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  بىر ئايالنىڭ ھهسرىتى

  
ــۇر   ــاراالي ۋە چېــرىگهن كۆكتاتالرنىــڭ پ ــارغۇدەك ق ــراپتىن دىمــاقنى ي ىقى ئهت

ــى ــۈملۈك   . كېلهتتـ ــىي ئۆسـ ــدىغان ئاساسـ ــازلىقتا بولىـ ــېرىققۇمۇش، ۋە  —سـ سـ
سـازلىقنىڭ ئـۆزىگه    — ھىكهنلهرنىڭ ئارىسـىدا كـۆك رەڭلىـك، ئىـنچىگه بهللىـك     

قــوزا چـــۈش مهھهلىـــدىكى قۇياشـــنىڭ  . خــاس يىڭنـــاغۇچلىرى ئۇچـــۇپ يـــۈرەتتى 
 ـىغان تـارام   قىزدۇرۇشىغا باشلىغان نۇرىدا سازلىقتىكى بۇالقالردىن چىقىـپ تۇرىـد  

تــارام ســۇالر ۋە خــۇددى شــاللىقتهك چىلىقــالپ تۇرىــدىغان ئويمــانراق جــايالردىكى  
  .سۇالر پارقىرايتتى

بهزى بۇالقالرنىــڭ بويىــدا بىــرەر تــۈپ قېــرى ســۆگهت غولىنىــڭ بىــر تهرىپــى  
ن ھالـدا، ئومــۇمى كۆرۈنۈشـىدىنمۇ قېرىلىــق ئـاالمهتلىرىنى بىلىنــدۈرۈپ    االشـق رپۇ

ــكه ئېگى  ــۇالق تهرەپ ــۇراتتى ب ــپ ت ــادىچىالر   . لى ــۇالقالر پ ــاقلىق ب ــۇق پاتق بهزى قوي
تهرىپىــدىن پهخشــى تــام بىــلهن دائىــرىگه ئېلىــپ قويۇلغانىــدى، بــۇ ئۇالقالرنىــڭ   
چۈشــۈپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن قىلىنغــان مــۇداپىئه ئىــدى، بهزى بۇالقالرنىــڭ       
چۆرىســـىدە يېڭـــى تىكىلـــگهن قويـــۇق ســـۆگهت ۋە مهجنۇنتـــالالر بـــۇالق يـــۈزىگه 

  . ساڭگىلىتىپ تۇراتتى نىىشاخلىر
  .بۇالقالرنىڭ دۆڭ جايلىرى ھىكهن ۋە قۇمۇشالر بىلهن قاپالنغان

بۇ ئۆسۈملۈكلهرنىڭ بۇلتـۇردىن قالغـان قـۇرۇق غـوللىرى بىـلهن بـۇ يىلقـى        
ــتىلگهن      ــۇپ، كىچىكلى ــكهن بول ــىپ كهت ــوللىرى چېگىلىش ــان غ ــۈرۈپ تۇرغ كۆك

وللىرى ئارىسـىدا ئالقانـدەك   ھىكهن، قومۇش غـ . ئىپتىدائى ئورماننىڭ ئۆزىال ئىدى
پهقهت بۇالقنىـڭ كـۆزىال   . ئالقاندەك يېشـىل لهش يېيىلىـپ مىـدىرالپ تـۇراتتى     –

ھېچنهرسه ئۈنمىگهن، لهشلهرمۇ بولمىغان، ئوچـۇق ھالـدا چهكسـىز چوڭقۇرلـۇقنى     
بـۇالق كۆزىنىـڭ ئاسـمان    . نامايهن قىلىـپ، كـۆك زۇمـرەتتهك جۇاللىنىـپ تـۇراتتى     

. ھهقىقهتهنمـۇ غـايهت چـوڭ كـۆك كـۆزگه ئوخشـايتتى      رەڭگىدىكى قېنىق سـهتهى  
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ئۇنىڭغا ئۇزاق قاراپ تۇرغان كىشىدە ۋەھىمه پهيدا بولـۇپ، شـۇ يهردىـن ھـېلىال بىـر      
بىـراق،  . ئهجدەرھا بېشىنى چىقىرىـپ دەم تارتىدىغانـدەك سـۈر بېسـىپ كېتهتتـى     

ئهڭ بۇالقتا ئهجدەرھا يوق، پهقهت بارماق چوڭلۇقىدىكى يوغان بـاش بـېلىقالر گـاھ    
  .چوڭقۇر يهرگه شۇڭغۇپ، گاھ سۇ يۈزىگه ئوخچۇپ ئۈزۈپ يۈرەتتى

كۈن پېتىش تهرەپته شاالڭراق قاغا جىگـدىلىك، ئۇنىـڭ نېرىسـىدا يېزىنىـڭ     
  .دەرەخلىرى گىرىمسهن كۆرىنهتتى

بىـر داق يـول بويىـدىكى يېڭـى      -لۆمشىپ تۇرىدىغان سـازلىقتىكى بىـردىن  
ۆۋىـدە چىرايلىـق ياسـانغان يـاش بىـر      كۆچهتلهر بىلهن چۆمكىلىپ تۇرغان بـوالق ت 

ئـۇ سـۈزۈك سـۇدا    . ئايال بـۇالق سـۈيىگه تىكىلگىـنىچه خىيـال سـۈرۈپ ئولتـۇراتتى      
ئۆزىنىڭ سهھرالىقالرغا خاس سـاددا ۋە گـۈزەل ھۆسـنىنى تاماشـا قىلماقچىمىـدۇر؟      

ئۇنىـڭ  ! ياكى بۇالقنىڭ سۈزۈكلىكىگه ھهۋىسى كېلىپ ئولتۇرغانمىدۇر؟ ياق، ياق
ۆزلىرىدە ھهسرەتلىك نۇرالر پارقىراۋاتىدىغۇ؟ ئۇنىڭ ئاپتاپتا كـۆيگهن  مۇاليىم قوي ك

بۇغداي ئۆڭ چېهرىسىدە چهكسىز بىزارلىقنىڭ ئىزناسى تۇرىدىغۇ؟ ئۇنىـڭ ئېغىـر   
ئهلهم بىلىنىــپ تۇرىــدىغۇ؟ لهۋلىــرى  -ئېغىــر تىنىشــلىرىدىن ئېيتقۇســىز دەرت -

تهڭـرىم،  شماقچى ئهمهستۇر؟ نېمىنىدۇر دەپ پىچىرالۋاتىدىغۇ؟ ئۇ دۇنيا بىلهن ۋىداال
  !بۇ ئىزتىراپ چهككهن ئاجىزەنى پاناھىڭدا ساقال

ــى     ــلهن ھېچنىمىنــ ــولغىنى بىــ ــق بــ ــدى، يېزىلىــ ــق ئايالىــ ــۇ يېزىلىــ ئــ
قـارىنى   -چۈشهنمهيدىغان ساددىالردىن ئهمهس، تولۇق ئوتتـۇرىنى پۈتتـۈرگهن، ئـاق   

بولغاچقـا خېلـى    پهرق ئېتهلهيدىغان ئايالىدى، ئۇالرنىڭ يېزىسى شهھهر ئهتراپىدىال
ئۇ بولسا تولۇق ئوتتۇرىنى شهھهردە ئوقۇغـان،  . مهدەنىيهتلىك يېزا دېيىشكه بوالتتى

  .شۇڭا ئۇنى تىپىك سهھرالىقالرغا سېلىشتۇرغىلى بولمايتتى
ئۇ مهكتهپته خېلى يامان ئهمهس ئوقۇغان، مهكتهپتىكى چاغلىرىـدا يۈكسـهك   

ئىشــهنچى كۈچلــۈك قىزىــدى، غــايىلهرنى كــۆڭلىگه پــۈككهن، ئــۆز ئــۆزىگه بولغــان  
ــدىغانالرنىڭ ســان چهكلىمىســى بهك     ــۇل قىلىنى ــالى مهكــتهپلهرگه قوب ــراق، ئ بى

ئېپـى  «تۆۋەن بولغاچقا ھهم ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ تىپىـك دىخـان بولۇشـى،    
لىقــى ســهۋەپلىك ئائىلىســىگه قايتىشــقا تــوغرا كهلگهنىــدى، بۇنىــڭ نــېمه  » يــوق

ــدەك  ــار؟ ئۇنىڭـ ــۈچىلىكى بـ ــۇ ئهجهپلهنگـ ــىگه   -پئوقـ ــدا ئائىلىسـ ــۇپ ئاخىرىـ ئوقـ
قايتىــدىغانالر ئازمىــدى؟ ھېلىغــۇ ئــالى مهكــتهپ ئىــكهن، باشــالنغۇچ مهكتهپــتىن  
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تولۇقسىز ئوتتۇرىغا، تولۇقسىز ئوتتۇرىدىن تولۇق ئوتتۇرىغا چىقىش ئارىلىقىـدىمۇ  
قىســمى ئائىلىســىگه قايتىشــقا تــوغرا  4/3قىســمى، ھهتتــا  3/2ئوقۇغۇچىالرنىــڭ 

ــالى مهكـــتهپ بىـــلهن تېخنىكومالرغـــا قوبـــۇل قىلىـــش شـــۇنداق   كېلىۋاتســـا، ئـ
بولمامتى؟ چۈنكى، ھـازىر مهكـتهپ قهھهتچىلىكـى شـۇنىڭغا مهجبـۇر قىلىۋاتىـدۇ،       
سىنىپالر يېتىشمهيۋاتسا بىـر مـۇنچه ئوقۇغـۇچىنى قوبـۇل قىلغـان بىـلهن قهيهردە       

  !دە ـئوقۇتۇش مهسىلىسى بار 
ــهھ    ــدىكى شـ ــانالر ئىچىـ ــتىن قايتۇرۇلغـ ــل  مهكتهپـ ــر مهزگىـ هرلىكلهرغۇ بىـ

دېــگهن چىرايلىقــراق نــامى بىــلهن    » ئىــش كۈتــۈپ تۇرغــان  «ئىشســىزلىقنىڭ 
بىـر ئىشـنىڭ   ) بولسا» يولى«ئانىسىنىڭ  –ئاتا (سهپلهپ  -ئاتىلىپ يۈرسه ئهپلهپ

بهلكـى ئائىلىسـىنىڭ ھـۆددە    » ئىش كۈتمهيدۇ«پېشىنى تۇتىدۇ، يېزىلىقالر بولسا 
تـۆت بۇلـۇڭ ۋە   «شـۇنىڭ بىـلهن   . كۈتـۈپ تۇرىـدۇ   ئالغان يهرلىرىدىكى ئىش ئۇالرنى

ئارمـانلىرى،   -ۇنىـڭ بهندىسـى بولـۇپ، ئوقۇغۇچىلىـق دەۋرىـدىكى ئـارز      »بىر كۇلۇڭ
شــىرىن خىيـــاللىرى چۆلـــدىكى ئالۋۇنــدەك تۇتـــۇق بهرمهي غايىـــپ بولىـــدۇ ھهم   

ئــۇالر بىــر ئهرنىــڭ قولىغــا . تهدرىجــى ئهســتىن چىقىــدۇ، قىــزالر تېخىمــۇ شــۇنداق 
دى، ئۇنىـڭ ھهمـمه ھهرىكىتـى باشـقىالر تهرىپىـدىن بهلگىلىنىـدۇ،       چۈشتىمۇ، بولـ 

  .ۋەسساالم
نۇرغـۇن پىالنالرنـى ئـويالپ، شـىرىن ئـارزۇ       -ئۇمۇ ئوقۇغـۇچى ۋاقتىـدا نۇرغـۇن   

ئۆزىنىڭ خېلـى ئهقلـى ھۇشـى بولغاچقـا، ئـۆز ئـۆزىگه       . دەرياسىغا چۆمۈلۈپ يۈرەتتى
قىلىشـقا تهييـارال تۇرغانـدەك     بولغان ئىشهنچ ئۇنىڭغا قۇۋۋەت بېرىپ، ئـۆزىنى پهرۋاز 

  بىراق، ئوقۇش پۇرسىتىگه ئىگه بواللمىدى. نىك ھىس قىالتتىېي
بىــر قىزنىــڭ تولــۇق ئوتتــۇرىنى پۈتتــۈرۈپ ئائىلىســىگه قايتىــپ كهلگهنــدە   
رېسىدە بولـۇپ قالىـدىغانلىقى ئـۆز ئۆزىـدىن مهلـۇم، ئۇمـۇ ئـۆيگه قايتقـان كـۈزدىن          

باشـلىغانلىقىنى ھـېس قىلـدى، شـۇئان      باشالپال ئۆزى ئۈچۈن ئهلچىلهر كېلىشـكه 
ئۇنىڭ بالىالرچه تهسهۋۋۇرىدا ئۆزىنىڭ بولغۇسـى تـويى ۋە شـۇندىن كېـيىن ئـۆزىگه      

  .ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا باشاليدىغان كىشى پهيدا بولدى
ــاھ« ــا     » !... ئ ــزدىن ئايالغ ــردىنال قى ــىنىپ، بى ــىز خۇرس ــۇ، چهكس ــى ئ دەۋەتت

ر تـوپ بالىالرنىـڭ ھالىـدىن خهۋەر ئـېلىش     ئايلىنىش، ئارقىدىنال ئانا بولـۇش ۋە بىـ  
ــىپ   ــۈن تىرىشــ ــاجى ئۈچــ ــاش ئېهتىيــ ــۈلىلهردەك   -ھهم ياشــ ــىپ، چۆمــ تىرىشــ

  !بۇ ـنېمه دېگهن مهنىسىزلىك ... ئالدىراشلىق بىلهن رۇزغار توپالش
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مىڭالپ يىلالردىن بېـرى داۋاملىشـىپ كېلىۋاتقـان، قـانۇنىيهتكه ئايلىنىـپ      
ــۇ ئىــش ئۇنىــڭ كاللىســىدىن ئۆ   ــۆز  قالغــان ب ــدىنقىالرغا ئوخشاشــال ئ تمىــدى، ئال

ــېقىش ۋە بــۇ         ــۆزىنى ب ــلهن ئ ــگهك مېۋىســى بى ــلهش، ئهم ــۈن ئىش ــىقى ئۈچ قورس
ــلهش    ــلهن يهنه ئىش ــۇۋۋەت بى ــان ق ــتىن ئالغ ــال  «... بېقىلىش ــايۋانالرمۇ ئوخشاش ھ

ئۇنىڭ كـۆزلىرىگه يـاش كهلـدى،    » شۇنداق ياشايدىغۇ؟ مېنىڭ ئادەملىكىم قېنى؟
ىرى ئۈچۈن شۇ تـاپ يهرلىـك   لپۈككهن ئارزۇلىرى، غايى مهكتهپتىكى چاغدا كۆڭلىگه

ئۇ توي قىلسىال ئۇنىڭ قهلبىدىكى جىمىكى شېرىن تۇيغـۇالر ئهنه  . كوالنماقتىدى
  .شۇ يهرگه دەپنه قىلىنىپ كېتهتتى

قانچىالرنى ئىنتىزار قىلىدىغان زارىقىشـتىن ھهتتـا ئۆلىۋېلىشـقا    ! توي، توي
ــدىن ئه   ــوي ئۇنىڭ ــۇ ت ــدىغان ش ــۇر قىلى ــاللىنېمىنى   -ڭمهجب ــك ئ ئهڭ قىممهتلى

ئېلىپ  كېتىدىغاندەك، شۇنىڭدىن كېيىن بـۇ نهرسـه ئۇنىـڭ قولىغـا ئىككىنچـى      
ئۆزىمۇ ئېنىـق ئېيتىـپ بېرەلمهيـدىغان مۇشـۇ     . قايتىپ كهلمهيدىغاندەك قىالتتى

نازۇك تهرەپنى ھهربىـر ئويلىغىنىـدا تېنـى شـۈركۈنۈپ، پىشانىسـىدىن سـوغۇق تهر       
  ...چىقىپ كېتهتتى

اق كىم ئۇنىـڭ ھهسـرىتى بىـلهن ئورتاقلىشـىپ يۈرسـۇن؟ كىـم ئۇنىـڭ        بىر
چاپقۇن ھهققىدە سوراپ ئولتۇرسـۇن؟ بۇرۇنـدىن    -قهلبىدە ھۆكۈم سۈرىۋاتقان جۇدۇن

ئانىسى ئۆز قهرزلىرىنى ئـادا قىلىشـقا    -داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان رەسىم بويىچه ئاتا
ئانىسـى خـۇددى مۇشــۇنداق    -ئۇالرمـۇ تـوي قىلىـدىغان چاغـدا ئاتـا      . ئالدىرىشـاتتى 

  !دە ـقىلغان، بۇ دېگهن چوڭالرنىڭ ئىشى 
مــاقۇللۇق بىلدۈرۈشــتىن ئــاۋال مېنىــڭ رايىمنــى  يھــېچ بولمىســا رەســمى«

دەپ ئويلىدى ئۇ ئهلهم بىـلهن، بىـراق شـۇنداق سـوراپ قالسـا نـېمه       » ...سوراپ باقار
شـۇندىال ئـۇ   . دەپ جاۋاب بېرىش توغرۇلۇق ئۇنىڭدا ھېچقانداق تهييـارلىق يوقىـدى  

تـوۋا،  «ئۆزىنىڭ ھېچنهرسه دېيهلمهيـدىغانلىقىنى ھىـس قىلىـپ قورقـۇپ كهتتـى،      
  .» ...يۇ، جاۋاپنىڭ تايىنى بولمىسا ـ خالىمايدىغانلىقىم ئېنىق بولسا

يـــاق، مهن ئـــۇ كىشـــىنى   «راســـت ئهمهســـمۇ؟ ئـــۇ نـــېمه دېيهلهيتتـــى؟     
بولســىدى،  دېســۇنمۇ؟ ئهمســه كىمنــى خااليــدۇ؟ ئۇنىــڭ ســۆيگۈنى » ياقتۇرمــايمهن

بىــراق ئــۇ  . ئاســانراق بــوالتتى، يامىنىغــا كهلســه قېچىــپ كېتىــپ قۇتــۇالتتى      
ــدا      ــۇش يىلى ــاخىرقى ئوق ــۇ ئ ــلهن ۋەدىلىشــىپ باقمىغــان، گهرچه ئ ھېچكىشــى بى
ــدى        ــىمۇ، ئهم ــۈرگهن بولس ــىپ ي ــلهن يېقىنلىش ــى بى ــر ساۋاقدىش ــهھهرلىك بى ش



 7

اقمۇ مــۇھهببهت بىلــدىكى، ئــۇ ئىشــالر بــالىالرچه ئهخمهقلىــق ئىــكهن، ئــۇنى قانــد 
دېگىلى بولسۇن؟ ئهمدى ئىككىسى ئىككى قۇتۇپقا ئايرىلغان ئهھۋالـدا ئۇنىڭـدىن   

خهق ئۆزىنىڭ خىزمهت ئورنىنى ھهل قىالمدۇ، ئۇنىـڭ  . ئۈمىد كۈتۈشكه بولمايتتى
  !ته ـنۇپۇسىنى ھهل قىالمدۇ؟ جان قىيناپ يۈرىدىغان ئهخمهق ئهمهس 

ۇ؟ ھـازىرچه تـوي قىلغـۇڭ يـوق     دېسـۈنم » ھازىرچه توي قىلغۇم يوق«ئهمسه، 
بولــۇپ، قاچــان تــوي قىلغــۇڭ بولىــدۇ؟ يېــزا دېگهنــدە ســېنىڭ مهيلىڭنــى كۈتــۈپ  
ئولتۇرامدۇ؟ قاچاندا بولمىسۇن بولىـدىغان ئىـش بولىـدىغان بولغانـدىكىن بىـردەم      

ــرەك    ــۇش كې ــن قۇتۇل ــدۇرراق قهرزدى ــىمۇ بال ــاۋال   ! ته -بولس ــاڭغۇ ئ ــهھهردە بولس ش
ــزمهت مهسىلىســىنى ھهل قى  ــوغرا كهلگهچــكه   خى كه » ئىــش كۈتــۈش «لىشــقا ت

  بۇ يهردە نېمىنى كۈتىسهن؟ ئاغا تارتىدىغان نېمه ۋەجىڭ بار؟. بوالتتى
ئاخىرى ئاپىسى ئۇنىڭ رايىنى سورايدىغان ۋاقتىمۇ كهلدى، ئاپىسـى ئۇنىڭغـا   
قايسى يىگىتـتىن ئهلچـى كهلگهنلىكىنـى، ئۆزلىرىنىـڭ نـېمه دېگهنلىكلىرىنـى،       

ــېمه قىلىشــىۋاتقىنىن ــۇ   ن ــدىغانلىقىنى ســورىدى، ئ ــېمه دەي ــڭ ن ى ئېيتىــپ، ئۇنى
دېمىسـهڭ بهرىبىـر دېـگهن مهنـانى      -ئاپىسىنىڭ تهلهپپۇزىدىن سهن ماقۇل دېسهڭ

  .چۈشهندى
ھېلىمۇ ياخشى جاھان مۇشۇنچىلىك تهرەققىي قىلىپ، ئانىالر قىزلىرىنىـڭ  

 -رنىـڭ ئاتـا  رازىلىقىنى سورايدىغان بوپتۇ، مۇشۇ ئانىالر توي قىلىـدىغان چاغـدا ئۇال  
  .ئانىسى ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكىنى سوراپمۇ ئولتۇرمىغانىدى

ئاخىرى پارتلىدى، ئۇنىڭدا بومبا يېقىن ئارىـدا پارتاليـدۇ،   » مۇددەتلىك بومبا«
روھى تهييارلىق بولسىمۇ، يهنىـال چۆچـۈپ كهتتـى، بىـراق بوغۇزىـدا       —دېگهن ئوي 

ــ       ۆزىگه تىقىلىشــقا بىــر نــېمه پۇتالشــقاندەك بولــۇپ ھېچنهرســه دىيهلمىــدى، ك
خــۇدا ھهمــمه . باشــلىغان ياشــنى كۆرسهتمهســلىك ئۈچــۈن دەرھــال نېــرى كهتتــى  

شــۇ قهلىبنىــڭ خاھىشــىنى   ئاتــا قىلغــان بىــلهن،   ئــادەمگه ئادەملىــك قهلىــب   
  !دە ـئىپادىلهپ بېرەلهيدىغان تىلىنى بهرمهيدىكهن 

  .شۇنداق قىلىپ تويمۇ بولدى
ر ئادەمگه ئايلىنىپ قالغانـدەك  تويدىن كېيىن ئۇ ئۆزىگه ئوخشىمايدىغان بى

بۇنىڭـدا بىرخىـل چهكسـىز يوقۇتـۇش بارىـدى، خـۇددى ئـۇزۇن يىـل         . بولۇپ قالـدى 
ئاللىكىم ئۈچۈن ساقلىغان گۆھهرنى تېگىشـلىك بولمىغـان بىرسـىگه تـارتتۇرۇپ     

ــدەك ئهلهملىــــك ھېسســــىيات چۇلغىۋالــــدى    بىــــراق ئــــۇ كىمنــــى   . قويغانــ
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ــكۈتىۋا ــدا تق ــىالپ ئويلىغىنى ــى    انلىقىنى ياخش ــايتتى، بۇنىس ــى تاپالم ھېچكىمن
بــوپتىال، بهرىبىــر «شــۇنداق بولســىمۇ بۇنىــڭ بىــلهن . تېخىمــۇ پاجىئهلىــك ئىــدى

ــقه تېگىشــلىك نهرســىكهنغۇ  ــا تهســهللى   » ...خهق ــال ئۇنىڭغ ــر خىي ــدەك بى دېگهن
ــڭ      ــاتتى، ئۇنىـ ــۇپ چىقـ ــىز بولـ ــىز ھهم تۇتامسـ ــلىرى ئاساسسـ ــۇپ، ئۆكۈنۈشـ بولـ

كۆپچىلىـك   ــ  ئاللىقانداق ياخشى بىـر نهرسـىگه  زىددىيهتلىك روھى ھالىتىدە يهنه 
ــر نهرســىگه      ــۈرگهن بى ــۈپهيلى پهخىرلىنىــپ ي ئاللىقاچــان نائىــل بولغــان ۋە شــۇ ت

  .ئېرىشكهندەك غۇۋا خۇشاللىق تۇيغۇسىمۇ ئارىلىشىپ كهتكهنىدى
تۇرمــۇش ئۇنىــڭ بــۇ چــېگىش مهســىله ھهققىــدە ئوبــدانراق ئويلىۋېلىشــىغا  

  .تىۋەردىئىمكان بهرمهيال ئۆز يولىدا كې
ئۇنىڭدا ئېرىگه نىسـبهتهن بىرخىـل ئىللىـق تۇيغـۇ پهيـدا بولـدى، ئهممـا بـۇ         
ــۇ كىشــىنى     ــدىرى چېتىلغــان ب ــۇ پهقهت ئۆزىنىــڭ تهق مــۇھهببهت ئهمهســمىدى، ئ
تهقدىرداشالر ياكى ئىشداش دوستالردا بولىدىغان يېقىنلىق بىلهن كـۈتهتتى، كهچ  

خوتۇنلـۇق  «ه يهنه ئهينـى ۋاقىتتـا   قالسا ئهنسىرەيتتى، كۆيىنهتتى، بۇ خىل مۇئامىل
پـــات ئۆزىنىـــڭ بـــۇ خىـــل  -ئـــۇ پـــات. نۇقتىســـىدىن تۇغۇلغـــان بـــوالتتى» بـــۇرچ

نىكاھ دېـگهن ئىسسـىق، نىكـاھ ئوقۇلغانـدىن     «قىلمىشلىرىغا قاراپ، چوڭالرنىڭ 
دېگهنلىــرى راســت چىقىۋاتامــدۇ » ئاســتا ئىسســىقچىلىق ئۆتىــدۇ -كېــيىن ئاســتا

قانـداق؟ دېگهنـدەك    -هن مۇھهببهت ئويغىنىۋاتامـدۇ قانداق؟ مهندە ئۇنىڭغا نىسبهت
ــۇھهببهت     ــڭ مــ ــدا بۇنىــ ــۇرراق ئويلىغىنىــ ــراق چوڭقــ ــى، بىــ ــا كېلهتتــ ئويالرغــ

بۇ خىل كۆيىنىشلهر بىـلهن مـۇھهببهت ئارىسـىدا    . ئهمهسلىكىنى جهزملهشتۈرەتتى
ــۆز تاپالمىســـىمۇ پهقهت   ــارلىقىنى ئىســـپاتالپ بېرىشـــكه سـ زادى قانـــداق پهرق بـ

  .قۇر بىر يېرىدە بۇنىڭ مۇھهببهت ئهمهسلىكىنى سېزىپ تۇراتتىيۈرىكىنىڭ چوڭ
بۇنىڭ ئهمهلىيهتته تهقدىرگه تهن بېرىش ئىكهنلىكىنى ئويلىغىنىـدا ئۇنىـڭ   
ــا     ــڭ قايتـ ــۇ ئۆزىنىـ ــدىنال ئـ ــى، ئارقىـ ــۇپ كېتهتتـ ــۇيى تۇتـ ــرەپ، خـ ــۇدى تىتىـ ۋۇجـ

ئۈمىــدلىرىنىڭ ھهممىســى  -تۇغۇلمايـدىغانلىقىنى، شۇڭالشــقا ئىلگىرىكــى ئــارزۇ 
كۆپــۈككه ئايلىنىــپ، ئــۇنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــنىڭ ئــاخىرىقى ئىمكــانىيهتلىرىگىچه 
ــقىچىراق     ــدىن باشـــ ــدى بۇنىڭـــ ــدىرنىڭ ئهمـــ ــانلىقىنى، تهقـــ ــا چىققـــ يوققـــ

. دىھهمـــمه ئهلهم مانـــا شـــۇ تهن ئېلىشـــتى   . بولمايـــدىغانلىقىنى تهن ئـــاالتتى 
» الئهلهـۆكمىل «، بۇالرنىڭ ھهممىسـى ئـۇنى   ئويلىمايتىئاجرىشىش ھهققىدە زادى 
  .دېيىشكه مهجبۇر قىالتتى
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ئهمــدى ئــۇ كۆڭلىنىــڭ چوڭقــۇر بىــر يېرىــدە بالىالرغــا ئۈمىــد بــاغالپ، مۇشــۇ 
ھۇشـى بـار    -ئارقىلىق ئۆزىنى بهزلىمهكچى بولدى، شۇنىڭ ئۈچۈن خۇدادىن ئهقلـى 

ــت تىلهشــكه باشــلىدى   ــلهن ئــۇ بــۇ قۇتــۇلغىلى بولمايــدىغان      . پهرزەن بۇنىــڭ بى
دەپ تېخىمـۇ  » ن چىققـان يېرىـدىن چىقسـۇن   ھامىنى بولغانـدىكى «قىسمىتىنى 

ــۆزىنى  ــنى، ئـ ــان«مۇستهھكهملهشـ ــال  » بېقىۋاتقـ ــۆڭلىنى خۇشـ ــڭ كـ ھهمراھىنىـ
  .قىلىشنى ھهم ئىستهيتتى

ــۆردى    ...  ــۇ ك ــۇل پهرزەنتم ــر ئوغ ــۇ بى ــپ ئ ــۇنداق قىلى ــا  . ش ــڭ دۇنياغ بالىنى
ئــانىلىق   — كېلىشـى بىلهنــال ئىلگىــرى بولمىغــان بىـر خىــل ئىللىــق ســېزىم  

دا بولــۇپ، قهلبىــدىن ئــورۇن ئالــدى، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ ھهرخىــل خــام  مېهىــر پهيــ
خىيال، ئهرلىك ئايال ئۈچۈن دۇرۇس بولمايدىغان ئـوي، پىالنالرنـى ئۆزىـدىن يىـراق     
قىلىشقا تىرىشىدىغان، بارغا شۈكرى قىلىپ پۈتـۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن ئائىلىسـىنى     

ــڭ ئا    ــان بالىنىـ ــۈۋرۈكى بولغـ ــىنىڭ تـ ــۇ ئىككىسـ ــىنى ھهم بـ ــىنى ۋە بالىسـ تىسـ
ئوياليدىغان بولـدى، شـۇ چاغـدىال ئـۇ تهقـدىرگه تهن بهرگهنلىكىنـى ئاشـكارە ھالـدا         

ــدى  ــراپ قىل ــانه    . ئېتى ــۈن باھ ــدۇرۇش ئۈچ ــۆڭلىنى ئاۋۇن ــۆز ك شــۇنداق بولســىمۇ ئ
قانداق قىالي، كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ قانۇنيىتى شۇنداق ئىـكهن، ئـۇنى   «: تېپىپ

ال ئايالالرغـا تـالالش ھوقـۇقى بولمـاي     ۇ؟ ئهزەلـدىن مـ مهن بىر ئـادەم ئۆزگهرتهلهيتتىم 
ــادەملهردىن     ــانچه يامــان ئ ــۇ ئ ــدى، ماڭــا نېمىــدى؟ نېمىلىكــى بولمىســۇن ئۇم كهل

خۇدانىــڭ بهرگهن نېمىــتىگه شــۈكرى قىلمىســا    ... ئهمهس، بــاالممۇ چىرايلىــق  
  .دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن كهچۈردى» ...بوالمدۇ

ــۇ تولىمــۇ تهســته رازىلىــق بىلــدۈرۈپ تهن  ...  ــۆز   بىــراق، ئ ئالغــان تۇرمــۇش ئ
رېتىمى بىلهن ماڭمىدى، ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇمۇ ئۇشـۇق كهلگهنـدەك بولـدى، ئۇنىـڭ     

مۇ قانداق، ھهرھالدا ئۇنىڭ تۇرمۇش رېتىمى بۇزۇلـۇپ ئىزىـدىن   » پىشانىسى تهتۈر«
  !چىقتى؛ ئۇ ئېرىدىن ئاجرىشىدىغان بولۇپ قالدى

ەتكه ئايلىنىـپ  ئهسلىدە بۇ ئـانچىكى ئىـش بولسـىمۇ، ئۇيغـۇر تۇرمۇشـىدا ئـاد      
بىـــر ئـــائىلىنى ۋەيـــران قىلىشـــنىڭ » ئـــانچىكى ئىشـــالر«كېتىۋاتقـــان بۇنـــداق 

ھۆددىسىدىن تولۇق چىقااليتتى، ماجرا بىر قېتىملىق ھېيتلىق كىيىم سـهۋەبى  
  . بىلهن باشالندى

ئۇنىڭ ئېرى قولىنىڭ قىسقىلىقى، ئۆيـدە ئـائىلىنى چىقىمـدار قىلىـدىغان     
ــار ئىشـــالر بولـــۇپ ئۆتكه  ــا  بىـــر قاتـ ــۇ قېتىمقـــى ھېيتتـ ــا شـ نلىكىـــدىن ئۇنىڭغـ
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رغـان ئۆينىـڭ ئىقتىسـادى    ۇئۇغـۇ ئـۆزى ياشـاپ ت   . ئېلىپ بېرەلمىـدى » ھېيتلىق«
ــش   ــڭ ئى ــۋالى، ئېرىنى ــى     -ئهھ ــداق تهلهپن ــكه بۇن ــارلىقالرنى بىلگهچ ــوقىتى قات ئ

قىزىمنىــڭ «، »كۆيۈنــۈپ«قويمىغــان ۋە قويمــايتتى، بىــراق، ئاپىســى ئۇنىڭغــا     
ــدىڭ، د  ــابرويىنى قىلمى ــتئ ــدا  -وس ــمهننىڭ ئالدى ــۆتهردى،  » ...دۈش ــا ك دەپ غهۋغ

بۇنداق ئارىلىشـىش ئهسـلىدىغۇ تـوغرا بولمـايتتى، ئهگهر كىـيىم كهيگـۈچى ئـۆزى        
رازى بولغــان بولســا باشــقىالرنىڭ نــېمه كــارى؟ بىــراق، كــونىالردا ئاشــۇنداق بىــر   

 نهسلىگه يۇقـۇپ كېلىۋاتقـان تۇرسـا    -تۈرلۈك خۇي قانغا سىڭگهن ھالدا نهسلىدىن
ــال؟   ــېمه ئام ــوق   «ن ــارى ي ــلهن ك ــازار بى ــڭ م ــڭ   » تۆگىنى ــۇالر خهقنى ــدەك ئ دېگهن

ئىقتىسادى ئهھۋالى بىلهن ھېسابلىشىپ ئولتۇراتتىمـۇ؟ ئۇالرنىـڭ بىـر ئادەمنىـڭ     
ــر       ــاكى بى ــۇ، ي ــۈك ئىســتىقبالى چوڭم ــر ئۆمۈرل ــى، بى ــائىلىۋى بهخت ئائىلىســى، ئ

بولمىسـا نـېمه    مۇ؟ دېگهننـى ئـويالپ كۆرگـۈدەك ئېڭـى    » ھېيتلىقمۇ«قېتىملىق 
  !دە -چارە؟ بۇ بىرخىل ئىجتىمائى كېسهل

ــدە       ــۇچ جهڭ ــق ھهل قىلغ ــر قېتىملى ــا بى ــتۇرۇۋېلىش گوي ــى ئاجىراش قىزىن
پهقهت ئاچچىقىنى چىقىرىۋېلىش ئۈچۈنال ھهممىنـى   —يېڭىپ چىقىشتهك ئويغا 

ــنچ        ــاخىرى تې ــوڭالر ئ ــقان چ ــپ قېلىش ــالهتكه كېلى ــى ھ ــۋە روھ ــدىغان تهل ئۇنتۇي
هندىچىلىك ئېلىپ كهلدى، قىزىنىڭ بۇ ئىشـقا مهيلـى بولمىسـىمۇ    ئائىلىگه پاراك

چۈنكى ئۇ ئايال سۈپىتىدە ھهم كۆڭلىـدىكىنى ئاشـكارىيالمايتتى،   . ئامالسىز ئىدى
ــۇدىالر ئارىســىدا ۋە      ــتىن ق ــر تهرەپ ــايتتى، يهنه بى ــادەتلهرنى بۇزالم ــۋى ئ ھهم ئهنئهنى

ئـۆتكهن سـۆرۈنچىلىكتىن   ئوغۇل بىلهن قېينىئاتا، قېينىئانـا ئارىسـىدا بولـۇپ    ۈيك
كېــيىن ئهگهر ئــۇ  ئاجراشــمايدىغانلىقىنى بىلــدۈرگهن تهقــدىردىمۇ ، غــۇرۇرى زەربه  

ئـاخىرقى قىسـمهت ھهقىقهتهنمـۇ ئاجرىشـىش     . يىگهن ئهر ئۇنى بهرىبىر قويـۇۋەتتى 
  . بولدى

ئاجراشقاندىن كېيىن ئۇ دەسلهپكى يېرىم ئاي ئىچىدە گاڭسا بولغاندەك 
سسىز گاڭگىراپ يۈردى، ئېهتىمال بۇ مهزگىلدە ئۇ ھېچقانداق روھى ئىنكا

تۇرمۇشىدا بولۇپ ئۆتكهن بۇ پاجىئهنى بىر قېتىملىق يامان چۈشتهك ئۆتكۈنچى 
ھېس قىلىپ، بۇ چۈشتىن ئويغانسامال ھهممه يهنه ئهسلىگه كېلىدۇ دەپ 

ھهرھالدا ياخشى بولغىنى ياكى يامان بولغىنىنى ئاڭقىرالماي . ئويلىغاندۇر
، يېرىم ئايدىن كېيىن ئۇ بولغان ئىشالرنىڭ چۈش ئهمهس ھهقىقى يۈرىۋەردى

كېسىل تونۇپ يهتكهندەك يۈرىكى مۇجۇشۇلۇشقا  -رىياللىق ئىكهنلىكىنى ئۈزۈل
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باشلىدى، ئۆزىنىڭ نهقهدەر قىممهتلىك نهرسىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىغا، 
وقۇتۇش بۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇۋېلىش مۇمكىن ئهمهسلىكىگه، بۇنىڭ مىلىسىز ي

ئىكهنلىكىگه ھهقىقى ئىشهندى، شۇنىڭ بىلهن ھهرقېتىملىق بالىسىغا 
قارىغاندا ئۇزاق تۇرمۇش يولى نوقتىسىدىن بىر خىل ئهلهم، ھهسرەت يۈرىكىنى 

بولىدىغان ) ئومۇمهن پۈتكۈل جانلىقالردا(اشلىق ۋە ئىنساندا ي ئۆتسه؛تىلغاپ 
پۇشىقى، ئاللىنېمىنى تهبىئى فىزىئولوگىيىلىك ئىنتىلىش نوقتىسىدن ئىچ 

 .ئىستهش تۇيغۇسى ئۇنى قىيناشقا باشلىدى

گاھ ئالدىنقى ھهسرەت ئۇنى ئېزىپ مۇمايغـا ئوخشـاش غهمكىـن ۋە مۇڭلـۇق     
ئۇنىڭـدا بىـر خىـل    ) ئىنـتىلىش (ھالغا كهلتۈرۈپ قويسا؛ گاھ كېيىنكـى كهملىـك   

بهزىـدە  . ىيوشۇرۇنلۇقتىن ئۆزىنى ئاشكارىالشقا ئۇرىنىدىغان كۈچ بولۇپ مهۋج ئۇراتت
ئهسـهبىيلىك، مهسـتانىلىك    —بـۇ  . بۇنداق تۇيغۇغا بهس كېلىشـمۇ تهس بـوالتتى  

ــدى ــى؛    . ئى ــۇ ئهرلهرگه ھهۋەس قىالتت ــاغالردا ئ ــۇنداق چ ــا ش ــڭ لىرزۆئئهرلهر مان ىنى
كــۆڭلى ئىســتىگهن نهرســىگه ئېرىشــىش يولىــدا ھهرىــكهت قىالاليتتــى، ئــۇ بولســا  

هبىي ئىنتىلىشـــنىمۇ بېسىشـــقا ئايـــاللىق نـــازاكىتى تـــۈپهيلى ھهرقانـــداق ئهســـ
  .مهجبۇرىدى

ئۇ مانا مۇشۇ مهزگىلدە ئىلگىرى ئـۆزى سـىرتتىن كـۆرگهن ۋە ئاڭلىغـان ئـۆي      
بۇزۇلۇش، ئاجرىشىشقا دائىـر ئىشـالرنىڭ ئـاز بولمىغـان يـۈرەكلهرنى زېـدە قىلىـپ        

ئـــــۆزىگه ۋە ئـــــۆزىگه ئوخشـــــاش بىردەملىـــــك . تاشـــــلىغانلىقىنى چۈشـــــهندى
  .ئايالالرغا ئىچى ئاغرىدى ـۇپ كهتكهن سانسىز ئهر مهنمهنلىكنىڭ قۇربانى بول

بولـۇپ  » سـاراڭ «ئۇ ئهنه شۇنداق ئىچكى ئـازاپ بىـلهن يېـرىم گـاراڭ، يېـرىم      
يۈرگهن كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئىلگىرىكى ئېرى بىلهن خالىدا ئۇچرىشـىپ قالـدى، بـۇ    
قوناق ئورمىسـى يېقىنالشـقان بـاش كـۈز كۈنلىرىنىـڭ ئىللىـق بىـر كهچقـۇرۇنى         

ــۇپ ــتىن     ، ئهربولـ ــدىلىك تهرەپـ ــلهن جىگـ ــرى بىـ ــڭ قىـ ــۇپ قۇناقلىقنىـ ــۇ تۇتـ سـ
كېلىۋاتاتتى، ئۇ بولسا قۇناقلىقتىن ئوت ئېلىـپ، قـايتىش ئۈچـۈن ئهمـدىال قىرغـا      
چىققانىــدى، ئهرمــۇ تېخــى تــوي قىلمىغانىــدى، شــۇڭا ئۇمــۇ ئاللىقانــداق ئىچكــى   

ــۈرەتتى    ــۇپ ي ــۇپ، بهڭۋاشــلىقى تۇت ــلهن بوغۇل ــۇ  شــۇڭا.  كۈچنىــڭ قىستىشــى بى ئ
ــدىغىال چىقىــپ قالغىنىــ   ــاقلىقتىن ئال ــالى قۇن ــال دئىلگىرىكــى ئاي ــۆزىنى زادى ا ئ

  . كونتىرۇل قىاللمىدى
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ــۇالر ســاالم قىلىشــمىدى، دېيىشــىغان گهپ  ــوقتهك   - ئ ــايىنى ي ســۆزنىڭمۇ ت
بىراق ئۇالرنىڭ كـۆزلىرى بىـرال قېـتىم ئۇچرىشـىش بىلهنـال ھهرئىككـى       . قىالتتى

ئوت يېنىپ، ئاالھىدە بىرخىل شوال چېچىلىـپ   كۆزنىڭ ئىچىدە ئاالھىدە بىر خىل
كهتكهندەك بولدى، گهرچه بۇنداق كۆز ئۇچرىشىشى ئۈچـۈن بىـر سـىكونتال ۋاقىـت     

ــۆز  ــۇالر ئـ ــىمۇ ئـ ــكهن بولسـ ــۈردى  -كهتـ ــۆرۈپ ئۈلگـ ــارا كـ ــتى ئـ ئهر  .ھهم چۈشىنىشـ
  ...كهتمىنىنى قىردا قويۇپ ئۇنىڭ بىلىكىنى تۇتتى

تـرەك يـۈگرەپ، تىلـى كالۋالىشـىپ     قىزىـق تهپ ئـارىالش تى   غائۇنىڭ ۋۇجۇدى
ــوي غىــل   . كهتتــى ــر ئ ــارەت بى ــدىن ئىب ــوغرا بولمايدىغانلىق ــۇ ئىشــنىڭ ت ــال  -ب پ

قهتئــى : يـۇ، شــۇئان غايىـپ بولــدى، كۆڭلىنىـڭ بىــر يېرىـدە     -كۆڭلىـدىن كهچتــى 
!... ئـۆزىنى تۇتتۇرىـۋەتكهن يامـان   ! قارىشىلىق بىلدۈرۈپ كېتىـپ قـېلىش كېـرەك   

يهنه بىــر يېرىــدە نهچــچه ۋاقىتــتىن بېــرى زارىقىــپ  دېــگهن ســادا يــاڭراپ تۇرســىمۇ،
كۈتكهن، ئهمدى تاسادىپى قولغـا كـېلىش ئالدىـدا تۇرغـان مـۇھىم بىـر نهرسـىدىن        

ــۈك پارتلىماقتىـــدى  قارشـــىلىق قىلىـــش . قـــۇرۇق قـــېلىش تهشۋىشـــىمۇ كۈچلـ
ئىلگىـرى ئـانچه   . خىيالىنىڭ ئورنىنى بىردەمدىال كۈچلۈك ئىنتىلىش ئىگىلىدى

 كومپيــۇتېرگهن مۇشــۇ ئهر بىــلهن ئۆتكــۈزگهن كــۈنلهر ۋە تــۈنلهر  قهدىــرلهپ كهتمىــ
  !تېزلىكىدە خىيالىدىن ئۆتتى، بۇ ھال ئۇنىڭدىكى ئهسهبىي ئوتنى الۋۇلدىۋەتتى

نۇتتا كۆڭۈللهر قېتىدا تۇغۇلىدىغان پىكىرلهر تىل بىـلهن  ىبۇنداق ئاالھىدە م
ىق ئــۆز ئــارا ئىپادىلهنمىســىمۇ ئىنســاننىڭ بىــر خىــل ئاالھىــدە سهزگۈســى ئــارقىل

ئهر ئۇنىــڭ كۆڭلىــدە يانغــان بىردەملىــك شــهھۋانى ئــوتنى . مهلــۇم بولــۇپ بــوالتتى
ــان بهرمهي      ــپ يالتىيىۋېلىشــىغا ئىمك ــۆزىگه كېلى ــال ئ ــڭ دەرھ ــدى ۋە ئۇنى پهملى

شــۇ چاغــدا ئهر ئــۆزىنى جۈرئهتلىــك كۆرســىتىش ۋە . قۇناقلىقنىــڭ ئىچىــگه تــارتتى
  :ىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈنئىلگىرىكى ئىشتا گۇناھسىز ئىكهنلىكىنى ب

دېگهنـدەك  ... ھهمـمه ئهيىـپ  ... مهندە نېمه گۇنا؟ ئۆزەڭمۇ بىلىدىغانسهن؟ —
  .بىرنهرسىلهرنى غۇدۇڭشىدى، بۇ چاغدا ئۇالر قۇناقلىققا كىرىپ كېتىۋاتاتتى

ق تهرىپىگه مهنسۇپ پىكىرلهرنىڭ ھهرخىل باھانىالر بىـلهن غـۇۋا   ىلىئۇ قارش
ئۇرىنىۋاتقـــانلقىنى، لـــېكىن كۈچلـــۈك بىـــر  ۋە ئـــاجىز ھالـــدا بـــاش كۆتۈرۈشـــكه  

ئايلىنىـپ  ) غـۇۋا چۈشـتهك ئهسـلىمىگه   (ئىنتىلىش ئـۇنى ئاللىقاچـان كونىلىققـا    
كهتكهن، ئهمدى ئهسلى مهزمۇنى ۋە ئهينهن شهكلى بىلهن ئهسـكه كهلـمهس بولـۇپ    
تۇتۇقلىشىپ كهتكهن لهززەت تۇيغۇسىنى يـېڭىالپ، قايتىـدىن باشـتىن كهچـۈرۈپ     
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ۈپ، ئاۋالقى پىكىرنىڭ يېڭىپ چىقىشىنى چهكلهۋاتقـانلىقىنى  بېقىشقا كۈشكۈرت
  ...س قىلدىىھ

 -ئهر قۇناقلىقتىن ئاۋال چىقىپ كهتتـى، ئۇنىڭـدا بىرخىـل روھـى قانـائهت     ...
ئهرنىـڭ قۇنـاق   . كۈتكهن نهرسىسىگه ئېرىشىشتىن تۇغۇلغـان مهمنۇنلـۇق بارىـدى   

بىــردەم قــاراپ شــاخلىرىنى شــاراقلىتىپ چىقىــپ كېتىۋاتقىنىغــا يهر ئاســتىدىن  
ئــۇ . تۇرغــان ئايــال تىزلىرىنــى قۇچــاقلىغىنىچه بىــر ھــازا جايىــدا ئولتــۇرۇپ قالــدى 

بىردەم پىشانىسىنى تىزلىرى ئۈسـتىگه قويـۇپ ئـالال نېمىنـى ئـويالپ كـۆرمهكچى       
بولــدى، بىــراق خېلــى ئــۇزۇنغىچه ئۆزىنىــڭ نــېمه قىلىــپ قويغــانلىقىنى، بۇنىــڭ 

گۇگـۇم قوينىغـا   . قا ھهپىلىسـى يـار بهرمىـدى   توغرا ياكى خاتا بولغانلىقىنى ئويالش
پېتىۋاتقــان قوناقالرنىــڭ ئاســمان ســهتهىگه تېگىــپ تۇرغانــدەك كۆرىنىۋاتقــان       
باشاقلىرىغا بىردەم قاراپ، ئاندىن يهنه تىزىغا پىشانىسـىنى قويـۇپ ھـېلىال بولـۇپ     

  . ئۆتكهن ئىشالرنى ئهسلهشكه كىرىشتى
بىيلىك ئارىالشـقان تۇيغـۇ،   بۇ چاغدا ئۇنىڭدىكى كۈچلۈك ئىنـتىلىش، ئهسـه  

ــۇنى توســۇپ      ــا ئ ــۇپ، باي ــدۇر غايىــپ بولغــان بول ئېزىقتۇرغــۇچى ۋەسۋەســىلهر نهگى
قېلىشــقا قــادىر بواللمىغــان ئىككىنچــى خىــل ســىزىم كۈچىيىــپ ئوتتۇرىغــا        

ئوغۇلالرغـا ئايلىنىـپ، ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا      -چىققانىدى، بۇ سېزىم گويا سانسىز قىـز 
ــزگه كىرم«: دىۋەيلىشــىپ ــد  گېپىمى ــدەك قىلمى ــز دېگهن ــدىڭ، بى ــڭ، ىى ڭ، ئازدى

ئۇنىڭغـا كۈچلـۈك نومـۇس تۇيغۇسـى ھۇجـۇم      . دېيىشىۋاتقاندەك بولـدى » ...ئازدىڭ
  ... قىلىشقا باشلىدى

ئۇ شۇنىڭدىن كېيىن ئۇدا بىر ھهپـته غهمكىـن يـۈردى، ھهتتـا ئـاۋالقى ئىـرى       
  :يهنه بىر قېتىم ئۇچرىشىپ

ى قىلغىنىــــدا ئــــۇنى دېگهنــــدەك گهپلهرنــــ —... كۆرۈشــــۈپ تــــۇرايلى —
  .سىلكىۋەتتى

ئۇ ئۆزىدىن يىركهندى، پۇشايمان قىلدى، كېيىنكى تهقـدىرى بىـلهن بـاغالپ    
ئېـرى بىـلهن يارىشـىپ قـېلىش      كـى چـۈنكى ئىلگىرى . قارىغاندا قورقۇپمـۇ كهتتـى  

ئۇنىـڭ ئالدىـدا ئىشهنچىسـىز    «تېمال بارىدى، ئـۇ ئهمـدى   هئۈمىدى ھهم شۇنداق ئى
ىگه شــهك چۈشــتى، ئهر كىشــى دېگهننىــڭ بۇنــداق  بولــۇپ قالــدىم، ئۇنىــڭ كــۆڭل 

ئىشقا كهلگهندە كۆڭلى بهك زىل بولىدۇ، ئۇ ئهمـدى مېنـى ئـۆزىنى تۇتالمايـدىكهن     
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دېگهندەك ئويالر بىلهن ئـۆز گۆشـىنى ئـۆزى    » ...دەپ، ئىشهنمهيدىغان بولۇپ قالىدۇ
  .يېگۈدەك بولدى

يغىچه داۋام سـوراقالرنىڭ ئـاخىرى بىـرەر ئـا     -بۇنداق جان قىينىغۇچى سوئال
پهقهت نۇمــۇس تۇيغۇســىنىڭ غهزەپلىــك ســوتى توختــاپ، تهدرىجــى بــاش   . قىلــدى

ــۇچى ۋەسۋەســه «كۆتۈرۈشــكه باشــلىغان   ــلهن  » ئېزىقتۇرغ ــڭ كۈچىيىشــى بى لهرنى
بــارا كۆمۈلــۈپ قالــدى، ئهســهبىي ئىنــتىلىش يهنه ئــۆز  ـئۇنىڭــدىكى پۇشــايمان بــارا   
ا بولغـان ئىشـنى يىـركىنىش    ئـۇ ئهمـدى قوناقلىقتـ   . ئويۇنىنى ئـوينىغىلى تـۇردى  

ــا باشــتىن   هنتۇيغۇســىدا ئهمهس، ســېغىنىش تۇيغۇســىدا ئهســلهيدىغان، روھ  قايت
  .كهچۈرۈپ ئازراق بولسىمۇ لهززەت تېپىشقا ئۇرىنىدىغان بولدى

ى ئاۋالقىغــا » شــهيتاننىڭ ئارقىســىغا كىــرىش«ئۇنىــڭ ئىككىنچــى قېــتىم 
ۇنىڭدا روھى تهييـارلىق بـاردەك،   ئ. قارىغاندا پۈتۈنلهي ئوخشىمايدىغان ھالدا بولدى
ئهمما ئۇ ئاشۇ قېتىمدىن كېـيىن  (ئۆزىمۇ بۇ ئىشقا راسلىنىپال تۇرغاندەك قىالتتى 

  ).ئېرىنىڭ تهلهپلىرىگه زادىال ئۇنىمىدى قىئاۋال
بۇ قېتىممۇ ئىنتىلىشـلرى قانـائهت تاپقانـدىن كېيىـنال چهكسـىز خورلـۇق،       

ــېكىن ۋاقتــى ئاۋالقىســى   ــدى، سهســكىنىش ھــېس قىلــدى، ل دىن قىســقىراق بول
ــالپ، خۇشــاللىق بىــلهن        ــا خۇشــاللىق بىــلهن باش ــى قېــتىمالردا بولس كېيىنك

بۇ مهزگىلگه كهلگهندە ئۇمۇ مۇھىتنىـڭ تهسـىرىنى قوبـۇل قىلغـان،     . تامامالۋەردى
باشقا بىـر قىسـىم كىشـىلهرنىڭ پهلسهپهسـىگه      ئۇمۇ تهقدىرگه تهن بهرگهن بولۇپ،

ئۆلۈمـدىن باشقىسـى تاماشـا، بۇنىڭـدىن باشـقا       تـۆت كۈنلـۈك ئالهمـدە   «: ئايالنغان
دەيــدىغان بولــدى، بىــراق كــۆپچىلىككه مهلۇملــۇق بولغــان » ...نــېمه خۇۋلــۇق بــار

ــار «( ــى بـ ــدى  ) »قاشقىسـ ــۇپ كهتمىـ ــدە بۇزۇلـ ــى  . دەرىجىـ ــڭ ئىچكـ پهقهت ئۆزىنىـ
ــدىغان       ــۆزى ياتقۇرى ــۇندىمۇ پهقهت ئ ــدە، ش ــكه يهتكهن ــۇم چهك ــلىرى مهل ئىنتىلىش

ئـۇ خالىمايـدىغان كىشـىلهر بولسـا بـايلىق بىـلهن ۋە       . كلهنـدى ئادەملهر بىـلهن چه 
ــۇنىڭغا ئو ــلهن ئـــۇنى بـــاش      خشـ ــىياتتىن تاشـــقىرى كـــۈچ بىـ شـــىغان ھېسسـ

ئهگدۈرەلمىدى، ئۇ بۇنداقالرغا ماقۇل بولۇشنى ئىنتايىن يىركىنىشلىك ئىـش دەپ  
  .ئوياليتتى، ئادەمدىن تاۋارغا ئايلىنىپ قېلىشنى خالىمايتتى

چه بويتاقلىقنىڭ ئىككىنچى كۈزىمۇ كېلىپ قالدى، ئـۇ  پهش دېگۈ -ھهش... 
بۇ ئۇنى خۇشـال قىلـدى، گويـا ئـۇزۇن     . ئۆزىگه يهنه ئهلچى كېلىۋاتقانلىقىنى سهزدى

ــۇنى ئۈمىــد     ــدەك ئ ــاخىرى روي بهرگهن يىلالردىــن بىــرى زارىقىــپ كــۈتكهن ئىــش ئ
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 ئـۇ خـۇددى مۈشـكۈل بىـر ئىشـنى ئۆمـۈرۋايهت      . مۇاليىم قوللىرى بىلهن پهپىلىـدى 
ــدا      ــىش ئالىدىـ ــنىڭ ئاياقلىشـ ــۇ ئىشـ ــدىلىكته بـ ــان، ئهمـ ــى بولغـ ــپ زىڭلـ قىلىـ

شۇنداق بولسىمۇ ئاشـۇ  . تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ جانلىنىپ كهتكهندەك بولۇپ قالدى
ئــۇ خىيــال . ئۈگىلىرىــدە يوشــۇرۇنۇپ تــۇراتتى -ئــۈگه» ئـۇزۇن مۇددەتلىــك ھــاردۇق «

تۈگهيـدىغانلىقىنى،  بىلهن ئۇيقۇسـىز تولغۇشـۇپ ياتىـدىغان تهنهـا ئاخشـامالرنىڭ      
قوناقلىقتا ياكى جىگدىلىكته قىلىپ يۈرگهن ناشايان ئىشلىرىنىڭمۇ خاتىسـىمى  
بولــۇپ قالىــدىغانلىقىنى ئــويالپ ئالدىرىغىنىــدىن ئولتۇرالمــايال قالــدى، تــوي       
قىلغاندىن كېيىن ئېرىگه سـادىق بولـۇپ، ئۇنىڭغـا قـارا سانىماسـلىققا كۆڭلىـدە       

  . ۋەدە قىلدى
قهلبـــى خـــۇدانى تهســـىرلهندۈردىمۇ قانـــداق، ئىشـــالرمۇ ئۇنىـــڭ پاكالنغـــان 

  . مۇقىملىشىپ توينىڭ ۋاقتى بېكىتىلدى
ه ئـېغىش يـۈز   چئېنىق ۋاقتى بېكىتىلگهن ھامان ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە تهلـۋىلهر   

بىــردىنال ئۇنىــڭ ئهرگه تــېگىش، ئائىلىلىــك بولــۇش دېگهنــدەك ئىشــالرغا    !بهردى
چىلىك بىـمهنه ۋە كۈلكىلىـك   بۇالرنىڭ ھهممىسى شـۇن . كۈلگىسى كېلىپ قالدى

بۇنىڭسـىز ياشـىغىلى    .تۇيۇلدىكى، بۇالر رەسـمى ئىـش ئهمهس، غهلىـته ئويۇنـدەكال    
  بولمامدىغاندۇ؟ 

قىيغىتىپ، ئوينـاقالپ يـۈرگهن غهمسـىز ئوغلىغـا قارىغىنىـدا نېمىـدۇر بىـر        
نهرسه يۈرىكىنى تاتىالپ ئۆتكهندەك بولـدى، بالىسـىغا مهسـلىكى كهلـدى، ئۇنىـڭ      

خىــل ئازاپقــا  -ى ھهۋىســىنى كهلتــۈردى، بــاال ھــازىر دۇنيانىــڭ خىلمــۇغهمســىزلىك
كۈلــۈپ يۈرىــدۇ؛ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن غىــزالىنىش،      -تولغــانلىقىنى بىلــمهي ئوينــاپ  

ئۇخالش، ئويناشتىن باشقا ئىش يوقتهكال؛ ئۇنىڭ سهبى قارىشىدا دۇنيا، ھايـات ئهنه  
غا ئوخشاشـــال شـــۇنىڭدىنال تهركىـــپ تاپقـــان؛ چـــوڭ بولغانـــدا ئۇمـــۇ ئالـــدىنقىالر
دېگهنلهرنـى  ... ھهسرەتلىنىدۇ، غهمگه چۆمىدۇ، يىغاليدۇ ۋە باشقىالرنى يىغلىتىـدۇ 

بالىسـىغا   –خىيالىدىن ئۆتكۈزدى، ئۆزىنىڭ يېقىن ئارىـدا باشـقىالرنىڭ ئىلكىـگه    
ئىچىدىن يىغـا   -يات بولغان بىركىشىنىڭ ئىلكىگه ئۆتىدىغانلىقىنى ئويالپ ئىچ

  . تۇتۇپ كهتتى
ــ  ــش ئۇنىڭ ــۇ ئى ــائىله    ب ــدۇردى، ئ ــالنى تۇغ ــته خىي ــپ غهلى ــداق ئاجايى دا مۇن

ھــايۋانلىرىنى بىــر مهزگىــل بىرســى باقىــدۇ، بۇنىــڭ بهدىلىــگه ئــۇنى ئىشــلىتىدۇ، 
تۇغدۇرىــدۇ؟ ئهته تۇرمۇشــنىڭ يهنه بىــر ئېهتىيــاجى بىــلهن ئــۇنى ســېتىۋېتىدۇ، بــۇ 
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ــۇ     ــڭ ئۆيىگىم ــى خۇجايىننى ــا ئىككىنچ ــۇقى بولمىغاچق ــالالش ھوق ــانىۋارالردا ت  ج
ئۇمـۇ ئىلگىـرى ئـۆزى    ... ئوخشاشال كۆنىدۇ ھهم ئۇنىڭ ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋېرىدۇ

ئىختىيــار قىلمىغــان بىــر ئادەمنىــڭ ئىلكىــگه چۈشــكهن، تهقــدىرگه تهن بېرىــپ   
ــر ئــادەمگىمۇ        ــدى ئىككىنچــى بى ــدى؛ ئهم ــۆنگهن، خىــزمهت قىلغانى ــا ك ئۇنىڭغ

  !...ئادەملىكى؟قېنى ئۇنىڭ ! نېمه دېگهن مهنىسىزلىك... ئوخشاشال كۆنمهكچى
ئـۇ كۆڭلىـدىكى بـۇ خىــل قارشـىلىقنى ئاشـكارا قىلمــاي ئـۆزى بىـلهن ئــۆزى        
ئۇپرىنىپ يۈرىۋەردى، توي بولسا يېقىنلىشىپ كېلىۋەردى، ئۇ بالىسـى ئۈچـۈن يـات    
بولغــان ئهرگه خوتــۇن، ئــۆزى ئۈچــۈن يــات بولغــان بىــر بالىغــا ئانــا بولــۇش ئالدىــدا   

ئــى ۋە ئــادەتكه ئايالنغــان ئىــش بولغاچقــا باشــقىالر ئۈچــۈن بــۇ ئىــش تهبى. تــۇراتتى
بۇنىڭــدىكى مهنىســىزلىك، ئىنســاننىڭ ئهســلى ســۈپىتى ئۈچــۈن يــات تهرەپلىــرى  

چــــۈنكى بــــۇ . ھهققىــــدە ئويالپمــــۇ كۆرۈشــــمهي تهييارلىقىغــــا كىرىشــــكهنىدى
كىشىلهرنىڭ ئائىلىۋى تۇرمۇشـتىكى لهززەت دەپ بىلىـدىغنى فىزىئولوگىيىلىـك    

هھــرۇم ھالــدىكى مىخانىـــك لهززەت يــاكى مـــاددى    لهززەت بولــۇپ، ئــۇ روھـــتىن م  
ئـۇالر روھـى لهززەت ھهققىـدە ئويالپمـۇ كۆرۈشـمهيتتى، شـۇڭا جىسـمانى        . لهززەتىدى

ــك لهززەت ــى مىخانىـ ــۇ   ،جهھهتتىكـ ــكهندىال تېخىمـ ــلهن بىرلهشـ ــى لهززەت بىـ روھـ
ــاڭلىق   ــىدىغانلىقىنى ئــ ــۈككه ئېرىشــ ــا، بۈيۈكلــ چهكســــىزلىككه، چوڭقۇرلۇققــ

ــهنمهيتتى ــادەتلهنگىنى   ئۇال. چۈشـ ــپ ئـ ــالتىش بىىـ ــڭ قـ ــك لهززەت(رنىـ ) مىخانىـ
ــۇپ تۇر ــايۋانالرمۇ بهھـــرىمهن بولـ ــان  ىـــدىھـ ــانغىال مهخســـۇس بولمىغـ غان، ئىنسـ

ئــادەتتىكى نهرســىدى، ئهتــراپتىكىلهر كۆنۈكـــۈپ ئادەتلىنىــپ كهتــكهن ئىشـــالر      
پهقهت ئۇ ئۆزىال رازى بولـۇپ، قايتـا   . نېمىشقىدۇر ئۇنىڭ كاللىسىدىن ئۆتمهيۋاتاتتى

چـۈنكى بـۇ   . ىكالىنىشقا قارشى بولمىسىال ھېچكىم ئـۇنى مهسـخىرە قىلمـايتتى   ن
ھهمــمه ئــادەم قىلىــپ كېلىۋاتقــان، قــانۇنمۇ يــول قويىــدىغان، ئىنســانالر قــالتىس  
بېلىپ كېتىدىغان ئهخالق ئۆلچىمىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىـدىغان ئىشـىدى، بىـراق،    

  ... ئادەم
رنى قىلدىڭ، بۇ شـۇنىڭدىنمۇ  سهن بىر مۇنچه ناشايان ئىشال! ھهي  پاسكىنا«

ــماي، ئالال    ــدىن ئاش ــوال ھهددىڭ ــمىكهن؟ ت ــان ئىش ــۈكرى   ھيام ــتىگه ش ــڭ نېمى نى
ئــۇ ئــۆز ئــۆزىنى شــۇنداق جىملىــدى، ئهيىپلىــدى، ئاگاھالنــدۇردى،  » ... قىلســاڭچۇ

 -بىراق، بۇ ئۇنىڭ كۆڭلىنى قانائهتلهندۈرۈپ قايىل قىاللمىـدى، بۇنىڭـدىكى پهرق  
گهرچه (بۇنىڭغـا جـاۋاب بېرەلمهيتتـى، ئـۇ ئـاۋالقى ئىشـنى        زىددىيهت زادى نهدە؟  ئۇ
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ھېچقانـداق   ،ئادەم سۈپىتىدە)  ئومۇمى ئهخالق، قانۇن توغرا كۆرمهيدىغان بولسىمۇ
ــمانى      ــۇڭا جىسـ ــانلىقىنى، شـ ــپ قىلغـ ــار قىلىـ ــۆزى ئىختىيـ ــىز، ئـ مهجبۇرالشسـ
جهھهتتىـــنال ئهمهس، روھـــى جهھهتتىنمـــۇ قانـــائهت ھاســـىل قىلغـــانلىقىنى؛      

ــۆۋەتت ــا  ن ــوي بولس ــىمۇ  (ىكى ت ــۇن بولس ــا ئۇيغ ــالق ۋە قانۇنغ ــدىن ) ئهخ ئىختىيارى
تاشـــــــقىرى بولىۋاتقـــــــان ھهم بولىـــــــدىغان بولغاچقـــــــا مهنىـــــــۋى لهززەت     
ــۇ     ــۆزى ھهرگىزمـ ــا ئـ ــان، ئهممـ ــۈكرى قىلغـ ــقىالر شـ ــدىغانلىقىنى، باشـ بېرەلمهيـ

ــداق   ــدىغان بۇنـــ ــت«قانائهتلهنمهيـــ ــۆرە   » بهخـــ ــهۋەپلهرگه كـــ ــۇ ســـ ــن شـــ تىـــ
ئــۇ . ى چۈشــهندۈرۈپ بېرىشــكه چۈشهنچىســى ئــازلىق قىالتتــى يالتىيىۋاتقــانلىقىن

كال بىرسىگه سـۈكۈت قىلغـان،   لىئىلگىرى تهنها ئۆتكىلى بولمايدىغانلىقى سهۋەپ
ئهمــدى ھهممىســىگىمۇ ئوخشاشــال ســۈكۈت قىلســا ئــائىله ھايۋانلىرىــدىن پهرقــى  

  ...قاالرمۇ؟
ىڭـدىكى  توينىڭ ھارپا كۈنىسى ئۇنىڭ پىغـانى ئهۋجىـگه چىقتـى، بىـراق ئۇن    

نـېمه  : قارىشـىلققا تولغانىـدى، بىـردە ئـۇ      -خىيالالر ئىزچىل ئهمهس، قارىمۇ -ئوي
ئهرگه چىقىـش   -بېشىمنى قاتۇرۇپ ئاۋارە بولىمهن، چىققان يېرىدىن چىقار، ئهردىن

ــدى  ــدىن قالغانمى ــ...مهن ــۇرۇپ     ـ ــدۇر ئ ــدىنال يهنه نېمىنى ــوياليتتى؛ ئارقى ــۇ ئ دەپم
ىســتىكى بىــلهن ســۇغۇرۇلغان جــۇدۇنى تــاغ  ســۇندۇرۇش، كىمنىــدۇر بۇغــۇۋېلىش ئ

ھهرپـــا كـــۈنى ئۇنىـــڭ دەردى، . دەك شـــىددەت بىـــلهن بېســـىپ كېلهتتـــىىـــقىيان
، »بوپتۇ، تهقدىرىم شـۇنداقكهن، نـېمه ئامـال   « ،قارشىلىقى كۈچىيىش بىلهن بىلله

دېگهندەك پاسسىپ، بويسۇنغۇچى پىكىرمۇ تهڭال كۈچهيدى، چۈنكى ئۇ تېخى يـاش  
مۇشنىڭ لهززىتىنى تېتىشـنى، ھاياتنىـڭ پهيزىنـى سۈرۈشـنى     ئىدى، ياشاشنى، تۇر

ــارزۇ  ــڭ ئـ ــااليتتى، ئۇنىـ ــى     -خـ ــان جىنسـ ــى بولغـ ــزغىن، تهبىئـ ــلىرى قىـ ھهۋەسـ
شـۇڭا ئـۇ ئهته كهچكىـچه    . ئىنتىلىشلىرى ئهڭ كۈچلۈك بولىدىغان مهزگىلى ئىدى

ئىنتىلىشــلىرىگه  -قارشــىلىق بىلــدۈرمهي جىــم تۇرســىال ياشــلىقنىڭ ئىســتهك 
تىنســـــىز  -اللىقانـــــداق ســـــېهرى كـــــۈچ تهرىپىـــــدىن ئـــــۈن قېنىـــــپ ھهم ئ

غــــــــــا كهلتۈرگىنىــــــــــدە ىكۆندۈرۈۋېلىنــــــــــدىغانلىقىنى ھهربىــــــــــر خىيال
بولغانــدەك جاقىلــداپ تىتىــرەپ   ①ھاياجانالنغانلىغىنىــدىن خــۇددى ھېســتىرىيه

هتتــى، بــۇ چاغــدا توينىــڭ چاپســانراق بولۇشــىنى خــاالپمۇ قــاالتتى، ئارقىــدىنال ېتك

                                            
�
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ــ   ــىغا ي ــىنى، بالىس ــتىنال    بالىس ــر ئهرگه خالىماس ــرى بى ــى؛ ئىلگى ــان ئهرن ات بولغ
چېتىلغانلىقىنى، ئهمدى يهنه بىرسىگىمۇ ئوخشاشـال رازى بولىـۋاتقىنىنى ئـويالپ    

  .دەرھال تهتۈرلىكى ئۈستۈنلۈككه چىقاتتى
تــۈزگه چىققۇســى كهلــمهي پىشــايۋاندىكى كارىۋاتتــا خىيــال ســۈرۈپ  -ئــۇ تــاال

 .قالىغـاچ ئۇۋىسـىغا غهرەزسـىز تىكىلگهنىـدى    ياتاتتى، كۆزلىرى بولسا تۇرۇسـتىكى  
نىمسىز سايراشلىرىغا قۇالق سېلىپ، گۇيـا بـۇ ئـاۋازالرنى باشـقا     ېقالىغاچالرنىڭ ت

  .بىر دۇنيادا ئاڭالپ تۇرغاندەك ھېس قىالتتى
قالىغــاچالر ئېهتىمــال ئىككىنچــى قېــتىم چىقارغــان بــالىلىرىنى كهچ كــۈز 

ــا قىلىــپ جهن ليېتىــپ كې ــاۋال ئۇچۇرم ــله ئېلىــپ كېتىشــكه  ىشــتىن ئ ــا بىل ۇپق
پىشـىپ، ئالـدىراپ    ـبىر جـۈپ چـوڭ قارلىغـاچ كۆيـۈپ      . ئالدىراۋاتقان بولسا كېرەك

ئۇالرنىـڭ  . ھهم نۆۋەت بىلهن ئۇۋىدىكى كىچىك قالىغاچالرغا ئۇزۇقلـۇق توشـۇيتتى  
ــامراق ئهر  ــائىله، ئ ــدە ئىنــاق ئ ــاقلىقى بىلىنىــپ   -ھهرىكهتلىرى خۇتۇنالرنىــڭ ئورت

بىــردەم بىــر ئهركهك  ،مــال سودىســىغا ئوخشــايدىغان مۇناســىۋەت  ئــۇالردا. تــۇراتتى
... بىلهن، ئارقىدىنال ئىككىنچى بىرى بىلهن بىلله بولىـدىغان ئىشـالر بولمـايتتى   

  ....توۋا، ئادەمدىنمۇ ياخشىراق ياشايدىكهنغۇ بۇالر؟ قۇش بولۇپ قالسامچۇ، كاشكى
تلىك خىيالالرغـا  ئهتىسى توي باشالندى، ئۇ تـېخىغچه گاڭگىرىغـان، زىـددىيه   

ــا         ــۇ ھهتت ــدى، ئ ــىپ كهتكهنى ــۇ ئېلىش ــى تېخىم ــۇپ، كاللىس ــالهتته بول ــان ھ پاتق
  . بولىۋاتقان ئىشالر ئۆزىنىڭ تويى ئىكهنلىكىنىمۇ تهسهۋۋۇر قىاللماي قالدى

جــۇۋان تــويى ئــادەتته قىــز تويىــدەك داغــدۇغىلىق بولــۇپ كهتمهيتتــى، شــۇڭا 
ــز قولداشــلىرى   ــر مــۇنچه قى ــدا بى ــالالر ۋە  ئۇنىــڭ ئهتراپى ــوق، پهقهت قوشــنا ئاي مۇ ي

يېرىمـدەم ھهمـرا بولـۇپ قويـاتتى،      -چىقىـپ بىـردەم   -ئۇالرنىڭ قىزلىـرى كىرىـپ  
ئۇنىڭ ئىچى تىتىلداپ، زېـرىكىش ھهم بىـزارلىقتىن يېرىلىـپ كهتكـۈدەك بولـۇپ      
گاھ باققا، گاھ ئۆيگه، گاھ دەرۋازا ئالدىغا موكىدەك قاتناپ يۈرەتتى، باشـقىالر ئۇنىـڭ   

يالۋاتقانلىقىغا دىققهت قىلىپ ئولتۇرمايتتى، ئۇنىڭ كۆزلىرى بـالىلىرىنى  نېمه ئو
بېقىش ھهلهكچىلىكىدە ئالدىرىشىپ يۈرگهن قالىغاچالرغا چۈشكهندە ئۇنىڭـدىكى  

شۇنىڭ بىلهن كۆز چانـاقلىرىنى  . قارشىلىق تۇيغۇلىرى ئوت بولۇپ يېنىپ كهتتى
ــ    ــ هياشــقا تولــدۇرۇپ، ئهلهم بىــلهن ئېس ا كىــردى، ئــۇ شــۇ يهردە   دىگهن ھالــدا باقق

گهنىــدى، بىــراق ىنھهســرەتلىرىنى تاشــلىۋىتىپ يېــنىكلهپ چىقىدىغانــدەك بىل 
قهدەملىرى ئۇنىڭ ئىختىيارىغا بويسۇنمىدىمۇ ياكى باشـقا تهسـهۋۋۇردىن تاشـقىرى    
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كۈچ شۇنداق ئورۇنالشتۇردىمۇ، باغدىن يان ئىشىك بىـلهن ئارقىـدىكى ئېتىزلىققـا    
ــۇنداق    ــدىن يهنه شـ ــى، ئانـ ــلهن    چىقتـ ــرى بىـ ــز قىـ ــالهتته ئېتىـ ــىز ھـ ئىختيارسـ

  .قۇناقلىقالرنىڭ دالدىسىدا تۆۋەن تهرەپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتى
ئۇنىڭدا قهيهرگه بارىدىغانلىقى ھهققىدە ئېنىق ئوي يوقىـدى، پهقهت تېـزرەك   
مــېڭىش كېــرەك، ئــازادىراق بىــر جايغــا بېرىــپ ھهممىنــى يېڭىۋاشــتىن ئــويالپ،   

ئويال بارئىدى، شۇ چاغ ئۇنىـڭ كاللىسـىدا مهيلـى    ئۆلچهپ بېقىشى كېرەك، دېگهن 
رومانتىك خىيال بولسۇن ياكى ئهسلىمه بولسۇن، ھېچقانداق سېسـتىمىلىق بىـر   

پۇرات ئهپقاچتى خىيالالر بىرىنىڭ ئـاخىرى چىقمـايال    -نهرسه يوقىدى، پهقهت پارچه
لهن قارشـى پىكىـر، زىـددىيهتلىك ئـويالر بىـ      -بىرى پهيدا بولۇپ تۇرىـدىغان قـارىمۇ  

ــۇرەككهپ ھهم شــۇنداق     ــۇددى زەنجىرســىمان رىئاكســىيىدەك م ــۇ خ ــدى، ب تولغانى
خهتهرلىكىــــدى، ۋاھــــالهنكى، رىئاكســــىيىدىن ھاســــىل بولغــــان غــــايهت زور      

  .دەپ قالغانىدى الئېنىرگىيىدىن پارتالپ كېتهي
دىن بىر باشـتىن ئـويالپ   نمهيلى، بىر يهرگه بېرىپ خالىراق ئولتۇرۇۋاالي، ئا«

دېـگهن تهسـهللىنى تـاپتى ئـۇ مـۈجمهل       »...مىنـى ئـويالپ كـۆرىمهن   كۆرىمهن، ھهم
رنى كاللىسىدىن قوغالپ چىقىرىشىقا ئامالسىز قالغىنىغـا تهن بهرگۈسـى   الخىيال

  .كهلمهي
ئۇ يېزىنىڭ ئاخىرىدىكى سازلىققا چىقتـى، ئهمـدى ئـۇنى قۇنـاقلىق ئهمهس،     

ــۇراتتى    ــاق قاغــا جىگــدىلهر يوش ــت ئورمانغــا ئىچ  -بــۇ جىــم . پاخم كىــرىلهپ جى
ــاراتتى  ــى ئېشــــىپ بــ ــانالر . بارغانســــېرى تۇپراقنىــــڭ نهملىكــ ــدا ئورمــ ئاخىرىــ

شاالڭلىشىپ، ئۇ يهر، بۇ يهردىكى بۇالقالردىن چىققـا ن سـۇالردىن ھاسـىل بولغـان     
بۈگرى سـىزىقچىالرنى ھاسـىل قىلغـان گـاھى يهرلىرىـدە شـور        -ئېرىقچىالر ئهگرى

ىلغان گاھ يهرلىرىدە شور ئـۆرلهپ،  ئۆرلهپ، گاھى يهرلىرىدە سىزىقچىالرنى ھاسىل ق
گــاھ يهرلىرىــدە پاتقــاقلىقالر چىلىقــالپ تۇرغــان، يىــراقتىن قومۇشــزارلىق يېزىــل  
مهخمهلدەك لهپهڭلهپ تۇرغان ئوچۇقچىلىققا يېتىـپ كهلـدى، ئـۇ كېلىۋاتقـان يـول      

بىـــر داق يـــول بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ئـــاخىرى پاتقـــاقلىق ۋە   -ســـازلىقتىكى بىـــردىن
ئۇ مۇشـۇ يـول بويىـدىكى ئهڭ چوڭقـۇر ۋە     . بۇزۇلۇپ تۈگهيتتىقومۇشزارلىق ئىچىدە 

دە، يول ئۈسـتىدىال بۇالققـا قـاراپ     -ئهڭ سۈزۈك بۇالقنىڭ تۈۋىگه كېلىپ توختىدى
ــۈپ       ــال، چۆمۈل ــر نهچــچه ئاي ــۆزىنى تاشــالپ ئۆلىۋالغــان بى ــا ئ ــۇ بۇالقق ــۇردى، ب ئولت

ككـى پـادىچى   ئويناۋېتىپ ئاستىدىكى پاتقاققا پېتىپ تهدرىجى چۆكۈپ كهتكهن ئى
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ــاال ــام    ،ب ــڭ ن ــر ئهر كىشــى قاتارلىقالرنى ــدىغان بى نىشــانى  -ســۇ ئۈزۈشــنى بىلمهي
  .يادىدىن كېچىۋىدى، تېنى شۈركۈنۈپ كهتتى

ئۇنىڭ كاللىسىدا كـۈرەش كهسكىنلهشـمهكته، كۈرەشـنىڭ كۈچىيىشـى شـۇ      
بويســۇنۇش،  ،ا قارشــى ھالــداغدى، ئۇنىڭــدىكى قارشــىلىق تۇيغۇســىىــســهۋەپتىن ئ

ــ ــدىرگه تېـ ــۇ  تهقـ ــكهن، بـ ــىمۇ كۈچىيىـــپ كهتـ ــۈش  خاھىشـ ــقايقاق«ز پۈكـ » داشـ
ۋەسۋەسىلهر ئىچىدە بويتاقچىلىقتىن قۇتۇلۇش، ئائىلىۋى تۇرمۇشنىڭ ئاللىقانـداق  
ــته    ــى ســېغىنىش تۇيغۇســىمۇ تهخىرســىز بېســىپ كهلمهك ــۇق تهرەپلىرىن  ھوزۇرل

  .ئىدى
مهكتهپتىكـى  . ئۇنىڭدا رىتسـارالرچه مهردلىـك تۇيغۇسـى بىـردىنال كۈچهيـدى     

ھاياتى، غايه ئارزۇلىرى يادىغا يېتىش بىلهنال ئۆز ئۆزىگه ئىچ ئـاغرىتىش تۇيغۇسـىغا   
 -ئۇنىڭــدا جىــم. ئارىلىشــىپ كهتــكهن قارشــىلىق ھېسســىياتى ئهۋجىــگه چىقتــى

ــدۇرۇش        ــران قال ــىلهرنى ھهي ــىش، كىش ــلهن خوشلىش ــا بى ــۇ دۇني ــتال مۇش جىمجى
قىزىـپ   سـى مېڭى ئىستىكى پهيدا بولدى، بۇ ئىستهك شۇنچىلىك كۈچهيتىـدىكى، 

كېتىپ، تولىمۇ قىممهتلىك بولغان ھاياتتىن كېچىش قارارى يهڭگىللىك بىـلهن  
شۇنىڭ بىـلهن ئـۆزىنى تۇتـۇپ تۇرىـدىغان     . توغۇلدى ھهم مۇستهھكهملىنىپ باردى

ــاخىرقى ســهۋر  ــس     -ىئ ــى ئهكى ــڭ ئاســمان رەڭگىن ــاقهتتىنمۇ ئايرىلىــپ بۇالقنى ت
  !...ئهتتۈرۈپ تۇرغان كۆزىگه سهكرىدى

ق، بۇالقنىــڭ كــۆزى ســۇ تولــۇپ تۇرغــان گىرۋەكنىــڭ تۈۋىــدىال ئهمهس،   بىــرا
ئوتتۇرىدىراق بولغاچقا ئۇنىڭ سهكرىگهن يېرى يوتىسىغا كېلىدىغان چوڭقۇرلـۇق  

ــۇ يهر بــۇالق كۆزىنىــڭ گىــرۋىكىگه بهك يــېقىن، ئۇنىــڭ   . بولــۇپ چىقتــى ئهممــا ب
ــدىال  چهكســىز چوڭق     ــۇدەمنىڭ ئۆزى ــۇ ش ــا ئ ــاق بولغاچق ــتىگه تېيىلغ ــۇق ئۈس ۇرل

بۇالرنىــڭ ھهممىســىگه پهقهت بىــر  . ئىچىــگه قــاراپ ســېرىلىۋاتقانلىقىنى ســهزدى 
ئۇنىڭغـا  (ئـۇ چوڭقۇرلۇققـا قـاراپ شـۈمۈرىلىۋاتقان     . نهچچه سىكونتال ۋاقىت كهتتـى 

ئاشـۇ بىـر نهچـچه سـىكونت ئۇنىـڭ كاللىسـى ئهڭ تېـز        ) شۇنداق تۇيۇلـۇپ كهتتـى  
ــدى    ــت بول ــان ۋاقى ــر قىلغ ــرى  . پىكى ــۆزىنى ئىلگى ــۇ ئ ــۈپ    ئ ــا چۈش ــۇ بۇالقق مۇش

ئۆلگهنلهرنىــڭ روھــى تارتىۋاتقانــدەك يــاكى بــۇ يهردە مهخســۇس ئــادەملهرنى دەم       
ــاردەك ھــېس قىلىــپ قورقــۇپ كهتتــى    . تارتىــدىغان دەرىجىــدىن تاشــقىرى كــۈچ ب

ئۇنىڭغـــا شـــۇندىال ھايـــات شـــۇ قهدەر تـــاتلىق بىلىنـــدىكى، ئۆزىنىـــڭ نهقهدەر       
ــۇپ، پۇشــايمان    ــانلىقىنى تون ــق قىلغ ــپ كهتتتــى،   ئهخمهقلى ــى ئۆرتىنى دىن ئىچ
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قۇيـاش، ئاسـمان، ئـاق پاختىـدەك      —ئۇنىڭغا كۆرىنىپ تۇرغان ئهتراپتىكى بارلىق 
قۇمۇشـالر، يىڭنـاغۇچالر، بهدبـۇي     -بۇلۇتالر، بۇالق بويىدىكى مهجنۇنتالالر، ھىـكهن 

ــقاق لهش،  ــارىالي ۋە يېپىش ــمه... ق ــۇنچىلىك ســۆيۈملۈك     -ھهم ــه ش ــمه نهرس ھهم
ا، ئىلگىـرى ئـۇ ئهجهب بـۇنى ئـويالپ كـۆرمىگهن ئىكهنغـۇ؟ ئـۇ        تـوۋ . تۇيۇلۇپ كهتتى

پهقهت ئــۇال مۇشــۇ . ئۆلــۈپ كهتســىمۇ ئاشــۇالرنىڭ ھهممىســى ياشــاپ قېلىــۋېرەتتى
ئۇنىڭغــا پهقهت كــۆك رەڭ ئالغــان . يــورۇق دۇنيــانى ئاشــۇالرغا قالــدۇرۇپ كېتهتتــى 
ى بولـۇپ  ، بهئهينى جالالتنىڭ ئـۆز كبۇالق كۆزىال شۇنچه ۋەھىمىلىك، يىرگىنىشلى

  . تۇيۇلدى
ياشاشــقا  —ئۇنىڭــدا بــارلىق جــانلىقالردا بولىــدىغان تهبىئــى خۇسۇســىيهت 

ئىنتىلىش كۈچلـۈك پارتلىغـان كۆيـدۈرگۈچ بومبىـدەك بىـردىنال پۈتـۈن ۋۇجۇدىغـا        
ــدى ــۇ      . يامرى ــارا الينىم ــتىدىكى ق ــايىقى ئاس ــاتنىمۇ، ئ ــان كۆكت ــا چىقق ــۇ قولىغ ئ

ــاردەمگه چۇزغائــاخىرقى قۇتقــ تىرىشــىپ ئهڭ  -اقىرىــپ، تىرىشــىپچ ســۈپىتىدە ي
كىچىــــك  نىئاخىرىــــدا تىرنــــاقلىرى. خهتهرلىــــك جايــــدىن ئــــۆزىنى قۇتقــــازدى

نهتىجىــدە ئــۇ جىمــى يېــرى ... يىرتقــۇچالردەك ئىشــقا ســېلىپ قىرغاققــا ياماشــتى
ــدا      ــدە بۇلغانغــان، سېســىق پۇرىغــان ھال ــادەم تونۇغۇســىز دەرىجى ــلهن ئ ــاراالي بى ق

ئۇنىــــڭ تهلــــۋىلىكى . ەم چوڭقــــۇر تىنـــدى د -قىرغاققـــا چىقىۋېلىــــپ، دەممـــۇ  
پارتلىغاندىن تارتىپ قىرغاققا قايتىپ چىققـۇچه كـۆپ بولسـا بىـر يېـرىم مىنـۇت       
ۋاقىت كهتكهن بولۇشى مۇمكىن، بىـراق ئۇنىڭغـا نهچـچه ئـون يىـل ئهجهل بىـلهن       

ئـۇ مانـا شـۇ چاغـدا جانـدىن كـېچىش ئۈچـۈن قانچىلىـك         . ( ئېلىشقاندەك تۇيۇلدى
  ). زىملىقىنى تونۇپ يهتتىجاسارەت بولۇشى ال

ــېلىال بولــۇپ ئــۆتكهن قورقۇنچلــۇق ھــال ئۇنىــڭ دەرمــانىنى قورۇتقــان،        ھ
نېرۋىلىرىمۇ نۇرمال ئىزىدىن چىققاچقا بىر ھازاغىچه كاللىسىغا تـۈزۈكرەك پىكىـر   

ئـۇ دۇنيـادا يـاكى بـۇ دۇنيـادا       —ئۇ تـېخىچه ئۆزىنىـڭ ھايـات قالغىنىغـا     . كهلمىدى
  .سولغا قارايتتى ـدەم ئوڭ  ـايۋاتقاندەك دەممۇ ئىكهنلىكىگه ئىشهچ قىاللم

نىهــايهت، ئــۇ ئېســىگىمۇ كهلــدى، كــۆز ئالدىــدىكى لېيىــپ كهتــكهن بــۇالق   
ــۇراتتى  ــپاتالپ تـ ــانلىقىنى ئىسـ ــۇپ چىققـ ــتى. ئۇنىـــڭ قۇتۇلـ ــىدىكى  -ئۈسـ بېشـ

بـۇ  . رەسۋاچىلىق، چاچلىرىدىن ھېلىغىچه ساقىپ تۇرغان سـۇ بـۇنى دەلىللهيتتـى   
قىلىــۋەتكهچكه شــۇنچىۋاال مهيــنهت بولــۇپ كهتكىنىگىمــۇ  ھــال ئــۇنى بهك خۇشــال

بـارا ئهسـلىگه كېلىـپ، مۇشـۇ      –سـهزگۈرلىرى بـارا   . ئۆكۈنۈش خىيالىغـا كهلمىـدى  
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ئۇنى بۇالققا سهكرەشكه مهجبۇر قىلغـان دۇنياغـا قايتىـپ كهلـدى،      –رىيال دۇنياغا 
هتمىسـه، بـۇ   ئهمدى تېزراق ك. يادىغا كهلدى شۇندىال ئۆزىنىڭ تويى بولىۋاتقانلىقى

ــا       ــدىال جايىغـ ــپ، غىپپىـ ــۆرۈنمهي كېتىـ ــىلهرگه كـ ــلهن كىشـ ــۇرقى بىـ ــۋا تـ رەسـ
ئـاھ، ئهگهر قـازارا قايتىـپ چىقالمـاي     «! ئولتۇرىۋالمىسا ھهممه ئىـش بهربـاد بـوالتتى   

... پېتىپ كهتكهن بولسام بۇ كهمگىچه تىنىقىم ئۆچۈپ بوالتتى، ئۇ چاغـدا ئوغلـۇم،  
بـۇ خىيـالالر   » ....ئۇ قانداقمۇ قىالرىـدى؟ ! هنائوغلۇمنى ئويلىماپتىكهنم! ۋاي ئۆلهي

ئۇنى ھاياتقـا مهھـكهم بـاغالپال قالمـاي، ھايـاتنى تىرىشـىپ قولغـا كهلتۈرۈشـكىمۇ         
ــپ،      ــدىلىككه يېتىۋېلى ــته جىگ ــۆزى چۈشمهس ــىلهرنىڭ ك ــدى ۋە كىش ــۈرتكه بول ت
ئاندىن غىمىسسىدە ئۆيگه كىرىپ، جايىغا ئولتۇرۇپ، قىسمىتىنى كۈتۈش ئۈچـۈن  

  .يۈرۈپ كهتتى ئالدىراپ
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 تېلېفون سېھرى

  

  ... ـــ ۋۇي
دە، تـۇرۇپ   -ئۇ كۆز ئالدىدىكى تولۇق كهلگهن نهۋجۇۋانغا قاراپ شۇنداق دېدى 
ــدى ــر  . قال ــراقتىن بى ــرى تونۇشــمايتى، پهقهت يى ــۇالر ئىلگى ــڭ  -چــۈنكى ئ بىرىنى

يـۇرتتىكى چاغـدا ئهزەلـدىن ساالملىشـىپ باقمىغاچقــا     . كىملىكىنـى بىلىشـهتتى  
ــا تونۇشــالردەك ساالملىشــىپ كېــتىش الۋزىلىــق بوالمــدۇ  ئهمــدى بىــر  -دىنال كون

ــدى     ــپ قوي ــۇنى توختىتى ــوئال ئ ــگهن س ــداق دې ــدىرۇپكىغا   . قان ــۇ كومان ــراق ئ بى
كهلگهندىن بۇيان بىجىرىدىغان ئىشلىرى ئهپلهشمهي بىر ئايـدىن بىـرى ياتقـاننى    

پۇشــۇپ ئــاز دەپ، كــۆڭلى خوشــال بولغىــدەك بىــرەر ئهمهك تاپالمــاي تــازىمۇ ئىچــى  
  . يۈرەتتى

ــۇ پهقهت    ئۈرۈمچىنىــڭ كهڭ قوينىــدا سانســىز گــۈزەللهر ئــۇچراپ تۇرســىمۇ، ئ
. دېـيىش بىلهنـال چهكلىنىـپ يـۈرەتتى    » قارىساڭ كـۆزگه پايـدا  «ئاغزىنى تامشىپ، 

تۇيغۇلىرى ئۇنى گاھ ھاراقكهشلهرنىڭ سـورۇنىغا،   ـياشلىقنىڭ بى تىنىم ئىستهك  
يــــۇ، بىــــراق ئــــۇ دەرھــــال   -راتتى ئۇســــۇل مهيــــدانلىرىغا ئــــاپى -گــــاھ تانســــا

جـۈپى بىـلهن، ئـۇ بولسـا      ـچۈنكى ھهممه سورۇندا خهقلهر جۈپ   . كۆڭۈلسىزلىنهتتى
  يىگانه،  ـيهككه 
دېگهندەك نېمىال دىگهن بىلهن بۇ چوڭ شـهھهر  » ئۆيدىن چىقساڭ مۇساپىر«

دەپ يــۈرگهن نهۋقىرانالرنــى ئــۆز شــاۋقۇنى، كهڭ » !ســهن ئهمهس، مهن«ئــۆز يېرىــدە 
ــوين ــ   قـ ــار كوچىلىرىـ ــا، تـ ــدىغان كهڭ كوچـ ــپ بولمايـ ــا قىلىـ ــپ  داى، ئىلغـ غايىـ

ــدى ــىز     . قىلىۋەتكهنى ــدە ئىختىيارس ــالنى كۆرگهن ــۇ يهردە ھهمشــهھهر ئاي ــۇ ب ــۇڭا ئ ش
ــىمۇ   ــهلگهن بولس ــاالمغا تهمش ــاق     ،س ــڭ ئاپئ ــراق، ئايالنى ــدى، بى ــاپ قال يهنه توخت

ئۇ سول مهڭزىـدە  چىرايى تهبهسسۇم قىلىپ، ئۇنىڭغا جۈرئهت ئاتا قىلدى، شۇنداقال 
ئاغزىغا يېقىنـراق جايىـدا يارىشـىپ تۇرغـان كـۆك مېڭـى بـارلىق گۈزەللىكىنىـڭ         

» نــېمه بولســا بولســۇن «ئهســلى مهنىســىدەك شــۇنچىلىك جهلــپ قىلــدىكى، ئــۇ  
دېــگهن قارارغــا كهلگهنــدەك، بىــر نهچــچه ســىكونتلۇق ئارىســالدىلىقتىن كېــيىن   

  :چىقىپ بۇغىزىغا يۇتىۋەتكهن سۆزلىرىنى قايتىدىن تېپىپ
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ـــ دېــدى ۋە بــۇ ســوئالدىن يهنه  ۈســىز بــۇ يهردە نــېمه قىلىــپ يۈر  — يســىز؟ ــ
كهلگىلــى ئــۇزاق  —دەرھــال ئۇيۇلــۇپ، قوپــال كهتــتىمىكىن دەپ ئــويالپ دەرھــال، 

  . بولدىمۇ؟ قاچان كېتىسىز؟ـــ دېگهنلهرنى قوشۇپ قويدى
ــدىم      — ــۇپ قال ــك بول ــدى، ئۈرۈمچىلى ــۇپ قال ــل بول ــر يى ــى بى مهن كهلگىل

تۈپهيلى تۇغۇلغان يۇرتقا تهلپۈنـۈش  » مۇساپىرچىلىق«ئايالمۇ  —مۇ بولىدۇ،دېسهم
تۇيغۇسىدىن ئىلگىرى تونۇشمايدىغان ئهركهكنى ئۆزىگه يېقىن كىشـىدەك ھـېس   

بـۇ كىشـىلىك مۇناسـىۋىتى ۋە ئادەملهرنىـڭ پىسخىكىسـىدىكى ئاجايىـپ       . قىلدى
ــدى  ــال ئى ــر ھ ــا   . بى ــا يۇرتق ــپ ياق ــۇرتتىن ئايرىلى ــان ســهن ي ــدا  ھهرقاچ چىققىنىڭ

يۇرتداشلىرىڭنى كۆرگىنىڭدە يېقىن كىشىڭدەك ھېس قىلىـپ بىلـله بولىسـهن،    
قايتىپ كهلگهندە يا ئىلگىرىكىدەكال تونۇشماي يۈرىسهن، ياكى بولمىسـا شـۇندىن   

  . كېيىن يېقىن مۇناسىۋىتىڭ داۋاملىشىدۇ
دىال ـــ بىر يىل؟ يا ھهزرەت، بىر يىلنى قانداقمۇ ئۆتكۈزگهنسىز؟ مهن بىـر ئايـ  

نــېمه ســىز ئــۇزۇن تــۇرۇپ قاپســىز، يۆتكۈلــۈپ ... ئىتــتىن زېرىككهنــدەك زېــرىكتىم
  چىقمىغانسىز؟

پــۈتتى، كېتىشــنىڭ  مـــــ يــاق، بىلىــم ئاشۇرۇشــقا چىققــان، ئهمــدى ئۇقۇشــۇ
  .تهييارلىقى بىلهن بازار ئارىالپ يۈردۈم

  ...دېمهك، مهكتهپتىن خوشلىشىپ يېنىپ چىققان بولسىڭىز —
، ئهمــدى ئــايرۇپىالن بېلىتــى ئــالغىچه من يېنىــپ چىقــتىھه، مهكتهپــتى —

  .ئۆزىمىزنىڭ ئىش بىجىرىش ئورنىدا تۇرىمهن
  .ئهمسه بىر يهردىكهنمىز —
  ...شۇنداقمۇ —
  مهنمۇ شۇ يهردە تۇرىۋاتىمهن، ياتاق بېلىتى ئالغانمىدىڭىز؟ —
  .كهچتىرەك ئاالرمهن —
لىرىڭىزنى ئالغـاچ  باشقا ئىشىڭىز بولمىسا سىزنىڭ سوغا ساالم... بۈگۈن —

بــۇ يهرنــى   -بىلــله ئايلىنامــدۇق؟ يهنه قاچــان كېلىمىــز، قاچــان ئهمهس، ئــۇ يهر     
  ئوبدانراق كۆرىۋالمايمىزمۇ؟

مۇ گىدى، ئۇنىـڭ كۈلۈمسىرەشـلىرى  ىئايال سۇس كۈلۈمسىر —... مهيلى، —
  . غايهت جهلپ قىلىش كۈچى يۇشۇرۇنغانىدى



 25

دىلهر يولىــدا ياندىشــىپ، ئهمــدى ئــۇالر ئــادەملهر مىغىلدىشــىپ تۇرغــان پىيــا
  .كېيىن بولۇپ، بىلله كېلهتتى ـگاھىدا ئىلگىرى 

  
*****  

  
ىنى تاماشـا قىلىـش ئۈچـۈن قىزىـل تاققـا چىقمـاقچى       ئۇالر شهھهر مهنزىرىسـ 

ــدە     . بولۇشــتى ــدا كهينى ــا، گاھى ــدا ماڭس ــدا ئالدى ــچه ئهر گاھى ــدىن چىققى پهلهمپهي
پايپـاقتىن بىلىنىـپ تۇرغـان     ئـۇ ئايالنىـڭ كهينىـدە چىقىـۋاتقىچه نېپىـز     . قاالتتى

ئاپئاق پاچاق ۋە بهزىدە قهدەم رېتىمـى بىـلهن كۆرىنىـپ قالىـدىغان ئـاق يوتىالرغـا       
  .ئۇنى ئاللىقانداق ئىستهك تهخرىسىز قىستايتتى. قاراپ ھۇزۇرلىناتتى

ئايالنىڭ بويىغا قۇيۇپ قويغاندەك كهلگهن نېپىـز ئـاق كـۆينىكى بىلىنىـڭ     
تولغــان ســاغرىلىرى ئېتهكلىرىنــى   ،تۇرســاســېهرى كــۈچىنى ئاشــۇرۇپ ســىقىپ  

ئۇنىـڭ بويتۇرىقىـدىال مىـڭ گۈزەلنىـڭ جهلـپ قىلىـش كـۈچى        «. كۆتۈرۈپ تۇراتتى
  .ئىدى» مۇجهسسهملهشكهن

پهســته لېنــتىالردەك  —گــۈزەل قىزىــل تاغنىــڭ ئۈســتى، ئورمــانالر، يىراقتــا  
ىڭ مهنزىرىسـى  شهھهرن... دانه بىناالر -سوزۇلۇپ ياتقان يولالر، كىرىستالالردەك دانه

تاغنىـڭ شـىمالى يانباغرىـدىكى ئورمــان    . ئـۇالرنى رومانتىـك ھېسـالرغا چۆمـدۈردى    
ــدە ئــۆزگىچه نــۇرالر چاقنــاپ،        ــىدا ســهگىدەپ ئولتۇرغانــدا ئۇالرنىــڭ كۆزلىرى ئارىس

بـۇ يهردىـن قايتىـپ چىققـۇچه     . پاتال ئۈنسىز قارىشىپ قويـاتتى  -نېمىشكىدۇر پات
  .ىڭغا مهدەتكار بولۇشقىمۇ ئۈلگۈردىئايالنىڭ قولىنى تارتىپ ئۇن ،ئهر

ئالته سائهتلىك ۋاقتىنى خېلى كۆڭۈللـۈك ئـۆتتى دېيىشـكه     -ئۇالرنىڭ بهش
ئهمدى كهچلىك تاماققا ئۈلگۈرۈپ تۇرالغۇسـىغا  ... چۈشته بىلله غىزاالندى. بوالتتى

  .قايتماقچى بولۇپ تاغدىن چۈشتى
لىكـى  رتدېـدى مه  —ئاپتۇۋۇزدا قىستىلىپ يۈرگىچه تاكسىدا ئولتـۇرايلى،  —

  . تۇتقان ئهر
» مۇســـــاپىرالرنىڭ ئائىلىســـــى«شـــــۇنداق قىلىـــــپ ئـــــۇالر بىـــــرلىكته 

  .مېهمانخانىسىغا قايتىپ كېلىشتى
ئهر مهلـۇم  . كهچلىك تاماقتىن كېيىن ئۇالر ياتاقلىرىغـا قايتىـپ چىقىشـتى   

ــلهت     ــا بى ــدە ئاياقالرغ ــته ئاالھى مهخســهتكه ئۇيغۇنالشــتۇرۇپ ئهڭ ئۈســتۈنكى قهۋەت
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ئـۇالر  . جىـت ئىـدى   -ى، بـۇ قهۋەتـته ياتـاقالر  ئاساسـهن بـوش بولـۇپ، جىـم       ئالغانىد
ــايرىم   ــولغىچه ئ ــا مــۇالزىمى كــۆزدىن نېــرى ب ــا   -مېهمانخان ــۆز ياتاقلىرىغ ــايرىم ئ ئ

كـــــۆپ ئــــۆتمهي بىــــر يهرگه جهم بولىـــــدىغانلىقى ھهر   . كىرىــــپ كېتىشــــتى  
  . ئىككىسىنىڭ كۆڭلىگه ئاياندى

ئايـال ئـۇنى ئـۆزىگه خــاس    . ا كىــردىئايالنىـڭ ياتىقىغـ   ،سـهلدىن كېـيىن ئهر  
ــا . ئىللىـــق كۈلۈمسىرىشـــى بىـــلهن قارشـــى ئالـــدى  ئهرنىـــڭ كـــۆزلىرى ئۇنىڭغـ

بــۇ قاراشــتا بىــر خىــل يــاۋايىلىق، ئــاچكۆزلۈك، . تهقهززالىــق بىــلهن تىكىلگهنىــدى
بىهايــالىق ئهكــس ئېتىــپ تۇرســىمۇ، بــۇ مهپتۇنلۇقنىــڭ تومتــاق ئىپادىلىنىشــى   

ــال ھــار ئالمىــدى  گۈزەللىــك ھامــان چوقۇنغۇچىالرنىــڭ بولىشــىنى   .بولغاچقــا ئاي
ــىپ،      ــائهتكه ئېرىشــ ــى قانــ ــتىن روھــ ــۇ تىكىلىشــ ــالمۇ بــ ــتىگهندەك، ئايــ ئىســ

  . ئىپتىخارلىنىش ھېس قىلدى
   .دېدى ئۇ ساختا ئاغرىنىش بىلهن —نېمانداق يهۋەتكۈدەك قارايسىز؟ —
ئهگهر يهۋەتكىلـــى بولىـــدىغان بولســـا ھـــۈپ دەپـــال يۈتۈۋەتســـهم بۇنـــداق  —

  ...دىكىنىمرتهشنالىقىم بىراقال قانا...ىلىپ يۈرمهستىمقىين
ــلهرگه ئوخشــىتىپ     — ــى كىم ــۆپكىڭىزنى بېســىۋىلىڭ، مېن ــاي، ســهل ئ ھ

دېـــدى ئايـــال يالغـــان قېيـــداپ ۋە ئارقىـــدىن بـــارلىق ئايالالرنىـــڭ  —قالـــدىڭىز؟
ئــۆزلىرىنى پــاك كۆرسىتىشــكه ئىشــلىتىدىغان فورمۇلىالشــقان ســۆزىنى قوشــۇپ   

  .اقالردىن ئهمهس جۇمامهن ئۇند —قويدى،
ئۇخلىتىـپ   پلهپهپى نىئهرمۇ ئوبدانال قاقۋاش ئىدى، شۇڭا ئۇ ئايالنىڭ غۇرۇرى

  :قويىدىغان ئىبارىنى تاپتى
دە،  -مهنمۇ دەل شۇنداق بولغىنىڭىز ئۈچۈن شۇنچه مهپتـۇن بولىـۋاتىمهن   —

  مېنى كوچىدىكى اللمىالرغا قارايدۇ دېگهنمىدىڭىز؟
دەرھــال جىــددى تۈســكه كىرىــپ، ئارىلىققــا   ئايــال پىسســىڭڭىدە كۈلــدىيۇ، 

مۇداپىئه لېنىيىسى بهرپا قىلىشقا ئۇرۇندى، بىراق، ئۇنىڭ ئۆيىـدىن ئايرىلغىنىغـا   
ــڭ     ــا، ئۇنى ــۇپ قالغاچق ــل بول ــر يى ــانۇق«بى ــى  »رغ ــۇداپىئه قهلئهس ــدىن « م ئىچى

ئۇنىڭـدىنمۇ بىـر خىـل ئىچكـى     . خهۋپىـگه دۇچ كېلىدىغانـدەك تـۇراتتى   » بۇزۇلۇش
  .ۋجىگه چىقماقتا ئىدىئىنتىلىش ئه

ــىزال    ــۇق ئىـــدىيىۋى تهييارلىقسـ ــۇ تولـ ــۇ ئۆزىمـ ــاقىتى پـــۈتتى، ئـ ئهرنىـــڭ تـ
  :ئىختىيارسىز ھهرىكهتكه كهلدى ھهم
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، يۈرىكىمنىـــــــڭ تهشــــــــنالىقىنى  رســــــــىزتىللىســـــــىڭىزمۇ تىلال  —
ــۆرەرمهن،   ــى ك ــدى  —باســالمىغاندىكىن بېشــىمغا كهلگهنن مۇشــۇ ســۆزنىڭ  ۋە دې

هت ئۇنىـڭ قۇچقىـدا، ئۇنىـڭ ھـېلىال سـۆزدىن      ئاخىرى چۈشكهندە كېلىشـكهن قـام  
ــڭ ب   ــاغزى يارىشــىملىق مهڭنى ــان ئ ــىدىالېتوختىغ ــق لهۋلهرگه   ،رس ــوتتهك قىزى ئ

  .مهھكهم يېقىلىشقا ئۈلگۈرگهنىدى
  ...كۈندۈزدە ـكۈپ ! قويىۋېتىڭساراڭ، بىرسى كىرىپ قالىدۇ،  —

ــاراملىقىن      ــۈرئىتىنى، ق ــارلىق ج ــاڭى ئهرگه ب ــۇز ئاھ ــۆزلهرنىڭ تهلهپپ ــۇ س ى ب
باتۇرلۇقىنى قايتۇرۇپ بهرگهن بولـۇپ، ئهمـدى ئـۇ يالغـان قارشـىلىققا پهرۋا قىلمـاي       

كـۆرپىگه   -ئايالنى چۆجىنى كۆتۈرگهندەك كۆتۈرۈپ كارىۋاتقا ئېلىـپ بېرىـپ ئـورۇن   
  .ىدىليۆ

، بىـرال ئېغىـز   ...ىڭهتوختـاپ تـۇر  ... ئـوش  ... كۈنـدۈزدە  -كۈپ! ھاي، ساراڭ —
  ...ئاندىن، ئاندىن! گىپىمنى ئاڭالڭ

ئايالنىــــڭ ئــــاخىرقى ســــۆزلىرىنىڭ ئاھــــاڭى ھهقىقــــى نــــارازىلىقىنى      
  .ئىپادىلىگهندەك قىلدى، ئهر توختىدى

  !ھه، نېمه گهپ؟ چاپسان دەڭ —
ــىمۇ    ــقا ئالدىرىمىســـ ــى ئېلىشـــ ــنگهن بېلىقنـــ ــا ئىلىـــ ــال قارماققـــ ئايـــ
بولىدىغانلىقىنى بىلهتتى، شۇڭا ئۇ پۈتـۈنلهي ھـۆرمىتىنى يوقىتىـپ قويماسـلىق     

  .نى تېزدىن، شۇنداقال قاتتىق تېزگىنلىدىئۈچۈن ئۆزى
كۈچۈكــۈم  -كۈچۈكــۈم«! بــۇ -قانــداق دېــگهن گهپ ! چىقىــپ كېتىــڭ  —

  » ...دېسه
ئۆزىنى خېلـى ئهقىللىـق سـانايدىغان، ئايـالالرنى بىـر ئوبـدان چۈشـىنىمهن        

ئالدىـدا يهنىـال ئازغىشـىپ    » ئايـال تىلسـىمى  «دەپ ئۆزىگه تهمهننا قويىـدىغان ئهر،  
» ولـدى بۇنىڭغـا؟ پهيلىنـى بۇنىـڭ، تىلـالپ سـاالمدۇ نـېمه؟ خۇدايـا        نېمه ب«كهتتى 

ئــۇ تىپىــك يىــگهن » ئىشـنى بــۇزۇپ قويمــاي، ئــاچچىقى يــانغىچه كـۆزدىن يوقــۇالي  
  .ئىتتهك ئاستىال چىقىپ كهتتى

ئــۆزىگه  -ئــۆز. ئىچىــدىن ئۆكۈنــدى  -ئىــچ ،ياتىقىغــا قايتىــپ چىققــان ئهر  
گه كىـردىم، گېپىنـى ئـاڭاليمهن    ھهي، نېمه شهيتاننىڭ كهيـنى «. ئاچچىقى كهلدى

ــىدى،        ــارال ئىش ــا تهيي ــدى، بولمىس ــش بول ــازىمۇ الۋزا ئى ــالغىنىم ت ــاپ ق دەپ توخت
  .»...خهپ

 28

ئۇنىــڭ بــۇ ئىشــنى ئهتىــگه قويغۇســى كهلمىــدى، ئهتىگىــچه تهڭ ئېتىــدىن   
سىزىپ كېتىدىغانلىقىنى، كېچىنىـڭ ئۇيقۇسـىز، ئهتىنىـڭ ئارامسـىز ئۆتىشـىنى      

. ىزناسـى قالغـان ھـارارەت ئۇنىڭغـا زادىـال ئـارام بهرمهيتـى       لهۋلىرىـدە ئ . مۆلچهرلىدى
، »جــۈپ چوققــا«كېلىشــكهن ســاغرا، بــايىال كــۆكرىكى ئــارقىلىق ھــېس قىلغــان  

ــدىن   ىــد،چاچالرنىــڭ غىدىقالشــلىرى، مهس قىلغــۇچى خۇشــبۇي ھ  ئۇنىڭــدا جان
كېچىشكىچه بارىدىغان ئهسهبىيلىكنى ئويغاتقانىدى، ئۇ ئۆزىنى راستىنال ئۇنىڭغـا  

س قىلدى، ئۇنىڭـدىن گـۈزەلراق ئايالنىـڭ بولىشـىنى     ىاشىق بولۇپ قالغاندەك ھئ
تهســهۋۋۇر قىاللمىــدى، ئۇنىڭــدىن باشــقا ئايالغــا مهيلــى بارمايدىغانــدەك تۇيۇلــدى،  

ئهمـدى ئـۇ ئايالنىـڭ    . ئۇنى قولدىن چىقىرىۋېتىش ئۆلـۈمگه تهڭ دەپ ھېسـابلىدى  
ىنى كهچۈرمهيـدىغان غهزەپـكه   ئۆز -قېشىدىن ئاسانال يېنىپ چىققىنى ئۈچۈنمۇ ئۆز

  ...كهلدى
ئۇ تاكى شـىرە ئۈسـتىدىكى تېلىفـون ئاپپـاراتىنى كـۆرگىچه ئۈمىدسـىزلىك،       
ــار    ــارىلىق، ھهممىنــى دوغــا تىكىشــكه تهيي بىتاقهتلىــك، چىدىماســلىق، ئىچــى ق
تۇرۇشتهك ھېسسىياتتا قىينالـدى، تېلىفـوننى كۆرگهنـدىن كېيىـنال ئۈمىـدىنىڭ      

  .چىرىغى يورىغاندەك بولدى
خۇداغــا شــۈكرى، ھېلىمــۇ ياخشــى داغۋازلىــق قىلىــپ ئاالھىــدە ياتاقالرغــا   «

ــالغىنىم  ــلهت ئ ــدى    » بى ــڭ قېشــىغا كهل ــال تېلىفوننى ــۇ ۋە دەرھ ــدى ئ ــا . دې تامغ
كــۆپ ئــۆتمهيال . چاپالنغــان نومــۇرالر ئىچىــدىن قوشــنا ياتاقنىــڭ نومــۇرىنى تــاپتى 

بـۇ جىـرىڭالش گويـا     .تامنىڭ ئۇ تهرىپىدىن تېلىفوننىڭ جىرىڭلىغىنى ئاڭالنـدى 
  . بىردەم كۈتتى ،ئۆزىنىڭ يۈرىكىنىڭ زىرىلدىشىدەك ئۇنى تىترەك بېسىپ

ئـۇ تهدرىجـى ئىشـهنچىلىكراق     —ۋەي، ھه، سىزمۇ؟ تېخى ئۇخلىمانسىز؟  —
بىرىنىـڭ يـۈزىنى كـۆرۈپ تۇرمىغاچقـا ئوڭايسـىزلىنىش       -بىر. سۆزلهشكه باشلىدى

  .ئازراق بوالتتى
  سىزمۇ ئۇخلىماپسىزغۇ؟ —
مېنــى دەمســىز؟ مهن قانــداقمۇ ئــۇخالي؟ ئۇخلىيــاالرمهنمۇ؟ ئېيتىــپ        —

  بېقىڭه، مهن بۈگۈن تۈن بويى ئۇخلىياالرمهنمۇ؟
  .ئايال خۇپسهنلىك بىلهن سورىدى —نېمىشكه ئۇخلىيالمايسىز؟  —
ئهمــدى  —... ئاســماندىن تاشــلىۋەتكهندەك ئىشــنى قىلىــپ يهنه تېخــى  —

ىنىـڭ ئايالالرغـا ئىشـلىتىدىغان بـارلىق     ئـۇ ئۆز . ئهرنىڭ ئـاغزى ئېچىلىـپال كهتتـى   
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ســۆزلىرىنى بىــر باشــتىن ســۆزلىگىلى، گــاھ ئۇنىــڭ مــۇھهببىتىنى قوزغاشــقا        
تىرىشىدىغان سۆزلهرنى قىلسـا، گـاھ، ئـۆزىنى قىينىلىۋاتقـان بىچـارە كۆرسـىتىپ،       

قهســهملهر، تهنتهنىلىــك ۋەدىــلهر، . ئۇنىــڭ ھېسداشــلىقىنى قوزغاشــقا تىرىشــاتتى 
  . رولىنى كۆرسىتىشكه باشلىدى الپالر ئاخىرى ئۆز

  .دېدى ئايال ئاخىرى —بولماسمىكىن؟ ... مېهمانخانىدا  —
ــلهن باشــالنغان   —... ئهگهر... ســىزال خالىســىڭىز — ــاتۇرلۇقى بى ــڭ ب ئهرنى

  . نۇتقى يهنه داۋامالشتى
ــا  — ــۈرۈپ قالســ ــى تهكشــ ــۇدا   ... كېچىســ ــنى خــ ــداق ئىشــ ــيهي، ئۇنــ ۋىــ

  ...كۆرسهتمىسۇن، يائالال
دە بىـر   12، كـېچه سـائهت   منهچچه كۈندىن بېرى دىققهت قىلـدى  مهن بىر —

  .خاتىرىجهم بولۇڭ... تاس ـقېتىم تهكشۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن جاھان تىم 
  ...سىز قانداق كىرىسىز؟ مهن ئۇخالپ قالسام... ۋىيهي، قۇرقۇۋاتىمهن —
ــىق      — ــرىمهن، ئىسس ــتىال كې ــڭ، مهن ئاس ــاي ئۇخالۋېرى ــىكنى تاقىم ئىش

  ...م سىزنى ئويغىتىدۇنهپهسلىرى
  .قورقىمهن! ئىشىكنى تاقىماي؟ ياق، ياق —
ل ىـ ئهر سهل ئارىسالدى بولۇپ تـۇرۇپ قالـدى، ئانـدىن بىـردىنال ئهق     —.... ـــ 
مهيلــى ئىشــىكنى تاقــاپ يېتىــڭ، مهن تېلىفــون بېــرىمهن، تېلىفــون   —تېپىــپ،

  .سىزنى ئويغىتىدۇ
ــاقۇللۇق بىلــ    ــۇ ئېنىــق م ــا ئوخشــاش ئۇم دۈرمهي، ترۇپكىنــى كــۆپ ئايالالرغ

  .قويۇپ قويدى
ــۇئان ســائهتكه قارىــدى، ســائهت     بولغــان بولــۇپ، يهنه بىــر يېــرىم     11ئهر ش

قىلىـپ كۆيگهنـدەك بولـدى، ئهممـا بـۇ      » ۋىـژ «ئۇنىڭ ۋۇجۇدى ... سائهتتىن كېيىن
  !...بىر يېرىم سائهتنىڭ ئۆتمىكى

ت قانچىالرغــا كــۆز يۇمــۇپ ئــاچقۇچه ئۆتــۈپ كېتىــدىغان بــۇ بىــر يېــرىم ســائه 
ئۇنىــڭ دەرمــانىنى قورۇتــۇپ، نهپهســتىن توختىتىــپ قويغىــدەك قىلــدى، مىنــۇت   
سىترىلكىســى بىــر يېـــرىم دەۋر قىلىــش ئۈچــۈن ســـىكونتنىڭ ئــاۋازى ھهربىـــر      
چېكىلدىشىدا  ئۇنىـڭ يـۈرىكىگه بىـر قېـتىم يىڭـنه سـانچىلىپ تۆتمىـڭ تۆتيـۈز         

رۈپ، قېتىملىـق ســانجىقتىن كېــيىن ئــاخىر ۋاقتىمــۇ توشــتى ئــۇ تېلىفــوننى چــۆ 
ئۇيان تىرۇپكىنـى ئېلىشـىغىال سـۆزمۇ    . قارشى تهرەپ تېلىفوننى ئالغىچه ساقلدى
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قىلماي تىرۇپكىنى قويۇپ ئوغرىالردەك ئېهتىيات بىـلهن ئورنىـدىن تـۇرۇپ، كـالته     
شــىپ كهشــىنى ســېپىۋېلىپ چىقىــپ كهتتــى،  -ئىشــتان بىلهنــال، پۇتىغــا شــىپ

قاڭـالتىر ئۇرغانـدەك دەھشـهتلىك     كارىدۇردا ئۇنىڭ ئاياق ئاۋازى گويا بازغـان بىـلهن  
  ...دە يالىڭاچ يۈرۈپ كهتتى ـئاڭلىنىپ، شۇ يهردىال كهشىنى سالدى 

  
******  

  
ــلهن  ــۇق     18ھهر ئىككهيـ ــۇپ، ئوتلـ ــان بولـ ــتهككه ئايالنغـ ــالردىكى تهنـ ياشـ

كـۆزلىرىگه  . بىرىنى يهۋەتكـۈدەك تهقهززالىـق چىقىـپ تـۇراتتى     -قاراشلىرىدىن بىر
ــا   ــۆرۈنمهي، گوي ــنىمه ك ــۈن      ھېچ ــاردەك پۈت ــىال ب ــدە ئىككىس ــان ئالهم ــۇ بىپاي مۇش

ئــازراق . مهشــۇقالردەك بىلــله ئۆتكــۈزدى -كۈنــدۈزنى مۇھهببهتلىشــىۋاتقان ئاشــىق
ــۇردى      ــىپ ت ــىال لهۋلهر جۈپلىش ــلىققا ئېرىشس ــۇق خاس ــر مىنۇتل ــاي، بى ــالى ج . خ

پۈتكۈل ئۈرۈمچىدە مىليۇن نۇپۇسلۇق شهھهردە ئۇ ئىككىسىدەك بهختلىـك، خـۇش   
ھهتتـا ئـۇالر باشـقا ئادەملهرنىـڭ قايسـى خۇۋلـۇق ئۈچـۈن        . دەم يوق ئىـدى كهيىپ ئا

ــۈرگىنىگه چۈشــىنهلمهي، ئېچىنىپمــۇ كېتىشــتى، ۋاقىــت شــۇنچه     ئالدىرىشــىپ ي
كۆڭۈللۈك ئۆتۈۋاتسـىمۇ نېمىشـكىدۇر يهنىـال ئاسـتا ئۆتكهنـدەك قىالتتـى، چـۈنكى        

  !دە ـكېچىگه ھېچنىمه يهتمهيدۇ 
دېـدى ئايـال    —ئېلىۋالسـام بـوالتتى،   تهۋىييهي، راست، مهن بۈگـۈن بىـل   —

  .ئهندىكىپ
ــال     ــپ، خۇشـ ــدەك  تېگىـ ــهتلىك زەربىـ ــۈرىكىگه دەھشـ ــڭ يـ ــۆز ئهرنىـ ــۇ سـ بـ

  »!بېلهت، دېمهك ئايرىلىش«. چېهرىسىدىن تهبهسسۇم ئۆچتى
نېمىگه ئالدىرايسىز، بۇ قېتىم كهتسىڭىز يهنه قاچـان كېلهتتىڭىـز؟ بىـر     —

  .ۋالغاننهچچه كۈن ئارتۇق تۇرىۋالغىنىڭىز تۇرى
تۇرساممۇ تـۇراي، بىـلهت ئېلىۋىلىـپ تـۇراي، ھهقىچـان ھـازىر بىـر نهچـچه          —

  .كۈندىن كېيىنكى بىلهتنى ئاران ئالغىلى بولىدۇ
  . ئهر ئامالسىز ئۇنىڭ بىلهن بىلله بىلهت ئالىدىغان جايغا باردى

ــۈچ كــۈن    ــدىن كېيىنكــى بېلهتنــى سېتىۋېلىشــتى، ئ ــۈچ كۈن ــدەك ئ ! دېگهن
  !دە ـئۈچ مىنۇتتهكال تېز ئۆتۈپ كېتىدۇ  ،ۈچ كۈنخۇشاللىققا تولغان ئ
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ــدى    ــپ كهل ــپ تۇرالغۇســىغا قايتى ــپ ئېچى ــۇالر ھېرى ــۈك ئاخشــام  . ئ كۆڭۈلل
ئـــۇالر بهڭـــۋاش يـــاش چاغلىرىـــدىمۇ قىلىـــپ باقمىغـــان . ئـــۇالرنى كۈتمهكتىـــدى

  . چىنىمۇ ئۆتكۈزدىېشوخلۇقالرنى قىلىپ ئىككىنچى ك
مـا يهنىـال كهچـكه ئىنتىلـدۈرۈپ     كۆڭۈللـۈك، ئهم  -ئارقىدىن يهنه بىـر كۈنـدۈز  

  . تۇرىدىغان بىر كۈندۈز ئۆتتى
تهبىئهتنىــڭ قــارا چۈمپهردىســى ئهتراپنــى ياپقــان ھامــان تومۇرىــدا بىــر خىــل 

. بــۇ ئۇرغــۇش كۈنــدۈزدىكىگه ئوخشــىمايتى . جۇشــقۇن قــان ئۇرغىغانــدەك بــوالتتى 
قانـداق  دۈككه، خىجىللىق ۋە يهنه كۈندۈزنىڭ ئۆزىگه خـاس ئاللى  -كۈندۈزدە دەككه

مهزمـۇن ۋە   دىشۋارلىقى ھېسسىياتنىڭ ئۇرغۇشىدا ئۆز ئىزناسىنى قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ
شهكىلنى ئۆزگهرتىپ قويسا، كېچىسى ھېسسىيات ئۆز رېڭى، ئـۆز مهزمـۇنى بـويىچه    

  .جۇش ئۇراتتى
مىـس   -رالشالر بىلهن ئۆتىۋاتقان مىـس تىيۈرەكنى چاشقان تاتىلىغاندەك كى

  ...سائهت ئون ئىككى! سېكونتالر
ئاخىرقى يېرىم سائهت، خهۋپسىزلىك ئۈچۈن زېمىـن  قالـدۇرۇش يۈزىسـىدىن    

قېتىمچه قاراشتىن كېيىن ئاران دېگهنـدەك   20ئارتۇق ھېساپالنغان يېرىم سائهت 
تېلىفــون ئىككــى ئارىلىقتـا كــۆرۈنمهس كــۆۋرۈكنى   ــ  يېقىملىــق ئهلچــى. توشـتى 
  . سالدى

ــاڭ  — ــاڭ! توختـ ــى  — !توختـ ــى تهرەپ تىرۇپكىنـ ــىز قارشـ ــپال ئهنسـ ئېلىـ
ئۇ ئهرنىڭ دەرھال تىرۇپكىنى قويـۇپال مېڭىشـىدىن ئهنسـىرىگهندەك    . شىۋىرلىدى

  . قىالتتى
  نېمه گهپ، ئۇمىغىم؟ —
كىرمهڭ، بايىال بېيجىڭدىن كىچىلىك ئايرۇپىالندا كهلگهن بىر ئايال بـۇ   —

  !مهن يالغۇز ئهمهس... يهرگه كىردى
  ۈشنىڭ نهتىجىسى شۇمۇ؟بىر نهچچه سائهتلىك تهخىرسىز كۈت!... ئاھ

  ؟!بۇ كېچه، ھهي، بۇ كېچه قانداقمۇ ئۆتهر
...  

بولىشى بىـلهن ھېساپلىشـىپ    نرەھىمسىز رىياللىق ئهر ئۈچۈن قانچه قىيى
ئـۇ ئهتىسـى كۈنـدۈز ۋە ئـاخىرقى بىـر      . يهنىال ۋاقىت شۇ بويىچه ئۆتتى. ئولتۇرمىدى

 32

بىـر كۈنـدۈز ۋە بىـر     لىرىنـى » يوقۇتۇش«. كېچه بىلهن ئۆز ئۆزىگه تهسهللى ئېيتتى
  . چى بولدى» تۆلىتىۋالماق«كېچىدە تولۇغى بىلهن 

جانغـا  «مـۇنچه   -كۈندۈز خۇددى ئۇسسۇزنىڭ ئاغىزغا سۇ تېمىتقانـدەك، ئـانچه  
  . بولۇش، ئهمما يهنىال بىر خىل تهشنالىق بىلهن ئۆتۈپ كهتتى» ئارام

پ ئهڭ ئېلىـپ قېلىـ   تكهچته ئهر ئايالنىڭ ياتىقىغـا باشـقا مېهمـانالر بىـله    
ئاخىرقى پۇرسهتنى ھارام قىلمىسۇن دەپ، ياتاقنى پۈتۈنلهي كۆتىرە ئېلىۋالـدى، بـۇ   

  . كېچه تهبىئىكى ئىشهنچىلىك ئىدى
ئهرنىڭ ياتقىدا بىر ياتاقدىشى بارىدى، ئۇ پاراڭ بىلهن ۋاقىت ئۆتۈپ، ئـۇخالش  

ــ ــۈرۈلۈپ كهتمىســـۇن ئۈچـــۈن، بالـــدۇرراق  نىۋاقتـــى كهيـ نىـــڭ » ئـــۇخالش«گه سـ
ئۇنىـــڭ پاراڭغـــا ھهپىلىســـى . ياراتمـــاقچى بولـــۇپ پـــاتال يېتىۋالــدى ئۈلگۈســىنى  

تهبىئـى   ،ئۇنىڭ ئارامىنى بۇزماسلىققا مهجبۇر بولۇپ ،يوقلىقىنى كۆرگهن ياتاقداش
ئهمدى، ئهر ياتاقدىشىنىڭ ئۇخلىشىنى كۈتۈپ، ئۆزى گويـا  . ھالدا ئۇنىڭغا ئهگهشتى

ۇسـى خـورەككه يـاكى    جىت يېتىـپ ئاڭالنغ  -ئۇخالپ قالغاندەك مىدىرلىماي جىم
لىقىنى راست قىلىـمهن  » ئۇخالپ قالغان« ئۆزى بولسا . پۇشۇلداشقا قۇالق سالدى

  . دەپ، يا مىدىرلىيالماي، يا قىچىشقان يهرلىرىنى قاشلىيالماي تازىمۇ قىينالدى
خېلـى  . مۇالزىمهت ئورنىدىكى ئوپچى تېلىفون جىرىڭلىدى —كارىدۇردىكى 

ــۇزاققىچه ھــېچكىم ئالمىــدى  ــر يهردە  كۈ. ئ ــاقتىكىلهرمۇ بى ــۇ، باشــقا يات تكۈچىلهرم
بىـلهن ئورۇنلىرىـدىن   » سهن  سالو، مهن سالو«ئولتۇرۇشقا كهتكهن ياكى بارلىرىمۇ 

ئاالھىدە ياتاق تىلىفونغا يېقىن بولغاچقا بهلكىـم باشـقىالر   . قوزغىلىشمىغانىدى
  . ئۇنى ئېلىشنى شۇالرنىڭ ئىشى دەپ ئويلىسا كېرەك

ئۇنىڭســىزمۇ ئــۇ  . كهتتــى» ئۇيقۇســىدىن ئويغىنىــپ «ئــاخىر بولمــاي ئهر  
ئهركىنلىكــتىن مهھــرۇم بولغانــدەك بهك قىينىلىــپ كهتكهچــكه بــۇ بىــر ياخشــى  

  . باھانه بولغانىدى
  . بۇ بىر ئهردىن كهلگهن ئۇزۇن يوللۇق تېلىفون ئىكهن. ئۇ تېلىفوننى ئالدى

ىـدى؟  گـۈلنى دەمسـىز؟ قـانچىنچى ياتاقتـا ئ     ... ۋەي، كىمنى ئىزدەيسىز؟ —
ئهر قهستهن بىلمهس بولۇپ سورىدى، قارشى تهرەپنىـڭ ئىزدەيـدىغىنى دەل ئۇنىـڭ    

 —تونىشـــى بولســـىمۇ، تونۇيـــدىغانلىقىنى بىلدۈرمهســـلىكنى تـــوغرا تـــاپتى،     
بىلمهمسىز؟ بىلمىسىڭىز قانداق تاپقىلى بوالر؟ ھهممه ياتاققا  كىرىـپ يـۈرگىلى   
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مهن ئىـزدەپ  . دەمسىز؟ بولىدۇ دە، نېمه؟ ئالتىنچى قهۋەتتىلىكى ئېنىق -بولمايدۇ
  .باقاي

ئــۇ تېلىفــوننى قويــۇپ ئــۇزۇن كارىــدۇردا ئــۇ باشــتىن بــۇ باشــقا مېڭىــپ         
  . دىن كېيىن، ئۆزى تونۇيدىغان ئايالنىڭ ياتىقىغا كىردى» ئىزدىگهن«

قارىغانـدا   .دېـدى ئـۇ بىـر خىـل نـارازىلىق بىـلهن       —. ..سىزگه تېلىفـون  —
  . دىئۇنىڭ كۆڭلىدە رەشىك ئوتى يانماقتى

ئهرمۇ سوڭدىشـىپال كېلىـپ سـاپادا    . ئايال ئالدىراپ تېلىفون قېشىغا كهلدى
  . ئايالنىڭ بۇ تهرىپىدە ئولتۇردى ۋە ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق سالدى —

بىلهت ئېلىپ بولـۇپ خهۋەر  . يامان ئهمهس، ھهئه، ھهممه ئىشىم پۈتتى...  —
ــگهن ــدىم .  قىــالرمهن دې ــى بۈگــۈن كهچــرەك ئال ــۇ. بىلهتن ــون  ئ ــدا مهن تېلىف چاغ

تىـت   -بهرگىچه سىزنى ئىشتىن چۈشۈپ كهتسـه پايدىسـى يـوق دەپ، تـازىمۇ تىـت     
ئايـــال يالغـــان ســـۆزلهۋاتقانىدىن بهكمـــۇ خىجىـــل بولـــۇپ كهتتـــى ۋە  —بولـــدۇم،

شاتگۈل ساق تۇرغاندۇ؟ ۋىييهي بىچـارە قىـزىم،    —خىجىللىقىنى يوشۇرۇن ئۈچۈن،
ه، ئۆزى قېشىمدا باردەمسـىز؟ ئـاۋازىنى بىـر    مېنى ئۇنتۇپمۇ قالغاندۇر ھهقىچان، نېم

ئايالىنىـڭ ئـاۋازى تىتـرەپ كهتتـى، ئـۇ شـوخ، بهڭـۋاش         —ئاڭالي، جېنىم باالمنىڭ،
ئهمــدى ئــۇ قىزىنىــڭ . يــاش چوكانــدىن، توختالغــان ئايالغــا، ئانىغــا ئايالنغانىــدى 

ئــۇزاققىچه . قوڭغــۇراقتهك ئــاۋازىنى ئــاڭالپ، چىرايىــدا تهبهســۇم جىلــۋە قىلــدى      
ساڭا بهك چىرايلىـق بىـر قونچـاق ئالـدىم، پىكـاپ       —مهس سۆزلهرنى قىلدى،ئهرزى

دەمسهن؟  قىز باال دېگهنمۇ پىكاپ ئوينامـدۇ، يهنه باشـقا جىـق نهرسـىلهرنى ئالغـاچ      
ئاداشـلىرىڭ بىـلهن   ... بىرىـدىن چىرايلىـق   -بىـر ... كۆينهك، شارپا، ئاياق. بارىمهن

ر، داداڭغــا گىــپىم بــار، مهن ئهتىــال ئهمــدى داداڭغــا به... ئۇرۇشــماي ئوينىغانســهن؟ 
ــىمىز،   ــدا سۆزلىشـ ــۇ چاغـ ــارىمهن، شـ ــىڭغا بـ ــلهن   —قېشـ ــرى بىـ ــۇ ئېـ ــدى ئـ ئهمـ

جىددى تۈس ئالدى، ھهمـدە گهپ باشالشـتىن بـۇرۇن     ىسۆزلىشىدىغان چاغدا چىراي
قېشىدا رەشىق بىلهن ئۆرتىنىپ تۇرسىمۇ قامالشـمىغان كۈلۈمسـىرەپ ئولتۇرغـان    

» !كهتمهي نـېمه ئولتۇرىسـهن، ئىـت   «بۇ قاراشتا . قويدىئهرگه سوغۇق نهزەردە قاراپ 
ئهته سـائهت ئالتىـدە بـارىمهن، خـۇدايىم ئامـانچىلىقىنى       —دېگهندەك مهنا بارىـدى، 

نــېمه؟ ئايرۇدۇمغــا ئالــدىمغا كــېلىمهن دېــدىڭىزمۇ؟ ئــاۋارە بولمىســىڭىزمۇ  .بهرســه
نىـڭ شـۇنچىال   نېمه؟ ئۇ... شاتگۈلنىمۇ ئېلىپ كېلهمسىز؟ ۋىييهي، تازىمۇ. بوالتتى

مـاقۇل  ... كۆرگۈسى كهپ كېتىپتىمۇ؟ ۋاي، تاتلىق قىزىم، خۇدا مىـڭ ياشـقا كىـرە   
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ــرە، بولســىغۇ ھــازىرال     ــانچىلىقنى بى ــدىن ئهنســىرىمهڭ، خــۇدايىم ئام ئهمســه، مهن
ئۇچۇپ كهتكۈم كېلىۋاتىدۇ، ئهمدى بىـر كېچىنـى ئۆتكۈزسـهك، جهم بـولىمىز دەپ،     

  ...ئهمسه ئۆزەمگه تهسهللى بېرىۋاتىمهن، ماقۇل
جىـت ئولتـۇرۇپ    -تىرۇپكىنى قويغاندىن كېـيىن ئايـال بىـر ھـازاغىچه جىـم     

دەپ » ســــوغۇقتىن«يــــاكى » ئىسســــىقتىن«ئۇنىــــڭ ئولتۇرۇشــــىنى . كهتتــــى
  . چۈشهندۈرۈشمۇ قىيىن ئىدى

دېگهنـــدەك » ئـــامرىقىم، ئـــومىغىم«؟ ئهر ئاخىرىغـــا ...نـــېمه بولـــدىڭىز —
ىرىنى قوشـماقچى بولـدىيۇ، ئايالنىـڭ    كىنوالردىن ئاڭلىۋالغان ئهركىلىتىش سـۆزل 

  . كهيپىياتىغا قاراپ ئاخىرىنى ئېيتىمىدى
ئۇنىڭ سوئالى جاۋاپسىز قالـدى، ئايـال شـارتتىدە ئورنىـدىن تـۇرۇپ، ياتىقىغـا       

  .كىرىپ كهتتى
ئهرمۇ ئوڭايسىز ھالدا بىردەم ئولتۇرغاندىن كېيىن ئورنىدىن تـۇرۇپ ياتىقىغـا   

  .قايتتى
ــۇ ئهڭ مىىرســهم نــېمه دەر؟ كىركئهمــدى؟ ئۇنىڭغــا نــېمه بولغانــدۇ « ســهم ب

ئـۇ ياتاقدىشـىغا قارىغانىـدى، ئـۇ ئاللىقاچـان ئۇيقىغــا      » ...ئـاخىرقى پۇرسـهت تۇرسـا   
  . كهتكهنىدى

تولغـان سـاغرا،   . ئۇ خېلى ئۇزاق ئارىسالدىلىقتىن كېيىن بىر قارارغا كهلـدى 
مايـان بولغانـدا   چىڭ كۆكرەك، بۇالق كۆز، قىزىل لهۋلهر ئۇنىڭ خاتىرىسىدە قايتا نا

  . ئۇ ئۆزىنى زادىال تۇتۇپ تۇرالمىغانىدى
ــتىال ســى   ــۇ ئاس ــاتىرە قالــدۇرغان     پىئ ــدە ئۇنتۇلغۇســىز خ ــپ، ئۆزى الپ مېڭى

ئىشىك تاقالمىغانىدى، بـۇ ھـال ئۇنىڭـدا ئۈمىـد ۋە     . قنىڭ ئىشىكنى ئىتتهردىتايا
ــۇ بهخىر. مهنمهنىلىــك ئويغاتقانىــدى ــائ ــدا ئىشــىكنى تاقــاپ، تازىلىق م ــا خاان ھال ت

 -ئالدىــدىكى تــارچۇقتىن ئۆتىۋىــدى، ئۈســتهل چىــرىغىنىال يىقىــپ قويــۇپ، ئــورۇن
كۆرپىگه يۆلىنىپ كىتاب كۆرۈپ خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغان ئايالغا كۆزى چۈشتى، ئـۇ  

  . يېشىنمىگهن ھهم ھېلىغىچه ئۇخاليدىغاندەك ئهمهسمىدى
ــت ئېتىــپ ئهرگ       ــىنى ئاڭلىغانــدەك يال ــاق تىۋىش ــا ئهمــدىال ئاي ــال گوي ه ئاي

ئۇ ئهتىال مهندىن ئايرىلىشنى ئـويالپ  « مۇشۇ تىكىلىشتىن سهل ئاۋال . تىكىلدى
نـى ئايــالالرنى كۆزىمىزنىـڭ ئىچىــگه    -ھهسرەتلىنىۋاتسـا كېـرەك، بىــز دېـگهن نــى   

دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن ئۆتكـۈزگهن ئهر،  » ...دە -قارايدىغان قىلىپ قويغان ئوغۇلباال



 35

ــ    ــپال ھهمـ ــلىرىغا دۇچ كېلىـ ــڭ قاراشـ ــدەك  ئايالنىـ ــىنى ئۇتتۇرىۋەتكهنـ مه نېمىسـ
  . ئىشهنچىسىدىن مهھرۇم بولدى

ئــۇ بىــردە ئهتىــال ئــۆيگه . ئايالنىــڭ قهلبىــدىمۇ مــۇرەككهپ ھېســالر كېزەتتــى
بارىدىغانلىقىنى، ئوماق قىزىنى كۆرىدىغانلىقىنى، ئوياليتتى؛ بىردە بـۇ ئـاخىرقى   

ىش تۇيغۇسـى  كېچىدە ئۆزىنىڭ ھهم تهقهززالىـق، ھهم نېمىدىنـدۇر ئايرىلىـپ قـېل    
بىــلهن قىيالماســلىق ئارىالشــقان بىئــارام ۋاقىتلىرىنــى بىــردەم ســۆھبهت بىــلهن  

ئۇزىتىــپ قويغاننىــڭ نــېمه يــامىنى    » چىــرايلىقچه«ئۆتكــۈزۈپ، ئانــدىن ئــۇنى   
ــ     ــى تونۇش ــتىن يېڭ ــر تهرەپ ــوياليتتى، بى ــى ئ ــپ،  ىدېگهنلهرن ــردىنال رەنجىتى نى بى
گه ئــۇچراش ھهم بــۇ غهزەپ مۇناســىۋەتنى كهســكىن ئــۈزۈش بىــلهن ئۇنىــڭ غهزىــپى 

ھېكايىلهر تارقىلىـپ كېـتىش   «نهتىجىسىدە يۇرتقا قايتقاندىن كېيىن بۇ يهردىكى 
شـۇڭا ئـۇ رەڭگىـگه زورمـۇزۇر تهبهسسـۇم بېرىـپ،       . خهۋپىنىمۇ ئويلىمـاي تۇرالمىـدى  

  .ئاۋالقى سۈرلۈك ئهپتىنى مۆتىلدىراق رەڭلهر بىلهن قايتا بويىدى
ىــڭ قايتىــدىن ئىشــهنچكه ئېرىشــىپ  دېــدى ئــۇ، ئهممــا ئهرن —كېلىــڭ، —

ئۇيقـۇڭىز  —ئۆزىگه ماالللىق يهتكۈزىشىدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن، قوشـۇپ قويـدى،    
  . كهلمىگهن بولسا بىردەم ئولتۇرۇپ چىقىڭ

  .ئهر نارازىلىق بىلهن سورىدى —شۇلىما؟ —
ئايــال شــوخلۇقتىن زىنهــار ئىزنــا  ـــ...نـېمه دېمهكچىســىز؟ چۈشــهنمىدىم  —

بۇ قاراشتا جىـددى، ئهسـتايىدىللىق،   . بىلهن ئهرگه تىكىلدىبولمىغان قاراشلىرى 
 ،بۇ قـاراش . چوڭ سۈپهتلىك مۇجهسسهملهشكهن بولۇپ، چاخچاققا ئورۇن يوق ئىدى

كهپسىز ئوقۇغۇچىسىغا تهنبىه ھهم ئۈمىـد نهزىرىـدە تىكىلىۋاتقـان مۇئهللىمهنىـڭ     
الغـان ئهر بـۇ   بۇنىڭـدىن مهڭـدەپ ق  . قارىشىغا ياكى ئانىنىڭ قارىشىغا  ئوخشايتتى

  . ئايال بىلهن ئۆزى ئوتتۇرىسىدا بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرغا زادىال ئىشىنهلمهي قالدى
ــپ بۈرجىكىــدىال       ــا كېلى ــڭ كارۋىتىغ ــلهن ئايالنى ــىزلىك بى ــۇ ئىشهنچىس ئ

جىمجىتلىـق يـۈرەكنى   . ئۇنى قورۇنۇش، ياتسـىراش چولغـاپ ئالغانىـدى   . ئولتۇردى
ئىشالرنى قايتا خىيالىدىن ئۆتكـۈزۈپ،   سىقاتتى، سۈكۈت ئىچىدە چۈشكه ئايالنغان

نهۋجــۇۋان كــارۋات بېشــىغا يۆلۈنــۈپ . ئــۆزىگه ئىلهــام بهردى ۋە ئايالغــا قارىــدى -ئــۆز
ــاب    ئولتـــۇرۇپ تومبۇچكـــا ئۈســـتىدىكى چىراققـــا بېشـــىنى يـــېقىن تۇتـــۇپ كىتـ

ئۈستهل چىرىغىنىڭ قىزغـۇچ قالپىقىـدىن رەڭ ئالغـان نـۇر ئۇنىـڭ      . كۆرمهكتىدى
ئهر ئۇنىـڭ راسـت ئوقۇۋاتقـان    . قىزىل ئالمىدەك كۆرسـىتهتتى  تولغان چېهرىسىنى
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ياكى شهكلهن كىتاپقا قاراۋاتقانلىقىنى بىلىۋالماقچى بولۇپ، ئۈنسىز كۈزىتىشـنى  
ئهگهر ئۇ راستال ئوقۇۋاتقان بولسا، دېمهك بۇ ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە باشـقىالرغا    . باشلىدى

ــهندۈرەتتى  ــانلىقىنى چۈشـ ــورۇن قالمىغـ ــان ئـ ــراق. ئاللىقاچـ ــۆز بىـ ــڭ كـ ، ئايالنىـ
ــىملىك      ــڭ ساراسـ ــلىكى، ئۇنىـ ــۇزاققىچه ۋاراق ئۆرىمهسـ ــۇنچه ئـ ــى ۋە شـ ھهرىكىتـ

ئـۇ ئۆزىمـۇ سـهزمىگهن    . ھالىتىنى بىلـدۈرۈپ، ئهرگه تېخىمـۇ ئىلهـام بهخـش ئهتتـى     
ھالدا ئۇنىڭ قولىدىكى كىتـاپنى ئېلىـپ، تومبوچكـا ئۈسـتىگه تاشـالپ قويـدى ۋە       

بـۇ كۈلۈمسـىرەش يىغـا    . تىكىلـدى قامالشمىغان كۈلۈمسىرىشـى بىـلهن ئۇنىڭغـا    
  . ئالدىدىكى ئۆمچىيىشكىمۇ ئوخشاپ كېتهتتى

  . دېگهندەك قارىدى» نېمه قىلماقچىسهن؟«؟ـــ ئايال ئۇنىڭغا ...ـــ 
  . ئهسكهرتتى ئهر— ...ـــ بۇ ئاخىرقى كېچه

 —شۇنداق، ئهته بۇ مهزگىلـدە بـاالمنى قۇچىقىمغـا ئېلىـپ ئولتـۇرىمهن،      —
دېگهننـى قوشـۇپ قويـدى    —خۇدا بۇيرىسـا،  —ارلىغان ھالدا،دېدى ئايال كۆزلىرى پ

  .بوش ئاۋازدا
  ....شۇنداق قىلىپ —
  شۇنداق قىلىپ، سىز يهنه بىر مهزگىل تۇرۇپ قاالمسىز؟ —
  ...يىگانه ـھهئه، غېرىپ، يهككه  —
ھېچقىسى يـوق، مهنمـۇ يىلـالپ چىدىـدىم، سـىزگه تېخـى ئـانچه ئېغىـر          —

  .ئهمهس
  ....ۇشمىغان بولسام شۇنداق ئىدى، ئهمدىبىراق، سىز بىلهن تون —
تونۇشلىقىمىز مۇشۇ يهردە قالسۇن، ئهر بولسىڭىز بـۇ يهردىكـى ئىشـالرنى     —

  .ئالغاچ كهتمهسسىز
  ...شۇنداق قىلىپ —
ئهمـدى ئـارام ئېلىـڭ، مهنمـۇ     . شۇنداق قىلىپ خوشلىشىدىغان بولـدۇق  —

  . ئۇخاليمهن
لىككىـدە ئورنىـدىن تـۇرۇپ     ئهر خۇددى بىر كىم ئاستىغا پىشاڭ سالغاندەك،

كهتتى، بىراق قهدىمىنى يۆتكىيهلمهي، ئايالغا تىكىلىپ، بىچـارە قىيـاپهتته تـۇرۇپ    
  .چىققۇسى كهلمهيتتى» قۇرۇق«قالدى، ئۇنىڭ 

ى ھېسابتا ئۇنى رەقىبكه ئايالندۇرۇپ قويماسلىق ئۈچـۈن، زورمـۇ   قئايال ئاخىر
  :زور كۈلۈمسىرەپ، ئهرگه ئاغزىنى ئۇچالپ قاراپ
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  .دېدى —خوشالشقىنىمىز بولسۇن،... ېلىڭ، بىرنىك —
ئۇ ئاچ بۆرىدەك ئېتىلىپ بېرىپ، بىـر قولىـدا ئايالنىـڭ ئېڭىكـى ئاسـتىدىن      

جهھلـى بىـلهن    -بىر قولدا بېشىنىڭ ئارقىسىدىن قامـالالپ تۇتـۇپ، لىـۋىنى جـان    
ئـۇ ئـاغرىق   . ئايالنىڭ ئۇتتۇر چىشلىرى زىڭىلـداپ ئاغرىـپ كهتتـى   . كۈچهپ باستى

دىنمۇ يــاكى يــول قويــۇش چــېكىگه يهتتــى دەپمــۇ ئىشــقىلىپ، مهڭــزىگه،  تۈپهيلىــ
: تېـنهپ، شـۇنداقال ھاسـىراپ تـۇرۇپ     -بويۇنلىرىغا، چاچلىرىغا، كۆزلىرىگه ئالدىراپ

ــپ،      ــرى ئىتتىرى ــدىن نې ــا ئۆزى ــوغۇق كهيپىياتت ــى س ــۆيىۋاتقان ئهرن ئۆزلۈكســىز س
  . بېشىنى گاھ ئۇياققا، گاھ بۇياققا ئهپقېچىشىغا باشلىدى

هرمۇ بىر تهرەپ ئىختىيار قىلمىغان سۆيۈشنىڭ لهززەتسىز، مـۇزدەك سـوغۇق   ئ
ئۆزىدىن يىـركهنگهن ھالـدا توختىـدى ۋە ئايالنىـڭ      -بولىدىغانلىقىنى پهملهپ، ئۆز

  . كۆزىگه ئاللىقانداق غهزەپ، نهپرەت بىلهن قاراپ قويدى
ھېلىال سـۈرلۈك تـۈس ئېلىـپ تىپىرلىغـان ئايـال، چىرايلىـق مهڭـزىگه يهنه        

  :ئىللىق تهبهسسۇم بېرىپ
بـۇ ئهركىلىـتىش سـۆزى بولىشـىغا قارىمـاي،       .دېدى — !خوش، ئامرىقىم —

شۇنچىلىك قۇرۇق، مهنىسىز، ھارارەتسىز ئىدىكى، بىر زورۇققـان تهسـهللى سـۆزىگه    
  .ئوخشايتى
ئهرنىــڭ ئــاۋازى زەئىــپ ئاڭالنــدى، ئــۇ تىپىــك يىــگهن ئىتــتهك،   ... خــوش —

  .غىپىلداپ چىقىپ كهتتى
  . يهنه قايغۇلۇق تۈس ئالدى ىهينىگه ئۆرلىشى بىلهنال ئايالنىڭ چىرايئهر ك
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  موكراتىيهېئاجايىپ د

  

  
خام ئهشيا سېخىغا سىخ مۇدىرى سـايالش ھهققىـدىكى خهۋەر پۈتـۈن زاۋۇتنـى     

ئــۇ پۈتــۈن  ,بولــۇپ دىققهتــكه چــاقىردى، بــۇ ئىــش زاۋۇت ئۈچــۈن ئىنتــايىن مــۇھىم 
شۇڭا ھهممه ئـادەم  . تنى ۋە زاۋۇت باشلىقىنىمۇ پالهچ ھالغا چۈشۈرۈپ قويااليتتىزاۋۇ

كىمنــى ســېخ مۇدىرلىقىغــا بېكىــتهركىن دەپ تۇرغانــدا بىــردىنال يېڭىــدىن پهيــدا 
موكراتىــك ئۇســۇلدا ســايالپ چىقىــش يولغــا قويۇلمــاقچى بولغــانلىقى   ېبولغــان د

  .كىشىلهرنى تېخىمۇ قىزىقتۇردى
ىنىدىغان كـۈنى نامزاتالرنىـڭ ئىسـىملىكى بېسـىلغان     سايالم رەسمى باشل

تاڭ بولغىنىـدىن   ـكارتۇچكا سايلىغۇچىالرغا تارقىتىپ بېرىلگهندە كىشىلهر ھاڭ  
بـۇ قېـتىم سـېخ مۇدىرىـدىن باشـقا يهنه بىـر قـانچه ئىـش بېشـى          . تۇرۇپ قېلىشتى

ــامزات      ــا ئىككــى ن ــر ئورۇنغ ــش بېشــى ئۈچــۈن ھهربى ــدى، ئى ســاياليدىغان گهپ ئى
ــامزادى پهقهت بىرئىـــدى كۆرســـ ــۇ . ىتىلگهن بولســـىمۇ، لـــېكىن مـــۇدىر نـ يهنه شـ

ــالالپ   « ــى ت ــدىن بىرن ــڭ ئىچى ــۇنى كــۆرگهن    » بىرنى ــدى، ب ــاياليدىغان گهپ ئى س
  :كۆپچىلىك غهزەپلىنىپ، كوتۇلداشقا باشلىدى

ــدۇ     — ــاي قالماي ــش بولم ــگهن ئى ــۈمگه كهل ــڭ كۆڭل ــۇ   -مېنى ــۇ ش دە، مهنم
  ...ىغانتىميۇمشاقباشنى بېكىتهرمىكىن دەپ ئويل

ــا     — ــرىگه خۇداغـ ــگهن زاۋۇت رەھبهرلىـ ــۇ دېـ ــان، ئـ ــۇنداق ئويلىغـ ــۇ شـ مهنمـ
ــدىغان، تــــوغرى ــۇنىدىغان   -چوقۇنغانــــدەك چوقۇنىــ ــاي بويســ ــىغا قارىمــ خاتاســ

  ...دە ـئاالھىدىلىككه ئىگه ئادەم 
ــى؟ بىــرەر    — ــداق قىالتت ــۇنماي قان ــقا قوشــۇلماي، رەت    -بويس ــرىم ئىش يې

ۈشـهنگىدەك سـاۋادى بولمىسـا، ئوتتـۇز يىلـدىن      قىلىۋېتهي دەيـدىغان بىـر نـېمه چ   
بېرى قانداقال بولمىسـۇن يـا ھـاالل بولمـاي، يـا ھـارام بولمـاي ئىـش بېشـى بولـۇپ           

  ....سۆرىلىپ يۈرگهن بىچارە
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 -كېـــرەك، ئىشـــنىڭ ئـــېقىش    بـــۇ كـــاتتىالرغىچۇ، ئاشـــۇنداق ئـــادەم    —
ىق دۆت بولســا بولســۇن، ســاد! ئاقماســلىقى بىــر تېــيىن، گهپ ئاڭلىســىال بولــدى 

  .بولسۇن دېگهن شهرت بىلهن تالاليدۇ
توۋا دەيمهن، بىـر ئـادەمنى نـامزات كۆرسـىتىپ، زورالپ سـايالتقىچه بىـرال        —

ئۇختۇرۇش چىقىرىپ بېكىتىپ قويسىال تۈگىمىـدىمۇ؟ دىموكراتىـك سـايالم دەپ،    
  !...خىجىلمۇ بولۇشمايدىكهن

ــهك    — ــدۇ، يۈكســ ــۇن كهلمهيــ ــىيالىزىمغا ئويغــ ــا سوتســ ــداق قىلســ ئۇنــ
  دېگهننى ئاڭلىماپمىدىڭ؟... وكراتىيهدىم

  ! دە؟ ـى مۇشۇنداق بولىدىكهن »يۈكسهك«دىموكراتىيىنىڭ ... ھه، —
پــايلىمىنى بىلــمهي كهلــدۇق، يوقــۇرى  -ئوتتـۇز يىلــدىن بېرىمــۇ ســايالم  —

بېكىتىپ بهردى، ماقۇل دېـدۇق، ئهمـدى نېمىسـى ئۇيغـۇن كهلمهسـتى؟ كۆنۈكقـۇ       
ېمه قىلىــمهن دېســه قىالاليــدىغۇ، ئۇنــداق  بىــز؟ قــولىمىزدىن نــېمه كېلهتتــى، نــ 

  ...بولغاندىكىن خهقنى نېمىشكه ئاۋارە قىلىدىغاندۇر
ــدۇ   — ــم بولى ــوغرا كهلســه الزى دە  -ســىرتتىكىلهرگه الپ ئۇلبــول ئېتىشــقا ت

» ...مۇنـــداق، دىمـــوكراتىيه جـــارى قىلىنىـــپ،    -بىـــزدە مۇنـــداق «: مهســـىلهن
  ...دېگهندەك

ــارازىلىقىنى زاۋۇت ر  ــۇنداق   ئىشــچىالرنىڭ ن ــۇراتتى، ش ــپ ت ــرى بىلى ەھبهرلى
ــى، ھهم     ــدى، يهن ــارارىنى ئۆزگهرتمى ــۇالر ق ــىمۇ ئ ــايالم «بولس ــك س ــى » دىموكراتى ن

  .نى ئۆزگهرتمىدى» نامزات«ئهمهلدىن قالدۇرمىدى، ھهم 
ــ!ســايالم قىلمــايال بېكىتىشــكه قهتئــى بولمايــدۇ  — دەپ چۈشــهنچه بهردى  ـ

ڭ سىياسىيىتىگه ئۇيغـۇن ئهمهس،  بۇ پارتىيىمىزنى —زاۋۇت رەھبهرلىرىدىن بىرى،
ھهم سوتسىيالىزمنىڭ ئىناۋىتىگىمۇ يات، بىـزدە دىمـوكراتىيه بولمىسـا بولمايـدۇ،     

ــدۇ  ــىمۇ بولمايـ ــتۈرۈش بولمىسـ ــۋاتقىنىڭالر  ! مهركهزلهشـ ــىلهرنىڭ تهلهپ قىلىـ سـ
ــالمىش    ــان ئاتـــ ــتىن ئايرىلغـــ ــڭ مهركهزلهشتۈرۈشـــ ــىز «بۇرژۇئازىيىنىـــ چهكســـ

ۇنـداق دىمـوكراتىيىگه يـول قويمـايمىز، بىزنىـڭ      بىـز ئ . سى خاالس» ىيهدىموكرات
  !...تهشهببۇس قىلىدىغىنىمىز مهركهزلهشتۈرۈش ئاساسىدىكى دىموكراتىيه

ــكه     ــاخىرى بولمــاي قالمىــدى، لــېكىن، غهزەپ ــۇ ســايالم ئ شــۇنداق قىلىــپ ب
كهلگهن ئامما ئۆزلىرى ياخشـى كۆرىـدىغان ۋە ئۆزلىرىنىمـۇ ياخشـى  كۆرىنىـدىغان      

بهردى، بۇ كىشى مۇشـۇ سـايلىغۇچىالرغا ۋەكىللىـك قىالاليتتـى     بىر كىشىگه ئاۋاز 
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ــۇ پهقهت زاۋۇت رەھبهرلىــــرىگه قــــۇلالرچه   ۋە شــــۇنداق قىلىــــپ كهلگهنىــــدى، ئــ
بويسۇنمايتتى، خـاالس، ھهمـمه ئـادەم مهسلىههتلىشـىۋالغاندەك نامزاتتـا يـوق ئهنه       

  ...شۇ كىشىگه بىلهت تاشالشتى
ندا مهلۇم بولـدىكى، ئوتتـۇز ئىككـى    بىراق، سايالم نهتىجىسى ئىالن قىلىنغا

سـايلىنىپ،  » مـۇدىر نـامزاتى  «سايلىغۇچىدىن ئىككىسىال ئـاۋاز بهرگهن بولسـىمۇ   
ئهكسـىچه ئـۇ زاۋۇت   . ئوتتۇز ئادەم ئاۋاز بهرگهن بولسىمۇ ئاۋۇسـى سـايلىنالمىغانىدى  

ــىدىكى دەل  ــۈل –ھويلىس ــچىالرنىڭ    -دەرەخ، گ ــرى ئىش ــدىغان قې ــا قاراي گىياالرغ
  .ئىدى» ئۆسۈتۈرۈلگهن«ا گۇرۇپپىسىغ

كىشىلهر ئۇنىڭ ئىقتىدارى بىهۇدە بولۇپ كهتتى، ئېتى بار، سېپى يوق ئىـش  
 -بىلهن ئاۋارە بولۇشقا مهجبـۇر بولـدى دەپ ئېچىنىشـتى، ئىشـچىالرنىڭ پهقهت ئـۆز     

  :ئارا غۇدۇراشقىال كۈچى يهتتى
  توۋا، بۇنداق دىموكراتىيه؟ —

  ...لىۋاتمامدۇ، بهلكىم،ـــ ھازىر ھهممه نهرسىنىڭ جۇڭگوچىسى بو
  ...بهلكىم بۇمۇ جۇڭگۇچه —

  ـــ ئىيۇن، ئاتۇش، شورۇق19يىل،  -1986
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 »سىلهرمۇ ئىنسان«

 
  تاي ئۈچۈن مهيداندىن ياخشىدۇر ئوتالق،

  .تىزگىنى ئۆز قولىدا بولمايدۇ بىراق
  »گۈلىستان«: سهئىدى —

   

1  

  !سىلهرمۇ ئىنسان» قوزىالر«ئهي يوۋاش 

  !قىممىتىڭالر يوق؟نه ئۈچۈن ئىنساندەك 

  ھهممىگه كۆنۈكۈپ ئۆتسه ئۆمرۈڭالر

  ؟!ئالىسىلهر زوق نقايسى چاغ ھاياتتىى

.........................................  

نـــاملىق » !ســـىلهرمۇ ئىنســـان«بـــۇ مېنىـــڭ شـــائىر دوســـتۇم مهنســـۇرنىڭ 
ئـۇ بـۇ شـېئىرىنى يېقىنـدا تهكلىماكـان گىـرۋىكىگه       . شېئىرىدىكى بىـر كۇپلىـت  

  .شقان يېزىالرنى ئارىالپ كېلىپ، بىر نامرات ناھىيه بازىرىدا يازغانجايال
مېـنىڭچه گهپنـى بۇنـداق باشـالش بىــر ئـاز مـۈجىمهل بولـۇپ قــالغۇدەك، ئهڭ        

  .ياخشىسى مهن گهپنى دوستۇم مهنسۇرنى تونۇشتۇرۇشتىن باشالي
ــى     ــۇرا مهكتهپنـ ــۇق ئوتتـ ــتىن تولـ ــالنغۇچ مهكتهپـ ــز باشـ ــۇر ئىككىمىـ مهنسـ

ــۈرگىچه  ــاۋاقداش پۈتت ــان س ــله ئوقۇغ ــدىغان   . بىل ــتهپكه بارى ــالىي مهك ــز پهقهت ئ بى
چاغدىال ھهۋەس قىزىقىشىمىزنىڭ ئوخشىماسـلىقى تـۈپهيلى ئىككـى مهكـتهپكه،     

ئـۇ تىـل ـ ئهدەبىيهتتـا ئوقـۇدى، مهن سـۇچىلىق       . ئىككى خىل كهسپكه ئايرىلدۇق
ېخىمـۇ  ئوقـۇش پۈتتۈرگهنـدىن كېـيىن بولسـا تهقـدىر بىزنـى ت      . كهسپىنى ئوقۇدۇم
  .ئۇ ئۈرۈمچىدە قالدى، مهن ۋىاليىتىمىزگه قايتتىم: يىراق ئايرىۋەتتى

 42

ــۇش ئ   ــرگه تۇرمـ ــلهن بىـ ــوقالش بىـ ــائىله يـ ــۇ ئـ ــدا ئـ ــۈگۆيېقىنـ ــۈن ۈنـ ش ئۈچـ
بــۇ بىزنىـڭ ئــوننهچچه يىلـدىن كېيىنكــى تـۇنجى ئۇچرىشىشــىمىز    . كهلگهنىـكهن 

شــقۇن، ئــۇ ئىلگىرىكىــدەكال جۇ . بولغاچقــا، ھهر ئىككىمىــز بهك ھاياجانالنــدۇق  
ۇدىغـا ئـۆز   جئهمما ئۆتكهن ئوننهچچه يىل ئۇنىڭمـۇ ۋۇ . روھلۇق، قىزغىن كۆرىنهتتى

مېنىـڭ  . تامغىسىنى باسماي قالمىغان، كۆز جىيهكلىرى قورۇلۇشقا باشلىغانىدى
خـــاراكتېرىممۇ ئاۋالقىـــدەك ئېغىـــر، غهمتارتمـــاس ھالىتىـــدە قالغانىـــدى، پهقهت  

  .ا باشلىغاندىمېنىڭمۇ چېكىلىرىمدە ئاقالر پهيدا بولۇشق
دوستۇم، مهن بۇ قېتىم يۇرتقا كېلىشـته، ئهڭ خىلـۋەت يېزىالرنـى ئـارىالپ      —

ــاردەم قىالرســهن؟    ــدى ئوچــۇق —كۆرۈشــنى مهخســهت قىلــدىم، ي ــۇق  -دې يورۇقل
  .بىلهن

ــى،       — ــاردەم كېتهتت ــېمه ي ــۈن ن ــڭ ئۈچ ــدۇ، بۇنى ــاڭ بولى ــدىم  —ئارىلىس دې
  .سهن، ئاندىن ئارىالۋېرىسهنئاۋال ماشىنىدا يېتىپ بارى —گاراڭلىق بىلهن، 

دەپ ئارىلىشــىپ بېرىســهن دېگىــنىم ئهمهس، قاتنــاش     » ھه، ھــۇ «ماڭــا  —
مهسىلىسىنى ھهل قىلىسهن، بىكار بولساڭ بىلله بېرىپ ئهھـۋال تونۇشتۇرۇشـۇپ   

  .بېرىسهن، دېگهن گهپ
. ھه، مۇنــداق دە، مهن تېخــى پىكاپتــا يۈرگىــدەك ئهمهلــدار بــولغىنىم يــوق  —

  .كمهنۈرلۈئىنژىنېر، بۇ جهھهتته ئۆز ئاران ياردەمچى
ــۇش  — ــوي، تونـــ ــىنا ھهل    -ھـــ ــرەر ماشـــ ــارقىلىق بىـــ ــلىرىڭ ئـــ بىلىشـــ

  قىاللماسسهنمۇ؟ ھهل قىالاليدىغان دوست ـ بۇرادەرلىرىڭ باردۇ؟
ئاۋال سهن بىرنهچچه كۈن ئاتـا جايىڭـدا دېمىڭنـى ئـال، بىـزلهرگه مىهمـان        —

ق ئاپتوبۇســتا بــارارمىز، ئۇنىــڭ ماشــىنا تاپالمىســا. بــول، ئانــدىن بىــرنېمه دەرمىــز
دېــدىم  —دۇ، ۇنېرىســىغا ھــارۋا، يهنىمــۇ يىراقلىرىغــا ئــۇالغ كىــرا قىلســاقمۇ بولــ  

چـۈنكى مهن جاھانسـازلىققا بهكمـۇ يارامسـىز ئىـدىم، شـۇڭا       . بېشىم قاتقـان ھالـدا  
  .لهرگه بولۇمسىزىدىم»ئهپچىللىك«بۇنداق ئىشالر قولۇمدىن كهلمهيتى، بۇنداق 

ــ  ــۆپ ئ ــراق ك ــدى   تمۆبى ــا كهل ــئهت يادىمغ ــتۇم تهل ــاگرانوم دوس ــۇ . هي ئ ئهگهر ئ
ــد       ــىدىن ئۈمى ــىنا ھهل قىاللىش ــىال ماش ــپ قالس ــهپىرىگه قىزىقى ــۇرنىڭ س مهنس

  .ئۇ مهندەك ئهمهس، مۇناسىۋەتكه ئېپى بار ئادەمىدى. كۈتۈشكه بوالتتى
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ئـۇ ھهل  . بهختكه يارىشـا تهلـئهت شـائىرالرغا بهك قىزىقىـدىغان بولـۇپ چقتـى      
بىـراق ئۆزىمـۇ بىلـله بارمىسـا ئىدارىـدىكىلهرنى ئالىـدىغىلى       . ز بهردىقىلىشقا سۆ

  .بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
ــش  — ــىنا ھهل قىلىــ ــانچه تهس ئهمهس، .ماشــ ــقان   —ئــ ــۇ پىشــ ــدى ئــ دېــ

ــلهن،   ــى    —جاھانســازالردەك ئىشــهنچ بى ــۇ تهرەپلهردىك ــدارىمىزدىن ش ئهســلىدە ئى
، ئـۇ يهر ھهم يىـراق، ھهم نـامرات    بىراق. يېزىالرغا بىر ئاگرونوم بېرىشى كېرەكىدى

مانـا ئهمـدى مهن ئـۇ    . بولغاچقا پايدىسى يوق دەپ ھېچكىم بېرىشقا ئۇنىمايۋاتاتتى
  .تهرەپكه بېرىشقا تهييار ئىكهنلىكىمنى بىلدۈرسهم خوش بولۇپ ماشىنا بېرىشىدۇ

ئهگهر سهن بېرىشـىڭ كېـرەك بولغـان جـاي بىـلهن مهنسـۇرنىڭ بارمـاقچى         —
  بىر ئهمهس بولۇپ چىقسا قانداق قىلىمىز؟بولىۋاتقان يېرى 

مېنىــڭ بېرىشــىم كېــرەك بولىۋاتقــان جــايمۇ ئهڭ . ھــېچ دەخلىســى يــوق —
تېخىمۇ توغرىسـى شـۇنداق دەپ ئىدارىـدىن    . خىلۋەت يېزا ياكى شۇنىڭ قوشنىسى
ــقۇ  ــدىغان ئىشـ ــاقال بولىـ ــۇراتتى؟  . چىقىۋالسـ ــۆرۈپ تـ ــم كـ ــارغىنىمنى كىـ نهگه بـ

نــى «××دە، قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن  -رىمىزخاھلىغــان يېرىمىــزگه كېتىــۋې
  .دېگهن بىر نېمىنى قاتۇرۇپال ئىشنى توغرىاليمىز» تهكشۈرۈشتىن دوكالد

چـۈنكى ھـازىر كىچىـك ماشـىنىالر     . راست دېگهندەك بۇ چارە خېلى ئهپلهشـتى 
ئاساســهن شهخســىي ئىشــالر ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ ئاشــكارە 

بــۇ ماشــىنا  . ه شــۇنداق بىــرەر ھۆكــۈمهت ئىشــى بــوالتتى    باھانىســى جهزمهن ئهن
  .ئىشلىتىشنىڭ خېلى ئومۇمالشقان چارىسىدى

بىزمـۇ  . اھلىمـاي يولغـا چىقىشـقا ئالدىرىـدى    خمهنسۇر كۆپرەك دەم ئېلىشنى 
مهن دوختــۇر تونۇشــۇم ئــارقىلىق ئىككــى ھهپتىلىــك دەم  . ئۇنىــڭ رايىغــا بــاقتۇق

سـىپراۋكا  (دە، سهپهرگه ئاتالندىم ـبهردىم  ئېلىش قهغىزى ئېلىپ ئىدارىغا ئاپىرىپ 
ســهت سوراشــنىڭ ئــورنىنى    خئېلىشــمۇ ھــازىرقى شهخســىي ئىشــالر ئۈچــۈن رۇ    

  ).بېسىۋاتقان ئاقىالنه چارە ئىدى، بۇنىڭدا مۇكاپات پۇلى تۇتۇپ قېلىنمايتى

2        

يولدا بىز پاراڭنىڭ ھهممىسىنى مهنسۇرغا كۆتـۈرە قىلغانـدەك ئۇنىـڭ ئاغزىغـا     
شـائىر دېگهننىـڭ خـاراكتېرى شـۇنداق بوالمـدۇ قانـداق، ھهر       . ۇققاراپ جىم ماڭـد 
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ــدى    ــددىيهتلىك ئى ــدە زى ــاراكتېرى ئاالھى ــڭ خ ــدا ئۇنى ــىلهن. ھال ــدە  : مهس ــۇ بهزى ئ
شــۇنچىلىك غهمكىنلىشــىپ كېتهتتىكــى، ئۇنىــڭ جىــم ـ جىــت ئولتــۇرۇپ بىــر     
نۇقتىغــا تىكىلىــپ قېتىــپ قالغىنىغــا، ئــازاپلىق تــۈس ئالغــان چىرايىغــا قــاراپ   

ىنىڭ ئىچى ئاغرىيىتى؛ بهزىدە ئۇ شۇنچىلىك ھاياجانلىنىپ كېتهتتىكى، شـۇ  كىش
ــپ      ــى تۈگىتى ــا قارىمــاي، يهنه گېپىن ــۆزىال قىلىۋاتقىنغ ــى ئ ــمه گهپن ــدا ھهم مهيدان

  .بواللماي بوغۇلۇپ، ئالدىراپ كېتهتتى
دەپ  —سهن ئـۆزەڭنى ئـاران يـاردەمچى ئىنژىنېـر دېگهنـدەك قىلـدىڭما؟        —

  .هندىنسوراپ قالدى مهنسۇر م
  .شۇمۇ تېخى تهسته نېسىپ بولدى. ھهئه —
نېمىشكه؟ سهن خېلى ئهال ئوقـۇپ يۈرەتتىـڭ، ئهجهبـا ئهمهلىـي خىـزمهت       —

  ئۈستىدە ئىشلىتهلمهي قالدىڭمۇ، يا؟
  قانداق دەيسهن؟ —
ــكه    — ــنى اليىههلهشـــــ ــق قۇرۇلۇشـــــ ــرەر نۇقتىلىـــــ ــىلهن، بىـــــ مهســـــ

  قاتناشمىغانمىدىڭ؟
  .هقىل اليىهىلىگهنلىرىممۇ بارقاتناشماق نېمه دېگهن گهپ، مۇست —
  ئىنژىنېر بولغانالرنىڭ ھازىرلىغان شهرتلىرىدىن قانچىلىك كهم؟ —
  .ئىنژىنېر جاناپالردىن ئاران ئىككى ھهسسه كۆپ اليىههم بار —
ئـۇ سـهل   . مهنسـۇر دۇدۇقـالپ كهتتـى    —... بۇ نېمه دېـگهن گهپ ئهمـدى؟   —

  .جىددىيلىشىپ كهتسه شۇنداق دۇدۇقالپ كېتهتتى
ۇنىڭ ھهيـران قالىـدىغان نېمىسـى بـار؟ سـهن باشـقا پىالنېتـتىن كهپ        ب —

ــۇپ       ــۇن بول ــا ئۇيغ ــا، ئهخالقق ــش قانۇنغ ــمه ئى ــدە ھهم ــا ئۈرۈمچى ــدەكلىغۇ؟ ي قالغان
دېـدىم   —دېگهندەك ئىشقۇ دەيـمهن،  » سۇ بېشىدىن اليقا«كهتتىمۇ؟ مېنىڭچه بۇ 
، بارلىققـا  ئىلمىي ئۇنـۋان دېگهننىـڭ بىلىمىـڭ بىـلهن     —خاتىرىجهملىك بىلهن، 

كهلتـۈرگهن نهتىجىلىرىـڭ بىـلهن مۇناسـىۋىتى يـوق، يـا خىـزمهت تارىخىـڭ ئـۇزاق          
بىر خىـل تىجـارەت   . بولىشى كېرەك، تېخىمۇ موھىمى مۇناسىۋەت بولىشى كېرەك

دىپلــوم بولســا، ئــوننهچچه يىــل ئىشــخانىدا بىــر . شــهكلىدە پۈتتۈرىلىــدىغان ئىــش
لسـاڭ، بــۇ بىــر شــهرتىڭ توشــتى  شـىرەنى بهنــت قىلىــپ ئولتــۇرۇپ كېلىۋاتقــان بو 

ــىۋەتتىك  ــا مۇناسـ ــگهن گهپ؛ قالغىنىغـ ــجه   ىدېـ ــاددە نهتىـ ــڭ پهۋقۇلئـ چاققانلىقىـ
  .ياراتقانغا باراۋەر كېلىدىغان تېخىمۇ موھىم نۇقتا
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  ....يهنى، مهسىلهن —
ــپ      — ــخانىدىن ئايرىلى ــادەتته ئىش ــلهر ئ ــر دېگهن ــۇ ئىنژىنې ــىلهن، ئاش مهس

ېگهنــــدىمۇ بىــــرەر ئهھمىيهتســــىز كىچىــــك ئهگهر ئايرىلــــدى، د. باقمايــــدىغانالر
ــلهر ــنى اليىهىلىگهنـ ــۆپلىكىگه  . قۇرۇلۇشـ ــى، مىننىتىنىـــڭ كـ ــڭ دەبدەبىسـ بۇنىـ

ــىگه    ــتىن كېرەكســـىز نهرسـ ــۇ ئىشلىتىلمهسـ ــر قېتىممـ ــاي، قۇرۇلـــۇش بىـ قارىمـ
ئىقتىسادىي زىيىنى سۈرۈشـته   —لېكىن بۇنىڭ مهسئۇلىيىتى . ئايلىنىپ بولىدۇ

ــدۇ ــۇال . قىلىنمايـ ــقا ئـ ــدىن باشـ ــدەكلهرنىڭ  ئۇنـ ــا مهنـ ــاالھىيهتلىك بولغاچقـ ر سـ
. بۇمـۇ ئۇالرغـا ھېسـاپ   . اليىههلىرى ئـۇالر ئىمـزا قويماسـتىن ئىناۋەتلىـك بولمايـدۇ     

چاتــاق چىقســا ئهلــۋەتته بىــزدەكلهر ئــۆزىمىز بوينۇمىزغــا  . ئهگهر چاتــاق چىقمىســا
ئهگهر سهن تۆۋەندىن ئهھۋال ئىگىـلهپ، بىـرەر زۆرۈر قۇرۇلۇشـقا    . ئېلىشىمىز كېرەك

مهبــــلهخ ئــــاجرىتىش ھهققىــــدە دوكــــالد يېزىــــپ كهلســــهڭ بۇنىڭغــــا قــــۇالق 
ئـــۇالر ئىشــخانىدا ئولتۇرىـــۋېلىپال تــون پىچىشـــقا   . ســالىدىغانالرنى تاپالمايســهن  

ــۈگهنگهن شــۇنداقال خهقنىڭكىنــى راســت دەپ سالســا ئۆزىنىــڭ ئۇلۇغۋارلىقىغــا   . ئ
تــال يىللىــق ھاقــارەت بولىــدىغان بولغاچقــا، ســهن يېزىــپ كهلــگهن دوكــالدالر پهقه

يهنــى، . خۇالســه يىغىنىــدىكى تهنتهنىلىــك نهتىــجه ســانلىرى ئۈچــۈنال كېــرەك      
ــش    ــۇش قىلىـ ــك قۇرۇلـ ــپ، مۇنچىلىـ ــالدى يېزىلىـ ــۈرۈش دوكـ ــك تهكشـ مۇنچىلىـ

ــرەك    ــدى، دېيىشــكه كې ــۆلچهر قىلىن ــدە م ــلهپكى قهدەم ــدەك  . دەس ــا ھېلىقى ئهمم
ۇم، تدوسـ .. .ئهھمىيهتسىز ئىشالر ئۈچـۈن بـۇزۇپ چېچىشـقا پـۇل تېپىلىـپ تۇرىـدۇ      

خامانــدا مۇمــا تــۈۋىگه   : ھۆكۈمهتنىــڭ ئىشــى دىهقاننىــڭ خامىنىغــا ئوخشــايدۇ    
قوشۇلغان ئۇالق ئاداالنغان داننى يهپ، قوسـىقىنى دومبايتىـپ، يوغـان تېـزەكلهپ،     
ئـــۇزاق ئۇزاقتـــا بىـــرە يېـــرىم چامـــداپ قويســـىال بولىـــدۇ؛ ياقىدىكىســـى ســـامان  

رۇقلـــۇق تايـــاق شـــۇنىڭغا چىشلهشـــكىمۇ ئۈلگـــۈرمهي ســـوكۇلدايدۇ، شـــۇنداق تۇ
تېخىمۇ ئادالهتسـىز بـولغىنى، بـۇ خامانـدىن چىقىرىـپ يهنه بىـر خامانغـا        ! تېگىدۇ

  ...قوشقاندا يهنىال مۇما تۈۋىدىكىسى مۇما تۈۋىگه، ياقىدىكىسى ياقىغا قوشۇلىدۇ،
. يول ناھايىتى ئهسـكىدى . بىز چهكسىز كهتكهن بىر شورلۇقتا كېتىۋاتاتتۇق

يول ياسـاپ تۇرىـدىغان ئـادەم بولمىغاننىـڭ ئۈسـتىگه پاتقـاق        بۇ يهرلهردە ھهرقاچان
ــۇراتتى  ــۇپ تـ ــول بۇزۇلـ ــۆرلهپ، يـ ــۇ قهدەر  . ئـ ــورلۇق تۈزلهڭلىـــك شـ ــى شـ ئهتراپتىكـ

ــۇراتتى    ــارقىراپ ت ــۇزدەك پ ــنهك م ــۇز كىرىســتاللىرى ئهي ــدىكى ت ــدىكى، ئۇن . تاقىرى
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گۈچى تۈزلهڭلىك ئۈستىدە ياز قوياشى يېقىـنال يهردە ئېسـىلىپ تۇرغانـدەك كۆيـدۈر    
  .ياز كۈنلىرى بۇ قېقىر دالىدا تۇرۇپ بولمايتى. كۈپ تۇراتتىۆنۇرلىرىنى ئاياۋسىز ت

ــوالتتى    ــارالر ب ــۇ يهردە قاچانــدۇر ســۇ ئېقىــپ ئۆتكهنــدەك كىچىــك ي ــۇ يهر، ب . ئ
. قارامتۇل قىزىـل زەي سـۇ كـۆرىنهتتى    —بۇنىڭدا قېنىق دەملهنگهن چاي رەڭگىدە 
بىـر تهرىپىـدە قىشـىيىپ تۇرغـان بېتـون      مهنسۇرغا ئاشۇنداق بىر كىچىـك يارنىـڭ   

  :توغاننى كۆرسهتتىم
قارا، ئاشۇ بىر مىليون مهبلهخ سـېلىنغان ئۇلـۇغ بىـر سـۇ قۇرۇلىشـىدىن       —

  .دېدىم—قالغان ئاخىرقى يالداما، 
  ئۇنىڭ نېمىسىگه بىر مىليون پۇل كهتتى؟ —
  .ھېلىقى ئېنژىنېر ۋە باش ئېنژىنېر جاناپالردىن سورىساڭ بولىدۇ —
  باياۋانغا بۇنداق قۇرۇلۇشنى قىلىپ نېمه قىلماقچى؟بۇ  —
ئــۆلكه يهرلهرگه ســۇ يېتىشــمهي قــاغجىراپ . بۇنىمــۇ ھــېلىقىالردىن ســورا —

ــا  ــدا باياۋانغ يهنه كېلىــپ ئۆزلهشــتۈرۈش قىــيىن بولغــان شــورلۇققا    —كېتىۋاتقان
ــادەم كــۈچىنى بىهــۇدە قىلىــش قىــپ    ــلهخ ۋە ئ ــداق قۇرۇلۇشــنى قىلىــپ مهب  -بۇن

ــزىلال ته ــۋەتته قى ــك، ئهل ــۇنى    . لۋىلى ــۇرۇن ب ــلهرگه ئىشــتىن ب ــۇ بىلهرمهن ــراق، ئ بى
چۈشهندۈرۈشـــنىڭ ئىمكـــانى يـــوق؛ ئىشـــتىن كېـــيىن مهســـئۇلىيهت سۈرۈشـــته  

ــدۇ ــرال . قىلىنماي ــۇال«بى ــدۇ، تۈزەتســىال   «، »بوپت ــالىقتىن ســاقالنغىلى بولماي خات
ــۇ يهردە پۇلنىـــڭ... دېـــگهن گهپ بىـــلهن كېتىۋېرىـــدۇ» بولـــدى ئهمهســـمۇ ، يهنه بـ

خاتالىقنىــڭ ســورىقى يــوق ئوبــدان يهركهن دەپ ئــويالپ قــالمىغىن، ئهگهر مهن      
دەپ كهڭ قورسـاقلىق قىلىـپ   » تۈزىتىـۋال «شۇنداق قىلغـان بولسـام ئىهتىمـال    

بۇ يهردە ئىگىسـىز ھـايۋانچىلىكمۇ قهدىرلهنمهيـدىغان ئـادەم كـۈچى      ... ئولتۇرمايتى
ــراق    ــدۇ، بىـ ــىمۇ بولىـ ــپ ئولتۇرمىسـ ــچ ئاغرىتىـ ــگه ئىـ ــته   دېگهنـ ــۇل، بهك تهسـ پـ

  ...ئاجرىتىالتتى ئهمهسمۇ، بهرمهسلىككه مۈمكىن بولمىغاندىال
ــنىگه ھــېچ     — ــۇل كهتكى ــون تاختىغــا شــۇنچىال پ ــارچه بېت ۋۇي، مهن بىــر پ

  ئىشىنهلمهي تۇرىمهنغۇ؟ ئادەم كۈچى قىممهتمۇ يا؟
ــدەك  — ــادەم كــۈچى ھېلــى مهن دېگهن ــدىغان نېنىنــى  !... ئ خۇرجۇنىغــا يهي

ۆرپىسىنى يۈدۈپ ئىش ئورنىغـا كېلىـدۇ، ئـايالپ ئـۆيىگه قايتمـاي      ك -سالىدۇ، كۈدە
بىـــر تىـــيىن ھهق ئالمىغانـــدىن . زەي ســـۇنى ئوچـــۇمالپ ئىچىـــپ ئىشـــلهۋېرىدۇ

  ...تاشقىرى يىمهك ـ ئىچمىكى ئۆزىدىن



 47

ـ ئومۇمىيىغىنـدىن بـۇرۇنقى گهپلهرنـى       3بـۇ قانـداق گهپ؟ سـىلهر ماڭـا      —
  !قىلىۋاتىسىلهرغۇ دەيمهن؟

، ســهن گېزىتلهردىكــى چىرايلىــق گهپــلهرگه بېرىلىـــپ     يــاق دوســتۇم   —
ئهتـرەت  ! ئومۇمىيىغىن ئېچىلسىمۇ ئوخشاش -30كېتىپسهن، بۇ يهردىكى ئهھۋال 

باشلىقى دىهقانالرنى ھاشارغا ھهيدەپ تۇرىدۇ، ھهقسىز ئىشلهشكه مهجبـۇر قىلىـپ   
 -بىچــارىالر زەي ســۇنى ئىچىــپ، قــۇرۇق زاغرىنــى غاجــاپ، نهم يهردە يېتىــپ. تۇرىــدۇ

  ...قوپۇپ ئىشلهيدۇ
دەپ  —شــائىر دوســتىمىزنىڭ ســهمىگه ســېلىپ قويىــدىغان بىــر گهپ،  —

ــئهت، ۆســ ــدۇ   -يوتقــان —ز قىســتۇردى تهل ــۇالردا بولماي ــگهن نهرســىمۇ ئ . كــۆرپه دې
ھېلىغــۇ ئىــش ئورنىغــا ئېلىــپ بــارغۇدەك يوتقــانىكهن، ئۆيىــدىمۇ تــون چاپىنىغــا   

  .دۇئورۇنۇپال پاخال ئۈستىدە يېتىپ كۈن ئۆتكۈزى
ــۇنداق،  — ــدىم مهن،  —شـــ ــداقلىقى   —دەپ تولۇقلىـــ ــڭ بۇنـــ ئۇالرنىـــ

نــــامراتلىقتىن باشــــقا تهركىــــدۇنياچىلىق زەھهرلىرىنىــــڭ چوڭقــــۇر ســــىڭىپ 
تهركىـــدۇنياچىالرنىڭچه تۇرمۇشـــنى ئاشـــۇنداق ئۆتكۈزۈشـــنىڭ . كهتكهنلىكىـــدىن

  .ساۋابى كۆپ، راھىتىنى باقى دۇنيادا كۆرىدىغان گهپ
  هرنى قىلىۋاتىسىلهر، ئاغىنىلهر؟قايسى زاماندىكى گهپل —
. دىن كېيىنكى زاماننىڭ گېپـى »ئومۇمىيىغىن -3پارالق «سهن دېگهن  —

  ...كۆرىسهن، ئالدىرىما
جىــپ ماشــىنا شــورلۇق، ســازلىقالرنى ئارقىــدا قالــدۇرۇپ، يولۇچىالرنىــڭ       

مهنسـۇر خېلـى   . بىرىنچى قونالغۇسى بولغـان نـاھىيه بازىرىغـا يېقىنالشـماقتىدى    
  :ئولتۇرغاندىن كېيىن بايىقى گهپنى ئهسلهپ، كوچىالپ سورىدى ئۇزۇن شۈك

ئهمگهك كۈچىغۇ بىكـارلىق يـاكى بىكـارلىق دېگـۈدەك ئىـكهن، ئهمىسـه        —
  قۇرۇلۇشقا ئاجرىتىلغان پۇلنى نېمىگه ئىشلىتىدۇ؟

بــۇنى خهجلهيــدىغان يهر ئــاز قالىــدۇ دەپ ئهنسىرەمســهن؟ يــاق، دوســتۇم،   —
قىسقىسـى پـۇلنى سـالىدىغان    . نى ئۇنتـۇپ قالمـا  ھهممه ئادەمنىڭ نهپسى بارلىقى

  .يانچۇقالر توال، تاالدا قالمايدۇ، ئهنسىرىمىسهڭمۇ بولىدۇ
شــۇڭا ئــۇ . تهلــئهت بۇنــداق ئىشــالرنىڭ ئۇجــۇر ـ بۇجــۇرىنى ئوبــدان بىلهتتــى  

قۇرۇلۇشـقا ئاجرىتىلغـان پۇلنىـڭ    . پۇلنىڭ سهرپ بولۇش جهريانىنى سۆزلهپ بهردى
ھىيىــدىن يېزىغــا، يېزىــدىن كهنــتكه، كهنتــتىن گورۇپپــا ۋىاليهتــتىن نــاھىيىگه، نا
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ــانلىق ســۈرەتلهپ     ــدىغانلىقىنى ج ــك قالى ــوراپ قانچىلى ــچه خ ــرەتلهرگه كهلگى ئهت
ھهتتــا بىــر قېــتىم ئهڭ ئادالهتلىــك ئېلىــپ بېرىلغــان قۇرۇلۇشــتا پۇلنىــڭ  . بهردى

بۇنىڭـدىكى ئادالهتلىـك   . قانداق سـهرپ بولغـانلىقىنى مىسـال قىلىـپ سـۆزلىدى     
ان يېرى شۇ بولغـانكى، ئهمهلىـي ئهمـگهك قىلغـۇچى دىهقانالرغـا بـۇ پۇلنىـڭ        بولغ

ئۇالرنىـڭ  . دىهقانالر بۇنىڭدىن ئاجايىپ ھهيران قالغـان ! ئۇچى يېتىپ كېلهلىگهن
بۇ پـۇلنى قهرزمىكىـن دەپ ئـالغىلى ئۇنىمـاي، قايتـا ـ قايتـا چۈشهندۈرۈشـكه تـوغرا          

مۇقىملىشـىپ كهتـكهن ئـادەتنى    كهلگهنلىكىنىڭ ئۆزىال، بۇنداق قۇرۇلۇشالردىكى 
دىهقانالرنىــــڭ قهرز تۆلىگىــــدەك ھــــالى . ئىــــدى. چۈشىنىۋېلىشــــقا يېتهرلىــــك

ــۇ    ــانمىكىن دەپمـ ــازانه قىلىۋاتقـ ــادىرالر جـ ــان، كـ ــۆزلىرىنى قاچۇرغـ ــا ئـ بولمىغاچقـ
ئــاخىرى بۇنىــڭ ھهقىقهتهنمــۇ ئىــش ھهققــى ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ،   . ئويالشــقان

ــش ھ   ــدا، ئى ــان ھال ــاش ئالغ ــۆزلىرىگه ي ــۈمهتكه   ك ــپ ئىشــلهتكهن ھۆك ــى بېرى هقق
باشـقا يېـزىالر، يىـراق ـ     . رەھمهتلىرىنى ئىزھار قىلىشقا سـۆز تاپالمـاي قېلىشـقان   

ئهممــا بهزى . يېقىنــدىكىلهرمۇ بــۇ قــالتىس ئىشــنى ئــۇزاققىچه ســۆزلهپ يۈرۈشــكهن
دىهقـانالرنى ھهق بېرىـپ كۆنـدۈرۈپ    : سـهۋەبى . كادىرالرنىڭ چىشـىغىمۇ تهكـكهن  

بـۇ قۇرۇلۇشــتىكى ھهقــلهر شــۇنداق تهخســىم  . بولــۇپ كېتهتتــى قويسـا گهدەنــكهش 
 0.4بۇنىڭـدىن  . سوم پۇل بهرگهن 1.4يوقۇرىدىن بىر كۇپمېتېر توپا ئۈچۈن : بولغان

ــ    ــپ، ئىشـ ــپ قېلىـ ــى قايرىـ ــۇ ئىدارىسـ ــك سـ ــومنى ۋىاليهتلىـ ــىنى خسـ انا بىناسـ
ن سومنى ناھىيىلىك سۇ ئىدارىسى قايرىۋېلىپ، باشلىق ئۈچـۈ  0.3يېڭىلىۋالغان؛ 

سـومنى يېـزا سـۇ ئىشـلىرى بـۆلىمى قايرىـپ        0.25كىچىك ماشىنا سـېتىۋالغان؛  
بـارنى تهڭ  «قېلىپ، يېزىلىـق ھۆكـۈمهتتىكى ھهر دەرىجىلىـك باشـلىقالر بىـلهن      

ســـومنى كهنـــت باشـــلىقلىرى ئۆزلىرىنىـــڭ ھـــاالل ھهققـــى دەپ  0.2؛ »كـــۆرگهن
» دوغىـالر «هن سومنى دىهقانالرغا چام بۆلۈپ بېرىـپ جاپـا چهكـك    0.05بىلىشكهن؛ 

ســـوم دىهقانالرنىـــڭ نامىغـــا يېزىلغـــان ۋە قهرزى  0.2ئالغـــان؛ ئاخىرىـــدا قالغـــان 
شــۇندىمۇ ئىــش . يوقالرنىــڭ قولىغــا تهكــكهن، قهرزى بارالرنىــڭ قهرزىــگه تۇتۇلغــان 

ئۆتكۈزىۋالغــۇچى دوغىــالر، كهنــت باشــلىقلىرى مــۈمكىنقهدەر ئۇالرنىــڭ ئىشــىنى   
مــۇنچه چــاي پــۇلى تېپىــپ  -ىقتىنمۇ ئــانچهئــازراق باھاالشــقا تىرىشــىپ، بــۇ ئــارىل 

ــېگهن ــومېتېر ئۇزۇنلــــۇقتىكى، ئىككــــى مېتېــــر      . يــ ئــــاتمىش نهچــــچه كىلــ
دىهقانالردىكى ئـاڭ شـۇنچىلىك   . چوڭقۇرلۇقتىكى بۇ زەيكهش ئهنه شۇنداق پۈتكهن

نــېمه، بىــز  «بولغاچقــا ھېچكىمنىــڭ خىيالىغــا ھهققىنــى سۈرۈشــته قىلىــش،      
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دېـيىش  » !...نى بېرىپ ئىشلهتمىسه بولمايـدۇغۇ سامان -ھايۋانمۇ؟ ھايۋانغىمۇ ئوت
  ...كهلمىگهن

ماشىنا مۇشۇ نامرات يېزىالرنىڭ مهركىـزى بولغـان نـاھىيه بازىرىغـا كىرىـپ      
كىشىگه ئوتتـۇرا ئهسـىر جاھـالىتىنى ئهسـلىتىدىغان ئـادەملهر كـوچىالردا       . كهلدى

ــلىناتتى  ــۆزگه تاش ــامهگه نام    . ك ــوڭ ج ــادەملهر چ ــۇ ئ ــا ب ــۈمه بولغاچق ــۈن ج ــا بۈگ ازغ
ــى  ــۇر جماشــىنىمىز ســۈرئىتىنى ئاستىلىتىشــقا مه . ئالدىرىشــىۋاتقاندەك قىالتت ب

چــۈنكى بــۇ ئــادەملهر ماشــىنا ســىگنالىنى     . بهزىــدە توختــاپمۇ قــاالتتى  . بولــدى
يهكتهكلىرىنىـڭ پېشـىنى سـۆرەپ يولنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا      . ئاڭلىغاندەك قىلمـايتى 

يولـدا مهكـتهپكه ماڭغـان     يېقىنال جايدا مهكـتهپ بولسـا كېـرەك،   . كېتىۋېرىشهتتى
  .ئوقۇغۇچىالرمۇ كۆپ ئىدى

يول بويىدىكى ئۆسـتهڭنىڭ ئىككـى تهرىپىـدە نامازغـا تاھـارەت ئېلىۋاتقـانالر       
ــاتتى  ــۆزگه چېلىق ــاالل     . ك ــپ، بىم ــدىنى قىلى ــا ئال ــى يولغ ــڭ بىرمۇنچىس ئۇالرنى

ۈر ئىستىنجا قىلىۋاتقاچقا يولدىن ئۆتىۋاتقانالر ئۆزلىرىنى چهتكه ئېلىشقا ياكى تهتـ 
ــۇر بولىشــاتتى  ــانالر ئىســالم   . قارىۋېلىشــقا مهجب ــان نامازخ ــدئهتكه چىرمالغ ــۇ بى ب

دىنىنىـــڭ ئاساســـىي پىرىنســـىپلىرىدىن ئاللىقاچـــان چهتـــنهپ، شـــهكىلگىال      
. ئېســىلىپ قالغاچقــا، بىــدئهتلهرنى دىنىــي پىرىنســىپالر ئورنىغــا قويىۋالغانىــدى 

ــامالر      ــدىغان ئىم ــاش ئالى ــتىن مائ ــىي كېڭهش ــا سىياس ــتىئۇالرغ جانىڭ پهرز نئىس
ئهمهسلىكىنى، مۇستهھهپ ئىكهنلىكىنى، تېخىمـۇ مـوھىمى ئادەملىـك سـۈپهتنى     

يهتكۈزمهسـلىك، ئهخالقتـا ئـۈلگه بولـۇش     ) مـاالللىق (ساقالش، باشقىالرغا ئهزىـيهت 
ئىكهنلىكىنى، بولۇپمۇ مانا شۇنداق كۆپنىـڭ سـۈيىگىال توغرىـدىن تـوغرا تاھـارەت      

انچىلىقنىڭ بىــر ســۈپىتى ئىكهنلىكىنــى ئېلىــپ ســۇنى بۇلغىماســلىق مۇســۇلم
  .چۈشهندۈرمىگهن ياكى ئۆزلىرىمۇ بىلمهيتى

. بۇالرنىڭ ھهممىسى مهنسۇرغا بهكمۇ غهلىـته تۇيۇلـۇپ، ھاڭقىيىـپ تـۇراتتى    
ــۈرۈش    ــۇنى تىرىكت مهن ئۇنىــڭ ئىتتىــك چېچىلىــدىغان مىجهزىنــى بىلگهچــكه، ئ

  :ئۈچۈن سۆز ئاچتىم
ــش، ھهم ن   — ــدىكى ئى ــاكىزلىق تىپى ــۇ پ ــارلىقى   بۇغ ــنىڭ تهيي ــاز ئوقۇش ام

بولغاچقا ساۋاپتىن ئۈمىد كۈتۈشكه بولىدۇ، شـۇڭا خىجىللىـق توغرىسـىدا ئـويالپ     
بهزىدە بـۇ ئادەملهرنىـڭ چـوڭ يـول بويىـدىكى تامالرغـا       . ئولتۇرۇشنىڭمۇ ئورنى يوق

ــهن   ــىيىۋاتقانلىقىنى كۆرىس ــۋېلىپال س ــدىنى قىلى ــىمۇ  . ئال ــى قىلىۋېلىش كهينىن
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ــا ئىشــلىتىدىغان، ئىشــتاننى   پهقهت ســىيىپ بولغــۇچىال ــيىن چالم ــدىن كې ؛ ئۇن
بولمىسـا ئـون قهدەم   . ئېتىدىغان ئىشالر يهنىال يولغا قايتىپ چىققاچ بېجىرىلىـدۇ 

بولۇپمــۇ كۈنــدۈزى كىنــو كــۆرۈپ . نېرىــدا خــاال بــارلىقىنى بىلىــدىغانالر ئــاز ئهمهس
كه ئـاز  چىققانالرنى كۈزىتىدىغان بولساڭ شۇنداق قىزىق، خۇددى پـارتالپ كېتىشـ  

دە، يــول بويىــدىكى تامغــا  -قالغانــدەك ئالــدىلىرىنى تۇتــۇپ يۈگرىشــىپ چىقىــدۇ 
شـۇ ئهتراپنىـڭ تاملىرىنىـڭ سـۇۋاقلىرى چۈشـۈپ      ... ئالدىنى قىلىپ تىزىلىشىدۇ،

  ...بولغان بولىدۇ
بۇ يهردە قونـۇپ، سـهپهرنى   . بىز بۇ چاغدا مىهمانخانا ھويلىسىدا توختىغانىدۇق

  .ن ماشىنىدىن چۈشتۇقئهته داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈ
   

3        

ئهتىسى ناھىيه بازىرىدىن چىققاندىن كېيىن داۋاملىـق تهكلىماكـان تهرەپـكه    
ئـۇ يهر بـۇ يهردە قـۇم دۆۋىلىرىمــۇ    . ئهمـدى قۇملـۇق يــول باشـالندى   . قـاراپ ماڭـدۇق  

بهزى ئېتىزالرنـى، بهزى دىهقانالرنىـڭ ھـويلىلىرىنى    . كۆزگه چېلىقىشقا باشـلىدى 
ــرە  ي. قــۇم بېســىۋالغانىدى ېــزىالر ئارىلىقىــدىكى ئــۈزۈكلهر قــاغجىراپ ياتقــان جهزى

بـۇ قاغجىرىغـان قۇملـۇق دالىـدا قاچانـدۇر ئـادەملهر تهرىپىـدىن ياسـالغان         . بوالتتى
بۇالرنىـڭ ھهممىسـىنى قـۇم    . ئېتىز قىرلىرى، چېپىلغان قېـرىمچىالر كـۆرىنهتتى  

ىن بېســىپ كهتــكهن بولــۇپ، ئانــدا ـ ســاندا قۇملــۇق ئۆســۈملۈكلىرى ئىسســىقت    
بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى ماشـــىنىنىڭ . سوالشـــقان ھـــالهتته شۈمشـــىيىپ تـــۇراتتى

ــزىلگه        ــۈپ، مهن ــدا كــۆزدىن يۈت ــوزان قاراڭغۇلىقى ــايهت چــاڭ ـ ت ئارقىســىدىكى بهغ
ئىچكىـرىلهپ بارغانسـېرى قىـرالر، قېـرىمچىالر ئېنىقـراق      . يېقىنلىشىپ باراتتۇق

تېگىـدىن قېرىـپ قالغـان     كۆرۈنۈشكه، ئارقىدىن قېرىمچىالرنىڭ ئۇ يهر، بۇ يېرىـدە 
  .رۈنۈشكه باشلىدىۆپاكار پاخماق قاغا جىگدىلهر ك

تايمىز، سېنىڭ كۆرمهكچى بولغانلىرىـڭ مۇشـۇ   خئالدىمىزدىكى يېزىدا تو —
ۋاقىـت چۈشـتىن سـهل    . دېدىم مهنسۇرغا قـاراپ  —يهردىن باشالپ كۆپ تېپىلىدۇ، 

  .ئۆتكهن بولۇپ، قورساقمۇ تازا ئاچقانىدى
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دېرىزە قويۇلمىغان پاكـار ئـۆيلهردىن   . تىدۇقخق دوقمۇشىدا تويېزىنىڭ ئاۋاترا
بـــۇ چاغـــدا . پ چىقىشـــقا باشـــلىدىۈشـــۈبـــالىالر، ياشـــالر ۋە گـــاھى چـــوڭالر يۈگر

  .كوچىدىكى بىكارچىالردىن بىر مۇنچىسى ماشىنىنى ئورىۋالغانىدى
مهنســۇر ھهممىــگه قىزىققــۇچى بالىــدەك ھهممىــدىن بــۇرۇن ماشــىنىدىن       

تهلـئهت ئىككىمىــز  . لهر بىـلهن تېچلىــق سوراشـقىلى تـۇردى   چۈشـۈپ، ئهتـراپتىكى  
ــدىراق    ــا ئارقىـ ــى بولمىغاچقـ ــۇ يېزىالرنىـــڭ قىزىققـــۇدەك ھېچنېمىسـ ئۈچـــۈن بـ

شـىغا  خچۈشتۇق، ئهتراپقا ئوالشقانالر ماشـىنىدىكى ئۈنئـالغۇدىن ئاڭلىنىۋاتقـان نا   
  .قۇالق سېلىشىپ، ھهيرانلىق بىلهن بىر ـ بىرىگه قارىشاتتى

دېدى بىرى ھهيرانلىق بىلهن، ماشىنا ئىچىـگه   —لهيدۇ بۇ؟ قهيرىدىن سۆز —
  .بويۇنداپ قاراپ

  .رەدىيول دېگهن شۇ، ماشىنىدا رەدىيول بار ئوخشايدۇ —
  ھه؟ قهيىرىدىن ئوقۇيدىغاندۇ؟ —
ــۇ يېرىـــدىن چىقىۋاتىـــدۇ،   — ــا، مانـــا، بـ دېـــدى بىـــرى  —مهن تـــاپتىم، مانـ

ــۇرۇپ،     ــى ســىالپ ت ــوڭ چىرىغىن ــىنىنىڭ چ ــاق،  ئىشهنمى —ماش ــۇپ ب ســهڭ تۇت
  ...دىرىلدەۋاتىدۇ،

بـۇ چاغـدا مهنسـۇر    . ئهتراپتىكىلهرنىڭ غهلۋىسىدىن بېشىم ئايلىنىـپ كهتتـى  
ــتىن     ــر تهرەپــ ــۇپ، بىــ ــكهن بولــ ــۆھبهتكه چۈشــ ــلهن ســ ــىلىرى بىــ ــزا كىشــ يېــ

ــاتتى  ــلىرىنى كۈزىتىۋاتـ ــۇتلىرى  . سۆھبهتداشـ ــىنىڭ پـ ــڭ ھهممىسـ يېزىلىقالرنىـ
قارىيىـپ   —باشـقا بېشـىدىال بـۆك     كهڭ پۇچقـاقلىق ئىشـتاندىن  . يالىڭاچ ئىـدى 

چـوڭالر تۈكلـۈك   . بارىـدى  —كهتكهن ئاق شاپاق دوپپا، قارا ياكى كۆك شاپاق دوپپا 
ــاللىقهيهردىكى    مهيدىلىرىــدىن تارتىــپ دۈمبىلىرىنــى ئېچىــپ يــۈرەتتى، بــالىالر ئ
سېسىقســۇغا چۆمۈلــۈپ ئوينــاپ، قــاراالي بىــلهن بۇلغانغانــدەك قارىيىــپ كهتــكهن  

ــۈرەتتى ئۈســتۈنكى بهدىن ــپ ي ــى چىقىرى ــدا. ىن ــتهك    -ئان ــاق يهك ــرىالر ئ ــاندا قې س
بىلهن بېلىنـى  ) بهلۋاغ(كىيىۋالغان، ئهمما ئالدى ئىزمىالنماي، كېلهڭسىز بىلالق

باغلىۋالغاچقــا مهيــدە ۋە قوســـاقلىرىنىڭ قىزغــۇچ قـــارامتۇل تېرىســى كۆرۈنـــۈپ     
ىلـــى يهكتهكنىـــڭ ئهســـلىدە ئــاق ئىكهنلىكىنـــى ھهرھالـــدا پهرەز قىلغ . تــۇراتتى 

  .بوالتتى، ھازىرقى تۇرقى بولسا تامامهن ئۆزگىرىپ كهتكهنىدى
ــهرگهردان       ــدا سـ ــىز ھالـ ــى ئىختىيارسـ ــدىن كىشـ ــىلهرنىڭ تۇرىقىـ ــۇ كىشـ بـ

ــاالتتى  ــاۋايى   . ســىگانالرنى ئهســكه ئ ــدىن ي ئهممــا ئۇالرنىــڭ يهنه باشــقا ئاالمهتلىرى
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 ئـــادەملهرگه ئوخشـــىتىش مـــۈمكىن بولســـا، يهنه بهزى ئـــاالمهتلىرى ئىنســـانغا     
ئۇالرنىـــڭ ئۆزئـــارا سورىشـــىۋاتقان ســـوئاللىرى شـــۇ قهدەر نـــادان ۋە . ئوخشـــىمايتى

ــاراڭالرغىال    خئه ــالىالر ۋە سـ ــگهن بـ ــگه كهلمىـ ــۇ پهقهت ئهقىلـ ــدىكى، بـ ــانه ئىـ مىقـ
  .يارىشىدىغان تىپتا ئىدى

ئۇنىـڭ ئـاۋازى   . دېدى مهنسـۇر تهلـئهت ئىككىمىـزگه بۇرۇلـۇپ     —دوستالر،  —
مۇشۇالرمۇ ئادەملهرمۇ؟ بىز ئوتتۇرا ئهسـىردىكى   —، يىغالمسىراۋاتقاندەك تىترەيتى

  ...ئافرىقىغا ياكى جهنۇبىي ئامېرىكىغا كېلىپ قالمىغاندۇق؟ 
ــال     — ــۇق جاڭگ ــامرات ۋە قورقۇنۇچل ــامېرىكىنى ئهڭ ن ــۇبىي ئ ــا ۋە جهن ئافرىق

بۈگـۈنكى كۈنـدە   . كۆرسهتكهن تهشـۋىقاتالر كالالڭغـا بهك سـىڭىپ كهتسـه كېـرەك     
ــراق ئارق  ــزدىن بهك ــهڭ    بى ــوزىيالردىن ئىزدىس ــى پهقهت م ــان مىللهتلهرن ــدا قالغ ى

ــدۇ ــن     . بولى ــقا يهردى ــانالرنىمۇ باش ــۈنىنى كۆرىۋاتق ــڭ ك ــۇ، ئىتنى كهمبىغهللهرنىم
  .دېدىم ئۇنى ئېچىتىپ —ئىزدەپ ئاۋارە بولما، 

ئهسـىر بوسۇغىسـىدىكى ئـادەملهرمۇ؟ ئۇيغۇرمـۇ؟ فـارابى ۋە       -21مۇشۇالرمۇ  —
  ئهۋالدلىرىمۇ؟مهھمۇد قهشقهرىنىڭ بۈگۈنكى 

دېــدىم  —بۇنىســى خېلــى ياخشــىلىرى، . ھاياجانالنمــا، تېخــى ئهتــتىگهن —
ــىپ،  ــانالردا   —كۈلۈمسىرەشــــكه تىرىشــ ــدائىي ئورمــ ــىردە ئىپتىــ ــۇرا ئهســ ئوتتــ

ياشــىغۇچىالر يالىڭــاچ بــولغىنى بىــلهن ھهرھالــدا قورســىقى تــوق بولســا كېــرەك،  
ىـڭ بـوش چاغلىرىـدا نهغـمه     كىنوالردىن كۆرگهنلىرىمىزگه ئاساسـالنغاندىمۇ ئۇالرن 

ھاشــار دېگهننــى ئــۇالر بىلمهيتــى، كــۆڭلىگه . قىلىــپ، كۆڭــۈل ئاچقــانلىقى مهلــۇم
ش ئهركىنلىكـى بارىـدى، يـول    ۈلـ ۈياقمىغان يهرنـى تهرك ئېتىـپ، باشـقا يهرگه يۆتك   

مهن  —خېتى، ئهترەتنىڭ رۇخسـىتى، نوپـۇس خـاپىلىقى دېگهنلهرنـى بىلمهيتـى،      
مهنمۇ دەسلهپ بـۇ يهرلهرگه   —ۈچۈن قوشۇپ قويدۇم، مهنسۇرغا تهسهللىي بولسۇن ئ

ــدىم، ئازاپلىنىــــــپ    ــىياتتا بولغانىــــ ــاش ھىسســــ ــاڭا ئوخشــــ كهلگهنــــــدە ســــ
ــدىمخئۇ ــڭ بىـــر مىللهتـــكه تهئهللـــۇق    ۆئاشـــۇالر بىـــلهن ئ . لىيالمىغانىـ زەمنىـ

ئىكهنلىكىمنـى ئويلىغىنىمـدا ئىچىــم سـېرىلىپ كۆزلىرىمــدىن يـاش تۆكۈلــۈپال     
يىرتقــۇچ ھــايۋانالردىن . ئىشــالرغا كۆنــۈپ قالــدىم كېــيىن مهنمــۇ بــۇ. كهتكهنىــدى

پهقهت تىلــــى ئــــارقىلىقال پهرقلىنىــــدىغان بــــۇ كىشــــىلهر مهنــــدە ئېچىــــنىش  
ــمهن   . قوزغىيالمــاس بولــدى ئۇالرنىــڭ بىــر بىــرىگه ۋەھشــىيلهرچه ئېتىلىــپ، كهت

بـۇ كىشـىلهرنىڭ ھهتتـا    . كۆتۈرۈشلىرىمۇ ماڭا تهبىئىي تۇيۇلىدىغان بولۇپ كهتتـى 
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ــچ ئاغرىتى ــاننى،   ئىــ ــچ ئاغرىتقــ ــڭ ئىــ ــدىغانلىقىنى، ئۇالرنىــ ــقىمۇ ئهرزىمهيــ شــ
  ...ھىسىداشلىق قىلغاننى بىلگۈچىلىكىمۇ يوقلىقىنى ھىس قىلدىم

؟ بـۇالر ھهققىـدە بۇنـداق گهپلهرنـى قىلىشـىڭغا      !نېمه دەۋاتىسهن، دوستۇم —
ــايمهن  ــول قويالم ــلىرىم  ! ي ــڭ قېرىنداش ــۇالر مېنى ــى    —! ب ــېلىال مېن ــۇر ھ مهنس

ــلهن ۋارقىرىـــدى بوغۇۋالىدىغانـــ ــرى بىـ ــلىرى«ئۇنىـــڭ . دەك قهھـ ــۇ » قېرىنداشـ بـ
مهنسۇر ئاۋازىنى سـهل  . ۋارقىراشالرغا بىر خىل گاڭسا روھى ھالهت بىلهن قارىشاتتى

بۇنىڭــدىن بهتــتهررەك كارتىنىالرنىــڭ بارلىقىغــا مېنــى       —پهســهيتىپ دېــدى،   
  ئىشهندۈرمهكچىمۇسىلهر؟

  ...شۇنداق، ئالدىرىما، —
الغـان تــوپ ئىچىـدە قىستىلىشــىپ، ماشـىنىنى كــۆرۈش    مهنسـۇر بىزنــى ئورىۋ 

بىرىنــى ئىتتىرىشــىپ يــۈرگهن بــالىالرنى ئالــدىغا چاقىرىــپ  -قىزغىنلىقىــدا بىــر
  :سوئال سوراشقا كىرىشتى

  مهكتهپكه بارمىدىڭالرمۇ؟ —
ــى ئ  — ــىنىپىمىزنىڭ تورۇسـ ــل   ۆسـ ــى تهتىـ ــۇڭا بىزنـ ــكهن، شـ ــۈپ چۈشـ رۈلـ

  .قويىۋەتتى
تهتىـل ئهمـدى؟ ھهممىڭالرنىـڭ سـىنىپى      تهتىل؟ بۇ قانـداق مهزگىلسـىز   —

  بىراقال ئۆرۈلۈپ چۈشكهنمۇ؟
ــويىنى        — ــىنىڭ ت ــۈن بالىس ــۇئهللىم بۈگ ــاق، م ــىنىپ س ــڭ س ــاق، بىزنى ي

  .قىلغان، شۇڭا بىزنىمۇ قويىۋەتتى
ــاغۇ؟    — ــۈنلهي باشــقا دۇني ــۇ پۈت ــدى مهنســۇر ئىســتىهزاھلىق   —ھــوي، ب دې

  .كۈلۈمسىرەپ
بـالىالر   —ئهت گهپـكه ئارىلىشـىپ،   دېدى تهل —شۇنداق بولماي ئهمىسه،  —

ىل ئالۋاڭ تهرىقىسىدە مۇئامىله قىلىدىغان بولغاچقـا، ھهرقانـداق   خمهكتهپكه بىر 
دېمىسـىمۇ بـۇ   . سهۋەپ بىلهن مهكتهپكه بارمايـدىغانال بولسـا خـوش بولىـدۇ     -باھانه

ــان  ــالۋاڭ ئۈچـــۈنال قۇرۇلغـ ــاز . يهردىكـــى مهكـــتهپلهر ئـ ــۇ ئـ ــقا رولىمـ . ئۇنـــدىن باشـ
ر يېقىن تونۇشلىرى ئۆي سالغان بولسـا سـىنىپىدىكى بـالىالرنى قاتـار     مۇئهللىمله

قىلىــپ ئاپىرىــپ، ئــۇ يهردە بىكــارلىق ئهمگهكــكه ســېلىپ، دوســتىغا ئهســقاتىدۇ،  
ــپ،        ــۈپ بېرى ــام بۆل ــا چ ــۆزىگه يارىش ــېلىنىدۇ، ئ ــرىگه س ــانچىلىق ئهمگهكلى دىهق
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ــدىنال  ــام«كىچىكىـ ــدۇ » چـ ــقا كۆندۈرىـ ــر يهرلهردە  . ئورۇنالشـ ــداق بىـ ــا ئۇنـ بىكارغـ
  .ئىشلىگهندىن كۆرە، ئۆيىنىڭ ئىشىنى قىلسا ياخشى ئهمهسمۇ

ئهخالقىي، ئهقلىي، جىسـمانىي جهھهتلهردىـن   « بۇ بىر چاغالر مودا بولغان  —
ــتىك   ــان، سوسيالىســـ ــي قىلغـــ ــگه تهڭ تهرەققىـــ ــا ئىـــ ــك ئاڭغـــ مهدەنىيهتلىـــ

ــارەت مائارىــپ يۆنۈل »ئهمگهكچىلهردىــن قىلىــپ يېتىشــتۈرۈش  شــىنىڭ ۈتىــن ئىب
خهلـق  . رغا يېشىل چىراق يېقىـپ بېرىشـىدىن قـانۇنىي باھـانىگه ئىـگه ئىـش      بۇال

اق قـول ئهمگهكچـى   دبولمـاي، قـا  » سېسـىق زىيـالى  «ئاممىسىغا يـېقىن بولـۇش،   
  .بولۇش تهشهببۇسلىرىنىڭ مهھسۇلى

  .شى ئۆزگىرىپ قالغىنى يوقۈھېلىمۇ بۇ مائارىپ يۆنۈل —
يېزىســىدىن نېرىغــا بــۇ مهكــتهپلهردىن بىرەرســى ئوقــۇپ يېتىشــىپ، ئــۆز   —

ــدىن بېرىلىــدىغان  . بارالىغــانمۇ ئهمهس ــاز، ۋىاليهتتىكــى » ســان«چــۈنكى يوقۇرى ئ
ئوقۇغۇچىالر ناھايىتى كۆپ بولغاچقا گهپنـى يېـزا، كهنـت دېـگهن دائىرىـدە ئهمهس،      

ناھىيىگه بېرىلگهن سان بولسا نـاھىيه  . ناھىيه دائىرىسىدە قىلىشقا توغرا كېلىدۇ
چـــۈنكى ھهر بىـــر باشـــلىقنىڭ بىـــر  . ڭىپ كېتىـــدۇبازىرىـــدىن چىقالمـــاي ســـى

  !نهچچىدىن ھارامزادىسى بار ـ دە
ئۇنىڭســـــىزمۇ تهربىيىلىـــــنىش شـــــارائىتىدىن ئېيتقانـــــدىمۇ، مۇشـــــۇ  —

مــــۇھىتتىكى بالىالرنىــــڭ فىزىكىنىــــڭ ئهڭ ئــــاددىي بىــــر تېئورمىســــىنى      
ر ئهمهلىيهتتىن ھىس قىلىش ئىمكانى يوق، مهكتهپلهرنىڭ شارائىتى ئۇ قهدەر ناچـا 

بولۇش يهتمهي، قۇمۇالڭدا ئولتۇرۇپ يهرگه جىجىپ ئوقۇيدىغان ئهھۋالالرمۇ بار؛ ئـۇالر  
... ئۈچۈن بالىالرنىڭ خاسلىقىغا يارىشا ئويۇنالر، ئويۇنچۇقالر، تهجرىبه سـايمانلىرى، 

ــاالس    ــازىيه خ ــر فانت ــېچىش بى ــز ئ ــن ئېغى ــازىرى ۋە   . دى ــاھىيه ب ــدىنمۇ ن ــۇ نۇقتى ب
ــڭ ت  ــهھهرلهردىكى مهكتهپلهرنىــ ــۆرۈپ،   شــ ــۇھىتتىن كــ ــارائىتى، مــ ــي شــ هبىئىــ

ــولغىنى       ــق ب ــرىغىچه پهرقلى ــاراڭ تېمىلى ــال پ ــدىكى نورم ــدىغىنى، ئائىلى ئاڭالي
نىڭ بۇ يهرلهردىن ئاشماسلىقى تهبىئىـي بىـر   »سان«ئۈچۈن، ھېلىقى قىممهتلىك 

  .ئىش
ــلهن      ــزىقىش بى ــدەك قى ــا تېپىۋالغان ــق تاماش ــايىن قىزى ــراپتىكىلهر ئىنت ئهت

ئارقىــدىكىلهر ئالــدىغا ئۆتــۈش ئۈچــۈن  . قارىشــىپ تــۇراتتىئېغىزلىرىنــى ئېچىــپ 
ــۇ خىلــۋەت يېزىــدا بۇنچىلىــك ئىــچ پۇشــقى، تاماشــا،   . قىستىشــاتتى دېمىســىمۇ ب
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شــۇڭا ئــۇالر ئۈچــۈن بىــر ماشــىنا،  . كۆڭــۈل خــوش بولغىــدەك ئىشــالر كهم بــوالتتى 
  .بىرنهچچه شهھهرلىك ئادەم ۋە ئۇالرنىڭ پارىڭى ئاجايىپال قىزىق ئىدى

دېدى مهنسـۇر   —ر، قايسىڭالر مېنى ئۆيۈڭالرغا باشالپ بارااليسىلهر؟ بالىال —
ــلهن،   ــان بى ــام     —ھاياج ــۆرۈپ باقس ــپ ك ــۆيىگه بېرى ــڭ ئ ــبىغهل بىرىنى ئهڭ كهم

  .دەپ قوشۇپ قويدى ماڭا قاراپ —بوالتتى، 
شـۇنىڭغا  . ئاغىنه، مېنىڭچه ئهڭ باي ئائىلىگه بېرىپ كۆرگىنىـڭ خـوپراق   —

. دەپ مهســـــلىههت بهردىـــــم مهن —قىالاليســـــهن،  قــــاراپ كهمبىغهلنـــــى پهرەز 
ئهتراپتىكىلهر بۇ سۆزلهرنىڭ ئۆزلىرىگه قىلچه ئاالقىسى يوقتهك، بىرخىلدا سـهبىي  

ئۇالرنىـڭ يوغـان قـوي كۆزلىرىـدىن بـالىالرچه قىـزىقىش       . كۈلۈمسىرەپ تۇرىشاتتى
  .ئىپادىلىنىپ تۇراتتى

  .مهنسۇر مېنىڭ تهكلىۋىمگه قوشۇلدى
بـويىچه ئهڭ ياخشـى ئـۆيگه، ئهڭ بـاي ئادەمنىـڭ ئـۆيىگه       مېنى كهنـتىڭالر   —

ئهتراپتىكـــى چـــوڭالر بالىالرغـــا   . دېـــدى ئـــۇ بالىالرغـــا   —باشـــالپ بېـــرىڭالر،  
ــدى  ــلىههتلىرىنى ئايىمىـ ــۆيىنى    . مهسـ ــلىقىنىڭ ئـ ــت باشـ ــردەك كهنـ ــۇالر بىـ ئـ

  .كۆرسىتىشتى
  .دېيىشتى ئۇالر —ئۇنىڭدىن تۈزۈك ئۆي نهدە بار، شۇنىڭكىگه ئاپىرىڭالر،  —
ــاي،    — ــويمىالرغا تاشـــالپ قويمـ ــان سـ ــۈك چىقمىغـ ــۆتىگه تـ ــادىرالرنى كـ كـ

دەپ مهسـلىههت بهردى ئاقسـاقاللىق بىـرى،     —چوڭراقلىرىڭالر باشالپ بېـرىڭالر،  
  .سهت تۇرىدۇ بىكا —

دەپ چوقۇنــۇپ، ھهم » كــادىر«ئومــۇمهن يېڭىــراق چاپــان كىــيگهن ئــادەملهرنى 
ــ   ــڭ ب ــادەملهر ۋە ئۇالرنى ــۇ ئ ــۈگهنگهن ب ــۇپ ئ ــداق قورق الرنىــڭ »كــادىر«الىلىرى بۇن

دېگىنىنــى ئىجــابهت قىلىشــقا قىزغىنلىــق بىــلهن رازى بولۇشــۇپ، تالىشــىپ        
ــاتتى ــادىرالر     . قىلىش ــدا ك ــويىچه بولغان ــى ب ــتالرنىڭ گېپ ــلىدىغۇ كوممۇنىس ئهس

ــاكىرى « ــڭ چ ــۇ  » خهلقنى ــدىكىن، ب ــارالر«بولغان ــتىن » چاك ــدىن(خهلق ) خوجايىن
ئىكهنلىكـى راسـت بـوالتتى؛ ئهممـا     » چـاكىرى خهلقنىڭ «قورقسا بوالتتى، ئاندىن 

ــا،       ــق بولغاچق ــل رەڭۋازلى ــر خى ــۇ بى ــالغۇالردەك، بۇم ــق ئات ــارلىق چىرايلى باشــقا ب
  .ئهمهلىيهت ئۇنىڭ ئهكسىچه بولۇپ، خهلق كادىردىن قورقاتتى

تهلئهت ئىككىمىـز خـاھالر خاھلىمـاس ھالـدا، مهنسـۇرنى ئارىغـا ئېلىـپ توپـا         
ئــارقىمىزدىن باشــقا بىــر تــوپ . رقىســىدىن ماڭــدۇقتوزۇتــۇپ كېتىۋاتقانالرنىــڭ ئا
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ياشالر ۋە بالىالر بىزنى سـىرتىدىن خېلـى يامـان    . قىزىققۇچى ئهگىشىپ كېلهتتى
ئهمهس كۆرىنىــدىغان، باشــقا ئــۆيلهرگه قارىغانــدا ئىگىــزررەك ۋە ســىرتى ســۇۋالغان  

ــاردى  ــۆيگه باشــالپ ب ــۆي، شــۈدىگهرلىكنىڭ چالمىســىدىال    . ئ ــۇ ئ ــر قاراشــتىال ب بى
  .تىلگهن، سىرتى سۇۋالمىغان ئهتراپتىكى ئۆيلهردىن پهرقلىنىپ تۇراتتىئې

. ېلـى كىبىرلىـك كـۆرىنهتتى   خئۆي ئىگىسى باشقا يېزا پۇخرالىرىغا قارىغاندا 
ئـۇ ئۆزىنىـڭ كهنـت باشـلىقىنىڭ ئايـالى بولۇشـتهك يۈكسـهك ئـورنىنى ھهقىقىـي          

ــدىن ســهھرالىقالرچ    ــرەك، ســۆز ۋە ھهركهتلىرى ــاق ھىــس قىلىــپ تۇرســا كې ه تومت
بــۇ مۇھىتتــا ياشــىغۇچىالر ئۇنىــڭ كــارامهت ئــورنىنى . يوغــانلىق چىقىــپ تــۇراتتى

بىردەك ئېتىراپ قىلغاچقا ئۇنىڭ ھهممه ئهركىلىكىنى كۆتـۈرۈپ يامـان ئۈگىتىـپ    
ــى  ــدەك قىالتت ــقىنىمىزدا    . قويغان ــدا دوقۇرۇش ــلهن ھويلى ــال بى ــايىن ئاي ــز خوج بى

بىزنىـڭ مۇشـۇنداق ئېسـىل    «: گويـا  خوشال كېلىۋاتقان ئاالمان چىپپىدا توختـاپ، 
پىكاپتا كهلگهن مىهمانالرنى باشالپ كهلگىنىمىز خـوپ بوپتىمـۇ    —مىهمانالرنى 

دەۋاتقانــــدەك، ئۇنىــــڭ چېهرىســــىگه خوشــــامهت  » يــــاكى چاتــــاق قىپتۇقمــــۇ؟
ئاندىن ئالـدىراپ  . كۈلۈمسىرىشى بىلهن قاراپ جاۋاپ تاما قىلىپ، تۇرۇپ قېلىشتى

  .تۇرۇشتىتېنهپ جهريان سۆزلىگىلى 
خوجايىن ئايال پۇتىغا ئانچه يېڭى بولمىغان سـاپما ئايـاغ كىيىۋالغـان بولـۇپ،     
بىر قاراشتىال ياالڭياق يۈرىدىغان مىڭلىغان ئايالالرغا روشـهن سېلىشـتۇرما بولـۇپ    

يوغان گۈللۈك سـۈنئىي رەختـتىن تىكىلـگهن ئىشـتىنىنىڭ قىسـقا ھهم      . تۇراتتى
ــا  ــۆيگهن قـ ــا كـ ــقىقىدىن ئاپتاپتـ ــالچىقى،  اركهڭ پۇشـ ــرىم پاقـ ــوم ۋە بىجىـ متۇل تـ

كۆينىكىمۇ ئېتهكلىـرى كهڭ، پوالمپـاي   . پايپاقسىز پۇتى ئوچۇق كۆرىنىپ تۇراتتى
ــوغرا كهلگهنلىكتىنمــۇ     ــاال ئېمىــتىش ئۈچــۈن دائىــم ئېچىــپ تۇرۇشــقا ت بولــۇپ، ب
. كۆكرەك ئالدى يىرتىلىپ كـېڭهيگهن، تۈگمىسـىمۇ ئۈزۈلـۈپ چۈشـۈپ قالغانىـدى     

. كۆرۈمسىز ھالهتته كۆكسىنىڭ يوقۇرى تهرىپى كۆرىنىـپ تـۇراتتى  شۇڭا ياۋايىالرچه 
ــدى    ــتىدىن چېگىۋالغانى ــى ئاس ــاغلىقنى ئېڭىك ــىدىكى ي ــلىرى  . بېش ــۇ يۇرتداش ئ

ئالدىـدا يهنىـال ئـۆزىنى يوقۇتـۇپ     » كـادىرالر «ئالدىدا ئۆزىنى كاتتا تـۇتقىنى بىـلهن،   
ئـۇ بىـر خىـل     شـۇڭا . قويىشى جهھهتتىن باشقىالر بىلهن ئورتاقلىققـا ئىـگه ئىـدى   

ــپ قىلـــدى      ــۆيگه تهكلىـ ــلهن مىهمـــانالرنى ئـ ــى بىـ ــارلىنىش تۇيغۇسـ . ئىپتىخـ
يېزىـدا بىرئـاز ئـابرويلۇق سـانىلىدىغانالر      —مىهمانالرنى باشـالپ كهلگهنلهردىـن   

ــۇتتى   —بولىشــى كېــرەك  ــاپ چىــڭ ت ئۇنىــڭ . بىرنهچچهيلهننىمــۇ ئىســمىنى ئات
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م قانـداقكهن، كـۆرۈپ   كـۆرۈڭالر، مېنىـڭ ئۆيـۈ   «: ئېچىلىپ كهتـكهن چېهرىسـىدىن  
. دەۋاتقانـدەك مـاختىنىش چىقىـپ تـۇراتتى    » بېقىڭالر، مۇنـداق ئـۆي دۇنيـادا يـوق    

دېمىسىمۇ ئۆمۈر بويى يېزىسىدىن چىقىپ باقمىغان بۇ ئايالنىڭ تار نهزىرىـدە مانـا   
  .دۇنيادىن ئىبارەت ئىدى —ئۆي؛ مۇشۇ خىلۋەت يېزا  —مۇشۇ 

ن بىـر خىـل زەي ئـارىالش چىـله     ئۆيـدى . ئۆي يېڭىدىن يېپىلغاندەك قىالتتـى 
ياغـاچلىرى تۈزلىنىـپ،   . پۇرىقى بىلهن يېڭى ھهرىلهنـگهن ياغـاچ پـۇرىقى كېلهتتـى    

ــا         ــۇ ئهتراپت ــۆي ب ــۇ ئ ــان ب ــلهن يېپىلغ ــا بى ــىالنغان، ۋاس ــىمۇ چاس ــالراق بولس قوپ
بىــراق، بــۇ يهرلهردە نېمىشــكىدۇر ئــۆيگه دەرىــزە . ھهقىقهتهنمــۇ بىــر مــۆجىزە ئىــدى

دە ئۆي گۆردەك قـاراڭغۇ بولغاننىـڭ ئۈسـتىگه ھـاۋا ئالمىشـىپ      نهتىجى. قويۇلمايتى
ئـۇالر پهقهت ئۆگزىنىـڭ ئوتتۇرىسـىغا يېـرىم     . تۇرمىغاچقا قاڭسىق پۇراپ كېتهتتـى 

. بۇ ئارقىلىق ئۆي يورۇقلۇق بىلهن تهمىنلىنهتتـى . چاسامېتېر تۇڭلۇك قويۇشاتتى
لگهنـدە قانـداق   بىراق، قىش كۈنلىرى بۇ تۇڭلۇكنىمۇ چۈمكهپ تاشالشقا تـوغرا كه 

بهلكىــم كۈنــدۈزىمۇ چىــراق يېقىــپ  . قىلىشــىدىغانلىقىنى بىلگىلــى بولمــايتى
ئولتۇرۇشقا تـوغرا كېلىدىغانـدۇر ۋە ئۇنىـڭ ئۈچۈنمـۇ ھهر نهرسـىنى قـاپ قـارا ئىـس         

  .قاپالپ كهتسه كېرەك
شـۇنىڭ  . داالن ئۆينىڭ ئوڭ تهرىپىگه بىر موزاي ۋە بىر قوزا باغالقلىق تـۇراتتى 

ئوڭ تهرەپتىكى تېخـى يېپىلمىغاچقـا ئـۇ يهر ئاختاخانـا     . چىله پۇرايتىئۈچۈنمۇ ئۆي 
سول تهرەپتىكى . ۋە نهرسه ـ كېرەك قويىدىغان جاي سۈپىتىدە پايدىلىنىۋاتقانىكهن  

ئۇنىــڭ پاكــار سۇپىســىدا بىــر پــارچه . قــاراڭغۇ ئــۆي خېلــى كهڭ ۋە ياســىداق ئىــدى
) ئاسســۇنچهك(كه تېرىســى كېگىــز، تــۆر تهرەپــته يىكهنــداز ئورنىغــا بىــر پــارچه ئــۆچ 

ســېلىنغان بولــۇپ، ســۇپىنىڭ قالغــان تهرىــپىگه ســالغۇدەك بىــر نهرســىگه تېخــى  
تامغـا چۆگـۈن گۈللـۈك سـهگهزدىن     . يېتىشهلمىگهن بولسـا كېـرەك، داق يهر ئىـدى   

زەدىــۋال تارتىلغــان، ئىهتىمــال كۈنــدۈزىمۇ چىــراق ياققــانلىقتىن بولســا كېــرەك،  
  .قا باشلىغانىدىتورۇسى ھېلىال ئىسلىنىپ قارىداش

. ئومــۇمهن بــۇ ئــۆي مېنىــڭ نهزىرىمــدە خېلــى ياخشــى ئــۆي بولــۇپ كۆرۈنــدى  
 -چۈنكى يېرىم مېتىرغا بىردىن چاسىالنغان ياغاچ سېلىپ، پارامان قېقىـپ، ۋاسـا  

بـۇ يهردە ئاساسـهن بىـر    . بورا بىلهن يېپىلغـان ئـۆيلهر بـۇ ئهتـراپالردا ئـۇچراۋەرمهيتى     
دونــاي، ھهتتـا پۇتــاقلىرىمۇ تــۈزۈكرەك   -ئهگــرىئـۆيگه ئىككــى تـال يــاكى ئــۈچ تـال    

ئېلىۋېتىلمىگهن ياغـاچ سـېلىنىپ، ئانـدىن بىـر مېتىـر، يېـرىم مېتىـر ئارىلىققـا         
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دە،  -خهس بېسـىالتتى  -بىردىن بادرا توغرىسـىغا قويۇلـۇپ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـوت     
مانـا بۇنـداق ئـۆيلهر بهك پاكـار يېپىلغاچقـا ھه دېگهنـدىال بــاش       . ئـۆگزە كۆمـۈلهتتى  

باش تهككهن ھامان ئوت خهس ئارىسىدىن شۇرۇلداپ توپا قۇيۇلـۇپ  . ېگىپ قاالتتىت
بۇنــداق ئــۆيلهردىن تۇڭلــۇك ئېچىشــمۇ ئهپســىز بولغاچقــا ھېچنهرســىنى  . تــۇراتتى

  .نېمىگىال تېگىپ كهتسهڭ بىرمۇنچه قارا يۇقاتتى. كۆرگىلى بولمايتى
  :اتمىدىبىراق مهنسۇر يېزا بويىچه ئهڭ كاتتا بولغان بۇ ئۆينى يار

دېــدى ئــۇ خۇرســىنىپ، ئانــدىن ماڭــا يــېقىن كېلىــپ  —! ئىــه ئىنســانالر —
گهپ قىلســاڭچۇ، مۇشــۇمۇ ھايــات بولــدىمۇ؟ مۇشــۇمۇ   —قۇلىقىمغــا پىچىرلىــدى، 

ـ ئهسىر ھارپىسىدا بۇالر تېخى ھايۋانالر بىلهن بىر غـاردا    21ئادەم تۇرىدىغان جايمۇ؟ 
ــۈرگ !... تۇرىۋېتىپتىغــۇ؟ ــپ ي ــرىمۋاي ئېســىت، يېزى ــۆزەمگه ھهم، ! هن مهدھىيىلى ئ

  .دېدى —!... مهدھىيىلىگهنلىرىمگه ھهم مىڭ لهنهت
ــۆي ئىگىســى بالىالرنىــڭ دادىســى بولمىســىمۇ    ــۇ يېزىلىــق ھۆكــۈمهتكه  (ئ ئ

ئـــۆزى مىهمـــانالرنى كۈتىـــدىغانلىقىنى، قـــۇرۇق ) مهجلىســـكه كهتـــكهن ئىـــكهن
» رىۋېتىپسـهن كـادىرالرنى قـۇرۇق چىقى  «چىقىرىۋەتسه كېيىن دادىسـى كهلگهنـدە   

ــدى   ــڭ تۇرىۋال ــا بولىــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ چى ــېمه  . دەپ خاپ مهنســۇر ئۇالرنىــڭ ن
ــۆچكه       ــپ، ئ ــق بېرى ــال رازىلى ــا دەرھ ــاقچى بولغاچق ــۆرۈپ باقم ــدىغانلىقىنى ك يهي

  :تېرىسى ئۈستىدە ئولتۇردى ۋە
  .دېدى —ئۆزەڭالر ئادەتته نېمه يېسهڭالر شۇنى ئېلىپ چىقىۋېرىڭ،  —

. بولمىغـــانال گهپ ئىـــدى. خىجىـــل بولـــۇپ كهتـــتىمبـــۇ گهپـــتىن مهن بهك 
ــوالتتى  ــۇنداق ب ــۈن ئۇششــاق  . دە -دېمىســىمۇ ش ــان ئۈچ ــۇ يهردە مىهم ــۈنكى ب  -چ

چۈششهكلهر، قهن ـ گېزەكلهر، قاتلىمـا توقـاچالر بوالتتىمـۇ؟ شـۇڭا ئـۇالر بـۇ گهپنـى         
ئــۆزىمىز يهيـــدىغاننى ئېپچىقمــاي، ســـاڭا زەھهر ئېـــپ   «تهتۈرىســىچه چۈشـــىنىپ  

  .دەپ ئويالپ قېلىشى مۈمكىن ئىدى» چىقاتتۇقمۇ
يوللۇق رەختتىن تىكىلـگهن، بىـراق رەڭگىنـى پهرق ئهتكىلـى بولمايـدىغان،      
بهزى جايلىرى قېتىپ تىك تۇرىدىغان بولۇپ كهتكهن داستىخان بىـلهن بىـر قـانچه    

. ئاندىن ھېجىرالردا قېتىـق ئېلىـپ چىقىلـدى   . قوناق زاغرىسى ئېلىپ چىقىلدى
زاغـرا قـېلىن   : لىقى ئائىلىسىنىڭ پهرقىنى ھىـس قىلـدىم  مهن دەرھال كهنت باش

باشـقىالر بولسـا ئـۇن ئـاز قالىـدۇ دەپ تاسـقىماي       . ئهگلهكته تاسـقاپ يېپىلغانىـدى  
. قېتىقمـۇ بايلىقنىـڭ بهلگىسـىدى   . ياكى يۇپقا ئهگلهكته تاسقاپال نان يېقىشاتتى
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ىـڭ  قېتىقن. چۈنكى بـۇ مۇھىتتـا بىـر ئېنىكـى بولۇشـمۇ ئاسـان ئىـش ئهمهسـىدى        
ھېجىرنىڭ يېرىمىدىن ئازراقىدا بولىشى مهنسۇرغا مهسـخىرىلىك تۇيۇلـدىمىكىن،   

مهن ئۇنىڭغـــا ئىندېمهســـتىن قېتىقنـــى قوشـــۇق بىـــلهن . ماڭـــا قـــاراپ قويـــدى
مهنسـۇر تـېخىچه ئۇنىڭغـا    . چوخچىالپ قويۇپ، زاغرىنى ئۇۋاپ سېلىشـقا باشـلىدىم  

مېنىـڭ  . پ تـۇراتتى زاغرا چىلىسا ھېچقانچه چىلىغىلى بولمىشىدىن بېشى قېتى
بـۇنى كـۆرۈپ،   . ھېجىرىمغا كۈپنىڭ سۈيىدىن نوگاي بىلهن بىر ئاز قۇيۇپ بېرىلدى

  .مهنسۇر زاغرىنى چىالشقا باشلىدى
ــى    ــى يېيىلمهيت ــداي نېن ــۇ يهرلهردە بۇغ ــادەتته ب ــڭ . ئ ــگه % 80گهرچه يهرنى ئى

. گه يېتهتتـى % 97بۇغداي تېرىلسىمۇ، لېكىن قوناق ئۇنىنىڭ تامىقىنى يېـيىش  
ــويى        ــل ب ــڭ يى ــاز قوناقنى ــۇنچه ئ ــالغىنى ۋە ش ــداينىڭ نهگه يوق ــۆپ بۇغ ــۇنچه ك ش

بۇ يهردىكىلهر بۇغـداي نېنىنـى ۋە   . ئاساسهن ئۈچ ۋاخ تاماققا يېتىشى بىر سىر ئىدى
 -بهلكىــم ئهۋالدتىــن. تــامىقىنى ئېغىــر كېلىــدۇ، كۆتــۈرەلمهيمىز دەپ قارىشــاتتى 

ورگانىزىمى شۇ تاماققـا ماسلىشـىپ   ئهۋالدقا مۇشۇنداقال ياشاش تۈپهيلى ئۇالرنىڭ ئ
كهتكهچكه راستىن ئېغىـر كېلهمـدىكىن؟ يـاكى تهننهرقـى ئېغىـر كېلهمـدىكىن؟       

بولغانــــدىمۇ پهقهت ســــۈيقاش ۋە (شــــۇڭا بۇغــــداي ئۇنىــــدا بولىــــدىغان تامــــاق  
ئىككى ۋاخ زاغرىـدا چـاي ئىچىـش ئومـۇمىي ئـادەتكه      . مۇ كۆپ بولمايتى)پېتىرچۆپ

ى قونـاق ئۇنىـدا بولىـدىغان    %70بىـر ۋاخ تامـاقنىڭمۇ   ئايالنغان بولۇپ، بارى يـوق  
ئهنه شـۇنداق ئىككـى ۋاخ   . ۋە ئۇماچتىن ئىبارەت ئىدى ①يوبدان، قايناتما، موكۇۋالال

زاغرىدا چاي ئىچىپ، بىر ۋاخ يوبـدان ئىچىـپ، يهنه تېخـى شـۈكرى ـ سـانا ئېيتىـپ،        
كىشــىدە ئــۆزلىرىنى بهختىيــار ھىــس قىلىــپ يۈرىــدىغان بــۇ ئــادەملهر دېمىســىمۇ  

مهنســۇر شــائىرغا خــاس قىزغىنلىــق بىــلهن گهپ كــوچىالپ . ئېچىــنىش قوزغــايتى
  .نۇرغۇن نهرسه ئىگىلىۋالدى

  .دەپ سورىدى ئۇ ھهيران بولۇپ —بۇ يهردە قوناق كۆپ تېرىالمدۇ؟  —
  .ياق، بۇغداينى جىقراق تېرىيمىز —
  ...نېمه ئانچه كۆپ قوناق بۇ؟ ئاشتىمۇ شۇ، ناندىمۇ شۇ؟ —

                                            
�
ئۇنىدا ئېتىلىدىغان جۇۋاۋا، ئىچىگه ئىمكانغا يارىشا ھهر نهرسه قىيما ئورنىـدا   قوناق  موكۇۋالال 

 .قاتارلىقالر... گۆش، كۆك،. سېلىنىشى مۈمكىن
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ــىۋ — ــ . الىمىزتېگىش ــۈمهت ئ ــدۇ،  ۆھۆك ــىپ بېرى ــۇالر   —زى تېگىش ــدى ئ دې
  .ماختىنىش ئاھاڭىدا، گويا چهكسىز غهمخورلۇق توغرىسىدا سۆز قىلىۋاتقاندەك

دېـدى مهنسـۇر ئـاچچىق بىـلهن،      —! ئهجهپ يوغان ئىش قىپ بېرىـدىكىنا  —
تېگىشــىۋالغىچه بىــرەر ۋاخلىقىڭالرغــا بۇغــداي ئۇنىنىــڭ تــامىقىنى يېســهڭالر  —

  بوالرمىدى؟ يامان
ئۆزىمىزمـــۇ كۆتـــۈرەلمهيمىز، گۈرەنشـــىپ قالغانـــدەك . كۆنـــۈپ قـــاپتىمىز —

  ...مهيدىمىز ئېغىرلىشىپ،
ــى   — ــالر تېخ ــداق دەڭ ــانالر! ھهي،ھهي! مۇن ــۇ  ! ئىنس ــۈرەلمهيمىز دېگهنم كۆت

كۈن بويى زەيـدە يـۈرۈپ، بۇغـداي    . گهپمۇ؟ كۆنۈپ كهتكهندىكىن شۇنداق بولىدۇ ـ دە 
ئهجهبـا،  ! ۈرەلمهيمىز دېـگهن گهپ مهسـخىرىلىك ئهمهسـمۇ   ئۇنىنىڭ تامىقىنى كۆتـ 

؟ !؟ شـهھهرلىكلهرگه ئېغىـر كهلمهيـدىكهن   !يدە ياتقانالرغـا ئېغىـر كهلمهيـدىكهن   ۆئ
  ؟!؟ سىلهرگه ئېغىر كېلهمدىكهن!ھارامتاماق ئهمهلدارالرغا ئېغىر كهلمهيدىكهن

ــداي    — ــدىغانغا بۇغـ ــمه تۆلهيـ ــدۇ، ھهمـ ــهك ئۇنىمايـ ــداي بهرمىسـ ــا بۇغـ پاراققـ
ئۇندىن قالغىنىنى ساتىمىز، سېتىش ئۈچۈنمـۇ بۇغـداي   . بهرمىسهك ئۇنىمايدۇ، شۇ

  .ياخشى، جىقراق پۇلغا يارايدا
لهيدىغانغا بۇغداي بولمىسا بولمامدىكهن؟ لېكىن شـۇ بۇغـداينى   ۆھهممه ت —

دېــــدى مهنســــۇر  —ئىشــــلهپچىقارغانالرغا ھهلهپ بولســــىمۇ بولىۋېرەمــــدىكهن؟ 
غـا قـاراپ،   »بۇغـداي ئىشـلهپچىقارغۇچىالر  «پ تۇرغان ىن دېۋەيلىشىدچېچىلىپ، ئان

مۇشـۇنىڭغىمۇ چىـداپ، سـۈكۈت قىلىـپ     ! مـۇ رازىمۇسـىلهر؟  نمۇشۇ كۈنۈڭالردى —
ــىلهر ــارزۇ !ياشاۋاتامســ ــۈك ئــ ــقا تۈرلــ ــانچه   -؟ باشــ ــۇ؟ ئىنســ ــارمىنىڭالر يوقمــ ئــ

ئۇ ئىختىيارسىز ھالـدا خـۇددى گۇناھكـارنى سـوت      —... ئىنتىلىشلىرىڭالر يوقمۇ؟
  .اندەك ۋارقىراپ كهتتىقىلىۋاتق
  ...رازى بومماي ئهمىسه، ھۆكۈمهتنىڭ شهپقىتىگه تۇزكور بوالمتۇق. رازى —
قايسـى  ! ھوي، نېمه دەيدۇ بۇالر؟ ماشىنا ئادەمگه ئايلىنىـپ بوپتىغـۇ بـۇالر؟    —

شــهپقىتىگه؟ ماڭــا بىــر ئېيتىــپ بېقىڭالرچــۇ، ھۆكۈمهتنىــڭ قايســى شــهپقىتىگه؟ 
  ...اققا تېگىشىپ بهرگهن شهپقىتىگىمۇ؟بۇغدىيىڭالرنى ئېلىۋېلىپ، قون

يهنه  —دېــدى بىــرى ســاددىلىق بىــلهن چىــن كۆڭلىــدىن،   —ئۇمــۇ بــار،  —
  ...جىق، ساناپ بوالممايمىز

  !ىمهيدۇ دېسهڭالرچۇگيازغانغا تۈ» ...سىيا بولسا دېڭىز ئوكيان« —
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سـهن ئـۆزەڭچه    —دېدىم مهن ئۇنىڭ پېشىدىن تارتىـپ،   —ھاي، ماڭا قارا،  —
ھوقۇقىنى قوللىرىغـا ئالىـدۇ،    -ا ھهققىنى تونۇتۇپ قويسام دەۋا قىلىپ، ھهقئۇالرغ

دەپ ئويالمسهن؟ ئهخمهق بولما، ئۇالر ھېلىال بىزنى ھۆكـۈمهتكه قارشـى قـۇتراتتى،    
ھازىر تېخى ئۇالر سېنىڭ ھهقىقىـي  . دەپ سېنى ھۆكۈمهتكه تۇتۇپ بېرىشكه يارايدۇ

سېلىۋاتامدىكىن، سـىناۋاتامدىكىن  مۇددىئايىڭنى چۈشهنگىنى يوق، بىزنى گهپكه 
سـاڭ  »ئېسـىڭنىڭ بارىـدا ئېتىكىڭنـى يـاپ    «دەپ ئويالۋاتقان چېغى، شۇ پۇرسـهتته  

دەپ پىچىرلىـدىم ۋە مهنسـۇرنىڭ    —بـوالرمىكىن؟ بولمىسـا ھـۆل باالغـا قـالىمىز،      
گېپى ھهققىدە كېيىنچه بولسىمۇ بىرەر بـاال تېرىلماسـلىقى ئۈچـۈن پهرداز بېرىـپ     

سىلهرگه پارتىيىنىڭ بهرگهن تهربىيىسى ھهقىقهتهنمـۇ   —تېپىپ، ئۆتۈشنى اليىق 
بىكار كهتمهپتۇ، سىياسـىي ئـېڭىڭالر يوقـۇرىكهن، دۈشـمهننىڭ ئېزىقتۇرۇشـلىرىغا      

  .ئازمىغىدەكسىلهر
ــهن،   — ــى دەپ يۈرىســ ــاق، نېمىلهرنــ ــلهن    —.... يــ ــاژلىق بىــ ــۇر كــ مهنســ

ماڭـا كـۆزلىرى   ئـۇ  . تاالشماقچىدى، مهن ئۇنىـڭ يوتىسـىنى بولىشـىچه چىمدىـدىم    
  .دەپ پىچىرلىدى —ئۇالر ساراڭ بولۇپ قالغانمۇ؟  —ياشاڭغىرىغان ھالدا قاراپ، 

ئوڭلۇقتا چهكتىن ئېشىپ، ئۇ تهرىپىگه ئۆتـۈپ كهتكهنلىكـتىن   . ياق، ئوڭ —
  .شۇنداق
ــا  — ــل قىلمـ ــا ھهزىـ ــى    ! ماڭـ ــا ھهقنـ ــاممۇ بۇالرغـ ــېمه بولسـ ــى نـ مهن مهيلـ

  !كۆرسىتىشىم كېرەك
ئۆزەڭنىغـۇ پىـدا قىالرسـهن، بىزنـى ئـويالپ قويـدۇڭمۇ؟        ماڭا قارا، دوسـتۇم،  —

ئۇنداق نىيىتىڭ بولسا ئايرىم كېلهرسهن، ھازىر بىزمۇ تهڭ باالغا قـالىمىز، بولـدى   
  !قىل

!... ؟ ھهي ي!مهن نــېمه ھاڭۋېقىـپ ئۆتكهنــدىمهن ! مـا جاھـاننى  !... ھهي ي —
ھهققىنــى ھهممىــدىنمۇ ئۇالرغــا  —مهنســۇر يىغاليدىغانــدەكال قىــپ تــۇراتتى،  —

بىلدۈرۈپ قويغىلىمـۇ بولمايـدىغان ھـالهتكه كهلتـۈرۈپ قويـۇلغىنى كهچۈرگۈسـىز       
 -ئىنسانالر نـېمىگه ئايالنـدۇرۇپ قويۇلغـان   ! قانداق دەھشهت! ئىش بوپتۇ ئهمهسمۇ

؟ ياق، يـاق، ئۇالرنىـڭ نـامراتلىقى قورقۇنۇچلـۇق ئهمهس، ئۇنىسـى نهچچىنچـى       !ھه
  ...ۋېتىلگىنىمهسىلىكهن، يامىنى ئۇالرنىڭ ئېڭى بۇزى

يېــزىلىقالر ھېچنــېمىگه چۈشــىنهلمهي، بــۇ كادىرالرغــا نــېمه بــاال بولــدى،        
مهنسـۇر جـۇدۇنى تۇتقانـدەك    . دېگهندەك مهتـۇالرچه كۈلۈمسـىرەپ قـاراپ تۇرىشـاتتى    
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مهنمۇ ئۇنىڭغا ئهگهشتىم، بىـز خوجـايىن ئايالغـا    . ئالدىراپ ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى
ــتۇق  ــپ خوشالشـ ــمهت ئېيتىـ ــۇر ئ. رەھـ ــۈپ  مهنسـ ــىزلىككه چۈشـ ــر ئۈمىدسـ ېغىـ

بىز ماشىنا يېنىغا قايتىپ كهلگىچه، ھهتتا ماشـىنا قوزغۇلـۇپ   . قالغاندەك قىالتتى
  .خېلى ئۇزاق ماڭغىچه زۇۋان سۈرمىدى

ئۆمرىدە ماشىنا دېگهننىمۇ ناھايىتى ئـاز كۆرۈشـكهن بـۇ ئـادەملهر كـۆكنى بىـر       
خـۇددى چېپىشـىپ    ئالغۇدەك توپا توزۇتۇپ كېتىۋاتقـان ماشـىنىنىڭ ئارقىسـىدىن   

ئۇالرنىـڭ مـۇھىتى شـۇنداق بولغاچقـا     . باقماقچى بولغاندەك ئۇزاققىچه يۈگرەشـتى 
  .توپا ـ چاڭ دېگهنگه پىسهنت قىلىپ كهتمهيتى

ئوتتـۇز يىلنىـڭ    —دېدى مهنسـۇر ئـۇزۇن سـۈكۈتتىن كېـيىن،      —ئاغىنه،  —
بولغـان  ئالدىدا ئۇالرنىـڭ تۇرمۇشـى قانـداق بولغىيـدى؟ ئهگهر بۇنىڭـدىنمۇ بهتـتهر       

ئهگهر شـۇ چاغــدىمۇ ئاشــۇ  . بولسـىغۇ، بۈگۈنكىســى ئهلــۋەتته ئۇتـۇق بولغــان بولىــدۇ  
ئادەم قوتانلىرى بولغان بولسا، شۇ چاغدىمۇ يهيدىغىنى شـۇ بولغـان بولسـا، ئوتتـۇز     
يىل ئىچىـدە ئۇالرغـا يېتهكچىلىـك قىلغـۇچىالر نـېمه قىلغـان بولىـدۇ؟ ئۇالرنىـڭ         

بولىدۇ؟ ئۇالر نېمىگه ئېرىشكهن بولىـدۇ؟   تۇرمۇشىغا قانچىلىك يېڭىلىق قوشقان
  .دېدى —بۇ ھهقته سۆزلىسهڭچۇ، 

ــۇن    — ــېڭىلىقالر نۇرغ ــۇلغان ي ــىغا قوش ــڭ تۇرمۇش ــىلهن. ئۇالرنى ــۇالر : مهس ئ
مهجلىسلهرنى كۆردى، كونا جهمىيهتتىن دەرت تۆكۈشنىڭ تهرتىبى ۋە يـا ئاساسـىي   

ئۆتمۈشـنى  . ىلىۋالـدى بىرمـۇنچه سىياسـىي ئاتـالغۇالرنى ب   ... قېلىپىنى بىلىۋالدى
ــۇس       ــدە مهخس ــتىش ھهققى ــگه يې ــڭ قهدرى ــار ھاياتنى ــۈنكى بهختىي ــلهش، بۈگ ئهس

ئۇالر زامان ۋە زامـان  . بۇنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆزەڭمۇ كۆردۈڭ، ئهنه. تهربىيىگه ئىگه بولدى
  ...خوجايىنلىرىنىڭ شهنى ھهققىدە گهپ بولغاندا قانداق جاۋاپ بېرىشنى بىلىدۇ

  ...ىالشتۇرماسهن گهپكه چاخچاق ئار —
  چاخچاق ئهمهس، ئهنه ئۆزەڭ كۆردۈڭغۇ؟ —
شۇنداق، ئۇالر ئۆزلىرى دەرت تۆككهن ئۆتمۈشـتىن ئـازاد بولـدۇق دېيىشـكه      —

بىراق، بۇنداق سىياسىي ئۇقۇمالر زورالپ تېڭىلىش بىـلهن ئـۇالر بـۇنى    . ئادەتلهندى
  مىخانىك تهكرارلىسا بۇنىڭ نېمه ئهھمىيىتى؟ 

ــس قىلم  — ــى ھى ــدۇكى،   ئهھمىيىتىن ــا كېلى ــۇالر شــۇنداق ھالغ ــدىڭمۇ؟ ئ ى
خۇددى بايا كۆرگىنىڭدەك، راست گهپنى قىلىپ ئاڭالتقىلى بولمايـدىغان، ھهقنـى   
چۈشــهندۈرگىلى بولمايــدىغان بولىــدۇ، شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ مــانقۇرتلۇق كېلىمــات  
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ــرەك   ــقا كې ــاتىنى ئۇزارتىش ــڭ ھاي ــۇ،  . خوجايىنالرنى ــالر قىلىنىپت ــىز ئىش كېرەكس
كېرەكلىك، ھهممىسى مهخسهتكه ئۇيغۇن ھالدا پىالنلىـق ئېلىـپ   دەمسهن؟ ياق، 

  !بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئۇنۇتما
ماقۇل، ئۇالر ئازاد بوپتۇ، نېمىـدىن ئـازاد بولـدى؟ نـېمىگه يېتىشـتى؟ ئاشـۇ        —

  يهۋاتقان زاغرىسى ياكى ئېغىلغا ئوخشاش ئۆيلىرى ئۆتمۈشته يوقمىدى؟
ىمۇ بۇغــداي نېنــى ئېغىــر  ھه، بــۇنى دېســهڭ، ئۆتمۈشــته ھــېچ بولمىغانــد  —

ــۈن    ــۇغىنى ئۈچ ــدى، يهپ ت ــقازانلىرى بارى ــدىغان ئاش ــر   . كهلمهي ــۇنداق بى ــۇنى ش ب
ــدۇ   ــكه بولى ــدىن بىلىش ــان ۋەقه : ھىكايى ــت بولغ ــۇ راس ــر  . ب ــكهن بى ــا چۈش يېزىغ

خىزمهت گورۇپپىسى، ئۆتمۈشنى ئهسلهش، بۈگـۈنكى بهختىيـار ھاياتنىـڭ قهدرىـگه     
ئۈچــۈن، يېزىــدىكى بىــر پومىشــچىكنى يېــتىش تېمىســىدا يىغىــن ئۇيۇشــتۇرۇش 

ــى دەرت    ــبىغهل بىرىنـ ــويىچه ئهڭ كهمـ ــزا بـ ــۇ ۋە يېـ ــقا بېكىتىپتـ ــۆرەش قىلىشـ كـ
ــالالپتۇ  ــدىغانغا ت ــڭ    . تۆكى ــادەم ساۋاتســىز بولغاننى ــۇ ئ ــدىغان ب ــراق دەرت تۆكى بى

ئۈســتىگه بهكــال قــارا قوســاق بولغاچقــا، كادىرالرنىــڭ مهخســىدىنىمۇ ھه دېگهنــدە  
شــۇنداق بولســىمۇ، ئــۇزۇن ســهپهرنى باســقانالرنىڭ  . هنچۈشــىنهلىگۈدەك ئهمهســك

ــۈچ ئاخشــام ھهپىلىشــىپ، دەرت     ــدۇرۇپ، ئ ــارى قىل ــى ج ــرىكمهس روھىن ئهۋالدى زې
نـېمه دەپ باشالشـتىن تـاكى نـېمه دەپ داۋام قىلىشـقىچه      . تۆككۈچىنى ھازىرالپتۇ

ــۇ ــۇ    . ئۈگىتىپت ــدەك بولۇپت ــدا ئۈگهن ــۇالرنى ھهرھال ــامرات ب ــۇ ن ــدى  . ب ــادىرالر ئهم ك
ىغىننــى ئاچســاق بولىــدۇ دەپ قــاراپ، ئاكتىپالرغــا مولالتــوختى بــاينى تۇتقــۇزۇپ  ي

ئاندىن باشقۇرغۇچى سـهھنىگه  . مولالتوختى سهھنه ئالدىدا ئېڭىشتۈرۈلۈپتۇ. كهپتۇ
  :چىقىپ
نـۆۋەتته سامسـاق ئاكـا    ! ئۆتمۈشنى ئهسلهش چوڭ يىغىنى ھازىر باشالندى —

  .دەپ ئېالن قىپتۇ —ت تۆكىدۇ، زومىگهر پومىشچىك مولالتوختى ئۈستىدىن دەر
ئـۇ ھاياتىـدا بۇنـداق بىـر     . سامساق ئاكا ئىتتىرىلىپ سهھنىگه چىقىرىلىپتـۇ 

نـېمه دەرىنـى بىلـمهي،    . سورۇندا گهپ قىلىپ باقمىغاچقا ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويۇپتـۇ 
كادىرالرنىڭ گېلىنى قىرىـپ يالغـان يۆتۈلـۈپ بهلـگه     . بېشىنى تاتىالشقا باشالپتۇ

  :ن گېپىنى تهسته باشالپتۇبېرىشلىرى بىله
  ...بۇ مولالتوختىكام —
  ...ئۆھهۈ! ئۆھهۈ —
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يۆتهلنىــڭ ئاگاھالنــدۇرۇش بهلگىســى ئىكهنلىكىنــى بىلــگهن سامســاق ئاكــا   
بىراق نېمىنى خاتا قىلغانلىقىنى بىلهلمهي تهمتىـرەپ  . دەرھال گهپتىن توختاپتۇ

  :تۇرغانىكهن، ئارقىسىدىن بىر كاردىر ئاچچىق پىچىرالپ
ــادەم   پوم — ــز، بهغهرەز ئ ــا دېمهيمى ــى ئاك ــدىكىن،  —! ىشــچىك دېگهنن دېگهن

  :سامساق ئاكا دەرھال خاتاسىنى پهم ئېتىپتۇ ۋە سۆزىنى قايتا باشالپتۇ
  ...بۇ، بۇ مولالتوختىكام پومۇچۇك —
  !....ئۆھهۈ، ئۆھهۈ —

يهنه نېمىسى خاتا بولغاندۇر؟ دەپ تۇرۇپ قالغان سامساق ئاكا بۇ قېـتىم ئـۆزى   
ى ھىـس قىلىـپ، ھهم سـهھنىگه سـهل كـۆنگهچكه جاسـارەتلىنىپ، قايتـا        خاتاسـىن 
  :باشالپتۇ
بــۇ قېــتىم ئــۇ كادىرالرنىــڭ ئــۈچ      —بــۇ مولالتــوختى پومۇچــۇك،   ... ھه، —

يهنه  —!.... ئۆتمۈشــته مېنــى قــاتتىق ئهزگهن —ئاخشــاملىق ئهجرىنــى ئــاقالپتۇ، 
مهپتۇ، ئۇنىـڭ  نېمه دېيىش كېرەكتىكىن؟ سامساق ئاكىنىڭ يادىغا ھېچنېمه كهل

  !ئۈستىگه ئهسلىگۈدەك ئېزىلىشمۇ بولمىغان تۇرسا يۈز قىزىرىدىغان گهپ ـ ته
كـادىرالردىن   —قانداق ئهزگهن؟ بىـرەر جـانلىق مىسـال بىـلهن سـۆزلهڭ،       —

بــۇ قېــتىم سامســاق . بىــرى ئۇنىڭغــا ســۆزىنى تېپىــۋېلىش ئۈچــۈن يــاردەم قىپتــۇ 
خېلـى مهمنـۇن روھـى ھـالهتته      ئاكىنىڭ ئېسىگه كونا بىر خاتىرە كهچكهن چېغى،

  :داۋام قىپتۇ
بۇ مولالتوختى پوچۇك بىـلهن ئىككهيـلهن چـوڭ ئېتىزنىـڭ چاممىسـىنى       —

ــنى      ــك گوش ــام رەھمهتلى ــچه ئايشــىخان ئاچ ــۇپ چىگى ــاممىنى چوق ــۇق، چ چوقۇيت
  ...بېسىپ پولونى ئېتىپ تۇرىتى، چىرىپ پولونى تازا يهيتۇق

ېلىنغان پارامانلىرى ئورنىغا ئـۇۋا  پاراقلىغان كۈلكه ئاۋازى مهسچىتنىڭ سۆكۈۋ
ــا      ــا، سامســاق ئاك ــۈدەك تۇيۇقســىز چىققاچق ــاختهكلهرنىمۇ چۆچۈتىۋەتك ــالغان پ س

ــاپتۇ   ــاپ ق ــۇ ســۈرلۈك بولۇشــقا   . تېخىمــۇ چۆچــۈپ كېتىــپ توخت ــادىرالر بولســا ب ك
ــاتى كـــۈلكىگه      ــڭ كهيپىيـ ــۈش يىغىنىنىـ ــتىن دەرت تۆكـ ــلىك ئۆتمۈشـ تېگىشـ

ــۇپ، مۇشــۇند  ــۇ ئىــش ئۈچــۈن   ئايالنغانلىقىــدىن بوغۇل ــادەمنى ب اق بىــر ئاخمــاق ئ
تهنه قىلىشـــىپ، يىغىننـــى باشـــقا بىـــر مۇناســـىپ زامانـــدا داۋام   -تاپقانغـــا تاپـــا

بۇ ھىكايىدىن نېمىلهرنـى ھىـس   . قىلىدىغانلىقىنى جاكاالپ، تارقاپ كهتكهنىكهن
  قىلىش مۈمكىن؟
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ئۇقۇمىنىـڭ  » زىـددىيهت  ىيسىنىپ«بىزگه سۈنئىي يول بىلهن تېڭىلغان  —
ــالمىش ئېــــزىش  كــــۆتى ئېزىلىشــــنىڭ  -ئوچــــۇق ئىكهنلىكىنــــى، بىــــزدە ئاتــ

بولمىغــانلىقىنى، بايالرنىــڭ ئــۆزى قىــردا تۇرىۋېلىــپ قامچــا بىــلهن ســاۋاپ ئــادەم   
ــا  ــۆزى يېتىشــــهلمىگهندىال يۇرتداشــــالرنى يــ دەمگه رئىشــــلهتمىگهن، بهلكــــى ئــ

  ...چاقىرغانلىقىنى ۋە ھهق بېرىپ ئىشلهتكهنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ
بۈگــۈنكى بهختىيــار « —دېــدىم مهن،  —ۇ مــوھىم بىــر نۇقتــا بــار، تېخىمــ —

ىنى باشلىغاندىن بېرى ياغ نېمه؟ گۆش نـېمه كـۆرۈپ باقمىغـان بـۇ بىچـارە      »ھايات
  ...ھاھا! ئۆتمۈشته تويۇپ پولو يېگهنلىكى مهلۇم

  ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىدا نېمه ئۆزگىرىش بولدى، شۇنداق بولغاندا؟ —
ــولال  — ــازىر يـ ــلهن ھـ ــگهن بىـ ــزالر گى دېـ ــدى، ئېتىـ ــۈز ئېلىنـ ــك ئر تـ ومېترىـ

  ...شهكىللهرگه كهلتۈرۈلدى، چاسىالندى
  !ئۇرۇشۇپ قالىمهن بىكا! چاخچاق ئارىالشتۇرمىساڭچۇ —
ــۇمىنى  «بهللــى،  — ــۇر توق ــگهن شــۇ» ئېشــهككه كۈچــۈڭ يهتمىســه ئ ! دە -دې

  بۇالرنى مهن شۇ كۈنگه قويدۇممۇ يا؟
تىـزالردىن ئۇالرغـا نـېمه پايـدا؟     تۈز ئېلىنغان يولالر بىـلهن چاسـىالنغان ئې   —

ئهكسـىچه  ... ئۇالرنىڭ چهكلىك ھاياتى ئۈچۈن نېمه لهززەت بهخش ئهتتى ۋە ئېتىدۇ؟
ئېرىقالرنــى تــۈز ســىزىقلىق ھــالهتكه كهلتــۈرگىچه   -ئۆســتهڭ، ئېتىــز -ئاشــۇ يــول

ئۇالرنىڭ قانچىلىك ئازاپ تارتقانلىقى، يىلىكى قۇرۇپ كهتكهنلىكـى مانـا مهن دەپ   
چۈنكى ئۇالر ھېچقانـداق ئىقتىسـادىي قىممىتـى بولمىغـان بىكـارلىق      تۇرمامدۇ؟ 

  !ئهمگهك كۈچلىرى ئىكهنغۇ؟
— ...  
بهلكىــم ئــۇالر دەرت تۆكــۈش يىغىنلىرىــدا ھاشــارغا ئىشــلهپ بهللىــرى        —

مــۈكچهيگهنلىكى ھهققىــدە، ئهمگىكــى ئۈچــۈن ھهق بېرىلمىگهنلىكــى ھهققىــدە   
ئىشلىتىشــــنى شــــۇالرغا ســــۆزلىگهندۇر، ئهمــــدى بۈگــــۈنكى ھهق بهرمهســــتىن 

  سېلىشتۇرۇپ بېقىش ئهقلىگه كېلهمدىغاندۇ؟
ئۇ چاغـدا بـاي ئۈچـۈن شـۇنداق ئىشـلىگهن، بۈگـۈن بولسـا خهلـق ئۈچـۈن،           —

خهلق ھۆكۈمىتى ئۈچۈن، يهنى بۇالرنى سۈرۈشتۈرگهندە ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىشـلىگهن  
ېـدىم مهن  د —! ئۆزى ئۈچۈن قىلغان ئىشقا باشقا بىرى ھهق بهرمهيدۇ ـ دە . بولىدۇ
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بىراق ئۇ بۇ سۆزۈمدىن باشقىچه ئىلهـام ئالغانـدەك   . مهنسۇرنى تېرىكتۈرۈش ئۈچۈن
  :قىلدى
» خهلـق «ھهممه نهرسـىگه  ! توغرا، بۇ تهرىپىنى ئويالپ كۆرگىدەك ئىشكهن —

ــدامچىلىقالرنى    ــا شــۇنداق ئال قــالپىقىنى كهيدۈرۈشــنىڭ ئهســلى مۇددىئاســى مان
الرنى نېمىشكه بـۇرۇن ئهقلىمـگه كهلتـۈرۈپ    بۇ! دە -ئۈنۈملۈق پهردىلهش ئۈچۈنكهن

  ؟!باقماپتىمكىن
ــم  ــدى يهنه جى ــدۇق  -ئهم ــت ماڭ ــىنهتتىم  . جى ــۆڭلىنى چۈش ــۇرنىڭ ك . مهنس

ــڭ      ــۆرگهن ئادەملهرنى ــتىم ك ــۇھىتنى بىرىنچــى قې ــداق م ــان، بۇن شــهھهرلهردە تۇرغ
  .كۆڭلىدە تهبئىي تۈردە ئاشۇنداق ھاياجانلىنىش پهيدا بولماي قالمايتى

 200مهنزىلىمىـــز نـــاھىيه بازىرىـــدىن . مـــۇ كېلىـــپ قالـــدۇقبىـــز مهنزىلگى
كىلومېتىرچه يىراقلىقتىكـى بىـر چېتـى تهكلىماكانغـا تۇتىشـىپ كهتـكهن يېـزا        

  .ئىدى
  بۇ يهردە نېمىلهرنى كۆرىمهن، ئاغىنىلهر؟ —
بۇ يهرنى كۆرگىنىڭدىن كېيىن ئاۋۇ يېزىـدىكى چېچىلىشـلىرىڭنىڭ بهك    —

  .ىسهنبالدۇر بولۇپ كهتكىنىنى ھېس قىل
مهنسۇر خۇرسىنىش ئـارىالش ئـاچچىق    —نېمه كۆرگۈلۈك بۇ؟ ! ئى تهڭرىم —

كېسهل بولۇپ قالمىسام بوالتتىغۇ، يۈرەك كېسىلى يـاكى نېـرۋا    —كۈلۈپ قويدى، 
  ...كېسىلى،

  .كۆنۈپ قالىسهن —
بهزىلىرى ھهتتـا يهرگه  . بۇ يېزىدىمۇ بىر توپ خااليىق ماشىنىنى ئورىۋېلىشتى

ئـۇالر ماشــىنىنى كــۆرۈپ  . ىنىنىڭ ئاسـتىغىمۇ قــاراپ بــاقتى بېشـىنى قويــۇپ ماشــ 
تۇرغىنىـــدىن شـــۇنچىلىك سۆيۈنۈشـــتىكى، ئۇالرنىـــڭ قىـــزىقىش ۋە مهمنۇنلـــۇق 
ئىپادىلىنىــپ تۇرغــان چېهرىســىدىن ئاللىقانــداق مــۆجىزىنى كــۆرۈپ تۇرغانــدەك  

مـا  «. قۇچاقتىكى بالىلىرىغـا ماشـىنىنى سـىلىتىپ قويـاتتى    . ئاالمهت بىلىنهتتى
  .دەپ تالىشاتتى ئايالالر» مۇ بىر كۆرىۋالسۇن، نېرى تۇرۇپ تۇرۇڭالرباالم

مهنســۇر تــوپ ئىچىــدىكى توپىغــا مىلىنىــپ كهتــكهن، تــوڭرا باســقان ســهبىي  
. بالىالرنىڭ بېشىنى سىالپ، ھـېلىال يىغلىۋېتىدىغانـدەك چىرايىنـى ئـۆمچهيتتى    

ــدى   ــدەك ســۆزلىيهلمهيال قال ــۇ ئهمــدى بوغۇنۇققان اخچاق كــۆپ ســۆزلۈك، خۇشــچ . ئ
ــڭ       ــاراكتېرى ئۇنى ــۆز خ ــن، كهم س ــۇپ، غهمكى ــپ بول ــدۇر غايى ــاراكتېرى قاياققى خ
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ــدى  ــورنىنى ئىگىلى ــچهك . ئ ــلهردەك زوم ــۇ قهۋرى ــڭ   -ئ ــۆيلهرگه ۋە ئۇالرنى ــچهك ئ زوم
ئارىسىدا ئاالھىدە چوقچىيىـپ كـۆزگه تاشـلىنىپ تۇرغـان مهسـچىت قـۇببىلىرىگه       

  :الىغائارقىدىن يېنىدىكى ب. ئېچىنىش بىلهن ئۇزاق قارىدى
  .دېدى —مېنى باشالپ بارامسهن، كۆرۈپ باقاي؟  ئۆيۈڭدە كىم بار، باالم؟  —

  .باال دەرھال رازى بولدى
  .دېدى باال —ئۆيدە ئانام با، ئۇكىلىرىممۇ با،  —
  داداڭچۇ؟ —
  .ئىشلىگىلى كهتتى، كهچته كېلىدۇ①دادام شاڭجاڭنىڭكىگه  —
  ېمىشكهن ئۇ؟شاڭجاڭنىڭكىگه ئىشلىگىلى كهتكىنى قانداق؟ ن —
شـاڭجاڭ   —دېدى چوڭالردىن بىـرى،   —نېمىش بولسا شۇنى قىلىدۇ، دە،  —

، .قىش قۇيدۇرامـدۇ، تـام ئهتكىلـى اليغـا سـاالمدۇ     . نېمىگه بۇرىسا شۇنى قىلىدۇ شۇ
  ...ئىشقىلىپ،

 —دادامنىڭ نۆۋىتى كهپقاپتىكهن، بىژ ھهپته بولـدى شـۇ يهگه بېرىۋاتىـدا،     —
  .دېدى باال قوشۇمچه قىلىپ

  .ھهيران بولۇپ سورىدى مهنسۇر —نۆۋىتى؟ نۆۋىتى كهلگىنى قانداق؟  —
دېدى چوڭالردىن بىرى  —شاڭجاڭنىڭ ئۆيىدە ئىشلهش نۆۋىتى بولمامدۇ،  —

مۇشـۇنچىلىك ئىشـنىمۇ بىلمهيــدىغان   «ئۇنىـڭ چىرايىـدىن بولســا   . چۈشـهندۈرۈپ 
  .دېگهندەك ئىپادە بىلىنىپ تۇراتتى» قانداق كادىر بۇ

دېدى ئارقىدا، ماشـىنا قېشـىدا تۇرغـان     —ورىسىڭىز بولمامدۇ، مهندىنال س —
ــئهت،  ــدۇ    —تهل ــۆۋىتى بولى ــۇنداق ن ــڭ ئاش ــلهردە دىهقانالرنى ــۇ تهرەپ ــزا  . ب ــۇالر يې ب

ئېرىقلىرىــدا نــۆۋەت بىــلهن  -باشــلىقىنىڭ كهنــت باشــلىقىنىڭ ئــۆيلىرى، ئېتىــز
  .بۇمۇ يېڭى ئالۋاڭالرنىڭ بىرى. ئىشلهپ بېرىدۇ

  ەت بىلهن ئىشلىسىمۇ تۈگىمهيدىغان قانداق ئىش ئۇ؟ھهممه ئادەم نۆۋ —
دېگهنــدەك، بىكارغــا » بىكــارلىق ئېشــهك بولســا بۇخــارادىن مــۇز توشــۇپتۇ« —

دېـدىم   —ئىشلهپ بېرىدىغان ئادەم بولسـا سـېنىڭ ئۆيۈڭـدىمۇ ئىـش تۈگىمهيـدۇ،      
  .مهن قوشۇمچه قىلىپ

                                            
 )مهجبۇرى تېڭىلىۋاتقان ئاتالغۇالردىن بىرى(يېزا باشلىقى  —شاڭجاڭ  ①
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ىنىـــڭ بـــۇ يهرلهردە ئومـــۇمهن جهنـــۇپ يېزىلىرىـــدا يېـــزا كهنـــت كادىرلىر  —
ئىگىلىۋالغان يهر، سـۇ، بـاغ، ھويلىلىرىمـۇ    . ئىمتىيازى، ھوقۇقلىرى ناھايىتى كهڭ

شۇڭا ئۇالرنى باشـقۇرۇش، ئىگىلىـك ئىشـلىرىنى قىلىـش ئۈچـۈن نۇرغـۇن       . كهڭرى
ھهتتــا بهزى پۇللــۇق ئهمگهكــلهرگه ئهمــگهك   —ئهمــگهك كــۈچى كېــرەك بولىــدۇ،  

ــوۋار ئ   ــوپ ســېتىپ، ئۇالرنىــڭ كۈچىــدىن ت ــدا پايدىلىنىــدىغان كــۈچلىرىنى ت ورنى
  .دېدى تهلئهت —ئىشالرمۇ بار، 

  !نېمه؟ يېزا باشلىقى خهقنى بىكارغا ئىشلىتهمدۇ تېخى؟ —
دېــدى ئهتــراپتىكىلهردىن بىــرى،    —ۋاي ۋۇي، قانــداق ئــادەم بــۇ ئــۆزى؟     —

ــدا،   ــان ئاھاڭـ ــا تولغـ ــلىگهنگىمۇ ھهق   —ھهيرانلىققـ ــدە ئىشـ ــلىقنىڭ ئۆيىـ باشـ
  ...بېرەمتىكى

  نى بهرگهنگه گول بولۇپ ئىشلهۋېرىدىغان گهپكهن ـ دە؟تامىقىڭالر —
  .ئهتراپتىكىلهر يهنه ھهيرانلىق بىلهن بىر بىرىگه قارىشىپ كۈلۈپ كېتىشتى

ئۆيدىن بهلـگه  ... ۋىييى، كادىرنىڭ ئۆيىدە قاندا تاماق يېگىلى بولىتىكى،  —
  .تۈگۈپ كهلگهن زاغرىنى ئېرىقنىڭ سۈيىگه تۆگۈرۈپ يهيدىغان گهپ

ئــۇ ئهمــدى . ىڭ غهزەپــتىن لهۋلىــرى تىتــرەپ، ســۆزلىيهلمهيال قالــدى مهنســۇرن
بىرەرســىنىڭ ئــۆيىگه بېرىــپ كـــۆرۈپ بــېقىش خىيــالىنى ئۇنتــۇپ قالغانـــدەك       

  .ئهتراپتىكىلهرنى بىر بىرلهپ كۈزىتىشكه باشلىدى
بىرال ئۇزۇن يهكـتهك كېيىـپ يۇڭلـۇق مهيـدىلىرىنى ئېچىۋالغـان، بهللىـرىگه       

. ئهرلهرنىــڭ ئارقــا تهرىپىــدە ئايــالالرمۇ چېلىقــاتتى     باغلىغــان  ) بهلبــاغ (بىلــالق 
قۇچاقلىرىـدا بـالىلىرى بــار ئايـالالر كهڭ كۆينهكلىرىنىــڭ ئېـتىكىگه الي، تــوپىالر     

يالىڭـاچ بـالىلىرىنى يېـرىم ياتـا      -بىلهن پاسكىنىالشـقان، ئاپتاپتـا كـۆيگهن قىـپ    
رىنىــڭ رېســىدە بولغــان قىــزالر ئۆزلى. يۆگىۋېلىشــىپ، ھاڭقىيىــپ قــاراپ تــۇراتتى 

ــۈنئىي رەختـــتىن تىكىلـــگهن       ــاكى ئهرزان باھـــالىق سـ ــراق دوپپىســـى يـ يېڭىـ
بـۇ  . كـۆز قىلمـاقچى بولغانـدەك باشـقا دوسـتلىرىنى قىسـتايتى       -ئىشتىنىنى كۆز

دېگهنـدەك  ... بىچارىالر دۇنيادا ئـۇنچه ـ مهرۋايىـت، بىليـارد، يـاقۇت، گـۆھهر، ئالمـاس،       
ارلىقىنى، ئىپهك رەختلهرنىـڭ  زىننهت بويۇملىرىنىڭ ب —قىممهتلىك تاشالرنىڭ 

ــاقالر ۋە يېڭــى مودىالرنىــڭ نېمىلىكىنــى    قانــداق بولىــدىغانلىقىنى، ئېســىل ئاي
قىسقىسى مۇشۇ جىنىسقا خاس تۇغما ئىنتىلىشچانلىقنىڭ ئـوبېكتى  . بىلمهيتى

ــى   ــى بىلمهيتـ ــىلهرنىڭ ھېچبىرىنـ ــان نهرسـ ــهھرىدىكى  . بولغـ ــقهر شـ ــۇالر قهشـ ئـ
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قىزلىرىنىـڭ   -پ يۈرىدىغانلىقىنى، پارىژ خوتـۇن ئايالالرنىڭ قانداق گۈزەل ياسىنى
قانداق كېيىنىـدىغانلىقىنى، لوندونـدا، نىيۇيوركتـا قانـداق كىـيىم نۇسـقىلىرى،       
قانـــداق زىنـــنهت بويـــۇملىرى بولىـــدىغانلىقىنى تهســـهۋۋۇر قىلىـــش تۈگـــۈل،       

چـۈنكى ئـۇالر چـاغلىق ئوقۇغــان،    . بىرەرسـىدىن ئاڭالشـقىمۇ تـوغرا كهلمىگهنىــدى   
ــتى  ــڭ ئۈس ــزىتلهر     ئۇنى ــكه گې ــار بهرمىگهچ ــۋالى ي ــادىي ئهھ ــت ۋە ئىقتىس گه مۇھى

ئۆزىنىــڭ مۇشـــۇ  . ئــارقىلىق دۇنيـــانى بىلىشــىدىنمۇ ســـۆز ئــاچقىلى بولمـــايتى   
دىن سىرتقا چىقىشـقا تـوغرا كهلمىگهچـكه    )يېزىسى(كىچىككىنه بىچارە دۇنياسى 

  .بىۋاسىته كۆرۈشتىن سۆز ئېچىش تېخىمۇ مۈمكىن ئهمهسىدى
لهرنىڭ ھازىرقى ئـورنى ۋە تۇرمۇشـقا بولغـان تهلىپـى تولىمـۇ      ئومۇمهن بۇ ئادەم

ئهمما قىممىتـى، قـانۇنىي   . تۆۋەن، پهقهت ھايۋانالرغا قارىغاندا سهلال يوقۇرى تۇراتتى
مانـا بـۇالر مىـڭ    . ھوقۇقلىرى جهھهتـتىن ئېيتقانـدا ھـايۋانالردىنمۇ تـۆۋەن تـۇراتتى     

ــالالپ كېيىشــنى بىلىــدىغان خه   ــۇرۇن كىيىمنــى دەزم بۈگــۈنكى  ①لقنىــڭيىــل ب
  !تهرەققىيات مهنزىلى ئىدى

كهچ كىرىــپ قالغاچقــا بىــزگه مۇشــۇ خىلــۋەت يېزىــدا قونــۇپ قېلىشــقا تــوغرا  
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه يېزىنــى ئوبــدانراق ئايلىنىــپ كــۆرۈش مهنســۇرنىڭ بــۇ  . كهلــدى

بىــر كهنــت باشــلىقى بىزنــى ئۆيىــدە     . ســهپهردىن ئاساســىي مهخســىدى ئىــدى   
ــڭ تۇت  ــۇپ چى ــدۇرماقچى بول ــۆيىگه بېرىشــقا   قون ــڭ ئ ــان بولســىمۇ، مهنســۇر ئۇنى ق

ئىككى كۈندىن بېرىكـى كـۆرمىش، ئۇقمىشـالر سـهۋەپلىك ئـۇ بۇنـداق       . ئۇنىمىدى
ئــۇ بــۇ ئــۆچمهنلىكىنى ئۇنىــڭ    . يېــزا ئهمهلــدارلىرىغا ئــۆچ بولــۇپ كهتكهنىــدى    

  .تهكلىۋىنى رەت قىلىش ئارقىلىق ئىپادىلىدى
قاننىڭ ئۆيىدە قونـۇپ قالىـدىغان   بىز مهنسۇرنىڭ رايى ئۈچۈنال بىر نامرات دىه

بىـز بىـر كـېچه دىهقانغـا ھهمـرا بولـۇپ، ئۇنىـڭ بىـلهن         «مهنسۇر بهلكىـم  . بولدۇق
ــازابىنى تارتىشــىپ بهرســهك، ئۇالرنىــڭ    بىلــله مهينهتچىلىــك ۋە يوقســۇزلۇقنىڭ ئ

دېگهنـدەك ھـېس قىلـدىمىكىن، بىـز شـائىرنىڭ      » ئازابى بىر ئاز يېنىكلهپ قالىدۇ
كىــم بىلىــدۇ، . ئۈچــۈن بــۈرگىلهرگه ۋە پىتالرغــا يهم بولــدۇق خىيالغــا بــاي كــۆڭلى

بهلكىم قىچىشقاق، قوتۇر قاتارلىق يۇقۇملۇق تېـرە كېسـهللىرىنى يۇقتۇرىۋالغـان    

                                            
�
امـانالردا دەزمـال   ىدىكى يىپ ئۇچلىرىدىن قارىغاندا ئۇيغۇرالر شـۇ ز »دىۋان«مهھمۇد قهشقهرىنىڭ  

 .ئا —ئىشلهتكهن، 
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چــۈنكى بــۇ يهردە دوختۇرنىــڭ تــايىنى بــولمىغىنى، يېــزا  . بولىشــىمىزمۇ مــۈمكىن
ــدىن ب    ــوقلىقى تۈپهيلى ــڭ ي ــانالردا پۇلنى ــراق ھهم دىهق ــداق دوختۇرخانىســى يى ۇن

ئۆمۈچــۈكلهردەك خــاتىرىجهم ھالــدا ھهمــمه   يۇقۇملــۇق كېســهللهر خــارابىلىقتىكى
  .جايغا تورلىرىنى يايغان ئىدى

4        

  .ئهتىسى مهنسۇر يېزىنى كۆرۈشتىن يالتايدى
دېدى ئۇ دەممۇدەم ئهتيانلىرىنى قاشلىغاچ ماشـىنا   —! يۈرۈڭالر، كېتهيلى —

  .ھېچ چىدىغۇچىلىكىم قالمىدىساراڭ بواليال دېدىم،  —تهرەپكه كېتىۋېتىپ، 
ماشـىنا  . ته -بۇ تهكلىپكه بىـز تېخىمـۇ خـوش بوالتتـۇق    . ئۇنىڭ رايىغا باقتۇق

بىر ھازا جىملىقـتىن  . يولغا چۈشۈپ توپا توزۇتقان پېتى غهرپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتى
ــاتى ھهققىــدە مهســخىرە قىلىــش،     ــۇ ئادەملهرنىــڭ تۇرمــۇش ھاي ــئهت ب كېــيىن تهل

  .ا سۆزلهشكه باشلىدىكهمسىتىش تهلهپپۇزىد
تهلـئهت، ئـۇالر بىـلهن كـادىرالر ئارىسـىدىكى مۇناسـىۋەتلهردىن خېلـى خهۋەردار        

ئۇنىـڭ سـۆزلىرىدىن مهلـۇم بولىشــىچه بـۇ ئـادەملهر يېڭـى فىئودالالرنىــڭ       . ئىـكهن 
خىــل ئىسكهنجىســىدە پهقهت ئــۆلمهي تىرىــك يــۈرۈش ئىمكانىيىتىــدىن  -خىلمــۇ

ئامبــار . لماي كــۈنلىرىنى ئۆتكۈزىشــىدىكهنباشــقا كهڭــراق ھايــات يولىغــا ئېشــىنا
ھاشاسى، ئۆستهڭ ھاشاسى، يول ھاشاسى؛ بۇالردىن قۇتۇلسا يېزا باشـلىقى، كهنـت   
. باشلىقى ئۈچـۈن بىكارغـا ئىشـلهش بىـلهن بىـر يىلنىـڭ ھهمـمه ۋاقتـى تـۈگهيتى         
. ئۇالرنىڭ قوشۇمچه تىرىكچىلىك يولى ئىزدىشى ئۈچـۈن زادىـال پۇرسـهت بولمـايتى    

كاپىتالىســتىك ئهلــلهردە رەئىــس . لســىمۇ ھــېچكىم غىــڭ قىاللمــايتىشــۇنداق بو
ــر بېرىشــكه     ــل قىلىشــقا، ئۇنىڭغــا پىكى جۇمهــۇر ئۈســتىدىن ئهرز قىلىشــقا، ھهزى

بولمىسـا  . بولغىنى بىلهن، بۇ يهردە ئهترەت باشلىقىغىمۇ قاپاق تۈرگىلى بولمـايتى 
ىكى ئهڭ ئۇالرنىــڭ ئىچىــد. ئۇنىــڭ تىرىكچىلىــك قىلىشــى يهنىمــۇ تهسلىشــهتتى

ئۇالر قايتىپ كېلىـدىغان بولسـا   . جۈرئهتلىكلىرى باشقا يهرلهرگه قېچىپ كېتهتتى
ئۇالرغا نۇرغۇن جىنايى توقۇمالر توقۇلىدىغان بولغاچقا، ئۇالر قورقۇپ يىلـالپ ئـۆيگه   

  . كېلهلمهيتى



 71

ساالمخهتنى قامالشـتۇرۇپ يازغىـدەك بىـرەر سـاۋاتلىق يوقمىـدۇ بۇالرنىـڭ        —
  .نسۇر بۇالرنى ئۇقۇپدېدى مه —ئىچىدە؟ 
دېدىم قهستهن، ئۇنىـڭ   —نېمه كېرىكى بارىدى؟ ساالمخهت يازدۇرامتىڭ؟  —

  .نېمه دېمهكچى ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ تۇرساممۇ
  !يوقۇرىغا يازسا بولمامدۇ، چىداۋەرگىچه —

مهنسۇر بولسـا سـهبىي   . مهسلىههتلىشىۋالغاندەكال ھهممىمىز كۈلۈپ كهتتۇق
  .تۇراتتى بالىدەك ئاغزىنى ئېچىپ

ــۆزى؟    — ــم ئـ ــڭ كىـ ــۇرى دېگىنىـ ــتىن    —يوقـ ــم غهزەپـ ــدىم مهن ئىچىـ دېـ
ــىپ،  ــدە      —ئېچىشـ ــر ئاالھىـ ــۇنداق بىـ ــۇ، ئاشـ ــهن؟ بـ ــوڭ بولغانسـ ــهن نهدە چـ سـ

ئىمتىيازلىق، ئاز سانلىق سـىنىپ يـارىتىش ئـارقىلىق، ئۇالرنىـڭ نېزىقاشـلىرىغا      
، ئۇالرنىــڭ كــۆز يۇمــۇش ۋە ئــۇالرنى ئىمتىيازنىــڭ تاتقىغــا كۆنۈكتــۈرۈش ئــارقىلىق

ساداقىتىنى ساقالش، ئۇالرنىڭ ساداقىتى ئـارقىلىق ئـاۋۇالرنى مالـدەك باشـقۇرۇش     
قان يالىغـان ئىـت قوپـارغۇ    «تاكتىكىسى ئىكهنلىكىنى ھېس قىلمىدىڭمۇ ھېچ؟ 

دېگهنــدەك، ئــۇالر ئاشـۇ ئىمتىيازالرســىز ياشــالماس ھالغــا كهلــدى،  » ئاسـتىدا ئــۆلهر 
مهلــدارلىقتىن چۈشــۈپال كېســهل بولــۇپ  شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ كېيىنكــى چــاغالردا ئه 

. قالىدىغان، ھهتتا ئۆلۈپ كېتىدىغانالر ھهققىدە شاڭخو ھىكـايىالر كـۆپ تارقالغـان   
ئهنه شۇنداق خۇمار قىلغاندىال، ئهمهلگه ئىـگه قىلغۇچىغـا بولغـان    . ئهمما بۇ راست

ــدۇ  ــۈك بولى ــداپ قېلىشــتا خــۇددى    . ســاداقهت كۈچل ــۈزۈلمىنى قوغ ــر ت ــداق بى بۇن
سـهن خـۇددى   . ئىشىدەك جان كۆيدۈرىدىغان كهيپىيـات بارلىققـا كېلىـدۇ   ئۆزىنىڭ 

دىهقانالردەكال گهپ قىلىسهن، ئهمما بىزنىڭ ناھايىتى كۆپ كىشىلىرىمىز، ھهتتـا  
. خامخىيـالى مهۋجـۇت  » يوقۇرىغا ئېيـتىش «ئۇقۇمۇشلۇقلىرىمىزدىمۇ ئهنه شۇنداق 

ســۇ «خــۇددى ! زھــېچ زامــان يوقــۇرى كىــم؟ دەپ چڭقــۇرراق ئويلىنىــپ باقمــايمى  
پادىشــا ياخشــىدى، ئىشــنى بۇزغــان خىيــانهتچى  «دىكــى ســوڭجىياڭدەك، » بويىــدا

  .بۇ ئاللىقاچان ۋاقتى ئۆتكهن بالىالرچه قاراش، دوستۇم. »ئهمهلدارالر
ــڭ     ــى خهلقنىـ ــۇ يېزىالردىكـ ــئهت يهنه بـ ــيىن تهلـ ــۈكۈتتىن كېـ ــازا سـ ــر ھـ بىـ

. ئـارا بهكمـۇ ئىناقسـىزدى   دىهقـانالر ئۆز . ئهھۋالىدىن ھىكايه قىلىشنى داۋام قىلدى
ــل   ــىۋەت، تى ــاۋايىالرچه مۇناس ــڭ ئارىســىدىكى ي ــارەتلهر، پهمســىزلىك،   -ئۇالرنى ھاق

ئـاچكۆزلۈك، پهقهت ھــازىرنىال ئوياليــدىغان نهزىـرى تــارلىق ســۈپهتلىرى ھايۋانالرغــا   
  .بهكرەك يېقىن كېلهتتى
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 دېدى مهنسۇر تهلئهتنىـڭ سـۆزلىرىنى ئاڭلىغانـدىن    —بۇالرمۇ ئىنسانغۇ؟  —
ــپ،     ــۈكلهپ كېتى ــازا ش ــر ھ ــيىن بى ــدەك    —كې ــدىن ئادەم ــكه ئىپادىلىرى نېمىش

ــۇالر يا  ــكه ئ ــارائىتلىرىنى يا  خئهمهس؟ نېمىش ــۆز ش ــقا، ئ ــىراق ياشاش ــقا خش شىالش
  ...ئادەمگه خاس ئىنتىلىشلهردىن نېمىشكه يوقسۇل... تىرىشمايدۇ؟

ئـادەم   —دېدىم مهن ئۇنىڭغا تهسـهللىي ئېيتمـاقچى بولـۇپ،     —دوستۇم،  —
مهدىنىـيهت بارلىققـا كېلىـدىغان    . را مهدەنىيهتتـۇر گىلهن ھايۋان ئارىسىدىكى چېب

سـهھنىدە تهييـار   ... تهشكىللهش ۋە يېـتهكلهش  —شهرتى ! زېمىن بولسا ئىقتىساد
ئارگىنــالنى ئىــنجىقالپ ئــاران ئوقۇيــدىغان، مىكرافــۇن چىقىــراپ كهتســه شــۇنىمۇ  

دىغان ئـادەملهر رەھبهرلىــك  ئوڭشـىۋېتهلمهي ئۇســتا كهلگىـچه دولىنــى قـورۇپ تۇرىــ   
بــۇ خهلقنــى ... قىلىــدىغان جهمىيهتــته تهرەققىيــاتتىن ســۆز ئــېچىش مۈمكىنمــۇ؟ 

. تهرەققىياتقــا تهشــكىللهش ۋە يېــتهكلهش ئىشــىنى ئويالشــمۇ ئــارتۇقتهك قىلىــدۇ 
بۇنداق ئىگىسىز تاشلىۋېتىلگهن خهلقنى كىمدۇر بىرى ئويالپ ئولتۇرىدۇ، ئۇنىـڭ  

  !ىشهنگىم كهلمهيدۇغېمىنى قىلىدۇ دېگهنگه ئ
بـۇ يهردە   —دېدى مهنسۇر خىيالچـانلىق بىـلهن،    —... شۇنداقتهك تۇرىدۇ، —

قانــداقتۇر بىــز تېخــى ئايدىڭالشــتۇرىۋااللمىغان بىــر ئىشــالر بــارلىقىنى ئوچــۇقراق 
ــدىكهن،  ــۆرگىلى بولى ــالر... ك ــۆزىگه     —... ئهجهپ ئىش ــۆز ئ ــيىن ئ ــازدىن كې ــر ئ بى

ــائىرانه ھىســىياتتا  ــدەك ش ــدى،   دەۋاتقان ــۇپ قوي ــارقىلىق   -يهپ —قوش ــش ئ ئىچى
ــاال تېپىشــنى      ــۇ ياساشــنى، ب ــۈن تۇرالغ ــۆزلىرى ئۈچ ــن ئېتىشــنى، ئ ــاتنى تهمى ھاي

. ئادەم تېخىمۇ يۈكسهكراق مهخسهتلهرگه ئىنتىلىشى كېـرەك ... ھايۋانالرمۇ بىلىدۇ
ھــېچ بولمىســا ئــۇ ئــۆزىنى ئــادەمگه مۇۋاپىــق كۈتۈشــكه، شــارائىتىنى ياخشىالشــقا، 

ــۋىي م ــم  مهنى ــى قوغلىشىشــقا، قولغــا كهلتۈرۈشــكه تىرىشىشــى الزى ... هنپهئهتلهرن
  .ئۇنىڭسىز ئادەملىك سۈپهتلىرىدىن ئايرىلىپ ھايۋانالرغا يېقىنلىشىپ قالىدۇ

ــاپ،   -چهتـــئهللىكلهر كاســـتيۇم — ــۇرۇلكىالرنى كىيىـــپ، گالىســـتۇك تاقـ بـ
 نـېمه ئۈچـۈن سـۇ بىـلهن تهمىـنلهش بىـر      «: كوچىالرغا چىقىـپ نامـايىش قىلىـدۇ   

ســائهت ئۈزۈلــۈپ قالــدى؟ نېمىشــكه ســۈت بىــلهن تهمىنلهشــنى تۇرۇببــا ئــارقىلىق 
ئـــائىلىلهرگه يهتكـــۈزۈپ بهرمهيـــدۇ؟ نېمىشـــكه تۇخۇمنىـــڭ مىقـــدارى ئالـــدىنقى  

بىزدىچـۇ؟ ئۆسـتهڭنىڭ الي سـۈيى بىـر     . دەپ رەنجىشـىدۇ » ...ئايدىكىدىن ئاشمايدۇ
بـۇ سېلىشـتۇرما   . ۇئاي توختاپ كهتسىمۇ بىرسـىدىن نـارازىلىق ساداسـى چىقمايـد    

مهدەنىيهتنىڭ تۆۋەنلىكى، تۇرمۇشقا قويىدىغان تهلىپىمىزنىڭ ھـايۋانالردىن كـۆپ   
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پهرقلهنمهيـــدىغانلىقى، خهلقنىـــڭ ئىنتـــايىن يۈرەكســـىز، ئىســـيانكارلىق روھـــى 
  .سۇنۇق، ئالغا ئىنتىلىش روھى تۆۋەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

  
***  

  
ه بازىرىغـا كىرىـپ قونـۇش    بىز قايتىش سهپىرىمىزدە يـول ئۈسـتىدىكى نـاھىي   

كېرەكلىرىمىزنـى مىهمانخانىغـا قويــۇپ، بىـردەم بــازار     ـنهرسهــ. ئۈچـۈن توختىـدۇق  
  .ئارىالپ كهلمهكچى بولىۋىدۇق، مهنسۇر سىرتقا چىقىشقا ئۇنمىدى

ھــازىردىن باشــالپال بــۇ زەي، دىمىــق ئىچىــگه ئــۆزەڭنى قامىۋېلىــپ نــېمه    —
ئۇنـدىن  ! سۈيى بولمىسا بۇ خهقنىـڭ  قىلىسهن؟ يه ئىچىشكه چاي، يه يۈز يۇغىدەك

پـاي ئىچىـپ كىرمهمـدۇق،     -رەر چايخانىدا چايبىكۆرە بازارغا چىقىپ تاماق يېگهچ 
  .دېدىم ئۇنى ئۈندەپ —

. سىلهر چىقىـپ كىـرىڭالر، مېنىـڭ بېشـىم پـارتالپ كېـتهيال دەپ قالـدى       ― 
رىــك ئــۆز كۆڭلىــدە ياشــاۋاتىمىز دەپ مىــدىرالپ يــۈرگهن تى . ســهل ئــارام ئېلىــۋاالي

  .ئۆلۈكلهرنى كۆرۈپ چىدىغۇدەك ھالىم قالمىدى
كۆنۈپ كېتىسهن، ئاغىنه، ئىشهنمىسهڭ پات ئارىـدىال ئاشـۇ تهرەپـلهرگه يهنه     —

ئـۈچىنچى  . بىر نۆۋەت بېرىپ باق، ئۇ چاغـدا بـۇ قېتىمقىـدەك قاينـاپ كهتمهيسـهن     
قېتىمدا بېرىپ قالساڭغۇ بۇ خۇددى تهبئىـي ئىشـتهك، شـۇنداق بولۇشـقا تـېگىش      

كى شــۇنداق بولمــايمۇ بولمايدىغانــدەك تۇيۇلــۇپ، ھېچقانــداق ئىنكاســقىمۇ      يــا
  ...كهلمهيسهن، مهسىلهن، بىز

ئهســىر  -21. ســىلهر شــۇنداق تــاش يــۈرەك ئوخشايســىلهر! بولــدى، بولــدى —
ــي ئىشــتهك تۇيۇلســۇن؟     ــداقمۇ تهبىئى ــۇالر قان ــدە ب ــۇتېر دەۋرى ! ھارپىســىدا، كومپي

لغان بىر مىللهتنىڭ مۇشۇ زامانـدىكى تـۇرقى   مهدەنىيىتى ئهڭ بالدۇر تهرەققىي قى
ــي تۇيۇلســۇن؟   ــداقمۇ تهبئى ــۇ بولســا، قان ــدىغان بولســاڭالر   ! ب ــا چىقى ــدى بازارغ بول

  !چىقىۋېرىڭالر، مېنىڭ جېنىمغا تهگمهي توال
بىــز قــاراڭغۇ چۈشــكهندە . قالغــانلىرىمىز ئۇنىڭســىز بازارغــا چىقىــپ كهتتــۇق

  .ئولتۇرۇپ بىر نېمه يېزىۋاتقانىكهنقايتىپ كىرسهك مهنسۇر ھېچنېمىنى تۇيماي 
ــۇق    ــۈرۈپ كهتت ــاراپ ي ــهھهرگه ق ــدە ش ــدەك  . ئهتىســى ئهتتىگهن ــزگه ھېلىقى بى

يولالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ناھـايىتى  . يېزىالردىن يهنه ئۆتۈشكه توغرا كېلهتتى
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بـۇ  . ئوڭغۇل ـ دوڭغـۇل، ئهتراپتىكـى يېزىالرمـۇ ئوخشاشـال ناھـايىتى ۋەيـرانه ئىـدى         
بهلكىـم بـۇ   . الىت ياتقۇزۇشنى تهسهۋۋۇر قىلىش مـۈمكىن ئهمهسـىدى  يولالرغا ئاسپ

  .ئىش خوجايىنالرنىڭ خىيالىغا يېقىن ئارىدا كهلمهيتى
ســانتىمېتىر  25 -20ئاڭلىســاق چهتــئهللهردە يولغــا ئاســپالىت ياتقۇزســا   —

ــاتقۇزارمىش، چهتــئهلگه چىققــانالردىن بۇنىڭغــا دىقــقهت قىلغــانالر    قېلىنلىقتــا ي
دېـــدى تهلـــئهت گېپىنىـــڭ ئـــاخىرىنى     —... نىـــڭ شـــۇ يـــولالر  بىز. بـــارىكهن

  .تاپالمىغاندەك تىل چايناپ
 —سهن بۇ يولالرغا شـۇنداق ئاسـپالىت ياتقۇزۇلغـان بولسـا، دېمهكچىمـۇ؟       —

ــۈنال،    ــزىتىش ئۈچ ــۇرىنى قى ــدىم مهن ئوتت ــر   —دې ــۈل شــهھهرلهرگه بى ــۇ يهر تۈگ  -ب
ېنىڭ ســهھرالىرىڭغا ئىككــى ســانتى ئــاران يېيىتىۋاتقــان پىــت كــۆز خوجــايىن ســ

ھېلىقىــدەك يېيىتىــپ بېرەرمــۇ؟ بهلكىــم ئــۇ مهملىكهتــلهر نېفىــت چىقىــدىغان   
  !دۆلهتلهر بولسا كېرەك، ئهمما بىزدىن نېفىت چىقمايۋاتسا

شـۇڭا مهن  . ئهمما مېنىڭ بۇ گېپىم بىلهنمۇ مهنسـۇرنىڭ ئـاغزى ئېچىلمىـدى   
پ، ئۇنىڭغــا ئۇنىــڭ ئاخشــامقى ســۆزىنى جاۋاپســىز قــويغىنىمنى ئېســىمگه ئېلىــ 

  :رەددىيه بهرگهچ يهنه ئېغىز تاتىلىماقچى بولدۇم
ــدە،  -21ســهن دەيســهن،  — ــاالن... ئهســىر بوسۇغىســىدا، كومپيــۇتېر دەۋرى  -پ
قىمىز، مىللىتىمىـز ئىچىـدىمۇ   ۇئهمما سهن ئىچىمىزدىكى ئهڭ ئۇقۇمۇشل. پوكۇن

مهدەنىـي  تونۇلغان ئادىمىمىز، يهنه كېلىپ مهركىزىي شهھرىمىزدە ياشايسهن، ئهڭ 
مۇھىتىمىزدا ياشاۋاتقان سهن، كومپيۇتېر بىلهمسـهن؟ كىتـاپلىرىڭنى كومپيـۇتېر    

شــــۇنداققۇ؟ ئالــــدىنقى كــــۈنلىرى ئــــافرىقىنى . بىــــلهن يېزىۋاتامســــهن؟ يــــاق
ئوخشىتىشقا ئۆرنهك قىلغىنىڭنىمۇ بىر ئارىغا كهلتۈرسهك، بىزنىڭ شـۇ ئانـدىكى   

ۆۋەن تۇرىـدىغانلىقىنى نـېمه   كومپيۇتېر سهۋىيىمىز ئافرىقىـدىن يهتـته ھهسسـه تـ    
ــڭ بىلىــش      ــا يېتىشــهرمىز؟ بۇنى ــز قاچــان كومپيۇتېرغ ــلهن بى دەيســهن؟ ســهن بى
نۇقتىسىنى دېمىگهنـدىمۇ، ئىقتىسـادىي جهھهتتىكـى توسالغۇسـى جهھهتـتىن بـۇ       
سېنىڭ كهلگۈسى ئون يىللىق پىالنىڭ ئىچىـدىمۇ بولمىسـا كېـرەك؟ مهسـىلهن     

خـوش،  . لىشـىنى تهسـهۋۋۇر قىاللمـايمهن   مېنىڭ يىگىرمه يىللىق پىالنىمدىمۇ بو
مانا شـۇ ھالـدا بـۇ يېـزىالر، بـۇ يهرلهردە ياشـايدىغانالرنىڭ ئـۇ سـهۋىيهلهرگه بېرىشـى          
توغرىســـىدا نـــېمه دەيســـهن؟ ئافرىقـــا ئىپتىـــدائىيلىقنىڭ ئـــۆرنىكى قىلىنىـــپ  
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ئهمما بۇ دەۋردە ئىپتىدائىيلىققا بىزدىنمـۇ بهك  . كاللىمىزغا قۇيىۋېتىلگهن خاالس
  !ك بوالاليدىغان يهنه بىر بهختسىزنىڭ بولىشىنى ئهقلىڭدىن چىقىرىۋەتئۆرنه

بويــۇن . ئــۇ بىــر قىزىرىــپ، بىــر تــاتىراتتى . مهنســۇر يهنىــال ئېغىــز ئاچمىــدى 
ھـېلىال قاينـاپ كېتىـدىغۇ دەپ    . تومۇرلىرى كۆپۈپ، يۈزلىرى ئېسـىلىپ كېتهتتـى  

  .كۈتسهكمۇ، ئاخىرىدا يهنىال گهپ قىلمىدى
. ىر يېزىنىڭ چارسوسـىدىكى ئاشـخانا ئالدىـدا توختىـدۇق    چۈشكه يېقىن بىز ب

  .بۇ ئاشخانىدا تاماق يهپ ماڭماقچىدۇق
ــق     ــوپ يېزىلىــ ــر تــ ــى بىــ ــىنا ئهتراپىنــ ــزدا ماشــ ــاق يهپ چىققىنىمىــ تامــ

ــانىكهن ــدى   . ئورىۋالغ ــلىق ئى ــۇنداق ئېچىنىش ــۇ ش ــڭ ئهپتىم ــز . ئۇالرنى ھهممىمى
ال ماشـىنىدىن چۈشـۈپ،   ماشىنىغا چىقىپ ماڭـايلى دەپ تۇرغانـدا مهنسـۇر بىـردىن    

خاتىرىسىنى قولىغـا ئالـدى ۋە ئالدىـدا كـۆزلىرىنى سـهبىلىك بىـلهن پارقىرىتىـپ        
مـاۋزۇلۇق شـېئىرىنى   » !سـىلهرمۇ ئىنسـان  «قارىشىپ تۇرغـان يېزىلىقالرغـا قـاراپ    

  :مهن ھىكايهمنىڭ بېشىدا دېگهن شېئىر مانا شۇ ئىدى. ئوقۇپ كهتتى
  !ئىستهڭالر ئېزگۈلۈك سىلهرمۇ ئىنسان

  .ئادەمدەك ياشاشنى قىلىڭالر تهلهپ
  ـ ياۋاشلىق، قۇللۇقئادەمگه يات سۈپهت 

  .قورسىقى تويسىال، بولسىمۇ ھهلهپ
   

  پادىالر توپىدا بولمىسا سهركه
  .چېپىشار ھهرياققا، تاپالماي ئوتالق
  بولمىسا پاسىبان، ئادەملهرمۇ ھهم

  .بىلمهيدۇ نېمىدىن نېمه ياخشىراق
   

  ئۇيقۇسىغا، نادانلىق ئوخشايدۇ مهست
  .ئۇيقۇدا باتۇرمۇ قۇزغۇنغا ئوزۇق

  نادانلىق ئۇيقۇسى قۇللۇققا ئارام،
  .جاھالهت سوزۇالر، كېچىكهر يورۇق

   
  ئوغرىمۇ ئۆيلهرگه كىرەر كېچىسى،
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  .دېگهن ئىشهنچته» خوجايىن ئۇيقۇدا«
  ،»يىقىلغان تامالرمۇ يىتىمنى باسار«

  !قارشىلىق، ھهركهتسىز خورلۇقتا ھهممه
   

  !سىلهرمۇ ئىنسان» قوزىالر«اش ئهي يوۋ
  !نه ئۈچۈن ئىنساندەك قىممىتىڭالر يوق؟

  دەپ ئۆتسه ئۆمرۈڭالر» شۈكرى«ھهممىگه 
  قايسى چاغ ھاياتتىن ئالىسىلهر زوق؟

   
  !بهختنى قوغالڭالر، سىلهرمۇ ئىنسان
  .كۆرەشتىن تۇغۇالر يورۇق ئىستىقبال
  چېپىڭالر باشقىالر كهتكهن تهرەپكه،

  !اڭىمۇ ھااللئۇالرغا راۋاسى س
.....................................  

ــنىڭ        ــل قۇش ــر خى ــان بى ــۆرۈپ باقمىغ ــا ك ــوبېكتلىرى گوي ــڭ ئ ــۇ خىتاپنى ب
سايرىشىنى ئاڭالۋاتقاندەك يـاكى چۈشىنىكسـىز بىـر ئويـۇننى كـۆرۈپ تۇرغانـدەك،       
ــۆزلىرىگه    ــڭ ئـ ــتىن؛ بۇنىـ ــالىغىمۇ كهلتۈرمهسـ ــدە خىيـ ــۇنى ھهققىـ ئۇنىـــڭ مهزمـ

بىرىنـى بېقىنداشـقان ھالـدا     -ھهققىدە گۇمانمۇ قىلماستىن، بىر قارىتىلغانلىقى
  .سهبىي چىرايلىرىنى كۈلۈمسىرىتىپ قارىشىپ تۇراتتى

بىز ھېلىقى ئاجايىپ . ئادەمدەك ماشىنا ئورۇندۇقىغا تاشالندىمهست مهنسۇر 
چاڭغا كۆمىۋەتكىنىمىزچه ۋىاليهت مهركىـزىگه   -تاماشابىنالرنى ئارقىمىزدىكى توپا

  ...يۈرۈپ كهتتۇققاراپ 
  ـ ماي، 13ـ يىل،  1987

  .شورۇق —ـ ئىيۇل، ئاتۇش  29ـ يىل،  1987
  .ئوش —يىلى ئاپرىل، قىرغىزىستان،  ـ1999
  .تورونتو —سىنتهبىر، كانادا،  30ـ يىل  2002
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  ھال سوراش

  

  خهلقنىڭ غهمگۇزارلىرى   بىرىنچى باب

ــۈم خا    ــىدا بۆلـ ــدارىنىڭ ئىشخانىسـ ــۇم ئىـ ــى مهلـ ــڭ ۋىاليهتتىكـ دىملىرىنىـ
خادىمالرنىڭ بهزىلىرى قىزغىنلىق بىـلهن پىكىـر   . مۇزاكىرىسى داۋام قىلىۋاتاتتى

تۈتۈن چىقىرىـپ، بـاش   » خۇمداننىڭ مورىسىدەك«بهرسه، بهزىلىرى تاماكىسىدىن 
  .لىڭشىتىپ ئولتۇراشاتتى

— xxx  ناھىيىسىنىڭxxx    يېزىسىدىكى ئاپهتكه ئۇچىرغان خهلقـتىن ھـال
نـۆۋەتته ھهربىـر ئادەمنىـڭ دۇنيـا قارىشـى ۋە       —ى بىرسـى، دەپ سـۆزلىد  —سوراش،

ئورگانالرنىـڭ ھـال سـوراش     ـھهممه ئىدارە  . مهيدانىنى سىنايدىغان مۇھىم مهسىله
ئىـدارىمىز بۇنىڭـدىن چهتـته    . ارقىدىن ھال سوراشقا بېرشماقتائ -ئۆمهكلىرى ئارقا

مه دەپ ئـويالپ  ئۇنىڭ ئۈسـتىگه باشـقىالر نـې   . قالىدىغان بولسا بهكمۇ سهت تۇرىدۇ
  قالىدۇ؟

مهن بۇ پىكىرگه قوشـۇلىمهن، ۋىاليهتتىكـى ھهمـمه ئىـدارە، مهھكىمىـلهر       —
يهنه كېلىپ ھازىر ئاپتونۇم رايۇنىنىڭ ھـال  . ھال سوراش ئۆمهكلىرى ئهۋەتىشمهكته

بـۇ تـازا ياخشـى پهيـت، يوقۇرىنىـڭ ھـال       . سوراش ئـۆمهكلىرى كېلىشـكه باشـلىدى   
  .ۋاقىتتا بارساق تېخىمۇ ياخشىسوراش ئۆمهكلىرى بىلهن بىرال 

ئوخشىمايدىغان پىكىرلهر بولسىمۇ ئوتتۇرىغـا قويـايلى، پىكىـر بىرىشـته      —
  .دادىل ۋە قىزغىن بواليلى، دىموكراتىيهنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك

مېــنىڭچه، ھــال سوراشــقا بېــرىش مهسىلىســىدە باشــقا پىكىــر يــوق،         —
  .ھهممهيلهن قوشۇلىدۇ

  .يوق شۇنداق، قارشىالر —
ھه، ئۇنداق بولسـا، دېـمهك، كۆپچىلىـك بـۇ مهسـىلىدە بىـردەك پىكىـرگه         —

كهلدى، ئهمدى بېرىشنى ئىختىيار قىلغۇچىالر ئـۆزىنى مهلـۇم قىلسـا، رەھبهرلىـك     
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تهشـكىل قىلسـا   » ھـال سـوراش ئـۆمىكى   «ئهھۋالىغا قـاراپ مۇۋاپىـق تـالالپ، بىـر     
  قانداق؟

 —قىالي، بېرىشـنى خـااليمهن،  بولىدۇ، ئالدى بىلهن مهن ئۆزەمنى مهلۇم  —
ــدىكىلهرگه،      ــاۋازدا يېنى ــوش ئ ــلهن ۋە ب ــق بى ــرى قىزغىنلى ــدى بى ــدا   —دې ئىدارى

  .دەپ پىچىرلىدى —قامىلىپ ئولتۇرۇپ زېرىكىپ ئۆلهي دېدىغۇ، كىشى،
ــدۇ،     — ــۇم قىلىشــنىغۇ قىلى ــۆزىنى مهل ــاڭالر، يولداشــالر ئ ــاڭالر، توخت توخت

ــش   ــىدىغان ئى ــۆۋەنگه چۈش ــش،   — ت ــالىق ئى ــۇلىنى   جاپ ــدىرۇۋكا پ ــېكىن كامان ل
  .ئويالشماي بولمايدۇ

كومانــدىروۋكا پــۇلى دېــگهن بــار نهرســىغۇ؟ يهنه نېمىنــى ئويلىشــىش        —
  كېرەك؟ 
ئوغۇ بار، بىراق بىر كۈنلۈك كاماندىرۇۋكا پـۇلى بىـر ۋاقتلىـق تامـاققىمۇ      —

يهتمهيدۇ، شۇڭا قوشۇمچه ياردەم بېرىش مهسىلىسىنى يـاكى كامانـدىرۇۋكا پـۇلىنى    
ۆپهيتىپ بېرىشـنى ئويالشمىسـا، تۇرمۇشـتا قىيىنچىلىقـى بـار يولداشـالرغا تهس       ك

  .بولىدۇ
ــر    ــۇزاكىرىگه پىكىـ ــرى مـ ــاتىن بېـ ــال بايـ ــى بىلهنـ پۇلنىـــڭ گېپـــى چىقىشـ
ــانالر جانلىنىــپ،       ــدەپ ئولتۇرغ ــان ۋە مۈگ ــپ ئولتۇرغ ــا چېكى ــتۇرماي تاماك قاتناش

  .رۇشقا باشلىدىئورۇنلىرىدا قىمىرالشقا، بهللىرىنى رۇسالپ تىكرەك ئولتۇ
  .توغرا، بۇنى ئويالشماي بولمىغۇدەك، بۇ ناھايىتى مۇھىم مهسىله ئىكهن —
  قىيىنچىلىقى بار يولداشالر كاماندىرۇۋكىغا چىقمىسا بولمىدىمۇ؟ —
ئهگهر ئـــۇالر بېرىشــــنى ئىختىيــــار قىلســــىچۇ؟ ئۇالرنىــــڭ ئىنقىالبــــى   —

  قىزغىنلىقىغا سوغۇق سۇ سېپهمدۇق؟
  .ىر بېرەيلى، قىزغىنراق بولۇڭالر، يولداشالرئهمسه بۇ ھهقته پىك —

ــاخىرى پــاراۋانلىق        ــۇزۇن داۋاملىشــىپ، ئ ــۇزاكىرە خېلــى ئ ــۇ ھهقتىكــى م ب
  .قىلىش قارار قىلىندى مفوندىدىن ئازراق چىقى

  ...ئهمدى، ھال سوراشقا نېمه ئېلىپ بېرىش مهسىلىسى بار —
دەك بىــر مېـنىڭچه ئــاپهتكه ئۇچرىغــان خهلقنىــڭ دەردىـگه دەرمــان بولغىــ   —

  .نهرسه ئېلىپ بارساق، مهسىلهن، ئهڭ ياخشىسى نهخ پۇل ئېلىپ بارايلى
نهخ پۇل؟ پۇلنى قهيهردىن چىقىـم قىلىـدۇ؟ بـۇ گهپ پهقهت ئېيتمـاققىال      —

  !ئاسان
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  ...ئىدارە چىقىم قىلسىمۇ بولىدۇ، بولمىسا ئىئانه يىغسا —
  !شۈك ـ؟ خهپ !ئىئانه —
ئىئـانه يىغسـا ئهڭ ئهۋەل سـىز    ! اڭشۇنى دەيمهن، ھهرگىز بۇ گهپنى قىلم —

  . ئهخمهق بولماڭ، بۇ دېگهن ھۆكۈمهتنىڭ ئىشى! بېرىپ بېقىڭه، قېنى
ــدا      — ــېمه پاي ــزگه ن ــڭ بى ــزا، پۇكــۇنى ناھىيىنى ــاالنى يې راســت ئهمهســمۇ، پ

  !دە ـزىيىنى؟ پايدىسى بولسا ھۆكۈمهت كۆرىدۇ، زىينىغىمۇ ئىگه بولسۇن 
دېگهنـدەك، بـايلىقى   » تېرەك بېشىدا تۈلكه تاپسا تهڭ ئورتاق، قاغىنىڭ« —

  !ته ـبولسا توشۇڭ، زىيان چىقسا خهقنى شېرىك قىلسا تازىمۇ بىشهملىك 
ھهي، يولداشــالر، دىققهتنــى مهركهزلهشــتۈرۈپ، پىكىــر  .. تــاك، تــاك، تــاك، —

  .بېرەيلى، كىچىك يىغىن ئاچمايلى
  .مېنىڭچه ئىدارە بىر ئاز پۇل چىقىم قىلسا بوالرمىكىن —
ئىسـهنكىرگهندەك سـورىدى    —ھېساب تۈرىدىن چىقىم قىلىـدۇ؟ قايسى  —
  !بۇ دېگهن مهمۇرى ئورۇن، كىرىم يوق، يولداش—بۇغالتىر،
  پاراۋانلىق فوندىدىن چىقىم قىلسا بولىدىغۇ؟ —
پاراۋانلىق پۇلى؟ بۇمۇ خۇددى يانچۇقىڭىزدىكى پۇل بىـلهن ئوخشـاش، بـۇ     —

تىۋالسـاق قوشـۇپ بېرىـدىغانغا پـۇل     بۇنى سې ـبايرامدا ئۇنى   -پۇل ئاز قالسا ھېيت
  ئاز قالسا پىكرىڭىز چىقماسمۇ؟

  .راست دەيدۇ، ھهرگىز بۇ گهپنى ئېغىزغا ئالغۇچى بولماڭالر —
ــاك  — ــاك، ت ــن     ... ت ــك يىغى ــالر، كىچى ــى يولداش ــقهت قىاليل ــقهت، دىق دىق

  .ئاچمايلى، پىكرىڭالرنى ئوتتۇرىغا قويۇڭالر
ــان بولۇشــى  مېــنىڭچه، دۆلهت خېلــى كــۆپ ئىقتىســادىي   — ــاردەم ئاجراتق ي

مۇمكىن، شۇڭا بىزدەك مهمـۇرى ئىـدارىالرنىڭ بـاش قـاتۇرۇپ ئولتۇرىشـىغا ھـاجهت       
ــوق ــتىن     . ي ــۋى جهھهت ــقه مهنى ــان خهلق ــاپهتكه ئۇچرىغ ــز ئ ــۇ  مهدبى ــهك ب ەت  بهرس

  ھهرئىككى تهرەپكه پايدىلىق ئهمهسمۇ؟
  ھه، ما پىكىر خېلى جايىدا،  —
  .اقمامسىزپىكرىڭىزنى كونكېرتراق ئېيتىپ ب —
مهسىلهن، بىز ئۇالرغا بىر دانه بايراق تهقـدىم قىلسـاق قانـداق؟ بايراققـا      —

ئۇالرغا مهدەت بولىدىغان سۆزلهرنى يازساق، بىر بايراق دېگهنگه ئانچه كۆپ چىقىـم  
  .كهتمهيدۇ
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 پتوغرا، ئىنتايىن ئورۇنلـۇق پىكىـر بولـدى، بـۇ پىكىـرگه بىرىنچـى بولـۇ        —
  .مهن قوشۇلىمهن

  .ن قوشۇلىمىز، بۇنىڭدىن ياخشى چارىغا نهگه باراتتۇقھهممهيله —
— ...  
ئۇنداق بولسا، كۆپچىلىكنىڭ بۇ ھهقتىكى پىكرىنى مهركهزلهشتۈرسـهك،   —

بــايراق تهقــدىم قىلىشــقا بىــردەك قوشــۇلدى، ئهمــدى بايراققــا نــېمه دەپ يېــزىش   
هقىـل  ھهققىدە ئويلىشىپ باقساق قانداق؟ ئادەم كۆپ بولسا تهدبىر كۆپ بولىدۇ، ئ

  . كۆپ بولىدۇ
شۇنداق، كۆپچىلىك، بايراققا يېزىش ئۈچۈن ھهم ئاز، ھهم ساز، بىر جـۈمله   —

  .سۆز ئوياليلى
  .ئۆزى ئاددىراق گهپ بولسىمۇ مهنىسى تېرەن بولسۇن —
ئـــاپهتكه قارشـــى كۈرەشـــنىڭ ئۇلـــۇغ    «.... مهن دەپ باقـــاي، مېـــنىڭچه  —

  يازساق بولماسمۇ؟دەپ » غهلبىسىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىڭالر
بۇنىڭدا بىز يوقۇرىدا تۇرۇپ، ئۇالرغا چـاقىرىق قىلىۋاتقانـدەك بولىـدىكهن،     —

ــايلى«نـــى » تىرىشـــىڭالر«مېـــنىڭچه شـــۇ ســـۆزنىڭ ئاخىرىـــدىكى   دەپ » تىرىشـ
  .ئۆزگهرتسهك

  .بولۇپ تۇرسۇن، يهنه ئويلىشايلى» نامزات«بۇمۇ بىر  —
... «ۆزنى قوشــۇپ دېــگهن ســ» ئورتــاق«مېــنىڭچه شــۇ ســۆزنىڭ ئالــدىغا   —

  دېسهكچۇ؟» ئورتاق تىرىشايلى
  .بولسۇن» نامزات«ھه، بۇمۇ بىر  —
ئــاپهتكه قارشــى تــۇرۇپ، ئاپهتنىــڭ ئالــدىنى ئېلىــپ، سوتسىيالىســتىك  « —

دەپ يازســاق تېخىمــۇ داغــدۇغىلىق » يېڭــى يېــزا قــۇرۇش قهدىمىنــى تېزلىتهيلــى 
  .بولمامدۇ
ك، شــۇندىمۇ تېخــى بــۇ گهپنــى يېــزىش ئۈچــۈن ئىككــى بــايراق كهتكــۈدە  —

بـۇ گهپ بىـر ھـازا     —دەپ ئهسكهرتىش بهرمىسه بولمايدۇ،» داۋامى يهنه بىر بايراقتا«
  . كۈلكىگه سهۋەب بولدى

يۇقارقىالرنىڭ ھهممىسى شۇئار، قېلىپالشقان تهشـۋىقات شـۇئارلىرىنىڭ    —
بىـز ئۇالرغـا سـوۋغا سـۈپىتىدە تهقـدىم قىلىۋاتقـان نهرسـه         . ئۆزىال بولۇپ قېلىۋاتىدۇ

بولغانـــــدىكىن باشـــــقىچىراق ســـــۆزلهرنى يـــــازغىنىمىز دۇرۇســـــمۇ قانـــــداق؟ 
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ــىلهن ــرام    «:مهسـ ــا ئېهتىـ ــان قهھرىمانالرغـ ــۈرەش قىلىۋاتقـ ــى كـ ــاپهتكه قارشـ » ئـ
  ...دېگهندەك
  .بۇنىمۇ ئويلىشىپ كۆرۈشكه ئهرزىيدىكهن —
: مهســىلهن. ئىككــى مىســرا بېيــت يازســاق تېخىمــۇ ياخشــى بولمامــدۇ   —

  ...»تۈگىتىمىز ئاپهتنىئۇرغۇتۇپ بىز غهيرەتنى، »
  !....دە ـى د، بۇمۇ بىر گهپ بول...ھا ھا —
مېنىڭچه بۇ بېيت خامراق بولۇپ قالدى، لېكىن بېيت يېزىش تهكلىـۋى   —

  . خېلى جايىدا قويۇلغان
» ... ئهۋالدى نىـڭ بىـز يۈگوڭ «... ئۇنداق بولسا ھهممىمىز بېيت ئوياليلى —

  . نھهي، تازا قامالشتۇرالمايدىغاندەك تۇرىمه
پېيتنـى   -بۇنداق بولغاندا بهك تهس كېچىككه كىرىـپ قـالىمىز، بېيـت    —

ــدا      ــنىڭچه يوقۇرى ــدىمۇ، مې ــۈمله ئويلىســاق بولمى ــرەر ج ــتىكىدەك بى ــۇپ، باش قوي
  .دېگهن سۆز  ئىنتايىن  مۇۋاپىق» ئېهتىرام... «ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

  .ھهي، بايراق دېگهنگه بۇنداق سۆزنى يازغاننى كۆرمهپتىكهنمهن —
  .ئهمدى كۆرسىڭىزمۇ كېچىكمهيسىز، بۇمۇ بىر يېڭىلىق —
گهپنى كۆپ ئۇزارتماي شۇ سۆزنىال يازساق قۇتۇلمامـدۇق، سـائهت توشـۇپ     —

  ...قېلىۋاتىدۇ، يهسلىدىن بالىنى ئېلىپ كېلىدىغان گهپ
  .شۇنداق قىاليلى، ھهممىمىز قوشۇلدۇق —
  كىمنىڭ خېتى چىرايلىق؟ بۇ ئىشنى كىمگه تاپشۇرىمىز؟ —
ۇ گهپ بىــلهن بۆلــۈم ئىچــى يهنه بىــردەم پاتپــاراق بولــۇپ، ھهمــمه ئــادەم بــۇ   بــ

ئاخىرىـدا بـۇنى ئىشـلىگۈچىگه ئـازراق     . ئىشنى باشقىالرغا ئىتتىرىشـكه باشـلىدى  
  . بېرىشنىڭ ئۇچىنى چىقارغاندىن كېيىنال بۇ ئىش ھهل بولدى» تاماكا پۇلى«

تۆۋەنـدە  . لغا چىقىمىـز ئهمسه، بايراق ئهتىگىچه تهييار بولسا، سهھهردىال يو —
  ...ئىسمى چىققان يولداشالر تهييارلىق قىلسا بولىدۇ

  . ئىسىملىك ئوقۇپ ئۆتۈلدى

  ئىككىنچى باب     يېزىلىق ھۆكۈمهت بۇغالتىرنىڭ ھېسابات خاتىرىسى
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 1000:قۇتقۇزۇش ئۈچۈن يوقۇرى ئاجرىتىـپ بهرگهن يـاردەم پـۇل      ئاپهتتىن) 1
  سوم؛

خىزمهتچىلىـرى ئهۋەتـكهن    -رۇلۇش شىركىتىنىڭ ئىشـچى ۋىاليهتلىك قۇ) 2
  سوم؛ 550: ئىئانه

 125: باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئهۋەتكهن ئىئـانه  -5ۋىلهيهتلىك ) 3
  سوم

  سوم؛ 450: نامسىز ئىئانه قىلغۇچىالر ئهۋەتكهن پۇل) 4
پۇلغـا  (قېرىنداش يېزىالردىكى دېهخانالردىن يىغىلغـان ئىئـانه ئاشـلىق    ) 5

  سوم؛ 1000): دۇرۇلغانسۇن
قېرىنداش يېزىالردىن ياردەمگه كهلگهن دېهقانالر قۇيـۇپ بهرگهن كېسـهك   ) 6

سومدىن، بۇنى ئۆيى بۇزۇلغان دېهقانالرغـا مۇۋاپىـق    8پۇلغا سۇندۇرغاندا ھهرمىڭى (
  سوم؛ 800) :باھادا سېتىپ بېرىۋاتىمىز

 1000) ندۇرۇلغانپۇلغا سـۇ (تاش  -بېيىغان ئائىلىلهر ياردەم قىلغان ياغاچ) 7
  سوم؛

  سوم؛ 4925: ئومۇمى جهمئى
        ::::چىقىمچىقىمچىقىمچىقىم. . . .     2222

 105: ئاپهتتىن قۇتقـۇزۇش خىزمىتىنـى ئورۇنالشـتۇرۇش يىغىنـى ئۈچـۈن     ) 1
  سوم؛

يۇقارقى يىغىنغـا قاتناشـقۇچىالرغا تارقىتىـپ بېـرىلگهن خـاتىرە بويـۇمى       ) 2
  سوم؛ 100: ئۈچۈن 
ۆمىكىنى تېخنىكـــا جهمئىيىتـــى ھـــال ســـوراش ئـــ     -ۋىاليهتلىـــك پهن) 3

  سوم؛ 120كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ؛
ۋىاليهتلىك يېزا ئىگىلىك ئىدارىسى ھال سوراش ئـۆمىكىنى كۈتـۈۋېلىش   ) 4
  سوم؛  260.71: ئۈچۈن 
: ۋىلهيهتلىــك پــارتىكوم ھــال ســوراش ئــۆمىكىنى كۈتــۈۋېلىش ئۈچــۈن      ) 5
  سوم؛315.51
ۋىاليهتلىك خهلق ھۆكۈمىتى ھال سوراش ئۆمىكىنى كۈتـۈۋېلىش ئۈچـۈن   ) 6
  سوم؛ 321.69
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 291.10: ناھىيىلىك پارتىكوم ھال سوراش ئۆمىكىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن) 7
  سوم؛

: ئاپتونۇم رايۇندىن كهلگهن ھـال سـوراش ئـۆمىكىنى كۈتـۈۋېلىش ئۈچـۈن      ) 8
  سوم؛ 531.90
ھـال ســوراش يۈزىســىدىن ئويــۇن قـويغىلى كهلــگهن ســهنئهت ئــۆمىكىنى   ) 9

  سوم؛ 435.30: كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن 
 675.40: دىن كهلگهن ھال سوراش ئۆمىكىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈنمهركهز) 10

  سوم؛
» ئــاپهتكه قارشــى كــۆرەش قىلىشــقا ســهپهرۋەر قىلىــش چــوڭ يىغىنــى  «) 11

  سوم؛ 109.15ئۈچۈن 
ــاپهتكه قارشــى كۈرەشــنىڭ غهلبىســىنى    «) 12 ــۆز كــۈچىمىزگه تايىنىــپ، ئ ئ

  سوم؛ 119.21: ئۈچۈن » قولغا كهلتۈرۈش چوڭ يىغىنى
ش يېـــزىالردن كېســـهك قۇيۇشـــۇپ بېـــرىش ئۈچـــۈن كهلـــگهن قېرىنـــدا) 13

: ئهسـكهرتىش ( 5.52: دېهقانالرغا ئىش مهيدانىدا قايتىنىپ بېرىلگهن چـاي ئۈچـۈن  
دېهقـــانالر ئۈچـــۈن چىقىـــم قىلىنغـــان چاينىـــڭ پـــۇلىنى يېزىلىـــق ھۆكـــۈمهت  
ــدىغان       ــپ يىغىۋالى ــا چېچى ــر دېهقانغ ــائهن ھهربى ــا بىن ــلىقىنىڭ يوليۇرۇقىغ باش

كى ھازىر چىقىم كۆپ بولۇپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن ئىقتىسادنى چىـڭ  چۈن. بولدۇق
ھـازىر قوشـنا دېهقـانالر يـاردەم ئۈچـۈن قۇيىۋاتقـان       . تۇتمىساق بولمايدىغان بولـدى 

  ).كېسهكنى سېتىش ئاساسى كىرىم مهنبهسى بولۇپ قالدى
  سوم؛ 140: ھال سوراش ئۆمهكلىرىگه تهقدىم قىلىدىغان بايراق ئۈچۈن ) 14
  سوم؛ 161.10: ىغىن سهھنىسى ياساش ئۈچۈن چوڭ ي) 15
  سوم؛ 78.95شوئار يېزىلىدىغان قهغهز سېتىۋىلىش ئۈچۈن ) 16
17...(  
 ...  

  ئۈچىنچى باب   يېزىلىق ھۆكۈمهت كاتىۋىنىڭ خىزمهت خاتىرىسى

  
  :كۈنى... ئاينىڭ ...  
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ــى     ــېلىش خىزمىتىنــ ــدىنى ئــ ــڭ ئالــ ــۇرۇش، ئاپهتنىــ ــى تــ ــاپهتكه قارشــ ئــ
  . ىنى ئېچىلدىئورۇنالشتۇرۇش يىغ

  :كۈنى... 
ــېلىش چــارىلىرىنى مــۇزاكىرە    ــۇرۇش، ئاپهتنىــڭ ئالــدىنى ئ ــاپهتكه قارشــى ت ئ

  .قىلىش يىغىنى ئېچىلدى
  :كۈنى... ئاينىڭ ... 
ــڭ دائىرىســىنى تهكشۈرۈشــكه بهش    ) 1 ــۋالى ۋە ئاپهتنى ــۇچراش ئهھ ــاپهتكه ئ ئ

  ).جهمئى بىر كۈنلۈك مۆھلهت بېرىلدى(كىشى ئاجرىتىلدى 
ئۆيسىز قالغان دېهقانالرغا ئۆي سـېلىپ بېـرىش خىـزمىتىگه رەھبهرلىـك     ) 2

  .قىلىش ئۈچۈن ئۈچ كىشى مۇقىم ئاجرىتىلدى
ــۋېلىش خىزمىتــى ئۈچــۈن   ) 3 ــۆمهكلىرىنى كۈتى كىشــى  10ھــال ســوراش ئ

بۇنىـڭ ئىچىـدە ئىككـى كىشـى ئۆمهكنىـڭ تۇرمـۇش مهسىلىسـىگه        . ئاجرىتىلدى
. سـا مهسـئۇلىيىتى قـاتتىق سۈرۈشـتۈرۈلىدۇ    مهسئۇل بولىدۇ، چاتاق چىقىرىپ قوي

ئهمهلىـي ئىشـالرنى   (ئىككى كىشى يىغىن سهھنىسـى ياساشـقا مهسـئۇل بولىـدۇ     
قالغـان ئـادەملهر   ). شۇ يهردىكى ياردەمگه كهلگهن دېهقانالرغا ئورۇنالشتۇرسا بولىـدۇ 

. ئۆمهك ئهزالىرىغا ھهمرا بولۇپ ئـاپهتكه ئۇچرىغـان ئـائىلىلهرنى كـۆزدىن كهچۈرىـدۇ     
يۇقارقى ئون كىشى يېتىشـهلمهي قالسـا ئـۆيلهرنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـكه      : ئىالۋە(

  ).مهسئۇل قىلىنغان ئۈچ يولداش ئىچىدىن ئهھۋالغا قاراپ يۆتكهپ ئىشلىتىلىدۇ
  :كۈنى... 
ئــاپهتكه قارشــى كــۈرەش قىلىشــقا ســهپهرۋەر قىلىــش چــوڭ يىغىنــى ئــۈچ  ) 1

شـنا يېـزىالردىن يـاردەمگه    يىغىن سهھنىسى ياساش ئۈچـۈن خو ( سائهت ئېچىلدى 
ــاپهتكه ئۇچرىغــان دېهقانالرنىــڭ ئــۆي سېلىۋېلىشــى ئۈچــۈن    كهلــگهن دېهقــانالر ئ

ــدى    ــۇپ كېلىنـ ــهكلهر توشـ ــان كېسـ ــا . قويغـ ــۈچى   50بۇنىڭغـ ــگهك كـ نهپهر ئهمـ
  ).دىىلىشتهشكىللىنىپ بىر سائهت ئ

ــۈن     ) 2 ــۋېلىش ئۈچ ــۆمىكىنى كۈتى ــال ســوراش ئ ــگهن ھ ــۈن يېتىــپ كهل بۈگ
  .قا يىغىن ئېچىلدىئىككى سائهت قىس

ھـال ســوراش يۈزىســىدىن ئويــۇن قـويغىلى كهلــگهن ســهنئهت ئــۆمىكىنى   ) 3
ئارقىــدىن ھــال ســوراش   . قارشــى ئــېلىش يىغىنــى ئىككــى ســائهت ئېچىلــدى     
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يۈزىســىدىن قويۇلىــدىغان ئويــۇننى كۆرۈشــكه ســهپهرۋەر قىلىــش يىغىنــى ئىككــى  
  . سائهت ئېچىلدى

ئىشـلهتكهن كېسـهكلهرنى    ۋاقىتلىق يىغىن سهھنىسى قىلىـش ئۈچـۈن  ) 4
جايىغا ئاپىرىۋېتىش ئۈچۈن ئهمگهك كۈچلىرى تهشـكىللهپ قويۇلغانـدىن كېـيىن    

كېسـهكلهرنى يــۆتكهش جهريانىــدا سـۇنۇپ نــابۇت بولىــدىغان   (ئىشـتىن چۈشــۈلدى  
  ).پ كهتتىلۇئهتراپىدا كېسهك بۇزۇ 20%ئىشالر ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى، پهقهت 

  :كۈنى... 
الدىراپ قالماسلىق ئۈچـۈن ھـال سـوراش ئـۆمهكلىرىنى     ۋاقتى كهلگهندە ئ) 1

ــتۇرۇلمايدىغان      ــزمهت ئورۇنالش ــقا خى ــادەملهرگه باش ــان ئ ــقا ئاجرىتىلغ كۈتۈۋېلىش
ــدى ــا    . (بول ــادەم ئاجرىتىــپ پۇخت ــاراپ، مهخســۇس ئ ــرى ســهل ق مهســىلىگه ئىلگى

تهييارلىق كۆرۈپ قويمىغانلىقىمىز ئۈچۈن، ناھىيه ۋە ۋېاليهتتىكى مۇناسـىۋەتلىك  
ھبهرلهرنىڭ تهنقىـد قىلىشـىغا ئـۇچراپ، ئىشـنى پـۇختىراق قىلىـدىغان بولـۇپ        رە

  ).قالدۇق
ــر ئــادەم تېلىفــون يېنىــدا ئولتــۇرۇپ ھهرخىــل ئۆمهكلهرنىــڭ يولغــا       ) 2 بى

  . چىققانلىق ئۇچۇرىنى ئىگىلهشكه بهلگىلهندى
ــق     ) 3 ــۇپ يېزىلى ــنالر كــۆپ بول ــۇھىم يىغى ــدىراش، م ــايىتى ئال ئىشــالر ناھ

ــۈمهت ئورگانل ــچى ھۆكـ ــدىكى ئىشـ ــهلمىگهنلىكتىن،   -ىرىـ ــزمهتچىلهر يېتىشـ خىـ
ــانچه ۋاقىتلىــق     ــارلىق ئىشــلىرىغا ياردەملىشــىش ئۈچــۈن بىــر ق ــدىلىك تهيي كۈن
ئىشچى ئېلىشقا توغرا كېلىـپ، بـۇ مهسـىلىنى مـۇزاكىرە قىلىـش ئۈچـۈن دەرھـال        

ــدى   ــى چاقىرىل ــاش قوشــۇش يىغىن ــايه    . ب ــۈن س ــش ئۈچ ــۇ ئى ــڭ ب ــر ئادەمنى ھهربى
ن كىشلىرى بولغاچقا، ساننى تالىشىپ، ئىـش مۇرەككهپلىشـىپ   قىلىدىغان يېقى

 1.5خىـزمهت ۋاقتىـدىن   (شـۇنىڭ بىـلهن يىغىـن كهچكىـچه داۋام قىلـدى      . كهتتى
سائهت ئېشىپ كهتتى، شۇڭا ئارتۇق خىزمهت قىلغان بىـر يېـرىم سـائهتنى يېـرىم     

ــدۇق     ــارار قىل ــنى ق ــۇمچه ھهق بېرىش ــابالپ قوش ــۈن ھېس ــرى  ). ك ــاخىرى رەھبى ئ
شالرنىڭ قىيىنچىلىقى، خىزمىتىنىڭ مـۇھىملىقى نهزەرگه ئېلىنىـپ، بهش   يولدا

بۇالرمــــۇ . نهپهر ۋاقىتلىـــق ئىشــــچى كۆرســــهتكۈچى بهش رەھــــبهرگه ئۆتۈتۈلــــدى 
يېتىشهلمىسه يېزا ئوتتۇرا مهكتىۋىدىكى ئوقۇتقۇچىالرمۇ نۆۋەتتىكى مۇشۇ مـۇھىم  

  . ئىشقا جهلپ قىلىنىشى كېرەك دەپ ھېسابالندى
  :كۈنى.... 
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يېزىلىق ھۆكۈمهتنىڭ ئاپتوموبىلى مهلـۇم بىـر ھـال سـوراش ئـۆمىكىنى       )1
ئۇالرنىڭ ماشىنىسى بۇزۇلۇپ قالغاچقـا يېـرىم   ( ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئهۋەتىلدى 

  ).يولدا تۇرۇپ قېلىشقانىكهن
كېتىۋاتقــان مېهمــانالر كــۆپ بولغاچقــا يېزىلىــق ئاشــلىق       -كېلىــپ) 2

ــۋال  ــۆرۈلگهنلىكى ئىنكـــاس ئىســـكىالتىدا ئاشـــلىق ئۆكســـۈپ قـــېلىش ئهھـ ى كـ
قىلىنــدى، ئاشــلىق ئېلىــپ كېلىشــكه ئاپتوموبىــل بولمىغاچقــا بــۇ مهســىلىنى   

  ...ۈن كهچته يىغىن ئورۇنالشتۇرۇلدىۈگمۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن ب
  :كۈنى... 
ــق   ) 1 ــنا يېزىلىــ ــىۋاتقان قوشــ ــېڭىگه قاتنىشــ ــۇزۇش جــ ــاپهتتىن قۇتقــ ئــ

بىـلهن نـاھىيىگه بېرىـپ     ىنىڭ ئېشـهك ھارۋىسـى  لىردېهقانالردىن ئون كىشى ئۆز
  .ئاشلىق ئېلىپ كېلىشكه ئورۇنالشتۇرۇلدى

2...(  
  ـــ سىنتهبىر، 20يىل  -1985

  .ـــ نۇيابىر، ئاتۇش، شورۇق20يىل،  – 1985
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  ئادالهتنىڭ ھامىلىرى

  

قاتناش باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ ئالدىدا توختىغان ئاپتۇۋۇزنىڭ ئهتراپىغا بىـر  
ۇالرنىـڭ ئىچىـدە يولـۇچىالردىن باشـقا بىـر نهچـچه       ئ. مۇنچه ئادەم ئولىشىۋالغانىدى

  .قاتناش ساقچىسى ۋە شۇ ئهتراپتىن يىغىلغان بىكار تهلهپلهرمۇ بارىدى
قىشنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى بولىشـىغا قارىمـاي كهچقۇرۇنـدا يهنىـال سـوغۇق      

قۇياشنىڭ كهچكى نـۇرلىرى بىناالرنىـڭ يوقـۇرى قهۋەتلىرىـدىكى     . جاندىن ئۆتهتتى
سـوغدىن دۈگدىيىشـىپ تۇرغـان    . ئهينىكىدە ئهكىس ئېتىپ تـۇراتتى  دەرىزىلهرنىڭ

  :كىشىلهر توپى ئارىسىدا بىر قاتناش ساقچىسى ئاپتوۋۇز شوپۇرىغا كايىماقتىدى
؟ بىـر ئـاپتوۋۇزدا   !سهن تۈنۈگۈنكى باال ئهمهسـقۇ، قائىـدىنى بىلمهيـدىغان    —

چىككىـنه  كى! ئـادەم قـاچىلىۋال   71كىشىلىك ئـورۇن بولسـۇنۇ، سـهن بولسـاڭ      38
  ئادەم قاچىلىۋاپسهن، سېنىڭچه مۇشۇ توغرىمۇ؟  14كابىنكىغىال 

نـېمه ئامــالىم بــار؟ توقــاي يېزىسـىدىن شــهھهرگه كېلىــپ كېتىــدىغانالر    —
ئـاپتۇۋۇزنى توختۇتىشـىم   ... دە، -كۆپ، قاتناش قىس بولغاندىكىن شۇنداق بولىـدۇ 

دى، تۈنۈگـۈن  بىلهنال ھهممىسى چىقىۋالـدى، چۈشـۈڭالر دېسـهم ھـېچكىم ئۇنىمىـ     
نۆۋەتچى ئاپتۇۋۇزنىـڭ شـوپۇرى شهخسـى ئىشـى چىقىـپ قېلىـپ قاتنىمىغانىـدى        
شۇڭا ئادەملهر ناھايىتى تهقهززا بولۇپ كېتىپـتىكهن، ھهم كۆپىيىـپ كېتىپـتىكهن،    

دە، شــهھهر دېگهنــدە بىــر كــۈن   -بۈگۈنمــۇ قۇنــۇپ قېلىشــنى ھــېچكىم خالىمايــدۇ 
پۇر ئارقىــدىن غۇدۇڭشــىپ قوشــۇپ  شــو... ئــارتۇق تۇرســا بىــر مــۇنچه پۇلغــا زىيــان، 

بېكهتـتىكىلهر ئهمهلىـي ئهھۋالىغـا قـاراپ كـۆپرەك ئـاپتوۋۇز بهلگىلىسـه         —قويدى،
  ...بوالتتى، لېكىن، ئۇ خهقنىڭ تېخى پهرۋايى پهلهك تۇرسا

ئـاپتۇۋۇزنى كـۆپرەك بهلگىلىمىـگهن بولسـا، ئۇنىسـى بېكهتنىـڭ ئىشــى،        —
الر چۈشۈپ كهتكىلـى ئۇنىمىغـان   ئۇ! سهن نېمىشكه قانۇنغا خىالپلىق قىلىسهن؟

  بولسا، سهنمۇ ھهيدىمىسهڭ بوالتتىغۇ؟ 
ــڭ،     — ــمهن، بېكهتتىكىلهرنىــ ــدىم، دەيــ ــىغا چىدالمىــ ــڭ تاپىســ خهقنىــ

مانىسـىنى سـۆكۈپ بىـر يهرگه ئاپىرىشـتى، يهنه      -شوپۇرالرنىڭ، باشـلىقالرنىڭ ئانـا  
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ــاال      ــاي يېتىۋالســاق ب ــۇل تاپم ــيىن پ ــدىن كې ــۆتىرە بولغان ــۇ ك ــپ، بىزگىم  -كېلى
  .دە ـۋاقىمىزنى خىزىر كېلىپ باقمايدۇ 

كۆتىرە دەيـدىكهن، قائىـدىنى بـۇزۇپ ۋەزىـپه ئـورۇنال دەپ كـۆتىرە        ـكۆتىرە   —
ــاتىقىم يــوق، ئىشــقىلىپ جهرىمــانه        ــانمۇ؟ ھهرقانــداق باھــانهڭ بىــلهن چ قىلغ

  !تۆلهيسهن، ئادەملهرنىڭ يېرىمىنى چۈشۈرۈۋېتىپ ئاندىن ماڭىسهن
ــۈڭالر دېســهم ئۇنىمىســ  — ــى؟ ســ چۈش ــدىم خهقن ــپ ىا، ئۇرام لهر گهپ قىلى

  .بېقىڭالر، بولمىسا، كهچ بولۇپ كهتتى، پاتراق بېرىۋالسام مهنمۇ خوش
ــز       — ــل، بى ــۆزەڭ قى ــداق قىلســاڭ ئ ــۆزەڭ قاچىالپســهن، قان ــنى ئ قاچىالش

  .سېنىڭ ئادەم چۈشۈرۈشۈڭنى كۆتىرە ئالمىغان
 -پــۇتئــاپتۇۋۇزدىكى يولۇچىالرنىــڭ خېلــى بىــر قىســمى قولۇشــۇپ قالغــان  

قولىنى سوزۇۋېلىش ئۈچۈن يهرگه چۈشۈپ، قاتناش سـاقچىلىرى بىـلهن شـوپۇرنىڭ    
شۇنداق بولسـىمۇ ئـاپتۇۋۇزدىكى ئـادەم زادىـال     . دەتالىشىنى ئاڭالپ قاراپ تۇرىشاتتى

ئازايغاندەك ئهمهسىدى، ئاپتۇۋۇز دەرىزىسىدىن يهنىال بىرلىرىنىڭ دۈمبىسـى يـاكى   
ــارىلىقىنى كــۆرگىلى بولمــايتتى تاغــاق، يامپاشــلىرىال كۆرىنىــپ، بىــرە  ــوش ئ . ر ب

چىيـــا ۋە ئهپســـانه ســـۆزلهرنىڭ ئـــايىقى  -ئۇنىـــڭ ئىچىـــدىن ئاڭلىنىۋاتقـــان قىيـــا
  :ئۈزۈلمهيتتى

؟ ناھـاللىق ئايـاق بىـلهن ئهجهب    !قانـداق جـۇۋاينىمهك بـۇ   ! ۋايجان، پۇتۇم —
  !دەسسىدا
  ھوي خۇدايىم بهرگهن يىگىت، بېشىمدا نېمه قىلىپ يۈرىسىز؟ —
  .نى بهك ئېزىۋەتتىڭىزغۇ؟ جهينىكىڭىزنى ناراق تارتسىڭىزچۇسىز مې —
ــداق    — ــتامدىمهن؟ نېمانــ ــىزنى قىســ ــا ســ ــدەك يهر بولســ ــاراق تارتقىــ نــ

ــالىمنى     ــۇ ماج ــداك سۆزلهيســىز؟ مېنىڭم ــامهتنى كۆرمهيۋاتقان ــدىڭىزدىكى قىي ئال
  .ته ـقويمىدى، نېمه ئامال، ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز تاپقاندىكىن چىداش كېرەك 

  ....ڭ، غوجام، بۇ يهردە كىچىك باال بارئاۋايال —
  ...كۆزىڭىزگه قاراڭ، بۇرادەر، بۇ توپ مهيدانى ئهمهس —
ھــوي، خــااليىق، ئۆزىمىزنىــڭ جېنىغــا ئــۆزىمىز پاتــاڭ ســالغىچه بىــردەم   —

  ...بولسىمۇ يهرگه چۈشۈپ تۇرمايلىمۇ
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ئادەملهرنىڭ يېرىمى چۈشۈپ كهتكهن ھامـان ئـاپتۇۋۇزنى ھهيدەيـدۇ، پـۇل      —
ــزگه     تۆل ــگهن يېرىمى ــى دې ــداق قىلســا بىزن ــۇر، قان ــپ ت ــر قىلى ــدىكىن تهخى ىگهن

  . ئاپىرىش شوپۇرنىڭ ئىشى
تـــۆلىگهن پۇلۇمـــدىنمۇ كهچـــتىم، ئۆلـــۈپ  ... ماڭـــا  يـــول بهرســـهڭالرچۇ، —

  ...كېتىدىغان  ئوخشايمهن، قونۇپ قالسام قاالي
يولنىـڭ  ... سىزگه قهيهردىـن يـول بهرسـهك بـوالر؟ ئـۆزىڭىز دەپ بـېقىڭچه       —

  كهڭلىكى بهش مېتىر بولسا بوالرمۇ ياكى تېخىمۇ ئازادىرەك بولسا بوالرمۇ ؟
  شۇنى دېگىنه، نهدىن كهلگهن ئهتىۋاركهن بۇ؟  —
— ...  

ئـــاپتۇۋۇزدىكى يولـــۇچىالر مهجـــرۇھ قىلىـــۋېتىلگهن ئهجـــدىرھادەك ئېغىـــر  
چىيا بىر پهس ئهۋجىگه چىقىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن سـاالپهتلىك   -لۆمشۈپ، قىيا

ەيلهن سۇغۇرۇلۇپ چىقتى، ئۇ ئاشـۇ قىسـتاڭچىلىق ئىچىـدىن چىقىـش ئۈچـۈن      بىر
بۇنىسـى  . مىسلىسىز غهيرەت قىلغان، ناھـايىتى كـۆپ قـۇۋۋەت سـهرپ قىلغانىـدى     

كۆزىـدىن بىلىنىـپ    -تېـز نهپهس ئېلىشـىدىن ۋە تهرلهپ كهتـكهن يـۈز     ـئۇنىڭ تېز  
  :ئۇ يهرگه سهكرەپ چۈشۈپ. تۇراتتى

تىنىۋالدى، بۇ تىنىشتا ئۇزۇن يىـل بۇرۇختۇملـۇق    دەپ بىر —...! ھ ... ئۇ —
ئىچىــدە  ياشــىغان ئادەمنىــڭ ئازادلىققــا چىققــان چاغــدىكى يهڭگىللىكــى، تاققــا   
ــۇپ     ــا بىرىنچــى بول ــز جايىغ ــڭ ئهڭ ئىگى ــۇچى نهتههرىكهتچىنىــڭ چوققىنى چىقق

  .چىققان ۋاقتىدىكى خۇشاللىقى بارىدى
اكــا چهكــكهچ دەم ئېلىــپ ئاپتۇۋۇزنىــڭ ئىشــىكى تۈۋىــدە بىــر نهچچهيــلهن تام

 ىمۇ،دا دۈگدىيىشـىپ كهتـكهن بولسـ   ىلىشاتتى، ئۇالر كهچنىڭ ئىزغىرىن شـام ۇتۇر
ــراق      ــنى ئهۋزەلـ ــرەپ تۇرۇشـ ــازادە يهردە تىتـ ــىقتىن ئـ ــدىكى ئىسسـ ــاپتۇۋۇز ئىچىـ ئـ
كۆرۈشــــكهنىدى، ئۇالرمــــۇ چاپســــانراق مېڭىــــپ كېــــتىش ھهققىــــدە بــــاش       

  :قاتۇرۇشماقتىدى
پ يــالۋۇرۇپ باقســاق بــوپتىكهن، ئىچــى ھهممىمىــز ئۇنىــڭ ئالــدىغا بېرىــ —

  ...ئاغرىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس
قــانۇن، قــانۇنال ! ئهتىگهنــدىن بېــرى يالۋۇرمىــدى دەمســهن؟ بىــر تىــيىن   —

  .دەيدۇ، خاالس، گهپ يېمهيدىغان نهرسىكهن
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ھـېچ بولمىسـا   —دېـدى ياشـراق بىـرى،    —بولمىسا راسـا تىللىمـايلىمۇ،   —
  .ئاچچىقىمىزنى چىقىرىۋالمامدۇق

كۆتـۈڭنى غىـت قىـس،     —دېدى چوڭراق بىـرى،  —تىللىساق دەمسهن؟ —
ئىشنى تېخىمۇ بۇزۇپ قويىمىز، ئۇ خهقنىڭ قاتناش قـورالى قىـس بولۇشـى     ،ئىنىم

  .بىلهن چاتىقى نېمه؟ ئاشۇنداق، جهرىمانه ئېلىشنى بىلىدۇ، شۇ
ھهي، پۇلــۇم بولىــدىغان بولســـا، ئۇنــداق قازانغـــا مۇنــداق چۆمـــۈچ دەپ      —

خهقنىــڭ پـــۇلىنى   ،بىرنـــى ســېتىۋىلىپ مۇشـــۇ ئارىلىقتــا قاتنـــاپ  ئــاپتۇۋۇزدىن  
ئـــۇ چاغـــدابېكهتنىڭ سېســـىق ئاپتۇۋۇزىغـــا ئولتۇرىـــدىغان ئـــادەم . ســـېرىۋاالتتىم

  .چىقمايتتى
ــۇنى     — ــهن؟ خهق بـ ــى قىلىۋاتىسـ ــى گهپنـ ــهن نهدىكـ ــامۇي، سـ ــوي، ئۇكـ ھـ

ــر       ــىپ بى ــهككىزى بىرلىش ــدىن س ــڭ ئادەملىرى ــارقى يۇرتنى ــدى؟ يۇق ئويلىماپمى
ۋۇز سېتىۋېلىپ مۇشۇ ئارىدا قاتنىغاىدى، بېكهتتىكىلهر بىزنىڭ ئابروتىمىزغـا  ئاپتۇ

  .تهسىر يهتكۈزدى دەپ ئهرز قىلىپ سولىتىپ قويدى
يوقۇرىدىن قاتناش قۇراللىرىنى سېتىۋىلىپ تىجارەت قىلسا بولىدۇ، دەپ  —

رۇخسهت قىلىۋاتسا، بېكهتتىكىلهرنىڭ نېمه قىلغىنى ئـۇ؟ يـا ئـۆزى ھۆددىسـىدىن     
  !شۇندامۇ ناھهقچىلىق بوالمدۇ؟... الماي، يا خهقنى كۈن كۆرگىلى قويماي،چىق

يوقۇرىنىـڭ ھۆججىتىغـۇ    —دېـدى بىـرى مهسـخىرىلىك،    —دە، باال، -باال —
زە، ئۇ تولـۇق ئىجـرا بـولغىچه تۆۋەنـدىكىلهر كىشـىنى زەردىگـۆش        -ياخشى، لېكىن
  . قىلىپ بولىدۇ

گهپلهرنـــى ئـــاز  چىشـــىمىز چىققانـــدىن بېـــرى ئۇنـــداق چىرايلىـــق      —
  .ئاڭلىدۇقمۇ؟ ئۇ گهپلهر شۇ ھۆججهتته تۇرىۋېرىدۇ، دېگىنه

— ...  
كۆزىــدىكى  -ئــاپتۇۋۇزدىن يــېڭىال چۈشــكهن ھېلىقــى ســاالپهتلىك ئــادەم يــۈز

تهرلىرىنى سۈرتۈپ، قىيسىق بولۇپ كهتكهن قۇالقچىسىنى، تۈرۈلۈپ كهتـكهن ياقـا،   
ر تالىشىۋاتقان توپقـا قـاراپ   پهشلىرىنى تۈزەشتۈرۈپ، قاتناش ساقچىسى بىلهن شوپۇ

ئۇ قىستاڭچىلىقتىن چىققىچه تۈگمىلىرى ئۈزۈلۈپ بولغاچقا چاپىنىنىـڭ  . ماڭدى
، بـۇ ھـال ئـۇنى بهكمـۇ     ئىـدى ئالدى ئېچىلىپ، سوغۇق شـامالدا لهپىلـدەپ قالغـان    

ئۇنىڭ گۆشلۈك يۈزى لىپىلداپ، كۆزلىرى غهزەپلىـك يېنىـپ،   . بىچارە كۆرسىتهتتى
  . كهتكهنىدىالپ ىلىرى ساڭگققاپا
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ــىياق      ــدار س ــدىكى ئهمهل ــاقچىالر ئىچى ــاقچىالرغا يېقىنلىشــىۋىدى، س ــۇ س ئ
  :بىرسى ئۇنىڭغا دىققىتىنى ئاغدۇرۇپ

ــداق      — ــدىڭىز؟ قانـ ــۇپ قالـ ــدا بولـ ــاقتىن پهيـ ــۇ، قايـ ــا مۇدىرغـ ــۇ جـ ۋۇي، بـ
ــۋالىڭىز؟ ــۇپ  ... ئهھــ ــا پــــۇخرالىرىڭىزنى ئۇنتــ پــــونكىتىمىزدىن كېتىــــپال كونــ
باشـــلىقنىڭ قـــولىنى قـــوش قـــولالپ ســـىقىپ ۋە دېـــدى ئـــۇ  — ...قالـــدىڭىزغۇ

  .قويىۋەتمهي تۇرۇپ
بولدى، بولدى، باشقا گهپنى قويۇپ، مېنىڭ قانداق كېتىـدىغانلىقىمنى   —
  .ئېيتىڭ

ھه، راسـت، ئىسـىم قۇرىسـۇن،    ...نـېمه، سـىز بىـر ياققـا چىققانمىـدىڭىز؟      —
  ؟ ىدىڭىزمشۇ ياققا ماڭغان... سىزنىڭ يۇرتىڭىز توقاي يېزىسىغۇ دەيمهن؟

ــپ       — ــا چىقى ــۇ ئاپتۇۋۇزغ ــتىم، مۇش ــېلهي دېگهن ــوقالپ ك ــى ي ھه، قېرىالرن
قاپتىكهنمهن، مومامنى كۆرسـهتتى، شـۇنداق بولسـىمۇ مېڭىـپ كهتـكهن بولسـاق       

  . ياخشى بوالتتى، ئىنتايىن زۆرۈر ئىشلىرىم بارىدى
ئاپال، بايىزە، بۇ ئـاپتۇۋۇزدا مهنمـۇ بارىـدىم، دەڭ، كىـم بىلـدى دەيسـىز، يـا         —
  ...نداق گهپ دەپ توۋالپ قويماپسىزسىز مۇ

دە، مهن  -ئۇنىـــڭ ئىچىـــدىكى كــــارامهتنى كـــۆرمهي ســــۆزلهۋېرىدىكهن    —
ھېلىغىچه قهيهرگه كېلىپ توختىغانلىقىمىزنى بىلمهي، ئۆزەمنىڭ جېنى بىـلهن  

  ...بولۇپ ئولتۇرسام
. ئهســتاغ، بايــا ســىزنىڭ بــارلىقىڭىزنى بىلــمهي ئوقۇشماســلىق بولۇپتــۇ  —

مۇنداق قىاليلـى، سـىز جىنـدەك تهخىـر     ... هك تازا ئوڭايسىز ئىش،ئهمدى قويىۋەتس
  .قىلىپ تۇرۇڭ، بىز باشقا ماشىنىغا سېلىپ قويايلى

— ...  
شۇ چاغدا يهنه بىر ئاپتۇۋۇز كېلىـپ قالـدى، ئۇنىڭـدىمۇ ئـادەم ئـاز ئهمهسـتهك       

  .قىالتتى
ــدى،    — ــا چۈشــىدىغان بول ــا ســىزنىڭ ئىشــىڭىزمۇ جايىغ ــدى  —ھه، مان دې

شــلىقى جــا مۇدىرغــا، ئۇنىــڭ ئىشــارىتى بىلهنــال ســاقچىالردىن بىــرى   پونكىــت با
  .كېلىۋاتقان ئاپتۇۋۇزنى توسۇش ئۈچۈن بايرىقىنى چىقاردى

  دېدى ساقچى شوپۇرغا ھۆكىرەپ —، نهچچه ئادەم بار؟، —
  ...ئادەم تولۇق... ھى —
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ــا — ــوراۋاتىمهن ! گهپ يورغىالتمىغىنـــ ــانچه دەپ ســـ ــادەم قـــ ــارتۇق ئـــ   !ئـــ
  .تهكشۈرىمىزئىشىكنى ئاچه، 

ــدۇ،   — ــهكمۇ بوى ــدى، تهكشۈرمىس ــدى، بول ــاقچىالرنىڭ يهنه   —بول ــدى س دې
  .بىر ئادەم بار، توقاي يېزىسىغا ئاپىرىپ قويساڭ بولدى —بىرى،

مهن ئاۋۇ، ھېلىقـى، نـاھىيىگه بـارىمهن    ... توقايغا؟ مېنىڭ يولۇم ئهمهسته —
  ...ئهمهسمۇ؟
  .تسهڭ بولمىدىمۇدېمىسهڭمۇ بىلىمهن، ئاپىرىپ قويۇپ ئاندىن كه —
ۇق يـول  شـ كىلـومېتىر ئۇ  40كېلىش ئۈچۈن  -بۇ تهتۈر يول تۇرسا، بېرىپ —

ماڭىــدىغان گهپ، مــايغۇ بىــر گهپ، بۇنىڭــدىكى يولــۇچىالر ئالدىراۋاتقانــدا ئۇنــداق   
  .دە ـ قىلسام مومامنى بوغاز قىلىشىدۇ

جــا مــۇدىر، ســـىز يــالغۇزمۇ يــاكى باشـــقا     ! بولــدى، جىــق گهپ قىلمـــا   —
  .دەپ سورىدى پونكىت باشلىقى —ڭىز بارمۇ؟ئادەملىرى
  .يهنه ئىككى ئادەم بار —
  .بۇ شوپۇر سىزنى ئاپىرىپ قويىدىغان بولدى، ئاپتۇۋۇزغا چىقىڭ —
ــۇ — ــهم گهپ    ... بـ ــۈپ كهتسـ ــالپ ئۆتـ ــىغۇ تاشـ ــدا بولسـ ــڭ يولۇمـ ــۇ مېنىـ بـ

ــۈر  ــا تهتـ ــى، ماڭـ ــا ... دە -كهتمهيتتـ ــۇپ قالسـ ــتىكىلهر ئۇقـ  -...يهنه كېلىـــپ بېكهتـ
  .ڭ ئىڭراشلىرىغا ھېچكىم قۇالق سالمىدىشوپۇرنى

ئۇشــۇق گهپنــى قويغىنــا، ھېلــى تهكشــۈرۈپ قالســاق جهرىمــانه تــۆلىمهي  —
  .دەپ ساال قىلدى ساقچىالردىن بىرى... قالمايسهن،

ئولتۇرىدىغان ئورۇن بولمىغاچقا كابىنكىدىكى بىلهت سـاتقۇچىنىڭ ئورنىـدا   
جــا مۇدىرنىــڭ ئىككــى . ىئولتۇرغــان كىشــىنى قــوغالپ چىقىرىشــقا تــوغرا كهلــد 

  .ئادەم كابىنكىغا جايالشتى 7 — 6ئادىمى ۋە ئىلگىرى بارالر بولۇپ 
ــپ     — ــا ياخشــىراق ماشــىنا ھهل قىلى ــۇپ قالغاچق ــاقۇل ئهمســه، كهچ بول م

بېرەلمىدۇق، سىز بېرىپ يېزىلىـق ھۆكـۈمهت ئىشخانىسـىدىن تېلىفـون بېرىـپ      
كېتىــپ قالســا ئالــدىمىزدىن ئهگهر ئاچالــدا تاشــالپ . بىزنــى خــاتىرىجهم قىالرســىز

  .خهير ئهمسه... مىڭ ئۆتىدۇ، پايدىسى يوق
  !خهير —

  .ئاپتۇۋۇز قوزغالدى ۋە كۆپ ئۆتمهيال تاغ ئارىسىغا كىرىپ قارىسى يوقالدى
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. ئــاپتۇۋۇز تــېخىچه قــانۇن بــويىچه تۇتــۇپ تۇرىلىۋاتــاتتى      نئــاۋال توختىغــا 
ــاخىرقى مهزگىلىــدىكى كهچقۇرۇننىــڭ ئىزغىــرىن شــام   ــاپتۇۋۇز قىشــنىڭ ئ ىلى، ئ

شـوپۇرمۇ بىـر چهتـته    . ئهتراپىدا، دۈگدۈيۈپ تۇرۇشقان ئـادەملهرنى چېقىـپ ئـۆتهتتى   
 -ئاپتۇۋۇزنىـڭ ئىچىـدىكىلهر بولسـا تـېخىچه قىيـا     . تىنماي تاماكا چىكىپ تـۇراتتى 

ئاللىقانـداق چوڭقۇرلـۇقتىن   . بىرىنى ئهپسـانه تىللىشـاتتى   -چىيا قىلىشىپ، بىر
  .ىغان ئاۋازى ئاڭلىناتتىكىچىك بالىنىڭ بوغۇلۇپ يىغل

ئۈچ نهپهر قاتناش ساقچىسى قانۇننى ئىجـرا قىلىـش يولىـدا سـوغاق شـامالغا      
  .پهرۋا قىلماي، يول بويىدا دىققهت بىلهن تۇرىشاتتى

   
  ـــ فىۋرال11يىل،  -1985

  .ـــ ئاۋغۇست، ئاتۇش، شورۇق4يىل  -1985
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  كۆڭۈل شادلىق ئىزدەيدۇ

  
سلىدە ئاق لىچهك ئارتىپ، سـۇس تۇمانغـا   تاغ چوققىلىرى يىلنىڭ ھهممه په

قـات تاغالرنىـڭ، يېشـىل تۆپىلىكلهرنىـڭ      -ۇ قاتم ،پۈركۈنۈپ ياتىدۇ، ئاقۋاش تاغالر
ــدەك     ــاز كهيــنىگه داردايغان ئارقىســىدا تولىمــۇ ھهيۋەتلىــك، ئۇلۇغــۋار تۈســته، بىــر ئ

ئهڭ يېقىن جايدىكى تۆپىلكلهر ۋە پهس تاغالرنىـڭ قىيـالىرى قارىيىـپ    . كۆرىنىدۇ
ىزارلىق؛ تۆپىلىكلهرنىـڭ بـاغرى   ي، يارالر ۋە يان بېغىـرالر قارىغـا  كۆرۈنسه، جىلغىالر

بولسا رەڭگا رەڭ گۈللهر ئېچىلىـپ كهتـكهن يېشـىل پايانـداز بىـلهن قاپالنغـان، بـۇ        
. يېشـىل، گـۈزەل دۇنيانىــڭ ھاۋاسـىمۇ نهمخــۇش سـالقىن، قىــش پهسـلى ئــۇزۇنراق     

! كۈتسـىز مـۇھهببهت دۇنياسـى     -كهمرومانتىك خىيالالرغا باي بـۇ گـۈزەل مۇھىـت    
ئـازراقال ھېسسـىياتچان ئـادەملهر بـۇ مۇھىتقـا      ! مهشۇقالرنىڭ سهيلىگاھى -ئاشىق

ــان      ــا قالغ ــۇھهببىتىنى، يىراقت ــۇنجى م ــدا ت ــدە ئىختىيارســىز ھال دەســلهپ كهلگهن
. لىرىنى ئهسلىرىگه ئالىـدۇ » نىشان«مهشۇقلىرىنى ياكى كۆڭلىگه پۈكۈپ يۈرگهن 

قېشىمدا بولغان بولسا ئۇنىـڭ بىـلهن بـۇ     ...ئېه ئهگهر، «ارسىزال كۆڭۈلدىن ئىختىي
گۈزەل داالدا قىيغىتىپ يۈرسهم، تاغ گۈللىرىدىن گۈلدەسته تىزسـام، تـۆپىلىكلهردە   
چېپىشىپ ئوينىساق، جىراالردىن شىرىلداپ ئېقىـپ چۈشـىۋاتقان شـوخ سـۇالرنى     

ۈزەللىك ئـالىمىگه  گ. دېگهن خىيالالر كهچمهي قالمايدۇ» ...چېچىشىپ ئوينىساق
ــادىلىرى       ــڭ پ ــىللىك قويالرنى ــۇق نهس ــاق يۇڭل ــدەك ئاپئ ــماقچى بولغان رەڭ قوش

ــدۇ     ــوتالپ يۈرى ــلهردە ئ ــگهن چىمهنلىك ــانتۇراق كهل ــۈرەتلهردىكىدەك ي ــىل . س يېش
بـۇيهردە چارۋىچىالرنىـڭ كىگىـز ئـۆيلىرى،      -كىمخاپقا قادالغان تۈگمىلهردەك ئـۇيهر 

لهرنىڭ ئۈستىدە قويۇق ئـاق ئىـس ھورۇنلـۇق    تۇمان قويۇقالشقان تاڭ سهھهردە ئۆي
ئهتراپقـــا قارىغـــاي ئوتۇنىنىـــڭ ۋە قـــۇرۇق . بىـــلهن نهمخـــۇش ھاۋاغـــا كۆتۈرىلىـــدۇ

شهرققه قاراپ يىراقالشقانسـېرى يهر يـۈزى    تىنيانتۇلۇق. ى تارقىلىدۇۇتتېزەكنىڭ د
ئاشـۇ تـۈزلهڭلىكته بولسـا    . تهكشىلىنىپ بارىدۇ، بىراق يېشىللىق سۇسالپ بارىدۇ

ــر ــڭ    يې ــۇغۇللىنىدىغان خهلقلهرنى ــلهن ش ــانچىلىق بى ــرىم دېهق ــۆچمهن، يې ىم ك
كېسهكتىن قوپۇرۇلغان پاكار ۋە كۆرۈمسىز ئۆيلىرى مۇشۇ گۈزەل مۇھىتتـا ئاالھىـدە   

  . سهت بىلىنىپ تۇرىدۇ
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قـات تـاغالر ئارىسـىدىن     ـبۇ يېشىل زېمىننى قاق ئوتتۇرىدىن بۆلـۈپ، قـاتمۇ    
ئېقىننىـڭ  . لېنتىـدەك سـوزۇلۇپ ياتىـدۇ    كېلىپ چىققان ئېقىن بىر تال يېشـىل 

گــاھى يهرلىــرى پىچــاق بىــلهن كهســكهندەك تىــك، قورقۇنۇچلــۇق يــار، ســۇ بولســا   
چهكسىز چوڭقۇرلـۇق تېگىـدە ئىڭراۋاتقانـدەك شـىرىلداپ ئاقىـدۇ؛ گـاھى يهرلىـرى        

ــا   ــۇپ، م ــانتۇلۇق بول ــۆۋەنلىگهن ي ــدا  راۋا -لتهدىرجــى ت ــڭ ئاياقلىرى ن ۋە ئادەملهرنى
يولالر ھاسىل بولغـان، ئېقىننىـڭ ئىچىـدە سـۇمۇ كهڭ بوشـلۇققا      ئۇششاق چىغىر 

ــۇن ۋە    ــدۇ، يۇلغ ــتا ئاقى ــپ، ئاس ــاخپيېيىلى ــك  پ ــالغۇن، تىكهنلى ــوز  زاق ب ــق، ب ىرى
تىكهنلهردىن تهشكىل تاپقان ئۆسـۈملۈك تـوپى ئـېقىن ئىچىنـى بۈككىـدە قـاپالپ       

زىلىــپ، ئايــاق يولالرنىـڭ ســۇدىن ئۆتىـدىغان جايلىرىغــا يوغـان تاشــالر تى   . تۇرىـدۇ 
ياسالغان بولۇپ، بۇ يهردىكـى جىمـى نهرسـه كىشـىدە تـۈگىمهس      » چامدام كۆۋرۈك«

ــدۇ   ــائىرانه ھېســالرنى قوزغىۋېتى ــال، ش ــك خىي ــاردا  ! زوق، رومانتى ــۇ دىي ــه، مۇش ئى
ياشايدىغان ئىنسانالر، كىگىز ئـۆيلهردىكى ۋە پاكـار كېسـهك ئـۆيلهردىكى ئـادەملهر،      

  هنه نېمه ئارمان بولسۇن؟سىلهردە ي! سىلهر نېمه دېگهن بهختلىك
ــل       ــلهن پاراللې ــېقىن بى ــا ئ ــاقۇش لېنت ــر ئ ــدە يهنه بى ــۇ تهرىپى ــڭ ئ ئېقىننى

قـات تـاغالر    -دېگۈدەك سوزۇلۇپ، سـويالپ كېتىۋاتقـان ئـاق يىالنـدەك ئاشـۇ قـاتمۇ      
ئارىسىغا كىرىپ كهتكهن، يول بىلهن ئېقىن ئارىلىقىـدا ھاسـىل بولغـان يېشـىل     

ــۆيلهرگه ئۇتتــ  ۇر كېلىــدىغان يېرىــدە خىشــتىن ســېلىنغان  بهلۋاغنىــڭ كېســهك ئ
ــدۇ     ــپ تۇرىـ ــانچه كۆرىنىـ ــر قورغـ ــۆيلهر ھهم بىـ ــق ئـ ــه  . چىرايلىـ ــۇ يهردە ھهمىشـ ئـ

مهشــــىق قىلغانــــدىكى ئــــاۋازلىرى، پــــاروللىرى،  —ھهربىيلهرنىــــڭ شــــاۋقۇنى 
جىتلىـق باغرىغـا سـىڭىپ     -جىـت داالغـا تارقىلىـپ، جىـم     -بۇيرۇقلىرى بۇ جىم 

ــدا ئۇالر   ــول بويى ــدۇ، ي ــۇپ    يوقۇلى ــىنىالرنى توس ــۈنچى ماش ــاراۋۇللىرى ئۆتك ــڭ ق نى
بـــۇ چېگـــرا پونكىتىـــدىكى جهڭچىلهرنىـــڭ ئهڭ كۆڭۈللـــۈك . تهكشـــۈرۈپ تۇرىـــدۇ

ــا       ــاغالردا ئۇزاقق ــقا چ ــۆپ ئهمهس، باش ــۋاال ك ــۈنچىلهر ئۇنچى ــۇپ، ئۆتك ــرى بول پهيتلى
  !سوزۇلغان ۋە مهڭگۈ بۇزۇلماس داال جىملىقى

ڭ ئۆگزىسـىدە قىزىـل كـۆينهك    ئېقىننىڭ ئۇ تهرىپىـدىكى كېسـهك ئۆيلهرنىـ   
ــاراۋۇللۇق ۋەزىپىســىنى      ــدى، ق ــدا بولىۋى ــز پهي ــر قى ــق بى ــاق كوپتىلى ــيگهن، ئ كى

  . ئورۇنداپ بولغان بىكارچى ھهربىيلهر گازارما ھويلىسىدا تۇرۇپ ئۇنى كۆرۈشتى
  !بىر قىز بولۇشى مۇمكىن! پاھ، ئايال —
  قانداقراق نېمىكىنه؟ —
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ئىچىشـنى باھـانه قىلىـپ     ققېتىـ  خۇدا بىلمىسـه  ئـۇنى نهچـچه قېـتىم     —
  !باردىم، قىز تۇرماق بايتالمۇ كۆرۈنمهيدۇ، ئۇ يهردە

  !قۇرۇپ كهتكۈر—
  ئۇ  پهمىمدە ھېلىقى مولالمنىڭ ئۆيىغۇ؟ —
  !ھه، تاغلىقنىڭ ساراڭ موللىسى —
خۇتـــۇن كىشـــىنىڭ، ئهلـــۋەتته ياشـــراق خوتـــۇن كىشـــىنىڭ دىـــدارىنى   —

  !كۆرمىگىلى بىر يىل بوپتۇ
  !كوماندىر كېلىۋاتىدۇ !شۈك ـخهپ  —
بــۇ نــېمىلهر ئايــدا بىــر غىپپىــدە ئــۆيىگه يــورغىالپ تۇرىــدۇ، شــۇڭا بىــزگه   —
  !...ئىنتىزام! ئىنتىزام
  

***  
  

تــۆككىلى چىققــان ئاشــپهز يىگىتمــۇ  اگازارمــا ئاشخانىســىنىڭ ئالدىــدا يۇنــد
كه ھاڭۋېقىـپ قـاراپ   » ئـاي يۈزلـۈك  «قولىدىكى داسنى تۇتقىنىچه ئۆگزىدە تۇرغـان  

  .دىقال
بـۇ  . ئۇ شۇالرنى ئويلىـدى » ...قانداقراق نېمىدۇ ئۇ؟ چىرايلىق بولسا كېرەك«

ــاننى      ــپ تۇرغ ــى بىلىنى ــز ئىكهنلىك ــدىن قى ــڭ كىيمى ــدىكى قىزنى يهرگه ئۆگىزى
  .ھېسابقا ئالمىغاندا ھېچنهرسه ئېنىق كۆرۈنمهيتتى

  .ئاشخانا ئىچىدىن بىرسى ۋارقىردى — !ھهي، مهخمۇد، قېنى سهن —
  .ماخمۇدغۇدرىدى  —... غىلىمۇ قويمىدىڭ، ئاغزىڭغابىردەم تۇر —
  نېمه سهن، ئالجىۋاتامسهن، ئېلىشىپ قالغاندەك تۇرۇپال قالدىڭ؟ —
  ...مهن كۆرگهننى كۆرگهن بولساڭ سهنمۇ ئېلىشىپ قاالتتىڭ، جهزمهن —

ــاخمۇد ــانلىقىنى     م ــاراپ تۇرغ ــېمىگه ق ــزغىنىش تۇيغۇســىدا ن ــل قى ــر خى بى
  .ئېيتمىدى

مۇشـۇ ھهربىـي قاراۋۇلخانىغـا كهلگهنـدىن      كىىر ئېتىكىـدى ئۇ خوتهنـدىن پـام  
گازارمىدا بىر ۋىنۋورد ئهسـكهر بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ    . بېرى ئۆيىگه بېرىپ باقمىغانىدى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  . ھهممىســى ئهر، كومانــدىرالرمۇ بويتــاق تۇرمــۇش كهچــۈرەتتى    
ــى   ــڭ ھهممىس ــدى    —بۇالرنى ــاش ئى ــدىرالرمۇ ي ــا كومان ــاخمۇد. ھهتت ــڭ م  ئۇالرنى
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ــىرىنى، تىنىقلىرىنىـــڭ قانـــداق       ــۋالىنى، ئىچكـــى سـ ــى ئـــائىله ئهھـ ھهربىرىنـ
يېڭـى نهرسـىلهرگه ئىنتىلـدۈرۈپ     -يېڭىـدىن . چىقىدىغانلىقىغىچه يادقا بىلهتتـى 

. تۇرغۇچى ھايات ئوتتۇز نهچچه ئادەم بىلهنال بىـرگه بولۇشـقا قانـائهت قىلـدۇرمايتتى    
ئولتۇرۇشـالر قاينـاپ    -ر، تانسـا ئۇ دېگهن شاۋقۇنلۇق شهھهردە ئۆسكهن، كىنو تىياتى

رەڭ قىز چوكانالر، شوخ يىگىتلهر ئارىسىدىن كهلگهن، ئـادەملهر   - اتۇرىدىغان، رەڭگ
ــارا ئــورا        ــهتخورلۇق، ئــۆز ئ ــلهر، ھهس ــۇرەككهپ مۇناســىۋەت، رەنجىش ــىدىكى م ئارىس

 -توقايلىقى، رەڭگـا  -گرىهكوالشالردىن زېرىككهن، ئهمدىلىكته ھاياتنىڭ بۇنداق ئ
ــى ــۇھىتى،   رەڭلىكـ ــكهن مـ ــىپ كهتـ ــڭ ئارىلىشـ ــلهن گۈزەللىكنىـ ــك بىـ ، رەزىللىـ

تهبىئىيلىــك بىــلهن ســۈنئىيلىكنىڭ بىرىكمىســى بولغــان مــۇرەككهپ مۇھىــت   
ئۇنىڭغا ھهقىقىي ھاياتتهك، ھايـات ئهنه شـۇنداق بولغانـدىال قىزىـق ۋە كۆڭۈللـۈك      

  .بولىدىغاندەك تۇيۇلماقتا ئىدى
ۇرۇپ ئوچاققـا ئـوت قـاالش، كهچكىـچه     بۇ يهردە بولسا تاڭ سهھهردە ئورنىدىن تـ 

ــول        ــايلىنىش، ي ــردەم ئ ــىدا بى ــا ھويلىس ــدا گازارم ــار چاغلىرى ــتىش، بىك ــاق ئې تام
ــى      ــېقىن ئهتراپنـ ــۈنلىرى يـ ــېلىش كـ ــش، دەم ئـ ــا چىقىـ ــدىكى قاراۋۇلخانىغـ بويىـ
. ئايلىنىش، شۇندىمۇ پهقهت كۈندۈزدىال گازارمىدىن چىقىشقا رۇخسـهت قىلىنـاتتى  

پهس تاغالر ۋە ئىـدىرالر  . قمۇ بۇالردىن كۆپرەك ئهمهس ئىدىئهتراپتىكى يهرلىك خهل
باغرىــدىكى بىــر نهچــچه كىگىــز ئــۆي بهزىــدە تــۆت بهشــكه يهتســه، بهزىــدە بىرىمــۇ    

ئېقىننىڭ ئـۇ تهرىپىـدىمۇ پهقهت ئـون نهچـچه ئـائىله بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ        . قالمايتتى
يى تهڭ قۇراملىــق ئوغــۇللىرى تــاغ ئارىســىغا مــال بــاققىلى كېتىــپ يىــل بــو        

بىر نهچـچه  . قىزالرنىڭ زادىال قارىسى كۆرۈنمهيتتى. ئاللىقانداق دەشتلهردە يۈرەتتى
ئوتتـۇرا  يۈزلـۈك  قېرى موماي ۋە تاغلىقالرغا خاس قوپال يۈزلۈك، كۆمهچتهك قىزىل 

ــدى     ــوۋايالر ئى ــقىلىرى ئهرلهر، ب ــدا باش ــاپقا ئالمىغان ــالالرنى ھېس ــلىق ئاي ــۇ . ياش ب
  . يادا بولۇپ كهتكهنىدى قاماخمۇدادەملهر ئوخشاشال مۇھىت، ساناقلىقال ئ

ھېلىمــۇ ياخشــى ئۇنىــڭ ئاشــپهزنىڭ ئــوغلى بولــۇپ قــالغىنى، ھــۈنىرى        
باشـقىالر بولسـا    .ئهسقېتىپ، بـۇ يهردە ئهڭ ئهركىـن يـۈرۈش ئىمكـانىيىتىگه ئىـگه     

بهلگىلهنــگهن ســائهت توشــقان ھامــان چىراقنــى ئۆچــۈرۈپ ئۇخلىشــى كېــرەك،        
ــوق  ــۆۋەتچى ئوفتىســىرالر ھهرســائهتته    .پاراڭلىشىشــقىمۇ رۇخســهت ي ــك ن كىچىلى

ئۇالر ماشـىنا ئـادەملهردەك تـاڭ سـهھهردە بىـر پۇشـتهك       . دېگۈدەك تهكشۈرۈپ تۇرىدۇ
دەم ئـېلىش كـۈنلىرى   . ۇالتنى باشـاليدۇ غبىلهن ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، ھهربىي مهش
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يېـرىم سـائهت كـۆز بويـاپ،      -بهك قاقۋاشـلىرىال بىـرە  . كىرلىرىنى يۇيۇشـى كېـرەك  
ئىچىشــىپ، » بىــرە قاپــاقتىن«ېقىننىــڭ ئــۇ تهرىــپىگه ئۆتــۈپ، يهرلىكــلهر بىــلهن ئ

ــلهن     ــدەك نهرســىلهر بى ــۇم دېگهن ــق، تۇخ ــازراق قېتى ــۈك  «ئ يهكشــهمبىنى كۆڭۈلل
قـاتتىق ھهربىـي ئىنتىـزام ئۇالرنىـڭ بـارلىق ئىچكـى       . ئۆتكۈزۈپ قايتىـپ كېلىـدۇ  

  .ۈرگهنىدىئىنتىلىشلىرىگه چهك قويۇپ، ئۇالرنى ئۆز ئىختىيارىغا كۆند
  

****  
  

ئېقىننىڭ ئـۇ تهرىپىـدىكى كېسـهك ئـۆيلهردە نـېمىلهر بـار؟ ئـۇ يهردە قانـداق         
ــارتۇق      ــدە ئ ــۆيلهر ھهققى ــان ئ ــىۋەتلىك بولمىغ ــايىگه مۇناس ــدۇ؟ ھېك ــات قايناي ھاي

  .گهپلهرنى قىلىپ ئولتۇرماي، بىر ئائىله ھهققىدىال گهپ قىاليلى
ــدا  ــدا ئانـ ــدىن قارىغانـ ــ  -گازارمىـ ــر قىزنىـ ــاندا بىـ ــۇرغىنى  سـ ــدە تـ ڭ ئۆگزىـ

كۆرىنىــدىغان، ئهممــا ئىــزدەپ مهھهللىــگه كهلســه ھــېچكىم كۆرۈنمهيــدىغان ئــۆي  
  .ھهققىدىال بايانىمىزنى باشالۋىرەيلى

شۇنداق، بۇ ئۆيدە ھهقىقهتهنمـۇ بىـر قىـز بارىـدى، بىـراق، بـۇ ئـۆي ھهربىـيلهر         
دى بــۇ مهھهللىــدىكىلهرنىڭ زا. ئېيتقانـدەك تاغلىقالرنىــڭ موللىســىنىڭ ئۆيىـدى  

چـۈنكى  . قايسى مىللهتـكه تهئهللـۇق كىشـىلهر ئىكهنلىكىنـى ئېنىقلىيالمـايمىز     
ئـۇالردىن  . ئۇالر تىل جهھهتتىن ئۇيغـۇرچه، قىرغىـزچه، تـاجىكچه گهپلهرنـى بىلىـدۇ     

» تــاجىكمۇ؟«. دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ» ھهئه«دەپ سورىســىڭىز، » قىرغىزمــۇ ســىله؟«
دەپ » ئۇيغۇرمـــۇ؟«. يســـىزدېـــگهن جـــاۋاپنى ئاڭال» ھهئه«دېســـىڭىز، ئۇنىڭغىمـــۇ 

» مىللىـتىڭالر نـېمه؟  «. سورىسىڭىز، ئۇنىڭغىمۇ تهستىقلىغان جاۋاپنى بېرىشىدۇ
» تـۈركمهن «دېگهن جـاۋاپنى ئاڭاليسـىز، ئـۇالر ھهققىـدە     » تاغلىق«دېگهن سوئالغا 

  .مىشالرمۇ بار، ھهرھالدا ئۇالر ئهنه شۇنداق مۇرەككهپ ئادەملهر ـدېگهن مىش 
ىمىزگه كهلســهك، ھېلىقــى مولالمنىــڭ ئۆيىــدە    خــوش، ئهمــدى ئــۆز ســۆز   

ئۇنىـڭ باقانـدەك ئـۈچ    . ئـۇنى بۈۋىسـارەم دەپ ئاتىشـاتتى    .ھهقىقهتهنمۇ بىر قىـز بـار  
بـۇۋاي،  (ئۆيىدە ئىككى قېـرى  . ئاكىسى ياز بويى تاغ ئارىسىغا مال باققىلى كېتىدۇ

ۇشـۇ  مـولال شـهھهر كـۆرمىگهن، پۈتـۈن ئـۆمرىنى م     . ۋە ھېلىقى قىزال قالىدۇ) موماي
. دالىدا ئۆتكۈزگهن بولغاچقا، ئۇنىـڭ ئىدىيىسـىدە ئـازراقمۇ تهرەققىپهرۋەرلىـك يـوق     

ئۇنىڭغا ئۆزى دەرس بېرىدۇ، ئۇنىـڭ  . شۇڭا ئۇ قىزىنى ھويلىدىن سىرتقا چىقارمايدۇ
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سـاندا كۆرىـدىغىنى ئـاكىلىرى     -ھهمىشه كۆرۈپ تۇرىدىغىنى بوۋاي ۋە مۇماي، ئانـدا 
ئىشـى كونـا كىتـاپالرنى ئوقـۇش، ئۇنىڭغـا ئـۆگزىگه       ۋە قوشنا خوتۇنالر، قىلىدىغان 

چىقىشقىمۇ رۇخسهت قىلىنمايدۇ، پهقهت دادىسـى تـاغ ئارىسـىغا كىرىـپ كهتـكهن      
چاغالردىال ئۆگزىگه چىقىشقا مۇۋەپپهق بولىدۇ، بىچارە ئانا ئېرىنىڭ تاپىالشـلىرىغا  

پنـى  قارىماي قىزىنىڭ نالىسىدىن ئېرىپ كېتىپ، قىزىنىڭ ئۆگزىـدە تـۇرۇپ ئهترا  
  . كۆرۈپ بېقىشىغا ماقۇل بولىدۇ

ــپ      ــڭ ئاجايى ــدا دۇنيانى ــان چاغلىرى ــا قارىغ ــۇرۇپ ئهتراپق ــدە ت بۈۋىســارە ئۆگزى
ئىــه، ئهگهر دۇنيــادا تــاغ دېــگهن «. كهڭلىكىــدىن ھهيــران قــاالتتى، ھهم ســۆيىنهتتى

» !...نهرسه بولمىغان بولسا، ئۇ تهرەپته نېمىلهر بارلىقىنىمۇ كۆرۈپ بـاققىلى بولسـا  
ــۇ ھه ــوياليتتى  ئ ــۇنداق ئ ــه ش ــايتتى  . مىش ــدىن چىقالم ــۇ ھويلى ــراق ئ ــنا . بى خوش

ــۇرۇپ ئاجايىـــپ    ــرى ئـــۇنى قىزىقتـ خوتـــۇنالردىن شـــهھهرلهرگه بېرىـــپ كهلگهنلىـ
شهھهر دېگهندە مىغىلدىشىپ يۈرگهن نۇرغۇن ئـادەملهر  . ئىشالرنى سۆزلهپ بېرەتتى

كانايالر، ئېسـىل   بوالرمىش، بهك چىرايلىق ماشىنىالر، ناخشىالر ياڭراپ تۇرىدىغان
 -رەڭ كىيىـــنگهن قىـــز -تامـــاقالر پىشـــىپ تۇرغـــان نۇرغـــۇن ئاشـــخانىالر، رەڭگـــا 

  ...يىگىتلهر
ــۈنهتتى    ــلهرگه تهلپ ــى چهكســىز كهڭلىك ــارىنىڭ قهلب ــا  . بۈۋىس ــانىتى بولس ق

كۈنسېرى يىتىلىپ كېلىۋاتقـان بىـر خىـل    . يىراقالرغا ئۇچۇپ كهتكۈسى كېلهتتى
ــىزالندۇرا   ــۇنى ئارامس ــۈچ ئ ــى ك ــدىغان   . تتىئىچك ــدە كۆرىنى ــۇ تهرىپى ــڭ ئ ئېقىننى

. گازارمىــدا مىدىرلىشــىپ يــۈرگهن ھهربىــيلهر ئۇنىڭغــا تولىمــۇ قىزىــق كــۆرىنهتتى 
ۇغىنىسى ئارىلىق يىـراق بولغاچقـا ئـۇالرنى تـونىغىلى بولمىغاچقـا ھهممىسـى       ش

يېشــىل چىمهنلىكــته ئۇالرنىــڭ گهۋدىســى  . بىــر ئادەمــدەك غهلىــتىال كــۆرىنهتتى 
پهقهت مىدىرالپ يۈرگىنىـدىنال ئۇالرنىـڭ جـانلىقالر ئىكهنلىكىنـى     بىلىنمهيتتى، 

تـوۋا، ئـۇالر نېمىشـكه ئۇنـداق كىـيىم كىيىدىغانـدۇ؟       «. قىياس قىلىشـقا بـوالتتى  
. ساددا قىـز بـۇالرنى چۈشـهنمهيتتى   » ...يىراقتىن خهق بىلىۋالمىسۇن دەمدىغاندۇ؟

بهك ئازىـدى، يېشـى    بىلگىنى -گهرچه ئۇ نارېسىدە قىز بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ كۆرگهن
ــكهن، ھهم     ــۈپ كهت ــوي قىلىــش يېشــىدىن ئۆت بولســا ئاللىقاچــان تاغلىقالرنىــڭ ت

بىـراق، ئۇنىـڭ   . كېيىن شهھهرلىكلهرنىڭ توي قىلىش يېشىدىنمۇ ئۆتـۈپ كهتتـى  
بىلگهنــلهر بولســا ئۇنىــڭ جــۇدۇنى يامــان . مهۋجــۇدلىقىنى كــۆپ ئــادەم بىلمهيتتــى
بۇ مۇھىتتا ئۇنىڭـدىنمۇ  . سىپ كۆرمهيتتىدادىسىدىن ئهيمىنهتتى، ئۆزلىرىنى مۇنا
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ــۇ ھــال بۈۋىســارىنىڭ  . ئۇلــۇغراق بىرســى بولمىغاچقــا، ھېچكىمنــى ياراتمــايتتى  ب
  . تهقدىرىگه كۆرۈنمهس كىشهنلهرنى ساالتتى

بۈۋىسارىنىڭ يېشـى زورايغانسـېرى خوتۇنالرنىـڭ ئهرلهر ھهققىـدىكى بىـر ئـاز       
بىـر ئـاز    ،ىنى قىزىقتۇرىـدىغان ئهدەپتىن چىققان، ئهمما ئالالنىمىسى بىلهن كىشـ 

ئـۇ ھهمىشـه ئـادەم خۇمـارداپ     . سىرلىق پاراڭلىرى ئۆزىگه جهلپ قىلىشقا باشلىدى
ھاياتنىـڭ  . ئۇنىڭ ھايات، تۇرمـۇش ھهققىـدە پـاراڭ ئاڭلىغۇسـى كېلهتتـى     . تۇراتتى

  . سىرلىرىنى بىلگىسى كېلهتتى
لىق ئهمدى كېچىلىرى ئۇنىڭ ئۇيقۇسى قاچتى، ئـۆزى چۈشـهنمهيدىغان سـىر   

بــۇ قىينىلىشــتا چۈشــهنگىلى . بىــر خىــل ئىنــتىلىش ئــۇنى قىيناشــقا باشــلىدى 
ئهمـدى ئـۇ ئۆگزىـدە مهھهللىسـىدىكى بىـرەر      . بولمايدىغان لهززەتلىك پۇراق بارىدى

ئهر كىشىنى كۆرسـه ئاجايىـپ بىـر خىـل سـىرلىق قىـزىقىش بىـلهن قارايـدىغان،         
شـۇ ئهرلهرنىـڭ خوتـۇنلىرى     ئۇالرنى ئاياللىرى بىلهن قوشۇپ تهسهۋۋۇر قىلىـدىغان، 

ــدىغان     ــاغالپ قاراي ــلهن ب ــى ئاشــۇ ئهرلهر بى ســۆزلهپ بهرگهن چۈشىنىكســىز لهززەتن
ــدى ــزدەپ    . بول ــل ســېزىمنى شــۇالرنىڭ جىســمىدىن ئى ــان شــۇ خى ــالالر دەۋاتق ئاي

بۇ قوپال، توڭ، سوغۇق مىجهزلىك كىشىلهردە ئاياللىرىنى شـۇ  . تېپىشقا ئۇرىناتتى
  . نداق خىسلهتنىڭ بارلىقىنى چۈشهنمهي ھهيران بوالتتىقهدەر سۆيۈندۈرەلىگهن قا

  
****  

  
خمۇد بــۇ گــازارمىگه كهلگهنــدىن بېــرى ئۆگزىــدىكى جانــاننى بىــر نهچــچه   امــ

ــز    ــدا قى ــاپقا ئالمىغان ــۆرگهننى ھېس ــتىمال ك ــۆرۈپ   -قې ــدىن ك ــانالرنى يېقىن چوك
 تانسـىالردىن . ئۇ شـهھهردىكى ۋاقتىـدا تولىمـۇ شـوخ يىگىـت ئىـدى      . باقمىغانىدى

ئهگـرى  «بهڭۋاشـلىق دەپ،   -ھهتتـا ئـۇ ياشـلىق   . مۇھهببهتمۇ تۇتقانىدى. قالمايتتى
شــۇڭا ئــۇنى يېــتىلگهن تهننىــڭ تهبىئــى     . الرغىمــۇ مېڭىــپ باققانىــدى  » يــول

ئىنتىلىشى، شۇنداقال بىر چاغالردا باشـتىن كهچـۈرگهن ھۇزۇرلىنىشـنىڭ خۇمـارى     
ــۇپ قالىــ    ــا كاللىســى قوداڭشــىپ گاڭســا بول ــايتتى، ھهتت دىغان چــاغلىرىمۇ قىين

  . بارىدى
ئــۇ ھهمىشــه ئېقىنغــا ســۇ ئــالغىلى كىرگهنــدە ســۇ بويىــدا ئــۇزاق ئولتــۇرۇپ   

ــاالتتى ســۇنىڭ ئــۇ تهرىپىــدە ئــاللىكىم ئۇنىــڭ بىــلهن ھهمســۆھبهت بولــۇپ       . ق
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ئېقىنـدىن ئـۇ تهرەپـكه چىقىـدىغان     . ئولتۇرغاندەك شىرىن سۆزلهرنى پىچىراليتتـى 
ھــېلىال شــۇ  —امــان بىــر شــېرىن خىيــال چىغىــر يولغــا تهلمــۈرۈپ قارىغىنىــدا ھ
) بىــر ئايــال، بىــر يــاش، چىرايلىــق چوكــان(تهرەپــتىن چىــلهك كۆتــۈرۈپ بىــر قىــز، 

بــۇ تهســهۋۋۇرنى . ۋۇجــۇدىنى تىتــرەك بېســىپ كېتهتتــى  ،چۈشــۈپ كېلىدىغانــدەك
مۇھىتنىڭ گۈزەللىكى، خالىلىقى، جىمجىتلىقى، ئـادەم كىرىـپ كهتسـه تـاپقىلى     

قاتارلىقالرغـا  ... اتقال ئۆسـۈملۈكلهر بىـلهن قاپالنغـانلىقى   بولمايدىغان بۈككىدە چ
بىرلهشتۈرۈپ ئويلىغىنىدا بۇ خىيالى ھازىرال ئىشـقا ئاشـىدىغاندەك، ھهتتـا ئۇنىـڭ     
تهرتىپـــى قانـــداق بولىـــدىغانلىقىغىچه ئـــويالپ كېتىـــپ ۋۇجـــۇدى شـــۈركىنىپ، 

  ...بولغۇسى شادلىق تۇيغۇسىدىن لهرزىگه كېلهتتى
 -كۆتۈرگهندە بولسا ئۆزىنى يهنه سۇ بويىدا تهنها كـۆرەتتى بۇ خىيالالردىن باش 

دە، مىسلىسىز چۈشكۈنلۈك ھېس قىلىپ، ھېرىپ كهتكهندەك بوشىشـىپ بىچـارە   
بولۇپ قاالتتى، بىراق ئۇ يهنه ھامـان بىـر كـۈنى مۇشـۇ پهيتـته، مۇشـۇ يهردە بىرسـى        

رۈپ بىــلهن ئۇچرىشــىپ قالىــدىغانلىقىغا ئــۆزىنى ئىشــهندۈرۈپ، چېلىكىنــى كۆتــۈ
  . يۈرۈپ كېتهتتى

يالغـا، تهسـهۋۋۇرغا بـاي كـېچىلهر     ىكهچته يهنه ئازابلىق ئۇيقۇسىز كېچىلهر، خ
قىلىــش پىكرىمــۇ بــاش   »شــۈكرى«پــاتال  -بىــراق، ئۇنىڭــدا پــات  . باشــلىناتتى

چۈنكى ئۇ باشقا جهڭچىلهرگه قارىغاندا پۈتـۈنلهي دېگـۈدەك ئىختىيـارى    . كۆتىرەتتى
ئهتتىگهنـدە تـۇرۇپ   . ېيىنرەك ئۆچۈرسىمۇ بوالتتىچىراقنى ك. ھهرىكهت قىالاليتتى

ئوچاققا ئوت قااليدىغان بولغاچقا بهزى كـۈنلىرى ئۇخلىيالمـاي قىينالغانـدا يېـرىم     
بۇنـــداق چاغـــدا ئـــۇ ئاشـــخانىغا چىقىـــپ . كېچىـــدىال تـــۇرۇپ كېتىپمـــۇ قـــاالتتى

ــارلىق   ــداق تهيي ــۇس   —ئاللىقان ــۇرۇچ تۇت ــر ت ــرىش، خېمى ــۇن يې ــدەك ... ئوت دېگهن
ــ  ئىشــالر ــلهن مىلى ــدا    كبى ــان ھال ــۆزىنى ئۇنۇتق ــدا ئ ــاكى ئوچــاق ئالدى ــوالتتى ي ه ب

باشــقا جهڭچىــلهر ئــۇخالش ۋاختىــدا ياتــاقتىن چىقىشــقا      . ئولتــۇرۇپ كېتهتتــى  
  ...ھېچقانداق ئىمكانىيهت تاپالمايتتى 

  
*****  

  
توغرىســـىنى ئېيىتقانـــدا بـــۇ   . بۈۋىســـارىنىڭ ئانىســـى ئاغرىـــپ قالـــدى    

ولۇپ، ئـۇ ماغدۇرسـىزلىق، تـېلىش ھـېس قىالتتـى،      قېرىلىقتىكى سۆلىسىزلىك ب

 102

» كهســپىي«دادىســى تــاغ ئارىســىغا . بىــر يېــرى ئاغرىغاننىــڭ تــايىنى يــوق ئىــدى
  . ئىشلىرى بىلهن كىرىپ كهتكهن بولۇپ، ئۆيدە تازىمۇ قىيىنچىلىق باشالندى

ســورىدى بۈۋىســارە، ئۇنىڭــدا ئېهتىيــاج ئۈچــۈن    —ســۇ ئهكىرەيمــۇ، ئانــا؟ —
تـۈزگه چىقىـپ بـېقىش ئىسـتىكىمۇ كۈچلـۈك       -ىن باشـقا تـاال  ئىشلهش خاھىشىد

  . ئىدى
ــۆرە      — ــدىن ك ــوق، ئۇن ــى گهپ ي ــزگه ياخش ــا ھهرئىككىمى ــوي، داداڭ ئۇقس ق

ســـىنى تـــوۋال، كىرگهنـــدە ئـــۆزەم ئۇنىڭغـــا ەئـــۆگزىگه چىقىـــپ قوشـــنىالردىن بىر
  . ئېيتىمهن، سۇ ئهكىلىپ بېرىدۇ

نـدەك بىـر قىـز تۇرغـان     اقى ئهنه شۇنداق بولـدى، بىـراق پا  دەسلهپكى كۈنلىر
داالدا ئوتالۋاتقان مـال  . بولۇش قوشنىالرغىمۇ خوش يېقىۋەرمهيتتى» نىمكار«ئۆيگه 

ۋاراننــى قورۇغــا ســوالش، ئۆينىــڭ ئارقىســىدىن ئوتــۇن ئېلىــپ كىــرىش قاتــارلىق   
ئىالجىســىزلىق ھهم قىزنىــڭ كۆڭــۈل خاھىشــى ئــانىنى بــوي  . ئىشــالرمۇ بارىــدى

اراننى ھهيـدەپ كهلگىلـى، ئوتـۇن ئېلىـپ كىرگىلـى      ۋ -دەسلهپ ئۇ مال. ئهگدۈردى
كېيىن ئهزەلدىن كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر خىل جـۈرئهت بىـلهن چىلهكنـى    . چىقتى

بۇ مانا شۇنچىلىكال ئىش ئىكهن، ھېچـنىمه  . ئالدىدە، ئېقىنغا سۇ ئېلىشقا چۈشتى
بــولغىنى يـــوق، پهقهت مهھهللىــدىكى يىگىـــتلهردىن بىــر نهچچىســـى ئۇنىڭغـــا    

ــا  ــىرلىق ق ــىرلىق، ھهم     س ــا ھهم س ــۇ ئۇنىڭغ ــدى، ب ــۈپ قويىۋى ــدا كۈل راپ مېيىقى
ئاچچىقىنى كهلتۈرىدىغان بولۇپ كۆرۈندى، بىراق ئاچچىقى كېلىش بىـلهن بىـرگه   
ئاللىقانـــداق بىــــر ئىســــتهك بۇنــــداق ســــىرلىق كۈلكىنىــــڭ قايتىلىنىشــــى  

  .تىكىلگهندەك بولدى
***  
  

ئىنســانالر تۇرمۇشــىدىكى ئۇلــۇغ بولغــان ئاساســى  
بـــــارلىق باشـــــقىالر ئـــــاچلىق ۋە  — الرىســـــىئىمپول

يېمهكلىـك ۋە جىنسـىيهت   : ھايۋانالرغا ئوخشـايدۇ، بـۇالر  
  .ئاچلىق ۋە مۇھهببهت ئىمپولىسى —ئىمپولىسى 

  »جىنسىيهت پىسخىكىسى«—
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ســۇ بويىــدا  . تهقــدىر ئــاخىرى مهخمۇدنىــڭ تىلىگىنــى ئىجــابهت قىلــدى     
ر يـول بىــلهن بىــر قىــز  دىن چېغىــتۇرغىنىــدا ئــۇ تهرەپتىكـى يــان بــاغر ھاڭقىيىـپ  

ئۇ خۇددى سۆزلىشىپ قويغان كىشىسـى كېلىۋاتقانـدەك ۋۇجـۇدى    . چۈشۈپ كهلدى
ــانال       ــى چاپس ــدىغان گهپلهرن ــۈزۈۋېلىش، دەي ــالن ت ــونكېرت پى ــرەر ك ــدەپ، بى دىرىل
ــان       ــاۋارە قىلغ ــۆزىنى ئ ــدا ئ ــۋېلىش كويى ــپ تىزى ــدىغان قىلى ــهتكه بۇرىياالي مهخس

قىــز . ، ھېچنىمىنــى يىپقــا تىزالمىــدىبولســىمۇ، ئــوي پىكــرى قااليمىقانلىشــىپ
ــۇ تــېخىچىال شــۇ خىــل روھــى      ئۇنىــڭ قارشــى تهرىگىــال كېلىــپ قالغــان چاغــدا ئ

  . قااليمىقانچىلىق ئىلكىدە ئىدى
ئۇ ھهمىشه بىرسى بىلهن مۇشۇ يهردە ئۇچرىشىپ قالسىال ئۇنىڭغا شـوخلۇق  

لۇپ كهتـكهن،  يادا بو ،بىلهن چاقچاق باشالپ كېتىدىغاندەك، گهپتان، مهدداھالردەك
مۇشـــۇنداق پهيـــتلهردە كـــۆپ ئىشـــلىتىلدىغان ســـۆزلهرنى ياغدۇرىۋېتىدىغانـــدەك 

ئهمدىلىكته تىلىنى ئاللىقانداق ئېغىر بىر نهرسـه بېسـىپ تۇرغانـدەك    . تۇيىالتتى
ــدى  ــۆزلىيهلمهيال قال ــرى   . س ــهگهك نېرۋىلى ــڭ ئهڭ س ــۇندىمۇ ئۇنى ــان«: ش ! چاپس

ــان ــا كېتىـــپ قالىـــدۇ! چاپسـ ــقاندەك . اگاھالنـــدۇراتتىدەپ ئ» !...بولمىسـ قېرىشـ
جىددىيلهشكهنســېرى ئۇنىــڭ يادىغــا ھېلىقــى قاپىيــداش چىرايلىــق ســۆزلهرنىڭ  

قىز بىرىنچى چىلهككه سۇ ئېلىپ تۈزراق يهرگه توختىتىـپ  . بىرسىمۇ كهلمهيتتى
قويۇپ، ئىككىنچىسىنى سۇغا چۆكۈرگىلى باشلىغاندا ئۇنىـڭ ئالدىرىشـى چهكـكه    

  !قالغاندەك بولدى ئهسهبلىرى تارتىشىپ. يهتتى
بىــراق ئــۇ يهنىــال اليىقىــدا ســۆز تېپىــپ قېلىشــتىن تولىمــۇ يىــراق بولــۇپ، 

دە،  ـئۆزىمۇ سهزمهستىن يهرگه ئىتتىك ئېڭىشىپ ياڭاقتهك بىر تال تاشـنى ئالـدى    
  !...سۇغا ئېڭىشىۋاتقان قىزنىڭ ئالدىغا ئاتتى

ىنى يــۈزى ۋە كــۆكرەكلىرىگه مــۇزدەك ســۇ چاچرىغــان بۈۋىســارە چۆچــۈپ بېشــ
بولسـا قىلىـپ    مـاخمۇد كۆتهردى، چېلىكىمۇ سۇغا تولمايال سۇ يۈزىـدىن ئۈزۈلـدى،   

ســالغان تېتىقســىزلىقىدىن تېخىمــۇ بهتـــتهر چۆچــۈپ، بىــر خىــل يېقىمســـىز       
ئـۇ شـۇندىال قىزنىـڭ سـهپكۈن يۈزلـۈك،      . ھىجىيىش بىلهن قىزغا قاراپ قالغانىـدى 

ىما يۈزىگه، تاغلىقالرغـا  بىراق تىگى كۆمهچتهك قىزىرىپ تۇرغان، گۆشلۈك، لۇپۇلد
خاس ئۆتكۈر، بۈركۈت كۆزىگه قۇالقلىرىدىكى زىيادە يوغان ۋە سۈپهتسـىز زىرىسـىگه،   

قىـز  . ياقىسىدىن چىقىـپ تۇرغـان ئاپئـاق بويۇنلىرىغـا سـهپ سېلىشـقا باشـلىدى       
بىـراق، شـۇ تـاپ قىزنىـڭ سـېمىز،      . ئهرزىمهيتتـى » بىر قاراشقىمۇ«شهھهردە بولسا 
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ــاغ  ــان سـ ــرالپ تۇرغـ ــۈپ  لىغىـ ــى ئۈزۈلـ ــىنىڭ تۈگمىسـ ــۇ كوپتىسـ رىلىرى، بولۇپمـ
كهتكهنلىكتىن خېلى يهرگىچه كۆرىنىپ تۇرغـان مهيدىسـى، چىـڭ ۋە يـۇمرانلىقى     
بىلىنىپ، سېمىزلىكىگه يارىشىپ تۇرغان كۆكسىگه قارىغانـدا نېمهتنـى كـۆرگهن    

  . ئاچ يىرتقۇچتهك، بىر خىل ئىچكى ۋەسۋەسىدىن ساراڭ بواليال دەپ قالدى
ئۇنىڭ ئالدىدا ھهربىـي فورمىسـى   . ىڭغا زەڭ قويۇشقا باشلىغانىدىقىزمۇ ئۇن

تــاق، ســاقاللىرى قارىما ،تــۈپ چىققــانرئالــدىغا پهشــتاما تارتقــان، مۇســكۇللىرى بۆ
تىكهندەك چىقىشقا باشلىغان، كۆزلىرىدىن يـاۋايىالرچه تهلـۋە نـۇر چاقنـاپ تۇرغـان      

رىدىن ھهتتا ئوتتـۇرا  ھهرئىككىسى شۇ جىنسنىڭ چىرايلىقلى. بىر يىگىت تۇراتتى
  .ھاللىرىدىن ھېسابالنمايتتى

ــدىڭىز؟   — ــيهي، بېشــىمنى يېرىۋەتمهكچىمى ــاقنى   —ۋى ــز چاقچ ــدى قى دې
  .چۈشهنمهيدىغان تهتۈرلۈك بىلهن

  .يىگىت ئهمدى سهل ئۆزىگه كېلىشكه باشلىغانىدى
ــدە بۈگــۈن     — ــاران دېگهن ــلهپ ئ ــاراي؟ خــۇدادىن تى بېشــىڭىزنى نېمىشــكه ي

  ۋاتسام، بۇ نېمه دېگىنىڭىز ئهمدى؟دىدارىڭىزنى كۆرى
  ...تاش ئاتتىڭىزغۇ ئهمسه؟ تهگمهي قالسىال شۇنداق دېۋىلىپ —
  .تاش ئاتقان بىلهن قاش ئاتقان ئوخشاپ كېتىدۇ، خېنىم —
  ؟ئهمدى قاش ئاتقان؟ ۋىيهش، بۇ نېمه دېگهن گهپ —
بىلهمسـىز، ئاپپـاق قىـز؟ مانـا مۇنـداق، مۇنـداق قىلغـاننى قـاش ئاتقـان           —

  .ۇدەيد
  ئۇ نېمه قىلىق؟ —
  .بۇ كۆڭۈلنى ئاشكارىالشنىڭ دەسلهپكى بهلگىلىرىدىن بىرى —
ــر  — ــۇقهددەس بى ــدىغا   ســىر قىزنىــڭ كــۆڭلى م ــاپ ئال يوشــۇرۇنغان كويىق

. كېلىپ قالغاندەك بىر خىـل تۇيغـۇدا، كـۆڭلى ئاللىقانـداق بىـر نېمىنـى تۇيـدى       
ۇپ باقمىغـان ئىـش   ئۇنىڭ ھهرخىل ئادەملهر بىلهن ئۇچرىشىشى پاراڭلىشىشى بول
  .بولغاچقا ئاڭلىمىغان گهپلهرنى كۆپرەك ئاڭلىغۇسى بار ئىدى

  !...ۋىيهش —
  مېنىڭ كۆڭلۈمدىكىنى بىلگهنسىز؟ —
  نېمىنى؟ —
  .كۆڭۈل سىرىمنى —
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  قانداق سىر ئۇ؟ —
تۈۈرتكه بولدى، قىزنىڭ تاغلىقالرغـا خـاس    قاماخمۇدبىر خىل ياۋايى جۈرئهت 

. ەشمىنى بىلمهسـلىكى ئۇنىڭغـا ئىمكـانىيهت بهردى   كهر -تومتاق، ساددىلىقى، ناز
مېنـى  . ئـۇ ئۆتىشـىگىال قىـز ئۇنىڭـدىن قورقـۇپ قالـدى      . ئۇ سۇدىن ئـاتالپ ئـۆتتى  

ئۇرماقچى ياكى ئۆلتۈرۈۋەتمهكچى دېگهندەك ۋەھىمه ئۇنى دەرھال ئارقىغا داجىتقـان  
 ئىلگىــرى بولمىغــان بىــر ،ۈتــۈشكلهشــنى پىبولســىمۇ، يهنه ئاللىقانــداق كــۈچ، په

ئۇنىـڭ  . قېچىشـقا ئالدىرىمىـدى   ،تۇيغۇسى ئۇنى توختىتىـپ  شنهرسىگه ئېىرىشى
 نىمـاخمۇد ئارقىغا ئۆرلىشى بىلهنال تولغان ساغرىسـى تېخىمـۇ روشـهن بىلىنىـپ     

.... ىتـوم كالپۇكلىرىغـا تۇمشـۇقىنى سـوزد    دە،  - ئۆزىنى تۇتالماس ھالغا كهلتۈردى
ا قارىمــاي، ئۇنىــڭ پۈتــۈن ئۇنىــڭ ئهســهبىيلىكى تۇتــۇپ، قىزنىــڭ يۇلقۇنۇشــلىرىغ 

بهدىنىنىمۇ ئـۆزىگه قارىتىـپ، بايـا كاللىسـىنى ئىلىشـتۈرۋەتكهن قـوش ئالمىـدەك        
  .چىڭ كۆكسىگه كۆكسىنى يېقىپ، قىزنى ئۆزىگه قاتتىق تارتتى

نىڭ ئاللىقانداق بىر خىـل خۇمـارى قانغانـدەك، ئهسـهبلىرى جايىغـا      ماخمۇد
، تېخىمۇ مۇھىم بىر ئىشـى چـاال   چۈشكهندەك بولغان بولسىمۇ، نېمىدۇر بىر نهرسه

قىزنىـڭ   ،قالغاندەك تۇيغۇ بىلهن قىزنى قويىـۋەتتى ۋە دەرھـال ئارقىسـىغا يېنىـپ    
دە، سۇنىڭ ئـۇ   -بايا سۇ ئېلىنمىغان چېلىكىگه سۇ ئېلىپ تۈز جايغا قويۇپ قويدى

ئۇنىڭ يهنه بىر قېتىم قىزنىڭ سـاغرىلىرىغا قارىۋالغۇسـى   . تهرىپىگه ئۆتۈپ كهتتى
ــۆزدىن     بولســىمۇ، ــدۈرۈش ئۈچــۈن دەرھــال ك ــۇرۇش، تهلپۈن قارشــى تهرەپنــى قىزىقت

شـۇڭا چېلىكىنـى كۆتـۈرۈپ يـانتۇلۇقتىكى     . غايىپ بولۇش الزىملىقىنـى بىلهتتـى  
  .چېغىر يول بىلهن يوقۇرىغا چىقىپ كهتتى

ــدى  ــۆزىگه كېلهلمىگهنىـ ــېخىچه ئـ ــز تـ ــل  . قىـ ــر خىـ ــدە بىـ ــڭ لهۋلىرىـ ئۇنىـ
ــاقل   ــارارەت س ــك ھ ــىز لهززەتلى ــدىتهرپلىگۈس ــدىن  . ىنىپ قالغانى ــڭ ئۇچى پۇتىنى

كىرگهن تىترەك پۈتۈن ۋۇجـۇدىنى كۆيـدۈرۈپ، يـۈرىكىگه چىققانـدا بىـر ئـاز ۋاقىـت        
بـۇ ھاياجاننىـڭ   . تۇرغاندەك بولۇپ، ئارقا مېڭىسىنى غوڭۇلدىتىپ چىقىـپ كهتتـى  

گهن ھالــدا ىيادروســى يوقالغــان بولســىمۇ تــېخىچىال خــۇدىنى بىلــمهي ئېســهنكىر 
چه مىنۇت ئالدىدىكى ئىشالر خىيالىـدا ھهربىـر قايتىالنغانـدا بىـر     بىر نهچ. تۇراتتى

خىل تهڭداشسىز شادلىق يـۈرىكىنى پهپىلىگهنـدەك، ھاياتىغـا ئاللىقانـداق يېڭـى      
ئــۆزى  ،مهنـا قوشــۇلغاندەك، ئهمــدى ئۇنىــڭ زېرىكىشــلىك كــۈنلىرى ئاخىرلىشــىپ 

كىلسـىز  ى، كـۈنلهر ۋە تـۈلىرى ئۆزىنىـڭ شه   قشـ ئۈچۈن تولىمـۇ يېقىملىـق ئىـچ پۇ   
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زېرىكىشـكه ئـورۇن قالدۇرمايـدىغان ئـاللىنېمه      ،جىسمى بىلهن لىققىدە تولـدۇرۇپ 
  ...ئىگىلىگهندەك تۇيۇلدى

ئۇ ئارقىسىغا يېنىپ ھهرئىككى چېلىكىنىڭ سۇغا لىق تـۇرغىنىنى كـۆرۈپ   
بايا ھهرئىككىسىگه سۇ ئالغانمىـدىم يـاكى مېنىـڭ يېڭـى     «. بىر ئاز ھهيران بولدى

ــاد ــرىكلهلش ــدا    ىقىمنى تهب ــداق بولغان ــدىمۇ؟ ئۇن ــدۇرۇپ قوي ــالر تول ــپ روھ پ غايى
دېگهنلهرنـى كۆڭلىـدىن   » ...چىلهكتىكىسى باشقا بىر نهرسه، ئابىهايات بولىـدىغۇ؟ 

ئهسـلىدە بىـر   . كهچۈرۈپ، ئۆزىنى ھهممه ئىشنى باشتىن ئويالپ كۆرۈشكه ئۈندىدى
دەپ » ...ئهسـلىدە ... ھه«. چېلهككه سۇ ئېلىشقا ئۈلگـۈرمىگهنلىكى مهلـۇم بولـدى   

كــــۆز ئالدىــــدىن . ئويلىــــدى ۋە شــــۇئان يــــۈرىكى دۈپۈلــــدەپ ســــېلىپ كهتتــــى
چۈشىدىكىدەكال غايىپ بولغـان يىگىتنىـڭ شـۇنچىلىكال ئىشـى گويـا ئۆلۈمـدىن       
. قۇتۇلدۇرىۋالغانغا تهڭ مېهرىبـانلىقتهك ئـۇنى ئىللىـق پهپىـلهش سـىالپ ئـۆتتى      

  .شتىن يهنه يۈرىكى لهرزىگه كهلدىۈنۈسۆي
ــدى چاپســانراق  ــى     ئهم ــۇرۇپ، ھهممىن ــوڭچه ئولت ــپ، ئ ــپ كېتى ــۆيگه قايتى ئ

شــۇنداق، دەل شــۇنداق . يېڭىۋاشــتىن ياخشــىراق ئــويالپ كــۆرۈش كېــرەك ئىــدى 
  !قىلىش كېرەك

ئۇ ئهمدى قوشنا ئايالالرنىڭ سۆزلىرىگه ھهيران قېلىپ ئولتۇرمايـدۇ، خـۇددى   
ــهت       ــپ، ھهس ــدەك ھاڭقىيى ــۆرگهن چاغدىكى ــقىالردا ك ــىنى باش ــوق نهرس ــدە ي ئۆزى

ــ ــدۇ  ئ ــاراپ تۇرماي ــلهن ق ــق بى ــىگه   . ارىالش ھهيرانلى ــكهن نهرس ــۇالر ئېرىش ــۇ ش ئۇم
  !بار بولغىنى ئۇنىڭدىمۇئېرىشتى؛ ئۇنىڭدىنمۇ باشقىالردا 

  
*****  

  
ئهمدى يېقىن كهلگۈسىدە ئارزۇ قىلغان نهرسىگه ئېرىشـىش ئالدىـدا    ماخمۇد

ۈتـۈپ تۇرغـان   تۇرغانالردا بولىدىغان روھى  ھالهت بىلهن جىددىيلىشىپ، ئـۆزىنى ك 
پ، ئىشقا ئانچه قولى بارمـاي، ئالـدىراش سـهپهرگه جابـدۇنغان     ۈنۈخۇشاللىقتىن سۆي

  . تىتلىق ئىلكىدە ياشاشقا باشلىدى ـكىشى ئاپتۇۋۇز كۈتكهندەك تىت 
ــانال       ــىنى چاپس ــدىكى نهرس ــڭ كۆڭلى ــدەك ئۇنى ــۇ ئويلىغان ــدىر ئ ــراق تهق بى

ڭقىيىپ تۇرۇپ، ئۇزاق كـۈتكهن  بىر نهچچه كۈنگىچه سۇ بويىدا ھا. ئۇنىڭغا بهرمىدى
ئۇ تـۇنجى سۆيۈشـتىن كېـيىن ئايالالرنىـڭ     . بولسىمۇ قىزنىڭ قارىسى كۆرۈنمىدى
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ئاخىر جهزمهن ئـۇ  «شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . ۋۇجۇدىدا بولىدىغان تهلۋە تۇيغۇالرنى بىلهتتى
  .دېگهنلهرنى ئويالپ ئۆزىگه تهسهللى بېرەتتى» دا تۇرالمايدۇىجاي

بولـۇپ قالغانـدەك تۇرغىنىـدا بىـردىنال بىـر خىـل        ئۇ ئوچاق ئالدىدا سهزمهس
ــارا«دەرىجىــدىن تاشــقىرى ســهزگۈ   ــۈرۈپ   » ق ــۇپ، بېشــىنى كۆت ــا بول ــدەك  زاي دېگهن

ئـۇ قىزنىـڭ   . ئېقىننىڭ ئۇ تهرىپىگه قارىۋىدى، ئۆگزىدە تۇرغان قىزغا كۆزى چۈشتى
ــدى  ــۇ   . گهۋدىســىنىال كۆرەلى ــالپۇكلىرىال ئهمهس، تېخىم ــوم ك ــان ھالقىســى، ت يوغ

قولى تېگىـپ كهتكهنـدە تېـنىگه    . جهبلىنهرلىك بولغان كۆكسىمۇ بىلىنمهيتتىئه
ــكهن مىلىــق  ــاللىنېمه شــۇرۇلداپ تارقىلىــپ كهت مىلىــق ساغرىســى تېخىمــۇ   -ئ

بىـراق،  . ھهتتا ئۇنىڭ قايسى تهرەپكه قاراپ تۇرغىنىمۇ بىلىنمهيتتى. بىلىنمهيتتى
مهن سـۆيگهن جـايلىرى   «. ئۇ تهسهۋۋۇرغا تايىنىپ بۇالرنىڭ ھهممىسـىنى كـۆرەتتى  

ــاۋۇ يېــرىنئه ــدىراق «، »ه ئ ــدىغان كۆكســى «، »كــۆزى ئۇنىــڭ يۇقۇرى ھهۋەس قوزغاي
ــوياليتتى» ...شــۇ ئهتراپتــا... پهســته، ــۇزاق قــاراپ تۇرغانــدىن كېــيىن  . دەپ ئ قىــز ئ

ر بىشارەت، بۇ جهزمهن بىشارەت، ئۇ ئهمدى ئېقىنغـا  ىبۇ ب. ئۆگزىدىن چۈشۈپ كهتتى
، دەرھـال ئاشـخانىغا كىرىـپ، ئۇستىسـىغا     مـاخمۇد لىغـان  ى ئوينشۇالر» ...چۈشىدۇ

  .تۇيدۇرماي، سۇالرنى چېچىۋېتىپ، چىلهكلهرنى قۇرۇقداپ كۆتۈرۈپ ماڭدى
ــخۇدا ــوۋاي ــدى   ! ا ت ــش بول ــر ئى ــالغاندەكال بى ــا س ــڭ دىلىغ ــى ! ئۇنى ھهرئىكك

 مـــاخمۇد. تهرەپتىكـــى يـــانتۇ قىرغـــاقتىن ئىككـــى بهڭـــۋاش چۈشـــۈپ كهلمهكـــته 
. راق سـۇ بويىغـا چۈشـۈپ، قىزنـى كۈتـۈپ تۇرغىسـى كېلهتتـى       ئالدىرايتتى، چاپسان

بولغاچقا بهڭـۋاش تۇيغـۇلىرىنى مهجبـۇرى تىـزگىنلهپ،     » ئىش كۆرگهن«بىراق، ئۇ 
پ، قهدىمىنى ئاستىلىتىۋالدى، قىـز سـۇ   ۈتۈئۆزىنى ئانچه ئالدىرىمايدىغاندەك كۆرس

  . بويىغا ئاۋال يىتىپ كهلدى
دە،  -ئىتىپ قاراشـتى » لهپ«تى، ئىككىسى سۇنىڭ ئىككى تهرىپىدە ئۇچراش

. كۈلۈمسىرەشـــتى، ئىككـــى كـــۆزدىن كـــۆرۈنمهس يـــالقۇنالر چېچىلىـــپ كهتتـــى 
يـۈزدىكى  . ھهرئىككى كۆزنىـڭ ئالدىـدا تهڭداشسـىز گـۈزەل جـان ئىگىسـى تـۇراتتى       

سهپكۈنلهر ئهسلىدە شۇ يۈزنىڭ ئۆزىگه خـاس زىننهتلىرىـدەك، ئۇنىڭسـىز بـۇ يۈزمـۇ      
ــدەك  ــارە كۆرىنىغانـ ــۇ بىچـ ــاب   تولىمـ ــا بـ ــى دەل ئۇنىڭغـ ــان ھالقىسـ ــڭ يوغـ ؛ ئۇنىـ

كهلگهندەك؛ ئىسكهتسىز ھهم رەڭگى ياخشـى تالالنمىغـان، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئايـدا      
بىر قېتىممۇ يهڭگۈشلهنمىگهچكه كىر بېسىپ كهتكهن كىـيىملهر ئـۇنى تهبىئـى،    

ه كهم بولسـا بولمايدىغانـدەك، گۈزەللىكىمـۇ    تئاددى ھهم بهلهن قىلىپ كۆرسىتىشـ 

 108

لىقتا، تهبىئىلىكته ئهڭ ياخشى ئىپادىلهنگهندەك، بۇ دەل شۇنىڭ ئۈچـۈن  دەل ئاددى
  .زۆرۈردەك تۇيىالتتى

تــاقلىقى ئــۇنى كۈچتۈڭگــۈر كۆرســىتىپ تۇرغانــدەك، يهنه بىــر يۈزنىــڭ قارىما
ســاقاللىرىنىڭ كىــرپه تىكىنىــدەك يىرىــك بولىشــى يىگىتلىكنىــڭ ئهڭ ياخشــى 

  .بهلگىسىدەك بىلىنهتتى
ــدىم، ئۇ — ــدى قىــز ئۇنىڭــدىن كــۆزىنى   —،مچرىتالمىــدىھهركــۈنى كهل دې

  .ئېلىپ قېچىپ، بىراق يهنه ئوغۇرلۇقچه قاراشتىن ئۆزىنى تۇتالماي
  .ماخمۇددەپ ھىجىيىپ جاۋاب بهردى  —مهنمۇ كهلدىم، —
  مهن كۆرمىدىمغۇ؟ —
سىزنى كۆرسۇن دەپ كېلهمتىم، قاچان سۇ تۈگىسه شۇ چاغـدا كـېلىمهن    —

  .ن جاۋاب بهردىقاقۋاشلىق بىله ماخمۇددە،  ـ
ــدىن      — ــۇردۇم، ئان ــاراپ ت ــدە ق ــۇن دەپ ئۆگزى ــۈن ســىزنى كۆرس ــاخىرى بۈگ ئ

ــ...كهلــدىم، ياخشــى ســىزمۇ كهپســىز  قىــز نــازنى بىلمهيــدىغان گوللــۇق بىــلهن   ـ
  .كۆڭلىدىكىنى ئاشكارىلىدى

ئۆگىزىگه چىقىپ تۇردۇم دەمسـىز؟ ھـازىرمۇ؟ كـۆرمهپتىمهن، ئۇسـتام سـۇ       —
  .ئاخىرى بوپتۇ دەپ كېلىشىم ئىدى ئهكهل دەۋېرىدۇ، دەۋېرىدۇ،

 -ئـۇ مېنــى زادىـال ئــويالپ قويمــاپتۇ  «قىزنىـڭ ۋۇجــۇدى شـۈركىنىپ كهتتــى،   
  » ...دە؟

تىـت   -تىـت ... ئاجايىـپ بولـۇپ چىقـتىم   ... كېچىلىرى ئۇيقـۇم كهلـمهي   —
  ...ئۇ كهلسه مېنى تاالغا چىقارمايدۇ... دادام ئهته كېلىدىكهن،... بولۇپ كهتتىم
ــۇ گهپ  ــاماخمۇدب ــراق    ق ــدەك تۇيۇقســىز تهســىر قىلــدى، بى چاقمــاق چاققان

  .ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمهي قاراپ تۇرىۋەردى
ــدە     ــدىنقى قېــتىم يىگىــت ســۇ ئېلىــپ قويغــان چىلهكنــى كۆرگهن قىــز ئال

مۇشــۇ ھاياجــانالرغۇچى تۇيغــۇنى . ىغا چۆمگهنىــدىســچهكســىز بهختىيــارلىق ھىس
  :قايتا باشتىن كهچۈرگۈسى كېلىپ

  .دېدى —سۇ ئېلىپ بهرسىڭىزچۇ،چىلىكىمگه  —
دە، چىلهكـلهرگه سـۇ    - پۇرسهت كۈتۈپ تۇرغان يىگىت سـۇدىن ئـاتالپ ئـۆتتى   

ئېلىپ تۈز يهرگه توختىتىپ قويىۋىدى، قىزغا بۇ ئالـدىنقى قېتىمقىـدەك تـاتلىق،    
ئـۇ بـۇ ئىـش ھهققىـدىكى     . ئـاددىال بىـر ئىشـتهك تۇيۇلـدى    . مېهرىبان بىلىنمىـدى 
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ــۈگهتمهيال يىگى  ــالنى ت ــدىنقى    خىي ــدى، ئال ــپ قال ــا كىرى ــۇق قۇچقىغ ــڭ ئوتل تنى
قېتىمدا ئالدىراشچىلىق ۋە يهنه يېڭىلىقتا بولىدىغان مـۇرەككهپ تۇيغـۇالر بىـلهن    

ا لهززەت ھـېس قىلىـش يادىغـا    تقتىادەل شۇ ئىش بولىۋاتقان ۋ ،ئاۋارە بولۇپ قېلىپ
كهلــمهي، كېــيىن ھاياجانالنغــان قىــز، ئهمــدى سۆيۈشــلهرنىڭ لهززىتىنــى شــۇ        

  .قىتنىڭ ئۆزىدە ھېس قىلىشقا باشلىدىۋا
 —يۈرۈڭ، يۇلغۇن ئارىسىغا كىرىپ كېتهيلى، بىرسى كۆرۈپ قالمىسـۇن،  —
  .نىڭ ئوتلۇق نهپسى ئۇرۇلۇش بىلهن بىلله پىچىرلىغىنى ئاڭالندىماخمۇد

قىـز ئـۆز ئىختىيـارىنى يوقاتقـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ بىـلهن چىرمىشـلىق پېتـى          
  ...غايىپ بولدى قويۇق يۇلغۇنالر ئارىسىغا كىرىپ

نىڭ ئالدىدا ئىزا ئارىالش خـۇش كۈلۈمسـىرەپ تۇرغـان قىـز، نهم توپـا،      ماخمۇد
ــتۇرۇۋاتاتتى  ــى قېقىشـ ــان كىيىملىرىنـ ــالر يۇققـ ــڭ  . اليـ ــا قىزنىـ ــدى ئۇنىڭغـ ئهمـ

 ،كۈلۈمسىرىشى بهكمۇ سهت كۆرۈنـدى، سـهپكۈن باسـقان يـۈزى تولىمـۇ كۈرۈمسـىز      
ــمىغان، ساغرىســى ۋ   ــال ياراش ــۇ زادى ــپ  كىيىملىرىم ــىز بىلىنى ــىمۇ ھاياس ە كۆكس

توم كالپۇكلىرىغـا ئـاچكۆزلۈك بىـلهن سـۆيۈپ كهتكىنـى يادىغـا كهچـكهن        . كهتتى
ھهتتــا ھــۆ . ئــۆزىنى پهس كــۆرۈش تۇيغۇســىدىن ئىــزا تارتىــپ كهتتــى  -ھامــان، ئــۆز

  . قىلغۇسى كهلدى
تېخىمــۇ قىممهتلىــك بولــۇپ كهتكهنــدەك ئاجايىــپ بىــر خىــل   ،قىــز بولســا

  .قارايتتىغا ئۇنىڭنازاكهت بىلهن
ئهته دادام كهلسه مهن تاالغا چىقالمايمهن، قورقمىسىڭىز كېچىسى ئـۆيگه   —
ئۆينىڭ ئارقىسىدا ئېغىل بار، ئۆگزىسى پاكار، ئاسـانال چىققىلـى بولىـدۇ،    . كېلىڭ

مهنمــۇ ھهمىشــه ئوتــۇن تاشــلىغىلى چىقىــمهن، ئــۇ يهردىــن ئۆينىــڭ ئۆگزىســىگه   
ىـلهن ھويلىغـا چۈشسـىڭىز مهن ئـۆزۈم     چىقماق تېخىمۇ ئاسان، ئۆگزىـدىن شـوتا ب  

ئىشـىكنى ئـاۋايالپ   ... يالغۇز بىر ئۆيدە ياتىمهن، ھوجرام ئايرىمال، بىلىنىپ تۇرىـدۇ 
  !...كىىئىش نىڭئاچمىسىڭىز يامان سهت غىچىراليدۇ، بېشىڭنى يهيدىغان

  ئېرىڭىزچۇ؟  —
  .ئېرىم يوق، مهن تېخى ياتلىق بولمىدىم —

ــدا  مــاخمۇد ــۇ ســۆزلهرنى ئاللىقان ــۈز خاتىرىســى   ب ــۋى قهرزنىــڭ ي ــر مهنى ق بى
 .كۆڭلىــدە چاپســانراق كهتكۈســى كېلهتتــى. زور ئــاڭالپ تــۇراتتى ـئۈچــۈنال زورمــۇ   

  .ئهمدى يهنه ئۇنىڭ بىلهن يېقىنچىلىق قىلىش تهسهۋۋۇرىغا سىغمايتى
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*****  

  
نىــــڭ قهلبىــــدە ئويغانغــــان چوڭچىلىــــق، ئــــۆزىنى پهسلىشــــىپ  ماخمۇد

زىنى بۇزغانـدەك ھـېس قىلىـش تۇيغۇسـى چاپسـانال      كهتكهندەك، ناچار نهرسـىگه ئـۆ  
غايىــپ بولــۇپ، يهنه ئهســهبىي خىيــالالر، تهلــۋىلهرچه ئىنــتىلىش ئۈســتۈنلۈككه       

ئۇ ئهمدى بۈۋىسارىنى تېخىمۇ قاتتىق سـېغىنىش ئىلكىـدە ئهسـلىمهكته    . چىقتى
ئۇنىڭ سېغىنىشلىرى، ئىستهكلىرى ئهمدى كـونكرت كۆرۈنۈشـلهرگه ئىـگه    . ئىدى
ئۇ ھهرقېتىم سـۇغا  . ل ئۇنىڭدىكى ئهسهبىي ئوتنى تېخىمۇ ئۇلغايتاتتىبۇ ھا. ئىدى

گهرچه بۇنىــڭ ھېچقانــداق . بارســا ھېلىقــى يۇلغۇنلــۇق ئىچىــگه كىرىــپ باقــاتتى 
  .پايدىسى بولمىسىمۇ قهدەملىرى ئىختىيارسىزال شۇ تهرەپكه كېتهتتى

 ئهمدى ئۇ كېچىسى ياتالمىغـان چاغلىرىـدا بۈۋىسـارىنىڭ ئـۆيىگه بېرىشـنى،     
خوتۇنالردەك ئورۇنغا كىرىپ يېتىشنى، تولىمـۇ ئاالھىـدە    -ئۇنىڭ بىلهن رەسمى ئهر

بولغان كۆكسىنى ھېچقانداق توسالغۇ، پهردە بولمىغان ھالدا كۆكسىگه يېقىشنى 
ئۇنىڭغـا بۈۋىسـارىنىڭ كۆكسـى ھهرقانـداق     . ئېلىشـىپ قـالغۇدەك بولـدى    ،ئويالپ

ــدىن ياخشــىراقتهك، ئۇالر  ــان  شــهھهر گۈزەللىرىنىڭكى ــڭ ســۈنئىي چوخچايتىلغ نى
 ىــدا»ئــالمىلىق بــاغ«بولســا، بۇنىــڭ تهبىئــى شــۇنداقتهك تۇيۇلــۇپ، ئۇنىــڭ ئاشــۇ  

ئۇ كېچىلىرى نهچچه قېـتىمالپ گهۋدىسـىنى   . چاپسانراق قىيىقتىشقا ئالدىرايتتى
ــى    ــتىگه كېلهتت ــېڭىش نىيى ــازىرال م ــۈرۈپ، ھ ــه     -كۆت ــر نهرس ــدۇر بى ــۇ، نېمى  —ي

اراڭغۇلۇقتىن بىشارەت بهرگـۈچى بىـر نهرسـه ئـۇنى     ۋەھىمىلىك بىر نهرسه، مهڭگۈ ق
زادى نېمه شۇنداق ۋەھىمىلىـك كـۆزلىرى بىـلهن كۆزىتىۋاتقـان؟     . چهكلهپ تۇراتتى

نېمه ئۇنىڭ كۆڭۈل خاھىشـىنى بوغـۇپ تۇرغـان؟ نـېمه ئـۇ كۆرۈنـۈپ تۇرغـان راھهت،        
  !ھهربىي ئىنتىزام ئىدى —شادلىقتىن چهكلهپ تۇرىۋاتقان؟ بۇ قانۇن، بۇ 

ــانچه ــۈپ كهتتــى  ق ــۇ ئىنتىــزام ۋە قانۇننىــڭ  . كېچىلىــرى ئهنه شــۇنداق ئۆت ئ
ئــابروي قاتــارلىقالر بىــلهن ئــۆزىنى چهكــلهپ  -شــهرەپ، يــۈز -لىكى، شــانســمۇقهددە
ــاقتى ــڭ    . ب ــان كۆڭۈلنى ــۇپ تۇرغ ــزلهش ئۈچــۈنال مهۋجــۇت بول ــاخىرى شــادلىق ئى ئ

ــدى  ــى يهڭ ــۆز ئالد  . خاھىشــى ھهممىن ــاقىبهتلهرنى ك ــان ئ ــاۋال ئهڭ يام ــۇ ئ ــدىن ئ ى
  .ئۆتكۈزۈپ، ھهممىگه تهييارلىنىپ قويدى
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دە، ئــاۋال ئاشــخانىغا ماڭغــانلىق بولـــۇپ،     -غىپپىــدىال ياتــاقتىن چىقتــى   
ــدىن يىراقالشــتى  ــېقى . قاراۋۇل ــدىن ئ ــۇپ    نئان ــۆز يۇم ــا ك ــدىغان يولغ ــكه بارى تهرەپ

  ...ئاچقىچىال چىقىپ بولدى ھهم پاتراق يىراقالپ كېتىش ئۈچۈن ئالدىرىدى
  

****  
  

ە دادىســىنىڭ دەھشـهت يىغىــپ تۇرغــان كـۆزلىرىنى، ئۇنىــڭ قولىغــا   بۈۋىسـار 
ــڭ      ــۈرۈپ، ئۆزىنى ــدىغا كهلت ــۆز ئال ــۆزىگه دىۋەيلهشــلىرىنى ك ــپ ئ پىچــاق ئېلىۋېلى

ــويالپ ئۈلگــۈرمهيال     ــانلىقىنى ئ ــپ قالغ ــا كىرى ــر يولغ ــداق بى ــلهن  مــاخمۇدقان بى
ــېچه     ــى ك ــىپ ئىكك ــى سېزىش ــڭ قىزىقىن ــدىقتهنلىرىنى ــگهن   . ون ــانۇن دې ــۇ ق ئ

ــالرنىمۇ     نهر ــدان ئىشـــ ــۇنداق ئوبـــ ــڭ شـــ ــاكى ئۇنىـــ ــى يـــ ــىنى بىلمهيتتـــ ســـ
ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئهڭ ۋەھىمىلىكــى دادىســى،    . چهكلهيــدىغانلىقىنى بىلمهيتتــى 

پهقهت شــۇالرال ئۇنىــڭ خۇشــال    . ئۇنــدىن قالســا ئــاكىلىرى ھهم ئانىســى ئىــدى    
  .بولىشىنى خوپ كۆرمهيتتى

ىپ كېتىۋاتقانـدا  چىق ماخمۇددېگهندەك بىر كۈنى » قورققان يهردە جىن بار«
ھــاجهتكه چىققــان مومــاي ئــۇنى كــۆرۈپ قالــدى، ســۈتتهك ئايدىڭــدا ئــۇنى تــازا         

بىراق، پاكار، دىقماق كهلگهن، قارىماتاق بىر كىشـى ئىكهنلىكىنـى   . تونىيالمىدى
شـوتا بىـلهن ئـۆگزىگه     مـاخمۇد ئـۇ ھاڭقىيىـپ تۇرغـان پۇرسـهتتىال     . ئېنىق كـۆردى 

ــدى   ــپ بولغانى ــۆزدىن غايى ــدى . يامىشــىپ، ك ــاقچى بولغانى ــا ۋارقىرىم ــراق . ئان بى
ىسىدىن چىقىۋاتقان ئادەمنى ئوغرى دېيىشـكه بولمايـدىغانلىقىنى،   جرقىزنىڭ ھو

ــدىمۇ     ــدىن خــاپىلىق ئىشــتكهندىن باشــقا خهقنىــڭ ئالدى ــدا بوۋاي ــداق قىلغان بۇن
رەســۋاچىلىققا قالىــدىغانلىقىنى ئــويالپ، گهپ قىلمــايال قىزنىــڭ ھوجرىســىغا      

  :اڭالپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ قهھرى بىلهن ئهمما پىچىرالپبوۋاينىڭ ئ. كىردى
  .دەپ سورىدى — !نېمىش قىلدىڭ، پاسكىنا شهقىقه؟ —
قىــز جاھاننىــڭ رەپتــارىنى ھــازىر  —نــېمه دەيســىز؟ كىمــگه دەۋاتىســىز؟ —

  . چۈشىنىپ خېلى قاقۋاش بولۇپ قالغانىدى
  كهتكهن كىم؟ىھازىر قېشىڭدىن چ —
؟ كىـم؟ نېمانـداق ئـادەمنى قورقۇتىسـىز     مـا مۇشۇ يهردىن بىرسـى چىقتى  —

  ...ئانا؟ ئۇششاق سۈرىلهرنى ئوقۇڭ، ئهمدى مېنى قارا باسىدىغان بولدى
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  راستال كۆرمىدىڭمۇ قىزىم؟ —
ــ       —  دۇبىـــر ئـــادەمگه كـــۆرۈنگهن جىـــن قېشـــىدىكى ئـــادەمگه كۆرۈنمهيـ

  .دەيدىكهنغۇ؟ ماڭا ھېچكىم كۆرۈنمىدى
ئهمهس، خۇدا ئـۆزەڭگه ئامـانهت،    تۇيۇپ تۇرىدۇ، جىن مجىن ئهمهس، كۆڭلۈ —

ئوغرى ئوخشايدۇ، ئىشىكىڭنىڭ ئالدىدا تـۇرۇپتىكهن، ھاجهتخانىـدىن يانسـام، ماڭـا     
ــدەك بىلىنـــدى ــكه  . ئىچىـــدىن چىققانـ ــرى كىرىشـ ــۇ تېخـــى ئىچكىـ ــلىدە ئـ ئهسـ

  دە؟ ـ ئۈلگۈرمهپتىكهن
  .ۋاي تاڭ —
الي، تـاڭ  ئۇخال قىزىم، مهن ئهمدى نامازغـا تاھـارەت ئـا   ! خۇدا بىر ساقالپتۇ —

ــدۇ،  ــاڭمۇ بولىـ ــاتتى، قورقمىسـ ــڭ    —ئـ ــر ئۆيلۈكنىـ ــدە ھهربىـ ــا كۆڭلىـ ــا ئانـ ئهممـ
بىــر سېلىشــتۇرۇپ  - ىــدىكى كۆلهڭگــۈگه بىرمــۇ ۈل ئىكرانئهركىشــىلىرىنى كۆڭــ

ئۇنىـڭ  . بۇ يهردە ئاساسهن قېـرىالردىن باشـقا ئهرلهر يـوق دېيهرلىـك ئىـدى     . چىقتى
  ...تۇرىقىمۇ ماس كهلمهيتتى ـئۈستىگه بوي 

  
****  

  
ــا ئهمـــدى ھېلىقـــى چاغـــدىكى كۆلهڭگۈنىـــڭ ئـــوغرى ئهمهســـلىككه       ئانـ
ــاالمهتلىرى      ــهن ئ ــدارلىقنىڭ روش ــدا ھامىل ــۈنكى قىزى ــلىدى، چ ــكه باش ئىشىنىش

  .كۆرۈلۈشكه باشلىغانىدى
ئۇ قىزىنى قورقۇتۇپ بـاقتى، ئالدىـدى، ھـېچ بولمىسـا بالىنىـڭ دادىسـىنىڭ       

ــۇپ ق   ــۇقچه نىكــاھ ئوقۇت ويســىال باشــقا ئىشــنىڭ  كىملىكىنــى بىلىۋالســا، ئوغۇرل
. ھـــاجىتى يـــوقلىقى، قورقمىســـىمۇ بولىـــدىغانلىقى توغرىســـىدا ۋەز ئېيتتـــى     

  .دادىسىنىڭ ئىناۋىتىنى ئويلىمىسا بولمايدىغانلىقىنى چۈشهندۈردى
قىــز زۇۋان ســۈرمىدى، ئــۇ ئــۆزىگه شــادلىق ئاتــا قىلغــۇچىنى باالغــا قويۇشــقا  

، بـۇ ئىشـنىڭ قانـداق گۇنـاھ     ئۇنىڭغا كۆپ تاپىلىغـان  ماخمۇدئۇنىمايتتى، چۈنكى 
ھهرقانــداق ئىــش بولســىمۇ ھهربــى    . ھېســابلىنىدىغانلىقىنى چۈشــهندۈرگهىدى 

ــدىغانلىقىنى ئىزىــــپ    ــا بولمايــ ــداق ئىشــــى بىلنىــــپ قالســ دېگهننىــــڭ بۇنــ
  .ئىچۈرگهنىدى
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ئىالجىســىز قالغــان ئانــا قىــزى بىــلهن ھهپلىشىشــنى قويــۇپ، ئــۆزى گۇمــان  
» ئىگىسـى «سۈرۈشـته قىلىـپ بالىنىـڭ     .قىلغان يهردىن سۈرۈشتۈرمهكچى بولدى

ئـــۇ قىزىنـــى  . بـــۇنى بوۋايمـــۇ بىلىـــپ قالغانىـــدى   . نـــى تاپمـــاي بولمـــايتتى  
  .ھهتتا يىغالپ كهتتى. ئۆلتۈرۈۋەتمهكچىمۇ بولدى، پهيلى تازا تۇتتى

ــۇلىلال،   — ــى، ئهلههكم ــۇلىلال، دادىس ــهللى ئېيتــاتتى   —ئهلههكم دەپ تهس
  .دېمهي ئىالجىمىز يوقشۈكرى  —مۇماي بىچارىلىك بىلهن يېلىنىپ،

  
****  

  
ــات  ــى       —ھاي ــى يىغىن ــادەم بالىس ــان، ئ ــب تاپق ــدىن تهركى ــۈلكه ۋە يىغى ك

نىـڭ قىسـمىتىمۇ شـۇنداق    ماخمۇد .ئىزلىمهيدۇ، كۈلكه ئىزدەش يولىـدا يىغاليـدۇ  
  . بولدى

ئۇ بۈۋىسـارىنىڭ ئانىسـى گهزەرمىـگه كېلىـپ كومانـدىرنىڭ ئىشخانىسـىنى       
قىلىـپ قالـدى، مومـاي كومانـدىرنىڭ     » جىـغ « سۈرۈشتۈرگىنىنى كۆرۈپال يـۈرىكى 

تـاكى مومـاي قايتىـپ     مـاخمۇد . ئىشخانىسىغا كىرىپ كېتىـپ ئـۇزاق سۆزلهشـتى   
  . چىققىچه ئوچاق ئالدىدا تۇرىۋەردى

دېــدى مومــاي   —خۇدانىــڭ قىســمىتىكهن، بۇنىڭغــا نــېمه دەيتتــۇق،     —
مه ئىـش  پىشانىدىكىنى كۆرمهي چارە يوق، ھهم —كوماندىرغا ئهھۋالىنى ئېيتىپ،

لهۋھۇلمهھپۇزغا پۈتۈلگىنى بويىچه بولىدۇ، بىراق، باال دادىسـىز بولـۇپ قالمىسـۇن،    
ــا ئىــگه        ــۇن، پهقهت بالىغ ــش بولمىس ــاش كۆتهرگۈزمهيــدىغان ئى ــى ب ــۇ بىزن خهقم

ــالىنى       ــزگه بـ ــاق، بىـ ــۇپ قويسـ ــاھ ئوقۇتـ ــامدا نىكـ ــر ئاخشـ ــىال، بىـ ــل رچىقسـ ىـ
دەســتۇرىمىز  -اشــقا دەۋائالىدىغانلىقىــدىن تىــل خهت بېرىــپ قويســىال ھىســاپ، ب

ــاالم  ــوق، ب ــچه جهزمهن مۇشــۇ      . ي ــپ باقســىڭىز، پهمىم ــر سۈرۈشــته قىلى ســىز بى
  .يىگىتلىرىڭىزنىڭ ئارىسىدىكى بىرسى

ئـــۆزىگه دەۋاتقانـــدەك  -كومانـــدىر ئـــۆز... قارىماقاتــاق؟ پاكـــار، دىقمـــاق؟  —
دېـگهن ئىسـىم   » !ماخمۇد«پىچىرالپ، ئويلىنىپ قالدى، شۇئان ئۇنىڭ كاللىسىدا 

ئـۇ  «پهيدا بولۇشى بىلهنال بېشـى پىررىـدە قېيىـپ، كـۆزى قاراڭغۇلىشـىپ كهتتـى،       
بىـراق  . دەپ ئوياليتتى ئـۇ » ...ئهمهستۇ، ھهرقانچه بولسىمۇ ئۇ ئۇنداق قىلمىغاندۇ؟
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ھهرقانچه ئويلىسىمۇ باشقا جهڭچىلهرنىڭ كېچىسـى تاالغـا چىقىـش ئىمكـانىيىتى     
  . يوقلىقى ئۇنىڭغا ئايان ئىدى

نىــڭ خىــزمهت ئهھــۋالى ئۆتۈشــكه    ماخمۇدكــۆز ئالدىــدىن  ئهمــدى ئۇنىــڭ  
ئۇ بهشته ياخشى ئهسكهر، ۋىزۋودنىـڭ ھهتتـا پولكنىڭمـۇ پهخـرى، چىگـرا      . باشلىدى

نۇرغـۇن ياخشـى ئىشـالرنى     -قىلىـپ بهرگهن، نۇرغـۇن  ئىـش  رايون خهلقىگه ياخشى 
ئۇنىمـۇ   ؛خهلق ئىتتىپاقىغا ھهسسه قوشـقان ياخشـى يولـداش    —قىلغان، ئارمىيه 

ــ ــا    ئى ــا ئۇنىڭغ ــان، ھهتت ــهر قىلغ ــۆرمهتكه مۇيهسس ــا  رززەت ھ ــدىرى، ھهتت ــا كومان وت
  !...باتالىيون كوماندىرلىق مهنسهپنى ئېلىپ بېرىدىغان كوزىر ئىدى

  :ئۇ تولىمۇ تهسته ئېسىگه كېلىپ
قويۇشـقا بولمـاس، ئهسـكهرلهرگه تـوي قىلىشـقا رۇخسـهت        پنىكاھ ئوقۇتۇ —

ـ ئۇ موماينىڭ ئىشـنى مهخپـى تـۈگهتمهكچى    ؟ــ...يوق، تىل خهت قانداق بوالركىن
  ...بولغىنىدىن سهل ئۈمىدلىنىپ قالدى

مومـاي  ... مهيلى بولمىسا، ئىـگه چىقسـىال بولـدى، تىـل خهت بولسـىمۇ،      —
ــۆكهتتى،    ــاش ت ــلهن ي ــيىن، —نومۇســى تۈكــۈلگهن كىشــىلهرگه خــاس ئهلهم بى كې

  . ئهسكهرلىكتىن قايتقاندا توي قىلىشقا ئۇنىسىمۇ بولىدۇ
بىر سۈرۈشته قىلىپ باقـاي، ئهگهر بىزنىـڭ ئهسـكهرلهردىن چىقىـپ     مهن  —

  .قالسىال تىل خهتنى ئېلىپ، ئۆيىڭىزگه ئۆزۈم بارىمهن
. كومانـدىر مومــاينى ئۇزىتىــپ قويــۇپ بىــردەم چېكىســىنى تۇتــۇپ ئويالنــدى 

ــكهن دەپ   « ــدىغانالر يــــوق ئىــ ــا چىقىــ ــى تاالغــ بىزنىــــڭ ئىچىمىــــزدە كېچىســ
ى بهلگىلهرنى دەپ ئۆزى چالۋاقاپ يۈرىـدىغان بولسـا   قۇتۇلمايمۇ؟ياق، مۇماي ھېلىق

ئۇنىڭــدىن كــۆرە ! مانــا مهن دەپــال بىلىنىــپ قالىــدۇ، ئــۇ چاغــدا تۈگهشــكىنىم شــۇ 
ــا     ــا ھهتت ــۈگىتهي، ئۇنىڭغ ــدەك ت ــالپ  ماخمۇدئىشــنى ھېلىقى ــۇ باش ــڭ ئۆزىنىم نى

  »!بېرىشنىڭ ھاجىتى يوق
  .ى چاقىردىئۇ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ مهشق قىلىۋاتقانالردىن ئىككىن

  !تىپ كهلدۇقېبۇيرىقىڭىز بويىچه ي! دوكالپ كوماندىر —
ــال  — ئــۇ  ـــ!نى ئىشــخانىغا، مېنىــڭ ئالــدىمغا كهلتــۈرۈڭالر   مــاخمۇددەرھ
  . تازا بىر ئۆزىنى تونۇتۇپ قويماقچى بولغانىدى قاماخمۇد

  كۈنى  ـ7ئاينىڭ  ـ9يىل  ـ 1988
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  »غايهت زور ئىلھام«

  

ئۈچــۈن قــانلىقى چخۇشــپۇراق چا – ①مۇشــك
ئۈچـۈن   ىنىمـاختىغ  ②مۇشك، ھهرگىزمۇ ئهتتارنىڭ

  .ئهمهس
  دىن» گۈلىستان«سهئىدى  —               

  
  

 -سۇسـىز جـايالردا، دەل    ،تومۇزنىڭ يىلىكلهرنى قورۇتقۇچى قاتتىق ئـاپتىپى 
مۇشــۇ ئىسســىق . دەرەخســىز تــاقىر دالىــالردا تېخىمــۇ ئــوتتهك يىلىنجــاپ تــۇراتتى

دوڭغـۇل بولـۇپ كهتـكهن     -قۇزۇلغـان، ئهممـا ئوڭغـۇل   چۈش مهزگىلىدە شـېغىل يات 
يېــزا يولىــدا بىــر ئىشــهك ھارۋىســى ئارقىســىدىن توپــا توزۇتــۇپ، قــاغجىراپ ياتقــان  

پاخپــاق قاغــا جىگــدىلهر، يوپۇرمــاقلىرى ۋاقىتســىز ســارغايغان  -ئېتىــزالر، پاخپــاق
  .شاالڭ تېرەكلهرنى ئارقىدا قالدۇرۇپ، شهرق تهرەپكه قاراپ كېتىۋاتاتتى

ل بويىدىكى ئېرىقالرنىڭ ئۇ يهر، بـۇ يېرىـدە كۆكـۈش رەڭلىـك يىرىـك قـۇم       يو
ســۇنىڭ قىســلىقى، بۇراننىــڭ ھهمىشــه كــۆچمه قــۇمالرنى  . دۆۋىلىشــىپ تــۇراتتى

. ئېلىپ كېلىپ ئېتىزلىقالرنى بېسىپ تۇرىدىغانلىقى مانا مهن دەپال بىلىنهتتـى 
. هن قورشـىلىپ قـاالتتى  پاتال يولالر ئۈزۈلۈپ قۇم بارخانلىرى بىل -ئۇنىڭسىزمۇ پات

يولنىــڭ . دەرەخــلهر شــاالڭالپ، ســۇلغۇن ۋە بىچــارە ھالــدا شۈمشــىيىپ قالغانىــدى  
ئىككى تهرىپىدە ئانچه يىـراق بولمىغـان جـايالردىال قهۋرىـلهردەك چوقچىيىـپ قـۇم       

ساندا قارا قۇمۇش ئۈنگهن، بىر قهۋەت قـارا شـور بىـلهن     ـدۆۋىلىرى ۋە ئۈستىگه ئاندا  
ــان د  ــا  قېتىشــىپ تۇرغ ــلهر گوي ــ«ۆۋىلىك ــز  زبى ــامراتلىق تېرىيمى ــاپهتمىز، ن » ...ئ

  .دېيىشىۋاتقاندەك گىدەيگىنىچه ئارقىدا قاالتتى
                                            

  .ئا –بىر خىل خۇشپۇراقلىق ماددا   ①
  .ئا-خۇشپۇراق بۇيۇمالرنى ساتىدىغان سودىگهر –ئهتتار   ②
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تــاقىر دالىــالر، شــورلۇقالر، قــۇم بارخــانلىرى ۋە ئۈنۈمســىز يهرلهرنــى كېســىپ  
ئۆتىدىغان بۇ يول خۇددى بارسا كهلمهس يولدەك، دۇنيانىڭ ئادەملهر ياشـىمايدىغان  

ئهتـراپتىن يـۈزلهرگه بىئـارام    . ه ئېلىـپ كېتىدىغانـدەك تۇيـۇالتتى   باشقا بىر چېتىگ
يىـراقالردا ئـالۋۇن ھوۋۇلـداپ تېخىمـۇ دىمىـق      . قىلغۇچى ئىسسىق ئورۇپ تـۇراتتى 

  .ھېس قىلدۇراتتى
ئۇ يهر، بۇ يېرى قاڭالتىر پارچىلىرى بىلهن چهمبهرلهنگهن، سۇنغان شوتىسـى  

ھالىق قىرچاڭغۇ ئىشـهك قوشـۇلغان   سىم بىلهن ماتالغان ئهسكى ھارۋىغا ئهرزان با
بولۇپ، بىچارە جانۋار بىر قـولىقىنى سـىڭا يوقۇرىغـا بىرسـىنى پهسـكه سـالپايتىپ،       

پهل تىترىتىـپ   -ئاۋارە قىلىۋاتقان ھاشاراتالرنى قۇرۇشـقىمۇ ماجـالى يـوقتهك سـهل    
ــۇپ، خــۇددى ئــوي   . ئــويالپ كېتىۋاتقــان غهمكىــن بوۋايــدەك يــول يــۈرەتتى      -قوي

توقـاملىرى خـۇددى ئهخلهتـتىن    . تېخىمـۇ رەزگـى كۆرسـىتهتتى    جابدۇقلىرى ئـۇنى 
، لىڭگىچـــاق ۋە تپـــۇرا –تېرىۋالغـــان كىگىـــز پارچىلىرىـــدەك ئهســـكى ۋە پـــارچه  

ۆنىۋالغـان بىـر نـېمىلهردەك ئهبـجهق     يتاسمىلىرى نا ئۇستا ئويناشقاندەك قىيىـپ  
رۋىكهش ھـا . ھارۋا ئۈستىدە ياش ھارۋىكهشتىن باشقا ئىككى ئادەم ئولتـۇراتتى .ئىدى

بهزىـدە ئاللىقانـداق   . بهزىدە شېرىن خىيالالرغا بهند بولغاندەك جىم بولۇپ قـاالتتى 
. گۈزەل تهسهۋۋۇرالردىن روھالنغاندەك شوخلىشىپ، خهلق ناخشىلىرىنى توۋاليتتى

ئىككـــى يولۇچىنىـــڭ بىـــرى تىنمـــاي ســـۆزلهپ تۇرىـــدىغان، شـــۇنداقال كـــۆپرەك  
ئۇنىـڭ قېشـىدا كهم سـۆز،    . ى ئىـدى ياشالردىكى كىش 45ماختىنىپ سۆزلهيدىغان 
بىلىنىــپ تۇرغــان كــادىر  راالرغا ئهمــدىال كېلىۋاتقــانلىقىتۇرقىــدىن بۇنــداق ســهھ

ئـۇ ھهمراھىنىـڭ سـۆزلىرىگه جىـم     . سۈپهت قېرىق ياشالردىكى كىشى ئولتـۇراتتى 
  .قۇالق ساالتتى

ــادىر،  — ــام دادۇدا ك ــۆرەڭلهپ،   —ئاك ــۇ ك ــى ئ ــا   —دەيتت ــۇڭا ماڭ ــاڭ، ش دادۇج
ئـۇ ھارۋىكهشـنىڭ    —،....ق، ۋەزىپىمۇ يوق، خاتىرىجهم شهھهردە يۈرىمهنھاشارمۇ يو

ھـوي ھـابلهك، نىمانـداق ئىچىـڭ      —مۈرىسىنى نۇقۇپ نارازى ھالدا گهپ يۆتكىدى،
دېمهمسهن بـۇ ھېجىقىزىڭنـى، ئۆلىدىغانـدەكال     »خىت«پۇشمايدىغان نېمه سهن؟ 

  ؟!سالپىيىپ كهتتا
ران تۇرغــان جــانۋار شــۇنچىلىك ئىشــهك ھــاردى، ھابۇقكــا، ئــۆزى ئــۇرۇق، ئــا —

  ماڭسا بولمىدىمۇ؟ 
  .خىت دە، ئۇر، سانچىمامسهن، ئاندىن ماڭمامدۇ —
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يولــدا تــۈنهپ قالمــايمىز، بارســاقال بولمىــدىمۇ، ئــاران تۇرغــان بىچارىنىــڭ   —
  تاياق كۆتهرگۈچىلىگى بارمۇ؟

يهتــته خــۇپتهنگىچه ! تىلســىز ھــايۋاننى ئايــاپ كهتكىنىنــى، ئهخمهقنىــڭ —
  .يۈرەمدۇق دەيمىنا تهمتىرەپ
  ...تىلسىز دەپ ئايىمىغان بىلهن، پۇلغا كېلىدىغان نهرسه تۇرسا —
پــۇل دەپ كهتكىنىنــى، بۇنىــڭ، ســېنىڭ ئهبجىقىڭــگه چىققانــدىكىن       —

بـۇ ئىسـىمنىڭ قايسـى ئىسـىمدىن     (ھـابۇق   —ئۆزەمگه ئاز، بوپتۇ ماڭ، شوۋاگۈرۈچ،
ۋىكهش بىــــلهن ھــــار) بــــۇزۇپ ياســــالغانلىقىنى پهرەز قىلغىلــــى بولمــــايتتى   

ــاتونۇش سۆھبهتدىشــىغا بۇرالــدى، ىشــشىھهزىلل ــا شــۇنداق،  —تىن توختــاپ، ن مان
شهگه بىر بېرىۋالساق بهزىدە ئالته  ئايدا، بهزىدە بىر ئىككى ئايـدا سـهھراغا چىقىـپ    

  .قويىمىز
  شهھهردە نېمىش قىلىسىز؟ —
 ــ  پۇرات تام، ھېلىقىدەك ئـۆي  ـھۈنهر قىلىمهن، يهنى مهسىلهن، شۇ پارچه   —

پۆي رىمونت قىلىش، يهنه تېخى تام ئاقالش دېگهنـدەك ئىشـالرنى كـۆتىرە ئېلىـپ     
سـاالم   ـمۇنچه سوغا   –قىلىمهن، ھهرقېتىم كهلگىنىمدە ئاكامغا، بالىلىرىغا ئانچه 

  .ته ـئالغاچ كېلىمهن، بىچارە خوش بولۇپ كېتىدۇ، قېرىنداشلىق 
  دە؟ ـدېمهك، تامچىكهنسىز —
بـار، شـۇڭا بهگـدەك ياشـايمهن، ئونبهشـمىڭ كويغـا       ھه، قولۇمدا ھـۈنىرىم   —

  ...زە، ھۈنىرى بولسىال ھېساب ئهمهس جۇما ـكۈچۈم يېتىدۇ، ئهمما 
مانا بۇ ھابلهككه قارىسىال، بۇالر كىراكهشلىك قىلىدۇ، ئهمما ھاشـارغا بارمـاي   

ىنى ئۈچۈن دادۇغا پـۇل تۆلهيـدۇ، شـۇڭا يالچمايـدۇ، مېنىـڭ      غقوشۇمچه كىرىم قىلى
ئىشلهيدىغان بىر مۇنچه ئادەم بار، ئۇستا، مهدىكار دېگهنـدەك، شـۇالرمۇ شـۇ،    قۇلۇمدا 

ــه كۆ  ــهن تۆلىمىس ــپىرس ــار،رگ ــپ،   ... ۈلىكى ب ــلهن ھىجىيى ــىزلىك بى ــۇ رەھىمس ئ
  .ھارۋىكهشكه قاراپ قويدى

ۇلىمىز كىچىــك گــزۇ —دېــدى ھــابلهك غهمكىنلىــك بىــلهن،    —شــۇ، —
  .ھابۇقكا، قانداق قىلىمىز —ئۈزۈلۈپتىكهن،

نىـڭ ئاپتاپتــا پىشــقان، ئىشــىپ قالغانـدەك ســېمىز يۈزىــدە ۋە يېشــىغا   ھابۇق
مۇناسىپ بولمىغان بىر خىل شوخلۇق چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىدە بـارلىق پۇللـۇق   

  . مهنلىك بىلىنىپ تۇراتتى ـكىشىلهردە بولىدىغان مهن 
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  .سورىدى كادىر —مۇ؟ نئىككىڭالر بىر يېزىدى —
  .ى ھابۇقدېد —بىر مهھهللىدىنمۇ دېمهمال، —

  .كادىر جاۋابهن كۈلۈمسىرەپال قويدى
دېــدى ھــابۇق  —ۇ يــېقىن كىلىــپ قالــدۇق،ىمسهھراســىمىزغ بىزنىــڭ —

سـىلىنى خىـزمهتكه چۈشـكهن     —ئورنىدا ئېغىـر بهسـتىنى مىـدىرلىتىپ قويـۇپ،    
كــادىر دەيــدىغۇ؟ بىزنىــڭ دادۇغــا خىــزمهتكهن چۈشــكهن بولســىال بىزنىــڭ ئــۆيگه   

مىســى ئاكامنىــڭ ئــۆيىگه چۈشــىدۇ، بىزنىــڭ ئــۆيگه بارسـىال، كــادىر كهلســىال ھهم 
مېهمان بولۇپ كېلىدۇ، ئۇالرنى دائىـم ئاكـام ئـۆزى باشـالپ پهتىـگه ئهكىلىـدىغان،       

  ...سىلىمۇ
  ...مهن شهخسى ئىش بىلهن كېتىۋاتىمهن —
دېدى ھابۇق سىناش نهزىرىدە قـاراپ، ئـۇ كىنـوالردىن     —تۇققان يوقالپما؟ —

ىك بىــلهن خهلــق ئارىســىدا تۇرۇۋېلىــپ ئهھــۋال     بهزى ئهمهلــدارالرنىڭ خۇپســهنل 
ــىپ     ــى قۇۋلىشـ ــۈرۈپ خېلـ ــهھهردە يـ ــۇ شـ ــۆرگهن، ئۆزىمـ ــدىغانلىقىنى كـ ئىگىلهيـ

  . قالغانىدى
ياق، مېنىڭ يۇرتۇم بۇ تهرەپلهردە بولمىسـا، تـۇققىنىم نـېمىش قىلسـۇن،      —

  .باشقا ئىش
  دە؟ ـ باشقا ئىش؟ تونۇشلىرى بارىكهن —
ــ    — ــپ تونىش ــوق، بېرى ــۇمغۇ ي ــاز     —دە، - ىمهنتونۇش ــر ئ ــادىر بى ــدى ك دې

ــلهن،  ــىزلىق بى ــلهن     —ئوڭايس ــالر بى ــدە ئىككىڭ ــڭ ئۆزى ــىلهن، ھازىرنى ــا مهس مان
  .تونۇشۇپ قالدىم

ئۇغـــۇ شـــۇنداق، بىـــز دېـــگهن ھهرقاچـــان كادىرلىمىزنىـــڭ خىزمىتىـــدە  —
؟ بىلـدىم،  ... قانـداق ئىشـكى بـۇ   ... بولىمىزغۇ، سىلى تونۇشلۇقى يوق، ياقا يۇرتقـا 

  دە، ھه؟ ـ زە خۇپىيانه خىزمهت ئوخشايدۇ ـىغان خىزمهتلىرى بىلدىم قىلد
ــۇ، خىــزمهت بىــلهن كهلســهم ماشــىنىدا     — ــېمه دېگىنىڭىــز ب ــاق، ن ــاق، ي ي

  ...كهلمهمتىم، ئۆزەمنىڭ خۇسۇسىي ئىشى
مۇنــداق دېســىله، بىزنىــڭ ئــۇ يهردە مېهمانخــانىمۇ يــوق، نهدە تــۇرىلىكى   —

  ...تاڭ
— ...  



 119 

ــد  — ــش قىلىـ ــېمه ئىـ ــىلى زادى نـ ــادەم؟ سـ ــڭ  —ىغان ئـ ــابۇق كادىرنىـ ھـ
خىزمهتكه چۈشكهن كـادىر ئهمهسـلىكىنى بىلگهنـدىن كېـيىن شـۇنداق بولـدىمۇ       
يـــاكى مهھهللىســـىگه يېقىنالشقانســـېرى جىددىلىشـــىپ قالـــدىمۇ، ئهيتـــاۋۇر      

  .ياراتمىغاندەك بىر خىل پوزىتسىيه بىلهن سورىدى
 -ىــڭ ھــال مهن يــازغۇچى، يېزىالرنىــڭ تۇرمــۇش ئهھــۋالىنى، دېهقانالرن    —

  .ئوقىتىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن كېتىۋاتىمهن
  يازغۇچى ؟ نېمىنى يازىدىغان؟ —
  .كىتاب يازىمهن —
  نېمه كىتاپ ئۇ؟ ئاندىن ئۇنى ساتامسىز؟ ئوبدان ئوقهتمۇ؟  —
  .ئانچه ياخشى ئوقهت ئهمهس —
ــۇ ئهمــدى كــادىرنى ئۆزىــدىن   —دە، -ه يهتمهيــدۇككئــوقهت ھــۆددىگهرلى — ئ

ــۆۋەنراق چــاغالپ   ــدى ۋە ماختىنىشــنى يهنه باشــلىدى، ت ــورا   —قال ــرە  ئۆيمــۇ، ق بى
ئىـــش  ،ئېلىۋېلىـــپ، مهدىكـــارالرنى ئىشـــقا ســـېلىپ قويـــۇپ ىگهتېمىمـــۇ ھـــۆدد

ھابۇق يـازغۇچى دېگهنمـۇ    —لوق، ـپۇلى لوق  . كۆرسىتىپ بېرىپ تۇرىدىغان گهپ
سـىلى يازىـدىغانغا    —چاغلىق نهرسىكهن، دېـگهن تونۇشـقا كهلگهنـدەك قىالتتـى،    

  دە؟ ـنېمه تاپقىلى مېڭىپال بىر 
ھه، بېيىغان، دېهقـانالرنى زىيـارەت قىلىـمهن، ئانـدىن ئۇالرنىـڭ بېـيىش        —

  .جهريانىنى يازىمهن
ئۇنداق بولسا مانا بىزنى يازسىال بولغـۇدەك، سـىلى ئـۇنى يازسـىال بىـزگه       —

پايدىسى بولىدىغاندۇ؟ ئاكـامنى يازسـىلىمۇ بولىـدۇ، بېيىغـان دېهقـانالرنى نهدىـن       
  !ىال؟ بىزنىڭ يۇرتتا بىزدىن باشقىسى بىكارتاپ

ئۇزۇن جاھان بوپتۇ، يېزىالرغا بېرىپ باقمـاپتىمهن، ئىلگىـرى مهنمـۇ بىـر      —
يېزىلىق ئىدىم، سهھرا دېگهننى مىڭ يىـل كۆرمىسـهم سېغىنماسـمهن، دەپـتىم،     

ــت  ــى،    -يېقىنــدىن بېــرى گېزى ــۇپ كهتت ــاي بول ــداق ب ــانالرنى ئۇن ــالالردا دېهق ژۇرن
بولىدۇ، شۇالرنى ئۆز كۆزۈم  ىىزلڭاچلىرى ماي بولۇپ كهتتى، دەپ داۋرمۇنداق چۈمۈ

  .بىلهن كۆرۈپ باقاي دەيمهن
كۆرىال، كـۆرىال، گىزىـت دېگهنغـۇ قـاراپ تـۇرۇپال يالغـان گهپ قىلىـدىغان         —
مانا ھابلهك دەپ باقسۇن، بىزنىڭ يۇرت بويىچه ئاكـام ئىككهيلهننـى شـۇ    . نېمىكهن
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ه ســـىكرىتارنىمۇ خېلـــى تـــۈزۈك دېســـه بولىـــدۇ،     قاتـــاردا سانىســـا بولىـــدۇ، يهن  
  ...قېنى، بارسىال كۆرىلىغۇ.... باشقىلىرى

خۇداغا شۈكرى، دېسىله، ھابۇقكا، يىگىلى نان تاپالماي يـۈرگهن چـاغالرمۇ    —
دېــدى ھــابلهك ئهمــدىال بىــر  —بولغــان، ھــازىر نــېمىال بولســا قورســىقىمىز تــوق،

  .ئېغىز گهپ قىستۇرۇپ
ىدى يازغۇچى ۋە بۇ ئىسىم بىـر قىسـمىال تۇيۇلـۇپ    دەپ سور —ھابلهكچۇ؟ —

ھــابلهك دېـگهن قانــداق ئىســىم؟ ئهسـلى ئىســمىڭىز ئۇنــداق    —قوشـۇپ قويــدى، 
  ئهمهستۇر؟
ئهسـلى ئىســمىم ھــابلىكىم، بىزنىـڭ ســهھرادا ئاشــۇنداق دەلىــۋىرىمىز،    —

كــادىردىن باشقىســىنىڭ ... مانــا ھابۇقكامنىــڭ ئېتــى ئوبــۇل، شــۇنىڭغا ئوخشــاش
  .پهدىدە كېلىۋىرىدۇ ئاتلىرى شۇ

ىــم دەپ، ئهركىلىگىنىڭنــى كۆتىرىۋاتقــان كمهنمــۇ ســېنى بىــر مهھهللى —
بولمىسـا باشـقىالر ئوبۇالخـۇن دېمىسـىه چىشـىنى      ) ئوبـۇل (دېدى ھـابۇق   —گهپ،

  .چوقىۋەتمهمدىم، بۇرۇن كامىنا يىللىرىدا شۇنداق سىڭىپ قاپتىكهن
ــۋەتمهي ك    ــىنى چوقى ــڭ چىش ــدا خهقنى ــبهغهل چاغلىرى ــ كهم ــۈپتىكهنال، ـ ۆن

  ئهمدىزە، باي بولدۇم دەپ شۇندا يوغانچىلىق قىلىۋاتامال؟
ــدى —:ئهمســه — ــداپ كۈل ــۇل خىرىل ــۇپ،  ئوب ــا بۇرۇل ــدىن يازغۇچىغ  —، ئان

  .دېدى —سىلىنىڭ ئاتلىرىنىمۇ سوراپ قويىلى شۇ قاتادا، 
ــان،  — ــدىن ئابلىكىمــدىن    —ئىســمىم قۇرب ــاددىيال، ئان ــازغۇچى ئ ــدى ي دې
  ىنىڭ ئائىله ئهھۋالىڭالر قانداق؟خوش سىل —سورىدى، 
  .باغاندا بىزنىڭكىگه پهتىكه كىرسىله كۆرىال —
  .بولىدۇ، مهن چوقۇم كىرىمهن —
ــئه ــۆيلهر    مـ ــار ئـ ــان پاكـ ــلهن قوپۇرۇلغـ ــى بىـ ــۇدېگهرلىكنىڭ چالمىسـ دى شـ

ئۆگزىلىرىدە قوناق شاخلىرى يـاكى قاغـا چىگـدە شـاخلىرى     . كۆرۈنۈشكه باشلىدى
ــۆيلهر  ــۇ ئ ــا ئوخشــايتتى  بېســىپ قويۇلغــان ب ــال قوتانلىرىغ ــا  . م كــوچىالردا توپىغ

مىلىنىپ ئوينـاپ يـۈرگهن يېـرىم يالىڭـاچ بـالىالر يېزىغـا تېخىمـۇ مۇڭلـۇق تـۈس          
ى ئالـدىغا دۆۋىلهنـگهن   كھهربىـر ئۆينىـڭ ئىشـ    -بۇ بالىالر يول بويلىرىغـا . بېرەتتى

بهزىلىــرى قاغــا جىگــدىلهرنىڭ . قىــغ  دۆۋىســىدىن پهســكه دومىــالپ ئوينىشــاتتى 
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الرنـى يىپقـا   » ئويۇنچـۇق «اخلىرىغا چىقىۋېلىشقان، يهنه بهزىلىـرى ئاللىقانـداق   ش
  .چىگىپ سۆرىۋېلىپ، كوچىنى چاڭ كهلتۈرەتتى

  مېنى ئىشكايالمغا ئاپىرىپ قويارسهن، ھابلهك؟ —
ئېشىكىمنىڭ ھـالى قالمىـدى، ھابۇقكـا، ئىككـى ماڭـدام يهرگه مېڭىـپ        —

  .كهتسىله ھېچقىسى يوق
ى، دىگىنا، بازاردا ھارۋىكهشلىك قىلىپ كۆزۈڭ تويـۇپ  ساڭىمۇ ئىش تهگد —

  ...زە ـقالدى، سهن پىتلىقنىڭ، موتۇدىن بىرنى ئېلىۋالمىغىچه 
ــنه      ــان ھهگى ــكه قىيســىيىپ قالغ ــر تهرەپ ــارۋا بى ــدى، ھ ــابلهك گهپ قىلمى ھ
ــدىن ئىرغىــپ چۈشــتى    ــۇل ھارۋى ــدە توختىــدى، ئوب . دەۋرازىنىــڭ ئۇدۇلىغــا كهلگهن

ئۈسـتىدىن مىـڭ پاتمـان يـۈكنى ئېلىـپ تاشـلىغاندەك       ئۇنىڭ چۈشۈشى بىلهنـال  
  . ھارۋىمۇ يېنىكلهپ قالدى

ــاقۇل ئهمســه،  —  —دېــدى ئوبــۇل يازغۇچىقــا قــاراپ، ئــۆيگه بارســىال،      —م
  . ئۇ يولىنى داۋام قىلدى —خىزمهتلىرىدە بولىمىز،

  !ھوي، ھابۇقكا، كىراسىنى بېرىۋەتسىله —
ۇرۇپ مهنـدىنمۇ كىـرا ئالسـاڭ    بىر يۇرتلۇق تـ ! ماڭ، ماڭه، يۈزى يوق ئهبگا —

  .ئوبۇل كېتىۋەردى — !تاپقىنىڭ ھارام بولىدۇ
ئــابلىكىم ئاچچىقىــدىن قىزىرىــپ كهتتــى، ئــۇ بىــر نــېمه دەيدىغانــدەك         

ــدىرالتتى  ــى مى ــۇل      - لهۋلىرىن ــازغۇچى پ ــا ي ــۈرمهيال، ئۇنىڭغ ــكه ئۈلگ ــۇ، سۆزلهش ي
  :تهڭلىدى
  .بوپتۇ، ئۇكام، ئۇنىڭكىنىمۇ مهن بېرىۋېتهي —
بولدى، سـىلى دىـگهن بىـزگه مېهمـان، ئاۋۇنىڭـدەك توڭگـۇزالردىن       ياقهي  —

ئــۇ زادىــال ئــالغىلى  —پــۇل ئااللمىغــان يهردە ســېلىدىن ئاالمــدىم، خــۇدايىم بېــرە،
 —ئۇنىمىدى ۋە يازغۇچىنى بۇ نىيتىدىن يالتايتىش ئۈچـۈن دەرھـال گهپنـى پـۇراپ،    

  .دېدى —وياي، مهن ئاپىرىپ قىالسىلى نهگه چۈشتىله؟ دادۇغا بارىدىغان بولس
مهن نهگه چۈشســــهممۇ ئوخشــــاش، بهرىبىــــر ھېچيهرنــــى بىلمهيــــمهن،  —

تونۇشــۇممۇ يــوق، شــۇڭا مۇشــۇ يهردىــال چۈشــۈپ قالســاممۇ بولىــدۇ، دادۈيــدە ياتــاق  
  يوقتۇ؟

يوق، ئۇنـداق بولسـا بۈگـۈن بىزنىـڭ ئۆيـدە قونسـىال، نهدە تېـنهپ يـۈرىال،          —
  .ئهتىگىچه خۇدايىم بىر نېمه دە
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، بىراق سىلىنىڭ ئۆيدىكىلهرنى ماالل قىلىـپ قويـارمهنمۇ   مهيلى ئهمسه —
  .دەيمهن

دە، ماالل بولۇپ بولمـاي سـىلىگه    -زە، بهك تۈزۈتلۈك - شهنىڭ ئادەملىرى —
ئـازلىقى بىلىنىـپ    ـئۆيدە ئادەم توال، بىر ئادەمنىـڭ جىـق    . تۆگه سويۇپ بېرەمتۇق

  .  كهتمهيدۇ
  ئاۋايالپ كىرگۈزدى، ھارۋىنى قىيسىيىپ قالغان دەرۋازىدىن  ،يىگىت

ئۇالر ھويلىغا كىرگهندە ئابلىكىمنى دادىسى ئېغىل ئالدىـدا قويالرغـا ھهلهپ   
ئېتىش بىلهن ئاۋارە ئىـدى، بۇۋاينىـڭ سـاقاللىرى ئاقارغـان بولسـىمۇ، يۈزلىرىنىـڭ       

ــۇ قــوللىرىنى كىرلىشــىپ  . قىزىللىقــى پىشــقان ئهمگهكچىــلهرگه خــاس ئىــدى  ئ
  .رتىپ، مېهماننىڭ ئالدىغا ئالدىرىدىكهتكهن يهكتىكىنىڭ پهشلىرىگه ئې

دېدى قىزغىنلىق بىـلهن كۈلۈمسـىرەپ، ئوچـۇق     —ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، —
  .يورۇق، مېهماندوستلۇق بىلهن ـ

دېدى قۇربان سهل قورۇنـۇش   —ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، ياخشىمۇ سىز تاغا؟  —
  .بىلهن

ــ     ــلهن قايتـ ــى بىـ ــاكى قېرىندىشـ ــتى يـ ــاس دوسـ ــا قهدىنـ ــا كونـ ــۇۋاي گويـ ا بـ
قايتا ئهھـۋال سـوراپ، مېهمـاننى تېخىمـۇ خىجىللىقتـا       -دىدارلىشىۋاتقاندەك قايتا

  . قالدۇردى
ــۆيگه  — ــى، ئـ ــى،چىرىقېنـ ــچ  —لـ ــۇۋاي ئىـ ــدى بـ ــال  -دېـ ــدىن خوشـ ئىچىـ

 دېدى تىپىـك  —ھاي ئانىسى، مېهمان كهلدى، كۆرپه سېلىڭالر، —بولىۋاتقاندەك،
  .، دوستانىلىق بىلهنئۇيغۇر دېهقىنىغا خاس ساددىلىق

خۇددى ئوچاقنىڭ تۈتۈنى يـاكى قـارا چىراقنىـڭ تۈتـۈنى بىـلهن ئىسـلىنىپ       
رەڭ يــۈزىگه قــورۇق چۈشــكهن ئايــال خۇجــايىن نــامراتلىق   كهتكهنــدەك قــارا  كــۈيه

ئىچىدە روزغار باشقۇرۇش بىلهن ۋاقىتسىز مۈكچىيىپ قالغـان بهللىرىنـى ئىگىـپ    
بىســاتتىن ئــانچه ئاســتىدىكى  ،مېهمانغــا كــۆرپه ســالدى، ئهپسۇســكى، كۆرپىنىــڭ 

مهيلى يېڭىلىقى، يۇمشاقلىقى جهھهتـته بولمىسـۇن ئوخشاشـال    . ئىدىى يوق پهرق
غۇربهتچىلىك سهۋەبىدىن پاختا ئاز سېلىنغاچقا ھېچقانچه يۇمشـاق ئهمهس،  . ئىدى

بۇيهرگه پوملىشىپ قالغاچقا ئولتۇرۇشـقا تولىمـۇ    ـئۇنىڭ ئۈستىگه پاختىسى ئۇيهر   
شـۇمبا،   - وناي ئۈچ تال ياغاچ سېلىپ، ئۈسـتىگه شـاخ  د ـئۆي ئهگرى  . ئهپسىز ئىدى

 ـتـوزان، ئىـس     ـئوت خهسلهر سېلىپ يېپىلغاچقا، تىنماي تازىالپ تۇرۇلسىمۇ چاڭ  
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شۇڭا دىماققا كونا ئۆيلهرنىـڭ پوسـتهك توپىسـىدەك پـۇراق     . تۈتهك ئۇچۇپال تۇراتتى
ــۇراتتى  ــۇپ ت ــدەك ته  . ئۇرۇل ــۈرۈلمهي ســېلىنغاچقا، گهمى ــۇلى كۆت ــۆيلهر ھ ســىرات ئ

  . بېرەتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه زەي، قارىالي پۇرىقىغا ئوخشاش پۇراق كېلهتتى
مۇھهببىتىنىڭ قىممىتىنـى،   -ئۆي ئىگىلىرىنىڭ مېهرى ،لېكىن، مېهمان

ئۇالرنىڭ قهلبىنىڭ نهقهدەر ئالىجانـاپ، پـاكلىقىنى چۈشـهنگهچكه ئهمهلىـي نهرسـه      
مهمنۇنلۇق رازىلىق ھـېس  بىلهن ھېسابلىشىپ ئولتۇرماي، روھى نهرسىلهر بىلهن 

  . قىلدى
ــابلىكىم ئ شــىكىنى ھارۋىــدىن چىقىرىــپ، جايالشــتۇرۇپ، ئــوت ســېلىپ   ېئ

ــولغىلى قېشــىغا ك   ــبهرگهنــدىن كېــيىن مېهمانغــا ھهمــرا ب ئارقىــدىن شــۇ . دىهل
ئـادىتى بـويىچه بۇۋاينىـڭ ئـائىله ئهزالىرىنىـڭ ھهممىسـى مېهمـان         ـيهرنىڭ ئۆرپه  

نىڭ ئاساسـى سـالمىقى كــېلىن   ىدا ئــائىله ئىشـ يېـزىالر . ئالـدىغا سـاالمغا كىـردى   
ئۈســتىدە بولغاچقــا ســاالمدىن ســۆڭرە كېلىــنلهر ھــويال ئارامــدىكى ئىشــالرنى بىــر 

ساھىپخان داستىخان كهلتـۈرۈپ، مېهمـان   . ياقلىق قىلىش ئۈچۈن چىقىپ كهتتى
  . ئالدىغا ئاققۇناق زاغرىسى بىلهن قېتىق قويدى

غان مىشـــــچانلىق قىلىـــــپ قۇربــــان ســـــاھىپخاننى ئوڭايســـــىزالندۇرىدى 
سالماسلىققا بهكمۇ دىققهت قىلدى، ئۇ گويـا كۆڭلىـدىكى ئېسـىل تامـاق ئېلىـپ      
ــدى   ــا چېلىـ ــۇۋاپ قېتىققـ . كېلىنگهنـــدەك زاغرىـــدىن يېرىمـــدىن چـــوڭراقىنى ئـ
. ســـاھىپخان قۇيـــۇپ بهرگهن كۈپنىـــڭ ســـۈيى بىـــلهن ئارىالشـــتۇرۇپ ئىچىۋالـــدى 

ئـاخىر سـىنچى كـۆزلىرى بىـلهن      -ساھىپخانالر بولسا ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى باشتىن
ــدى  ــاچ ســۆھبهتته بول ــاچىنى بىكــارالپ  . كۈزىتىــپ ئولتۇرغ مېهمــان قولىــدىكى ق

ــدى    ــن ئالـ ــك تىـ ــلهن يىنىـ ــيىن ھهممهيـ ــدىن كېـ ــتىغانغا قويغانـ ــان . داسـ قۇربـ
دېهقانالرنىڭ كۆڭلىنى خېلى چۈشىنهتتى، ئۇمۇ يېزىـدا ئۆسـكهن گهرچه ئۇالرنىـڭ    

شــهھهر ئهتراپىــدىكى يېــزا  ،ات يېــزا ئهمهسيېزىســى بۇنــداق چهت ياقىــدىكى نــامر 
ئۇمـۇمهن  . بولسىمۇ، لېكىن دېهقانالرنىڭ مىجهزى ئـادەتته ئوخشىشـىپ كېتهتتـى   

ــك    ــڭ كىبىرلى ــان كادىرالرنى ــهھهردىن چىقق ــڭ    ،ش ــان، دېهقانالرنى ــاچچىقى يام ئ
ئۆيلىرىدە بهھۇزۇر تاماق يىمهيدىغانلىرىدىن دېهقانالر ئهيمىنهتتى، ئهممـا ياخشـى   

تى، ئهگهر دېهقانالرنىــڭ تۇرمۇشــىغا ماسلىشــىپ، سىڭىشــىپ كهتســه     كــۆرمهيت
. دېهقانالر ئۇنداق كادىردىن تارتىنمايتتى، كۆڭلىـدىكىنى يوشـۇرۇپ ئولتۇرمـايتتى   

  . ئۆز ئادىمىمىز دەپ قارايتتى
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قۇربان ئابلىكىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرگه يىقىپال قالـدى، ھهممىسـى ئـۇنى    
ــدىغان م  ــهھهردە خىـــزمهت قىلىـ ــا شـ ــۆرۈپ  گويـ ــىدەك كـ ــۇ ئائىلىنىـــڭ بالىسـ ۇشـ
ئهمـدى ئـۇ مۇشـۇ ئـائىلىنى ئۆگىنىـپ      . ئۆزلىرىنىڭ قوۋناق توپىغا قوشۇپال ئالـدى 

  . بېقىش ئارقىلىق پۈتۈن يېزىغا ئۆرنهك قىلىش نىيىتىگه كهلدى
گىپـى ئۆتىـدىغان يىگىـت بولـۇپ      ،ئابرۇيلۇق ـئابلىكىم ئائىلىدە خېلى يۈز  

اغدىكىـدەك ئـانچىۋاال يـۇۋاش ئهمهسـكهن، ئهممـا      ئۇ ھارۋىـدا كېلىۋاتقـان چ  . چىقتى
ھوقۇق ۋە پۇلنىڭ كۆرۈنمهس قۇدرىتىدىن قورقۇش قېنىغـا سـىڭىپ كهتكهچكىـال    
ئوبۇلنىڭ ئالدىـدا يۇۋاشـراق تۇرغـانىكهن، بـۇ ئائىلىـدىكىلهر پهقهت ئابلىكىمنىـڭ       

دا كىراكهشــلىك قىلىــپ تېپىــپ كېلىــدىغان ئــازغىنه پۇلىــدىن باشــقا پــۇل   زاربــا
ئىقتىسادىنىڭ تۈۋرۈكى بولغان ئـابلىكىمنى چـوڭ بىلىشـىدىكهن،     ،چكهكۆرمىگه

ئهمدى بولسا ئۇالر مېهماننى ياقتۇرۇپ قېلىشقاچقا ئۆيدىكىلهر ئابلىكىم بۇ ئـۆيگه  
ئۇنىــڭ . خىزىــر باشــالپ كهلگهنــدەك، ئــۇنى تېخىمــۇ ئىــززەت قىلىــپ كېتىشــتى  

 ئـۇ ئـۆيلهنگىلى  . ئۆزىدىن ئانچه پهرقىلىنىپ كهتمهيـدىغان بىـر ئىنىسـى بارئىـدى    
ئىككىــال كــېلىن مۇشــۇ چــوڭ ئۆيــدە بىــرگه       ،خېلــى زامــان بولغــان بولســىمۇ   

  . تۇرىشاتتى
قۇربان سۆھبهتكه ئىپى بار، بولۇپمۇ كۆڭلىگه يېقىـپ قالغـان كىشـىلهرنىڭ    

شـۇڭا ئـۇ كهچلىـرى    . ئېغىزىنى تاتىالپ سۆزلىشىشـنى بىلىـدىغان كىشـى ئىـدى    
بـۇۋاي ئۇنىڭغـا ئىگىلىـك    . شـلىۋەتكهنىدى بۇۋاي بىلهن قاتار يېتىپ سـۆھبهتنى با 

 -ئارمـانلىرىنى، ھهتتــا ياشـلىقتىكى شـوخلۇقلىرىنى ھهمــمه    -پىالنلىرىنـى، ئـارزۇ  
گهرچه تهرتىپســىزرەك بولســىمۇ ھهرھالــدا ناھــايىتى . ھهممىنــى ســۆزلهپ بېرەتتــى

  .قىزىقارلىق سۆزلهيتتى
نهچـچه  بىزنىڭ ياش چاغلىرىمىزدا نهچچه كېلىن بىر ھويىغا پېتىشىپ،  —

بـــۇۋاي خىرىلـــداپ كۈلـــۈپ داۋام  —كـــۈنه خوتۇنمـــۇ بىـــر ھويلىـــدا ياشـــاۋىرەتتى،
ئهمدى بۇ ئىشنى كۆرسىله، بىر ھويلىغـا ئىككـى كـېلىن تۈگـۈل، بىـر       —قىلدى،

ــا   ــلهن ئاتـ ــېلىن بىـ ــىلىدىن     -كـ ــدۇ، سـ ــۇپ قېلىۋاتىـ ــدىغان بولـ ــانىمۇ پاتمايـ ئـ
ئۇنىڭ ئاغچىسـى، سـهل   يۇشۇرمايمهن، ئابلىكىم باالم ئۆيمىزنىڭ شوتا ئېتى، شۇڭا 

ھــال تــارتىپمۇ قالىــدۇ، خۇداغــا شــۈكرى ھېلــى بىزنىغــۇ قــاتتىق ئــالغىنى يــوق،   
زە، يهڭگىســى  -بىلىنــدۈرمهي كېتىــپ بارىــدۇ، كــۆڭلىگه ئىنســاپ برســۇن، ئهممــا 

قۇرغــۇرنى ســهل پهس كۆرەمــدىكىن ئىپــى كهلســىال چوقــۇالپ ئالىــدۇ، قورســىقىغا  
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ــپ ــۆل  -كىرى ــام ب ــا  هچىقس ــى ب ــۇپ كهتكۈس ــۆلهك   ك بول ــابلىكىمنى ب ــېكىن ئ ر، ل
چوڭنىڭ ئهلىمىـگه   ـك  كېلىن كىچى! ته -قىلىۋەتسهك، بىز نېمه قىلىمىز؟ تهس

  .چىدايدۇ
  ...بالدۇر ئۆيلهپ قويۇپال —
ــۆينى     — ــداق ئ ــۇ كېلىننىــڭ ئۆيىــدىكىلهر بۇن ــال؟ ئ نېمىشــقا شــۇنداق دەي

يهردە باشــقا ســهھرا تــوي قىلىۋالمىســا، ئۇنىڭــدىن چۈشــىدىمۇ كۆرمهيــدۇ دېســىله، 
  .كۆڭۈل خوش بولغىدەك نېمه بار

ئهممــا، ئىككــى ئوغــۇل بىــلهن بىــر ئــۆيگه قاپلىشــىپ ئۆتــۈپ كهتكىلــى   —
دېـدى قۇربـان ئېغىـز     —دە، ھهرقايسىنىڭ ئۆز ئۇۋىسى بولغىنى ياخشى، -بولمايدۇ
  .تاتىالپ

ت، ئهمما قولىمىز قىسقا، ھازىرال ئۇنى بۆلهك قىلىـۋېتهلمهيمىز،  سئۇغۇ را —
دادۈيجاڭ بىلهن سىكتارغا كىچىككىنه بىـر نـېمه   . ىمۇ، كۆڭلۈمدە بارشۇنداق بولس

قۇملـۇق تهرەپـته بىـر دۆڭلـۈك بـار ئىـدى، شـۇنى دەپ         —شۇڭگۇتۇپ يۈرۈپ ئۇياقتا 
ــدىم  ــدىن. جــاي سېلىۋېلىشــقا رۇخســهت ئال ــدىكى   -ئان ــا ئالدى ــڭ ئارق ــۇ ئۆينى زە ب
ــى   ــگهن بىــر نېمىلهرن ۇ ئىلغــاپ جىگــدىمۇ، تېرەكمــۇ، توغراقمــ  —كېــرەككه كهل

ئولتۇرماي كېسـىپ، قىلسـاق، ئىشـقىلىق ھـاجىزراق بولسـىمۇ ئىككـى ئۆيلـۈك        
شـۇمبىلىرىمۇ ئـۆزىگه يهتكىـدەك تۇرىـدۇ،      -ىلىرىمۇ، شـاخ رپـاد  -بادرا. ياغاچ چىقتى

شۇنىڭ بىلهن ئۆزىمىزنىڭ شۇدىگهر ئېتىزىـدىن چالمـا قومـۇرۇپ كـېلىن باللىغـا      
، قالغـــان ئىشـــىغا ئـــۆزىمىز توشـــۇتۇپ قويغـــان، بىـــر تـــامچىنىال قىچقىرىتىـــپ 

تۆت ئېغىز ئۆينىڭ تېمىنـى قوپـۇرۇپ، ئىككىسـىنى يېپىـپ       ،يېتىشكهندىن دەپ
قويدۇق، قالغـان ئىككىسـىنى بـالىالر ئـۆزى قىلىـۋاالر، ئـابلىكىم ھۇشـى بـار بـاال،          
ــادەم        ــان ئ ــون ج ــهككىز ئ ــدە س ــوڭ ئۆي ــدۇ، چ ــگه تاپاالي ــۆت تهڭ ــپ ت ــمه قىلى ھهنى

 -، ئــۇ بـــۆلهك بولـــۇپ چىقىــپ كهتســـه ئـــۆي  ئېغىزىمىزنــى شـــۇنىڭغا ســـالىمىز 
  . پۆيلىرىنىمۇ پاتال جۆندىۋالىدۇ

  دېدى قۇربان —كهندە؟ۈپتىئۆي تېخى يېڭىال پۈت —
زە، بــالىالرنى چىقىرىۋېتهلمىــدىم،   -ئــۆينى بۇلتــۇر پۈتكــۈزگهن، ئهممــا    —

.... خهۋەرلىــرى بــار ھــازىرال ئۇنىڭــدىن ئايرىلســاق، بىزنىــڭ ئىشــىمىز تهس بولىــدۇ
دېــدى بــۇۋاي روھلىنىــپ،  —چىككىــنه ھــايىلى قالــدى، خــۇدا بۇيرىســا، ئهممــا كى

ھاشـارغا بارمـاي پـۇل تاپتىـڭ دەپ      —سهلدىن كېـيىن مۇڭلۇنـۇپ ئىزاھـات بهردى،   
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ئالىدۇ، تىجارەتكه پىرسهن دەپ ئالىـدۇ، ئىئـانه دەمـدۇ، يـاردەم دەمـدۇ يهنه بىـر نـېمه        
ــان ــدۇ، جهرىمـ ــا   هدەپ ئالىـ ــه باھـ ــاالي دېسـ ــقىلىپ ئـ ــدۇ، ئىشـ ــولىكهن، دەيـ نىمۇ تـ

ۈكلـۈك قىلـدۇق، بىچـارە بـاالم مهدىكـار ئىشـلهپ       زمايدۇ، شۇڭا ھـازىرغىچه ئۈ تيالچى
ــىنى قىلىۋالغان    ــهك ھارۋىس ــى ئىش ــۈرۈپ، ھېلىق ــي ــا،   ى ــۇدا بۇيرىس ــدى، خ دى، ئهم

كۆپتۇر پۇل كۆرۈپ قېلىۋاتىدۇ، يهنه بىر ئىشهك بىلهن بىر ھـارۋا   ـقولىمىزمۇ ئازدۇر  
دەپ چىقىــپ كهتســه، بولمىــدى دېگهنــدىمۇ  » پىرىميــا«ئېلىۋالســاق، ئىنىســىمۇ 

بــازارلىقىنى تېپىــپ يىگىــدەك يــول تېپىۋالغاننىڭيــاقى ئانــدىن ئــابلىكىم باشــقا 
مـۇنچه پـۇل    -بولۇپ كهتسىمۇ مهيلى دەيمىز، خۇداغا شۈكرى، زامـان ياخشـى، ئـانچه   

، ھه، مانا بىزمۇ ئۆزى بهك ئۈزۈك ئهمهس، شۈكرى قىلماق كېـرەك  .تېپىشقا يول بار
پـۇل  ) يۈز سـوم (باالمنىڭ تاپقىنىدىن سىقىپ سۈيىنى ئىچىپ يۈرۈپ بىر مىليان 

ــ   بۇرۇنلىرىدا توقسهن كويغـا ئىشـهك ھارۋىسـىنى بېرەتتـى    . ئىقتىساد قىلىۋالدىم
يېڭىسىنى، ھـازىر قانـداقكىن، ئـاۋال ئىشـهك ئالسـاقمىكىن يـا ھـارۋىنى ئېلىـپ،         

هخىـر قىلسـاق ئىنىسـىگه بىـر     ياسىتىپ قويساقمىكىن، ئىشقىلىپ يهنه ئازراق ت
ئــابلىكىمنى . تىرىكچىلىــك يــولى قىلىــپ بىرىمىــز، ئانــدىن بىزنــى شــۇ باقىــدۇ 

  .دەيمىز، خۇدا بۇيرىسا» جۇگۇ، ئۆيۈڭنى تۇت باالم«
قۇربان ھازىر مال باھاسى ئۆسۈپ كهتكهنلىكىنى، يېڭى ھارۋىنى يۈز ئهللىـك  

ى، بىراق، بـۇنى بوۋايغـا   سومغىمۇ ئالغىلى بولمايدىغانلىقىنى كۆڭلىدىن كهچۈرد
  .ئېيتىپ، ئۇنىڭ شېرىن چۈشلىرىنى بهرباد قىلغۇسى كهلمىدى

  شۇ يۈز سوم پۇلنى قانچىلىك ۋاقىتتا يىغدىڭىز؟ —
نـېمه ئىـالج،    .بۇلتۇر ئىككى ئېغىز ئۆينى يېپىپال مهن بايقۇش شۇ كويدا —

غـى  يې -چېرىغـى بولىـدىكهن، تـۇز    -ئۇنىڭسىزمۇ بىـر ئۆينىـڭ سـه   .... ھېلىقىدەك
ئـون جـان بـار     ـدېگهنـدەك، سـهككىز    » تۆگهڭ نهچچه، يېغىرى شۇنچه«بولىدىكهن، 

بىـر نـېمه ئـالىمىز دېـگهن      غائۆي دېگهندە كىراكهشلىك قىلىپ تاپقان ئازغىنا پۇل
. تهس گهپــكهن، ئۇنىــڭ ئهۋۋىلىــدىغۇ نهچــچه زامــان شــۇ پۇلنىمــۇ كــۆرمهي ئۆتتــۇق  

بـــۇۋاي كـــادىر بىـــلهن  —،ھېلىمـــۇ خۇداغـــا شـــۈكرى، پارتىيهنىـــڭ غهمخۇرلـــۇقى 
سۆزلىشىۋاتقىنى ئۈچۈن ئۆزىنى ئاڭلىق كۆرسهتكىسى كېلىپ شۇ گهپنى قوشـۇپ  

بهزىـدە ئابلىكىمنىـڭ تاپـاۋىتى ياخشـى بولـۇپ قالسـا تـۆت سـه، يېــرىم          —قويـدى، 
ــڭ گــ     ــرىم جى ــدۇ، ھهپتىســىگه يې ــڭ گــۆش ئېلىپمــۇ كېلى ــۇرىمىز، ۆجى ش يهپ ت

ئـونبهش كـوي ھهپـتىگه     -ق، ئـون ئىلگىرى گۆشنىڭ تهمىنىمۇ ئۇنتـۇپ كهتكهنتـۇ  
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كېلىپال تۇرىدۇ، ئهممازە، خهجلىمىسه بولمايدىغان ئىشالرمۇ چىقىپال تۇرىـدۇ، مانـا   
  . شۇنداق

ــۇھ     ــانمۇ شــۈككىدە يېتىــپ ئېغىــر ئ بــۇۋاي ســهل جىمىــپ قېلىۋىــدى، قۇرب
ــۆزىچه      ــۇۋاي ئ ــاغالردا ب ــداق چ ــدى، بۇن ــپ قوي ــال  «: تارتى ــان ھهدەپ ھ مهن ئالجىغ

 - دەپ ئـويالپ قـاالتتى  » ڭ كهيپىنى ئۇچـۇرۇپ قويـدۇممۇ نـېمه   ئېيتىپ مېهماننى
ــايه       ــوخلۇقلىرىنى ھېك ــلىقتىكى ش ــڭ ياش ــۆتكهپ، ئۆزىنى ــى ي ــال تېمىن دە، دەرھ

  . قىلىشقا باشاليتتى
بىزنىــڭ يــاش چــاغلىرىمىزدا ئــادەملهر ســاددا بــوالمتىكىن، بىلمهيــمهن،   —

ــدى  ــۈچ ئهمهس ئى ــۇ ك ــر قو  . تويم ــنى بى ــى بايقۇش ــا ئانىس ــۇلىنى  مهن مان ــڭ پ ينى
خهجلهپال ئالغان، ئۆزىمىغۇ ماڭا مهيلى بولغاچقا قاچىمهن دەپـال تۇرغـان، نېمىشـقا    

ىنىـڭ  لشىنى، دۆڭ توۋالپ كېچىلىرى ئۇخلىماي، قىـز بال خدېسىله، مهن دېگهن نا
ئۇنداق ياشتا قىز باال دېگهنمۇ تـازا سـاراڭ   . يۈرىكىگه ئوت سالىدىغان ساياق ئىدىم

دەمنىڭ تۇرقىغا، شوخلىقىغا مهيلىنى بېرىدىكهن، نـېمهڭ  ئا. بولىدىكهن ئهمهسما
ــدىمۇ       ــاياق بولغانـ ــازا سـ ــدىكهن، مهن تـ ــى ئويلىمايـ ــوق دېگهننـ ــېمهڭ يـ ــار، نـ بـ

دىمكى، ئاغىنهممۇ تولىدى، تاپقىنىمنى شـۇ كـۈنىال خهق   مىئىلگىرىكىن ئهخمهق
 لىنـى باقـاتتىم،  ېباينىـڭ م . ئورتاق يهپ تۈگىتىپ قاراپ ئولتـۇراتتىم  -بىلهن تهڭ

ــوينى    ــرەر ق ــدى، بى ــدىمۇ، بول ــۈپ كهتتــى«گــۆش يىگىــم كهل ــتىم» يۈت دە،  -قىالت
هن ليــبــۇنى ئاپىرىــپ پۇشــۇر كهچــته ھهممه «ئۆزەمــدەك ئالىقاناتالرنىــڭ بىرســىگه 

دەيتتىم، بايالرنى ئۇراتتى، دەپ دەرتمۇ تۆكتۇق، مهن دەيمهن ئـۇ  » بىلله يېۋىتىمىز
ل ھهرھالـدا، بـاي قـول كۆتهرسـه، قـو     چاغالردا تاياقمۇ يهيتتۇق، گۆشـنىمۇ يهيتتـۇق،   

ته، قۇتۇالتتــۇق، ســاال قىلغۇچىالرمــۇ كــۆپ     - قۇۋۇشــتۇرۇپ يــاۋاش تۇرىۋاالتتــۇق  
ــوالتتى،  ــا   «ب ــڭ جېنىغ ــى يوقنى ــۇ، مېل ــا كهپت ــڭ مېلىغ ــى بارنى ــۇ » مېل دەپ، بۇم

كهلگهن يېرى، باش كۆزلىرىنىـڭ سهدىقىسـى، دېيىشـهتتى، بـايمۇ بىرەنـى ئـۇرۇپ،       
ســىز مېنــى ئــوننى ئۇرىۋېلىــڭ، قورســىقىمنى بىــر قېــتىم  مانــا. توختــاپ قــاالتتى

بـۇۋاي   —،...گۆشكه تويغۇزۇڭ، قانـداق؟ ھـېچكىم قىـل ئۆتكۈزۋەتمهيـدۇ، ھـى ھـى      
مهن  —داۋام قىلدى ئۇ، —ھهرھالدا كۆڭۈللۈك ئىدى، —خىرىلداپ كۈلۈپ كهتتى،

ــالنى ئالغــان قوينىمــۇ ھېلىقىــدەك قىلىــپال ســويۇپ ســېتىۋەتكهنىدىم    . مــاۋۇ ئاي
كۆينهكلىـك، خـام ئهتـلهس دېگهنـدەك ئازغىنـا       اكاالچ، شاتىۋ ـىڭ پۇلىغا مهسه  شۇن

شۇنداق خاپا قىلىپ تۇرىدىغان بولسـاممۇ، ھېلىقـى   ... بىر نېمىلهرنى  ئالدىم، شۇ
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باي يۇرتتىن نۇمۇس قىلىپ يېڭـى ئـائىلهمنى مهرەكـلهپ ئوبـدان قويـدىن بىرنـى       
  ...بهرگهنىدى

  :راپ قويدىسهل جىمجىتلىقتىن كېيىن بۇۋاي سو
ئۇيقـــۇلىرىنى ھـــارام قىلىۋاتامـــدىم، قانـــداق؟ بىزغـــۇ قېرىغانـــدا شـــۇن  —

ــچه      ــۈن تهڭگى ــداق قىلىــپ بېقىــپ، ت ــۇنى بۇن ــداق، ب ــۇنى ئۇن جاھــاننى ســورۇپ ئ
  ...ئۇخلىيالمايمىز، باال غېمى،

  . مېنىڭمۇ ئۇيقۇم كهلمىدى —
  .جىم بولۇپال كهتله، شۇڭا دەيمهن —

  
*****  

  
گهندە ئورنىدىن تۇرۇپ يېزا ئارىالپ چىقىـپ كېتهتتـى،   قۇربان ھهركۈنى ئهتتى

بهزىــدە ئۆيــدىكىلهرنىڭ ئىشــلىرىغا قارىشــىپمۇ بېرەتتــى، ئۇالرنىــڭ ئېتىزلىقىمــۇ  
قوشــنىالر . تونــۇش بولــۇپ قالــدى، باشــقا دېهقــانالر بىــلهن پاراڭلىشــاتتى  غــائۇنىڭ

ــر   ــۇنى بىـ ــويىچه ئـ ــادەت بـ ــۇ     -ئـ ــۇ بـ ــدى، ئـ ــۆيىگه چاقىرىۋالـ ــتىم ئـ ــى قېـ ئىككـ
بولۇپمـۇ ياشـالر ئـۇنى    . راپتىكىلهرنىڭ ھهممىسى بىـلهن ئهسرالىشـىپ كهتتـى   ئهت

ــدى  ــاقتۇرۇپ قالغانىـ ــۇ يـ ــ  . تېخىمـ ــۇرۇپ تاماكـ ــردىال ئولتـ ــلهن قىـ ــانالر بىـ  ادېهقـ
  ...چېكىشهتتى

بىر نهچچه كۈن ئۆتۈپ كهتتى، ئۆيدىكىلهر سهھهردىال ھهربىرى ئـۆزى ئىشـىغا   
  . ئۆزىنىڭ مهشخۇالتىنى باشاليتتىئۇمۇ ئۇالر بىلهن بىللىال چىقىپ . مېڭىشاتتى

ئۇ مهھهلله ئارىالپ كهنت مهھكىمىسى ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ھـابۇق  
بىـر نهچـچه كۈنـدىن    . نى بىر توپ ئادەملهر ئارىسىدا كۆرۈپ قالدى) ھېلىقى ئوبۇل(

ئـۇ بهلكىـم قۇرباننىـڭ يوقۇرىـدىن     . بېرى بـۇ كىشـى ھېچـيهردە ئۇچراشـمىغانىدى    
س، ئۆزىچه ئارىالپ يـۈرگهن يـازغۇچى ئىكهنلىكىنـى بىلىـدىغان     كهلگهن كادىر ئهمه

بولغاچقا ئانچىۋاال ئىلتىپاتلىق بولۇپ كهتمىسهممۇ بولىـدۇ دەپ ئويلىـدىمىكىن،   
ئۇ مانـا ئهمـدى تـوپ ئارىسـىدىن چىقىـپ      . ھهرھالدا ئۆزىنى قاچۇرغاندەكال قىالتتى

  :قۇرباننىڭ قېشىغا كېلىپ
 —، ھـازىرغۇ سـوڭجاڭ دەيـدىغان بولـدۇق،    ئاۋۇشۇ بىزنىڭ دادۈيجاڭ اينا،ئ —

ئـۆزلىرى شـۇ پېتـى     —دېدى ماختىنىـپ تـۇرۇپ ئاكىسـىنى قۇربانغـا كۆرسـىتىپ،     
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دېــدى مهســخىرە   —دە؟ -كۆرۈنمىــدىله، ھابلهكنىــڭ ئۆيىــدىلىمۇ؟ بــاال بولــۇپال    
قىز، كېلىن دېگهنـدەكلهر بولـۇپ خوتـۇن خهق تـوال ئـۆي،       -قىلغاندەك ھىجىيىپ،
  ...ۇچىلىى بارئىشقىلىپ، تۇرۇپ قالغ

  . قۇربان ئۇنى تىللۋېتىشتىن ئۆزىنى ئارانال تۇتۇپ، كېتىپ قالدى
دېـدى ئوبـۇل    —يازغۇچى دېگهنمۇ شۇ خۇتۇن مـاراپ يۈرىـدىغان خهقـكهن،    —

  .ئهتراپىدىكىلهرگه
قۇربان بۇ يېزىنىڭ دائىرىسىنى مۇمكىن قهدەر تولـۇق ئايلىنىـپ چىقىشـقا،    

، كۆپچىلىكنىـڭ روھـى دۇنياسـى بىـلهن     مۇڭ بولـۇپ  -كۆپرەك دېهقان بىلهن ھال
  . تونۇشۇپ چىقىشقا تىرىشتى

يېزا ھهقىـقهتهن نـامرات، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه قـاالقلىق بـۇ زامانغـا زادىـال مـاس          
ئۇالرنىڭ ئۈمىدى كىچىككىنه نهرسىدە بولۇپ، ئىقتىسادى قىممىتـى  . كهلمهيتتى

رىشـىپ ۋە  ئانچه يوقـۇرى بولمىغـان ئهرزىـمهس بىـر نهرسـىگه يېتىشهلمهسـتىن تى      
تۇرمۇشـقا   -ئۇالرنىـڭ ھاياتقـا  . ئۈمىدسىزلهنمهستىن پاالقشىپ كۈن ئۆتكۈزىشهتتى

قويىــدىغان تهلىــۋى شــۇنچه تــۆۋەن بولىشــىغا قارىمــاي، شــۇنچىلىك مۇددىئــاغىمۇ   
  .يېتهلمهي تىپىرلىشاتتى

شۇڭالشقىمۇ، قۇربان بۇ يهردە كۆپرەك تۇرۇپ، ئـۆزىگه ئاشـۇالرنىڭ تارتىۋاتقـان    
ــانىمۇ تېت ــا    جاپ ــڭ ھالىغ ــانى قويمــاقچى بولغانىــدى، ئۇالرنى ىــپ كــۆرۈش ئىمتىه

بىـر قارىسـا   » قورسىقى توق، كىيىمى پۈتۈن بولۇش«. ئادەمنىڭ ئىچى سېرىلهتتى
قالتىس ياخشى مهنزىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرسه، يهنه بىر تهرەپتىن ئويلىغانـدا بـۇ   

ــۆۋەن تهل    ــوق ت ــالغۇچىلىكى ي ــا ئ ــدا تىلغ ــۈن ئېيتقان ــدى، يهنه ئىنســان ئۈچ هپ ئى
ــقا      ــقهت قىلىشـ ــانلىقىمۇ دىقـ ــا تويىۋاتقـ ــداق تائامغـ ــېمىگه، قانـ ــاقنىڭ نـ قورسـ

  . تېگىشلىك بىر تهرەپ ئىدى
قايتىـپ كهلـدى، سـاھىپخان بـوۋاي ئـۇنى يېڭىۋاشـتىن،       » ئـۆيگه «ئۇ كهچـته  

  .ھهركۈنى بىر خىل يېڭى، قىزغىن خۇلق بىلهن كۈتىۋالغاندەك قارشى ئالدى
ئۇنىــڭ ـــ ...لهردە يــۈرگهنال؟ ســهھرا دېگهنــدە شــۇ   ھاۋانىــڭ قىزىقىــدا نه  —

سۆزلىرىدىن سهھرانىڭ جاپالىق شارائىتى، ناچار مۇھىتىغا ئۆزى سهۋەبكاردەك بىـر  
خىجىللىــق، ســاددا ۋە ئــاق كۆڭۈللــۈكتىن چىققــان ئــۆزرە  ،خىــل ئىالجىســىزلىق

  . بىلىنىپ تۇراتتى
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ــالىالرچه خوشــلۇق ۋە قىزغىنلىــق   ــۇۋاي ھهركــۈنكىگه ئوخشاشــال ب بىــلهن  ب
ئۆزىنىڭ كهلگۈسـىدىكى پىالنلىـرى، ئىگىلىـك تىكـلهش يولىـدا قىلغـانلىرى ۋە       

نى ئهڭ ئاخىرىدا گهژخا قىلىپ ئۆي ياساشقىچه سـۆزلهپ  ... قىلماقچى بولغانلىرى،
ــىۋاتقانلىقىنى، گېلـــى      ــاقلىرى ئېچىشـ ــۆز چانـ ــىز كـ ــان ئىختىيارسـ بهردى، قۇربـ

  . بۇغۇلغاندەك بولىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى
دا ئــادەملهرگه خــاس بولغــان گــۈزەللىككه  » ئاجايىــپ پىالنلىــرى«اينىــڭ بۇۋ

ئىستىگى يالتىراپ تۇرغانـدىن   شئۆز شاراىتىنى تىرىشىپ ياخشىال —ئىنتىلىش 
ــوي     ــگهن ئ باشــقا، ئۇنىــڭ ھالىغــا باقمــاي بهك چــوڭ گهپ قىلىــۋاتىمهنمىكىن دې

ــۈن ئېيت    ــىر ئۈچـ ــۇ ئهسـ ــۈنكى مۇشـ ــازرۇلىرى بۈگـ ــۆزلهۋاتقان ئـ ــارىالش سـ ــدا ئـ قانـ
پاتال ھازىر يۈز سـوم پـۇلى بـارلىقىنى     ـبۇۋاينىڭ پات  . ئهرزىمىگهنال بىر نهرسه ئىدى

ــاچچىق تهســىرلهندۈرەتتى   . مــاختىنىش ئاھاڭىــدا تهكىــتلهپ تۇرۇشــى كىشــىنى ئ
ــڭ دەســلهپكى       ــڭ ھــۇلى، پىالنلىرىنى ــڭ جىمىكــى ئارزۇلىرىنى ــىمۇ ئۇنى دېمىس

  ...خېمىر تۇرۇچى ئهنه شۇ يۈز سوم ئىدى —ئاساسى 
  

******  
  

ئۇالر كوچىدىكى ۋارقىراشالردىن نېمىشـلىكىنى ئاڭقىرالمـاي، تۇرۇشـقىنىدا    
ئۇالرنىڭ دەرۋازىسى زەرب بىلهن ئېچىلىپ ئهتـرەت باشـلىقى ئهلپازىـدىكى بىرسـى     

  . بۇسۇغىدا پهيدا بولدى
ـــ ھازىرنىڭ ئۆزىدە چاپسان تۇرۇپ، ئۆيۈڭالرنىڭ يول تهرىپىنى سـۇۋاڭالر، ھهم  

  !ئاقارىڭالر، بولمىسا جهرىمانه، بىر مىليان جهرىمانهھاك چېچىپ 
دېــدى بــۇۋاي داســتىخاندىن  —ھــوي، تۇرســۇناخۇن، ئىــنىم، توختىســىال، —

نېمه گهپ ئۆزى؟ داسـتىخانغا كهلسـىله، بىـر قوشـۇق چـاي       —ا تهمشىلىپ،قتۇرۇش
  ...ئىچكهچ

چايغا چوالم يوق، گهپ شۇ، يول تهرەپنـى دېگىنـى، ھـېچ بولمىغانـدا يـول       —
تاشــايىنىدا  نىــڭتهرەپنــى ســۇۋاپ ئاقــارتىڭالر بولمىســا بىــر مىليــان جهرىمــانه، بۇ  

ــدۇرىمهن    ــش قۇي ــپ قى ــا ئاپىرى ــايال     — !دادۈيغ ــى ياپم ــلىقى دەرۋازىن ــرەت باش ئهت
  .چىقىپ كهتتى
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ــۇپ چ   — ــپ ئۇق ــۆزەم چىقى ــاڭالر، ئ ــتوخت ــا    —رەي،ى ــدىغا دۇئ ــۆز ئال ــۇۋاي ئ ب
  .قىلىپال چىقىپ كهتتى

 ،ر بىلهن قالـدى، ھـابلهك تـاڭ سـهھهردە كىراكهشـلىككه     قۇربان تۈگهل ئايالال
  .ئىنىسى جاڭگالغا ئوتۇنغا كهتكهنىدى

ــگه  — !نـــېمه دەيدىغانـــدۇ، بېشـــىنى يهيـــدىغانال  — ــاي ئىچىـ دېـــدى مۇمـ
  .ئاللىقانداق ئهنسىزلىك كىرىۋالغان ئادەمدەك ھولۇقۇپ

  . دېدى چوڭ كېلىن —،!دە ـ ئااليال دېسه باھانىمۇ تولىكهن —
ــيهنه  — ــېمه ئ ــۇ؟ان ــداق   ! لۋاڭ ب ــدە ئهركىشــى بولمىســا اليچىلىقنــى قان ئۆي

امنى تـ قىلغۇلۇق؟ تـام دېگهننـى سۇۋاشـقا ئۇسـتا بولمىسـا ئـۆزىمىز قىالالمـدۇق؟        
  .؟ كىچىك كېلىنمۇ ئۈن قاتتى..نېمىدە ئاقاليتىكىن

  ! ھاكنى بازاردىن پۇلغا ئالىدىغان گهپ!... ئۇستا قىچقارسا پۇل دەيدۇ، شۇ —
مىغىنا، بېشــىنى يهيــدىغانال، داداڭ بىلىــپ چىســۇن، نــېمه     ۋاتىلداشــ —

  !گهپكى، ئاندىن مېڭهمنى يېيىشسهڭمۇ ئۈلگۈرىشىسهن تېخى
  :قۇربان ئۇالرنى خاتىرىجهم قىلىشقا تىرىشىپ

 —مهن تــام سۇۋىيالمىســاممۇ ھهرھالــدا الي ئېتىــپ بېرىشــكه يــارايمهن،  —
  .دېدى

  ...قويسىال —
  .قايتىپ كىردىئاڭغىچه ئۆڭسىلى ئۆچكهن بۇۋاي 

ــۇرۇن      — ــۇ، ب ــلهر تهۋرەپ كېتىپت ــۇنچه خهق ــر م ــكهن، بى راســت شــۇنداق گهپ
سۇۋاقلىق تامالرنى ئوبۇل دېگهن توڭگۇز ئاقلىغىلى تۇرۇپتـۇ، گـايىالر الي چىـالپ،    

  ...ئۇستا ئاڭلىشىپ يۈرىدۇ
دېدى قۇربـان بـى ئىالجىلىـق بىـلهن پۇچۇلۇنـۇپ، گويـا        —نېمه گهپ بۇ؟ —

ــىنى   ــدان چۈش ــازا ئوب ــپ    ت ــۇق چىقى ــدەك يوچ ــۆزى ھهل قىلىۋىتهلىگى ــا ئ پ باقس
  بۇ نېمىگه شۇنچه زۆرۈر بولۇپ قاپتۇ؟ —قالىدىغاندەك كوچىالپ،

كۈسهيلهرنىڭ يىگىسى كهپ قىلىپ تاپقـان باھانىسـىدۇ    -دادۈيكى كالته —
  .دېدى موماي زەردە بىلهن بوۋاي ئېغىز ئاچقىچىال — !يا ـ

 دى بۇۋاي ھهمرېيىغـا ئـاچچىقالپ،  دې —گېپىم بار دەپ دەۋېرىدىكهنسهن، —
يۇقۇرىــدىن چــوڭ كاتتىــدىن بىرســى كــېلىمىش، شــۇ كىشــى ئۆتىــدىغان         —
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ــاپ     ــدەك، ياس ــۆيلهرنى بايقى ــنىقىدىكى ئ ــى قاس ــڭ ئىكك ــدىغان  -يولالرنى جابدۇي
  ...گهپكهن

  .قۇرباننىڭ دېمى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى
غـا باشـقا   بۇنچه ئالۋاڭغا بىزنى قويـۇپ، بـۇ كوچىـدىن ئۆتمىسـه ئـۇ غوجام      —

  .غۇدرىدى موماي —!... يول يوقمىكهنمىش
  !سهن توال قااليمىقان سۆزلىمه، دەيمهن —
ئـۆزىگه   -دېـدى قۇربـان ئـۆز    —راست، بۇ كوچا بىلهن قاياققا بـاراتتىكىنه؟  —

ــامهن      ــالش تام ــپ تاش ــى ئىچى ــۇ بىمهنىلىكن ــداپ، گهرچه ب ــۆزلهۋاتقاندەك گۇڭۇل س
. ننىڭ سـۆزىنى بىـر تىيىـنگه ئالمـايتتى    مۇمكىن بولسىمۇ بۇ يهردە ھېچكىم قۇربا

ئۇ بىچارە دېهقانالرغا ھېچقانداق ياردەم كۆرسـىتهلمىگىنىدىن يـۈرىگى ئېچىشـىپ    
ئۇنىڭ ئالال كىم بىلهن ئۇرۇشقىسـى، تىلـالپ رەسـۋا    . ئاستا سىرتقا چىقىپ كهتتى

ــى   ــى كېلهتتـ ــىقىنى بوشىتىۋالغۇسـ ــى، قورسـ ــان  . قىلغۇسـ ــىزلىككه تولغـ ئهنسـ
ــاخىرى ھېسســىيات ئېتىغــا   يېزىنىــڭ توپىلىــق  ــۈرۈپ، ئ ــارىالپ ي كــوچىلىرىنى ئ

ــدى    ــۇۋەپپهق بول ــالراق بولۇشــقا م ــۈگهن ســېلىپ رىئ ــدامچىلىقالرنىڭ  «: ي ــۇ ئال ب
ھهممىسى تۆۋەندىكى بىيوكرات ئهمهلدارالرنىڭ ئويالپ تاپقـان كـۆز بويـامچىلىقى،    

ولاليـدۇ،  ئۇالر مۇشۇنداق ئۇسـۇلالر ئـارقىلىق يۇقـۇرىنى ئالدايـدۇ، يالغـان دوكـالت ي      
ساختا جهدۋەل تۈزىدۇ، ئهگهر شۇ تاپ غهزەپكه كېلىۋاتقـان دېهقانالرغـا بـۇ ئىشـالرنى     

ــ  ...ئېچىپ چۈشـهندۈرىدىغان بولسـام ئهلـۋەتته ئۇالرنىـڭ غهزىـپىگه پىلـته بولىـدۇ،       
بىراق ھېلىقى ساختىپهز ئهمهلدارالر مېنىڭ بېشىمغا يوغان قالپـاقنى كهيـدۈرۈپ،   

كهڭ ... ارشـى چىقىشـقا، ئاغـدۇرۇپ تاشالشـقا ئۇرۇنغـان،     غا ق... ئاممىنى قۇترىتىپ
خهلق ئاممىسى بىلهن ئىنقالبى كادىالرنىـڭ زىـچ ماسلىشىشـى، مـۈرىنى مـۈرىگه      
ــاش      ــدا پ ــۇ خهۋپلىــك سۇيقهســت، ۋاقتى ــرەپ كــۆرۈش قىلىشــى نهتىجىســىدە  ب تى

ــدۇ ... قىلىنــدى ــى يولالي ــتىن بىرن ــدەك دوكالت دە، يهنه تېخــى ئۈســتىلهپ   -دېگهن
قۇربـان شـۇالرنى كۆڭلىـدىن    !... ئالىدۇ، مهرتىۋىسـىمۇ ئۆسىشـى مـۇمكىن    مۇكاپات

دەپ بىكـار  » ھهقـقه يهتكىـچه بىلىـڭ ئۇشـتۇالر    «كهچۈرۈپ، ئاچچىقىغا ھـاي بهردى،  
» ئــۆيگه«ئــۇ . دەپــتىكهن » كــۆت قىســقان —زاكوننىــڭ تازىســى «ئېيتىلمىغــان 

بولســىمۇ  قايتىــپ قارىشــىپ بېــرىش، ھــېچ بولمىســا ئۇالرنىــڭ يــۈكىنى بىــر ئــاز  
  . ئۈستىگه ئېلىش نېيىتىدە ئارقىسىغا ياندى
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نۇقۇپ كهتكهن بۇۋاي نېمه قىالرنى بىلمهي دەرۋازا ئالدىدا تۇرغـان بولـۇپ،   غۇوب
  :ئۇ قۇرباننى كۆرۈپال

ــى، ھ — ــدەپ كهتت ــدىن تۈگهشــكهندەك ھهســرەتلىك    — ...هي ــدى ھهممى دې
  .ئاۋازدا

  كىمنى كىم ھهيدەپ كهتتى؟ —
ــېلى — ــدىكىلهرنى، كـ ــدۇ -نئۆيـ ــى بولمامـ ــى ! قىزلىرىمنـ ــدە ئهركىشـ ئۆيـ

بۇۋاينىـڭ ئـاخىرقى    —بولمىغاندىكىن شۇالرنى ئېلىپ كهتمهي قانـداق قىلىـدۇ؟  
ســۆزلىرىدە ئومــۇمهن باشــلىق بولغــۇچىالر تــوغرا قىلىــدۇ، دېگهنــدەك قــارىغۇلۇق، 

بۇيۇنتـاۋلىق   —بوزەكلىك ۋە ھهممىگه كۆنۈكـۈپ كهتكهنلىـك بىلىنىـپ تـۇراتتى،    
دادۈغا يىغىۋېلىپ قىش قۇيدۇرىۋاتىدۇ، بىزنىڭكىلهرمـۇ ئىككـى كـۈن    قىلغانالرنى 

  . قىش قويىدىغانغا ماڭدى
دېـــدى قۇربـــان راســـتىنال مۇشـــۇ  —تـــامنىچۇ ؟ ســـۇۋاپ ئاقارتمامـــدۇق؟ —

مهن سۇۋاشـــنى  —ئائىلىنىـــڭ ئهزاســـى بولـــۇپ قالغانـــدەك ئهنســـىرەش بىـــلهن، 
اينى قانـداق خۇشـال   دېـدى ئـۇ بـۇۋ    —ئهپلهشتۈرىمهن، سىلى الي سۇنۇپ بهرسـىله، 
توختىســىال، ئــاۋال مهن الي ئېــتهي،  —قىلســام بولىــدىكىن دېگهنــدەك ئالــدىراپ،

ــۆزەم        ــدى، ئ ــىله بول ــىتىپ بهرس ــىلى كۆرس ــامان قهيهردە؟ س ــتىمهن؟ س ــن ئې نهدى
  ...قىلىمهن

موماي ھويلىدا ۋايساپ يۈرەتتى، ئۇنىڭ ۋايساشـلىرى تېخىمـۇ ئېچىنىشـلىق    
ئاپهتكه دۇچار بولغاندەك ئۈمىدسىزلىك بىلهن نـاله   ـ بولۇپ، گويا ئېيتقۇسىز بااليى

  . قىالتتى
دېدى بـۇۋاي ئارقىسـىغا ئۆرۈلـۈپ     —! زە -مۇشۇ خوتۇن خهقنىڭ غهلۋىسى —

ــاالم،  —:قــاراپ قويــۇپ، ئارقىــدىنال قۇربانغــا ئــۆمچهيگىنىچه تىكىلىــپ  رەخــمهت ب
. ولــدىبــۇ ئىشــنى بىــزگه قىلدۇرمايــدىغان ب... شــۇنچىلىك دېگهنلىــرىگه رەخــمهت

دادۈيدىكىلهر ئۆزلىرى ئۇستا سېلىپ قىلدۇرىـدىكهن، بىـز پـۇل چىقىرىـدىكهنمىز،     
  .دېدى — ...ھهممهيلهنگه شۇنداق

ــدىكهن؟   — ــدۇرۇپ بېرى ــا قىل ــانچه پۇلغ ــۇم ســان    —ق ــدە مهل ــان كۆڭلى قۇرب
  . چېكىنى ئويالپ، بۇالر ئۈچۈن ئۆزى تۆلهپ قويۇش نېيىتىدە سورىدى

  .بىر مىليان —
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ــا —؟!ھه — ــۋەتته، ئۇنىڭمــۇ ھــال  قۇرب ــۆلىيهلمهيتتى، ئهل ــۇنى ت كــۈنى  -ن ب
ئــۇ ئوڭايســىزلىقتىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن بوۋاينىــڭ قېشــىدىن تــۇرۇپ . ئــارانال ئىــدى

  . كهنت مهھكىمىسى تهرەپكه يۈرۈپ كهتتى
ــقا     ــام ئاقالشـ ــدا تـ ــۆيى يېنىـ ــڭ ئـ ــدا، ئاللىكىمنىـ ــول بويىـ ــۇرۇق«يـ » يوليـ

قوربـاننى كـۆرۈپ دەرھـال گېپىنـى      كۆرسىتىپ، ئىش ئورۇنالشتۇرۇپ يۈرگهن ئوبۇل
  .توختىتىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتتى

كــۆرمهمال ئــامهت دېــگهن مۇشــۇنداق نــېمه، مهركهزدىــن نــېمه بىــر نــېمه   —
دەيدىغان، دېهقانچىلىقنىڭ ئهڭ چوڭ كاتتىسى باي بولغـان يېزىالرنـى كـۆرگىلى    

ئىــش،  كېلىــدىكهنمىش، دېهقــان بىچــارىگه بــۇ ئــالۋاڭ چىقتــى، قارىســام ماڭــا بــاب
ئاكا، سهن ئۆزەڭال بۇ ئىشنى ماڭـا كهلتـۈرۈپ بهرسـهڭ پايدىسـىنىڭ     : دېدىم غائاكام

ھهممه ئادەم ئۆزى بىلگهنـچه، ھهرقىسـما قىلسـا بولمايـدۇ، بىـر      «بىر ئۆلۈشى ساڭا، 
دەپ پهتىـۋا  » تۇتاش قىلىمىز، شۇڭا ئـۆزەڭال ئـاۋارە بولمـاي پـۇل چىقارسـاڭال بولـدى      

ھهرئائىلىنىڭ يول تهرەپتىكـى  . تاپقا چۈشۈپ قالدىچىقارمامسهن، دەپتىم بۇ ئىش 
 -ئـانچه . قويۇق يـۈز كويـدىن كـۆتىرە بولـدى، ئـۆزەم كـۆتىرە ئالـدىم        ـبىر تېمى قارا  

ــا ئىشــقا  - ش كېلىــدىغان ئۇســتىالرنى ياللىــدىم مــۇنچه قولىــدىن ئىــ  دە، ھه، مان
ھاياتنىـــڭ قىممىتـــى، ئىنســـان  —ئوبـــۇل ھهمـــمه نهرســىنى  ــــ ...ســېلىۋەتتىم 

ــڭ      تهبى ــايالر تائىپىنى ــدىغان ب ــلهن ئۆلچهي ــۇل بى ــىنى پ ــدان ھهممىس ــى، ۋىج ئىت
بىچـارە  «مهنتىقىسى بـويىچه بـۇ ئاجايىـپ مۇۋەپپىقىيىتىـدىن ماختىنىۋېلىشـنى،      

  .كۆز قىلىۋېلىشنى قولدىن بهرمىدى ـغا كۆز »يازغۇچى
بىراق قۇربان ئۇنىڭ ماختىنىشلىرىغا داۋاملىق قۇالق سېلىشـنى خالىمـاي   

  :ھالدا توڭلۇق بىلهن ئىختىيارسىز
  .دەپ سورىدى —سېنىڭ شۇ ئاكاڭ قېنى؟ —
ئاكام؟ بىزنىـڭ سـوڭجاڭ؟ ئاكـام دېـگهن نهگه بـارىمهن دېسـه ئـۆز ئىشـى،          —

بهلكىم دادۈيگه، قىشچىالرنىڭ بېشـىدا بولسـا    —رۇخسهت سوراپ ئولتۇرامتى؟ ھه،
  ...كېرەك

  . قۇربان يولىنى داۋام قىلدى
قى بىــر نهچــچه دېهقانغــا قــوللىرىنى  كهنــت مهھكىمىســىدە كهنــت باشــلى 

ه ئۇچرىغــۇچىالر ئىچىــدە تــام ئاقالشــقا پــۇل  ىگشــىلتاپ ھهيــۋە قىلىۋاتــاتتى، ھهيــۋ
ئۇالر گۇناھىنىڭ ئېغىـر  . لهر بارئىدى» قارشىلىق كۆرسهتكهن«چىقىرالمىغانالر ۋە 
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قىـش قويـۇش   «يېنىكلىكىگه قاراپ ئىككى كۈنلۈكتىن ئون بهش كۈنلـۈككىچه   -
  .ۆكۈم قىلىنغانىدىغا ھ» جازاسى

پۇلۇڭ بولمىغاندىن كېيىن قىـش قـۇي، ھه، يهنه نـېمه دەيتتىـڭ؟ قىـش       —
قويۇشقىمۇ قارشى چىقىپ باققىنا قېنى، يۈرىكىڭنى تۇتۇپ بېقىپ قارشى چىـق،  
بېشــىڭ ئــون بولســا مهن بىــر كــۆرۈپ باقــاي، شــۇ چاغــدا ئانــدىن كۆرگۈلۈكــۈڭنى    

قېنى؟ ئـۇ تـاالدا پـۇل تـاپقىلى      ڭوغلۇئ! ىمهن، ماناركۆرىسهن، ساقچىغا ئاپىرىپ بې
ــۇلىنى مۇشــۇنداق يېــرىگه     كهتســه، ســاڭا مهن قىــش قويــۇپ بېــرەمتىم؟ تاپقــان پ

  !...تۆت پۇلنى كۆرۈپ يوغىناپ كهتكىنىنى، دىۋانىالرنىڭ! ئىشلهت
قۇربان چهتته بىر دەم قاراپ تۇرۇپ، ۋارقىراشـالر، يالۋۇرۇشـالرغا قـۇالق سـالدى،     

نى كۆرۈپ، دېهقانالر توپىدىن ئايرىلىپ چىقىـپ ئۇنىـڭ   ئاندىن كهنت باشلىقى ئۇ
  :قېشىغا كهلدى ۋە ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپال شىكايىتىنى باشالپ كهتتى

قارىمــامال، بــالىلىرىنى، ئهرلىرىنــى تــاالدا پــۇل تېپىشــقا ماڭــدۇرۇۋېتىپ،   —
ھاشا چىقسا گۈشۈيۈپ تۇرىۋالىدۇ، ھېلىقى نېمىلىـرى پـۇل تـاپقىلى كېتىـۋاتقىچه     

ــىمۇ   جاھان ــدۇ، كهلسـ ــالىغىمۇ كهلتۈرمهيـ ــى خىيـ ــم، دېگهننـ ــى كىـ ــڭ ئىگىسـ نىـ
ساالمنىڭ تايىنى يوق، بۇ خهقچۇ، قورسىقى تويسـىال ھۆركىرەيـدۇ، تاپقـان پـۇلىنى     

  ...بۇرنىدىن بۇالق قىلىۋەتسه ئاندىن غۇجامنىڭ غۇجىسى باركهن دېمىسه
ىنىپ پىكرىنىڭ قايسى زاماندا توختاپ قالغىنىنى چۈشـ  ـقۇربان ئۇنىڭ ئاڭ  

ئۇ ئۆمرىـدە  . بولغانىدى، بۇنداق ئادەملهرگه بىر نېمىنى چۈشهندۈرگىلى بولمايتتى
تــۇنجى قېــتىم ئۆزىنىــڭ شــۇنچىلىك ئــاجىز ۋە نــاتىۋانلىقىنى ئېتىــراپ قىلىشــقا  

  . مهجبۇر بولدى ھهم بۇنىڭدىن چهكسىز خورلۇق ھېس قىلدى
ماي، ئاسـتا  ئۇ كهنت باشلىقىنىڭ يهنه نېمىلهرنى بىلجىرلىشىغا قۇالق سـال 

 -يول بويىدىكى ئۆيلهرنىڭ ھهممىسـىدە ئومـۇمى تهۋرەش، قىيـا   . ئارقىسىغا قايتتى
ــۇ      ــۇپ، ب ــكهن بول ــق ئىشــلىرى باشــلىنىپ كهت ــارلىقى، اليچىلى ــا، ئىــش تهيي چىي

كهيپىيات ئىچىدە مۇماي بۇۋايالرنىڭ ھهسرەتلىك ۋايساشـلىرى ۋە كـۆز   » قىزغىن«
ــدىيىپ    ــۇرۇپ، رەھىمســىز ماســتىرالردەك  يېشــى، ئوبۇلنىــڭ ھۆكــۈمرانلهرچه گى ت

  . جارقىرىشى ئارىلىشىپ كهتكهنىدى ـۋارقىراپ 
رنىــڭ  ۇالقايتىشــقا خىجىــل بولغانــدەك ب  » ئــۆيگه«قۇربــان نېمىشــكىدۇر  

ھهممىسىگه ئۆزى ئهيىپلىكتهك بىـر خىـل ئوڭايسـىزلىق بىـلهن بىـر ئېرىقنىـڭ       
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همخـۇش قىـردا   بويىغا كېلىپ، سۆگهت سايىسىدا كهچكىچه ئولتۇردى، ئۇ كـۆزىنى ن 
  . بۇ يهردە ئهمهس ئىدى ىئۆمۈلۈشۈپ يۈرگهن ھاشاراتالرغا تىككهن بولسىمۇ خىيال

زارالر  -ئۇنىڭ بۇنداق روھى ھالىتى بىر نهچچه كۈنگىچىمۇ ئۆزگهرمىـدى، نـاله  
  .قۇلىقىدىن كهتمىدى

ــڭ كېلشــى بىــلهن باشــالنغان       ــۇنىڭ ئۈچــۈنمىكىن، ھېلىقــى كاتتىنى ش
ڭ قېرىغانـدا قىـز ئالغـان تويىـدەك تۇيۇلـۇپ، ئـۆچلىكى       داغدۇغا گويا زالىـم  باينىـ  

ــدى ــڭ     . كهل ــاۋۇ خهلقنى ــى م ــان قىلغىن ــدىن بهك پهرىش ــۇنى ھهممى ــچه  —ئ نهچ
زار قىلىشقان، تىلالپ قاغاشـقان، بـار يـوقىنى تـام ئاقالشـقا       -كۈنلهردىن بېرى ناله

بېرىۋېتىپ، چۆنتىكى قۇرۇقدىلىپ قالغىنىدىن ھهسرەت چهكـكهن كىشـىلهرنىڭ   
خـۇرام ھالـدا ئهڭ ياخشـى كىيىملىرىنـى      -سـىنىڭ تـويى بولغانـدەك خۇشـال    ھهدى

ــاددا      ــۇالر س ــدى، ئ ــۋالغىنى بول ــپ كاتتىۋاشــالرنى كۈتى ــا چىقى ــپ كوچىالرغ كىيى
دەك ئاخمــاقلىق بىــلهن تېخــى تۈنۈگــۈنال » گــول چــامغۇر«دىللىــق بىــلهن يــاكى 

ۋار ياققانـدەك  تارتقان دىل ئازارىنى ئۇنتۇپ، خـۇددى ئـۆزلىرى ئۈچـۈن ئاسـماندىن تـا     
ياكى توغرىسىنى ئېيتقانـدا خېلـى ئوبـدان ئهمهك تېپىۋالغـان بالىـدەك بىـر كـۈن        

گهرچه ماشـىنىالرنىڭ ئۇالرغـا قالـدۇرۇپ كهتكىنـى ئهڭ     . تىشـ خوشال بولـۇپ قېلى 
 .ئهتىۋار كىيىملىرىنى پاسكىنىالشتۇرغان ئاچچىق بوز توپىنىڭ تـوزىنى بولسـىمۇ  

ا قهيهرگه بېرىـپ قالغـانلىقىنى تېخىمـۇ چوڭقـۇر     قۇربان بۇ ئادەملهرنىـڭ نادانلىقتـ  
  . ھېس قىلدى

ئـۇ  . قۇربان ئهنه شۇ خىل مهيۈسـلۈك ئىچىـدە غهمكىـن سـهھرادىن ئايرىلـدى     
ــۇ يهرگه يــېڭىال يېتىــپ    ــاھىيه بازىرىــدىكى مېهمانخانىغــا كېلىــپ چۈشــكهندە ب ن

  . كهلگهن ۋىاليهت گېزىتلىرىنى كۆرۈپ قالدى
  : ق قارا خهت بىلهنگېزىتنىڭ بىرىنچى بېتىگه قېنى

دېـگهن مـاۋزۇدا ئاالھىـدە خهۋەر    » غايهت زور ئىلهام، چهكسىز مهنىۋى قـۇۋۋەت «
 xxx« : بېـــرىلگهن بولـــۇپ، مـــاۋزۇ ئاســـتىدىكى كىچىـــك خهتلىـــك ســـهرلهۋھىدە

يېزىسىنى كۆزدىن كۆچـۈرگهنلىكى   xxxمىنىستىرنىڭ ۋىاليىتىمىز تهۋەسىدىكى 
ــۇراتتى » توغرىســىدا ــگهن ســۆزلهر ت ــۇالرنى كــۆرۈپال تاتىرىــپ كهتتــى،   قۇر. دې ــان ب ب

ئىلگىرىغۇ بۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئىشـهنگهن، بىـراق ھـازىر بولسـا ئۇنىـڭ خىيـال       
  .نىڭ جانلىق كارتىنىلىرى ئۆتمهكته ئىدى» غايهت زور ئىلهام«: ئىكرانىدا 
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ــى    ــاقكۆڭۈل ئاتىسـ ــڭ ئـ ــاق   «ئابلىكىمنىـ ــۇل يىغسـ ــان پـ ــر مىليـ يهنه بىـ
ى ئىككــى ھــارۋا بىــلهن پــۇل ســۋېتهتتــۇق، ئىككبــالىمىزدىن بىرنــى بــۆلهك قىلى

دەپ كـۈن بـويى غۇدۇڭشـۇپ    » تاپاتتى، ھـال كـۈنىمىز خېلـى ئوڭشـىلىپ قـاالتتى     
  . يۈرەتتى

مۇمـايالر ئارىسـىدا ماسـتىرالردەك ۋارقىـراپ      -زار قىلىۋاتقان بوۋاي -ئوبۇل ناله
  . ئىش ئورۇنالشتۇرۇپ يۈرەتتى

ابلىكىم، زۇۋۇلىمىز كىچىـك  بوينىنى قىسىپ مهيۈس كۈلۈمسىرەپ تۇرغان ئ
ــىدىكهن     ــى باس ــاممۇ يىتىمن ــان ت ــز، يىقىلغ ــداق قىلىمى ــۈپتىكهن، قان » ... ئۈزۈل

  .دەۋاتاتتى
  :كهنت باشلىقى بويۇن تومۇرلىرىنى كۆپتۈرۈپ

بۇ خهقنىڭ قورسىقى تويسـىال ئـادەم تونىمايـدۇ، تاپقـان پـۇلىنى بۇرنىـدىن       «
  .دەپ ۋارقىرايتتى» !...بۇالق قىلىۋېتىش كېرەك

  
  ـــ ئاۋغۇست8يىل  -1988

  ـــ دىكابىر ئاتۇش، شورۇق4يىل  -1993
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  بېزەلگهن قهبرە

  

  .كۈز
ــا ئۆينىــڭ   - كهچلىــك تامــاقتىن كېــيىن ئهر  ــۇن ئىككىســى مېهمانخان خوت

سۇپىســىغا كېلىــپ ئولتۇرۇشــتى، شــۇنىڭ بىــلهن بىــر كــۈن ئىچىــدىكى ئهڭ        
ئۇالرنىــــڭ . مهنىســــىز، يــــۈرەكنى تاتىاليــــدىغان جىمجىتلىــــق يهنه باشــــالندى

ــى       ــدىغان ۋاقت ــىپ ئولتۇرى ــىدا سۆزلىش ــۇالر توغرىس ــازۇك تۇيغ ــدىكى ن كۆڭۈللىرى
نىڭ كېيىنكى پىالنلىرى ھهققىـدىكى قىـزغىن   ىئۆتكهن، ئهمدى ئائىله ئىگىلىك

ــپ      ــاراڭالرنى قىلى ــداق پ ــازىر بۇن ــدى، ھ ــاپ قالغانى ــۈنلهي توخت ــۆھبهتلهرمۇ پۈت س
  . ئولتۇرۇشقا ئېغىزمۇ بارمايتتى

جىتلىق ئۇالر توي قىلىپ ئىككىنچى يىلـى بىلىنمهسـتىن    - بۇنداق جىم
يىلغىـــچه تهرەققـــى قىلىـــپ شـــۇ دەرىجىـــگه بارغانىـــدى،   20باشـــالنغان بولـــۇپ 

ئىككـى ئېغىـز پاراڭلىشـىپ قويـۇپ      -دەسلهپكى مهزگىلدە ئۇالر ئـادەتتىكىچه بىـر  
ادىـال  ئۇنىڭدىن كېيىن بولسا زۆرۈر بولغان سـۆزلهرنى ھېسـاپقا ئالمىغانـدا ز   . يۈردى

ئهڭ زۆرۈر سۆزلهرنىمۇ گويا جىمجىتلىققا تهسىر يهتكۈزۈشـنى  . ئېغىز ئېچىشمايتى
ــدەك پهس ئــاۋازدا  ئارىــدىكى ســۆز  . پىچىــرالپ دېگــۈدەك قىلىشــاتتى   -خالىمىغان

ــدى    ــدەك بولـ ــۇپ كهتكهنـ ــهزگۈر بولـ ــل ۋە سـ ــۇنچه زىـ ــال شـ ــېرى ئايـ  ئهر. ئازايغانسـ
ــا ئېرى   ــۇرۇپال ئويلىغىنىغـ ــاي تـ ــدىكىنى ئېيتمـ ــهلهيتتىكۆڭۈلـ ــڭ  . شـ ــۇ ئۆينىـ بـ

پـــات ئاڭلىنىـــپ  - جىمجىتلىقىنـــى پهقهت تـــام قوشنىســـىنىڭ ئۆيىـــدىن پـــات
ــاۋازى، ئهر    ــان ئ ــڭ يىغىلغ ــك بالىنى ــدىغان كىچى ــدا  -تۇرى ــڭ ئان ــاندا  -خوتۇننى س

  . ۋارقىرىشى بۇزۇپ تۇراتتى
ئۇالرنىڭ ياخشى سهرەمجانالنغان، ھازىرقى ئهڭ يېڭى مودىدا تۈزەشـتۈرۈلگهن  

ــدىن تۇرم ــۇراتتى ئۆيىـ ــپ تـ ــاراۋانلىقى بىلىنىـ ــنىڭ پـ ــى . ۇشـ ــاكىزلىقنى ياخشـ پـ
كۆرىـــدىغان، ئىشـــچان ئايـــال ھېچقانـــداق كۆرسهتمىســـىزال ھهمـــمه ئىشـــنى       

  .كۆڭۈلدىكىدەك سهرەمجانالشتۇرۇپ تۇراتتى
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ــا      ــۇرۇپ تاماكـ ــاراپ ئولتـ ــدە يهرگه قـ ــان ئهينىكىـ ــىكاپىنىڭ يوغـ ــيىم شـ كىـ
بهش ئېغىزلىـق  . تـۇراتتى  چېكىۋاتقان ئهرنىڭ پهرىشان ئهكسـى ئېنىـق كۆرىنىـپ   

شىكاپنىڭ كۆڭۈل قويۇپ سىرالنغان پـاقىراق يۈزىـدە سـۇپىنىڭ يهنه بىـر چېتىـدە      
ئانىسىدىن ئايرىلغـان يىـتىم بالىـدەك     -گۇناھكارالرچه بۇيۇن قىسىپ، خۇددى ئاتا

ئولتۇرغــان ئايالنىــڭ تارتىنچــاق مېهمانــدەك مهزگىلســىز قىمىرلىشــى بىلىنىــپ 
  . تۇراتتى

كىچىـك بالىنىـڭ يىغلىغـان ئـاۋازى، ئارقىـدىن غهزەپلهنـگهن       قوشنا ئۆيدىن 
ئاتىنىڭ ۋارقىرىشى، ئانىنىڭ تۈرلۈك شىرىن سۆزلهر بىـلهن بـالىنى ئهركىلىتىـپ    

  . بهزلىشى ئاڭالندى
ئــۇالر ئولتۇرغــان ئۆينىــڭ تاملىرىغــا چوغــدەك قىزىــل ئىــران نۇســقا گــېلهم   

ئهر دەســلهپكى ... ىئېســىلغان بولــۇپ، چىراقنىــڭ شولىســىدا جۇاللىنىــپ تــۇراتت 
ئىچمهي پۇل يىغىپ ئـۆي ياسـىغانلىرىنى ئـويالپ ئۆكـۈنمهكته      - يىللىرى يېمهي
ــۆز  ــدى، ھهم ئ ــالر     -ئى ــۇ ئىش ــدى ئ ــاغرىتتى، ئهم ــچ ئ ــۆزىگه ئى ــپ —ئ  - تىرىشىش

غار توپالشالر ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇنچه بىمهنه ۋە كۈلكىلىـك تۇيۇلماقتـا   زورتىرمىشىپ 
  .ئۆزىگه سوئال قويۇپ ـدەيتتى ئۇ ئۆز » ؟...ئهجهبا، كىم ئۈچۈن«. ئىدى

خوتۇن ئىككىسـى ئىشـىك    -دېگهن ئاۋاز بىلهن ئهر ـ!ئهسساالمۇ  ئهلهيكۇم —
  . تهرەپكه قارىدى، بوسۇغىدا ئهرنىڭ ساۋاقدىشى ۋە دوستى تۇراتتى

ساھىپخانالر دەرھال ئورۇنلىرىدىن تۇرغـان بولسـىمۇ، جىمجىتلىقنـى يهنىـال     
  : مېهمان بۇزدى

ــېم  — ــاھ، ن ــم    پ ــگهن جى ــۇ  ـه دې ــك ب ــت، ئازادىلى ــن   — !جى ــۇ چى ــدى ئ دې
ئارامىڭالرنى بۇزۇپ قويمىغانـدىمهن؟ قـاراڭالر، ھهتتـا     —كۆڭلىدىن ھهۋەسلىنىپ،

  ...تېلىۋىزورنىمۇ قۇيماي ئولتۇرۇپتىكهنسىلهر
دېـدى ئهر ۋە خۇتۇنىغــا كۆزىنىــڭ   —،...جىتلىقـتىن شــۇ  - بۇنـداق جىــم  —

  . رھال يهرگه قارىۋالدىقۇيرىقىدا قاراپ قويدى، خوتۇنى دە
دېدى مېهمان ساھىپخانىنىڭ تهكهللۇپلىرىغـا رەھـمهت    —مۇنداق گهپ، —

ــپ، ــۈننهت   —ئېيتى ــۈككه س ــۇپ ئۆگۈنل ــا قوپ ــدىم تويىغ ــۇپ  . قال ــىزال قوپ تۇيۇقس
ــدىم     ــدىكىن دەپ كېلىۋى ــىپ بىرەم ــلىرىغا قارىش ــارلىق ئىش ــدۇق، ئهته تهيي . قال

مۇشـۇ ئىـش بىـلهن ئالدىراشـمهن،     سىلىدىن باشقا ھـال ئېيتقـۇدەك كىمىـم بـار؟     
  .ھهمرا بواللمىدىم، رەنجىمهيسىلهر
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ــۇ دوســتىنىڭ ئۆيىــدىكى     -ئهر ــۇالر ب خوتۇننىــڭ ۋۇجــۇدى تىتــرەپ كهتتــى، ئ
تويالرغا قانچىنچى قېـتىم قارىشـىپ بېرىۋاتىـدىكىن؟ دوسـتى ئـۇزاپ كهتكهنـدىن       

ر كىچىــك تىنىــپ قويــدى، بىــزەلگهن ئــۆي، تهل بولغــان بىســاتال -كېــيىن ئۇلــۇق
  . ئۇنىڭغا ئهرزىمهس بىر نهرسىدەك كۆرۈنمهكته ئىدى

خــۇددى پىســى كېســىلىگه گىرىپتــار بولغــان كىشــى باشــقىالر ئالدىـــدا        
خۇدۇكسىرىگهندەك تهمتىرەپ تۇرغان ئايال، ئېرى ئېغىر تىنىـپ، جايىغـا كېلىـپ    

قېنىـق  ) ئـارتۇقچه بولسـىمۇ  (ئولتۇرىشى بىلهنال قىلغىلى قىلىق تاپالمىغاندەك، 
  . گهن چايدىن بىر پىياله قويۇپ كېلىپ ئېرىگه سۇندىدەملهن

  ...ـــ چاي ئىچهمسىز؟
ئهرنىـڭ  ئاڭلىنىـپ،   قوشنا ئۆيدىن بالىنىڭ قهغىشلىك يىغلىغـان ئـاۋازى  ...

  ...يۈرىكىنى مۇجۇيتتى
  .ـــ نۇيابىر ئاتۇش، شورۇق3يىل  -1984
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  قان ئىچىدىكى بوۋاق

  )ىغايىللىق 20بارىن ئىنقىالبىنىڭ ( 
  

بىزگه سىڭدۈرۈلگهن مهپكۈرە تۈپهيلى شۇنداق بىـر خىـل    —
ئايـال، يـاش    -كهسكىن ئىشهنچ ۋە يـا قاراشـقا كهلگهنمىزكـى، ئهر   

 -قېرى، بوۋاق ياكى ئۆي ھايۋانلىرىنى ئايرىپ ئولتۇرماستىن قـارا 
ــاپون     ــىيلىك پهقهت يـ ــارەت ۋەھشـ ــتىن ئىبـ ــۇق ئېتىۋېرىشـ قويـ

ۋە فاشىستالرغىال خاس تهبىـئهت  باسقۇنچىلىرىغا، جاھانگىرالرغا 
ــۇنى   ــۇپ، ب ــارمىيه «بول ــازادلىق ئ ــتۈرۈپ  » ئ ــلهن بىرلهش ــامى بى ن

  ...كۆرۈشنى تهسهۋۋۇر قىاللمايتۇق

  )نىڭ ئادۋۇكاتىغا دېگهنلىرىدىن①①①①جاڭ جۈنتاۋ( —
  

  .ئادالهت تۇيغۇسىخىتايالردا كهم بولىۋاتقىنى ۋىجدان ۋە 
  اتىنىڭ سۆزىدىنكجاڭ جۈنتاۋنىڭ ئادۋۇ —

  
 

ــۇل قىلســۇن،  ... ،ھه— ــالالھ قوب ــدىلىمۇ؟ ئ ــدىن   —كهل ــال خۇپتهن ــدى ئاي دې
بۇ كـېچه نـېم بولۇدۇغانـدەك،     —قايتىپ كهلگهن ئېرى ئىشىكتىن كىرىشىگىال، 

  .دەپ سورىدى ئارقىدىنال —؟ ...مهخهتقارى، تېنچ ئۆتهمۇ، يا
بۇ جىملىق نورمال زامانالردىمۇ مانـا  . تىۋىش يوق ئىدى-نۈتاالدا ھىچقانداق ئ

شــۇنداقمىدى؟ يــاكى كىشــىلهر بولغۇســى بۈيــۈك بىــر غهۋغــانى كۈتۈۋاتقانــدا مانــا   
ــايتى   ــپ بولم ــدۇ، بىلى ــۇنداق تۇيۇالم ــۇنچىلىك   . ش ــق ش ــۇ جىملى ــقىلىپ ب ئىش

ــدۈرماما     ــالهم قىلىۋەتكــۈدەك گۈل ــالهمنى م ــدىن كــۆرە ئ ــۈرەكنى ســىقاتتىكى، ئۇن ي
ــى   ــدۈرلىگهن بولســا، دېگۈســى كېلهتت ــى باھار. گۈل ــڭ تېخ ــا  باشــلىرىنى بولغاچق

                                            
     

①
بارىن ئىنقىالبىنى باستۇرۇشقا قاتناشقان سابىق خىتاي ئهسـكىرى بولـۇپ،    —جاڭ جۈنتاۋ  

 .ئا —كېيىن ئامېرىكىغا سېغىنغان، 
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ــۆللهردە پاقىالرنىـــڭ كۇرۇلداشـــلىرىمۇ، چېكهتكىلهرنىـــڭ چىرىلداشـــلىرىمۇ      كـ
ــم    ــۇ جى ــال ب ــۇ ھ ــايتى، ب ــتۈرۈپ،   -ئاڭالنم ــۇ مۇكهممللهش ــى تېخىم ــت كېچىن جى

  .دەك سۈرلۈك قىلىۋەتكهن ئىدىۇكىشىنى قورقۇتق
مورا بېشـىدا ئىـس چىقىرىـپ يېنىـپ تۇرغـان جىـن چىـراق ئـۆينى بهك غـۇۋا          

مهخهتقـارى  . رتتىن كىرگهن ئادەمگه دەرمهھهل بىرنېمه كۆرۈنمهيتىيورۇتقاچقا، سى
ــدانراق     ــدىغانالرىنى ئوبــ ــاكى دەيــ ــدىمۇ، يــ ــاۋاپ بهرمىــ ــال جــ ــقا دەرھــ شۇڭالشــ

ئىككـى مىنـۇتچه غـۇۋا    -ئويلىنىۋالماقچى بولدىمۇ، ئهيتاۋۇر ئىشىكتىال تـۇرۇپ، بىـر  
ۇردى، كېـيىن  پۇچقاقلىرىغا قاراپ تـ -قاراڭغۇلۇقتىكى كىچىككىنه ئۆيىنىڭ بۇلۇڭ

  :ئاستا سۇپا تهرەپكه سىلجىپ
دېدى مهخهتقـارى چوڭقـۇر ھهسـرەت يوشـۇرۇنغان      —ئالالھ بىلىدۇ، ئالالھ،  —
ــاۋازدا،  ــان، سادىســهن، -سادىســهن —ئ ــى  ... دە، زىبىخ ــدىنقارىمنىڭ دېگهنلىرىن زەي

ــق        ــقه تېچلى ــز خهق ــۇددەتته بى ــان م ــۇرتىمىزدا بولغ ــايالر ي ــۇ خىت ــا؟ ش ئۇنتۇدۇڭم
جىن چىراقنىـڭ يورۇقىـدا ئۇالرنىـڭ ھهر ئىككىسـىنى      —ېمهپمىدى؟ بوممايدۇ، د

ــدى   ــان يوقى ــكه ئىمك ــۈزۈكرەك كۆرۈش ــاش ئهر . ت ــدىنال ي ــۇنالر -پهقهت ئاۋازلىرى خوت
ــوالتتى   ــى بـ ــا قىلغىلـ ــى ئىلغـ ــاكى   . ئىكهنلىكىنـ ــى يـ ــڭ ئىسـ ــۇ چىراقنىـ ئۆيمـ

ھهمىشـهمكى سـامان ئوتىنىـڭ تۈتهشـلىرىدىن قارىـداپ كهتكهنـدەك، تورۇســتىكى       
ا بــورىلىرى قارىــداپ كهتــكهن، ئىســتىن ھاســىل بولۇدۇغــان قــارا تــور ھهر يهردە  ۋاســ

ئۆي پاكار، شۈدىگهرلىكنىڭ چالمىسىدىنال قوپۇرۇلغان تامدىن . ئېسىلىپ تۇراتتى
ھهر نهرسىدىن نامراتچىلىقنىڭ ئىزناسـى مانـا مهن دەپ بىلىنىـپ    . ئىبارەت ئىدى

  .تۇراتتى
ــاڭغىچه تهم ــۇپىن -ئـ ــوغلى سـ ــان ئـ ــم ماڭغـ ــپ،  تىـ ــۇپ مېڭىـــپ كېلىـ ى تۇتـ

  .دادىسىنىڭ پاچىقىغا ئېسىلدى
ــۇرۇپ،      ــا ئولت ــۇپىغا ئاۋايالپقىن ــدىن س ــدى، ئان ــا ئال ــالىنى قولىغ ــارى ب مهخهتق

شـۇ بىـر   . ئوغلىنى تىزلىرى ئۈسـتىگه دەسسـىتىپ تـۇرۇپ، باغرىغـا چىـڭ باسـتى      
نهچچه ئېغىز سۆزدىن كېيىن ئارىغا چـۆككهن جىملىقنـى بالىنىـڭ ئـۆزىگه خـاس      

ئهممـا مهخهتقـارى   . كسىز تىلىدا بىرنېمىلهرنـى دېيىشـىال بـۇزۇپ تـۇراتتى    چۈشۈنۈ
خىيــاللىرى . ئۇنىــڭ يــۈرىكىنى ئــاللىنېمه مۇجــۇپ تــۇراتتى . بــۇالرنى ئاڭلىمــايتى

بالىنىـڭ كۈچۈنـۈپ    .قااليمىقان، تهرتىپسىز ئويالر كاللىسىنى چولغىۋالغان ئىدى
ۋارقىرىشـى بىلهنـال ئانـدىن     تىپىرلىشى ۋە نارازىلىققا ھىساپ قىلىشقا بولۇدۇغـان 
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ــا باســـقاندا بهك چىـــڭ ســـىقىۋەتكىنىنى بىلـــدى  ــۇ مهھـــكهم . بـــالىنى باغرىغـ بـ
قۇچاغالشتا ئاتىلىق سۆيگۈسـى ئۈسـتۈن كېلهتتىمـۇ يـاكى قورقـۇش ھىسسـىمۇ؟       

ئاشۇ بۇدرۇق كىچىككىـنه جاننىـڭ نـېمه بولۇشـى ھهققىـدىكى      . بىلىپ بولمايتى
ــتۈنلۈكتهمىدى؟   ــال ئۈسـ ــۇق خىيـ ــىز  قورقۇنۇچلـ ــۈنئىي ۋە ئهنسـ ــۇ سـ ــاكى ئاشـ يـ

ــى    ــۈش تۇيغۇسـ ــۈل بۆلـ ــىلهرگه كۆڭـ ــان ھادىسـ ــى بولغـ جىملىقنىـــڭ سهۋەپچىسـ
  .ئۈستۈنلۈكتىمىدى؟ بۇنىمۇ ئىلغا قىلىش تهس ئىدى

ئۇنى قارى قىلىـش  . ئۇ مهخهتقارى دېيىلسىمۇ، ئهمهلىيهتته قارى ئهمهس ئىدى
دىــن بهكمــۇ  ئۇنىــڭ ئوقــۇش يىللىرىــدا ،ئهپسۇســكى. دادىســىنىڭ ئارزۇســى ئىــدى

قاتتىق چهكلهنـگهن زامـانالر بولغاچقـا، قـارى بولمـاق تۈگـۈل، نامـاز ئوقۇغۇدەكمـۇ         
ئىمكـانى قالمىغـان كىشـىلهردىن كىـم ئۇنىڭغـا دەرس بېرىشـكه پېتىنسـۇن؟ ئــۇ        

بــۇ يۇرتتــا ئهزەلــدىن . كىچىــك چاغــدىال دادىســى نــاھىيه بازىرىــدا شــېهىت بولــدى 
كوممۇنىسـت خىتـايالر، ئۆتمۈشـتىكى    گهرچه . شېهىت ئائىلىلىرى قهدىرلىنهتتـى 

خىتايالردىنمۇ ۋەھشىي، ئۆلگهنلهر ئۈچۈن ھاياتالردىن، ئۆلگهنلهرنىڭ بالىلىرىـدىن  
خهلـق دۈشـمىنى،   «ھىساپ ئالىدىغان دەرىجىدە شـۇمپهن بولسـىمۇ، شـېهىتلهرنى    

دەپ قــارىالپ، خهلقــقه يامــان كۆرسۈتۈشــكه     »... ۋەتهن ســاتقۇچ، بــۇزۇق ئۇنســۇر،  
. ېنى پاكىز بۇ يېزا خهلقـى يهنىـال شـېهىتلهرنى بېشـىدا كۆتـۈرەتتى     تىرىشسىمۇ، ق

ــڭ        ــۇپ، كۆپنى ــى بول ــڭ بالىس ــارى يۇرتنى ــان مهخهتق ــتىم قالغ ــك يى ــۇڭا كىچى ش
  .كۆيۈنۈشى ئاستىدا ئۆستى

ســاۋادى چىققانــدەكمۇ بولــدى، ئهممــا ئــۇ  -پــۇال ئوقــۇدى، خهت-مهكتهپــته چــاال
رگهن يېڭـى ئېلىپـبه بولغاچقـا،    چاغالردا ئۇنىـڭ ئوقـۇغىنى خىتـايالر چىقىرىـپ به    

  .كېيىن يهنه ساۋاتسىز بولۇپ قالغان ئىدى
ــۇ ئىشــتىن    ــاز ياخشــىالندى دېــيىلگهن يىلالردىــن كېــيىن ئ سىياســهت بىرئ

يېقىنقـى  . كېيىن كهچلىرى قارىالرغـا بېرىـپ، بىرئـاز قۇرئـان سـاۋادىنى چىقـاردى      
زلىرىگه ھېرىسـمهن  يىلالردىن بېرى زەيدىنقارىنىڭ يۈرەكنى لهرزىگه سالىدىغان ۋە

دىننـى خېلـى تـۈزۈك    . خوتۇن ئىككىلهيلهن سادىق مۇرتالرغـا ئايالنـدى  -بولۇپ، ئهر
ــدى ــۈنۈپ قالـ ــالندى. چۈشـ ــادى رۇسـ ــدايهتكه  . ئېتىقـ ــك ھىـ ــڭ بۇنچىلىـ ئالالھنىـ

ئىلگىرىكـى غهپلهتلىــك  . ئېرىشـتۈرگىنى ئۈچـۈن شـۈكرانلىرى ھىساپســىز ئىـدى    
ــان، نېمىشــ   ــدىغانلىقىنى  كــۈنلىرىگه نىســبهتهن كــۆڭلى يورۇغ ــادەت قىلى كه ئىب

ــدى بىلىـــپ قىل ــان ئىـ ــدىغان بولغـ ــدىكى  . ىـ ــاھابىلهر ھهققىـ زەيـــدىنقارىنىڭ سـ
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ــاش ئهر     ــگهن ي ــگه كهل ــۈرەكلىرى لهرزى ــدىن ي ــىرلىك ھىكايىلىرى ــۇنالر  –تهس خوت
جىمىكى ئۈمىد ئارزۇلىرىنى مۇجهسسهملىگهن ھالـدا تـۇنجى پهرزەنتـى تۇغۇلىشـى     

ــگهن ئىســىمنى قويۇشــنى   ھامــان مهسلىههتلىشــىۋالغاندەكال  ئۇنىڭغــا خالىــد دې
بهلكىــم ئــۇالر ئوغلىنىــڭ ئاشــۇ يــېڭىلمهس ئىســالم      . مۇۋاپىــق تاپقــان ئىــدى  

ــازاتلىق    سهركهردىســـى خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــدكه ئوخشـــاش يۇرتنىـــڭ بېشـــى، ئـ
  .قوشۇنىمىزنىڭ سهردارى بولۇشىنى ئۈمىت قىلىشقاندۇر

ــدا   ــا چى ــڭ ئىخالســمهنلىكىنى، جاپاغ ــدىقارىمۇ ئۇنى ــاقتۇرۇپ زەي ملىقلىقنى ي
زەيدىن يۈسـۈپ سىياسـىۋىيلىكى   . قالغاچقا خېلى موھىم ئىشالرغا ئۇنى بۇيرۇيتى

كۈچلۈك ۋەزلىرىنـى باشـلىغىلى بىـر يىلـدىن ئاشـقان، ئهڭ يېقىنلىـرى ئىچىـدە        
مهخهتقـارى  . جىددىي قوزغۇالڭ ھازىرلىقى ۋە پىالنى ئۈسـتىدە ئىشـلىمهكته ئىـدى   

ئـۇنى قهشـقهرگه بومبـا    . غىنىـدىن پهخىرلىنهتتـى  مانا شـۇ ئىشـالرنىڭ ئىچىـدە بول   
ئۈچۈن چۆيۈنـدىن قاپـاق شـهكىللىك نهرسـىلهرنى قۇيـدۇرۇش، ئېلىـپ كېلىشـكه        
بۇيرىغاندا، ئۇمۇ ئۇستازنىڭ جامـائهت فونـدىنى ئاسـراش روھىنـى دوراپ، قهشـقهرگه      
پىيادە بېرىپ، پىيادە كهلگهن، ھهتتا كۆتۈرەلمىگۈدەك يۈك بولمىسـىال، يېنىكـرەك   

  .كلهرنىمۇ كۆتۈرۈپ پىيادە يۈرگهن ئىدىيۈ
ئــايرىش ئىشــى  »①①①①شــورى«كېــيىن ئىشــهنچىلىك ئــائىلىلهردە پــوروخ ئۈچــۈن 

. ئېلىپ بېرىلغانـدا، مهخهتقـارى ۋە ئايـالى ئهڭ ئهۋەل ئـۆزلىرىنى مهلـۇم قىلىشـتى      
ــدى     ــورى ئايرى ــپ، ش ــدان قاينىتى ــرى چىرىم ــپ، كېچىلى ــورى . ئىشــتىن كېلى ش

ئهمما ئـۇالر بۇنىـڭ زادى قانـداق نهرسـه     . ددىسى ئىدىپوروخنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ما
ئىكهنلىكىنى بىلمهيتى، پهقهت پىشقهدەم ئوۋچىالر ئـۆزىگه الزىملىـق ئـوقلىرىنى    
ــدى     ــر رېتســىپ بارى ــان بى ــدىن كېلىۋاتق ــا، قهدىم ــايدىغان بولغاچق ــۆزلىرى ياس . ئ

التتى، رېتسىپقا كۆرە يۇلغۇن تۈۋىگه چۈشكهن چىرىمدان توپلۇنۇپ قازانـدا قـاينىتى  
يوغان قومۇرغاندا ئاستى قهۋەتلىرىدە ئـاق   -ياكى قوينىڭ قىغىنى كهتمهندە يوغان

ئانـدىن  . چېچهكلىگهن يهرلىرى بوالتتى، مانا شۇ ئاق نهرسىلهر توپالنسىمۇ بوالتتى
ئهخلهت چاۋىرى سۈزۈۋېتىلىپ، ئاستىدىكى اليمۇ ئايرىۋېتىلىـپ، سـۈيى داۋاملىـق    

مۇشۇســـى شـــورى يـــاكى شـــور . ل بـــوالتتىقاينىتىلســـا ئـــاق كىرىســـتال ھاســـى

                                            

     
①
دەپ ئاتىغان بۇ نهرسه خېمىيىلىـك بىـرىكمه، بىـر خىـل تـۇز       »شورى «ه خهلقىمىز يهرلىكت 

  .ئا —، )KNO3(بولۇپ، ئىلمىي ئاتىلىشى كالىي نىترات 
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ئاندىن بۇنى تارشا گۇگۇت ياسايدىغانالر ئىشـلىتىدىغان گۇگـۇت پـوقى    . دېيىلهتتى
ئارىالشتۇرسـا پـوروخ    كه)پوزەك —ھهرە كېپىكى (كېپىكى  چبىلهن ياغا) گۇڭگۇرت(

ئۇالر بۇنىڭ ئىچكىـي قـانۇنىيىتىنى بىلمىسـىمۇ، بـۇرۇنقىالردىن قالغـان      . بوالتتى
ئوتـۇن قىـس   . ھهر ئاخشىمى بىر قازان قاينىتىپ تـۇراتتى . بويىچه ئىشلهيتىئادەت 

دېگهنـدەك تېــۋى يـوق يېقىلغـۇالر بىــلهن بىـر قــازان     ... ئىـدى، سـامان، كــۆتىچهك،  
ــدى    ــان ئهمهس ئى ــاق ئاس ــپ، كىرىســتال تۇتتۇرم ــڭ  . قاينىتى ــۇالر بۇالرنى ــا ئ ئهمم

  .دەپال قىالتتى »! ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن«ھهممىسىنى 
بـۇ پهزىلهتلىـك ئـادەمگه چوڭقـۇر     . الردا زەيدىنقارىغا ئاجايىپ ئىخالس بارىدىئۇ

مۇشــۇنچىلىك ئىشــالر بىــلهن «ئــۇالر ھهرگىــز ســاختا بىلىمــدانالرچه . ئىشــىنهتتى
دەپ ســوراپ  »خىتايــدەك بۈيــۈك كــۈچ ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلغىلــى بوالمــدۇ؟      

مـاڭغىنىمىزمۇ،  . ۇ، بولـدى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن دەپ يولغا ئاتالندۇقم. ئولتۇرمايتى
ــاۋاپ     ــۇدا ئۆلســهكمۇ ئوخالشــال س ــدە ئۆلســهكمۇ، ئۇيق ــاۋاپ، جهڭ ــاتقىنىمىزمۇ س . ي

چۈنكى ئالالھ ئىشىمىزنىڭ مېۋىسـىگه قـاراپ ئهمهس، نىيىتىمىـزگه كـۆرە ئهجىـر      
بۇ ئىشنىڭ ئـۇزاق مۇددەتلىـك بىـر پىـالن     . بېرىدۇ، دېگهنگه شهكسىز ئىشىنهتتى

پۈتۈن مهملىكهتته بىـر ھهركهت ئورتـاقلىقى، ئىـدىيه     .ئىكهنلىكىنىمۇ بىلىشهتتى
بهزىدە تۇرپاندىن قهمهرىـدددىن دېـگهن   . ئورتاقلىقى ئۈچۈن خىزمهتلهر كېتىۋاتاتتى

. پىچاندىن كېلهتتى، خوتهنـدىن كېلهتتـى  . كۇچادىن كېلىشهتتى. بىرى كېلهتتى
ھبىــرى مهملىــكهت مىقياســىدا بىــرال ۋاقىتتــا كۆتۈرۈلۈدىغــان بــۇ ئىنقىالپنىــڭ رە 

ئۇمـۇ قـارى ئاتـالغىنى بىـلهن     . سـاددە دىهقـان زەيـدىقارى ئىـدى    -بولسا ئاشۇ ئاددىي
قــارى ئهمهس، نه پهننىــي مهكتهپــته، نه دىنىــي ئوقۇشــتا تــۈزۈكرەك ئوقۇمىغــان       
بولۇشــىغا قارىمــاي، ئــالالھ سۆيگۈســى، ئالالھنىــڭ مــۆمىن قــۇللىرى بولغــان        

نىگه مۇھهببىتىنىـڭ ماگمىـدەك   مىللىتىگه، مۆمىنلهرگه تهۋە زېمىن بولغان ۋەتى
. ھارارىتىدىن ئهنه شۇنداق بۈيـۈك ئىشـقا جـۈرئهت قىلىۋاتقـان بىـر ئىنسـان ئىـدى       

تهشــكىللهش تــاالنتى، جهزىبىــدار نۇتــۇق قــابىلىيىتى، لېــدىرغا خــاس روھىــي        
ــىلهرنى    ــلهن كىش ــتۈنلۈك بى ــۇرۇشئۈس ــۈچى ھېيىقت ــالالھ    ،ك ــۆرە ئ ــتىگه ك نىيى
  .هبىئىي تاالنت ئىدى دېيىشال مۈمكىنتهرىپىدىن ئىلتىپات قىلىنغان ت

ئهممـا،  . يهنه نهچچه يىللىق تهييارلىق دەۋرى بـار ئىـدى  . ئىش تېخى خام ئىدى
ــاتقىنلىقى     ــڭ سـ ــاتىدىغان مۇناپىقالرنىـ ــاننى زەرگه سـ ــدەك ئىمـ ــش مولالمـ دانىـ
تۈپهيلىدىن ئىش پاش بولۇپ قالغاچقا، قولقوشتۇرۇپ تـۇرۇپ ئۆلـۈمنى كۈتكهنـدىن    
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لۇبىيهتلىك بـۇ  غنى تاللىغان زەيدىنقارى، مه»لغىچه، ئېتىپ قال يېتىپ قا«كۆرە، 
تالالشــتا ھهممىنــى بىــراقال دوغــا تىكىۋەتمهســلىك ئۈچــۈن، يېزىلىــق ھۆكــۈمهت  
ــىلىق    ــال قارشـ ــدىغانالر بىلهنـ ــىته بىلىـ ــولالم بىۋاسـ ــش مـ ــدىكىلهر، دانىـ ئهتراپىـ

لهتكه كۆرســۈتۈپ شــېهىت بولۇشــقا قــارار قىلغــان، باشــقا كــۈچلهرنى يوشــۇرۇن ھــا 
ئۆتۈپ، ئىالجى بار ساقلىنىپ قېلىشقا، كهلگۈسى ئىسيانالرنىڭ ئـۇرۇقى بولۇشـقا   

  .بۇيرىغان ئىدى
مهخهتقارىالرنىڭ ئۆيى تـۆۋەن ھـويال مهھهللىسـىدە بولغاچقـا يېـزا مهركىـزىگه       

ــېقىن ئىــدى ــادەملهر ئارىســىدا ئۇچــۇرالر شــىۋىر  . ي ــدۈزى ئ ــۈپ -كۈن شــىۋىر يهكۈزۈل
مۇجاھىتالرنى قورشىۋالغان بولسـا، كېـيىن سـىرتقى    خىتاي ساقچىلىرى . تۇراتتى

ئىچىـدىكى  . بىر ھالقا بىلهن مۇجاھىتالر خىتاي ساقچىلىرىنى قورشىۋالغان ئىدى
ــدىن      ــپ، تام ــوت يېقى ــگه ئ ــڭ پىلىكى ــالغان بومبىلىرىنى ــدا ياس مۇجــاھىتالر قول

قىلغـــان ھهيۋەتلىـــك پارتلىغـــان ئـــاۋاز  »!گـــۇم«. ئارتىلـــدۇرۇپ ســـىرتقا ئاتـــاتتى
ــات ــڭ   چىق ــان خىتايالرنى ــا ئۆلۈۋاتق ــا«تىيۇ، ئهمم ــا -ئهيي ــايتى؛  »ئهيي ــرى تۇيۇلم لى

  .گۈمبۈرلهش ساداسى بىلهنال بىر نهرسه ھۇشقۇيتۇپ ھاۋاغا ئۇچقانلىقى بىلىنهتتى
ئۆزىنىڭ ئاشۇ قورشاۋدىكىلهر ئىچىـدە بولمىغىنىغـا، شـۇالر بىـلهن     مهخهتقارى 

زەيـدىنقارىنىڭ بـۇيرۇقى   ئهممـا بـۇ   . بىلله شـېهىت بولمىغىنىغـا ئىچـى پۇشـاتتى    
... ئهگهر ھايـات قااللىسـا،  . ئۇنىڭ ھايات قېلىشىمۇ ئوخشاشال مـوھىم ئىـدى  . ئىدى

ــېهىت        ــىدا ش ــۈمهت ھويلىس ــق ھۆك ــۈن يېزىلى ــۈن ۋە بۈگ ــادەم تۈنۈگ ــۇنچه ئ بىرم
قاچـــانال . ۇالرنىــڭ شــېهىت بولىشــى ۋاقىــت مهسىلىســى ئىــدى      ب. بولغانىــدى 

ــدىن  چــ. بولمىســۇن شــېهىت بولىشــى ئېنىــق ئىــدى  ــوق ئاللىقاچــان ياي ۈنكى ئ
  .چىققان ئىدى

چـۈنكى زەيـدىن   . ئۇالرنىڭ شېهىت بولۇشتىن بىـر قورقۇنچىسـى يـوق ئىـدى    
قارىنىڭ تهبلىغلىرىدىن شۇنى بىلهتتىكى، مـۆمىن ئهگهر جىهـات قىلىـپ ئۆلسـه     

سوراقسىز جهننهتكه كىرەتتى، مهڭگۈلۈك نىمهتلهردىن بهھرىمهن بـوالتتى،  -سوئال
رىــدە شــۇنچىلىك ئهتىۋارلىــق بــوالتتىكى، خالىغــان كىشــىلىرىدىن ئــۇ ئــالالھ نهزى

شۇڭا ئۆلۈمنىڭ قورققىـدەك  . نى جهننهتكه ئېلىپ كىرىشكه ھوقۇقلۇق بوالتتى70
نېمىسى بار؟ ئۆلسه تېخى ياخشى، ھايات قالسا تېخىمۇ كۆپ ساۋاپ تېپىش ئۈچـۈن  

  .تىرىشاتتى
بولمـاي ئىككـى   يېڭىدىن تـوي قىلىـپ، ياشـلىقنىڭ پهيزىنـى سـۈرگىدەكمۇ      
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ئـۇزۇن شـېرىن كـۈنلهر ئالدىـدا بولىشـى كېـرەك ئىـدى،         -يىل ئۆتكهن، يهنه ئـۇزۇن 
پهقهت بىر تالال ئوغلى بارىدى، ئهمـدىال  . ئهمما ئۇالر بۇنىڭغىمۇ ئۆكۈنۈپ كهتمهيتى

ئهممـا  . تىم ماڭغان بۇ بودرۇق بوۋاقنىـڭ نـېمه بولىشـى ئهندىشـىگه سـاالتتى     -تهم
. ۇدە پىكىرلهرنــى ئۆزىــدىن نېــرى قىلىشــقا تىرىشــاتتى دەرھــالال يهنه بۇنــداق بىهــ

چۈنكى ياراتقان ئالالھ بار، ئۇ ھهممىنىڭ ئىگىسى، ئۆلمىسـه چـوڭ بولـۇپ قالىـدۇ،     
ئۇالرمۇ شېهىتلهرنىڭ يىتىم قالغان بالىسى ئىدى، ئۆلمهي چـوڭ بولـدىغۇ؟ بىـرەر    

لىسـى ۋە  بىـر ئوبـدان ئائى  «: ھهدىسـلهردە  ...مۆمىننىڭ كـۆڭلىگه سالسـا بېقىـۋاالر   
ــالماڭالر،     ــۇالق سـ ــنىلهرگه قـ ــگهن پىتـ ــۇ، دېـ ــالپ كېتىپتـ ــالىلىرىنى تاشـ  »... بـ

  دېيىلمىگهنمىدى؟
ــارى؟   — ــلىۋاالمال، مهخهتقـــ ــردەم يامباشـــ ــڭ  —بىـــ ــادىق ھهمراھىنىـــ ســـ

پىچىرلىغاندەك ئۈندىشى بىلهن ئېسىگه كهلگهن مهخهتقارى، ئايالىنىڭ كـۆڭلىگه  
  :جهم كۆرسۈتۈشكه تىرىشىپقورقۇنۇچ سالماسلىق ئۈچۈن، ئۆزىنى خاتىرى

ئـۇخاليمىز، ئانىسـى، ئۇخلىمـاي     —دېـدى،  —شۇنداق قىلمـاي، ئهمىسـه،    —
  نېمه بوپتىكهن؟

ــدىكى     ــزا مهركىزى ــۇچتىن ئهمهس، بهلكــى يې ــا ئۇنىــڭ غهشــلىكى قورقۇن ئهمم
بـۇ غهشـلىكته ئـۇزۇن زامـان پهرۋىـش      . ئىشالرنىڭ ئويلىغاندەك بولمىشىدىن ئىدى

ــاز ق    ــنىڭ ئ ــر ئىش ــان بى ــدا بولۇد   قىلغ ــىدا پهي ــاد بولىش ــدا بهرب ــى  ۇالغان ــان ئىچ غ
ئېچىشىش ھىسسى ياتاتتى؛ ھهممه ئىش جايىدا بولۇدۇغىنىغـا ئىشـىنىلگهن بىـر    
ــدە     ــجه بهرگىنىـ ــۈتمىگهن نهتىـ ــلهن كـ ــاق بىـ ــر چاتـ ــانال بىـ ــنىڭ ئويلىمىغـ ئىشـ

ئهخهتقــارى ئايــالى بىــلهن كېچىلىــرى ئۇخلىمــاي  . تۇغۇلۇدۇغــان ئــاچچىق بارىــدى
ھازىرلىغـان، كېـيىن قهشـقهردە مهشـچىلهرگه قۇيـدۇرۇپ كهلـگهن        شورى قاينىتىپ

ــۈن  ــاق«چۆي ــالته  »قاپ ــاكى ك ــان ي ــا قاچىلىغ ــا   -الرغ ــىلگهن تۇربىالرغ ــالته كېس ك
قــاچىالپ، ئېغىزىغــا ياغــاچ قېقىــپ ھازىرالنغــان بومبىلىرىنىــڭ پهقهتــال ئــاۋاز        

ئـــۇالر مهكـــتهپ يـــۈزى . چىقىرىشـــتىن باشـــقىغا يارىمىشـــى يـــۈرەكنى مۇجـــاتتى
مىگهن، ئهسكهرلىك تهربىيىسى ئېلىشقا پۇرسىتى بولمىغـان سـاددا دىهقـانالر    كۆر

بىـلهن پـارتىلىتىش قـورالى ياسىسـا بولمىشـىنى، پوروخنىـڭ پهقهت        ختۇرسا، پـورو 
ئوق ئۈچۈنال ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى قانداقمۇ بىلسۇن؟ كاشـكى بـۇ مىللهتنىـڭ    

بولغــان بولســا، ئۇالرغــا  روھ  جــۈرئهت، ئاشــۇنچىلىك بىلهرمهنلىرىــدە ئاشــۇنچىلىك
ــڭ بوشــلۇققا     ــي مهســلىههت بهرگهن بولســىچۇ؟ پوروخنى ــرەر ئىلمى ــپ، بى قېتىلى
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ئىنـتىلىش خۇسۇســىيىتى بولىشـىنى، شــۇنداق ئىـكهن، چۆيــۈن قاپـاقنى يېــرىش     
ئهمهس، پهقهتال ئاغزىغا قېقىلغان ياغاچنىال ئىتتىرىـپ چىقىرىۋېتىـدىغانلىقىنى   

  ...دەپ بهرگهن بولسا،
ــارىنى ــاي    مهخهتقـ ــدە خىتـ ــڭ ئاقىۋىتىـ ــۇ ۋە بۇنىـ ــا شـ ــۋاتقىنى مانـ غهش قىلىـ

ــدىن شــېهىت بولمــاي،     ــۈرۈش ھىســابىغا ئان ــۈكىنى ئۆلت ــر بۆل ــدىن بى جالالتلىرى
گهرچه ئالالھنىڭ ۋەدىسـىگه كـۆرە   . بىكارغا، بىهۇدە قۇربان بولۇش ئىدى–بىكاردىن 

ئۇالرنىــڭ ئــالالھ ئالدىــدىكى ئهجــرى كېمهيمىســىمۇ، يهنىــال كىشــى قىلغــان        
كۆرسـه   ، جېنىنىـڭ ئهرزان قۇربـانلىق بولۇشـىنى   ئهجرىنىڭ بوشقا كېتىۋاتقىنىنى

  !چىدىيالمايدىغان گهپكهن
***  

گۈلـــدۈرمامىلىق شـــىددەتلىك يـــامغۇر ھارپىســـىدا ھـــاۋا دىمىقلىشـــىپ،      
ــر      ــاددە بى ــېچه پهۋقۇلئ ــۇ ك ــدىغۇ، ب ــدەك بىلىنى ــدۇر قاماللىۋالغان بوشــلۇقنى نېمى

ــۈن    ــدەك، پۈتـ ــا ھامىلىـ ــغهۋغاغـ ــۈدىگهرلىكنىڭ   انلىجـ ــايالر، شـ ــاالر، سـ قالر، دەريـ
چالمىســىدىن ياســالغان ئهســكى ئۆيلهرمــۇ، پۈتــۈن جىســمى مىــڭ كــۆز ۋە قــۇالق   

  .دۇر كۈتۈۋاتقاندەك ئىدىنىبولۇپ، نىمى
ئاتۇشــباغ كهنتىنــى ئايلىنىــپ، كۈســهن   يېڭىســاردىن چىققــان بىــر قوشــۇن 

جهنـۇپ ۋە غهربىـي   گۈلبـاغ ۋە تاشـمىلىق تهرەپـتىن يېيىلىـپ،      دەرياسىدىن ئۆتۈپ،
ــدى   ــىلجىماقتا ئى ــىمالغا س ــۇپتىن ش ــارا    .جهن ــۇ ق ــاي تهرەپلهردىنم ــال، بۆرىخىت ئوپ

ئهممـا، ئـۇالر   . چۆمۈلىلهردەك قىمىلدىغان سانسىز ئهسكهرنىڭ شهپىسى كېلهتتـى 
  .ئۇزاقتا بولغاچ بارىندىكى سۈنئىي جىملىقنى بۇزالمايتى

***  
زلىرىـدىن كېـيىن ئهتراپنـى    ئىككى كۈندىن بېرىكى پارتالش ۋە ئېتىشـما ئاۋا 

كۈســهن ۋە گهز دەرياســى ئارىســىدىكى بــۇ ۋادىنــى قاپلىغــان قهۋرىســتان جىملىقــى 
گهز دەرياسـىنىڭ كهڭ يېيىقلىرىـدا پاخپىيىـپ ئۆسـكهن     . .قۇچىقىغا ئالغان ئىدى

يۇلغـــۇن ۋە بـــالغۇنالر ئارىســـىدا ئـــوۋ قىلىشـــقا كـــۆنگهن مۈشـــۈكياپىالقنىڭ       
ملهرنىـــــڭ تۇيغۇســـــى بـــــۇ جىملىققـــــا    ئادە. ھوقۇلدىشـــــىمۇ ئاڭالنمـــــايتى 

ــداقمۇ خــاتىرىجهم    ــۇ تۇيغــۇن جــانۋىرى قان ئىشــىنهلمهيۋاتقان يهردە، تهبىئهتنىــڭ ب
ــى       ــۇ ياخش ــش قىلىپم ــى ئى ــدە ياخش ــىلىك جهمىيىتى ــۇددى كىش بواللىســۇن؟ خ
بواللمايدىغان ئادەملهردەك، ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن پايـدىلىق ئىشـالرنى قىلىـپ    
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ــۇ جانۋارنىـــڭ  »ھۇقـــۇش«دېيىلىـــپ،  »شـــۇملۇقنىڭ ســـىمۋولى« بېرىـــدىغان بـ
ــرى     ــاھهقچىلىكلهردىن بى ــىز ن ــادەمنى ئهپسۇســالندۇرىدىغان سانس ئاتىلىشــىمۇ ئ

ئهگهر ئۇ راستىنال شۇملۇقنىڭ سىمۋولى بولۇدۇغان بولسىدى، بۈگۈنكىـدەك  . ئىدى
ئهمما بۇ تۇيغـۇن مهخلـۇق قـان ھىـدى     . كېچىدە توختىماستىن ھۇۋلىغان بوالتتى

ئىگىــز كــۆكتىن بېقىــپ، كۆرۈشــكه ئادەتلىنىــپ قالغــان ئاشــۇ توپــا  . ىئېلىۋاتــاتت
چىــراي، ياالڭايــاق يېــزا كىشــىلىرىنىڭ پاجىئهســىنى ئالــدىن ســېزىۋاتقاندەك، يــا  

يـا گهز   چاتقـال، زېرىقالرنىـڭ ئارىسـىغا،    كۈسهن دەرياسـىنىڭ يوقـۇرى تهرەپلىـرىگه،   
لهردە بىـرەر قىيانىـڭ   دەرياسىنىڭ يوقۇرىسىدىكى تـاغ ئارىلىرىغـا كهتـكهن، شـۇ يهر    

ئاسـايىش كـۈنلهرنى ئارزۇالۋاتقانـدەك     –جىـت، تېـنچ   -يېرىقلىرىدا ئولتۇرۇپ، جىـم 
چــۈنكى، ئېتىشــمىالر قىزىيــدىغان بولســا ئۇنىــڭ ئــوۋ ئــوبېكتلىرى       .قىالتتــى

  مۆكۈنۈۋالماي تۇراتتىمۇ؟
ئارىلىقىدىكى بۇ ۋادا يېقىنقى يېرىم ئهسىر ئىچىدە قانچىلىغـان   ئىككى دەريا

ــگ ــانالرنىڭ     -هجهڭ ــاھ ئىنس ــان بىگۇن ــانچه مىڭلىغ ــدى؛ ق ــدەللهرگه ســهھنه بول جى
قهتلىئاملىرىغــا شــاھىت بولــدى؛ مىليــون يىلالردىــن بېــرى توختىمــاي ئېقىــپ   
كېلىۋاتقــان دەريــا ســۈيىگه قانمىغانــدەك، ئهنه شــۇ گۇناھســىزالرنىڭ قــانلىرىنىمۇ  

  .جىممىدە ئۆزىگه سىڭدۈرۈپ كېلىۋاتاتتى
دا ئوپال، تاشمىلىق، بارىن قاتـارلىقالرنى ئـۆز ئىچىـگه    يىلالرنىڭ باشلىرى-40

ــان  ــى«ئالغـ ــاغ ئىنقىالبـ ــوۋېت   »ئويتـ ــۇپراق، سـ ــۇ تـ ــۈرگهن بـ ــتىن كهچـ ــى باشـ نـ
پــۇتلىرى . ئىتتىپاقىنىــڭ ئويۇنىغــا قۇربــان بولــۇپ، مىڭــالپ شــېهىت بهرگهنىــدى 

ياالڭايــاق، چىرايىــدىن توپــا ئــۆرلهپ تۇرۇدۇغــان بــۇ كىشــىلهرنىڭ كــۆڭلى ئانــا         
، ئاپتاپتا كۆيـۈپ قىزغـۇچ قارمتۇلالشـقان بهدەنلهرنىـڭ ئىچىـدىكى      ككال پاتۇپراقته

تومۇرالردا ئابىكهۋسهردەك ئېسـىل قـان ئېقىـپ تۇرغاچقـا، زاتىـدىن قۇللـۇقنى تهن       
ئۈسـتىگه مهغلـۇبىيهتلهر بىـلهن     -يۇ، ئۈسـتى -مىڭالرنى قۇربان بېرەتتى. ئالمايتى

  .ۋېرەتتىنهتىجىلىنىپ تۇرۇدۇغان ئىسيانلىرىنى داۋام قىلى
هىتلهرنىڭ ۋۇجۇدىدىن ئاققان پـاك قـانالردىن يهنه يېڭـى    ېئاشۇ يىلالردىكى ش

كوممۇنىســــت ئىستىالســــىنىڭ دەســــلىۋىدە، . مۇجاھىــــدالر تــــۆرەلگهن ئىــــدى
ــڭ   ــان مۇناپىقالرنىـ ــۆزىمىزدىن بولغـ ــۇنىزىم«ئـ ــلىرىدىن  »كوممـ ــى سۈپهتلهشـ نـ

ــانچه ئــۆتمهيال ئالــدانغانلىقل      ــۈكۈتكه پاتقــان بــۇ يــۇرتالر، ئ  50ىرىنى بىلىــپ، س
ــدى    ــۇغى كۆتۈرۈشــكهن ئى ــتىم ئىســيان ت ــر قې ــۇ . يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا يهنه بى ئ
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چاغالردا جالالت ۋاڭ جىننىڭ چىقارغان پهرمانىغا كـۆرە بىـر خىتـاي ئهسـكىرىنىڭ     
ــۈرۈلهتتى  ــى ئۆلتـ ــۈن بهش ئهر كىشـ ــلهن،  . جېنـــى ئۈچـ ــى بىـ ــۇنداق دېيىلگىنـ شـ

  .ئۆلگهنلهرنىڭ ھىسابىنى ھىچكىم بىلمهيتى
ئالالھ يولىدا بېرىلگهن جاننىڭ، ئاققۇزغان قاننىڭ خاسىيىتى شۇ بولـۇدۇكى،  

ــدۇ  ــانلىرى پاكلىنى ــڭ ق ــۈن   . ھاياتالرنى ــۆرمىتى ئۈچ ــى ھ  70شــېهىتلهرنىڭ ھهقق
يېقىنىنى جهنـنهتكه باشلىشـىغا مهرھىـمهت قىلىشـقا ۋەدە قىلغـان ئـالالھ، ئاشـۇ        

ئېتىقــادىنى  -انيېقىنالرنــى جهنــنهتكه اليىــق قىلىــش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ئىمــ       
  .پاكلىغاچقا، يېڭى مۇجاھىتالر مهيدانغا كهلدى

-يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا بـۇ يۇرتنىـڭ ئهركهكلىـرى يهنه بىـر قېـتىم ئـارا      – 60
ئــاخىرى ئــۈزۈلمىگهن يالغــان ۋەدىــلهر ! كــۈرجهكلىرىنى كۆتــۈرۈپ، ئىســيان ئهتتــى

ن، قـۇرۇق  دەپ ۋاقىـراش ئۈچـۈ   »!تـۇر «بىلهن بىلـله ئـاخىرى ئـۈزۈلمىگهن زۇلۇمغـا     
ــاھىيه بازىرىغــا  . قــولى بىــلهن مىلتىققــا قارشــى چىقىشــقان ئىــدى   ــاقتۇ ن ــۇالر ئ ئ

ــدىن     ــدىن قــورالالرنى تاالشــقا، ئان ــۈم ئامبارلىرى باســتۇرۇپ كىرىــپ، قوراللىــق بۆل
قوراللىنىپ، سـاقچى ئىدارىسـىنى ئىشـغال قىلىشـقا، تاجـاۋۇزچى خىتايالرغـا زەربه       

ئهنه . لىكىنـى جاكارالشـقا ئۇرۇنغـان ئىـدى    بېرىپ، ئۆزلىرىنىڭ تېخى ھايـات ئىكهن 
ــۇت       ــىگه پىلىم ــڭ ئۆگزىس ــۋەن ئۆيىنى ــالالتلىرى دەرۋازى ــاي ج ــدىمۇ، خىت ــۇ چاغ ش

تـۇپراق يهنه  . قويۇقال ئوققا تۇتقـان ئىـدى  -قۇرىۋېلىپ، بۇ ياالڭتۆش دىهقانالرنى قارا
بىـــر قېـــتىم شـــېهىت قېنـــى بىـــلهن بويۇلـــۇپ، قىممىتـــى ئاشـــقان، شـــېهىت  

ىرىك قالغان غازىالرنىڭ قهلبىگه مىللىي نهپرەت تېخىمۇ چوڭقـۇر  ئائىلىلىرى ۋە ت
  .يىلتىز تارتقان ئىدى

  .مهخهتقارىنىڭ دادىسى مانا شۇ قېتىمقى يۈزلىگهن شېهىتنىڭ بىرى ئىدى
***  

مانــا شــۇ زۇلمهتلىــك كېچىــدە بارىننىــڭ مهركىزىنــى نىشــانالپ ئــوغرىالردەك  
ىن يېزىســىنىڭ چېگرىســىغا تىمســىقىالپ كېتىۋاتقــان خىتــاي ئهســكهرلىرى بــار

  .ھۇجۇم مومېنتلىرى كۈتۈلهتتى. بارغانلىرىدا توختاشتى
ئهسكهرلهرنىڭ ئىچىـدە خېنهننىـڭ مهلـۇم نـامرات يېزىسـىدىن كېلىـپ، بىـر        

مىـڭ قـانچىنچى    36(يىلدىن ئـارتۇقراق ۋاقىتـتىن بېـرى داال ئـارمىيه گازارمىسـى      
ئـۇ  . هن ئهسـكهرمۇ بـار ئىـدى   ئىچىدە ئاق موما يهپ ياتقان جاڭ جۈنتاۋ دېـگ ) قىسىم

ئهسلىدە نامرات يېزىسىدىن قۇتۇلۇشنىڭ بىرەر يولى بولۇپ قاالر ھىـچ بولمىغانـدا   
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. ئۈچ يىل بىكارلىق موما يېۋالغىنىم قاالر دېـگهن ئـۈمىتته ئهسـكهر بولغـان ئىـدى     
ــى       ــدىن كهلگهنلهرن ــامرات يېزى ــداق ن ــكهرلهر بۇن ــگهن ئهس ــايالردىن كهل ــايراق ج ب

قوشـۇن ئىچىـدە ئۇنىـڭ تـۈزۈكرەك دوسـتلىرىمۇ يـوق دېيهرلىـك         شـۇڭا . ياراتمايتى
ئــۇ جــاڭ جۈنتــاۋدەك ســاددا . ئۇنىــڭ بىــردىن بىــر يېقىنــى شــياۋ جــۇ ئىــدى. ئىــدى

يېزىلىـــق مىـــجهز ئهمهس، تىپىـــك خىتـــاي خاراكتېرىـــدىكى بىـــرى بولـــۇپ، بهك 
ــم      ــدىغان، دائى ــى بىلى ــنىڭ ئېپىن ــۆزىنى كۆرسۈتۈش ــگهر، پۇرسهتپهرەســت، ئ ھىلى

شۇنداق بولسىمۇ ئـۇ جـاڭ   . ، ئهمهلدار بولۇشنىال ئوياليدىغان بىرى ئىدىئۆسۈشنى
جۈنتاۋنى نېمىشكه ياقتۇرۇپ قالدىكىن، ئۇنىڭغا خېلـى ئىچهكىشـىپ قالغانـدەك    

بهلكىــم ئــۇ بــۇ ســاددا خىتايــدىن بهزى چــاغالردا قــورال ســۈپىتىدە        . كــۆرۈنهتتى
ــدۇر  ــنى ئويلىغان ــوال   . پايدىلىنىش ــى ت ــڭ ھىلىس ــاي دېگهننى ــپ  خىت ــېمه، بىلى ن

بـۇ ئۇنىـڭ   . شىياۋجۇ بىر يىل ئىچىدىال مۇئاۋىن ئۇنبېشى بولغان ئىـدى . بولمايتى
  .ئىچكىي پىالنلىرىدىكى بىرىنچى قهدەم بولۇشى كېرەك

جاڭ جۈنتاۋالرنىڭ قىسـىمى بـارىن يېزىسـى ئهتراپىغـا يـۆتكهپ كېلىنگهنـدە،       
ــا پهقهت  ــالر   «ئۇالرغ ــز يىغىلىڭ ــار، تې ــپه ب ــددىي ۋەزى ــيىل »!جى ــدىدې ــۇ . گهن ئى ئ

ــدە     ــىش نىيىتىــ ــا ئېرىشــ ــدىلىنىپ ئۇچۇرغــ ــدىن پايــ ــڭ يېقىنلىقىــ كۆڭلىنىــ
  :شىياۋجۇدىن پىچىرالپ سورىدى

نىمىشــلىقىدىن خهۋىرىــڭ بــارمۇ؟ بــۇ تېــنچ يهرلهردە نېمىمــۇ بــوالردى،        —
  .دەيمهن
بهلكىــم بــاردۇر، يــاكى مــانىۋېر بولۇشــىمۇ مــۈمكىن، ئــۆزەڭگه پۇختــا بــول،   —

ئهگهر مهن ئونبېشــى بولــۇپ قالســام  . اخشــى پۇرســىتىخىــزمهت كۆرسۈتۈشــنىڭ ي
مۇئاۋىنلىققا سېنى كۆرسـۈتۈمهن؛ سـهندىن چاتـاق چىقسـا مـاڭىمۇ گهپ كېلىـدۇ،       

ــدا،     ــىته قوماندانلىقىم ــڭ بىۋاس ــگهن مېنى ــهن دې ــۈنكى س ــىياۋجۇ   —چ ــدى ش دې
دېـدى شـىياۋجۇ ئۆزىنىـڭ     —بهلكىـم،   —ئۇستىلىق بىـلهن ئـۆزىنى ئوخشـۇتۇپ،    

مـاۋۇ ئايالمبـاش    —ار ئهرباپلىقىنى كۆرسـۈتۈپ قويـۇش ئۈچـۈن،    ھهممىدىن خهۋەرد
ئۇيغــۇر خهق بهك يامــان، چاتــاق چىقارغــان بولســا بهلكىــم شــۇالرنى تىنچىتقىلــى  

  .بارامدۇق تېخى
ــدا،      ــدە توختىغانلىرىـ ــپ چىپپىـ ــزىلگه كېلىـ ــر مهنـ ــۇالر بىـ ــدى ئـ ــا ئهمـ مانـ

ــۈك بىــ   ــدىرالر يۈزل ــويىچه نېمىشــلىقىنى ئاڭقىرالمــاي تۇرغانالرغــا كومان رلىكلهر ب
  .ۋەزىپه ھهققىدە ئېنىقراق ئىزاھات بېرىدىغان ۋاقىت بولغانىدى
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  :شىياۋجاڭ ۋە شىياۋجۇالرنىڭ يۈز بېشىسى سهپنىڭ ئالدىغا چىقتى
ئالدىمىزدىكى يېزىـدا ئىنتـايىن خهتهرلىـك دۈشـمهن بـار، ھىلىگهرلىكـته        —

دەپ ئايرىـپ   شـۇڭا بېسـىپ كىرگهنـدە ئهر ـ ئايـال، يـاش ـ قېـرى        . ئۇچىغـا چىققـان  
ــلىنىدۇ     ــپ تاش ــال ئېتى ــۇچىالر دەرھ ــدىللىك قىلغ ــدۇ؛ رەھىم . ئولتۇرۇشــقا بولماي

جهســهتلهر ئارىســىدا ســاق قالغــانالر بولــۇپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئهســتايىدىل       
ــرەك  ــۈرۈش كې ــلهر     . تهكش ــپ مىللهت ــنه تارقىتى ــا پىت ــاق قالس ــى س ئهگهر بىرەرس

چىـپ چىقىـپ كهتسـه، بـۇ يهردە     ئىتتىپاقىغا تهسىر يهتكۈزىدۇ، يـاكى چهتـئهلگه قې  
ــئهل جاھان ــانالرنى چهتــ ــۆزلهپ بېرىــــپ، جاھانگىرالرنىــــڭ  گبولغــ ــا ســ ىرلىرىغــ

ــدۇ    ــۇ . دۆلىتىمىــزگه قارشــى تهشــۋىقاتى ئۈچــۈن دەســمى تېپىــپ بېرى شــۇڭا بىرم
كومانـــدىرالر مهســـئۇل بولـــۇپ مهيـــداننى . جاننىـــڭ ســـاق قېلىشـــىغا بولمايـــدۇ

اننى ساق قالدۇرغانالر بولسـا قـاتتىق   تهكشۈرىدۇ ۋە رەھىمدىللىك قىلىپ بىرەر ج
ھېسـابى   ۈلگهن جاننىـڭ بۇ ھهركهت جهريانىـدا ئاتقـان ئوقنىـڭ، ئۆلتـۈر    . جازالىنىدۇ

ئـــوقنى ســـىلهرگه ئېـــتىش ئۈچـــۈن بېرىـــۋاتىمىز، يېـــيىش ئۈچـــۈن . قىلىنمايـــدۇ

  ①①①①!...ئهمهس
بـۇ  . ئۇ يهنىال ئىشىنهلمهيتى. جاڭ جۈنتاۋنىڭ ۋۇجۇدى شۇررىدە قىلىپ كهتتى

رۇلۇقتىكى بىر يېزىغا نهدىن كېلىپ قالغـان مـۇنچه دۈشـمهن؟ يـا بـۇ چېگـرا       ئوتتۇ
 ,بويى بولمىسا؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ يېزىالردىكى ئۆيلهرنىـڭ ئهھۋالىـدىن قارىغانـدا   

مىـڭ نوپـۇس؛ ئهممـا خىـل قورالالنغـان يۈزمىـڭ كىشـىلىك بىـر          10بولسا بـاردۇر  
ىقهتهنمـــۇ خهتهرلىـــك قوشـــۇن بىـــلهن باســـتۇرۇپ بېرىشـــىمىزدىن قارىغانـــدا ھهق

دۈشــــمهنمۇ نــــېمه؟ جاھــــانگىرالر تهرىپىــــدىن زامــــانىۋىي قــــورالالر بىــــلهن       
ــارمۇ تېخــى    ــر قوشــۇن ب ــدۇرۇلغان، ئۈســتۈن ھهربىــي ســهۋىيهدىكى بى ۋاي ! قورالالن

  ؟!ساالمهت چىقاالرمهنمىكىنه-تهڭرىم، ساق
ــۆيلىرىگه     ئــۇالر ھهر بىــر قارىيىــپ كــۆرۈنگهن نهرســىگه قــورال بهتــلهپ يېــزا ئ

ــىياۋجۇدىن      ي ــپ، ش ــهت تېپى ــر پۇرس ــاۋ يهنه بى ــاڭ جۈنت ــدا، ج ــنالپ كېتىۋاتقان ېقى
  :سورىدى

                                            

     
①
بۇ جۈملىلهر ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ زىيارىتىدە جاڭ جۈنتـاۋ سـۆزلهپ بهرگهن سـۆزنىڭ     

 .ائ —تامامهن ئۆزى، ھىچ ئۆزگهرتىلمىدى، قوشۇلمىدى، 
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  قانداق بىر ئىشتهك قىلىدۇ؟ مانىۋىرمىكهن؟ —
. ياق، پهرىزىم توغرىكهن، ئۇيغۇر دېگهن بۇ ئايالمباشـالر چاتـاق چىقىرىپتـۇ    —

  ...ھهقىقىي جهڭ بولۇدۇ، بىزگه ياخشى پۇرسهت، دېگىنىمدەك قىل،
شـىمىزدىن قارىغانـدا ئـۇالر ھهقىقهتهنمـۇ بهك يامانـدەك قىالمـدۇ،       بۇ كېتى —

  ...نېمه؟ ساق قاالمدۇق يوق، شۇنى بى دېگىنه
ۋاي ئهخمهق، ئۇالردا نـېمه كـۈچ بـوالتتى؟ بولسـا بېـرى شـۇ بىـرنهچچه تـال          —

ئۇنــدىن باشــقا قولــدا . قــورالى بــاردۇر، ســاقچىلىرىمىزنى ئۆلتــۈرۈپ ئېلىــۋاپتىكهن 
  ...رى بارىمىش، ھاھاياسالغان بومبىلى

  ئهمىسه نىمانچىال جىق قوشۇن بىلهن بۇ قهدەر ھهيۋەت بىلهن يۈرۈمهك؟ —
 !ئۇالرنىڭ يۈرىكىنى مۇجۇش ئۈچۈن مۇشۇنداق سۈر كۆرسهتمهي بولمايـدۇ  —

بولدى، ئهمدى ئۈنۈڭنى ئۆچهر، ئالدىڭغا قارا، ھهر بىر ئۆينى بىر دۈشـمهن قهلئهسـى   
  !بىل

قورقۇشى خىتاي بولغـانلىقى  . ھهم ھاياجانلىناتتى جاڭ جۈنتاۋ ھهم قورقاتتى،
ئۈچۈن، تهبىئىـي ئىچىـدىن كېلىۋاتقـان تۇغمـا سـهزگۈ ئىـدى؛ ھايـاجىنى مهكـتهپ         
ــدىيىۋىي   ــكهرلىكتىكى ئىــ ــۋىقات ۋە ئهســ ــى تهشــ ــلىكلىرى، جهمىيهتتىكــ دەرســ
قۇرۇلۇشالر نهتىجىسىدە شهكىللهنگهن، خهلـق قهھرىمـانى بولـۇش، دوڭ سـۇنرۇي،     

ــۈلگه تىكــلهش ئىســتىكىنىڭ تېشــىغا تېپىشــى ئىــدى خــۇاڭ جىژگــۇاڭ . الردەك ئ
سائادەتلىك ھاياتىنى قوغداش ئۈچۈن مىڭ ئۆلۈشكه رازى بولـۇش  -خهلقنىڭ بهخت

  .ھهققىدە ئۆگۈتۈلگهن ياكى شۇنىڭغا ۋەدە ئېلىنغان ئىدى
ئۇ ئۇرۇش كىنولىرىنى ئهسلهپ ئۆزىنى شۇالردىكى قهھرىمان ئازاتلىق ئـارمىيه  

لىشتۇراتتى ۋە چوقـۇم شـۇالردەك خهلـق ئۈچـۈن بـارلىقىنى پىـدا       جهڭچىلىرىگه سې
خهلـق دۈشـمهنلىرىگه رەھىمسـىز بولـۇش،     . ئۆزىگه رىغـبهت بېرەتتـى  -قىلىشقا ئۆز

مۈلكىگه دەخلى تهرۇز قىلغـان بـۇ ئىسـيانچىالرغا    -خهلق مهنپهتىگه، ھاياتى ۋە مال
  .ئۆزىنى ئاگاھالندۇراتتى-يۇمشاق بولماسلىققا ئۆز

سمىي ھوجۇمغا ئۆتۈشى بىلهنـال قهيهردىـدۇر يهرنىـڭ تېگىـدىن     قىسىمنىڭ رە
بۇ يا تانكىنىڭ ماتۇرى ياكى تىـك  . كېلىۋاتقاندەك ماتۇر ئاۋازى كېلىشكه باشلىدى

  .ئۇچار ئايروپالنالرنىڭ ماتۇر ئاۋازى بولۇشى مۈمكىن ئىدى
ــلىدى   ــقا باشـ ــۇ ئېتىلىشـ ــۇنجى ئوقالرمـ ــدىن تـ ــۈرلۈك . ئارقىـ ــڭ سـ كېچىنىـ
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ــدە شــۇنداق بولۇشــىنى   جىملىقــى تۇيۇقســ ىزال بۇزۇلغــان ئاشــۇ بىرىنچــى دەقىقى
بىلىــدىغان تۇرۇپمــۇ بــۇ يــاقتىكى خىتــاي ئهســكهرلىرى چۆچــۈپ كېتىشــتى ۋە       

  .يۈرەكلىرى شىددەت بىلهن سالغىلى تۇردى
ۋاي تــوۋا، كىمــلهر بىــلهن توقۇنۇشــتىكىنه؟ ئهڭ ئــاۋالقى ئۆلــۈم كىملهرنىــڭ  «

قىلىشــتىن ئـۆزىنى تۇتالمىغــان جــاڭ  دېـگهن خىيــالالرنى   »بېشـىغا كهلــدىكىنه؟ 
جۈنتاۋ، ئۆلۈم قورقۇنچىسىدا باياتىنقى ئۆز ئـۆزىگه پىچىرلىغـان خهلـق قهھرىمـانى     

. پاكىز ئۇنتۇپ تىترەشكه باشـلىغان ئىـدى  -بولۇش توغرىسىدىكى ۋەدىلىرىنى پاك
شۇڭا ئۇ ياقتا ئادەم قارىسىدەك كۆرۈنۈپ كهتكهن بىر نهرسـىگه ئىختىيارسـىز ھالـدا    

الي ئوق ئۈزۈپ، قولىدىكى قورالنىڭ ئهمهلىي مهۋجۇتلۇقـۇنى ھىـس قىلىـش    بىر تا
  .ئارقىلىق، ئۆزىگه مهدەت بهرمهكچى بولدى

ئۇنىــڭ تهرىپىــدە ئــۇزاق بولمىغــان ئارىلىقتــا كېتىۋاتقــان شــىياۋجۇ ئۇنىڭغــا   
  :يېقىنالپ

ــۆز . دەپ ســورىدى —بىــرەر ئــادەم كۆرگهنمىــدىڭ؟ نىــم بولــدى؟   — ئۇنىــڭ ئ
هرنىڭ ئهڭ ئهۋەل دۈشمهن ئۆلتۈرگهن بولۇشىنى كۆرۈش ئارزۇسـى  كوماندىسىدىكىل

  .بار ئىدى
  ....بىلمهيمهن، ئادەمگه ئوخشاپ كهتتى —
شۇ تهرەپكه يېقىنالش، دىققهتلىك بول، ئوقنى ئايىما، چاال بولۇپ قېلىـپ    —

 —ســېنى ئېتىۋەتمهســلىكى ئۈچــۈن جىقــراق ئــوق ئېتىــپ ئانــدىن يېقىــنالش،  
  .ئۇنىڭغا مهدەت بېرىپ دېدى مۇئاۋىن ئونبېشى

جاڭ جۈنتاۋنىڭ جهنۇبىي سهپته تۇنجى ئوقنى ئېتىشى بىلهن جاسـارەتلهنگهن  
. جۈرئهتسىز خىتاي لهشكهرلىرى ھهر كـۆرۈنگهن قارىغـا ئـوق ياغدۇرۇشـقا باشـلىدى     

ئۈچ يىـل ئهسـكهرلىك جهريانىـدا ئـۈچ     . نورمالدا ئوقنىڭ ھىسابى قاتتىق تۇتۇالتتى
بهزىدە ئۈچتالدىن، بهزىـدە بهش  . ېتىش مهشقى بوالتتىياكى بهش قېتىم رەسمىي ئ

ئـوق ئېــتىش ھهركىـم ئۈچـۈن جهلپكــار بىـر مهشــغۇالت     . تالـدىن ئـوق بېرىلهتتــى  
سورىقى يـوق ئـوق بولسـا راسـا     . بولغانلىقى ئۈچۈن ھىچكىم خۇماردىن چىقمايتى

 ئېتىش ئارزۇسى ھهر ئهسكهردىال ئهمهس، قورالغا ئـۆگهنگهن ھهر ئهركهكـته كۈچلـۈك   
  .بوالتتى

شۇنداق ئىكهن ئهمدى ھىسـابى قىلىنمايـدىغان ئـوق، سـورىقى يـوق جاھـان       
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بولسا كىممۇ ئاتمىسـۇن؟ كوممۇنىسـتالرنىڭ ھىـچ سـۆزى راسـت چىقمايـدىغانغا       
كۆنۈپ قېلىشـقاچقا، تـاكى يېنىـدىكىلهردىن بىرىنچـى ئـوقنى ئـاتمىغۇچه يهنىـال        

ئهمــدى . ان ئىــدىكۆڭــۈل توختىتالمىغانــدەك بىــر خىــل روھىــي ھــالهت ھۆكــۈمر 
ئېــتىش شــاتلىقىدىن مهســت بولۇشــقان خىتايالرنىــڭ ياغــدۇرغان . كۆنۈۋېلىشــتى

ــتۇلۇپ، قارســـىلداپ      ــاخلىرى ئۇشـ ــدىن بهزىـــدە دەرەخ شـ ــڭ زىچلىقىـ ئوقلىرىنىـ
  .دەرەخ غوللىرىدا ساناقسىز ئوق ئىزلىرى قالماقتا ئىدى. چۈشهتتى

دەرەخــلهرگه  –ەل نــامرات يېزىــدىن كهلــگهن جــاڭ جۈنتــاۋ نــابۇت بولۇۋاتقــان د 
ئهگهر بــۇ دەرەخلهردىــن  «: قــاراپ، ئهخمىقــانه ھالــدا كۆڭلىــدىن شــۇنداق كهچــۈردى 

ــا        ــال پارچىلىرىغ ــىزلىغان مىت ــان سانس ــدە قالغ ــا ئىچى ــىماقچى بولس ــاۋۇت ياس ت
ئهسـلىدە ئۇنىـڭ    »!دە-پۇتلۇشۇپ، بىچارە ياغاچچىنىڭ تىغـى كېـرەكتىن چىقىـدۇ   

ــ    ــى ت ــڭ قايغۇس ــرى خىتايالرنى ــىدا قې ــاچ بهك   يېزىس ــۇپ، ياغ ــتا بول اۋۇت ھازىرالش
ــاي،        ــرى خىت ــان قې ــازىرالپ قويالىغ ــاۋۇتىنى ھ ــا، ت ــس بولغاچق ــمهت، بهك قى قىم

ــاپلىناتتى  ــاي ھىس ــك خىت ــدا    . بهختلى ــان چاغ ــڭ بوۋىســى ئۆلۈدىغ ــش ئۇنى ــۇ ئى ب
  .ئۇالرنىڭ بېشىغا كهلگهچكه، ياغاچنىڭ قىممهتلىكىنى ئوبدان بىلهتتى

ئوقالر دەستىدىن بهزى ئاران تۇرغـان ئهسـكى    ئارقىدىن زىچ ئېتىلغان ئۈلگۈجه
ئـوق تهكـكهن ھايۋانالرنىـڭ    . قىلىپ يىقىلىشقا باشـلىدى  »غاالپ-گۈلدۈر«تامالر 

بۇقىالرنىــڭ ئېچىنىشــلىق بۆقىرەشــلىرى -ئىچىــدە جېنــى چىڭــراق بولغــان كــاال
ــاس  ــا، قىقـ ــۇمىي غهۋغـ ــى -ئومـ ــۇلۇپ كهتتـ ــۈرەنلهرگه قوشـ ــۆرۈلگهن  . سـ ــى ئـ تېمـ

چىققــان توخــۇالر ئهنســىز ۋاقىلــداپ، يېــرىم ئۇچــۇپ، يېــرىم كــاتهكلهردىن ئۇچــۇپ 
پاالقالپ جان ھهلهكچىلىكىگه چۈشكهندە، بۇ ئهمدى يـۈرەكلىرى بىرئـاز توختىغـان    

ئـۇالر قاراڭغۇلۇقتـا بىـر كۆرۈنـۈپ،     . خىتاي ئهسكهرلىرى ئۈچۈن ئويـۇن بولـۇپ بهردى  
ــويىچه ئ      ــوقۇۋېلىش ب ــانۋارنى س ــك ج ــۇ كىچى ــدىغان ب ــۆرۈنمهي قالى ــر ك ــىز بى ۈنس

-بـۇنچه ئهسـكهرنىڭ بهس  . مۇسابىقه باشلىغاندەك بىر كهيپىيـات بارلىققـا كهلـدى   
  بهسته ئاتقان ئوقلىرىدا ئۆلمهي ساق قۇتۇلۇش مۈمكىنمىدى؟

ــاڭ      ــپ ئېتىشــالرمۇ ج ــادەمگه قارىتى ــۆيلهرگه بېســىپ كىرىشــلهر، ئ ــۇنجى ئ ت
ــلىدى    ــكه باش ــدىكىلهردە كۆرۈلۈش ــڭ يېنى ــد  . جۈنتاۋنى ــاۋقۇنغا ئهم ــۇمىي ش ى ئوم

ــاھ  ــڭ ئ زارى، ئهركهكلهرنىــڭ ھهســرەتلىك  -بالىالرنىــڭ چىرقىراشــلىرى، ئايالالرنى
  !نىداسى قوشۇلۇلغىلى تۇردى
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ــۋېتىلگهن      ــدەك قىلى ــاملىرى ھهرە كۆنۈكى ــۇپ، ت ــا تۇتۇل ــتىم ئوقق ــۇنجى قې ت
ــوق،     ــارمۇ ي ــۆلمهي چــاال قالغــان دۈشــمهن ب ــۇ يهردە ئ ــۆيلهرگه بېســىپ كىرىــپ، ئ ئ

هپ سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزگهندەك تهكشـۈرۈش كېـرەك   بىرل –بىر . تىنتىش باشالندى
بولمىسا بىرەرسـى تىرىـك قالسـا، چهتـئهلگه قېچىـپ چىقىۋالسـا بهختىيـار        . ئىدى

ــاھىت    ــۈن شـ ــۋىقاتالر ئۈچـ ــۇۋايدىغان تهشـ ــارا سـ ــيهتكه قـ ــتىك جهمىـ سوتسيالىسـ
  .بولۇشاتتى

جــاڭ جۈنتــاۋ بىــر ئۆينىــڭ مىڭــالرچه ئــوق تهككهنلىكــتىن ئۈلگۈجىكىــدىن  
ۆرۈلهيال دەپ قالغان ئىشىكىنى قـاتتىق تېپىـپ ئېچىـپ، ئـۆيگه بىـر      ئاجرىلىپ، ئ

دىسكا ئوقنى يهلپۈگۈچ شهكىللىك ئېتىۋەتكهندىن كېـيىن، ئۆتكـۈر نۇرلـۇق قـول     
-چىرىغىنى كىالشىنكوفنىڭ سـىتۋولى بىـلهن پاراللېـل تۇتقـان ھالـدا سـانتىمۇ      

  .سانتى كۈزىتىشكه باشلىدى
ۇق، ئوتتۇرا ياشـالردىكى بىـر ئۇيغـۇر    سۇپىدا ياالڭ تامبال كىيگهن ئۈستى ئوچ

ئۇنىڭ قولىدا قورال بولمىغاننىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ    . دىهقىنى قانغا مىلىنىپ ياتاتتى
ئــۆزىگه بىرەرســىنىڭ ھۇجــۇم قىلىشــىنى كــۈتكهن ھــازىرلىقتىكى بىرىــدەكمۇ       

ئهكســىچه ئۈســتىنى ســېلىۋېتىپ، يېــرىم يالىڭــاچ ئۇخالۋاتقــانلىقى،   . قىلمــايتى
االردىن چۆچـۈپ ئويغۇنـۇپ، قـاراپ بـېقىش ئۈچـۈن ئۇخالۋاتقـان       تاالدىكى تۇنجى ساد

ــۇپىغا     ــپ ســ ــوق تېگىــ ــىغىال ئــ ــۆيگه چىقىشــ ــدىن داالن ئــ ــى ئۆيــ ئىچكىرىكــ
ئـوق تېگىپمــۇ ئـاز دېگهنـدە ئوتتـۇز پـاي ئــوق      . يىقىلغـانلىقى ئېنىـق بىلىنهتتـى   

ئالدى تهرىپـى تامـامهن تىتىلىـپ كهتـكهن بولـۇپ، ئىچكىـي       . تهككهندەك قىالتتى
  .پارچه بولۇپ، ئهتراپقا چاچراپ كهتكىنىنى بىلگىلى بوالتتى-ىنىڭمۇ پارچهئهزالىر

گـاھى  -جاڭ جۈنتاۋ شۇنچه قىزىققان، قورقـۇپ تۇرىۋاتسـىمۇ قىزىقىشـى گـاھى    
ئۈستۈن كېلىپ بىلىپ باققىسـى كهلـگهن دۈشـمهن مۇشـۇ بولغىيمىـدى؟ يـاكى       

ىۋالغـان مۇشـۇ   بۇنىسى دۈشمهنلهر مهجبۇرىي تۈردە ئىشىكىنى ئېچىشقا زورالپ كىر
ئۆينىڭ بىگۇناھ ئىگىسىمىدى؟ ئۇنداقتا بۇ ئۆي ئىگىسـىنى قـورال كـۈچى بىـلهن     

  زورالپ، باستۇرۇپ كىرىپ، بۇ ئۆينى ئۆزىگه دالدى قىلىۋالغان دۈشمهن نهدە؟
بــۇ ئــۆيلهر تىپىــك جهنــۇپ    . ئىككــى تهرەپــته ئىككــى ئىشــىك كــۆرۈنهتتى    

ئانــدىن . ئــۆيگه كىرىلهتتــى ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ئــۆي پىچىمــى بولــۇپ، تــاالدىن داالن 
بـــۇالردىن بىـــرى . ئۇنىڭـــدىن ئىككـــى تهرەپتىكـــى ئىككـــى ئـــۆيگه كىرىلهتتـــى 
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مىهمانخانا دېيىلىپ، قولىدا بـارالر بىرئـاز ياخشـىراق ياسـاپ قويۇدىغـان ئـۆي، يهنه       
بىـــر تهرەپتىكىســـى ئاشـــخانا دېيىلىـــدىغان ئـــۆي، ئۇنىســـى بـــارلىق كۈنـــدىلىك 

ھهم تاماق ئېـتىش، تامـاق يېـيىش، ھهتتـا     . ى ئىدىپائالىيهتلهرنىڭ بولۇدۇغان يېر
) قېـرىالر (ئانا -ئهگهر ئۆيدە ئاتا. ئۆيدىكى ئاساسلىق بولمىغان ئهزاالر ياتىدىغانغىچه

قىـش كـۈنلىرى   . كېلىن ئاشخانا ئۆيدە يېتىشـاتتى -بولسا مىهمانخانا ئۆيدە، ئوغۇل
بىـر ئـۆيكه    ھهممه ئۆيگه ئوت يېقىپ ئىسسىتىشقا چامى بولمىغاچقـا ھهممهيـلهن  

  .ياز ئايلىرىدا ھويلىدا، ئۆگزىدە يېتىشقىمۇ بوالتتى. قاپلىشىپ ياتاتتى
ــدى     ــدە دەپ پهرەز قىلـ ــى ئۆيـ ــى تهرەپتىكـ ــمهننى ئىككـ ــاۋ دۈشـ ــاڭ جۈنتـ . جـ
. شۇغىنىسى ھىچ تاۋۇش، تىرىك جان بـارلىقىنى دەلىللهيـدىغان سـادا يـوق ئىـدى     

بىــر مــۆجىزە بولمامــدۇ، بهلكىــم ئۆلگهنــدۇر، بــۇنچه ئوقتــا ســاق قالســا مــۇكهممهل 
دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن كهچۈرگهچ، شـۇندىمۇ ئىهتىيـات بىـلهن قـورالىنى بهتـلهپ،      
چىرىقىنى قورالىنىڭ سـتۋولى بىـلهن پاراللېـل تۇتـۇپ، ئـوڭ تهرەپتىكـى ئۆينىـڭ        
ئىشىكىدىن شىددەتلىك تېز ھهركهت بىلهن كىرىـپ، چاققـانلىق بىـلهن ھهمـمه     

ئاندىن قارشىلىقنىڭ يوقلۇقىغـا  . ۈتۈپ چىقتىئهتراپنى يهلپۈگۈچ شهكىللىك كۈز
ــدىرىمايراق، قايتىــدىن تهپســىلىي تهكشــۈردى   ــۇ . كــۆزى يېتىــپ، ئال كــۆردىكى، ب

ئــالته  -ئۆيــدىمۇ ئۇالرغــا تهســۋىرلهپ بېــرىلگهن دۈشــمهن يــوق، ئهكســىچه بهش      
مومـاي  . ياشالردىكى نهۋرىسىنى باغرىغا بېسىۋالغان بىر موماي قان ئىچىدە ياتاتتى

ى بىلهن نهۋرىسىنى قوغداشقا تىرىشىپ، ئۇنى دالدى قىلىـپ تۇرىـۋالغىنى   ئۆز تېن
-لېكىن نورمىسـىز ئېتىلغـان ئـوقالر ئۇنىـڭ ۋىجىـك تېنىنـى تىتمـا       . بىلىنهتتى

تاالڭ قىلىۋېتىپ، ئۇنىڭدىن ئۆتكهنلىرى كىچىك قىزنىـڭ بېشـىنىڭ يېرىمىنـى    
  !ئىدىئۇچۇرىۋەتكهن، مېڭىسىنىڭ قېتىقى يۈزى تهرەپكه ئېقىپ چۈشكهن 

جــاڭ جۈنتــاۋ كۆڭلىنىــڭ ئېلىشــقىنىدىن بىــرنهچچه قېــتىم قــۇرۇق قهي       
بـۇ مهنزىـرىگه تهكـرار قاراشـقا     . قىلىپ، بېشى پىررىدە قېيىـپ، تامغـا يۆلۈنۈۋالـدى   

مهســـــلهردەك كاالمپـــــاي دەسســـــهپ، . رەغـــــدىمۇ، جۈرئىتىمـــــۇ يـــــوق ئىـــــدى
انـا شـۇنداق   ئۇ ياقتىكى ئۆيـدىمۇ م . سهندىرەكلىگهنچه داالن ئۆيگه قايتىپ چىقتى

شۇنداق بولسىمۇ بۇ بىـر  . بولۇش ئىهتىمالى ئېنىق تۇراتتى »خهتهرلىك دۈشمهن«
ئۇرۇش ئىدى، كىم بىلىدۇ، بهلكىم ئۇ ياقتىكىسىدە راسـتىنال بىـرنهچچه دۈشـمهن    

  ...يوشۇرۇنۇۋالغان بولسا، ئارقامغا بۇرۇلۇشۇمغىال بېشىمنى ئۇچۇرىۋەتسه،
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ن جــاڭ خىتــاي يهنىــال چىــداپ، بــۇ شــۇالرنى ئــويالپ تېنــى شــۈركۈنۈپ كهتــكه
ئهممــا ئۇنىڭــدا ھــازىر ھايــات قورقــۇنچى     . ئۆيگىمــۇ قارىۋېتىشــكه قــارار قىلــدى   

شـــۇڭا ئـــۇ قهدەر جىـــددىي . تۈگىگهنـــدەك، ئهقلـــى قېتىـــپ قالغانـــدەك قىالتتـــى
قورالىمـۇ بهك جىـددىي   . پوزىتسىيىدە بولۇپ كهتمهستىن ئېرەڭسىمهيرەك كىـردى 

نـېمه قىلىـۋاتقىنىنى   . ىم چۈشۈرۈلگهن ھالـدا ئىـدى  بهتلهكلىك ھالدا ئهمهس، يېر
بهزەن ئاڭقىرىپ، بهزەن يهنه غهلىته ئهقلىي تۇمان ئىچىدە يۈتتـۈرۈپ قويىۋاتقانـدەك   

ــلهن بهتلىمىــدى . قىالتتــى ــورالنى جىــددىيهت بى ــۇ، قــول چىرىقىنــى بهكمــۇ  -ق ي
  . ئهستايىدىللىق بىلهن ئهتراپقا تۇتتى

. ىلغانچه ئۆلـۈپ قالغـان بىـر ئانـا ئىـدى     ئۇنىڭ كۆرگىنى بۆشۈك ئۈستىگه ئارت
ئۆينىڭ دەرىزىلىرىدىن ئوقالر ئۇچۇپ كىرىشكه باشلىغان ھامان، بـۇ ئانـا، ئانىالرغـا    
ــان قىلىــپ،     ــۆزىنى قۇرب ــت سۆيگۈســىدىن، ئ بېغىشــالنغان ئاشــۇ چهكســىز پهرزەن
بالىسىنى قۇتقۇزۇش پىكرىگه كهلگىنى ۋە تېنـى بىـلهن بۆشـۈكنى دالـدا قىلىـپ      

كاشـكى ئۇنىـڭ ئاشـۇ    . ېهىت بولغىنى بىر قاراشتىال بىلىنىـپ تـۇراتتى  تۇرغاندا ش
پىداكارلىقىغا تهسىرلىنىپ بولسىمۇ، تهقدىر ئۇنىـڭ بالىسـىنى ئامـان قالـدۇرغان     
بولسىچۇ؟ بىر تهرىپى تىتىلىپ كهتـكهن بۆشـۈكنىڭ ئولتـۇرۇپ قالغىنىغـا قـاراپال      

قىنىنى جهزم قىلغىلـى  بالىنىڭ ئانىسىدىنمۇ بالدۇر ئالالھنىڭ جهننىتىگه ئۇالشـ 
  .بوالتتى

ــۇ   نــى كۆرگهنــدىن كېــيىن، ئۆزىنىــڭ  »دۈشــمهنلهر«جــاڭ جۈنتــاۋ بۇھــالنى، ب
ــاكى چــۈش كــۆرۈۋاتقىنىنى پهرق قىاللمــاي قالــدى   ــۇ . رېئاللىقتــا ياشــاۋاتقىنى ي ب

ــدى    ــچ مۈمكىنســىز ئىشــالر ئى ــان ئىشــالر ھى ــڭ پارتىيىســى «. بولىۋاتق  »خهلقنى
ۇتقازغۇچىسى بولغان كوممۇنىسـتالر، خهلقنـى   بولغان كوممۇنىستالر، خهلقنىڭ ق

سائادەتكه ئېرىشتۈرۈشنى ئۆزلىرىنىـڭ غايىسـى قىلغـان كوممۇنىسـتالر      –بهخت 
شۇڭا بۇنى رېئاللىق دېيهلهمدۇ؟ بۇ چوقۇم قورقۇنۇچلـۇق چـۈش   . بۇنداق قىلمايتى

ئۇنىڭ ئالغان تهربىيىسىگه كۆرە پهقهت ياپون ئالۋاسـتىلىرى، جاھـانگىرالرال   . ئىدى
يـاش، ھــايۋان يــاكى   -ئايــال، قېــرى -ئهنه شـۇنداق ۋەھشــىي ئىــدى، ئهنه شـۇالرال ئهر  
 »ئـازاتلىق ئـارمىيه  «بۇنى قانداقمۇ . ئادەم دەپ ئايرىپ ئولتۇرماي قىرغىن قىالتتى

  ....دەپ ئاتىلىدىغان خهلق ئهسكهرلىرى قىلسۇن؟ بۇ مۈمكىن ئهمهس ئىدى
ئۇنىــڭ . ه ئولتــۇرۇپ قالــدىئــۇ ئۆيــدىن چىقىــپال ھويلىــدا تامغــا يــۆلهنگىنىچ 
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ــاقىتى يــوق، ئهگهر يهنه        ــدى ت ــكه ئهم ــۇ مهنزىرىلهرنــى كۆرۈش ــكهن، ب ــالى كهت ماج
  ....مۇشۇنداق مهنزىرىنى كۆرسه ئېلىشىپ قالىدىغاندەكال ئىدى

  
***  
  

تۆۋەن ھويال مهركهزدە بولغاچقا ئهڭ سىرتتىكى قورشاۋ ھالقىسـىدا باشـالنغان   
. ئارقـا تهرىپىـدىن كېلىۋاتقانـدەك ئاڭلىنـاتتى    ئېتىشما ئاۋازلىرى خـۇددى تاغنىـڭ   

ئهممــا ئۇيقــۇدىن يــاكى غهم ئىچىــدە ئۇخلىيالمىغــانالر مۈگدەشــلىرىدىن چۆچــۈپ  
  .باش كۆتۈرگهنلىرىدە ئۇنچىلىك يىراقتىن ئېتىلغاندەك ئاڭالنمىدى

ھهر ئىككىسـى  . مهخهتقارى ئايالى بىلهن يا گهپلىشهلمىدى، يا ئۇخلىيالمىدى
نـۇتالردا مىلىـكه بولۇشـقا ئـالالھ بهرگهن بـۇدرۇق ئـوغلى خالىـد        بۇنداق تاتسىز مى

بــۇ شــۇنداق . سۆزلهشــكۈدەك نــېمه بــار دەيســىز . بىلهنــال ھهپىلىشــىپ يېتىشــتى
لهتىـــــپه ئېيتىشـــــاتتىمۇ؟ . مىنۇتالرىـــــدىكى، نـــــېمه دەرىڭنـــــى بىلمهيســـــهن

چاخچاقلىشــاتتىمۇ؟ ئوينىشــاتتىمۇ؟ ھهر ئىككىســى زىكــرى تهســبىه ئېيتىشــنى   
  .شىۋىر پىچىراليتى-ۆرگهندەك، بالىسىنى پهپىلىگهچ، ئېغىزلىرى شىۋىرئهۋزەل ك

. ئۇالر ئويغاق بولغاچقا تۇنجى ئوق ئاۋازى قۇالق تۈۋىدىال ئاڭالنغانـدەك بولـدى  
بــۇ بىرتــال ئوقنىــڭ ئهمهس، ئۈلگــۈجه ئېتىلغــان ئوقالرنىــڭ ئــاۋازى بولغاچقــا،       

ــۈركهندۈرىۋەتتى  ــۈرەكلهرنى شـ ــۆڭلى دەر . يـ ــڭ كـ ــر   مهخهتقارىنىـ ــر بىـ ــال ئېغىـ ھـ
ئـوق ئـاۋازى   . مۇسىبهتنى تۇيغاندەك بولـۇپ، يـۈرىكى گۈپۈلـدەپ ئۇرۇشـقا باشـلىدى     

بــۇ دېــمهك، ســىرىتتىن يېزىغــا . يېــزا مهركىزىــدىن ئهمهس، ســىرتىدىن ئاڭالنــدى
ئـۇ ئهمـدىال ئاخشـامدىن    . قاراپ زور بىر قوشـۇن كېلىۋاتقانلىقىـدىن دااللهت ئىـدى   

ندى ۋە ئىختىيارىـدىن تاشـقىرى دەھشـهت    بېرىقـى جىملىقنىـڭ سـهۋەبىنى چۈشـه    
ئهســلىدە خىتــايالر زور كــۈچ ئىشــلىتىپ قىلىــدىغان ھۇجــۇمى   . بېســىپ كهتتــى

ــدۈرىۋەتكهن،      ــاقچىلىرىنى چېكىن ــىۋالغان س ــى قورش ــزا مهركىزىن ــهۋەبىدىن، يې س
ــپ    ــوق ئېتىـ ــاردىن ئـ ــاھىتالرمۇ بىكـ ــا مۇجـ ــته ھهركهت بولمىغاچقـ ــى تهرەپـ قارشـ

  !مانا بۇ ئىكهن ئهمهسمۇ جىملىقنىڭ سهۋەبى! يۈرمىگهن
ــۇراتتى   ــا مهن دەپ ت ــۇ قېتىمقىســى ئوينىشــىدىغان ئىــش ئهمهســلىكى مان . ب

مىـڭ پاتمـان ئېغىرلىـق    . خىتاي ئۇنداق مۆكۈشمهك ئويناشنى ئۇزاققـا سـوزمايتى  
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بىــلهن بىــرال بېســىپ، مىجىقىنــى چىقىرىــۋېتىش ئۇســۇلىنى ئىشــلهتمهكچى       
ىقنىڭ چېكى زادى قانداق بـوالر؟ مانـا   ئهمدى بۇ قۇربانل. بولۇۋاتقىنى ئېنىق ئىدى

ۋاقىتنىـڭ ئاسـتىلىقى،   . شۇنداق ئولتۇرۇپ ئۆلۈمنى كۈتمهكتىنمۇ تهس ئىش يوق
خوتـۇن  -ئهر... بالىنىـڭ قهغىـش قىلىـپ ئۇخلىمىشـى،    . گويا ئۆمۈر كېتىۋاتقاندەك

بۇنىڭـــدىنمۇ ... ئارىســـىدا خـــۇددى ئۇرۇشـــۇپ قالغانـــدەك گهپنىـــڭ قوالشمىشـــى،
كاشكى شۇ بولۇدۇغان ئىش بولـۇپال كهتسـه، بىـراقال قۇتۇلسـام      .ئېغىرراقى بولماس
  .دېگۈسى كېلهتتى

مانا شۇنداق يۈرەكنى سـىققۇچى كهيپىيـات ئىچىـدىكى كۈتۈشـته قانچىلىـك      
ۋاقتى ئۆتتىكىن؟ بهلكىـم تـاڭ سـهھهر بولـۇپ قالغانـدۇر، نېمىلىكـى بولمىسـۇن،        

ــاز ۋاقىــت كهچــۈرمهكچى       ــارى نامــاز ئوقــۇش بىــلهن بىرئ يېــرىم . بولــدىمهخهتق
بامدات ۋاقتى بولغاندۇر بهلكىـم، دەپ،  . كېچىدىن ئاللىقاچان ئۆتۈپ كهتكهن ئىدى

بىرنهچچه رەكئهت نهفىـل نامـاز ئوقـۇپ بولـۇپ، بامـداتنىڭ سـۈننىتىنى ئوقـۇدى ۋە        
  :تېخىچه باال بىلهن ھهپىلىشىپ ئولتۇرغان ئايالىغا

اق ئوتتــۇراپ نامــاز نــېمىال بولمىســۇن، نامــازنى ئوقــۇۋالىلى زىبىخــان، ئوغــ —
قويۇڭال، بالىنى، باال دېگهن بىـردەم يىغـالپ تۇرسـا    . ۋاقتىنى ئۆتكۈزىۋەتمهيلى، يهنه

  .دېدى —ھېچنېمه بوممايدا، 
ئايالى تاھارەت ئالغىلى ھويلىغا چىقىپ كىرگهنـدە كـالپۇكلىرى بهزگهكـتهك    

  :تىترەپ تۇرۇپ
ــماندا ئۇچۇ    — ــۇ؟ ئاس ــامهتمۇ ب ــارى، قىي ــۇ، مهخهتق ــورۇق  نىمىشــتۇ ب ــان ي ۋاتق

ئۇنىـڭ دېگىنـى يىپـتهك ئىـز     . دېـدى —.... ؟!شوينىالنى دەيمىنا؟ نىمانداق جىق
مهخهتقــارى ئۇنىڭــدىن جىقــراق   . قالــدۇرۇپ ئۇچۇۋاتقــان سانســىز ئــوقالر ئىــدى    

  نهرسىنى بىلىپ تۇرىۋاتسا، بۇ گهپنىڭ يېڭى بىر تهسىرى بوالرمىدى؟
ــال   — ــۇن، ئ ــۇڭال، خوت ــامىزىڭالنى ئوق ــابىســمىلال دەپ ن ــۇ —... الھ ب ــدى ئ دې

  . ۋەزىيهت ھهققىدە ئىشهشسىزلىك بىلهن
  ...بىر يهرگه قېچىپ كېتهملىيا؟ —
ســاراڭمۇ ســهن؟ قېچىــپ نهگىمــۇ بــارامهن؟ قاچســام گۇنــايىم بــا دېگىــنىم  —

بولــۇدۇ شــۇ، ئۇنىڭــدىن كــۆرە تۇرۇۋەســهم ياخشــىراق، ئــالالھ ساقلىســا ھىــچ ئىــش   
  ....بوممايدا،
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  ...قاراپ تۇرۇپ ئۆلهمنى ساقلىغاندىن دەيمىنا،... ئالالھ ساقال، ئهممازە، —
  ...بولدى، نامىزىڭلىنى ئوقۇڭال، —

ــهنچ تـــۈگهپ   ئهســـلىدە، مهخهتقارىـــدا بامـــداتقىچه ســـاق قېلىشـــىغىمۇ ئىشـ
شۇڭا ئۇ مۇشۇنچىلىك چېغىمىزدا ئـاخىرقى نـامىزىمىزنى بولسـىمۇ    . كېتىۋاتاتتى

بهلكىـم بىرئـاز بالـدۇر    . ەرگهن ئىـدى قازاسىز ئوقۇۋالىلى، دەپ ئويالپ، نامازنى ئوقۇۋ
  .ئهمما ئوقۇۋالغىنى ياخشى بولغان بولىشى مۈمكىن. بولىشىمۇ مۈمكىن

ــدى   ــنالپ قالـ ــاۋازلىرى يېقىـ ــوق ئـ ــا ئـ ــۇ ۋاقىتتـ ــاۋازالردىكى . بـ ــارى ئـ مهخهتقـ
جىــــددىيلىك، پهســــىيىش، يېقىــــنالش قاتارلىقالرغــــا قــــاراپ، دىهقــــانالرچه      

ىنـى باسـقانلىقىنى پهرەز قىلىـپ بولغـان     بىلهن ئۇالرنىـڭ يېـزا مهركىز  »كۆزچهن«
چۈنكى ئهسكهرلهر يېزا مهركىزىـدە  . ئهمدى ئېتىشما تىنچىشى كېرەك ئىدى. ئىدى

ــى      ــدىكىن، ئىشــى تۈگىش ــۇالرنى يوقاتقان ــاقچى، ئ ــانالرنى يوقاتم قاپســىلىپ قالغ
ئهممــا قــاتتىق جىددىيلهشــكهن ئېتىشــما ئاۋازلىرىــدىن كېــيىن   . كېــرەك ئىــدى
پهريـادالر پهلهكـكه   -ۋارقىراشـالر، تهگبىـر ئـاۋازلىرى، قىقاسـالر، نـاله      :ھهرخىل ئاۋازالر

يهنه ئۈلگۈجه ئېتىشـالر  . يېتىپ جىمىغاندىن كېيىنمۇ جىمجىتلىق باشالنمىدى
  !داۋام قىلىپ، مهخهتقارىالرغا يېقىنالپ كېلىۋاتقاندەك بىلىندى

-ئـۆز  دەپ كۇسۇلدىدى، مهخهتقـارى  —نىم بوالپ كېتىۋاتقاندۇ، ما جاھان؟  —
ئۆزىگه، بـۇ يانغـا كېلىۋاتقانـدەك قىلىۋاتىـدۇغۇ؟ بىـر كـېچه ئېتىپمـۇ تـۈگىمىگهن         

  ...-قانچىلىك ئادەم باتىكى، مهن بىلمهيدىغان؟ ئهستاغ
  نىم دىله؟ —
  ....باشقا ئىشمۇغۇ يوق... ئۆزەمچه، ... ھه،  —

ــۇل   ــڭ چ ــزە ئهينهكلىرىنى ــۇش   -قوشــنىالرنىڭ دېرى ــاۋازى، تون ــۇل بولغــان ئ چ
ــارى   ئــــاۋازدىكى پهريــــادالر ئــــوق ئاۋالىرىغــــا ئارىلىشــــىپ كهتكهنــــدىال مهخهتقــ

خىتاينىـڭ مهخسـىدى   «: زەيدىنقارىنىڭ دېگهنلىرىنى دەرھال ئهقلىـگه كهلتـۈردى  
بىزنىــڭ نهســلىمىزنى قۇرۇتــۇش، يــاۋاش بولســاق چېقىلمايــدۇ، دەپ خــام خىيــال   
ــالالھنىڭمۇ    ــمىنىمىز، ئــ ــي دۈشــ ــي ۋە ئهبهدىــ ــۇ ئهزەلىــ ــاڭالر، ئــ ــپ قالمــ قىلىــ

دېـمهك، بـۇ ئـادەملهرنى تـۈرگه ئايرىـپ ئولتۇرۇدۇغـان       . دېگهن ئىـدى  »...!ۈشمىنىد
  !تىپتىكى ئۇرۇش ئهمهسكهن

خالىــددىن ئايرىلىــپ قېلىشــتىن قورققانــدەك . ئــۇ تامــدەك تاتىرىــپ كهتتــى

 162

  ...ئىتتىك سۇپىغا چىقىپ، بالىسىنى چىڭ قۇچاقلىدى
  

****  
  

  !تۇرە يارىماس، ئۆلگۈر ئهبلهخ —
ــ —... ؟!ھه — ــاۋىن    جــ ــتىن مۇئــ ــى ئاڭقىرالماســ ــاۋ ھېچنېمىنــ اڭ جۈنتــ

  . ئونبېشىنىڭ تېپىشى بىلهن گاڭگىراپ ئورنىدىن تۇردى
يارىالنـــدىڭمۇ؟ نېمىشـــكه ئـــوق تهكـــكهن تۇرنىـــدەك بوينـــۇڭنى پۈكـــۈپ  —

  مۈكچىيىۋالدىڭ، ھايۋان؟
جـــاڭ خىتـــاي ھىچنـــېمه دېيهلمهيتـــى، ئـــۈنى چىقمـــاي، گېلىغـــا بىـــرنېمه  

  .چىنى ئىشارە قىالتتىكهپلىشىۋالغاندەك ئۆي ئى
ھه، چۈشهندىم، دەسلهپته كـۆرۈپ تـۇرۇپ ئـادەم ئۆلتـۈرمهك نېرۋىغـا ئېغىـر        —

ــۇ       ــار بولۇپم ــا خۇم ــۈپ كېتىســهن، ھهتت ــدى كۆن ــۋال، ئهم ــال ئهھ ــۇ نورم ــدۇ، ب كېلى
  !ۋەزىپه ئالدىمىزدا! الپچىيىپ تۇرۇۋەرمهي، مارش. قالىسهن، تۇر، ماز پاينهك

  ...مهن ئهمهس،... ياق، —
  !سېتىپ تۇرۇدۇغان ۋاقىت ئهمهس دېدىممۇ، تامام، مارش گهپ —

ئونبېشى ئۇنى ئالدىغا ئىتتىرىۋېتىـپ، ئۇنىـڭ كىرىـپ چىققـان ئۆيىـدە چـاال       
. بۇيرۇق شۇنداق ئىـدى . قالغان ئادەملهر بولسا تازىلىۋېتىش ئۈچۈن كىرىپ كهتتى

  .كوماندىرالر ھهر ئۆينى تهكرار تهكشۈرۈشلىرى كېرەك ئىدى
يۈرۈپ كهتكهن جاڭ، سـهھهرنىڭ نهمخـۇش سـوغۇق ھاۋاسـىدىن     سهندىرەكلهپ 

كاللىسى بىر ئاز ئېچىلىپ، تېتىكلىشىپ قالغاندەك بولسـىمۇ، ھهر قېـتىم ئاشـۇ    
دەھشــهتلىك مهنزىرىلهرنــى كـــۆز ئالــدىغا كهلتۈرگىنىــدە يهنه بىـــر قېــتىم قـــارا      

ئهمدى ئۇنىـڭ مېڭىشـلىرى ئهسـكهرلهردەك چهبـدەس     . باسقاندەك تهرلهپ كېتهتتى
خىزمهت كۆرسۈتۈپ ئۆسـۈش ھهلهكچىلىكىـدە   . ئهمهس، مهسلهردەك كاالمپاي ئىدى

پېنى بىلهن يۈگرەپمۇ كهتمهي، لوپۇلداپ مېڭىپ، يهنه بىر غېرىپ كهپىنىـڭ  -جان
ــدى   ــدە ۋەزىپىســىنى يادىغــا ئال ــدىغا كهلگهن ــا  . ئال ــۆينى ئوقق شــۇنداق بولســىمۇ ئ

ــدى ــدى . تۇتمى ــى قــۇرۇپ،  . قورالىنىمــۇ بهتلىمى ــۇ ئىچىــۋالغىلى   خــۇددى گېل س
كىرىۋاتقانــدەك، بولۇمســىز ھهركهتــلهر بىــلهن ئۆينىــڭ ئىشــىكىنى ئىتتىرىــپ      

  .ئېچىپ، بوسۇغىدىن ئاتلىدى
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ــا     ــمهن بارلىقىغـ ــۆيلهردە دۈشـ ــۋانه ئـ ــكى غېرىـ ــۇ ئهسـ ــدى بـ ــۇ ئهمـ ــۈنكى ئـ چـ
ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقىنى فاشىسـتالرغا ئـۈلگه بواللىغـۇدەك ۋەھشـىيانه     . ئىشهنمهيتى

بـۇالرنى قىرىـپ كىمنـى ئـازات قىالتتىكىـنه؟ ئۇنىـڭ بـۇالر         .قىرغىنچىلىق ئىـدى 
ئــۇ تامــامهن جــان . ھهققىــدە كــالال قاتۇرغىــدەكمۇ ھهپسىلىســى قالمىغــان ئىــدى 

ھهلهكچىلىكىدە قېلىش بىلهن، ساراڭ بولۇپ قالماستىن، كـۆزگه يامـان كۆرۈنـۈپ،    
جازالىنىـپ قېلىشـتىن قانـداق ســاقلىنىش، قانـداق قىلىـپ تىرىـك چىقىــش ۋە       

شـۇڭا ئـۇ   . سكهرلىكنى تۈگۈتۈپ ئۆيىگه تېنچ ئامـان بېرىـۋېلىش كويىـدىال ئىـدى    ئه
باشقىالر ئاللىقاچان باسقىن قىلىپ بولغـان ئـۆيلهرگه كىرىـپ، يالغانـدىن ۋەزىـپه      

چـۈنكى، بـۇ ئېتىشـالردا بـۇ يېزىـدا يهنه      . ئۆتهپ چىققاندەك بولۇۋېلىشنى كۆزلهيتى
ئۇنـــداقكهن، ئۇنىـــڭ . هيتىتىرىـــك جـــان قالـــدى دېســـه، ئـــۇ ھهرگىزمـــۇ ئىشـــهنم

ئهپـلهپ كـۆز بويـاپ، بـۇ     . ۋەھىمىسـىدە بولۇشـىنىڭ ئـورنى يـوق ئىـدى      »دۈشمهن«
  ...ئىشنى تۈگۈتۈۋالسىال

ئۇ ئهنه شۇنداق گاراڭ ھىسالر ئىسكهنجىسىدە ئـۆيگه كىرىـپ كهلگهنـدە داالن    
خوتۇننىـڭ تىتىلىـپ كهتـكهن جهسـهتلىرىنى كـۆرۈپ، يهنه      -ئۆينىڭ سۇپىسىدا ئهر

ــدەكال -ىم قـــۇرۇق قهي قىلىـــپ، ئـــۈچهيبىـــر قېـــت ــاغرى يېنىـــپ چىقىدىغانـ بـ
بىـردىنال جهسـهتلهرنىڭ ئارىسـىدا مىـدىرلىغان بىرنهرسـىنىڭ      . قىينىلىپ كهتتى

يـۇ،  -دەسلهپ قورقۇپ كېتىپ قورالىنى بهتـلهي دېـدى  . ھهركىتى كۆزىگه چېلىقتى
ىقىنى كېيىن بۇنچه قان ئىچىـدە ئۇنىڭغـا زىيـان سـااللىغۇدەك جـان قالمايـدىغانل      

ئهقلىگه كهلتۈرۈپ، بۇ مىدىرلىغان بهلكىم ئۆينىڭ مۈشـۈكىمىكىن، دەپ ئـويالپ،   
قولى قانغا بۇلۇنـۇپ كېتىـپ، كـۆڭلى    . جهسهتتىن بىرىنى بىر تهرەپكه سىلجىتتى

ئهمما راست دېگهندەك، بىـر ئـاز كۆنۈكـۈپ قېلىۋاتقـانلىقىنىمۇ     . ئېلىشىپ كهتتى
  .ھىس قىلىپ يهتتى

تىم ماڭغـان  -ا قىسىلىۋالغىنى مۈشۈك ئهمهس، تهمئىككى جهسهت ئارىلىقىغ
-بالىنىــڭ ئۈســتى بېشــى قــان ئىــدىيۇ، ئهممــا بــۇ ئاتــا ! بىــر ئوغــۇل بــوۋاق ئىــدى

ئـۇ قورقـۇپ كېتىـپ    . باال، ئهسكهرگه چهكچىيىـپ قارىـدى  . ئانىسىنىڭ قېنى ئىدى
ئهقلـــى تورمۇزلۇنـــۇپ قالغانـــدەك، يـــاكى چـــاال ئۇيقۇلـــۇق ھالىتىـــدىن ئېســـىگه  

ئـۇ قـان ئىچىـدىن ئاسـتا ھهركهتـلهر بىـلهن نهچـچه        . قاندەك كۆرۈنهتتىكېلهلمهيۋات
باال ئالالھ ئاتـا قىلغـان تۇغمـا    . مۈدۈرۈپ ئورنىدىن تۇرۇپ، ئهسكهر تهرەپكه ئۈمتۈلدى

ــدەك،       ــهنچ قىلغان ــلىكىگه ئىش ــداش ئهمهس ــكهرنىڭ زىيان ــلهن، ئهس ــى بى سهزگۈس
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زەربىلهردىـن لهرزىـگه    ئارقا روھىـي -ئهسلىدىمۇ ئارقىمۇ. كېلىپ ئۇنىڭغا ئېسىلدى
كېلىپ، پۈتۈن مهنىۋىيىتى يېمىرىلىپ كهتـكهن جـاڭ، ئۆزىنىـڭ سـاالھىيىتىنى،     
بالىنىــڭ كىملىكىنــى بىــردەمگه ئۇنۇتــۇپ، خــاس ئادىمىيلىــك ھىسســى ئىچىــدە 

بــاال ئۇنىــڭ . بالىنىــڭ مهســۇمانه ئىنتىلىشــىگه چىــداپ تۇرالمــاي، قولىغــا ئالــدى 
جــان، پهرىشــتىدەك پــاك بــوۋاق، كــۆز     ســهبى . بوينىغــا مهھــكهم يېپىشــىۋالدى  

  ئالدىدىكىنىڭمۇ ئاشۇ ۋەھشىي ئهسكهرلهردىن بىرى ئىكهنلىكىنى بىلهرمىدى؟
جاڭ ئاڭسىز ھالدا قولىغا ئېلىۋالغان بالىنىڭ خۇددى دادىسىغا تىۋىنغانـدەك  
مهســۇمانه يېپىشىشــى، مېنــى قۇتقــۇزۇۋالغىن دېگهنــدەك ســهبىي مۆلدۈرلىشــىگه  

ــا  ــۈدەك ھـ ــلىق بهرگـ ــدىبهرداشـ ــدى . لى قالمىـ ــواليال دەپ قالـ ــاراڭ بـ ــۇ . سـ ــاال بـ بـ
قورقۇنۇچلۇق ئۆيـدىن كېتىشـنى، پـاتراق تاشـقىرىدىكى سـاپ ھاۋاغـا، سـهھهرنىڭ        
سالقىن ساپ ھاۋاسىغا ئۇلۇشىۋېلىشنى ئىستىگهندەك، كىچىـك پـۇتلىرى بىـلهن    

خۇددى چهۋەندازنىڭ شـىپۇر قېقىلغـان ئۆتـۈكلىرى بىـلهن ئاتنىـڭ      . تىپچهكلهيتى
ــ ــدەيتى   بېقىنىن ــقا ئۈن ــۇنى مېڭىش ــاش ئ ــۆكچىلىگىنىگه ئوخش ــۇنى  . ى ئ ــاڭ ئ ج

ــوالتتى     ــمهك ب ــۈم دې ــۇ ئۆل ــدى؟ ب ــقىرى چىقاالرمى ــۈرۈپ تاش ــىيلهرنىڭ ! كۆت ۋەھش
بـالىنى قويـۇپ قويـۇپ چىقىـش ئۈچـۈن ئۇنىڭـدا تاغـدەك        . بۇيرۇقى شۇنداق ئىـدى 

 سـهبى بوۋاقنىـڭ مهسـۇمانه   . جاسارەت، مىڭ پاتمانلىق كۈچ بولۇشى كېرەك ئىـدى 
ھهركهتلىــرى يوغــان قــوي كۆزلىرىــدىن ئېقىۋاتقــان يېشــى، ئۆمچۈيــۈپ يىغلىشــى  
ــۇۋەتكهن، قويــۇپ قويــۇش قولىــدىن كهلمهســال بولغــان    ئۇنىــڭ جاســارىتىنى قۇرۇت

  .ئىدى
ئــۇ چــۈش ۋە رېئــاللىق ئارىســىدىكى ئاشــۇ تۇمــانلىق تۇيغــۇالر ئهســىرلىكىدە،  

پهگادا قېتىپ قالغان ئاشـۇ   بالىنى بوينىغا گېرە سالدۇرغان پېتى قاققان قوزۇقتهك
مىنۇتتــا تاشــقىرىدىن تومــۇزدىكى ئىتــتهك ھاســىراپ كىــرگهن بىــرى بــۇ ھالنىــڭ 

  .ئۈستىدىن چۈشتى
بـۇ مۇئـاۋىن   . دېـگهن ئـاۋاز ئـۇنى ئهنـدىكتۈرىۋەتتى    —! ھۇ، ئىتنىڭ بالىسى —

ــاۋازى ئىـــدى،   ــالمىش دوســـتىنىڭ ئـ نـــېمه قىلىۋاتىســـهن  —ئونبېشـــىنىڭ، ئاتـ
  ! ھاماقهت

  .رسىگه تىلى كهلمهي ساراڭالردەك چهكچىيىپ قالغان ئىدىجاڭ ھىچنه
ئــۇ . ئونبېشــىنىڭ نېمىلهرنــى دەۋاتقىنــى ئــۇزاققىچه كاللىســىغا ئولتۇرمىــدى

ــدىرلىغىنى     ــڭ مىـ ــۆزلهيتى، ئاغزىنىـ ــا سـ ــومېتر ئۇزاقتـ ــالرچه كىلـ ــۇددى مىڭـ خـ
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خـــۇددى بىرســـى چۈشـــىدە، كويىقـــاپتىن گهپ . كـــۆرۈنهتتى، ئـــاۋازى ئۇقۇلمـــايتى
هممــا بــۇ تىلســىمالنغان يهردە ئــاۋازالر بهھهيــۋەت مهخلــۇقالر تهرىپىــدىن قىالتتــى؛ ئ

  .شورۇلۇپ كېتىلگهچكه مهۋھۇملىشاتتى
ئاخىرى ئۇنىڭ قۇالق تـۈۋىگه قهھىرلىـك بىـر شـاپىالق تهككهنـدە ئانـدىن ئـۇ        

  .ئۆزىگه كهلدى
نىم قىلىـۋاتقىنىڭنى بىلهمسـهن؟ ئۆزەڭنىـڭ جېنـى     ! ھۇ، يارىماس ئۆلۈك —

دېگهن ۋارقىـراش   —! تېز! بۇ كىچىك ئايالمباشنىڭمۇ؟ ئۆزەڭ تالال تاتلىقمۇ ياكى
ــدى،    ــق ئاڭالن ــدىال ئېنى ــى     —ئهم ــقا بىرس ــدىم، باش ــۆرۈپ قال ــىكى مهن ك ياخش

بـۇيرۇق يادىڭـدا   . بولۇدۇغان بولسا سېنى دەرھال ئېتىپ تاشلىسا ھوقۇقى بار ئىدى
مىـگهن بـوالي،   خاتىرىسـى بولسـۇن، مهن بىل  -باردۇ؟ ئاغىنىـدارچىلىقىمىزنىڭ يـۈز  

  .دېدى ۋە بالىنى تارتقۇشلىدى —! دەرھال سهپكه يېتىش
جـاڭ ئاڭسـىز بىـر ھهركهت بىـلهن بـالىنى ئۇنىـڭ قولىـدىن تارتىـپ ئېلىـپ،          
ــاچىقىنى ســىقىمدىۋالغان كىچىــك    ئاۋايالپقىنــا يهرگه قويــۇپ، بالىنــڭ مهھــكهم پ

. ىقــوللىرىنى ئــاچچىق ئهلهم ئىچىــدە ئاجرىتىۋېتىــپ، ســىرتقا چىقىــپ كهتتــ      
  !تهبىئىيكى، ئۆزىنىڭ جېنى تېخىمۇ تاتلىق ئىدى

دېگهنـدەك   »ئـۇ نېمىشـكه چىقمايـدۇ؟   «جـاڭ  . ئون بېشى ئۆي ئىچىـدە قالـدى  
ــدىن      ــۆي ئىچى ــدا، ئ ــان چېغى ــىغا بۇرۇلغ ــىز ئارقىس ــپ، ئىختىيارس ــۇم«قىلى  »!گ

  !قىلغان بىر پاي ئوق ئېنىق ئاڭالندى
ته بولغانـدەك ئولتـۇرۇپال   جاڭ جۈنتاۋ ئهمدىال چىققـان ھـويال سـىرتىدا دەم كـۆ    

ــدى ــدەك،     . قال ــا چىقىرىۋەتكهن ــر ئىشــنى روياپق ــۈك بى ــدىن خــۇددى بۈي ــۆي ئىچى ئ
غـالىپلىق مهغرۇرلىقــى بىــلهن چىقىۋاتقـان مۇئــاۋىن ئونبېشــىنىڭ تاپانچىســىنى   
غىالبىغــا ســالغاچ بــۇ تهرەپــكه كېلىشــىگه نهپــرەت بىــلهن قــاراپ، كــۆڭلى ئــاينىپال 

نـى مۇزالتقـانچه مېڭىسـىدىن چىقىـپ كهتكهنـدەك      مۇزدەك بىرنهرسه ئىچى. كهتتى
بۇنىڭ ئاشـۇ سانسـىزلىغان ئـوق ئـاۋالىرى ئىچىـدىن ئاالھىـدە بىلىـنگهن،        . بولدى

ئۆي ئىچىدىن ئاڭالنغان بىر تـال ئـوق ئـاۋازى تۈپهيلىـدىن يـاكى سـهھهرنىڭ سـوغ        
ئــۇ كۆتۈرەلمىگــۈدەك ھــاراق . ھاۋاســىدىن بــولغىنىنى ئىلغــا قىلغىلــى بولمــايتى

كۈچىنىۋېرىـپ  . پىيهنچۈكتهك، مۈكچۈيۈپ ئولتۇرۇپ، قۇرۇق قهي قىالتتـى ئىچكهن 
  !ئاخىرى شاقىرىتىپ قۇسۇۋەتتى. ھالى كهتكهن ئىدى

ــارقىمىزدىن يهت،    — ــاز ئېســىڭگه كېلىۋېلىــپ ئ ــاينهك، بوپتــۇ، بىرئ ۋاي مازپ
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سېنى مىجهزى يوق بولۇپ قالدى دەرمهن، ئهمما بـۇ ياخشـىلىقىمغا چوقـۇم جـاۋاپ     
ــۆز ســېپى تهرەپــكه تېــز   —!... ەكبېرىشــىڭ كېــر ــچه ئ تېــز قهدەم -شــۇنداق دېگهن

  .تاشالپ كهتتى
ــلهن،      ــى بى ــقا باشلىش ــهرق تهرەپ ئاقىرىش ــۆتتىكىن، ش ــت ئ ــك ۋاقى قانچىلى

خۇددى قـان  . شهرقنىڭ ئۇپۇق سىزىقىدا قاندەك قىزىللىق كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى
ــۆرۈنهتتى     ــزۇن ك ــۈرلۈك، مهھ ــىدىغاندەكال س ــالهمنى باس ــۈنى ئ ــاننى  .كهلك يهنه ج

. قىينىغـۇچى جىمجىتلىـق يۇرتقـا ئېـتهك يېيىـپ، يـۈرەكلهرنى مۇجۇماقتـا ئىــدى       
  ....ئهگهر سوقۇۋاتقان يۈرەك قالغان بولسا

  كۈنى- 3ئاينىڭ - 4يىلى -2010
  

رادىيوســىنىڭ  »ئهركىــن ئاســىيا«كۈنىــدىكى -1ئاينىــڭ  -10يىلــى – 2002

قان سابىق خىتاي ئهسـكىرى  پروگراممىسىدا بارىن ئىنقىالبىنى باستۇرۇشقا قاتناش

بـۇ ھىكـايه ئهنه   . جاڭ جۈنتاۋ ۋە ئۇنىڭ سېغىنما ئادۋۇكاتى زىيارەت قىلىنغان ئىـدى 

شۇ زىيارەتته جاڭجۈنتاۋنىڭ دېگهنلىرىنى ئاساسىي مهنبه قىلغان بولسـىمۇ يېـزىش   

  .ئىشى بۈگۈنگىچه كېچىككهن ئىدى

  


