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جازا الگىرى شاھىدى قھلبىنۇر سىدىق بولىمھن. مھن  ،مھن ۋەتىنىمىز شھرقىي تۈركىستاننىڭ ئۈرۈمچى شھھرىدىن
ئۈرۈمچى شھھرىدە تۇغۇلۇپ، ئۈرۈمچى شھھرىدە چوڭ بولۇپ، شۇ یھردە ئالىي مھكتھپلھرنى پۈتتۈرۈپ، شۇ یھردىكى 

  -2018یىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ،  28باشالنغۇچ مھكتھپتھ خىتاي تىلى دەرسىگھ ئورۇنالشتۇرۇلۇپ، شۇ یھردە  -24
كۈنى گولالندىیھ   -9ئاینىڭ  -10یىلى  -2019كۈنى مھجبۇرى ئالدىنئاال پىنسىیھگھ چىقىرىلدىم.  -10ئاینىڭ  -2یىلى 

 دۆلىتىگھ قىزىمنىڭ یٻنىغا كھلدىم. قىزىم بىلھن كۆرۈشۈپ، ساالمھتلىكىمنى داۋالىتىش ئۈچۈن بۇ یھرگھ كھلدىم. 

  ئایدا بىزنىڭ مھكتھپتھ تۇیۇقسىز -9یىلى  -2016 شھھىرىدە، ۋەتىنىمىز شھرقىي تۈركىستاننىڭ ئۈرۈمچى
ئھمما بۇ ئىشالر بىزنىڭ مھكتھپتىال ئھمھس پۈتۈن شھھھرلھردە  ئوقۇتقۇچىالردىن خھنزۇچھ ئىمتىھان ئٻلىش باشالندى.

ئومۇمیۈزلۈك بولۇپ كھتتى بۇ ئىشالر. تۇیۇقسىزال پۈتۈن ئوقۇتقۇچىالردىن خىتاي تىلىدا ئىمتىھان ئٻلىش بولدى.  
ىالرنى باھاالش بولدى. باھاالش دٻگىنىمىز قانداق دىسىڭىز: ئوقۇتقۇچىالرنى خىتاي تىلىدا دەرىس ئۆتكۈزدى، ئوقۇتقۇچ 

یدۇ. بۇ ئوچۇق دەرسلھرگھ یھتتھ سھكىز خىتاي مۇئھللىملھرنى باھالىغۇچى قىلىپ ئٻلىپ  تابۇنى ئوچۇق دەرس دەپ ئا 
دەرس تۈگىگھندىن كىیىن   چ بىزنىڭ دەرسلىرىمىزنى باھاالیدۇ.كىلىدۇ. ئۇالر ساقلىغاچ، سىنىپالرغا كىرىپ دەرس ئاڭلىغا 

ئاي بىر مھۋسۇم پۈتۈنلھي   -9 یىلى-2016بىزنى سۆزلىتىدۇ دەرس الیھھسى توغرىسىدا. ئاشىنداق قىلىپ بۇ 
. ئون نھچچھ قٻتىم ئىمتىھان ئٻلىندى پۈتۈن ئوقۇتقۇچىالرنى تھكشۈرۈش، شالالش، سىناش، باھاالش ئىشلىرى بولدى

ۇتقۇچىالردىن . ھھتتا ئانا تىل دەرسى ۋە باشقا پھن ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ھھممىسىدىنمۇ خىتاي تىلى دەرسى ئىمتىھانى  ئوق
یىلى بىر   -2016 .ئاشۇنداق بولدى  ،ئون نھچچىدەك خىتاي بار تٻخى .ئٻلىندى. بۇنىڭغىمۇ خىتاي كومىسىیھلھر كىردى

بىزنىڭ یٻڭى ئوقۇش  ،یىلى كھلگھندە -2017نىڭ بىلھن مھۋسۇم پۈتۈن موشۇ ئىشالر بىلھن شۇغۇلالندۇق. شۇ
- كۈنى مھكتھپتھ ئىشقا چۈشتۇق. ئىككى كۈن تازلىق قىلىپ، دەپتھر -26ئاینىڭ  -2ئایدا باشلىنىدۇ.  -2مھۋسۇمىمىز 

كۈنىگھ كھلگھندە بىز پۈتۈن خىزمھتلىرىمىزنى تاپشۇرۇپ   -28ئاینىڭ  -2ىتاپ، ماتٻریالالرنى تھییارالپ قىلدۇق. ك
 ۇن قىلىپ،فمھكتھپ مۇدىرى ماڭا تٻلٻچىسال چۈشتىن بۇرۇن  -28ق قىلىدىغان ۋاقتىمىزدا ئٻلىپ، نۇرمال دەرسكھ تھییارلى

. ھھ دەپ ئۇنىڭ ئىشخانىسىغا كىرسھم، چۈشتىن كىیىن بىر  دىدى »كىرسھڭ بوپتىكھن، موھىم ئىش بار ا دەرھال ئىشخانىغ«
نغا بارىدىكھنسھن، ساڭا موھىم یىغىن بار ئىكھن یٻرىمدا سایباغ رایۇنلۇق مائارىپ ئىدارىسىنىڭ  پارتىكوم ئىشخانىسىغا یىغى

دٻدى. مھن نٻمھ یىغىن ئىكھن دٻسھم، ئۇقمایمھن، ماڭىمۇ دٻمىدى، ئاشۇ یھرگھ بارساڭ بولىدۇ دٻدى. ئادەتتھ بىزنى یىغىنغا  
ىڭدىن  نٻمھ ئۈچۈن سورایمىز دٻسىڭىز: چۈنكى مھن مھكتھپتھ مھكتھپنىڭ كادىرالر خىزمىتىنى تۇتىمھن. ئۇن ،ئھۋەتسھ

تھتقىقاتى   )教研组长(  كىیىن ئارخىپ خىزمىتىنى تۇتىمھن. ئاندىن یھنھ مھكتھپتھ خىتاي تىلى «جاۋیھن زۇجاڭى»
ى سىنىپ خىتاي تىلى دەرسىگھ كىرىمھن. موشۇنداق ۋەزىپىلىرىم بار. شۇنىڭ ئۈچۈن  كئىشخانىسى گۇرۇپ باشلىقى، ئىك

ایمىز. مھسىلھن، یاكى كادىرالر خىزمىتىگھ دائىر یىغىن كھلسھ شۇ  بىزنى یىغىنغا ئورۇنالشتۇرسا «نٻمھ یىغىن» دەپ سور
یىغىنغا دائىر خاتىرە ئٻلىۋالىمىز. ئھگھر«ئارخىپ خىزمىتى» دٻسھ ئارخىپ خىزمىتىگھ دائىر خاتٻرە ئالىمىز. شۇنىڭ  

كھن دٻدى. مھن سھن چۈشتىن كىیىن بارساڭال بولىدى ، دەرھال سورایمھندە «نٻمھ یىغىن» دەپ. مھن ئۇقمایمھن ئۈچۈن
، قىزىل تاغ دەپ قویىمىز. )红山( بىر یٻرىمغا ئۈلگۈرۈپ باردىم. ئۇ سایباغ رایۇنلۇق مائارىپ بىناسى خۇڭسھن

ئۇدۇلدا گٻزىتخانا بار، گٻزىتخانىنىڭ ئۇدۇلىدا ئۇ بٻنا. شۇ یھرگھ  بىر یٻرىمدا كھلدىم یىغىنغا. پارتىكوم ئىشخانىسىنىڭ  
ئۇ یھردە بىزنىڭكى مائارىپ ئىدارىسىنىڭ پارتٻكوم سٻكىرتارى سۇڭلىیىڭ،  سۇڭ سٻكىرتار دەپ  .كىرسھم ىغا ئىشخانىس

قویىتۇق. شۇ سۇڭلىیىڭ بىزگھ یىغىن ئاچتى. ئۆزىنىڭ ئىككى خىزمھتچىسى بار، یھنھ ئۇ یھردە یھتتھ سھككىز خىتاي  
 دا ئوقۇغان.  ىۇمۇ خىتایچ دىن كھلگھن باال، ئ 88مۇئھللىم، مھن، یھنھ بىر ئۇیغۇر باال بار ئىكھن،

ۋسۇمىنى باشلىۋالدۇق. بىز سىلھرگھ بىر  ھبىزگھ یىغىن ئاچتى. بىزگھ دەسلھپتھ یىغىن ئاچقان ۋاقتىدا، «یٻڭى ئوقۇش م
كۈنىدىن باشالپ شۇ یھرگھ، یھنى   -1ئاینىڭ  -3تۈركۈم ساۋاتسىزالرنى یىغىپ بھردۇق، سىلھر ئھتىدىن باشالپ، یھنى 

یھرلھرگھ، ساۋاتسىزالرغا دۆلھت تىلىدا دەرس ئۆتىسىلھر» دٻدى. شۇنداق ئۇقتۇردى ۋە ھھر  ئۆزۈڭالر بىكىتىلگھن 
ئۈچ قىسىم كىتاپ ئىدى بۇ. «قوش تىل مائارىپى مھخسۇس دەرسلىكى» كىتابى ئىكھن   بىرىمىزگھ ئۈچتىن كىتاپ بھردى.

س تھییارلىقى بھردى. ئۇنىڭدىن كىیىن  قىسىم دەپ. بۇ ئۈچ كىتابنى بھردى ۋە بىردىن دەر – 3، -2، -1ئۇ ئۈچ قىسىم، 
چوقۇم سىلھر شۇ یھرگھ    .بىزگھ بۇ یىغىننى ئۇقتۇرۇپ بولغاندىن كىیىنال بىزگھ دٻدى: «سىلھرگھ بىزنىڭ شھرتىمىز بار

بارغاندىن كىین، بارغان یھردىكى ئۆزۈڭالر كۆرگھن، ئاڭلىغان یاكى بىلگھن ھھرقانداق ئىشنى سىرىتقا، ھٻچكىمگھ 
ھھتتا ئۆزۈڭالرنىڭ مھكتىۋىڭالردىكى مھكتھپ رەھبھرلىرىگھ ، مۇدىرالرغا،   .ئىنتایىن مھخپى تۇتىسىلھر .دىمھیسىلھر

ھھتتا خىزمھتداشلىرىڭالرغا، دوست بۇرادەر ھٻچكىمگھ  دىیىشكھ بولمایدۇ. ئىنتایىن مھخپى، تۇغقانلىرىڭالرغىمۇ 
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رنى ئۇقمۇدۇم. «ھھجھپ بىر ساۋاتسىزالرنى یىغىپ  مھیسىلھر دەپ ئۇقتۇرغان ئىدى. مھن ھھیران قالدىم. قالغانال ٻد
  رىپ، نٻمھ ئۈچۈن مھخپىیھتلىكى شۇنداق قاتتىق یھرمىدۇ» دەپ ئۆزۈم ئویلىنىپ قالدىم. قھتئى ئویالشماپتىمھنٻب

كامپالرغا دەرس بىرىشىمنى، ھھتتا ئۇخالپ چۈشۈمگىمۇ كھلتۈرمىگھن ئىش. شۇنىڭ بىلھن ئولتۇرسام بىر ۋاقىتتا  
غا تۆت بھشتىن جھدۋەل تارقىتىپ بھردى. نۇرمالدا بىزنىڭ ئۇ جھدىۋە�رنى رەسىمگھ تارتىش  ىزىڭ ئالدىمھھممىمىزن

ئىختىیارلىقىمىز یوق. «ئۇ جھدىۋە�رگھ قول قویساڭال بولىدۇ» دٻدى. ئۇ جھدىۋە�رگھ قول قویدۇق، ئىسمىمىزنى یٻزىپ،  
ھریانىدا بىر قۇرغا كۆز یۈگۈرتۈپ قارىسام، «ئھگھر شۇ  مىزنى باستۇق. مھن ئىسىم یٻزىش ج بارمىقىسۇرۇق بىلھن 

بارغان یھردىكى كۆرگھنلھرنى باشقىالرغا ئاشكارلىسا، ئۆزىمۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىكى ئوقۇشقا قاتنىشىدۇ. پۈتۈن  
 ئىككى قۇر.  - تۇغقانلىرى چٻتىلىدۇ بۇ ئىشقا» دەیدىغان یھرلىرى بار ئىكھن بىر

ال قول قویساق: «ۋاقىت قىس بولغاچقا بۇ جھدىۋە�ردىكى مھزمۇنالرنى سىلھرگھ شۇنداق قىلىپ بىز ئۇنىڭغا دەرھ
قىلمایمىز. لٻكىن شۇ بىز دٻگھنگھ ئوخشاش، چوقۇم مھخپىیھتلىكنى چىڭ تۇتىسىلھر، ھٻچكىمگھ  ،چۈشھندۈرۈپ

گولالندىیھدىغۇ ھھ!» دەپ شۇنداق  نىڭ قىزىڭ ٻئاندىن ماڭا: «قھلبىنۇر مۇئھللىم، سمھیسىلھر» دەپ بولغاندىن كىیىن ٻد
ھھممھ   دٻدى. چۈنكى چھتئھلدە تۇغقانلىرى بارالرنىڭ ھھممىسىنىڭ ئارخىپلىرى بار دە ئۇ مائارىپ ئىدارىسى، پارتىكوم

قات بار. ھھتتا ئۆزىمىز تۇرىۋاتقان ئاھالىالر كومىتٻتىغىمۇ نھچچھ قٻتىم   -قات، قاتمۇ-یھردە، مھكتھپنىڭ ئارخىپلىرىدا قاتمۇ
ھھممىسى   ھ نۇسخىسىىرىپ قىزىمىز نھدە ئوقۇۋاتىدۇ، قایسى شھھھردە، قىزىمىزنىڭ پاسپورت نۇمۇرلىرى، كۆپھیتىلمىك

بار ئۇالردا. نھچچھ قٻتىمالپ ئٻلىپ بولغان. شۇنىڭ بىلھن مھن، «ھھئھ، قىزىم گولالندىیھدە ئوقۇۋاتىدۇ، پۈتتۈرەي  
سھم.  ٻتۇرلۇق كھسپىدە ئوقۇۋاتىدۇ، دوختۇر بولماقچى قىزىم» د» دٻدى. «دوخ ؟ مھ كھسىپتھ ئوقۇدىٻدٻدى». دٻسھم. «ن

رەلھیدۇ ٻلىپ بٻھھ، دەپ «گولالندىیھ بىلھن بىزنىڭ جوڭگۇنىڭ مۇناسىۋىتى بھك یٻقىن جۇمۇ، دوست دۆلھت، ئٻلىپ ك
ھھجھپ ى. «یىن ئىچىم بىر خىلال بولدٻگھندىن كٻقىزىڭنى موشۇ یھرگھ» دٻدى ماڭا. ماڭا ئھسكھرتكىنىدە ئۇ. شۇنداق د

 كۆڭلۈمدە.  دٻدىم »ا بۇنى ماڭا ئھسكھرتىپ كھتتىی

كٻیىن قولىمىزغا بىردىن ساقچى شوپۇرنىڭ نۇمۇرى بار قھغھزنى بھردى ۋە سىلھر موشۇ نۇمۇرغا تٻلٻپۇن ئۇرۇسىلھر،  
پ بٻرىىپ  دٻدى. كىیىن مھكتھپكھ قایتى ،تٻلٻپۇن ئۇرساڭالر شۇ ساقچى شوپۇر سىلھرنى ئاپىرىپ ئھكىلىدىغانغا مھسئۇل

بىز یىغىندىن قایتىپ مھكتھپكھ بٻرىپ، خىزمھتلىرىمىزنى ئۆتكۈزگھن  .خىزمھتلىرىمىزنى ئۆتكۈزۈشىمىز كىرەك ئىكھن
كۈنىدىن باشالپ، ئاشۇالر بھلگۈلىگھن ساقچى شوپۇرغا تٻلٻپۇن قىلىپ،  -1ئاینىڭ  -3بولدۇق. شۇنىڭ بىلھن ئھتىسى 

نچى قٻتىم بارغان ئۇ یھر، ئھرلھر كامپىسى ئىكھن. ساڭفاڭگۇدىكى بھشىنچى  بىزنى بھلگۈلىگھن یھرگھ باردۇق. مھن بىرى
كھنت   -5و  ساڭفاڭگ»، 仓房沟第五村، یھنى خھنزۇچھ ئاتالغۇ بولۇپ«ىۋۇسۈند وكھنت دەپ قویىدىكھن، (ساڭفاڭگ

بىلھن بىر تاغلىقنىڭ ) ئۇ كامپنىڭ ئۆزىنىڭ ئىسمى یوق ئىكھن. ئىسمىنى بىزگھ ھٻچكىم دٻمىدى. ماشىنا دٻگھن مھنىدە 
نى. باشتا ئٻلىپ بارغان ئۇ بىر ئھر خىتاي ساقچى ئىدى ئۇ شوپۇر. ئۇ یالغۇز ئىدى. نۇرمالال  ٻئۈستىگھ ئٻلىپ چىقتى م

» تھ دٻدىم. «بۇ یھرگھ دەرىسكىمۇ؟» دٻدى. «ھھئھ» دٻدىم. شۇ  24دٻدى. « »؟ساالمالشتۇق. «سھن قایسى مھكتھپتھ
توغرىسىغا   .بۇ تۆت قھۋەتلىك بىنا ئىكھن كامپىغا كھلگھن ۋاقىتتا ئۇ چۈشتى. ىیىشتۇق.یھرگھ بارغۇچھ شۇ گھپلھرنى د

بۇ یٻڭى سالغان بىنادەك ئھمھس ئىكھن قارىسام. یٻنىدىالم   .سالغان تۆت قھۋەتلىك بىنا ئىكھن. مھن ئویالپ قالدىم
  .ك قىلىپ تۇرىدۇ، لٻكىن قورۇ ئىكھن بۇ یھركونا بىنادە ساقچىالرنىڭ ئۆیى بار یھر. .جىڭۋۇزەندەن بىر نھرسھ  بار ئىكھن

شۇنداق مۇستھھكھمدەك. ئۇنىڭ ئىشىكلىرىمۇ   ئاشۇ قورۇدىكى تامنىڭ ئۈستىگھ تىكھنلىك سىم ئورىۋىتىلگھن ئىكھن،
قھلھیدەك بىر نھرسھ  بار ئىكھن سۈركھیدىغان، ئاشۇنىڭ بىلھن    ،بىلھن لۇق. بۇ ساقچى ئۆزىنىڭ كارتىلىرىئٻلٻكتىرون
 ىنى باشالپ ئٻلىپ كىردى. ئٻچىپ، م

قورۇنىڭ ئىچىگھ كىرسھك، قورۇنىڭ ئىچىدە ساقچىالر، ھھربىیلھر (ھھربىیلھر جىق ئىكھن دىدىم مھن) قۇراللىق چارالشتا 
تۇرىۋٻتىپتۇ. مھن قورۇ ئىچىگھ كىرىپال ئىچىم بىر خىل جىغغىدە بولدى ئۇالرغا قاراپ. چۈنكى نۇرمالدا بىز دائىم  

جىق كۆرگھن بىلھن مھكتھپتھ ۋە ئۇنداق یھرلھردە، قورۇنىڭ ئىچىدە كۆرسھ باشقىچھ بولىدىكھن ئادەم. بۇالرنى كوچىالردا 
بىناغا كىرىدىغان   .شۇنداق قىلىپ قورۇغا كىردۇق. بىناغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدىمۇ ئۈچ قات ئىشىك ئىكھن

سىم ئىشىك، ئۇنىڭ ئىچىدە تۆمۈر رىشاتكا، ئۇنىڭ ئىچى بىز <بىنانىڭ   .تٻشىدا بىر قھۋەت سىم بارئاشۇنىڭ ئىچىمۇ. 
ىكىمۇ. ئۇ شۇ ئۈچ ئىشىكنى ق ئۈچ قھۋەت ئىكھن شۇ بىنانىڭ ئىشفاڭدۇڭمىن> دەپ قویىمىزغۇ، ئاشۇنداق ئىشىك. ئاشۇندا

ھلنى قویۇپ ئاچتى. ئۇنىڭدىن كىیىن كىردۇق. كارىدورغا كىرسھم، ئىشىكتىن كىرگھن یھردىال بىر ساقچى ئۈست
كىرگھندىن كىیىن ئۇ شوپۇر «بۇ موشۇ یھرگھ دەرسكھ كھلگھن ئوقۇتقۇچى ئىكھن» دٻدى. ھھئھ دٻسھم،   .ئولتۇرۇپتۇ
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مىنىڭ ئىسىم فامىلھمنى، كىملىك نۇمۇرىمنى، تٻلٻپۇن نۇمۇرىمنى یٻزىشىم كىرەك ئىكھن. ئۇنى یازدىم. یازغاندىن كىیىن  
دى. كارىدورغا كىرىپال ئوڭ قول تھرەپ یھنھ ئاشۇنداق تۆمۈر رىشاتكا، سىم نى بىر ئىشخانىغا باشالپ قویٻشوپۇر م

  . سول تھرەپ، ئىككىنچى قھۋەتلھر ئوچۇقالم ئىكھن. مھن مانداقال قاراپ قویدۇم. ئۇنىڭ بىقىنىدىالمبىلھن ئورۇلۇپ كىتىپتۇ
نىڭ ئالدىدىمۇ ئۈستھلدە بىر ساقچى  جھڭكۇڭشى دەپ یٻزىغلىق ئىكھن. كامٻرا ئۆیى ئوخشایدۇ. ئۇ ئىشىك قارىسا ئۈستىدە

ئولتۇرۇپتۇ. ئۇنىڭ ئالدىدا یھنھ ئایاقتا تۆت، مایاقتا تۆت قۇراللىق ھھربىي ۋە ساقچىالر بار. بىنانىڭ ئىچىدىمۇ بار ئىكھن 
بۇ ھھربىي ساقچىالر. شۇنىڭ بىلھن مھن مىنى باشالپ قویغان ئىشخانىغا كىرسھم ئۇ ئىشخانىدا بھش ئۇیغۇر قىزبالىالر  

بار ئىكھن. بۇ بھش ئۇیغۇر قىز باال (مھن ئھتىسى، ئۆگۈنىسى ئۇقۇمھن بۇ ئىشنى) بۇالر ئون قىز ئىكھن. بۇالرنى ھھر  
قایسى ئاھالھ كومتٻتلىرىدىن موشۇ یھرگھ یاردەمگھ ئٻلىپ كھلگھن قىزالر ئىكھن. بۇ قىزالر بھشتىن، بھشتىن ئالمىشىپ 

سائھت ئىشلىگھن بولسا ئھتىسى یھنھ بھشى موشۇنداق ئالمىشىپ  24سائھتتھ. بۈگۈن بۇ بھش قىز  24ئىشلھیدىكھن 
نى تونىۋاپتۇ. ئۇ قىزنىڭ ئىسمى ماھىرە ئىكھن.  ٻئىشلھیدىغان قىزالر ئىكھن. مھن ئۇ ئىشخانىغا كىرىشىمگىال بىر قىز م

ي قھلبىنۇر مۇئھللىم، سىز . كىرسھمال «ۋوبىزنىڭ مھكتھپنىڭ یٻنىدىكى لىڭكۇ ئاھالىلھر كومىتٻتىدا ئىشلھیدىغان قىز ئىكھن
قىزىم سىزنىڭ   .سھم، ھھئھ، مھن ئاشۇ ئاھالىلھر كومىتٻتىدا ئىشلھیمھنٻنى تونامسىز؟ دٻتىغۇ ھھ؟» دٻدى. ھھئھ، م24

دٻدى. ھھ، دٻدىم. شۇنىڭ بىلھن، «بۇ یھرگھ دەرىسكھ كھلدىڭىزمۇ؟ قانچىلىك كھلدىڭىز؟ دەپتى. ئالتھ   ،مھكتىپىڭىزدە ئوقۇیدۇ
دىم ۋە بۇ ساۋاتسىز ئادەملھر نىمھ ئادەملھر؟ دٻسھم «كىرگھندە كۆرىسىز»  ٻام بىلھن كھلدۇق موشۇ یھرگھ دئایلىق توخت

 دەپ شۇنداق دٻدى. باشقا گھپ قىلمىدى. چۈنكى قارىسام ئۇ ئىشخانىالرنىڭ ئىچىدىمۇ كۈزىتىش ئاپاراتلىرى بار ئىكھن. 

»،  学员们مٻن «شۆیۈەن(لھرنى مٻنئٻلىپ چىقایلىمۇ شۆیۈەن شۇنىڭ بىلھن ئۇالر: مۇئھللىم، تھییار بولدىڭىزمۇ؟ بىز
دەیدىكھن. ھھ بولىدۇ. مھن   مٻندٻدى. ئۇالرنىڭ ئىسمىنى شۆیۈەنخھنزۇچھ سۆز، یھنى ئۆگھنگۈچىلھر دٻگھن مھنىدە) 

تھییار دەپ، كىتاپ ماتٻریالالرنى ئٻلىپ، قىزالرنىڭ باشلىشى بىلھن بایا مھن دٻگھن ساقچى ئۈستھل قویغان یھرنىڭ  
ئالدى رىشاتكىلىق توساقنىڭ ئالدىغا كىلىپ مھن تۇردۇم. تۇرسام «بىز ماۋۇالرنى ئٻلىپ چىقىپ بىرەیلى،   .ئالدىغا كھلدۇق

 كىرىپ كھتتى.   سىز كىرىڭ» دەپ ئۇالر یىنٻئۇنىڭدىن ك

ئوڭ تھرەپتىكى كارىدورنىڭ ئىچىدىمۇ ئاشۇنداق قامىۋەتكھن ئۈچ ئىشكنى ئاچتى ئاشۇ قىزباال ئاچقۇچتا. بىرنى  
بىرىنى قۇلۇپتا ئاچتى یھنھ بىر سىم ئىكھن. شۇنىڭ بىلھن ئۇ قىز ئٻچىپ كىرىپ كھتتى. ئۇ قىز   .ئٻلىكتىرونلۇقتا ئاچتى

» دەپ ۋارقىرىدى.  )خھنزۇچھ سۆز، یھنى دەرس باشالندى دٻگھن مھنىدە.上课了( الٻال، شاڭكٻكىرىپ «شاڭك
ئىشىكنى ئاچتى. ئۇالر چىقىۋاتىدۇ. ئۇالر چىقىۋاتقاندا قارىسام،  زەنجىرلىك .ۋارقىراپ ھھر كامٻرنىڭ ئىشىكىنى ئاچتى

مھن ھھر قٻتىم گۇۋالىق بىرىپ، سۆزلھپ موشۇ یھرگھ كھلگھندە ئۆزۈمنى تۇتالماي قالىمھن. چۈنكى نۇرغۇنلىرى دەپ  (
یٻشىمۇ  كھتتى. سھن بۇنى بھك جىق دەپ كھتتىڭ، برەر ئىككى یۈز قٻتىم دەپ كھتتىڭمىكى، ئھمدى ئۇنداق كۆز 

قىلماسسھن دەپ كھتتى. لٻكىن كۆز یٻشى قىلماي دٻسىڭىزمۇ بۇ پاجىئھلھر بھك ئٻچىنىشلىق بولغاچقا ئۆزۈمنى  
ئۇالرنىڭ ھھممىسى یاشتا چوڭالر  ) تۇتالمایدىكھنمھن. بایامۇ زىیارەتتھ ئۆزۈمنى تۇتالماي كھتتىم. چۈنكى قارىسىڭىز

 .لغاچقا تٻخى ساقاللىرىنى چۈشۈرمىگھن ئىكھن. ئالدىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇلىنگھنلھر بوٻئىكھن ساقال بىلھن. یٻڭى تۇتۇپ ك
،  ئۇالر قوللىرىدا ۋە پۇتلىرىدا زەنجىر كىشھنلھر بار چوڭ ئادەملھر ئىكھن. بۇ ئادەملھرنى نورمالدا بىز سىرىتالردا

ۇرۇپ، ساالم بىرىشتىنمۇ (مھن ئادەتتھ یھنئھنلۇدا ئولتۇرىمھن. مھسچىتلھر كۆپراق) ئۆزىمىزنى قاچ  كۆرسھك كوچىالردا
تھپ تارتىدىغان ئادەملھر دە بۇالر. مھن ئىشىكنىڭ ئالدىدا تۇرىۋاتىمھن. ئۇالرغا قاراپ تىترەپ كھتتىم. ئۇالر ماڭا شۇنداق 

 .قاراپ، خۇددى مھن ئۇالرنى قۇتقۇزغىلى كھلگھندەك، بىر ئىشھنچ بىلھن، بىچارە چىراي قولىدىكى زەنجىرگھ قارایدۇ
قولىدىكى زەنجىرگھ قارایدۇ «قارا، كۆدۈڭمۇ» دىگھندەك. شۇنداق یۈرىكىم ئٻیچىشىپ كھتتى.  .ىر قارایدۇماڭا مانداق ب

تىترەپ كھتتىم ئاشۇ یھردە. ئۆزۈم نىمھ قىلىشىمنى بىلھلمھي كھتتىم لٻكىن. ساقچى ھھربىیلھر قۇراللىق بولغاندىكىن  
دەت بھرگھیسھن» دەپ ئىچىمدە تىلھپ كىتىۋاتىمھن. ھھر بىر  ئۆزۈمنى تۇتىۋالمىسام بولمایدۇ دە. «ئالالھ، ماڭا بىر مھ

كامٻردا ئوندىن ئوندىن ئىكھن. ھھممىسى چىقتى. چىقىپ، ئھڭ ئىچىدىكى كامٻردا یھتتھ ئایال كىشى بار ئىكھن. ئۇالرمۇ 
بىلھن كىردى چىقتى. ئۇالرمۇ ماڭا قارایدۇ. ئۈچى یاش قىزالر ئىكھن. تۆتى چوڭالر ئىكھن ئاپىمىز دىمھتلىك. شۇنىڭ 

ئۇالر ئاتالمىش سىنىپنىڭ ئىچىگھ. ئۇنىڭدىن كىیىن «كىرسىڭىز بولىدۇ مۇئھللىم» دەپ ئىشكنى ئٻچىپ بھرگھن ئىدى،  مھن 
. مھن كىرىپ كىتىپ بٻرىپ قارىدىم. قارىسام ئۇ كامىر ئۇدۇلدا ئوڭ تھرەپتھ سىنىپ، سول تھرەپتھ كىردىم. كىرىپ
تلىۋەتكھن ٻچھئۇالر سٻمونتتا یاتىدىكھن. قاراڭغۇ ئىكھن. دەرىزىنى قھلھي بىلھن پیھر سٻمونت ئىكھن.  ،كامٻرنىڭ ئىچى

ئىكھن. كامٻرنىڭ ئىچى قاپقاراڭغۇ. قارىسام ئون تال نٻپىز، قارىسىال كۆرگىلى بولىدىغان نٻپىز ئھدىیالالر قاتالغلىق 
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جىغغىدە بولۇپ كھتتى. ئاندىن سىنپقا   دٻدىم. یھنھ یۈرىكىم تۇرۇپتۇ. «موشۇالر موشۇنداق سٻمونتتا یاتىدىكھن دە!»
ئوقۇتقۇچىنىڭ ئۈستىلى ئىكھن. ھھركھتلىنىدىغان دوسكا بار ئىكھن،  .كىرسھم سىنىپتا ئالدىدا بىر ئۈستھل بار .كىردىم

ئادەتتھ ئوقۇغۇچىالر بىرەر پائالىیھتتھ ئٻلىپ كىلىپ ئولتۇرىدىغان   .مىدىرایدىغان. ئۇ سىنىپتا كىچىك ئورۇندۇقالر بار
ئادەم بار. كھینىدە یھنھ ساقچى ھھربىیلھر قۇراللىق قۇغداپ  97ورۇندۇق. شۇ ئورۇندۇقالردا قاتار ئولتۇرۇپتۇ. ئ

لىپ ئولتۇردى. ئۇالر بٻشىنى كۆتۈرەلمھي یھرگھ ساڭگىلىتىپ ئولتۇرىدۇ. ھھر  ٻتۇرىدىكھن. ئاۋۇ بھش قىز ئالدىغا ك
ایىدىن نۇر یٻغىپ تۇرىدۇ ئۇ ئادەملھرنىڭ ھھممىسىنىڭ. مھن  سٻمىز، ھھر یوغان ئادەملھر، شۇنداق ساالپھتلىك، چىر 
دەپتىمھن. شۇنىڭ بىلھن ئۇالرنىڭ    »ئھسسھالمۇ ئھلھیكۇم«كىرىپال، ھٻچكىم ماڭا بىر نھرسھ دٻمىگھندىكىن ئۇقمایال 

م  یىشىپ كھتتى. مھن خاتا ساالٻھھممىسى یھرگھ قارىشىپ كۇسۇرلىشىپ كھتتى. ئاۋۇ قىزالرمۇ بىر نھرسىلھرنى د
 24. مھن مھن بۈگۈندىن باشالپ سىلھرگھ دۆلھت تىلىدا دەرس ئۆتىمھن. مىنىڭ ئىسمىم قھلبىنۇر«قىلىپتىمھن دە دەپالم، 

نىڭ ئوقۇتقۇچىسى خھنزۇ تىلى دەرسى بىرىدىغان. دەرسنى باشالۋىرەي ئھمىسھ» دەپ، دەرسنى باشالپ كھتتىم. یھنھ بىر 
تۇتالماي قالىمھن دە ئۇ یھردە. كىیىن قارىسام سىنىپنىڭ سھككىز یٻرىدە، ئىككىسى مىنىڭ  ئاز ئارتۇق گھپ قىلسام ئۆزۈمنى 

ئۈستۈمدە كامٻرا بار ئىكھن، كۈزىتىش كامٻراسى. شۇالرنىمۇ كۆردىم. ئاندىن مھن كھینىمگھ ئۆرۈلۈپ دەرسنى 
ى بىلھن باشالیلى دەپ دوسكىغا باشالۋەردىم. بۈگۈنكى ئۆتۈلىدىغان دەرسىمىز ئالدى بىلھن خھنزۇچىنىڭ پىنیىن قىسم

تارتىپ، ئاۋۇ ئایالالرغۇ رەسمى ئىسھدەپ یىغالۋاتىدۇ. قۇلۇقۇمغا كىرىپ تۇرىدۇ.   نىیٻزىۋاتسام ئۇالر بۇرۇنلىرى
تىمھن.  خھتنى یٻزىۋاتىمھن،  ٻكھینىمگھ قاراشقا پھقھت پٻتىنالمایمھن دە. كھینىمگھ قارىسامال ئۆزۈممۇ ئٻقىپ ك

ىلھن بىرىنچى بولۇپ تاق یۈنموالرنى یازدىم. ئاندىن ماڭا ئھگىشىپ ئوقۇڭالر دەپ كھینىمگھ  ئوقۇۋاتىمھن. ئالدى ب
سھدەپ كىتىۋاتقاندىكىن. كىیىن ماڭا ئھگىشىپ ئوقۇڭالر دەپ شۇنداق بىر قارىسام  ٻقارىمىدىم پھقھت، چۈنكى ئۇالر ئ

نىڭمۇ ئاۋازىم  ٻدىم. مٻۇنىڭ بىلھن قارىماي یا دھٻلىقى یاشانغان ئادەملھرنىڭ ساقاللىرىدىن یاشالر ئٻقىپ چۈشىۋاتىدۇ. ش 
زىۋاتىدۇ. شۇنداق قىلىپ بۇ تۆت سائھتلىك دەرسنى تۈگھتتىم، شۇنچىلىك تھستھ، شۇنچىلىك  ٻئۇالرمۇ ستىترەپ كىتىۋاتىدۇ. 

 ئۇزۇن بىلىندى بۇ تۆت سائھتلىك دەرس. 

لىپ  ٻەرسلھردىمۇ نۇرغۇن باشلىق خىتایالر كمھن شۇنداق ئویالیمھن. بىزگھ ئالدىنقى مھۋسۇمالردىمۇ ئۆتكھن ئوچۇق د
ئاڭلىغاندىمۇ ئۆزىمىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىغا ئۆتكھن دەرس بولغاچقا شۇنچىلىك ئازادە ئۆتكھن، تھمتىرەش یوق. بھزىلھر  

نىڭ ٻیىشھتتى. مھندە ئۇنداق ئىش یوق پھقھتال. ئویالپ باقسام موشۇ تۆت سائھت دەرس مٻقورقۇپ كھتتۇق د
ئھڭ ئۇزۇن، ئھڭ قورقۇنچلۇق، ئھڭ ۋەھىمىلىك بىر دەرس دەپ ئویالیمھن. بۇنى پھقھت   یاتىمدىكىئوقۇتقۇچىلىق ھا 

بولغاندا ئاران توشقۇزۇپ، ئایرىلىپ یٻنىپ   12ئۇنتۇپ قالمایمھن بۇ تۆت سائھت دەرسىمنى. شۇنداق قىلىپ سائھت 
تىپ بارىمھن، ئاسمانغا  ٻقاراپ تۇرۇپ ك اچقا چىقتىم دەپتھر كىتاپنى كۆتۈرۈپ. قورۇغا چىقىپ، قورۇدا كامٻراالر بولمىغ

زاتالر،   يتىپ بارىمھن. «كۆرىۋاتقانسھن، نٻمھ ئىش بۇ» دەپ كھتتىم. قارىسىڭىزال بىلھلھیسىز، ھھممىسى دىنىٻقاراپ ك
 ئۆلىماالر ئىكھن ئۇنىڭ ئىچىدىكى.

ىز دٻدى ھٻلىقى قىزالر. مھنمۇ  دىن بىرگىچھ بىر سائھت دەم ئٻلىش ۋاقىت. ئۇالرغا تاماق تارقىتىم12چۈشتھ سائھت 
دٻدى. ئۇنىڭدىن كىیىن داسالردا ئٻلىپ چىقىپ، ھھر بىر ئادەمگھ خىتاینىڭ مومىسى  ،یاردەملىشھي دىسھم،  ھھ بولىدۇ

بىلھن بىر كورۇشكا (ھھربىیلھرنىڭ كورۇشكىلىرى بارغۇ قھلھي، ئاشۇنىڭدا) شوۋا گۇرۇچ سۈیى دەپ قویىدىكھن.  
رىدىكھنمىز. ٻالم. شۇنى ئٻلىپ چىقىپ تارقاتتۇق ئۇالرغا. ئۇنى ئىشكتىن سۇنۇپ ب یوق سۇ تۈزۈك گۈرۈچنىڭمۇ تاینى

تىپتىمھن ئۇالرغا،  ٻرىۋٻمھن ئۇقمىغاندىكىن ئۇ چوڭ مویسىپىپ ئادەملھر بولغاندىكىن دەپ بىر ئىككىدىن مومىنى ئارتۇق ب
بۇالر. شۇنىڭ بىلھن ئاۋۇ ماھىرە دٻگھن قىز بار ئىدى ئۇ، ام ئىكھن دىیىشىپ ۋارقىرىشىپ كھتتى یىن مومىنى ساناپ، كٻك

«بىز خاتا ساناپ ئٻلىپ چىقىپتىمىز» دەپال چىقىپ یھنھ ئىككى موما ئٻلىپ چىقتى. ئۇنىڭدىن كىیىن قورۇغا چىقىپ، بىزنى  
ىلمىساق بولمایدۇ»  قورۇدا ئاشۇ قىز «قھلبىنۇر مۇئھللىم، سانى بار ھھر نھرسىنىڭ. دىققھت ق .تاماق یھڭالر دٻگھن ئىدى

یاردەملىشىپ بھرمھڭ، تاس قالدىڭىز بىزنى باالغا تىققىلى» دٻدى.  قا دٻدى. ھھ ماقۇل دٻدىم. «ئھتىدىن باشالپ سىز تاماق 
 شۇنداق قورقۇپ كھتتىم. 

  نىڭ بۇ دەرسىم. موشۇنداق داۋاملىشىپ ئون كۈنٻكھتتىم. موشۇنداق داۋامالشتى م ،چۈشتىن كىیىن دەرسىمىزنى تۈگىتىپ
تىپتۇ. ئایالالرنىڭ  ٻكۈنى ئھتراپىدا كھلسھم ئۇالرنىڭ چاچ ساقاللىرىنىڭ ھھممىسىنى چۈشۈرىۋ 10ئاینىڭ  -3بولغاندا، 

. ئۇ چوڭ ئایالالر ئۇزۇن كۆینھكلھرنى كىیىپ، ئھرلھردىن خىجىل بولىدىغۇ  ، قارىسامچۇتىپتۇٻسىۋٻچٻچىنىمۇ ك
یىن قارىسام ئھرلھرنىڭ  ٻ، كۆینھك بولسىمۇ. ئون كۈندىن كئۇالر تىتىٻئۇالر.شۇڭا موشۇنداق كىرىپ، موشۇنداق چىقىپ ك
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ئىچىگھ كىیىدىغان ئىچ كىیىم بارغۇ كۈلرەڭ، شۇنى تارقىتىپ بىرىپتۇ بىر تۇتاش. ئۈستىگھ بىر جىلىتكھ جۈزە رەڭلىك  
ھٻلىقى ئایالالر   نۇمۇر بٻسىپتۇ. ئۇالردىن ئىسىم سوراشقا بولمایدۇ. شۇنىڭ بىلھن مھن كىرىپ دەرستھ شۇنداق قارىسام

چۈنكى ئۇ ئىچ كىیىم دىگھننى ئھرلھر ئۆیدە ئۇخلىغان ۋاقىتتا كىیىدىغان كىیىم   موشۇنداق، مانا موشۇنداق كىردى.
بولغاندىكىن، ئایالالرغىمۇ شۇنى كھیدۈرۈپ قویغاندىكىن، چوڭ ئایالالر موشۇنداق كىرىپ، موشۇنداق ئولتۇرىدۇ.  

سى بولغاندىن  20ئاینىڭ  -3ام بولدى.  ئۇنىڭدىن كىیىن یھنھ بىر ئون كۈن ئۆتۈپ ، ئۇنىڭغا قاراپ كۆڭلۈم تٻخىمۇ بىئار
لىپ كھتكھن بالىالرنىڭ جىقلىغى، پۈتۈنلھي یاش بالىالر. شۇ یھردىكى گۇندىپار  ٻغىچھ بۇ یھرگھ ك1ئاینىڭ  -4باشالپ 

بىلھن توال پاراڭلىشىپ بھك چىقىشىپ باشلىغى دەپ قویىمىزمۇ؟ شۇ بىر ئاكىمىز بار قادىركا، قادىركا دەپ. ئۇ ئادەم 
سىدىن كىیىن ئادەملھر جىقالپ كھتكھندىكىن، مھن قورۇدا تۇرۇپ سورایمھن  20ئاینىڭ  -3كھتكھن ئىدىم . شۇنىڭ بىلھن 

سھم.  ٻدە، كارىدوردا تۇرۇپ گھپ قىلىشقا بولمایدۇ. «قادىركا، ھھجھپ بىر جىقالپ كھتتىغۇ بۇ بالىالر؟ نھدىن كھلدى؟» د
نۇر مۇئھللىم، مھندىن سورىماڭ، مھنمۇ ئۇقمایمھن. بۇالرنى بىر كٻچىدە ئٻلىپ كىلىپال ئاپتوبۇستىن تۆكۈۋىتىدۇ» دەپ  قھلبى

 شۇنداق دٻدى.  

گھندەك ئىككىنچى قھۋەتلھر ئوچۇق ئىدى دٻدىمغۇ، پھلھمپھیلھر  ٻدەڭا، مھن ئاباي د گھىكبۇ خىتاینىڭ چاققانلىقى ۋە تىزلى 
كۈنى ئىكھن شۇ، ئھتىگھندە كھلسھم ئىككىنچى قھۋەتكھ چىقىدىغان یھرنىمۇ  -21ئاینىڭ  -3بولىدىغان. چۈشۈپ چىققىلى 

رىشاتكىالپ توسۇپ بولۇپ، پۈتۈن ئاشۇ ئىككىنچى، ئۈچۈنچى، تۆتىنچى قھۋەتلھرنىڭ ھھممھ ئىشخانىسىنىمۇ كامىر، 
ىلىپ بوپتۇ كٻچىچھ ئاشۇالرنى. شۇنچىلىك ھھیران  تۈرمھ قىلىۋىتىپتۇ. ھھممىنىڭ دەرىزىلىرىگھ رىشاتكىالرنى بىكىتىپ ق

بولغاندا ھٻلقى قادىركام دٻگھن ئادەم   1ئاینىڭ  -4 .گىچھ ئٻلىپ كھلدى بۇالرنى 1ئاینىڭ  -4قالىسىز. مھن یھنھ سوردۇم. 
ئىشخانىدا   دە یٻرىم كۈن ئۈگھتمھي قالىسىز، سىز ئھمدى موشۇ قىزالرغا یاردەملىشىپ«بۈگۈن قھلبىنۇر مۇئھللىم، ئھتىگھن

نٻمھ بولدى؟ دٻسھم، بۈگۈن دەرس ئۆتۈلمھیدۇ. چۈنكى ئادەم بھك جىق بولۇپ  .ئىش قىلسىڭىز بوالمىكى» دٻگھن ئىدى
نچى  ى بولىدۇ، بىركھتكھچكھ، بىز دەرسنى تھڭشىمىسھك بولمایدۇ دٻدى. مىنىڭ نۇرمالدا دەرسلىرىم كۈندە ئاشۇالر بىلھنال

ۇنالشتۇرۇش چھ مھن شۇالر بىلھنال بولغاندىكىن، ئادەم جىقالپ كھتكھندىكىن بۇنى ئوریھتتىنچى سائھتكى  سائھتتىن، ئالتھ
ئۇنىڭدىن كىیىن ئۇالر، بىز ئورۇنالشتۇرۇپ  بىرەیلى رەتلھپ دٻدى. مھن ھھ  پ بىر بولغاندىكىن. ىسىنتھس بولىدۇ دەڭا. 

ھن بولسام، بىرىنچى سائھتتھ یۈز ئادەم، دٻدىم. شۇنىڭ بىلھن ئۇالر، بۈگۈن دۈشھنبھ مھسىلھن ئالتھ سائھت دەرس ئۆتك
ئىككىنچى سائھتتھ باشقا یۈز ئادەم، ئۈچۈنچى سائھتتىمۇ باشقا، ئھتىسىمۇ یھنھ باشقا. ئادەم كۆپلىكىدىن سھككىز كۈندە ھھر  

 یىن كھلگھنلھر ھھممىسى پۈتۈن یاش ٻبىر سائھتتھ ئوخشىمایدىغان ئادەملھر. یھتتھ سھككىز مىڭ بولۇپ كھتتىمىكى، ك
كھلگھندە ئىككىنچى قھۋەتنىڭ   ئۇ باال مٻنى (مومىنى ئٻلىپ . یاشلىق بىر باال بار ئىكھن 16یاش، ھھتتا  18بالىالر. 

 16رىشاتكىسىدىن بىر باال چۈشۈپتىكھنتۇق، ساقچىالر یاردەملىشىدۇغۇ) قھلبىنۇر مۇئھللىم! دەپ چاقىردى. تٻخى ئھمدى 
ھپ پۈتتۈرۈپتىكھن. ئۇ باال یۈگۈرەشتھ بھك یامان ئىدى، ئۇزۇنغا یۈگۈرەشتھ. یاشقا كىرگھن باال دەڭا، ئھمدى یٻڭى مھكت
باشالنغۇچنىڭ ئىچىدە مھكتىۋى بار ئىدى. شۇ یھرگھ تالالپ ئٻلىپ  -16سایباغ رایۇننىڭ تھنتھربىیھ مھكتىۋى دەپ 

مھ ٻھن قىزۋالىنى (بۇ قىزالر نكھتكھن ئىدى بۇ بالىنى. شۇ بالىنى ئٻلىپ كھپتۇ. مھن چىداپ بواللماي ئاخىرى ماھىرە دٻگ
مھ  ٻكۈندۈز ئۇخلىماي یازىدىكھن، نھدىن كھلگھن، ن-ئىش قىلىدۇ دٻسىڭىز، بۇالر ئاشۇالرنىڭ ئارخىۋىنى یازىدۇ. كٻچھ

سھۋەپتىن كھلگھن، نھگھ كھتتى؟ چۈنكى یۆتكھپ تۇرىدىغان بولغاندىكىن، كىمنى نھگھ ئٻلىپ كھتتى، كىم نھدىن كھلدى؟  
ازىدىكھن.)مھن ئاخىرى چىداپ بواللماي ئاشۇ ماھىرە دٻگھن قىز بالىدىن «ئاشۇ باال نٻمھ دەپ تۇتۇلۇپ  دىگھندەكلھرنى ی

ن » دٻدى. ئاشۇ ئھپنىڭ ئىسمىنى قاپتۇ؟ نٻمھ بوپتۇ؟» دٻسھم «ئۇ بالىنىڭ تٻلٻپۇنىغا قانۇنسىز بىر ئھپ چۈشۈرۈپتىكھ
اماق ئٻلىپ كىرگھندە، «قھلبىنۇر مۇئھللىمغا دەپ قویسىڭىز ئۇنتۇپ قاپتىمھن. بھك جىق ئۇ ئىسىمالر. ئۇ باال، ئۇ قىز ت

بوپتىكھن ئاچا، سایباغ رایۇنلۇق مائارىپ ئىدارىسىدا مٻنىڭ بىر ئاكام ئىشلھیدۇ، قھلبىنۇر مۇئھللىم ئۇقىدۇ، مٻنىڭ موشۇ  
بىلھن ئىچىم بىر خىل   یھردە ئىكھنلىكىمنى دەپ قویسۇن» دەپتۇ. بىزنىڭ ئۇنداق ئۇچۇرالرنى دىیىشىمىز مۈمكىنمۇ. شۇنىڭ

خھقنى ئٻلىپ  بولۇپ كھتتى. چۈنكى ئۇالرنىڭ بۇ كامپتا تۇرىۋاتقىنىنى ھٻچكىم ئۇقمایدۇ، تۇغقانلىرىمۇ. مھسىلھن، ئھر
كھلگھن بولسا ئایال بالىلىرى ئۇقمایدۇ، سۈرۈشتھ قىلىپ ساقچىخانىغا بارسا «ئھتھ یھنھ كھلسھڭ ئۇالرنى سوراپ، سھنمۇ  

كامپتا، سھنمۇ كىرىسھن» دىگھندىكىن، سورىیالمایدۇ. تۇغقانلىرى ئۆلدىمۇ، ھایاتمۇ؟  نھدە تۇرىۋاتىدۇ؟ یاتىسھن ئاشۇ 
 ھٻچكىم بىلمھیدۇ ئۇنى.

كۈنى دەرس ئۆتمىدىم. تۆت سائھت   -1ئاینىڭ  -4گھندىكىن ئۇ ٻشۇنداق قىلىپ قادىركام مىنى بۈگۈن دەرس ئۆتمھیسىز د
ئاخىرى چۈشتىن كىیىن بولغاندا دەرسمىزنى باشالپ كھتتۇق. مھن دٻدىم قادىركامغا   ئاشۇ قىزالر بىلھن كىردۇق، چىقتۇق.
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ئاشۇ قورۇدىن چىققان ۋاقىتتا، «قادىركا مھن ئاشۇ كۈزىتىش ئۆیىنى بىر كۆرۈپ باققان بولسام بوپتىكھن،  
گھن ئىدى. «مھن  ٻدجھنكۇڭشىسىنى» دٻسھم، سىز بھك ھھممىگھ قىزىقىدىغان قىزباال ئىكھنسىزغۇ؟ بولمایدۇ جۇمۇ»  

كھتلھردە كۆرگھن، مانداق یھرلھرنىڭكىنى كۆرۈپ باقمىغان، نٻمھ بولىدۇ كىرىپ كۆرسھم؟» دٻسھم، ھھ، یۈرۈڭ مھن  ٻب
ئھكىرەي دەپ، چۈشتھ ئٻلىپ كىردى. چۈشتھ تاماق یىگىلى چىقىپ كىتىپتىكھن ساقچى، بىرال ئۇیغۇر باال بار ئىكھنتۇق. 

ئایرىم ئۈچ تامدا یوغان تٻلٻۋۇزۇردا ھھر بىر ئۆیدىكى  -. قارىسام ئۈچ تامدا، ئایرىمگھن ئىدىٻ«ھھ، مانا كۆرىڭا» د
تىن، بھزى  40دىن،  30ھھممھ شۇنداق ئٻنىق كۆرىنىدىكھن. ئۇالر موشۇنداق تھكشى ئولتۇرىدىكھن. ھھر بىر ئۆیدە 

یدىكھن. مانداق قاراپ گھپ قىلىپ  سىدىر قىلما-تىپتۇ. مىدىرلىماي موشۇنداق تۇرىدىكھن، مىدىرٻدىن بولۇپ ك50ئۆیدە 
لىپ، یوغان كۆرىنىدىكھن.  ٻیىن مانداال باسسىڭىز یٻقىن كٻقالسا چىراق یانىدىكھن ئاشۇ ئۆینىڭ چىرىقى، چىراق یانغاندىن ك

سھم، ئۈچ سائھتتىن  ٻھتتى، مانا موشۇنداق بولىدۇ دەپ. «بۇالر كھچتھ قانداق ئۇخالیدۇ» دماڭا ھھممىنى كۆرس
ئالىدۇ دٻدى. ئۇخالش یوق ئىكھن شۇنىڭغا قارىغاندا. ھھ، دٻدىم. شۇنىڭ بىلھن قورۇغا چىققاندا یھنھ،  منۆۋەتلىشىپ دە

«قادىركا مھن ئۈرۈمچىدە شۇنچھ یىل یاشاپتىمھن. ئىشھنسىڭىز موشۇ بالىالرنى، موشۇ یھردىكى نھچچھ مىڭ بالىالرنىڭ 
ر نھدىن كھلدى؟ » دٻسھم، قادىركاممۇ، «ۋاي قھلبىنۇر كوچىدا  بىرەرسىنىمۇ ئۇچرىتىپ باقماپتىكھنمھن. بۇ بالىال

بىر بىرىدىن چىرایلىق ئۇ بالىالر، تالالپ  .مۇئھللىم، مھنمۇ بۇالرنى زاۋۇتتا قۇیۇپ ئٻلىپ كھلدىمىكى دەپ ئویالپ قالدىم
 كھتتى. اۋۇتتا قۇیۇپ ئٻلىپ كھلگھندەكال» دەپ  ئٻلىپ كھلگھندەكال بالىالر. مھنمۇ ھھیرانال قالدىم. خۇددى ز

شۇنداق قىلىپ بۇ یھردە جىقالپ كھتتى بۇال. بۇ یھردىكىلھر مۇنچىغا كىرمھیدۇ. مۇنچا یوق. شۇنداق بولغاچقا بۇ ئھرلھر  
تازلىق ئۆیى كۈندە ئۈچ ۋاقت. ئاشۇ یھردىكى قىزالردىن   .كامپىسىدا ھھر بىر قھۋەتتھ بىرال ئوپچھ ئوبىرنى بار

مھ ئىچىدۇ دەپ. یۈزىنى یۇیىدىغانغا بىر مىنۇتال ۋاقتى بار ئىكھن  ٻ، تامىقىغا ن سورایمھنغۇ، ئاۋۇ قانداق، ماۋۇ قانداق
نۇتتىن  چ ۋاقىتال كىرىدىكھن. ئۇمۇ بىر مىنۆۋەتلىشىپ، قول ۋە یۈزىنى یۇیىدىكھن. ئوبىرنىغا كىرىدىغاندىمۇ بىر كۈندە ئۈ
؟» دٻسھم. تاڭ، ئۇقمایمىز، ئىش قىلىپ ئىكھن. قھغھز بھرمھیدىكھن ئۇالرغا. «قھغھز  بھرمىسھ ئۇالر قانداق قىلىدۇ

 قھغھز یھتمھیدۇ، دٻدى. نٻمھ دەیسىز ئھمدى بۇنداق گھپلھرگھ؟  

ئاي بولغان ۋاقىتالرمىكى، چۈشلۈك ۋاقتىدا قارىسام، قورۇمۇ بھك  – 5سىمۇ ئىش قىلىپ  20ئاینىڭ  -4شۇنداق قىلىپ 
ئۇ توپلىشىپ تۇرۇپتۇ. ئىككى یوغان داس بار ئىكھن.  یوغان بولغاندىكىن، قورۇدا بۇ ھھربىي ۋە ساقچىالر بىر یھرگھ

قارىسام قایناق سۇغا موشۇ یھردىكى «ئوقۇغۇچىالر»نىڭ كٻیىملىرىنى ئاشۇ  .ئىككى یوغان داسقا قایناق سۇ قۇیۇپتۇ
قایناق سۇغا بٻسىۋٻتىپتۇ. بۇالر كۈلىشىۋاتىدۇ. مھن بىنادىن، كارىدوردىن چىقىپال مانداال قارىدىم، قاراپ بۇالر نٻمىگھ  

چىالر، ۋوي، قاراڭ، قاراڭ،  كۈلىۋاتقاندۇ؟ توپلىشىپ تۇرىۋٻلىپ دەپ، یٻنىغا بارغان ئىدىم. بارسام ھٻلقى ساق
دىیىشتى. بۇ یھردىكىلھر مۇنچىغا كىرمىگھندىكىن، ئادەم جىق بولغاندىكىن بۇالرنىڭ بھدەنلىرى پىتالپ  كۆردىڭىزمۇ؟

كىتىپتۇ. بۇالر ئۇ كىیىملھرنى قایناق سۇغا بٻسىپ ئۆلتۈرمھكچى بوپتۇ. ئۇالر قایناق سۇغا بٻسىپ، ۋوي قارا! بۇالر  
غۇردٻگھن، شۇنچھ قىینىساڭ، ئاچ قویساڭ، سوغۇقتا قویساڭمۇ ئۆلمھیدۇ. ماۋۇ پىتلىرىمۇ ئۆلمھي ئاجایىپ ئىكھن ئۇی

تىۋاتىمھن. ئھي خۇدا، ٻمھن یھنھ ئاسمانغا قاراپ دەپ كقٻچىۋاتىدۇ قارا! دىیىشىپ، زاڭلىق قىلغىلى تۇرۇپتۇ. 
لھرمۇ كۈلۈپ كىتىۋاتىدۇ، ۋوي قارا، قارا  كۆرىۋاتقانسھن موشۇ كۈنلھرنى، كۆرىۋاتقانسھن موشۇ ئىشالرنى دەپ. ھھربىی

 دەپ.  

،  بۇالرنىڭ ئىچىۋاتقان سۈیىدىن شۇنچىلىك گۇمانلىنىمھن. چۈنكى سىز تۇڭگان ئاشخانىلىرىغا كىرسىڭىز كۆرگھنسىز ماندا
 قویىمىز. یوغان یوغان تۇڭالرغا چاي ئٻلىپ قویىدىغۇ تۇڭگانالر، ئىچسىڭىز یىلىمان، قویۇپ قویىدۇ بوۋىنتۇڭ دەپ

قایناق سۇنى دەملھپ. ئاشۇ تۇڭدىن چۆگۈنلھردە ئاشۇالرغا ئٻلىپ چىقىپ سۇ قۇیۇپ بىرىدۇ. مھن دائىم كۆرىمھن 
ئاشۇنىڭغا قۇیغىنىنى. بىر كۈنى تاماقتا، ئىستاكانىمغا چاي قۇیاي دەپ بٻرىپ، ئاشۇنىڭدىن سۇ ئٻلىۋاتسام، قایناق سۇ ئۇ. ئۇ  

یال، بىر ئھر تۇڭگان. ئھر تۇڭگان باش ئاشپھز. بىر ئایال ئىچىدىن یۈگىرەپ ئاشخانىدا ئۈچ تۇڭگان ئىشلھیدۇ، ئىككى ئا 
چىقتى. «ھھي الۋشى، بۇنىڭ خى، بۇنىڭ خى» دەپ ۋاقىراپ كھتتى. شۇنىڭ بىلھن مھن چۈچۈپ كھتتىم. شۇنىڭ بىلھن 

دىكى ئوقۇغۇچىالر؟  مىشقا بولمایدۇ؟» دٻدىم. بۇالر ئىچىدىغۇ، بۇ ئىچىٻمھ دەۋاتىسھن، مھن ئىچسھم نٻمھن. «سھن ن
سھم، ما  ٻمھ ئىچىمھن؟ دٻدٻسھم، «یاق، سھن ئىچسھڭ بولمایدۇ ئۇنى» دٻدى. مھن ھھ، دەپ قویۇپ، ئۇنداق بولسا مھن ن

بىز ئىچىمىزدە قایناتقان ئایرىم سۇ بار، شۇنى ئىچىسھن دەپ، ئۇنىڭدىن ئٻلىپ چىقىپ بھردى. شۇنىڭ  بىلھن ئۇنى چایقاپ  
، ئاشخانىدىكى ئۈستھلدە ئولتۇرۇپ چاي  ھن چھینىكىدىن قۇیۇپ قایناق سۇنىپ چىقىپ بھرگتۆكۈۋىتىپ، ئىچىدىن ئٻلى

ئۇ ماڭا قاراپ ۋارقىراپ  ئٻلىپ چىقىپ بھرگىنىنى.  ماڭا  كۆرمىگھن ئوخشایدۇ ئھر ئاشپھز ئاشخانىدىكى ئۇ ،ئىچھي دىسھم
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نىغا كھلدىم. یٻنىغا كىلىپ: «سھنمۇ  كھتتى. «ھوي مۇئھللىم، سھن قایسى سۇنى ئىچىۋاتىسھن» دەپ. شۇنىڭ بىلھن یٻ
چۈچۈپ كھتىڭ، بۇنى ماڭا ئىچىدىن ئٻلىپ چىقىپ بھرگھن ئىدى. ئىچىدىكى قایناق سۇنى ئىچتىم. بۇ قایناق سۇدا نٻمھ بار؟  
بۇنىڭ ئىچىدە بىرنھرسھ بارما؟ دورا بارما؟» دٻسھم، «ۋوي، سھن چاقچاق قىلىۋاتامسھن مۇئھللىم، بھزىدە قاینىماي قالسا  

بۆلگۈنىڭگھ  وسىقىڭ ئاغرىپ قالمىسۇن دٻدۇق. سھن دٻگھن دەرس ئۆتىۋاتقان تۇرساڭ» دٻدى. رەھمھت جۇمۇ، كۆڭۈل ق
كۈندىن باشالپ شۇنداق گۇمان قىلدىم. مھن ئالتھ ئاي تۇرۇپتىمھن ئاشۇ ئھرلھر كامپىسىدا، ئالتھ ئاي تۇرۇش   دٻدىم. شۇ

پ، تۆكۈپ قىلىپ باققىنىنى كۆرۈپ باقمىدىم. كىیىن ھٻلىقى ماھىرە  جھریانىدا بىرەر قٻتىممۇ ھٻلىقى بوۋىنتۇڭنى چایقا 
سھم، ۋاي قھلبىنۇر ٻدٻگھن قىزدىن سورىدۇم قورۇدا. ماھىرە ئۇكام، ئاشۇ قایناق سۇغا بۇالر دورا ساالمدىغاندۇ؟ د

ۇنداق ئھنسىرەپ  گھن ئىدى. مھن بىر ئھمھس ئىككى قٻتىم بولدى، ئىككىلى ئاشپھز شٻمۇئھللىم، بىز ئۇقمایمىز ئۇنى د
كھتتى مھندىن، ھھتتا چۈچۈپ كھتتى ھٻلىقى ئایال، ئىچمھ جۇمۇ، ئىچسھڭ بولمایدۇ، دەپ كھتتى. ئۇنىڭدا دورا بولمىسا 

ىككى سٻستىرا دى. ئۇنىڭدىن سىرت ئۇ یھردىكى ئھرلھرگھ یھنھ ئٻسھم. بىز ئۇقمایمىز جۇمۇ ئۇنى دٻموشۇنداق قىالمدۇ؟ د
ھھر دۈشھنبھ كۈنى ئىككى سائھت دەرس ئۆتۈلمھیدۇ. چۈنكى بۇ دۈشھنبھ  ، ىرا خىتايبۇ سٻست خىتاي بار بۇ یھردە

كۈنىدىكى بۇ ئىككى سائھتتھ بۇالر ئاشۇالردىن قان ئالىدۇ. یھنھ بىرى ئوكۇل ئۇرىدۇ. ئانىڭدىن كىیىن بىرتالدىن تابلىتكا  
(ئۇششاق ئۇیقۇ دورىسى  ھن، دۈم كۆزۈم بىلدورا بىرىدۇ. ئاق، ئۇششاق تابلىتكا دورا. بۇ ئاق، ئۇششاق دورىنى مھن كۆر

رىدىكھن بۇالرغا. بىر قٻتىم، ئىككى قٻتىم، نھچچھ قٻتىمالپ سورىمىدىم. كىیىن ٻشۇنى ب  )شۇنىڭدەك بارغۇ بھك ئۇششاق
قىلغىلى بولىدۇ. یھنھ بىرىنىڭ   بىرسىنىڭ چىرایى بىر ئاز ئوچۇقراق، بىر ئاز گھپ ى ئىككى سٻستىرا قىزبالىنىڭ بىر كۈن

پات  جاپا چھكتىڭ، دەپ قویىمھن. ئۇمۇ جاپا  -قاپىغى بھك یامان، قارىغىلىمۇ بولمایدۇ. شۇنداق بولغاندىكىن ماۋۇنىڭغا پات
سىمگھ ماڭغاچ، «ھھي جاپا چھكتىڭ، مھن  چھكتىڭ دەیدۇ ماڭا. ئاشۇنىڭدىن سورىدىم مھن بىر دۈشھنبھ كۈنى  مھن دەر

سوراپ باقایچۇ، بۇالرغا نٻمھ ئوكۇل ئۇرىسىلھر» دٻدىم. دٻسھم «قارا، سھن بۇالرنى ئۇقىسھن، بۇالر تٻشىغا چىقىپ  
وكۇلنى بىرىدۇ، دورىمۇ كالتىسى ئكۈن كۆرمىگھندىكىن، ھۆكۈمھت بۇالرغا كۆڭۈل بۆلۈپ كالتىسى تولۇقالیدىغان 

دى. مھن شۇنداق ھھیران قالدىم. ھۆكۈمھت بۇالرنى ئھكىلىپ سوالپ، نھدە ئۇالرغا كالتىسى  تولۇقالیدۇ» دٻ
ئۇ چوقۇم بىر مھخسھت بىلھن قىلىۋاتقان ئوكۇل دورىالر  مىنى بىرىدۇ دەپ، ھھ دٻدىم. ٻتولۇقالیدىغان شۇنچىۋاال جىق ن

ت ئادەملھرنىڭ چىرایىدىن نۇر یٻغىپ تۇرىدىغان،  بایا مھن دٻگھندەك، بۇ یھرگھ ئادەملھر باشتا كھلگھندەك مویسىپىدەڭا. 
تىدىغۇ تاتىرىپ، ئاشۇنداق ٻقامھتلىك ئادەملھر ئورۇقالپ، خۇددى بىر نھچچھ كۈن كۆرمىسھك چىرایمىز تامدەك بولۇپ ك

بولۇپ كھتتى. ئورۇقالپ، شۇنچىلىك ئورۇقالپ كھتتى دە بۇالر. ئۇنىڭدىن كىیىن بۇالرنىڭ كىرىپ چىقىشىمۇ شۇنچىلىك  
قىیىنالشتى. شۇنچىلىك تھستھ باسىدۇ قھدەملىرىنى، شۇنچلىك تھستھ ماڭىدۇ، قوپىدۇ. سىمونتتا بىزمۇ ئىككى كۈن یاتساق 

تىۋاتىدۇ ئۇالر. ئٻغىرالپ كھتكھنلىرىنى ٻقانداق بولۇپ كٻتىدۇ بھدەنلىرىمىز كۆتۈرەلمھي. ئاشۇنداق بولۇپ تۈگۈشۈپ ك
 ىپ تۇرىدۇ بۇالر، ئالمىشىپ تۇرىدۇ ھھرخىل شھكىلدە.  لىدۇ. یۆتكىلٻتىدۇ، یھنھ ئٻلىپ كٻئٻلىپ ك

بۇ یھردىمۇ مھن بىر ئىككى قٻتىم دەرىسكھ شۇنداق قىزىقىدىغان بىر ئادەم بار ئىدى. شۇ قىزالردىن سورىغان ئىدىم. ئاشۇ 
شۇ خىتاي تىلىنى  سىڭىز. بىز موٻ مھ دٻبىر ئاكىمىز بھكال ئاكتىپ ئىدى. مھن شۇنداق ئویلىدىم. ئۇالرنىڭ پۈتۈن مھخسىدى ن

دەپ قویىدىغۇ، قىزىل ناخشا ئۈگھتتۇق.  ېیىن ئۇالرغا دۆلھت ناخشىلىرىنى ئۈگھتتى، خۇڭگٻ(ك راۋرۇس بىلسھك
بىز تٻزىراق یادىلىساق، چاققانراق دەرس تۈگىسھ بىزنى   ت، بىر كوپىلىت. یادىالیدۇ بۇالر)تٻكىسىتنى یازىمىز بىر كوپىلى

مھن بۈگۈن بىر   ،موشۇ یھردىن قویۇپ بىرىدۇ دەیدىغان ئىدىیھدە ئۇالر. شۇڭا بۇ دەرسكھ شۇنداق قىزغىن. مھسىلھن
ى  مھن ئۇ ئاكىمىزنتٻكىسىت ئۆتۈپ بىر شٻئىر ئۈگھتكھن بولسام، ئھتىسى یادىالپ بولىدۇ ئۇنى ئۇالر. یادىالیدۇ. 

سھم، «ئوسمان» دٻدى. ئۇ ئاكىمىزمۇ ناھایتى سٻمىز، بھك  ٻمھ؟ دٻقىزالردىن سورىدۇم ئاخىرى. «ئۇ ئاكىمىزنىڭ ئىسمى ن
مىز، قامالشقان ئاكىمىز ئىكھن» دٻسھم « ۋاي  ٻبھستىلىك، قارىسىڭىز باي ئىكھنلىكى چىقىپ تۇرىدۇ. «باي بۇ ئادەم ھھ، س

سھن تھرەپكھ توغرا كىلىدىغان «جىنلۇڭ» دەپ، ئالتۇندىكى جىڭ،  ئۇ ئاكىمىزنىڭ قھلبىنۇر، جىنلۇڭ دەپ شى
-رھادىكى لوڭ، مٻۋە چٻۋە سھي كۆكتات پىپاسى بار ئىكھن. پۈتۈن ئۈرۈمچى شھھرىنىڭ رٻستۇرانلىرى، چوڭىھجدھ

دىسى  كىچىك ئاشخانىلىرىغا توپ، پارچھ تارقىتىدىغان ناھایتى چوڭ باي ئىكھن. بۇ ئاكىمىزنىڭ كۈنىگھ مىلیونالپ سو
بولۇپ تۇرىدىكھن. بۇ ئادەم باي بولغانلىقى ئۈچۈن ئھكىرىپ قویۇپتۇ. پۇلنى كۆپ تٻپىپ كھتكھن بولغاچقا كىرىپ قاپتۇ. 

گھن ئاشۇنداق چوڭ رٻستۇران  ٻیىن كھلگھنلھر دٻگىنىم: كىیىن كھلگھنلھر پۈتۈن كارخانىچىالر، كارخانىچىالر دٻمھن ك
تىش دۇكانلىرى بارالر. ئاشۇالرنىڭ ئھڭ كىچىكلىرى ھھتتا موزدوزخانىسى،  ئاچقان، ئاشۇنداق چوڭ توپ پارچھ تارقى 

شۇ یھردىكى شۇ   .دەپ داڭلىق بىر یھر بار ئىدىناۋایخانىسى، كونسۇل كوچىسىدىكى «دىلبھر ئۆپكھ ھٻسىپخانىسى» 
تى) شۇ ئایالنىڭ لىپ یھیٻگھن ئاچىمىز (ئۆپكھ ھٻسىپى، پاچىقى داڭلىق دەپ نۇرغۇن، خٻلى خٻلى یھردىن كٻدىلبھر د
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خىزمھتچىلىرىدىن تارتىپ ئھكىرىپ كھتكھن تۇرسا. ئھڭ چوڭى چوڭ كارخانىچى، باي، زىیالى، ئھرتىس، یازغۇچى،  
شائىر، قانداقال بولسا ئىش قىلىپ ئۇتۇق قازانغان بولسىال، دۇكان ئاچقىدەك مادارى بولسىال، دۇكان ئاچماي تٻشىدا  

پ مىدىرلىغىدەك، ھھركھت قىلغۇدەك تىرىشچان بولسىال ھھممھ ئادەمنى موزدوزلۇق قىلغان بولسىمۇ، ئىش قىلى
 ئھكىرىۋالغان گھپ كامپىغا. 

مان ئاكىمىزنى سوراپ بىلىۋالدىم. بھك قىزغىن ئۇ ئادەم، ۋاي الۋشى، الۋشى دەپال تۇرىدۇ. جۈملھ  مھن ئاشۇ ئوس 
گھن ۋاقىتالردا بۇ ٻپ، بالىالر بایرىمى بوالي دئاینىڭ ئاخىرىمۇ ئىش قىلى -5یىن ٻگھن بولسىمۇ دەپ باقىدۇ. كەلمىتۈز

ئاكىمىز یوقاپ كھتتى. ئولتۇرسىمۇ یوغان ئادەملھر ئایرىم بىلىنىدىغۇ، نھچچھ یۈز ئادەم بولسىمۇ ئۇقاالیسىز. ئاشۇ قىزدىن  
ن. بىر  مھن یھنھ سوردۇم. ئاشۇ ئوسمان ئاكىمىز یوقاپ كھتتىغۇ دەپ.  قان بٻسىمى، دىئابىت كٻسىلى بولۇپ قاپتىكھ

كٻچىدە قوزغىلىپ قٻلىپ، دوختۇرخانىغا یۆتكھش جھریانىدا یولدا ئۆلۈپ قاپتۇ ماشىنىدا. بۇ ئاكىمىزنى مھن ئۆز كۆزۈم  
 بىلھن كۆرگھن.

یھنھ بىر باال بار ئىدى. ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۇنتۇپ قاپتىمھن. ئۇ بالىمۇ شۇنداق تىرىشچان ، بھك تىرىشچان باال ئىدى. ئۇ  
بىر ئاشخانىسى بار ئىكھنتۇق. بۇ ئاشخانىسى داۋەندىمۇ ئىش قىلىپ، شۇنداق ئىكھن. ئۇ بالىمۇ یوقاپ  بالىنىڭمۇ ئۆزىنىڭ

مىزدە، بھك تىرىشچان مۇئھللىم،  ىسٻكھتتى. قانداق دٻسىڭىز، سىنىپالردىكى ئھالچى بالىالرنى ئاسان تۇتىۋالىمىزغۇ ئ
ە قالىدۇ. ئاشۇ بالىمۇ بھك تىرىشچان بولغاچقا ئالدى رەتتھ  سىمىزدٻمۇئھللىم دەپ تۇرىدىغان بالىالرنىڭ چىرایى، ئىسمى ئ

یىن ئۇ بالىنىمۇ سورىدىم ماھىرەدىن. «ۋاي قھلبىنۇر مۇئھللىم، ئۇ باال نىیاۋدىیاۋجىڭ  ٻیىن یوق. كٻئولتۇرىتى. ئۇ بالىمۇ ك
دورا دەپ، ەپتىكھن تىپ بۇالرغا دٻدەپ قویىمىزمۇ، سۈیدۈكتىن زەھھرلىنىش دەپ. سۈیدۈكتىن زەھھرلىنىپ، ئاغرىپ ك

دورا بھرمھیدىغۇ بۇالرغا داۋاالیدىغانغا، نھدىكھن. شۇنىڭ بىلھن شۇنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى دەیدۇ. مھن ھازىرغىچھ 
دوختۇرخانىغا ئٻلىپ  ۇسۈیدۈكتىن زەھھرلىنىشنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى دەپ ئاڭالپ باقماپتىكھنمھن. شۇنداق قىلىپ ئۇ بالىم

بارغۇچھ ئۆلۈپ قاپتۇ. بۇ ئىككىسىنى ئۆز كۆزۈم بىلھن كۆرگىنىم. ھھم قىزالردىن ئاڭلىغىنىم. مانا موشۇنداق ئٻچىنىشلىق  
بۇ ئھرلھر بار یھردىكى، بۇ ئھرلھر كامپىسىدىكى بۇ ئٻچىنىشلىق پاجىئھلھر قانچھ سائھت سۆزلھپ قىلسىڭىزمۇ  

نىشلىق، موشۇنداق پاجىئھلھر. بۇ یھرنىڭكى ئھڭ چوڭ باشلىغى ئھدىلىیھنىڭكى، سىفاجۈ دەپ تۈگىمھیدىغان موشۇنداق ئٻچى
مھ بىلمھیمھن. چىڭجۈ، چىڭجۈ دەپ ئاتایدۇ. یھنھ بىرسى  ٻقویىدىكھن، چىڭجۈ ئىكھن. چىڭ ئىدارە باشلىغى دەیدۇ. ئىسمى ن

ىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن ئىدارە باشلىغى ئىكھن. شۇ ئھیجۈ، ئھیجۈ دەپ قویىدۇ. ئۇ باال ئھخمھت ئىكھن. بۇمۇ شۇ ئھدىلىیھ ئ
 ئىككىسى مھسئۇل.  

مھن شۇنداق دەرس ئۆتۈش جھریانىدا شۇنداق پاجىئھلھر بولۇپ كھتتى. نۇرغۇنالر یۆتكھلدى، نۇرغۇنالر كھلدى، 
ك  بوپ كھتتى. بۇ جھریانالردىمۇ، بىز دەرس ئۆتۈۋاتقان ۋاقىتالردا بولسۇن، چۈشلۈ سھلٻنۇرغۇنالر ئۆلدى، ك

تىدۇ  دەرىس ۋاقىتدا  ٻتىدۇ. نۇمۇرلىرىنى چاقىرىپال ئٻلىپ چىقىپ كٻۋاقىتالردا بولسۇن بۇالرنى چاقىرىپ ئٻلىپ چىقىپ ك
تىپ یٻرىم سائھت، بىرەر سائھت بولمایال، بىرىنچى ٻبۇالر چىقىپ كچىكىپال، «پاالنى پاالنى نۇمۇر چىق» دەیدۇ. 

ن. بۇالرنىڭ ئاۋازلىرى ئاڭلىنىدۇ. شۇنچىلىك چىقىراپ، پۈتۈن بھدىنىڭىز  ئىكھبار قھۋەتنىڭ یھر ئاستىدىال سوراقخانا 
تىدۇ. ئۇقۇدۇ دە، قىیناۋاتقىنىنى بىلىدۇ. كٻچىدىمۇ شۇنداق  ٻتىدۇ. ھھممىسى موشۇنداق، موشۇنداق قىلىپ كٻجۇغۇلداپ ك

بٻشىغا كىیىدۇ. شۇ دەرىجىدە  ئىكھن، كۈندۈزدىمۇ شۇنداق ئىكھن. چۈشلىرىمۇ ئاڭلىنىدۇ. بۇالرنىڭ ئاۋازى پۈتۈن بىنانى
ۋەھشى. بھك قىینىۋەتكھنلھر دەرسكھ چىقالمایدىكھن. كامٻرالردا ئایالپ ئایالپ یٻتىپ، پۇت قوللىرى ئٻغىر یارىلىنىپ، 

سىۋىتىدىغان.  ٻمھجرۇھ بولغانالرنى دوختۇرخانىالرغا ئٻلىپ بارسا، داۋالىغىلى بولمىغانالرنىڭكى پۇت قۇلىنى ك
یھسىدىن ئۆتمھي، بىز ئۇیغۇر بالىالرنى بىلىسىز، قٻنى بھك قىزىق، ئىدىیھسىدىن بىر ئىشالر ئاسان  نۇرغۇنالرنىڭ ئىدى

ئۆتمھیدۇ. كٻچھ كۈندۈز ئۇ یھردە مىدىرلىماي ئولتۇرۇپ، ئۇ یھردە سوراق قىلىپ، ھٻچقانداق جىنایھت، گۇناھى یوق . 
رى «كھلمھ باالم ، كھلمھ» دىسھ، چۈشھنمھي، «بىز چھتئھلدە ئوقۇپ كھلگھن نۇرغۇن بالىالر بار ئىكھن، ئاتا ئانىلى 

لىپ، ئاتا ئانىلىرى بىلھن كۆرۈشۈپال، ئۇدۇل ئاشۇ  ٻك دەپ »مھ قىالالیتىٻگھن ئوقۇغىلى بارغان تۇرساق، بىزنى ن ٻد
ىدىن  یھرگھ ئٻلىپ كھلگھن بالىالرمۇ بار ئىكھن. ئۇالرنىڭمۇ ئىدىیھسىدىن ئۆتمھیدۇ دەڭا. شۇنىڭ بىلھن ئۇالردىن كاللىس

یىن ھۆكۈمھت یالغان ئٻیتىپ «نۇرغۇنالرنى قویىۋەتتۇق، نۇرغۇنالر یۇرت یۇرتالردا  ٻتىپ قالغانالر جىق ئىكھن. كٻك
گھن گھپلھرنى ئاڭلىغان بولىشىڭالر مۈمكىن. سىرىتالردا بىر تۈركۈم ئاشۇنداق مھجرۇھالر جىقىیىپ كھتتى.  ٻیۈردى» د

ۇنداق ئورۇق. ھھر قانداق ئادەم كوچىدا كۆرسىال ، ماۋۇ ئادەم كامپىدىن ساراڭالر جىقالپ كھتتى كوچىالردا. ئۇالر ش
ئۇنىڭدىن كىیىن بھزىلىرى شۇنداق ئٻغىر ئاغىرىپ، ئامال یوقلىرىنى ئاتا ئانىلىرىغا   دەیدۇ. شۇ دەرىجىدە.  دە چىققان ئىكھن
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امپىغا كٻتىشنى خاالیدىغانالر بار  تاپشۇرۇپ بھرسھ، شۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆیلىرىگھ چىققىنىغا خوش بولماي، یھنھ شۇ ك
نى ئاشۇ یھرگھ ئاپىرىۋەت،  ٻچىقىپ بھرگھنلھر مپرىنى ئھٻ . بىزنىڭ قورۇدا ئۇیغۇرالر جىق بولغاندىكىن، ئوغلىنى، ئئىكھن

سھ، چۈنكى ئۇ یھردە ئۇالرغا بھرگھن ٻمىشقا شۇ یھرگھ ئاپىرىۋەت دەیسھن» دٻئاشۇ یھرگھ ئاپىرىۋەت دەیدىكھن. «ن
بار ئىكھن. بىلىنىپ تۇرىدۇ ئٻنىقالم. ئۇ قىلىدىغان نھرسھ تاماقلىرىدا، سۇلىرىدا، ئۇرغان ئوكۇللىرىدا، ھھممىسىدە خۇمار 

دۇ  یىنچھ قارىسىڭىز خامۇشتھكال بولۇپ قالىدۇ. قىزغىنلىقى یوقاپ بارا بارا «مۇئھللىم قاچان تۈگھیٻیھردىكى ئادەملھر ك
دەرس، كىتاپ تۈگھمدۇ، قاچان تۈگھیدۇ؟» دەیدۇ. «قاچان تۈگھیدۇ دەرس» دٻگىنى شۇ، قاچان قویىۋىتىدۇ بىزنى 

یھلمھي «دەرىس قاچان تۈگھیدۇ مۇئھللىم، ئاز قالدىمۇ مۇئھللىم» دەیدۇ. بىر كىتاب تۈگىسھ خوش بولۇپ  ٻدٻگىنى. شۇنى د
سىڭىز«ۋاي مۇئھللىم، بۈگۈن یٻڭى دەرس باشلىڭا» دەیدۇ. ٻىرەي دتىدۇ. ئۇ كىتاپنى ئھتىسى دەرس تھكرار قىلىپ بٻك

 تىدۇ«سھن ئارالشما، گھپ قىلما» دەپ. موشۇنداق ئۆتتى بۇ كۈنلھر ئاشۇ یھردە. ٻساقچىالر ۋارقىراپ ك

ئایغىچھ شۇنداق ئۈمىدۋار یاشىغان   قارىسىڭىز بۇالر ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلھن باشتا تۆت ئایغىچھ، بھش نشۇنداق قىلىپ كىیى
مىدىن ئۈمىدىنى ٻیىن بۇالر پۈتۈنلھي ئۈمىدىنى ئۈزدى. ئۆزىنىڭ ھایاتىدىن، ھھممھ نٻئىدى. كۈزىتىمىزغۇ ئۇالرنى. ك

رى خیالىدا یوقتھك، تىجارەتلىرى خىیالىدا یوقتھك، ئاشۇنداق  ئۈزدى. بۇالر خۇددى ھٻچنىمھ خىیالىدا یوقتھك، خوتۇن بالىلى
ھھئھ دەپ تۇرغان، سىنىپقا كىرگھندە   س قىلىپ قالىدىكھنسىز، دەرس ئۆتسىڭىزٻبىر خامۇشتھك بولۇپ قالدى. ئاشۇنداق ھ

گھن  بوگو دەپ تۇرغان، چىقسىڭىز بوگو دەپ تۇرغان. ئاشۇنداق بولۇپ كھتتى بۇالرنىڭ مٻڭىسى یۇیۇلۇپ، بھر
دورىالرنىڭ تھسىرىدە، ئوكۇلنىڭ تھسىرىدە موشۇنداق ئۆزگۈرۈپ كھتتى بۇ بالىالر. بارغانسىرى ئىچىڭىز ئٻچىشىپ، بۇ 

تىسىز، ئۆزىڭىز ھىس قىلىپ باقسىڭىز بولىدۇ. مھن ئۆیدە یا ٻیھلمىسىڭىز قانداق ئازاپلىنىپ كٻگھپنى بىرسىگھ د
سۆزلىشھلمھیمىز. ئھتىگھندە تٻلٻپۇننى ئٻلىۋالسا   دایھلمھیمھن. تٻلٻپۇنٻد یا  یھلمھیمھن، دوست بۇرادەرلھرگھٻتۇغقانلىرىمغا د

تىمھن. بىر ھھپتھ پایلىدى ئاران بۇ ئىشمۇ. ٻگىچھ ئٻقىپ كٻلىپ یولدىشىمغا دەیمھن. ئولتۇرۇپ دٻكھچتھ ئاچىمىز. ئۆیگھ ك
ئۇخلىیالماي كٻچىچھ یىغالپ  ئاخىرى یولدىشىم بىر ھھپتىدىن كىیىن، ماڭا بۇ گھپنى قىلمىغىنھ، سھن ئۆزۈڭمۇ

نىمۇ ئۇخالتمایدىكھنسھن. مھنمۇ سھن بىلھن یاتمایمھن، ئایرىم یات دەپ یولدىشىممۇ قٻیداپ یاتاق  ٻئولتۇرىدىكھنسھن، م
گھن ئادەمنى  ٻكٻچىچھ بىر ۋاقىتتا ئویغىنىپ قارىساممۇ یىغالۋاتقان، نٻمھ دى  گھپ، «نٻمھ دٻگھنھھتتا ئۆیدە ئایرىم یاتتى. 

ئۇنىڭغىمۇ دىیھلمىگھندىكىن  تىدۇ مھن بىلھن ئۇرۇشۇپ. ٻك دەپ» بىئارام قىلغان. كھلمھي ئاشۇ یھردە تۇرساڭ بوپتىكھن
لىپ تاماق ئھتسىڭىز  ٻئۆیگھ ك تىدىكھنسىز. تامىقىمىز تاماق بولماي،ٻئىچىڭىز بۇرۇختۇم بولۇپ، ئۆزىڭىز تۈگۈشۈپ ك

سىڭىز ھٻلىقىالر كۆز ئالدىڭىزغا كىلىۋالغان، یاتسىڭىز ھٻلىقى  ٻقولىڭىز ئىشقا بارمىغان، بىر ئىستاكان چاي ئىچھي د
 لىۋالغان، موشۇنچىال پاجىئھ، موشۇنچىال ئىشالر بىلھن.  ٻسٻمونتتىكىلھر كۆز ئالدىڭىزغا ك

كۈنىگىچھ دەپ   -28ئاینىڭ  -8ىزنىڭ ۋاقتىمىز توشىدۇ. بىز ئىمزالىغاندا كۈنى بولغاندا ئھتىسى ب -27ئاینىڭ  -8
  .گھن ئىدارە باشلىقىنىڭ یٻنىغا كىردىم مھنٻچىسال چىڭجۈ د -27لىشنىڭ ئالدىدا.ٻئىمزالىغان ئھمھسمۇ موشۇ یھرگھ ك

نىڭ  ٻرەك. مٻقایتىشىم ك نىڭ ئھتىدىن باشالپ توشىدۇ بۇ یھردىكى ۋاقتىم. مھن ئۆزۈمنىڭ مھكتىپىگھ نۇرمالٻكىرىپ: م
یىلى پۈتتۈرىدۇ ئۇالر. ئۇالرغا مھن بولمىسام   لھرٻمھكتىۋىمدىمۇ بالىلىرىم بھشىنچى سىنپقا چىققان، ئىككى سىنىپىم بار. ك

دەپ ماڭا ئىمزا   ،لىڭ  بارىبولمایدۇ. ئۇالرنى باشتىن باشالپ مھن ئالغان دەپ چۈشھندۈردۈم. ھھ بولىدۇ. بىزدە ئۇ جھدىۋ
ردى. ئىمزانى یٻزىپ نۇرغۇن خھتلھرنى یٻزىپتۇ. قارىسام، «مھخپىیھتلىكنى بھك چىڭ ساقلىغان، ئىشھنچىلىك،  یٻزىپ بھ

، ھھ سھنمۇ جاچا  دٻسھم ،ئھستایىدىل... دەپ بىرمۇنچھ یٻزىپ، تامغا ئۇرۇپ بھردى. مھنمۇ رەھمھت، جاپا چھكتىڭالر
 نى. ٻچھكتىڭ، دەپ ئۇزۇتۇپ قویدى م

ۈنى نۇرمالدا ئۆزۈمنىڭ مھكتىۋىمگھ قایتتىم. مھكتىۋىمگھ قایتىپ كھلسھم، ئۇ مھكتھپتھ شۇنداق ك -28ئاینىڭ  -8ئھتىسى 
باشالنغۇچ   -24چوڭ، ئالھمشۇمۇل ئۆزگۈرۈش بوپتۇ. چۈنكى مھكتھپنىڭ دەرۋازىسىدىال «ئۈرۈمچى شھھھرلىك 

خىتایچھ بار ئىدى. ئۇ یوق، پھقھت  لىق ئىدى یوغان. ئۈستىدە ئۇیغۇرچھ، ئاستىدا قمھكتھپ» دەپ قۇش تىلدا یٻزى
لوزۇنكا، دوسكىالر، لھۋھھلھر بار ئىدى.   ەخىتایچىسىالم قاپتۇ. مھكتھپنىڭ قورۇسىغا كىرسھم، مھكتھپنىڭ ھھممھ یٻرىد

ماۋۇ تھرەپتھ ئىككى قھۋەت خانىالر بار   .تىپتۇ. تۆت قھۋەت ئوقۇتۇش بىناسى بار ئىدىٻھھممىسى خىتایچھ بولۇپ ك
ئانچھ مۇنچھ  .قھۋەتتھ خىتاینىڭ داڭلىق یازغۇچى شائىرى بولسا، ئۇنىڭ یٻنىدا بىز ئۇیغۇرالرنىڭ بار ئىدى ئىدى. ھھر بىر

تىسىز، شۇ دەرىجىدە. سىنىپالردا  ٻھۆسنىخھتلھر بار ئىدى. ھٻچقایسسى یوق. پۈتۈنلھي خىتایچىلىشىپ كىتىپتۇ. چۈچۈپ ك
دەپ بار ئىدى ئۇیغۇرچھ ئىككى جازىدا ئٻسىغلىق، یٻنىدا  كھت ئۆلچىمى، ئوقۇغۇچىالر قائىدىسى ىئوقۇغۇچىالر ھھر

خىتایچھ ئىككى جازىدا ئٻسىغلىق. ھٻلىقى ئۇیغۇرچىسى یوق. پھقھت تاپالمایسىز، بىرەر ئۇیغۇرچھ خھت یوق ھٻچیھردە.  
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پتۇ، لىیاڭچھن خانىسىدا بىر خىتاي ئولتۇرۇدىمغۇ. ئۇ ئارخىپ ئىشخانىغا كىرسھم، ئۇ ئارخىپ ئىشٻمھن ئارخىپتا ئىشلىدىم د
«ۋوي، قایتىپ كھلدىڭمۇ» دٻدى. ھھئھ دٻدىم. شۇنىڭ بىلھن مھن ئٻچىپ باقتىم ئىختىیارى. دەسلھپتھ مھن پۈتۈن  دىگھن.

ئایدىن باشالپ خىتایالر بىزنىڭ  -9یىلى  -2004ئارخىپنى تۇرغۇزغان ۋاقىتتا ئۇیغۇرچھ تۇرغۇزغان ئىدۇق. 
غاندىن تارتىپ بىزنىڭ بۇ ئارخىۋىمىز قوش تىل ئارخىپىغا ئۆزگۈرۈپ، ھھر لىپ، قوش تىل مھكتھپ بولٻمھكتىۋىمىزگھ ك

لىپ قارىسام ئۇ ئارخىپتا قوش تىلنىڭ  ٻبىر ئارخىپنى بىز قایتىدىن قوش تىلدا یٻزىپ چىققان ئىدۇق. مھن قایتىپ ك
نٻمھ ئۈچۈن بۇنداق  رەككھن. شۇنىڭ بىلھن ئۇنىڭدىن سورىدۇم. بۇ ٻھٻچقایسسى یوق. پۈتۈنلھي خىتایچھ قىلىشىمىز ك

بولىدۇ؟ دٻسھم، تاڭ، بىزگھ كھلگھن ئۇختۇرۇش، مھن  ئۇقمۇدۇم ، یۇقۇرىدىن بىزگھ شۇنداق چۈشھردى، موشۇنداق  
تىدىكھنمىز ئىككىمىز دٻدى. شۇنىڭ  ٻدٻدى. قالغان ئارخىپالرنىچۇ؟ دسھم، كۆیدۈرىۋ ،قىلىدىكھنمىز، قایتا ئىشلھیدىكھنمىز

مھندە گھپ قىلغىدەك ماغدۇر یوق راس گھپ قىلسام، ماجالىممۇ یوق ئۇالرغا  بىلھن قاراپ ھھیران قالدىم. 
چۈشھندۈرىدىغان. ئاشۇ دەرىجىدە بولۇپ كھتتىم. ئۇنىڭدىن كىیىن مۇدىر ئىشخانىسىغا كىرىپ، مھن قایتىپ كھلدىم دەپ 

سھن دٻدى لىخۇڭجۈن تىڭ، سھن ۋەزىپىنى بھك یاخشى ئورۇنالپ كھپكھٻلىقى قھغھزنى كۆرسھتسھم «ھھ، سھن جاپا چھ
«جاپا  .گھندەكٻ، الگىرغا ، كامپىغا بٻرىپسھن دمھ دٻمىدىٻباشقا ن ،گھن ئۇ مھكتھپ مۇدىرى خىتاي. ماڭا شۇنىال دٻدىٻد

ھھ، ئۆزۈمنىڭ دەرسىنى ئاالي دٻدىم. شۇنىڭ بىلھن   .چھكتىڭ، ئھمدى یھنھ ئۆزۈڭنىڭ دەرسىنى ئاالمسھن» دٻدى
 -5نىڭ سىنىپىم ئىدى. ٻسىنىپ م -4یىللىق  -5سىنىپ بىلھن  -3یىللىق  -5ۈزۈپ،  دەرسىمنى ئۆتكۈزىۋاالي دەپ ئۆتك

خىتایچھ سىنىپالر ئىدى. كىردىم. ئھمدى تٻخى سىنىپقا كىرىپ (ئۇ ھىسیاتنى تھسۋىرلھپ  2یىللىق  -5بىلھن  1یىللىق 
ۋشى خاۋ» دەپ ساالملىشىپ.  بولغىلى بولمایدۇ) یوپیۇرۇق سىنىپ، ئالدىمىزدىكى ھٻلىقى مھسۇم، ئوماق بالىالر «ال

قاراپ سىنىپقا كىرىپ، دەپتھر كىتاپنى ئۈستھلگھ قویۇپ «ئوف» دەپ بىر تىنىپتىمھن. ئۇ تىنىق شۇنچىلىك راھھت بىر  
تىنىق. یوپیۇرۇق ھھممھ یھر. سىنىپ باشلىقىمىز بىر ئاز شوخىراق باال ئىدى، ساالھىدىن دەپ. «مۇئھللىم، قایتىپ كىلىپ،  

گھن ئىدى. ۋاي ئھقىللىق باالم، سھن قانداق بىلىۋالدىڭ؟ دەپ كۆزۈمگھ یاش ٻنداق راھھتلھندىڭىز ھھ» دبىزنى كۆرۈپ شۇ
گھن ئىدى، شۇڭا سھن سىنىپ باشلىقى،  ٻتىشلىرىڭىزدىن بىلىۋالدىم دٻلىپ كھتتى. ئۇ، «سىزنىڭ ئوف دەپ بىزگھ قاراپ كٻك

لىپ بىر   ٻشۇنىڭ بىلھن ئۆزۈمنىڭ نۇرمال بىر ھالىمغا قایتىپ كۋاي ئھقىللىق باالم دەپ قویدۇم. دەرسىمنى ئۆتۈپ چىقتىم. 
ئىشخانىغا كىرىپمۇ بۇرۇختۇم. یا دىیھلمھیمھن گھپلىرىمنى. شۇنداق قىلىپ ئىككى كۈن  ئاز راھھت بولۇپ قالدىم دٻدىم.

ٻدى. ھھ، دەپ  ئۆتۈپتىمھن دەرسنى. بىزنىڭ مۇدىر تٻلٻپۇن ئۇرۇپ چاقىردى ئىشخانىسىغا. ھازىر كىرسھڭ بوپتىكھن د
بىلھن بىللھ ئولتۇرۇپتۇ. بىزنىڭ   گھن ئىككى كادىرٻكىردىم. كىرسھم، یھنھ ھٻلىقى پارتىكومنىڭ سٻكىرتارى سۇڭلىیىڭ د

نى كۆرۈپ خوش بوپ كھتكھندۇ؟  ٻئۆزىمىزنىڭ بىر سٻكىرتارى بار، ئىلمى مۇدىر بار. كىرسھم، «ھھ قانداق؟  بالىالر س
ھنمۇ بھك خوش بوپ كھتتىم. ئۆزۈمنىڭ  بالىلىرى تۇرسا بۇالر دەپتىمھن. شۇنداق » دٻدى. ھھئھ، خوش بوپ كھتتى، م

زىپىنى بھك یاخشى ئورۇنالپ كھلدىڭ، ئھپسۇس، بۇ بالىالردىن خوش بولۇشۇڭ ئىككى كۈنلۈك  سھم، «سھن ۋەٻد
ئىدى. مھن ئۇالرغا یاق  گھن ٻنى تۇگۇڭدىكى بىر یھرگھ، مھكتھپتھ ئھۋەتىدىغان بولدى» دٻنىڭ. ئھتھ سٻئوخشایدۇ س

یھلمھیمىز. تۇگۇڭدىكى مھكتھپ  ٻیىش ئھركىنلىكىمىز یوق. بىز مۈمكىن ئھمھس دٻیھلمھیمھن. چۈنكى بىزنىڭ یاق دٻد
س قىلىپ بولدۇم، ھھ، یھنھ ئاشۇنداق الگىرغا ئھۋەتىدىغان ئوخشایدۇ دەپ ئویلىدىم. شۇنىڭ بىلھن گھپ ٻگھن ئىدى، ھٻد

. «یوۋ یالىیما؟» دەپق قارایسھن؟ ساڭا بٻسىم بارمۇ؟» دەپ شۇنداق سوراۋاتىدۇ مۇدىر. قىلماي تۇردۇم. «سھن قاندا
«نٻمىگھ یالىي بولىمھن مھن. ھٻچقانداق یالىي یوق مھندە، ئۇنىڭغىمۇ مھن دۆلھت تىلىدا دەرس بىرىدىغان تۇرىسام، ئاۋۇ 

یىن «ئۇنداق  ٻۋالدىم ئۆزۈمنى. ئۇنىڭدىن كیھرگىمۇ بٻرىپ كھلدىم، بالىالرغىمۇ شۇنى بىرىدىغان تۇرسام» دەپ ئوڭشى 
تۇگۇڭدى  قول قویىۋەتتىم. یھنھ بىر ساقچى شوپۇرنىڭ نۇمۇرىنى بھردى.  .بولسا ماۋۇ جھدىۋە�رگھ قول قویىۋەت» دٻدى

كۈنىدىن  -1ئاینىڭ  -9یىلى  -2017شۇنىڭ بىلھن كامپىغا ئٻلىپ بارىدىغان ساقچى شوپۇرنىڭ تٻلٻپۇن نۇمۇرى ئىكھن ئۇ. 
باردىم. شۇ یھرگىمۇ یھنھ شۇ ساقچىغا تٻلٻپۇن ئۇرۇپ، شۇ شوپۇر   دەرىسكھ شالپ تۇگۇڭدىكى قىز ئایالالر الگىرىغا با 

 ئٻلىپ باردى ئۇ یھرگھ. 

ئایالالر كامپىسىغا دەرسكھ باردىم. یھنھ ساقچى شوپۇر  -كۈنىدىن باشالپ تۇگۇڭدىكى قىز -1ئاینىڭ  -9یىلى  -2017
بىنا ئالتھ قھۋەتلىك بىنا ئىكھن، بالكونسىز بىنا. ئومۇ توغرىسىغا سٻلىنغان بىنا ئىكھن. قارىسام،   ئٻلىپ باردى ئۇ یھرگھ. ئۇ

بۇمۇ یٻڭى سٻلىنغان بىنا ئھمھس، تٻشى كۈلرەڭ. بۇ بىنا مھھھللىلھرنىڭ ئوتتۇرىسىغا جایالشقان بىنا ئىكھن. ھھرگىزمۇ بۇ  
لىق،  قچۈنكى بۇ بىنانى سالغاندا، تٻشىدا تۆت خھت بار یٻزى بىناغا قاراپ بۇ كامپ، تۈرمھ دەپ ئویلىمایدۇ ھٻچكىم.

دەپ قىزىل، یوغان قھلھي تۆت بۈرجھك، ئالتھ قھۋەتلىك   » یاشانغانالر تۇرالغۇسى)老年公寓یۈ («الۋنىیھن گۇڭ
خھتنى. شۇنداق قىلىپ شۇ   خٻلى یٻراق یھردىن كۆرەلھیسىز ئۇ .لىدۇ ئۇ تۆت خھتٻبىنانىڭ ئۈچۈنچى قھۋىتىگھ توغرا ك
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 .ئىكھن لىپ توختىدى شوپۇر. بۇ بىنامۇ ئھرلھر كامپىسىغا ئوخشاشال قورۇٻیھردىن ئایلىنىپ ئۆتۈپ، بىنانىڭ ئالدىغا ك
تاملىرى سىمالر بىلھن قورشىۋىتىلگھن، ئىشىكلىرىمۇ شۇنچىلىك مۇستھھكھم قامال قىلىنغان. شۇنداق قىلىپ كىردۇق. بۇ 

ىمۇ خىتاي ساقچىالر بىلھن ھھربىیلھر قۇراللىق قوغدایدىكھن. بۇ بىنانىڭ كارىدورى ئىچىگھ كىرگھندىمۇ شۇنچىلىك نقورۇ
نى بىر ئىشخانىغا باشالپ قویدى. ئۇ ئىشخانىنىڭ ئىچىدە ئىككى ئایال بار  ٻىپ شوپۇر مقات كىردۇق. كىر-قات، قاتمۇ-قاتمۇ

ساقچىالر ئھمھس ئىكھن  .تۆت ئھر بار ئىكھن. بۇالر شۇ یھرنىڭ باشقۇرغۇچىلىرى ئوخشایدۇ - ئىكھن، خىتاي ئایال. ئۈچ
بىرىنچى  .، ھھر بىر قھۋەتتھ بىر سىنىپ بارلٻكىن ئۇالر. ئۇ ئىككى خىتاي ئایال ماڭا تونۇشتۇردى «بۇ ئالتھ قھۋەت بىنا 

سائھتتھ بىرىنچى سىنىپقا كىرىسھن، ئىككىنچى سائھتتھ ئىككىنچى قھۋەتكھ چىقىسھن، ئاشۇنداق تۆت قھۋەتكھ چىقىپ، 
سائھت بىرگىچھ تاماق ئٻلىپ چىقىپ بىرىمىز ئىشخانىغا، سائھت بىردە بھشىنچى   .بولغاندا یٻنىپ چۈشىسھن 12سائھت 
نىڭدىن كىیىن یٻنىپ چۈشىسھن، ئۇنىڭدىن كىیىن  ۇئ  .چىقىسھن، ئالتىنچى سائھتتھ ئالتىنچى قھۋەتكھ چىقىسھن قھۋەتكھ

بھلگۈلھنگھن ۋاقىتتا قایتىمىز» دەپ ماڭا چۈشھندۈرى. ئۇنداق بولسا دەرسكھ كىرسھڭ بولىدۇ دٻدى. ساقچىالر باشالپ 
نھچچىدىن كامىر بار ئىكھن. بىر ئٻغىز، بىر ئٻغىزدىن   20ۋەتتھ نى. ئایال بار بىللھ چىققان. ھھر بىر قھٻئٻلىپ چىقتى م

سالغان ئىكھن. مھن مانداق قاراپ، شۇ یھردىكى خىتاي كادىرالر، پىنسىیھگھ چىققانالر پائالىیھت قىلىدىغان ئۆیلھرمىكى  
الر جىق مھھھ�  ئایرىم ئۆیلھر ئىكھن. شۇالر شاھمات ئوینایدىغان، (خىتای-دەپ قالدىم. ھھر بىر ئۆیلھر ئایرىم

بولغاندىكىن) شۇنداق ئۆیلھرمىكى دەپ ھىس قىلىپ قالدىم. ھھر بىر قھۋىتىدە شۇنداق چوڭ زال بار ئىكھن. ئۇ زال بھلكى  
دىم. چۈنكى بۇ خىتایال نۇرمالدا ئۇسۇل ئویناپ، تانسا ئویناپ قىلىدۇ  ٻشۇ خىتایالرنىڭ پائالىیھت قىلىدىغان زالىمىكى د

 گىچھ ئوقۇغۇچى پاتىدۇ. 300دىن 200گھ یٻقىن ئوقۇغۇچى پاتىدۇ.  300پقا ئھمھسمۇ. ھھر بىر سىن

ئۆتۈپ بىرىنچى قھۋەتكىمۇ ئاشۇنداق ئۈچ قات ئىشىكتىن  .نىٻشۇنداق قىلىپ بىرىنچى قھۋەتكھ باشالپ ئٻلىپ كىردى م
قھۋەتتىن ئىككىنچى قھۋەتكھ مھ دىسىڭىز: بىرىنچى ٻن ،كىردۇق. ھھر بىر قھۋەتكھ چىققۇچھ ئھقلىڭىز ھھیران قالىدىغان ئىش

چىققۇچھ ئوتتۇرىدا ئایلىنىپ چىقىمىزغۇ، شۇ ئایلىنىدىغان ئارلىقمۇ رىشاتكا بىلھن توساغلىق. ئھقلىڭىز ھھیران قالىدۇ. شۇ  
مھنزىرىنى كۆرسىڭىز خۇددى ئامٻرىكىنىڭ كىنولىرىدىكى ئھڭ ۋەھشىیلھرنى، ئھڭ كۈچلۈكلھرنى سوالیدىغان تۈرمىلھر  

سىڭىزگھ كٻلىدۇ ئۇنىڭ ۋەھشىیلىكىدىن، قاتتىق قامال قىلىنغانلىقىدىن. شۇنداق قىلىپ بىرىنچى  ٻقات. شۇ ئ-مۇبولىدىغان قات
قھۋەتتىكى سىنىپقا كىرسھم، بىز قھپھسنىڭ ئىچىدە، ئھلھر كامپىسىدا ئالدىمىز ئوچۇق ئىدى یۈز تۇرانھ، ماۋۇ قىزالرنىڭكىدە 

مىزدە ئۇالر، ئۇالر بار تھرەپ قاراڭغۇ. مھسىلھن ماۋۇ تۆت دەرىزە بولغان  بىز قھپھسنىڭ ئىچىدە ئىكھنمىز، قارشى تھرىپى
ئوچۇق قاپتۇ. قالغىنى ئاشۇنداق قاراڭغۇ. مھن بار یھردىال   20_ % 30بولسا، ھھر بىر دەرىزىنىڭ ئۈستى مانداق %

قاتاردىن كىیىنكىنى  سۇس چىراق بار، مھن دەرس ئۆتىدىغان یھردە. شۇڭا دەرس ئۆتىۋٻتىپ مانداق قارىسا، ئۈچىنچى  
 كۆرگىلى بولمایدۇ، ئاشۇنداق دەرىجىدە قاراڭغۇ. 

یىن بالىالر ئورۇنلىشىدۇ ٻبىرىنچى قھۋەتتىكى سىنىپقا كىرسھڭ بولىدۇ. سھن كىرگھندىن ك  شۇنىڭ بىلھن بىرىنچى سائھتتىال
ىدىكھنمھن قھپھسكھ، ئۇالر ئاۋۇ دٻدى. مھن كىرىپ بولغاندىن كىیىن ئاندىن بالىالر كىرىدىكھن. مھن ماشۇ ئىشىكتىن كىر

ىپ ئولتۇردى قھپھسنىڭ رئىشىكتىن كىرىدىكھن. مھن كىرسھم ئىككى خىتاي، بىرى ئایال كادىر، بىر خىتاي ساقچى كى 
 ئىچىگھ مھن بىلھن بىللھ. ماسكا ئۇالرنىڭ ئاغزىدا.  

كٻسھل ۋاقىتلىرى ئھمھس. نٻمھ ھھممىنىڭ ئاغزىدا ماسكا. ئۇ ۋاقىت  .كارىدورنى یۇیىدىغانالرمۇ خىتاي ئھرلھركھن
ئۈچۈن ماسكا  بار دٻسىڭىز: بۇ بىناغا كىرسىڭىزال بھتبۇي، چىدىغۇسىز پۇرایدىكھن بۇنىڭ ئىچى. كامىرالردىن ئۇالرنى  

(ئۇقۇغۇچىالر دەپ قویاي) چاقىرىپ ئٻلىپ چىققاندا ئىشىكنى ئاچقان ئىدى، قارىسام ئۇالرنىڭ ئوبىرنىسى كامٻرىنىڭ  
ھن بۇالرغا قاراپ قالدىم. بۇالرنىڭ ئھرلھر كامپىسىغا ئوخشىمایدىغان یٻرى، بۇالر سٻمونتتا یاتمایدىكھن. ئىچىدە ئىكھن. م

ئالدى بىر ئاز ئوچۇقكھن، بۇلۇڭدىال كٻسھكنى قویۇپ چٻلھك. كۆرۈنۈپال  .سانتا تاختاي بار ئىكھن 20بۇالرنىڭ مانداق 
تۇرىدىكھن، كۆرۈنۈپ تۇرىدىكھن ئولتۇرۇپ چوڭ كىچىك تھرەتنى قىلىپ، كۈندە نۆۋەتلىشىپ تۆكۈدىكھن. شۇنىڭ ئۈچۈن  

كى خىتاي كاردىرالر، بۇنىڭ ئىچى تىنغۇسىز ھھرخىل پۇراق، ئاشۇنداق ۋەھشى ئىكھن بۇ یھر. شۇنداق بولغاچقا بۇ یھردى
خىتاي ساقچىالر ھھممىسى ساالمھتلىكىنى قوغداپ ماسكا تاقایدىكھن. بىز نۇرمالدا ماسكا تاقىماي كىرىدىكھنمىز. ھٻلىقى  

كىرىپ ئولتۇرغانالرمۇ شۇ ماسكا تاقىۋالغانالر، كارىدوردا مٻڭىپ یۈرگھنلھرمۇ شۇ. بۇالر تٻخى ئۆزلىرىنى سىنىپالرغا  
 مھسئۇلى قىلىۋاپتۇ ئۆزلىرىنى، بىر نھچچھ ئۆینى بىر قىلىپ. بۆلىۋاپتۇ. سىنىپ 
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موشۇ یھردىمۇ قىزالرنىڭ جىقلىغىدىن ئالتھ قھۋەت بىنادا، بىرىنچى سائھتتھ كىرىپ، ئىككىنچى سائھتتھ، یھنھ كىرىپ چىقىپ 
ئۇالر كىرىپ چىققان  ن، نٻمھ دٻگھن جىق ئادەم بۇ دەپ چارچاپ كٻتىسىز، ئادەملھرنىڭ جىقلىقىغىال. ا گھندەك. ۋویج ٻد

ۋاقىتلىرىدا ئوخشاش (چۈنكى بۇ سایباغ رایۇنى بولغاچقا) بۇالرنىڭمۇ كۈلرەڭ، ئھرلھر كىیىدىغان ئىچ كىیىم، ئۈستىدە  
ئاشۇنداق جۈیزە رەڭ جىلىتكھ، نۇمۇر.  كىرىپ چىقىپ قىلغان ۋاقىتالردا نۇمۇرلىرىغا قاراپ قالىدىكھنسىز. بھزىدە یھتتھ  

ٻتىدۇ تۆپىلىرىگھ چىقسىڭىز. شۇنىڭغا قاراپ، «ھھ، یھتتھ سھككىز مىڭ، ئۇنمىڭغا یٻقىن ئادەم بار  سھككىز مىڭ بولۇپ ك
 دە» دەیسىز. گھپ سۆز یوق شۇنداق دەیسىز.   --ئىكھن

نى ئىگھ�یدىكھن.  90یاشقىچھ بولغانالر % 40یاشتىن   18تى قىزالر. قىزالر دٻگىنىم:  90بۇ یھردىكىلھرنىڭ %
ئایالالرنىڭ  -نى ئىگھ�یدىكھن، ئۇالر بھشىنچى، ئالتىنچى قھۋەتتھ ئىكھن. بۇ یھردىكى قىز 10ر %ئۇنىڭدىن یۇقىرىال 

تىلگھن ئىكھن. چاچ یوق. قارىسىڭىز ئھرمۇ، ئایالمۇ؟ چٻچى یوقال. بۇالرمۇ شۇنداق ٻھھممىسىنىڭ چٻچى چۈشۈرىۋ
ڭ یھیمھن» دەیدىغان تھمسىللىرىمىز بولىدىغان،  سۇلغۇن. ھایاتتىن ئۈمىدىنى ئۈزگھنلھر بارغۇ، «ئۇرساڭ ئۆلىمھن، بھرسھ

ئاشۇنداق بولۇپ كھتكھن. ئۇالر كىرىپ چىقسىمۇ شۇنداق ئٻغىر قھدەم. ئولتۇرسا قوپالمایدۇ، قوپسا ئولتۇرالمایدۇ، 
كۈندۈز بىر ئىش قىلۋاتقاندەكال، ئاشۇنداق تۇیغۇ -كۈندۈز قىیناپ، كٻچھ-شۇنداق تھستھ. خۇددى بۇالرنى بىرى كٻچھ

ھھر زامان، ھھر سائھت، ھھر ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ یۈرۈش تۇرۇشلىرى ۋە كىرىپ چىقىشلىرى. مھن كىرگھن  ۇىدرٻب
نىڭ بىر ساقچى تونۇشۇم بار ئىدى، ئایال ساقچى، بھك یاخشى ئۆتھتتۇق. ئۇنىڭ بىلھن یٻقىنلىقىمىزدىن، ٻبىرىنچى كۈنىال، م

ڭ ئىشخانىسىغا كىرىپ پاراڭلىشىپ، ئۇنىڭ خىتاي  مھن خىزمھتتىن بۇرۇن چۈشۈپ قالسام شۇ ساقچى دوستۇمنى
نىمۇ بىللھ ئٻلىپ بٻرىپ، ئۇالر دەیدىكھن: ھٻلىقى ٻسھپداشلىرى بىلھن مۇڭدۇشۇپ، ئۇالر بىر یھرگھ پائالىیھتكھ بارسا م

ر  كۆزى یوغان دوستۇڭنى ئٻلىپ كھل، ھٻلقى چىرایلىق دوستۇڭنى ئٻلىپ كھل، دەیدىكھن. شۇنداق قىلىپ نۇرغۇن ساقچىال
بىلھن تونىشاتتىم. شۇ بىرىنچى كۈنىال قولۇمدا ماتٻلایر بىلھن كىرىۋاتسام، ساقچى باشالپ ئھكىرىۋاتىدۇ مٻنى، ئۇ بىر  

شۇ یھردە خاتىرە   .كامىرنىڭ ئالدىدا، تاماق سۇنىدىغان تۆشىكى بارغۇ، شۇ یھردە یٻنىدا بىر خىتاي خىزمھتچىسى بار
مھنمۇ ئۇنىڭغا قاراپتىمھن.  .شاراق قىلىپ ئٻچىلغان ئىدى، ئۇ ماڭا قارىدى-شاراقر یٻزىۋٻتىپتۇ. تۆمۈر رىشاتكا ئىشكھ�

» دٻدى. شۇنىڭ بىلھن ئاۋۇ خىتاي ساقچىمۇ كۆرۈشتى مھن   ؟قارىسام ئۇ ماڭا: «ۋۇي سھن بۇ یھرگھ دەرسكھ كھلدىڭما 
خىزمھتكھ كھلدۇق، چۈشتھ  بىلھن «سھن دەرسكھ كھلدىڭما» دەپ. ھھئھ دٻدىم. «سھن نٻمىگھ كھلدىڭ؟» دٻسھم، «بىز 

مھكچى. بىز شۇنداق  ٻقورۇدا كۆرۈشھیلى» دٻدى. چۈنكى قورۇدا كامٻرا یوق بولغاندىكىن، شۇ یھردە سۆزلىشىمىز د
یىشىۋاتساق، شۇ ۋاقىتتا ئىككى ھھربىي بىر زەمبىلدە بىر قىزبالىنى ئٻلىپ چىقىۋاتىدۇ كۆتۈرۈپ. شۇنىڭ بىلھن ئۇمۇ  ٻد

یاش ئٻشىپ   20، 18. شۇنداق تىز ئٻلىپ چىقىپ كھتتى. قارىسام ئۇ قىز شۇنچىلىك كىچىكال، قارىدى، مھنمۇ قاراپتىمھن
كھتسھ. ئۇ قىزنىڭ چىرایىدا قان یوق. قارىسىڭىز ئۇ قىزنى ئۆلۈپتۇ دەیسىز. ئٻلىپ چىقىپ كھتتى. ئۇنىڭدىن كىیىن ئۇ  

دى. ھھ، دٻدىم. مھن ٻرۇدا كۆرۈشھیلى چۈشتھ دزال قارىدى. مھنمۇ ئۇنىڭغا قارىدىم. گھپ قىلىشمىدۇق. قوٻدوستۇم ماڭا ت
دەرسكھ كىرىپ كھتتىم. ئۇ دەرسىم قانداق بولدى، قانداق ئۆتتۈم ئویلىیالمایمھن ھازىر. شۇنداق قىلىپ تۆت سائھت  

ئۇنىڭغا: «ئاۋۇ ئھتىگھن   مدەرسنى ئۆتۈپ چىقىپ، چۈشتھ ئىككىمىز قورۇدا كۆرۈشتۇق. كۆرۈشۈپال مھن دٻدى
باال قانداق بولۇپتۇ، خھۋەر تاپتىڭمۇ؟» دٻسھم، «دوختۇرخانىغا ئٻلىپ بارغۇچھ ئۆلۈپ  ىغان ھٻلىقى قىزئىككىمىزگھ ئۇچر

قاپتۇ» دٻدى. ئھمھلىیھتتھ ئۇ قىزباال دوختۇرخانىغا ئٻلىپ بارغۇچھ ئھمھس، شۇ یھردىال ئۆلۈپ بولغان قىز باال. شۇنىڭ 
وراپتىكھن، خىتاي خىزمھتداشلىرى بولغاندىكىن بىلىدۇغۇ ئۇالر. ئۇ بىلھن «نٻمھ بولغان ئىدى ئۇ قىز باال؟» دٻدىم. ئۇمۇ س

لىپ  ٻتىپ، بىر یٻرىم ئایغىچھ قان جىق كٻلىپ كٻتىپ، ئاغرىپ، قان جىق كٻلىپ كٻبالىنىڭ ئادىتى جىق ك سورىسا، ئۇ قىز
غىۋٻلىش كامپىسى،  جھھھتتىن بولسىمۇ دوختۇرخانىغا ئٻلىپ بارماپتۇ. مھسىلھن: موشۇالرنىڭ یى يكھتسىمۇ، ئىنسانى

مىسى بولغان بولسا، قھلب، یۈرەك بولغان بولسا، ئاشۇنى  ٻبىر ن يتھربىیلھش كامپىسى دەپ ئاتایدۇ ئاتاقتا. ئھگھر ئىنسانى
تىپ ٻتىپ بارىدۇ دەیدىكھن. ئاشۇنداق ئٻقىپ كٻتىپ بارىدۇ، ئٻقىپ كٻبىر یٻرىم ئاي قان توختىمىدى دەیدىكھن، قاناپ ك

لىنىڭ قانسىراپ ئۆلۈپ كىتىشىنى ئویالپ بٻقىڭ. شۇنداقمۇ پاجىئھ بوالمدۇ ئھمدى. چۈنكى مھن ئۇنى اببارسىمۇ. ئاشۇ قىز
ئۆز كۆزۈم بىلھن كۆرگھن ئىش بۇ. كۆزۈم بىلھن كۆردۈم. ئۇ ساقچى دوستۇمدىن ئاڭلىدىم. ئۆلگىنىنى ئۇنىڭدىن خھۋەر  

 تاپتىم.  

ئایالالر   -ىز مھكتھپلھردىمۇ ئۇنىڭ بۇنىڭدىن كۆپ ئاڭالیتتۇق، قىزشۇنداق قىلىپ ئۇنىڭ بىلھن پاراڭلىشىش جھریانلىرىدا، (ب
«ھھ  :  كامپلىرىدا باسقۇنچلىقالر بولىدىكھن، ئانداق بولىدۇ، مانداق بولىدۇ دەپ ئاڭالیتتۇق) مھن ئۇ دوستۇمدىن سورىدۇم

مۇ جىق بوالمدۇ نٻمھ؟ جى پۈتۈنلھي قىزالرمۇ نٻمھ؟ باسقۇنچىلىقالر .ئایالالر بھك جىق ئىكھن -ئاداش، بۇ یھردە قىز



 13 

دٻدى. شۇنداق دٻگھن ئىدى، «سىلھر    »«ۋاي بىز نھق شۇنى تھكشۈرۈپ كھلدۇق ،سھمٻبوالمدۇ؟ سھن بىلھمسھن؟» د
 مىنى تھكشۈرىسىلھر» دٻدىم.ٻن

گھپلھر لىدىكھن بۇ یھرگھ. بۇ  ٻخىتاي ئھر ساقچىالر بۇ یھردە ئىشلھشنى یاخشى كۆرىدىكھن. تالىشىپ ئىشلھش ئۈچۈن ك
یىشىدىكھن بۇالر. «مھن ٻ قانداق چىقىپ كھتكھن دٻسىڭىز، بۇ خىتایالر ھاراق سورۇنلىرىدا ئولتۇرۇشقان ۋاقىتلىرىدا د

یىشىكھن. شۇنىڭ بىلھن بۇ گھپ تاراپ ٻئا قىزباال ئانداق، ما قىزباال مانداق دەپ د .مانچھ قىزبالىغا باسقۇنچلىق قىلدىم
تىپ، ساقچى باشلىقلىرى ئاشۇ ئىككى خىزمھتچىسىنى موشۇ یھرگھ ئھھۋال ٻا یتىپ، ھھر قایسى ساقچىخانىالرغ ٻك

ئىگھ�پ، خىزمھت تھكشۈرگىلى ئھۋەتكھن ئىكھن. «بۇمۇ بىر شھكىل بولمامدۇ دەیمھن» دٻدىم، ئۇمۇ «شۇ» دٻدى. ئۇ  
دىم، سىلھر یاخشى  ماڭا ئۇچرىغان ۋاقىتتا نھق شۇ قىزالردىن سوراق خاتىرىسى ئٻلىۋٻتىپتىكھن. «مھن ھھیران قال

سورایدىكھنسىلھر بۇنى، یا تٻشىغا ئٻلىپ چىقىپ، یاكى بىرەر ئىشخانىغا ئٻلىپ كىرىپ، كامٻرا یوق یھردە سورمامسىلھر  
ئۇنى، ئۇ كارىدوردىمۇ كامٻرا بار تۇرسا، ئۇ تۈرمىنىڭ ئىچىدىمۇ كامٻرا  بار تۇرسا، قانداق دىیھلھیدۇ ئۇنى. ئۇالر نٻمھ 

ئۇالردىن سورىدۇق» دٻدى. (ئاۋۇ خىتاي ساقچىمۇ گۇۋاھلىققا تۇرۇپ بىرىدىكھن.) شۇنىڭ بىلھن   دٻدى؟» دٻسھم. «بىز
ئۇ قىزالرنىڭ ھھممىسىدىن سوراپتۇ «سىلھرنى سوراققا ئٻلىپ چىقتىمۇ؟ قىیىن قىستاقالر بارمۇ؟» دٻسھ، «ھھئھ، قىیىن 

لىدۇ، مانداق قىلىدۇ» دەپتۇ. «باسقۇنچۇلۇققا ئۇچراپ قىستاقالر بار. چۈنكى بىز قىلمىغان ئىشالرنى مھجبۇرالپ ئانداق قى
تىپتۇ، گھپ قىاللماپتۇ. «ھھ،  ٻتىدىكھن. یىغالپ كٻسىال، قىزالر یىغالپ كٻباقتىڭالرمۇ؟ بىز بھك جىق ئاڭالپ كھتتۇق» د

تۇ. ئانىڭغا ئاۋۇ ىسىلھر» دەپویھٻچنىمھ بولمایدۇ، دەۋىرىڭالر بىزگھ، بىز مانىڭغا خاتىرلھیمىز، ئۇنىڭدىن كىیىن ئىمزا ق
 \ گھن گھپ بولمامدۇ بۇ ئوچۇقتىن ئوچۇق.ٻقىزالر دەیدىكھن، ئاندىن ئىمزا قویىدىكھن ئۇ یھرگھ. «ئۆلتۈر، ئۆل» د

سھم. «ئاداش، یىغىپ ئٻیتساق  ٻشۇنىڭ بىلھن مھن شۇنداق ھھیران قالدىم. «توۋا، موشۇ خىزمھت تھكشۈرۈشمىكھن؟» د
ۇنچۇلۇققا ئۇچرایدىكھن موشۇالر، ھھقىچان ماۋۇ خىزمھتدىشىڭ یٻقىن سھن بىلھن، بۇمۇ بىر شھكىل» دٻدى. «قانداق باسق

یىشىسىلھر» دٻسھم، «بۇ پاجىئھنى مھن ساڭا دٻسھم سھن چىداپ بواللمایسھن، ئھڭ یاخشىسى سورىمىساڭ بوپتىكھن» ٻد
كھن دەیدۇ، بھك ئٻغىر دەپسھندە دى. «ھھ، مھن ئاڭالپ باقایچۇ، مھنمۇ جىق ئاڭلىغان. نۆۋەتلىشىپ باسقۇنچۇلۇق قىلىدىٻد

قىلىدىكھن دەیدۇ، راستمۇ ئاشۇ؟ مھن سٻنىڭ ئاغزىڭدىن ئاڭالپ باقاي دٻدىم،  خھقلھرگھ جىق ئىشھنگىم كھلمىدى» دٻسھم،  
قىزالر جىق ئىكھن، چىرایلىقكھن، چىرایلىق  ««نٻمىگھ ئىشھنمھیسھن، خىتاي ئھرلھر بىكارغا تاالشمایدۇ بۇ یھرنى، 

 .»لىدىكھن دەپٻپ ئٻلىپ كقىزالرنى تالال

ئٻلىپ كىرىپ، سوراق  غا بۇالر ئۇ قىزالرنى سوراق قىلغان ئۆیلھردە كامٻرا یوق ئىكھن. كامٻرا یوق ئىشخانىالر
یىن  ٻقىلىدىكھن. بىر قىزبالىغا تۆت بھش ساقچى باسقۇنچۇلۇق قىلىدىكھن نۆۋەتلىشىپ. باسقۇنچۇلۇق قىلىپ بولغاندىن ك

كالتھك. شۇ توك كالتھكتھ جىنسى ئھزاسىغا، مھقھت یولىغا توك بىرىپ، ئاشۇنداق قىینایدىكھن.  دىیھنباڭ دەیمىزغۇ، توك 
مھ  ٻقىیناپ بولۇپ یھنھ باسقۇنچۇلۇق قىلىدىكھن ئۇنى ئاز دەپ» دەپ شۇنداق دەپ بھرگھن ئىدى. شۇنىڭ بىلھن «ۋاي ن

پ كھتتىم. شۇنداق دٻسھم «ئۇنىڭدىن دەیدىغانسھن، ۋاي مھن سورمىسام بوپتىكھن، سھنمۇ دٻمىسھڭ بوپتىكھن» دە
مھ دەیسھن» دٻدى. باسقۇنچۇلۇق جھریانلىرىدا، شۇنداق قىیناش جھریانلىرىدا قاناپ، قان چىقىپ كھتسھ، ٻۋەھشىیسىگھ ن

دە) یھنھ شۇ باشقا قىزالرنى ئٻلىپ كىرىپ تازلىتىدىكھن. شۇ جىنسى ئھزالىرىنىڭ قاناپ   - تىدىكھنٻ(قان كۆپ چىقىپ ك
تىدىكھن. قالغىنىنى دٻمىسھممۇ ئۆزىڭىز ٻىنى ئاز دەپ، ئۇ قىزالرنىڭ ئٻغىزلىرى، قۇالقلىرىمۇ قاناپ ككھتكھنلىر

 چۈشىنىسىز.

دٻدىم.  ،» مىشقىمۇ سورىغاندىمھن، سھنمۇ دٻمىسھڭ بوپتىكھنٻبۇ گھپلھرنى باشتا دٻگھندە، «ۋاي، سورىمىسام بوپتىكھن، ن
دە. «ۋاي، -ھۆڭرەپ یىغلىۋەتتىم ئۆزۈممۇ چىدىماي. چۈنكى مٻنىڭمۇ قىزىم باریىنكى گھپنى ئاڭالپ، قورۇدا تۇرۇپ ٻك

ئانىلىرىنىڭ ئھتىۋالىق قىزلىرىغۇ، ۋاي ئىپالس، ۋاي نٻجىس خىتایالر، خۇدایىم موشۇ خورلۇقالرنى  -موشۇالرمۇ ئاتا 
ھسۇم قىزالرغۇ. خۇدا! نٻمھ كۆرىۋاتقانمىدۇ؟ ئھرلھرغۇ بھرداشلىق بھرسۇن، ئھركىشى ئۇ، بۇ نارەسىدە قىزالرغۇ، بۇ م

دٻگھن پاجىئھ بۇ، دەپ ھۆڭرەك یىغالپ كھتتىم. «ۋاي سھن بىزگھ ئىش تاپامسھن، بىزنى ئۆلسۈن دەمسھن؟» دەپ  
ۋارقىراپ كھتتى ئۇ دوستۇم. شۇنىڭ بىلھن ئۆزۈمنى ئوڭلىشىۋٻلىپ یھنھ. سائھت بىر بولغاندا چۈشتھ كۆرۈشكھن ئىدۇق.  

ھن تاماقنى، گاڭپھن بىلھن ئىككى خىل سھینى، ئۇنىمۇ نھدە یھیدىغان گھپ. ھٻلىقى خىتاي ئىشخانىغا ئھكىرىپ قویۇپتىك
ئایال «تامىقىڭ مۇزالپ كھتتى، یىمىدىڭ» دٻدى. «دوستۇم بىلھن ئۇزاق بولغان كۆرۈشمىگىلى، شۇنىڭ بىلھن پاراڭلىشىپ  

تىكھن، شۇنى ئىككىمىز یىدۇق» دەپ قویدۇم  قالدىم دٻدىم. «تامىقىڭ مۇزالپ قالدى» دٻدى. «ئاۋۇ بىر نھرسھ ئٻلىپ كھپ
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دەڭا. «ئانداق بولسا قایناق سۇ ئىچھمسھ» دٻگھن ئىدى. قایناق سۇ ئىچتىم. گالدىن ى بىر نھرسھ ئۆتھمدۇ  ل گىٻیالغاندىنال. ی
 تىۋاتىمھن. یا دەپتھر كىتاپ تۇتقۇم كھلمھیدۇ. كالالمغا شۇال كىرىۋالدى.ٻتىترەپ ك

چى، ئالتىنچى قھۋەتتىكى دەرس. ئاشۇنداق قىلىپ قایتتىم.  ىنئاران تھستھ چىقىپ، بھش-یىن دەرسكھ ئارانٻچۈشتىن ك
ئایالالرغا،   -دەرسلھر شۇنداق داۋام بولدى. شۇ جھریانالردا مھن یھنھ بىر نھچچھ قٻتىم سورسام، بۇ یھردىكى قىز

ھن. ئادەت توختۇتۇش ئوكۇلى  بۇالرغىمۇ ئوكۇل ئۇرىدىكھن. ئۇالرغا ئۇرغان ئوكۇلى ئادەت توختۇتۇش ئوكۇلى ئىك
یىن قان ئالىدىكھن. قان ٻرىدىكھن. ئۇنىڭدىن كٻرىدىكھن، ئادەت توختىتىدىغان دورا بٻئۇرىدىكھن. بۇالرغىمۇ دورا ب

سىدى، ئٻغىر یۇقۇملۇق كىسھ�رنى تھكشۈرىدىكھن. ئۇ یھرنىڭ دورا ئوكۇللىرى ئاشۇنداق ئىكھن. بۇ بھزىدە  قئٻلىشتىكى مھ
تىدىكھن، ٻلىپ قاناپ، قان توختىمایدىكھن قىزالردىن. بھزەنلىرىنىڭ ئادەتلىرى پۈتۈنلھي توختاپ كئھكىس تھسىر قى

مىتىۋاتقانالرنىمۇ تۈتۈپ ئٻلىپ كھلگھندىكىن بۇ یھرگھ، (بوۋاق بالىلىرى بارالرنى)  ٻكھلمھیدىكھن. ھھتتا باال ئ
ئۆتۈپ، «ۋەتھن» تٻمىسىدا بىر تٻكىسىت ئىدى  شۇنداقالرنىڭمۇ سۈتلىرى توختاپ كھتكھن ئىكھن. مھن بىر كۈنى دەرس 

گھن خھتنى یٻزىپ (زۇگو دەپ یازدىم)، بۇنىڭغا جۈملھ  ٻ ئۇ. تٻكىسىتتىن بىر نھچچھ قۇر جۈملىنى یٻزىپ، ئاستىغا ۋەتھن د
یىشىپ كھتكھن ئىدى. مھن بىر باشتىن سوراپ باقتىم. ئىككى سائھتلىك  ٻتۈزەیلى دەپ بولغىچھ، ھھر بىرى «بىز، بىز» د

 دەرس پۈتۈنلھي جۈملھ تۈزەش بىلھنال ئۆتتى. 

دەرس جھریانىدا بىر قىزباال دٻدى «مھن ۋەتىنىمنى سۆیىمھن مۇئھللىم (ۋوئھي ۋودى زۇگو، دٻدى) ۋە مھن ۋەتىنىمنى 
مھن شۇ  .ئانام بىرمۇنچھ پۇل خھجلھپ مٻنى ئامٻرىكىغا ئوقۇشقا چىقارغان ئىدى -نىڭ ئاتا ٻسۆیگھن بولغاچقا، م

  ،ئانا  –كھلگھن موشۇ یھرگھ. كھلسھم، ئاتا  ،تىپٻئانا، تۇغقانلىرىمنى سٻغىنىپ ك -تىپ، ئاتا ٻى سٻغىنىپ كۋەتىنىمن
تۇغقانلىرىم بىلھن كۆرۈشھلمھیال مھن بۇ یھرگھ دۆلھت تىلىدا تھربىیھلىنىشكھ كھلدىم. مھن ۋەتھننى سۆیىمھن. ھۆكۈمھت  

بھرگھنگھ» دٻدى. بۇالر جۈملھ تۈزەش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىچىگھ پارتىیھگھ رەھمھت، بىزگھ موشۇنداق شارائىت یارتىپ 
رىۋاتىمھن. چىدىیالمىسام دوسكىغا قاراپ، ٻ دە ئاشۇ یھردە. مھن ئۇنىڭغا چىداپ بھرداشلىق ب - پاتمىغىنىنى ماڭا دەۋاتىدۇ

ۇپ كھتتى. یھنھ گھن ئىككى خھت شۇنچىلىك قٻنىق بولٻ دوسكىنى ئۆچۈرگھن بولۇپ، خھتنى قٻنىقالپ، ئاشۇ «زۇگو» د
دە ئۇنىڭدىن. یھنھ  بىر  -ئۈستىگھ یھنھ یازىمھن، یھنھ ئۆچۈرىمھن، ئاشۇنداق قىلىپ، ئامال بار ئۆزۈمنى قاچۇرىۋاتىمھن 

نىڭ باالم تٻخى كىچىكتى، تۆت باالم بار. تۆتىنچىسىگھ تٻخى ئھمدى ئون ٻ«مھن ۋەتىنىمنى سۆیىمھن. م:قىزباال دەیدۇ
مىتىۋاتقان ئىدىم مھن. مھن ئۇقمایمھن، موشۇ یھرگھ دۆلھت تىلى دەرسىگھ موشۇ یھرگھ  ٻباالمنى ئ .نھچچھ كۈن بولغان

ئٻلىپ كھلدى. ھۆكۈمھت، پارتىیھگھ مھن رەھمھت ئٻیتىمھن. بىزگھ موشۇنداق یاخشى شارائىت یارىتىپ بھرگىنىگھ» 
بىزمۇ ۋەتىنىمىزنى بھك   ،ۋاي مۇئھللىم« :دە » دٻدىم. یھنھ بىرسى -دٻدى. مھن «ھھ بۇنىڭ بالىسى بوۋاق ئىكھن 

سۆیىمىز، ئۆزىمىز تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان یھر. بىزنىڭ ھۆكۈمھت، پارتىیھ شۇنداق یاخشى ئىشالر بىلھن بىزنى موشۇ  
ئویلىمىغان   .توي باغاقلىرىمىزنى تارقىتىپ بولغان ئىدۇق .یھردە تھربىیھلھۋاتىدۇ. مھن كٻلھر ھھپتھ توي قىلماقچى ئىدىم

مھنمۇ بۇ یھرگھ كھلدىم. مھن یھنھ ھۆكۈمھت، پارتىگھ  .مٻنىڭ توي قىلماقچى بولغان یىگىتىمنىمۇ ئٻلىپ كھتتى یھردىن
 رەھمھت ئٻیتىمھن، ماڭا موشۇنداق شارائىتنى یارىتىپ بھرگىنىگھ» دەپ ئاشۇنداق دٻدى. 

ىدى. ئاشۇالرغا قارىسىڭىز ھٻلىقى رەك ئٻیىشى كٻنۇرمالدا پاراڭلىشىپ ئاشۇ قىزالر ئۆزىنى تۇتالماي یىغالپ، ئٻقىپ د
تىپ، بالىسىنى سٻغىنمىغاندەك، ۋە یاكى  ٻخۇددى مٻڭىسى یۇیۇلۇپ ك .مىتىدىغان» دەیدۇٻئایالمۇ «مٻنىڭ باالم بار ئىدى ئ

، ھۆكۈمھت  ۇ«بولدى موشۇ یھردە تۈگھپت سٻغىنىپ، سٻغىنىپ ئاخىرى ئۆزىنىڭ ھایات چىقىشىدىن ئۈمىد ئۈزگھندەك،
تۇ» دەپ، سىرىتتىن پۈتۈنلھي ئاالقىسىنى ئۈزگھندەك، ئىش قىلىپ تۈزگھن جۈملىلىرىمۇ ئاشۇنداق سىزگھ موشۇنداق قىلىپ

  .ئۆزىنى ئىپادىلىگھندەك ئاشۇنداق تۇیغۇ بىرىدىكھن. ئاشۇنى ئاڭالپ تۇردۇم، بھزىسى دەیدۇ، مىسىردا ئوقۇپ كھپتۇ
قىرغىزىستاندىمۇ،  .ئىكھن. بىرسى قازان داشۆسىدە دەیدۇقازاقىستاندا ئوقۇغانالر بار   . بھزىسى سھئۇدىیدا ئوقۇپ كھپتۇ

ئانىلىرىنى سٻغىنىپ   - ئاتا  .ۋسۇم بولۇپتىكھنھبىر یھردە دٻدى. ئاشۇ یھردە ئوقۇپ تٻخى ئھمدى بىر م قازاقىستاندىمۇ
ھنھ نۇرغۇنلىرى ئانىلىرىدىن ئایرىلىپ باقمىغاچقا كھلگھن ئىكھن. ی-ئاتا . یاشقا كىرىپتىكھن ئۇ 18تىپ كھپتۇ. ئھمدى ٻك

ئوقۇغۇلى چىققانالر، یاپۇنىیھدە ئوقۇغانالر بار ئىكھن. كورىیھدە ئوقۇغانالر بار ئىكھن.  .یاۋرۇپا دۆلھتلىرىدىن دٻدى
رىدۇ ئۇنى. شۇنداق قىلىپ ئۇالرنىڭ تۈزگھن جۈملىلىرىدىن  ٻئاشۇالرنىڭ جۈملىسىدىن بىلدىم. بولمىسا ماڭا كىم دەپ ب

 شۇالرنى بىلدىم. 



 15 

چۈنكى بۇالر شۇنچلىك   .ھھر بىر گھپ سۆزلىرىگھ قارىسىڭىزمۇ، ھایاتىدىن پۈتۈنلھي ئۈمىدىنى ئۈزگھن ئۇالرنىڭ
رىپ، خۇددى بالىالرنى ئۇرىۋەرسھ ٻ خورلۇقالر، دەپسھندىچىلىكلھر، ھھر خىل باسقۇنچىلىقالرغا ئۇچرىغاچقا، ئۇچراۋ

مىدىنى ئۈزۈپ «ۋاي بولدىال، بھرىبىر موشۇ ئىكھنغۇ  بھزلىشىپ قالغاندەك، بۇالرمۇ ئاشۇنداق خۈنۈكلىشىپ، پۈتۈنلھي ئۈ
تىپتۇ بۇ قىز ئایالالرنىڭ  ٻگھن ھالغا كھپ كٻقانداقال بولساق. ئۆلتۈرەمسھن، ئۇرامسھن، چاپامسھن مانا موشۇ بىز شۇ» د

ۇ گھپلھرنى  یىنمۇ یھنھ داۋاملىق كۈزەتتىم. مھن باشتا كھلگھن، ئٻھھممىسى. مھن دوستۇمدىن ئۇ گھپلھرنى ئاڭلىغاندىن ك
مدىكى تۆت سائھتتىمۇ «بۇالر موشۇنداق تاماقسىز، سوغۇق (ئۇنىڭ ئىچىلىرى سوغۇققۇ پار  ىئاڭلىمىغان ۋاقت

بولمىغاندىكىن) ھھم ئاچ، ھھم یالىڭاچلىقتا ئولتۇرۇپ قوپالماي، قوپسا ئولتۇرالمایدىكھن» دەپ ئویالیتتىم. چۈشتھ قورۇدا  
ئارقىلىق دىققھت قىلسىڭىز، ئۇالر باسقۇنچۇلۇققا ئٻغىر ئۇچراپ، زەخمھ، قىیىن قىستاققا  دٻیىشىپ، نھچچھ كۈن كۈزىتىش 

. موشۇنداق ئایاپ ئولتۇرىدۇ. قوپۇشلىرىمۇ شۇ.  سىنىپتىكى كىچىك ئورۇندۇق ئۇ .ئٻغىر ئۇچرىغانلىقتىن، شۇنچلىك قىینىلىدۇ
 دەرىجىدە. شۇ دەرىجىدە ئۇالر. تھسۋىرلىگۈسىز  .قاراپ بىر خىل بولۇپ قالىسىز

بىر خىتاي ئھر ئوقۇتقۇچى بار، قانۇن دەرسى بىرىدىغان. بۇ ئھدىلىیھ مھكتھپنىڭ قانۇن   ،یھنھ بىر نھچچھ قٻتىم ئاشۇ یھردە
یاشتىن ئاشقان. بىر نھچچھ قٻتىم بۇ خىتاي  70پىنسىیھگھ چىققان ئوقۇتقۇچىسى ئىكھن،  .دەرسى  بىرىدىغان ئوقۇتقۇچىسى

شىنىسىغا ئٻلىۋالدى مٻنى. مھن دەرستىن چۈشۈپ قورۇدا ساقالپ تۇرسام، كۆرۈشۈپ قالدۇق ئھر ئوقۇتقۇچى ئۆزىنىڭ ما 
مىگھ تۇرىسھن» (چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا مٻنى ئاپىرىپ قویىدىغان ساقچى شوپۇر ئاشخانىغا  بىر نھرسىنى  ٻبىز. «سھن ن

نىڭ  ٻقالپ تۇرسام ئۇ چىقىپ) مگھن. سا ٻد ،ئۇ كٻلىدىغان بولدى .مٻنى ساقالپ تۇر .تىپتىكھنٻئھكىلىپ بھرگىلى ك
مھن بىلھن بىللھ ماڭ» دٻدى. شۇنداق دٻگھن ئىدى «ھھجھپ یاخشى» دەپ ماشىنىسىغا   .لىپ بولۇپتۇٻشوپۇرۇم ك

چىقىۋالغانتىم نھچچھ قٻتىم. بىزنىڭ ئۇ یھردىن قایتىدىغان ۋاقتىمىز تازا یۇقىرى قاتناش بٻسىمى ۋاقتى بولغاچقا (ئۇ مٻنى  
گھ چىقىپ كھلسھممۇ بولىدۇ یاشالر باغچىسىنىڭ ئالدىغا، «مھن  912غا تاشالپ قویدى. نھنزىگودىن بىر قٻتىم نھنزىگو

گھن ئىدى. «ھھئھ بولىدۇ، ئاپتۇز ٻ نھنزىگوغا بىر ئىش بىجىرگىلى بارىتىم، موشۇ یھرگھ تاشالپ قویسام بوالمدۇ» د
توسۇلۇپ، مٻڭىپ،   .ت ئارتۇق ۋاقىت كھتتىقۇالیلىق ماڭا» دٻدىم.) تۇگۇڭدىن ئاشۇ یھرگھ بارغۇچىمۇ بىرەر سائھ

 گھندەك بولۇپ. ٻتوسۇلۇپ د

شۇ جھریانىدا موشۇ قانۇن دەرسى بىرىدىغان ئھر ساقچى ئوقۇتقۇچى ئھر خىتاي ساقچى شوپۇرغا گھپ قىلىۋاتىدۇ. مھن 
  ،ىڭ گىپىنى ئاڭلىسىڭىزرىدىغان موئھللىمنٻكھینىدە دەرىزىگھ قاراپ ماڭدىم. توۋا دەپ ھھیران قالدىم. بۇ قانۇن دەرسى  ب

مھ ئىش قىلىۋاتىدۇ ھازىر؟ بۇ ھۆكۈمھت قانداق ئىش قىلىۋاتىدۇ ھازىر؟ مھن شۇنداق ٻ« بۇ ھۆكۈمھت ن:شوپۇرغا دەۋاتىدۇ
رىمھن دەپ كىرسھم (ئۇ یھردىكى باشقا مۇناسىۋەتلىك ئادەملھردىن  ٻ ھھیران قالدىم. مھن ئۇالرغا قانۇن دەرسى  ب

گىنى ٻربھن دٻگىنى جھنزىبھن ئىكھن ئۇ. جھنزىبھن دھ، ئنى ئالتھ سىنىپقا بۆلۈپ قویۇپتۇ. یىبھسا، بۇ یھرنىسوراپتۇ، سور
رىدىغان مۇئھللىم شۇ گھپلھرنى شوپۇرغا ٻمھكچى) ئاشۇ قانۇن دەرسى بٻئھڭ كۈچلۈكلھرغۇ بىلىسىز، «قایچىدەك» د

، » ئاقىلالر سىنىپى)尖子班(« جھنزىبھن ،سىنىپ)-2(  ، ئھربھنسىنىپ)-1( دەۋاتىدۇ. بۇالر ئۇ یھرنى بۆلۈپتۇ، یىبھن
- 6( ، لىیۇبھن، سىنىپ)-5( ، ۋۇبھن، » تٻز سىنىپ)快班(«، كۆەیبھن، سىنىپ)- 4( ، سىبھن، سىنىپ)- 3( سھنبھن

留学(« گھنلىرى پۈتۈن لىیۇ شۆسىڭٻئىكھن قاراڭ. ئاشۇ جىیھنزىبھن د، » ئاستا سىنىپ)慢班(«  نبھنھ، م، ىنىپ)س

生 ئىكھن. پۈتۈنلھي چھتئھلدە ئوقۇپ كھلگھنلھر ئىكھن. ئاشۇالرنىڭ ئھڭ تۆۋەنلىرى  ئوقۇغۇچىالر)» چھتئھلدە ئوقۇغان
، ئالىي مھكتھپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىكھن. بۇ دەیدۇ «مھن كىرىپ » ئاسپىرانتالر)研究生(« مھسىلھن، یھنجۇسىڭ

ن دەیدۇ بۇالرنى) ماڭا ٻ(شۆیۈەنم یٻزىشىمغا ئۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ماڭا قویۇپ كھتكھن .قانۇندىن بىر تٻما یازغان ئىدىم
گھن یۇقىرى سھۋىیھدىكى سۇئال ٻگھن یۇقىرى ساپا، نٻمھ دٻبھرگھن سۇئاللىرىغا ئھقىل ھھیران قالىدۇ» دەیدۇ. «نٻمھ د

لىپ قالغان بالىالردۇ بۇ، دەپ داڭقٻتىپ قالدىم.  ٻ بۇالر قانداق بالىالردۇ بۇ؟ بۇ نٻمىگھ ك م،ئۇ. مھن داڭقٻتىپ قالدى
نٻمھ ئىش قىلىدۇ بۇالرنى بۇ یھرگھ یىغىپ؟ قانداق ئىش قىلىۋاتىدۇ ھۆكۈمھت» دەپ ئۆزىنىڭ ھھیران قالغان،   ھۆكۈمھت 

ئىدىیھسىدىن ئۆتمىگھن ئىشالرنى دٻدى. شۇ جھریاندىمۇ بۇ یھنھ «ئۇنى ئاز دەپ یھنھ بۇ یھردىكى قىزالرنى خىتاي  
 شىیلىككھن بۇ» دٻدى. ساقچىلىرى... بۇ ھٻلىقى ئىنسان قٻلىپىدىن چىققان بىر ۋەھ

ئھگھر بۇنىڭ گٻپىنى ئاڭلىسىڭىز، بۇ خىتاي ئھر بىزنىڭ ئاشۇ ۋەتىنىمىزدە یاشاۋاتقىلى خٻلى ئۇزاق یىل بوپتىكھن. (ئۇزاق  
یىل یاشىغان بھزى خىتایالر بارغۇ، بىزنىڭ ئۈستىمىزدە گھپ قىلىپ قویىدۇ، ئانچھ مۇنچھ، بھزىدە) موشۇ خىتاي 

«ھھتتا بۇ قىزالر موشۇ یھردە بىر دانھ خىتاي مومىسى یھیدىكھن،  ئوقۇتقۇچى بىز تھرەپتھ تۇرۇپ گھپ قىلىۋاتىدۇ.
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«نٻمھ یھیدۇ بۇالر، ئھكىلھ كۆرەي، بۇالرنى :شىپھن ئىچىدىكھن» دەپ، شۇنى دەۋاتىدۇ. خىتاي ساقچىالرنىڭ كارى یوققۇ
ماندا قىلھ كۆرەي، دەپ رىدۇ بۇالر ئھركىن، ئىختىیارى. بىز گھپ قىاللمىغان بىلھن. «ٻقانداق قىلىۋاتىسھن؟» دەپ سوراۋ

باقسام، بىر تال گۈرۈچىمۇ یوق شىپھن ئىكھن ئۇ. ھٻلىقى خىتاي   قوچۇپچىلھكلھرگھ قارىدىم، ماندا، ماندا چۆمۈچتھ 
تىدۇ بھزىدە. موشۇالر ٻئۇ مومىنى بىز یىسھكمۇ قوسىقىمىز ئٻچىپ ك .مومىسى مۇشتا، مۇشتا بار. شۇ مومىنى یھیدىكھن

تىۋاتىدۇ بارغانسىرى. ھھ بوپتۇ، بۇالرنى ئاچ  ٻىزالر. مھن ھھیران قالدىم. بۇالر ئورۇقالپ كلىمۇ چىدایدىكھن، بۇ قٻھ
ھھ بوپتۇ. بۇالرنى یھنھ بۇنىڭدىن سىرىت قىینایدىكھن، سوراق قىلىدىكھن.  ،قویسۇن، یالىڭاچ قویسۇن، سوغۇقتا توڭلىسۇن
نىمۇ بىلھمسھن؟ ئھىدىكھن. ئۇنىڭدىن ئٻچىنىشلىق پاجىگۈزۈپ، قول قویغۇزٻبۇالر قىلىپ باقمىغان ئىشالرنى قىلدىڭ دەپ د

بۇالرغا نۆۋەتلىشىپ باسقۇنچلىق قىلىدىكھن قارا» دەپ ئاۋۇ خىتاي ئھر ساقچى، ئاۋۇ شوپۇر ساقچىغا دەپ مٻڭىۋاتىدۇ   
 سھتلىك دٻدىمۇ بۇ گھپنى، مٻنى بىر گھپ قوشامىكى دەپ، یاكى بۇنىڭغا راستقئاۋۇ گھپنى. یا بۇ ئھر ساقچى مھخ 

ئاشۇنداق دەۋاتامدۇ بىلمىدىم. «موشۇنداق باسقۇنچۇلۇق قىلىدىكھن، نۆۋەتلىشىپ قىلىدىكھن، شۇنچىلىك پاجىئھ. بۇ  
نىڭ ٻھھقىقھتھن ئىنسان قٻلىپىدىن چىققان بولماي نٻمۇ؟ سھن ئویالپ باقھ. سھن ھازىر موشۇنى قوبۇل قىاللىدىڭمۇ؟ س

دە، نھچچھ قٻتىم. بۇ مٻنىڭ ئۆز قۇلۇقۇم بىلھن ئاڭالپ،   -یىشىپ ماڭدى  ٻئىدیھڭدىن ئۆتتىمۇ» دەپ ئاشۇنىڭغا ئاشۇنداق د
 كۆزۈم بىلھن كۆرگھن ئىشالر.  

مھن موشۇنداق جھریانالر بولغاندىكىن، بارىمھن، كٻلىمھن. دەرسىم نۇرمال ئاشۇنداق بولىۋاتىدۇ. بۇ ئھسلى مھن ئاشۇ  
كۈنىگىچھ تۇرىشىم  -1. ئاینىڭ  3. یىلى 2018ى دىن، 1ئاینىڭ . 9. یىلى 2017یھرگھ بارىدىغاندا مھجبۇرى توختامدا 

بامایال، مھن دٻدىمغۇ   -ئایغا بارا  -11رەك ئىدى. لٻكىن مھن ٻرەك ئاشۇ یھردە، ئالتھ ئاي. ئالتھ ئاي تۇرۇشۇم كٻك
ر كامپىسىكى بۇ ئىشالر.  ئایالال -سىمنى یىغىپ بواللمایۋاتقان ۋاقتىمدا، بۇ قىزٻئھرلھر كامپىسىدىكىنى تارتىپ بواللماي، ئ

لىپ كھتكھن ئىشالرنى مھن ھازىر قىستۇرۇپ دەپ  بھرسھم چۈشنىسىز. مھن ٻكھینىدىن ك -ئۇنىڭدىن سىرت یھنھ كھینى 
ئایغا بارغىچھ. ئاڭغىچھ بىزنىڭ قورۇدا، بىزنىڭ ئھنجۇ ئولتۇراق رایۇنىنىڭ   -11رىپ بواللمىدىم ٻبۇ یھردە بھرداشلىق ب
ومىتٻتىدىكى بىزنىڭ كادىرلىرىمىز، بىزگھ مھسئۇل كادىرالر بىزگھ ئاھالىلھر توپىدا ئۇقتۇرۇش  قورۇسىدا ئاھالىلھر ك

رەك ئىكھن. مھن سىزگھ ٻ ئایغىچھ قىلىشىمىز ك -7ئاینىڭ ئاخىرى یوللىغان ئىدى ئۇ ئۇختۇرۇشالرنى،   -5یوللىدى. 
 رەك ئىكھن. ٻئۈزۈك سالدۇرىشىمىز كئھۋەتىپ  بھرگھن ھٻلىقى چاڭلویھندىكى مھنجىڭ ئامبۇالتورىیھسىگھ بٻرىپ 

ئىككى یىلدا ئاشۇنداق ئۇقتۇرۇش بار ئىدى. بۇ جھریاندا ئۇنى ئۈلگۈردۈق  2018ۋە  2017یاشقىچھ.  50یاشتىن  18
بھشىنچى ئاینىڭ ئاخىرىمۇ، یھتتىنچى ئایمۇ ئىش قىلىپ ئۈزۈك سالدۇرغان  یىلى - 2017قىلدۇق. شۇنىڭ  بىلھن مھن 

كۈن ساقایمىدىم.  15نىڭ ئادىتىم توختىمىدى. شۇنىڭ بىلھن ٻئایالر بولغان ۋاقتىدا م -11تھپكھ كھلدىم. ئایدا مھك -9ۋاقتىم. 
نھچچىنچى چىسال ئھتىسى ئھتىگھن   20سىمۇ ئىش قىلىپ 20ئاینىڭ  -10ئاخىرى ئۆزۈم قورقتۇم. قانسىراپ قالماي دەپ. 

نىڭ قھتئى. دوختۇرخانىغا ئٻلىپ بارسىڭىز  ٻادارىم یوق م«م:مھن قوپالمىدىم قھتئىیال. شۇنىڭ بىلھن یولدىشىمغا دٻدىم
دٻدى. شۇنىڭ  بىلھن   «ساڭا شۇ ئۈزۈك تھسىر قىلدى ھھقىچان» دە ئھر بولغاندىكىن. -ئۇ بىلىدۇ  .دٻدىم بوپتىكھن مٻنى»

ئۈستىدىال شۇ. پھسكھ  بىزنىڭ ئۇیغۇر تٻبابھت دوختۇرخانىسى بىزدىن ئىككى بىكھتال ئۈستىدە. بىیھنجاڭ بىڭگۈەننىڭ 
ینال ٻچۈشۈپ، ماشىنا توسۇپ، شۇ دوختۇرخانىغا ئٻلىپ باردى. دوختۇرخانىدا یاتاققا ئالدى. دوختۇرخانىغا كىرگھندىن ك

.  تھكشۈرۈشكھ مٻنى ماڭدۇرۇپ ئٻلىپ  65 – 45قان بٻسىمىمنى ئۆلچىدى. قان بٻسىمىم قانچىگھ چۈشۈپتۇ دەڭ، 
ھارۋىدا تھكشۈرۈش قىلىپ، ئاشۇنداق ئھكىردى. ئاشۇنداق بولۇپ كھتتىم. ئۇ ئادىتىم  چىقالمىدى. ھارۋىدا ئٻلىپ چىقىپ،

 گھندەك.ٻتوختىمىدى. شۇنىڭ بىلھن ئۇ یھردە سالغان ئۈزۈكنى ئٻلىپ، داۋالىنىپ د

. بىزنىڭ  تھكشۈرۈپ كىرگھن ۋاقتىمىزدا تٻلٻپۇن كھلدى. تٻلٻپۇننى ئالغۇدەك مادار یوققۇ مھندە.  تٻلٻپۇننى یولدىشىم ئالدى
» دەپ ۋارقىراۋاتىدۇ ؟غۇ؟ تٻلٻپۇننى سھن ئاپسھنغۇى «قھلبىنۇر مھكتھپكھ بارماپت:مھكتھپنىڭ مۇدىرى تٻلٻپۇن ئۇرۇپتۇ

گھن ئىدى. تٻلٻپۇننى مھن قولۇمغا ئٻلىپ، (گھپقىلغۇدەكمۇ ئاۋاز یوقق، ٻشۇنداق غھزىپى بىلھن. «یاتاقتا یٻتىپ قالدى» د
سھم. «ئادىتىڭ كھپ كھتسھ، ھھممھ ئایالالرنىڭ  ٻدىتىم (دەۋەدىم) بھك كھپ كھتتى» دئاران تھستھ) «مھن موشۇنداق ئا 

نىڭ ٻگھن ئىدى. «مٻلىدىغۇ، باساڭ بولمامدۇ؟ ئۇالر بىزگھ تٻلٻپۇن قىلىپ تىلالپ كھتتى. یا دەپ قویمایدىكھنسھن» دٻك
یىن  ٻسىۋەتتى. شۇنىڭ بىلھن چۈشتىن كتٻلٻپۇننى بٻ ،سھمٻدەپ قویغۇدەكمۇ مادارىم یوق، ئاران كھلدىم موشۇ یھرگھ» د

بولغاندا ماڭا بىر ئھر، ئارقا سھپ مۇدىرىمىز بار ئىدى، شۇنى باشالپ كھپتۇ دوختۇرخانىغا. ئاڭغىچھ یھنھ تٻلٻپۇن  
ئۇرۇپ یولدىشىمدىن قھیھردە، قانداق؟ دەپ. شۇنىڭ بىلھن ئۆزى كۆرۈپ، چىرایمدا قان یوق، تامدەك موشۇنداق  

منى كۆرۈپ «سھن بھك ئٻغىر ئاغىرىپسھنغۇ؟ ساڭا بھك بٻسىم بولۇپ كھتتىمۇ نٻمھ بۇ دەرسلھر؟ بٻسىم  مىدىرلىماي یاتقىنى
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گھن ئىدى. ماڭا ھٻچنىمھ بٻسىم ٻبولۇپ كھتتى یا؟ نٻمھ ئىش بار ساڭا بٻسىم بولۇپ كھتكىدەك؟ شۇنى دەپ بىرەلھمسھن» د
ئاغرىپ كھتكھن بولغاچقا موشۇنداق. باشقا ھٻچقانداق   تىۋاتىدۇ. شۇڭا مھن بھكٻبولمىدى. ئادىتىم نۇرمالسىز بولۇپ ك

كۈن بولدى مھن   15بٻسىم یوق ماڭا. مھن بٻسىم دەپ ئویلىمایمھن. ئۆزۈمنىڭ ئادىتى ماڭا بٻسىم بولۇپ كھتتى. 
لىنىپ  مۇدىرىمىز ئاغىرىپ، ئادىتى توختىماي، ئای يدىم. چۈنكى ئۇنىڭ ئالدىدىمۇ بىزنىڭ بىر خىتاي ئىلمىٻئاغىرىۋاتقىلى د

 تى ئۇ خىتاي. شۇنىڭ بىلھن ھھ، دٻدى.ھتبىل قٻلىپ مھكتھپتھ، دوختۇرخانىغا ئٻلىپ بارغان ئىدى ئھرلھر. ئۇنى 

یاشتىن ئاشقاندا قارا، ئایالالر ئاشۇنداق بولىدۇ. شۇ بٻسىم، ماڭا باشقا بٻسىم یوق،  45«ئادەم :مھن دٻدىم بىلھن شۇنىڭ 
دى. مھن ئۇنى  ٻاق بولسا كىمنى ئھۋەتىمىز ئۇ مھكتھپكھ دەرسىكھ؟» ددٻسھم. «ئۇند تىمھن»ٻمھن یاخشى بولۇپ ك

گھنتى. بىزنىڭ دىرى  ٻسھم. «سھن دەپ باقھ، كىمنى ئھۋەتسھك بولىدۇ؟» دٻسھن بىرسىنى ئورۇنالشتۇر د ئۇقمایمھن،
بوپتىكھن، مھن  رىدىغان. شۇ مۇئھللىم بٻرىپ تۇرسا ٻجورىن دەپ بىر ئۇیغۇر ئایال مۇئھللىم بار ئىدى ئھخالق دەرسى ب

كۈن، بىرەر ئاي داۋاالنمىسام ماڭالمایمھن مانا. سوراپ باق، مٻنى   20سھل یاخشى بولۇپ بولغىچھ. قارىغاندا مھن 
دٻدىم. شۇنىڭ  »تھكشۈرۈشكىمۇ ھارۋىدا ئٻلىپ چىقتى. مھن ھازىر ساڭا گھپ قىلىپ ماندا مىدىرلىساممۇ قٻیىۋاتىدۇ بٻشىم

ىقىپ كھتتى. «دەم ئال، داۋاالن، ئۇ بۇ» دەیدىغان گھپ یوق. شۇنىڭ بىلھن بىلھن ئۇ قھغھزلھرنى كۆرۈپ، چ 
دوختۇرخانىدا یٻتىپ داۋالىنىپ، ئۆیگھ چىقىپ، ئۇنىڭدىن كىیىن مھكتھپكھ بارمىدىم. یولدىشىم «ئھمدى سھن ئاۋۇ یھرگھ  

ئىگھ بولمایمھن» دٻدى قاراڭ   نى باقمایمھن. مھن ساڭا ٻباردىم، ماۋۇ یھرگھ باردىم دەپ، بىر ئىش بولۇپ قالساڭ مھن س
«ئىگھ بواللمایمھن ساڭا. دەم ئالساڭ قوغلىۋەتسھ مھكتھپتىن قوغالیدىكھن ناھایتى. دەم ئالساڭ ئۆیدە دەم ئال. بارمایسھن 
مھكتھپكھ. ئھگھر بارىمھن دىسھڭ، سھن بىلھن كارىم یوق، چاتىقىم یوق» دٻدى. شۇنداق دٻگھندىكىن بارمىدىم مھكتھپكھ.  

 بىر یىل مھكتھپكھ بارمىدىم.  2017كمۇ مادار بارمۇ دەڭا. شۇنىڭ بىلھن بارغۇدە

نۇرمال ئىشقا چۈشمھمدىمھن مھكتھپتھ. ئىشقا چۈشسھم، جاھان  ە،ۋسۇمىدھئایدا یھنھ یٻڭى ئوقۇش م -2یىلى  -2018 
تىپتۇ. مھن مھكتھپكھ بارغان كۈنۈمال چوڭ یىغىن زالىدا خىزمھت ٻیھنھ پۈتۈنلھي ئاستىن ئۈستۈن ئۆزگۈرۈپ ك

ار  ئۈگۈنۈش دەپ ئھكىردى ھھممىمىزنى. بىر یۈز نھچچھ ئادەم ب  يتھقسىماتى ئۇقتۇرىدۇ بىزگھ. یىغىن ئاچىدۇ. سىیاسى
بىزنىڭ مھكتھپتھ. شۇنىڭ بىلھن ئاشۇ یھرگھ ئھكىرىپ ئۇقتۇردى. ماڭا بھرگھن جازا ئىكھن ئۇ «قھلبىنۇر سىدىق تۇڭبوۋ»  

دٻدى بىرىنچىسىدىال. ئولتۇردۇم جىم. بىرىنچىسى: خىزمھت ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن یاخشى چىقالمىغانلىقى ئۈچۈن 
داڭئھن   ؛ر ئھر تھنتھربىیھ مۇئھللىمىگھ بھردى. (ئاشۇ ئۆتھیدۇ)رىنشى گھنبۇلۇق ھوقۇقىنى شىڭجىیھنجۈن دەپ بى

جاۋیھن زۇجاڭلىقنى جىیایھن مۇئھللىم ئۆتھیدۇ. ئۈچ خىتاینىڭ ئىسمى شۇنداق   ؛گۇڭزوسىنى لىیاڭچھن مۇئھللىم ئۆتھیدۇ
 ئٻنىق ئىسىمدە مٻنىڭ. چۈنكى ئاشۇنداق تۇڭباۋ قىلغان بولغاچقا.

تىپتۇ. مھسىلھن: ٻۋىسىنىپالرنى قانداق قىپتۇ دٻسىڭىز ئاڭغىچھ، خىتایالر بىلھن قوش ى سىنىپ خھنزۇ تىلى. بىزنىڭكئىك
بھشىنچى یىللىق تۆت سىنىپ بولغان بولسا، خىتایالر بىلھن ئارالشتۇرۇپ قوشۇپ، بىر ئۇیغۇر قىز، بىر خىتاي باال، بىر  

تىپتۇ باشتىن ئاخىرى ھھممىنى. ٻشۇنداق قوشىۋئۇیغۇر باال، بىر خىتاي قىز. ئاشۇنداق ئولتۇرغۇزۇپتۇ ئوقۇغۇچىالرنى. ئا 
بىزگھ دەرس یوققۇ ئۇنىڭدا. شۇنىڭ بىلھن بۇنىڭغا كىرىدىغان دەرسلھرنى خىتاي مۇئھللىملھرنىڭ ئىشى چىقىپ قالغان  

ۋاقىتتا، بىر یھرلھرگھ  بٻرىش بولۇپ قالسا، رۇخسھت سورىسا بىز ئۆتىدىكھنمىز. بولمىسا بىز دۈجۇرنىخانىدا  
رىپتۇ. گھپ قىلمىدىم مھن، نٻمھ دىیھلھیمھن ئۇ  ٻگھ یاردەملىشىپ، شۇ یھردە ئىشلھیدىكھنمىز. ماڭا شۇنداق جازا ببوۋئھنلھر

دە مھن. ئىككىنچىسىگھ    -یھردە. ھٻچنىمھ دىیھلمھیمھن. چۈنكى ۋەزىپىنى ئورۇنلىمىغاچقا، كامپىغا ئھۋەتمىگىنىگھ خوش 
 12الن قىلدى. ئۇ ٻمۇئھللىمنى شۇ یھردە ئۇقتۇرۇپ، ئ 12ىلىپ بىز بىزنىڭ بىر ئىلمى مۇدىرنى ئۇقتۇردى. شۇنداق ق

موھىم یھرلىرىدە ئىشلھیدىغانالر بۇالر. شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنى بىكىتىپ  - مۇئھللىمنىڭ ھھممىسى مھكتھپنىڭ موھىم
ن ئىلتىماس «بۈگۈندىن باشالپ سھ:چاقىرىپ .یىنال ئىشخانىسىغا چاقىردىٻئۈچ كۈن ئۆتكھندىن ك - بولۇپ، ئىككى

یازىسھن. پىنسىیھگھ چىقىسھن. ئۇنتۇپ قالما ئىلتىماسىڭغا <زىیھن شىڭچىڭ> دەپ یاز دەیدۇ تٻخى، ئۆزلىكىمدىن ئىلتىماس 
دەرس ۋەزىپىلىرىمدىن ئٻلىپ تاشلىدىڭ، گھپ  ٻنى«م:قىلغانلىقىمنى ئھسكھرتىپ یازىدىكھنمھن. شۇنىڭ بىلھن مھن دٻدىم

ن. چۈنكى مھن راست ھۆكۈمھت تاپشۇرغان ۋەزىپىنى یاخشى ئورۇنلىیالمىدىم. گۇناھ مھیمھٻقىلمىدىم. مھن ھٻچنىمھ د
مھندە، گۇناھىمنى تونىدىم، بىلدىم. مھن سھندىن ئىلتىماس قىلىمھن (ئھمما یىغلىمىدىم ئۇ یھردە) مھن یھنھ ئىككى یىل 

ھنلىك قىلساممۇ ئ، بوپتۇ مھن بوۋیىللىق سىتاژ بىلھن مھن پىنسىیھگھ چىقاي 30یىل توشىدىكھن.  30خىزمھت قىلسام 
سھن ئھمدى ئویلىما.   ،«یاق، بولدى:نىجىس خىتاي دەپ كھتتىم). شۇنىڭ بىلھن پدٻدىم ھھتتا ئۇ خىتایغا (خھ »قىالي،

 گھندىكىن ئىلتىماس یٻزىپ ئۆیۈڭگھ قایتىپ كھت. قانداق قىلساڭ قىلىپ، ئۆیۈڭگھ قایتىپ كھت» دٻدى. ٻئىلتىماس یاز د



 18 

بىز تٻلٻپۇن ئۇرسىال ئۇچۇپ  .ۈچ ئادەمنىڭ خىزمىتىنى ئىشلھپتىمھن شۇ مھكتھپتھ. شھنبھ یھكشھنبھم یوقیىل مھن ئ 28 
یھنھ بىر نھرسھ بار   .لىمىز. تاشالیمىز ئۆي، باال ھھممىنى. تھتىلدە باشقا مۇئھللىملھر دەم ئالسا، بىز داڭئھننى رەتلھیمىزٻك
«سھن ئۇنداق گھپ  :نىٻپىنى ئورۇنلىمىدىڭ  دەپ ھھممىنى نۆل قىلىپ مسھ بارىمىز. شۇنداق قىلسام ئاخىرى ئاۋۇ ۋەزىٻد

قىلما، بولدى، بولدى، ئىلتىماس یٻزىپال قایت، ئۆیۈڭگھ قایتىپ كھت» دٻدى. شۇنىڭ بىلھن ھھ دەپ، ئىشخانىغا كىرىپ 
مۇئھللىمنىڭ ھھممىسىنى ئاشۇنداق  12مۇئھللىمنىڭ ھھممىمىز یٻزىپتىمىز. ئاشۇ  12ئىلتىماسنى یٻزىپ ئھكىردۇق. ئاشۇ 

گھپمۇ یوق، سۆزمۇ یوق، ماندا بىر قاراپمۇ قویمىدى بىزگھ. تارتمىسىدىن تامغىسىنى ئٻلىپال،  قىلىۋەتتى. ئھكىرسھك، بىزگھ 
ىچھن تۈیشو» دەپ یٻزىپال «قایتىڭال بولدى. بىز بۇنى ئۆزىمىز تھستىقالپ، سىلھرگھ ئھۋەتىپ  تتامغىنى بٻسىپال، «تۇ یۆ 

 قایتۇرۇلدۇم. پىنسىیھگھ چىققان بولدۇم.  ئۆیگھ يئایدا مھجبۇرى -2یىلى -2018بىرىمىز» دٻدى. شۇنىڭ بىلھن 

یىلى بۇ  -2019بٻرىپ ئۈزۈك سالغۇزدۇق.  يسى یھنھ كھلدى ئۇقتۇرۇش. یھنھ مھجبۇرى 20ئاینىڭ  -5 یىلى-2018
یىشنى ئۇنتۇپ ٻكۈنى تۇغۇلغان كۈنۈم (بایا تۇغۇلغان كۈنۈمنى د -5ئاینىڭ  -5یاققا مٻڭىشقا تھییارلىق قىلىۋاتقاندا، 

خىزمھتكھ قاتناشقان.   10كۈنى-ئاینىڭ  -9یىلى  -1990كۈنى تۇغۇلغان.  -5ئاینىڭ  -5یىلى  -1969مھن  قاپتىمھن.
  يسى بولغاندا ماڭا مھجبۇرى 20ئاینىڭ  -5پىنسىیھگھ چىقىرىلدىم.)  يقوغالندىم. مھجبۇرى 10-ئاینىڭ  -2یىلى  -2018

ستىرا بار، قولىمىزغا تامغا  ٻدا، ئۇ یھردە بىر دوختۇر س. ئوپراتسىیھ بولۇپ بولغانقىلدىتۇغۇت چھكلھش ئوپراتسىیھسى 
رەك. شۇنىڭ بىلھن ئۇ ٻرىشىمىز كٻرىدۇ. چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ ئاھالىلھر كومىتٻتىغا تاپشۇرۇپ بٻئۇرۇپ بىر قھغھزنى ب 

نىڭ «سھندىن قان بھك جىق چىقىپ كھتتى جۇمۇ» دەیدۇ. شۇ:دوختۇر تھپتارتماي ماڭا قھغھزگھ تامغا ئۇرۇپ بھرگىچھ
 لىپ، تٻڭىپ یۈردۈم. ٻبىلھن گھپ قىلماي قھغھزنى ئٻلىپ، ئاران تھستھ قایتىپ ك

سىڭىز، ٻسى چۈشكھن تۈنجى قٻتىم. بۇ ئۇقتۇرۇش نھدىن چۈشكھن د 20ئاینىڭ  -4یىلى  -2017بىزگھ بۇ ئۇقتۇرۇشالر 
   -7  ،-6 ،-5  ،-4نھچچھ بىنا بولسا،  20بىزنىڭ ئۇ قورۇدا  ،تىنىڭ گۇرۇپپىمىز بار ئۈندىداردا. مھسىلھنٻئاھالىلھر كومىت

بىزگھ مھسئۇل. شۇنىڭ بىلھن بىزنىڭ   ،بىر بوخۇگھن بار، بىر مىنجىڭ ساقچى بار .بىناالرنى بىر قىز باال باشقۇرۇدىكھن
كۈنى چۈشكھن ئۇقتۇرۇش ئۇ.   20-ئاینىڭ  -4ئاھالىلھر توپىمىزغىال ئۇقتۇرۇدۇ بۇالر. ئاشۇ ئۇقتۇرۇشنى ئۇقتۇرۇپتۇ 

تىپ، یٻڭى تٻلٻپۇن  ٻیىلالردىكى ئۇقتۇرۇشالرنىڭ تٻلٻپۇنۇمدا بارلىرىنى یۇیۇپ تازلىۋ - 2019، 2018،  2017مھن 
ئٻلىپ چىقتىم بۇ یاققا. چۈنكى بىزگھ ئۇقتۇردى، «بھك قاتتىق تھكشۈرىدىكھن، یٻڭى تٻلٻپۇن ئالماشتۇرۇپ ماڭىسھن»دەپ  

گھن «تٻلٻپۇنىڭنى ئالماشتۇرىۋەت» دەپ. شۇڭا ٻئۇقتۇرغان، یولدىشىممۇ شۇنداق دبىزگھ مائارىپ ئىدارىسىدىنمۇ شۇنداق 
 یوق مھندە.  رئۇ ئۇقتۇرۇشال

یىلىمۇ بوپتۇ ئاشۇ ئۇقتۇرۇش) بىزگھ باشتا  -2020یىلى ئوپراتسىیھ قىلىپ چىققان ۋاقتىمدا ( -2019مھن موشۇ یھرگھ   
یاشقىچھ دەپ توققۇز یىل كھینىگھ  59یاشتىن  18ە غا كھلگھند2019یاشقىچھ دەپ ئۇقتۇرغان.  50یاشتىن  18

یىلى موشۇ گولالندىیھدىكى ۋاقتىمدا كۆردۈم. شۇڭا ئۇ ئۇقتۇرۇش مھندە بار،  -2020سۈرۈپتۇ. بۇ ئۇقتۇرۇشنى مھن 
 -7سى ئۇقتۇرغان ئىدى.  20ئاینىڭ  -4ساقالپ قویغان ئۇنى. ئاھالىلھر كومىتٻتى بىۋاستھ ئۇقتۇرىدۇ. ئۇ ئۇقتۇرۇشنى 

نى   ى رەك. بىز یھنئھنلۇ ئھنجۈ ئولتۇراق رایۇنى، یھنھ باشقا یھتتھ سھككىز ئولتۇراق رایۇنٻئایغىچھ تۈگۈتۈش ك
ئایرىم. ئاشۇ بویىچھ بولىدىكھن.  - تىدىكھن ئایرىمٻلىۋۆچاڭلویھندىكى بىر ئامبۇالتورىیھگھ بۆلگھن ئىكھن. بۇالر ئاشۇنداق ب

ئاینىڭ ئاخىرى (كۈن ئىسىمدە قالماپتۇ)   -5تىدىكھن. مھن ٻ ئایالر بولۇپ ك -7 -6 -5شۇنىڭ بىلھن بىزگھ نۆۋەت كھلگۈچھ  
 بٻرىپ، ئۈزۈكنى سالدۇردۇم.

لىپ، بىزنىڭ دەم ئٻلىشىمىز یوق، ھٻیت ٻچىدە كٻیىلالر كامپىدا دەرس ئۆتىۋاتقان تۇرسام، ئھتىگھندە بٻرىپ ك -2017مھن 
ئاینىڭ ئاخىرى بۇنى سالدۇرغان   -5 .بىر قٻتىم ئۈزۈك سالدۇردۇم یىلى -2017بایرام یوق كۈندە بارغاندىكىن ئۇ یھرگھ. 

تىپتىكھن. خۇددى قویالرنى سویسا ئۆزىنىڭ سویىلىشىنى كۈتۈپ ٻۋاقتىم. ئۇ ۋاقىتتا مھن بارغاندا ئۆچرەت بولۇپ ك
ان تھككھن ئىدى تىپتىكھم ئۆچرەتتھ. یٻرىم كۈندە ئارٻئایالالر ساقالپ تۇرۇپ ك -پۈتۈن قىز .تۇرغان قویالرغا ئوخشاش

تىدۇ. بۇالر ٻتىشمىگھن بولغاچقا، مھن ئۇ كامپىدىن قایتىپ كھلسھم كھچ بولۇپ كٻماڭا ئۆچرەت. ئۇ ۋاقىتتا بىزنىڭ ۋاقىت ی
تا ئىشقا چۈشىدىكھن. ئاشۇنداق بولغاچقا مھن ئۇالردىن سوردۇم،  40دىن  7بھش یٻرىمدا ئىشتىن چۈشىدىكھن. ئھتىگھن 

سھم، یٻرىم كۈن (ئۇالر ئۆزىنىڭ كامىرلىرىدا ئولتۇرىدىغۇ، سىرىتقا  ٻھتتىم. بىزنىڭ باشلىققا دئۇالرغا ئۇقتۇرۇشنى كۆرس
بارسام، شۇنداق ئۆچرەتتھ ماڭا یٻرىم كۈندە ئاران تھككھن ئۇ ئۆچرەت. ئۈزۈك  پچىقالمىغاندىكىن) رۇخسھت ئٻلى

ئایالالر كامپىسىغا بارغان ۋاقىتتا ئادىتىم   -قىزبھشىنچى ئاینىڭ ئاخىرىغۇ دەیمھن. ئۇنىڭدىن كىیىن  یىلى-2017سالدۇرغان 
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تٻلٻپۇنىمىزدىكى ئاھالىلھر   ،یھنھ كھلدى ئۇ ئۇقتۇرۇش ،ئایدا -5یىلى  -2018توختىماي، ئۇ ئۈزۈكنى ئالدۇرىۋەتتىم. 
ا  كومىتٻتىنىڭ گۇرۇپپىسىغا. «ئھگھر بۇ خىزمھتكھ ماسالشمىسىڭىز، ئۈزۈك سالدۇرغىلى بارمىسىڭىز، سىز ساقچىخانىغ

یىلىمۇ   -2017یىلىدا ( -2018بٻرىپ تۆمۈر ئورۇندۇقتا ئولتۇرىسىز» دەپ ئۇقتۇرۇش بار. شۇنداق بولغاچقا مھن 
تىدىكى مھسئۇل كادىر قىزنىڭ یٻنىغا ئۆزۈمنىڭ كىملىكىمنى (ئۇالردا بار  ٻكىرىپتىمھن ئىشخانىغا) ئاھالىلھر كومىت

ڭ ھھیئھت ئھزاسى» دەپ ئایرىم بىر كٻنىشكھم بار ئىدى. ئۇنى  ئھمھلىیھتتھ) یھنھ ئۆزۈمىزنىڭ «ئۆزبھكلھر جھمىیتىنى
گھن كىنىشكھمنى ئالدىم. ئىككى قٻتىم ئاپتۇنۇم رایۇنىنىڭ مۇھاجىرالر قۇرۇلتىیىغا  ٻئالدىم، «ۋەتھنگھ قایتقان مۇھاجىر» د

كۈمھتتىن مھخسۇس بھرگھن  نىڭ بىرال قىزىم بولغاچقا، بىر پھرزەنتلىك بولغانالرغا ھۆٻقاتناشقان ئىدىم. ئۇنى ئالدىم. م
«پىالنلىق تۇغۇتتىكى شھرەپ گۇۋاھنامىسى» دەپ. ئۇ بار. ئۇنى ئٻلىپ، كىردىم ئىشخانىسىغا، تۆتىنچى  ر:كىنىشكھ  با 

یىلى كىرىپتىمھن  – 2017« مھن مھكتھپتھ ئوقۇتقۇچى (: دىمٻقھۋەتتھ ئۇ ئىشخانىسى شۇ قورۇنىڭ ئىچىدە. كىرىپ د
نى كۆتۈرۈپ كىرىپتىمھن. ئالىي دەرىجىلىك ئۈنۋان كىنىشكھمنىمۇ كۆتۈرۈپ كىردىم.)  پىنسىیھ كىنىشكھم 2018راست. 

نىڭ مانا موشۇ بىرال قىزىم بار. مھن ئھمدى تۇغمایمھن، ھھم تۇغالمایمھن. ئۆتكھن یىلى  ٻمانداق، مانداق ئىشلىدىم. م
نىڭ ئادىتىم  ٻتتىم، خھۋىرىڭىز بار. میىلى ئۈزۈك سالدۇرغان  بىلھن مانداق مانداق بولۇپ، ئۈزۈكنى ئالدۇرىۋە -2017

توختىمىدى. ئھمدى مھن ئۈزۈك سالدۇرماي. موشۇالرنى كۆرۈپ، تھستىقالپ بىرەمسىز، خھت قىلىپ بىرەمسىز. مھن 
ئۈزۈك سالدۇرسام بھرداشلىق بىرەلمھیمھن. كۆتۈرەلمھیمھن. ھھم تۇغمایمھن. قھغھزگھ قول قویۇپ بھرسھممۇ بولىدۇ.  

« ز:قىلىپ تۇغۇپ قالسام، نٻمھ جازا بولسا مھن رازى ئۆتھشكھ. قول قویۇپ بىرەي» دٻسھم. بۇ قى ئھگھر مھن خىالپلىق
ۋاي قھلبىنۇر ھھدە، سىزنى بىز ئوبدان بىلىمىز. بۇ بىزنىڭ ئىشىمىز ئھمھس، بۇ یۇقىرىدىن چۈشكھن بۇیرۇق. سىز بۇنى 

قىلىسىز. بىزگھ ئامال یوق. نھگھ ئاپارسىڭىز ئاقمایدۇ رەك، بۇنى ساقچىخانىغا بٻرىپ ٻیىشىڭىز كٻبىزگھ ئھمھس، ساقچىغا د
ھھئھ دٻدى.   ،دٻدى. ئۇنداقتا چوقۇم سالغۇزامدىمھن دٻسھم »ھھئھ«  .بۇ كٻنىشكىلىرىڭىز» دٻدى. «ئاقمامدۇ؟» دٻسھم

كىرگھن ۋاقتىمدىمۇ ئاڭلىمىغان ئىدى ئۇالر. «یاق ھھدە، یاق، ئۇنداق گھپنى قىلماڭ. سالغۇزمىسىڭىز بولمایدۇ. بۇ  2017
 .یىلى چۈشھندۈردى ماڭا. ئۇنداق بولسا بولدى 2018نى قوغلىۋەتكھن ئىدى. ٻیھردىن چاققان چىقىڭ» دەپ م

 دەپ ، یٻنىپ كىردىم. ساقچىخانىغا بٻرىشىمنىڭ ئورنى یوق ئىكھن 

لىرىمىكىن، ئىككىنچى قٻتىم سالدۇردۇم یھنھ ئۈزۈكنى. ئىككىنچى ئٻیىدا   10ئاینىڭ  -6ئایالردا،  -6یىلى یھنھ  -2018 
تىپ، دوختۇرخانىغا بٻرىپ، باشتا ٻیىنكى ئایدا یھنھ شۇنداق بولۇپ كٻتىپ، ئۇنىڭدىن كٻپھس بولۇپ ك-گىزٻیھنھ شۇنداق ئ

یھنھ ئادىتىم توختىمىدى» . موشۇنداق بولۇپ كىتىۋاتىدۇ  ،«مھن ئۈزۈك سالدۇرسام:لنىڭ قٻشىغا كىرىپیاتقان دوختۇر ئایا 
نى تھكشۈرۈشى مۈمكىن. سىزگھ  ٻسىڭىز بۇالر مٻد .مھڭٻ ئۈزۈكنى ئالدۇرغىنىڭىزنى د .«یاق، سىزگھ یاقمایدىكھن ،دٻسھم

یىلى یھنھ  -2019ساقایدىم. مھن بۇنى دٻمىدىم. دٻمىسھم، یىن ٻیاقمایدىكھن بۇ» دەپ شۇ یھردە ئٻلىۋەتتى. بىر ھھپتىدىن ك
 لىدۇ بۇ ئۇقتۇرۇش دەڭا؟ٻئایدا ك -5یىلى  -2019كھلدى بۇ ئۇقتۇرۇش. نٻمھ ئۈچۈن 

ئاینىڭ   -5یاشقا كىرگھن تۇغۇلغان خاتىرە كۈنۈم.  50یىلى مھن نھق  -2019ى تۇغۇلغان كۈنۈم بولغاچقا،  5ئاینىڭ  -5
ئھمدى سىلھرنى بٻرىپ   .«قھلبىنۇرھھدە، بىزنىڭ ئامالىمىز یوق:ئۇ قىزباال یھنھ ماڭا ئۇقتۇردىسى بولغان ۋاقىتتا  20

دەیدۇ» دٻدى. شۇنداق دٻگھن ئىدى تاس قالدى قولۇمدىن تٻلٻپۇن چۈشۈپ   تۇغۇت چھكلھش ئوپراتسىیھسى قىلدۇرۇڭالر
گھن گىپىڭىز بۇ. مھن  ٻكىردۇق. نٻمھ د یاشقا  50كھتكىلى. مٻڭھمدىن تۈتۈن چىقىپ كھتتى. «ۋاي ئۇكام، بىز ئھمدى 

«   ،سھمٻدىمغۇ، ئىمزا قویۇپ بىرەي، قانداق قىلساڭالر مھن رازى ئۆتھشكھ، ئھمما مھن ئۇنى قىاللمایمھن» دٻسىلھرگھ د
سىمدىن چىقىپ ٻیاق، ئۇنداق بولسا سىز باخولىیاڭ ساقچىخانىسىغا بٻرىپ، بىزنىڭ مھسئۇل ساقچى لىۋىنجاڭ (ئىسمىمۇ ئ

« ئۇمۇ بىزگھ  ، سھم ئاقامدۇ» دىسھمٻگھن ئىدى. «مھن ئۇنىڭغا دٻگھن ساقچىغا بٻرىپ دەڭ» دٻى ھازىرغىچھ) دكھتمىد
بولمایدۇ   ،ئوخشاش دەیدۇ. بىزنىڭ ئامالىمىز یوق. بۇنى قىلمىسىڭىز بولمایدۇ» دٻدى. «زادى بولمامدۇ قىلمىسام؟» دىسھم

دٻدى. یھنھ چاڭلویھنگھ بارىدىكھنمىز. چاڭلویھنگھ بارسام یھنھ شۇنداق ئادەم جىق ئۆچرەت. شۇنداق قىلىپ كىرسھم 
دوختۇر ئۆیىگھ، بىر سٻستىرا بىلھن بىر دوختۇر بار ئىكھن. ئۇ دوختۇر چوڭ، پىشقھدەم دوختۇر ئىكھن. مانداق قاراپ، 

قىلىپ ئھكھلگھنمىدىكى» دەپ ئویالپ قالدىم. یا شۇ یھردە ئىشلھیدىغانالرمۇ  «پىنسىیھگھ چىقىپ كھتكھنلھرنى تھكلىپ
بىلمىدىم. «كارۋاتقا چىقىپ یات» دٻدى. كارۋاتقا چىقىپ یاتتىم. شۇنىڭ بىلھن، «ئاغرىمایدۇ، ئۆزۈڭمۇ بىلمھیسھن،  

زەلمھیسھن» دەپ  ٻس زەلمھیسھن، ئاغرىمایدۇ. ئۈزۈك سالدۇرغاندەك ئھمھس، بىر ئاز ئاغرىشى مۈمكىن، ئھمما ٻس
رىدىغان باشقا یھرلھرگىمۇ بۇنچھ تھپسىالتنى دٻمىگھن ئىدىم.) شۇنىڭ ٻبىرمۇنچھ گھپلھرنى قىلغان ئىدى. (مھن گۇۋاھلىق ب

بىلھن كارۋاتقا چىقىپ یاتتىم. ئاسما ئاسىدىكھن، ئوكۇل ئۇرۇدىكھن. ئوكۇل ئۇرۇپ بولغاندىن كىیىن ئۇقمۇدۇم راست،  
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گىنىنىمۇ ئۇقمایمھن. یٻرىم سائھتتىمۇ، بىرسائھتتىمۇ بىلمىدىم. «تۈگىدى، ئھمدى قوپساڭ بولىدۇ»  قانچىلىك ۋاقىتتا تۈگى
«سھندىن قان بھك جىق چىقىپ كھتتى» دٻدى، غھم  ،دٻدى. قوپسام قوپالمایمھن بٻشىم قٻیىپ. «بٻشىم قٻیىپ كھتتى» دٻسھم

مغىنى ئۇرۇپ بھردى. قانداق چىقىپ، ئۆیگھ قانداق  دى. شۇنىڭ بىلھن تا ٻتارتماي، خىیالىغا كىرىپ چىقماي شۇنداق د
كھلگىنىمنى بىلمھیمھن. ھازىر ئویلىساممۇ قانداق ماڭغاندىمھن، ماشىنا توسۇپ، بىلمھیمھن ھازىر. ھوشۇمدا بارمۇ یوقمۇ  

ىسام بولمایدۇ لىدىغانغا ماڭمٻبىلمھیمھن. شۇنىڭ بىلھن تاالغا چىقماي، ئۆیدە دەم ئالدىم، یاتتىم. بىر ھھپتىدە مایاققا ك
قىزىمنىڭ یٻنىغا. شۇنچىلىك تاقىشىپ كھتتى. شۇنداق قىلىپ بۇ ئىشلىرىممۇ پۈتۈپ، ئوپراتسىیھنىمۇ قىلدۇرۇپ، بۇ  

 -9یىلى  -2019لىپ، ئۇ قىزنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ، بۇ ۋەزىپىنىمۇ یاخشى ئورۇنلىغان بولۇپ، ٻقھغھزنىمۇ ئٻلىپ ك
 سپورتنى قولۇمغا ئالدىم. كۈنى ھھممھ ئىشىم پۈتۈپ، پا  -15ئاینىڭ 

ئۇف دەیسىز، قایسى بىرىسىنى سۆزلھیسىز. موشۇ جھریانالردا یھنھ قانداق  گھ مھ دەیسىز بۇ ئازاپالرغا، قایسى بىرسىٻن
تىپ یۈرۈپ، بىر جٻنىمىزنى ئون قىاللماي یۈرگھن  ٻ ك - لىپٻیىلى دەرسكھ ك - 2017ئىشالر بولۇپ كھتتى دٻسىڭىز: 

ى ئاي نۇرمالدا بىزنىڭ ئۇ ۋەتھندە «مىللھتلھر ئىتتىپاقلىقى ئٻیى». بىز بۇرۇندىنال بھشىنچى ئاي  ۋاقىتلىرىمىزدا، بھشىنچ 
ۋاقتىدا مھكتھپتھ ئوقۇغۇچىالر، ئۇیغۇرالر بىلھن خىتایالر، مۇئھللىملھر بىرلىكتھ پائالىیھت قىلىپ، رەسىمگھ چۈشۈپ  

ۇنداق پائالىیھتلھرنى قىلىپ، سایباغ رایۇنلۇق  «مىنزۇ تۈەنجې یۆ» قىالتتۇق دە، مھخسۇس دەرسلھرنى چاپالپ، ش
 مائارىپ ئىدارىسىغا، گٻزىتالرغا ئھۋەتھتتۇق. نۇرمالدا ھھر یىلى بار شۇ بھشىنچى ئایدا. 

نىڭ ٻئایغا كھلگھندە بۇ ئۆزگۈرۈپ «قوشماق تۇغقان» بولدى. قوشماق تۇغقان قىلىپ بھردى بىزگھ. م -5یىلى  -2017 
رىمنىڭ ئىدارىسىنىڭ باشلىقى، ئىدارە باشلىقى ئىكھن. شۇنى ماڭا تۇغقان قىلىپ  ٻنىڭ ئٻز، مسىڭىٻتۇغقۇنۇم كىم ئىكھن د

قویۇپتۇ. شۇ بھشىنچى ئاینىڭ بٻشىدا، ئۈچ ئایدا بىر كھلگھن. باشتا كھلگھندە ئایالىنى، بالىسىنى ئٻلىپ كھلگھن. بىر ھھپتھ 
تىشنى ئۈگۈتىدۇ. ٻ تىمىز. بىز بىلھن تھڭ تاماق ئٻنى ئتۇرغان بىزنىڭ ئۆیدە. بۇنىڭغا بىزنىڭ ئھڭ ئوخشىغان تاماقالر

تاماقنى بىللھ یھیمىز، بىللھ ئۈگۈنۈش قىلىمىز. بىللھ سایاھھت قىلىمىز. بىللھ یاتىمىز. بۇ ھۆكۈمھت، ئىپالس خىتایالرغا 
، دەپسھندە قىلىپ، ئاسانلىق یارىتىپ، كامپ ئىچىدىكىلھرنى تٻخى ئاشۇنداق ھھر خىل شھكىلدە ئازاپالپ، قىیناپ، ئۆلتۈرۈپ

باسقۇنچۇلۇق قىلىپ. كامپ تٻشىدىكىلھرنىمۇ خاتىرجھم بولمىسۇن دەپ ھۆكۈمھت خىتاي ئھرلھرنى ئۆیلھرگىچھ  
تىپ  ٻۋەمىگھن سھت گھپلھرنىمۇ دٻئاشۇنداق، گھپنىڭ سھتىنى دەۋەتسھم. ئۇ گھپنىمۇ دەۋىرەي، ئوقۇتقۇچىلىق ھایاتىمدىمۇ د

 بارىمھن ھازىر. 

نالرنى ئایالالرغا ئھكىلىپ سوالپ بھردى ئۆیگھ» ئۇنى ئھكىرىپ بھرگھننى ئاز دەپ، ھۆججىتى بار  «ھٻلىقى ئھر تۇغقا
تٻخى ئۇالرنىڭ، دەپتىرى بار قولىدا. بىر ھھپتىدە قانداق قىلدۇق، قانداق قىلدۇق ئىمزا قویىشىمىز. بۇ ھۆججىتىدە نٻمھ بار  

یىش، بىللھ ئۈگۈنۈش قىلىش، بىللھ سھیلھ قىلىش، بىللھ ٻىللھ تاماق یتىش، بٻبىللھ تاماق ئ :دٻسىڭىز «بھشتھ بىللھ بولۇش» بار
نىڭ تھلىیىمگھ ئىرىم بار. بىللھ یاتساقمۇ ٻگھنگھ ئٻسىلىۋالىدۇ. یاخشى، مٻیٻتىش. بۇ خىتایالر مانا موشۇ «بىللھ یٻتىش» د

ئاۋۇ یاتاق ئۆیدە یاتىمھن. ئاشۇنداق  . ئۆزۈم ئورۇننى بىر ئىش قىاللمایدۇ. مھن بۇ ئىككىسىگھ بىللھ سٻلىپ بىرىمھن
 .سھن ماڭا یاخشى ھوزۇر بھرمىدىڭ .«سھن مٻنى یاخشى كۈتمىدىڭ :قىلساممۇ بۇ خىتاي بىر ئھمھس، قانچھ قٻتىم دٻدى

«ئىككىڭالر بىلھن بىللھ یاتاي  : سھن مھن بىلھن بىللھ یاتمىدىڭ» دٻدى. نھچچھ قٻتىم شۇنداق دٻدى. مھن ئاندىن بىپھرۋاالم
 م، خورىكىڭالر بھك قاتتىق ئىكھن، ئۇخلىیالمایدىكھنمھن، توغرا چۈشھن» دٻدىم. شۇنداق دەپ باقتىم.سھٻد

بۇ ھاراق ئىچىدىغۇ بۇ خىتایالر دائىم، سھیلھرنى قورۇپ. مھن دائىم ئۆیدىكىگھ دەیمھن «چاندۇرماي ئازىراق ئىچىڭ،  
پ تۇرىمھن. ئۇ«ۋاي بىر چىداپ تۇرە، ھٻچنىمھ  مھس بوپ قالماڭ، ئازىراق ئىچىڭ مھس بوپ قالماڭ» دەپ ئھسكھرتى

سھم، «سھن نٻمھ دەۋاتىسھن» دەپ  ٻبولمایدۇ» دەیدۇ. «مھس بوپ قٻلىپ، بىر ئىش بولىدىغان بولسا ...» دەپ شۇنداق د
رىمغا یاخشى كھیىپتھ ئىچىڭ دەپ گھپ قىلىپ قویىمھن ٻھھیران قالىدۇ. «سھن نٻمھ دەۋاتىسھن ئىرىڭغا» دەپ. یاق، مھن ئ

كۈسىرى بار   .سىڭىز، كىیىملىرىنى سٻلىۋىتىپ یالىڭاچ ئولتۇرىدۇٻەیمھن. بۇ خىتاي، شۇنىڭدىن پایدىلىنىپ قانداق قىلىدۇ دد
لىپ ئولتۇرە» دەپ ئٻسىلىپ، قۇچاقالپ، «سھن بھك ٻنىڭ یٻنىمغا كٻموشۇنچىلىكال كالتا. ئاشۇنداق ئولتۇرىدۇ. «م

ھھ» دەپ ئاشۇنداق قىلىقالرنى قىلىپ تۇرىدۇ. مانداق - اققا بھك ئۇستا نى سۆیىۋاالي. سھن تامٻھھ، مھن س -چىرایلىق 
تىدۇ. بھلكى ئۇمۇ ئىالجسىزمۇ، یاكى بىر ئھر كىشى بولغاندىكىن، ٻتىمھن یولدىشىمغا. ئۇمۇ ھاراق ئىچىپ كٻقاراپ ك

نىڭ خوتۇنىڭغا مھن ٻس ،لھنرى. بىزدە مانداق ئھرلھر ئولتۇرسا، ئھرلھر مانداق قىلسا بولمایدۇ قارا، مھسىٻ«مھن مانىڭ ئ
 چٻقىلسام سھن چىداپ تۇراالمسھن» دٻمىدى ئاشۇ. یا ئۇنىڭ ۋىجدانىنى، غورۇرىنى ئىت یھپ كھتتىمۇ ئۇقمایمھن ئھمدى. 
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قاتتىق مھس بوپ كھتتى. ماڭا  كئاشۇنداق، شۇ دەرىجىدە بولۇپ كھتتىمغۇ مھن. بىر نھچچھ قٻتىمغۇ، بىر قٻتىم ئۇ بھ
«سىز ھاراقنى  : مھن بىلھن یاتىسھن» دەپ تۇرىۋالدى ئۇ خىتاي. شۇنىڭ بىلھن یولدىشىمغا دٻدىمئٻسىلىۋٻلىپ، «بۈگۈن 

مھس بولۇپ قٻلىپ، ماۋۇ ماڭا چٻقىلىدىغان بولسا، ئالدى  بىلھن ماۋۇنى ئۆلتۈرۈپ ئاندىن ئۆزۈم  پجىق ئىچى
تىپ  ٻاراڭ بوپسھن، سھن كالالڭدىن ك«سھن س :ئۆلىۋالىمھن. ئىككى ئۆلۈم چىقىدۇ ماۋۇ ئۆیدىن» دٻدىم. شۇنداق دٻسھم

ھھپتىگھ ئۆلمھیسھن. ئھمدى چىداپ تۇر،  قۋا، ھھي ساراڭ. سھن چىدىساڭ بىرھقاپسھن، سھن قانداق ئوقۇتقۇچى، ل
پ یاتقۇزۇپ، ۇرۇھٻچنىمھ بولمایدۇ» دەیدۇ. نٻمھ دەیمىز ئھمدى. ھٻچنىمھ بولمامدا؟ شۇنىڭ بىلھن مھن ئاندىن ئۇنىڭغا یالۋ

ڭغا گھپ قىلىپ یاتقۇزۇپ، ئۆزۈم یٻنىدا ئۇخالپ ئولتۇرۇپ، «یاتمامسھن» دەپ ئٻسىلىپ كھلسھ «سھن  ئاندىن ئانى
 دىم.ٻد یىن یاتاي، مھن ماۋۇ پۇراققا چىدىمایدىكھنمھن، ھاراقنىڭ پۇرىقىغا»ٻئۇخالپ بولغاندىن ك

مھن قاراپ تۇرۇپ  ،ئۇ نٻمھ قىلسا رىمھن دەیمھن. شۇنداق قىلىپ ٻ«بىز بىلھن بىللھ ئىچىسھن» دەپ تۇرىۋالىدۇ. قویۇپ ب
خۇدا، موشۇ ئىپالسنى بىر كۆتۈرىۋەت» دەپ مىڭ قٻتىم دەیمھن.  يئالال، ئى  يرىمھن موشۇنداق چىداپ، ھھ دەپ. «ئىٻب

قٻشىمغا   ،یىن تاماق ئھتكھن بولسامٻتىمھن نالھ قىلىپ. ئانىڭدىن كٻ«خۇدایىم، كۆرۈۋاتامسھن موشۇ ئىشالنى» دەپ ك
رىساڭ  گۈتۈپ قوي» دەپ «ھھي سھن مانداق قا ۆ «ماڭا توغراشنى ئ:لىۋالىدۇٻسھي توغراۋاتسام یٻنىمغا ك .چىقىدۇ

رەك. سھي ٻ«قوالمدىن تۇتۇپ توغرایسھن» دەیدۇ. ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ توغرىشىمىز ك ،سھم ٻئۈگۈنىۋالىسھن» د
رەك. تاماق  ٻگۈتىسھن» دەیدۇ. چۈمۈچنى ئاشۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ سھي قورۇشىمىز كۆقورۇساق، «ماڭا ئ

رەك. نھچچھ  ٻ، چىدىشىڭىز كۇلىپ كھتسھ سۆیىدٻزنى سۆیگىسى كرەك. سىٻقىلىۋاتسىڭىز سىزگھ ئٻسىلىۋالىدۇ، چىدىشىڭىز ك
« ئۆلدۈڭمۇ سھن، بارمۇ؟» دەپ ۋارقىراپ كھتتىم. : قٻتىم مىنى سۆیۈپ شۇنداق تۇرىۋالغان ئىدى. مھن چاقىردىم ئانى

«یاق، :گھن ئىدىٻرىگھ یازىمھن جۇمۇ» دەیدۇ. شۇنداق دٻ«سھن ماڭا موشۇنداق مۇئامىلھ قىلساڭ، خات: شۇنداق دٻسھم
مھن ئانىڭغا، كىرىپ قارىشىپ بھرمھمسھن دٻدىم. مھن ساڭا مانداق قىلدى دەپ ۋارقىرىمىدىم. خاپا بولما» دەپ تۇرىمھن. 
یھنھ تٻخى تاماق یھۋٻتىپ تۇرۇپ، كھیپىیاتىڭىز شۇنداق یاخشى بولغاندا ناخشا ئٻیتقۇزىدۇ. یولدىشىم ناخشا ئٻیتىدۇ. مھن 

 ك چٻلىپ بىزنى كۈزىتىدۇ. ئۇسۇل ئوینىشىم كىرەك. بۇ چاۋا

«ھھ راست، مھن سوراپ باقاي، سىلھر ئىسالم دىنىغا  : یاخشى كھیپىیاتىڭىز بار ۋاقىتتا بۇ خىتاي سىزدىن گھپ سورایدۇ
ئانىمىز   -سھن ناماز ئوقۇپ باققانمۇ؟ سھن مانداق یاغلىق چھگمھمسھن» دەپ. «بىزنىڭ ئاتا  ؟ھھ -ئىتىقاد قىلىسىلھرغۇ
گھن بىلھن، ئاتا ئانىمىزمۇ ناماز ئوقۇشنى بىلمھیدىكھن. بىزگىمۇ ٻن قارا. ئىسالم دٻنى دبىزگھ ئۈگھتمھپتىكھ

«ئۇنداق بولسا مانداق ناماز بىر   ،سھمٻئۇ قانداق مھن بىلمھیمھن» د .ئۈگھتمھپتىكھن. مھن یاغلىق چىگىشنىمۇ ئۇقمایمھن
گھ مھن ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىالرغا پھن  مھ قىلمامسھن؟» دەیدۇ. «یاق، بىلمھیمھن، قىلمایمھن. ئۇنىڭ ئۈستىٻن

نىڭ بۇ  ٻس .لىدۇٻ«ھھر جۈمھ كۈنى ئھرلھر مھسجىتكھ ك:  یھنھ ھھر گھپ ئارلىقىدا، ئۈگۈتىمىز، دىن ئۈگھتمھیمىز» دىسھم
ناماز ئوقۇمدۇ، یاق. ناماز   ،» دەیدۇ. «یاق، بۇ ھاراق ئىچىۋاتىسا ؟رىڭ مھسجىتكھ بٻرىپ ناماز ئوقۇیدىغاندۇ ھھقىچانٻئ

ڭ <فھنیىڭ كۈەیدىخىڭ> ۇنۇنىڭ بۇ خوتٻیھنھ «ھھي تۇرسۇن، سبىلھن ئوقۇشنى بۇمۇ بىلمھیدۇ» دەپ قویىمھن. شۇنىڭ 
ز دەیدۇ بۇ» دەپ. «یاق ئۇنداق ٻز ھھ» دەپ نھچچھ قٻتىم شۇنداق دٻدى. «مھن گھپال قىلسام شۇنداق تٻئىنكاسى بھك ت

 ندىكىن، توغرىنى دەۋاتىمھن، سھن خاتا چۈشھنمھ» دەپ قویىمھن. ئھمھس، شۇ، توغرا بولغا 

یىن یھنھ بىر نھچچھ قٻتىم «سىلھر  ٻیھنھ ھھر خىل گھپلھرنى كوالیدۇ. ئۇنىڭدىن ك دىنئاشۇنداق گھپ ئارلىقلىرىدا بىز
بىكھتتھ گاڭتىڭ با، ھازىرقى موشۇ ۋەزىیھتكھ قانداق قارایسىلھر؟ مھسىلھن: كوچىالردا ھھممھ یھردە ساقچى، ھھممھ 

جىڭۋۇزەنلھر با، سىلھرنى ئارام بھرمھي تھكشۈرەیدۇ ھھممھ یھردە، قانداق قارایسىلھر؟» دەپ نھچچھ قٻتىم ئاشۇنداق  
«بۇ بىزنىڭ بىخھتھرلىكىمىز ئۈچۈن یاخشى تۇرسا، ھۆكۈمھت بىزنىڭ بىخھتھرلىكىمىزنى قوغداپ :سورىغان ئىدى. مھن

لھلمھیتۇق قورقۇپ. ھازىر كھچ قالساق ھھممھ یھردە ٻنداق ئویالیمھن. بىز كھچ قالساق كموشۇنداق قىلىۋاتىدۇ. مھن ئاشۇ
ز ھھ» دەیدۇ. بۇ ئھر تۇغقان مانا  ٻ«.... ئىنكاسىڭ بھك ت ،سھمٻلىمىز بىز» دٻقوغدایدىغان ساقچىالر، خاتىرجھم مٻڭىپ ك

 موشۇنداق.

قات. تۈرمھ، كامپ   -قات، قاتمۇ-شۇنداق قاتمۇئۈزۈك سالغۇزۇش بار، ئوپراتسىیھ قىلدۇرۇش  بار، بۇ بار. مو
ئىچىدىكىلھر ئۇنداق بٻسىم بىلھن، ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرىنىمۇ ئۇنۇتقان، بالىلىرىنىمۇ ئۇنۇتقان ھالدا ئۇالر ئۇنداق بٻسىمدا 

رۇغا  یاشاۋاتىدۇ. تۈرمھ سىرتىدىكىلھر«ئۈستى ئوچۇق تۈرمھ دەیمىزما» موشۇنداق بٻسىم. ئۇ بٻسىمالرنى ئاز دەپ، قو
قات. قورۇنىڭ تٻشىدىمۇ ساقچىالر بار تھكشۈرىدۇ. قورۇنىڭ ئىچىگھ كىرسىڭىزمۇ یھنھ تھكشۈرىدۇ.  -كىرسىڭىزمۇ قاتمۇ
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ئۆیۈم بىرىنچى دەییۈەن ئۈچۈنچى قھۋەتتھ «كىملىكىڭنى ئالمامسھن» دەپ ۋارقىراۋاتقان كىچىك شۇمالر، یٻڭى خىزمھتكھ 
تٻلٻپۇنىڭىزنى كۆرۈۋاتقان. تاس قالىسىز موشۇنداق خالتىدىن ئىككىنى ئٻسىپ،   چىققان شۇمالر. كىملىكىڭىزنى كۆرەۋاتقان،

پات  -ما كىملىكنى، ما تٻلٻپۇننى سالىدىغانغا. دوقمۇش، دوقمۇش، دوقمۇشتا تھكشۈرىدۇ. قورۇنىڭ ئىچىمۇ شۇنداق. پات
ایاقلىرى بىلھن كىرىپ، قۇراللىق  ئۆیىڭىزگھ كىرىپ ئۆیىڭىزنى تھكشۈرۈۋاتقان. ئۇ ساقچىالر گىلھملھرنىڭ ئۈستىگھ سھت ئ

یىن ئاڭلىسام «مىڭگھن» دەیمىزغۇ، نٻمھ دەیتۇق ئۇ گھپنى،  ٻتٻخى. قىزىل، قولچىراقتھك بىر نھرسىسى بار ئىكھن. مھن ك
ھھ توغرا، ئاشۇنداق سھزگۈر نھرسىلھر ئۇچراپ قالسا یانىدىكھن قىزىل چىراق. مھسىلھن ئۇ سھزگۈر نھرسىلھر، 

گھندەك نھرسىلھرنى تىقىپ قویغان بولسا ئۇچرایدۇ دەپ، ھھممھ یھرنى تھكشۈرىدۇ. بىر ئایدا  ٻىماز د، جاینبقۇرئان كىتا 
بىر،  بىر ئایدا بىر تھكشۈرۈپ تۇرىدۇ. بىزنىڭ ئاھالىلھر كومتٻتىدىكى كادىرالر بىللھ كىرىدۇ ئۇالر بىلھن. ئۇ كادىرالر  

ھ ئۆیلھرنى، ئاشخانا ئۆیلھرنى، ئىشكاپالرنى ئٻچىپ تھكشۈرىدۇ.  ئۇالر ھھمم . ئىشكنىڭ ئالدىدا بىزنى گھپكھ تۇتۇپ تۇرىدۇ
ھھر ئاي تھكشۈرىدۇ، كٻچىلھردە ئىشىكنى ئۇرۇپ تھكشۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كٻچىلھردە یۈگۈرۈپ چىقىپ، چۈشۈپ  

 تھكشۈرۈشلھرنى ئاشۇنداق قىلغاندىكىن قورقۇپ ئۇخلىیالمایسىز كٻچىلھردە. 

ۇشالرنى قىلىپ تۇرىدۇ. «خىزمھتلىرىمىزگھ ماسالشمىساڭالر <بالىلىرىڭالرنى ئھكىلىپ  پات ئۇقتۇر-یىن پاتٻئۇنىڭدىن ك
بىرىمىز> ماسالشمىساڭالر ساقچىخانىغا بٻرىپ تۆمۈر ئورۇندۇقتا ئولتۇرىسىلھر» ئاشۇنداق ئۇقتۇرۇشالر بار. ئۇنىڭدىن  

رىپتۇ ٻالنىچىنىڭ بالىسىنى ئھكىلىپ ب«پا  .تىدۇٻباشقا بىز ئۇنىڭ بۇنىڭدىن ئاڭالیمىز. تھشۋىقات بھك جىق بولۇپ ك
سھ «ھھ، بۇ  ٻرى پاالن یھردە ئىكھن، ئھكىلىپ بىرىپتۇ» دٻ ئامٻرىكىدىن، تۇتۇپ ئھكىرىپ، كامپىدا ئىكھن. پاالنچىنىڭ ئ

دە بۇالر» دەپ ئىشىنىپ قالىدىكھنسىز. بىر ئھمھس، ئىككى ئھمھس، ئون قٻتىمالپ –چھتئھلدىنمۇ ئھكىلھلھیدىكھن 
دۈككھ بار دٻسىڭىز (شھخسھن مھندە، ئھرلھر ئانچھ خىیالىغا كىرىپ چىقمامدۇ دەپ  -ىكىن. بىزدە نٻمھ دەككھئاڭالۋەرگھند

ۋەھشى ئھۋىج ئٻلىپ كھتتى بۇ تۇتۇش.   2018 -2017ئویالیمھن. مھن قانداق ئویالیمھن شۇ جھریانالردا دٻسىڭىز) 
دە. بٻشىقا قارا خالتىنى   12 -11ایمىز، كٻچىدە. جۇر بولۇپ كھتسھ، دەرىزىدىن موشۇنداق قار -ۋۇر، جار-پھستھ ۋار

تىۋاتقان. ئاشۇنداق ۋەھشى. شۇنىڭ بىلھن، قاچان بىزنىڭ ئىشىكنى  ٻلىۋاتقان، ئٻلىپ كٻتىۋاتقان، كٻیدۈرىۋاتقان، ئٻلىپ كىك
ر بىلھن ئٻلىپ  ا كۈسچىكھر دەپ، كٻچىلىرى كىیىمنى سالماي ئۇخالیمىز. چۈنكى بىز ئاڭلىغانلىرىمىزدا، ئىچ كىیىم بىلھن، 

یىلى نھچچھ  -2018ئۈلگۈرەلمھي قالمایلى دەپ. مھن ھھتتا  .كھتكھنلھر جىق بولغاندىكىن، كىیىم سالماي یٻتىپ كھتتۇق
 ئایغىچھ ئۆیگھ دورا ئھكىلىپ، دورىنى بٻشىمغا قویىۋالدىم.

رىنى ئھكىلىپ بىرىدىكھن، ئھكىلىپ مھن قىزىم بىلھن كۆرىشھلمىگھندىكىن. بھك ئھۋىج ئٻلىپ كھتتى ئۇقتۇرۇشالر «بالىلى
كىىپ قىلغان ۋاقتىدا، دورىنى ئىچىپال،  ٻمھسىلھن، ساقچى ئىشىكىمنى چ . سىڭىزٻسھ، مھن قانداق ئۇیالیمھن دٻبىرىدىكھن» د

(ماڭغىچھ ئۆلىسىزغۇ دورىنى جىق ئىچىۋالسىڭىز) ئاشۇ قىزىمنى ئھكىلىپ بھرسىمۇ، قىزىمنىڭ ئۇ كامپىالردا ئۇنداق  
ساقلىسۇن، ئالالھ ئۆز پاناھىدا) ئۇنى كۆرگھندىن ئۆلىۋالغىنىم یاخشى، ئۇ ئازاپنى تارتقاندىن دەپ، بٻشىمدىن  (خۇدایىم 

تىپ قالىدىغان بولدۇڭ، سھن كوچىغا ساراڭ  ٻكھتمىدى ئاشۇ دورا. یولدىشىم قاراپ «ۋاي سھن ساراڭ، كالالڭدىن ك
تىمھن. قاچان بىزنىڭ  ٻلسام بولىمھن» دەیمھن. یىغالپ كتىدىغان بولدۇڭ» دەیدۇ. «ۋاي مھن نٻمھ بوٻبولۇپ چىقىپ ك

ئىشىكنى چىكھر دەیمھن. ۋاي بىزگھ نۆۋەت كھلگھنمىدۇ دەیمھن. ئاشۇ دورىنى قۇتىدا ئاغزىنى ئٻچىپ تھییارالپ،  
  ئاشۇنداق تۇرغان نھچچھ ئایالپ. كىیىم سالماي ئۇخالیمىز. دٻمھك بىز سىرىتتىكىلھر موشۇنداق ئازاپتا. ئۇ یھردە

ئایالالرنى (بھزىلھر دەیدىكھن) ۋىدىیوغا چىقىرىپ، ناخشىالرنى ئوقۇپ، ئۇسۇلالرنى ئویناۋاتقان، ئۇنى   -سىرىتتىكى قىز
قىلىۋاتقان، بۇنى قىلىۋاتقان. ھھممىسى شھكىلگھ. بھزى ئۆزلىرىنىڭ ساقچىلىرىنى ئوینىتىدۇ. بھزىلھر ئاشۇنداق ئویناشقا،  

مىكھن، بۇ ٻشۇنداق ئىچىپ، ئویناپ یۈرسىڭىز، «ھھ، بۇ ھاراق ئىچىپ یۈرىدىغان ن ئاشۇنداق ئىچىشكھ مھجبۇر. چۈنكى ئا 
یا تىرىشچان ئھمھس، یا بىزگھ تاقابىل تۇرالمایدۇ، بۇ بىر شھكىل تۇتىدۇ» دەپ قٻلىپ قالغان، بىر قىسىم شھكىلگھ قٻلىپ  

 قالغان ئادەملھر ئۇالر. 

ى. « بىز كامپىالرنى تاقىدۇق، نۇرغۇنالرنى خىزمھتكھ یىن بۇالر بىر مھزگىل تھشۋىق قىلىپ كھتتٻئۇنىڭدىن ك
ئورۇنالشتۇردۇق، نۇرغۇنالرنى قویىۋەتتۇق» دٻدى. ئھمھلىیھتتھ ساق قویىۋىتىپ چىققانالر یوق. ئٻغىر كٻسھل بولۇپ، 

تىۋاتقان. ٻئۆلھي دەپ قالغانالرنى تۇغقانلىرىغا تاپشۇرۇپ بىرىدىكھن. ئۇالر چىقىپال، ھھپتھ ئون كۈن بولغاندا ئۆلۈپ ك
 -5یىلى  -2018یىلىدا. بۇنىڭ بىرىنى دەپ بھرسھم:  - 2018ۋە  2017یىن ئۆلۈم شۇنداق جىقالپ كھتتى ٻئۇنىڭدىن ك

نىڭ تۇغۇلغان كۈنۈم بولغاچقا بھك ئىسىمدە قالىدۇ بىر ئىشالر. شۇ ٻئاي م -5ئاینىڭ ئاخىرىمىدۇ ئىش قىلىپ، چۈنكى بۇ 
نىڭ ئۆیۈم بىرىنچى دەییۈەندە، ئۈچۈنچى دەییۈەندىمۇ، تۆتىنچى دەییۈەندىمۇ ٻم ئاینىڭ ئوتتىرىلىرىمۇ ئىش قىلىپ، -5
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«ئۆلۈپ قالدى» دەپ. ئادەملھر ھویلىغا كىرەلمھیدۇ. مھن  ،رىپتۇٻ ئۈچۈنچى قھۋەتتىن بىر ئایالنىڭ ئوغلىنى ئھچىقىپ ب
رۈڭ، بىز بولساقمۇ چىقایلى»  ئۆزبىك، ئاستىمدىكى خوشنام تاتار. مھن چۈشۈپ ئاشۇ خوشنامنىڭ ئىشىكىنى چىكىپ «یۈ

دىم. ئایشھم ھھدەممۇ ئۇ ئایالنىڭ ئىسمى، بىز دەرۋازىالردا ئۇچرىشىپ قالساق پاراڭلىشاتتۇق ئۇ ئایال بىلھن «ۋاي باالم  ٻد
رىكى بولمىدى» دەپ یۈرەتتى. ئۇنى ئاڭالپ یۈرەتتىم. شۇنىڭ بىلھن «بىز ئىككىمىز  ٻد -یوقاپ كھتتى، ۋاي باالمنىڭ ئىز

یىشىپ چىقتۇق ئۆیىگھ، ئۈچۈنچى قھۋەتكھ. كىرسھك، ئاھالھ كومىتٻتىدىن نھچچىسى ئولتۇرۇپتۇ. ۋاي ٻچىقایلى» د بولسىمۇ
دى. ئۇ ئایال یىغلىدى، قاخشىدى. شۇنىڭ بىلھن ئۇ بالىنى (بىزنىڭ ئۆي «جىگدىلىك مھسجىتكھ  ٻكھل، كھل، كھلدىڭالرمۇ د
مھسجىت، بىزنىڭ بىقىنىمىزدا، یولنىڭ ئۇ تھرىپىدە جىگىدىلىك   كھت ماڭسىڭىزال نوغايٻیٻقىن بولغاندىكىن، ئىككى ب

  .سھككىز باال بار ئىكھن - یىشتى. یاخشى یھتتھٻیىن «پىشىمگھ ئٻلىپ چىقىدىكھن» دٻمھسجىت) بىز كىرىپال بىردەمدىن ك
سھك ھٻچكىم ٻیلى دتھٻئۇالر كۆتۈرۈپ ئٻلىپ چىقىپ كھتتى ئۇ بالىنى. ئۇ ئایال یىغالپ، بىزمۇ تھڭ یىغلىدۇق. چىقىپ ك

تىپ بىرەر  ٻرەیلى دەپ ئولتۇردۇق. ئٻلىپ چىقىپ كٻتىدىن ئۈچ قىز باال، بىز ئىككىمىز. ئولتۇرۇشۇپ بٻیوق، ئاھالھ كومت
مھ دەیدۇ ئۇ بالىالر دٻسىڭىز«مھسجىتتھ جىنازا ئۆچرەتكھن. ناماز  ٻسائھت بولمایال یاندۇرۇپ ئھكىردى. ئھكىرىپ ن

تھگمھپتۇ ئۇ بالىغا» شۇنىڭ بىلھن ئۇ ئایالمۇ شۇنداق یىغالپ كھتتى. ئاخىرى بۇ بالىنى ئۆیدە  چۈشۈرىدىغانغا ئۆچرەت 
ئۆیدە  نامىزىنى مھ بىلىدۇ ئوقۇش یۇیۇشنى) شۇنداق قىلىپ ئۇ بالىالر ٻیۇیدىمۇ، یۇیمىدىمۇ ئۇقمۇدۇم (ئۇ بالىالر ن

تىدىكى ئۇ كادىر قىزالرمۇ یىغلىدى. ٻھر كومىتچۈشۈرگھن بولدى. ئٻلىپ كھتتى. ئۇ ئایال بھك یىغالپ كھتتى. ئاھالىل
بھك جىق بولۇپ كھتتى بىر یىل. مھن ھٻچ  2018بولۇپمۇ    2017شۇنداق قىلىپ یىغالپ یٻنىپ چىقتۇق. شۇ یىل 

گھننى ئاڭالپ ٻتىپتۇ، ئۆچرەت تھگمىدى» دٻ«مھسجىتلھردە جىنازا ئۆچرەت بولۇپ ك نئاڭالپ باقماپتىكھنمھ
 داق پاجىئھلھر بولۇپ كھتتى.باقماپتىكھنمھن. موشۇن

نىڭ یولدىشىم ئىشلھۋاتقان شىركھت خىتایالر ئىشلھیدىغان چوڭ  ٻئاینىڭ ئاخىرى. م -4یىلى  -2018ئۇنىڭدىن كىیىن 
سھك. شۇالرنى ئىشلھپ ٻشىركھت ئىدى. پۈتۈنلھي قۇرۇلۇش زاپچاسلىرى، بىناالرنىڭ كوڭشۇڭبھن دەپ قویىدىكھن، ك

ئایدا ئىشقا   -4سى دەم ئالىدۇ.  20ئاینىڭ  -11تا دەم ئالىدۇ. مھسىلھن: ھھر یىلى قىشتا چىقىرىدىغان یھر. بۇالر قىش
چۈشىدۇ. قىشتا نۇرمال ئىش قىاللمایدىكھن. چۈنكى ئۇ یھردە ئىشلھپ چىقىرىلىدىغان كٻسھكلھرنى، خۇمداننى ئىسسقتا  

  100سى  20ئاینىڭ  -4ئۆزى دەپ بھردى ماڭا)  قىلىدىكھن، ھاۋا ئىسسىق ۋاقىتتا. یولدىشىم ئىشلھۋاتقان بۇ ئىدارىدا (ئۇ
نھچچھ بالىنى ئٻلىپ كھپتۇ بۇ یھرگھ. قھشقھردىن، ئاتۇشتىن، ئاقتۇدىن. ئاقتۇ دەیدىغان یھركھن. مھن ئۇقمایدىكھنمھن 

. لىپ تۆكۈۋەتتى قارا» دەپ كھلدى بىر كۈنىٻساپ یاش بالىالرنى ئٻلىپ ك ىگھئىسمىنى، ئۇ شۇنداق دٻدى. «بىزنىڭ ئىدار
دى. «ھھ،  ٻ«بھزىلىرى ئوقۇغانالر ئىكھن، ئالىي مھكتھپتھ ئوقۇپ چىققانالر» د ،مھ بولغانالر ئىكھن ئۇالر» دٻسھمٻ«ن

ئھمگھك دٻدۇق. قۇل ئىشچى دٻمىدۇق)   يدە ئھمىسھ، (مھجبۇرى - گھنلھر شۇ ئىكھنٻھٻلقى قۇل ئىشچى، قۇل ئىشچى د
« ۋاي گھپ قىلما، مھن تۈزۈك  ،ۇالر قانداق ئىكھن؟ دٻسھمدە» دٻدۇق. ئ -گھن شۇ ئىكھن ٻئھمگھك د يمھجبۇرى

بىلمىسھم خىتایچىنى (مھن ئۈگۈتىمھنچۇ ئۇنىڭغا، سۆز جۈملىلھرنى كۈندە) مھن یا بىلمىسھم، باشلىقالر خىتایچىغا ئۇستا  
دى، مھن نى تھرجىمھ قىلىپ بھر دەپ ئھكىرگھن ئىٻدەپ ئویالیدىغان ئوخشایدۇ، ئۇالر قھتئى چۈشھنمىگھندىكىن. م

دى. مھن «توۋا، قىاللىدىڭىزمۇ؟» دٻدىم. شۇ جھریاندا ماڭا تٻلٻپۇن قىلىپ نھچچھ قٻتىم مھندىن  ٻتھرجىمانلىق قىلدىم» د
گھن گھپ، ئۈندىدارغا یٻزىۋىتھ، ئۇقالمىدىم» دەپ. مھن تٻخى،  ٻمھ دٻگھن گھپ، ئاۋۇ نٻ«ماۋۇ نٻمھ د ،سورىغان ئىدى

 لىپ ماڭا دەپ بھردى.  ٻم، ك«نٻمىگھ بۇنداق قىلىۋاتقاندۇ» دٻسھ

ئۇالر بىلھن قانداق توختام قىلىپتۇ دٻسىڭىز، تٻلٻپۇنلىرىنىڭ ھھممىسىنى یىغىۋالىدىكھن ھۆكۈمھت. بىر ئایدا بىر قٻتىم تٻلٻپۇن  
بىرىدىكھن، تٻلٻپۇندا كۆرۈشىدىكھن. شۇ ئىشلھۋاتقان یىرىدە ئھتراپىدىكى ھھرقانداق تونۇش بىلىش، تۇغقانلىرى بىلھن  

سىرىت بىلھن قھتئى ئاالقىسى یوق ئىكھن،  .لىشكھ قھتئى رۇخسھت یوق ئىكھنٻقھ قىلىشىغا، بۇالر چىقىشقا، ئۇالر كئاال
مۇ یا،  1700دٻدىمۇ ئۇنتۇپ قاپتىمھن.   1600دىمۇ، ٻد 1400سائھتتىن ئىشلھیدىكھن. مائاشىنى  12ئۈزۈلگھن ئىكھن. 

ئایرىم یھرلھردە یٻتىپ قوپىدىكھن. شۇنداق  قىلىپ بۇ مھجبۇرى  -ئایرىمئاشۇنداق بىر سان. تامىقى ئاشۇ یھردە، 
ئھمگھكتىكى بىر زاۋۇت. بۇنى مھن ئۆزۈم بىلىدىغان، ھھم ئۆزۈم كۆزۈم بىلھن كۆرگھن، ھھم ئۆزۈم ئاڭلىغان زاۋۇت،  

 ئھمگھكتھ ئىشلھۋاتقان قۇل ئىشچىالر .  يبۇ یھردىكى مھجبۇرى

ئىشچىالر ئىشلھیدىغان یھر نھ دٻسىڭىز «باداۋەن گۇڭیۆ یۈەن» دەپ، ئۇ یھردىمۇ   یىن یھنھ بىرسى، قۇلٻئۇنىڭدىن ك
ناۋایالر، نھچچھ یۈز بالىالر بار ئىكھن، ئوقۇغان بالىالر. ئۇالر ئاشۇ یھردە ناۋایلىق قىلىدىكھن. ئۇ یھرمۇ شۇنداق كھڭ  

الردىمۇ ئىش قىلىپ. مھن ئۇ یھرگھ قاراپ  ئای -4یىلى  -2019ئٻچىلغان. ئۇ یھرنىمۇ مھن كۆزۈم بىلھن كۆرگھن یھر. ئۇ 




