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 لىزىط سۆس

 
قەدىزداى بْۋىهىش َابىلًىڭ َېمايىسى تارىختا بْلۇپ ئۆتمەى 

َەقىقىي ۋەقەلىمتۇر. بۇ َېمايە بىشيى يىپەك يْلىًىڭ نۇَىو بىز 

قىسهى بْلغاى، َاياتى لۈچى تْلۇپ تاصقاى قەدىهىي قەصقەر دىيارىغا 

ئەسىزدە ئۇيغۇرالر -01قەدەم تاصلىتىذۇ. قەدىهىي قەصقەر نىالدى 

قا قەدەم دىًىغا ئېتىقاد قىلىضتىٌ ئىسالم دىًىغا ئېتىقاد قىلىض بۇددا

ئىسالم نەدىًىيىتىًى ئۆسىگە  قْيغاى دەۋردىٌ باصالپ،

نۇجەسسەنلەصتۈرۈپ، قْيۇق نىللىي ئاالَىذىلىمى گەۋدىلەيگەى بىز 

صەَەر قىياپىتىذە دۇييا سەًَىسىذە جۇاللىًىپ تۇرعاى بىز نالاى 

يغۇر، قىزعىش نىللەتلىزى َەم ئەيًى ۋاقىتتا ئىذى. ئۇ جايذا ئاساسەى ئۇ

يۇپۇس جەَەتتە ئىًتايىٌ ئاس َېسابلىًىذىغاى خەيشۇ نىللىتى ئْرتاق 

بىللە ياصايتتى. قەصقەريىڭ تار َەم ئۇسۇى لەتمەى خالتا لْچىلىزى، 

جايلىزى ئىممى نىڭ -پالار ئۆيلىزى، قْرۇ-رەستىلىزى، پالار-باسار

 شىلىزىًى ئەسلىتاتتى.يىل بۇرۇيقى ئْتتۇرا صەرق يې

نايا نۇصۇيذاق ئاجايىپ بىز نالايذا، جەسۇر بىز باال ياصايتتى. 

ئۇ قەصقەريىڭ صەَەر دەرۋاسىسىًىڭ سىزتىذىمى بىز لىچىن سارايذا 

تۇراتتى. لۆسلىزىذىٌ يۇر چاقًاپ تۇرىذىغاى، قارىهاققا ئىًتايىٌ 

ىڭ قايًاق ئەقىللىقلىقى چىقىپال تۇرىذىغاى بۇ نەردايە باال قەصقەري

باسارلىزىذا ساعالم چْڭ بْلۇصقا باصلىذى. ئۇ بىلىو ئېلىضقا صۇيچىلىن 

َېزىسهەى بْلۇپ، ئْقۇش ئىستىمى ئۇيىڭ پۈتۈى ۋۇجۇدىًى ئْتتەك 
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لۆيذۈرەتتى. صۇيىڭ ئۈچۈى ئۇ نەدرىستە ئْقۇصتىٌ لۆرە ئەيًى 

ۋاقىتتا قەصقەر دىيارىغا لېلىپ، ئۇيغۇرالريىڭ نائارىپ ۋە سەَىيە 

لەريىڭ ئاچقاى صىۋىتسىيەلىمىزىغا ياردەم قْلىًى سۇيغاى ئىضل

ئەدىبىيات، -نەلتىپىًى تاللىۋالذى. لىچىن َابىل ئۇ يەردە تىل

ناتىهاتىما، جۇعزاپىيە ۋە ئاستۇرّيْنىيە پەيلىزىذىٌ بىلىو ئالذى. 

صۇيذاقال بۇ جايذا ئۇ ياراتقۇچى پەرۋەردىگار خۇدايىڭ نۇقەددەس 

سەبۇر ۋە ئىًجىلًى ئْقۇش پۇرسىتىگە لىتابى بْلغاى تەۋرات، 

 نۇيەسسەر بْلذى. 

پەرۋەردىگار خۇدايىڭ نۇبارەك لاالنلىزىًى ئْقۇش پۇرسىتىگە ئىگە 

بْلغاى َابىلًىڭ َاياتىذا ئالەنضۇنۇل ئۆسگىزىضلەر بْلذى. ئەيسا 

يْل، َەقىقەت ۋە َاياتلىق ئۆسۈنذۇرنەى. نېًىڭسىش »نەسىًُىڭ: 

)يۇَايًا باياى قىلغاى « ا بارالهايذۇ.َېچمىو خۇدائاتانًىڭ يېًىغ

قۇتقۇسۇلۇش يەَۇدىيالر ئارقىلىق دۇيياعا ( »6: 01خۇش خەۋەر 

لېلىذۇ. لېمىٌ صۇيذاق بىز ۋاقىت لېلىذۇ، صۇيذاقال لېلىپ 

قالذىمى، لىضىلەر رَّى بىلەى ۋە خۇدا ئاصمارىلىغاى َەقىقەت 

خۇدا ئۆسىگە  بْيىچە ئۇيىڭغا ئىبادەت قىلىذۇ. ئەرصتىمى پەرۋەردىگار

ئەيە صۇيذاق ئىبادەت قىلغۇچىالريى ئىشدىهەلتە. خۇدا بْلسا رَّتۇر. 

ئۇيىڭغا ئىبادەت قىلغۇچىالر رَّى بىلەى ۋە خۇدا ئاصمارىلىغاى 

)يۇَايًا باياى « َەقىقەت بْيىچە ئۇيىڭغا ئىبادەت قىلىضى لېزەك.

( دېگەى سۆسلىزى ئۇيى چْڭقۇر 31-32: 1قىلغاى خۇش خەۋەر 

 رعا عەرق قىلذى. خىيالال

صەپقىتى بىلەى َابىل ئاخىزى -پەرۋەردىگار خۇدايىڭ سّر نېُزى
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َەقىقەتًى ئىشدەپ تاپتى. ئۇ َەقىقەتًى ئىشدەپ تاپقاى ئاصۇ دەقىقىذە  

لۆسلىزىًى ئەيسا نەسىُمە تىمىپ، َاياتىًى خۇداعا بېغىضلىغايىذى. 

قات -ئۇ ئۆس نەيذايىذا تەۋرەيهەي تۇرۇش ئۈچۈى قاتهۇ

ًچىلىقالريى يەڭذى. ئىسالم دىًى ئۈستۈيلۈلًى ئىگەللەپ تۇرعاى قىيى

تىقاد قىلىط يْلىًى ېئ ەسىُمەسا نئەيە ئاصۇ لْيا جەنىيەتتە ئۇيىڭ ئەي

 ۇىيىٌ بېئىذى. ل ەجىشۆسىال ئاجايىپ بىز نۆئ ڭقارارىًى ۇتاللىغاى ب

 ۇر؟ نايا بىش بەتېپ لۇتلىزى قايذاق بْلەقىسه ڭيىگىتًى ەردايەن

َاياتى تْعزىسىذىمى  ڭيىۇر  ئارقىلىق ئەمايىلېلىتابچىذىمى َ

 زىضىهىش.ېناتالرعا ئۇلەتلىن نەقىهه

يًى ەبىش ئ ەيەمايىسى ئارقىلىق يېَ ڭىهىش َابىلًىۋك بْۈنلۈيۆس

ٌ خۋَەچاعذىمى ئ ت سانايالردا ەلهۇيذاق سۇپ، ئاصۇردار بْلەۋەالالردى

داعا ۇردىگار خۋەرەى پتًى پارلىتىپ چىقارعاەسىهەر ئۇك باتەَابىلذ

 رالهايهىش.ۇيتهاي تېسايالىزىهىشيى ئۇنذەَ-لزىۈص

ٌ يانزات بىز ئائىلىذ تًى ەقىقەس ئاچقاى َابىل َۆيياعا لۇد ەئىًتايى

س ۆيىٌ، ئېيذىٌ لەزىضمېش ئىلتىپاتىغا ئۇلۇسۇتقۇل قىلىپ، قۇقْب

ردىگار ۋەرەپ ۇردى. ئۇقْلىغا تاپض ڭسىًُىەيسا نەي ئەيلۈتۈَاياتىًى پ

ى ئىذى. ەدىزلىگەيذاق قۇقىقىسىًى صەر بىز دەى َەتمۆى ئەدا بىلۇخ

ناساق  ۋەت ەَاقار-تىل ڭش، باصقىالريىۇلۇرۇتلىن باستەَضەَابىل د

 ەرصمەسلىزىًى َاناى ئۆق لۇئْتل ۇيت قىلهىذى. ئەقىلىضلىزىغا پىس

يچ ۇغا قْرقڭيىۇت ئۋەياسىۇر نۇى بْلغاى چْڭقەدا بىلۇتتى. خەتىم

ٍ ئەددەقۇرنىغايىذى. نۇس قىلذېَ قذىو ەلهاس قايات تۇغا سڭيىۇس رّ

  قىلغايىذى. 
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َابىل بْۋىهىشيىڭ َېمايىسى بىشگە ئْخضاش بەختمە تْلغاى 

سانايذا ياصاۋاتقاى لىضىلەرگە جەڭ ئېالى قىلهاقتا. َاسىزقى سانايذىمى 

 ئەيسا نەسىِ ئېتىقادچىلىزى قايذاق ياصىضى لېزەك؟ 

سى بىشگە چْڭقۇر تەسسەللىي ۋە ئىلُام َابىل بْۋىهىشيىڭ َېمايى

بېغىضاليذۇ. َابىل بْۋىهىش بىز ئۇيغۇر بْلۇش سۈپىتى بىلەى 

سانايالردىٌ بۇياى ئەرش يْلىذا ئۆسىًى قۇرباى ئەتمەى خۇدايىڭ 

پەرسەيتلىزى قاتارىذىٌ ئْرۇى ئېلىپ ئەرصتىمى ئەڭ ئۇلۇظ 

ڭ پەخزى صەرەپمە نۇيەسسەر بْلذى. ئۇ ئۇيغۇر ئېتىقادچىالريى-صاى

 سائادەت ئۇرىقىًى چاچقۇچى ساتتۇر-َەم ئۇيغۇر نىللىتىگە بەخت 

صىۋىتسىيەلىن گۇستاف.ئالبېزت ئەپەيذى بۇ لىتابًى 

يىلىذىٌ بۇرۇى يېشىپ پۈتتۈرگەى ئىذى. ئۇ ئەيًى چاعذا -0791

قەصقەر دىيارىذا يۈس بەرگەى ئەَۋالالريى ئۆس لۆسى بىلەى لۆرگەى 

ى بۇ لىتابًى پۈتۈيلەي ئەيًى ۋاقىتتا گۇۋاَچى بْلۇش سۈپىتى بىلە

يۈس بەرگەى ئەَۋال بْيىچە ياسعاى. بۇ لىتاب صىۋىتسىيەدە يەصىز 

قىلىًغايذىٌ لېيىٌ صۇ جايذىمى نەسىِ ئېتىقادچىالريىڭ رَّىذا سّر 

ئْيغۇيۇصالريى ئېلىپ لەلگەى ئىذى. صۇيذاقال لىضىلەر ئەيًى 

لىگەيىذى. بۇ لىتاب چاعذىمى قەدىهىي قەصقەريىڭ لارتىًىسىًى لۆرە

چەتئەللىملەريىڭ ئۇيغۇر نىللىتىًى چۈصىًىضىذە نۇَىو رّل ئْيًىذى. 

ٌ بېزى َەقىقەتًى تْيۇناي  ِ ئېتىقادچىلىزى ئۇسۇى سانايالردى دۇييا نەسى

لېلىۋاتقاى ئۇيغۇرالر ئۈچۈى دۇئا قىلىپ لېلىۋاتىذۇ. پەرۋەردىگار خۇدا 

 ىلغاي! ئانىٌ!ئالىزىًى ئىجابەت قنايا بۇ ئەسىشلەريىڭ دۇ

 ئاي-00يىلى -3112                                  
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 َابىل
 

نايا بۇ ۋەقە ئاسىيايىڭ ئْتتۇرسىغا جايالصقاى سىزلىق نالاى 

صىًجاڭذا يۈس بەرگەى. صىًجاڭذا بىپاياى قۇنلۇقالر بْلۇپ، نايا بۇ 

لىچىن صەَەرلەرنۇ َەم -قاتار لىچىن-قۇنلۇقالر ئارىسىذا قاتار

بْستايلىقالرنۇ خېلى لۆپ. صىًجاڭذىمى تْعزاق دەرەخلىزى لىضىًى 

 َەيزاى قالذۇرىذۇ.

قەدىهىي قەصقەريىڭ صەَەر دەرۋاسىًىڭ سىزتىذىمى ئاساسلىق 

لْچىذا بىز ساراي ئۆسگىچە تۈس ئېلىپ قەد لۆتۈرۈپ تۇراتتى. بۇ 

خىل سەۋەبلەر بىلەى قەصقەرگە -يۇرتتىٌ خىلهۇ-سارايذا يۇرت

ۋايالر َەم يْلۇچىالر قْياتتى. صۇڭا ئۇ جاي لۈيذە قايًاپ لەلگەى لار

پالار ئۆيلەريى ئىجارىمەصلەر -لېتەتتى. سارايًىڭ يېًىذىمى پالار

ئىجارە ئېلىپ ئْلتۇراتتى. بۇ ئادەنلەر ئادەتتە بەك لەنبەعەلچىلىمتە 

تۇرنۇش لەچۈرەتتى. َەر بىز ئائىلە پەقەت بىز ئېغىشال ئۆيًى ئىجارە 

رااليتتى. بۇ ئۆيلەريىڭ دەرىشىسىهۇ يْق بْلۇپ، َەر بىز ئېلىپ ئْلتۇ

ئۆيذە بىزدىٌ تۈڭلۈك ئېچىلغايىذى. بۇ ئۆيلەر لْچىغا بەك يېقىٌ 

 بْلۇپ، بىز ئاتلىسىال ئادەم لْچىغا چىقىپ قاالتتى.

ئۆيلەريىڭ قۇرۇلهىسى بەك قْاليسىش بْلۇپ، ئۇ ئۆيلەردە تۇرۇش 

 ئاساى ئىط ئەنەس ئىذى. 

ئېغىش ئۆي دۇلاى ئىذى. دۇلايذا يېهەللىن ۋە لْچىذىمى بىز 

نىلىچ نالالر سېتىالتتى. بۇ جايذىٌ خېلى لۆپ تۇرنۇش بْيۇنلىزىًى 

سېتىۋالغىلى بْالتتى. نەسىلەى، ئۇيغۇرالريىڭ تۇرنۇصىذا لەم بْلسا 
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دەرنايالر، -خىل دّرا-بْلهايذىغاى پىزىساليغاى لېسەك چاي، َەر

ريىڭ چاقلىزىًىڭ ئْقلىزىًى قىچا نېيى، لۈيجۈت نېيى، َارۋىال

سىلىقالصتۇرىذىغاى ناي، نْخْرلا، جىٌ چىزاقًىڭ نېيى، َەر خىل 

ياظ قاتارلىقالريى سېتىۋالغىلى بْالتتى. يەيە لېچىلىزى ئۆيلەريى 

قىشىل -يْرۇتىذىغاى صانهۇ بار ئىذى.بايزام لۈيلىزىذە بۇ صانالر قىپ

ىٌ يەيە يەرلىن لۆك قىلىًىپ ياَايىتى چىزايلىق بْيىالتتى. بۇ يەرد

گېشەك، -تانالىالريىهۇ تاپقىلى بْالتتى. بۇ لىچىن دۇلايذا يەيە قەى

 يېهىط، سەرەڭگە، قانچا قاتارلىق يۇرعۇى يەرسىلەر سېتىالتتى.-يەل

بۇ سارايًىڭ ئْتتۇرسىذا يْعاى بىز دەرۋەسا بار ئىذى. بۇ 

ٌ سارايًىڭ قْرۇسىغا لىزگىلى بْالتتى. دەرۋاسا ئىم مى قايات دەرۋاسىذى

ٌ ئىذى. قْرۇ بەك چْڭ  بْلۇپ، ئىچىگە ئېچىالتتى. دەرۋاسا بەلهۇ قېلى

بْلۇپ، ئىچىذە ئۈجهە دەرەخلىزى سايە تاصالپ تۇراتتى. سارايًىڭ بىز 

تەرىپىذە ئات ئېغىلى بار ئىذى. ئات ئېغىلى تْساقالر بىلەى 

تْسالغايىذى. ئۇ يەردە ئات، ئىضەك ۋە تۆگىلەر تۇراتتى. َْيلىًىڭ 

الذى تەرىپىذە ئىجارىگە بېزىلىذىغاى ئۆيلەرگە تۇتاصقاى  ئ

سارايالريىڭ -سارايالردا يْلۇچىالر ئارام ئاالتتى. بۇ نېُهاى-نېُهاى

صارائىتى ئىجارە ئۆيلەريىڭ صارائىتىذىٌ لۆپ ياخضى ئىذى. بەسى 

ئۆيلەريىڭ دەرىشىلىزىگە ئەيًەللەر سېلىًغايىذى. ئاۋعايىستايلىق باي 

يا نۇصۇ ئۆيلەردە ئارام ئاالتتى. ئۇالريىڭ ئىچىذىمى سْدىگەرلەر نا

لۆپچىلىمى ئەپيۇى سْدىسى قىالتتى. چْڭ دەرۋاسىًىڭ ئۇدۇلىذىمى 

ئۆيذە ساراي خْجايىًى تۇراتتى. خْجايىٌ ئاۋعايىستايلىق ئەپيۇى 

 سْدىگىزى ئىذى.
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قەصقەريىڭ صەَەر دەرۋاسىسىًىڭ سىزتىذىمى نايا بۇ سارايذا 

يىلى لۈس -0701بىز بْۋاق تۇعۇلذى. بۇ ۋاقىت  نۇَەنهەت ئىسىهلىن

پەسلى ئىذى. بۇ لۈى خاتىزىلىًىضمە ئەرسىيذىغاى بىز لۈى ئىذى. 

ئايىسى دۇلايًىڭ يېًىذىمى بىز -نۇَەنهەت تۇعۇلغاى يىلى ئاتا

لىچىن ئۆيذە تۇردى. نۇَەنهەتًىڭ دادىسىًىڭ ئىسهى تْختاخۇى 

يەريى ئەيًى چاعذا ئىذى. تْختاخۇى ئۇستا ياعاچچى بْلۇپ، ئۇ َۈ

قەصقەر سېهىًىغا لەلگەى نىستيْيىز )ئەيسا نەسىًُىڭ ئىًسايالريىڭ 

گۇياَلىزىًى يۇيۇش ئۈچۈى لزېستمە نىخلىًىپ ئۆلگەيلىمى، ئۈچ 

ٌ تىزىلگەيلىمى، قىيانەت  لۈى ناساردا يېتىپ، ئۈچىًچى لۈيى ئۆلۈنذى

جالارالش لۈيىذە ئىًسايالريى سْراققا تارتىط ئۈچۈى لېلىذىغايلىقىًى 

ئۈچۈى خىشنەت قىلىذىغاى ئادەنلەر نىستيْيىز دەپ ئاتىلىذۇ(  الردىٌ 

ئۆگەيگەى ئىذى. تْختاخۇيالر ئەسلىذە يېڭىسارلىق ئىذى. قەصقەردە 

ياعاچچىلىق ئىضلىزى لۆپ بْلغاچقا، ئۇالر تىزىمچىلىن قىلىط ئۈچۈى 

بۇ جايغا لۆچۈپ لەلگەى ئىذى. نۇَەنهەت بالىالريىڭ چْڭى ئىذى. 

ۇالريىڭ ئائىلىسى خۇدايىڭ بەرىمەتلىزىگە تْلغاى ئائىلە بْلۇپ، ئ

 خْصًىلىزى ئۇالرعا سّقلىًىپ قارايتتى.-خۇلۇم

تْختاخۇى ئائىلىسىذىمىلەر بىز نۇسۇلهاى ئائىلىسى بْلۇش 

سۈپىتى بىلەى ئالاليىڭ صەپقەتلىزىذىٌ خْصال بْلۇپ ياصايتتى. 

دەپ ئات  صۇيىڭ ئۈچۈيهۇ ئۇالر تۇيجى ئْعلىغا نۇَەنهەت

قْيغايىذى. ئۇالر ئْعلىغا بۇ ئىسىهًى قْيۇش ئارقىلىق نۇسۇلهايالريىڭ 

ئەڭ چْڭ پەيغەنبىزىًى ئەسلەصًى ئۇيتۇپ قالهىغايىذى. ئۇالريىڭ 

قارىضىچە بۇ بالىًىڭ ئىسهى َەر بىز قېتىو چاقىزىلسا، بۇ باال صۇيذاق 
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ئايىسى بالىًىڭ ئىسهىًى چاقىزعايذا -بەخت تاپىذىمەى. ئاتا

« ئاخۇى»انايلىق ئۇيىڭذا بْلسۇى دەپ نۇَەنهەتًىڭ ئارقىغا ئ

 دېگەى سۆسيى قْصۇپ قْياتتى.

بىز يەچچە يىلذىٌ لېيىٌ نۇَەنەتًىڭ بىز سىڭلىسى بْلذى. 

 ئايىسى ئۇيىڭغا َاۋاخاى دەپ ئىسىو قْيذى.-ئاتا

بۇياققا –نۇَەنهەت بىز ئاس چْڭ بْلۇپ، ئۆسى ئۇياقتىٌ 

اليذىغاى بْلغايذا، سارايًىڭ ئادەم نۇستەققىل يۈگۈرۈپ ئْيًىيا

تْپالصقاى جايلىزىغا بېزىپ ئْيًايذىغاى بْلذى. ئۇ بۇ جايغا لېلىپ 

ئْيًاصًى تْلىهۇ ياخضى لۆرەتتى. ئۇ ئۈجهە پىضىذىغاى پەسىلًى 

ياخضى لۆرەتتى. ئۆسىذىٌ چْڭ بالىالر ئۈجهە دەرىخىگە چىقىۋېلىپ، 

تالى چْڭ بالىالر ئۈجهىلەريى ئېزعىتقايذا، ئۇ پەستە تۇرۇپ، 

دەرەختىٌ چۈصۈپ، ئۇيى قْعلىۋەتمىچە ئۈجهىلەردىٌ تاسا 

يەۋاالتتى.بەسىذە ئاۋعايىستايلىقالر ئۇيىڭغا بىز ئىممى تەڭگە بېزىپهۇ 

قْياتتى. بۇ چاعذا نۇَەنهەت دۇلايغا لىزىپ لەنپىت ئېلىپ يەيتتى 

پ يالى لىچىن َارۋىالردا ساتىذىغاى السا نىاليغاى ئاچچىقتىٌ ئېلى

 يەيتتى.

نۇَەنهەتًىڭ ياس لۈيلىزى بېزىضًى ئەڭ ياخضى لۆرىذىغاى جايى 

يالىڭاچ -چْڭ يْلًىڭ ئۇدۇلىذىمى ئۆستەڭ بْيى ئىذى. ئۇ قىپ

قىًىغا پاتهاي -بۇياققا يۈگۈرۈپ قىٌ-بْلۇۋېلىپ، ئۇياقتىٌ

ئْيًايتتى. ئۇ دائىو ياصايغاى تۇل ئايالالريىڭ لەيًىگە نۆلۈپ 

ى. ئۇيغۇرالر لىيىو لىيىضمە بەك ئەَهىيەت ئْيًاصًى ياخضى لۆرەتت

بېزەتتى. ئۇيغۇرالر لالتا چاپاى ۋە قىسقا لۆيًەك لىيىضًى چالىًىمىق 



9 
 

بەش ياصلىق ئۇيغۇر بالىلىزى –دەپ قارىسىهۇ بىزاق ياس لۈيلىزى تۆت 

ياالڭاچ بْلۇۋېلىپ ئْيًاصًى ياخضى –َېچًېهە لىيهەي، قىپ 

لىيهەي ئْيًىضى بۇ يەردە لۆرىضەتتى. لىچىن بالىالريىڭ لىيىو 

پەقەت عەلىتە ئىط تۇيۇلهايتتى. لىچىن نۇَەنهەتمە يىسبەتەى 

ئېيتقايذا، لىيىو ليىهەي يۈرۈش ئۇيىڭغا لۆپ قْاليلىقالريى ئېلىپ 

لېلەتتى. ئۇ َېلىذىٌ َېلىغا الي سۇعا لىزىپ سۇ ئۈسۈپ چىقاتتى. 

ا پەقەت نۇَەنهەتال ئەنەس، يۇرعۇى بالىالر ياس لۈيلىزى سۇع

لىزىۋالسا، سۇدىٌ چىقهاي، سۇعا چىلىًىپ ئۇسۇى ۋاقىتى تۇرۇصًى 

ئۇالعالرنۇ بۇ يەرلەرگە باعالپ قْيۇلۇپ، -ياخضى لۆرەتتى. يەيە ئات

سايىذىالتتى. بەسىذە يْلىچىالرنۇ بۇ سۇ بْيلىزىغا لېلىپ، ئۆسىًىڭ 

ئۇسسۇسلۇقلىزىًى قايذۇرۇصاتتى. ئۇيغۇرالر سۇيىڭ  نەيًەت يالى 

صىغا بەك ئەَهىيەت بېزەتتى. ئەگەر ئۇالر بىز قاعىًىڭ لۆل پالىش بْلۇ

بْيىذا سۇ ئىچىۋاتقايلىقىًى لۆرسە، لۆلًىڭ سۈيى يېڭىاليغىچە 

ٌ سۇعا يىسبەتەى بۇ سۇ  ٌ ئىچهەيتتى. ئېقى ئاساسەى بۇ لۆلًىڭ سۈيىذى

الي بْلسىهۇ، ئۇيغۇرالريىڭ لۆس قارىضى بْيىچە بۇ سۇ پالىش سۇ 

ْيىچە سۇ ئۈچ دايا تاصتىٌ دۇنىالپ ئۆتسە َېسابلىًاتتى. َەدىس ب

دە، ئۇيى ئىچىضمە -يالى يەتتە دۇنىلىسا بۇ سۇ پالىشاليغاى بْالتتى

 بْالتتى. 

يەتتە ياصالرعا لىزىپ قالذى. ئۇ ئەنذى -نايا نۇَەنهەتهۇ ئالتە

يالىڭاچ يۈرسە سەت بْالتتى. َاۋا صۇيذاق ئىسسىق بْلسىهۇ ئۇ -قىپ

ضتايًى لىيىپ يۈرەتتى. نايا نۇصۇيذاق ئۇسۇى لۆيًەك ۋە ئۇسۇى ئى

 لىيىًگەيذىال ئۇ ياخضى لىيىًگەى َېسابلىًاتتى.
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نۇَەنهەتًىڭ دادىسى ئۆيىگە يېقىٌ جايذىمى نەسچىتًىڭ 

نەسىًى ئىذى. ئۇ َەر لۈيى سەَەردە، چۈصتە، چۈصتىٌ لېيىٌ، 

قۇياش پاتقايذا َەم قۇياش پېتىپ ئىممى سائەت ئۆتمەيذىٌ لېيىٌ 

بىلەى لۈيذە بەش قېتىو ئەساى ئْقۇپ، نۇسۇلهايالريى ئەرەب تىلى 

نەسچىتمە لېلىپ ياناس ئْقۇصقا چاقىزاتتى. ئۇ ئەسەلذىٌ بۇ ئىضقا 

دەخلى يەتمۈسنەيتتى. بْنذات ياناسدا نەسچىتمە ئادەنلەر پاتهاي 

لېتەتتى. خۇپتەيذىهۇ صۇيذاق ئىذى. بىزاق، ئارىلىقتىمى ياناسالردا 

ى. چۈيمى، ئەرلەر سىزتتا ئىضتا بْالتتى. نەسچىتمە ئادەم لەلهەيتت

ئىخالسهەى نۇسۇلهايالر ئىضلەۋاتقاى جايلىزىذا بۇ ياناسالريى قاسا 

قىلهاي ئْقۇۋاالتتى. بىزاق، ئىخالسهەى ئەنەسلىزى بْلسا بۇ 

ياناسالريى قاسا قىالتتى. نايا بۇ لۆپ قىسىو ئۇيغۇر ئەرلىزىًىڭ 

ًىڭ لاپىز دەپ تىللىضىذىٌ قْصًىلىزى-ئەَۋالى ئىذى. بەسىلەر خۇلۇم

قْرقهايذىغاى بْلسا، ئۇالر نەسچىتمە چىقىپ ياناس ئْقۇصًى ئەسال 

خالىهايتتى. نۇسۇلهايالر جەنىيىتىذە پەرسلەر ئىًتايىٌ لۆپ بْلۇپ، 

دېگەى سۆسيىڭ قْرقۇتۇصى بىلەى ئۇالر ئۆسلىزىًى « ياناى بْلىذۇ»

گەيلىن بۇ دې« ياناى بْلىذۇ»لۆپ ئىضالردىٌ چەللەپ تۇراتتى. 

ئىضًى قىلساڭ، ئالال ساڭا بەخت بەرنەيذۇ يالى سەى لەيەتمە 

ئۇچزايسەى دېگەيلىن ئىذى. بْلۇپهۇ ياصايغاى ئۇيغۇرالر ياناسيىڭ 

نەجبۇرىيەتلىزىًى بەك ئەستايىذىللىق بىلەى ئۆتەيتتى. صۇيذاقال ئۇالر 

ل باصقا ئادەنلەريى ياسارەت قىلىپ، ئۇالريىڭ ياناس ئۆتىهەسلىمىگە يْ

قْصًىلىزىًىڭ ياناس بانذاتًى ئۆتىضىگە -قْيهايتتى. ئۇالر خۇلۇم

 لاپالەتلىن قىالتتى.          
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نۇَەنهەتهۇ يېضى سەل چْڭ بْلغايذا، دادىسى بىلەى بىللە 

نەسچىتمە چىقىپ، چْڭالر بىلەى بىللە ياناس ئْقۇصًى باصلىۋەتتى. 

 دادىسى ئۇيىڭغا لىچىمىذىٌ باصالپ ياناسيىڭ بىز قاتار

يْسۇيلىزىًى پىضضىق ئۆگەتمەى ئىذى. صۇڭا گەرچە ئەرەب -قائىذە

تىلى بىلەى ياناس ئْقۇلسىهۇ، بۇ لىچىن نۇَەنهەتمە يىسبەتەى قىيىٌ 

ئىط ئەنەس ئىذى. ئالاليىڭ دۇئاالريى ئاڭلىضى ئۈچۈى چْقۇم ئەرەب 

تىلىًى ئىضلىتىلىط صەرت ئىذى. چۈيمى، نۇسۇلهايالريىڭ دېيىضىچە 

م جەيًەتًىڭ تىلى ئەرەب تىلى ئىمەى. لىچىن پەرىضتىلەر َە

نەسچىتًىڭ بۇ جانائەتلىزى ئاسراقهۇ ئەرەب تىلى بىلهەيتتى. 

صۇيذاقتىهۇ ئۇالر ياَايىتى ئىخالسهەيلىن بىلەى ئۆسلىزى 

چۈصەيهەيذىغاى تىلذا، ئۆسلىزىًىڭ يېهە دەۋاتقايلىقىًى بىلهەي تۇرۇپ 

ۆڭلىًى ئۇتۇپ، ئۇيىڭ يادلىۋالغاى سۆسلەريى تەلزارالپ ئالاليىڭ ل

 صەپقىتىگە ئېزىضىضًى ئۈنىذ قىلىذۇ.-نېُىز

ئىسالم دىًىًىڭ ئېتىقادى لىضلەريىڭ َەرىمىتى بىلەى سىچ 

نۇياسىۋەتلىن بْلىذۇ. نۇسۇلهايالريىڭ ئېتىقادى ئالالعا، ئالاليىڭ 

پەرىضتىلىزىگە، ئالاليىڭ لىتابلىزىغا، پەيغەنبەرلىزىگە، ئاخىزەت 

ٌ ئىبارەت بەش يۇقتىغا ئىضىًىضتۇر. بۇ بەش لۈيىگە ئىهاى لەلتۈ رۈصتى

دەپ ئاتىلىذۇ. صۇڭا ئىسالم دىًى « بەش ئىهاى»يۇقتا ئىسالم دىًىذا 

 بەش ئىهايًى  َاسىزلىغاى ئادەم نۇسۇلهاى بْالاليذۇ، دەپ قارايذۇ.

يەيە ئىسالم دىًىًىڭ ئاساسلىق پەرسلىزى بەش بْلۇپ، 

« رۇلۇى»ەرس ئەرەبچىذە دېيىلىذۇ. پ« بەش پەرس »قىسقارتىلىپ 

دېگەى نەيىلەريى بىلذۈرىذۇ. پەش « تۈۋرۈك»، «ئاساس»دېيىلىپ، 
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پەرس ئالالعا ئىهاى لەلتۈرۈش، ياناس ئْقۇش، رّسا تۇتۇش، سالات 

بېزىط، َەج قىلىضًى ئۆس ئىچىگە ئالىذۇ. بۇ بەش پەرس 

نۇسۇلهايالريىڭ تۇرنۇصىذا لەم بْلسا بْلهايذىغاى ئەنىلىي نەسنۇى 

 بلىًىذۇ.َېسا

ئىهاى ئىسالم دىًىذىمى بەش پەرسيىڭ ئالذىذا تۇرىذۇ. ئۇ 

ئاساسەى ئالالعا ئىهاى لەلتۈرىذىغاى ۋە ئالالعا َەنذۇسايا ئېيتىذىغاى 

« لەلىهە تەييىبە»ئايەتلەريى ئْقۇصًى لۆرسىتىذۇ. بۇالريىڭ ئىچىذە 

ئىسالم دىًىًىڭ « لەلىهە تەييىبە»يى ئْقۇش نۇَىو دەپ قارىلىذۇ. 

رّلۇق ئېتىقادى َېسابلىًىذۇ. ئۇيىڭ ئاساسىي نەسنۇيى نۇيذاق: ياد

« ئالالدىٌ باصقا ئىالٍ يْق؛ نۇَەنهەت ئالاليىڭ ئەلچىسى»

 دېگەيذىٌ ئىبارەتتۇر.

بىز قەدەر چْڭ نەسچىتلەردە َەر جۈنە لۈيى جۈنە يانىشىذا 

ئەرەب تىلىذا قۇرئاى ئْقۇلىذۇ. بىزاق، تْختاخۇيالريىڭ نەسچىتىذە 

 ٌ بۇيذاق ئىضالر بْلهايتتى. ئەسەلذى

نۇَەنهەتًىڭ ئاپىسى نەسچىتمە پەقەت لىزىپ باقهىغايىذى. 

چۈيمى ئايالاليىڭ َەرقايذاق ئىبادەت سْرۇيالرعا بېزىضىغا يْل 

قْيۇلهايتتى. ئايالالر چْقۇم ئۆيلىزىذە ئىبادەت قىلىضى لېزەك ئىذى. 

بىللە تۇرۇپ ئەرلەر ئۆيلەردە بْلغاى تەقذىزدىهۇ، ئاياللىزى بىلەى 

ئىبادەت قىلسا َەرگىش بْلهايتتى. بىزاق، خۇيشۇ نۇسۇلهايالر بۇيىڭغا 

ئْخضىهايتتى. ئۇالر نەسچىتلەردە ئەر ۋە ئايال بىز يەردە ياناس 

ئْقۇۋېزەتتى. َاسىز ئىستايبْل ۋە قاَىزەدە ئايالالر ئۈچۈى ئاالَىذە 

 نەسچىتلەرنۇ قۇرۇلذى.
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* * * 

نەسچىتًىڭ بىز نەسىًى بْلغاى ئەيًى چاعذا تْختاخۇى گەرچە 

بْلسىهۇ، لېمىٌ ئۇعلى نۇَەنهەتًىڭ نىستيْيىزالريىڭ نەلتىپىگە 

بېزىپ ئْقۇصىغا يْل قْيغاى َەم ئْعلىًى قْللىغايىذى. تْختاخۇى 

نەسىِ ئېتىقادچىلىزىًى َۆرنەتلەيتتى. ئۇ ئىذىيىسى قاتهال ئادەم 

لتەپمە ئەنەس ئىذى. نۇَەنهەتهۇ صىۋىتسىيەلىملەر ئاچقاى نە

بېزىضًى بەك ياخضى لۆرگەى ئىذى. ئۇ دەسلەپ نەلتەپمە بارعايذا 

يەيىال ئاسراق تارتىًغايىذى. لېمىٌ ياَايىتى تېشال ئۇ بۇ نەلتەپمە 

ٌ ئْرۇى ئالذى.  لۆيذى َەم سىًىپًىڭ ئەالچى ئْقۇعۇچىلىزى قاتارىذى

نىستيْيىزالر ئاچقاى نەلتەپتە ئْقۇعۇچىالر ئالذى بىلەى ئۆسلىزىًىڭ 

ئايا تىلى بْلغاى ئۇيغۇر تىلىًى ئۆگىًەتتى. نەدرىسلەردە بْلسا ئۇيغۇر 

بالىلىزىغا ئالذى بىلەى ئۇيغۇر تىلى ئۆگىتىلهەي، ئەرەب تىلى 

 ئۆگىتىلەتتى.

پاس -نۇَەنهەت سەل چْڭ بْلغايذىٌ لېيىٌ ئەرەبچىًىهۇ ئاس  

ئۆگەيذى. بىزاق،  خەيشۇ تىلىًى ئۆگىًىط تېخىهۇ لۈچلۈلزەك تەلەپ 

لىًاتتى. صۇڭا بۇ نەلتەپتە خەيشۇ تىلى ئۇقۇتۇصى تەسىس قىلىًىپ، قى

خەيشۇچە دەرس بېزىذىغاى نۇئەللىهلەر تەللىپ قىلىًذى. خەيشۇ تىلى 

سىًىپلىزىذا خەيشۇ بالىالر بىلەى يۇقۇرى يىللىقتىمى ئۇيغۇر بالىالر بىللە 

 ئۆگىًەتتى. 
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نەلتەپتە يەيە خۇيشۇ بالىلىزىهۇ ئْقۇيتتى. ئۇيغۇرالر بۇ نىللەتًى 

تۇڭگاى دەپ ئاتايتتى. خۇيشۇالر بْلسا ئىسالم دىًىغا ئېتىقاد 

ئىذى. لېمىٌ  قىلىذىغاى نىللەت ئىذى. ئۇالر ئۇيغۇرالر بىلەى دىًذاش

ئادەت ۋە نەدىًىيەت جەَەتتە ئۇالر خەيشۇالرعا ئْخضىضىپ –ئۆرۈپ 

لېتەتتى. چىزاي صەللىهۇ خەيشۇالر بىلەى ئْخضاش ئىذى. ئۇالريىڭهۇ 

ئۆسلىزىًىڭ نەسچىتلىزى بْلۇپ، ئۇيغۇرالر بىلەى خۇيشۇالر بىز يەردە 

 ياناس ئْقۇنايتتى.

صىًجاڭذا يەيە يْپۇس سايى بىز قەدەر لۆپ بْلغاى نىللەت   

قىزعىش نىللىتى ئىذى. ئۇالريىڭ تۇرالغۇلىزى ئىگىش تاعالر ئارىسىذا 

بْلۇپ، ئۇالر لىگىش ئۆيلەريى تىمىپ ئْلتۇرىذىغاى لۆچهەى نىللەت 

ئىذى.  ياس پەسلى يېتىپ لەلگەيذە ئۇالر لىگىش ئۆيلىزىًى قْيۇق 

لالىلىزىًى باقاتتى. –غا يۆتمەپ، ئۇ يەردە قْي ئْرنايالر ئارىسى

قىزعىشالر بىلەى ئۇيغۇرالريىڭ چىزاي صەللى ئْخضاپ لەتهەيذۇ. 

قىزعىشالريىڭ چىزايى نْڭغۇلالريىڭمى بىلەى ئاسراق ئْخضىضىپ 

قاالتتى. يۈسى ياپىالق، نەڭشى سۆڭىمى ئىگىشرەك  لېلىذىغاى 

شىلزاق، نۇڭغۇلالريىڭ بْلۇپ، ئۇيغۇرالريىڭ نەڭشىگە قارىغايذا قى

نەڭشىگە قارىغايذا سۇسزاق بىلىًەتتى. چۈيمى نۇڭغۇلالريىڭ نەڭشى 

قىشىللىقتىٌ قارىيىپ لېتەتتى. قىزعىشالرنۇ نۇسۇلهاى بْلۇپ، ئۇالرنۇ 
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تۈرك تىلىذا سۆسلىضىذۇ. ئۇيغۇرالر ئۇالريى ئايچە لۆسگە ئېلىپ 

ۇرالر پۇرسەت لەتهەيذۇ. ئۇيغۇرالر قىزعىشالريى تۆۋەى لۆرىذۇ. ئۇيغ

تاپسىال سْدىذا ئۇالريى ئالذايذۇ. تۆۋەيذىمى رىۋايەتتە ئۇيغۇرالريىڭ 

 قىزعىشالرعا بْلغاى لۆس قارىضى ياناياى بْلىذۇ:

پاك قىش نەريەم ئەيساعا َانىلذار بْلغايذىٌ لېيىٌ، ئۆس »

قىستاققا ئېلىضىذىٌ قْرقۇپ، –نىللىتىًىڭ نەسخىزە قىلىضى ۋە قىيىٌ 

لەپتۇنىط. بۇ چاعذا ئۇ يالغۇس قېلىپ، ياردەنگە  قۇنلۇققا قېچىپ

نۇَتاج بْپتۇ. بۇ چاعذا ئالال قۇنلۇقتىمى قىزىق تاصتىٌ ئۇيىڭغا 

قىزىق لېًىشەك يارىتىپ بېزىپتۇ. نەريەم ئۇالريىڭ پادىضاَى بْپتۇ. 

نەريەنًىڭ بۇ قىزىق لېًىشەلمە َاجىتى قالهىغايذا، ئۇ قىزىق 

ىپ لەتمۈسى لەلهەپتۇ. صۇيىڭ بىلەى لېًىشەلًىڭ قايتا تاصقا ئايلىً

ئۇالر ئالالدىٌ داۋانلىق ئادەم بْلۇپ ياصاصًى تىلەپتۇ. صۇيىڭ بىلەى 

ئالال ئۇالريىڭ تىلىمىًى ئىجابەت قىلىپ، ئۇالريى ئادەنًىڭ صەللىذە 

قالذۇرۇپتىهىط. لېمىٌ ئۇالريىڭ نەڭگۈلۈك رَّى يْقهىط. ئۇالر 

رۇَى بْلهاسهىط. ئۆلۈپ لەتمەيذىٌ لېيىٌ، خۇددى تاصتەك 

قىزعىشالر نايا نۇصۇ قىزىق لېًىشەلًىڭ ئەۋالتلىزىهىط. نايا بۇ بۇ 

دەپ ئاتىلىضىًىڭ سەۋەبىهىط. قىزعىش دېگەى « قىزعىش»نىللەتًىڭ 

 دېگەيلىن بْالرنىط.« قىزىق قىش»سۆسيىڭ نەيىسى 

قىزعىشالر بىلەى ئۇيغۇرالريىڭ ئىضىًىذىغىًى ئىسالم دىًىًىڭ  

ىپى بْلۇپ، ئۇالر سۇيئى نەسَىپىذە. نەدىًىيەت ئْخضاش بىز نەسَ

جەَەتتە قىزعىشالر ئۇيغۇرالردىٌ ئاسراق ئارقىذا قالغاى، ياۋايىزاق َەم 

ئىپتىذايىزاق بْلسىهۇ، بىزاق قىزعىشالريىڭهۇ يۇرعۇى ئارتۇقچىلىقلىزى 
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بار. بۇ نىللەتتە باصقا نۇسۇلهاى نىللەتلىزىگە قارىغايذا باصقىالرعا 

سىذاصلىقى بْلۇپ، باصقىالرعا رەَىهذىل لېلىذۇ. ئۇالر يىسبەتەى َېس

ئۆگىًىط پۇرسەتلىزىگە ئىگە بْلغايذا، ئۆسىذىمى ئۆگىًىط تااليتى ۋە 

ناَىزلىقىًى ياناياى قىلىذۇ. ئىسالم دىًىًىڭ قىزعىشالرعا بْلغاى 

لْيتىزّللىقى ئۇيغۇرالرعا بْلغاى لْيتىزّللىقىذەك لۈچلۈك ئەنەس. 

ىش ئاياللىزى دۇييادىمى َەرقايذاق نۇسۇلهاى بۇيىڭ سەۋەبى قىزع

ئايالالردىٌ بەلزەك لۈچلۈك بْلغايلىقىذىٌ بْلۇصى نۇنمىٌ. قىزعىش 

ئاياللىزى ئەسەلذىٌ يۈسىًى ئْرىهايذۇ. ئۇالر ياَايىتى ئەرلىٌ ئاسادە 

باصقىالر بىلەى پاراڭلىضااليذۇ. نەيلى ئەر، نەيلى ئايال، خْجايىٌ 

ىغاى يالى تْيۇنايذىغاى بْلسۇى قىزعىش يالى قۇل بْلسۇى، تْيۇيذ

ٌ ياصايذۇ.  ئاياللىزى باصقا صەرق نۇسۇلهاى ئاياللىزىغا قارىغايذا ئەرلى

 قىزعىش ئاياللىزى صۇيچىلىن ياسالەتلىن لېلىذۇ.

قەصقەردىٌ يىزاقزاق جايذا، ئاۋعايىستاى بىلەى َېًذىستايًىڭ 

ىل سېستىهىسىغا يېًىذا تاجىمالر ياصايذۇ. تاجىمالريىڭ تىلى َېًذى ت

تەۋە. ئۇالريىڭ تىلى پارس تىلىغا يېقىٌ لېلىذۇ. تاجىمالرنۇ ئىسالم 

دىًىغا ئېتىقاد قىلىذۇ. بىزاق، ئۇالريىڭ نەسَىپى صىًجاڭذىمى باصقا 

نۇسۇلهايالريىڭمىگە ئْخضىهايذۇ. ئۇالر  ئىسهائىلىلەرگە تەۋە بْلۇپ، 

نەسَەپ دەپ  ئەيئەيىۋى نۇسۇلهايالر ئۇالريى تْعزا بْلهىغاى بىز

لەنسىتىذۇ. ئۇالريىڭ تەلىهاتىذا ئالال پەيغەنبەرلەر ۋە پەرىضتىلەر 

ئارقىلىق ياناياى بْلىذۇ  دېيىلىذۇ. صىئەلەريىڭ رَّى يېتەلچىسى ۋە 

دەپ ئاتىلىذۇ. يەرلەيذىهۇ ئاس سايذىمى « ئاگا خاى»ئىالَى 

گە ئۇيغۇرالر صىئە نەسَىپىذە بْلۇپ، ئۇالر ئْى ئىممى ئىهام نەسَىپى
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 نەيسۇپ. 

نەلتەپتە نۇَەنهەتًىڭ يۇقۇرىذا تىلغا ئېلىپ ئۆتمەى َەر نىللەت 

بالىلىزىذىٌ دّستلىزى بار ئىذى. بۇ نەلتەپتە َەر نىللەت بالىلىزى 

خۇددى بىز ئائىلە لىضىلىزىذەك ئىًاقلىقتا بىزلىمتە بىلىو ئاالتتى. 

ەت نۇَەبب-نەلتەپًىڭ بىز پۈتۈى لەيپىياتى ئىتىپاقلىق َەم نېُىز

 سەۋەبىذىٌ ياَايىتى ياخضى ئىذى.

ئەيًى چاعذا صىًجاڭغا يىسبەتەى ئْقۇتۇش لىتابلىزى ياَايىتى 

لەنچىل ئىذى. بىزاق، صىۋىتسىيەلىن ئْقۇتقۇچىالريىڭ 

تىزىضچايلىلقى ئارقىلىق بۇ قىيىًچىلىقالرنۇ ئۆس اليىقىذا َەل 

ئەت ۋە بْلغايىذى. نەلتەپتىمى ئۇقۇعۇچىالر تارىخ، ناتىهاتىما، تەبى

جۇعزاپىيە قاتارلىق لىتابالردىٌ بىلىو ئاالتتى. يەيە ئىًجىلهۇ بار 

ئىذى. نەلتەپتىمى ئۇقۇعۇچىالر بۇ لىتابالريى سّر ئىضتىياق بىلەى 

ئْقۇيتتى. نەلتەپمە يەيە يېضى چْڭزاق بْلغاى ئْقۇش ئارسۇسى 

لۈچلۈك بەسى لىضىلەرنۇ لېلىپ، بۇ لىتابالريى لۆرەتتى. نەيلى 

بْلسۇى ۋە نەيلى چْڭالر بْلسۇى ئۇالر جۇعزاپىيىًى ياخضى  لىچىملەر

لۆرەتتى. ئۇالر ئاتالسالر ئارقىلىق ئۆسلىزى ياصاۋاتقاى بۇ سېهىًًىڭ 

سادى قايذاق ئىمەيلىمىًى چۈصىًەتتى. يەيە ئۇالر دۇييادىمى باصقا 

 جايالر ۋە ئۇ يەرلەردە ياصاۋاتقاى ئىًسايالريى چۈصىًىضمە باصلىذى.

لْۋادىزات نېتىز(  111نىليۇى  0يەر لۆلىهى چْڭ )صىًجاڭًىڭ 

بْلۇپ، ئۈچ سىۋىتسارىيىًى قْصقايذا بىز صىًجاڭغا تْعزا لېلىذۇ. 

صىًجاڭ ئاساسەى قۇنلۇق. َېچمىو سادى بۇ نالايذا قايچىلىن 

يْپۇسًىڭ بار ئىمەيلىمىًى ئېًىق ئېيتىپ بېزەلهەيذۇ. چۈيمى، بۇ 
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ېمىٌ پەرەسلەرگە ئاساسەى بۇ جايذا يْپۇس تەلضۇرۈلۈپ باقهىغاى. ل

نىليۇيغىچە   6نىڭذىٌ  111نىليۇى  0چاعذا صىًجاڭًىڭ يْپۇسى 

يۈسنىڭ ئادەم، يەلەيذە يۈسنىڭ  7دەپ قارىلىذۇ. قەصقەردە تەخهىًەى 

ئادەم بار ئىذى. نايا نۇصۇيىڭغا ئْخضاش بىلىهلەر نەدرىسلەردە 

ىۋىتسىيەلىن ئْقۇتۇلهايتتى. بىزاق، نۇَەنهەت ۋە ئۇيىڭ دّستلىزى ص

نىستيْيىزالريىڭ ئاچقاى نەلتەپتىٌ بۇيذاق بىلىهلەريى 

 ئىگىلىيەلەيتى.

بىز لۈيى، قەصقەر صەَىزىذە تۇيۇقسىش دۇنباق ئاۋاسى ئاڭاليذى. 

دەپ « ئەتە رّسا باصلىًىذۇ»نەلتەپتە تەيەپىستە ئْيًاۋاتقاى بالىالر 

ا ئېيى رانىشاى ئېيى ئىذى. بۇ ئايذ-7تْۋالصتى. َېجزىيىًىڭ 

« قۇرئاى»نۇسۇلهايالر رّسا تۇتاتتى. چۈيمى، ئاڭالصالرعا قارىغايذا 

دەل نۇصۇ ئايذا ئاسهايذىٌ چۈصۈرۈلۈپ، نۇَەنهەت پەيغەنبەر 

ئارقىلىق ياسىل بْلغاى ئىمەى. رّسا تۇتۇش ئىسالم دىًىذىمى بەش 

چْڭ پەرسيىڭ بىزى، صۇيذاقال َەرىمەت جەَەتتە ئىپادىلىًىذىغاى 

 دا، رّسا َەققىذە ئېًىق بەلگىلىهە بار.« قۇرئاى»نۇَىو پەرسدۇر. 

ئېيىذا يەيى رانىشاى ئېيىذا -7رّسا پەرس بْلۇپ، َىجزىيىًىڭ 

تۇتىلىذۇ. رانىشاى دېگەى سۆس چېًىقتۇرۇش دېگەى نەيىذە. يەيى 

ئىزادىًى، ئىذىيىًى، بەدەيًى چېًىقتۇرىذۇ. نۇسۇلهايالريىڭ 

ـ چىذانلىقًىڭ » پەيغەنبىزى نۇَەنهەت نۇيذاق دېگەى ئىمەى: رّساــ

 «يېزىهى، چىذانلىق بْلۇش ــــ ئىهايًىڭ يېزىهىذۇر.

رّسىًىڭ ۋاقتى تْعزىسىذا ئىسالم دىًىًىڭ قاتتىق بەلگىلىهىسى 

بار. نۇسۇلهايالر يېڭى ئايًى لۆرگەيذە رّسا تۇتىذۇ. يېڭى ئايًى 



19 
 

لۆرگەيذە رّسىًى ئاچىذۇ. َەر لۈيى رّسا تۇتۇش ۋاقتى تْعزىسىذىهۇ 

ٌ بىز يېزىو سائەت بەلگ ىلىهە بار بْلۇپ، يەيى َەر لۈيى لۈى چىقىضتى

ئىلگىزىذىٌ صۇ لۈيى لۈى ئْلتۇرعىچە رّسا تۇتقاى ئادەم بىز يەرسە 

يېيىضمە، ئۇسسۇلۇق ئىچىضمە، جىًسىي نۇياسىۋەت قىلىضقا، 

َەرقايذاق عەيزى نۇراسىو َەرىمەتلىزىذە بْلۇصقا بْلهايذۇ. رّسا 

ا ئەنەل قىلىضى السىو. بْلهىسا رّسا قْبۇل تۇتقايالر بۇ ئىضالرع

 بْلهايذۇ. 

ئايًىڭ ئاخىزقى لۈيى يېڭى ئايًى لۆردۈم -2ئەگەر بىزەيلەى 

دەپ قەسەم ئىچسە، صۇ يەريىڭ قاسىسى نەسچىتمە بېزىپ چىڭقى 

چۈصتە رّسا باصاليغايلىقىًى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈى دۇنباق چالىذۇ. نايا بۇ 

بْلۇپ لېتىذۇ. ئۇالر گۆش ۋە چاعذا لىضىلەر بەك ئالذىزاش 

لۆلتاتالريى سېتىۋېلىضىپ، سّلۇق يېيضمە تەييارلىق لۆرىذۇ. ئۇالر 

سّلۇقًى صۇيذاق ياخضى يەيذۇ. نايا نۇصۇيذاق قىلغايذا ئۇالر 

 ئىممىًچى لۈيى رّسىًى ياخضى تۇتااليذۇ.

دۇنباق ئاۋاسىًى ئاڭلىغاى بالىالر خْصال بْلۇصۇپ سەلزىضىپ 

ئايىلىزى نەلتەپمە -ېقىٌ ئْقۇعۇچىالريىڭ ئاتالەتتى. ئۆيلىزى ي

بالىلىزىًى ئالغىلى لەلذى. چۈيمى، ئۇالر رّسىًىڭ تەييارلىقىًى 

قىلهىسا بْلهايتتى. صۇڭا، بۇ بالىالريىڭ لۆپىًچىسى بۇ لۈيى 

ٌ رۇخسەت سْرىذى. بەسىلىزى بْلسا عىپپىذە  ٌ نەلتەپتى ٌ لېيى چۈصتى

 ە دەرس ئۆتۈلهىذى. لېتىپ قېلىضتى. چۈصتىٌ لېيىٌ نەلتەپت

رانىشاى ئېيىذا ئْقۇعۇچىالر رّسا تۇتىۋالغاچقا، ئۇالريىڭ 

دەرستىمى رَّى َالىتى ئايچە ياخضى بْلهىذى. بىزاق، لۆپىًچە 
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ٌ ئېضىپ لەتهىذى. چۈيمى  ئْقۇعۇچىالريىڭ رّسا تۇتۇصى ئۈچ لۈيذى

ئۇالر چىذىيالهىغايىذى. ئۇالريىڭ قۇرساقلىزى بەك ئېچىپ لەتمەچمە، 

ا تۇتۇصتىٌ ۋاس لەچتى. باللىالريىڭ لېچىلىن ئۇيقۇسى ياخضى رّس

 بْلهىغاچقا، ئۇالر نەلتەپمە لېلىپ نۈگۈدەپ ئْلتۇرۇصتى. 

َەر لۈيى لېچە سائات ئْى ئىممىذىٌ  بىزگىچە بْلغاى ئارىلىقتا 

نەسچىت نۇيارىذا دۇنباق چېلىًىپ، لىضىلەريى ئْيغۇيۇصقا دەۋەت 

َەر بىز ئائىلە جىٌ چىزاقلىزىًى  قىلىًاتتى. صەَەر يېشىالردىمى

يېقىضىپ، ئْچاقلىزىغا ئْت قالىضىپ چاي قايًىتاتتى. بۇ چاعذا 

« ئايًىسا، قْپۇپ ئْت يېقىپ، تاناق ئەتمىٌ»تْختاخۇى ئايالىغا: 

دەيتتى. َەر بىز ئائىلىذە ئايالالر ئالذى بىلەى قْپۇپ تاناق 

لۈيذۈسيى تاييارالپ، سّلۇق تەيياراليتتى. ئۇالر لېچە بىلەى 

ئايزىيذىغاى ۋاقىت لەلگىچە تاناق يېيىضەتتى. بۇ قۇرئايًىڭ َۆلهى 

ئىذى. ئەگەر ئۆيذە ئىخالسهەيزەك نۇسۇلهاى بْلۇپ قالسا، يەچچە 

قېتىو ياناس ئْقۇيتتى. ئەگەر ئۇالر خەت تْيۇسا، قۇرئايًى ئېچىپ، 

ئۇقۇپ ئْلتۇراتتى. بەسى لىضىلەر ئۆگشىگە چىقىۋېلىپ   باصقىالريىڭ 

ْرىسىذىٌ ئىس چىققاى يالى چىقهىغايلىلقىًى  تەلضۈرەتتى. ن

رانىشاى ئېيىذا دىًىي پائالىيەتلەر يۇقۇرى دّلقۇيغا لۆتۈرۈلۈپ 

لېتەتتى. لۈى چىقىضتىٌ بۇرۇى َەر بىز ئائىلە چْقۇم قۇربىًىڭ 

يېتىضىچە ئەڭ ياخضى تاناقالر بىلەى عىشالىًاتتى. صۇيذاق قىلىپ 

سى باصلىًاتتى. ئۇالر بىز لۈى َېچًېهە ئۇالريىڭ بىز لۈيلۈك رّسى

 يېهەيتتى َەم ئىچهەيتتى. ئۇالر بۇ پەرسگە قاتتىق ئەنەل قىالتتى.  

رانىشاى ئېيىذا َەنهە ئادەم لەنتەر، ئىًاق َەم سەنىهىي  
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بْلۇصقا نايىل ئىذى. ئۇالر نۇصۇ ئايذا ئۆسلىزىًىڭ راست 

دەپ « هۇرانىشاى ئەنەس»سۆسلەۋەتقايلىقىًى ئىسپاتالش ئۈچۈى 

قْياتتى. ئەنىلىيەتتە رانىشاى ئېيىذا لىضىلەريىڭ يەيذىغىًى باصقا 

ۋاقىتالريىڭمىذىٌ ئاس بْلهايتتى. ئەلسىچە ئۇالر بْلۇصىغا يەيتتى. 

نۇصۇيذاق قىلهايهۇ بْلهايتتى. چۈيمى ئۇالر ئەتىسى بىز لۈيذۈس 

َېچًېهە يېهەيذۇ ئەنەسهۇ؟ بۇ لۈيلەر خېلى جاپالىق بْالتتى. ئەگەر 

رانىشاى ئېيى ياسيىڭ لۈيى بْلۇپ قالىذىغاى بْلسا، لۈيذۈس ئۇساق 

بْلغاچقا ئۇالر تېخىهۇ قىيًىلىپ لېتەتتى. نۇَەنهەت ئْقۇۋاتقاى 

 نەسگىللىزىذە دائىو نايا نۇصۇيذاق قىيىًچىلىقالرعا دۇچ لېلەتتى.

بىز ئادەنًىڭ قۇرسىقى ئېچىپ، ئۇسساپ لەتمەيذە َەم 

رىچايلىقىًى َەم ئىخالسهەيلىمىًى داۋانلىق ئۇيقۇسىشلىقتا ئۆسىًىڭ سەۋ

ساقلىضى ئايچە ئاسايغا چۈصىذىغاى ئىط ئەنەس. رانىشاى نەسگىلىذە 

قۇصًىلىزىًىڭ جىذەللىضىپ قېلىضى دائىو -نۇَەنهەتًىڭ خۇلۇم

لۆرۈلۈپ تۇرىذىغاى ئىط ئىذى. بۇيذاق ئىضالر ئادەتتىمى 

رۇۋاتقاى ئادەنلەر چاعالردىًهۇ لۆپزەك يۈس بېزەتتى. بۇ نەَەللىذە تۇ

بەك يانزات بْلۇپ، َەنهىسى جېًىًى ئاراى بېقىپ لېتىۋاتقاى 

ئادەنلەر ئىذى. رّسا نەسگىلىذە ئۇالريىڭ لۈيى تېخىهۇ تەس ئىذى. 

قايخْر بايالر َەم باصقا يۇرت چْڭلىزىًىڭ بۇ ئېيى صۇيذاق باياصات 

 پىضىپ ئىضلىضىًىڭ َاجىتى يْق ئىذى.-ئۆتەتتى. ئۇالريىڭ تەرلەپ

ئۇالر لۈى بْيى ئۆيلىزدە ياستۇقلىزىًى قىزالپ ئارام ئېلىضاتتى. يانزات 

بىجارىلەر نايا نۇصۇيذاق قۇرساق ياخضى تْيغۇسۇلهىغاى ئەَۋالذا رّسا 

تۇتسا، ئۇالريىڭ لەيپىياتى قايذاق ياخضى بْلىذۇ دەيسىش؟ ئىسالم 
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دىًىغا ئېتىقاد قىلىذىغاى نۇسۇلهايالريىڭ جەيًىتى خۇددى باي 

ەنلەرگە دەرۋاسىسىًى ئېچىۋېتىلگەيذەلال ئىذى. چۈيمى، ئاد

بايالريىڭ پۇلى بْلغايذىٌ لېيىٌ ئۇالر سالات بېزەلەيذۇ. َەر خىل 

ياخضى ئىضالريى قىالاليذۇ، نەلمىگە بېزىپ َەج قىلىپ لېلەلەيذۇ. 

صۇڭا، ئۇالر ئالاليىڭ لۆپ نۇلاپاتلىزىغا ئېزىضەلەيذۇ ئەنەسهۇ؟ 

بْيى قۇرسىقىًى ئاراى قانذاپ ئۆتىذۇ. لەنبەعەللەر بْلسا لۈى 

ئۇالريىڭ نەسچىتمە بېزىذىغاى َەم عْجانالريىڭ قەبزىلىزىًى 

ياسىتىذىغاى يەدە پۇلى بْلسۇى؟ ئۇالريىڭ َەرەنگە بارىذىغاى يەدە 

نادارى؟ صۇڭا ئۇالرعا يىسبەتەى جەيًەتمە بارىذىغاى يْل تْلىهۇ 

 تْقاي َەم تار ئىذى. –ئەگزى 

ىذا بۇ بىچارە خەلقًىڭ لۈى بْيى سىزتتا جاپالىق ئْتتۇس لۈى رّس

ئىضلىهەلتىٌ باصقا ئانالى يْق ئىذى. صۇڭا رّسا تۇتۇش يانزاتالرعا 

يىسبەتەى ياَايىتى سّر بېسىو بْالتتى. بىزاق،  ئۇالر ئالاليىڭ 

عەسىپىذىٌ قْرقۇپ، قايچىلىن جاپا چەلسىهۇ ئْتتۇس لۈى رّسىًى 

 تْلۇق تۇتۇصقا تىزىضاتتى. 

خْرانلىققا تْلذى. -ىشاى ئاخىزى ئاياقالصتى. لىضىلەر صاتران

رّسا تۈگىگەيذىٌ لېيىٌ ئۈچ لۈى قاتتىق تەبزىملەش ئېلىپ 

بېزىالتتى. نەلتەپهۇ بايزام ئۆتمۈسۈش ئۈچۈى ئۇقۇعۇچىالرعا دەم 

ئېلىط بەردى. رّسىًىڭ ئەڭ ئاخىزقى لۈيى دۇنباقهۇ چېلىًهىذى. 

ەلضۈرۈش ئېلىپ بېزىلهىذى. ئۆي ت-دىًى ياسارەتچىلەرنۇ ئۆيهۇ

ئىپتادىٌ لېيىٌ َەنهە ئادەم يېًىن بىز يەپەس ئېلىپ، خاتىزجەم 

ئۇخالش ئۈچۈى يېتىضتى. ئەتىسى سەَەردە نەسچىتتىٌ يەيە 
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دۇنباقًىڭ ئاۋاسى ئاڭاليذى. يەيە سۇيايًىڭ ئاۋاسىهۇ ئۇيىڭغا 

تەڭمەش قىلىًغايىذى. بۇ ئاۋاس باصقا لۈيذىمىگە قارىغايذا تېخىهۇ 

يېشىالردىمى َەنهە ئادەم َېيتًىڭ –جۇصقۇى چىقتى. صەَەر 

تەييارلىقىًى پۈتتۈرۈپ بْلغايىذى. باصلىزىغا سەلال ئْرىۋالغاى 

قۇرانىغا يەتمەى ئەرلەر َەم بالىالر سەلذەك ئېقىپ چْڭ نەسچىتمە 

َېيت يانىشىًى ئْقۇش ئۈچۈى لېلىضتى. نەسچىتًىڭ ئالذى 

ۆگىۋالغاى نۇسۇلهايالر تْپى بىلەى نەيذايىذا باصلىزىغا ئاق سەلال ي

تْلۇپ لەتتى. نەسچىتًىڭ دەرۋاسىسى ئېچىلىضى بىلەى يۇرعۇى 

ئادەنلەر نەسچىتًىڭ َْيلىسىغا لىزىپ لەتتى. َەر بىز جانائەتلەر ئۆس 

بىز تْپ بْلۇصۇپ  -ئىهانلىزىًىڭ يْل باصلىضى بىلەى بىز تْپ

 قاتار تۇرۇصتى.-لىزىضتى. ئۇالر قاتار

ىڭ ئالذى تەرىپى تْصۇپ بْلذى. نەسچىت چْڭ نەسچىتً

ٌ لەڭ بْلۇپ، تۆۋرۈللىزى خېلى نەسنۇت ئىذى. بۇ نەسچىتمە  ئىًتايى

لىق -نىڭ ئادەم لەڭ تاصا پاتاتتى. َېيت يانىشىذا نەسچىت لىپهۇ

 تْالتتى.

نەسچىت ئىًتايىٌ ئىگىش تام بىلەى ئْرۇلۇپ تۇراتتى. نەسچىت 

چەك بار ئىذى. نەسچىت َْيلىسىًىڭ ئْتتۇرسىذا لىچىن بىز لۆل

َْيلىسىهۇ ئادەنلەر بىلەى  تْلۇپ لەتمەى بْلسىهۇ، لېمىٌ لىضىلەر 

يەيە سەلذەك ئېقىپ نەسچىتمە قاراپ لەلهەلتە ئىذى. نەسچىت 

ئىچىگە قىسىلىپ لىزەلهىگەى نۇسۇلهايالر نەسچىت ئالذىذىمى 

نەيذايذا تۇردى. قْللىزىذا لالتەك تۇتقاى نەسچىت قاراۋۇللىزى 

ٌ ئۇيا بۇياققا نېڭىپ، ئْرۇيالريى تەرتىپمە ساالتتى. نەسچىتتىٌ –قتى
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)ئالال قۇدرەتلىن( دەپ تْۋلىغاى « ئالالَۇ ئەلبەر، ئالالَۇ ئەلبەر»

ئاۋاس ئاڭلىًىپ تۇراتتى. نەسچىت قاراۋۇللىزى يەيە نەسچىتًىڭ چْڭ 

دەرۋاسىذىٌ نەسچىت ئىچىگە ئْعۇرلۇقچە قاراۋاتقاى ئايالالريى 

ۇ چاعذا نەسچىتًىڭ يېزىو ئايغا سىهۋّل قىلىًىپ قْعاليتتى. ب

ٌ دۇنباق  ياسالغاى تۈۋرۈك ئْريىتىلغاى نۇيارى ۋە نەسچىت ئۆگشىسىذى

 ۋە سۇياي ئاۋاسى ئاڭلىًاتتى.

قاتار رەتلىن -نەسچىتًىڭ ئىچىذە ئىبادەت قىلغۇچىالر قاتار

 ئْلتۇرۇصۇپ ياناس ئْقۇيتتى. ئىسالم دىًىذىمىلەر نەيلى ياصايغاى يالى

ياش بْلسۇى، نەيلى باي يالى لەنبەعەل بْلسۇى بىللە ئىبادەت 

قىالتتى. تۇيۇقسىش دۇنباق ئاۋاسى بىلەى سۇيايًىڭ ئاۋاسى تْختاپ 

قالذى. بۇ چاعذا لىضىلەر ئْريىذىٌ سەپزاس تۇرۇصۇپ، يۈسىًى 

نەلمىگە قاراتتى. سەجذە قىلىپ ساالم بېزىط باصاليذى. ئىهام 

رۇپ، يۈسىًى قىلبىگە قارىتىپ، نىڭلىغاى نەسچىتًىڭ ئەڭ ئالذىذا تۇ

ئانهىغا ئارقىًى قىلىپ، ئانهىغا ۋەلىل بْلۇپ ئىبادەت سۆسلىزىًى 

ئۇقۇدى. ئۇيىڭ ئاۋاسى ئايچە جاراڭلىق ئەنەس ئىذى. سەل يىزاقتىمى 

ئادەم ئۇيىڭ سۆسلىزىًى ئاڭلىيالهايتتى. يۇرعۇى ئادەنلەر بۇ سۆسلەريى 

. ئىهام يېهە قىلسا، صۇيى قىالتتى. ئىچىذە ئىهانغا ئەگىضىپ دەيتتى

ئىهانغا ئىقتىذا قىلىپ تۇرۇصاتتى. نۇسۇلهايالر ياناس ئْقۇعايذا ئْڭ ۋە 

سْل نۆرىلىزىگە ساالم بېزىذۇ. چۈيمى ئۇالر ئْڭ نۆرىذىمى 

پەرىضتىًىڭ ياخضىلىقالريى ياسىذىغايلىقىغا، سْل نۆرىذىمى 

ىًىذۇ. صۇڭا ئۇالر ئْڭ پەرىضتىًىڭ ياناى ئىضالريى ياسىذىغايلىقىغا ئىض

ۋە سْل نۆرىسىذىمى پەرىضتىلەرگە ساالم بېزىپ، ئۇالرعا بْلغاى 
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َۆرنىتىًى بىلذۈرىذۇ. َەنهە ئادەم ئْخضاش ۋاقىتتا ئْخضاش 

َەرلەتًى قىلىذۇ. قارىهاققا َېيت يانىشى ئىًتايىٌ َەيۋەتلىن 

لۆرىًىذۇ. بۇ يەردىمى ئايالالريىڭ سىزتقا چىقىپ، نەسچىتلەردە 

 ادەت قىلىضى چەللىًىذۇ. ئىسالم دىًى ئەرلەريىڭ دىًىذەك ئىذى.   ئىب

جانائەت ياناس ئْقۇپ بْلغايذىٌ لېيىٌ، دۇنباق ئاۋاسى بىلەى 

سۇياي ئاۋاسى يەيە ياڭزاصقا باصلىذى. نەسچىتتىٌ جانائەت 

 تارقالذى.

بىزىًى -ئارا َېيتلىضىپ، بىز-ئۈچ لۈى َېيتتا، نۇسۇلهايالر ئۆس 

ئۇالر پۈتۈيلەي َېيت خْصاللىقىغا چۆنۈپ، ئاسابلىزىًى  تەبزىملىضىذۇ.

گېشەك،  –بىز نەَەل ئۇيتۇصىذۇ. َەنهە ئائىلىلەردە ساڭشا، قەى 

چېۋە قاتارلىق ياخضى يەرسىلەر تىشىلىذۇ. -يېهىط، نېۋە -قۇرۇق يەل

َېيتتا ئۇالر چْقۇم ئاالَىذە نۇراسىو لىيىهلىزىًى لىيىضىذۇ. بايالر 

ىيىو لىيىضىذۇ. يۇرعۇى لەنبەعەللەر بْلسا بْلسا چْقۇم يېڭى ل

يېڭىًى ئېلىضقا قۇربى يەتهەي، لىيىهلىزىگە يىپ بْلسىهۇ 

چىگىضىۋالىذۇ. نۇَەنهەتهۇ َەم صۇيذاق قىلذى. ئۇيىڭ 

ئايىسى ئۇيىڭغا يېڭى لىيىو ئېلىپ بېزەلهىذى. لېمىٌ ئاپىسى -ئاتا

ەلمە دە، لۆڭً-ئۇيىڭ بىزدىٌ بىز لۆڭًىمىًى پالىش يۇيۇپ بەردى

يىپ چېگىپ قْيذى. صۇڭا نۇَەنهەت يەيىال ياَايىتى خْصال َالذا 

 دّستلىزى بىلەى َېيت خْصاللىغا جۆر بْلذى.

رّسا َېيت ئۆتۈپ يەتهىط لۈيذىٌ لېيىٌ قۇرباى َېيت   

لېلەتتى. بۇ َېيتتا ئىبزاَىو پەيغەنبەريىڭ نْرايا تېغىذا ئْعلىًى 

ەت بۇ ئىضى خاتىزىلىًەتتى. قۇربايلىق قىلهاقچى بْلغايلىقىذىٌ ئىبار
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قۇرباى َېيتهۇ ئۈچ لۈى ئۆتمىشىلەتتى. صۇڭا نەلتەپ ئْقۇعۇچىالريى 

ئۈچ لۈيلۈك دەم ئېلىضقا قْيۇپ بەردى. بۇ َېيتتىهۇ رّسا َېيتقا 

ئْخضاش َېيت يانىشىذا دۇنباق چېلىًىپ، َېيت يانىشى ئْقۇالتتى. 

ارا لْيالر ئۆسئ-تۇققاى ۋە نەَەلە-بۇرادەر، ئۇرۇق-دّست

َېيتلىضاتتى. قۇربى يەتمەيلەر يېڭى لىيىهلەريى لىيەتتى. بۇيىڭذىٌ 

باصقا يەيە ئۇالر نالًى قۇربايلىق قىالتتى. لۆپىًچى ئەَۋالالردا بىز 

قْي قۇربايلىق قىلىًاتتى. لاتتا قىلغايلىزى لاال ۋە ئاتالريى قۇربايلىق 

ٌ گۇياَلىزىًى تىلەيت تى. ئۇالر نۇصۇ قىالتتى. بۇ ئارقىلىق ئۇالر ئالالدى

نالًىڭ قېًىًىڭ ئۆسلىزىًىڭ گۇياَلىزىًى يۇيىذىغايلىقىغا ئىضىًەتتى. 

صۇڭا قۇرباى َېيتتا تۈنەيلىگەى قْيالر قۇربايلىق قىلىًاتتى. َەر بىز 

ئائىلە گۆش پۇصىزاتتى. ئەگەر بەك يانزات بْلۇپ، قۇربايلىق 

ردىٌ بىز قىاللهىغاى بْلسا، بىز ئۆچمە بْلسىهۇ سْياتتى. يالى باسا

پارچە گۆش سېتىۋالسىهۇ بْالتتى. قْي سْيغايالر چْقۇم 

لەنبەعەللەرگە ئاسراق گۆش سەدىقە قىالتتى. بۇيىڭلىق بىلەى ئالالدىٌ 

قْي »لەلگەى قىههەتلىن بەختمە ئېزىضىط تەناسىذا بْالتتى.

دەپ « سْيغۇچىالر نۇصۇ قْيغا نىًىپ پىلسىزات لۆۋرىمىذىٌ ئۆتىذۇ

ىزات لۆۋرۈلى چاچتىًهۇ ئىًچىمە، پىچاق قارايتتى. بۇ پىلس

بىسىذىًهۇ ئۆتمۈر بْلۇپ، ئۇ جەيًەت بىلەى دّساقًى تۇتاصتۇرۇپ 

 تۇرىذىغاى لۆۋرۈك ئىمەى.

بىز لۈيى نۇَەنهەت نەلتەپتىٌ قايتىپ لەلگەيذە بىز تْپ 

لىضىلەريىڭ ساراي خْجايىًىًىڭ دەرۋاسىسى ئالذىذا 

ئْلىضىۋالغايلىقىًى لۆردى. ئۇالريىڭ َەنهىسى دېگۈدەك تىلەنچىلەر 
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ئىذى. ساراي خْجايىًى سۇپىغا چىقىۋېلىپ ئۇالرعا ياى تارقىتىۋاتقاى 

ۇالسىو ياى سېلىًغاى سېۋەتًى ئىمەى. ئۇيىڭ يېًىذا بىز يەچچە ن

ٌ باصقا يەيە پۇلًىهۇ ئۇالرعا  لۆتۈرۈپ تۇرۇپتۇ. ساراي خْجايىًى يايذى

سەدىقە قىلىۋېتىپتۇ. سېۋەت بىز دەنذىال قۇرۇقذىلىپ بْلذى. پەستە 

تۇرعاى تىلەنچىلەر ئەڭ ئاخىزقى تاصاليغاى يايًى تالىضىپ 

ۇل ۋە ياياليى ئېلىپ جىذەللىضىۋاتاتتى. تىلەنچىلەر سەدىقە قىلىًغاى پ

بْلغايذىٌ لېيىٌ قْللىزىًى ئېگىش لۆتۈرۈپ، ساراي خْجايىًى ۋە 

تىالۋەت قىلىضقا باصلىذى. بەسى –ئۇيىڭ ئائىلىسى ئۈچۈى دۇئا 

ئادەنلەر ئىچىذە بىز يېهىلەريىذۇر دېذى. نايا بۇ ئۇالريىڭ دۇئا 

 دەپ قْيۇپ ئىضًى تۈگەتتى.« ئانىٌ»قىلغىًى ئىذى. يەيە بەسىلەر 

ئالال قىشلىزىغا صىپالىق بېزىپ، »بۇ ئادەنلەر ساراي خْجايىًىغا 

دە، تاسىو قىلغاى َالذا -دېيىضتى« ئۇيىڭغا ئۇسۇى ئۆنۈر ئاتا قىالر 

تارقىلىپ لېتىضتى. نۇَەنهەت ساراي خْجايىًىًىڭ قىشى 

سىيتًاخايًىڭ ئاعزىپ قالغايلىقىًى بىلذى. ئۇيىڭ لېسىلى بارعايسېزى 

ۋاتقاچقا ساراي خْجايىًى تىلەنچىلەريى ۋە ئېغىزلىضىىپ لېتى

لەنبەعەللەريى چاقىزىپ ئۇالرعا سالات  بېزىپ، ئۇالريى قىشىًىڭ 

ساقىيىپ لېتىضى ئۈچۈى دۇئا قىلذۇرعاى ئىمەى. سالات 

نۇسۇلهايالريىڭ ئادا قىلىضقا تېگىضلىن بەش پەرىشىًىڭ بىزى 

ئەگەر َېسابلىًىذۇ. بۇ ئىسالم دىًىًىڭ بەصىًچى تۆۋرىمىذۇر. 

تىلەنچىلەر نۇَەنهەتًىڭ ئىضىمى ئالذىغا لېلىپ بىز بۇردا ياى تىلىسە 

ئۇالر لەنبەعەل بْلغاى تەقذىزدىهۇ، تىلەنچىًى بىز بۇردا يايسىش 

قايتۇرنايتتى. بايالر بْلۇپهۇ ئۆسى ۋە ئائىلىسىذىمىلەر بىزەر 



28 
 

پىضمەللىممە ئۇچزىسا، لەنبەعەللەريى ئۆسى تېپىپ لېلىپ سەدىقە 

 ى.بېزەتت

 

بىز لۈيى سەَەردە نۇَەنهەت ئْيغىًىپ ئىضىن ئالذىذىمى ئۆتەڭ 

بْيىذىمى بىز دەرەختە بىز ئىضەلًىڭ باعالعلىق تۇرعايلىقىًى لۆردى. 

ئۇ دادىسىذىٌ بۇ ئىضەلًىڭ لىهًىڭ ئىمەيلىمىًى سْرىذى. دادىسى 

بۇ ئاخۇيۇنًىىڭ ئىضىمى، نەى ئۇيى َەجگە بېزىپ لېلىپ »ئۇيىڭغا: 

 دېذى.« ئارىيەت ئېلىپ تۇردۇملېلىط ئۈچۈى 

ٌ لېيىٌ، بىز تْپ ئادەنلەر ئات ۋە ئىضەللەرگە نېًىپ  بىز سائەتتى

دۇعا بىلەى َىًذىستاى تەرەپمە قاراپ يْلغا چىقتى. ئۇالر -داظ

َىًذىستاى ئارقىلىق ئەرەبتىمى نەلمىگە تاۋاپ قىلغىلى باراتتى. 

 نەلمە نۇسۇلهايالريىڭ قەلبىذىمى نۇقەددەس جاي ئىذى.

َەجگە بارعايالر پاللىًىپ، ئالاليىڭ نەرَەنىتىگە »نۇسۇلهايالر: 

ئېزىضىذۇ. ئۇالريىڭ تاعذەك ئېغىز گۇياَلىزى بْلسىهۇ، بارلىق 

گۇياَلىزى نەخپىزەت قىلىًىپ، بۇ دۇييادا ۋە ئۇ دۇييادا بەك خْصال 

بْلىذۇ. ئاخىزەتتە نەڭگۈلۈك بەخت تاپىذۇ. ئۇالر ئاخىزەتًىڭ َْسۇر 

ئابزّيلۇق بْلۇپ، -ى لۆرىذۇ. بۇ دۇييالىقىذا يامَاالۋىتىً–

دەپ قارايتتى. َەجگە ناڭىذىغاى « باصقىالريىڭ َۆرنىتىگە ئېزىضىذۇ

گۇرۇپپا سەپ تارتىضىپ ناڭغايذا، بارلىق ئادەنلەر ئۇالرعا َۆرنەت 

)تېًىچ « ئەسسەالنۇ ئەلەيمۇم»بىلذۈرۈصۈپ، ئۇالرعا تاسىو قىلىپ: 

 ېيىضەتتى.ئانايلىق سىشيىڭ بْلسۇى( د

َەجگە ناڭغايالريىڭ ئىچىذە قۇرانىغا يەتمەى باي يىگىتلەر بار 
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ئىذى. يەيە باصلىزىغا ئاق سايجىغاى ياصايغاى ئادەنلەرنۇ بار بْلۇپ، 

ئۇالر بىز ئۆنۈر تاپقاى پۇلىًى َەج خىزاجىتى قىالتتى. يْلۇچىالر 

ئىچىذە يەيە يىيىتى ياناى ئادەنلەرنۇ يْق ئەنەس ئىذى. چۈيمى، 

ۇالر َەجگە بېزىط ئارقىلىق يۇقۇرى يانغا ئىگە بْلۇصًى ئْياليتتى. ئ

بۇ قېتىهقى سەپەردە سەيپۇلال ئىسىهلىن بىز ئادەنهۇ بىللە ناڭغايىذى. 

سْقتى قىلىط ئارقىلىق ئۆسىًىڭ بايلىقىًى -ئۇ لەنبەعەللەريى قاقتى

ئاصۇرۇپ لەلگەى بىز سّنىگەر ئىذى. تېخى بىز يىل ئىلگىزىال يالغاى 

ر خېتى ئارقىلىق ئۆلۈپ لەتمەى بىز ئادەنًىڭ يەرلىزىًى يە

تۇققايلىزى ئۇيىڭغا َېچقايذاق -ئىگىلىۋالغايىذى. ئۆلگۈچىًىڭ ئۇرۇق

ئانال قىاللهىغايىذى. ئۆلگۈچىًىڭ ئْعلىهۇ ئالذىًىپ، نەجبۇرى َالذا 

ئۇ يەر خېتىًىڭ راست ئىمەيلىمىگە گۇۋاَلىق بەرگەى ئىذى. ئۇسۇى 

قۇرسىقى دۇنباقتەك لۆپىذىغاى لېسەلگە گىزىپتار  ئۆتهەي، بۇ بالىهۇ

بْلۇپ ئۆلۈپ لەتتى. لىضىلەر بۇ ئىضًى يالغاى گۇۋاَلىق 

بەرگەيلىمًىڭ جاساسى دەپ قارىذى. نايا بۇ ئىضتىٌ لېيىٌ 

سەيپۇلاليى باصقىالر لۆسگە ئىلهايذىغاى بْلۇۋالذى. بۇ يۇقتىًى ئۇ 

ۇ ئۇ يەردىٌ نېُزىًى ئۆسىهۇ چْڭقۇر تْيۇپ يەتمەى ئىذى. صۇيذاقتىه

ئۈسەلهىذى. صۇيىڭ بىلەى ئۇ نەلمىگە بېزىپ ئالالدىٌ گۇياَىًى 

تىلىگەچ، لىضىلەريىڭ ئالذىذا چۈصۈپ لەتمەى ئابزّيىًى ئەسلىگە 

« َاجى»لەلتۈرنەلچى بْلغايىذى. ئۇنۇ باصقىالر بىلەى بىز قاتاردا 

دەپ، دەپ ئاتىالتتى. ئۇنۇ ئىسالم صەرىئىتى بْيىچە قۇتقۇسۇلۇش ئىش

 ئۆسىًىڭ ۋىجذايىغا تەسەللىي تاپهاقچى ئىذى.

لارۋايالر قەصقەردىٌ ئايزىلىپ بەش لېلْنېتىز ناڭغايذىٌ لېيىٌ 
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تۇققاى، -تْختىذى. َەجچىلەريى ئۇسۇتۇپ چىققاى ئۇرۇق

بۇرادەرلەر ئۇالر بىلەى خْصلىضىپ، ئۆيلىزىگە قايتىضتى. ئۇالر -دّست

ەم ئۇالريىڭ سەپىزىگە ئاق َەجچىلەريى ئالاليىڭ قْلىغا تاپضۇردى َ

يْل تىلىذى. ئۇسۇتۇش ئاخىزالصقايذىٌ لېيىٌ، َەج ئەتزىتى 

 داۋانلىق سەپەرگە ئاتاليذى.

َەجگە بارعايالر ئاساسەى بىز يىلذىٌ لېيىٌ ئۆيىگە قايتىپ 

لېلەلەيتتى. يۇرعۇى ئادەنلەر ئۇالريى قارصى ئالغىلى ئۇالريىڭ ئالذىغا 

ئايىسى بۇيذاق سْرۇيالرعا بېزىضًى چىقاتتى. بىزاق، نۇَەنهەتًىڭ 

ئايچە ياخضى لۆرنەيتتى. َەرەنگە بېزىپ َەج قىلىپ لەلگەيلەريىڭ 

ئۇيۋايى قْصۇالتتى. بۇ يام « َاجى»ئىسهىًىڭ لەيًىگە 

 نۇسۇلهايالريىڭ ئەڭ ئالىي ئۇيۋايى ئىذى.

َەج قىلىط بْلسا ئىسالم دىًىًىڭ ئەڭ ئارخىزقى پەرىشى بْلۇپ، 

 قى تۆۋرىمى ئىذى. دىًًىڭ ئەڭ ئاخىز

نۇسۇلهاياليىڭ نەلمىذىمى لەبىًى تاۋاب قىلىذىغاى بىز قاتار 

دىًىي پائالىيەتلىزى َەج قىلىط دېيىلىذۇ. َەج قىلىضًىڭ ئاساسلىق 

پائالىيەتلىزى بەلگىلەيگەى جايذا ئېُزام باعاليذۇ، لەبىًى 

لەى دا تۇرىذۇ، ئارافات تېغىغا بارىذۇ. سەفە تېغى بى« نىًا»ئايلىًىذۇ،

نەرۋە تېغى ئْتتۇرسىذا يۈگىزىذۇ ۋە صەيتايغا تاش ئاتىذۇ. قۇربايلىق 

قىلىذۇ. بۇيىڭذىٌ باصغا ئۆنزە َەج قىلىضقىهۇ بْلىذۇ. َەج قىلىط 

يْسۇى ۋە چەللەيگەى ئىضالر بْلىذۇ. -جەريايىذا يۇرعۇى قائىذە

ئەگەر ئۇيىڭغا خىالپلىق قىلىًسا، َەج َېسابقا ئېلىًهايذۇ يالى 

نايا بۇ پائالىيەتلەر تۈگىگەيذىٌ  اى دەرىجىذە جاسالىًىذۇ.ئْخضىهىغ
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لېيىٌ، ئالذىًقى تۆت پەرسنۇ ئْرۇيذالذى دەپ قارىلىپ، بۇ ئادەم 

نۇلەنهەل ئادەم دەپ قارىلىذۇ. ئەپسۇسلىًارلىقى صۇلى، بۇ 

نۇلەنهەللىمًى باصقىالر َېچ لۆرەلهەيذۇ. صىًجاڭلىقالريىڭ دىًى 

)قىسەسۇل ئەيبىيا( « ەريىڭ تارىخىپەيغەنبەرل»بىلىهى ئاساسەى 

دېگەى لىتابتىٌ لېلىذۇ. بۇ لىتابتا ئالاليىڭ بەسى نۇسۇلهايالريى 

َەج قىلىضقا چاقىزىذىغايلىقى بىزاق ئۇالريىڭ نەلمىگە بېزىط 

سەپىزىذە ئۆلۈپ لېتىذىغالىقى، پەرىضتە جەبزىئىلًىڭ بىز قىسىو 

ىتىپ بْلۇپ، ئۆيىگە ئادەنًى چاقىزىذىغايلىقى ئۇالر َەج تاۋىپىًى تۈگ

قايتىط سەپىزىذە ئۆلۈپ لېتىذىغايلىقى، ئايذىٌ صەيتايًىڭ يەيە بىز 

قىسىو ئادەنًى چاقىزىذىغايلىقى ئۇالريىڭ َەج پائالىيەتلىزىًى 

ساالنەت ئۆيلىزىگە قايتىذىغايلىقى يېشىلىذۇ. -تۈگىتىپ بْلۇپ ساق

لۈپ صۇيىڭ ئۈچۈى  ئۇيغۇرالر ئۈچۈى نەلمىگە بېزىط سەپىزىذە ئۆ

لەتمەى ئادەم ئەڭ نۇقەددەس َېسابلىًاتتى. ئۇيىڭذىٌ قالسا َەج 

سەپىزىًى تۈگىتىپ، قايتىط سەپىزىذە ئۆلۈپ لەتمەى ئادەم ئۇلۇظ 

ساالنەت -ئادەم َېسابلىًاتتى. ئۇيذاقتا َاجى بْلۇپ ئۆيلىزىگە ساق

قايتىپ لەلگەى ئادەنلەرچۇ؟ بۇ ئەلۋەتتە ئْيلىًىضقا تېگىضلىن بىز 

ضىلەر دائىو َاجى بْلۇپ لەلگەيلەردە ناَايەتلىن نەسىلە. لى

ئاستا َېس قىلىضاتتى. بۇ يەردە -ئۆسگۈرۈش بْلهايذىغايلىقىًى ئاستا

تىپىن نىسال سەيپۇلال َاجىو بْلۇپ، ئۇ قايتىپ لەلگەيذىٌ لېيىًهۇ 

 يەريى ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بەرنىذىغۇ نايا!

خْصاللىق  تاۋاپتىٌ قايتىپ لەلگەى تْختاخۇى ئاسراقهۇ -َەج

تْختاخۇى نەسىٌ بْلۇش »َېس قىلهىذى. چۈيمى، بىز َاجى: 
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سۈپىتى بىلەى، ئْعلىًى نەدرىستە ئْقۇتهاي، خزىستىئايالريىڭ 

نەلتىپىذە ئْقۇتۇۋاتىذۇ، ئۇ لاپىزدۇر. ئۇيىڭ َەجىسى قْبۇل 

 دېگەى ئىذى.« بْلهىذى

نۇَەنهەت ۋە َاۋاخايًى قاتتىق قايغۇ باستى. چۈيمى، ئۇالريىڭ 

لۈيگە -اپىسى لېسەل بْلۇپ قالغايىذى. ئۇيىڭ لېسىلى لۈيذىٌئ

 -خْصًىالريىڭ ئاياللىزى ۋە ئۇرۇق-ئېغىزلىضىپ لېتىۋاتاتتى. خْلۇم

تۇققايالريىڭ ئايىغى ئۈسۈلهەي ئۇيى لۆرۇپ لېتىۋاتاتتى. ئۇالر لېلىپ 

نۇَەنهەتًىڭ ئاپىسىذىٌ راسىلىق ئېلىضاتتى. ئۇيىڭذىٌ ئۆتمۈسۈپ 

ىزى بْلسا، لەچۈرىۋېتىضًى ئۆتۈيەتتى. تْختاخۇى قْيغاى خاتالىقل

بىلەى ئۇيىڭ بالىلىزى ئۇيىڭ ئەتزاپىذا ئْلتۇرۇصۇپ، لۆس يېضى 

قىلىضاتتى َەم ئۇيىڭذىٌ راسىلىق ئېلىضاتتى. جايًى ئالىذىغاى 

ٌ ئېلىپ چىقىپ لەتتى»ناالئىمىلەر چۈصۈپ:  «. ئۇيىڭ جېًىًى تېًىذى

 سار قاپلىذى.-ئۆيًى قاتتىق يىغا

غۇر نۇسۇلهايلىزىًىڭ قارىضىچە، جايًى ئالىذىغاى ناالئىمە ئۇي

جايًى ئېلىپ بْلغايذىٌ لېيىٌ، ئۇ جايًى ياَايىتى قىسقا ۋاقىت 

تۇتۇپ تۇرىذىمەى، ئىممى پەرىضتە ئۆيًىڭ ئىممى بْلۇڭىذىٌ 

چىقىپ، ئۆلگۈچىًىڭ رَّىًى ئاسهايغا ئېلىپ چىقىپ لېتىذىمەى. 

ا، رَّى جەيًەتمە ئېلىپ ئەگەر بۇ ئادەم ياخضى ئادەم بْلس

چىقىلىذىمەى. ئالال بۇيزۇق چۈصۈرۈپ ئۇيىڭ ئىسهىًى ياخضىلىق 

دەپتىزىگە ياسدۇرىذىمەى. ئايذىٌ رٍّ بۇ ئادەنًىڭ تېًىگە قايتا 

ٍ ياناى ئادەنًىڭ رَّى بْلسا، ئىممى  ْ رّ لىزگۈسۈلىذىمەى.  ئەگەر ب

اسىغا قاراڭغۇلۇقًىڭ پەرىضتىسى ئۇيى جەيًەتًىڭ ئەڭ تۆۋەى دەرۋ
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ئېلىپ لېلىپ، ئىضىمًىڭ ئېچىلىضىًى ئۆتۈيىذىمەى. ئۇالر رەت 

ٌ ئالال بۇ ئادەنًىڭ  ٌ لېيى قىلىًىپ، جەيًەتًىڭ ئىضىمى ئېچىلهىغايذى

ئىسهىًى يانايلىق دەپتىزىگە پۈتۈصًى بۇيزۇيذىمەى. ئايذىٌ ئۇيىڭ 

رَّى پەسمە چۈصۈرۈلۈپ ئۆلۈلًىڭ تېًىگە لىزگۈسىلىذىمەى. نايا 

پسايىلەرگە ئىضىًىپ ياصاپ لەلگەى ئۇيغۇر خەلقى نۇصۇيذاق ئە

َە؟ َەقىقەتًى تْيۇيذىغاى لۆسلىزى -يېهىذېگەى بىچارە بىز خەلق

 ئېچىلسىچۇ لاصمى؟

ئۇيغۇرالر ئۆيلىزىذىٌ نىيىتًى تېش چىقىزىضًى تەصەببۇس قىلىذۇ. 

ئەڭ لەچ قالغايذىهۇ ئىممىًچى لۈيى چۈصمە ئېلىپ چىقىذۇ. صۇڭا 

ى تۈگەپ لەتمەيذە، ئۇالر نىيىتًى تېشال نۇَەنهەتًىڭ ئاپىس

لۆنۈۋەتتى. ئۇيغۇرالريىڭ يەرلىملىزى ئادەتتە تاصقى يەرلىن ۋە 

ئىچمى يەرلىن دەپ ئىممىگە بۆلىًىذۇ. ئىچمى يەرلىمًىڭ ئىگىشلىمى 

ئادەم ئْلتۇرسا ئاراى بْلىذىغاى قىلىپ لْلىًىذۇ. يەر بەك قاتتىق 

ۇ ئايچە ئاساى بْلىذىغاى ئىط بْلغاچقا، نۇصۇيذاق يەرلىمًى لْلىهاقه

 ئەنەس ئىذى.

 

تارالغايذىٌ لېيىٌ، -يەرلىن لْلىًىپ، نىيىت يۇيۇپ

لېپەيلىًىپ لىگىشگە ئْرىلىذۇ. ئۇيغۇر نۇسۇلهايالرعا يىسبەتەى 

جەسەتًى ياعاچ سايذۇققا سېلىپ لۆنۈش جەسەتمە يىسبەتەى قاتتىق 

قىلىضًى رەت َاقارەت َېسابلىًىذۇ. صۇڭا ئۇالر ئەسەلذىٌ بۇيذاق 

يېتىو نۇراسىهى نىيىت چىققاى -ئادەتتە ئۇيغۇرالريىڭ ئۆلۈم قىلىذۇ.

خْصًىالريىڭ َەنهىسى دېگۈدەك ئۆلۈم -ئۆيذە ئۆتمۈسىلىذۇ. خۇلۇم
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پەتىسىگە لېلىذۇ. ئۆلۈنذە قۇرئاى ئْقۇلىذۇ َەم نۇسۇلهايالريىڭ 

. تەگبىز قىلىًىذۇ–پەيغەنبىزى نۇَەنهەتمە ۋە ئۆلگۈچىگە ئاتاپ دۇئا 

نىيىتًى ئەرلەر ئۆيذىٌ ئېلىپ چىقىذۇ. ئايالالر بْلسا ئۆيذە قېلىپ، 

 داۋانلىق َاسا ئېچىپ يىغاليذۇ.

نىيىت يەرلىممە قْيۇلغايذا، ئۇيىڭ يۈسىذىمى التا ئېچىۋېتىلىپ، 

ئۆلگۈچىًىڭ يۈسى قىلبىگە قارىتىلىپ قْيۇلىذۇ. لىضىلەر يەرلىمًىڭ 

م قۇرئايًىڭ سۆسلىزى ئەتزاپىذا ئۆلگۈچى ئۈچۈى دۇئا قىلىذۇ َە

ئْقۇلىذۇ. ئىچمى يەرلىن تاش يالى لېسەك بىلەى ئېتىلىذۇ. ئايذىٌ 

تاصقى يەرلىمًى تْپا بىلەى تىًذۇرىذۇ. قەبزە يېًىغا بىز چېذىز 

تىمىلىپ، خەت بىلىذىغاى قارىهذىٌ بىزيى تەللىپ قىلىپ، قەبزە 

 بېضىذا ئۆلگۈچى ئۈچۈى قۇرئاى ئْقۇتۇلۇپ، ئۆلگۈچىًىڭ بىزىًچى

ئۆتمەلذىٌ ئۆتۈۋېلىضىغا ياردەم بېزىلىذۇ. بۇ چاعذا نۇَەنهەتهۇ 

ئايىسىًىڭ بۇ ئۆتمەيذىٌ ئۆتىۋېلىضىغا ياردەم بېزىط ئۈچۈى 

 ئايىسىًىڭ بېضىذا قۇرئاى ئْقۇدى.

نۇسۇلهايالريىڭ لۆس قارىضى بْيىچە ئۆلگۈچىًىڭ رَّى ئۇ دەپًە 

ىط. َەنذە قىلىًغاى بىزىًچى لېچىذە يەيىال ئۇيىڭ تېًىذە بْالرن

ئىممى قاراڭغۇلۇق پەرىضتىسى ئۇيى ئْلتۇرعۇسۇپ قْيۇپ، ئۇيىڭذىٌ 

قايسى خۇداعا ئىضىًىذىغايلىقىًى، قايسى دىًغا ئېتىقاد 

قىلىذىغايلىقىًى، ئۇيىڭ بىلەى لۆرۈصۈصمە ئەۋەتىلىذىغاى ئادەنًىڭ 

لىو ئىمەيلىمىًى سْرارنىط. ئىهايى بار لىضى ئالالعا ئىضىًىهەى، 

غا ئېتىقاد قىلىهەى. ئەۋەتىلىذىغاى ئادەم نۇَەنهەت ئىسالم دىًى

ٌ ئۇ جەيًەتًىڭ لىيىهىًى لىيەرنىط. جەيًەتًىڭ  دېيەلەيهىط. ئايذى
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َېذى ئۇيىڭ دىهىقىغا ئۇرۇلۇپ، گۆرنۇ لەڭزىپ َەتتا ئەتزەپتىمى 

تانالريىهۇ لۆس بىلەى لۆرگىلى بْلهاسهىط. لېمىٌ ئۆلگۈچى بۇ 

يذىغاى بْلسا، قاراڭغۇلۇق سْئالالرعا تْعزا جاۋاب بېزەلهە

پەرىضتىلىزى چْڭ تۆنۈر تْخهاقالر بىلەى ئۇالريىڭ باصلىزىغا 

چىيا قىلىذىمەى. ئادىهىشات ۋە جىًالردىٌ –ئۇرىذىمەى. بۇ ئادەم قىيا 

باصقا نەعزىپتىٌ نەصزىققىچە َەنهە رَّالر ئۇيىڭ يالىسىًى 

ئاڭلىيااليذىمەى. ئۇيىڭ گۆرىهۇ لىچىملەپ، ئۇيى قىسىپ 

 تىخايلىزىًى عاراسلىتىپ سۇيذۇرىۋېتەرنىط.ئۇس

يۇرعۇى نۇسۇلهايالر ئۆلگەيلەريىڭ رَّلىزى تالى قايتا 

تىزىلىذىغاى لۈيگىچە  قەبزىلەريىڭ ئەتزاپىذا ئايلىًىپ يۈرۈيذۇ دەپ 

قارايذۇ. صۇيىڭ ئۈچۈى ئۆلگۈچىًىڭ ئائىلە تاۋاباتلىزى دائىو قەبزە 

ۋەت قىلىپ، تىال–بېضىغا چىقىپ، ئۆلگۈچى ئۈچۈى دۇئا 

ٌ ئايزىلغايذىٌ -خەتهە ٍ تەيذى قۇرئاى ئْقۇتۇپ تۇرىذۇ. ئۇالر يەيە رّ

لېيىٌ ئادەم ئەرۋاٍ بْلۇپ لېتىذۇ. ئەرۋاٍ يەرسە يەپ ئۆس جىسهايىي 

قۇۋىتىًى تْلۇقاليذۇ دېگەى سۆسگە چْڭقۇر ئىضىًىذۇ. صۇڭا ئۇالر 

ٌ چىققاى پۇرا ق گۆش سېلىپ ۋە ياظ پۇرۇتۇپ قۇيهاق سېلىپ ئۇيىڭذى

ئارقىلىق ئەرۋاَالر رَّىًى تْيذۇرىذۇ. نۇَەنهەتًىڭ ئائىلىسىهۇ 

صۇيذاق قىلىضى لېزەك ئىذى. صۇڭا ئۇالر گۆش سالذى. پْصمال 

تۇققايلىزىهۇ ئۆلگۈچىًىڭ رَّىغا ئاتاپ -سالذى. ئۇالريىڭ ئۇرۇق

يۇرعۇى يېهەللىملەريى ئېلىپ لەلگەى ئىذى. ئەپسۇسلىًارلىقى صۇلى 

بْلغاچقا بۇ ئىضالريى قەرەللىن قىلىپ ئۇالر بەك لەنبەعەل 

ٌ ئايزىلىپ قالغاى نۇَەنهەت بىلەى َاۋاخايًىڭ  تۇرالهىذى. ئايىسىذى
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لۈيلىزى تېخىهۇ تەسلىمتە ئۆتتى. ئۇالريىڭ دادىسى تْختاخۇيهۇ 

ٌ ۋىذاالصتى. ئۇيىڭ  َېچقايذاق لېسەل بْلهايال تۇيۇقسىش بۇ دۇييادى

قەت بىز سايذۇق ياعاچچىلىق بالىلىزىغا قالذۇرۇپ لەتمەى نىزاسى پە

سايهايلىزى ئىذى. بۇ ئىممى باال بۇ دۇييادا قارا يېتىهلەردىٌ بْلۇپ 

قالذى. ئۇالر تايايچسىش قالذى. چۈيمى، َېچمىههۇ ئۇالريى 

بېقىۋېلىضًى ئْيالصهىغايىذى. نايا بۇ چاعذا ئاق لۆڭۈل 

الذى. صىۋىتسىيەلىملەر ئاچقاى نەلتەپ بۇ ئىممى بالىًى ئۆس قْيًىغا ئ

دە تۇرعۇدەك جايغا «قىشالر ئائىلىسى»لىچىن َاۋاخاى يەرلەيذىمى 

ئېزىضتى. نۇَەنهەت بْلسا بىز نەسگىل قەصقەردە تۇرۇپ، ئْقۇصىًى 

 دە تۇردى.«ئْعۇلالر ئائىلىسى»پۈتتۈرگەيذىٌ لېيىٌ يەرلەيذىمى 

 

*** 

ٌ تاالتلىق، ئۆتمۈر َەم تىزىضچاى باال ئىذى.  نۇَەنهەت ئىًتايى

 ئۇ صۇيذاق سەسگۈر ئىذى. نۇَەنهەت ئۆسهۈر ۋاقىتلىزىذا صۇيذاقال

قەصقەردىمى نىستيْيىزالريىڭ نەلتىپىذە لىتاب بېسىط ۋە تۈپلەش 

ئىضلىزىًى قىلىپ باققاى ئىذى. ئەيًى چاعذا بۇ باسها ساۋۇت پۈتۈى 

صىًجاڭ تەۋەسىذىمى تۇيجى َەم بىزدىٌ بىز باسها ساۋۇت ئىذى. 

ا ساۋۇتًى قۇرۇش صۇيذاق تەسمە تْختىغاى ئەيًى چاعذا بۇ يەردە باسه

بْلۇپ، َەنهە ئۈسمىًىلەر تۆگە ۋە ئاتالر بىلەى بەش يۈس للْنېتىز 

لېلىذىغاى تاصلىق جىلغىالريى ۋە قاقاس چۆللۈللەر ئارقىلىق تْصۇپ 

يىلى صىًجاڭذا بۇ باسها ساۋۇتىًىڭ -0703لېلىًگەى ئىذى. 

ك بىز خەۋەر بْلغايىذى. سېهىًًى سىلشىلىگە لەلتۈرگىذە-قۇرۇلۇصى يەر
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يېقىًذىمى لىضىلەر لېلىضىپ، ئۈسمۈيىلەريىڭ قايذاق -يىزاق

ئىضلەيذىغايلىقىًى لۆرۈپ لېتەتتى. نايا بۇ باسها ساۋۇتىذا يۇرعۇى 

لىتابالر بېسىلىپ چىقتى. َەتتا نۇقەددەس لىتاب بْلغاى تەۋرات، 

سەبۇر ۋە ئىًجىلالرنۇ، نەدَىيە ياخضىلىزىهۇ َەم نائارىپقا 

نۇياسىۋەتلىن لىتابالرنۇ بۇ باسها ساۋۇتتا بېسىلىپ چىقتى. نايا 

صۇيذاق قىلىپ دۇييا نەدىًىيىتى ۋە خۇدايىڭ َەقىقىتى نايا بۇ چەت 

 ياقا رايْيغا ئېلىپ لېلىًذى.

نۇَەنهەت باسها ساۋۇتتا ياخضى دّستالريى تۇتۇۋالذى. بۇيىڭ 

دىسى ئىچىذىمى بىزەيلەى يۈسۈف ئەپەيذى ئىذى. يۈسۈفًىڭ دا

لەصهىزلىن نۇلال، ئايىسى ئۇيغۇر ئايال ئىذى. يۈسۈف ۋە ئۇيىڭ 

دادىسى َېًذىستاى تەۋەلىمىذە ئىذى. بۇ چاعالردا َېًذىستاى 

ئەيگىلىيىًىڭ نۇستەنلىمىسى ئىذى. يۈسۈفًىڭ دادىسى بەلهۇ 

بىلىهلىن لاتتا ئادەم ئىذى. ئۇ ئۇيغۇر تىلىًى سۆسلەصتىٌ باصقا يەيە 

لىزىًى پىضضىق بىلەتتى. يۈسۈفًىڭ دادىسى باسها ئەرەب ۋە پارىس تىل

ساۋۇتذا ئۇسۇى يىل يېشىقچىلىق ۋە نەتبۇئات خىشنىتى بىلەى 

صۇعۇلاليغاى  بْلۇپ، ئۇيغۇر نائارىپىغا سّر تۆَپىلەريى قْصقاى ئادەم 

ئىذى. ئۇيىڭ نۇقەددەس لىتابقا بْلغاى تْيۇصىهۇ ئەيًى چاعذا صۇ 

راق ئىذى. لېمىٌ، صۇيذاق بْلسىهۇ يەردە ئىضلەۋاتقايالردىٌ چْڭقۇر

بْۋىلىزى ئىضىًىپ لەلگەى دىًذىٌ ۋاس لېچىضًى –ئۇ ئاتا 

خالىهايتتى. يۈسۈفًىڭ دادىسى بىز ئۆنۈر ئىخالسهەيلىن بىلەى 

ئۆتمەى نۇسۇلهاى ئىذى. َېچبْلهىغايذا ئۇ قارىهاققا صۇيذاق تەسىز 

نەسىِ  بېزەتتى. بىزاق، ئۇيىڭ ئْعلى يۈسۈف ياَايىتى قىشعىٌ بىز
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ئېتىقادچىسى بْلذى. يۈسۈف ئىذىيە ۋە لۆس قاراش جەَەتتە ئۆسگىزىپال 

قالهاي، ئۇيىڭ پۈتمۈل رَّى دۇيياسىذا سّر ئۆسگىزىضلەر بْلغايىذى. 

يۈسۈف چۆنۈلذۈرۈلۈصًى قْبۇل قىلغايذىٌ لېيىٌ ئىسهىًى يۇَايًاعا 

ئۆسگەرتىۋالذى. چۈيمى، يۇَايًا رەب ئەيسايىڭ بىز صاگىزتىًىڭ 

هى ئىذى. صۇيذىٌ ئېتىۋارەى ئۇيىڭ ئىسهى يۈسۈف. يۇَايًا ئىس

 بْلذى.

يۈسۈف باسها ساۋۇتىذا ۋە دّختۇرخايىذا ئىضلەيذىغاى ياصالرعا 

صۇيذاق نەسئۇلىيەتچايلىق بىلەى لۆڭۈل بۆلەتتى. ئۇ بۇ ئادەنلەريى 

بىز يەرگە يىغىپ ئاخضانلىزى پەرۋەردىگار خۇداعا ئىبادەت قىالتتى َەم 

ى بىللە نەدَىيە ياخضىلىزىًى ئېيتاتتى. ئۇ يەرلىن ئۇالر بىلە

ئادەت بْيىچە ئۇالرعا چاي قۇياتتى. ئايذىٌ ئۇ ساس چېلىپ -ئۆرۈپ

سەبۇر نۇياجاتلىزىغا تەڭمەش قىالتتى. ئۇيغۇرالر نۇسىما تااليتى بار بىز 

نىللەت. ئۇالر يْلذا ناڭسىهۇ، ياخضا ئېيتىپ ناڭىذىغاى خەلق ئىذى. 

ېلىضقا ناَىز ئىذى. ئۇالريىڭ چالىذىغاى ساسلىزى ئۇالر يەيە ساس چ

بىلەى عەرب ئەللىزىًىڭ چالىذىغاى ساسلىزى ئْتتۇرسىذا خېلى لۆپ 

 پەرق بْلۇپ، ئاَاڭلىزىهۇ پۈتۈيلەي ئْخضىهايتتى.

دىًى قائىذە بْيىچە پەقەت رّسا َېيت ۋە دىًى نۇراسىهالردىال 

ئىسالَاتچىلىزى دّنباق َەم سۇياي چېلىضقا بْالتتى. بەسى ئىسالم 

نۇسىمىًىهۇ تەرعىپ قىالتتى. ئەيئەيىۋى نۇسۇلهايچىلىقتا ياخضا 

ئېيتىط چەللىًەتتى. ساسالرنۇ ياپاك َېسابلىًىپ، پەسمەش ئادەنلەر 

   چالىذىغاى يەرسە دەپ قارىالتتى.

صىًجاڭذا يەيە بەسىذە يەر تەۋرەپ تۇراتتى. صۇيذاقال قاتتىق 
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ۆپ بْالتتى. ياسيىڭ دەسلەپمى يانغۇر َەم جۇدۇيلۇق لۈيلەرنۇ ل

بْراى قۇم تْپىالريى ئۇچۇرتۇپ، بىز يەچچە لۈى  نەسگىللىزىذە قارا

قۇياصًىهۇ لۆرگىلى بْلهاي قاالتتى. نۇصۇيذاق لۈيلەردە لىضىلەر 

ئەيذىضىگە چۈصەتتى. چۈيمى، سىزائەتلەر پىضاي دېگەيذە نۇصۇيذاق 

َْسۇل -ۇچزايتتى. نْلَاۋا بْلىذىغاى بْلسا، سىزائەتلەر سّر سىيايغا ئ

تْسايالر -سّر دەرىجىذە تۆۋەيلەپ لېتەتتى. قۇياش يۇرىًى چاڭ

دە، -تْسىۋېلىپ، تاظ تۆپىذىمى نۈسالر ئېزىهەيتتى

ئېزىقالريى سۇعۇرعىذەك يېتەرلىن سۇ -ئۆستەڭلەردە ئېتىش-ئېزىق

بْلهاي قاالتتى. نايا بۇيذاق چاعالردا لىضىلەر ئالال بىشگە 

پ ئْيالتتى. صۇڭا ئۇالر ئالاليىڭ قايسى ئىط عەسەپلىًىۋاتىذۇ دە

تۈپەيلىذىٌ عەسەپ ياعذۇرىۋاتقايلىقىًى بىلىضمە تىزىضاتتى. چۈيمى، 

ئۇالر نەسىلىًى َەل قىلساق ئالال تەقذىزىهىشيى ئۆسگەرتىذۇ دەپ 

ئْيالتتى. صۇڭا ئۇالر پەرسەيتلىزىًىڭ قۇرئاى لېزىهًىڭ تەلىپىگە 

ئەيىپلەيتتى. لْچىذا ناڭغايذا بْيسۇيۇپ لېتەلهەيۋاتقايلىقىًى 

يۈسىًى ئْرىهىغاى ئايالالريى ئەيىپلەيتتى. ئىسالنًىڭ صەرىئەتلىزىًى 

قْعذىغۇچىالر جىگەرلىن َالذا ئْتتۇرىغا چىقىپ، ئىسالنًىڭ 

صەرىئەتلىزىًى تْلۇق ئادا قىاللهىغاى نۇسۇلهايالرعا تاقابىل تۇراتتى. 

رگەيذە، عەسەپتىٌ چْلايالريى لۆ-ئۇالر يۈسىًى ئْرىهىغاى قىش

لۆسلىزىگە ئۇراتتى. ئەگەر َاۋا -قانچىلىزى بىلەى ئۇالريىڭ باش

يەيىال ياخضى بْلهىسا، ئالاليىڭ يەيە باصقا عەسەبلىًىط سەۋەبلىزىًى 

 ئىشدەيتتى.

قاسايىڭ سەۋەبى ياخضىچى َەم -صۇيىڭ بىلەى  ئۇالر باال  
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دەرعەسەپ دە، صەرىئەتچىلەر -ساسچىالردا ئْخضايذۇ دەپ ئْياليتتى

يى « نەيًەتچىلىملەر»بىلەى ساسالريى ئىشدەپ تېپىپ، صەَەردىٌ بۇ 

تاسىاليتتى. ئۇالر سەرگەيذاى قْصاقچىالر َەم ياخضىچىالريى 

نزى قىسقا لەلگەى بۇ ساسالريى ۆلۆرگەيذە، ئۇالريىڭ قْللىزىذىمى ئ

دە، ساسالريى يەرلەرگە ئېتىپ، ئۇالريى -سّرلۇق بىلەى تارتىۋاالتتى

تالغاى قىلىۋېتەتتى. قايسى ئائىلىذىٌ ساس ۋە ياخضىًىڭ -لۇلۇم

ئاۋاسى چىققۇدەك بْلىذىغاى بْلسا، صەرىئەتچىلەر ئۇالريىڭ ئۆيلىزىگە 

باستۇرۇپ لېلىپ، ئۇالريىڭ ئەدىۋىًى بېزەتتى. صەرىئەتچىلەر بْلۇپهۇ 

قى بْلهىغاى لەنبەعەللەرگە نۇصۇيذاق ۇقْلىذا بىز يارناقًىڭ سۇي

ىالتتى. بۇيذاق چاعالردا نۇسىما ئەسۋاپلىزىًى نۇصتۇنشّرلۇق ق

ياسىغۇچىالريىڭ سىيىًى ئەڭ چْڭ بْالتتى. نەيلى قايذاق ساس 

ٌ قەتئىي يەسەر ئۇالر تانغا ئۇرۇلۇپ، دەسسىلىپ چېقىالتتى.  بْلۇصىذى

جۇرۇڭ ئاۋاسالر بىلەى تْلۇپ لېتەتتى. بۇ -دۇلايًىڭ ئىچى جاراڭ

لەختە بْلۇپ -ىڭ يۈرىمى لەختەچاعذا ساسالريى ياسىغاى ئۇستانالري

لېتەتتى. پەقەت ساسالرال چېقىلىپ قالهاستىٌ، ئادەنلەريىڭ باصلىزىهۇ 

جارقىزىضىپ لېتىپ –ساق قالهايتتى. صەرىئەتچىلەر ۋارقىزاپ 

قېلىضاتتى. چېقىلغاى ساسالريى تۈسەصمە قەتئىي بْلهايتتى. صۇڭا ئۇالر 

ىٌ  ياصاصقا دەرتلىزىًى ئىچىگە يۇتۇصۇپ، ساسالريى قايتىذ

لىزىضەتتى. ئۇستانالر تېشال يېڭى ساسالريى ياساپ چىقاتتى. صۇيذاق 

سّرلۇقالر ئاستىذىهۇ ساس سېتىۋالغۇچىالر َاناى ئۈسۈلهەي لېلىپ 

تۇراتتى. چۈيمى، ياخضا ـ نۇسىمىغا بْلغاى قىشعىًلىق بۇ نىللەتًىڭ 

ئادەتتە تْنۇرلىزىذا ئاقاتتى. ئۇالر ئالالعا ئىبادەت قىلغايذا -تْنۇر
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ئېيتىط صەرىئەتتە -نۇسىمىًى ئْيلىهايتتى. چۈيمى، ياخضا-ياخضا

گۇياٍ دەپ قارىلىپ، صەيتايغا سەجذە قىلغايلىق دەپ قارىالتتى. 

چۈيمى، ئۇيغۇرالريىڭ ياخضىلىزىذا نۇَەببەت لۆپزەك ئىشَار 

 قىلىًاتتى. صۇڭا، ياخضا ئېيتىط گۇياٍ بْالتتى.

نۇسىمىلىزى بۇ يەردىمى -ياخضانەسىِ ئېتىقادچىلىزىًىڭ 

ئادەنلەرگە بەسى يېڭىلىقالريى ئېلىپ لەلذى. ئْرگاى )سۇيايلىق 

چالغۇ ئەسۋابى( ئەيًى چاعذا خۇداعا ئىبادەت قىلىضتا ئىضلىتىلىذىغاى 

بىز خىل ساس ئىذى. بۇ ساس ئەيًى چاعذا ئۇيغۇرالريىڭ ياقتۇرىضىغا 

ئاڭلىغۇچىالريىڭ  ئېزىضمەى ئىذى. بۇ ساس تْلىهۇ نۇڭلۇق بْلۇپ،

يۈرەك تارىًى چېمەتتى. بۇ ساس لىضىلەريى خۇداعا يېقىًالصتۇراتتى. 

نەدَىيە ياخضىلىزىهۇ َەم صۇيذاق بْلۇپ، بۇ ياخضىالر لىضىًى 

پەرۋەردىگار خۇداعا تەلپۈيذۈرەتتى. عەرپًىڭ ئىسمىزىپمىسىهۇ 

ئۇيغۇرالريىڭ ياخضى لۆرۈصىگە ئېزىضمەى ئىذى. نەسىِ 

ًىڭ ئىبادىتى دۇييايى ئاپىزىذە قىلغاى َەقىقىي خۇداعا ئېتىقادچىلىزى

قىلىًغاى ئىبادەت بْلغايچقا، نەسىِ ئېتىقادچىلىزىًىڭ ئىبادىتى 

لىضىلەر تەرىپىذىٌ قْبۇل قىلىًاتتى. يۈسۈف بىز نىستيْيىزدىٌ 

ئاستا -ئىسمىزىپما چېلىضًى ئۆگىًىۋالغايىذى. نۇَەنهەتهۇ ئاستا

 ى ئۆگەيذى.ئْرگاى ۋە ئىسمىزىپما چېلىضً

 

* * * 

نۇَەنهەت ئْى بەش ياصقا لىزگەى يىلى، ئۆسىًىڭ ياصقا چْڭزاق 

بىز دّستى بىلەى بىللە بىز خۇش خەۋەر يەتمۈسگۈچىلەريىڭ 
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يېتەلچىسىًىڭ يېًىغا بېزىپ، ئۇيىڭغا ئۆسلىزىًىڭ نەسىِ ئېتىقادچىسى 

بْلۇصًى قارار قىلغايلىقىًى ئېيتىذۇ. ئۇالر تېشلىن بىلەى نەسىِ 

ئېتىقادچىلىزىًىڭ ئېتىقاد َەقىقىتىًى ئۆگىًىضًى تەلەپ قىلذى. لېيىٌ 

ئۇالر يەيە سۇعا چۈنۈلذۈرۈلۈش ئارقىلىق ئەيسا نەسىِ 

 رەسهىي بىز ئەساسى بْلذى.  جانائەتچىلىمىًىڭ

ئۇالر بىز نەسگىل تەلىو ئالذى. لۆپ سىًاقالردىٌ لېيىٌ، 

ئۇالريىڭ يەيە بىز دّستىهۇ ئۇالريىڭ سېپىگە قْصۇلذى. ئۇالريىڭ 

ئېتىقادى بارعايسېزى تاۋاليذى. ئۇالريىڭ ئىزادىسى تەۋرەيهەيذىغاى 

نىذلىزىًى َالەتمە لەلذى. ئۇالر لۆسلىزىًى ئەرصمە تىمىپ، پۈتۈى ئۈ

ئەيسا نەسىُمە باعلىذى. صۇيىڭ بىلەى ئۇالر چۆنۈلذۈرۈلۈصًىڭ 

صەرتلىزىًى َاسىزلىذى. ئۇالريىڭ چۆنۈلذۈرۈلۈش نۇراسىهى نىالد 

بايزىهىًىڭ جىهجىت لېچىسىگە ئْرۇيالصتۇرۇلذى. بۇ ئۈچ نەردايە 

ئاصمارە َالذا ئۆسلىزىًىڭ -يىگىت لۆپچىلىمًىڭ ئالذىذا ئْچۇق

ئۆسىًىڭ خۇداسى َەم قۇتقۇسعۇچى رەببى دەپ ئېتىزاپ ئەيسا نەسىًُى 

قىلغايلىقىًى جالارلىذى. ئۇالر يەيە ئۆسلىزىًىڭ َەقىقەتًى تْيۇش َەم 

ئەيسا نەسىُمە ئىضىًىط ئىضى تْعزىسىذا گۇۋاَلىقالريى سۆسلەپ 

بەردى. ئۇالر َەرگىشنۇ نەلۇم ئادەنًىڭ نەجبۇرلىضى بىلەى ئېتىقاد 

ٌ لېيىٌ، نۇقەددەس قىلغاى ئەنەس. ئۇالر خۇ ش خەۋەريى ئاڭلىغايذى

رًَّىڭ يېتەللىضى بىلەى ئۆسلىزى نايا نۇصۇيذاق قارارعا لەلگەى 

ئىذى. ئۇالريىڭ سۇعا چۆنۈلذۈرۈلۈش ئىضىغا لەلسەك، بۇنۇ 

پۈتۈيلەي ئۇالر ئۆسلىزىًىڭ ئىختىيارلىقى بىلەى بْلغايىذى. ئەنىلىيەتتە 

ىمى تْعزىسىذا يەسىُەت باصقىالر ئۇالريىڭ سۇعا چۆنۈلذۈرۈلهەسل
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قىلغايىذى. بىزاق، بۇ ئْت يۈرەك ياصالر نەردايىلىق بىلەى ئەيسا 

ئاصمارە صاگىزتى بْلۇصًى اليىق لۆرگەى ئىذى. -نەسىًُىڭ ئْچۇق

ئەيە ئاصۇيذاق ئىسالم دىًىًىڭ قاتتىق لْيتىزّللىقىذىمى بۇ ئاجايىپ 

شە بْلۇپ، بىز سېهىًذا نۇصۇيذاق قارارعا لېلىط ئاجايىپ بىز نۆجى

 پەقەت باتۇرالرال نۇصۇيذاق قارارعا لېلەلەيتتى. 

نۇَەنهەتًىڭ گۇۋاَلىقى لىضىًىڭ قەلب تارىًى چېمەتتى. 

ئۇيىڭ نىستيْيىزالر ئاچقاى نەلتەپتە ئْقۇعاى چاعذىمى 

تەسىزاتلىزىذىٌ تارتىپ، دائىو نەسىُچىلەريىڭ ئىبادەتلىزىگە 

ەي رەب ئەيسايىڭ قاتًىضىضىغىچە بْلغاى لەچۈرنۈصلىزى پۈتۈيل

يېتەللىضى بىلەى بْلغايىذى. ئۇ لۈچلۈك بىز قْلًىڭ ئۆسىگە َەر دائىو 

ياردەم قىلىپ، ئۆسىًى يېتەللەپ لېلىۋاتقايلىقىًى تْيۇپ يەتمەى 

ٌ بىز رەببى  ئىذى. نايا صۇيىڭ بىلەى ئۇ ئەيسا نەسىًُى ئۆسىًىڭ بىزدى

ى ئۇ دەپ تْيۇعايىذى. چۆنۈلذۈرۈلۈصًى قْبۇل قىلىضتىٌ بۇرۇ

ئۆسىًىڭ ئېتىقادىًى َېچمىهگە ئاصمارىلىهىغايىذى. ئۇ بۇ ئىضًى بەك 

 نەخپىي تۇتاتتى.

 

نۇَەنهەت گەرچە ئىًتايىٌ ياش بىز باال بْلسىهۇ، ئۇ نەسىِ 

ئېتىقادچىلىزىًىڭ قايذاق سىيايمەصلىملەرگە ئۇچزاپ، سىًذايالردا 

سى بىلەى يېتىپ، باصقىالريىڭ باستۇرۇصىغا ئۇچزايذىغايلىقىًى ئۆس لۆ

لۆرگەى ئىذى. نۇَەنهەتًىڭ ئەسلىذە نەسىِ ئېتىقادچىسى بْلۇش 

بىلەى ئۆسىًىڭ ئىستىقبالىًى يابۇت قىلغۇسى يْق ئىذى. بىزاق، ئۇ 

قايتا ئْيلىًىط ئارقىلىق، يەيىال ئۆس ئېتىقادىًى باصقىالرعا -قايتا
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 ئاصمارىالصًى قارار قىلذى.

ۆرگەى چۈصى ئۇيىڭ بۇيذاق قارارعا  لېلىضىگە، ئۇيىڭ ل

سەۋەبچى بْلغايىذى. ئۇ چۈصىذە يىزاق بىز يەردە ياَايىتى گۈسەل بىز 

جايًى لۆردى. گەرچە بۇ جاي ئۇيىڭذىٌ صۇيچە يىزاقتا تۇرۇۋاتقاى 

بْلسىهۇ، بۇ جايًىڭ گۈسەللىمى نۇَەنهەتًى ئۆسىگە تارتىۋاتقاى 

ئىذى. ئۇ باصقىالردىٌ بۇ جايذا ئۆيى بار ئادەنلەريىڭ ئىًتايىٌ 

دە، ئۇسۇى يْلًى بېسىپ، -ختلىن بْلىذىغايلىقىًى ئاڭالپ قالذىبە

داۋايالر ئېضىپ، بۇ نەيشىلگە يەتهەلچى بْلذى. ئۇ بىز بۆلەك -تاظ

يْلًى بېسىپ بْلغايذىٌ لېيىٌ، بىز جايغا لېلىپ تْختىذى. 

ئالذىذىمى يْل پېچەتلەيگەى ئىذى. ئۇ يەردىٌ ئۆتۈش نۇنمىٌ 

تقاى قاراۋۇل ئۇيىڭغا پەقەت ئۆسىًى ئەنەس ئىذى. ئۇ يەريى ساقالۋا

لزېستمە نىخلىغاى ئادەنًىڭال بۇ جايذىٌ ئۆتۈپ، ئۇ گۈسەل جايغا 

بارااليذىغايلىقىًى ئېيتىپ بەردى. نۇَەنهەت بۇ گەپلەريى 

دە، -ئاڭلىغايذىٌ لېيىٌ، ئۆسىًىڭ لەلگۈسىًى بىز نەَەل ئْيلىذى

ٌ ئەسال بۇ گۈسەل جاي ئۇيىڭ قە ئۆيىگە قايتىپ لەلذى. بىزاق، لبىذى

لۆتۈرۈلهىذى. ئۇ بۇ جايًى سېغىًذى. صۇيذاقال لىضىلەرنۇ بۇ جايغا 

تەلپۈيۈصەتتى. ئۇ ئۆسىًىڭ قاراۋۇلًىڭ دېگەى صەرتًى 

قايائەتلەيذۈرۈصًى خالىهاي، بۇ جايغا لىزىط َْقۇقىذىٌ نەَزۇم 

قالغايلىقىًى ئايچە چۈصىًەلهىذى. دەل صۇ چاعذا، ئۇيىڭ قەلبى 

دە،  نەيلى قايذاق بەدەل تۆلەصتىٌ قەتئىي -تتىئْتتەك قىشىپ لە

يەسەر، نەى چْقۇم ئاصۇ نەيشىلگە يېتىهەى دەپ قارار قىلذى. صۇيىڭ 

بىلەى ئۇ ئىممىچى قېتىو بەختًى ئىشدەيذىغاى بۇ يْلغا قەدەم 
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تاصلىذى. ئۇ پېچەتمەيگەى يْلغا يەيە يېتىپ لەلذى. َېلىقى قاراۋۇل 

نەى »بۇ قېتىو نۇَەنهەت ئۇيىڭغا: يەيە ئاصۇ جايذا تۇرعاى ئىمەى. 

دەپ جاۋاب بەردى. نۇَەنهەتًىڭ « لزېستمە نىقلىًىضًى خااليهەى

ٌ گەپ صۇيذاق چىقىضى بىلەيال يْلًى تْسۇپ تۇرعاى قاراۋۇل  ئېغىشىذى

يْقاپ لەتتى. يْلذىمى تْسالغۇنۇ يْقاپ لەتتى. ئەرصمە 

الذا تۇتىضىذىغاى يْل ئېچىلذى. نۇَەنهەت ئۇ يەرگە بىهاالل َ

قىًىغا پاتهاي -لىزىپ لەتتى. نۇَەنهەت ساناعا چۈصۈپ، قىٌ

خْصال بْلۇپ لەتمەى ئىذى. نۇَەنهەت چۈش لۆرۈپ دەل نۇصۇ 

جايغا لەلگەيذە، ئْيغىًىپ لەتتى. ئۇ ئْيغايغايذىٌ لېيىٌ چۈصىذە 

لۆرگەى قاراۋۇلًىڭ دەل ئەيسا ئىمەيلىمىًى َېس قىلذى. ئەيسا 

ىققا ۋە نْل بەختمە چاقىزىۋاتاتتى. نۇَەنهەتًى نەڭگۈلۈك َاياتل

صۇيىڭ بىلەى بىز ۋاقىتتا نۇَەنهەتًىڭ لزېستًى يۈدۈپ، ئۆسىگە 

 ئەگىضىضى لېزەللىمىًى تەلەپ قىلىۋاتاتتى. 

نايا بۇ چۈصتىٌ لېيىٌ، نۇقەددەس رٍّ نۇَەنهەتمە 

قۇدرەت بېزىپ، ئۇيىڭغا قْرقهاس يۈرەك َەم قەيسەر ئىزادە ئاتا -لۈچ

 قىلذى. 

سائادەت -دىگار خۇدا ئۇيىڭغا بەرنەلچى بْلغاى بەختپەرۋەر

ئۇيىڭ لۆس ئالذىذا تۇرسا، پەرۋەردىگاريىڭ صەپقىتىذىٌ ئۇ 

تەسىزلەيگەى تۇرسا، ئەيسا ئۆسى ئۇيىڭغا ئايجانالى بىلەى سۆسلەۋاتقاى 

 تۇرسا، ئۇ َىذايەت يْلىًى تالالپ، قۇدرەتمە تْلهاي قاالرنۇ؟

دە، يۇرلۇق -يۇراليذى صۇيىڭ بىلەى ئۇيىڭ رَّى دۇيياسى

يْلالردىٌ ئاجايىپ ئېسىل گۈللەر پْرەللەپ ئېچىلذى. ئادالەت 
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يْلىذىٌ پارلىغاى يۈرەلتە چْڭقۇر ساداقەت ئْقچۇپ چىقتى. 

يىجاتلىقتىٌ لېلىذىغاى  ئىًئانالر ئۇيى چەلسىش ئۈنىذلە تْلذۇرۇپ، 

 ردى. دىلى يۇراليغاى َالذا نەرَابا قەدەنلىزىًى ئەرش يْلىغا ئاتاليذۇ

نۇَەنهەت سۇعا چۆنۈلذۈرۈلۈپ، ئۆس ئېتىقادىًى پۈتۈى ئۇيغۇر 

جەنىيىتىگە ئاصمارىلىهاقچى بْلذى. ئۇ باصقا ئېتىقادچى 

قېزىًذاصلىزىذەك ئەيسايىڭ صاگىزتى بْلۇپ، ئۆس لزېستتىًى لۆتۈرۈپ 

ناڭىذىغاى سەپمە قْصۇلهاقچى بْلذى. صۇيىڭ ئۈچۈى ئۇ خْصال 

 ا چۆنۈلذۈرۈلۈصًى قْبۇل قىلذى.َالذا، باتۇرلۇق بىلەى سۇع

ئەيًى چاعذا ئۇيغۇرالر ئەيسا نەسىًُى ئۆسىًىڭ قۇتقۇسعۇچى 

رەببى دەپ ئېتىزاپ قىلغايذا، ئۆسلىزىگە يېڭى ئىسىهذىٌ بىزيى 

قْيۇپ، ئۆسلىزىًىڭ يېڭى َاياتىًىڭ باصاليغايلىقىغا بەلگە قىالتتى. 

ًُىڭ صاگىزتى نۇَەنهەتهۇ صۇيذاق قىلذى. نايا َاسىز ئۇ ئەيسا نەسى

بْلذى. ئۇ باصقىالريىڭ ئۆسىًى نۇَەنهەت دەپ ئاتىهاي، باصقىچە 

ئاتىضىًى ئارسۇ قىالتتى. صۇيىڭ بىلەى نۇَەنهەت نۇقەددەس 

لىتابتىٌ ئۆسىگە يېڭى بىز ئىسىهًى قْيهاقچى بْلذى. ئۇ پەرۋەردىگار 

خۇدايىڭ ئادەم ئاتا بىلەى َاۋا ئايىًىڭ ئْعلى َابىلًى ياخضى 

يلىقىًى َەم َابىلًىڭ سْعىسىًى قْبۇل ئەتمەيلىمىًى لۆرىذىغا

ئْقۇعايذا، بۇ ئىسىهًى صۇيذاق ياخضى لۆرۈپ قالغايىذى. ئۇ َابىلغا 

« َابىل»ئْخضاش ئادەم بْلۇصًى خااليتتى. صۇيىڭ بىلەى ئۇ ئۆسىگە 

دېگەى ئىسىهًى قْيذى. ئۇ بۇ ئىسىهًىڭ يەر يۈسىذە ئۇيغۇر 

بْلۇصىًى، ئەرصتە بْلسا بۇ ئىسىهًىڭ جانائەتچىلىمىًىڭ تىشىهلىگىذە 

َاياتلىق دەپتىزىًىڭ تىشىهلىمىذە بْلۇصىًى ئۈنىذ قىالتتى. صۇڭا، ئۇ 
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« َابىل»سۇعا چۆنۈلذۈرۈلگەى نۇقەددەس دەقىقىلەردە ئۆسىگە بۇ 

« نۇَەنهەت»دېگەى ئىسىهًى قْيذى. نايا نۇصۇ ۋاقىتتىٌ باصالپ 

ئۇيىڭ َاياتىًىڭ « بىلَا»ئاللىقاچاى ئۇيىڭ ئۆتهۈصىگە ئايلىًىپ، 

باصلىًىضى بْلذى. ئۇ خۇدايىڭ يْلىذا تۇيجى قۇرباى بْلغۇچى ئادەم 

ئاتىًىڭ ئْعلى َابىلًىڭ ئىسهىًى ئۆسىگە ئىسىو قىلىپ تاللىۋالغاى 

چاعذا، ئۆسىًىڭهۇ ئەيًى چاعذىمى َابىلغا ئْخضاش خۇدا يْلىذا 

لهەيهىش. قۇرباى بْلىذىغايلىقىًى تۇيغاى بْلغىيهىذى؟ بىش بۇيى بى

بىزاق، ئۇ تاللىۋالغاى ئىسىو پەرۋەردىگار خۇدايىڭ ئىزادىسىًى ئەلس 

 ئەتتۈرۈپ تۈرۇپتۇ.

پاراسىتى َەم بْي تۇرقى يىل َەم -َابىلًىڭ بىلىهى، ئەقىل

ئاي، لۈيلەريىڭ ئۆتۈصى بىلەى تەڭ ئۆسۈپ ناڭذى. ئۇ ئىسهى 

ڭ جىسهىغا اليىق بىز ئۇيغۇر بالىسى ئىذى. ئۇيىڭذا بۇ نىللەتًى

ئارتۇقچىلىقى َەم لەنچىلىمى نۇجەسسەنلەصمەى ئىذى. َابىل 

يۈسۈف.يۇَايًايىڭ ئەتزاپىذىمى بىز يەچچە ياش يىگىتمە ئْخضاش بۇ 

سېهىًذا ئەسەلذىٌ بْلۇپ باقهىغاى يېڭى بىز خەلق يەيى خۇدايىڭ 

خەلقىگە نەيسۇپ ئىذى. پىضقەدەم نەسىِ ئېتىقادچىلىزىهۇ ئۇالريى 

تەلهىگەى ئىذى. بۇ يىگىتلەريىڭ تۈلۈس چۈصىًىپ لې-تەل

پىضقەدەنلەرگە ئْخضىهايذىغاى عايىلىزى بار ئىذى. ئەخالق 

نەسىلىسىگە يىسبەتەى ئۇالريىڭ لۆس قاراصلىزى تېخىهۇ يېڭىاليغايىذى. 

ئۇالرعا يىسبەتەى نەسىِ ئېتىقادى َەرگىشنۇ ئىسالم دىًىًىڭ ئۈستىگە 

ۇپ، ئەلسىچە بۇ يۈللەپ يېڭىذىٌ ئېتىقاد قىلغاى دىٌ ئەنەس بْل

ئېتىقاد پۈتۈيلەي ئۇالريىڭ َاياتىًى ئىگىلىگەى بىز ئېتىقاد ئىذى. ئۇالر 
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قەلبلىزىذە ئەيسادىٌ باصقا َېچقايذاق باصقا دىًالريىڭ خۇداسىغا 

ئْرۇى بەرنىگەى ئىذى. ئۇالر نۇسۇلهايچە نەسىِ ئېتىقادچىسىذەك 

ذەك نەسىِ ئەنەس، بەلمى ئەيًى چاعذىمى ئەيسا نەسىًُىڭ صاگىزتلىزى

ئېتىقادچىسى بْلۇصًى ئۈنىذ قىالتتى. ئۇالر َاياتى لۈچى ئۇرعۇپ 

خْرانلىققا تْلغاى ياصالر ئىذى. ئۇالر باسها -تۇرىذىغاى، صاد

ساۋۇتتا، دّختۇرخايىذا ۋە نەلتەپتە ياَايىتى تىزىضىپ ئىضلەيتتى َەم 

سىزتالرعا چىقىپ بەدەى چېًىقتۇرۇصًى صۇيذاق ياخضى لۆرەتتى. 

ا، پېتزۇس َابىل َەم بەسى ياش نەسىُىلەر بىللە ئىبادەت يۇَايً

قىلغايذا، ئۇالر ئۆسلىزىًىڭ خْصاللىقىًى َەرگىش يْصۇرۇپ 

ئْلتۇرنايتتى. ئۇالر بەسى نەسىُىلەردەك ئۆسلىزىًى يْصۇرۇى تۇتهايتتى 

دەپهۇ ئاتىضىپ « ئەلچى ۋە پەيغەنبەرلەر»پىضقەدەنلەر ئۇالريى 

ڭ ئۆيىذە ئىسمىزىپما چېلىضىپ، نەدَىيە قْياتتى.  ئۇالر يۇَايًايى

تىالۋەت –ياخضىلىزىًى ئْقۇصۇپ، ئْتلۇق قەلبلىزى بىلەى دۇئا 

يى ئْقۇعاى ئاۋاس َەم « نۇقەددەس لىتاب»قىالتتى. ئۆيذىٌ 

ئۇالريىڭ قىسقىغىًە قىلغاى گۇۋاَلىقلىزى ئاڭلىًىپ تۇراتتى.  

هلىزىًىڭ ئەلچى دېگەى بۇ يام ئۇالريىڭ ئىسى« پەيغەنبەر ۋە ئەلچىلەر»

ۋە پەيغەنبەرلەريىڭ ئىسىهلىزىغا ئْخضىغايلىقىذىٌ ئەنەس، بەلمى 

ئۇالريىڭ نۇقەددەس رًَّىڭ ئْتىغا تْلغاى ئىبادەتلىزىگە  يىسبەتەى 

 ئېيتىلغايىذى.

َابىل تېخى ياَايىتى ياش بْلسىهۇ، ئۇ قەصقەردىمى خْش 

ەر يىلى خەۋەر يەتمۈسۈش ئْريىًىڭ ياردەنچى ئْقۇتقۇچىسى بْلذى. َ

قىشالر »َېيتتا، پۇرسەت بْلسىال، ئۇ يەرلەيگە بېزىپ يەرلەى 



49 
 

–دە ئْقۇۋاتقاى سىڭلىسى َاۋاخايًى يْقاليتتى. بۇ ئالا «ئائىلىسى

بىزىگە -سىڭىلالريىڭ رىضتى صۇيذاق چىڭ باعاليغاى بْلۇپ، ئۇالر بىز

ئارا ئۇچزاصقايذا تْلىهۇ خْصال -ياَايىتى ئانزاق ئىذى. ئۇالر ئۆس

دە َاۋاخايًىڭ ئەڭ «قىشالر ئائىلىسى»ۇپ لېتەتتى. َابىل بْلۇص

دە، ئۇالريىڭ -يېقىٌ دّستى بۇرەيُاى بىلەى تْيۇصۇپ قالذى

ئْتتۇرسىذا ياَايىتى گۈسەل بْلغاى دّستلۇق ئْريىتىلذى. ياَايىتى 

تېشال ئۇالريىڭ نۇياسىۋىتى دّستلۇق چېگزىسىذىٌ َالقىپ بىز قەدەم 

ۈسەل ئىستىقبالغا ئْرتاق ئىًتىلىذىغاى تەرەققىي قىلىپ، لەلگۈسى گ

بْلذى. َابىل بىلەى بۇرەيُايًىڭ ساپ، يۇرلۇق َەم يېپيېڭى تۈس 

ئالغاى نۇَەببەتلىضىط لەچۈرنۈصى باصاليذى. بۇ ئۇالريىڭ نىللىتى 

ئىچىذە تۇيجى يۈس بېزىۋاتقاى بىز ئىط ئىذى. ئادەتتە ئۇيغۇر ياش 

اپ َەم يۇرلۇق يىگىتلىزىًىڭ نۇياسىۋىتىذە نۇيذاق س-قىش

نۇياسىۋەتًى ئۇچزاتقىلى بْلهايتتى. ئۇالر دائىو تْي َەم يىماَقا قارا 

بۇلۇتًى تْى قىلىپ لىيذۈرۈپ، تْي بىلەى يىماًَى گۈسەل بْلغاى 

 تۇرنۇش دەپ قارىهايتتى.

نايا نۇصۇ نەسگىللەردە صىًجاڭًىڭ سىياسى ئاتهۇسفىزاسىذا 

ى قارا بۇلۇتالر قاپلىذى. ئۆسگىزىط پەيذا بْلۇپ، صىًجاڭًىڭ َاۋاسىً

ئۇيغۇر، قىزعىش ۋە گەيسۇلۇق خۇيشۇالر تْپىالڭ لۆتۈردى. ئىسالنچىالر 

عاسات قىلىپ، ئىسالم دۆلىتى قۇرىهىش دەپ ئۆلتە قْپۇصتى. بىزاق،  

ئەيًى چاعذا پۇقزاالريىڭ تەلپۈيىذىغىًى خاتىزجەم تۇرنۇش لەچۈرۈش 

دىًەنگە قېچىضقا نە-ئىذى.  بۇ چاعذا صىًجاڭذىمى بايالر نەلمە

باصلىذى. ۋەسىيەت صۇيذاق قااليهىغايىذىمى، نەسىِ ئېتىقادچىلىزى 



50 
 

دەَضەتلىن باستۇرۇلۇصقا ئۇچزىذى. چۈيمى، ئىسالنچىالر 

صەرەپلىن ئىط قىلذىو دەپ -نەسىُچىلەريى ئۆلتۈرسە، ئۆسلىزىًى صاى

 ئْياليتتى. 

، نايا بۇ نەسگىلذە ئابذۇلال ۋاڭ دېگەى لىضى يەرلەيگە لېلىپ

ئىسالنچىالريىڭ باصالنچىسى بْلذى. ئۇ يەرلەيذىٌ خْتەيگىچە 

بْلغاى سېهىًغا َۆلۈنزايلىق قىلذى. بۇ ئادەم ئْقۇعاى ئادەم بْلۇپ، 

ئىسالم صەرىئەتلىزى ۋە ئەيئەيىلىزىًى پىضضىق بىلەتتى. ئابذۇلال ۋاڭ 

پەرناى چۈصۈرۈپ، ئىسالنًى تاصالپ ئەيسا نەسىُمە ئېتىقاد قىلغاى 

 الرعا ئۆلۈم جاساسى بېزىضمە پەرنەى چۈصۈردى. نۇسۇلهاي

ئابذۇلال ۋاڭ ئىچى تار َەم گۇنايخْر بىز ئادەم بْلۇپ، ئۇ ئىسالم 

صەرىئىتى ۋە ئىسالم قايۇيى بْيىچە ئۆسىًىڭ َۆلۈنۈرايلىقىًى قْعذاصقا 

تىزىضتى. ئۇ يەرلەيذە ئۈچ نىستيْيىزيى ئارعانچا بىلەى باعلىتىپ، 

تېپىپ ئۇرعايىذى. چۈيمى ئۇالر نۇسۇلهايالرعا پۇتلىزى بىلەى ئۇالريى 

خۇش خەۋەر يەتمۈسگەى ئادەنلەر ئىذى. بۇ ئۈچ خْش خەۋەر 

يەتمۈسگۈچى تۈۋرۈللەرگە باعلىًىپ، ئۆلتۈرۈلهەلچى بْلذى. 

لەصمەرلەر ئۇالريىڭ ئالذىذا ئْقلىزىًى بەتلەپ تۇرۇصقاى ئىذى. بۇ 

رۇپ، ئۇالريىڭ ئۆلۈم چاعذا ئىممى َىًذىستايلىق ئابذۇلال ۋاڭغا يالۋۇ

نۇصۇ  جاساسىًى يېًىملەتتى. صۇيىڭ بىلەى ئۇالر سىًذايغا تاصاليذى.

لۈيى چۈصتىٌ لېيىٌ، خۇش خەۋەر يەتمۈسۈش پْيمىتىذىمى ئىممى 

ئايال نىستيْيىز بۇرادەرلىزىًىڭ قايتىپ لېلىضىًى تەققەسالىق بىلەى 

ۇپ، لۈتتى. سىزتتا ئۇرۇصًىڭ قااليهىقايچىلىقى دەَضەتلىن بْل

بىخەتەرلىن دېگەى يەرسە يْق ئىذى. ئۇالريىڭ بىزدىٌ بىز 
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قىالاليذىغىًى دۇئا قىلىط بْلۇپ، دۇئالىزىذىٌ ياردەم ۋە تەسەللىگە 

ئېزىضىط ئىذى. بىز يەچچە ياش يىگىتهۇ ئۇالر بىلەى بىللە دۇئا 

قىلذى. ئۇالر يۈسۈف. يۇَايًا، بىشيىڭ دّستىهىش َابىل ۋە بىز قايچە 

ئىذى. سۇلهەت لۈيلەر ئۇالريىڭ لۆس ئالذىذىال ئىذى.  ياش يىگىتلەر

َابىل ئۆسى سۆيگەى ئادەم بىلەى بىللە تۇرۇصًى صۇيذاق ئارسۇ 

 قىلغايىذى.

قەصقەردىمى نەلتەپ ئاللىقاچاى تاقالغاى بْلۇپ، ئْقۇعۇچىالر 

تارقىتىۋېتىلگەى ئىذى. بۇ چاعذا َابىلًىڭ سىڭلىسى ۋە سۆيگىًى 

ەپتىمى خىشنەت تْختاپ قالغايچقا، ئۇ يەرلەيذە تۇراتتى. نەلت

خەتەريىڭ -يەرلەيگە لەتتى. َابىل ئۆسلىزىگە لېلىذىغاى خەۋپ

لۈيگە يېقىًالپ لېلىۋاتقايلىقىًى سېشىپ تۇرسىهۇ، -لۈيذىٌ

ئىزادىسىًى قىلچىهۇ بْصاصتۇرۇپ قْيهىذى. ئۇ ئْتلۇق لۆسلىزىًى 

قذىو ئەرصمە تىمەتتى. نۇقەددەس رٍّ ئۇيىڭغا سۇلهاس قايات تە

قىلغايىذى. ئۇيىڭذا قْرقۇصتىٌ ئەسەرنۇ لۆرۈيهەيتتى. ئۇ باتۇرلۇق 

بىلەى ئۆسىگە لېلىذىغاى سىيايمەصلىمًى قْبۇل قىلىضقا تەييار 

بْلغايىذى. ئۇ َەر ۋاقىت باصقا ئېتىقادچىالرعا تەلىو بېزەتتى. ئۇالريى 

باتۇر بْلۇصقا ئۈيذەپ، نەسىِ ئېتىقادىذا چىڭ تۇرۇصقا 

اتتى. نايا ئاصۇ لۈيى چْڭ بىز ئىضًىڭ چىقىضى ئالذىٌ ئىلُاناليذۇر

سېشىلگەيذەك بْلذى. بۇ لۈيذىمى َاۋا ئادەم بۇرۇقتۇرنا بْلغىذەك 

َاۋا ئىذى. َابىل باصقىالر بىلەى بىزلىمتە دۇئا قىلىپ، خۇددى 

قۇدرىتى ۋە نەدىتىگە ئېزىضىضًى –ئىستىپايذەك خۇدايىڭ لۈچ 

 تىلىذى.
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زلىمتە نەدَىيە ياخضىلىزىًى ئېيتىضتى. دۇئادىٌ لېيىٌ، ئۇالر بى

سەۋرىتاقەتلىن » ئۇالريىڭ ئېيتقىًى ئۇيغۇرچىغا تەرجىهە قىلىًغاى

دېگەى ياخضا ئىذى. َابىل ساس « بْلۇپ، ئېتىقادىهىشيى لۈچەيتەيلى

دىمى «ئْعۇلالر ئائىلىسى»چالذى، قالغاى ياصالر ياخضا ئېيتىضتى. 

صقا باصلىذى. ئۇالر يۈلۈيۈپ باصقا بالىالرنۇ قْصۇلۇپ نەدَىيە ئْقۇ

ئْلتۇرۇپ، ئىبادەت قىلذى. تالى ئابذۇلال ۋاڭًىڭ لەصمەرلىزى 

لەلگەيگە قەدەر، ئۇالر يەردە تىشلىًىپ ئْلتۇرۇپ پەرۋەردىگار خۇداعا 

ئىبادەت قىلىۋاتاتتى. دەل نۇصۇ چاعذا ئابذۇلال ۋاڭًىڭ لەصمەرلىزى 

چىگە سْلىۋالذى. ئۇالريى قْرصاپ، ئۇالريىڭ َەنهىسىًى ئۆيًىڭ ئى

لەصمەرلەر َابىل، يۈسۈف. يۇَايًايى ۋە باصقا نەسىِ ئېتىقادچىلىزىًى 

بىزىگە -تۇتۇپ لەتتى. لەصمەرلەر ئۇالريى لالىًى چاتقايذەك بىز

 چېتىپ، ئالذىغا سېلىپ َەيذەپ ناڭذى. 

خْش خەۋەر پْيمىتىذا پەقەت ئىممى صىۋىتسىيەلىن ئايال ۋە 

غايىذى. بەسى ئايالالريىڭ ئەرلىزى تۇتۇپ بەسى يەرلىن ئايالالرال قال

لېتىلگەى ئىذى. صۇ لۈيى لەچتىال يەرلىن ئايالالريىڭ َەنهىسى 

ئۆسىًى دالذىغا ئالذى. بۇ جايذا پەقەت ئىممىال صىۋىتسىيەلىن ئايال 

 قىلغايىذى.« عەلىبە»قالذى. دۈصهەى 

ئابذۇلال ۋاڭ يەيە ئادەنلىزىًى ئەۋەتىپ نىستيْيىزالر ئاچقاى 

ىلتانًى ئاختۇرعۇسدى. ئۇالر بۇ جايذا پاياَلىًىۋاتقاى لىچىن دار

بالىالريىهۇ قْيهاي تۇتۇپ لەتتى. لەصمەرلەر قْپاللىق بىلەى قىشالر 

تۇرۇۋاتقاى جايغا باستۇرۇۇپ لىزىپ، رەَىهسىشلەرچە بارلىق قىشالريى 

تۇتۇپ لەتتى. ئۇالر قىشالرعا لىضىًىڭ عەسىپى لەلگۈدەك ياناى 
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ە بْلذى. ئىسالم دىًىًىڭ صەرىئىتى بْيىچە، بۇ قىشالر نۇئانىلىلەرد

تْقىلى بْلسا « عەلبە قىلغۇچىالريىڭ»ئْلجا َېسابلىًاتتى. ئۇالر 

بْالتتى. تۇتقۇى قىلىًغايًىڭ ئىچىذە َابىلًىڭ سىڭلىسى َاۋاخاى ۋە 

 ئۇيىڭ سۆيگەى قىشىهۇ بار ئىذى.

ر يى ئىگەللىذى. ئۇال«ئۈستۈيلۈك»ئىسالم دىًى َەقىقەتەى 

لۆس قىلىضتى. -لۆرەڭلىگەى َاالدا ئۆسلىزىًىڭ ئْلجىلىزىًى لۆس

 «َاسىز سىلەريىڭ سانايەڭالر، قاراڭغۇلۇق َْقۇقًى قْلىغا ئالذى.»

تۇتقۇى بْلغاى قىشالردىٌ لەلگەى خەۋەرلەردىٌ بىش ئۇالريىڭ 

قىيًاصالرعا بْي ئەگهىگەيلىمىًى ئاڭالپ تۇردۇق. نۇقەددەس -سۇلۇم

تمارى ئىذى. ئۇالر نەدَىيە ياخضىلىزىًى، رٍّ ئۇالريىڭ نەدە

ئەيسايىڭ يانىذا دۇئا قىلىضًى َەرگىش تْختاتهىغايىذى. نەسىُمە 

ئېتىقاد قىلغاى ئۇيغۇر ئاياللىزىًىڭ جاسارىتىذىٌ قەلبىهىش صادلىًىپ، 

لۈيذۈس -َەنذۇساياالريى ئېيتتۇق. بىش لېچە–ئاتىهىش خۇداعا صۈلۈر 

 ئۇالر ئۈچۈى دۇئا قىالتتۇق. 

ىلىپىذىٌ سۇعۇرۇلغاى قىلىچالر تۇتقۇى قىلىًغۇچىالريىڭ ع

ِ ئېتىقادچىلىزى سْراق  ئىڭەللىزىگە تىزەلذى. بۇ تۇتقۇى قىلىًغاى نەسى

قىلىًغايذا، چْقۇم بىزال يْلًى تاللىضى لېزەك ئىذى. ئۇالر يا ئىسالم 

دىًىغا يېًىپ، ئالاليىڭ يْلىذا نېڭىضى يالى بْلهىسا ئۆلۈصى لېزەك 

ى ياش نەسىِ ئېتىقادچىلىزى سْراقتىٌ لېيىٌ يەيىال ئىذى. بەس

 تۈرنىلەرگە ياالپ ئېلىپ لېلىًذى.

يۇسۈف. يۇَايًاعا ئۆلۈم جاساسى بېزىلذى. ئۇيىڭغا بېزىلگەى 

جاسايى ئىجزا قىلىط ئۇسۇلى ئۇ خىشنىتىًى قىلغاى ئەيساعا بېزىلگەى 
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 جاسا ئۇسۇلى بىلەى ئْخضاش بْلۇپ، ئۇيىهۇ لزېستمە نىخلىهاقچى

بْلذى. يۈسۈف باصقا ئېتىقادچىالردىٌ ئايزىۋېتىلىپ، باصقا لانىزدا 

ياتقاى ئىذى. ئۇ ئەنذى باصقا قېزىًذاصلىزىًىڭ ئېتىقادىًى 

لۈچەيتىضمە ياردەم قىاللهاي قالذى. باصقا ئېتىقادچىالريىڭ ئەَۋالى 

ئۇيى تېخىهۇ بىئارام قىالتتى. ئەتە جاسا ئىجزا قىلىهىش دېگەى لۈيى 

ۋاڭ ئۇيى تۈپتۈس قىلىپ، تۈۋرۈلمە باعالپ قْيذى. صۇ لېچە ئابذۇلال 

ئۇ ئۆرە تۇرۇپ، ئۆس ئۆلۈنىًى لۈتۈۋېلىۋاتاتتى. تۇيۇقسىش خۇدايىڭ 

ئانايلىقى ئۇيىڭغا يېتىپ لەلذى. نۇقەددەس رٍّ ئۇيىڭ ۋۇجۇدىًى 

قاتتىق تەسىزلەيذۈردى. صۇيىڭ بىلەى ئۇ قەتئىي سۈلۈت قىلىپ 

س بىلەى خۇدايى نەدَىيىلەصمە باصلىذى. دە، ئۈيلۈك ئاۋا-تۇرالهىذى

بْلذى ياخضا »ئۇيىڭ بىلەى بىز لانىزدا ياتقاى باصقا جىًايەتچىلەر 

 دېيىضىپ لەتتى.« ئېيتها، بىش ئۆسىهىشيىڭ گۇياَىهىشيى تارتايلى!

تاڭ ئېتىضى بىلەى لەصمەر ئۇيغۇرالر بىلەى خەيشۇالر ئارىسىذا 

رلەيگە َۇجۇم قىلغايىذى. قاتتىق ئۇرۇش بْلۇپ لەتتى. خەيشۇالر يە

ئەجەبا بۇ يۈسۈفًىڭ ئۆلۈنذىٌ قۇتۇلۇپ قالىذىغاى بىز پۇرسىتىهىذۇ؟ 

ئۇرۇش تْختىذى. ئۇيغۇرالرنۇ ئەقلىًى تاپقايذەك بْلذى. ئۇالر 

تۇيۇقسىش يۈسۈفًى ئۆلتۈرۈش قارارى َەققىذە قايتىذىٌ ئْيلىًىپ 

 دە.-اسىقالذى. چۈيمى، يۈسۈف قايذاقال بْلهىسْى ئەيگىلىيە پۇقز

بىزاق، ئۇالر بارلىق ئانالالر بىلەى يۈسۈفًى قاتتىق قىيًىذى. ئۇالر 

ئۇيى ئىسالنغا سّراليتتى. ئەگەر ئۇالر يۈسۈفًى ئىسالنغا ئەلىلەلىسە، 

 بۇ ئۇالريىڭ ئۇيى ئۆلتۈرىۋېتىضىذىًهۇ ئارتۇق عەلىبىسى بْالتتى.

چچە باصقا چەتئەللىن نىستيْيىزالر تېخىچە تۈرنىذە ئىذى. بىز يە



55 
 

لۈيذىٌ لېيىٌ بۇ نىستيْيىزالر ياسنىچە بىز َۆججەتمە قْل قْيۇپ، 

بەسى ئىضالرعا قْصۇلۇصقا تْعزا لەلذى. بۇ چاعذا ئۇيغۇرالر ئۇالريىڭ 

تىلىًى بىلىذىغاى بىزسىگە نۇَتاج بْلۇپ قالذى. ئۇالر َېچيەردىٌ 

ئادەم تاپالهاي، يۈسۈفًى تارتىپ لېلىپ، َۆججەت ياسدۇرناقچى 

قْلىذا ئېغىز لىضەى سېلىًغاى َالذا ئېلىپ -ۈسۈف پۇتبْلذى. ي

لېلىًذى. ئۇيىڭ چىزايى تاياق سەربىسىذىٌ ئۆسىگە ئْخضىهاي 

بېضى يارا ئىشى بىلەى تْلغايىذى. ئۇ –قالغايىذى. بەدىًىًىڭ ئۈستى 

ئېغىز لىضەيلەريى سۆرەپ لىزىپ لەلگەيذە، نىستيْيىزالر 

نەت بىلذۈرۈصتى. ئْرۇيلىزىذىٌ دەس تۇرۇصۇپ، ئۇيىڭغا َۆر

لەصمەرلەر ئۇالريى ئْلتۇرۇصقا دەۋەت قىلغاى بْلسىهۇ، ئۇالر 

ئْلتۇرنىذى. ئۇالر ئەيسا نەسىِ ئۈچۈى لۈلپەت تارتىۋاتقاى بۇ باتۇر 

ئەسىهەتمە ئېُتىزام بىلذۈرۈۋاتاتتى. گەرچە ئۇيىڭ قْلىذا لْيشا  

 بْلسىهۇ، ئۇ جىًايەتچىگە ئەنەس، بەلمى، بىز پادىضاَقا ئْخضاپ

 تۇراتتى.

بىز يەچچە ئايذىٌ لېيىٌ، ئابذۇلال ۋاڭ يۈسۈفًى قْيىۋەتهىسە 

بْلهايذىغاى ئەَۋالغا دۇچ لەلذى. بۇ چاعذا، يۈسۈف ئاللىقاچاى 

ئاۋالقى لېلىضمەى َالىتىًى يْقاتقاى بْلۇپ، ئْرۇقالپ قاخضالذەك 

نادارىًى -قىستاق ئۇيىڭ لۈچ–لۇپ قالغايىذى. سىًذايذىمى قىيىٌبْ

قْيهىغايىذى. بىزاق،  ئۇ سىًذايذىٌ ئايزىلغايذا يەيىال قەيسىزايە 

نەسىِ ئېتىقادچىسى بْلۇش سۈپىتى بىلەى سىًذايغا تاصاليغاى 

 ۋاقتىذىمىذەك صۇيذاق باتۇر ئىذى.

َابىل نۇصۇ تۇپزاقتا ئۆسۈپ يېتىلگەى يەرلىن ئادەم بْلغاچقا، 
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ئىط قىلىۋەرسە  ئۇيغۇرالر ئۇيىڭغا قىلچە تەپتارتهاستىٌ خالىغايچە

بْلىۋېزەتتى. ئۇالر عەلىبە صاتلىقىًى تەبزىملىگەيذە، ئابذۇلال ۋاڭ بىز 

تْپ قىلىپ باعاليغاى ئۇيغۇر نەسىِ ئېتىقادچىلىزىًى ئۆلتۈرۈپ، ئۆس 

ئاچچىقىًى چىقارناقچى بْلذى. ئۇ بۇ نەسىِ ئېتىقادچىلىزىًى قەتىل 

ەتمەچمە، قىلىط بۇيزۇقىًى چۈصۈردى. ئۇ لۈيى بەك لەچ بْلۇپ ل

ئۇالر قەبىُلىممە تْلغاى بۇ سۈيىقەستًى َەنهە ئېتىقادچىالر ئۈچۈى 

 ئەنەلگە ئاصۇرۇصقا ۋاقىت يېتىضتۈرەلهەي قالذى.

بىزاق،  ئۇالر دەرَال ئۇالريىڭ ئْتتۇرسىذىمى بىزىًى تارتىپ 

چىقىزىپ، ئۇيى ئۆلتۈرۈپ، قالغاى نەسىِ ئېتىقادچىلىزىغا ئىبزەت 

ل تارتىپ چىقىزىلغاى تۇيجى قۇربايلىق قىلهاقچى بْلۇصتى. َابى

قْلىذىمى لىضەيلەريى بْصۇتۇپ، -بْلذى. لەصمەرلەر ئۇيىڭ پۇت

ئۇيى ئېتىقادى سەۋەبلىن جاسالىًىذىغاى نەيذايغا ئېلىپ لەلذى. 

َابىل ئەرصمە لۆسلىزىًى تىمىپ، قْللىزىًى ئىگىش لۆتۈرۈپ تىشاليذى. 

ىٌ ئەسەرنۇ يْق ئۇيىڭ ۋۇجۇدىذا يە قْرقۇش يە جىذدىيىلىضىضت

ئىذى. َابىل ئۆسىًىهۇ ئاقلىهىذى َەم لۆس ئالذىذىمى ئادەنلەرگىهۇ 

ٍ ئۇيى  لەيەت ئْقۇنىذى. ئۇيىڭ قەددى رۇساليغايىذى. نۇقەددەس رّ

 ئۆس ئىلمىگە ئالغايىذى.

يەق نەيذايذىمى ياش نەسىِ ئېتىقادچىلىزى َابىلًىڭ ئەڭ 

َابىلذىمى ئۆلۈم  ئاخىزقى دەقىقىسىًى نەڭگۈ ئۇيۇتالهايذۇ. ئۇالر

ۋەَىهىسىًى ئەسال لۆرنىذى. ئۇالر قْرقۇصًى ئەسال لۆرنىذى. ئۇالر 

ياش َەم قانەتلىن يىگىتًىڭ چاقًاپ تۇرعاى بىز جۈپ ئْتلۇق لۆسىًى 

لۆرگەى ئىذى. نۇصۇ دەقىقىذە َابىل خۇددى جەيًەتًىڭ دەرۋاسىلىزى 
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ى صەرىپىً-ئۆسى ئۈچۈى ئېچىلىپ، خۇدايىڭ پادىضاَلىقىًىڭ صاى

َە! نىلتىق –لۆرگەيذەك قىالتتى. يېهە دېگەى خاتىزجەنلىن بۇ 

 ئاۋاسى ئاڭاليذى. ئۇيىڭغا قىلىچهۇ سايجىلذى......

َەققايىي َابىلًىڭ َاياتى عەلىبە قۇچتى. ئۇيىڭ دۇئالىزى  

صەرەپمە -ئىجابەت بْلۇپ، ئۇ خۇددى ئىستىپايغا ئْخضاش صاى

 ئېزىضتى.

لەتتى. ئۇ َېچمىهًى  ئابذۇلال ۋاڭ تېخىهۇ ئەسەبىلىضىپ

َابىلًىڭ جەسىتىًىڭ يېًىغا يېقىٌ لەلگۈسنىذى. ئۇ نەسىِ 

ئېتىقادچىلىزىًى يْنۇسقا قالذۇرۇش ئۈچۈى، جەسەتًى ئىتالرعا تاصالپ 

بېزىضمە بۇيزۇق چۈصۈردى. َابىلًىڭ جەسىتى ئۈچ لۈيگىچە 

يەرلىمىگە قْيۇلهاي، جاسا نەيذايىغا تاصلىۋېتىلذى. لىضىًى َەيزاى 

ۇرىذىغىًى صۇلى، َەتتا بىز ئىتهۇ لېلىپ َابىلًىڭ جەسىتىگە قالذ

چېقىلهىذى. بۇ ئەَۋالالريى لۆرگەى جاسا ئىجزا قىلغۇچىالر ۋە ئۇيغۇر 

« َابىل َەقىقەتەى خۇداعا يېقىٌ َەققايىي ئادەنمەى»ئانهىسى: 

 دېيىضىپ لەتتى.

خۇداعا صۈلزى، َابىلًىڭ جەسىتى ئاخىزى يەرلىمىذە قْيۇلذى. 

ذىمى ئۇيغۇر ئەيسا نەسىِ جانائەتچىلىمىذىٌ تۇيجى ئەيسا صىًجاڭ

ِ ئۈچۈى قۇرباى بْلغاى ئېتىقادچى چىقتى. ئۇ لۆسلىزىًى ئەرصمە  نەسى

 تىمىپ، باتۇرالرچە ئۆلۈم يْلىًى تاللىۋالذى.
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 خاتىهە
 

َەنذۇسايا! َەنذۇسايا! پەرۋەردىگار خۇدايىڭ ياراتقاى 

 نۆجىشىلىزىگە ئالقىضالر بْلسۇى! 

بْۋىهىش تارىختا صايلىق ئىش قالذۇردى. ئۇ لەلگۈسى  َابىل

 ئەۋالتلىزى ئۈچۈى صايلىق يْلًى ئاچتى!

َابىل قاى تۆلۈپ ئاچقاى يْل تْسالغۇسىشدۇر. نايا بۈگۈيمى 

لۈيلۈلتە َابىلًىڭ رَّىي جەَەتتىمى يەۋرىلىزى ئۇلۇظ پەرۋەردىگار 

لۇپ، سائادىتىگە نۇيەسسەر بْ–صەپقىتى ۋە بەخت -خۇدايىڭ رەَىو

تېش لۆپەيهەلتە. نايا بۇ تىلسىو سېهىًذا خۇددى ياعاچتىٌ گۈللەر 

ئۈيۈپ چىققايذەك، نۆجىشىلەر َەر ۋاقىت لۆرۈلهەلتە. ئەيسا نەسىِ 

ئۆسى بۇ سېهىٌ ئۈچۈى خىشنەت قىلهاقتا. ئۇ ئۆسىًىڭ ۋەَىي ۋە 

ئىزادىلىزىًى صىًجاڭذىمى ئۆسى سۆيگەى َەر نىللەت خەلقىگە ئاياى 

ەيلى سىزتقىي ئاتهۇسفىزايىڭ قايذاق بْلۇصىذىٌ قەتئىي قىلهاقتا. ن

يەسەر بۇ تْسۇپ قالغىلى بْلىذىغاى ئىط ئەنەس. بۇ سېهىًًىڭ خۇداعا 

يۈسلىًىضى لەلگۈسىذىمى نۇقەرەرلىمتۇر. بىش بۇيىڭ ئۈچۈى 

 پەرۋەردىگارىهىش خۇداعا نىڭ قەتلى صۇلزى دەيهىش. 

ىزىًىڭ جاسارىتىهۇ َاسىزقى سانايذىمى ئۇيغۇر نەسىِ ئېتىقادچىل

بْۋىهىش َابىلًىڭ جاسارىتىذىٌ قېلىضهايذۇ. يى،يى پەلۋاى ئۇيغۇر 

يىگىتلىزى رەب ئەيسا ئۈچۈى ئۆس َاياتىًى ئەيسا نەسىُمە تاپضۇرۇپ، 

بۇ نۇساپىًى نەردايىلىق بىلەى باسهاقتا. َەر قايذاق قىيىًچىلىق، 

ى سىًذاى َەتتا ئۆلۈم خەۋبلىزىهۇ ئۇالريىڭ چىٌ ئېتىقادىً
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 تەۋرىتەلهىذى.

نۇقەددەس لىتابتا  ئەيسا نەسىِ نۇيذاق دەيذۇ: 

سائىتى -صەرەپمە ئىگە بْلىذىغاى ۋاقىت-ئىًسايئْعلىًىڭ صاى»

يېقىًلىضىپ قالذى. بىلىپ قْيۇڭالرلى، بۇعذاي دېًى تْپىغا 

تاصلىًىپ قۇرباى بْلهىغۇچە، يەيىال بىز تال داى پېتى تۇرىذۇ. قۇرباى 

ۆپ َْسۇل بېزىذۇ. َاياتىًى ئايىغايالر بْلسا، بىخ سۈرۈپ، ل

ئۇيىڭذىٌ نەَزۇم بْلىذۇ. لېمىٌ، بۇ دۇييادا َاياتىًى ئايىهىغايالر 

ئۇيى نەڭگۈ ساقلىيااليذۇ. لىهذە لىو ناڭا خىشنەت قىلىضًى خالىسا، 

ناڭا ئەگەصسۇى. نەى قەيەردە بْلسام، نېًىڭ چالىزىو صۇ يەردە 

ەرىضتىمى ئاتام ئۆسى بْلىذۇ. ناڭا خىشنەت قىلغۇچىالريى ئ

 (36: 03 «يۇَايًا باياى قىلغاى خۇش خەۋەر»« )َۆرنەتلەيذۇ.

صۇيذاق، َابىل بْۋىهىش َەقىقەت ئۈچۈى ئۆلۈپ، بۇ تۇپزاقتا 

سايسىشلىغاى بىخالريى سۈردى. بۇ سېهىًذا ياصاۋاتقاى َەر نىللەت 

 خەلقى بەخت تاپتى. 

سىشيىڭ »ى: قەدىزلىن َابىل بْۋا! بىش سىشگە صۇيذاق دەيهىشل

بەرگەى قۇربايلىقىڭىش بىُۇدە ئەنەستۇر. بىش سىشدىٌ پەخىزلىًىهىش. 

پەرسەتلىزىڭىش َەم يەۋرىلىزىڭىش بْلغاى بىش سىش قاى تۆلۈپ باصالپ 

بەرگەى بۇ ناساپىًى ئاداققىچە ناڭىهىش. بىش سىشگە ئْخضاش ئەيسايى 

ىش. سىشيى ئۆسىهىشگە تۇظ قىلىهىش. سىشيىڭ باتۇرلىقىڭىش بىشيىڭ ئۈلگىه

نەڭگۈ ئەسلەيهىش. سىش  ئۇيغۇر جانائەتچىلىمىًىڭ ئۇلىًى قېًىڭىش 

بىلەى قۇردىڭىش. بىشنۇ جېًىهىش َەم تېًىهىش بىلەى بۇ قۇرۇلۇصًى 

ئەۋالتتىٌ ئەۋالتقا داۋانالصتۇرىهىش. بىش َەرگىشنۇ سىشيى 
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 «ئۈنىذسىشلەيذۈرنەيهىش.

بىلەى بىز قەدىزلىن بْۋا بىش سىشگە َۆرنىتىهىشيى بىلذۈرۈش 

نۇصەققەت -ۋاقىتتا دەۋرىهىشدە سىشيىڭ ئىشىڭىشدىٌ نېڭىپ، جاپا

باال چاقىزىلىزىًى بىز تەرەپتە -ئايسى ۋە خْتۇى-چېمىپ، ئاتا

قْيۇپ، سىش ئۈچۈى تۈرنە ئاسابلىزىًى تارتىۋاتقاى ئۇيغۇر 

تاۋابەتلىزىگە چْڭقۇر َۆرنەت –ئەسىهەتلىزىهىشگە ۋە ئۇالريىڭ ئائىلە 

بىلذۈرىهىش. ئىضىًىهىشلى ئۇالريىڭ بەرگەى قۇربايلىقلىزىهۇ ۋە ئېُتىزام 

صەرەپ تاجىًى -َەرگىش بىُۇدە لەتهەيذۇ. خۇددى خۇدا سىشگە صاى

صەرەپ تاجىًى لىيذۈرىذۇ. ئۇالريىڭ -لىيذۈرگەيذەك، ئۇالرعىهۇ صاى

تارتىۋاتقاى ئاسابلىزىًى ئۆس لۆسىهىش بىلەى لۆرۈپ تۇرعۇچى بىشلەرنۇ 

 بەتلەردىٌ قۇتۇلغىچە ئۇالر ئۈچۈى دۇئا قىلىهىش. ئۇقۇ-ئۇالر ئاساب

نۇقەددەس رٍّ بىشگە صۇيذاق دەيذۇلى، ئۇيغۇر نىللىتى 

خۇدايىڭ يەسىزى چۈصمەى نىللەتتۇر. پەرۋەردىگار خۇدا ئەرصًىڭ 

پادىضاَلىقىًى ئاللىقاچاى بۇ نىللەت ئۈچۈى تەييارلىذى. لېيىًمى 

–، بەلمى تۈرلۈم لۈيلەردە ئۇيغۇرالر بىزدىٌ ئىممىذىٌ ئەنەس

صەَەرلەپ ئەيسايىڭ -يۇرتالپ، صەَەر-تۈرلۈنلەپ، يۈرت

پادىضاَلىقىذا بْلىذۇ. ئۇالر ئەيسايىڭ تۇعىًى ئىگىش لۆتۈرۈپ، ئالغا 

 قاراپ ئىلگىزلەيذۇ. 

صەپقىتى بۇ سېهىًًى ئاللىقاچاى قاپلىذى. خۇداعا -خۇدايىڭ نېُىز

  نىڭ قەتلى صۈلزى. ئانىٌ!
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 گْستاف. ئالبېزت

(0221-0712) 

لۈيى صىۋىتسىيەدە تۇعۇلغاى؛ -36ئايًىڭ -0يىلى -0221)

 يىلى َىًذىستايًىڭ بْنبايذا ۋاپات بْلغاى(-0712

 

گْستاف. ئالبېزت سىۋىتسىيىًىڭ سهايلەيذ دېگەى يېزىذە دۇيياعا 

لەلگەى بْلۇپ، تْلۇق ئىسهى گْستاف. ئالبېزت. لارسېٌ. ئۇيىڭ بىز 

بار ئىذى. ئۇيىڭ قېزىًذاصلىزىًىڭ ئىًىسى َەم ئىممى َەنضىزىسى 

ئايىسىًىڭ دېققايچىلىق نەيذايىذا ياصىغاى -َەنهىسى بزايتاستا ئاتا

 بْلۇپ، ئۇالريىڭ َېچقايسىسى تْي قىلهىغاى.

گْستاف ئەپەيذىًىڭ رەپىقىسىًىڭ ئىسهى لەيذى بْلۇپ، ئۇ 

يىلى صىۋىتسىيەيىڭ لْرۋېًات -0731تۇعۇت ئايىسى ئىذى. ئۇالر 

جانائەتچىلىمىذىٌ صىًجاڭغا ئەۋەتىلگەى نىستيْيىزالر ئىذى. ئالبېزت 

تىلضۇياس ئىذى. گْستاف ئۇيغۇر تىلىذىمى نۇقەددەس لىتابًى 

تەرجىهە قىلىط گۇرۇپپىسىًىڭ نۇَىو ئەساسى ئىذى. ئۇ گىزىن تىلى، 

ئىبزايىي تىلى، ئەرەب تىلى ۋە ئۇيغۇر تىلىًى پىضضىپ بىلەتتى. ئۇ 

ئادەتلىزىگە ناس -ىلىملەريى صۇ نىللەتًىڭ ئۆرۈپيەرلىن جانائەچ

َالذا قۇرۇپ چىقىضقا بەلهۇ ناَىز ئىذى. ئۇ يەرلىن 

جانائەتچىلىمەرلەريىڭ چەت ئەل جانائەتچىلىمىًى دّرىهاسلىقىًى، 

ئۆسلىزىًىڭ نىللىي ئاالَىذىلىمىًى ساقالصقا رىغبەتلەيذۈرەتتى. يەرلىن 

راپ، ئۆسىًىڭ يىلتىشىًى جانائەتچىلىملەريىڭ چەتئەللىملەريى دّ

ئەگەر يەرلىن »يْقۇتۇپ قْيهاسلىقىغا لۆڭۈل بۆلەتتى. 
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جانائەتچىلىملەر باصقىالريى قارىغۇالرچە دّرىسا، ئائىلىًىڭ تەنىًى 

 دەپ قارايتتى.« يْقۇتۇپ قْيىذۇ

يىلى، ئۇالريىڭ تۇيجى ئْعلى ئېزيات صىًجاڭذا -0732

ردىهى ئاستىذا، يىلى ئابذۇقادىز ئاخۇيًىڭ يا0737تۇعۇلذى.  

َەرپلەريى قْصۇپ يېشىط  ەگْستاف ئەپەيذى ئۇيغۇرالر ئۈچۈى بىز داي

قْلاليهىسىًى بېسىپ نەتبۇئات قىلىپ بەردى. بۇ لىتاب جەيۇبىي 

صىًجاڭذىمى ئۇيغۇر تىلىًىڭ قىلىپلىضىذا نۇَىو ئاساس ياراتقاى 

ئىذى. لېيىًمى يەصىزلىزىًىڭ َەنهىسى نۇصۇ لىتاب ئاساسىذا 

 غايىذى.چىقىزىل

يىلى ئۇ صىۋىتسىيەگە قايتتى. بۇ چاعذا ئۇالريىڭ -0721

 ئىممىًچى ئْعلى تۇعۇلذى.

گْستاف بىلەى لەيذى ئىممى ئْعلىًى صىۋىتسىيەدىمى دارىلتانغا 

قْيۇپ قْيۇپ، يەيە صىًجاڭغا يېًىپ لەلذى. بۇ جايذا ئۇالريىڭ 

ئۈچىًچى بالىسى يىًابىزت تۇعۇلذى. صۇيىڭذىٌ لېيىٌ لەيذى 

ىتسىيەگە قايتتى. گْستاف تالى چېگزىذىٌ قْعالپ چىقىزىلغۇچە صىۋ

 يىلى چېگزىذىٌ قْعالپ چىقىزىلذى.-0727صىًجاڭذا تۇردى. ئۇ 

گْستاف نەسلۇر لىتابتا تىلغا ئېلىًغاى ئۈچ يەپەر چەتئەللىن 

ۋاڭ گْستاف ئەپەيذىًى  نىستيْيىزيىڭ بىزى ئىذى. ئابذۇلال

 ئۆلتۈرىۋەتمىلى ئاسال قالغايىذى.

لېيىٌ ئۇ َىًذىستايغا لېلىپ، سەرگەرداى ئۇيغۇرالرعا ياردەم 

قىلذى. لۆپىًچە ئۇيغۇرالر لاراچىذا )لاراچى ئەيًى چاعذا 

َىًذىستايًىڭ بىز قىسهى ئىذى( پاياَاليغايىذى. باصقا ئۇيغۇرالر 
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بىلەى ئاالقە قىلىط ئىًتايىٌ تەس ئىذى. چۈيمى، ئۇالر َەر قايسى 

ەى بْلغاچقا ئۇالريى تېپىط نۈصمۈل ئىذى. ئۇ جايالرعا تارقىلىپ لەتم

َىًذىستايذا نۇسۇلهايالريىڭ خىشنىتىًى داۋانلىق ئىضلىذى. َەم دەل 

نۇصۇ جايذا ئۇيغۇرالريىڭ چاعاتاي يېشىقىذىمى نۇقەددەس لىتابًى 

 .يىلى بْنبايذا ۋاپات بْلغىچە  تەرجىهە قىلىپ چىقتى-0712تالى 

 

 ئاخىزقى سۆس
غۇر ئېتىقادچىالريىڭ چىٌ قەلبىذىٌ چىققاى بۇ صىًجايذىمى ئۇي

 تەصەلمۈريانە:

بىش ئۇيغۇر ئېتىقادچىالر ئۆسىهىشيىڭ ئېتىقادچىلىق تارىخىهىشدىٌ 

ئەسىزلەرگە دائىز تېپىلغاى  -7، -2قالساق، گەرچە  سۆس ئېچىپ

ز بى خىلْگىيلىق ناتېزىيالالر ئاصۇ دەۋردە ئەيساعا ئېتىقاد قىلغاى ارئ

بْلسىهۇ، ئۇ  ئىسپاتالپ بەرگەى لىقىًىبار يىڭالرئۇيغۇرتۈرلۈم 

ْعزىسىذىمى خ بىشگە قاراڭغۇ بْلغاچقا، بىش تارىخىهىش تىۋاقىتتىمى تار

 يىلالردا صىًجاڭغا لېلىپ خۇش خەۋەر ئېيتقاى ئاصۇ-0721گەپًى 

ذاصلىزىهىشدىٌ باصاليهىش. ئەگەر بۇ ۋەقەلىمًى صىۋاىتسىيەلىن قېزىً

صىڭ خۇئا لىتابخايىسىذا ۋە تېخىهۇ تەپسىلى بىلەي دېسىڭىش 

دېگەى لىتابتىٌ « ئۆسگۈك ۋە لىهلىن»سىزتالردا لەڭ سېتىلۋاتقاى 

بۇ لىتابذا ئەيًى ۋاقىتتىمى ئەَۋالالريى ئەيساعا لۆرسىڭىش بْلىذۇ. 

بْيىچە باياى قىلغاى بْلسىهۇ،  لهايذىغايالريىڭ لۆس قارصىئېتىقاد قى

اقىتتا صىًجاڭًىڭ ئەي ۋ»بىزاق نەرلۈس لىتابًى ئْقۇعاى ئادەم 

صارائىتى صۇيچىلىن جاپالىق، لېسەل ۋە يۇقۇنلۇق لېسەللىملەر 
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لۆپ، لىضىلەر يانزات، صارائىت جاپالىق ئەَۋال ئاستىذا، بۇ بىز 

تْپ ئەجًابىلەر يېهە ئۈچۈى ئارىلىقًى يىزاق لۆرنەي، صۇيچىلىن 

قارلىق يەرلەردىٌ ئۆتۈپ،  لالر، داۋاى ۋەجاپالىق ۋە قْرقۇيچلۇق يْ

ردەم بەرنەلچى بْلۇپ پىيادە يالى ئاتلىق نېڭىپ ئۇيغۇرالرعا يا

قالىذۇ؟ سادى قايذاق بىز لۈچ ئۇالريى بۇ يەرگە ئېلىپ لەلگەى؟ 

ئەجىبا تارىخ دەرسلەردە ئۆتۈلگەيذەك، بۇ ئەجًەبىلەر ئۇيغۇرالريىڭ 

ئىذىيىسىًى ئۆسگەرتتىپ تىًچ يْلالر بىلەى سىياسى ئۆسگەرتىط 

ٌ ئەنەس، چۈيمى ئۇ ۋاقىتالردا ئەگەر ئۆسىًىڭ قىلهاقچىهۇ؟ بۇ نۇن مى

بىز نۇستەَلىمىسىگە ئاياليذۇرناقچى بْلسا، بىۋاستە َْجۇم قىلىپ 

لىزسە ئاللىقاچاى ئىگەللىۋالغاى بْالتتى.... سادى قايذاق لۈچ 

 سْرىهاي قالهايذۇ. دەپ « ئۇالريى بۇ يەرلەرگە ئەلىلىذۇ؟

ىڭ ئەيسا نەسىِ خۇش خەۋەردىٌ خەۋەر تاپقاى ئادەم خۇداي

ئارقىلىق ئاصمارىلىغاى َەقىقىتىًى بىلگىًىذە، ئۇالريى بۇ يەرگە 

نۇَەببىتى ئىمەيلىمىًى بىلىپ -ئەلەلگەى لۈچًىڭ خۇدايىڭ نېُىز

قۇدرىتى بْلهىسا، -يېتىذۇ. ئەگەر خۇدايىڭ نۇَەببىتى ۋە لۈچ

دۆلىتى ۋە ئۇالريىڭ َەرقايسى جەَەتلەردىٌ ياخضى بْلغاى 

صالپ، يېڭى تْي قىلىضىغا ۋە قْساق لۆتۈرىضىگە ئائىلىسىًى تا

قارىهاي، صۇيچە نۈصمۈالتالريى يېڭىپ، ئەي ۋاقىتتىمى يانزاتچىلىق 

ۋە لېسەللىن ئىچىذە ياصاۋاتقاى ئۇيغۇرالريى دەپ لەلهىگەى ۋە 

 صۇيچە ياخضى ئىضالريى قىلهىغاى بْالتتى. ئۇالريىڭ قەلبىًى تىًىو

خۇدايىڭ ئۇالريىڭ قەلبىگە سالغاى  تاپقۇسناي ئالذىزتىۋاتقاى يەرسە

نۇَەببىتى ئىذى. بۇ يەردە َېچقايذاق سىياسى نەسىلە يْق. -نېُىز
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صىۋىتسىيە َۆلۈنىتىًىڭ َېچقايذاق قارا قْلى يْق، پۈتۈيلەي 

سىياسىي ۋە  بۇنۇَەببىتىٌ بْلغاى ئىضالر ئىذى. -خۇدايىڭ نېُىز

َەتتىمى نەدىًىي جەَەتتىمى ئۆسگۈرۈش ئەنەس، بەلمى رَّىي جە

 نەسىلە ئىذى. 

يېقىًذا نەى بىزقايچە صىۋىتسىيەلىن بىلەى ئۇچزىضىپ قالذىو. 

ئۇالر نېًىڭ ئۇيغۇر ئىمەيلىمىهًى بىلىپ، ناڭا قىلغاى بىزىًچى ئېغىز 

« بىلەنسىش، بىش ئۇيغۇرالريى ياَايىتى ياخضى لۆرۈنىش: »سۆسى

دېذى. نەى ئەيًى ۋاقىتتىمى تارىخًى ئەسلەپ، لۆسلۈرۈنذىمى 

ياصالريى تْختىتالهاي قالذىو. َەم چىٌ قەلبىهذىٌ ئۇيغۇرالرعا 

بىلەى باصقا صىۋىتسىيەلىملەر »ۋالالىتەى ئۇالرعا رەَهەت ئېيتتىو. َەم 

لۆرۈصۈپ قالساڭالر بىشدىٌ ساالم ئېيتىپ قْيۇڭالر، رەَهىتىهىشيى 

دەپ خْصالصتىو. گەرچە ئۇالر بىلەى « يەتمۈسۈپ قْيۇڭالر

ٌ ياش  خْصالصقىلى يەچچە سائەت بْلغاى بْلسىهۇ، بىزاق لۆسلۈرۈنذى

قۇرنايتى. ئەيًى ۋاقىتتىمى ئىضالر نېًىڭ لۆس ئالذىهذىٌ ئۆتۈپ، 

نۇَەببىتى -جاپا نۇصەقەتلىزى ۋە لۆرسەتمەى نېُىز ئۇالريىڭ تارتقاى

ْ سىًارىيىسىذەك قْيۇلهاقتا ئىذى. يۈرىمىو يىغا ئىچىذە تىتزەيتى.  لىً

چۈيمى، نەى ئۇالريىڭ ئەيًى ۋاقىتتا صىًجاڭغا لېلىپ، ئۇيغۇرالرعا 

 نۇَەببىتىًى َېس قىلىۋاتاتتىو. -لۆرسەتمەى نېُىز

يالى َاسىزقى دەۋرلەردە صۇيىڭ ئۈچۈى، نەيلى تارىختا بْلسۇى 

ياصاۋاتقاى باصقىالر بىلەى خۇش خەۋەريى ئْرتاقلىضىضًى خالىغاى 

َەرقايذاق بىز ئادەم َەرگىشنۇ سىياسى ئۆسگۈرۈش قىلىط ئۈچۈى 

ئەنەس، بەلمى رًَّى سۆيگەيلىمى، َېچمىهًىڭ َاالك بْلىضىًى 
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نۇَەببىتى بىلەى  –خالىهىغايلىقى ئۈچۈى قەلبى خۇدايىڭ نېُىز 

َاسىزقى ۋاقىتتا  يۈپ ئەتزاپتىمىلەرگە ئاڭالتقىسى لېلىذۇ. نەسىلەى:لۆ

ى يەيە تارقاۋاتىذۇ. بۇ لېسەلًىڭ ئالذىًى ئېلىط ۋە قۇش سۈلۇن

ٌ تەسداۋاالش  ئۇ دۇيياعا  ىلىپالبايق قېتىو لېسەل بْلغايالر. بۇ ئىًتايى

ئۇسۇتۇپ قْيغايالر لۆپ. ئەگەر نۇصۇيذاق ۋاقىتتا، بىزسى بۇ 

االش ۋە ئالذىًى ئېلىط رېتسىپىًى تەتقىق قىلىپ چىقىپ، لېسەلًى داۋ

باصقىالريىڭ ئۆلىضى بىلەى لارى بْلهىسا ئۆسىال بەَىزلىًىپ ئۆلتۈرسا، 

ئەيە ئۇ ئادەنًى بىش قايذاق ئادەم دەپ ئاتايهىش؟ صۇيىڭغا ئْخضاش 

بىلەى بىز دەۋىزدە ياصىغاى  َەم  ، َابىلڭصۇ صىۋىتسىيەلىملەريى

ۋە َاسىز جاپا  ڭقېزىًذاصلىزىهىشيىچزىغاى سىيايمەصلىممە ئۇ

چىمىۋاتقاى قېزىًذاصلىزىهىشيىڭ قەلبىگە ئْت سالغاى لۈچ خۇدادىٌ 

لەلگەى بْلۇپ، ئۇالر خۇدايىڭ َېچمىهًىڭ َاالك بْلىضىًى 

خالىهايذىغايلىقىًى، َەر بىز ئىًسايًى صەرتسىش سۆيىذىغايلىقىذىٌ 

ٌ تەسزلەيگەى لىضلەردۇر. ب اصقىالرعا خۇدايىڭ لۆسى ئىبارەت قەلبىذى

بىلەى قارايذىغاى، خۇدايىڭ قەلبى بىلەى سۆيىذىغاى لىضىلەردۇر. بۇ 

يەردە بىش پۈتۈى ئۇيغۇرالر يانىذىٌ سىلەرگە ئەڭ ئالىي ئېُتىزام 

بىلذۈرىهىش. سىلەرگە رەَهەت ئېيتىهىش. سىلەريىڭ قىلغاى خىشنىتىڭالر 

يىڭ ئەۋالدلىزىڭالرعا بىشيىڭ قەلبىهىشدە. بىش چىٌ قەلبىهىشدىٌ سىلەر

   سائادەت تىلەيهىش!-بەخت
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    ق�دچ الر  ۈچۈن   و �  ى  �خش        ۋا   ق م�ت  ىي�ل 
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