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»خىيالى«1

مەن تۆت كوچىغا كېلىپ قاپتىمەن. ئېزىپ قالغانلىقتىن  ئۆزىنى يوقاتقان        

 بارىدىغان يولنى. مەن كېتىۋاتقا,ردىن ئۆيۈمگە ا& ئىدىمھالدا يىغ*ۋاتقان بىر ب

سورىدىم. بىراق، ھېچكىم ماڭا توغرا يولنى ئېيتىپ بېرەلمىدى. ئاخىرى 
ق ئىچىدە ماڭدىم.چىقىپ، غېرىپلى غاخالىغان بىر يول

مېنىڭ قورسىغىم شۇنداق ئېچىپ كېتىپتۇ. تۇيۇقسىز0، ئالدىمدا مېۋىلىرى   
مەي باغBپ پىشقان گۈزەل بىر باغ پەيدا بولدى. بۇ باغنىڭ تاملىرى ناھايىتى 

دەرۋازىنى ئېچىشقا ئېگىز بولۇپ، دەرۋازىلىرى قولۇپ+قلىق ئىدى. مەن 

. مەن كۈچۈمنىڭ بېرىچە:تىرىشىپ  باقتىم، لېكىن ئاچالمىدىم

ئادەم بارمۇ؟ ئىشىكنى ئېچىپ بېرىڭ5ر، قورسىقىم ئېچىپ كەتتى. ماڭا 
دەپ ۋارقىرىدىم. مېۋە سېتىپ بېرىڭ3ر! قورسىقىم  بەك ئېچىپ كەتتى! 

تىنسىز ئاستا ئېچىلدى. باغدا  بالى"ر ئالدىمدىكى دەرۋازا  ئۈن

، ئۇ3ر مېنى كۆرۈپ ئويۇنلىرىنى امسئويناۋاتقانىكەن. مەن ئۇ+رنىڭ يېنىغا بار

توختاتتى. مەن ئۇ$رغا: 

مەن ئۆيۈمگە قايتىدىغان يولنى تاپالمىدىم. ئەگەر، مەن كەچ  قالسام   
دېدىم.  ئانام مېنى ئۇرىدۇ،ئاتا
، بىر با6 ئالما يەۋاتاتتى. مەن ئۇنىڭغا قاراپ:يەردەشۇ   

يۇقسىز، بالى&ر مېنى دېدىم. تومېنىڭ قورسىقىم بەك ئېچىپ كەتتى،

كۆرسىتىپ تۇرۇپ:

دەپ چۇرقىراشتى.  دادا!  قارا, كىم كەلدى؟ 



قارىسام، چاتقاللىق تەرەپتىن ئىنتايىن تىمەن، ساغ"م  بۇرۇلۇپ مەن  ئارقامغا
نىڭ بىزگە يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بوۋايھەم قاۋۇل كەلگەن بىر ياشانغان 

،  مەن لېكىن نېمىشقادۇمدەك تۇيۇلدى. كۆردۈم. ئۇ خوددى مېنىڭمۇ دادا

چۆچۈگەن ھالدا ئۇنىڭدىن قېچىشقا باشلىدىم. بىراق، ئۇنىڭ مۇ*يىم ئاۋازى 
مېنىڭ قەدىمىمنى توختاتتى. 

ئوغلۇم! سەنمۇ مۇشۇ-رغا ئوخشاش مېنىڭ با-مسەن. مېنىڭ ھەرگىز 
سەندىن كۆڭلۈم ئاغرىنغىنى يوق!

بولمىسىمۇ، مەن ئارقىمغا بۇرۇلۇپ، ئۆزۈمنى  گەرچە، بۇ  ئاۋاز مېنىڭ دادامنىڭ 

خۇشاللىقىدىن  بالى$رمۇ ئۇنىڭ باغرىغا ئاتتىم. ئۇ مېنى چىڭ قۇچاقلىدى. باشقا 

. ئۇ4ر سېۋەتلىرىدىكى مېۋىلەردىن ماڭا قۇچاقلىدىئەتراپىمغا ئولۇشۇپ مېنى 
ەن بەرگەچ، بۇ ئاقساقالنىڭ ئۆزلىرىنىڭ دادىسى ھەم ئۇنىڭ ئۆزلىرىگە كۆرسەتك

بەستە سۆزلەپ بەردى. مەن ئۆز ئۆيۈمدە بۇنداق مۇھەببىتىنى بەسمېھىر

مىگەنلىكىم ئۈچۈن، ئۇ2ر بىلەن بىللە تۇرۇشنى ئۆتۈنۈپ:نى كۆرمېھرىبانلىق
سىلەر بىلەن بىرگە تۇراي. سىلەر بىلەن بىللە  !قېلىڭ"رمېنى ئېلىپ    

ائىل مېنى ، ئۇستازىم مۇھەممەد ئىسمۇنداقتامەكتەپكە بارىمەن. ش

دېدىم.ئۇرالمايدۇ،
ئاقساقال بوۋاي كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ:  

ئوغلۇم، مەن مۇھەممەد ئىسمائىلغا سېنى ئۇرماسلىقنى تاپىلىدىم.  
دېدى.  دەپ قارىمايدۇ، با!بۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ سېنى يامان 

مەن ئۇنى چىڭ قۇچاق8پ تۇرۇپ، يۈزۈمنى ئۇنىڭ ئاق تونى ئاستىغا 

يۇشۇرۇپ:

دېدىم.  ! ايق دادا،  مەن سىز بىلەن بىرگە تۇريا
ئۇ ماڭا مۇ(يىملىق بىلەن:  



، ئۇنىڭغا گېپىگە كىرىدۇئوغلۇم، سەن ياخشى با). ياخشى با) دادىسىنىڭ 

ئىتائەت قىلىدۇ. ھازىر ئۆز مەكتىپىڭگە قايت! ئۇ يەردىكى ئوقۇشۇڭنى 
!  يۇر، ئەمدىىلىمەن. قوبۇل ق مەكتىۋىمگەتۈگەتكەندىن كېيىن،  سېنى مېنىڭ 

دېدى. سېنى ئۆيۈڭگە ئاپىرىپ قوياي،

ئال8ھۇ ئەكبەر! ئال8ھۇ ئەكبەر!... ئەزان ئاۋازى مېنى ئويغاتتى. ئاھ ... ئۇ 

ئۇ! دەپ قولۇم بىلەن ئىسسىق كۆزياشلىرمنى سۈرتىپ بىر چۈش ئىكەن
قويدۇم.
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بىزنىڭ .  تۇغۇلۇپتىكەنمەن ۋاقىتىدائاپامنىڭ ئېيتىشىچە، مەن بامدات 

ئەنئەنىمىز بويىچە، سەھەر ۋاقتىدا تۇغۇلۇش ئاجايىپ قۇتلۇق بىر ئىش 

.ھېسابلىناتتى

ئەشھەدۇئەن «دادام، مېنى قولىغا ئېلىپ، خۇشاللىق بىلەن قۇلىقىم تۈۋىدە      

دەپ شاھادەت ئوقۇپ، » ھرەسۇلىل!  ھۇ مۇھەممەدەنئىللەل!&ئى#ھە 

. مېنىڭمۇ ئەجدادلىرىمغا ئوخشاش مۇسۇلمان بولغانلىغىمنى جاكارلىدى

شۇڭا . ئانىسىىڭكىدە يەڭگىيتىئەنئەنىمىز  بويۇنچە،  ئايال(ر ئادەتتە ئاتا

ئانىسىنڭكىدە بىر ئايالى، مۇشۇ قائىدە بويۇنچە، ئاتا يېڭى ئالغاندادامنىڭ 

ئانام  شۇڭا ،  بىزدە، ئوغۇل بالى/رنى بەك چوڭ كۆرەتتى. ۇل تۇغۇپ بەردىئوغ
بىزدە ئوغۇل با' بولسۇن . دىن بەكمۇ پەخىرلەندىبىر ئوغۇل تۇغۇپ بېرىشى

تىلەيدۇ،  لېكىن، قىز بولسۇن دەپ بەك ئاز. دەپ نۇرغۇن دۇئا*ر ئوقۇلىدۇ

.ئەلۋەتتە

ئەخمەد بولسا . ىسىم قويدىدەپ ئ» مەخسۇت ئەخمەدجان« ئۇ%ر ماڭا      

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا8منىڭ يەنە بىر ئاتىلىشى بولۇپ، مانا مۇشۇ ئىسىم 
شۇنىڭ . چىققان مەزھىپىمىزنىڭ نامى كېلىپسەۋەپتىن، بىزنىڭ ئەخمەدىيە 

. ، ئەخمەد دەپ ئاتىلىش بىر شەرەپلىك ئىش ھىساپلىناتتىدەئۈچۈن، بىز

بىز  . ناھايىتى سالقىن بىر كۈن بولدى كۈنى30ئاينىڭ  11يىلى 1951     

كىلومېتىر كېلىدىغان  50دىن شەھەرپاكىستاننىڭ شىمالىي قىسمىدىكى پىشاۋار 

ئانىلىرى ناھايىتى باي مېنىڭ ئاپامنىڭ ئاتا. تارناپ دىگەن يېزىدا ئولتۇراتتۇق
 دېھقان#ر،. يەر ئىگىلىرى بولغاچقا، يەرلىرىنى، دېھقان1رغا ئىجارىگە بېرەتتى

ئەپسۇسكى،  بوۋام يەرنى . بىر قىسمىنى ئۇ+رغا تاپشۇراتتىھۇسۇلىنىڭ ئالغان 



.ئوبدان باشقۇرمىغانلىقتىن، ئاخىرى يەرلىرىدىن ئايرىلىپ قالدى

مەن تۇغۇلغان چېغىمدا، بوۋام يىگىرمە بەش كىشىلىك چوڭ بىر ئائىلىنىڭ      
. ىر, ئوغلى بار ئىدىئۇنىڭ نۇرغۇنلىغان قىزلىرى بولۇپ، پەقەت ب. بېشى ئىدى

تۆت ياشقىچە بوۋامنىڭ  ھەشەمەتلىك چوڭ ئېسىمدە قېلىشىچە، مەن ئۈچ

بوۋامنىڭ ئۆيى، باشقا ئۆيلەرگە ئوخشاش "ي. ئۆيىدە تۇرۇپتىكەنمەن
ھويلىسى  ناھايىتى چوڭ . كېسەكتە سېلىنغان بولۇپ، ناھايىتى سالقىن ئىدى

ئۆينىڭ ئالدىدا، . ن ئۆي بار ئىدىئون بەش ئېغىزغا يېقىبولۇپ، ئەتراپىدا ئون

باراڭلىقنىڭ ئۈزۈم . چوڭ بىر باراڭلىق بولغاچقا، دائىم دىگىدەك سالقىن تۇراتتى
ھەممىدىن ياخشى ئۇ ئۆينى مەن  .$تتىتاللىرى خېلى يىراق*رغىچە سۇزۇ

مەن  ئۇ يەرگە . شۇڭا ھەر قېتىم بۇ يەردىن  ئايرىلغىم كەلمەيتتى. كۆرەتتىم

.ېتىم بارغاندا يەتتە ياشتا ئىدىمئەڭ ئاخىرقى ق

. ، شەخسى مەسچىتى بولۇش ناھايىتى ئومۇم*شقان بىر ئىشپاكىستاندا

. بوۋامنىڭمۇ باشقا باي;رغا ئوخشاش ئۆزىنىڭ شەخسىي مەسچىتى بار ئىدى

شۇڭا، ھەر قېتىم ئەزان ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا، ھەممىمىز قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىزنى 
.اتتۇقتوختىتىپ ناماز ئوق

.......ئال)ھۇ ئەكبەر، ئال)ھۇ ئەكبەر «

بولۇپمۇ،  بامداتقا ئېيتقان ئەزان، . ئەزان ئاۋازلىرى، دائىم ئاڭلىنىپ تۇراتتى

.تېخىمۇ جاراڭ$يتى سەھەردەتىنىچ 



بۇنداق چوڭ بىر ئائىلىدە چوڭ بولۇش، بىر كىچىك با, ئۈچۈن ناھايىتى  

ە ياشىغاچقا، مەن بۇ چوڭ ئائىلىنىڭ ھەممىمىز بىرگ. كۆڭۈللۈك ئىش ئىدى

،  پاكىستاندا. مۇھەببىتى بىلەن ناھايىتى خاتىرجەملىك ھىس قى%تتىممېھىر

باC تەربىيىسىگە ئايال كىشى مەسئۇل بولغاچقا، ھاياتىمنىڭ دەسلەپكى 

سىڭىللىرىم بىلەن يىللىرىنى ئاساسەن ئايال5ر دۇنياسىدا، يەنى ئاپام ۋە ئاچا
يىنكى ۋاقىت:ردا، ئەرلەر ھاياتىمدا بىر قەدەر چوڭ ئورۇننى كې. ئۆتكۈزدىم

بەزىدە باشقا . دادام دائىم تىجارەت قىلىپ، سىرتتا يۈرەتتى. ئىگەللىدى

ھېچكىم ئۇنىڭ نەگە بېرىپ نەدە تۇرغانلىقىنى . يۇرت/رغىمۇ كېتىپ قا$تتى
ۇ گەرچە، مەن دادامنى ياخشى كۆرگەن بولساممۇ، ئ. بىلگەندەك قىلمايتى

.ئىدى ماڭا ئانچە كۆپ تەسىر كۆرسەتمىگەنھاياتىمنىڭ دەسلەپكى يىللىرىدا 

يېزىدىكىلەر، ئۇنىڭ ئائىلىسىنى ئۇنىڭ دادام ئافىغانىستاندا تۇغۇلغان بولۇپ،      

. بوۋام ئۇ يەردە ئۇزۇن مۇددەت دامول,م بولغان ئىكەن. ناھايىتى چوڭ بىلەتتى

ئۇزۇن . ىن كېيىن ئالەمدىن ئۆتۈپ كېتىپتۇبوۋام دادام تۇغۇلۇپ بىرقانچە ئايد

كېيىنچە، دادام ئاشۇ كەنتتە تاغام بىلەن بىرگە . ئۆتمەي، موماممۇ  ۋاپات بوپتۇ
شۇنداق قىلىپ تەخمىنەن دادام ئون ئۈچ ياش,رغا كىرگىنىدە، . ياشىغانىكەن

.بىر ئىش دادامنىڭ ھاياتىنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتكەنىكەن

دۇنيا  الەمدىن ئۆتكەندىن كېيىن، بوۋامنىڭ بارلىق مالرۆشەنكى، بوۋام ئ     

ئۇ ۋاقىت دادام كىچىك بولغانلىقى . ۋە باغلىرى دادامغا مىراس قالغانىكەن
لېكىن بىر كۈنى . دۇنيالىرىغا قارىشىپ بەرگەنىكەنئۈچۈن، تاغام ئۇنىڭ مال

ى%نىدا ،  تاغىسىنىڭ بۇ بايلىق8رغا ئىگە بولۇش ئۈچۈن، ئۇنى قەستلەش پدادام

شۇنىڭ بىلەن، دادام بۇ خەۋەرنى ئاڭ'پ قورقۇپ، . بىلپ قاپتۇبولۇۋاتقانلىغىنى 



يۇرتىدىن ئايرىلىپ، ئافىغانىستان چېگرىسىنىڭ شەرقى جەنۇبىغا يېقىن بولغان 

.ىپتۇبىر شەھەرگە قېچىپ بېرچوڭ  دېگەنكۇئېتتا 

تان بىلەن پاكىسيىلى 1947 .ىدىھىندىستانغا تەۋە ئ كوئەتتاشۇ ۋاقىتتا 

. پاكىستاننىڭ قارمىغىغا ئۆتۈپتىكەنشەھەر ھىندىستان بۆلۈنگەندىن كېيىن، ئۇ 

ئۇ يەردە، دادام بىر رەھىمدىل ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكى دىن تارقاتقۇچىنىڭ 
كېيىن . ىكەنقاپتئۆيىگە ئېلىپ ئۆز ئۇ كىشى دادامنى  .ئۇچرىغانھىسداشلىقىغا 

.قىلىپ، بىر قانچە بالىلىق بولغاندادام بۇ ئادەمنىڭ قىزى بىلەن توي 

كۇئەتتا  .ىگەن ئىدىئېغىر دەرىجىدە يەر تەۋر ھىندىستاندايىلى،  1935

كېسەكتىن  سېلىنغان بولغاچقا،  ئۆيلەرنىڭ ھەممىسى "ي شەھەردىكى

ئۆلگەنلەرنىڭ قاتارىدا،  دادامنىڭ . ئاتمىش مىڭغا يېقىن ئادەم قازا تاپغانىكەن

ئۆي ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە،  .ار ئىدىۋە ئىككى بالىسىمۇ ب شۇ ۋاقىتتىكى ئايالى
دادام ئىشكنىڭ بىر قانىتىنىڭ ئاستىدا قېلىپ، ھايات بەختىگە يارىشا، 

.قالغانىكەن

ئىس3م دىنىدىكى ئەخمەدىيە مەزھىپىنىڭ  داداممەن تۇغۇلغان چېغىمدا، 
ام تىرىكچىلىك ئۈچۈن، داد. نىڭ مۇھاپىزەتچىسى بولغانىكەنئىمامى باش

بىر چاغ0ردا، ئۇ بىر كىچىك توك . نۇرغۇن تىجارەتلەرنى قىلىپتىكەن

كېيىن، ئۇ يەنە بىر ئاياق زاۋۇتىنىمۇ . سايمانلىرى دۇكىنى ئېچىپتۇ

ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكى دىن تارقاتقۇچى,ر، بىرەر ھۈنەرنى . ماڭدۇرۇپتىكەن

شەھەردىكى  ئۆگىنىش زۆرۈر دەپ قاراغاچقا، دادام بۇ  ھۈنەرلەرنى كۇئېتتا

شۇڭا دوستلىرىم  بەزىدە ماڭا چاقچاق قىلىپ مېنى . ۋاقتىدا ئۈگۈنىپتىكەن



.دەپمۇ قوياتتى» موزدوزنىڭ ئوغلى«

 

دۇنيادا، ئەخمەدىيە مەزھىپىگە تەۋە بولغان مۇسۇلمان)رنىڭ سانى 

تەخمىنەن ئون ئىككى مىلىيۇن بولۇپ،  ئۇ0رنىڭ كۆپىنچىسى پاكىستاندا 

 غۇچىيە مەزھىپىدىكى دىن تارقاتقۇچى,ر بۇ مەزھەپنى قۇرئەخمەدى. ياشايدۇ

بەزە  .غانمىرزا غۇ>م ئەخمەدنىڭ تەلىمىنى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ئاپار

نىڭ سانى كۆپەيگەن بولۇپ، كە ئەگەشكەن مۇرىتلىرىجاي+ردا بۇ مەزھەپ

خېلى! بولۇپمۇ غەربى ئافرىقا ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادا ئۇ*رنىڭ تەسىرى 

.زور ئىدى

يىلى 1835مەزھىپىمىزنىڭ ئاساسچىسى مىرزا غۇ+م ئەخمەد تەخمىنەن 

ئۇنىڭ تۇغۇلغان جايى ھىندىستاننىڭ شەرقىدىكى، پاكىستان . تۇغۇلغان

ئۇ ئىنتايىن . ىتتەكەنبىر جاي,شقان كادىيان دېگەن يېقىن چېگرىسىغا 

ۈللىنىشىنى ناھايىتى ئىخ,سمەن مۇسۇلمان بولۇپ، ئىس,م دىنىنىڭ قايتا گ

يىللىرىدىن باش8پ، چۈشىدە ئۇنىڭغا ۋەھى كېلىشكە 1880. ئارزۇ قىلغان
ئالدىن ئېيتىلغان  كىتابلىرىدا نۇرغۇن دىن%رنىڭ ئۆزىنىڭ،ئۇ  .مىشباشلىغان

ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئەيسا . ئىكەنلىكىگە چوڭقۇر ئىشەنگەن "ئاخىرقى پەيغەمبەر"

قۇدرىتى بىلەن كەلدىم دەپ جاكارلىغان نىڭ روھى ۋە كۈچئەلەيھىسسا"م
.ئانچە كۆزىگە ئېلمىدى لېكىن، ئۇ خرىستىيان$رنى. ئىدى

ئەھمەدىيە مەزىپى "ئاڭلىغۇچى دوست"ر، بۇ يەرگە كەلگەندە، بەزىلىرىڭ"ر 

شۇڭا، مەن بىر ئاز . دەپ سورىشىڭ'ر مۇمكىن" قانداق دېگەن بىر مەزھەپ ؟
.چۈشەندۈرمىسەم بولمايدۇۋاقىت چىقىرىپ، سىلەرگە ئۇنى 



 ىئېتىقادمۇسۇلمان%رنىڭ ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكىلەر بىلەن باشقا 

:تۆۋەندىكى ئىككى جەھەتتىن پەرقلىنىدۇ

:باشقا مۇسۇلمان'ر بولسا

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا6منى خۇدا ئەۋەتكەن ئەڭ ئاخىرقى ۋە ئەڭ ئۇلۇغ . 1
 ىمۇىكىلەر بولسا غۇ)م ئەخمەدكئەخمەدىيە مەزھىپىد. پەيغەمبەر دەپ قارايدۇ

ئەخمەدىيە مەھەپتىكىلەر ناۋادا  .دەيدۇئورۇن بېرىش كېرەك  يۇقۇرى، ئا%ھىدە

.ئىمانى كامىل بولمايدۇ دەپ قارايدۇئۇنىڭ لمايدىكەن قىبۇنداق بىر مۇسۇلمان 

نى ئەلەيھىسسا"م، ئەيسا رنىڭ كۆپىنچىسىباش  .2

تۈرۈلمەي بەلكى ئەرشىگە چىقىپ كەتكەن دۈشمەنلىرىنىڭ تەرىپىدىن ئۆل
ھىندىستاندىكى ئەيسانى ھەزرىتى ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكىلەر بولسا، . دەيدۇ

مىرزا . دەيدۇ ەكەشمىردە ئالەمدىن ئۆتۈپ، ئۇنىڭ قەبرىسى بۈگۈنگچە شۇ يەرد

غۇAم ئەخمەدىنىڭ تەلىمى بويىچە، ھەزرىتى ئەيسا يەھۇدىي دۈشمەنلىرى 
لېكىن، ئۆلۈشتىن بۇرۇن كرېستتىن . ا مىخ%نغانتەرىپىدىن كرېستق

كېيىن ئۇ . چۈشۈرۈلۈپ، ئا9ھىدە دۇرى3ر بىلەن داۋالىنىپ ساقايتىلغان

ياشقىچە ئۆمۈر كۆرۈپ ئاندىن ئالەمدىن  120غا كېتىپ، ئۇ يەردە ھىندىستان

.ئۆتكەن دەيدۇ

بۇنىڭغا ئوخشاش، ھەرخىل ئوخشىمايدىغان ئەخمەدىيە تەلىملىرى،      
.كېيىنچە مېنىڭ ھەقىقەتنى ئىزدەشىمدە ھەيدەكچىلىك رولىنى ئوينىدى

لىرى ئىچىدە قاتتىق مۇرىتمىرزا غۇ5م ئەخمەد ئۆلگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ      

بەزىلەر ئۇنى پەقەت ئىس(م دىنىنى پاك(شتۇرغىلى . تارتىش'ر بولدىتا"ش
، ئۇنى ئالدىن كەلگەن بىر ئىس6ھاتچى دەپ قارىسا، يەنە بەزىلەر بولسا



دېگەن " مەھدى"ئاخىرەتتە كەلمەكچى بولغان  پەيغەمبەر، ھەتتائېيتىلغان بىر 

مۇشۇ سەۋەپتىن، مىرزا غۇ'م ئەخمەد . ئىشىنەتتىدەپ  ئۇلۇغ پەيغەمبەر
ئۇنىڭ مۇرىتلىرىنىڭ ئارىسىدا يىلى ئەتراپىدا 1914ئۆلۈپ ئالتە يىلدىن كېيىن، 

دەپ  "مەھدى"زا غۇ(م ئەخمەدنى مىر. ئاشكارە بۆلۈنۈش بولدىئوچۇق

ئاندىن ئۇ"ر . قارىغۇچى;ر،  ئۇنىڭ ئوغلى باشىرنى ئۆزلىرىگە خەلىپە قىلدى

مىرزا غۇBم ئەخمەدى بۇرۇن تۇرغان كادىئان دېگەن يېزىدا ئۆزلىرىنىڭ باش 
رەقىبلىرى،  ئۇ%رنىڭ  .ئىدى كۆپ سىنۇپۇبۇ گۇرۇھنىڭ . شىتابىنى قۇردى

ئاز  سانى ئىككىنىچى گۇرۇھنىڭ. دەپ ئاتاشتى» گوروھى كادىئانلىق« ئۇ$رنى 

'ھور گوروھى « كۆچۈپ كېتىپ،   شەھرىگەبولۇپ، ئۇ$ر پاكىستاننىڭ $ھور 

.دەپ ئاتالدى» 

گۇروھىنى كادىئانلىق مېنىڭ دادام  پۈتۈن قەلبى ۋە ۋۇجۇدى بىلەن        

ئۇ كادىئان ىن تۇنجى ئايالى ۋاپات بولغاندىن كېيئۇنىڭ . ھىمايە قى$تتى

يىللىرى شۇ مېنىڭ بىلىشىمچە، دادام    .كۆچۈپ بارغانيېزىسىغا 

.يەردە ئاز دېگەندە يەنە ئىككى خوتۇن ئالغان ئىكەن

يىلى ھىندىستان ئەنگلىيە جاھانگىرلىرىدىن مۇستەقىل بولۇپ، 1947 

ام داد. ھىندىستان ۋە پاكىستان دېگەن ئىككى ئايرىم دۆلەتكە بۆلەنگەن ئىدى
ۋە باشقا ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكىلەر، پاكىستاندا تۇرۇش ئۈچۈن &ھورغا 

چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا مۇسۇلمان4ر ھىندىستاندا دىگەندەك بىخەتەر . كۆچۈپ بارغان

ئەينى ۋاقىتتا نۇرغۇن مۇسۇلمان.ر پاكىستانغا قېچىش . ئەمەس ئىدى

ئۇنى ئامان ئىسەن لېكىن، دادامنىڭ تەلىيىگە خۇدا . جەريانىدا ئۆلتۈرۈلگەن

. ساقلىغان

.  ئىكەنتۇق ەيىلى، دادام توي قىلغاندا، بىزنىڭ ئائىلە چوڭ بىر ئائىل



 پاجىئەبۇنداق بولۇشنى، مەن بەزى چاغدا دادامنىڭ ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ بىر 

دۇنيارىم  كۆپىيىدۇ چۈنكى ئۇ  ھەر  بىر خوتۇن ئالغاندا، مال. دەپ قارايمەن
تۇرمۇشى ھەر قېتىم ئوسال ھالەتكە ئەمىلىيەتتە، لسىمۇ، دەپ ئويلىغان بو

. قا$تتى چۈشۈپ

ھېچقايسىسىنى ئىش%رنىڭ مەن كىچىك بولغاچقا،  ئۇ ۋاقىت بۇ  

مەن ئون ياشقا كىرىپ رابۋاخ كەنىتىگە كۆچۈپ بارغىنىمىزدا، . چۈشەنمەيتتىم
رابۋاخ . نىڭ ئاساسلىق مەركىزى بولۇپ قالغانىدىكادىئانلىق گۇرۇھئۇ جاي 

 گۇرۇھدىكىلەر لىقكادىئان. يىلى قۇرۇلغان يېڭى بىر كەنت ئىدى1951بولسا 

يىلىغىچە  باشقا مەزھەپتىكىلەردىن 1974بەك كۈچلۈك بولغاچقا  تاكى 

مەن دەل ئاشۇداق بىر مۇھىت . ھېچقانداق بىر كىشى ئۇ يەردە ياشىيالمايتى

.ئىچىدە چوڭ بولغان

 

بىز قۇرئاننى يادقا ئېلىشتىن . ننى ئۈگەندىمقۇرئا كىچىكىمدىن تارتىپ مەن

ئۇزۇن مەن ئون ياشقا كىرگۈچە، قۇرئاننىڭ ئۇزۇن. پەخىرلىنەتتۇقبەك 

گەرچە، بىزنىڭ ئانا تىلىمىز ئوردۇ تىلى بولسىمۇ،  بىز . پارىلىرىلىنى يادقا ئالدىم

.قۇرئاننى پۈتۈنلەي ئەرەپچە ئۆگىنەتتۇق

 

 .بىر رىتىم ئىدىدا كەم بولسا بولمايدىغان بەش ۋاق ناماز بىزنىڭ ھاياتىمىز 

ئىخ*سمەنلىكنى تەرتىپ ۋە ماڭا قىلىشى رىئايە  ۋاقتىغابۇ ناماز%رنىڭ 

.ئۆگىتەتتى

دادام بىلەن  بەزىدە ھەتتابىلەن، ئاپام ئۇخ+شتىن بۇرۇن، ھەركۈنى كەچتە، 
كىچىكىمدە ئۆگەنگەن بۇ دۇئا ھەرگىزمۇ ئېسىمدىن . قى%تتىم دۇئابىللە 



: كەتمەيدۇ

پەيغەمبەرلىرىگە، ئۇ نازىل قىلغان كىتابلىرىغا، ئۇنىڭ ئۇنىڭ   ،مەن ئال#غا« 

جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ . ىمەنپەرىشتىلىرىگە، ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىن

 .ال: ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇرئ. پەرۋەردىگارى ئال)غا خاستۇر

ساڭى- ئىبادەت قىلىمىز ۋە ، رەببىمىز ئى. دۇرقىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسى

غەزىپىڭگە . بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن. سەندىن- ياردەم تىلەيمىز
يولۇققان*رنىڭ ۋە ئازغان*رنىڭ يولىغا ئەمەس، سەن ئىنئام قىلغان*رنىڭ يولىغا 

!»ئامىن. ئى ئال8، دۇئالىرىمنى قوبۇل قىلغايسەن .باشلىغىن

 

 ئانامنىكىدەئاتاياكى ئۆز ھۇجۇرۇمدا  نامازنىكىن، كىچىك با( بولغاندى 

دىسەم، ئاپام ماڭا، با#م،  ئۇخ%يمەنبەزىدە، ئۇيقۇم كېلىپ . ئوقۇيا%يتتىم
.  دەپ تۇرىۋا$تتى! نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇخلىغىن

شقا كىرسەم، ناماز ئوقۇئاپام,رنىڭ ھوجۇرسىغا  بەزى چاغدا، مەن دادام 

بۇنداق جىدەللەرنىڭ بەزىلىرى، پۇل . سوقۇشىۋاتقانلىقىنى كۆرەتتىم ئۇ%رنىڭ

ياكى ئائىلە ئىشلىرى سەۋەبىدىن بولسا، يەنە بەزىلىرى دادامنىڭ داۋاملىق ئۆيدە 

.تۇرمىغانلىقىدىن بو$تتى

بىر كۈنى كەچتە، مەن ئۇ8رنىڭ، دادامنىڭ يەنە بىر ئايالى سەۋەبىدىن  

شۇڭا  مەن . بۇنداق جىدەللەر داۋاملىق بو$تتى. مسوقۇشىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى
.چوڭ بولغاندا چوقۇم پەقەت بىر4 خوتۇن ئالىمەن، دەپ ئوي%تتىم

بەش ۋاق ناماز ۋاقتى بىزنىڭ ھاياتىمىزدا خۇددى سائەتتەك رولنى 



تاڭ سەھەردىن باش)پ تا كەچگىچە بەش مەرتەم ئال) ۋە ئۇنىڭ . ئوينايتتى
.ئەھكاملىرىنى ئېسىمىزگە ئېلىپ ئىبادەت قى%تتۇقتبىزگە بەرگەن شەرىيە

. كىچىكىمدىن تارتىپ ناماز ئوقۇغىنىمدا بىر نەرسىە مېنى قايمۇقتۇراتتى 

 نامازبىز . مەن ئون ياشقا كىرگەندە ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ يەتتىم

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا/منىڭ بەختىنى خۇدادىن دۇرۇت ئوقۇپ، ئوقۇغاندا، 

ئال8، ئىبراھىم ئەلەيھىسسا-مغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلە ئى «يەنى .  تىلەيمىز
تاۋابىئاتلىرىغا بەرىكەت ئاتا قىلغاندەك مۇھەممەد ئەلەيھىسسا(م ۋە ئۇنىڭ 

»ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا بەرىكەت ئاتا قىلغىن

ئۇنداقتا، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا5م بۇ دۇنيا ئۈچۈن شۇنچىلىك چوڭ بىر 
دەپ  لسا، بىز يەنە نېمە ئۈچۈن خۇدادىن ئۇنىڭغا بەخت تىلەيمىزبەخت بو

شۇ چاغدا مەن گەرچە كىچىك بولساممۇ، بۇ ئىش كال%مدىن . ئويلىدىم

.     ئۆتمەيتتى

باشقا مۇسۇلمان?رغا ئوخشاش، پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغىنىمىزدا 

دېگەن سۆز ! سۇنئۇ ئامان بول يەنى " ئەلەيھىسسا"م"بىز چوقۇم 

بۇ چاغدا مەن،  ئۇنىڭدا ئامانلىق يوقمىدۇ؟ بىز نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا  .قوشاتتۇق
ئەگەر، پۈتۈن ئىنسان-رنىڭ پەيغەمبىرى . ئامانلىق تىلەيمىز؟ دەپ ئوي%يتتىم

ئامانلىق بولمىسا، ئۇ ھالدا كىم خۇدانىڭ  ئەلەيھىسسا$مدابولغان، مۇھەممەد 
.قا%تتىمدۇ؟ دېگەن گۇماندا قايمۇقۇپ ئامانلىقىغا ئېرىشەلەي

قۇرئاننىڭ كۆپ قىسمىنى ياد:پ ئۆگۈنىۋالغاندىن كېيىن، مەن كۆپىنچە  



 مەن. ۋاقتىمنى مەسچىتتە ئاقساقال.رنىڭ پاراڭلىرىنى ئاڭ.شقا سەرپ قىلدىم

نېمىنىڭ ئەخمەدىيە مەزھىپىنى، باشقا مۇسۇلمان+ر مەزھىپىدىن 

مەزھەپلەر شۇنىڭ بىلەن بۇ . ىلمەكچى بولدۇمپەرقلەندۈرىدىغانلىقىنى ب

 مەن.  ئوتتۇرسىدا ھەقىقەتەن چوڭ پەرقنىڭ بارلىغىنى تونۇپ يەتتىم

دوستلىرىم بىلەن باشقا مۇسۇلمان6ر تۇرىدىغان مەھەللىلەرگە بارساق، ئۇ"ر 
» ئىمانسىز+ر، كۇپار+ر، ھاراملىق"ر! كۆزىمىزدىن يوقىلىش"  بىزنى دائىم،

. زلەربىلەن ھاقارەتلەيتتىدېگەندەك نۆ

 

ئادەتتە بىزنىڭ تۇرمۇشىمىز، ئۆز مەزھىپىمىز ئىچىدە ياشاش بىلەن! 

.بىز پەقەت ئۆز مەللىمىزدى+  بىخەتەر ئىدۇق چۈنكى. چەكلىنەتتى

شىمالى قىسمىدىكى بىر دەريا نىڭ غەربىيشەھرىبىزنىڭ كەنتىمىز $ھور  

اخشى كۆرەتتى ھەم ئۇ يەرگە دائىم بولۇپ، دادام بۇ دەريانى بەك" ي بويىدا
مەن بەزىدە ئۇ چوقۇم ئۆيىدىكى باش ئاغرىغ%ردىن . بېرىپ بېلىق تۇتاتتى
ئۇ دائىم ئۇزۇن ئۈتىكى ۋە ئاسان كىر . دەپ ئوي%يتىم بارىدۇ قېچىپ شۇ يەرگە

باسمايدىغان قوڭۇر رەڭلىك كەڭ كىيىملىرى بىلەن بىر كەتسە بىر قانچە سائەت 
مەن ئۇنىڭ شۇ ۋاقىت2ردا نېمە ئوي2يدىغانلىقىنى ھەم مەندەك  .كېتەتتىيوقاپ 

. يوقلىقىنى بىلمەيتىمبالىلىق چاغلىرىدا ماڭا ئوخشاش گۇمانلىرىنىڭ بار

 نىبۇنداق گۇمان"ر غاھەرقانداق بىر پاكىستانلىق ئاتا ئۆزىنىڭ بالىسى

.ئاشقارلىمايتتى

شىلەرنىڭ مول'م بىلەن ئون ياشقا كىرگەن چېغىمدا، بىر كۈنى مەسچىتتە كى
ئۇ3رنىڭ مۇنازىرىسى بىردىن$ مەن . قىلغان پاراڭلىرىنى ئاڭ+پ ئولتۇردۇم

. قۇدرىتى ئۈستىدە توختالدىدۇئانىڭ كۈچ__ ھەۋەس قىلىدىغان تىما 



ئەگەر، دەريا بويىدا "پىشىم نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن،  بىر ئاقساقالنىڭ 

چىڭ كۆڭلىدىن ئوقۇسا، ئۇ دەريانى يىبىنى تەي ىمەتۇرغان بىر كىشى، كەل
دېگەندەك سۆزىنى  "خوددى قۇرۇق يەردە ماڭغاندەك كېسىپ ئۆتەلەيدۇ

.ئاڭ)پ قالدىم

بۇ . بۇ گەپنى ئاڭ=پ، يۈرىكىم تېنىمگە پاتماي قالغاندەك بولدى 

باشقا . نىڭ ھەقىقەتەن مۇشۇنداق قۇدرىتى بارمىدۇ؟  دەپ ئويلۇدۇمسۆزلەر

. كىچىكىمدىن تارتىپ) بىلەتتىمتەييىبىنى ا ئوخشاش كەلىمە مۇسۇلمان#رغ

غا قاراپ مەن غىپپىدە قىلىپ جامائەتتىن ئايرىلىپ سىرتقا چىقىپ، دەريا

 .يۈگۈردۈم

ھاسىرىغان پېتى دەريا بويىغا كېلىپ، پۇتۇمنىڭ ئالدىدا ئاستا ئېقىۋاتىان  

زنىڭ مەزھەپكە بىئەتراپىمغا قارىسام، يىراقراق يەردە . سۇغا تىكىلدىم

ھېچكىم . بېلىقچى7ر قېيىقلىرىدا بېلىق تۇتىۋېتىپتىكەنقارىمايدىغان بىر نەچچە 

بىسمىل$ھىر رەھمانىر رەھىم، ' ئى$ھە، "يوقكەنغۇ دەپ، ئۈنلۈك ئاۋازدا 
.ئوقۇدۇمكەلىمە تەييىبىنى دەپ ". ئىللە2ھۇ، مۇھەممەدىن رەسۇلىل"ھ

مەن كىيىملىرىمنى سا%يمۇ يا . ىئۇچۇمدا، مەكتەپ پورمىسى بار ئىد  

لېكىن، مەن سۇغا چۈمۈلگىلى ئەمەس، بەلكى سۇنىڭ . سالمايمۇ دەپ ئويلۇدۇم

شۇنداقتىمۇ مەن ئاياغلىرىمنى . ئۈستىدە ماڭغىلى كەلگىنىم ئىسىمگە كەلدى

. سېلىۋەتتىم

مەن ئىككىلىنىپ بىر پۇتۇمنى سۇغا سالغىنىمدا،  ئۇنىڭ ئاستى قىرغاققا 

. مۇت ئەمەسلىكىنى ھىس قىلىپ، نىيىتىمدىن يانغىلى تاس قالدىمئوخشاش مەز

سۇ تىزىمغىچە . لېكىن، يەنى= ئۈمىد بىلەن دەريا ئوتتۇرسىغا قاراپ مېڭىۋەردىم



ئەگەر،  يەنە بىر قانچە قەدەم ماڭسام بەلكىم دۇئالىرىم رول ئويناپ، . كەلدى
كەلىمە ئوي#پ، ئۆزۈمنىڭ سۇ ئۈستىدە ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ قا)رمەن دەپ 

ئۈنۈم كۆرسۈتىدۇ، كەلىمە تەييىبە بۇ قېتىم، . يەنە بىر قېتىم ئوقۇدۇم تەييىبىنى
يەنە  بىرقەدەم مېڭىۋىدىم،  توساتتىن+ پۇتۇم يەرگە تەگمەي . دەپ ئىشەندىم

سۇدا . سۇ ئۈزەلمىگەچكە ئەجەل گېلىمنى بوغدى. سۇغا چۈكۈپ كەتتىم

ېتىپ، ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە قاتتىق تۇنجۇقۇپ ئۆلىدىغانلىقىمغا كۆزۈم ي

.ۋارقىرىدىم

بېلىقچى"ر . خۇداغا شۈكرى، بىردىن. كۈچلۈك قول.ر مېنى تارتىپ چىقاردى 

ۋارقىرىغىنىمنى ئاڭ8پ قالغاچقا قېيىقلىرىنى ھەيدەپ كېلىپ مېنى 
ئۇ8ر مېنى قېيىققا چىقارغان ۋاقىتتا، مەن نومۇس ۋە . قۇتۇلدۇرۋالغانىدى

مەن ئازراق ئۆزۈمنى بېسىۋالغاندىن كېيىن، . قاتتىق يىغلىدىم غەزەپ بىلەن

:ئۇ.رنىڭ ئىچىدىن بىرسى

نېمە ئۈچۈن كىيىملىرىڭنى سالماي سۇ ! ھە شاكىچىك، ئاجايىپ ئىشقۇ  
.دېدىئۈزىمەن دەيسەن؟

مەن ئۆزۈمنىڭ ئۆلۈم گىردابىغا قانچىلىك يېقىن قالغانلىقىمنى ھىس قىلىپ، 
شۇنداقتىمۇ مەن ئەنسىرگەن ھالدا ياخشىسى ئۇ$رغا . ىدىمقايتا يىغ&شقا باشل

ئاھىر راست گەپنى قى=ي دېگەن نىيەتتە، بولغان ۋەقەنى ئۇ(رغا باشتىن

قىلغان ئىشىمدىن نۇمۇس قىلىپ، ئۇ-رغا قارىيالمىدىم، . ئېيتىپ بەردىم
چىن كەلىمە تەييىبىنى كەچۈرۈڭ)ر، مەن ئەگەر " شۇنداقتىمۇ، مەن ئۇ$رغا 

دەپ  "دىلىم بىلەن ئوقۇسام، سۇنىڭ ئۈستىدە ماڭا.يمەن دەپ ئوي'پتىمەن

.راستىنى ئېيتتىم

.  مەن بۇ گەپلەرنى دىگەندە، بۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئەمەستەك' بىلىندى



ئۇ2ر ماڭا تىكىلىپ قاراپ ھەيران .  بۇ كىشىلەر نېمە دەپ ئوي,ر؟ دەپ قالدىم
:  قىلىپزاڭلىق بىلەن،  قوپاللىقلغاپ تۇرۇپ، ئاندىن بىرسى بېشىنى تو. قېلىشتى

ئاناڭ كۇپار ۋە ئائىلەڭدىكىلەرنىڭ ھۇ ھارامزادە، سېنىڭ ئاتا−
سەن ئىمانسىز تۇرساڭ، خۇدا قانداقمۇ . كۇپارلىرىكادىئانلىق ھەممىسىى 

ئوقۇپ، سۇنىڭ تەييىبىنى سېنىڭ دۇئالىرىڭنى ئاڭلىسۇن؟ سەن تېخى كەلىمە 

باشتا ! مەن دەپ خىيال قىلدىڭما؟ يوقال كۆزۈمدىنئۈستىدە دەريادىن ئۆتى

رەسمىي بىر مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، ئاندىن كېلىپ ! كۇپپارلىقڭنى قويىۋەت
.دېدىتېز يوقال، بولمىسا سېنى سۇغا ئۆزۈم چۆكتۈرۋېتىمەن،! سىناپ كۆر

قېيىق . ئۇ شۇنداق قورقۇنچلۇق كۆرۈنگەچكە، مەن قاتتىق چۆچۈپ كەتتىم

بويىغا كېلىشىگى;،  مەن ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ، قىرغاققا ياماشقان پېتى دەريا 
شۇ . نومۇس قىلدىمقاتتىق ئۆيگە كېتىۋېتىپ قىلغىنىمدىن . ئۆيگە يۈگۈردۈم

پەيتتە، گەرچە قورقۇنۇچۇم تۈگسىمۇ، خۇدانىڭ دۇئاللىرىمغا جاۋاب 
لغا ئۆيگە بارغۇچە چوڭقۇر خىيا. قايتۇرمىغىنىغا شۇنداق غەزىپىم كەلدى

چۈنكى، مەن ئاشۇ . پۇتلىرىم بولسا ئېچىشىپ ئاغرىيتى. چۆكتۈم

دادام بىلىپ قېلىشىدىن . يۈتتۈرۋەتگەنىدىم ئاياقلىرىمنىئوڭۇشسىزلىقتا،  
.باستى تېخىمۇ ئەندىشەمېنى قورقۇپ، 

:ماڭا ۋاقىراپخوددى مەن ئەنسىرگەندەك، ئۆيگە كېلىشىمگى% ئاپام 

ېمە دەپ مۇشۇ چاغقىچە يوقاپ نەگە باردىڭ مەخسۇت؟ سەن ن   

.دەپ سورىدى كېتىسەن؟

دادام . مەن بىر نەرسە دىيەلمىگەچكە،  ئاپام مېنى شۇ يەردى& ئۇردى
قايتىپ كەلگەندە، ئاپام مېنىڭ يوقاپ كەتكىنىمنى ئېيتىۋىدى، داداممۇ مېنى 

نىڭ غەزىپىدىن شۇنداق قورقۇپ كەتكەنلىكتىن ئۆزەمنى دادام. تىل'پ كەتتى



 شۇ كۈننىڭ نۇمۇسىنى تا بۈگۈنگىچە  .ا3لماي، ئىشتىنىغا سېيىۋەتتىمتۇتۇۋ

.ئونۇتمايمەن

ئاياغ بولغان ۋەقەلەرنى ئۇ*رغا ئېيتىپ مەن باشتىن ئامالسىزلىقتىن، 
مەن سۇ ئۈستىدە مېڭىشقا ئۇرۇنغىنىمنى سۆزلىگىنىمدە ئاپام بىلەن . بەردىم

:لېكىن، مەن دادامغا. سىڭلىم كۈلۈشۈپ كەتتى

ئۇ-ر نېمە دەپ بىزنى !  بىزلەر مۇسۇلمانغۇ؟ شۇنداق ئەمەسمۇ يا؟....بىز

كۇپار دەيدۇ؟ قۇرئاندا كۇپار+نى، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا+منىڭ دەۋرىدە 

گەن دەپ تېپىپ بەرياشىغان ھەم شۇ دەۋىردە ئۇنىڭغا كۆپ ئاۋارىچىلىقنى 

. ۇرئانغا ئىشىنىمىزبىز ق! دە ئەلۋەتتەبىز ئۇ,رغا ئوخشىمايمىز. ئېيتىلغانغۇ

كۈنىگە بەش ۋاخ ناماز ئوقۇيمىز، شۇنداق تۇرساق يەنە ئۇ كىشى نېمە دەپ 
.  يىغلىدىم دەپ بىزنى كۇپار دەيدۇ؟

دادام بىر نەرسە . دادام ماڭا جىممىدە قاراپ قويۇپ بىر نەرسە دىمىدى
غەيرەتكە كېلىپ، يەنە دىيەلمىگەندىن كېيىن،  مەن 

مەن ئۇزۇندىن بۇيان بۇ . ەرنى بىلگۈم كېلىدۇدادا، مېنىڭ بۇ نەرسىل−

.دەپ ئېيتتىمنەرسىلەرنى ئۆگىنىۋاتىمەن،

:لېكىن، ئاخىرىدا ئۇ .دادام خىيالغا چۆكۈپ كەتكەندەك بولدى   

چوڭ بولغاندا، . مەخسۇت، سەن بۇ ئىش2رنى چۈشىنىشكە  تېخى كىچىك  

بىر نەرسە دىمەي ھازىرچە ب . بۇ دىنىي مەسىلىلەرنى چۈشىنىپ قالىسەن
ھازىر كىرىپ . ئەتىلىككە مەن سېنىڭ ئۇستازىڭ بىلەن كۆرۈشىمەن. تۇرايلى

.دەپ بېسىقتۇردىى ئۇخ(پ قالغىن ،

 



دادامنىڭ ئۇستازىم لېكىن كېچىچە  .ماڭا مۇ(ھىم ئېيتتى ادام بۇ گەپلەرنىد
ۋە ئۇستازىمنىڭ مېنى  بولغانلىغىمۇھەممەد ئىسمائىل بىلەن كۆرۈشمەكچى 

.ۇرۇدىغانلىقى توغۇرلۇق ئوي%ندىمئ

مەن ئۆزۈم دائىم دېگۈدەك ئىزدىنىپ . مەن نىمە قىلىشىمنى زادى) بىلمىدىم
. ئىش كۆڭلۈمنى بەك+ يېرىم قىلدىقېتىمقى بۇ . ئۆگىنىدىغان بىر با% ئىدى

. دېگەن بۇ سۆز قۇلىقىم تۈۋىدە توختىماستىن جاراڭ$يتى» كۇپار«

. يلىغىنىمدا تىكەن ئۈستىدە ماڭغاندەك ھىس قى%تتىمئۇستازىمنىڭ غەزىپىنى ئو

لېكىن، مېنىڭ ئاساسلىق . مەن بىلىدىغان بارلىق دۇئا(رنى ياد(پ ئوقۇدۇم

. ئال0غا بولغان غەزەپ ئىدى...غەزەپھىس قىلغىنىم قورقۇنچ ئەمەس، بەلكى 

ئۇ نېمە ئۈچۈن مېنى سۇدىن ئۆتكۈزمەيدۇ؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن دۇئالىرىمنى 

ئۆزەمگە سۇئال$رنى مەن ئالداندىممۇ؟ دەپ، ئۆز... ەت قىلمايدۇ؟ ياكىئىجاب

:ئاندىن. دۇمقوي

ئى ئال2، سەن ئەرەپچىدىن باشقا تىل2رنى چۈشەنمەمسەن؟ سەن ئوردۇ  « 

يا؟ مېنىڭ نېمە قىلىشقا تىلىدا ئوقۇلغان دۇئا.رنى ئاڭلىمامسەن

اكى سەن مېنىڭ ؟ ۋە ييائۇرۇنغانلىقىمنى چۈشەنمىگەن يېرىڭ شۇمۇ 

» ئانامغا ئوخشاش مەندىن خاپىمۇ؟دۇئالىرىمنى ئاڭلىغۇڭ يوقمۇ؟ سەنمۇ ئاتا

بۇراپ، بالىلىق دېگەندەك بىر يۈرۈش سۇئا9لرنى قويۇپ، بېشىمنى تام تەرەپكە 

.ئۈمۈتىمنىڭ ئۆزۈلگەنلىكىدىن ئۆكسۈپ يىغلىدىم

ى شۇ كۇنى كېچىسى، مەن تۆت كوچىغا كېلىپ قالغان ھېلىقى چۈشن

مېنى ئۆز  ھېلىقى ئاقساقاللىق بوۋايمەن يولدىن ئازغىنىمدا، . كۆرگەنىدىم



. قۇچىقىغا ئېلىپ، ماڭا ئىلھام بېرىپ، مېنى ئۆيۈمگە ئەكىلىپ قويغان ئىدى

.......

، بارلىق ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكى مەكتەپلەر ھۆكۈمەت دايىلى

ئۇنىڭدىن بۇرۇن . لدىئىلكىگە ئۆتۈپ، دۆلەت مەكتەپ سېستىمىسىغا كىرگۈزۈ
مەن كىچىكىمدىن . مەكتەپلىرىدە ئوقۇيتتىئۆز ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكىلەر،  

مەن بۇرۇندىن) ئوقۇشقا . تارتىپ ئەخمەدى مەزھىپىنىڭ مەكتىۋىدە ئوقۇدۇم

.قىزىقتىم ھەم ئۇستازىم مۇھەممەد ئىسمائىلنى چوڭقۇر ھۆرمەتلەيتتىم

كۆپىنچە ئەخمەدىيەلەر دادامغا . م ئىدىئادەبىر ئۇستازىم خېلى' ياشانغان  

ئوخشاش قىسقا ساقال قويسىمۇ، مۇھەممەد ئىسمائىل ئۇستاز ئۇزۇن بىر ساقال 

ئۇ نۇرغۇن كىتاپ . ئۇنىڭ ساقىلى مەيدىسىگىچە تاقىشاتتى. قويۇۋا$تتى

دېگەن نامى بولۇپ، ئىس&م دىنى " ئۆلىما" كەنتىمىزدەئوقۇغانلىغى ئۈچۈن، 
بەزىدە، ئۇنىڭ كىچىك . ن چوڭقۇر بىلىمگە ئىگە ئىدىھەققىدە ھەقىقەتە

.لىرى ئۇنى خېلى تەس كۈنگە قوياتتىتالىپ

رگىنىمدە،  دەككەكىدەريادا ئىش بولغاننىڭ ئەتىسى،  مەن سىنىپغا 

چۈنكى دادام ئۇستازىمغا نېمىلەرنى ئېيتقاندۇ؟ دەپ . دۈككىدە ئولتۇردۇم
. ئالدى بىلەن يوقلىما قىلدىشۇ كۈنى ئادەتتىكىدەك ئۇستاز . ئەنسىردىم

:يوقلىمىدىن كېيىن، مېنى ئالدىغا چىقىرىپ

شاكىچىك، . مەخسۇت مەن داداڭنىڭ سەندىن رەنجىگىنىنى ئاڭ)پ قالدىم  

. ئاناڭغا ئېيتىشىڭ كېرەكسەن بىر يەرگە بېرىشتىن ئىلگىرى، چوقۇم ئاتا

ئويلىغان  ئەگەر، سەن سۇدا غەرق بولۇپ كەتكەن بولساڭ ئۇ(ر نېمىلەرنى



.دېدى! جۇمۇبو;تتى؟ كېيىنكى قېتىم ئۆزۈڭگە قاتتىق ئاگاھ بول 

لېكىن مەن ئۇنىڭغا . ئاندىن ئۇ ئورنۇڭاغا قايتساڭ بولىدۇ دىدى
مىنەتدارلىقىمنى بىلدۈرۈپ، كۆرگەن چۈشۈمنى ئېيتىپ بېرىش ئۈچۈن  ئالدىدا 

. دەپ سورىدىئاخىرى، مەخسۇت، نېمە بولدى؟ . تۇرىۋەردىم

ئۇ بىر . دەپ جاۋاب بەردىم ئۇستاز، ئاخشام مەن بىر چۈش كۆردۈم،    

دەپ ئاستا ئۆزىگە ! بىر چۈش؟!نەرسە ئويلىغاندەك قىلىپ، ماڭا قارىغان پېتى، 

.سۆزلىدى

.دېدى سەنمۇ كۆرۈپسەندە؟، 

ئۇنىڭغىمۇ  بوۋايھېلىقى ! مەن بىردىن8 پەخىرلىنىپ، ئۇمۇ بىر چۈش كۆرۈپتىدە

:دەپ ئوي2پ تۇرۇشىمغا، ئۇ ماڭا يەنە...بۇ مۇمكىنمۇ؟ ! دەسۆزلەپتۇ،

دەپ پىچىر*پ، قولۇمنى ئوغلۇم، سەن چۈشۈڭدە نېمىلەرنى كۆردۈڭ؟ 

ئاندىن مەن پۈتۈن چۈشۈمنى . تۇتۇپ، مېنى سىنىپتىن باش+پ چىقىپ كەتتى

چۈشۈمنى ئاڭ0پ، ئۇ چوڭقۇر خىيالغا . ئاخىر ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردىمباشتىن
:ماڭا پ،چۆكۈ

.دەپ تاپىلىدى بۇنى ھېچكىمگە تىنغۇچى بولما، چۈشەندىڭمۇ؟ 

شۇ ۋاقىتتا قەلبىم يايراپ . مەن ئىتائەتچانلىق بىلەن بېشىمنى لىڭشىتتىم
كۆڭۈلسىزلىك گەرچە تۈنۈگۈنكىدەك ! ىدىكىنخۇدا ماڭا كۆڭۈل بول. كەتتى

ن بىلەن بىللى مەخۇدا ...  بولسىمۇ بولغان يېشى، كۆزبولسىمۇ،  تاياق يەپ

!ىدىكىنكۆڭۈل بۆل ەتەنماڭا ھەقىقئۇ  !ئىكەن



3 »  «

ئاپامنىڭ ۋارقىرىغان ئاۋازىنى . يەنە بىر قېتىم سوقۇشتى دادام بىلەن ئاپام

ئاڭAپ، ئۇنىڭ دادامغا ئېيتقان سۆزلىرىدىن نۇمۇس قىلىپ، قۇلىقىمنى 
قا چىقىپ، كۈنلەپ سىدېگۈدەك، دائىم دادام . ئېتىۋالغۇدەل بولۇپ كەتتىم

دادامنىڭ باشقا يۇرت(ردا، باشقا  .ئۇنى تىل'ۋاتاتتى ئاپام  ئۆيدە بولمىغاچقا،

ئايال<ر بىلەن بىرگە بولغان كوچا پاراڭلىرى ئاپامنىڭ قۇلىقىغا يەتكەن بولسا 
كۆپ خوتۇنلۇق بولماق نېمىدىگەن شۇڭا، بۇ-رنى كۆرگەندە، مەن . كېرەك

.نقارار قىلمە، ھەرگىز ئۇنداق قىلمايمەن دەپ ئوي دەپ ئەخمىقانە ئىش

ئۇ4رنىڭ ئۆيى كۆپ تىنچ بولۇپ، ئاتا. مەن دوستۇم سەئىدنى ئويلىدىم

ئانىسىنىڭ ئۇنىڭ ئاتا. ئانىسى مېنىڭكىدەك دائىم سوقۇشۇپ يۈرمەيتتى

 قۇربى ىشكەكېچەك ۋە باشقا نەرسىلەرنى ئېلىپ بېرئۇنىڭغا ئوبدان كىيىم

م ئىنىم مېنىڭ بولسا يالغۇز مەن- ئەمەس، سىڭلىم جەمىلە ھە. يېتەتتى

دادامنىڭ قانچە . بېرەلمەيتتىئېلىپ ئەشۇنداق نەرسىلەرنى مەھمۇدغىمۇ 

خوتۇن بىر! مەن . ، قانچە بالىلىرى بارلىقىنى ئۆزەممۇ بىلمەيتتىمخوتۇنى

.، تۇرمۇشنى كۆڭۇللۈك ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ دەپ ئوي%يتتىمالسامئ

 

ئەلەيھىسسا$ممۇ  مۇھەممەدپەيغەمبىرىمىز ئوي1پ باقساق، ئەينى ۋاقىتتا، 

گەرچە . ئاۋارىچىلىق3ردىن خالى بو*لماپتىكەنمۇشۇنداق دادامغا ئوخشاش 

ئەھكاملىرى بويىچە بىر ئەرنىڭ كۆپ ئخوتۇنلۇق بولۇشى ئىس)م شەرىيەت

نىڭ خوتۇنلىرىئادەملەرنىڭ ھەسەتخورلىقى تۇپەيلىدىن، لېكىن  راۋا بولسىمۇ،

خوتۇنبىر قانچە . كېلىدۇس ھەممىسىنى تەڭ رازى قىلىش ناھايىتى تە



پۇلى  بەرگەندادامنىڭ ئاپامغا . بىر ئىش قېيىنپۇلنى تەڭ يەتكۈزۈش  بالىلىرىغا

بەزىدە ئۆزىنىڭ دادىسىدىنمۇ ئازراق ياردەم ئاپام ، غاچقاناھايىتى چەكلىك بول
دادام دائىم . ئەمما، شۇنداقتىمۇ تۇرمۇش يەنى) قىيىن ئىدى. تتىسوراي

ئۇ دوست. نىڭ ھەممىسىنى خەجلەپ تۈگىتەتتىدېگۈدەك ئۆيدە بار

بۇرادەرلىرىنىڭ كۆڭلىنى دەپ، مەيلى پۇل بولسۇن ياكى بولمىسۇن، بارىنىڭ 
بىر قېتىم ئاپام . ھەممىسىنى ئۇ7رنىڭ كۆڭلىنى ئېچىش ئۈچۈن خەجلەيتى

چىداپ تۇرالماي، دادام بىلەن سوقۇشۇپ، ھويلىدا ناسۇس بىلەن دادامنىڭ 
دادام ئوڭدىسىغا چۈشۈپ بىردەم ئايلىنىپ . نى قويغانىدىبېشىغا قاتتىق بىر

:مەن ئاپامغا ۋارقىراپ. كەتتى

.دېدىمقوشنى0ر نېمە دەپ قالىدۇ؟! دادامنى ئۇرما! ئاپا، بولدى، بولدى  

جامائەت ئىچىدىكى ئابرويىمىزغا بەكرەك  ائۇ ۋاقىتتا مەن دادامغا قارىغاند

. ئويلىسام، راستىن+ خىجىل بولىمەن بۇ$رنىھازىر . كۆڭۈل بۆلۈپتىكەنمەن

:لېكىن، دادام بولسا ماڭا غەزەپلىنىپ، ئورنىدىن تۇرغان پېتى

سەن چوڭ%رنىڭ . بۇ بىزنىڭ ئىشىمىز! يوقال بۇ يەردىن! ئاغزىڭنى يۇم   
.دەپ، ماڭا ئاچچىغلىنىپ كەتتى ئارى$شمائىشىغا 

.كەتتىم يۈگۈرۈپ، چىقىپھويلىدىن   مەن شۇنداق نومۇس قىلىپ،

مەن بەزىدە،  ئاپام ماڭا قارىغاندا، جەمىلەگە بەكرەك كۆيىنىدۇ دەپ 
ئۇنىڭغا ئۆيدە جەمىلە مەكتەپكە بارمىغاچقا، ئاپام . سىڭلىمنى ھەسەت قى%تتىم

گەرچە . يېقىن ئىدىبەك نىڭ مۇناسىۋىتى شۇڭا ئۇ"ر. ئوردۇ تىلى ئۆگىتەتتى

ئانچە ماڭا ئۇ  ولساممۇ،شۇنداق تەشنا بمېھرىگە ئاپامنىڭ ئانامەن 

بەلكى، ئۇ مېنىڭ كەلگۈسىدە دادامدەك بولۇپ قېلىشىمدىن . كۆيۈمەيتتى

بىلەن قىزنىڭ مۇناسىۋىتى ئانا مەيلى نېمى* بولمىسۇن، . ئەنسىرىسە كېرەك



.يېقىنراق بولىدىكەن

بىر . ئۆيدە يېتەرلىك يەيدىغان نەرسە بولمىغاچقا، بەزىدە ئەنسىرەپ قا%تتىم

ئانامنىڭ ياتاق ئۆيى ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىمدا، ئاپامنىڭ ەن ئاتاقېتىم م

: دادامغا

، سىزنىڭ  بەرگىنىڭىز بىلەن بالى$رنى يەيىدىغان نەرسە قالمىدىئۆيدە 
 . بەش رۇپىيە بېرىڭيەنە  ئون ۋە گۈرۈچ ئېلىشقا. باققىلى بولمىغۇدەك

.دېگىنىنى ئاڭ)پ قالدىم

ئۇنىڭ بەرگەن  پۇلى . مىڭ تەسلىكتە ئازراق پۇل بېرەتتى بۇ ۋاقىتتا دادام     

ھەممىڭ داداڭغا ئوخشاش بولۇپ «ھېچنىمىگە يەتمىگەچكە، ئاپام بىزنى 
.ئۇرۇپ تۇراتتىدەپ » چىقىشىسەن

 قىلمىسام بولمايدۇئەلۋەتتە، ئاپامغىمۇ تەس بولغاچقا،  مەن ئۇنىڭغا ياردەم       

.  دەپ ئوي%يتتىم

چۈششەك مۇنچە پۇل تاپقىلى بولىدىغان ئۇششاقىلىپ، ئانچەشۇنداق ق     

قۇچى$رنى  دا قاچابىر ئاشخاناباشتا كىچىك . ئىش/رنى قىلىشقا باشلىدىم

چىۋىلىرىنى يۇيۇپ، كېيىن، بازاردىكى بىر باققالنىڭ مېۋە. يۇپ ئىشلىدىميۇ

كىرسەم، ئاپام مەن ئۆيگە پۇل ئە. تىزىپ بېرىپ ئازراق بولسىمۇ پۇل تاپاتتىم
.خوش بو$تتى چوقۇممېنىڭچە، ئۇ بىرنىمە دىمىسىمۇ، . ھەيران قا$تتى

ئەھمىيىتىنى ۋە كۈچىنى  دۇئا قىلىشنىڭ ئاشۇ ۋاقىت)ردا، مەن       

 قا قىلىش چاغدا، دۇئاھازىر ئوي-پ باقسام، خۇدا شۇ . چۈشىنىشكە باشلىدىم

ھەتتا ئائىلەمدىكىلەر . مگە سالغانىكەنبىر ئىنتىلىشنى مېنىڭ قەلبىئا%ھىدە 

مەن دۇئا بىلەن مۇناسىۋىتىم ئەڭ ناچار ھالەتكە چۈشۈپ قالغان ۋاقىتتىمۇ، 



ەلبىمدىكى شۇ  ئىنتىلىشنى كۆرۈپ، نەتىجىدە، خۇدا ق. شنى توختاتمىدىمقىلى

.دۇئالىرىنى ئىجابەت قىلدى

شۇ ۋاقىتتا، . ئانام يەنە سوقۇشتىيىلىنىڭ بىر كۈنى، ئاتا 1963 

تە ئىشلىتىدىغان ھىساپ دەپتىرىم قالمىغاچقا، دادامدىن پۇل سوراشقا مەكتەپ
ئەينى ۋاقىتتا، دادامنىڭ ئاچچىغى تېخى يانمىغانلىغى ئۈچۈن، . توغرا كەلدى

.مەن ئۇنىڭدىن قانداق پۇل سورارمەن دەپ بېشىم قاتتى

:  شۇنىڭ بىلەن مەن

ئۇنىڭدىن  بولمىسا، ! ئى ئال6، دادامنى غەزىپىدىن ياندۇرغايسەن

.دەپ دۇئا قىلدىم دەپتەرنىڭ پۇلىنى سورىيالمايمەن

دادام ئاچچىق0نغان ھالدا سىرتقا چىقىپ . بولمىدى شۇنداقئەپسۇسكى، 
.كەتتى

ئاشۇ كۈنى، مەن ساۋاغدىشىمنىڭ دەپتىرىدىن بىر قانچە ۋاراقنى تۇيدۇرماي  
انچە ۋاراق قەغەز، ئۇ بىرق. بولىۋاتىمەنخىجىل  بۇنىڭدىن ھازىرمۇ.  يىرتىۋالدىم

مەن ئاپامنىڭ قىشىغا بېرىپ . ەپ قالدىتۈگبولماستىن"، تاپشۇرۇقنى ئىشلەپ 

پۇل سورىسام، ئۇ سىڭلىمغا ئۇردۇ تىلىنى ئۆگىتىۋاتقاچقا، گېپىمگە قۇ"ق 
بېرىسەن دەپ جاھىللىق قى7ي دېسەم، ئۇنىڭ خاپا بولىشىدىن  .سالمىدى
.قورقتۇم

بىراق، ئۇ مېنىڭ . دەپتىرىنى ئاختۇردۇم ئاخىرى ئامال يوق، سىڭلىمنىڭ

مەن . ۇپتۇقەغەزگە مۇھتاج ئىكەنلىكىمنى بىلگەچكە، دەپتىرىنى تىقىپ قوي

تاپشۇرۇقلىرىمنى تۇگەتمىسەم بولمايدۇ دەپ،  پۇل سوراش ئۈچۈن دادامنى 



. ئۇخ+پ قېلىپتىمەن نى ئوقۇغاچئۇ ئارىلىقتا، مەن بىر ھېكايە كىتاب. كۈتتۈم

ئۆتمەي:، مەن ئاپامنىڭ قاتتىق سىلكىشىدىن  ئويغىنىپ ئۆتە بىر ۋاقىتھىچ

:          ئۇ ناھايىتى غەزەپلىك ھالدا. كەتتىم

سائەت بىر بوAي دىگەندە، چىراقلىرىڭنى يۇرۇتۇپ، كىتابنىڭ ئۈستىدە −
سەنمۇ شۇنداق بو"ي . ئۇخ7مسەن؟ داداڭغۇ مەكتەپ كۆرمىگەن قارا قورساق

ئاندىن ئۇ . دەپ ۋارقىرىدى! يوتقانغا كىر. ندەمسەن؟ تۈرە، ھەي ھورۇ

.چىراقنى ئۈچۈرۈپ، چىقىپ كەتتى

ئەتىسى تاڭ ئاتقاندا، ئېسىمگە كەلگەن تۇنجى ئىش بولسا،  تېخى 

بىزنىڭ ئۆي بىلەن مەكتەپنىڭ ئارلىغى بىر يېرىم . تۈگىمىگەن تاپشۇرۇق ئىدى
ۇ كۈنى مەكتەپكە ش. كىلومېتىر ئەتراپىدا بولۇپ، ھەر كۈنى مىڭىپ باراتتىم

ئۇلۇغ خۇدا، مۇئەللىم بۈگۈن  : «كېتىۋېتىپ، شەخسىيەتچىلىك بىلەن خۇدادىن
.دەپ تىلىدىم!»بىر ئاغرىپ قالغان بولسىدى

لېكىن ئارقىدىن;،  مۇئەللىم بۇگۈن ئاغرىپ قالغان بولسا،  ئەتىسى يەنە    

بىرەر رۇپىيە  ، يولدا ماڭائال!ئى : «دېگەننى ئوي%پ يەنە! بەرىبىر كېلىدىغۇ

مەن ئۇنىڭغا ئىككى دەپتەر، بىرەر قېرىنداش، ۋە  بىرەر ! دىئۇچراپ قالسا 
.دەپ تىلىدىم»  انتال ئۈچۈرگۈچ ئېلىۋالغ

ئۈمىد بىلەن راست پۇل ئۇچراپ   زۆر كۈچلۈك بولغاچقا،  ئىنشەنچىم  

غا كەلگەندە، يېرىم يول. قا=رمىكىن دەپ، يولغا ئىنچىكىلىك بىلەن قاراپ ماڭدىم

بەلكىم تىلىگىنىم بەك كۆپ بولۇپ كەتسە كېرەك دەپ،  خۇدادىن يەنە بىر 
ئۇنداقتا خۇدا بىر رۇپىيە بەك كۆپ بولۇپ : «قېتىم تىلەش قارارىغا كېلىپ

.دېدىم!» بولسىمۇ مەيلى تىينكەتكەن بولسا، ئەللىك 

 



يىنغا مەكتەپ دەرۋازىسى كۆرۈنەي دىگەندە، تەلىپىمنى يىگىرمە بەش تى

ئاندىن، دەپتەر ئىچىگە سالغىدەك بىر قانچە ۋاراق ئۈچۈن، ئون . چۈشۈردۈم

لېكىن، يەردە بىرەر تىيىنمۇ كۆرۈنمىگەچكە . تىيىن بولسىمۇ مەيلى دېدىم

. قاتتىق ئۈمىدسىزلەندىم

  كېتىۋاتسام، ۆتۈپقەلەم ساتىدىغان دۇكاننىڭ يېنىدىن ئدەل دەپتەر 

.ندەك  بىر تونۇش ئاۋازنى ئاڭلىغاندەك بولدۇمدېگە!» ئوغلۇم«بىرەيلەننىڭ 

. چۈنكى، مەن بۇ ئاۋازنى تونۇيتۇم. ئەينى ۋاقىتتا، يۈرىكىم جىغىلداپ كەتتى

مەن شۇئان بېشىمنى بۇراپ قارىسام، ھېلىقى چۈشۈمدىكى ئاق تون كىيگەن 
. مېنى ھەيرانلىق ۋە قورقۇنچ ئىچىدە تىترەك باستى. ياشانغان ئادەم تۇرۇپتۇ

! قورىمىغىنئوغلۇم، ئەي : «بىر قېتىم ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغاندەك بولدۇميەنە 

! ئالىدىغان نەرسىلىرىڭنى ئېلىپ، تاپشۇرۇقىڭنى ئىشلىگىن .البۇ رۇپىيىنى ئ

».قوڭغۇراق جىرىڭ2شقا يەنە تېخى ۋاقىت بار

، ساڭا با"مھە : «ئاۋازنىڭ يوقىلىشىغا ئەگىشىپ، دۇكانىنىڭ ئىگىسى ئالدىمدا

گاڭگىراپ  بولۇپمەن ئىنتايىن ھەيران . دېگەندەك& قىلدى» ە %زىم؟نېم
مەن پۇلنى بېرىپ، . چۈنكى قارىسام قولۇمدا بىر رۇپىيە تۇرۇپتۇ. قالغانىدىم

ئەتراپتىكى بىر ئۇزۇن ئورۇندۇقتا تاپشۇرۇقنىڭ ئاندىن،  .الدىمئالىدىغىنىمنى ئ

.مغا قوڭغۇراق چېلىندىدەل تاپشۇرۇقنى ئىشلەپ بولۇشى. نى ئىشلىدىمقالغىنى

تاپشۇرۇقنى ئىشلەپ : «سىنىپقا كىرىپ، بىردەمدىن كېيىن مۇئەللىم بىزدىن

دېگەن ھاياجان ئاۋازىم !» ىمئىشلىد: «دەپ سورىغىنىدا، مېنىڭ» بولدۇڭ%رمۇ؟
.باشقى6ردىن ئۈنلۈك ۋە جاراڭلىق چىقتى



شۇ ئە. ميەتتىنچى سىنىپنى پۈتتۈرگىنىمدە، ئون ئۈچ ياشقا  كىرگەنىدى

چاغ@ردا، مەن توققۇزىنچى سىنىپتىكى ئەخمەد دېگەن ئوقۇغۇچى بىلەن 

ئۇ  بىر يۇۋاشراق با! . ئۇ مەندىن كۆپ ئېگىز، ھەم چوڭ ئىدى. يېقىن ئۆتەتتىم

باشقا جەھەتتىنمۇ، ئۇ ماڭا . بولۇپ، دىن جەھەتتىن خېلى, ساۋادى بار ئىدى

شۇڭا . ىشىمگە ياردەم قى$تتىقارىغاندا كۆپ نەرسىلەرنى بىلەتتى ھەم ئۆگىن

. مەن ئۇنىڭ دوستى بولغىنىمدىن ناھايىتى خۇرسەن ئىدىم

ئۇزۇندىن بۇيان ئەخمەدىيە مەزھىپىدىكىلەر دىن تارقىتىشقا ناھايىتى 

ئەھمىيەت بەرگەچكە، مىرزا غۇ5م ئەخمەدنىڭ تەلىمى دۇنيانىڭ ھەرقايسى 
ىمۇ دەل شۇ  دىن ئەخمەدنىڭ دادىسدوستۇم . جايلىرىغا تارقالغانىدى

تىكى ئەخمەدىيە دىن كەنتىمىزبۇ كىشى . تارقاتقۇچى*رنىڭ بىرى ئىدى

ۋە  ئۆلىما  ئۇستازداڭلىق ىپ، تارقىتىش ۋە تەربىيلەش مەكتىپىدە دەرس بېر

غاچقا، مەن ياخشى مۇئامىلە قىلئۇ+ر ماڭا ناھايىتى . دەپ نامى چىققان

.ئۇ8رنىڭ ئۆيىگە بېرىشنى ياخشى كۆرەتتىم

بىز بىللە ئويناۋاتقاندا، . ىركۈنى قىشتا، مەن ئەخمەدنىڭ ئۆيىگە باردىمب 

مەن ئۇنى رادىئودىن . سىرتتتىن ناھايىتى مۇڭلۇق بىر ناخشا ئاۋازى ئاڭ$ندى

:چىقىۋاتقان ناخشا  دەپ ئويلىسام، ئەخمەد

نىڭ ئېيتقان ناخشىسى، يۈر بېرىپ كۆرۈپ " تازلىقچى"رگاداي "ياق، ئۇ 

ئەگەشگۈچىلىرىنى  مۇسۇلمان'ر ئەيساپاكىستاندا، . (دېدى ! باقايلى

)دۇدەپ ئاتاي" تازلىقچى"رگاداي "كەمسىتىپ، 

ئەخمەدلەرنىڭ قوروسى، ناخشا چىقىۋاتقان . بىز ئۆگزىگە يامىشىپ چىقتۇق  

قورو بىلەن  تۇتاشقان بولۇپ، بىز ئۆگزىدە تۇرۇپ ئەتراپتىكى باشقا قورو$رنى 

ئايال ۋە بالى1ر بىللە ئولتۇرۇپ ناخشا ىكى بىر قورودا ئەريېنىد. كۆرەلەيتتۇق



بىزنىڭ شولىمىز ھويلىدىكى پەشتاققا چۈشكەنلىكى ئۈچۈن، . ئېيتىۋاتاتتى

بىز . ئۇ=رنىڭ ئىچىدىكى بىر قانچىسى بىزنىڭ ئۆگزىدە تۇرغانلىقىمىزنى كۆردى

م ئەيسا بۇ بولسا مېنىڭ تۇنجى قېتى. گەپ قىلماستىن ئۇ,رغا قاراپ تۇردۇق
.ئېتىقادچىلىرىنىڭ مەدھىيە ناخشىسلىرىنى ئاڭلىشىم ئىدى

بىر كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ، كۆپچىلىككە سا/م بېرىپ، سۆزلەشكە  
بىز يىراقتا بولغاچقا، ئۇنىڭ . ئۇ5ر بولسا كۆڭۈل قويۇپ ئاڭ$شتى. باشلىدى

. ىقتىملېكىن مەن ئۇ,رغا ناھايىتى قىز. دەۋاتقانلىغىنى ئاڭلىيالمىدۇقنېمە 

: ئاخىرىدا، ئەخمەد مېنى تارتىپ، 

.دېدى چۈشۈپ كېتەيلى،. يۈر مەخسۇت، ئاپام چاقىرىۋاتىدۇ

بىز چۈشۈپ چاي ئىچكەندىن كېيىن، ئەخمەد كۈتۈپخانىسىنى  
.كۆرسەتمەكچى بولدى

مېنىڭ . ەتتىئەخمەدمۇ ماڭا ئوخشاش كىتاپ ئوقۇشنى ناھايىتى ياخشى كۆر

ر چۆچەكلىرى بولۇپ، مېنىڭ خېلى كۆپ كىتاپلىرىم ياخشى كۆرىدىغىنىم بالى!

مەن يانچۇقىمدا ئاز. كاتاپلىرىمدىن خېلى پەخىرلىنەتتىمبۇ مەن . بار ئىدى

پۇرات ئىشلىرىغا ياردەملىشىپ وشنى(رنىڭ پارچە قتو. پۇل بولسى% ياكى 

مەنمۇ بەزىدە . قولۇمغا ئازراق پۇل كىرسى1 بېرىپ كىتاپ سېتىۋا%تتىم

دكە ئوخشاش پەيغەمبەرلەر ۋە ئىس4م قەھرىمانلىرى توغرىسىدىكى ئەخمە
.كىتاب+رنى ئا%تتىم

يۇھاننا : ئىنجىل«ژورناللىرىنىڭ ئىچىدە، مەن توساتتىن ئەخمەدنىڭ كىتاب 

بۇ . دېگەن كىچىك  كىتابچىنى كۆرۈپ قالدىم» بايان قىلغان خۇش خەۋەر

ئىنجىل دىگەن كى چۈن. مېنى قاتتىق جەلپ قىلدىكىتابنىڭ ئىسمى 



بۇنى . بىلەتتىمدەپ  كىتابنىڭ بىرى،  مەن بۇ كىتاپنى مۇقەددەس تېمىسىدىن

ئۇستازىم دائىم . ئۆگەنگەن ئىدىم ۋاقتىمدامەن بۇرۇن مەدرىسىدە ئوقۇغان 
ئال? تۆت مۇقەددەس كىتابنى ئۆز پەيغەمبەرلىرىگە نازىل : مۇنداق دىگەن

%مغا ، ئەلەيھىسسا مۇسا تەۋراتيەنى : قىلغان

داۋۇت ئەلەيھىسسا%مغا، زەبۇر

، ۋە  ئەلەيھىسسا$مغا ئەيسا ئىنجىل

. ۈشۈرۈلگەنئەلەيھىسسا%مغا چمۇھەممەد  قۇرئان

چۈشۈرۈلكەن  ئەيسا ئەلەيھىسسا$مغا  ئەگەر، ئىنجىل "مەن ئەخمەدتىن      

وردو ئەرەپ تىلىدا يېزىلماي ئبۇ كىتاب مۇقەددەس كىتاپ بولسا، نېمە ئۈچۈن 

ئەخمەد مېنىڭ سۇئالىمغا جاۋاب بەرگىچە . دەپ سورىدىم ” ؟تىلىدا يېزىلىدۇ

:ئۇنىڭ ئاپىسى كىرىپ قالدى ھەمدە ئۇ قوپاللىق بىلەن 

مەن . تازلىقچى,ر بېرىپتىكەنگاداي با3م، بۇ كىتابنى ئۇنىڭغا ھېلىقى 

ۋەدە دەپ  "قايتۇرىۋىتىمەن ماقۇل"ئۇ  ىسەم،د ئالمائۇنىڭغا بۇ كىتابنى 

.دېدىكۆيدۈرۈۋېتەي،ئۇنى مەن ھازىر چىقىپ ! ئەكەل، ماڭا بەر. بەرگەن

:مەن دەررۇ!    

.دەپ سورىدىم ياق ھەدە، ماڭا بەرگەن بولسىڭىز؟

:ئەخمەدمۇ ئەگىشىپ!

.دېدى ئۇنىڭ ئوقۇغىدەك كىتابلىرى يوق،! ھە ئاپا، ئۇنىڭغا بەرگىن

:ئەخمەدنىڭ ئاپىسى ئىككىلىنىپ

! ەمسە، بىراق مەن بۇ كىتابنى ئىككىنچى بۇ ئۆيدە كۆرۈپ قالمايبوپتۇ ئ

.دېدى

ئۇزۇن ئۆتمەي مەن ئەخمەد بىلەن خوشلىشىپ، ئۇنىڭ بەرگەن 
.ژورناللىرىنى ۋە ئىنجىلنى ئېلىپ  ئۆيۈمگە قايتتىم



. ئۆيگە كەلگىنىمدە، سىڭلىم جەمىلە دوستلىرى بىلەن ئويناۋاتقانىكەن 

 قولۇمدىكى. چاقلىرىنى ئويناپ زىرىككەن بولسا كېرەكقونئۇنىڭ  ئۇ"ربەلكىم، 

مەن . تالىشىپ، ئىنجىلنى يەرگە چۈشۈرۋەتتى )، ئۇ$رنىژورنال)رنى كۆرۈپ

غا قاتتىق خاپا بولدۇم، ئەيسا ئەلەيھىسسا.منىڭ كىتابىنى يەرگە ئۇ"ر
. بىر قانچە شاپى,ق سالغۇم كەلدى سىڭلىمنىچۈشۈرۈۋەتكەنلىكى ئۈچۈن، 

مەن كىتابنى ئېلىپ، . ، ئۇرۇشقا قولۇم بارمىدىبولغاچقا ئۇ يەردەئاپام لېكىن، 

. ئالدىراپ ئۆيۈمگە كىرىپ ئوقۇشقا باشلىدىم

مەن . ماڭا يېڭى بىر دۇنيا ئېچىپ بەردىئۇ شۇ كۈنى، ئىنجىلنى ئوقۇغىنىمدا، 

مېنڭ كال-مدىن ئۆتمىگەن . ئۇخ7شتىن بۇرۇن ئۇ كىتابنى ئوقۇپ تۈگەتتىم

ئەيسا ھەقىقەتەن پۈتۈن ھەزرىتى . پىكىرلەر خىيالىمدىن كەتمىدىيېڭى ئوي

قۇراننى مىدۇ؟  مەن ئال- ئەۋەتكەن نىجاتكارئىنسانىيەتنى قۇتقۇزىدىغان 

 يەنى ئال)نىڭ سۆزى__ ئوقۇش ئارقىلىق ئەيسا پەيغەمبەرنىڭ  كەلىمەتئۇل!

 ھئۇل"ھ رۇ باشقا بىر يەردە قۇران ھەزرىتى ئەيسانى. ئىكەنلىكىنى بىلدىم

يەنە قۇرئاندىكى نۇرغۇر يەرلەردە مەن . ئال4نىڭ روھى دەپ خاتىرلەيدۇ

ڭ مېنى. لىرىنى بايان قىلغانلىقىنى بىلەتتىممۆجىز ھەزرىتى ئەيسانىڭ

بىر يۇرۇش توغرىلىق  ىرىپەيغەمبەرلئىس'م دىنىنىڭ  سەئىيددە ساۋاقدىشىم

ىڭ ئەيسا پەيغەمبەر ئىچىدىكى بىرسىن مەن ئۇ%رنىڭ. ربا ركىچىك كىتاب!

ئۇ كىتابنى سەئىيدتىن ھازىر مەن  چوقۇم . توغرىلىق ئىكەنلىكىنى بىلەتتىم

. سېلىشتۇرۇپ كۆرۈشۈم كېرەك دەپ ئويلىدىم ئىنجىل بىلەنئارىيەت ئېلىپ، 

سەئىيدتىن مەن شۇنڭا . ئىككىنچى كۈنى جۈمە بولغاچقا، مەكتەپلەر تاقى$تتى

ئۇ%رنىڭ . نى سېلىشتۇرۇشقا باشلىدىمئىككىسىكىتابنى سوراپ ئېلىپ، ئۇ 

مەھەلىمىزدىكى جۈمە نامىزى ئۈچۈن . ئارىسىدا نۇرغۇن پەرىقلەر بار ئىكەن

مەن . مەسچىتكە قاراپ كېتىۋاتقىنىمدا، مەن چوڭقۇر خىيالغا پاتتىم چوڭ



ئۇستازىم مۇھەممەد ئىسمائىلنى نامازغا كېتىۋاتقان-رنىڭ ئىچىدە كۆرۈپ 
قويدى ھەم ناماز ئوقۇغىنىمنى كۆرۈپ  ۈمسىرەپەندە كۈلئۇ مېنى كۆرگ. قالدىم

دىن  مەزھىپىمىزدىكىمەن ئۇنىڭ مېنىڭمۇ بىر كۈنى . مەمنۇن بولدى

تارقاتقۇچى بولۇپ، پەيغەمبىرىمىزنىڭ تەلىمىنى دۇنياغا تارقىتىشىمنى ئۈمىد 

بىز  بىرگە .  نامازدىن كېيىن، ئۇ قېشىمغا كەلدى. قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتىم

خىيالىمدا ئۇ چوقۇم بەزى سۇئاللىرىمغا . را بولۇپ ئۆيگە قاراپ ماڭدۇقھەم
:مەن ھودۇقۇپ تىترىگەن پېتى. جاۋاب بېرەلەيدۇ دەپ ئويلىدىم

. دەپ سۆز باشلىدىم ! ئۇستاز

دېدى  مەخسۇت، سەن مەندىن بىر نەرسە سورىماقچىمۇ؟ ! ھە

.مۇھەممەد ئىسمائىل ئۇستاز

: ۇرۇپ ئىككىلەنگەن ھالدامەن بېشىمنى لىڭشىتىپ ت 

دەپ بىزنىڭ ئاتىمىز ھەم بىز ئۇنىڭ پەرزەنتلىرىمۇ؟ ئال!، ئۇستاز

.سورىدىم

:ئۇ مېڭىشنى  توختىتىپ ماڭا تىكىلىپ قارىغىنىچە  ھەيران قالغان ھالدا 

.دەپ سورىدى ساڭا شۇنداق ئېيتتى؟ زادى كىم

:مەن ئاددى% قىلىپ 

.پ جاۋاب بەردىمدە ! ئوقۇدۇمدىن ئىنجىلمەن 

سەن ئۇنى نەدىن ئالدىڭ؟  ئۇنى ساڭا كىم بەردى؟ ئۇ  با#م، !! ئىنجىل 
.دەپ سورىدى ؟كىتاپ ھازىر قەييەردە

:مەن ئۇنىڭ سۇئاللىرىدىن ئەنسىرەپ، ئۆزۈمنى تۇتۇۋالغان ھالدا 

ئۇ . دېدىم مەن ئۇنى ئەخمەدتىن ئالغان، ھازىر ئۇ بىزنىڭ ئۆيدە،

:غىنىچە ماڭاناھايىتى تېز ماڭ

مەن . مەخسۇت، سەن ئەڭ ياخشىسى مەن بىلەن بىزنىڭ ئۆيگە بارغىن



.دېدى سۇئاللىرىڭغا مۇمكىن قەدەر جاۋاب بېرىمەن،

مەنمۇ ئۇنىڭغا يېتىشىپ مېڭىپ، سۇئاللىرىمغا چوقۇم قانائەتلەنگۈدەك  
، ئۇ ئۇنىڭ ئۆيىگە يېتىپ بارغاندىن كېيىن. جاۋاب ئا//يدىغانلىقىمغا ئىشەندىم

. مېنى ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ، يەنە بىر ئۆيگە كىتاب1رنى ئالغىلى چىقىپ كەتتى

:ئۇنىڭ ئايالى كىرگىنىدە، مەن ئەدەپ بىلەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ

ئۇ ماڭا قاراپ كۈلۈمسىرىگەن پېتى . دېدىم! ئەلەيكۇمئەسسى#مۇ
:پىشانەمگە سۆيۈپ قويۇپ

. دەپ سورىدى ؟ىمۇئوقۇغۇچىسئىسمىڭ نېمە؟ سەن يولدىشىمنىڭ 

لىق كىتاب مەن ئۇنىڭغا ئېيتىپ بېرىۋاتقىنىمدا، ئۇستازىم قولىدا لىپمۇ

:ئۇ ئايالىغا قاراپ . كۆتۈرۈپ كىرىپ كەلدى

بۇ شاكىچىك . ؟ بىز مۇڭداشقاچ ئىچمەكچىىزبىزگە چاي دەملەپ بەرسىڭ

اڭا ئۇنىڭ ئايالى م. دېدى،ۋاتىدۇئۆز يېشىغا ماس بولمىغان سۇئال'رنى سورى

:ئىللىق كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ

 پۈچقاقلىرىگىچەبۇلۇڭمىزنى دۇنيانىڭ تەلىملىرىبالى'ر بىزنىڭ  داقبۇن

.دېدىئاپىرا%يدۇ،

. نى كېيىكى ۋاقىت5ردا نۇرغۇن قېتىم ئېسىمگە ئا%تتىمئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى 

نى بىز چاينى كۈتۈپ ئولتۇرغىنىمىزدا، ئۇستازىم بىر چوڭ قارا مۇقاۋىلىق كىتاب

:ئۇ . ئېلىپ ئاچتى

 ئۇنىڭدابىز . بىمانا بۇ ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىلىرىنىڭ مۇقەددەس كىتا

.ىدېد كىتابلىرىنى تاپا&يمىز، ئىنجىلتەۋرات، زەبۇر ۋە 

مەن كىتابنى ئۇنىڭ قولىدىن ئېلىپ، چوڭقۇر ھەۋەس بىلەن ئۇنىڭ بەتلىرىغا 
.بېرىلىپ ئوقۇشقا باشلىدىم



نى ئاچقىنىدا، » يۇھاننا بايان  قىلغان خۇش خەۋەر« ئۇستازىم كىتابدىكى

ئەڭ نىڭ سۈرىتۆت  ئاتالغان" خۇش خەۋەر"دىكى مەن بۇ سۈرىنىڭ ئىجىل

مەن ھەيرانلىق ئىچىدە ئۇنىڭدىن بۇ . ئاخىرقىسى ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ قالدىم
دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ئەسلى " ئىنجىل'"سام، ئۇستازىم توغرۇلۇق سورى

.دەپ چۈشەندۈردى "خۇش خەۋەر"

بار ئوخشامامدۇ؟ دەپ " ئىنجىل"ر"ئۇنداق بولسا، تۆت ئوخشىمايدىغان 

. سورىدىم

:ئۇستازىم

  ئىنجىلبۇ يەردە ئوخشاش بولمىغان تۆت پارچە ! ياق، مەخسۇت 

ھەر . لېكىن ئۇ تۆت قىسىمگە بۆلۈنگەن. بار ئىنجىلپەقەت بىر! .  بولغىنى يوق

.دەپ جاۋاب بەردى ،خاتىرلىگەن ان كىشىبىر قىسمىنى ئوخشاش بولمىغ

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن، ئۇستازىم ماڭا نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئېيتىپ بەرگەن 
مۇنۇ لېكىن، ئۇنىڭ  ئېيتقان . بولسىمۇ، كۆپىنچىسىنى ھازىر ئونتۇپ قالغانىدىم

 ئىنجىلبىز مۇسۇلمان,ر تەۋرات، زەبۇر ۋە : « سۆزلىرى ئېسىم قالدى

ھەقىقەتەن ئاسماندىن چۈشكەن مۇقەددەس كىتاب(ر ئىكەنلىكىگە كىتابلىرىنىڭ 

ئۈچ كىتاب  بۇ. لېكىن، قۇرئانسىز ئۇ'ر مۇكەممەل بو'لمايدۇ. ئىشىنىمىز
مەسىلەن، دەسلەپتە . پاكلىقىنى يوقاتقان ئەسلىئۆزىنىڭ  ئۆزگەرتىۋىتىلگەچكە

. رىۋالدىقىسىمنى چىقىۇ تۆت لېكىن ھازىر ب. ئىدىبار  ئىنجىلپەقەت بىر! 

خرىستىيان,ر ئۇ*رنى ئېتراپ ، بىراق. بار قىسمىلىرىمۇۇنىڭدىن باشقا ھەقىقى ب

ئاندىن، ئۇ قولىدىكى مۇقەددەس كىتاپنى تەمكىنلىك بىلەن .” قىلمايدۇ

:يېپىۋېتىپ

خۇددى بىزنىڭ . بار ئال!پەقەت بىر! . ئېزىقتۇرىدۇى كىشىن بۇ كىتاب"ر



ئال! . مۇھتاجدۇر ھەممە ئال#غائال) بىردۇر، «ئېيتىلغاندەك  كېرىمدەقۇرئان 

ھېچكىشى ئۇنىڭغا تەڭداش . ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس بال) تاپقانمۇ
.دېدى"بو'لمايدۇ

ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ  بال) تاپقانمۇئۇ « !قۇرئان كەرىمدە : "ئۇ يەنە ماڭا 

، بىز ئۇنىڭ خۇدا بىزنىڭ ئاتىمىز غادېيىلگەن تۇرسا، بىز قانداقسى!  ئەمەس

بېشىمنى ئاستا قوشۇلۇپ، دېگىنىدە مەن » پەزەنتلىرى دەپ ئېيتا&يمىز؟

:مەن قايتىشتىن بۇرۇن، ئۇنىڭدىن. لىڭشىتىپ قويدۇم

نىڭ سۇ ئۈسىتىدە ماڭغىنى توغرۇلۇق ھېكايە ئەلەيھىسسا"م، ئەيسا ئۇستاز 
. دەپ سورىدىمبارمۇ؟

ۈچ يىل بولغان بولسىمۇ، لېكىن، گەرچە، سۇ ئۈستىدە مېڭىشقا ئۇرۇنغىنىمغا ئ 
:  ئۇستازىم بولسا مۇ(يىملىق بىلەن. تۈنۈگۈن يۈز بەرگەندەك ھىس قى%تتىم

لېكىن ئۇنداق مۆجىزە . ئوغلۇم ،ئۇنداق ھېكايە ھەقىقەتەن مەۋجۇت

سەن بولساڭ . يارىتىش قۇدرىتى پەقەت پەيغەمبەر ۋە رەسۇلغى( بېرىلگەن

پىشقان بىر كاللىنى ئېتىقادمۇ، ئاددى . ەسرەسۇلمۇ ئەم. پەيغەمبەر ئەمەس

.دېدىتەلەپ قىلىدۇ،

ئۇنىڭغا ئىككىنچى مەن  .دىمېنى ئۆيۈمنىڭ ئالدىغا ئەكىلىپ قويئۇستازىم  
: ئىنجىل" مۇشۇنداق قا9يمىقان، باتىل ئىش4رنى ئويلىمايمەن، ھەمدە ھېلىقى

ەن دەپ ۋەدە تاپشۇرۇپ بېرىم كىتابچىنى» يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خەۋەر

مەن ئۆيگە كىرىپ . ئۇستازىم ماڭا كۈلۈمسىرىپ قويۇپ، كېتىپ قالدى .قىلدىم

. تاھارەت ئېلىپ، نامازشامغا تەييارلىق قىلدىم



4 »     «

ئۆيىمىزنىڭ ئەھۋالى . ئىككى يىل ئۆتۈپ، مەن ئون بەش ياشقا كىرگەنىدىم

دادام ئىقتىسادى جەھەتتىن قىيىن ئەھۋالغا  . تېخىمۇ ناچارلىشىپ ماڭدى
بىز بۇ . تارتىش قىلىشاتتىئانام دائىم دېگۈدەك تا"شقالغاچقا، ئاتا

. دىن ناھايىتى بىئارام بو%تتۇق"رئىش

بولسىمۇ، ئۆيىمىزنىڭ  كۆچلۈكمېنىڭ بىلىم ئېلىش ئارزۇيۇم ناھايىتى 

شۇڭا، مەن . ئەھۋالى، ئوقۇش خىراجىتىگە بىۋاستە تاقىشاتتىئىقتىسادى 
خوشنىلىرىمغا مەكتەپ خىراجىتىمنى تۆلەش ئۈچۈن، ئىمكاننىڭ بېرىچە 

ھەركۈنى كەچتە، ۋاقتىمنى ئاساسەن  .قوشۇمچە خىزمەت قىلىپ پۇل تاپاتتىم

كېرەك خوشنى=رنىڭ كىرىنى يۇيۇش، تازىلىقىنى قىلىش ۋە بازاردىن نەرسە

.سېتىۋېلىش ئۈچۈن سەرپ قى%تتىم

مەن ھەرگىزمۇ . مۇشۇ ۋاقىت6ردا، خۇدا ماڭا ئاجايىپ يېقىن تۇيۇ$تتى

، بىزدىن نقىلغىلى بولمايدىغائۈگەنگەندەك، بىز تەسەۋۋۇر  مەدرىسىدەئۇنى، 

شۇڭا، خۇدا  مېنىڭ دۇئالىرىمنى . ناھايىتى يىراق دەپ ئوي+ماپتىكەنمەن
ئاڭCپ،  ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇرۇپ، شەخسەن  قىيىنچىلىرىمنى ھەل قىلىپ 

يەنە كېلىپ، مېنىڭ يېقىن دوستلىرىم كۆپ . بېرىدۇ دىگەن ئۈمۈددە ئىدىم
.بولمىغاچقا، مەن خۇداغا بەكرەك يېلىندىم

مەن ئادەتتە ئۇنىڭ . دادامدەك بېلىق تۇتۇشنى ياخشى كۆرەتتىممەنمۇ 

بىر مەن . بىلەن بىرگە  بارماي، بەلكى ئۆزۈم يالغۇز بېلىق تۇتقىلى باراتتىم

قېتىم دادامنىڭ قامىغىنى ئۇنىڭدىن سورىماي ئېلىپ، دەريا بويىغا نەچچە 
ەك شۇ چاغ7ردا مەن دائىم خۇدا بىلەن خۇددى يېقىن دوستۇمد. باردىم



:بىر قېتىم مەن ئۇنىڭدىن. سۆزلىشىپ دۇئا قى%تتىم

ئى خۇدا ، ئائىلەمدىكىلەرنىڭ قوسىغى ئۈچۈن، بۈگۈن ماڭا  ئىككى ئۈچ   
.دەپ تىلىدىم!  بېلىق بەرگەن بولساڭ

ئاجايىپ چوڭ بىر بېلىق سۇ يۈزىگە تارتىشىپ،  قشۇ ھامان قولۇمدىكى قاما

پ چۈشۈۈچۈم يەتمەي، دەرياغا بېلىقنى تارتىشغا ك. كۆتۈرۈلۈپ چىقتى

. ىنىڭ ئۈزۈلىشىدىن بەكمۇ ئەنسىردىميىپمەن قاماق . كەتكىلى تاس قالدىم

بېلىق قېچىپ كەتسە . چۈنكى، مەن دادامنىڭ مىجەزىنى ئوبدان بىلەتتىم

تەلىيىمگە، . ئۈزىلىپ كەتسە، چوڭ بىر با%غا قا%تتىم قاماق يىپىمەيلىكى، 

چىقىرالمايۋاتقانلىقىمنى كۆرۈپ ياردەمگە بىرسى مېنىڭ بېلىقنى تارتىپ 

ئۇ ئېغىرلىقى بەش . ئىككىمىز ئاران تەستە بېلىقنى تارتىپ چىقاردۇق. كەلدى

مەن . كىلو كەلگىدەك بېلىق بولۇپ، ئۆمرۈمدە تۇتقان ئەڭ چوڭ بېلىق ئىدى

 قامىقىنى دادامنىڭلېكىن، . تاڭ قالدىمخۇدانىڭ تىلىگىنىمنى بەرگىنىدىن ھاڭ

ئىقرار قىلىش خىيالىمغا پەقەت) كەلمىگەن ئۇنىڭغا  ئالغىنىمنىىز رۇخسىتىس

 .ئىدى

بىز ئەخمەدىيە مەن . سۇئال/ر بىلەن تولغانىدىھەر خىل كال"م 

نېمە ئۈچۈن باشقا مۇسۇلمان+ر بىلەن ئا#قە مەزھىپىدىكىلەرنىڭ 

بىلەنمۇ  قىلمايدىغانلىقىنى، ھەتتا، دەريانىڭ ئۇ قېتىدىكى مۇسۇلمان"ر

بىزنىڭ . ىچقانداق ئا=قىسىنىڭ يوقلۇغى كال(مدىن زادى( ئۆتمەيتتىھ

ئوخشاش  بالى$رغاتۇرمۇشىمىز شۇنداق زىرىكىشلىك تۇيۇلغاچقا، مەنمۇ نۇرغۇن 

مەن چوڭ0ردىن سۇئال سورىغاندا، . بىر قەدەر ئىسىيانكار بولۇپ قالدىم
ھەم سورىغان  قانائەتلەندۈرگىدەك جاۋاب بېرەلمىسە ئىچىمدە خۇش بو%تتىم

بىرمەزگىل، مەن ھەقىقەتنى ئىزدەشكە . سۇئاللىرىمدىن پەخىرلىنەتتىم



. قىلغان ئىدىم8رنى يېڭىش ئۈچۈن ئۇ/ر بىلەن مۇنازىرە بەلكى چوڭئەمەس، 

شۇنداق قىلىپ، مەن كۆپ ۋاقىت7رنى كىتاپ ئوقۇش ۋە  تەتقىقات ئېلىپ 

. بېرىش ئۈچۈن سەرپ قىلدىم

ئۆزلىرىنىڭ قاتتىق ئەخ/قى ئۆلچەملىرىدىن  بىزنىڭ مەزھىپىدىكىلەر

مۇسۇلمان/رغا ئوخشاش ھاراق ئىچىش  ئىخ%سمەنباشقا . پەخىرلىنەتتى

بۇ ئىش*رنى قىلغان*رنى قاتتىق . ھەتتا، تاماكا چىكىشكىمۇ قارشى ئىدى

بۇ ئىش1رنى ئوچۇق ئاشكارا ئەمەس،  ئەلۋەتتە بەزىبىر كىشىلەر. جازا$يتى

. مەخپى قى$تتى

فىلىملەر ئۇ چاغ?ردا بىزنىڭ كەنتتە تېلىۋېزور يوق بولۇپ، ئادەتتىكى كىنو

پەقەت ئىس!م دىنىغا ئائىت كىنو+رنى كۆرۈشكى! . كىنوخانى-ردا قويۇلمايتى
بىزنىڭ مەزھەپتىكى ياش9ر، قىسمەن ئۆزەممۇ، سىرتقى دۇنيانى . يول قوياتتى

بىر چە دوستلىرىم، باشقا بىر كۈنى بىرقان. شۇنداق تەشنا ئىدۇق كۆرۈشكە

 بۇ ئىشكىيىن . گە بېرىپ ھىندۇستاننىڭ بىر كىنوسىنى كۆرۈپتىكەنكەنىت

 مەزھىپىدىكىئەخمەدىيە . ئىدى قاتتىق ئۇرۇلغان ئۇ"ر ، الغاندائاشكارا بولۇپ ق

جامائەت ئىچىدىكى  دېگەن باشقۇرۇش باشقارمىسىدا، "ئامائامۇرى"

 مۇجاھىدبۇ ئەترەت . بار ئىدى ىتىىر ئەتربقىلىدىغان بىرتەرەپ مەسىلىلەرنى 

. ەزھەپتىكى ئىش>رنى ھۆكۈمەت ساقچىلىرىغا يو*تقۇزمايتتىدەپ ئاتىلىپ، م

بىر ئون ئىككى ياشقا كىرگەن ئوغۇل بالى2رنىڭ ھەممىسى بۇ ئەترەتتە  بىزدە 

.تەربىيىلىنەتتىمەزگىل 

چۈشىنىپ  ىن!جازاسىغا ئۇچرىغاندىن كېيئۇنىڭ  مەن بۇ ئەترەتنىڭ كۆچىنى

.يەتتىم

ئۇ"ر . مەن باشقا مۇسۇلمان%رنىڭ تۇرمىشىغا شۇنداق ھەۋەس قى%تتىم

ئانام مېنىڭ لېكىن ئاتا. ، مۇنازىرە قىلغىم كېلەتتىسۆزلەشكىمبىلەن 



مەن نەچچە قېتىم ئۇ%ردىن . ىيول قويمىدقەتتى كەنتىمىزدىن ئايرىلىشىمغا 
مەن ئۇ%رنىڭ شۇڭا . تۇرىۋالدى ياق دەپ چىڭئۆتۈنگەن بولساممۇ،  ئۇ"ر 

.سۆزىگە كىرمەي قارشى چىقتىم

ىكى كىنوخانىغا ئىككى قېتىم كەنتىدچىنئوت  دوستلىرىم بىلەنمەن  
باشقا بىر دۇنيا بولۇپ،  مەن ئۈچۈنچىنئوت كەنىتى . مەخپىي باردىم

مەن ھەر قېتىم كىنودىكى خىلمۇ. كىنوخانىسى شۇنداق ھەشەمەتلىك ئىدى
ئۇ . ژ%رنى كۆرگەندە، كال7مدىكى غەملىرىمنى ئۇنتۇپ قا%تتىمخىل پىرسۇنا

كىنوBر بولسا پاكىستان خەلقىنى مەدھىيىلەپ، قەھرىمان+رنى ۋەتىنىمىز 

. ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلىدىغان ئۇلۇغ ۋەتەنپەرۋەر قىلىپ تەسۋىرلەيتى

ىڭ مالپەقەت ئۆزىنكىنودىكى . تەسىرلىنەتتىم بەكمەن بۇ قەھرىمان%ردىن 

كەمبىغەللەرنى ئىزىپ، ئالىمەن! دۇنياسى ۋە بەختىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان، 

قاتتىق مەن ئۇ%ردىن  كۆرگىنىمدە ئەبلەخلەرنىدەيدىغان ئاچكۆز 

ئەنگىلىيە جاھانگىرلىرىنىڭ تۈزىمى تېخى خەلقنىڭ خىيالىدىن . غەزەپلىنەتتىم

» دۈشمەن«ائىم بۇ كىنو.ردا ئەنگىلىيەلىكلەرنى د. چىقىپ كەتمىگەنئىدى

بىر ئادەم شۇنداقمۇ  كىنودىكى ئادىلسىزلىقنى كۆرگەندە،! دەپ كۆرسىتەتتى
.رەزىل بولغان بارمۇ؟ دەپ خىيال قىلدىم

كىنو كۆرگىلى بارغان ئاتالمىش ئاغىنىلىرىم،  كەنتىگەمەن بىلەن چىنئوت  
چېقىپ  باشقۇرۇش باشقارمىسىغامەزھەپ بىزنىڭ مېنىڭ بارغىنىمنى 

چۈنكى، بۇ . مئىدى قۇتۇلۇپ قالغان مەن ئۇ,رنىڭ تاياقىدىنلېكىن . نقويۇپتىكە

رنىڭ ئىشەنگۈسى لىرىنىڭ قۇلىقىغا يەتكەندە، ئۇ!ئاقساقال ئەخمەدىيەئىش 

:ئۇ"ر. كەلمىدى

ئەگەر مەخسۇت بارغان بولسا، ئۇ چوقۇم شۇ !  بۇ مۇمكىن ئەمەس
. ېيىشتىد بىلەن مۇنازىرىلەشكىلى بارغان، ئۇستاز"ريەردىكى 



بۇنىڭ بىلەن ھاكاۋۇرلىقىم تېخىمۇ . ئىشەنمىدى ئۇ.ر ھەققىقىي ئەھۋالغا
.ئاشتى

ئىش7ر يۈز بەرسىمۇ، خۇدا ماڭا ھەرگىز يىراق  مۇشۇنداقگەرچە  

بىر كۈنى بازاردىن سۇمېيى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن، دادام ماڭا . تۇيۇلمىدى
غا قاراپ بازارىنىمچە مەن قولۇمدىكى پۇلنى چىڭ تۇتق. ئىككى رۇپىيە بەردى

غانلىغىنى تۇريولدا مەن بىر توپ ئادەملەرنىڭ مايمۇن ئويۇنىغا ئولىشىپ . ماڭدىم

ئۇزۇن . ئۇ مايمۇن ھەقىقەتەن قىزىقارلىق ئويۇن كۆرسۈتۈپ بېرىدىكەن. كۆردۈم

توپ ئادەمنىڭ ئارىسىدىن چىققىنىمدا قولۇمدىكى ئىككى  ۇب مەنئۆتمەي 

ۈگۈنگىچە ئۇنىڭ قانداق يۈز بەرگەنلىكىنى تا ب! رۇپىيە پۇل يوق ئىدى

:   مەن قاتتىق ئازابلىنىپ. پۇلغا شۇنداق ئىچىم سېرىلدى. ئۇقمايمەن

.دەپ ۋارقىرىدىم ! ئى خۇدا، پۇلۇمىنى قايتۇرۇپ بەرگىن

ئاخىرى ئامالسىز ئۆيگە قايتىشقا مەجبۇر بولۇپ ۋە يول بويى يىغ"پ  

مەن ئۆيگە . بەرمەيتتىنچى ماي چۈنكى، پۇل تۆلىمىسەم، دۇكا. ماڭدىم

لېكىن، . ئانامنىڭ مېنى چوقۇم ئۇرىدىغانلىقىنى بىلەتتىم، ئاتامبارسا

ئىككى كۈمۈش يەردە ، ئۆينىڭ ئىشىك ئالدىغا كەلگىنىمدەتەلىيىمگە، دەل 

تا بۇ پۇلنىڭ ئۇ يەرگە قانداق كېلىپ قالغانلىقىنى . پارقىراپ تۇرۇپتۇتەڭگە 

لكى بىرەيلەننىڭ پۇلى شۇ يەرگە چۈشۈپ قالغان بە. ھازىرغىچە بىلمەيمەن

خۇدا مېنىڭ . ۇ بىر مۆجىزە ئىدىببولۇشى مۇمكىن، لېكىن، ماڭا نىسبەتەن 

.ىجاۋاب قايتۇرد ۇئايىمغا يەنە بىر قېتىمد

ئەمما، مېنىڭ . شۇ كۈنلەردە مەن دوستۇم سەئىدنىڭ ئائىلىسىدە ئىشلەيتىم 

ئۇنىڭ دادىسى . چارلىشىپ ماڭدىسەئىد بىلەن مۇناسىۋىتىم بارغانسىرى نا

دائىم چەتئەللەردە يۈرگەچكە،  ئاكىسىنىڭ ئۇنىڭغا كۆرسەتكەن تەسىرى 
سەئىد مەكتەپتە ياخشى ئوقۇمىغاچقا، ئۇ مېنىڭ . ناھايىتى چوڭ ئىدى



 ئۇ. مېنى دائىم مازاق قى$تتى. ئۆگىنىشتە ياخشى بولۇشۇمنى كۆرەلمەيتتى

تەن تېپىپ،توپ ئويناۋاتقاندا، توپنى ماڭا قەس

دەپ  ! كىتابلىرىمنى ئەكەل، تېز بول! بۇياققا كەل كىچىك ما"ي 

.بالى$رنىڭ ئارىسىدا مازاق قى$تتى

ئانىسى مېنىڭ مەكتەپ ئەگەر، ئۇنىڭ ئاتا. مەن ئۆچ ئېلىشقا پېتىنالمايتىم 

ئەمما، . خىراجىتىمنى تۆلەشنى توختاتسا، مەكتەپتىن قالىدىغانلىقىمنى بىلەتتىم

.ۈت قىلىش، ئۇنچە ئاسانغا چۈشمىدىسۈك

مۇئەللىمغا تاپشۇرۇقنى . بىر كۈنى، سەئىد، چېكىدىن بەك, ئاشۇرىۋەتتى 

كۆرسۈتىستىن بۇرۇن، مېنىڭ دەپتىرىمدىكى  تاپشۇرۇقنى سەئىد يىرتىۋېلىپ، 

مەن . ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىپ، ئاللىبۇرۇن مۇئەللىمگە  كۆرسىتىپ بولغانىكەن

مۇئەللىم مېنىڭ . ىسەم، ئىشلىگەن بەت يوقتاپشۇرۇقنى كۆرسۈتەي د
تاپشۇرۇق ئىشلىگەن بەتلىرىمنىڭ يىرتىلغىنىنى كۆرۈپ، كىمنىڭ قىلغانلىغىنى 

سەئىد ئىكەنلىكىنى  نبۇ ئىشنى قىلغا نەتىجىدە مۇئەللىم. سۈرۈشتە قىلدى

شۇنىڭ بىلەن سەئىدنىڭ سىنىپتا يۈزى تۆكۈلگەچكە، . ، ئۇنى جازالىدىىپبىل

مەن بۇنىڭدىن ناھايىتى چۈشكۈنلىشىپ . مېنى ئۇردىئۇ قاندا دەرستىن قايت
.كەتتىم

ھېيت . تەشنا بولغان، قۇربان ھېيت يېقىنلىشىپ قالغانىدى ھەممە بالى"ر

مەن كۆڭلۈمدە، ئۇ ماڭا ھېيتلىق  .چاقىرتىپتۇكۈنى، سەئىدنىڭ ئاپىسى مېنى 
گە كىرگەندە، ئۇ)رنىڭ ئۆيى. دىمباربېرىشى مۇمكىن دېگەن خىيالدا ئۆيىگە 

. ئۇچۇمدا، ئۇنىڭ ئاپىسى بۇرۇن ماڭا بەرگەن سەئىدنىڭ كىيىملىرى بار ئىدى

. ئۈچۈن بازارغا ئەۋەتتى سىتىۋېلىشسەئىدنىڭ ئاپىسى مېنى بىر نەرسە 



كىرىشىمگە ئۇ . ئىكەنئۆيىدە  ابازاردىن كەلسەم، سەئىد، ئاپىسى بىلەن ئاشخان

ئاپىسى . دەپ ۋاقىرىدى" لىرىمنى سالكىيىم"قوپاللىق بىلەن، تارتىپ، قولۇمنى 

.خاپا بولغان ھالدا ئۇنى ئەيىپلەپ، ئاشخانىدىن چىقىرىۋەتتى

 :ېرىپب ماڭا بىر نەچچە رۇپىيەئاندىن، سەئىدنىڭ ئاپىسى، 

ئۇ . دېدىرۇپىيەنى ئۆزەڭ ئېلىپ، قالغىنىنى ئاپاڭغا بەر بۇ پۇلدىن بىر 

مەن سەئىد . وشۇپ بەردىنىمۇ قپولوڭ,ر دەپ، بىر كورا يە، بۇنى يەنە

. نى ئېلىپ ئۆيگە قايتتىمكورىئاپىسىغا رەھمەت ئېيتىپ، 

مەن ئۇ%رنىڭ . ئۆيگە كېتىۋاتقاندا، سەئىد بىر دوستى بىلەن ماڭا ئۈچۈردى

يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىشكە ئورۇنغىنىمدا، ئۇ4ر قولۇمدىكى كورىنى تارتىۋالماقچى 

 پولوچۈشۈپ كېتىپ، ئىچىدىكى يەرگە  كوراشۇنىڭ بىلەن، . بولۇپ تا$شتى

ئۇنى ئازدەپ، سەئىد . مەن يىغ.ي دەپ قالغانىدىم. چېچىلىپ كەتتى

ئاغىنىسى بىلەن كىيىملىرىمنى كۈچىنىڭ بېرىچە تارتىپ، سالدۇرۇۋەتمەكچى 

.مەن بىر ئامال قىلىپ قاچاي دېسەممۇ، ئۇ'ردىن قۇتۇ'لمىدىم. بولدى

/ي، مېنىڭ كىيىملىرىمنى بۇ كىچىك ما! قارا: ئاندىن ئۇ دوستىغا
.دەپ ۋاقىرىدى كىيىۋاپتۇ،

ئۇ بەلبېغىمنى تارتىۋالماقچى بولغىنىدا، مەن ئۆمىلىگەن پېتى كورىنى ئېلىپ 

. ئۇ قاتتىق ۋارقىرىغان پېتى يېقىلدى. سەئىدنىڭ يۈزىگە بىرنى سېلىۋىدىم

شۇنداق قىلىپ، ئۇ دەلدەڭشىۋاتقان . ئارقىدىن دوستىغىمۇ بىرنى سالدىم
.رسەتتىن پايدىلىنىپ، ئۆيگە تىكىۋەتتىمپۇ

بەرگەن پۇلنى  سەئىيدنىڭ ئاپىسىشۇ قا.يمىقانچىلىقتا، مەن 

مەن سەئىدنى ئۇرۇپ قويغانلىغىم ئۈچۈن،  قورقۇپ، . يۈتتۈرگەنىدىم
 .غانلىقى ئاڭلىدىمئۇزۇن ئۆتمەي، دەرۋازىنىڭ قېقىل. كىرىۋالدىم اجەتخاناغاھ

شۇنىڭ بىلەن دادام . ىپ بەردىنامغا ئېيتئاقوشنى.ر بولغان ئىشنى ئاتا



:غا كېلىپاجەتخانىئۇددۇل ھ

دەپ  ! دەيمەنئاڭلىدىڭمۇ؟ چىق ! مەخسۇت، تېزدىن بۇياققا چىق 

.ۋارقىرىدى

چىققىنىمدا، ئۇ مېنى ئۇرۇپ سىرىتتىكىلەرنىڭ  ئالدىغا  تىتىرەپمەن  

: ئۇ ئاچچىغى بىلەن. سۆرەپ ئەچىقتى

ئۇ بىزگە ! بولسا ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىڭ"ر. ىمەس شۇممانا بۇ ھېچنىمىگە ئەرز

.دېدى ! كېرەك ئەمەس

نىڭ رەھىمسىزلىك بىلەن ئېيتقان دەھشەتلىك سۆزلىرىدىن قاتتىق دادام

مەن دادامنىڭ بۇنچىلىك خاپا بولغىنىنى كۆرۈپ باقمىغاچقا، . ئۈمىدسىزلەندىم

اكىسى پەيدا ئالدىمدا، سەئىدنىڭ غەزەبلەنگەن ئ. ئۆلۈم خىيالىمغا كەلدى

مەن يەرگە يېقىلغاندىن كېيىن، . تىپىشقا باشلىدىبولۇپ، مېنى ئۇۇپ

. يۈزۈمنى قولۇم بىلەن توسۇۋالغان بولساممۇ، ئۇ تىپىشنى توختاتمىدى

يەنە بىرسى مېنى ئاندىن، . ئاخىرىدا، بىرسى كېلىپ ئۇنى تارتىپ ئەكەتتى

:تۇرغۇزۇپ

.دېدى ! بۇ يەردىن يوقال

مەن ئۆزۈمنىڭ قانچىلىك يۈگۈرگىنىمنى . ئالدىغا يۈگۈردۈممەن پۇتلۇشۇپ  

ئاخىرى، مەن دەريا بويىدا تۇرغان چوڭ بىر تاشنىڭ يېنىغا كېلىپ . بىلمىدىم

خۇددى . شۇ پەيتتە، بىرەر ئىشنى ئويلىغۇدەك ھالىم قالمىغانىدى. قاپتىمەن

. كەتتىپۈتۈن بەدىنىم ئىششىپ قالغاندەك بولۇپ،  بېغىشلىرىم قاتتىق ئاغرىپ 

.مەن ئۇ يەردە ئولتۇرۇپ يىغلىغاچ مۇشتۇمۇمنى خۇداغا تەڭلىدىم

  !سەن شۇنداق رەھىمسىزقۇتقۇزمىدىڭ؟ ئال.، سەن نېمە ئۈچۈن مېنى ئى «

نېمە ئۈچۈن مېنى بۇنداق ئەسكى، رەھىمسىز  سەنباغرىڭ شۇنداق قاتتىقمۇ؟ 

چىمۇ قىل، ماڭا يوقمەن بىلەن كارى ئۇ%رنىڭ ! ئائىلىدە تۇغدۇردۇڭ



شۇنداق،  مەندىن . سەنمۇ مەندىن ۋاز كەچتىڭ ...ئەمدى سەن. مەيدۇكۆيۈن

مەن سەندىن . مايمەناڭا دۇئا قىلبۈگۈندىن باش&پ مەن س! ۋاز كەچتىڭ

بۈگۈن مەن ناھەق تاياق . شۈنچە كۆپ ياردەم سورىساممۇ، سەن ئاڭلىمىدىڭ

!» دىڭقۇتقۇزمىېنى لېكىن، سەن م. ئۇ3ر مېنى رەھىمسىزلەرچە ئۇردى. يىدىم

.غا قاراپ قاتتىق ۋاقىرىدىمئاسماندەپ  شۇ تاشنىڭ ئۈستىدە 

مەن .  سەن بىر رەھىمسىز پادىشاھ. ئال. سەن رەھىمسىز ئىكەنسەن« 

ھەقىقەتەن ئەگەر، سەن . دائىم سېنى ئالراھمان، ئالرەھىم  دەيمەن

، بۇ بۈگۈن! بولساڭ، ئەمىسە ماڭا گەپ قىلمامسەن؟شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان 

سەن مېھرىبان ئەمەس، بىر  باغرى . ئايەم كۈنى، مەن ئۆيۈمدىن ھەيدەلدىم

سېنىڭ باغرىڭ قاتتىق بولغاندىكىن، نېمە ئۈچۈن . قاتتىق خۇدا ئىكەنسەن

نېمە ئۈچۈن بىزنى قىينايسەن؟ ماڭا جاۋاب ! ھەممىمىزنى ئۆلتۈرۈۋەتمەيسەن؟
»ئەي خۇدا، مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭ*ۋاتامسەن؟ ! بەر

بۇ ۋاقىتتا، چاقماق . مەن ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە بېشىمنى تاشقا ئۇردۇم

مەن ئاسماندا قارا . زىلىگە كەلتۈردىزېمىننى زىلچېقىپ، گۈلدۈرماما يەر

. بۇلۇتGرنى كۆردۈم، گۈلدۈرماما ئاۋازى قۇ6قنى يېرىۋەتكىدەك دەھشەت ئىدى

. ۋەتتىبېشىمغا قۇيىئۇزۇن ئۆتمەي-، بۇلۇت-ر يامغۇرنى ئۈستى

بۇ ۋاقىتتا، مەن نۇھ ئەلەيھىسسا8م دەۋرىدىكى كەلكۈننى ئوي'پ، مېنى 
سەن نېمە ئۈچۈن بىزنى «باياتىن دىگەن .  قورقۇنۇچ باستى

دېگەن سۆزلىرىمنى » ئۆلتۈرۈۋەتمەيسەن؟ نېمە ئۈچۈن بىزنى قىينايسەن؟

مەن ئۆزۈمنى بۇ چېلەكتە . ئېسىمگە ئېلىپ قورققىنىمدىن تىترەپ كەتتىم

قۇيغاندەك يامغۇردىن دالدىغا ئېلىش ئۈچۈن، ئۇ چوڭ قورام تاشنىڭ ئاستىغا 
خۇدا راستىن" مېنىڭ جېنىمنى ئا4مدۇ نېمە؟  دېگەنلەرنى ئوي"پ . كىرىۋالدىم



.چۈنكى، مېنىڭ ئۆلگۈم يوق ئىدى. قورقتۇم

مەن . يەرنى سوققانىدىيېنىمدىكى بىر ، بىر دەھشەتلىك چاقماق توساتتىن

بۇنى كۆرۈپ، چاقماق ئارقىدىن مېنى سوقارمۇ . دىن ۋارقىراپ كەتتىمقورققىنىم

چاتقاللىقتا   چاقماق سوققان يەرنى قارىسام،مەن . دىگەن ئويدا بولدۇم

ئۆت بىردەمدى, كۆيۈپ ئۆچۈپ، ئىسى . كىچىككىنە بىر دۆۋە ئوتنى كۆردۈم

ا بۇنى كۆرگەندىن كېيىن،  قۇرئاندىكى مۇس. يامغۇردا تارقىلىپ كەتتى

ئۇمۇ چاتقاللىق ئىچىدە . ئېسىمگە كەلدىقىسسەسى  نىڭئەلەيھىسسا"م

. قىلدىم ھېس ناپاكئۆزەمنى قورقۇپ، مەن . كۆيۈۋاتقان ئوتنى كۆرگەنىدى

 ڭغادەپ ئوي'پ، ئۇنى! ئۇ مېنى كۆرىۋاتىدۇ! بۇ يەردەخۇدا دەرۋەقە، 

. گۇناھىمنى كەچۈرۈش ئۈچۈن ئۈنلۈك ئاۋازدا دۇئا قىلىشقا باشلىدىم

بارا پەسەيگەندىن كېيىن، مەن يوغان قورام تاشنىڭ ئاستىدىن يامغۇر  بارا
ئىككىلەنگەن ھالدا، ئالدىمغا . چاتقاللىققا قارىدىمھېلىقى ئۆمىلەپ چىقىپ، 

خۇدا بىلەن . سەل داجىپ قارىسام پەقەت كۆيۈپ كەتكەن چاتقاللىقنى كۆردۈم

دەل . دەپ ئويلىدۇم رەككېتاكال7شقىنىمدا، خۇدا شۇ يەردە بولغان بولۇشى 

مەن ئۆزۈمنى يەرگە . شۇ چاغدا يەنە بىر قېتىم قىسقى) چاقماق چاقدى

.ېتىپئ

شۇ ۋاقىتتا،   . دىمدەپ توۋلى! » كەچۈرگىن خۇدا، مېنىياق، ياق، « 

. كېيىنكى قېتىم چاقماق چوقۇم مېنى سوقۇپ ئۆلتۈرۋېتىدۇ دەپ جەزىم قىلدىم

.چاقماق مېنى سوقمىدى لېكىن،

يامغۇر . ئىكەنبېشىمنى كۆتۈرسەم، ئۇ يەردە ھېچنېمە يوق  ئاستان مە 

. توختىغاندىن كېيىن، مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ كەنت تەرەپكە قاراپ يول ئالدىم

.نى كۆرمىدىمنېمىكېتىۋېتىپ، نەچچە قېتىم كەينىمگە قارىغان بولساممۇ ھېچ

ارىسام بولغان ئىش0رنى ئوي0پ ماڭدىم، بىر ۋاقىتتا قبويى، يول   



كېلىشىمگە، پىشىمگە توۋ%نغان مەھەللىگە . كېلىپ قاپتىمەنمەھەللەمگە 

. شۇڭا مەن ئۇدۇل2، مەسچىتكە قاراپ ماڭدىم. ئەزان ئاۋازى ئاڭ$ندى

بولغاچقا بەزىلەر ماڭا ھەيرانلىق  "يبېشىم مەچىتكە كىرىشىمگە،  ئۈس

. رەت ئالغىلى ماڭدىمئۇ7ر بىلەن كارىم بولماي، ئۇدۇل تاھا. بىلەن قاراشتى

نى تازىلىۋېتىپ، زالغا كىيىملىرىمدىكى ئەڭ پاسكىنا يەرلەرتاھارەت ئالغاچ، 

.تىنسىز قوشۇلىۋالدىمكىرىپ ناماز سېپىگە ئۈن

ناماز تۈگىگەندىن كېيىن، بىر ئادەم كېلىپ، غەزەپ بىلەن  قولۇقۇمنى 
ئۇ مېنى . تارتىپ، مېنى سۆرىگەن پېتى مەسچىتتىن ئېلىپ چىقتى

: شاپى"ق"پ

! ەلئەگەر، ناماز ئوقۇماقچى بولساڭ، باشتا بېرىپ ئىشتىنىڭنى ياماپ ك

.دېدى 

مەن دەريا . ئۇ مېنى ئىتتىرىۋەتكەندە، نومۇس قىلغىنىمدىن قىزىرىپ كەتتىم

مەن . بويىدا يىقىلغان ۋاقتىمدا، ئىشتىنىمنىڭ كەينى يىرتىلىپ كېتىپتىكەن

دۈكىدە، ۇنداق قىلىپ يول بۇيى دەكۈش. نومۇس قىلدىم قاتتىقبۇنىڭدىن 

 يۈگۈرۈپدەپ ئەنسىرگەن ھالدا ئۆيگە  لمىسۇنقوڭامنى كۆرۈپ قا خەقلەر

.  دىمبار

مەندە ئىشىكنى ئاچقىدەك ۋە ياكى . ئېتىككەن ئىشىكئۆيگە كەلسەم، 

 پولوقورسىقىم ئاچ بولغاچقا، ئەتىگىنى . چەككىدەك جۈرئەت يوق ئىدى

شۇڭا مەن سەئىد بىلەن . پۇل ئېسىمگە كەلدى تۆكۈلۈپ كەتكەن جاي بىلەن
يەردە شۇ  پولوسوقۇشقان جايغا قايتىپ بېرىپ پۇلنى تاپالمىغان بولساممۇ، 

يانچۇقىمغا  پولونىئەتراپقا قاراپ بېقىپ، بىر سىقىم . چېچىق پېتى تۇرۇپتۇ

/ي ئارلىشىپ كەتكەچكە،  پولوغا يەردىن يەنە ئازراق ئېلىپ يېسەم .سالدىم
شۇنداقتىمۇ، ئاچ  قورساق بولغاچقا، . ن ناھايىتى تەستە ئۆتتىگېلىمدى



. ۋەتتىميە ھەممىسىنى

نەگە بېرىشىمنى بىلمەي تۇرغىنىمدا، دوستۇم ئەخمەد قىلىپ، شۇنداق 
ئۆيىنى ھېيتلەپ بارمىغانلىغىم ئۈچۈن، ئۇ  ئۇنىڭبۇ ھېيىتتا . ئېسىمگە كەلدى

. اراپ يول ئالدىمبارسام بولغۇدەك دەپ ئەخمەدنىڭ ئۆيىگە قيەرگە 

يىڭنە سوراپ ، يىپپئۇ9رنىڭكىگە بارسام، قورسۇغۇمنى تويغۇزۇ
.دىمئىشتىنىمنى يامىۋا/رمەن دەپمۇ ئويلى

ئىشىكنىڭ مەن . قۇلۇپ)قلىق ئىدى ئىشىك، ساممەن ئەخمەدنىڭ ئۆيىگە بار 

مەن ۋاقىت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن، . ساق5پ تۇرسام، ھېچكىم كەلمىدىيېنىدا 

ئۆيلىرى خام كېسەكتىن  دا چۆگىلەپ يۈرسەم، بىلە بىلمەي"،كەينى كوچى
ئەيسا مەھەللىدە بۇ . كېلىپ قاپتىمەنخاراب بىر مەھەللىگە سېلىغان 

ئۇ9ر ئەسلى، تۆۋەن تەبىقىدىكى بۇتپەرەس مىللىتىدىن . ئېتىقادچىلىرى تۇراتتى

يا  لېكىن ئۇزۇن يىل6رنىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ ھىندى دىنى ئۇ$رغا. ئ-– 

روھىي يا ماددىي مەنپەئەت يەتكۈزەلمىگەچكە، ئۇ1ر باشقا بىر دىنغا كىرەيلى 
پاكىستاندا ئۇ/ر پەقەت ھاجەتخانى$رنى . دەپ خرىستىيان مىللەتكە ئاي$ندى

تازى!شقا ئوخشاش، كىشىلەر ئەڭ تۆۋەن كۆرىدىغان ئىش!رنى قىلىشقى! 

" گاداي تازىلىقچى"ر"رنى شۇ سەۋەبدىن پاكىستانلىق%ر ئۇ!. مەجبۇر بولدى

ئۇ=رنىڭ كۆپىنچىسى ئۆز دىنىنىڭ ئەھكاملىرىدىن ھېچقانداق . دەپ ئاتايدۇ

لېكىن مەن كېيىنكى يىل4ردا، ئۇ1ردىن بەزىبىر شۇنداق . خەۋىرى يوق ئىدى

.ئىخ2سمەن ئېتىقادچى2ر بىلەن تونۇشقان ئىدىم

 " گاداي تازلىقچى"ر"بۇ زۆرۈرىيىتى بولمىسا، ئەگەر ھېچقانداق مۇسۇلمان 

نىڭ » گاداي تازلىقچى"ر«مەن بۇ ئەمدى، . بىلەن قەتتىي ئارى'شمايتتى

مەھەللىسىدە تۇرۇپ، ئۇ=رنىڭ بالىلىرىنىڭ شۇنداق كۆڭۈللۈك ئويناۋاتقانلىقىنى 
.كۆرۈپ ھەيران قالدىم



يەنە ئۇ=رنىڭ يېقىملىق ناخشىلىرى، مېنى ئىككى يىل ئالدىدىكىدەك! 

ئۇ . مەن ناخشا ئاۋازى چىقىۋاتقان ئۆي تەرەپكە قاراپ ماڭدىم. جەلپ قىلدى

چوڭ"ر ۋە بالى"ر  ھويلىدا .تۇرۇپتۇيەرگە بارسام، ئىشىك يوغان ئوچۇق 

 توغرۇلۇك بىر پەيغەمبەرقوشۇلۇپ، يىگىرمىدەك ئادەم بولۇپ، ئۇ'ر ئەيسا 

 .نى كۆردۈمشىىئۇ4رنىڭ ئالدىدا قولىغا كىتاب ئالغان بىر ك. ناخشا ئېيتىۋاتاتتى

ئۇنىڭ قولىدىكى كىتابنىڭ، مەن بۇرۇن مۇھەممەد ئىسمائىلنىڭ ئۆيىدە كۆرگەن 

.ھېلىقى مۇقەددەس كىتاپ ئىكەنلىكىنى تونۇدۇم

  .نى كۆرۈپ قالدىھويلىدىكىلەردىن  بەزىلىرى مېنىڭ تا-دا تۇرغانلىقىم

ارەت ئۇAر ماڭا كۆلۈسىرگەن ھالدا، مېنى كىرگىن دەپ قوللىرى بىلەن ئىش

كىرىپ  ئەرلەر بىلەن بىر ئاخىرى  دەسلەپتە ئىككىلەنسەممۇ،مەن . قىلدى

مەن ئىشتىنىمنىڭ يىرتىقىنى ئۇ/ر كۆرمىسۇن دەپ بەكمۇ . ئولتۇردۇمپا$سدا 

 قىلىپئۇ7ر ئەڭ ئاخىرقى ناخشىسىنى تۈگىتىپ، دۇئا . ئاۋاي+پ ئولتۇردۇم

ۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ، قېشىمدا ئولتۇرغان كىشى ماڭا ك. تارقاشقا باشلىدى

.دېدى" تۈگىدى"

ھېلىقى مۇقەددەس مەنمۇ ئورنۇمدىن تۇرۇپ مېڭىشىمغا، ئارىدىن بىر ئايال  

. بىر نېمىلەرنى دىگەندەك قىلدى كۆرسىتىپكىشىگە، مېنى كىتاب تۇتقان 

:شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئادەم  مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ، مۈرەمنى تۇتۇپ تۇرۇپ

.دەپ سورىدى ەردىن كەلدىڭ؟قەيئوغلۇم، كىم بولىسەن؟   

 ھېيت"پ دوستۇمنى بىر دىغان تۇرىمەن ئۇنىڭغا مۇشۇ يېقىن ئەتراپتا  

ئۆيىدە بولمىغاچقا، چۆگىلىگەچ بۇ يەرگە كېلىپ قالغانلىقىمنى ئۇ كەلسەم، 
.ئېيتتىم

گە بىر پىيالە چاي كۆتۈرۈپ جامائەتنىڭ باشلىقى بولغان بۇ كىشىبىرسى 
 سۇپىدابىز . تەكلىپ قىلدى چاي ئىچىشكەبىرگە مېنىمۇ ئۇ . كەلگەنىدى



ئارىدىن ئانچە ئۇزۇن ئۆتمەي، مەن ئۆزۈمنىڭ . ئولتۇرۇپ بىللە مۇڭداشتۇق
جامائەت باشلىقى ۋە ئاشۇ ئۆيدىكىلەر بىلەن قالغىنىمنى، باشقى%رنىڭ 

: مەن ئازراق خىجىل بولغان ھالدا .ئاللىبۇرۇن كېتىپ قالغانلىقىنى بايقىدىم

ن قايەردىن مۇقەددەس كىتاپ تاپا5يمەن؟ دەپ سورىغىنىمدا، ئۇ ، مەئاكا

ماڭا ناھايىتى مۇ*يىم قاراپ، 
ئاناڭ ۋە دوستلېكىن سېنىڭ ئاتا. ئۇنى تاپماق ئانچە تەس ئەمەس

.دېدى بۇرەدەرلىرىڭ ساڭا ئۇنى ئوقۇتقۇزمايدۇ؟

دەپ  ھىچقىسى يوق، مەن ئۇنى ھىچكىمگە بىلدۈرمەي ئوقۇيمەن، 

ئۇ بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭ7پ، يېنىدا تۇرغان بىر سومكىدىن،  بىر . پ بەردىمجاۋا
:كىتابنى ئېلىپ

سەن بۇنى ئوقۇپ تۈگەتكەندىن . بۇ ئىنجىل شەرىف. بۇنى ئالغىنمىدىى 

مەن كىتابنى . دېدى كېيىن، ساڭا تولۇق مۇقەددەس كىتاپنى بېرىمەن،

ئۇ .  رلىقىمنى بىلدۈردۇمئېلىپ ئىنتايىن خۇش بولدۇم ھەم ئۇنىڭغا مىننەتدا

:ئالدىمدىكى چاينى ماڭا سۇنۇپ تۇرۇپ

. دېدى بولمىسا سۇۋۇپ قالىدۇ،! چېيىڭنى  ئىچكىن

كىشىلەر دىندىكى  ئىچۋېتىپ، ئۆزۈمنىڭ تۇنجى قېتىم، باشقا چىيىمنىمەن 

ئادەتتە، پاكىستانلىق#ر، . ئويلىدىمبىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرغىنىمنى 

ىرى تۆۋەن كۆرىدىغان ئەيسا ئېتىقادچىلىرى بىلەن بىر ھەرگىزمۇ ئۆزل

مېنىڭ  ھەم قورسىقىم ئاچ ھەم بېشىم ئاغرىپ تۇرغاچقا، . داستىخاندا بولمايتى
بىر نەچچە مىنۇت سۈكۈتتە ئولتۇرۇپ، ئاندىن . چاي ماڭا ناھايىتى خوش ياقتى

:باشلىقىدىنجامائەت 

ىلەر نېمە ئۈچۈن ئەيسا ، خۇدانىڭ ئايالى ھەم پەرزەنتى بولمىسا سئاكا

بۇ كىشى . دەپ سورىدىم ئەلەيھىسسا5منى خۇدانىڭ ئوغلى دەيسىلەر؟



كۈلۈپ تۇرۇپ، 

.ئىسمىڭ نېمە؟ دەپ سورىدى

.مەخسۇد ئەخمەتجان دىدىم

 

ئوغلۇم، كېلىپ بۇ ئىشنى ماڭا قىلىپ : «ئۇنداقتا مەخسۇت،  ئەگەر مەن ساڭا
سەن مېنىڭ ئوغلۇم، ئۈچۈن،  غانلىقىمدېسەم سېنى ئوغلۇم دەپ ئاتى!» بەرگىن

. 4–- مەن سېنىڭ داداڭ بولۇپ قا&مدىم؟

ئۇ . مەن بېشىمنى سىلكىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ نېمە دېمەكچى بولغىنى چۈشەندىم 

:سۆزىنى داۋام'شتۇرۇپ

ئەيسا ئەلەيھىسسا8ممنى خۇدانىڭ ئوغلى دىيىشمۇ، مۇشنىڭ بىلەن −

خۇدانىڭ ئوغلى بولۇپ،  ەھەتتىنىي جئەيسا ئەلەيھىسسا%م روھ. ئوخشاش

.دېدىئاتىسى، ئۇنىڭبولسا، روھىي جەھەتتىن خۇدا 

مېنىڭ بۇ سۇئالىمنى، ناھايىتى ئاددى قىلىپ! ئۇ شۇنداق قىلىپ، 

ئۇ بۇ مەھەللىگە كېلەر ئايدا يەنە كېيىن، . چۈشەندۈرۈپ بەردى

ن بىلەشۇ ئۆيدىكىلەر مەنمۇ . كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، كېتىپ قالدى

.يول بويى خىيالغا چۆكتۈم. خوشلىشىپ، ئەخمەدنىڭ ئۆيىگە قاراپ ماڭدىم

بۇ ۋاقىتتا قاراڭغۇ . قۇلۇپ)قلىقىكەنئەخمەتنىڭكىگە بارسام، ئىشىك يەنى!  

پۈتۈن . مېنىڭ دىگەندەك مىجەزىم يوق ئىدى .ەپ قالغان ئىدىچۈشەي د

. توڭ)پ كەتتىم بەكمۇن مەيېغىۋاتقاچغا، يامغۇر يەنى!  بەدىنىم ئاغرىۋاتاتى ۋە

مەن قولۇمدا ئىنجىل شەرىفنى تۇتقان پېتى، ئىككى پۇتۇمنى چىڭ قۇچاق"پ 

.ھوشۇمدىن  كېتىپتىمەنبارا ئۆزۈم ھېس قىلمىغان ھالدا بارائولتۇرۇپ، 



ېينىمدا . ھوشۇمغا كەلسەم، ئۆيدە ئۆزەمنىڭ كارىۋېتىدا يېتىپتىمەن 

، ئەخمەتنىڭ دادىسى روشەنكى. تۇراتتىئەخمەدنىڭ دادىسى بىلەن دادام 

مېھرىبانلىق بىلەن بېشىمنى سى"پ  دادام .غان ئىدىئەكىلىپ قويئۆيگە مېنى 

قولۇمنى  ئەخمەتنىڭ دادىسى. ئۇنىڭغا تەشەككۈرىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇپتىكەن

دەپ » يۈرمىغىن &غاي"پبۇنىڭدىن كېيىن يامغۇردا قايتا «تۇتۇپ تۇرۇپ، 

ئىشىكتىن چىقىپ كېتىشىگى, يۈرىكىم جىغغىدە ئۇ . نەسىھەت بېرىپ قايتتى
ئۈستىمدە قۇرۇق كېيم  !يوققارىسام، يېنىمدىكى ئىنجىل . قىلدى

دەپ  رۈپ ئېلىۋالدىئالماشتۇرۇقلۇق بولغاچقا، كىتاپنى چوقۇم بىرسى كۆ

دادامنىڭ دەپ دادام كۆرۈپ قالغان بولسا، مېنى يەنە ئۇرارمۇ؟ . ئويلۇدۇم

دەل مۇشۇ چاغدا، ئاپام بىر پىيالە چاي ۋە . قارىدىم چىرايىغا ئېھتىيات بىلەن
بۇ چاي ماڭا شۇنداق خوش . بىرقانچە ئاسپىرىن تابلىتكىسىنى ئېلىپ كىردى

.ياقتى

مەن چاينى ئىچىۋېتىپ، دادامنىڭ قېشىدىكى ئۈستەلنىڭ ئۈستىدە ئىنجىلنىڭ  

رۈپ، كىتابنى دادام مېنىڭ ئۇ كىتابقا قاراۋاتقانلىقىمنى كۆ. تۇرغانلىغىنى كۆردۈم

: ماڭا سۇنۇپ تۇرۇپ

ئەگەر، سەن بۇ كىتابنى ھېكايە سۈپىتىدە ئوقۇساڭ مەيلى مەخسۇت، 

تارتىش تو" سۇئال سوراپ تا"ش. ئەمما سەن بۇ  توغرىلىق كۆپ ئوي$نما

ئىدراك ۋە ساڭا ئەقىل ئال!. قىلساڭ، سەن كال0ڭدىن كېتىپ قالىسەن

ئەگەر، سەن ياردەمگە مۇھتاج بولساڭ . ىلدىبىلىمگە بولغان تەشنالىقنى ئاتا ق
مېنىڭچە، . سېنىڭ پەقەت بىر يىل+ ئوقۇشۇڭ قالدى. كېلىپ ماڭا ئېيت

مەكتەپنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، سەن بىزنىڭ ئەخمەدىيە دىن تارقىتىش 

 سېنىڭھەممىمىز، . بېرىپ، بىر دىن تارقاتقۇچى بولۇشۇڭ كېرەك مەكتىۋىگە

.دېدى!قىلىمىزشۇنداق قىلىشىڭنى ئۈمىد 



ئارتۇق گەپ ئېغىزمۇ بىر  يىلداماڭا ئاچچىقلىنىپ ۋاقىرغاندىن بۆلەك، 

بىلەن توختىماي  يېنىمدا ئولتۇرۇپ مۇ&يىملىققىلمايدىغان دادام، ئەمدى 
:ئۇ يەنە داۋام'شتۇرۇپ. سۆزلىۋاتاتى

- كىرگەندىن كېيىن، بارلىق  مەكتىۋىگە دىن تارقىتىشئوغلۇم، سەن 

ئۇ يەردە سەن بىز . خالىغانچە ئۆگىنەلەيسەنمىسىنى ئېلىمنىڭ ھەم

ئۇ"ر . ئۆگىنىسەنمۇسۇلمان/رنىڭ ئېتىقادىنىمۇ مەزھىپىمىزنىڭ،  ۋە باشقا 

ھەمدە ئەيسا مۇسۇلمان%رنىڭ ساڭا ئاشۇ بىزنى كۇپپار دەيدىغان ھەتتا 

شۇ ۋاقىتتا، سەن . ئېتىقادچىلىرىنىڭ تەلىملىرىدىن تارتىپ ھەممىنى ئۈگىتىدۇ

. بىلىسەندەيدىغانلىغىنى چۈشىنىپ  نېمەرلىق دىن0ردا خۇدا توغرىلىق زادى با

مەن بۇرۇن كۆڭلىڭنى ئاغرىتقان . بۇرۇنقىدەك كېچىك با% ئەمەس ئەمدىسەن 
مەن راستىنى ئېيتسام، سېنىڭ ئۆگۈنۈشىڭنى ! بولسام، مېنى كەچۈرگىن

ى ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئوقۇش راسخوتىڭن. دىگەندەك قول*پ كەتمىدىم

 تۆلىيەلمىدىم
توغرا مەخسۇت، مېنىڭ تويلىرىم «ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئاھ ئۇرغان ھالدا،  

يالغۇز مېنى  ئۆلۈپ،تۇنجى ئايالىم ۋە بالىلىرىم . ماڭا بەخت ئېلىپ كەلمىدى

ەن سېنىمۇ مېنى مۇشۇنداق تاش.پ كېتەمدىكىن دەپ م. تاش'پ قويدى

بۈگۈن سەن بىلەن . ىدىيالمايمەنچ بۇنداق بولىدىغان بولسا، قەتتىي. قورقىمەن

، ماڭا مەخسۇتلېكىن . بىلىمەنئوبدان سوقۇشقان بالى.رنىڭ خاتا قىلغانلىقىنى 

.دېدى نېمە ئامال بار؟

نېمە دېيىشنى . دادامنىڭ سۆزىنىڭ ئاڭ2پ، مەن بەك ھەيران قالدىم

نېمە مەن ئۇنىڭغا  ! دادام نېمانداق غەلىتە نەرسىلەرنى دەيدىغاندۇ؟. بىلمىدىم

:دېيىشنى بىلمەي تۇرسام، ئاپام دادامغا

! ئۇخ0يدىغان ۋاقىت بولدى. ھازىر لېكسىيە سۆزلەيدىغان  ۋاقىت ئەمەس 



سىلى يېتىپ قالسى=، كېيىن بىر ۋاقىت تېپىپ، ئوغللىرى بىلەن بۇزۇلغان 

. دەپ رازى بولمىغان ھالدا ئۇنىڭغا كايىدى !ئوڭشىغايسىلە مۇناسىۋەتنى

، ئۇنىڭ مۇئاندىن ئاپام. لماستىن، خىجىل بولۇپ چىقىپ كەتتىدادام گەپ قى

ئۆيىدىن  ياتاقمەن ئۇ%رنىڭ  ئۇزۇن ئۆتمەي"،. كەينىدىن چىقىپ كەتتى

.ئاۋازىنى يەنە ئاڭلىدىمئۇرۇشىۋاتغان چىققان، 

مەن ئىنجىلنى ئېلىپ، خالىغان بىر يەرنى ئېچىپ، خېلى ئۇزاققىچە  

ن، سىرتتىن كەلگەن ئاياق تېۋىشىنى ئاڭ#پ،  بىر ۋاقىت(ردىن كېيى. ئوقۇدۇم
ئاپام كىرىپ . ئىنجىلنى دەرھال ياستۇقنىڭ ئاستىغا تىقىپ، ئۇخلىغان بولىۋالدىم

شۇ كۈنى . مېنى ئۇخ1پ قالدى دەپ، چىراق1رنى ئۆچۈرۋېتىپ چىقىپ كەتتى

.كېچىچە شۇنداق شىرىن ئۇخ'پتىمەن

سى كارىۋېتىمنىڭ يېنىدا ئەتىگىنى ئويغانىمدا، ئەخمەد ۋە ئۇنىڭ ئاپى

ئۇ;ر مېنىڭ ئەھۋالىمنى بىلمەكچى بولۇپ مېنى يوق'پ كەلگەن . ئولتۇرۇپتۇ

مەن ئورنۇمدىن . ئىكەن، مەن ئۇ7رنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشال بولدۇم

. مۇڭداشتۇقبىردەم ئاندىن بىز . تۇرماقچى بولغىنىمدا ئۇ-ر رۇخسەت قىلمىدى

پ كىرگىلى چىقىپ كەتكەن ۋاقىتتىن ئەخمەدنىڭ ئاپىسى ئاپام چاي ئېلى

ناھايىتى كۆپ پۇل  بۇ بىز ئۈچۈن. پايدىللىنىپ، ماڭا يىگىرمە رۇپىيە بەردى

:ئۇ دەرھال ماڭا.  قالدىمبولغاچقا، مەن ئىككىلىنىپ  

ساڭا بەرگەن ھېيتلىق بولۇپ . بۇنى كىتابلىرىڭ ئۈچۈن ئىشلەت با"م
. دېدىاپاڭ كۆرۈپ قالىدۇ،ئىشتىك يانچۇغىڭغا سال، بولمىسا ئ. قالسۇن

كېيىن، . مەن  ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتىپ، پۇلنى ياستۇقىمنىڭ ئاستىغا تىقتىم

.چىقىپ كەتتى پاراڭ&شقىلىئەخمەدنىڭ ئاپىسى ئاپام بىلەن 

ئۇ . مەن ياستۇغۇمنىڭ ئاستىدىن ئىنجىلنى ئېلىپ، ئەخمەتكە كۆرسەتتىم

.ردىقويۇپ- ماڭا قايتۇرۇپ بە بىر قاراپكىتاپقا 



.دېدىم ! نېمە بولدى؟ ئوقۇپ باققىن

:ئەخمەد بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ 

مەن تېخى ساراڭ بولۇپ قالغىنىم . ياق مەخسۇت، مەن ئۇنى ئوقۇمايمەن
:مەن. دېدى يوق ھەم ساراڭ بولغۇممۇ يوق،

.دەدىم ئەخمەت، نېمە دەۋاتىسەن ؟

ادام ماڭا بۇ كىتابنىڭ د. ئاغىنە، مەن بۇ كىتابنىڭ كۆپ قىسمىنى ئوقۇغان 
ئۆزگەرتىلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى، مەيلى ئەيسا  ئېتىقادچىلىرى بولسۇن 

 مۇسۇلمان"رياكى بىزنى ئەخمەدىيە كۇپپارلىرى دەپ ئاتايدىغان ئاتالمىش 

ئۇ(رنىڭ دىنى . ئازغان يولىدىنھەقىقى ئال$نىڭ بولسۇن، ئۇ+رنىڭ ھەممىسى 

. بەلكى ئۆزلىرىنىڭ كۇپپارلىقىنى ئىسپات$يدۇئەمەس، بىزنىڭ ئەقىدىلىرى، 

. مىرزا غۇ2م ئەخمەدكە ئېتىقاد قىلمايدۇ ئۇلۇغ پەيغەمبىرىمىزچۈنكى ئۇ"ر 

.دېدى ئۇ4ر ئۆز پۇتىغا ئۆزى پالتا چاپقۇچى%ردۇر،

چۈنكى، ماڭا . غا قاراپ قالدىمدوستۇممەن قاتتىق ھەيرانلىق بىلەن 
ئۇ ئەخمەدىيە دىن تارقىتىش . ئىدىسۆزلەۋاتقىنى باشقا بىر ئەخمەد 

باسماقچى كېيىن، ئۆز دادىسىنىڭ ئىزىنى  ئوقۇشقا كىرگەندىنمەكتىپىدە 

تەلىماتلىرىغا قوشۇلمايدىغان بارلىق  ئۇ بىزنىڭ مەھىپىمىزنىڭ .بولدى

.نەزىرىيەلەرگە قاتتىق قارشى تۇراتتى

 ىغا قارشئەيسا ئېتىقادچىلىرىبىزنىڭ مەزھىپىمىزنىڭ، ئىنجىل ۋە ئەخمەد 

ئۇنى ئاندىن ئاپىسى . ئىسپاتلىرىنى ماڭا بىر ئاز سۆزلەپ بەردىدەلىل

ئېيتقان سۆزلىرى مېنى قاتتىق بىر  ماڭائەخمەدنىڭ . چاقىرىپ، ئۇ'ر قايتتى

لېكىن ئۇنىڭغا . خۇدا قەلبىمدە بىر نېمە دېگەندەك قىلدى. ئويغا سالدى
كۆز قارشىنىڭ قانداق  مەيلى ئۇنىڭ .دوستۇم ئەخمەت قوشۇلماسلىقى مۇمكىن

ۇمغا بەك يېقىن دوستئۆمۈرلۈك  مېنىڭ كۆڭلۈم بۇبولۇشتىن قەتئى نەزەر، 



.ئىدى

بۇياققا ئۆرۈلۈپ ئۇخلىيالماي مەن كارىۋېتىمدا ئۇياقتىنشۇ ئاخشىمى، 
ھەرخىل قا;يمىغان ئوي!ر پەيدا بولۇپ، مەن ئۆزۈمنى بەك!  كال$مدا. قالدىم

ىتتا يەنە بىر قېتىم، ئاپامنىڭ يېغ,پ تۇرۇپ، دادامغا شۇ ۋاق. ئېغىر ھىس قىلدىم
:ئاپام. مەن توغرۇلۇق دەۋا قىلىۋاتقانلىقى ئېسىمگە كەلدى

شۇ گاداي ئوغلۇم . دىبولۋاي خۇدايىم، مېنىڭ ھاياتىم نابۇت 
ئۇ بۇت$رغا  .ئابرۇيىمىزنى تۆكتىئاڭ*پ بىزنىڭ يۈز تەلىمىنىنىڭ تازلىقچىلىرى

 ...بىزگە... ئۇ. بولۇپ كەتسە قانداق قى%رمىزاپىر ىدىغان بىر كچوقۇن

! كىشىلەر بىلەن ئارلىشىپ، ساراڭ بولۇپ قوپتۇھەقىقەتكە قارشى چىققان 

مېنىڭ ! ۋاي ئىسىت. كېتىدىغان بولدىساڭا ئوخشاش يارىماس بولۇپ ...

.ھۆڭرەپ يىغ'ۋاتاتتىدەپ  !ئوغلۇم

 نمە. قەتئى كەلمىدىمەن ئۇزۇنغىچە ئۇخ0شقا ئورۇنساممۇ، ئۇيقۇم  

مەزھەپتىن ئايرىلسام بو-رمۇ؟ ئەگەر شۇنداق  بىزنىڭ ئەخمەدىي«ئۆزەمدىن، 
نېمى( دېگەن بىلەن . دىگەندەك سۇئال+رنى سورايتتىم» قىلسام قانداق بو"ر

، دەپ ئۆزەمگە تەسەللى دەئەزاسىبىر ئەخمەدىي مەزھەپىنىڭ  ئۆزەم

بۇ  قايسى بىر دىنغا ئىشىنەتتىم؟  ،مەزىپىمىزدىن ئايرىلساممەن .  بەردىم

.دەپ پىچىرلىغاندەك قىلدى» ئىس"م« ئىچىمدە بىر ئاۋازۋاقىتتا، 

شىئەگىمۇ؟ سۈنى مەزھىپىگىمۇ؟ ياكى ئىس%مغا؟ قايسى ! ئىس"م

 بۇ سۇئال(ر خۇددى ماڭامەزھەپىنىڭ قايسىسىغا؟ چوڭ ئىس+مدىكى سەككىز 

.تامدەك تۇيۇلدىان بىر يوغبۆسۈپ ئۆتكىلى بولمايدىغان  ئالدىمدا

ئېتىقادچىلىرىچۇ؟ ئۇ7ر توغرۇلۇق ئېيتىلغان سۆزلەر ئىنجىل ۋە ئەيسا 



بىز پەقەت  بىر  راسمىدۇ؟ ئۇ>ر ھەقىقەتەنمۇ ئۈچ خۇداغا ئېتىقاد قى(مدىغاندۇ؟

شەپقەتلىق ۋە ئال!  .ئۇ بولسا ئال!. ھەقىقىي خۇدانىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمىز

  ئۇ راستىن$ ئال$نىڭ...  ئەلەيھىسسا(م ئال$نىڭەد مۇھەممۋە  مېھرىباندۇر

مەيدەمگە . تۇردى ىنىپپەيغەمبىرىمىدۇ؟ دىگەندەك سۇئال*ر كال*مدا تەكرارل

بارغانسېرى  ئويلىرىممۇ .ھېس قىلدىمئېغىر بىر تاشنى قويۇپ قويغاندەك 

مەسخىرە قىلىپ،   شەيتان"رجىنمېنى خۇددى . قا/يمىقانلىشىپ كەتتى

مېنى تېىخىمۇ .  ى چاڭگىلىغا ئېلىپ، مۇشت1ۋاتقاندەك ھىس قىلدىممېن

. تەرگە چۆمۈلۈپ كەتتىمقارا قورقۇنچ بېسىپ، 

 بىر ئايەت2رنى ھەيدەش توغرىسىدىكى جىنبىردىن0 خىيالىمغا ئىنجىلدىكى 

 مازاقمەسخىرەمەن ئۈنلۈك ۋارقىراشقا ئورۇنساممۇ، . ئېسىمگە  كەلدى

شەيتان)رنىڭ ماڭا مەن جىن . غىمدا جاراڭ$يتتىقۇلۇيەنى! ئاۋاز"ر 

:مەن ئۈنلۈك ئاۋازدا. قىلدىم ھېس دەكالەچ قىلىۋاتقانپ نى، بەدىنىمچاپلىشىپ

ھەقىقى  ئى! مېنى قۇتقۇزۇۋالغىن! سۇنغىن، ماڭا ياردەم قولۇڭنى ئى ئال!

.دەپ توۋلىدىم ! خۇدا ماڭا ياردەم قىلغىن

بىرىگە ىچە،  قۇرئاندىكى ئۈچ سۈرىنى بىربالىلىق دەۋرىمدىكى ئادەت بوي 

ئەيسا ئەلەيھىسسا%منىڭ ئاندىن يەنە بىر قېتىم . ۇمتېز ئوقۇدتۇرۇپ، ئۇ"پ 

بەدىنىمدىكى دەل شۇ پەيتتە،  .ىدىمئويلقوغلىيا-يدىغان كۆچىنى $رنى جىن

، شۇنىڭ بىلەن ھۇجرامنى. ئېغىرلىق يىنىكلەپ، مەيدەمدىكى بېسىم يوقالدى

مەن . تۇيۇقسىز، بارلىق قورقۇنچ يوقالدى. تولدۇردىۋە تىنچلىق جىمجىتلىق 

 كېيىن كارۋىتىمدا يېتىپ، ئەيسا. ئىچىۋالدىمبىر پىيالە سۇ  ئورنۇمدىن تۇرۇپ،

ئۇزۇن ئۆتمەي خۇدانىڭ ئامانلىغى بىلەن . ئەلەيھىسسا.منى خىيال قىلدىم
. شىرىن ئۇيقۇغا كېتىپتىمەن
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استىنى رگەپنىڭ . مەن ۋاقتىمنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۆگىنىشكە سەرپ قىلدىم

ئىمام,ر جاۋاب بېرىش  ئۆگەنگەنلىرىمنىڭ مەقسىتى مەسچىتتىكىئېيتسام، 

مەن ئىس/م دىنى بىلەن ئەيسا . قىيىن بولغان سۇال.رنى تېپش چىقىش ئىدى
ئۆگىنىپ  ئىزلىرىنىئىشەيغەمبەرلەرنىڭ ئېتىقادىنى سېلىشتۇردۇم ھەم پ

مەن ھەتتا مەكتەپتىمۇ سۇئاللىرىم بىلەن ساۋاقداشلىرىمنى . چىقتىم
پۈتۈن ئويۇم ئەتىگەندىن كەچكىچە مۇشۇنداق سۇال$رغا . زېرىكتۈرىۋەتتىم

خۇدانىڭ شۇ چاغدا، قەلبىمگە ھەقىقەتكە مەن ھازىر . جاۋاپ ئىزدەش ئىدى

لېكىن ئۆز ۋاقتىدا بۇنى . بىلىمەنىنى بولغان تەشنالىقنى سالغىن

مەن پەقەت8 ئۆزەمنىڭ ئۆگۈنۈشۈم كېرەكلىكىنى بىلدىم . بىلمەپتىكەنمەن
ئۆگۈنۈشكە بېرىلگەنسىرى قەلبىمدىكى ھەقىقەت تېپىش ئارزۇيىممۇ . خا"س

.كۆچىيىشكە باشلىدى

كېلىپ  چوڭ بىر دوقمۇشقابىراق، ھەقىقەتنى ئىزدەش جەريانىدا، مەن 

، باشقا مەزھىپىئەخمەدىيە ئۇ"ر . مېنىڭ ئالدىمدا ئۇچ يول تۇرغۇدەك .قالدىم

مېنىڭ دادامدەك بىرىنچىسى، . ئىدىئىس5م مەزھەپلىرى ۋە ئەيسا ئېتىقادى 

ماھدى يەنى مىرزا غۇ*م ئەخمەدىنى ئۇ"ر . ئەخمەدىيە مەزھەپدىكىلەر

 مۇرتەدياكى ، بىزنى كۇپپار ئېتىقادبۇ . ىدۇچىڭ تۇر ئاخىرقى پەيغەمبەر دەپ

. ، ئەلۋەتتەخۇش ياقمىدى دەپ ھىساپ+يدىغان باشقا مۇسۇلمان+رنىڭ قۇلىقىغا

كۆپ  ڭكىدىن4 ئېتىقادىئەمدى ئەيسا ئېتىقادچىلىرىغا كەلسەك، ئۇ%رنىڭ 

. نېمىشقادۇ ئۇ6ر يەنە مېنى شۇنداق جەلپ قى$تتىپەرقلىق بولسىمۇ، لېكىن 

توغرۇلۇق ئۇ مەسىلە  ئېتىقادنىڭدا، بۇ ئۈچ ھەر قېتىم بىر مەسىلىگە يولۇققىنىم

يىلىغا كەلگەندە، مەن 1967. نېمە دېگەنلىكىنى چۈشىنىشكە تىرىشاتتىم



يەنى ئەخمەدىيە پەرزەنتلىرى دەپ ئاتىلىدىغان " ئۇل ئەخمەدىيەئىتفال"

ئۇل قۇدام" ھەم ئۇزۇن ئۆتمەي. ئەزاسى بولدۇمبىر تنىڭ رەسمى تەشكى!

دىگەن چوڭ تەشكى+تنىڭ ئەزاسى چاكارلىرى مەدىيە يەنى ئەخ" ئەخمەدىيە

مېنىڭ كۆپ سۇئال سوراپ، باشقى"ر مەن ئۇ%رنىڭ . بولۇشۇم كېرەك ئىدى

ئۇنىڭ . دىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتىمبىلەن مۇنازىرە قىلىشىمنى ياختۇرماي

مەسچىتتىكى ئاقساقا9رمۇ مېنىڭ شۇنداق كۆپ سۇئال سورىغىنىمنى  ئۈستىگە

ئۇ1رنىڭ ئىمانى شۇنداق كامىل ، ئەگەر ېنىڭچەلېكىن م .قارايتتىخاتا دەپ 

بولغان بولسا، ئۇ=ر نېمە ئۈچۈن مېنىڭ سۇئاللىرىمغا جاۋاپ بېرىشنى 

بۇ، ئۇBر ئۈچۈن مەندەك بىچارە ئازغۇننى توغرا يولغا يېتەكلەشكە . خالىمايدۇ

 چە،ئەكسى. ىدىئەمما ئۇ,ر ئۇنداق قىلم ياخشى بىر پۇرسەت ئەمەسمۇ؟

ئەلۋەتتە . دىمېنىڭ سورىغان سۇئاللىرىمنىڭ ھەممىسىنى دادامغا دوك%ت قىل

.  دادام، مېنىڭ سۇئاللىرىمدىن ئانچە خۇشال بولمايتتى

تولۇق ئوتتۇرىنى ، بېرىپ، مەن بارلىق ئىمتىھانلىرىنى ئايدا 3يىلى 1967

دادام مېنىڭ ئەخمەدىيە دىن تارقاتقۇچىسى بولۇش ئۈچۈن، . پۈتۈردىم

ئەگەر دادامنىڭ . مەكتىپىگە كىرىپ ئوقۇشۇمنى ئالدىراتتى نىيئەخمەدىيە دى

لېكىن، مەن بۇنداق زور$شنى . رايىغا باقسام، ئۇ مەندىن چوقۇم خۇش بو$تتى

وبدان بىر ، كەلگۈسىدە ئدىنىي مەكتەپكە كىرمەيشۇڭا، مەن . ياقتۇرمايتتىم

بەك دىن دادام بۇنىڭ. مدىپەننى مەكتەپكە ئىلتىماس قىل ،دەپ خىزمەت تاپاي

. رازى بولمىدى

: بىر كۈنى كېچىسى ئۇ ماڭا 

مەخسۇت، سەن نېمە ئۈچۈن باشقا مەكتەپكە بارىمەن دەپ جاھىللىق 

.دېدى،!بۇنىڭغا قارشى چىقىدىغانلىقىمنى بىلىسەنغۇقىلىسەن؟ 

مەن  گەرچە ئەنسىرسەممۇ، يەنى8 ئۆزۈمدىن پەخىرلەنگەن ھالدا ئۇنىڭغا  



:ەردىمجاۋاپ ب

سېننىڭ گەرچە مەن . دادا، مەن تەغدىرىمنى ئۆزەم بەلگىلىمەكچىمەن 

كۆرسەتكەن يولۇڭدا شەرتسىز  سەنبولساممۇ، لېكىن ئۇ ھەرگىزمۇ  ئوغلۇڭ
بىر يولنى ياخشى  مۇمەن بۇنىڭدىن. مېڭىشىم كېرەك دېگەننى بىلدۈرمەيدۇ

بىز . غۇم يوقمۇمكىن، مەن ھېچنەرسىگە  قارىغۇ-رچە ئېتىقاد قىل تېپىشىم

. ھەممىمىز ئەخمەدىيە مەزھىپىنىڭ توغرا يول ئىكەنلىگىنى ئېتىراپ قىلىمىز

بىزنىڭ _   تارماققائۇنداقتا،  نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ مەزھىپىمىز ئىككى 

ئەخمەدىيە كادىئان تارمىغى ۋە 9ھور تارمىغىغا بۆلۈنۈپ كېتىدۇ؟ مەن باشقا 

ئىكەنلىكىنى، ھەم ئەيساغا  مۇسۇلمان4رنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە توغرا
. بىلمەكچىمەنئۆزەم ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ئىنجىلىدە نېمە دەيدىغانلىغىنى 

ئۇ ماڭا . دادامنىڭ يۈزى قىزىرىپ، غەزەپلەنگىنىدىن چىرايى تاتىرىپ كەتتى 

: ۋارقىرىغان پېتى

مەن بۇرۇن ساڭا قىلغان سۆزلىرىم  !ئاغزىڭنى يۇم! بولدى قىل! مەخسۇت"
مەن ! لېكىن ئەمدى مەن  سەندىنتويدۇم. ەنگەنتىملىرىمدىن ئەپسۇسلۋە قىلىغان

شىڭگە ياردەم ۆگىنئ ساراڭ$رچەساڭا بېكار مېھرىبانلىق قىلىپ، سېنىڭ بۇ 
شىكايەتلەرنى مەن باشقى5ردىن سەن توغرۇلۇق يامان سۆز. قىلىپتىمەن

سېنىڭ ئەشۇ  تۈگىمەس سۇئاللىرىڭغا لېكىن مەن يەنە ، ئاڭلىساممۇ
، مەن سېنى چوڭ ى ئاز دەپئۇن. كىنقەدەر جاۋاب بېرىشكە تىرىشتىممۇم

.دىدى" .كە ئاپاردىم ئۆلىما,ر بىلەن سۆزلىشىش

:ئاندىن، ئۇ كىتاب جازىسىنى ئۇرۇپ تۇرۇپ 

سېنى ھەقىقەتكە باش"پ ! كىتاب+رنى كۆردىڭمۇمانا، بۇ جازىدىكى 

ئىزدەپ تېپىپ، ساڭا ئاپىرىدۇ دەپ بۇ5رنى پۇلۇم يوق بولسىمۇ مىڭ تەستە 
. رول ئويناپتۇ لېكىن ئۇ)ر ئەكسىچە. ئالدىم



ھەقىقەت نۇرىنى  ەنھامان بىر كۈنى سئىشىنىمەنكى، ، شۇنداقتىمۇ

ئىشقىلىپ بىر كۈنى سەن ھەزرەتى مىرزا . غا ئىشەنچىم كامىلبۇنىڭ. سەنتاپا"ي

. ھەقىقىي يولىغا قايتىپ كېلىسەنغۇ+م ئەخمەدىنىڭ 

 يۈزياخشى1نغاندىن كېيىن،  يۇرتتا ىسادىي ئەھۋالىمىز ئىقتمەن بۇرۇن 

لېكىن، سەن بۈگۈن . تېپىپ،  كۈنلىرىمىز بەختلىك ئۆتىدۇ دەپ ئوي(پتىكەنمەن

. سېنىڭ بۇ بەخىتتىن شىرىك بولغۇڭ يوق ئوخشايدۇ. ئۈمىدىمنى يەردە قويدۇڭ

. ڭىدىغان بولدۇئابرويىمىزنى تۆك، بىزنىڭ يۈز غەمىڭنى ئوي"پسەن ئۆز 

ئەگەر، سەن بۇ خىيالىڭدىن .  ىدۇ، قو/مدىن رەزىللىكمۇ كېلائونتۇپ قالم
. دېدىيانمىساڭ، سېنى يەر يۈزىدىن يوقىتىۋېتىمەن،

:كۆزلىرىنى ماڭا تىكىپتوختاپ غەزەپلىك بىر ئاز ئۇ  

بىز مۇسۇلمان بولغانلىقتىن، ساڭا ھەقىقەتنى قوبۇل قىلىدىغان يەنە بىر  
.دېدى ! بولمىسا سەن ئال0نىڭ غەزىپىدە قالىسەنپۇرسەتنى بېرەي،  

. ئۇ سۆزلىرىنى دەپ بولۇپ ئۆيدىن چىقىپ كەتتى 

 ھېچنەرسەكال$مغا . مەن چارچىغان پېتى كارۋېتىمدا ئولتۇرۇپ' قالدىم

،  كىتابلىرىم كۆزگە الدىممەن ئەتراپىمغا بىرقۇر نەزەر س. كەلمىگەن ئىدى
:ەئۆزۈمگيولۇقدىدە،  ئاندىن ئۆز

ساڭا  نېمە بولدى مەخسۇت؟ بۇ ئادەمگە ئېغىر كېلىدىغان ئەلەملىك 
بۇ,رنىڭ ھەممىسىنى ! ئېقىمغا ئەگەشكىن  ،ئىدىيەڭدىن ۋازكېچىپ. سۆزلەرغۇ

ئۆيۈڭدىكىلەر بىلەن ئىناق ! كەينىگە چۆرۈۋېتىپ، داداڭنىڭ دېگەنلىرىنى قىلغىن
. دېدىم ! ئۆتقىن

ەللى بېرىدىغان خىيال,ر كەلسە، يەنە بىر بىرتەرەپتىن كال-مغا بۇنداق تەس

كېلىپ،  ئاۋازتەەپتىن، باشقا بىر 

ھەقىقەتنى . سەن بۇنى بىلىسەن، مەخسۇت. ياق، بۇ ھەقىقەت ئەمەس



. دىگەندەك قى$تتى  ! نامايەن قىلىپ، ئۇنىڭ يۇرۇقلىقى ئىچىدە ياشىغىن

ئۆزەم  ئىمتىھان بەرگەن ۋاقتىمدا، مەن دىن دەرستىنشۇ ۋاقىتتا،  
مەن «يەنى، . كۆز ئالدىمغا كەلدىقوشۇمچە يازغان ئەڭ ئاخىرقى سۆزلىرىم 

يۇقارقى سۇئالCرغا تولۇق جاۋاپ بەردىم لېكىن ئۇ0رنىڭ ھەممىسىگە ئۆزەم 
.دەپ يازغان ئىدىم!» ئىشەنمەيمەن

تەلىمىنى خاتا دەپ ئەخمەدىيە مەزھىپىنىڭ  سەن «مەن يەنە كېيىن، 

ېمە پايدىسى بار؟ ئاندىن سەن نېمىگە ئېتىقاد قىلىسەن؟  ئىسپاتلىساڭ، ساڭا ن

...» ئىس8م دىنىغىمۇ؟ لېكىن، ئىس8م دىنىمۇ نۇرغۇن مەزھەپكە بۆلىنىدىغۇ؟

.دەپ ئويلىدىم

 پىيالەبىر  كېتىپ،شۇنداق ئۇسساپ  .ىكوڭلۈم ئىنتايىن بىئارام بولد مېنىڭ

كى تولۇن ئايدا، شۇ كېچىسى ئاسماندى. كەتتىمئۆيدىن چىقىپ سۇ ئىچىپ، 

شولىسى، كىشىگە ھۇزۇر بېغىش2يتى ۋە ماڭا ئىنتايىن تونۇش مەھەللىنىڭ 
ساپ ھاۋا بولسا كال.مدىكى قا6يمىغان خىيال.رنى نەلەرگىدۇ ئېلىپ . ئىدى

چۇرۇڭدىن خالى بىر چېتىدە، ۋاراڭكەنتمىزنىڭ مەن . كەتكەندەك تۇيۇلدى
. تىدە ئولتۇرۇپ ئايغا قارىدىميەرنى تېپىپ، بېرىپ، چوڭ بىر تاشنىڭ ئۈس

قەلبىم  خۇداغاياراتقان ۋە گۇزەل بارلىق شەيئىلەرنى شۇنچىلىك مۇكەممەل 
مەسىلىلەرگە  بۇ رەزىل دۇنيادىكىئاي ۋە يۇلتۇز'ر بولسا . مەدھىيەگە تولدى

 كۆڭلۈمدە خۇداغا  ھەممىنى. قارىغاندا ناھايىتى كامىل ۋە پاك كۆرۈنەتتى

.  پەيدا بولدىىگەن بىر ئوي ئېيتمىسام بولمايدۇ د

! مەسىلىلىرىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇر: «ئىچىمدە مەن ئۆزەمگە تەسەللي بېرىپ

ئۇ سېنىڭ . قى%$يدۇئۇ ئۆزىنى ساڭا نامايەن ياراتقۇچى خۇدا، ئۇ ئۇلۇغ 



چۈنكى، . قىلىدۇئۇ چوقۇم شۇنداق .  مەسىلىلىرىڭنى ھەل قى,+يدىغان خۇدا

بۇ7رنى ئويلىغاندا،  كۆزلىرىم ياشقا . دېدىم . »ىسەنسەن ئۇنىڭغا ئىنتىل
مەن يۇلتۇز=ر بىلەن تولغان كۆك ئاسمانغا قۇچىقىمنى ئېچىپ، . تولغانىدى

مېنى . غايسەنئى ئۇلۇغ ياراتقۇچى خۇدا، ماڭا ياردەم قىل«چىن  قەلبىم بىلەن 

بولمىسا، مېنى ئۆزگەرت،  ھەقىقەتنى . يۇرۇقلۇق ۋە ھەقىقەتكە يېتەكلە

دە تۈرىسەن؟ مەن سەن جىمىخۇدا سەن نېمە ئۈچۈن . دىغان بو"يتونۇماي

مەن  سېنىڭ ئاۋازىڭنى ئاڭ%شغا،  ئەمدى. توغرىلىق ئاڭلىدىم ھەم ئوقۇدۇم
 ئاغزىمغائاندىن  . پ ئىلتىجا قىلدىمدە.» سېنىڭ يېتەكلىشىڭگە مۇھتاجمەن

.ئايدىڭ كېچىدە تەنھا يىغلىدىم مەي،ھېچبىر سۆز كەل

بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن، مەن . ۈشۈپ نىشانسىز ماڭدىممەن تاشتىن چ

قەلبىمگە تىنچلىق ۋە ئامانلىق بېغىشلىغان، مەللىدىكى دەريا بويىغا يېقىن"پ 

مەن ئاستا قەدەملىرىم بىلەن ئالدىرىماي كېيىن . بايقىدىمكېلىپ قالغانلىقىمنى 
مەن يولدا . دىشۇ ۋاقىتتا، غەلىتە بىر ئىش يۈز بەر. قايتىپ ماڭدىم مەھەللىگە

ئەكسىچە، بىرسى مەن بىلەن بىللە بولغاندەك . قىلمىدىمھېس يالغۇزلۇق 

مەن قايتقىنىمدا،  ماڭا ھەقىقەتنى داۋاملىق ئىزدەش ئۈچۈن رىغبەت . تۇيۇلدى
.قۇدرەت پەيدا بولغاندەك تۇيغۇ بولدىبېرىدىغان،  يېڭى كۈچ

 ناملىقى ھەقىقەت بىر قانچە كۈندىن كېيىن، دادام مېنى ئەلفۇرقان ياك

ئۇنىڭ . ئەخمەدىيە ژورنىلىنىڭ تەھرىرى بىلەن كۆرۈشۈشكە ئېلىپ باردى

بولۇپ، بىزنىڭ  كەنتتە ناھايىتى ھۆرمەتكە دامۇل"م ئاتتا _ئىسمى ئابۇل 

:دادام ئۇنىڭ بىلەن سا'ملىشىپ،. سازاۋەر كىشى ئىدى



.  كەلدىم مەن با<منى ئۆزلىرىنى نەسىھەت بېرىپ قويارمىكىن دەپ ئېلىپ

توغرا  ئوچۇق قىلىپئۇنىڭغا ئوپ. گەپلىرىنى ئاڭلىشى مۇمكىنسىلىنىڭ ئۇ 

دەپ مېنى تاپشۇرۇپ قويۇپ ! مۇھتاجبەك  بۇنىڭغا ئۇ. يولنى كۆسەتكەي!

.چىقىپ كەتتى

:ماڭا قاراپ دامۇل"مئاندىن . 

زادى نېمە بولدى؟. مەخسۇت، داداڭ سەندىن خاپا بولغاندەك قىلىدۇ

.دىدەپ سورى

بىلەن سورىسىمۇ، يەنى)  ئۆزىنىڭ   سىپالىقسىلىقگەرچە ئۇ مەندىن  

ئۇ بېشىنى . ئىشى بىلەن ئالدىراش بولغاچقا، مەن گەپ قىلماي جىم تۇردۇم

:كۆتۈرۈپ مەندىن يەنە 

سەن كەنىتتە نېمىلەرنى دەپ يۈردۈڭ؟ ساڭا بىرەرسى ئەشۇنداق 
لىق بىر با'،  سېنىڭ ئۈگەتتىمۇ؟ سەن پەقەت ئون يەتتە ياش دېيىشنى

مېنىڭچە، سېنى . يېشىڭدا،  بۇنداق سۇئال1رنى سوراش مۇۋاپىق ئەمەس
ئاڭلىشىمچە، سېنى ! شۇنداق ئەمەسمۇيا. ئازدۇرغان ئوخشايدۇ  باشقى"ر

خرىستىيان ھازىر شۇڭا سەن .  ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىلىرى ئېزىقتۇرۇپتۇ

مەخسۇت،  كۆرئوي"پ  قېنى،شۇنداقمۇ؟ بۇ راست دىنىنى ئۆگىنىۋېتىپسەن، 

دىن قانچىلىك » پوپ"ر«ۋە ئاتالمىش » تەلىم بەرگۈچى«ئەخمەق  بۇسەن 

تازلىقچى2ر پەقەت ئۆزلىرىنىڭ قارنىنى گاداي پايدا ئا))رسەن؟ بۇ 

ئۇ9ر ھەتتا ئۆزلىرىنى نېمە ئۈچۈن ئەيساغا . ئوي$يدۇ نى!تويغۇزۇش

جدادلىرى شۇنداق قىلغاچقى"، پەقەت ئە. ئەگىشىدىغانلىقىنىمۇ  بىلمەيدۇ

.دېدى ئەيسا ئېتىقادچىلىرى دەپ ھېساب%يدۇ،ئۆزلىرىنىمۇ 

مەن خىياللىرىمنى يىغىپ جاۋاب بەرگىچە، . ئۇ، مېنىڭ جاۋابىمنى كۈتتى 

:ئۇ يەنە



سەن نېمە دەپ گەپ قىلمايسەن؟ بەلكىم  سېنىڭ بىلەن بىرگە بۇ 
سېنى . غۇ دەيمەنرمۇ بارباشقى!نى قىلىۋاتقان »تەتقىقات«ئاتالمىش 

ماڭا دەپ دىققەت بىلەن  توغرىمۇ؟دېگىنىم  ئازدۇرىۋاتقان ئەشۇ%رمۇ؟

.قارىدى

مەن بىر غەيرەتكە كېلىپ،    

. قىلغانبۇ بارلىق تەتقىقات(رنى ئۆزۈم . دامۇل"م ئۇنداق ئەمەس،. ياق

ىڭغا بۇنسىز مانا . مەن ئاخۇنۇم(ردىن نەسىھەت ۋە ماتىريال(رنى سورىدىم

ھېچكىم تېخى ماڭا  . كەلدىمدەئۆزەم گۇۋا، چۈنكى، سىزنىڭ ئالدىڭىزغىمۇ 
.دېدىم ئۆزۈم ئۇ0رنىڭ ئالدىغا بارىمەن،مەن . كېلىپ، ئۆگەتكىنى يوق

:لېكىن، ئۇ سۆز قىستۇرۇپ. مەن جاۋابىمدىن ناھايىتى رازى بولدۇم 

ەپ د !؟بىلگىڭ بار، مەخسۇت؟ زادى نېمىنى دېۋاتىسەنسەن نېمە 

:مەن ئۇدۇل ئۇنىڭغا. سورىدى

باشلىنىشتىن تارتىپ بار بولغان، تاكى مەڭگۈگىچە مەن دۇنيانىڭ  
.دەپ جاۋاب بەردىم ،ىۋاتىمەنداۋاملىشىدىغان دىننى ئىزد

:ئۇ ناھايىتى تېز! 

.دەپ جاۋاب بەردى دىنىدە،ئەلۋەتتە ئىس"م ئۇ 

! پى/رغا بۆلۈنىدىغۇ؟لېكىن، ئىس6م دىنىمۇ نۇرغۇن مەزھەپ ۋە گۇرۇپ 

 ئىس&م دىنى باشقا مۇسۇلمان"رتەۋە بولغان بۇ مەزھەپنى، ئۆزىمىز  ھەتتا بىز

ئۇ1ر قانۇن چىقىرىپ، بىزنى  ناۋادا! دەپ قارايدىغۇ؟كۇپپارلۇق ئەمەس بەلكى 

.دېدىم ؟بىز قانداق قىلىمىز چاغداسا، ئۇ بىدئەت دەپ، زىيانكەشلىك قىل

ئەلۋەتتە، ئۇ چاغدا مەن بۇ ئىشنىڭ . رەم بولدىمېىڭ كۆڭۈم ئازراق بىا 

بىلمىگەن يۈز بېرىدىغانلىقىنى ھەقىقەتەن بىرقانچە يىلدىن كېيىن*  پاكىستاندا 

:ئۇ قوپاللىق بىلەن. ئدىم



پەقەت بىز . نېمىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇھېچبۇ  شۇنداقتىمۇئوغلۇم، 

. ياردەم قى&%يمىزبىز ساڭا . ئەخمەدىلەردى3 سەن ئىزدەۋاتقان ھەقىقەت بار

سۆزىمىزگە كىرىپ، ئېتىقادىڭنى رۇسلىشىڭ بىراق، سەن ئاۋۋال بىزنىڭ 
. دېدى كېرەك،

ئۆز ئىشىغا لېكىن، ئۇ . مەن يەنە بىر نەرسىلەرنى دېمەكچى ئىدىم

، بىراق. ، بۇ قېتىمقى كۆرۈشۈشنىڭ ئاخىر/شقانلىقىنى ئىپادىلىدىكىرىشىپ

ىدە، مەن بىلەن يەنە كۆرۈشىدىغانلىقىنى مۇشۇ ئالدىمىزدىكى ئىككى كۈن ئىچ

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇ ماڭا بىر قانچە پارچە ئەيسا مەسىھ . ئېيتتى
.بەردى ىژورناللىرىنبىر نەچچە ئېتىقادىغا قارشى كىتاب,ر، ۋە ئۆزىنىڭ 

ئار7پ ھېلىقى ئىنجىل ئۇستازى بىلەن باردىشۇ ۋاقىت+ردا مەن ئار"پ

بىلەن كۆرۈشكەن كۈنىمۇ،  ئاتتا دامۇل"مئابۇشۇڭا،  . ان ئىدىمكەلدى قىلىۋاتق

تار پاسكىنا . قاراپ ماڭدىمىڭكىگە ئىنجىل ئۇستازىنئۇ يەردىن قايتىپ ئۇدۇل 

ئەيسا . كوچى.ردىن ئۆتكەندىن كېيىن، تازلىقچى.ر رايۇنىغا كىردىم

چۈنكى  .چىلەرنىڭ يىغىلىشىغا ئىششتىكرەك قاتناشسام دەپ ئوي%تتىمئېتىقاد

. ، ماڭا بىرقانچە كىتاب6رنى بېرىمەن دەپ ۋەدە قىلغانىدىشۇ ئىنجىل ئۇستازى

يېتىپ كېلىشىمغى! مەن . مېنىڭ قورۇغا كىرگىنىمنى ھېچكىم كۆرمىدى

مەن بىلەن سەمىمى كۆرۈشكەندىن  ئۇستاز. $ندىباش ئۇ+رنىڭ يېغىلىشى

ھەزرىتى ئەيسا  ئۇئاندىن .  بىلەن بىرگە ئولتۇردۇم باشقى"ركېيىن، مەن 

. بىزنىڭ سۆيۈملۈك نىجاتكارىمىز ھەم دوستىمىز دەپ تەلىم بېرىشكە باشلىدى

ىنىڭ مېھىرئۇستازۋە  خۇشخۇي روھىمەن بۇرۇنقىدەك,، بۇ كىشىلەرنىڭ 

 دېگەندەكتۇرقى كىشىنى تەرقىئۇنىڭ . مۇھەببىتىدىن قاتتىق تەسىرلەندىم

ى چىن قەلبى بىلەن ئاددى قىلىپ جەلىپ قىلمىسىمۇ، ئەمما خۇدانىڭ سۆزلىرىن



ئوغلۇم، مەن بەك بىلىملىك بولىمساممۇ، :«ئۇ ماڭا بىر قېتىم . بېرەتتى تەپسىر
تاپتىم ۋە باشقى3رمۇ  ئۇنى تاپسۇن دەپ خۇدانىڭ ھەقىقەتنى  مەنلېكىن 

.دەپ ئېيتقانىدى» سۆزىنى يەتكۈزىۋاتىمەن

ئۇنىڭ بىرسى، . ب بەردىماڭا ئىككى كىتائۇستاز تۈگىگەندىن كېيىن،  يېغىلىش

بىز بىردەم . دېگەن كىتاب ئىدى» ىنىشىىلنىڭ پاش قمىرزا غۇ'م ئەخمەد«
توغرۇلۇق مۇنازىرىلەشكەندىن كېيىن، مەن دەررۇ  ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئىنجىل 

، ئۇ مايمەن ۋاقىتنى ئىسراپ قىلئۆيگە كەلگەندە .  ئۆيگە قاراپ ماڭدىم

بىر ئولتۇرۇشۇمدى* ئۇ(رنى ئوقۇپ  .ىدىمبەرگەن ئىككى كىتابنى ئوقۇشقا باشل

مەن . بېشىمنى كۆتۈرۈپ قارىسام،  كۈن كەچ بولۇپ كېتىپتۇ. تۈگەتكەن ئىدىم

ھەممە ئەخمەدىيە مەزھىپىنى قۇرغۇچىغا بولغان  مېنىڭ. قايمۇقۇپ' قالدىم

. بىلمەي قالدىمشىمنى ئويلىنېمە  مەن . توغرىدەك تۇيۇلدىماڭا گۇمانلىرىم 

بىلەن دامۇل"م ئاتتا ن بويىچە، بىرقانچە كۈندىن كېيىن، مەن ئابۇلدىيىشكە 

بۇ قېتىم ئۇنىڭ يېنىدا بىر . كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىشخانىسىغا يەنە باردىم

ئىشخانىدا . روشەنكى ئۇمۇ بىر ئوقۇمۇشلۇق كىشى ئىدى. كىشى ئولتۇراتتى

/ملىشىپ بولغاندىن ئارا سابىز ئۆز. باشقا بىر قانچە كىشىمۇ ئولتۇراتتىيەنە 

:كېيىن، مەن

، مىرزا غۇ3م ئەخمەد ئۆزىنى خۇدا دەپ ئاتاپ، ئۆزىنى دامۇل"م
دەپ سۆز  دىنمۇ ئۇلۇغ دەپ جاكارلىغىنى راستمۇ؟ئەلەيھىسسا"ممۇھەممەد 

:ئاچچىقى كېلىپ، ئىنكار قىلغان ھالدا دامۇل%منىڭ، "پبۇنى ئاڭ. باشلىدىم

.دېدى ؟پتىڭگەپنى، نەدىن تاقۇرۇق  بۇ 

:مەن ئۇنىڭ سۆزلىرىگە تەييار  بولغاچقا 



دا چۈشىدە دېگەن كىتاۋى» ئاينا كامالەت ئىس"م«لېكىن، ئۇ ئۆزىنىڭ 

ۇنىڭغا ئىشەنگىنى يالغانمۇ؟ ئۇ يەنە مەن بئۆزىنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ، 
. دەپ جاۋاب بەردىم ئاسمان بىلەن يەرنى ياراتتىم دېگەن،

ئىشەنمەسمىكىن دەپ، شۇ كىتابنىڭ قايسى باب، قايسى  دامۇل"ممەن 

ئۇ ئۇنى ئېلىپ . ئابزازنى يېزىۋالغان بىر پارچە قەغەزنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا بەردىم

:مەن ئۇنىڭغا يەنە. ئاخىر ئوقۇدىباشتىن

ئۇ ئەمما، . ، مىرزا غۇ:م ئەخمەد ئۆزىنى خۇدا دېگەندەك قىلغاندامۇل"م 

ئايالدىن تۇغۇلۇپ، يەنە ئۆزىنى خۇدا دەپ بىر  اپتادېگەن كىت" نۇر ئۇلقۇران"

.دېدىم بولىدۇ دەپ ئېيتقان، كارگۇناھبىر  يامانكىشى زىناخوردىنمۇ  ئاتىغان

ئارا قاراشقاندىن ئاقسىاقال، ئۆزھېلىقى  دامۇل4م بىلەن يېنىدا ئولتۇرغان 

:ئۇ ئاقساقال مەندىنكېيىن،  

.دەپ سورىدى ؟ سەن بۇ كىتاب0رنى ئۆزۈڭ ئوقۇدىڭمۇ

.دەپ ئوچۇق جاۋاب بەردىم،!ياق

ئۇنداق بولسا، سەن قانداق قىلىپ بۇ نەرسىلەرنى بىلدىڭ؟ ساڭا بىرەرسى  
.دەپ سورىدى ىمۇ؟ئۆگەتت

ئىشىنى قىلغاچ،  مېنى بالى#ر،بىرقانچە ماتىريال رەتلەۋاتقان  ئىشخانىدا 
ىسەم يالغان سۆزل. تتىقۇ*ق سېلىۋاتادىققەت بىلەن دىغاندۇ دەپ ينىمە دە
كىتابتىن  ن ھېلىقىماڭا بەرگە ئىنجىل ئۇستازىمەن بۇ$رنى  شۇڭا. بولمايتتى

.ئوقۇپ كۆرگەنلىكىمنى ئاشكارە ئېيتتىم

 كىتابىغابەرگەن ئېتىقادچىنىڭ ئەيسا گاداي سەن   

.دېدى ئاقساقال ؟ىدىكەنسەندەئىشىن

:خاپا بولغان يەنە بىرسى ماڭا

مۇشۇنداق; قىلىدىغان بولساڭ، ئۆز ھاياتىڭنى نابۇت  شاھكېچىك، سەن 



مەن . دېدى دىن ئايرىلىسەن،جەمەتىڭئائىلەسەن ئۆز دىنىڭ ۋە . قىلىسەن

:لېكىن قاتتىق تۇرۇپ. ئۇنىڭ نەسىھىتىگە رەھمەت ئېيتتىم

يول كۆرسىتىمەن  دامۇل"م. ئەپەندىم، ماڭا سۇئالىمنىڭ جاۋابى كېرەك

بىر ئاز ئۆزلىرىنى  ئۇ+ر بۇنى ئاڭ"پ. دىدىمكەلدىم، دېگەچكە، مەن بۇ يەرگە 

:مۇنازىرىنى داۋام'شتۇرۇپدامۇل"م ئاتتا ئابۇل. بېسىۋالدى

نەقىللەرنىڭ بۇ  كەلتۈرگەن بۈگۈنمەخسۇت، ئەڭ ياخشىسى، سەن 

مەندە ساڭا . پ چىقىڭئوقۇ قەينى ئايەتلىرىنىمۇ تەپسىلى ۋە تولۇقئالدى

ئەمما، ئېسىڭدە بولسۇنكى، مىرزا غۇ"م . تاب&رمۇ باربېرىدىغان يەنە باشقا كى
خۇدا ئۆزى ئەمەلىيەتتە، ئۇ . ئەخمەد بىر چۈشىدە ئۆزىنى خۇدا دەپ كۆرگەن

...ئەمەس، لېكىن، ئۇ

ئىشخانىدكى باشقا بالى-رنىڭ ئېتىقادىغا مەن ئۇنىڭ  .ىنىپ قالدىئۇ ئىككىل 

ئۇ . لغانلىقىنى ھېس قىلدىمگېپىنى يىغىۋاقورقۇپ،  بولمىسۇن دەپتەسىر  يامان

چۈنكى مەن يەنە . كىتابلىرىنى ماڭا سۇنغىنىدا، مەن خۇشياقمىغاندەك' ئالدىم

بۇ ئاقساقال,ر مېنىڭ ھەقىقى . ئىدىم ئا'لمىغان ھېچ بىر ئېنىق جاۋاببىر قېتىم 

.  بىئارام بولغان ئىدىشۇنداق ، كۆڭلۈم ئەھمىيەت بەرمىگەچكەسۇئاللىرىمغا 

ئۇ+ر پەقەت مېنىڭ . ھەقىقەتنى ئىزدىشىمگە ياردەم قىلمىدى ھېچكىم مېنىڭ

كىچىكىمدىن ئۈگۈنۈپ كېلىۋاتقان نەرسىلەرگە قارىغۇ*رچە ئىشىنىشىمنى 

مەن . ماڭا بىر قانچە كىتاب بەردى دامۇل+منىڭ دوستىمۇبۇ   . قى$تتى تەلەپ

.   ئۆيگە قايتتىم ،ئېلىپئۇ$رنى 

ئۇ مەزگىلدە ئۆيدىكىلەر . تىرىشتىمقا بەرگەن كىتابنى ئوقۇش ئۇ"رمەن 

بەلكىم ئۇ مېنى  . دادام ھىچقانداق ئارتۇق گەپ قىلمىدى. مەندىن خاپا ئىدى
قايىل  جاۋاپ تىپىپ، ئۇ ئۇ%ردىنئوقۇۋاتىدۇ،  كىتاب$رنى مەزھىپىمىزدىكى

. دەپ ئويلىسا كېرەك ۇپ قا"رتوختاتئەخمىقانە تەتقىقاتلىرىنى بولۇپ، 



شۇنداقتىمۇ . كىتاب9رنى ئوقۇشنىڭ ھېچ بىر پايدىسى يوق ئىدىبۇ ئەمەلىيەتتە 

ن تا مېنىڭ ئىمتىھان ۋاقتىم لېكى. پۈتەردىمئۈچ كۈندە  ئوقۇپ مەن ئۇ$رنى
مەن دادامنىڭ قارشى  .يېتىپ كەلگۈچە مەن ئۇ1رنى ئىنچىكلەپ ئۆگەندىم

ئۇ چاغ، مېنىڭ . كىرىۋالغان ئىدىمتۇرىشىغا قارىماي، پەننى مەكتەپكە 
.مەكتەپتىكى ئەڭ ئاخىرقى يىلىم ئىدى

ئىنجىل ئۇستازىنىڭ ئىمتىھانىم تۈگىگەندىن كېيىن، بىر كۈنى كەچتە مەن  

ئۇ ئار1پ كەنىتىمىزدىكى ئەيسا  .تۇراتتىئۇ باشقا  بىركەنتتە . يېنىغا باردىم

شۇ ئاخشىمى مەن  .خۇدانىڭ سۆزىدىن تەلىم بېرەتتى جامائىتىگە كېلىپ

چۇرۇڭ ئاۋازى ۋاراڭمەللىسىگە يېقىن-شقىنىمدا، ئالدىمدا  ئېتىقادچىلىرىنىڭ

يېغىلىشىپ تۇرغانلىقىنى بىر توپ غەزەپلەنگەن كىشىلەرنىڭ مەن . ئاڭ$ندى

.كۆردىم

ئىنجىل  مېنىڭبىرسى ماڭا بىرقانچە ئەخمەدىيە بالىلىرىنىڭ، ئۇ%ردىن 

 پ، ئاپتۇبۇسدىن چۈششىگى.، ئۇنى تۇتۇۋېلىپ ئۇرۇ ئۇستازى دوستۇم،

ئايال)ر مەندىن تۇرغان ئەريېنىمدا  .قوغلىۋەتكەنلىكنى ئېيتىپ بەردى

ئېتىقادىغا قىزىققانلىغىمدىن  ئەيساېنىڭ سئاچچىقلىنىپ، بۇنىڭ ھەممىسى 

سەن ئەخمەدىيە جامائەتچىلىكىگە چوڭ بىر شەرمەندىلىك ئېلىپ . بولدى

. دەپ مېنى ئەيىپلەشتىكەلدىڭ 

 ، دېگەن باشقۇرۇش باشقارمىسىغا"امائئامۇرى"شۇ كۈنى، دادامنى  

بۇ ئەخمەدىيەلەرنىڭ جەمىئەتىنى باشقۇرىدىغان بىر   . چاقىرتىپتىكەن

گەرچە بۇ ھۆكىمەتنىڭ تەشكى,تى بولمىسىمۇ، ئۇ . تەشكى&ت ئىدى

. چوڭ ھوقۇققا ئىگە ئىدى كۈندۈلىك تۇرمىشىدائەخمەدىيە مەزھىپىدىكىلەرنىڭ 



ئۇ5ر دادام بىلەن قىسقى( كۆرۈشۈپ، . مايتىقارىسەل  ھېچكىم بۇ تەشكى$تقا
:مۇنداق دەپتۇ

ئۇنداق  قىلىشىغا يول . ئوغلىڭىز چېكىدىن بەك, ئاشۇرۇۋېتىپتۇ

 قىلمىش$رنىسىز ئۇنىڭغا ئېيتىڭ، ئەگەر ئۇ بۇنداق . قويۇۋەرمەيمىز

.دەپ ئاگاھ'ندۇردى.يامان ئاقىۋەتكە قالىدۇ ناھايىتىتوختاتمىسا، 

ئاچچىق%نغان ئۇ كۈنى ئاخشىمى ئۇ ماڭا . غەزەپلەنگەنىدىتى دادام ناھايى 

:ھالدا

دوستۇڭنىڭ ئەمدى كەنتىمىزگە كېلىپ، گاداي تازىلىقچى$رغا ېنىڭ س−
.دەپ ئېيتتى. تەلىم بېرىشىتىن مەنئى قىلىندى

:مەن دادامغا  نارازىلىق بىلەن 

لمىغاندەك دېگىنىمدە، دادام پىسسەنت قى بولماپتۇ،قىلغىنىڭ"ر بۇنداق 

:كۈلۈپ

بىزنىڭ شۇنداق   .يۇلۇپ تاش%يمىز دىنيىلتىزى بىدئەتچىلىقنىبارلىق 

. دېدى كۈچىمىز يېتىدۇ، بۇنىڭغا. قىلىشغا ھوقۇقىمىز بار

:شۇنداقتىمۇ مەن ئۇنىڭغا ئوچۇق! . بىردىن2 مېنى سۈر باسقاندەك بولدى

! ئىمانسىز دەيدىغۇ؟كۇپپار، بىزنىمۇ باشقا مۇسۇلمان+ر بىدئەتچى، دادا، 

. بىز مەسچىتلىرىمىزنى ئايرىم سېلىپ، باشقا مۇسۇلمان'ر بىلەن ئارى'شمايمىز

خايىشىمىز بويىچە  ئۆز ئايەتلىرىگەبىز  قۇرئان ۋە ھەدىسلەردىن پايدىلىنىپ، 

قۇرئان بىزگە   تەپسىر بېرىپ ئۇ8رنى خالىغانچە ئىشلىتىۋاتىمىز ئەمەسمۇ؟

اسمانغا كۆتۈرۈلۈپ ئەرشىگە چىقىپ كەتكەن دىسە،  ئ ئەلەيھىسسا$منىئەيسا 

تاكى بۈگۈنگىچە شۇ  نى كەشمىردە ئۆلگەن، ئۇنىڭ قەبرىسىنىبىز، ئۇ لېكىن

بىز بۇرۇن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا'منى ئەڭ . دەپ چۈشەندۈرىۋاتىمىز يەردە

مىرزا  ىبۈگۈنكى كۈنلۈكتە بولسا ھەزرەت. ئاخىرقى پەيغەمبەر دەپ ئىشىنەتتۇق



. كۆرىۋاتىمىزم ئەخمەدنى مۇھممەد ئەلەيھىسسا.مدىنمۇ چوڭ بىلىپ غۇ!

بىر تەرەپتىن بىز مۇسۇلمان"رغا غۇ-م ئەخمەدنى ئۇ-ر نەچچە يۈز يىل"پ 
ئۇ-رنى ئۆزىمىزگە   دەپ كۈتكەن مەھدى يەنى ئۇلۇغ يول باشلىغۇچى 

قادچىلىرىغا يەنە بىر تەرەپتىن بىز ئەيسا ئېتى. تارتىشنىڭ كويىدا بولۇپ كەلدۇق

بۇ دۇنياغا ئىككىنچى قىتىم كەلگەن ھەزرىتى ئەيسا مىرزا غۇ,م ئەخمەد بولسا 
لەرگىمۇ مىرزا بۇتپەرەسبىز ھەتتا ھىندى دىنىدىكى . دەيمىز ئۆزىمەسىھنىڭ 

دادا، بىز . كىرىشنا دەپ ئېيتىمىزخۇداسى غۇ*م ئەخمەدنى ئۇ*ر كۈتۈۋاتقان 

ئى#ھ، . مان0رغا ئوخشاش ئىشىنەتتۇقئەسلى ھەممە جەھەتتىن باشقا مۇسۇل

لېكىن . ۋەھى، ۋە پەغەمبەرلىككە ئۇ4رغا ئوخشاش كۆز قاراشتا ئىدۇق

بۇگۈنكى كۈندە بولسا، بۇ ئىش;رنى ئۆز ئالدىمىزغا ئىزاھ بېرىپ چۈشەندۈرۈپ 

ئەمىلىيەتتە بىزنىڭ بەرگەن ئىزاھاتلىرىمىزنى ھىچكىم . كېلىۋاتىمىز
.  چۈشىنەلمەيدۇ

. مەن چۈشىنەلمىدىم 4رنىڭ قايسىسى ھەقىقەت؟ قايسىسى توغرا؟، بۇدادا

!مەن ھەقىقەتنى چوقۇم بىلىشىم كېرەك !بارمېنىڭ بۇ*رنى چۈشەنگۈم 

.دېدىم

دادامنىڭ يۈزى قىزىرىپ،  ئورۇندۇقىدىن تۇرۇپ، ماڭا قاراپ كېلىپ،  
كىن، لې.   ئۈستەل ئۈستىدىكى بارلىق كىتاب6رنى يەرگە تاشلىۋەتمەكچى بولدى

ئۇ مېنى . قالدى ، توختاپۈپكۆرئۇ/رنىڭ ئارىسىدىكى قۇرئاننى 

ماڭا . ئورۇندۇقىمدىن تارتىپ ئېلىپ، بېشىمنى تامغا قاتتىق سوقۇشقا باشلىدى

:اپۋارقىر

بۈگۈن سېنى ھەرگىز تىرىك ! ھۇ پاسكىنا، ھارامدىن بولغان نەرسە

. دېدى سېنى ئۆز قولۇم بىلەن دوزاققا ئەۋەتىمەن، .قويمايمەن



دادامنىڭ قوللىرىدىن بوشۇنۇپ، سىرتقا قاراپ  مەن ئۇ ئاغرىققا چىدىيالماي، 

لېكىن دادام چاققان كېلىپ، كوچىغا چىقىپ كەتچىچە،  مېنى . يۈگۈردۈم
مەن بىر  .تۇتۇۋېلىپ گېلىمدىن ئېلىپ،  كۈچىنىڭ بارىچە سىقىشقا باشلىدى

كېتەي دېسەممۇ، ئۇنىڭ  قۇتۇلۇپسىقىشىدىن  ئامال قىلىپ ۋارقىراپ، ئۇنىڭ
. پو9تتەك قوللىرى مېنى قاتتىق قىسىۋالغان ئىدى

چىقىپ كېتىدىغاندەك، ھەممە نەرسە خۇددى  چانىقىدىنكۆزلىرىم خۇددى 

مەن تىركىشىۋاتقاندا، سىڭلىم جەمىلەنىڭ . تۇردىكۆرۈنگىلى قىزىل قىپ
ئاڭ#پ،  زىنىئاۋاشۇ ھامان، خوشنى'ر ئۇنىڭ . ئۈنلۈك ۋارقىرىغىنىنى ئاڭلىدىم

رەھىمسىز نېمە بولغانلىغىنى بىلمەكچى بولۇپ، يۈگۈرۈپ كېلىپ مېنى دادامنىڭ 

مەن دادامنىڭ گېلىمنى سىقىشىدىن  قۇتۇلغاندىن . قۇتۇلدۇرغانىدى قوللىرىدىن

د . ىقىرالمىدىمچكېيىن،  شۇنچە سۆزلەشكە ئۇرۇنساممۇ، ئاۋازىمنى  چۈ

.بولسا كېرەكمېنىڭ ئاۋاز پەردىلىرىم زەخمىلەنگەن 

مەسچىتكە  ئاپىرىپ ئەڭ  يېقىن مەھەللىدىكى بىر قانچە كىشى  مېنى  

ئۇ يەردىكى باراڭدا مەن  يا7ڭ ئاياق پېتى، سوغاقتا قورقۇنۇچ ئىچىدە . قويدى
كېلىپ، باشلىقى بىردەمدىن كېيىن، بىزنىڭ مەھەللىنىڭ . تىترەپ ئولتۇراتتىم

ئۆگىنىشلىرىمنى توختىتىش توغرىلىق ماڭا دادام بىلەن قايتا يارىشۋېلىش ۋە 

شۇ . باشقى9رمۇ ئارىلىشىپ، ئۇنىڭ گېپىنى قۇۋۋەتلىدى. نەسىھەت بەردى

ۋاقىتتا، مەن ئىچىمدە ئەگەر بۇ مېنىڭ ئىزدىنىشىمنىڭ بەدىلى بولىدىغان بولسا 

لېكىن، مەن ئۇنداق دەپ ئاغزىمدىن  .ئۇنداقدا ئەرزىمەيدىكەن دەپ ئولىدىم

مېنىڭ گېلىم بەك ئاغرىپ كەتكەچكە خېلى بىر  چۈنكى. چىقارمىدىم
. مەزگىلگىچە گەپ قى+لمىغان ئىدىم

دادام مېنى ئۆيگە . قلپىې ئاخىرى ئۇ0ر مېنى ئۆيۈمگە ئەكىلىپ
مەن . چۈنكى ئۇنىڭ ئاچچىقى تېخى يانمىغان ئىدى. كىرگۈزۈشكە ئۇنىمىدى



ە دادامدىن كەچۈرۈم سوراپ، تەتقىقاتىمدىن ۋازكېچىىمەن دەپ ۋەد

مەن دادامغا گەرچە تىلىمنىڭ  .بەرگىنىمدى9، ئاندىن ئۇ مېنى ئۆيگە كىرگۈزدى

ۋە  دىمقايىل بولمى ەئۇچىدى; ئۇنىڭ شەرتلىرىگە قوشۇلغان بولساممۇ،  قەلبىمد

ئانام مەندىن ۋاز بۇ ۋاقىتتا خۇددى، ئاتا. قىلدىمھېس ئۆزەم شۇنداق تەنھا 
.ئۇخلىيالماي قالدىممەن يېرىم كېچىگىچە . كەچكەندەك تويۇلدى

بۇ كۈنى ئەيسا  .بولدىكۈنى  25ئاينىڭ  12بىر قانچە كۈندىن كېيىن،  

ھەزرىتى ئەيسا  مى'دى يەنىمەسىھ ئېتىقادچىلىرى ھېيت ئال

شۇ كۈنى، مەن دوستۇم . ئەلەيھىسسا9منىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى تەبرىكلەيدۇ
بولۇپ، مېنى ئۆيىگە  ە ئۇ ماڭا ئا+ھىدە دوستان. ئەخمەدنى يەنە ئۇچراتتىم

: بىلەن كبىز بارغىچە ئۇ چاقچاق قىلىپ، سىپايىلى. تەكلىپ قىلىپ تۇرۇۋالدى

پاكىستاندا، بىز . دەپ سورىدى» تو3 ھېيتلىققا ئېرىشكەنسەن؟ئاز«

دۆلىتىمىزنىڭ قۇرغۇچىسى بولغان مۇھەممەد ئەلى جىنانىڭ تۇغۇلغان كۈنىنىمۇ 

ەدنىڭ ئۆيىگە يېتىپ بارغاندا، ئۇنىڭ بىز ئەخم. شۇ كۈندە تەبرىكلەيتتۇق

لېكىن دادىسى مېنى كۆرۈپ/ باھانە كۆرسىتىپ چىقىپ . دادىسى ئۆيدىكەنتۇق

ئىشلىرىم سەۋەبىدىن، مېنى  ئانچە قىلىۋاتقان  ىئۇ مېنىڭ يېقىنق. كەتتى
بىز ئۆيدە يالغۇز4 قالدۇق، ئۇ ۋاقىتتا ئەخمەدنىڭ .  ياخشى كۆرمىسە كېرەك

راۋالىپىندى   نى كۆرۈش ئۈچۈنقىزى ندى'  ئاپىسى تېخى يېقى

ئەخمەد مەن بىلەن مۇڭداشقاچ باشقى!رغا ئوخشاش! . گە كەتكەنىكەنشەھەر
.ماڭا تەربىيە بېرىشكە باشلىدى

ئۇنىڭدىن ھېچبىر پايدا . مەخسۇت، بۇخىل جاھىل مىجەزىڭنى ئۆزگەرت
.ەسىھەت قىلدىدەپ ن.ئۆزۈڭگە با+ تېپىۋالىسەنسەن ئۆز. چىقمايدۇ

ماڭا . ماڭا جاۋاب كېرەك. مەن جاھىللىق قىلىۋاتقىنىم يوق ئەخمەد  



مەن . ماڭا ھەقىقەت $زىم. تېشى بېزەلگەن يالغانچىلىق كېرەك ئەمەس

خاتا ئىكەنلىكىنى  مەن ئىماملىرىمىزنىڭ. بولمايمەنھەقىقەتنى بىلمىگىچە رازى 

. دېدىم! بىلدۈرمەكچىئۆزلىرىگە 

ئەخمەدكە قاتتىق تەگكەن بولسا كېرەك، ئۇ تۇنجى  ەبۇرلىگىمتەكمېنىڭ 

:قېتىم ماڭا قاتتىق ۋارقىراپ

چوڭ3رنىڭ سېنىڭ ئالدىڭدا ئازراقمۇ ! مەخسۇت بۇنداق گەپلىرىڭنى قوي 
ھۆرمتى قالمىدىما؟ تەلىيىڭگە دوستۇم بولۇپ قاپسەن بولمىغان ئىززەت
.دېدى،ئورۇپ مىجىقىڭنى چىقىرىۋېتەتىمسېنى بولساڭ 

:شۇڭا مەن. دوستۇمنىڭ كۆڭلىنى ئايىمىغىنىمغا تېز/ قاتتىق ئۆكۈندۈم 

 .بىز دوست بولغاندىنكىن قوپاللىق قىلمايلى! ئەخمەد ،مېنى كەچۈرگىن 

!ئاداش، ەرسەڭ بوپتىكىنبولۇپمۇ تەتقىقاتىمغا ياردەم ب .غىنماڭا ياردەم قىل

:ئۇنىماي، ماڭاكىن، ئۇ لې. دەپ ئۇنىڭدىن ئۆتۈندۈم

كېيىن تەتقىقات قىلمايمەن دەپ ۋەدە ، سەن داداڭغا  بۇنىڭدىن ئەخمەد

.دېدى !ئەمەسمۇ؟بەگەن 

:مەن بېشىمنى لىڭشىتىپ تۇرۇپ 

توغرا، مەن زورلۇق بىلەن شۇنداق دېگەن، ئۆز مەيلىم بىلەن قوشۇلغان 
تەتقىقاتىمنى مەخپىي ھازىردىن باش%پ مەن . ۋەدەم بىكارشۇڭا . ئەمەس
.دېدىم مەن سېنىڭ ياردىمىڭگە مۇھتاج،لېكىن . ارىمەنئېلىپ ب

چۈنكى، ئۇ ماڭا ياردەم . ئەخمەد قورقۇپ، چۆچۈپ كەتكەندەك بولدى 
.قالسا نىمە بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتىقىلىپ، تۇتۇلۇپ 

لېكىن، . ئىككەيلەن دوست. مەخسۇتقى)لمايمەن، مەن ساڭا ياردەم ئۇ، 

مەن سېنىڭ  دىنىمىزغا قارشى بىر . وستتىنمۇ مۇھىم مېنىڭ نەزىرىمدە دىن د

. دەيدىغان گېپىڭ بولسا، ئىسپات%پ بەر. قىلمايمەن يولسۆز قىلىشىڭغىمۇ 



.دېدى!بولمىسا ئاغزىڭنى يۇم

. ئۈمۈتسىزلەندىم بەك توخۇ يۈرەكلىكىدىنمەن ئۇنىڭ  

:ئۇ يەنە سۆزىنى داۋام'شتۇرۇپ

ېگەندەك تەقىقات قىلىپ كۆرمىسەم نەرسىلەرنى سەن دمەخسۇت، مەن بۇ 
 $رنىئۇمەن . ئەمما، مەندە ھېچقانداق ئۆگۈنىدىغان ماتېرىيال يوق. بولمايدۇ

.دېدى،ئالسام بولغۇدەككۈتۈپخانىدىن 

ئاندىن . بىز تاكى ئەخمەدنىڭ دادىسى ئۆيگە قايتىپ كەلگىچە مۇڭداشتۇق

خانىدىن تۇرماي كۈتۈپ گېپىدە ئۆزئەخمەد . خوشلىشىپ مەن قايتتىم

.ھازىرغىچە بەك ئەپسۇسلىنىمەن ، تەتقىق قىلمىغىنىغاماتېرىيال(رنى تېپىپ



»ئورۇندىن « 6

مېنى ئېتىقادىم توغرۇلۇق ، پەۋقۇل)ددە بىر ئىش ئايدا 9يىلى  1969       
ھازىر ئوي.پ باقسام، خۇدادىن . مەجبۇر قىلدى ئاشقارا سۆزلەشكەئوچۇق

دىغانلىقىنى ئالدىن چۈنكى، نېمە ئىش,رنىڭ يۈز بېرى. ناھايىتى مىننەتدارمەن

.دا جىم/ ئولتۇرغان بو%تتىمبىلگەن بولسام ئورنۇم

مەسچىتتە ناماز خۇپتەننى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن  كەنىتىمىزدىكىبۇ ئىش 

ناماز تۈگىگەندىن كېيىن، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا*منىڭ ھاياتى . يۈز بەردى

ئاڭ&ش ئۈچۈن  كىشىلەرنۇرغۇن . توغرىسىدىكى تېمىدا بىر تەلىم بېرىلدى
. ۇ ئۇ4رنىڭ ئارىسىدا بىر  بۇلۇڭدا ئولتۇراتتىممەنم. قالدىقېلىپ مەسچىتتە 

بەزى  ئويۇنچى بالى:رمۇ ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈش   ئۈچۈن شۇ يەردە كەنىتتىكى 

. مەن ئۇ.رغا ئارى>پ دىققەت قىلغىنىمدا، ئۇ.ر ماڭا قارىشىۋاتاتتى. ئدى

ىم مېنى كۆرسەتكىنىدە ئۇ5رنىڭ نېمە دەۋاتقانلىغىنى بىلگ بىلەنبەزىدە قوللىرى 
.كېلەتتى

بۇ بىر . سۆزلەشكە باشلىدىچىقىپ جامائەتكە  بىرەيلەن ئوتتۇرىغابۇ چاغدا 

ئوچۇق سورۇن بولغاچقا، ئوخشاش بولمىغان كىشىلەر ئالدىغا چىقىپ، ياش ۋە 

ئەڭ ئاخىرىدا سۆزلىگەن كىشى، بۇرۇن . دىسۆز قىلقېرى,ر نۆۋەت بىلەن 

كېيىن ئەخمەدىيە مەزھىپىگە  ن بىر كىشى ئىدى،تەۋە بولغاسۈنئى مەزھىپىگە 

ئۇنى بىرسى  .شۇنداق بىر قاۋۋۇل، گەۋدىلىك ئادەم ئىدىئۇ .  كىرگەن ئىدى

.تونۇشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ سۆزىنى باشلىدى

بۈگۈن كەچتە بىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسا/منىڭ ھاياتىنى ئوخشاش « 

دا ئۇ ئىنجىلات ۋە ھازىر مەن سىلەرگە تەۋر. بولمىغان تەرەپتىن كۆرۈپ ئۆتتۇق

!» توغرىلىق نېمىلەرنىڭ ئېيتىلغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتمەكچى



مەن بۇ كىشىنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىغىنى . رۇس ئولتۇردۇم ىپمەن قىزىق 

تەۋرات، زەبۇر ۋە ئۆزۈمنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساس'نغاندا، . شۇنداق بىلگىم كەلدى

چنېمە ئېيتمىغانلىقىنى نىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسسا,م توغرىلىق ھېئىنجىل

 تەۋرات،بۇ كىشى قولىدا بىر مۇقەددەس كىتاپنى ئالغان بولۇپ، ئۇ . بىلەتتىم

نىڭ مۇسا ئەلەيھىسسا$مغا بابىنى ئېچىپ، خۇدا18 ە قانۇننىڭ تەكرارىسۈر

مەن سېنىڭ خەلقىڭدىن ساڭا ئوخشاش بىر پەيغەمبەرنى يىتىشتۈرۈپ '
ئۇنىڭ ئاغزىغا ! ، سۈرىدىن يەنە شۇئۇ كىشى . دېگىنىنى ئوقۇدى'  چىقىمەن

 خەلققەھەمدە ئۇ مەن قىلغان بارلىق بۇيرۇققا ئاساسەن . ئۆزۈم سۆز بېرىمەن

:ئاندىن سۆزىنى داۋام'شتۇرۇپ .ۇدىئوق دېگەن ئايەتنىمۇ! سۆزلەيدۇ

. پەيغەمبەر دەل مۇھەممەد ئەلەيھىسسا%مدۇرئايەتلەر ئېيتىلغان مانا بۇ       

. ەد ئەلەيھىسسا9م توغۇرلۇق ئالدىن بېرىلگەن بىشارەتتۇرمانا بۇ  مۇھەمم

ئىسمائىل بولسا . مۇھەممەد ئەلەيھىسسا#م بولسا ئىسمائىلنىڭ ئەۋ#دى

.دەپ سۆزلىدى ئاكىسى ئىدىئىسھاقنىڭ 

چۈنكى . ئانچە ئىشىنىپ كەتمەيتتىمئاڭلىغان بولساممۇ، جىم ئولتۇرۇپ مەن 

مۇسا «بۇ كىشى سۆزىنى داۋام)شتۇرۇپ، . قىلمايتتىتوغرىدەك ئۇنىڭ دىگىنى 

 بۇتپەرەسئەلەيھىسسا)م بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا)م  ئىككىلىسى 

باشدا  جەمەتلىرىئىككىلىسىنىڭ تۇغقان. ۇپ چوڭ بولغاندە تۇغۇلجەمىيىتى

كېيىن، ئۇ*رنىڭ ھەقىقى لېكىن . ، ئۇ,رغا ئىشەنمىگەننى كۆزگە ئېلمايئۇ"ر

ئىككىلىسى ئۆز يۇرتلىرىدىن ھەر . ۈنۈپ يەتتىنى چۈشپەيغەمبەر ئىكەنلىكى

نى شەرىيىتىقارشى تۇرغان، ئىككىلىسى خۇدانىڭ كۇپپار$رغا ئايرىلغان ھەم 

.دېدى» ئالقىنىغا ئېلىپ بۇ دۇنياغا كەلگەن

ئەيسا ئەلەيھىسسا%ممۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسسا%منىڭ "ئۇ يەنە  ئاندىن



ئىنجىل شەرىفنى ئېچىپ، سۈرە   دەپ" كېلىشى توغرۇلۇق ئالدىن ئېيقان

مەنمۇ خۇدا «ئايىتىدىكى 16باب، 14يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خەۋەرنىڭ

ئۇ سىلەر بىلەن . ئاتامدىن سىلەرگە باشقا بىر ياردەمچى ئاتا قىلىشىنى تىلەيمەن

.دېگەن سۆزلەرنى ئوقۇدى» مەڭگۈ بىرگە تۇرىدۇ

مۇقەددەس خۇدانىڭ  نىئايەتمەن ئەيسا ئېتىقادچى دوستلىرىمنىڭ بۇ  

لېكىن، بۇ كىشىنىڭ . ەتتىمىنى ئوبدان بىلچۈشىنىدىغانلىق روھى توغرۇلۇق دەپ

. چۈشەندۈرۈلۈش ئىدىبىر دىكى ئومۇم%شقان ئارىسىئېيتقىنى، مۇسۇلمان"ر 

:  ئۇ داۋام'شتۇرۇپ

ئايەتلىرىدە ئەيسا ئەلەيھىسسا)م مۇھەممەد  2526بابنىڭ  بۇ"
مەن سىلەر بىلەن بىللە «: لۇق يەنە مۇنداق دېگەن ئىدىئەلەيھىسسا'م توغرۇ

لېكىن، ئاتام مېنىڭ نامىم بىلەن . بولۇۋاتقان چېغىمدا، سىلەرگە بۇنى دېدىم
ئەۋەتىدىغان ياردەمچى، يەنى ئۆزىنىڭ مۇقەددەس روھى سىلەرگە ھەممىنى 

.دىدى». ئۆگىتىدۇ ھەم مېنىڭ ئېيتقان ھەممە سۆزلىرىمنى ئېسىڭ(رغا سالىدۇ

:ئۇ كىشى ئىنجىلنىڭ بىر نەچچە ۋاراقىنى ئۆرۈپئاندىن 

ئايىتىدە مۇھەممەد  25باپ15ئەيسا ئەلەيھىسسا+م بۇ سۈرىنىڭ 

مەن سىلەرگە : «ئەلەيھىسسا9م توغرۇلۇق يەنە مۇنداق دەپ چۈشەندۈردى

مۇقەددەس  ئاتامنىڭ يېنىدىن ياردەمچى، يەنى ھەقىقەتكە باشلىغۇچى

.دېدى» ۇ ئاتامنىڭ يېنىدىن كېلىپ ماڭا گۇۋاھلىق بېرىدۇئ. روھنى ئەۋەتىمەن

)پاۋزا(

بۇ كىشى مۇھەممەد ئالدىمىزدا تۇرۇپ سۆزلىۋاتقان ، روشەنكى 

ئۇ . ئەلەيھىسسا<منى مۇقەددەس روھ دەپ كۆرسىتىشكە ئورۇنماقچى ئىدى

داۋاملىق ئىنجىلدىن نەقىل كەلتۈرۈپ، ئويدۇرمىسىنى تېخىمۇ كۈچكە ئىگە 



لېكىن، مەن ئۇنىڭ مۇقەددەس كىتاپنى بۇرمىلىۋاتقانلىغىنى . ئىدى قىلماقچى

چۈنكى مەن بەزى مۇسۇلمان%رنىڭ . يالماي قالدىمزادى چىدى ئاڭ"پ

,يدىغانلقىنى بۇرمىكىتاپتىكى ئايەتلەرنى ئۆز مەقسەتلىرى ئۈچۈن مۇقەددەس 

 . ئىدىمدەل مۇشۇ ئۇستىدىن جىق مۇنازىرى%شغان دادام  بىلەن . جىق كۆرەتتىم

.تۇردۇمئوللېكىن، مەن يەنى( سۈكۈت قىلىپ 

، بۇ ئۇنتۇپ قالمايلى، ەربۇرادەرل«سۆزىنى داۋاپ)شتۇرۇپ، كىشى ئۇ  

مۇھەم . ھەقىقەتلەرنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسا.م بىجا كەلتۈرگەن

. غا سالىدىغان پەيغەمبەردۇرمىزئەلەيھىسسا2م بولسا بارلىق ئىش)رنى سەمى

ئەلەيھىسسا6منىڭ ھاياتى يەنى ئۇنىڭ بۈۋى مەريەمدىن ئەيسا  قۇرئاندا ئۇ

پەيغەمبىرىمىز . سالدى ىلىرىنى سەمىمىزگەمۆجىز ياراتقان تۇغۇلۇشى، ئۇنىڭ

ئۇ . بىزگە ئاشقارلىدىھەقىقىي ئەھۋالىنىمۇ  بىلەن ناسارا%رنىڭيەھۇدىي"ر يەنە 

 چوڭلىق يەنە ئادەم ئاتا دەۋرىدىن تاكى ئۆز دەۋرىگىچە بولغان بار

ئۇ . بىزگە قۇرئاندا نەقىل كەلتۈرۈپ بەردى نىڭ سۆزلىرىنىپەيغەمبەرلەر

 شەرىيەتنىناھايىتى ياخشى بىزگە، يولىغا باش#پ،  توغراھەقىقەتەنمۇ بىزنى 

.دەپ سۆزلەۋەردى". ئېلىپ كەلدى

ئەگەر بۇ كىشى سۆزىنى مۇشۇ يەردە توختاتقان بولسا مەن بەلكى مەيلى  

مۇھەممەد مۇقەددەس كىتابتىكى ئۇ . ئۇ ئۇنداق قىلمىدىلېكىن، . دەيتتىم

قالماستىن،  دەپ!لەر توغرا بۇ بىشارەت ئاتالمىشئەلەيھىسسا*م  توغرىلىق 

ئەخمەدىيە مەزھىپىنى قۇرغۇچى مىرزا غۇ'م ئەخمەد يەنە ئىنجىلدا  بەلكى،
ىتى ئۇ ناھاي. بار دېيىشكە باشلىدىبىشارەتلەرمۇ  ئېيتىلغانئالدىن توغرىلۇق 

نىڭ بۇ دۇنياغا ئىككىنچى قېتىملىق ئەيسا ئەلەيھىسسا"م : «قىلىپئوچۇق 

  مىرزا غۇ'م ئەخمەد. دە ئەمەلگە ئاشۇرۇلدىكېلىشى مىرزا غۇ'م ئەخمەد



يول باشلىغۇچى، ئالدىن بېرىشارەت بېرىلگەن  مائۇد، ئۇلۇغمەھدى

كۈنلەردە  ئۇ بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ جەۋھىرى، ئۇ بۇ ئاخىرقى. مەسىھتۇر

دەپ » ئېلىپ كەلگۈچىدۇر ھەقىقەتنى بېرىدىغانبىزگە تىنچلىق ۋە ئامانلىق 

. گېپىنى ئاخىر,شتۇرۇپ ئولتۇردى

مەن ئۇنىڭ بۇ تۇتامغا ئىلىشمايدىغان يالغانچىلىقلىرىنى ئاڭ-پ، تومۇرلىرىم 
. دەپ ئويلۇدۇم!» ئاپار بۇ ئەخلەت پەلپەتەڭنى«كۆڭلۈمدە، . كۆپۈپ كەتتى

ر تەرەپتىن، ھەم ئۇنىڭ دىگەنلىرىنىڭ قۇرۇق پەلپەتە ئىكەنلىكىنى پەرق يەنە بى
مەخسۇت ئورنۇڭدىن : ئىچىمدە بىر ئاۋاز ماڭا. خۇش بولدۇمئېتەلىگىنىمدىن 

دادىللىق بىلەن . سەن بىلىدىغان ھەقىقەتلەرنى دەيدىغان ۋاقىت كەلدى! تۇر

 دېگەندەكدۇ، چىداپ تۇرالماي ۋىجدانىڭسۆزلە، ئۇنداق قىلمىساڭ سېنىڭ 

 ئاندىن. بىلىندىخوددى راست بىر ئاۋازدەك ماڭا ئۇ . ھىس قىلدىم

بىر  يەنە جامائەتكەئاراڭ$ردا :مەسچىتتىكى ئىمامنىڭ ئاۋازى غۇۋا ئاڭ$ندى

سۆز قىلىشنى خا-يدىغان'ر بارمۇ؟

ئۇ بۇ سۆزنى دېيىشىگە . دەك بولدىشەخسەن مەندىن سورىغانخۇدى  ئىمام

بۇ ۋاقىتتا ئىمامنىڭ چىرايى، . قىلىۋاتقىنىنى ئاڭ)پ قالدىمغۇ! غۇلجامائەتنىڭ 

ئۇ چاغدا مەن پۇت. بىر نەرسىنى خاتا سۆزلەپ قويغاندەك تاتىرىپ كەتتى

قوللىرىمنى رۇس@پ ئورنۇمدىن تۇرۇشقا تەمشەلگەندە، خۇددى بىرسى،پۇت

قىلىپ  شۇنداق. قوللىرىمدىن تارتىپ مېنى يۆلەپ چىقىرىپ قويغاندەك& بولدى

مەن بۇ بايا سۆز قىلغان كىشىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ . ئالدىغا قاراپ ماڭدىممەن 

ئۇ . سورۇدۇمتۇرۇشىنى كېتىۋاتقىنىمدا، ئۇنىڭدىن  مۇقەددەس كىتاپنى بېرىپ 

.ماڭا ئەدەپ بىلەن بەردى

بارلىق جامائەتنىڭ كۆزى ماڭا تىكىلگەن بولۇپ، ئىمام بىر چەتتە   
ىككە بىر قۇر قاراپ چىقىپ، ئاندىن سۆزۈمنى مەن كۆپچىل. ئولتۇراتتى



قۇدرەت تولغان بولۇپ، ئۇ بىرخىل كۈچ  ئاجايىپشۇ چاغدا تىلىمغا . باشلىدىم

.كۈنى ئېيتقان سۆزلىرىمنى ھەرگىز ئونۇتمايمەن

يېڭى يېڭى ئىش*رنى باشتىن ھەركۈنى دىگۇدەك جامائەت، بىز  مۆھتەرەم«
بىر سىلەر بۈگۈنمۇ بەلكى، . مىزكەچۈرىمىز ۋە يېڭى نەرسىلەرنى ئۆگىنى

سۆزىنى  ئەپەندىمنىڭبىز تېخى ھېلى# بۇ . مۇمكىن يېڭىلىق ئاڭلىشىڭ"ر

نى ئۆزگەرتىلگەن دەپ تەرۋرات ۋە ئىنجىلمۇسۇلمان"ر  گەرچە. ئاڭلىدۇق

بۇ قارىغاندا، ئۇ بۇنىڭغا  .دىكەلتۈر ىلنەقكىتاپ%ردىن  بۇبۇ كىشى قارىسىمۇ، 

.ئوخشايدۇئۆزگەرمىگەنلىكىگە ئىشىنىدىغان كىتاپ%رنىڭ مۇقەددەس 

مەن . مەن بىردەم توختاپ قولۇمدىكى مۇقەددەس كىتاپغا قارىدىم

مەن . تۇراتتىم سېزىپئېيتىۋاتقان سۆزلىرىمنىڭ كۆپچىلىككە ياقماۋاتقانلىقىنى 

ئۇBرنىڭ ماڭا ئوخشاش تېخى ئەمدى4 ئون سەككىز ياشقا كىرگەن بىر بالىنىڭ 
بولۇپمۇ جامائەت ئالدىدا يوق، رنى سۆزلەش ھوقۇقىنىڭ بۇنداق نەرسىلە

لېكىن مەن . سۆزلەش ھوقۇقى يوق دەپ قارايدىغانلىغىنى بىلەتتىم

 سۈرە قانۇنىڭ تەكرارى تەۋراتبىز باشتا بۇ ئەپەندىمدىن «داۋام)شتۇرۇپ، 

ئايىتىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسسا6م توغۇرسىدا سۆزلىگەنلىكىنىڭ توغرا  18:18
ئەيسا ئۇنداقتا، نېمە ئۈچۈن . سورىشىمىز كېرەك ئىكەنلىكىنىا خاتياكى 

نى بىجا كەلتۈردى تەۋراتتىكى شۇ ئايەتنى ئۇدەۋرىدە خەلقلەر  ئەلەيھىسسا"م

ئايەتتە  45باب  1يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خەۋەر ئىنجىل سۈرە دەيدۇ؟ 

ئالدىن ئېيتقان، مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا : فىلىپ ناتانيەلنى تېپىپ، ئۇنىڭغا!

ئۇ . باشقا  پەيغەمبەرلەرمۇ تىلغا ئالغان قۇتقۇزغۇچى مەسىھنى تاپتۇق

ھەزرىتى . دەپ ئېنىق ئېيتقان!  يۈسۈپنىڭ ئوغلى ناسىرەلىك ئەيسا ئىكەن

بۇ كىشى !دەۋرىدىكى كىشىلەر ئۇنىڭ قىلغان مۆجىزىلىرىنى كۆرۈپ،  ئەيسانىڭ



ئىنجىلدىكى باشقا بىر . دېگەن! كەنھەقىقەتەنمۇ  دۇنياغا كەلگەن پەيغەمبەر ئى

ئەگەر، سىلەر راستتىن مۇسا پەيغەمبەرگە !ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنى يەردە 

چۈنكى مۇقەددەس . ئىشەنگەن بولساڭ"ر، ماڭىمۇ، ئىشەنگەن بو'تتىڭ"ر

.دېگەن! يازمى7ردا مۇسا پەيغەمبەر مەن توغرىلىق يازغان

كۆزلىرىدىن ئوت يېنىپ،  مەن جامائەتكە قارىغىنىمدا، ئۇ%رنىڭ   

:لېكىن مەن سۆزۈمنى داۋام'شتۇرۇپ. تۇرىۋاتقانلىقىنى سەزدىم لىنىپغەزەپ

، بىز  مۇسا ئەلەيھىسسا"م ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م  ئەمدى جامائەت«
. ئوخشاشلىق ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتەيلى بەزىبىر ئاتالمىشتوغرىسىدىكى 

يەنە كىت3رنى ئاڭلىغان بولساقمۇ، بەزى پا بۈگۈن بىز بۇ ئەپەندىمدىن

مۇسا پەيغەمبەر دەۋرىدە،  مەسىلەن،. مىدۇقىنۇرغۇنلىرىنى تېخى ئاڭل

لېكىن مۇھەممەد . مىسىرنىڭ پادىشاھى يەھۇدىي بالىلىرىنى قىرغىن قىلغان

مۇسا . ئەلەيھىسسا;منىڭ دەۋرىدە بۇ ئىش بولغانمۇ؟ ئەلۋەتتە بولمىغان

سۆزلەشكۈچى دېگەن نام بىۋاستە خۇدا بىلەن  كەلىمۇال% يەنى گەپەيغەمبەر
لېكىن . ئايىتىدە كۆرەلەيمىز 164بىز بۇنى قۇران سۈرە نىسا . بېرىلگەن

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م قېرىنداش4ر، قۇراندىن ھەممىمىز بىلىمىزكى، 
خۇدادىن  بىۋاستە ئەمەس بەلكى جەبرائىل ئەلەيھىسسا/منىڭ ۋاستىسى بىلەن

. ئا7يلۇق، مۇسا پەيغەمبەر مۆجىزە كۆرسەتكەنمىسال نە يە. ۋەھى ئالغان

كىمىكى مۇھەممەد .  كۆرسەتمىگەن مۆجىزەلېكىن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م 

. ئۇ كىشى قۇرئانى ئوبدان بىلمەيدۇئەلەيھىسسا5منى مۆجىزە ياراتقان دېسە، 

ى چۈنكى، قۇرئاندا مۇھەممەد ئەلەيھىسسا6منىڭ مۆجىزە كۆرسىتەلەيدىغانلىغ

.توغۇرلۇق ھىچنىمە يېزىلمىغان

ئېيتىشىچە، ئىنجىلغا ئاساسەن، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م  ئەپەندىمنىڭبۇ 
 لېكىن جامائەت،  .ھەزرىتى ئەيسا ئالدىن بىشارەت بەرگەن مۇقەددەس روھ 



 ئەھمەدىيەلەرنىڭمۇ؟ چۈنكى بىز خاتاقاراش توغرىمۇ ياكى كۆز بۇ خىل 

 شۇڭا. ئۆزىنى مۇقەددەس روھ دەپ ئاتىغانمەد ئەخمىرزا غۇ"م  كىتابلىرىدا

، بىز بايا بىر زىددىيەت ئەمەسمۇ؟ قېرىنداش"ر بىز ئۈچۈن چوڭبۇنداق دىيىش 

ئايەتتىكى مەزمۇنى زادى نېمىنى 16باب14يۇھاننا ئاڭلىغان ئىنجىل سۈرە 

ھەزرىتى ئەيسا دەيدۇكى: مەن يەنە بىر ئوقۇپ بېرەيچۈشەندۈرىدۇ؟ 

. امدىن سىلەرگە باشقا بىر ياردەمچى ئاتا قىلىشىنى تىلەيمەنمەنمۇ خۇدائات«

زادى ! ياردەمچى! ئۇنداقتا جامائەت، بۇ» ئۇ سىلەر بىلەن مەڭگۈ بىرگە تۇرىدۇ

كىم؟ 
ئېيتىلغان تۇرسا بىز ئۇنى  روشەندەپ ! خۇدائاتا! ئايەتتەبىرىنچىدىن، بۇ  

ەلىماتقا قارشى تۇرىدىغان قانداق قوبۇل قى56يمىز؟ بىز خۇدانى ئاتا دەيدىغان ت

تۇرساق، ئۇنداقتا بىز ئۇنى قوبۇل قىلىشىمىز  تامامەن يوق گەپ ئەمەسمۇ؟

ھەقىقىي  نىڭ سۆزىنىڭئەيسابۇ ئايەتتىكى ھەزرىتى ئىككىنچىدىن، 
ئۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئورنى شۇ قەدەر يۇقۇركى ، روشەنكىئەھمىيىتى نېمە؟ 

. ا بىنائەن مۇقەددەس روھنى ئەۋەتىدۇ، خۇدا ئۇنىڭ دۇئاسىغدىن تىلىسى!خۇدا

بىز مۇسۇلمان9ر مۇھەممەد ئەلەيھىسسا5منى ھەزرىتى ئەيسادىن ئۇلۇغ دەپ 
؟ مۇدۇئانى قى%لىدى مۇشۇنداق بىرلېكىن، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م . قارايمىز

بىلىپ !ئايەتتە يەنە  7باب 16ئەيسا ئىنجىل سۈرە يۇھاننادىكى ھەزرىتى 

كەتمىسەم، سىلەرگە . ېنىڭ كېتىشىم سىلەرگە پايدىلىققويۇڭ&ركى، م
دەپ .! ئەمما كەتسەم، ئۇنى سىلەرگە ئەۋەتىمەن. ياردەمچى كەلمەيدۇ

.ئوچۇق ئېيتقان

بۇ خۇدانىڭ مەن ئىنجىل شەرىفتىن ھەر بىر ئايەتنى نەقىل كەلتۈرگىنىمدە،  

.نى ئېنىق بىلەتتىمئايەتلەرنى مېنىڭ ئېسىمگە سېلىۋاتقانلىقى



:داۋام'شتۇرۇپ سۆزۈمنىن مە

مۇقەددەس روھ !دە   16: 14يۇھاننا ھەزرىتى ئەيسا ئىنجىل، سۈرە   

بۇ يەردە دىمەكچى ئۇنىڭ . دېگەن! كىلىپ سىلەر بىلەن مەڭگۈ بىرگە بولىدۇ

دۇ بىلەن مەڭگۈ بىرگە بولى ئۇنىڭ ئەگەشگۈچىلىرىبولغىنى، مۇقەددەس روھ 

قانداقمۇ  تى ئەيسانىڭ بۇ سۆزلىرىنىھەزرىئۇنداقتا، . چۈشەندۈرمەكچى دەپ

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م بولىدۇ؟ مۇھەممەد ئەلەيھىسسا-مغا تەدبىق قىلغىلى 
كىم ئاتمىش ئىككى يىلنى . ئاتمىش ئىككى يىل' ياشىغاندۇنيادا، ئاران بۇ 

!مەڭگۈ بىلەن باراۋەر دەپ قارىيا%يدۇ؟

بىرىگە ەزىلىرى بىرمەسچىتنىڭ ھويلىسىدا ئولتۇرغان كىشىلەرنىڭ ب 

. مەن ئۇ=رنىڭ مەن توغرىلىق نېمىلەرنى ئوي/ۋاتقانلىقىنى بىلەتتىم. قاراشتى

مەن  ۋە. ئۆچمەنلىكى ئېنىق كۆرۈنۈپ  تۇراتتىبەزىلەرنىڭ يۈزىدىن ماڭا بولغان 

جىم تۇرماي ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىۋاتقانلىقىنى يەنە بەزىلىرىنىڭ ئاچچىغىدىن 
ھىچ بولمىغاندا، بۇ3رنىڭ ئارىسىدا ئاز ساندا بولسىمۇ، ، مەنلېكىن .  كۆردۈم

بۇ مەسىلىلەرنى ئەستائىدىل ئوي8ۋاتقاندۇ دېگەن ئۈمىدتە سۆزۈمنى بەزىلىرى 

.داۋام)شتۇردۇم

مۇنداق يەنە ئىنجىل شەرىفتە ھەزرىتى ئەيسا مۇقەددەس روھ توغرىسىدا " 

ئۇ ئۆزلۈكىدىن ... ندەمۇقەددەس روھ كەلگە ھەقىقەتكە باشلىغۇچى . !دېگەن

ئەكسىچە، ئاتام  ئىككىمىزنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن  ،سۆزلىمەيدۇ
.! سۆزلەيدۇ

بۇ ئايەت  بەلكى، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا"م ئەمدى جامائەت، بەزىلەر 
ىنىنى اڭلىغچۈنكى، ئۇ ئەرشىدىن ئ. مۇمكىن دېيىشىتوغرىلىق ئېيتىلغان 

ئۇ مەندە بولغاننى !؟ ھەزرىتى ئەيسا يەنە يەتچۇئەمما، كېيىنكى ئا. سۆزلىگەن

.دېگەن. !سىلەرگە يەتكۈزۈپ، مېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇمنى ئايان  قىلىدۇ



بۇرادەرلەر، بايا سۆزلىگەن ئەپەندىمنىڭ يۇقىرقى ئايەتلەرگە بەرگەن تەبىرى 

ئىنجىلدىكى  بىز مۇسۇلمان"ر. بىزنىڭ ئومۇم0شقان چۈشەندۈرۈشى ئىكەن

 ...سۆزلىمەيدۇ ئۇ ئۆزلىكىدىن!ىڭ مۇقەددەس روھ توغرۇلۇق ھەزرىتى ئەيسان

! ئۇ مەندە بولغاننى سىلەرگە يەتكۈزۈپ، مېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇمنى ئايان قىلىدۇ

لېكىن . دېگىنىنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسا2مغا قارىتىلغان دەپ قارايمىز

تىلغا ئەگەر بۇ ئايەتلەردە ... توغرا بولسا ئەگەر بۇ كۆز قاراشىمىز  جامائەت،

زات " ئۇلۇغلىقىمنى ئايان قىلىدىغان"ۋە " سۆزۇمنى يەتكۈزىدىغان"ئېلىنغان 

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزى ... راستىن4 مۇھەممەد ئەلەيھىسسا(م بولغان بولسا

چۈنكى بىز مۇھەممەد . خۇدا دېگەن خۇ/سە چىقىرىشىمىز كېرەك

لۇقىنى ئايان ئۇلۇغ سۆزىنى يەتكۈزدى،  ئەلەيھىسسا$منى 

. قىلدى دەپ چىن قەلبىمىزدىن ئىشىنىمىز

ھەزرىتى ئەيسا ھېرگىزمۇ ! كۇپپۇرلۇقبۇ  'ئەگەر بىز ، قېرىنداش"رلېكىن 

ھەزرىتى ئەيسا ئالدىن ئېيتقان مۇقەددەس ، ئۇ ھالدا دېسەك' ئەمەسخۇدا 

بو-لىسۇن؟ ئۇ بو-لمايدۇ، چۈنكى  ئەلەيھىسسا"مقانداقمۇ مۇھەممەد روھ 

رىتى ئەيسا ۋەدە قىلغان بۇ مۇقەددەس روھ، ئۆزىنىڭ سۆزىنى يەتكۈزىدۇ، ھەز

!ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئايان قىلىدۇ ئەمەسمۇ؟

بىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسا$منى  يەنە بىر قېتىم ئېيتەي دوست&ر، ئەگەر

ھەزرىتى  نداقۇرئادېسەك، ئۇ  ھەزرىتى ئەيسا ئالدىن ئېيتقان مۇقەددەس رۇھ

لىرىنى ۋە ئۇلۇغلۇقىنى يەتكۈزگەن بو4تتى ۋە بىز ئاخىرىدا يەنى! نىڭ سۆزئەيسا

!ىمىز كېرەكخۇدا ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلىشنىڭ ئۆزى ئەيساھەزرىتى 



ئەيسا ئەلەيھىسسا.م ئالدىن ئېتقان بۇ  سىلەرئەگەر قىرىنداش#ر، 
مۇقەددەس روھنىڭ قانداق قىلىپ ئۇنىڭ سۆزىنى، ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى 

بىز ئىنجىلدىكى ئۇ توغرۇلۇق ... زىدۇ دەپ بىلمەكچى بولساڭ"ر يەتكۈ

.ئايەتلىرىگە يەنە بىر قېتىم قاراپ چىقايلى

 

مەن قولۇمدىكى مۇقەددەس كىتاپنىڭ  ئىنجىل سۈرە ئەلچىلەرنىڭ 

:بابىغا ئېچىپ، جامائەتكە قاراپ، مۇنداق دېدىم 2پائالىيەتلىرى 

نى ئۆز ئۇستازى مۇرىتىىڭ بىر ئەيسانھەزرىتى پېترۇس دەپ ئاتالغان −

مۇقەددەس روھنىڭ  كېيىن، لېكىن . ئىنكار قىلغان مايمەن دەپئۈچ قېتىم تونۇي

قۇدرىتى ئۇنىڭ ئۈستىگە چۈشكەندە، ئۇ نۇرغۇنلىغان ئادەملەرنىڭ ئالدىدا كۈچ

:مۇنداق دېگەنزور جۈرئەت بىلەن ئاشكارە ھالدا 

خۇدا ناسىرەلىك . (ق سېلىڭ"رئەي ئىسرائىل قېرىنداش/ر، سۆزلىرىمگە قۇ!

ھەزرىتى ئەيسا ئارقىلىق ئاراڭ6ردا كۆرسەتكەن مۆجىزە ۋە كارامەتلىرى بىلەن 
بۇ ئىش ھەممىڭ$رغا . ھەزرىتى ئەيسانى ئۆزىنىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان

سىلەر ئۇنى خۇدايىمىزغا ئىشەنمىگەن رەزىل ئادەملەرگە تۇتۇپ بېرىپ، . مەلۈم

ئەي ئىسرائىل قېرىنداش'ر، شۇنى ..... پ ئۆلتۈرگۈزدۈڭ"رمىخ! كەكرېست
قەتئىي بىلىشىڭ+ر كېرەككى، خۇدا سىلەر كرېستكە مىخ+پ ئۆلتۈرگەن 

ئەيسانى ھەم رەببىمىز ھەم بىزنى گۇناھلىرىمىزدىن ئازاد قىلىدىغان 
!!قۇتقۇزغۇچى مەسىھ قىلىپ تەيىنلىدى

اشكارە ئوقۇغىنىمغا ئمەن بۇ يۈرەككە تەككۈدەك سۆزلەرنى ئوچۇق

شۇ كەچتە خۇدانىڭ قۇدرىتىنىڭ مەسچىتتە نامايەن . ھەيران قالدىم



ۋالغاندىن كېيىن، ئەمدى قانداق ىنىمەن بىردەم ت. بولغانلىغىنى ھىس قىلدىم

بىر يەنە ' ئاخىرى مەن. دىمكۈچلۈك سۆزلەر ئەگىشىپ كېلەر؟ دەپ خىيال قىل

.دەپ ئويلۇدۇم' بولمايدۇئىشنى دىمىسەم 

يەنى! ، ىىڭ مەنىسىنى ئېنىق بىلىپ تۇرۇپبۇ ئايەتلەرنبىز بۇرادەرلەر،  

ھەتتا . ھەقىقەت يوق خاتا تەلىملەرنى ئاڭ%يمىز ھېچبىر نېمە ئۈچۈنبىز 

".؟ئولتۇرىمىزمۇنازىرە قىلىشىپ دائىم مۇشۇنداق بىمەنە ئۈستىدىن ئۇ%رنىڭ 

. تتىكەنخشى بو!، بەلكى ياتوختاتقان بولسام يەردەشۇ  گېپىمنىئەگەر  

خۇدا ! مەن ئا+ھىدە بىر ئادەممەن كۆڭلۈمدە . ئەمما مەن توختاپ قالمىدىم

 پ،ئەخمەق+رچە مەغرۇرلىنى. پەخىرلەندىم دەپ بىللەئىكەنمەن بىلەن 

قاتتىق  مەزھىپىمىزدىكى خاتا تەلىملەرگە سۆزۈمنى داۋام-شتۇرۇپ، بىزنىڭ

.زەربە بەردىم

بىز غان  ھەقىقى ھەقىقەت زادى قايسى؟ ئىشىنىدىئەخمەدىيلەر بىز " 

 مەسىھنىڭ قىياپىتىدە كەلگەنھەزرىتى ئەيسا مىرزا غۇ(م ئەخمەدنى  دائىم

: سوراپ باقايبىر سۇئال شۇنداق بولسا، مەن سىلەردىن راست ئەگەر . دەيمىز

كېلىشى بۇ دۇنياغا قايتىپ نىڭ ھەزرىتى ئەيسادا سۆزلەنگەن ئىنجىل

ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى ھەزرىتى ھىساپ؟   نېمىگە توغۇرسىدىكى بىشارەتلەر

كەڭ ئاسمان)ر قاتتىق ئۇ ۋاقىتتا . ئۇلۇغ قىيامەت قايىم بولىدۇكەلگەندە  ئۇ"

دەپ ئالدىن "  ئاۋازدا يوقىلىپ، بارلىق نەرسىلەر قىزىق ئوتتا كۆيۈپ تۈگەيدۇ

'ر بىلەن قاراڭ)ر، ئۇ بۇلۇت!شاگىرتى، بىر ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەنە . 5962-3–71 

. دېگەن! كۆرىدۇ،ھەركىمنىڭ كۆزى ئۇنى ئۇ ۋاقىتتا . ېلىدۇك

مىرزا غۇ2م ئەخمەدنى دۇنيادا بىزدىن  لېكىن، بىز ھەممىمىز بىلىمىز
نىڭ چۈشەنچىمىز بىز ئەخمەدىيەلەر. باشقا ھېچقانداق كىشى تونۇمايدۇ

سىھ ئۆزى ئۆلۈشتىن بۇرۇن بارلىق ئەيسا مە مىرزا غۇ'م ئەخمەد، بويىچە



قېنى، بۇ ئىش يۈز . ۇشى كېرەك ئىدىئېتىقادچىلىرىنى مۇسۇلمان%رغا ئاي%ندۇر

بەردىمۇ؟ مەن قايتا سوراي، بىز ئىشىنىشكە تېگىشلىك ھەقىقەت زادى 
..."قايسى؟

كۆڭلۈم غەش بولۇپ، شۇنداق   .استىبېشىمنى بىردىن) تىترەك بئۈستى
: ماڭااۋاز بىر ئ ئىچىمدىنشۇ ھامان .  قىلدىم ھېسقورقۇنچ 

.دىگەندەك قىلدى !ئولتۇرۋالغىن! مەخسۇت بولدى قىل

مەن خا&يىقنىڭ . يەنە سۆزلەشكە ئورۇنغىنىمدا، پۇتلىرىم تىترەپ كەتتى 

ئۇ قولى بىلەن . قوزغالغىنىنى ۋە دادامنىڭ ماڭا قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

. ا چۈشتۈممەن يەرگە ئوڭدىسىغ. تومشۇقۇمغا كۈچەپ بىرنى سالغانىدى

قاراڭغۇ چۈشۈپ، مەن . مېنى ئۇرۇپ، تېپىشىپ كەتتى باشقى(رمۇ كېلىپ
.ھوشۇمدىن كەتتىم



7 »«

بېشىم قايغان ھالدا  .مەن ھۇشۇمغا كەلسەم، دوختۇخانىدا ياتقىدەكمەن
ەن ئورنۇمدىن تۇراي م. ئەتراپىمغا قارىسام، ياتاقتا باشقا كېسەللەرمۇ بار ئىكەن

سىرتتىن چوڭ يولدىكى ماشىنى*رنىڭ غاقىرغان  .دېسەم مىدىرلىيالمىدىم

ھېس بوۋاقتەك ئاجىز  كىچىكددى ئۆزۈمنى خۇ. تۇراتتىئاڭلىنىپ ئاۋازى 

. قىلدىم

ئۇزۇن . ئوكۇل سالدى ئاسمابىر سېستىرا كىرىپ، بىر نەرسە دېمەستىن$ ماڭا 

. ئارقىدىن ئۇخ+پ قېلىپتىمەن. ئۆتمەي6،  ئاسماندا لەيلەپ قالغاندەك بولدۇم

كېيىن كۆزۈمنى ئاچقىنىمدا، دوستۇم ئەخمەد كارىۋېتىمنىڭ بېشىدا، خاپا 
 .تۇراتتىئۇنىڭ يېنىدا يەنە  ئىككى ياش با! . الدا ماڭا قاراپ تۇرۇپتۇبولغان ھ

چۈنكى، شۇ ۋاقىتتا بېشىم . مەن ئۇ6رغا قاراپ كۈلەي دېسەممۇ كۈلەلمىدىم
ئۇ:رنىڭ بىرى ئۈنلۈك ئاۋازدا كۈلۈپ، تەنە قىلغان . قېيىۋاتاتىھەم ئاغرىپ ھەم 

:ھالدا

يىگەندىكىن، كىلەر قېتىم  اقتايئۇ ئۆزىنىڭ تەنتەكلىكىدىن بۇنچىلىك 
.دىىبۇنداق ھەددىدىن ئېشىپ كەتمەس، د

:يەنە بىرسى بېشىنى لېڭشىتىپ تۇرۇپ 

شۇنچىۋا- ئەدىۋېنى يىگەن  كۆرمەمسىلە،. ئۇ بىر ئۇلۇغ زاد تۇرسا

.دېدىئىككى كۈندىن كېيىن يەنى+ ھايات تۇرمامدۇ.بولسىمۇ، 

ئەخمەد . كۈن بولغانلىقىنى بىلدىمبۇنى ئاڭ5پ، مەن بالنىستا ياتقىلى ئۈچ  

قايتىڭ%ر دەپ  يىنىدىكى دوستلىرىغاپاراڭلىشىش ئۈچۈن، ئايرىم مەن بىلەن 
ئۇ:ر كەتكەندىن كېيىن، ئەخمەد كارىۋېتىمنىڭ يېنىدا . ئىشارەت قىلدى



:ئولتۇرۇپ، ماڭا ئەستايىدىللىق بىلەن

 ئۆزەڭ!   سەن نېمە ئۈچۈن ئۆز بەختىڭگە ئۆزۈڭ ئولتۇرىسەن؟مەخسۇد، 

تەسىرىگە  پەلپىتەڭنىڭسېنىڭ بۇ قۇرۇق ئائىلەڭمۇ ئەمەس، سېنىڭ پۈتكۈل 

ھازىر توختاپ قالساڭمۇ ! ئۇ1رنى ئوي+پ كۆر مەخسۇت. ئۇچرايدۇ
ئىتراپ سەن ئۆزۈڭنىڭ خاتا ۋە بىخەستەلىك قىلىۋاتقانلىغىڭنى . ئۈلگىرىسەن

ۇل قىل دوستۇم ، ئاندىن توغرىسىنى قوب. ، توغرا يولدا ماڭساڭ( بولمامدۇقىلىپ
.دېدىھەممە ئىشىڭ ياخشى بولۇپ كېتىدۇ

مۇھەببىتىنى كۆرۈپ كۆڭلۈم يېرىم ئۇنىڭ سۆزىدىن، ماڭا بولغان مېھىر
:ئولتۇرغۇزۇپ قويغىنىدا مەن ئۇنىڭغا ئۇ مېنى يۆلەپ . بولدى

ئەخمەد سەنمۇ مېنى يالغانچى دەپ قارامسەن؟ نېمە ئۈچۈن سىلەر 

نېمە ئۈچۈن شۇنداق ۈشمەندەك كۆرىسىلەر؟ مەن ھەممىڭ'ر مېنى د

مەن تۇيۇپ تۇرىۋاتىمەن، ماڭا  بىرسى  . ەيۋاتىمەنبىلمئۆزەممۇ منى قىلغالىقى
. مەن بۇ5رنى چوقۇم سۆزلىشىم كېرەك .ېگەندەك قىلىدۇئېيت دشۇ سۆزلەرنى 

.بۇ:رنى دەۋىتىپ كۆزلىرىم ياشقا تولۇپ كەتتى 

:ڭا ئاگاھ-ندۇرغان ئاۋازدائەخمەدنىڭ قاپىقى تۈرۈلۈپ ما 

سېنىڭ قىلغان ئۇ . يالغان گەپ قىلىۋاتىسەنسەن مەخسۇت، 

ساڭا بىرسى بۇ نەرسىلەرنى . سۆزلىرىڭنى ساڭا بىرسى چوقۇم ئۆگەتكەن
.دېدىسۆزلەپ بىزگە قارشى چىقىشقا كۈشكۈرتىۋاتىدۇ، شۇنداقمۇ؟

لىرىمغا گەرچە ئۇ شۇنداق دېگەن بولسىمۇ، ئۆز كۆڭلىدە مېنىڭ ئىش  

. ئۇ ئازراق ئىككىلىنىپ، سۆزلىرىمگە  ئىشەنمىگەندەك قىلدى. كۆڭۈل بۆلەتتى

:مەن يەنە قايتا چۈشەندۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ

 قەلبىمدىكى ھېلىقى ئاۋازئەخمەد، مەن مەسچىتتە سۆزلىگىنىمدە، 

. ئۇنىڭغا بويسۇندۇم مۇشۇنداق سۆزلە دەپ ئىلھام بەردى، شۇڭا مەن 



بۇنى ئۆزەڭمۇ . وتۇرۇپ مېنىڭ سۆزلىگىنىمنى ئاڭلىدىھەممەيلەن سۈكۈتتە ئ
لېكىن ئەخمەد، مەن ئۆز سۆزلىرىمنى قوشۇپ سۆزلىشىم بىلەن"، . كۆردۈڭ

تەكەببۇرلۇقىمدىن  .قەلبىمدىكى تېنچلىق يوقاپ كەتتى. چاتاق چىقتى

مېنى ئۇرۇپ كەتتى،كېلىپ بۇنىڭ بىلەن ئۇ"ر . ئۆزەمنى تۇتىۋا(لماپتىمەن

.دېدىم

ئۈمىدۋارلىق بىلەن ئۇنىڭغا قاراپ ئۇنىڭ مېنى چۈشىنىشىگە مەن  
:لېكىن ئۇ ئورنىدىن سەكرەپ تۇرغان پېتى، ماڭا ئاچچىقلىنىپ. تەلمۈردۈم

. مەن سېنىڭ ساراڭ بولۇپ قالغانلىقىڭغا رەسمىي ئىشەندىم ئەمدى 

دەپ دوختۇرخانىسىغا بارساڭ بولغىدەك، ساراڭ"رسەن . دوختۇر توغرا دەپتۇ

.بەردى جاۋاب

. ئاندىن، ئۇ بۇرۇلۇپ ماڭا خوشمۇ دېمەي چىقىپ كەتتى 

لېكىن، مېنى . ئۇنىڭ شۇنداق چىقىپ كېتىشى كۆڭلۈمنى يېرىم قىلدى

دوختۇر مېنى . ئىدىدىگىنى  نىڭدوختۇر غائۇنىڭ تېخىمۇ چۈچۈتكىنى

قەلبىمگە پىچاق سانجىغاندەك راستىن6 ساراڭ دەپ قارامدىغاندۇ؟ بۇ ئىش 

 ھېسبىرەر يامان ئىش يۈز بېرىدىغاندەك* بىئاراملىق  ماڭالدىمدا ئا .بول

يوتقىنىمغا پۈركىنىپ تۇرۇپ، قورقۇنچ ئىچىدە ئۆزۈمنىڭ نېمە بولۇپ . قىلدىم

دۇئا قىلىشقىمۇ رايىم  .يىغلىدىم ئۈن چىقارمايكېتىدىغانلىقىمنى ئوي"پ 
.بارمىدى

ئۇ . چىگىلى كىردىبىر دەمدىن كېيىن، بىر سېستىرا قان بېسىمىنى ئۆل 

. بىرەرسىنى تاساددىبى كىرىپ قالمىسۇن دەپ ئىشىككە قاراپ ئولتۇردى

:ئاندىن، ئالدىرماي ئوچۇق قىلىپ

. ئۇ9ر ئېلىپ كەلگەن ھەرقانداق نەرسىنى يېمىگىن! پەخەس بول 

كېچەكلىرىڭنى شۇ كىيىم. بۈگۈن كېچە سائەت ئۈچتە ھاجەتخانىغا كىر



.دەپ تاپىلىدى! كىيىپ. قاچ، بۇ يەردە تۇرما كىيىمىڭنى. تاپىسەنيەردە 

سېستىرا چىقىپ كەتكەندىن كېيىن، مەن قورقۇنچىلىقتا  ئەخمەدنىڭ  

بۇ سېستىرا زادى نېمە دىمەكچىدۇ؟ . دىگەن گەپلىرىنى ئونتۇپ( كېتىپتىمەن

ماڭا نېمە ئىش يۈز بېرەر؟ ئاندىن مەن خۇدانىڭ ياردىمى ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، 
شۇ كۈنى ھەربىر مىنۇت ئاجايىپ ئاستا . تقاچ تەشۋىش ئىچىدە قالدىمكارۋاتتا يا

.ئۆتتى

بۇ قىز كىمدۇ؟  ئۇ بىر ئادەتتىكى سېستىرامىدۇ؟ مەن كارۋىتىمدا ئۇنىڭ  

ئۇ ماڭا ھەقىقەتەن . ماڭا ئېيتقان بۇ غەلىتە ئاگاھ3ندۇرۇشىدىن ھەيران بولدۇم
ە ئازراق جىددىلەشتۈرۈپ بۇ ئىش/ر مېنى بىر ھازاغىچ. سەمىمىي دىگەن ئىدى

. ئۇ بۇ ئىش?رنى نەدىن بىلگەندۇ؟ بۇ سېستىرانى چوقۇم خۇدا ئەۋەتتى. قويدى

خۇدا ئۆزىنىڭ پەرىشتىسىنى ئەۋەتىپ، ماڭا ئالدىن ئۇختۇرۇش قىلدى دەپ 
.ئويلۇدۇم

شۇ كۈنى كەچلىگى ماڭا تاماقنى  ئېلىپ كەلگەندە، مەن تاماقتىن راستىن!  
. ڭ قورسىقىم ئېچىپ كەتكەن بولسىمۇ، ئۇنى يىمىدىممېنى. گۇمان قىلدىم

دېگەن !» ئۇ9ر ئېلىپ كەلگەن ھەرقانداق نەرسىنى يېمىگىن«چۈنكى، 

. مەن تاماققا يەنە بىر قارىدىم. ئاگاھ$ندۇرۇش قۇلىقىمنىڭ تۈۋىدە جاراڭ$يتى

ئۇAر راستىن< مېنى زەھەرلەپ ئۆلتۈرمەكچىمىدۇ؟ مەن ئۆز ئېتىقادىنى تەرك 

ەن كىشىلەرنىڭ يا ئۇنداق، يا بۇنداق ئۇسۇلدا قەستكە ئۇچرايدىغانلىغىنىڭ ئەتك

مەن راستىن* ئەۋ&دىمىز . بىلەتتىمئەمەسلىكىنى ئوبدان ھەيران قا'رلىق ئىش 

ۋارىسلىق قىلىپ كېلىۋاتقان نەرسىنى  ئىنكار قىلدىممۇ يە؟ مەن ئۆزۈمنىڭ زادى 

نداق قىلىپ، مەن تاماقنى شۇ. نېمىگە ئېتىقاد قىلغانلىقىمنى بىلمىدىم

مەن قۇرئاندىكى . تۇيدۇرماي،  بىر خاشۇ خالتىغا سېلىپ، تارتمىغا تىقىۋەتتىم

سۇن ئېسىمدە بار سۈرىلىرىنى ياد8پ ئوقۇپ، خۇدا مېنى ئۆز پاناھىدا ساقلى



بىرەرسى ئىشىككە  . ۋاقىت شۇنداق ئاستا ئۆتەتتى. دۇئا قىلدىم قايتادەپ قايتا

.دەك بولسا، مەن يالغاندىن ئۇخ4پ قالغاندەك بولۇۋا%تتىمكېلىپ ماڭا قارىغۇ

سېستىرا"ر دىجورنىي . بۇ ئاخشام خۇددى تۈگىمەس كېچىدەك' بىلىندى 

سائەت ئۈچ ئەتراپىدا ئىشىك جىمجىت  كەچ. بىزنى تەكشۈرۈپ تۇراتتى
مەن كارىۋاتتىن ئۆمىلەپ قوپۇشۇمغا، . ئېچىلىپ بىرسى مېنى ئاستا چاقىردى

ئاندىن مەن پۇتۇمنىڭ ئۇچىدا ئاۋاي"پ . گۈپۈلدەپ سوقۇپ كەتتى يۈرىكىم

مەن ئۇ يەردىن . دەسسەپ، ئىشىكنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ ئوبۇرنىغا كىردىم

. كېچەكلىرىمنى تېپىپ كىيىۋالدىمئۆزەمنىڭ بۇرۇنقى كىيگەن كىيىم

ئۇ . ۇپتۇسېستىرا ساق%پ تۇرھېلىقى مېنى ئوغاتقان  سام،ئوبۇرنىدىن چىق

: ۇ$ ماڭادەرر

تەرىپىگە بارساڭ، تامغا يامىشىپ سەكرەپ  ئاۋۇئەگەر، سەن باغنىڭ 

سائەت  .قىلمائۇ تام ئانچە ئىگىز ئەمەس، ئەندىشە . چۈشۈپ كېتەلەيسەن

لىئالپۇر  سەن ئۇنىڭغا ئولتۇرۇپ،. دۇتۆت يېرىم0ردا، بىر ئابتۇبۇس كېلى

   ئۇ يەردىن -ھور شەھەرگە  بارىدىغان .شەھەرگە بارغىن

. سەن ئۇ يەرگە بارساڭ بىخەتەر بولىسەن. بىر ئادرىس باريانچۇقۇڭدا . ئولتا

مېنىڭ ئاپام شۇ يەردە . ئازراق پۇلمۇ سېلىپ قويدۇميەنە مەن يانچۇغىڭغا 
مەن ئاپامغا سېنىڭ بارلىق . يېتىپ بارغاندا، ئۇ ساڭا ياردەم قىلىدۇ. تۇرىدۇ

خەتنى ئۇنىڭغا بۇ يېتىپ بېرىپ! . ت يازدىمئىشلىرىڭنى چۈشەندۈرۈپ خە
.دېدى ! بەرگىن

بۇ&ر خۇددى . مەن بۇ ئىش4رغا ھەيران قالدىم، ھەم قايمۇقۇپمۇ قالدىم 

كىچىك ۋاقتىمدا ئوقۇغان، بالى(ر چۆچەكلىرىدىكى ھېكايى(رغا ئوخشاپ 

مەن بۇ قىز نېمە ئۈچۈن ماڭا بۇنداق ياردەم قىلىدىغاندۇ؟ دەپ . كېتەتتى
. خۇدانىڭ ئۇنى دەل ۋاقتىدا ماڭا ئەۋەتكىنىگە چوڭقۇر ئىشىنەتتىم. ئويلۇدۇم



. شۇنىڭ بىلەن، دۇدۇق:پ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا مىننەتدارلىغىمنى بىلدۈردۈم

:مەن ئۇنىڭدىن. لېكىن، ئۇ مېنىڭ تېز مېڭىشىمنى سۈيلىدى

دەپ سورىسام، ئۇ سىز نېمە ئۈچۈن ماڭا بۇنداق ياردەم قىلىسىز؟
:!دەرھال

سېنىڭ ئەھۋالىڭ ناھايىتى . ھازىر سۇئال سورايدىغان ۋاقىت ئەمەس

سېنى  دوختۇرغا ئۇنىڭ . بۈگۈن ئەتىگەن بىر چوڭ ئەمەلدار كەلدى. خەتەرلىك

.دېدى قالدىم، ئا   51  -.0:0:–ئۆلتۈرۋە

:ئۇ  غەلىتى!. ئۇنىڭ نۇرلۇق كۆزلىرى ياشقا تولدى 

امان قا44يسەن ئۇكام، خۇدا سېنى ئۆز سەن مۇشۇنداق قىلغاندى#، ئ
.دېدى! پاناھىدا ساقلىسۇن

مەن . مەن رەھمەت ئېيتىپ بولغىچە ئۇ كۆز ئالدىمدىن غايىپ بولدى

ئاندىن، باغقا چىقىپ . كارىدوردىن يۇشۇرۇن چىققۇچە ھېچكىم مېنى كۆرمىدى

رايدىغان دەرۋازىغا قادوختۇرخانىنىڭ . ئېھتىياتچانلىق بىلەن چىملىقتىن ئۆتتۈم

ئەتراپتا چاتقاللىق بولغاچقا، ئۇ مېنى . ئورۇندۇقتا ئۈگدەپ ئولتۇرۇپتىكەن كىشى

چاتقاللىقنىڭ ئالدىدىكى پاكار تامنىڭ شولىسىنى كۆرۈپ، . كۆرۈپمۇ قالمىدى

يەنى!  دەرۋازىغا قارايدىغان كىشىقارىسام . ىمتېزدىن ئىچىگە كىرىۋالد

اندىن كېيىن، پەسكە قاراپ مەن تامغا يامىشىپ چىقق. پتۇىۋېتىئۇخل

مەن . ئەمما، شۇ ۋاقىتتا بىر ئىشت ھاۋشىدى. سەكرەشتىن بىردەم ئەنسىردىم

تامدا بىرەرسى كۆرۈپ قالمىسۇن دەپ سەكرىۋىدىم،  دەل تامنىڭ تۈۋىدىكى 
بۇ ناھايىتى پاسكىنا كوچا . ئۈستىگى* چۈشۈپتىمەن دۈۋىسىنىڭئەخلەت 

. چىلىرى قولۇمنى كېسىۋېتىپتۇىكى ئەينەك پارئىچىدبولۇپ، ئەخلەت 

تەلىيىمگە مەن چوڭ بىر قەغەز ساندۇقنىڭ ئۈستىگە چۈشىپتىكەنمەن،  

بولمىسا ئەسلىدى9 مەينەت بولۇپ كەتكەن كىيىملىرىم،  تېخىمۇ مەينەت 



مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ، ئەتراپتىكى ئەڭ يېقىن شو! . كېتىدىكەنتۇق بولۇپ

كىم مېنى كۆرمىدى، شۇڭا مەن ھېچ. چۈشۈپ تۇرغان يەرگە يۇشۇرۇندۇم
.بىخەتەر چىقىۋالدىم

ئارلىغى يەتتە سەككىز چىقىپ، ئازراق ئۆتكەندىن كېيىن، مەن چوڭ يولغا  

. كىلومېتىر كېلىدىغان چىنئوت كەنىتىگە قاراپ ماڭدىم

 بىر نەچچەمەن . ئاي بولمىغانلىغى ئۈچۈن، يول قاراڭغۇ ئىدى ئۇ كېچىسى

. ىڭ كۆپىنچىسىنىڭ قولىدا توك كالتىكى بارئۇ#رن. كۆردۈمساقچى$رنى 

شۇ پەيتتە، ئۇ%رنىڭ لېكىن . لۈكچەكلىك قىلغان0رنى شۇنىڭ بىلەن ئۇراتتى

ھىچكىم . ، مەن سىلىق ئاۋاي)پ ماڭدىمبولۇپكۆپىنچىسى ئۇخ*ۋاتقاندەك 
.مېنى سەزمىدى

گە مەن بۇ يەر. ئەتراپىدىكى تاغ3ر قاراڭغۇلۇققا چۆمگەنىدى كەنتىرابۋاخ  

شۇنداق كۈندۈز .  پاتتىمخىيالغا ئىككىنچى قايتىپ كېلەلەرمەنمۇ  دەپ يەنە 

باشقا ۋاقىت بولغان . سالقىن ئىدىئۇ كېچە بەك  بولسىمۇ، بولغانئىسسق 

بولسا،  بەلكى بۇ سالقىن ئاخشامدا كەچلىك مېڭىشتىن ناھايىتى ھۇزۇر%نغان 
. لمىدىمبو>تتىم، لېكىن بۈگۈن كېچىدە ئۇنداق ھىسياتتا بو

چۈنكى ئەگەر مۇشۇ قاچقان پېتى تۇتۇلۇپ قالسام، ئۇ"ر . مەن ئەنسىردىم
شۇڭا مەن بۇ0رنى ئوي*پ توخىتىماي  . مېنى چوقۇم ئۆلتۈرۋېتەتتى

مەن رابۋاخ كەنتىدىن تېزرەك كېتەي دەپ، تاكى . يۈگۈرۈشكە باشلىدىم
شىپ بىر قەدەر ئاجىزلى پ،دوختۇرخانىدا يېتى. چارچىغىچە يۈگۈردۈم

لېكىن، . ئەپسۇسلەندىمئازراق مىغىنىمغا  ئولتۇرئابتۇبۇسقا  .ەتكەنئىدىمك

سېستىرانىڭ پى:نىنى ئوي:پ بىقىپ، ئاپتۇبۇسنىڭ بىخەتەر بولىدىغانلىقىغا 

شۇڭا  چىنئوت كەنىتىگە بارغاندىن كېيىن،  مەن . دىگەندەك كۆزۈم يەتمىدى
يەنە بىرقېتىم، . رغا كەلدىم9ھورغا بارىدىغان پويىزغا ئولتۇراي دىگەن قارا



ماڭا مۇشۇنداق قىل دەپ دەۋەت قىلىۋاتقانلىغىنى  ھېلىقى ئاۋازقەلبىمدىكى 
.كۆڭلۈم بىرخىل ئازادىلىككە تو$تتىبۇنىڭدىن . سەزدىم

ئىستانسىنىڭ پويىز . تاڭ سەھەردە پويىز ئىستانسىغا يېتىپ كەلدىم      

بۇ . مېنى قارشى ئالدى ەرچوڭ خەتلدېگەن » چىنئوت«ىدىكى دەرۋازا ئۈست

ناھايىتى ئالدىراش بولۇپ، زالدا يولۇچى%ر چاي  ئىستانسىنىڭ ئىچىكىچىك 
كىشىلەرنىڭ پاكىستاندا پويىز ئىستانسىسى ئەزەلدىن . بىلەن ناشتا قىلىۋاتاتتى

مەن بىر ئۆچرەتكە قىستىلىپ، ئاخىرى $ھور . ئۇخلىمايدۇ دېگىنى توغرا ئىكەن

. بۇ يەتتە سائەتلىك سەپەر ئىدى. ېلەتتىن بىرنى ئالدىمشەھەرىگە بارىدىغان ب

پۈشتىگى مەن پويىزغا چىقىپ بىر قانچە مىنۇتتىن كېيىن، پويىز قوزغىلىدىغان 

.                                                                                ئاڭ$ندى

ۋاگون,ر ئادەملەر بىلەن . چىقتۇقئاستا ,ھورغا قاراپ يولغا بىز ئاستا       

بۇ قىستاڭچىلىق . قىستاڭ ئىدىھەتتا كارىدور(رمۇ قىستا. لىق تولغان ئىدى

ئەكسىچە، جىق ئادەملەر ئارىسىدا مېنى ھىچكىم . بىلەن كارىم بولمىدى
بىر ئىككى بىكەت . قىلدىم ھېس،  مەن ئۆزەمنى بىخەتەر ۇ دەپتونۇيالمايد

. قىستاڭ تۈگەپ، بوش ئورۇندىن بىرنى تاپتىمتاتوختىغاندىن  كېيىن، قىس

قوللىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، پويىز توختىغاندا، كىشىلەر تېشىغا چىقىپ پۇت

پوش، سېۋەتلەرنى يۈدۈپ ۋە مەدىكار&ر كۆرپە . يەيدىغان نەرسە  ئېلىشاتتى

مەن ھاياجان+نغانلىغىمدىن، . ۋارقىرىشىپ يۈرەتتى دەپ! پوش، يول بېرىڭ"ر

بىرنەرسە  ۋاقىتلېكىن ئۇزۇن . سىقىم ئاچقاندەكمۇ ھىس قىلمىدىمقور

مۇشۇنداق سوغاق سەھەردە، بۇ قىززىق . يېمىگەچكە، ئازراق چاي سېتىۋالدىم

.                                                            چاي، خوددى ھەسەلدەك شىرىن تېتىدى

ئاستا ئاستا قورقۇنچ تۇيغىسىامقى پويىز قوزغالغاندىن كېيىن، ئاخش     

لېكىن، مەن . تەنھا ھېس قىلدىمشۇنداق  مەن چۈشكۈنلۈشۈپ، .لدىيوقا



...ئەمەلىيەتتە تەنھا ئەمەس ئىدىم

ئۇنى ئالدىرماي . قولۇمنى يانچۇقۇمغا تىقىپ، سېستىرا بەرگەن خەتنى ئالدىم 
. مدېگەن ئادرىسنى كۆردۈ" كوچىسىنىسبەت شەھەرى، $ھور "ئېچىپ، 

مەن توغرىلىق نېمىلەرنى يازغاندۇ دەپ، ئۇنىڭدا كونۋېرت چاپ(نمىغاچقا، 

ئانىسىغا مېنىڭ ئاۋارىچىلىققا  ھېلىقى سېسترا. خەتنى ئېچىپ ئوقۇدۇم

 ئۇ. مەجبۇر بولغانلىغىمنى يېزىپتۇ ئايرىلىشىقا، يۇرتۇمدىن بىر مەزگىل ۇپيولۇق

ولسا مېنى بىرەر تاغىسىنىڭ مېنىڭ ھالىمدىن خەۋەر ئېلىشنى، ب دىنئانىسىيەنە 

كېيىن ئۇ  .قېشىغا ئەۋەتىپ، ئۇ;ردىن ماڭا غەمخورلۇق قىلپ قويۇشنى سوراپتۇ

خەۋەر ئوبدان ئانىسىنىڭ مەندىن ۋە يەنە بىر قېتىم قايتا خەت يازىدىغانلىقىنى، 

.ئېلىپ قويۇشىنى تاپى$پتۇ

سېلىپ  مەن خەتنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن قات1پ، كونۋېرتنىڭ ئىچىگە 

ئىچىمدە،  . دىمقىل ھېسخەتنى ئوقۇپ، ناھايىتى يىنىكلەپ قالغاندەك . قويدۇم

بولسا، ھېچنېمىدىن ئەنسىرىشنىڭ خەۋەر  ئالىدىغان مۇشۇنداق خۇدا ھالىمدىن 

قىش"ق"ر سىرتىدىكى يېزا پويۇزنىڭ. ئازادە ئولتۇردۇم ھاجىتى يوق دەپ

. دى جەننەتتەك كۆرۈنەتتىخۇدماڭا يېشىل بولۇپ، يىپيامغۇردىن كېيىن 

.ىشنى كۈتتۈمبېرمەن تەشنالىق بىلەن +ھورغا يېتىپ 

پو  مەركىزىبىر قانچە سائەتتىن كېيىن، بىز +ھور شەھىرىنىڭ  

يولۇچى(ر بىلەن بىرگە  نۇرغۇنلىغان مەن . ئىستانسىسىغا يېتىپ كەلدۇق

. نى چاقىردىمئىچىدىن ئالدىرماي چىقىپ، سىرتتا خادىكتىن بىرئىستانسىنىڭ 

. ئىدى ىقاتناش قورالبىر ئۇمۇم%شقان  ىكى شەھەرلەردە خادىكپاكىستاند

ھارۋۇكەش مېنىڭ بارىدىغان يېرىمنى سورىغاندا، ئادرىسنى ئا)ي دىسەم، 
ھېلىقى سېستىرا . مۇزدەك تەرگە چۆمۈلۈپ كەتتىم! يوقھېچنېمە  يانچۇقۇمدا



قىستاڭچىلىقتا بىرسى قىستى !وقاپ كېتىپتۇماڭا بەرگەن كونۋېرت ۋە پۇل#ر ي
پۇشايمان قىلغان ئېھتىياتسىزلىقىمدىن . الغان ئوخشايدۇيانچۇقۇمدىن ئېلىۋ

. بولساممۇ، بۇنىڭغا  ھېچبىر ئامال يوق ئىدى

ئوغرى3پ كېتىپتۇ دېسەم، ئۇ ماڭا ئىچ  بىرسىمەن ھارۋېكەشكە پۇلۇمنى 
تەلىيىمگە . ولدىئاپىرىپ قويدىغان ب" نىسبەت كوچىسىغا "ئاغرىتىپ، مېنى

ئادرىسنىڭ بىرقىسمى ئىسىمدە قالغاچقا مەن ئۇنىڭغا بىلىشىمچە ئېيتىپ 
شۇنداقتىمۇ  .چىقمىدىمەن بىلەن بىر يولدا ماڭىدىغان بىرەر يولوچى . بەردىم

ئېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى بىر تارتىش بىلەن، بىز يولغا  ارۋىكەشھبۇ ئاقكۆڭۈل 

.چىقتۇق

مەن ئۇنىڭ . ئاپىرىپ چۈشۈرۈپ قويدى" نىسبەت كوچىسىغا"ئۇ مېنى نەق  

مۇشۇنداق  مەن. ياخشى كۆڭلىگە كۆپ مىننەتدارلىغىمنى بىلدۈردۈم

ئادەم چىققىنى يەنە بىر قىيىنچىلىققا ئۇچرىغىنىمدا، ھالىمدىن خەۋەر ئالىدىغان 
.دۇئا قىلدىم شۈكۈر ئېيتىپئۈچۈن، كۆڭلۈمدە خۇداغا 

ئايال%رنىڭ . اشتىن خىجىل بولدۇممەن بارماچى بولغان ئايالنىڭ ئۆيىنى سور

ناۋادا مەن . ئادرىسىنى سوراش پاكىستاندا ئەدەپسىزلىك ھېسابلىناتتى

بولسا، ئۇنى يول بويىدىكى بولغان ئىزدىمەكچى بولغان ئادەم بىر ئەركىشى 

ئۆزۈمنى زور#پ،  .يوقشۇنداقتىمۇ ئامال . دۇكانچىدىن سورىسام بولىۋېرەتتى

.ىغانلىغىنى يەنى' سورىدىمنىڭ نەدە تۇرىدئايالئۇ 

يولنىڭ قاق . كىشىلەرنىڭ بىرەرسىمۇ ئۇنى تونۇيدىغاندەك قىلمىدى 

يەنە بىر توت كېيىن ئوتتۇرۇسىدا تۇرۇپ، قانداق قىلسام بو*ر دەپ ئوي#پ، 

دەپ "  چوۋك $خمى"كىشىلەر  تۆت كوچىنىبۇ .  كوچىغىچە ماڭدىم

ىنو ئې/ن تاختىلىرى بىلەن تولغان بۇ كوچانىڭ ئەتراپى پۈتۈنلەي ك. ئاتىشاتتى

پاكىستان بىلەن . ئۇ يەردە ھەرخىل كىنو ئې1نلىرىنى كۆرگىلى بو$تتى. ئىدى



تۆت كوچىنىڭ  ھىندىستان دۇنيادىكى ئىككى چوڭ كىنو دۆلىتى بولۇپ، بۇ

بۇ . فىلىم سانائىتىنىڭ مەركىزى ئىدىكىنو*ھور شەھەردىكى  ئەتراپى

نۇرغۇن . ش شىركەتلىرى بىلەن داڭلىق بولدىشەھەر ئۆزىنىڭ كىنو ئىشلە

ياش=ر ئۆيلىرىدىن قېچىپ چىقىپ، بۇ يەرگە كېلىپ بىرەر  فىلىمدا رول 

بۇ يەرنىڭ ھەممى2 جايىدا كىنوخانە باردەك  . ئېلىشنى ئۈمىد قى$تتى

بولۇپ، مەن ئۆمرۈمدە بۇنداق جىق  ئاشخانى"رھەممى& جايدا . تۇيۇ$تتى

قىستاڭچىلىغىدا مەن كوچىنىڭ قىستا. باقمىغان ئىدىمكۆرۈپ  ئاشخانى$رنى
ئادەم شۇنداق جىق مەن پىيادىلەر يولىدا مېڭىۋاتقىنىمدا، .  تۇنجۇقۇپ' قالدىم

بىر پىكاپ مېنى چىقىشىم بىلەن!  .بولغاچقا مەن چوڭ يولغا چىقتىم

،  قايتىدىن پىيادىلەر يولىغا سەكرەپ كىرگىنىدەمەن . سوقۇۋەتكىلى تاس& قالدى

پەتنۇستا بىر چەينەك بىلەن بىرقانچە  ىكىئۇنىڭ قولىد. بىر بالىنى سوقۇۋەتتىم

يەرگە مەن ئۇنىڭغا سوقۇلغىنىمدا، ئۇ پۇتلۇشۇپ، پەتنۇس  .ئىدىپىيالە بار 

. قۇچى-ر چېقىلىپ كەتتى، قاچاچۈشۈپ

بۇ با8 خاپا بولۇپ مېنى ئەيىپلەپ،  چېقىلغان . مەن قاتتىق ئەپسۇس%ندىم 

پۇلۇم .  قۇچا;ر ئۈچۈن بەش رۇپىيە بېرىسەن دەپ تۇرىۋالدىقاچا
ئادەتتە، مەيلى قايسى جايدا . خىجىل بولۇپ كەتتىمبولمىغاچقا،  شۇنداق 

. بولمىسۇن بىرەر ۋەقە تۇغۇلسا  كىشىلەر دەرھال ئولىشىۋېلىپ تاماشا كۆرەتتى

ۇشقۇم لېكىن، مېنىڭ سۇق. كۈتەتتىبەزىلەر بىزنى بىر سوقۇشقان بولسا دەپ 
:مەن. خاتالىق مەندىن ئۆتكەچكە، ناھايىتى خىجىل بولدۇم. يوق ئىدى

سەن موچەن . رمېنى ئاختۇ ئىشەنمىسەڭ. مەندە پەقەت' پۇل يوق 

.دېدىم ئەمەس، تىيىنمۇ تاپالمايسەن،

:كەينىمدە بولسا بىر ئاقساقال غۇدۇڭشۇپ 

مىسى بۇ شەھەرگە بۇ يا-ڭتۆشلەرنىڭ ھەم. ئۇ2ر دائىم پۇلىمىز يوق دەيدۇ



.دېدى مېنىڭچە بۇمۇ سېپى ئۆزىدىن،. ئارتىست بولىمىز دەپ كەلگەنلەر

لېكىن .   ئۇ مەن توغۇرلۇق ھىچنىمىنى بىلمەيتتى. قۇ.قلىرىم قىزىپ كەتتى 

مەن ئۇنىڭغا ھاياتىم خەۋىپكە ئۇچرىغانلىقتىن ئۆيدىن قېچىپ چىقتىم، دەپ 
:ھېلىقى بالىغامەن . قايىل قىلىش خىيالىدىمۇ بولمىدىم

قارا دوستۇم، مەن قاچىلىرىڭنى چېقىپ قويغانلىغىم ئۈچۈن مېنى  
ا تونۇشتۇرساڭ، ئاشخانىغئەگەر سەن مېنى ئۆزەڭ  ئىشلەيدىغان ! كەچۈرگىن

شۇنداق قىلغاندى. مەن پۇلنى تېپىپ . مەن سەن بىلەن بىرگە ئىشلەيمەن

.ىمدېدسېنىڭ چېقىلغان نەرسىلىرىڭنى تۆلەپ بېرەلەيمەن،
مېنىڭچە . لېڭشىتتىبېشىنى قوشۇلۇپ، بۇ با2 بىردەم جىمىغاندىن  كېيىن  

ئۇ چېقىلغان نەرسىلەرنىڭ پۇلىنى مەن تۆلەيمەن دېگەچكە ئازراق خاتىرجەم 
. بولسا كېرەك

. مەن ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدىم. دېدى ئۇ  ! يۈر

مەن بىلەن ئۇنىڭ يېشى . ئۇ با: ئىسمىم پەرۇخ دەپ ئۆزىنى تونۇشتۇردى

شۇڭا مەن، بىز  دوست بولۇپ . تەڭ،  خېلى ياخشى بالىدەك كۆرىنەتتى
خانىغا ئاپىرىپ،  ئىشىك ئالدىدا پۇل چايئۇ مېنى . قا1لىغىدەكمىز دەپ ئويلىدىم

مۇشۇ . ئىكەن چايخاناۇ بىر كىچىك ب. ساناۋاتقان خوجايىنىغا تونۇشتۇردى

خانىنىڭ  چايمېھمان"ر . ئىكەنخانى,ر ناھايىتى كۆپ چايئەتراپتا بۇنىڭدەك 

پەرۇخقا ئوخشاش بالى-ر، ھەممى- يەردە پەتنۇستا . تېشىدا ئولتۇراتتىئىچى

چاي كۆتۈرۈپ، ھەرخىل سودىگەرلەر ۋە ئىشخانىدىكىلەرگە چاي سېتىپ 
بۇ بالى,رنىڭ ئىش ھەققى . پاكىستاندا بۇ بىر ياخشى سودا ئىدى. يۈرەتتى

سېتىپ،   قىممەترەكئۇ/ر خىرىدارلىرىغا چاينى دېگەندەك يۇقىرى بولمىسىمۇ، 

، ھاردۇق ېلى يامان ئەمەس بولسىمۇئادەتتە، بۇ ئىش خ. ئارتۇقراق تاپىدىكەن

.يېتىدىغان، ھەم ئۇزۇن ئىشلەيدىغان ئىش ئىدى



پۇل ساناشنى توختىتىپ،  خوجايىنپەرۇخ بولغان ۋەقەنى سۆزلەۋاتقاندا،  

سۆزىنى تۈگەتكەندىن كېيىن، پەرۇخ .  بېشىنى كۆتۈرگەن پېتى ماڭا تىكىلدى

:خوجايىن قوپاللىق بىلەن 

غا كۆيۈپ قالدىم چىرايلىق چولپانھە؟ كىنودىكى بىرەر سەنمۇ شۇنداق 
غا ئاشىق بولۇپ سەن قايسىسى. دەباھانە قىلىپ ئۆيدىن قېچىپ كەپسەن دەپ

.دېدى؟قالدىڭ

كەلمىگەچكە،  چۈنكى، خىيالىمغا ھېچنېمە . مەن خىجىل بولۇپ كەتتىم 

:قوپاللىق بىلەنيەنە ئۇ . شۈك تۇردۇم

.دېدىپەرۇق، ئۇنى قاچا يۇۋاتقان بالى0رنىڭ يېنىغا ئېلىپ كىر،

قۇچا ۋە باشقا  پەرۇخ مېنى ئاشخانىغا ئېلىپ كىرگەندىن كېيىن، مەن قاچا

بۇنداق  نكىچىك ۋاقتىمدىن تارتىپ# مە. نەرسىلەرنى يۇيۇشقا باشلىدىم

. ىپ كۆنگەن بولساممۇ،  بۈگۈن كۆڭلۈم شۇنداق يېرىم بولدىئىش'رنى قىل

خ بىلىپ لېكىن پەرۇ ياشلىرىمنى ئېيتىۋېتتىم، مەن تىز! دى،كۆزلىرىم ياشقا تول
. قالدى

ئەمدى كېچىنى نەدە تاقاشقا ئاز قالغاندا،  چايخاناشۇ كۈنى كەچتە  

7:– 501 .- ئۇ ئايا" نىسبەت كوچىسىدىكى. "باش قاتۇردۇمئۆتكىزەرمەن دەپ 

 مەخسۇت'قىز، مەن ھېلىقى سېستىرا . تېپىش مۇمكىن ئەمەسدەك قى$تتى

مېنىڭ 'ياكى  '  ئوخىشايدۇ بولۇپ كېتىمەن دەپ ئاپامنى ئىزدىمىگەنئاۋارە 

. خىيال*ردا بولدۇمدېگەن ياخشى كۆڭلۈمنى چۈشەنمەپتۇ دەپ ئوي)پ قا$رمۇ 

ئېغىر قەدەملىرىم بىلەن بۇ  .بۇ9رنى ئويلىغانسىرى، كۆڭلۈم بىئارام بولدى
: قاراڭغۇ كېچىدە مېڭىۋاتسام، پەرۇخ قېشىمغا كېلىپ

.دەپ سورىدىكەچتە تۇرىدىغان جايىڭ بارمۇ؟

.ناھايىتى بىچارە ھېس قىلدىمچايقاپ،  ئۆزۈمنى مەن بېشىمنى  



. دىدى ! ماڭئۇنداقتا مەن بىلەن 

ماڭا ئا*ھىدە بىر بالىدەك  پەرۇخ. ئاندىن ئالدىراپ،  باغچىغا قاراپ ماڭدۇق 

مەن ئۇنىڭ قانداق ئائىلىدىن ۋە نەدىن كەلگەنلىكىنى بىلگىم . تۇيۇ$تتى
.ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدىم ي#پ،ئوبۇنى مەن  .كېلەتتى

باغچىسىغا كىرىپ، ئۇزۇن ئۇرۇندۇقتا %رىنس داڭلىق *ھور شەھەردىكى بىز  

ىگىنى ئېيتقاندا،  مەن ھەيران ئۇ بۇ ئۇرۇندۇقنىڭ ئۆزىنىڭ ئىكەنل. ئولتۇردۇق

. ئۇ بۇنى ئۇخ0ش ئۈچۈن ئىجارىگە ئالغان ئىكەن. قالدىم

:ئۇ سېخىيلىق بىلەن

! سەن يېرىمىدا، مەن يېرىمىدا. ئۇخ%يمىزبۈگۈن كەچ بىز بۇيەردە  

.دېدى

مەن ئۇنىڭ مەرتلىگىدىن ناھايىتى مەمنۇن بولۇپ، ئۇنىڭغا چوڭ رەخمەت  
نەرسىلەرنى چىقىرىپ، ئازراق خالتىدىن يەيدىغان  ئۇ بىرقەغەز. ئېيتتىم

ئۇنىڭ يېمەكلىكلەرنى تىزىشى، ماڭا ئۇزى توغرىلىق كۆپ . ئۇرۇندۇققا قويدى
بى كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ جەنۇ. نەرسىلەرنى چۈشەندۈرۈپ بېرىۋاتقاندەك قى$تتى

دىكى بىر باي ئائىلىسىدىن ئىكەنلىگىنى ئېيتىپ شەھەرىكاراچى  پاكىستاننىڭ
كىلومېتىر  1500جەنۇبىدىن نىڭ غەربى&ھور شەھەر بولساكاراچى . دىبەر

ئايدىنمۇ خوددى  اڭائۇ يەر م. كېلىدىغان پاكىستاندىكى ئەڭ چوڭ شەھەر

.بىلىنەتتىيىراقتەك 

بىز شۇ ئاخشىمى يۇلتۇز"ر ! پەرۇخ ھەقىقەتەن بىر ياخشى يىگىت ئىكەن 

سۇقۇمنىڭ خېلى بىر يەرلىرىگىچە غىزا قوربىر ئاستىدا، بىللە يىگەن كىچىككىنە 

بوشلۇقنىمۇ  دىكى دىن ئايرىلغاندىن كېيىن كۆڭلۈميۇرتۇمھەتتا .  باردى

ماڭا  خۇدانىڭيەنە بىر قېتىم،مەن بۇ ئىش ئارقىلىق،  .تولدۇرغان ئىدى

ئۇ بۇ ناتونۇش چوڭ شەھەردىمۇ ماڭا  چۈنكى. ئوبدان بىلدىم كۆيۈنىدىغانلىقىنى



پەرۇخ ماڭا . ئالغان ئىدىھالىمدىن خەۋەر  ۋەتىپ، يەنە يېڭى بىر دوستنى ئە
ئۇ بىر باينىڭ بالىسى بولۇپ، $ھور . ئۆز ھېكايىسىنى قىسقىچە سۆزلەپ بەردى

ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز كەلگەن كىنو ئارتىسى بولۇش ئۈچۈن،  ئاتا شەھەرگە

خۇددى نۇغۇنلىغان باشقا ياش4رغا ئوخشاش، ئۇنىڭمۇ ئارتىست بولۇش . ئىكەن
ئۇ ئۆز ھېكايىسىنى ماڭا سۆزلەپ . قالغان، پۇلسىز ارزۇسى ئەمەلگە ئاشمايئ

قۇچا يۇيۇپ، چاي مېنىڭچە ئۇنىڭغا قاچا. بەرگىنىدە، كۆڭلى يېرىم بولدى
ئۇمۇ ماڭا ئوخشاش$ ئۆز . تۇشۇماق ناھايىتى ئېغىر تۇيۇلغان بولسا كېرەك

ىسىنى سۆزلەپ ھىكاي .ەيتتىبىلمى ئىستىقبالىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىن

. بېرىۋىتىپ، كۆزىگە  ياش ئالدى

شۇ كۈنى . بىز خېلى كەچكىچە نۇرغۇن ئىش/ر ئۈستىدە مۇڭداشتۇق

مېنىڭ دوستۇم ھازىر ئەتىگىنى مەندىن  شۇنداق ئاغرىنغان پەرۇخ، مانا ئەمدى 
مەن بىز ياش$رنى  .دىئۇنىڭ سۆزلىرى مېنى كۆپ ئويغا سال. بولۇپ قالدى

بىزنىڭ . نەپرەتلەندىمقايتىدىن ىغان بۇ قارغۇ,رچە ئېتىقادقا قاراڭغۇغا باش#يد

ئۇ%رنىڭ . دەپ' يۈرڭدۇئاقساقاللىرىمىز پەقەت ئەنئەنىمىزنى ساق%يمىز 

دېگەن سۆز ئۇ.رنىڭ تىلىنىڭ ئۆچىدى! ! ئال!! ئال!. ھەقىقەتنى بىلگۈسى يوق

.يوق لېكىن قەلبىدا ھەم ئال6 ھەم ئىنسانغا ھېچقانداق مۇھىببىتى

 

بويىچە يول ئەنئەنىلەر ياشاپ، شۇ ئەھۋالدا بىز ھەممىمىز مۇشۇنداق بىر 

بالىلىرىنىڭ   پەرزەنت تېپىپ، شۇنېمە ئۈچۈن كىشىلەر . كەتتۇق كۈنۈپتۇتۇشقا 

ياش"ر بىز كەچۈرۈش،  تۇرمۇش. بەختىگە ئولتۇرۇدىغاندۇ، دەپ ئوي)پ قالدىم

نى ئۇنىڭغا دېگىنىمدە، پەرۇخ بۇ ئىش"ر. كەنئۈچۈن ناھايىتى جاپالىق ئى
ئانىسىنىڭ مېھرىدىن لېكىن، ئۇ ئاتا. كۆپ قىسمىگە قوشۇلدى سۆزلىرىمنىڭ

:مەن ئۇنىڭدىن.  يوق ئىكەنلىكىدە چىڭ تۇردى ىپ ياشىغۇسىئايرىل



دەپ سورىغىنىمدا،  قايتمايسەن؟ شەھەرگەسەن نېمە ئۈچۈن كاراچى 

:ئۇ

مەن ئۇنىڭ . دېدىبارامسەن؟ ئەگەر قايتسام،  سەن مەن بىلەن بىرگە

:ئۇنىڭغا ەنلېكىن م. ھىممىتىدىن تەسىرلەندىم

بارغاندىن كېيىن مەن نەدە . مەن ئەزەلدىن كاراچىغا بېرىپ باقمىغان

:دەپ سورىسام، پەرۇخ تۇرىمەن؟

ئاخىرى مەن ئۇنىڭ بىلەن  بىرگە  .دېدى ! نىڭدىن ئەنسىرمە، ئاداشبۇ

.بېرىشقا قۇشۇلدۇم

بەك كەچ بولغان . ىڭ قاچان2ردا ئۇخ2پ قالغىنىمىزنى بىلمەپتىمەنمەن  بىزن
بىز بۇ ئۇرۇندۇقتا قىستىلىشىپ، كىچىككىنە بىر ئورۇندىن تەڭ . بولسا كېرەك

. بىر ساقچى كالتىكى بىلەن بىزنى ئويغاتتىتۈن يېرىمىدە . بەھرىمان بولۇشتۇق

ۇ ساقچى كالتىكى ئ .دىبەرئەللىك تىينلىق تەڭگىدىن بىرنى پەرۇخ ئۇنىڭغا 

ساكچى . بىلەن مېنى كۆرسەتكىنىدە پەرۇخ يەنە بىر تەڭگىنى بەردى

كېيىنكى ئورۇندۇق تەرەپكە مېڭىپ، ئۇ تەڭگىلەرنى يانچۇقىغا سالغاندىن كېيىن 
مەن شۇئان، بىز  تۆلىگەن . يەردىكىلەردىنمۇ ئوخشاش پۇل يىققىلى كەتتى

. ن پارا ئىكەنلىكىنى چۈشەندىمپۇل-رنىڭ، ئۇرۇندۇقتا ئۇخ-ش ئۈچۈن بېرىلگە

ئۇزۇن ئۆتمەي$ يەنە  .ئىدىبۇنداق ئىش%ر، پاكىستاندا ناھايىتى ئومۇم%شقان 

...تۇيۇقسىز4 قاباھەتلىك بىر چۈش كۆردۈم. ئۇيقۇغا كەتتىم

ئېگىز . ئەتراپىمدىكى ئۆيلەر كۈچلۈك بىر ئاۋازدا ئۆرۈلۈپ توپىغا ئاي$ندى
يەر زىمىن قاتتىق تەۋرەپ،  ھەممە يەر . ىبىنا1ر ئۆرۈلۈپ گۇمران بولد

يەر ئاستى يۇندا يوللىرىدىن بىر كۈچلۈك سېسىق . تالقان بولۇپ كەتتىكۈكۈم
ئۆلگەن ئادەم ۋە ھايۋان2رنىڭ جەسىتى بىلەن تولغان كوچى"ر  .تىپۇراق چىق



.پىرقىرىۋاتاتىئاسماندا توختىماستىن  قاغا"ربۈركۈتلەر ۋە . ئىدى

 يىنىمدىكى بىر. قۇپقۇرۇق مەسچىتلەرنى كۆردۈم ائەتراپىمدمەن  

مەسچىتنىڭ ئۆرۈلگەن تېمى ئاستىدا، ئىمامنىڭ يېرىم كۆمۈلۈپ قالغىنىنىمۇ 
ھەتتا . مەن ئىڭىشىپ ئۇنى تارتىپ چىقسام، ئۇ ھېچنېمە دېمىدى. كۆردۈم

.كېتىپ قالدىمېنىڭ بارلىقىمغىمۇ پەرۋا قىلماي ھودۇققان پېتى 

بىر ئوخشاش نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ باشقا ، ۇرسامقارپ تمەن ئۇنىڭغا  

نەگە مەن ئۇ"ر .  دۇمكۆركېتىپ مېڭىۋاتقانلىقىنىمۇ  ئاستائاستاتەرەپكە 

ئوت بىر ئالدىمدا غايەت زور . ئۇ+غا قوشۇلدىم دەپ... بارىدىغاندۇ؟

. بىر ئوتنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم كۆچلۈك بۇنداقئۆمرۈمدە  مەن .اتىكۆيۈۋات

كېڭىپ تۈتەكلەر ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ، ئوت داۋاملىق قۇيۇق ئىس
كىشىلەر . قى$تتىخۇددى پۈتۈن دۇنيا ئوت ئىچىدە قالغاندەك .  چوڭىيىۋاتاتتى

كىرىشىپ، ئوتنىڭ جىمجىت قارىماي، گە ىشئوتقا ئۇدۇل بەدىنىنىڭ كۆي

ھىسابسىز بۇ كىشىلەرنىڭ سانى ھەددى. ئوتتۇرىسىغا چۈشۈپ كېتىپ باراتتى

ۇ:ر ئوت يالقۇنلىرىغا ئۇ:رنىڭ ئامالى يەتمەيدىغان، بىرخىل كۈچئ. ئىدى
ئۇ-ر ئوتقا كىرىشى . قۇدرەت تەرىپىدىن ھەيدىلىنىپ كېتىۋاتقاندەك تۇراتتى

.ھامان@ خۇددى قەغەزگە ئوخشاش كۈيۇپ، كۈلدەك قارىيىپ كەتتى

مەن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان . تاڭ قالدىمبۇنى كۆرۈپ مەن قورققىنىمدىن ھاڭ 
:بىرسىنىڭ كولىنى تۇتۇپ

سىلەر نېمە ئۈچۈن ئۆزۈڭ(رنى بۇنداق ! توختاڭ"ر! توختاڭ"ر 
لېكىن، ئۇ سىپايىلىق بىلەن قولۇمنى . دەپ ۋارقىرىدىمئۆلتۈرۈسىلەر؟
:چۈشۈرۈۋېتىپ

سەن بۇنىڭ قىيامەت كۈنى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟ بىز ھايات 

جازاسىنى قوبۇل قىلىۋاتىمىز، ۋاقتىمىزدا قىلغان ئىشلىرىمىزنىڭ ھەققانىي



:  مەن قورقۇنچ ئىچىدە قاتتىق چۈچۈپ. دېدى

دەپ !... ، ياقياق. مەن بۇنداق بولۇشىنى خالىمايمەن! ياق

. ۋارقىرىۋەتتىم

-  ! جەنۇپقا! جەنۇپقا بارقىلىۋاتىسەن؟ سەن بۇ يەردە نېمە ئۇنداقتا 

ەم، ئىسلىرىدىن مەن بۇ كۈچلۈك ئوتتىن قاچاي دېس. دېگىنىنى ئاڭلىدىم
. ئاخىرى يۈگۈرەي دىسەممۇ، مىدىرىيالماي يەرگە يېقىلدىم. تۇنجۇقۇپ كەتتىم

بۇ دۇنيادىكى ھېچقانداق  .ئىكەنمەن يېقىلغان جاي گۈزەل باغچىدەك بىر يەر 
شۇنداق تىنىچ، شۇنداق ئۇيەر . باغچىنى ئۇنىڭغا سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

ئۇنىڭغا . تۇراتتىبىر ئاق قورام تاش ان يوغ غا قارىسام،ئالدىم .جىمجىت بولدى
بۇ يەرگە كەلگەنلەرنىڭ پىشانىسىغا تامغا . «تۆۋەندىكى سۆزلەر يېزىلغانىكەن

   .«ئۇرۇلغان

    

مەن بۇ قورقۇنچلۇق چۈشتىن بىلەنئاۋازى ئەزاننىڭ ئەتىگەنلىك ئۈنلۈك   

پەرۇخ . نى ئاڭ)پ ياتتىمئۇھەمدە خېلى ئۇزۇنغىچە، ئويغاندىم،  
. ۋېتىپ مىدىر?پ قوياتتى، لېكىن  مەن پۈتۈنلەي ئويغىنىپ كەتكەنىدىمئۇخ!

نامازغا  پ،تەرەت ئېلى. مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ، مەسجىتقا قاراپ ماڭدىم

م سۈرە پاتىھە ئوقۇدىناماز ۋاقتىدا، ئىما. تۇردۇم . 

      

. ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئال%نىڭ ئىسمى بىلەن باش%يمەن«  

ئال) ناھايىتىى . ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئال)غا خاستۇر سانا ۇھەمد جىمى

رەببىمىز ساڭى! . قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر. شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر

. بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن. ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىن- ياردەم تىلەيمىز

ا ئەمەس، سەن ئىنئام ۋە ئازغان(رنىڭ يولىغ يولۇققا%رنىڭغەزىپىڭگە 



!>> باشلىغىنقىلغان*رنىڭ يولىغا 

مەن . ناماز ئوقۇۋاتقىنىمدا، بىر غەلىتە ئوي خىيالىمغا كەلدى      

 :ئۆزەمدىن

. بىز مۇسۇلمان<ر، كۈندىلىك بەش ۋاخ نامازدا بۇ ئايەتلەرنى تەكرار%يمىز 

. ەپ تىلەيمىزبىز ھەممىمىز دائىم خۇدادىن بىزگە توغرا يولنى كۆرسەتكىن د

بىزگە يەنە قانداق توغرا يولنى كۆرسىتىدۇ؟ بىز توغرا يولدا ئەمەسمىدۇق؟ 

بىز راستىن$ ئال$نىڭ ! بىزگە ئاللىبۇرۇن ئۇ يولنى كۆرسەتمىگەنمىدى؟ خۇدا

.دەپ سورىدىم ؟توغرا يولىدىمۇ

لېكىن، مەن ئۆزۈمنى . خىيال كەپتىرىم توختىماستىن پەرۋاز قىلدى 

. زلۈرۈمنى قاتتىق يۈمۇپ، ناماز ئوقۇش ئۈچۈن خىيالىمنى يىغدىمتەنقىدلەپ كۆ

نامازدىن كېيىن، كىشىلەر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ، مەسچىتتىن ئايرىلىشقا 

يەر . توساتتىن& يەر تەۋرەپ، سىلكىنىپ چۈشۈمدىكىدەك& بولدى. باشلىدى

! قىلغىنرەھىم ! خۇدا بىزگە رەھىم قىل ىئ: تەۋرىگەندە، كىشىلەر كوچى$ردا

.دەپ ۋارقىرىشىپ كەتتى

چۈشۈمنى خىيالىمغا كەلتۈرگىنىمدە، تومۇرلىرىمدا ئېقىۋاتقان قان"ر  

خېلى بىر مەزگىل يەر تەۋرەپ ئاندىن  . توختاپ قالغاندەك تۇيۇ$تتى

خىيالىمدا . چاڭ6ر بېسىقىپ، بارلىق نەرسە قايتا جىمىدىتوپا. توختىدى

 نىڭ ئوتىغاوقاتقان كىشىلەرنىڭ قىيامەتنى يچۈشۈمدە كۆرگەن ھېلىقى ئېسى

شۇ چاغدا چۈشلىرىم . قاراپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، پۇتلىرىم تىتىرەپ كەتتى
. تامامەن ئايدىڭ$شتى

يەر تەۋرەشنى ئۇ، . ئويغىنىپتۇ ئۇمەن تېزدىن پەرۇخنىڭ قېشىغا قايتسام، 

ىن مېنىڭ يەنە خوجاي. غا قايتتۇقچايخانىبىز . ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغانىكەن



ئىشلەمچى . بىر كۈن ئىشلىشىمگە قوشۇلغاندىن كېيىن، بىز ناشتا قىلدۇق

ئۇ"ر ، ھېچ بولمىغاندا .تتىئىشلە غاىپۇل كبالى0رنىڭ ھەممىسى كۈندىلى

ئۇ8رنىڭ ھەربىرىنىڭ قەلبىدە، بىركۈنى  بولمىسا بىركۈنى . باقا$تتىقورسىقىنى 

ۈن،  بىرەر ياردەم قىلىدىغان ئادەمگە ئارزۇ قىلغان كىنو ئارتىسى بولۇش ئۈچ
.ئۇچراپ، ئۆزىنىڭ ئارزۇسى ئەمەلگە ئېشىپ قا0رمىكىن دىگەن ئۈمىددە ئىدى

. مەن تىرىشىپ ئىشلىگەن بولساممۇ، خىيالىم ئىشتا ئەمەس ئىدى

مەن . قايتتى بامدات نامازدا ئويلىغان سۇئاللىرىمغا قايتاقايتا خىيالىرىم

:ئۆزۈمگەئۆزمەن . ھېس قىلدىمكەلگەنلىكىمنى  ئۇزۇندىن بۇيان ئالدىنىپ

مەخسۇت، ئېيتقىنا قېنى، سەن كۈنىگە قانچە قېتىم ناماز ئوقۇيسەن؟  
لەرنى ئايەتناماز ئوقۇغان ۋاقتىڭدا، شاتۇتىغا ئوخشاش قۇرئاندىكى ئۆگەنگەن 

قانچە قېتىم تەكرار<يسەن؟ سەن ئۆزۈڭنىڭ نېمىلەرنى ئوقۇۋاتقانلىقىڭنى 
دەپ دۇئا ! دۈڭمۇ؟ خۇداغا، بىزگە توغرا يولنى كۆرسەتكىنئوي%پ كۆر

يولىدا  نىڭ توغرا؟  ئەگەر بارلىق مۇسۇلمان/ر ئۆزلىرىنىڭ خۇدانېمىسىقىلغىنىڭ 

ئىكەنلىكىگە ئىشەنسە، ئۇ ھالدا نېمە ئۈچۈن ئۇ3ر خوددى بۇ يولدا ئەمەستەك، 

.ال قىلدىمدەپ خىيقىلىۋەرىدۇ؟دۇئانى قاندەك مۇشۇ قخوددى يولدىن ئېزى

بىز . ھىس قىلدىم ئېسىمنى يوقاتقاندەكمەن ئۆزۈمنىڭمۇ ئۇ(رغا ئوخشاش 

مەن ئۆزۈم توغرا يولدا . ئوىشاش بىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدۇقھەممىمىز 
؟ دىگەن يمەنمۇئېيتا!كېسىپ ەندىن رازى دەپ ممېڭىۋاتىمەنمۇ؟ خۇدا 

بىر چىلەك خىرقى شۇ كۈن ئاخىرلىشىپ، مەن ئەڭ ئا. ئويلىدىمسۇئال$رنى 

مېنى  ئال! ىئ: «، قەلبىمدە يەنى' خۇدادىندايۇندىنى تۆككىلى چىققان

.دەپ تىلىدىم!»  ھەقىقەتكە يېتەكلەيدىغان يولغا باشلىغىن



8 » «

مەن پەرۇخ . قىلىشىمنى بىلمەيتتىممېنىڭ يەنى% نېمە . ئۈچ كۈن ئۆتتى
ئۇنىڭ ماڭا ياردەم قىلىغىنىدىن مەن ھەقىقەتەن . ئىشلەۋەردىم چايخانىدابىلەن 

بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ناھايىتى ييقىپ خوجايىنى پەرۇقنىڭ . خوش ئىدىم

. اتتىۇرغۇن ئىش-رنى ئىشىنىپ تاپشۇربولۇپ، خوجايىن ئۇنىڭغا ن

ا بىز باشق. تۆتىنچى كۈنى ئىشتىن چۈشكەندىن كېيىن ، پەرۇخنى ئىزدىدىم

بىردىن& پەرۇخ . چىقتۇق كېچىدىكى سالقىن ھاۋاغا بىلەن خوشلىشىپ،  بالى"ر
:ماڭا 

. دەپ تىز ماڭغىلى تۇردى ! يۈر مەخسۇت، پويىز ئىستانسىغا بارايلى

ئۇنىڭ بىلىكىدىن تۇتۇپ يېتىشىپ، قالغان ھالدا، ئۇنىڭغا مەن ھەيران 

:تۇرۇپ

! ،ئاغىنە؟ بىزدە پۇل يوق تۇرسا بارا%يمىزنېمە دېدىڭ؟ بىز نەگە  

: چوڭ قەدەم تاش-پ كېتىۋېتىپ، ماڭاپەرۇخ ئەتراپقا قارىماي%، چوڭ. دېدىم

 ىيەمەندە يۈز رۇپ. ، بۈگۈن ماڭا مائاش بەردىئەنسىرمەمەخسۇت  يۇر

.دېدىبار، پۇل

مەن ئۇنىڭ . ئۇنىڭغا چىقتۇق، بىز ئاندىن ئۇ ئالدىراش. بىر خادىكنى چاقىرىپ

چۈنكى، بىلىشىمچە، پەرۇخ ھەرقانچە . تاڭ قالدىمسۆزلىرىدىن ھاڭ
ئۇ شۇنچىلىك پۇلغا ئېرىشكىدەك . ئىشلىسىمۇ ئۇنچىلىك مائاش ئا'لمايتى

بىز ئۇزۇن . دەپ خىيال قىلدىم خوجايىنغا زادى نېمە ئىش قىلىپ بەرگەندۇ؟

.ئۆتمەي پويىز ئىستانىسىسىغا يېتىپ كەلدۇق

ئۇ . بەردى ىنى، پەرۇخ ھارۋىكەشكە يول كىراسەبىز خادىكتىن چۈشكەند 

خادىملەردىن بىر نەرسىلەرنى  مەركىزىدىكى ئىستانسىنىڭ مۇ&زىمەتپويىز 



ىن كېيىن ئۇ ماڭا يېرىم سائەتت. سوراپ، رازى بولغاندەك يېنىپ كەلدى

ئاندىن ئۇ بىلەتخانىغا بېرىپ . كاراچىغا بارىدىغان بىر پويىز باركەن دەپ ئېيتتى

تلىرىمىزنى ئەڭ ئەرزان، ئۈچىنچى دەرىجىلىك بېلەبىز  .ئىككى بىلەت ئالدى

قۇمۇچ كۈتۈرىۋالغان كۆرپە، ئەرزان چامادان، قازانقولىمىزغا ئېلىپ، يوتقان
. ۇچى6ر كۈتۈش زالىغا كىرىپ ئولتۇردۇقيول كەتكەنئۇزۇن   كىشىلەر بىلەن

سېلىشتۇرغاندا  باشقى$رغائۆزىمىزنىڭ ھېچنەرسە يوق بىچارە ھالىتىمىزنى 

.ئىككىمىزدە ھەتتا بىرتال كۆرپىمۇ يوق ئىدى. كۆڭلۈم غەش بولۇپ قالدى

لېكىن، مەن . مەن بۇ توغرىلىق پەرۇخقا بىر نەرسە دېيىشكە باشلىدىم

:ئۆزگەرتىپ گېپىمنى، ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپدە دوستۇمنىڭ ئەندىشە ئىچى

دەپ زادى نېمە بولدى پەرۇخ؟ سەن نېمىدىن ئەنسىرەۋاتىسەن؟

 بىز. دىممەن ئۇنى زور(شنى خالىمى. دېمىدى ېمەئۇ ماڭا ھېچن. سورىدىم

پويىز سىگنال بېرىپ،  ئۇزۇن سۇزۇنغان بىر ئاخىرىدا، . ئولتۇردۇق جىمجىت

بىز باشقا نۇرغۇن . ئىستانسىغا كىرىپ كەلدى ەنقاتتىق تۇرمۇز ئاۋازى بىل

ۋاگۇنغا  بىرىمىزنى ئىتتىرىشىپ،كىشىلەرگە ئوخشاش ئالدىراقسانلىق بىلەن بىر

.ئۈسسۈپ كىردۇق

ئۈچ بېكەت ئۆتكەندىن كېيىن، پەرۇخ ئاخىرى ئۇنى بىئارام قىلىۋاتقان ئىشنى   
ئاۋازىنى تۆۋەن ئۇ باشقى/رنىڭ ئاڭ/پ قالماسلىقى ئۈچۈن . ئېيتىپ بەردى

:قىلىپ ماڭا

خوجايىن بۇنى ماڭا دۇكانغا چاي . مەخسۇت بۇ يۈز رۇپىيە مېنىڭ ئەمەس
شۇنىڭ بىلەن كاراچىغا ماڭىدىغان پەيت كەپتۇ دېگەن . ئېلىش ئۈچۈن بەرگەن
.دېدىخىيال كال*مغا كەلدى،

گەرچە، ئۇنىڭ قىلغانلىرىدىن بىر ئاز ئەنسىرىگەن بولساممۇ، ئۇنى  

بۇ كېچىدە، پويىز تېز سۈرئەتتە  . ەشنىڭ ئورنى يوقلىقىنى بىلگەنىدىمئەيىپل



. ۋاگۇن4ر ئېغىر يۈكلەر بىلەن سىلكىنەتتى. ئىلگىرىلەۋاتاتتى

قىش%ق%ردىن پويىز مەن بۇرۇن ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان يېزا  بىر سوتكا

دەرياسىدىن  سۇتلەچتاڭ سۈزىلىپ ئۇزۇن ئۆتمەي، بىز . كېسىپ ئۆتتى

بىز بىر . تكەندە، مەن كۆۋرۈكنىڭ چوڭلىقىدىن ئاجايىپ ھەيران قالدىمئۆ

پويۇزنىڭ مەن . ناھايىتى ئىسسىپ كەتتى نىڭ ئىچىچۆللىككە كەلگەندە،  پويىز

 .ىدىمرابۋاختىكى ئاددى ھاياتىمنى ئويلسىرتىغا قاراپ ئولتۇرۇپ،  يۇرتۇم 

لىق نەرسىلەر ماڭا مەن  كۆرىۋاتقان بار  !بولدۇمئەمدىلىكتە مەن ساياھەتتە 

پەرۇخ  مېنىڭ . يېڭى تۇيۇلۇپ،  مېنى ناھايىتى ھاياجان'ندۇردى
ئۇ  .دى، ئۆزىنىڭ بارلىق ئاۋارىچىلىقلىرىنى ئونتۇىققانلىقىمنى كۆرۈپقىز

چۈشەندۈرۈپ ماڭا توغرىسىدا نۇرغۇن نەرسىلەرنى قىش"ق"ر يېزائۆتىۋاتقان 

! ئىدىۆيىگە قايتىش يولىدا ئ پەرۇخمۇ بەك) ھاياجان)ندى چۈنكى. كەتتى

ۆر  . ئۆتكەن ھەربىر سائەت ئۇنى ئۆيىگە يېقىن)شتۇراتتى ك شۇنداق بو

. خەۋەرسىز ئىدى وبۇل قىلىشىدىنئۆيىدىكىلەرنىڭ ئۇنى قانداق ق

چۈشتىن كېيىن، پويىز تۇيۇقسىز توختاپ قالدى، بىز نېمە بولغانلىقىنى بىلىش 

ئۇ يەردە ھەقىقەتەن بىر . ىن چۈشتۇقئۈچۈن، باشقى/رغا قوشۇلۇپ پويىزد

بىر كىشى ۋېلىسپىت بىلەن ئالدىدا ئۇچقاندەك  .ئىدىۋەقە يۈز بەرگەن 

كېلىۋاتقان پويىزغا قارىماي تۆمۈر يولدىن ئۆتمەكچى بولغاندا، پويىز سوقۇپ 
. تۇراتتى ماكچىيىپئۇنىڭ ۋېلىسپىتى رېلىسنىڭ بىر تەرىپىدە . ئۆلتۈرۋەتكەنىدى

پويىز مېڭىشقا ئاخىرى . پتا ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلىۋاتاتتىساخچى'ر ئەترا
، مەن پويىزنىڭ دەرىزىدىن ھېلىقى ۋەلىسىپ قالدۇقلىرىنى كۆرگەندە. قوزغالدى

پاكىستاندا ئىنسان ھاياتىنىڭ ھېچبىر قەدىر. بولدىيېرىم شۇنداق كۆڭلۈم 

سازاۋەر مەن، بىر ئادەم ھاياتىدا ھېچقانداق ھۆرمەتكە . قىممىتى يوق ئىكەن

بولمىسىمۇ، ئۆلۈشىدە، ئاز بولسىمۇ، ھۆرمەتكە مۇيەسسەر بولىشى كېرەكقۇ 



. ئەمما، پويىز بارغانسىرى تېزلىشىپ، خىياللىرىم كەينىدە قالدى .دەپ ئولىدىم

پىشۇرغان بىز بېلىق بىلەن  . توختىدى يەردەكەچكە يېقىن، پويىز بىر 

بىز ئۆزىمىزنى زور"پ  سىمۇ،بەك ناچار بول تاماق. گاڭپەن سېتىۋالدۇق

بىز . پەرۇخ سۆز قىلغۇسى كەلمەي، قايتا جىمىپ كەتتى. ھەممىنى يەۋەتتۇق

ھىندۇس كۆۋرۈكىدىن ئۆتكەندە، ھەيۋەتلىك  شەھەرنىڭ ھايدىرئاۋات

ى ئاندىن بىر قانچە سائەتتىن كېيىن، كاراچ. دەرياسىنى كېسىپ ئۆتتۇق

بولۇپ، بۇ ئۇزۇن سەپەردە  پويىز خېلى) كېچىككەن. يېتىپ كەلدۇق شەھەرىگە

بىراق، ۋاراڭ. بىز ناھايىتى چارچاپ، بەدەنلىرىمىز ئۇۋىشىپ كەتكەن ئىدى

چارچاش(رنىمۇ ئۇنتۇپ دىن چىقىشىمىزغا  ھېرىپئىستانسىچۇرۇڭغا تولغان 

نىڭ قېشىدىكى ئاساسلىق كوچىغا باش"پ ئىستانسىپەرۇخ مېنى . قالدۇق

:چىقىپ، ئاندىن ماڭا قاراپ

ئانام نېمە دەپ ئاتا! ايتىپ كېلىش نىمىدىگەن ياخشى ھەئۆيگە ق
.دېدى!ئوي-يدىكىن دەيمەن؟

بىز ئابتۇبۇس بېكىتىگە بېرىپ، ئۇزۇن ئۆتمەي- پەرۇخنىڭ ئۆيىگە           

قىستاڭ بۇ ئابتۇبۇس قىستى. بارىدىغان بىر ئابتۇبۇسقا قىستىلىپ چىقتۇق

:مەن پەرۇخقا. قبولغاچقا، ئىچىدە تېخىمۇ ھاردۇق ھىس قىلدۇ

دىسەم، ئۇ ئاڭ$شنى  يەنە بىرسىگە ئولتۇرساق بوپتىكەن،
: خالىماي

ئابتۇبۇس ئانچە كۆپ ئەمەس، . ياق مەخسۇت، بىز مۇشۇنىڭغا ئولتۇرىمىز

ياخشىسى ھازىر كەتكىنىمىز تۈزۈك،. كېيىنكىسىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش لىق

.دېدى

ئاپتوۋۇزدا . ۇرۇپ، يولغا چىقتۇققىستاڭ ئابتۇبۇستا ئولتبىز قىستا        

ئانىسى مېنى نېمە دەپ قا/ر؟ دېگەن خىيال$ردا كېتىۋېتىپ،  پەرۇخنىڭ ئاتا



، نىمە پەرۇخقىمۇمەن ئۆزۈم توغرىلىق ئۇ.رغا نېمە دەيمەن؟ مەن . بولدۇم

ئۇمۇ بەك . ئۈچۈن ?ھورغا كېلىشىمنىڭ سەۋەبلىرىنى كۆپ ئېيتمىغانىدىم

نىڭغا ئۆزىگە ئوخشاش سەۋەب بىلەن ئۆيدىن قېچىپ مەن ئۇ .سوراپ كەتمىدى
ئانىسى بۇنداق ھېكايىغا بىراق، ئۇنىڭ ئاتا. چىققان دەپ ئوي+شقا يول قويدۇم

مېنىڭ ئائىلەم بىلەن ئا*قىلىشارمۇ؟  ئۇ"ر. ئىشىنەمدۇ؟ دېگەنلەرنى ئويلىدىم
بىر ئەخمەدىيەنىڭ، ئۇ4رنىڭ  ئۆيىدە تۇرۇشىغا رۇخسەت مەندەك ئۇ"ر 

كەلگەندە بىر  ۋاقتىى5رمۇ؟  مەن بۇ سۇئال5رنىڭ جاۋابلىرىنى بىلمىگەچكە،  ق

مەيلى نېمى4 بولمىسۇن، مەن ئۇ(رنىڭ مېنى . گەپ بو,ر دەپ ئويلۇدۇم

يولغا باشلىغان با3 دەپ ئوي-پ قالمىس- بولىدۇ دەپ ئۈمىد  يامانپەرۇخنى 

.قىلدىم

بىر يېرىم سائەتتەك يۈرۈپ، ئاخىر بىز دوڭغۇل يول$ردا ئاپتوۋۇز ئوڭغۇل       
يۈز بەرگەن كېيىنكى ئىش#ر، . چۈشىدىغان بېكەتكە يېقىنلىشىپ توختىدى

ئۆزى  شۇ ئىش*رنى خۇدانىڭھازىر ئويلىسام،  .بولدىناھايىتى غەلىتە 

پەرۇخ ئاپتوزدىن سەكرەپ چۈشىشىگە .  ھىس قىلىمەن ئورۇن+شتۇرغاندەك
پاكىستاندا ئابتۇبۇس شوپۇرلىرى دائىم . ىپ كەتتىتوساتتىن, ئابتۇبۇس تېز مېڭ
 بولۇپ، ئۇ7رنىڭ كۈندىلىك سېتكىسى ئالدىراش . دېگۈدەك مۇشۇنداق قىلىدۇ

 شوپۇر"رشۇڭا، . ئابتۇبۇسغا دائىم نورمىدىن ئارتۇق يولۇچى(ر چىقاتتى

كۆپ ۋاقىت كېتىدۇ دەپ،  قاقايتا قوزغىتىشتوختاتسام، ئابتۇبۇسنى تولۇق 

چۈشۈشكە كىشىلەر كۈچىنىڭ بېرىچە، يامىشىپ چىقىپ. ختاتمايتتىتولۇق تو

ىمىز- بولغاچقا، شوپۇر ئىكك، پەقەت چۈشىدىغان بىكەتتەبۇ . مەجبۇر بو$تتى

. خۇشياقمىغاندەك,، ئاپتوۋۇزنى سەل ئاستىلىتىپ قويۇپ,،  مېڭىپ كەتتى

لىشىپ بارغانسىرى تېز. مەن پەرۇخنىڭ سەكرىگىنىنى كۆرۈپ چۆچۈپ كەتتىم



كېتىۋاتقان ئابتۇبۇستىن،  قاراڭغۇدا سەكرىسەم بىرەر يېرىم زەخمىلىنىشتىن 
:مەن بېلەت ساتقۇچىغا. ئەندىشە قىلىپ سەكرىيەلمىدىم

دەپ ۋارقىرىغىنىمدا، ئۇ ! مېنى چۈشۈرۈپ قويۇڭ"ر !توختات! اتتوخت

:ئاچچىقى بىلەن

. دېدى،نئۇخ9ۋاتامتىڭ ئىشەك؟ سەن ئابتۇبۇستىنمۇ چۈشەلمەمسە

:ۇپمەن خاپا بول

يولنى . بۇ يەرلىك ئەمەسمەن . ئاباي  چۈشكەن مېنىڭ دوستۇم

.دىدىم .ھازىر چۈشمىسەم،  كېيىن ئۇنى تاپالمايمەن. بىلمەيمەن

:بېلەت ساتقۇچى مۈرىسىنى لىڭىشىتىپ 

بەلكى . سەن كېيىنكى بېكەتتە چۈشۈپ قېلىپ، كەينىگە ماڭساڭ بولىدۇ

. دېدى!قا"ر ېڭىپسەن تەرەپكە مئۇمۇ 

ئۇ بېلەت قىسقۇچىنى تاراقلىتىپ، يولۇچى0رنىڭ بېلەت ئېلىشىنى ئېسىگە 

كېيىنكى بېكەت تەخمىنەن بىر يېرىم كىلومېتىر يىراقتا بولۇپ، بۇ . سالدى
ئابتۇبۇس بېكەتكە كېلىشىگە ئۇنىڭدىن . قېتىم مەن تەييار بولۇپ تۇردۇم

تۇزاڭ ئارىسىدىن چاڭجايىمدا بىردەم تۇرۇپ،  .تۈمسەكرەپ چۈش

مەن دوستۇمدىنمۇ ئايرىلىپ، . ئاپتوۋۇزنى ئۇزاپ كېتىشىگىچە قاراپ تۇردۇم

، بىر كىشى يېنىمدىن ۋاقتىمدائۆزۈم يالغۇز نەگە  بېرىشنى بىلمەي تۇرغان 

مەن ئۇنى توختىتىپ، ئالدىنقى بېكەتنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى سوراپ،  . ئۆتتى

. يۈگەردىم ېنىپ، ئارقىمغا يئۈمىددەدېگەن   پەرۇخ ھەقاچان مېنى ساق'ۋاتىدۇ

قىلىشىمنى بىلمەي، قاراڭغۇدا بىر تامغا  نېمە. قاپتۇبارسام پەرۇخ كېتىپ 
كېچىدە، پىكاپ/ر كوچىدا غاقىرىشىپ  نەمبۇ . يىغ)پ كەتتىميۆلىنىپ 

نۇرغۇن  كىشىلەر، بازاردىن سېتىۋالغان نەرسىلىرى بىلەن،   .ئۆتىۋاتاتى

بۇ ناتونۇش شەھەردە . تىش ئۈچۈن، ئابتۇبۇس ساقلىشىپ تۇراتتىئۆيلىرىگە قاي



مەن پەرۇخنى يۈتتۈرۈپ .  يوق ئىدى ھىچنېمەممېنىڭ ئارزۇ قىلغۇدەك 

نىڭ ئاي 9يىلى 1969ئۇ . قويۇپ،  ناھايىتى ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە قالدىم

شۇ يىلى مەن ئون سەككىز ياشقا كىرگەن . ئەڭ ئاخىرقى ھەپتىسى ئىدى

.بىر مەزگىل ئىدى مۈشكۈللۈكاياتىمدىكى ئەڭ بولۇپ، ھ

شۇ كۈنى، مەن ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بولغىنى بىر جاي تېپىپ كېچىنى 
يېنىمدا ئازراقمۇ .  تۈن بارغانسىرى قاراڭغۇلىشىپ ماڭدى. ئۆتكۈزۈش ئىدى

ئەگەر مەسچىتكە باراي . پۇل يوق بولۇپ، ئەھۋالىم ئىنتايىن بىچارە ئىدى
بىلىپ، قا بىرسى مەندىن كەچۈرمىشلىرىمنى سوراپ دىسەم، ئىمام ياكى باش

شۇنىڭ بىلەن ئۇ.ر ئەلۋەتتە مېنى ئاتا. ساقچىنى چاقىرىشى تۇرغان$ گەپ

. لىشىدۇيامانئەھۋالىم تېخىمۇ  ۋاقتىدادە، ئۇ ئانامنىڭ قېشىغا قايتۇرۋېتىدۇ

ئەگەر مەن باغچىدا ئۇخلىسام، ساقچى كېلىپ، مەندىن پۇل سورىشى مۇمكىن، 
.ەر يوق دىسەم، مېنى ساقچىغا تۇتۇپ بېرىشى مۇمكىن ئىدىئەگ

مەن دىنى مەقبۇرىيەتنى ئادا قىلىش ئۈچۈن"،  . خۇپتەن ۋاقتى بولدى 

ناماز ئاخىر4شقاندىن كېيىن، تېشىغا چىقىپ، نىشانسىز . مەسچىتكە باردىم

ر بىر قانچە يۈز مېتى. غا قاراپ ماڭدىمچوڭ يولھالدا نەگە بېرىشىمنى بىلمەي، 

. ماڭغاندىن كېيىن، يول تۈگەپ، ئالدىمدا قۇرۇپ كەتكەن بىر ئېرىق كۆرۈندى

4ر ياتقۇزۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ نورقۇرۇق ئېرىقنىڭ يېنىدا، نۇرغۇن چوڭ سىمونت 

بۇ . ئىچىگە كىرىپ ئۇخلىسام بولىدىكەن، دېگەن ئوي تېز, خىيالىمغا كەلدى

، نامرات ئىلگىرىىشتىن ئىشلىت  ئىنشائاتلىرىغاتۇرۇبى&رنى سۇ وغان ي

مەن شۇنداق . ئىچىدە ياشىشى بىر نورمال ئىش ئىدىئۇ%رنىڭ  ڭكىشىلەرنى

مەن . ھېرىپ كەتكەچكە، ئۇ ماڭا بىر كۆڭۈلدىكىدەك جاي بولۇپ تۇيۇلدى

. كىرگەن تۇرۇبا، يولدىن خېلى يىراق بولۇپ، ماڭا يۇمشاق كارىۋاتتەك بىلىندى

بولۇپمۇ ھازىر ئىسسىق نەم ھاۋا . رقتۇمپەل قوچايان)ردىن سەلمەن يى"ن



. پەسلى بولغاچقا، ھەريىلى مۇشۇ ۋاقىت+ردا، ئۇ2ر سالقىن جاي+رنى ئىزدەيتى

مەن . بۇنىڭدىن باشقا ئۇخ.يدىغان يەر يوق ئىدى. قالمىدىلېكىن، ماڭا ئامال 

. بۇ جاينى، خۇدا مەن ئۈچۈن تەييارلىغانكەن دەپ بىلىپ ئىچىگە كىردىم

ئۇياقتىن. ىنىڭ ئىچىدە ئولتۇرۇپ، يىراقتىكى يولغا نەزەر سالدىممەن تۇرب

. بۇياققا ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ماشىنى9رنىڭ غوقۇرغان ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

ئۆتكەن كۈنلەردە يۈز بەرگەن ئىش9رنى قايتا  ئويلىغىنىمدا، مەندە بىر خىل 

 كىشىلەردىنان بارلىق ماڭا ياردەم قىلغ. ئۈمىدسىزلىك تۇيغۇسى پەيدا بولدى

ئالدى بىلەن ھېلىقى كۆڭۈل ياخشى سېستىرا، مەن . ئا-قەم ئۈزۈلۈپ قالدى
يېزىپ خەتنى  شئۈچۈن تۇرىدىغان بىر جاي تېپىپ  بېرىش ئۈچۈن، تونۇشتۇرۇ

ئاندىن، بۇ ناتۇنۇش شەھەرگە كېلىپ، . بەرسە، ئۇنى يۈتتۈرۈپ قويدۇم

مەن ئۆزۈمنى . يۈتتۈرۈپ قويدۇمنىمۇ پارۇختونۇيدىغان بىردىنبىر دوستۇم 

لېكىن يەنە ئۈزەمگە تەسەللى بېرىپ، مەن گەرچە . شۇنداق تەنھا ھىس قىلدىم

يەنە بىر .  باشقى>رنى تونۇمىساممۇ،  خۇدا  مېنى تونۇيدىغۇ دەپ ئويلۇدۇم

.  يا دەپ ئازراق ئەندىشە قىلدىمتۇرۇپ، خۇدا مەندىن ئايرىلىپ كېتەرمۇ

:ازداشۇڭا، مەن ئۈنلۈك ئاۋ

ئەي خۇدا، مەن بىلەن ئوينىشىۋاتامسەن؟ بۇ زادى قانداق ئىش؟ مەن 
نېمە دەپ تېخىچە ھايات تۇرىمەن؟ سەن مەقسىدىڭنى ماڭا ئېيتساڭ 

مەن ! بەرگىنەكۆرسىتىپ ئۇنى  بار؟بولمامدۇ؟ ھاياتىم ئۈچۈن قانداق پى$نىڭ  

مەن   .نسۆزلىگىن دىمەيۋاتىمەسېنى ماڭا پەيغەمبەرلەرگە سۆزلىگەندەك 

رنىڭ بىرىغۇ؟ كىشىلەر جان!ئەمما، مەنمۇ سەن ياراتقان . پەيغەمبەر ئەمەس

مېنى بوينى قاتتىق، سىر بەرمەيدىغان كۇپپار ھەم ئۆز دىنىدىن ۋاز كەچكەن 
خوددى سەن ئەزىز كۆرگەنلەرنى توغرا يولغا ! خۇدا ىئ. مۇناپىق دەپ ئاتىشىدۇ

مېنىڭ سەندىن بۆلەك . يسەنباشلىغاندەك، مېنىمۇ توغرا يولغا باشلىغا



ساڭا  بېشىمدىن ئۆتكەنلىرىمنىسەن بىلەن مۇڭدىشىپ،  .قالمىدى ھېچنېمىم

ئىستەكلىرىم ئۈچۈن مەن ئۆزۈمنىڭ ئارزۇ! خۇدا ىئ !قارا ماڭا. ئېيتقۇم كېلىدۇ
ئوبدان مدا ئىكەنلىكىڭنى قىشىسېنىڭ مېنىڭ . يول باستىم شۇنچە ئۇزۇن

. نىمدىكى تومۇر1رغا ئوخشاش يېقىنسەنسەن ماڭا خۇددى بەدى. بىلىمەن

.  دەپ توۋلىدىم !ئى پەرۋەردىگارماڭا سۆزلىگىن، 

 ،  بىرئاۋاز ماڭاتۇيۇقسىز! .ئاخىر'شتۇدۇمزار بىلەن يىغا دۇئالىرىمنى

:مۇ.يىم ۋە سىلىق ھالدا

مەن سېنىڭ ھەممە . دىلىڭدا مەن سېنىڭ . زېھنىڭدامەن سېنىڭ . توغرا

.دېدى!يېرىڭدە

، ئاڭلىغىنىم ئادەمنىڭ مدەرھال ئەتراپقا قارىسا. يۈرىكىم جىغ& قىلدى 
ۇجۇدۇم  ۋبىردىن4 قەلبىمگە شادلىق تولۇپ، پۈتۈن . ئاۋازى ئەمەسكەن

بۇ ۋاقىتتىكى ھىسياتىم خۇددى ئېگىز ئاسماندا لەرزان . دىتىنىچلىققا تول
ئۇ . سۆزلىدى ئۇ ماڭا. يەتكۈزدىماڭا خۇدا مېھىرىنى .  ئۇچۇۋاتقاندەك ئىدى

. ئۇ مېنى سۆيىدۇ. ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ

. ھېس قىلدىممەن بۇ زىمىنغا قايتا قايتىپ كەلگەندەك  بىر دەمدىن كېيىن،

خۇددى بىرسى مەن بىلەن بىرگە بولۇپ، لېكىن ئەمدىلىكتە ئۇ غايىب 

مەن بىلەن ھېلىقى بىرگە بولغان . چىرمىۋالدىئوي&ر مېنى  غەلىتە .بولدى

بىر  .قاپ قاراڭغۇ ئىكەنئەتراپىم  سام،مەن ئەتراپقا قايتا قارى؟ كىمدۇ

بىزدە بۇنىڭدەك ھەر خىل . لىقىمنى بايقاپ قالدىمىدە تۇرىۋاتقانچېتجاڭگالنىڭ 

ئۇ ... لېكىن مەن بىلەن بولغىنى. رىۋايەتلەر بارغەلىتە، خۇراپىي، چۆچەك

مۇقەددەس خۇدا، . !، ئەھخۇدامىدۇ؟ نېمىدېگەن ئەخمىقانە خىيال بۇ راستىن!

مەندەك بىر ئادەمنىڭ   كېيگەنبۇ پاسكىنا يەردە تەر پۇراپ، مەينەت كىيىم 



.... بىراق، ئۇ ئاۋاز . قېشىغا كېلىشى مۇمكىنمۇ؟ مۇشۇ ئوي مېنى بىئارام قىلدى

!گەن ئىدىغۇدې» مەن سېنىڭ دىلىڭدا: «ئۇ ئاۋاز ماڭا

لەپ تۇرۇبىنىڭ ئېغىزىغا مەن ئۆمى. ئاخىرى مەن بۇ ئوي-ردىن چىدىيالمىدىم

. يېغىۋىتىپتۇيامغۇر  دىسەم، كېتەيبۇ يەردىن . بېرىپ، ئورنۇمدىن تۇردۇم

شۇ پەيتتە خىيال سۈرۈپ . زۇكامداپ قالماي دەپ  سىرتقا چىقمىدىمشۇڭا، 

تۇرسام، ھۆل ۋە سوغاق بىر نەرسىنىڭ پاچىقىمدىن سۈرىلىپ ئۆتكىنىنى 
مەن تۇرۇبىنىڭ . ىر ئىت ئىكەنكەينىمگە قاچۈرسام،  ب ۈپ،چۆچ. سەزدىم

. بىلمەيمەنقالغىنىمنى  ئۇخ"پلېكىن، قاچان . يەنە يېتىپ قالدىمئىچىدە 

تۇرۇبىنىڭ . ئويغانسام، ئېرىققا خېلى+ سۇ تۇشۇپ كېتىپتۇ تاڭ سەھەردەمەن 

. يەرلەر پاتقاقلىشىپ كەتكەنىدى ئەتراپتىكى. ئازراق سۇ كىرىپتۇ ى!بېشىغ

. راپ ماڭدىمقاات ناماز ئۈچۈن مەسچىتكە تۇرۇبىدىن چىقىپ، بامد

. مەن نېمە قى'رىمنى بىلمەي، قارىسىغى' ماڭدىمنامازدىن كېيىن، 

تاماق  ئاشخانى$ردا، يول بويىدىكى كىقورسىقىم شۇنداق ئېچىپ كەتكەن

. لېكىن جۇرەت قى&لمدىم. قالغان تاماقىنى يېيىۋەتەتىم ئىشىپيەۋاتقان%رنىڭ  

ئىشلىگەن  2ھور شەھەردىكى چايخانىداپەرۇخ بىلەن  بۇ+رنى كۆرگەندە،

ئانىلىرى قانداقراق تۇرغاندۇ؟  ئاتا پەرۇخمەن، . ۋاقىتلىرىمىز ئېسىمگە كەلدى

ئانىلىرىمچۇ؟  ئەگەر، ئۆيگە ئۇنى كۆرۈپ خۇشال بولغانمىدۇ؟ ئۆزۈمنىڭ ئاتا

غا ئۇ8ر مېنى قارشى ئا8متى؟ دىگەندەك خىيال'ر بېشىمقايتقان بولسام 

بۇ  .يوقپۇل  مەندە قايتقۇدەكئۆيگە قايتقۇم كەلگەن تەقدىردىمۇ، . كەلدى

.  داۋاملىق مېڭىۋەردىم كال.مدىن چىقىرۋېتىپ،خىيال$رنى 

شەھەرنىڭ بۇ . خىيال سۈرگەچ، بىر كەڭ كەتكەن گازارمىغا كېلىپ قاپتىمەن

پاكىستاندا  ئەنگىلىيىلىكلەر. بار باغچى"رقىسمىدا نۇرغۇن دەرەخزارلىق$ر ۋە 

يولنىڭ بىر . بىر ھەربىي رايۇن بولغانىكەنبۇ يەر ھۆكۈمرانلىق قىلغان ۋاقىتتا، 



باغچىنىڭ  .ئىدىبار » جاھانگىر باغچىسى«تەرىپىدە بىر چوڭ باغ يەنى 

دېگەن خەتلەرنى » شوت-ندىيە چېركوسى« چوڭ بىر تاختايدا ئۇدۇلى

ساتقۇچى%ر ۋاراڭ ى ئېلىپيولنىڭ ئىككى چېتىدە كونا ماشىنى#رن. كۆردۈم

مەن يولدىن ئۆتۈپ، چېركونىڭ قوروسىغا . چۇرۇڭ ئىچىدە باھا تالىشىۋاتاتتى

لېكىن، . ھېچكىم كۆرۈنمەيتتىچىركو بىناسىنىڭ ئىچىگە قارسام . كىردىم

ھويلىنىڭ بىر بۇلۇڭىدا، بىر كىشى ئولتۇرغان بولۇپ، ئەتراپىدا بالى"ر 
، بالى5ر ئويۇنلىرىنى توختىتىپ، ماڭا سامىن"شمەن بۇ كىشىگە يېق. ئويناۋاتتى

:ئۇ كىشى مەن بىلەن سا'م!شماي!. تىنسىز قاراشتىئۈن

. دەپ سورىدى؟كىمنى ئىزدەيسەن

بىراق، . مەن ئۇنىڭغا چېركونىڭ ئىمامى بىلەن  كۆرۈشمەكچى دەپ ئېيتتىم

ەن ئارىدىن م. دېدى" كەل، باشقا بىر كۈنى يوقئۇ بۈگۈن " ئۇ قوپاللىق بىلەن 

ئۇ ياق، : «يەنە بىرسىنىڭ دېسە،!» ئىكەنئۇ مۇسۇلمان : «بىر بالىنىڭ

ئادەم ئۇ&رغا قول پۇ&ڭشىتىپ  ھېلىقى. دېگىنىنى ئاڭ)پ قالدىم!» ساقچى
:جىمىتتى ۋە ماڭا قاراپ

.  بولمايدۇكىرسەڭ سەن بۇيەرگە قا'يمىغان . قوروسى شەخسىلەرنىڭبۇ 

سەن ھەتتا ئىمامنىمۇ تونۇمايدىغاندەك . ەيمىزبىز سېنىڭ كىملىكىڭنى بىلم

.دېدىقىلىسەن،

مېنى . ئۇ سۆزلەۋاتقاندا، بىر ئايال بەلكىم ئۇنىڭ ئايالى بولسا كېرەك

:ئەيىپلەپ

سەن ئۆتكەن . كىم سەن؟ مېنىڭچە سەن بىر ئىشپىيۇن ياكى لۈكچەك

ە نېمە كۈنى باشقا لۈكچەكلەر بىلەن قىزىمنى ھاقارەتلىگەن ئەمەسمۇ؟ بۇيەرگ

.دېدى! دەپ كەلدىڭ؟ كۆزۈمدىن يوقال

ئۇ يەنە باشقا نۇرغۇن سەت سۆزلەرنى قىلغان بولسىمۇ مەن ئۇنى سۆزىدىن  



:پتوختىتىشىقا ئورۇندۇ

ماڭا  .بارئىدىسۇئاللىرىم مەندە  نۇرغۇن  سىز نېمە دېۋاتىسىز؟خانىم 

بېسىپ،  يېراق يول،  گىياردەم قى56يدىغان بىرەر ئىمام بىلەن كۆرۈش

.پانجاپدىن كەلدىم

مېنىڭ بۇ يەردىن   مۇ،ئۇنىڭ ئېرى. ئاڭ+شنى خالىمىدىئايال لېكىن، ئۇ  

ئۇ  .ئۇ يەردىن چىقىپ، ئۇدۇلدىكى باغچىغا كىردىممەن . كېتىشمنى ئېيتتى

. ا بار ئىكەنقىرائەتخانئۇ باغچىدا بىر . يەردە بىر ئورۇندۇق تېپىپ ئولتۇردۇم

. كىرىپ، گېزىتلەرگە قارىدىم ئاندىن قىرائەتخاناغا  مەن بىر ئاز دەم ئېلىپ،

. ياقمىدى خوشئېچىپ كەتكەنلىكتىن، ھىچنىمە قىلىش  شۇنداققوسۇغۇم 

كۆچكەن كىشىلەرگە مەن ئۆتكەن. كەتتىم ادىنشۇنىڭ بىلەن، قىرائەتخان

شۇنداق قىلىپ بىر كۈن . قاراپ، قورسىقىمنىڭ ئاچلىقىنى ئونتۇشقا ئورۇندۇم

. ولدىئۆتكەندەك ب

بۆرىدەك ئېچىرقاپ كەتكەن قورسىقىم . بارا كەچ كىرىشكە باشلىدىب
يېمىسەم  نەرسە بولسىمۇ بىربۈگۈن ئاز . ئېچىشىپ ئاغرىشقا باشلىدى

مەن تىلەشتىن بەك& نومۇس  مەن تاماقنى نەدىن تاپا&يمەن؟بىراق . بولمايتتى

 ر ئورۇندۇقتاشۇنداق خىيال سۈرگىنىمدە، مېنىڭ يېنىمدىكى بى. قىلدىم

ئۇ . كېتىپ قالدىئولتۇرغان ئىككى ئادەم، ئورۇندۇققا بىر كونۋېرتنى تاش"پ 

–ئىچىدە بىر نېمە بار. چوڭ بىر قوڭۇر رەڭلىك كونۋېرت مەن . دەك 7

ئەتراپقا قاراپ ئالدىرىماستىن، ئۇ ئۇرۇندۇققا بېرىپ كونۋېرتنىڭ يېنىدا 

. ھېچكىم ماڭا دىققەت قىلماپتۇمەن ئەتراپقا قايتا قارىسام . ئولتۇردۇم

. تىتىرىگەن قوللىرىم بىلەن ئۇنى ئاچقىنىمدا ئىچىدىن مېۋە شۈپەكلىرى چىقتى

بىر كىشى  اي دىسەم،مەن كونۋېرتنى ئورۇندۇقنىڭ ئەسلى جايىغا تاش%پ قوي

ناھايىتى كىيىۋالغان، بۇرۇلكىنى ئۇ ئىسىل كاستۇم. يېنىمدا ئولتۇردىكېلىپ 



 بولمىغاندەكقولۇمنى كانۋېرتتىن تارتىپ، ھېچ . شى ئىدىبىر كىسا'پەتلىك 

.باشقا ياققا قاراپ تۇرۇۋالدىم

دېدى ئۇ بوش ئاۋازدا ھەم شۇنداق سۈرلۈك  كونۋېرتتا نېمە بار ئىكەن؟
دەپ »  ساخچىمۇيابۇ كىشى كىمدۇ؟ ئۇ «مەن قورقۇنچ ئىچىدە . قىياپەتتە

:ئۇ قايتا . گۇمان قىلدىم

ر ئىكەن؟ ئېيتمىساڭ، سېنى ساقچىغا تاپشۇرۇپ كونۋېرتتا نېمە با

.دېدى! بېرىمەن

ئاندىن، . دېگەن سۆزنى ئاڭ2پ، شۇنداق چۆچۈپ كەتتىم» ساقچى«مەن  

ئۇنىڭغە قاراپ، ئاچتىم، بۇ كىشى  خۇدۈكسىرەپدەرھال0 كونۋېرتنى ئېلىپ، 
. يتىئەلۋەتتە كونۋېرتقا مېۋە شۈپەكلىرىنى سالسا ئەرزىمە. قاپاقلىرى تۈرۈلدى

:ئۇ

مېنىڭچە، ئۇ مېنى كونۋېرتنىڭ ئىچىگە . دەپ سورىدىبۇ'ر نېمە؟
مەخپىي نەرسىنى سېلىپ، ئۇنى بىريەرگە يەتكۈزمەكچى بولغان بىر  مۇھىم

ماڭا باشقىچە  ئەمدى ئۇ. غان بولسا كېرەكئەزاسى دەپ ئويلىبىر تەشكى%تنىڭ 

:نەزەردە قاراپ مېھرىبانلىق بىلەن

 .مەن بېشىمنى لىڭشىتتىم. دەپ سورىدى؟با"م ئاچتىمۇ،قورسىقىڭ 

:ئۇئاندىن  .ئۇنىڭغا قارىيالمىدىم ۇپ،خىجىل بول

ئۇ قولۇمنى تۇتۇپ، يېتىلەپ، مېنى بىر . دىدى! مەن بىلەن يۈر 

:مەندىن ئۇ. ئاشخانىغا باش'پ باردى

.دەپ سورىدىسەن نېمە تاماقنى ياخشى كۆرىسەن؟ 

ئۇ . ئېچىرقاپ كەتكەن ھالەتتە اپ بەردىمجاۋدەپ ،نېمە بولسا مەيلى

:مەندىن قايتا

مەن جاۋاب . دىدىلېكىن سەن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان تاماق نېمە؟



جودى  .بۇيرۇتتىبېرەلمىگەنلىكتىن، ئۇ گۈرۈچ، نان ۋە بىرقانچە خىل سەي 

پۇراقلىرىدا شۆلگەيلىرىم  مەززىلىكتاماق%رنىڭ . زىياپەتدىكىدەك تولۇپ كەتتى
ئۇ . ئاندىن  مېنى تاماققا تەكلىپ قىلىپ، ماڭا قاراپ ئولتۇردى. كەتتى ئېقىپ

كېيىن، ئۇ . مېنى ئاۋارە قىلماسلىق ئۈچۈن ھېچقانداق گەپ سورىمىدى

:ئىككىلىمىزگە چاي كەلتۈرۈپ،  چاي ئىچىۋاتقان ۋاقىتتىن پايدىلىن، مەندىن 

، ئىسمىڭ نېمە؟ نەدىن كەلدىڭ؟ بۇ يەردە نېمە ئىش با"م 

.دەپ سورىدىلىۋاتىسەن؟قى

كۆيۈمچان، لېكىن، ئۇ . راست گەپنى ئېيتسام، ئۇنىڭغا ئېيتقۇم كەلمىدى 

كىشى بولغاچقا، مەن بولغان ۋەقەنى ئۇنىڭغا تولۇق ئېيتىپ بېرەي دەپ  چوڭ
مېنىڭچە، ئۇ مەن ئېيتقان گەپلەرگە دېگەندەك ئىشەنمىگەن . قارار قىلدىم

بىرىگە ئاپەتلەرنى بىرى بارلىق با#يىبولۇشى مۇمكىن، چۈنكى، مەن ۋقەدىك

:مەن سۆزۈمنى تۈگەتكەندە، ئۇ. باغلىنىشلىق قىلىپ چۈشەندۈرگەن ئىدىم

مەخسۇت، ماڭا ئىشلەپ بېرىشنى خا1مسەن؟ مەن بىرەرسىنىڭ ئۆي 
بولساڭ،  بىزدەمېنىڭچە، سەن . ئىشلىرىمغا ياردەملىشىشىگە مۇھتاجمەن

 سەن بۇنىڭغا. ئايالىم ۋە ئۈچ با%م بارمېنىڭ  بىزنىڭ ئۆيدە . كۆڭۈللۈك ئۆتىسەن

.دېدى؟نېمە دەيسەن

ماڭا خۇدا خۇددى بۇ كىشىنى . مەن ئۇنىڭ شەپقىتىدىن قاتتىق تەسىرلەندىم
مەن ھېچقانداق  .دىدەل مۇشۇ ۋاقىتتا ياردەم قىلغىلى ئەۋەتكەندەك تۇيۇل

، المۇ يوق ئىدىبۇنىڭدىن باشقا ئامئەمەلىيەتتە، . ئىككىلەنمەي  قوبۇل قىلدىم

.ئەلۋەتتە

ئۇنىڭ ئىسمى راشىد بولۇپ، ئۇ مېنى شەھەرگە يېقىن جايدىكى ئۆيىگە   

ئۇ ئايالى ۋە بالىلىرىنى ماڭا تونۇشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، . ئېلىپ باردى
ئۇ . ھويلىدىكى كارىۋاتنى كۆرسىتىپ، شۇ يەردە ئۇخلىساڭ بولىدۇ دەپ ئېيتتى



. ن ئۇنىڭ بۇ ھىممىتىدىن مەمنۇن بولدۇمبىر سالقىن جاي بولغاچقا، مە

بىر . خاتا چۈشەنگەنلىكى ئۈچۈن ئەپسۇس$ندىباشتا مېنىڭچە ئۇ مېنى 

دە ئۆيبۇ چۈنكى، . ھېساپتا ئۇنىڭ شۇنداق چۈشەنگەنلىكىگىمۇ خۇشال بولدۇم

بىرسى ئەمدى ئۇنىڭدىن سىرت، . يەنە بىر قېتىم ئۈستۈمگە يېپىنچا يېپىلدى

مەن چىن  كۆڭلۈمدىن ئۇنىڭغا . بولدىئالىدىغان  مېنىڭ ھالىمدىن خەۋەر
: رەھمەت ئېيتقىنىمدا، ئۇ ماڭا كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ

 ئالدامچىلېكىن، ئۇ . بىر خىزمەتكار بولغانئەسلى بىزدە مەخسۇت، 

ئۇنىڭ يەنە  قايتىپ كېلىشى ئانچە مۈمكىن ئەمدى، . ئۆيدىن  قېچىپ كەتتى

.دېدىلەرنى ئىشلەتسەڭ بولىدۇ،دىكى خالىغان نەرسىئۆيسەن بۇ . ئەمەس

. ئەتىگىنى مەن بۇ شەپقەتچىم توغرىلىق تېخىمۇ كۆپ نەرسىلەرنى بىلدىم 

كېيىن، مەن، . ئۇ شەھەردە ئادۋۇكات بولۇپ، ئايالى بولسا بىر مۇئەللىم ئىكەن

ماكانسىز بالى1رغا كۆڭۈل يۇمشاقلىق بۇرۇنمۇ ئۇنىڭ ماڭا ئوخشاش ئۆي

مەن ھەقسىز . نى بىلىۋالدىمدە خىزمەت بەرگەنلىكىقىلىپ، ئۇ(رغا ئۆز ئۆيى

لېكىن، كۈندۈلۈك تۈرمۇشۇم ناھايىتى ياخشى ئۆتتى، ئۇندىن سىرت . ئىشلىدىم

مەن خۇدانىڭ يەنە بىر قېتىم . شەپقىتىگە ئېرىشتىممەن بۇ ئائىلىنىڭ مېھرى
مەيلى نېمە . قىلدىمھېس ماڭا ئەمەلىيەت ئارقىلىق كۆڭۈل بۆلۈدىغانلىقىنى 

.لمىسۇن خۇدا مېنى تاشلىۋەتمىدىبو

 ىرب. بولدى خۇشمېنىڭچە، بۇ ئادۋۇكات مېنىڭ قىلغان خىزمىتىمدىن  

اڭا س، لېكىن يتتىبولماتۇرمىسام بۇرۇن ئىشلىگەن بالى'رغا قاراپ ، ئۇ،  قېتىم

مەن بۇ+رنى ئاڭ%پ، ئۇ . مېنى ماختىدى دەپقاراشنىڭ ھاجىتى يوق ئىكەن 
. ەنلىگىمنى راستىن4 چۈشەنگەنمىدۇ دەپ ئويلۇدۇممېنىڭ قانداق ئادەم ئىك

مېنىڭ  ۋەشۇڭا ئۇ چوقۇم مېنىڭ شۇ يەردە تۇرۇشقا خۇشال بولىدىغانلىقىمنى، 

دۇىدىغان ھېچ قانداق ئىش قىلمايدىغانلىقىمنى قارارىدىن پۇشايمان قىلئۆزنىڭ 



.بىلەتتى

، ىرەشىدگە ئوخشاش يۇقۇرى تەبىقىدىكىلەرنىڭ ئۆيلىرپاكىستاندىكى  

خىزمىتىمنىڭ بىر . رەتلىك، ناھايىتى تەرتىپلىك ئورۇن-شتۇرۇلغانىدىناھايىتى 

بۇ ئۇ2ر چىقىپ ناشتا قىلىشتىن بۇرۇن . قىسمى ئەتىگىنى چاي دەملەش ئىدى

. ايمىزكارىۋات چېيى دەپ ئاتبىز ئۇنى ئىچىدىغان تۇنجى چاي بولۇپ، 

ئاندىن چۈشتىن  .تتىماراناشتىدىن كېيىن، مەن بالى0رنى مەكتەپكە ئېلىپ ب

» ئاكا«بالى&ر مېنى . كېيىن، ئۇ7رنى مەكتەپتىن ئۆيگە ياندۇرۇپ كېلەتتىم

 بولساقالغان ۋەزىپىلىرىم . بەك. ياخشى كۆرەتتىم مەنمۇ ئۇ$رنى. ئاتايتتىدەپ 

كۆكتات+رنى ئېلىپ كېلىش ئۆي تازى5ش، كىر يۇيۇش ۋە بازارغا بېرىپ مېۋە

چۈشتىن . دىراش ئۆتسىمۇ،  كۆڭۈللۈك ئۆتەتتىگەرچە، كۈنۈم ئال. ئىدى

ئۆمۈربۇيى "شۇ كۈنلەردە، مەن . ەتتىن ئارام ئا%تتىمھكېيىنلىرى ئاساسى جە

.دەپ ئويلىدىم" مۇشۇنداق ئۆتىدىغان بولسام بەك راز بو%تتىم

پەل نىڭ  پوزىتسىيەسىدىن سەلرەشىد ئەپەندىمبۈگۈنكى كۈنلۈكتە، مەن  

 قانداقھېچماڭا لېكىن، ئۆگەتتى، رىغا مېنى ئاكا دەپ ئۇ بالىلى. ئەجەبلەندىم

ئۇ بەلكىم ئائىلىسىدە مېنى بالىسىدەك كۆرگەچكە، . ەيتتىئىش ھەققى بەرم
تو! شۇنداقتىمۇ مەن ئاز. پۇل سورىيالمايدۇ دەپ ئويلىغان بولۇشى مۇمكىن

. كىتابلىرىنى ئېلىپ ئۆگىنىشنى خا%يتىمئىس'م دىنىي ، پھەققە ئېرىشى

مەن ئۇنىڭ لېكىن ە، مەن بۇ خىل شارائىتتىن ناھايىتى رازى بولساممۇ، گەرچ

بەلكىم ئۇ كېيىنرەك ماڭا ئازراق بولسىمۇ پۇل مەن، . قالغانىدىم قۇلىدەك بولۇپ
.،  لېكىن، ئۇ ئۇنداق قىلمىدىقىلدىمئۈمىد  دەپبېرەر 

ئاي=رنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ، مەن كاراچىنىڭ يوللىرى بىلەن  ئوبدان 

بىركۈنى كوچىدا ، دادا بىر قېرىندىشىم بىلەن تۇيۇقسىز .  نۇشۇپ قالدىمتو
.ئۇچرىشىپ قالدىم



. ھەركۈنى مەن خوجايىننىڭ چۈشلۈك تامىقىنى ئىشخانىسىغا ئېلىپ باراتتىم

قىستاڭ ئاپتوۋۇز$ردا تاماقلىرىنى قىستا ئىشخانىدا ئىشلەيدىغان"رپاكىستاندا، 

ئۇ2رغا يەتكۈزۈپ بېرىشى تكارلىرىنىڭ ئۆز خىزمەكۆتىرىپ يۈرگەنىدىن، 

بىركۈنى، . يەيەلەيتتىبۇنداق قىلغاندا، تاماق)ر قىززىق . بىرخىل ئادەت ئىدى

نىڭ ئىشخانىسىدىن قۇرۇق تاماق قاچىسىنى كۆتۈرۈپ رەشىد ئەپەندىممەن 

قايتىۋاتقىنىمدا، ئابتۇبۇس شوپۇرلىرى ئىش ھەققى سەۋەبىدىن نامايىش قىلىپ، 

مەن نېمە قىلىشىمنى بىلەلمەي تۇرغاندا، بىر پىكاپ . ەيدىمەپتۇئاپتوۋۇزنى ھ
ئۇ كىشى قارىماققا  ئوتتۇز ياش0ر ئەتراپىدا بولۇپ، . ېلىپ ئالدىمدا توختىدىك

ئۇنىڭ يولى مەن بىلەن بىر بولغاچقا ئۇ مېنى . ئۇنىڭ تەققى تۇرقى جايىدا ئىدى

ن ئون بەش كىلومېتىر ئۇ ئۆزىنىڭ كاراچىدى. ھەقسىز ئاپىرىپ قويماقچى بولدى

رەسىد ئەپەندىمنىڭ مېنى ئۇ . كېلىدىغان بىر يېزىدا تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى

مەن ئۇنىڭغا ئوبدان رەھمىتىمنى . يېقىن جايدا چۈشۈرۈپ قويدىئۆيىگە 
.بىلدۈردۈم

ئىككىنچى كۈنى، ئۇ يەنە مېنىڭ ئابتۇبۇس ساق1ۋاتقانلىقىمنى كۆرۈپ  

:پماشىنىسىنى بېكەتكە توختىتى

.دەپ سورىدىبۈگۈن نەگە بارىسەن؟

:مەن ئۇنىڭغا 

 مەن خوجايىنىمغا تاماق ئاپىرىپ بەرگىلى شەھەرگە كېتىپ بارىمەن،

. دەپ جاۋاب بەردىم

:ئۇ پىكاپنىڭ ئىشىكىنى ماڭا ئېچىپ تۇرۇپ

. دېدى سېنى ئاپىرىپ قوياي،! كىرە

نامايىش . ۇممەن ئابتۇبۇستىكى قىستىلىشتىن قۇتۇلغىنىمغا خۇش بولد

ئاخىرEشقان بولسىمۇ بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئابتۇبۇس3ردا ئادەمنىڭ كۆپلىكىدىن 



:بىز يولدا كېتىپ بارغىنىمىزدا ئۇ كىشى. ئىشىكلىرگىمۇ ئېسىلىپ ماڭاتتى

.دەپ سورىدىخوجايىنىڭ ساڭا نەچچە پۇل بېرىدۇ؟

:ىپ ماڭا ئۇ ھەيران قالغاندەك قىل. ئېيتىممەن ھەق ئالمايدىغانلىقىمنى  

.ىمىزپۇلنى بىرگە تاپ مەن بىلەن بىرگە ئىشلىگىن؟. قانداق گەپبۇ 

. دېدى

. مەن ئوي(نماي( قوشۇلدۇم

ئىشىمنى تۈگەتكەندىن كېيىن، مەن ئۆيگە قايتىپ، مەن ئۇچراشقان ھېلىقى 

ئۇ كىشى . كىشى بىلەن بىرگە ئىشلەيدىغانلىقىمنى ئائىلىدىكىلەرگە ئېيتتىم

بۇنىڭدىن  رەشىد ئەپەندىم.  جارىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىكەنيەرلىك دۇرا تى

مەن لېكىن  .دىكەتمەسلىكىمنى سورى "ربالى. ئانچە خۇش بولغاندەك قىلمىدى

مەيلى نېمى* دېگەن بىلەن مەن . ن ئىدىمكېتىش قارارىغا كەلگەئال&بۇرۇن 

مەن ئۆمۈر لېكىن . توققۇز ئايدىن ئارتۇق ۋاقىتنى ئۇ2ر بىلەن بىرگە ئۆتكۈزدۈم

 ھېلىقىئىككى ھەپتىدىن كېيىن، مەن . بويى ھەقسىز ئىشلىگۈم يوق ئىدى

. ئۆيىگە كۆچۈپ باردىم ئۇنىڭكىشى تۇرۇدىغان كەنتكە بېرىپ، 

شۇ كۈنى كەچتە ئۇ مېنىڭ ئۇخ9يدىغان يېرىمى كۆرسۈتۈپ بەرگەندە، مەن 

مىنى كۆرۈپ دادامنىڭ رەسىتاسادىپى ئۆينىڭ ھەممە جايلىرىغا دىققەت قىلغاچ، 

مەن ناھايىتى . ئۇ كونا رەسىم بولسىمۇ نەق دادامنىڭ ئۆزى ئىدى. قالدىم

ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئۇنى تونۇيدىغانلىقىمنى چاندۇرماي، ئاددىي( قىلىپ ئۇنىڭ 
. كىملىكىنى سورىدىم

. دېدى ئۇ ! ھە، ئۇ بىزنىڭ دادىمىز

ڭ ئاپىسىنىڭ مېنىڭ ئاپام مەن ئۇ$رنى. بۇ ماڭا مۇمكىن ئەمەس دەك ئاڭ$ندى
شۇنداقتىمۇ  ئېھتىيات بىلەن سوراش ئارقىلىق، . ئەمەسلىكىنى بىلەتتىم

. ئۇ=رنىڭ دادامنىڭ بالدۇرقى ئايالىدىن بولغان بالىلىرى ئىكەنلىكىنى بىلدىم



يىلى ئەتراپىدا، 1947ئۇ:ر مەندىن بىرقانچە يىل بالدۇر تۇغۇلغان بولۇپ، 

.ىن بولغان بالىلىرى ئىكەندادامنىڭ ئۈچىنچى ئايالىد

ئۇ.ر ماڭا دادامنىڭ قانداق . بىز خېلى كەچكىچە ئولتۇرۇپ مۇڭداشتۇق 

قىلىپ، ئۇ=رنىڭ ئانىسىنى تاش:پ، شىمالى پاكىستانغا كەتكەن ئېچىنىشلىق 

ئاندىن مەن ئۇ3رغا، ئۇنىڭ ئاپام بىلەن بولغان . ھېكايىسىنى سۆزلەپ بەردى
7رنىڭ قانچىلىك بەختسىز ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ كېيىنكى ئۆيلىنىشىنى ھەم ئۇ

بىز مۇڭداشقاچ، دىنىمىزنىڭ نۇرغۇن ئايال0رنىڭ توي ئىشىغا پاجىئە . بەردىم
. قېيىننېمە دېگەن  نىڭ ئەھۋالىئايال"ربىزدە . ئويلىدىمئېلىپ كەلگەنلىكىنى 

! نىمىدىگەن كۆپ مەسىلىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ ھەئۇ$رغا  بۇنداق ئۆيلىنىش

بۇ دادا بىر  ئاكامنىڭ  ئانىسى سۆزلىرىمىزنى ئاڭ+پ ئولتۇرۇپ كۆپ  ،نىڭمې
چۈنكى، مەن . مېنىڭچە ئۇ مەندىن خاپا بولغاندەك قىلدى .قىلمىدى گەپ

  .پاجىئەللىك مۇناسىۋىتىنى ئېسىگە كەلتۈرگەن ئىدىمئۇنىڭ دادام بىلەن بولغان 

:وش ئاۋازداقىلىپ، ئانىسىغا ب بۇنى بايقاپئارىمىزدىكى بىر با! 

. دېدىسەن ئۇنىڭدىن ئاغرىنماسلىقىڭ كېرەك،. ئۇ بىگۇناھ ئىكەنئانا، 

شۇڭا،  . بىر تۇغقان قېرىنداشلىرىم بىلەن دىگەندەك چىقىشىپ كېتەلمىدىم

ئۇ"ر . نىڭ ئۆيىگە قايتىپ كەلدىمرەشىد ئەپەندىمئىككى ئايدىن كېيىن، مەن 

.مېنى قىزغىن قارشى ئالدى

ئۆزەمنى بىر شۇندىن كېيىن، مەن . بىر يېرىم تۇردۇم ىمەن شۇ يەردە جەم

مېنىڭ ئۈچۈن خۇدانىڭ  يەنى!مەن . قىلدىم ھېس يەرگە پېتىپ قالغاندەك

 جايلىشىپمەن بەك  لېكىن. ئىدىمتەشنا شۇنداق  بولغان ئىرادىسىنى بىلىشكە

مەن ئادەت بويىچە كۈنىگە بەش ۋاخ ناماز ئۆتەشنى . قالغان ئوخشايمەن
دىن تەسىرلەنگەن بولسىمۇ، قىزغىنلىقىم راشىد ئەپەندىم. تۇردۇمداۋام"ش

. قائىدە ئۈچۈن ئوقۇپ قوياتتىمپەقەت مەن ناماز$رنى ئەمەلىيەتتە، لېكىن 



سۈنئى  رەشىد ئەپەندىملەر. تىمرامىزان ئېيى كەلگەندە، روزىنى تولۇق تۇت

ۇشۇم بىلەن بولمەزھىپىدىن مەزھىپىگە تەۋە بولسىمۇ، ئۇ.ر مېنىڭ ئەخمەدىيە 
قالدۇرماي مەسچىتىگە  ئۇ(ر بىلەن بىرگە ئۇنىڭ ئۈستىگە مەن. ىدىبولمكارى 

.بېرىشىم بىلەن ئۇ,ر بەك خۇش بولدى

كۈنگە مەن ناھايىتى ئالدىراش بولۇپ، قىلىدىغان ئىشلىرىم كۈندىن 

. بەرمىسىمۇ، مېنىڭ ئانچە كارىم بولمىدى پۇلگەرچە  ماڭا يەنى! . كۆپەيدى

بىز . اراتتىمگۈدەك ۋاقىت تاپسام3، مەسچىتتىكى ئىمامنىڭ يېنىغا بدائىم دې

ئۇزۇن يىلدىن بۇيان مەن ئىمامدىن  .نۇرغۇن ئىش3ر توغرۇلۇق مۇنازىرلىشەتتۇق

گەرچە، ئۇ ماڭا قايىل قىلغۇدەك . جاۋاب تاپالمىغان سۇئاللىرىمنى سورىدۇم

يەنى!  قەلبىم. دىجاۋاب7رنى بېرەلمىسىمۇ، لېكىن، ئۇ بىر ياخشى ئادەم ئى

ئىمام ماڭا ئارىيەتكە نۇرغۇن كىتاب بېرىپ تۇراتتى دە، مەن . تىتىلدايتى
مېنى  ئۇ كىتاب"رمېنىڭچە . ئوقاتتىمبېكار ۋاقىتلىرىمدا ئۇ$رنى 

.بەلكى مېنى تېخىمۇ ئۈمىدسىزلەندۇردى، ماستىنئىلھام%ندۇر

ئۆيدىن ئۆز نىڭ مې: «ئىشلىگەنلىرىمدە بەزىدە توختاپئۆيدىكى ئاشخانىدا 

خۇدانى بۇ يەردىن ئىزدىسەم  ئايرىلىشىمدىكى سەۋەب ھەقىقەتەن مۇشۇمىدۇ؟ 
بىر كۈنى كەچتە، مەن قىزىپ كارۋاتتا . دەپ ئوي%يتىم» راستىن+ تاپا'يمەنمۇ؟

بۇنىڭ ھەممىسى ! ماڭا نېمە جاپا :ئىچئىچىمدىن قوزغۇلۇپ. ئۇيقۇسىز ياتتىم

خۇدا ماڭا كۆڭۈل ! ئىكەندىگەن مەنىسىسىز نىمى ھايات. بىھۇدە ئاۋارىچىلىق

دۇ كۈيۈنى ماڭامېنى  ئۇ. شىۋاتقان ئوخشايدۇمەن بىلەن ئوينى! بۆلمەيدىكەن

.دۇدېگەن خيالغا كىرگۈزۈپ، ئاندىن ئۆزىنى مەندىن قاچۇرى

بىراق،  مەن بۇ ئىش8رنى ئويلىغىنىمدا، خۇدانى يېنىمدا تۇرغاندەك تۇيغۇ  

دېگەن !» تېز/ بەل قويىۋەتتىڭغۇشۇنداق ن سە: «پەيدا بولۇپ، ئۇنىڭ



. سۆزلىرىنى ئاڭلدىم

مەن . تۇرۇپ، ئەتراپقا قارىسام ھېچكىم يوق ئىكەندەس مەن ئورنۇمدىن 

رەشىد ئۇزۇن ئۆتمەي . قىلدىم ھېسخۇددى ئۆزۈمنى تاشلىۋېتىلگەندەك 

مەن كارىۋاتتىن . مېنى مېھمانغا چاي دەملەپ كىر دەپ چاقىردى ئەپەندىم

دۇنيانىڭ يەنى# بۇ مەن  .دىمئاشخانا ئۆيگە كىر ئاستا مىڭىپتۇرۇپ،  نئارا

مەن مېھمانخانىدىن ئۆتۈشۈمگە بىر تونۇش . غۇم كەلدىخا%س بولدىن ىرىئىشل

ئۇ بۇ يەردە نېمە ئىش قىلىدۇ؟ ! ئىكەنئۇ ئەخمەدنىڭ دادىسى . ئاۋاز ئاڭ$ندى

؟ مەن ئىشىكتە لگەندۇەدادىسى رابۋاختىن بۇ جايغا ك ئەخمەدنىڭنېمە ئۈچۈن 

:توختاپ، ئۇنىڭ

دېگىنىنى ۇ با& قېنى؟ئ. دادىسى ئەتە كېلىدۇ! سىزگە كۆپ رەھمەت

:رەشىد ئەپەندىم. ئاڭ)پ قالدىم

شۇ چاغدا سىز ئۇنى  . ئۇ بىزگە چاي ئېلىپ كىرمەكچى. كىرىدۇ ھازىرئۇ 

سىنىڭ كىتاپ جازائەگەر ئۇ با7 مېنى كۆرۈپ قالمىسۇن دىسىڭىز، . كۆرىسىز

 .ئالدىدا، كىتاپ7رغا قارىۋاتقاندەك تۇرسىڭىز بولىدۇ

مەن ئۆزۈم ياتىدىغان . يۈرىكىمگە پىچاق سانجىلغاندەك بولدىبۇنى ئاڭ"پ 
ئەخمەدنىڭ دادىسىنىڭ ئاۋازىدىن بۇرۇنقى ئىش%رنىڭ . ئۆيگە قايتىپ كىردىم

ا، نېمە ئەمم. ۇپ كېتتىمقورق ھەممىسى قايتا مېنىڭ ئېسىمگە كېلىپ، قاتتىق

. دەرھال ئاشخانا ئۆيگە كىرىپ، چاي دەملىدىممەن . قالدىمقى+رىمنى بىلمەي 

لېكىن، چاينى ئېلىپ . مەن چاي دەملىگەچ ئۆز ئۆزەمنى تەستە تۇتىۋالدىم

.تىترەپ كەتتى كىرگىنىمدە، قوللىرىم

مەن . مەندىن رەسىد ئەپەندىمدەپ سورىدى  نېمە بولدى مەخسۇت؟ 

. دا كىتاب يېنىدا جىم تۇرغان كىشىگە دىققەت قىلدىمكۆزۈمنىڭ قۇيرىقى

. ئەخمەدنىڭ دادىسى ئانچە ئۆزگىرىپ كەتمەپتۇ



ئەمەلىيەتتىمۇ . ئەپەندىم، قىزىتمام  ئۆرلەپ قاپتۇ، دەپ جاۋاب بەردىم

ېقىپ، مېنىڭ بقولۇمنى تۇتۇپ  رەسىد ئەپەندىم.  مەن قىزىپ قالغان ئىدىم

:ئۇ. الغانلىقىنى كۆردىقىزىتمامنىڭ ھەقىقەتەن ئۆرلەپ ق

دەپ !ياتاق ئۆيۈمگە كىرىپ، ئىشكاپنىڭ ئۈستىدىن ئاسپىرىن ئالغىن

. مەن ئەخمەدنىڭ دادىسىغا  قايتا قارىماي چىقىپ كەتتىم. بۇيرىدى

ىمنىڭ ئايالى ياتاق ئۆيدە ژورنال كۆرۈپ ئولتۇرغان ئىكەن، مەن ئەپەند

:ئىشىكنى قاققىنىمدا، ئۇ مۇ(يىملىق بىلەن

. دېدىگىن مەخسۇت، بىرەر ئىش بارمىدى؟كىر

:مەن ئۇنىڭغا سەۋەبىنى ئېيتقاندىن كېيىن، ئۇ ئىشكاپنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ

ئۇنىڭدىن  .ا باربوتۇلكبىر كىچىك  ائاسپىرىننىڭ  يېنىد. شۇ يەردەئاسپىرىن 

بىرنى ئىچمىسەم ئۇخلىيالمايدىكەنمەن،. ئېلىپ بەرگىنتال تابلىتكا ماڭا بىر 
.دېدى

ئەمەس تال ئۇ بىر . ەن بۇتۇلكىنى ئېلىپ، ئۇنىڭ دېگىنى بويىچە قىلدىمم

ۇلۇپ ئۇنىڭ كۆزلىرى يۇم كېيىن قارىسام. بىرقانچىنى ئىچىپ يېتىپ قالدى

بوتۇلكا ئۇخلىتىش  مەن شۇ. ىمغا نېمە كەلگىنىنى بىلمىدىمخىيال. قاپتۇ

ئۇ . تىمئىشىكتىن چاندۇرماي چىقىپ كەت دە،سالدىمدۇرىسىنى يانچۇقۇمغا 

. سەزمىدىكەتكىنىمنى 

بۇ سۈرلۈك ئەينەك   .دۇم، كارىۋېتىمدا ئولتۇرياتىدىغان ئۆيۈمگە قايتىپ

ئۇنىڭ . ، ئىچىدىكى ئاپئاق تابلىتكى*رنى سانىدىمغا تۆكۈۋېتىپبوتۇلكىنى قولۇم

ئىش ئاسان  نېمىدېگەنھەممىسىنى يۈتىۋېتىپ مەڭگۈلۈك ئۇيقۇغا كېتىش 

.بۇ خىيال مېنى بەك* جەلىپ قىلدى ھەمدە. دەپ خىيال قىلدىم

مەن رەشىد . ۋەسۋەسىگە سېلىپ تۇراتتى پمېنى شۇنداق قىل دەشەيتانمۇ  



بىلەن ئەخمەدنىڭ دادىسى قىلىشقان پاراڭنى ئەسلەپ، تەغدىرىمنىڭ  ئەپەندىم
اڭا ھېچكىم م. ئويلىدىم ئىكەنلىكىنىقانچىلىك بەختسىز، قانچىلىك مەنىسىز 

خۇددى ئۇ+رنىڭ ھەممىسى  !، ھېچكىم مېنى سۆيمىدىكۆڭۈل بۆلمىگەنئىدى

ئەمدى دادام  كاراچىغا كېلىپ، مېنى . ماڭا زىيانكەشلىك قىلىۋاتقاندەك بولدى
پ، جازا!ئۇ يەردە ئۇ&ر مېنى  .ەتمەكچىيۇرتىمىزغا قايتۇرۇپ ئەكى

مېنىڭ ھەممى4 تەرىپىمدە دۈشمەنلىرىم ماڭا خۇددى . شى مۇمكىنئۆلتۈرۈ
:قاراپ

سەن نېمە ئۈچۈن !ياشاشقا ئەرزىمەيدىغان بىر نەرسە سەن، ئۆل،  ئۆل

.گەندەك بولدىدېيىشئۆلمەيسەن؟

شۇ كۈنى كەچتە، تاكى تاڭىتاي دىگىچە، بارلىق تابلىتكى,رنى يۈتۈۋېىتىش  
مەن ئۆلۈشتىن . الدىممەقسەتتە، بوتۇلكىنى ئاغزىمنىڭ يېنىغا بىرقانچە  قېتىم ئ

گىنىم، تابلىتكى4رنى ئىچىپ بولغاندىن كېيىن، مېنىڭ ئەنسىرى. قورقمىدىم
دادامنىڭ قولىغا يەنە بىر ئۇ ۋاقىتتا، مەن  .ېلىش ئىدىتاساددىبى تىرىلىپ ق

مەنبۇ$رنى . كېرەك قۇتۇلۇشىمزادى! يەردىن مەن بۇ . %تتىمقېتىم چۈشۈپ قا

اڭت. مەھەللىدىكى خوراز6رنىڭ چىل1ش ئاۋازلىرىنى ئاڭلىدىمئويلىۋاتقىنىمدا 

بۇرۇنقى خىزمەتكار . قۇياش نۇرى  ئۆيۈمگە ئۆمىلەپ كىرگەنىدى سەھەرنىڭ

تاشDپ قويغان بىر كونا چاماداننى ئېلىپ، دورا ۋە بەزى قەغەز ماتىرىياللىرىنى 

ھەممەيلەن . چاندۇرماي باردىمئىچىگە پۈرلەپ تىقىپ، ئىشىككە 

، تۇيدۇرماي ئاستا ئېچىپئىشىكنى . ئۇخ6ۋاتقاچقا، ھېچكىم مېنى كۆرمىدى
 ياش$رغايىگىرمە  مانا مەن. چوڭ كوچىغا چىقتىم ئاندىن تىز!. باغقا كىردىم

كىرىپتىمەن، ھازىرغىچە ئائىلەم يوق، خىزمىتىم يوق، ھەتتا  ئىستىقبالىممۇ 
.ھاياتىمنىڭ يەنە بىر مۇساپىسى شۇنداق قىلىپ ئاخىر.شقاندەك قى$تتى. يوق
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. مەن بۇ سالقىن سەھەردە ئايلىنىپ يۈردۈم. يەنە يېڭى بىر كۈن باش$ندى

دادامنىڭ پات يېقىندا بۇ يەرگە  دى ۋەمەنىسىز تۇيۇل پۈتۈنلەيھاياتىم ماڭا 

مەن يەنە بىر قېتىم، چامادان . كېلىدىغان خەۋەرى مېنى ئۈمىدسىزلەندۈردى
مېڭەم ئېتىلىپ كېتىغاندەك بولۇپ، . ئويلىدىم دورىنىھېلىقى  ئىچىدىكى

!» ئۇخلىغىن! ئۇخ! ! بۇنىڭ ھەممىسىنى ئاخىر)شتۇرغىن: «ئىچىدىن بىر ئاۋاز

. دەپ تەكرار$يتى

بىر چايخانغا كېلىپ سائەت ئون-ر ئەتراپىدا، مەن مەن مېڭىپ، مېڭىپ،  

پاي نىغا ئاساسەن قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى كېلىپ چايچايخابۇ . قاپتىمەن
بىلەن قۇرۇلۇش بىنا"ر خانىنىڭ  ئەتراپى چايبۇ . پ تۇراتتىئىچى

خانىنىڭ بىر چېتىدە يالغۇز ئولتۇرغىنىمدا، ئەگەر چايمەن  .نئىدىقورشالغا

مۇشۇ  يەردە ھاياتىمنى ئاخىر>شتۇرسام، بەلكى ھىچكىم ماڭا دىققەت قىلماس 
چاينى . غا كەلگەنىدىمدەل مۇشۇ ۋاقىتتا، مەن ئۆلىۋېلىش قارارى. دەپ ئويلۇدۇم

  قۇتىدىكى دورىغامەن . بۇيرۇتقاندىن كېيىن، چاماداندىكى دورىنى ئالدىم

كۈتكۈچى با$ ماڭا . قارىغىنىمدا، ئۆلۈم مېنى مازاق قىلىۋاتقاندەك' تۇيۇلدى
مەن بىر . چوڭ بىر پىيالە چاي ۋە بىر ئىستىكان سۇنى ئەكىلىپ كېتىپ قالدى

قاتتىق ئىرادە بىلەن ئۆلمەي قا-رمەنمۇ دېگەندەك ئاندىن . ھازا ئىككىلەندىم
ئۆلگەندىن كېيىن، نېمىنىڭ مېنى . ئەندىشىنى خىيالىمدىن چىقىرىۋەتتىم

لېكىن، بۇنداق ياشىغاندىن ئۆلگەن تۈزۈك دەپ . كۈتىۋاتقانلىغىنى بىلمەيتتىم

. ئوي%يتتىم

ى بىراق! مەن قۇتىنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ، بىر ئىستاكان سۇ بىلەن بۇ دورى#رن

.  چېيىمنى ئىچتىم ئالدۇرمايپەل ھودۇقۇپ، ئاندىن بىردەم سەل. يۈتىۋەتتىم



 :قولۇمنى چامادانغا تىقىپ، تەسلىكتە بىر ۋاراق قەغەز بىلەن قەلەم ئېلىپ

مەن . مېنىڭ  چىقىش يولۇم يوق. مەن چوڭقۇر ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە قالدىم«

. خۇدانىڭ بار ئىكەنلىكىنى بىلىمەن مەن. بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشنى قارار قىلدىم

دەپ » لېكىن، ئۇ دەردىمگە دەرمان بولمىغاچقا، ماڭىمۇ باشقا ئامال يوق

. يازدىم

مەن بۇ ئېچىنىشلىق خەتنى يېزىپ بولغاندىن كېيىن، ئىمزايىمنى قويۇپ 

مەن . ئاندىن چاي پۇلىنى تۆلىۋېتىپ، چىقىپ كەتتىم. يانچۇقۇمغا سالدىم

ئۇ<ر يانچۇقۇمدىكى خەتنى كۆرسە، ھېچبولمىغاندا نېمە ئۆلگەندىن كېيىن، 

بىراق، مەن بىرەرسىنىڭ .  ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى بىلەر دېگەن ئويدا ئىدىم

بىر جايدا خىلۋەت مېنى تېپىۋېلىپ، دوختۇرخانىغا ئاپارماسلىقى ئۈچۈن، 

.ئۆلۈش نىيىتىگە كەلدىم

دىكى بىنا(ر پىقىراشقا يولدا مېڭىۋاتقىنىمدا، دورىنىڭ تەسىرىدە، ئالدىم 

لېكىن ئوق تەككەن . مەن نېمە ئىش يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلەتتىم. باشلىدى

مەن . ھايۋانغا  ئوخشاش، ئۆلىدىغان بىرەر جاي تاپالمىغانلىقىمدىن ئەنسىرىدىم

يەنە بىر كوچىغا بۇرۇلۇپ كىرىپ، ئەتراپقا قارىسام، ياتقىدەك بىرەر جاي 
ئىككى  .كوچا ئىدىل دەرەخلەر قاتار كەتكەن بىر يېشى بۇ ياپ . چىقمىدى

بىر مەھەللە باي,ر ئولتۇرىدىغان  بۇجاي&ردىن، تەرەپتىكى ئېگىز تاملىق قورا

بەزى . ۇبۇ يەردىن چوقۇم بىرەر ياتقىدەك يەر چىقىد. ئىكەن دەپ بىلدىم

 مېنى بىر بۇ1ڭچىمىكىن دەپ ماڭا گۇمانلىق لىرىقاراۋۇل ەئۆيلەرنىڭ دەرۋازىس

.اشتىكۆزلىرى بىلەن قار

 يېنىمدىكىمەن دەرھال . مەن بىر بۇلۇڭغا بارغاندا، تىك تۇرالماي قالدىم

:بىرسىنىڭ سىلىق ھالدا .دىميۆلىنىپ تۇرئۇنىڭغا  نى تۇتۇپ،تېلىفۇن تۈۋرىكى

مەن . دېگىنىنى ئاڭلىدىمنېمە بولدى؟ مىجەزىڭ يوقمۇ؟ اڭاسبا#م،  



ىكى بىر ئۆينىڭ يېنىمدبۇراپ، ئاستا ئاۋاز كەلگەن تەرەپكە بېشىمنى 

گەرچە . ، مېھرىبان كۆرۈنۈپ تۇرغان بىر ئايالنى كۆردۈمئۆگزىسىدە

ئىش بولسىمۇ،  بىراق، ھازىر بىر بىرەرسىنىڭ ماڭا كۆڭۈل بۆلۈشى ياخشى 

:يەنەئايال ئۇ . تولىمۇ كىچكەن ئىدى

كىرىپ . قدەك قىلىدۇمېنىڭچە، مۇشۇ ئىسسىق ھاۋادىن مىجەزىڭ يو

.دېدى! ئاز دەم ئالىرب

مەن . مەن ئۇنىڭ دەرۋازىنى ئاچقان ئاۋازىنى ئاڭلىدىم. دىن چۈشئۆگزىئۇ 

ئەمما . قېچىپ كېتەي دەپ ئويلىدىم .تىمشۇ ۋاقىتتا قاتتىق قورقۇپ كەت

اڭاي دېسەم، م .تتىپۇتلىرىم چويۇندەك ئېغىرلىشىپ كەت. مىدىرلىيالمىدىم
، چۈشۈپقاراڭغۇ  كۆزلىرىمگەئاندىن . دىمئاسماندا لەيلەپ قالغاندەك ھىس قىل

.يوقاتتىم خۇدىمنى

خوددى ئۇ  مەن. ھەممە نەرسە غۇۋا كۆرۈندىكۆزۈمنى قايتا ئاچقىنىمدا، 

لېكىن، كال7منى سىلكىۋېتىپ قارىغىنىمدا، بىر . بولدۇمدۇنياغا بېرىپ قالغاندەك 

. غانلىقىنى كۆردۈمسالقىن ئۆيدە، ئەتراپىمدا بىر مۇنچە ئايال ۋە بالى'رنىڭ تۇر

ئۇ قارىسام، مەن ئۇنىڭغا . كارۋىتىمنىڭ يېنىدا بىر دوختۇر ئولتۇراتتى

:كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ،

. سۇ بەردىچوڭ بىر پىيالە دەپ ! بۇنى ئىچكىن ، يېگىت،مانا

مەن سۇنى ئىچەي دىۋىدىم، بىراق . ئۇ ياخشى ئادەمدەك كۆرۈنەتتى
ى"رغا ئويدىن چىقىپ تۇرۇڭ"ر شۇنىڭ بىلەن، دوختۇر باشق. ئىچەلمىدىم

رۆشەنكى . بۇ ۋاقىتتا، يەنە بىر كىشى كارۋات بېشىدىن كىرىپ كەلدى. دېدى

ئاندىن دوختۇر ياردەمچىسىنىڭ . ئۇ دوختۇرنىڭ ياردەمچىسى ئىدى

تىقىپ،  رېزىنكە تۇربىنى بىركېچىك ھەمكارلىشىشى بىلەن، گېلىمدىن 



كەتكەچكە، مەن تۇنجۇقۇپ  قىلىپ،بۇ ۋاقىتتا، دىمىم سى. ئاشقازىنىمنى يۇدى

دوختۇر مېنىڭ نېمە . راست9 ئۆلگەن بولساممۇ بولۇپتىكەن دەپ ئويلۇدۇم

.قىلغانلىقىمنى ئوبدان بىلگەن بولسا كېرەك

ئاشقازىنىمنى يۇيۇشقا، پەقەت ئون بەش مىنۇت0 كەتكەن بولسىمۇ، لېكىن، 

ر ئۇكۇل ئۇرۇپ، ماڭا بىدوختۇر  ئاندىن. ماڭا ئون بەش سائەتتەك تۇيۇلدى

ئۇ4ر سىرتىدا خېلى ئۇزۇن ۋاقىت . ئايال1رنى كىرسۇن  دەپ چاقىردى

ئۇ:ر مېنىڭ ئەھۋالىمنى بىلىش ئۈچۈن ئۆيگە بېسىپ  . دەك قى$تتىساقلىغان

مەن ھېلىقى مېھرىبان ئايالنىڭ چىرايىنى ئەسلەپ، ئۇنىڭ ئۆيىدە  .كىرىشى

ئولىشىۋېلىپ، مەن ئەتراپىغا بالىلىرى ئۇ ئايالنىڭ . بىلدىمئىكەنلىكىمنى 

. ئاتايتتىدەپ » ائاپ«ئۇنى ئۇ+رنىڭ ھەممىسى . توغرىلىق غۇدۇڭشىپ كەتتى

. بۇ مېھرىبان ئايال قىزغىنلىق بىلەن دوختۇرنىڭ كەلگىنىگە رەھمەت ئېيتتى

:ئۇنىڭغادوختۇر 

ئەگەر، بۇ با- ئۆلگەن بولسا، مەن . مەن ئەسلى بۇنداق قىلسام بولمايتتى 

چۈنكى بۇ  ئەسلى ساقچى)رنىڭ ئىشى . لۇق كېنىشكەمدىن ئايرى%تتىمدوختۇر

.دېدىئىدى،

مەن بۇ كىشىلەرنىڭ مەن ئۈچۈن زور تەۋەككۈل دوختۇرنىڭ دېگىنىنى ئاڭ"پ 

مىنەتدارلىق، ئاجايىپ يېقىنلىق  چوڭقۇر  ئۇ$رغامەن . ئۇقتۇمقىلغانلىقىنى 

بۇ ناتونۇش كارۋاتتا يېتىپ  نمە. ئۇزۇن ئۆتمەي دوختۇر قايتتى .ھېس قىلدىم

.قالدىم

لېكىن، مەن . سۇئال سورىدى يخېلى ئۇزۇنغىچە مەندىن توختىمائۇ"ر  

ئۇكۇلنىڭ تەسىرىدە ئۇيقۇم بەك كېلىپ كەتكەچكە، ئۇ-رغا ئېنىق جاۋاب 
بىراق . ئاۋازىنىمۇ بار ئىدىبىر ئەر كىشىنىڭ ئۇ+رنىڭ ئارىسىدا . بېرەلمىدىم

. ندىن شىرىن ئۇيقۇغا كەتتىمئا. يۈزىنى كۆرەلمىدىم



ئويغانغىنىمدا، قاراڭغۇ چۈشكەن بولۇپ، بۇ ۋاقىتتا مەن كۆپ ياخشى بولۇپ 
سالقىن  ھەمچوڭ قارىسام،  ھەم ئەتراپىمغا كال.م جايىدا بولۇپ، . قالغان ئىدىم

ئاندىن، خۇدا بەلكىم مېنى مۇشۇ رەھىمدىل كىشىنىڭ . ياتقۇدەكمەنبىر ئۆيدە 
ئوخشايدۇ   قۇزۋالغانش ئۈچۈن ياتقۇزۇپ، ئاندىن مېنى  قۇبۇسۇغىسىدا ئۆلۈ

ياخشى بىر ئىش دەپ ئويلىغان  نى،گەرچە، مەن بۇرۇن ئۆلۈم. دەپ ئويلۇدۇم

. كۈر ئېيتتىمشۈمىڭ  خۇداغا  ئۆلمىگىنىمگەبولساممۇ،  ھازىر 

. مەن ياخشى بولۇپ قالغاندىن كېيىن، ئورنۇمدىن تۇرۇپ' كەتتىم

. پ، ئىككى كىشى كىرىپ ئۆزلىرىنى تونۇشتۇرۇشتىقوپقانلىغىمنى ئاڭ!

مەن ئۇنىڭ . كەنئۇ5رنىڭ بىرى ئۆي ئىگىسى كۈرەش ئەپەندى ئى

. رەھىمدىللىكى ۋە قىلغان ياخشىلىقى ئۈچۈن چوڭقۇر رەھمەت ئېيتتىم

دەپ ئۇنىڭدىن سورىغىنىمدا، ئۇ كۈلۈمسىرەپ  مەن قاچان قايتسام بو#ر؟
: تۇرۇپ

مەخسۇت، ھازىرچە، سەن بىزدە قېلىپ، ! ن سۆزلىشەيلىئۇ توغرىلىق كېيى 

ئەگەر ئەتىگىچە ئوڭشىلىپ قالساڭ، ئۇ چاغدا قايتساڭ . ياخشى بولىۋالغىن
. دېدى !بولىدۇ

پاجىئەلىك ئەپەندىگ مەن كۈرەش . شۇ كۈنى كەچتە بىز كۆپ پاراڭ%شتۇق

رىلىق ، مەن توغ"پباشقى-ر ھېكايەمنى ئاڭ. ھېكايەمنى سۆزلەپ بەردىم

ئىزدىنىۋاتىمەن   ئەگەشگۈچىلىرىنىمەن ھەقىقىي خۇدا ۋە ئۇنىڭ . پىچىر$شتى

ئايال2ر قوللىرى بىلەن يۈزلىرىنى . تاڭ قېلىشتىدېگىنىمدە، ئۇ%ر ھاڭ

كېيىن مەن ئۇخلىغىلى قوزغالغىنىمدا، . ئارا كۇسۇر$شتىتوسۇشۇپ ئۆز

 :كۈرەش ئەپەندى ماڭا

سەن بىز بىلەن . ساڭا ھەرقاچان ئوچۇق مەخسۇت بىزنىڭ ئۆينىڭ ئىشىگى

سېنى  ئۆزىمىزنىڭ بالىلىرىمىزدەك قۇبۇل . بىللە تۇرساڭ بىز خۇشال بولىمىز



چۈنكى، ئىس(منىڭ ئۆزى . بىز مۇسۇلمان.ر دىنىمىزدىن پەخىرلىنىمىز. قىلىمىز

ھەقىقەتتۇر، پەقەت ئىس&م& ساڭا بەخت ۋە قانائەتچانلىقنى ئاتا قى&%يدۇ،  
بۇ يەردە سەن ئۆزۈڭنىڭ كۇپپارلىق . ۇ4رنى كېيىن چۈشىنىپ قالىسەنسەن ب

.دېدىئەخمەدىيە دېنىنى ئۇنتۇپ، ھەقىقەتنى تاپىسەن،

كۈرەش . ئۇ بۇ=رنى سۆزلەپ بولغاندا، ناھايىتى خۇشخۇي كۆرۈندى 

:ئەپەندىمنىڭ خانىممۇ ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ

ىرىشچانلىق بىلەن ۋە ت ئىشەنچشۇنداق مەخسۇت، سەن يۈرەكلىك ھالدا، 

خۇدا . تەلەيلىك ئىكەنسەنبەك سەن . ئىزدىنىشنى توختاتماسلىقىڭ كېرەك

سەن كۇپپار+رنىڭ ئىلكىدىن . چوقۇم توغرا يولنى كۆرسىتىدۇبۇ يەردە ساڭا 

ماقۇل . ئەمدى سېنىڭ ئىزدىنىشىڭگە ھېچقانداق توسالغۇ يوق. قۇتۇلدۇڭ

.دېدىپ ئۇخ%يلى ،، بەك كەچ بولۇپ كەتتى، ھەممىمىز كىرىئەمسە

بىر خىزمەتكار مېنىڭ ئۇخ8يدىغان ئۆيۈمنى كۆرسۈتۈپ،  مېنى ئەكىرىپ 

ئىشىك  .بۇ ئىلگىرى ياتقان ئۆي ئەمەس، باشقا بىر ئېغىز ئۆي ئىدى. قويدى

خېلى ئۇزۇنغىچە ھەيران قالغان ھالدا،  مەن چوقۇم چۈش  تۈۋادە

ھەشەمەتلىك چۈنكى، بۇ ئۆي ماڭا . كۆرۈۋاتىمەنغۇ دەپ ئويلىدىم

 ەلئۆينىڭ ئىچىدە بىر يۇمشاق كارىۋات بىلەن ئۈست. مېھمانخانىدەك) كۆرۈندى

يەنە بىر قېتىم خىيال . ئۆينىڭ ئىچىدە ھەتتا مۇنچىسىمۇ بار ئىكەن.  ئىدى بار
چۈشەنمەك نېمىدېگەن ئۇنىڭ يوللىرىنى . كەپتىرىم ئۇچۇپ خۇدا يېنىغا باردى

كوچىدىكى بىر ئۆلۈك ,لما ئىتقا ئايلىنىپ ، مەن بۈگۈن ئەتىگىنى!! ھە تەس،

پاراغەت ئىچىدە ياشاپ، ئەمدىلىكتە، مەن راھەت. قالغىلى ئاز+ قالغان ئىدىم

.باش)ۋاتىمەنيېڭى بىر ھاياتنى 

مەن تام تۈۋىدىكى ئىشكاپتا نۇرغۇن كىتابنىڭ بارلىقىنى كۆرۈپ، ناھايىتى 
ئۇ%رنىڭ . اۋزۇلىرىغا قارىدىممەن دەرھال بېرىپ، كىتاب&رنىڭ م. خۇشال بولدۇم



قۇرئان . ھەممىسى قىممەت مۇقاۋىلىق ئىس2م دىنى كىتابلىرى ئىكەن

 .ئىدىبىلەن ھەدىس كىتابلىرى كىرىشىپ تىزىلغان  ئوبزور"ردىكى تەپسىرى

كىتاب0ر ۋە باشقا تېمىدىكى  تەرجىمىھالقېشىدا يەنە بىرمۇنچە ئۇ%رنىڭ 

ى، ئوبدان ۋاقىت چىقىرىپ، ئۆگۈنىدىغان ا ئەمدنما. كىتاب+رمۇ بار ئىكەن

كۆزلىرىم لىققىدە ياشقا تولۇپ، كۆڭلۈمدە  . پۇرسەت كەپتۇ دەپ خۇشال بولدۇم
خۇدانىڭ مېنى ئۆلۈمدىن خالى قىلىپ، ماڭا  پاراسەتلىكچەكسىز ئەقىل

.تامامەن يېڭى بىر دۇنيانى تونۇشتۇرغانلىقىغا تەشەككۈر دۇئاسى ئوقۇدۇم

 .دۇمئۆز ھۇجرامدا يۇيۇن ،ىشى بىلەن- ئورنۇمدىن تۇرۇپئەتىسى، تاڭ سۈزىل

مەن ئائىلىدىكىلەر . تامامەن يوقىغانىدى ئويلىرىمئالدىنقى كۈنىدىكى غەشلىك 

:كۈرەش ئەپەندى  ئىشقا كەتكەندىن كېيىن، ئايالى ماڭا. بىلەن بىللە غىزا%ندىم

ىلەن  بىز بسەن ئەمدى  .ىسەنمەن بىلەن بازارغا با بۈگۈنمەخسۇت،  

تۇرىدىغاندىكىن، ساڭا چوقۇم  يېڭى كېيىملەرنى ئېلىپ بېرىشىمىز كېرەك،
. دېدى

مەن ئۇنىڭ ياخىشى كۆڭلىدىن تەسىرلىنىپ، كال-مغا بومۇ خۇدانىڭ 
خۇدا بىزگە مېھرىبانلىق قىلسا،  پۈتۈن . دېگەن خىيال كەلدىئىلتىپاتىمىدۇ 

رەپلىسە ھېچكىم ئۇنى خۇدا بىرسىنى شە. دۇنيا مېھرىبانلىققا توشۇدىكەن
مەن بۇنى چۈشىنەلمىسەممۇ،  لېكىن، مەن گەرچە . ئەيىپلىيەلمەيدىكەن

قىنى ئەمدى ماڭا كۆرسەتكەنلىكىنى ئۆزىنىڭ مېھرىبانلىخۇدانىڭ، نېمىشقىدۇ، 
ئاندىن كىشىنى تېخىمۇ ئويغا سالىدىغان بىر ئوي كال$مغا . تونۇپ يەتتىم
لېكىن مەن بۇنى  كۆڭۈل بۆلگەنئىدىا بۇرۇندىن$ ماڭ يەنى خۇدا. كىرىۋالدى

مەن خۇشاللىق بىلەن كۈرەش ئەپەندىمنىڭ  !قىلچە چۈشەنمەپتىكەنمەن

چۇرۇڭ بازارنىڭ بۇ ئادەمگە تولغان ۋاراڭ. خانىمىغا ئەگىشىپ بازارغا باردىم

مېنىڭ  چى"ردۇكان. ھەممى$ يېرىدە كىشىلەر ماڭا كۈلۈمسىرىگەندەك قى$تتى



ىرگە  كەلگەنلىكىمنى بىلىپ، ئۇنى رازى قىلىش ئۈچۈن، بىلەن ب كۈرەش خىنىم

بىز ئۆيگە قايتقاندا، ئۈستۈمگە قارىسام، . اتتىئا1ھىدە ئەھمىيەت بېرىۋات
. بولۇپ قاپتىمەن بىر شاھزادىدەكخۇددى 

 ئۆزمەن كۆرەش ئەپەندىمنىڭكىگە كەلگەندىن باش.پ،  ئۇ*ر مېنى خۇددى 

تتىكى ئۈگۈنىشىمنى ەدىنى جەھھېچكىم مېنىڭ . بالىلىرىدەك كۆردى

بۈگۈنكى كۈنلۈكتە شۇ . ھەممىسى مېھرىبانلىق بىلەن ياردەم قىلدى. توسمىدى

قەدەم ماڭا دەل كېرەكلىك بولغان ۋاقىت7رنى ئويلىسام، خۇدانىڭ قەدەممۇ 
شۇ ۋاقىتتا ، روشەنكى. گەنلىكىگە رەھمەت ئېيتماي تۇرالمايمەنبەرنەرسىنى 

مەن  .ئىدىمۇھەببەتكە تولغان مۇھىت ر مۇقىم مېھىر، بىىنىماڭا زۆرۈر بولغ

.مۇشۇ ئۆيدە ئۇنى تاپتىم

 يەردەھەتتا ئۇ . مەن پەقەت ئەخمەدىيە كىتابلىرىنى+ كۆرگەنىدىم يۇرتۇمدا

. پۈتۈنلەي ئەخمەدىيىلەرچە يېزىلغان ئىدى، تەپسىرلىرىمۇئوقۇغان قۇرئان 

شۇڭا  .لدىىش پۇرسىتى كەئۆگىن تەرەپنىھازىر بولسا ماڭا ئوخىشىمىغان بىر 

ھەركۈنى مەن . مەن بۇ پۈرسەتنى قولدىن بەرمەي ئۆگۈنىشكە كىرىشتىم

ئۈستەلدە ئۆگىنىش، سېلىشتۇرۇش، ئانالىز قىلىش ۋە ئىزاھ يېزىش ئۈچۈن  

كەچتە دائىم دېگۈدەك كۈرەش ئەپەندى بىلەن . كۆپ ۋاقىت-رنى سەرپ قىلدىم
بولسىمۇ،  تىقئۇ گەرچە بىر قەدەر قات .ئۈگۈنىشىم توغرىسىدا مۇنازىرىلىشەتتۇق

مەن ئۇنىڭ بىلەن مۇنازىر)شقاندا،  . لېكىن ناھايىتى بىلىملىك ئادەم ئىدى

. كۆڭلۈم دائىم خۇداغا تەلمۈرۈپ تۇراتتى

كۈرەش . مۇشۇنداق قىلىپ،  ئىككى ئايدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتۈپ كەتتى

، مېنى خېلى! ئەپەندىمنىڭ ئائىلىسى بولسا مېنى پۈتۈنلەي قوبۇل قىلىپ

نى ياخشىلىقىھەتتا ئۇ,رنىڭ ماڭا قىلغان ئۇ"ر . ياخشى كۆرۈپ قالدى

.                                                                    يول قويمىدى قايتۇرۇش ئۈچۈن، ئۆيدە ئىش قىلىشىمغىمۇ



:كۈرەش خانىم 

ىنى تەلتۈكۈس ھوي، مەخسۇت، سەن  بۇ يەردە ئىس*م ھەقىقەتلىر

ئۆينىڭ . ئۆگىنىپ بولغىچە، بىز بىلەن بىللە تۇرۇشىڭنى ئۈمۈد قىلىمىز

ئۇنىڭدىن سىرت، سەن بۇ ئۆينىڭ . نى قىلىدىغان باشقى$ر بارئىشلىرى
.دېگەچ ماڭا ئىللىق كۈلۈمسىرەيتىبالىمىزدە بىزنىڭ  ئەمەس،خىزمەتكارى 

:بىر كۈنى كۈرەش ئەپەندى مېنى چاقىرىپ 

. ىدىسۆزىنى باشل ەپد بىز سېنى سۈرۈشتە قىلىپ باقتۇق،، مەخسۇت 

مەن بۇ يەردىنمۇ قوغلىنىپ . بۇنى ئاڭ(پ يۈرىكىم جىغ( قىلىپ قالدى

.ئۇنىڭ سۆزىنىڭ داۋامىنى كۈتتۈم دەپ قورقۇپ،؟ كېتەرمەنمۇ

ئاناڭنى ئاگاھ7ندۇرۇپ قويدۇم، ئەگەر ئۇ(ر سېنى خاتا مەن ئاتا 
ئۇ*رغا بۇنداق  مەخسۇت،. قىۋىتىگە ئۆزى ئىگە بولىدۇئەيىپلىگەن بولسا، ئا

ياخشى بولسۇن دەپ  سېنىڭ ئىستىقبالىڭ. كۆڭلۈڭگە ئالماقىلغانلىغىمنى 

.شۇنداق قىلدىم، دىدى

ئۇ ھۇدۇقۇپ كەتكىنىمگە دىققەت قىلىپ، . بۇنىڭ بىلەن مەن بىر ئۇھ دىدىم 

:ئۇنىڭغامەن . بېلىكىمنى تۇتتى

 . رەھمەت، رەشىد ئەپەندىم ۆڭۈل بۆلگىنىڭىزگەئەلۋەتتە ئالمايمەن، ك

ئەگەر قارشى . ېگىنىڭىز توغرا، ئىستىقبالىمنى ئوبدان ئويلىمىسام بولمايدۇد

.دېدىمتۇرمىسىڭىز، ئۆزۈمگە ئاددى بىر خىزمەت تاپماقچىمەن،

:ئۇ قاپاقلىرىنى تۈرۈپ 

مەن . دەپ سورىدىساڭا پۇل كېرەكمۇ؟مەخسۇت؟ نېمە بولدى 

:يئالدىرما
مەن ئۆز كۈچۈمگە تايىنىپ ياشاي، سىلەرگە يۈك بولماي دەيمەن،

، قىزغىن غاندەكئۇ مېنىڭ مۇستەقىل بولۇش ئارزۇيۇمدىن مەمنۇن بول. دېدىم



:ئاۋازدا

مەن ساڭا بىر خىزمەت تېپىپ بېرەي،ئۇنداقتا . بولىدۇ، مەخسۇت
. دېدى

دېگەن قى پاكىستان يىلى ھىندىستان بىلەن پاكىستان ئوتتۇرسىدا، شەر1971

ئايدا 12ئۇرۇش  .ىدىتوغۇرسدىكى ۋەزىيەت كەسكىنلەشكەن ئ رايون

بېنگال دۆلىتىنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەپچى بۇ ئۇرۇش ئاخىرى  .تۇباشلىنىپ

بۇنىڭدىن ئىلگىرى بىر نەچچە ئايغىچە، كىشىلەر جىددىي . ئىدىبولغان 
قىلىپ يۈرگەن ئەندىشە  ۇ دەپقالماي ئۇرۇش بولىدۋەزىيەتگە قاراپ ئۇزۇنغا 

مەن بارلىق بوش ۋاقىتلىرىمنى ئۆگىنىش ۋە كۈرەش ئەپەندىم ماڭا . ئىدى
پىكىر ئالماشتۇرۇش تونۇشتۇرۇپ قويغان، ئوقۇمۇشلۇق مول*م*ر بىلەن ئوي

. بىلەن ئۆتكۈزدۈم

ھەركۈنى كېچىدە . قىش كىرىشى بىلەن ئۇرۇش تېخىمۇ ئەۋج ئالدى

، كىشىلەرنىڭ ھەممىسى غانداسىگنال چېلىن .تىېلەتدېگۈدەك ھاۋادىن ھوجۇم ك

.كىرىۋا$تتى ئۆيلىرىگەيەر ئاستى 

بىر كۈنى كەچتە، مەن ئىشىك ئالدىدىكى پەلەمپەيدە ئولتۇرۇپ، يىراق  

بۇ . بومبا ئاۋازىنى ئاڭ8پ، پارت8ش ئاۋازىدىن قۇ1قلىرىمنى ئېتىۋالدىم بولمىغان

. ىدىغان ئايەتلەرنى ياد,پ دۇئا قىلدىمئۆزەم بىلمەن ، م بويىچەۋاقىتتا، ئادەتتى

ئۆزۈمدىن ۋاقتىمدا توختاپ، ئوقۇغان  ئايەتھەربىر  لېكىن بۇ قېتىم، مەن

.سورىدىم مەنىسىنى ئايەتنىڭ

ھەقىقەتەن . "توۋلىدىم ۋاقىراپ، دەپ "مەن خۇداغا ئىشىنىمەن«

 ئال#غا  مەن چىڭ قەلبىمدىن" ئىشىنەمدىم؟ راستىن!مەن " "شۇنداقمۇ؟

ھەم ئۇنىڭ ....."قىسمىغا ئۆتتۈم كېيىنكىبىلگەچكە، شىنىدىغانلىقىمنى ئى



"  ئىشىنىمەن ىمۇئەلۋەتتە ئۇ#رغ"ئىچىمدە ". ە ئىشىنىمەنپەرىشتىلىرىگ

شۇنداق، ئىشىنىمەن دېدىم ". ھەم ئۇنىڭ كىتابلىرىغا، ئىشىنىمەن. "دېدىم
.سەللى بەردىبۇ تونۇش ئايەتلەر ماڭا تەمەكتەپتە ئۈگەنگەن  . ئىشەنچ بىلەن

  بومباردىمانيىراقتىكى ھاۋادىن مۇداپىئە كۆرۈش سىگنالى تىنىچلىنىپ،   

ئېتىقادىم توغۇرلۇق ئوي$شقا داۋاملىق مەن  .دىئاخىرلىشىش سىگنالى چېلىن
مەن پەلەمپەي ئاستىدىن چىقىپ، ياتاق ئۆيۈمگە قاراپ ماڭغىنىمدا، . كىرىشتىم

مەن چىراق ياندۇرۇشتىن بۇرۇن،  . دىكال-م چوڭقۇر خيال-ر بىلەن تولغانى

قايتا ھاۋا ھۇجۇمى كېلىپ قالسا، چىراق نۇرىنى كۆرۈپ قالمىسۇن دەپ 

. ئەدىيال@ر بىلەن دېرىزىلەرنى توسىۋېتىپ، ئاندىن كارىۋېتىمغا چىقىپ ياتتىم

ئاندىن، . چىراقنى ياندۇردىمئورنۇمدىن تۇرۇپ،  .دىلېكىن كال*م ئارام ئا$لمى

. تۇرۇپ قۇرئاننى ئاچتىمئولئۈستەلدە 

كۆزۈمگە ئايەت  136سۈرە نىسا ، ساممەن  خالىغان بىر بەتنى ئاچ

: چېلىقتى

ئال.غا، ئال.نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئال. ئۇنىڭغا نازىل قىلغان ! ئى مۆمىنلەر«
كىمكى ئال$نى، . كىتابقا ۋە ئىلگىرى نازىل قىلغان كىتاب"رغا ئىمان كەلتۈرۈڭ"ر

ەرىشتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئال%نىڭ پ

».ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ

بۇ يەردە توختاپ، بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئويلىغىنىمدا،  يۈرىكىم گۈپۈلدەپ  
رابۋاختىكى  مەنبۇ ئايەت نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟ . سوقۇپ كەتتى

قىزىرىشىپ قالغانلىقىمنى انىڭ كىتابلىرى ئۈستىدىن خۇديۇرتداشلىرىم بىلەن 

ئۇ@ر خۇدانىڭ كىتاپلىرىغا ئىشىنىمىز دېگەن بىلەن، ئەمەلىيەتتە . ئەسكە ئالدىم

 خايىشى بويىچە ئۆزلىرىنىڭ پەقەت ئۇ"ر . ئۇ4رنىڭ تەلتۈكۈس ئىشەنگىنى يوق



لەرنى قوللىنىدۇ، بەزى ئايەتدىكى بەزى ئايەتلەرنى بۇ مۇقەددەس كىتاب"ر

تەۋرات ، خۇدا ، قۇراننىڭ ئۆز دېگىنى بويىچە. قوللىنىشقا بولمايدۇ دەپ قارايدۇ

. نۇر ۋە ھىدايەت بولسۇن دەپ، نازىل قىلغان ئىدىئىنسان$رغا  ۋە ئىنجىلنى،

شۇنداق"، ) ئايەت52 53سۈرە غافىر 40ئايەت؛ 91 92سۈرە ئەنئام 6(

روشەن بىر «نى ئۆزىنىڭ راتئايەتتە تەۋ 117قۇران سۈرە ساففات خۇدا 

ئايەتتىكى بۇ 46 سۈرە مائىدەنىڭسىرت، ئۇندىن . دىگەن» كىتاب

ئۇ3رنىڭ ئارقىسىدىن ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل " .چۈشىنىمىزجۈملىلەرنى قانداق 

قىلىنغان تەۋراتنى ئېتىراپ قىلغۇچى، ئىسا ئىبىن مەريەمنى ئەۋەتتۇق، ئۇنىڭغا 
ىلنى ئاتا قىلدۇق، ئۆزىدىن جگە ئالغان ئىنھىدايەت بىلەن نۇرنى ئۆز ئىچى

ئىلگىرى نازىل قىلىنغان تەۋراتنى ئىتىراپ قىلغۇچىدۇر، تەقۋادار+رغا ھىدايەت 

".نەسىھەتتۇرۋە پەندى

بۇIر ئۈستىدە تازا قىززىق ئويلىنىۋاتسام، ھاۋادىن مۇداپىئە كۆرۈش سىگنالى 
. چىراقنى ئۆچۈرۋەتتىم مەن ئامالسىز. بۇزىۋەتتى خىيالىمنىمېنىڭ چېلىنىپ 

قاراڭغۇدا ئولتۇرۇپ، كۈندىلىك نامىزىمدا مەن بۇ ئايەتلەرنى قانچە قېتىم 
ئەمما، بۈگۈن . دىغانلىغىمنى ئويلىدىم"يخۇددى شاتۇتىغا ئوخشاش ياد

ئەستائىدىل ئويلىغىنىمدا، بۇ ئايەتلەر ۋىجدانىمنىڭ چوڭقۇر يەرلىرىگىچە تەسىر 

 ىدىنى، قايتىدىن ئوقۇپ چىقمىسام بولمجىلئىنبىردىن) ئۆزۈمدە . قىلدى

بۇ قېتىم مەن پۈتۈنلەي باشقا بىر . بولدىچوڭقۇر ئىنتىلىش پەيدا  دېگەن
تەۋرات ۋە %رنىڭ باشقىشۇنداق، مەن . پوزىتسىيە بىلەن ئۇنى ئوقۇيمەن

. دىمبىلئوبدان بۇرمىلىنىپ، ئۆزگەرتىۋېتىلگەن دەپ قارايدىغانلىقىنى  ئىنجىلنى

نى ئۆگەنگەن2رنىڭ ئېتىقادى سۇسلۇشۇپ، ئىنجىلئۆلىمالىرىنىڭ مەن ئىس"م 

بىراق، كۆڭلۈمدە . ەتتىمئۆزىنى بۇلغايدۇ دەپ ئاگاھ/ندۇرۇدىغانلىغىنىمۇ بىل



.  تىمقى"تبۇنداق دىيىشلەرگە گۇمان 

ھېچقانداق نەرسە ئۇنى ، ئۇ ھالدا جىڭ بولسائەگەر ئېتىقادىم 

ۈشۈپ كەتسە سۇنۇپ كېتىدىغان، يەرگە چئېتىقاد، . سۇس,شتۇرالمايدۇ

« مەن ئۆزۈمگە ئەستايىدىللىق بىلەن،  . ئەمەسقاچادەك بىر نەرسە چىنە

ئەگەر سەن چىن كۆڭلۈڭدىن ھەقىقى خۇداغا ئېتىقاد قىلساڭ، ئۇ چاغدا سەن 
داۋاملىق ئىزدىنىشكە نىيەت مەن ئاندىن، . دېدىم» ھېچنېمىدىن قورمايسەن

.ش نىيىتىگە كەلدىمى سېلىشتۇرۇپ ئوقۇنئىنجىلباغ-پ، قۇرئان بىلەن 

ئىشىنىشىمگە تەۋرات ۋە ئىنجىلغا ئوقۇشۇم ۋە مېنىڭ قۇرئاننىڭ ئۆزى ئەگەر 

مۇھەممەد  بۇ ئىككى مۇقەددەس كىتاب"ردەۋەت قىلسا، ئۇنداقتا 

 .سا كېرەكھىچقانداق ئۆزگەرتىلمىگەن بولقۇسۇرسىز، ئەلەيھىسسا)م دەۋرىدە 

كېيىن مەد ئەلەيھىسسا(م دەۋرىدىن ئۇ&ر مۇھەمئەگەر، مەن 

، چۈنكى. دېسەم، مەن خۇداغا شەك كەلتۈرگەن بولىمەن ئۆزگەرتىۋېتىلگەن

نىڭ كېيىن ئۆزگىرىپ كېتىدىغانلىقىنى ئۆزى نازىل قىلغان بۇ كىتاب"رخۇدا 

" ھىدايەت"ۋە " نۇر"ئۇ(رنى بىزگە  ئۇنداقتا ئۇ ھەرگىزمۇ بولسا، بىلگەن 

! ئەلۋەتتە بۇيرۇمايتتىبولۇش ئۈچۈن ئوقۇشقا 

 تەۋرات، زەبۇر ۋە ئىنجىلنى مەيلى نېمى* بولمىسۇن،مەن شۇنداق قىلىپ، 

.تېپىش قارارىغا كەلدىم



»تەۋرات، زەبۇر،   «

ئەتىسى ئويغانغىنىمدا، خيالىمغا كەلگەن بىرىنچى ئىش بولسا ئىنجىلدىن 

لېكىن ئەشۇنداق كىتابنى نەدىن تاپا"يمەن؟ تۇيۇقسىز"، . بىرنى تېپىش ئىدى

ئېسىمگە  »شوت-ندىيە چېركوسى«مەن كاراچىغا يېڭى كەلگەندە بارغان 

.ېركاۋدا چوقۇم ئىنجىل بار دەپ ئويلىدىمبىر چ. كەلدى

ئەتىگەنلىكى چاي ئىچگەندىن كېيىن، ماڭا بىرەرسى ياردەم قىلىپ قا"ر 
لېكىن ئۇ يەرگە بارسام، . دىگەن ئۈمۈددە، شۇياققا قاراپ يول ئالدىم

مەن نېمە قىلىشىمنى بىلمەي، كوچا . چېركوۋنىڭ ئىشىگى قۇلۇپ)قلىق ئىدى
بۇ يەردىمۇ چوقۇم . نە بىر چېركوۋنى ئۇچرىتىپ قالدىمئايلىنىپ يۈرگەندە، يە

. ئىنجىل بار دەپ ئىككىلەنمەستىن چوڭ دەرۋازىدىن كىردىم

. تۆت كىشى چېركاۋ بىناسىنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتقانىكەنئۈچ

مېنىڭچە ئۇ(ر مېنىڭ بىر . ئۇ)رغا يېقىنلىشىپ كەلگىنىمدە، ئۇ)ر جىمىشتى
شۇنداقتىمۇ، . ىمنى بىلگەچكە، ئانچە دوستانە كۆرۈنمىدىمۇسۇلمان ئىكەنلىك

:مەن ئۇ7ر  بىلەن سا7ملىشىپ، ماڭا يېقىن تۇرغان بىرسىگە 

بۇ كىشى ماڭا قاراپ! . دېدىم ماڭا بىر ئىنجىل تېپىپ بەرسىڭىزچۇ؟
:ئارىدىن بىرى. گەپ قىلمىدى

ر ساڭا سەن نېمە ئۈچۈن مۇقەددەس كىتاپ جەمىيىتىگە بارمايسەن؟ ئۇ!

.دېدىبىرنى بېرى

بۇ مېنىڭ، تۇنجى قېتىم مۇقەددەس كىتاب جەمىيىتى بارلىقىنى ئاڭلىغىنىم  
ئاندىن ئۇ كىشىدىن ئادرىسنى سورىغىنىمدا،  ماڭا نەگە بېرىشنى ئېيتىپ . ئىدى
. كاراچى شەھەرنى ئوبدان بىلمىگەچكە بارىدىغان يولنى بىلمىدىم. بەردى

شۇڭا مەن يەنە ئۈمىد بىلەن . ىسا زادى( بولمايتتىلېكىن ماڭا ئىنجىل بولم



:ئۇ%ردىن

سىزچۇ؟ سىز ماڭا بىر ئىنجىل ئارىيەت بېرىپ تۇرسىڭىز بو*مدۇ؟ ئوقۇپ  
. دەپ سورىدىمبولغاندىن كېيىن سىزگە قايتۇرۇپ بېرىمەن،

.ماڭا سۆز قىلغان ھېلىقى كىشى سۇغاقلىق بىلەن

سەنمۇ باشقى$رغا . بىرنى سېتىۋال ئەگەر، ھەقىقەتەن ئوقۇغۇڭ كەلسە، 

.دەۋاتامسەن يە؟ دىدىئوخشاش، ئوقۇغۇم بار،  بىراق سېتىۋالغۇم يوق،

.مەن ئۇنىڭ گەپلىرىدىن ئەجەبلەندىم 

سۆز . دېدىم سەل قاتتىق تەلەپپۇز بىلەن! ئەمسە پۇل بېرەي

 .قىلىۋاتقىنىمدا يەنە باشقا ئىككى كىشى كېلىپ، پاراڭلىرىمىزنى ئاڭلىدى

:ئارىدىن بىرى مازاق قىلغاندەك قىلىپ

! ئۇنىڭغا مۇقەددەس كىتاپدىن بىرنى چوقۇم بەرگەي!! ھوي جاناپلىرى

لېكىن، يەنە بىرەيلەن، قانداقتۇ، سۆزۈمنى ئەستايىدىللىق بىلەن .  دېدى

ئاخىرىدا مەن ئۇ5رغا نېمە ئۈچۈن ماڭا بىر ئىنجىلنىڭ . ئاڭ'ۋاتاتتى
ۇ;رنىڭ ئارىسىدىكى بىرسى، مېنىڭدىن سىپايىلىق بىلەن ئ. زۆرۈرلىگىنى ئېيتتىم
. بۇ كىشى جامائەت ئىمامى ئىدى. ئىسمىمنى سورىدى

:ئۇ ماڭا

.دېدى! مەن بىلەن يۈر مەخسۇت، ئىشخانامدا پاراڭلىشايلى 

مەن ئۇنىڭغا . بىز ئىشخانىسىغا كىرگەندە ئۇ مېنى ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلدى 
. لەپ بېرىۋىدىم، ئۇ ئەستايىدىللىق بىلەن ئاڭلىدىپۈتۈن ئىزدىنىشىمنى سۆز

ئىنجىلنى يەنە سورىغىنىمدا، قىلچە ئىككىلەنمەستىن، ئۇ ئىشكاپتىن چوڭ 

:دىن بىرنى ئېلىپ، قولىدا تۇتۇپ تۇرۇپكىتاب

ئۇ تەۋرات، زەبۇر  . مەخسۇت، بۇ كىتابنى مۇقەددەس كىتاب دەيمىز

ئۇ ئال(نىڭ سۆزى، ! اسراپ، ئوقۇغىنئۇنى ئوبدان ئ. ئىنجىلدىن تەركىب تاپقان



.دېدى! ھاياتلىقنىڭ مەنبىسىدۇر

مەن مىننەتدارلىق بىلەن ئۇنى ئېلىپ، پۇل بەرمەكچى بولغىنىمدا، ئۇ بېشىنى 

:چايقاپ

ئال;نىڭ سۆزى، ئۇنى ھەقىقىي تۈردە ئىزدەنگۈچىلەر ئۈچۈن 
:ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ. دېدى ھەقسىزدۇر

ئۇ سېنىڭ چاڭقىغان روھىڭنى . وقۇغىن، مەخسۇتئۇنى ئەستائىدىل ئ
.دېدىسۇغۇرىدۇ،

تەشەككۈر ئېيتىپ، مۇقەددەس كىتاپنى قولۇمغا ئېلىپ مەيدەمگە چىڭ 

ئاندىن ياشانغان بىر ئادەم بىزگە كېلىپ، مېنى يەكشەنبە كۈنىدىكى . باستىم
مەن مۈمكىن بولسا چوقۇم كېلىدىغانلىغىمنى . يېغىلىشىغا تەكلىپ قىلدى

. لدۈرۈپ، ئىككىلىسى بىلەن خوش%شتىمبى

بۇنىڭ . شۇ كۈنى كەچتە، بىز راديودا ئۇرۇش توختايدىغانلىقىنى ئاڭلىدۇق

شۇنداقتىمۇ، چىراق يېقىش . بىلەن ھەممى4 جايدا خوشاللىق ساداسى ياڭرىدى

يەنە مەنىي قىلىنغالىقى ئۈچۈن مەن باشتا ئىنچىكىلىك بىلەن  دېرىزىدىكى 
ئۈستەل چىراقى ئۈستىدىكى لۈڭگىنى تەكشۈرۈپ، ئاندىن  ئەدىيال'ر بىلەن

.مۇقەددەس كىتابنى ئوقۇشقا ئولتۇردۇم

مەن كىتابنى چوڭقۇر ھۆرمەت بىلەن ئېچىپ، تەۋراتتىكى سۈرە ئالەمنىڭ  
بۇ سۈرىدىكى دەسلەپكى ئايەتلەر مېنىڭ دىققىتىمنى . يارىلىشىدىن باشلىدىم

تقانلىغى، قۇياش، ئاي ۋە يۇلتۇز#ر، خۇدانىڭ ئالەمنى قانداق يارا. قوزغىدى
ھايۋانات=ر ۋە ئىنسان=ر قانداق ئاپىرىدە بولۇشى شۇنداق تەپسىلى يېزىلغان 

ئۇ بىرەر ئىشنى ئىرادە « ئايىتىنىڭ  68مەن قۇران، سۈرە ئالغافىر . ئىدى

دېگەن »  !دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇدەيدۇ" ۋۇجۇدقا كەل"قىلسا، ئۇنىڭغا 

ئوخشاش گە ئېلىپ، بۇنىڭ ھەممىسى قۇرئاننىڭكىگە ئوپمۇسۆزلەرنى ئېسىم



.ئىكەن دەپ ئويلىدىم

شۇ كۈنى كەچتە، بۇ كىتاپ مېنى شۇنچىلىك مەھلىيا قىلدىكى، مەن ۋاقىتنىڭ 

ئاخىرى كىتابنى يېپىپ، كارىۋاتتا . قانداق ئۆتۈپ كەتكەنلىگىنى بىلمەپتىمەن

شۇ پەيتتە، . كەتكەن ئىدىياتقىنىمدا، كۆزلىرىم ئېچىشىپ، باشلىرىم ئاغرىپ 

. بىرلەپ ئالدىمدىن ئۆتىۋاتقاندەك تۇيۇلدىخوددى بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر بىر

مۇقەددەس كىتاپدا يېزىلغان پەيغەمبەرلەر، قۇرئاننىڭ بەتلىرىدىنمۇ ماڭا بەك 
ئاشۇ ئوخشاش نۇھ، ئىبراھىم، لۇت، ئىسمائىل، ئىسھاق، ياقۇپ، . تونۇش ئىدى

....بەرلەريۈسۈپ ۋە مۇسا پەيغەم

....زەبۇر كۈيلىرىنى ئوقۇغان ئاشۇ داۋۇت ئەلەيھىسسا"م   

......ئىدراك ۋە بىلىمگە تولغان ئوغلى سۇ+يمان پەيغەمبەر ئۇنىڭ ئەقىل 

...بىچارە ئايۇپ ئەلەيھىسسا"م

!ھەتتا يۇنۇس پەيغەمبەرمۇ بار ئىكەن

ېمنى شۇ كېچىسى، تەۋراتنى ئوقۇسام، ئۇ ماڭا خۇددى قۇرئان كەر

.چۈشەندۈرىدىغان بىر تەپسىردەك تۇيۇلدى

كېيىنكى، بىرقانچە كۈنۈم ئاساسەن مۇقەددەس كىتاپنى ئۆگىنىش بىلەن 
كۈرەش ئەپەندىم ۋە ئائىلىسىدىكىلەر كۆپ ۋاقتىمنى ئۆيۈمدە . ئۆتتى

پەل ئەندىشە ئۆتكۈزگەنلىكىمنى كۆرۈپ، ھېچنېمە دېمىگەن بولسىمۇ، سەل

رقانچە مۇھىم نەرسىلەر ماڭا ئايدىڭلىشىشقا ئۆگۈنۈشىمدىم، بى. قىلدى
ئاAيلۇق، ئىس>م دىنىدا پەيغەمبەرلەر تامامەن پاك ۋە گۇناھسىز . باشلىدى

لېكىن، تەۋرات ۋە زەبۇرنى قانچە كۆپ . ھايات كەچۈرگەن دەپ قارايدۇ

ئوقۇسام، مەن بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ، مەيلى خۇدا تەرىپىدىن تال-نغان بولسىمۇ، 
شاش، ئىسانىۋىي ئاجىزلىققا گىرىپتاپ بولغانلىقىنى چۈشىنىپ بىزگە ئوخ



داۋۇت ئەلەيھىسسا%منىڭ زىنا قىلىشى ۋە مۇسا ئەلەيھىسسا%منىڭ . يەتتىم

ئال:غا بويسۇنمىغانلىغى قاتارلىق:رنىڭ ھەممىسى مۇقەددەس كىتابقا يېزىپ 

ۇنداق بىر تەرەپتىن، بۇ ئىش#ر ش. خاتىرلىنىشى ماڭا بەك غەلىتە تۇيۇلدى

لېكىن يەنە بىر تەرەپتىن . ئوچۇق يېزىلغانلىقى مېنى قاتتىق بىئارام قىلدى

كىشىلەر ماڭا چۈنكى ئەگەر، بۇ . بۇنىڭدىن مەن ناھايىتى زور ئىلھام%ندىم

دېگەچ .. ئوخشاش1 ئاجىز بولسامۇ، خۇدا يەنى1 ئۇ/رنى ئىشلەتكەنمىدۇ؟
.ئوقۇشنى زوق بىلەن داۋام)شتۇردۇم

قايتا غا قايتا نەزەر تاشلىغىنىمدا، ئىككى خىل ئوي كال)مدا قايتا بۇ ئىش"ر 

دەپ "  ئەسلى بۇنداق يېزىلماسلىقى كېرەكقۇ"بىرى . تەكرارلىنىپ تۇراتتى

" مۇشۇنىڭ ئۆزى دەل ھەقىقەتنىڭ ئىسپاتىدۇر! ياق"ئويلىسام، مەن يەنە  

دەپ " قبۇ كۇپۇرلۇ"ئىككى قېتىممەن ھەتتا بىر. دېگەن خىيالدا بولدۇم

لېكىن، ئىچىمدىكى بىر تىنچ . ۋارقىراپ، مۇقەددەس كىتاپنى يېپىپ قويدۇم

ئەگەر، بۇ كىتاب7ر ئۆزگەرتىلگەن بولسا، نېمە ئۈچۈن ئۆز «ئاۋاز 

ئەجدادلىرىدىن شۇنچە پەخىرلىنىدىغان يەھۇدىي+ر بۇنداق نومۇس 

كەلتۈرىدىغان قىسسىلەرنى چىقىرىپ تاشلىۋەتمىدى؟ نېمە ئۈچۈن ئاشۇ 

راست، تەۋراتنىڭ مانا بۇ . دەيتتى" قىسسىلەر يەنە ئۆز پېتى شۇ يەردە تۇرىدۇ؟

دەپ ! قىسسىلىرى ئۇزىنىڭ ئۆزگەرتىلمىگەنلىكىنى ئىسپات(يدۇ، خا"س

.ئويلىدىم

مۇشۇ ئوي بىلەن،  قۇرئاندا پەيغەمبەرلەرنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك گۇناھ  
.  ن دەپ قايتىدىن ئوقۇپ چىقتىمۋە كەچۈرۈم توغرىلىق بىرەر نەرسە بارمىكى

قۇرئانغا ئاساس/نغاندا، خۇدانىڭ نۇرغۇن . مەن شۇنداق ھەيران قالدىم

مەسىلەن، بىز . خۇدادىن كەچۈرۈم سورىغان پەيغەمبەرلىرى گۇناھ قىلىپ،

ئايەتلەردە ئادەم ئەلەيھىسسا)منىڭ قىسىسىنى  2324سۈرە ئەئراف 



نۇھ ئەلەيھىسسا0منى، سۈرە ئىبراھىم ئايەتتە  47سۈرە ھۇد .  كۆرەلەيمىز
ئايەتتە 16ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسسا,منى، سۈرە قەسەس  4041

ئايەتلەردە داۋۇت  2324مۇسا ئەلەيھىسسا,منى، ۋە سۈرە ساد 

ئەلەيھىسسا@منى خۇدادىن ئۆز گۇناھلىرى ئۈچۈن كەچۈرۈم سورىغىنىنى 
غەمبەرلەرنىڭ ئادەتتىكى ئىنسانغا بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسىدىن پەي. كۆرىمىز

. ئوخشاش گۇناھكار ئىكەنىگىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

مەن بۇ ئايەتلەردىن بەكمۇ تەئەججۈپلەندىم چۈنكى باشقا مۇسۇلمان$رغا 
ئوخشاش مەنمۇ بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى گۇناھسىز دەپ ئويلىغان 

ىلەر مېنىڭ ئۆگىنىشىمدىن مۇشۇ چاغدا كۈرەش ئەپەندىم ۋە ئائىلىسىدىك. ئىدىم

بىركۈنى كەچتە كۈرەش ئەپەندىمنىڭ خانىمى . ئازراق گۇمان قىلىشقا باشلىدى

:سىپايە ھالداماڭا سىلىق

سا0مەتلىكىڭگە دىققەت قىل، . مەخسۇت، يېقىندا كۆپ ئۆگۈنۈپ قاپسەن

.دېدى! سىرتقا چىقىپ، ھاۋا يېيىشىڭ كېرەك! جۇمۇ

ۆگىنىشىم جايىدا كېتىپ بارىدۇ دەپ مەن ئۇنىڭغا رەھمەت، خانىم ئ
:ابىمدىن رازى بولمايئۇ جاۋ. ئېيتتىم

مەخسۇت، سەن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا+م  بىلەن ئەيسا 
ئاندىن سەن مۇھەممەد . ئەلەيھىسسا8منىڭ ھاياتىنى سېلىشتۇرۇشۇڭ كېرەك

ئەلەيھىسسا:منىڭ ئال7نىڭ ھەق پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ 

لغۇز مۇھەممەد ئەلەيھىسسا2م0 بۇ دۇنياغا بىر نۇر، بىر بەخىت يا. يېتىسەن

.دېدى!سەن بۇنى چوقۇم كۆرىسەن، ئىنشال"ھ! ئىكەن

شۇ يەكشەنبە كۈنى، چېركوۋدىكى ھېلىقى ياشانغان ئادەمگە قىلغان ۋەدەم  



مېنىڭ . قاتنىشىش ئۈچۈن يولغا چىقتىم ئۇ+رنىڭ يېغىلىشىغابويىچە، 

باشلىناي9 دەپ قالغاچقا، مەن كەينى رەتكە تۇيدۇرماي  كېلىشىمگە يىغىلىش
گەرچە، يىغىلىشنىڭ ئۆزى ماڭا ئانچە چوڭ تەسىرات . جىم* كىرىۋالدىم

قالدۇرمىغان بولسىمۇ، مەن ئۇ*رنىڭ ئەيسا ئەلەيھىسسا*منى شۇنداق 

ئۇ"ر . قەدىرلىگەنلىكىنى، شۇنداق يۇقۇرى تۇتىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرەلەيتتىم

بىر . ا ئەلەيھىسسا>منى رەببىم، نىجاتكارىم دەپ مەدھىيە ئوقۇشتىئەيس

تەرەپتىن مەن بۇنىڭغا قارشىلىق قىلساممۇ، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇ%رنىڭ 
مەدھىيە ناخشىلىرىدىن ماڭا بىر خىل تېنىچلىق، بىر خىل روھى ئىلھام 

.كېلەتتى

ەن ئىدى، ۋە جامائەت ئىمامى مېنىڭ زالنىڭ كەينىدە ئولتۇرغىنىمنى كۆرگ

يېغىلىش ئاخىر9شقاندىن كېيىن، ئۇ ماڭا كېلىپ، مەن بىلەن قىزغىن 
ئۇنىڭ ئىسمى ۋىنسىنت ئەپەندى ئىكەن، ئۇنىڭ يېنىدا ھېلىقى . سا&م$شتى

ۋىنسىنت ئەپەندى . تەكلىپ قىلغان مەخمۇت ئەپەندى تۇراتتى يېغىلىشقامېنى 

.مېنى ئىشخانىسىغا باش'پ كىردى

:مەن ئۇنىڭدىن. مۇڭداشتۇقبىز ئۇزۇنغىچە  

. سىزدىن سوراي دېگەنتىم. ئەپەندىم، مېنىڭ نۇرغۇن سۇئاللىرىم بار

ۋاقتىڭىز بارمۇ؟ 

.ئۇ ماڭا كۆلۈمسىرەپ، بېشىنى لىڭشىتتى

.مەن چوڭ بىر نەپەس ئېلىپ باشلىدىم

قۇرئان كەرىمدىن، بىز ئەيسا ئەلەيھىسسا.منىڭ تۇغۇلۇشى، تەلىم 
لېكىن، . ىشى ۋە ئاسمانغا كۆتۈرىلىشىنى تاپا%يمىزبېرىشى، مۆجىزە يارىت

دېگەندەك " با!"ۋە " ئاتا"ئۇنىڭدا خۇدا ۋە ئەيسا ئەلەيھىسسا*م توغرۇلۇق 

ئال* با) تاپقانمۇ "ئايىتىدە 3ئەكسىچە، سۈرە ئىخ"س . ئىبارىلەر يوق



.دىگەن سۆزلەر بار" ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس

:نى دىققەت بىلەن  ئاڭ(پ، ئاندىنۋىنسىنت ئەپەندى دېگەنلىرىم

يەنى  توغرا مەخسۇت، قۇرئان كېرىمدە خۇدانىڭ مۇھىم بىر ئىسمى بار

مۇھەببەت كۆرسەتگۈچى ئەلۋەدۇد دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى مېھىر. ئەلۋەدۇد

مۇھەببەت كۆرسەتگۈچى دەپ! ئەمما ئىنجىلدا، خۇدانى مېھىر. دېگەنلىك

باشقىچە قىلىپ . مۇھەببەتتۇر دەيدۇھىرقالماستىن، بەلكى خۇدا ئۆزى مې

ئېيتقاندا، خۇدانىڭ ئىسمى پەقەت ئەلۋەدۇد بولۇپ2 قالماستىن، بەلكى خۇدا 

.دېدىئەلۋەدۇدنىڭ نەق ئۆزىدۇر،

ئاتا ۋە با* دېگەندەك ئاتالغۇ*رنى ئىشلىتىش  تەۋرات، زەبۇر، ۋە ئىنجىل

اسىۋەتنى قايتا ئورنىتىشنى ئارقىلىق، خۇدا بىلەن ئىنسان/ر ئوتتۇرىسىدىكى مۇن

ئىگە ھەم بارلىق لېكىن ئىس-م دىنى خۇدانى رەب. مەقسەت قىلىدۇ
بىراق ئىنجىل، ئەيسا . ئىنسان5رنى ئۇنىڭ چاكىرى دەپ جاكار$يدۇ

خۇدا دۇنيادىكى ئىنسان$رنى : "ئەلەيھىسسا1م توغۇرلۇق مۇنداق دەيدۇ

ئوغلىغا ئېتىقات قىلغان بىر يىگانە شۇقەدەر سۆيىدىكى، ئۆزىنىڭ بىردىن

ھەربىر كىشى ھا@ك بولماي، مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىش ئۈچۈن، ئۇنى قۇربان 
.”بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى

 مانا بۇ دەل مېنىڭ چۈشەنمەيدىغىنىم: "شۇ ۋاقىتتا، مەن سۆز قىستۇرۇپ 

.دەپ سورىدىم" ئەيسا ئەلەيھىسسا8م قانداق  قىلىپ خۇدانىڭ ئوغلى بولسۇن؟

.ۋىنسىنت ئەپەندى مېنىڭ قىزغىنلىقىمنى كۆرۈپ كۈلۈمسىرىدى 

روھى جەھەتتىن بىر   خوش مەخسۇت، بىزنىڭ بۇ يەردە توختالغىنىمىز

. سەن بۇنى چوقۇم ئايدىڭ1شتۇرۇۋېلىشىڭ كېرەك. مۇناسىۋەتنى كۆرسىتىدۇ

شۇڭا بۇيەردىكى خۇدا ۋە ئۇنىڭ ئوغلى دىگەنلىك ھەرگىزمۇ، خۇدا بىر خوتۇن 



بۇنداق كۇپپۇرلۇق بىزنىڭ ئېتىقادىمىز . ىپ پەرزەنت تاپتى دىگەنلىك ئەمەسئېل

نۇرغۇن مۇسۇلمان.ر بۇنى پۈتۈنلەي خاتا . بىلەن ھىچقانداق مۇناسىۋىتى يوق
دېگىنىمىزدە، بىز روھىي مۇناسىۋەتكە قارىتىپ " با!"ۋە " ئاتا"بىز . چۈشىنىدۇ

.سۆزلىۋاتىمىز

بىز پاكىستانلىق"ر . ىلەن كۆرسىتەيمەخسۇت، مەن بۇنى ساڭا مىسال ب

دېگىنىمىزدە، بۇ  پۈتۈن » دۆلىتىمىزنىڭ ئاتىسى«پرېزېدىنت ئەلى جەنناھنى  

خەلقىنىڭ ئۇنىڭ پۇشتىدىن تۆرەلگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەمدۇ؟ پاكىستان 

شۇنىڭغا ئوخشاش، بىز ھەزرىتى ئەيساغا . ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس
ە رىملىق1رنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىگە چىن ئەگەشكۈچىلەر، ئىنجىل، سۈر

خۇدانىڭ ئۆز ) يەنى بۇ ئىنجىل(بۇ خۇش خەۋەر : "قەلبىمىزدىن ئىشىنىمىز

جىسمانى جەھەتتىن، . ئوغلى، يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىدۇر

لېكىن روھى . ئەيسا مەسىھ داۋۇت پادىشاھىنىڭ ئەۋ,دىدىن تۇغۇلغان

ئىكەنلىگى ئۇنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلىشى  جەھەتتىن، ئۇنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى

". ئارقىلىق زور قۇدرەت بىلەن ئىسپات%نغان

مەن بۇ*رنىڭ ئۇنىڭغا . ئۇ بۇ ئايەتلەرنى ئېيتقىنىدا، كۆزلىرى چاقناپ كەتتى
. شۇنداق مۇھىم ھەم ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيتىم

:ئۇ سۆزىنى داۋام'شتۇرۇپ

خۇدانىڭ سۆزى،  ۇرئان كەرېمدە كەلىمەتئۇل!ئەيسا ئەلەيھىسسا#م ق

بۇ ئىبارىلەر ئىنجىلدىمۇ تېپىلىدۇ . خۇدانىڭ روھى دەپ ئاتىلىدۇ ۋە رۇھئۇل!

ۋە خۇدانىڭ ئوغلى دېگەن ئىبارە بىلەن، بۇ ئۆچ ئىبارىلەرنىڭ ھەممىسى ئەيسا 
.دېدىئەلەيھىسسا-مغا قارىتا قول%نغان

:ئۇ يەنە



مەڭگۈ ئىكەنلىكىگە  مۇ يوق، ئاخىرىمۇ يوقبىز خۇدانىڭ باشلىنىشى

ئىشەنسەك، روشەنكى ئۇنىڭ روھىمۇ ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا ئوخشاش مەڭگۈ دەپ 
بارلىق مۇقەددەس كىتاب.ر ئەيسا ئەلەيھىسسا$منى . ئىشىنىشىمىز كېرەك

ئەگەر مۇقەددەس كىتاب$رغا . خۇدانىڭ روھى دەپ تەستىق$يدۇ رۇھئۇل!

نداقتا بىز رۇھئۇل0 يەنى ئەيسا ئەلەيھىسسا&منىمۇ ئىشىنىمىز دېسەك، ئۇ

. مەڭگۈ دەپ ئېتراپ قىلمىساق بولمايدۇ باشلىنىشىمۇ يوق، ئاخىرىمۇ يوق

.دېدى!خۇدانىڭ روھىنى خۇدانىڭ ئۆزىدىن ئايرىۋېتىش مۇمكىن ئەمەس

 

مەن . ئۇ سۆزىنى توختاتقاندىن كېيىن، مەن ئۈنسىز سۈكۈتكە چۆمدۈم 

ىڭ كىملىكىنى ئەزەلدىن ئۇنچىلىك ئېنىق چۈشىنىپ يەتمىدىم، ھەزرىتى ئەيسان
مەن . چۈنكى مەن بۇنداق چۈشەندۈرۈشنى بۇرۇن ئاڭ-پ باقمىغان ئىدىم

مۇسۇلمان?رنىڭ  نۇرغۇن قېتىم ئەيسا ئەلەيھىسسا3م توغرىلىق ئېيتقانلىرىنى 
ىن، لېكىن، بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم، ھەزرىتى ئەيساغا  ئەگەشگۈچىد. ئاڭلىغان

. ھەزرىتى ئەيسا زادى كىم دىگەن سۇئالنىڭ جاۋابىغا ئېنىق ئىگە بولۇشۇم ئىدى

مەن بۇنى ئاڭ;پ، بىر تەرەپتىن قايىل بولسام، يەنە بىر تەرەپتىن ئىككىلىنىپ 
مەن بىر مۇسۇلمان تۇرسام قانداق قىلىپ ئەيسا ئەلەيھىسسا%منىڭ . قالدىم

يمەن؟ بۇنداق قىلىش مېنىڭ دىنىمغا، خۇدا بىلەن بىر ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قى"!

!... مېنىڭ مىللىتىمگە، ھەتتا مېنىڭ ئائىلەمگە بىر خىل ساتقۇنلۇق ئەمەسمۇ؟

! لېكىن قانداقتۇ، مېنىڭ يەنى; ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكۈم شۇنداق كېلەتتى

:ۋىنسىنت ئەپەندى مېنىڭ ئازاب8نغىنىمنى كۆرۈپ، ماڭا مۇ(يىم ھالدا

مەن بېشىمنى . دەپ سورىدىباشقا سۇئاللىرىڭ بارمۇ؟ يەنەمەخسۇد، 

كېچىكىمدىن تارتىپ ئۇستازلىرىمدىن ئەيسا ئەلەيھىسسا"م . ئاستا چايقىدىم



. توغرۇلۇق ئۆگەنگەن نەرسىلەر ئەمدىلىكتە خاتا بولۇپ چىققاندەك قى$تتى

 ئۇ=رنىڭ ماڭا ئۆگەتگەن باشقا نەرسىلىرىچۇ؟ ئۇمۇ بىقار بولۇپ چىقارمۇ؟

.ەپ كۆڭلۈم شۇنداق پەرىشان بولدىد

:مەن ۋىنسىنت ئەپەندىگە قاراپ

ئەپەندىم، قالغان سۇئاللىرىمنى باشقا بىر كۈنى كېلىپ سورسام بو%مدۇ؟  
 باشتا مەن بۇ@رنى ئوبدانراق ئۈگۈنۈپ تۇراي، كېيىن مەن قايتا كېلىمەن،

.دېدىم

:ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ، يېنىمغا كېلىپ

ماڭا قاچان0 كەلسەڭ، بولىۋېرىدۇ. ىنىمەن مەخسۇتمەن ئوبدان چۈش
.دېدى

كېيىنكى كۈنلەرنى مەن ۋىنسىنت ئەپەندىمدىن ئۆگەنگەنلىرىم ئۈستىدە ئىس"م 
ئەمما، ۋىنسىنت  ئەپەندىنىڭ . ئۆلىمالىرى بىلەن مۇنازىرلىشىپ ئۆتكۈزدۈم

ەرىدىكى مەن ھەتتا ئا/يھىتەن كاراچى شەھ. نوپۇزلۇق سۆزلىرىنى ئونۇتالمىدىم

دۇنيا ئىس)م جەمىيىتى مەركىزىنىڭ رەئىسى بولغان داڭلىق ئىس)م ئەربابى 
ئۇ كىشى دائىم ئالدىراش . مائۇ9نا فازلۇر راخمان بىلەنمۇ كۆرۈشكىلى باردىم

لېكىن، بىر كۈنى . يۈرگەچكە، ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشمەك ناھايىتى تەس ئىدى

شتۇرۇش خېتلىرىنى ئېلىپ، كەچتە، نامازدىن كېيىن، مەن بىر نەچچە تونۇ

لېكىن ئۇنىڭ مېنىڭ سۇئالىمغا بەرگەن جاۋاپلىرى . ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشتۈم

.مېنى ئانچە قايىل قى&لمىدى

:ئۇ مەندىن ئۇدۇل! 

:مەن جاۋابەن. دەپ سورىدىسەن ياراتقۇچى خۇداغا ئىشىنەمسەن؟



.دېدىمخۇداغا ئىشىنىمەن،. ھە، شۇنداق

:ۇرۇپئۇ سۆزىنى داۋام#شت 

ئەگەر، سەن ھەقىقىي مۇسۇلمان بولىمەن دەيدىكەنسەن خۇداغا شەك 
بىراق مۇھەممەد ئەلەيھىسسا+مغىچۇ؟ مۇھەممەد . كەلتۈرمەيسەن، ئەلۋەتتە

ھەممە پەيغەمبەرلەرنىڭ . ئەلەيھىسسا5م خۇدانىڭ ئەڭ ئۇلۇغ پەيغەمبىرى

سەن ! بىر ھەق دىنتۈگەنجىسى ۋە ئۇ ئەكەلگەن ئىس*م دىنى بىردىن

. بۇنىڭغا ئىشىنەمسەن؟ دەپ سورىدى

مەن ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن بۇ . ئۇنىڭ بۇ سۇئاللىرى مېنىڭ كۆڭلۈمگە تەگدى

ئىش!ر توغرىلىق مۇنازىرە قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، پەقەت! ئېتىقاد قىلىش! 

.كېرەكلىكىنى ئوبدان چۈشەندىم

دەپ ۇ؟ئەپەندىم، سىز مېنى قارىغۇ4رچە ئېتىقاد قىلسۇن دېمەكچىم

.سورىدىم

ھەتتا ئەيساغا ئەگەشگۈچىلەرمۇ قارىغۇ4رچە ئېتىقاد قىلىشى كېرەك، 

.دېدى ئۇ رەددىيە بېرىپ

.دېدىم! بەلكىم شۇنداقتۇ 

بىزدىچۇ؟ . ئېتىقادىنى ئىسپات$يدىغان نۇرغۇن پاكىت$ر بار ئۇ$ردا ئەمما، 

.مئىس.م ئېتىقادىدا ئەشۇنداق پاكىت.ر بارمۇ؟ دەپ سورىدى
.ئۇنىڭ قاتمال ئىدىيەلىرى خوددى دېڭىز دولقۇنىدەك مېنى ئورىۋالدى 

، دەپ ئۆز گېپىدە چىڭ !سەن چوقۇم ئىشىنىشىڭ كېرەك، چوقۇم

.تۇرۇۋالدى

:ئاندىن ئۇ يەنە ماڭا

نەرسىگە ئال(دىن كەلگەن . ئىس7مدىكى بەش پەرىزگە ئىشىنشىڭ كېرەك 

. دېدىشەك كەلتۈرمە،



. ئۇستازىنىڭ بەرگەن جاۋابىدىن، كۆڭلۈم قانائەتلەنمىدىبۇ داڭلىق ئىس"م 

مېنىڭ ھەزرىتى . شۇڭا ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭ ماڭا ھېچقانداق پايدىسى بولمىدى

ئەيسا ۋە ئۇنىڭ ئېتىقادى توغرۇلۇق قىلغان سۆزلىرىمنى ئۇ ھەتتا ئاڭ'شتىنمۇ 
.بىزار بولدى

ئۇ . قچى بولدىمئاخىرىدا مەن خاپا بولماڭ دەپ، ئورنۇمدىن تۇرۇپ ماڭما

ئۇ ئۆزى يازغان بىرقانچە پارچە . بەلكى ماڭا شۇنداق ئۆچ بولۇپ كەتسە كېرەك

!» بۇ6رنى ئەستايىدىللىق بىلەن ئوقۇغىن: « ماقالىسىنى ماڭا تاش)پ بېرىپ،

ئۇ>رنىڭ ھەممىسى ئىنجىلنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكى  ۋە بۇرمىلغانلىقى . دېدى

تىنى ئېيتسام، ئۇ1ر ماڭا بەك زېرىكىشلىك راس. توغرىسىدىكى ماقالى&ر ئىدى
.كۆرۈندى

شۇنىڭ بىلەن ئەيسا . لېكىن، كۈرەش خانىمنىڭ سۆزلىرى ئېسىمگە كەلدى

ئەلەيھىسسا.م بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا.م ئىككىلىسىنىڭ ھاياتىنى 
ئىنچىكىلىك بىلەن ئۆگىنىپ، سېلىشتۇرۇپ چىقمىسام بولمايدۇ دېگەن ئىرادىدە 

.ئەمدى ئۆگۈنۈشىمنى رەسمىي باش&ي دىدىم. ۇمچىڭ تۇرد

ئىككىنچى كۈنى كەچتە، مەن ۋىنسىنت ئەپەندىم بەرگەن مۇقەددەس  
كىتابنى خالىغانچە ۋاراق>ۋاتقىنىمدا، ئىنجىلدىكى بۇ ئايەتلەر كۆزۈمگە 

:چېلىقتى

ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىنىڭ ئالدىدا، بۇ كىتابتا يېزىلمىغان باشقا نۇرغۇن «

بۇ خاتىرىلەر سىلەرنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ . ىزىلەرنىمۇ كۆرسەتتىمۆج

مەسىھ، شۇنداق3 خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەنلىكىگە ئىشەنسۇن __ قۇتقۇزغۇچى 

.» ھەم بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭغا باغلىنىپ ھاياتلىققا ئېرىشسۇن، دەپ يېزىلدى



ېكىن، ل. بۇ ئايەتلەر خۇددى ئا$ھىدە مەن ئۈچۈن1 يېزىلغاندەك تۇيۇ$تتى

ۋىنسىنت .  ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھەقىقىي سا6ھىيىتى يەنى+ كال+مدىن ئۆتمىدى

ئەپەندىم بۇ توۈرۇلۇق بەرگەن چۈشەندۈرۈشى مېنى قايىل قىلغان بولسىمۇ مەن 
خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەنلىكىنى ئاسانلىقچە قوبۇل  تېخى, ھەزرىتى ئەيسا

مەسىھ ۋە ى قۇتقۇزغۇچىئەگەر سىز ئەيسان"بۇ ئايەتلەرنىڭ . قى'لمىدىم

دېگىنى قانداق " خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئىشەنسەڭ مەڭگۈ ھاياتلىققا ئېرىشىسىز

ئۇنداقتا، ھەزرىتى ئەيسا زادى قانداق  گەپ؟ بۇ ئايەت راس بولسا

ئەمدى ھەممىدىن بەكرەك بۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ . دەپ ئوي%ندىم ؟!ئادەمدۇ
8 . تاپقۇم كەلدىھاياتىنى ئۆگىنىپ، ئۇ توغرۇلۇق ھەقىقەتنى  5– يالغ 

ئەمەس بەلكى قۇرئاندىمۇ ئەيسا ئەلەيھىسسا2منىڭ كۆرسەتكەن مۆجىزىلەرنىڭ 

قۇران كەرېمدە مۇھەممەت ئەلەيھىسسا%منىڭ . خاتىرلەنگەنلىكىنى بىلەتتىم

لېكىن، ھەدىستە . كۆرسەتكەن مۆجىزىلىرى توغرۇلۇق ھېچ نېمە يېزىلمىغان

كېسەللەرنى داۋالىشى، ئۇنىڭ ساھابىلىرىگە ۈشى، ئۇنىڭ ئاينى ئىككىگە بۆل

بۇ$رنى . ئوزۇقنى كۆپەيتىپ تارقىتىپ بېرىشى قاتارلىق*ر سۆزلەنگەن

ئوقۇغىنىمدا، ئەيسا ئەلەيھىسسا5م  كۆرسەتكەن مۆجىزىلەر، مۇھەممەد 
ئەلەيھىسسا>م  قىلغان دىگەن مۆجىزىلەردىن قانداق پەرىق قىلىدىغاندۇ؟ دەپ 

رئاندا مۇھەممەد ئەلەيھىسسا7منىڭ ھېچقانداق مۆجىزىسى يوق، قۇ. ئويلىدىم

ئۇنداقتا، بەزى مۇسۇلمان'ر ئەيسا . لېكىن ھەدىستە بار ئىكەن

ئەلەيھىسسا?منىڭ ياراتقان مۆجىزىلىرىگە قاراپ، پەيغەمبىرىمىزدىمۇ بار دەپ 

يا؟ دىگەن ئوي$رمۇ ھەدىستە ئەشۇنداق مۆجىزىەرنى يېزىپ قالدۇرغانمۇ

.ۋالدىكىرى

كۇففار(ر نېمىشقا «شۇ پەيتتە، قۇرئان كەرىمدىكى سۇرە رەئىددە يېزىلغان  

. ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بىرەر مۆجىزە نازىل بولمىدى؟ دېيىشىدۇ



يەنە . دېگەن ئايەت ئېسىمگە كەلدى» سەن پەقەت بىر ئاگاھ(ندۇرغۇچى

د ئەلەيھىسسا"م ئايىتىدە، مۇھەممە50قۇرئاندىكى سۈرە ئەنكە بۇت، 
نېمىشقا ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارىدىن مۆجىزىلەر نازىل قىلىنمايدۇ ؟ «توغرىلۇق 

مەن . مۆجىزىلەر ھەقىقەتەن ئال-نىڭ دەرگاھىدىدۇر" ئېيتقىنكى، . دېدى

.دەپ يېزىلغان.» پەقەت بىر ئاشقارا ئاغاھ,ندۇرغۇچىمەن

ىنىڭ مۆجىزە ئاددى=شتۇرۇپ ئېيتقاندا، مۇھەممەد ئەلەيھىسسالم ئۆز

ئەمما ئەيسا ئەلەيھىسسا"م  . ياراتقانلىقى توغرىسىدا ھىچنەرسە دىمىگەن
مەن بۇ$رنى . ئۈچۈن، مۆجىزە يارىتىش، ئاددى ھەم تەبئىي بىر ئىش ئىدى

.قايتا ئوي:پ كۆرگىنىمدە كۆڭلۈم بىر ئاز غەش بولدى

ئۇنداقتا، . ىھەزرىتى ئەيسا مۆجىزە ياراتت. پەقەت خۇدا$ مۆجىزە يارىتا$يدۇ

مۇشۇ لوگىكا بويىچە خۇ<سىغا كېلىپ، ھەزرىتى ئەيسانى خۇدا بىلەن بىر دەپ 

!توۋائېيتىشقا جۈرئەت قى'&مدىم؟

قوللىرۇمنى كۆتۈرۈپ چىڭ قەلبىمدىن دۇئا . يۈرەك تارلىرىم تىترەپ كەتتى

:قىلدىم

. مەنساڭى+ ئىبادەت قىلىمەن ۋە سەندىن+ ياردەم تىلەي! ئى پەرۋەردىگار«

غەزىپىڭگە يولۇققان*رنىڭ ۋە ئازغان*رنىڭ يولىغا . مېنى توغرا يولغا باشلىغىن
بۇ سۆزلەرنى ئېيتقاندا !» ئەمەس، سەن ئىنئام قىلغان.رنىڭ يولىغا باشلىغىن

. كۆزلىرىم ئىسسىق ياشقا تولدى

دەل شۇ چاغدا، ماڭا خۇددى ئۆيدە بىرسى باردەك، ئۇ ماڭا بىر نېمە 
بىراق، ئۆيدە . مەن بۇرۇلۇپ ئەتىراپىمقا قارىدىم. ندەك تۇيۇلدىدېمەكچى بولغا

ئەمما بىرسى ۋە ياكى بىرنەرسە مېنى ... ئەمما. ھىچكىم يوق ئىدى

. مەن ئۈستەلدىكى مۇقەددەس كىتاپغا قارىدىم. چاقىرىۋاتقاندەك قى$تتى

مەن ! ئوچۇق تۇرغان بەت مەن ئوقۇۋاتقان ئەمەس، باشقا بىر جاي ئىكەن



.ە ئىشەنمەستىن ئىنجىلدىكى بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇدۇمكۆزۈمگ

. ئىزدەڭ*ر، تاپىسىلەر. دۇئا قىلىپ تىلەڭ*ر، خۇدا تىلىگىنىڭ*رنى بېرىدۇ«

ئىزدىگەن"ر . چۈنكى، تىلىگەنلەر ئېرىشىدۇ. ئىشىكنى قېقىڭ(ر ئېچىلىدۇ

»ئىشىكنى قاققان-رغا ئىشىك ئېچىلىدۇ. تاپىدۇ

. ماڭا بۇ سۆزلەرنى كۆرسەتكىنى خۇدا ئۆزىدۇر! دىخۇدا بىۋاستە ماڭا سۆزلى

ئۇنىڭ دۇئايىمنى قوبۇل قىلىپ، ماڭا جاۋاب بەرگىنىنى بىلىپ يەتكىنىمدە مەن 
.بەدىنىمنى تىترەك باستى

كېيىنكى ھەپتىسى، تەۋرات، زەبۇر ۋە ئىنجىلدا خاتىرلەنگەن مۆجىزىلەرنى  

يغەمبەرلەر بىلەن مەن بۇرۇنقى كەلگەن پە. ئۆگىنىشنى داۋام)شتۇردۇم

. ھەزرىتى ئەيسانى سېلىشتۇرسام، چوڭ بىر پەرىقنىڭ بارلىقىنى بايقاپ قالدىم

ئەيسا ئەلەيھىسسا>م خۇدانىڭ قۇدرىتىدىن ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن قەتئىي 
. لېكىن، باشقا پەيغەمبەرلەر دائىم ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپتۇ. پايدى'نمىغان

نىڭ خۇدادىن ئالغان قۇدرەتنى ئۆزى ئۈچۈن تەۋراتنىڭ نۇرغۇن يەرلىرىدە ئۇ"ر

.ئىشلەتكەنلىكىنى كۆردۈم

ئۇنىڭدا خۇدانىڭ بارلىق قۇدرىتى . لېكىن، ھەزرىتى ئەيسا ئۇنداق ئەمەس
.بولسىمۇ، ئۇ ھېرگىزمۇ پەرىشتىلەرنى چاقىرىپ، دۈشمەنلىرىنى يوقاتمىغان

ىتى ئەمما ھەزر. دەيتتى...» خۇدا مۇنداق دېدى«باشقا پەيغەمبەرلەر 

.دەيتتى.......» سىلەرگە ئېيتىمەنكى مەن«ئەيسا  ھەر دائىم 

مەن : «مۇھەممەد ئەلەيھىسسا8م ئۆزى توغرۇلۇق مۇنداق دېگەن ئىدى

ماڭا ۋەھىي قىلىنىدۇكى، سىلەرنىڭ . پەقەت سىلەرگە ئوخشاش بىر ئىنسانمەن



لۇشنى كىمكى، پەرۋەردىگارىغا مۇ&قات بو. ئى%ھىڭ%ر  يالغۇز بىر ئى%ھتۇر

پەرۋەردىگارغا قىلىدىغان ئىبادەتكە . ئۈمىد قىلىدىكەن، ياخشى ئىش قىلسۇن

»ھېچكىمنى شىرىك كەلتۈرمىسۇن

مەسىلەن . ئەيسا ئەلەيھىسسا7م بولسا ئۆزى توغرۇلۇق دائىم سۆزلىدى

ئەي جاپاكەش ۋە ئېغىر يۈكنى ئۈستىگە : «ئىنجىل، سۈرە مەتتادا ئۇ دەيدۇكى
يەنە بىر .» ىمغا كېلىڭ3ر، مەن سىلەرگە ئاراملىق بېرەيمېنىڭ يېن! ئالغان"ر

يول، «، »خۇدائاتا ئىككىمىز ئەسلىدە بىرمىز:«سۈرەدە ھەزرىتى ئەيسا

مېنىڭسىز ھېچكىم خۇدائاتامنىڭ يېنىغا . ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق ئۆزۈمدۇرمەن
.دېگەن» بارالمايدۇ 

م، سۈرە يۇنۇس مۇھەممەد ئەلەيھىسسا5م ئۆزى توغرۇلۇۇق قۇران كەرى  
:ئايەتتە مۇنۇ سۆزلىرى قىلغان

ئال? خالىمىسا، مەن ئۆزەمدىن زىياننى دەپئى قىلىشقا، پايدا قازىنىشقا  « 

ھەر بىر مۇسۇلمان مۇھەممەد ئەلەيھىسسا*منىڭ مۇنداق » قادىر ئەمەسمەن

. دېگىنىنى بىلىدۇ

غرۇلۇق لېكىن، ئىجىلنى ئوقۇغىنىمدا مەن ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزى تو

دېگەن سۆزلىرىنى » بېرىلدى ماڭائەرشتە ۋە يەر يۈزىدە پۈتۈن ھوقۇق «

.كۆردىم

مەن قۇران ۋە ئىنجىلدىكى بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇغىنىمدا قايمۇقۇپ، گاڭگىراپ  
ئىس@مدا مۇھەممەد ئەلەيھىسسا7م بۇ دۇنياغا بارلىق بەختنى ئېلىپ . قالدىم

قايسا قۇدرەت بىلەن بۇ بەخىتنى بىزگە ئەمما، ئۇ . كەلگۈچى دىگەن نامغا ئىگە

ئۇ بىزگە ئوخشاش ! يەتكۈزىدۇ؟ ئۇ پەقەت بىزگە ئوخشاش بىر ئادەم تۇرسا



ئۇنىڭ قەبرىسىنى ھەممە مۇسۇلمان"ر ! تۇغۇلۇپ، ياشاپ، ئۆلگەن تۇرسا

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا,م بىزنى قانداق . كۆرەلەيدىغۇ دەپ ئويلىدىم
دىنىدا پەقەت پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرى دەپ  لېكىن، ئىس"م! قۇتقۇزا%يدۇ؟

: قارىلىپ كەلگەن ئەيسا ئەلەيھىسسا7م بولسا ئىنجىلدا ئۆزى توغرۇلۇق

» ئىنسان<رنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگۈچى ۋە ھاياتلىق بەرگۈچى ئۆزۈمدۇرمەن«

.دېگەن ئىدى

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسا2م مەدىنىدىكى قەبرىسىدە تا 
ئەمما ئەيسا ئەلەيھىسسا2منىڭ قەبرىسى بولسا، ئىچى . ياتىدۇھازىرگىچە 

.چۈنكى ئۇ ئاسمانغا كۈتۈرۈلۈپ كەتتى. قۇپقۇرۇق بولدى

ئالەمنىڭ «مۇھەممەد ئەلەيھىسسا3م مىلىيۇنلىغان مۇسۇلمان&ر ئۈچۈن  

تۇرۇقلۇق، شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنى. بىزنىڭ  دۇئالىرىمىز » رەسۇلئۇل!«، »گۆھىرى

بۇ «بارلىق مۇسۇلمان/ر، كۈنىگە بەش قېتىم . تىمىزگە مۇھتاج ئىكەنۋە مۇراجى

دەپ قارىلىپ كەلگەن پەيغەمبىرىنىڭ ئۆز بەختى » دۇنياغا ئەڭ چوڭ بەخىت

.ئۈچۈن دۇرۇت قىلىپ ناماز ئوقۇيدۇ

)پاۋزا( 

مەن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا5م بىلەن ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھاياتىنى 
ادا كۆرگەن ھەقىقەت بارغانسىرى ماڭا سېلىشتۈرگەنسىرى، بۇرۇن غۇۋ

ئىس8م ئۆلىمالىرىنىڭ قېشىغا بارسام، ئۇ0ر سۇئاللىرىمغا ئېنىق . ئايدىڭ$شتى
.  ئۇ;ر پەقەت مەندىن غەزەبلىنىپ، ماڭا تەھدىد سالدى. جاۋاپ بېرەلمىدى

. ئەمەلىيەتە مېنىڭ ھىچقانداق ئاۋارىچىلىق تۇغدۇرىدىغان مەقسىدىم يوق ئىدى

مەن ئىشىنىمەنكى، بۇ دۇنيادا . ت3 ھەقىقەتنى ئىزدىۋاتقان ئىدىممەن پەقە



مىڭلىغان، ھەتتا يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمان4ر خۇددى ماڭا ئوخشاش ھەقىقەتكە 
!شۇنداق ئىنتىلىپ ئۇنى پۈتۈن كۆچى بىلەن ئىزدىنىۋاتىدۇ



 »  «

مەخمۇت ئەپەندى چېچى ئاقارغان مۇ3يىم بىر ئادەم بولۇپ،  ئۇ ئۆزى 
بىر . ئۇ ھەر دائىم مېنى كۆرگەندە ناھايىتى خۇشال بو$تتى. يالغۇز ياشايتى

ئۇ چاي دەملىگەندىن . كۈنى ئۇ مېنى ئا9ھىدە مېھرىبانلىق بىلەن كۈتۈۋالدى
.ا كىرىپ ئىسسىق چايىنى ئىچگەچ پاراڭ%شتۇقكېيىن بىز مېھمانخانىغ

كىتاپچىنىڭ . يېنىمدىكى ئۈستەلدە بىر كىتاپچىنى كۆرۈپ قولۇمغا ئالدىم

. مەن ئۇنى ئېچىپ بىر نەچچە بەت ئوقۇدۇم. ئىكەن» قۇتقۇزۇلۇش«تېمىسمى 

مەن .  مەن ئوقۇۋېتىپ، مەخمۇت ئەپەندىدىن بىر سۇئال سورىغىم كەلدى

:ئەپەندىمدىن

ۇسۇلمان8ر ئال8غا ئىمان كەلتۈرۈش ھەم ئۆزىمىز قىلغان بىز م
سىلەردىمۇ  . ياخشىلىقىمىز بىزنى قۇتۇلدۇرا-يدۇ دەپ ئىشىنىمىز

. دەپ سورىدىممۇشۇنداقمۇ؟

:مەخمۇت ئەپەندى بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ

بىز ئال$نىڭ . ياق مەخسۇت، بىز ئۆزىمىزنى گۇناھكار دەپ تونۇيمىز

شەرىپىدىن، ئۇنىڭ يەتمىگەچكە، ئۇنىڭ شان مۇكەممەل ئۆلچىمىگە

ئۆزىمىزنىڭ بۇ دۇنيادىكى قىلغان ئىشلىرىمىز . نىجاتلىقىدىن مەھرۇم قالدۇق

بىز ئىنسان,ر ھەزگىزمۇ ئۆز . ئارقىلىق ئال3نىڭ مەرھىمىتىگە ئېرىشەلمەيمىز

لېكىن، بىزنى . ھەققانىيلىقىمىز ئارقىلىق ئۆزىمىزنى قۇتقۇزالمايمىز

ئۇ نىجاتكارىمىز ھەزرىتى . دىغان ئەرشىدىن كەلگەن بىرسى بارقۇتقۇزا"ي

ئۇ ئال1نىڭ مەرھىمىتىگە، ئال1نىڭ نىجاتلىقىغا ئېرىشىدىغان . ئەيسادۇر

.دېدىبىردىنبىر يولدۇر،



بىز خېلى . شۇ كۈنى، ئۇ ماڭا نۇرغۇن ھەقىقەتلەرنى سۆزلەپ بەردى 

. ىك جاۋابقا ئىگە بولدۇمئۇزۇنغىچە مۇڭداشۇپ، سۇئاللىرىمغا قانائەتلىنەرل

مەخمۇت ئەپەندى خۇدانىڭ مەھىمىتىنى ئۆز ھاياتىدا ھەقىقەتەن كۆرگەن 

يىلى ھىندىستان بىلەن پاكىستان بۆلۈنگەندە، 1947ئۇ ئەسلى . ئىكەن

ھىندىستاندىن پاكىستانغا قېچىپ كەلگەن بولۇپ، ئۇزۇن يىل*رغىچە قورال

ۇ كاراچى شەھەرىگە كېلىپ ھازىرغىچە كېيىن ئ. ياراق ئامبىرىدا ئىشلىگەنىكەن

ئۇ ھاياتىدا تەنھالىق بىلەن جاپانىڭ تەمىنى كۆپ تېتىغان . بۇ يەردە تۇرۇۋېتىپتۇ

ئۇ%رنىڭ . ئايالى بىر قانچە يىل ئىلگىرى ئالەمدىن ئۆتكەن ئىكەن. ئىكەن

لېكىن ھازىر ئۇ4رنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ بىرىمۇ . نۇرغۇن پەرزەنتلىرى بار ئىدى

. ۇقالماپت

ئوقۇبەت چەككەن بولسىمۇ مەخمۇت ئەپەندى شۇنچىلىق كۆپ ئازاب

يەنىA ئۇنىڭ يۈزىدە ھەزرىتى ئەيساغا بولغان كۈچلۈك ئېتىقادى نۇردەك 

مەخمۇد ئەپەندى خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى پەقەت ئاغزىدى! . چاقماپ تۇراتتى

.سۆزلىگەن ئەمەس، بەلكى ئۆز ھاياتىدا كۆرۈپ، ئەمەلىيلەشتۇرگەن

ىشقا يېقىن، مەن ئۇنىڭدىن ئىس5م دىنى بىلەن ئەيسا مەسىھ ئېتىقادىنى مېڭ
،سېلىشتۇرىدىغان كىتاب/ر بارمۇ؟ دەپ سورىسام

:ئۇ ئەپسۇس(نغان ھالدا 

بۈگۈنكى كۈنلۈكتە ئۇنداق كىتاب/رنى پاكىستاندا تاپماق . يوق مەخسۇد

ۈمەت ئۇ$رنى بۇ خىل كىتاب5ر نۇرغۇن يېزىلغان، لېكىن ھۆك. ناھايىتى تەس

ئۇنداق كىتاپنى ساقلىغان كىشىلەر سېزىلىپ قالسا، ئېغىر . چەكلىدى

.دېدىجازالىنىدۇ،

شۇ چاغقىچە، پاكىستاندا،  . بۇنى ئاڭ1پ مەن بەك ھەيران قالدىم

كىشلەرنىڭ  بۇندەق ئىش:ردا ئەركىنلىكى بار، ئۆزى خالىغاننى ئۆگىنەلەيدۇ، 



ئاخىردا، مەخمۇت . دەپ ئوي(پتىكەنمەنخالىغان دىنغا ئېتىقات قى%$يدۇ 

ئەپەندى ئۆزىدە بار ئىنجىل توغرۇلۇق بىر قانچە كىتابنى بېرىپ تۇرۇپ، مېنى 

.ئۇزۇتۇپ سىرتقا چىقتى

: مېنىڭ چىقىشىمغا ئۇ قولىنى بېشىمغا قويۇپ

.دەپ دۇئا قىلدى ! خۇدا ساڭا بەخت ئاتا قىلسۇن، ئوغلۇم

ساڭا «ئۇ . نى ساق,پ تۇرغانىكەنئۆيگە كەلسەم، كۈرەش ئەپەندى مې

ئۇ ماڭا، پوچتا . دەپ كۈلۈمسىرەپ ئېيتتى» ياخشى بىر خىزمەت تاپتىم
ئىدارىسىدا بىر بوش ئورۇننىڭ بارلىقىنى ھەم كىچىكتۈرمەستىن خىزمەت 

مەن ئۇنىڭ قولىدىن خىزمەتكە . ئىلتىماسىنى سونۇۋېتىشىمنى تاپىلىدى

.ەت ئېيتتىمئىلتىماس جەدۋىلىنى ئېلىپ،  كۆپ رەھم

بولمىسا سوۋۇپ . جەدۋەلنى قويۇپ، باشتا تامىقىڭنى يەيىۋالغىن:ئارقىدىن ئۇ

.دەپ ئۈندىدى. قالىدۇ

كۈرەش خانىم ماڭا . ماڭا ئىش چىقىنى ئۈچۈن ھەممەيلەن خۇرسەن بولدى
قاراپ، مېنى كۈزەتكەندەك قىلىپ، 

ى مەخسۇت يېقىندا سەن كۈندە دېگۈدەك ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىلىر

سەن كېلىپ بىز بىلەن تاماق يېيگىنىڭدە، چوقۇم . بىلەن بىرگە غىزالىنىۋاتىسەن
سەن داستىخانغا . تاھارەت ئېلىپ، كەلىمە شاھادەت ئوقۇشۇڭ كېرەكغۇسۇل

.دېدى!ھېچقانداق نىجىسلىقنى ئېلىپ كەلمە، جۇمۇ

 ئۇ بۇ گەپنى چاقچاق قىلىپ ئېيتقاندەك بولسىمۇ، لېكىن مەن ئۇنىڭ قەلبىدە

.مەندىن گۇمان قىلىۋاتقانلىقىنى ئوبدان بىلەتتىم

 



ئايدا مەن پوچتا مۇ5زىمەت بۆلۈمىدىن مېنى قوبۇل  2يىلى 1972

ئىشقا بەلگىلەشتىن بۇرۇن، مەن . قىلغانلىق توغرىسىدا خەۋەر تاپتىم

بۇ ۋاقىتتا ئۆزەمنىڭ دىنى . پوچتىخانىنىڭ  ئۈچ ئايلىق ئۈگۈنۈشىگە قاتناشتىم

لېكىن، رەسمى ئىشقا چۈشكەندىن . نى ئۆگىنىشىم سۇغا چى$شتىكىتاپلىرىم

. كېيىن، يەنى) ئۈگۈنۈشنى كەچتە، ئىشتىن كەلگەندە داۋام)شتۇرۇدۇم

مۇشۇنداق قىلىپ، مەن دوستلىرىمدىن ئۆتنە ئالغان ھەرخىل ھەزرىتى ئەيسا 

ۋە تەۋرات، زەبۇر، ئىنجىل توغرىسىدىكى كىتاب2رنى ئاساسەن تولۇق كۆرۈپ 

ئىشتا بوش ۋاقىتلىرىمدا كىتاب ئوقۇسام دەپ ئويلىساممۇ،  بۇ مۇمكىن . چىقتىم
قىلىدىغان خىزمىتىم ئەنچە ئالدىراش ئەمەس،  ئىشخانىدا . ئەمەس ئىدى

مەن باشقا يېڭى ئىشچى-ر بىلەن، پوچتا . ئىشلەيدىغان  بىر ئىش ئىدى
قاتارلىق چەك ۋە پوسۇلكى+رنى تەكشۈرۈش نومۇرلىرى، پوچتا ھەقى، خەت

خىزمىتىم ياخشى بولسىمۇ، لېكىن مەن ئۈچۈن . خىزمەتلەرنى ئۆگەنگەن ئىدىم
قاچان ئىشتىن چۈشۈپ ئۆيگە قايتىپ، . ۋاقىت تولىمۇ ئۇزۇن تۇيۇ$تتى

.كىتاۋىمنى كۆرەرمەن دەپ كۆزۈم تۆت بولۇپ كېتەتتى

بىركۈنى كەچتە، مەن گۇناھ ۋە ئۇنىڭ مەنبەسى دىگەن تېمىنى 

مېنى ھەيران قالدۇرغىنى، قۇرئان كەرىمنىڭ ھېچقانداق يېرىدە . مئۆگۈنىۋاتاتى

ئىنجىلدىمۇ ئۇ . ھەزرىتى ئەيسا ئەلەيھىسسا4م گۇناھ قىلغان دەپ يازمىغانىدى

قايسىڭ"ر مېنىڭ گۇناھىم بارلىقىنى ئىسپات"پ : «دۈشمەنلىرىدىن
.دەپ سورىغان» بېرەلەيسىلەر؟

مۇھەممەد ئەلەيھىسسا(منى گۇناھ مۇھەممەد ئەلەيھىسسا,مچۇ؟ قۇرئاندا 

لېكىن بىز ئۇنىڭ ئال,دىن مەغپىرەت . سادىر قىلغان دەپ ئېنىق دىيىلمىگەن



ئال% سۈرە  مەسىلەن. تىلىشى توغرۇلۇق بىر نەچچە ئايەتلەرنى كۆرەلەيمىز

رەببىڭغا : «ئايەتتە مۇھەممەد ئەلەيھىسسا.مغا مۇنداق دەگەن3نەسىر 

ئال! . ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلىگىنتەسبىھ ئېيتقىن، ھەمدى 

،»ھەقىقەتەن تۆۋىنى بەك قوبۇل قىلغۇچىدۇر 

بۇنىڭدىن سىرت، ئال9 يەنە مۇھەممەت ئەلەيھىسسا/مغا سۈرە فەتىھنىڭ 

ئال7نىڭ سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىڭنى «ئايىتىدە  2ۋە 1
ۇكەممەللەشتۈرۈش ئۈچۈن، كەچۈرۈشى ئۈچۈن، ساڭا بەرگەن نېمىتىمنى م

سېنى توغرا يولغا باشلىشى ئۈچۈن، ساڭا كۈچلۈك ياردەم بېرىشى ئۈچۈن، ساڭا 
.دىگەنلىرىنى كۆرەلەيمىز» بىز ھەقىقەتەن روشەن غەلبە ئاتا قىلدۇق 

چۈنكى، . بۇ ئايەتلەرنى ئۆگەنگەنسىرى، مەن بەكمۇ ھەيران قا%تتىم

ەن نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمان%رنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسسا/منى گۇناھسىز دىگ

!قارىشى قۇران كەرىمنىڭ ئېنىق يېزىلغىنىغا ماس كەلمەيدىكەنكۆز

مەن ئۆگىنىشمنى داۋام9شتۇرغىنىمدا يەنە باشقا ئوخشىماسلىقنى بايقاپ 

مەسىلەن، ھەزرىتى ئەيسا بىلەن ئىس*م دىنىنىڭ ئايال*ر توغرۇلۇق . قالدىم
ھەزرىتى ئەيسا ئايال+رنىڭ ھوقۇقىنى . يتتىتەلىماتلىرى پۈتۈنلەي ئوخشىما

ئىنجىل سۈرە . قانداق قوغدىغانلىقى كىشىنى ھەقىقەتەن ھەيران قالدۇراتتى

ئايىتىدىكى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاجرىشىش توغرىسىدىكى  3132: 5مەتتا 

:ئۇ مۇنداق دىگەن. تەلىمى ئىس4م دىنىغا تامامەن ئوخشىمايدىكەن

دېگەن » الىنى تا.ق قىلسا، تا.ق خېتىنى بەرسۇنكىمدەكىم ئاي«سىلەر "

بىراق،  شۇنى بىلىپ قويۇڭ3ركى، بىر ئادەم ئۆز ئايالىنىڭ . تەلىمىنى ئاڭلىغان
جىنىسى ئەخ<قسىزلىق قىلىشىدىن باشقا ئىشىنى سەۋەب قىلىپ ئۇنى تا"ق 

دەم قىلسا ھەمدە تا(ق قىلىنغان ئايال يەنە بىر ئەرگە تەگسە، تا(ق قىلغان ئا



تا2ق قىلىنغان ئايالنى ئەمرىگە ئالغان . ئۆز ئايالىنى زىناغا تۇتۇپ بەرگەن بولىدۇ

".كىشىمۇ زىنا قىلغان بولىدۇ

. ھەزرىتى ئەيسا ئۆز تەلىمى ئارقىلىق ئايال/رنى تا*قدىن قوغدىغان 

مەسىلەن مۇھەممەد . لېكىن، قۇرئان بولسا بۇنىڭغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ

م مەرىيە ئىسىملىك بىر قېنىزەككە ئاشىق بولۇپ قالغىنىدا ئۇنىڭ ئەلەيھىسسا!
دەل شۇ چاغدا . ئايالىرى ھەفسە بىلەن ئائىشە خاپا بولۇپ ئۇنى ئەيىپلىدى

ئايىتىدە بىز بۇنى  4بۇ سۈرىنىڭ . قۇرئاندىكى سۈرە تەھرىم نازىل بولۇپتىمىش

:كۆرەلەيمىز

) ەفسە بىلەن ئائىشەنىيەنى ھ(سىلەرنى ) يەنى مۇھەممەد(ئەگەر ئۇ « 

قويۇۋەتسە، پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ ئورنىڭ0رغا سىلەردىن ياخشى، 
بويسۇنغۇچى، ئىمان ئېيتقۇچى، ئىتائەت قىلغۇچى، گۇناھ(ردىن تۆۋە 

قىلغۇچى، ئىبادەت قىلغۇچى، روزا تۇتقۇچى، چوكان/رنى ۋە قىز*رنى ئۇنىڭغا 
.»بېرىشى مۇمكىن

شتۇرغىنىمدا مەن ئىس(م دىنىنىڭ ئايال(رغا بولغان ئىنجىل ۋە قۇرئاننى سېلى 
ھەمدە ھەزرىتى ئەيسا . ىدىن گۇمانلىشىشقا باشلىدىم»بارىۋەرلىك«ئاتالمىش 

ئىس"م . كۆرسەتكەن يولى ئۇنىڭغا نىسبەتەن كۆپ ئە/ ئىكەن دەپ ئويلىدىم
ئەرلەرنى بولسا . جەمىيىتىدە، ئايال8رنى خۇددى بىر خىل مۈلۇكدەك قارايدۇ

ئىس7م دىنىدىكى جەننەتتىمۇ مۇسۇلمان ئەرلەر . ئايال-ردىن يۇقۇرى كۆرىدۇ
لېكىن قۇرئان بىچارە . نۇرغۇنلىغان شەھۋانىي لەززەتگە مۇييەسەر بولىدۇ

مۇسۇلمان ئايالBر ئۈچۈن ئەرلەرگە ئوخشاش ھېچقانداق ئىنئام توغرۇلۇق سۆز 



.ئاچمىغان

ھەقىقەتەن ئادىل بولمىغانلىقىنى مەن بۇ ئىش1رنى ئويلىغانسىرى ئۇ%رنىڭ 

. ئادىل خۇدا ئىنساننى ھەم ئەر ھەم ئايال قىلىپ ياراتتى. ھىس قىلدىم

قىممىتى ئوخشاش- يۇرقىرى بولۇشى ئۇنداقتتا ھەر ئىككىلىسىنىڭ قەدىر

!كېرەك، ئەلۋەتتە

دەل شۇ چاغدا مەيىن .  مەن بۇ5رنى سۈكۈتتە ئويلىنىپ ئولتۇراتتىم     

ىلنىڭ بەتلىرىنى سىلىق سىيپاپ ئۆتۈپ، مۇنۇ ئايەتلىرىگە ئېچىپ شامال ئىنج

:قويۇپتۇ

!ئۇ يەردىن چىقىڭ*ر ئەي خەلقىم« 

.بولمىسا شېرىك بولىسىلەر ئۇ شەھەرنىڭ گۇناھلىرىغا

.ئۇچرايسىلەر ئۇنىڭ بېشىغا چۈشىدىغان با+يىئاپەتلەرگە

،چۈنكى پەلەككە يەتتى ئۇنىڭ قاتمۇقات گۇناھلىرى

»يادىغا يەتتى ئۇنىڭ رەزىل قىلمىشلىرى خۇدانىڭ

      

نېمە . ئىچىمدىن تىترەپ كەتتىم بۇ سۆزلەرنى ئوقۇپ مەن ئىچ 

.  قىلىشىم كېرەك؟ ھەتتا دۇئا قىلىشقىمۇ ئاغزىم بارمىدى

ئۇنىڭدىكى ھۆرىلەر ۋە شەھۋانىي  قۇرئاندا تەسۋىرلەنگەن جەننەت  
ددى قىلىپ ئېيتقان، جەننەت ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئا لەززەتلەر بىلەن

ھەزرىتى ئەيسا . توغۇرسىدىكى   تەلىملىرىدىن، روشەن پەرقلىنىپ تۇراتتى

جەننەتتىكى ئەر ۋە ئايال8رنىڭ مۇنىسىۋىتىنى ئىنجىل سۈرە ماركۇسدا مۇنداق 



:بايان قىلغان

ئۆلۈمدىن تىرىلگەندىن كېيىن، ئىنسان3ر ئەرشتىكى پەرىشتىلەرگە ئوخشاش، « 

».لمايدۇ، ئەرگە تەگمەيدۇخوتۇن ئا

 

بىزنىڭ بۇ دۇنيادىكى تۇرمۇشىمىز ئۈچۈن «ماڭا نىسبەتەن، ئىس'م دىنىنى 

دەپ قارىغان,رنىڭ خاتا%شقان » مۇقەممەل بىر قانۇن، تەلتۈكۈس بىر نىزام

ئۇ5ر ئىس+م دىنى ئايال+رنى ھۆرلۈككە . ئىكەنلىكى روشەن تۇرۇپتۇ
ئەمما، مۇسۇلمان ئايال'ر، خۇدا . لىنىدۇئېرىشتۈردى دەپ جاكار)پ، پەخىر

ئۆزى ئەسلى ئايال=رغا بېغىشلىغان ھەقىقىي ھۆرلۈكتىن بەھرىمان بولدىمۇ؟ 
مەن ئۆز ئاپامنىڭ ئەھۋالىنى، سىڭلىمنىڭ كەلگۈسىنى ئوي*پ، تۈيۈكسىز 

مۇسۇلمان ئايال8رنىڭ ئېرىنىڭ زۆلۈمىدىن قۇتۇلۇش يولى . ئاچچىقىم كەلدى

دېيىشى بىلەن$ ئۆز » تا"ق«ەر بولسا، پەقەت ئۆچ مەرتەم لېكىن ئەرل. يوق

ئادىل خۇدا بۇنداق ئادالەتسىزلىكنى ھېرگىزمۇ ! خوتۇننى قويىۋەتەلەيدۇ

مېنىڭ كوچىغا چىقىپ مۇنداق . دەپ ئىچىم تېخىمۇ قاينىدى! قۇۋۋەتلىمەيتتى

:توۋلىغىم كەلدى

ن تا'ق بولۇپ جەمىيىتىمىزىدىكى ئېرىدى! ئەي مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم

. ئۇ2ر ئۆز ئۆيلىرىدىن قوغ$ندى! كەتكەن ئايال$رنىڭ تۇرمۇشىغا قاراڭ$رچۇ

شەھەر . كۆردۇڭ<رمۇ؟ ئۇ;رنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدىغان بىرەر كىشىمۇ يوق

بالى-رنىڭ ئازابى ۋە . كوچىلىرىدا، ئۇ5ر تىلەمچىلىك ۋە پاھىشەلىك قىلىۋاتىدۇ

!ئاھ ئۇرۇشلىرىغا قاراڭ"ر

ئەرلىرى تەرىپىدىن ئۆيىدىن قوغ(نغان ئاجىز  ! قاراڭ"ر، مۇسۇلمان"ر 

بىز باشقا دىندىكىلەرگە قاراپ، ! ئۇ2رنىڭ خارلىنىۋاتقانلىقىغا قاراڭ"ر! ئايال$رغا

ئۆزىمىنى شۇنداق ماختايمىزيۇ، لېكىن ئەمەلىيەتتە بىز ئۆز جەمىيىتىمىزدىن 



رلىرى كېچىك خوتۇن*ر ئېلىۋېلىپ، ئە! نومۇس قىلىشىمىز كېرەك، بىرادەرلەر

ئىس(م دىنى يول ! ئەمدى ھالى خەۋەرسىز قالغان ئەشۇ ئايا(ل"رغا قاراڭ"ر
ئۆزىگە داغ تەگكۈزگەن شەرمەندىلىك ئەمەسمۇ؟قويغان بۇ ئىش)ر دەل ئۆز

بۇ . ئۆيۈمدىكى تۆت تام مېنىڭ ئاجىزلىقىمنى مەسخىرە قىلدى 

مەن . ؟ كىممۇ ئاڭ-ر؟ دەپ يىغلىدىمسۆزلىرىمىنى كىمگىمۇ ئېيتارمەن

:ئاسمانغا قاراپ

.دەپ توۋلىدىم!ماڭا توغرا يولنى كۆرسەت! ئى ئال!

بىر نەچچە ئايدىن بۇيان مەن پوچتىخانىدىكى تەكشۈرۇش بۆلۈمىدە 

مېنىڭ ۋەزىپەم ئاساسەن پاكىستاندىن چەتئەللەرگە ئەۋەتىدىغان . ئىشلىدىم
پوسۇلكى0ر ئارىسىدىن چەكلەنگەن تياكى پاكىستانغا كېلىدىغان خە

بىز ئەسلى پاكىستاننىڭ قانۇننى ئادا . ماتىرىيال/رنى تەكشۈرۈش ئىدى

قىلىشىمىز كېرەك ئىدى، لېكىن بەزى خىزمەتداشلىرىم، بۇ قانۇنغا خى"پ 

پۇلنى كانۋىرتقا سېلىپ ئەۋەتىش مەسىلەن،  نەق. نۇرغۇن ئىشنى قى$تتى

داشلىرىم بۇنداق خەتلەرنى تاپقىنىدا،  قائىدە خىزمەت. قانۇنغا خى&پ ئىدى
. بويىچە، پۇلنى پاكىستان دۆلەت بانكىسىغا ئەۋەتمەي، يانچۇقىغا سېلىۋا$تتى

ژۇرنال"ر، ۋە باشقا قانۇنغا خى"پ ئۇ5ر يەنە،  شەھۋانىي، سېرىق كىتاب

بەزىدە . ماتىرىيال=رنى يىغىپ كۆيدۈرىۋەتمەستىن، ئۇ$رنىمۇ ئېلىپ قا$تتى

چوڭ ھۆكىمەت باشلىقلىرى شەھۋانىي ژورنال3رنى ۋە چەتئەل پۇللىرىنى 
.ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇپ بېرىشنى بۇيرۇق چۈشۈرەتتى

مېنىڭ يەنە بىر ۋەزىپىم، ئىس,م دىنىغا قارشى ماتىرىيال,رنى تەكشۈرۈپ،  



بۇ . ئەگەر تېپىلىپ قالسا، ئۇ:ر ئۈستىدىن دوك0ت قىلىش ۋە يوقۇتۇش ئىدى

ا مەن ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىلىرىغا كۆپ ھىسداشلىق قىلغاچقا، چاغ#رد

ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئىنجىلغا ئائىت ژورنال7رنى تاپقىنىمدا، مەن باشتا ئو$رنى 

شۇنداق قىلغاندا، ئۇ(رغا ئۆزۈم . ئوقۇۋا%تتىم، ۋە ئادرىسلىرىنى كۆچۈرۈۋا%تتىم
ىل دىنى كۆز قاراشتىكى ئۇزۇن ئۆتمەي، مەن ھەرخ. بىۋاستە خەت يازا%يتتىم

خۇداغا شۈكۈر، مېنىڭ ھەقىقى ھەزرىتى . نۇرغۇن ژورنال.رغا ئىگە بولدۇم

ئەيسا ئېتىقادىغا ئائىت تەلىملەرنى ئوقۇغانلىرىم كۆپ بولغاچقا، مەن خاتا 
يول@ردىن ساقلىنىپ، خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى دائىم ئويلىدىم ۋە بۇ ھەقىقەت 

.ردىكېيىن مېنىڭ ھاياتىمدا مېۋە بە

مەن ئۆگىنىشىمنى توختاتمىدىم، مەن داۋاملىق قۇرئان بىلەن ئىنجىلنى  
ھەزرىتى ئەيسا »  پاك بولۇشى«مەن، ئىس(م دىنىدىكى . سېلىشتۇرىۋاتاتتىم

. بىلەن سېلىشتۇرسام، چوڭ بىر پەرق چىقتى» پاك بولۇشى«ئۆگەتگەن 

رەت ئېلىپ ئۆز ئىس>م دىنىدا بىر كىشى خۇدانىڭ ئالدىغا كەلگەندە چوقۇم تە

لېكىن ھەزرىتى ئەيسا بولسا، ئىبادەت .  بەدىنىنى پاك+ش كېرەك دەيدۇ

قىلغاندا بىر كىشىنىڭ تاشقى پاكلىنىشى ئانچە مۇھىم ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ 
.دەيدۇ قەلبى پاك بولۇشى كېرەك

ئايىتىدە ئىبادەت توغرۇلۇق  24: 4ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىنجىل سۈرە يۇھاننا 

ئۇنىڭغا . روھتۇرخۇدا: «مۇنۇ سۆزلىرى ماڭا شۇنداق تەسىر قىلدىئېيتقان 

ئىبادەت قىلغۇچى>ر روھى بىلەن ۋە خۇدا ئاشكارىلىغان ھەقىقەت بويىچە 

».ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشى كېرەك



ئۆگۈنۈشىمنىڭ جەريانىدا مەن چۈشۈنۈشكە تەس بولغان نۇرغۇن ئىش$رغا 

دا مېنىڭ قەلبىمنى يۇرۇتۇپ ئۆز لېكىن ھەر بىر قېتىم خۇ. دۆچ كەلدىم

ئەگەر بىر كىشى چىڭ قەلبى بىلەن . ھەقىقىتىنى ماڭا ئايدىڭ'شتۇردى

ھەقىقىتىنى ئىنتىلىپ ئۇنى ئىزدەنسە، خۇدا ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ ئۈمىدىنى يەردە 

. مەن ئۆزەم بۇ ھەقىقەتكە گۇۋاھلىق بېرەلەيمەن! قويمايدۇ

ىزلىرىنى ئوقۇغىنىمدا  ئۇنىڭ ئمەن ئىنجىلدىكى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىش

دۈشمەنلىرىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلۇپ، كرىستكە مىخلىنىپ ئۆلۈشىدىن بەكمۇ 

چۈنكى، باشقا مۇسۇلمان3رغا ئوخشاش، كېچىكىمدىن . قايمۇقۇپ قا%تتىم

تارتىپ مەن ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىي دۈشمەنلىرىنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇلۇپ، 
.كەلگەن ئىدىم  كرىستتە ئۆلمىگىنىنى ئۆگۈنۈپ

بۇ ئىش توغرۇلۇق قانداق ئوي8شنى بىلمەي قالساممۇ، مەن يەنە خۇدا ماڭا   
گەرچە، . نېمىنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىگىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ دەپ ئىشەندىم

مەن نۇرغۇن كىتاب)ر ئوقۇساممۇ، لېكىن ھەقىقىي جاۋاپ يەنى) خۇدانىڭ 
بىلەن مەن قۇرئاندىن  ھەزرىتى ئۇنىڭ ئۆز يېتەكلىشى . ئۆزىدىن كەلدى

ئەيسانىڭ كرىستكە مىخلىنىشى، ئۆلۈشى، ئاندىن ئۇنىڭ تىرىلىپ ئەرشىگە 

بۇ ھەقىقەت، ماڭا نىسبەتەن ئەڭ ھەل . چىقىپ كېتىشىنى كۆرۈپ، چۈشەندىم
: مەن خۇداغا يىغ&پ تۇرۇپ. قىلغۇچ نۇختا بولدى

ئاشقارا ھالدا قئەگەر بۇ راست بولسا، ئۇنداقتا مېنىڭ ئوچۇ! ئى خۇدا

.ئاھ ئۇردۇم !ئەيسا مەسىھنىڭ بىر ئەگەشگۈچىسى بولىدىغان كۈنۈم ئاز قاپتۇ

.قاراش تۇرۇپتۇمېنىڭ ئالدىمدا ئىككى ئوخشىمايدىغان كۆز



يەنى، ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ . ئىنجىلنىڭ ئېنىق بايانلىرى بىرىنچىسى 

يولىغا دەۋەت قىلىشى،  دۇنياغا كېلىشى، گۇناھكار ئىنساننى ئال(نىڭ توغرا 

دۈشمەنلىرى تەرىپىدىن چاپراس ياغاچغا مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلۈشى، دەپنە 

قىلىنىشى، ئۆلگەندىن كېيىن ئۈچىنچى كۈنى قايتا تىرىلىشى، ۋە قىرىق كۈن 

شاگىرتلىرى بىللە بولۇپ، ئاندىن جەننەتكە كۆتۈرۈلۈپ كېتكەنلىكىدىن ئىبارەت 

ەيسانىڭ ئەگەشگۈچىلىرىنىڭ ھەممىسى تارىختىن بۇيان، ھەزرىتى ئ. دۇر

.مەن بۇنى ئوبدان چۈشىنىۋالدىم. بۇ0رغا ئىشىنىپ كەلگەن ئىدى

ئۇ بولسىمۇ  بىز . قاراش تۇرۇپتۇلېكىن ئالدىمدا يەنە بىر كۆز

قاراش بويىچە   بۇ كۆز. قاراشىمىز ئىدىمۇسۇلمان.رنىڭ ئەنئەنىۋىي كۆز

ئال+ ئۇنى يەھۇدىي . مىخ'نمىغانئۇ4ر ھەزرىتى ئەيسا ئەزەلدىن كىرىسكە 
ئۇ ھەرگىزمۇ . دۈشمەنلىرىنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ، ئەرشىگە ئېلىپ كەتكەن

.دەيدۇ!ئۆلتۈرۈلمىگەن

شۇڭا مەن . قاراش قۇرئاننىڭ بايانىغا ئاسا*نغان دەيدۇمۇسۇلمان'ر بۇ كۆز
نى بۇ مەسىلىنى ئايدىڭ>شتۇرۇش ئۈچۈن قۇرئاننىڭ بۇ توغرۇلۇق ئايەتلىرى

.قايتىدىن تەھلىل قى'ي دېسەم پەقەت بىرنى' تاپتىم

:ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن157قۇرئان كەرىم، سۈرە نىسا  

ئال=نىڭ رەسۇلى ئەيسا ئىبنى مەريەمنى ھەقىقەتەن ئۆلتۈردۇق «

ۋەھالەنكى، ئۇ+رنىڭ ئەيسانى . دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن ئۇ.رغا لەنەت قىلدۇق

.» رغا ئاسقىنىمۇ يوق ۋە لېكىن ئۇ0رغا شۈبھە سېلىندىئۆلتۈرگىنىمۇ يوق، دا

ئۇ(ر ئەيسانى «بەزى تەرجىمان ۋە تەپسىرچىلەر بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرىغا 



ئاستۇق دەپ گۇمان قىلىپ، ئەيسا ئەلەيھىسسا/مغا ئوخشاپ قالغان باشقا 

لېكىن بۇ سۆزلەر پەقەت . دېگەن بىر ئىزاھاتنى قوشىدۇ» بىرسىنى ئاستى

!قۇرئاننىڭ ئەسلى سۆزلىرى ئەمەس ئىزاھىتى ئۇ%رنىڭ

بۇ تەرجىمان ۋە تەپسىرچىلەر نېمىشقا بۇ ئايەتكە شۇنىڭدەك بىر ئىزاھاتنى 
قوشۇپ قويىدۇ؟ چۈنكى بەزى مۇسۇلمان5ر بىر پەيغەمبەرنىڭ  ئۆلتۈرۈلۈشى 

شۇڭا ھەزرىتى ئەيسانىڭ دۈشمەنلىرى . چوڭ بىر شەرمەندىچىلىك ھېساب$يدۇ
لېكىن، . ئۆلتۈرۈلۈشى، ئۇ7ر ئۈچۈن مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىشتۇرتەرىپىدىن 

. دۇنيانىڭ تارىخىدا شېھىت بولغان پەيغەمبەرلەر ئاز ئەمەس ئىدى

ئايەتىدە، يەھۇدىي-رنىڭ پەيغەمبەرلەرنى  155ئەمەلىيەتتە، سۈرە نىسانىڭ 

شېھىت . ناھەق ئۆلتۈرۈشى توغرىسىدىكى بايان ناھايىتى ئوچۇق قىلىپ يېزىلغان

ئەگەر بىر پەيغەمبەر خۇدانىڭ . بولماق شەرمەندىلىك ئەمەس، ئەلۋەتتە

ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىپ شېھىپ بولغان بولسا، بۇ قانداقمۇ بىر شەمەندىلىك 

.بولسۇن؟ مېنىڭچە بۇ چوڭ بىر شەرەپلىك ئىش ئىكەن

ئۇنداقتا، ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلگىنى راستمىدۇ؟ مەن بۇنىڭ جاۋابىنى  

روشەنكى، ئۇنىڭ جاۋابى پەقەت) ئىنجىلدا . دىن تاپا0يمەن؟ دەپ ئوي%ندىمنە

چۈنكى مۇقەددەس كىتاب)رنىڭ ئارىسىدا، پەقەت ئىنجلدى) ھەزرىتى . تۇرۇپتۇ

نۇرغۇن . ئىزلىرى تەپسىلىي خاتىرلەنگەنئەيسا ئەلەيھىسسا'منىڭ ئىش

لىيەتتە قۇرئاننىڭ مۇسۇلمان:ر ئىنجىل ئۆزگەرتىۋەتىلگەن دەيدۇ لېكىن ئەمە

» ئىنجىل ئۆزگەرتىۋەتىلگەن«ئۇنىڭدا . قاراشنى قۇۋۋەتلىمەيدۇئۆزى بۇ كۆز

ئەگەر  ئەكسىچە قۇرئان سۈرە يۇنۇستا. دەيدىغان ھېچقانداق بىر ئايەت يوق

بىز قۇرئاندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەنىسىنى چۈشەنمىسەك ئىلگىرىكى كىتاب يەنى 



شۇڭا مەن قۇرئاننىڭ دېگىنى بويىچە . دۇدەي ئىنجىلنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك
ئىنجىل سۈرە . ئىنجىلنى ئۆگۈنۈپ، بۇ ھەل قىلغۇچ ئايەتلەرنى تاپتىم

:بابىدا مۇنۇ ئايەتلەر يېزىلغان  2ئەلچىلەرنىڭ پائالىيەتلىرى 

خۇدا ناسىرەلىك . ئەي ئىسرائىل قېرىنداش"ر، سۆزلىرىمگە قۇ(ق سېلىڭ"ر«

كۆرسەتكەن مۆجىزە  كارامەتلىرى بىلەن ھەزرىتى ئەيسا ئارقىلىق ئاراڭ$ردا 

.  بۇ ئىش ھەممىڭ(رغا مەلۈم. ئەيسانى ئۆزىنىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان

ھەزرىتى ئەيسا خۇدانىڭ ئالدىنئا2 بىلىشى  ۋە پى-نى بويىچە سىلەرگە 

سىلەر ئۇنى خۇدايىمىزغا ئىشەنمىگەن رەزىل ئادەملەرگە تۇتۇپ . تاپشۇرۇلدى

...كرېستكە مىخلىتىپ ئۆلتۈرگۈزدۈڭ"ر بېرىپ،

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ئىسرائىل قېرىنداش"ر، شۇنى قەتئىي بىلىشىڭ"ر 
كېرەككى، خۇدا سىلەر كرېستكە مىخ4پ ئۆلتۈرگەن ھەرزىتى ئەيسانى ھەم 

__ رەببىمىز، ھەم بىزنى گۇناھلىرىمىزدىن ئازاد قىلىدىغان قۇتقۇزغۇچى 

!..»مەسىھ قىلىپ تەيىنلىدى

مەن بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇپ خۇدانىڭ مېنى ھەم قۇرئاندىن ھەم ئىنىجىلدىن توغرا 
.يېتەكلىگىنىگە مىڭ شۈكۇر ئېيتتىم

ئايەت توغرۇلۇق  157مەن مۇسۇلمان ئۆلىما.رنىڭ ئارىسىدا سۈرە نىسا       

تارىخدىن بۇيان تۈرلۈك . ئىختى7پ پەيدا بولغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتىم

بەزىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ . ان نەزىرىيەلەر ئوتتۇراغا قويۇلغانئوخشىمايدىغ

ئورنىدا ئۇنى دۈشمەنلىرىگە ساتقۇنلىق قىلغان يەھۇدا ئىشقارىيۇت ئۆلتۈرۈلگەن 

دېيىشسە، يەنە بەزىلەر كىرىنىيلىك سىمون ئىسىملىك بىرسى ئۆلتۈرۈلگەن 

ر راستىن# بۇ ئەگە.  ئەمما، مەن بۇ3رنىڭ ھەممىسىگە قوشۇلمىدىم. دېيىشىدۇ



مۇسۇلمان>ر دېگەندەك، يەنى خۇدا  كىشىلەرنى ئالداش ئۈچۈن، يەھۇدا 

ئىشقارىيۇتنىڭ يۈزىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭكىدەك قىلىپ كۆرسىتىپ قويغان 
بولسا، بۇ خۇدانىڭ خاراكتىرىگە داغ كەلتۈرىدىغان ئالدامچىلىق بولمامدۇ؟ پاك، 

لىشىدىغان بىر خۇدامۇ؟ ياق ئادىل خۇدا بۇنداق ئالدامچىلىق بىلەن ھەپ

مېنىڭ پۈتۈن ! خۇدا ئالدانمايدۇ، ھەم ئالدىمايدۇ. ھەرگىزمۇ ئۇنداق بولمايدۇ

.قاراشنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلدىۋۇجۇدۇم، بۇ خىل ھارام كۆز

ئۇنداقتا، ھېلىقى ئۆلىما8رنىڭ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئورنىدا كىرىنىيلىك       

رۈلگەن دېيىشىچۇ؟ بۇ ئۆلىما)ر، سىمون سىمون ئىسىملىك بىرسى ئۆلتۈ

ھەزرىتى ئەيسا ئۈچۈن چاپراس ياغاچنى كۆتۈرۈپ ماڭغاچقا، يەھۇدى&ر ئۇنى 
ھەزرىتى ئەيسانىڭ شۇڭا، ئۇ"ر . ئەيسا دەپ ئېلىشتۇرۇپ قويغان، دەيدۇ

دەپ  ئورنىدا يەھۇدىي*ر بىچارە سىموننى كرىستكە مىخ*پ ئۆلتۈردى

خۇدانىڭ ھەقىقىي پەيغەمبىرى . ۇنىمۇ رەت قىلدىملېكىن، مەن ب. ئىشىنىدۇ
بولغان ھەزرىتى ئەيسا قانداقمۇ بۇنداق چوڭ ناھەقچىلىققا يول قويسۇن؟ بۇ 

!قاراشنى كىممۇ قوبۇل قى&لسۇن؟پەسكەش كۆز

ئەگەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى پەقەت بىر . مەن يەنە  ئوي)پ باقتىم 

تا ئۇنىڭ مۇىتلىرىچۇ؟ ئۇ/ر قانداق ئادەملەر؟ ئاساسسىز ھېكايە بولسا، ئۇنداق

ئۇBر ئۆمۈربويى دۇنيانى كېزىپ، باتۇرلىق بىلەن ھەزرىتى ئەيسانىڭ 

ئۇ%رنىڭ . ئۆلتۈرۈلۈشى، دەپنە قىلىنىشى ۋە ئۆلۈمدىن تىرىلىشىنى جاكارلىغان

بۇ سەپسەتىچىلىك كىشىنىڭ كاللىسىدىن . ياق! ھەممىسى ئالدامچىمۇ؟

ئەگەر، ئۇ"ر شۇنداق يالغانچى0ردىن بولغان بولسا، ئۇ"ر . تەئۆتمەيدۇ، ئەلۋەت

نېمە ئۈچۈن كىشىلەرگە خۇدانى سۈيۈڭ*ر ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇڭ*ر دەپ تەلىم 
ئۇ:ر ئالدامچى%ر ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ ئىخ%سمەن ! بېرىدۇ؟ ياق



.بەندىلىرى ئىدى

منىڭ ئورنىغا باشقا بىرسى شۇنىڭ بىلەن، مەن، ھەزرىتى ئەيسا ئەلەيھىسسا!    

دەپ يەكۈنگە !» ياق، بۇ مۇمكىن ئەمەس: «قاراشغائۆلتۈرۈلگەن دېگەن كۆز

مەن قۇرئان ۋە ھەدىسنى ئۆگەنگەنسىرى، ھەزرىتى ئەيسانىڭ . كەلدىم

كرىستكە مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگە ۋە ئۇنىڭ تىرىلىپ، ئال+نىڭ دەرگاھىغا 

ئايەتتە  55ئىمران سۈرە ئال. بولدى كۆتۈرۈلگەنلىكىگە ئىشەنچىم كامىل

:ئال6 ھەزرىتى ئەيساغا مۇنداق دەيدۇ

قەبزى رۇھ دېگەن سۆزنىڭ » (مەن سېنى قەبزى رۇھ قىلىمەن! ئى ئەيسا«

بۇ يەردە قۇرئاننىڭ ئەسلى ) مەنىسى جان ئۆزۈش ياكى ۋاپات بولۇشدۇر

. ۇردىمەكت» ئى ئەيسا، مەن سېنىڭ ئۆلۈشىڭگە يول قويىمەن: «مەنىسى

سېنى . سېنى دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن: «ئاندىن ئال' سۆزىنى داۋام'شتۇرۇپ

سىنى ئەگەشكەنلەرنى قىيامەتكىچە كاپىر%ردىن . كاپىر.ردىن پاك قىلىمەن

.دەپ ۋەدە قىلىدۇ...» ئۈستۈن قىلىمەن

ئوچۇق ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلىشى ۋە ئاسمانغا بۇ ئايەت ئوچۇقتىن

ئەيسا «مەيلى شۇ دەۋىردىكى يەھۇدىي"ر ! ىۋاتمامدۇ؟كۆتۈرۈلۈشىنى ئىسپاتل

دېگەن خىيالىدا بولغان بولسىمۇ، !» ئىبنى مەريەمنى ھەقىقەتەن ئۆلتۈردۇق

!ئال+نىڭ ئۆزىدۇر ئۇنىڭ ھەقىقىي ئۆلتۈرگۈچى ئۇ&ر ئەمەس

ئۇنىڭ ئۈستىگە مەن تەۋرات، زەبۇر ۋە ئىنجىلنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق، 

دىن، ھەزرىتى ئەيسانىڭ خۇدا بۇ دۇنياغا ئەۋەتكەن، پۈتۈن ئۇ*رنىڭ ھەممىسى

ئىنسانىيەتنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆز جىنىنى قۇربان قىلغان،  نىجاتكار 

!ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلىشقا مەجبۇر بولدۇم

! تەتقىقاتىم ئاياغ$شتى. شۇنىڭ بىلەن مەن كىتابلىرىمنى يېپىپ قويدۇم



.ئېنىق بىر قارار قىلىش ۋاقتى، يېتىپ كەلدى ئەمدى، قانداق قى(رمەن؟  ماڭا،



 »   «

كېيىنكى يەكشەنبە كۈنى، مەن ۋىنسىنت ۋە مەخمۇد ئەپەندىلەرنىڭ  

ئى «جامائەتچىلىكىدە باشقا ئېتىقادچى0ر بىلەن بىرلىكتە چىن قەلبىم بىلەن 

. دېگەن مەدھىيە ناخشىسىنى ئېيتتىم!» سەن نەقەدەر ئۇلۇغ پەرۋەردىگار

ڭراپ، ئۇ9رنىڭ چوڭقۇر، گۈزەل مەنىسى قەلبىمگە ھەربىر سۆز ئىچىمدە يا
.سىڭىپ كىردى

مەدھىيە كۈيلىرى ئاخىرلىشىپ ھەممىمىز ئولتۇرغاندىن كېيىن، مەن ئۆز

:ئۆزۈمگە

سەن . مەخسۇت، سەن ئىككى توشقاننى تەڭ قوغلىساڭ بولمايدۇ

. ئوخشاش بولمىغان ئىككى خوجايىنغا بىر4 ۋاقىتتا تەڭ خىزمەت قى)لمايسەن

سەن قايسىسىغا ئەگىشىسەن؟ . سەن چوقۇم بىر قارارغا كېلىشىڭ كېرەك

ئىس<م دىنىغىمۇ ياكى ھەزرىتى ئەيساغىمۇ؟ مەيلى قايسىسى بولۇشتىن 

.دېدىم! قەتئىينەزەر سەن چوقۇم تېزدىن بىر قارارغا كەلمىسەڭ بولمايدۇ

مگە لېكىن مېنىڭ بىر قارارغا كېلىشى. مەن قارار قىلىشىم كېرەك. شۇنداق

ئەگەر، ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشسەم، ئائىلەم ۋە . ئىنتايىن تەس كەلدى
گەپنىڭ راستىنى .  دوستلىرىمنىڭ مەندىن مەڭگۈ ۋاز كېچىشى ئېنىق ئىدى

ئېيتسام، ھەزرىتى ئەيساغا مەخپىي ھالدا ئەگىشىپ، ئىس,م دىنىدا داۋاملىق 
.دىتو& بار ئىتۇرسام بولمامدىكىن دىگەندەك ئۈمىدىممۇ ئاز

. لېكىن مۇشۇنداق ئىككى يۈزلۈك ھاياتىمدىن مەن ئا.قاچان تۇيۇپ كېتتىم

مەن يا بۇ تەرەپكە، يا ئۇ تەرەپكە مېڭىشىم . ئالدىمدا روشەن بىر قارار تۇرۇپتۇ
. كېرەك



ھەقسۇبىھانىھۇۋەتائال1 ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى مۇھەممەدنى «ئىس(م دىنى ماڭا 

» ىرىنى تۇتساڭ نىجاتلىققا ئېرىشىسەنئېتىراپ قىلساڭ، شەرىيەتنىڭ پەرھىزل

دېمەك نىجاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ھەم ئىمان ھەم . دەپ تەلىم بېرەتتى
.ساۋاپلىق ئەمەللەر $زىم

لېكىن، ئەگەر ئىنجىلنىڭ دېگىنى راست بولسا؛ ئەگەر مەن ھەزرىتى 

ئەيساغا ئەگەشسەم، ئۇ چاغدا، ئۆزۈمنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، ھېچقانداق بىر 
ئىنجىل شەرىف سۈرە ئەفەسلىكلەر بۇنى شۇنداق ئوچۇق . قى)لمايتتىم ئەمەل

سىلەر ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ، : «ئايەتلەر مۇنداق دەيدۇ. چۈشەندۈرىدۇ

بۇ سىلەرنىڭ . شەپقىتى ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدىڭ"رخۇدانىڭ مېھىر

ىلەر س. ئەجرىڭ:ردىن كەلگەن ئەمەس، بەلكى خۇدادىن كەلگەن ئىلتىپاتتۇر

ھەرگىزمۇ ياخشى ئەمەللەر بىلەر قۇتقۇزۇلمىدىڭ-ر، شۇڭا سىلەرنىڭ 
.» ماختىنىشقا ھەققىڭ%ر يوق

دېمەك، مېنىڭ قىلغان ئەمەللىرىمنىڭ ھەممىسى، مەيلى قانداق ياخشى، 

نىجاتلىق . مەيلى قانداق ساۋاپلىق بولسۇن، ئال4نىڭ ئالدىدا مېنى ئاقلىيالمايدۇ

مەن پەقەت ئال1نىڭ ھەزرىتى ئەيسانى بۇ . ن كېلىدۇپەقەت ئال(نىڭ قولىدى

دۇنياغا ئەۋىتكىنىگە، ۋە ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ دۇنيادىكى ئىنسان(رنىڭ بارلىق 

گۇناھلىرىگە بەدەل تۆلەش ئۈچۈن ئۆز جىنىنى قۇربان قىلغىنىغا ئىمان ئېيتسام، 
.چۈشىنەتتىممەن بۇنى ئىنجىلدىن ئوبدان . ئال5 مېنى نىجاتلىققا ئېرىشتۈرىدۇ

ئىس?م دىنى ماڭا خۇدانى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن تۇتىدىغان پەرھىزلەرنى  
. ئۆگەتتى



ئەمما، ئىنجىل بولسا، خۇدانىڭ ئەزەلدىن مېنى شۇنداق سۆيىدىغانلىقىنى 

ئۇ ھەزرىتى ئەيسانى قۇربان  خۇدا مېنى شۇنداق سۆيۈدۈكى. ئۆگەتتى

مېنىڭ گۇناھكار . ماقچى بولدىقىلىش ئارقىلىق مېنى ئۆزى بىلەن ياراشتۇر

مەندەك بىر گۇناھكار . تەبىيىتىم مېنىڭ قىلغان بارلىق ئەمەللىرىمنى بۇلغايدۇ

ئۆزۈم . ئىنساننىڭ خۇدا بىلەن يارىشىۋېلىشى پەقەت خۇدانىڭ قولىدىن كېلىدۇ
!لېكىن خۇدا ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىش يوق. ھېچنېمە قى'لمايمەن

قۇرئان كەرىم بولسا، ئىخ,سمەن، يامان ئىش ماڭا نىسبەتەن ئېيتقاندا،  
.قىلمايدىغان مۆمىنلەر ئۈچۈن يېزىلغان بىر نىزامنامەدۇر

ئەمما، ئىنجىل بولسا، ئۆزىنى مەندەك، بىزنىڭ ھەممىمىزدەك، گۇناھكار 

ئىنسان$ر ئۈچۈن يېزىلغان، ئۇ=رغا يېڭى ھاياتلىق بېرىدىغان، خۇداتائال$نىڭ 
.سۆزى دەپ تەسۋىرلەيدۇ

خۇدانىڭ ئىنسانىيەتنى ئۆزىگە  ئىنجىلدا، ھەتتا تەۋرات ۋە زەبۇردىمۇ

ياراشتۇرىدىغان پى5نى ۋە شۇ پى5ننى ئەمەلگە ئاشۇرغان ھەزرىتى ئەيسا 

ئەگەر، ھەزرىتى ئەيسا بولمىغان بولسا، تەۋرات، زەبۇر . مەركىزلەشتۈرۈلگەن

اب ۋە ئۇنىڭدىكى ھەزرىتى ئەيسا بولسا، مۇقەددەس كىت. ۋە ئىنجىل بولمايتتى
.ئېتىقادنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان، ھالقىلىق نۇختىسى

لېكىن قۇرئاندا، مۇھەممەد ئەلەيھىسسا5منى پەقەت- ئۇنىڭدىن بۇرۇن 
 3. ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش بىر پەيغەمبەر، دەپ سۈرەتلىگەن

: لغانئايەتتە بۇنى شۇنداق ئوچۇق يېزى 144سۈرە يەنى سۈرە ئالئىمران 

مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر «
.» ئۆتتى

ئەمما ھەزرىتى ئەيسا بولسا، ئىنجىلدا ھەرگىزمۇ ئادەتتىكى بىر 



ئىنجىل سۈرە يۇھاننادا ھەزرىتى ئەيسا .  پەيغەمبەردەك تەسۋىرلەنمىگەن

لىق ئۆزۈمدۇرمەن، يول، ھەقىقەت ۋە ھايات: «ئۆزى توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ

ئىنسان3رنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگۈچى «، »مېنىڭسىز ھېچكىم خۇداغا بارالمايدۇ

ماڭا ئېتىقاد قىلغان كىشى ئۆلسىمۇ، يەنە . ۋە ھاياتلىق بەرگۈچى ئۆزۈمدۇرمەن
.» ھايات بولىدۇ

ئىس<م دىنىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ھاياتلىقنى كۆرسىتىدىغان  دېمەك
بۇ نۇقتىدىن . زرىتى ئەيسا بولسا، شۇ ھاياتلىقنىڭ ئۆزىدۇرھە. بىر ئەلچى

.قارىغاندا، ھەزرىتى ئەيسا بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسسا/م تۈپتىن پەرقلىنىدۇ

مەن ئۆزۈمنىڭ بارلىق نەرسىدىن ۋاز كېچىپ ھەقىقەتنى ئىزدىگىنىمنى 

نە بىر لېكىن، يە. ئەمدى، مەن بۇ ھەقىقەتنى تاپقاندەك ھىس قىلدىم. ئويلىدىم

قارشى، قۇدرەتلىك كۈچنىڭ ئارىسىدا ئارا قارىمۇتەرەپتىن، ئۆزەم ئىككى ئۆز

لېكىن، كەينىمگە . مەن ئالغا ئىلگىرىلەشتىن قورقتۇم. قالغاندەك بولدۇم

قارىسام، مەن پەقەت ئىس>م دىنىدىكى ماڭا يەتكۈزگەن ئازاب ئوقۇبەت، 
شۇ . املىرىنى كۆردۈمئەھكئاراملىقنى ھەرگىزمۇ بېرەلمەيدىغان شەرىيەت

:ۋاقىتتا، خۇددى، ھەزرىتى ئەيسا مېنىڭ ئالدىمغا كېلىپ

. دېگەندەك ئاڭلىدىم! ماڭا ئەگەشكىن، مەن ساڭا ئاراملىق بېرەي 

.قەلبىم ئەشۇنداق ئاراملىققا بەكمۇ تەشنا ئىدى

) پاۋزا(

ئۇ.رنىڭ مېنى نېمە دەپ ! كۈرەش ئەپەندىم ۋە ئۆيىدىكىلەرچۇ؟ لېكىن



ئۇ9ر مېنى ۋاپاغا جاپا قىلغان بىر مۇناپىق دەپ . ي0پ قېلىشىدىن ئەنسىرىدىمئو

ئوي<پ قا1رمۇ؟  مەن ئۆمرۈمدە ھېچقاچان ئۇ1رنىڭ ئۆيىدىكىدەك مېھىر

مەن تايانچسىز، بىچارە ۋە ئۆلەر ھالەتكە . مۇھەببەتكە ئېرىشكەن ئەمەس

ھەتتا، ھازىرمۇ ئۇ"ر . ىچۈشۈپ قالغاندا، ئۇ6ر ماڭا ياردەم قولىنى سۇنغان ئىد

. ساخاۋەت قىلىۋاتاتتىخۇددى خۇدا ئەۋەتكەن پەرىشتىلەردەك،  ماڭا خەير

ناۋادا، مەن ئۇBرغا ئۆزۈمنىڭ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئەگەشگۈچىسى بولدۇم دەپ 
ئىقرار قىلسام، قانداق بو#ر؟

.بۇ>رنىڭ ھەممىسىنى ئوي1پ شۇنداق بىئارام بولدۇم 

مەن ھەم مەسچىتكە ھەم . ى ھەم ئىنجىلنى ئوقۇۋەردىممەن ھەم قۇرئانن
مەن ھەم مۇسۇلمان . مەخمۇد ئەپەندىنىڭ جامائەتچىلىككە  بارىۋەردىم

مەن ئىككى . ئۆلىما=رنىڭ ھەم ئىنجىل ئۇستازلىرىنىڭ تەلىماتىنى ئاڭلىۋەردىم

بىر قارارغا كەلمىسەم . ئاتنى تەڭ مىنمەكچى بولغان بىر كىشىدەك بولدۇم

.تتىبولماي

مەن كۈرەش ئەپەندىمنىڭكىگە كۆچۈپ . ئۆيۈمدە بىر رادىئو بار ئىدى
كىرگەندىن كېيىن،  ئۇ8ر ياخشى كۆڭلى بىلەن ئۇنى ئىشلەتسۇن دەپ ماڭا 

مەخمۇت ئەپەندى ماڭا ئىنجىل ۋە ئەيسا ئېتىقادىغا ئائىت . بەرگەن ئىدى
دېگۈدەك مەن دائىم . پىروگراممى7رنىڭ چاستوتىنى ئېيتىپ بەرگەن ئىدى

. ئۇ/رنى ئاڭ(پ تۇراتتىم

كۈرەش ئەپەندىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرمۇ بەزىدە مېنىڭ بىلەن بىللە ئۇنى 

بۇ ئاڭلىتىش، موسكىۋا . لېكىن، ئۇ1ر ئانچە ھەۋەس قىلمىدى. ئاڭ(پ قوياتتى



رادىئو ئىستانىسىسىنىڭ ئاڭلىتىش چاستوتىسىغا ناھايىتى يېقىن بولغاچقا بەزىدە 
.گراممى/رنى ئاڭ/ش ناھايىتى تەس ئىدىكەچلىك پىرو

بىر كۈنى ئەتىگىنى ئىشقا بېرىشقا تەييارلىق قىلغاچ رادىئو ئاڭ*ۋاتقىنىمدا، 
. پروگرامىدا بىر ئىنجىل ئۇستازى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدا سۆزلىدى

گەرچە ئانچە دىققەت قىلىپ ئاڭلىمىغان بولساممۇ، ئەمما پروگراممىنىڭ 
: اڭلىتىلغان ئىنجىل ئايەتلىرى مېنىڭ دىققىتىمنى شۇنداق تارتتىئاخىرىدا ئ

:ھەزرىتى ئەيسا دەيدۇكى«

دەپ غەم ! نېمە  يەيمىز؟ نېمە ئىچىمىز؟  نېمە كىيىمىز؟!شۇنداق ئىكەن،  
ئەرشتىكى ئاتاڭ$ر سىلەرنىڭ بۇ نەرسىلەرگە مۇھتاجلىقىڭ$رنى ... قىلماڭ"ر
مۇھىمى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ۋە شۇنداق ئىكەن، ھەممىدىن .  بىلىدۇ

ئۇ چاغدا، خۇدا سىلەرگە مانا بۇ%رنىڭ . ھەققانىيلىقى ھەققىدە ئىزدىنىڭ"ر

.»ھەممىسىنى قوشۇپ تەقدىم قىلىدۇ

خۇددى بىر ئاتا ئۆز . بۇ سۆزلەر يۈرىكىمنىڭ دېگەن يېرىگە باردى    

ەندىلىرىنىڭ بالىلىرىنى ياخشى چۈشەنگەندەك، پەرۋەردىگار خۇدا ئۆز ئاجىز ب

پەقەت خۇدا& مېنىڭ . ھەكۆڭلىنى نېمىدېگەن ئوبدان چۈشىنىدۇ

. ئىچمەك ۋە تۇرىدىغان يەردىن غەم يېيشىمنى بىلەتتىكەلگۈسىدىكى يىمەك

ئەگەر مەن كۈرەش ئائىلىسىدىن قوغ.نسام، مەن قانداق قى.رمەن؟ لېكىن، بۇ 
. ەييارمەنخۇدانىڭ ئىرادىسى بولسا، مەن بۇنىمۇ قوبۇل قىلىشقا ت

ھەزرىتى . شۇ كۈنى مەن ئىش ئورنۇمدىن ئۈچ كۈنلۈك رۇخسەت ئالدىم

... غەم قىلماڭ. «ئەيسانىڭ سۆزلىرى قۇ5ق تۈۋىمدە ئاڭلىنىپ تۇراتتى



خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ۋە . ئەرشتىكى ئاتاڭ سېنىڭ مۇھتاجلىقىڭنى بىلىدۇ

نا بۇ%رنىڭ ئۇ چاغدا، خۇدا سېنىڭ ما. ھەققانىيلىقى ھەققىدە ئىزدىنىڭ

.»ھەممىسىنى قوشۇپ تەقدىم قىلىدۇ

بۇ ئايەتلەرنى ئېسىمگە ئېلىپ، مەيلى قانداق بولۇشتىن قەتىينەزەر، خۇدانىڭ 

.پادىشاھلىقىنى پۈتۈن قەلبىم، پۈتۈن كۈچۈم بىلەن ئىزدىنىشكە بەل باغلىدىم

. پۈتۈن كۈن ئۆيدە ئولتۇرۇپ، خۇدانىڭ ئۆزىنى ماڭا نامايەن قىلىشىنى كۈتتۈم

دېگەن » خۇدانى بىزگە نامايەن قىلسىڭىز، رازى بو%تتۇق«تۇيۇقسىز! 

: شاگىرتىگە، ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېيتقان سۆزلىرى ئېسىمگە كەلدى

سىلەر بىلەن بىرگە بولغىنىمغا تا5ي ۋاقىت بولدى، مېنى تېخىچە «....
.....»تونۇمىدىڭمۇ؟

ادىن بۇ ئايەتلەرنى مەن دەرھال مۇقەددەس كىتاپنى ئېچىپ، سۈرە يۇھانن

ئوقۇسام، ئۇ0ر خۇددى مەخسۇس مەن% ئۈچۈن . تېپىپ، تولۇق ئوقۇپ چىقتىم

پارە بولۇپ، تىتىرەپ كەتكەن ئەمما، قەلبىم پارە. يېزىلغاندەك تۇيۇلدى

مەن ھەزرىتى ئەيساغا پۈتۈنلەي . قوللىرىم بىلەن كىتاپنى يېپىپ قويدۇم
.ئىشىنىشكە يەنى' جۇرئەت قى'لمىدىم

ئەمما مەن يۈزۈمگە قاراشقا . ئالدىمدا بولسا بىر ئەينەك بار ئىدى

ئۆينىڭ باشقا يەرلىرىدە، كۈرەش ئەپەندىم ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ . پېتىنالمىدىم
چۇرۇڭ ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇرسىمۇ، لېكىن مەن ئۆز خىياللىرىم  ۋە ۋاراڭ 

قايتا ن ئىش)رنى قايتامەن تەتقىقات قىلغا. ئەندىشىلىرىم بىلەن يالغۇز قالدىم

ھەممىسى شۇنداق ئېنىق، چۈشىنىشلىك . ماڭا بىر چىقىش يولى يوق. ئولىدىم



.ئىدى

ھازىرچە بۇ مەكتەپتە : «بالىلىق دەۋرىمدە، ھېلىقى چۈشۈمدە كۆرۈنۈپ 

سەن بۇ يەردىكى ئوقۇشنى تۈگەتكەندىن كېيىن، سېنى مېنىڭ . ئوقۇغىن

ۇ خۇدا، ھازىر مېنى قوبۇل قىلىشقا دېگەن ش» مەكتىپىمگە قوبۇل قىلىمەن

ئەمما، مەن . ئۇ ھازىر مېنىڭ بىر قارارغا كېلىشىمنى كۈتۈۋاتىدۇ! تەييار تۇرۇپتۇ

مېنىڭ ھەقىقەتنى ئىزدەپ تېپىشىم ئۈچۈن، بارلىق . تەشۋىشتە قالدىم
. ئەھۋاللىرىمنى ئورۇن<شتۇرۇپ بەرگەن شۇ خۇدا، ھازىر مېنى كۈتۈۋاتىدۇ

خۇدانى بۇنداق ئۇزۇن «مەن بىردىن"، . سوزۇۋاتاتتىم ئەمما، مەن كەينىگە

، دەپ قاتتىق قورقۇنۇچ ئىچىدە »ساقلىتىپ قويسام، مېنى پا*كەت باسماس ھە
.ماڭا شۇنداق ئېغىر بېسىم كەلگەندەك تۇيۇلۇپ، يىغ)پ كەتتىم. قالدىم

ئۆينى تويۇقسىز' بىر نۇر . قاتتىق چارچاپ كەتكەچكە، مەن مۈگدەپ قالدىم

كۆز ئالدىمدا بىر . ىتىۋەتكەندەك بولۇپ، تام3ر يوقىلىپ كەتكەندەك بولدىيۈر

ئۇنى كۆرۈپ، توساتتىن! . كونا، ناھايتى قەدەمكى بىر كۆرۈنۈش پەيدا بولدى

مەن ھەزرىتى . ئىنجىل، سۈرە يۇھاننادىكى بىر بايان ئېسىمگە كەلدى

ولتۇرغىنىنى ئەيسانىڭ شاگىرتى توماسنىڭ، باشقا مۇرىت*ر بىلەن بىرگە ئ

ئاندىن تويۇقسىز* مەن ھەزرىتى . ئۇ خاپا ھەم گۇماندا ئىدى. كۆردۈم

:ئۇ. ئەيسانىڭ ئۇ=رنىڭ ئارىسىدا پەيدا بولۇپ ئۆرە تۇرغىنىنى كۆردۈم

.دېدى ! ئامان بولۇڭ"ر 

. مەن توماسنىڭ ھەيران قېلىپ، ئاغزىنىڭ ئېچىلغانلىقىغا دىققەت قىلدىم

: توماسقا قاراپئاندىن، ھەزرىتى ئەيسا 

قولۇڭنى ئۇزۇتۇپ . بارمىقىڭنى بۇ يەرگە تەگكۈزۈپ، قوللىرىمغا قارا
.دېدى !گۇمان قىلماي، ماڭا ئىشەن. بېقىنىمغا تەگكۈزۈپ باق



:ئاندىن، توماس ھەزرىتى ئەيسانىڭ پۇتلىرىغا يېقىلىپ

.دېدى ! سەن مېنىڭ رەببىم ھەم خۇدايىمسەن

:لىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ئۇنى يۆلەپ تۇرغۇزۇپشۇ ۋاقىتتا ھەزرىتى ئەيسا قو

مېنى كۆرگەنلىكىڭ ئۈچۈن ئىشەندىڭمۇ؟ مېنى كۆرمەي تۇرۇپ 
.دېدى! ھەئىشەنگەنلەر نەقەدەر بەختلىك

مەن ئويغۇنۇپ، . ئاستا كۆز ئالدىمدىن غايىپ بولدىبۇ كۆرۈنۈش ئاستا

مەنىسىنى  ئۇنىڭ. چۈشۈمدە كۆرگەن، ۋە ئاڭلىغانلىرىمنى ئوي*شقا باشلىدىم

مەنمۇ توماسقا ئوخشاش شەك كەلتۈرگەن بولساممۇ، . مەن ئوبدان چۈشەندىم

ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە يەنى% مېنى . لېكىن ھەزرىتى ئەيسا يەنى* مېنى سۆيدى
.تەكلىپ قىلدى

ئۇ ھەردائىم مېنىڭ : «مەن بىردىن8 چوڭقۇر ھەسرەتتە قېلىپ، ئىچىمدە 
 .»ئەمما مەن ئۇنىڭغا ئېچىپ بەرمىدىم. قەلبىمنىڭ ئىشىگى ئالدىدا ئىدى

مىكىرىدىن پەھەس بولمىغاچقا ئۇ ئۈستۈمدىن مەن شەيتاننىڭ ھىيلە. دېدىم

جىمى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى خۇدا، مېنىڭ . ئاسان- غالىپ كەلگەن ئىدى

قەلب ئىشىكىمنى چېكىۋاتقان ۋاقىتتا، مېنىڭ شەيتاننىڭ سۆزىنى ئاڭلىغىنىم 
؟!نېمىسى

:مەن تىزلىنىپ. ئاستا يۇرۇشقا باشلىدىاستاكۈن ئ

مېنىڭ جاھىللىقىم ۋە . ئى رەببىم، مەن ساڭا ھەقىقەتەن ئىشىنىمەن
.دەپ توۋلىدىم! گۇمانىمنى كەچۈرۈپ مېنى قوبۇل قىلغايسەن

:ئۇ ماڭا. ئاندىن مەن ئىچىمدە، بىر مۇ/يىم ئاۋازنى ئىڭلىدىم 



ڭ ھەممىسىنى، ئەيىبىنى مەن ئۆزۈم ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنى"

شۇنىڭ ئۈچۈن قىزغىن بولۇپ، گۇناھلىرىڭغا توۋا . كۆرسىتىپ، تەربىيىلەيمەن
.دىدى».قىل

 

خۇددى  . مەن ئۆزگەرتىلگەن، يېڭى بىر كىشى بولۇپ ئورنۇمدىن تۇردۇم

دەپ مەدھىيە !» ئى پەرۋەردىگارىم، سەن نەقەدەر ئۇلۇغ سەپ«قەلبىم 

.  ئېيتقاندەك بولدى

شۇ كېچىسى مېنىڭ . كۈنى ئىدى 26ئاينىڭ 4يىلى 1973نى شۇ كۈ

قەلبىم، بۇرۇن ھېچقاچان ھىس قىلىپ باقمىغان، تىنىچلىق، ئارام ۋە ئامانلىققا 
ئىككى يىلدىن ئارتۇق تەتقىق قىلىش  ۋە ئۆگىنىش نەتىجىسىدە، . تولۇپ تاشتى

. ەتتىممەن ھەقسۇبىھانىھۇۋەتائال6نى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىدە تونۇپ ي

شەرىپى، ئۇنىڭ بارلىق ئۇلۇغلىقى ھەزرىتى ئەيسادا خۇدانىڭ تەڭداشسىز شان

شەپقەتلىك ئال. مېنىڭ قاراڭغۇ، مېھرى! پۈتۈنلەي مۇجەسەملەنگەن ئىكەن
بارلىق . غاپىل قەلبىمنى يۇرۇتۇپ، ئۆزىنى ماڭا ھەزرىتى ئەيسادا نامايەن قىلدى

!ھەمدۇسا ئال)غا بولغاي

)پاۋزا(

مەن بارغاندا ئۇ ئۆيىدە يوق . ى مەخمۇد ئەپەندىنى كۆرگىلى باردىمئەتىس

. ئىكەندۇق، مەن ئۆيىگە يېقىن بىر چايخانىدا چاي ئىچىپ ساق)پ تۇردۇم

مەن چايدىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆيىگە  يەنە . مېنىڭ كۆڭلۈم ناھايىتى ئازادە ئىدى

ىم ئىشىكنى مەخمۇد ئەپەند. بېرىپ، دەرۋازىنىڭ قوڭغىرىقىنى قايتا چالدىم



:ئېچىپ، مېنى كۆرۈپ ناھايىتى ھەيران ھالدا

!نېمە بولدى مەخسۇت؟ سەن بۈگۈن يېڭى بىر ئادەمدەك كۆرىنىشەنغۇ

دەپ  »شۇنداق، مەن يېڭى بىر ئادەم بولدۇم. «دېدى ماڭا قاراپ تۇرۇپ

ئاندىن بىز . ئۇ قولۇمنى تۇتۇپ، مېنى ئۆيىگە يېتىلەپ كىردى. كۈلۈمسىردىم

.انخانىغا كىردۇقبىللە مېھم

ھازىر ئوي"پ . مەن بۇرۇن ئۇنىڭ مېھمانخانىسىغا كىرىپ باقمىغانىدىم

مەخمۇت . كۆرسەم ئۇ تاملىرى ئوچۇق رەڭدە ھاك3نغان، راھەت بىر ئۆي ئىدى

:ئەپەندى مەندىن

دەپ مەخسۇت، مۇقەددەس كىتاپنى ئۆگىنىشىڭ قانداقراق كېتىۋاتىدۇ؟

.مۇ/يىملىق بىلەن سورىدى

: ئۇنىڭغامەن 

مېنى چۆمۈلدۈرۈۋەتسەڭ"ر . مەن راستىن1 يېڭى بىر ئادەم بولدۇم
.دەپ سورىدىمبولمامدۇ؟

:ئەمما، ئۇ كۈلمەستىن ماڭا قاراپ. ئۇ نېمە دېمەكچى بولغىنىمنى چۈشەندى

مەخسۇت، ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىپ، چۈمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلساڭ، 

.دېدىق قىلىدىغانلىغىنى بىلەمسەن؟باشقا مۇسۇلمان-رنىڭ سەننى قاندا

.دېدىمبىلىمەن، خۇدا ماڭا چوقۇم ياردەم قىلىدۇ،: مەن

:ئەمما مەخمۇت ئەپەندى يەنى/ ئەنسىرىگەن ھالدا 

دەپ سورىدى ھەمدە  مەخسۇت، سەن ئۆلۈمنى ئوي+پ كۆردۈڭمۇ؟

:ئۇ#پ!

ق ئىش خۇدانىڭ ئالدىدا چوڭ بىر ساۋاپلى«بەزىلەر، سېنى ئۆلتۈرسە، 

.دېدىئۇنى بىلەمسەن؟. دەپ ئوي$يدۇ» قىلدىم



. لېكىن، قەلبىمدە خۇدانىڭ ئامانلىقى شۇ ۋاقىتتا ماڭا شۇنداق يېقىن تۇيۇلدى

:مەن جاۋابەن

ئۇنداقتا، ھەزرىتى ئەيسا ئۆز دۈشمەنلىرىنى كەچۈرگىنىدەك، مەنمۇ −

!ئۇ4رنى كەچۈرىمەن، ئىنشال"ھ 

ئاندىن . ت ئەپەندى مېنى چىڭ قۇچاقلىدىبۇ سۆزلىرىمنى ئاڭ)پ، مەخمۇ 

:دۇئادىن كېيىن، قوللىرىمنى تۇتۇپ تۇرۇپ. ئۇ مەن ئۈچۈن دۇئا قىلدى

.دېدىمەخسۇت، بۇ ماڭا ناھايىتى خۇشالىق بىر كۈن بولدى

. بىز مېھمانخانىدا ئولتۇرۇپ، چۆمۈلدۈرۈش توغرىسىدا پاراڭ%شتۇق 

ۇت، چۆمۈلدۈرۈش ئاددىي بىر مەخس: مەخمۇد ئەپەندى ماڭا مۇنداق دېدى
مۇراسىم بولۇپ، دۇنيادىكى ھەممە ھەزرىتى ئەيسا ئەگەشگۈچىلىرىنىڭ 

بىز سۇغا چۈمۈلدۈرۈلۈشنىڭ بىر ئادەمنى . ئارىسىدا ئادا قىلىنىدۇ

ئۇ پەقەت ھەزرىتى ئەيسانى . قۇتقۇزالمايدىغانلىقىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك

ئاشقارا بىر ل قىلىشنىڭ ئوچۇقمېنىڭ قۇتقۇزغۇچىم، مېنىڭ رەببىم دەپ قوبۇ

يېڭى ئېتىقادچى،  بۇ ئاددىي مۇراسىم ئارقىلىق، بىر تەرەپتىن. شاھىتلىقتۇر
ئۆزىنىڭ ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئۇنىڭ ئەگەشگۈچىلىرىگە تەۋە ئىكەنلىكىنى 

چۆمۈلدۈرۈش مۇراسىمى ئارقىلىق، ھەزرىتى  يەنە بىر تەرەپتىن. كۆرسىتىدۇ

. ېڭى بىر ئېتىقادچىنى قارشى ئالىدۇئەيسانىڭ ئەگەشگۈچىلىرى ي

چۆمۈلدۈرۈش مۇراسىمىدا، پاكىز كېيىم كېيگەن يېڭى ئېتىقادچى، 
جامائەتچىلىكنىڭ . جامائەتچىلىكنىڭ ئالدىدا ئۆز ئىمانىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

مەسئۇللىرى يېڭى ئېتىقادچىغا خۇدانىڭ بەختىنى تىلەپ، ئۇنىڭ بېشىغا پاكىز 
ئۇ6ر ئۇنى دەريا ياكى كۆلچەكنىڭ سۈيىدا  دا(دا بولسا،. سۇ قۇيىدۇ



ھەزرىتى ئەيسا دەۋرىدە ئۇ0ر بۇ مۇراسىمنى دەريا ۋە . چۆمۈلدۈرۈشى مۈمكىن

.دەپ ئاتىلىپ كەلگەن» چۆمۈلدۈرۈش«كۆلچەكتە قىلغاچقا، تا ھازىرغىچە ئۇ 

مەخسۇت، جامائەتچىلىكىمىزدە : مەخمۇد ئەپەندى ئاخىرىدا

دېسىڭىز، مەن باشتا ۋىنسىنت ئەپەندى بىلەن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قى"ي 
.دېدى سۆزلىشەي

بىز ۋېنىست . بىراق مەن ئۇنىڭ بىلەن تەڭ بارىمەن دەپ تۇرۇۋالدىم

ئۇمۇ خۇش خەۋىرىمنى ئاڭ*پ، ناھايىتى . ئەپەندىنىڭ ئىشخانىسىغا باردۇق
ئاخىرى بىز . خۇشال بولدى ۋە خۇداغا شۈكرى دەپ مېنى قۇچاقلىدى

، كېلىدىغان يەكشەنبە كۈنىدىكى يېغىلىشتا ئېلىپ بېرىشنى چۆمۈلدۈرۈشنى

مېنىڭ بىخەتەرلىگىمنى ئوي4پ، مېنى پەقەت جامائەتچىلىكنىڭ . قارار قىلدۇق

لېكىن . بىر نەچچە ئېتىقادچىلىرىنىڭ ئالدىدا چۆمۈلدۈرۈش تەلىۋىنى بەردى

پۈتۈن جامائەتچىلىكنىڭ ئالدىدا گۇۋاھلىق بېرىپ، !  ياق: مەن

.  دەپ چىڭ تۇرىۋالدىم ۈرۈلىمەنچۆمۈلد

. كۈنى بىر يەكشەنبە كۈنى كېچىسى ئىدى29ئاينىڭ 4يىلى 1973ئۇ 

مەن شۇ كېچىسى چۆمۈلدۈرۈشنى . جامائەت بىناسىغا كىشىلەر لىق تولغانىدى

مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ، پەشتاققا قاراپ يول ئالغىنىمدا، . قوبۇل قى%تتىم

شتاققا چىقىنىمدا، مەخمۇت ئەپەندى پە. ھەممە كىشى ماڭا قاراشتى

ۋېنسىنت ئەپەندىمۇ قىشىمدا تۇرۇپ، مېنى قىسقى! . كەينىمگە كېلىپ تۇردى

ئۇ ھېچنېمە دىمىسىمۇ، ھەممە كىشىلەرگە  مېنىڭ بىر . تونۇشتۇردى

پاكىستاندا بىر مۇسۇلماننىڭ . مۇسۇلمان ئىكەنلىكىم ناھايىتى روشەن ئىدى

ئەتنىڭ ئالدىدا چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلىشى ئاشقارا جامامۇشۇنداق ئوچۇق



. ناھايىتى ئاز ئۇچرايتتى

 

چۆمۈلدۈرۈش مۇراسىمى داۋاملىشىۋاتقاندا، ھەزرىتى ئەيسانىڭ مۇرتلىرىغا  

:ھەزرىتى ئەيسا دەيدۇكى. بەرگەن ۋەسىيىتى ئېسىمگە كەلدى

شۇنىڭ ئۈچۈن بېرىپ، پۈتكۈل مىللەتلەرنى مېنىڭ شاگىرتلىرىم قىلىپ «
ئۇ:رنى خۇدا ئاتا، ئۇنىڭ ئوغلى ۋە مۇقەددەس روھنىڭ نامى . ىشتۈرۈڭ"ريېت

بىلەن چۆمۈلدۈرۈپ، ئۇ5رغا مەن سىلەرگە بۇيرىغان بارلىق ئەمرلەرگە ئەمەل 

مەن ھەقىقەتەنمۇ زامان ئاخىرىغىچە ھەر دائىم سىلەر . قىلىشنى ئۆگىتىڭ"ر
.»بىلەن بىللە بولىمەن

)پاۋزا(

اقىتتا مەن ۋېنىست ئەپەندىنىڭ مۇنداق دېگەن مېنى چۆمۈلدۈرگەن ۋ

مەن سېنى ئەرشىدىكى ئاتا، ئوغۇل ۋە مۇقەددەس . «سۆزلىرىنى ئاڭلىدىم

بۇ سۆزلەرنى بىر قانچە يىل ئىلگىرى ئاڭلىغان .» روھنىڭ نامىدا چۆمۈلدۈردۈم
ئەمما بۈگۈن .  بولسام، بەلكى ئۇنىڭ ماڭا ھىچقانداق ئەھمىيىتى بولمايتتى

. بۇ سۆزلەر ماڭا شۇنداق مەنىلىك ئىدى ئىنجىلدىكى

مەن ئەمدى چۆمۈلدۈرۈش توغرىسىدىكى مۇنۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى 

بىز چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغىنىمىزدا، ئەيسا : «ئوبدان چۈشۈنۈپ يەتتىم

شۇنىڭ . مەسىھكە باغ%نغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۆلۈمى بىلەنمۇ باغ%ندۇق

ش ئارقىلىق ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە ئۆلۈپ، بىللە ئۈچۈن بىز چۆمۈلدۈرۈلۈ

خۇدا ئاتىمىزنىڭ بۇنداق ئورۇن1شتۇرۇشىدىكى مەقسىتى شۇكى، . كۆمۈلدۇق



قۇدرىتى ئارقىلىق تىرىلدۈرگەندەك ئەيسا مەسىھنى ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ كۈچ

.»بىزنىمۇ يېڭى ھاياتقا ئېرىشتۈرۈشتۇر

مەخمۇت . بىلەن كۆرۈشتى مۇراسىمدىن كېيىن، ھەربىر كىشى كېلىپ، مەن

جامائەت تارقىغاندىن . ئەپەندى ماڭا ئۆزىنىڭ كۆپ دوستلىرىنى تونۇشتۇردى

كېيىن ، مەن مەخمۇد ئەپەندى بىلەن بىرگە كېتىش ئۈچۈن، ئۇنى سىرتتا  

مەن سىرتتا تۇرىۋاتقىنىمدا، يېنىمدا ئۈچ ياش بالىنىڭ پاراڭلىشىپ . ساقلىغانىدىم
مەن . يىن، يەنە بىرى كېلىپ ئۇ+رغا قوشۇلدىكې.  تۇرغانلىقىنى كۆردۈم

.ئۇ9رنىڭ پاراڭلىرىنى تاساددىبى ئاڭ)پ قالدىم

:دېدى بىرسى ئەتراپقا قارىغاچسېنى خېلى ئۇزۇنغىچە ساق(پ تۇردۇم، 

.دېدىنېمە بولدى؟ يېغىلىش كېچىكىپ ئاخىر'شتىمۇ؟

:شۇنداق ئاداش، دېدى ئارىدىن يەنە بىرى

.ن گۈي چۆمۈلدۈرۈلۈپتۇبىر مۇسۇلما 

:يەنە بىرسى

دەپ قاقاق"پ  ئۇ گۈي ھازىر نەدە؟ ئۇنىڭ سەلىسىنى بىر كۆرۈپ كېلەيلى

.كۈلدى

.مەن ئۇEرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭ>پ، يۈزۈم قىزىرىپ، بېشىمنى تۆۋەن تۇتتىم

مەن مۇسۇلمان ! ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىش نىمىدىگەن قىيىن ھە

س، بەلكى بۇ ئاتالمىش ئەيسا ئەگەشگۈچى قېرىنداشلىرىمدىن$ ئەمە

. روھىم شۇنداق چۈشۈپ كەتتى! قېرىنداشلىرىمدىنمۇ مازاققا ئۇچراۋاتىمەن

مەن چاندۇرماي كېتىۋا;ي دېسەم، مەخمۇت ئەپەندى بىنانىڭ بۇلۇڭىدىن 
.ئۇ مېنى كۆرۈپ، ئالدىراپ ئالدىمغا  كەلدى. ئۆتۈپ كەلدى



:دېدى، ئۇ كۈلۈمسىرىگەن ھالدا،ھە مەخسۇت، سەن بۇ يەردە ئىكەنسەن 

.دېدىيۇر، بۇ ياشلىرىمىزغا سېنى تونۇشتۇرۇپ قوياي،

مېنى ئۇ$رغا . ئېنىقكى ئۇ بالى8ر مەخمۇت ئەپەندى بىلەن ئوبدان تونۇشاتتى

ئۇ'ر مېنىڭ . تاڭ قېلىشىپ خىجىل بولۇشتىتونۇشتۇرغاندا، ئۇ%ر ھاڭ 

.نى بىلگەچكە، بەك جىددىلەشتىئۇ7رنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭ+پ قالغانلىقىم

شۇ كۈنى كەچتە، ئۆيگە قايتىپ كەلگىنىمدە، كۈرەش ئەپەندىم 
. ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ مەندىن بىر نەرسە سوراپ قېلىشىدىن ئەنسىرگەن ئىدىم

.  ئەمما، ئۇ0ر مەندىن ھىچنەرسە سورىمىدى

ۇ ئۆيدە مەن ئۇزۇندىن بۇيان ب. ئۆيۈم ئادەتتىكىدەك پاكىز ۋە رەتلىك ئىدى

خۇشال ياشاپ كەلگەنلىگىم ئۈچۈن، بۇ ئۆي خۇددى ئۆز ئۆيۈمدەك بولۇپ 
بۇنىڭدىن كېيىن، بۇيەردە داۋاملىق تۇرسام بو(رمىكىن دەپ . قالغان ئىدى
كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ . يېتىشتىن ئىلگىرى يۇيۇندۇم. خىيال قىلدىم

ان جايناماز كۆزۈمگە مۇنچىدىن چىققىنىمدا، ئورۇندۇقنىڭ كەينىگە ئېسىپ قويغ

. مەن بۇ جايناماز ئۈستىدە كۆپ قېتىم ناماز ئوقۇغىنىمنى ئويلىدىم. يولۇقتى

كۆرەش خانىم بولتۇر ئەرەبستاندىن قايتىپ كەلگەندە،  بۇ جاينىمازنى ماڭا 
مەن ئۇنىڭ ئۈستىدە كۈندە . ھەرەمنىڭ سوغىسى دەپ ھەدىيە قىلغان ئىدى

.دەپ دۇئا قىلغانىدىم!» ولغا باشلىغايسەنمېنى توغرا ي! ئى خۇدا«تىزلىنىپ، 

خۇداغا شۈكرى،  . مەن جاينامازنى يىغىۋېتىپ، ئۇنى ئىشكاپقا سېلىۋەتتىم

ھازىر مەن توغرا يولنى، خۇدانىڭ ھەقىقەت ! مېنىڭ دۇئالىرىم ئىجابەت بولدى

ھەر قانداق ئەھۋالدا، ھەرقانداق يەردە، ھەرقانداق ۋاقىتتا . يولىنى تاپتىم

!مەن ئەركىن بولدۇم! ئالدىغا كېلەلەيمەغۇخۇدانىڭ 



قۇرئاننى قانداق قىلىش كېرەك؟ كۆزۈم كېچىكىمدىن تارتىپ، كۈندە 
ئۇنىمۇ ئېلىپ، ئىشكاپقا تىقىۋېتىش . دىگۈدەك ئوقۇغان بۇ كىتابغا چۈشتى

؟ ئۇنىڭغا ھاجىتىم چۈشمەسمۇ؟ كۆڭلۈمدە، ئۇنداق !كېرەكمۇ يا
ىتاب، مېنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن بۇ ك. قىلمايدىغانلىقىمنى بىلەتتىم

چۈنكى، قۇرئان كەرىمدىن، خۇدا ماڭا ھەزرىتى ئەيسانىڭ . بىر گۇۋاھ بولىدۇ
ھەقىقەتنى ئىزدىشىمگە  تۈرتكىلىك . ھەقىقىي كىملىكىنى كۆرسەتكەن ئىدى

رول ئوينىغان بۇ قۇرئان، ماڭا، ۋە قېرىنداشلىرىمغا گۇۋاھ بولسۇن دەپ،  ئۇنىڭغا 
.م بىر ئورۇن بېرىش قارارىغا كەلدىممۇھى

شۇ كۈنى كېچىسى، ئۇخ9شتىن بۇرۇن مەن مۇقەددەس كىتاپنى ئېچىپ  

:بابىدىن بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇدۇم 10ئىنجىل سۈرە مەتتا 

مانا، مەن سىلەرنى قوي5رنى بۆرىلەرنىڭ ئارىسىغا ئەۋەتكەندەك «

...ئەۋەتىمەن

ەممە ئادەم سىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ، ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭ)ر ئۈچۈن، ھ...
...»لېكىن ئاخىرغىچە بەرداشلىق بەرگەنلەر جەزمەن قۇتقۇزۇلىدۇ

مەن بۇ ئايەتلەرنى نازىل قىلغان خۇداغا مىڭ شۈكۈر ئېيتىپ، خۇددى بىر 

.بوۋاقتەك، شېرىن ئويقۇغا كېتىپتىمەن



» «

ئۇزۇن ئۆتمەي كۈرەش ئەپەندىم ئائىلىسىدىكىلەر مېنىڭ مەسچىتكە 
مەن كۈندە . بارماي، ئۆيدىمۇ بۇرۇنقىدەك ناماز ئوقۇمايۋاتغىمنى بايقىدى

تى$ۋەت ئۆيۈمدە ئال7نى مەدھىلەپ، مۇقەددەس كىتابنى ئوقۇپ، دۇئا

ئەمەلىيەتتە، ئۇ+ر بۇنى كۆرگەن . دىلېكىن ئۇ*ر بۇنى كۆرمى. قىلىۋەردىم

بىر كۈنى، ئۇ6ر مەندىن ئىمانىنى يوقاتتى دەپ . بولسىمۇ، چۈشىنەلمەيتتى

مەن ئىنكار قى4لماي، ئۆزۈمنىڭ ھەزرىتى . گۇمانلىنىپ، ئۇدۇل' سورىدى
بۇنى ئاڭ/پ ئۇ,ر مەندىن شۇنداق . ئەيساغا ئەگەشكەنلىگىمنى ئېتىراپ قىلدىم

كېيىنكى كۈنلەردە ئۇ4رنىڭ ماڭا تۇتقان مۇئامىلىسى پۈتۈنلەي  خاپا بولدى ھەم 
. ئۆزگەردى

بەزى .  مېنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا ئىشەنگەنلىكىم ھەممە يەرگە پۇر كەتتى

ئۇ-رنىڭ بەزىلىرى، . خىزمەتداشلىرىم مەندىن ھەرخىل گۇمان قىلىشتى

» ىسەنسېنى ئېلىپ چىقىپ كېتىمىز، ياخشى خىزمەت ئېرىش«چەتئەللىكلەر 

. دەپ قويسا، ئىمانىدىن تانغان گەپ، دىگەنگە ئوخشاش گۇمان+ردىمۇ بولدى

مەن ئۇ%رنىڭ . لېكىن يەنە بەزىلەر  سەمىمىي سۇئال.رنى سورىغان ئىدى

سۇئاللىرىنى ياخشى بىر پۇرسەت دەپ بىلىپ، ئۆزۈمنىڭ نىمە ئۈچۈن ھەزرىتى 

.دىمئەيساغا ئەگەشكەنلىكىمنى ئۇ1رغا تەپسىلى چۈشەندۈر

ئاخىرى  . شۇنداق قىلىپ ھەم ئۆيدە، ھەم ئىشخانىدا مۇنازىرىلەر ئۈزۈلمىدى

كۈرەش ئەپەندىم مېنىڭ ھەزرىتى ئەيسادىن يانمايدىغانلىقىمنى كۆرۈپ، 
» مەخسۇت، بىزدىن كۆچۈپ، تۇرمۇشۇڭنى ئۆزەڭ ئورۇن-شتۇرساڭ تۈزۈك«

.دەپ ئېيتتى



خىرقى كېچىسى، ئۆي مەن كۆرەش ئەپەندىمنىڭ ئۆيىدە تۇرغان ئەڭ ئا 
بۇ ماڭا ھاياتىمنىڭ يەنە . خىزمەتچىلىرىنىڭ ياتىقىدا ئۇخ0شقا مەجبۇر بولدىم

شۇ كۈنى كەچتە، مەن  يۈكۈنۈپ . بىر سەھىپىسىنى بېسىپ بولغاندەك تۇيۇلدى

:ئولتۇرۇپ دۇئا قىلدىم

ئى كۆيۈمچان ئال;، ئەگەر بۇ سېنىڭ ئىرادەڭ بولسا، مەن قايتا  مەن

.دېدىم ماكانسىز تۇرۇشقا رازى، پىكرىم يوق،پ، ئۆيكوچىغا چىقى

مەن بۇ . خۇددى خۇدا دۇئالىرىمنى قوبۇل قىلغاندەك ھىسىياتتا بولدۇم  

ئائىلىدە تۆت يىلنىڭ مابەينىدە تۇنجى قېتىم قاتتىق پولدا يېتىپ، بۇرۇنقى 
. مەن ئەسلىگەچ ئاخىرى ئۇيقىغا كېتىپتىمەن. كۈنلىرىم ئېسىمگە كېلىپ قالدى

:ئۈمىدسىزلىك مېنى. ئەتىگىنى قوپسام، كۈن يۇپيۇرۇق بولۇپ كېتىپتۇ

! بېرىپ ئۇ.ردىن كەچۈرۈم سورا. مەخسۇت، يەنە تېخى ۋاقىت بار 

! ئوي,پ كۆرگىنە قېنى. سېنى سۆيىدىغان بۇ ئائىلە بىلەن قايتا ياراشساڭ بولىدۇ

بالىڭنى سەن نېمىدىن مەھرۇم بولىۋاتىسەن؟ ئۆزۈڭنىڭ خىزمىتى ۋە ئىستىق
. دەپ ئوي/شقا مەجبۇر قىلدى!... ئوي)پ كۆرگىن

ئارقىدىن>، ئىنجىلدىكى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھاياتىدىن بىر قىسسە كۆز 

كۈندۈز باياۋاندا قىرىق كېچەھەزرىتى ئەيسا چۆل. ئالدىمغا كەلدى

شەيتان ئۇنىڭغا كېلىپ ئۇنى تائام . ھېچقانداق تاماق يىمەي، روزا تۇتىۋاتاتتى
رەببىڭ"ر : «شۆھرەت بىلەن سىنىغىنىدا، ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇنىڭغاشان ۋە

!» بولغان خۇداغى" ئىبادەت قىلىڭ"ر، پەقەت ئۇنىڭغى" خىزمەت قىلىڭ"ر

.دېگەن سۆزلىرى ئىسىمگە كەلدى

مەن دەرھال ئورنۇمدىن سەكرەپ تۇرۇپ، ئالدىراش. سومكامنى ئېلىپ، 



ەرۋازىدا بىر دەم توختاپ ماڭا ئۇزۇندىن د. ئۆيدىن جىمجىت چىقىپ كەتتىم
.  ئاندىن يولۇمغا راۋان بولدۇم.  بېرى ئارامگاھ بولغان بۇ قوروغا قايتىدىن قارىدىم

.كەينىمگە ئىككىنچى قارىمىدىم) پاۋزا(

)پاۋزا ۋە مۇزىكا(

مەن ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەن بۇ ئۇزۇن يىل.ردىن بىرى، مېنىڭ  

دۆلەتنىڭ خائىنى، «ىم ۋە خىزمەتداشلىرىم دائىم مېنى تۇغقانلىرىم، دوستلىر

دەپ ئەيىپلەپ » ئانىسىنى تەرك ئەتكەن، ئۈچ خۇداغا ئىشىنىدىغان كاپىرئاتا

چۈنكى . مەن بۇ خىل ئەيىپلەشتىن بەزىدە شۇنداق مەيۈسلىنەتتىم. كەلدى

مېنىڭ سۆيۈملىك مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم، تەۋرات، زەبۇر، ئىنجىلنى ھەتتا 
. شۇڭا ئۇ:ر مېنىڭ ئېتىقادىمنى قەتتى چۈشۈنەلمەيدۇ. قۇشتىنمۇ قورىدۇئو

ئەگەر ئۇCر بۇ مۇقەددەس كىتابنى ۋە ئۇنىڭدىكى ئېتىقادىنى توغرا چۈشەنگەن 
چۈنكى، مۇقەددەس . بولسا، مۇشۇنداق ئىغۋاگەرچىلىكنى ھەرگىزمۇ قىلمايتتى

. ەپ ئېنىق ئېيتقان ئىدىكىتاپتا، بىزلەرنى ھۆكىمەتنىڭ كانۇنىغا بويسۇنۇڭ#ر د

ئانىنى ھۆرمەت قىلىش ۋە خۇدانىڭ بىرلىگى ۋە بارلىقىغا ئۇنىڭدىن سىرت، ئاتا

ئىشىنىش قاتارلىق<رنىمۇ، مۇقەددەس كىتاپنىڭ ھەممە يېرىدىن كۆرگىلى 

.بولىدۇ

. لېكىن ماڭا قارشى تۇرغان%ر پەقەت مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم% ئەمەس

. ەيساغا ئەگەشگۈچىلەرمۇ ماڭا گۇمان بىلەن قاراشتىھەتتا بەزىدە ھەزرىتى ئ

بەزىلەر مېنىڭ ئىنجىل ئايىتىگە ئۇ7رنىڭكىگە ئوخشاش بولمىغان تەپسىر 
يەنە باشقا بەزىلىرى . بەرگەنلىكىم ئۈچۈن، مېنى بىدئەت دەپ گۇمان قىلغان



بولسا، مېنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشىشىمنى پەقەت ماددى مەنپەئەت 

يەنە تېخى بەزىلەر بولسا، مېنى، . ق قىلغان دېگەنگە ئىشىنەتتىئۈچۈن شۇندا

.ھۆكۈمەتنىڭ جامائەتچىلىكتە قويغان بىر ئىشپىيۇنى دەپمۇ گۇمان قىلدى

مەيلى نەگە باراي، دائىم رەببىم ھەزرىتى ئەيساغا بولغان مېھىر 
دائىم دېگۈدەك  بۇنىڭ ئاقىۋىتى. مۇھەببىتىم توغرىلىق گۇۋاھلىق بېرەتتىم

مەن نۇرغۇن قېتىم، ئىشلەيدىغان ئورنۇم ياكى . خىزمىتىمدىن ئايرىلىپ قا%تتىم
:تۇرۇدىغان جايىمدىن

دېگەندەك ھاقارەتلەر بىلەن ! قايتىپ كەلگۈچى بولما! يوقال كاپىر

.   قوغلىناتتىم

. شۇنداقتىمۇ، مەن قەلبىمدە يەنى% خۇدانىڭ چوڭقۇر ئاراملىق ھېس قى%تتىم

يسانىڭ رەت قىلىنىشى ۋە تارتقان ئازابىنى ئەسلەپ، مېنىڭ مەن ھەزرىتى ئە

ئىنجىلدىكى ھەزرىتى .  دۇچ كەلگەن مۇشەققەتلىرىمنى يېنىق دەپ بىلدىم

:ئەيسانىڭ بۇ سۆزلىرى ئېسىمگە دائىم كېلەتتى

مەن ئۈچۈن باشقى9رنىڭ ھاقارەت، زىيانكەشلىك ۋە تۆھمىتىگە « 

چۈنكى، ئەرشتە . خۇرام بولۇڭ"رادش! ئۇچرىساڭ/ر، نەقەدەر بەختلىكسىلەر

بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرمۇ مۇشۇنداق . سىلەر ئۈچۈن كۆپ ئىنئام ساق&نماقتا

.»زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان

.ئەلۋەتتە، بۇ ئايەتلەرنى ئەسلىگىنىمدە، ئۇ2ر ماڭا تەسەللىي بېرەتتى 

ەتلەرنىڭ مۇشەقققازا، زىيانكەشلىك ۋە جاپا ئۇزۇن يىل,ردىن بېرى، با! 

بەزىدە، كىشىلەر مېنى مەسخىرە قىلىشىپ، . ھەممىسىنى بېشىمدىن ئۆتكۈزدۈم

: مەندىن



سەن بۇنداق ھاياتتىن رازىمۇ؟ ھاياتىڭنى مۇشۇنداق بىر قاچقۇنغا  
ئوخشاش ئۆتكۈزۈشكە رازىمۇ؟ سېنىڭ تەتقىقات ئېلىپ بېرىشىڭنىڭ 

مەن . شاتتىدېگەندەك سۇئال'رنى سورىنەتىجىسىدىن خوش بولدۇڭمۇ؟

:ئۇ*رغا جاۋابەن

مېنىڭ تەتقىقات ئېلىپ بېرىشىمنىڭ سەۋەبى ! خۇش بولدۇم! رازى بولدۇم 

بوۋىلىرىمدىن مىراس قالغان، مەنىسىز ھەقىقەتنى ئىزدەش، يەنى مېنىڭ ئاتا

پەرۋەردىگار خۇدا ئۆزى . ھاياتتىن قۇتۇلدۇرىدىغان ھەقىقەتنى تېپىشتۇر

غەزىپىگە يولۇققان'رنىڭ ۋە . غرا يولغا باشلىدىدىلىمنى يورۇتۇپ، مېنى بۇ تو

! ئازغان/رنىڭ يولىغا ئەمەس، خۇدا مېنى ئىنئام قىلغان/رنىڭ يولىغا باشلىدى

خۇدا بۇ يولنى ھەزرىتى ئەيسانى بۇ دۇنياغا ئەۋەتىپ، ئۇنى قۇربانلىق قىلىش 

 ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلىمى بىلەن شەيتاننىڭ. ئارقىلىق ئېچىپ بەردى

ئۇنداقتا كىمىكى ئۆز گۇناھلىردىن . ىلىدا قالغان ئىنسان.رنى ئازات قىلدىچاڭگ

دا ماڭسا، ئۇ خۇدانىڭ مەغپىرىتىگە يېنىپ، خۇدا ئېچىپ بەرگەن بۇ توغرا يول
.ئېرىشىپ، ئۇنىڭ بىلەن يارىشىۋالىدۇ

مەن دائىم مېنى مازاق قىلىپ، تاكال0شغان0رغا مۇشۇنداق بىر قاتار  
.جاۋاب بېرىمەن ھەقىقەتلەر بىلەن

ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەندىن بۇيان، خۇدانىڭ ئىلتىپاتىغا  قەتتىي  
لېكىن، جىمى ئالەملەرنى ياراتقان خۇدا . ئەرزىمەيدىغانلىقىمنى تونۇپ يەتتىم

ئىنجىلدا ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق ! يەنى6 مەندەك بىر گۇناھكارغا كۆيۈنىدۇ

:دېگەن

ئىچمەك ياكى مۇشۇڭ/رغا كېرەكلىك يېمەكشۇڭا بىلىپ قويۇڭ'ركى، تۇر«

ھاياتلىق يېمەكتىن، . كېچەكتىن غەم قىلماڭ"رئۇچاڭ,رغا كىيىدىغان كىيىم 



كېچەكتىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟  كۆكتىكى ئۇچار قانات$رغا تەن كىيىم

ئەرشتىكى .  ئۇ8ر تېرىمايدۇ، يىغمايدۇ، ئامباردا ئۇزۇقمۇ ساقلىمايدۇ!  قاراڭ"ر

. ر ئۇAرنىمۇ ئاچ قويمىغان يەردە، سىلەرنىڭ رىزقىڭ/رنى چوقۇم بېرىدۇئاتاڭ!

»چۈنكى، سىلەر ئاشۇ قۇش1ردىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟

مەن . مەن بۇ ھاياتىمنىڭ ئۆزۈمگە تەئەللۇق ئەمەسلىكىنى ئوبدان بىلىمەن 

نى ئۇ ھاياتىمنىڭ ھەر بىر ئەھۋالى. ئۇنى ئۆز ئىرادەم بىلەن خۇداغا بېغىشلىغان

گەرچە مەن، بۇ دۇنيادىكى ئائىلەمدىن ئايرىلىپ . مېنى دەپ ئورۇن)شتۇرىدۇ

قالغان بولساممۇ، گەرچە ھەرتەرەپتىن تەھدىتلەرگە ئۇچراپ تۇرساممۇ، مېنىڭ 

.رەببىم كۆڭلۈمگە داۋاملىق ئارام بېغىش'پ كەلدى

:ئىنجىل سۈرە مەتتادا ھەزرىتى ئەيسانىڭ مۇنۇ سۆزلىرى خاتىرلەنگەن

. نىڭ"رنى ئۆلتۈرسىمۇ، جېنىڭ"رنى ئا0لمايدىغان"ردىن قورقماڭ"رتې«

ئەكسىچە، تېنىڭ-رنىمۇ، جېنىڭ-رنىمۇ دوزاختا ھا,ك قى-,يدىغان خۇدادىن 
ئىككى قۇشقاچنى بىر تەڭگىگە  سېتىۋالغىلى بولسىمۇ، لېكىن . قورقۇڭ"ر

. چۈشمەس ئەرشتىكى ئاتاڭ6ر بىلمەي تۇرۇپ، ئۇ.ردىن  بىرسىمۇ يەرگە

شۇنداق ئىكەن، قورقماڭ5ر، چۈنكى سىلەر خۇدا ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان 
!»دەقۇشقاچتىنمۇ قىممەتلىك

ئاپەت، گاڭگىراش ۋە ئېزىقتۇرۇش+رغا ئۇچراپ، با#يى ھاياتىمىزدا
تەنھالىق، ھارغىنلىق ۋە ئۈمىدسىزلىك ھىس قىلغاندا، پەقەت خۇدا كېلىپ بىزنى 

شەرەپ پەرۋاردىگار خۇداغى! مەدھىيە، بارلىق شانبارلىق . قۇتۇلدۇرا$يدۇ

!خاستۇر



مەيلى ھاياتىمنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتىينەزەر، مەن ئىنجىلدىكى مۇنۇ 

: ئايەتلەرنى قورقماي ئېيتا%يمەن

. مانا بىز ھەرتەرەپتىن قىيىن ئەھۋالدا قالدۇق، ئەمما يەكسان بولمىدۇق«

قوغلىنىۋاتىمىز، ھالبۇكى خۇدا . نمىدۇقتەمتىرەپ قالدۇق، ئەمما ئۈمىدسىزلە

ئەيسا . يېقىتىلدۇقيۇ، ئەمما يوقىتىلمىدۇق. تەرىپىدىن تاشلىۋېتىلمىدۇق

ئوقۇبەتلەرگە، ھەتتا ئۆلۈم خەۋپىگە دۈچ مەسىھكە ئوخشاش ئازاب
. قۇدرەت بېرىپ تۇرۇۋاتىدۇكېلىۋاتىمىز، لېكىن ئەيسا مەسىھ دائىم بىزگە كۈچ

ۋۇجۇدىمىزدىن  ئۇنىڭ ھايات ئىكەنلىكىنى بۇنىڭ بىلەن، كىشىلەر 

ئوقۇبەتلەر بىزگە بىز ئۈچراۋاتقان بۇ ۋاقىتلىق ئەرزىمەس ئازاب. كۆرۈۋا$$يدۇ

.شەرەپ ئېلىپ كېلىدۇتەڭداشسىز ۋە مەڭگۈلۈك شان

مەن قەتىي شۇنداق قارايمەنكى، رەببىم ئەيسا مەسىھنى تونۇشنىڭ 
ئەيسا مەسىھنى تونۇپ . رسىزدۇرئەۋزەللىكى ئالدىدا، ھەرقانداق ئىش قەدى

يېتىشىم ۋە ئۇنىڭغا زىچ باغلىنىشىم ئۈچۈن، ھەممىنى تاشلىۋەتتىم ھەمدە 
.ئۇ2رنى ئەخلەت دەپ قارايمەن

خۇدا پۈتكۈل ئىنساننىڭ قۇتقۇزۇلىشى ۋە ئۇ/رنىڭ ھەقىقەتنى تونۇشىنى «

»خا$يدۇ

)پاۋزا، مۇزىكا(

ى، ئاراڭ-ردا ماڭا ئوخشاش، قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، مەن ئىشىنىمەنك
» غا باشلىغىنمېنى توغرا يول« ئال$دىن . ھەقىقەتنى ئىزىۋاتقان)ر ئاز ئەمەس

خۇدا چوقۇم سېنى ئاڭ.پ، بۇ دۇئايىڭنى . دىگەن دۇئانى ھەرگىزمۇ توختاتماڭ



!ئىجابەت قىلىدۇ

)پاۋزا(

ئۇ%رنىڭ . سەنئاڭلىغۇچى,ردىن سېنى ئىزدىنىۋاتقان,رنى ئۆزەڭ بىلى! ئى ئال!

.دۇئالىرىنى ئاڭ<پ ئۇ>رنى ئۆزۈڭنىڭ توغرا يولۇڭغا باشلىغايسەن

شەپقىتىڭ، سېنىڭ ئىنائىتىڭدىن ئۇ3رمۇ ماڭا ئوخشاش سېنىڭ مېھرى
.بەھرىمان بولغاي

.ئى رەببىمىز، ساڭى- ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىن- ياردەم تىلەيمىز

!ئامىن
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