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توختى پوكان
(بىرىنچى ھېكايە)
مىنىڭڭڭ ئىسڭڭمى تڭڭوختى لڭڭېكى

كىشڭڭىلەر مىنڭڭى دائىڭڭ تڭڭوختى پوكڭڭان دەپ

ئاتىشڭڭىد «،پوكڭڭان» دېڭڭگەن بڭڭۇ لەقەم دادامڭڭدى

قالغڭڭان بولڭڭۇپ

ماڭڭڭا مىڭڭرا

ئاڭلىشڭڭىمچە دادام رەھمىتڭڭى مەدەنىڭڭتەت ئىنقىالبڭڭى مەزگىللىرىڭڭدە كەنى ڭ
بولڭۇپ ئىشڭلىگەن ئىڭكەن ،ئڭۇ يۇقىرىغڭڭا خىڭزمەت كۆرسڭىتى

كڭڭادىرى

ئۈچڭۈن كەنىتتىكڭڭى

جاپڭڭاكەش دىھقانالرنىڭڭڭ يەيڭڭدىغان ئاشڭڭلىقىنى قىسڭڭىلالغاچقا كىشڭڭىلەر ئڭڭۇنى«ھڭڭۇ
تويمىغڭڭۇر قىزىڭڭ

پاچڭڭاق! بڭڭارچە ئاشڭڭلىقنى پوكىنىڭغڭڭا بېسڭڭىپ يڭڭاتقۇچە ئۆلسڭڭە
قارغىشىپ يۈرگەچكە شۇ چاغالردى

بولمامد ؟!» دەپ كەينىدى

باشالپ دادامنىڭڭ

لەقىمڭى«پوكڭان» بولڭۇپ قالغڭان ئىڭكەن .ئڭۇ دەۋىڭرلەردە بڭارچە كىشڭڭىلەر دۆلەت
داھىتىسىنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن ئىزناكنى كىتىمىنىڭ سىرتىغا قاداپ ماڭسا دادام
رەھمىتى مەيدە گۆشىنىڭ تېرىسىگە ئىككى -ئۈچنى قادىلالىدىكەنمى
كېتىنچە دادام يەنە شۇ ئىزناكنىڭ يىڭنىسىنى مەيدە تېرىسڭىدى
دەپ تۇيۇقسىز تارتىشىپ قېلىپ ز ۋاندى

.
ئۆتكڭۈزىمەن

قاپتۇ ،بۇ «زور ئىنقىالب»نىڭ تەسىرىگە

ئۇچىراپ قىزىللىشىپ كەتكەن ئانام بولسا  -بىلىكىگە قىزى

يەڭلىڭ

تاقڭاپ يڭۇرت

بايلىرىغا كوال كېتگۈزۈپ «باي -پومىشچىكالر ئۇر پ جازااليدىغان»ھەركەتكە بڭاش
بولۇپ قاتنىشىپ شۇ قېرى -چالالرنىڭ ساقىلىنى يۇلۇپ يۇرگەن چڭاغلىرى ئىڭكەن،
ئانڭام بڭۇ خەۋەرنڭى ئڭاڭالپ قۇلىڭڭدىكى د مبڭا كڭالتىكىنى تاشڭالپ دەرھڭا
د ختۇرغڭڭا ئڭڭاپىرىپتۇ لڭڭېكى
قالغانلىقىنى ،ساقىتىشتى

دادامنڭڭى

د ختڭڭۇر دادامنىڭڭڭ قاتمڭڭا كېسڭڭە بىڭڭلەن ئاغرىڭڭپ

ئۈمىد يوقلىقىنى ئېتتىڭپ ئڭاخىرەت ئىشڭلىرىغا تەيتڭارلى

قىلىشنى بۇير پتۇ ،شۇنداق قىلىپ كەنىتتىكى كىشىلەر دادامدەك بىڭر زومىگەردىڭ
قۇتۇلغىنىڭڭدى

يىغڭڭا -زارقىلىشڭڭىپ ئڭڭۇنى ئوبڭڭدانال يەرلىگىڭڭدە قۇيۇپتڭڭۇ ،بىزنىڭڭڭ

مەھەللىدىكى مازارلى

قىلىنىدىغان يەرنىڭ توپىسڭى بەك يۇمشڭاق ئڭازراق كولىسڭىال

زەي سۇ چىقىڭدىغان يەر بولغاچقڭا كىشڭىلەر مېتىتنڭى يەرنڭى كڭوالپال كۈمىلىتىڭد-
ىكەند ق ،بۇ ئۇرانلى

كڭوالش دادامنىڭڭ مېتىتىغڭا كەلگەنڭدە كىشڭىلەر كڭۆز يېشڭى
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قىلىشىپ ئۆزلىگىدى

توپ -توپ بولۇشۇپ كەتمەن -گۈرجەكلىرىنى كۆتۈرۈشكىنىچە

يەرلىكنى باشقىالرنىڭكىدى

نەچچە ھەسسە چوڭقۇركوالپ سۇ چىكەتكىنىگە قارىماي

دادامنىڭ مېتىتىنى زەي سڭۇنىڭ تېخمڭۇ چوڭقۇرسڭىغا دەپڭنە قىلىڭلەتكەن ئىڭكەن،
كېتى

ئاڭلىسام دادامنىڭ يەرلىكىنى كولىغڭان ئڭۇ بىچڭارىلەر «رەھمىتڭى خىڭزمەتكە
ئۈچڭڭۈن خىڭڭزمەت قىلىڭڭمەن دەپ ياتقڭڭان يىرىڭڭدى

بەك ئڭڭامراق ئىڭڭدى يەنە خەلڭڭ

ئۆمىلەپ چېقىلالمىسۇن شۇڭا چوڭقۇرراق كۆمۈۋېتەيلى!» دەپ شۇنداق قىلىشىپتۇ.
مەن سەككىز ياشقا كىرگەن يىلى يېگىلى نان يوق ئەتىدى -كەچكىچە قۇناق
پڭاخىلىنى قاينىتىڭپ ئىچىڭپ مەدەنىڭڭتەت ئىنقىالبىنىڭڭ ئۇلڭۇ شڭۇئارلىرىنى تڭڭوۋالپ
يۈرۈيڭڭدىغان جاپڭڭاكەش «قىزىڭڭ
سەۋەبلى

يەڭلىڭڭ » ئاكتىڭڭپ ئانڭڭام ئڭڭۆپكە سڭڭى

كېسڭڭىلى

مىنى يالغۇزتاشالپ قۇيۇپ دادامنىڭ يېنىغا شۇئار توۋلىغىلى كەتتى.

شۇنداق قىلىپ مەن كىچىكال ئىگە -چاقىسىز قالڭدى  ،ئاتڭا -ئانامنىڭڭ ئڭۇر
توققانلىرىمۇ ماڭا ئانچە قاراپ كەتمىدى ،چڭۈنكى رەھمەتلىڭ

-

دادام  -ئانڭام ھايڭات

ۋاقتىدا ئۆلۈمگەئىشەنمەي بۇ «مەدەنىڭتەت زور ئىنقىالبڭى»غڭا ئىشڭىنىپ كەتكەچڭكە
ئۇالرغىمۇ بوش ئەسكىلى

قىلماپتىكەن.

مەن شۇنداق قىلىپ يىغالپ -قاقشاپ ،يېقىلىپ –قوپۇپ كىشىلەرنىڭ ئېھسان -
سەدىقىسىدە چو

بولد م.

ھازىر يېشى بىر يەرگە بېرىپ تەڭتۇشلىرى پۈتۈنلەي ئڭۆي -ئۇچڭاقلى
بولدى ،ئۆيۈمدە ئاتا -ئانامدى

قالغان بىر پارچە كىگىزدى

بولڭۇپ

بىلەك ھېچنىمەم يڭوق،

مەھەللىڭدىكى ئەپڭڭكەش كۈتڭڭۈرۈپ ماڭغڭڭان قىزالرنڭى كۆرسڭڭەم ئۇالرنىڭڭڭ كەينىڭڭدى
ئەگىشىپ كۆ

بويىغىچە بىللە بارىمەن ،ئۇالر مىنى بڭوزەك قىلىشڭىپ كۆلڭدى

سڭۇ

ئالغىلى سېلىشىد  ،مەنمۇكىتى -كىچىكىمنىڭ ھۆ بولۇپ چڭېلەك -چڭېلەك سڭۇنى
ئۇسۇش بەدىلىگە ئۇالرنىڭ كۆزىنىڭ بالىخانىسىغا قاراپ كۆزۈمنى ھېتتلىتىلالىمەن،
ئۇالر مەندەك تڭوختى پوكڭاننى ياراتمىسڭا كېڭرەك ماڭڭا سڭۇنى ئالڭد ر پ بولۇشڭۇپال
كۆزىنىڭ پاختىسىنى چىقىرىپ مىنى يەپ كىتىدىغاندەك ماڭا ئالىتىپ قارىشاتتى...
لېكى

بۇالرنىڭ ئىچىدە مەھەللىمىزدىكى مەزى

ئاخۇنۇمنىڭڭ قىڭزى پاتمىخڭان

ماڭا ئۇنداق سۇغۇق كۈزى بىلەن قارىمايتتى ،بىڭز بۇر نڭدى

بىڭر مەھەللىڭدە چڭو

بولغان،كىچىكلىكىمىزدە بالىالر بىلەن تايتاڭالپ يۈرۈپ ئوينايدىغان «مېھمانڭدار-
چىلى » ئويۇنىدا بالىالر ھە دىسڭە ئىككىمىزنىڭڭ تڭۇيىنى قىلىڭپ قۇيڭاتتى ،سڭۇالر
شڭڭىلدىرالپ ئېقىڭڭپ تۇرىڭڭدىغان كوكڭڭاتلى

ئېرىڭڭ
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يەرلەردىكڭڭى ئڭڭۈجمە دەرىخىنىڭڭڭ سايىسڭڭى ئاسڭڭتىدا ھەممىمىڭڭز قڭڭو -قڭڭولچە ئڭڭۆي
ساالتتۇق ،ئىگىزلىكى بىر غېرىچ كەلمەيدىغان تۇپا تاملى

ئۆيلىرىمىزنىڭڭ ئڭايلان -

سارايلىرى ،مىھمانخانلىرى ھەتتا ئايرى ياتىدىغان ھۇجرىلىرىمۇ بڭار ئىڭدى ،مىنىڭڭ
ياسىغان ئۆيۈم ھەر قېڭتى باشڭقا بالىالرنىڭكىڭدى
بالىالر ئارىمىزدىكى ئە

چىرايلى ،كىتىنىشى ئە

چىقڭاتتى ،شڭۇنىڭ بىڭلەن

چڭو

ياخشى بولغان مەزىننىڭ كىچى

قىزى پاتمىخاننى ماڭا تويالپ بىرەتتى.
ئىككىمىڭڭز پاتمىخاننىڭڭڭ ياسڭڭىغان ئۆيىڭڭدىكى ئايلانڭڭدا يۈكۈنڭڭۈپ ئولتۇراتتڭڭۇق،
ئارىمىزدىكى بالىالردى
تۈڭلڭۈكتى

بىرسى ئالدىراپ نىكاھ ئوقۇيتتى«:ئاسماندى ئاسا چۈشتى،

پاسڭڭار چۈشڭتى ،توختەكنىڭڭڭ كڭڭۆڭلىگە پاتمىخڭان راسڭڭا چۈشڭڭتى»...

شۇنداق قىلىپ بالىالر كۈلۈشۈپ ئىككىمىزنى بىزنىڭ ئۆيگە ئەكىلىپ قۇيڭاتتى ،بىڭز
ئۆجمە يۇپۇرمىقىنىڭ ئۈسىتىگە كوكاتنى ياكى ھەرخى
قىلىپ ھەر بىر بالىنىڭ ئالدىغا بىرقاچىدى

يوپۇرماقالرنى تڭوغراپ ئڭاش

ئەكېلەتتۇق ،بالىالر ئالدىڭدىكى ئاشڭنى

يېگەن بولۇپ ئېغىزلىرىنى ماكچايتىشىپ يوپۇرماق ئۈستىدىكى توغرالغڭان غىزاالرنڭى
كەينىگە چۆرۈپ تاشلىلېتەتتى ،ئارقىدى

د ئا ياند راتتى ،ئاندى

باال يۈگۈرۈپ بېرىپ بىر تا ئاپتاپپەرەسنىڭ چوڭراق گۈلىدى

ئڭارىمىزدى

بىڭر

بىرنڭى ئڭۈزۈپ ئڭۇنى

چوڭراق بىڭر تاياققڭا سڭانچىپ ھڭۇجرا ئۆيىمىزنىڭڭ يېنىغڭا تىكڭلەپ قۇيڭاتتى -دە «
ئەمدى كېچە بولدى ،ئاي چىقتڭى ،ئەمڭدى ھۇجراڭالرغڭا كىڭرىڭالر!» دەپ ھېلىقڭى
ئاپتاپپەرەسنى كۆرسىتەتتى ،بىزمۇ ئاپتاپپەرەسڭنى تولڭۇن ئڭاي چىقتڭى دەپ بىلىڭپ
ھۇجرىمىزغا كىرىپ شۇ يەردە يانمۇ -يان بولۇشۇپ ئۇخلىغان بولۇپ ياتاتتۇق...
مانا ئەمدى چو
زېمى

بولد ق ،ۋاقىتنىڭڭ سڭۇدەك ئۆتۈشڭى ئىككىمىڭزدە ئاسڭمان -

پەرقلەرنى پەيدا قىلدى ،ئۇنىڭڭ مەزىڭ

كەتكەن ھاجىمغا ئايلىنىپ ھەرەمدى

دادىسڭى يىڭراق -يېقىنغڭا نڭامى پڭۇر

ئەكەلگەن كونا كىتى -كىچەكلەرنڭى سڭېتىپ

تېخىمۇ بېتىپ كەتتى ،ئۇالر كۈنلىكى لەڭمەن يىگەنچىلى

قىلىد مەن بولسام بىرە

تڭا نانغڭا زار يڭڭۈرىمەن...ئەمەلىتەتڭتە پاتمىخاننىڭڭ ماڭڭڭا كڭۆڭلى بولسڭىمۇ مىنىڭڭڭ
ھەددىڭڭدى

ئڭڭارتۇق نڭڭامراتلىقى ئىككىمىزنىڭڭڭ ئوتتۇرىسڭڭىدا ئڭڭۆتكىلى بولمايڭڭدىغان

تاغدەك تۇرسۇق پەيدا قىلىپ ئۇنىڭ بىلەن توي قىلىشىمغا پۇتلىكاشا بۇالتتى ماڭا
نىسبەتەن بۇ بىرھىساپتا ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسىغا نان چىالپ يېگەندەكال بىر
ئى

ئىدى.
بىڭڭر كڭڭۈنى مەھەلڭڭلە مەسڭڭڭچىتمىزدىكى بڭڭاغرى يۇمشڭڭاق خاتىبنىڭڭڭ مىنىڭڭڭڭ
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يىتىملىقىمغا ئىچى ئاغرىپ ئۆز يېنىڭدى

چىقىرىڭپ قوشڭنا كەنتىمىزدىكڭى بىڭر

پڭۇ

ساھىلنىڭ قىزىنى ئېلىپ بەرمەكچى بولدى ،باشتا «مەن تېخى تىلەمچىنىڭ قىزىنى
ئاالمدىمەن؟» دەپ ئۇنىڭ پىكىرىنى رەت قىلدى  .چۈنكى بۇ بىر ئڭائىلە كىشڭىلىرى
يۇرتتا نامى بار كەسپى تىلەمچىلەردى
كوچىمۇ -كۇچا ھابداللى
كېتى

بولۇپ چوڭىدى

كىچىككىڭچە يڭۇرت ئڭاتالپ

قىالتتى.

خاتىپ ئاچچىقلىنىپ «ھوي ئۇكام ،كەپتىڭرى يوقنىڭڭ پەغىڭزى چڭو ،

تاماكىسى يوقنىڭ قەغىزى چو

دىگەندەك ئىشنى قىلماي ئالڭدى بىڭلەن ئڭۇ قىزنڭى

كڭڭۆرۈپ باقمامسڭڭەن؟!» دەپ مىنڭڭى زورلىڭڭدى ،مەنمڭڭۇ ئۇنىڭڭڭ دىگىنڭڭى بڭڭويىچە ئڭڭۇ
ھابدالنىڭ قىزى بىلەن كۆرۈشڭمەكچى بولڭد م ،دىگەنڭدەك تىلەمچىنىڭڭ ئڭۇ قىڭزى
راسڭتىنال چىرايلى ڭ

نىمىڭكەن ،بىڭڭر كڭۈرۈپال پاتمىخڭڭاننى ئۇنتڭۇپ ئۇنىڭغڭڭا قىززىڭڭپ

قالدى  ،ئۇنىڭ ئۈستىگە مەنمۇ بۇ كەسڭىپنىڭ نېنىنڭى يەپڭراق چڭو

بولغڭان شڭۇڭا

خاتىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئالڭدىمىزدىكى چارشڭەنبە ئۇالرنىڭڭ ئڭۈيىگە بېرىڭپ
چوڭالر بىلەن كۆرۈشمەكچى بولد م.
چارشەنبىمۇ يىتىپ كەلدى ،ئۇالرنىڭ ئۈيىگە يالغۇز باردى  ،ئۇالر مىنى ئايلانغا
باشلىدى ،توۋۋا دەيمەن ئۇالرنىڭ ئۆيى تىلەمچىنىڭ ئڭۈيىگە زادى ئوخشڭىمايتتى،
مەھەللىمىزدىكى كەنتە مۇدىرىنىڭ ئۆيىمۇ بۇنچە ھەشەمەتلى
خاتىپنىڭ ئۈگەتكىنى بويىچە ئالدى بىلەن د ئا قىلىپ ئۇالردى
ماڭا قىتى

ئەمە
تىنچلى

ئىدى ،مەن
سورىدى ،

ئاتا بولغۇچى نەشە چېكىدىغان بەڭگى بولسا كېرەك ئادەمنىڭ تەرىگىمۇ

قارىمايدىغان مۇز چىراي كىشى ئىدى.
ئاغىزى چايغا بارماسڭتا ئڭۇ كىشڭى مەنڭدى

ھاكڭاۋ رلۇق بىڭلەن گەپ سوراشڭقا

باشلىدى:
بىرە ھۆنىرىڭىز بارمۇ؟مەن نېمە دەپ جاۋاب بېرىشىمنى بىلەلمىدى  ،چۈنكى مەن كەتمەن چېپىشتى
باشقىنى بىلمەيتتى .
ھازىرچە ...بىرە ھۈنىرى يوق!  -دىدى كېكەچلەپ.-قانچىلى

يىرىڭىز بار؟ -دەپ ۋەزنىلى

سورىدى ئڭۇ كىشڭى قڭاپىقىنى چىڭڭ

تۈرۈپ.
مىنىڭ...مىنىڭ تېرىتدىغان يىرى يوق ،مەن ...قوي -ۋارانلىرىڭىز بارد ؟6
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قويۇممۇ يوق...شۇ...شۇ...ئىچىمدە «كەلمىگەن تەلەيدە ئاناڭنىڭ ھەققى بارمۇ؟ بولدى مانا! خۇتۇننىمڭۇ
ئېلىپ بولد م !» دەپ ئويلىدى  ،كى بىلسۇن قېرى بەڭگىنىڭڭ چىرايڭى ئېچىلىڭپ
ئالدىمغا يېقىنراق سۈرۈلۈپ ئولتۇردى -دە بايامقى سوئا -سورىقىنى خۇالسىلىدى:
 -كۆرۈپ تۇر پسىز باالم ! قىزى گۈلدەكال چو

بولدى- ،دەپ گېلىنى قىرىپ

سڭڭۆز باشڭڭلىدى ئڭڭۇ كىشڭڭى ئالڭڭدىرماي - ،ئۆيڭڭۈمگە كەلڭڭگەن ئەلچىلەرنىڭمڭڭۇ ئڭڭايىغى
ئۈزۈلمىڭڭڭدى ،لڭڭڭېكى

ئۇالرنىڭڭڭڭ بىرسڭڭڭىمۇ ماڭڭڭڭا يارىمىڭڭڭدى ،مەن قىزىمنڭڭڭى ئڭڭڭۆز

كەسپىمدىكى كىشىگە ياتلى
بىرنېمىلەرگە ئەزەلدى

قىلىشى كېرەك ،دېھقان ياكى ھڭۈنەرۋەن دىگەنڭدەك

خۇشۇم يوق ،ئۇالرغا بىرىدىغان قىزى يوق مىنىڭ!

مەن بۇگەپنى دە مالال چۈشىنەلمەي ماڭا ياپتڭا گەپ قىلىلاتقڭان بولسڭا كېڭرەك
دەپ ئويالپ ئۇ كىشىدى

سورىماقچى بولد م:

 سىلى دېمەكچى... شۇنداق  ،ئۇالرغڭا قىزىمنڭى بەرسڭەم ئڭۇالر بڭۇ بىچڭارە قىزىمنڭى ئەتىڭدى -كەچكىچە ئېتىزلىققا باغالپ ئۆلگىڭدەك ئىشڭقا سڭالىد  ،تاماقنىڭڭ ئورنىغڭا دەشڭنەم،
ئىگىننىڭ ئورنىغا تاياق بىرىڭد  ،ئڭۇنى خڭارالپ ئىتنىڭڭ كڭۈنىنى كۆرسڭىتىد  ،مەن
ھەر قانچە بولسىمۇ ئۇ باغرى تاش ئەبلەخلەرگە قىزىمنى بەرمەيمەن!
مەن گاڭگىراپ نېمە دىتىشىمنى بىلەلمىدى  ،دېمەك بۇ قېرى كۇسپۇر چ مىنڭى
ئۆز كەسپىگە ۋارىسلى

قىلد رماقچى ئىدى ،شۇ چاغڭدا مەن ئالمڭاقچى بولغڭان قىڭز

تېقىمىغا چۈشۈپ تۇرغڭان ئىككڭى تڭا ئڭۆرمە چېچىنڭى ئڭوينىغىنىچە بىڭز ئولتۇرغڭان
ئۆيگە كىرىپ دادىسىنىڭ قۇلىقىغڭا بىرنىمىلەرنڭى كۇسڭۇرلىدى ،ئڭۆتكەن قېڭتى بڭۇ
قىزنىڭ بەدىنىگە ئوبڭدان زەن سڭېلىپ قارىمىڭدىممۇ تڭا  ،بڭۇ قېڭتى كاسڭاپەتنىڭ
تولغڭڭان مەيدىسڭڭى كڭڭۈزۈمگە چېلىقىڭڭپال تۇرىلالڭڭدى ،شڭڭۇ تاپتڭڭا بېشڭڭىمدىكى قۇتڭڭۇر
شەپكىنى ئۇنىڭ تاختايغا قېقىلغڭان مىخڭتەك كۆتۈرۈلڭۈپ تۇرغڭان ئەشڭۇ بىڭر جڭۇپ
ئالمىسىغا ئىلىپ قويسام قارا بوران چىقسىمۇ شەپكەمنى ئۇچۇر پ كېتەلمەيتتى...
شۇ چاغدا ئالدىمدىكى بۇ قېرى چا تۇيۇقسىز«كەلدىما ئۇ راھەندى جوھۇت!»
دەپ ۋاقىرىغىنىچە ئولتۇرغان يېرىدى

چاچراپ تڭۇر پ كەتتڭى .مەنمڭۇ نڭېمە ئىڭ

بولغانلىقىنى بىلەلمەي ئۇالرنىڭ كەينىدى
باراڭلى

ھويلىدا مەن دىمەتلى

ئەگىشىپ ھويلىغا چىقىڭپ قالڭدى  ،تڭا
قۇلىنى قۇۋ شتۇر پ مۇاليىملى

بىر يىگى

بىلەن

يەرگە قاراپ تۇراتتى.ئاڭغىچە مىنڭى سڭۇراققا تارتىڭپ قانمىغڭان بڭۇ قېڭرى تىلەمچڭى
7
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دىلەيلەپ بېرىپ ئۇيىگىتنىمۇ سۇراققا تارتىشقا باشلىدى:
 قىزىمنى ئۇرغىنىڭ راسىتما؟ مەن...مەن...يىگى

بېشىنى ئۈستۈن كۆتۈرەلمەي د د قاليتتى.

 قىزى يامانالپ كەلسە ،ئېلىپ كەتكىلى كەلگىنىڭ راستما؟ شۇنداق تۈنۈگۈن كەلگەن... تۈنۈگۈن مەن ئۆيدە يوق ،ماڭا ساقالپ بۇ ئۆيدە قۇنۇپ قالغىنىڭ راستما؟قېرى بارغانسڭېرى ئەۋزەيڭلەپ كېتىلاتڭاتتى.مەن يىگىتنىڭڭ جاۋابىڭدى

ئۇنىڭڭ

بۇتىلەمچىنىڭ ئائىلىسڭىگە كونڭا كىتئوغڭۇ ئىكەنلىكىنڭى بىلىڭپ ھەيڭرانال قالڭدى ،
ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىلەت ئاتا -بڭالىلى

ئەمە

بەلكڭى

ساقچى بىلەن يانچۇقچىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىلەتكە ئوخشاپ قېلىلاتاتتى.
 شۇنداق دادا...ئاخشام ئانام سىلىنى كەلسۇن دېدى ،سىلىگە سڭاقالپ كەچبولۇپ كېتىپ قۇنۇپ قالغان...
كىتئوغۇ

ھەممىگە ئىقرا بولدى ئەسلىدە بڭۇ يىگىڭ

يامانالپ كەتكەن ئايالىنى ئەكىلىلېلى
قىتى

ئىككڭى كۈننىڭڭ ئالدىڭدا

ئۈچۈن بۇالرنىڭ ئڭۈيىگە كەلڭگەن ئىڭكەن،

ئانىسىنىڭ «دادىڭىز قايتىپ كەلگەندە ئۇنىڭ سەمىگە بىر سېلىلېتىپ قېتىپ
قىڭتى

قۇياي باالم!» دىگىنىگە ئاساسەن بۇ يىگى

ئاتىسڭىنىڭ كىلىشڭىگە سڭاقالپ

كەچكە قالغاچقا مۇشۇئۆيدە قۇنۇپ قالغان ئىكەن ،كېچىسى بۇ ياش -ئەر -خوتۇنالر
بىلىپ -بىلمەي بىر -بىرسىگە«كۆڭۈ

چېتڭى» سۇنۇشڭۇپ قېلىڭپ ئەتىسڭى قازنڭاق

ئۆيگە كىرىپ غۇسلى -تاھارەت قىلىشڭقا مەجبڭۇرى بولڭۇپ قڭاپتۇ ،ئەتىسڭى چۈشڭكە
يېقى

ئۈيىگە قايتىپ كەلگەن قىتى

ھۆ تۇرغىدەك ،بۇنىڭ نېمە ئى

ئاتڭا قازىنڭاق ئڭۈيىگە كىرىڭپ قارىسڭا يەر غىڭچ
ئىكەنلىكىنڭى سۈرۈشڭتە قىلسڭا خۇتڭۇنى بولغڭان

ئەھڭڭلالنى سڭڭۆزلەپ قىزىنڭڭى بۈگڭڭۈن سڭڭەھەردە كىتئوغلىغڭڭا قېتىڭڭپ قويغڭڭانلىقىنى
ئېتتىپتۇ ،تەرسا بەڭگىنىڭ كۆڭلى بەك ئىنچىكە ئىكەن ئۇ قازناقتىكى ھڭۆلچىلىكنى
ئۈز غۇر رىنىڭ دەپسەندە بولغانلىقى دەپ بىلىپ «خەپ!» دىگىڭنىچە كىتئڭوغلىنى
چاقىرتىپ بۇ ئىشتى

ھېساب ئالماقچى بولغان ئىكەن.

بۇ يىگىتنىڭ ئاتا -ئانىسڭىمۇ ئۆلڭۈپ كەتڭكەن ئاتڭا -بوۋىسڭىغا«مەدەنىڭتەت زور
ئىنقىالب»نىڭ خوش -خەۋىرىنڭى يەتكڭۈزگىلى ئۇد نتاغڭا ئالڭدىراپ كەتكەنلەردىڭ
بولسا كىرەك ئۇنىڭ ھازىرقى تەققى -تۇرقىدى
8
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چىقىپ تۇراتتى.
بىچارىنىڭ قورققىنىدى

ئېغىزىدىكى گەپ ئڭاران –ئڭاران چىقىلاتڭاتتى ،قېڭرى

بەڭگى تېخىمۇ ئالچاڭالپ سوئا -سوراقنى كۈچەيتتى:
 -سڭڭەن ئەتتىگەنڭڭدە نومڭڭۇ

قىلمڭڭاي مىنىڭڭڭ قازىنىقامڭڭدا غۇسڭڭلى -تاھڭڭارەت

ئېلىپسەن ،بۇراستما؟
 مەن...مەن...شۇ ۋ ئىتنىڭ بالىسى ،قىزىمنى بولدى دىگۈچە ئۇر پسەن گەپ قىلمىسام تېخىئۆيۈمگەكىلىپ سۇغا چۈشۈپ كەتكۈدەك بولد ڭما؟! كىمىڭنڭى كڭۆزۈڭگە ئىلمايسڭەن
قېرى ھابدا !
دىگۈچە كىتئوغلنىڭ چاتىرىقىغا ئىككىنى تىزالپ

ئالجىغان قېرى ھاينى -ھۇي

ئڭۇنى يەرگە پڭۈكلەپ قويڭڭدى -دە قۇيۇنڭدەك پىقىڭراپ بىردەمنىڭڭڭ ئىچىڭدە ئۇنىڭڭڭ
ئڭاغىزىنى شڭڭاتۇت يىگەنڭڭدەك قانغڭڭا بويىڭڭلەتتى ،يڭڭا رەببى ڭ ! كڭڭۆز ئالدىمڭڭدىكى بڭڭۇ
مەنزىرىگە ئىشىنەلمەي ھا -تا
سارا

قالدى ...

قېرى يەنە كىتئوغلىنىڭ ئاچ بېقىنىغا مۇشتىكى بىلەن تازا كىلىشڭتۈرۈپ

بىرقانچىنى سېلىلىدى ئۇ شۇئان يەرگە يېقىلدى ،ئەمدىلىكتە ئۇنى ئاستىغا بېسڭىپ
پومىداقالپ قۇناق سوققاندەك سۇقۇشقا باشلىدى ،بۇ قېرى چڭا يەرگە چاپلىشڭىپ
قالغان كىتئوغلىنى نېمە قىلڭدىكى
ئاۋازى تا باراڭلى

تڭا  ،يىگىتنىڭڭ قڭانجۇق ئىتڭتەك چىرقىرىغڭان

ھويلىنى بىر ئالدى...

 ھاي خوتۇن تىز بو  ،ئاۋ كاشكاتنى ئەكە  ،بۇ گەدەنكەشنىڭ مۇشۇنداقھارامزادە قىلد رغان نىمىسىنى كىسىپ قۇلىغڭا تۇتقڭۇز پ قويمىسڭام خەپ! - ،دەپ
ۋاقىرىدى قېرى بەڭگىئاشخانىدىكى خۇتۇنىغا قاراپ.
ئۇ خوتۇنمۇ تۇشقان بىڭر سڭاراڭكەن ،بىردەمڭدىال بىرتڭا

مۈڭگڭۈز دەسڭتىلى

قاڭىراق پىچاقنى كۈتۈرۈپ ئېرىگە سۇندى ،ئاھ خڭۇدا بڭۇ نڭېمە ئىڭ
قاراڭغۇلىشڭڭڭىپ قورققىنىمڭڭڭدى

 ،كڭۆز ئالڭدى

ال -ال تىتىرەشڭڭڭكە باشڭڭڭلىدى  ،ئىككڭڭڭى قۇلڭڭڭۇم

ئىختىتارسىز چاترىقىمغا كىلىپ توختاپ قالدى چڭۈنكى مىنڭى سڭۈننەت قىلغانڭدىكى
ئاغرى

ئازابى ھېلىمۇ ئىسىمدە بارئىدى...
«نېمىال بولمىسۇن بۇ سۈننەت تويغا مەن قاتناشماي ،ئۆزەمنى دالدىغا ئالمىسام

بولمىڭڭدى! ئە

ياخشىسڭڭى بڭڭۇ يىرتقڭڭۇچ ھايلانالرنىڭڭڭ ئۇۋىسڭڭىدى

قاچڭڭاي!» مەن

شۇالرنى ئويالپ چاترىقىمنى چاڭگاللىغىنىمچە ھويلىدى ئۆزەمنى سىرىتقا تاشلىدى ،
9
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شۇ قاچقىنىمچە ئۆيۈمگە بېرىپ ساق بىركېچە -بىر كۈندۈز تاال -تۈزگە چىقمىدى .
تىلەمچىنىڭ ئۆيىدىكى ئەشڭۇ ۋەقەدىڭ
قانچە كۈندى

كېتى

بەكڭال قورقڭۇپ كەتڭكەن ئىڭدى  ،بىڭر

خاتىپنىڭڭ ئۆيڭۈم تەرەپڭكە كېلىلاتقڭانلىقىنى كڭۆرۈپ «يىڭالن

چېقىلالغان ئادەم ئارغامچىدى

قورقۇپتۇ» دىگ ەندەك يەنە ئىختىتارسىز چڭاترىقىمنى

چاڭگاللىغىنىمچە قوشنىمىزنىڭ تېمىدى

ئارتىلىپ يىراق يېزىدىكى بىر توققۇنۇمنىڭ

ئۈيىگە قېچىپ كەتتى .
******** * *
شڭڭۇنداق قىلىڭڭپ ئارىڭڭدى

بىڭڭر قڭڭانچە ئڭڭاي ئڭڭۆتتى ،مەن يەنە بۇر نقىڭڭدەك

كىشىلەرنىڭ يۈگرى -يىتى ئىشڭلىرىنى قىلىشڭىپ بىرىڭپ كۈنڭۈمنى ئۆتكڭۈزدۈم ،شڭۇ
ئارلىقتا ھاجىمنىڭ قىزى پاتمىخانغىمۇ شەھەردىكى بىرسىنىڭ چېتى ئىچىرىلدى.
شۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە كەن

مۇدىرى ئاتڭايى

مىنڭى ئىڭزدەپ كىلىڭپ بىڭر

خەۋەرنى يەتكۈزدى:
 ھاي توختى پوكان ،قاچانغىچە بويتاق يۈرىسەن ،خوتۇن ئالغۇ -يوقمىڭڭدىكى ،ئۆيۈمڭڭدە تڭڭۆت تامڭڭدى

يوقمۇ؟

باشڭڭقا ھېچڭڭنىمەم بولمىسڭڭا ماڭڭڭا كىڭڭ

تېگەتتى مۇدىر ئاكا؟  -دىدى قاپىقىمنى سۈزۈپ ئاچچىقالنغان ھالدا.
 -بۇنىڭدى

غەم قىلما ،مەن ئامالىنى قىلىپ قويد م ،گىپىمنى ئاڭالمسڭەن؟ -

دېدى كەنتە مۇدىرى شاپ بۇر تىنى لىكىلدىتىپ.
مەن ئىشەنمىگەندەك قىلىپ ئۇنىڭغا ئالىتىپ قارىدى :
 قۇر ق گىپىڭنى قويغىنە ئاكا! ھا...ي! ،مەن قۇر ق گەپ قىلمىدى  ،دىگىنە گىپىمنى ئاڭالمسەن؟ئۇنىڭ سۆزى راستتەك قىالتتى.
ئاڭالي! – دىدى ئاغزى قۇلىقىمغا يىتىپ. -ئەمىسە مۇنداق گەپ ،سېكرىتارنىڭ كىچىڭ

قىزىنڭى سڭاڭا ئېلىڭپ بەرسڭەم

قانداق دەيسەن؟ چىقىمنىڭ ھەممىنى كەنتە كۆتىرىد !
بۇگەپنى ئاڭالپ قۇيقا چېچى تى

تۇردى.

 ۋاي ئەشڭڭۇ پەلىپەتىشڭڭنىما؟ ئەتىڭڭدىتۇرىدىغان ئەشۇ گۆش تاغىرى دەلتىنى!
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 ھاي ئۇكام ،سېكرىتار دېگەن مۇشۇ كەنىتنىڭ ئاتىسى ھەم خڭانى! ئۇنىڭغڭاكىتئوغۇ بۇلىلالغىنىڭ سىنىڭ بەختىڭ ،بىر ئۆمۈر ئىشلىمەي ئوڭدا يېتىپ يەيسەن
ئەمەسمۇ؟! – ،دېدى ئەترەت باشلىقى بىلىكىمنى تۇتۇپ تڭۇر پ - ،سڭېكرىتارنىڭ
قىڭڭزى ئايشڭڭىخانمۇ ئڭڭۇنچە سڭڭاراڭالردى

ئەمە

 ،پەقەت كىچىكلىكىڭڭدە كېسڭڭەلدى

سڭڭاقايغاندا شڭڭۇنداق بولڭڭۇپ قڭڭاپتىكەن ،سڭڭىنىڭ ھۆددەڭڭڭدى

تولڭڭۇق چىقااليڭڭد ،

بولمىسا ئويالپ باققىنە ،بۇ يۇرتتا سەندەك قوڭالتاق ئاقالندىغا كى قىزىنى بىرىد ؟
مەن ئويلىنىپ قالدى  ،دىمىسىمۇ ئۇنىڭ سۆزى راستتەك قىالتتى ،مەن كۆيگەن
ھەم ماڭا ئو

كۈزى بىلەن قارايدىغان پاتمىخاننى ھاجى دادىسڭى ئەزبىرايڭى خڭۇدا

ماڭا بەرمىسە ياكى ئۇنىڭدى

باشقا قىزالر مەندەك ياالڭتۆش توختى پوكاننى تېخڭى

ياراتمىسا؟
ئاخىرى بىر قارارغا كەلدى .
 شۇنداق قىلساق بوالرمۇ ئاكا؟ ۋاي خاتىرجەم بولە توختى پوكان ،ھەممە ئىشىڭنى ئۆزەم جۆندەيمەن!شۇنداق قىلىپ مەھەللىدىكى چڭوڭالر بىڭر ئايغڭا قالمڭايال سڭېكرىتارنىڭ دەلڭتە
قىزى ئايشىخاننى ماڭا ھەقلەپ نىكاھالپ قويڭدى ،سڭېكرىتار دادامنىڭڭ ھىممىتىڭدە
چاشڭڭقانالر تڭڭوال مەشڭڭرەپ ئوينڭڭاپ تڭڭاملىرى ئڭڭۆتمە -تۆشڭڭۈك بولڭڭۇپ كەتڭڭكەن كونڭڭا
ئۈيۈمدىنمۇ خوشلىشىپ ئوبدانال جابد لغان يېڭى بىر ئۆيگە كۆچۈۋالدى .
لڭڭېكى

ئىشڭڭالر بۇنىڭلىڭڭ

ئڭڭۇخاليتتى  ،زېرىكسڭڭەم ئىڭڭ

بىڭڭلەن تۈگىمىڭڭدى ،بڭڭۇر ن كۈنڭڭدۈزى ئڭڭاز -تڭڭوال
تاالشڭڭتۇر دىغان ،خورازسۇقۇشڭڭتۇرىدىغان يەرلەرگە

بېرىپ زېرىكىمنى چىقىراتتى ئەمما قېتى
ئارام بەرمەيتتى،قوي كالىلىرىغا سېسى
بولڭۇپ كەتتڭڭى ،ئېتىڭزلىقتى

ئاتام بولغان سېكرىتار ئوغرى ماڭا بىڭردەم
ساماننى تاسقاپ بۇاللماي كارنىتى تۇرخڭۇن

كىلەلمەيتڭڭتى  ،سڭۇ توشۇيتتى ،ئىشڭڭقىلىپ جاھاننىڭڭڭ

ھەممە ئىشلىرىغا سڭاالتتى ،ئڭويالپ باقسڭام ئڭۇالر مىنڭى كىتئوغڭۇ ئەمە

مەدىكڭار

قڭاۋ

كەلڭگەن

قاتارىدا كۆرىلاتقان ئىكەن ،ئۇنىڭ ئۈستىگە بوي -بەستى مەنڭدى
خۇتۇنڭۇم ئايشڭىخاننىڭ يېشڭى كىچىڭ

بولسڭىمۇ كىلەڭسڭىز سڭېمىزلەردى

ئىڭدى،

ئىككىمىڭڭز بىڭڭر جايڭڭدا ياتىڭڭدىغان بولسڭڭاق مەن ئۇنىڭڭڭ يېنىڭڭدا خڭڭۇددى شڭڭىرنىڭ
يېنىدىكى توشقاندەك ياكى ۋاسڭكىتبو توپىغڭا چاپلىشڭىپ قالغڭان بىڭر تڭا

مۇناقڭا

ئۈزۈمدەك بولۇپ قاالتتى .
بڭۇ بىنامڭاز خۇتۇننىڭڭ ئەقلڭى ئڭانچە تەرەققڭى قىلمىغاننىڭڭ ئۈسڭتىگە ئىككڭڭى
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قولتۇقى خۇددى كونا التا خەيدەك پۇرايتتى ،يەنە بىرقولتۇقىڭدى

بولسڭا بەئەينڭى

ئېچىپ قالغان گۆشنىڭ پۇرىقىدەك بىڭر خىڭ

سېسڭى

قىلغىلى ئىككى ئاي بۇالي دېدى ،ئادەم ئى

قىلغانغىمۇ بىرنىمە بولمايدىكەن ،ئاچ

قالغانغىمۇ بىرنىمە بولمايدىكەن لېكى
پۇراق بولدى ،تڭوي قىلغىنىمڭدى
توختىمىدى،ئە

ئە

پڭۇراق كىلەتتڭى ،مەن تڭوي

يامىنى ئەشڭۇ ئايشڭىخاندى

كېلىڭدىغان

بىڭرى بڭۇ سېسڭىقچىلىقتا بۇرنۇمڭدى

سڭۇ ئېقىڭپ

ياخشىسى بۇر نقى يالغۇزلىقىمغا قايتمىسام مىنىڭ بۇ بۇرنۇم ئېقىپ

كېتىپ يۈزۈمگە قۇشقاچ ئۇۋا قۇيىدىغان بىر كامار ئېچىلىڭپ قالىدىغانڭدەك بىلىنىڭپ
قالدى.
بىر كۈنى قوتاندا قىغ چىقىرىلاتسام قېتى

ئانام يۈگرەپ كىلىپ «تىڭز بۇلڭۇ ،

ئايشڭىخاننى دوختۇرغڭا ئڭاپىرايلى!» دەپ ئالدىمڭدا يۈگڭۈرۈپ ماڭڭدى.بىڭز ئالڭڭدىراپ
يېزىلى

دوختۇرخانىغا چىقتۇق.

د ختۇر ۋايجانالپ ياتقان خوتۇنڭۇمنى تەكشڭۈرۈپ«ھەي!قورسڭىقىدىكى بالىغڭا
بوپتىكەن ،باال قۇرسىقىدا ئۆلۈپ قاپتۇ!» دېدى.

تۆت ئايلى

بىر چېلەك سۇغۇق سۇ قۇيغاندەك ئەندىكىپ كەتتى :

بېشىمدى

 -نېمە دىدىڭىز؟ تڭۆت ئڭايلى

بولۇپتىكەنمڭا؟ - ،دىڭدى بڭۇ گەپڭتى

ھەيڭران

بولۇپ.
 -شۇنداق  ،بالىڭىزغا تۆت ئايلى

بوپتىكەن!

ئەمەلىتەتتە مەن ئايشىخاننى ئالغىلى تېخڭى ئىككڭى ئڭاي بولغڭان ئىڭدى.شڭۇڭا
غەزەپ بىلەن قېتىنئانام بولغان خۇتۇنغا ئااليدى  ،بۇ خوتۇن ماڭڭا نەزەر كۆزىنىمڭۇ
سېلىپ قويمىدى ،ئىچىمدە خەپ دىدى .
ئارىدى
ئۇنىڭدى

ئىككى ھەپڭتە ئۆتڭۈپ ئايشڭىخان دوختۇرخانىڭدى

چىققڭان ئاخشڭىمى

ھېلىقى گەپنى كۇچىلىدى :

ھاي خوتۇن! بىر گەپنى سورسام راستىنى ئېتتامسىلەر؟ ئېتتاي! -د ختۇر قورسىقىڭدىكى بالىغا تۆت ئايلى

بولۇپتىكەن دەيد  ،سىلە مەندى

بۇر ن بىرەسى بىلەن ھېلىقىدەك ئىشنى قىلغانما؟
 قىلغان!مەن ئۇنىڭ ئۇد

بەرگەن جاۋابىدى

تېخىمۇ غەزەپلەندى .

كى بىلەن ياتقان جېنى خوتۇن؟  -دەپ ئۆزەمنى بېسىلېلىپ ئۇنىڭ چىرايىغا12
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قارىدى .
كى بىلەن بۇالتتى ،كەنتە مۇدىرى بىلەن شۇ!«كەنتە مۇدىرى» دېگەن گەپنى ئاڭالپ بېشى بىر پىرقىرىدى.
 -ئەسلىدە ئى

مۇنداقكەندە ،قانچە قېتى ؟

قانچە قېتىملىقىنى ساناپ بواللمايمەن ،ئىشقىلىپ بىزنىڭ چوباشقا يەردە مېھماندارچىلى
دادام مە

ئۆيدە يڭاكى

بولغانڭدا ئڭۇالر ھڭاراقنى بولڭدى دىگڭۈچە ئىچىشڭەتتى،

بولڭڭۇپ قالسڭڭا بىڭڭر ئامڭڭا قىلىڭڭپ كەنڭڭتە مۇدىرىنىڭڭڭ ئايالىنىڭڭڭ قېشڭڭىغا

كىتەتتڭڭڭى ،كەنڭڭڭتە مڭڭڭۇدىرى بولسڭڭڭا مەسڭڭڭلىكىدە دائىڭڭڭ دەرىزەمڭڭڭدى

ئارتىلىڭڭڭپ

كىرەتتى!....
مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدە غەزەپتى
-ئۆيدە ئانا

مۇشتىكى تۈگۈلۈپ كېتىلاتاتتى.

يوقمىدى؟

ئانام بۇنداق چاغدا تۇداخۇن تازنىڭ قېشىدا تۇرسا... قايسى تۇداخۇن؟كەنتە كومتىتنىڭ دەرۋازىسىنى باقىدىغان ھېلىقى گاچىچۇ؟-كاللىسىدى

چىلى

ئۇچۇپ كىتەلمەيدىغان ھېلىقى تۇداخۇن تازما؟

 ھەئە!بڭۇ گەپلەرنڭڭى ئڭڭاڭالپ كۆڭلڭۈم ئېلىشڭڭتى«تڭڭوۋۋا خڭۇدايى مڭڭاۋ مەلئڭڭۇنالرنى،
نېمانداق ھەپتىدە ئىككڭى –ئڭۈچ قېڭتى ھڭاراق ئىچىشڭىپ يۈرىڭدىكى

دىسڭەم ئىڭ

مۇنداقكەنڭڭدە ،خڭڭڭۇدا ئۇرغڭڭان بڭڭڭۇ چاھڭڭار پڭڭڭايالر ئەسڭڭلىدە مىنڭڭڭى ھڭڭۆ قىشڭڭڭقا
دەسسىتىپتىكەن ئەمەسمۇ؟»
مەن ئۇزاقتى
قانڭداق قىلىڭ

–ئۇزاق خىتڭا قىلىڭپ كەتڭتى « قانڭداق قىلىڭ

كېڭرەك؟زادى

كېڭرەك؟» ئڭاخىرى بىرقارارغڭڭا كەلڭدى «توختڭا ھەرقايسڭىڭ تېخڭڭى

توختى پوكاننىڭ قانداقلىقىنى بىلىشمەپسەن!» مەن شۇالرنى ئڭويالپ ئڭۇنى تڭاالق
قىلىڭ

پەيلىڭڭدى

يېنىڭڭپ ئايشڭڭىخاننىڭ چىرايىغڭڭا سڭڭىنچىالپ قارىڭڭدى  ،ئايشڭڭىخان

بىخىرامڭڭان ماڭڭڭا قڭڭاراپ ھىجىتىڭڭپ تڭڭۇراتتى ،چىڭڭرا يۇرىقىڭڭدا ئۇنىڭڭڭ سڭڭۇند ك
تۇخۇمىدەك كىچى

يۈزى خۇددى لېگەننىڭ يۈزىدەك چو  ،كاللىسى ئۈنئڭالغۇدەك

تڭڭۆت چاسڭڭا ،ئېغىزىڭڭدىكى چىشڭڭلىرى دانە -دانە جىگدىڭڭدەك قىزىڭڭ

كۆرۈنۈشڭڭكە

باشلىدى.
«ئېھتىما بۇ خوتۇن كىچى

چېغىدا سۇپۇن يەۋالغان بولسا كېڭرەك بولمىسڭا
13
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ئىڭدى»« ،تڭوۋۋا نېمىشڭقا ئېلىشڭتى

چىشلىرى بۇنڭداق قڭارا دا بولڭۇپ كەتڭمە

بۇر ن ئۇنىڭ چىشىغا بىرقاراپ ئالمىغاندىمەن»«،توغرا ،ما بازىرىدا چارۋىالرنىڭ
ئاغىزىنى يىرىپ چىشىنى ساناپ ئالغان بىلەن خۇتۇن دىگەننىڭڭ ئېغىزىنڭى يىرىڭپ
كەنڭڭتە مڭڭۇدىرى دېڭڭگەن ،كىشڭڭى ھەققىڭڭدى

ئڭڭالغىلى بولمايڭڭد -دە!»«،لڭڭېكى

قورقمايڭڭدىغان بڭڭۇ لەنىتڭڭى مىنڭڭى ھايلاننىڭڭڭ ئورنىڭڭدا كڭڭۆرۈپ چىشڭڭىمنى سڭڭانىمايال
سودامنى پۈتتۈرۈپتىكەن ئەمەسمۇ!»
شڭڭڭۇنداق قىلىڭڭڭپ ھەپتىنڭڭڭى چىڭڭڭداپ ئۆتكڭڭڭۈزدۈم ،قېڭڭڭتى

ئاتامنىڭڭڭڭ ئارقڭڭڭا

ھويلىسڭڭىدىكى كەنڭڭڭتە كومتىتىنىڭڭڭ بڭڭڭراك قىلىنغڭڭڭان كونڭڭا تىراكتۇرنىڭڭڭڭ پۇلغڭڭڭا
يارايدىغانلىكى تۆمۈر -تەستەكلىرىنى بىر ئاما قىلىپ سڭېتىپ يڭانچۇقۇمنى بىڭر ئڭاز
توملىدى -دە ماڭا بۇ ئىسسى

پوقنى يىگۈزگەن كەنڭتە مۇدىرىنىڭڭ تڭااللى

بولڭۇش

ئالدىدا تۇرغان تۇمۇچۇقتەك بىر قىزىنڭى پەمڭلەپ ئۇنىڭڭ ئڭۈيىگە تڭوال قاترايڭدىغان
بولد م ،ئۇالرنىڭ نەزىرىدە مەن ھېچنىمىنى بىلمەيدىغان بىر «پوكانباي» ئىڭدى ،
كەنتە مۇدىرىنىڭڭ ياشڭتا مەنڭدى

بڭۇ قىزىمڭۇ خېلڭى تڭور تارتىڭپ پىشڭىپ

كىچىڭ

يىتىلىپ قالغان بولغاچقا بارغانسېرى ماڭا يەر تۈۋىدى

ھىجىتىپ قارايدىغان بولڭۇپ

قېلىلاتاتتى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە بڭۇ«تۇمۇچڭۇق» مەھەلڭلە سڭېكرېتارىغا يەنڭى مىنىڭڭ
قېتى

بولڭۇپ بڭاراتتى.مەن بىڭر ھىسڭاپتا بىڭر

ئاتامنىڭڭ ئڭۈيىگە پڭات ئارىڭدا كىلىڭ

چالمىدا ئىككى پاختەكنى سۇقۇپ بۇ ئىككى ئوغرىدى

ئۆچ ئالغان بۇالتتى .

بۈگۈن يەكشەنبە بولغاچقڭا كەنڭتە مۇدىرىنىڭڭ ئۆيىڭدىكى چوڭالرنىڭڭ بازارغڭا
كىرىڭپ كەتكەنلىكىنڭڭى جەزم قىلىڭپ ئۇالرنىڭڭڭ ئڭڭۈيىگە بڭاردى  ،دىگەنڭڭدەك ئۆيڭڭدە
چوڭالر يوق ئىڭكەن ،مەن پۈرسڭەتنى غەنىڭتمەت بىلىڭپ يېنىمڭدا سڭاقالپ يڭۈرگەن
كۈمڭڭۈش ئڭڭۈزۈكنى «تۇمۇچڭڭۇق»قڭڭا ئاسڭڭتا سڭڭۇند م ،ئڭڭۇ كڭڭۈلگىنىچە ھويلىڭڭدىكى
ئىنىسىنىڭ بڭۇ سڭوۋغىنى كڭۆرۈپ قېلىشڭىدى

ئەنسڭىرەپ ئڭۇنى دەرھڭا

يانچۇقىغڭا

سالدى ،مەنمۇ پۇرسەتنى غەنىتمەت بىلىپ ئۇنىڭ قۇلىنى ئاستا تۇتتۇم ،ئۇ قڭۇلىنى
ئېلىڭڭپ قڭڭاچتى ،ئۇنىڭڭڭ بىڭڭر كڭڭۈزى سڭڭىرتتىكى ئىنىسڭڭىدا ئىڭڭدى ،مەن ھاياسڭڭىزلى
بىلەن«تۇمۇچۇق»نىڭ كەينىدى

كىلىپ ئڭۇنى بڭوش قۇچاقلىلالڭدى  ،قارىسڭام ئڭۇ

جىددىلىشىپ بىرئڭاز ھاسىراشڭقا باشڭلىدى ،دېڭمەك مىنىڭڭ بڭۇ قوپڭاللىقى ئۇنىڭغڭا
خوش يېقىپ قىلىلاتاتتى.
بىزنىڭڭڭ ئڭڭۆيگە كىتەيلىمڭڭۇ؟ سڭڭاڭا ئېلىڭڭپ قويغڭڭان يەنە بىرسڭڭوۋغىتى بڭڭارئىدى! - ،دىدى ئۇنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ.
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 قانداق بۇالر توختەك! - ،دېدى «تۇمۇچۇق» ئارىسالدى بولۇپ. بارغى  ،ئۇنى مەن ساڭا ئاتاپ ئالغان.ھازىر بارامدى ؟ مەن قورقىمەن!-قورقمىغى  ،بىر تا

مويۇڭغا تەگمەيمەن!

 ئەمىسە گىپىڭىز گەپ. -مەن بېرىپ ئاۋ سارا

خوتۇننى چڭو

ئڭۆيىگە تاشڭالپ قۇيڭۇپ ئۆگزىڭدى

ساڭا شەرەت قىالي ،سەن دەرھا ئۆيۈمنىڭ كەينىدىكى ئېتىزلىقتى

كىرگى !

 ماقۇ ئەمىسە.مەن خوشلۇقتا يۈگۈرگىنىمچە ئۆيدە ئۇخالپ ياتقان ئايشىخاننى ئويغىتىپ ئۇنى
يوق باھانىلەر بىلەن چو

ئڭۈيىگە ئېلىڭپ بڭاردى -دە ئۇچقانڭدەك ئۆيڭۈمگە بېرىڭپ

ئۆگزىگە ياماشتى ...
«تۇمۇچڭڭۇق»مڭڭۇ مىنىڭڭڭ ئۆيڭڭۈمگە ئارقڭڭا ئېتىڭڭزلىقتى

كىرىڭڭپ كەلڭڭدى ،ئڭڭۇنى

ھوجرىغا باشالپ قۇلۇمدىكى تۈگۈنچەكلەنگەن پۇلنى ئۇنىڭ قۇلىغا تۇتقۇز پ ئۇنى
يەنە ئابىتامقىدى

بەكراق چىڭ قۇچاقلىلالدى ...

سڭڭوۋغىتىڭىز مۇشڭڭۇمىدى؟- ،دېڭڭدى ئڭڭۇ ھاياجانالنغىنىڭڭدىكەتكۈدەك خىجى

يەرگە كىرىڭڭپ

بولۇپ.

 -شڭۇنداق ،بڭۇالرنى مەن سڭاڭا يېغىڭپ سڭاقلىغان ،ئڭۆزۈ

بىلىڭپ بىڭر نڭېمە

ئالغى !- ،دىدى ئۇنىڭ گېپىنى چۈشەنمىگەن بولۇپ.
ئاڭغىچە مىنىڭ قۇلۇم ئۇنىڭ پۈتۈن بەدەنلىرى ئۈستىدە سىترىلىشقا باشلىدى،
مۇشۇ تاپتا «تۇمۇچۇق» مۇ مىنىڭ ھەرىكەتلىرىمنى بارغانسڭېرى ياقتۇرۋاتڭاتتى.شڭۇ
چاغدا ئۇ ئېغىزىنى قۇلىقىمغا يېقىپ تۇر پ بىر گەپنى يۇمشاق قىلىپ ئېتتتى:
 توختى ،مەن قىز! بۇنى بىلىمەن! ئىككىمىز بۇر ن ئاخۇنۇمدا بىرگە ئۇقۇغان ،سەن ماڭا ساۋاق بېرەتتىڭ ...شۇنداق ،ئىسىمدە بار- ،دىدى مەنمۇ ئېغىزىمنى ئۇنىڭ لىلىگە چىڭ يېقىپتۇر پ .
بىز بۇنداق قىلساق قانداق بوالر ،سەن ماڭا خەلپەت ئىدىڭ ،بىز دەۋزەخڭىبولۇپ كېتەرمىزمىكى ؟
«خەلپەت» ۋە «دەۋزەخى» دېڭگەن بڭۇ سڭۆزنى ئڭاڭالپ ھەركەتتىكڭى قۇلڭۇم
15
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توختاپ جىددىلەشكەن بەدىنى بىر ئاز بۇشىشىشقا باشلىدى.
«توۋۋا خۇدايى  ،م ەندەك ياالڭتۆشنى خەلپەت دەيدىغانالرمۇ باركىنا ،يوقسۇ
بڭڭولغىنى بىڭڭلەن مىنىڭمڭڭۇ خڭڭۇدايىمى بڭڭار! مەن ئڭڭۇالردى
نارەسىدىنى بوزەك قىلسام مىنىڭ ئڭۇ ھڭايلانالردى

ئڭڭۆچ ئڭڭالىمەن دەپ بڭڭۇ

نڭېمە پەرقىڭ بولسڭۇن! ئڭويالپ

باقسام ھېلىقى كىتئوغلىنى ئۇرغان تىلەمچى ھابڭدالمۇ بڭۇ دىھقانالرنىڭڭ ھەققىڭدى
قورقمايڭدىغان ئىككڭى ئڭاچكۆزدى

ياخشڭىدەك تۇرىڭڭد  ،بڭۇالردا يڭوق غڭۇر ر ئەشڭڭۇ

تىلەمچىدە بار ئوخشايد  ،مەن بۇ نەھىتىدى
ئەمە

ياناي ،خۇدايى ماڭا بەرسىمۇ ئەجەب

! ئۇالرنىڭڭ بارىڭدىغان يىڭرى دەۋزەخ! خڭۇدايى ئڭۆزى ئۇالرنىڭڭ جاجىسڭىنى

بەرسڭڭۇن!» مەن مۇشڭڭۇالرنى ئڭڭويالپ ئاسڭڭتىمدا ياتقڭڭان «تۇمۇچڭڭۇق» قۇيىلېتىڭڭپ
ئورنىمدى

تۇرد م لڭېكى

يۈرۈگڭۈم قارتتىڭدە قىلىڭپ يولغڭا قارايڭدىغان دەرىزىڭدى

سىرتقا قڭاراپ سڭالدى  ،قارىسڭام يىراقتڭا قېڭتى

ئاتڭام ،قېڭتى

ئانامڭدەك بىڭركىملەر

قۇلىغڭڭڭا كڭڭڭالتەك -توقمڭڭڭاقالرنى ئېلىشڭڭڭىپ ئۆيڭڭڭۈم تەرەپڭڭڭكە بورانڭڭڭدەك باسڭڭڭتۇر پ
كىلىلېتىپتۇ.
ئەسلىدە بۇالرنى خۇتۇنۇم بولغان سڭارا
چڭڭو

باشڭالپ كەلڭگەن بولڭۇپ مەن ئڭۇنى

ئڭڭۈيىگە ئاپرىڭڭپ قۇيڭڭۇپ بڭڭۇ ئڭڭۆيگە يېنىڭڭپ كەلگەنڭڭدە ئڭڭۇ مىنىڭڭڭ كەيڭڭنىمگە

ئەگىشىلېلىپ دېرىزە سىرتىدى

مىنى مارىالپ تۇرغان ئىكەن ،ئاندى

ئۇ بڭۇ قىزنڭى

قۇچاقلىغىنىمنى كۆرىلېلىپ دەرھا يىغا -زار قىلىپ بۇ ئىشنى چىقارغان ئىكەن.
مەنمۇ دەرھا «تۇمۇچڭۇق» نڭى باغنىڭڭ ئارقڭا ئىشڭىكتى
ھويلىغا چىقىپ ئۈلگۈردۈم ئاڭغىچە قېتى

ئاتام قاتڭارلى

چىقىرىلېتىڭپ ئڭاران

بەش ئڭادەم غەزەپ بىڭلەن

ھويلىغا شۇڭغۇپ كىرىپ مىنى ئارىسىغا ئېلىلالدى -دە ھۇجرا ئۆيگە قىستىدى ،مەن
كەينىمگە داجىپ ھۇجرا ئۆيگە كىرىپ ئۆزەمنىڭ ئاقلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولڭد م،
ئۇالر ئوپڭۇر -تۇپۇركەينىمڭدى
قالغان بىردانە قىزى

كىرىڭپ «تۇمۇچڭۇق»نىڭڭ ئالدىراشڭچىلىقتا ئۇنتڭۇپ

ياغلىقىنى قۇلىغا ئېلىلالڭدى ،يڭاغلى

ئىگىسڭىنىڭ كىملىكىنڭى

ھاماقەت ئايشىخانمۇ ئوبدان كۆرەلمىگەچكە بۇ توپىالڭچى قۇشڭۇنمۇ بڭۇ ياغلىقنىڭڭ
كىمنىڭڭڭ ئىكەنلىكىنڭڭى بىلەلمەيلاتڭڭاتتى ،دېڭڭمەك مەن ئڭڭۇالردى

چاققڭڭان كەلڭڭگەن

ئىدى  ،ئىچىمدە بىڭر تڭۇر پ «تۇمۇچڭۇق»نىڭڭ كىملىكىنڭى ئۇالرغڭا بىلڭدۈرمىگە-
نلىكىمدى

خۇشڭا بولڭد م ،قېڭتى

ئاتڭام بولغڭان رەزگڭى ئڭوغرى خڭۇددى بۇنڭداق

بڭڭۇز قچىلىقالرنى ئۆمرىڭڭدە قىلىڭڭپ باقمىغڭڭان ئڭڭاق بالىخانڭڭدەك كڭڭالتەكنى كۈتڭڭۈرۈپ
ئالدىمغا دىلەيلەپ كەلمەسمۇ...
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شڭڭۇ چاغڭڭدا كالالمغڭڭا چاقمڭڭاقتەك بىڭڭر ئەقىڭڭ
تەكچىسىدىكى شامدان قىلىنغان بىر تڭا

كەلڭڭدى ،مەن دەرھڭڭا

دېرىڭڭزە

كونڭا بوتڭولكىنى قۇلۇمغڭا ئېلىڭپ ئۈنلڭۈك

ۋاقىرىدى :
قايسىڭ يېقىنالشسامىنىڭ ھەيلەمدى

قانىڭنى يارىمەن!

بۇ ھارامدى

بولغانالر ھېچ قورقىدىغانڭدەك ئەمە

ئىڭدى،

ئۇالر تەلەتىنى بۇز شۇپ بىر نىمىلەرنى دېتىشكىنىچە خىرقىراپ ئالدىمغا كېلىشتى،
مەن دەرھا بوتۇلكىنىڭ قوڭى تەرىپىنى تامغا ئۇر پ چېقىپ ئۇنىڭ ئەينەك بىسىنى
چىقارماقچى بولد م ،بوتولكا كونا زاۋ تنىڭ بولسا كېرەك قېرىشقاندەك چېقىلمىدى،
ئىككىنچى قېتى بوتولكىنى سۇپىنىڭ يېنىڭدىكى كونڭا ئۈسڭتەلگە ئڭۇرد م ،بوتولكڭا
چىقىلىپ قۇلۇمدا ئۆزەمنى قوغدايدىغان تىغلى
چاغدا قېتى

ئاتام قاتارلى

بىرسڭى پەيڭدا بولڭدى بڭۇ

قورالدى

كالتەكچىلەرنىڭ يۈرىگى بىر ئاز سىتقىراپ بىڭر -بىڭرلەپ

كەيڭڭنىگە داجىشڭڭقا باشڭڭلىدى ،مەنمڭڭۇ پۇرسڭڭەتنى غەنىڭڭتمەت بىلىڭڭپ خڭڭۇش پڭڭۇراق
تارقىلىپ تۇرىدىغان سېكرىتارنىڭ بۇ خالجىتىدى
بۇ ئۆيدە ماڭا تەۋە مۈلۈكۈمدى
كىگىزال بار ئىدى .ئو

خوشالشماقچى بولد م...

پەقەت ئاتا -ئانامڭدى

قالغڭان شڭۇ بىڭر پڭارچە

قۇلۇمدا چېقىلغان بوتولكىنى تۇتۇپ سڭو

قۇلۇمڭدا سڭۇپىغا

سېلىنغان كىگىزىمنىڭ بىر بۇرجىكىنى تارتىشقا باشلىدى  ،باشقا چاغالردا بىر ئادەم
ناھڭڭايىتى تەسڭڭلىكتە كۆتڭڭۈرگىلى بۇلىڭڭدىغان چڭڭو
ئىلتىپاتى بىلەن بۈگڭۈن ئاسڭانال كەينىمڭدى
تەپچىپ تۇرغان كۈزۈمدى

ھەم قڭڭېلى

كىگىڭڭز ئالالھنىڭڭڭ

سڭۆرىلىپ ماڭڭدى ،ئڭۇالر مىنىڭڭ قڭان

قورقىشڭىپ كەيڭنىگە داجىتىشڭقىنىچە ماڭڭا يڭو

بەردى،

مەن بوتۇلكىنىڭ تىغىنى خڭۇددى تاپڭانچىنى تەڭلىگەنڭدەك ئۇالرغڭا نڭۆۋەت بىڭلەن
تەڭلەپ ئۇالرغا ھەيلە قىلغىنىمچە كىتگىزىمنى شاخ سۆرىگەندەك سڭۆرەپ ئاسڭتا -
ئاستابۇ نە

چىقىپ كەتتى ئاندى

باسقان ھويلىدى

ئانچە نېرىغا بارمڭاي تڭۇر پ

ئۈنلۈك ئاۋازدا قىزى

گۈلدەك پۇراپ تۇر دىغان بۇ خانىشىمنىڭ سڭۈزىنى ئەزبىرايڭى

خۇدا ئىككىنچى يو

چىقماسلىققا بېرىلەتتى .
******** * *

كەلگۈلڭڭۈك ئارقڭڭا -ئارقىڭڭدى

كېلىڭڭلەردى ،ئڭڭۇزاق ئڭڭۆتمەي پاتمىخاننىڭڭڭ تڭڭويى

بولڭدى ،ئاڭلىسڭڭام ھڭڭاجى ئڭڭۇنى ئۆزىنىڭڭ ھ ەرەمڭڭگە ماڭىڭڭدىغان ئىشڭڭىنى بىجىرىڭڭپ
17
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ئاغىنىسڭڭىنىڭ ئوغلىغڭڭا بەرگەن ئىڭڭكەن ،لڭڭېكى

بەرگەن شڭڭەھەردىكى قىتامەتلىڭڭ
پاتمىخان ھەپتىگە قالماي شەھەرلى

ئىرىدى

سۈزىنى ئېلىپ مەھەللىمىزگە ئۈنڭۈپ

بولدى.
«ئڭڭۆلمىگەن جاھانڭڭدا ئۈمىڭڭد بڭڭار» دەپڭڭتىكەن ،مەن ئەتىڭڭدى -كەچكڭڭۈچە
پاتمىخاننى مارىالپ يۈردۈم ،بىر كۈنى كڭۆلگە سڭۇغا چىققڭان پاتمىخڭان بىڭلەن يڭار
بۇيىدىكى ئېرىقنىڭ بۇيىدا كۆرۈشىدىغانغا پۈتۈشتۇق.
كالالمڭدەك كېلىڭدىغان چڭو

ئۇ كۈنى مەن قوشنىمىزنىڭ بېغىڭدى

بىڭر سڭاپ

سەيلە ئۈزۈمنى ئۈزۈپ كۆرۈشىدىغان جايدىكى ئېرىقنىڭ بۇيىدىكى كوكاتقڭا بڭاغالپ
شىلدىرالپ ئېقىپ تۇرغان سۇنىڭ ئىچىگە تاشالپ قويد م.
ھايڭڭا ئڭڭۆتمەي پاتمىخڭڭانمۇ پەيڭڭدا بولڭڭدى ،خۇشڭڭاللىقتا يۈرۈگڭڭۈم توختىمڭڭاي
ئوينايتتى ،مەن ئېرى ئىچىدىكى مۇزدەك بولۇپ كەتكەن بىر ساپ سەيلىنى ئۇنىڭغا
تارتىنچڭاقلى

سۇند م ،ئۇ ئۈزۈمنى قۇلۇمدى

بىڭلەن ئالڭدى ئانڭدى

ئۈزۈمڭدى

بىڭر

مىدىقنى ئاجرىتىپ ماڭا سۇندى.
بىز بىردەم تاغدى -باغدى

پاراڭالشتۇق ،ئاخىرى مەن گەپ تەشتى :

 شۇنداق قىلىپ ئۇالر بىلەن مۇناسىلەتنى ئۈزدىڭالرمۇ؟ شۇنداق بولدى ،سۆزۈمنىمۇ ئېلىپ بولد م.پاتمىخڭڭان يەنىڭڭال بۇر نقىڭڭدەك تارتىنچڭڭاق بولڭڭۇپ بېشڭڭىنى يەردىڭڭ
كۆتۈرمىگەنچىلى

ئۈسڭڭتۈن

قىالتتى.

 سىنىڭ بۇنداق تىز ئاجراشقىنىڭغا ئىشەنگۈم كەلمەيد ؟ سىلەرگە زادى نېمەئى

بولغان پاتمىخان؟
مەن ئۇنىڭ كۆزىگە ئۆتۈنۈش تەلەپپۇزى بىڭلەن تىكىلىڭپ قارىڭدى  ،پاتمىخڭان

تازا بىر ئۇلۇق -كىچى

تىنىلېتىپ سوئالىمغا ئاستا جاۋاب بەردى:

 دەپ كەلسەم گەپ جى -ئۇ باال ....نېمە ئى

توختەك ،مىنى ئالغان ئۇباال....
بولدى ،تارتىنماي دېگى !

 -ئڭڭڭۇ بڭڭڭاال ئەسڭڭڭلىدە ئۈزىنىڭڭڭڭ ھۆددىسڭڭڭىدى

چىقالمايڭڭڭدىغان بىڭڭڭر روھڭڭڭى

كىسەلكەن....
پاتمىخان بۇ گەپنڭى دەپ بولڭۇپ ھڭۇق تارتىڭپ يىغڭالپ كەتتڭى .مەن ئۇنىڭڭ
گېپىنى تازا چۈشىنەلمەي سورىدى :
 داداڭنىڭ ئۇ ئاغىنىسىنى كاتتا ئەمەلداركەن دەپ ئاڭلىغڭان ئىڭدى  ،بالىسڭى18
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ئۇ قانداقسىگە...
 بالىسى ئۇ ...ئۇ ...توي ئاخشىمى ياتار ياتماي قۇلىغا كەمىرىنى ئېلىلېلىڭپئاغزىمغڭڭا يڭڭۈگەن قىلىڭڭپ سڭڭالدى ،مەن تېخڭڭى تڭڭوي قىلسڭڭا مۇشڭڭۇنداق ئڭڭادەت بڭڭار
ئوخشايد دەپ ئويالپتىمەن ،بىر چاغدا دۈمبەمگە مىنىلېلىپ «دىرت ...چڭۇھ ...
ئۇياققڭا چڭڭاپ...بۇياققڭڭا چڭڭاپ »...دەپ يۈرۈيڭڭد  ،قارىسڭام ئڭڭۇ مىنڭڭى ئڭڭات قىلىڭڭپ
ئوينىغىلى تۇر پتۇ ،نېمە ئى

بولغڭانلىقىنى بىلەلڭمەي تامنىڭڭ بڭۇرجىكىگە بېرىڭپ

ئولتۇر پ قالڭدى  ،ئڭۇ مىنىڭڭ قورقڭۇپ كەتكىنىمنڭى كڭۆرۈپ پىخىلڭداپ كڭۈلگىنىچە
قۇلىدىكى كەمەر بىلەن باش كۈزۈمگە ئۇر پ كەتتى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە كىچىكلىكىدە
ئانىسىنىڭ ئەمچىكىڭگە قانمىغڭان نىمىڭكەن ،مىنڭى بولڭدى دىگڭۈچە ئڭۇر پ بولڭۇپ
ئارقىدى
ئى

«ئانا...ئانا...مەممە...مەممە »...دەپ كۆكسۈمگە ئېسىلىپ يۈرۈيد  .بڭۇ

ئۇدا بىر ھەپتىگىچە داۋامالشتى ،ئۇالر ئەسلىدە مىنڭى «يېزىلىڭ  ،ھېچنىمنڭى

بىلمەيد  ،نېرۋىسى ئاجىز ئڭوغلىمىزدى

خەۋەر ئالىڭد  »...دېڭگەن مەقسڭەتتە بڭۇ

توينى قىپتىكەن ،مەن ئۇ بالىنىڭ تايڭاق -توقمىقىغڭا زادى چىدىتالمىڭدى  ،شڭۇنىڭ
بىلەن ئۆلسەممۇ ئۆز مەھەللەمڭدە ئڭۆلەي دەپ ئالغڭان تويلڭۇقلىرىنى بېشڭىغا ئېتىڭپ
بىرىپ قېچىپ كېلىلالدى .
 -تڭڭوغرا قىپسڭڭەن ،ھڭڭاجى دادا

نڭڭېمە دېڭڭدى؟- ،دەپ ئالڭڭدىراپ سڭڭورىدى

گەپنىڭ ئاخىرىغا تەقەززا بولۇپ.
 دادام بۇ ئەھلالالرنى ئانامدىچىقىپتۇ ،لېكى

دادامنىڭ بۇندى

ئاڭالپ شەھەرگە كىرىڭپ ئىشڭىمنى تۈگىتىڭپ

كېتىنكى ھەرەمگە بارىدىغان يو

خېتى تڭوڭالپ

قالىدىغان ئوخشايد ...
 ساڭا بىر گەپنى دەيمۇ؟ قايسى گەپنى ...پاتمىخان ئىللى

كۈلۈمسىرىگىنىچە ماڭا تىكىلىپ قارىدى.

 ئەمدى ماڭا تەگكى ! قاشا ....پاتمىخڭان ئڭڭاۋازىنى قۇيىلېتىڭڭپ كڭڭۈلگىنىچە قۇلىڭدىكى ئۈزۈمڭڭدى
ئاتتى .ئۇنىڭ بۇنداق ئومڭاق قىلىقلىرىڭدى

بىرنڭڭى ماڭڭڭا

ئۇنىڭڭ ماڭڭا تڭېخىچە مەيلڭى بڭارلىقىنى

بىلگىلى بۇالتتى.
 -ئوتىڭدا سارا

بۇالي دىدى پاتمىخان! ئۆلسەم خوش بوالمسەنتا؟ - ،دىڭدى
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كۆزۈمنى ئۇنىڭ خۇما كۆزىگە قاداپ تۇر پ بىچارىلەرچە.
ئۇ ماڭا بىردەم قاراپ تۇرغاندى

كۈزىنى مەندى

كېتى

ئېلىپ قېچىپ:

 توختەك ،سەن ئەمدى ئالەم چۈش بولغىچە ئۇخلىمڭاي ،مەسڭچىتكە بالڭد رچىقىپ دادامغڭا ياخشڭىچاق بڭولغى ! قالڭدى ئىشڭنى خۇدايىمغڭا قۇيڭايلى ،گىپىمنڭى
چۈشەندىڭما؟
ئۇ شۇنداق دەپ بولۇپ قۇلىدىكى سەيلىدى
پاتمىخاننىڭڭڭ سڭڭۆزىدى

يەنە بىر مىدىقنى ماڭا سڭۇندى.

مەن ھەممىنڭڭى چۈشڭڭەنگەندەك بولڭڭد م ،خۇشڭڭاللىقىمدى

ئاغىزى قۇلىقىمغا يەتتى...
شۇندى
كېتى

ئىتىبارەن مەسچىتكە خۇراز چىللىماستا چىقىپ خۇپتەندە ھەممىڭدى
بېقىنىدى

قايتىپ ئىمام ئاخۇنۇمنىڭ ئو

ئور ن ئالىدىغان بولد م .جامڭائەت

مىنىڭ ھەقىقى تەقلالىقىمنى كۆرۈپ ئىسمىمنى ئاتىغاندا «پوكان» دېگەن لەقىمىمنى
ئالڭڭدىراپ تىلغڭڭا ئالمايڭڭدىغان بولڭڭدى،بۇنىڭغا ئەگىشڭڭىپ ھڭڭاجىممۇ ماڭڭڭا باشڭڭقىچە
قارايدىغان بولدى.
ئەممڭا بڭڭۇ ئاسايىشڭڭلى
جامائەت بامداتتى

كۈنلەرمڭڭۇ ئۇز نغڭا بارالمىڭڭدى ،بىڭڭر كڭڭۈنى ئەتتىگەنڭڭدە

يېنىپ سڭاۋ ت خارەتنىڭڭ ئۆيىڭدىكى نەزىڭرگە داخىڭ

لىگەن -لىگەن پولۇ ئاشالر ھاينى -ھۇي
پەي

بولڭد ق،

دىگۈچە قۇر قڭدىلىپ د ئڭا ياند رىڭدىغان

يىتىپ كەلدى ،ئادەتتە بۇنداق نەزىر د ئاسڭىنى كڭۆپىنچە مەھەللىڭدە دىنىڭ

بىلىمى ھەممىدى

يڭۇقىرى بولغڭان ،يڭۈزى ھەممىڭدى

چڭو

بولغڭان ھڭاجى يەنڭى

پاتمىخاننىڭ دادىسى ياند ر پ بىرەتتى.
باشقىالرنىڭ كەينى -كەينىدى

خوش ئىتىشڭى بىڭلەن ھڭاجى ئۈنلڭۈك قىلىڭپ

«ئامى !» دەپ قۇلىنى ئېگىڭز كۆتڭۈردى ،پۈتڭۈن جامڭائەت د ئاغڭا قڭو
نەزىر تامىقىنى جى

يەۋالدىممۇ بىلمىدى دە

ۋاراقشىپ ئاغرىپ ،چىدىغۇسىز بىر يە

كۆتڭۈردى،

مۇشۇ پەيتتە قېرىشقاندەك قۇرسۇغۇم

قۇرسۇغۇمنىڭ تۆۋىنىگەكىلىڭپ تۇرىلالڭدى،

ئاڭغىچە پۈتۈن كۈچۈمنى پەسكە يېغىپ بۇلبۇلۇمنىڭ سڭايراپ كېتىشڭىنىڭ ئالڭدىنى
ئالماقچى بولد م.
مۇشۇ تاپتا بۇ باشتۇ

يە

كۈزۈمدى

چىقڭاي دەپ قالغڭان ئىڭدى ،جېنىمغىنڭا

ھاجىمنىڭ د ئاسىمۇ بارغانسېرى ئۇزىراپ تۈگىمەيلاتاتتى.....
ئاھ خۇدا! «غور......ت» قىلغان مۇڭلڭۇق ھەم ئڭۇز ن بىڭر ئڭاۋازدى

پۈتڭۈن

جامائەت چۇچۇپ كەتتى ،ئۇالر ئۆمرىدە بىر قېتىممۇ ئوسڭۇر پ باقمىغانڭدەك تەڭڭال
20
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ماڭا ئۆرۈلۈپ قاراشتى ،كۈزىنى يۇمۇپ د ئا قىلىلاتقان ھاجىممۇ خۇددى مىنىڭ يە
قويىلەتكىنىمنى كۆڭلى تۇيغاندەك كۈزىنى«الپپىدە» ئېچىپ ئۇد لال ماڭا قارىدى...
«ئاھ! قانداق قىالي !» ماڭا ئاسمان يىراق يەر قاتتى

تۇيۇلڭۇپ كەتتڭى ،مەن

ئاخىرى بۇاللماي يېنىمدا ئولتۇرغان بىرسىگە گاچچىدە ئۆرۈلۈپ قارىدى  ،جامڭائەتمۇ
ئۇنىڭغا قارىدى ،يېنىمدىكى بۇ ئڭادەم ئڭادەتتە ئڭوننى تەپسڭە بىڭر

مەن بىلەن تە

قېتى تەۋرىمەيدىغان ،يۈز ئېغىز گەپ سورىسڭا بىڭرگە جڭاۋاب بىرىڭدىغان ئىنتڭايى
ياۋاش خۇدا قۇلى بىر ئادەم ئىڭدى .لڭېكى

بۈگڭۈن بڭۇ بىرنېمىگىمڭۇ ز ۋان كىرىڭپ

قېلىلاتاتتى:
 ساقتۇ ؟ئۇنىڭ بۇنداق «ساقتۇ؟» دەپ ئۈنلۈك سڭورىغىنى «بىرنېمىڭىزنىڭڭ كڭارنىتى
يىرتىلىپ كەتمىگەند ؟»دىگىنى ئىدى ،جامائەت يەنە ماڭا قاراشتى ،مەن ئەمدى بۇ
يڭڭۈزى قڭڭېلى

يەلنڭڭى باشڭڭقىالرغا دۆڭڭڭگەپ قويڭڭۇش ئۈچڭڭۈن يەنە بىڭڭرقېتى سڭڭو

تەرىپىمدىكى بىرەيلەنگە تىكىلىپ قارىدى  ،بىراق يېنىمدىكى بۇ مەدىكارمۇ خۇددى
مەن ئاللاسڭڭتىغا ئايلىنىڭڭپ قالغانڭڭدەك بڭڭۇرنىنى ئىككڭڭى قڭڭولالپ ئىتىڭڭپ ئالالقاچڭڭان
مەندى

داجىپ تۇر پتۇ .مەن ئىشنىڭ قامالشڭمىغانلىقىنى كڭۆرۈپ كڭۆزۈمنى يۇمڭۇپ

ئورنۇمدى

تۇرد م -دە سور ندى

پارتاقشىپ قېچىپ چېكەتتى .

******** * *
شۇ خىجىلچىلىقتا ئۈچ -تۆت كۈنگىچە مەسچىتكىمۇ چىقالمىدى  ،بەشىنچى كۈنى
پاتمىخڭاننى ئڭويالپ ئولتۇرالمڭڭاي ئڭۇنى يەنە مڭارىالپ كڭڭۆ بۇيىڭدىكى مەسڭڭچىتنىڭ
ئەتراپىدا تىمسىقالپ يۈردۈم ،چۈنكى ھاجىمنىڭ قور سى مەسچىتكە يانداش بولۇپ
ھاجى مەسچىتكە ماڭغان ھامان مەن پاتمىخاننىڭ ھويلىسىغا چالما ئېتىڭپ ئۇنىڭغڭا
كەلگەنلىكىمدى

شەپە بېرەلەيتتى .

پېشىنگە ئەزان ئۇقۇلۇش ئالدىدا ھاجى قۇلىغڭا بىڭر تڭا
كۆلدى

چەينەكنڭى كۈتڭۈرۈپ

سۇئالغىلى چىقىپ كەلدى ،شۇ چاغدا كالالمغا شاققىدە بىر ئەقىڭ

«ھاجىمنىڭڭڭ تاھڭڭارەت سڭڭۈيىنى كۆلڭڭدى

كەلڭدى

ئاچىقىڭڭپ بىرىڭڭپ ئۇنىڭغڭڭا بىڭڭر ياخشڭڭى

بولىلالمڭڭايمۇ؟!» مەن شڭڭۇالرنى ئڭڭويالپ دەرھڭڭا ئۇنىڭڭڭ ئالڭڭدىغا يۈگڭڭۈردۈم ،مەن
ھاجىمنىڭ ئالدىغا بېرىڭپ بڭولغىچە ئۇكىشڭى كۆلنىڭڭ گىرۋىكىڭدىكى تۇپڭا پەشڭتاق
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بىلەن سۇ ئۇسڭىدىغان يەرگە چۈشڭۈپ بولغڭان ئىڭكەن ،مەن ئالڭدىراپ ھاجىمنىڭڭ
دىققىتىنى تارتتى :
 ھاجى ئاكا ،ئەكەلسىلە ،سۇنى مەن ئاچىقىپ بېرەي!ھاجى سۇ ئۇسقىلىلاتقان يەردى

بېشڭىنى كۈتڭۈرۈپ ماڭڭا قڭاراپ كۈلۈمسڭىرەپ

جاۋاب بەردى:
 -ياق ،توختاخۇن ئۇكام ،تە

ئەمە

!

 ياق ھاجى  ،ئەكەلسىلە دەيمەن!مەن جىڭڭددىتچىلىكتە پەسڭڭتىكى سڭڭېغىز اليڭڭدا ياسڭڭالغان پەشڭڭتاققا ئوبڭڭدان
قارىماي ،ھاجىمغا خۇشامەت قىلىڭمەن دەپ پەشڭتاقنىڭ يېنىڭدىكى سڭېغىز اليلىققڭا
دەسسەپ ساپتىمەن ،نېمە بولغىنىمنى بىلمەيمەن بىردەمنىڭ ئىچىڭدە «غىررىڭدە»
تېتىلغان پېتى ھاجىمنىڭ يېنىغا كىلىپ توختاپ قالدى « ،پولتڭۇ » قىلغڭان ئڭاۋاز
بىلەن ئالدىمدىكى ھاجى يوق ،قارىسام ئۇ كۆلدە پاالقشڭىغىلى تۇر پتڭۇ ،ئىسڭىمنى
چوالق دېگەن خۇمپەر كۆلگە سەكرەپ

يېغىپ ئۇنى تارتىلاالي دەپ بولغىچە سايى
ھاجىمنى تارتىپ ئاچىقىپ بۇالپتۇ.

سىلنىڭ نڭېمە قىلغڭانلىرى بڭۇ تڭوختى پوكڭان؟ ياشڭىنىپ قالغڭان ئڭادەمگىمۇمۇشۇنداق ئېغىر چاقچاق قىالمسىلەر؟
مۇشۇ تاپتا پاتمىخانغا يەر تىگىدى

ئى

-پەش تارتىپ يۈرۈيدىغان بۇ چڭوالق

ھاجىمنىڭ ئالدىدا مىنى قەستەن ئۇسا قىلىپ مىنى سۇراققا تارتىلاتاتتى.
مەن...مەن...مەن شۇ...پوكاندەك قاراپ تۇرماي بېرىپ ھاجىمدىئەمڭڭدى سڭڭايى

ئەپۇ سورمامسىلە توختاخۇن؟!

چڭڭوالق دېڭڭگەن بڭڭۇ چۈپۈرەنڭڭدى تېرىسڭڭىگە پاتمڭڭاي مىنىڭڭڭ

لەقىمىمنى چىشلەپ تارتىلاتاتتى.
كۆلنىڭڭڭ لەپتىڭڭدە ھڭڭۆ بولڭڭۇپ كەتڭڭكەن چڭڭاپىنىنى سڭڭىقىلاتقان ھاجىمنىڭڭڭ
قۇلىڭڭدىكى ئىشڭڭنى ئالمڭڭاقچى بولڭڭۇپ ھاجىمنىڭڭڭ ئالڭڭدىغا ماڭغڭڭاچ ئۇنىڭڭڭدى

ئەپڭڭۇ

سورىدى :
ھاجى ئاكا خاپا بولمىسىال....مەن ئەسلىدە...ھاجى ماڭا قارىمايلاتاتتى ،مەن ئۇنىڭ ئالدىغا يېقىنلىغانسېرى ئڭاۋازى پۈتڭۈپ
كارنىتىمنى بىرسى بوغۇۋالغاندەك بىلىنىشكە باشلىدى.
ھاجى ئاكا...مەن...مەن...22
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قېرىشڭڭقاندەك دە

مۇشڭڭۇ چاغڭڭدا پۇتۇمغڭڭا كىمڭڭد بىرسڭڭىنىڭ ئەپكىشڭڭىدەك

بىرنېمىسى پۇتالشقاندەك بۇلدى ،مەن ئۆزەمنى كونترو

قىاللماي يەردىڭ

قاڭقىڭپ

چۈشكىنىمچە ئالدىمغا ئوقتەك سەنتۈرۈلۈپ بېرىپ تېخى تولۇق قۇر نۇپ بۇاللمىغان
ھاجىمغا سوقۇلۇپ كەتتى  ،تەتۈر پېشانە ھاجى بەلكى سۇغا ئڭامراق بولسڭا كېڭرەك
چىلەككە تاشالنغان كاۋاپ زىخىدەك ھېچ شەپىسىزال كۆلنىڭ ئىچىگە كىرىپ كەتتى.
يېقىلىپ كەتكەن يەردى

دەرھا

قۇپۇپ كۆلنىڭ ئىچىگە قارىسڭام كڭۆ يڭۈزى

شۇنداق تىنچ ،ئەتراپىمڭدىكىلەر ماڭڭا قارىشڭىپ كۈلۈشڭكىلى تۇر پتڭۇ ،ھڭاجى يەنە
يوق ،بىر چاغدا«پولتۇ » قىلغان ئاۋاز بىلەن بۇ بىلى
چىقىڭپ كۆلنىڭڭڭ ئۇتەرىپىڭڭدىكى پەشڭڭتاقتى

يىللى

ھاجى سۇ ئىچىدى

سڭڭۇ ئۇسڭڭقىلىلاتقان بىڭڭر تڭڭۇ

خوتڭڭۇن

مۇماينىڭ قاپىقىغا ئېسىلدى.كۆزۈمنى ئۇۋ لىلېتىڭپ قارىسڭام ئڭۇ ئڭۆلەي دەپ قالغڭان
مۇمايمۇ خۇددى قاپىقىدا ساقالپ قويغان ئالتۇن بڭاردەك قڭاپىقىنى قويۇۋەتمەسڭتى
سۇنىڭ ئىچىدە ھاجى بىلەن«ھۆپ...ھۆپ» قىلىشىپ سو ئوينىغىلى تۇر پتۇ...
******** * *
شۇنداق قىلىپ بىر ئايغىچە پاتمىخاننى ئۇچرىتالمىڭدى  ،بىڭر كڭۈنى پاتمىخڭان
ئۆيۈمگە ئۇد

كىلىپ بىر خۇشخەۋەرنى يەتكۈزدى:

 -بۇلىڭدىغان ئىڭ

بولڭدى ،ھېچقىسڭى يڭوق ،لڭېكى

دادام سڭىنى بىڭر ئىشڭقا

ياردەملەشسۇن دەيد ؟
ئۇنىڭ كۈلكە باسقان چىرايىدى
 -نېمە ئى

پاتمىخان ،دادا

بىرە خۇشاللىقنىڭ ھىدى كىلىپ تۇراتتى.
جېنىمنى بەرسۇن دىسىمۇ بىرىمەن!

 ئالڭڭدىمىزدىكى ھەپڭڭتە ھېلىقڭڭى د ختڭڭۇر سڭڭىڭلىمنىڭ تڭڭۇيىنى قىلىڭڭدىغانبولغان ،دادام سىنى شۇ توينىڭ ئالدى -كەينىدىكى ئىشالرغا ياردەملەشسۇن دەيد !
 ۋاي چاتاق يوق پاتمىخان! ئۇنى كىمگە بىرىدىغان بولدىڭالر؟ كىچىكلىكىمىزدە بىلڭلە ئوينايڭدىغان ھېلىقڭى تۇرانىتڭاز پوتلىغڭا بىرىڭدىغانبولد ق.ئۇ تېخى يېزا ساقچىخانىغا باشلىقكەن!
 باشلى ؟ ۋاي ئۇ ماڭقڭا مەنڭدىئەتىڭدى

بىڭر -ئىككڭى يڭاش كىچىڭ

نىڭمە ئىڭدىغۇ،

كەچكىڭچە كڭۆك پوتلىسڭىنى نانغڭڭا قېتىڭپ يەپ يڭۈرەتتى ،تېخڭى باشڭڭلى

بۇالپتىما ئۇ؟
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 -ئۇ ئەسلىدە ئادەتتىكى ساقچى ئىكەن لېكى

ئڭۇ چڭو

خىڭزمەت كۆرسڭىتىپ

ئۈرۈمچىگىچە بېرىپ مۇكاپاتلىنىپتۇ ،شۇڭا ھۆكۈمەت ئۇنى كىچىڭ
قىلىپتۇ! دادامنىڭ دىتىشىچە كېتى

تڭۇر پ باشڭلى

ئۇ تېخى ھاكى بۇلىدىكەن.

-ئۇالرنىڭ ئۆيدىكىلىرىنى كىچى

چېغىمدا كۆرگەنچە ئىدى  ،ئۇالر شڭەھەرگە

كىرىپكەتكەن ئەمەسمىدى؟
-ھەئە ،دادىسى شەھەردە پىكاپى بار چو

باشلىقكەن.

بۇالرنى ئاڭالپ كۆڭلۈم بىر قىسمىال بولۇپ قېلىلاتاتتى ،پاتمىخان ئىچىمدىكىنى
بىلىپ يۈرۈكۈمگە تۈكۈرۈپ قويدى:
-توختەك ،باشقا ئىشالردى

غەم قىلمىغى  ،بىزگىمۇ ئاز قالدى...

بىز شۇنداق قىلىپ خوشالشتۇق.
توي كۈنىمۇ يېقىنالپ قالدى ،مەن ھاجىمنىڭ ئوتۇن يېرىشتى

باشڭالپ تڭاكى

قڭڭازان -قۇمڭڭۇچ تېپىشڭڭقىچەبولغان ئىشڭڭالرنىڭ ھەممىسڭڭىنى ئڭڭۆزەم بڭڭاش بولڭڭۇپ
قىلغانچىلىڭڭ

قىلڭڭدى  .بڭڭۇ جەريانڭڭدا پاتمىخڭڭان بىڭڭلەن ھە دىسڭڭە كڭڭۆز بېقىشڭڭىپ

ياشڭڭلىقنىڭ پەيزىنىمڭڭۇ راسڭڭا سۈرۈشڭڭتۇق ،ھڭڭاجىممۇ مىنىڭڭڭ بۇنڭڭداق ئىشڭڭچان ئڭڭاق
كۆڭۈللىكىمدى

تەسىرلەنگەن بولسا كېرەك ماڭا باشقىچە ئامراق بولۇپ كەتتى.

توي كۈنىمۇ يىتىپ كەلدى ،ناغرا -سۇناي مەھەللىنى بىر ئالڭدى ،مەن ھڭاجى
ماڭا ئاتاپ تىكتۈرۈپ بەرگەن چىبەرقۇت كىتىمنى كىتىپ ئاش ئېتىدىغان يەردە بىڭر
قۇلڭڭۇمنى بەش قىاللمڭڭاي ئىشڭڭلەۋاتاتتى  .بىرسڭڭىنىڭ « ھڭڭوي ،قارشڭڭى تەرەپنىڭڭڭ
مېھمانلىرى كەپتۇ ،كۆرۈشكىلى چىقڭايلى!» دېڭگەن بڭۇير قى كەلڭدى ،قۇلۇمڭدىكى
يڭڭا -يڭڭۇغىالرنى ئېتتىلېتىڭڭپ كىچىكلىكىمىڭڭزدە بىڭڭرگە ئوينايڭڭدىغان ئڭڭۇ پوتلىنىڭڭڭ
ھازىرىقى ھالىتىنى كۈرۈش ئۈچۈن ئالدىراپ چىقىپ سەپكە تىزىلدى .
قارىسڭڭام تۇرانىتازنىڭڭڭ بڭڭوي -بەسڭڭتى ئۈسڭڭۈپ قۇرسڭڭىقى ئالڭڭدىغا تڭڭاۋ زدەك
چىكەتكەن بولسىمۇ لېكى

چىرايى كىچى

چېغىدىكى تۇرانىتاز پوتلىنىڭ چىرايدى

قىلچە ئۆزگەرمىگەن ئىدى ،مەن بىر قاراپال ئۇنى تونىلالدى .
ئۇالر قائىدە بويىچە سەپكە تىزىلىپ بىز بىلەن بىردى -بىر كۈرۈشڭۈپ ئڭۆيگە
مېڭىلاتڭڭاتتى ،تۇرانىتڭڭاز مەن بىڭڭلەن قڭڭو ئېلىشڭڭىپ كۆرۈشڭڭكەندە مەن ئۇنىڭغڭڭا
قىسقىغىنا تۇنۇشلۇق بەردى :
ئوھوي ،تۇرانىتازمۇ سىز؟ئۇ ئۆزىنىڭ ئەمىلىنى قوشۇپ ئاتىمىغانلىقىمدى
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زورىغا جاۋاب بەردى:
سىنى تونىتالمىدىمغا؟ كىچىكلىكىمىزدە بىرگە ئوينايتتۇققۇ ،مەن ھېلىقى توختى!ئەمەلىتەتتە ئۇ مىنى بىر قاراپال تونۇۋالغان ئىدى لېكى
سېلىپ ماڭا باشتى -ئايا بىر قارىلەتكەندى
 -ھە توختى پوكانما؟ نېمە ئى

كېتى

قەستەن تونۇماسڭلىققا

مۇغەمبەرلى

بىلەن:

قىلىپ كەتتۇقا پوكان؟

ئۇنىڭڭڭ مىنڭڭى مەسڭڭخىرە قىلىڭڭپ بېشڭڭىنى لىڭىشڭڭتىپ تڭڭۇر پ قىلغڭڭان ئۈنلڭڭۈك
يىگىتنىڭڭڭ قولداشڭڭلىرى پىخىلڭڭداپ كۈلۈشڭڭۈپ كىتىشڭڭتى ،مەن خىجىڭڭ

سڭڭۆزىدى
بولغىنىمدى

قىزىرىپ كەتتى .

قاراڭال قىزىرىپ كەتكىنىڭالرنى! ئىسمى -جىسمىڭلىغا اليى پوكاندە سىلە!- ،دېدى تۇرانىتاز ماڭقا يەنە ماڭا ھۇجۇم قىلىپ.
ئۇنىڭڭڭ بڭڭۇ گىپىڭڭدى

بىڭڭز تەرەپنىڭڭڭ

قارشڭڭى تەرەپنىڭڭڭ يىگىتلىڭڭرى ئەمە

ئادەملىرىمۇ كۈلۈشۈپ كەتتى.
مەن ئىچىمدە خەپ دىدى  ،قارشى تەرەپنىڭ مېھمانلىرى بىز بىلەن كۈرۈشۈپ
بولۇپ ئۆيگەكىرىپ كەتكەندە بۇ كۆك ماڭقىنىڭ كىچىكلىكىدىكى بىر ئىشى يادىمغا
كېلىلالدى:
ئالتە -يەتتە ياشلى
تڭا

چاغلىرى ئىدى ،بىر قېتى ئانام ماڭا بازاردى

ئون نەچچە

كەمپڭڭۈت ئالغڭڭاچ چىقىپڭڭتىكەن ،شڭۇ كەمپڭڭۈتلەرنى سڭڭامانخانىغا تىقىڭڭپ قۇيڭڭۇپ

ئاۋايالپ يەيتتى  ،مەھەللىدىكى بالىالر بىلەن ئوينىغاندا بىر تڭا
چىقاتتى -دە چۇرقىراشقىنىمزچە كونا شا پاخڭاللى
سە

بىلەن ئوينايدىغان بۇ بالىالر ياشتا مەندى
ئامراق ئىدى ،بىز كەمپۈتنى ئامىراقلىقىمىزدى

كەمپڭۈتنى ئېلىڭپ

ئېتىزىغڭا يۈگۈرۈيتتڭۇق  ،مەن

كىچىكرەك بولڭۇپ كەمپڭۈتكە بەك

«قەمپڭۈت» دەپ ئڭاتىلاالتتۇق ،مەن

بالىالرغا كەمپۈتنى كۆرسىتىپ قۇيۇپ پااللغا يۆلىنىپ ئولتۇر پ يىرتى
ئېغىدى

ئىشتىنىمنىڭ

كىچىككىنە قوڭغۇرىقامنى چىقىراتتى -دە بالىالرغا قۇلڭۇمنى كانڭاي قىلىڭپ

سۇز پ توۋاليتتى «:چو

داداڭالرغا ساالم قىلىڭالر!»

بالىالر كۈلۈشكىنىچە تۈشمۇ -تۇشتى

ئالدىمغاكىلىپ «چو

قوڭغىرىقىمغا قاراپ ھڭۆرمەت بىلدۈرۈشڭەتتى .ئارقىڭدى

دادا ساالم!» دەپ

مەن «قېنڭى ئەمڭدى چڭو

داداڭالرنى سىتپاپ قۇيۇڭالر!» دەپ ئاۋازىمنى تازا بوم چىقىرىپ توۋاليتتى  ،بالىالر
كۈلۈشكىنىچە نۆۋەت بىلەن كىلىپ قوڭغىرىقامنى سىتپاپ قويغان ھەركەتنى دوراپ
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قۇيڭۇپ بىڭر يانغڭا ئۆتڭۈپ تڭۇراتتى ،بالىالرنىڭڭ ئارىسڭىدىكى قىڭزالر ئىككڭى قۇلىڭڭدا
ئڭڭاغىزىنى تۇتڭڭۇپ پىخىلڭڭداپ كۈلۈشڭڭكىنىچە بىڭڭر يانغڭڭا ئۆتڭڭۈۋاالتتى ،ئانڭڭدى
كەمپۈتنى نۆۋەت بىڭلەن ئاغزىمىزغڭا سڭېلىپ شڭۈمىگەندى
ئۈستىگە تاشاليتتۇق ،ھڭۆ
كېتى

توپىغا مىلەنگەندى

كېڭتى

بىڭڭز

شڭا پاخىلىنىڭڭ

كەمپڭۈت شڭا پاخىلىنىڭڭ ئىچىڭگە كىرىڭپ ئاسڭتىدىكى
يڭۈزىنى بىڭر قەۋەت تۇپڭا -تۇزانڭدى قڭاپاليتتى ،ئانڭدى

كەمپۈت يىتى

نۆۋىتى كەلگەن باال تۇپا كەمپۈتنى شۇ پېتڭى ئاغىزىغڭا سڭېلىپ بىڭر

شۈمىلالغاندى

يەنە شۇ پاخالنىڭ ئۈستىگە تاشاليتتى ،ئۇ چاغالردا كەمپۈتكە

كېتى

شا پاخىلىنىڭ توپىسى يۇقسا باشقىچە بىڭر خىڭ
ئىشقىلىپ بىز مۇشۇنداق ئۇسۇلدابىر تا

تەمڭگە كىرىڭپ قاالمڭدىكى

تڭا

كەمپۈتنى ئون نەچچە باال تولڭۇق شڭۈمۈپ

چىقاتتۇق.
مانڭا مۇشڭۇ كەمپۈتڭۈمنى يەيڭدىغان بالىالرنىڭڭڭ ئىچىڭدە تۇرانىتڭاز پوتلىمڭۇ بڭڭار
ئىدى ،مەن«چو

داداڭالرنى سىتپاپ قۇيۇڭالر!» دەپ بڭۇير ق قىلغىنىمڭدا باشڭقا

بالىالرنىڭ ھەممىسى يالغاندى

سىتاپ ئۆتۈپ كەتسە بۇ تۇرانىتاز دېگەن پڭوتال ئڭۆز

ئالقىنى بىلەن قوڭغىرىقامنى سىتپاپ قۇياتتى .ھەتتا ئۆيڭدىكى چاغلىرىمڭدا «ئاكڭا،
چو

دادامنى سىتپاپ قۇياي ،كەمپۈت بارمۇ؟» دەپ كەينىمگە كىرىلاالتتى.
مۇشۇ ئىشڭالرنى ئڭويالپ بڭۇ پوتلىنىڭڭ بايڭامقى ھاكڭاۋ ر -چڭوڭچىلىقىنى زادى

سڭڭىغد رالمىدى  ،قۇسڭڭۇغۇم كۆپڭڭۈپ ئڭڭاخىرى ئڭڭۇالر ئولتۇرغڭڭان ھويلىڭڭدىكى سڭڭوپىغا
يېقىنلىشىپ چاند رماي ئۇنىڭغا گەپ قىلىلالدى :
-ھە سڭڭوجا

ئەجەب يوقڭڭاپ كەتتىڭلىتڭڭا ،سڭڭىلنىڭ چڭڭو

مەھەللىدىكى مازاردا ،چو

داداڭڭڭالر مۇشڭڭۇ

داداڭالرنىڭ بېشىنى ئۇنداق تاشلىلەتمەڭالر ئۇكام!

مەن شڭڭۇنداق دەپ بولڭڭۇپ قورسڭڭىقىمنىڭ تڭڭازا ئاسڭڭتىنى چانڭڭد رماي قاشڭڭالپ
قويد م .تۇرانىتاز پوتال مىنىڭ نېمە دېمەكچى بولغىنىمنى سۆز -ھەركىتىمدى ئازراق
سىزىپ قېلىپ ئورنىدا غىمىسالپ ئولتۇرالماي قالدى.
ھە...ھە...ئاكڭڭا ئڭڭۇز ن بولڭڭدى خىڭڭزمەت ھەلەكچىلىكىڭڭدە بڭڭۇ تەرەپڭڭلەرگەئۆتەلمىد ق!بۇندى

كېتى

بىز قىلىدىغان ئىشالر بولسا ھە دەرسىز!

تۇرانىتاز پوتال بىردەمنىڭ ئىچىدە بايامقى چوڭچىلىقىدى
قۇرتىڭڭدەك بولڭڭۇپ كەتتڭڭى .بۇنىڭڭڭدى

قېلىپ ئالدىمدا پىلە

سڭڭۇپىدا ئولتۇرغڭڭان بايڭڭامقى كۈلگڭڭۈنچەك

يىگىتلەرمۇ ھەيران قالڭدى ،مەنمڭۇ مەقسڭىتىمگە يىتىڭپ مىتىقىمڭدا كڭۈلگىنىمچە بڭۇ
نائەھلىنىڭ يېنىدى

چىقىپ كەتتى .
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ئارىڭدى

نەچڭچە مىنڭڭۇت ئڭۆتمەي ئاشڭپەز ئۇس ڭتام يۇلغڭۇن شڭېخى تېپىشڭڭىمنى

بۇيرىدى ،مەن پاتمىخاننى ئىزدەپ تېپىپ يۇلغۇن شېخىنىڭ نەدىلىكىنى سورىدى .
يۇلغڭۇن شڭڭېخى ئۆگزىڭدىكى سڭڭامانخانىدا ئىڭكەن .مەن ئالڭڭدىراپ ئڭۆگزىگە چىقىڭڭپ
ھويلىدا ماڭا قاراپ تۇرغان پاتمىخاندى

قەستەن سورىدى :

 نەدە دېگەن؟پاتمىخڭڭان مىنىڭڭڭ كۆڭلڭڭۈمنى چۈشڭڭۈنۈپ نڭڭاغرا -سڭڭۇناينىڭ ئاۋازىڭڭدا گىپىمنڭڭى
يالغاندى

ئاڭلىتالمىغان بولۇپ ئۆگزىگە چىقتى.

 ۋاي خڭۇدايى  ،سڭڭىنى قانڭداق قىلسڭڭام بڭڭۇالر تڭوختەك؟- ،دېڭڭدى پاتمىخڭڭانقاش -كۆزلىرىنى ئوينىتىپ.
 نېمە قىلسازى

بىر قىلغىنە! چىدىغۇچىلىكى قالمىدى مىنىڭ!- ،دىدى ئۇنىڭ

كۈلكىسىگە بۇاللماي.
 -يۇلغڭڭۇن شڭڭېخى دېڭڭگەن ئەنە!- ،دەپ كۆرسڭڭەتتى پاتمىخڭڭان سڭڭامانخانىنى

كۆرسىتىپ كۈلگىنىچە.
 مڭڭاڭە بىلڭڭلە كىرىمىڭڭز!- ،دىڭڭدى ئاغزىمغڭڭا كەلڭڭگەن تۈپڭڭۈكنى غۇرتتىڭڭدەيۇتىلېتىپ.
پاتمىخان ئەتراپقا بىر قارىلېتىپ سڭامانخانىغا ماڭڭدى ،مەن ئۇنىڭڭ كەينىڭدى
ئەگىشىپ كىرىپ گەپ قىلمڭايال ئڭۇنى قۇچاقلىلالڭدى  ،ئۇمڭۇ ماڭڭا چىڭڭ يېپىشڭتى،
يۈرۈگۈم خۇشاللى

ھاياجىنىدى

پارتالپ كىتەيال دەپ قېلىلاتاتتى.

تڭڭوختەك سڭڭاڭا بىڭڭر خڭڭوش -خەۋەرنڭڭى يەتكۈزەيمڭڭۇ؟ - ،دېڭڭدى پاتمىخڭڭانقۇچىقىمدى

يۇلقۇنۇپ چىقىپ.

نېمە خوش -خەۋەر پاتمىخان؟دادام ئىككىمىزنىڭ توي ئىشىنى مۇشۇ ئايدا قىلىلېتىدىغانلىقىنى ئېتتىپتۇ. -نېمە ...نېمە دىدىڭ؟ دادا

تويىمىزنى قىلىپ بېرەمدىكەن؟

مەن خۇددى چۈش كۆرگەندەك بولۇۋاتاتتى .
ھەئە  ،دادام ئۆز ئاغىزى بىلەن ئانامغا دەپتۇ.مەن بۇ خەۋەردى

ھا -تا

قالدى  ،خۇشڭاللىقتا پڭوت -قڭوللىرى تىتىرەشڭكە

باشلىدى .مەن چ ەكسىز ھاياجان ئىچىدە ئالدىمدىكى راسا چو
شېخىدى

ئىككى باغالمنى دە

بڭۇنچە جىڭ

باغالنغڭان يۇلغڭۇن

كۆتۈردۈم .پاتمىخڭان ئەتراپىمڭدا «ھڭاي تڭوختەك!

شڭاخنى نەگە ئاپىرىسڭەن،بىر بڭاغالمنى ئڭا !» دىگەنڭدەك گەپلەرنڭڭى
27
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قىلىلاتاتتى ،مۇشۇ تاپتىكى خوشلۇقۇمدا قۇلىقىمغا ھېچقانداق گەپ كىرمەيلاتڭاتتى.
قۇلىقىمنىڭڭڭڭ تۈۋىڭڭڭدە پەقەت پاتمىخاننىڭڭڭڭ «تڭڭڭويىمىزنى مۇشڭڭڭۇ ئايڭڭڭدا قىلىڭڭڭپ
بېرىدىكەن» دېگەن ئاۋاز ياڭراپال تۇراتتى.
مەن بۇ ئىككى بۇغڭام يۇلغڭۇن شڭېخىنى كۈتڭۈرۈپ شڭوتتى

چۈشڭكىلىلاتاتتى ،

سامانخانىنىڭ ئالدىدا تۇرغان پاتمىخان بىر قۇلىدا پىشانىسڭىنى تۇتڭۇپ تڭۇر پ بىڭر
قۇلىدا ئىما -ئىشارەت قىلىپ بىرنىمىلەرنى دەيتتى...
چۈشمەكچى بولۇپ پۇتۇمنى بالڭداققا تاشڭالپ تڭۇر پ ئڭاخىرقى

مەن شوتىدى

يەنە بىر سورىدى :

قېتى پاتمىخاندى

بۇ چۈشۈم ئەمەستۇ؟ بىز راس ....گېپىمنىڭ ئاخىرىنى دەپ بولغىچە ئۆزەمنىڭ شۇتنىڭ ئۇچىڭدا يۇلغڭۇن شڭېخى
بىڭلەن بىڭرگە ئاسڭڭماندا پەرۋاز قىلىلاتقڭانلىقىمنى ھڭې
سڭڭە -پە تى ڭ

قىلڭڭدى  ،دېڭمەك ئڭڭۆگزىگە

قۇيۇلغڭڭان بڭڭۇ شڭڭۇت مىنىڭڭڭ كۆتۈرىلالغڭڭان شڭڭېخىمنىڭ كەيڭڭنىگە

سەنتۈرۈلۈپ كىتىشى سەۋەپلى

ئۆگزە تېمىدى

ئاجراپ ئۇد لال مىھمانالر ئولتۇرغان

سۇپىغا قاراپ چۈشىلاتاتتى.
«قارا

-قۇر

...گوم» قىلغان ئاۋاز بىلەن ھويلىدا قىتا -چىتا كۆتۈرۈلدى،

كۆزۈمنى ئېچىپ قارىسام ئاستىمدا شاخ ،شاخنىڭ ئاستىدا شۇت ،شوتىنىڭ ئاسڭتىدا
ئالال كىملەر ۋايجانالپ ياتىد .
بۇ كېلىشمەسچىلىكىنى كۆرۈ  ،ھويلىدىكى سڭۇپىدا تڭويى بولىڭدىغان يىگىڭ
قاتڭارلى

ئڭڭون نەچڭڭچە مېھمڭڭان ئولتڭڭۇر پ ئالڭڭدىغا كەلڭڭگەن دۈڭلىڭڭگە ئەمڭڭدى قڭڭو

ئۇزىتىلاتقان ئىكەن .ھېشى
قاتڭار مېھمانالرنىڭڭ ئڭۇد

ئارلشىپ قالغان بڭۇ شڭوت چاقمڭاق تىزلىكىڭدە بڭۇ بىڭر
گەدىڭنىگە چۈشڭۈپتۇ ،نەچچەيلەننىڭڭ بېشڭى دۈڭلىڭڭگە

چىلىشىپ كاللىسى ئېتىلغان بولسا يەنە نەچچىسىنىڭ يۈزىنى ئالدىڭدىكى تەخسڭە -
پىتالىلەرنىڭ سۇنۇقلىرى تىلىپ قانغا بويىلېتىپتۇ...
بۇالرنىڭ ئىچىدە يارىسى ئە

ئېغىر بولغىنى تويى بۇلىدىغان يىگىتنىڭ ئىدى،

ئۇنىڭ مۇبارەك يۈزى ناۋات چېتى دەملەنڭگەن چەيڭنەك -پىتڭالىلەرگە تڭوغرا كىلىڭپ
قالغاچقا يىگىتنىڭ تومشۇقى ئېتىلىپ ئاستى -ئۈستۈن چىشلىرىدى

كامىڭدا بەش -

ئالتىسى ئالدىدىكى داستىخانغا تۈكۈلۈپ ئۈلگۈرگەن ئىدى.
مەن كڭڭۈزۈمگە ئىشڭڭىنەلمەي ئاسڭڭتىمدىكى كڭڭالپۇكى قڭڭوش تەكىتڭڭدەك بولڭڭۇپ
خارقىراپ ياتقان يىگىڭتكە سڭىنچىالپ قارىڭدى  ،بڭۇ بىڭر جڭۈپ تەكىتنىڭڭ ئارىسڭىدا
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قىزى

شارپىدەك بىڭرنىمە سڭاڭگىالپ تڭۇراتتى زەن سڭېلىپ قارىسڭام ئڭۇ سڭاڭگىالپ

تڭڭۇرغىنى شڭڭارپا ئەمە
ئومۇرتقىسىدى

بەلكڭڭى ئۇنىڭڭڭ تىلىڭڭكەن ،ئۇنىڭڭڭ مۇشڭڭۇ تاپتڭڭا بۇيڭڭۇن

بىڭر قانچىسڭى ئۇۋ لڭۇپ كەتڭكەن بولسڭا كېڭرەك بىچارىنىڭڭ بېشڭى

شوتىنىڭ ئاستىدا دومىالپ يۈرگەندەك قىالتتى.
مەن مۇشۇچاغدا بوينى ئۆلۈك كەپتەرنىڭ بوينىدەك بىر يانغا ساڭگىالپ قالغان
ئاسڭڭتىمدىكى يىگىتنىڭڭڭ تڭڭويى بۇلىڭڭدىغان تۇرانىتڭڭاز ئىكەنلىكىنڭڭى رەسڭڭمى
قىلدى  ،چۈنكى ئۇنىڭ بۇرنىدى

جەزم

بارمىقى توملۇقىڭدىكى بىرجڭۇپ چوكىڭدەك كڭۆك

ماڭقا باال ۋاقتىدىكىدىنمۇ بەكراق ساڭگىالپ تۇراتتى.
مەن ئەھلالىنىڭ ئېغىرلىقىنى بىلىپ ئىشنىڭ چاتاقلىقىنى پەملىدى -دەكۆزۈمنى
چىڭڭڭ يۇمۇۋېلىڭڭپ يالغانڭڭدى

ئايالنغڭڭان بولڭڭۇپ يېتىلالڭڭدى  .ئۇالرتۆشڭڭمۇ -تۆشڭڭتى

يۈگۈرۈپ كىلىشىپ ئالدى بىلەن ئەتىلارلى

يىگىتنى تارتىپ ئېلىڭپ قىڭز يۆتكەشڭكە

ئەكەلگەن التا پىكاپقڭا سڭالدى ،ئارقىڭدى

سڭەت بولمىسڭۇن دەپ مىنىمڭۇ كۈتڭۈرۈپ

ئېلىڭڭپ ئۇنىڭڭڭ يېنىغڭڭا ئور نالشڭڭتۇردى ،پىكاپنىڭڭڭ كەينڭڭى ئور نڭڭد قىغا ئىككىمىڭڭز
سىڭايان يېتىشىپ ئاران پاتتۇق ،بۇ مىنىڭ ئۆمرۈمدە تۇنجى قېتى ئېسى

ماشڭىنىدا

ئولتۇر شۇم ھېسابلىناتتى
ئالدى ئور ند قتىكى تۇرانىتازباشلىقنىڭ چېچىنڭى مڭايالپ كەيڭنىگە تارىلالغڭان
كاستۇم -بور لكىلى

خام سېمىز دادىسى تىڭ -تىڭ

بڭولغىنىچە شڭوپۇرىغا بڭۇير ق

قىلدى:
تىز ما !شۇنداق قىلىڭپ ماشڭىنا شڭەھەردىكى چڭو

دوختۇرخانىغڭا قڭاراپ ئۇچقانڭدەك

يۈرۈپ كەتتى ،كۆزۈمنى ئاستا ئېچىپ يېنىمدىكى تويى بۇلىدىغان يىگىتكە قارىسڭام
ئڭڭۇ يەنە ئۈلڭڭۈكتەك يېتىپتڭڭۇ ،ئۇنىڭڭڭ بڭڭۇ ھالىغڭڭا قڭڭاراپ مىنڭڭى تىتڭڭرەك بېسىشڭڭقا
باشلىدى...
شۇنداقتىمۇ خۇداغا قىلغىنى بارئىكەن ،بىر چاغدا كاساپەتنىڭ قۇلى ھەركەتكە
كىلىپ ئەتراپنى سىتالشتۇر پ مىنىڭ بەدىنىمنى چىڭ تۇتىلالدى.
 ئانا...ئانا....ئڭڭۇ ئڭڭاخىرى ز ۋانغڭڭا كەلڭڭدى .بىڭڭراق دادىسڭڭى تڭڭاراكتۇردەك ئڭڭاۋاز چىقىرىڭڭپ
ماڭىدىغان بۇ پىكاپنىڭ شاۋقۇنىدا ئۇنىڭ ئاجىز ئاۋازىنى ئاڭلىمايلاتاتتى.
ئانا...ئانا...29
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مەن ئاستا ئېغىزىمنى ئۇنىڭ قۇلقىغا يېقىپ پىچىرلىدى :
ئۇ ئانا -چو

ئەمە

چو

دادا...چو

دادا  ،ئەمدى قويىلەت!

دادا...

ئۇ يەنە توختىماي ئىڭرايتتى ،مەن ئاغرىققاچىدىتالماي ئۇنىڭ قۇلىقىغا تېخمڭۇ
ئۈنلۈكرەك قىلىپ ئېتتتى :
-ئەمدى مەندە كەمپۈت يوق!

- 9116يى

(قاراقاش)
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توختى پوكان ۋە غالتەك ۋەقەسى
تۇرانىتڭاز باشڭلىقنىڭ بېلڭى ئېغىڭر چىڭ بولڭۇپ كەتكەنلىكڭى ئۈچڭۈن دوختڭڭۇر
ئۇنىڭ كارۋاتتى

چۈشىشىنى چەكلىدى ،بىر ئولتۇر شڭىدا بىڭر پاقالننىڭڭ گۆشڭىنى

يەپ كۆنۈپ كەتكەن كالىدەك ئىشتەيلى
تاكان چىشلىرىدى

بۇ بىر نېمە تىمساخنىڭكىدەك دانە -دانە

ئايرىلىپ قالغان بولسىمۇ لېكى

گېلىڭدى

قالمىغڭان ئىڭدى .ئڭۇ

كارۋاتتڭڭا يېتىپمڭڭۇ چىشڭڭى يڭڭوق مومڭڭاي گڭڭۇال شڭڭۈمىگەندەك بڭڭار -يڭڭوقنى توختىمڭڭاي
ماكىلدىتىپ چاينڭاپ كۈنڭدە زەمبىلڭدە بىرنڭى چىقىرىڭپ يڭاتتى ،ياتاقنىڭڭ ھاۋاسڭى
بولغىنىپ چىدىغۇسىز بولۇپ كەتكەنلىكتى

ئۇنىڭ بىلەن بىر ئۆيدە ياتقان ئىككڭى

سوقۇر ئۈچەي بىمار ئوپراتسىتە قىلىنىشتى

ۋاز كىچىپ ئۆلسەكمۇ ئاسڭمىنى ئۇچڭۇق

يەردە ئۆلەيلى دەپ بۇرنىنى توتقىنىچە دوختۇرخانىدى

قاچتى.

ئۇنىڭ چىقىرىنىدىسىغا قاچا تۇتۇپ كۈتىگە قەغەز تاشىتالمىغان بىچڭارە ئاتڭا -
ئانىسى دەرھا پىالن تۈزۈپ ئۇالرنىڭ نىكاھىنى شەھەرلى

دوختۇرخانىنىڭ تاشقى

كېسڭڭەللىكلەر بۆلۈمىڭڭدە ئۇقڭڭۇپ تڭڭۈگەتتى .شڭڭۇنداق قىلىڭڭپ ئايشڭڭىخاننىڭ سېسڭڭترا
سىڭلىسى تۇنجى توي ئاخشڭىمىنى ئۇنىڭڭ تىگىنڭى قۇر قڭداش ۋە پڭوقىنى تۈكڭۈش
بىلەن يور تتى.
دوختۇرالرنىڭ كڭارامىتى بىڭلەن تۇرانىتڭاز ئوبڭدانال سڭاقىتىپ قالغڭان بولسڭىمۇ
لېكى

تاماق يىسە توخۇدەك چېچىپ يەيدىغان ،بىر مىنۇتتا ئون قېتى تۇمشڭۇقىنى

سڭڭۇنۇپ يىگىڭڭرمە قېڭڭتى پوتلىسڭڭىنى تارتىڭڭدىغان بولڭڭۇپ قالڭڭدى ،ئۇنىڭڭڭ ئۈسڭڭتىگە
تۇرانىتازنىڭ كىشىلەرگە دائى قاپڭاق تڭۆرۈپ تورىڭدىغان مڭۇز چىرايڭى بڭۇ قېتىمقڭى
داۋاالشڭتى

كېڭتى

بىڭر ئىشڭتى

ئاچچىقالنسڭڭىمۇ ،خاپڭا بولسڭىمۇ «تاللىققڭا ئېسڭڭىپ

قويۇلغان كاللىدەك» ھىجىتىپ تۇرىدىغان ھالەتتە ساقايدى...
«بىر قايغۇدا بىر خۇشاللى » دېگەندەك ئۇنىڭ چىرايىڭدىكى بڭۇ نۇقسڭانلىرى
ئۇنىڭغا ئېتتقۇسىز ئامەت ئېلىپ كەلدى ،بىر قېتى يڭۇقىرى ئڭور نالردىكى ئاالھىڭدە
رەھبەرلەر خىزمەت تەكشۈرۈپ كېلىڭپ تۇرانىتڭاز باشڭلىقنىڭ سڭاقچىخانا ھويلىسڭىدا
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ئاممىغڭڭا گەپ قىلىلاتقانڭڭدىكى ھڭڭالىتىنى يەنڭڭى دەمڭڭدە بىڭڭر تۇمشڭڭۇقىنى سڭڭۇنۇپ
پوتلىسىنى تارتقىنىچە ئۇالرغا باشتى

–ئاخىرى كۈلڭۈپ تۇرغڭان قىتڭاپىتىنى كڭۆرۈپ

«قاراڭالر بىزنىڭڭ ئاساسڭى قاتالمڭدىكى بڭۇ قەھىرىمڭان كادىرىمىزغڭا ،ئڭۇ خىڭزمەت
ئۈستىدە ھېرىپ -تەرلەپ بۇرنىنى سۈرتكۈدەك ھالى قالمىسىمۇ يەنىال خەلققە ئىللى
كۈلۈمسىرەپ تۇرغىنىنى ،بىز ھەممىمىز بۇنىڭدى ئۆگىنىشىمىز كېرەك!» دەپ داۋرا
سالدى.
شۇنداق قىلىڭپ بڭۇ كاتتڭا زاتنىڭڭ بىڭر ئېغىڭز گىپڭى بىڭلەن تۇرانىتڭاز باشڭلى
دەرھڭا «خەلقنىڭڭ غەمگڭڭۈزار چڭاكىرى –تۇرانىتڭاز» غڭڭا ئايلىنىڭپ پۈتڭۈن گېزى ڭ -
ژورنا ،تاراتقۇالرنىڭڭڭ بڭڭاش بېتىنڭڭى ئىگەللىڭڭدى ھەم ئوز نغڭڭا قالمڭڭاي قوشڭڭنا بىڭڭر
ناھىتىگە ناھايىتى چو

ئەمەلدار بولۇپ ئۆسۈپ كەتتى.

ھڭڭاجى ئائىلىسڭڭىدىكىلەرمۇ كىتئوغلىغڭڭا كەلڭڭگەن بڭڭۇ ئامەتنىڭڭڭ خوشڭڭلۇقىدا
پاتمىخان بىلەن بولىدىغان توي ئىشىمىزنى ئالدىنقى ئايغا بىكىتتى.
«يىتىمنىڭ ئاغىزى ئاشقا تەگسە بورنى قاناپتۇ» دىگەندەك تويغا ئڭاز قالغانڭدا
كەنتىمىزدە كۈتۈلمىگەن بىر ۋەقە يۈز بىرىپ چو -كىچى

ھەممىمىزنڭى يڭوق بىڭر

باالغا تىقتى .مەدەنىتەت ئىنقىالبىنىڭ ئاسارىتى بولسا كېرەك مەكتەپ ،كان -كارخانا
تاملىرىنىڭ يۈزلىرىدە ئىشقىلىپ بوش -بىكارلىكى يەرلەرنىڭ ھەممىسڭىدە ھەر خىڭ
دەبڭڭدەبىلى

شڭڭۇئارالر يېزىغلىڭڭ

كومتىتىنىڭ چو

يېغى

تام يۈزىدىمۇ قىزى

تڭڭوراتتى .ھەتتڭڭا مەن ئەقلىمڭڭگە كەلسڭڭەم كەنڭڭتە

مەيدانىدىكى قىشتا سېلىنغان چڭو

خالىجاينىڭڭ سڭىرتقى

سىر بىلەن سىزىلغان شۇ بىر باش سۈرەت بىلەن چو

خەتلى

بىر شۇئار بار ئىدى.
بىڭر كڭۈنى قايسڭڭىد بىڭر مەلئڭڭۇن بڭۇ ئۇلڭڭۇ شڭۇئارنىڭ خېتىنڭڭى شڭاخ بىڭڭلەن
جىجىالپ قۇيۇپتۇ ،شۇنىڭ بىلەن كەنتىمىزدە بوران چىقىپ ئالەم –مڭالەم بولڭدى،
ساقچى -ساقچى قايناپ كەتتڭى ،يېزىڭدى

كەلڭگەن رەھڭبەرلەر بڭۇ ئىشڭنى دەرھڭا

سىتاسىتغا كۈتۈرۈپ« سەككىزىنچى ئىتۇ شۇئار جىجىالش –بۇز ش ۋەقەسى» دەپ
نام قويدى ،بىز ئىتڭۇ -پىتڭۇ

دېڭگەن گەپنڭى چۈشڭەنمەيتتۇق ،پەقەت بڭۇ چڭو

خەتنڭڭى يەتتىنچڭڭى ئاينىڭڭڭ سڭڭەككىزىنچى كڭڭۈنى بىڭڭرە ئۇششڭڭاق بالىنىڭڭڭ ئۇقمڭڭاي
جىجىالپ قويغانلىقىدى

گۇمان قىالتتۇق .مۇشۇ زور ۋەقە سەۋەپلى

مىنى قەيەردە

كۆرسڭڭە ،خىقىڭڭراپ يڭڭۈزۈمگە تۈكڭڭۈرۈپ يۈرۈيڭڭدىغان كونڭڭا قېتىنئاتڭڭام بىڭڭر كۈنڭڭدىال
جازالىنىپ ھۇقۇقىدى

ئېلىپ تاشالندى.
32
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ئىچىمدە بو ئوغرىنىڭ مولالق ئاتقانلىقىڭدى
ئى

بۇنىڭلى

قەۋەتڭال خۇشڭا

بولڭد م ،لڭېكى

بىلەن تۈگىمىدى ،ئۇنىڭ ئورنىغڭا چىققڭان كەنڭتە مڭۇدىرى دېڭگەن

ئەبلەخ خىزمەت قىلمىسا ئۆلۈپ قالىدىغاندەك كەنتىڭدىكى بڭارلى

ياشڭالرنى يېغىڭپ

خالىجاينىڭ تېمىنى نۆۋەت بىلەن خەۋەر ئېلىپ قوغدىغىلى سالدى .ھەر كۈنى تۆت
ئادەم كېچە -كۈندۈز بۇ تامنى خەۋەر ئاالتتۇق ،بۇ ئىشنى قىلغان بەد نىتەت تېخىچە
تېپىلمايلاتاتتى.
سڭڭاڭگىلىتىلا » دىگەنڭڭدەك نەچڭڭچە كڭڭۈن ئڭڭۆتمەي كەنڭڭتە

«كۆتۈرەلمىسڭڭە

كومتىتىنىڭ قوروسىدىكى دۆلەت بايرىقى ئېسىلغان ئېگىز خادىنىڭ بايراق سڭىمىنى
يەنە بىر نائەھلى ئوغرىلىلالدى.
ھەر نېمە بولسا بۇ قېتىمقى ئى
قىلىنغان بولسا بو ئى

يۇقىرىغا دوكالت قىلىنمىدى ،ناۋادا دوكڭالت

يەنە«ئون بەشىنچى ئىتۇ

سى ئوغۇرالش -بوالش -تاالش

ۋەقەسى» دەپ ئاتىلىپ يېزا باشلىقى بىلەن كەنتىمىزنىڭ بۇ يېڭڭى«سڭېكرېتارى»
ئالالقاچان ۋەزىپىسىدى
بڭڭڭار خڭڭڭاپىلى

ئېلىپ تاشلىنىشى مۇمكى

ئىدى.

يەنە شڭڭڭۇ بىڭڭڭز بىچڭڭڭارىلەرگە بولڭڭڭدى ،نۆۋەتچىلىڭڭڭ

قوغدايدىغان جاي بىردى

قىلىڭڭڭپ

ئىككىڭگە كۆپىتىڭپ ئڭادەم سڭەككىزگە ئڭاۋ دى .بىڭز بىڭر

گۇرپپا تۆت ئادەم بار كۈچىمىز بىلەن بڭايراق خادىسڭىنىڭ تۈۋىڭدە يېتىڭپ -قوپڭۇپ
خادىنى قوغدىد ق يەنە شۇنداقتىمۇ بو نىتىتى يامان ئوغرى بىر ئاخشڭىمى بىزنىڭڭ
ئۇخالپ قالغان پۇرسىتىمىزدى

پايدىلىنىپ بايراقنىڭ يىپىنڭى يۆگەيڭدىغان چۈيڭۈن

غالتەكنى ئوغرىلىلاپتۇ.
شۇنىڭ بىلەن بۇ «چويۇن غالتەك ۋەقەسى» دى
بىر كۈن مڭۇزاكىر قىلىڭ
ئىتتى

ئڭارقىلى

كېتى

كەنڭتە رەھبەرلىگڭى

بڭايراق خادىسڭىنىڭ تڭۈۋىگە توپڭاقتەك سڭېرى

بىرنى باغالپ قۇيىدىغان بولدى ،بىز شۇ ئى

بىلەن بىرگە خادىنى قوغداپ

يېتىشقا مەجبۇرى بولد ق...
ئىتنىڭ پەيلى يامان ئىدى ،بەزىدە بىزگىمۇ يۈز قىلمڭاي داپشڭىنىپ قۇيڭاتتى،
ئى

بۇال مۇشۇنداق بوال ،ئاخشاملىرى خادا تۈۋىگە قۇيۇلغان كڭارۋاتتى

چۈشۈشڭكە

ھېچقايسىمىز پېتىنالمايتتۇق ،چڭۈنكى كارۋاتنىڭڭ ئاسڭتىدىكى سڭېكرېتارنىڭ قڭو -
چومىقى بولغان بۇ سېرى

ئى

كۈزىنى ئۈزمەي بىزنى باشقۇراتتى .سىتگۈمىز كەلسە

تۆتەيلەن ھەممىمىز بىر بولۇپ ماڭاتتۇق ،تە

كېچىسڭى باشڭقىالرنى ئويغىتالمىسڭام

كارۋاتنىڭڭ ئۈسڭتىدە ئڭۈرە تڭۇر پ يىراقالرغڭا قۇيڭۇپ بىرىشڭتى
33
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ئىڭدى ،نڭېمە باالغڭا قڭالغىنىمنى بىلمەيڭمەن ،ئىشڭقىلىپ ھېلىغڭۇ ئىڭتكەن ،ئىتنى ڭڭ
چىكىتىڭڭدىغان ئڭڭادەم

ئىسڭڭمىنى ئاڭلىسڭڭاممۇ تىڭڭنى جۇغۇلڭڭداپ يۈرۈگڭڭۈم قېپىڭڭدى
ئىدى ...
ھېلى چىقىپ بىرە يېرىمنى كاپ قىلىپ ئاالرمىكى

ئى

دىگەندەك قورقۇنچىدا

تۈزۈكمۇ سىتەلمەيتتى ھەر قېتى يېرىمىنى سىرىتقا يېرىمىنى ئىشڭتىنىمنىڭ ئىچىڭگە
قىلىپ ھڭۆ زاكىڭدا قالغڭان بڭوۋاقتەك تڭا

چىقارغانچىلى

ئڭاتقىچە يۇلتڭۇز سڭاناپ

غىمىسالپ چىقاتتى  ،ئىشقىلىپ توختى پوكان بولغانغا گېلىمغىچە تويد م...
كەنتىمىڭڭزدە بۇنڭڭداق سىتاسڭڭىتغا ياتىڭڭدىغان زور ۋەقەلەر ئڭڭارقىمۇ -ئارقڭڭا يڭڭۈز
بەرگەنڭڭدى

كېڭڭتى

ياشتى

يەتمى

كېڭڭتى

مەجبڭڭۇرى

يۇقىرىنىڭڭڭ بۇيرىقىغڭڭا ئاساسڭڭەن كەنڭڭتە تەۋەلىكىڭڭدىكى يەتڭڭتە

ياشقىچە ھەممىمىز كەنتە كومتېتىغا يېغىلىڭپ ھەر كڭۈنى چۈشڭتى
«سىتاسڭڭى ئڭڭۆگىنى

» قىلىڭڭ

ئڭڭارقىلى

ئىڭڭدىتىمىزنى ئڭڭازاد

قىلىدىغان بولد ق .كۈندە بولىدىغان بۇ ئۆگۈنۈشتە سېكرېتار توختىمڭاي گېزىڭ -
ماتېرىتا ئۇقۇيتتى بىڭز زەن سڭېلىپ ئڭاڭالپ ئۇنىڭڭ مەزمڭۇنىنى ھەزىڭ قىالتتڭۇق،
«مۇزاكىر باسقۇچى» دا ھەممىمىز بىرمۇ -بىر پىكىر بايان قىلىپ بۇ ۋەقەنى

ئاندى

كېتىنكى ئىرادىمىزنى بىلدۈرىشەتتۇق...

ئېتىپالپ –تىلالپ بۇنىڭدى

بۈگۈنمۇ دائىمقىدەك سېكرېتار ماتېرىتا ئۇقۇشنى تۈگىتىپ مۇزاكىر باسقۇچىغا
ئۆتمەكچى بولىلاتاتتى ،مەن كۆڭلۈمدە« ھاي سېكرېتار يا ئىتىڭنى يوقات ،يڭا مەن
خالىجاينىڭ تېمىنى بېقىپ شۇ يەردە ياتاي ،يا بولمىسا مىنى بۇغۇپ ئۆلتۈرۈۋەت!»
دېگەننى ئويالپ ئېغىزىمنى ئاچاي دەپ تۇراتتى  ،شۇ چاغدا سىرتتى

سايى

چوالق

دېگەن پەسەندى «ۋاي سېكرېتار!...ۋاي سېكرېتار!» دىگىنىچە چىرايىدا قان يوق
يۈگۈرۈپ يېغى

مەيدانىغا كىرىپ كەلدى ،بىز ھەممىمىز بىڭرە يەرگە ئڭوت كەتڭكەن

يڭڭاكى كەنتىمىزنڭڭى سڭڭە

باسڭڭتۇر پ كەلڭڭگەن ئوخشڭڭايد دەپ ۋارا -چۇر ڭڭڭدى

توختاپ ئۇنىڭغا كۆزىمىزنى تىكتۇق.
 نېمە بولدى ھاي چڭوالق؟  -دەپ ۋاقىرىڭدى سڭېكرېتار جىددىتلەشڭكىنىدىئورنىدى

چاچراپ تور پ.

 نېمە....نېمە بوالتتى ،سېكرېتار...جىنڭايەتچى تېپىلڭدى!  -دېڭدى سڭايىچوالق ھاسىرىغىنىچە.
 قايسى جىنايەتچى؟ بايراقنىڭ غا...غا...غالتىكىنى ئوغرىلىغان!34
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شۇنداق خۇشا بولدى:

سېكرېتار بۇ جاۋابتى
 -ھە...كىمكەن؟

 ئەنە ...مەن باشالپ باراي!يىغىندىكى ھەممەيلەن ئورنىمىزدى
كومتىتىنىڭ ئالدىدىكى چو

گڭۆركىرەپ تڭۇر پ غەزەپ بىڭلەن كەنڭتە

يولغڭا ئېتىلڭد ق ،بىڭز چڭو -كىچىڭ

ئۈچ -تڭۆت يڭۈز ئڭادەم ئىڭد ق ،مۇشڭۇ ئڭوغرى سڭەۋەبلى

بولڭۇپ كامىڭدا
بىڭرى

نەچڭچە ھەپتىڭدى

بىزنىڭڭڭڭ يىمىڭڭڭگەن پڭڭڭوقىمىز كىڭڭڭرمىگەن گڭڭڭۆرىمىز قالمىغڭڭڭان ئىڭڭڭدى ،ھەممىمىڭڭڭز
يەڭلىرىمىزنڭڭى شڭڭىمايالپ ئىسڭڭتىھكامغا ئېتىلغڭڭڭان جەڭچىڭڭلەردەك ئڭڭۇ ئوغرىڭڭڭدى
ئڭۈچىمىزنى ئڭالغىلى يۈگڭۈرد ق...ھەتتڭا مەھەللىمىزنىڭڭ ئىمڭامى ئڭاخۇنى چۈشڭڭۈپ
كەتڭڭكەن سەللىسڭڭىگىمۇ قارىماسڭڭتى

سڭڭەپنىڭ ئە

ئالدىڭڭدا ھاسڭڭىراپ قۇيۇنڭڭدەك

چاپماقتا ئىدى...
دېگەنڭڭدەك چڭڭو
ھېلىقى چۆيۈندى

قۇلىڭڭدا

يولنىڭڭڭ ئوتتۇرىسڭڭىدا مەھەللىڭڭدىكى سڭڭاۋ ت سڭڭارا

ياسالغان غالتەكنى ئويناپ بەخىرامان تڭۇراتتى ،ئڭۇ نەچڭچە يڭۈز

ئادەمنىڭ ئۆزى تەرەپكە «ھۇررا» توۋالپ يۈگۈرۈپ كېلىلاتقانلىقىنى كۆرۈپ دەرھا
كەينىگە ئۆرۈلۈپ قارىدى ،كەينىدە باشقا بىرسى يوق ئىدى .ئەتىڭدى
«ھو....ھو »...دەپ كۈلۈپال يۈرۈيدىغان بۇ كۈلگۈنچەك سارا

–كەچكىڭچە

كۆڭلىدە «بۇ تېگى

پەسلىگە نېمە بولغاند ئەمڭدى؟ بڭۇالرنى چوقڭۇم كەنىتتىكڭى ھېلىقڭى سڭېرى
ئالدىغا سېلىلالدى ،بولمىسا بۇ سارا -لەقڭلاالر بۇنچىلىڭ
دېگەننى ئويالپ ھىجىتىشتى

توختىدى ئاندى

چىشلەپ ئالدى -كەينىگە قارىماستى

ئىڭ

قېچىشڭىپ يۈرمەسڭتى!»

چىرايىنى تۈرگىنىچە ئىككى لىڭلىنى

بەدەر كەينىگە بۇر لۇپ قېچىشقا باشلىدى...

خڭڭۇدايى بڭڭۇ سڭڭاراڭنىڭ پۇتىغڭڭا كۈچنىمڭڭۇ تڭڭازا بىڭڭرىپتىكەن ،كڭڭۆزنى يۇمڭڭۇپ
ئاچقۇچە كۆز ئالدىمىزدى

پىلدىرىغۇچتەك پىقىراپ يىراقالپ كەتمەسمۇ؟

قاچە -قاچ ،تۇتە -تۇت....
سارا

بىزگە تۇتۇق بىرىدىغاندەك ئەمە

ئىدى ،ئڭۇ شڭۇ يۈگڭۈرگىنىچە چڭو

ئۆستەڭدىكى ياغاچ كۆۋرۈكنىڭ ئۈستىگە چىقىپ توختاپ ئالڭدىغا ئىڭىشڭىپ تڭۇر پ
ھاسىرىغىنىچە دېمىنى ئېلىشقا باشلىدى...
بىزمڭۇ كەينڭدى

تۈشڭڭمۈ -تڭۈش باسڭتۇر پ كىلىڭڭپ قەدىمىمىزنڭى كۆۋرۈكنىڭڭڭ

لېلىڭڭدە توختىتىڭڭپ تىزلىرىمىزنڭڭى تۇتۇشڭڭقىنىمىزچە چڭڭو -چڭڭو
باشلىد ق ،سڭاۋ ت سڭارا

ئېڭىشڭكەن يېرىڭدى
35
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قارىدى ،بىزمۇ ھەممىمىز بېشىمىزنى كۈتۈرۈپ ئۇنىڭغا غەزەپ بىلەن تىكىلد ق ،ئڭۇ
زادى نېمە ئى

بولغانلىقىنى بىلەلمەي بىزگە تى

سالدى:

 ئاناڭنىڭ تويى بوالشتىما ھەرقايسىڭغا؟ئۆمرىڭڭدە

بىڭز بىڭر -بىرىمىڭزگە قارىشڭىپ ھەيڭران قالڭد ق ،چڭۈنكى بڭۇ سڭارا
بىرسىنى تىلالپ باقمىغان ئىدى.

 ھەي سڭڭارا ! – دېڭڭدى سڭڭېكرىتار ھارغىنلىقتڭڭا دېمىنڭڭى ئااللمڭڭاي - ،ئڭڭاۋقولۇڭدىكى غالتەكنى نەدى
سڭڭارا

تاپتىڭ؟

قولىڭڭدىكى چويڭڭۇن غڭڭالتەككە الپپىڭڭدە قڭڭاراپ ئڭڭۇنى دەرھڭڭا

كەيڭڭنىگە

تىقىلالدى -دە توۋالپ جاۋاب بەردى:
 ئاچاڭنىڭ ئېرىما مەن؟ بوش توۋال ماڭا!- ،دەپ خىرقىرىدى سارا .ئالدىڭ دەيمەن؟

 -غالتەكنى نەدى

 ئاناڭنى ئالغان يەردى !ئۇنىڭ جاۋابىڭدى

ھەممەيڭلەن پىخىلڭداپ كۈلۈشڭۈپ كەتتڭۇق .كۆپچىلىكنىڭڭ

ئالدىدا ئۇسا بولغان سېكرېتار تەلەتىنى بۇزدى:
 -ھاي ساۋ ت سارا

 ،ئاۋ قولۇڭدىكى غالتەكنى نەدى

تاپتىڭ دەيمەن؟

 سڭڭڭىنىڭ ئانڭڭڭاڭنى غڭڭڭالتەك ئالمىغڭڭڭان بڭڭڭولغىتتتى ،ھەي غڭڭڭالتەك جېنڭڭڭىچاپلىشىلالغان سارا ! - ،دەپ ۋارقىرىدى ساۋ ت سارا
كەچكۈچە غالتەك -غالتەك دەۋېرىسەن ،غالتەكتى
سارا

غەزەپ بىلەن - ،نىمانداق

بۆلەك گىپىڭ يوقما سىنىڭ؟

بىگىز بارمىقىنى سڭېكرېتارغا چىڭنەپ تڭۇر پ غەزەپ بىڭلەن ۋاقىرىڭدى،

بىچارە سېكرىتار خۇددى ئاتىسىدى

تەنبى يېگەن بەش ياشلى

قالدى ،بىز بۇالرنىڭڭ ھڭالىتىگە قڭاراپ قايسىسڭىنىڭ سڭارا

بالىدەك يۇۋاشڭالپ

قايسىسڭىنىڭ سڭېكرىتار

ئىكەنلىكىنى بىلەلمەيال قالد ق.
بۇ چاغدا يېڭىڭدى

سڭايالنغان كەنڭتە مڭۇدىرى سڭېكرېتارغا ياخشڭىچاق بولڭۇپ

گەپكە ئارىالشتى:
 ھاي ساۋ تاخۇن ،ئڭاۋ قولۇڭلىڭدىكى غڭالتەكنى بىڭزگە بىرىلېتىڭپ ئانڭدىگەپ قىلىڭالر ئۇكام!
 تۈفى ! - ،سارامەن سىنىڭ ئۇكا

ئاچچى

بىلەن يەرگە بىرنى تۈكۈردى - ،قاچاندى

بولۇپ قالدى  ،سەندەك نەسلى پە

 ،دادىسڭىنىڭ كىملىكىنڭى

بىلمەيدىغان مۇناپىققا ئۇكا بۇلىدىغان ساۋ ت تېخى د نتاغا تۇغۇلمىدى!
36
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ھەممەيلەن كەنڭتە مۇدىرىنىڭڭ راسڭتىنال ئڭۆز دادىسڭىغا ئوخشڭىمايدىغانلىقىنى
بىلىشەتتۇق ،شۇڭا بىز يەر تىگىدى
بۇ سڭاراڭنىڭ ئېغىزىڭدى

كۆز بېقىشىپ كۈلۈشۈشكە باشلىد ق.

ھەر بڭاال كىلەتتڭى ،يەنە ئۆزىنىڭڭ بىڭرە ئەيىبىنىڭڭ

ئېچىلىپ قالماسلىقىنى ئويلىغان كەنتە مۇدىرى بىر ئاز شوك بولۇپ قالدى.
بۇ چاغدا ئاخۇنۇم ساالغا چۈشتى:
جېنى ساۋ تاخۇن ،قولۇڭالردىكى ئڭاۋ نەرسڭىنى بىڭزگە بېرىڭلېتىڭالر ،بىڭزنەچچە كۈن بولدى ،شۇ غالتەكنىڭ خاپىلىقىدا يا ئۇيقۇ ئۇيقۇ بولمىدى ،يا يڭېگەن
تاماق تاماق بولمىدى...
ساۋ ت سارا

ئاخۇنۇمنىڭ ئارىالشقانلىقىنى كۆرۈپ تەلەپپۇزىنى يۇمشاتتى:

-بوپتۇ سەن گەپ قىلىپ سالدىڭ ،بەرسەممۇ بېرەي ،لېكى

بىر شەرتى بار!

 دىگىنە يۈز شەرتىڭ بولسىمۇ - ،دېدى سېكرىتار جىلە بولۇپ - ،بىر ئاڭاليباقىلى!
دەپ ئڭڭڭۇر پ ئۆلتۈرۈشڭڭڭتۈ  ،ئانڭڭڭامنى

 -ھەرقايسڭڭڭىڭ دادامنڭڭڭى پومىشڭڭڭچى

پومېشڭڭچىكنىڭ خوتڭڭۇنى دەپ ئڭڭاچ قۇيڭڭۇپ ئۆلتۈرۈشڭڭتۈ  ،بىڭڭر تۇغقانلىرىمنىڭڭڭ
ھەممىسڭڭىنى پومېشڭڭچىكنىڭ بڭڭاللىرى دەپ يىڭڭراق -يىراقالرغڭڭا پاالشڭڭتىڭ ،ئۇالرمڭڭۇ
سەرسڭڭانچىلىقتا ئۆلڭڭۈپ تۈگىڭڭدى ،قېنڭڭى ئېتڭڭتە ،ئڭڭۆز ۋاقتىڭڭدىكى بىزنىڭڭڭ قڭڭوي -
كالىلىرىمىزنى نەگە ئاپارغان ،ئۆيىمىزدىكى گىلەم -كىگىزلەرنى نەگە تىقىشتىڭ؟ماۋ
كڭڭۆۋرۈكنى كىمنىڭڭڭ سڭڭالغانلىقىنىغۇ بىلىشىدىغانسڭڭەن؟ نېمىشڭڭقا بڭڭۇ كڭڭۆۋرۈكنى
بوز شمايسەن؟ بۇپتۇ ئۇالرنىڭ ئۆلگىنى ئۆلگەن بولسۇن ،دەيدىغان شەرتى شڭۇكى
ما -مۈلكڭۈمنى قڭايتۇر پ بەر ،بولمىسڭا بڭۇ غڭالتىكەڭنى ئۆسڭتەڭگە تاشڭلىلەتكىنى
تاشلىلەتكەن!
ئۆز ۋاقتىدا بۇ كۆۋرۈك بىلەن كەنىتتىكڭى كونڭا مەكتەپنڭى ئۇنىڭڭ دادىسڭنىڭ
سالغانلىقىنىغۇ ھەممىمىز بىلەتتۇق ،لېكى

بىز بۇ سڭاراڭنىڭ بڭۇ ئىشڭالرنى بۇنڭداق

تەپسىلى بىلىدىغانلىقىنى ئەسال ئويلىمىغان ئىد ق ،بىز ئاغزىمىزنى ئېچىڭپ ھڭا -
تا

قالد ق.
سېكرېتار غەزەپتى

يېرىلدى:

 ۋ ئىززىتىنى بىلمەيدىغان قېرى سارا ! ئەكىلە غالتەكنى!سېكرېتار شۇنداق دىگىنىچە ئالدىغا مېڭىشقا تەمشەلدى.
ساۋ ت سارا

بۇنى كۆرۈپ قۇلىدىكى غڭالتەكنى بىڭر بارمىقىغڭا ئۆتكڭۈزۈپ تىڭز
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ئېقىلاتقان ئۆستەڭنىڭ سۈيىگە سۇنۇپ تۇر پ ۋارقىرىدى:
 -ۋ خام كالال بەڭگى! ئالدىڭغا مېڭىپال قالسا

بۇنى تاشاليمەن!

سېكرېتار كۆزلىرىنى پىلدارالتقىنىچە ئورنىدا قاققان قڭوز قتەك تڭۇر پ قالڭدى،
مەن ئاخىرى بۇاللماي سەپنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ پاڭڭىدە ئېتىلىپ يىغالپ سالدى :
 جېڭڭنى سڭڭاۋ ت ئاكڭڭا ،ماڭڭڭا بىڭڭر ئىچىڭڭڭ ئاغرىسڭڭۇن!- ،دېڭڭدى ھڭڭۆركىرەپيىغلىغىنىمچە - ،ماڭا نەچچە كۈن بولدى ،شۇ خالىجايدا تام قوغدايمەن دەپ پڭوق
بۇراپ ياتقىلى ،ئەمدى قۇپۇپ بۇ غالتەكنى دەپ كۈنلىكى بايراق خادىسڭى ئاسڭتىدا
ئەشۇ ئى

بىلەن بىرگە ياتىمەن....ئېتتقىنا ئاكا ماڭا نېمە كۈن بۇ ،مەن تۈزۈك بىر

سىتىپ باقمىغىلى نەچچە كۈن بولسڭا ،سڭەنمۇ كڭۆردۈ
ئىڭ

جاھاندا بونداقمۇ چڭو

بۇالمڭد ؟ مەن سڭەندى

ئڭۇ ئىتمڭۇ يڭاكى توپڭاقمۇ؟
خڭوش بڭۇالي ئاكڭا ،ئۇنڭداق

قىلماي غالتەكنى بەرگى ...
ساۋ ت سارا
 -ئانا

مىنىڭ يىغامنى كۆرۈپ تېخىمۇ ئاچچىقالندى:

بولغان سارا

توال ۋاالقلىماي كۆزۈمدى

جادى ،دادامنى كڭالتەكلەپ ئۆلتۈرگەنلەرنىڭڭ بىرسڭى،
يوقا !

بىڭڭز نېمڭڭا قىالرىمىزنڭڭى بىلەلڭڭمەي ،ئڭڭاغزىمىزنى ھڭڭا
قالد ق ،ھازىر بۇ سڭارا
كېرەك ئەلپازىدى

ئېچىڭڭپ سڭڭاراڭغا قڭڭاراپ

ئڭۈزىنى د نتانىڭڭ خۇجىسڭى دەپ ئڭويالپ قالغڭان بولسڭا

بۇ يېقىنالردا غالتەكنى بىزگە بىرىدىغاندەك ئەمە

شۇ چاغدا سارا

ئىدى.

سەت كۈلۈپ ئېغىز ئاچتى:

 ھەرقايسىڭغا بۇ غالتەك بەك مۇھىمما؟ مۇھى !نەچچە يۈز ئادەم تەڭال ۋارقىراپ جاۋاب بەرد ق.
سارا

ئاغىزىنى تۇتۇپ پىخىلداپ كۈلگىنىڭچە سۆزىنى داۋامالشتۇردى:

 ھەرقايسىڭنىڭ ئەقلىنىڭ پوققا چۈكۈشۈپ قالغانلىقىنىغۇ ئوبدان بىلەتڭتى ،غالتەككە ئېرىشىمەن دىتىشىدىكەنسەن ،ئۇيۇن ئوينايمىز! ئاڭالشتىڭما؟
«ئاھ خۇدا! بۇ جاھان نېمە بولۇپ كەتتى ،بىر ئەرزىمە
سارا

غالتەك ئۈچڭۈن بڭۇ

بىلەن ئۇيۇن ئويناپ يۈرۈرمىزمۇ ئەمدى»...
ھەممىمىز تەڭال جاۋاب بەرد ق:
 ئاڭلىد ق! ھەممىڭ ئورنىڭدا ئولتۇر ش! - ،كوماندا بەردى سارا38
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چاغالپ.
بڭۇ بڭڭۇير قتى

بەزەنلىرىمىڭڭز ئولتڭڭۇرد ق ،بەزەنلىرىمىڭڭز پىخىلڭڭداپ كۈلۈشڭڭۈپ

ئولتۇرمىڭڭد ق ،لڭڭېكى

سڭڭاۋ ت سڭڭارا

سڭڭەۋىتىگە

كىنڭڭونى تڭڭوال كڭڭۆرۈپ گېنراللىڭڭ

يەتكەندەك قىالتتى ،ئۇ بوش كەلمىدى:
 -ۋ نەسڭڭلى پە

 ،سڭڭۇالمچى خوتۇننىڭڭڭ بڭڭاللىرى ،مىنڭڭى نڭڭېمە كڭڭڭۆرۈپ

قېلىشتىڭ ،ھەرقايسىڭغا غالتەككە الزىممۇ ياكى كەنتىدىكى ئۈگۈنۈشمۇ؟
 غالتەك الزى !بىز ئۆلگۈدەك ۋارقىراشتۇق ،چۈنكى ساۋ ت سارا

غالتەكنى سۇغا تاشالي دەپ

تۇرىلاتاتتى ،ئاڭغىچە سېكرىتار بىزگە نەسىھەت قىلدى:
 جېنى جامائەت ،مۇشۇ قېتى ئۇنىڭ گېپىنى بىڭر ئڭاڭالڭالر ،بىڭز بىڭر ئامڭاقىلىپ غڭالتەكنى قولغڭا ئېلىڭپ يۇقىرىغڭا جڭاۋاب قڭايتۇرايلى ،بولمىسڭا مۇشڭۇ ئىڭ
ئۈچۈن كەنتىمىزگە بىر يىللى

خىزمەت گۇر پىسى كىلىدىكەن!

«خىزمەت گۇر پىسى» دېگەن گەپنى ئاڭالپ ھەممىمىزنىڭ دېمڭى ئىچىمىڭزگە
چۈشۈپ كڭۆزلىرىمىز يوغىنڭاپ كەتتڭى ،نڭاۋادا ئڭۇالر كەنتىمىڭزگە كېلىڭدىغان بولسڭا
كۈنڭڭدە قىلىڭڭدىغان يېڭڭرى كۈنلڭڭۈك ئڭڭۆگىنى

پۈتڭڭۈن كڭڭۈنگە ئڭڭۆزگىرەتتى ،يەنە

تېخى.....
 -سېكرېتار داداڭالر توغرا دەيد - ،دېدى ساۋ ت سارا

كاللىسىنى لىڭىشتىپ

تڭڭور پ ھاكڭڭاۋ رالرچە - ،توخڭڭۇ -كەپڭڭتەر ،ئڭڭۆردەك -غازلىرىڭڭڭدى
دىتىشسە

بۇير ققا بويسۇنۇش! مەن ھازىردى

ئايرىلىشڭڭماي

باشالپ پادىشاھمەن ،بىلىشتىڭما؟

 بىلىشتۇق! -بىلىشكەن بولسا

ئېتتىشە مەن كى ؟

 پادىشاھ! ز ۋانىڭغا بىر نېمە تور پ قېلىشمىغاندىكىبىرى

ئۈچ قېتىمڭدى

ئۈنلڭۈك جڭاۋاب

 ،مەن كى ؟
 پادىشاھ! پادىشاھ! پادىشاھ!بىز قاتتى

ۋارقىراپ جاۋاب بەرد ق ،گۆركىرەپ چىققان ئاۋازىمىزدى

مەيڭدان

ئاسمىنى تىتىرەپ كەتتى.
يېڭى «پادىشاھ» بىزنىڭ يۇۋاشلى

بىلەن بەرگەن جاۋابىمىزدى

رازى بولۇپ

ئۈسۈپ چاڭگا بولۇپ كەتكەن كالتا ساقىلىنى ئاستا سىالپ قويدى -دە يەنە بۇير ق
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قىلدى:
 ھەممىڭ ئورنىڭدا ئولتۇر ش!ھەممەيلەن ئىتائەتمەنلى

بىلەن دەرھا ئولتۇرد ق.

جالالت!بىز بۇ ساراڭنىڭ كىمنى جالالت دەپ چاقىرغانلىقىنى بىلەلمەي سوئا نەزىرىدە
بىر -بىرىمىزگە قارىشىپ قالڭد ق ،بڭۇ چاغڭدا سڭېكرېتار ماڭڭا قڭاراپ كڭۆز ئىشڭارىتى
قىلدى ،مەن ئۇنىڭ كڭۆڭلىنى چۈشڭۈنۈپ خالىجڭاي باقىڭدىغان تڭۆتى بىڭلەن خڭادا
باقىدىغان ئۈچىنى تارتىپ چىقىرىپ توۋلىدى :
 لەببەي شاھى ! ئاۋ پوق ساقالنى تۇت!بىز ئۇنىڭ كىمنى دىگەنلىكىنى بىلەلمەي ساۋ ت ساراڭغا سوئا نەزىرى بىلەن
قارىد ق.
 يېنىڭدىكى ئاۋ گەدەنكەشنى!ئۇنىڭ كۆرسەتكىنى يېنىمىزدىكڭى ئىمڭام ئڭاخۇنۇم ئىڭدى .بىڭز ئڭۇنى تۇتۇشڭقا
جۈرئەت قىاللماي گاڭگىراپ تۇر پ قالد ق بۇنى كۆرگەن سڭاۋ ت سڭارا

غڭالتەكنى

ئېگىز كۆتۈردى:
 غالتەكنى تاشلىدى ئەمىسە!بۇنى كۆرگەن سېكرېتارنىڭ كۆزلىرى يوغىناپ ئورنىڭدى

چڭاچراپ تڭۇردى -دە

ئاخۇنۇمغا ۋارقىرىدى:
 چىقسىال ئاخۇنۇم ئالدىلىرىغا قاراپ تۇرماي!ئاخۇنۇم سېكرىتارغا سادى

ئىدى ،ئۇنىڭ ئىماملى

ۋەزىپىسىنى مۇشۇ سېكرىتار

ئېلىڭڭپ بەرمىڭڭگەن بولسڭڭا بڭڭۇ ئڭڭاخۇنۇم ئۆزىنىڭڭڭ كڭڭالتە بىلىمڭڭى بىڭڭلەن ھەرگىزمڭڭۇ
مەسچىتنىڭ ئىماملىقىنى قىاللمايتتى ھەم يۇرتنىڭ چوڭلىرى قاتارىغا كىرەلمەيتتڭى،
شۇڭا ئاخۇنۇم غىڭ قىلماي ئورنىدى

تۇر پ سەپنىڭ ئالدىغا چىقىپ تۇردى.

 تىزالن! - ،دەپ ۋارقىرىدى خان غەزىپىنى بېسىپ تۇر پ.ئاخۇنۇم ئاچچىقىدا لىلىنى چىشلەپ تىزلىنىپ ئولتۇردى .خڭان سڭوراقنى داۋام
ئەتتى:
 ئېتتە ناماز بىزگە نېمە؟ ناماز بىزگە پەرز!  -دەپ ئۈنلۈك ئېتتتى ئاخۇنۇممۇ بوش كەلمەي.40
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 خوش ،ئۇنداق بولسا ،نامازنىڭ ۋاقتى بىزگە نېمە؟ نامازنىڭ ۋاقتىمۇ پەرز!ئاخۇنۇم ئۆزىنىڭ بەرگەن توغرا جاۋابىڭدى

مەمنڭۇن بولڭۇپ بىڭز كڭۆپچىلىككە

غادىتىپ قاراپ قويدى.
 ئۇنداق بولسا ھەي پوق ساقا ! - ،پادىشاھ قۇلىنى شڭىلتىپ ۋارقىرىڭدى- ،نېمىشقا كەنتىدە يېغى

ئاچقاندا پىشڭى

بىڭلەن ئەسڭىرنى قڭازا قىلىسڭەن؟ نېمىشڭقا

جامائەتنى مەسچىتكە ئېلىپ چىقمايسەن؟
ئاخۇنۇم كېكەچلەپ قالدى:
 بۇنى...بۇنى...سېكرىتار قويمىسا! -سەن بەدبەخ خۇدادى

قورقامسەن ياكى سېكرېتاردىنمۇ؟

 بۇ....بۇ.... جڭڭالالت!- ،دەپ ۋارقىڭڭردى شڭڭاھ غڭڭالتەكنى كۆتڭڭۈرۈپ - ،بڭڭۇ سڭڭېكرېتارنىئۈزىگە خۇدا قىلىلالغان مۇرتەدنىڭ كۈتىگە قىرى

دەۋرە!

بىز سېكرېتارنىڭ كۆز ئىشارىتى بىلەن كۆزىمىزنى يۇمۇپ تڭۇر پ ئاخۇنۇمنىڭڭ
كڭڭۈتىگە تىپىشڭڭنى باشڭڭلىد ق ،بىچڭڭارە ئڭڭاخۇنۇم ھەر بىرنڭڭى تەپسڭڭەك بىڭڭر قېڭڭتى
ئىنجىقاليتتى...تېپىكنىڭ ئون توققۇزىنچىسىغا بارغانڭدا ئڭاخۇنۇم بۇاللمڭاي كڭۈتىنى
تۇتقىنىچە ئورنىدى

تۇر پ سېكرىتارغا ۋارقىردى:

 -ئڭالە ئىمڭڭاملىقىڭنى ،ئىككڭڭى تڭا پۇلڭڭۇڭنى ئڭڭۆزۈ

خەجڭلە ،بىڭڭر تڭڭا قۇتڭڭا

غالتەكنى دەپ مۇشۇ ساراڭنىڭ كەينىگە كىرىپ مىنى ئڭۇر پ ئۆلتۈرمەكچىمڭا سڭەن؟
ئىماملىقنى ئەمدى ئانا

قىلسۇن!

ئىمام ئاخۇنۇم كۆزىگە ياش ئالغىنىچە مەيدانڭدى

ئڭاال -تاغىڭ

تڭوۋالپ چىقىڭپ

كەتتى.
خان بېشىنى لىڭىشتىپ يەنە بىزگە قاراپ ۋارقىرىدى:
 ئالتە قاراقچىنى تۇت!«بۇ ساراڭنىڭ ئالتە قاراقچى دىگىنى كىمد ئەمدى؟»
بىز ھېچنىمىسىنى بىلەلمەي خانغا تەلمۈرۈپ قارىد ق.
 ھەي ئڭوغرى كڭۆزۈڭنى پارقىرىتىڭپ ئولتۇرىسڭەنغۇ!  -دەپ ۋارقىرىڭدى خڭانسەپنىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرغان سېكرېتارغا بىگىز بارمىقىنى چەنلەپ تۇر پ- ،
شېرىكلىرىڭ بىلەن ئورنۇڭدى

دەرھا تۇر!
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بۇ چاغدا سېكرىتار ئامالسڭىز قىڭزارغىنىچە ئورنىڭدى

تڭۇر پ پەسڭتە ئولتۇرغڭان

كەنتە مۇدىرى ،بۇغالتىر ،ئەترەت باشلىقلىرى بولۇپ بەش كىشىگە بىرمۇ -بىر قاراپ
چىقتڭڭى .بىزنڭڭى كڭڭۈلكە بېسڭڭىلېلىپ كۆزىمىزنىڭڭڭ قۇيرىقىڭڭدا بىڭڭر -بىرىمىڭڭزگە كڭڭۆز
قىسىشقىلى تۇرد ق.
پادىشاھ يەنە پەرمان چۈشۈردى:
 جالالت ! لەببەي شاھى ! بۇ گەدەنكەش تا قاراقچىلىرىنى ئالدىغا ئاچىقىپ تىزالند ر!بىز تەمتىلەپ نېمە قىالرىمىزنى بىلەلڭمەي تڭۇرغىنىمىزدا سڭېكرېتار ئڭۆزى بڭاش
بولۇپ سەپنىڭ ئالدىغا نەچچە قەدەم چىقىپ تىزلىنىڭپ ئولتڭۇردى ،بڭۇنى كڭۆرگەن
باشقا بەش كىشىمۇ غۇد ڭشىغىنىچە سېكرېتارنىڭ سېپىگە قېتىلدى.
 جالالت! لەببەي شاھى !سەككىزىمىز ئۆلگۈدەك تە

ۋارقىراپ جاۋاب قايتۇرد ق.

 ئاۋۋا بۇ مەلئۇنالرنىڭ كۈتىگە ئون دەۋرە!بىز سېكرىتارغا قارىد ق ،سڭېكرىتارنىڭ كڭۆزى بولسڭا ئەشڭۇ چويڭۇن غڭالتەكتە
ئىدى ،ئڭۇ بىڭزگە بېشڭىنى لىڭىشڭىتىپ ئىشڭارەت قىلڭدى ،ئۇنىڭڭ بۇنڭداق قىلغىنڭى
«تەپسەڭالر تىپىڭالر ،لېكى

بوشراق بولسۇن»دېگىنى ئىدى.

بىز دەرھا يۈگۈرۈپ كىلىپ ئۇ ئالتىسىنىڭ كۈتىگە تەپكەننڭى دوراپ ساناشڭقا
باشلىد ق.
 توختاش ،ھەرقايسىڭغا غالتەك الزى ئەمەسكەندە؟  -دەپ ئاچچىساۋ ت سارا

توۋلىدى

غالتەكنى يەنە سۇغا تەڭلەپ تۇر پ.

 ياق...بىز...بىز.... ھەرقايسىڭ بۇالرنىڭ قوڭىنى سۈرتىلاتەمسەن ياكى ئوۋلىلاتامسەن؟سېكرىتار يەنە بىزگە قاراپ بېشىنى لىڭىشتقاچ كۆزىنى چىڭ يۇمۇۋالدى.
بىڭڭز بڭڭۇ قېڭڭتى «بىڭڭر...ئىككڭڭى...ئڭڭۈچ »...دەپ سڭڭانىغىنىمىزچە يۈكۈنڭڭۈپ
ئولتۇرغان ئالتەيلەننىڭ كۈتىگە بار كۈچىمىز بىلەن تەپتۇق ،مەن بۇ قېتى ھېلىقڭى
سېرى
ئىڭڭ

ئىتنىڭ ئىگىسى بولغان ئەتڭرەت باشڭلىقىنىڭ كڭۈتىگە«ئىڭ

باققانغڭا تڭوي،

دىگەننڭڭى شڭڭۇندامۇ باققڭڭان بڭڭارمۇ؟» دەپ راسڭڭا كڭڭۈچەپ تەپڭڭتى  ،ھەر بىڭڭر
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تىپىشىمىزدە بۇ بىچارىلەر تۇغۇتلۇق ئايالدەك «ئې....ئڭې »...دەپ ۋايجانلىشڭىپ
ئالدىغا د م چۈشۈشەتتى .ئون تىپىكمۇ ئاخىرالشتى ،ئۇالر ئېغىز -بۇرنىدىكى تاش -
توپىنى سۈرتۈپ پادىشاھقا ئۈمىد بىلەن قاراشتى.
 ئەمدى ئېتتىشە بۇالڭچىالر! - ،دېدى پادىشاھ چىشىنى غۇچۇرلىتىڭپ - ،بڭۇقېتى سۇ پۇلى يېغىشقانسەن؟
 -شۇنداق يىغد ق! - ،تە

جاۋاب بەردى ئالتىسى كۈتىنى سىلىشىپ.
قازد رغىنىڭ راستما؟

 ھەر يىلى ئەزاالرنى ئېرى -ئۆستە -راس ...

 كەلكۈننىڭ ئالدىنى ئالىمىز دەپ دەريا بېشىغا بىر ئاي مەجبڭۇرى ئەمگەكڭكەئاچىقىدىنىڭ راستما؟
 راس ...پادىشاھ تېخىمۇ ئالچاڭلىدى:
 ئېرىقتىكى سۇ ئاناڭنىڭمىدى؟ ياق... ئەمىسە داداڭنىڭمىدى؟ ياق...ئەمىسە ئاناڭنى مۇنداق قىلغىلى بىزدى

سۇ پۇلى يېغامسەن؟  -ساۋ ت سڭارا

بۇ گەپنى دىگەچ غالتەكنىڭ تۈشىكىگە بىگىز بارمىقىنى تىقىپ تۇر پ بىرنىمىلەرنى
ئىشارەت قىلدى.
تىزلىنىڭڭپ ئولتۇرغڭڭان ئڭڭالتەيلەن تەڭڭڭال بېشڭڭىنى كۈتڭڭۈرۈپ سڭڭاۋ ت سڭڭاراڭنىڭ
قۇلىدىكى چويڭۇن غڭالتەككە تىكىلىڭپ قڭاراپ ئۇنىڭڭ قىلىلاتقڭان ئىمڭا -ئىشڭارىتىنى
چۈشۈنۈپ قىزرىشقىنىچە بېشىنى تۆۋەن قىلىلالدى.
يەردە ئولتۇرغڭڭان دېھقڭڭانالر بڭڭۇ گەپڭڭتى

خۇشڭڭا بولڭڭۇپ ئڭڭاۋازىنى چىقىرىڭڭپ

كۈلۈشۈشڭكە باشڭلىدى ،ئايڭالالر بولسڭا بڭۇ سڭاراڭنىڭ ھاياسڭىزلى

قىلىلاتقڭڭانلىقىنى

بىلىپ ئىككى قۇلى بىلەن يۈزىنى يۆگىلېلىپ پىخىلداشقا باشلىدى.
سۇراق داۋامالشتى:
 ئۇنداق بولسا بۇ قېتى يىغقان سۇ پۇلىنى يۇقىرىغا ئۆتكۈزۈشتىڭما؟بڭڭۇ سڭڭۇئالغا سڭڭېكرىتار جڭڭاۋاب بېڭڭرەلمەي يېنىڭڭدىكى يڭڭۈز -كڭڭۈزى توپىڭڭدى
تونۇغۇسىز بولۇپ كەتكەن بوغالتىرغا قارىدى.
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 ھە...ھە...ئۆتكۈزدۈم ،تۈنۈگۈن ئۆتكۈزگەن!  -دەپ ئالمان -تالمان جڭاۋاببەردى بۇغالتىر كېكەچلەپ.
 -قانچىلى

تىقىلالدىڭ؟

 مەن...مەن...تىقىلالمىدى  ،ھەممىنى ئۆتكۈزدۈم...پادىشاھ بۇ جاۋاپتى

دەرغەزەپكە كەلدى:

 جالالت! لەببەي شاھى ! -ماۋ يۇندە پۇر شقا قىرى

دەۋرە!

بىز خاننىڭ بۇير قىغا ئاساسەن يۇپۇر لۇپ كىلىڭپ بۇغالتىرنىڭڭ كڭۈتىگە تڭازا
تېپىشكە باشلىد ق ،بىز تىپىپ ئون ئىككىگە بارغاندا بوغالتىر تېپىككە چىڭدىتالماي
ۋارقىراپ يىغالپ كەتتى:
 مەن ئىقڭڭرا قىڭڭالي...مەن ئىقڭڭرا قىڭڭالي...مەنڭڭدە بۇۋاسڭڭىر بڭڭاتتى...ئەمڭڭدىتەپمەڭالر!
 -ئېتتە قىزى

كۆز! بۇ پۇلدى

بۇغالتىر يەرنىڭ تىگىدى

زادى قانچىلى

زىغ -زىغ چىقاردىڭ؟

سېكرىتارغا ئالىتىپ قارىڭدى ،سڭېكرىتار بىڭر قڭۇلىنى

ئۆزىنىڭ بوينىغا ئەكىلىڭپ گېلىنڭى چىمڭدىپ سوز شڭقا باشڭلىدى ،ئۇنىڭڭ بۇنڭداق
قىلغىنى«جېنى بوغڭالتىر ئۇكڭام ،ھەممىنڭى ئۈسڭتۈڭگە ئڭالغى  ،مەن ھڭامىنى سڭاڭا
ياخشى جاۋاب قايتۇرىمەن ،مەن سڭەندى

ئڭۆتىنەي ،جۇگڭۇ...جۇگڭۇ »..دېگىنڭى

ئىدى.
بوغالتىر بۇ قېتى سېكرىتارغا رەھى قىلىپ ھەممىنى ئۆز بوينىغا ئالدى :
بىرىنى ئېلىپ قالغان...

 -مەن...مەن ...سۇ پۇلىنىڭ ئۈچتى

دېھقانالر بۇنى ئاڭالپ «مەرگەزنىڭ سىتاسىتى ئەزەلڭدىنال تڭوغرا ئىڭدى ،ئڭۇالر
ئولتۇرسا -قوپسڭا خەلقنىڭڭ غېمىنڭى يەيڭد  ،ھەممىنڭى قىلىڭدىغانالر مۇشڭۇ يەرلىڭ
نائىنساپالر ئەمەسمۇ؟» دەپ غۇلغۇال قىلىشىپ مەيداننىڭ جىمجىتلىقىنى بۇزدى.
پادىشاھ ئۈنلۈك ۋارقىرىدى:
 ھەممىڭ ئاغىزىڭنى يۇمۇش قەلەندەرلەر!جامڭڭائەت خاننىڭڭڭ غەزىپىڭڭدى
تىمتا

قورقڭڭۇپ قاينىلاتقڭڭان قازانغڭڭا سڭڭۇ قۇيغانڭڭدەك

جىمىپ قالدى .خان سوراقنى كۈچەيتتى:
 -تىققان پۇلۇ

قەيەردە؟
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 ئىشخانامدىكى تارتمامدا... -ئىشخانا

مەككە مۈكەررەمدىما؟

 ياق...شۇ ... ئەمىسە ئاناڭنى ئالغىلى قاراپ تۇرامسەن ،بېرىپ ئەكەلمەمسەن؟پادىشاھ چويۇن غالتەكنى يەنە كۆتڭۈردى .بڭۇنى كڭۆرگەن سڭېكرېتار ئڭاالقزادە
بولۇپ بوغالتىرغا ۋاقىرىدى:
بىڭڭڭڭلەن ئەكىلىڭڭڭڭپ ھەممىسڭڭڭڭىگە

نڭڭڭڭېمە قڭڭڭڭاراپ تۇرىسڭڭڭڭەن ،تىزىملىڭڭڭڭتارقىتىلەتمەمسەن قاپاقباش!

بوغالتىر قۇيۇندەك يۈگۈرۈپ كېتىپ ھايا ئۆتمەي تىقىلالغڭان پڭۇلنى ئەزاالرغڭا
بويىچە بۆلۈپ تارقىتىشقا باشلىدى.

تىزىملى

بىز بۇلۇۋاتقان بۇ ئىشالرغا قاراپ ھەيرانۇ -ھە

قالد ق« ،توۋۋا خۇدايى ماۋ

ساراڭنىڭ قىلغان ئىشڭلىرىنى! خڭۇدايى بىلىڭپ ئىشڭەككە مۈڭگڭۈز بەرمەپتىكىنڭا؟بۇ
سارا

سېكرېتار بولۇپ قالغان بولسا كۈتىمىزگە شام قىستۇر پ ياند رىدىغان چېغى

نىمانچە ئاچچى

بۇنىڭدىكى!»

شۇنداق قىلىپ پڭۇ تارقىتىلڭدى دىھقانالرنىڭڭ چىرايىغڭا باشڭقىدى
چىقىپ كۈلكە يۈگۈردى .مۇشۇ تاپتا ساۋ ت سارا
ئەمە

قىزىللىڭ

بىز دىھقانالرنىڭ كڭۆزىگە سڭارا

ئەۋلىتادەك كۆرۈنۈۋاتاتتى.
پادىشاھ يەنە ز ۋانغا كەلدى:
 سەن كەنتىنىڭ بېشىمۇ؟ -شڭۇنداق پادىشڭاھى ئڭالەم! -دېڭدى سڭېكرىتار يېڭڭى بىڭلەن پېشانىسڭڭىدىكى

مۇنچاق -مونچاق تەرنى سۈرتۈپ تۇر پ.
 سڭڭەن خۇدانىمڭڭۇ ئالدىسڭڭا  ،خەلقنىمڭڭۇ ئالدىسڭڭا ،پارتىتەنىمۇ ئالدىسڭڭا ،دېگەن سەن زادى نېمە؟
 مەن...مەن... -سەن دېگەن سېپى ئۈزىدى

مۇناپى  ،سېپى ئۈزىدى

بۇالڭچى! دېگەنلىرى

توغرىما؟
ساۋ ت سارا

شۇنداق دەپ بولۇپ غڭالتەكنى قۇلىڭدا يورغىلىتىشڭقا باشڭلىدى،

سېكرىتار غالتەكنىڭ سوغا چۈشۈپ كىتىشىدى
 شۇنداق ئېتتقانلىرى توغرا!45
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 ئۇنداق بولسا سەن نېمە؟ مەن...مەن مۇناپى ! يەنىچۇ؟ مەن بۇالڭچى! ئۆزەڭنى كاچاتال ھەزىلەك!سېكرىتار ئۈزىنى -ئۆزى كاچاتالپ تۇر پ يىغالمسىراپ ئېتتتى:
 ئەمدى خوش بۇالي غالتەكنى بەرگى !پەستە ئولتۇرغانالرنىڭ ھەممىمىز ئىچىمىزدە راسا خوش بولد ق.
خان يەنە پەرمان چۈشۈردى:
تۇر ش!

 -ھەممىڭ ئورنۇڭدى

بىز ھىجىتىشقىنىمىزچە ئورنىمىزدى

تۇر شتۇق.

 سەنلەرگە الزىمى مۇشۇ غالتەكقۇ؟ شۇنداق! ئەمىسە مەن كى ؟ پادىشاھ! پادىشاھ! پادىشاھ!بىز بۇ قېتى ئاۋازىمىزنى تېخىمۇ قۇيىلېتىپ چى

دىلىمىزدى

 -ياخشى! ياخشى!  -خڭان يەنە بىڭر قېڭتى بىڭزدى

ۋارقىرىد ق.

مەمنڭۇن بولڭۇپ بېشڭىنى

لىڭىشتقاچ ساقىلىنى سىتلىدى - ،ئەمدى ھەممىڭ كۈزۈڭنى يۇمۇش!
بىز كۆزىمىزنى يۇمد ق .مىنۇت ئۆتمەي خاننىڭ يىراقتى
-ئەمدى كۆزۈڭنى ئېچى

ئاۋازى كەلدى:

!

بىز كۆزىمىزنى ئاچتۇق.
ساۋ ت سارا

كۆۋرۈكنىڭ ئۇ قېتىدا بىڭزگە قڭاراپ كۈلڭۈپ تڭۇراتتى .ئڭۇ «مانڭا

غالتەك!»دىگىنىچە چويۇن غالتەكنى كۆۋرۈكتى
ھەممىمىز غالتەكنىڭڭ يڭورغىالپ كڭۆۋرۈكتى

بىز تەرەپڭكە قارىتىڭپ ئڭاتتى .بىڭز

چۈشڭۈپ كەتمەسڭلىكى ئۈچڭۈن ئڭۆلە -

تىرىلىشىمىزگە قارىماي غالتەك تەرەپكە يۈگۈرد ق .چويۇن غالتەك كۆۋرۈك ئۈستىدە
توروقشىپ سەكرەپ ئۇد

بىز تەرەپكە قاراپ كىلىلاتاتتى.

غالتەكنىڭ تېپىلىشىغا ئىنتىزار بولۇپ كەتكەن بۇ بىچارىلەر ئۇۋىسى بۇز لغڭان
ھەرە توپىدەك يۈگۈرۈشۈپ كۆۋرۈكنىڭ ئۈستىگە ئۆزىنى ئېتىشتى.
ھاينى -ھۇي

دېگۈچە چۈيۈن غڭالتەك بىرىنچڭى بولڭۇپ سڭېكرېتارنىڭ قۇلىغڭا
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چۈشتى ،ئۇ خۇشاللىقىدى
بىزمڭۇ خۇشڭا

غالتەكنى ئېگىڭز كۈتڭۈرۈپ ھڭۇررا توۋلىڭدى ،بۇنىڭڭدى

بولۇشڭۇپ كڭۆزلىرىمىزگە يڭاش ئېلىڭپ ھاياجانڭدى

قۇچاقالشتۇق ،كۆۋرۈك ئۈستىدە سەكرىشىپ غەلبىدى

بىڭر -بىرىمىزنڭى

تەنتەنە قىلىشتۇق  ،لڭېكى

بۇ خۇشاللىقىمىز ئۇز نغا بارالمىدى.
ئەمەلىتەتتە كونىراپ لىغىلداپ قالغان بۇ ياغاچ كۆۋرۈك بڭۇنچە جىڭ

ئڭادەمنى

ئەسال كۆتۈرەلمەيتتى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە بىزنىڭڭ غەلڭبە خۇشڭاللىقىدىكى ئۆچكىڭدەك
قااليمىغان سەكرەشلىرىمىز كۆۋرۈكنىڭ ئۆمرىنى تېخىمۇ قىسقارتقان ئىدى ،تۇيۇقسىز
«قڭارا

-قڭڭۇر

» قىلغڭڭان بىڭر ئڭڭاۋاز ئاسڭڭمان -زېمىننڭڭى بىڭر ئېلىڭڭپ قىتڭڭا -چىتڭڭا

كۆتۈرۈلدى...
مۇشۇ تاپتا بۇ «غەلبە قۇشۇنى» دىكىلەرنىڭ ھەممىمىز خالتىنىڭ تۈشۈكىدى
قۇيۇلۇپ كەتكەن پۇرچاقتەك كۆۋرۈكنىڭ شڭا -ياغڭاچلىرى بىڭلەن تە

ئۆسڭتەڭگە

چۈشۈپ كېتىلاتاتتۇق...
****** *
بڭڭۇ غڭڭالتەك ۋەقەسڭڭىدە كۆۋرۈكنىڭڭڭ زىتىنىڭڭدى
بولمىدى لڭېكى

يارىلىنىدىغان ئى

باشڭڭقا بىڭڭرە ئڭڭادەم ئۆلڭڭۈپ -

ئەپسۇسڭلىنارلىقى سڭېكرېتار ئىھتىتاتسڭىزلىقتى

قۇلىدىكى چويۇن غالتەكنى سۇنىڭ ئىچىدە يەنە يۈتتۈرۈپ قويدى.
بۇ ۋەقە يېزىلى

ئورگانغا يىتىپ بېرىپ كەنتە كومتى

ھويلىسىنى يۇقىرىدى

كەلگەن باشلى -تاشلى  ،ساقچى –پاقچى دىگەنلەر قاپالپ كەتتى ،ساۋ ت سارا
تۇتۇلۇپ تامدىكى شڭۇئارنى جىجىلىغڭانمۇ ،غڭالتەكنى ئوغرىلىغڭانمۇ شڭۇ «پادىشڭاھ
ساۋ ت» بولۇپ چىقتى.
لڭڭېكى

يېزىڭڭدى

كەلڭڭگەن كڭڭۆز ئەيڭڭنەك مۇئڭڭاۋى

باشڭڭلى

«چوقڭڭۇم چويڭڭۇن

غڭڭالتەكنى تېپىشڭڭىمىز كېڭڭرەك! » دەپ تۇرىلېلىڭڭپ پۈتڭڭۈن ئەزاالرنڭڭى ئڭڭۈچ كڭڭۈن
ئۆستەڭدىكى سۇدى

غالتەك ئىزدەشكە سالدى .شۇنىڭ بىلەن كەنى

ساقىلى مەيدىسىگە چۈشىدىغان قېرىالردى

تەۋەسىدىكى

باشڭالپ ئڭون بەش ياشڭنىڭ قارىسڭىنى

ئالغان بالىالرغىچە ھەممىمىز مەيدىمىزگىچە سۇغا كىرىپ چويۇن غالتەكنى ئىزدەشكە
باشڭڭلىد ق ،ئۇلڭڭۇ خۇدانىڭڭڭ ئىلتىپڭڭاتى بىڭڭلەن ئڭڭۈچىنچى كڭڭۈنى بڭڭۇ ئەتىلارلىڭڭ
«گۆھەر» ساي

چوالقنىڭ پۇتىغا ئور ندى....
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چويۇن غالتەك ئاخىرى بايراق خادىسىغا قادالدى ،قۇيڭاش كۆتۈرۈلڭۈپ جاھڭان
ئەسلىدىكى رەڭدارلىقىنى تاپتى بىزمۇ خۇدايى بەرگەن بۇ بايراق خادىسى

قايتىدى

بىلەن خوشالشتۇق ،خالىجاينىڭ تېمىدىكى شڭۇئارمۇ قايتڭا شڭوخالندى« ،سڭاراڭغا
سوت يوق» دىگەندەك ساۋ ت ساراڭمۇ پاراۋانلى

ئورنىغا تىقىلېتىلدى...

شۇنداق قىلىپ بىز بىچارىلەر يەنە ئېتىزغا مەھكۇم بولڭۇپ ئىشڭلىرىمىز بىڭلەن
ئالدىراش بولد ق ،نەچچە كۈندى

كېتى

پاتمىخڭان بىڭلەن تڭوي ئىشڭى توغرىلىڭ

ھويالمڭدا پاراڭلىشڭىپ ئولتڭۇراتتى ئىشڭڭىكتى

سڭايى

چڭوالق دېڭگەن خڭڭۇمپەر يەنە

ھاسىراپ كىرىپ كەلدى.
 يەنە پادىشڭڭاھنىڭ خەۋىرىنڭڭى قىلىڭڭپ كىرمىگەنسڭڭىلەر ئڭڭاداش؟  -دېڭڭدىئاچچىقى بىلەن سۆھبىتىمىزنى بۇز پ كىرگەن سايى

چوالققا ئالىتىپ.

 ياق ...ياق  ...سىلىگە دەيدىغان بىر گېپى بڭار ئىڭدى- ...دېڭدى سڭايىچوالق بىر ئاز قورىنىپ.
پاتمىخان ئۇنىڭ قىزىرىپ كەتكىنىنى كۆرۈپ بىرە مۇھى ئىشڭى بولسڭا كېڭرەك
دەپ ئويالپ مەن بىلەن خوشلىشىپ چىقىپ كەتتى.
 ھە ئەمدى دەڭال ،ئەتىدىكى توي ئىشىڭالرنىڭ گىپىمڭۇ؟ - ،دەپ سڭورىدىئۇنىڭدى .
 شۇنداق  ،بۇ گەپنى باشقا بىرسىگە دېگىلى بولمىڭدى ،سڭىلى ئەتە مىنىڭڭيىگى

قولدىشى ئەمەسمۇ ئاداش ،سىلىگە دېسەم....
سايى

چوالق گېپىنىڭ ئايىغىنى ئېتتماي جى تۇرىلالدى.

 دېمەمسىلەر ئاداش ،زادى نېمە ئىشتى؟ -سڭىلىگە دېسڭڭەم ئڭڭاداش ،قڭڭاراڭالر مڭاۋ پۇتۇمغڭڭا!- ،دېڭڭدى سڭڭايى

چڭڭوالق

ئىشتىنىنىڭ پۇشقىقىنى تىزىغىچە تۈرۈپ - ،كىندىكىمنىڭ ئاستىغىچە مانا مۇشۇنداق
بولۇپ كەتتى.
قارىسڭڭڭام سڭڭڭايى

چوالقنىڭڭڭڭ سڭڭڭونجىقىدى

باشڭڭڭالپ تىزلىڭڭڭرىغىچە تېرىسڭڭڭى

قومچاقنىڭ تېرىسىدەك ھۈلدىلەپ چىقىپ كىتىپتۇ.
 ۋوي بۇ نېمە ئىشتۇ ؟ سەن ياكى يىالن بولمىسا تىرە تاشاليدىغان؟  -دەپسورىدى ھەيران بولۇپ.
 مەنمۇ بىلەلمىدى ئاداش ،ئەتە تويۇم بۇلىدىغان تۇرسڭا ،بېرىڭپ دوختۇرغڭابىر كۆرىنىپ باقايلى دېگەن.
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بىڭز ئالڭڭدىراش كەنتىڭڭدىكى ياالڭئايڭڭا دوختۇرنىڭڭ ئڭڭۈيىگە بڭڭارد ق ،دوختڭڭۇر
ئۇنىڭ ھەممە يېرىنى تەپسىلى تەكشۈرۈپ پىكىرىنى بەردى:
 بۇ پەقەت سڭۇدا ئڭۇزاق تۇرغاننىڭڭ ئىشڭى ،بەدىنىڭنڭى چوقڭۇم سڭۇغۇقلۇقئېلىڭڭپ كەتڭڭڭكەن گەپ ،ئوڭشڭڭڭىلىپ كىتىڭڭڭد  ،ئە
ئىسسىقلى

دورا يەۋا

ياخشىسڭڭڭى تىڭڭڭلىپتى

ئڭڭڭازراق

بولمىسا ئەتە توي ئاخشىمى خوتۇنۇڭنىڭ قۇچىقىغڭا سڭىتىپ

قويىسەن!
بىڭز دوختڭۇر بىڭلەن بىڭڭر پە
كېتى

چاقچاقلىشڭىپ ئۇنىڭڭ بىڭلەن خوشالشڭڭقاندى

قوشنا كەنىتتىكى تىلىپ ئاخۇنۇمنىڭ ئۈيىگە ماڭد ق.
تىلىپ ئاخۇنۇم ئۇنىڭڭ تومڭۇرىنى تۇتڭۇپ پڭۇت -پاچڭاقلىرىنى تەكشڭۈرگەندى

كېتى

ئوخشاش خۇالسڭىنى چىقىرىڭپ «ئەتە تڭوي ئاخشڭىمى ھۇجرىغڭا كىرىشڭنىڭ
بىرنى ئىچىلالسا

ئالدىدا بۇ كۇمىالچ دورىدى

بولدى!» دەپ خېلى جى پۇلغا ئۈچ

كۇمىالچ د را بەردى.
ئەتىسڭڭى تڭڭوينى تىنجىلى ڭ

ئۆتكڭڭۈزۈپ يىگى ڭ

قولداشڭڭلى

ۋەزىپەمنڭڭى جايىڭڭدا

ئور ندىڭڭدى  ،ئاخشڭڭىمى ياتڭڭار چاغڭڭدا ئڭڭۇالرنى ھوجرىسڭڭىغا تىقىلەتكەنڭڭدى

كېڭڭتى

ئۆيۈمگە ياندى .
كۈندۈزى بەكال چارچڭاپ كېتىپڭتىكەنمەن بېشڭىمنى قۇيڭا -قويمڭاي بىڭر چاغڭدا
ئىشىكىمنىڭ تاقىلدىغان ئاۋازى ئاڭالندى ،تامبىلىمنى كىتىپ تاالغا چىقسڭام ئىشڭى
تۈۋىڭدە يېڭڭڭى كىلى ڭ

يەنڭى سڭڭايى

چوالقنىڭڭڭ بۈگڭۈن چۈشڭڭتە نىكڭڭاھالپ ئالغڭڭان

خوتۇنى پوتال -مىشقىسىنى ئېقىتىپ يىغالپ تۇر پتۇ.
 نېمە بولدى بوغدايچىخان؟ سايى ...ئۇ...ئۇ... ھە...سايى ...ۋاي نېمە بولدى ،گەپ قىلىڭە؟ تىز بۇلۇ  - ،دېدى بوغدايچىخان يېڭىمنى تارتىپ - ،ئۇنىڭغڭا بىڭر قڭارا ،ئاغىنىڭىز ئۇ بىر قىسمىال بولۇپ قالدى...
مەن زادى نېمە ئى

بولغانلىقىنى بىلەلمەي ئالدىراپ بۇ خوتۇننىڭ كەينىدى

يۈگۈرۈپ ماڭدى  ،سايىتنىڭ ئۆيى بىزنىڭ ئۆيگە ئانچە يىراق ئەمە
بىز ھاسىراپ -ھۆمىدەپ ئڭۆيگە كىڭرد ق ،قارىسڭام سڭايى

ئىدى.

چڭوالق ئانىسڭىدى

توغما ھالدا سۇپىدىكى يوتقان -كۆرپىنىڭ ئۈستىدە ئىككى پوتىنى ئاسمانغا تىكلەپ
ئوڭڭڭدا ياتقڭڭان ھالڭڭدا «ئڭڭالالھۇ ئەكڭڭبەر...ئڭڭالالھۇ ئەكڭڭبەر »...دەپ قااليمىقڭڭان
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ۋارقىرىغىلى تور پتۇ.
بۇنى كۆرۈپ ئاغزىمغا ئىسسى
مەن دەرھا بىر تا

سۇ كەلدى«بۇ خۇمپەر ئېلىشىپ قالدىمۇ -يا؟»،

يوتقاننى ئۇنىڭ تۇر سقا تىكلەپ ياتقان پوتىغا ئارتىپ ئۇنىڭڭ

يالىڭاچ بەدىنىنى يۆگەپ قۇيۇپ ئۇنىڭدى
 ۋوي سايىسايى

بۇ نېمە ئى

سورىدى :

؟

چوالق مىنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭالپ«تەكبىر»دى توختاپ پۇتۇمغا ئېسىلىپ

قان -يامغۇر يىغالشقا باشلىدى:
 -ۋاي تڭڭوختى...ماڭڭڭا ئاللاسڭڭتى ئڭڭاپىتىنى سڭڭالدى...ماڭڭڭا جىڭڭ

چاپالشڭڭتى

ئاداش...مەن تۈگەشتى ...
ئڭۇ شڭۇنداق دەپ بولڭۇپ يەنە «ئڭڭالالھۇ ئەكڭبەر...ئڭالالھۇ ئەكڭڭبەر »...دەپ
ۋارقىراشقا باشلدى.
ئاللاستى قانداق ئڭاپىتىنى سڭالدى سڭاڭا؟  -دەپ سڭورىدى زادى نڭېمە ئىڭبولغىنىنى بىلەلمەي.
 -ۋاي ئاداش...باياتتى

بىڭرى ئىككڭى پۇتڭۇم ئاسڭمانغا تىكلىنىڭپ مۇشڭۇنداق

بولۇپ قالدى  ،پۇتۇمنى چۈشڭۈرەي دىسڭەممۇ چۈشڭمەيلاتىد  ،مەن ئەمڭدى قانڭداق
قىالي؟
چوالقنىڭ خوتۇنى ھۆركىرەپ يىغالپ ئۆينى بېشىغا كېتدى:

ئاڭغىچە سايى

 توختى ماۋ ئاغىنىڭىزنى بىر نېمە قىلىڭ ،ئۇ ياتار -ياتماي پوتىنى ئاسمانغاتىكلەپ مۇشۇنداق تۇرىلالدى ،مەن ...مەن...
 ۋاي ئەنسڭڭىرىمە  ،ئڭڭۇنى ھڭڭازىرال دوختۇرغڭڭا ئڭڭاپىرايلى ،قېنڭڭى تڭڭامبىلىنىكېتگۈزۈ !
 -مەن...مەن ...خىجى

بولىمەن ،ئۆزىڭىز كېتگۈزۈ ...

بودايچىخان بىڭر قولىڭدا سڭايىتنىڭ تڭامبىلىنى ماڭڭا تەڭڭلەپ يەنە بىڭر قولىڭدا
كۆزىنى يۆگىلالغان ئىدى .بۇ بوغدايچىخاننىڭ قىز تويى بولغاچقا مەن بڭونى تڭوغرا
چۈشۈنۈپ ئاچچى

بىلەن ئۇنىڭ قولىدى

تامبالنى يۇلۇپ ئالڭدى « تڭوۋۋا خڭۇدايى

نېمە باالغا قالدى  ،يا مەن بۇ چوالقنىڭ تاپقان دادىسى بولمىسام ،ئەمدە قوپۇپ بۇ
راھەندىنىڭ كۈتىنى سىالپ يۈرەرمەنمۇ؟»
شڭۇنداق تەسڭڭلى
سڭڭايى

بىڭلەن تامبڭڭالنى كېتگڭۈزۈپ چىقڭڭتى  ،ئە

چڭڭوالقنى ھويلىڭڭدىكى ئېشڭڭەك ھارۋىسڭڭىغا بېسڭڭى
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تىكلىنىڭڭڭپ قالغڭڭڭان ئىككڭڭڭى پڭڭڭوتىنى بوغڭڭڭدايچىخان بىڭڭڭلەن ئىككىمىڭڭڭز بېسڭڭڭىپمۇ
چۈشڭۈرەلمىد ق ،ئىككڭڭى پڭڭۇتىنى باسسڭاق كاللىسڭڭى تەرەپ قوپىڭڭلاالتتى ،كاللىسڭڭى
تەرەپنى باسساق ئىككى پۇتى يەنە ئاسمانغا قارىلاالتتى...
بۇنداق ئۆچ بۇرجەك بولۇپ قالغان ئادەمنى قۇچىقىغڭا ئېلىڭپ كۆتۈرۈشڭمۇ بىڭر
تە

ئىشكەن ،خوتۇنى ئۇنىڭ بېشىنى كۆتۈردى ،مەن ئۇنىڭڭ بىلىنڭى كۆتڭۈردۈم،

شۇنداق قىلىپ ئۇنى مىڭڭ بىڭر بڭاالدا ھويلىغڭا ئاچىقىڭپ ھارۋىغڭا باسڭتۇق .ئۇنىڭڭ
ئىككڭڭى پڭڭۇتى ھارۋىڭڭدىمۇ ئاسڭڭمانغا تىكلىنىڭڭپ تڭڭۇراتتى ،بىڭڭز ناھڭڭايىتى ئالڭڭدىراش
دوختۇرخانىغا يۈرۈپ كەتتۇق.
دوختڭڭۇر بىڭڭر كڭڭۆرۈپال مىنڭڭى يانغڭڭا تارتىڭڭپ ئۇنىڭڭڭ كېسڭڭىلىنى قولىقىمغڭڭا دەپ
بەردى:
 -ئاغىنىڭىز ئۇ ،تىلىپنىڭ دورىسىدى

زەھەرلىنىپتۇ ئەمەسمۇ؟

 قانداق دەيسىز دوختۇر؟ ئۇنىڭ يېگەن دورىسڭىغا ئەسڭلىدە كۇچڭۇال ئارالشڭتۇرىلىد  ،ئەشڭۇ كڭۇچىالئېشىپ كەتسە ياكى خام ھڭالەتتە بولڭۇپ قالسڭا ،پۇتنىڭڭ

دېگەن نەرسە مىقداردى

پەيلىرىنى ئەشۇنداق تارتىشڭتۇر پ ئڭادەمنى مۇشڭۇنداق ھالغڭا چۈشڭۈرۈپ قۇيىڭد ،
بۇنداق ئشالر ئالدىمىزدى

جى

مەن دوختۇرنىڭڭڭ گىپىڭڭدى
ھېلىقىدەك ئىسسىقلى

تىلىپتى

ئۆتكەن ئۇكام!
ھەممىنڭڭى چۈشڭڭەندى  ،چڭڭۈنكى بىڭڭز تۆنۈگڭڭۈنال
دورىسىدى

ئۈچ كۇمىالچنى ئالغان ئىد ق.

مەن ئاسڭڭتا بېرىڭڭپ كارۋاتتڭڭا ئاسڭڭما ئوكڭڭۇ

سڭڭېلىنىلاتقان سڭڭايى

چوالقنىڭڭڭ

قۇلىقىغا پىچىرلىدى :
 -دورىدى

قانچىنى يېگەن ئاداش؟

 -ئۈچ كۈندى

بىرى چويۇن غڭالتەك خاپىلىقىڭدا سڭۇدى

ئاچچىغىمڭڭڭدا كڭڭڭۈنىگە بىڭڭڭردى

چىقمڭاي يڭۈرگەچكە

ھىسڭڭڭاپالپ ئڭڭڭۈچ تالنىڭڭڭڭ ھەممىسڭڭڭىنى بىڭڭڭراقال

ئىچىپتىكەنمەن ئاداش.
سايى

چوالق بۇ گەپنڭى دەپ بولڭۇپ پىخىلڭداپ كۈلڭۈپ كەتتڭى ،بڭۇ گەپنڭى

ئاڭالپ ئەرۋاھى قىرى

گەز ئۆرلىدى:

 ھەي پەسەندى چوالق! ھەي پەسەندى چوالق! سڭاڭا ئىسسڭىغلىئەمە

دورىسڭى

كۈتۈڭگە خالتا كېتگۈزۈپ قۇيۇپ سۈرگە دورىسى بىرىدىغان نىمىكەنسەن!
- 9116يىلى (قاراقاش)
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توختى پوكان ۋە ئون ئىككى يىپ
ئارىدى

ئۇز ن ئۆتمەي پاتمىخاننىڭ كونا گا ئاغرىقى قوزغىلىلېلىڭپ يېزىلىڭ

شڭڭىپاخانىغا چىقىڭڭپ يېتىڭڭپ قالڭڭدى ،بڭڭۇ بىڭڭر ھىسڭڭاپتا ئىككىمىزنىڭڭڭ كۆرۈشىشڭڭىگە
پۇرسەت ئىدى ،شۇڭا يېنىمڭدىكى بڭار -يڭوق ئىككڭى تڭا تەڭگىڭگە يېڭرى

قۇاليلى

جىڭ ناۋات سېتىلېلىپ پوتامغا تۈگدى -دە ئۇنىڭ قېشىغا يۈگۈردۈم.
يېزىلى

شىپاخانىنىڭ ئۆرۈلۈپ كېتەي دەپ قالغان ر سچە كېسڭەلخانا بىناسڭى

پاتمىخان سەۋەبلى

كۆزۈمگە باشقىچە ئىللى

كۆرۈنۈۋاتڭاتتى ،دوختۇرخانڭا پڭۇراپ

تۇرىدىغان قاراڭغۇ كارىڭدوردا تىمسڭىقالپ يڭۈرۈپ دوختڭۇرالر تۇرىڭدىغان بىڭر ئېتىڭز
ئۆينى تەسلىكتە تاپتى .
 يولداش ،پاتمىخان قايسى ئۆيدە؟يېزى

ئۈستىلىدە بېشىنى كۆتۈرمەي بىر نەرسىلەرنى يېزىلاتقان ئڭاق خڭاالتلى

قىزچاق بۇرنىنىڭ ئۇچىغا كىلىپ قالغان كۆز ئەينىكىنى ئۈسڭتىگە كۆتڭۈرۈپ قۇيڭۇپ
ئىللى

كۈلۈمسىرەپ جاۋاب بەردى:
 شو شا؟ پاتمىخاننى دەيمەن. شو شا؟ -شو شا ئەمە

 ،پاتمىخان ،پاتمىخان! - ،دىدى گاچىغا چۈشەندۈرگەندەك

قۇلۇمدا ئىما  -ئىشارەت قىلىپ.
قىزچاق سېرىكچىنىڭ گاچىسىدەك يەنىال ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇراتتى .مەن ئون
سەككىزلەرنىڭ قارىسىنى ئالغان بۇ كىچى

قىزچاقنىڭ بۇنچە بالد ر قۇالق قېڭتى

بولۇپ قالغانلىقىغا ئىشىنەلمەي ئۈنلۈكرەك قىلىپ قايتا سورىدى :
 -يەتتىنچى رايوندى

كەلگەن پاتمىخاننى دەيمەن ،پاتمىخاننى؟

 شو شا ..... -نېمىنداق شوشا ،شو شا دەۋىرىد ماۋ سارا ئادەمنى جىلە قىلىپ! -دېدى
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ئۇنىڭغا ھۆرپىتىپ.
شۇ چاغدا بوتۇلكا كۆتۈرىلالغان ياشتا چو
ئاۋازىمڭڭدى

بىر سېسڭترا ئايڭا

مىنىڭڭ ئۈنلڭۈك

چۇچڭڭۇپ دەرھڭڭا بىزنىڭڭڭ يېنىمىزغڭڭا كېلىڭڭپ ماڭڭڭا چۈشەندۈرۈشڭڭكە

باشلىدى:
 -بۇ بىزنىڭ يېڭىدى

كەلگەن سېستىراالر باشلىقىمىز ،ئۇ بىزنىڭ ز ۋانىمىزنى

تېخى بىلىپ بۇاللمىدى ،دەڭا نېمە ئىشتى ئۇكام؟
 يەتتىنچى رايوندىقاپىقىمنى تۈرۈپ ئاچچى

كەلگەن پاتمىخاننى ئىزدەيتتى !- ،دېدى بۇ ئىككىسىگە
بىلەن.

 ھە ھاجىمنىڭ قىزى پاتمىخاننىمۇ؟ ئۇ ئون ئىككىنچى ئۆيدە!مەن ئڭۇن ئىككىنچڭى ئڭۆينى ئىڭزدەپ ئشڭىكنىڭ ئۈسڭتىدىكى نومۇرالرغڭا سڭەپ
سېلىپ كارىدورنىڭ بۇ بېشڭىدى

ئڭۇ بېشڭىغا قڭاراپ ماڭڭدى  ،دە ئڭون ئىككىنچڭى

ئۆينىڭ ئالدىغا كەلگىنىمدە ئۆينىڭ ئىچىدى
مەن نڭېمە ئى ڭ

قاتتى

يىغا -زار ئاڭلىنىشقا باشڭلىدى،

بولغڭڭانلىقىنى بىلەلڭڭمەي ئىشڭىكنىڭ ئەينىكىڭڭدى

ئۆينىڭڭڭ ئىچى ڭگە

مارىالپ قارىدى .
ئۇد لدىكى دېرىزە تۈۋىگە قۇيۇلغان كارىلاتنىڭ ئڭۆپ -چۆرىسڭىدە بىڭر مڭۇنچە
ئڭڭڭادەملەر ياقڭڭڭا -كڭڭڭۆينەكلىرىنى يىرتىشڭڭڭىپ قڭڭڭاتتى

ھڭڭڭۆركىرەپ يىغڭڭڭالپ ھڭڭڭازا

تارتىشڭىلاتاتتى ،قارىسڭام پاتمىخاننىڭڭ دادىسڭڭى بىرسڭىنىڭ ئىڭىكىنڭى تېڭىڭڭلاتقىلى
تۇر پتۇ ،يۈرۈگۈم قارتتىدە قىلىپ كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىشقا باشڭلىدى«.پاتمىخڭان
ئڭڭۇ...ئڭڭۇ »...تېنىمنڭڭى تىتىڭڭرەك باسڭڭتى ،نەپسڭڭى قوۋ ز مغڭڭا تىقىلىڭڭپ ئىشڭڭىكنى
دەھشەتلى

ئاچتى :

 پاتمىخان!...جېنى پاتمىخان!يۈگۈرگىنىمچە ئۆزەمنى كارۋاتتىكى پاتمىخاننىڭ مېتىتى ئۈسڭتىگە ئڭاتتى  ،شڭۇ
چاغدا بىرسى يېڭىمنى كۈچلۈك تارتتى ،مەن ئۇنىڭ قڭۇلىنى ئىتتىرىلېتىڭپ تېخىمڭۇ
ھۆركىرەپ يىغالشقا باشلىدى :
جېنى پاتمىخان! ...كۆزى ئۇچۇق كەتكەن پاتمىخان!...ھېلىقى كۈچلۈك قو

مىنى مېتىتنىڭ ئۈستىدى

يۇلڭۇپ ئېلىڭپ يانغڭا تڭارتتى،

مىنى بولغۇسى ئايالىمنىڭ مېتىتى بىلەن ئارامخۇدا ۋىدالىشىشڭقا يڭو قويمىغڭان بڭۇ
زالى قو ئىگىسىنىڭ گېلىنى ئاچچىقىمدا تازا بىر سىقماقچى بولۇپ بۇر لۇپال ئۇنىڭ
بوينىنى «كاپپىدە» ئالدى  ،كۈچلۈك بارماقلىرىمنىڭڭ ئڭامبۇردەك سىقىشڭى ئاسڭتىدا
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پاتمىخاننىڭڭڭ دادىسڭڭى بولغڭڭان ھڭڭاجى كڭڭۆزىنى پولتڭڭايتقىنىچە يانڭڭدىكى كڭڭارۋاتنى
ئىشارەت قىلغىلى تۇر پتۇ ،بۇ كىشىنىڭ ھاجى ئىكەنلىكىنڭى بىلىڭپ قۇلڭۇمنى تڭوك
سڭڭوقۇۋەتكەندەك بولڭڭدى -دە ئۇنىڭڭڭ بوينىغڭڭا ئېسڭڭىلىپ «دادا »...دېگىڭڭنىمچە
ۋارقىراپ يىغالشقا باشلىدى  ،ھاجى قۇلىقىمغا بىر نىمىلەرنى پىچىرلىڭدى ،قارىسڭام
پاتمىخان ئىشىكنىڭ كەينىدىكى كارۋاتتا يا كڭۈلەلمەي يڭا يىغلىتالمڭاي ئولتۇر پتڭۇ،
ئالدىمدىكى كارۋاتتا زاڭىقى تېڭىلىڭپ يڭاتقىنى بولسڭا يەتمىشڭلەردى
موماينىڭ مېتىتى ئىكەن .ئۆزەمنىڭ بۇ قىلىقىدى

ئۆلگۈدەك خىجى

ھالقىغڭان بىڭر
بولڭۇپ پڭوتال -

مىشڭقامنى سڭڭۈرتكىنىمچە پاتمىخاننىڭڭڭ يېنىغڭڭا بېرىڭپ پۇتامڭڭدىكى نڭڭاۋاتنى ئۇنىڭغڭڭا
سۇند م.
 ئۇ مومايغا نېمە بولۇپتىكەن؟ - ،كۇسۇرالپ سورىدى پاتمىخاننىڭ قۇلىقىغايېقىنالپ بېرىپ ئۆزەمنىڭ يۈرىكىگە بىرنى تۈكۈرۋەتكەچ.
 بڭڭايىال تېخڭڭى ياخشڭڭى ئىڭڭدى ،پەللىكىڭڭگە بىڭڭر تڭڭا ئوكڭڭۇ ئڭڭۇر ش بىڭڭلەنقالدىغۇ -تا ؟!

نەپەستى

 -قانداق ئوكۇ

سالغان بولغىتتتى؟

 ۋاي تا  ،دوختۇر -سېسڭتىراالر بىڭر -بىڭرىگە تاپڭا -تەنە قىلىشڭىپ كەتتىغڭۇئىشقىلىپ.
 ئوكۇلنى خاتا سالغان گەپ بۇ خەق! مىنىڭچىمۇ شۇنداق ،ئۆزى مېڭىپ كىرگەن موماي ئىدى بولمىسا...مەن ناۋاتتى
مەشڭڭغۇ

كىچى

بىر پارچىنى ئېلىپ مېتىتنىڭ يېنىڭدا بىڭر ئىشڭالر بىڭلەن

بۇلۇۋاتقڭڭان ھاجىمغڭڭا كۆرسڭڭەتمەي پاتمىخاننىڭڭڭ ئاغىزىغڭڭا ئاسڭڭتا سڭڭېلىپ

قويد م ،پاتمىخانمۇ يىغالمسىراشڭتى

توختڭاپ كۈلۈمسڭىرىگنىچە بىڭر پڭارچىنى ماڭڭا

سڭۇندى ،مەن ئۇنىڭڭ قولىڭڭدىكىنى ئڭالغىلى ئۇنىمڭاي ئۇنىڭڭڭ ئېغىزىڭدىكى نڭڭاۋاتنى
ئىشڭارەت قىلىڭڭپ تۇر ۋالڭڭدى  ،پاتمىخڭڭان ھەقىڭڭقەتەن زېڭڭرەك ھەم نازاكەتلى ڭ
ئىدى ،ئۇ كۆڭلۈمدىكىنى چۈشىنىپ ئېغىزىدا شۈمىلاتقان نڭاۋاتنى ئۇسڭتىلى

قىڭڭز
بىڭلەن

ئالقىنىغڭڭا ئېلىڭڭپ ماڭڭڭا يۇشڭڭۇر نچە سڭڭۇندى ،مەن ھىجڭڭايغىنىمچە ئڭڭۇنى كاپپىڭڭدە
ئېغىزىمغا سالدى .
پاتمىخان ئېغىزىمڭدىكى ناۋاتنىڭڭ ئڭادەتتى

تاشڭقىرى تڭاتلىقلىقىنى بىلىلالڭدى

بولغاي ،مىنىڭ ئېغىزىمغا تەلمڭۈرۈپ قاراشڭقا باشڭلىدى ،مەنمڭۇ ئڭۇنچە دۆتلەردىڭ
بولمىغاچقا دەرھا ئېغىزىمدىكى ناۋات پارچىسىنى ئاستاغىنا ئۇنىڭ ئالقىنىغا تاشالپ
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بەردى  ،ئۇ بۇ قېتى بىر جۈپ ئوتلۇق قۇي كۈزىنى يۇمغىنىچە ئالقىنىدىكى نڭاۋاتنى
ئېغىزىغا سېلىپ باشقىچە ھۇز ر بىلەن شۈمۈشكە باشلىدى...
«مانا بۇ بىر پڭارچە تڭاتلى

نڭاۋات  -ئۇلڭۇ خۇدانىڭڭ بىڭز نامراتالرغڭا بەرگەن

سانسىز مۇكاپاتلىرى ئىچىدىكى ئە

ئاددى بىر كىچى

مۇكاپاتى ئىدى ،مۇشۇ تاپتڭا

بڭڭۇ بىڭڭر پڭڭارچە ناۋاتنىڭڭڭ نەقەدەر شڭڭىرى -تڭڭاتلىقلىقىنى پەقەت ۋە پەقەت مەن
بىلەتتى  ...رەھمەت ساڭا ئەي ئۇلڭۇ ئڭالالھ!...بڭارلى
مۇشۇ تاتلى

ھەمد سڭانا بىڭز غېرىبالرغڭا

ناۋاتنى بەرگەن سەن ئالالھىمغا بولسۇن!»

 توختەك - ،دېدى پاتمىخان ئاۋازىنى پەسڭلەپ - ،كەچڭتە كەلگىڭ  ،ھڭازىردادام بار...
مەن ئۇنىڭ شەرمى -ھايالى

قىز ئىكەنلىكىنى ئوبڭدان بىلەتڭتى  ،شڭۇڭا ئڭۇنى

تەڭلىكتە قويۇشنى خالىماي ھاجىمغا خوشمۇ دېمەستى
ناماز شامدى

كېڭتى

كېسەلخانىدى

ئايرىلدى .

پاتمىخاننىڭڭ ياتىقىغڭا پەيڭدا بولڭد م ،ئڭۇ ياتاقتڭا يڭالغۇز

قالغان ئىكەن .بىز خۇشاللىقتا يەر يۈزىنىڭ جىمى گەپلىرىنى قىلىشىپ چىقتۇق:
 مەن ئۇالرنىڭڭڭ مومايغڭڭا نڭڭېمە سڭڭالغانلىقىنى بىلىلالڭڭدى - ،دېڭڭدى پاتمىخڭڭانئاۋازىنى پەسلەپ - ،ئۇالر ئوكۇلنى خاتا سالماپتۇ ،لېكى ...
 نېمىكەن ئۇ سالغىنى؟ -پېنسىلى

دەمد ياكى ئاسپىرى

دەمد  ،ئىشقىلىپ بڭۇ ئوكڭۇلنى سېلىشڭتى

بڭڭۇر ن رىئاكسڭڭىتە قىالمڭڭد -قىلمامڭڭد دەپ ئالڭڭدى

سڭڭىناق قىلىڭڭدىكەن ،لڭڭېكى

دوختۇرالر بۇ ئوكۇلنى مومايغا سىناق قىلمايال ئۇرغان ئوخشايد ...
 بۇنى قانداق بىلدىڭ؟ ئۇالر ئوكۇ ئۇرغان سېستىرانى تەنقىدلىگىلى تۇر پتىكەن ،قۇلىقىمغا كىرىپقالدى.
بىز شۇ پاراڭالشقانچە كېچىنىڭ يېرى بولڭۇپ قالغڭانلىقىنى تۇيمڭاپتىمىز ،مەن
گەرچە پاتمىخان بىلەن پات ئارىدا توي قىلماقچى بولغان بولساممۇ لڭېكى
يۈزىسىدى

ئەخڭالق

بۇنداق كېچىدە ئۇنىڭ يېنىدا قونۇپ قالسام بولمڭايتتى ،شڭۇڭا كەچڭكە

قالساممۇ قايتماقچى بولد م.
ئەمدى ماڭاي دەپ تۇر شۇمغا ئىشى
غالتەكلى
خوتۇنالردى

دورا -ئوكۇ تىزىلغان كېچى
بولمىساقمۇ لېكى

ئېچىلىڭپ ئىشڭىكنىڭ ئالدىڭدا بىڭر تۆمڭۈر
ھارۋا توختىدى ،ئىككىمىز رەسڭمى

ئەر -

بەكال ئىجى ئاشى -مەشۇقالردى ئىد ق ،بۇ چاغدا
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مەن پاتمىخاننىڭ پۇتىنىڭ قادىقىنى سڭاقا تېغڭى بىڭلەن قىرىلاتڭاتتى  ،پاتمىخڭان
بولسا خېنە ياققان ئوماق پۇتلىرىنى ماڭا سۇنۇپ ئەركىلەپ يېتىلاتاتتى...
ئىشىكنىڭ تۇيۇقسىز ئېچىلىشى بىلەن كارىلاتتى

بۇنداقال سڭەكرەپ چۈشسڭەم

باشقىالر چوقۇم خاتا چۈشىنىپ قاالتتى ،نېمە قىالرىمنى بىلەلمەي گاڭگىراپ تۇرغان
چېغىمدا پاتمىخان چاققان كىلىپ مىنى يوتقان بىلەن ئۇراپ قويدى .مەنمۇ يوتقانغا
چىڭ چۈمكىنىپ يېتىلالدى .
بىر چاغدا سېسترا ئۈستۈمدىكى يوتقاننى ئۆرۈپ تامبىلىمنى پەسكە تارتقانڭدەك
قىلىڭپ پەللىكىمڭگە مڭۇزدەك بىرنىمىنڭى سڭۇۋىدى ئارقىڭدىنال يىڭنىڭدەك بىرنىمىنڭى
كۈچەپ سانچىدى ،مەن غىڭ قىاللماي لىلىمنى چىشلەپ ياتتى  ،ئۇنىڭ پەللىكىمگە
نڭڭېمە ماڭڭڭد رغانلىقىنى بىلەلمىڭڭدى ئىشڭڭقىلىپ پەللىكىڭڭ قىزى ڭ
ئازابىدى

سۈيىنى ماڭد رغاندەك ئاغرى

مڭڭۇچنى قاينىتىڭڭپ

ھېچنىمنى سەزمەيلاتاتتى...

ناھايىتى ئىنىقكى بۇ كاللا سېسترا پاتمىخاننىڭ پەللەك ئوكڭۇلىنى ماڭڭا ئڭۇر پ
قۇيغان ئىدى ،ئىشىكنىڭ يېپىلغان ئاۋازىنى ئاڭالپ بېشڭىمنى يوتقانڭدى

چىقىرىڭپ

پاتمىخانغا قارىدى  ،پاتمىخان ئېغىزىنى تۇتۇپ كۈلگىلى تۇر پتۇ...تۇيۇقسىز يادىمغا
ھېلىقى موماينىڭ جەسىتى كىلىپ قالدى ،تىڭنى شڭۈركىنىپ دەرھڭا پاتمىخانڭدى
سورىدى :
 پاتمىخان ،ئۇالر ماڭا نېمە ئوكۇ ئۇرغاند ؟مەن شۇنداق دەپ بولڭۇپ دېرىڭزە ئاسڭتىدىكى ھېلىقڭى مومڭاي ياتقڭان قڭۇر ق
كارۋاتقا قاراپ سالدى  ،پاتمىخان كۆڭلۈمنى چۈشۈنۈپ دەرھا
چۈشۈپ ياالڭئايا پېتى سېسترانىڭ كەينىدى

كڭارۋاتتى

سڭەكرەپ

قوغلىدى:

 ھەدە بايام ماڭا ئۇرغىنىڭىز نېمە ئوكۇلتى؟ پېنسىلىنغۇ شۇ!پاتمىخان بۇ جاۋابتى

بىڭر ئڭاز جىددىلىشڭىپ ياتاققڭا يڭۈگرەپ كىرىڭپ مىنىڭڭ

پېشانەمنى تۇتۇپ باقتى ئاندى
 -پېنسىلى

تەمتىرەپ ئېتتتى:

دەيدىغۇ توختەك!

 نېمە؟ ھېلىقى موماينى ئۆلتۈرگەن ئوكۇلما؟كالالمدى

قوقا

قۇيغاندەك بولۇپ كەتتى.

«ئاھ خۇدا ،ئەمدى مىنىڭمۇ زاڭىقىمنى تاڭىدىكەندە؟»
كۆز چانىقى ياشقا تۇلۇپ بۇتتەك قېتىپ قالڭدى ،پاتمىخان بوينۇمغڭا ئېسڭىلىپ
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يىغالشقا باشلىدى .ھېلى ئۈلەرمە -ھېلى ئۈلەرمە ،ھەر ئىككىلىمىزنىڭ يىغڭالپ كڭۆز
يېشىمىز قۇرىدى لېكى

جېنى پات چىقىدىغاندەك ئەمە

 ،شڭۇنداق قىلىڭپ تڭاڭمۇ

يۇرىدى ،خۇدانىڭ ئىلتىپاتى بىلەن ئۆلۈپ قالمىغان ئوخشڭايمەن  ،يەرگە چۈشڭۈپ
شڭۇ خۇشڭاللىقتا پاتمىخڭان بىڭلەن خوشلىشڭىپ

مېڭىپ كۆرىلېدى ھەركىتى نورما
مەھەللىگە قايتتى .

كڭڭۆز يېشڭڭى قىلىشڭىپ يڭڭۈرۈپ تڭڭۈزۈك

كېچىسڭى پاتمىخڭڭان بىڭڭلەن ۋىدالىشڭى

ئۇخلىمىغان بولغاچقڭا سڭۇپىغا ئڭۆزەمنى تاشڭالپ قڭاتتى
چاغدا بىرسىنىڭ نۇقۇشىدى

ئۇيقىغڭا كىتىپڭتىمەن ،بىڭر

ئويغىنىپ كۆزۈمنى ئاچسام كەنتە سېكرىتارى بېشڭىمدا

قاراپ تۇر پتۇ.
 -تورە پوكان ئورنىڭدى

ئەمدى تا

ئاتتى!

 -نېمە گەپ ئاكا؟ -دېدى كۆزۈمنى ئۇۋالپ تۇر پ ئورنۇمڭدى

تڭۇر ش خڭوش

ياقمىغان ھالدا.
 -تىز بو  ،ساڭا بىر ۋەلسېپى

ئەكەلدى .

«ۋەلسېپى » دېگەن سۆزنى ئاڭالپ ئورنۇمدى

لىككىدە تۇر پ كەتتى :

 بۇ نېمە گەپ سېكرىتار؟ -خەل

ئىشالر ئىشخانىسىدى

ئاالھىدە نامراتالرغا دەپ بىر سڭان بىڭرىپتىكەن

ساڭا بەرد ق ئۇكام ،قانداق بولماپتىما؟
 -ۋەلسېپى

قېنى؟ - ،دېدى ئۇنىڭ گىپىگە ئىشىنەلمەي.

 ئەنە ھويالڭڭدا ئۇكڭڭام - ،دېڭدى سڭڭېكرىتار ئالدىمڭدا يڭڭو باشڭالپ ھويلىغڭڭاچىقىپ.
دېگەنڭڭدەك ھويلىڭڭدا ئڭڭانچە يېڭڭڭى بولمىسڭڭىمۇ«ئۇچڭڭار كەپڭڭتەر»مڭڭاركىلى
ۋەلسېپىتتى

بىرسى ئەتتىگەنلى

قۇياش نۇرىدا پارقىراپ تۇراتتى .مەن خۇشڭلۇقتا

بېرىپ ۋەلسېپىتنىڭ چاقىسىنى چۆرگىلىتىپ ،ئۇيەر -بۇ يىرىنى سىالشقا باشلىدى .
 قانداق ئەمدى ئىشەنگەنسەن؟  -دېدى سېكرىتار بۇر تىنى سىتالپ تۇر پ. -شۇنداق ئىشەندى  ...ئىشەندى ئاكا!  -دېدى ئۇنىڭ ھېتلىگەرلى

چىقىڭپ

تۇرغان كۆزلىرىگە قاراپ بىرە ئىشنى پەملەپ.
 مۇنداق گەپ ئۇكام- ،دېدى سېكرىتار ئەسلى مۇددىئاسڭىنى ئاشڭكارىالپ- ،ئاۋ ئات ھارۋىسىدا ئۈچ قوينىڭ گۈشڭى بڭار ئىڭدى ،سڭەن ئېغىڭر كڭۆرمەي بڭۇالرنى
ئىككى يەرگە...
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مەن ۋەلسڭېپىتنىڭ خۇشڭڭلىقىدا ئۇنىڭڭڭ قۇلىقىمغڭڭا كۇسڭڭۇرالپ قىلغڭڭان گىڭڭپىگە
دەرھا

ماقۇ بولد م:

 -چاتاق يوق ،دە

جايىغا يەتكۈزىمەن!

 -ھېچ كىشىگە تىنمىغى

چۈشەندىڭمۇ؟

 ۋاي خاتىرجەم بولە ئاكا!مەن شۇنداق قىلىپ ئۆينىڭ ئالدىغا باغالپ قۇيۇلغان ئات ھارۋىسىنى ھەيدەپ
يېزا تەرەپكە قاراپ خۇشا يۈرۈپ كەتتى  ،كۈن نەيزە بۇيى كۆتۈرۈلگەنڭدە ئىككڭى
قوينىڭ گۆشىنى بەرمەكچى بولغان تۇنجى مەنزىلگە يىتىپ باردى  ،ئۆينىڭ ئالدىدا
بىر التا پىكڭاپ تڭۇراتتى ،مەن مەخپىتەتلىكنڭى كڭۆزدە تۇتڭۇپ پىكڭاپ شڭوپۇرىغىمۇ
قارىماسڭڭتى

ئىشڭڭىكنى چىكىشڭڭكە باشڭڭلىدى  ،ئىشڭڭى

ئڭڭۇد

ئېچىلمىڭڭدى...يەنە

چەكتى ...
بىر چاغدا ئىشى

ئېچىلىپ ئۆينىڭ ئىچىدى

بۇيى پاكڭار ھەم ۋىجىڭ

بىرسڭى

چىقىڭڭپ كەلڭڭدى ،مەن ئۇنىڭڭڭ كېڭڭتگەن كاسڭڭتۇم -بۇر لكىسڭڭىغا ۋە تاقىلالغڭڭان كڭڭۆز
ئەينىسىگە قاراپ مەقسڭەتتىكى ئادەمنىڭڭ شڭۇ ئىكەنلىكىنڭى جەزم قىلىڭپ ئالڭدىراپ
ئىككى قۇلۇمنى ئۇنىڭغا ئۇزىتىپ ساالم قىلدى :
 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم!...بۇ «يەر پاپىسى -قۇناق مەدىكى» قارىغۇ ھەم گا
قايتۇر ش تۈگۈ

بولسا كېرەك ،ماڭڭا سڭاالم

چىرايىمغا قاراپمۇ قويمىدى .مەن ئىچىمڭدە ئڭاۋازىمنى ئاڭلىمىغڭان

بولسا كېرەك دەپ ئويالپ تېخىمۇ ئۈنلۈكرەك قىلىپ پىكاپقا چىقى

ئالدىدا تۇرغڭان

بۇ بىر نېمىگە يەنە خۇشامەت قىلدى :
 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم!...بۇ قېتى ئاۋازى ئۇنىڭغا تەسڭىر قىلڭدىمۇ -تڭا  ،ئڭۇ يۇمڭۇق كڭۆزلىرىنى ئاسڭتا
ئېچىڭڭپ قەدىمىنڭڭى توختڭڭاتتى -دە ئاسڭڭمانغا قڭڭاراپ ئىچىڭڭدە بىرنىمىلەرنڭڭى دەپ
غۇد ڭشىپ كۈلگىنىچە ماشىنىغا چىقىپ يەنە توختىمڭاي ئڭۆز -ئڭۈزىگە گەپ قىلىشڭقا
باشلىدى.
«خۇدايا توۋۋا ،ساراڭمۇ نېمە بۇ؟»
دە

مۇشۇ چاغدا ئوتتۇرا ياشلى

شوپۇر ئۇستام ماشىنىدى

چۈشۈپ مىنى يانغا

تارتىپ قۇلىقىمغا پىچىرلىدى:
 ئۇكام ،بىزنىڭ بۇ كىشىمىز ئەسلىدە تاالنتلى58
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كۈنى مۇشۇنداق شىئىر يازىد  ،ئۇنىڭ ئىلھامى كەلگەندە ئۇ ھېچكىمنى تۇنىمايد ،
سەن ھارۋىدىكى نەرسىلەرنى ئۆيگە ئەكىرىپ خان ئاچىمىزغا بەرسە

بۇلىلىرىد .

مەن «توۋۋا» دېگىنىمچە ياقامنى چىشلەپ ئات ھارۋىسىنىڭ يېنىغا بېرىپ تازا
بىر تىنىلالدى  ،التا پىكاپ تۇپا توز تۇپ كېتىپ قالدى.
ئايرى -ئايرى داسڭتىخان بىڭلەن ئورالغڭان ئىككڭى دانە قڭوي گۆشڭىنى نڭۆۋەت
بىلەن مىڭ بىڭر جاپڭادا كۈتڭۈرۈپ ھڭويال تېمىغڭا يڭۈلەپ قۇيڭۇپ ئايڭا

خۇجڭايىننى

چاقىردى :
 ئادەم بارمۇ؟جاۋاب يوق.
 ئۆيدە ئادەم بارمۇ؟يەنە جاۋاب يوق.
 خان ئاچا! ھە نېمە گەپ؟بۇ قېتى ئۆينىڭ ئىچكىرىسىدى

بىر ئايالنىڭڭ ناھڭايىتى بڭوم ھەم بوغڭۇق بىڭر

ئاۋازى قۇلىقىمغا ئاڭالندى.
 بۇالرنى نەگە قۇيىمەن؟ياسڭڭالغان مىلەڭزىسڭڭى ئاسڭڭتىدا قىزى ڭ

ھايڭا ئڭڭۆتمەي ئىشڭڭىكنىڭ مارجانڭڭدى

سۆرىمە كەش كېتگەن ناھايىتى يۇغان بىر جۈپ پۇت پەيدا بولدى .كېتى
قايرىلىپ قىزى

شايىدى

مىلەڭزە

ئىچى كىتى كېتگەن يۇمىالق رەزىنكە توپقا ئوخشايدىغان

چاچلىرى پاخپايغان ،ناھايىتىمۇ سېمىز ،ناھايىتىمۇ گەۋدىلى

بىر ئايا ئۆردەكتەك

ئىككى يانغا ئىغاڭالپ چىقىپ كەلدى.
ئۇنىڭ بىر تا بىلىكىنىڭ توملۇقى گەپ يوق مىنىڭ بىلىمدەك بولۇپ ،ئۈستى
كڭڭالپۇكى ئاسڭڭماندا ئاسڭڭتى كڭڭالپۇكى يەردە تڭڭۇراتتى ،مەن ئىچىمڭڭدە « يڭڭا رەببڭڭى!
نىمانچە زور ئايا بۇ؟ ئادەممۇ ياكى دىلىمۇ؟» دەپ ئويالپ قالدى .
ئايا

خۇجايى

ئۇيقۇلڭۇق كڭۆزلىرىنى ئاچالماسڭتى

كىلىپ تازا بىر ئەسنىلالغاندى

كېتى

دەلدەڭشڭىگىنىچە ئالڭدىمغا

ئېتتتى:

 ئاۋ ئۈستەلدە قۇيۇپ قوي!مەن ھويلىدىكى يۇغان ئۈستەلگە داستىخان بىلەن ئورالغان گۆشلەرنى ئېلىڭپ
قۇيڭڭۇپ بڭڭۇير ق بڭڭويىچە ئايڭڭا

خوجايىنغڭڭا بڭڭۇ گۆشڭڭنى كىمنىڭڭڭ ئەۋەتكەنلىكىنڭڭى
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ئېتتتى .
خۇجڭڭايى

ئايڭڭا

خوشڭڭتاقمىغان ھالڭڭدا ئىششڭڭىپ كەتڭڭكەن كڭڭۆزلىرىنى قىڭغىڭڭر

ئېچىپ گىپىمنى بۆلدى:
 ھە بولدى ،ساۋاتىڭ بارمۇ؟ بار خان ئاچا! -دېدى ئۇنىڭغا پۈكلىنىپ تۇر پ. ئەمىسە بۇياققا كە !مەن ئۇنىڭ كەينىدى

ئەگىشىپ ئىچكىرىدىكى بىر ئۆيگە كىردى  ،ئڭۇ خوتڭۇن
قەلەمنى سڭۇنغاچ

ئالدىمغا پۈرلىشىپ كەتكەن بىر كونا دەپتەرنى سۇنۇپ تارتمىدى
ماڭا بۇير ق قىلدى:
 بۇ يەرگە يېزىپ قوي!«ئالە شەھىرىڭنى ،تىزىمالپ ئېلىشقىلى تۇر شۇپسەن -دە!»
ئايا

خوجايىننىڭ ئېغىزىدى

گۈپۈلڭدەپ ھاراقنىڭڭ پڭۇرىقى كىلىلاتڭاتتى ،بڭۇ

خوتۇننىڭ ئالدىمغا بەدىنىنى يېرى يالىڭاچ قىلىپ چىققىنىدى
مەستلىكىدى

تېخى تەلتۆكۈ

قارىغاندا ئاخشڭامقى

يېشىلمىگەندەك قىالتتى.

مەن تىزىمالشنى تۈگىتىپ قايتىشقا تەمشىلىلاتاتتى  ،ئايا

خۇجايى

تۇيۇقسىز

سەت كۈلگىنىچە گەپ تىشىپ قالدى:
 -ئۆيدە خوتۇنۇ

بارمۇ؟

مەن كۆڭلۈمدە بۇ پارىخور ئاز -تۇال رەھمىتىنى بىلڭدۈرۈش ئۈچڭۈن «ئايالىڭغڭا
ئالغڭڭاچ كەت» دەپ ئۇشڭڭۇق -تۆشڭڭۈك يڭڭاغلىقتەك بىڭڭر نېمىلىرىڭڭدى

بىرەنڭڭى ماڭڭڭا

بىرىدىغان ئوخشايد دەپ تاما قىلىپ دەرھالال جاۋاب قىلدى :
 خوتۇنۇم بار خان ئاچا... -ھە شڭڭڭۇنداقمۇ؟- ،دېڭڭڭدى ئايڭڭڭا

خۇجڭڭڭايى

يېنىمغڭڭڭا دىڭڭڭلەيلەپ كىلىڭڭڭپ

ھىجايغىنىچە - ،قارىسام توي قىلمىغان يىگىتنىڭ ئۆزىكەنسەن ،شاشمۇ سەن؟
« ئۇنىڭ شاشمۇ سەن دېگىنى نېمە گەپتۇ ئەمڭدى ،مەھەللىمىزدىكڭى چڭاپقۇر
ئاتالرنىغۇ شاش ئات دەيتتۇق ،يا بۇ خوتۇن مىنى ئات كۆرۈپ قالدىمۇ نېمە؟»
بۇ خوتۇننىڭ ھاياسىزلى

بىلەن ماڭا يېقىنلىشىشىدى

تىنى شۈركىنىپ پۇت -

قۇلۇم سىتقىراشقا باشلىدى.
 مەن...مەن...ھاينى –ھۇي

دىگڭۈچە بڭۇ خوتڭۇن مىنىڭڭ ياقامڭدى
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داقىدى -دە كۆزلىرىنى پارقىرىتىپ سەت كۈلدى:
 كىلە ئوغرى ،پەيزى قىلىمىز! ئاچا...مەن...مەن... ئاچا -پاچاڭنى قوي ،ماڭە بۇياققا!ئىككڭڭڭى پۇتڭڭڭۇم پەقەت مىڭڭڭدىرلىمايلاتاتتى ،خانڭڭڭا ئاچڭڭڭام مىنىڭڭڭڭ ياقامڭڭڭدى
سڭۆرىگىنىچە ياتڭڭاق ئڭۈيىگە ئېلىڭڭپ ماڭڭدى ،مەن خڭڭۇددى كونڭا چاپانڭڭدەك ئۇنىڭڭڭ
كەينىدى

سۆرىلىپ ماڭدى ...

 ئاچا......ئېرىڭىز ئۇ... -قوي ئۇ ھەزىلەكنىڭڭ گېپىنڭى ،خورازچىلىڭ

ئۇسۇر شڭنىمۇ بىلمەيڭد -ئڭۇ

نېمە!
 مەن...مەن...كۆزۈمنى يۇمۇپ ئاچقۇچە بۇ مەسى

خوتۇن كىلەنىڭكىڭدەك يۇغڭان ئېغىزىنڭى

كاپپىدە ئېچىڭپ ئېغىڭز -بۇرنڭۇم ھەم زاڭىقىڭ بولڭۇپ يۈزۈمنىڭڭ يېرىمىنڭى ئېغىزىغڭا
ئېلىپ بولدى...
مۇشڭڭۇ تاپتڭڭا نەپە

ئالىڭڭدىغان ئېغىڭڭز -بۇرنڭڭۇم ئۇنىڭڭڭ غىڭڭچ ھڭڭاراق پڭڭۇراپ

تۇرىدىغان ئېغىزىنىڭ ئىچىدە قالغاچقا ماڭا ھاۋا يىتىشمەيلاتاتتى...
ئىچىمدە «ئاھ خۇدا! ...بۇنداق سېسىقچىلىقتا تۇنجۇقۇپ ئڭۆلگىچە ئاخشڭامقى
ئوكۇلڭڭدا ئۆلسڭڭەممۇ بولڭڭۇپتىكەن ،بڭڭۇ خوتڭڭۇن ئەمڭڭدى مىنڭڭى يالمڭڭاپ يۇتىلىتىغڭڭان
ئوخشايد  » ...دېگەننى ئويالپ بېشڭىمنى ئېلىڭپ قېچىشڭقا ئۇر نڭد م ،لڭېكى
خوتۇن مىنى قۇيىلىتىغاندەك ئەمە

بڭۇ

...

بىر چاغدا ئېغىزىمغا بوغما يىالندەك بىر نېمە كىرىپ كىتىلاتىڭد ...كالالمڭدى
تۈتۈن چېكەتتى...دىققىتىمنى يىغسام بۇ ئۇنىڭ تىلىكەن...
بۇ خوتۇن ئۈچ ۋاقلىقىغڭا كالىنىڭڭ تىلىنڭى پۇشڭۇر پ يەمڭدىكى  ،ئۇنىڭڭ زور
تىلڭڭى خڭڭڭۇددى خڭڭارەت ئۇسڭڭڭتامنىڭ يڭڭۆگىمە التڭڭڭا مېتىرىڭڭدەك ئارقڭڭڭا -ئارقىڭڭڭدى
چىقىلەردى...ھېلى توختا...ھېلى توختا...ئاھ خۇدا!...ئۆزەمنىڭ تىلىنى قويغىلى
يەر تاپالمايلاتسام بۇ خوتۇننىڭ ئۈتۈككە ئوخشايدىغان سىمىز تىلى ئەقى تىلىمدى
ئۆتۈپ دە پوكىنامغا كىلىپ توختىماسمۇ...
تىڭڭنىقى بارغانسڭڭىرى قىتىنلىشڭڭىپ نەپسڭڭى توختڭڭاپ قڭڭاالي دېڭڭدى ...بېشڭڭى
چىڭقىلىپ پۇت -قۇلۇم تىتىرەشكە باشلىدى...
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مەن پەقەت نەپە

ئااللمىڭڭدى  ،ئڭڭاخىرى بۇنڭڭداق ئۆلڭڭۈپ كەتكڭڭۈچە بېشڭڭىمغا

كەلگەننى كۈرەي دەپ بار كۈچۈم بىلەن ۋاقىرىدى :
 خو خۇالي ...خېخى خاخا...خو خۇالي!...مەن ئەسلىدە «خوش بوالي ،جېنى ئاچڭا ،خڭوش بڭۇالي ،مىنڭى قويىڭلەت!»
دەپ ۋارقىرىماقچى ئىدى  ،لېكى

مۇشۇ تاپتا ئۇنىڭ تىلڭى ئەقىڭ

تىلىمنڭى قايرىڭپ

بوغۇز مغا كىلىپ تۇرىلالغاچقا ئڭاۋازىممۇ تڭۈزۈك چىقمايلاتڭاتتى...قڭانچە يۇلقۇنڭۇپ
باقساممۇ ئۇنىڭ پوالت قىسقۇچتەك كۈچلۈك قوللىرىدى
بىر چاغدا رەسمى

ئاجرىتالمىدى ...

تۇنجۇقۇپ ئىككى قۇلۇم ئۆلۈك كەپتەرنىڭ قانىتىدەك ھاۋادا

لەيلەشكە باشلىدى...
خان ئاچامنىڭ ماڭا رەھىمى كەلمەيلاتاتتى...مەن ئە

ئاخىرقى قېتى كۆزۈمنى

يېرى ئېچىپ د نتا بىلەن خوشالشماقچى بولڭد م «ئەللىڭدا يڭۇر ق د نتڭا! ئەللىڭدا
جېڭنى پاتمىخڭڭان!» كۆزۈمنىڭڭڭ چانىقىڭڭدى

بىڭڭر تڭڭامچە يڭڭاش مەڭزىمڭڭدى

دومڭڭالپ

چۈشۈپ كەتتى...
شۇنداقتىمۇ ئۈلۈش ئالدىدا ئاخىرى كالالمغا بىر ئەقى
چىشىمغا يېغىپ ئېغىزىمغا تىقىلغان سېسڭى
قاتتى

كەلڭدى ،بڭار كۈچڭۈمنى

«التڭا مېتىڭر» نڭى بڭار كۈچڭۈم بىڭلەن

چىشلىدى ...
بۇ خوتۇننىڭ تىلى ئاغرىغڭان بولسڭا كېڭرەك ،ئڭۇ«التڭا مېتىڭرى» نڭى خڭۇددى

بوتۇلكىنىڭ ئېغىزىڭدىكى چىڭڭ تىقىلغڭان مەدەك پڭۈگەتكىنى سڭۇغۇر پ ئالغانڭدەك
ئېغىزىمدى

«بوككىدە» قىلىپ سۇغۇر پ ئالدى...

«تڭڭوۋۋا دەيڭڭمەن ،كڭڭۆز ئالدىمڭڭدىكى مەن تىنىلاتقڭڭان بڭڭۇ ھاۋانىڭڭڭ بڭڭۇنچە
مۇھىملىقىنى...ئاھ ئۇلۇ ھاۋا »...مەن ناھايىتى چوڭقۇر بىر تىنىلالدى  ،كەينىمگە
ئۆتۈپ كەتكەن كۆزۈمنىڭ قارىسىمۇ ئاستا -ئاستا ئورنىغا كىلىشكە باشلىدى.
 ئەجەب شوخ نىمىكەنسەن!- ،دېدى خان ئاچام «گارتتىدە» بىرنى سېسىكىكىرىپ - ،چىشلەپ قۇيۇشلىرىڭ نىمانچە ئوماق سىنىڭ!
 -شۇنداق ،خان ئاچڭا ،شڭوخلۇق قىلىڭمەن دەپ تڭا

قالڭدى بڭۇ د نتڭادى

چڭڭاچراپ كەتكىلڭڭى ،ئەمڭڭدى مەن بىڭڭر قڭڭايتىلاالي ،ھويلىنىڭڭڭ ئالدىڭڭدىكى ئڭڭاتنى
باغلىماپتىكەنمەن- ،...دېدى زەردە بىلەن بۇ خوتۇنغا ئالىتىپ ھاسىرىغىنىمچە.
 شۇنداقمۇ؟ ئاتنى ھازىر باغاليمىز ،كىلە بۇياققا ،ھاراملى !بڭڭۇ خوتڭڭۇن مەسڭڭتلىكتى

يېشڭڭىلىدىغاندەك ئەمە
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ئۇنىڭغا غەزەپ بىلەن ۋارقىرىدى :
 ئەمدى كېلىدىغان بولسا  ،ئاناڭنى ئالىمەن ئاللاستى قېرى! ھى...ھى- ،...نازلىنىپ ھىجايدى خان ئاچام ئېغىزىنى تڭۇتقىنىچە- ،ئانڭامبەكمۇ يىراقتا ،ئالدىڭدا مەن تۇرسام ئانامنى ئېلىپ نېمە قىلىسەن قۇرغۇيۇم...
 ماڭا يېقىنالشما! ھېلى بىكار...مەن كەينىمگە داجىدى  ،خڭان ئاچڭام چىشڭلىرىنى ھىڭگڭايتقىنىچە يۇپۇر لڭۇپ
كىلىپ گىگان
قۇلىقىدى
قاتتى

بىلەكلىرىنڭى سڭۇنۇپال كانىتىمڭدى

تۇتقاندەك يەردى

ئېلىلالڭدى -دە مىنڭى توشڭقاننى

يۇلڭۇپ ئېلىڭپ كەينىمڭدىكى تامغڭا يەنە كڭۈچ بىڭلەن

ئۈستۈردى ،كەينى مېڭەمنىڭ ئاغرى

كۆزۈمنى قاراڭغۇلۇق بېسڭىپ

ئازابىدى

بىر ئاز شۈك بولۇپ قالدى ...
پۇرسڭڭەتنى غەنىڭڭتمەت بىلڭڭگەن بڭڭۇ ئڭڭاچكۆز خوتڭڭۇن مىنڭڭى كىچىڭڭ
كۆتۈرگەندەك قۇچىقىغا ئېلىپ كۆتۈرۈۋالدى ،پۇتۇم يەردى

بڭڭالىنى

ئۈزۈلۈپ ھاۋادا لەيڭلەپ

قالدى .شۇنچە كۈچەپ تەپسەممۇ بۇ خوتۇن غىڭ قىلىپ قويماي مىنى بىر ياقالرغڭا
كۈتۈرۈپ ماڭدى...
بىڭڭر چاغڭڭدا ئڭڭو

قۇلڭڭۇمنى بىڭڭر نڭڭېمە قىلىڭڭپ ئۇنىڭڭڭ بىلىكىنىڭڭڭ ئارىسڭڭىدى

سۇغۇر پ ئېلىپ «مىنى قويىلەت...مىنى قويىلەت!» دېگىنىمچە خاپان كاللىسىنىڭ
ئۇچرىغانلىكى يىرىگە سېلىشقا باشلىدى  ،تاياق بۇ خوتۇنغا ئڭازراق تەسڭىر قىلغڭان
بولسڭڭا كېڭڭرەك ،مىنڭڭى يەرگە «پوككىڭڭدە» قۇيىلېتىڭڭپ يڭڭۈزۈمگە شڭڭاالققىدە بىرنڭڭى
تۈكۈردى ،ئاندى

بېشىنى يەرگە ئىگىپ «گاررىدە» قۇسقىنىچە ئاخشامقى يېگەن –

ئىچكەنلىرىنى چىقىرىشقا باشلىدى...
مەن بۇ پۇرسەتتە قاچماقچى بولۇپ ئىشى

تەرەپكە ماڭدى .

 توختڭڭا ئىتنىڭڭڭ بالىسڭڭى! نەگە قاچىسڭڭەن؟- ،دەپ ۋارقىرىڭڭدى خڭڭان ئاچڭڭامئېغىزىدىكى قۇسۇقنىڭ يۇقۇندىسىنى بىڭر قڭۇلى بىڭلەن سڭۈرتۈپ تڭۇر پ يەنە بىڭر
قۇلى بىلەن پىشىمنى چىڭ تۇتىلېلىپ تۇر پ.
 -مەن...مەن - ،...دېدى د د قالپ ئۇنىڭ قانغا تولغان كۆزىدى

قورقۇپ.

 بۇپتۇ ،كەتسەڭمۇ كەت! - ،دېدى خان ئاچام بېشىنى لىڭشىتقىنىچە ئالدىمغايېقىنالپ كىلىپ - ،لېكى

مىنى بىرنى قۇچاقالپ قوي!

مەن جڭاۋاب بىرىڭڭپ بڭڭولغىچە بڭڭۇ خوتڭڭۇن مىنڭڭى بايامقىڭڭدەك يەردى ڭ
يۇلغاندەك يۇلۇپ ئېلىپ چىڭ قۇچاقلىلالدى ،لېكى
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مېتىر» بىلەن ئۆلچەشتى
لېكى

ياخشى ئىدى...

بۇ خۇتۇن ئڭادەتتى

تاشڭقىرى كۈچلڭۈك بولغاچقڭا بارغانسڭىرى كڭۈچەپ

مىنىڭڭ قڭوۋ رغىلىرىمنى سڭۇند رۋاتاي دەپ قېلىلاتڭاتتى...مەن ھەرقڭانچە قىلىپمڭۇ
ئۇنىڭ چاڭگىلىدى

يۇلقۇنۇپ چىقالمىدى ...

شۇ چاغدا تۇيۇقسىز كەينىمدى

ئىسسى

بىڭر نڭېمە مېڭىڭپ پۇتۇمڭدى

سڭاقىپ

ئېقىلاتقاندەك سېزى پەيدا بولدى ،مەن«ئىچىڭ سڭۈرۈپ كەتتىمڭۇ -يڭا؟» دېگەننڭى
ئويالپ يەرگە بېشىمنى تەسلىكتە ئىگىپ قارىسام پۇتۇمنىڭ ھۇشۇقىدى
تامچىالشقا باشالپتۇ...مەن قورققىنىمدى
 -قان ...مەندى

يەرگە قان

ال -ال تىتىرەپ بۇ خوتۇنغا ۋارقىرىدى :

قان كىتىپتۇ!

خڭڭان ئاچڭڭام ئىشڭڭەنمىگەندەك كۆزىنىڭڭڭ قۇيرىقىڭڭدا يەرگە قارىڭڭدى ،دەرۋەقە
مۇئەللەقتە ئېسىلىپ قالغان پۇتۇمنىڭ سونجىقىدى

قڭان تەپچىڭپ ئېقىلاتڭاتتى .بڭۇ

خوتۇن قاننى كۆرۈپ ۋاالقشىپ كۈلگىنىچە مىنى قويىلەتتى:
 كېسىلىڭ كىلىپ قالدىمۇ يىگى ؟ ھەئە ،خان ئاچا كېسىلى كەلگەن ئوخشايد  ،ئەمدى مەن قايتاي!مەن شڭڭۇنداق دېگىڭڭنىمچە قۇلڭڭۇمنى تامبىلىمنىڭڭڭ كەيڭڭنىگە تىقىڭڭپ ئېچىشڭڭىپ
ئاغرىلاتقان پەللىكىمنى تۇتۇپ باقتى  ،قۇلۇم قىپقىزى
نېمە ئى

قانغا مىلىنىپ چىقتى ،زادى

بولغانلىقىنى بىلەلمەي ،بىر قۇلۇمدا ئېچىشىلاتقان كۆتۈمنى چىڭ بېسىپ

دوختۇرخانىغا قاراپ يۈگۈردۈم...
دوختڭڭڭۇر بىردەمنىڭڭڭڭ ئىچىڭڭڭدە كارىلاتتڭڭڭا مىنڭڭڭى د م يڭڭڭاتقۇز پ تەكشڭڭڭۈرۈپ
خۇالسىلىدى:
 -ھاي ئۇكام ،كۆتىڭىزنىڭ جىتىكڭى يىرتىلىڭپ كىتىپتڭۇ ،دەرھڭا

تىكمىسڭەك

قان توختىمايد !
 نڭڭېمە؟- ،دېڭڭدى دوختۇرنىڭڭڭ گېپىنڭڭى ئوبڭڭدان چۈشڭڭىنەلمەي- ،جىتىكڭڭىيىرتىلىپ كىتىپتۇ؟
 -شۇنداق ،ئىككى پەللىكىڭىزدە بەشتى

ئون تىرناقنىڭ ئىزى مىنى مەن دەپ

چىقىپ تۇر پتۇ ،بىرسى سىزنىڭ پەللىكىڭىزگە قاما

سېلىپ ئىككى يانغڭا كڭۈچەپ

تارتىپ كۆتىڭىزنى ئىككىگە بۆلىلېتىپتۇ ئەمەسمۇ!
«ماۋ پاسكىنا خوتۇن قۇلىنى ئۇيەرگە ئاپارغاندەكقۇ قىلمىغان ،قانداق بولۇپ
پەللىكەمنى ئىككىگە بۆلىلەتكەند ؟»
64

www.kitaphumar.net
 ئەمدى قانداق قىلىمىز دوختۇر؟ -دېدى يىغالمسىراپ. قانداق قىالتتۇق توختاخۇن ،كۆتىڭىزنىڭ جىتىكىنى تىكىدىغان گەپ!ئۇنىڭڭ «توختڭاخۇن» دېڭگەن ئڭڭاۋازى ماڭڭا بىرخىڭ
ياتقان يېرىمدى

تونڭۇش بىلىنڭڭدى ،مەن

بېشىمنى كۈتۈرۈپ بۇ دوختۇرنى تۇنۇپ قالدى :
كەلڭگەن شڭىپاخانىنىڭ ئالدىڭدا ئايڭاق

 -سەن...سەن ھېلىقڭى ياقڭا يڭۇرتتى

تىكىدىغان ھەسەن موزد ز ئەمەسما؟ - ،دېدى ئۇنىڭ دوختۇرلۇق قىلىلاتقڭانلىقىنى
كۆرۈپ ئەجەبلىنىپ.
 ھاي...ئۇ دېگەن مىنىڭ قوشكېزەك ئاكام ،مەن دېگەن دوختۇر ھۈسەن! ئۇنداق بولسا دەرۋازا تۈۋىدىكى ياماقچى ھەسەن ھڭازىر قەيەردە؟- ،دېڭدىئۇنىڭغا ئىشەنمەي بىر قۇلۇم بىلەن كۆتۈمنى تۇتۇپ تۇرىلېلىپ.
 -ئۇنىڭغڭڭا تڭڭۈگەپ كەتكىلڭڭى ئڭڭۈچ يىڭڭ

بولڭڭدى- ،دېڭڭدى ھۈسڭڭەن دوختڭڭۇر

قىزارغىنىچە ماڭا ئالىتىپ قڭاراپ - ،ماڭڭا ئىشەنمىسڭە
تىكتۈرىلا  ،لېكى

كۆتڭۈڭنى شڭەھەرگە كىرىڭپ

ساڭا شۇنى دەپ قۇيڭاي ،سڭەن شڭەھەرگە كىرگڭۈچە قانسڭىراپ

ئۆلۈپ كېتىسەن ،مەيلىمۇ؟
بۇ گەپنى ئاڭالپ يۇۋاشالپ قالدى .
 -بۇپتۇ ،ساڭا ئىشەندى  ،نېمە قىلسا

قى  ،ئىشقىلىپ مىنى ئوبڭدان داۋاال،

ئالدىمىزدا تويۇم بار مىنىڭ...
 خاتىرجەم بو  ،مەن بۇنداق يىرتىلىپ كەتكەن جىتەكلەرنى تىكىپ كۈنۈپكەتكەن ،ھېچقانداق ئىز قالد رمايمەن!
ئىچىمدە «ئاكا

ر ەھمەتلىكمۇ ھۈنەرگە ئۇستا ئىدى ،تىككەن ئڭايىغى نەچڭچە

يىلغىچە يىرتىلىپ كەتمەيتتى ،سڭىنىڭ تىكڭكەن يىرىڭمڭۇ مەڭگڭۈ قۇيڭۇپ بەرمە
ئىالھى !»دەپ لىلىمنى چىشلەپ ياتتى .
ھۈسڭڭەن دوختڭڭۇر دېڭڭگەن بڭڭۇ كۇسڭڭپۇر چ يىرتىلغڭڭان يىرىمنڭڭى مە

قىلمڭڭاي

تىككەن بولسا كېرەك ،ھەر بىر يىڭنە سڭالغاندا كۆتڭۈمگە پىچڭاق تىققانڭدەك سڭېزى
بولۇپ ۋايجانالپ ياتتى  ،بىردەمدى
يەرگە چۈشسە

ئڭۇ ئىشڭنى تڭۈگەتكەن چېغڭى«ئەمڭدى

كېڭتى

بولىد » دېدى.

مەن كارىلاتتى

يەرگە چۈشەي دىتىشى  ،ھۈسڭەن دوختڭۇر «توختڭاپ تڭۇر!»

دىگىنىچە كونا كەشىمنى قۇلىغڭا ئېلىڭپ سڭىنچىالپ قڭاراپ كەتتڭى -دە مەن ياتقڭان
كارىلاتنىڭڭڭ تىگىڭڭدى

بىڭڭر نېمىنڭڭى تارتىڭڭپ ئېلىڭڭپ بىڭڭر يېنڭڭى يىرتىلىڭڭپ كەتڭڭكەن
65

www.kitaphumar.net
كەشىمنى ئۇنىڭغا كىتگۈزدى ،ئارقىدى

كارىلاتنىڭ ئاستىدى

يەنە كىچى

بىر دانە

بولقىنى سۇغۇر پ ئېلىپ تىلىنى توغرىسىغا چىشلىگىنىچە كەشىمگە «توك ،توك»
قىلىپ مىخ ئۇر پ ئاجراپ كەتكەن يەرنى ئوڭشاشقا باشلىدى...
«مانڭڭا بڭڭۇ ئى ڭ

قىلغانڭڭدا تىلىنڭڭى توغرىسڭڭىغا چىشڭڭلىلېلىپ ئايڭڭا تىكىڭڭدىغان

ھەسەن موزد زنىڭ ئۆزى ئەمەسمۇ؟ ئۇنىڭ ئايا يامايدىغان خۇمارى تۇتۇپ كەتكەن
گەپ ،بولمىسا مىنىڭ كونا كەشىمنى مىخالپ نېمە قىلىد ؟!»
مەن بڭۇالرنى ئڭڭويالپ ئورنۇمڭدى

تڭڭۇر پ كېتىڭڭپ كەشڭىمنى ئۇنىڭڭڭ قۇلىڭڭدى

سڭىلكىپ ئېلىڭپ كۆتڭۈمنى تڭۇتقىنىمچە ئىشڭڭى

تڭۈۋىگە بېرىڭپ ئۇنىڭغڭا ھۆرپىتىڭڭپ

ۋارقىرىدى :
 ئەبلەخ!كۆز پوكان؟ -دېدى ھەسەن موزد زمۇ بوش كەلمەي.

 نېمە دەيسەن قىزى كىمىڭنى ئالدايسەن؟ -مەن نېمە قىلدى ؟

 مىنىڭ كۆتۈم سىنىڭ قااليمىقان تىكىپ ئوينايدىغان كەشىڭمىدى؟ -ئۆلچەملى

تىكىپ قويد مغۇ ياخشىلىقنى بىلمەيدىغان تۇزكور!

 زادى قانچە يىپ تىكتىڭ؟ ئون ئىككى يىپ! ئون ئىككى يىپ؟ ۋوي شۇنچە چوڭمىكەن؟ كۆتۈڭنىڭ پاختىكى چىقىپ قاپتىغۇ ئەنە!ھەسەن موزد ز شڭۇنداق دەپ بولڭۇپ بېشڭىنى چڭايقىغىنىچە كۈلڭۈپ يانڭدىكى
ئۆيگە كىرىپ كەتتى ،مەن ئاچچىقىمدا دوختۇرخانا باشلىقىنى ئىزدەپ بۇ ئەھڭلالنى
ئۇنىڭغا پاش قىلىپ قويماقچى بولد م.
دوختۇرخانڭڭا باشڭڭلىقىنىڭ ئىشخانىسڭڭىنى تەسڭڭلىكتە تېپىڭڭپ ئىشڭڭىكىنى يىنىڭڭ
چەكتى .
 كىرىڭ!قارىسام ئۈستە ئالدىدا ماڭا تۇنۇش بولغان مڭا

دوختۇرخانىسڭىنىڭ پونكىڭ

باشڭڭلىقى ئولتۇر پتڭڭۇ ،مەن خاتڭڭا كىرىڭڭپ قالڭڭدىممۇ نڭڭېمە دەپ كەيڭڭنىمگە يېنىڭڭپ
ئىشىكنىڭ بېشىغا قايتىدى

قاراپ چىقتى  ،بڭۇنى كڭۆرگەن باشڭلى

ئېغىز ئاچتى:
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 -توختڭڭڭاخون خاتڭڭڭا كىرمىڭڭڭدىڭىز - ،دېڭڭڭدى ئڭڭڭۇ مۇاليىملىڭڭڭ

بىڭڭڭلەن ماڭڭڭڭا

كۈلۈمسىرەپ - ،مەن ھازىر بۇ يەرگە يۆتكەلدى  ،تەشكىلنىڭ ئۇر نالشتۇر شى دەڭا
ئۇكام! ...نېمە ئىشتى؟
بۇنى ئاڭالپ ئېغىزىمغا ئىسسى

سۇ كەلدى«خۇدايا تڭوۋۋا قىلمىڭدى  ،ئېشڭەك

دوختۇرخانىسىنىڭ باشلىقىنى ئادەم دوختۇرخانىسىغا باشڭلى

قىلىڭپ قويغڭان نەدە

بار؟!»
 ھە ...ھېچ گەپ يوق...ھېچ گەپ يوق ...مۇنداقال كىرىپ قاپتىمەن ،مەنكەتتى ئاكا خوش!
«بۇ ئەھلالنى ئۇنىڭغا ئېتتقاننىڭ نېمە پايدىسى؟ چاشقاننىڭ ئەرزىنى مۈشڭۈك
سورىغاندەكال بىر ئىشقۇ بۇ»...
مەن پاتمىخاننىڭ يېنىغىمۇ كىرمەي ھېلىقڭى بىڭر قوينىڭڭ گۈشڭى بىڭلەن ئڭات
ھارۋىسىنى تېپىلېلى

ئۈچۈن ئىككى پۇتۇمنى كەرىگىڭنىمچە خڭان ئاچامنىڭڭ ئڭۆيى

تەرەپكە يۈگۈردۈم.
بىچارە ئات دەرەخكە باغالنغڭان پېتڭى تۇر پتڭۇ ،كۆتۈمنىڭڭ ئڭون ئىككڭى يىڭپ
تىكىلگەنلىكڭڭى سڭڭەۋەبىدى

ھارۋىڭڭدا قۇڭڭڭۇمنى قۇيڭڭۇپ ئولتۇرالمىغاچقڭڭا ھارۋىنىڭڭڭ

چۇقۇرىنى تۇتۇپ ئۈرە تۇر شتى

باشقا ئامالى قالمىڭدى .تارقىتىڭدىغان يەنە تېخڭى

بىر قوينىڭ گۈشى بار ئىدى.
مىڭ بىر جاپادا ئىككىنچى مەنزىلگە يىتىپ بېرىپ دەرۋازىنى قاقتى .
-ئىشى

ئۇچۇق!  -سەت ۋارقىرىدى بىر ئايا .

ھويلىغا كىردى  ،نەقىشلى
ئىنسى -جى

تۈۋرۈكلەرگە تولغان ھەشەمەتلى

ھڭويال ئىچىڭدە

كۆرۈنمەيتتى.

تىككەن يېرىمنىڭ قويۇۋېتىشىدى

ئەنسىرەپ بىر قۇلۇمدا كۆتۈمنى تۇتۇپ يەنە

بىر قۇلۇمدا قوي گۆشىنى كۈرمىڭ تەسلىكتە كۈتۈرۈپ ھويلىغڭا ئەكىڭردى  ،ئانڭدى
ئۆي ئىگىسىنى چاقىردى :
 ئادەم بارمۇ؟جاۋاب يوق.
 ئۆيدە ئادەم بارمۇ؟يەنە جاۋاب يوق.
 خان ئاچا!67
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 ھە نېمە گەپ؟قوپا

ئاخىرى ئۆينىڭ ئىچكىرىسىدى

ھەم بوغۇق بىر ئاۋاز ئاڭالندى.

 بۇالرنى نەگە قۇيىمەن؟ھايا ئۆتمەي ئىشىكنىڭ مارجاندى
قىزى

ياسالغان مىلەڭزىسڭى ئاسڭتىدا بىڭر جڭۇپ

سۆرىمە كەش كېتگەن ناھايىتى يۇغان بىر جۈپ پۇت پەيڭدا بولڭدى .كېڭتى

مىلەڭزە قايرىلىپ قىزى

شايىدى

ئىچى كىتى كېتگەن تراكتڭور چاقىنىڭڭ بالونىغڭا

ئوخشايدىغان ناھايىتىمۇ سېمىز ،ناھايىتىمۇ گەۋدىلى

بىر ئايا ئۆردەكتەك ئىككى

يانغا ئىغاڭالپ چىقىپ كەلدى.
«ئڭڭاھ ئۇلڭڭۇ خڭڭۇدا ،چڭڭۈش كۆرىلاتامڭڭدىمەن نڭڭېمە؟ بڭڭۇ خوتڭڭۇن ئابايڭڭامقى
خوتۇننىڭ قوشكېزەك ئاچىسىمۇ يا؟ بۇ ماڭا نېمە كەلگۈلۈك ئەمدى ،ھەسەن موزد ز
دېگەن خۇمپەرنىڭ ئالدىغا يەنە بارارمەنمۇ؟»
 ئاۋ ئۈستەلدە قۇيۇپ قوي!مەن ھويلىڭڭدىكى يۇغڭڭان ئۈسڭڭتەلگە داسڭڭتىخان بىڭڭلەن ئورالغڭڭان گۆشڭڭلەرنى
ئالڭڭدىراپ قڭڭاپ قۇيڭڭۇپ ئايڭڭا

خوجايىنغڭڭا بڭڭۇ گۆشڭڭنى كىمنىڭڭڭ ئەۋەتكەنلىكىنڭڭى

كىكەچلەپ ئېتتتى .
ئايا

خۇجايى

خوشتاقمىغان ھالدا گىپىمنى بۆلدى:

 ھە بولدى ،ساۋاتىڭ بارمۇ؟ بار خان ئاچا! -دېدى تېخىمۇ جىددىلىشىپ. ئەمىسە بۇياققا كە !«مەن تڭوختى پوكڭان ھەرقڭانچە بولسڭىمۇ ئۇنڭداق ئاخمڭاقالردى
تىرى

ئەمەسڭمەن!

جاد غا بېسىلىشقا رازىمەنكى ئەمدى بۇ خوتۇننىڭ گىڭپىگە ئەزبىرايڭى خڭۇدا

كىرمەسمە »...بۇالرنى ئويالپ ئىككى قۇلۇم ئىختىتارسىز كۆتۈمگە كىلىڭپ توختڭاپ
قالدى ،ئاچچىقىمدا غەزەپ بىلەن ۋارقىرىدى :
 -نڭڭېمە دەيسڭڭەن پڭڭارىخور دەللڭڭى! كەينىڭڭڭدى

كىرىڭڭدىغان سڭڭاراڭمۇ مەن،

تۈفى !...قېرى دەججا !
بۇ خوتۇن نېمە ئى

بولغىنىنى بىلەلمەي ئاغىزىنى ئېچىپ ھا

مەن شۇنداق دەپ بولۇپ بۇ يەردى

دەرھا

قېچىڭپ كىڭتى

قالدى.
ئۈچڭۈن پۈتڭۈن

كۈچۈم بىلەن كەينىمگە ئۆرۈلۈپ شۇنداق يۈگۈرۈشۈم«پا » قىلغان بىر ئاۋاز بىلەن
كڭڭۆز ئالڭڭدى قاراڭغۇلىشڭڭىپ ھويلىنىڭڭڭ ئىچڭڭى چۆرگىلەشڭڭكە باشڭڭلىدى...ئانڭڭدى
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ئوڭدىسىغا يېقىلىپ چۈشتۈم...
ئەسڭڭلىدە قڭڭاچىمەن دەپ كەينىمڭڭدىكى تڭڭۆۋرۈككە بەكڭڭال قڭڭاتتى
ئىكەنمەن ،ئېتىلغان قاپىقىمڭدى

ئۈسڭڭكەن

قڭان «جىڭرت -جىڭرت» ئېتىلىڭپ چىقىڭپ پۈتڭۈن

يۈز -كۆزۈمنى قانغا بويىلەتتى .ياتقان يېرىمدى

مىڭ -بىر جاپڭادا ئڭۆمىلەپ تڭۇر پ

تۈۋرۈكنى چىڭ قۇچاقلىلالدى  ،ھويال توختىماي پىتقىرايتتى...
قارىسڭڭام قاننىڭڭڭڭ ئېقىشڭڭڭى خېلىڭڭڭلەك ئېغىڭڭڭر ،ئابىتڭڭڭاتتى

ھەر نڭڭڭېمە بولسڭڭڭا

دوختۇرخانڭڭڭا باشڭڭڭلىقىغا ھەسڭڭڭەن مڭڭڭۇزد ز دىڭڭڭگەن ئڭڭڭوغرىنى چاقمڭڭڭاپتىكەنمەن،
كونىالرنىڭڭ «بارمڭڭايمەن دېڭڭگەن تڭڭۈگمەنگە يەتڭڭتە قېڭڭتى بېرىپتڭڭۇ» دىگىنىڭڭدەك
لىلىمنى -لىلىمگە چىشلەپ ئىككى پۇتڭۇمنى كەرىگىڭنىمچە دوختۇرخانىغڭا يۈگڭۈرۈپ
ھەسەن موزد زنىڭ ئىشخانىسىغا كىردى :
 -ئاكا تىز بو

ماۋ كۈزۈمگە قارىغىنا ،قۇيۇلۇپ كەتمىگەند ؟

 توختا مەن قاراپ باقاي - ،دېدى ھەسەن موزد ز يۈزۈمدىكى قانالرنى داكڭابىلەن سۈرتۈپ تۇر پ - ،چو

چاتاق يوق قاپىقىڭ ئېتىلىپ كۆزۈڭنىڭڭ جىڭتىكىگە

كىلىپ توختاپتۇ ،تىكىمىزمۇ ئۇكام؟
 -تىكمىسەك زادى بولماسمۇ ئاكا؟ -دېدى ئۇنىڭدى

ئۈتۈنگەن ھالدا.

 -تىكمىسەك قان توختىمايڭد  ،بڭۇ يەرنىڭڭ يىرتىقڭى كۆتۈڭنىڭكىڭدى

بڭوش

ئەمەسكەن توختاخۇن!
 بۇپتۇ ئاكا ،تىكسە تىككىنە ،يۈزۈمنىڭ ھەممىنى تىكىلەتسەڭمۇ مەن رازى،ئىشقىلىپ بۇ جاندى

تويد م...

ھەسەن موزد ز مىنى كارىلاتتڭا ئوڭدىسڭىغا يڭاتقۇز پ تىلىنڭى يەنە توغرىسڭىغا
چىشلىگىنىچە تىكىمچىلى

مەشغۇالتىنى باشڭالپ كەتتڭى ئانڭدى

ئىڭ

تۈگىگەنڭدە

مىنى يەرگە چۈشۈشكە بۇيرىدى.
مەن يەرگە چۈشۈپ ئالڭدىراپ يانڭدىكى تامغڭا ئېسڭىلغان ئەينەكتىكڭى شڭوالمغا
قاراپ باقتى  ،قارىسام ھەسەن موزد ز دېگەن كۇسپۇر چ تېڭى

داكىسىنى پېشڭانەم

بىلەن بىر كۆزۈمنى قېتىپ ئايالند ر پ تېڭىپ قۇيۇپتۇ ،ئەينەكتىكى شوالمغا قاراپ
مىنى بىر تۇر پ كۈلكە تۇتىلالسا بىر تڭۇر پ ئڭاچچى
چەتڭڭڭئە

تۇتىلالڭدى .مەن مۇشڭۇ تاپتڭا

كىنولىرىڭڭڭدىكى بىڭڭڭر كڭڭڭۆزىنى تېڭىڭڭڭپ قۇيڭڭڭۇپ د لىسڭڭڭىغا شڭڭڭڭاتۇتى

قوند رۋالىڭڭدىغان دېڭىڭڭز قاراقچىسڭڭىنىڭ كاتتىلاشڭڭلىرىغا يڭڭاكى كۆرۈنۈشڭڭلەردىكى
ئۇر شتا ئېغىر يارىلىنىپ چېكىسىنى داكا بىلەن تېڭىلالغان ،يەتتە بالىسىنىڭ يىتى
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بولۇپ قالغىنىغا قارىماي سڭەكرات ئۈسڭتىدە بەدە پڭۇلى تاپشڭۇر ۋاتقان پىشڭقەدەم
قەھرىمانالرغا ئوخشاپ قالغان ئىدى ...
شۇنداق قىلىپ ھەسەن موزد ز بىلەن نىسىغا ھىساپلىشڭىپ پاتمىخڭان كڭۆرۈپ
قالماستا ئات ھارۋىسىنىڭ چۇقۇرىنى چىڭ تۇتۇپ ئۈرە تۇرغىنىمچە مەھەللىگە قاراپ
يو ئالدى .
مەھەللىڭڭگە يېقىنالشڭڭقاندا مىنڭڭى تونۇيڭڭدىغانالر مىنىڭڭڭ ھارۋىڭڭدا ئڭڭۆرە تۇرغڭڭان
ھالىتىمنى كۆرۈپ ئېغىز -بۇر نلىرىنى تۇتۇشۇپ راسا مەسڭخىرە قىلىشڭتى .بەزەنڭلەر
يۈزۈمدى

–يۈزۈمگە «ھە توختى ئۇر شتى

قايتتىڭالرمۇ ،ئاڭلىسام ئۇر شتا خىزمەت

كۆرسىتىپ قەھىرمان بۇلۇپسىلەرغۇ؟» دېسە يەنە بەزەنلەر«ياق...ياق...غالىبالرچە
تۇرغىنىڭالردى

قارىغاندا گېنىرا

بولد ڭلىمۇ -يا؟» دەپ مىنڭى زاڭلىڭ

قىلىشڭتى،

مەن ھەممىگە چىدىدى  ،بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلمىدى ...
نېمە دەيمەن ،گەپ قىلسامال ئېتىلىپ يىغالپ سالىمەن...
كەنڭتە كومتىتىنىڭڭ دەرۋازىسڭىدى

ئڭات ھارۋىسڭىدا ئڭۈرە تڭۇرغىنىمچە كىرىڭڭپ

كەلڭدى  ،مىنىڭڭ كەلگىنىمنڭى كڭۆرگەن بۇغڭالتىر قاتڭارلى
بېسىپ تۇر پ ئالدىمغا يۈگۈرۈپ چىقىشتى ئانڭدى
مەندى

ھا

بەش كىشڭى كۈلكىسڭىنى

ئاتنىڭڭ بېشڭىنى تۇتڭۇپ تڭۇر پ

سوراشتى:

 ھارماي كەلدىڭلىمۇ توختاخۇن؟مەن ئۇالرنىڭ سۇئالىغا جاۋاب بەرمەي كڭالپۇكۇمنى چىشڭلىگىنىمچە قڭاپىقىمنى
چىڭ تۈرۈپ ھارۋا ئۈستىدە تۇرىلەردى .
 -ھارۋىدى

چۈشسىلە قەھىرمان غۇجام!

 ئالدىلىرىغا گىلەم ساالمد ق يا؟مەن ھارۋىدى تەستە چۈشۈپ چاترىقىمنى كەرىگىنىمچە سۆگەت تۈۋىگە بېرىپ
يەرگە قڭڭاراپ پۇشڭڭڭۇلداپ تڭڭۇرد م .ئڭڭڭۇالر ئەتراپىمغڭڭا ئولىشڭڭڭىلېلىپ ۋىلىقلىشڭڭڭىپ
كۈلۈشكىلى تۇردى.
 نىمانڭڭداق خەتڭڭڭنە قىلغڭڭڭان بالىڭڭدەك چاترىقڭڭڭاڭلىنى كەرىڭڭڭپ يۈرۈيسڭڭڭىلەرتوختاخۇن؟
بۇغالتىرنىڭ بۇ گىپىدى

بۇ بەش ئوغرى ئڭاخىرى ئڭاۋازىنى قۇيىلېتىڭپ تىزىغڭا

شاپالقالشقىنىچە كۈلۈشكىلى تۇردى .مەن ئىزا -ئەلەمگە چىدىماي پاڭڭىدە ئېتىلىڭپ
يىغالپ كەتڭتى  .شڭۇ چاغڭدا ئڭارىمىزدىكى بىڭرەيلەن كۈلكىسڭىنى يېڭرى توختىتىڭپ
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مەندى

سوراپ قالدى:

 قانچە يىپ تىكتى؟ ئون ئىككى يىپ. ئون ئىككى يىپ؟ قانداق جاھان بولۇپ كەتتى بۇ ،مېنىڭكى بىلەن ...ئۇ بۇ گەپنى دەپ بولۇپ ئاغىزىنى تۇتىلالدى .ئۇنىڭ پورسۇققىدە دەپ سالغان
گىپىدى

سورىدى :

مەن بېشىمنى كۈتۈرۈپ ئۇنىڭدى

 سىنىڭكىنىمۇ تىكىگلى ؟ ھەئە! قانچە يىپ؟ ئون ئىككى يىپ... كۈتۈڭدىمۇ؟ئۇ كۆزىگە ياش ئېلىپ بېشڭىنى لىڭىشڭتتى ،بڭۇنى كڭۆرگەن قالغڭان تڭۆتەيلەن
ھەيران قېلىشىپ بىر -بىرىگە قارىشىلالغاندى

كېتى

تەڭال ئىككىمىزدى

سورىدى:

 سىلەرنىڭ ئون ئىككى يىپ تىكىلگىنڭى مۇشڭۇ يەرنىڭڭ جىتىكىمڭۇ؟- ،ئڭۇالرشۇنداق دېتىشكىنىچە ئۆزلىرىنىڭ كۈتىنى ئىشارەت قىلىشتى.
ئىككىمىزمۇ كۆزلىرىمىزنى چەكچەيتىشىپ تەڭال بېشڭىمىزنى لىڭىششڭتتۇق ،بڭۇ
چاغدا بۇ تۆتى كۆزلىرىگە ياش ئېلىڭپ تە
ئۇالرنىڭ ئېغىر ھەسرەتلى

ئىسڭەنكىرەپ يىغالشڭقا باشڭلىدى ،مەن

يېغىسىغا قاراپ چۈشىنەلمەي سورىدى :

 ھەر قايسىڭغا نېمە بوالشتى ئەمدى؟ بىزنىڭكىنىمۇ ئون ئىككى يىپ تىكىگلى ... -سىلەرنىڭمۇ ئون ئىككى يىپما؟- ،ئىككىمىز تە

ۋارقىرىد ق.

 شۇنداق ،ھەسەن موزد ز بىلەن ئۇ پارىخورنىڭڭ خوتڭۇنلىرى بىڭر شڭېرى !بىرسى يىرتىد  ،بىرسى تىكىد ....
 نېمە ...نېمە؟ - ،مەن توۋالپ سالدى  - ،نېمىشقا بالد ر دېتىشمەيسەن؟ بىز....بىز....شۇنداق قىلىپ بۇ ئالتەيلەن بىر -بىرىمىزنىڭ بوينىغا ئېسىلىپ ئۈنسىز يىغالپ
كېتىشڭتۇق .يىغىمىڭز توختڭڭاپ ئڭۈز -ئڭارا تەسڭڭەللى بېرىشڭىلاتقاندا بۇغڭالتىر دېڭڭگەن
پەسڭڭەندى تۇيۇقسڭڭىز ئڭڭاۋازىنى قۇيىلېتىڭڭپ زو
ئۈنلۈك ھۆركىرەپ يىغالشقا باشلىدى.
71

ئولتڭڭۇرغىنىچە ھازىڭڭدار خوتۇنڭڭدەك

www.kitaphumar.net
 بولغۇلۇق بولدى ،نىمانچە يىغاليسڭەن؟ - ،دەپ تەسڭەللى بەردىڭ ئۇنىڭغڭائىچ ئاغرىتىپ.
 سىلەر بىلمەيسىلەر... نېمىنى؟ مىنىڭ يىگىرمە تڭۆت يىڭپ  - ،...ئڭۇ ئڭاۋازىنى قۇيىلېتىڭپ تېخىمڭۇ ئۈنلڭۈكۋارقىراپ يىغالشقا باشلىدى.
 مىنىڭمۇ يىگىرمە تۆت يىپقۇ؟ - ،دىدى ئۇنىڭ يېغىسىغا قاراپ ئەجەبلىنىپ. سىنىڭ يىگىرمە تۆتى بىلەن مىنىڭ يىگىرمە تۆتى ئوخشىمايد .. قانداق ئوخشىمايد ؟ئۇ يىغىسىنى توختىتىپ ئورنىدى

تۇردى ئاندى

چاترىقىنى چاڭگڭالالپ بىڭزگە

قاراپ ۋارقىرىدى:
 مىنىڭ ئون ئىككى يىپنىڭ بىرى كۆتۈمدە يەنە بىرى ماۋ يىرىمدە ،ئەمڭدىبىلىشتىڭما؟
قالغانالر بىر -بىرىمىڭزگە قارىشڭىپ جىڭ بولڭۇپ قېلىشڭتۇق ،ئڭۇنى دېمىسڭىمۇ
بۇغالتىر ئۆتكەن يىلقى قۇربان ھېتتتى

باشالپ ئېغىر بىر نەرسە كۆتۈرەلمەيدىغان،

ماڭسا بىلىنى چايقاپ ماڭىدىغان ،كۈلسە ئايڭالالردەك ئېغىزىنڭى تۇتڭۇپ كۈلىڭدىغان
بولۇپ قالغان ئىدى .بىز بۇ ئىشنىڭ سەۋەبىنى ئەمدى بىر ئاز بىلگەندەك بولد ق.
شۇ چاغدا سېكرىتار ئاسماندى

چۈشكەندەك ئۆزى يالغۇز ئالتە قوينى يىڭتىلەپ

يېنىمىزدا پەيدا بولدى ھەم زەردە بىلەن بىزگە ھۆمەيگىنىچە توۋلىدى:
 ھەرقايسىڭنىڭ يىغا -زارى تۈگىدىما؟بىز سېكرىتارغا نېمە دېتىشىمىزنى بىلەلمەي قاينىغڭان قازانغڭا سڭۇ قۇيغانڭدەك
جىمىپ كىتىپ كۆزىمىزنى پۇلتايتىپ قاراپ تۇرد ق.
–كەچكۈچە پوتال -مىشقاڭنى ئېقىتىڭپ

 نېمانداق خوتۇن كىشىدەك ئەتىدىيۈرۈشىسەن؟
 -بىز...بىز...

 ئەمدى ماۋ ئالتە قوينى شەھەردىكى...گەپ مۇشڭۇ يەرگە كەلگەنڭدە بۇغڭڭالتىر ئورنىڭدى
يۈگۈرگىنىچە قاتتى

ۋارقىرىدى:

 ۋوي ...قاچ!72
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قالغان بەشىمىزمۇ نېمە ئى

بڭولغىنىنى بىلەلڭمەي بوغالتىرغڭا ئەگىشڭىپ گويڭا

تۇرغڭڭان يېرىمىڭڭزگە بىرسڭڭى بومبڭڭا تاشڭڭاليدىغاندەك بڭڭار كڭڭۈچىمىز بىڭڭلەن قېچىشڭڭقا
باشلىد ق...
بىڭز شڭڭۇ قڭاچقىنىمىزچە ئڭڭۇد
يېقىلۇق تېمىدى

كەنڭتە كومتېتىغڭڭا قوشڭنا بولغڭڭان مەكتەپنىڭڭڭ

سەكرەپ ئۆتڭۈپ ئڭۆزىمىزنى دالڭدىغا ئالغڭاچ ئڭالتە قڭوينى تۇتڭۇپ

قالغان سېكرىتارنى مارىالشقا باشلىد ق.
سېكرىتار ئالتەيلەننىڭ ئىسمىنى نۆۋەت بىلەن بىر قېتىمدى
بىڭز بېشڭىمىزنى تىقىلېلىڭڭپ ئڭۈن دىمەسڭڭتى
بىردەم ئو -تەتۈر ۋارقىرىغاندى

كېڭتى

چاقىرىپ چىقتى.

شڭۇك تۇرىلالڭڭد ق ،بىچڭارە سڭڭېكرىتار

ئڭاخىرى قڭويالرنى ئڭۆزى يڭالغۇز يىڭتىلەپ

شەھەر تەرەپكە ماڭىدىغان يولغا مېڭىشقا مەجبۇرى بولدى.
ئاۋازدا ھاسىرىغىنىچە - ،ئاۋ ئەبلەختە

 بۇرادەرلەر! - ،دېدى بوغالتىر پەبىرە ئېلىشىڭالر بارمۇ؟

بىز بۇ گەپنى چۈشىنەلمەي ئۇنىڭ چىرايىغا قارىد ق.
 قاراڭالر ئاۋ ئەبلەخنىڭ ئۈزىنى چاغلىماي تېخى ئڭالتە قڭوينى ئڭۆزى يڭالغۇزشەھەرگە ئېلىپ ماڭغىنىنى ،ئامى !
بىزمڭڭۇ بوغالتىرغڭڭا ئەگىشڭڭىپ قڭڭولىمىزنى د ئاغڭڭا ئاپڭڭارد ق ،مەن نڭڭېمىگە د ئڭڭا
قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلەلمەي ئۇنىڭدى

سورىدى :

 نېمىگە ئامى ! مەن جېنىمڭدا ئڭۈچ قڭوينى شڭڭەھەردىكى پارىخورالرغڭا ئەكىڭرىمەن دەپ بڭڭاردەسمايەمدى

ئايرىلىپ مانا مۇشۇنداق يېرى بولۇپ قالغان يەردە ،ئۇ خۇمپەر ئۈزى

يالغۇز ئالتە قوينى تارقىتىمەن دەپ ئەتىگىچە چوقۇم ئۆلۈپ قالىڭد  ،شڭۇڭا ئۇنىڭڭ
نامىزىنى ئوقۇۋېتەيلى!
 تۈفى !بەشىمىز تەڭال يەرگە تۈكۈرۈپ ئۇنىڭغا ۋارقىرىد ق:
 -قانداق يەردە تىرى

ئادەمنىڭ نامىزىنى ئۇقۇغان ئى

بار ،ھەي نائەھلى!

 ئىشەنمىسەڭالر مەيلى ،شەھەردىكى ئۇ پارىخور -بۇالڭچىالرنىڭ خوتۇنلىرىئاسڭڭماندا ئۇچڭڭۇپ سڭڭىمدا ماڭىڭڭد  ،يېزىمىزدىكڭڭى ھەسڭڭەن موزد زنىڭڭڭ ھېلىقڭڭى
شىرىكلىرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا ھېچگەپ ئەمە
قۇلىقىمنى كىسىپ بېرەي!
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بىڭڭڭز ئڭڭڭالتىمىز ئىختىتارسڭڭڭىز كۆتڭڭڭۈمىزنى سىالشڭڭڭقىنىمىزچە ئېغىڭڭڭر خىتالغڭڭڭا
پاتتۇق.ئارىمىزدى

بىرەيلەن تۇيۇقسىز د ئاغا قو

كۆتۈردى:

 ئامى ! -يەنە نېمىگە ئامى ؟ - ،قالغانلىرىمىز ئۇنىڭدى

تە

سورىد ق.

 ئۇلڭۇ خۇدانىڭڭ پڭارتىتە -ھۆكڭۈمىتىمىزگە تېخمڭۇ نۇسڭىرەت ئاتڭا قىلىشڭڭىغائامى ! پارتىتىمىزنىڭ بۇ چىرى

–پارىخورالرنىڭڭ جاجىسڭىنى بالڭد رراق بېرىشڭىگە

ئامى !
 ماۋ گىپىڭ جايىڭدا ،پڭارتىتىمىز دانڭاد ر ،قڭاراپ تڭۇر ،پڭارتىتە -ھۆكڭۈمەتھامىنى بۇ پارىخور مۇناپىقالرنىڭ جاجىسىنى بىرىپ تىكىلگەن يېرىمىزنىڭ ئڭۈچىنى
ئېلىپ بىرىد  ،قېنى ئاغىنىلەر ئامى !
مەن شۇنداق دەپ بۇلۇپ قۇلۇمنى د ئاغا ئېگىز كۈتۈردۈم.

- 9111يى

قاراقاش
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توختى پوكاننىڭ ئامىتى
سېكرىتار ئۆزى يالغۇز شەھەرگە ئالتە قوينى يىتىلەپ كىرىپ كېتىپ دىگەندەك
ئەتىسى كەچڭتە ئۇنىڭڭ دوختۇرخانىڭدا يېتىڭپ قالغڭانلى

خەۋىڭرى يىتىڭپ چىقتڭى.

ھېلىقى ئالتىمىز دەرھا بىر يەرگە كىلىپ سېكرىتار ئۈستىدى

جىددى

مڭۇزاكىرىگە

ئولتۇرد ق:
 مەن نڭڭڭېمە دېڭڭڭگەن ئڭڭڭاغىنىلەر - ،دېڭڭڭدى بوغڭڭڭالتىر بېشڭڭڭىنى لىڭىشڭڭڭتىپگىڭدەيگىنىچە - ،ئۇنىڭڭڭ شڭەھەرلى
كۈندى

دوختۇرخانىڭڭدا يېتىڭڭپ قالغىنىغڭا مانڭڭا ئىككڭڭى

ئاشتى ،ئەمدى ئۈرۈمچىگە بېرىپ داۋاالنسىمۇ بىكار! ئۇنىڭ ئىشى ساقايدى!

 شۇنداق ئۇ ئەبلەخنىڭ تارتقۇلىقى تېخى ئالدىدا- ،گەپ قىستۇردى ئەتڭرەتباشلىقى شالل رىنى ئېقىتىپ - ،ئۇر ق پۇلىنى تولڭۇق يىغماپسڭەن دەپ مىنڭى بڭوش
تىللىمىغان ئىدى ئۇ بەڭگى...
 خوپ بولدى ،كۆتىگە يا تۇلۇپ يىرىمىسا ئۇسۇرالمايدىغان بولۇپ كەتكەنئۇ نېمە...
 ... ... ۋاي بولدى قىلشە! - ،ۋاقىرىدى ئاچچىقىمدا غەيلەتكە چۈشكەن بۇ بەشىگەئالىتىپ- ،سېكرىتار بۇ يەردە بولغان بولسا ئالدىدا خۇشامەت قىلىپ قىلغىلى قىلى
تاپالمڭڭاي قىلىشڭڭار ئىڭڭدىڭ ،ئەمڭڭدى نڭڭېمە گەپ؟ سڭڭېكرىتار قانڭڭداقال بولمىسڭڭۇن
ھەممىمىزگە تۇز بەرگەن ،ئە

ياخشىسى ئۇنىڭ كىسىلىنى كۆرۈپ چىقايلى ،قانداق

دىدى ؟
ئۇالر گېپىمنى ئاڭالپ بىردەم شوك بولۇپ قېلىشىپ ئاندى

ماڭڭا زەردە بىڭلەن

جاۋاب بىرىشتى:
 -دىگەنلىرىڭغۇ بىر ھىساپتا توغرا ،ئىنسانچىلى

ئەمەسمۇ ،بۇپتڭۇ شڭەھەرگە

كىرىپ ئاۋۋا ئۇنىڭ كېسىلىنى كۆرۈپ چىقايلى!
شڭڭۇنداق قىلىڭڭپ ئڭڭالتىمىز چڭڭۆنتىكىمىزنى تېشڭڭىغا ئۆرۈشڭڭۈپ سڭڭېكرىتارنىڭ
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كېسىلىنى كۆرگىلى شەھەرگە ئاتالند ق.
دوختۇرخانا بەك چو

شەھەرلى

بولغاچقا سېكرىتار ياتقان ياتاقنى تەسلىكتە

تېپىپ ئۇنىڭ ئالدىغا ساالمغا كىرد ق:
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم سېكرىتار!ھېچ بىر سادا يوق.

كارۋاتتىكى سېكرىتاردى

«سېكرىتار ئۇخالپ قالغان بولسا كېرەك؟»
بىز يوتقانغا چۈمكىنىپ ياتقان سېكرىتارنىڭ يوتقىنىنى ئاستا ئاچتۇق.
كارۋاتتا بولسا بىر كىچى
كېسەللەردى

باال ئۇخالپ ياتاتتى .بىڭز يانڭدىكى كارۋاتتڭا ياتقڭان

سېكرىتارنى سۈرۈشتە قىلد ق:

يەتتىنچڭڭى رايونڭڭدىئاڭلىلىد ق ،بىرە ئى

كەلڭڭگەن سڭڭېكرىتارنى مۇشڭڭۇ كارۋاتتڭڭا ياتقڭڭان دەپ

بىلەن سىرىتقا چىكەتكەنمىد ؟

ياندىكى كېسەللەر بىزگە جاۋاب بىرىپ بولغىچە سڭېكرىتار ياتقڭان كڭارۋاتتىكى
باال ئويغىنىپ بىز تەرەپكە ئۆرۈلۈپ قاراپ بېشىنى كۆتۈردى.

كىچى

«ئڭاھ خڭۇدا ،بڭڭۇ بالىنىڭڭ چىرايڭى سڭڭېكرىتارغا ئەجەب ئوخشڭايدىكىنا! تڭڭوۋۋا
تۇر پ يۈزىنى بۇر ت -ساقا بېسىپ كىتىپتىغۇ بۇ بالىنىڭ! سېكرىتارنىڭغۇ

كىچى

بۇنداق ياشتىكى نەۋرىسى يوق ئىدى»...
ھەرقايسىڭ ...ئەمدى كېلىشتىڭما؟...كارۋاتتىكى بۇ كىچى

بالىنىڭ ئڭاۋازى بەئەينڭى سڭېكرىتارنىڭ ئاۋازىڭدەك بڭوم

چىقىلاتاتتى .بىز بۇ ئاجايىپ ئەھلالدى

بىر -بىرىمىزگە چەكچىتىشڭىپ ئېغىزىمىزغڭا

كەلگەن تۈپۈكنى ئاران يۇتۇشۇپ كارۋاتتىكى بالىغا زەن سېلىپ قاراشقا باشلىد ق،
بۇچاغدا ئارىمىزدىكى بوغالتىر كۆزىگە ياش ئېلىپ ئۈن سېلىپ يىغالپ كەتتى:
سېكرىتار بۇ...بۇ ئۆزلىرىمۇ؟بىز ھۇشىمىزنى يېغىپ بۇ بالىغا تېخىمۇ ئوبدان سەپسالساق سېكرىتارىمىزنىڭ
نەق ئۆزى شۇ.
«خۇدايا توۋۋا قىلمىدى  ،نېمە ئىڭ
ئىككى كۈننىڭ ئىچىدە كىچى

بڭۇ ئەمڭدى ،چڭوپ  -چڭوڭال بىڭر ئڭادەم

بالىنىڭ ئۈزىگە ئايلىنىپ قاپتىتا؟»

سڭڭېكرىتار....سڭڭېلى...ئوبڭڭدان بولڭڭۇپ قالڭڭدىلىمۇ -يڭڭا؟ - ،دېڭڭد ق ئڭڭالتىمىزكۆزىمىزگە كەلگەن ئىسسى

ياشنى يۇتىلېتىپ تۇر پ ياقىمىزنى چىشلەشكە تەيتڭار

بولۇپ.
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سېكرىتار بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلمىدى ،مەن باشقىالرنىڭ چىرايىغا قارىسام ئۇالر
ئەمدى يىغىسىنىڭ ئورنىغا كۈلكىسىنى بېسىپ تۇر شقاندەك بىلىنىپ قالڭدى ،بڭۇنى
كۆرۈپ مىنىمۇ كۈلكە تۇتىلالدى...ئالتىمىز يەنە بىر قېتى تە
سېكرىتاردى

ئامانلى

ئاۋازدا ئۈنلۈك قىلىپ

سورىد ق:

ئوبدان بولۇپ قالدىلىمۇ سېكرىتار؟ئاخىرى ئۇ ياتقان يېرىدى

چىچاڭشىپ سەكرەپ تۇر پ بىزگە ۋارقىرىدى:

ماۋ نى ئوبدانالمتا؟ - ،چاترىقىنى ئىككى قۇلى بىلەن چاڭگاللىدى سڭېكرىتارتۈپۈكىنى چاچرىتىپ - ،تۈنۈگۈنكىدى

بۈگۈن بەك تېخى!...

بىز سېكرىتارنىڭ غەزەپكە تولغان قڭانلى
دەرتكە قالغانلىقىنى پەملەپ دەرھا
قۇيۇپ ياتاقتى

ئۇنىڭڭ ئېتتقۇسڭىز بىڭر

كۆزلىرىڭدى

قڭولىمىزدىكى قەن -نڭاۋاتنى كارۋاتقڭا تاشڭالپ

تىكىلەتتۇق.

كارىڭدورغا چىقڭا -چىقمڭاي ئڭالتىمىز پڭارتالپ كېڭتەي دەپ قالغڭان كڭڭۈلكىمىزنى
تېشىغا قۇيىلېتىپ راسا كۈلۈشىشكە باشلىد ق:
خۇدايا توۋۋا ،ئۆمرۈمگە كىلىڭپ بۇنڭداق ئىشڭنى كڭۆرمەپتىكەنمەن - ،دېڭدىئەتڭڭرەت باشڭڭلىقى ياقىسڭڭىنى چىڭڭڭ چىشڭڭلەپ تڭڭۇر پ كڭڭۈلگىنىچە - ،سڭڭىقىلاتقان
ئۈزۈمدەك بولۇپ قاپتىتا ماۋ ئادەم!
 -شۇنى بىر دېمەڭال ،غايىپتى

بىرە كارامەت كەلدىمۇ -يڭا ئۇنىڭغڭا ،كىچىڭ

بالىغا ئۆزگىرەلەيدىغان!
 پارىخورالرنىڭ خوتۇنلىرى پېرىخونمىد ياكى ئەۋلىتامىد ؟ئاشۇالر شوراپ  -شۈمۈپ مۇشۇنداق قىلىلەتكەنمىد ئۇنى؟ سىلىنىمۇ مۇشۇنداق ئىمىلەتكەنما ئاداش؟-مەن باشتا دىگەنغۇ- ،دېدى بۇغالتىر كۈلكە دەستىدى

كۆزىدى

چىكەتكەن

ياشنى يېڭى بىلەن سۈرۈتۈپ تور پ - ،ئۇالر سېكرىتارنى شوراپ ئىچڭى ئەزايىنىمڭۇ
سۇغۇر ۋەتكەن گەپ...كىڭ ئڭۇنى ئڭالتىنى تارقاتسڭۇن دەپتڭۇ ،ئڭالتىنى تارقاتقانغڭا
تويسۇن ئەمدى!
 ئۇنىمۇ تىككەنمىد ؟ ۋاي تىكمەمڭڭدىغان ،تىكىڭڭپ تڭڭور تۇقىڭڭلەتكەن گەپ...سڭڭېكرىتار ئەمڭڭدىمەھەللىدە كىتى كىتمەي يالىڭاچ ماڭسڭىمۇ ئەشڭۇ تڭوردى
ئۆمۈر يىتىد ئۇنىڭغا...
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 تور كېتىمى يىرتىلىپ كەتسە ئۆپكىدەك سېمىز كۆتى ئۇچۇق قاالرمۇ ئەمدى؟ ھەسەن موزد ز بارغۇ تىككىلى!بىز كۈلكىمىزنى زادى توختىتالماي دوختۇرخانا ھويلىسىغا چىقىپ قالد ق ،بڭۇ
چاغدا بۇغالتىر كۈلكىسىنى پەسەيتىپ ئېتتتى:
-چو

بىر ئادەم تۇر پ شڭۇنچە كىشڭىلەرنىڭ ئالدىڭدا چڭاترىقىنى چاڭگڭالالپ
كىتىپتىمۇ نېمە؟

يۈرگىنىنىڭ نېمىسى ،كاللىسىدى

 ھېلىغڭۇ سڭېكرىتاركەن - ،دېڭدى كەنڭتە مڭۇدىرى گەپ قىسڭتۇر پ- ،مۇشڭڭۇشڭەھەرىدىكى بورھڭان ھڭڭاجى دېڭگەن ھېلىقڭى مۆتىڭڭلەر قېڭرى تىڭلىپنى ھەممىڭڭڭالر
تونۇيدىغانسىلەر؟
-شۇنداق تونۇيمىز ،ساقىلى مەيدىسىدى

ئاشىدىغان خېزىر سڭۈپەت كىشڭىغۇ

ئۇ! - ،دېدى گەپنىڭ ئاخىرىغا تەقەززا بولۇپ.
 ئايالى يېڭى تۇغۇتلۇق ئىدى  - ،دېدى كەنتە مۇدىرى كۈلگىنىچە گېپىنىڭڭئاخىرىنى داۋامالشتۇر پ - ،بىرسى «تۇغۇتلۇق ئايالنىڭڭ بېشڭىغا ئڭوق د رىسڭىدەك
بىر نېمە قۇيڭۇپ قويسڭا ،جىڭ -ئاللاسڭتى ئڭاپىتىنى سڭااللمايدىكەن» دېڭدى ،مەن
مەھەللىمىزدىكى پەرھات پاۋاننىڭ قېشىغا مىلتى
جاڭگالغا چىكىتىپتۇ ،يېنىشىمدا ساي
بولغاچقا گەپ تىشڭىپتىمەن ،سڭايى

دورىسى بارمىكى

دەپ بارسام ئڭۇ

چوالق ئۇچراپ قالدى ،ئۇنىڭ بىلىشى كڭۆپ
چڭوالق دېڭگەن راھەنڭدى«مىلتىڭ

دېگەن گەپنى ئاڭالپ شەھەردىكى بورھان ھاجىمدا ئە

دورىسڭى»

ياخشىسى بڭار دىمەسڭمۇ،

شۇنىڭ بىلەن شەھەرگە كىرىپ ھاجىمنىڭ د كىنىنىڭڭ ئالدىڭدا ئڭۆچىرەتتە تڭۇر پ
مىڭ بىر باالدا ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشتۈم« ،ھاجى مىلتى

دورىسى بارمۇ؟» دىسڭەم،

«ۋاي بارئۇكڭڭام!» دەپ بىڭڭر قۇتڭڭا دورا بەردى ،مەن پڭڭۇلىنى بېرىڭڭپ قايتاشڭڭىمدا
قۇتىنىڭ ئڭاغىزىنى ئېچىڭپ قڭاراپ باقسڭام بىرخىڭ
ئىكەن ،مەن كۆڭلۈمدە«مىلتى

ئۇمڭاچ ھڭالەتتىكى مەجڭۈنى دورا

دورىسى دېگەن قۇر ق قۇمدەك بولماسڭمۇ ،ھڭاجى

خاتا بەرگەن ئوخشايد » دىگەننڭى ئڭويالپ كەيڭنىمگە يېنىڭپ بورھڭان ھاجىمنىڭڭ
ئالدىغا بېرىپ ئىنچىكىلەپ سڭورىدى « ،ھڭاجى مىلتىڭ
ئەمەسمىدى ،بۇ....قانداق مىلتى

دورىسڭى دېڭگەن قۇمڭدەك

دورىسى؟» بۇ چاغدا د كاننىڭ ئالدىدا ئەللى -

ئاتمىشڭچە ئڭادەم ئڭۆچىرەتتە تڭۇر پتىكەن ،بورھڭڭان ھڭاجى دېڭگەن بڭۇ كۇس ڭپۇر چ
شۇنچە ئادەملەرنىڭ ئالدىدا د كىنىغا قۇيۇلغان ئۈستەلگە سېرىكچىدەك «دىككىدە»
سەكرەپ چىقىپ ئۇز ن ئاپئاق ساقىلىنى دولىسڭىنىڭ كەيڭنىگە «شڭاپپىدە» ئېلىڭپ
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قويدى -دە پەلتۇسىنىڭ ئىككى پىشىنى بىلىگە قىستۇر پ قۇيۇپ چاترىقىنى ئىككى
قۇلىدا چاڭگاللىغىنىچە «قانداق مىلتىقنىڭ دورىسى بۇالتتى ئۇكام ،مانڭا مۇشڭۇنداق
مىلتىقنىڭ دورىسى!» دەپ ماڭا قاراپ ۋارقىرماسمۇ؟
كەنڭڭتە مۇدىرىنىڭڭڭ بڭڭۇ گېپىنڭڭى ئڭڭاڭالپ توختىغڭڭان كڭڭۈلكىمىز يەنە باشڭڭلىنىپ
كەتتى.
 شڭۇنداق بڭۇ كۈنڭدىكى كىشڭىلەرگە نڭېمە بولڭۇپ كەتڭتىكىئەتىدى

بىرى گەپكە ئانچە ئارىالشمىغان ئاز -توال گېزى

باشلىقىدى

تڭا  - ،دېڭدى

كۆرۈشكە ئڭامراق ئەتڭرەت

بىرى بېشىنى چايقاپ تۇر پ - ،ھە دىسىال چاترىقىنى چاڭگالالشقان بۇ

خەق!
 قانداق دەيسەن؟ قايسى كۈنى- ،دەپ گەپ باشڭلىدى ئڭۇ سڭۈزىنى داۋامالشڭتۇر پ - ،كەنڭتەبىڭڭلەن ئەزاالرئوتتۇرىسڭڭىدىكى دىڭڭ
تۇلۇقالش ئۈچۈن ياسى

باشڭڭقۇر ش توختامنامىسڭڭىنىڭ چڭڭاال قڭڭالغىنىنى

يۇۋاشنىڭ ئۈيىگە باردى دەڭال...

 ھە نېمە بولدى ،خۇدا قۇلى بىر ياۋاش ئادەم ئىدىغۇ ئۇ؟ ھەئە بەك خڭڭۇدا قڭڭۇلىكەن ،توختامنڭڭامىگە قڭڭو قۇيڭڭۇپ بولغانڭڭدا ئۇنىڭغڭڭاتوختامدىكى مۇھى مەزمۇنالرنى يەنە بىر قېتى چۈشەندۈرۈپ «باللىرىنى يەر ئاستى
قانۇنسىز دىنى

ئۇقۇتۇش نۇقتىلىرىغا بەرمەيدىال ،چۈشەندىلىما؟»

دېسڭڭەم ياسڭڭى

يڭڭاۋاش دېڭڭگەن ئەبڭڭلەخ ئالدىمڭڭدا شڭڭۇنداق چىرايلىڭڭ

قۇۋ شتۇر پ «چۈشەندى  ،ماقۇ
ئى

غۇجڭام!» دېڭدى ،ئارقىڭدى

يۈز بەرسە ئىككى مىڭڭ يۈەنڭدى

«ئەگەر مۇشڭۇنداق

ئڭون مىڭڭ يڭۈەنگىچە جەرىمڭانە تۆلەيڭدىال،

چۈشەندىلىما؟» دېسەم «چۈشەندى  ،ماقۇ
ئايالى ھەم بەش -ئالتە ياشلى

قڭڭو

غۇجام!» دەپ كۈلۈپ تۇردى ،قارىسام

ئىككى بالىسىمۇ قو

قۇۋ شتۇر پ ماڭا قاراپ كۈلۈپ

تۇر پتڭڭۇ...ئىچىمڭڭدە «نىمڭڭانچە قڭڭۇلىقى يۇمشڭڭاق ياخشڭڭى ئڭڭادەملەر بڭڭۇ ،ئۇششڭڭاق
قۇۋ شڭڭتۇر پ تڭڭۇرغىنىنى» دەپ مەسڭڭتلىكى كەلڭڭدى ،ئانڭڭدى

بڭڭاللىرىنىڭمۇ قڭڭو

ئۇالرنىڭڭ قوشنىسڭىنىڭكىگە چىقىڭپ توختامنڭامىگە قڭو
مۇشڭڭۇنداق قڭڭو

قويڭد ر ۋېتىپ بۇالرنىڭمڭۇ

قۇۋ شڭڭتۇر پ ھىجىتىشڭڭىپ تڭڭۇرغىنىنى كڭڭۆردۈم ،لڭڭېكى

كالالمغڭڭا

قايسىد ر بىر ئەلالمىنىڭ مۇشۇ توغرىسىدىكى ھېكايىسى ئىسىمگە كىلىپ قالدى ،ئۇ
ھېكايىڭڭدىمۇ باشڭڭلى

گەپ قىلسڭڭا پڭڭۇقراالر «مڭڭاقۇ

غۇجڭڭام!» دېتىشڭڭكىنىچە قڭڭو

قوۋ شتۇرغان بولۇپ چاترىقىنى چاڭگالالپ تۇر شۇپتىكەن...
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بۇالرنى ئويالپ تۇيۇقسىز تېنى شڭۈركىنىپ يېنىمڭدىكىلەرگە قارىسڭام راسڭتىنال
چاترىقىنى چاڭگالالپ مىنى زاڭلىڭ

قىلىڭپ كۈلۈشڭۈپ تۇرغانڭدەك ...مەن كڭۆزۈمگە

ئىشڭىنەلمەي يۈگڭۈرۈپ چىقىڭڭپ ياسڭى
بايامقىدەك ماڭا ئىللى

يۇۋاشڭنىڭ ھويلىسڭڭىغا كىڭردى  ،ئڭڭۇالر يەنە

كۈلۈمسىرەپ قو

قۇۋ شتۇر پ تۇر پتۇ ،مەن ئۇالرنىڭ زادى

چاترىقىنى چاڭگاللىغان -چاڭگاللىمىغانلىقىنى ئېنىڭ

ئايرىتالمڭاي ئۇنىڭڭ خوتۇنىغڭا

قارىسام ئۇخوتۇنمۇ چاترىقىنى چاڭگالالپ تۇرغاندەك...
ئەستەخپۇر لالھ بۇ بىر ئايا

كىشى تۇرسا چڭاترىقىنى چاڭگڭالالپ تۇرغىنىنىڭڭ

نېمىسى؟خاتا كۆرگەن ئوخشايمەن دەپ ھېلىقى قوڭىغا ئىشڭتان كىڭتمىگەن ئىككڭى
كىچى

نارەسىدىسىگە قارىسام ئۇ ئىككى شۇمتەك ئىككى قۇلى بىلەن قڭوڭغىرىقىنى

مەھكەم چاڭگالالپ تۇر شماسمۇ؟ بۇنى كڭۆرۈپ ئەرۋاھىڭ قىرىڭ

گەز ئۆرلىڭدى ،بڭۇ

خەق چوقۇم بىز گەپ قىلساق مۇشڭۇنداق چڭاترىقىنى چاڭگڭالالپ تۇر شڭنى ئالڭدى
دېتىشڭڭىلالغان گەپ بولمىسڭڭا بڭڭۇ ئىككڭڭى ماڭقىسڭڭى نڭڭېمە قىلىڭڭد قڭڭوڭغىرىقىنى
چاڭگاللىشىپ....
ياند ق.

بىز شۇنداق قىلىپ كۈلۈشكىنىمىزچە پاراڭلىشىپ شەھەردى

بوغالتىرنىڭڭڭڭ دىگىنىڭڭڭدەك ئىككڭڭڭى كڭڭڭۈنگە قالمڭڭڭاي بىچڭڭڭارە سڭڭڭېكرىتارنىڭ
دوختۇرخانىدا داۋاالش ئۈنۈم بەرمەي ئۆلۈپ كەتكەنلى
مەھەللىڭدە سڭېكرىتارنىڭ ئۆلڭۈمى توغرىلىڭ
بەزىڭڭلەر«رەھمەتلىڭڭ

قۇيۇنڭڭدا قېلىڭڭپ جىڭڭ

خەۋىرى يىتىپ چىقتى...

خىلمڭۇ -خىڭ

گەپڭلەر تارقالڭدى،

ئۇنىڭغڭڭا ئڭڭاپىتىنى سڭڭاپتۇ »..دېسڭڭە

بەزىلەر«سېكرىتاردا ئۈچى بار كىشىلەر ئۇنى باخشىغا ئوقۇتڭۇپ ئۆلتۈرۋېتىپتڭۇ»...
دېتىشتى ،يەنە بەزىلەر«قوناقلىققا سۇالق قىلغىلى چىققڭان يەردە كۇسڭۇپ قالغڭان
ئىتالر سېكرىتارنى ئارىغڭا ئېلىلېلىڭپ تڭاالپ ئۆلتۈرۋېتىپتڭۇ »...دېڭگەن گەپلەرنىمڭۇ
قىلىشتى...
سېكرىتارنىڭ ئۆلۈم سەۋەبىدى

بىزنىڭ بىڭر ئڭاز خەۋىرىمىڭز بڭار ئىڭدى لڭېكى

زادى نېمە بولۇپ ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنى بىزمۇ تازا چۈشەنمەيتتۇق ،بوغالتىر بولغڭان
خۇمپەرمۇ ئۇ خوتۇنالرنىڭ نېمە كارامىتى بارلىقىنى بىزدى
سڭڭېكرىتارنىڭ نڭڭامىزىمۇ ئۇقۇلڭڭدى ،دەپڭڭنە گڭڭاھلىقتى

مەخپى

تۇتۇۋاتاتتى.

يانغانڭڭدا مەن جەسڭڭەت

يۇغۇچىنىڭ قۇلىقىغا پىچىرلىدى :
 ئاكڭڭا ،سڭڭېكرىتار رەھمەتلىكڭڭكە زادى نڭڭېمە بولۇپتڭڭۇ ،بەدىنىڭڭدىكى يارىسڭڭىئېغىرمىكەن؟
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 ۋاي ئۇكام بۇنى سورىما ،يامان بولىد ! ئىنسانغا تىنمايمەن ئاكا! -قوناقلىقتا كۇسۇپ قالغان ئىتالرنىڭ تالىلالغىنى راس

ئوخشايد  ،سايمان -

جابد قلىرىنىڭ بىرىمۇ يوق ئۇكام!
بۇ گەپنى ئاڭالپ بېشى بىر قايدى.
«خۇداغا قىلغىنى بار ئىكەن ،ھېلىمۇ رەھمەتلى

مىنى يېزىغا بڭۇير پتىكەن،

ناۋادا شەھەرگە بۇير غان بولسڭا بڭۇ چاققڭا يەتڭتە كەتڭمەن توپڭا مىنىڭڭ ئۈسڭتۈمگە
تاشلىناركەن!»
ئىچىمدە خۇداغا مىڭ شۈكرى قىلدى .
****** *
ئڭڭۇز ن ئڭڭۆتمەي مەھەللىمىزنىڭڭڭ يڭڭور ت چڭڭوڭلىرى ماڭڭڭا بڭڭاش -پانڭڭاھ بولڭڭۇپ
تويۇمنى ئوبدانال قىلىپ بەردى .ماڭا نىسبەتەن ئاسماندىكى ئاي بولغان ھاجىمنىڭ
قىزى پاتمىخانمۇ ئاخىرى قولۇمغڭا چۈشڭتى ،لڭېكى

تڭوي ئاخشڭىمى سڭايى

چڭوالق

دېڭگەن پەسڭەندىنىڭ دېپىغڭا ئۇسڭۇ ئوينڭاپ تىلىڭپ ئاخۇنۇمنىڭڭ ئەشڭۇ «ھەبڭبە
ئاداراق» دېگەن دورىسىنى يەۋالغانلىقى ئۈچڭۈن ھوجرىغڭا كىڭرە -كىڭرمەي چىشڭى
گىرەلىشىپ قېلىپ پاتمىخانغا دىتىشكە تەيتارالپ قويغڭان كۆڭلۈمڭدىكى گەپلەردىڭ
ھېچقايسىسىنى ئېتتالمىدى  ،دورا تەسىرىدى

بوينۇم قېتىپ قېلىڭپ ئىككڭى يېنىمغڭا

قارىتالمىغاچقا يېنىمڭدىكى پىخلىڭداپ كۈلڭۈپ يڭۈرگەن سڭايى

چڭوالقنى بىڭر ئېغىڭز

تىلالشقىمۇ ئۈلگۈرەلمەي پاتمىخان سڭالغان يوتقڭان  -كڭۆرپىگە دەرەخ ئۆرۈلگەنڭدەك
يېقىلغان پېتى كىرىپ كەتتى ....
ئەتىسڭىدى

باشڭالپ بىزنىڭڭ بەختلى ڭ

كڭۈنلىرىمىز باشڭالندى ،پاتمىخاننىڭڭڭ

ئڭايىغى يارىشڭىپ ئڭۆلەي دەپ قالغڭان قۇتڭڭا قويڭۇم بىڭر قېتىمڭدا ئىككىنڭى قڭڭوزىالپ
ھەممىمىزنىڭ كۆڭلىنى خوش قىلدى...
«ئاينىڭ ئونبەشى يور ق ،ئونبەشى قاراڭغۇ» دىگىنىدەك بىزنىڭ مۇشڭۇنداق
ئاسايىشلى –خۇشا

كۈنلىرىمىزدە ناھايىتى ئازساندىكى بىر ئۇچۇم يامان نىتەتلى

كىشڭىلەر ھەرخى ڭ -ھەريڭڭاڭزا ئىشڭالر بىڭڭلەن جەمىئىتەتنىڭڭڭ مڭۇقىملىقىنى بىڭڭر ئڭڭاز
جىددىلەشتۈرۈپ قويدى...
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يۇقىرىنىڭڭ بۇير قىغڭا ئاساسڭڭەن بىڭز كەنڭتە كومتېتىڭڭدا بىڭر قىسڭى ياشڭڭالرنى
تەشكىللەپ يو -يولالرغا چڭازا قڭۇر پ ئڭۆتكەن -كەچكەنلەرنىڭڭ تېگڭى -تەكتىنڭى
ئىنىقالپ گۇمانلى

ئور نالرغڭا خەۋەر قىلمڭاقچى

كىشىلەرنى بايقىساق مۇناسىلەتلى

بولد ق.
بىزنىڭ كەنتىمىزگە ئالتە كىلومېتىر كىلەتتى ،ھەر بىر كەنڭتە ئڭۆز

شەھەردى

ئالدىغا چازا قۇر پ «ئاسماندا تور ،يەردە قاپقان ھەركىتى» نى قانات يايڭد رغاچقا
سىز مەيلى شەھەرگە كىرىڭڭ يڭاكى شڭەھەردى
كامىدا ئالتە يەردىكى چازىدى
ئالتە ئۇر ندىكى خەل

بىزنىڭڭ كەنڭتىگە چىقىڭڭ چوقڭۇم

ئۆتۈشىڭىزگە تڭوغرا كىلەتتڭى ،ئۇنىڭڭ ئۈسڭتىگە بڭۇ

پىدائىتلىرىغا كىملىكىڭىزنى كۆرسىتىشىڭىز ،تىزىملىتىشىڭىز

شەرت ،بويسۇنمايدىكەنسىز ئۇمۇمى ۋەزىتەتكە ماسالشمىغان بولىسىز...
بۇ قېڭتى كەنتىمىزنىڭڭ ئڭامىتى كەلڭدى ،مۇنڭداقچە ئېتتقانڭدا مىنىڭڭ تەلىڭتى
ئوڭدى

كەلگەن بولڭدى .بىزنىڭكىڭدى

باشڭقا كەنڭتلەر ئۆزىنىڭڭ كىچىڭ

تڭۇپىال

يوللىرىغا چازا قورىغان بولسا ئەكسڭىچە بىزنىڭڭ كەنىڭتكە ماشڭىنا -تراكتڭورالر كڭۆپ
يولغا چازا قۇر ش توغرا كەلدى...

ماڭىدىغان چو

كەنىتتىكڭڭى ياشڭڭالرنىڭ كڭڭۆپىنچىمىز يەكشڭڭەنبە كڭڭۈنى نۆۋەتچىلى ڭ
تالىشاتتۇق چۈنكى بۇ بازار كۈنىدە بۇ چو
ئىنتايى

جى

يولدى

قىلىشڭڭنى

ئۆتۈپ شڭەھەرگە كىرىڭدىغانالر

ئىدى ،كەنتە كومىتېتىدىكى يېقىنلىرىمنىڭ شڭاپائىتىدە مىنىڭڭ بڭازار

كۈنلىكىدە چازىغا چىقى
يەكشەنبە تا

ئارز يۇم ئەمەلگە ئاشتى...

ئاتار كېچىسى خۇشڭاللىقتى

ئۇخلىتالمڭاي تڭاڭنى بەكڭال تەسڭتە

يور تتۇم ،چۈنكى مەن ئەمدى قۇلۇمڭدىكى ئڭاال كالتەكنىڭڭ كڭۈچى بىڭلەن يڭولالردا
ئىلگىرى تۇپا -چا

چىقرىپ بىزنى بۇخۇنڭاق ئىچىڭگە تاشڭالپ قۇيڭۇپ مەغڭر رالرچە

كېتىپ قالغان ماشىنا –تراكتڭورالرنى خالىغڭانچە توختىتىڭپ ئىچىڭدىكى ئڭادەملەرنى
بىرمڭڭۇ -بىڭڭر تەكشڭڭۈرۈپ چىقڭڭااليتتى  .تېخڭڭى ماشڭڭىنا -تراكتڭڭورالردىكى ھڭڭارامزادە
شڭڭوپۇرالردى
ئالدىمدى

باشڭڭالپ دېمىقڭڭى ئۈسڭڭتۈن ئڭڭاخۇنۇم -دامڭڭوللىالرغىچە يەرگە چۈشڭڭۈپ

ئۆچىرەت بولۇپ مېڭىشڭاتتى ،كۈلگىسڭى بولمىسڭىمۇ زورىغڭا كۈلۈمسڭىرەپ

ماڭڭڭا خۇشڭڭامەت قىلىشڭڭاتتى ،بولمىسڭڭا ئىككڭڭى قۇلڭڭۇمنى تامبىلىمىنىڭڭڭ يانچۇقىغڭڭا
تىقىلېلىڭپ «ئڭڭاۋ نڭڭېمە

كەمڭڭكەن! مڭاۋ نڭڭېمە

يڭڭوقكەن!» دەپ ئڭڭۇالرنى بڭڭوش

چۇكۇلداتمايتتى ...
ئەتتىگەنلى ڭ

ناشڭڭتىدى

كېڭڭتى

چىرايلى ڭ
82

ئايڭڭالى پاتمىخڭڭان تويڭڭدا كېڭڭتگەن

www.kitaphumar.net
چىبەرقڭڭۇت تڭڭامبىلىمنى يوتقڭڭان دەزمىلىڭڭدى
ياساند رغاندى

كېتى

سڭڭۇغۇر پ ئېلىڭڭپ مىنڭڭى ئوبڭڭدانال

كان ئۇچاققا كۆمۈپ قويغان سوقتا كۆمەچنى پوتامغا تۈگۈپ

بىرىپ بوينۇمغا ئېسىلغىنىچە مىنى ئۇز تۇپ قويدى...
يېڭى ئى

ئورنۇمغا بېرىڭپ يڭېڭىمگە قىزىڭ

يەڭلىڭ

تاقىڭدى -دە خىڭزمەتكە

ئاتلىنىڭپ كەتڭڭتى  ،مەن بۈگڭڭۈن بىڭر كۈنلڭڭۈك چازىنىڭڭڭ باشڭلىقى بولغاچقڭڭا ھەمڭڭمە
ئىشڭالرنى قڭڭو ئاسڭتىمدىكى تڭڭۆت -بەش مەدىكڭڭار قىالتتڭى ،مەن ئىككڭڭى قۇلڭڭۇمنى
يانچۇقۇمغا تىقىڭپ ئۇالرغڭا نازارەتچىلىڭ

قىالتڭتى  ،كىشڭىلەرمېڭىلاتىد ...كىملىڭ

تىزىملىنىلاتىد ...ئالال كارامەت...بۈگڭۈن بڭۇ تەۋەلىكڭتە مەنڭدى

چڭوڭى بولمڭا

...قۇلۇم ھېلڭى يانچۇقۇمڭدا...ھېلڭى كەينىمڭدە...قورسڭىقىمنى ئالڭدىمغا چىقىرىڭپ
بادا

قۇرساق بولۇپ كىبىرىمنى كۆرسىتەي دىسەم يا قۇرسىقى چىقمىغان...
 -چازىجا  ،ماۋ خوتۇننىڭ شىپىتجىسى يوقكەن قانداق قىلىمىز؟ -دېدى قو

ئاستىمدىكى بىرسى خىزمەت دوكالت قىلىپ.
«چازىجڭا » دېڭڭگەن گەپڭڭتى

كۆڭلڭڭۈم سڭڭۈيۈنۈپ باشڭڭقىچە خۇشڭڭاللى

ھڭڭې

قىلدى -دە ئۇنىڭغا يۇغانلىقىمنى كۆرسىتىپ ۋارقىرىدى :
 -بولمايد  ،بولمايد  ،شىپىجى

بولمىسا قەتئى مېڭىشقا بولمايد !

بۇ چاغدا يۈزىنى يۆگىلالغان بىر چوكان گېلىنى قىرىپ ماڭا توۋلىدى:
 -شىپىجى

دىگىنىڭ كىملىڭ

شڭۇد ؟ توختڭاپ تڭۇر ش ئىڭرى ھڭازىر ئېلىڭپ

كېلىد ...
 خېنى نېمە ۋارقىرايسىز- ،دېدى ئۇ خوتۇنغا جاۋابەن - ،ھازىر ۋەزىتەتنىڭقانداقلىقىنى بىلىدىغانسىز؟ يۈزىڭىزنى ئېچىڭ تەكشۈرىمىز!
 توختاپ تۇر ش ،ئېرى ھازىر كېلىد ! - ،دېدى ئۇ خوتۇنمۇ بوش كەلمەي. ئېرىڭىز ھەرقانچە بولسىمۇ يامۇلنىڭ ئامبىلى ئەمەستۇ ئۇز خېنى !دوالمغا قۇلىنى«پوككىدە» قۇيۇپ ماڭا

شۇنداق دېتىشىمگە بىرسى كەينىمدى
ئۈنلۈك گەپ قىلدى:

 شۇنداق يامۇلنىڭ ئامبىلىمەن توختاخون!مەن بۇ ناتۇنۇش ئاۋازدى

چۇچۇپ كەينىمگە قارىسام مەن دىمەتلىڭ

بىرسڭى

ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇر پتۇ.
مەن سىلىنى تونىمىدىمغو! -دېدى ھاكاۋ رلۇق بىلەن ئۇنى مەنسىتمەي. سىلى مىنى تونىمىغان بىلەن مەن سىلىنى ئوبدان تۇنۇيمەن توختاخۇن! -83
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دېدى ئۇ مىنى يو بۇيىدىكى بىر دېھقاننىڭ ئۈيىگە شەرەت قىلىپ.
مەن ئۇنىڭ قۇلىڭدىكى ياغلىققڭا ئورالغڭان نەرسڭىگە قڭاراپ دەرھڭا

چىرايىمغڭا

كۈلكە يۈگۈرتۈپ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ دېھقاننىڭ ئۈيىگە قاراپ ماڭڭدى  .ئڭۆي ئىگىسڭى
كۆرۈنمەيتتى .ئۇ مىنى ئايلانغا باشڭالپ ئىشڭكنى ھىڭ ئەتتڭى -دە ياغلىققڭا ئورالغڭان
نەرسىلەرنىڭ ئىچىدى

بىر تا

كىملىكنى قۇلىغا ئېلىپ ماڭا ئېتتتى:

 سىلىگە الزىمى ئايالىمنىڭ مۇشۇ كىملىكىد ؟ شۇنداق ،نېمە دىمەكچىسەن؟ -مەن ساڭا دەپ قوياي توختى پوكان ،توال ھەددىڭدى

ئاشما!

ئڭڭۇ شڭڭۇنداق دىگىڭڭنىچە يۇپۇر لڭڭۇپ كىلىڭڭپ ياقڭڭامنى تڭڭۇتقىنىچە يۈرىكىمنىڭڭڭ
ئېغىزىغا ئىككىنى تىزلىلىڭدى ،ئولتڭۇر پال قالڭدى ...ئانڭدى
يانپاشڭقا ئالڭدى -دە بېشڭڭىدى

بىلىمىڭدى

تۇتىلېلىڭپ

ئۈسڭتۈن كۈتڭڭۈرۈپ ئايلاننىڭڭ ئوتتۇرىسڭڭىغا تڭازا بىڭڭر

سالدى«...دۈ » قىلغان ئاۋاز بىلەن بېشى پىقىراپ كۆزۈمنى قاراڭغۇلۇق باستى...
كاساپەت ئەسلىدە مۇشۇ يۇرتنىڭ داڭلى
مەن ئۇنى تونۇمڭاپتىمەن...ئورنۇمڭدى

چېلىشچىسى ھەم لۈكچىكى ئىكەن...

دەلدەڭشڭىپ ئڭاران تۇر شڭۇم بڭۇ ھارامڭدى

بولغان بىر قۇلى بىلەن گېلىمنى بۇغۇپ تۇر پ يەن بىر قۇلىدا كىملىكنى ئەكىلىپ
ئاغزىمغا تىقماسمۇ؟
ھۆكۈمەتمۇ تازا قىزى  ،كىملى

دېگەننى كىچىكڭرەك ياسڭىمامد  ،بڭۇ ئەبڭلەخ

كىملىكنڭڭى ئېغىزىمغڭڭا تىقىڭڭمەن دەپ تڭڭا

قالڭڭدى ئېغىزىمنىڭڭڭ ئىككڭڭى جڭڭاۋغىتىنى

يىرتىلەتكىلى ،بىر ھىساپتا ھۆكۈمەت يەنىال يىراقنڭى كۆرىڭدىكەن ،نڭاۋادا كىملىڭ
دېگەننى قەرت يڭاكى دەپڭتەر چوڭلۇقىڭدا ياسڭىغان بولسڭا بڭۇ ھڭاراملى
ئېغىزىمنى قايچىدا كىسىپ تىقامدىكى

كىملىكنڭى

تا ؟...

 -كىملىككە تويدىڭما ئىتنىڭ بالىسى! توال ھەددىڭدى

ئاشڭما ،بڭۇ ئىشڭالرمۇ

ئۆتۈپ كىتىد  ،بىز يەنە قالىمىز ماۋ يۇرتتا؟
 ماقۇ - ،...دېدى ئېغىزىمدىكى كىملىكنى تەستە سۇغۇر پ ئېلىپ. يەنە خوتۇنۇمغا قااليمىقان گەپ قىلىدىغان بولسا  ،تىلىڭنى كېسىلېتىمەن! -ماقۇ

دىدىمغۇ!!!

شۇنداق قىلىپ بۇ بەدبەخنىڭ ياغلىقىدىكى نەرسىسىدى

تەما قىلىپ بۇ نە

باسقان ئۆيدە بولدى دىگۈچە تاياق يەپ چىقتى -دە قو ئاستىمدىكى نان قېپىالرغا
ۋارقىرىدى :
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 بولدى ،بۇ خان ئاچىمىز ئۆتۈپ كەتسۇن! بۇ ئايالالرنىڭمۇ شىپىتجىسى يوقكەن قانداق قىلىمىز چازىجا ؟ساناپ باقسام يەتتە -سەككىز چوكان ،بۇالرنىڭ ئېرىمۇ ھەرقاچڭان چېلىشڭچى
بولسڭڭا كېڭڭرەك قارىسڭڭام ئەپتڭڭى شڭڭۇنداق يامڭڭان  -ماڭڭڭا ئڭڭااليغىنى ئااليغڭڭان...
«سەككىزىنىڭ ئېرى كېلىپ سەككىز تا

كىملىكنڭى يەنە ئېغىزىمغڭا نڭۆۋەت بىڭلەن

تىققىلى تۇرسا قانداق قىالرمەن؟» ئاچچىقىمدا ئاغرىپ كەتڭكەن ئېغىزىمنڭى تۇتڭۇپ
ۋارقىرىدى :
 -ھەممىسڭڭڭىنى ئۆتكڭڭڭۈزۋەت! مەن بڭڭڭۇ د نتاغڭڭڭا خڭڭڭا

كىملىڭڭڭ

يېگىلڭڭڭى

تۇغۇلمىغاندىكى !
ئۇالر ئەمدى ئۆتۈپ كىتىشى بىر كىچى
كىچى

ماشىنا چىقىپ كەلدى ،ئادەتتە بۇنداق

ماشنىالرنىڭ ئىچىدە كۆپۈنچە مەخپڭى خىڭزمەت تەكشڭۈرۈدىغانالر بڭوالتتى،

ئڭڭۇالر كۈنڭڭدە دىگڭڭۈدەك بىڭڭر –ئىككڭڭى قېڭڭتى چىقىڭڭپ ھە دىسڭڭىال «ئڭڭۇنى بڭڭوش
قويۇشۇپسەن! بۇنى ياخشى تەكشۈرمەپسەن!» دەپ كەنتە كومتېتىغا ناھايىتى ئېغىر
جەرىمانە قۇيىلېتەتتى .شۇڭا بايا يېگەن تاياقنىڭڭ ئاچچىقىڭدا بڭۇ ماشڭىنىنى ئڭۆزەم
ت ەكشۈردۈم:
ماشىنىدا قانچە ئادەم بار! ئىككى ئادەم بار!  -دېدى ھاكاۋ ر شوپۇر ئېغىزىدىكى پاپىر سڭنىڭ ئىسڭىنىماڭا پۈۋلەپ تۇر پ.
 ئىككىڭالر چۈشۈپ بۇيەرگە تىزىملىتىڭالر!بڭڭۇ چاغڭڭڭدا شڭڭڭوپۇر قۇلىڭڭڭدىكى تاماكىنىڭڭڭڭ قالڭڭڭد قىنى ماشڭڭڭىنا ئىشڭڭڭىكىنىڭ
ئەينىكىدى

يەرگە چۈشۈرىلېتىپ ماڭا ئۈنلۈك ئېتتتى:

 ئۇكام! ماۋ يېنىمدىكى ئادەمنىڭ كىملىكىنى بىلەمسەن؟ -كى بۇلۇشىدى

قەتئى

نەزەر تىزىملىتىشى كېرەك! - ،دېدى مەنمڭۇ بڭوش

كەلمەي.
 ماۋ دېگەن شەھەر باشلىقى ئۇكام! شەھەر باشلىقى؟مەن سە

جىددىلىشىپ ماشىنىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغڭان ئڭۇ كىشڭىگە تڭازا سڭەپ

سېلىپ چىقتى  ،ئۇ شەھەر باشلىقى ئەمە

ئىدى ،چۈنكى مەن شەھەر باشڭلىقىنى

بىر قېتى باجام تۇرانىتاز باشلىقنىڭ ئۆيىدە پىششى
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چاغدا «شەھەرباشلىقى» تۇيۇقسىز ماڭا تى

سالدى:

 ۋ يالالنما ئى ! ئۆزەڭنى نېمە چاغالپ قالدىڭ؟!ئۇنىڭ ھاقارىتىنى ئاڭالپ كالالمدى
 -نېمە؟ تېخى مىنى ئىڭ

قۇيۇلۇپ كەتتى.

قوقا

دەپ تىللىڭداڭما؟ تڭۈفى ! سڭاڭا بڭوزەك بۇلىڭدىغان

جاننى بۈگۈن ساڭا تىكتى  ،بايڭا بىرسڭىڭ كىلىڭپ ئاغزىمغڭا كىملىڭ
ئەمدى بىرسىڭ قۇپۇپ مىنى ئى
ئۈچۈن يو

تىقىشىسڭەن،

دەپ تىللىشىسەن ،دىگىڭنە ھەزىڭلەك ،بىڭز كىڭ

تۇسىلاتىمىز! بىزنى ئى

قىلغڭان سڭەن خۇنىسڭارالر ئەمەسڭمۇ؟ - ،مەن

شۇنداق دېگىنىمچە يېنىمدا قاراپ تۇرغان قوشۇن ئەزالىرىمغا بۇير ق قىلدى :
 ماۋ تېررورچىنى تۇتۇڭالر!ئەزالىڭرى
ماشىنىدى

«تېرورچڭى» دىگەننڭى ئڭاڭالپ ھڭاينى -ھۇيڭ

دىگڭۈچە شڭوپۇرنى

تارتىپ چۈشۈرۈپ قۇلىنى كەينىگە باغالپ ئۈلگۈردى ،مەن بۇ پۇرسڭەتتە

ماشىنىنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ ھېلىقى ئاتالمى

«شەھەر باشڭلىقى»نىڭڭ ياقىسڭىدى

تۇتۇپ يەرگە كۈچەپ تارتتى .
بوي -بەستى مىنىڭدى

قاۋ

توكتڭڭا يېرىلىڭڭپ پارنىكتڭڭا چڭڭو
ماشىنىدى

بولغان بۇ خام سڭېمىز يالغڭان شڭەھەر باشڭلىقى
بولغڭڭان نڭڭېمە بولسڭڭا كېڭڭرەك ،بىڭڭر تارتىشڭڭىمغىال

يەرگە مولالق ئېتىپ چۈشكەنچىلى

قىلدى ،ئۇنىڭ بۇنداق ئاجىزلىقىنى

كۆرۈپ خورىكى ئۆستى -دە ئابايام ئېغىزىمغا كىملىكىنى تىقىپ ئوينىغان چېلىشچى
ھارامىڭدى

ئااللمىغڭان ئۆچڭۈمنى بڭڭۇ گەدەنكەشڭتى

تڭازا بىڭڭر ئالمڭاقچى بولڭۇپ بىڭڭر

قۇلىنى ئارغامچا ئەشكەندەك كڭۈچەپ تولغىڭدى  ،ئڭۇ ۋايجانلىغڭان پېتڭى يەرگە د م
يېتىڭڭپ ئىڭراشڭڭقا باشڭڭلىدى ،ئەتراپقڭڭا قارىسڭڭام يېنىمڭڭدا بىرەسڭڭى يڭڭوق ،پۇرسڭڭەتنى
غەنىتمەت بىلىپ ئۇ ئەبلەخنىڭ كاللىسىنى ئو

پۇتۇم بىلەن دەسسڭەپ ماشڭىنىنىڭ

چڭڭاقى ئاسڭڭتىدىكى يۇمشڭڭاق قڭڭۇم توپىغڭڭا تڭڭازا چىڭڭڭ پڭڭاتتۇرد م ،ئۇنىڭڭڭ مايالنغڭڭان
پارقىراق چاچلى
پاتتى ،لېكى

بېشىنىڭ يېرىمى پىشانىسى بىلەن قېتىلىپ قۇمغا بولدى دىگڭۈچە

ئېغىز -بۇرنى يەنىال قۇم ئۈستىدە تۇراتتى ،مەن ئىھتىتاتچانلى بىلەن

ئاستا ئىككى يېنىمغا قارىلېتىپ سو پۇتۇمدا قۇمالرنى يېغىپ ئۇنىڭ ئېغىز -بۇرنىغا
تازا تىقتى  ،ئۇ ئەمدى چوشقىدەك چىقىراپ –خاخىرغىنىچە يىغالشقا باشلىدى:
جېنى ئۇكام ...ماڭا رەھى قىلغى ! ...ماڭا ئىچىڭ ئاغرىسۇن!... -ئېتتە سەن راس

شەھەر باشلىقىما؟

 ياق ئۇكام...مەن شەھەردىكى بىر ئىدارىنىڭ مۇئاۋى86
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 -نېمىشقا راس

گەپ قىلمايسەن؟

 -شوپۇرنىڭ كەينىگە كىرىپ ئەتىدىنكى چازىالردى

شڭۇنداق ئۆتڭۈپتىكەنمىز

ئۇكام...
 سەن بىر كادىر تۇر پ مۇشۇنداق قىلىپ يۈرسە  ،باشقىالر نېمە قىلىد ؟ مەن خاتڭا قىپڭتىمەن ئۇكڭڭام ،ماڭڭا رەھىڭ قىلغى ڭ ! ئەمڭدى ئېغىزىمغڭا تۇپڭڭاتىقما!...خوداھەققى...
بۇ غۇر رسىز ئەبلەخنىڭ خوتۇن كىشىدەك ۋايجڭانالپ ماڭڭا يڭالل ر پ قىلغڭان
گەپلىرىنى ئڭاڭالپ ئۇنىڭڭدى

نىجاسڭەتتى

يىرگەنگەنڭدەك يىرگەنڭدى  ،ئىچىمڭدە

بولۇپ قالغىنىڭغا ،كادىرلىقىڭغا چىچاي! تايىقىنى يىسەممۇ

«ئىسى

سىنىڭ باشلى

سەندى

يەنىال بايامقى كىملىكچى ياخشى ئىكەن!» دەپ مىڭ لەنەت ئۇقۇپ ئڭۇنى

قويىلەتتى .
دە

شۇ چاغدا كۈتۈلمىگەن بىر ئى

يۈز بەردى:

ئڭڭون سڭڭەككىز ياشڭڭالرنىڭ قارىسڭڭى ئالغڭڭان بىڭڭر بڭڭاال بىڭڭر كونڭڭا ۋەلىسڭڭپېتنى
ھەيڭڭڭدىگىنىچە بىزنىڭڭڭڭ چازىمىزغڭڭڭا قڭڭڭاراپمۇ قويماسڭڭڭتى
ئورمانلىقتىكى چېغىر يولدى

ئۇچقانڭڭڭدەك ھەيڭڭڭدەپ

ئۆتۈپ كىتىشكە ئۇر ندى ،ئڭاڭغىچە بىزنىڭڭ ئڭادەملەر

چاققان كىلىپ ئۇنىڭغا ۋارقىردى:
 ھاي توختا! تەكشۈرىمىز!قېرىشڭڭقاندەك ئڭڭۇ بالىنىڭڭڭ ۋەلىسڭڭپېتى ئورمڭڭانلىقتىكى قۇمغڭڭا پېتىڭڭپ قېلىڭڭپ
ماڭالماي قالدى ،بىز ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ بولغىچە ئۇ باال ۋەلىسپېتنىڭ كەينىڭدىكى
ئارتىلغڭان خورجۇنڭدى

بىڭر دانە قاپقڭارا يڭۇمىالق نەرسڭىنى بىڭز تەرەپڭكە قارىتىڭڭپ

ئاتتى -دە ۋەلىسپېتىنى تاشالپ قۇيۇپ قېچىپ كەتتى...
بىز ئۇنىڭ تاشلىغان نېمىسىنىڭ نېمىلىكىنى بىلەلمەي ئالدىراپ ئۇ نەرسڭىنىڭ
ئەتراپىغا ئۇالشتۇق ،قارىساق ئۇ يۇمىالق نەرسىنىڭ چوڭلىقى بىر ئايلى

بۇۋاقنىڭڭ

بېشىدەك بولۇپ بىر تەرىپىدە يىپ -شڭوينىدەك بىڭر نەرسڭە ئۆتكۈزۈگلڭۈك ئىڭكەن،
مەن ئۇنى قۇلۇمغا ئاالي دىتىشى  ،يېنىمدىكى ھېلىقى «يالغڭان شڭەھەر باشڭلىقى»
تۇيۇقسىز قاتتى

ۋارقىرىدى:

 ۋوي بومبا! ...ئاناي! ...ئۇ شۇنداق دەپ ۋارقىرغىنىچە ياندىكى سۈيى يوق قڭۇر ق ئۆسڭتەڭگە كىرىڭپ
كەتتى ،بىزمۇ ئۇنىڭ ۋارقىراپ توۋلىشىدى

ئەندىكىپ كېتىپ بڭار كڭۈچىمىز بىڭلەن
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شۇ ئۆستە

تەرەپكەقاچتۇق...شەھەرلى

يان تەرىپىگە قۇيۇلغان سىمۇن
بىردەمدى

كېتى

خۇمپەر ال -ال تىترىگىنىچە ئۆستەڭنىڭ

قورغاچنىڭ ئىچىگە ئۆمىلىگەن پېتى كىرىپ كېتىپ

قورغاچنىڭ ئىچىدە تۇر پ ئاال -تاغى

ۋارقىراشقا باشلىدى:

 ۋوي ئڭڭڭۇ دېڭڭڭگەن بومبڭڭڭا...سڭڭڭىلەر بىلمەيسڭڭڭىلەر ...دەرھڭڭڭا بڭڭڭۇ يەرگەكىرىلېلىڭالر! ...تىزبولۇڭالر!
 ۋاي ئڭڭڭۆتەپ بڭڭڭارە! پڭڭڭارتالش ھەرقڭڭڭانچە بولسڭڭڭىمۇ بڭڭڭۇ يەرگىڭڭڭچە يىتىڭڭڭپكەلمە

!- ،دېدى ئاچچىقىمدا زەردە بىلەن.

 چوپ -چوباغالقتى

ئادەم تۇر پ قىلىپ يۈرگىنىنى!- ،دەپ غەزەپلەندى يېنىمدىكى

ھېلىال يېشىنگەن شوپۇرمۇ ئۆز باشلىقىنىڭ قىلىقىدى

مىنۇتقا قالماي قورغاچنىڭ ئىچىدىكى باشلى

خىجى

بولۇپ.

يەنە «ۋاي خۇدايى ! بۇ يەرنىڭ

ھەممىسى قومچاقكىنا »...دېگىنىچە قورغاچنىڭ ئىچىدى

يەنە كەينىچىلەپ يېنىپ

چىقىپ يېنىمىزدا ھاسىراپ د م ياتتى.
بىڭڭز ئۆسڭڭتەڭنىڭ قىرىڭڭدى
بولد ق ،لېكى

بېشڭڭىمىزنى چىقىرىڭڭپ بومبىغڭڭا قڭڭاراپ باقمڭڭاقچى

يېنىمىزدىكى «شەھەرلى

باشلى » بىزنىڭ بېشىمىزنى چىقڭارغىلى

قويمىدى:
 ۋوي ئۇكىلىرى بېشىڭالرنى چىقارماڭالر...جان الزى ئەمەسما سڭىلەرگە؟...بومبا پارتالپال كېتىپ قالسا ئى

چاتڭاق! - ،دېڭدى ئڭۇ بېشڭىنى يەردىڭ

كۆتڭۈرمەي

ئاۋازىنى پەسلەپ.
 ئەمىسە قانداق قىلىمىز؟  -دېدى مەنمۇ ئاۋازىمنى پەسلەپ ئېھتىتات بىلەن. توختاڭالر مەندە قو تېلىفۇنى بار ،ساقچىالرغا خەۋەر قىالي!«باشڭلى » بىلىنڭى ئڭاختۇر پ يېنىڭدىكى كىچىڭ

رادىئڭۇدەك بىڭر نېمىسڭڭىنى

ئېلىپ ئوڭدا ياتقىنىچە جىددى گەپلىشىشكە باشلىدى.
شۇ چاغدا بىر توپ بالىالرنىڭ«سىنىڭ...مىنىڭ»...دەپ چۇرقىراشقان ئاۋازى
ئاڭالندى ،مەن بېشىمنى چىقىرىڭپ قارىسڭام ئۇششڭاق بڭالىالردى

بىڭر قانچىسڭى ئڭۇ

نەرسىنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىلېلىپ بىر نەرسىنى تالىشىلاتقىلى تۇر پتۇ...
«ئڭڭاھ خڭڭۇدا ...يېڭڭڭى تۇغۇلغڭڭان مڭڭۇزاي يوللاسڭڭتى
مۇشڭۇدە...ئەمڭدى بڭۇ كىچىڭ

بالىالرنىڭڭ ھەممىسڭى پارتالشڭتا ئۆلڭۈپ كېتەرمڭۇ؟»

بۇالرنى ئويالپ ئىختىتارسىز ئىمانى شڭەيتىنىمدى
تۇتۇپ ئورنۇمدى

ئۈركىمەپتڭڭۇ دې ڭگەن مانڭڭا

كۈچلڭۈك كەلڭدى ،ئەركەكلىكىڭ

ئىختىتارسىز تۇر پ كەتتى -دە يۈگۈرگىنىمچە بومبىنىڭ ئۈستىگە
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ئېتىلىپ بالىالرغا ۋارقىرىدى :
 ۋوي تىز قاچ ،ئۇ دېگەن بومبا!بالىالر مىنىڭ ئۆستەڭدى

ۋارقىراپ بوراندەك يۈگۈرۈپ چىققىنىمنڭى كۈرۈشڭۈپ

پاتىپاراق بولۇپ قېچىپ كىتىشىتى ،مەن كىنودىكىگە ئوخشاش بومبىنىڭڭ ئۈسڭتىگە
ئۆزەمنى تاشالپ بومبىنىڭ ئۈستىدە تۈگۈلۈپ يېتىلالدى ..
بىر سېكۇن ...ئىككى سېكۇن ...
بومبا تېخىچە پارتلىمايلاتاتتى...
پەيتتە ئۆستەڭدە قالغان شەھەرلى

بۇ جىددى

باشلى

بېشڭىنى ئۆسڭتەڭدى

چىقارماي تۇر پ ماڭا بۇير ق قىلدى:
خەۋەر كەلدى ،ھېچقايسىمىزنى بومبىغا تەگمەڭالر دەيد ! ئڭۇالر

 يۇقىرىدىھازىركىلىدىكەن!

 بىلدى  - ،دەپ ۋارقىرىدى تىترىگىنىمچە - ،ئەمدى قوپۇپ كەتسەم قانڭداقبۇالر؟
 توختا ،مەن ئۇالردىكېتى

بىردەمدى

سۇراپ باقاي!

شەھەرلى

باشلى

ماڭا جاۋاب قايتۇردى:

 ئۇالر سىنى جايىدا مىدىرلىمىسۇن  ،بىز ھازىرال يىتىپ بارىمىز دەيد !يۈرۈگۈمنىڭ دۈپۈلدىشى قۇلىقىمغا ئاڭلىنىلاتاتتى...مەن بارغانسېرى قورقۇشڭقا
باشلىدى ...ئايالى پاتمىخڭاننى ئڭويالپ كۆزۈمنىڭڭ چڭانىقى ياشڭقا تولڭدى...ۋاقىڭ
يەنىال توختاپ قالغاندەك...
«ئىسى

نىمىشقىمۇ بومبىغا ئۆزەمنى ئاتقاندىمەن!»

ئاالھىزە ئون بەش مىنۇتالرغا قالماي ساقچىالر تۆت ئەتراپىمنى قورشاپ يەردە
د م يېتىشىپ تۇر پ ماڭا كارنايدا ۋارقىراشقا باشلدى:
 توختى ئاستىڭدىكى قانداقراق نېمىكەن؟ ئۆزى يۇمىالق ،تۇن قارا ،پارقىراق نىمىكەن! -قانچىلى

بار؟

 بوۋاق بالىنىڭ كاللىسىدەك بار! يەنە نېمە باركەن؟ بىر يىرىگە تۆشۈك ئېچىلىپ شوينىدەك بىر نېمە ئۆتكۈزۈگلۈكتەك تۇرىد ! ئۇ دېگەن بومبىنىڭ پىلتىسى توختى! ئۇ شوينىغا تەگمە! ھازىر تېلېڭلىزىتە89

www.kitaphumar.net
ئىستانسىدىكىلەر بىلەن بىزنىڭ باشلىقىمىز يولدا كىلىلاتىد  ،ئڭۇالر كەلگەنڭدە بىڭز
سىنىڭ قەھرىمانلى
بىردەمدى

ئى

كېتى

پاكار بىر باشلى

–ئىزلىرىڭنى ئېلىلالماقچى ،جايىڭدا جى يات!
كىچى

ماشىنىدى

بىرسى چىقىڭپ ئۇنىڭڭ ئىچىڭدى

چۈشۈپ كەلڭدى ،كەينىڭدى

ئالغۇدەك بىرنىمىنى ئېلىلېلىشىپ مىنى يىراقتى

بڭۇيى

بىڭر قڭانچە كىشڭى دولىسڭىغا ئڭۈن -
سۈرەتكە ئېلىشقا باشلىدى:

 -توختى سەن ھاياتمۇ؟ - ،دەپ سڭورىدى يېڭىڭدى

كەلڭگەن چڭو

باشڭلى

قۇلىغا كارناينى ئېلىپ يەردە ئۆمىلىگىنىچە ئۈنلۈك ۋارقىراپ.
 -مەن ھايات باشلى ! - ،دېدى ئۇ چو

باشلىققا خۇشامەت قىلىپ ئاۋازىمنى

تىترىتىپ.
 سەن نېمىشقا بومبىنىڭ ئۈستىگە ئۈزۈڭنى ئاتتىڭ؟ مەن...مەن...مۇشۇ تاپتا نېمە دېتىشىمنى بىلەلمەي گاڭگىراپ قېلىلاتاتتى .
 -خەلقنىڭ ھاياتى ئۈچۈن شۇنداقمۇ؟- ،دېدى باشلى

ئۆزى ئېغىز ئېچىپ.

 شۇنداق باشلى ! ۋەتەن ئۈچۈن شۇنداقمۇ؟ شۇنداق باشلى ! ھە ئەمدى ئايىغىنى دېگىنە! -ۋەتەن ئۈچڭڭڭۈن! خەلڭڭڭ

ئۈچڭڭڭۈن! پڭڭڭارتىتە ئۈچڭڭڭۈن!...يەنە مىللەتڭڭڭلەر

ئىتتىپاقلىقى ئۈچۈن!...يەنە ...قۇر لتاي ئۈچۈن!...يەنە ئولىمپى ..
 ۋاي بولدى توختى ،سەن جىددىلىشىپ كىتىپسڭەن ،دېگىڭنە سڭىنىڭ يەنەنېمە ئارز يۇ

بار ئىدى؟

 مېنىڭما باشلى ؟ ھەئە كۆڭلۈڭدىكى گەپلەرنى ئېتتقى  ،سىنى تېلېلىزورغا ئېلىلاتىد ! ئارز يۇمنى دىسەم قىلىپ بېرەمسىلەر؟ -ئاۋۋا

دېگى !

 مىنىڭ ئۇچقۇچى بولۇش ئارز يۇم بار! -ۋوي توختى ئەمىلىتەتكە يېقى

گەپنى قى !

 -مىنىڭ بېتجىڭغا بېرىپ رەئى

بىلەن كۆرۈشكۈم بار!

 تېخىمۇ ئەمىلىتەتكە يېقىننى دە؟90
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كۆڭلۈمدە ئويالپ قالدى

«تېخمۇ ئەمىلىتەتكە يېقىننى دېسەم مۇشۇ تاپتا ماڭڭا

بەش يۈز كوي پو بەرگەن بولسڭا ،ئڭۇ پۇلغڭا خوتۇنڭۇم پاتمىخانغڭا بىڭر كىشڭىلى
ئېلىپ بېرىپ قالغان پولنىڭ بىرقىسمىنى بىر يىللى

ئەتلە

سۇ پۇلىنى تۈلىسڭەم،

يەنە ئۇغڭۇت ئالسڭڭام ،يەنە كىڭڭلەز تېرىشڭڭقا ئىشڭڭلىتىدىغان سڭڭۇلىتاۋ يۇپڭڭۇق ئالسڭڭام،
ئانڭڭدى

قالغڭڭان پۇلغڭڭا گۆشڭڭكىردە ئېلىڭڭپ يڭڭېگەن بولسڭڭاق...يڭڭاق بەش يڭڭۈز كڭڭوي

يەتمەيدىكەن ،مىڭ كۆي دەيمۇ -يا...لېكى
يۈرسڭڭەم خەق مىنڭڭى نڭڭېمە دەيڭڭد ؟ ئە

بۇنداق چاغدا پۇلنىڭ گېپىنى قىلىپ

ياخشىسڭڭى  »...شڭڭۇنىڭ بىڭڭلەن ئۈنلڭڭۈك

ۋارقىراپ باشقا ئارز يۇمنى ئېتتتى :
 مىنىڭ پارتىتە ئەزاسى بولغۇم بار! ماۋ گىپىڭ بولدى ،يەنىچۇ؟ ساقچى بولۇپ ئۆزەمنى پارتىتە -خەلىققە ئاتىغۇم بار! -ياخشى توختى! دېگەنلىرىڭنى يۇقىرىغا دوكالت قىلىمىز ،لېكى

بۈگۈنڭدى

باشالپ سەن ئۆزەڭنى پارتىتە ئەزاسڭى دەپ ئڭويلىغى ! سڭىنى پڭارتىتە تەشڭكىلىگە
ئۆزۈم تۇنۇشتۇرىمەن! مەن ھازىر يېنىڭغا بارىمەن ،مىدىرلىماي شۇك يات!
چو

باشلى

شۇنداق دىگىنىچە يەر بېغىرالپ مەن تەرەپكە كەلمەكچى بولدى،

باشلىقنىڭ ئەتراپىدا تۇرغان ئەر -ئايا ساقچىالر ۋارقىراشقىنىچە يىغالپ ۋارقىرىشىپ
ئۇنىڭغا چا

بىرىپ ھۆرمەت بىلدۈرۈشتى ،نەچچىسى ئۇنىڭ پۇتىغڭا ئېسڭىلىلېلىپ

يىغڭڭالپ باشڭڭلىقنى مڭڭاڭغىلى قويمىڭڭدى ،باشڭڭلى

دېڭڭگەن مىڭنڭڭى قىلسڭڭا باشڭڭلى ،

خەلىقنىڭ بېشىغا كۈن چۈشكەندە ئۇ قانداقمۇ چىداپ تۇرالىسۇن؟ ئۇ يىغالپ ئېقىپ
كەتڭڭكەن يولداشڭڭالرغا تەسڭڭەللى قىلىڭڭپ ئۆزىنىڭڭڭ بڭڭارلىقىنى ئالالقاچڭڭان ۋەتەن -
خەلقنىڭ كەلگۈسڭىگە بېغىشڭالپ بولغانلىقىنى،نڭاۋادا بڭۇ قېتىمقڭى بومبڭا تازىالشڭتا
قۇربڭان بولڭۇپ كەتسڭە ئۆزىنىڭڭ جەسڭڭىتىنى كوئىنلڭون تاغلىرىغڭا دەپڭنە قىلىشڭڭنى
ۋەسىتەتلىدى ئاخىرىدا يانچۇقىدى
پڭڭارتىتە ئەزالىڭڭ

ئون يۈەنلى

پۇلدى

بىرنەچچە تالنى چىقىرىپ

بەدە پڭڭۇلىنى ئالڭڭدىغا تاپشڭڭۇر ۋەتتى....ئەتراپتىكڭڭى سڭڭاقچىالر،

مۇخبىرالر باشلىقنىڭ بۇ ۋىدالىشڭى

سڭۆزىدى

قڭاتتى

تەسڭىرلىنىپ كڭۆز -يېشڭىنى

يامغۇردەك تۈكۈشكە باشلىدى...
باشڭڭڭلى

ئڭڭڭاخىرى ئڭڭڭۇالر بىڭڭڭلەن قۇچاقلىشڭڭڭىپ خوشلىشڭڭڭىپ مەن تەرەپڭڭڭكە

ئۆمىلىگىنىچە يېقىنالپ كەلدى...
ئڭڭڭڭۇ ئاسڭڭڭڭتىمدىكى بڭڭڭڭومبىنى ناھڭڭڭڭايىتى ئىھتىتاتچڭڭڭڭانلى
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ئالدى...باشلىقنىڭ تۈرۈلگەن قوشۇمىسىدى

مۇنچاق -مونچاق تەر ئېقىلاتاتتى...

ئۇ بومبىنى قۇلىغا ئېلىپ ماڭا بىڭر قارىڭدى ،تڭۈرۈلگەن قوشۇمىسڭى ئېچىلڭدىتۇ
بىراق يەنە تۈرۈلدى ...ئاندى

تېلېلىزورغا ئېلىلاتقان مۇخبىرالرغا بىر قارىدى ...ئۇ

چاپىنىنى ئاستا سېلىپ بومبىنى مەھكەم يۆگىگەچ قۇلىقىمغا كۇسۇرالپ ئېتتتى:
 -ھاي توختى ،بۇ قارا قاشتېشىدى

ياسالغان كونا بىر تور ز تېشىكەنغۇ!

 مەن بۇنى بىلمىسەم باشلى ! -ئەھلالدى

قارىغانڭدا بايڭامقى ئڭوغرى سڭىلەرنىڭ توسڭقۇنۇڭالردى

قورقڭۇپ

كېتىپ ئوغۇرلىغان بۇ قاشتاش تور ز تېشىنى سىلەرگە تاشالپ بەرگەن ئوخشايد !
 ئەمدى قانداق قىلىمىز باشلى ؟ بۇ يەردە قااليمىقان گەپ قىلما ،بڭۇ ئىشڭالرنى يۇقىرىغڭا دوكڭالت قىلىمىڭز،ئۇالر نېمە دېسە شۇ...چۈشەندىڭما؟
چۈشەندى باشلى ! خەۋىرىمىزنى كۈت! چۈشڭڭەندى باشڭڭلى ! - ،دىڭڭدى ياتقڭڭان يېرىمڭڭدىقوۋ شڭڭتۇرغىنىمچە بڭڭۇ چڭڭو
قىلمىغانلىقىدى
- 9111يى

قوپمڭڭاي تڭڭۇر پ قڭڭو

باشڭڭلىقنىڭ ھەر نڭڭېمە بولسڭڭا بڭڭۇ ئىشڭڭقا تاپڭڭا -تەنە

ئالەمچە خوش بولۇپ.
قاراقاش.
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توختى پوكان ۋە كۇسار ئوغرىسى
شۇ ۋەقەدى
پىدالى

كېڭتى

پۈتڭۈن تارتقۇالرنىڭڭ بڭاش بېتڭى «ئڭادالەت يۇلىڭدا جڭان

كۆرسەتكەن ۋەتەنپەرۋەر ياش -توختى» بولۇپ پۈتۈن شەھەرنىڭ ئۆگىنى

ئۆلگىسى سۈپىتىدە ھەرخىڭ

سەھنىسڭىدى

يڭېغى -مۇراسڭىمالرنىڭ رەئىڭ

ئڭور ن

ئالڭڭدىغان بولڭڭۇپ كەتڭڭتى  .مىنڭڭى يڭڭوقالپ كەلگەنلەرنىڭڭڭ ئڭڭايىغى ئڭڭۈزۈلمەي ئۆيڭڭۈم
تۈرلۈك -تۈمەن لەۋھە -تەقدىرنامىگە تۇلۇپ كەتتى...
«ئامەت كەلسڭە ئىشڭىكنى ئېتىلالسڭا
كۈنى ھېلىقى چو
كېڭڭتى

باشلى

مىنى ئڭااليىتەن يڭوقالپ چىقىڭپ ئۆزىنىڭڭ شڭۇ ئىشڭتى

ئەمىلىنىڭڭڭ ئۈسڭڭۈپ كەتكەنلىكىنڭڭى مىنىڭڭڭ ئەتىڭڭدى

ساقچىخانىغا چىقىپ ۋاقىتلى
رەسمى

تۈڭلڭۈكتى

چۈشڭۈپتۇ» دىگەنڭدەك بىڭر

ئىشتاتلى

ئىشلەپ تۇر شۇمنى ئامڭا بڭار يىڭ

باشڭڭالپ يېزىلىڭڭڭ
ئاخىرىغڭا قالمڭاي

ساقچى قاتارىغا كىرگۈزۈپ قويىدىغانلىقىنى ئېتتتى.

پاتمىخان بىلەن ئىككىمىز بۇ خوش -خەۋەردى
كېچىچە ھاياجىنىمدى

پاتمىخانغىمۇ قارىماي دادامدى

شڭۇنداق خڭوش بولڭد ق مەن
قالغان بىڭر دانە كونڭا كونڭا

ئىزناكنى مەيدەمگە تېڭىپ تاڭنى كۆز يېشى بىلەن يور تتۇم.
شۇنداق قىلىپ مەن توختى پوكاننىڭ ۋەتەن -خەل
ئڭڭارز يۇم ئەمەلڭڭگە ئېشڭڭىپ يېزىلىڭڭ

ئۈچۈن خىڭزمەت قىلىڭ

سڭڭاقچىخانىدىكى خىڭڭزمەت ھايڭڭاتى باشڭڭلىنىپ

كەتتى.
مەن باشالنغۇچ مەكتەپنى ئاران پۈتتۈرگەنلىكى ئۈچڭۈن تەشڭكى

باشڭتا مىنڭى

ساقچىخانا دەرۋازىسىغا قارىغىلى قويدى ،مەن مەسئۇلىتىتىمنى ياخشى ئادا قىلىڭ
ئۈچڭڭۈن مۇشڭڭۇنداق پىژغىڭڭرى ئىسسڭڭىقتىمۇ دەرۋازا تۈۋىڭڭدە مىڭڭدىر -سڭڭىدىر قىلمڭڭاي
تڭۇراتتى  ،باشڭقىالر « نۆۋەتچىلى ڭ

ئۆيىڭدە تۇرسڭاڭمۇ بولىڭڭد  ،بېشڭىڭغا ئىسسڭڭى

ئۆتۈپ قالمىسۇن ئۇكام!» دەپ كۈيۈنسىمۇ ئۇنىماي دەرۋازا تۈۋىدە قاققان قوز قتەك
تڭڭڭۇر ۋاالتتى  ،مىنىڭڭڭڭ خىزمەتتىكڭڭڭى بۇنڭڭڭداق ئەسڭڭڭتايىدىللىقى ئڭڭڭۇز ن ئڭڭڭۆتمەي
باشلىقىمنىڭ دىققىتىنى تارتتى ،ئۇ ماڭا ئۆزىچە ئامراق بولۇپ قېلىپ مىنى ئۆيىنىڭڭ
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ئۇلڭۇ -ئۇششڭاق ئىشڭڭلىرىغا ئاۋايلىمڭاي سڭالىدىغان بولڭڭدى ،باشڭلىقىمنىڭ ئايڭڭالىمۇ
تاشقىرى مېھرى ئىسسى  ،ياخشڭى كۆڭڭۈ

سېمىزلىكىنى ھىساپقا ئالمىغاندا ئادەتتى

ئايا ئىدى ،ئۇمۇ مىنى ئۆز ئىنىسىدەك كۆرۈپ ئۆيىدىكى ئاشڭقان -تاشڭقاننى كۈنڭدە
دېگۈدەك ماڭا يۆگەپ بىرەتتى .باشلى

بارغانسېرى مىنى ئەتىلارالپ ھەتتا ئۆزىنىڭڭ

ئىشخانىسىنىڭ ئاچىقۇچىنىمۇ بەردى ،مەن كۈندە ئەتڭتىگەن ئۇنىڭڭ ئىشخانىسڭىنى
جڭڭان -پىڭڭدالى

بىڭڭلەن تڭڭازىالپ ئۈسڭڭتە -ئۇر نڭڭد ق دىگەنلەرنڭڭى يالىغانڭڭڭدەك

پارقىرتىلىتەتتى ...ئانامنىڭ رەھمىتىنى ئالغان بەندە ئىكەنڭمەن ،كېڭتى
كومىسسارمۇ مىنىڭ خىزمەتتىكى ئىپادەمنى كۆرۈپ ئاچىقۇچىدى

سىتاسڭى

بىرنڭى تۇتقڭۇزدى

...ئىشخانىالرنىڭ ئاچىقۇچى بارغانسېرى ئاۋ پ يان بىلى ئاچىقۇچ بىڭلەن تولڭدى،
مەنمۇ ئادەملەر قىستىلىشىپ قالغان كوچا -رەستىلەردە يان بىلىمدىكى ئاچىقۇچالرنى
قەستەن كىشىلەرگە شاراقشىتىپ كۆز -كۆز قىلىدىغان بولد م ،ئۆتكەن -كەچكەنلەر
ساقچى كىتىمىمنى ئانڭدى

ھەيلەتلى
ئەمىلى چو

يېنىمڭدىكى ئڭاچقۇچالرنى كڭۆرۈپ «بۇنىڭڭ

ئوخشايد » دەپ ئۆزلىگىدى

بىر كۈنى چۈشكە يېقى

ماڭا يو

بىرىشىدىغان بولدى...

باشلىقىمىزنىڭ چىرايلى

ئايالى ئو -سۇلى ئڭۆچكەن

ھالدا ساقچىخانىغا يۈگۈرۈپ كىرىپ مىنىڭ پېشىمنى تارتتى:
 ۋوي توختى ،بۇياققا چىقىڭە!مەن ئۇنىڭ سارغىتىپ كەتكەن قانسىز چىرايىغا قڭاراپ بىڭرە كۆڭۈلسڭىزلىكنىڭ
بولغڭڭانلىقىنى ھڭڭې
كەينىدى

قىلڭڭدى -دە قۇلۇمڭڭدىكى دەسڭڭمالنى تاشڭڭالپ قۇيڭڭۇپ ئۇنىڭڭڭ

ئەگەشتى .

 -نڭڭېمە ئىڭڭ

بولڭڭدى ئاچڭڭا؟ - ،دېڭڭدى سڭڭاقچىخانىدى

يىڭڭراقالپ بىڭڭر يەرگە

كەلگەندە.
 -نېمە ئى

بۇالتتى- ،دېدى ئڭاچىمىز ئىككڭى يانغڭا قارىلېتىڭپ پە

ئڭاۋازدا

قۇلىقىمغڭا پىچىڭڭرالپ ھاسڭڭىرىغىنىچە - ،ئابىتڭڭام ئاكىڭىزنىڭڭڭ ئىشخانىسڭڭىغا كىرسڭڭەم
يېزىمىزدىكڭڭى كارخڭڭانچى شڭڭامى

شڭڭاڭخەي ياغلىققڭڭا ئورالغڭڭان بىرنىمىنڭڭى بىزنىڭڭڭ

ئادەمنىڭ تارتمىسىغا تىقىلېتىپتىكەن ،مەن بېرىپ قارىسام ئۇنىڭڭ ئىچىدىكىسڭىنىڭ
ھەممىسڭڭى پڭڭۇلكەن ،شڭڭامى

شڭڭاڭخەي ئۇنىڭڭڭ قەدىنڭڭا

ئاغىنىسڭڭى بولغاچقڭڭا مەن

شوخلۇق قىلىپ ئۇ پولالرنى ياغلىقى بىلەن سومكامغا سېلىلالغان ئىدى ...
ئاچىمىز شۇالرنى دەپ كىلىپ ھۆڭرەپ يىغالپ كەتتى.
 -ھە ئاخىرىنى دەڭا ،نېمە ئى

بولدى؟ - ،دېدى قۇلىقىمنى ئۇنىڭڭ يڭۈزىگە
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يېقىنالشتۇر پ.
 ئۇ پولنى بىرسى ئوغۇرلىلاپتۇ... قانچە پو ئىدى؟ مەن سانىمىغان ،ئىشقىلىپ ئون مىڭ يۈەنچە بار... ئەستەخپۇر لالھ ماۋ ئىشنى- ،دېدى ئۇنىڭغا تەسەللى بىرىپ - ،بۇ قانداقبولغىنى!
 ئڭڭۇ پۇلغڭڭا ئڭڭانچە ئىچىڭڭ ئاغرىمىڭڭدى تڭڭوختى- ،دېڭڭدى ئڭڭاچىمىز يېشڭڭىنىياغلىقىنىڭ بۇرجىكىدە سۈرتۈپ تۇر پ - ،ئە
شاڭخەينىڭ ھەرەمگە چىقىدىغان يو

مۇھىمى شۇ پولنىڭ ئارىسىدا شامى

خېتڭى بڭار ئىڭكەن ،بىزنىڭڭ ئڭادەم ئڭۇ يڭو

خېتىنى شەھەرگە ئەكىرىپ يۇقىرىغڭا تەسڭتىقلىتىپ بەرمەكچڭى بڭوپتىكەن ،ئەمڭدى
ئۇنىڭغا نېمە دەرمەن....
 -پولنىڭ ئارىسىدا يو

خېتى بارمىكەن؟

 ھەئە بىللە ئىدى... ئوغرى سومكىدى -ياق پو

ئاپتۇما؟

سومكىدا ئەمەستى ،مەن ئۇنى كۇسڭىرامنىڭ يانچۇقىغڭا شڭۇ پېتڭى

تىقىپ قويغان...
 ئەمىسە بۇ گەپنى باشلىققا دەيلى ئاچا! شڭۇ دىگىلڭڭى بولمڭڭايتتى تڭڭوختى - ،دېڭدى ئڭڭاچىمىز بېشڭڭىنى يەرگە تىقىڭڭپتىرنىقىنى كوچىلىغان ھالدا.
 نېمىشقا ئەمدى؟ پولنى كۇسىرامنىڭ يانچۇقىغا سالغان دىدىمغۇ شۇ! ھەئە شۇنداق دېدىڭىز... -ئۇ يۈزى قېلى

ئوغرى پۇلالرنى كۇسىرام بىلەن قوشۇپ ئوغۇرالپ كەتتى...

بۇ گەپنى ئاڭالپ باشتا ھېچنىمىنى چۈشىنەلمىدى كېتى

كۆڭلڭۈم بىڭر ئىشڭنى

تۇيۇپ ئېغىزىمغا كەلگەن تۈپۈكنى «غۇرتتىدە» يۇتۇپ كېكەچلىدى :
مۇنداق دە  ،ئوغرى پۇلنى كۇسار بىلەن قېتىپ...-شۇنداق توختى ،سىزنى ئىرى بەك ئاقكۆڭۈ

ياخشى ئڭادەم دېڭگەن ئىڭدى،

رادىئۇدىمۇ كۈندە سىزنى شۇنداق دەيد  ،شۇڭا سڭىزگە ئىشڭىنىپ بڭۇ گەپنڭى دەپ
سالدى  ،ئىنسانغا تىنما  ،ئۇ ئوغرى ھەرقاچان بۇ يۇرتلۇق ئەمە
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-تەپسىالتىنى ماڭا ئېنى

دەڭا ئاچا!

 سىزگە دېسەم توختى- ،دېدى ئڭاچىمىز گېپىنڭى داۋامالشڭتۇر پ - ،بۈگڭۈنبڭڭازار كڭڭۈنى بولغاچقڭڭا قىلىڭڭدىغان ئڭڭازراق سڭڭودىلىقى بڭڭار ئىڭڭدى مەن ئاكىڭىزنىڭڭڭ
ئىشخانىسىدى

چىقىپال بۇ پولالرنى يانچۇقچىنىڭ ئېلىلېلىشىدى

قورقۇپ ساقچىخانا

ھويلىسىدىكى خالىجايدا كۇسىرامنىڭ يانچۇقىغا سېلىلالغان ئىدى  ،مېڭىپ رەستىگە
يېقىنالشقان چېغىمدا كەينىمڭدى

بىرسڭى ئىسڭقىرتقاندەك قىلڭدى ،قارىسڭام بڭوي -

بەستى قامالشقان ناتۇنۇش بىڭر يىگىڭ

 .مەن ئۇنىڭغڭا پەرۋا قىلمڭاي مېڭىشڭى ئڭۇ

يڭۈگرەپ كىلىڭڭپ مىنڭى گەپڭڭكە تڭۇتتى« :خڭڭانى قارىسڭام تەرلەپ پىشڭڭىپ كېتىڭڭپال،
سەگىدەپ كەلمەيمىزمۇ؟» دەيد « ،ۋاي ئۆتەپ بارە سولتەك ،ئىرى بڭار مىنىڭڭ!»
دېسەم دەمالىققا يانچۇقىدى

كونا قو ياغلىققا ئورالغان بىرنىمىنى سۇغۇر پ ئېلىپ

ماڭا كۆرسەتتى ،قارىسام بىر ئۇچۇم ئالتۇندى
زەرگەرنىڭڭ قۇلىڭدى

ياسالغان زىبۇ -زىننەت ،تېخى ھېلىال

چىققانڭدەك پڭارقىراق ،مەن جىددىلىشڭىپ «نڭېمە دېمەكچڭڭى

سەن؟» دېسەم ئۇ ئەبلەخ«بۇ نەرسىلەر ئانامدى

ماڭڭا قالغڭان ،سڭىزنى كڭۆرۈپ...

بۇالرنىڭ ھەممىنى بەرسەم ،شۇڭا »...دىمەسمۇ ،باشتا بۇ مەجنۇننىڭ تېتىقسىز -
ھاياسڭىزلىقىغا قڭڭاتتى

ئڭاچچىقى كەلڭڭدى ،كېڭتى

ئڭڭۇ ئڭالتۇنالرنى كڭڭۆرۈپ يۈرۈگڭڭۈم

ئويناپ بىر قىسمىال بولۇپ قالدى  ،قارىماي دېسەممۇ كۈزۈم شۇ ئڭالتۇنالردا قالڭدى،
ئىرى بولغان گۇي ھە دىسڭىال «مەن دېڭگەن باشڭلى  ،باشڭقىالرغا ئڭۆلگە بولۇشڭۇم
كېڭڭرەك ،ۋەزىڭڭتەت جىددىلىشڭڭىپ كەتتڭڭى ،مۇقىملىڭڭ -مۇقىملىڭڭ » دەپ يۇقىرىغڭڭا
ئۆسۈشنىڭ كويىدا ئۆيگە ئايدا -يىلدا بىر كىرمەيد  ،ئاڭلىسام د تارچى خوتۇنالرنى
باشالپ ئېشەك ھاڭرىغان ،داپ داراڭلىغان يەرلەردە ئەلە -سەلە ئىشالرنى قىلىپ
يۈرەرمى

 ،مەنمۇ ئايا

كىشى ،مىنىڭ كۆڭلۈممۇ كۆڭڭۈ  ،ئڭۇ داننڭى ئۆيڭدى

تاالغا قۇيۇپ يۈرگەندىكى

يەپ

مىنىڭمۇ ئاچچىقى كېلىد  ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئڭۇ ئۆمرىڭدە

بىرە قېتى مىنى كەينىگە سېلىپ زەرگەرنىڭ ئالدىغا ئاپىرىپ باققڭان يڭاكى «سڭىلە
ئۈچ باالمنىڭ ئانىسى ،ماۋ نى سېلىپ بېقىڭالر خوتۇن» دەپ ئڭۈزۈك چڭاغلى
نەرسە تەڭلەپ باققڭان كىشڭى ئەمە

 ،مىنڭى ئەزەلڭدى

بىڭرە

كڭۆزىگە ئىلىڭپ باقمايڭد ،

تېخى باشقىالر بىلەن بىرگە ئولتۇرىدىغان سور نالردا ھە دېسە مىنڭى ئەشڭۇ يۇغڭان
قۇرساقالرنى ئۇسسۇ -تانسىغا تارت دەپ شەرەت قىلىد  ،ئڭۇ پڭو قۇسڭاقالر مەسڭ
بولۇپ قېلىڭپ خالىجايغڭا چىقمڭاقچى بولسڭا مىنڭى يڭو باشڭالپ ئڭاچىققى

دەيڭد ،

ئېتتىڭڭڭا ئۇنىڭڭڭ نەزىرىڭڭدە مەن خوتۇنمڭڭۇ يڭڭاكى ھڭڭايلانمۇ؟ ئڭڭۇ تڭڭاز كاللىالرنىڭڭڭ
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بەزەنلىرىنىڭ تىلىنى بىلىڭمەن ،بەزەنلىرىنىڭكىنڭى بىلمەيڭمەن ،ئڭۇالر چىالشڭقىچە
ئىچىپ ئۈرە تۇرغۇدەك ھالى يوق خالىجايدا ماڭا ھاياسىزلى

قىلىمەن دەپ ئالدىمدا

ئىمىلەكڭڭلەپ تىزلىنىڭڭپ ئۆيىڭڭدىكى خوتڭڭۇنلىرىنى تىللىشڭڭىپ بىڭڭر نىمىلەرنڭڭى دەپ
يىغلىشىد  ،شۇنداقتمۇ ئۇ تېگى پەسلەرنىڭ بىرىگىمۇ تۇتۇق بەرگەن يېڭرى يڭوق،
بۇ قېتى كۆڭلۈمدە « ئىرى بولغان ئەبلەخ نومۇ
ئۈچۈن مىنى شۇنداق ئى

قىلماي ئۆزىنىڭ ئەمە -دۆلىتى

قىلىشقا مەجبۇرلىسا ،ئاجرىشاي دېسەم ئڭۈچ بڭاالم تڭاالدا

قالسا ،خەقنىڭ ھەققىنى يەپ كاللىسى پوققا چىلىشىپ قالغان سور ندىكى ئۇ خڭام
كالال مەستلەر مىنى سۆيىمەن دەپ ئېغىزىمنى تاپقىچىلكى يوق ئۇيات يىرىمنى ياالپ
،تاھارەت التامنى ئىمىپ يۈرۈشسە ئۇنداق پاسكىنا توڭگۇزالر بىلەن بىلڭلە بڭولغىچە
ئەشۇ ھۆرمىتىمنى قىلغان ئوغرى بىلەن بىرە قېڭتى بىلڭلە بولسڭام نڭېمە بۇپتڭۇ»...
دىگەننڭڭى ئڭڭويالپ ئۇنىڭغڭڭا مڭڭاقۇ

دىڭڭدى  ،شڭڭۇنداق قىلىڭڭپ ئڭڭاخىرى رەسڭڭتىنىڭ

ئايىغىدىكى كىشى بارمايدىغان قوناقلىقتا كۆرۈشىدىغان بولد ق...كى بىلسڭۇن ئڭۇ
ئوغرى چام يېرى بولماستا كۇسىرامنى تارتقانچە سالد ر پ ئېلىپ قاچتى...
 -ۋوي سىزمۇ قىزى

ئاچا ،كۇسڭاردا پڭو بڭارلىقىنى بىلمەمتىڭىڭز؟ - ،دېڭدى

گەپنىڭ ئاخرىغا تەقەززا بولۇپ.
 شۇ مەنمڭۇ بىڭر قۇلۇمڭدا كۇسڭىرامنى چىڭڭ تۇتىلالغڭان ،لڭېكىقۇلىدىكى ئالتۇنالرنى ماڭا تۇتقۇز پ قويغاندىكى
بېغىدى

ئڭۇ ئەبڭلەخ

خۇشلۇقتا بىر قۇلۇم كۇسىرامنىڭ

ئاجراپ كىتىپتۇ ئەمەسمۇ ئۇكام...

 توۋۋا شۇنچە پۇلىڭىز تۇر پ قىلغان ئىشىڭىزنى... -بولڭڭڭدى ئڭڭڭادەمنى تڭڭڭوال خىجىڭڭڭ

قىلمڭڭڭا  ،ئڭڭڭالتۇن دېڭڭڭگەن ئايالالرنىڭڭڭڭ

شەيتىنىكەن ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئوغرىنىڭ خېلى پەيزى باردەك بىلىنىپ قالڭدى،
ئۆمرۈمگە كىلىپ تۇنجى يېگەن پۇقۇم مۇشۇ....
 شۇمۇ گەپمۇ ،ئالتۇنالر قېنى؟ مانا ھەممىسى! - ،ئاچىمىز شۇنداق دېگىنىچە سومكىسىدىكى ئۇ ئالتۇنالرنىئېلىپ ماڭا كۆرسەتتى - ،ھەممىسى مىستى

ياسالغان ساختا نەرسىكەن...

 ھەئە ،ئوغرىنىڭڭڭ پەيڭڭزى بڭڭاركەن ئاچڭڭا! - ،دېڭڭدى بېشڭڭىمنى لىڭشڭڭىتىپئاچچىقىمڭدا- ،سڭڭىزنىڭ خالىجايڭڭدا پڭۇلنى كۇسڭڭىرىڭىزغا سڭڭالغانلىقىڭىزنى بىرەسڭڭى
كۆرگەنمىدى؟
ئاچىمىز بىردەم تۇر پ كېتىپ بېشىنى چايقاپ جاۋاب بەردى:
97

www.kitaphumar.net
 -خاالدىغۇ مەندى

باشقا ئادەم يوق ئىدى...

 يڭڭان تەرەپتىكڭڭى ئەرلەر خاالسڭڭىدا چوقڭڭۇم ئڭڭادەم بڭڭار ،ئىككڭڭى خاالنىڭڭڭئوتتۇرىسىنى قومۇش بورىدا قېلى تۇسۇپ قويغان بىلەن تاياقتەك بىرنىمىنى تىقىپ
تۆشۈك ئېچىپ كۆرگىلى بولىد  .بىرسڭى چوقڭۇم سڭىزنى مارىغڭان گەپ ،ھە راسڭ
چىرايىدا بىرە ئاالھىدە بەلگىسى بارمىكەن؟
 -چىرايىغڭا ئېنى ڭ

قارىمڭاپتىكەنمەن ،ئىشڭڭقىلىپ ساغرىسڭىدا بىڭڭر تڭا قۇنڭڭاق

چوڭلىقتا ئۆسۈكچە گۆش بارمىكى  ،قۇلۇمغا شۇنداقراق ئۇر نغان..
 -ۋاي بولدى قىلىڭە! - ،دېدى ئاچىمىزنىڭ خىجىڭ

بولمڭاي كۈلڭۈپ تڭۇر پ

ئېتتقان گېپىنى بۆلىلېتىپ بازار تەرەپكە ماڭغىنىمچە - ،ئڭۆيىڭىزگە بارغڭاچ تڭۇر

،

خوشخەۋەر يەتكۈزىمەن!
مەن شۇ ماڭغىنىمچە ئۇد

دوقمۇشتىكى ئىسمايى

كاۋاپنىڭ د كىنىغا باردى ،

چۈنكى بىز نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ ئىچكىرچى لۈكچەك ئڭوغلىنى تۇتىلېلىڭپ
بۈگۈن سڭەھەردە قويىڭلەتكەن ئىڭد ق ،ئڭويالپ باقسڭام ئاچىمىزنىڭڭ سڭاقچىخانىغا
كەلگەن چېغى دە ئۇنىڭ قۇيۇۋېتىلگەن ۋاقتىغا توغرا كەلگەن ئىكەن.
 نۇرەك قەيەردە؟ ئۇ ئۆيدە ئۇخلىلاتىد باشلى  ،بىرە ئىئۇنىڭ ئەللىكلەردى

بولسڭا - ،...دەپ جڭاۋاب بەردى

ھالقىغان ھېلىگەر دادىسى ماڭا مەجبۇرى كۈلۈپ تور پ.

 مىنى باشالپ كىرىڭ ،گەپنىڭڭ چالىسڭى قڭاپتۇ!- ،دېڭدى ئۇنىڭغڭا بڭۇير ققىلىپ.
دىگەندەك ئىچكىرىدىكى ئۆيدە نۇرى قىمارۋاز قاتتى

ئۇيقىغا كەتكەن ئىكەن،

مەن ئۇنىڭ دادىسىنى كاۋاپدانغا چىقىرىلېتىپ ئۇنى نۇقۇپ ئويغاتتى :
 ھەي نورى ،تۇرە ئورنىڭدى ! نڭېمە ئىشڭتى باشڭلىئورنىدى

ئاكڭا؟- ،دەپ سڭورىدى نڭورى قىمڭارۋاز ئەسڭنىگىنىچە

تۇر پ.

 -ئېتتە ساغراڭدا بىرە تا

مۇنچاق گۆش بارمۇ؟

 بارلىقىغۇ بار ئاكا ،مونچاق گۆشۈم سىلەرگە تاقاشمىغاند ؟بۇنى ئاڭالپ پەرىزىمنىڭ تڭوغرا چىققڭانلىقىنى پەملىڭدى -دە ئۇنىڭغڭا بڭۇير ق
قىلدى :
 تۈرمىدە ياتامسەن ياكى كۇساردىكى پولنى بېرەمسەن؟98
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نۇرى قىمارۋاز ئادەتتى

تاشقىرى چاققان ھەم زېرەك نېمە ئىدى ،ئۇ گېپىمنىڭ

باش -ئايىغىنى چۈشىنىپ بېشىنى قاشلىغىنىچە كارۋىتىنىڭ ئاستىدىكى قو ياغلىققا
ئورالغان پولنى ئېلىپ ناھايىتى ئەستايىدىللى

بىلەن ساناشقا باشلىدى .مۇشۇ تاپتا

يىپ -يېڭڭى پڭۇلالر كڭۆز ئالدىمڭدا كىنڭو لېنتىسڭىدەك شاراقشڭىپ ئۆتڭۈپ يڭۈرىگىمنى
مۇجۇپ كېتىپ باراتتى ،مەن كالالمغڭا قڭۇالق چىقىڭپ بۇنڭداق جىڭ

پڭولنى كڭۆرۈپ

باقمىغڭڭان ئىڭڭدى  ،بىڭڭر ھىسڭڭاپتا سڭڭاقچىخانىدا ئڭڭون -يىگىڭڭرمە يىڭڭ
جىڭڭ

بۇنچىلىڭڭ

ئىشلىسڭڭەممۇ

پڭڭولنى يېغالمڭڭايتتى  ،ئىختىتارسڭڭىز يۈرۈگڭڭۈم دۈپۈلڭڭدەپ ئېغىڭڭزى

قۇر قدىلىشڭڭقا باشڭڭلىدى ،چىرايىمڭڭدىكى ئڭڭاالمەتلەرنى سڭڭەزگەن نڭڭورى قىمڭڭارۋاز
تۇيۇقسىز گەپ تەشتى:
ئاكا ،ئۇ ھارامخورالر سىز بىز ،بىر ئۆمۈر تاپالمىغاننى ئېغىزىنىڭ يېلى بىلەنبىردەمدىال تاپااليد  ،ئڭۇالرنى ئڭاز -تڭوال بڭاجالپ تۇرغاننىڭڭ ھېچقىسڭى يڭوق ،ئە
ياخشىسى يېرىمىنڭى سڭىز ئېلىڭڭ ،تڭۈگە كۆردۈڭمڭۇ يڭاق ،تڭۈگمە كۆردۈڭمڭۇ يڭاق،
قانداق ئاكا؟
نۇرى قىمارۋازنىڭڭ كىسڭىپ ئېتتقڭان گىپڭى ماڭڭا ياغڭدەك يڭاقتى ،شڭۇنداقتىمۇ
بېشىمدىكى ساقچىلى

شەپكەم مىنى ئۇنىڭغا توۋالتقۇزدى:

 ئۇنڭڭداق گەپنڭڭى قىلمڭڭا ،بىڭڭز خەلقنىڭڭڭ چڭڭاكىرى ،پارتىتەنىڭڭڭ كڭڭادىرلىرىئەزەلدى

سەن ئويلىغاندەك ئاچكۆز ئەمە

 ،مىنى نېمە چاغالپ قالدىڭ!

 ۋاي بىلىمەن ئاكا- ،دېدى ئۇ قڭاپىقىنى سڭۈزۈپ ئېغىزىنڭى چىكىلڭداتقىنىچەماڭڭڭڭا تەنبىڭڭڭ بىرىڭڭڭپ - ،قۇر لۇشڭڭڭچى ئڭڭڭاغىنەم يېزىلىڭڭڭ

ئورگاننىڭڭڭڭ مەيڭڭڭدان

قاتتىقالشتۇر ش ئىشىنى «مەن ھەر كلادرات مېتىرىنى ئەللىڭ
ئۈچ يىللى

كاپالەتلى

قىلىپ ئاالي» دىسە بىزنىڭ ئەشۇ خەل

كۆرمىگەن ،دادام كۆرمىگەن باشقا بىرسىگە ئىككى يۈز يۈەندى
ئويالپ باققىنا يېزىمىزنىڭ سۇ سڭىڭمە

يۈەنڭدى

سڭۈپىتىگە

چاكارلىرىمىز ئاتڭام
ھۆددە بېرىلېتىپتۇ،

قۇرلۇشڭى دەيمىڭز ،يەنە توسڭما سڭېلى

دەيمىز قايسى بىرىنى بىزنىڭڭ مۇشڭۇ يەردىكڭى كىشڭىلەرگە بىرىڭپ باققڭان؟ بىزمڭۇ
قىلغىلى ئى

تاپالمڭاي ئڭۈچ چڭاقىلى

موتوسڭېكلى

ھەيڭدەپ كىراغڭا سڭېلىلىد ق،

سىلەر ماڭغىلى قويمىدىڭالر ،باشقا ناھىتە -شەھەرلەرگە بېرىپ ئىشلەيلى دېسڭەك،
كېچىسڭڭى سڭڭاقچىخانىدىكىلەر تەكشڭڭۈرەيمىز دەپ يېغىلالغڭڭان ،سڭڭەنمۇ بىلىسڭڭەن
ئېتىزلىققڭڭا تېرىغىنىمڭڭز چىقىمىغڭڭا تاشىمىسڭڭا ،دېگىڭڭنە بىڭڭز قانڭڭداق قىلىمىڭڭز؟ شڭڭۇ
ئىچكىرىڭڭدە قڭڭاقىالي -سڭڭۇقىالي بولڭڭۇپ كڭڭاۋاپچىلى
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يۈرد ق ،ئەمدى ئۇ ئىچكىرمۇ چىڭىپ بىڭزگە كڭۈن قالمىڭدى ،ئڭۇ يەردىكڭى سڭاقچى
غوجامالر تېخى بىزگە نېمە دەيد بىلەمسەن ئاكا! ئۇالر« :ۋوي سىلەرنىڭ شڭىنجا
ياخشى جاي ،نېفى

بايلىقى ،كان بايلىقى ،گاز بايلىقى مو  ،ھېچ بولمىسا بېرىپ

نىفىتلىكڭڭتە ئىشڭڭلىگى  ،غەرىپنىڭڭڭ گڭڭازىنى شڭڭەرىققە يڭڭۆتكەش قۇر لىشڭڭىغا تۇر بڭڭا
يڭاتقۇز ش ئىشچىسڭڭى بڭولغى  ،سڭڭىلەر دېڭڭگەن تڭارى نىفىتلىكىنىڭڭڭ خۇجڭڭايىنلىرى
تۇرساڭالر ،ھۆكۈمەت سىلەرگە غەمخورلڭۇق قىلىڭد  ،سڭىلەرنى ئالڭدى

ئىشڭلىتىد ،

نېمە قېلىسىلەر جەننەتتەك ماكاننى تاشالپ دوزاخنىڭ كۈنىنى كۆرۈپ بۇ يەردە» ..
دەپ بىزگە تەربىتە بېرىشىد  ،لڭېكى

بىڭز ئوقۇمىغڭان تۇرسڭاق قانڭداقمۇ ئڭۇ چڭو

زاۋ تالرغا ئىشچى بوالاليمىز ئاكا؟ ھەر نېمە بولسڭا خڭۇدايى بىلىڭپ ئاقسڭۇلۇقالرنى،
بىڭتڭڭۆەنلىكەرنى بىڭڭرىپتىكەن ،بىزنىڭڭڭ بڭڭۇ يەردىكىڭڭلەر ھەر يىلڭڭى كڭڭۈزدە پاختڭڭا
تەرگىلڭى چىقىمىڭز دەپ بۆشڭۈكتىكىدى
يىلى بەش كىشىلى
تەڭڭڭدى
تە

كىچى

–تۆشڭۈكتىكىگىچە چىقىدىغانڭد ؟ ئڭۆتكەن

ماشىنىغا توققۇز ئڭادەم چىقىڭپ قاتنڭاش ھادىسىسڭىدە

تولىسڭڭىنىڭ ئۆلڭڭۈپ كەتكەنلىكىنڭڭى ئاڭلىغڭڭان بولغىتتتىڭڭڭ ئاكڭڭا؟بىزگىمۇ

 ،...ھە دىسڭە بىزنڭڭى ئڭوغرى -پڭڭوغرى دەيسڭڭەن ،قارىغىنڭا ئەشڭڭۇ قورسڭڭىقىنى

تومپايتىلالغانالرغڭا ئڭۇالر قايسڭى بىڭرى خەل ڭ

ئۈچڭۈن خىڭزمەت قىلىڭد  ،ھەممىسڭڭى

ئۆزىنىڭڭڭڭ يڭڭڭانچۇقى ،كڭڭڭارنىتى ئۈچڭڭڭۈن ،ئەمە -ئور نڭڭڭد قى ئۈچڭڭڭۈن كڭڭڭۈرەش
قىلىلاتمامد  ،ئۇالر مەركەزنىڭ يەرلىكنىڭ تەرەققىتڭاتى ئۈچڭۈن بەرگەن پڭۇللىرىنى
ئاستىغا بېسىلېلىپ يۇقىرىغا قۇر ق ھېساب بىرىد  ،تۈۋەنگە بولسا گۆش كۆرسىتىپ
ئۆپكە ساتىد  ،مانا مۇشۇالر ئوغرى ئەمەسمۇ؟ قارىغىنا ئەشۇ بىزنىڭ مەسچىتلەردىكى
مولال -ئاخۇن دىگەنلەرگە ئۇالر ئىتىكاپتا ئولتۇر ۋېلىپ ھەدېسە« ھەرەمگە بېرىڭالر،
گۇناھىڭالردى

يۇيۇلۇپ ئانىڭدى

تۇغمڭا بولىسڭىلەر» دەيڭد  ،بڭۇ بىچڭارىلەر بڭۇنى

ئاڭالپ يىمەي -ئىچمەي بىر ئۆمۈر يىغقان پولىسىغا ھەرەمگە بېڭرى

ئۈچڭۈن قڭانچە

يەرگە نەچچە پو بىرىد بىلەمسەن ئاكا؟ بۇنى سەن بىلمەيسڭەن  ،بڭۇ ئڭاخۇن –
موللىالر ئارقىڭدى

«تڭاالق ،ئڭۈچ تڭاالق» دېڭگەن گەپنڭى ناھڭايىتى داۋرا

سڭېلىپ

سۆزلەيد  ،قۇڭىنىڭ ئەتراپىدىكى پڭوقنى تڭۈزۈك سۈرتۈشڭنى بىلمىڭگەن بڭۇ بىچڭارە
بايقۇشالر بۇ تاالق سۈزىنى ئۆزىنىڭ غۇر رى ،ھۇقۇقى دەپ بىلىپ ئازراق ئڭاچچىقى
كىلىڭڭپ قالسڭڭىال ئڭڭۈچ بالسڭڭىنىڭ يىڭڭتى بۇلىشڭڭى بىڭڭلەن كڭڭارى بولماسڭڭتى
خوتۇنىنىڭ «ئۈچ تاالق» دەپ سڭۈزىنى بېرىشڭىد  ،كېڭتى
ئاخۇنۇمنىڭ قېشىغا بارسا يېنىشىشڭقا يڭو

بىچڭڭارە

بالىسڭى يادىغڭا كىلىڭپ

چىقمىغڭان ،شڭۇنداق قىلىڭپ بڭۇ بڭالىالر
100

www.kitaphumar.net
ئانىسڭىنىڭ يېنىغڭڭا بارسڭڭا ئڭڭۆگەي دادا ،دادىسڭىنىڭ قېشڭڭىغا بارسڭڭا ئڭڭۆگەي ئانڭڭا...
مەندەك كىچىكال كوچىغا تاشلىنىدىغان گەپ ،مەنمۇ شۇ ئۆگەي ئانىنىڭ مەھسڭۇلى
ئاكا ،ئاڭلىسڭام بىڭز ئۇيغۇرالرنىڭڭ ئاجرىشڭى

نىسڭبىتى جۇڭگڭو بڭويىچە بىرىنچڭى

ئۇر ندا ئىكەنغۇ ،ئېتتقىنا مانڭا مۇشڭۇنداق «تەقدىرسڭىز قىڭ

تەۋرىڭمە

 ،سڭەۋرى

قىلغۇچىالر پايدا ئالىد  ،بۇ د نتڭا كاپىرنىڭڭ،ئۇ د نتڭا مۇسڭۇلمانالرنىڭ »...دەپ
ئالالنىڭ كاالمىنى ئۆزگەرتكۈچىلەر ئوغرى بولمامد ؟...
 ۋاي بولڭڭدى قىڭڭلە ئڭڭوغرى!- ،دېڭڭدى ئۇنىڭڭڭ گىپىڭڭدىتڭڭۇر پ - ،مەن دەر

قۇيقڭڭا چڭڭېچى تى ڭ

ئڭڭاڭلىغىلى كەلمىڭڭدى سڭڭەندى  ،سڭڭەن دېڭڭگەن ئۇنڭڭداقالر

ناھايىتى ئاز ساندا ،كۆپىنچىسى ئۇنداق ئەمە

! پارتىتە ھامىنى جاجىسىنى بىرىڭد

ئۇالرنىڭ...ساڭا نېمە كەپتۇ جۇڭگو -پۇڭگو دەپ ئەمدى...
 -كۆپىنچىسى ئۇنداق ئەمە

؟ - ،دېدى نورى قىمارۋاز ئورنىدى

چىچاڭشڭىپ

تۇر پ - ،تۈفى !
 سەكرەيسەنغۇ ،خاتا دېمىدى مەن! -بىر بالىنى ھەربىتلىككە ئالد ر ش ئۈچۈن نەچچە پو

كىتىڭد  ،بىلەمسڭەن

ئاكا؟
 مەن نېمە بىلىمەن يا مەن ئەسكەرلىككە بېرىپ باقمىسام؟ شۇنداق سەن بۇنى بىلمەيسەن ،ئاچامنىڭ بالىسى ئۈرۈمچىدە ئۇقۇپ كىلىپئۆيدە ئولتۇر پ قالغىلى نەچڭچە يىڭ

بولڭدى بڭۇنى بىلمەيسڭەن ،يەنە بڭۇيەردىكى

خەقلەر ئىختىساسڭلىقالرنى ئەكىلىمىڭز دەپ نەچڭچە مىڭڭ كىلومېتىرلىڭ
پوقنى ئىككىگە بۆلەلمەيدىغان بىر توپ نڭان قېڭپىالردى

جڭايالردى

نەچڭچە يڭۈزنى ھەر يىلڭى

ئەكىلىد  ،ئۇالرغا تەيتار ئۆي ،تەيتار پۇ  ،مىنىڭ ئاچامنىڭ بالىسى بولسا خىڭزمەت
تاپالماي دەردتە نەشە چىكىپ ئولتۇرغىنى -ئولتۇرغان ،بڭۇنى بىلمەيسڭەن! بىزنىڭڭ
ئەشڭڭڭڭۇ كىشڭڭڭڭىلىرىمىز يۇقىرىغڭڭڭڭا مۇشڭڭڭڭۇ ئەھڭڭڭڭلالالرنى ئەيڭڭڭڭنەن دەپ كەلڭڭڭڭگەن
ئىختىساسلىقالرنىڭ ئەمەلىتەتتە ھېچنىمە بىلمەيڭدىغانلىقىنى ،ئۇالرغڭا يەنە بىڭردى
تەرجىمان بەرمىسە تۆۋەندە ھېچ ئى

قىاللمڭاي جەمشڭىتنىڭ مۈشڭۈكىدەك كڭۈزىنى

پارقىرىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ،دۆلەتنىڭ پۇ  -ئادەم بايلىقىنىڭڭ ناھڭايىتى ئىسڭراپ
بولۇپ كىتىلاتقانلىقىنى تەپسىلى ئېتتسا ئڭۇالر بۇنىڭغڭا ئامڭا
ئەشۇ ئۆزىنىڭ يەۋاتقان نېنىدى

ئايرىلىپ قاالمدىمىزكى

قىلمامڭد ئاكڭا ،گەپ

دەپ ئۆزىنىڭ سايىسىدى

ئۆزى ئۈركۈپ يڭۇقىرىنى ئالدايڭد مڭاۋ خەق! مەركەز دېڭگەن مىڭنڭى قىلسڭا ئادىڭ
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ئاكا« ،خەلققە يۇقىرىنى قوق ،يۇقىرىغا خەلقنى پوق» كۆرسىتىدىغىنى يەنە مۇشۇ
مۇناپىقالر شۇ ئاكا!
 -ۋاي بولدى قىلە ئوغرى ،سەن نېمە دېگەن بىلەن سېپى ئۈزىڭدى

ئڭوغرى،

ھڭڭازىر تۇرمىشڭڭىمىز ياخشڭڭىلىنىپ كەتتڭڭى ،بڭڭۇر نقى زامڭڭانالردا ھازىرقىڭڭدەك تڭڭوك -
المپۇچكا يوق ئىدى ،جى

چىرا ياند راتتۇق ،يېگىلى نان يوق پاخڭالنى قاينىتىڭپ

ئىچەتتۇق ،مانا ھازىر قارىغىنڭا تۇرمۇشڭىمىزغا نڭېمە دېڭگەن باياشڭاتچىلى ...بڭۇنى
بىلەمسەن زادى؟
 ۋاي بولڭڭدى قىڭڭلە ،شڭڭۇ پاخڭڭالنى قاينىتىڭڭپ ئىچكۈزگەنلەرنىڭڭڭ كىملىكىنڭڭىبىلەمتىڭڭڭ سڭڭەن! ئەشڭڭۇنداق چڭڭو

ئڭڭوغرىالرنى تۇتمىسڭڭا

قاينىتىڭدىغان كڭڭۈنگە قڭڭالىمىز ئاكڭڭا  ،ئە

بىڭڭز يەنە شڭڭۇ پاخڭڭا

ياخشىسڭى مەنڭڭدەك كىچى ڭ

ئڭڭوغرىالرنى

قويىلەت!
باالغا قالما ،ئوغۇرلىقىڭ ئاز كىلىپ سىتاسى

 -ئېغىزىڭدى

بولۇپ ياتماقچىمۇ

سەن!
 مانا قوپتى! نېمە قوپتى؟بولڭڭۇپ يڭڭاتقىلى سڭڭەن ناتىسڭڭى

 -بىڭڭر ئېغىڭڭز ھەق گەپڭڭكە سىتاسڭڭى

يەھۇدىتما؟ مەن ساڭا دەي كومپارتىتە خەلقنىڭ! مەركەز ئادى

 ،مەن

جۇما!

 پېتتىڭ سىتقىراپ قالدىغۇ ئوغرى! -ۋاي يامان بولسا

ئاتە ئاكا ،جان بىڭر قوۋ رغڭا ئڭون ئىككڭى ،ئاتڭام ئوغڭۇ

دەپ تاپقان مىنى! سىنىڭ قاسقان شەپكەڭدى
 -ئاغزىڭدى

قورقۇپ قالدىغان ئادەممۇ مەن!

پوق ئېقىتما!

 ماڭا ئۇنداق قۇر ق تىرە تاراقشىتما؟ يالىڭڭاچ سڭۇدىئە

قورقمڭاپتۇ دەپڭتىكەن

ياخشىسى ئاق يەردە تۈگمەن تاالشماي ،نەق گەپنى قىلىشايلى!
 قايسى نەق گەپنى؟ سەن يېرىمىنى ،مەن يېرىمىنى! جۆيلىمە! سەن ئالتە مەن تۆت! پوق يىمە! سەن يەتتە مەن ئۈچ ،ئەمدى قانداق؟102
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 بولمايد ! -ئەمىسە مەنمۇ بۇ جاندى

تويد م ،بېرىپ ئۇماچ پونكىتىغڭا باشڭلى

بولسڭام

بولد م!
نۇرى قىمارۋاز شۇنداق دەپ بولۇپ ئورنىدى

تۇرغاچ چىلىمكەش بەڭگىلەرنىڭ

ئېتتىدىغان بىر ناخشىسىنى سۇز پ توۋالشقا باشلىدى:
ھاكى بەگنىڭ ئۆيىدە،
ناۋات بىلەن قەندانى بار.
بىزدەك ئوغۇ بالىالرغا،
بۇ يۇرتنىڭ زىندانى بار.
تۇخۇم كۆمدۈم ئۇچاققا،
ئېتىلغاند بۇ چاغقا.
سەن مىنى ئۇرغان بىلەن،
خوتۇنۇ
بۇ مۇ

ناخشىدى

ياتتى قۇچاقتا.

يۈرۈگۈم ئىزىلىپ ئۇنىڭغا قاتتى

ۋارقىرىدى :

 نېمە دېدىڭ؟ بېرىپ تاغدا تاش چاقامەن -شۇ! ئالدىدا نېمە دېدىڭ؟ سەن ئالتە مەن تۆت! كېتىنكىسى! سەن يەتتە مەن ئۈچ ،ئەمدى بۇالر ئاكا؟ -تېشىغا چىقىپ قالما

!

 ۋاي خاتىرجەم بولە ،ئىچىمنى پىچاقتا قىرسىمۇ چىقمايد ... گىپىڭ گەپتۇ؟ قۇرئان تۇتاي!گەپنىڭ راستىنى دىسەم مۇشۇ يەتتە مىڭ يۈەننى پەقەت بىر كېچە يۈرىكىمنىڭ
ئېغىزىغا تېڭىپ يېتىلالسام ئەتىسى مىنى ئېتىلەتسىمۇ ،گۆشۈمنى تىتما -تىتما قىلىپ
پارچىلىلەتسڭڭڭىمۇ مەن رازى ئىڭڭڭدى  ،چڭڭڭۈنكى مەن تڭڭڭوختى پوكڭڭڭان بڭڭڭۇ د نتڭڭڭادا
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نامراتلىقنىڭ ،پۇلسىزلىقنىڭ تەمىنى تېتىپ باققان بىردى -بىر كىشى ئىدى .
مۇشۇ تاپتا تۇيۇقسىز كەلگەن ئامەتنىڭ خوشڭلۇقىدا چىكىتىڭدىغان ئىشڭىكنىڭ
قەيەردىلىكىنىمۇ بىلەلمەيلاتڭاتتى  ،مەن ئىشڭنى پۈتكڭۈزۈپ بولڭۇپ خڭۇددى نڭۇرى
قىمڭڭڭارۋاز گىپىڭڭڭدى

ھڭڭڭېلىال يېنىلالىدىغانڭڭڭدەك ئالڭڭڭدى -كەيڭڭڭنىمگە قارىماسڭڭڭتى

باشلىقىمنىڭ ئۈيىگە ئۇچتۇم ،ئاچىمىز ھويلىسدا مىنى ساقالپ ئولتۇر پتىكەن ،مەن
ۋىزىنڭڭى ئۇنىڭڭڭ قۇلىغڭڭا تۇتقڭڭۇز پ «ئڭڭوغرى پڭڭۇلنى ئېلىڭڭپ قېچىڭڭپ يڭڭو

خېتىنڭڭى

قوناقلىقنىڭڭڭ ياقىسڭڭىغا تاشڭڭالپ قۇيۇپتڭڭۇ ،بىرسڭڭى تېپىڭڭلاپتىكەن ماڭڭڭا تاپشڭڭۇر پ
بەردى» دەپ ئىشنى تۈگەتتى  ،ئاچىمىز بۇنىڭدى

شۇنداق خڭوش بولڭدى ،پڭۇلنى

ئېغىزىغا ئېلىپمڭۇ قويمىڭدى ،تېخڭى ماڭڭار چېغىمڭدا رەھمىتىنڭى بىلڭدۈرۈش ئۈچڭۈن
پاتمىخانغا ئاتاپ بىر ياغلىققا ناۋات -قەنتلەرنى ئۇراپ بەردى.
 ئەمىسە مەن ماڭدى ئاچا!- ،دېدى زەللىنى بېقىنىمغا قىسڭىپ پاتمىخاننىڭڭيېنىغا ئالدىراپ.
يەنە بىر گەپ بار!

 توختاپ تۇرغى نېمە گەپ ئاچا؟ -بۇندى

كېتى

ئاكاڭدا ھە قىلىدىغان ئىشى بار ھاجەتمەنلەر ئۆيگە كەلسە

يېنىڭغا بۇير يمەن،ھازىر ۋەزىتەت جىڭددى شڭۇڭا سڭەن ئوتتۇرىڭدا - ،...ئڭاچىمىز
قالدى گەپنى قۇلىقىمغڭا كۇسڭۇرالپ ئېتتتڭى .مەن تۇيۇقسڭىز كەلڭگەن بڭۇ ئڭامەتتى
خوش بولۇپ بېشىمنى لىڭشىتتى  .ماڭغىلىلاتاتتى ئاچىمىز يەنە ئېغىز ئاچتى:
 -ھە راس

توختى ،ئۇ ئوغرى زادى قەيەرلىكتۇ؟

 بىلمىدى  ،ئەمدى ئۇنى سوراپ نېمە قىلىسىز؟ مۇنداقال سوراپ قويد م ،ئىشڭقىلىپ ئڭۇ ئڭوغرى بولسڭىمۇ خېلڭى پەيڭزى بڭارنېمىكەن!
ئڭڭاچىمىز شڭڭۇنداق دەپ بولڭڭۇپ قىڭڭزارغىنىچە يڭڭۈزىنى ئىككڭڭى ئڭڭالقىنى بىڭڭلەن
يۆگىلالدى ،مەنمۇ بۇ گەپتى

كۈلۈپ كېتىپ ئاچىمىزغا چاقچاق قىلدى :

 كۇسارغا يەنە ئون مىڭ يۈەننى باغالپ چىقسىڭىز يېزىمىزدىكڭى ئەرلەرنىڭڭھەممىسى پەيزى ئوغرىالردى
- 9111يى

بۇلۇشقا رازى ئاچا!

قاراقاش.
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توختى پوكان ۋە پالتىچى ئارخات
بۈگۈن «يېزا ئاساسى قاتالم خىزمەتلىرىگە تەكشڭۈرۈپ  -يىتەكچىلىڭ
خىزمىتى» ئۈچۈن تۈۋەنگە چۈشكەن يۇقىرى دەرىجىلى
بىماال يو

قىلىڭ

رەھبىرى -ئەمەلدارالرنىڭ

يۈرۈشى شۇنداقال ئۇالرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغڭداش ئۈچڭۈن مەركىڭزى

يولالرغا تۇتىشىدىغان بارلى

چېغىر يولالرنىڭ ئېغىزىنى مەھكەم قاما قىلىپ تۆت -

بەش سڭائەتكىچە بىڭڭرە تڭڭا

يولغڭڭا

كىرمەسلىكىگە كاپالەتلى

قڭۇرت -قوڭغڭڭۇز يڭڭاكى ئۇچڭار -قاناتنىڭڭڭ چڭڭو
قىلىپ بۇ ۋەزىپىنى ئۇڭۇشلۇق تاماملىد ق.

ۋەزىڭڭپە ئاخىرلىشڭڭىپ چۈشڭڭكە يڭڭېقى
ئورنىمىزغڭا كىلىڭپ يەنە كۈنڭدىلى
«د نتادا ئۇ بولماق تە
ھەممىدى

خىزمەتلىرىمىڭزگە چۈشڭۈپ كەتتڭۇق ،كىشڭىلەر

 ،بۇ بولمڭاق تە

ساقچى بولماق تە

ئېغىزىمىڭڭزدا نەم دىڭڭدارى يڭڭوق ئىڭڭ
» دىتىشڭىد  ،مەن ئڭوياليمەن د نتڭادا

 ،بىڭز سڭاقچىالرنىڭ دەردىنڭى ھڭېچكى بىلمەيڭد ،

بىزگە شەنبە -يەكشەنبە يڭوق ،ھېتڭ -بڭايرام دەم ئڭېلى
ئىشلەپ ئۇندى

كېتى

يڭوق ،سڭەككىز سڭائەت

ئارام ئېلىڭ دەيدىغان گەپ يوق ،قاچڭان بىڭرە يەردە ئىڭ

چىقىپ قالسا كېچىنى -كېچە دىمەي ،سوغۇقنى -سۇغۇق دىمەي خىزمەتكە ئاتلىنىپ
كېتىمىڭڭڭز ،ئالڭڭڭڭدىغان ئڭڭڭڭايلىقىمىز باشڭڭڭڭقىالرنىڭكى بىڭڭڭڭلەن ئوخشڭڭڭڭاش ،بەرگەن
كاماندىروپكا راسخۇتىمۇ بىر ۋاقلى

تاماققا يىتىڭد يڭاكى يەتمەيڭد « ،كڭۆز بىڭلەن

كۆزنىڭ ئوتتۇرىسىدا بۇر ن بولمىسا بىڭر -بىرىنڭى يەيڭد » دىگەنڭدەك بىزنىڭڭ بڭۇ
خەقلەر بىردەم تىڭنچ تۇرسڭا ئىچڭى پۇشڭۇپ قالڭد  ،ھە دىسڭىال بىڭر -بىڭرى بىڭلەن
بوغۇشقان ،ھېلڭى سۇتالىشڭىپ ئۇر شڭقان ،ھېلڭى خوتڭۇن تالىشڭىپ پىچاقالشڭقان،
بىرسى توخۇ ئوغۇرلىسا بىرى تۇخۇم ئوغۇرلىغان ،بىرسى تامغا شۇئار چاپلىسا ،يەنە
بىرسڭڭى ئەرز قىلىڭڭڭمەن دەپ مەركەزگە بېرىلالغڭڭان« ،مۇقىملى ،مۇقىملىڭڭڭ  ،يەنە
مۇقىملى »،بىزنىڭ مۇشڭۇنداق جاپڭا تارتىشڭىمىز بىڭلەن ھېچكىمنىڭڭ كڭارى يڭوق،
تەنقىد -ئۈستىگە تەنقىد ،يېغى
يېڭى تۇغۇلغان بۇۋاقلىرىغڭا بەخڭ

ئۈستىگە يڭېغى  ،تېخڭى ئاڭلىسڭاق بەزى كىشڭىلەر
تىلىگەنڭدە ئېغىزىڭدى
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چڭو

بولسڭا

بولۇشڭۇ

كاتتڭا بڭايالردى

بوالرسەن ،ئامى !» دەپ سېسى

ئۈچڭۈن ياسڭاقچى بوالرسڭەن ،يڭا ئڭڭاقچى

گەپلەرنىمۇ قىالرمى

،ئەمەلىتەتڭتە بىزنىڭڭ نەدە

ئۇنداق ئڭارتۇق پڭۇلىمىز ،نەدە ئۇنڭداق ئڭارتۇق ھوقڭۇقىمىز ،ئىشڭقىلىپ ئانىسڭىنىڭ
بىجىقىنى قاتتى
چۈشڭتى

چىشلىگەنلەرنىڭ ھەممىسى ساقچى بولىدىكەن...
بڭڭۇر ن يولڭدا رەھڭڭبەرلەرگە يڭڭو

بىكڭاراليمىز دەپ سڭڭىتگىلىمۇ ئڭڭارام

بولمىغان ئىدى ،خالىجايدى

يېنىپ دۈجۈرنىلى

ئۈيىگە ئەمڭدى كىرىشڭى كڭارىلات

ئۈستىدە بىرپارچە كونلىرى

تۇر پتڭۇ ،يېزىڭدىكى خڭانى قىزالرنىڭڭ بىرەسڭى ماڭڭا

يۇشڭڭۇر نچە كۈيڭڭۈپ قېلىڭڭپ يازغڭڭان خېتڭڭى بولسڭڭا كېڭڭرەك دەپ ئڭڭويالپ ئالڭڭدىراپ
كونلېرتنى ئاچتى  ،كى بىلسۇن خەتنىڭ مەزمۇنى باشقىچە تۇراتتى:
ھۆرمەتلى

ساقچى تاغىالر:

سڭڭىلەر تۇتڭڭۇش بڭڭۇير قى چىقارغڭڭان ھېلىقڭڭى ئە

قاتىڭڭ

چڭڭو

قاچقۇننىڭڭڭ

ئىزدىرىكىنى بىلىپ قالدى  ،بىرىدىغان سۆيۈنچىنىڭ كۆپلىكىنى ئويالپ بڭۇ نامسڭىز
خەتنى يازدى  ،ئۇ بۈگۈن ئاخشام قارا قۇز ق بازىرىنىڭ قڭاغىلى

كەنتىڭدىكى مۇسڭا

باينىڭ ئۆيىدە قۇنۇپ قالىد ،پۇرسەت غەنىتمەت ،قڭاچقۇن تۇتۇلغانڭدا سڭۆيۈنچىنى
ئالغىلى بارىمەن!
مەن خەتنڭڭى كڭڭۆرۈپ ئڭڭالتۇن تېپىلالغانڭڭدەك خڭڭوش بولڭڭد م -دە باشڭڭلىقنىڭ
ئىشخانىسىغا يۈگۈردۈم .باشلى

مەلۇماتىمنى كۆرۈپ شڭۇئان گڭۈلقەقەلىرى ئېچىلىڭپ

قويغان -تۇتقىنىنى بىلەلمەي قالدى ھەمدە خىزمەتداشالرنى يېغىپ بۈگۈن كەچتىكى
ھەرىكەتنىڭ پىالنىغا ئۆتۈپ يان قۇرالالرنى تارقىتىشقا باشلىدى.
كەچمۇ يىتىپ كەلدى ،كېچە سائەت ئون ئىككىلەر ئەتراپىدا بىز پىالن بويىچە
ئڭون نەچڭچە ئڭادەم قڭاغىلى
ئۇنىڭدى

كەنتىڭدىكى سڭېكرىتارىنىڭ ئڭۈيىگە خۇپىتڭانە بېرىڭپ

مۇسا باينىڭ ئەھلالىنى سۈرۈشتە قىلد ق:

 -سڭڭىلەرنىڭ قڭڭاغىلى

كەنتىڭڭدە مۇسڭڭا بڭڭاي دەپ بىڭڭرى بڭڭارمۇ؟ - ،سڭڭورىدى

باشلىقىمىز سېكرىتاردى .
 بىزنىڭ قاغىلىقتا مۇسا باي دەپ يوق لېكىبار- ،دېدى سېكرىتار نېمە ئى

مۇسا توكۇر دەپ بىر قېرى چا

بولغانلىقىنى بىلەلمەي سە

جىددىلىشىپ.

 ئۇنىڭ لەقىمى نېمە؟ مۇسا توكۇرنىڭ لەقىمى شۇ توكۇر ئىدى ،باشقا لەقىمى...106
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 كەنىتتە يەنە باشقا مۇسا باي دەپ بىرى بارمۇ -يا؟- ،دەپ سورىدى باشلىئىنچىكىلەپ.
 -ھە راس  ،مۇسا توكۇر ئىلگىرى مۇشۇ يۇرتنىڭ ئە

چو

باي پومېشڭچىكى

ئىكەند ق ،مەدەنىڭتەت ئىنقىالبىڭدىكى ھەركەتڭتە باشڭقىالر ئۇنىڭڭ ئىككڭى پڭۇتىنى
ئۇر پ چېقىپ ماڭالمايدىغان قىلىپ قويغاچقا باي دېگەن لەقىمى «توكۇر» دېگەن
لەقەمگە ئالمىشىپ قاپتىكەن ،شۇمىد -يا؟
 -شۇ بۇلىشى مۇمكى  ،دەرھا يو

باشال !

 -توۋۋا بۇ بىر جۇپ بۇۋاي -مومايالر كەنتىمىزنىڭ يۈز ياشتى

ئاشڭقان ئۆمڭۈر

چولپانلىرى ئىدى- ،دېدى سېكرىتار ئالدىمىزدا مېڭىلاتقاچ ئېغىر خورسىنىپ - ،شڭۇ
قېرى ھالى بىلەن ھۆكۈمەتنىڭ بۇر تىغا چالما تىزغانمىد بۇالر؟
بىز ئون نەچچە مىنۇتتەك پايپاسالپ مېڭىپ دۆڭنىڭ كەينىڭدىكى بىڭر يېگڭانە
ئۆينىڭ ئالدىغا كەلد ق ،سېكرىتار قۇلىقىمىزغا مۇشۇ ئۆينىڭ مۇسا توكۇرنىڭ ئڭۆيى
ئىكەنلىكىنى پىچىرالپ ئېتتتى ،ئاي يۇر قىدا بۇ ئۆي شۇنداق پاكار شۇنداق ئەبجەق
كۆرىنەتتى .بىز ئون نەچچە ئادەم بۇ ئۆيدىكى ۋەھشى قاتىلنى قاچۇر پ قويماسلى
ئۈچۈن ئارقا باغنىڭ شورىسىدى
ئۆگزىدى

ئۆمىلەپ كىرىپ بۇ ۋەيرانە ئۆينىڭ تۆت ئەتراپىنى

باشالپ تولۇق قورشاپ چىقتۇق ،ئاندى

پىالن بويىچە باشڭلى

قاتڭارلى

بىر قانچىمىز ئايلاننىڭ ئىشىكىگە پەم بىلەن يېقىنلىشىپ قۇلىقىمىزنى قڭوش قانڭات
ئىشىكنىڭ شېلىغا چىڭ يېقىڭپ ئڭۆي ئىچىڭدىكى تىلىشڭقا قڭۇالق سڭالد ق .ئۆينىڭڭ
ئىچڭڭى تۇيۇقسڭڭىز گۈلڭڭد ر -گۇپپاڭغڭڭا تۇلڭڭۇپ قونڭڭاق سڭڭوققاندەك «دۆ !...دۆ !»
قىلغان ئاۋاز بىلەن تە

قىتا -چىتا باشڭالندى...قانڭداقتۇ بىڭر كىملەرنىڭڭ يىغڭا –

زارى ،ئاھۇ -نالىسى ئايلاننىڭ ئىچىنى بىر ئالدى...
مۇشۇ تاپتا ۋەھشى قانخور قاتى
ئۆيدىكى بوۋاينى پىچاق بىلەن ئەمە

ئۈچڭۈن بڭۇ

ئۆزىنىڭ قان خۇمڭارىنى بېسڭى

كالتەك بىلەن ئۇر پ ئۆلتۈرىلاتاتتى...بىچارە

موماي بولسا ئۇنىڭ پۇتىغا ئېسىلىپ بىر ياندا ئۇنىڭغا توختىماي يىغالپ يالل راتتى
...قاتى

ئۇر پ ھاردىمۇ ياكى بۇۋاي توقماق زەربىسڭىگە بەرداشڭلى

بېڭرەلمەي بڭۇ

د نتا بىلەن خوشالشتىمۇ دۆڭىلدىگەن ئاۋازنىڭ ئورنىغڭا ئەمڭدى «گڭۆ
قىلغان ئڭاۋاز ئاڭلىنىشڭقا باشڭلىدى ،شڭۇنداقتىمۇ قاتىڭ

-گڭۆ

»

تەللىلىكىڭدى  ،كۈچىڭدى

قالمىغاندەك تۇراتتى ،ھەر بىڭر قېڭتى گۆسڭۈلدىگەندىكى زەربىنىڭڭ تەسڭىرىدە بىڭز
دەسسڭڭەپ تۇرغڭڭان يەر تىتىڭڭرەپ ئايلاننىڭڭڭ ئىشڭڭىكىدىكى زەنجىرمڭڭۇ ئىككڭڭى يانغڭڭا
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پۇالڭشڭڭىپ بىچڭڭارە مۇماينىڭڭڭ ئڭڭاخىرقى تىنىقلىرىڭڭدى

چىققڭڭان زەئىڭڭپ يڭڭالل ر ش

ئاۋازلىرىنى قۇلىقىمىزغا تۈزۈك ئاڭالتقۇزمايلاتاتتى...
بىڭز بڭۇ ۋەھشڭىلىكتى
بۇنداق چو

لېكى

چىشڭلىرىمىزنى غۇچۇرلىتىڭپ ھۇجۇمغڭا تەيتڭار بولڭد ق

قوغالپ تۇتۇش ھەرىكەتلىرىدە بۇير قسىز قااليمىقان ھەرىكەت

قىلىشقا بولمايتتى ،بىز تى -تى
يۈزى ھەممىدى

چڭو

بولۇپ ئارىمىزدىكى يېشڭى ھەممىڭدى

كىچىڭ ،

بولغڭان سىتاسڭى يېڭتەكچىگە قارىڭد ق ،سىتاسڭى يېتەكچڭى

ئڭڭاخىرى «غەزەپلىنىشڭڭكە بولمايڭڭد  ،سڭڭوغۇققان بۇلڭڭۇڭالر ،پەم بىڭڭلەن دۈشڭڭمەننى
قاپقانغا سەكرىتى

كېرەك!» دېگەن ئۇلۇغلار بۇير قنى بەردى.

بىز بۇ بۇير ققا ئاساسەن غەزىپىمىزدى

يېنىپ ئۆزىمىزنى بېسىلالد ق -دە

ئېھتىتڭات بىڭلەن ئىشڭىكنى ئاسڭتا ئىتتىڭڭرد ق ،قڭوش قانڭات ئىشڭى
تاقاقلى

ئىدى ،باشلى

قۇلىغا يڭان قڭورالىنى ئېلىڭپ ئڭۇنى بەتلىلالغانڭدى

سېكرىتارغا ئىشىكنى يىنى
ئۆي ئىچىدى
ئىشى

ئىچىڭڭدى
كېڭتى

چەككۈزدى...

جاۋاب يوق.

قاتتىقراق قېقىلدى...

يەنە سادا يوق.
ئەكسىچە ئۆي ئىچىدى

بىچارە مۇماينىڭ «خڭوش بڭۇالي غۇجڭام ،ماڭڭا رەھىڭ

قىلىڭڭڭ! ماڭڭڭائىچىڭىز ئاغرىسڭڭۇن غۇجڭڭام» دەپ يىغالمسڭڭىرىغان ئڭڭاۋازى چىقىشڭڭقا
باشلىدى .دېمەك ۋەھشى قاتى

ئەمدى زەھەرلى

قۇلىنى مومايغا سۇنىلاتاتتى.

ئەمدى كىرمىسەك مۇماينىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزغىلى بولمڭايتتى ،باشڭلى

شڭۇئان

چىشڭڭىنى غۇچڭڭۇرالتقىنىچە كەيڭڭنىگە قوچىقڭڭارچىالپ يېنىڭڭپ ئىشڭڭىكنى كڭڭۈچەپ بىڭڭر
تىپىشى بىلەن ھەممىمىز«مىڭدىرلىما!» دەپ ۋارقىراشڭقىنىمزچە ئايلانغڭا باسڭتۇر پ
كىرد ق،ھەممەيلەننىڭڭ قۇلىڭڭدا بىڭڭردى
چۈشىدىغان قو
مەن دەرھا
كۆرپە سېلىنىغلى

تاپانچڭا مىنىڭڭڭ قۇلۇمڭڭدا بولسڭا تڭڭۆت مڭڭاي

چىرا ...
قو

چىراقنى سڭۇپىغا تۇتتڭۇم ،سڭۇپىدا بىڭر كىشڭىلى

يوتقڭان -

تۇراتتى .ئۆينىڭڭ بۇلڭۇ -پۇشڭقاقلىرىدا ئڭادەم بڭاردەك ئەمە

،

باشقىالر دەرھا قازناق ئۆيگىچە چارالپ چىقتى -ئادەم يوق.
مۇشڭڭۇ تاپتڭڭا بڭڭۇ خۇنخڭڭور قاتىڭڭ

قورققىنىڭڭدى

يوتقاننىڭڭڭ ئىچىڭڭگە بېشڭڭىنى

تىقىلېلىپ چىڭ پۈركىنىلالغاندەك تۇراتتى ،ئۇنىڭڭ بەدىنڭى قورقۇنچىڭدى
تىترىگەچكە ئۈستىدىكى يېپىنىلالغان يوتقانمۇ توختىماي مىدىراليتتى...
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 بىز ساقچى! قۇلۇڭنى كۆتەر!قاتىڭ

بىزنىڭڭ چاقمڭاق تېزلىكىڭڭدىكى بڭاتۇرانە ھەرىكىتىمىڭزدى

چىقىپ،ئە

-ھۇشىنى يوقاتقان بولسا كېرەك بېشىنى چىقىرى

جڭان -پېنڭڭى

تۈگڭۈ

جاقىلڭداپ

تىتىرەپ يوتقاننى تېخىمۇ ئاستى -ئۈستۈن مىدىرلىتىشقا باشلىدى...
غەزەپكە كەلگەن باشلىقىمىز تاپانچىنى ئۇ ئەبلەخنىڭ بېشىغا توغۇرالپ تۇر پ
يوتقاننى كۈچەپ تارتتى...
يوتقان يېرى ئېچىلدى...
يوتقاننىڭ ئىچىدە بىر جۇپ باش ...
قاتىلنىڭ قارىسىمۇ يوق...
مەن قو

چىراقنى ئۇالرنىڭ يۈزىگە تۇتتۇم  -بىر بۇۋاينىڭڭ تڭاز بېشڭى بىڭلەن

بىرمۇماينىڭ تازىلى

قەغىزىدەك پۈرلىشىپ كەتكەن ياغاق يۈزى...

كۈچلۈك ئېلېكتر نۇرى بۇۋاينىڭ كۈزىنى ئاز -توال غىڭدىقلىغان بولسڭا كېڭرەك،
ئۇھاسىرىغان پېتى بېشىنى كۈتۈرۈپ قۇلۇمدىكى قو
قارىسڭڭام ئېغىزىڭڭدا بىڭڭر تڭڭا
باسقان ،قېرىغىنىدى

چىڭڭ

چىراغقڭا قارىغانڭدەك قىلڭدى،

ئەۋالدى يڭڭوق ،يڭڭۈزلىرى چىبەرقڭڭۇتتەك قڭڭور ق

مۈكچىتىپ چىمچىالق بارمىقىمدەكال بولۇپ قالغان ۋىجى

بىر

بۇۋاي...
«توۋۋا قىلمىدى !  ...ئۆلەي دەپ قالغان ماۋ ئىككى قېرىنى؟»...
بۇۋاي قۇلۇمدىكى قو

چىراغقا قاراپ قۇيۇپ چېكىسڭىدىكى مۇنچڭاق -مۇنچڭاق

تەرنڭڭى ئڭڭالقىنى بىڭڭلەن سڭڭۈرتىلېتىپ يەنە ئىڭڭ

تاالشڭڭقاندەك ئڭڭاۋاز چىقىرىشڭڭىپ

«خڭڭورەك» كە چۈشڭڭۈپ كەتتڭڭى .ئڭڭاڭغىچە باشڭڭلىقىمىز غەزەپڭڭتى

بڭڭۇ ھايلانالرغڭڭا

ۋارقىرىدى:
 ئاناڭنى بىزنى نېمە كۆرۈپ قالدىڭ قېرى كۇسپۇر چالر!ئۇالردى

يەنە ھېچ سادا يوق.

 ۋاي بولدى قىلىشە ئىتنىڭ باللىرى!ئۇالر بۇ يېقىندا توختايدىغاندەك ئەمە

.

ئڭڭاڭغىچە ھويلىڭڭدا قالغڭڭان سڭڭېكرىتار كەينىمىڭڭزدى

يۈگڭڭۈرۈپ كىرىڭڭپ بىڭڭزگە

تەسەللى قىلدى:
 ۋوي بۇالرغا ۋاقىرىغاننىڭڭ پايدىسڭى يڭوق باشڭلى  ،قڭۇالق قېڭتىبۇالر!
109

پاڭقڭاي

www.kitaphumar.net
 ۋاي بۇ خەقنىڭ كۆزىمڭۇ كۆرمەمڭد سڭېكرىتار؟ - ،ۋارقىرىڭدى ئاچچىقىڭدىيېرىالي دەپ قالغان باشلىقىمىز تەلەتىنى بۇز پ.
 ھەر ئىككىلىسىنىڭ كۆزىگە ئاق چۈشۈپ قالغىلى نەچچە يىڭئۆيىدە توكىمۇ يوق ،يۈز ياشتى
دە

بولڭدى شڭۇڭا

ئېشىپ كەتتى دىسىلە بۇ خەق!

مۇشڭڭۇ چاغڭڭدا يوتقانڭڭدىكى بڭڭۇ بىڭڭئەدەپ قېڭڭرىالردى

ئڭڭاز -تڭڭوال ز ۋان

چىققاندەك بولدى:
 ۋاي قۇرغۇيۇم ...بىردەمڭدە ئورغڭاقنى بەلڭگە قىسڭتۇردىلىتا ...ئورمڭا تېخڭىتۈگىمىدى ناۋىتى غۇجام!- ،دېڭدى جېنڭى تۇمشڭۇقىغا كىلىڭپ قالغڭان چىشڭى يڭوق
موماي ناھايىتى بوش ھەم ئىللى

ئاۋازدا غىڭشىپ.

 توختا...توختڭا ئڭۇز خېڭنىمى  ،بىڭر شڭەپە بڭار - ،دېڭدى بڭۇۋاي كاڭىلڭداپھڭڭۆتەلگىنىچە بېشڭڭىنى كۈتڭڭۈرۈپ ئەتراپتىكڭڭى تىلىشڭڭقا زەن سڭڭالغاندەك دىقڭڭقەت
قىلىپ - ،قويالر ئېغىلدى

چىكەتكەنمىد -يا ئاق ئۈجمەم؟

بىز بۇالرنىڭ بىر -بىرىنى ئاتاشقاندىكى مڭاز گەپلىرىڭدى

يڭاقىمىزنى چىشڭلەپ

بىر –بىرىمىزگە قارىشىپ نېمە قىالرىمىزنى بىلەلمەي قالد ق.
شۇ چاغدا ئۆلەي دەپ قالغان «ئاق ئۈجمە» دى

جاۋاب كەلدى:

 ئېغىلنى ئەتكەن قارى غۇجام ،ئىتالرنىڭ كۇسۇيدىغان مەزگىلى ئەمەسڭمۇ،چوقڭۇم ئەشڭڭۇ ئىتالرنىڭڭڭ شەپىسڭى ،كڭڭارىلىرى بولمىسڭڭىنا ئڭۇ اللمڭڭا ئىڭڭتالر بىڭڭلەن،
كەلسىلە خاماننى ئالىدىغان چا بولدى پەللېنى !
 ۋاي تڭڭاتلىقى ! ....ۋاي تڭڭاتلىقى !- ،بڭڭۇۋاي شڭڭۇنداق دىگىڭڭنىچە مڭڭومىتىنىئەركىلىتىپ ئورغاقنى قۇلىغا ئالدى.
بڭۇ چاغڭڭدا يوتقاننىڭڭ بىڭڭر بېشڭڭىدا بڭۇ ئڭڭالال -كڭارامەتنى كڭڭۆرۈپ تۇرغڭڭان يەنە
بىرخىزمەتدىشى بۇ «ناھەقچىلى » قا چىدىتالماي توۋالپ كەتتى:
 كى اللما ئىتكەن ؟ ئېغىزىغا بىر سااليمۇ بۇ ئۆلمىگەن قېرىنىڭ؟بڭۇنى ئڭاڭالپ مىنىڭمڭۇ غڭڭۇر ر -ۋىجڭدانى ئېچىشڭقاندەك بولڭدى -دە ئالڭڭدىراپ
ۋارقىرىدى :
 كۇسۇپ قالىڭدىغانغا بىڭز يڭا قڭانجۇق ئىڭئەركەك بۆرەئى

بولمىسڭاق؟ بىڭز دېڭگەن ئىمڭانى

جۇمڭا مڭاز قېڭرى! - ،مەن شڭۇنداق دەپ توۋلىغڭاچ ئۇالرنىڭڭ ئىڭ

بېشىغا دەسسەش ئۈچۈن پۇتۇمنى راسا ئېگىز كۆتۈردۈم.
 ۋاي بولڭدى قىلىشڭڭە! مېڭىسڭڭىنى قاغڭڭا چوقۇۋالغڭڭان ئىتنىڭڭڭ بڭڭاللىرى! نڭڭېمە110
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غەزەپ بىلەن

ئۆزەڭگە ئېلىلالىشىسەن بۇ گەپنى ،كى ئىتكەن؟ - ،ۋارقىردى باشلى
ئىككىمىزگە ئالىتىپ.
 بىز...بىز...سىنى قو

 ئۆچۈرە چىراقنى! ھەرقانچە ئاناچىراغچى ھابدا !- ،دەپ ۋاقىرىدى باشلى
مەن ئىزانڭى ئڭڭاڭالپ دەرھڭڭا قڭڭو
دېگىڭڭنىچە سڭڭوپىدى

ماڭا قاراپ خىقىراپ.

چىراقنڭڭى ئۆچڭڭۈردۈم ،باشڭڭلى

«تڭڭۈفى !»

يەرگە سڭڭەكرەپ چۈشڭڭۈپ ھويلىغڭڭا ماڭڭڭدى ،بىزمڭڭۇ ئۇنىڭغڭڭا

ئەگىشىپ بۇ يۈزى قېلىنالرنىڭ يېنىدى
باشڭڭلى

چىرا بىلەن تۇغقان بولسڭىمۇ

ئايرىلد ق.

ھويلىغڭڭا چىقىڭڭپ چىچاڭشڭڭىغىنىچە تاماكىسڭڭىنى قۇلىغڭڭا ئالڭڭدى ،مەن

دەرھا ئۇنىڭغاخۇشامەت قىلىپ چاقماقنى ياققاچ كېكەچلىدى :
 ئەمدى ...قانداق قىلىمىز باشلى ؟ -قانداق قىالتتۇق ،ئاناڭنى ئالىمىز!- ،باشلى

شۇنداق دىگىنىچە قۇلۇمدىكى

چاقماقنى كۈچەپ ئۇر پ ئاللىقاياقالرغا چۈشۈرۈۋەتتى .مەن باشلىقنىڭ ئاچچىقىدى
قورقۇپ شۇك بولۇپ قالدى  .قېرىشڭقاندەك باشڭلىقنىڭ چاقمىقىڭدى

ئڭوت يڭانغىلى

ئۇنىماي يەنە ماڭاۋارقىرىدى:
 ھەي چىراقچى! خوپ باشلى ! ئوت!قۇلۇمدىكى قو

چىراقنى يۇر تۇپ نېرىغا چۈشۈپ كەتڭكەن چاقمڭاقنى تېپىڭپ

باشلىقىنىڭ تاماكىسىغا قايتىدى

ئوت سۇند م:

 قايتايلىمۇ باشلى ؟ خەپ ئىگەكى خەت تاشلىغان ھەزىلەكنى تاپمىسام!بىز شۇنداق قىلى

بۇ قېتىمقى ھەركەتنى تامامالپ ئىشخانىغا قايتتۇق.
******* *

بۈگۈن سىتاسى يېتەكچى بىلەن ئىككىمىزگە ساقچىخانىدا نۆۋەتچىلى

قىلى

ۋەزىپىسى كەلگەن ئىدى ،بىڭز بىڭر -بىرىمىزنىڭڭ گېپىنڭى ئوبڭدان ئۇقۇشالمىسڭاقمۇ
لېكى

ئىجى

دوستالردى

ئىڭد ق .ئڭۇ ياشڭتا مەنڭدى
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تەجرىبىلى  ،باغرى ئادەتتى

تاشقىرى يۇمشاق،تۇغما خەنز ۋان يىگى

ئىدى.

قڭڭاش قارايغڭڭان چڭڭا ئىڭڭدى ئڭڭۇ ئىچكىرىڭڭدىكى ئىشڭڭخانىدا مەن سڭڭىرتىدىكى
ئىشخانىدا بىر ئىشالر بىلەن مەشغۇ
«گۈلڭدۈر -قڭارا
ئېتىلغىنىچە ئۇد

بولۇۋاتاتتۇق .تۇيۇقسىز ئىشخانىنىڭ ئىشىكى

»قىلغڭڭان ئڭاۋاز بىڭلەن دەھشڭڭەتلى

ئېچىلىڭپ بىرسڭى بورانڭڭدەك

مىنىڭ ئالدىمغا يۈگۈرۈپ كىلىپ ماڭا ۋارقىرىدى:

بىسىمى ئالالھۇ ئەكبەر! كاپىرمۇ ياكى مۇسۇلمانمۇ سەن؟كۆزۈمنى يوغان ئېچىپ قارىسام بويى ئىككى -ئۈچ مېتىردى
قىلچىمڭۇ ئەسڭەر يڭوق ،شڭىتاۋلى

دىلىدەك ،چڭاچ -سڭاقالدى

راھىبالرغا ئوخشڭايدىغان تاقىربڭاش بىڭر ئارخڭات كۆزلىرىڭدى

ئاشىدىغان بەستى
ئىبادەتخانىسڭىدىكى
قڭان تېمىتقڭان ھالڭدا

قۇلىدىكى پالتىنى بېشىمغا چەنلەپ تۇر پتۇ...
«ئاھ ئۇلۇ خۇدا ،ئەمدى نېمە كارامەت بۇ» ...
ئەلھەمد لىلالھ مۇسۇلمانمەن غوجى ئاكا!...شۇ بىر ئېغىز گەپنى دېگەنلىكى ئىسىمدە ،ئاڭغىچە يېڭىدى

كېتگەن خىزمەت

ئىشتىنىمغا شارقىرىتىپ سىتىلاتقىنىمچە ئۇنىڭ ئالدىغا «داككىدە» تىزالندى ...
 يەنە بىر دېگىنە! ئىلال -بىلال مۇسۇلمان پۈشتىمەن ...غوجى ئاكا!قانداق ئىشىنىمەن؟مەن يۈكۈنڭڭۈپ ئولتڭڭۇرغىنىمچە ئڭڭۆزەمگە ئە

پىششڭڭى

بولغڭڭان ئايتەلكۇرسڭڭىنى

ئۈنلۈك ئۇقۇپ ئۇنىڭ قۇلىدىكى پالتىغا قارىدى  ...پالتا تېخمۇ ئېگىز كۈتۈرۈلدى...
چاتاق ...ئەمڭدى پۈتڭۈن زېھنىمنڭى يېغىڭپ

دېمەك ئايەتنى خاتا ئوقۇپتىمەن ،ئى

سۈرە ياسىننىڭ ئالدىنقى مۇبىتىننى ئالدىراپ قىرائەت قىلغاچ بېشىمنىڭ ئۈستىدىكى
پالتىغا قارىدى ...پالتائاستا -ئستا تۆۋەنلەشكە باشلىدى....
 -بۇپتۇ ،بىر قوشۇق قېنىڭدى

كەچتى !- ،دېدى ئارخات غەزەپ بىلەن يەرگە

بىرنى تۈكۈرۈپ - ،شېرىكىڭ قەيەردە؟
 ئۇ...ئۇ...ئىچىدىكى ئۆيدە يوق!ئارخڭڭات پڭڭالتىنى يەنە بېشڭڭىدى

ئېگىڭڭز كۆتڭڭۈرگىنىچە ئىچكىرىڭڭدىكى ئڭڭۆيگە

قۇيۇندەك كىرىپ كەتتى ،مەن قورقۇنچىدا خاتا گەپ قىلىپ سڭالغانلىقىمنى ھڭې
قىلىپ ئۇنىڭڭ كەينىڭدى

ئىمىلەكلىڭگەن پېتڭى كىڭردى  ،خىزمەتدىشڭى ئڭاقتىمۇ -

كۆكتىمۇ يوق....دەرىزىنىڭ تېشى پوالت –تۆمۈربىلەن ھى قاپلىنىغلى ...ئۈسڭتە
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ئىشڭڭكاپالرنىڭ ئىچىڭڭگە چڭڭوڭراق كىتڭڭاپمۇ پاتمايدىغاندەرىجىڭڭدە...خۇدايڭڭا تڭڭوۋۋا
...ئاسمانغا ئۇچۇپ چىكەتكەنمىد دېسەم ئىشخانىنىڭ تۈنىكى يوق ،يەرگە كىرىپ
كەتكەنمىد دېسەم ئىشخانىنىڭ تېگى يۇمشاق قۇم ئەمە

...

پالتىچى ئارخات ئالدىمغا يۈگۈرۈپ كەلدى -دە پالتىنى ئېگىز كۈتۈرۈپ بېشىمنى
چەنلىدى:
 مىنى ئالداپسەن! خۇدا ھەققى...تېخى بايىال بار ئىدى....بۈگۈن كىمنىڭ بولسا بېشىنى چاپقىنى –چاپقان! غوجاكا ماڭا رەھى قى ! مۇسۇلمانمەن پىرقىمەن!مەن كڭڭڭڭۆزلىرىمنى چەكچەيتىڭڭڭڭپ ال -ال تىتڭڭڭڭرىگىنىمچە ئۇنىڭڭڭڭڭ پڭڭڭڭۇتىنى
قۇچاقلىدى .
 ياق ،بۈگۈن مەن قان قىلمىسام بولمايد !ئڭڭۇ شڭڭۇنداق دىڭڭگەچ پڭڭالتىنى تېخىمڭڭۇ ئېگىڭڭز كۈتڭڭۈرۈپ تەكبىڭڭر چۈشۈرۈشڭڭكە
باشلىدى .مەن ئالال -توۋۋا قىلىپ ھۆركىرەپ يىغلىغىنىمچە ۋارقىرىدى :
 توختاپتۇر ،بىر ئارز يۇم بار ئاكا! ئېتتە تىز!مەن ئۆزەم ئە

ئامراق بولغڭان بېشڭىمدىكى سڭاقچى شڭەپكىنى قۇلۇمغڭا ئېلىڭپ

ئۇنىڭدىكى دۆلەت گىربىنى يڭېڭى بىڭلەن سڭۈرتۈپ بېشڭىمغا ر سڭالپ كەيڭدى -دە
مارجاندەك ياش تۆكۈۋاتقان كۆزۈمنى چىڭ يۇمۇۋېلىپ ئېتتتى :
ئەمدى چاپە ئاكا!مىنى نېمە چاغاليسەن ،بېشىڭدىكى دۆلەت گىربىنى پالتا بىلەن چاپىڭدىغانساراڭمۇ مەن؟
ئارخاتنىڭ تاققۇ -تۇققڭۇ گىپىڭدى
قارىسام بۇ مى

ھەيڭران بولڭۇپ كڭۆزۈمنى الپپىڭدە ئڭاچتى ،

كالال ئارخاتنىڭ ئۇچىسىدا ساراڭالر ساناتورىتىسىنىڭ نومۇر سالغان

كىتىمى...
«ئاھ خۇدا ...بۇ ساناتورىتىدى

قاچقان رەسمى

سارا

ئىكەنغۇ!»

كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىپ پۇت -قولۇم تېخىمۇ تىتىرەشكە باشلىدى.
سەن...سەن - ،...دېڭدى كڭېكەچلەپ كۈزۈمڭدىبىلەن سۈرتۈپ تۇر پ- ،زادى نېمە قىالي دەيسەن؟
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 سەن تېخى مىنى ھۆ قىشقا دەسسەتمەكچىما؟ سەن مىنى دۆلەت گىڭربىگەھاقارەت قىلد ر پ ئارقىدى
ياتقۇزماقچىما؟ مىنى سارا

مىنڭى سىتاسڭى جىنڭايەتچى قىلىڭپ ئۆمۈرلڭۈك تۈرمىڭدە
كۆرۈپ قاپسەندە؟

«ئوخخڭڭۇ مڭڭاۋ سڭڭاراڭنى ...تېخڭڭى ئڭڭادەم ئۆلتڭڭۈرۈپ بولڭڭۇپ تۈرمىڭڭدە ياتمڭڭاي
سڭڭاراڭغا ئڭڭۇچراپتىمەن

مىھمانخانىڭڭدا ياتىڭڭدىغان ئوخشڭڭايد بڭڭۇ...تڭڭازا ئۆلچەملىڭڭ

ئەمەسمۇ ...ئاھ ئۇلۇ خۇدا!...مەن ئەمدى تۈگىشىپتىمەن!»
ئۇنىڭ ساراڭلىقىنى بىلىپ كالالمغا تۇيۇقسىز بىر ئەقى

كەلدى:

توختا...توختا!...مىنڭى چاپىڭدىغانغا مىنىڭڭ جىنڭايىتى زادى نڭېمە؟- ،مەنشۇنداق دەپ جازانى ۋاقىتىنچە كەينىگە سۆرىمەكچى بولد م.
چۈشڭڭۈمدە ئايڭڭان بولڭڭدى ،سڭڭەن سڭڭاقچىلىبىرىنچىدى

سڭەن يڭانچۇقچى -ئڭوغرىالردى

شڭڭەنىڭگە دا چۈشڭڭۈردۈ ،

باشڭالپ زەھەر سڭاتىدىغانالرغىچە بىڭر

شېرى  ،ئۇالرنى تۇتىسەن -قۇيۇپ بىرىسەن ،ئىككىنچى سڭەن جڭاالپ -پاھىشڭىلەر
بىلەن بىر شېرى  ،ئۇالرنى تۇتىلېلىپ ئىقرارى بڭويىچە ئوينىشڭىدى
ئالىسەن ،ئارقىڭدى

پاھىشڭىلەرنى يەنە قويۇۋېتىسڭەن ،ئۈچىنچىڭدى

كڭۆپلەپ پڭو
كىشڭىلەردى

قااليمىقڭان جەرىمڭانە ئالىسڭڭەن ،ئالغڭان پڭۇلنى يۇقىرىغڭڭا تولڭۇق ئۆتكۈزمەيسڭڭەن...
تۆتىنچىدى

يامانغا يانتاياق بولڭۇپ بڭاال ئڭوغرىلىرىنى تۇتمايسڭەن ...بەشڭىنچىدى

...ئالتىنچىدى ...ئىشقىلىپ سەن سېپى ئۈزىدى
مەن بۇالرنى ئاڭالپ بڭۇ سڭارا

ئوغرى!

ئارخاتنىڭڭ راسڭتىنال غەيىپڭتى

بىڭرە كڭارامىتى

بارلىقىغڭڭا گۇمڭڭان قىلىڭڭپ قالڭڭدى  ،چڭڭۈنكى ئڭڭۇ مۇشڭڭۇ تاپتڭڭا مىنىڭڭڭ قىلمىڭڭ
ئەتمىشلىرىمنى كەينىمدى

-

يۈرۈپ بىرمۇ -بىر خاتىرىلىگەندەك يىپتى -يىڭنىسىغىچە

دەپ بېرىلاتاتتى.
 -توغرا مەن خاتا قىپتىمەن لېكى

مىنى ئۆلتۈرسڭە

يامڭان بولىڭد !- ،دېڭدى

دەرھا پىالنى بويىچە ۋاقىتنى تېخىمۇ كەينىگە سوز ش ئۈچۈن.
ئارخات كۈلۈپ كېتىپ يوق ساقىلىنى سىلىغاچ ماڭا مۇراجەت قىلدى:
 خوش ،قۇلىقى سەندە! -مەن ناخشا -ئۇسۇلغا ناھايىتى ماھىر ،مىللەتنىڭ تىرى

بايلىقىمەن ،شڭۇڭا

مىنى ئۆلتۈرۈش گۇناھ!
-ئوغرىلىقتى

بۆلەك مۇنڭداقمۇ ھڭۈنىرى بڭار دېگىڭ ! - ،ئڭۇ شڭۇنداق دىڭگەچ

يانڭڭدىكى ئور نڭڭد قنى تارتىڭڭپ ئولتڭڭۇر پ ئالڭڭدىرىماي بڭڭۇير ق قىلڭڭدى - ،قېنڭڭى
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ناخشاڭنى باشال!
«خەپ سارا !...خەپ سارا !» جاننىڭ تاتلىقلىقىدا ئىچىمدە بۇ سارا بىلەن
ئۇنىڭ قۇلىدىكى پالتىنى ياسىغان تۆمۈرچى ئۇستىنى نەچچە مىڭنڭى تىلڭالپ ئڭۆزەم
ياخشى بىلىدىغان «ئازاد زامان» دېگەن ناخشىنى باشڭلىدى  ،ناخشڭام باشڭلىنا -
ئارخات قۇلىدىكى پالتىنى كۆتۈرگىنىچە ماڭا ھۆركىرىدى:

باشالنماي جاھى

 بولڭڭدى ،بولڭڭدى ،بڭڭۇ ناخشڭڭىنى ئاناڭغڭڭا ئۇقڭڭۇپ بەر! ماڭڭڭا ھىندىسڭڭتانكىنولىرىنىڭ ناخشىسى كېرەك!
«ماۋ ساراڭنىڭ مودىلىقىنى!؟ ھىندىستاننىڭ دەپ كەتكىنىنى تېخى!؟»
 قايسى كىنونىڭ ئاكا؟ سەرگەرداننىڭ!بىڭز ئڭڭۇ چڭڭاغالردا ھىنڭڭدىچىنى بىلمىگەچڭكە ھىندىسڭڭتاننىڭ بڭڭۇ كىنوسڭڭىدىكى
ناخشىالرغا ئڭۈزىمىز بىلىڭپ يەرلىڭ
بىلەن بۇ كىنودىكى غەمكى

تېكىسڭتلەرنى سڭېلىلالغان ئىڭد ق ،مەن ئالڭدى

ۋە سۇز پ ئوقۇيدىغان ناخشىنى باشالپ كەتتى :

ئۇز ن چاپىنى بېتدى،
چو چاچراپ كۈيەپ قالغان،
ئون بەش ياشتىكى يايرى ،
ئېلىشىپ قەپ ئۆلەپ قالغان.
ناخشامدى

بىر كۇپلى

تۈگىمەستە سارا

ئارخات يىغڭالپ ئېقىڭپ كەتتڭى -دە

كۈزىدىكى ياشالرنى يېڭى بىلەن سۈرتكەچ يەنە ماڭا بۇير ق قىلدى:
 مىنى بوش يىغالت ھاراملى ! شوخ پەدىگە ئۇقۇ شوخ پەدىگە! ماقۇ ئاكا! ئېتتە تىز! ئەمىسە گۈلمەرەمنى باشلىدىمما؟ ياق ،ھىندىستان! يەنە ھىندىستان؟ شۇنداق!«دىسكو چولپىنى» ھىندىستان!ئۇ شۇنداق دەپ توۋلىغىنىچە بۇلۇڭڭدىكى تۇپڭا باسڭقان سڭۈپۈرگىنى ئالڭدىمغا
تاشلىدى.
 بۇنى نېمە قىلىمەن ئاكا؟115
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 گىتار قىلىپ چا !  - ،ئۇ يەنە سېسىپ كەتڭكەن التڭا خېتىنىڭڭ بوغڭۇچىنىيىشىپ ماڭاسۇندى - ،بۇنى پىشانەڭگە چىگىلا !
«ئڭڭالە شڭڭەھىرىڭنى! ئەمڭڭدى مەن بولمىغڭڭان چولپڭڭان قالغانمىڭڭدىل ال؟! ئڭڭاھ
پاتمىخان! ئاھ پاتمىخان! سەن قەيەرلەردە جېنى خوتۇن!...سەن بىچارىغا قۇيڭۇپ
بەرمىگەن ئويۇنلىرىمنى بۇ ساراڭغا ئۇر ندىدىمغۇ ئەمدى!»
كۆزۈم پالتىڭدا شڭەپكەمنى يانغڭا ئېلىڭپ قۇيڭۇپ سېسڭى

بوغڭۇچنى پېشڭانەمگە

ئايالند ر پ چەگدى ،قۇلۇمغا گىتارنى ئېلىپ ھەسرەت ئىچىدە «دىسكو چڭولپىنى»
شڭوخ ناخشڭىنىڭ بىڭرى بولغڭان«ئايتڭامۇ دىسڭكو -دەنسڭڭا،خالىجايدىكى

دىكڭى ئە

پڭوقنى يەمسڭا »...دېڭگەن ناخشڭىنى توۋالشقاباشڭلىدى  .سڭارا
ناخشڭڭامدى

ئارخڭات بڭۇ شڭوخ

بەك خۇشڭڭا بولڭڭدى ،ناخشڭڭا تۈگەيڭڭدىغان باسڭڭقۇچقا كەلگەنڭڭدە ئڭڭۇ

قۇلىدىكى پالتىنى يەنە كۆتۈرۋېلىپ ناخشىنى توختىماي داۋامالشتۇر شىمنى ئىشارەت
چولپاننىڭ ئە

قىلدى ،مەن ئەمدى شۇ كىنودىكى ئايا

شوخ بولغان«ز بى -ز بى

–ز بى»دېگەن ناخشىسىغا چۈشۈپ كەتتى ...
دە

مۇشڭڭۇ چاغڭڭدا كۈتڭڭۈلمىگەن ئىشڭڭتى

بىرسڭڭى يڭڭۈز بەردى ،يەنڭڭى شڭڭڭۇ

ھىندىستاننىڭ كىنولىرىداسەللە يۆگىلالغان بىرسى نەيدەك بىرنىمىنى پۈۋلەپ چالسا
ئۇنىڭڭ يېنىڭدىكى چڭڭو
بېشىنى چىقىرىپ نەيدى

پۇلڭۇقتى

بىڭڭر دانە كڭۆز ئەينەكلىڭ

چىققڭان مڭۇ

يىڭڭالن ئاسڭتا -ئاسڭڭتا

ئاۋازغڭا تەڭڭكەش قىلىڭپ تولغانغڭان پېتڭى

لەرزان ئۇسۇلغا چۈشىد ئەمەسمۇ؟ مانا ھازىر بۇ مەيداندا شۇنىڭدەك ئىشتى

بىڭرى

يۈز بەردى...
ھاياجانلى ئە

مەن «ز بى -ز بى –ز بى» نىڭ ئە
ئىشخانىنىڭ بۇرجىكىدىكى ئامبارغا ئەكىرى
ئۇنىڭڭڭ ئېغىزلىقڭڭى ئۆزلىگىڭڭدى
ئىسسى

سۇ كىلىپ قورققىنىمدى

شوخ قىسمىغا كەلگەندە

ئۇنتۇلۇپ قالغان كونا مەش تىرىقشىپ

ئاسڭڭتا -ئاسڭڭتا كۆتۈرۈلۈشڭڭكە باشڭڭلىدى ،ئېغىزىمغڭڭا
ئارخاتقڭا قارىڭدى  ،سڭارا

ئارخڭات بىڭر ماڭڭا بىڭر

مەشكە قاراپ قۇيۇپ خىتالى ھالدا بېشىنى لىڭىشڭتىپ ناخشڭىنى داۋامالشتۇر شڭىمغا
ئىشڭڭارەت قىلڭڭڭدى ،مەن ناخشڭڭڭامنى ئېتتىلاتقڭڭڭاچ پۈتڭڭۈن زېھڭڭڭنى بىڭڭڭلەن مەشڭڭڭنى
كۆزەتتى ...
مەشڭڭنىڭ ئېغىزلىقڭڭى تەدرىجىڭڭ

كۈتۈرۈلڭڭدى...ئېغىزلىقنىڭڭڭ ئاسڭڭتىدا قاپقڭڭارا

بىرچىڭڭراي...بڭڭۇ قاپقڭڭارا چىراينىڭڭڭ يۈزىڭڭدە ئاپئڭڭاق ئىككڭڭى چېكىڭڭ ...كېڭڭتگەن
كىتىملىرى پۈتۈنلەي قارا ...خۇدايڭا تڭوۋۋا...بڭۇ مىنىڭڭ تڭۇنجى قېڭتى ئاللاسڭتىنى
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كۆرۈشۈم ئىدى...
قارا كىتىملى
ناخشامغا تە

ئاللاستى مەشتى

سۇغۇر لۇپ چىقىپ بە

ۋە كاسىسىنى تولغاپ

جۈر بولۇپ ئۇسۇلىغا چۈشۈشكە باشلىدى...بۇ قارا ئاللاستى بىزنىڭڭ

مەشڭڭرەپلەردىكى بېشڭڭىدا چېڭڭنە -تەخسڭڭە كۆتۈرۋېلىڭڭپ ئوينايڭڭدىغان ئۇسڭڭۇلىغا بەك
ھەۋە

قىلسا كېرەك ،بېشڭىدىكى مەشڭنىڭ تۆمڭۈر ئېغىزلىقڭى كاسسڭىنى ھەرقڭانچە

تولغىسىمۇ چۈشۈپ كەتمەي تۇراتتى...
مەن ئىچىمدە«بۇ ساراڭنىڭ ئابايامقى ئالدى
جى -شڭاياتۇنلىرىدى

بىڭلەر كڭارامىتى ئەسڭلىدە مۇشڭۇ

كەپڭتىكەن -دە!» دىگەننڭى ئڭويالپ قورققىنىمڭدى

ئارخڭات

تەرەپكە يېقىنراق تۇر پ ناخشىنى جڭان -جەھلىڭ بىڭلەن تېخىمڭۇ ئۈنلڭۈك تڭوۋالپ
ئۇقۇشقا باشلىدى  ،ئۇسسۇلچى ئاللاستى پۇتىنى مەشنىڭ ئىچىدى
بە

ۋە كاسىسى بىلەن ماڭا يېقىندى

چىقارماي تۇر پ

ماسلىشىلاتاتتى ،بىر چاغدا بۇ قڭارا ئاللاسڭتى

ئىككى پىشىنى ئالدىغا چىگىپ كىندىكىنى ئۇچۇق قۇيۇپ ئۇسۇلغا چۈشۈپ كەتتى،
قارىسام ئۇچۇق قالغان كىندى

قىسمى ئاپئاق كۆرۈنمەسمۇ ،مەن بىر ئىشتى گۇمان

قىلىڭڭپ دەرھڭڭا ئۇنىڭڭڭ قڭڭارا كىڭڭتىمىگە زەن سڭڭالدى  ،تۈگمىسڭڭى ماڭڭڭا شڭڭۇنداق
تونۇش ...ئاھ خۇدا بۇ مىنىڭ ھېلىقى خىزمەتداش بۇرادىرى شۇ ئەمەسمۇ؟
كڭۈزۈمگە يڭاش كىلىڭپ يۈرۈگڭۈم يېرىلغڭۇدەك خڭوش بولڭد م ،چىرايىمغڭا قڭان
يۈگۈرۈپ كۆڭلۈم بىر ئاز ئارامىغا چۈشكەندەك بولدى...
«ھەي بىچارە بايقۇش! ساڭا ئۇسۇ ئويناشنى كى قۇيۇپتڭۇ  ،بۇنڭداق چاغڭدا
ئەرەب ئۇسۇلى ئوينايمەن دەپ يۈرگىچە مەھەللەڭدە يالغۇز قالغان بىچارە ئاناڭنىڭ
ئوچۇقىغا ئوت قاالپ يۈرسە

بولمامد  ،ھەي ئسڭى  ،ھەي ئىسڭى  ،ئەجە

ئاخىرى بۇ يەرگە سۆرەپ ئەكەپتۇ -دە!ئەمدى بۇنى مەندى

سڭىنى

كۆرمە»...

ناخشڭىنى ئېتتقڭاچ بېشڭىمنى كۈتڭڭۈرۈپ ئارخاتقڭا قڭاراپ تامنىڭڭ بۇرجىكىڭڭدىكى
مەشنى ئىشارەت قىلىشقا باشلىدى .
ئارخات ئىككىمىزنىڭ ناخشا -ئۇسۇلىدى

ھوز رلىنىڭپ غىڭشڭىغىنىچە ناھڭايىتى

خۇشا ئولتۇراتتى ،مەن ناخشا ئېتتقاچ ئىما -ئىشارەتنى كۈچەيتىلاتاتتى  ،ئۇ مىنىڭ
قىلغان كۆز ئىشارىتىمنى ئۇقالماي جىلە بولۇپ پالتىنى ماڭا چەنلەپ توۋلىدى:
 ناخشىنى توختاتما ،ھېلى بىكار!...مەن مەقسىتىمنى ناخشامغا قىستۇر پ بايان ئەيلىدى :
ز بى -ز بى -ز بى ...ئوۋ ...ز بى -ز بى -ز بى...
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مەشنىڭ ئىچىدىكى ...ئاۋ ...ز بى -ز بى -ز بى...
سارا

ناخشامنى پەقەت چۈشەنمەيلاتاتتى.

 ز بى -ز بى -ز بى ...ئۇسسۇلچىغا قارا ...ز بى -ز بى -ز بى...ز بى -ز بى -ز بى...چانايتقىنى ئاشۇ شۇ ...ز بى -ز بى -ز بى...
مەن ناخشىنى توختاتماستى

پۇتۇمنى ئۇدارغا كىلىشتۈرۈپ ھېلى ئالدىغا -ھېلى

كەينىگە يۆتكەپ مەقسىتىمنى چۈشىنەلمىگەن سارا

ئارخاتقا پۈتۈن بەدىنى بىلەن

ئىشارەت قىلىشقا باشلىدى .
 سەن ھەزىلەكما؟ ز بى -ز بى -ز بى ...ياق،ياق ...ز بى -ز بى -ز بى... ئەمىسە نېمانداق قاش -كۆزۈڭنى ئوينىتىپ يۈرىسەن ماڭا؟ ز بى -ز بى -ز بى ...شېرىكى ئاشۇ شۇ ...ز بى -ز بى...ئۇسۇلغا چۈشكەن زەڭگى ...دە

مىنىڭ شېرىكى ز بى -ز بى...

مەن ناخشا ئېتتقڭاچ قۇلۇمڭدىكى گىتارنىڭڭ دەستىسڭىنى بڭۇرجەكتىكى زەڭگڭى
ئۇسسۇلچىغا چىنەشكە باشلىدى .
مىڭ
بېشىدى

بڭاش ئارخڭڭات ئىشڭارىتىمنى ئڭڭاخىرى چۈشڭەندى ،بڭۇ قېڭڭتى ئڭۇ پڭڭالتىنى
ئېگىز كۈتۈرۈپ مەشنىڭ يېنىغا يۇپۇر لۇپ بېرىپ ئۇسسڭۇلچىنىڭ بېشڭىنى

چەنلىدى .ئاڭغىچە ناخشا د نتاسىغا غەرى

بولۇپ «ئەرەب قىزى» نى ئويناۋاتقڭان

بۇرادىرى كۆزىنى «الپپىدە» ئېچىپ خۇددى ئالدى

بىلەر مولال تاپقاقتەك «ئالالخۇ

ئەكىڭبەي!ئڭالالخۇ ئەكىڭڭبەي!» دەپ ئۈنلڭۈك تڭڭوۋلىغىنىچە يەنە مەشڭنىڭ ئىچىڭڭدى
قانداق چىققان بولسا مەشنىڭ ئىچىگە شۇ پېتى كىرىپ كەتتى .ھەتتا مەشنىڭ تۆمۈر
ئېغىزلىقىمۇ شۇنداق جايىغا چۈشۈپ يېپىلدى.
«ماۋ كارامەتنى...بۇ كاساپەت جەينىكىمدەك كىچى

مەشكە قانداق پاتقاند

دېسەم ئەسلىدە مۇنداق تۈگۈلەلەيدىغان ھۆنىرىمۇ باركىنا بۇنىڭ؟ قاچانالردا ئىمان
ئېتتقان بولغىتتتى بۇ گۇي ،پالتا جازاسڭى يەنە ئەمڭدى مىنىڭڭ بېشڭىمغا كىلەرمڭۇ -
يا؟» كۈزۈمگە قايتىدى

ياش ئېلىپ دەرھا گىتارنى تاشالپ ناخشىنى توختاتتى .

 بۇنىڭ ئىچىدىكىسى مۇسۇلمانمۇ؟ - ،ۋارقىرىدى ئارخات غەزەپ بىڭلەن ماڭڭامەشنى كۆرسىتىپ.
 ئىسمى ھەم تەكبىردىدېدى يەردى

قارىغاندا ...مۇسڭۇلمان ئوخشڭايد غڭوجى ئاكڭا!- ،

بېشىمنى كۆتۈرەلمەي ھاسىرىغىنىمچە تەمتىرەپ.
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 ئەستەخپۇر لالھ...چۈشتە نېمە يېگەن سەن خەق؟ مانتا يېگەن ئاكا! نېمە مانتىسى؟ گۆشنىڭ ئاكا! ئەمىسە بۇ يەر كۈدە بۇراپ كەتتىغۇ؟ - ،دېدى ئارخڭات بڭۇرنىنى بىڭر قڭۇلىبىلەن چىڭ تۇتۇپ تۇر پ.
 بۇرادىرى كۈدە مانتىسى يىگەندەك قىلىلىدى! ئەسڭتەخپۇر لالھ - ،دېڭدى ئارخڭات ئۆلگڭۈدەك ۋارقىڭراپ - ،مانىڭغڭا ئېتڭ !بىردەم شاتىراقلىماي تۇرسۇن ،مەن كۈدىگە ئۈچ!
 ئاكا بىز... خۇدا ھەققى مانىڭغا ئېت  ،ئەمدى چىقارمىسۇن دەيڭمەن! بولمىسڭا كڭۆتىگەماۋ پالتىنىڭ سېپىنى تىقىلېتىمەن!
 ماقۇ ...ماقۇ ! مەن دەي... مەشنىڭ يېنىغا كە !مەن ئۆمىلىگىنىمچە كونا مەشنىڭ يېنىغا كىلىڭپ ئارخاتقڭا تەلمڭۈرۈپ قارىڭدى .
ئارخات يېڭى بىلەن بۇرنىنى چىڭ ئىتىپ تۇر پ يەنە ۋارقىرىدى:
 ماۋ چىچقاق خۇتۇننىڭ بالىسىغا ساۋاق بەر!ساۋاق بېرىشىمنى

 مەن...مەن - ،...دەپ كېكەچلەشكە باشلىدى نېمىدىبىلەلمەي.

ئارخات پالتىنى كۆتۈرگىنىچە مىنى چېپىشقا تەيتار بولۇپ بۇير ق قىلدى:
 ئۆگەتمەي ئولتۇرىسەنغۇ ھەي تاپى! مەن ئالدىرايمەن!... ۋاي مەن ئۆگىتەي...مەن ئۆگىتەي ...مىنى ئۆلتۈرمە ئاكا!- ،مەن ھۆكىرەپيىغلىغىنىمچە يالل ر شقا باشلىدى .
 ئەمىسە ئۆگەت! نېمىنى ئۈگىتىمەن جېنى ئاكا؟ ئالال بىر  ،مۇھەممەد ئالالنىڭ ئەلچىسى دىگەننى! ماقۇ ئاكا ماقۇ !«قو ئالدىغا ئىگىلىدىغۇ ،ئەمدى بۇ گۇيغڭا تەۋھىڭدنى ئۇيغڭۇرچە ئۆگەتسڭەم
توغرا دەپ سېلىپ پالتا نۆۋىتىنى ماڭا ئۆتىنىپ بەرمىسڭۇن ،ئە
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قېتىنراقىنى ئۆگىتەيچۇ!» مەن مۇشڭۇالرنى ئڭويالپ مەشڭكە قڭاراپ ئۈنلڭۈك ھەم تىڭز
ئۇقۇشقا باشلىدى :
 ال ئىالھە ئىللەللەھۇ ،مۇھەممەدىمەشنىڭ ئىچىدى

رەسۇلۇلالھ!

شاتۇتىنىڭ ئاۋازىدەك ناھڭايىتى ئۈنلڭۈك ھەم جڭاراڭلى

بىڭر

ئاۋاز چىقىشقا باشلىدى:
رەسۇلۇلالھ!

 -ال ئىالھە ئىللەللەھۇ ،مۇھەممەدى

«ئوھ ...ماۋ ئىشنى ...ئۇنىڭ ھازىرقى تەلەپپۇزى مىنىڭكىڭدىنمۇ ئۆلچەملىڭ
چىقىلاتىد -يا ...ئادەتتە ئۇيغۇرچە گەپنڭى چۈشڭەنمەيدىغان ،قىاللمايڭدىغان بىڭر
ئادەم ئىدى ،تۇر پال ئەرەبچىگە شۇنداق كەلدىتا بۇنىڭ تىلى! كاساپەتنىڭ دادىسى
دامولال بولغىتتتىمۇ -يا؟»
بېشىمدا كۈزىنى پارقىرتىپ تۇرغان سارا
جاۋابتى

ئارخڭات مەشڭنىڭ ئىچىڭدى

رازى بولۇپ بېشىنى لىڭىشىتتى ئاندى

چىققڭان

ماڭا يەنە بۇير ق قىلدى:

 توختىماي مىڭ مەرتىبە ئۆگەت! -ماقۇ

غوجى ئاكا...

 يەنە بىر گەپ! لەببەي ئاكا... كىلەر قېتى كۈدە مانتىسى يېتىشمە! ماقۇ ئاكا ،ئەمدى ھەرگىز كۈدە مانتىسى يېمەيمىز... -ئەمدى كۈدە مانتىسى يېتشسە

قانداق قىلىدىغانلىقىمنى بىلەمسەن؟

 بىلىمىز ئاكا... -كۆتۈڭگە ماۋ پالتىنىڭ سېپىنى تىقىپ ئاغىزىڭدى

سۇغۇر پ ئالىمەن!

 شۇنداق ئاكا... -بېشڭڭىڭدا قڭڭاراپ تڭڭۇرىمەن ،مىڭڭڭدى

بىرسڭڭى كڭڭام بولڭڭۇپ قالسڭڭا كڭڭالالڭنى

ئالىمەن!
 چاتاق يوق ئاكا... ئەمىسە كۈزۈڭنى يۇمۇپ ساۋاقنى باشال! ماقۇ ئاكا...مەن بڭڭڭارمىقىمنى چىقىرىڭڭڭپ سڭڭڭاناپ تڭڭڭۇر پ كۈزۈمڭڭڭدى

دەريڭڭڭادەك يڭڭڭاش

ئاققۇزغىنىمچە بايامقى كەلىمىنى بىرمۇ -بىر ئۇقۇشقا باشڭلىدى  ،مەشڭنىڭ ئىچىڭدى
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چىققان يىغا ئارىالش ھەسرەتلى

ئاۋازمۇ مىنىڭ ئاۋازىمغا ئەگىشىپ ۋاقتى  -ۋاقتىدا

چىقىلاتاتتى.
ئاالھىزە يېرى سائەتلەردى

تۇيۇقسڭىز باشڭلىقنىڭ بېشڭىمدا ۋاقىرغڭان

كېتى

ئاۋازى ئاڭالندى ،كۆزۈمنى ئېچىپ كەينىمگە قارىسڭام ئارخاتنىڭڭ ئورنىڭدا باشڭلىقى
غەزەپتى

يېرىلغۇدەك بولۇپ بۇرنىنى قوش قولالپ تڭۇتقىنىچە ماڭڭا ئالىتىڭپ قڭاراپ

تۇر پتۇ.
شڭڭۇنداق قىلىڭڭپ ئەتىسڭڭى ئۇسڭڭۇلچى قېرىندىشڭڭى بىڭڭلەن ئىككىمىڭڭز «خەلڭڭ
ساقچىسىنىڭ شڭەنىگە دا چۈشڭۈرگەن  ،سڭاقچىلى

سڭاالھىتىتى يڭوق ،مۇنڭاپى -

خڭڭائىنالر!» دېڭڭگەن گۇنڭڭاھ بىڭڭلەن شڭڭەھەرگە جىڭڭددى يڭڭاالپ يۆتكىلىنىڭڭپ ئڭڭايرى
تەكشۈرۈش ئۈيىگە سوالند ق .بۇ جاھانغڭا نېمەبولڭۇپ كەتتڭى -تڭا  ،بىڭز سڭۇراققا
تارتىلىپ ئاق -قارا ئايدىڭ بولۇپ بولغىچە باشلىقىمىز بولغان پڭارىخور ئەبلەخنىڭڭ
قۇلىغا كويزا چۈشۈپ بىزدى

بڭۇر ن قاماقخانىغڭا كىرىڭپ مومڭا يەپ يېتىڭپ بۇپتڭۇ.

شۇنداق پارتىتىمىز ئەزەلدىنال ئادالەتلى  ،خەلقپەرۋەر پارتىتە ئىدى ،دېمەك مۇشڭۇ
مەزگىلدە تەشكى
چىرىڭ

ئادالەت قىلىچى قېنىدى

سۇغۇر پ ھەددىدى

ئاشقان پارىخور -

ئەمەلڭدارالرنىڭ كڭۆتىگە تڭۈگمە قڭادىغىلى تۇر پتىكەن،بىزمڭۇ تڭازا ئىتتىڭ

بازاغا ئۈلگۈرۈپتىمىز...
«باال كەلسە قوش كەپتۇ» دىگەندەك مىنىڭڭ بڭۇ بىڭر قڭانچە يىڭ
خۇپىتانە قىلغان قىلمى
بارلى

-ئەتمىشلىرى ئارقڭا -ئارقىڭدى

يېگەن نەخ پۇ -زا

ئىچىڭدىكى

پڭاش بۇلۇشڭقا باشڭلىدى،

ماللىرىمنى ھۆكۈمەتكە تاپشۇرد م .مەن تڭاش سانىسڭام

پارتىتە -ھۆكۈمەت قۇم سانايدىكەن،تەشكى
ئىچكەنلىرى توخۇ -كەپتەرگىچە قۇڭامدى
ئېقىنى -ئاق ،سېرىقىنى -سڭېرى

ئارغامچىنى بىر يېغى

بىلەن يېگەن -

سۇغۇر لۇپ چىقتى ،يڭېگەن تۇخۇمنىڭڭ

چىقىرىشڭقا مەجبڭۇرى بولڭد م .ماڭڭا ئڭۇنى -بڭۇنى

بىرىپ ئىشلىرىنى قىلد ر ۋالغان ھېلىقى تېگى پەسلەرنىڭ ھەممىسى بېشىمغا كڭۈن
كەلگەنلىكىنى بىلىپ مىنى بىر -بىرلەپ پاش قىلدى ،ھەتتا ماڭا ئېلىپ بەرگەن بىر
تا

تەرخەمەكتى

باشالپ بىر تا

مۇز كالتىكىگىچە چاال قويمىدى...ئاچىمىز ھېلىقى

نۇرى قىمڭارۋازنى تڭوغرا دەپڭتىكەن «ئڭوغرى بولسڭىمۇ پەيڭزى بڭار نڭېمىكەن»دەپ.
پەقەت ئەشڭڭۇ نڭڭۇرى دېڭڭگەن ياالڭتۆشڭڭال يەتڭڭتە مىڭڭڭ يۈەننىڭڭڭ ئىڭڭ

-بۇسڭڭىنى

چىقارمىدى ،بولمىسا ئىشى تېخىمۇ چاتاقتى ،شڭۇنداقتىمۇ ئانڭام مىنڭى ئوغڭۇ
تۇغۇپتىكەن ،ھەممىگە ئىقرا بولۇپ ھەممىنى ئۆز بوينۇمغا ئالدى ...
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ئالغڭڭان پڭڭارىلىرى بەك جىڭڭڭ

بولمىغاچقڭڭا تەشڭڭڭكى

ئىلگىرىكڭڭى تڭڭڭۆھپەم ۋە

ھازىرقى«چېرىكلەرنى تڭازىالش» ھەركىتىڭدە كۆرسڭەتكەن خىزمەتلىرىمنڭى كڭۆزدە
تۇتڭڭۇپ ماڭڭڭا يەنەبىڭڭر قېڭڭتى چىقىڭڭ
خىزمەتتى

ھەيڭدىلى

يڭڭولى بەردى  -پڭڭارتىتىلىكتى

بىڭلەن بىڭرگە ئىككڭى يىللىڭ

چىقىرىلىڭڭپ

ئەمڭگەك بىڭلەن ئڭۆزگەرتى

مەيدانىغا شەرەپ بىلەن بىلى ئاشۇر شقا ماڭدى .
كېتى

ئاڭلىسام مىنىڭ ئۇ بىچارە ھەمساۋاق رەققا

ئېلىشىپ قېلىپ كىمنى كۆرسە چا

ئىنى شڭۇ ئىشڭتى

كېڭتى

بىرىپ ساالم قىلىدىغان ،ئارقىڭدىنال «ئڭالالھۇ

ئەكبەر!ئالالھۇ ئەكبەر!» دەپ توۋلىغىنىچە ھىجىتىپ تۇرىدىغان بولۇپ قاپتىمى
تەشڭڭڭكى

ئڭڭڭۇنى ھڭڭڭېلىھەم يڭڭڭۇقىرى دەرىجىلىڭڭڭ

داۋالىلېتىپتۇدەك.

- 9111يى

قاراقاش.
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توختى پوكان ۋە پىلەكسىز قاپاق
خىزمەت ئورنىدا چىرىكلىشىپ ساقچىلى
شەھەرلى

ئۇد

ئوبرازىغا دا چۈشۈرگەنلىكى ئۈچۈن

قاماقخانىغا ياالپ ئېلىپ مېڭىلدى .

كەمىرىڭنى سۇغار!- ،دېدى قاماقخانا باشلىقى قارا قاناتلى تۆمۈر دەرۋازىنىڭئالدىغا كەلگەندە ماڭا ھەيلە بىلەن.
مەن دەرھا

كەمىرىمنى سۇغۇر پ ئېلىڭپ باشڭلىققا سڭۇند م ئانڭدى

چۈشڭۈپ

كەتكىلى قوپقان تامبىلىمنى قوش قولالپ تۇتۇپ ئۇنىڭغا تەلمۈردۈم.
 ئايىغىڭنى سا ! ئڭڭايىغىمنى نېمىشڭڭقا سڭڭالىمەن باشڭڭلى !- ،دېڭڭدى ئۆزەمنىڭڭڭ جىنڭڭايەتچىئىكەنلىكىمنى ئۇنتۇغان ھالدا كۆزەمنى پارقىرتىپ.
 ئاياغنىڭ ئىچىدىكى تۆمۈرنى يەۋالساباشلى

قانداق قىلىمىز؟- ،دەپ ھۆركىرىڭدى

ئەلپازىنى سەت قىلىپ.
 -مەن ئۇنڭڭداقالردى

ئەمە

 ،مەن ھەرگىڭڭز تۆمڭڭۈر يەۋالمڭڭايمەن باشڭڭلى !- ،

دېدى ئۇنىڭغا قاراپ ھىجىتىپ.
-سا

دىگەندىكى

سا ! تۆمۈر يېمىسە

ماۋ نى يەمسەن -يا؟

ئۇ شۇنداق دىگىنىچە قۇلىدىكى قارا رەزىنكە كالتەكنى كۆتۈرگەندەك قىلىلىدى
سۇنجىقام ھەرە چاققاندەك «پىژژىدە» قىلغاندەك بولدى ،ئارقىدى

ئىككڭى پۇتڭۇم

سېزىمىنى يوقۇتۇپ ئالدىمغا مولالق ئاتقانلىقىمنى بىلدى .
بىر چاغدا كۆزۈمنى ئاچسام يەردە يېتىپتىمەن ،ھې

قىلسام كۆتۈمڭدى

شڭاما

چىقىلېتىپتڭڭۇ ،كۇسڭڭار كىتىشڭڭنى ئۇنتڭڭۇپ قالغڭڭانلىقى ئىسڭڭىمگە كىلىڭڭپ دەرھڭڭا
ھۇشۇقۇمغا كىلىپ قالغان تامبىلىمنى «شارتتىدە» تارتىپ چىقىرىلېلىپ ئورنۇمدى
تۇرد م.
 مىنى نېمە بىلەن ئوردىڭىزا باشلى ! - ،دېدى كىكەچلىگىنىمچە كالتەكتىيەنە بىرنى يەپ سالماسلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا خۇشامەت قىلىپ.
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 توك كالتىكى دەپ ئاڭلىغانما؟- ،دېدى باشلىمۇغەمبەرلى

ئڭاۋازىنى ناھڭايىتى سڭوز پ

بىلەن.

 ۋاي ئاڭلىمامتىتكى  ،ئاڭلىغان...ئاڭلىغان- ،...دىدى كالپۇكۇمنى چىشلەپتۇر پ- ،مانا توختى پوكان ئاياغنى سالدى...يەنە دەڭا ئەمدى نېمىنى سالىمەن؟
باشڭڭلى

قىلغڭڭان ئىشڭڭىدى

دەرۋازىنىڭ ئىچىدى

پىخىلڭڭداپ كڭڭۈلگىنىچە مىنڭڭى نەچڭڭچە قڭڭات تۆمڭڭۈر

ئۆتكۈزۈپ بىر ھويلىنىڭ ئىچىگە باشالپ ئەكىردى ،ھويلىنىڭ

بىر تېمىدا قاتار كەتكەن بەش -ئالتە ئىشى

تۇراتتى ،باشڭلى

بۇالرنىڭڭ ئىچىڭدى

بىر ئىشىكنى ئېچىڭپ مىنڭى باشڭالپ ئەكىڭردى ،ئڭالال كڭارامەت ئۆينىڭڭ ئىچڭى پڭوق
پۇرىغاننىڭ دەستىدى

كۆزنى الزا قۇيغاندەك ئېچىشتۇراتتى.

 -يېڭى مېھمڭان كىڭردى ئوبڭدان كۈتڭۈۋېلىڭالر -ھە! - ،دېڭدى باشڭلى

مىنڭى

ئۇالرغا تۇنۇشتۇر پ گىدەيگىنىچە.
 خاتىرجەم بولسىال باشلى  ،تازا ئوبدان كۈتڭۈۋالىمىز بڭۇنى! - ،دېڭدى نڭانيېگەن تەرى يوق بىرسى كۈلگىنىچە ئورنىدى
باشلى

تۇر پ.

ئىشڭىكنى ئېتىلېتىڭپ چىقىڭپ كىڭتە -كەتڭمەي ھېلىقڭى بىڭرى ئڭاچچى
سورىدى:

بىلەن مەندى
 -نېمە ئى

قىلغان؟

 پارا يېگەن... نېمە ئى -خەل

قىالتتىڭ؟

ساقچىسى...

 ياخشى...ياخشى ...بۇنى ئوبدان كۈتۈۋېلىڭالر!- ،دېدى تڭۆردە ئولتۇرغڭانباشقا بىرى گەپكە ئارلىشىپ.
«مىنى تۇسىقى يوق بىر خالىجايغا ئەكىرىپ قانداق كۈتۈۋالىڭدىغان بڭولغىتتتى
بۇالر ،ھېچ بىر تاھارەت قىلىدىغان كاتەك كۆرۈنمەيدىتا؟ بۇ پىژغىرى ئۇپتا بېشىمغا
ئىسسى

ئۆتۈپ كېتىپ كۆزۈم كۆرمە

تاھارىتى قاتتى

بولۇپ قالدىمۇ -يا!»

قىستاپ كەتكەچكە سىتىدىغان كاتەك ئىڭزدەپ ئالڭدىمغا بىڭر

ئاز ئېڭىشتى  ،قارىسام تۆت مېتىر كەڭلىكتىكى تاختا سڭوپىدا ئڭون تڭۆت ئڭادەم ماڭڭا
قاراپ ھىجتىشىپ ئولتۇر پتۇ.
قېنى يۇقىرىغا ئۆتسىلە!- ،دېدى ھېلىقڭى ئڭاۋاق ئىككڭى قڭۇلى بىڭلەن تاختڭاسۇپىنىڭ يۇقىرىسىنى كۆرسىتىپ.
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 مەن...مەن...بۇ ...بۇ...ياتاق ...ياتاقما؟ - ،دېدى بۇ جاينىڭ خالىجڭايئەمە

بەلكى ياتاق ئىكەنلىكىدى

ھەيران قېلىپ.

 شۇنداق ھاجى ئاكا ،بۇ ئۆزلىرىنىڭ كامېرى ،ئاستىلىرىغا كۆپە سڭاالمد ق -يا؟- ،دېدى يەنە بىر پاكار ئوغرى كۈلگىنىچە ئورنىدى

تۇر پ.

 تارتىنمىسڭڭىال ئۆزلىرىنىڭڭڭ ئۆيىڭڭدەك ئڭڭازادە ئولتۇرسڭڭىال! - ،دېڭڭدى ئارقڭڭابڭۇرجەكتى

ئڭۆلەي دەپ قالغڭڭان بىڭر قېڭڭرى ئىڭنجىقالپ ئالڭڭدىغا سڭۈرۈلگىنىچە ماڭڭڭا

ھاڭلېقىپ قاراپ.
مەن ئۆزەمنىڭ ئىززىتىنڭى بىلىڭپ تاختڭا سڭوپىنىڭ يۇقىرىسڭىغا ئۆتڭۈپ ئەمڭدى
ئولتڭڭۇراي دىتىشڭڭى باشڭڭتا گەپ قىلغڭڭان ھېلىقڭڭى ئڭڭاۋاق ئالڭڭدىمغا يۈگڭڭۈرۈپ كىلىڭڭپ
پېشىمنى تارتتى:
 -ئامبا

غۇجام ،بۇ يەردە ئولتۇر شتى

«توۋۋا قىلمىدى  ،مانچە يى

بۇر ن سۈرەتكە چۈشۈۋالغايال!

ساقچى بولۇپ بىرسىمۇ سۈرەتكە تارتىپ قۇيڭاي

دىمىڭڭڭگەن ئىڭڭڭدى ،مڭڭڭاۋ كىشڭڭڭىلەر نىمڭڭڭانچە مېھماندوسڭڭڭ  ،نېمڭڭڭانچە كڭڭڭۆڭلى
ياخشى...ۋاھ...ۋاھ»...
 قەيەردە تۇرىمەن؟ - ،دەپ سورىدى بىر قۇلۇمڭدا شڭەپكەمنى تۈزەشڭتۈرۈپچىرايىمدىكى كۈلكەمنى باسقىنىمچە بىر قۇلۇمدا تامبىلىمنىڭ بېغىنى تۇتۇپ.
 مانا ماۋ يەردە تۇرىدىال ھاجى ئاكا!مەن ھېلىقى ئاۋاق كۆرسەتكەن تامغا بېرىپ يۆلىنىپ تۇرد م.
 كەينىلىرىنى قىلسىال قارى غۇجام!«سۈرەت دىگەنگە ئالدىدى

چۈشمەسمىدىل ال...بۇ قانداق سۈرەتكە چۈشۈشتۇ

ئەمدى!»
مەن تەمتىلەپ ئاستا كەينىمىنى قىلىپ تۇرد م ،مۇشۇ تاپتا كالالمغا كەلمىگەن
خىتالالر كىلىشكە باشلىدى.
 كۆينەكلىرىنى سالغايال پوندەك غۇجام!كۆينەكنىمۇ سالدى .
 ئەمدى تامبالنى سالسىال ئۇز خېنى !«ئۇز خېنى ؟...ۋوي بۇ جاھان نېمە بولۇپ كەتتى ئەمدى! مەن توختى ئەمدى
ئۇز خېنى بولد مما؟»
 نڭڭڭېمە ...تامبڭڭڭالنى سالسڭڭڭىال؟ مەن رەسڭڭڭىمگە چۈشڭڭڭەمدى –يڭڭڭا مۇنچىغڭڭڭا125
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چۈشڭڭەمدى ؟ - ،دېڭڭدى ئاچچىقىمڭڭدا ئۇالرنىڭڭڭ گېپىنڭڭى چۈشڭڭىنەلمەي كەيڭڭنىمگە
بۇرالغىنىمچە.
 سڭىلىنىڭ سڭالغۇللىرى كەلمىڭگەن بولسڭا بىڭز بڭار غۇجڭام!- ،دېڭدى بىرسڭىيېنىدىكىلەرگە ئىشارەت قىلىپ.
ئڭڭاڭغىچە ئڭڭڭون نەچڭڭچە ئڭڭڭادەم ئورنىڭڭڭدى
كېلىشكىنىچە ياقامدى

تۇر شڭڭۇپ ئالڭڭڭدىمغا يۇپۇر لڭڭڭۇپ

بۇغۇپ قوناق سوققاندەك سوقۇشقا باشلىدى ...ئۇرە -ئۇر...

تىپە -تەپ ...ھېچبىر توختايدىغاندەك ئەمە

...

خوش بۇالي...مەن ئۆلەي دېدى ...ماڭا رەھى قىلىڭڭالر جېڭنى ئڭاكىالر!- ،دېدى تاياق -توقماققا چىدىتالماي ۋارقىراپ يىغلىغىنىمچە ئۇالرنىڭ پۇتىنى سڭىالپ
تۇر پ.
ئۇالر مىنى ئۇر شتى

توختاپ مىڭ -بىر باالدا ئورنىغا بېرىپ ئولتۇر شتى.

 قانداق كېلىنچەك خېنى  ،تامبالنى ساالمال يڭا بىڭز سڭالدىرامد ق؟ - ،دېڭدىئارىدى

بىرسى ھىجىتىپ تۇر پ ماڭا تەنە بىلەن.

 -ۋاي سڭڭاالي ئۇكڭڭام ،سڭڭاالي...رەسڭڭىمگە تارتامسڭڭەن ،يڭڭاكى سڭڭى

ئالغۇغڭڭا

ئاالمسەن،ئىشقىلىپ تامبالنى سالسام بولىدىغاند ؟
مەن شڭۇنداق دېگىڭڭنىمچە كۆزلىرىمڭدى
سالغىنىمچە ئانىدى

يڭڭامغۇردەك يڭاش تۈكڭڭۈپ تڭڭامبىلىمنى

تۇغما ھالەتتە تامغا ئالدىمنى قىلىپ تۇرد م.

 -تامغا چىڭ چاپلىشىپ تۇرغايال ئامبا

غۇجام!

تامغا چىڭ چاپالشتى .
 ئىككى قوللىرىنى كەرىپ تۇرسىال غۇجام! ئىككى قۇلۇمنى سارنىڭ قانىتىدەك تازا كەرىپ تۇرد م. چاتراقنى كەرىسىلە ئۇز غۇجام!چاترىقىمنىمۇ كەردى .
 بىر...ئىككى...ئۈچ!تۇيۇقسىز بەدىنىمگە چېچىلغان سۇغۇق سڭۇدى

ئەنڭدىكىپ ۋارقىڭراپ سڭېلىپ

قۇلڭڭۇمنى مىڭڭدىرلىتىپ سڭڭالدى  ،بىرسڭڭى ئېغىڭڭزى بىڭڭلەن گەدىنىمڭڭدى

باشڭڭڭالپ

سونجىقىمغىچە سۇ پۈركۈپ چىقىلاتاتتى ،مىدىراپ كەتكىنىمنى كۆرۈپ كەينىمدىكى
سۈرەتچى ئاچچىقالپ ۋارقىرىدى:
 -تۇرالمىغان بولسا

مەن تۇرغۇز پ قۇيايما؟
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 يڭاق ئاكڭا...مەن ئڭۆزۈم تڭۇراي!- ،دېڭدى دەرھڭائۇالرنىڭ يەنە«ياردەم قىلىشى»دى

قۇلڭۇمنى تامغڭا چڭاپالپ

ئەنسىرەپ.

شۇنداق قىلىپ سڭۆرەتچى مىنىڭڭ بىڭر يانغڭا ئۆتڭۈپ كىتىمىمنڭى كىتىلېلىشڭنى
بۇيرىدى ،دەرھا

كىتىمىمنى كىتىپ تامدىكى چۈشكەن سڭۈرىتىمگە قارىڭدى  ،ھەر

نڭڭېمە بولسڭڭا ئۇسڭڭتا سڭڭۈرەتچىنىڭ قۇلىغڭڭا چۈشڭڭۈپتىكەنمەن ،دىگەنڭڭدەك تامڭڭدىكى
سۈرىتى شۇ پېتى چىقىپتۇ ،ئاندى
سۈرىتىمنى كۆرۈپ كۈلۈشكىنىدى

تۆردىكى ساھىپخانالرغا قارىدى  ،ئۇالر تامدىكى
تاختا سڭوپىنىڭ ئۈسڭتىدە قۇرسڭىقىنى تۇتۇشڭۇپ

يۇمىالنغىلى تۇر پتۇ...مەنمۇ ئۇالرغا ئەگىشىپ كۈلگىلى تۇرد م...
 سىلىگە كڭۈلگىلى تېخڭى بالڭد ر غۇجڭام ،ئالدىرىمىسڭىال! - ،دېڭدى ھېلىقڭىكڭڭاززاپ ئورنىڭڭدى

تڭڭۇر پ ئالڭڭدىمغا دىڭڭلەيلەپ كىلىڭڭپ - ،ئېتتسڭڭىال كۆڭڭڭۈللىرى

ئايروپىالن تارتامد ياكى موتوسېكىلىتمۇ؟
« ئۆزەڭنى ساقچى دىگەنگە تۇيە مانا!...ئۆمرۈمڭدە چىقمىغڭان ئڭاير پىالنغىمۇ
چىقىدىغان بولد م...ئىسى ...ئىسى ! »
ئۇالرنىڭ سۇئالىغا ئالدىراپ جاۋاپ بەردى :
 ماڭا مىنىدىغانغا ئىشەك بولسىمۇ بۇلىتتى... -بۇ يەردە تېخى سەندى

بۈلەك ئىشەك يوق!

 -ئەمىسە موتۇغا چىقساممۇ چىقاي! - ،دېدى يەنە كۆزۈمدى

ياش ئاققۇز پ.

ئڭڭۇالر مىنڭڭى باشڭڭتا موتۇغڭڭا چىقڭڭاردى ،ئۆمرۈمڭڭدە ھەيڭڭدىمىگەن موتۇسڭڭىكىلى
ئىكەن ،شۇنداقمۇ ھوز رالندى  ...كېتى

تۇنۇرغا نان ياقىمىز دەپ ئىنەكلىرىمڭدى

ئوت چىقىرىلەتتى ...ۋاھ ...ۋاھ ...بڭۇ سامسڭىالرنىڭ ئوخشڭىغىنىنى ...ھەر قېڭتى
ئىنىكىمگە نان ياققاندا ...ئوتنىڭ ئۇچقىنى كۆزۈمنىڭ ئالدىدا يۇلتۇزدەك ئېقىشڭىپ
يڭڭۈرگەن...دەم تڭڭۇر پ يۇلتڭڭۇز چاقنىغڭڭان ...دەم تڭڭۇر پ كڭڭۆز ئالدىمڭڭدا سڭڭالتۇت
ئېتىلغان ...ئاھ ...گۈزە

د نتا ...ئاھ ...يۇلتۇزغا تولغان د نتا...

 ۋوي نان كۆيۈپ كەتتى تونۇرنىڭ د تىنى ئەت!- ،دەپ ۋارقىرىدى بېشىمداچۆرگىلەپ يۈرۈپ نان يېقىلاتقان ناۋاي دېگەن ئەبلەخ شاگىرتىغا.
«ئەمدى تونۇرنىڭ د تىنى قانداق ئېتىدىغاند ؟»
بىردەمنىڭ ئىچىدە ئالال بىركىملەر كەينىمگە يۇپۇر لۇپ كىلىپ نڭۆۋەت بىڭلەن
تونۇرنىڭ د تىغا يەن كۆتۈمگە تەپكىلى تۇردى ...ھەر بىر تېپىشىدە ئالڭدىمغا بىڭر
مڭڭولالق ئڭڭاتىمەن ...ھەر بىڭڭر تېپىشڭڭىدە ئالڭڭدىمغا بىڭڭر مڭڭولالق ئڭڭاتىمەن ...ۋاي
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تىپى ...ۋاي تىپى ...
خۇدانىڭڭ ئىلتىپڭاتى بىڭڭلەن ئڭاخىرى د تمڭڭۇ ئېتىلڭدى ،ئەمڭڭدى ئڭۇھ دىتىشڭڭى
سۇراق دېگەن باشلىنىپ كەتمەسمۇ...
ۋاي...ۋاي...ۋاي! مەن ئۆزۈمنى ساقچى دەپ يۈرۈپتىمەن...ھەقىقى ساقچىالر
بڭۇ يەردىڭكەن ئەمەسڭڭمۇ؟...يېڭرى سڭائەتكە قالمڭڭاي ئىچىمڭدىكى گەپلەرنڭى چى ڭ
پاستىسىنى سىققاندەك سىقىپ ئالدى ئەمەسمۇ بۇ گۇيالر!
سوئا -سڭوراق تڭۈگەپ ئەمڭدى ئولتڭۇراي دىتىشڭى بىرسڭى«سڭەپرا
توۋلىماسمۇ...ئۇالرھەممىسڭى ئورنىڭدى

!» دەپ

تۇر شڭۇپ تاختڭا سڭوپىغا تىزىلىشڭىپ ئڭۆرە

تۇر شتى.
«ئەمدى بۇ نېمە كارامەتتۇ؟»
بىرسى قۇلىقىمنىڭ تۈۋىگە بىر مۇش

سېلىپ ماڭا ۋارقىرىدى:

 نامازغا تۇر ،مۇناپى ! تاھارىتى يوقتى ئاكا! تىتاممۇم قى ! تىتاممۇمنى بىلمەيمەن ئاكا! ئەمىسە مەن ساڭا ئۆگىتەي!ئۇ شۇنداق دىگىنىچە قۇلىقىمنىڭ تڭۈۋىگە يەنە بىرنڭى سڭالدى ،مەن ئاغرىققڭا
چىدىتالماي ۋارقىراپ كەتتى :
 ۋاي مەن بىلىمەن ئاكا...ماڭا ئۆگەتمە...ماڭا ئۆگەتمە! تىز بو ئىتنىڭ بالىسى!مەن بڭۇر ن چڭوڭالردى

ئڭاڭلىغىنى بڭڭويىچە ھڭاپىال -شڭاپىال تىتڭاممۇم قىلىڭڭپ

سەپكە قېتىلدى .
شۇنداق قىلىپ قاماقخانا ھاياتى باشڭلىنىپ كەتتڭى ،مەن يېڭڭى كىڭرگەنلىكى
ئۈچۈن «پوقالقخانا»تەرەپتە يەنى گەندە چىلىكى تەرەپتە يڭاتتى  ،كۈنڭدە ئىككڭى
ۋاق ياتىقىمىزنىڭڭڭ ئالدىڭڭدىكى ھويلىغڭڭا ئڭڭون مىنڭڭۇتتى
قالغان ۋاقىتتا بۇ تۆت كىشڭىلى

شڭڭامالداتقىلى ئاچىقڭڭاتتى،

كڭامىردا ئڭون بەشڭىمىز خڭۇددى كىچڭ

ماشڭىنىغا

يىگىرمە ئادەم چىققاندەك قىسڭتىلىپ –چىڭڭدىلىپ ئولتۇراتتڭۇق ،يەتتىنچڭى ئاينىڭڭ
پىژغىرى ئىسسىقىدا يۈرىكىمىز چالىشىپ ئېگىز -تڭارلىقى يېڭرى مېتىرغڭا بارمايڭدىغان
بىر تا

ھاۋادانغا قاراپ تىلىمىزنى سۇز پ ھاسىراپ ئولتۇرىشاتتۇق...
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بۇنى ئاز دەپ شامالداشقا ئاچىققاندا توسىقى يوق خاالغا كىرىشڭنى خالىمىغڭان
بىرقڭڭانچە كامىرداشڭڭلىرى ياتاققڭڭا كىڭڭرە كىڭڭرمەي كڭڭۆتىگە پىالسڭڭتىر خڭڭالتىلىرىنى
كىتىشىپ«پاتاقشىتىپ» قويۇۋېتىشكە باشاليتتى...
خۇدايا توۋۋا قىلمىدى  ،بڭۇ تۈرمىمڭۇ...يڭاكى مەسڭچىتمۇ ...ھەر بىڭر كڭامېردا
بەش -ئالتىدى

سىتاسى جىنايەتچى...ھە دىسە ئڭادەمگە تەبلىڭغ قىلغڭان...ئڭايەت

ئڭڭۆگەتكەن ...ئڭڭۈگەتكەننى يادلىمىسڭڭا
تېخى...دېتەلمىسە

تېخڭڭى...يادلىغڭڭاننى ئېتتىڭڭپ بەرمىسڭڭە
نڭامىزى ئۇقڭۇ

قۇالق تۈۋىڭگە يىگىنىڭ يېگەن...ھېلى پىشڭى

دېگەن...ھېلى خۇپتەن ئۇقۇ دېگەن...ئازراقال خوشڭتاقماي قالسڭا...گۈمبىلڭدىتىپ
سالغان...ۋاي..ۋاي ...ئىشقىلىپ توختى پوكان بولغانغا گالغىچە تويد م...
سەھەردە بەرگەن ئىككڭى تڭا ياڭاقچىلىڭ

ھڭور ناننىڭڭ بىڭرى ئەتتىگەنلىڭ

ناشتا بولسا يەنە بىرسى بولسا چۈشلۈك تاماققا ھېساب ،بىرال چاينىسا
چىشىڭنىڭ كاۋىكىغا كىلىپ توختىغڭان...كەچڭتە ئڭۈگرە ئىسڭىملى

ئىككىلىسڭى

بوغڭداي ئڭۇنى

ئڭڭۇمىچى...جەمئىتەتڭڭتە بڭڭۇ بۇغڭڭداي ئڭڭۇمىچىنى ئىڭڭ -چوشڭڭقا يەپ سالسڭڭا ئىككڭڭى
قۇلىقىمنى كىسڭىپ بېڭرەي! ئىشڭقىلىپ ئڭاچ قورسڭاققا قىلغىلڭى ئىڭ
تۇغقانلىرىمىز نان ئۇراپ كىرگۈزگەن قېلى

يڭوق ئڭۇر

-

پاختا ياغلىقنىڭ يىپلىرىنى بىردى -بىر

سۇغۇر پ ئېلىپ ياڭاق چوڭلۇقتىكى «يىپ قاپاق»الرنى تۇقۇپ ئولتۇراتتۇق...
تۇقۇلغان بۇ يىپ قاپاقالر ناھڭايىتى چىرايلىڭ
جىنايەتچىلەر ھەرخى
 ،يىڭ

رەڭدىكى يىپالردى

ھەم سڭىپتا بولڭۇپ تېخڭى بەزى

پايدىلىنىپ تۈرلۈك نەقى

-سۆرەتلەرنى

ئڭاي سڭڭانالرنى چىقىرىشڭاتتى ،ئۆگزىڭڭدە چڭارالپ يۈرۈيڭڭدىغان قۇراللىڭ

ئەسڭڭكەرلەر ھەدىسڭڭە بېشڭڭىمىزغا كىلىڭڭپ بىڭڭزدى
قاپاقلرىمىزدى

بڭڭاال

قاپڭڭاق سڭڭۇرايتتى ،بىڭڭز توقۇغڭڭان

بىرەنى ئۇالرغڭا خۇشڭامەت قىلىڭپ بېرەتتڭۇق ،ئڭۇالر خۇشڭى كەلسڭە

بىزگە رەھمەت دەپ قۇيۇپ كېتىپ قاالتتى ،لېكى

بۇ «قۇر ق رەھمەت» نى ئاددى

چاغالشڭڭقا بولمڭڭڭايتتى ،ھڭڭڭېچ بولمىغانڭڭدا ئايڭڭڭدا بىڭڭڭر قېڭڭتى بولىڭڭڭدىغان «چڭڭڭو
تەكشڭڭۈرۈش» تە بىزنىڭڭڭ قڭڭاپىقىمىزنى ئالغڭڭان ئەسڭڭكەرلەردى

بىرەسڭڭى بىزنىڭڭڭ

كامىرىمىزنى تەكشۈرۈشكە نېسڭىپ بولڭۇپ قالسڭا ھېلىقڭى قاپاقنىڭڭ يڭۈزىنى قىلىڭپ
بىزنڭڭى «بىڭڭر -ئىككڭڭى سڭڭېكۇن

ئىچىڭڭدە ئىككڭڭى قۇلڭڭۇڭنى تامغڭڭا ئېلىڭڭپ تڭڭۇر پ

تەكشۈرۈشڭڭڭكە ماسالشڭڭڭمىدىڭ!» دەپ بەش -ئڭڭڭونى بىرلىشڭڭڭىپ نڭڭڭۆۋەت بىڭڭڭلەن
دەسسڭڭىمەيتتى ،ياسڭڭتۇقلىرىمىزنى پىچڭڭاق بىڭڭلەن يېرىڭڭپ توزغڭڭاقلىرىنى تىشڭڭىغا
توزىتىڭلەتمەيتتى ،يەيڭڭدىغان نڭانلىرىمىزنى تاھڭڭارەت تۇڭىغڭا تاشڭڭالپ قۇيىڭڭدىغان،
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سڭاقالپ قويغڭڭان بىڭڭرە ئۇچڭڭۇم قڭڭۇر ق ئڭڭۈزۈملىرىمىزنى توپىغڭڭا ئىلەشڭڭتۈرۋېتىدىغان
ئىشالرنى قىلمايتتى ،تېخى بەزىدە ئارىمىزغڭا چىرىكلەشڭكەن كاتتڭا ئەمەلڭدارالردى
يڭڭاكى ئڭڭاق سېتىشڭڭقا چېتىلىڭڭپ قالغڭڭان ھڭڭارامزادە بڭڭايالردى

كىرىڭڭپ قالغڭڭان بولسڭڭا

ئۇالرنىڭ چاچ سوپۇنى دىگەنڭدەك نەرسڭىلىرىنىڭ يېرىمىنڭى سڭىقىپ چىقىرىلېتىڭپ
قالغڭڭان يىڭڭرىگە سڭڭىتىپ قۇيىڭڭدىغان ئىشڭڭالرنىمۇ قىلمڭڭايتتى  ،ئۇالرتەكشۈرۈشڭڭنى
تۈگىتىپ ياتڭاقتى

چىكەتكەنڭدە ئىككڭى قڭولىمىزنى تامغڭا ئېلىڭپ تىتىڭرەپ تۇرغڭان

ۋاقتىمىزدا «بىزگە ئوغۇرلۇقچە قارىدىڭ» دىگەننى باھانە قىلىڭپ ئڭاچ بېقىنىمىزغڭا
ئۆلگڭڭۈدەك تىپىڭڭپ يەرگە چاپلىلېتىڭڭپ ماڭمڭڭايتتى...ئىشڭڭقىلىپ بىڭڭر تڭڭا قاپاقنىڭڭڭ
كارامىتى بەكال زور ئىدى.
بۈگۈن چۈشكە ئاز قالغاندا قاماقخانا باشلىقى يەنە بىر يېڭى مېھماننى باشڭالپ
ئەكىردى ،قارىساق يىگىرمىلەردى

ئاشقان ياش بىر يىگى .

 يېڭڭڭڭى مېھمڭڭڭان كىڭڭڭردى ئوبڭڭڭدان كۈتڭڭڭۈۋېلىڭالر -ھە! - ،دېڭڭڭدى باشڭڭڭلىئاۋۋالقىدەك ئۇنى بىزگە تۇنۇشتۇر پ قۇيۇپ گىدەيگىنىچە.
 خاتىرجەم بولسىال باشلى  ،تازا ئوبدان كۈتىلالمىز بڭۇنى! - ،دېڭدى مەنمڭۇبوش كەلمەي ئورنۇمدى
باشلى

ھىجىتىپ تۇر پ.

ئىشىكنى ئېتىلېتىپ چىقا -چىقماي مەن ئالدىراپ ئۇنىڭدى

 -سەن نېمە ئى

سورىدى :

قىلغان؟

 ئادەم ئۆلتۈرگەن! نې...نې...نېمە؟ ئادەم ئۆلتۈرگەن!بۇ جاۋاپتى

كۆزلىرى يوغىناپ ئېغىزىمغا كەلگەن تۈپۈكنى «غۇرتتىدە» يۇتۇپ

يېنىمدىكى سۈرەتچىگە قارىڭدى  .سڭۈرەتچى بولغڭان ئەبڭلەخ بېشڭىنى ئىككڭى يانغڭا
چايقاپ نېگاتىپ قالمىغانلىقىنى ئېتتتى...موتۇسىكىلى

ساتىدىغىنى بىڭلەن ناۋايغڭا

قارىدى  ،ئۇالرمڭۇ بېشڭىنى چايقڭاپ بۈگڭۈن سڭودا قىلمايڭدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشڭتى،
مەنمۇ ئۆزەمچە ئاستا شۇك بولۇپ قىلىپ ئورنۇمغا كىلىپ ئولتۇرد م...
ئاخىرى ئارىمىزدىكى ئە
 نېمە ئىيىگى
پاتتى ئاندى

يۈرەكلى

بولغان كامېر باشلىقى ئېغىز ئاچتى:

بىلەن كىردىڭ تەپسىلى دېگى !

ئىككڭى بېشڭىنى قامڭالالپ سڭەينادا زو
كۈلۈپ كېتىپ گەپ قىلىشقا باشلىدى:
130

ئولتڭۇرغىنىچە ئېغىڭر سڭۈكۈتكە

www.kitaphumar.net
 مىنىڭڭ ئاتڭا -ئانڭام ئڭڭادەتتىكى بىڭر تىجڭارەتچى ئىڭدى ،مەن تۇلۇقسڭڭىزدىنالمەكتەپكە ئۆتۈپ قېلىڭپ ئڭۈچ يىلڭدا ئوقڭۇش پۈتتڭۈردۈم ،لڭېكى

تېببى

خىڭزمەتكە

ئۇر نلىشالمىدى  ،دوختۇرخانىالر ئوتتۇرا تېخنىكومنى پۈتتۈرگەن بالىالرنى ئالمىدى،
ئۇالرنىڭ ئالىدىغان ئادىمىنىڭ شەرتلىرى چوقۇم ئڭالى مەكتەپنڭى پۈتتڭۈرگەن يڭاكى
ئۇنىڭدى
ئەمە

يڭۇقىرى ئوقڭۇش تڭارىخ بۇلىشڭى ،تۇغۇلغڭان يڭۇرتى چوقڭۇم بڭۇ يڭۇرتتى
ئۈچ -تۆت مىڭ كىلومېتىرنېرىسىدى

بۇ شەھەردى

بولۇشى كېرەك ئىكەن ،ئىشقىلىپ مەن

ھېچقانداق خىزمەت تاپالمىدى .

ئاخىرى ئۆزەمنىڭ قىزىقىشى بويىچە قوي -كاال باقمڭاقچى بولڭد م ،دادام مىڭڭ
تەسلىكتە يېغىپ قويغڭان بەش مىڭڭ يڭۈەن پۇلىغڭا نەسڭىللى
قوزىسڭڭىدى

دوالن قوچقىرىنىڭڭ

بىرنڭڭى ئېلىڭڭپ بەردى ،ئۇنىڭڭڭ كەيڭڭنىمگە سڭڭېلىپ يڭڭۈرۈپ يىڭڭمەي -

يېگۈزدۈم ،ئىچمەي –ئىچۈردۈم ،كاساپەت ئڭاخىرى باققىنىمغڭا يارىشڭا ئاجايىڭپ بىڭر
قوي بىلىپ چىقتى ،قوي بولۇپ چىققاندىمۇ ھەقىقى دوالن قوچقىرى دەڭال...بوي
بەستى توپاقتەك...قۇيرىقى دېگەن...ۋاھ...ۋاھ كاساپەتنىڭ ...ھەرقانڭداق ئڭادەم
قوچقىرىمنى بىر كۆرسە ئېغىلىمدى

كىتەلمەيتتى...

شۇنداق كۈنلەردە شەھىرىمىزدىكى كاتتا بىر ئەمەلدارنىڭ قوچىقىرىمغڭا كڭۆزى
چۈشۈپ ماڭا ئەلچى قۇيۇپتۇ ،مەن ساتقىلى ئۇنىمىدى  .بىر كۈنى ئۇ كاتتا ئەمەلڭدار
بىز تۇر شلۇق مەھەللىدىكى بازار باشلىقىنى بىزنىڭ ئۆيگە ئەۋەتىپتۇ ،مەن ئۇ بازار
باشلىقى دېگەن ئەبلەخنىڭمۇ گىپىگە كىرمىدى  ،جاھى
ماڭا جى

بولغانلىقى ئۈچۈن داداممۇ

كۈچىتەلمىدى...

ئاخىرى بىر كڭۈنى ئڭۇ كاتتڭا ئەمەلڭدار مىنىڭڭ قڭوچىقىرىمنى ئۆزىنىڭڭ يۈزمىڭڭ
كويلۇق نەسىللى

دوالن ساغلىقىغا قويد رىلالىدىغان بولۇپتڭۇ ،دادامنىڭڭ گىڭپىگە

كىرىپ ئۇنىڭغا ماقۇ بولد م لېكى

مەن قوچىقىرى بىڭلەن بىلڭلە بارىڭدىغان ئىڭ

تۈگىگەندە ئۇنى ئۆزۈم قايتۇر پ ئەكىلىدىغان بولد م.
مەن قوچقارنى مىڭ بىر باالدا شۇپەك تىراكتۇرغا سېلىپ شۇپەكنى ھەيدەپ ئۇ
كاتتا ئەمەلدارنىڭ شەھەرگە يڭېقى

يەردىكڭى چڭو

داچىسڭىغا ئاپڭاردى  ،ئڭۇ كاتتڭا

ئەمەلڭڭدار يولۇمغڭڭا قڭڭاراپ تڭڭۇر پتىكەن ،ئىككىمىڭڭز قوچقڭڭارنى ھويلىغڭڭا تەسڭڭلىكتە
چۈشۈرۈپ ئېغى

تەرەپكە ئېلىپ ماڭد ق ،لېكى

شۇ چاغدا كۈتڭۈلمىگەن بىڭر ئىڭ

يۈزبەردى...
 -قانداق ئى

يۈز بەردى؟ - ،دېدى گەپنىڭ ئاخىرىغا تەقەززا بولۇپ.
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 -قانڭڭداق ئىڭڭ

كڭڭۈلگىنىچە پىشانىسڭڭىگە

يڭڭۈز بىرەتتڭڭى - ،دېڭڭدى يىگىڭڭ

شاپىالقالپ - ،بىزنىڭ قوچقار دېگەن ئۇ ھايلان ئەقلىدى
كىرمەي تا -بڭارا
چىرايلى

ئېزىڭپ ھويلىغڭا كىڭرە -

ئاسڭتىدا تويغڭا تەيتڭار بولڭۇپ ياسڭىنىپ ئولتۇرغڭان باشڭلىقنىڭ

خۇتۇنىغا تاك بولۇپ يۇر يد  ،بىچارە خوتۇن قولىدىكى ئەينەكنى تاشالپ

قۇيۇپ چىقىراپ ۋاقىڭرىغىنىچە قېچىشڭقا باشڭلىدى ...بڭۇ قوچقڭار دىڭگەن ھاياسڭىز
ئەبڭڭلەخ ئڭڭۇ خوتۇننىڭڭڭ كەينىڭڭدى

قوغاليڭڭد ...ئڭڭۇ خوتڭڭۇن قاچىڭڭد ...قوچقڭڭار

قوغاليد ...ئالال كڭارامەت...قوچقڭار ئۇخوتڭۇننى قڭوغالپ بڭۇ ئىشڭىكتى
ئىشىكتى

كىرىڭپ ئڭۇ

چىقىد ...ئۇ خوتۇن قوچقىرىمنىڭ ئالدىدا قورقۇپ قېچىپ ئۇ ئىشڭىكتى

كىرىڭپ بڭۇ ئىشڭىكتى

چىقىڭد ...قارىسڭام يېنىمڭدىكى ئڭۇ كاتتڭا ئەمەلڭدار ئڭاغىزىنى

تۇتۇپ كۈلگىلى تۇرماسمۇ...
ئىچىمدە دەپتىمەن «خۇدايا تۆۋە ،جاھاندا مۇشۇنداقمۇ ئەر كىشى بۇلىدىكەن،
بۇنىڭ ئەر بولۇپ قالغىنىغا ،ئڭۆز خەلقىنىڭڭ ئالدىڭدا گۇيڭا شڭىردەك ھەيڭلە

ئىسى

يۇقۇرالرنىڭ ئالدىدا پاھىشىدەك كۆتىنى تولغاپ ناينڭاقالپ

بىلەن تۇرغان ،ئۆزىدى

يڭڭۈرگەن ،چىچڭڭاي سڭڭىنىڭ ئەمەلڭڭدارلىقىڭغا! ،»...شڭڭۇنىڭ بىڭڭلەن ئاچچىقىمڭڭدا
قوچقىرىمنىمۇ توسمىدى .
بىردەمدى

كېتى

ئۇ خوتۇن ئەقلىگە كىلىڭپ ھويلىڭدىكى شڭوتنىڭ بالڭدىقىغا

چىقىلېلىڭڭپ ھاسڭڭىراپ يىغالشڭڭقا باشڭڭلدى ،يېنىمڭڭدىكى ئڭڭۇ كاتتڭڭا غۇجڭڭام تڭڭېخىچە
كۈلكىسىنى توختىتالمايلاتاتتى....
تۇيۇقسڭڭىز قوچقڭڭار دېڭڭگەن ئەبڭڭلەخ بىڭڭز تەرەپڭڭكە قڭڭاراپ يېنىمڭڭدىكى تاماشڭڭا
كۆرىلاتقان ئۇكاتتا ئەمەلڭدارنى نىشڭانالپ كەيڭنىگە داجىشڭقا باشڭلىدى...ئېغىزىمغڭا
ئىسسى

سۇكەلدى...بۇ ياخشىلىقنىڭ بىشارىتى ئەمە

ئىدى...

قوچقڭار كەيڭنىگە ئوبڭدان يېنىڭپ بولڭڭۇپ ئالڭدىغا ئېتىلغىڭنىچە كاتتڭا ئەمەلڭڭدار
تەرەپڭڭڭكە ئېتىلڭڭڭدى ...باشڭڭڭلى

دەرھڭڭڭا

قڭڭڭاچتى...ئڭڭڭاڭغىچە قوچقڭڭڭار ئۇنىڭغڭڭڭا

يېتىشىلالدى...
ئىچىمڭڭدە« ئڭڭاھ خڭڭۇدا ...قوچقڭڭار ئەمڭڭدى بڭڭۇ كاتتڭڭا ئەمەلڭڭدارنى ئۈسڭڭڭۈپ
قوۋ رغىسىدى

ھڭېچ بولمىغانڭدا ئىككڭى -ئڭۈچنى سڭۇند رۋېتىدىغان بولڭدى» دەپ

كڭڭۆزۈمنى يۇمىلالمڭڭاقچى بولڭڭد م...لڭڭېكى
ئەمەلدارنى ئۈسۈش ئەمە

قوچقڭڭار دېڭڭگەن بڭڭۇ ھڭڭايلان ئڭڭۇ كاتتڭڭا

بەلكى ئۇنىڭغىمۇ تاك بولۇپ يۈرمەسمۇ...

بۇ قامالشمىغان ئىشنى كۆرۈ

...كاتتا ئەمەلدار ھاسڭىراپ قېچىشڭقا باشڭلىدى
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...قوچقار توختىماي قوغالشقا باشلىدى...كاتتا ئەمەلدار بڭۇ ئىشڭىكتى
ئىشىكتى

چىقىد ...قوچقار بولسا ئۇنى قوغالپ بۇ ئىشىكتى

كىرىڭپ ئڭۇ

كىرىپ ئڭۇ ئىشڭىكتى

چىقىد ...ئەمڭدىلىكتە شڭوتنىڭ ئۈسڭتىدىكى خوتڭۇن كڭۈلگىنىچە ئويڭۇن كۆرۈشڭكە
باشلىدى...مەنمۇ تاماششا كۈرۈش ئۈچۈن قوچقارنى توسمىدى ...
بىر چاغدا قارىسام ھويلىدا يا باشلى

يوق...يا قۇچقىرى يوق« ...بۇ ئەبلەخ

قۇچقىرىمنى پىچاقالپ ئۆلتۈرۈپ قويمىسۇن يەنە؟!» مەن بڭۇالرنى ئڭويالپ دەرھڭا
ئۇنىڭڭڭ ئڭڭۈيىگە كىڭڭردى  ،قارىسڭڭام خوتۇنىچىلىڭڭ
قوچقاردى

قورقۇپ زا ئۆيىدىكى ئارقا ئىشىكتى

ئەقلڭڭى يڭڭوق بڭڭۇ كاتتڭڭا كىشڭڭى
ئۇد

ئۆيىنىڭ كەينىدىكى قڭۇي

ئېغىلىغا قاراپ يۈگۈرىلاتىد  ،مەن يۈگىرەپ چىقىشى قوچقار دېگەن ئەبلەخ ئۇنىڭ
كەينىڭدى

يىتىشڭڭىلېلىپ ئۇنىڭغڭڭا تڭڭاك بڭولغىنىچە ئڭڭۇنى قىسڭڭتاپ كاللىسڭڭىنى قڭڭوي

ئېغىلىنىڭڭ غڭارا ئارلىقىغڭڭا تڭازا پڭڭاتتۇر پ ئۇنىڭغڭا ۋەھشڭڭىلەرچە ھۇجڭۇم قىلغىلڭڭى
تۇر پتۇ...
ئاالھىزە يېرى سائەتلەردى

كېتى

قڭوچقىرى دېڭگەن بڭۇ ھاياسڭىز ئڭۇ كاتتڭا

ئەمەلدارنى قۇيىلېتىپ يېنىمغا ھاسىراپ كەلدى ...كاتتا ئەمەلدار چىرايى سارغايغان
ھالدا غارالنىڭ ئارلىقىغا بېشىنى تىققان پېتڭى خڭاخىراپ يىغڭالپ پڭوتال -مىشقىسڭىنى
ئېقىتقىلى تۇر پتۇ ،ئۇنىڭ غارالغا كەپلىشىپ قالغان بېشى بىلەن خېلى ھەپىلىشىپ
باققان بولساممۇ پەقەت چىقىرالمىدى  ،بۇ كاساپەت بايام كاللىسىنى قانڭداق بۇلڭۇپ
بۇ غارالغا پاتقۇزغان بولغىتتتى ،ئڭاخىرى بولمڭاي ئۆيىنىڭڭ بىڭر يەرلىرىڭدى

كەكە -

پالتا دىگەندەك بىر نەسىلەرنى ئىزدەپ تېپىپ مىڭ بىڭر بڭاالدا غارالنىڭڭ بالڭدىقىنى
چۇۋ پ ئاندى

ئۇنىڭ خاپان بېشىنى غارالدى

چىقڭاردى  ،قارىسڭام ئڭۇ ماڭڭا قڭاراپ

سڭڭاراڭدەك ھىجڭڭڭايغىنىچە ئىككڭڭى قڭڭڭۇلى بىڭڭڭلەن ئىشڭڭتىنىنىڭ كەينىنڭڭڭى تۇتڭڭڭۇپ
تۇرىلاپتۇ...
 -نېمە ئى

بولدى ئاكا؟ - ،دېدى ئۇنى خىجى

قىلماسلى ئۈچۈن بىلمەسكە

سېلىپ.
 -ھە...ھە...ھڭېچ ئىڭ

بولمىڭدى!- ،دېڭدى ئڭۇ گېلىنڭى قىرىڭپ ئىلگىرىكڭڭى

مۇغەمبەرلىكى بىلەن.
 قارىسام تامبىلىڭىزنىڭ كەينى تىكىشى قۇيۇپ بەرگەندەك قىلىد !- ،دېدىئۇنىڭ يۇغانلى

كىبىرىنى كۆتۈرەلمەي قەستەن چېقىشىپ.

 ھە شۇنداقمۇ؟- ،دېدى ئۇ غارالغڭا يۆلىنىڭپ تڭۇر پ تڭازا بىڭر تىنىلالغانڭدى133
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كېتى

ماڭا سەپسېلىپ قاراپ - ،سەن ھەممىنى كۆردۈڭما؟
 كۆردۈم! نېمىنى كۆردۈ ؟ قوچقارنى قوچقارغا قويغاننى! ئەستەخپۇر لالھ...سەن نېمە ئى -تېببى

قىلىسەن ئۇكام؟

تېخنىكومنى پۈتتۈرۈپ ئۆيدە خىزمەت كۈتۈپ ئولتۇر ۋاتىمەن ئاكا!

 ئەتە ئەتتىگەن ئارخىپىڭنى ئېلىپ ئىشخانامغا بار ،يېڭزا شڭىپاخانىغا چىقىڭپئىشلەيسەن!
«چۈشۈممۇ -ئۇڭاممۇ بۇ ،مەندەك بىچارىگە نەدىكى خىزمەت ئۇ ...ھەر قاچان
چۈش كۆرىلاتىمەن»...
 يڭڭاق شڭڭەھەردە ئىشڭڭلەيمەن!- ،دېڭڭدى چۈشڭڭۈمدە بولسڭڭىمۇ بڭڭۇ گەپلەرنڭڭىئېتتىلېلى

ئۈچۈن.

 شەھەردە ئىشتات يوق! -ئىچكىرىدى

يىلڭدا بىڭرە مىڭڭ نڭان قېپىنڭى ئاچىقسڭىڭىز ئىشڭتات بڭاركەن،

مەندەك بىر قوچقارنىڭ ئىگىسىگە ئىشتات يوقما؟
مەن «قوچقار» دېگەن سڭۆزنى ۋەزنىلىڭ

قىلىڭپ ئېتتڭتى  ،ئڭۇ بىڭردەم شڭۇك

تۇر پ قېلىپ ئېغىز ئاچتى:
 بۈگۈن كۆرگەن ئىشنى ئىنسانغا تىنماسلىققا قەسەم ئىچەلەمسەن؟ -قەسەمنى شەھەرلى

دوختۇرخانىغا رەسمى ئىشقا چۈشۈپ بولغاندى

كېتى

ئىچىمەن!- ،دېدى مەنمۇ بوش كەلمەي.
 بۇپتۇ ،ئەتە ئىشقا چۈشىسەن ،ئارخىپىڭنى ئىشخانامغىال يەتكۈزۈپ بەر!مانا مۇشۇنداق قىلىپ قوچقىرىمنىڭڭ كارامىتىڭدە شڭەھەرلى
تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە رەسمى

ئىشقا چۈشتۈم ،لېكى

ئۇز نغابارالمىڭڭدى ،بىڭڭر كڭڭۈنى دوختۇرخانڭڭا باشڭڭلىقى يڭڭېغى
جامائەت خەۋىپسىزلى

دوختۇرخانىنىڭڭ

بۇ ئاسايىشلى

كڭۈنلەر

ئېچىڭڭپ «شڭڭەھەرلى

ئور نلىرى بىلەن تېرورچىالرغا قارشڭى مڭانېلىر ئۆتكڭۈزىمىز،

بىزنىڭ ۋەزىپىمىز يارىدار بولغانالرنى جىددى
ئىشڭقا يۈكسڭڭەك سىتاسڭڭى ئڭڭا

قۇتقۇز ش ،ھەرقايسى بۆلڭۈملەر بڭۇ

بىڭڭلەن قڭاراپ سىتاسڭڭى ۋەزىڭڭپە قاتارىڭڭدا بىجىرىشڭڭى

كېڭڭرەك!» دەپ بڭڭۇير ق چۈشڭڭۈردى ،بۆلۈمڭڭدىكىلەر مىنڭڭى يېڭڭڭى كەلڭڭدى دەپ بڭڭۇ
شەرەپلى

ۋەزىپىگە مىنى ئاجراتتى ،بىڭز شڭۇنداق قىلىڭپ ئڭون نەچڭچە دوختڭۇر -
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ج خ ئىدارىسڭڭىغا بېرىڭڭپ مانېلىرىنىڭڭڭ ئالڭڭدىنقى تەيتڭڭارلى

سېسڭڭترا شڭڭەھەرلى

خىزمەتلىرىگە قاتناشتۇق ،مانېلرنىڭ مەزمۇنى مۇنداق ئىدى:
مەلۇم بىر جايدا تېرورچىالر بىلەن ساقچىالر تۇتۇشۇپ قاالتتى ،دوختۇرخانىغڭا
خەۋەرقىلىنغاندى
جىددى

كېتى

بىز بىڭر قڭانچە دوختڭۇر -سېسڭترا ماشڭىنا بىڭلەن ئڭۇالرنى

قۇتقۇز ش ئۈچڭۈن ئڭۇالر يارالنغڭان نەخ مەيڭدانغا بېرىڭپ يارىڭدار بولغڭان

ساقچى ۋە تېرورچىالرنى نوسىلكىغا سڭېلىپ ماشڭىنىغا ئڭاالتتۇق ھەم دوختۇرخانىغڭا
ئەكېلەتتۇق.دوختۇرخانىدى

كەلگەن بالىالرنىڭڭ بىڭر قىسڭمى تېرورچىنىڭڭ ر لىنڭى

ئاالتتى ،بىرقىسمىمىز دوختۇر -سېسترانىڭ رولىنى ئاالتتۇق.
ھەممە تەيتارلىقالر پۈتۈپ مڭانېلىر باشڭلىنى

ئالدىڭدا تڭۇراتتى ،نەخ مەيڭدانغا

ئاپتونوم رايۇننىڭ نۇرغۇن كاتتا رەھبەرلەر كىلىپ مەخسۇ
يڭۈز مىڭتڭۈەنگە تەكلىڭپ قىلىنغڭان دۆلەت دەرىجىلىڭ
دىگەنلەردىڭڭ

چڭڭا

لېنتا كەستى ،نەچڭچە

ئارتىسڭالر ناخشڭا -ئۇسسڭڭۇ

چىقىرۋەتتڭڭى ،يېڭڭزا -بازارالرغڭڭا بىرمڭڭۇنچە بڭڭوۋاي -مومڭڭايالرنى
ۋەزىپە قىلنىدى...پۈتڭۈن ئىڭدارە -جەمئىتەتنىڭڭ ئىشڭچى

ئەكىلىپ ئۇسۇلغا سېلى
خىزمەتچىلىرى بىر كۈن ئى
ئڭڭاچىقىنىچە ئېغىزىڭڭدى

توختىتىپ مەيداندىكى قاقىرام ئاپتاپتا ئېغىزىنى ھڭا

كىڭڭرگەن چىلىننىڭڭڭ بۇرنىڭڭدى

قانڭڭداق چىكەتكەنلىكىنڭڭى

سڭڭەزمىگەن ھالڭڭدا ئولتۇر شڭڭاتتى  ...نۇتڭڭۇق سڭڭۆزلىگەنلەر بڭڭۇقېتىمقى مانېلىرنىڭڭڭ
ئەھمىتتىدى

ھاياجانلىنىپ قان -يامغۇر يىغڭالپ ،ياقڭا -كڭۆينەكلىرىنى يىرتىشڭىپ،

ئۆزىنى ئۆزى يەرگە ئېتىپ بۇ قېتىمقى مانېلرنىڭ د نتا تارىخىدا مىسلى كۈرۈلمىگەن
ھەرىڭڭكەت بۇلىڭڭدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشڭڭۈپ د نتڭڭا خەلقىڭڭگە ئۆزلىرىنىڭڭڭ پڭڭۇالتتەك
ئىرادىسىنى بىلدۈرۈشىلاتاتتى...
بىز ئىشخانىدا تېلېفون ساقالپ ئولتۇراتتۇق ،ئۇشتۇمتۇت تېلېفون جىرىڭلىدى،
بىزماشڭڭىنىنىڭ قڭڭۇالقنى يارىڭڭدىغان سڭڭىگنالىنى قۇيىلېتىڭڭپ نەخ مەيڭڭدانغا يىتىڭڭپ
بارغانڭدى

كېڭڭتى

ئالڭڭدىراپ يەرگە چۈشڭڭۈپ نەخ مەيدانڭدا ياتقڭڭان توققڭڭۇز -ئڭڭونچە

ئادەمگە سەپسالد ق.
يەردە ياتقڭڭان سڭڭاقچىالر خىڭڭزمەت كىتىمڭڭى ۋە ئىزنڭڭاك -گىربىلەرنىڭڭڭ تۇپىغڭڭا
مىلىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ پۇقراچە كىتىملىرىنى كىتىلاپتىكەن ،بىڭز
زادى قايىسىسىنىڭ ساقچى ،قايسىسىنىڭ تېر رچى ئىكەنلىكىنى بىلەلمەي قالد ق،
ئاڭغىچە باش دوختۇرىمىز «تىز بو !» دەپ ۋارقىرىڭدى .مەن بەك جىددىتلىشڭىپ
كەتكەچكە ئالدىمدا ياتقان بىرسڭىنى دەرھڭا نوسڭىلكىغا سڭېلىپ شڭېرىكى بىڭلەن
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ئڭۇنى كۈتڭۈرۈپ قۇتقڭۇز ش ماشىنىسڭڭغا ئېلىڭپ ماڭڭدى  ،بىڭڭر چاغڭدا بىرسڭى قڭڭۇالق
بىرنڭڭى سالماسڭڭمۇ؟ مەن نڭڭېمە بولغڭڭانلىقىمنى بىلەلڭڭمەي

تڭڭۈۋۈمگە شڭڭۇنداق قڭڭاتتى

ئايالنغاندەك بولۇپ ئورنۇمدا دەلدەڭشىگىنىمچە قولۇمدىكى نوسىلكىنى قۇيىلەتتى .
بىر چاغدا نوسىلكىدا ياتقڭان ئڭۇ بىرسڭى «ۋاي بېشڭى !» دىگڭنىچە ئورنىڭدى
چىتقىراپ قوپتى ،قارىسڭام نوسڭىلكا قولۇمڭدى

چۈشڭۈپ كەتكەنڭدە ئڭۇ بىچارىنىڭڭ

كاللىسڭڭى يەردىكڭڭى چوقچىتىڭڭپ تۇرغڭڭان تاشڭڭقا چۈشڭڭۈپ كەينڭڭى مېڭىسڭڭى ئېتىلىڭڭپ
كىتىپتىكەن ،قىپقىزى

قان بىردەمدە ئۇنىڭ قڭۇالق يۇمشڭىقىدى

سڭىرغىپ ئېقىشڭقا

باشلىدى ،تېرورچىنىڭ سەھنىدە ئوسۇ ئويناپ ھېرىپ كەتكەن ئۆلەي دەپ قالغان
چو

ئانىسى ئامىراق نەۋرىسىنىڭ قانغا بويىلىپ كەتكەنلىكىنى كۈرۈپ«ۋاي ئىسى

بڭڭاالم!» دىگىڭڭنچە يەردىڭڭ

قۇلىغڭڭا بىڭڭر تاشڭڭنى ئېلىڭڭپ دوڭغاقشڭڭىپ ھاسڭڭىرغىنىچە

يۈگىرەپ كەلدى -دە قۇلىدىكى تاش بىڭلەن بېشڭىمغا كىلىشڭتۈرۈپ بىرنڭى سڭالدى،
شۇيەردىال ئاغىزىدى

ئاندى

كۆپۈك ياند ر پ ئوڭدىسىغا يېقىلىپ چۈشتى ،مىنۇتقا

قالماي مىنىڭمۇ يۈز -كۈزۈم قانغا بويالدى...
ۋ ئەبڭڭلەخ كىمنڭڭى قۇتقازغڭڭانلىقىڭنى بىلەمسڭڭەن؟ - ،دەپ ۋارقىرىڭڭدى بڭڭۇقېتىمقڭى مانېلرغڭا مەسڭئۇ باشڭلى

تەلەتىنڭڭى بڭۇز پ مىنڭى بىڭر مۇشڭ

سڭڭالغىنىغا

قانماي.
 كىمنى قۇتقۇز پتىمەن؟ - ،دەپ ۋارقىرىدى مەنمۇ ئاچچىقىمدا دادامدى يەپباقمىغان تاياقنى كۆتۈرەلمەي يۈز -كۈزۈمدىكى قاننى سۈرتكەچ.
 -سەن ساقچىنى ئاۋۋا

قۇتقۇزمڭاي تېررورچىنڭى باشڭتا قۇتۇلڭد رد

! مۇشڭۇ

ئىشڭڭىڭ ئۈچڭڭۈن سىتاسڭڭى بولڭڭۇپ تۈرمىڭڭدە ياتىسڭڭەن!- ،دېڭڭدى ئڭڭۇ يەنە ئالڭڭدىمغا
داپشۇنۇپ كىلىپ.
 مەن قانداق بىلىمەن ،يا پىشانىسىدە تېر رچى دەپ يېزىلمىغان تۇرسڭا!- ،دەپ ۋارقىرىڭڭدى لڭڭېكى

مەن «سىتاسڭڭى » دېڭڭگەن گەپنڭڭى ئڭڭاڭالپ يەنە جىمىڭڭپ

قالدى  ،چۈنكى «سىتاسى » دېگەن گەپنىڭ ئاقىلىتىنىڭ قانداق بولىڭدىغانلىقىنى
تازا ئوبدان بىلەتتى .
چۈشڭڭتى

كېتىنكڭڭى مڭڭانىلېردا رەھبەرلى ڭ

مىنىڭڭڭ سڭڭەۋەنلى

ئۆتكڭڭۈزگىنىمنى

بىلىڭڭپ مىنڭڭى تېرورچىنىڭڭڭ ر لىنڭڭى ئوينايڭڭدىغان تىڭڭزىملىككە كىرگڭڭۈزۈپ قويڭڭدى،
ئاندى

دوختۇر -سېسڭتىراالرنىڭ يارىالنغڭان تېر رچڭى بىڭلەن سڭاقچىالرنى ئۇبڭدان

پەرىقلەندۈرۈشى ئۈچۈن تېر رچىنىڭ رولىنى ئالدىغانالرنىڭ بېشىغا دوپپا كىتگۈزۈپ
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يۈز -كۈزىمىزگە بۇر ت -ساقا
قويمىسىمۇ بۇالتتى لېكى

سڭىزىپ قۇيىڭدى ،ئەسڭلىدىغۇ ماڭڭا بڭۇر ت سڭىزىپ

يېقىندى

بىرى يۇقىرىدى

خىزمەتچىلەرنىڭ بۇر ت قويغانلىرىدى

ئۇقتڭۇر ش چىقىڭپ ئىشڭچى -

ھەسسڭىلەپ جەرىمڭانە ئېلىلاتقاچقڭا مەنمڭۇ

بۇر تۇمنى چۈشۈرۈپ ئۈلگڭۈرگەن ئىڭدى  ،شڭۇنداق قىلىڭپ مەن چۈشڭتى

كېتىنكڭى

مانىلېردا تېرورچىالرغا بۇغداي ئۇنى يەتكۈزۈپ بىرىدىغان پوسڭتەكچى تېرورچىنىڭڭ
ر لىنى ئالىدىغان بولڭد م ،بڭۇ قېتىمقڭى نەخ مەيڭداننىڭ ئڭورنى ئڭۇدا ئىككڭى -ئڭۈچ
قېڭڭتى ئڭڭۆزگەردى ،مەن ئڭڭاڭغىچە بىڭڭر تاغڭڭار بۇغڭڭداي ئڭڭۇنىنى دوالمغڭڭا ئېلىلېلىڭڭپ
ئۇيەردى -بۇيەرگە كۈتۈرۈپ ھاسىراپ يۈردۈم ،ھېرىپ ھالىمدى

كېڭتەي دىگەنڭدە

نەخ مەيدان ئورنى ئاخىرى مىنى ئۇرغان باشلىقىنىڭ ئۆيىنىڭڭ ئالدىڭدىكى بىڭر سڭۇ
تۈگمىنىگە بېكىتىلدى...
پىالن بويىچە مەن تۈگمەننىڭ ئىچىدە بىر خالتا ئۇننى كۆتەرگەن پېتى ئۆلۈپ
قالىدىغان بولد م...باشقىالر سىرتالردا يارىلىنىدىغان بولدى...
مانېلىر باشالندى ،مەن تۈگمەننىڭ ئىچىگە كىرىپ ئاخىرى ئۆشنۈمدىكى ئېغىر
يۈكتى

قۇتۇلۇپ ئارام خۇدا بېشىمنى ئۇن خالتىسىغا قۇيۇپ يڭاتتى  ،بڭۇ بىڭر خالتڭا

ئۇننى نەچچە سائەتتى

بىرى كۈتۈرۈپ يۈرۈپ بەكال چارچاپ كەتڭكەن ئىكەنڭمەن،

بېشىمنى قۇيۇپ ئۇھ دېگىنىمچە مانېلىرىنىڭ ئاخىرلىشىشىنى كۈتۈپ ئاسمانغا قاراپ
ياتتى ...ھېلى تۈگە...ھېلى تۈگە ...بىر چاغدا ئۇيقۇغا كىتىپتىمەن...
بىر چاغدا بىركىملەرنىڭ تۈگمەنگە كىرگەن شەپىسڭىدى

ئويغىنىڭپ بېشڭىمنى

كۈتڭڭڭۈرۈپ قارىسڭڭڭام ئڭڭڭالەم قاپقڭڭڭاراڭغۇ ،تڭڭڭۈگمەنگە كىڭڭڭرگەنلەر قۇلىڭڭڭدا ئېلېكتڭڭڭر
تۇتىلېلىشقان ئىڭكەن ،مەن مڭانېلىر كڭېچىگە ئڭۆزگەرگەن ئوخشڭايد دەپ جايىمڭدا
شۇك ياتتى  ،بىر چاغدا بىرئايا بىلەن بىر ئەرنىڭ غۇڭۇلداشقان ئاۋازى ئاڭالندى،
ئۇالرنىڭڭڭ پارىڭىڭڭدى

ئانڭڭدى

مانېلىرنىڭڭڭ تڭڭۈگەپ ھەممىسڭڭىنىڭ كەتكەنلىكىنڭڭى

بىلدى  ،ئەسلىدە خىزمەتداشلىرى مىنى ئۇنتۇپ قېلىشىپتىكەن.
ئۇيقڭڭۇمنى بۇزغڭڭان بڭڭۇ بىڭڭر جڭڭۇپ كاساپەتلەربېشڭڭىمغا كىلىڭڭپ مۇڭدىشىشڭڭنى
باشلىلەتتى:
 -ئاچا ئۇ سىزنى ئىزدەپ قالما

-ھە؟

 ۋاي قۇيە ئۇ مىنى ھېلىقى كاتتىلىرى بىلەن بىللە دەپ ئويالغلى ! ھەر نېمە دېگەن بىلەن باشلىقىمدە... بۈگڭۈنكى سڭور ندا ئۇنىڭغڭا خوتڭۇن بولغانغڭا تويڭد م  ،ھېلڭى يۇقىرىڭڭدى137
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كەلگەنلەرنى تانىسىغا تارت دېگەن ،ھېلى ئۇالرنى ئىچىدىكى ئۆيگە ئەكىرىپ ئاچى
دېگەن ،ھەر نېمەبولسا ئۇخالپ قالدى ئۇ ئەبلەخ...
 ئاچڭڭا باشڭڭلىقنىڭ سڭڭىزنى ئڭڭۇالرنى ئىچىڭڭدىكى ئڭڭۆيگە ئەكىرىڭڭپ ئڭڭاچىدىگىنى...
 شۇنىمۇ بىلمەمسەن ،ئۇنىڭڭ ئۇنڭداق دىگىنڭى «ئڭۇالرنى ئىچىڭدىكى ئڭۆيگەئەكىرىپ كۆڭلىنى ئالغى  ،ئى
ئۇالرنىڭ ئېغىزىدى
 -پۇ

ئېنى

يېڭرى بولغانڭدا مىنڭى ئۆسڭتۈرىدىغان ئىشڭنى دەپ

ۋەدە ئالغى !» دىگىنى بولمامد ...

بولسىال بولمامدىكەن ئۇالرغا؟

 -يالغۇز پۇ

بىلەنال ئى

پۈتمەيد  ،تامغسى يوق پاسپورت ئۈتەمد ئۇكىجان!

 ئۇ كاتتا مېھمانالر قايسى يۈزى بىلەن سىزگە... ساڭا بىر گەپنى دەپ بىرەيمۇ قۇرغۇيۇم؟ قېنى! ئىنسانغا تىنما! خاتىرجەم بۇلۇ ! -ئۇ كاتتىالر تازا مە

بولغاندا ماڭا نېمە دەيد بىلەمسەن؟

 نېمە دەيد ؟ ئڭۇالر مەسڭڭتلىكتە ئاسڭتا كىلىڭڭپ مىنىڭڭ قۇلىقىمغڭڭا « بىزنڭى تونىمايڭڭدىغانسڭڭەھرالى

يىگىڭڭتلەردى

بىڭڭر قڭڭانچىنى چاقىرىڭڭپ بېرىڭڭڭ!» دەيڭڭد  .مەن چىقىڭڭپ

بىزنىڭڭڭ مۇشڭڭڭۇ ئەتراپتىكڭڭڭى ھڭڭڭاراقكەش يىگىڭڭتلەردى

بىڭڭڭر قڭڭڭانچىنى چاقىرىڭڭڭپ

بىرىمەن...
 ئۇالرنى نېمە قىلىدىكەن؟ نڭڭېمە قىالتتڭڭى ،قارىسڭڭام ئڭڭۇ كڭڭاتتىالر بىردەمڭڭدە قىڭڭزالردەك نازلىنىڭڭپ مەنباشالپ ئەكىرگەن يىگىتلەرنىڭ يانچۇقىغا پۇ

سېلىپ قۇيۇپ ئىچكىرىدىكى ئۆيلەر

ئەكىرىپ كىتىشىد ...
 ھەممىسى شۇنداق قىالمد ؟ ھەممىسى قىرقىغاندەك ئوخشاش ،شڭۇڭا ھە دىسڭە خىڭزمەت تەكشڭۈرىمىز،تۈۋەنگە چۈشىمىزدەپ قاشتېشى ،ئالتۇن دىگەنلەرنى چامادانىغا توشقۇز ش ئۈچۈن
بۇ يەرلەرگە كىلىلالىد ،ئۆز يۇرتىدا قىاللمىغڭان ئەشڭۇنداق بەچچىلازلىقنىمڭۇ مۇشڭۇ
يەردەقىلىلالىد !
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 ئەركىشى تۇر پ قىلغان ئىشىنى... خەلققە ز لۇم قىلىپ ،كىشى ھەققىنڭى يېگەنلەرنىڭڭ ھەممىسڭىنى خڭۇدايىئەشۇنداق ئۇسۇلدا جازااليدىكەن ،خەلقنىڭ ھەققىنى يېگەن ئۇنداق ئەرلەر ئاخىرى
ھەزىلەككەخوتۇنلىرى جاالپقا ئايلىنىدىكەن!
ئۇالرنىڭ گېپىنى ئاڭالپ ھەيران قالدى  ،قوچىقىرىمنىڭ نېمە ئۈچڭۈن ھېلىقڭى
كاتتڭڭا زاتنىڭڭڭ بېشڭڭىنى غارالنىڭڭڭ ئارلىقىغڭڭا يېڭڭرى سڭڭائەت كەپڭڭلەپ قويغڭڭانلىقىنىمۇ
چۈشەنگەندەك بولد م.
ئۇالر يەنە گىپىنى داۋامالشتۇر شقا باشلىدى:
 قۇر ق گەپنڭى قۇيڭۇپ مڭانېلىرنى باشڭاليلى ئۇكىجڭان!- ،دېڭدى ئۇخوتڭۇنكۈلگىنىچە ئاۋازىنى قۇيىلېتىپ.
 باشلىساق باشلىد ق ،سىز تېرورچىمۇ ياكى م ەنمۇ؟ سەندەك تۇغما ئەركەكلەر تۇرغان يەردە مەنڭدەك ئايڭالالر تېر رچڭى بولسڭامياراشما

! - ،دېدى ئۇ خوتۇن نازلىنىپ كۈلگىنىچە.

 ئەمىسە باشلىد ق! -قاتتى

قوپا

تېر رچىالدى

بۇلۇ

جۇمۇ؟

 چاتاق يوق! ئامېرىكا كىنولىرىدىكى تېر رچىالردى -تېر رچىالرنىڭڭڭڭ ئە

بۇلىڭە بولمىسا ئۇالر بەك ۋەھشى؟

ۋەھشڭڭڭىلىرى «ز لمەتلىڭڭڭ

تڭڭڭوپراق»رومانىڭڭڭڭدىكى

تۈركمەنىستان تېر رچىلىرى ئاچا!
 -مەن ئۇ روماننىڭ گىپىنىغۇ باشقىالردى

ئاڭلىغڭان ئەمىسڭە ئاشڭۇالردەك بىڭر

ۋەھشى بۇلىڭە ئۇز جېنى ...خۇددى قامچا بىلەن نۇر ئوينىغاندەك...
 ماقۇ ئاپاق خېنى !ئۇ خوتۇن گېلىنى قىرىپ قۇيۇپ ئارتىسالردەك گەپ قىلىشقا باشلىدى:
 بۇ كېچىدە ئۆيۈمگە باستۇر پ كىرگەن كىمسەن؟ تېر رچى! مەن نېمە قىلدى ؟ سەن مىللى مۇناپى  ،ر سالرغا ياخشى بولۇش ئۈچۈن ئۇالرنىڭڭ ئادالەتسڭىزھاكىمىتىتىگە قارشى چىققان قېرىنداشلىرىمىزنى تېر رچى ،بۈلگۈنچى دەپ تۇتڭۇپ
بەردىڭ!
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قىلغڭانلىقى ئۈچڭۈن ئادىلمڭا ،ھەق گەپڭتى

ئېغىزنى قىلغانغا تۈرمىلەرگە سۇالپ نەچچە يىللى

بىڭر

كىسىلەتكەنلىكى ئۈچۈن ئادىلما؟

باراۋەرلىكىنى تىلغا ئالماي ئىتتىپاقلىقنى بىزگە تاڭغانلىقى ئۈچۈن ئادىلمڭا؟ سانىسڭز
ر سڭڭالرنى بڭڭۇ يەرگە يڭڭۆتكەپ بىزنڭڭى يەرسڭڭىز ،ئىشسڭڭىز قويغىنىغڭڭا ئادىلمڭڭا؟ ئېتڭڭتە
قانجۇق ئەمىلىتەتتە بىز تېر رچىمۇ ياكى ئۇالر تېر رچىمۇ؟...
 -لېكى

مەن گۇناھسىز...

 بىز كى ئۈچڭۈن تېرورچڭى بولڭد ق؟ سڭىنىڭ باللىرىڭڭ ئۈچڭۈن ،كەلگۈسڭىتۈركمەن ئەۋالدلىرى ئۈچۈن مۇشۇ نامغا قالمىد قمۇ؟ ئاددى بىر ئىنسانلىقىمىز بىلەن
ئۆزىمىزنىڭ ماكانىدا ياخشىراق بىر ياشاش ھۇقڭۇقىنى تەلەپ قىلغڭانلىقىمىز ئۈچڭۈن
بىز تېر رچى بولد قما؟
 ئۇغۇ شۇ ... سەن ئېرىڭ بولغان مىللى مۇنڭاپىۋەتەندە نېمە ئى

ئالڭدىغا چىقمىسڭا ئۇتوڭغڭۇزالر بىزنىڭڭ

قىالاليتتى ،ئىرىڭ بىزنى ئۇالرغا تۇتۇپ بىرىپ قانچىلىڭ

پايڭدا

ئااللىدى؟ ئىرىڭ ر سڭالرغا ھەرقڭانچە يڭۈرىكىنى سڭۇغۇر پ بەرسڭىمۇبىردىغىنى شڭۇ
ماشڭڭىنىنىڭ ئالڭڭدى ئۇر نڭڭد قى بىڭڭلەن مۇئڭڭاۋىنلى ! ...ئىڭڭرىڭگە دەپ قڭڭوي مڭڭا
ئىگىسڭڭىگە قايتىڭڭد  ،ۋەتەن ئەزەلڭڭدىنال بىزنىڭڭڭ! زالىڭڭ ر سڭڭالر تڭڭۆگە قۇشڭڭىدەك
كىچىككىڭنە كاللىسڭىنى تۇپىنىڭڭ ئاسڭتىغا تىقىلېلىڭپ «مەن يۇشڭۇرنىلالدى  ،مىنڭڭى
ئەمدى ھېچكى كۆرەلمەيڭد !»دەپ جڭار سڭالغىنى بىڭلەن ئۇنىڭڭ تۈگىڭدەك بڭوي -
بەستى ،قوغاچتەك كۆتى جاھان -ئەھلىڭگە مانڭا مەن دەپ ئاشڭكارا بولڭۇپ بولڭدى!
ئڭۇالر ھڭامىنى قوغالنڭدى بولىڭڭد  ،سڭىنىمۇ بىڭزگە تاشڭڭالپ بىرىڭپ ئڭۆزى چىكىتىڭڭپ
قالىد  ،شۇ چاغدا يەتتە ئەۋالدىڭنىڭ قىرىلىپ كىتىشىدى  ،خەلىقنىڭڭ لەنىتىڭدى
قورقمامسەن؟ سەن ئۇالرنىڭ تۈركمەنىستاندا قانچىلى
بىلمەمسەن؟ سەن مۇناپىققا ئۆلۈممۇ ئازلى

ناھاقچىلى

قىلىد !

 ئۇنى ئېرى قىلسا مىنى جازاالمسىز؟ شۇنداق! قانداق جازااليسىز؟ تەن جازاسى بىرىمەن ،كىتىمىڭنى تىز سا ! ساالي غۇجام ساالي! قانداق تەن جازاسى بىرىسىز؟140
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 -ساڭا قىرى

دەررە كالتەك جازاسى بىرىمەن!

 ۋاھ...ۋاھ! ...قىرىققا قىرىقنى قۇشڭۇپ سەكسڭەننى بىڭرىڭە ئڭۇز ئەركىكىڭغۇجام!
 تىز بو !غۇجام تىز بۇالي- ،دېدى ئڭۇ خوتڭۇن ھڭاپىال -شڭاپىال بىرنېمىلىرىنڭى

 -ماقۇ

سڭڭالغىنىچە ھاسڭڭىراپ - ،ئىسڭڭى  ...ئىسڭڭى  ...ئىرىمنىڭڭڭ گۇناھىغڭڭا قڭڭاراپ تەن
جازاسىنى ئاشۇر دىغانلىقىنىڭىز بىلگەن بولسام ئەمىلى ئىرىمدىنمۇ چوڭراق بىرسىگە
خوتۇن بۇالركەنمەن ،ر سڭالرنىڭ غالچىسڭى بولغڭان ،ئڭۆز خەلقىنىڭڭ قايغۇسڭىدى
ئۆزى خۇشاللى

تاپىدىغان بۇ مىللى مۇناپىقنىڭ ئۆيىدە كۈنڭدە گڭۆش -كڭاۋاپ يەپ

بىڭڭر ئۆمڭڭۈر باياشڭڭات ياشڭڭىغىنىمدى

كڭڭۆرە سڭڭىزدەك مىلڭڭلەت -خەلقىمنىڭڭڭ غېمىنڭڭى

يەيدىغان ئىمڭانى ئەركەك كڭالتەكچى باتۇرنىڭڭ قېشڭىدا ئۇمڭاچ ئىچىڭپ بىڭر مىنڭۇت
تۇرغىنى مىڭ ئەۋزەلكەن ئەمەسمۇ...ئۇز تاتلى

تېر رچى غۇجام!...

«قانداقال بولمىسۇن بۇ ئىككىسىنىڭ ئۇن تارتىدىغان تۈگمەندە ناشايان ئىڭ
قىلىڭپ يۈرىشڭىنى توسڭۇش كېڭرەك ،بولمىسڭا بڭۇ پاسڭكىنىچىلىقتى

باشڭقا بىگۇنڭاھ

خەقنىڭ ئەقلى بولغانمامد ؟»
مەن ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزىلاتقان مانىلېرىغا چىدىتالماي ئورنۇمدى تۇر پ ئۇالرنىڭ
بېشىغا كەلدى  ،ئىككى زىناخور«ۋاي ئانا!»دېتىشكىنىچە يېنىڭدىكى قڭو
يۇرتڭڭۇپ يڭڭۈزۈمگە تڭڭۇتتى ئانڭڭدى

چىراقنڭى

مىنىڭڭڭ چىرايىمنڭڭى كڭڭۆرۈپ «ۋاي جىڭڭ !» دەپ

چىقىراشقىنىچە شۇك بولۇپ قېلىشتى ،جىننىڭ گېپىنى ئڭاڭالپ مەنمڭۇ دەرھڭا بڭۇ
ئىككى يالىڭاچنى تاشالپ قويۇپ تۈگمەندى

بەدەر قاچتى  ،ئۆيگەكىلىپ ئەينەككە

قارا دىگەندەك بولۇپ ئەينەككە قارىسڭام يڭۈز -كڭۈزى ئاپئڭاق بىڭر جىڭ
تۇرماسڭڭمۇ ،مەنمڭڭۇ «ۋاي ئانڭڭا! »...دېگىڭڭنىمچە ئەينەكنىڭڭڭ ئالدىڭڭدى

ماڭڭا قڭاراپ
قڭڭاچتى ،

ئەسلىدە ھېلىقى بىر خالتا بۇغداي ئۇنىنى بېشڭىمغا قۇيڭۇپ ياتقڭان چېغىمڭدا يڭۈز -
كۈزۈم شۇ ئۇن بىلەن پۇخۇندىلىپ ئاقىرىپ مۇشۇنداق ئاللاسڭتىغا ئوخشڭاپ قالغڭان
ئىكەنمەن،ھېلىقى زىناخورالرنىڭ مىنىڭ چىرايىمدى
مۇشۇنىڭدى

قورقڭۇپ ئايلىنىڭپ كىتىشڭىمۇ

بولغان ئىكەن.

ئەتىسى ئاڭلىسام مىنى ئۇرغان ھېلىقى باشلىقنىڭ ئايالى بىلەن ئۇنىڭ شوپۇرى
تۈگمەندە ئۆلڭۈپ قڭاپتىمى

 ،ئۇالرغڭا بىڭر تڭۇر پ يۈرۈگڭۈم ئېچىشڭتى ،بىڭر تڭۇر پ

زىناخورلۇق قىلغىنىغا خوپ بولسۇن دېدى ...
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بىڭر ھەپڭتە ئڭۆتمەي ئىككىڭتلەن بىڭر ئېغىڭر بىمڭارنى نوسڭىلكا بىڭلەن

بۆلۈمىمىزگە كۈتۈرۈپ ئەكىرىشتى ،قارىسام بۇ كېسە

ھېلىقى تۈگمەن بېشىدا ئۆيى

بار ئەمەلدارنىڭ ئۆزى شۇ ،كارىلاتتا مەلەقتەك بىھوش ياتىڭد  ،بىڭر قڭانچە كۈنلڭۈك
تەكشۈرۈشتى

كېتى

دوختۇرخانىمىزدىكى چو

ئادەم» بولۇپ قالغانلى

مۇتەخەسىسلەر ئۇنىڭغا «ئۆسۈملۈك

دىئاگنوزىنى قۇيۇشڭتى«.ئۆسڭۈملۈك ئڭادەم دىڭگەن گەپ -

ئۆلۈك ئادەم دىگەن گەپ ئەمەسمۇ!» يا ھەرىكەت قىالمىسا ،يا گەپ قىاللمىسڭا ،يڭا
كۆرەلمىسە ،يا بىر نىمە يىتەلمىسە ،يا چو -كىچى

تاھارىتىنى تۇتالمىسا...

مىنڭڭى ھەيڭڭران قالڭڭد رغىنى بۇنڭڭداق كاتتڭڭا ئەمەلڭڭدارنى يوقاليڭڭدىغانغا بىرمڭڭۇ
ئادەمنىڭڭ چىقمىغىنڭڭى ئىڭدى ،مەن بۇنىڭڭڭدى

ئەجەبلىنىڭپ باشڭڭقىالردى

ئىشڭڭنىڭ

تىگىنى سورىدى  ،ئۇالر ماڭڭا«بڭۇ ئادەمنىڭڭ قولىڭدا ھوقڭۇق بڭار چېغىڭدا چڭاپىنىنى
كۆتۈرۈشنى تالىشىپ نەچچە يۈز ئادەم ئۆچىرەتتە تۇراتتى ،مانا ئەمڭدى تەشڭكىلنىڭ
بىر ۋاراق ۋەزىپىسىنى توختىتىپ تۇر ش قەغىزى تۈپەيلىدى

بۇئادەم بىر كېچىڭدىال

ئۆسۈملۈك ئادەمگە ئايلىنىپ ئۇنى يوقاليدىغان بىرمۇ ئادەم چىقمىدى!» دەپ جاۋاب
بىرىشتى...
ئۇنىڭغا بىر تۇر پ ئىچى ئاغرىدى چۈنكى ئۇنىڭڭ تۇغمڭا
مەن سەۋەبلى

زىنڭاخور خۇتڭۇنى

تۈگمەنڭدە ئۆلڭۈپ قالمىغڭان بولسڭا ئۇنىڭڭ ھالىڭدى

خەۋەر ئالغڭان

بڭڭۇالتتى ،مەن بىڭڭر ئڭڭاز ۋىجڭڭدان ئڭڭازابى تارتقانڭڭدەك بولڭڭۇپ قالڭڭدى ئڭڭاخىرى كڭڭۆپ
ئويلىنىڭڭپ ئۇنىڭڭڭ كېسڭڭىلىنى سڭڭاقايتىدىغان يېڭڭڭى بىڭڭر چڭڭارىنى ئڭڭويالپ تڭڭاپتى ،
كومپتۇتېرنىڭ ئالدىدا بەش مىنۇت ئولتڭۇر پ يالغانڭدى
ئۇقتۇر ش قەغىزىدى
باشلى

بىرنى ئۇر پ چىقتى  ،ئاندى

ئۇ ئۇقتۇر ش قەغىزىنى ئېلىپ

ياتقان كارىلاتنىڭ يېنىدا تۇر پ ئۈنلۈك ئۇقۇشقا باشلىدى  ،دىگەنڭدەك بڭۇ

يېڭىچە داۋاالشنىڭ ئۆنۈمى دەرھا
تەشكى

بىڭر ۋەزىڭپىگە ئۆسڭتۈرۈش

كۆرۈلۈشكەباشلىدى ،مەن ئۇقتۇر شنى ئۇقۇپ«

بۇ يولداشنىڭ ئىلگىرىكى كۆرسەتكەن خىزمەتلىرىنى شۇنداقال خىزمەتتىكى

باشقۇر ش قابىلىتىتىنى كۆزدە تۇتۇپ ئۇنى مۇئاۋى

نازىر دەرىجىلى

كادىر قىلىپ

ئاپتونوم رايۇنغا ئاشكارا تالالپ ئۆستۈردى »...دېگەن يەرگە ك ەلگەنڭدە دىگەنڭدەك
مۆجىزە يۈز بەردى ،باشلى

بېشىنى ياستۇقتى

كۆتۈردى،كۆزىنى«الپپىدە» ئېچىپ

قۇلۇمدىكى قەغەزگە قۇلىنى سۇندى .مەن قەغەزنى ئالدىراپ ئۇنىڭ قۇلىغا بەردى ،
ئۇ قەغەزدىكى «مۇئاۋى

نڭازىر» دېڭگەن خەتنڭى قايتڭا -قايتڭا ئۇقڭۇپ بولڭۇپ ماڭڭا

ۋارقىرىدى:
142

www.kitaphumar.net
 ئەبلەخ! ...مۇئاۋىدەرھا

نازىر دىمەپتۇ ،جىڭ نازىر دەپتىغۇ؟

خەتنى ئېلىپ قارىسام راستىنال «جىڭ نڭازىر» دېڭگەن خەت ئىڭكەن،

مەن ئۇپۇ -تۇپۇ ئۇنىڭغا ھىجىتىپ خۇشامەت قىلدى :
 مۇبارەك بولسۇن نازىر جاناپلىرى!باشڭڭلى

كڭڭۆزىگە يڭڭاش ئېلىڭڭپ ئۇقتڭڭۇر ش قەغىزىنڭڭى يەنە ئۈنلڭڭۈك ئۇقۇشڭڭقا

باشلىدى ،خەتنى ئۇقۇپ يەنە شۇ «جىڭ نازىر» دېگەن يەرگە كەلگەندە تۇيۇقسىز
ئۇنىڭ ئېغىزىدى

پونتاندەك قان ئېتىلىپ چىقىپ ياستۇققا بېشىنى قويغىنىچە شۇك

بولڭڭۇپ قالڭڭدى ،دوختڭڭۇر -سېسڭڭتىراالر پاتىپڭڭاراق بولڭڭۇپ ئڭڭۇنى قۇتقڭڭۇز پ بڭڭاقتۇق،
ئەسڭڭلىدە ئڭڭۇ يېڭىڭڭدى

ۋەزىڭڭپىگە ئولتڭڭۇر ش خوشڭڭلۇقىدا بەكڭڭال ھاياجانلىنىڭڭپ

كەتكەچكە يڭۈرىكى يېرىلىڭپ كېتىڭپ بڭۇ د نتڭا بىڭلەن خوشلىشڭىپتىكەن ،شڭۇنىڭ
بىلەن تەشكى

مىنى «كېسڭەلنى خاتڭا داۋاالپ ئۆلتڭۈرگەن قاتىڭ !»دەپ بڭۇ يەرگە

سۇالپ قويدى ،بولغان ئى

مۇشۇ بۇرادەرلەر!

 -سىنى ئۇرغان ئۇ باشلى

يۇقىرىدىكىلەرگە شۇنچە خۇشامەت قىلىپ تۇرغان

يەردە قانڭڭداق بولڭڭڭۇپ ۋەزىپىسڭڭڭىدى

قالغڭڭڭان بڭڭڭولغىتتتى؟- ،دەپ سڭڭڭورىدى ئڭڭڭۇ

باشلىقنىڭ ئۆلۈمىگە بىر ئازئىچى ئاغرىپ.
بۇالتتى- ،دېدى دوختۇر يىگى

كۈلۈپ كېتىپ - ،مەن تۈگمەندە

 -نېمە ئى

ئڭڭۇخالپ قالغڭڭان ھېلىقڭڭى ئاخشڭڭىمى يۇقىرىڭڭدى

كڭڭاتتىالر

كەلڭڭگەن ئڭڭۇ چىرىڭڭ

مەھەللىدىكى بەش -ئالتە يىگىتنى ئۆيگە ئەكىرىلاپتىكەن ئەمەسمۇ؟
 ھە ،ھېلىقى زىناخور خوتۇن چاقىرىپ ئەكىرگەن ھاراقكەشلەر... توغرا ،مەھەللىدىكى بۇ شۇخ گۇيالر كاتتىالرنىڭ بەرگەن نەچچە يۈز يۈەنپۇللىرىنى چۆنتىكىگە سېلىپ بولغاندى

كېتى

تۇر پ دىگەندەك نەرسىلەرنى يانچۇقىدى

ئالدى

تەيتڭارالپ قويغڭان سڭەۋزە -

سۇغۇر شڭۇپ ئېلىڭپ ئۇالرنىڭڭ كڭۆتىگە

تىقىپ قۇيۇپ قېچىپ كىتىشىپتۇ ،ئەتىسى ئۇ كاتتىالرمەستلىكىدى يېشىلىپ كۆتىگە
تىقىپ قۇيۇلغان دانىسى نەچچە كىلۇگىرام كىلىدىغان سەۋزە -تۇر پالرنى تەسلىكتە
سۇغۇر پ ئېلىشىپ ئۆزلىرىنىڭ نەچچە يىلالردى
كەلگەنلىكىنى بىلىشىپتۇ ،ئانڭدى

بىڭرى مۇشڭۇنداق ئاخمڭاق بولڭۇپ

جڭان ئاچچىقىڭدا بڭارلى

ئڭۈچىنى بڭۇ باشڭلىقتى

ئېلىپتىكەن ئەمەسما!
بىڭز بڭۇ گەپڭتى
تۇيۇقسىز قاتتى

بولڭدى دىگڭڭۈچە كۈلۈشڭۈپ تڭۇرغىنىمىزدا كامىرنىڭڭ ئىشڭڭىكى

جاالقشىپ ئېچىلدى.
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تەكشۈرۈش!- ،دەپ ۋاقىرىدى ئارىمىزدى

 -ۋوي چو

بىرسڭى پڭاتمىچۇقتەك

تامغا چاپالشقىنىچە دىر -دىر تىتىرەپ تۇر پ.
بىزمۇ ھاپىال -شاپىال ئاران تامغا چاپلىشىپ ئۈلگۈرد ق ،يېڭى كىرگەن دوختۇر
بۇئىشالرنى تېخى بىلمىگەچكە بىر ئاز گاڭگىراپ قېلىڭپ بىزنڭى دوراپ تامغڭا

يىگى

چاپلىشىپ باقتى ،لېكى

ئۇ كىچىكىپ قالغان ئىدى ،تڭاالدى

ئۇچقانڭدەك ئېتىلىڭپ

كىڭڭرگەن بەش -ئڭڭالتە تەكشڭڭۈرگۈچى ئەسڭڭكەرلەر بڭڭۇ دوختڭڭۇر يىگىتنڭڭى بىردەمڭڭدە
دەسسەپ -چەيلەپ چاال ئۈلۈك قىلىلەتتى...
كامىرنىڭڭڭ ئىچڭڭى تەكشڭڭۈرۈلۈپ بولڭڭۇپ بەدىنىمىڭڭز تەكشڭڭۈرۈلىدىغانغا نڭڭۆۋەت
كەلدى ،ھەممىمىزقورقۇنچىدى

ال -ال تىتىرەشكە باشلىد ق ،شڭۇنچىكى قىڭىڭر -

سىڭىر بولۇپ قالساق ھېچ بولمىغاندا بىرە -ئىككى قوۋ رغىمىز سۇنۇپ كىتەتتى...
كۆز ئەينەكلى

ئەسڭكەرلەردى

بىرسڭى مىنىڭڭ ھەمڭمە يىرىمنڭى سىالشڭتۇر پ

كىلىپ چاترىقىمغا كەلگەندە بىر نىمىنى تېپىلالغاندەك شۇنداق خوش بولۇپ كىتىپ
كۈلگىنىچە ماڭا قاراپ ئېتتتى:
 قاپاق ...قاپاق...ئڭڭۇنى دىمىسڭڭڭىمۇ بىڭڭز ئەسڭڭڭلىدە توقۇغڭڭان قاپڭڭڭاقلىرىمىزنى ئەسڭڭڭكەرلەرنىڭ
تېپىلالماسلىقى ئۈچڭۈن مۇشڭۇنداق يەرلىرىمىڭزگە ئېسڭىلاالتتۇق ،قاپڭاقلىرىمىزمۇ بڭۇ
ئۇسۇ ئارقىلى

كۆپىنچە ھالالردا بڭۇال -تاالڭڭدى

سڭاقلىنىپ قڭاالتتى ،لڭېكى

بڭۇ

قېڭڭتى بىڭڭز تەيتارلىقسڭڭىز قالغاچقڭڭا تۇقۇغڭڭان قاپڭڭاقلىرىمىزنى ئڭڭۇ يەرگە بڭڭاغالپمۇ
ئۈلگۈرەلمىگەن ئىد ق...
 مەنڭڭدە قاپڭڭاق يڭڭوق - ، ...دېڭڭدى يىغالمسڭڭىرىغان ئڭڭاۋازدا ئۇنىڭڭڭ قڭڭاتتىئۇر شىدى

ئەنسىرەپ.

 يڭڭاق قاپڭڭاق بڭڭار...بڭڭۇ قاپڭڭاق بولمڭڭاي نڭڭېمە؟- ،ئڭڭۇ شڭڭۇنداق دىگىڭڭنىچەقوڭغىرىقامنى تېخىمۇچىڭ سىقتى ،مەن ئاغرىققا چىدىتالماي يىغالپ سالدى :
 -جېنى ئاكا ،ئۇ قاپاق ئەمە

...

 ياق قاپاق...بۇ يەردە ئۈچ دانە قاپاق بار...بىرسى چوكىچىڭ
ئەقىللى

قاپاق ...ئىككىسى

قاپڭاق...تېپىلالغانڭڭدىمە؟ - ،دېڭدى ئڭۇ ھىجڭڭايغىنىچە ئۆزىنىڭڭ ئەزەلڭڭدىنال
ئىكەنلىكىنى پەش قىلىپ.

 -خۇدا ھەققى ئۇ قاپاق ئەمە

...

ئەسلىدە مىنى ئاختۇرغان بۇ بىرى ھەمڭمە ئەسڭكەرلەرنىڭ باشڭلىقى ئىڭكەن ،ئ
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يېنىڭڭدىكىلەرگە بىڭڭر نڭڭېمە دىگەنڭڭدەك قىلىلىڭڭدى ،قالغڭڭان ئەسڭڭكەرلەر مىنىڭڭڭ
كامېرداشلىرىمنى قوي ھەيدىگەندەك ئالدىغا سېلىپ ھويلىغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى.
 ئىشتاننى سا !- ،دەپ بۇير ق قىلدى ئۇ قۇلىدىكى قارا رەزىڭنكە كڭالتەكنىبېشىمغا چەنلەپ تۇر پ.
مەن قارا كالتەكتى
ئوبدان ر سلىلالغاندى
ئىنچىكىلى

قورقۇپ دەرھا تڭامبىلىمنى سڭالدى  ،ئڭۇ كڭۆز ئەينىكىنڭى
ئالدىمدا تىزلىنىپ ئولتۇر پ قوڭغىرىقڭامنى ناھڭايىتى

كېتى

بىلەن سىالپ تەكشۈرۈشكە باشلىدى.

 ياق بۇ قاپاق!- ،ئۇ يەنە شۇنداق دەپ ۋارقىرىغڭانچە قوڭغىرىقڭامنى ئىككڭىقۇلى بىلەن چىڭ سىقىپ تۇرىلالدى.
«ئڭاھ خڭۇدا...نەدىڭ

كەلڭگەن قڭڭارىغۇ...جىرتڭاق نڭېمە بڭۇ ...قاپڭاق بىڭڭلەن

قوڭغۇراقنى ئايرىتالمايدىغان ھالىغا تېخى ئەسكەر باشلىقى بولغىنىنى»...
 -جېنى ئاكڭا...خڭوش بڭۇالي قويىڭلەت...بڭۇ قاپڭاق ئەمە

...بڭۇ دادامڭدى

قالغان قاپاق - ،...دېدى ئاغرىققا چىدىتالماي تېخىمۇ يىغالپ يالل ر پ.
 ياق بۇ دىگەن قاپاق! -قاپاق بولسىمۇ بولسۇن لېكى

بۇ سىنىڭ قاپىقا

ئەمە

ئاكا...

 ئەمىسە كىمنىڭ؟ پاتمىخاننىڭ قاپىقى جېنى ئاكا... ياق...ياق ...بۇ مىنى قاپىقام!ئۇ شۇنداق دىگەچ قاپاقنى تېخىمۇ چىڭڭ تۇتڭۇپ ئالڭدىغا تارتىشڭقا باشڭلىدى،
مەن بۇاللماي قاپاق بىلەن بىرگە ئالدىمغا يۈرۈشۈپ كەتتى  ،قاپاق ئۇنىڭڭ ئېغىڭز -
بۇرنىغا تاقىشىپ تا

قالدى ئۇنىڭ كۆز ئەينىكىنى چېقىڭلەتكىلى ...ئڭۇ تۇيۇقسڭىز

يڭان بىلىنڭى ئڭاختۇر پ كىچىڭ

بىڭر قەلەمتڭۇراچنى ئېلىڭپ قاپڭاقنى كېسڭىلالماقچى

بولدى...
بڭۇنى كڭڭۆرۈپ كڭڭۆزلىرى چەكچىتىڭڭپ پڭۇت -قۇلۇمڭڭدا جڭڭان قالمىڭڭدى ،ئڭڭاخىرى
بۇاللماي شارقىرىتىپ سىتىپ تاشلىدى  ،قاپاقنىڭ سۈيى تۆكۈلۈشكە باشلىدى...
قاپاقنىڭڭ قىزىڭ

سڭڭۈيىدى

توقۇغان قاپاق ئەمەسلىكىگە چى
ۋاز كىچىڭڭپ كڭڭامىردى

ئڭۇ بىڭڭر ئڭاز ئەقلىڭگە كىلىڭڭپ مەنڭدىكى قاپاقنىڭڭڭ
پۈتتى ،ئانڭدى

قاپڭاقنى كىسڭىلېلى

نىتىتىڭدى

چىقىڭڭپ كەتمەكچڭڭى بولڭڭدى مەنمڭڭۇ ئڭڭۇھ دەپ چڭڭاترىقىمنى

چاڭگالالپ تۇر شۇم ئۇ يەنە كەيڭنىگە يېنىڭپ قاپىقڭامنى قايتىڭدى
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كۈلگىنىچە تىلىنى «لىككىدە» چىقىرىپ قۇيۇپ چىكتىپ قالدى...
چو

تەكشۈرۈش تۈگەپ يېرى سائەتكىچە مەن ئڭاغرى

تاپالمڭڭاي يڭڭۈردۈم ،تۇيۇقسڭڭىز كامېرنىڭڭڭ ئىشڭڭى

دەسڭتىدى

ھۇشڭۇمنى

يەنە جاالقشڭڭىپ ئېچىلىڭڭپ مىنىڭڭڭ

ئىسمى چاقىرىلدى ،مەن چاترىقىمنى كەرىگىنىمچە سوراققا ئېلىپ چىقىلدى .
سوراق ئۆيىدە ئىككى سڭاقچى ئولتڭۇراتتى ،ئۇالرنىڭڭ بىڭرى يېنىڭدىكى بىڭرىگە
پۈكلىنىپ تۇر پ ئۇنى ماڭا تۇنۇشتۇردى:
 توختى پوكان! خوپ باشلى ... بڭڭۇ كىشڭڭى بولسڭڭا بىزنىڭڭڭ مەخسڭڭۇقىلىدىغانغا يۇقىرىنىڭمۇ يۇقىرىسىدى

چىرىكلىڭڭ

كەلگەن چو

دېلڭڭولىرىنى نڭڭازارەت

باشڭلىقىمىز ،ھەرقانڭداق گەپ

بولسا بۇنىڭغا دەيلى ،بىلد قما توختاخون!
ئۇ شۇنداق دەپ بولۇپ قېشىدىكى باشلىققا ئۆلگۈدەك خۇشامەت قىلغان پېتڭى
سىرىتقا چايدەك بىرنىمە ئەكىرگىلى چىقىپ كەتتى.
سوراقخانىدا ئىككىمىزال قالد ق ،ئالدىمڭدا ئولتۇرغڭان ئڭۇ سڭوراقچى ئورنىڭدى
تۇر پ ماڭا بىر تا

سىگارتنى تۇتاشتۇر پ سۇندى ،ئۆمرۈمدە بۇ بىرنىمىنى چىكىپ

باقمىغڭڭان ئىڭڭدى  ،ئەتىڭڭدى

بېرىقڭڭى قاپڭڭاق تالىشڭڭى

جېڭىڭڭدە بەك جىڭڭلە بولڭڭۇپ

كېتىپتىكەنمەن ،ئاخىرى ئۇنىڭ قۇلىدىكى سىگارتىنى ئېلىپ پۇرقىرىتىپ چىكىشڭكە
باشلىدى  ،سوراقچى ئېغىزئاچتى:
 -ساڭا بىر تڭا

سڭىگارت بولسڭىمۇ سڭوۋغا قىلڭدى  ،ئەمڭدى سڭەن ماڭڭا نڭېمە

سوۋغات بىرىسەن؟
«يا مەن مەككە -مۈكەررەمدىكى ھاجىلىقتى
بڭڭۇ كۆزئەينەكلىڭڭ

قايتمىسام نېمە سوۋغات ئەكىلەدى

مەخسڭڭۇمغا؟،..ئۇنىڭغڭڭا الزىمڭڭى ھەرقاچڭڭان مىنىڭڭڭ چىرىكلىڭڭ

قىلمىشىمنىڭ ھەممە تەپسىالتى بولسا كېرەك! »
مەن بۇ سوئالغا نېمە دەپ جاۋاب بېرىشىمنى بىلەلڭمەي كېكەچلەپڭراق جڭاۋاب
بەردى :
 مىنىڭ سوۋغىتى شۇ...شۇ ...ھەممىنى تولۇق ئىقرا قىلىشتۇ شۇ! ياق -ياق...مەن قاپاقنى دىمەكچى! ساڭىمۇ قاپاق الزى ؟«ئاھ خۇدا...قاپاق جىنى چاپلىشڭىپ قالغڭان سڭارا
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كەلدىمۇ نېمە؟»مەن قورقۇنچىدا كاپپىدە چاترىقىمنى چاڭگاللىلالدى .
 شۇنداق ماڭڭا قاپڭاق الزىڭ ! - ،ئڭۇ شڭۇنداق دىگىڭنىچە يۇپۇر لڭۇپ كىلىڭپچاترىقىمدىكى قۇلۇمنى بىر يانغا ئىتتىرۋەتتى -دە ئۇيەرنى ئابايامقى كۇسپۇر چتىنمۇ
ئۆتە چىڭ سىقىمدىلالدى.
 -توختا ...توختا

...ئۆزىڭىز قاراپ بېقىڭ ،خۇدا ھەققى مەندە قاپاق يوق

ئاكا!- ،مەن شۇنداق دېگىنىمچە تامبىلىمنى سېلىپ قاپاقنى ئۇنىڭغا كۆرسەتتى .
ئۇ سە -پە

خىجى

بولغاندەك بولڭۇپ ئىككڭى يانغڭا قارىلەتكەنڭدى
ئېتىلېتىپ يېنىمغڭا كەلڭدى ،ئانڭدى

سوراقخانا ئىشىكىنى ئىچىدى

كېڭتى

ئىككڭى ئڭالقىنى

بىلەن قاپاقنىڭ راس -يالغانلىقىنى بىلمەكچڭى بولڭدى .ئڭۇ بىڭر ھڭازا ئىنچىكىلىڭ
بىلەن تەكشۈرگەندى

كېتى

بېشىنى لىڭىشتىپ تەكشۈرۈشنى خۇالسىلىدى:

 -سەن ئۆزۈڭچە قاپىقىڭنى د نتادا ھەممىدى

چو

دەپ ئويالمسەن؟

 ياق ئاكا! -بۇنى كۆرسە

نېمە دەيسەن؟

ئۇ شۇنداق دىگەچ تامبىلىنى سېلىپ ماڭا كەينىنى قىلىپ تۇردى.
 -ياق ئاكا ،ئۇنداق دېتى

ھەددىمۇ؟ - ،دېڭدى ئۇنىڭڭ بڭۇ ھەركىتىنڭى تڭازا

چۈشىنەلمەي.
 قارىغىنا بۇ يەرگە ،مىنىڭ كڭاۋام چڭوڭمىكەن يڭاكى سڭىنىڭ قڭاپىقىڭمۇ؟- ،دېدى ئۇ ماڭا ئۆپكىدەك ئىككى پەللىكىنى كۆرسىتىپ تۇر پ.
 ئەللەتتە سىزنىڭ كاۋىڭىز چوئادەم تۇرسىڭىز!- ،دېدى ئۇ سارا
 -سېلىشتۇر پ ئاندى

ئاكا ،سىز دېڭگەن كاتتڭا يەردىڭ

كەلڭگەن

جىرتاقنىڭ كۆتىگە قاراپ كۆڭلۈم ئېلىشىپ.

جاۋابىنى بەر!

 سېلىشتۇرد م ئاكا سىزنىڭ كاۋىڭىز چوڭكەن؟ -ئىككىسىنى بىر يەرگە ئەكېلىپ ئاندى

گەپ قى !

 قانداق بىر يەرگە قۇيىمەن ئاكا؟ كەينىمگە چاپالشساكالالمدى

بولدى ،مۇشۇ بىر قېتى !

سۇغۇق سۇ قۇيغاندەك بولۇپ تىنى تىكەنلىشىپ كەتتى...

«ھەي سڭەن زادى يىرتقڭۇچالرنى تڭۇتقىلى كەلڭگەن ئوۋچىمڭۇ يڭاكى كڭڭاۋاڭنى
ساتقىلى كەلگەن قوڭچىمۇ؟ ئۆزەڭنىڭڭ نەپسڭانىتەتچى  -ئاچكۆزلىكىڭڭدى
ئىلىنگەننڭڭى قانىڭغڭڭا تىقىڭڭپ بولڭڭد

قۇلۇڭغڭا

 ...پۇلنىمڭڭۇ ئالسڭڭا  ،ئڭڭالتۇننىمۇ ئالسڭڭا ،
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قاشتېشىنىمۇ ئالسا  ،سڭوقماقنىمۇ ئالسڭا  ،چىالننىمڭۇ ئالسڭا  ،قڭازاننىمۇ ئالسڭا ،
تۇۋىقىنىمڭڭۇ ئالسڭڭا  ،ئەمڭڭدى سڭڭەن ئالمىغڭڭان مۇشڭڭۇ قاپڭڭاق قالغڭڭان ئىڭڭدى ،ئەمڭڭدى
بۇنىمۇئا !...ئۇنىمۇ ئا !..ئڭالە ئڭا ...ھەممىنڭى ئڭا ! ...ئۈسڭتىدىكىنىمۇ ئڭا !...
ئاسڭتىدىكىنىمۇئا ! ...تۈۋىڭدى  ...يىلتىزىڭڭدى
سايىسىدا ئانا
چىرى

قومڭۇر پ ئڭڭا  ،قاپڭاق بارىڭىنىڭڭڭ

بىلەن خوتۇنىڭنى سەگىدىتەرسەن! خۇدايى جاجاڭنى بىرەر سڭەن

نۇمۇسسىزنىڭ! ئادالەتلى

كومپارتىتىمىز ھامىنى كۈلڭۈڭنى كڭۆككە سڭور پ

كۆتۈڭگە تۈگمە قادار سەن توڭغۇزنىڭ!...ئاھخۇدا!»...
- 9111يى
(كېتىڭڭنچە پڭڭڭارتىتە ئىنتىڭڭزام قۇرلۇشڭڭڭى تېخىمڭڭۇ كۈچەيتىلىڭڭڭپ تەشڭڭڭكىلنىڭ
ئادالەتنىڭ ئارغامچىسى يېغىلدى ،ھەرسڭاھە -ھەر كەسڭىپتىكى بىڭر قىسڭى چىرىڭ
ئۇنسۇالر بىر -بىرلەپ پاش بولۇپ قانون تورىغا چۈشۈشكە باشلىدى)
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توختى پوكان ۋە كېپەن ئوغرىسى
ئىپڭڭادەم ياخشڭڭى بولغڭڭانلىقى ئۈچڭڭۈن ئەمڭڭگەك بىڭڭلەن ئڭڭۆزگەرتى

مەيڭڭدانىغا

پاالنماي ،مۇشۇ قاماقخانىنىڭ ئاشخانا دىگەندەك ئارقا سڭەپ بۆلۈملىرىڭدە يۈگڭۈرە -
يىتى ئىشالرنى قىلىپ يىلىمنى توشقۇزىدىغان بولد م.
بۈگۈن ئەتتىگەن توخڭۇ پڭوق يېمەسڭتە جىنڭايىتىمىز يىنىكڭرەك دەپ قارالغڭان
ئڭڭۈچىمىز تڭڭۈرمە ئىشخانىسڭڭىنىڭ ئالدىڭڭدىكى تڭڭا

جاھازىسڭڭىنى ئوڭشڭڭىلاتاتتۇق،

گۇنڭڭدىپاي بولسڭڭا كەكە -ھەرە دىگەنڭڭدەك الزىملىڭڭ

نەرسڭڭىلەرنى بىڭڭزگە سڭڭۇنۇپ

بېرىلاتاتتى.
بىرسڭى تڭڭۈرمە دەرۋازىسڭىدى

سڭڭىرتقا چىقىلاتقڭڭاچ بىڭزگە قڭڭۇلىنى پۇالڭلىتىڭڭپ

ۋاقىرىدى:
 قېرىنداشالر مەن كەتتى !ئۇنىڭ خۇشاللىقىغا قاراپ يېنىمدىكى ئى

ئوغرىسىدى

سورىدى :

 كاساپەتنى قويىلېتىپتۇ -دە! مۇددىتى تۇشۇپتۇ ئۇ كېپەن ئوغرىسىنىڭ!- ،دېدى بۇرادىرى يەرگە بىرنڭىئاچچى

تۈكۈرۈپ - ،كۆرەڭلەپ كەتكىنىنى ھابدالنىڭ تېخى!

 كېپەن ئوغرىسى؟ شۇنداق ،ئىككى كوي پولغا ئىككى يى -ۋاي قانداق بولۇپ ئىككى يى

كېسىلگەن نۇمۇسسىز ئوغرى ئۇ!

كېسىلىپتىكەن ئۇ؟

 كاتتا بىر قۇر لۇش ھۆددىگىرىنىڭ ئانىسى ئۆلۈپ قالغان ئىكەن ،ئۇ ئەبلەخكىنودىكى مېتى

ساند قىغا پو

ئاخشىمى ئۇ قەبرىنى كوالپ مېت

سېلىپ قۇيىدىغان ئىشنى كۆرۈپ قېلىڭپ ئەتىسڭى
ساند قى ئېچىپتىكەن ئىچىدى

بىلەن بىر بوتۇلكا ھاراق چىقىپتۇ ،شۇنىڭغا ئىككى يى

ئىككى يۈەن پۇ

كېسىلدى.

 قانڭڭداق بولڭڭۇپ تۇتۇلڭڭۇپ قالغڭڭان بڭڭولغىتتتى ئڭڭۇ ئىتنىڭڭڭ ھەققڭڭى؟- ،دەپسورىدى قېشىمدىكى موتۇ ئوغرىسى چىدىماسلى
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كىتىلاتقان كېپەن ئوغرىسىغا قاراپ.
 -قانداق بۇالتتى ،ساند قتى

چىققان ئىككى يۈەن پۇلنى كڭۆرۈپ ئاچچىقىڭدا

بىڭڭر بوتۇلكڭڭڭا ھاراقنىڭڭڭ ھەممىسڭڭڭىنى سڭڭۇدەك ئىچىلېتىپتڭڭڭۇ ،ئەتىسڭڭى قۇرلڭڭڭۇش
ھڭڭۆددىگىرى قەبڭڭرە بېشڭڭىنى يڭڭوقالپ كەلسڭڭە ئڭڭۇ ئەبڭڭلەخ مومڭڭاي رەھمەتلىكنىڭڭڭ
ساند قىدا بەخىرامان ئۇخالپ ياتقان گەپ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنى تۇتىلاپتۇ...
گەپنىڭ ئايىغى تۈگىمەستە تاالدى

بىرسى تۇپا توزىتىپ كىرگىنىچە ۋاقىراشڭقا

باشلىدى:
چاتاق!

 -ۋاي باشلى  ،ئى

 نېمە ۋاقىرايسەن؟ - ،دەپ توۋلىدى بىزگە قاراپ تۇرغان گۇندىپاي يۈگۈرۈپكىرگەن ئۇ جىنايەتچىگە ئالىتىپ.
يېنىلاتسام ھېلىقى كېپەن ئوغرىسى ئالدىمغا ئۇچىراپ قالدى...

 -بازاردى

 ئۇچرىغڭڭان بولسڭڭا نڭڭېمە بولۇپتڭڭۇ ،ئڭڭۇنى ھڭڭازىر قويىلەتتڭڭۇق! - ،ۋاقىرىڭڭدىباشلى

چېقىمچىغا زەردە بىلەن تەنبى بىرىپ.
 -لېكى

ئۇنىڭ قۇلىدا بىر كاال تورىد !

 -كاال؟ - ،باشلى

ئولتۇرغان ئورنىدى

تۇر پ كېتىپ چېقىمچىغا ۋارقىردى- ،

ئۇنىڭ قۇلىدا كاال يوقتىغۇ؟
 شڭڭڭۇنى دەيڭڭڭمەن باشڭڭڭلى  - ،دېڭڭڭدى چېقىمچڭڭڭى تۈپڭڭڭۈكىنى غۇرتتىڭڭڭدەيۇتىلېتىپ - ،سورىسام پۇلغا ئالدى دەيد ئۇ نۇمۇسسىز ئوغرى!
 ئەستەخپۇر لالھ ،نېمەدەيدىغانسەن! ...تىز چۈشۈڭالر قاراپ باقايلى!بىز ئالدىراپ تا

جازىسىدى

چۈشۈپ باشلىقنىڭ كەينىدى

چىقتڭڭۇق ،تڭڭۈرمە دەرۋازىسڭڭىنىڭ ئالدىڭڭدىكى چڭڭو
دېھقانالرنىڭ ئۆيلىرى بار ئىدى .باشلى
يوچۇقىدى

تۈرمىنىڭ سىرتىغا

يڭڭو بۇيىڭڭدا قاتڭڭار كەتڭڭكەن

قۇلپا سېلىغان بىڭر ھويلىنىڭڭ ئىشڭىكىنىڭ

ئىچىنى مارىالشقا باشلىدى .مەن ئالدىراپ سورىدى :

 كاال ئوغرىسى ئڭاۋ يەردە كېتىڭپ بارسڭا بىڭز بڭۇيەرنى مڭارىالپ نڭېمە ئىڭقىلىمىز باشلى ؟
 -ۋاي سڭڭەن نېمىنڭڭى بىلەتتىڭڭڭ ت ڭوختەك! - ،دېڭڭدى باشڭڭلى

شەپكىسڭڭىنىڭ

سايلىقىنى كەينىگە بۇراپ قۇيۇپ ھويال ئىچىنى كۆزەتكەچ - ،بۇ يەردە پەقەت مۇشۇ
ئۆيلۈكنىڭال كالىسى بار ئىدى ،شۇڭا قاراۋاتىمەن!
 ئڭوغرى كڭڭالىنى ئېلىڭڭپ يولڭڭدا مېڭىلېتىپتڭڭۇ - ،...دېڭڭدى سڭڭە150

كڭڭېكەچلەپ

www.kitaphumar.net
باشلىقنىڭ سەمىگە يەنە بىر قېتى سېلى

ئۈچۈن.

 توختا ،بۇ ئۆيدە ئۇششاق بالىالرنىڭ ئاۋازى بار! ئاتا -ئانىسى باللىرىنى ئۆيگە سوالپ قويغانڭد -شڭۇ؟ - ،دېڭدى يېنىمڭدىكىئى

ئوغرىسى كېپەن ئوغرىسىنى ياند ر پ ئەكەلگۈسى كىلىپ چىدىتالماي.
 -ئېغىزىڭنڭى يۇمڭۇش! ئڭون نەچڭچە بالىنىڭڭ ئڭاۋازى ،ئڭاھ ...خڭۇدا!...ماڭڭا

خۇدايى بەردى ،ھەپتىگە قالمڭاي مىنڭى تڭۈرمە باشڭلىقى دەپ ئاتاشڭمىغىنىڭنى بىڭر
كڭڭۈرەي ئەمڭڭدى! - ،دېڭڭدى باشڭڭلى

شەپكىسڭڭىنىڭ سڭڭايىلىقىنى ئالڭڭدىغا ر سڭڭالپ

ھىجايغىنىچە.
 نېمە...نېمە...ئون نەچچە بالىنىڭ ئاۋازى؟ - ،دەپ سورىدى بڭۇ گەپنىڭڭھېچنىمىسىنى چۈشىنەلمەي.
 -ھەي قاپاق! - ،دېدى يېنىمدىكى ھېلىقى چېقىمچى باشلىقتى

ئڭۆتە خڭۇش

بولۇپ - ،يەر ئاستى دىنى ئۇقۇتۇش نوقتىسى دېگەن گەپ تېرورچىالرنىڭ ئۇۋىسى
دېگەن گەپ ،باشلى
 -ۋوي پە

بۇنى پاش قىلغانلىقى ئۈچۈن ھېچ بولمىغاندا ...

گەپ قىلىڭڭڭڭڭ

ھارامڭڭڭڭڭدى

بولغڭڭڭڭڭانالر ،بڭڭڭڭڭۇنى تۈرمىڭڭڭڭڭدىكى
ئاۋازىنى كوسۇلدىتىپ.

خىزمەتداشلىرى ئاڭالپ قالمىسۇن! - ،دېدى باشلى

 ئۇنداقتا كالىنىچۇ- ،...دېدى مەنمۇ ئاۋازىمنى پەسلەپ. -قوي ئۇ كالىنىڭ گېپىنى...ھڭازىر مەن تامڭدى

سڭەكرەپ چۈشڭۈپ ئڭۇالرنى

تۇتۇۋالىمەن،ھەرقايسىڭ گۇۋاھ بولۇش!
 خوپ باشلى !- ،دېد ق تۆتىمىز باشلىقنىڭ بۇير قىغا پەرمەنبەردار بولۇپ. -بڭڭۇيەردە دۈمڭڭبەلچەك بولڭڭۇپ تڭڭۇر ش!- ،دېڭڭدى باشڭڭلى

تامنىڭڭڭ تڭڭۈۋىنى

كۆرسىتىپ.
تۆتىمىز دەرھا تامنىڭ تۈۋىدە پۇكلىنىپ ئولتۇر شتۇق ،باشلى

بىرسىمىزنىڭ

دولىسىغا بىرسىمىزنىڭ بېشىغا يەنە بىرسىمىزنىڭ ئېغىز -بۇرنىغڭا دەسسڭىگەنچلى
قىلىپ تامنىڭ ئۈستىگە يىالندەك يامىشىپ چىقىپ كەتتى.
بىڭر چاغڭڭدا باشڭڭلى

ھويلىغڭڭا سەكرىمەسڭڭتى

سڭڭاند قتەك پولتىتىڭڭپ كەتڭڭكەن

قورسىقىنى سىلىغىنىچە پۇتى كڭۆيگەن توخڭۇدەك تامنىڭڭ ئۈسڭتىدە ئۇيڭان -بۇيڭان
مېڭىشقا باشلىدى...
ھېلى سەكرە...ھېلى سەكرە...ھېچ گەپ يوق...
 نېمانداق مېڭىلىرىدىغاند  ...پاراتتى151
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پىخىلداپ كۈلگىنىچە ئاۋازىنى پەسلەپ.
 ۋاي تڭا  ،ھڭارامنى تڭڭوال يەپ ئىچڭى سڭۈرۈپ قالڭڭدى بڭۇ بىڭر نېمىنىڭڭڭ ھەرقاچان!
 تام ئۈستىدە ئىككى قۇلى بىلەن زاڭىقىنى يڭۈلەپ ئولتڭۇر پ قۇيىلېتىڭدىغانبولدى!
بولغاندەك قورسىقىغا - ،دېڭدى

 -قاراڭالر ئۇ بايتالنىڭ خۇددى توققۇز ئايلى

ئڭارىمىزدىكى يەن بىڭرى ئېغىزىنڭى تۇتڭۇپ پىخىلڭداپ كڭۈلگىنىچە ئۇنىڭڭ ئېچىلىڭپ
قالغان قورسىقىنى ئىشارەت قىلىپ- ،چوقۇم تولغاق تۇتقان گەپ!
بۇ چاغدا تام ئۈستىدىكى باشلى
قېلىپ پە

بىزنىڭ يۇشڭۇر ن كۈلۈشڭكىنىمىزنى سڭېزىپ

ئاۋازدا بىزگە ۋارقىرىدى:
بولغانالر؟

 -نېمىگە كۈلىشىسەن ھارامدى

 -ياق بىز كۈلمىد ق باشلى !- ،دەپ تە

جاۋاب بەرد ق تۆتىمىز بېشڭىمىزنى

چايقاپ كۈلكىمىزنى بېسىلالغان ھالدا.
 -ئەسڭڭڭتا...بڭڭڭۇيەردى

چۈشڭڭڭەلمەيلاتىمەن! - ،دېڭڭڭدى باشڭڭڭلى

قىزارغىنىچە ئىككى يانغا قاراپ تى -تى
 -سڭڭڭاقچى بولغانڭڭڭدىكى

ئۆپكىڭڭڭدەك

بولۇپ.

قورقمڭڭڭاي سەكرىمەمسڭڭڭىز! - ،دېڭڭڭدى باشڭڭڭلىقنىڭ

بۇلۇمسىزلىقىغا قاراپ ئىچى سىقىلىپ.
 ساقچى بۇالپ ئاناڭنى ئالدىمما مەن! - ،دەپ تىسەكرىتەلمىگەن ئاچچىقىنى مەندى

سالدى باشڭلى

ئۆزىنىڭڭ

ئېلىپ.

 ھېلى باشقىالر كۆرۈپ قالسا سڭىز بىڭزگە مۇنڭدىغى قڭاالر باشڭلى !- ،دېڭدىئڭڭۇنى سەكرەشڭڭكە ئالڭڭڭدىرىتىپ بىڭڭر بىلىكىمنڭڭڭى«داك -داك» قىلىڭڭپ مەيڭڭڭدەمگە
ئۇرغىنىمچە.
« -باشقىالر» دېگەن گىپىمنى ئاڭلىغان باشلى

لىلىنى -لىلىگە چىشلەپ ماڭا

ھومايغىنىچە ھويلىغا «گۈپپىدە»قىلىپ سەكرىدى.
لڭڭېكى «گڭڭۈپ» قىلغڭڭان ئڭڭاۋاز بىڭڭلەن تە
ئېچىنىشلى

باشڭڭلىقنىڭ «ۋايجڭڭان!» دېڭڭگەن

چىرقىرىغان ئاۋازى ئاڭالندى ،بىز نڭېمە ئىڭ

تامنىڭ تۈۋىگەكىلىپ باشلىقتى
 -ۋوي باشلى

سورىد ق:

زادى نېمە ئى

بولدى؟

 ۋايجان...ۋايجان...ئادەم بارمۇ؟...152
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باشلى

ئاۋازىنى كالىدەك سۇز پ ۋارقىراشقا باشلىدى.

«تېرورچى ئۇنى تۇتىلالدىمۇ نېمە؟»
تۆتىمىز دەرھا ئۆينىڭ قوش قانڭات ئىشڭىكىنى كڭۈچەپ تىپىڭپ تېرورچىنىڭڭ
ھويلىسىغا باستۇر پ كىرد ق.
قارىساق باشلى

خڭۇددى ئڭۈچ ياشڭلى

بڭاال ئولتڭۇر پ تامڭاق يىگەنڭدە ئىككڭى

پڭڭۇتىنى كەرىڭڭپ تامڭڭاق قاچىسڭڭىنى ئىككڭڭى چېتىنىڭڭڭ ئارلىقىغڭڭا قىسڭڭتۇر پ تامڭڭاق
يىگەندەك ئىككى پۇتىنى ئالدىغا سۇز پ ئولتۇر پ ۋارقىرىغىلى تۇر پتۇ.
 ۋوي نڭېمە بولڭڭدى باشڭلى ؟ - ،دەپ ئالڭڭدىراپ سڭورىدى ئۇنىڭڭڭ پولتىتىڭڭپچىقىپ كەتكىلى قوپقان كۆزلىرىگە قاراپ قورققىنىمدى .
 ئاناڭنى ئالغان بولدى! ...ۋايجان...ۋايجان!... -باشلى

بڭۇ زادى - ،...دەپ كېكەچلىڭدى ئڭارىمىزدىكى ھېلىقڭى چېقىمچڭى

ئۇنىڭ كەينىگە ئۆتۈپ ئېڭىشىپ قارىغاچ.
 ۋاي ...تڭڭوختى پوكڭڭان...ۋايجڭڭان...كەيڭڭنىمگە بىڭڭر قارىغىنڭڭا ...ئڭڭۇ زادىنېمىكەن؟- ،دېدى باشلى

ماڭا قاراپ كۆزلىرىنى پىلدىرالتقىنىچە قاتتى ئىنجىقالپ.

مەن دەرھڭا ئۇنىڭڭ كەيڭنىگە ئۆتڭۈپ قارىسڭام باشڭلى

كەتمەننىڭڭ ۋالىلڭداپ

تۇرغان تۆمۈريۈزىدە ئولتۇر ۋاپتۇ.
 كەتمەننىڭ بىسىدا ئولتڭۇر پ قاپسڭىز باشڭلى !- ،دېڭدى ئۇنىڭڭ سڭورىغانسۇئالىغا ئالدىراپ جاۋاب بىرىپ.
 ۋايجان ...بىڭر نڭېمە ئىچىمڭگە كىرىڭپ كەتتڭى...قارىغىنڭا تڭوختى  ...بىڭرئۇچى...ئېغىزىمغا كىلىپ تۇرىد !
باشلىقنى دەرھڭا يڭېلى

قىلىڭپ كەيڭنىگە قارىڭد ق ،دىگەنڭدەك كەتمەننىڭڭ

تۆمۈر يۈزى ئۇنىڭ كۆتىگە چاپلىشىپ قاپتۇ ،مەن ئۇنى ئېلىلەتمەكچى بولۇپ شۇندا
تۇتۇشۇم باشلى

يەنە «ۋايجان!» دەپ قاتتى

چىقىراپ كەتتڭى ،ئوبڭدان قارىسڭام

كەتمەننىڭ دەستىسىمۇ باردەك...
ئېغىزىمغا ئىسسى

سۇ كەلدى...دەرھا ياقامنى چىشلىدى ...ئەسلىدە باشلى

ھويلىغا سڭەكرىگەندە يەردە ئڭۆرە قۇيۇلغڭان كەتمەننىڭڭ ئۈسڭتىگىال سڭەكرىگەچكە
دەستىسى ئۇنىڭ كۆتىگە تولۇق كىرىپ كىتىپتىكەن ئەمەسمۇ...
«بىڭڭر مېتىڭڭردى

ئاشڭڭىدىغان بڭڭۇ كەتمەننىڭڭڭ سڭڭېپى ئەمڭڭدى بڭڭۇ بىچارىنىڭڭڭ

قەيەرىگە كىلىپ توختىغاند ...ھاخ خۇدايى  ...تۈگەپتۇ بۇ بادا
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ئەتڭڭراپتىكلەر كۈلكىسڭڭىنى بېسڭڭىپ تڭڭۇر پ ماڭڭڭا تەلمڭڭۈرۈپ قاراشڭڭتى ،مەنمڭڭۇ
كۈلكەمنى بېسىپ تۇر پ باشلىققا ئېتتتى :
 دوختۇرخانىغا بارايلى باشلى ! -شۇنچە ئېغىرمىكەن...توختى !- ،...دېدى باشلى

خارقىراپ يىغالپ.

 ئېغىزىڭىزغا كىلىپ تاقاشقىنى كەتمەننىڭ دەستىسى ئىكەن باشلى ! ۋايجان...ئەمدى مەن قانداق قىالي...توختى... تۈرمىدىكىلەرگە خەۋەر قىالي ،سىزنى ماشىنىدا دوختۇرخانىغا ئاپىرايلى!- ،دېدى مەنمۇ يالغاندى

يىغالمسىراپ.

 يڭڭاق...يڭڭاق...تڭڭوختى پوكڭڭان ...بڭڭۇ بىزنىڭڭڭ ...خىڭڭزمەت نەتىجىمىڭڭز...باشقىالر...بىلمىسۇن!
 -لېكى

سىزنىڭ ھاياتىڭىز بۇ خىزمەت كۆرسىتىشتى

مۇھى تۇرسا باشلى !

 سڭڭەن ...بىڭڭز ...پڭڭارتىتىگە نڭڭېمە دەپ ...كىڭڭرگەن ...ھۆكۈمەتنىڭڭڭ ...ماشىنىسڭڭىنى ...شەخسڭڭى ئىشڭڭقا ...ئىشلەتسڭڭەك ...بىڭڭز خەلقڭڭقە  ...قانڭڭداق يڭڭۈز
كېلىمىز...
«ماۋ ماز گەپنى ئەمڭدى ...ئۇنڭداق دىگڭۈچە بڭۇ قانۇنسڭىز دىنىڭ

ئۇقۇتڭۇش

ئۇۋىسڭڭڭىنى باشڭڭڭقىالر ئوقۇۋالسڭڭڭا نەتىڭڭڭجە مىنىڭڭڭڭ بولمڭڭڭاي باشڭڭڭقىالرنىڭ بولڭڭڭۇپ
كىتىد ...مەن ئۆسەلمەي باشقىالر ئۈسۈپ كىتىد دىسە

بولماسمۇ»!...

 ئەمىسە قانداق قىلىمىز باشلى ؟ - ،دەپ گەپكە ئارىالشتى يېنىمدىكى ئىڭئوغرىسى يالغاندى

ئۇنىڭغا كۈيۈنگەن بولۇپ.

 ئالڭڭدى بىڭڭلەن ...ئۆينىڭڭڭ ئىچىڭڭدىكى ...سڭڭاۋا ئېلىلاتقڭڭان ...بڭڭالىالرنىتۇتڭڭۇڭالر...ئۇسڭڭتازىنى تڭڭۈۋرۈككە بڭڭاغالپ ...ئانڭڭدى

 ...مىنڭڭى ...دوختۇرغڭڭا ...

ئاپىرىڭالر!...
بىز بۇير ققا ئاساسەن ئۆيگە قۇيۇنڭدەك باسڭتۇر پ كىڭرد ق .قارىسڭاق ئۆيڭدە
بىرمۇ ئادەم يوق ،پەقەت كىچى

بىر تېلېلىزوردا بالىالرنىڭ پائالىتەت كۆرۈنىشلىرى

چىقىلېتىپتۇ...
بىڭڭز بىڭڭر -بىرىمىڭڭزگە قڭڭاراپ بىڭڭردەم تڭڭۇر پ قالڭڭد ق ئانڭڭدى

پېشڭڭانىمىزنى

تۇتۇشقىنىمىزچە باشلىقنىڭ يېنىغاچىقتۇق.
قانڭڭداق بولڭڭدى...تۇتىلالڭڭدىڭالرمۇ؟ - ،...دەپ سڭڭورىدى باشڭڭلىتەسلىكتە لىلىنى مىدىرلىتىپ.
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بڭڭۇ سڭڭوئالغا باشڭڭقىالر جڭڭاۋاب بىرىڭڭپ بڭڭولغىچە مەن باشڭڭلىقنىڭ كېسڭڭىلىنىڭ
ئۆزگۈرۈپ قالماسلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ تىزال جاۋاب قايتۇرد م :
 -شۇنداق باشلى

ھەممىنى تۇتۇۋالد ق!

 يىگىڭڭرمە -ئوتتڭڭۇز بڭڭالىكەن!- ،دېڭڭدى يېنىمڭڭدىكى ئىڭڭيېقىندى

ئوغرىسڭڭىمۇ ماڭڭڭا

ماسلىشىپ.

 -ساقاللى

ئۇستازىمۇ بار تېخى! - ،دېڭدى موتڭۇ ئوغرىسڭىمۇ گېلىنڭى قىرىڭپ

كۈلگىنىچە.
 يىگىرمە ئوتتۇز...ناھايىتى ياخشى...مىنى ...ھڭازىرچە ...يڭۈدۈپ ئېلىڭپ...مېڭىڭالر!...يولدا...بىر نېمە...ئۇچراپ قاالر!
شۇنداق قىلىپ ئارىمىزدىكى موتۇ ئوغرىسى باشلىقنى ھاپاش قىلىپ كۆتۈردى،
ئۇ بىرنەچچە قەدەم ئاال -ئالماي «ۋايجان!» دىگىنىچە باشڭلىقنى يەرگە يۇمىلىتىڭپ
تاشلىلەتتى...
باشلى

يەردە يەنە چىرقىراپ توۋالشقا باشلىدى...

 ۋوي نڭڭائەھلى! - ،دەپ ۋارقىرىڭڭدى ئاچچىقىمڭڭدا موتڭڭۇ ئوغرىسڭڭى دېڭڭگەنكۇسپۇر چقا قاراپ- ،باشڭلىقنى بۇنڭداق تاشلىلەتسڭە

كەتمەننىڭڭ سڭېپى تېخىمڭۇ

كىرىپ كەتمەمد ؟
 ۋوي مەن كۆتۈرەلمىسەم!- ،ۋارقىردى موتۇ ئوغرىسڭىمۇ بڭوش كەلڭمەي ماڭڭائالىتىپ - ،يامان بولسا

ئۆزۈ

كۈتىرە!

 ئۇنداق بولسا مەن كۆتۈرەي!- ،دېڭدى ئڭارىمىزدىكى چېقىمچڭى مەيدىسڭىگەمۇشتالپ باشلىققا خۇشامەت قىلغان ھالدا.
بىز يىغالپ چىرقىراپ كەتكەن باشلىقنى تەسلىكتە ئۇنىڭڭ دۈمبىسڭىگە ئېلىڭپ
قويد ق ،ئۇمۇ بەش -ئالتە قەدەم ئاال -ئالماي «ۋايجان!» دىگىنىچە باشلىقىنى يەنە
يەرگە تاشلىلىتىپ كۈتىنى چىڭ تۇتقىنىچە بىر يانغا ئۆتۈپ بىزگە تى

سالدى:

 مىنىڭ كۆتۈمگە پىچاق تىققان قايسىڭ؟نېمە دەيدىغاند ماۋ سارا !- ،دېدى يېنىمدىكى ئىككىسىگە قڭاراپ ئۇنىڭڭگېپىنى چۈشىنەلمەي.
ئاڭغىچە بىچارە باشلىقنىڭ ئېغىزىدى

كۆپۈك يېنىپ بېشى بىڭر يانغڭا چۈشڭۈپ

كەتتى...
مەن بۇ ناھەقچىلىقنى كۆرۈپ جان ئاچچىقىمدا يېنىمڭدىكى ئڭوغرىالرنى غەزەپ
155

www.kitaphumar.net
بىلەن بىريانغا ئىتتىرىلېتىپ باشلىقىنى كۆتڭۈرۈپال ھاپڭاش قىلىڭپ ئېلىڭپ ماڭڭدى ،
نەچڭڭچە قەدەم ئېلىشڭڭىمغىال پەللىكىڭڭ ھەرە چىقىلالغانڭڭدەك پىژىلڭڭداپ كەتتڭڭى...
بۇرادەرلەرنىڭ بىرەسى چاقچاق قىلىپ كۆتۈمگە شۇخىدەك بىر نىمىنى سانجىلاتقان
بولسا كېرەك دەپ ئويالپ كەينىمگە «شارت»ئۆرۈلۈپ قارىسام ھېچكى يڭوق...مەن
ئاغرىققڭا چىڭدىتالماي بىرقۇلڭۇمنى پەللىكىمڭگە ئاپارسڭام ھېلىقڭى ك ەتمەننىڭڭ بىسڭى
بىردەمدىال كۆتۈمنى غاجىالپ قان -قان قىلىلېتىپتۇ...
«ھە...ئەسلىدە بايامقى كوسپۇر چالرنىڭ كۆتىنىمۇ مۇشۇ كەتمەننىڭڭ بىسڭى
مۇشۇنداق غاجىلىغاچقا ھاپاش قىلىلالغان باشلىقىنى تاشلىلېتىپ كۈتىنى ئوۋلىشىپ
تۇر پتىكەن -دە! »
دەرھا

يېنىمدىكىلەرگە ۋارقىرىدى :

 كەتمەننىڭ بىسىنى كەينىگە قايرىپ قوي! -ۋوي سڭەن پڭارتىتە ئەزاسڭى بولغانڭدىكى

بىڭردەم چىڭدىغى

پەھلىڭلان!- ،

دېدى موتۇئوغرىسى باشلىقنىڭ بىھوش ياتقانلىقىنى كۆرۈپ كۈلگىنىچە.
 بۇ كاساپەتنى مۇشۇ ھالى بىلەن ئېتىزغا قۇيۇۋېتىدىغان بولساق قوڭىڭدىكىساپا بىلەن ئڭون مڭويەرنى ئاغڭد ر پ تاشڭاليدىكەن -ھە!- ،دېڭدى يەنە بىرسڭى
باشلىقنى چاقچاققا كەلتۈرۈپ.
 -ئەلپازىدى

قارىغاندا قوڭىدىكى تەيتار قالقىنى بىلەن سىپارتاكنىڭ ئورنىڭدا

جەڭگە چۈشۈدىغاندەكمۇ قىلىد ئۇ!
 قالقىنى بولغان بىلەن نەيزىسى بولمىسا بولما -ۋاي ۋاقتى كەلگەندە نەيزىسىنى قوڭىدى

ئاغىنىلەر!

سۇغۇر پال ئالمامد !

 ئڭڭۇنى تانكىنىڭڭڭ ئۇچچىغڭڭا مىنڭڭدۈرۈپ قۇيڭڭۇپ جەڭڭڭگە چىققڭڭان بولسڭڭاقدۈشمەننىڭ ھەممە ئوقىنى مۇشۇنىڭ قالقىنى تۇسۇپ قاالركەن -ھە!
 ناۋادا يامغۇر يېغىپ قالسڭا كاسڭاپەتنىڭ كڭۈتىنى ئاسڭمانغا قىلىڭپ قويسڭاقالتانكىغابىر تامچىمۇ يامغۇر چۈشمەيتتى!
 قڭڭاراڭالر! بڭڭۇ تۆمڭڭۈر كۈنلۈكنىڭڭڭ ئېگىڭڭز -پەسڭڭلىكىنى تەڭشەشڭڭمۇ شڭڭۇنداققۇاليلىقكەن!
 -غالتەكتى

تۆتنى بىكىتسەكال ئۇنىڭ كڭۈنلىكى ماشڭىنىغا ئڭۆزگەردى دېڭگەن

گەپ ئاغىنىلەر!
 ئۇچاغدا ئۇ تۈرمىنىڭ ئىچىدە بۇ ئۇيۇنچۇق ماشىنىسىنى ئىككى پۇتى بىلەن156
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ھەيدەپ ئويناپ بىزنى ئوخلىغىلى قويما

!

 ئڭڭڭۇخلىغىلى قويمىسڭڭڭا بڭڭڭۇ ئومڭڭڭاق قوزىچاقنىڭڭڭڭ ئۇيۇنچڭڭڭۇق ماشىنىسڭڭڭىنىئېلىلالىمىز!
... ... ... ...مۇشۇ تاپتا بۇ ئۈچى «ئېشەك ئۆلسە كۆتى غىجەك تارتىپتۇ!» دېگەندەك تىزىغا
شاپىالقالپ كۈلۈشكىنىچە چاقچاققا چۈشۈشكەن ئىدى...
 ۋوي ھڭڭاراملىقالر! چڭڭاقچىقىڭنى قويۇشڭڭۇپ كەتمەننىڭڭڭ بىسڭڭىنى كەيڭڭنىگەقايرىڭڭپ قويڭڭۇش! - ،دەپ قڭڭاتتى

ۋارقىرىڭڭدى بڭڭۇ ئڭڭۈچىگە كۆزۈمنىڭڭڭ پاختىسڭڭىنى

چىقىرىپ.
موتۇ ئوغرىسى كۈلكىسىنى توختۇتۇپ كەتمەننىڭ بىسىنى تۇتۇپ شۇنداق يانغا
قارىغان ئىدى ،باشلى

ئاغرىققا چىڭدىماي «ۋاي كۆتڭۈم!» دەپ قڭاتتى

چىرقىڭراپ

كەتتى...
 ۋوي بولمىڭدى ئاكڭڭا ،بڭۇ بەك چىڭڭڭكەن!- ،دېڭدى قورقڭڭۇپ كەتڭكەن موتڭڭوئوغرىسى كەتمەننىڭ بىسىنى قۇيىلېتىپ كەينىگە داجىغىنىچە .
 ئۇنداق بولسا كەتمەننى سۇغۇرۋەتسەكال بولمىدىمۇ!- ،دېدى ئويۇن كۆرۈپتۇرغان چېقىمچى ئۆزىچە ئۇستاتلى

قىلىپ.

 -ئۇنداق قىلساق بولمايد ؟ - ،دېدى بېشىمنى جىددى

چايقاپ.

 -ۋاي ھېچڭڭنىمە بولمايڭڭد ! - ،دېڭڭدى يانڭڭدا قڭڭاراپ تۇرغڭڭان ئىڭڭ

ئوغرىسڭڭى

كەينىمگە كەلگەندەك قىلىپ - ،مانا ھېچنىمە بولمىدىغۇ؟
مەن ئالدىراپ كەينىمگە بۇر لۇپ قارىسام ئى
بۇيالغان قىزى

دەستىلى

ئوغرىسى دېگەن ئەبڭلەخ قانغڭا

كەتمەننى قۇلىدا تۇتۇپ ھىجىتىپ تۇر پتۇ...

«ئڭڭالە شڭڭەھىرىڭنى...دوختڭڭۇر مڭڭاۋ يەردىڭڭكەن ئەمەسڭڭمۇ؟...نڭڭېمە قىالمىڭڭزا
باشلىقىنى دوختۇرغا ئاپىرامىز دەپ ...بۇنىڭ ئۆلۈمى بىلەن بۇالرنىڭ نېمە كارى...
ئۆمرۈمدە بۇنداق نائەھلى ئوغرىالرنى كۆرمەپتىكەنمەن»...
ئەبلەخ! - ،غەزەپ بىلەن ۋارقىرىدى  - ،ئۇنى سۇغۇرۋەتسڭەقارىغىنا ئىككى قۇلۇمغا قىزى

بولمڭايتتى...

بىرنېمە قۇيىلىلاتىد ...

 ۋاي ئاكا ...ھەممىسى قانكەن!  - ،دېدى چېقىمچى ماڭا قاراپ پىشانىسىگەبىرنى شاپىالقالپ.
 ھڭوي...مەن دىگىنڭڭا راھەنڭڭدى جوھڭڭوت!- ،دەپ توۋلىڭڭدى ئى ڭ157

ئوغرىسڭڭى

www.kitaphumar.net
دېگەن قەلەندەرگە.
 ۋاي مەن ئەمدى قانداق قىالي! - ،دەپ ئۆز -ئڭۈزىنى كاچاتالشڭقا باشڭلىدىئى

ئوغرىسى قىلغان ئىشىدى

پۇشايمان قىلىپ.

 كى سىنى دەستىنى سۇغار دېگەن؟ - ،دەپ ۋارقىرىڭدى چېقىمچڭى دەرھڭائى

ئوغرىسىغا تاپا -تەنە قىلىپ.
 ئۇنداق بولسا ئورنىغا تىقىپالۋاتاي ئاكا!...ئى

ئوغرىسى شۇنداق دىگىنىچە كەتمەننىڭڭ دەستىسڭىنى كەيڭنىمگە چىڭنەپ

يۇپۇر لۇپ كەلدى.
 ۋوي توختا...خۇدا ھەققى ...ئەمدى دەستىنى تىقما ،ئۇ ئۆلۈپ قالىڭد !- ،مەن شۇنداق دېگىنىمچە باشلىقنى يۈدۈپ بەدەر قاچتى ...
ئاكا توختا! ۋوي ئىتنىڭ ھەققى ،مىنى قوغلىما! توختا دەيمەن ئاكا...توختا!... -خۇدا ھەققى!...ئۇنى تىقما! ...ئى

ئوغرىسى!...

 ئاكا يېرىمىنى تىقىپ بولد م ،قانمۇ توختىدى! ھاخ ...خۇدايى ! ۋوي...نېمە دەيسەن؟ خاتىرجەم بو  ،بىسىنى كەينىگە قىلىپ تىقتى !«ئڭڭاھ خڭڭۇدا...بڭڭۇ ماڭڭڭا نڭڭېمە كڭڭۈن...غىڭڭچ سڭڭاراڭنىڭ ئارىسڭڭىدا قڭڭاپتىمەن
ئەمەسمۇ»...
ئۆرۈلۈپال ئى
كۆزلىرىمدى

ئوغرىسىنى كۈچەپ تىپىپ باشڭلىقىنى يەرگە يڭېلى

ياشالر مارجاندەك ئاقتى...لىلىمنى -لېلىمگە چىشلەپ يېرىمى كىرىڭپ

بولغان كەتمەننىڭ دەستىسىنى ئۇنىڭڭ كۆتىڭدى
ئاندى

يڭاتقۇزد م،

ئاسڭتا -ئاسڭتا سڭۇغۇر پ ئالڭدى ،

كۆزۈمدىكى ياشالرنى سۈرتكىنىمچە پايپىقامنى سېلىپ ئۇنىڭ بۇقۇلداپ قان

ئېتىلىپ چىقىپ تۇرغان كۆتىنىڭ تۈشىكىگە تۈرمەللەپ تىقتى ...بىر جڭۈپ پايپىقڭام
كڭات قىلمىڭدى...باشڭڭقا راھەنڭدىلەرنىڭ پۇتىڭدا پايپڭڭاق بولمىغاچقڭا ئڭۇالر چاپڭڭان -
كۆينەكلىرىنىڭ ئۇيەر -بۇيەرلىرىڭدى

قىتىنڭدىالرنى چىقڭاردى...ئۇنىمڭۇ تڭۈرمەللەپ

تىقتى  ...ئاخىرى بۇالقنىڭ ئېقىشى توختىدى...باشلى

كۆزىنى تەستە ئېچىپ ئېغىز

ئاچتى:
 توختى ...پوكان ...نەتىجە...بىزنىڭ...باشقىالر...بىلىپ قالمىسۇن!...158
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ئۇنىڭ بۇ دەرىجىدە الۋزىلىقىنى بىلمەپتىكەنمەن...بىڭر تڭۇر پ ئۆلسڭە

ئڭۆ

دەپ ئۇنى تاشڭلىلەتكۈم كەلڭدى...يەنە بىڭر تڭۇر پ يۈرۈگڭۈم ئېچىشڭتى...قانڭداقال
بولمىسۇن..تىرىكجان ئەمەسمۇ...
ئڭڭاخىرى كۈزۈمڭڭدى

ئاققڭڭان ياشڭڭالرنى يڭڭېڭى بىڭڭلەن سڭڭۈرتىلېتىپ باشڭڭلىقىنى

كۆتۈرگىنىمچە شەھەر تەرەپكە ئېلىپ ماڭدى  ،قالغانالرمۇ ماڭا ئەگىشىپ كەينىمدى
ئۇپۇ -تۇپۇ

يۈگۈرۈشۈپ مېڭىشتى...

بىز تۆتىمىز باشلىقنى نۆۋەت بىلەن يۈدۈپ يۈرۈپ مىڭ بىر بڭاالدا شڭەھەرلى
دوختۇرخانىنىڭ جىددى

قۇتقۇز ش بۆلۈمىگە ئەكىرد ق.

كۆز ئەينەك تاقىغان دوختۇر بىزگە بىڭر نىمىلەرنڭى دېڭدى ،بىڭز ئۇنىڭڭ نڭېمە
دىگەنلىكىنڭڭى بىلەلڭڭمەي جەمشڭڭىتنىڭ مۈشڭڭۈكىدەك كڭڭۆزىمىزنى پارقىرتىڭڭپ قڭڭاراپ
تڭۇرد ق ،ئڭاڭغىچە بىڭر ئڭاق خڭاالتلى

تەرجىمڭان ئۇنىڭڭ گېپىنڭى بىڭزگە ئۆرۈشڭڭكە

باشلىدى:
 نېمە بولغان؟ -شۇ ...شۇ - ،...دېدى ئۇ گەپنى دېتىشتى

بولۇپ.

خىجى

 ۋاي نېمە شۇ؟ بڭڭۇ يەرگە قارىسڭڭىڭىزال ھەممىنڭڭى بىلىسڭڭىز! - ،دېڭڭدى موتڭڭۇ ئوغرىسڭڭىنىڭدۈمبىسىدىكى ھۇشسىز ياتقان باشلىقنىڭ قاناپ كەتكەن كۈتىنى كۆرسىتىپ تۇر پ.
ئاق خڭاالتلى

تەرجىمڭان بىڭر نىمىلەرنڭى دىگەنڭدى

كېڭتى

دوختڭۇر يڭۇقىرى

گىراد سلۇق كۆز ئەينىكىنى ئوبدان بىر ر سلىلېلىپ باشڭلىقنىڭ كڭۆتىگە ئىڭىشڭىپ
تازا بىر قارىلەتكەندى

كېتى

تەرجىمانغا بىر نېمىلەرنى دەپ كولد رلىدى.

 دەرھا ئىككىنچى قەۋەتكە ئاچىقىڭالر!- ،دېدى تەرجىمان بىزگە جىڭددىبۇير ق قىلىپ.
بىز باشلىقنى يۈدۈپ ئىككىنچى قەۋەتڭكە ئڭاچىقتۇق ،بىزنىڭڭ كېسڭە ئېلىڭپ
چىققىنىمزنى كۆرگەن سېسترا قىز كارىڭدوردا تڭۇر پ دەرھڭا

دوختڭۇرنى چاقىرغڭاچ

بىزنڭڭى يانڭڭدىكى بىڭڭر ئڭڭۆيگە باشڭڭالپ ئەكىرىڭڭپ كېسڭڭەلنى تەكشڭڭۈرۈش كارۋىتىڭڭدا
ياتقۇز شقا بۇيرىدى .ئاندى

بىزگە ئېتتتى:

 بىز ھەربى -ساقچىالرغا ئاالھىدە مۇالزىمەت قىالتتۇق ،ھەر نېمە بولسا بۆلۈممۇدىرىمىز بار ۋاقتىداكەپسىلەر ،كېسەلنى مۇدىرىمىز ئڭۆزى كۆرسڭە تېخىمڭۇ ياخشڭى
بولىد !
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ئڭڭڭۇ شڭڭڭۇنداق دىگىڭڭڭنىچە مڭڭڭۇدىرىنى چڭڭڭاقىرغىلى چىقىڭڭڭپ كەتتڭڭڭى ،بىزمڭڭڭۇ
جىددىتلەشڭڭكىنىمزىدى

يۈگڭڭڭۈرۈپ مڭڭۇدىر ئىشخانىسڭڭڭىغا تە

ئۇنىڭڭڭڭ كەينىڭڭدى

ئايا

كىرد ق ،ئىشخانىغا كىرىشىمىز ئاق خاالتلى

مۇدىرنىڭ يانچۇقىغا بىرسى پۇ

تىققىلڭڭى تڭڭۇر پتىكەن ،ئڭڭۇالر بىزنڭڭى كڭڭۆرۈپ قىلىڭڭپ ھۇلڭڭۇق -مولڭڭۇق جى ڭ بولڭڭۇپ
قېلىشتى.
سېسترا بىر نېمىلەرنى دېگەن ئىدى ،ئايا

مۇدىر ئۈستەلدىكى كۆز ئەينىكىنڭى

تاقاپال تەكشۈرۈش ئۆيىگە قڭاراپ ماڭڭدى ،مەن كارىڭدوردا ماڭغڭاچ سېسڭترا قىڭزدى
سورىدى :
-بايامقى يىگى

مۇدىرنىڭ ئىرىمۇ؟

 ياق ئۇ دېڭگەن تۇغڭۇت بوخچىسڭى سڭاتىدىغان دورا سڭودىگىرى! - ،دېڭدىسېسترا قىز ماڭا ئاستا پىچىرالپ.
ئەمىسڭڭە مۇدىرنىڭڭڭ ئىشخانىسڭڭىنىڭ ئالدىڭڭدا ئەشڭڭۇنداق خىڭڭزمەت سومكىسڭڭىكۆتۈرۋالغانالردى

يەنە ئۈچ -تۆتى تۇرىد يا؟

 ھەممىسى دورا سودىگىرى!مۇدىر بىزنىڭ كۇسۇرالشقانلىقىمىزنى بىلگەندەك سېسترا قىزغا ئالىتىپ قۇيۇپ
باشلى

ياتقۇز لغڭان ئڭۈيىگە كىرىڭپ كەتتڭى.ئڭۇ كارىلاتتڭا بىھڭوش ياتقڭان باشڭلىققا

بىرقارىلەتكەندى

كېتى

ئەگىشىپ كىرگەن تڭۆتىمىزگە قڭاراپ يەنە بىڭر نېمىلەرنڭى

دېگەن ئىدى ،ئاڭغىچە سېسترا قىز بىزدى

سورىدى:

 قايسىڭالر ئۇنىڭ ئىگىسى؟ بىز!تۆتىمىز تەڭال جاۋاب بەرد ق.
 ئۇنىڭ يېنىدا بىرسىڭالر تۇر شۇڭالر كېرەك!قېشىمدىكى ئۈچى دېتىشىلالغاندەك ماڭا تە

ئۆرۈلۈپ قاراشتى .بۇنى كۆرگەن

سېسترا قىز ماڭا قاراپ ئېتتتى:
 ئۇنداق بولسا سىز قېلىڭ!مەن باشلىقنىڭ يېنىڭدا قالڭدى  ،قالغڭان بڭۇ ئڭۈچ ئەبڭلەخ بىڭر -بىرسڭىگە كڭۆز
بېقىشىپ مۇدىرنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭ قۇلىنى چىڭ تۇتۇپ ئۇنىڭغڭا رەھمىتىنڭى
بىلدۈرۈشڭتى،ئارىمىزدىكى ھېلىقڭڭى چېقىمچڭڭى تېخڭڭى كڭڭۆز يېشڭڭى قىلىڭڭپ ئڭڭۇ ئايڭڭا
مڭڭۇدىرنى قۇچڭڭاقالپمۇ قويڭڭدى ،ئۇالرنىڭڭڭ بۇنڭڭداق قىڭڭزغى
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ئېغىزىمنڭى تۇتڭڭۇپال قالڭڭدى  ،چڭڭۈنكى بڭۇ ئڭڭۈچى ئالالقاچڭڭان مۇدىرنىڭڭڭ يڭڭانچۇقىنى
قۇر قداپ بولغان ئىدى.
 -قانچە ئايلى

بولغان؟- ،دەپ سورىدى سېسترا قىز مۇدىرنىڭ گىپى بويىچە

مەندى .
 نىمىگە؟ ئايالىڭىزنىڭ قورسىقىغا؟ ئايالىڭىزنىڭ؟... -شۇنداق ،ئايالىڭىزنىڭ قورسىقىغا قانچىلى

بولغان؟- ،سورىدى سېسترا قىز

تېخىمۇ ئۈنلۈك قىلىپ.
«نېمە دەيد ماۋ سارا ...كۆزىگە بىر نېمە كېرىپ كەتتىمۇ بۇنىڭ»...
 -ۋوي ئۇ مىنىڭ ئايالى ئەمە

 ،ئۇ دېگەن بىزنىڭ باشلى !

 -سڭڭىلەر ئەرلەر ھەمىشڭڭە خوتڭڭۇنلىرىڭالرنى باشڭڭلى

دەۋالىسڭڭىلەر!- ،دېڭڭدى

سېسترا قىز كۈلگىنىچە ئېغىزىنى تۇتىلېلىپ.
 ۋوي نېمە دەيدىغانسىز...بۇ بىزنىڭ تۈرمىدىكى باشلىقىمىز شۇ! سىلەر ھەمىشە قىزالرغا ئۆزەڭالر تەكلىڭپ قۇيىسڭىلەر ،تڭوي قىلىڭپ بولغڭانھامان ئۆينى تۈرمىگە ئوخشىتىلالىسىلەر! بەك قىزى ...
ئڭاڭغىچە ئايڭڭا

مڭڭۇدىر باشڭڭلىقنىڭ تڭامبىلىنى سڭڭالد ر پ پڭڭۇتىنى تەكشڭڭۈرۈش

كارۋاتنىڭ ئىككى يېنىدىكى جازىغا بىردى

ئېلىپ چاترىقىنى كەرىدى ھەم كىچىڭ

بالىنىڭ سۇنىتىدەك بىر نىمىنى باشلىقنىڭ سېمىز قۇرسىقىدا ئۇيان -بۇيان يۆتكەپ
بىر نىمىنى تىڭشاشقا باشلىدى...
 بالىنىڭ يۈرەك سوقۇشڭى ئڭاجىزكەن ،ئۇنىڭڭ ئۈسڭتىگە بڭاال تەتڭۈركەن!- ،دېدى سېسترا قىز دەرھا

مۇدىرنىڭ گېپىنى تەرجىمە قىلىپ.

بۇ گەپنى ئاڭالپ بېشى پىقىراپ ئىشخانىنىڭ ئىچى چۆرگىلەشكە باشلىدى.
«ئاھ  ...خۇدا ...ئەمڭدى بڭۇ نڭېمە كڭارامەت ...چۈشڭۈممۇ -يڭا ...ئۇڭڭاممۇ -
بۇ»...
 باال تەتۈركەن! ...ۋوي چاقچاق قىلمايلاتقانسىز؟ كى چاقچاق قىپتۇ ،بىزنىڭ مۇدىر دېگەن دوختۇرخڭانىمىز بڭويىچە كڭۆزگەكڭۆرۈنگەن تۇغڭڭۇت بۆلڭڭۈم مۇتەخەسىسڭڭى جۇمڭڭۇ ،مەخسڭڭۇ
ئاكىشور!
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 -ئىچكىرىدى

كەلگەن ئاپشاركا؟

ۋاي قۇر ق گەپنى قۇيۇ ! مۇدىر بالىنىڭ بىر پۇتى چىقىپ قاپتۇ دەيد ! ئوخخو ...ۋوي ئەمدى نېمە پۇتكەن ئۇ؟ -ئەسلى باال بېشىدى

تۇغۇلسا ئاندى

ئو

بۇالتتى ،ھازىر باال تەتڭۈر كىلىڭپ

قالغاچقا شۇڭا بىر پۇتى چىقىپ قالغان گەپ ،ئىشەنمىسىڭىز ئۆزىڭىز كىلىڭپ قڭاراپ
بېقىڭ!
«تويە مانا...بۇر ت ساقالنى ئۆلگڭۈدەك قىرغانغڭا باشڭلى
ساقا بولمىسا چىرايىڭدى

غۇجڭام...بڭۇر ت –

ئەر ياكى ئاياللىقىڭنى بىلگىلڭى بولمىسڭا...بڭار يوقنىڭڭ

ھەممىنى يەپ قۇرسىقىڭ تېخى توققۇز ئايلى

بولغان ئايا

كىشىنىڭ قۇرسڭىقىدەك

چىقىڭڭپ قالغڭڭان تۇرسڭڭا...نەگىڭڭال بارسڭڭاق كڭڭۆز ئەيڭڭنەك تاقىلالغڭڭان ئۇلڭڭۇ خڭڭان -
غوجىلىرى  ،يا گېپىمىزنى ئۇقالمىسا...بۇالر تېخى پوقنى ئىككىگە بۆلەلمىسە»...
 ۋاي مەن قارىمىساممۇ بىلىمەن! - ،دېدى ئاچچىقىمدا مۇدىرغا ۋارقىڭراپ- ،ئۇ دېگەن بالىنىڭ پۇتى ئەمە

...

ئاڭغىچە مۇدىر دېگەن سارا

قېرى بڭالىنى تارتىڭپ ئالمڭاقچى بولڭۇپ بالىنىڭڭ

پۇتىنى كۈچەپ تارتىشقا باشلىدى ،بىچارە باشلى

ئاغرىققڭا چىڭدىتالماي چىرقىڭراپ

توۋالپ كەتتى:
 ۋاي...پوكان...بۇ  ...قەيەر...؟ بڭڭۇ...بڭڭۇ...ۋاي  ...بڭڭۇ زادى قەيەر؟- ،دەپ سڭڭورىدى مەنمڭڭۇ بۇلۇۋاتقڭڭانئىشالرغا قاراپ ھېچنېمىسىنى بىلەلمەي.
 بۇ دېگەن تۇغۇت بۆلۈم!- ،دەپ ۋارقىرىدى بالىنى تارتىپ ئااللمىغان مڭۇدىرجىلە بولغىنىدى

ماڭا ۋارقىراپ.

 خۇدا ھەققى ...توختى پوكان ...مەن ئۆزۈم تۇغاي ...مەن خڭوش بڭۇالي...ئۇنىڭغا -دە ...ئۆزۈم تۇغاي ...ئۇنى ئۇنداق سوزمىسۇن!- ،دېدى بىچارە باشلى
كارۋاتتى

بېشىنى كۆتۈرگۈدەك ھالى يوق ۋارقىراپ يىغالشقا باشلىدى.

 ئەمڭدى ئڭۇنى تارتمڭا ئاللاسڭڭتى قېڭرى!- ،دەپ ۋاقىرىڭدى مەنمڭۇ كۈزۈمڭڭدىدەريادەك ياش ئاققۇز پ چاترىقىمنى چاڭگاللىغىنىمچە باشلىققا ئىچى ئاغرىپ.
 -تارتمىسڭاق بڭڭاال چىقمايڭڭد  ،بڭڭاال تۇنجۇقڭڭۇپ قالسڭڭا ئڭڭۆزۈ

ئىگىمڭڭۇ؟- ،دەپ

ۋارقىرىدى مۇدىر بالىنىڭ پاچىقىنى ئىككڭى قڭۇلى بىڭلەن تېخىمڭۇ كڭۈچەپ تارتىڭپ
ئىنجىقلىغىنىچە.
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ئۆلسە ئۆلسۇن ...ۋ نائەھلى ...بۇ دېگەن ئەركىشى تۇرسا!- ،...ۋارقىرىدىكارىد رنى بېشىمغا كىتگۈدەك قىلىپ باشلىقنىڭ نالىسىغا چىدىماي.
 نېمە....نېمە؟...مڭڭۇدىر شڭڭۇنداق دىگىڭڭنىچە كڭڭۆز ئەينىكىنڭڭى قايتىڭڭدى
تەكشڭڭۈرۈش قىلغانڭڭدى

كېڭڭتى

ئوڭشڭڭاپ قايتڭڭا بىڭڭر

شڭڭۇ يەردە ۋارقىڭڭراپ يىغلىغىڭڭنىچە ئڭڭۆزىنى پولغڭڭا

ئېتىلەتتى...ئاڭغىچەسېسترا دېگەن نايناقمۇ ئىشنىڭ تېگىنڭى بىلىڭپ «ۋاي ئانڭا!»
دىگىنىچە مۇدىرى بىلەن تە
دە

شۇ چاغدا ئىشى

ئۆزىنى پولغا ئېتىپ يۇمىلىنىشقا باشلىدى...
ئېچىلىپ ناھايىتى كىلەڭسىز بىر سڭېمىز ئايڭا ئىشڭى

ئالدىداپەيدا بولدى ،ئۇ پولدىكى يىغالۋاتقان مۇدىر بىڭلەن سېسڭترا قىزغڭا تڭازا بىڭر
سڭڭىنچىالپ قارىلەتكەنڭڭدى

كېڭڭتى

ئڭڭۆزىنى ئىشڭڭخانا ئىچىڭڭدىكى پولغڭڭا ئېتىلېتىڭڭپ

ھۆركىرەپ يىغالشقاباشلىدى:
 ۋاي توختى!...مىنى ھاقارەت قىلغان خوتۇن ئاشۇ شۇ...«توختى؟...ئوخخو...مڭاۋ ئىشڭنى...ئەمڭدى بڭۇ كىمتڭۇ...مىنىڭڭ ئىسڭمىمنى
چاقىرىپ يۈرۈيدا ...بۇ خوتۇن مىنىغۇ كۆرسەتمىگەند »...
ئىشكتى

بڭۇر ت –سڭاقىلى مايلىشڭىپ كەتڭكەن تۈگىڭدەك بىرسڭى ئڭۆردەكتەك

ئىرغاڭلىغىنىچە يۈگۈرۈپ كىرىپ كەلدى -دە يەردە يىغالپ ئولتۇرغان ھېلىقى سېمىز
خوتۇندى

سورىدى:

 سىنى تىللىغىنى زادى قايسى؟ئۇنىڭڭ مۇشڭڭتلىرى تۈگۈلڭڭۈپ كەتڭڭكەن بولڭڭۇپ كۆزلىرىڭڭدى

دەھشڭڭەتلى

قڭڭان

تامچىاليتتى.
 ئەنە ئاۋ شۇ!- ،دەپ ۋارقىرىدى ئۇ خوتۇن قڭۇلىنى بىڭز تەرەپڭكە سڭۇنۇپيىغلىغىنىچە.
ئۇ ئەبلەخ يېنىدىكى مۈڭگۈز دەستىلى

پىچڭاقنى شڭارتتىدە سڭۇغۇر پ ئېلىڭپ

ئالدىمغا كەلگىنىچە ياقامنى چىڭ بوغدى...
 سەن بىر ئەركىشى تۇر پ خوتۇنۇمغا ھاقارەت قىلغۇدەك بولد ڭما؟- ،دەپۋارقىرىدى ئۇئەبلەخ بوم ئاۋازىنى تىتىرىتىپ ماڭا خىرقىرىغىنىچە.
 -ئاكڭڭا...مەن...مەن - ،...دىڭڭدى قورققىنىمڭڭدى

ئىشڭڭتىنىمغا سڭڭىتگۈدەك

بولۇپ.
 ۋاي توختى...مىنى تىللىغىنى ئڭۇ ئەمە163
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ئىنجىمار ق ئاللاستى شۇ!
ئالدىمڭدىكى بڭۇ «سڭېمىز تڭوختى» ئڭڭۇ گەپنڭى ئڭاڭالپ مىنڭى قۇيڭڭۇۋەتتى -دە
پىچىقىنى غىالبىغا سېلىلېتىپ يەردە يىغالپ ئولتۇرغڭان سېسڭترا قىزنىڭڭ ياقىسڭىنى
بوغقىنىچە يەردى

دە

كۆتۈرۈپ ئالدى:

 ئېتتە قانجۇق ،خوتۇنۇمنى نېمىشقا تىللىدىڭ؟ مەن ...مەن...كىمنى تىلالپتىمەن؟- ،دېدى سېسترا قىز يىغىسىنى دەرھاتوختىتىپ ئىشى

تۈۋىدە يىغالپ ئولتۇرغان سېمىز خوتۇنغا قاراپ.

 -مىنڭڭى بايڭڭام شڭڭۇنچە جىڭڭ

كىشڭڭىلەرنىڭ ئالدىڭڭدا «پوتەي،پڭڭوتەي!» دەپ

تىللىمىدىڭما ،مىنىڭ سېمىزلىكى سىنىڭ قەيىڭرىڭگە تاقاشڭتى؟ - ،سڭېمىز خوتڭۇن
شۇنداق دىگىنىچە ئاۋازىنى قۇيىلېتىپ تېخىمۇ ئۈن سېلىپ يىغالشقا باشلىدى.
 شڭڭۇنى دەيمىنڭڭا؟!- ،دەپ كالىڭڭدەك ھۆركىرىڭڭدى خۇتۇنىغڭڭا ئڭڭامراق تڭڭوختىتېخىمۇ غەزەپلىنىپ - ،بىز سەندى

ئڭاش -نڭان سڭورىمىغاندىكى  ،قانڭداق يىسڭەك

ئۆزىمىزنىڭ ئىشى،نېمە دەپ خوتۇنۇمغڭا «پڭوتەي» دەپ ھاقڭارەت قىلىسڭەن -ھە؟
پوتەي بۇالمد -ئىستىھكام بۇالمد سىنىڭ نېمە ئىشىڭ؟
«سېمىز توختى » سوئا -سوراقنى كۈچەيتتى ،بىر چاغڭدا قەرنەگە ئېسڭىلىپ
قالغان سېسترا قىز كۈلۈپ كېتىپ ئېغىز ئاچتى:
 ۋوي ئاكا! مەن خوتۇنىڭىزنى تىللىمىغان ،ئۇنىڭ قورسڭىقىغا يەتڭتە ئڭايلىبولۇپتىكەن ،باال چۈشڭۈپ كېڭتەي دەپ قڭاپتۇ ،بىڭز بۇنڭداق كېسڭەلنى «ھڭامىلىنى
ساقالپ قېلى

» دېگەن مەنىدە خاڭسۇچە «بڭاۋتەي» دەپ ئاتايتتۇق،بايڭام بڭاش

دوختۇر كەلگەندە مەن ئۇنىڭغڭا «بڭاۋتەي» دىڭ

بىرسڭى كەلڭدى دەپ ئۈنلڭۈكرەك

دوكالت قىپتىمەن ...خۇتۇنىڭىز يۈزىنى تۇتڭۇپ يىغڭالپ چىكەتكەنڭدەك قىلىلىڭدى
سىزنى باشالپ كىرىپتۇ ئەمەسمۇ؟
 ھەرقايسڭىڭنىڭ ئانىسڭىنى بڭوۋتەي ئېلىشڭمىغاندىكى  ،ز ۋانىڭنڭى ئوڭشڭڭاپيۈرۈش قاسڭماقالر!ئۆتكەنڭدە دىسڭە تولڭۇق ئوتتڭۇرا مەكتەپڭتە ئوقۇيڭدىغان سڭىڭلى
ساالمەتلى

تەكشۈرتكىلى كەلسە سەن خەق «ب تىپلى

جىڭگەر» يڭاللۇغى دېڭگەن

گەپنڭڭڭى ئوڭشڭڭڭاپ دېتىشڭڭڭەلمەي «يىڭڭڭگەن ،يىڭڭڭگەن»دىتىشڭڭڭىپ شڭڭڭۇنچە جىڭڭڭ
ساۋاقداشلىرىنىڭ ئالدىدا «تەكشۈرۈشتە يىگەن چىققان قىز سڭىزمۇ؟» دەپ داۋرا
قىلىشىپسڭڭەن...سڭڭىڭلىمنىڭ ساۋاقداشڭڭلىرى سڭڭىڭلىمنىڭ ئۈسڭڭتىدى
چىقىپتۇ...يەپتىكەن...يەپ ساپتىكەن» دىتىشىپ گەپ تېپىپتۇ ...تا
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ئېسڭڭىلىپ ئۆلىڭڭلالغىلى...يەنە شڭڭۇنداق ز ۋانىڭڭڭدى

پڭڭوق ئېقىتىڭڭپ يۈرۈشسڭڭە ...

ھەممىڭنىڭ تىلىنى مۇشۇ پىچاق بىلەن كېسىلېتىمەن!
ئىچىمدە ئانا تى

شىركىتىنىڭ ھەسىلىنى يىگەن بۇ«سڭېمىزتوختى»غڭا خېلڭى

ھڭۆرمىتى كەلڭدى ،بىردەملىڭ
جايدى

غەلڭلە -غڭڭۇد ردى

بىزمڭۇ خڭۇدا ئۇرغڭان بڭڭۇ

كېڭتى

باشلىقىمىزنى يۈدۈپ دەرھا تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە يۆتكەلد ق.

كەچڭكە يڭېقى

تڭڭۆتىمىز كامېرغڭا قڭڭايتى

ئۈچڭۈن تۈرمىنىڭڭڭ ئالڭدىغا كەلسڭڭەك

ھېلىقى كېپەن ئوغرىسى قۇلىغڭا كڭويزا سڭېلىنغان ھالڭدا تڭۈرمە دەرۋازىسڭى ئالدىڭدا
تۇر پتڭۇ ،بڭڭۇنى كڭڭۆرگەن يېنىمڭڭدىكىلەرنىڭ گڭۈ -قەقەلىڭڭرى ئېچىلىڭڭپ تۇخۇنىڭڭڭ
چۈجىسىدەك چۇكۇلداشقا باشلىدى:
 خوپ بۇپتۇ بۇ قەلەندەرگە! دىمىدىممۇ ئۇنى تۇغما ئوغرى دەپ! توختا باشڭلىقتىيېنىمڭڭدىكى ئىڭڭ

بىڭر سڭوراپ باقڭاي ئڭۇ زادى نڭېمە بولڭۇپ كىرگەنڭد !- ،

ئوغرىسڭڭى ئالڭڭدىراپ ئالڭڭدىمىزدىكى كېڭڭپەن ئوغرىسڭڭىنى ئېلىڭڭپ

مېڭىلاتقان گۇندىپايغا يېتىشىپ ئۇنىڭغا ھىجايدى:
 دوكالت باشلى ! نېمە دەيسەن ئوغرى! -بۇ كاساپەتنى يەنە مازارلىقتى

تۇتىلالدىڭالرمۇ؟

 -ئۇنىڭغا ھاقارەت قىلما ،ئۇ دېگەن ھازىر داڭلى

سېھرىگەر!

 سېھرىگەر؟ -ئەتتىگەن تۈرمىدى

چىقا -چىقماي دەرۋازا ئالدىدىكى بىرسڭىنىڭ كالىسڭىنى

ئوغۇرالپ يېڭرى يولڭدا ئڭۇنى قاسسڭاپقا سڭېتىپتۇ ،ئارقىڭدى

بڭازاردىكى د كڭانالرنى

تېخى ئاچماستا قاتارى بەش -ئالتە د كاننى ئەرەخڭتە -پەرەخڭتە قىلىڭپ ئۇنىڭغىمڭۇ
قانماي ئاشلى

بازىرىدىكى بىرمۇنچە دىھقانالرنىڭ پۇللىرىنى جايالپتۇ،مانڭا ئەمڭدى

بۇنىڭ قېشىدا يا نەخ پۇ يوق ،يا زا

ما يوق ،سېھرىگەرنىڭ ئۆزىكەن -بۇ!

باشڭڭلىقنىڭ گىڭڭپىگە قىزىقىڭڭپ مەنمڭڭۇ دەرھڭڭا يۈگڭڭۈرۈپ بېرىڭڭپ ھېلىقڭڭى
«سېھرىگەر» دى

سورىدى :

 ئالدىدىكى ئىككى ئىشنىغۇ بۇپتۇ قىلغانسڭەن ،ئاشڭلىقانداق قامالشتۇرد

 ،سىنىڭ كەسپىڭ ياكى يانچۇقچىلى

بازىرىڭدىكى ئىشڭنى

بولمىسا ...

 ۋوي نڭڭېمە دەيڭڭد مڭڭاۋ ! - ،دېڭڭدى كېڭڭپەن ئوغرىسڭڭى مىنىڭڭڭ گىپىمنڭڭى165
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ياراتمىغاندەك ئېغىزىنى مايماقشىتىپ- ،تۈرمىدە بىكار ياتمىد ق بىز ،يېنىمڭدىكىلەر
ئوغرىالرنىڭ پىرى تۇرسا ھڭۈنەر -پڭۈنەر دىگەننڭى يىڭىڭالپ تڭۇرىمىز! ...ئىسڭالھات
دەۋرى بۇ!
 ۋاي قانداق جايلىدىڭ؟- ،دېدى ئۇنىڭ گىپىگە ئانچە ئىشەنمەي. -ئاشڭڭلى

ئڭڭادەملەر تڭڭازا يېغىلغڭڭان جايغڭڭا كىلىڭڭپ

بازىرىغڭڭا بڭڭاردى ئانڭڭدى

ئۆزۈمنى -ئۆزۈم ئىككىنى كاچاتالپ «پۇلڭۇمنى يڭانچۇقچى ئېلىلاپتڭۇ جامڭائەت...ۋاي
پۇلۇم!...ۋاي ئىسى

ئىس

پۇلڭۇم! »...دەپ بىڭرال ۋارقىرىغڭان ئىڭدى  ،يانچۇقىڭدا

پۇلىسڭڭى بڭڭار ئاخمڭڭاقالر دەرھڭڭا پڭڭۇ

سڭڭالغان يەرلىرىن ڭى تۇتڭڭۇپ بېقىشڭڭتى ،بەزى

پوكانبايالر تېخى پۇللىرىنى بىر يانچۇقىدى

ئېلىڭپ يەنە بىڭر يانچۇقىغڭا سېلىشڭىپ

يۈرىشىد  ،شۇنىڭ بىلەن ھەرىكەتكە ئۆتمەمتىمكى!
 قانڭڭداق بولڭڭۇپ تۇتۇلڭڭۇپ قالڭڭدىڭ؟- ،دەپ سڭڭورىدى گەپنىڭڭڭ ئاخىرىغڭڭاقىزىقىپ.
 ۋاي قانڭڭداق بولڭڭۇپ تڭڭۇتىالتتى  ،تۈرمىڭڭدە ئڭڭۇز ن يېتىڭڭپ بەدىنىمنڭڭى پى ڭبېسىپ كىتىپتۇ ،تازا بىر يۇيۇنىڭلاالي دەپ مۇنچىغڭا كىرسڭەم ،كىڭتى سڭاقاليدىغان
قاتڭڭار -قاتڭڭار ئىشڭڭكاپالر كڭڭۆزۈمگە چېلىقىڭڭپال تۇرىلالدى،شڭڭۇنىڭ بىڭڭلەن ئڭڭالقىنى
قىچىشڭڭىپ چىڭڭڭدىتالماي ئڭڭڭامبۇرنى قۇلۇمغڭڭا ئالڭڭڭدى -دە ھەممىسڭڭڭىنىڭ ئېغىزىنڭڭڭى
ئېچىلەتتى ،بۈگڭڭۈن مۇنچىغڭڭا چۈشڭڭكەنلەرنىڭ ھەممىسڭڭى قەلەنڭڭدەر –ھابڭڭدالكەن،
يانچۇقىنى تەتۈرسڭىگە ئۆرىلەتسڭەممۇ بىڭر تىڭتى

چىقمىڭدى ...ئڭاخىرى بىڭر كىڭتى

سڭڭاقالش ئىشڭڭكاپىدا سڭڭاقچى كېتىمڭڭى تۇرىڭڭد  ،شڭڭۇنى بولسڭڭىمۇ ئېلىڭڭپ ئۇچامغڭڭا
كىتىلالڭدى  ،ئەيڭڭنەككە قارىسڭڭام يېڭڭى خىڭڭزمەت كىڭڭتىمى ماڭڭا شڭڭۇنداق يارىشڭڭىپتۇ
ئاندى

مۇنچىنىڭ ئالدىڭدىكى د كانڭدى

دەرھا

خىزمەتكە ئاتالندى !

 -ساقچى كىتىمى بىلەن ئوغرىلى

بىڭر جڭۇپ ئڭاق پەلەينڭى سڭېتىلالدى -دە
قىلدىڭما؟- ،دەپ سورىدى ئۇنىڭ گىپىدى

ئەجەبلىنىپ.
 شڭۇنداق ،قاتنڭاش ساقچىسڭى بولڭڭۇپ چڭوتوسقان ئىدى  ،توسقانلىكى ماشىنا يۈزسومدى
-ۋوي ئۇنداق ئاسان ئى

يولڭدىكى ماشڭىنىالرنى بىڭڭردەم

تاشالپ ماڭدى!

يوقتۇ؟

 -ۋاي ئاسڭڭان ئىشڭڭكەن ئڭڭۇ ،ئڭڭاۋۋا

ماشڭڭىنىنى توسىدىكەنسڭڭەن ،ئارقىڭڭدى

كىنىشكە دەپ سورايدىكەنسەن ،شوپۇر كىنىشكىنى تەڭلەيدىكەن ،مەن كۆزۈمنىڭ
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پاختىسىنى چىقىرىپ ئۇنىڭغا يەنە «كىنىشكە!» دەپ ۋاقىرايڭدىكەنمەن ،ئڭۇ ئاسڭتا
ماشڭڭىنىدى

چۈشڭڭڭۈپ كىنىشڭڭكىنىڭ ئارىسڭڭڭىغا يڭڭڭۈز سڭڭومدى

بىرنڭڭڭى قىسڭڭڭتۇر پ

كىنىشكىسىنى تەڭلەيدىكەن ،مەن كىنىشكىگە قارىغڭان بولڭۇپ ئارىسڭىدىكى پڭۇلنى
چۆنتەككە سالىدىكەنمەن...ئۇنىڭ كەينىدىكى ماشىنىالرنى مەن توسمىساممۇ ئۆزىچە
توختاپ يۈز سوملۇق كىنىشكىنى تەڭلەۋەردىكەن...ئىسڭى ! ...ئىسڭى ! ..ياخشڭى
ئۇقۇپ قاتناش ساقچىسى بولمىغىنىمغا مىڭ بىرپۇشڭايمان...نڭاۋادا خېزىڭر ئڭۇچراپ
قېلىڭپ مەنڭدى

نڭېمە تەلىپىڭڭ بڭڭار دەپ سڭوراپ قالسڭا «مىنڭى پەقەت بىڭر ھەپڭڭتە

قاتناش ساقچىسى قىلىڭپ قويسڭا !» دەپ تىلەرئىڭدى ...مەن بىڭر ھەپڭتە قاتنڭاش
ساقچىسڭى بولىلالسڭڭام ئارقىڭڭدى

قايناۋاتقڭڭان بىڭڭر قڭڭازان ياغقڭڭا سڭڭەكرىگى

دىسڭڭىمۇ

سەكرەيتتى ...
 -قانداق بولۇپ تۇتۇلد

دەيمەن؟

 -قانڭڭڭداق بولڭڭڭۇپ تۇتىالتتى ،ئڭڭڭالى دەرىجىلىڭڭڭ

بىڭڭڭر كىچىڭڭڭ

ماشڭڭڭىنىنى

توسۇپتىمەن ،ئۇنىڭ شوپۇرى بولغان گۇي كىنىشكا دىسڭەممۇ يېنىڭدىكى بىرسڭىنى
كۆرسىتىپ كۈلۈپ تورىد ،ئەمىسە پۇ ئا

دىسەممۇ يېنىدىكى بىرسىنى كۆرسڭىتىپ

كۈلۈپ تورىد  ،ئاچچىقىمدا شوپۇرنىڭ قېشىدا ئولتۇرغان ئۇ بىرسىگە پۇ ئا

دەپ

ۋارقىراپتىمەن ،ئۇمۇ ماڭڭا قڭاراپ بېشڭىنى لىڭىشڭتقىنىچە سڭېرىكچىنىڭ گاچىسڭدەك
كۈلۈپال ئولتۇرىد  ،ۋاي كىمنى زاڭلى
كەلمەسمۇ...ۋاي...ۋاي...يەردى

قىلىد دەيمەن ماۋ تاز ...ئاچچىقى دېگەن

مۇشتۇمدەك تاشنى ئېلىڭپ سڭالدى دىگىڭنە خڭام

كڭڭڭالال پڭڭڭاينەكلاش تازنىڭڭڭڭ بېشڭڭڭىغا ...كاللىسڭڭڭىدى

ئڭڭڭوقتەك قڭڭڭان كەتمەسڭڭڭمۇ

ئۇنىڭ...يەن كۈلە -ھە! ...يەنە ھىجىتىپ ئولتۇرە! ...ئاچچىقىمدا قۇلۇمدىكى تاش
قۇم بولۇپ كەتكۈچە سالدى يۈز كويغا چىدىمىغان ئۇ پاخشڭەك تازنىڭڭ بېشڭىغا...
يۈز سوم پۇ ئۇنىڭ ئانىسىمىكەن يا؟!...شۇنداق قىلىپ ئۇ تازنىڭ كاللىسى خېمىر
قىلىلەتتى دەڭال...بىر چاغدا بىرسى بېشىمغا تاپانچىدەك بىر نىمىنى تەڭلەيد ...
قارىسام شوپۇر دېگەن گۇي ...ئەسلىدە ئالدىمدا چاال ئۆلۈك بولۇپ ياتقىنى قاتناش
ساقچىسىنىڭ ئە

كاتتىسىكەن ئەمەسمۇ!...

 «ئۆلگۈسڭى كەلڭگەن چاشڭقان مۈشڭۈكنىڭ قڭۇير قىنى چىشڭلەپتۇ» دېڭگەنمۇشۇدە- ،دېدى ياندا ئۇنىڭ گېپىنى تىڭشاپ تۇرغان گۇندىپاي كۈلڭۈپ كېتىڭپ- ،
ئوغرىلى

قىلىشتى

 -نڭڭامراتلى

نومۇ

قىلساڭچۇ –ھەي!

يامڭڭان تۇرسڭڭا باشڭڭلى !- ،دېڭڭدى كېڭڭپەن ئوغرىسڭڭى ھڭڭېچ ئىڭڭ
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بولمىغاندەك باشلىققا قاراپ.
 يەر تېڭڭرىغى  ،تىجڭڭارەت قىلغىڭڭ  ،ئاڭلىسڭڭڭام سڭڭەنمۇ تولڭڭۇق ئوتتڭڭڭۇرىنىقىلسا

پۈتتۈرۈپتىكەنسەن،بىرە ئى

بولىڭدىغۇ!- ،دېڭدى باشڭلى

ئۇنىڭغڭا تەنبىڭ

بىرىپ.
دەپ كەتكىنىنى تېخى ،تۈفى !

 -يەر تېرىغى  ،تىجارەت قىلغى

 سەن قاراقچى تېخى ماڭا گەپ ياند رۋاتىسىنا؟!يىڭرى بولسڭۇن ،بىڭز بەش جاننىڭڭ ھەمڭمە

 -يەر تېرىغىلى مىنىڭ قانچىلى

يىرى ئاران بەش موغا بارمىسا....بەش مو يەردى

قانچىلىڭ

ھوسڭۇ

چىقىڭد . ..

تېرىغىنىڭ گېلىڭغايەتمىسە!
قىلغىنىڭ توغرىمۇ؟

 ئۇنداقتا ئوغرىلى -كى توغرا دەپتۇ؟

قىلما!

 -ئەمىسە ئوغرىلى

 ئەمىسە بىزگە تېرىتدىغانغا يەر تېپىپ بەر! مەن قانداق تاپىمەن؟قىلمامسەن؟

 -ئاما

 ۋاي قانداق ئاما ؟ -سڭڭەن ئونىلېرسڭڭىتېتتا ئوقۇغڭڭڭانمۇ يڭڭاكى سڭڭەي سڭڭڭاتقان يەردىڭڭ

ئىشڭڭڭقا

ئور نالشقانمۇ؟
 -ئاكا

قارغاي ئونىلېرسىتېتتا ئوقۇش مۇكاپاتى ئېلىپ ئۇقۇغان جۇما ئوغرى!

 -ئەمىسە سەندى

سوراي!

 نىمىنى؟ شىنجاڭنىڭ يەر كۆلىمى چوڭمۇ؟دۆلىتىمىز ئىچىدە بىرىنىچى ئۇر ندا تۇرىد ! بڭڭۇ ئۇمڭڭۇمى كۆلەمنىڭڭڭ ئىچىڭڭدە ئىنسڭڭان ياشاشڭڭقا مۇۋاپىڭڭبوستانلى

دەپ قارالغڭڭان

قانچىلى ؟

 تەخمىنەن بەش پىرسەن ! -دېڭڭمەك بڭڭۇ بەش پىرسڭڭەن

بوسڭڭتانلىقنىڭ قڭڭانچىلىكى ئڭڭاپتونوم رايڭڭون

نوپۇسىدىكى دېھقان -چارۋىچىالرنىڭ قولىدا؟
 -تەخمىنەن يىگىرمە پىرسەنتىدى

سە ئارتۇقراقى!
168

www.kitaphumar.net
 قالغان سەكسەن پىرسەنتىگە يېقىنىچۇ؟ دىلىزىتىنىڭ قولىدا! دىلىزىتىنىڭ نوپۇسى قانچىلى ؟ تەخمىنەن ئىككى يېرى مىلتون! قالدى ۋىاليەت ،ئوبالسى  ،شەھەردىكى ئومۇمى نۇپۇسچۇ؟ تەخمىنەن يىگىرمە ئىككى مىلتون ئەتراپىدا! -شڭڭىنجاڭدىكى تېرىلغڭڭۇ يەرنىڭڭڭ ئەللىڭڭ

پىرسڭڭەنتى دىلىزىتىنىڭڭڭ قۇلىڭڭدا

توغرىمۇ؟
 -تڭڭوغرا دېڭڭدىڭ ،تېرىلغڭڭۇ يەرنىڭڭڭ قالغڭڭان ئەللىڭڭ

پىرسڭڭەنتى ھەرقايسڭڭى

ۋىاليەت -ناھىتىلەردىكى دېھقان چارۋىچىالرنىڭ قۇلىدا!
 دېمەك بىزنىڭ مۇشۇ يەردىكى دېھقانالرنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغانيەر كۆلىمى ھازىر بىر موغا يەتمەيد  ،توغىرمۇ؟
 بۇ يەرنىڭ بىرموغا يەتمىگەن بىڭلەن ئڭاپتونوم رايڭون بڭويىچە ھېسابلىسڭاقئۈچ موغا يېقىنالپ قالد ...
 دىلىزىتىدىكىلەرنىڭ كىشى بېشڭىغا تڭوغرا كېلىڭدىغان يەر كڭۆلىمى ئەللىڭبەش موئەتراپىدا ،توغرىمۇ؟
 بۇ دېگىنىڭ توغرا كېپەن ئوغرىسى! ئۇنداق بولسا سەن بۇ تەلىپىمىزنى يۇقىرىغا يەتكۈزۈپ بىزنىڭ نوپۇسىمىزنىدىلىزىتىگىال ئۆتكۈزۈۋەت!بىزنىڭ تېرىتدىغان يېرىمىز كۆپرەك بولسا ،بىزمۇ بۇنداق
ئوغرىلى

قىلىپ يۈرمىسەك ،قانداق دەيسەن؟

 -بۇ مىنىڭ قۇلۇمدى

كېلەمتى ھەي تىگى پە

ئوغرى!

 ئەمىسە يەر تېرىشنىڭ گېپىنى ئاز قى ! ۋ كۇسپۇر چ....سەن تېخى مىنى سەنلىگۈدەك بولڭد ڭما...ئەمڭدى بڭۇنىكۆر!
گەپتە يىڭىلگەن باشلى

شۇنداق دىگىڭنىچە قۇلىڭدىكى بىڭر بېشڭى سڭاڭگىالپ

قالغان قارا رەزىنكە كالتەك بىلەن كېپەن ئوغرىسىنى تازا سېلىشقا باشلىدى.
 -ۋوي باشڭلى

ئاكڭڭا ،ئەمڭڭدى مەن گەپ قىلمڭڭاي!- ،دەپ ۋارقىرىڭڭدى كېڭڭپەن

ئوغرىسى يەردە تىزلىنىپ قالغىنىچە قارا كالتەكنىڭ سۇنۇپ كەتكەن ئۇچىنى قۇلىدا
چىڭ تۇتىلېلىپ تۇر پ.
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 كالتەكنى قويىلەت!- ،ۋارقىرىدى باشلى -ئەمىسە ئۇرما

تېخىمۇ جىلە بولۇپ.

باشلى ...

 قويىلەت! قويىلەتسەم ئۇرىسىز... قويىلەت دېدى قويىلەت!باشلى

كالتەكنى تېخىمۇ كۈچەپ تارتىشقا باشلىدى ،كېپەن ئوغرىسى ئاخىرى

ئەبڭڭجەق كالتەكنىڭڭڭ سڭڭاڭگىالپ تۇرىڭڭدىغان بېشڭڭىنى قۇيڭڭۇۋەتتى ،ھڭڭاينى -ھۇيڭڭ
دىگۈچە قارا كالتەكنىڭ بىر بېشى ئۇنىڭ قۇلىدى ئاجراپ چىقىپ ئۇد

باشلىقنىڭ

توڭكىتىغا تەگدى،كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە باشلىقنىڭ ئېغىزىدى ئوقتەك قان كېتىپ
ئىككڭڭى كڭڭالپۇكى تەكىتڭڭدەك پولتىتىڭڭپ چىقتڭڭى ،ئارقىڭڭدى

كالپۇكىڭڭدىكى ئىششڭڭى

تىزلىكتە پىشانىسى تەرەپكە يڭامىراپ بىردەمڭدىال ئۇنىڭڭ بېشڭى كڭۈپتەك چوڭىتىڭپ
ھەتتا شەپكىسىمۇ پاتماي قالدى...
مەن دەرھڭڭا
ئارىسىدى

يەردە چېچىلىڭڭپ ياتقڭڭان بەش -ئڭڭالتە تڭڭا

چىشڭڭنى تۇپىنىڭڭڭ

مالتىالپ ئېلىپ چىرايى تونۇغۇسىز بولۇپ كەتكەن باشلىققا قوش قولالپ

سڭۇند م ،باشڭڭلى

يۈزىڭدىكى ئىششڭڭىقنىڭ يامانلىقىڭڭدى

كڭۆزىنى ئاچالمڭڭاي ئىككڭڭى

بارمىقى بىلەن بىر كۈزىنى كەرىپ ئېچىپ ئالىقىنىمدىكى چىشالرنى كڭۆردى ئانڭدى
ۋارقىرغىنىچە قۇلىدىكى كالتەك بىلەن مىنى سالغىلى تۇردى...
دە

شۇ چاغدا سىرتتى

كىرگەن يەنە بىر باشلى

بىزنى ئۇرىلاتقڭان باشڭلىققا

توۋلىدى:
 تىز بو نامازغا بارىمىز! -نامازغا ...كىمنىڭ نامىزىغا؟- ،سورىدى باشلى

بىزنى ئۇر شتى

توختاپ.

 مۇشۇ تۈرمىمىزدىكى بىر بۇرادىرىمىز دوختۇرخانىدا ئۆلۈپ قاپتۇ! ۋوي نېمە بولۇپ؟ تېرورچىالرنى تۇتىمەن دەپ خىزمەت ئۈستىدە يارلىنىپتۇ!- ،باشلىدىگىنىچە يان بىلىنى ئاختۇر شقا باشلىدى ،ئاندى

شۇنداق

بىز گە قاراپ ۋارقىرىدى:

 قايسىڭنىڭ پۇت -قۇلى چاققان! مىنىڭ چاققان باشلى !- ،دىد ق ھەممىمىز بەسور ندى

-بەستە بۇ تاياق يەيدىغان

كىتىشكە ئالدىراپ.

 ھويلىنىڭ ئڭاچقۇچى ئىچىڭدىكى ياتڭاق ئۆيۈمڭدە قڭاپتۇ ،ياتاقنىڭڭ ئىشڭىكى170
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ئۇچۇق ،بىرسىڭ كىرىپ ئاچقۇچنى سۇنغى !
 مەن كىڭڭرەي باشڭڭلى !- ،دىڭڭد ق بەشڭڭىمىز تەڭڭڭال خىڭڭزمەت كۆرسىتىشڭڭكەئالدىراپ.
باشلى

بەشىمىزگە بىر قارىلەتكەندى

كېتى

ماڭا قاراپ بۇير ق قىلدى:

 توختى پوكان سەن كىر!مەن تايڭڭڭاقتى

قۇتۇلغىنىمغڭڭڭا خڭڭڭوش بولڭڭڭۇپ نەچڭڭڭچە قەدەم نېرىسڭڭڭىدىكى
كۈلۈپ سورىدى :

خىزمەتچىلەر ياتىقىنىڭ ئالدىغا كىلىپ باشلىقتى
 باشلى ! نېمە دەيسەن پوكان؟ ھويلىغا قانداق كىرىمەن؟ -تامدى

ئارتىلىپ كىرمەمسەن!
ئارتىلغىلى بۇ تام يا بىر كونا چىتالق بولمىسا ،شۇ تامغڭا

«ئاھ خۇدا...تامدى

چىقىپ سەكرەپ چۈشىدىغان گەپ...ھېلى تېخى تامدى

سەكرىگەن بىرسى قوڭىغا

تڭڭڭۇۋاق قڭڭڭاداپ سڭڭڭۈنئى ھەمڭڭڭرا بىڭڭڭلەن ئاالقىلىشڭڭڭىلاتقان يەردە ...مەن تامڭڭڭدى
سەكرەيمەن دەپ كۆتۈمگە چى
غى

قىساي!»...
 -ۋاي جېنى باشلى

تامدى

سالد ر پ يۈرمەي يەنە ...ئە

ياخشىسى قوڭامنى

مىنىڭ پۇتۇم تىگىڭدى

سڭۇنۇق ،ئڭاۋ تڭۆتى مەخسڭۇ

سەكرەيدىغانالر ،شۇنىڭغا بىر دەڭا!
مەن شڭڭۇنداق دەپڭڭڭال ئۇنىڭڭڭ قېشڭڭڭىدى

تۇر ۋالدى ،باشلى

بەدەر قېچىڭڭڭپ بىڭڭر يانغڭڭڭا كىلىڭڭڭپ

ماڭا تڭازا بىڭر ئالىتىلەتكەنڭدى

كېڭتى

قۇلىغڭا كڭويزا سڭېلىنغان

كېپەن ئوغرىسىنى بىر يانغا سىلكىلېتىپ قالغان ئۈچىگە ھۆرپەيدى:
 -قايسىڭ تامدى

سەكرەشكە ئۇستا؟

 -مىنىڭڭ لىڭڭپكى چىكىتىڭڭپ ئەمڭڭدى ئوڭشڭڭالغان باشڭڭلى ! - ،دەرھڭڭا

جڭڭاۋاب

بەردى موتو ئوغرىسى تىزىنى سىالپ تۇر پ.
 مىنىڭ پۇتۇمنىڭ بارمىقى تۇغۇلۇشۇمدىال ئالتە ئىكەن باشلى !- .دېدى ئىئوغرىسىمۇ ئايىغىنى سېلىپ پۇت بارمىقىنى باشلىققا چىنەپ.
 -خۇدا ھەققى ...مىنىڭ دا

سۈڭىكەممۇ مانا مۇشۇ يەردى

دەز كەتكەن!- ،

دېدى چېقىمچىمۇ تامبىلىنى تىزىغا چۈشۈرۈپ ئۈلگۈرۈپ.
باشلى

ئۇالرغا قاراپ بېشىنى لىڭىشتىپ «خەپ...خەپ...سەن ئوغرىالرنى!»
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دىگىنىچە ھويلىنىڭ تېمىغا مايمۇندەكال يامىشىپ چىقىڭپ كەتتڭى ئانڭدى

ئۆزىنىڭڭ

نوچىلىقىنى بىزگە كۆرسىتىپ قويغاندەك بىزگە ھاكاۋ رالرچە قاراپ قۇيڭدى ،بىزمڭۇ
ئۇنىڭ چەبدەسلىكىدى

ھەيرانال قالد ق ئاندى

ئۇ ھويلىنىڭ ئىچىگە «گۈپپىڭدە»

قىلىپ سەكرىدى...
لڭېكى

«گڭڭۈپ» قىلغڭان ئڭاۋاز بىڭڭلەن تە

باشڭلىقنىڭ «ۋايجڭان!» دېڭڭگەن

چىرقىرىغان ئاۋازى تۈرمە ئاسمىنىنى بىڭر ئالڭدى ،بىڭز تڭۆتىمىز ئۇنىڭڭ ئېچىنىشڭلى
چىرقىرىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ بىر -بىرىمىڭزگە قڭاراپ كڭۆزلىرىمىزنى چەكچەيتىشڭىپال
قالد ق.
تۇيۇقسىز ئارىمىزدىكى ئى
سېلىپ يەردەزو

ئوغرىسى ئۆزىنىڭ پىشانىسىگە «پاققىڭدە» بىرنڭى

ئولتۇرغىنىچە ھۆركىرەپ يىغالشقا باشلىدى...

ئۇنىڭ بۇنداق ھازا ئاچقىنىنى چۈشىنەلمىگەن ئۈچىمىز تەڭال ۋارقىرىد ق:
 ئەمدى ساڭا نېمە بولدى؟ دىگىلى بولمايد ! ۋوي دىگىنە تىز! -ئەتڭڭتىگەن تڭڭا

جاھازىسڭڭڭىنى ئوڭشڭڭىلاتقاندا قۇلۇمڭڭدىكى كەكە چۈشڭڭڭۈپ

كەتكەن!...
 نەگە چۈشۈپ كەتكەن! مۇشۇ ھويلىغا!باسڭقانالرنىڭ يېنىڭدى

« ئاھ ئۇلۇ خڭۇدا ...مىنڭى بڭۇ نە

قۇتقڭۇزغى !...

مىنى سۇلىساڭمۇ تېمى يوق ...چىتلىقى يوق بىر يەرگە سڭۇلىغى !...مىنڭى بۇنڭداق
س ەكرىگىلى ئامىراقالرنىڭ يېنىدى
مەنبە :باغداش مۇنبىرىدى

نېرى قىلغى ! ...ئۇلۇ خۇدا»...
ئېلىندى.
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