغـ ــڭ پهي ــدىنى ــش تهس ئهمهس ئى ـاس قىلى ــڭ . ىنى قىيـ ئورهكنى
بــۇ ھــال . تــۇراتتى ئۆســۈپچۆرىســىده يىلتىــزدىن چىققــان يېڭــى نــوتىالر باراقســان 
يۇ، ئارقىدىن بۇ يهرنىڭ   كۆڭلۈمگه پاللىده بىر يورۇقلۇق بهخش ئهتكهندهك قىلدى

ۆز ۋاراننىڭ يهپ كېتىدىغانلىقىنى كـ  ئىگىسىزلىكى، قارانچۇقى يوق نوتىالرنى مال
  .ئالدىمغا كهلتۈرۈپ، يهنه غهش بولۇپ قالدىم

ـا خۇددى بىر غارنىـڭ ئىچىـده  — بوۋاينى ـان سـوقراتتهك پهرھاتق ـات بولغ مۇالق
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ـان بـوۋاينى  ـاتتى —غهلىته تۇيۇلغ ـاخىرى كۆرۈشـكه نېسـىپ بولۇۋات ئهپسۇسـكى . ئ
 بوۋاينىـڭ. ئۇنىڭ تېمهن چاغلىرىدا ئهمهس، تامامهن ھالسىزلىنىپ يىقىلغان چېغىدا

ــدى ــۋايهت ئهمهس، رىيــاللىق ئى ــر رى ــۇقى بى ئهممــا تىرىكمــۇ، ئۆلۈكمــۇ؟ . مهۋجۇتل
ـان سـۇپىنىڭ بىـر چېتىـده پۇچـۇق . بىلگىلى بولماس ھالهتته ئورۇندا ياتاتتى ئـۇ ياتق

ــۇراتتى ــۋىن ۋه قومۇزغىغــا ئوخشــاش ئۇششــاق ھاشــارهتلهر . تاۋاقتــا ســۇ ت ســۇغا چى
ـالهت خـۇددى كوممۇن. ئولۇشۇپ كهتكهن ئىـدى ـاراڭغۇ «ىسـت فىلىملىرىـدا بـۇ ھ ق

ـا جهمىــيهت دهپ تهســۋىرلىنىدىغان كۆرۈنۈشــلهرگىال  »زۇلمهتلىــك ئۆتمــۈش كونـ
  .ئوخشايتى

پ تۇرۇپ، ۈنۈبوۋاي بىلهن ھالالشقىنىمىزدىن كېيىن ئۇ زهئىپ ئاۋازى بىلهن كۈچ
ـا قارىغانـدا ئـۇنى ئوبـدانراق چۈشـۈنۈدۇغان . ئۆزىنىڭ بېشى تهرهپنـى كۆرسـهتتى ماڭ

  .نىڭ ياستۇقىنى بىر ئاز كۆتۈرۈپ، بىر بوغجۇمىنى ئالدىئابلهق، ئۇ
  . دېدى ئۇ ئىنجىقالپ تۇرۇپ —بۇ سابىتنىڭ سىزگه ئامانىتى،  —

ـــتىم ـــۈنچهكنى يهش ـاۋايالپ تۈگ ــ ـــتا ئ ـارمىيه . مهن ئاس ــ ـــي ئ ـــدىن مىللى ئىچى
بۇنىمۇ كۆرمهي تۇرۇپ يادا بولۇپ كهتـكهن . جهڭچىسىنىڭ بىر قۇر كىيىمى چىقتى

ـا ــه بولغاچقـ ــدىم نهرس ـال بىل ــىم . دهرھـ ـارچه رهس ــى پـ ــىدا ئىكك ــڭ ئارىس ھهم ئۇنى
ــتىم ـارلىقىنىمۇ بىلهت ــتىم. بـ ــۇمنى تىق ـا قول ــڭ قېتىغـ ــدىم. كىيىمنى . رهســىملهرنى ئال

ـارانال  ـاراڭغۇلۇق ئىچىـدىن ئ بوۋاينىڭ كهپىسىدىكى غۇۋا يورۇقتا جهڭچىنىڭ يـۈزى ق
رىكى سۇنغا يېرىـدىن كۆرۈنۈپ تۇراتتى، ئۆچۈپ كېتهيال دهپ قالغان بۇ رهسىم ئىلگى

ــدى ــتهي دهپ قالغانى ــر قىزنىــڭ تىپىــك ئۇيغــۇر . يېرىلىــپ كې ــده يــاش بى يهنه بىرى
ـاراپ تـۇراتتى ـاس كـۆزلىرى كۈلۈمسـىرهپ ق فورمىنىـڭ كۆكسـىدىكى  .گۈزىلىگه خ

ـادىرلىق« ـار ھىسسـى لهرزىــگه  »باھ ئـوردىنىنى كۆرگۈنۈمـده قهلبىمنـى بىـر ئىپتىخ
  !ڭ بىر يالدامىسى ئىدىبۇ دېمهك ئۆز ئارمىيىمىزنى. سالدى

ئۇنىــڭ ئىچىــده . تۈگــۈنچهك ئىچىــدىن يهنه بىــر چاپالنغــان كونــۋېرت چىقتــى
  :خهت شۇنداق يېزىلغان ئىدى. سابىتنىڭ خېتى بارلىقىنى دهرھال پهرهز قىلدىم

  
  ئىنىم ئىلياس،«

سـىزگه . مهتقاسىمنىڭ ئامانىتىنى ئۆز قولۇم بىلهن ئائىلىسىگه بېرهلمهي قالدىم
ـالىنى نهۋرىلىرىمـدىن بېرىـۋهتتىم. ىمهنھاۋاله قىل . يهنه تۆرت پارچه كىتاپنىڭ ئارگىن
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ـا سـىز. شۇالردىن ئېلىپ كۆرۈپ بېقىڭ  ئهگهر نهشـىر قىلىشـتا قىيىنچىلىـق بولمىس
ھــازىرچه جاھاننىــڭ ئهھــۋالى يــار بهرمىگــۈدهك بولســا، . ئېلىــپ نهشــىرگه بېرىــڭ

قانداشــلىق تۇقتىســىدىن چــۈنكى ئــۇالردا تۇرۇشــى . نهۋرىلىرىمــده تــۇرۇپ تۇرســۇن
ـان تهقـدىرده  ـا، بىـرهر كېلىشمهسـلىك بولغ چۈشهندۈرگىلى بولۇدۇغان ئىش بولغاچق

نېمه مۇناسىۋىتىڭ؟ نېمىشـقا ‹قوغدىنىشقا قوالي؛ سىزده تۇرسا بىلىسىز، ئاۋۇالرنىڭ 
 ›ساڭا بۇنداق بىرنهرسىنى ئامانهت قىلدى؟ سهن بىـلهن قانـداق تىـل بىرىكتـۈرگهن؟

يهنه كېيىنكى بىـر . ز سوئالالرنى سوراپ، باالغا تىقىشىنى بىلىسىزدهيدىغان سانسى
ـار بهرسـه ئۇرۇنـۇپ باقسـىڭىزمۇ بولـۇدۇ نهۋرىلىـرىمگه تـۈپكى . چاغالردا شارائىت ي

ـــۇق مىزانلىـــرى، ـــرى ھهققىـــدىمۇ دهرســـىم  ئۇيغۇرل ـا مۇســـۇلمانلىق مىزانلى ــ ھهتت
بـۇ . ىزگه تاپشـۇردۇمئۇالرنى مېنىڭ ئىزىمغا كهلتۈرۈشـنىمۇ سـ. تامامالنمىغان ئىدى

خېتمنىڭ كېيىنكى بىر زامانالردا سىزگه پىشكهل كهلتۈرمهسلىكى ئۈچۈن ئوقـۇپ 
  . بولۇپال يوق قىلىۋېتىڭ

ئالالھ سىزنى ننىيهت قىلغان جىمىكى خهيرلىك ئىشالرغا مـۇۋهپپهق قىلسـۇن، 
  »ئامىن
  

ڭ ئــابلهقمۇ ســابىتقا بهك ئــامراق بولغاچقــا، ئۇمــۇ مېنىــ. يېشــىمنى تۇتالمىــدىم
. ئىككىمىـز بوۋاينىـڭ سـۈيىنى يهڭگۈشـلهپ بهردۇق. كۆزۈمگه قاراپ، ئۆكسۈۋهتتى

ئۇنى شۇ ھالدا . ئۇ ھىنهرسه تهلهپ قىلمايتى. ئۇنىڭ باشقا ئىھتىياجلىرىنى سورۇدۇق
تاشــالپ كېــتىش نهقهدهر نامهرتلىــك، نهقهدهر مۈمكىنســىزدهك بولســىمۇ، كهتــمهي 

ـــــدى مۇتۇرۇۋېرىشـــــىمىز ـــــۈمكىن ئهمهس ئى ـابلهققه قايتىشـــــتا يهنه  مهن. م ــــ ئ
ـــتىم ـارلىقىنى ئېيت ــ . كېلىـــدىغانلىقىمنى، شـــۇئاندا خـــوتهنگه بارىـــدىغان ئىشـــىم ب

. ئۇنىڭ كېسىلى خېلى ئېغىردهك قىالتتى. ئابىددىننى ئاخىرقى قېتىم زىيارهت قىلدىم
  .مهن يهنه كېلىمهن دهپ ئۇ يهردىن چىقتىم

ـار خوتهنگه كهلگىنىمده بۇ يهردىكى يىغىنىم باشلىنىشق ا يهنه بىر كۈن ۋاقىت ب
مىھمانخانىغا تىزىمغا ئالـدۇرۇپ قويـۇپ، يىغىنـدىن بـۇرۇن كېـرىيهگه بېرىـپ . ئىدى

كهلدى ئۈچۈن   بىر تاكسىچىنى دۆندۈر سۆزلشۈپ، باردى. كېلىشكه نىيهت قىلدىم
. ده كېرىيهنىڭ قوۋۇرغا دېگهن كىچىككىنه مهھهللىسىگه يۈرۈپ كهتتىم  ياللىدىم

پېشىمغا مهھهلله مهسجىدىگه . كېيىنرهك يېتىپ كهلگهن ئىدۇق قوۋۇرغىغا چۈشتىن
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  .نامازدىن كېيىن جامائهتتىن مهتقاسىمنىڭ ئۆيىنى سورۇدۇم. كىردىم
. دهپ ســورىدى ئــۇالر —ئۇنىــڭ ئــۆيى كېرهكمــا؟ ئۆيىــدىكىلهر كېرهكمــا؟ —

ـانغا چۈشـمىدى . ئۇالرغا ھهتتا بـۇ مهتقاسـىمنىڭ كىملىكىنـى چۈشهندۈرۈشـمۇ ئاس
يىلــالردا ئۆيــدىن كهتــكهن بولغاچقــا، كىشــىلهرنىڭ كــۆپى ئــۇنى  40اال چــۈنكى بــ
بهك كۆپ چۈشهندۈرۈشلهردىن كېيىن ئاڭلىغان يۇرتداشـالر مهنـدىن ئهنه . بىلمهيتى

  .شۇنداق غهلىته سوئالنى سورىغانىدى، بهكمۇ ھهيران بولدۇم ھهم ئاچچىقىم كهلدى
ــوالر؟ — ــرهك ب ــېمىگه كې ـا ن ــۆيى ماڭـ ــڭ ئ ــۇ يهرده بىرىنى ــدىكىلهردىن  ب ئۆيى

  .دېدىم ئاچچىقالپ—بىرهرىنى ئىزدهيمهن، 
ـادىتى بىـــلهن نـــېمه  ـاس ھهممىـــگه چېـــپىلىش ئــ ـا خــ ئـــۇالر يېزىلىقالرغــ

ـانلىقىمنى مهن . ســـوراپ كېتىشـــتى... قىلىـــدىغانلىقىمنى، مېنىـــڭ كىـــم بولۇدۇغــ
  .يېنىمدىكى تۈگۈنچهكنى چىقىرىپ ئۇالرغا كۆرسهتتىم

ىســى بولغــان، كېــيىن تۈرمىــده ئۆلــۈپ مهتقاســىم مىللىــي ئــارمىيه جهڭچ —
ـا  —بۇ ئۇنىڭ تهۋهرۈك ئامانىتى ئىدى، . كهتتى دېدىم ھهربىي فورمىنى ئېلىپ ئۇالرغ

. ئوردىنى چاقناپ تـۇراتتى »باھادىرلىق«چاپاننىڭ كۆكسىگه قادالغان . كۆرسهتكهچ
ر ئاندىن رهسىمنى كۆرسه بهلكىم چوڭالر تونۇپمۇ قاالر دهپ ئېلىۋىدىم، رهسـىمده بىـ
ـان بىـر جـۈپ كـۆزدىن باشـقا ھىچنـېمه  قاراڭغۇلۇق ئىچىـده زهئىـپ پىلىلـداپ تۇرغ

رهسىم شۇنچىلىك ئۆچۈك تۇرسا كىم ئۇنى تونۇيااليدۇ؟ يهنه . كۆرۈنمهس بولغان ئىدى
  .بىر رهسىم ئۇالرنى قىزىقتۇردى

  .دهپ سوراشتى —بۇ كىم بولۇدۇ؟ خوتۇنىما؟  —
  .تېخى ئۈلگۈرمىگهنىدى ياق، اليىقى ئىدى، ئهمما توي قىلىشقا —
  .دېدى ئۇالر بىردهك ھهسرهت چېكىپ —! ۋاي ئېسىتهي —

  :ئاندىن بوۋايالردىن بىرى ياشالردىن بىرىگه تاپىالپ
ــۇۋهرمهيلى، مــېڭىڭه، ســىز ئــاۋۇ  — ــكه تۇت ــۇچىنى گهپ ــگهن يول ھېرىــپ كهل

  . دېدى —مهتنىيازنىڭ ئۆيىگه ئاپىيىپ كۆكۈستۈپ كېلىڭ، 
ـايتىئۆيده ئۇزۇن بى. باردۇق ـادهم ئولتۇرغانـدهك قىلم مېنىـڭ . ر زاماندىن بېـرى ئ

  :تهئهججۈپ بىلهن بېقىشىمغا جاۋابهن يول باشلىغان يىگىت
ـــز، بـــۇرۇنال تـــۈگهپ  — ـــۇ ئۆيـــدىكىلهرنىڭ چـــوڭلىرىنى بىـــز بىلمهيمى ب

كېتىپــتىكهن، باللىرىــدىن بىســى ئاينــا، ســىلى دېــگهن مهتقاســىم شــۇكهن، ئۇنىــڭ 
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بىر ئىنىسى بېيىدى، . ىللىرىدا ئۆلهپ كېتىپتىكهنئىككى سىڭلىسى ئاچارچىلىق ژ
ئــۇزاقى ژىللىــرى جاھــان بىــر ئــاز يۇمشــىغاندا پــۇل تېپىــپ كــېلىمهن دهپ يــۇرتتىن 

ئۆلۈكمۇ، تىرىكمۇ ھىچكىم بىلمهيـدۇ، . چىقىپ كهتكهنچه ھىچيهرده دېرىكى يوق
بىــر رىــۋايهتته چهتــكه چىكهتكهنمىــش، ســهئۇدىدا دهمــدۇ، تــۈركىيهده دهمــدۇ، 

  .دېدى —ىلىپ، گهپ جىق، ئىشق
ـارمىيه جهڭچىســـىنىڭ  ـادىن ئـــۆتكهن مىللىـــي ئــ ـانالر بىـــلهن دۇنيــ نـــى ئارمــ

ــۇ ھــال ماڭــا شــۇنچىلىك ھــار ! تهۋهررۈكىنــى تاپشــۇرۇپ ئــالغۇدهك ئــادهم يوقىــدى ب
كهلدىكى، چۆللۈكنىڭ ئوتتۇرىـدىكى بـۇ كىچىككىـنه بوسـتانلىق كـۆز ئالدىمـدىن 

ـاس كۆزلـۈرۈم قاراڭغ. غايىپ بولـۇپال كهتتـى ۇلۇشـۇپ، جهنـۇپ تهرهپتىكـى ئاشـۇ قاق
  .قاراڭغۇ تاغ گويا گۇگۇم قوينىغا پېتىپ كېتىۋاتقاندهك كۆرۈندى

ــنى  ــهھرىگه قايتىش ــوتهن ش ــۈپ، تاكســىچىغا خ ــدىن تۈگ ــۈنچهكنى قايتى تۈگ
ـا، . بۇيرۇدۇم يول بويى تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىي ئېتىكىدىكى قاغجىراق يول بويلىرىغ

ـان ئ ـان يېرىقلىرىـــدا غۇيۇلـــداپ كهلكـــۈن التقىلىـــرى تىنغــ ويمانالرنىـــڭ قاغجىرىغــ
ـا   يۈرۈدىغان سالما، پاتمۇچۇقالرغا، ئاندا ـاق توغراقلىقالرغ ساندا ئۇچرايـدىغان پاخم

تاكسـىچى . قاراشقا ھهپسىلهم بولماي، مۇسىبهتتىكى ھازىداردهك كهيپىياتتا ماڭدىم
قالغانــدهك ھهتتــا خېلــى چىقىشــىپ . بىــلهن كهلگىــچه ئوبــدان پاراڭالشــقان ئىــدۇق

ـا چۈشۈنۈكسـىز . قىلغان ـالغىنىم ئۇنىڭغ ـا ئهمـدى مېنىـڭ بىـردىنال بۇتلۇشـۇپ ق مان
  .كهلمهكتىدى

خوتهن شهھرىدىكى يىغىننـى تۈگۈتـۈپ، بىـردىنال ئۇيغـۇر ئادىلنىـڭ خوتهنـده 
ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ، سابىتنىڭ خهۋىرىنى دېگهچ بىر . ئىكهنلىكى يادىمغا يهتتى
بۇ خۇاڭپـۇ ھهربىـي  —پ، ۋىاليهتلىك پارتىيه مهكتىپىگه ئاز پاراڭلىشىپ كېتهي ده

ـادهمنى  ـان ئ مهكتهپته ئۈچ مهسلهك ئوقـۇپ، ئهمـدى ماركىسـزىمدىن دهرس بېرىۋاتق
  :مېنى ئايالى قارشى ئالدى. ئىزدهپ باردىم

ـــدا كهپســـىز،  — ـــۇ —ئهپسۇســـكى ئهمهس چاغ ـــدى ئ ئۆكۈنۈشـــكىمۇ . دې
سابىت ئهپهندى دېگهن بىـر شـىرهم . ئاتۇشقا كهتكهنتى —ئوخشىمايدىغان ئاۋازدا، 

ـا دوسـتى ئۈرۈمچىـدىن يۇرتقــا يېنىـپ كهپـتىكهن، شـۇنىڭ بىــلهن  تـۇققىنى ھهم كون
ـارمىغىلى ئهللىـك يىـل . كۆرۈشكهچ، يۇرتقا بېرىپ كېلهي دېگهنتى ـا ب ئۆزىمـۇ يۇرتق

  .بولۇپتىكهن
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 ياخشى كېيىن ئويلىسام بۇمۇ. بۇ خهۋهر مېنى ئاۋال بهك مهيۈسلهندۈرگهن ئىدى
ـان . بوپتۇ ـاز ج ئۇنى ئاتۇشتىن تاپسام تېخىمۇ ياخشـى ئهمهسـمۇ دهپ ئـويالپ بىـر ئ
خانىمى مېنىـڭ كىملىكىمنـى سـوراپ بىلگهنـدىن كېـيىن مېنىـڭ ئۇيغـۇر . كىردى

  :ئادىل بىلهن سۆھبهتلىشىدىغانلىقىمنى جهزم قىلدى بولغاي
ى دىكـ»مهدهنىيهت ئىنقىالبى«ھهر نهرسىنى سورىسىڭىزمۇ مهيلى، ئهمما  —

دېدى ھهقىقهتهنمۇ  —ھاياتى ھهققىده ھىچ ئېغىز ئاچماڭ، سىزدىن ئۆتۈنۈپ قاالي، 
ـا  —جىددىي بىر ئهندىشه بىلهن،  بۇنى تىلغا ئالسىڭىز ئۇنىڭ كېسىلى تۇتۇپ قالس

  .چاتاق بولۇدۇ
جهريانىـدا  »مهدهنىـيهت ئىنقىالبـى«مۇشۇ گهپـلهر بىلهنـال، بـۇ پىشـقهدهمنىڭ 

ـا نىـرۋا سـهزگۈرلۈكى قى قانچىلىك ئېغىر قىـيىن  ـانلىقىنى، ھهتت سـتاقالرغا ئۇچرىغ
ئېشــىپ كېتىــپ، شــۇ ھهقــته گهپ بولســىمۇ كۆتــۈرهلمهس دهرىجىــگه كېلىــپ 

  .قالغانلىقىنى ھىس قىلدىم
ئۇنىـڭ بـۇ يهرده بولـۇپ . ئۇيغۇر ئادىل بىلهن ئابىـددىننىڭ ئۆيىـده ئۇچراشـتۇق

ياتقان ئابىددىن ئۆره ئېغىر كېسهل . ئۆلۈم مهرىكىسى ئىدى —قېلىشىنىڭ سهۋهبى 
ئۇيغـۇر ئادىـل نىمكهشـراق چىـمهن . بواللماي، ئاخىرى ئامانهتنى تاپشۇرغان ئىـكهن

ـاراكتېرىنى  دوپپا كېيىۋالغان بولۇپ، ئۈستىبېشىنىڭ رهتلىكلىكى ئۇنىـڭ ھهربىـي خ
ـاپلىنىدىغان بـويى . ئوچۇق كۆرسۈتۈپ تـۇراتتى ئوتتـۇرا بويـدىن سـهل كىچىـك ھىس

ئۇنىڭ ئاشۇ چاققانغىنه ۋۇجۇدى بىلهن، . يۈپ قالغاندهك قىالتتىيهنىمۇ بىر ئاز مۈكچۈ
ـاپىلىرىنى بىرلهشـــتۈرۈپ تهســـهۋۋۇر قىلغانـــدا  ـات مۇســ ئـــۇ بېســـىپ ئـــۆتكهن ھايــ

ئۇ قهدهر مۇشهققهت، ئـۇ . ھهقىقهتهنمۇ ماسالشماسلىق كېلىپ چىقىدىغاندهك ئىدى
قانـداقمۇ بېسـىپ قهدهر ئۇزۇن مۇساپىلهرنى بۇ ئادهم ئاشـۇ قىسـقا قهدهملىـرى بىـلهن 

بولــدىكىن؟ ئۇنىــڭ ۋىجىــك دېگــۈدهكال ۋۇجــۇدى ئاشــۇ تۈگــۈمهس خورلــۇق، جاپــا
قىسـتاقالرنى قانـداقمۇ كۆتۈرهلىـدىكىن؟ دېگۈسـى كېلهتتـى  مۇشهققهت ۋه قىيىن 

ســابىتنىڭ ئوقۇشــتىكى نهۋرىلىــرى ســابىت، گۈلزادىلهرمــۇ دادىســىنىڭ . كىشــىنىڭ
ىدىنمۇ ئۇالرنىڭ ئېچىنىشلىق يىغىسـى ھهمم. ئۆلۈمى ئۈچۈن قايتىپ كهلگهن ئىدى

  .مېنى ھالسىزالندۇرۇۋهتتى
شورۇقتا ئۆلۈمنىڭ تهنتهنىلىـك . مهنمۇ كېلىپ ھازىدارالرنىڭ سېپىگه قوشۇلدۇم
ئايال كهلمىگهن   چوڭ، ئهر  ئۇزۇتۇلۇشى بىر ئهنئهنه بولۇپ، ئۈچ يۇرتتىن كىچىك
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ـادهم قهۋرىگىـچه ئۆلـۈم ئۇزۇتـۇپ . قالمايتى ـاراتتىيهنه شـۇنچىلىك ئ ـاكى . ب ـازا ت جىن
بۇنــداق ئۆلــۈم مۇراســىمى باشــقا . قهبرىســتانلىققا يهتكــۈچه تالىشــىپ كۆتــۈرۈلهتتى

ـا،  ـاقۇل بولس يهرلهرده پهقهت بهك كاتتا ئادهملهر، بهك مهشـھۇر شهخسـلهر ئۈچـۈنال م
ــۇالتتى ــدهبىلىك ئۇزۇت ــۇنداق دهب ـا ش ـان مانـ ـاددىي دىھقـ ــر ئـ ــورۇقتا ھهربى ـازىر . ش ھـ

ــۇ يهرنــى ئىگىلىــگهن قهۋرىســتانلىق بولغاچقــا، قهدهمجــاي يۇرتنىــڭ  ئىچــى، تېرىلغ
ـايغا، كىچىـك . داۋاملىق كېڭىيىش ئىمكانى يوق ئىدى ـاغ باغرىـدىكى س شـۇڭا بوزت

ـاتتى ـا شـۇ . تۆپۈلۈكلهرنىڭ ئۈستىگه يېڭى قهبرىستانلىق بهرپا قىلىنىۋات ـابىتنى مان ئ
  .تاغ باغرىدىكى بىر كىچىك تۆپۈلۈك ئۈستىگه ئېلىپ باردۇق

ـا جهزمهن قارشـى ئه ـان بولس ـابىت بولغ مما، شورۇقنىڭ ئۆلـۈم مۇراسـىملىرىدا س
ـارىالر تـۇپراق : تۇرۇدۇغان بىـر بىـدئهت قىلىـق بولـۇدۇكهن قهۋره بېشـىدا بىرمـۇنچه ق
بۇ بىرنهچچه ئايهت ياكى سۈره ئوقـۇپ . ئۈستىدىال تىز چۆكۈپ، قۇرئان ئوقۇيدىكهن

تهك جىـددىي بىـدئهتلهردىن بىـرى قويۇش ئهمهس، قۇرئاننى پۈتـۈن ئوقـۇپ تۈگۈتۈشـ
ـات كىشـى سـۈپىتىده بولغىنىمـدىن بىـدئهتكه . ئىدى مهن ھىچكىم تونۇمايـدىغان ي

پهقهت كهچته ئۇيغۇر ئادىل بىلهن بىلله ئابلهقنىـڭ ئۆيىـده . قارشى ئېغىز ئاچالمىدىم
ئۇيغۇر ئهپهندى بىلهن تاكى . قونغىلى كىرگىنىمىزده ئابلهققه بۇ ھهقته ئېغىز ئاچتىم

  .ابلهقنىڭ ئۆيىگه قونۇشقا كىرگهندىال رهسمىي سۆزلۈشۈش پۇرسىتىمىز بولدىئ
دهپ قايتىــدىن  —مهن ســابىت ئهپهنــدىنىڭ شــاگىرتى، ئىليــاس بولــۇمهن،  —

 —ئاندىن ئۆزهمنىڭ كىملىكىنى قىسقىچه تونۇشـتۇرۇپ بولـۇپ، . قولۇمنى سۇندۇم
رۈشـۈپ كېـتهي دهپ خوتهنگه ئىش بىلهن بارغانىدىم، شۇ پۇرسـهتته سـىز بىـلهن كۆ
  .ئىزدىدىم، بهختكه قارشى سىز بۇ ياققا كېتىپ قاپتىكهنسىز

  نېمه ئىش بىلهن ئىزدىگهن ئىدىڭىز؟ ھهر ھالدا بىز تونۇشمايتۇققۇ؟ —
. شۇنداق دېيىشكىمۇ بولۇدۇ، ئهمما مهن سىزنى تونۇيمهن دېسهممۇ بولـۇدۇ —
. شـۇپ قالغــانتۇقيىلالرنىــڭ باشـلىرىدا ســابىت ئهپهنـدى بىــلهن تونۇ  80چـۈنكى 

ــدۇق ــۇپ كهل ــم ھهمســۆھبهتته بول ــرى دايى ـاراڭ ئارىســىدا ســىزنىڭ . شــۇندىن بې پـ
ھهققىڭىـزده ســۆز بـوالتتى، شــۇڭا سـىز ھايــات تۇرغانـدا ئــۆزىڭىزنى بىـر كــۆرمهك، 

  .ئارزۇيۇم بولۇپ قالغان ئىدى
ـــداق گهپ دهڭ — ـــر  —.... ھه، مۇن ـــدىن ئېغى ـــپ كهتتـــى، ئان ـــۇزاق جىمى ئ

يىلدىن ئېشىپتىكهن، ئاتۇشقا كهلـدى  20ى كۆرمىگىنىمگه سابىتن —خۇرسۇنۇپ، 
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ئارقىــدىن بــۇ كېلىشمهســلىكلهرنى   دهپ ئــاڭالپ، كۆرۈشــهي دهپ كهلســهم ئارقــا
ـات ھىكايىسـىنى سـۆزلهپ . كۆرۈپ ئولتۇرۇپتىمهن، مانا سابىت سىزگه پۈتكـۈل ھاي

  ده؟ بېرىپتۇ
ـاتىڭىزنىڭمۇ ئاساسـىي بۆ. شۇنداق دېسهممۇ بولـۇدۇ — لـۈكىنى سـىزنىڭ ھاي

  .تاكى سىز خوتهنگه سۈرگۈن قىلىنغۇچه بولغان ئارىلىققىچه. سۆزلهپ بهردى
ـانلىقىنى . ھه، چۈشــــهندىم — ــــدىن كېــــيىن يهنه نــــېمىلهر بولغـــ ســــىز ئۇن

  ده؟سورۇماقچىكهنسىز
ـاۋاره قىلىشـتىن  — ياق، ياق، كېيىن بۇالرنى سوراشتىنمۇ ۋاز كهچتىم، سـىزنى ئ

  .ئۆزهمنى تارتىپ قالدىم
ـانىمى — ـاي . ده؟ شـــۇ، شـــۇم ســـىزگه بىـــر نـــېمه دهپتـــۇخــ ئهمـــدى قىزىقمــ

  قېلىشىڭىزنىڭ سهۋهبى شۇمۇ؟
ئۇمۇ بار، يهنه بىر تهرىپىنى دېگهنده بۇنىسىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولۇدۇغان  —

مهسـىلهن . ئۇندىن كېيىنكـى ئىشـالرنى سـۆزلهپ بهرسـىڭىزمۇ بولـۇدۇ. بىر ئىشالر
ىمغا چۈشۈپ خاتىرىجهم بولۇپ قالدىڭىزمۇ شۇندىن كېيىن ھاياتىڭىز مۇقىم بىر ئېق

  قانداق؟
ـاي  — ـار يهرده، خىت سىزچه شۇنداقمۇ بوالرمۇ؟ مۈمكىنمۇ بۇ؟ كوممۇنىست ب

  بار يهرده بۇ مۈمكىنمۇ يهنى؟
  يهنه پاراكهنده بولدۇڭۇزمۇ؟ بۇنى ھىچ تهسهۋۋۇر قىلمىغان ئىدىم؟ —
زلهر كىچىككىـنه ئهمما بىـ. سابىت توغرا قىلغان، ئهسلى قۇتۇلۇش يولى ئۇ —

مهنپهئهتنــى دهپ، داۋاملىــق خىتايغــا تهقــدىرىمىزنى بــاغالپ قويغاچقــا شــۇنىڭدىن 
ــدۇغۇ . باشــقىچه بولۇشــىمۇ مــۈمكىن ئهمهســىدى پادىشــاغا  «شــهيخ ســهئىدى دهي

ـار ـان . خىــــزمهت قىلىشــــنىڭ ئىككــــى تهرىپــــى بـــ ـان ئۈمىــــدى، ھهم جـــ ھهم نـــ
  .يىلىدا كهلدى1983سلىك ماڭا يهنه بىر كېلىشمه. مانا شۇنداق

3ۋاي، نېمه ئۈچۈن؟ بۇ يىلالردا قااليمىقانچىلىقالر ئۆتۈپ كهتكهن تۇرسا؟  —
  !ئومۇمىي يىغىندىن كېيىنكى چاغالردا ھه؟

سـى ئېچىلسـىمۇ بىـر 30ۋاي ئۇكام، ۋاي ئۇكام، بىزگه ئومۇمىي يىغىننىڭ  —

                                            

     ①
 .ئا—دىن،  »گۈلىستان«: شهيخ سهئىدى 
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! دىلو يـۈز بهرگهنمىـش دهيدىغان بىر چوڭ »پىله ۋهقهسى«نېمه بولسۇن، . پهرقى يوق
  pppp.مېنى شۇ دىلوغا چېتىشلىقى بار دهپ تۇتۇپ، ئۈرۈمچىگه ئېلىپ باردى

  چېتىشلىق ھهممه ئادهمنىمۇ ياكى پهقهت سىزنىال ئۈرۈمچىگه ئاپاردىمۇ؟ —
  .بهلكىم ئاپارغاندۇر ياكى يوق. باشقىالرنى كۆرمۈدۈم. بىلىشىمچه مېنىال —
  نېمه قىلدى كېيىن؟ —
بىلهن ئاالقىسـىز  »پىله«ئهمما سورالغان سوئالالر . قىيناشتى بىرنهچچه ئاي —
  !ئىدى

  ؟!دهدېمهك، بۇ بىر باھانه، ئهسلى غهرهز باشقا ئىكهن... ھه، —
ـايروپالن بىـلهن . شۇنداق بولۇشى مـۈمكىن — ـانچه ئايـدىن كېـيىن يهنه ئ بىرق

ـــلىدى ـــپ تاش ـــوتهنگه ئاپىرى ـــۋهردىم. خ ـــى داۋام قىلى  كۆردۈڭۈزمـــۇ؟. خىزمىتىمن
  !كوممۇنىست دېگهن شۇ

. دېدىم تـۈزهتمهكچى بولـۇپ —ئومۇمهن خىتاي دېگهن شۇ دېسىڭىزچۇ؟  —
ـــــى  ـان دېگۈس ــــ ـــــداڭنى يام ـــــال گومىن ـــــڭ يهنى ـــــۈمگه ئۇنى ـــــۇنداقال كۆڭل ش

ـان ئـۆز «: سابىت ئهپهندىنىڭ. كهلمهيۋاتقانلىقىمىدۇر؟ دېگهنلهر كهچتى كىشى ھام
ك بولغان كۈنلىرىنى ئهسلهپ، ھاياتىدىكى ئهڭ يۈكسهك مهرتىبىسىنى، ئهڭ بهختلى

ھهمده بۇ كۈنلىرى ئۈچۈن سهۋهپ بولغانالرنىمۇ ياخشى . شۇنىڭ بىلهن پهخىرلىنىدۇ
بـۇ . دېگهن سۆزلىرىنى ئىختىيارسىز ئېسـىمگه ئالـدىم »كۆرۈش تۇيغۇسى ئۆچمهيدۇ

ئۈرۈمچىدىكى . تازا قىزىق ئىش بوپتۇ —خىياللىرىمدىن كېيىن سۆھبهتكه قايتىپ، 
ـابىت ـاپتۇچاغــــدا ســـ ـــ ـانىڭىز بولم ــــلهن كۆرۈشۈشــــكه ئىمكـــ ــــى كام بى ده؟ يهن

  .دېمهكچىمهنكى، گۇناھسىز بولۇپ، قايتىش ئالدىدا
. دېـگهن ئىـش بولمىـدى »سهن گۇناھسىزكهنسهن«قايتىش ئالدىدىمۇ . ياق —

  .كېيىن ئۆيگه ئهكىلىپ تاشلىدى. ئېلىپ ماڭدى، ئايروپالنغا چىقاردى
  !تهئهجهپ يۈزى قېلىن خهق —

ـالغىچه پاراڭلىشـىپ مانا شۇ ـا يـېقىن ق نداق قىلىپ، ئابلهقنىڭ ئۆيىده تاڭ ئاتارغ
ئۇيغـۇر . چىقتۇق مهسجىتكهئهتتىگهنده مهن ئابلهق بىلهن بامدات ئۈچۈن . چىقتۇق

ـاقچى بولـدى. ئهپهندى ئورنىدا ئۇخالپ قېلىۋهردى  .شۇ كۈنى ئۇيغـۇر ئهپهنـدى قايتم

                                            
      ①

ــۇن    -1987  ــر مهزم ــۆزلهپ بهرگهن كهچمىشــىدىكى يهنه بى ــۇئهللىپكه س ــى م ــله ۋەقهســى «: يىل  »پى

 .ئا —دىلوسىغا چېتىلىپ ئۈرۈمچىگه ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئىدى، 
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اتتى، ئۇنى ئۇزاتسام ئاندىن مهنمۇ مهنمۇ ئۇنى قويۇپ كېتىشكه كۆڭلۈم ئۇنىماي تۇر
مهن بالىالرنى ئۆزهم بىلله ئېلىپ كېتىشكه تېخىچه  .كېتىشكه نىيهت قىلغان ئىدىم

ــتىم  كۆنــدۈرهلمىگهن بولســاممۇ، كېتىــدىغان چــاغقىچه ئــۇالرنى قايىــل قىلىشــقا ۋاق
ـا . چىقاتتى ـاخىرقى قېـتىم  —بىـز ھهممىمىـز بىـرلىكته جاڭگالغ ئۇيغـۇر بـوۋاينى ئ
بۇ ئهسلىده گۈلزادىنىـڭ . ئىدۇقبولۇپ كېلىشكهن ت قىلىشقا بىلله بارماقچى زىياره

ـا شـۇنداق پىچىرالۋاتىـدۇ«ئۇ . تهكلىپى ئىدى ـاقالردىن . كۆڭلـۈم ماڭ چـوڭ دادام بىري
ـارام  بىـــلهن پاراڭلىشـــىپ ئولتۇرغانـــدهكال، بـــوۋاي كېلىـــپ قايتىـــپ بىـــر تۇيغـــۇ ئــ

يولـدا مهنمۇ شـۇ باھانىـده، . ان ئىدى، دهپ بىزنى بۇ ئىشقا قايىل قىلغ»بهرمهيۋاتىدۇ
قايىــل قىلىشــنى كۆڭلــۈمگه ئوقۇشــنى داۋام قىلىشــقا بېرىــپ كهلگىــچه بــالىالرنى 

ئــۇالر ئائىلىنىــڭ چــوڭى بولــۇش ســۈپىتىده ئوقــۇيمهن دهپ ئــۆينى . پــۈككهن ئىــدىم
ـان . تاشالپ كېتىشكه كۆزى قىيماي، ئوقۇشتىن قېلىشقا نىيهت قىلىۋاتاتتى ئازال قالغ

  .  تاشلىۋېتىش بهكمۇ ئهپسۇسلىنارلىق ئىدى ئوقۇشنى
گهرچه ھازىر ئۆلۈم بولغان ئۆينىڭ كهيپىياتى دوستلۇققا تولغان، پۈتۈن يـۇرت بـۇ 
ـان بولسـىمۇ، بۇالرنىـڭ  ئۆيده قايناپ، بۇ ئۆيگه تاماق توشـۇپ، يېقىنلىـق ئىپادىلهۋاتق

ىبهتتىكى ھهممىسى ۋاقىتلىق قىزغىنلىق بولۇشىنى، يهنه ئاخىرىدا جاھاننىـڭ مۇسـ
ـا  ئائىلىنىـــڭ ئـــۆز بېشـــىغا قالىـــدىغانلىقىنى، ھهر كىـــم ئـــۆز پۇتىـــدا ئـــۆره تۇرمىســ

ئــۇ ئــانچه رومانتىــك . بولمايـدىغانلىقىنى مهنــال ئهمهس، كىچىــك ســابىتمۇ بىلهتتـى
  .ئهمهس، رىيال ئوياليدىغان ئادهم بولغان ئىدى

ىيىنچىلىـق ئۇنىڭ قارشىلىقلىرىغا قارىماي، بوۋىسىنىڭ ئارزۇسىنى ئهسلىتىپ، ق
. مــاقۇل كهلتۈرمىســهك بولمــايتىداۋام قىلىــش ئۈچــۈن  نىبولســىمۇ چىــداپ، ئوقۇشــ

گهرچه يهرلىك خهلقلهر ئۈچۈن ئالىي مهكتهپلهرنىڭ ۋاي دهپ كهتكـۈچىلىكى يـوق، 
ئوتتۇرا مهكتهپتىكىنى تهكرارالش ۋه ۋاقتىنى مهشـغۇل قىلىـپ، ئوقۇدۇڭمـۇ؟ ئوقـۇدۇم 

نىال ئۆگۈنۈشنى سۆيۈدۇغانالر ئۈچـۈن مهكـتهپ شهكلىده تۇتۇپ تۇرۇش بولسىمۇ، يه
  .ئۆزلۈكىدىن تىرىشىپ ئۆگۈنۈدۇغانالرغا پۇرسهت تېپىالتتى. ياخشى ئىدى

گۈلزادىنىڭ تىنىمسىز ئاغزىنىڭ يۇمۇلۇپ شۈكلهپ قېلىشى ھهممىـدىنمۇ بهك 
بىــلهن يولغــا  ســى ۋه ئۇيغــۇر ئهپهنــدى، ئــابلهقلهربــۇ ئىككى. تتىقېلىۋاتــا بىلىنىــپ

ـال  چىققىنىمدا ـاغلىرىنى سـېغىنىپ، ئـۇنى خوش مهن ھه دهپ، گۈلزادىنىڭ شـوخ چ
ـاۋ . اره بـــوالتتىمقىلىــش، قايتىــدىن بــۇرۇنقى مىجهزىنـــى تىرىلــدۈرۈش كويىــدىال ئـ
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كهچكۈزنىــڭ بېشــى بولغاچقــا دالىالرنىــڭ كۆرۈنۈشــىمۇ كۆڭــۈلنى غهش قىلىــدىغان 
ـالهتته ئىــدى ـان ئېتىــزالر خــۇددى تاشــلىۋ. ھـ ېتىلگهندهك زىرائهتلىــرى ئورۇۋېلىنغـ
ئۆســۈملۈكلهر ئــاخىرقى يېشــىل رهڭلىرىــدىن ۋىدالىشــىپ، ھاياتنىــڭ . ھوھۇلــدايتى

ـارهت ـانالرغا خـۇددى ئهجهلـدىن بىش ـان قىلىـپ، ئىنس ـانۇنىيىتىنى ناماي  دهۋرىيلىك ق
  .بهرگهندهك يالىڭاچالنغان تهنلىرىنى ئىزغىرىن كۈز شامىلىدا لهرزان ئىغاڭلىتاتتى

يېڭىلىغان تهبىئهتنىڭ كۆڭۈلسىز تۇرقى ماڭا  روھىمدىكى كۆڭۈلسىزلىكلهرنى
ســابىتنىڭ ھىكايىســىدىكى جىمىكــى مىللىــي پــاجىئهلهرنى، بهختســىزلىكلهرنى 
ئهســلىتىپ، بــۇ تــۈگهللهنگهن ئومــۇمىي ھهســرهت كۆتۈرگۈســىز بىــر يــۈك بولــۇپ، 
يۈرۈگۈمنى شۇنچىلىك مۇجـۇدىكى، يىغلىۋهتمهسـلىك ئۈچـۈن ئهتـراپتىن جىـددىي 

چهكسىز كهتكهن ئوچۇقچۇلۇقتىن ماڭا ئىلھام، مهۋھۇم شادلىق . متهسهللىي ئىزدىدى
ـان، بـۇ  ـايغۇدىن مۇڭالنغ ۋهده قىلىدىغان ئاللىنېمه ئىزدهۋاتقان كۆزلۈرۈم گۈلزادىنىڭ غ
مۇڭلۇنۇش بولسا ئۇنى تېخىمۇ گۈزهللهشتۈرۈپ، خۇددى شاھ ئائىلىسـىده ئۆسـكهن 

. يغانـدهك كۆرۈنـۈپ كهتتـىتهربىيىلىك، چوڭ سۈپهت مهلىكىـلهرگه ئايالنـدۇرۇپ قۇ
ـاڭىمۇ يهتكـۈدهك سـېھرىي  ئۇنىـڭ قهيسـهرلىك بىـلهن تـۈرۈلگهن قوشـۇمىلىرىدىن م

ـان كۆڭلـۈم ـاتهمگه پېتىـپ، ئۆمچۈيـۈپ تۇرغ ئۈچـۈن  جاسارهت تاپقانـدهك بولـۇپ، م
  .ئاجايىپال تهسهللىگه ئېرىشتىم

 تـۈز بوشـلۇقنىڭ  شهرققه سـوزۇلغان تـۈپ. كۆڭلۈم بىرئاز ئېچىلغاندهك بولدى
ـاڭگىلى كۆرۈنۈشـكه باشـلىدى ـان بوۋاينىـڭ ج ـاھىمىز بولغ . سول تهرىپىده مهنزىلگ
ـال ئهتراپىــدا، ئۇنىــڭ ســىرلىق  ـابىتنىڭ ھىكايىلىرىــدىن خــۇددى ئاشــۇ جاڭگـ سـ
ئىچكىرى قاراڭغۇلۇقلىرىدا چېپىشىپ ئويناپ چوڭ بولغانـدهك بىـر خىـل ئىچكىـي 

اق ئۆتمۈشىنىمۇ ئۆز كۆزۈم تۇيغۇ شهكىللهنگهچكه، گويا راستىنال بۇ جاڭگالنىڭ ئۇز
ــى ــوي كهچت ــر ئ ــۇنداق بى ـاالل ش ــۈمگه بىمـ ـاھىتالردهك، كۆڭل ــۆرگهن شـ ــلهن ك : بى

ئالــدىمىزدىكى ئىلگىرىلىــرى بــۇ ئورمــان بهك ئۇزاقالردىنمــۇ قارىيىــپ كــۆرۈنهتتى ۋه 
يېرىم دائىره بوشلۇق تاكى ئۇپۇقالرغىچه مانا شۇ چىگىشلىشىپ كهتكهن ئورمانلىق 

ـان ئىدى؛ مانا ئهمدى ق اراڭكى كىچىككىنه، خـۇددى ئهترهتلهرنىـڭ پهرۋىـش تاپمىغ
  .قاغا جىگدىلىكلىرىدهك پاخپىيىپ قالغان بىر پارچىسىال قاپتۇ

ـاز«بىزنى ئادهت بويىچه باشلىرىنىڭ تۈكى چۈشـۈپ  ـاتۇتى  »ت ـان ش بولـۇپ قالغ
دېگهن  »!مىھمان كهلدى« ساداقهتمهن خىزمهتكاردهك ئۆز ۋهزىپىسىگه سادىق ھالدا 
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ئۇ يهنه شۇ ئاختاخانىنىڭ پۇچۇق تېمى ئۈستىده بىچارىلىك . زى بىلهن كۈتۈۋالدىئاۋا
ئۇنىڭ ئاۋازىمۇ ئىلغا قىلىپ بولماس شهكىلگه كهلـگهن بولۇشـىغا . بىلهن ئولتۇراتتى

قارىمــاي، ھهممىمىــزگه تونۇشــلۇق بولغــان ئــادهتكه كــۆره چۈشــۈنۈۋاتقانلىقىمىزنى، 
بولمايـدىغانلىقىنى ھىچبىرىمىـز  ئـۇققىلىئهمهلىيهتته ئۇنىـڭ نـېمه دېگهنلىكىنـى 

ـاڭالپال قهيهرده بولسـىمۇ . ئويالپ كۆرمىگهن ئىدۇق ـاۋازىنى ئ بۇرۇنالردا شاتۇتىنىڭ ئ
ئۆينىڭ ئالدىدىكى توغراق تۈۋىگه ئۈنۈدىغان بوۋاي، شۇئاندا ئورۇن تۇتـۇپ يېتىغلىـق 

نىــڭ زهي ۋه شــۇڭا ئۇ. بولغاچقــا ئىســتىقبالىمىزغا چىقالمايــدىغانلىقىنىمۇ بىلهتتــۇق
ـان ئاللىقانـداق پـۇراقالردىن دىمىقىـپ  يهنه ئۇزاق پهرۋىشسىز قالغان ئۆيلهرده بولۇدۇغ

بۇنى مهن تېخـى يېقىنـدىال . گه ئۆزىمىز كىرىشىمىزگه توغرا كېلهتتىىكهتكهن ئۆي
بىــر قېــتىم ئهمهلىيىتىمــدىن ئۆتكــۈزگهن بولۇشــۇمغا قارىمــاي، بۈگــۈنكى ئــازاپلىق 

  .كمۇ يامان تهسىر قىلدىكهيپىياتقا قوشۇلۇپ، به
ـاۋات دهۋرلىرىنـى كۆرگهنـدهكال  خۇددى بايىقى خىيالىمـدهك، مهن بـۇ يهرنىـڭ ئ

ـان قېـرى توغراقنىـڭ ھهيـۋىتى  ئاشۇ ئـۇزاق. ئىدىم ، ئـۇزاقالردىن كۆرۈنـۈپ تۇرۇدۇغ
ــۇالقالر، ـان ســۈزۈك ب ــپ تۇرۇدۇغـ ــپ ... شــىلدىرالپ ئېقى ـاننى غايى مىڭــالرچه ئىنسـ

ـاراڭغۇ ــدىغان قـ ـان، قىلىۋېتهلهي ــۇ ... ئورمـ ــدىكى ب ــۈل ئهم ــۈككهن كۆڭ ـا كۆن بۇالرغـ
ئهزىم توغراقنىـڭ ئورنىـدا ئۇنىـڭ يىلتىزىنـى ! چۆلدهرهشكه چىداپ تۇرالماي قاالتتى

ـان ئـورهك، ئـورهك ئهتراپىـدا يىلتىـزدىن ئۈنـۈپ  قېزىپ چىقىرىۋېلىش ئۈچـۈن كوالنغ
ـاره كـۆرۈنهتتى سـىزلىكنىڭ ئىگى. چىققان ياش نوتىالر كهچ كۈزده يوپۇرماقسىز بىچ

ياتــا تــالالردىن،   ۋاران تهرىپىــدىن نــابۇت قىلىنغــانلىقى يېــرىم  تامغىســىدهك مــال
ـان ئورنىـدا . قالغان تالالردىن مهلۇم ئىدى قايرىلىپ ساڭگىالپ ـاراڭغۇ ئورم ھېلىقى ق

ـارىالش نمـۇ    بولسا كىچىككىنه پاخماق جىگدىلىك، ئانچه ـاللىرى ئ چه تـوغراق ت
پهسىلنىڭ يىتىملىكىنى تېخىمۇ بهك گهۋدىلهندۈرۈپ  بىر ۋهيرانه ئورمانچاق قاخشال

  .تۇراتتى
ـال ـابىت ئهپهندىـدىن بىـرهر دېـرهك، . ئهھـۋال سـورۇدۇق  بوۋايدىن ھ ئانـدىن س

بــۇ ســوئالغا . يــوق دېــگهن ســوئالىمىزنى ســورۇدۇق  يېڭــى ئۇچــۇر بولــۇپ قالــدىمۇ
ـان بولۇشـىغا قار ـاي، بېرىلىدىغان جاۋاپ ھهممىمىزنىڭ كۆڭلىگه بهش قولـدهك ئاي ىم

ـارام  گه ئـورۇن بهرمهسـلىككۆڭلۈمىزدىكى زهررىـچه شـۈبھىلهر ـاكى ئـۈمىتلهرگه ئ ي
  .ۇقماي تۇرالمايتبېرىش ئۈچۈن بهرىبىر سورۇ
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ـا بىـر  —ئۇ بار، ئۇ ئۆلمىدى،  — دېدى بوۋاي ياتقان ئورنىدىن خىرىلداپ، زورىغ
ـاڭالپ كهت .خاتىرىجهم ئاۋازدا . كهنىـدىممهن تىخى يېقىندىال ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئ

 ئهمما بـۇ سـۆزنى ھىـچ جىـددىي بىـر سـۆز دهپ قارىماسـتىن، بوۋاينىـڭ قېـرىلىقتىن
ئهمما بۈگۈن ماڭا ئۇنىڭدا جىددىي . ئالجىغان خىياللىرى دهپال ئۆتكۈزۈۋهتكهن ئىدىم

ـاردهك، يـۈرىكىم  ـاپتىكى »شـۇۋ«بىر نهرسه ب ال قىلىـپ كهتتـى ۋه ھېلىقـى يـوق ھىس
  .ستهھكهملهنگهندهك بولدىبىمهنه ئۈمىتلىرىم خېلى خوپ مۇ

ـالالھ « ــۇنى سهزمهيســىلهر‹ئـ ــىلهر ب ـا س ــدۇ، ئهممـ ــېھىتلهر ئۆلمهي ــگهن  ›ش دې
ــن ــدىكى گهپمىكى ــۇ مهنى ــولغىنى ش ــى ب ــڭ دېمهكچ ــم بوۋاينى ــمۇ، بهلكى  »ئهمهس

چۈنكى . بۇ خىيالىمنى دهرھال رهت قىلدىم بىراق. دېگهنلهرنى كۆڭلۈمگه كهلتۈردۈم
ئــۆز كۆڭلــۈمنى . ىمۇ بىــر ســىر بــاردهك قىالتتــىبوۋاينىــڭ ســۆزلىرىدىمۇ، كۆزلىرىــد

  :تهسكىن تاپتۇرۇش ئۈچۈن جاۋاپقا ئېنىقلىق تهلهپ قىلىش مهخسىتىده سورۇدۇم
ـااللىقى — ـانلىرىڭىزنىڭغۇ ھــ ـاپتۇ، بىـــر ئوغالقنىمـــۇ  ppppقهيهرده؟ ئورمــ قالمــ

ـاس . دېدىم تولۇق ئاتۇش شىۋىسىده — ...يوشۇرغۇچىلىكى يوق، مۇشۇ شىۋىگىال خ
ســۆزىنى ئىختىيارســىز ئاغزىمــدىن چىقــارغىنىمنى  »اللىقى قالماســلىقھــا«بولغــان 

تۇيــۇپ، خــۇددى گــۈلزاده قاقــاخالپ كۈلۈۋېتىــدىغان ۋه مېنىــڭ قانــداقالرچه ئــاتۇش 
شـوقى   شىۋىسىدىكى گهپلهرگه ئاغزىم شۇنچه تهبىئىي كېلىۋاتقىنى ھهققىده زوق

ـا ب ـان بىلهن يېرىم سائهتلهپ سۆزلهپ كېتىدىغاندهك بىـر خىـل تام ـا قارىغ ىـلهن قىزغ
ـاتى تولـۇق  ئىدىم، ئۇنىڭدا يومۇرلۇق تۇيغۇ مهڭگۈگه يوقالغاندهك، مۇسـىبهت كهيپىي
ـا سـوئالنىڭ  ـا ئهمهس بوۋايغ ھۆكۈمران بولغاندهك، جىـددىيلىكىنى بۇزماسـتىن، ماڭ

بــۇ ھــال ماڭــا تهرىپلىگۈســىز ئېغىــر . جــاۋابىنى ســۈيلهۋاتقان تهرزده تىكىلگهنىــدى
  .ن ئايالالردهك جىددىيىتى بوۋاينى جاۋاپقا قىستايتىئۇنىڭ پىشقا. كهلدى

ـا يوشـۇرۇنۇۋالدى، دهپتـۇ؟  — دېـدى  —كىم سىلهرگه سابىت ئهپهندى ئورمانغ
  .بوۋاي بىزنى مهسخىره قىلغاندهك

بــۇ ئــارتۇقچه جىددىيلىشــىپ كهتــكهن گۈلزادىنىــڭ  —ئهمىســه قهيهرده؟  —
  .تىترهك ئاۋازى ئىدى

                                            

     ①
ئهممـا  . تـاالڭ بولـۇپ كهتـمهك   -بۇ يهردىكى مهنىسى تىتمـا . ئاتۇش شىۋىسى —ھااللىقى قالماسلىق  

جۇلۇقـۇم  ( »ھااللىقىمنى قويمىـدى «: ن ئوخشىمىغان ھالهت، سۈپهتلهرنى ئىپادىلهيدۇبۇ سۆز يهنه باشقا نۇرغۇ
 .ئا—... ،)ئىشلهتكۈچىلىكى يوق، ساق يېرى يوق( »ھااللىقى يوق«، )چىكهتتى
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ئـۇالرنى . اق ئۆزىنى سۆيگهنلهرنى تاشـلىۋهتمهيدۇبۇ تۇپر. مۇشۇ زېمىندا بار —
  ...باغرىدا ساقاليدۇ

ـاژلىق بىــلهن چىــڭ تــۇرۇپ تهكرارلىشــىدىن ســېھىرلهنگهندهك،  بوۋاينىــڭ كـ
بىرىمىزگه قاراشتۇق ۋه خۇددى سابىت ئهپهندى شۇئاننىڭ ئۆزىـده   ھهممهيلهن بىر

رغــا تىكىلىــپ ئالــدىغا چىقىــپ، ئۇزاقال كئورمانــدىن چىقىــپ كېلىدىغانــدهك ئىشــى
قاخشال، پهرۋىشسىز، ئىگىسىز، گويا ئىت تالىۋهتكهن  —ئورمان ئۆز ھالىدا . قالدۇق

خــارابه ھــالهتته تــۇراتتى؛ ئاشــۇ  ،قــوي تېرىســىنىڭ يــۇڭلىرى تىتىلىــپ كهتكهنــدهك
رىـۋايهتكه ئايالنغــان ئورمــانالرنى بــۇزۇپ، كېيىنكـى ئوتتــۇز يىلــدا ئۆزلهشــتۈرۈلگهن 

ـا قهدهر تۇتۇشــۇپ تــۇراتتىئېتىزالرمـۇ ئهنه شــۇنداق   .سـۈكۈتكه پاتقــان ھالــدا ئۇپۇقق
گــۈزهل ئورماننىــڭ ئــورنىنى ئىگىــلهپ، ئۇنىــڭ نــابۇت بولۇشــى بهدىلىــگه ئاپىرىــده 
ـارلىق ھىسسـىغا پاتقانـدهك بىـر خىـل سـۈكۈنات خــۇددى  قىلىنغانلىقىـدىن گۇناھك

 .ئهيپكارنىڭ تىرناق تاتىالپ تۇرۇشىغا ئوخشايتى
ــۇق بىــلهن سۆيۈشــكهن گىــرۋىكىگه، ئــۇ يهردىــن بىــز بولســاق ئېتىزالرنىــ ڭ ئۇپ

ـا . سىنچىاليتۇقتهدرىجىي يوقۇرىالپ تاكى باش ئۈستىمىزدىكى ئاسمانغا قهدهر  گوي
سابىت ئهپهندى ئاشۇ ئۇپۇق سـىزىقىدىن گىگانـت گهۋدىلىـك بهھهيـۋهت ئادهمـدهك 
چىقىــپ كېلىــدىغان ۋه تهدرىجىــي ئاســمان ســهتھىگه يېيىلىدىغانــدهك ســىرلىق بىــر 

ــدۇق ــكهن . تۇيغــۇ ئىسكهنجىســىده ئى ــدىمىزدىكى چهكســىز كهت ـا، كــۆز ئال ئهممـ
ـامىلىدا  ئېتىزالردا ئوغاق تهگمهي قالغان بىرهر تال زىرائهت غوللىرى ئىزغىرىن كۈز ش

جىتلىق تولـۇقى    جىم ،دىرىلدهپ تۇرغاندىن باشقا خۇددى تىرىك جان قالمىغاندهك
  .بىلهن ئۆز سهلتهنهتىنى يايغان ئىدى
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