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  ئهنسىزچىلىك: بىرىنچى باب
  

 یىلى ئامېرىكا-1970
  

نامــدا ھهربىــي تهتقىقــات ئــورگىنى بولغــان بىــلهن ئهمهلىیهتــته ئامېرىكــا ھهربىــي تهرەپ   –ر تهتقىقــات بازىــسىكىــراۋىن ھهربىــي ئىــشال
ئاالھىـــدە «ئهدلىیىـــسى تىـــزىملىكىگه كىـــرمىگهن بىـــي رەســـمىي ھهربىـــي تـــۇرمه بولـــۇپ بىۋاســـىته دۆلهت مـــۇداپىئه مىنىـــستىرلىكنىڭ    

ه مىلىیـارد دولالردىـن ئاشـىدىغان بۇئاالھىـدە ئىـشالر مهھكىمىـسىنىڭ تۈرلـۈك            یىللىق خام چوتى یهتت   . گه قارایتتى »ئىشالرمهھكىمىسى  
 .خىزمهتلهردىكى نهتىجىسى بهزىدە مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ نهتىجىسىدىنمۇ ئېشىپ چۈشهتتى

 ئامېرىكـا  - بازىـسى  گه قاراشلىق كىراۋىن ھهربىـي ئىـشالر تهتقىقـات      » مهھكىمه«ئامېرىكىنىڭ كوزىر ئورگانلىرىدىن بىرى بولغان بۇ       
دېڭىز تهۋەلىكىدىكى قۇرۇقلۇققـا ئـانچهیېقىن بولمىغـان جایـدىكى ئۆزىنىـڭ یېـشىللىقى، مۇھىتىنىـڭ یېقىـشچانلىقى بىـلهن كىـشىنىڭ                  

یىلـى پېرىزدىنىـت   -1955بـۇ ھهربىـي تهتقىقـات بازىـسى     .  كىـراۋىن ئارىلىغـا جایالشـقان ئىـدى     -كۈزىنى قاماشتۇرىدىغان یېگانه ئـارال  
ــسىنىڭ تارمــاق تهجرىبىخانىــسى نامىــدا یهرلىــك ئاھــالىلىرىگه      ئېزىنخ اۋىرنىــڭ تهستىقلىــشى بىــلهن نېۋادائــۇران تهتقىقــات تهجرىبىخانى

ــي تهرەپ          ــسى ھهربى ــات بازى ــۇ تهتقىق ــدى، ب ــگه قۇرۇلغــان ئى ــۈش بهدىلى ــقا جایغــا كۆچۈرۈل ــارقىلىق باش ــۈلهش ئ ــۆلهم ت ناھــایىتى زور ت
پهن ساھهسـىدىكى بولۇپمـۇ ھهربىـي ئىـشالر     -ى بولسىمۇئهمهلىیهتته شۇ دەۋىردىكى ئامېرىكا ئـېلىم تهۋەلىكىدىكى ئۇران تهتقىقات بازىس   

–تهجــــرىبه تهتقىقاتىــــدىكى ئــــالىم    تېخنىكــــا ساھهســــىدىكى تهتقىقــــات نهتىجىلىرىنىــــڭ مهخپىیهتلىكىنــــى ســــاقلىیالمىغان -پهن
 .ى تۈرمه ئىدىمۇتهخهسىسلهرنى مهڭگۈلۈك نهزەر بهند قىلىش مهخسىتىدە قۇرۇلغان تۇنج

كېیىــنچه بــۇ تــۈرمىگه ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىختىــساسلىقالرنى ئــۆزىگه جهلــپ قىلىــش پىالنىغــا ئــاۋاز قوشۇشــنى خالىمىغــان باشــقا     
ئىچىـدىكى مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسىنىڭ      » ئىنسانىیهتنىڭ دۈشمىنى بولغـان خهتهرلىـك جاھىـل شهخـسلىرى         «ئهللهردىكى نوپۇزلۇق   

ىالنىغا كىرمىگهن ئهمما تۇتۇپ ئهكېلىنىش تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهن بىر تۈركۈم مۇھىم شهخسلىرى مهخپىي نهزەر قهتلى قىلىنىش پ
  .بهند قىلىنىدىغان بولغان ئىدى

 سـارایالردىن  –بۇ تۈرمىنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى مهھبۇسالرنىڭ تۇرالغۇ جـاي شـارائىتى ناھـایىتى یاخـشى بولـۇپ ئـالى دەرىجىلىـك خـان            
ئىچمهك جهھهتته قىسىلمایتتى، ھهر بىر ئادەمنىـڭ بىـردىن سـۇ ئـۈزۈش كـۆلچىكى ۋە خىزمهتكـارى بـولمىغىنىنى        –ایتتى ، یېمهك  قېلىشم

ئـۇالر تېلېـۋىزۇر ئـارقىلىق سـىرىتقى دۇنیـادىكى      .ھىساپقا ئالمىغاندا بۇ جاي دۇنیادىكى ئهڭ ھهشهمهتلىك داچىنىڭ ئۆزى ھېـسابلىناتتى            
ــشالردىن خهۋەر تاپاالیتت ــۇتېردا كــۆرەلهیتتى        ئى ــالالرنى كومپىی ــدى خالىغــان ماتىری ــار ئى ــسى كۈتۈپخانىــسى ب ى،ئىلىكتىرلهشــكهن شهخ

گۈللۈكــدە مېڭىــپ ســهگىدەلهیتتى بىــراق بــۇ جایــدىكى    تامــاقتىن كېــیىن. ،یېزىقچىلىــق ،تهتقىقــات ئىــشلىرى بىــلهن شــۇغۇللىناالیتتى 
بىرىنى كۈرەلمهیتتى پهقهت بىر ئۆمـۈر  -ۈنلهي ئۈزۈلگهننىڭ ئۈستىگه قهتئى بىرمهھبۇسالرنىڭ سىرىتقى دۇنیا بىلهن بولغان ئاالقىسى پۈت  

تىكهنــدەك یــالغۇز یاشــاش، ئــۆزىگه تونــۇش بولغــان تېمــا ئۈســتىدە ئىــزدىنىش یــاكى مهلــۇم بىرخىــل تهتقىقــات بىــلهن شۇغۇللىنىــشقا      
 .مهجبۇرلىنىش بۇالرغا بېرىلگهن ئهڭ ئېغىر جازا ھېسابلىناتتى

ڭ تۆت ئهتراپىدىكى ئون ئىنگلىز مىلى دائىرە ئىچىدىكى تهۋەلىكته مهیلى سۇ ئاستىدىن بولسۇن مهیلـى ھـاۋا یۈزىـدىن     كىراۋىن ئارىلىنى 
بولسۇن بىـر تـال ئۇچـار قانـات یـاكى كىچىـك بېلىجـانمۇ ئىلغـار رادار سېستىمىـسىدىن قېچىـپ قۇتۇاللمـایتتى ھهم زۆرۈر بولغانـدا بىـرال                     

جانسىز جىـسىم ۋەیـران قىلىـش كـۈچى زور     – قالغان باشمالتاق چوڭلۇقىدىكى ھهرقانداق جانلىق كۇنۇپكا بىلهن بۇ تهۋەلىككه كىرىپ  
 . بولغان ئىلغار قۇرالالرتهرىپىدىن كۇكۇم تالقان قىلىناتتى

ىڭ قات ھهربىي مۇھاسىر ئىچىدىكى بۇ ئاالھىدە تۈرمه مهھبۇسلىرىنىڭ بۇیهردىن قېچىپ كېتهلىشى یـاكى سـىرتتىكىلهرن       -شۇنداقال قاتمۇ 
  .بۇالرنى ئېلىپ چىقىپ كېتهلىشى ئهسالمۇمكىن بولمایدىغان بىر ئىش ئىدى

  :تۈن یېرىم بولغاندا مۇئاۋىن تۈرمه باشلىقىنىڭ تېلېفۇنى تۇیۇقسىز جىرىڭلىدى 
  ... كاپىتان ، مهن جهننهت رایۇنىدىكى یهتتىنچى نۇمۇرلۇق مهھبۇس بولىمهن، سىز بىلهن كۆرۈشمهكچى ئىدىم-

باشلىقى كاپىتان جونسۇن تېلېفون تۇرۇپكىسىدىن كهلگهن بۇ ئاۋازدىن بهكال چۇچۇپ كهتتى ،چۈنكى ناتۇنۇش بۇ ئاۋاز مۇئاۋىن تۈرمه 
ئـۇ ئۇیقۇلـۇق ھـالىتىنى    .ئۈچ یىلدىن بىرى سۆزلهش ئىقتىدارىدىن قالغان ئىزچىل تىلسىز دەپ قارالغان بىر مهھبۇسـتىن كهلـگهن ئىـدى           

 دە كهلگهن تېلېفون نومۇرىغا قایتىدىن سىنچىالپ قاراپ چىقتى ئاندىن قاتتىق   -ئورنىغا قویدى دەرھال ئوڭشاپ تېلېفون تورۇپكىسىنى     
جىددىلىــشىپ ســول تهرىپىــدىكى بىــر قــانچه كۇنۇپكــا ئىچىــدىن جهنــنهت رایــونى ھهربىــي قــاراۋۇللۇق بۈلۈمىنىــڭ جىــددى ئاالقىلىــشىش  

  :كونۇپكىسىنى ئالدىراپ باستى
  .چدە قاراۋۇلدىن جاۋاب قایتتى دەقىقه ئى–، ! دوكالت كاپىتان-
 كاپىتـان ئالـدىراپ ھهربىـي فورمىـسىنى كىـیگهچ ئارخىـپ بۆلـۈم لىنىیىـسىنىڭ كونۇپكىـسىنى              -،! رایونىڭالر جىددىي ھالهتكه ئۆتسۈن    -

  ! جهننهت یهتتىنىڭ یازما ئارخىپىنى دەرھال سۇراق ئۈیىگه ئهكىلىڭ–بېسىپ ئىیتتى، 



 - 3 -

ق ئۆیىنىـڭ چىرىقـى كۈنـدۈزدەك یـۇرۇپ كهتتى،یـۇمىالق ئۈسـتهلدە مۇئـاۋىن تـۈرمه باشـلىقى ،           ئارىدىن ئون نهچـچه مىنـۇت ئۆتـۈپ سـۇرا         
ــدىكى         ــددى تۈســته ئــۆز قوللىرى ــۇپ جهمئىــي تــۆت ئــادەم جى ــزى ۋەجهنــنهت رایۇنىنىــڭ مهســئۇلى بول ئارخىــپ بۆلــۈم ،ســاغالملىق مهركى

ن بۇ سۇراققا تهییارلىق قىلىۋاتاتتى، ئالدى بىلهن مۇئـاۋىن تـۈرمه   ماتىریالالرنى ۋاراقلىغاچ یېرىم كېچىدىكى تۇیۇقسىز ئېلىپ بېرىلىۋاتقا 
  :باشلىقى جونسۇن سۆز قىلدى 

 ئهپهندىلهر ، جهننهت یهتـته تـۈرمىمىز تارىخىـدىكى ئهڭ ئاالھىـدە مېھمانالرنىـڭ بىـرى، ئۇنىـڭ تـۈرمىگه كىـرىش رەسـمىیىتىگه دۆلهت              -
ىدارىسى بىۋاسىته قول تىققان ، ئارخىپىدا ئۇنىڭ ئىسمى ، دۆلهت تهۋەلىكى، مىللىتى مۇداپىئه مىنىستىرلىكى شۇنداقال مهركىزى ئاخبارات ئ

بـۇ كىـشى خاتىرسـىنى یـۇقىتىش بىـلهن      «یاكى شۇغۇللىنىدىغان كهسپى جهھهتلهردە ھېچـنىمه دېـیىلمىگهن پهقهت ئىككـى قۇرئىزاھـات               
ئۈچــۈن   رنـى چهتـئهللهرگه سـېتىۋەتمهكچى بولغـانلىقى    بىـرگه مهڭگۈلـۈك سـۆزلهش ئىقتىدارىـدىن قالغـان، بىــر قىـسىم مهخپىیهتلىكله      

دەپ تولدۇرۇلغان ، مهخسهتكه كهلسهك ئهپهندىلهر بایام جهننهت یهتـتىگه تۇیۇقـسىز        » ئامېرىكا ھۆكىمىتى تهرىپىدىن تۇتۇپ تۇرىلىدۇ    
كاپىتـان شـۇنداق   -اراپ بېقىـڭ؟، زۇۋان كىرىپ قالدى ، بۇ ئهقىلگه سىغمایدىغان بىر ئىـش ، سـىز قـولىڭىزدىكى سـاغالملىق ئارخىپىغـا قـ          

  .دىگهچ ساغالملىق مهركىزىنىڭ مهسئۇل دوختۇرىغا قاراپ قویدى
 كاپىتــان، ئارخىپتــا دىیىلىــشىچه جهنــنهت یهتــته تــۈرمىگه ئېلىنغــان ۋاقتىــدىال چــوڭ مېــڭ ەقــانتومۇر ئۆسمىــسى ســهۋەپلىك خاتىرســىنى  -

-21ئاینىـڭ -9یىلـى -1941ئۇنىـڭ    تهكـشۈرۈشىدە DNA ھـۈجهیرە    .یوقاتقان ھهم سۆزلهش ئىقتىدارىدىن مهڭگۈلۈك قالغـان ئىـكهن        
. بىر ئاي ئالدىدىكى یىللىق ساالمهتلىك تهكشۈرتۈشتىمۇ كىسهللىك ئهھۋالىدا ئۆزگـۈرۈش بولمىغـان  . كۈنى تۇغۇلغانلىقى ئىسپاتالنغان  

  . قاتتىق بىر شوراپ قویدى ساغالملىق مهركىزىدىكى مهسئۇل دوختۇر گېپىنى تۈگىتىپ تاماكىسىنى-بۇ زادىنېمه گهپ ئهمدى؟
  . دېدى كاپىتان جونسۇن ئۇنىڭغا مهنىلىك قاراپ- لیتىنانت سىز شۇ رایۇنغا مهسئۇل، باشقا بایانلىرىڭىز بارمۇ ؟ -
بۇ مىنىڭ رایونۇمدىكى ئهڭ یۇۋاش مۇسۇلمان مهھبۇسنىڭ بىـرى ، تـۈرمىگه كىـرگهن ئـۈچ     - دېدى لیتىنانت سهل دۇدۇقالپ،    - كاپىتان، -

ۇیــان ئۇنىــڭ نامــاز ئوقــۇش ۋە كىتــاب كۈرۈشــتىن باشــقا ھېچقانــداق ئىــشى یــوق، یېقىنــدىن بىرىمــۇ ئۇنىــڭ ھهركىتىــدە یــاكى  یىلــدىن ب
  .قۇلۇمدىكى كۆزىتىش خاتىرسىدىمۇ شۇنداق ئىكهن. پىسخىكىسىدا بىرە غهیرىلىك سهزمىدۇق

لهن گهقارىـدى، ئـۇالر بىـردەك بېـشىنى لىڭىـشتتى       كاپىتـان قالغـان ئـۈچهی   - ئهمىسه باشـقا گهپ بولمىـسا جهنـنهت یهتـته كىرسـۇنمۇ؟،        -
  .ئىشىك ئېچىلىپ یهتتىنچى نۇمۇرلۇق مهھبۇس ئىككى قاراۋۇلنىڭ ھهمرالىقىدا كىرىپ كهلدى.

ــپ           ــاي ئېتىلى ــسىگه پاتم ــلىرى خــۇددى تېرى ــڭ بۇلجــۇڭ گۆش ــرى، بىلهكلىرىنى ــایىتى كهڭ ــسى ناھ ــا مۈرى ــوي ئهمم ــۇرا ب ــۇس ئوتت مهھب
ــدىن      كىتىدىغانــدەك، چېچــى قــارا،   ــورنى ســهل چــوڭ ، ئېغىــزى كىچىــك، چىرایلىــق قــوي كۈزلىرى یــۈزلىرى ئــاق ، ســاقاللىرى شــاالڭ ، ب

مۇالیىملىقى چىقىپ تۇرۇدىغان ئوتتۇز یاشالر ئهتراپىدىكى تهنھهرىكهتچىگه ئوخـشاپ كىتىـدىغان ناھـایىتىمۇ كېلىـشكهن ئـاق تهنلىـك                 
لـسا یهنه بىــر قارىماققــا ئامېرىكـا ھىنــدىئانلىرىغا ئوخـشاپ قــاالتتى، ئــۇ    ئـۇ بىــر قارىماققــا گېرمـانىیىلىككه ئوخــشاپ قا  . یىگىـت ئىــدى 

ئۇرۇندۇققا ئاستا كىلىـپ مۆتىـۋەرلهرچه ئولتـۇردى، ئۇنىـڭ ئولتۇرۇشـتىكى بـۇ سـىپایه ھهركىتىـدىن ئۇنىـڭ ناھـایىتىمۇ پاراسـهتلىك ھهم                      
هھبۇسقا ھـۆرمهت بىلـدۈرۈپ ئىـشىكنى ئاسـتاغىنا یېپىـپ      پىشقان بىر ئهر ئىكهنلىكى چىقىپ تۇراتتى، ئىككى قاراۋۇل قائىدە بویىچه بۇ م    

  .چىقىپ كېتىشتى
ــق رەســسامالرنىڭ ســىزما             ــۇ مهھبۇســقا خــۇددى داڭلى ــنهك تامغــایېقىن كىلىــپ ب ــۇرۇپ ئاالھىــدە یاســالغان ئهی ــان ئورنىــدىن ت كاپىت

  :پورتىرىتلىرىغا زەن سالغاندەك قایتىدىن بىر قاراپ چىقىپ ئاندىن ئېغىز ئاچتى 
 بۇ ئهستایىدىل ئېیتىلغان –م ، مهن كاپىتان جونسۇن ، كىراۋىن ھهربىي تۈرمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، قېنى قۇلىقىم سىزدە ،   ئهپهندى -

مهھبۇس گهرچه ئالدىدىكى تۇرسۇق ئهینهك تامـدىن ئۆزىنىـڭ ئهكـسىدىن باشـقىنى     . سۆزلهر مهھبۇس تۇرغان ئۆیگه ئۆز پېتى ئاڭالندى 
كاپىتاننى ئۆز كۈزى بىلهن كۆرگهندەك بېشىنى كۈتـۈرۈپ ئهیـنهككه قـاراپ تـۇرۇپ پىشـشىق ئامېرىكـا            كۆرەلمىسىمۇ لېكىن ئۇ خۇددى     

  :تهلهپپۇزىدا ئالدىرماي سۆز قىلدى
 سىتىرت كوچىسىدا قهسـتكه  – كاپىتان ، بۇ سۆزلىرىمنى مارشالغا یهتكۈزۈڭ، ئهته ئامېرىكىنىڭ بىر یۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارى ۋال    -

  ! ، ۋاقتى بهلكىم چۈش سائهت ئون ئىككى یېرىم ئهتراپىدا بولسا كېرەكئۇچرىشى مۇمكىن
 كاپىتان جونسۇن داڭ قاتقىنىچه ھۇدۇقـۇپ سـورىدى، ئـۇنى مۇشـۇتاپتا سـۇغۇق تهر باسـقان ئىـدى، چـۈنكى بـۇ          - ئهپهندى ، سىز كىم ؟ -

، شــۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىنى ئــاددى    تۈرمىـدىكى مهھبۇسـالر ئـادەتتىن تاشــقىرى ئهتىۋارلىنىـپ دۆلهت گۆھىرىـدەك قوغـدىالتتى      
ئـۇ قۇلىـدىكى تېخـى تـۈگىمىگهن ســىگارتىنى یانـدىكىلهرگه سـۇنۇپ بىرىـپ قـول یاغلىقىـدا پىشانىـسىنى ســۈرتكهچ           . قاراشـقا بولمـایتتى  

  .مهھبۇستىن كۆزىنى ئۈزمىدى
  .ىر ئالمىسىڭىز مهن قایتسام كىملىگىمنى بىلمهیمهن كاپىتان، خاتىرەم تېخى تولۇق ئهسلىگه كهلمىگهن چېغى، ئېغ-
كاپىتان شـۇنداق  - بولىدۇ ئهپهندىم ، سىزگه كۆپ رەھمهت، مهن ھازىرال سۆزىڭىزنى مارشالغا یهتكۈزىمهن، یهنه باشقا سۆزىڭىز بارمۇ؟     -

  . دىگهچ یېنىدىكىلهرگه ئىشارەت قىلدى
  .ىجىلمهن ھازىرچه یوق كاپىتان ،بۇ كېچىدە تۆتىڭالرنى ئاۋارە قىلغىنىمدىن تۇلىمۇ خ-
  . دېدى كاپىتان تۈپۈكىنى غۇرتتىدەیۇتۇپ– ماقۇل ئهمىسه ئهپهندى، یاخشى ئارام ئېلىڭ ،-
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  .ئىككى قاراۋۇل مهھبۇسنى ئېلىپ چىقىپ كهتتى
كاپىتان جونسۇن جىددىیلهشتى، كاپىتان ئوڭ قۇلىدا قاس چىقىرىۋىدى داڭ قېتىپ قالغان ئۈچهیلهن دەرھال ھهركهتكه كىلىپ جهننهت  

  .ى سۇراق قىلغان چاغدىكى بارلىق سىن كۆرۈنۈشلهرنىڭ كومپىیۇتېرلىق تهكشۈرۈشنى باشلىۋەتتىیهتتىن
  ... كاپىتان، جهننهت یهتتىنىڭ بایامقى سۆز قىلغاندىكى كومپىیۇتېرلىق پىسخىكا ئانالىزىدىن قارىغاندا یالغان ئېیتماپتۇ -
 قـانتومۇر ئۆسمىـسى ئالـدىنقى ئایـدىكىگه قارىغانـدا تهڭ یېرىمـدەك        كاپىتان ، ئۇنىڭ مـېڭه توقۇلمـا سـىكانىرىدا چـوڭ مېڭىـسىدىكى      -

  ...خاتىرسى تولۇق ئهسلىگه كهلمىگىنى راستتهك قىلىدۇ...كىچىكلهپتۇ
تۈرۈش ھهركىتىنىڭ كومپىیۇتېرلىق ئانالىزىدىن قارىغاندىمۇ بىرە روھىي كىسهللىكنىڭ ئاالمىتى – ئۇنىڭ یېقىنقى مهزگىللىك یۈرۈش   -

  ... قتىن پهیدا بولغان خامۇشلۇق ئاالمىتى یوق یاكى یالغۇزلۇ
  :كاپىتان تېخىمۇ جىددىیلهشتى

  تهجىربىسى ئىشلىگهننىڭ پایدىسى یوقكهندە ؟» یېرىم ئۇیقۇ« ئهپهندىلهر ،دېمهك ئۇنىڭغا ھازىرچه -
» یېـرىم ئۇیقـۇ   «چىالیمىز دەپ  شۇنداق كاپىتان، مېڭىسىدىكى ئۆسمه تېخى تولۇق یوقالماپتۇ ، ناۋادا ئۇنىڭدىن تېخىمۇ كۆپ گهپ كو -

  .ئۇ چاغدا یۇقىرىغا جاۋاب بىرىشىمىز تهسكه توختایدۇ...تهجىربىسىدە كهتكۈزۈپ قویساق ئۇنىڭ مېڭىسى كاردىن چىقىدۇ
كاپىتان ئۈستهل ئۈستىدىكى بایام چىكىپ بۇاللمىغـان یېـرىم سـىگارىتىنى قۇلىغـا ئېلىـپ ئـوت یـاقتى ئانـدىن تـازا بىـر شـورىۋەتكهندىن                

  :ىن ئالدىرماي ئېیتتىكېی
 ئهپهندىلهر ،سىلهرگه ئایان، بىزنىڭ بۇ یهردىكى ئاددى بىر ئاشپهزمۇ نهچچه ئایلىق تهمىنـاتى بىـلهن نىیـۇ یـۇركتىكى ئهڭ چـوڭ بایغـا        -

ىـشنىڭ  سـارایلىرىمىزنى قوغـداپ قـېلىش ئهمهس جېنىمىزنـى سـاقالپ قېل     -ئایلىناالیدۇ، ناۋادا بۇ قېتىمقى ئىشىمىزدىن چاتاق چىقسا خـان        
ئۆزىمۇ بىر گهپ، بۇپتۇ ئۇنى ئهقلىدىن ئازدىمۇ دەیلى لېكىن ئۇ بىزنىڭ تۆت ئادەم ئىكهنلىكىمىزنى قانداق بىلدى؟ مېدىتـسىنا ئىلمىـدە        

  گاچا دەپ قارالغان ئادەم زادى قانداق بولۇپ گهپ قىلىپ قالدى؟ 
یىتىنى تېلېــۋىزوردىن ئاڭلىغانــدۇ بىــراق بىزنىــڭ مــۇزاكىر    گهپ مۇشــۇ یهردە كاپىتــان ،بهلكىــم ئــۇ ئاقــساراي ئهمهلــدارلىرىنىڭ پائــالى  -

  گۇرۇپپىمىزدىكى ئىككى ئادەمنىڭ یوقلىقىنى قانداق بىلگهندۇ؟ یاكى بولمىسائۇنىڭدا ئالدىن كۆرۈش ئىقتىدارى بارمىدۇ؟
  :كاپىتان ئېغىر بىر خۇرسىنغاندىن كېیىن ئۈنلۈك ئاۋازدا بۇیرۇق قىلدى

تۈرۈشىگه مۇناسىۋەتلىك بارلىق یۇشۇرۇن سىن كۆرۈنۈشلىرىنى كۆرۈپ چىقىڭـالر،    -ت یهتتىنىڭ یۈرۈش   سىلهر ھازىردىن باشالپ جهننه    -
یېڭىلىق بولسا خهۋە قىلىڭالر ، ئۇنىڭ یىللىق ساالمهتلىگىنى تهكشۈرگهن دوختۇرنىـڭ شهخـسى ئـارخىپىنى ماڭـا یهتكـۈزۈڭالر ،بولـدى               

  ! باشالڭالر
تكهن بولسىمۇ ھهربىیلهرگه خاس جاسارىتى بىلهن سوراقخانىدىن مهغـرۇر ھالـدا چىقىـپ      كاپىتان جونسۇن ئۇیقۇسىزلىقتىن چارچاپ كه    

دە قۇلىغــا تېلېفوننىـڭ تورۇپكىــسىنى ئېلىــپ ھاۋایغــا دەم ئــالغىلى  -كارىـدور بىــلهن ئــانچه یىــراق بولمىغـان جایــدىكى یاتىقىغــا كىــردى  
قانـداق قىلىـش   «. اق یهنه تـورۇپكىنى ئورنىغـا قۇیـۇپ قویـدى    كهتكهن تۈرمه باشلىقى مارشال ھایكىرغا تېلېفـون ئۇرمـاقچى بۇلـدى بىـر         

» ...نـاۋادا ئىـشالر بـۇ سـاراڭنىڭ دېگىنىـدەك چىقىـپ قالـسا ئۇچاغـدا        .. كېرەك ، مارشالغا زادى نېمه دىسهم بۇالر، دوكالت قىلمىسامچۇ؟           
دە تـۈرمه باشـلىقى   -ىلىـپ تـورۇپكىنى ئالـدى   كاپىتان ئویلىنىپ مۇشۇ یهرگه كهلگهندە ئۇنى قارا تهر باسقاندەك بولدى ،ئـۇ غهیـرەتكه ك      

 .مارشال ھایكىرنىڭ نۇمۇرىنى بېسىشقا باشلىدى
*            *              *               *               * 

 رەڭ كىیىملهرنى كېیگهن كىشىلهر سهلدەك مهیدان تهرەپـكه -رەڭگا.  سىترىت كوچىسى ئادەتتىن تاشقىرى قىزىپ كهتتى      –بۈگۈن ۋال   
كـویالردا یـۈزلىرىنى ھهرخىـل رەڭـدە بویىۋالغـان ھهزىلكهشـلهر، ھهرخىـل ھـایۋانالر سـىیاقىغا كىرىۋالغـان               -قاراپ ئاقماقتا ئىدى ، كۇچـا     

چهمبىرەكلهرنى پۇالڭلىتىۋاتقان ئېگىز پاچاقالر كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىـپ بۈگـۈنكى یىغىلىـشقا تېخىمـۇ     -قىزىقچىالر، قۇلىدا گۈل 
بۇیان قوغلىشىپ توۋالشـلىرى ھهممىـسى   -دۇمباق ، سۇناي ئاۋازى ، كهپسىز بالىالرنىڭ ئۇیان-ئىسقىرتىش، داقا. ن ئىدى خۇشاللىق قاتقا 
قۇمــدەك ساناقــسىز كىــشىلهرتۇپى ئىچىــدە قانــداقتۇر بىــركىملهر قوللىرىــدا  .  ســىترىت كوچىــسىنى بىــر ئالغــان ئىــدى –بىــر بولــۇپ ۋال 

ۆســۈملۈكلهرنى ئاســراش توغرۇرلــۇق ھهدەپ نۇتــۇق سۆزلهۋاتــسا یهنه قانــداقتۇر بىــر كىمــلهر    ئ-پىالكــاتالرنى كۆتۈرۋېلىــشىپ ھایۋانــات 
بۈگۈنكى بۇ یېغىلىش قارىماققا شۇنداق قاالیمىقانـدەك كۆرۈنـسىمۇ ئهمهلىیهتـته        . قوللىرىغا كىچىك بایراقالرنى كۆتۈرۋېلىشىقان ئىدى    

  .ك یهنىال ناھایىتى تهرتىپلىك ھهم رایىش ئىدىكىشىلهر تۇپى خۇددى یىراقتىن تېزگىنهكته باشقۇرۇلىۋاتقاندە
دا دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى، دۆلهت مـۇداپىئه مىنىـستىرلىكى،      » بىخهتهرلىـك ئىشخانىـسى   «مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدە بهش بۇرجهكلىك بىنـادىكى        

ى ۋال كوچىـسىدىكى  مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسىدىكى مۇھىم شهخىسلهردىن بولۇپ ئون نهچچه كىشىلىك جىـددى مـۇزاكىرە گۇرۇپىـس        
ئۇالرنىڭ قىزغىن مۇزاكىرىسى ئىچىدە كىراۋىن ھهربىي تۈرمىسىنىڭ باشلىقى مارشـال ھـایكىر   . مهیداندىنمۇ بهك قىززىپ كهتكهن ئىدى   

  ... ئهپهندىمۇ بېشى چۈشكهن ھالدا بىر بۇرجهكته ئولتۇراتتى
نىڭ بىخهتهرلىـك مهسىلىـسى، قېنـى مۇتهخهسىـسلىرىڭىزنىڭ یېڭـى      بۇپتۇ ، بۇنى قۇیۇپ تۇرایلى ئهپهندىلهر ھازىرقى مهسىله مهیـدان       ....-

مـۇداپىئه مېنىـستىرى خـاككىر سـالماق ھالـدا بىخهتهرلىـك ئىشخانىـسىنىڭ مهسـئۇلى مـایۇر مىخائىلغـا قـاراپ              –پىكىرىنى ئـاڭالپ باقـاي،      
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  .بۇیرۇق قىلدى
ۇنىڭ ئۈستىگه مهیدانغا یىغىلىدىغان ئادەملهرنىڭ سـانى كـۆپ،    بۇ قېتىم پىرىزدىنىت ۋە ئۇنىڭ خانىمى بىرال ۋاقىتتا مهیدانغا چىقىدۇ، ئ    -

. ئهتراپتىكى ئوچۇقچىلىـق دائىـرە بهك چـوڭ ،بىخهتهرلىـك دەرىجىـسى تـۆۋەن، شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىـز ئهڭ زور تىرىـشچانلىقنى كۆرسـهتتۇق              
قـاراۋۇللۇق  -لىرىغـا بولغـان تهكـشۈرۈش    بىرىنچىدىن ۋول كوچىسىغا تهۋە بارلىق یهرئاستى یوللىرى، ھهرخىل تونىلالر، ئهۋرەز، گـاز یول        

مهیـدانغا ئورۇنالشـتۇرغان   -كۈچهیتىلىپ یهر ئاستىدىن بۇلىدىغان خهۋپ یوقىتىلدى، ئىككىنچىدىن یهریۈزىگه نىسبهتهن ئهسلىدە كۇچا      
 مىڭنى كۆپهیتتۇق، پۇقراچه كىیىنگهن ئاالھىدە خادىم بىرمىڭ بهش یۈز ئىدى، مارشالنىڭ ئاخشامقى خهۋىرىگه ئاساسهن یهنه بىر یېرىم          

 كــوچىالردىكى بــارلىق كىـــشىلهر ھــازىر قــولىمىزدا بــار بولغــان ئهڭ ئىلغــار رېنتېگېنلىـــق        –پهمىمــچه ھازىرنىــڭ ئۆزىــدىال مهیــدان     
سىكانىرالشتىن ئۆتۈپ بولدى ،بـۇ خىـل سىكانىرالشـتا كىـشىلهرنىڭ یۇشـۇرۇن ئېلىـپ ماڭغـان یىڭـنه چوڭلۇقىـدىكى ھهرقانـداق مېتـال                 

ــسىمنى بىلگى ــدۇ،        جى ــول ســېلىش مــۇمكىنچىلىكى تۈگىتىلى ــڭ ق ــدىن قاتىلنى ــاكى كوچــا ئىچى ــدىن ی ــمهك مهیــدان ئىچى ــدۇ دې ــى بولى ل
غا كىرگۈزۈلدى ، بۇ خىـل سىـستېمىدا مهیـدان یـۈزى     » قوغدىنىش سىستېمىسى«ئۈچىنچىدىن مهیدان ھاۋا بوشلۇقى كىچىك كۆلهمدىكى    
ئۇنىڭـدىن تـۆۋەن تېزلىكتىكـى تۇخـۇم چوڭلۇقىـدىكى ھهرقانـداق جىـسىم رادار           ھاۋابوشلىقىدا ئاۋاز سۈرئىتىدىن تىـز یۈرىۋاتقـان یـاكى          

تۆتىنچىدىن خهۋىپنىـڭ كـېلىش ئىھتىمـاللىقى    . سېستىمىسىغا چۈشۈش بىلهن بىرگه قوغدىنىش سىستېمىسى تهرىپىدىن ۋەیران قىلىنىدۇ    
 قىـزغىن سـۆزلهۋاتقان قىرىـق یاشـالر     –مۇشـۇ بىنـاالر،   یۇقىرى بولغان ئهتراپتىكى جایالرغا قاراپ باقایلى ،بىزگه بېـسىم ئهكهلگىنـى دەل    

دەپ نام ئالغان تاالنتلىق شـهخس  » دىلو ئانالىز ئاتىسى«چامىسىدىكى بۇ ۋىجىك ئادەم ئامېرىكا تېرورلۇققا قارشى ئىچكى قاتلىمىدىكى       
 قـاتىللىق رازۋېتكىـسى   -ىڭ تېرورلۇق نىڭ ئاددى بىرئهزاسى بولسىمۇ بىراق ئۇن   » ئامانلىق ئىشخانىسى «مایۇر مىخائىل بولۇپ گهرچه ئۇ      

كىتاپلىرى یاۋروپادىكى داڭلىق ساقچى ئۇنىۋېرسـىتېتلىرىدا ھـېلىھهم دەرىـسلىك قىلىنىـپ ئۆتۈلۈۋاتـاتتى،      -توغرىسىدا یازغان بهزى ماقاال  
ھىــدە ھــۆرمهت شــۇڭا ئــۇ ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىنىــڭ ئهتىۋارلىــق گــۆھىرى ھېــسابلىناتتى ھهتتــا پېرىزدىنىــت نىكــسونمۇ بــۇ كىــشىگه ئاال    

بىلدۈرەتتى، ئۇگهپ قىلىۋاتقاندا مۇزاكىردىكى بارلىق خادىمالر باشـقىچه زەن قۇیـۇپ ئاڭلىـدى، مىخائىـل كىچىـك ئىكرانـدىكى ئاسـمان            
سـول ئىككـى تهرىپـى    -پىرىزدىنىت سۆز قىلىدىغان سـهھنىنىڭ كهینـى ، ئـوڭ   –پهلهك بىناالرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ سۈزىنى داۋامالشتۇردى،       

 ئۈستى ئوق ئۆتمهس ئهینهكتىن یاسالغان یۆتكىمه تام بىلهن بېزەلدى، شۇنداقتىمۇ سهھنه یۈزى ئاالھىدە چوڭ، ئالدى تهرەپتىن شۇنداقال
كېلىدىغان خهۋىپنى ئازایتىش ئۈچۈن بىزدە ھازىر بار بولغان ئهڭ ئىلغار یىراق مۇساپىلىق قۇرال ئوقىنىڭ ئهڭ یىراققا بېـرىش ئـارىلىقى          

 یىتىش ئۆلچىمىگه ئاساسهن شۇنداقال بۈگۈنكى شامال كۈچى ۋە یۆنىلىشىنى كۆزدە تۇتۇپ مۇشـۇ دائىردىكـى بـارلىق    ئىككى مىڭ مېتىرغا 
تىنـتىش خىزمىتـى تامـام بولىـدۇ مۇنـداقچه ئېیتقانـدا بـۇ        -بىناالرنى نىشانغا كىرگۈزدۇق، سـائهت ئونغـا یـېقىن زوركۆلهملىـك ئـاختۇرۇش         

  !ئاالھىدە قىسىم ئهسكىرى ئورۇنالشتۇرۇلدى ، سۆزۈم تامام ئهپهندىلهربىناالرنىڭ ھهر بىر دەرىزىسىگه بىردىن 
 ناھایىتى یاخشى قىپسىز مىخائىل ، سىزنى قولالیمهن ، ھه راسـت تـۈرمه باشـلىقى ھـایكىر، ھېلىقـى تىجىـمهل ئهپهنـدىڭىزگه ئاپىرىـپ                -

  .هت مۇداپىئه مىنىستىرى خاككېر جىدىدىي تهلهپپۇزدا دېدى دۆل-بهرگهن مهیدانغا مۇناسىۋەتلىك ماتېرىیالالردىن جاۋاب كهلمىگهندۇ؟،
  . مارشال ھایكىر چۈشۈپ كهتكهن بېشىنى كۆتۈرۈپ دۇدۇقلىغىنىچه جاۋاب بهردى-،... یاق مىنىستىر ئهپهندى ، تېخىچه جاۋاب یوق-
ىنى تـۇتتى ئانـدىن سـهمىمىلىك     مىنىستىر سالماقلىق بىلهن ئورنىدىن تۇرۇپ یېنىـدىكى مـایۇر مىخائىلنىـڭ قـۇل    –بۇپتۇ ھېچقىسى یوق،  -

 بــۇ ئامېرىكــا تارىخىــدىكى ئهڭ زور قوغــداش ھهرىكىتــى ھهم بىزنىــڭ ۋەتهن ئالدىــدىكى بــاش تارتىــپ بولمایــدىغان     –بىــلهن ئېیتتــى، 
بــۇرچىمىز، ھهمــمه ئىــشالر ئېیتقىنىڭىــزدەك بولغــاي ئىالھىــم ، ســىزنىڭ غهلىبىڭىــز بىزنىــڭ غهلىبىمىــز شــۇنداقال ئامېرىكــا خهلقىنىــڭ      

سىز بىزنىڭ پهخرىمىز ! ۋەتهننىڭ كىلهچىكى سىزنىڭ قولىڭىزدا ، تهڭرىم ئامېرىكىنى ئۆز پاناھىدا ساقالیدۇ! غهلىبىسى قهدىرلىك مایۇر 
مۇداپىئه مىنىستىرى خاككېر تۇلۇپ تاشـقان ئىـشهنچ بىـلهن مىخائىلنىـڭ مۆرىـسىنى قـوش قـولالپ تۇتـۇپ تـۇرۇپ ئۇنىڭغـا                 –،  !مىخائىل

  .ۇننى ئاخىرالشتۇردىمهدەت بهردى ۋە سور
*            *              *               *               * 

ــدىلىۋاتقان ناخــشا       ــسېرى كۆپىیىــشكه باشــالپ مهیــدان تېخىمــۇ ئاۋاتالشــتى، ســهھنىدە ئورۇن ــشىلهر بارغان ــېقىن كى مۇزىكــا -چۈشــكه ی
 قىلىۋېلىپ چوڭىدىن كىچىككىچهھهممىسى مۇزىكا دۇنیاسـىغا  یېقىملىق كۈیلىرى پۈتۈن مهیدان ئهھلىنى ئۆزىگه رام -ئهترىتىنىڭ شوخ 

-لۇقىلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ نۇتـۇق سهھنىـسى تهرەپـته ئـاال     -تهرەپتىن كهلگهن مۇخبىرالر الققۇ   -غهرىق بولۇپ كهتكهن ئىدى پهقهت تهرەپ     
  ... پېرىزدىنىت كېلىدىغان ۋاقىتمۇ بۇالي دەپ قالدى. تۇپۇل مېڭىشىپ یۈرىشهتتى

  .ئاخىرى كهلدىپىرىزدىنت    
–ئىچىدىن یاغدۇرغان قىزغىن گۈلـدۈراس ئـالقىش سـادالىرى بىـر ئالـدى ، ئاسـمان          -مۇزىكىنىڭ ئورنىنى نهچچه مىڭ ئاممىنىڭ ئىچى         

ۋەزىپىگه ئولتۇرغان نهچچه یىلـدىن بىـرى ئامېرىكـا جهمئىیىتىـدە ئىشـسىزلىق         زېمىن ئالقىش ئىسقىرتىشالردىن تىتىرىدى، پېرىزدىنىت    
دى ، بولۇپمۇ مال باھاسى مۇقىم بۇلدى،یاشانغانالرنىڭ بـېقىلىش مهسىلىـسى ئۈنۈملـۈك ھهل قىلىنـدى، زەھهر ئهتكهسـچىلىككه       ئازایتىل

ئۆزخهلقىنى ئۆزى قـانلىق باستۇرۇشـقا كۈنـۈپ    «قارشى تۇرۇش ھهركىتى تارىختىن بۇیانقى ئهڭ یۇقىرى سهۋىیىدە بولدى ،خهلقئارادىكى      
كۈرىشىگه ئامېرىكا ئۆزى باش بولۇپ قاتناشتى ھهم زور غهلبىگه ئىرىشتى، ئۇرۇش چىقىمى كۆرۈنهرلىك  » كهتكهن جالالتالرنى تازىالش  

ئازایتىلىپ ئۇرۇشتا قۇربان بولغان ھهربىیلهرنىڭ نهپىقه پۇلىنى كۆپهیتىش ئۇالرنىڭ ئـائىله تاۋابىئاتلىرىنىـڭ تۇرمۇشـى كاپـالهتكه ئىـگه         
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  ...یاخشى ھهل قېلىندىقىلىنىش جهھهتلهردىكى بىر قاتار مهسىللهر 
خــانىمى بىــلهن ماشــىنىدىن چۈشــتى،ئالقىش ساداســى تېخىمــۇ ئهۋجىــگه چىقتــى، ئــۇالر مهیدانــدىكى ئاۋامغــا خــۇددى یىــراق     پېرىزدىنىــت

سهپهردىن قایتىپ كهلگهن ئاتا ئۆز باللىرى بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈشكه تهشنا بولغاندەك یېقىملىـق كۈلۈمـسىرەپ ئاۋامغـا قانمـاي         
خوتـۇنالردەك قــول تۇتۇشــقىنىچه نۇتــۇق  -ایتتى، قانمــاي كۈلۈمــسىرەیتتى ، قانمـاي قــول پۇالڭلىتــاتتى، ئــۇالر یېڭـى تــوي قىلغــان ئهر  قـار 

سهھنىسىگه قـاراپ ماڭـدى، چـاۋاك توختایدىغانـدەك ئهمهس ئىـدى، پېرىزدىنىـت كېلىنچهكنىـڭ قـۇلىنى قویۇۋەتمهسـتىن مىكروفوننىـڭ                   
.  پۇالڭلىتىپ مهیداندىكىلهرگه ھۆرمهت بىلدۈرگهندىن كېیىن خانىمىنىڭ پىشانىـسىگه سـۆیۈپ قۇیـدى   ئالدىغا كهلدى ۋە قولىنى ئېگىز 

  :خانىم كۈلۈمسىرىگىنىچه كهینىگهسهل یېنىپ تۇردى ، پېرىزدىنىت مهیدان ئهھلىگه قاراپ سۈزىنى باشلىدى
 یهنه قىــزغىن  –، !ىمــدىن تۇلىمــۇ خىجىلــمهن   قىممهتلىــك ۋاقتىڭالرنــى ئالغىن !  ئهزىزلىــرىم ، چۈشــلىكىڭالر خهیرىلىــك بولــسۇن    -

» ئهپهنـدىلهر -ھۆرمهتلىـك خـانىمالر  «ئۇ بۇ قېـتىم سـۆزىنىڭ بېـشىدا    .گۇلدۈراس ئالقىش سادالىرى یاڭرىدى ، پېرىزدىنىت كۈلۈپ كهتتى  
ىپ پۇالڭالتتى، ئاندىن دېگهن سۆزنى ئىشلهتمىدى، ئۇ ئىككى قۇلىنى ئاستا چىقىرىپ ئۇالرغا تهشهككۈرىنى بىلدۈرگهندەك ئۇالرغا قارىت

 بۈگۈن ھهرقایسىڭىزالر بىلهن قۇیاش كهبى قهدىرلىـك ھهم سـۆیۈملۈك بولغـان ئامېرىكىنىـڭ ئۇلـۇغ بـایرىقى              –سۈزىنى داۋامالشتۇردى،   
ئــالقىش –، !ئاســتىدا ئوخــشاش بىــر مهیدانــدا ،ئوخــشاش بىــر ھــاۋادىن نهپهس ئېلىۋاتقىنىمــدىن ئــۆزەمنى تۇلىمــۇ بهخــت ھــېس قىلىــمهن 

ــاۋاك ــدىكى مىڭلىغــان    چ ــا تىكىلــدى   –الر تهدرىجىــي بېــسىقىپ مهیدان پېرىزدىنــت ســۈزىنى  .  ئونمىڭلىغــان تهشــنا كۆزلهرپېرىزدىنىتق
  ....داۋامالشتۇرۇۋاتاتتى

ھایاجانغــا ســېلىۋاتقان پهیتــته   دانه ئېیتىلغــان دەبــدەبىلىك ســۆزلهر كىــشىلهرنىڭ یــۈرەك تارىــسىنى چىكىــپ ئــۇالرنى چهكــسىز  - دانه   
نىـڭ قۇمانـدانلىق ماشىنىـسىدىكى ئـون نهچچهخـادىم خـۇددى ھازىرنىـڭ         »ئامـانلىقنى قوغـداش ئىشخانىـسى     « یېقىن جایـدىكى     مهیدانغا

ئــۇالر ئۈچــۈن ئهڭ مــۇھىمى بــۇ نۇتۇقنىــڭ مهزمــۇنى   . ئۆزىــدە ئــاتوم بومبىــسى پارتالیدىغانــدەك جىــددىي ھــالهتته خىــزمهت قىلىۋاتــاتتى  
كونترول سۇپىـسىدا  .ئىسهن قایتۇرۇش ئىدى -هپ پېرىزدىنىتنى بهش بۇرجهكلىك بىناغا ئامان   بولماستىن بهلكى نۇتۇقنىڭ بالدۇرراق تۈگ    

قۇلىقىغا تىڭشىغۇچ تاقىۋالغان ئاالھىدە خادىمالر ئالدىدىكى كومپیۇتېر ئىكرانىدىن كۆزىنى ئۈزمهي ئهتراپقا ئورۇنالشتۇرۇلغان مهخپىي 
ئـۈچىنچى  «ماشـىنا ئىچـى خـۇددى پایچىـك بازىرىـدەك قىززىـپ كهتـكهن بولـۇپ         . ىھهم ئاشكارا قاراۋۇلالر بىلهن توختىماي ئاالقىلىـشاتت     

نۇمۇرلۇق سۈنئىي ھهمراھتىن كهلگهن سىگنال یاخشى ئهمهس،یهتتىنچىسىگه ئالماشتۇرۇڭ ، ئون سهككىزىنچى بىنا جاۋاب قایتۇرۇڭ، ھه     
دىگهندەك ئاۋازالر ماشـىنا ئىچىنـى بىـر ئالغـان     »...یاخشى...جاۋاب قایتۇرۇڭ ...یاخشى...یاخشى ،ئالتىنچى بىنا جاۋاب قایتۇرۇڭ یاخشى ،      

ھهر كىم ئۆز ئىشى بىلهن ئالـدىراش ئىـدى، پهقهت بـۇقېتىمقى قوغـداش ۋەزىپىـسىگه مهسـئۇل بولغـان مـایۇر مىخائىـل قۇلىـدىكى             . ئىدى
ماڭـاتتى، ئىـشالر نورمـال كىتىۋاتقـان     بۇیـان  - پات قول سائىتىگه قاراپ ماشىنا ئىچىدىكى تـار یولـدا ئۇیـان     –قهلهمنى چىشلىگىنىچه پات    

ۋاقىـت ئۇنىڭغـا ئۆمرىـدە تـۇنجى قېـتىم كهیـنىگه مېڭىۋاتقانـدەك        ... بولسىمۇ لېكىن مایۇر یهنىال جىددىیلهشكىنىدىن سائىتىگه قارایتتى   
  ...بىلىندى

  .ل خادىم گهپنى قىسقارتىپ دېدى ھاۋا رایىغا مهسئۇ–!  دوكالت مایۇر ، تۆت بال شهرق شامىلى، كۈچىیىش ئېھتىماللىقى زور-  
   بایام تېخى ئىككى بال ئىدىغۇ ؟-
  .ھازىر بهش بالدا تۇراقالشتى.  شۇنداق مایۇر ، لېكىن شامال كۈچى بارغانسېرى كۈچىیىۋاتىدۇ -
   ئۇ نان قېپىالرنىڭ ھاۋارایى مۆلچىرى قانداقتى؟-
  .ل شهرق شامىلى ئىدى مایۇر دۆلهتلىك ھاۋارایى ئىدارىسى تهمىنلىگهن ئهڭ یېڭى مۆلچهر ئىككى با-
  .مایۇر جىددىیلهشتى   
  ، نۇتۇق تۈگهشكه یهنه قانچىلىك قالدى؟... ئاناڭنى-
  . تهخمىنهن بىر یېرىم مىنۇت-
دە چىمچىــالق بـارمىقىنى ئاغىزىــدا ھۆلــدەپ قــۇلىنى ئېگىــز  – مـایۇر مىخائىــل یانــدىكى دۇربــۇننى ئېلىـپ دەرھــال ماشــىنىدىن چۈشــتى      

ئـۇ  .  شامال كېلىۋاتقان تهرەپتىكـى بىناالرغـا دۇربـۇن بىـلهن قاراشـقا باشـلىدى، ئىـشالر ئۇنىڭغـا نورمالـدەك بىلىنـدى                    ئاندىن. كۆتۈردى
دۇربۇننى كۆزىدىن ئېلىپ ماشىنىغا چىقىشقا تهمشهلدى ،بىراق كۆڭلى بىر نهرسىنى سهزگهندەك بولۇپ كهینىگه ئۆرۈلگىنىچه دۇربۇننى       

دۇربۇننىـڭ پـارقىراق بىـر جـۇپ كـۈزى شـامال كىلىۋاتقـان         .  بایـام قارىغـان تهرەپـكه قایتـا قارىـدى          ناھایىتى تىزلىكته كۆزىگه ئهكىلىـپ    
تهرەپتىكى بىر جۇپ قوشماق بىناغا تىكىلدى، بۇ بىر جۇپ قوشماق بىنا مهیدانغا ئهڭ یىراق بىناالردىن بولـۇپ بىـرى مهیـدانغا بىـر یېـرىم         

ئىككى مىڭ مېتىر یىراقلىقتا ئىدى ، كۆز بىلهن قارىغاندا ئىككـى بىنـا خـۇددى قوشـماق     مىڭ مېتىر یىراقلىقتا بولسا یهنه بىرى مهیدانغا        
دۇربۇن بىلهن سىنچىالپ قارىغاندا ئانـدىن ئىككـى بىنانىـڭ ئارلىقىـدا بىـر مېتىـرچه       . بىنادەك یاكى بىر پۈتۈن سېپىل تامدەك كۆرۈنهتتى   

 بۇ ئىككى بىنادا ئهمهس بهلكى ئىككى بىنانىڭ ئارلىقىدىكى بوشلۇقتا یهر ئهمما مایۇرنىڭ دىققىتى. بوشلۇق بارلىقىنى كۆرگىلى بۇالتتى
ئۇنىـڭ  ...یۈزىدىن ئاران كۆتۈرۈلۈپ تۇرغان بىر مۇنـاردا یهنـى ئىككـى بىنـادىن سـهل یىـراق جایـدىكى قهدىمىـي چېركـاۋ مۇنارىـدا ئىـدى                

ۋۇل ئۇرۇنالشتۇرۇش پىالنىدىن چىقىرىۋېتىلگهن بولسىمۇ قىلىپ قالدى، گهرچه بۇ چېركاۋ مۇنارى بۇ قېتىمقى قارا» قارتتىدە « یۈرىگى  
نىشان بىلسۇن «ئۇ جىددى بۇیرۇق قىلدى . ئهمما ھازىرقى شامال یۆنىلىشى ھهم شامال كۈچى مایۇرنىڭ پىالنىغا پایدىسىزدەك بىلىندى    
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  »!چېركاۋى، یهر یۈزى ھهم ھاۋادىن دەرھال ھهركهتكه كهلسۇن 
ئــالهم .په ئۈتۈۋاتقــان بىــر قــانچه تىـك ئۇچــار ئــایروپىالن یۆنۈلۈشــىنى چېركــاۋ تهرەپــكه ئــۆزگهرتتى   بـۇیرۇق تۈگىمهســته بوشــلۇقتا ۋەزىــ 

چىركاۋغـا ئهڭ یـېقىن جایـدىكى    . بوشلۇقىدىكى سۈنئىي ھهمراھالرمۇ سىكنۇت ئىچىـدە نىـشاننى چېركـاۋ مۇنارىغـا قارىتىـشقا باشـلىدى            
  ...ئاالھىدە قىسىم چاقماق تىزلىكىدە ھهركهتكه كهلدى

  ...ېرىزدىنت ھېلىھهم نۇتۇقىنى داۋامالشتۇرۇۋاتاتتىپ  
شـۇنداق، ئىـستىبداتالر تېخـى یـوقىتىلغىنى یـوق،      ...مىڭلىغان بالىالر بىزگه تهلمۈرمهكته ئـۇالر تویغـۇدەك تاماققـا موھتـاج بولماقتـا       ...«-

 یـوق ، ئۇالرنىـڭ كـۆز یېـشى دەریـا بولـۇپ       مىڭلىغان ئانىالر ئهشۇ ئىستىبداتالرنىڭ زۇلىمى تـۈپهیلى كېچىـسى تېخـى ئارامىـدا ئـۇخلىغىنى           
بىـز كـۆز یېـشىمىز بىـلهن ئهمهس     ! ئاقماقتا ، ئادالهتسىزلىككه قارشى تۇرۇش، نامراتلىققا قارشى تۇرۇش بىزنىڭ مهڭگۈلۈك شـۇئارىمىز      

نۇتۇق مۇشۇ یهرگه » !....ىبىز ئامېرىكىلىقالرغا بهرگهن ھۇقۇق  مانا بۇ تهڭرىنىڭ...ئهمهلىي ھهرىكىتىمىز بىلهن كۈرەش قىلغۇچىالرمىز
  .كهلگهندە مهیداندا گۈلدۇراس ئالقىش كۈتۈرۈلدى

ئۇ بۇ . نۇتۇق تېخى تۈگىمىگهن ئىدى، پېرىزدىنت نىكسون ئالدى تهرەپتىن كهلگهن ئىللىق شامالدىن چوڭقۇر نهپهس ئالماقچى بولدى     
پ ئاسمانغا قاراپ ئىللىـق كۈلۈمـسىرىدى، چـۈنكى ئالـدى     شامالدىن خۇددى قانداقتۇ بىرخىل خۇشپۇراقنى تاپقاندەك كۈزىنى یېرىم یۇمۇ   

بـۇ خىـل پـۇراق پېرىزدىنتقـا خـۇددى ئـۆز       . تهرەپتىن كهلگهن بۇشامال، مهیداندىكى ئاۋامنىڭ تهر پۇراقلىرىنى ئۆز پېتى ئهكهلـگهن ئىـدى       
مانـا بـۇ   ... پۇرىقىدەك بىلىنىۋاتاتتىئانىسىدىن كهلگهن مهززىلىك تهر پۇرىقىدەك یاكى ئۆزىنىڭ بوۋاق بالىسىدىن كهلگهن تاتلىق سۈت  

 ئـۆز خهلقىنىـڭ ئـاچچىق تهر پـۇرىقىنى ئـۆزىگه خۇشـپۇراق بىلـگهن بـۇ ئـادەم، تهڭرىنىـڭ ئامېرىكىلىقالرغـا بهرگهن كاتتـا بىـر                  -كىشى  
یهنه بىـر شـۇم   ئهپسۇس بۇ ئىللىق مهیىن شامال پۇراپ قـانغىلى بولمایـدىغان تـاتلىق پـۇراقنى ئهكىلىـش بىـلهن بىـرگه            . مۇكاپاتى ئىدى 

  ...نهرسىنىمۇ ئهكىلىۋاتقان ئىدى
 پېرىزدىنت كۈلۈمـسىرىگىنىچه سـۆز قىلىـشقا تهمـشىلىپ ئىككـى قـۇلىنى شـۇنداق كۆتۈرۈشـى سـول كـۆكرىگى چىممىـدە قىلغانـدەك                    

  ...سول مۈرىسىنىڭ ئاستىدىن یهنى سول مهیدىسىدىن قىپقىزىل قان بولدۇقشىپ ئېتىلىپ چىقتى. بۇلدى
  ... یېقىلدىپېرىزدىنت   

ئۇنىڭ یېنىغا ئهڭ دەسلهپ كهلگىنـى ئۇنىـڭ خـانىمى بولـدى، خـانىم شـۇنداق ھهسـرەت بىـلهن قـاتتىق بىـر چىقىردىكـى بـۇ ھهسـرەتلىك                        
  ...ئاۋازدىن پۈتۈن ئامېرىكا تىتىرەپ كهتتى

*            *              *               *               * 
باشتا ئۇنىڭ كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىپ بىر نهرسىنى كۆرەلمىدى كېیىن خىرە بىـر     .ق ئاغرىقنى سهزمىدى    پېرىزدىنت یېقىلغاندا ھېچقاندا  

یورۇقلــۇقنى كــۆردى ، یورۇقلــۇق بارغانــسېرى كۈچهیــدى ، پېرىزدىنىــت كــۈزىنى تهســته ئېچىۋىــدى ئانىــسىنىڭ یېنىداكۈلۈمـــسىرەپ           
  :تۇرغانلىقىنى كۆردى 

 ئانـا مېھىرىبـانلىق   -...تۇغۇلغـان كـۈنىڭىزگه كـۆپ سـوۋغات ئهكىلىـدىكهن     . دىغان چېغى بولـدى   باالم ئویغىنىڭ ، دادىڭىزنىڭ كېلى -
  .بىلهن ئۇنىڭ پىشانىسىگه سۆیۈپ قۇیۇپ كىچىك ھۇجرىدىن یىنىك دەسسهپ چىقىپ كهتتى

 ئانىـسىنىڭ پـۇتىنى   ئۈچ یاشلىق نىكسون ئورنىدىن ئهسنهپ ئویغاندى ئانـدىن پىلـتىڭالپ یـۈگرەپ چىقىـپ تاماققـا تۇتـۇش قىلىۋاتقـان           
قۇچاقلىۋېلىپ بىردەم ئهركىلىۋالغاندىن كېیىن دادىسىنىڭ تىزراق كېلىشىگه تهقهززا بولۇپ ئۆیىنىڭ ئالدىدىكى كىچىـك یولغـا چىقىـپ            

 ماشـىنىغا   شۇ ئهسنادا بىركىچىك قارا ماشىنا یولنىڭ بۇیىدا توختاپ ئىچىدىن ئىككـى ئـادەم چۈشـكىنىچه كىچىـك بـالىنى       . ساقالپ تۇردى 
ئـۇالر بـالىنى بـازار    ... باال شۇنچه ۋاقىرىسىمۇ بۇنى ھـېچكىم ئاڭلىمىـدى، ئۇتوۋلىـدى، یىغلىـدى، تېپىچهكلىـدى       . سۆرەپ تارتىپ ئاچىقتى  

ئـۇالر بـالىنى ئۈسـتهلگه    . ئۆینىـڭ ئوتتۇرىـسىدا چـوڭ بىـر ئۈسـتهل تـۇراتتى      . سىرتىدىكى بىر خارابىلىكتىكى تاشالندۇق ئۆیگه ئهكهلـدى      
بۇرنى پاناق كهلگهن بـۇ ئىككـى پاكـار    .  قۇللىرىغا ئۇستىرا، پىچاقالرنى ئېلىپ بالىنىڭ یۈرىگىنى سۇغارماقچى بولۇشتى     یاتقۇزدى ئاندىن 

» ئادالهت ھامىیـسى «ئادەم ئهسلىدە ئادەم ئهزالىرى سودىسى قىلىدىغان سودىگهرلهرنىڭ یالالنما نىمكارلىرى بولۇپ بۇالر یىراق ئهلدىكى   
بولـسىمۇ  »ئـادالهت ھامىیـسى  «پادىشاھلىق تۈزۈمىـدىكى بـۇ دۆلهتنىـڭ نـامى گهرچه     . ققۇن مۇناپىقالر ئىدى  دېگهن دۆلهتتىن كهلگهن ئا   

كىمكـى  «بۇ ئهل شۇنداق بىر ئىستىبىداتنىڭ قولىـدا قالغـان ئىـدىكى    . بىراق بۇ ئهلدە نهقانۇندىن نه ئادالهتتىن ئېغىز ئاچقىلى بولمایتتى   
ئېغىـز گهپ قىلــسا ئۇنىــڭ ئــۈچ ئهۋالدى، ئىككـى ئېغىــز گهپ قىلــسا ئۇنىــڭ یهتــتهئهۋالدى   خانلىقنىـڭ ئادالهتــسىزلىكى توغرىــسىدا بىــر  

 پۈتۈن دۇنیادىكى ئهزا كۆچۈرۈش ئوپېراتسىیىلهردە ئىشلىتىلگهن ئون ئادەم ئهزاسىنىڭ      .دەیدىغان قانۇنى بارئىدى  »قىرىلىپ تاشلىنىدۇ 
  .دىن كىلهتتى» ئادالهت ھامىیسى«توققۇزى مۇشۇ 

ئـۇالر بالىنىـڭ   . دەپ ۋاقىرایتتـى » ئانا ! ئانا « قۇلى تۆت تهرەپتىن باغالندى باال توختىماي -لدە ئوڭدىسىغا یاتقۇزۇلۇپ پۇت   باال ئۈسته     
ــى     ــاال شــۇك بولــۇپ ھۇشــىدىن كهتت ــى پۇرىتىۋىــدى ب ــلهن    . بۇرنىغــا بىرنىمىن ــڭ كــۆینىكىنى یىرتىــپ كــۆكرىكىگه قهلهم بى ئــۇالر بالىنى

ــىزى   ــگه س ــا بهل ــسىدىغان ئورنىغ ــته كې ــارس« ۋاتقان پهیت ــۇرۇس -ق ــا      »  ق ــدىن تۇپ ــۈپ ئۆی ــشىك ئۆرۈل ــلهن ئى ــاۋاز بى ــان ئ ــاڭ –قىلغ چ
ــدى ــۇتقىنىچه          .كۈتۈرۈل ــالتىنى ت ــاي پ ــر ئ ــداپ تۇرىــدىغان بى ــسى ۋالىل ــدا بى ــادەم قۇلى ــاتلىق بىــر ئ ــدا ئ ــشىكنىڭ ئالدى غهزەپ بىــلهن   ئ

پىچـاقالرنى تاشـالپ   –الغ تىترىگىنىچه قوللىرىدىكى ئۇستىرا -ن الغتۇپۇر بولۇشۇپ قورققىنىدى-ئىككى ۋىجىك قاۋان ئاال . تۇراتتى  قاراپ
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  .ئاتلىق ئادەمنىڭ ئالدىدا تىزالندى
  . دېدى ئاتلىق ئادەم غهزەپ بىلهن- سهنلهر كىم ؟ -
  . دېدى ئۇالر یهر سۆیۈشۈپ تۇرۇپ-...بىز پادىشاھىمىز ئۈچۈن بایلىق توپلىغۇچىالرمىز... بىز-
ئاتلىق ئادەم ئاتتىن سهكرەپ چۈشۈپ ئىككـى  -! ىككى باش بېرەي، قالغان سوۋغىنى ئوغلۇمدىن ئالسۇن    ھازىرچه ئاچكۆز شاھىڭغا ئ    -

ئاندىن بالىنى كۈتۈرۈپ باغرىغا باستى بـاال ھۇشـىغا كىلىـپ كـۆزىنى ئېچىۋىـدى، دادىـسىنىڭ         . قاۋاننىڭ كاللىسىنى تىنىدىن جۇدا قىلدى    
  .یېنىدا كۈلۈمسىرەپ تۇرغانلىقىنى كۆردى

بایامقى ئىشالر ئۇنىڭ بىھوش ھالهتتىكى كۆرگهن چۈشى ئىدى، بهخىتكه یارىشا بۇ . اغنىڭ ئۆزىدە پېرىزدىنىت ھۇشىغا كهلدىمۇشۇ چ   
نهچچه سائهتلىك جىددىي قۇتقۇزۇش . قېتىمقى قهسىتلهشته چېركاۋ مۇنارىدىن ئېتىلغان ئۇق ئۇنىڭ ئهجهللىك یېرىگه تهگمىگهن ئىدى

شـۇنداقتىمۇ ئـۇ بهكـال قانـسىراپ كهتكهنلىكـتىن ئىككـى كۈنـدىن        . پ توختاپ قالغان ئۇق ئېلىۋېتىلـدى    ئارقىلىق ئۆپكه ۋىناسىغا كېلى   
  .بىرى بىھوش یاتاتتى

ئـۇ قىزىنـى یېنىغـا چاقىرىـپ پىشانىـسىگه سـۆیۈپ       .  پېرىزدىنىت كۈزىنى تهسلىكته ئاچتى ، یېنىدا قىزى ۋەئایالى كۈلۈمسىرەپ تـۇراتتى         
بىردەملىك سۈكۈتتىن كېیىن . خانىمنىڭ كۆزىدىن خۇشاللىق یېشى توختىماي دومىالیتتى . ىنى چىڭ تۇتتى    قویدى ئاندىن ئایالىنىڭ قۇل   

  :خانىم ئىللىق كۈلۈمسىرەپ ئاستاغىنا ئېغىز ئاچتى 
نى  خانىم دۆلهت ئىشىنى ھهممىدىن ئهال بىلىدىغان ئـاق كۆڭـۈل ئېرىنىـڭ كـۆڭلى    - قهدىرلكىم ئهزىز مېھمانلىرىڭىز ساقالپ قالدى؟،      -

  .ئوبدان چۈشىنهتتى
ــت بېــشىنى لىڭىــشىتتى        ــت كهینــدىن دۆلهت ئىــشلىرى كــاتىپى، ئانــدىن دۆلهت مــۇداپىئه        . پېرىزدىنى دەســلهپته مۇئــاۋىن پىرىزدىنى

پېرىزدىنىـت كىــراۋىن تۈرمىــسىدىكى  . مىنىـستىرى قاتــارلىقالر نـۆۋەت بىــلهن ئۇنىـڭ یېنىغــا كىرىــپ ھهقىیقـى دوســتلۇق یېـشىنى تــۆكتى     
. دىرەكسىز یوقاپ كهتكىنىگىچه بولغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىدىن خهۋەر تـاپتى -ىن باشالپ بېلسۇن چېركاۋىدىكى قاتىلنىڭ ئىز ئىشالرد

  :ئاخىرىدا ئۇ دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى بىلهن مۇداپىئه مىنىستىرىنى قایتا چاقىرىپ بىر ئىش ئۈستىدە توختالدى 
پېرىزدىنىتنىـڭ بـۇ سـوئالىدىن دۆلهت ئىـشلىرى كـاتىپى بىـر نهرسـىنى چۈشـهنگهندەك           -نىڭ ئهھۋالى قانـداقراق؟     »ئادالهت ھامىیسى  « -

  .بولدى
 سۈت بىلهن كىرگهن خۇي جان بىلهن چىقىدىكهن، ئۇ خـۇن ئاسـاالر ئـۆز خهلقىنـى ئـاچلىقتىن ئۆلتـۈرۈپ ئۇالرنىـڭ خـۇن بهدىلىـگه                  -  

ۋەسـلىدىن كىچىـپ موسـكوۋاغا خۇشـامهت قىلىـپ ئۆزىنىـڭ       –سـلى  ئاشلىق توپالپ باشقا ئهللهرگه یاردەم قىلىپ یاخشىچاق بولماقتـا، ئه         
  .ئورنىنى ساقلىماقتا، ب د ت دا بۇ توغرىلىق ئىختىالپ كۆپ 

 كـوچىلىرى  -نىڭ مهیـدان » ئادالهت ھامىیسى«ئۇالرغا تاشالپ قویساق   . ب د ت نىڭ بۇ مهسىلىگه بولغان قاراشلىرى یېتهرلىك ئهمهس        -
ئهمدى قاراپ تۇرۇۋەرسهك   .مۇسكىۋامۇ ئۆز بىلگىنىچه پۇرۇقشىپ قاینىۋاتىدۇ. ڭ بولغان ئانىالرغا تۇلىدۇیۈتكهن بالىسىنىڭ دەردىدە سارا

 دېدى پېرىزدىنىت ئابایامقى چۈشـىگه تهبىـر بهرگهنـدەك    –! ئۆزىمىزگه یۈز كىلهلمهیمىز ، مۇۋاپىق كۆرسىڭىز ئىشنى باشلىساق بۇالتتى      
  .ئۇھ تارتىپ

مىنىــستىر ئهپهنــدىنىڭ ناگــانلىرى غىلىپىــدا قىززىــپ كهتكىلــى نهۋاق، ئهمــدى شــامالدایدىغان چــاغلىرى    بىزمــۇ شــۇنى كۈتۈۋاتــاتتۇق، -
  . دېدى باش كاتىپ مۇداپىئه مىنىستىرىغا قاراپ چاقچاق ئارىالش سۆز قىلىپ –،!بولدىغۇ دەیمهن

 دېـدى  –، !دىن چىقىدىغانـدەك تـۇرىمهن   راس گهپنى دىسهم مۇشۇ ئىش سهۋەبىدىن سىگارىتىمغا پۇل تاشىمىغان ئىدى، ئهمدى خۇمـار   -
  .مۇداپىئه مىنىستىرى باشقىچه روھلىنىپ

دېـدى پېرىزدىنىـت   –!  ئهمىسه ئۆزەڭالر بىلىڭالر ، ئۆز ئىچىدىن یىمىرىلىش ئاساس بولسۇن لېكىن پهیتى كهلگهنـدە ئاۋایلىمـاڭالر          -   
  .مهنىلىك قىلىپ

  .شتىپ دېدى باش كاتىپ بېشىنى لىڭى–، ! خاتىرجهم بۇلۇڭ-   
پېرىزدىنىــت ئالــدى تهرەپتىكــى تــام ســائىتىدىن چىققــان داڭ ئــاۋازىنى . قهدىناســالرنىڭ ســۆھبىتى پــات تۈگهیدىغانــدەك ئهمهس ئىــدى   

  :ئاڭالپ باش كاتىپقا قاراپ سۆز قىلدى
ىلنىـڭ ئىستىپانامىـسىنى   ھه راست، ئامانلىق ئىشخانىسىدىكى مایۇر مىخائ.  ھېلىقى مېھمىنىڭىزنىڭ كېلىدىغان چېغى بولدىغۇ دەیمهن  -

  .دېدى پېرىزدىنىت بۇیرۇق قىلىپ–! قایتۇرۇۋېتىڭالر، ئۇنىڭغا دەڭ، مىنى بالدۇرراق ساقایسۇن دىسه دەرھال ئۆز ئورنىغا كهلسۇن
 دۆلهت ئىـشلىرى كـاتىپى ئىـشىكنى    - باش ئۈستىگه پېرىزدىنىت ، مایۇرغا سالىمىڭىزنى ئۆزۈم یهتكـۈزىمهن، ئهمـدى ئـۇ كىرسـۇنمۇ؟         -  

  .ئېچىپ سىرىتتا ئولتۇرغان مهھبۇسقا ئىشارەت قىلدى
بۇرۇلكــا كېــیگهن، پىشانىــسى شــهبنهمدەك یــالتىراپ تۇرغــان، -یېــرىم ئېچىلغــان ئىــشىكتىن ئۈســتىگه یارىــشىملىق كــۈلرەڭ كاســتىۇم   

ېرىپ ناھـایىتى مۇالیىملىـق   ئۇ ئۇدۇل پېرىزدىنىت یاتقان كارۋاتنىڭ یېنىغا یېقىن ب  . كېلىشكهن بىر یىگىت ئهدەپ بىلهن كىرىپ كهلدى      
پېرىزدىنىتمـۇ جـاۋابهن ئۇنىڭغـا ئىللىـق     . دەپ ھـۆرمهت بىلـدۈردى  » ! پېىزدىنىت ئهپهنـدى ، سـىزنى كۆرگىنىمـدىن خۇشـالمهن         « بىلهن  

ـسلودا ئولتۇرۇشــقا تهكلىــپ قىلــدى ئانــدىن یېنىــدىكىلهرگه ئۇنىــڭ بىــلهن یــالغۇز              كۈلۈمــسىرەپ ئــۇنى ئــۆزىگه ئهڭ یــېقىن كىرـى
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  .ۇسى بارلىقىنى ئېیتتىپاراڭالشق
قالغـان    ئىككىـیلهنال » مهھبـۇس « بهش بۇرجهكلىك بىنانىڭ گۈللهرگه تولغان ئازادە یورۇق ئایرىمخانىسىدا پېرىزدىنىـت ۋە ھېلىقـى        

  .ئىدى
پ تـۇرۇپ  ئانـدىن ئۇنىـڭ قـۇلىنى چىـڭ تۇتـۇ     .  بىر دەملىك جىمجىتلىقتىن كېیىن پېرىزدىنىـت بـۇ نـاتۇنۇش یىگىتنـى یېنىغـا چـاقىردى          
پېرىزدىنىتنىڭ ھازىرقى . دەپ ئۇنىڭغا ئۆز سهمىمىیىتىنى بىلدۈردى» !قىیناپ قویدۇق، ئالدىڭىزدا خىجىلمهن   رەھمهت ئوغلۇم ، سىزنى«

پېرىزدىنىت یىگىتنىڭ قۇلىنى بوش . مۇئامىلىسىدىن خۇددى ئاتىنىڭ ئوغلى بىلهن كۆرۈشكهندىكى ھهقىیقى قىزغىنلىقى چىقىپ تۇراتتى   
ئۇنىـڭ بـۇ تىنىقىـدىكى ئېغىـر     . ئانـدىن ھهسـرەت بىـلهن ئۇلـۇغ بىـر تىنـدى      . ۇرۇپ دېرىزە سىرتىدىكى گۈللـۈككه نهزەر سـالدى       تۇتۇپ ت 

ھهسرەت ، كۆز یهتكۈسىز ئارمان یاش یىگىتنىڭ قهلبىنى لهرزىگه سالدى، ناۋادا بۇ ئازاپلىق تىنىـق گۈلخانغـا ئایالنغـان بولـسىدى پۈتـۈن         
  ...ن بۇالتتىدۇنیانى كۆیدۈرۈپ كۈل قىلغا

 باالم ،سهن قایسى باغنىڭ گۈلى؟ نېمه ۋەجىدىن گـۈلزارلىقىڭنى تاشـالپ تـاغنى ماكـان تۇتتـۇڭ؟ خالىـساڭ ماڭـا ئېیتىـپ بهرگىـن ،                  -   
 پېرىزدىنىـت ئـاتىلىق سـاالپهت بىـلهن ئۇنىـڭ قـول بارمـاقلىرىنى ئالقىنىغـا ئېلىـپ ئۆتۈنـۈش             –! ھېكایهڭنى ئاڭالشقا بهكمۇ تهشنامهن     

  .زىدا ئۇنىڭ قوي كۆزلىرىگه تىكىلدىتهلهپپۇ
یىگىت ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئىنسانالردا بۇلىدىغان ھهقىیقى سهمىمىیلىكنى كۆرگهندەك بولۇپ ئۇنىڭ یۇمران ئىسسىق قۇلىدىن بىرخىـل            

كىچىـك  . دىئـۇ بىـر نېمىـدىن ئىزاتارتقانـدەك ئاسـتاغىنا ئورنىـدىن تـۇرۇپ دېرىـزە تـۈۋىگه كهلـ          . ئاتىلىق مىھرىنـى سـهزگهندەك بولـدى      
گۈللۈكتىكى ئۇچۇۋاتقان كېپىنهكلهرگه ، غۇڭۇلداپ ئۇچۇۋاتقان ھهسهل ھهرىلىرىگه قاراپ بىردەم تۇرغاندىن كېیىن چوڭقۇر بىر ئۇھ         

  :تىندى، ئاندىن روھلۇق ھالدا كارۋاتنىڭ یېنىغا كىلىپ ئېغىز ئاچتى 
ئۈچۈن یهنه خاتالىق ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇرى بولىدىكهن، قاراڭ  مۇكهممهلىك بىزگه خاس ئهمهسكهن ، ئىنسان خاتالىقىنى تۈزىتىش  -    

ئاۋۇ ھهسهل ھهرىسىگه پېرىزدىنىت ئهپهندى ، ئۇ بىر ئۆمـۈر ھهسـهل یېغىـپ، بىـر ئۆمـۈر كـۆنهك یاسـىدى، ئـادەملهر ئهكـسىچه ئۆزىنىـڭ            
 ھهسـىلىنى ئېلىۋالـدى ، ئـاقىۋەتته    ئۇالرنىـڭ ئـۆیىنى بـۇزۇپ   ! ئىھتىیاجى ئۈچۈن ھهسهل ھهرىسىنىڭ مهۋجۇتلىقى بىلهن كـارى بولمىـدى         

ــدى    ــسىدىن ئایرىل ــمه نېمى ــال       ! ھهســهل ھهرە ھهم ــۇرۇپ یهنى ــپ ت ــاالپهتنى بىلى ــدىغان ت ــۆزىگه كېلى ــرى ئ ــهل ھهرىلى ــۇنداقتىمۇ ھهس ش
لـېكىن ئېرىـشكهنلىرىمىزدىن   . شۇنداق ،بىـز ھهممىـگه ئېرىـشتۇق   ! بوشاشمىدى، مهڭگۈ ھهسهل یېغىشنى، كۆنهك یاساشنى توختاتمىدى      

ھهسـهل ھهرىــسى بولــسا خالىغـان یهرگه ئۇچالىــدى، خالىغــان   ! قـایغۇدىن، ۋەھىمىــدىن قۇتۇاللمىــدۇق -غهم. قـاتقىنىمىز كــۆپ بولــدى یۇ
دەپ كهلـسهم مىنىڭمـۇ ئهشـۇ كىپىنهكـتهك ، ئهشـۇ ھهسـهل ھهرىــسىدەك       !... یېـرىگه قۇنالىـدى، یهنىـال قـایغۇ ۋەھىمىـدىن خـالىي ئـۆتتى       

، لېكىن گۈللۈكۈم ۋاقىتسىز كـۈز شـامىلىدا تـوزۇپ، دەھـشهتلىك بـوران بېغىمنـى خـازان قىلىـپ مېنـى          غهمسىز، بىغۇبار چاغلىرىم بولغان 
ئهشـۇ ئۈمۈدۋارلىـق ئالدىمـدىكى    ! شۇنداقتىمۇ پهرۋانىدەك ئۈمىدۋار یاشىدىم، بىر ئۆمۈریۇرۇقلـۇق ئىزدىـدىم   . قاراڭغۇ زۇلمهتكه تاشلىدى  

رەڭ كۆرسهتكىنى –ھازىر ئویلىسام دۇنیانى رەڭگا   ! ىل چىمهنلىككه ئایالندۇردى  قاراڭغۇلۇقنى یۇرۇقلۇققا ، گىیاھسىز چۆللۈكنى یېش     
ئهكسىچه كۆڭلۈڭ قانچه پاكىزالنغانسىرى ! كۆڭۈل قانچه كىرلهشكهنسىرى دۇنیا شۇنچه رەڭسىزلىشىدىكهن . كۆزئهمهس كۆڭۈلكهن 

ى بىـلهن پهرۋانىنىـڭ شـام یالقۇنىغـا ئـۆزىنى      ھهسـهل ھهرىـسىنىڭ گـۈل شىرنىـسى یىغقانـدىكى ھـۇزۇر      ! دۇنیا شۇنچه رەڭگه تولىـدىكهن  
  . یىگىت سۆزلهپ مۇشۇیهرگه كهلگهندە جىمىپ كهتتى-،....ئاتقاندىكى ھۇزۇرى پهقهت ۋە پهقهت ئۆزىگه ئایان، ئهكسىچه بىزگه یىراق

  . دېدى پېرىزدىنىت بېشىنى لىڭىشتقىنىچه یىگىتكه ئىلھام بىرىپ– سۆزله، ئوغلۇم، قۇلۇقۇم سهندە، -  
  !بىلمىدىم سهیله قىلىشقا راستىنال تاۋىڭىز بارمىدۇ؟. قهدىرلىك پېرىزدىنىت ئهپهندى ، گۈلزارلىقىمنىڭ ھىكایىسى بهكمۇ یىراقتا -  
  !  مهرھابا ئوغلۇم، یول باشلىشىڭغا ئىنتىزارمهن-
قاندەك چاپقىنىچه بۇنىڭدىن یېـرىم  بۇ ئىككى ئادەمنى ئېلىپ ئۇچ  شاش ئاتالر قامچىالنماستىال یۈرۇپ كهتكهندەك ،ۋاقىت تۇلپارلىرى      

  ...ئهسىر بۇرۇنقى چاغالرغا ئېلىپ ماڭدى

 بىر مهیدان چېلىش  :ئىككىنچى باب

 .یىللىرى ،تۈركمهنىستان– 1938
 

ــوران       -19 ــڭ ب ــىرلىك تارىخنى ــچه ئهس ــخابادتا نهچ ــازىرقى ئاش ــستاننىڭ ھ ــدا تۈركمهنى ــۇزىنچى یىلىلىرى ــىرنىڭ ئوتت ــا -ئهس چاپقۇنلىرىغ
رىپ ئۆزىنىڭ زېمىن پۈتۈنلىكىنى ساقالپ كهلگهن ئاسمىنى سۈزۈك، تۇپرىقى یېشىل كىچىك بىر تۈركمهن خانـدانلىقى بـار     بهرداشلىق بى 

قىرىقىنچى یىلالرغا كىرىش ئالدىدىكى بۇ پادىشاھلىق تۈزۈمدىكى دۆلهت گهرچه یاۋروپا سانائهت ئىنقىالبىنىڭ گـۈدۈك ئـاۋازىنى       . ئىدى
ــسىمۇ ئهممـــ  ــان بولـ ــپ ئاڭلىغـ ــقا دۆلهت    كىچىكىـ ــلهن باشـ ــۇنبهتلىكى بىـ ــڭ مـ ــوللىقى، زىمىنىنىـ ــۈیىنىڭ مـ ــادىللىقى، سـ ــڭ ئـ  -ا ئۆزىنىـ
  .خهلق پادىشاھتىن، پادىشاھ خهلقىدىن رازى ئىدى. خاندانلىقالردىن ئاالھىدە پهرىقلىنهتتى

ئـاۋام  . رۇز یېتىـپ كهلـدى   نهۋ- مۇشۇنداق ئاسایىشلىق كۈنلهرنىڭ بىرىـدە تـۈرك خهلقىنىـڭ ئایهملىرىـدىن بىـرى بولغـان یېڭـى یىـل             
توشقانلىرىنى - كاال سویدى ، یوقسۇلالرمۇ تۇخا-تۆرىلهر قوي–بهگ . خۇشاللىققا تۇلۇپ بۇ یېڭى یىلىنى یاخشى كۈتۈۋالماقچى بولۇشتى  
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ا مولچىلىقنىڭ، ئۇالر خۇدادىن بۇ بىر یىلدا كاتت.  نهزىر قىلىشنى باشلىدى- مهیدانالردا داش قازان ئېسىپ خهتمه -ئۇالر مهیدان .ئایىمىدى
  .تىالۋەت قىلىشتى- یامغۇرنىڭ كۆپ بولىشىنى، خاندانلىقىنىڭ ئهمىن بۇلۇشنى تىلهپ دۇئا-توقچىلىقنىڭ بۇلۇشنى، سۇ

یۇرتالردىن كهلگهن كۈچتۈڭگۈر پالۋانالر، بـاتۇر چهۋەنـدازالر، چېلىـشچى مهرتـلهر، ئوقیـاچى       - ئهنئهنىۋى ئادەت بویىچه ئهتىسى یۇرت         
ىـسى بىـر بولـۇپ خـانلىق مهیـدانىغا یېغىلىـپ ئـۆز كـارامهتلىرىنى كۆرسـىتىپ بهسلىـشهتتى، زەپهر قوچقـۇچىالر خـانلىق             مهرگهنـلهر ھهمم 

  .تهرىپىدىن ئاالھىدە تارتۇقلىناتتى
بهســته مهیــدانغا - یېقىنــدىن كهلــگهن یــۇرت پــالۋانلىرى بهس– بۈگــۈن چــېلىش مهیــدانى ئاالھىــدە قىززىــپ كهتــكهن ئىــدى، یىــراق     

بولمـاي نـاتۇنۇش بىـر    – بهزىلىرى ئۈجمىدەك تۆكۈلسه بهزىلىرى مهیداندا قوزۇقتهك تۇرۇپ ئاسمانغا تۇپا ئـاتتى، چـۈش بـۇال         .چۈشۈشتى
  ...ئارقىدىن رەقىبلىرىنى یېقىتىپ مهیداننى بىر ئالدى قىسقىسى ئۇنىڭغا ئادەم توشىمىدى-زەڭگى پالۋان ئارقا

ئۇسـتىخىنى  . رۇزدا بهكراق قىزىیدىغان بـۇ چـېلىش مهیـدانىغا كىلىـپ ئۈلگـۈرگهن ئىـدى       قهلهمدارلىرىنى ئېلىپ نهۋ  - پادىشاھ ئهلهمدار      
ئـۆز كىبىرىنـى   .كىلهڭسىز بۇ زەڭگـى پالۋاننىـڭ خـان ئالدىـدا ئـۆزىگه ھېچكىمنىـڭ چىقالمىغـانلىقىنى كـۆرۈپ تېخىمـۇ دىمىغـى ئاشـتى،               

. ئـاۋام ئۇنىڭغـا ئـاپىرىنالرنى ئۇقۇشـتى    . ھاۋاغـا سـورىدى   كۆرسىتىپ یولۋاستهك ھۆكىرگىنىچه مهیدىسىگه تۇپا سۈركهپ ئاشقان تـوپىنى          
  .خانمۇ بېشىنى لىڭىشتىپ ئۇنىڭ پالۋانلىقىغا قایىل بولدى

زەڭگى پالۋان خاننىڭ ئۆزىگه دىققهت قىلغانلىقىنى كۆرۈپ تېخىمۇ ھایاجانالندى ۋە ھهددىدىن ئېشىپ ئۆزىنى تۇتالماي ئهقلىدىن       
خـان  . بـۇ سـۆز خانغـا یاقمىـدى    » ! تۇپـا سـورۇپ قۇلـۇم تالـدى، ئاسـتانىنىڭ ئهركهكلىـرى قېنـى؟         «  : ئېزىپ ئاۋامغـا قـاراپ ھۆركىرىـدى      

ئادەتته ئاۋام ئىچىدىكى بۇنداق كۈچتۈڭگۈرلهر مۇسابىقىسىگه خان ئۆزى یارلىق بهرمىـسه       . یېنىدىكى ئوردا پالۋانلىرىغا ئىشارەت قىلدى    
  . ئوردا ئىچىدىكى پالۋانالر قاتنىشالمایتتى

ــو    ــان پــالۋانالرنى یهر          ئ ــاۋۇل بولغ ــسه ق ــچه ھهس ــدىن نهچ ــېلىش مۇســابىقىلىرىدە ئۆزى ــى چ ــتى، ئىلگىرىك ــدانغا چۈش ــالۋىنى مهی ردا پ
ئىـشلىتىپ بـاقتى،     ئوردا پالۋېنى ھهرخىل ئامـال . چىشلهتكهن ئوردا پالۋېنى بۇ قېتىم زەڭگى پالۋان بىلهن بىر ئاز ھهرە تارتىشىپ قالدى 

ئهگهر زەڭگى، ئوردا پالۋىنى بىلهن ئهمهس باشقا ئاۋام ئىچىدىكىلهر بىلهن تۇتۇشقان بولسا بۇ ۋاققىچه كامىدا . لېكىن ئۈنىمى بولمىدى 
 بۇیـان قىلىـپ شـۇنداق بىـر     –ئۇ یان قىلىپ   .تۆتنى یولغا سېلىپ بولغان بۇالتتى، پهن ئىشلىتىش نۆۋىتى ئهمدى زەڭگىگه كهلدى        -ئۈچ

چۇقـان كۆتۈرۈلـۈپ زەڭگىـگه ئـاپىرىن     -مهیدانـدا قىقـاس  . ۇپ ئېلىپ چالما ئاتقانـدەك ئېتىـۋەتتى  كۈچ بىلهن ئوردا پالۋېنىنى یهردىن یۇل   
  .ئۇقۇلدى

چۈنكى، زەڭگى پالۋان بۇ خاندانلىقنىڭ ئـادىمى بولماسـتىن بهلكـى باشـقا ئهلـدىن كهلـگهن ئۆتكـۈنچى          . بۇ ئىش خانغا ھار كهلدى     
ىدە بۇ یهردىـن ئۆتـۈپ قېلىـپ بـۇ نهۋرۇز پائـالىیىتىگه تاسـادىپى قاتنىـشىپ قالغـان         سودىگهرلهرنىڭ خىزمهتكارى ئىدى، ئۇالر سودا سهپىر 

خان جهمهتىدىن بولغان بـاش سـانغۇن ئوتتـۇز یاشـالرنىڭ قارىـسىنى      . خان ئاچچىق بىلهن یېنىدىكى باش سانغۇنغا قاراپ قویدى      . ئىدى  
قهلهمدىمۇ یېتىشىپ چىققان -هن ئاالھىدە پاراسهتلىك، ئهلهمدىمۇئالغان یاۋروپادىكى داڭلىق ھهربىي مهكتهپلهردە مۇنتىزىم تهربىیىلهنگ

خاندانلىقالرنىڭ ھېچقایسىسىدا بۇنداق یاشتىكى ئادەم باش سانغۇن بولۇپ – یېقىندىكى دۆلهت –تهڭداشسىز باتۇر یىگىت بولۇپ یىراق 
قىسقىـسى، بـۇ خانـدانلىقنى خانـدانلىق     . یۈرەتتىئۇنىڭ جهڭگاھتىكى كارامىتى خهلق ئارىسىدا داستان بولۇپ تارقىلىپ        . باقمىغان ئىدى 

  .پاششاخان ئىدى-قىلىپ قوشنا ئۇلۇسالرنىڭ یامان كۆزىدىن ساقالپ تۇرغان ئادەم دەل مۇشۇ باش سانغۇن
ئۇنىـڭ غـۇرۇرى خورلـۇقتىن ئېچىـشىپ مۇشـتۇمى ئىختىیارسـىز       .  باش سانغۇن پاشـشاخان مۇشـۇ تاپتـا شـاھتىنمۇ بهك تاتىرىـپ كهتتـى              

بىراق، تاش یۇرتتىن كهلگهن بىر پالۋانغا . قانداق قىلىش كېرەك؟ ئۆزۈم مهیدانغا چۈشسهم ئۇنى یېڭىشىمدا گهپ یوق«.پ كهتتىتۈگۈلۈ
ھهي ...ئادەم چىقماي خاندانلىقنىڭ باش سانغۇنى ئۆزى چۈشۈپتۇ، دېیىشسه قانداق قىلغۇلۇق؟ چۈشمهي دېسهم زەڭگىنىڭ ئهپتـى یامـان    

بـاش سـانغۇن غهزەپـتىن    »   ؟! ؟ ئىـشقىلىپ زەڭگىنـى زەڭگـى بولغىنىغـا تویغۇزمىـسام ئهر بولمـاي كېـتهي          بوپتىال نېمه دېـسه دېمهمـدۇ     
  .ناگانلىرىنى بىر یانغا چۆرۈپ تاشالپ خانغا ئۆتۈنۈش كۈزى بىلهن قارىدى-كهمهر

  . بۇ ئىش خانغا یاقتى   
 قـامىتى ، یېـشى بـاش سـانغۇنغا یانـداش بولـۇپ كىیىمىنىـڭ        یىگىتنىـڭ .  دەل شۇ پهیتته ئاۋام ئارىسىدىن بىـر یىگىـت مهیـدانغا چىقتـى               

ئــاددىیلىقىنى ھىــساپقا ئالمىغانــدا ئۇنىــڭ قــاۋۇل بهدىنــى ۋە نــۇر یېغىــپ تۇرغــان چىرایىغــا قــاراپ كىــشىلهر ئــۇنى بىــرە خانــدانلىقنىڭ       
چـۈنكى ئـۇ ئالدىـدىال چهۋەنـدازلىق     .یىگىت ئوۋدىن قایتقان تایغاندەك توختىماي نهپهس ئېلىپ تۇراتتى     . شاھزادىسىمىكىن دەپ قاالتتى  

ماھارىتىنىڭ ئۈستۈنلىكى بىلهن ئوغالق تارتىشىش ئویۇنىدا كارامهت كۆرسىتىپ غهلـبه خۇشـاللىقى سـۈرۈۋاتقاندا بىـر تـوپ بـالىالر ئـۇنى              
  .ئاالیىتهن بۇ یهرگه باشالپ ئهكهلگهن ئىدى

شـهرقىي خـانلىقتىن كهلـگهن زەڭگـى پـالۋان      ! ئهییۇھانناس «      : چېلىش باشقۇرغۇچى خۇشاللىق بىلهن ئۈنلۈك ئاۋازدا توۋلىدى        
  » ! بىلهن تۈركمهن خاندانلىقىمىزنىڭ پالۋېنى ئېلىشىدىغان بولدى

ئــالال كــارامهت . یىگىــت مهیــدانغا چۈشــتى . بــالىالر بــۇ یىگىتنىــڭ ئهتراپىغــا ئولىشىۋېلىــشتى.  ئــالقش یــاڭراتتى –كىــشىلهر ھــۇررا       
ققا یىگىتنىڭ جۇغى زەڭگىنىڭكىدىن كىچىك كۆرۈنسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ چېلىـشقاندىكى چهبـدەس ھهركىتـى بهئهینـى           باشالندى، قارىما 

زەڭگـى كـۆپ خىـل ھۇجـۇمالرنى قىلىـپ بـاقتى نهتىجىـسى بولمىـدى، كـۈچهپ بـاقتى              . یۈگرەۋاتقان یىلپىزنىڭ ھهرىكىـتىگه ئوخـشایتتى     
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بۇ چاغـدا ئـۇ خـۇددى بوغمـا یىالنـدەك      . هردىن یۇلۇپ ئاستىغا باسماقچى بولدىزەڭگى بار كۈچى بىلهن ئۇنى ی  . یىگىت تۇتۇق بهرمىدى    
ئۇنىڭغــا یېپىــشىۋاالتتى، زەڭگــى ئهمــدى ئــۇنى یانپاشــقا ئېلىــپ ســاالي دىگهنــدە ھهرىكهتچــان بىلىنــى بهئهینــى ئاغمىخاننىــڭ بېلىــدەك    

پۈتــۈن مهیدانــدىكىلهر ئــۆز .  تۇتۇشــۇپ كهتتــىئىككــى تهرەپ قــاتتىق. ھهركهتلهنــدۈرۈپ چهبدەســلىك بىــلهن ئۇنىڭــدىن ئــاجرىۋاالتتى 
دەل . خاندانلىقنىڭ یىگىتىگه یان باساتتى، ئۇالر كۆڭلىدە ئۆز یىگىتنىڭ ئۇ زەنگىنى ئاسـتىغا بېـسىپ قوپالمـاس قىلىۋېتىـشىنى خـاالیتتى          

غىـر بولغـان زەڭگىنـى یهردىـن     ئې  مۇشۇ پهیتته ئاۋامنىڭ تىلىگى ئىجابهت بولدىمۇ یىگىتكه شۇنداق بىر كۈچ كهلدىكى ئۆزىدىن خـېلىال      
ئاۋازى بىـلهن بىچـارە زەڭگـى پـالۋاننى       قىلغان ئىڭراش» ! ئاھ«دە یانپاشقا ئالغىنىچه كۈچهپ ئاتتى،     -چامغۇر یۇلغاندەك یۇلۇپ ئالدى   

ا خــۇدا ئــوردى، ئــۇ یاتقــان یىرىــدىن قــوپقىلى تهمــشهلگهندە ئانــدىن مهیدىــسىگه ئــۇرۇپ تۇپــا ســورىغان ئــوڭ قۇلىنىــڭ ســۇنۇپ كارغــ      
ئاۋام یىگىتنىڭ یېنىغا گۈررىدە یېغىلىپ ئۇنى ئارىسىغا ئېلىۋالـدى ھهمـدە ئـۇنى ئاسـمانغا ئېتىـپ غهلـبه            . كهلمىگهنلىكىنى ھېس قىلدى  

ــشتى  ــالۋانىنى        . تاماشاســى قىلى ــۆز پ ــۇ ئهھــۋالنى كــۆرۈپ ئ ــى، خهلــق ب ــدىن تــۇرۇپ كهتت ــاش ســانغۇنمۇ خۇشــاللىقتا ئورنى ــلهن ب خــان بى
ــڭ ئا  ــكىنىچه خاننىـ ــشى        كۆتۈرۈشـ ــى یاخـ ــالۋان یىگىتنـ ــۇ پـ ــدە بـ ــاللىق ئىچىـ ــداق خۇشـ ــڭ بۇنـ ــۇالر خاننىـ ــدى چـــۈنكى ئـ ــدىغا ئهكهلـ لـ

  . تارتۇقالیدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى
  : خان كۈلۈپ سورىدى 

  قایسى ئاتىنىڭ گۆھىرىسهن باالم، نام شهرىپىڭ نېمه؟        -
  ! یاۋۇزبهگ بولىمهن شاھىمجاالل شهیخنىڭ یالغۇز ئوغلى–گۈلستانىڭىزدىكى كىتابچى         -
خالىــساڭ ئىــشىكىم ســاڭا ئۇچــۇق ،مــاقۇل كۆرســهڭ پهخــرىم ۋە كىلىچىگىــم بــۇ   !  ســىنى باققــان ئاتاڭغــا ســاالمالر بولــسۇن ئوغلــۇم -

  ! سانغۇنۇمغا قېرىنداش بول
تى ھهم خاننىـڭ سـۆزىدىن   باش سـانغۇنغا بـۇ گهپ بهك یـاق   . خان ئۆزىنىڭ ئوغلىدەك كۆرۈنىدىغان باش سانغۇنغا مهنىلىك قارىدى             

سۈیۈنۈپ خۇشاللىقىدا یېنىدىكى یاقۇت كۆز قۇیۇلغان ئالتۇن دەستىلىك قهلهمتۇراچنى دەرھال خانغا قـوش قـولالپ سـۇندى، بـۇ قىمـمهت              
خــان ئــۆز قــۇلى بىــلهن  . باھــالىق قهلهمتــۇراچ ئهمــدىلىكته جــاالل شــهیىخنىڭ ئــوغلى یاۋۇزبهگنىــڭ مۇكاپــاتى بولــۇش ئالدىــدا تــۇراتتى    

ئهتراپتىكى خهلق خاننىڭ ۋە باش سانغۇننىڭ . بۇ سۆیۈنچىنى قوش قولالپ ئالدى  لهمتۇراچنى یىگىتكه بهردى ، یىگىت رەھمهت ئېیتىپقه
  . ئالقىش سادالىرى خانلىق مهیداننى بىر ئالدى–ئىچىدىن ئاپىرىن ئۇقۇشتى ، ھۇررا -جاناب مهردلىكىگه ئىچ-ئالى

یاۋۇز بهگ ! یاۋۇزبهگ «ر نىمىنى كۆتۈرۈشكىنىچه یىراقتىن یۈگۈرۈشۈپ كىلىپ ۋارقىراشقىلى تۇردى شۇ چاغدا بىر توپ ئۇششاق بالىالر بى
  » !ئوقیایىڭنى ئهكهلدۇق ، ئهمدى ئۇ یهرگه بارمىساق مۇكاپاتنى باشقىالر ئېلىپ كىتىدۇ ، تىز بول! 
! بـارغىن، ئوغلـۇم   « : ىسىگه ئۇرۇپ تۇرۇپ ئېیتتـى  یىگىت بېشىنى كۈتۈرۈپ خانغا قارىدى، خان ناھایىتى خۇشاللىق بىلهن ئۇنىڭ مۆر      

یىگىـت ئورنىـدىن تـۇرۇپ    » !...سـهن بىزنىـڭ بـالىمىز     ! خانلىقىم كۈلـسۇن    ! كىرىچىڭنى بۇلىشىغا تارت ، غهلبهڭدىن نهۋرۇز كۈلسۇن      
ق بهیگىسىدە مۇكاپـات ئالغـان   خانغا ۋە باش سانغۇنغا قاراپ ئىللىق كۈلۈمسىرىدى ۋە رەھمىتىنى بىلدۈردى، ئاندىن بایامقى چهۋەندازلى     

. ئاالھىــدە كهشــتىلىك تىلــال قاچىالنغــان ھهمیــانىنى یېنىــدىن چىقىرىــپ خــان بهرگهن ئــالتۇن دەســتىلىك قهلهمتــۇراچنى ئىچىــگه ســالدى 
  . ھهمیاننىڭ ئاغىزىنى چىڭ بۇغۇپ بىلىگه مهھكهم تاڭغاندىن كېیىن بالىالر بىلهن یۈگۈرۈشۈپ مهرگهنلهر مهیدانىغا كهتتى

ئـۇ یاشـلىقىمنى ئىـسىمگه سـالدى،     « : كىچىـك تىنىـپ ئېیتتـى    - یىراقتىن ئۇنىڭغا نهزەر سالدى ئاندىن باش سانغۇنغا قـاراپ ئۇلـۇق          خان
پاششاخان، ئىسىڭدە بولـسۇنكى ، زېمىـن تېخـى ئىللىغىنـى     . سهنمۇ ئۇنى ئهزىز بىلىپ ئۆزۈڭ ئهتىۋارالیدىغان گۆھهرنى ئۇنىڭغا بهردىڭ        

ئهمـدى سـانغۇنلۇق كهمىرىڭنـى تاشـالپ     .كۈنلهر ئالدىمىزدا، بېشىمدىكى بۇ تاجغا تىنىم ئاجىزلىق قىلىۋاتىدۇ   چاپقۇنلۇق-بوران  یوق ، 
تېـشىڭ  -ئىچـى ! بـارغىن ! مهرۋایىتنىڭ قىممىتى پهقهت جاۋاھىرخانىدا ئوغلۇم-بىلسهڭ ئۈنچه . مېنى یېنىكلىتىدىغان چېغىڭ بۇالي دېدى    

 »!جاۋاھىرغا تولسۇن
 
 

 ئاشىق:ئۈچىنچى باب

 
باش سانغۇن پاششاخان بىلهن كىتابچىنىـڭ ئـوغلى یـاۋۇزبهگ ناھـایىتى ئىجىـل دوسـتالردىن بولـۇپ          شۇ قېتىملىق چېلىشتىن كېیىن       

  . پاششاخان ئۇالرنىڭ ئائىلىسىگه ئوردىدىن مۇقىم تهمىنات ۋە ئۆي خىزمهتچىسى ئورۇنالشتۇرۇپ بهردى. قالدى
ن پهتتار بولۇپ یىراق شهرىقتىن ئىلىم تهھسىل قىلىش ئارزۇسىدا بۇ یۇرتقا كهلگهن، كېیىن  جاالل شهیىخنىڭ ئهسلى ئىسمى جااللىدى   

ئۇچــاقلىق بولــۇپ ئوردىــدا -ئانــا یــۇرتى ئــۇرۇش مالىمانچىلىقىغــا پېتىــپ قالغــانلىقى ســهۋەبلىك ئــۆز ۋەتىــنىگه قایتالمــاي بــۇ یهردە ئــۆي  
كېـیىن ئایـالى یـاش تـۇرۇپال كېـسهل      . لۇق كاتتـا ئۆلىمـا ئـادەم ئىـدى    خانلىقنىڭ دىن ئىشلىرى خىزمىتـى بىـلهن شـۇغۇلالنغان ئۇقۇمۇشـ     

ئهزىـز ۋەتىنىـدىن، مۇسـاپىرچىلىقتا    . سهۋەپلىك ئۈچ یاشلىق یالغۇز ئوغلى یـاۋۇزبهگنى ئېـرىگه تاشـالپ قۇیـۇپ دۇنیـادىن كېتىـپ قالـدى           
خىزمىتىدىن ئىـستېپا بىرىـپ شـهھهر سـىرتىدىكى     بېشىنى سىلىغان، مېھرى ئىسسىق ئایالىدىن ئایرىلىپ قالغان جاالل پهتتار ئوردىدىكى    



 - 12 - 

قهلهمـدىمۇ بـار   -ئایالى یاتقان مازارلىقنى ماكان تۇتۇپ شۇ یهردە شهیخلىق قىلدى ھهم ئوغلىنى ئۆزى بىر قوللۇق تهربىیهلهپ ئهلهمـدىمۇ    
–ھىساپسىز بولۇپ ئۇنىڭ ئـۆي  جاالل پهتتارنىڭ یېغىپ ساقلىغان كىتاپلىرىنىڭ سانى ھهددى . پالۋان یىگىت قىلىپ یىتىشتۈرۈپ چىقتى   

  .دەپ ئاتایتتى» كىتابچى جاالل شهیخ« بىساتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن كىشىلهر ئۇنى -ئۆي كىتابىدىن باشقا مال
 یاۋۇز بهگ چىرایدا ئانىسىنى تارتقانلىقى ئۈچۈن ئاپتاپتهك یېنىپ تۇرىدىغان كهڭ پېشانىلىك ،ئاق یۈزى بىلهن چاقناپ تۇرىدىغان بىر    

خـۇلقى دادىـسىنى تارتقـان بولـسا كېـرەك، ئـادەتتىن تاشـقىرى كىتـاب           . وي كۆزى ھهرقانداق كىشىنىڭ ئـامراقلىقىنى كهلتـۈرەتتى       جۇپ ق 
بـاش سـانغۇن دوسـتىنىڭ بـۇ     . شۇ سهۋەبتىنمۇ ئوردا كۈتۈپخانىـسى ئـۇنى ئـۆزىگه بهكـال رام قىلىۋالـدى           . مهستانىسى بولۇپ چىققان ئىدى   
قۇلىغا ئوردا كۇتۇپخانىسىغا خالىغان ۋاقىتتا كىرىپ چىقاالیدىغان خان یارلىقىنى تۇتقۇزۇپ ئۇنى ئـوردا  قىزىقىشىنى بىلىپ یاۋۇزبهگنىڭ   

بولۇپمۇ ھهر جـۈمه كـۈنى چۈشـتىن كېـیىن ئـوردا كۈتۈپخانىـسىدا بۇلىـدىغان        . كۇتۇپخانىسىنىڭ دائىملىق ئهزىز مېھمىنىغا ئایالندۇردى      
بۇ خىل یىغىلىشقا خان ۋە . مۇنازىرە یىغىلىشىغا ئۇ ئهڭ بۇرۇن كىلىپ ئىشتىراك بۇالتتى –تهھسىل بهس – ئۆلىماالرنىڭ ئېلىم –ئالىم 

 ۋۇزرالىـرى تولـۇق قاتناشـقاندىن سـىرىت خـانلىق ئونىۋېرسـىتېتنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىـدىن باشـالپ ئهل ئىچىـدىكى كـۆزگه              –ئۇنىڭ ۋەزىـر    
ى مهیلـى شـاھ بولـسۇن مهیلـى گـاداي بولـسۇن ئىلىـم تهھـسىل             بـۇ كـۈن   . نۇرغـۇن ئـادەم قاتنىـشاتتى       مهددھلىرىغىچه-كۆرۈنگهن شائىر 

 مۇنـازىرە شـۇنداق قىزىیتتىكـى چۈشـته باشـالنغان      –بهزى كـۈنلىرى بهس  . یۈزىسىدىن ھهرقانداق پىكىرىنى بىماالل ئوتتۇرىغا قۇیاالیتتى 
  . مۇتالىئه توختىماستىن كېچىنىڭ یېرىمىغىچه سوزۇالتتى

بۇنــداق بۇلۇشــتىكى ســهۋەب خــانلىق ئونۋېرســىىتىت  . كىــشىلهرمۇ ئادەتتىكىــدىن كــۆپ بۇلۇۋاتــاتتىبۈگــۈنكى مۇتــالىئهگه قاتناشــقان    
 ئۇســتازالرنىڭ بــۇ یىغىلىــشقا ئىــشتىراك  -تهكلىــپ قىلغــان یاۋروپــادىكى داڭلىــق ئۇنىۋېرســىتېتالردىن كهلــگهن بىــر قــانچه پهیالســوپ   

ېغىلــدى، باشــتا خــانلىق ئونىۋېرســىتېتنىڭ ئهنئهنىــۋى تېبــابهت  كىچىــك ھهممهیــلهن كۈتۈبخانــا زالىغــا ی - چــوڭ .بولغانلىقىــدىن ئىــدى
دېگهن تېمىدىكى ماقالىـسىنى ئۇقـۇپ تـۈگهتتى، ماقـاال     » ئهنئهنىۋى تىبابهتتىكى كېسهللىنىش جهریانى  «ئۇستازى سۆز قىلىپ      ئىلمىنىڭ

تېبـابهت    یېقىنغـا نـامى مهشـھۇر بولغـان    -یىـراق   ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇئهللىـپ شـۇ زاماننىـڭ      . شۇنداق مۇكهممهل ئهتراپلىق یېزىلغان ئىدى    
. نهزەرىیه ئهلالمىسى بولۇپ ئۇنىڭ تېبابهت توغرىسىدىكى ئېیتقانلىرىغـا ئـادەتتىكى ئىلىـم ئىگىلىـرى ئالـدىراپ بىـر نهرسـه دېیهلمهیتتـى                  

ىن ھېچقانــداق ســادا قاراشــلىرى بولــسا ئوتتۇرىغــا قۇیۇشــىنى كۈتــۈپ ئولتــۇردى، ســورۇند -ئۇســتاز ئولتۇرغانالرنىــڭ ئوخــشىمىغان پىكىــر
شـۇ چاغـدا سـورۇن    . یېغىن باشقۇرغۇچى ئۈنلۈك قىلىپ باشـقا پىكىـر بولمىـسا یهنه بىـر تىمغـا ئۆتىـدىغانلىقىنى جاكارلىـدى            . چىقمىدى

  :ئهھلىدىن تۆۋەندە ئولتۇرغان بىر یاش ئورنىدىن تۇرۇپ ناھایىتى خىجىل بولغان قىیاپهتته پىكىر قىلدى
  همىنه شاگىرتىڭىزنىڭ بۇ توغرىلىق ئازراق ئۇیۇم بار ئىدى، رۇخسهتمىدۇ؟ ھۆرمهتلىك ئۇستاز، ك-      

چـۈنكى ئـادەتته مۇنــازىرىگه   . ئهڭ ئارقـا سـهپتىكى ئولتۇرغـانالر ئارىــسىدىن چىققـان بـۇ ئــاۋازدىن سـهل ئهنـدىكىپ گۈررىـدە قاراشــتى          
  .تتىقاتناشقۇچىالر یاكى پىكىر بهرگۈچىلهر یاش ۋە ھۆرمهتته چوڭ ئۇستازالردىن بۇال

  .دېدى یېغىن باشقۇرغۇچى تېبابهت ئۇستازىنىڭ كۆز ئىشارەت ماقۇللىقىنى ئالغاندىن كېیىن بېشىنى لىڭشىتىپ–!  روخسهت-     
دېـگهن ئىبارىـدە قىزىتمـا كېـسهللىكلهرنى تهرلىـتىش یـاكى       » قىزىتما یاندۇرۇشـنىڭ رۇلـى    «  رەھمهت ئۇستاز ، بایام ماقالىڭىزدىكى       -   

ارقىلىق قىزىتمـا یانـدۇرۇپ بهدەننـى تۇراقالشتۇرۇشـنى تهكىتلهپـسىز مېـنىڭچه بـۇ مهن تهھـسىل قىلغـان ۋە ئاڭلىغـان           باشـقا ئۇسـۇلالر ئـ   
زامانىمىزدىكى قىزىتما توغرىسىدىكى ئهڭ مۇپهسسهل ئهڭ یاخشى شهرھىلهنگهن بىر ماقاال بۇلۇشى مۇمكىن، ئهجرىڭىزگه ئالالھ كـۆپ         

تهكىــتلىگهن بــۇ ئۇســۇل بــارلىق قىزىتمــا كېــسهللىكلهرگه مۇۋاپىــق كىلىــشى ناتــایىن دەپ  شــۇنداقتىمۇ ســىز ! رەھــمهت قىلغــاي ئۇســتاز
ئـۈزىنى قوغـداش جهریـانى،    -قارایمهن، ئۇستاز سىلىگه ئایانكى كېسهللهنگهن بهدەننىڭ قىززىشى بهدەننىڭ ئۆزىدە تهبىئى بار بولغان ئـۆز  

ئىممۇنېت سېستىمىسىنى قوزغىتىدۇ ھهم ئىممۇنېـت ھـۈجهیرىلىرىنى   بهدەن بۇ جهریان ئارقىلىق ئۆزىدىكى شۇ خىل كېسهللىككه قارشى    
 گرادۇس ئارلىقىدا بهدەندىكى كىسهللىك بىلهن ئېلىشقۇچى 39 گرادۇس بىلهن 37ئۇنىڭ ئۈستىگه بهدەن تىمپىراتۇرىسى . پهیدا قىلىدۇ

نىڭ زەھهرسىزلهندۈرۈش رۇلىمۇ كۈچىیىپ ئاق قان ھۈجهیرىسى ئهڭ ئاكتىپ ئهڭ جهڭگىۋار ھالهتكه ئۆتكهن بولىدۇ، شۇنىڭدەك جىگهر
نــاۋادا بىــز بهدەنـدىكى بــۇ قىــززىش جهریـانىنى ۋاقىتلىــق ئــۈزۈپ قویـساق بهلكىــم بىمارنىــڭ    . بهدەننىـڭ مــاددا ئالمىشىــشى تېزلهشـتۈرىدۇ  

زۈل كېـسىل  كېسهللىك ئاالمىتى ۋاقىتلىق یاخشىلىنىشى مۇمكىن لـېكىن كېـسهللىكنىڭ سـاقىیىش جهریـانى ئـۇزىراپ كىتىـشى یـاكى ئـۈ            
شۇنىڭ ئۈچۈن كىسهلنىڭ تۈرى ۋە قىزىتمىنىڭ یۇقىرى تۆۋەنلىكىگه قاراپ ئاندىن قىزىتما قـایتۇرۇش تهشـهببۇس   . ساقایماسلىقى تهبىئى 

  ....قىلىنغان بولسا دېمهكچىمهن
 ئۇالرنىـڭ مهسـخىرە   یىگىتنىڭ سۆزى تۈگىمهسته سورۇن ئهھلى نارازى بولغان قىیـاپهتته غۇدۇڭـشىپ یىگىـتكه سـۇغۇق قاراشـتى، یىگىـت              

بـــۇنى ســـهزگهن تېبـــابهت پاكـــالتۇت ئۇســـتازى  . قاراشـــلىرىدىن خىجىـــل بولـــۇپ ئۆپكىـــدەك قىـــزارغىنىچه ســـۆزىدىن توختـــاپ قالـــدى  
  :كۈلۈمسىرىگىنىچه بېشىنى لىڭىشىتىپ یىگىتكه مهدەت بهرگهندەك قىلىپ ئۈنلۈك ئېیتتى

  ! قېنى یىگىت سۆزىڭىزنى داۋامالشتۇرۇڭ-   
  :ه ئورنىدىن تۇرۇپ سۆزلىرىنىڭ ئاخىرىنى بایان قىلىشقا باشلىدىیىگىت یهن     
دېگهن ئىبارىدە مهیلى ئهنئهنىۋى تىبـابهتته بولـسۇن یـاكى غهرب تىبابىتىـدە بولـسۇن      » دورا تهسىرى«  ئىككىنچى پىكىرىم، ئۇستاز     -    

ەك ئىتىۋارغا ئېلىنمىغان، تهجرىبىلهردىن ئایانكى دورا بىرىشتىن ئىلگىرى بىمارنىڭ پىسخىكا تهڭپۇڭلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش دېگۈد
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قوي قۇتىنىغا بۆرىنى یېقىندىن باغالپ قویغاندا بۆرىسىز قوتاندىكى قویالرنىڭ تۆللىنىش ئهھۋالى بۆرە بار قوتاندىكى قویالرغا قارىغاندا    
ن ئــاغرىش نىـسبىتى یــۇقىرى بۇلغــان،  كۈرۈنهرلىـك یاخــشى بولغـان، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بـۆرە بــار قوتانـدىكى قویالرنىــڭ كىــسهللىك بىـله     

شــۇنىڭدەك قهرىــزگه پاتقــان بىمارنىــڭ قهرزى یــوق بىمارغــا قارىغانــدا ئوتتــۇرىچه یــۈرەك رېتىمــى تىــز، قــان بېــسىمى یــۇقىرى بولغــان،     
 زامانــدىكى تهســىرىمۇ ئوخــشاش بولماسـلىق پىرىنــسىپىغا ئاساســهن مېــنىڭچه دورا -جۈملىـدىن ئوخــشاش دورىنىــڭ ئوخــشىمىغان ماكـان  

ــۇمكىن،       ــشى مـ ــۇھىم رول ئوینىـ ــشىدا مـ ــىر قىلىـ ــڭ تهسـ ــتۇرۇش دورىنىـ ــالىتىنى تۇراقالشـ ــڭ پىـــسخىكا ھـ ــرى بىمارنىـ بىرىـــشتىن ئىلگىـ
دىمهكچىمهنكـى بـۇ جهھهتتىكـى ئىزدىنىـشنى مـۇمكىن بولـسا خــانلىق ئونۋېرسـىتىت بـاش بولـۇپ چوڭقۇرالشـتۇرغان بولـسا ،قهدىرلىــك            

  ...ئۇستاز
شۇ چاغدا خاننىڭ ئوڭ یېنىـدا ئولتۇرغـان ئـاق ئۈجمىـدەك     . مهیدان ئهھلى تىمتاس سۈكۈت ئىچىدە قالدى     . یىگىت سۈزىنى تۈگهتتى،          

جۇالالپ تۇرغان چىرایىدىن باشقا پۈتۈن بهدىنى قىپقىزىل شایى بىلهن ئورالغان پهرىزات كهبى شۇنداق ئۇز بىر قىز ئورنىدىن تۇرۇپ سـۆز    
ڭ ئىـنچىكه ھهم زىللىقــى بهكمـۇ ماسالشـقان بولـۇپ بهئهینـى تۇخۇمـدىن یېڭـى چىققــان        قىلـدى، ئۇنىـڭ چىرایىنىـڭ ئۇزلىقىغـا ئاۋازىنىـ     

  :چۈجىنىڭ چۇكۇلدىغان ئاۋازىدەك بىرخىل یېقىملىق سهبىي ئاۋاز پۈتۈن مهیداندىكى كىشىنىڭ یۈرىگىنى ئېزەتتى
ىمـار قىزىغانـدا ئۇنىـڭ نېـرۋا سېستىمىـسىنىڭ       قېرىندىشىمنىڭ ئېیتقانلىرى بهرھهق، لېكىن قىزىتمىنىڭ یامـان تهرەپلىرىمـۇ بـار ، ب             -     

 گىرادۇســقا یهتكهنــدە جۆیلــۈش، خىیــالىي ســېزىم بولــۇش قاتــارلىق ئــاالمهتلهر   41 گىرادۇســتىن 40غىدىقلىنىــشى كۈچىیىــدۇ بولۇپمــۇ 
لهرنىـڭ قىزىتمىـسى   كۆرىلىدۇ بالىالرنىڭ مهركىزى نېرۋا سىستېمىسى تولۇق پىشىپ یېتىلمىگهچكه ئاسانال تارتىشىپ قالىدۇ، چوڭ ئادەم     

 نــى ئــارتۇق ســالىدۇ، بالىالرنىــڭ یــۈرەك قېــتىم ســانى  15ئوتتــۇرىچه ھىــساپتا ھهر بىــر گــرادۇس یۇقىرىلىغانــدا یــۈرەك رېتىمــى مىنۇتىغــا  
بۇنىڭدىنمۇ كۆپ بولىدۇ، یۈرەك رېتىمىنىڭ ھهددىدىن ئارتۇق تىزلىشىپ كىتىشى یۈرەك كىسىلى یاكى قـان ئـازلىق بارالرنىـڭ یـۈرەككه         

  ....ىدىغان بېسىمىنى كۈچهیتىۋېتىدۇ ھهتتا یۈرەك زەئىپلىشىشنىمۇ كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇكېل
قىزچاقنىڭ یىگىتنىڭ ئىككى خىل پىكىرىنى رەت قىلىش یولىدىكى یېقىملىق ئهمما كهسكىنلىك چىقىپ تۇرىـدىغان بایـانلىرى زال               

ۆزىنىڭ ئاساسلىرىنى تهمكىنلىـك بىـلهن ئهڭ ئۇقۇملـۇق تىلـدا بایـان      ئاندىن یىگىتمۇ بوش كهلمهي ئ    . بوشلىقىدا توختىماي جاراڭالیتتى  
  ...بىرىگه قایىل بولمىدى-مۇنازىرە داۋاملىشىۋاتاتتى، ئىككى تهرەپ بىر. قىالتتى

 ئاخىرىدا یىراق ئهلدىن تهكلىپ قىلىنغان یـاش ۋە ھـۆرمهتته ئهڭ چـوڭ ئۇسـتاز سـۆز قىلىـپ یـاش یىگىتنىـڭ قىزىتمـا توغرىـسىدىكى                      
نلىرىنىڭ ناھایىتى توغرا ئىكهنلىكىنـى، داۋاالشـتىن ئىلگىرىكـى پىـسخىكا تۇراقالشـتۇرۇش گهرچه بهرھهق بولـسىمۇ ئهمهلىـي داۋاالش              بایا

  .جهریانىدا قوللىنىشنىڭ بهكال مۈشكۈللىكىنى ئهمىلى مىسالالر بىلهن قایىل قىالرلىق سۆزلهپ پۈتۈن مهیدان ئهھلىنى قایىل قىلدى
  :ئاغىزىنى پۈرۈشتۈرۈپ سورىدى  ھهممهیلهن تارقاشتى، خاننىڭ یېنىدا ئولتۇرغان ھېلىقى قىز خانغا ئهركىلهپمۇتالىئه ئاخىرلىشىپ 

  مهن بىلهن جاڭجاللىشىشقا پېتىنغان بایامقى سهھرالىق كىم ئۇ؟!  خان ئاتا -    
  .مهلىكىنىڭ پىشانىسىگه سۆیۈپ   دېدى خان كۈلگىنىچه– یاۋۇزبهگ دېگهن شۇ قىزىم،-     
  . دېدى مهلىكه خان ئاتىسىغا ئهركىلهپ-! چۆرە قىزالر توال گېپىنى قىلىدىغان یاۋۇزبهگ شۇكهندە، ئهدەپسىز-
  :شۇ تاپنىڭ ئۆزىدىمۇ یاۋۇزبهگ یېنىدىكىلهردىن ئۇ قىزچاقنى سۈرۈشته قىلىپ ئۈلگۈرگهن ئىدى   
   ئۇ قىز كىم ؟ گهپلىرى نىمانچه قاتتىق ئۇنىڭ؟-    
  ! كۈنچىچهكقۇ شۇ-اننىڭ ئهتىۋارلىق مهلىكىسى كىم بۇالتتى ، خ-   
 یــاۋۇزبهگ ئــاچچىقى بىــلهن كهیــنىگه ئۆرۈلــۈپ مهلىكىــگه ســۇغۇق   -... مهلىــكه بولــسا نــېمه بۇپتــۇ؟ ئهپتىنىــڭ یامــانلىقىنى تېخــى  -    

تكه ھومىیىــپ مهلىكىمــۇ دادىــسىنىڭ مۆرىــسىگه ئېــسىلغاچ ئۆمرىــدە ئــۆزىگه تــۇنجى بولــۇپ گهپ یانــدۇرغان یىگىــ  . قارىمــاقچى بولــدى
باشتا ئۇالرنىڭ كۆزلىرىـدە ئىلىـم ئهھلىلىرىـدە بۇلىـدىغان بىـر خىـل تۇغمـا قىـزغىنىش              . ئىككىیلهن تهڭال قاراشتى    ...قارىماقچى بولدى 

ئاخىرىـدا بـۇ بىـر جـۇپ یاشـنىڭ كۆزىـدە       . بىرىگه بولغان قایىللىق ۋە ھۆرمهت ئهكـس ئهتتـى    -ھهسهتخورلۇق ئىپادىلهندى، ئارقىدىن بىر   
یىگىتنىـڭ كۆزىمـۇ   . مهلىـكه كـۈزىنى دەرھـال ئېلىـپ قـاچتى     .  ئىپادىلهش قىیىن بولغان شۇنداق تاتلىق بىـر سـېزىم پهیـدا بولـدى        ئېغىزدا

  ...مهلىكىنىڭ ئوتقاشتهك چاقناپ تۇرىدىغان كۆزىدىن كۆیگهندەك بولدى
لـېكىن ھېچقانـداق قىـز    . ىرى بـار ئىـدى  ئوغـۇل دوسـتل  -شۇ كېچىسى یاۋۇزبهگ زادى ئۇخلىیالمىـدى، ئۇنىـڭ مهھهللىـدە نۇرغـۇن قىـز           

ئۇنىــڭ كاللىــسى قاالیمىقــان . بالىنىــڭ كۆزىــدە مهلىكىنىــڭ كۆزىــدە كــۆرگهن ئۇنــداق شــىرىن، تــاتلىق نــۇرنى كــۆرۈپ باقمىغــان ئىــدى  
  .ىمانا ئۇ ئۆمرىدە تۇنجى قېتىم ئېیتقۇسىز بىرخىل قىیىن ئازابتا یاتت.خىیالالرغا تولدى، ئۇیان ئۆرۈلدى، بۇیان ئۆرۈلدى

خانلىقنىڭ ئهنئهنىۋى تۈزىمى بویىچه شاھنىڭ تهخت ۋارىسى بولغان . پادىشاھنىڭ مهلىكه كۈنچىچهكتىن باشقا پهرزەنتى یوق ئىدى       
مهلىكه بىـلهن تهڭ دىمهتلىـك بولغـان بـاش سـانغۇن      . مهلىكه جهزمهن خان جهمهتىدىن بولغان كىشىگه یاتلىق قىلىنىشى كېرەك ئىدى      

ئهمهلىیهتته ئهخالق پهزىلهتته .  خان جهمهتىدىن بولۇپ بۇ خاندانلىقتىكى بىردىن بىر مۇۋاپىق نامزات ھېسابلىناتتىپاششاخان بولسا دەل
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه شـاھ    . بولمىسۇن ئهلهمدە یاكى قهلهمدە بولمىسۇن خاندانلىق تهۋەلىگىدە پاششاخاندەك یهنه بىـر یىگىتمـۇ تېپىلمـایتتى      

. قىسقىسى ئۇنى ئۆزىگه بهكال ئوغۇل قىلىۋېلىش ئارزۇسى بار ئىدى. لىدەك ئهتىۋارالیتتى، قهدىرلهیتتىئۇنى كىچىگىدىن باشالپ ئۆز ئوغ
مهلىكىمۇ باش سـانغۇن پاشـشاخاننىڭ ھهر جهھهتـتىن كېلىـشكهن یىگىـت ئىكهنلىكىـگه قایىـل ئىـدى، ئۇنىـڭ دۆلهت ئىـشلىرىدا خـان                      
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  .ئۇنىڭغا چىن دىلىدىن ھۆرمهت قىالتتى. هتتىئاتىسىغا ئاساسلىق یاردەمچى بولغانلىقىدىن بهكال سۆیىن
خان ئاتسىنىڭ مۆرىسىگه ئېسىلىپ تۇرغاندا یاۋۇزبهگنىڭ كۆزىدىن ئاجایىپ بىر   . لېكىن كۈتۈلمىگهن بۇ ئىش مهلىكىنى بىئارام قىلدى      

ئـۇ  . لىیالمىـدى كـۈن چىچهكمـۇ بـۇ كېچىـسى یاخـشى ئۇخ     . شىرىن سىزىمنى سهزدى، بـۇ سـېزىم شـۇنداق ئوتلـۇق، شـۇنداق قىزىـق ئىـدى                 
ئـۇ مهیلـى خـانلىق ئۇنىۋېرسـىتىتتا     . چهكسىز خىیالالر دۇنیاسىغا غهرىق بولدى ، تاتلىق بىر ئـوت ئۇنىـڭ یـۈرىكىگه كىلىـپ قادىلىۋالـدى          

بولسۇن مهیلى یاۋرۇپادا ئۇقۇۋاتقان ۋاقتىدا بولسۇن نۇرغۇن یىگىـتلهر بىـلهن یـېقىن ئـۆتكهن، لـېكىن ھېچقانـداق بىـر یىگىـتكه بۇنـداق           
زىقمىغان، مهلىكه یالغۇز قالغاندا مهڭگۈلۈك غهمگۈزارى بولۇش ئالدىدىكى یىگىتى پاششاخاننى ئویلىغـان ، ئـۆزىچه خىیالىـدا ئۇنىـڭ          قى

لېكىن .كۆللهردە ئۈزگهن ، شىرىن خىیالالردىن مهسىت بولۇپ مۇھهببهتكه تهشنا قهلبىنى ئىللىتقان    – دالىالردا چېپىپ دەریا     -بىلهن تاغ 
  .ىمۇ ئۇ بۇخىل ئوتلۇق سىزىمغا كىلهلمىگهن ئىدىمۇشۇنداق چاغد

مانا ئهمدىلىكته ئۇنىڭ ئالدىدا تۇیۇقسىز بىر یاۋایى یىگىت پهیدا بولـۇپ ئهركهكـلهرچه قۇپـاللىق بىـلهن ئۇنىـڭ كۆكـسىنى مۇجـۇپ                  
ىلدەك تولغاندى، ئـۆزىگه زادى نـېمه   مهلىكه ئۇیان یېتىپ باقتى ، بۇیان یېتىپ باقتى، ق. یۈرىكىگه ئوتلۇق نهشتىرىنى سانچىپ تۇرىۋالدى  

 .ئهمما یۈرىكىگه قادالغان ئوتلۇق نهشتهر پات سۇغۇرىلىدىغاندەك ئهمهس ئىدى. بولغىنىنى بىلهلمىدى
*            *              *               *               * 

تاپتىن كۆتۈرمهیدىغان ، باشقىالر گهپ سورىمىـسا بىـر   یاۋۇزبهگ شۇندىن باشالپ جىمىغۇر بولۇپ قالدى، ئهتىدىن كهچكىچه بېشىنى كى       
یاشانغان جاالل شهیىخنىڭ كۆزى كۆرمهس بولۇپ قالغان بولسىمۇ ئارزۇلۇق ئوغلىنىـڭ  . ئېغىزمۇ ئارتۇق گهپ قىلمایدىغان بولۇپ قالدى    

  :شىنى سىلىدى بىر كۈنى جاالل شهیخ ئوغلىنى چاقىرىپ بې. تىنىق تاۋۇشلىرى كۆڭۈل كۆزىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى 
یـاۋۇزۇم  ! سهن مېنىڭ قۇچىقىمدا چوڭ بولغان ، یۈرۈكۈم چىدىمایـدىكهن      .  ئېغىر تىنىقىڭدىن تهسۋىیرىمنى سىیرىیالمىدىم، باالم     -     

  ،ساڭا زادى نېمه بولدى؟
  ... ئۆزلىرىگه ئېیتىشقا تىلىم كۈیىدۇ، نېمه بولغىنىمنى بىلهلمىدىم دادا-    
  :ىغىنى توغرا چىقتى ، ئۇ ئوغلىنىڭ ئالقىنىنى ئالقىنىغا ئېلىپ یېنىدا ئولتۇرغۇزدى ئاندىن كۈلۈپ سورىدى جاالل شهیىخنىڭ ئویل   
 بۇلبۇلنىڭ خۇشاللىقى گۈلزارلىقتا ئوغلۇم، تاڭ ساباسىدا سایرىمىغان بولسا ئۇ بۇلبۇل ئهمهس، ھېچ بىلهلمىدىم، بۇلبۇلـۇڭنى خهنـدان           -

  لىگىدۇ ئۇ ؟ئۇرۇپ سایراتقۇزغان قایسى باغنىڭ گۈل
ئهمدى سىلىگه بایـان قىلمـاقتىن ئـۆزگه چـارەم یـوق ئاتـا، یېـشىل دالىـدىن سـۈیۈنۈپ كـۆك               . زار ئانام بولسا ئالالھنىڭ یېنىدا    - مۇڭ -   

بىــر كــۈنى زېمىنــدىكى ئهڭ ھهشــهمهتلىك بىــر باغقــا قۇنــۇپ قــاپتىمهن ، باغنىــڭ    . ئاســماندا پهرۋاز قىلىۋاتقــان ئهركىــن قــۇش ئىــدىم   
ىكى شىلدىرالپ ئېقىۋاتقان سۇالر ،تۈرلۈك مىۋىلهر ،یېشىل چىمهنلهر، رەڭگارەڭ گۈللهر ئهقلىمنى الل قىلدى، بۇالرغـا قـاراپ          ئېرىقلىرىد

ھهمدۇسانا ئېیتماي تۇرالمىدىم ، باغنىڭ گۈزەللىكىدىن ھوزۇرلىنىپ یۈرگهن كۈنلىرىمدە نازۇك چىمهنلهر ئارىسىدىن –ئالالغا شۈكرى   
گۈل كۈزۈمگه چېلىقىپ قالدى ، ئۇنىڭ خۇشبۇي ھىدى دىمىغىمغا توختىمـاي ئۇرۇلـۇپ خـۇش ئـاۋازىمنى مهس       پورەكلهپ ئېچىلغان بىر    

 پـۇالتتهك  -!ئهمدى مهن قانـداق قىـالي؟    ئېیتسىال ئاتا،. قىلدى،سایراي دىسهممۇ ئۈنۈم یوق ، پهرۋاز قىالي دىسهم قانىتىم بوغۇلغاندەك           
ىسىنىڭ تىزىغا بېشىنى قویدى، ئۇنىڭ كۆزىدىن ئاققان ئىككى تامچه یاش كۈیۈپ ئاققـان   یاۋۇزبهگ ئېرىتىلگهن تۆمۈردەك یاۋىشىپ داد    

ئاتا چىدىمىدى، ئۇ بهكمۇ ئېغىر تىنغاندىن كېـیىن یاشـاڭغىرىغان نۇرسـىز كـۈزىنى ئوغلىغـا      . شامدەك دادىسىنىڭ یۈرىكىگه تامچىلىدى 
  :تىكتى

ۈشكهن ئۇلۇغ جاي ئىدى، ئۇنىڭ ئىشىگى بىزگه ئهمهس ئۇلۇغالرغا ئېچىلغان پهرىزاتالرنىڭ نهزىرى چ  - ئوغلۇم ئۇ باغ ئهسلىدە ھۆر     -   
سـهن یۇلۇقتۇرغـان ئـۇ گـۈل بـارچه گۈللهرنىـڭ زىننىتـى،         .ئىدى، بىلمهي قۇنۇپسهن، گۈلنىڭ تهبىئىتىال بۇلبـۇلنى ئـۆزىگه ئاشـىق قىلىـش            

، ئـالالھ ئىـگهم ھهممىنـى ئورۇنالشـتۇرغۇچى، بــۇنى     بولغۇلـۇق بۇپتـۇ  . ئۇنىـڭ خـۇش ھىـدى یارىتىلىـشىدىنال سـاماۋى بۇلبۇلغـا تهۋە ئىـدى       
  ...سهندىن كۆرگىلى بولماس، ئورنۇڭدىن تۇرغىن، خۇشپۇراقنى ساڭا بىلدۈرگهن ئىگهم گۈلنىمۇ سهندىن ئایىماس، بارغىن باالم 

ئـۈچ یاشـلىق چېغىـدىكى    ئۇ ئاتىسىنىڭ قـۇلىنى چىـڭ تۇتـۇپ     . یاۋۇزبهگنىڭ كۆڭلى ئاتىسىنىڭ سۆزىدىن بىر ئاز ئارام تاپقاندەك بولدى        
سهبىیلىكىگه قایتىپ دادىسىنىڭ قۇلىنى ئىنىكىگه یاقتى ، ئاتا بالىسىنىڭ بۇ خىل بالىلىقىدىن سـۈیۈنۈپ كـۆزىگه ئىسـسىق یـاش ئېلىـپ             

  .خۇشاللىقىدىن ئالالغا شۈكرى ھهمدۇسانا ئوقۇدى ئاندىن ئىسسىق نهپهسلىرى بىلهن ئالالھتىن ئىلتىجا قىلدى
تىن ئاتالرنىڭ دۈپۈرلهپ كىـشنىگهن ئـاۋازى ئاڭلىنىـپ ھایـال ئـۆتمهي خىزمهتچـى بـاش سـانغۇننىڭ كهلگهنلىكىنـى            شۇ چاغدا سىرىت       

ئورنىـدىن    ئـۇ . یاۋۇزبهگ باش سانغۇن پاششاخاننىڭ ئۆزىنى یوقالپ كهلگهنلىكىنـى بىلىـپ كـۆڭلى باشـقىچه ئېچىلـدى             . ئۇالرغا ئېیتتى 
ك تۈۋىدە یارىـشىملىق ھهربىـي فورمىـسىنى كېـیگهن پاشـشاخان جابـدۇقلۇق ئارغىماققـا             ئىشى. دەرھال تۇرۇپ دوستىنىڭ ئالدىغا چىقىتى    

  .مىنگىنىچه قۇیاشتهك كۈلۈپ تۇراتتى
ــاققىن     - ــىناپ ب ــدىم، س ــاڭا ئهكهل ــاتنى س ــاۋۇ ئ ــاۋۇز بهگ، م ــان     –!  ئهســساالم ی ــۇپ تۇرغ ــرى تۇت ــدىكى یىگىتلى ــدى پاشــشاخان یېنى  دې

  .تۇرالمىغان بىر شاش ئارغىماقنى كۆرسىتىپ-گهن ئورنىدا تۇپھهشهمهتلىك ئىگهر جابدۇقالر بىلهن بىزەل
 ئۇ –كۆڭلۈمنى سهنال خوش قىلىسهن مېنىڭ،–یاۋۇزبهگ خۇشاللىقىدىن بېرىپ ئاتنىڭ چولۋىرىنى تۇتتى، –، ! ۋاھ ، نىمانچه ھهیۋەت-   

  .شۇنداق دېگىنىچه شاش ئاتقا ھهۋەس بىلهن قاراپ ئاتنىڭ یایلىسىنى سىلىدى
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 پاششاخان شۇنداق دېگىنىچه ئېتىغـا قامچـا   –، ! كونا ئورمانلىقتا كۆرۈشهیلى، مهنزىلگه كىم بۇرۇن یىتىپ بارسا شۇ ئۇتسۇن قېنى ، -   
ئالته ئاتلىق یىگىتمۇ سانغۇنغا ئهگىشىپ ئاتلىرىنى قۇیۇندەك چاپتۇرۇپ ئورمانلىققا قاراپ چېپىشتى، یاۋۇزبهگ چاققانلىق -بهش. سالدى

  .الرنىڭ كهیندىن قوغلىدىبىلهن ئېتىغا مېنىپ ئۇ
ئـۇ  . یاۋۇزبهگ ئورمانلىقنىڭ ئالدىغا كهلگهندە پاششاخان ئهمدىال ئۈزەنگۈدىن پـۇتىنى ئېلىـپ قامچىـسىنى یېنىـدىكىلهرگه سـۇنۇۋاتاتتى               

  :ئاتتىن چۈشىۋاتقان یاۋۇزبهگدىن كۈلۈپ سورىدى
   قانداق بولىدىغاندەكمۇ؟-
  نهدىن ئالدىڭ؟!  كاساپهت ئۇچىدىكهنغۇ-
  .ا ئهلدىكىلهرنىڭ سوۋغىسى ئىكهن ، ساڭا گېلىم سىقىلدى قوشن-
  . ساڭا نېمه دەپ رەھمهت ئېیتسام بۇال، ساڭا قهرزدارغۇ مهن -
  . قویغىن ئۇ گهپنى، شهیخ ئاتاڭنىڭ دۇئاسى ماڭا كۇپایه-
پاشـشاخان كهمهر قاتـارلىق    ئۇالر شۇ تهرەققىدە قىـزغىن پاراڭلىـشىپ ئورمانلىقنىـڭ یېنىـدىكى یېـشىل چىملىققـا كىلىـپ توختىـدى،               

لۇقىلىرى بىلهن چاپىنىنى سېلىپ خىـزمهتچىگه تۇتقۇزغانـدىن كېـیىن ئىككـى قـۇلىنى كۈتـۈرۈپ سـاپ ھـاۋادىن چوڭقـۇر نهپهس                -الققۇ
ئالدى ئاندىن قوغلىشىپ ئویناپ ھېرىپ كهتكهن بالىدەك چىملىققا ئۆزىنى ئوڭدىسىغا ئاتتى، یاۋۇزبهگمۇ پاششاخاننىڭ بىر دۆلهتنىـڭ       

 دە كىلىــپ پاشــشاخانغا یاندىــشىپ -اش ســانغۇنى ئهمهس تایتــاڭالپ یــۈرگهن بالىغــا ئوخــشاپ قالغــانلىقىنى كــۆرۈپ كۈلــۈپ كهتتــى  بــ
بۇیان ئۇچۇپ -ئوڭدىسىغا یاتتى، كۆك ئاسماندا ئاق بۇلۇتالر لهیلىشهتتى، كۆكتىكى بىر الچىن بۇلۇتالر بىلهن بهسلىشىۋاتقاندەك ئۇیان 

  :جىم دېیىشمىدى، پاششاخان ئارىدىكى جىمجىتلىقنى تۈگىتىپ سۆز ئاچتى-نغىچه المیۈرەتتى، ئۇالر خېلى ئۇزۇ
 یاۋۇزبهگ ، قارىغىنا ئاۋۇ الچىنغا، قۇش بولۇشنىڭ ئۆزىمۇ نېمه دېگهن یاخشى ھه، بهزىـدە ئـویالپ قـالىمهن، ئهشـۇ الچىنـدەك ھهممىنـى             -

بهزى ئىـشالردىن قاچـاي   ...لېكىن پاسىل ئادەملهرگه خـاس ئىـكهن  ...ندەریاالردىن ئاشسام دەیمه-یىراقالرغا ئۇچسام، تاغ-ئۇنتۇپ یىراق 
دىـسهڭمۇ ئـۇ خـۇددى بهدىنىڭـدىكى خالـدەك سـاڭا یېپىـشىۋالىدىكهن،بهزى ئىـشالرنى قوغالشـساڭ ئـۇ خـۇددى ئاسـماندىكى قۇیاشــتهك             

ن كۆتۈرۈلـۈپ سـاڭا یهنه كۈلـۈپ    سهندىن قاچىدىكهن، ئۇنى قوغالپ یىتهلمهي ئهمدى ئۈمىدىڭنى ئۈزەي دىـسهڭ ئهتىـسى یهنه شـهرىقتى    
  ....قارىغىنا كۆینهكچان ھالىتىمگه، دائىم مۇشۇنداق یىنىك یۈرسهم دەیمهن لېكىن بۇ مۇمكىنمۇ؟....قارایدىكهن

ھهربىـي فورماڭنىـڭ قانچىلىـك ئېغىرلىقىنـى بىلىـپ تـۇرۇپتىمهن ،ئهممـا        .  شۇنداق دوستۇم، ئىشالر كۆپىنچه بىزگه باقمایـدىكهن  -        
قومـۇش  . مىداللىرىڭدىن قایتقـان قۇیـاش نـۇرى نامراتنىـڭ غېرىبخانىـسىنى ئىللىتتـى       -ڭ قامىتىڭگه یاراشقان، مهیدەڭدىكى گىربه    فورما

كهپىسىدە ئوغلىنىڭ ئېتىزدىن كىلىشىنى كۈتۈپ ئۇخالپ قالغان ئانىغـا خاتىرجهملىـك ئهكهلـدى، ئېیتقىنـا ئـادەمگه بۇنىڭـدىن ئـارتۇق            
  ...ىنىمدىن، ئاتامدىن پهخىرلىنهتتىم ئهمدىلىكته سهن قېتىلدىڭ ئهمهسمۇئىلگىرى ۋەت  ؟!بهخت بۇالمدۇ

 ئېیتقانلىرىــڭ بهلكىــم توغرىــدۇ ، ئایــالالر ۋە بــالىالرنى ئــۆز ۋەتىنىــدە خــاتىرجهم قىلىــش ئهســلىدىال ئهرلهرنىــڭ مهجبــۇرىیىتى ھهم   -    
مدۇسـانا سـېنى ماڭـا مۇكاپـات قىلىـپ بهرگهن ئالالھىمغــا      بـۇالرنى ئویلىـسام خـېلىال یىـنىكلهپ قــالىمهن ،بـارلىق ھه     . خۇشـاللىقى ئىـدى  

  یاۋۇزبهگ قارىغىنا ئاسماننىڭ بۇنچه ئوچۇقلۇقىنى كۆرگهنمۇ سهن؟...بولسۇن 
  ... یاق ، دىققهت قىلماپتىمهن -   
خـاتىرجهم  -، تىـنچ  ساڭا دىسهم یاۋۇزبهگ، ھاۋانىڭ بۇنچه ئۇچۇق بولۇپ كىتىشى یامغۇرنىڭ یېغىشىدىن دېرەك بېرىشى مـۇمكىن    -       

ئـاتلىقالر پىیـادىلىكلهرگه قارىغانـدا مهنـزىلگه یـېقىن،      .كۈنلهر بهك ئۇزۇنغا سۇزۇلۇپ كهتتـى، ئـارتۇق ئـۇخالش تهنـگه زىیـانلىق ئىـدى       
م باشقىالر یىراقالرغا ئۈزۈپ كهتتى، بىز تېخىچه مهسچىتلهرگه ئۇالغدىن كىچىپ پىیادە بېرىشنى تهكىتلهۋاتىمىز، كۆڭلـۈم تـازا خـاتىرجه      

  ... ئهمهس
تـاالق سـۆزى ئهرلهرنىـڭ ھۇقـۇقى ۋە غۇرۇرىغـا      .پهنـگه سـهل قارىـدۇق،   -قۇرئـاننى یادىالشـنى تهكىـتلهپ، ئىلىـم         توغرا دېدىڭ، بىـز    -      

بىـز ئهمهس دۇنیـا   . بىز بۇالر توغرىلىق گهپ قىاللمایمىز، سۆزلىسهك خهلق بۇالرنى قوبـۇل قىلمایـدۇ ھهم تىلىمىزنـى كىـسىدۇ              . ئایالندى
ئهتراپ تىنچ ئهمهس، ئاچ بۆرىلهر قوي پادىسىدىن كهچكىنى یـوق، ئـاتالر بهك   . یاسىدىكى بارلىق مۇسۇلمانالر مۇشۇ یولنى تالالۋاتىدۇ  مىق

  ! ئۇرۇق پاششاخان
. ۋاتىـدۇ لېكىن باشقىالر ئایروپىالن، تانكا دىگهنلهرنى ئـاتتهك چـاپتۇرۇپ یۈرى  . كۈمۈش بىلهن تولۇپتۇ- شۇنداق، غهزىنىمىز ئالتۇن   -      

ۋۇزىـراالر بـۇنى   -خانلىق كېڭىشىدە بۇالرنى ئوتتۇرىغا قویدۇم ، ئۆزەمنىڭ ئاتىـسى بولغـان ئـادەم مىنـى چۈشـهنمىگهن یهردە باشـقا ۋەزىـر          
مهر تاشـتىن قىلىـپ قایتىـدىن قـۇرۇپ چىقىـشنى      -خانىقاالرنىڭ تېمىنى مهر-چۈشىنهمتى؟ ئۇالر خاندانلىق تهۋەلىكىدىكى بارلىق مهسچىت     

  ... زىپه قىلىۋالدى، مهن ئۇالرنىڭ نهزىرىدە تېخى باال ئىكهنمهن، یاۋۇزبهگئۆزىگه ۋە
. بار كۈچۈڭ بىلهن تىرىشتىڭ، ھهممه ئادەم ئۆز بېشىغا كهلگهندە بىلىدۇ.  ئهي ئالالھنىڭ ئهزىزى، بۇالرنى سهندىن كۆرگىلى بولماس -

ىدۇ، سۇنىڭ قهدرىنى پىژغىرىم ئاپتاپتىكى چاڭقىغان یـۈرەك   لېكىن بۇالرنى چۈشهنگهندە ئۆزلىرىنىڭ بهكال كېچىككهنلىكىنى ھېس قىل       
  ...خهلق تېخى ئۇسسىمىدى. ھېس قىلىدۇ

پاشـشاخان  –!  توغرا دېدىڭ یاۋۇزبهگ، سهن بىلهن پاراڭالشسام باشـقىچه یىـنىكلهپ قـالىمهن، سـهن راسـتىنال مىنىـڭ خۇشـاللىقىم             -     
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  !نىڭ كېلىدىغان چېغى بۇالي دېدى، یۈرگىن ئالدىغا بارایلى ھه راست، مهلىكى-شۇنداق دىگىنىچه ئورنىدىن تۇردى،
ئۇ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ چاپىنىنى كىیىۋاتقان پاششاخاننىڭ یېنىغـا   . دېگهن سۆزنى ئاڭالپ ئهندىكىپ كهتتى    » مهلىكه« یاۋۇزبهگ       

  :كۈلۈپ ئېیتتىبېرىپ سوئال نهزىرى بىلهن ئۇنىڭغا قارىدى، پاششاخان یاۋۇزبهگنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرۈپ 
ئـۇ  .  سىنىڭ بۇنداق سورۇنغا خۇشۇڭ یوقلىقىنى بىلىپ ساڭا دىمىگهن، بۈگۈن مهلىكىنى ئورمـان سهیلىـسىگه تهكلىـپ قىلغـان ئىـدىم            -

  . ھازىر ئوردا قىزلىرىنى باشالپ كىلىۋاتىدۇ،بۇله تىز كىیىمىڭنى ئالماشتۇر، ساڭا ئاتاپ بۇ كىیىمنى بۇیرۇتتۇم
  هكنى دىمهكچىمۇ؟ سهن مهلىكه كۈنچېچ-    
  .یاۋۇز بهگنىڭ یۈرىگى قارتتىدە قىلدى     
شـۇندىن بىـرى   .  شۇنداق، ئۇنىڭ بىلهن كىچىگىمىزدىن بىلله ئوینـاپ چـوڭ بولغـان، توققـۇز یېـشىمىزدىال بىـزگه چـاي ئىچۈرۈلـدى             -   

ئۇ ئهخالق پهزىلهتـته  . ىدىغان بولدۇقبىرىمىزنى كۆرسهك یهرگه قارىشىپ ماڭ-سىڭىلالردەك ئۆتىدىغان كۈنىمىز ئاخىرلىشىپ بىر -ئاكا
  ...ئىرپاننىڭ ئاشىقى، ئۇنىڭدەك قىز پۈتۈن ئىقلىمدىن تېپىلماس، ئۇنىڭدىن قۇیاش ھهم ئاي خىجىل-بارچه قىزالرنىڭ ئۆلگىسى، ئېلىم

لىقىغـا ئـاخىرقى   یاۋۇزبهگنىـڭ قۇ . پاششاخان مهلىكه كـۈنچېچهكنى نهقهدەر یاخـشى كۆرىـدىغانلىقىنى ئـۆز بایانلىرىـدىن ئاشـكارىلىدى         
جاھان نىمانچه تـار، مىنىـڭ كـۆیگىنىم ، ئـالالھ     « گهپلهر كىرمىدى، ئۇنىڭ بېشى زىڭىلداپ نهپسى كهپلىشىپ قالغاندەك بولۇپ قالدى       

یــاۋۇزبهگ ئــویالپ مۇشــۇ یهرگه » ... ئاتامنىــڭ ئېیتقــانلىرى نــېمه دېــگهن بهرھهق ! یولىــدىكى تۇتقــان دوســتۇمنىڭ مهشــۇقى ئىكهنغــۇ؟ 
ئهمدى ئۇنىڭ مهلىكىنى كۆرگۈسى یـوق ئىـدى، ئـۇ مهلىكىـدىن نهپرەتلهنمهكچـى      . ئۇنىڭغا ئاسمان یىراق یهر قاتتىق بىلىندى كهلگهندە  

بۇ خىل نهپرەتلىنىش ئهمهلىیهتته . لېكىن ئۇ ئاخىرى ئۆزىنىڭ تهقدىرىدىن نهپرەتلهندى. بولدى، پاششاخاندىن نهپرەتلهنمهكچى بولدى
جىزلىقى بۇنى توغرا دەپ كۆرسىتهتتى، شـۇ تاپتـا پاشـشاخاننىڭ پهتنۇسـتىكى كىیىمنـى ئۇنىڭغـا ئـۆز قـۇلى             توغرا بولمىسىمۇ ئىنساننىڭ ئا   

  :بىلهن سۇنىشى ئۇنىڭ ئادىمىلىكىنى ئویغاتتى 
 -! یاۋۇزبهگ، قارىغىنا ئهپتىڭگه، قىزالرنىڭ كىلىـدىغانلىقىنى ئـاڭالپ بىـر قىـسمىال بولـۇپ قالـدىڭغۇ، بـوله كىیىمىڭنـى ئالماشـتۇر          -    

  .دېدى پاششاخان پهتنۇسنى ئۇنىڭ قۇلىغا تۇتقۇزۇپ
بىردەمـدىن كېـیىن یـاۋۇزبهگ یېڭـى كىیىمىنـى كىیىـپ       .  خىزمهتچى یاۋۇزبهگنىـڭ یېڭىـدىن تارتىـپ چېـدىرغا ئېلىـپ كىرىـپ كهتتـى            

 سانغۇن پاشـشاخاننىڭ  چۈنكى ئۇنىڭ كېیگهن كېیىمى باش. تاڭ قالدى-چېدىردىن چىقتى، ئهتراپتا تۇرغان یىگىتلهر ئۇنى كۆرۈپ ھاڭ     
ھهربىي كېیىمى بىلهن ئوخشاش بولۇپ ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ باش سانغۇن بىرىنىڭ یاۋۇزبهگلىگىنى پهقهت پاگۇن بىلهن ئـالتۇن دەسـتىلىك       
ناگانغــا قــاراپ ئایرىمىــسا بىلگىلــى بولمایــدىغان دەرىجىــدە ئوخشىــشىپ قالغــان ئىــدى ، پاشــشاخان یاۋۇزبهگنىــڭ بــۇنچه قامالشــقان      

ئالالھنىـڭ قـۇدرىتى نـېمه دېـگهن چهكـسىز، ئۇغـۇ یۈسـۈپنىڭ ئهۋالدىـدىن             «. لىكىنى كۆرۈپ ئۆزىنىڭ كۆزىگه ئىشىنهلمهي قالـدى      یىگىت
  .پاششاخان دەقىقه ئىچىدە شۇك بولۇپ قېلىپ یهنه دەقىقه ئىچىدە خۇشال ھالىتىگه قایتتى» ...ئالالغا مىڭ شۈكرى! بولمىغىیدى؟

ــا ئۆزۈڭ... ۋاھ-      ــۇالر، الچىنىمغــۇ ســهن    ۋاھ قارىغىن ــسا ســهنچىلىك ب ــسى بول ــادەم بالى ــۈیۈنگهن   –! گه،ئ ــدىن س ــن كۆڭلى ــدى چى  دې
  .پاششاخان یاۋۇزبهگنىڭ دولىسىغا مۇشتالپ

یـاۋۇزبهگ ئۇچىــسىدىكى كىیىمىنــى ســېلىۋېتىپ یېڭــى كىیىمنــى قانــداق كىیگهنلىگىنىمــۇ بىلهلمىــدى، ئۇنىــڭ كاللىــسىنى تــۈگىمهس،      
بولسا ئۇنىڭ بۇ سورۇندىن ئایرىلىپ ناھـایىتىمۇ پىنھـان   .شۇ تاپتا ئۇنىڭ كۆڭلى ئادەم خالىمایتتى. ىۋالغان ئىدىگىدىرماچ خىیالالر قاپل 

  .جایدا بىردەم یالغۇز تۇرغۇسى بار ئىدى
ماركىلىق ئۈستى ئۇچۇق ماشىنىسىدىن ئىككىسى ناھایىتى ئاستا    » مېركۇرى«یىلى ئامېرىكىدا ئىشلهنگهن    -1935پهستىكى چوڭ یولدا    

ماشىنىالر ئورمانلىققا یېقىنالشقاندا یول ئهپسىز بولغانلىق سهۋەبلىك ئاستا توختىدى، ئاندىن بىـر      . سۈرئهتته قاتار تىزىلىپ كىلىۋاتاتتى   
پاششاخان قاتارلىق یىگىتلهر ئۇالرنى قارشى ئالغىلى پهسـكه چۈشـۈپ   . چاقچاق قىلىشقىنىچه ماشىنىالردىن چۈشۈشتى   -توپ قىزالر كۈلكه  

چاقچـاقلىرىنى توختىتىـشىپ بـاش سـانغۇنغا     -مهلىـكه باشـلىق قىزالرمـۇ كـۆلكه       . نچېچهككه چوڭقۇر ھۆرمهت سالىمى قىلدى    مهلىكه كۈ 
مهلىكه یۈزى تۆۋەنلىـك بىـلهن پاشـشاخان قاتـارلىق یىگىـتلهرگه سـاالم قـایتۇردى، ئانـدىن پاشـشاخانغا           . بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈشتى  

. ىــتلهرگه ســهپ سېلىــشتىن ئۇیالــدى ھهم یاۋۇزبهگنىــڭ بــۇ یهردە بارلىقىغــا دىقــقهت قىلمىــدى یېنىــك بىــر قــاراپ قۇیــۇپ یېنىــدىكى یىگ
  .یاۋۇزبهگمۇ شۇ تاپتا مهلىكىگه قاراشقا جۈرئهت قىاللماي چهكسىز خىجىلچىلىق ئىچىدە یىگىتلهرنىڭ كهینىگه ئۆتۈۋالغان ئىدى

شاخاننىڭ كۈلگـۈنچهك نهۋرە سىڭلىـسى ئـایچېچهك شـوخلۇقىنى     ئارىدىن گۈزەللىك ھهم التاپهتته كۈن چېچهكتىن قېلىشمایدىغان پاش     
  :چىقىرىپ سۆز قىلدى

ئـۇالرنى قـاچۇرۇپ   . پهرىلهرنىڭ نهزىرى بۈگۈن سىلهرگه چۈشۈپتۇ، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى باشـالپ كهلـدىم        - ئاكىجانىم، قارىغىنا،ھۆر  -   
  قویماڭالر یهنه؟

-!ئهمدى ئۆز گۈلزارلىقنى تاشالپ بۇ ئورمانلىقنى ماكـان تۇتمىـسا مهیلـى ئىـدىغۇ؟     قارىغىنا قولى گۈل یىگىتلىرىمگه، پهرىزاتلىرىڭ  -  
  .دېدى پاششاخانمۇ بوش كهلمهي

  ھهممىڭالر قوینۇڭالرغا بىردىن قایچا تىقىۋېلىپ قانىتمىزنى قىرقىۋالمایدىغانسىلهر؟-    
  ! یاق بوینۇڭالرنى قىلدا باغالیمىزغۇ بۈگۈن -   
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ۋۇزراالرنىڭ –یىگىتلهرنىڭ ئالدى ۋەزىر -بۈگۈنكى بۇ یىغىلىشقا داخىل بولغان قىز. تىن كۈلۈشۈپ كىتىشتى سورۇن ئهھلى بۇ چاقچاق       
گهرچه یاۋۇزبهگنىـڭ كىلىـپ   . ئهمهلـدارالرنىڭ یـۈرەك پـارىلىرى ئىـدى     -ئهتىۋارلىق كۆز قارىچۇقلىرى بولسا كهینى یۇرتتىكى كاتتـا بهگ        

ئۇنىڭ بۈگـۈنكى سـورۇندا نهسـهب سـهۋەبلىك قىـسىلىپ      . ىگىتلهردىن ئۈستۈن كۆرەتتى چىقىشى ئاددى بولسىمۇ پاششاخان ئۇنى بارچه ی      
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ یـاۋۇزبهگنى ئـۆزى بىـلهن ئوخـشاش كىیىنـدۈرۈپ ئۇنىـڭ خانـدانلىق ئىچىـدە قانچىلىـك               . قېلىشىنى قهتئىي خالىمایتتى  

ئۇنىــڭ ئۈسـتىگه ئــۇ نهۋرە سىڭلىــسى ئــاي  . غــان ئىــدىمـۇھىم ،قانچىلىــك یــۈزى بـار ئــادەملىكىنى باشــقىالرغا بىلــدۈرۈپ قویمـاقچى بول   
شۇنىڭ ئۈچۈن پاششاخان مۇشۇ پۇرسهتته یاۋۇزبهگنى . چېچهكنى مۇشۇنداق بىر یىگىتكه تااللىق قىلىشنى چىن كۆڭلىدىن ئارزۇ قىالتتى 

  :ئۇالرغا تونۇشتۇرماقچى بولدى
ھماننى تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتهي، ئۇ بولسىمۇ خاندانلىقىمىزنىڭ پهخـرى  ئارا تونۇشسىلهر شۇنداقتىمۇ سىلهرگه بىر ئهزىز مې      - ھهممىڭالر ئۆز  -

  . دېدى پاششاخان قىزالرغا یاۋۇزبهگنى كۆرسىتىپ-!جىگهر قېرىندىشىم یاۋۇزبهگ-،ئالالھ یولىدىكى جان
نـېمه قىلىـشىنى   یىگىتلهر دەرھال كهینىگه ئۆتۈپ قالغـان یـاۋۇزبهگكه یـول بىرىـپ ئـارىلىقنى ئـاچتى، ئوچۇقچىلىقتـا قالغـان یـاۋۇزبهگ                

مهلىــكه كــۈن چــېچهك  . بىلهلــمهي یــۈزلىرى قىــزارغىنىچه یهرگه كىرىــپ كهتكــۈدەك بولــۇپ مهلىــكه قاتــارلىق قىزالرغــا ســاالم قىلــدى     
بـۇ  . یاۋۇزبهگمۇ ئۇدۇلال كۈن چېچهككه قـاراپ سـالدى  . یاۋۇزبهگنىڭ ئىسمىنى ئاڭالپ شۇئان بېشىنى كۈتۈرۈپ ئۇنىڭغا الپپىدە قارىدى        

قه ئىچىدىكى كۆزلهرنىڭ ئۇچرىشىشى ئۆتكهن قېتىمقىدىنمۇ بهك ئوتلـۇق بولـۇپ بـۇ قېتىمقـى قارىشىـشتا ئىككهیلهننىـڭ               قېتىمقى دەقى 
  .مهن دەپ چىقىپ تۇراتتى  بىرىگه بولغان غایىبانه ئاشىقلىق ۋە ئېیتقۇسىز تهڭلىك ئازابى مانا-كۆزىدىن بىر

گىتلىكىگه قاراپ ئۇنى باشقا تۈركى ئهللهرنىڭ شاھزادىـسىمىكىن دەپ ھهیـران   قىزالر یاۋۇزبهگنىڭ بۇنچه پوزۇر، شۇنچه قامالشقان یى         
پىیـاز بىـلهن پىچـاق تۇتقۇزۇلغـان بولـسا ئۇالرمـۇ پىیـازنى ئهمهس        «گهپنىڭ قىسقىسى ،مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدە ئۇالرنىڭمۇ قۇلىغا        . قېلىشتى

  .»قۇلىنى توغرىغان بۇالتتى
ىرى شــاقىراپ ئېقىــپ تۇرىــدىغان بىــر ئېقىننىــڭ یېنىغــا ئورۇنالشــتۇرۇلدى، داســتىخانالر  ســورۇن ئورمانلىقىنىــڭ ئىچكىرىــسىدىكى ســۇل   

پـات ھهییـارلىق   -نېمهتلىرى تىزىلدى، ئوردا سازەندىلىرى كۈیلىرىنى یاڭراتتى، قىزىقچىالر پات   -تارتىلىپ پۈتۈن ئىقلىمنىڭ تۈرلۈك نازۇ    
هرنىــڭ كــۈزى قىزالرنــى ئىزدەیتتــى، قىزالرنىــڭ كــۈزى ئاســتىرتىن    قىلىــپ ســورۇن ئهھلىنــى ئــۈچىیى ئۈزۈلگــۈدەك كۈلــدۈرەتتى، یىگىتل  

مهلىكه كـۈن چـېچهك قـاتتىق ئهركه قىـز بولـسىمۇ ئۆزىنىـڭ ئىـسالمى ئهخالقـى ۋە نوپـۇزى ئـۇنى بهزمىـدە یـۈزى                  . یىگىتلهرنى مارىالیتتى 
ھهر قېـتىم نـاز خـۇلقى بىـلهن كۈلگهنـدە      پاششاخاننىڭ نهۋرە سىڭلىسى ئاي چېچهك بولـسا  . تۆۋەنلىك بىلهن ئولتۇرۇشقا دەۋەت قىالتتى    

لېكىن یاۋۇزبهگ ئۆزىنى شۇنچه ئهتىۋارالپ ئېزىزلىغان دوستى پاششاخانغا یۈز كېلهلمىگهندەك ھىس قىلىـپ         . یاۋۇزبهگكه قاراپ قۇیاتتى  
ۆڭلىنى دەپ بـۇ یهردىـن   ئۇ گهرچه سـورۇندا ئولتۇرۇشـتىن بىئـارام بولغـان بولـسىمۇ پاشـشاخاننىڭ كـ            . قىزالر تهرەپكه زادى قارىیالمایتتى   

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ پاششاخاننىڭ قۇلىقىغا ئـۆزىنى تهڭـشهپ كىرىـدىغانلىقىنى ئېیتىـپ كۆڭـۈل ئـېچىش سـورۇنىدىن ئاسـتا          . كېتهلمهیتتى
ئۇ شۇ ماڭغىنىچه بهزمىدىكى چالغۇ ئـاۋازى  . سۇغۇرلۇپ قویۇق ئورمانزارلىقنىڭ تېخىمۇ ئىچكىرىسىدىكى ئېقىننىڭ بېشىغا قاراپ ماڭدى      

ۇالققا ئاڭالنمىغۇدەك یهرگه بېرىپ توختىغاندىن كېیىن ھهربىیچه چاپىنىنى سېلىپ چوڭ بىر قارىغاینىڭ یان شـېخىغا ئىلـدى ئانـدىن            ق
ھهربىي ئۆتۈكىنى سېلىۋېتىپ شىلدىرالپ ئېقىۋاتقان ئېقىن بۇیىدىكى سۇ یۈزىگه چىقىپ قالغان چوڭ بىـر قـۇرام تاشـقا چىقىـپ پـۇتىنى                

پىژغىــرىم ئىســسىقتىكى مـۇزدەك ئــېقىن ســۇ یاۋۇزبهگنىـڭ پــۇت بارمــاقلىرى ئـارقىلىق ئــوتتهك قىززىــپ    . ۇردىسـۇغا ســاڭگىلىتىپ ئولتـ  
كهتكهن یۈرىكىگه بىر ئـاز ئـارام ئهكهلـدى، ئـۇ ھـازىر ھېچنىمىنـى ئویلىماسـتىن كـۈزىنى یـۇمغىنىچه ئاسـماندىكى پارالۋاتقـان قۇیاشـقا               

بۇیان -ھهرخىل شهكىلدىكى رەڭگارەڭ نۇر دەستىلىرى كۆز ئالدىدا ئۇیان.  ئایالندىئۇنىڭ كۆز ئالدى قىپقىزىل دۇنیاغا. یۈزىنى قىلدى
  ...ئۇچۇشۇپ یۈرەتتى

پاشـشاخان  . ھېچنىمىدىن غهمسىز شوخ یۈرۈیدىغان مهلىكه ھازىرغا كهلگهنـدە ئېغىـر بېـسىق تېخىمـۇ خىجىلچـان بولـۇپ قالغـان ئىـدى                
شۇڭا پاشـشاخان مهلىكىنىـڭ   . ن توي ئىشلىرىدىن بولغان قورۇنۇش دەپ قارایتتىمهلىكىدىكى بۇ ئۆزگۈرۈشنى ئۆزلىرىگه یېقىنالپ قالغا    

كــۆزىگه بۇرۇنقىــدەك ئۇنــداق كىرىــشىۋالمىدى، مهلىــكه یىگىــتلهر ئولتۇرغــان تهرەپــكه ئــانچه قارىیالمىغاچقــا یاۋۇزبهگنىــڭ ســورۇندىن  
نىدىكى ئاي چېچهك قاتارلىق بىر قـانچه قىزنـى ئېلىـپ     ئۇ چېلىنىۋاتقان كۈي ئاخىرالشقاندا یې    . چىقىپ كهتكهنلىكىنى كۆرمىگهن ئىدى   

  .پىشىن ۋاقتى بولۇپ قالغاچقا پاششاخان ئۇالرنى ناماز تهییارلىقىغا ماڭغان بولسا كېرەك دەپ ئویالپ قالدى. سىرىتقا ماڭدى 
ىنىڭ كۈزى یىـراق جایـدىكى قارىغـاي     مهلىكىمۇ قىزالرنى باشالپ ئېقىننىڭ یۇقىرىسىغا ماڭدى، ئۇالر پاراڭالشقاچ مېڭىۋاتقاندا مهلىك        

مهلىـكه یـا   . شېخىدا ئېسىغلىق تۇرغان ھهربىي چاپانغا چۈشـتى ھهم قـاراپال ئۇنىـڭ یاۋۇزبهگنىـڭ چـاپىنى ئىكهنلىكىـگه كـۆڭلى تۇیـدى               
ىـپ ئـۇنى دەرەخ   ئالدىغا یا كهینىگه یېنىشىنى بىلهلمهي تىڭىرقاپ تۇرغاندا یاۋۇزبهگنىڭ چىرایلىق سىماسى ئۇنىـڭ كـۆز ئالدىـدا تۇرىۋېل        

مهلىكه یېنىدىكى قىزالرغا مۇشـۇ یهردە ئـۆزىنى كۈتـۈپ تۇرىـشىنى جـېكىلهپ ئىتتىـك قهدەم بىـلهن چاپـان         . تۈۋىگه بېرىشقا مهجبۇرلىدى 
  .ئېسىلغان دەرەخ تۈۋىگه كهتتى

» پ ئاشـىق بىقـارار بولـدۇم   بىـر كـۆرۈ  «ئـۇ كونىالرنىـڭ شـېئىرىدىكى     . یاۋۇزبهگ قۇرام تاش ئۈستىدە ئولتۇرۇپ نۇرغـۇن خىیالالرغـا پـاتتى          
دېگهن مىسراسىغا ئانچه ئىشهنمهیتتى لېكىن بۇ قېتىم ئىش ئۇنىڭ ئویلىغىنىدەك بولمىدى،ئهكسىچه ئۇ مهلىكىنى بىر كۆرۈپال ئۇنىڭغـا            

رقىـسىدىن  ئا. ئۇ ھهر قېتىم مهلىكه كۈنچېچهكنى ئویلىغاندا چهكسىز شىرىن خىیالالرغا پاتاتتى   . ھهقىقهتهن ئاشىق بولۇپ قالغان ئىدى    
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یاۋۇزبهگنىـڭ پـۇتى چىالنغـان مـۇزدەك ئـېقىن سـۇ ئۇنىـڭ یـۈرىگىنى         . یىغالیتتـى   یـۇم -دوستى پاششاخاننى ئویلىسا ئازاپتىن یۈرىكى یۇم 
ئۇ ئهتراپقا بىر قارىۋەتكهندىن كېیىن یېقىن ئهتراپتـا ھېچبىـر ئـادەم یـوقلىقىنى بىلىـپ ئـاق كـۆینىگى بىـلهن ھهربىـیچه                . سۇۋۇتالمىدى

دە ئــۇالرنى قــۇرام تاشــنىڭ ئۈســتىدە قــاپ قۇیــۇپ ئــۆزىنى ئېقىۋاتقــان سۈپــسۈزۈك ســۇغا ئــاتتى، مــۇزدەك راھهت ســۇ       –ســالدى تامبــالنى 
ئۇزۇن -ئۇ سۇغا ئۇزۇن. تومۇرلىرىغا تارىدى ئاندىن ئاشىقلىقتىن كاۋاپ بولغان یۈرىكىگه ئاقتى-یاۋۇزبهگنىڭ قۇلىقىدىن كىرىپ تومۇر
  ...سهیگهندەك بولۇپ یىغا تۇتۇۋالغان كۆڭلى بىر ئاز ئارامىغا چۈشتىشۇڭغىدى، یۈرىگىدىكى قىزىقلىق په

ئانـدىن ئـېقىن بۇیىـدىكى چاتقاللىقنىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ تـۇرۇپ كـالته         .  ئۇ ئېقىن سۇدىن چىقماي تـۇرۇپ غۇسـلى تاھـارەت ئالـدى             
دى، ئانـدىن ھهربىـیچه تـامبىلىنى كىیمهكچـى     سۇیىنى چىقىرىۋەتكهندىن كېیىن ناھایىتى تىـزال كىیىۋالـ         ئىشتىنىنى سېلىپ ئۇنى سىقىپ   

كــالته ئىــشتان تېخــى نهم ھالىتىــدە بولغاچقــا یــاۋۇزبهگ ئــۇنى بىــر ئــاز شــامالدىتىپ   . بولــۇپ قــۇرام تاشــنىڭ ئۈســتىگه ســهكرەپ چىقتــى 
ان ئـادەمنى بهئهینـى   كىیمهكچى بولدى، ئاق كالته ئىشتان ھۆل ۋاقتىدا ئادەم بهدىنىگه چىڭ چاپلىشىپ تۇرىدىغانلىقتىن یىراقتىن قارىغ        

  .یالىڭاچتهك كۆرسىتهتتى
ئۇنىـــڭ كـــۈزى توختىمـــاي یـــاۋۇزبهگنى   . مهلىـــكه كـــۈن چـــېچهك دەل مۇشـــۇ ۋاقىتتـــا چـــوڭ قارىغاینىـــڭ تـــۈۋىگه كىلىـــپ قالـــدى    

تىكى ئـۇ قـارا دىگهنـدەك بولـۇپ قـۇرام تاشـ        .چۈنكى مهلىكىنىڭ یۈرىگىـدىكى ئـوت یاۋۇزبهگنىڭكىـدىن كهم ئهمهس ئىـدى             ئىزدەیتتى،
قۇۋۋىتى ئۇرغۇپ تۇرغان بىـر ئهركهك یېـرىم   -ئادەمگه قارىۋىدى، بهدىنى بولجۇڭ گۆش بىلهن تولغان مۈرىسى كهڭ بېلى ئىنچىكه كۈچ       

مهلىكىنىـڭ  . ئـۇ ئۆمرىـدە تـۇنجى قېـتىم ئهر زاتىنىـڭ یالىڭـاچ ھـالىتىنى كۈرىـشى ئىـدى            . یالىڭاچ ھالدا ئۇنىڭغا كهینىنى قىلىپ تـۇراتتى      
ــدەپ  ــدى یــۈرىكى دۈپۈل ــڭ یۇمۇۋال ــق رەســسام    .  كــۆزىنى چى ــادىكى داڭلىــق ئۇنىۋېرســىتېتالردا ئۇقۇۋاتقــان چېغىــدىمۇ داڭلى -ئــۇ یاۋروپ

كۈچلـۈك دىنىـي ئېتىقـادى سـهۋەبلىك ئـۆزىنى      . ھهیكهلتاراشالرنىڭ یالىڭاچلىق تهسۋىرلهنگهن ھهرقانداق ئهسىرىگه قاراشنى خالىمـایتتى     
ىغالپ ساالي دەپ قالدى، لېكىن ئـۇ یاۋۇزبهگنىـڭ پۈتـۈنلهي یالىڭـاچ ئهمهسـلىكىنى ھـېس       ئۇ خىجىل بولغىنىدىن ی     .قاتتىق چهكلهیتتى 

ئـۇ كـۈزىنى یېـرىم ئېچىـپ یـاۋۇزبهگكه        .راستىنى ئېیتقاندا مهلىكىنىڭ ئۇنىڭ یېرىم یالىڭاچ بهدىنىنى یهنه كۆرگۈسى بار ئىـدى     . قىلدى
تىپ ئاغىزىدا نهم دىدارى قالمىدى ، بهدىنى ئـوت ئېلىـپ كهتكهنـدەك    یۇشۇرۇنچه قارىۋالدى، ئۇنىڭ یۈرىگى تېخىمۇ دۈپۈلدەپ سوقۇپ كې  

ئـۇ ئاۋازىنىـڭ   . مهلىكه بۇ ئىشالردىن كۈلـۈپ كهتتـى  . یاۋۇزبهگ تامبىلىنى كىیىۋاتاتتى. بولۇپ باشقىچه بىرخىل ھىسىیاتقا كىلىپ قالدى     
. ۈن چىقارمـاي ئۇنىـڭ كىلىـشىنى كۈتـۈپ تـۇردى     چىقىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئاغىزىنى ئىككى قولى بىلهن تۇتۇۋېلىپ دەرەخ تۈۋىدە ئـ       

  .یاۋۇزبهگ كىیىملىرىنى كىیىپ بولۇپ چاپىنىنىڭ یېنىغا كهلمهي یهنه قانداقتۇ بىر خىل خىیال بىلهن قۇرام تاش ئۈستىدە تۇرىۋەردى
ال كىـشىنىڭ ئـاۋازىنى   یـاۋۇزبهگ ئایـ  .  مهلىـكه ئۇنىـڭ كىیىنىـپ بولـسىمۇ بـۇ تهرەپـكه كهلمىگهنلىكىنـى كـۆرۈپ یالغانـدىن یۆتهلـدى             

ئـۇ مهلىـكه كـۈن چېچهكنىـڭ     . دە تاقالپ سهكرىگىنىچه چـاپىنى ئېـسىلغان قارىغاینىـڭ تـۈۋىگه كهلـدى     -ئاڭالپ دەرھال ئىسىنى یىغدى  
بـۇنى سـهزگهن   . یهرگه قاراپ تۇرغىنىنى كـۆرۈپ ئۆزىنىـڭ بایـاتتىن بىـرى قىلغـان ئهدەپـسىزلىگىدىن یهرگه كىرىـپ كهتكـۈدەك بولـدى             

  :ى تهڭقىسچىلىقتا قالدۇرماسلىق ئۈچۈن ئېغىز ئاچتىمهلىكه ئۇن
  سىزنىڭ بۇ یهردە ئىكهنلىكىڭىزنى بىلمهپتىمهن؟. یاۋۇزبهگ، مېنى كهچۈرۈڭ ، مهن ھازىرال كهلگهن -    
  ... یاق مهلىكهم،مهن-   
 قهدەم نېرىـسىدا تۇرغـانلىقىنى   یاۋۇزبهگ ئۇزۇندىن بىرى كۆرۈشۈشكه تهشنا بولغان كۆڭلىـدىكى مهشـۇقىنىڭ ئۆزىـدىن بىـر قـانچه               

ئاشىق كۆزلهر ئۆمرىـدە تـۇنجى   .  بىرسىگه قانغۇدەك تىكىلىپ قاراشتى-ئىككىیلهن تۇنجى قېتىم بىر. كۆرۈپ نهپسى یۈرىكىگه تىقىلدى  
ــلىدى     ــكه باش ــالهتكه ئۈتۈش ــسىز ھ ــشىپ ھۇش ــتىم خۇمارلى ــى   . قې ــڭ بىرس ــدىلىكته كۆزلىرىنى ــۇالر ئهم ــدەك   -ئ ــۇپ قویغان ــىگه قۇی بىرس

ئهلهملىـك مـۇھهببهت   -ئۇالرنىڭ ئېغىزىدا ئېیتىشقا پېتىنالمىغان كۆڭلىنىڭ چوڭقۇر قېتىدىكى دەرد  . خشایدىغانلىقىنى ھېس قىلىشتى  ئو
مهلىكىدىن كىلىۋاتقان شۇنداق تاتلىق بىرخىل خۇشپۇراق یاۋۇزبهگنى مهسىت ... بایانلىرىنى كۆزلىرى ئالالقاچان ئاشكارىالشقا باشلىدى

ــاتتىقىلىــپ ئــۇنى ئــۆزىگ  ــدى -ئۇنىــڭ چاپــان كۆتۈرىۋالغــان قــۇلى بىلىــنهر  . ه تارتىۋات یــاۋۇزبهگ بۇاللمــاي دەرەخــكه  . بىلىــنمهس تىتىرى
  .یۆلىنىۋالدى، ئۇ یىغالپ سالىدىغاندەك ئىدى

 یېنىـدىكى یانداشـما تارىنىـڭ ئىچىـدىكى     -ساتارنىڭ باش تارىسىنى چهككهندە چىققـان مـۇڭ ئـاۋاز ئۆزىنىـڭ كـۆرۈنمهس ئـاۋاز دولقـۇنى          
پهقهت ئۆزىنىــڭ ئاۋازىغــا مۇناســىپ كېلىــدىغان شــۇ تــارىنىال ئۆزلىگىــدىن تىتىرتىــدۇ ھهم ئۇنىڭــدىن مۇناســىپ ئــاۋاز چىقىرىــدۇ، باشــقا   
یانداشما تارىالر بولسا قهتئىي تىتىرمهیدۇ ھهم ئاۋاز چىقارمایـدۇ ئهممـا بـۇ تـارىالرمۇ ئـۆزىگه مـاس ئـاۋاز دولقۇنىغـا ئۇچرىغانـدا ئانـدىن             

ئىنساندىكى سىرلىق نهرسىلهرنىڭ بىرى بولغان . تىرەپ ئاۋاز چىقىرىدۇ ، مانا بۇ تارىلىق چالغۇالرنىڭ ئورتاق خۇسۇسىیىتىئۆزلىگىدىن تى
كۆزمــۇ بۇنىڭــدىن مۇستهســنا ئهمهس ئىــدى ، ئــادەم مۇھهببهتلىــشىش جهریانىــدا بهزىــدە شــۇنداق بىــر كــۆزلهرگه ئۇچرایــدۇ، مهیلــى ئــۇ    

بىدار بولسۇن كىشىدە چوڭقۇر تهسىر قالدۇرالمایدۇ، كىشىنى ئانچه ئویالندۇرمایدۇ، ئـادەم بهزىـدە    قانچىلىك كېلىشكهن، قانچىلىك جهز   
یهنه شۇنداق بىر كۆزلهرگه ئۇچرایدىكى ئـۇ مهیلـى قـارا كـۆز بولمىـسۇن یـاكى خۇمـا كـۆز بولمىـسۇن كىـشىنى ئـۆزىگه ئاجایىـپ جهلـپ                   

  .  كهلگهندە كىشىنى یىغلىتىپ پهرۋانىدەك ئوتقا ئاتقۇزىدۇقىلىدۇ،ئادەمنى چهكسىز خىیالالرغا باشالیدۇ ھهتتا ۋاقتى
كىچىـلهپ كۆرۈشۈشـنى ئـارزۇ قىلغـان، قاینـاق ھىـسىیاتقا تولغـان یـۈرىگىنى مۇجـۇپ ئـارام بهرمىـگهن                -مهلىكىمۇ مۇشۇ تاپتا كـېچه           

قېلىۋاتاتتى، ئۇمۇ بـۇ قارىغایغـا ئـاران    كۆڭلىدىكى ئاشىقىنىڭ ئۆزىگه شۇنچه یېقىن یهردە تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ھۇشىدىن كهتكىلى ئاز       
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یۆلىنىۋالدى، ئۇ ئۆزىنىڭ یۆلىنىپ تۇرغان قارىغاي دەرىخىنىڭ دەرەخ ئهمهس یاۋۇزبهگ بولۇشىنى، ھازىرنىڭ ئۆزىدە یاۋۇزبهگنىڭ ئۆزىنىڭ           
 پهقهت ئـۆزىگه مهڭگۈلـۈك   كهیندىن كىلىپ ناھایىتىمۇ چىڭ قۇچاقالپ تۇرىشىنى بهكمۇ بهكمۇ ئارزۇ قىالتتى ئهمما ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسـى       

  ...سىر ئىدى
مهشۇق ھېلىھهم قۇچاققا پاتمایدىغان قارىغاي دەرىخىگه یۆلىنىپ ئاسمانغا قاراشقىنىچه ھهسرەتلىك تىنىقلىرى      -بۇ بىر جۈپ ئاشىق          

 ئۈسـتۈن كهلـدى ئـۇ    بىلهن ئۈنسىز پاراڭلىشىۋاتاتتى، شۇ چاغدا مهلىكه كـۈن چېچهكنىـڭ خانـدانلىقنىڭ مهلىكىـسى بولـۇش سـاالھىیىتى           
ــي         ــل ھهقىقى ــدىن بىرخى ــڭ كۆزى ــاۋۇزبهگ مهلىكىنى ــدى، ی ــلهن ئۆرۈلــۈپ قارى ــرى بى ــاۋۇزبهگكه ســوئال نهزى ــپ ی ــیهتكه كىلى قهتئىــي نى

ئـۇ  . خۇالسـىنى كـۆردى  –ئاشىقلىقىنى كۆردى ئاندىن مهلىكىگه خاس ھېچنىمىدىن قورقمایدىغان قاراملىقنى ئارقىدىن بىرخىل ھۆكۈم      
  ...ىن ھهممىنى چۈشۈنۈپ یهتتى، ئۇنىڭ ئهمدى مهلىكىگه بولغان ئاشىقلىقى تېخىمۇ كۈچهیدىمهلىكىنىڭ كۆزىد

  : لېكىن ئۇنىڭ ئهركهكلىكى یهنىال ھهممىدىن ئۈستۈن كىلىپ كۆزلىرىدە یاش لىغىرلىدى ئۇ ناھایىتى پهس ئاۋازدا مهلىكىگه ئېیتتى   
ئالالھـسىز تىرىگلىكىمـدىن تۇرغـۇن تـاش بـولغىنىم مىـڭ ئهۋزەل،         ...ىنىمقۇرئان تۇتۇشقان دوستۇمدىن كهچكىنىم ئـالالھتىن تـانغ       -   

قىزىق چوغنى یۇتىۋېلىپ گۈلخان دەسسهپ یۈرگهن بىچارە ھالىمنى ئاتام كۆرمىسۇن، ئهلۋىدا مهلىكهم، بۇ زىمىنـدا یاشـاش ئهمـدى ماڭـا        
یىراقالرغـا كىـتىمهن، غـارالرنى ماكـان قىلىـپ      -اقھارام بولدى، سىز ئۈچۈن، دوستۇم ئۈچۈن ، ئالالھىم ئۈچـۈن ۋەتىنىمـدىن كىچىـپ یىـر          

  ...زاھىدلىق كهمهرىمنى باغالیمهن
یاۋۇزبهگ گىپىنى تۈگىتىپ مهلىكىدىن كۈزىنى ئۈزگهندە ئۇنىڭ ئازاب ۋە ھهسرەتكه تولغان كۆزىدىن ئىككى تـامچه یـاش دومىـالپ                   

ر ئىـدى، لـېكىن مهلىـكه بـۇ گهپلهرنـى ئېیتالمىـدى، ئۇنىـڭ        نۇرغـۇن گهپلىـرى بـا   –چۈشتى، مهلىكىنىـڭ یـاۋۇزبهگكه دەیـدىغان نۇرغـۇن        
ھهسرەت یىپسىز بىر تىزىـق مارجانغـا ئایلىنىـپ ئۇنىـڭ كۆزىـدىن مۆلـدۈرلهپ تۆكۈلـدى، یـاۋۇزبهگ ئۇنىـڭ بـۇ            –ئىچىدىكى بارلىق ئازاب    

ئىلتىجـا قىلىـپ دەرەخنـى چىـڭ     دەپ ئالالغـا ئۈنلـۈك   » !ئـاھ خـۇدا، یېنىڭغـا مىنـى ئېلىـپ كهتـسهڭچۇ      «ھالىنى كۆرۈپ چىدىیالمىدى، ئۇ    
مهلىكىنىڭ یېشى ئۈنچىدەك قۇیۇلدى، . قۇچاقلىدى، قېرى دەرەخنىڭ قاۋزاقلىرى ئۇنىڭ كۈچلۈك بارماقلىرى ئارىسىدا قاراسالپ ئىزىلدى

 قېـرى  ئهممـا .  تىگىـشهي دەپ قالـدى  -ۋىـسال شـهربىتىگه تهشـنا قـولالر تىگىـشهي      . ئۇمۇ یاۋۇزبهگ قۇچاقلىغان دەرەخنى باغرىغـا باسـتى       
  .بىرىگه یېقىنالشتۇرمایدىغاندەك ئىدى-قارغاینىڭ ھهدىدىن زىیادە توم غۇلى بۇ ئاجىز قولالرنى بىر

چـوڭ قهدەمـلهر بىـلهن سـورۇن تهرەپـكه ئهمهس،      - یاۋۇزبهگ چاپىنىنى دولىسىغا سېلىپ دەرەخ تۈۋىدىن ئایرىلدى، ئۇ مهزمۇت ۋە چوڭ         
  ...مازار تهرەپتىكى ئۈیىگه قاراپ ماڭغان ئىدى

                                                                

 یامان چۈش:تۆتىنچى باب
 

ئـۇ نامـازنى تۈگىتىـپ ئـۆي خىزمهتچىـسىنىڭ      . شۇ كۈنى كهچته جاالل شـهیخ خـۇپتهن نامىزىـدا ئوغلىنىـڭ مهسـچىتته یـوقلىقىنى سـهزدى               
ــایتتى،خىزمهتچى یاۋۇزبهگ   ــۈیىگه ئالــدىراپ ق ــۇخالپ     ھهمرالىقىــدا ئ ــۇتقىنىچه ئ ــسىدا جهینامــاز ئۈســتىدە قۇرئــان ت ــڭ ھوجرى نىــڭ ئۆزىنى

  .قالغانلىقىنى ئېیتتى
جاالل شهیخ بىچارە ئوغلىنىـڭ كىچىـك چاغلىرىـدا دائىـم ئاخـشاملىرى ئۆیـدە یـالغۇز قالغانـدا ئۇنىـڭ ئهشـۇنداق جهینامـاز ئۈسـتىگه                            

ھوجرىغا ئاستا كىرىپ   ئۇ.  چاغلىرىنى ئهسلهپ كۆزىگه ئىسسىق یاش ئالدىچىقىۋېلىپ قۇرئان تۇتىۋېلىپ ئولتۇرىدىغان بالىلىق ئوماق
ئـۇ  . ئۇخالۋاتـاتتى   یاۋۇزبهگ قۇرئاننى قۇچاقلىغان پېتى یېنىك تىنىپ  . ئوغلىنى ئویغىتىۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئۇنىڭ یېنىغا بېرىپ ئولتۇردى      

ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا پادىـشاھ ۋە    .  بىـر باغـدا سـهیله قىلىۋاتـاتتى    مۇشۇ تاپتا چۈش كۆرىۋاتاتتى، چۈشىدە یاۋۇزبهگ نۇرغۇن ئادەملهر بىـلهن       
بىـر چاغـدا خـان ئـاق ئـۈجمه ئۇسـۇلغان بىـر ئـالتۇن قـاچىنى بـاش سـانغۇن پاشـشاخانغا سـۇنغۇدەك،               . ۋۇزرالىرى بـار ئىـدى    -ئۇنىڭ ۋەزىر 

شۇ . بۇلۇت قاپالپ زىمىننى تۇمان باسقۇدەكپاششاخان تازىم قىلىپ سوۋغىنى ئالغاندىن كېیىن ئهمدى یهي دەپ تۇرىشىغا ئاسماننى قارا  
ئهسنادا باغنىڭ شىمالىي ئىشىكىدىن بىر سېرىق قاۋان بوینىـدىكى ئـۈزۈلگهن زەنجىرىنـى سـۆرىگىنىچه شـىددەت بىـلهن ئېتىلىـپ كىرىـپ                   

قاۋاننىـڭ یۈزىـدىكى   . پاششاخاننى چىشلىۋالغۇدەك، پاششاخان یاۋۇزبهگكه ئالتۇن قاچىنى سـۇنۇپ بىرىـپ قـاۋان بىـلهن ئېلىـشىۋاتقۇدەك       
یـاۋۇزبهگ ئاچچىققـا   . تۈكلهر ئۇنىڭ قان تېمىپ تۇرغان ئاغىزىنى یېپىۋالغان بولۇپ ھىڭگاي چىشلىرى مانا مهن دەپ چىقىپ تـۇرارمىش         

چىدىماي ئۇچقاندەك سېرىق قاۋاننىڭ ئهدىپىنى بهرگىلى بارسا، كاللىسىنىڭ یېرىمىنى قۇتۇر باسـقان ئـۇ اللمـا ئىـت پاشـشاخاننى سـۆرەپ          
  ...یاۋۇزبهگ دوستىنىڭ بۇنداق ھالىتىنى كۆرۈپ چىدىماي ۋارقىرغۇدەك...مېڭىۋاتقۇدەك

چىلىـق قـارا تهر باسـقان    -جـاالل شـهیخ چىلىـق   . دەپ ۋاقىـرىغىنىچه ئویغىنىـپ كهتتـى    » ...پاشـشاخان ..پاششاخان«مۇشۇ چاغدا یاۋۇزبهگ    
  .اپتهك بولۇپ كهتكهنلىكىنى بىلدىئوغلىنىڭ پىشانىسىنى سۈرتۈۋىدى ئۇنىڭ قىزىتمىسىنىڭ یۇقىرىالپ كاۋ

  . دېدى جاالل شهیخ ئورنىدىن تۇرۇشقا تهمشىلىپ– نېمه بولغانسهن جىگىرىم باالم، ساڭا دورا تهڭشهپ بېرەي -   
 دېـدى یـاۋۇز بهگ   -ئـازراق سـۇغۇق ئۆتـۈپ قالغـان ئوخـشایدۇ،     .  ھېچقىسى یـوق ئاتـا، چۈشـته ئـېقىن سـۇدا ئـۇزۇن تـۇرۇپ قـاپتىمهن              -    

  . ئۆزلىرىگه دەیدىغان گېپىم بار ئىدى–ىڭ قۇلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ ،ئاتسىن
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  . دېدى جاالل شهیخ ئىككى قۇلى بىلهن ئوغلىنىڭ پىشانىسىنى سۈرتۈپ– قېنى ئېیتقىن، باالم -   
  ... سىلى توغرا دەپتىكهنال ئاتا، مهن باغقا خاتا قۇنۇپ قاپتىمهن-    
  ... دېمهكچى بولغىنىڭ؟-    
  .نا بۇلۇشتىن ئىلگىرى ئالالھ ئىگهم ئۇ گۈلنى پهرۋىش قىلىشنى دوستۇم پاششاخانغا پۈتۈپتىكهن باغ بى-      
 جاالل شهیخ بۇ گهپنى ئاڭالپ جىمىپ كهتتى، چـۈنكى ئـۇ ئـارزۇلۇق ئوغلىنىـڭ ئۇلـۇغ ئـالالھتىن، ئۆزىـدىن ۋە پاشـشاخاندىن بـۆلهك                 

  .ڭ خاراكتىرىنى بهش قولدەك چۈشىنهتتىیېقىنىنىڭ یوقلىقىنى ئوبدان بىلهتتى، شۇنداقال ئوغلىنى
  : یاۋۇزبهگ ئېغىر بىر ئۇھ تارتقاندىن كېیىن سۈزىنى داۋام قىلدى    
  سىلىگه ئېیتماي دىسهم ئۇ چۈش یۈرىگىمدە تۇرىۋالدى، قانداق قىالي ئاتا؟. بایام مېنى قارا بېسىپ قاپتۇ-
  .باالم یاخشىالرنى ئالالھ ئۆز پاناھىدا ساقالیدۇ، ئېیتىۋەرگىن -  
.  سـۆز قىلمـاي ئـۇزۇن ئولتـۇرۇپ كهتتـى     –جـاالل شـهیخ گهپ   .  یاۋۇزبهگ ئابایام كۆرگهن چۈشىنى دادىسىغا ئۆز ئهینـى بایـان قىلـدى             

  :ئاندىن ئوغلىنىڭ قۇلىنى تۇتۇپ ئۇنىڭ كۆزىگه قارىدى
 ئالالھ پۈتۈن خهلىقـقه خاتىرجهملىـك ئاتـا    ئۇلۇغ.  ئوغلۇم یامان چۈش شهیتاندىن، یاخشى چۈش ئالالھتىن، خاتىرجهم ئارام ئالغىن  -   

  .قىلغۇدەك، ئاسایىشلىق كۈنلهر ئۇزۇنغا داۋامالشقۇدەك، خىزمهتچىدىن دورا تهڭشهپ كىرگۈزەي ، قالغان گهپنى ئهته دىیىشهیلى، باالم
نــدىن تاھــارىتىنى ئا.  جــاالل شــهیخ ئوغلىنىــڭ ھوجرىــسىدىن چىققانــدىن كېــیىن خىزمهتچىنــى چاقىرىــپ ئوغلىغــا دورا كىرگــۈزدى      

ئـۇ كـېچىچه ئوغلىنىـڭ    . ئـۇزۇن دۇئـادىن كېـیىن ئـوڭ یېنىنـى بېـسىپ ئۇخالشـقا تهمـشهلدى        . یهڭگۈشلهپ ئىككى رەكهت ناماز ئوقۇدى   
  .دېگهن گهپلىرىنى ئویالپ یاخشى ئۇخلىیالمىدى

. غلىنىڭمۇ ئورنىـدىن تۇرغـانلىقىنى سـهزدى   ئهتىسى جاالل شهیخ ئادەتتىكىدىن بۇرۇن ئویغۇنۇپ ناماز بامداتقا تهییارلىق قىلىۋاتقاندا ئو          
ئۇالر مهسـچىتكه چىقىـشنىڭ   . ئوغلىنىڭ ئۆزىگه قىلغان ساالم ئاۋازىدىن ئۇنىڭ سهللىمازا ساقایغانلىقىنى بىلىپ ناھایىتى خۇشال بولدى       

  :ئالدىدا یاۋۇزبهگ دادىسىغا بىر گهپنى دېدى 
   ئاتا، بىر تهلىپىم بار ئىدى، دېسهم رۇخسهت قىاللىمۇ؟-
  ! قۇلىقىم سهندە ئوغلۇم-
.  ئۇزۇندىن بىرى سىلىگه ئېیتمىغان بىر ئىستىكىم بار ئىدى، ئۇ بولسىمۇ جاھاننىڭ ئـۇ قېتىغـا بېرىـپ نهزەر كـۆزۈمنى ئېچىـپ بـېقىش          -

ئوقۇغـۇچى  یهرلىرىـدىن  -قاتـار ئۇنىۋېرسـىتېتلىرى دۇنیانىـڭ یهر      -ئۇالرنىـڭ قاتـار   . ئاڭلىسام یاۋرۇپـالىقالر ئایغـا چىقمـاقچى بۇلىۋېتىپتـۇ        
  !ئېلىۋېتىپتىمىش، خالىسىال مهنمۇ شۇ ئۇنىۋېرسىتېتالرغا بېرىپ تهشنالىقىمنى قاندۇرسام دەیمهن، ئاتا 

  : جاالل شهیخ قهدىمىنى توختىتىپ ئۆزىنى یىتىلهپ ماڭغان ئوغلىنىڭ قۇلىنى ئىككى ئالقىنىنىڭ ئارىسىغا ئالدى ئاندىن   
لېكىن سهن یۈرەك پارەمدىن ئایرىلىشقا كۈزۈم قىیمـاي، سـىنى مۇشـۇ كهمگىـچه      .  ئویلىغان ئوغلۇم، سهن ئویلىغاننى مهنمۇ بۇرۇنال    -    

ئاخشام ئېیتقان سۆزلىرىڭ كېچىچه كالالمـدىن  .ئىلىم ئىگىلهش بىز مۇسۇلمانالرغا پهرىز . ھېچیهرگه ئىۋەتمهي یېنىمدا ساقلىغان ئىدىم    
بىزنىـڭ تومـۇرىمىزدا   . ۈستىگه پاششاخان سـىنى جېنىـدىن ئهزىـز كۆرىـدۇ    بۇنى ھازىرچه دىیىشمهي تۇرایلى ، ئۇنىڭ ئ      !... ھهي.كهتمىدى

ئالالھ یۇلىدا ھىجرەت قىلغۇچىالرنى ئۇلـۇغ ئـالالھ ئـۆز پاناھىـدا     . مهنمۇ بۈگۈن ساڭا ئېیتاي دەپ تۇرغان . ئېقىۋاتقىنى تۈركلهرنىڭ قېنى  
مهنـدىن    ئـۇنى خهلقىڭـگه سـۇنغىن،      ئـۈنچىلهرنى سـۈزۈپ  ئىلىم دېڭىزىـدىن ! ساقالیدۇ، بارغىن باالم ، قانچه تىز بولسا شۇنچه یاخشى    

  ...ئهنسىرىمىگىن
  .یاۋۇزبهگ دادىسىنىڭ بۇ ئىشقا شۇنچه تىز ماقۇل بولغانلىقىنى كۆرۈپ ھهیران قالدى ھهم بۇ ئىشنىڭ تېگىگه یېتهلمىدى        -
یـاۋۇزبهگ ئـازراق   .ال كىرىـپ ناشـتىلىق تهییارلىۋاتـاتتى   ئۇالر مهسچىتتىن قایتىپ كىرگهندە خىزمهتچى ئادىتى بویىچه مهسچىتتىن بالدۇر     

جــاالل شــهیخ ئوغلىنىــڭ ھوجرىــسىغا كىرىــپ كهتكهنلىكىنــى  . نهرســه یهپــال ھوجرىــسىغا كىرىــپ بىــردەم یېتىۋالمــاقچى بولــۇپ ماڭــدى 
  :جهزملهشتۈرۈپ بولغاندىن كېیىن خىزمهتچىنى یېنىغا چاقىرىپ پهس ئاۋازدا گهپ قىلدى

یېقىنـدىن بىـرى قـاپىقىم تـوال     . ۇم بىر ئاز یامان چۈش كۆرۈپ قاپتۇ، مىنىڭ كۆرگهن چۈشـۈممۇ ئـانچه یاخـشى ئهمهس     بۇرادەر، ئوغل  -   
تارتىپ كۆڭلۈم ئارامىدا ئهمهس، پات ئارىدا چاقماق چېقىپ مۆلـدۈر یاغىدىغانـدەكال بىلىنىـپ قالـدى شـۇڭا جـۇدۇن ئۆرلىمهسـته بـالىنى                   

لىكمۇ ھایات چېغىدا بالىنىڭ ئۇقۇشى توغرىلىق شـىرىن ئـارزۇالرنى قىلىـدىغان ، ئۇنىـڭ یاۋرۇپـادا      ئارۇزۇسىغا قاندۇرایلى، ئانىسى رەھمهت   
ھـازىر بېرىـپ بـاش سـانغۇننى ئىـزدەپ      . ئاۋۇ سـاندۇقتا ئـازراق بىـر نهرسـه بـار شـۇنى تهییـار قىلغىـن         .ئىلىم تهھسىل قىلغۇسى بار ئىكهن    

  ! هب ئهمهسباقایلى، چىگىرىدىن چىقىش خېتىغا ئۇ مېڭىپ قالسا ئهج
 شۇنداق قىلىـپ ئـۇالر ئـات ھارۋىـسى بىـلهن سـهھهردە شـهھهرگه قـاراپ ماڭـدى، قۇیـاش ئۆرلىمهسـته جـاالل شـهیخ ئوردىنىـڭ ئالدىـدا                       

  .پاششاخاننىڭ ئىشقا كىلىشىنى كۈتۈپ تۇردى
ینادا توختـاپ ماشـىنىدىن   ئۇزاق ئۆتمهي باش سانغۇننىڭ مهخسۇس كىچىك ھهربىي ماشىنىـسى خـان ئوردىـسى ئالدىـدىكى چـوڭ سـه                

بىـر قولىـدا تهسـۋىر، بىـر قۇلىـدا ھاسـا تۇتقـان جـاالل شـهیخ خىزمهتچىـسىنىڭ یـول باشلىـشى بىـلهن ماشـىنا               . پاششاخان چۈشۈپ كهلدى 
پاششاخان ئۆزىنى ئهزەلدىن ئىزدەپ باقمىغان جاالل شهیخنى كۆرۈپ خۇددى ئۆز ئاتىـسىنى كۆرگهنـدەك خۇشـال     . تهرەپكه قاراپ ماڭدى  
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  .تىنهپ ئۇدۇل ئۇالرنىڭ ئالدىغا باردى ۋە جاالل شهیخ بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى–ئۇ ئالدىراپ . دىبول
  . دېدى پاششاخان یاۋۇزبهگدىن ئهنسىرەپ-مۇبارەك قهدەملىرى یىتىپ قاپتۇ ئاتا، یاۋۇزبهگكه بىرە ئىش بولمىغاندۇ؟-     
ــدىن ئایر       ــڭ یېنى ــكه كــۈن چېچهكنى ــاۋۇزبهگ مهلى ــدى     ئهســلىدە ی ــكهن ئى ــۆیىگه كهت ــۇدۇل ئ ــاي ئ ــگه بارم ــپ بهزمى پاشــشاخان . ىلى

یاۋۇزبهگنىـڭ بىــر كهتكىـنىچه كهلمىگهنلىكىنــى بىلىــپ خىزمهتكـاردىن نــېمه ئىـش بولغــانلىقىنى سۈرۈشــته قىلغـان، خىزمهتكــار ئــۇنى      
ىتىدە ھېلىقـى جهڭ ئېتىنـى جـاالل    ئىزدەپ تاپالماي ئۇنىڭ ئۆیى تهرەپكه كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ پاششاخانغا ئېنىق جاۋاب بىـرىش مهخـس     

شهیخنىڭ ئۈیىگه ئاپىرىپ بهرگهچ یاۋۇزبهگنىـڭ مىجهزىنىـڭ یوقلىقىنى،ئۇنىـڭ پاشـشاخاننىڭ كهیپىیـاتىنى بـۇزۇپ قویماسـلىقى ئۈچـۈن                 
  .پاششاخانغا دەپ قویماي ئۈیىگه كهتكهنلىكىنى بىلگهن ھهم بۇ خهۋەرنى پاششاخانغا یهتكۈزگهن ئىدى

ئۇلـۇغ ئـالالھ سـىزنى بىزنىـڭ بوسـۇغىمىزغا قهدەم تاشـالتقۇزغاندىن بىـرى ئـائىلىمىزدىن         . قىیىپ كهتتـى، ئوغلـۇم    یاۋۇزبهگ ئۇ سـا  -    
 لېكىن سىزگه دەیدىغان جىددى بىـر ئىـشىم چىقىـپ    - دېدى جاالل شهیخ پاششاخاندىن مىننهتدار بولۇپ،–!خۇشاللىق كهتمىدى، باالم   

  .ان ئىدىم قالدى ، شۇ سهۋەپتىن یولىڭىزغا قاراپ تۇرغ
   قېنى ئېیتىڭ ئاتا، نېمه ئىشتى؟-   
ئــۇ بىچارىنىــڭ، رەھمهتلىــك .ئانىــسىدىن كىچىــك قالغــان، كــۆڭلى یېــرىم چــوڭ بولــدى     دەپ كهلــسهم گهپ ئــۇزۇن بــاالم، یــاۋۇزبهگ-

. ۋە مهشـرىق جـانلىنىپتۇ  بىلىم یىڭىلىنىـپ مهغرىـپ    -ئهمدىلىكته ئىلىم . ئانىسىنىڭ ئارزۇسىمۇ بالىنى ناھایىتى یاخشى تهربىیهلهش ئىدى      
شـۇ ئانىـسى رەھمهتلىكنىـڭ، ئوغلىنىـڭ ئارزۇسـى سـهۋەبلىك       . ئۇنىڭ یاۋروپادىكى ئالى مهكتهپلهردە ئىلىم تهھسىل قىلغۇسى بار ئىـكهن   

ى  دېـد -شۇڭا ئۇنىڭ بۇ ئىشىنى سىزنى ھهل قىلىپ بېـرەرمىكىن، دەپ ھوزۇرىڭىزغـا كېلىۋىـدىم ،بـاالم،     . روھى قۇۋۇنۇپ قالمىسا بۇالتتى   
  .جاالل شهیخ كۆزىگه یاش ئېلىپ

ئۇنىڭ پۇتىغا تىكهن كىرسه ئهلـۋەتته  . یاۋۇزبهگ ئۆزەمنىڭ ئىنىسى!  شۇ ئىشمىدى ئاتا، ئۇنىڭغا ئۆزلىرىنى ئاۋارە قىلىش بىھاجهتقۇ؟    -   
دىغانلىقىنى ئهشـۇ  ئـۇنى ھهپـته كۆرمىـسهم یۈرۈگۈمنىـڭ قانچىلىـك ئېچىـشى      . مىنىڭ پۇتۇممۇ ئاغرىیدۇ، ئۇنىڭ ئارزۇسى مىنىـڭ ئـارزۇیۇم     

بۇپتۇ، سـىلى ئېغىـز ئېچىـپال ئاتـا، ئۇنىـڭ یـول       . مهنچه بولسا ئۇنى ھېچیهرگه بارغۇزمایتتىم . دوستلۇق مىھرىنى سالغان بىر ئالالھ بىلىدۇ     
ــسىال  ــارلىقىنى قىل ــتهپ ۋە تۇرمــۇش         . تهیی ــالپ مهك ــدىن باش ــڭ یــول چىقىمى ــۈزىمهن، ئۇنى ــشالرنى پۈتك ــاخىرىغىچه پۈتــۈن ئى ــته ئ ھهپ

ــتۇرىمهن    چىقى ــۇق ئورۇنالش ــر قولل ــۆزۈم بى ــى ئ ــرىغىچه ھهممىن ــارلىقىنى مهسلىھهتلهشــكهچ تۇرۇشــسىال، مهن   . ملى ــى ب قهیهرگه چىققۇس
  !ئۆیلىرىگه خانلىق ئۇنىۋېرسىتېتتىن مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىۋەتىمهن قالغىنىغا شۇ مهسلىھهت بىرىدۇ

  ! ئالالھ رەھمهت قىلسۇن باالم-    
  ...ىڭمۇ سىلىدىن ئۆتۈنىدىغان بىر تهلىپىم بار ئىدى، ئېیتىشتىن ئۇیۇلىمهن ھه راست ئاتا، مىن-   
  .سىزمۇ ئۆزەمنىڭ ئوغلى باالم، تارتىنماي ئیتىۋىرىڭ  -   
. ئېنىقىنى دېسهم خاندانلىقنىڭ ھهربىي كۈچى ناھایىتى كرىزىس ئىچىدە قالدى، ئاتـا  .  بىر قانچه قېتىم یاۋۇزبهگكه پۇرىتىپ باقتىم          -

یۇ بىراق -بىز باللىرىمىزنى دىنىي ئۇنىۋېرسىتېتالرغا تۈركۈملهپ یولغا سېلىۋاتىمىز    . ىختىساسلىق ھهربىیلهرگه موھتاج بۇلىۋاتىدۇ   ۋەتهن ئ 
ــار تېخنىكىالرنــى  ــۋاتىمىز    ئىلغ ــدىغانغا بــالىمىزنى بهرمهی ــشى بولمایــدۇ    .ئۈگىنى ــهك ئــاقىۋىتىمىز یاخ ــسا بىزمــۇ  . بۇنــداق كېتىۋەرس بول

مۇشـۇ ئىـش   .  ئونىۋېرسىتېتقا ئېۋەتىپ ئىلغار ھهربىي تېخنىكىلىرىنى خـانلىق ئىچىـدە تهرەققـى قىلدۇرسـاق بـۇالتتى        باللىرىمىزنى ھهربىي 
ئاتىنىـــڭ ســـۈزىنى ئاڭلىمایـــدىغان بـــاال یـــوق،  ... ســـهۋەپلىك ئۇیقـــۇ ماڭـــا ھـــارام بولـــدى، ئهگهر بـــۇ گېـــپىم كۆڭۈللىرىـــدىن ئۆتـــسه 

  .پاششاخان جاالل شهیىخنىڭ قۇلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ دېدى ئۆتۈنۈش تهلهپپۇزى بىلهن -؟،...سىلىنىڭچه
ــڭ  - ــى قىلىۋاتىــسىز ئوغلۇم،پهیغهمبىرىمىزنى ــنهت قېلىچنىــڭ ئاســتىدا  «  كۆڭلۈمــدىكى گهپن ــگهن »ۋەتهن ئىمــان جۈملىــسىدىن، جهن دې

بىـلهن ئىللىـق    دېـدى جـاالل شـهیخ ئىـشهنچ     –! بۇپتـۇ، مهن ئۇنىڭغـا دەپ باقـاي   . سۆزلىرى ھېلىمـۇ ئـارىمىزدا كـۈچىنى یوقـاتقىنى یـوق         
  .كۈلۈمسىرەپ

جــاالل شــهیخ بــاش ســانغۇننىڭ پهرزەنــتلهرچه قىلغــان مۇئامىلىــسىدىن ئاپارغــان   . ئــۇالر ئــوردا ئالدىــدىال ئىــشىنى تۈگۈتــۈپ خوشالشــتى 
  .نهرسىلىرىنى قهتئىي چىقىرالمىدى ھهم پاششاخاندىن چهكسىز خوش بولۇپ یول بۇیى ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى

 

 كهن كۆزلهرئوچۇق كهت:بهشىنچى باب 
 

دېگهنــدەك ھهپــته ئاخىرىغــا قالمــایال یاۋۇزبهگنىــڭ چهتئهلــدە ئوقــۇش رەســمىیىتى خانلىقنىــڭ جىــددى ئىــشى ســۈپىتىدە ناھــایىتى تىــز      
ئۇنىـڭ گهرچه ھهربىـي مهكتهپـته    . بېجىرىلىپ مۇناسىۋەتلىك یول خېتى،خىراجهت قاتارلىق الزىمهتلىكـلهر ئۇنىـڭ قۇلىغـا تىگىـپ بولـدى         

سىمۇ دادىسىنىڭ تهلىۋى شـۇنداقال دوسـتى پاشـشاخاننىڭ یـۈزىنى دەپ یاۋروپـادىكى بىـر داڭلىـق ھهربىـي ئۇنىۋېرسـىتىتتا            ئوقۇغۇسى بولمى 
  .ئوقۇیدىغان بولدى

ئۇنىـڭ بـۇنچه تىـز بـۇنچه بالـدۇر      . جاالل شهیخ بۇ ئىشنىڭ شۇنچه تىز ھهل بولغانلىقىدىن ھهیران قالدى ھهم چهكسىز خوش بولـدى        
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. ش سانغۇن پاششاخان ئۆزى ئاالھىدە تهكىتلىگهنلىكتىن ئۇالر ئۇنى ئهته سهھهردىال یولغا سېلىپ قویمـاقچى بولـدى        یولغا چىقىشىنى با  
جاالل شهیخ داش قازان ئىسىپ مهسچىت جامائىتىگه نهزىر . ئۇالرنىڭ ئۆیى یاۋۇزبهگنىڭ ئانا تهرەپ جهمهتىنىڭ تۇققانلىرى بىلهن تولدى

  . ۇزبهگكه ئاق یول تىلهپ دۇئا قىلىشتىئۇزاق یاۋ-ئۇالر ئۇزاقتىن. بهردى
 ئهتىسى ئهتتىگهنـدە پاشـشاخان بىـلهن خوشلىـشىش ئۈچـۈن شـهھهرگه كىرىـپ كهتـكهن یـاۋۇزبهگ پېـشىنگه یـېقىن ئـۆیگه قایتىـپ                      

 جـاالل شـهیخ ئوغلىنىـڭ قایتىـپ كهلگهنلىكىنـى بىلىـپ ئۇنىڭـدىن گهپ       . ئۇنىڭ قاپىقى سـېلىنغان بولـۇپ كـۆڭلى خاپـا ئىـدى       . كهلدى
  : سورىدى

   سانغۇن بىلهن كۆرۈشتۈڭمۇ؟-
  ... یاق-
   یا؟- ئالدىراشمىكهن-
  . چىگىراغا خىزمهت تهكشۈرگىلى كىتىپتۇ-
   چهكمۇ قالدۇرماپتىمۇ؟– ئۇنداقتا خوشلىشالماپسهندە؟ بىرە خهت -
  ...ۇ یاكى مهندىن ئاغرىنىپتۇ شۇنى دەیمهن ئاتا، ئۇ ھهرقانچه ئالدىراش بولسىمۇ بۇنداقال كهتمهیتتى، ئۇنىڭغا بىرە ئىش بۇپت-
جـاالل شـهیخ ئوغلىنىـڭ پاشـشاخانغا نهقهدەر ئـامراقلىقىنى بىلهتتـى، شـۇ سـهۋەپتىن ئوغلىنىـڭ قانچىلىـك بىئـارام بولغـانلىقىنى ھـېس                 

  .قىلدى
 ئاپىرىدىغانغا مهخـسۇس   ئۇنداقمۇ ئهمهستۇ باالم، بولمىسا ئۇ بۇ ئىشالرنى بۇنچه تىز پۈتكۈزۈپ بهرمهستى؟ سېنى چېگرا ئېغىزىغىچه    -   

 دېدى جاالل شـهیخ ئوغلىغـا   –باشقىچه ئویلىمىغىن،  ! ئالالھ ئۇنى ئۆز پاناھىدا ساقالیدۇ      !ماشىنا ئورۇنالشتۇرغىنىنى دىمهمسىنا ئۇنىڭ؟   
  . تهسهللى بىرىپ

قىلغـان جهڭ ئېتىنىـڭ بېـشىنى    ئـۇ ئېغىلغـا كىرىـپ پاشـشاخان سـوۋغا      .  یاۋۇزبهگ بىر ئاز تهسهللىي تاپقاندەك بولۇپ ئېغىلغا ماڭدى          
مۇشــۇ تاپتــا شــاش جهڭ ئېتــى ئۇنىــڭ كــۆڭلىنى  . ســىالپ دوســتى پاشــشاخاننى خىیــال قىلــدى، ئانــدىن مهلىــكه كــۈنچېچهكنى ئویلىــدى  

  .چۈشهنگهندەك بېشىنى مۇالیىملىق بىلهن لىڭشىتىپ یاۋۇزبهگكه یېقىنچىلىق قىلىۋاتاتتى
قىلـدى    ى ئهتتىگهندە یاۋۇزبهگ مهسچىتتىن یېنىپ ئانىـسىنىڭ قهبرىـسىگه بېرىـپ دۇئـا       ئهتىس. یاۋۇزبهگنىڭ ماڭىدىغان كۈنى توشتى       
قارا ماشىنا ئۇنىڭ ئۆیى ئالدىدا ئۇنىـڭ چىقىـشىنى سـاقالپ     . ئاندىن ئۆیگه كىرىپ دادىسى ۋە خىزمهتچى بىلهن قۇچاقلىشىپ خوشالشتى        .

  .شۇنداق قىلىپ یاۋۇزبهگ یولغا ئاتالندى. رۇنالشتۇردى سومكىالرنى ماشىنىغا ئو-خىزمهتچى بىلهن شوپۇر چامادان. تۇراتتى
ئىـشقىلىپ  . گاھىـدا مهلىـكه كـۈن چېچهكنـى خىیـال قىلـسا گاھىـدا پاشـشاخاننى خىیـال قىالتتـى          . ئۇ یول بۇیى شوپۇرغا گهپ قىلمىدى    

مۇ پاشـشاخاننىڭ ئـۆزىگه   بولۇپ. چۈنكى ئۇ ھهر ئىككى یېقىن ئادىمى بىلهن خوشلىشالمىغان ئىدى    .ئۇنىڭ كۆڭلى خوش ئهمهس ئىدى      
قىرىـق یاشـالرنىڭ   . خوش دىمهي یوقاپ كىتىشى ھهمدە پاششاخاننىڭ ئۆزىنى بۇنچه تىز ماڭدۇرىشى ئـۇنى گـاڭگىرىتىپال قویغـان ئىـدى          

، قارىسىنى ئالغان ئاق چاچ شوپۇر ئۇستام گهپچى ئادەم بولۇپ ھهرخىل قىزىق پاراڭالرنى قىلىپ یاۋۇزبهگنىڭ كۆڭلىنى ئۇتماقچى بولدى
شوپۇر ئۇستام كۆڭلىدە بۇنچه ئىمتىیازغا ئېرىشكهن یاۋۇزبهگنى خاندانلىقنىڭ كاتتا مۇھىم ئادىمى بولـسا كېـرەك دەپ ئـویالپ قالغـان           

  .ئىدى
تـۆت كۈنلـۈك یـول بولـۇپ ماشـىنا ماڭىـدىغان چـوڭ یـول         –شهھهر بىلهن چېگـرا ئېغىـزىغىچه بولغـان ئـارىلىق ماشـىنا بىـلهن ئـۈچ                    

ئۇالر ئىككىنچى كۈنى شامغا یـېقىن بىـر ئـۆتهڭگه    . بولمىغانلىقتىن سهپهردە كىچىسى قۇنۇپ مېڭىشقا توغرا كىلهتتى دېگۈدەك یاخشى   
بـۈ كـۈنى   . ئهتىـسى ئهتتىگهنـدە نامـاز بامـداتتىن كېـیىن یهنه یولغـا چىقتـى       . كىلىپ توختاپ شۇ یهردە غىزالىنىپ شۇ یهردە قۇنۇپ قالدى    

. بۇیـاقتىن ئـاز تـوال پاراڭالشـتى    -كىگه قارىغاندا بىر ئـاز كۆتۈرۈلـۈپ قالغـان بولـۇپ ئـۇالر ئۇیـاق            یاۋۇزبهگنىڭ كۆڭلى ئالدىنقى كۈنىدى   
غىزالىنىۋاتقـان ۋاقىتتـا شـوپۇر ئۇسـتام     . چۈشكه یـېقىن ئـۇالر سـایلىقتا توختـاپ چۈشـلۈك تامـاق یىمهكچـى بولـۇپ ماشـىندىن چۈشۈشـتى                 

  :یاۋۇزبهگكه یهنه گهپ ئاچتى
  ىسام ئۆزلىرىنى ھهربىي مهكتهپته ئوقۇیدىكهن دېیىشىدىغۇ؟  یاۋۇزبهگ ئۇكام، ئاڭل-    
 شۇپۇر تۈنۈگۈندىن بىرى یاۋۇزبهگنىـڭ شهخـسى ئىـشلىرى توغرىلىـق گهپ ئاچالمىغـان ئىـدى، شـۇڭا ئـۇ بـۇ پۇرسـهتته قىزىقـسىنىپ                

  .سورىدى
  .كىچىك تىنىپ-ىر ئۇلۇغ دېدى یاۋۇز بهگ ب– شۇنداق، گېرمانىیىدىكى بىر ھهربىي ئونىۋېرسىتېتقا ماڭدىم، -    
ــدا       -    ــاش ســانغۇن پاشــشاخاننىڭ ئورنى ــیىن ب ــۈرۈپ كهلگهنــدىن كې ــۇالر ســىلىنى ئوقــۇش پۈتت ــى راســتكهندە ، ئ  باشــقىالرنىڭ ئېیتقىن

  ئولتۇرىدىكهن دىیىشىدۇ، بۇالر راستمۇ ئۇكام؟
ئهمما ئۇ بۇ .كى چایناۋاتقان ناننى تهسته یۇتتىیاۋۇزبهگ دوستى پاششاخاننىڭ ئىسمىنى ئاڭالپ یۈرىگى ئېچىشقاندەك بولۇپ ئېغىزىدى      

  .گهپكه ئېنىق جاۋاب بهرمىدى
  . دېدى یاۋۇزبهگ ئامراق دوستىنى ئویالپ خىیالغا پاتقىنىچه-پاششاخان ئۇ زادى نهلهردىدۇر؟ ... پاششاخان -   
  ...، ئۇكامباش سانغۇن شۇ یهرگه كهتكهن ئوخشایدۇ.  ئاڭلىسام شىمالىي چېگرادا ئىش چىقىپتۇمىش-   
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   نېمه، شىمالىي چېگرادا نېمه بۇپتۇ؟-   
دېـگهن ئىبـارىنى ئـۇ ئىككـى كۈننىـڭ      » شـىمال «چۈنكى ئـۇ  . پاششاخان قۇلىدىكى نان ۋە سۇنى تاشالپ قۇیۇپ ئىنتایىن جىددىیلهشتى         

  .ئالدىدىال چۈشىدە كۆرگهن ئىدى
  ... دۆلىتىمىزنىڭ شىمالىي چېگراسىدا توقۇنۇش بوپتۇمىش-   
  ئۇستام؟  مه توقۇنۇشكهننې  -
  ... مهنمۇ ئېنىقىنى بىلمىدىم، لېكىن ئهھۋال ئېغىردەك قىلىدۇ-  
پاششاخاننىڭ مىنى ئالدىراپ مېڭىشقا زورلىـشى مۇشـۇ ئىـشتىن    «. ئۇنىڭ یۈرىگى قارتتىدە قىلىپ چهكسىز ئویلىنىش ئىچىدە قالدى            

 دە، ئــۇ مىنىــڭ بــۇ ئىــشنى بىلــسهم مېنىــڭ تهلهپ قىلىــپ   -خوشلىــشالماپتۇئــۇ شۇڭالشــقا مهن بىــلهن  ...ئهســتهخپۇرۇلالھ . بــولمىغىیتتى
ئۇ بۇالرنى ئویالپ كۆزىگه یاش » ! دە -ئهسلىدە مىنى ئاۋایالپسىكهن ! ئاھ دوستۇم . ئالدىنقى سهپكه بېرىۋېلىشىمدىن ئهنسىرگهن گهپ    

  :ئورنىدىن دەرھال تۇرۇپ شوپۇرغا جىددى بۇیرۇق قىلدى. ئالدى
  !ینىگه یاندۇرۇڭ ، ئۆیگه قایتىمىز ماشىنىنى كه-    
  . دېدى شوپۇر ئۇستام نېمه بولغىنىنى بىلهلمهي گاڭگىراپ-بۇ ئهمدى قانداق بولغىنى ئۇكام؟ ... بۇ-    
  ! تىز بۇلۇڭ ؟ قانچه تىز بولسا شۇنچه یاخشى-   
  .  شوپۇر ئىتائهتمهنلىك بىلهن ماشىنىنى ئوت ئالدۇرۇپ كهینىگه یاندۇردى   

یـېقىن مازارلىقنىـڭ یېنىـدىكى یاۋۇزبهگنىـڭ       اڭغىنىچه كىچىسىمۇ ئارام ئالمىغانچىلىك قىلىپ ئىككىنچى كۈنى تـاڭ ئاتارغـا   ئۇالر شۇ م  
  .ئۆیىنىڭ ئالدىغا كىلىپ توختىدى

ئـۇ یاۋۇزبهگنىـڭ قایتىـپ    . جـاالل شـهیخ ئویغۇنـۇپ بـولغىچه خىزمهتچـى چىقىـپ ئىـشىكنى ئـاچتى        .  یاۋۇزبهگ ئىـشىكنى یېنىـك قـاقتى       
-یاۋۇزبهگ ئۇنىڭغا ھېچ ئىـش بولمىغـانلىقىنى، ماشـىنىدىكى یـۈك      .هلگهنلىكىنى كۆرۈپ داڭ قېتىپ نېمه ئىش بولغانلىقىنى سورىدى   ك

  .تاقىالرنى چۈشۈرىۋېتىپ دەرھال ئاتنى تهییار قىلىشنى بۇیرىدى
ىلىـپ یىنىـك یۆتهلـدى، ئـاڭغىچه جـاالل       ئۇ خىزمهتچىنىڭ قۇلىدىكى چىراقنى كۈتۈرۈپ ئۇدۇل ئاتىـسى یاتقـان ھوجرىنىـڭ ئالـدىغا ك           

  .شهیخ ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشىكنىڭ ئالدىغا كىلىپ بولغان ئىدى
  .دېدى جاالل شهیخ جىددىلىشىپ- ئوغلۇم بۇ زادى نېمه ئىش، بىرە چاتاق چىقتىمۇ؟-    
پاشــشاخاننىڭ مهن بىــلهن . ئاڭلىــسام شــىمالىي چېگــرادا ئىــش چىققــان ئوخــشایدۇ  .  یــاق ئاتــا ئهنسىرمىــسىله ، چــوڭ ئىــش یــوق   -   

  ...خوشالشمىغىنى مۇشۇنىڭدىن ئىكهن
   ئهمدى نېمه قىالي دەیسهن باالم؟-   

روخـسهت قىلـسىال شـۇ دوسـتۇمنى بىـر كۆرۈۋالغـان       .  ئۇنىڭ بىلهن مهن قىیامهتلىـك دوسـتالردىن، بۈگـۈن ماڭمىـسام ئهته ماڭـارمهن            -  
  !ۇئا قىلغان بولسىال ئاتاماڭا د. بولسام، كۆڭلۈم بىر شۇملۇقنى تۇیۇپ تۇرىدۇ

ئــۇ ئوغلىنىــڭ ۋەتهن ئۈچــۈن یــۈرىگىنى ســۇغۇرۇپ بېرەلهیــدىغان ۋىجــدان  . جــاالل شــهیىخنىڭ ئهنــسىرگهن ئىــشى ئــاخىرى یــۈز بهردى   
 مانا ئهمدى بۇنداق چاغدا جـاالل شـهیىخنىڭ ئوغلىغـا دۇئـا قىلىـپ ئـۇنى یولغـا سـالماقتىن باشـقا         . ئىگىسى ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلهتتى   

  .چارىسى یوق ئىدى
كۆزۈمنىڭ نۇرى ئوغلۇم، سىنى ئۇلۇغ ئالالھقا تاپـشۇردۇم، بېرىـپ دوسـتۇڭنى تـاپقىن، مهجبـۇرىیىتىڭنى ئـادا قىـل، نـاۋادا یاخـشى             -ئهي«

ئانــا، قېرىنداشــلىرىڭ -ســهن دوســتلۇق، مىلــلهت، ۋەتهن، ئاتــا! كۈننىــڭ یــامىنى بولــۇپ قالــسا، مهن ســهندىن مىــڭ مهرتىــۋە رازى ئوغلــۇم 
سـىڭىللىرىڭنى قوغـدا،   -سـهن ئـالالھ تاپـشۇرغان مـۇقهددەس ۋەزىپىنـى یهنـى ۋەتهننـى، مىللهتنـى، ئاچـا            ! دىدىكى قهرزىڭنى ئـادا قىـل     ئال

ئاتـا كۆزىـدىن بىـر تـامچىمۇ یـاش      » !ئـامىن ئـالالھۇ ئهكـبهر   ! ئۆلـسهڭ شـېھىت قالـساڭ غـازى ئوغلـۇم     ! دۈشمهنگه قىلچه رەھىم قىلمـا    
 یاۋۇزبهگكه دادىسىنىڭ       ئاتىسىنىڭ بۇنداق قهیسهرلىكىنى ئوغلى تۇنجى قېتىم كۆرىۋاتاتتى مۇشۇ تاپتا.چىقارماي ئوغلىغا دۇئا قىلدى

  .مۈكچهیگهن تېنى تېخىمۇ ئۇلۇغ كۆرۈندى
دە -یـاۋۇزبهگ بېرىـپ ئاتقـا مىنـدى    . ئىگىسىنى تونىغان جهڭ ئېتى ھویلىنىـڭ ئالدىـدىكى چـوڭ یولـدا كىـشنهپ تۇرالمـاي قالغـان ئىـدى                

  .ڭ شىمالىي تهرىپىگه تۇتىشىدىغان یولغا قاراپ چېپىپ كهتتىشهھهرنى
نامـاز ۋاقتـى بولغـانلىقىنى      .ئۇ ئالهم سۈزۈلهي دىگهندە شهھهردىن خېلى یىـراقالپ تـاغ باغرىـدىكى چېغىـر یولـدا چېپىـپ كېتىۋاتـاتتى              

دە ئۇچىـسىدىكى چاپـاننى یـول بۇیىغـا     -ئالـدى بىلىپ تهرلهپ كهتكهن ئاتنى ئېرىق بۇیىدىكى بىر تۈپ ئۈجمىگه باغالپ قۇیۇپ تاھـارەت    
ئــۇ دۇئاغــا قــول كۆتۈرگهنــدە ئــالهم ســۈزۈلگهن بولــۇپ ئالــدى تهرەپتىكــى چېغىــر یولــدىن بىــر تــوپ   . ســېلىپ نامــاز ئۇقۇشــقا باشــلىدى

 ئانـدىن ئۇالرنىـڭ   ئۇ نېمه بولغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن ئالدىراپ دۇئانى تـۈگهتتى . توپۈر چىقىشىۋاتقانلىقىنى كۆردى  -جامائهتنىڭ ئوپۈر 
  .ئالدىغا بېرىپ ساالم قىلدى

  .دېدى یاۋۇزبهگ سوئال نهزىرى بىلهن ئۇالرغا قاراپ-؟... ئهسساالمۇئهلهیكۇم جامائهت، شۇنچه ئالدىراش مېڭىشىپال-    
 دېـدى جامـائهت   -... ۋەئهلهیكۇم ئهسساالم قېرىندىشىم، ئۇرۇش بۇلىدىغان ئوخشایدۇ، بىزمۇ بۇ گهپنى ھـازىر مهسـچىتته ئاڭلىـدۇق           -   
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  .ئارىسىدىكى یاشتا چوڭ بىر كىشى جاۋابهن
  . دېدى یهنه بىرەیلهن گهپ قىستۇرۇپ-... خاتىپىمىزنىڭ ئېیتىشىچه چېگرادا قاتتىق ئۇرۇش بۇلىۋېتىپتىمىش-   
ئــۇ یــولنى .ا ســالدى دە ئېتىغــا قامچــ-ئــۇ چــاپىنىنى ســىلكىپال ئۇچىــسىغا كىیــدى .  یــاۋۇزبهگ بــۇالرنى ئــاڭالپ تېخىمــۇ جىددىیلهشــتى    

ئۇنىــڭ ئـات ئۈســتىدىكى  . ئېــدىرالردا چېپىـشقا مهجبــۇرى بولـدى    چوڭقـۇر -قىـسقارتىش ئۈچـۈن گــاھى چېغىـر یــولالردا، گـاھى ئویــداڭ    
ئۇنىـڭ نهسـىللىك جهڭ ئېتىمـۇ باشــقا    . چهۋەنـدازلىق ماھـارىتى ئۈسـتۈن بولغـانلىقى ئۈچــۈن ئىككـى كۈنلـۈك یـولنى بىـر كۈنــدە باسـتى         

شـۇنداق قىلىـپ ئـۇ قـاش قارایغانـدا بىـر كهنـتىگه        .تالـدىم دىـمهي چـاپتى     -لىق بولغاچقا شۇنچه ئۇزۇن مۇساپىنى ھاردىم     ئاتالردىن پهرىق 
  .چىگرىغا یهنه ئاتلىق بىر كۈنلۈك ئارىلىق قالغان ئىدى. یېقىنالشتى

.  باشلىرى زىڭىلداپ ئاغرىۋاتاتتىیاۋۇزبهگ ئۇیقۇسىزلىقتىن شۇنداقال ئات ئۈستىدىكى یول ئازابىدىن قاتتىق چارچاپ كهتكهچكه ئۇنىڭ        
ئىچىـدىن ئـون نهچـچه یاشـالر چامىـسىدىكى بىـر ئوغـۇل چىقىـپ         . ئۇ مهھهلله دوقمۇشىدىكى نـاتۇنۇش بىـر ئۆینىـڭ دەرۋازىـسىنى قـاقتى           

  .دەرۋازىنى ئاچقاندىن كېیىن یاشتا چوڭ بىر بۇۋاي ئۇنىڭ ئالدىغا چىقتى
 -...ئـاي قاراڭغۇسـىدا یـول مـېڭىش ئهپـسىزدەك تۇرىـدۇ، شۇڭالشـقا       . قان یولـۇچى ئىـدىم   ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ئاتا، یولدىن ئۆتۈۋات    -   

  .دېدى یاۋۇزبهگ ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى قۇلىدا تۇتۇپ تۆۋەنچىلىك بىلهن
. ىـز  غېرىبخانهمنى كۆڭلىڭىز تارتقان بولسا بۇ بىزنىڭ بهختىمىز باالم، سىز دېگهن ئالالھنىـڭ مېھمىنـى شـۇنداقال بىزنىـڭ مېھمىنىم            -   

  . دېدى گهپنىڭ ئاخىرىنى چۈشهنگهن بۇۋاي ئۇنىڭغا قىزغىن مۇئامىله قىلىپ–! قېنى ئۆي ئىچىگه مهرھهمهت ئوغلۇم
یىگىت چىقىپ یاۋۇزبهگ بىلهن ساالمالشتى ئاندىن ھېلىقى یىگىت ئاتنى سۇۋۇتقىلى ئېلىپ چىقىـپ    -ئۆي ئىچىدىن یهنه بىر جۇپ قىز         

  .كهتتى
. شلىدى، ئاندىن ئالدىغا داستىخان سېلىپ ئاش كۆكى پـۇراپ تۇرغـان بىـر قاچـا ئـۈگرىنى ئالـدىغا ئهكهلـدى           بۇۋاي یاۋۇزبهگنى ئۆیگه با   

تاۋۇز ئهكىلىپ ئۇنىڭ –یاۋۇزبهگ ئىشتاھا بىلهن تاماقنى یهپ بولغاندىن كېیىن بۇۋاي یهنه بىر تاۋاقتا تهكشى تىلىنغان مۇزدەك قوغۇن      
دۇئـا قىلىـپ بۇۋاینىـڭ ئائىلىـسىگه مىڭـالپ      . ىدىن مىننهتدار بولۇپ رەھمىتىنى بىلـدۈردى یاۋۇزبهگ ئۆي ئىگىس . ئۇسسۇلۇقىنى قاندۇردى 

  .بهرىكهت تىلىدى
  .تاماقتىن كېیىن بۇۋاي یاۋۇزبهگكه پاراڭ قىلىپ بهردى   
 ئویچان كۆزلىرىنى  دېدى بۇۋاي- باالم تهققى تۇرقىڭىزغا قارىغاندا خانلىقنىڭ ئادىمىدەك تۇرىسىز، ئالدىنقى سهپكه مېڭىۋاتامسىز؟-   

  .ئۇنىڭغا تىكىپ
  . دېدى یاۋۇزبهگ بوۋایدىن یاندۇرۇپ سوراپ- ئۇنداقمۇ ئهمهس ئاتا، ئاڭلىسام چېگرىدا توقۇنۇش بولۇپتۇ دەیدۇ، بۇ زادى راستمىدۇر؟-   
.  یاڭرىتىـپ ماڭغـان ئىـدى    شۇنداق، ئۇرۇش بولغىنى راست باالم، تېخى تۈنۈگۈنال بۇیهردىن نۇرغۇن یىگىتلىرىمىز ھهربىـي مارشـىنى      -    

باسـتۇرۇپ كېلىۋېتىپتـۇدەك، جهڭ مهیدانىـدا      ئاڭلىـساق رۇس ئهسـكهرلىرى    . مهن ئۇالردىن ھال سورىغاچ بۇ ئىشنىڭ راستلىقىنى بىلدىم       
 یهنه باشــقىالرنىڭ دىیىــشىچه بــاش ســانغۇنىمىز بــۇ قېتىمقــى جهڭــدە بــاتۇرلىقىنى  . یىگىتلىرىمىــز نىــڭ قېنــى دەریــا بولــۇپ ئېقىپــتىمىش 

  ... یىگىتلىرىمىز قالتىس كارامىتىنى كۆرسىتىپتۇدەك. كۆرسىتىپ دۈشمهننى بىر قهدەم ئالدىغا ماڭغىلى قویماپتىمىش
   قوشنا ئهلدىكىلهر بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىزدىن ئىدى، قانداق بولۇپ رۇسالر پهیدا بولۇپ قالغاندۇ؟-
ئهمدى . رنى كۈتۈرۈپ چىقىپ ئۇالرنىڭ دۆلىتىگه باستۇرۇپ كىرىپتۇدەكدېگهن شۇئا » خهلىقنى ئازاد قىلىش  « ئاڭلىشىمچه سىتالىن    -   

  ...ئاڭلىساق بىز تۈركمهنلهرنى ئازاد قىلماقچىمىش
 یاۋۇزبهگنىــڭ غهزەپــتىن -!...بایلىقىمىزغـا كــۈزى چۈشــكهن گهپ ئۇالرنىــڭ . كــۈزى ئهســلىدىال بىــزدە ئىــدى   شـۇنداق، رۇســالرنىڭ -   

  .مۇشتۇمى تۈگۈلۈپ كهتتى
ئاڭلىـساق قوشـنا دۆلهتنـى بىـر كـۈن ئىچىـدىال تـۈزلهپ خهلىقنىـڭ بېـشىدا مۇنـار             . ھهربىـي كـۈچى ئاجایىـپ زورمىـش         رۇسالرنىڭ -      

  ...یاساپتىمىش
   بىزنىڭ ئهھۋالىمىز ھازىر قانداق بولۇپ كهتكهندۇ؟-    
ىیىـشىچه بىـر تـۈرۈكمهن ئهسـكهرگه یهتمىـش      بهزىلهرنىـڭ د .  ئاڭلىساق یىگىتلىرىمىز جهڭ مهیدانىدا قاتتىق بـاتۇرلۇق كۆرسـىتىپتۇ         -   

شۇنداقتىمۇ باش سانغۇن ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىپ ئۇالرنى بىر قهدەم ئالـدىغا سـىلجىتماپتىمىش، بهزىـلهر ئـالالھ       . ئۇرۇس یامىشىپتۇدەك 
ىـز ئـۇ زاتنـى ئـۆز پاناھىـدا      ئۇلـۇغ ئىگىم . تائاال پاششاخانغا ئوق ئۆتمهیدىغان، تىـغ تهگمهیـدىغان بىرخىـل نىـسبهتنى بىرىپتـۇ دىیىـشىدۇ             

  ...ساقلىغاي
  ... ھهممىگه قادىر ئىگىمىز چوقۇم پاششاخانغا شۇ نىسبهتنى بىرىدۇ-   
بایـامقى نهۋرە  .  مىنىڭمۇ چوڭ ئوغلۇم یېشىنىڭ چوڭلۇقىغا قارىماي ئىككى ئىنىسىنى ئېلىپ ئالدىنقى سهپكه پىدائى بولـۇپ كهتتـى   -   

  ...دادىسىدىن جاۋاب كهلمىگىچه ئۇنى یولغا سااللمىدىم.  دەپ بېشىمنى ئوچاق قىلدىئۇمۇ بارىمهن. ئوغلۇم شۇنىڭ بالىسى
  ! رەھمهت ئاتا، ئالالھ سىزنى دۇنیا ئاخىرەتته ئهزىز قىلغاي-    
ىز، ئهته تـاڭ یۇرۇغانـدا ھهممىنـى كۆرىـس      !! ئوغلۇم، بىزنىڭ تومۇرىمىزدا ئۆركهشلىگىنى تۈرۈكلهرنىـڭ قېنـى، باتۇرالرنىـڭ روھـى            -     
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ئـۇالر ئهته ئهتتىگهنـدە یېغىلىـپ ئالـدىنقى سـهپكه مـاڭىمىز       .  ئوغۇل ھهممىسى جهڭگه تهییار بولدى-یاش ، قىز–كهنتىمىزدىكى قېرى  
  .،دەپ تۇرىشىدۇ

كـۆزىگه ئىسـسىق یـاش ئېلىـپ ئـۆز خهلقىـدىن پهخىرلهنـدى، ئـالالھتىن خۇشـال             . یاۋۇزبهگ بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ شۇنداق ھایاجانالنـدى      
  .ئۇالر شۇ تهرزدە پاراڭلىشىپ ئۇخالپ قالدى.ئالالھقا تهسبىھ ئېیتىپ ئالالھقا سېغىنىپ كۆز یېشى قىلدىبولۇپ 

  .ئهتىسى ناماز بامداتتىن كېیىن یاۋۇزبهگ بۇۋاي بىلهن خوشلىشىپ چېگرا تهرەپكه قاراپ ئېتىغا قامچا سالدى
یىراقتىن قارىغاندا جهڭگاھ مهیدانى پۈتۈنلهي ئىـس تـۈتهككه   . قالدى ئۇ شۇ چاپقىنىچه نامازشامغا یېقىن ئالدىنقى سهپكه یېقىنالپ         

یـاۋۇزبهگ ئېتىنىـڭ شـۇنچه چاپقىنىغـا قارىمـاي یهنه قامچـا       . تۇلۇپ كهتكهن بولۇپ ئازگال ۋە دۆڭلهرنى ئېنىق پهرق ئهتكىلى بولمـایتتى         
  .ىزلىتىپ تېخىمۇ ئىتتىك چاپتىبىچارە جانىۋار ئۇنىڭ كۆڭلىنى چۈشهنگهندەك بار كۈچى بىلهن سۈرئىتىنى ت. سالدى

قۇلىدا ئاپتومات كۆتىرىۋالغان . ئۇ جهڭ مهیدانىغا یېقىنلىغانسېرى كۆزىگه چۈمۈلىدەك سانسىز ئادەملهر تۇپى كۆرۈنىشكه باشلىدى               
لهخمىلهرنـى  -چىلىـق تهر ئىچىـدە ئازگـال   -ئازگـالالرنى قوغداۋاتـسا، بهزىلىـرى چىلىـق       -توپ بولۇشۇپ ئىستىھكام  -تۈرك یىگىتلىرى توپ  

  . بۇیان یۈگۈرۈشۈپ یۈرەتتى-دوختۇرالر ئۇیان-قاتار چېدىرالردا سېسترا-قاتار. كوالۋاتاتتى
. یاۋۇزبهگ ئاتتىن چۈشۈپ ئهسكهرلهردىن بـاش سـانغۇن پاشـشاخاننى سۈرۈشـته قىلـدى     .  ناھایىتى تىزال زىمىننى قاراڭغۇلۇق باستى              

ئۇنىڭ بایام كۆرگىنى تېخى رەسـمىي ئالـدىنقى   . ى قۇماندانلىق ئىشتابىدا ئىكهنلىكىنى ئېیتتىئۇالر بىردەك پاششاخاننى ئالدىنقى سهپتىك 
یـاۋۇزبهگ یىراقتىكـى یۇلتـۇزدەك چاقنـاپ تۇرغـان ھىساپـسىز گۈلخـانالرنى نىـشان قىلىـپ ئـاتنى یىـتىلهپ یهنه                        .سهپ ئهمهس ئىدى  

یالقۇنلىرىنىـڭ  -تى جىمجىتلىقىنى شـۇنداقال گۈلخـان بولـۇپ كـۆرۈنگهن ئـوت     ئۇ ئالدىغا ماڭغانسېرى بۇ یهرنىڭ ناھایى     . ئالدىغا ماڭدى 
چۆپلهر دۆۋىسىنىڭ كۈیۈپ تۈگىمىگهن ئوت قالدۇقلىرى ئىكهنلىكىنى ھـېس قىلـدى، شـۇ    -دەرەخ، ئوت-جهڭ مهیدانىدىكى چاتقال، دەل   

  .بىلدىچاغدىال ئۇ بۇنىڭدىن دەھشهتلىك كۈندۈزلۈك جهڭنىڭ تېخى ئهمدىال ئاخىرالشقانلىقىنى 
توساتتىن یان تهرەپتىن بىـر ئـادەم   .قاراڭغۇدا یاۋۇزبهگ قهیهرگه مېڭىشىنى بىلهلمهي یولنى سىالشتۇرۇپ پهرەز بىلهن ئالدىغا مېڭىۋەردى          

  :ئۇنىڭ ئالدىنى تۇسۇپ پهس ئاۋازدا سورىدى
   سىلى یاۋۇزبهگمۇ؟ -
  ! مهن شۇ -
  . ىگهنلىكتىن بىر ئاز جىددىیلهشتىیاۋۇزبهگ قاراڭغۇدىكى یۇچۇن ئادەمنىڭ چىرایىنى كۆرەلم   
  .مىنى باش سانغۇن ئالدىلىرىغا ئىۋەتكهن... ئاخىرى كهلدىله-   
   پاششاخان ئۇ قهیهردە؟-   

  . كۈندۈز بولدى-مهن سىلىنى ساقالۋاتقىلى ئۇدا بىر كېچه. ئۇ سىلىنى كۈتۈپ تۇرىۋاتىدۇ،ئۇنىڭ ھالى بهك خاراب... باش سانغۇن ئۇ   -  
  ...تنى، مهن یول باشالي ئهكهلسىله ئا 
ئۇنىڭ یىغالمـسىراپ ئېیتقـان   .  قاراڭغۇدىكى یىگىت یاۋۇزبهگنىڭ قۇلدىن ئاتنىڭ چولۋىرىنى ئېلىپ ئۆزى ئالدىدا یول باشالپ ماڭدى    

  .سۆزىدىن یاۋۇزبهگنىڭ یۈرىكى تېخىمۇ سىقىراپ كهتتى
  .ېپىنىڭ ئایىغىنى ئېیتالماي دېدى یاۋۇزبهگ گ-؟... ئۇنىڭغا زادى نېمه بولدى؟ پاششاخان ئۇ-   
ئـۇ تۈنۈگـۈنال بۇاللمـاي    . ئۇنىڭ یارىسى بهكال ئېغىر، ئۇنىڭ قىزىتمىسى بارغانسېرى ئۆرلىۋاتىـدۇ .  باش سانغۇن ئۇ قاتتىق یارىالندى -   

  .ئۇ بهلكىم سىلىگه ساقلىۋاتسا كېرەك...ئۇ... دوختۇرنىڭ دىیىشىچه بۈگۈن تاڭنى ئاتقۇزالمایدىكهن. قالغان ئىدى
ئۇنىـڭ بۇقۇلـداپ یىغـالپ كهتكهنلىكىنـى كـۆرۈپ یاۋۇزبهگنىـڭ كـۆز ئالـدى تېخىمـۇ             . یىگىت بۇنى دەپ بولۇپ پاڭڭىدە یىغلىۋەتتى          

  .نهپسى قىستىلىپ بۇغۇزىغا بىرنهرسه كهپلىشىۋالغاندەك بولۇپ قالدى. قاراڭغۇالشتى
  .ىپ دېدى یاۋۇزبهگ ئۆزىنى ئارانال تۇتىۋېل- تىز بول، ئۇ قهیهردە؟-   
تۈنۈگۈنال ئۇ سىلىنىڭ ئاتلىق مۇشـۇ تهرەپـكه كېلىۋاتقـانلىقلىرىنى، مىنىـڭ ئالـدىلىرىغا چىقىـشىمنى         ...  ئۇنىڭ كۆڭلى تۇیۇپتىكهن   -   

  . یىگىت ئىسهنكىرەپ یىغالپ كهتكهنلىكتىن گېپىنىڭ ئایىغىنى ئېیتالمىدى-...سىلى ئاخىرى كهلدىله... تاپىلىغان ئىدى
بۈگرى ئازگالالرنىڭ ئىچىدە بىردەم ماڭغاندىن كېیىن ئاجىز چىراغ نۇرى یېنىـپ تۇرغـان      -خشایدىغان ئهگرى ئۇالر چوڭقۇر ئېرىققا ئو   

چېدىر ئهتراپىدا ئون نهچچه ئهسكهر قاراۋۇللۇق قىلىۋاتقان بولۇپ یېقىن كىلىپ قارىمىسا .چوڭ بىر چېدىرنىڭ ئالدىغا كىلىپ توختىدى
  . ھالىتىدىن ئۇالرنىڭ نه ئادەم نه ھهیكهللىكىنى بىلگىلى بولمایتتىسىدىر قىلماي ئۈرە تۇرغان–ئۇالرنىڭ مىدىر 

  .یىگىت قاراۋۇلالر بىلهن پارولالشقاندىن كېیىن ئاتنى بىرسىگه تۇتقۇزۇپ قۇیۇپ یاۋۇزبهگنى چىدىرغا باشالپ ئهكىردى      
یـول باشـالپ   . اتنىڭ ئهتراپىغا ئولىـشىۋالغان ئىـدى   ئالته ئادەم غۇجمهك بولۇپ بىر كارىۋ-غۇۋا یورىغان چېدىرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بهش         

كىرگهن یىگىت كارۋاتنىڭ ئهتراپىدىكى دوختۇرغا بىرنىمىلهرنى دىگهندىن كېیىن ئۇالر بىردەك یاۋۇزبهگكه ئۆرۈلۈپ قاراشـتى، ئانـدىن           
  .ئاستا ئىككى یانغا بۆلۈنۈپ ئۇنىڭغا یول بهردى

پاشـشاخاننىڭ بـاش قىـسمى بىـلهن     . كارىۋاتتا پاشـشاخان ئۇنىڭغـا قـاراپ یاتـاتتى      !خۇدائاھ  . یاۋۇزبهگ كارۋاتتىكى ئادەمگه قارىدى        
ئـوڭ بىلىكـى كارۋاتقـا تېڭىلغـان بولـۇپ ئاسـما ئوكـۇل مۇشـۇ         . كۆكرىكى داكـا بىـلهن تېڭىلغـان بولـۇپ یـۈزىال ئۇچـۇق قالغـان ئىـدى               
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ئـۇ ئـۆز   . غىچه یاۋۇزبهگنىڭ كۆزىدىن یاشالر تارامالپ ئـاقتى ئاڭ. ئۇ یاۋۇزبهگكه قاراپ ئىللىق كۈلۈمسىرىدى      . بىلىكىدىن چۈشىۋاتاتتى 
  : كۆزىگه ئىشىنهلمهي كارۋاتنىڭ یېنىغا یۈگۈرۈپ بېرىپ پاششاخاننىڭ سول قۇلىنى ئىككى قولالپ تۇتتى

  !... بۇ سهنمۇ دوستۇم !... پاششاخان -
  ...یاۋۇزبهگ ئاخىرى كهلدىڭ   -

  .ئاران مىدىرلىتاتتى-ىزىنى ئارانپاششاخاننىڭ ئاۋازى ئىنتایىن پهس بولۇپ ئېغ
  ...مهن یېنىڭدا!... شۇنداق مهن كهلدىم پاششاخان-    
پاششاخانمۇ خۇددى یۈتتۈرۈپ قویغىنىغا ئـۇزۇن بولغـان   . یاۋۇزبهگ ئۈنسىز یىغلىغىنىچه ئۇنىڭ قۇلىنىڭ دۈمبىسىگه ئىڭىكىنى یاقتى          

  .ئىنىسىنى قایتا تاپقاندەك كۆزىگه ئىسسىق یاش ئالدى
 پاششاخان ھاسىرایتتى، سۆزىنىڭ ھهر بىر بۇغۇمى -...ساڭا بىلدۈرگۈم یوق ئىدى... بۇ ئىشالرنى ساڭا... یاۋۇزبهگ مىنى كهچۈرگىن-    

ئهتراپىدا قاراپ تۇرغـان ئىككـى سېـسترا قىـز ئۇنىـڭ بـۇ ھالىغـا قـاراپ چىـداپ تۇرالمـاي              . ئارلىقىدا بىر قېتىم تهسته تىنغانچىلىك قىالتتى     
مهن ئىـشالرنىڭ بۇنـداق بولـۇپ كىتىـشىنى     ...ئهھـۋالىم ئـۈزۈمگه ئایـان   ... ساڭا دەیدىغان نۇرغۇن گهپلىرىم بار ئىدى  -لىدى،یىغالپ تاش 

ئارماندا كىتىـدىغان بولـدۇم   ...مهن تېخى ئوتتۇرىمىزدا كېلىشىم بار دەپ ئویالپتىمهن   ...ئۇالر بىزنى ئالداپتۇ  ...خىیالىمغا كهلتۈرمهپتىمهن 
  ...یاۋۇزبهگ

  ...بىزنىڭ ۋەدىمىز بار پاششاخان...قۇرئان تۇتقان قۇلۇڭ مۇشۇغۇ...بىز ئالالھ ئالدىدا نېمه دىیىشكهن ...ق پاششاخان یا-   
سـهن ئـۇیهرنى پىچـاق بىـلهن     ...چایـان پۇتـۇمنى چېقىۋالـدى   ...ئوۋغـا چىققانـدا   ...ھېلىقى كـۈنى  ...ۋاقىت قىستاپ قالدى  ...  یاۋۇزبهگ -    

مىنىـڭ یېنىمغـا سـىنى    ...شـۇندىن بىـرى   ...لېكىن سهن نهچچه كۈن ھۇشـسىز یاتتىـڭ  ...مهن ساق قالدىم  ...زەھهرنى شۇرىۋەتتىڭ ...تىلىپ
  ...سهن ئهمدى قایتقىن...سهن یهنه كهلدىڭ...ئویلىغانلىرىم توغرىكهن...ئهمدى گىپىمگه قۇالق سال...ئالالھ ئىۋەتتى دەپ ئویالیتتىم

  :پ كهتكىنىگه چىداپ تۇرالماي بۇغۇلۇپ یىغلىغىنىچه ئۇنىڭ سۈزىنى بۆلدىیاۋۇزبهگ پاششاخاننىڭ بۇنچه تهسلىك تارتى      
  ...یا مهن یاشایمهن...یا ئۇالر یاشایدۇ... قاراپ تۇر پاششاخان... یاق مهن قایتالمایمهن-    
... ىزدىن ئونى بىر بولسىمۇخاندانلىقىم... ساڭا دىسهم... پهرق بهك چوڭكهن... بىز بواللمىدۇق... گىپىمگه قۇالق سال... یاۋۇزبهگ-    

ئــۇالر تىزلىــق یاســىدى یــاۋۇزبهگ،  ...یىگىتلىرىمىزنىــڭ جهڭ مهیدانىــدا نــېمه یاســىغانلىقىنى بىلهمــسهن ...ئۇالرغــا تهڭ كېلهلمهیــدىكهن
ــاراپ سالماســلىق ئۈچــۈن  ... دۈشــمهنلهر تانكــا بىــلهن باســتۇرۇپ كهلگهنــدە  !...تىزلىــق ــى ئهشــۇ تىزلىقالر...یىگىتلىرىمىــز كهیــنىگه ق ن

ئۇالرنىڭ ...ئۇالرنىڭ ھېچقایسىسى كهینىگه بىر غېرىچ چىكىنىپ قالمىدى...ئۇالر تانكىنىڭ ئاستىغا شۇ پېتى كىرىپ كهتتى ...سېلىۋالدى
  ...مانا بۇ بىزنىڭ یىگىتلىرىمىز...بىرىگه قارشىپ كۈلۈشۈپ خوشالشقان قىیاپىتى ھازىرمۇ ئىسىمدىن كهتمهیدۇ-ئۆلۈم ئالدىدىكى بىر

  :پاششاخان سۈزىنى داۋامالشتۇرۇۋاتاتتى.  بۇالرنى ئېیتىۋاتقاندا چېدىر ئىچىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى كۆز یېشى قىلدىپاششاخان   
ئـاۋۋال  ...سـهن دەرھـال قایتىـپ خانغـا مهلـۇم قىلغىـن       ... یىگىتلهر پىدائى بولـۇپ كىلىۋېتىپتـۇ     - ئاڭلىسام یۇرتالردىن مىڭلىغان قىز    -   

خهزىنىـدىكى پۈتـۈن   ... ئانـدىن ...ئۆزىمىزنى بىلىپ تۇرۇپ ئوتقـا تاشـلىمایلى   ...ر ئویلىغاندەك ئهمهس  ئىش ئۇال ...ئۇالرنى یاندۇرۋەتسۇن 
بىــساتىنىڭ قــولى ئىلگهننــى ئېلىــپ یىراقالرغــا ... ئاخىرىــدا یــۇرت بایلىرىغــا ئېیــتقىن... كۈمۈشــلهرنى خهلىقــقه تارقىتىۋەتــسۇن-ئــالتۇن

  ...قانچه یىراققا كهتسه شۇنچه یاخشى... كهتسۇن
كارىۋات یېنىدىكى دوختۇر یىگىت دەرھـال ئۇنىـڭ   .اششاخان پۈتۈنلهي ئۈستىگه تىنىپ سۆزىنىڭ ئاخىرىنى دىیهلمهي شۇك بولۇپ قالدى    پ

تومۇرىنى تۇتۇپ كۆرۈپ دەقىقه ئىچىدە ئـوڭ بىلىكىـدىكى سـېلىنىۋاتقان ئاسـما سـۇیۇقلۇقنىڭ شىالنكىـسىغا بىرخىـل دورا سـۇیۇقلىغىنى            
  .كىرگۈزۈپ ماڭدۇرۇۋەتتى

  .یاۋۇزبهگنىڭ كۆزىدىن بولسا توختىماي یاش تارامالیتتى. پاششاخاننىڭ یۇمۇلغان كۈزى یهنه ئاستا ئېچىلدى   
  .دېدى پاششاخان ناھایىتى تهسلىكته بهكمۇ پهس ئاۋاز بىلهن -؟... یاۋۇزبهگ سهن بارمۇ-    
  .ا یېقىنالشتۇرۇپ دېدى یاۋۇزبهگ بېشىنى پاششاخاننىڭ بېشىنىڭ یېنىغ-... مهن بار دوستۇم-   
ئــۇ ماڭــا ئىــشهنگهن تهقــدىردىمۇ ،ۋەزىــرلهر ئىــشهنمىدى   ...ھــازىرغىچه جــاۋاب یــوق ... خانغــا یــۇقىرىقى گهپنــى ئىــۋەتكهن ئىــدىم -    

ئانامغـا  -ئاتـا ... پایدىـسى بولـۇپ قالـسا ئهجهب ئهمهس   ...ئۇالرغا بۇنى كۆرسهتكىن ...ماۋۇ شهمشىرىم بىلهن ناگانىمنى ئېلىۋال    ...بولغاي
یىگىتلىرىمنىـڭ روھـى   ...مهن شـېھىتلىرىمنىڭ یىنـدا تۇرۇشـۇم كېـرەك    ...مىنىڭمۇ كىتىدىغان چېغىم بوالي دېـدى یـاۋۇزبهگ     ...اپ قوي قار

مهن ھهممىنى ئورۇنالشتۇرۇپ ... مهن بىلهن كارىڭ بولمىسۇن...بولمىسا كىچىكىپ قالىمىز...سهن ھازىرال ماڭغىن... مىنى چاقىرىۋاتىدۇ
  ...قویدۇم

  !...اق دېمىگىن پاششاخان یاق ئۇند-
  ...چېچىگىم ئۇ... ئۇنى ئېلىپ یىراققا كهت...ئۇنى ساڭا تاپشۇردۇم...  سهندىن یهنه بىر ئىشنى ئۆتىنهي-
  ... ئۇنى ئۆزۈمگه مهڭگۈلۈك سىڭىل قىلىۋالىمهن، پاششاخان-
  ...ئالالھنىڭ نامىدا قهسهم قىلغىن...ماڭا قهسهم قىلغىن... یاۋۇزبهگ-
  ...سهم قىالي دوستۇم ماقۇل مهن قه-
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  ...یالغۇز تاشالپ قویمىغىن... ئۇنى-
  ...جېنىم دوستۇم... ماقۇل-
  ...ئۇنى ئهمرىڭگه ئالغىن... ئۇنى-
  ...بۇ... دوستۇم-
  ...مهن بواللمىدىم یاۋۇزبهگ... یاق ،قهسهم قىلغىن-
  ... ماقۇل پاششاخان-
  .دوستۇم... ماڭغىن ئهمىسه-
  ...مهن... جېنىم دوستۇم-
  !ۋەتهن ئۈچۈن ماڭغىن...زبهگ یاۋۇ-
پاشـشاخان ئهڭ ئــاخىرقى بــۇ بىـر جــۈمله ســۆزىنى بـار كــۈچى بىــلهن ئۈنلـۈك توۋالشــقا تىرىــشتى، لـېكىن ئۇنىــڭ ئــاۋازى ئۈنلــۈك               

خانغا ئۇنىڭ پاششا. یاۋۇزبهگ دوستىنىڭ كۆڭلىنى ئوبدان چۈشىنهتتى، ئۇ دوستىنىڭ قۇلىنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم چىڭ تۇتتى       . چىقالمىدى
ئۇ كۆڭلىدىكى گهپلىرىنىڭ . نۇرغۇن سۆزلىرى بار ئىدى، ئهپسۇس ئۇ دوستىنىڭ ئۇزۇنغا بارالمایدىغانلىقىنى بىلهتتى -دەیدىغان نۇرغۇن 

  .ئۇ ئورنىدىن دەس تۇردى ئاندىن پاششاخانغا ھهربىیچه چاس بىرىپ ساالم قىلدى. ھېچقایسىسىنى پاششاخانغا ئېیتالمىدى
ئۇ سول قـۇلىنى ھهرىكهتلهنـدۈرمهكچى بولغانـدەك سـول قۇلىغـا      . ىیچه ساالمدىن پاششاخان ھهممىنى چۈشهندىمانا مۇشۇ تۈركچه ھهرب 

دوختـۇر بىـر نىمىنـى چۈشـهنگهندەك بولـۇپ      . كۈچهپ باقتى، سول قۇلى كارغا كهلمىدى، پاششاخان دوختۇرغـا تهلمـۈرۈپ قارىغـان ئىـدى      
رۈپ قۇیۇشــتىن ســاقالش ئۈچــۈن كارۋاتقــا تېڭىــپ قۇیۇلغــان ئــوڭ بىلىكىنــى  ئۇنىــڭ بىھــوش چېغىــدا قــۇلىنى قاالیمىقــان ھهركهتلهنــدۈ 

  .یېشىۋەتتى
 پاششاخاننىڭ چىرایىدا كۈلكه جىلـۋە قىلـدى ،ئـۇ ئـوڭ قـۇلىنى ناھـایىتى تهسـلىكته ھهركهتلهنـدۈرۈپ یـاۋۇزبهگكه ھهربىـیچه سـاالم                        

ى یاشـالرنى ئـالقىنى بىـلهن سـۈرتىۋېتىپ ھهربىـیچه سـاالم          چېدىردىكى ھهممهیلهن كۆزىـدىك   .یاۋۇزبهگ ئىللىق كۈلۈمسىرىدى  . قایتۇردى
  .بىلهن باش سانغۇن پاششاخانغا بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈردى

ئهگهر یــاۋۇزبهگ ئالــدىنقى ســهپتىكى ئــوت یالقۇنىنىــڭ  . شــۇنداق، یــاۋۇزبهگنى ئۇلــۇغ ئــالالھ راســتنال پاشــشاخانغا ئىــۋەتكهن ئىــدى       
  . ساالمنى بهرمىگهن بولسا پاششاخان مهڭگۈ ئارماندا كهتكهن بوالتتىئارىسىغا كىلىپ بۇ تۈركچه ھهربىي

ئهڭ ئـاخىرقى قېـتىم جـان جىـگهر دوسـتى پاشـشاخانغا         یـاۋۇزبهگ ھېلىقـى یىگىـت بىـلهن چېـدىردىن چىقىـپ كهتمهكچـى بولغانـدا             
  .ئۆرۈلۈپ قارىدى

ــق كۈلۈمــسىرىگىنىچه ئۇنىڭغــا ســاالم بىرىــپ تــۇرا    ــڭ    .تتىپاشــشاخان ھــېلىھهم ئىللى ــیچه ســالىمىدىن ئۇنى ــڭ بــۇ یېقىملىــق ھهربى ئۇنى
  . یاۋۇزبهگكه بولغان چهكسىز دوستلۇقى ، ئىشهنچىسى ۋە ئاخىرقى ئۈمىدى چىقىپ تۇراتتى

  .یاۋۇزبهگ چېدىردىن چىقىپ كهتتى     
تهدرىجىي یۇمۇلۇشقا باشالپ یاۋۇزبهگ بىلهن یول باشلىغۇچى یىگىتنىڭ ئایاق تىۋىشى یىراقالپ كهتكهندىن كېیىن پاششاخاننىڭ كۈزى     

 .قۇلى پهسكه ئاستا چۈشۈپ كهتتى
 .زار كۈتۈرۈلدى–چېدىرنىڭ ئىچىدە یىغا 

*            *              *               *               * 
 

چهتئهلـدە  . ېڭىپ كهتتىیاۋۇزبهگ یول باشلىغۇچىنىڭ ھهمرالىقىدا پاششاخاننىڭ ھهربىي قۇماندانلىق ماشىنىسىدا ئولتۇرۇپ ئۇچقاندەك م  
ئىــشلهنگهن بـــۇ داال ماشىنىـــسى مهخـــسۇس جهڭ مهیـــدانلىرىغا ماسالشــتۇرۇلۇپ ئىـــشلهنگهن بولـــۇپ شـــۇ دەۋىرلهردىكـــى ئهڭ ئىلغـــار    

  .ئۇ مهیلى قۇملۇقتا یاكى پاتقاق سازلىقتا بولمىسۇن بهئهینى یىلپىزدەك یۈرۈپ كىتهتتى.ماشىنىالردىن ھېسابلىناتتى
ىچه ئهتىسى ئېغىر ئهل یاتقۇدا شهھهرگه كىرىپ كهلدى، شهھهرنىڭ ئىچى ناھایىتى جىمجىت بولۇپ ئادەملهر خۇددى ئۇالر شۇ ماڭغىن     

ماشـىنا خـان ئوردىـسىنىڭ ئالدىـدا     . ئۇخالپ قالسا ھهممىنى ئۇنتۇپ كىتىدىغاندەك چىراقلىرىنى ئۆچـۈرۈپ بالـدۇرال یېتىۋېلىـشقان ئىـدى          
  .تىز قهدەم ئېلىپ خان قهسىرىگه كىرىپ كهتتى- چۈشۈپ یول باشلىغۇچى بىلهن تىزیاۋۇزبهگ ماشىنىدىن ئالدىراپ. توختىدى

ۋۇزراالرنىـڭ چىرایـى   –مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدە خان تۇرۇشلۇق قهسىر بهس مۇنازىرىدىن ئوتتهك قىززىپ كهتكهن بولـۇپ پۈتـۈن ۋەزىـر                
چـوڭ ئىـشىك   .رنىمىنـى ئېغىـر خىیـال قىلىـپ ئولتـۇراتتى     خـان تهخـت ئۈسـتىدە بېـشى چۈشـكهن ھالـدا بى      . ئۆڭۈپ كهیپى بۇزۇلغان ئىـدى    

چـۇرۇڭى خـۇددى قاینىغـان قازانغـا سـۇغۇق سـۇ قۇیغانـدەك        -ئۇالرنىـڭ ۋاراڭ . ئېچىلىپ یاۋۇزبهگ بىلهن یول باشلىغۇچى كىرىپ كهلـدى     
ىنىڭ یۈرىگى ھهم قانىتى خان ئۆز. توختاپ گویا بىرسى خوشخهۋەر ئهكىلىدىغاندەك بېشىنى كۆتۈرۈشۈپ یاۋۇزبهگكه تهلمۈرۈپ قاراشتى          

  .بولغان باش سانغۇن پاششاخاننى كۆرگهندەك ھهیران ھهس قالدى، خۇشاللىقىدىن ئورنىدىن تۇرۇپ یاۋۇزبهگكه قۇچاق ئاچتى
چۈنكى خان پاششاخاننىڭ ئالدىنقى سهپته شـېھىت بولغـانلىقىنى   . ئۇالر قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى، خان ئۆزىنى تۇتالماي كۆز یېشى قىلدى    

ئهمما خان باش سانغۇننىڭ ئۆلـۈمى سـهۋەبلىك ئوردىـدىكىلهرنىڭ قاالیمىقـان     . هگلهر یىتىپ كهلمهسته خهۋەر تېپىپ بولغان ئىدى     یاۋۇزب
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  .ئىش چىقىرىپ قویماسلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ خهۋەرنى تېخى ئاشكارىلىمىغان ئىدى
  .هززالىق بىلهن یاۋۇزبهگنى ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلغاچ دەپ سورىدى خان تهق- ئالدىنقى سهپنىڭ ئهھۋالى قانداق بولىۋاتىدۇ؟ -    
گهرچه .پاششاخاننىڭ یىگىتلىرى ئۆزىدىن نهچـچه ھهسـسه كۈچلـۈك دۈشـمهنلهر بىـلهن بـاتۇرالرچه ئېلىـشىۋاتىدۇ       !  خان ئالىیلىرى  -    

پاشـاخاننىڭ دىیىـشىچه دۈشـمهنلهر    ... دۈشمهنلهر ئىپالس قهدىمىنى زېمىنىمىزغا ئااللمىغان بولـسىمۇ لـېكىن ئهھـۋالىمىز یاخـشى ئهمهس              
یىگىتلىرىمىزنىڭ قاتتىق مهرگهنلىكـى ۋە ئۈلۈمـدىن قورقمایـدىغان بـاتۇرلىقى ھـازىرچه      . تېخى رەسمىي ھهربىي كۇچىنى ئىشقا سالماپتۇ   

ىڭ قېنى ۋە تېنـى  باتۇرلىرىمىز پهقهت ئۆزىن. ئهمما بىزدىن بولغان خۇن چىقىمى ھهددى ھىساپسىز ئىكهن   . ئۇالرنى ئالدىغا سىلىجىتماپتۇ  
  ...بىلهنال تاغدەك ئىستىھكام یاساپتۇ

 دېـدى  -پاشـشاخان، ئـۇ نىمىلهرنـى تاپىلىـدى؟     . ئۇالر ئاخىرى ئۆزىنى ئاشـكارىلىدى    . ئىدى   رۇسالرنىڭ مهقسىتى بىزنى بېسىۋېلىش    -    
  . خان مهخسهتلىك ھالدا باشقىالرغا بۇنى ئېنىق ئاڭلىتىش ئۈچۈن

ئوغۇللىرىمىزنى دەرھال یاندۇرۇپ خانلىق خهزىنىدىكى بـارلىق  -یۇرتالردىن پىدائى بولىۋاتقان قىز-هن یۇرتئۇ ئالدى بىل...  پاششاخان -
ئهمهلدارلىرى بىساتىنىڭ قۇلى ئىلگهننى ئېلىپ یىراقالرغـا چىقىـپ كىتىـشىنى      –كۈمۈشلهرنى خهلققه تارقىتىۋېتىشنى، یۇرت بهگ      -ئالتۇن

  ...تاپىلىدى
  :ڭالپ ئۇۋىسى بۇزۇلغان ھهرىدەك غوڭۇلدىغىنىچه غۇلغۇال قىلىشىپ كىتىشتىۋۇزىراالر بۇ گهپنى ئا-ۋەزىر

  ! نېمه گهپ بۇ ئهمدى، خهلقنى ئۇرۇشقا سهپهرۋەر قىلىش یوق تېخى ئهكسىچه بۇ ئىشنى قىالمدۇق؟-      
  ! خانلىق تهخىتنى ئۇ تاجاۋۇزچىالرغا قوش قولالپ سۇنساق بولىدىكهندە؟-    
  !چاچساق ئۇنىڭ گۇناھىدىن قاچان چىقىمىز؟-قاراپ تۇرۇپ ئۇنى بۇزۇپ! ىلغان خهزىنىمىزدىكى بایلىققۇ خانلىقنى خانلىق ق-    
  . .. ئۇ ئىش بىزگه خاس ئهمهس، ئاخىرغىچه ئېلىشىمىز-    
  ... توغرا ئېلىشقىنىمىز ئېلىشقان-
  ! ئاخىرقى تىنىقىمىزغىچه كۈرەش قىلىمىز-
-..... .....   
  . لىناي دەپ قېلىۋاتاتتى غۇلغۇال ئىسیانغا ئای   
سورۇن ئهھلى خاننىڭ بۇنـداق غهزەپلهنگىنىنـى ئهزەلـدىن كـۆرۈپ باقمىغـان      . دەپ ۋارقىردى» خهپ شۈك « خان قاتتىق غهزەپ بىلهن        

اش چـۈنكى بـ  .ئىدى، خانمۇ مۇشۇ تاپتا ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى یاۋاش سىپایىلىقىنى تاشـالپ ھهقىقـى غهزەپ قىلىچىنـى كۆتۈرگهنـدەك قىالتتـى       
سانغۇن پاششاخاننىڭ ئۆلۈمى خانغا قاتتىق تهسىر قىلغان بولۇپ ئـۇنى ئېغىـر ئۇیقـۇدىن سـىلكىپ باشـقىچه بىـر ئـادەمگه ئایالنـدۇرغان              

  .كۆپچىلىك خاننىڭ غهزىپىدىن قورقۇپ سهلدەك ئاققۇزغان غۇلغۇلىسىنى دەرھال توختاتتى. ئىدى
 بىـز ئۆزۋاقتىـدا ئۇنىـڭ گىـپىگه قـۇالق سـالمىدۇق، ئۇنىـڭ سـۆزى           -ەس تـۇرۇپ،  دېـدى خـان ئورنىـدىن د      -! پاششاخان توغرا ئېیتىپتـۇ    -    

قېنــى قایــسىڭالر بــالىلىرىڭالرنى . یهنه ھــازىر ئۇنىــڭ پىكىــرىگه ھــۆرمهت قىلمــایۋاتىمىز. ئالــدىمىزغا كهلــدى، بۇلىــدىغان ئىــش بولــدى
الر؟ ئهي قېرىنداشـلىرىم، بىـزگه ئهسـقاتقىنى یهنىـال     ئالدىنقى سهپكه یولغا سااللىدىڭالر؟ قایسىڭالر جهڭگه بېرىپ قان كىچىپ بـاقتىڭ     

خوش، ئویالپ بېقىڭالر، قوشنىمىز بولغان دۆلهت ھهربىي كۈچته بىزدىن قانچىلىك كۈچلۈكتى؟ ئۇالرنىڭ ئهھۋالى قانداق بولدى   ! خهلق  
ته دۈشـمهنلهرنىڭ مهقـسىتى نـېمه؟    ئهمهلىیهتـ ! ؟ یامىنى كهلسه مىنىڭغۇ كالالم ئېلىنـار، لـېكىن ئىـش بۇنىڭلىـق بىـلهن ئاخىرلىـشامدۇ؟              

ئۇالرنىڭ مهقسىتى بىزنىڭ بایلىقىمىزنى بۇالن تاراج قىلىـش، بـایلىقلىرىمىزنى ئۆزىنىـڭ زىمىنىغـا باشـالش، ئـۇالر بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئالـدى                
. ى دەپسهندە قىلىدۇئایاللىرىمىزن-قىز   تۆرىلىرىمىزنى قىرغىن قىلىدۇ، ئاندىن تهدرىجىي-كىشىلىرىمىزنى، بهگ  بىلهن بىزنىڭ بىگۇناھ

ئهمـدىكى مهجبـۇرىیىتىمىز نـېمه؟ بىـز ئهمـدى نـېمه قىلىـشىمىز كېـرەك؟ ئهمـدىكى          ... خېلىال كېچىكتـۇق ...بىز ئهمدى بهكال كېچىكتۇق  
  !...مهجبۇرىیىتىمىز قانداقال بولمىسۇن خهلقنى قوغداپ قېلىش، بىھۇدە قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش

ا ئـوردا ئهھلـى بېـشىنى تـۆۋەن سـېلىپ ئىلگىـرى ئۆزلىرىنىـڭ بـاش سـانغۇنغا قىلغـان مۇئامىلىـسىنى قایتـا                 خان بۇ سۆزلهرنى ئېیتىۋاتقاند   
  .دۆلهت مۇداپىئه ئىشلىرىغا بولغان پهرۋاسىزلىقىدىن قاتتىق پۇشایمان قىلىشتى. ئویلىنىشقا باشلىدى

 خانلىقنىـڭ ئهنئهنىـسىنى   -ىنى داۋام قىلىۋاتـاتتى، خـان غهزەپ بىـلهن سـۆز    - شۇنداق مهن باشتىن ئاخىرى سىلهرگه ھـۆرمهت قىلـدىم،         -   
ئـوت یالقۇنجـاپ   ...پىكرىڭالرنى ئاڭلىـدىم، ئـاخىرى نـېمه بولـدى؟    . ساقالپ قېلىش ئۈچۈن بارچه ئىشالرنى سىلهرگه مهسلىھهت سالدىم     

شاخاننىڭ شهمـشىرى ۋە ناگـانى   مانـا قـاراڭالر، بـاش سـانغۇنىمىز پاشـ     ... قاراڭالر یاۋۇزبهگ بىزگه نـېمه ئهكهپتـۇ   ...ئۆگزىمىزگه تۇتاشتى 
شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهن ئـۆز نـامىم بىـلهن یـارلىق چۈشـۈرىمهن، ۋەتهن قوغـداش ئۇرۇشـىغا                ! بۇ نىمىنى چۈشـهندۈرىدۇ؟   ...ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇ 

–ىق ئالتۇن تاڭ ئاتقۇچه خهزىنىدىكى بارل   !ئوغۇل پىدائىیلىرىمىز ئالدىنقى سهپكه بېرىشتىن دەرھال توختىسۇن-ئاتالنغان بارلىق قىز
تهخــسىمات جهریانىــدا ھهربىیلهرنىــڭ ئــائىله تاۋاباتلىرىغــا بىرىلىــدىغان نهپىــقه       ! كۈمۈشــلهر خهلىقنىــڭ ئــۆزىگه تارقىتىۋېتىلــسۇن    

مالىیه ۋەزىـرى، سـىز بـۇ ئىـشقا ئـۆزىڭىز قـول تىققایـسىز، تـاڭ ئـاتقۇچه            !خهزىنىدىكى بایلىقنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىدىن ئاز بولمىسۇن     
تاشقى ئىشالر ۋەزىرى سىز قوشنا ئهلدىكىلهر بىلهن دەرھال ئاالقىلىشىڭ بهزى ئـادەملىرىمىزنى  ! نىڭدىن خهۋەر تاپسۇن   پۈتۈن خهلق بۇ  

. ئامـال بـار ھهربىـیلهر تاۋابىئـاتلىرىنى باشـتا چىقىرىـۋېتهیلى      .، كىشى بېشىغا ھهق ئالىمىز دېـسمۇ مهیلـى    !ئۇالر تهرەپكه ئۆتكۈزىۋېتهیلى  
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ىنى چىقىرىۋېتهیلى، ئېسىڭالردا بولسۇن دۈشمهن شۇ دەرىجىدە قهبىھكى بىـر تـال تىلـال ئۈچـۈن یـۈز ئادەمنىـڭ       ئاندىن قالسا یۇرت بایلىر 
ھۆرمهتلىك ئهزىزلىرىم ھـازىردىن باشـالپ ھهرقایـسىڭالر ئۇلـۇغ ئالالھنىـڭ ئالدىـدىكى ۋە خهلقىمىزنىـڭ               . بېشىنى كېسىشتىن یانمایدۇ  

نــاۋادا ئــارىمىزدىن خــان یارلىقىغــا بۇیــسۇنماي ئىــشنى كهیــنىگه . ىقىڭالرنى ســورایمهنئالدىـدىكى مهجبــۇرىیىتىڭالرنى ئۇنتــۇپ قالماســل 
بــۇ ئىــشالر ئۇڭۇشـلۇق ئورۇندالغانــدىن كېــیىن  ! سـۆرىگۈچىلهر چىقىــپ قالـسا خانلىقنىــڭ قــانۇنى بـویىچه قــاتتىق بىــر تهرەپ قىلىنىـدۇ    

ئاڭغىچىلىــك كىمــدىن كىــم بــۇ . گه یهتكــۈزۈپ قــۇیىمىزچېگىــردىن چىقىــپ كىتىــشنى خاالیــدىغانالر بولــسا بىــز ئــۇالرنى دېــگهن یىــرى 
  ! خىزمهتكه پۇتلىكاشاڭ بۇلىدىكهن، باش سانغۇن پاششاخاننىڭ ئىز باسارى یاۋۇزبهگ ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىشقا تامامهن ھۇقۇقلۇق

ىـڭ كـۆڭلىنى چۈشـۈنۈپ    یـاۋۇزبهگ چـېچهن یىگىـت بولغاچقـا خانن    . خان بـۇالرنى دىگهنـدىن كېـیىن بۇرۇلـۇپ یـاۋۇزبهگكه قارىـدى            
خان قائىدە بویىچه سول قۇلى بىلهن قۇرئاننى مهیدىسىگه تېڭىپ تۇرۇپ ئوڭ قۇلى بىلهن شهمـشىرىنى     .دەرھال خاننىڭ ئالدىدا تىزالندى   

  :دە یاۋۇزبهگنىڭ ئوڭ دولىسىغا قۇیۇپ تۇرۇپ ئۈنلۈك جاكارلىدى -سۇغاردى
ى، جاالل ئوغلى یـاۋۇزبهگ ،سـىز ھـازىردىن باشـالپ خانلىقنىـڭ ھهربىـي ئىـشالر            خان بولۇش ساالھىیىتىم بىلهن شۇنى جاكارالیمهنك     -    

  !باش ۋەزىرى بولغایسىز، خانلىققا ئاداققىچه سادىق بولۇپ ئالالھ ۋە خهلقنىڭ ئالدىدىكى بۇرچىڭىزنى ئادا قىلغایسىز
یـاۋۇزبهگ قۇرئـاننى ئېلىـپ مهیدىـسىگه     . ندىخان سۈزىنى تۈگىتىپ قۇلىدىكى قۇرئـاننى ئالدىـدا تىزلىنىـپ تۇرغـان یـاۋۇزبهگكه سـۇ             

خان یهنه پاششاخاننىڭ شهمشىرىنى یاۋۇزبهگكه سۇندى، یاۋۇزبهگ ئوڭ قۇلىدا شهمشهرنى ئېگىز كۈتۈرۈپ تۇرۇپ قهسهم     . تېڭىپ تۇردى 
  :سۆزى قىلدى

الالھ ئالدىـدىكى بۇرچـۇمنى ئـادا     مهنكى جاالل ئـوغلى یـاۋۇزبهگ، شـۇنداق قهسـهم قىلىمهنكـى خانلىققـا ئـاداققىچه سـادىق بولـۇپ ئـ               -   
  ! قىلىشقا بار كۈچۈم بىلهن تىرىشىمهن

یاۋۇزبهگنىڭ ۋەزىپىگه ئولتۇرۇش قهسهم سۆزى تۈگىگهندىن كېـیىن ئالـدى بىـلهن خاننىـڭ یېنىـدىكى خـاس خىزمهتچـى تىزلىنىـپ                    
ېمه ئىش بولىۋاتقانلىقىنى بىلهلمهي گاڭگىراشقىنىچه ۋۇزىراالر زادى ن-خانغا ھۆرمهت بىلدۈردى، ئارقىدىن ئوردا ئىچىدىكى بارلىق ۋەزىر

  .كهینىدىن تىزلىنىپ خاننىڭ قارارىغا ھۆرمهت بىلدۈرۈشتى-كهینى
ۋۇزىراالرمـۇ ئورنىـدىن تۇرۇشـۇپ    -یاۋۇزبهگ ئورنىـدىن تـۇردى ئارقىـدىن باشـقا ۋەزىـر     . خان یاۋۇزبهگنىڭ تۇرىشىغا ئىجازەت قىلدى       

دەپ ئۈنلۈك توۋلىـشىپ ئـۇنى   » !باش سانغۇن یاۋۇزبهگكه مۇبارەك بولغاي! اۋۇزبهگكه مۇبارەك بولغاي  باش سانغۇن ی  « قائىدە بویىچه   
  .تهبرىكلهشتى

  : خان ھهممهیلهنگه قاراپ ئۈنلۈك بۇیرۇق قىلدى    
  !قېنى ئهزىزلىرىم ئاتلىنىڭالر  -   
تتـى، كىـڭهش زالىـدا پهقهت خـان ، یـاۋۇزبهگ شـۇنداقال       ۋۇزىراالر دەرھـال تارقىلىـشىپ ھهممىـسى ئـۆز ئىـشىغا مېڭىـشىپ كه           - ۋەزىر        

خـان تهخىتـته   . خان خىزمهتچىگه قاراپ قویغان ئىدى ئۇمۇ دەرھال چىقىپ كهتتى  . خاننىڭ خاس خىزمهتچىسى ئۈچهیلهنال قالغان ئىدى     
  .تىئاندىن قاتتىق بىر ئۇھ تارت. چېكىسىنى ئىككى قولالپ تۇتقىنىچه بېشىنى ساڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپ كهتتى

  .دېدى خان یهردىن بېشىنى كۆتۈرمهستىن -یاۋۇزبهگ، یهنه قانچىلىك بهرداشلىق بېرەلهیمىز؟ -      
  ... ئۇزۇنغا قالمىدى خان ئالىیلىرى، ئهتىكى ئاخشامنى ئۆتكۈزەلىسهك چوڭ ئىش بۇالتتى-
   پهرق شۇنچه زورمىكهن؟-
  ! بىزنىڭ ئویلىغىنىمىزدىنمۇ زور ئالىیلىرى-
  ...بۈگۈنكى ھالىغا مهن سهۋەپچى یاۋۇزبهگ خاندانلىقنىڭ -
  ... یاق ئالىیلىرى، سىلى تىرىشىپ باقتىال ئهمما زامان سىلىگه باقمىدى-
بـۇنى بهك كىچىكىـپ ھـېس    ... شۇنداق، مهن قانچه قىلىپ باقتىم، ئهسلىدە بهزى ئىـشالرنى شهمـشهر ئـارقىلىق ھهل قىلـسام بـوپتىكهن      -

  .قىپتىمهن
  ...ىن تاشقىرى سهمىمىیلىك ئادەمنى بهزىدە پۇشایمانغا قالدۇرىدىكهن توغرا ئېیتتىال، ھهددىد-
 بىـز كىرەكــسىز تاشـقا گــۆھهر پورۇشـنىڭ كۆزىــدە قـاراپتىمىز، گــۆھهرنى تاشـقا ئۇرســاق گۆھهرنىـڭ چېقىلىــدىغانلىقىنى ئۇنتــۇپتىمىز       -

  ...یاۋۇزبهگ
دىن ئورۇن ئالىـدۇ، تـاش بولـسا ئـۇ ھامـان تـاش ئۇنىـڭ ئـورنى          گۆھهر دېگهن گۆھهر ئالىیلىرى شۇڭا ئۇ ئهتىۋارلىنىپ تاجالرنىڭ یۈزى    -

  .ئهۋرەز یۇلىدا، ھهممىنى ۋاقىت ھهل قىلىدۇ ئالىیلىرى
   ئهمدى نېمه قىالي دەیسهن یاۋۇزبهگ؟-
  ... دوستۇم پاششاخانغا قهسهم قىلغان ئىشلىرىمنىڭ بىر قىسمىنى ئورۇندىدىم ئهمدى -

ان پاشـشاخاننىڭ ئىـسمىنى ئـاڭالپ كـۆزىگه ئىسـسىق یـاش ئالـدى، بېـشىنى كۈتـۈرۈپ زالنىـڭ           خ. یاۋۇزبهگ گېپىنىڭ ئایىغىنى یۇتۇۋەتتى 
  .تۇرۇسىغا ئۇزۇن قارىدى، یاش تامچىلىرى ئۇنىڭ قورۇق باسقان كۆز جىیىكىدىن ئېقىپ قۇالق یۇمشىقىنى نهمدىۋەتكهن ئىدى

  ...ز كىلهلمهیمهنمهن ئۇنىڭغا یۈ... ئوغلۇم پاششاخان ئۇ ماڭىمۇ خوش دىیهلمهي كېتىپ قاپتۇ-
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خان خۇددى كىچىك بالىدەك ئۆكسۈپ یىغالپ كهتتى، یاۋۇزبهگ پاششاخاننىڭ ئۆلۈم خهۋىرىنى ئاڭالپ بېشىدىن سۇغۇق سۇ قۇیغاندەك           
ئـاھ  «قـۇلى سـىقىراپ تېنىـدە كـۈچ قالمـاي      -ئهندىكتى، بۇ گهپ ئۇنىڭغا گۇیـا ئاسـماندا چاقمـاق چېقىلغانـدەك ئاڭالنـدى، ئۇنىـڭ پـۇت              

خـان ئورنىـدىن تـۇرۇپ تىزلىنىـپ ئولتـۇرۇپ كـۆز یېـشى        . دىگىنىچه ئولتۇرۇپ پاششاخاننىڭ شهمشىرىنى یۈزىگه یاقتى   » ... !قېرىندىشىم
  :قىلىۋاتقان یاۋۇزبهگنىڭ قېشىغا باردى، ئاندىن ئۇنىڭ بېشىنى ئاتىالرچه سىالپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا سۆز قىلدى

بولمایدىكهن، ئهمدى ئورنۇڭدىن تۇرغىن، نهچچه كۈندىن بىـرى قانچىلىـك    ئوغلۇم، كۆز یېشى بىلهن ھهممىنى ئهسلىگه ئهكهلگىلى  -
جاپا تارتقىنىڭ ماڭا ئایان، شۇنداق بولسىمۇ یهنه بهرداشلىق بهرگىن، بېرىپ خىزمهتلهرنى نازارەت قىلغىن، پاششاخانغا ھېچنىمه قىلىـپ      

شالر تۈگىگهنـدە سـاڭا دەیـدىغان گېـپىم بـار، ئىـشنى بالـدۇر        بىرەلمىدۇق ، ئۇنىڭ ئارزۇسىنى بولسىمۇ ئورۇندایلى، تۇرغىن ئوغلۇم بۇ ئىـ      
  !ئىشالر تۈگىگىچه سىنى مۇشۇ یهردە كۈتىمهن! تۈگهتكىن، كىمكى بۇ ئىشقا پۇتلىكاشاڭ بۇلىدىكهن، ئۇنى ئایاپ ئولتۇرما

رچه غهزىپىنى پۇتىغـا یېغىـپ   یاۋۇزبهگ قایغۇنى جاسارەتكه ئایالندۇرۇپ ئورندىن دەس تۇردى، خان بىلهن قۇچاقلىشىپ خوشالشتى، ئۇ با     
  .ئهركهكلهرچه مهزمۇت قهدەم بىلهن زالدىن چىقىپ كهتتى

خان یاۋۇزبهگ چىقىپ كهتكهندىن كېیىن ئۆزىنىڭ ئورنىغا چىقىپ ناھایىتى ئۇزۇن ئولتۇرۇپ كهتتى، تهختنىڭ ئالتۇن بىـلهن بىـزەلگهن          
، ھهشهمهتلىك خان ئوردا زالىنىڭ قۇچاق قۇچـاق كېلىـدىغان زور    ئویما نهقىشلىرىنى خۇددى تۇنجى كۆرگهندەك بىرمۇ بىر سىالپ چىقتى        

تۈۋرۈكلىرىگه، ئاسمان پهلهك گـۈمبهز، تورۇسـالردىكى سـىپتا نهقىـشلهرگه تهپـسىلى بىـلهن قـاراپ چىقتـى ئانـدىن قـاتتىق ئـۇھ تارتىـپ                    
ىدى، خان كۈزىنى ئاستا ئېچىپ بۈگۈن خاس خىزمهتچى ئۇنىڭ قېىشىغا كىلىپ قارىۋ. كهینىگه یۆلىنىپ كۈزىنى یۇمۇپ ئولتۇرۇپ كهتتى   

  . ئاخشام مۇشۇ یهردە ئۆزىنىڭ یالغۇز تۇرغۇسى بارلىقىنى ئېیتىپ ئۇنى ئارام ئېلىشقا بۇیرىدى
ئهتىــسى قۇیــاش نهیــزە بــۇیى ئۆرلىگهنــدە مهلىــكه كــۈن چــېچهك خــان ئاتىــسىنى ئىــزدەپ ئــوردا زالىغــا كىرىــپ كهلــدى، خــان كــېچىچه     

لىرى قىزىرىـپ قاپـاقلىرى سـاڭگىالپ كهتـكهن ئىـدى، مهلىـكه ھېچقاچـان ئاتىـسىنىڭ بۇنـداق ھـارغىن           ئۇخلىمىغـانلىقتىن ئۇنىـڭ كـۆز   
  .ھالىتىنى كۆرۈپ باقمىغاچقا ئاتىسىنىڭ بۇ ھالىغا قاراپ ئۇنىڭ ئىچى سىیرىلىپ كۆڭلى ناھایىتى یېرىم بولدى

  .ۇپ تۇرۇپ دېدى مهلىكه ئاتىسىنىڭ قۇلىنى تۇت-... خان ئاتا، ئازراق نهرسه یهۋالسىال-
  .دېدى خان قىزىغا قانماسلىق بىلهن قاراپ- كۆڭلۈم ھېچنهرسىنى تارتمایدۇ قىزىم-

مهلىكه ئاتىسىغا باشقا گهپ قىلىـشنى خـۇپ كۆرمىـدى، چـۈنكى بۇنـداق چاغـدا ھهرقـانچه تهسـهللى بىرىـدىغان سـۆزلهرمۇ خانغـا تهسـىر                 
خان قىزىغا قایتىـدىن سـهپ سـالدى، ئۇنىـڭ كىچىكلىكىـدىكى        . رە تۇردى تىنسىز ئۇنىڭ قۇلىنى تۇتۇپ یېنىدا ئۈ     -مهلىكه ئۈن . قىلمایتتى

  ...ئوماق بالىلىق چاغلىرىنى كۆز ئالدىغا ئهكهلدۈردى
مهلىــكه پاشــشاخاننىڭ جهڭــدە شــېھىت بولغــانلىقىنى ئــاڭالپ ئۆزىنىــڭ بــۇ دۇنیــادىكى ئهڭ یــېقىن ســىرداش دوســتىدىن ئایرىلىــپ            

ئۇنىڭ ئۈستىگه خانلىقنىڭ ئاغدۇرۇلۇپ ۋەتىنىنىڭ مۇنقهرىز بۇلۇشى ئىھتىمـاللىقنى ئۇنىڭغـا        . ىقالغانلىقىدىن ئىنتایىن ئازاپالنغان ئىد   
  .كهینىگه قارىماي ئالدىنقى سهپكه كىتهتتى-مۇشۇ تاپتا ئاتىسى رۇخسهت قىلسا ئۇ ئالدى. بهكمۇ ئېنىق ئىدى

شاخاننى قىزىنىڭ بۇ دۇنیادىكى بىردىن بىر جۈپتى دەپ خان مهلىكىنىڭ قارىلىق كىیىمىگه قاراپ ئۇنىڭغا بهكال ئىچى سىیرىلدى، ئۇ پاش    
  .بىلهتتى، ئهمدى قىزىنىڭ تىكهندەك یالغۇز قېلىشىنى ئویالپ كۆزىگه یاش ئالدى، ئۇ قىزىنىڭ مىسكىن چىرایىغا قاراپ چىدىمىدى

  .دېدى خان ناھایىتى تهسلىكته-... قىزىم، ھهممه ئىشالر ئاتاڭنىڭ بولۇمسىزلىقىدىن بولدى-
  .دېدى مهلىكه ئاتىسىنىڭ كۈزىدىكى تارامالپ ئاققان یاشنى ئالقىنى بىلهن سۈرتۈپ تۇرۇپ-...خان ئاتا، ھهرگىز ئۇنداق دىمىسىله یاق -
 ساڭا دەیدىغان بىر گېپىم بار، سىنىڭ قارىلىق كۆز یېشىڭ قۇرۇماستا بۇ گهپنـى دىمىـسهم بـۇالتتى قىـزىم، لـېكىن ۋاقىـت بارغانـسېرى             -

  ...قىستىۋاتىدۇ
  ...یتسىال ئاتا ئې-
بوۋام ئهسىرلهپ یاشىغان بۇ خانلىق ئوردا ئهلىھال بۇ كۈنگه كهلگهندە مىنىڭ قۇلۇمدا خازان بولدى، ئۇلۇغ ئـالالھ ئىـگهم پهقهت          - ئاتا -

سهن بىرال كۆز نۇرۇمنى ماڭا بىرىپتىكهن، ئهجدادلىرىمنىڭ ئالدىدا مهڭگۈ ئاسىي بولۇپ كهتمهسـلىكىم ئۈچـۈن سـهن بولـساڭمۇ ھایـات         
  ...یاشاپ ئۇرۇق ئهۋالدىمىزنى ئۈزۈپ قویماسلىقىڭنى ئۈمىد قىالتتىم قىزىم

بـاغرىڭىزدا ئۈسـۈپ چـوڭ بولـدۇم، یۈرىكىمـدە ئۆركهشـلىگىنى سـىزنىڭ قېنىڭىـز، گهرچه قىـز بولـۇپ تـۆرەلگهن            ... قهدىرلىك خان ئاتا  -
مىنىمغا دەسسهتكهندىن كۈرە شهمشىرىمنى بوینۇمغـا  بولساممۇ كىچىگىمدىن شهمشهر ئویناپ چوڭ بولغانمهن، یاتالرنى قاراپ تۇرۇپ زى      

  ...سالغىنىم ئهۋزەل، خالىسىال مىنىڭ نامىزىمنى ئۈتىۋەتسىله، یاۋنىڭ كاللىسىنى ئالمىغىچه شهمشىرىم غىالۋىمغا كىرمهس ئاتا
ۆتىنهي، مىنـى خــاتىرجهم  ئۇلــۇغ ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن ســهندىن ئـ    ...مهن سـهندىن مىـڭ مهرتىـۋە رازى   ... جېـنىم یـۈرەك پـارەم قىــزىم    -

  ...سىنى ئۇزۇتۇپ قۇیاي یىراقالرغا كهتكىن...بوۋامغا ھېلىمۇ قایسى یۈزۈم بىلهن قارایمهن-كهتكىلى قویغىن، ئاتا
مهلىكه ئاتسىنىڭ ئۆمرىدە كۆزىـدىن یـاش چىقارمایـدىغان جهسـۇر     . خان ئامراق قىزىنىڭ قۇلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ یامغۇر كهبى یاش تۆكتى        

 الیىق دادا ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلهتتى، ئۇ ئاتىسىنىڭ بۇنچه مىسكىن بۇنچه غېرىب بولۇپ كهتكهنلىكىنـى كـۆرۈپ زادى     تهمكىن خانغا 
چىدىیالمىــدى، ئاتىــسىنىڭ مۆرىــسىدە بېــشىنى قۇیــۇپ تــۇرۇپ كوزىــدىن ئۈنچىــدەك یــاش تــۆكتى ئانــدىن ئۆزىنىــڭ بهكــال ئازاپلىنىــپ       

  .ۈن ئاتىسىنىڭ یېنىدىن یېشىنى سۈرتكىنىچه یۈگۈرۈپ چىقىپ كهتتىكهتكهنلىكىنى ئاتىسىغا بىلدۈرمهسلىك ئۈچ
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تۇپىالڭ بولۇپ كىشىلهر ئۇرۇش ۋەھىمىسىدىن ئاالقزادە بولۇپ كىتىشتى، قاچىدىغانالر قاچتى ، قالىـدىغانالر       -شۇ كۈنى شهھهر ئىچى ئاال    
  .پ كىلىۋاتقان ئىدىقالدى، ئۇرۇسالر پۈتۈن ھهربىي كۈچىنى ئىشقا سېلىپ قارا بوراندەك تاپ باستۇرۇ

خان ھېلىمۇ تهخت ئۈستىدە كىرپىك قاقماي ئاتىسىدىن قالغان یالتىراق شهمشهرنى تۇتۇپ سۈكۈت ئىچىدە ئولتۇراتتى، شامغا یېقىن باش 
سانغۇن یـاۋۇزبهگ قاتـارلىق بىرمـۇنچه ۋەزىـرلهر ئوردىغـا ئالـدىراپ كىرىـپ كهلـدى ئانـدىن خانغـا سـاالم قىلىـپ خىزمهتلهرنـى دوكـالت                

باشتا یاۋۇزبهگ ئېغىز ئاچتى چۈنكى خانلىق تۈزۈمىدە ھهربىي ۋەزىر ۋە باش سانغۇنلۇقنى بىرال ئادەم ئـۆتهیتتى، شـۇڭا    .ىلىشقا باشلىدى ق
  .یاۋۇزبهگ بارچه ۋەزىرلهردىن ئۈستۈن تۇراتتى

 تىزىملىكـى، دۆلهتنىـڭ ھهربىـي،     خان ئالىیلىرىغا مهلۇم بولغاي، خىزمهتلهر ئاساسهن ئۇڭۇشلۇق ئورۇندالدى، بـۇ قېتىمقـى تهخـسىمات         -
 ئىقتىساد، سانائهت، یېزا ئىگىلىك، تهبىئى بایلىق قاتارلىق مۇھىم ساھهلهرنىڭ شۇنداقال مۇناسىۋەتلىك باشقا ساھهلهرنىڭ بـارلىق         -مالىیه

  .ماتىریاللىرى بىردەك كۆیدۈرۈپ تاشالندى، كۆیدۈرۈشكه مهن ۋە باش ۋەزىر ئۆزىمىز قاتناشتۇق
 قوشـنا دۆلهتـلهر بىـلهن ئاالقىالشـتۇق، ئـۇالر      - سۆز باشلىدى تاشـقى ئىـشالر ۋەزىـرى خانغـا ھـۆرمىتىنى بىلـدۈرۈپ،           –،  !ى خان ئالىیلىر  -

بىــزدىن بارغانالرغــا ئىــشىگىنى ئاچىــدىغان بولــدى ، لــېكىن ئۇالرمــۇ قورقــۇپ قــاپتۇ، ناھــایىتى ئــاز ســاندىكى یــۇرت بــایلىرى، ســاناغلىق  
-ىال چىكىتىـشنى خاالیـدىكهن، ئـۇالرنى یولغـا سـېلىۋەتتۇق، كـۆپىنچه یـۇرت بـایلىرى قهسـىر ھهم مـال                ھهربىیلهرنىڭ ئـائىله تاۋابىئـاتلىر    

كۆمۈشـىگه بهكـراق ئىـشهندى بولغـاي     -ۋارانلىرىغا پایلىماي چىكىتىشنى خالىمىدى، ئۇالر بىزنىڭ سۆزىمىزگه قارىغانـدا یىغقـان ئـالتۇن          
  ...ئالىیلىرى

 ئهسـكهرلىرىمىز تولـۇق قوراللىنىـپ شـهھهر ئهتراپىغـا      –ۆز باشلىدى شهھهر قوغـداش قۇمانـدانى    دەپ س– ئالىیلىرىغا مهلۇم بولغایكى،    -
  ...ئورۇنلىشىپ بولدى، یىگىتلىرىمىزنىڭ ئىرادىسى بهك مۇستهھكهم، ئۇالر دۈشمهن كاللىسىدىن دو تىكىشىۋاتىدۇ

  :ئورنىدىن تۇرۇپ ۋەزىرلىرىگه سۆز قىلدىخاننىڭ كۆڭلى ئۇالرنىڭ سۈزىنى ئاڭالپ بىرئاز ئارامىغا چۈشكهندەك بولدى، ئو 
 ئالالھ سىلهرنى مهڭگۈ ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي، ھهرقایسىڭالر كۆپ ئهرزىیهت چهكتىڭالر، ھهرقایسىڭالرغا ئاتاپ خهزىنىدە ئـازراق بىـر     -

ر شۇنچه یاخشى، شهھهر قوغـداش  نهرسه قالدۇردۇم، ئالىدىغىنىڭالرنى ئېلىپ دەرھال ئوردىدىن ئایرىلغایسىلهر، قانچه یىراققا كهتسهڭال    
  ...قۇماندانى سىز یىگىتلىرىڭىزنى دەرھال تارقىتىۋېتىڭ، ئوردىنىڭ پۈتۈن ئىشىگى تولۇق ئېچىۋېتىلسۇن

ۋەزىرلهر خاننىڭ بۇ سۆزىدىن ھهیران قالدى ھهم قاتتىق تهسىرلهندى، ئۇالر كۆزلىرىگه ئىسسىق یاش ئېلىشىپ خانغا بولغان ساداقىتىنى    
  :اش ۋەزىر ئهتراپىدىكى ۋەزىرلهرگه تازا بىر قارىۋالغاندىن كېیىن سۆز باشلىدىب.بىلدۈرۈشتى

ــا بىــز ھوزۇرلىرىغــا كىرگــۈچه ئالــدىنئاال دىیىــشىپ بولغــان، ئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ قــۇلى بولــۇش ســۈپىتىمىز بىــلهن       -  خــان ئــالىیلىرى، بای
هننىڭ سۈینى ئىچىپ چوڭ بولدۇق، ئهمدى خانلىقنىڭ بېشىغا تۇزىنى یهپ ۋەت-خاندانلىققا بىر ئۆمۈر سادىق بولۇپ كهلدۇق،خاننىڭ ئاش   

كــۈن كهلگهنــدە پىــشىمىزنى قېقىــپ كىــتىش بىــز ئهرلهرگه قىلىنىــدىغان زور ھاقــارەت، بېــشىمىزنىڭ چېپىلىــشىغا رازىكــى تېنىمىزنىــڭ    
پىتىمىز بىـلهن بىزنىـڭ قېنىمىزنـى    ئاتىمىزنىڭ ئـوغلى بولـۇش سـۈ    ...ۋەتهندىن ئایرىلىپ ئۆزگه یۇرتالردا یۈرىشىگه ئهسال رازى ئهمهسمىز       

  !.ۋەتهن تۇپرىقىغا ئاققۇزۇشتىن ئۆزگه خۇشاللىقىمىز یوق ئالىیلىرى بىزنى كهچۈرگهیال
شۈكرى ئىي ئالالھ « خان ۋەزىرلىرىنىڭ بۇنداق خۇالسه چىقىرىشىنى ئویالپ باقمىغان ئىدى، ئۇ ۋەزىرلىرىگه قایتىدىن قاراشقا باشلىدى       

» ...نىڭغا مىڭ شۈكرى، ماڭا بىرىپـسهن، ھهزرىتـى ئېلىیـدەك بـاتۇر ۋەزىرلىـرىم بـارلىغىنى بىلـمهي یـۈرۈپتىمهن            مىنى شۇنچه ئهزىزلىغى  ! 
  :خان بۇالردىن قاتتىق تهسىرلهندى شۇنداقتىمۇ ئۇ سۈزىنى كهسكىن داۋامالشتۇردى

ر، مىنىڭ سـىلهرگه ئېیتقـانلىرىم پۈتـۈنلهي     ئېیتقىنىڭالر بهرھهق ۋەزىرلىرىم، لېكىن مهن سىلهرنىڭ شاھىڭالر، مىنىڭمۇ ئویلىغىنىم با        -
مهندىن رازى بولغایسىلهر، مهنمۇ سىلهردىن مىڭ مهرتىۋە رازى، كۆزۈمنى ئۇچۇق كهتمىـسۇن دېـسهڭلهر دەرھـال دېگهنلىرىمنـى        ! یارلىق

  !بىجا كهلتۈرۈڭالر، یارلىق تامام
قنىـڭ یارلىقىغـا بویـسۇنماقتىن ئـۆزگه چـارە یـوق ئىـدى،        خان سۈزىنى تـۈگىتىش بىـلهن ئـوردا ئىچىنـى یىغـا زار قاپلىـدى، چـۈنكى خانلى              

ئۇالرنىڭ نهزىرىدە خان یارلىقىغا بویسۇنماسلىق ئالالھ ئالدىدىكى ئاسىیلىقتىن دېرەك بىرەتتى، ۋەزىرلهر خاننىڭ ئالـدىغا نـۆۋەت بىـلهن       
  . زالىدىن چىقىپ كىتىشتىئاندىن ئېغىر قهدەملهر بىلهن خانغا قىیالمىغان ھالدا ئوردا.كىلىپ قۇچاقلىشىپ خوشالشتى

  .بىردەملىك سۈكۈتتىن كېیىن خان یاۋۇزبهگنى ئالدىغا چاقىردى.زالدا خان بىلهن یاۋۇزبهگ ئىككىیلهنال قالدى
  . یاۋۇزبهگ، ساڭا دەیدىغان بىر گېپىم بار ئىدى، رەت قىلماسلىقىڭنى ئۈمىد قىلىمهن-
  ... دەۋەرسىله ئالىیلىرى-
 ئانىسى ئۇنىڭ یۈزىنى كۈرەلمهي بۇ دۇنیا بىلهن ۋىداالشقان، ئۇنى ھازىرقى ئىنىك ئانىسى بېقىپ چوڭ     قىزىم كۈن چېچهك تۇغۇلغاندا    -

قىلدى، مهن دۆلهت ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش بولۇپ ئۇنىڭغا ئاتىلىق مېھرىمنى تـازا جایىـدا بىرەلمىدىم،ئهمـدىلىكته پاشـشاخانمۇ ئـۇنى         
 تىكهنـدەك قېلىـشىنى زادى خالىمـایمهن، ئـۇ خانلىقنىـڭ بىـردىن بىـر مىراسـخورى، ئـۇنى           تاشالپ قۇیۇپ كهتتى، بىچارە قىزىمنىڭ یـالغۇز      

  ... ساقالپ قېلىش خانلىقنى ساقالپ قېلىش بىلهن باراۋەر، شۇڭالشقا ئۇنى ئاۋۋال ئۇلۇغ ئالالھقا ئۇندىن قالسا ساڭا تاپشۇرماقچىمهن
هرگهن قهســىمىدىكى بــۇ گهپنــى ئېغىزىــدىن چىقىرالمىغــان ئىــدى، یـاۋۇزبهگ ئالــدىنقى نــۆۋەت خــان بىــلهن كۆرۈشــكهندە پاشـشاخانغا ب  

  .شۇڭالشقا ئۇ باشقا ئارتۇق گهپ قىلمىدى ئۇنىڭ ئۈستىگه دۈشمهنلهر شهھهرگه بارغانسېرى یېقىنلىشىۋاتاتتى
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كـۈن چـېچهك   خان خاس خىزمهتچىسىنى چاقىرىپ مهلىكه ۋە ئۇنىڭ ئىنىك ئانىسىنى تېپىپ كىلىشنى بۇیرىـدى، ھایـال ئـۆتمهي مهلىـكه        
مهلىـكه خانلىقنىـڭ قایغۇسـىنى ئـۆز قایغۇسـى دەپ بىلگهچـكه خاننىـڭ ئالدىـدا بېـشىنى یهردىـن           . بىلهن ئىنىك ئانا زالغا كىرىپ كهلدى    

  .ئۈستۈن كۆتۈرمهستىن ئازاپالنغان پېتى تۇراتتى شۇنداقال خاننىڭ یېنىدا یاۋۇزبهگنىڭ بارلىقىنىمۇ بىلمهیتتى
دەپ ئۈنلۈك جاكارلىـدى، خـاس خىزمهتچـى دەرھـال قۇرئـاننى       » !ئهڭ ئاخىرقى یارلىق  «ى قۇلىغا ئېلىپ    خان ئورنىدىن تۇرۇپ شهمشىرىن   

  :خاننىڭ قۇلىغا تۇتقۇزدى
  ! خانلىقنىڭ ئاخىرقى مهلىكىسى كۈن چېچهك -

  .مهلىكه ئاتسىنىڭ ئالدىغا كىلىپ قائىدە بویىچه تىزلىنىپ تۇردى
االھىیىتىم بىلهن شۇنى جاكـارالیمهنكى سـىز خانـدانلىقىمىزنىڭ ۋارىـسلىق تـۈزىمىگه        مهن خانلىقنىڭ ئهڭ ئالىي ھۆكۈمرانى بولۇش س       -

ئــالالھ ئالدىــدىكى بــۇرچىڭىزنى ھهم خانــدانلىق ئالدىــدىكى     ! ئاساســهن ھــازىردىن باشــالپ خانلىقنىــڭ شــاھلىقىغا تهیىنلهنــدىڭىز     
ۈك ھـاالل جـۈپتىڭىز بۇلۇشـقا الیىـق دەپ بىلىـپ ئـۇنى       ھهربىـي ۋەزىـر یـاۋۇزبهگنى سـىزنىڭ ئۆمۈرلـ     ! ۋەزىپىڭىزنى یاخشى ئورۇندىغایسىز 

  !ئوغۇللۇققا تاللىدىم یارلىقىمنى قوبۇل قىلغایسىز 
مهلىكه بۇنداق چاغدا ئارتۇق گهپ قىلسا بولمایـدىغانلىقىنى بىلهتتـى، شۇڭالشـقا ئـۇ بېـشىنى تـۆۋەن سـېلىپ ئـوڭ قـۇلى بىـلهن ئاتىـسى                      

  :كه ئاۋازى بىلهن قهسهم قىلدىبهرگهن قۇرئاننى مهیدىسىگه تېڭىپ تۇرۇپ ئىنچى
 ئۇلۇغ ئالالھنىڭ قۇرئانى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى شاھ ئاتـام بهرگهن ھۇقـۇقنى قوبـۇل قىلىـمهن، خانلىققـا ئـاداققىچه سـادىق بولـۇپ             -

  !ئالالھ ۋە خهلقىم ئالدىدىكى بۇرچۇمنى جان دىل بىلهن ئادا قىلىمهن
نى ئاۋایالپ ئېلىپ مهلىكىنىـڭ بېـشىغا كېیگـۈزۈپ قویـدى ئانـدىن ئۇنىـڭ تۇرىـشىغا        خان بېشىدىكى قىزىل گۆھهر قۇیۇلغان ئالتۇن تاج 

. خاننىڭ خاس خىزمهتچىسى ، ئىنىك ئانا ۋە یاۋۇزبهگ مهلىكه كۈن چېچهككه ھۆرمهت بىلدۈرۈپ ئۇنىڭغا تازىم قىلدى. ئىجازەت قىلدى
  .دى نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلهلمهیال قالدىیاۋۇزبهگ دەقىقه ئىچىدە یۈزبهرگهن بۇ ئىشالردىن ھهیرانۇ ھهس قېلىپ زا

خـان یـاۋۇزبهگنى ئالـدىغا چاقىرىـپ ئۇنىـڭ قـۇلىنى چىـڭ تــۇتتى ئانـدىن مهلىكىنىـڭ قـۇلىنى ئۇنىـڭ قۇلىغـا تۇتقۇزغانـدىن كېــیىن ھهر              
ئاتىـسىنىڭ بـۇ   ئاتـسىنىڭ بـۇ ھهركىتىـدىن مهلىـكه     . ئىككىلىسىنىڭ پىشانىسىگه سـۆیۈپ قۇیـۇپ ئـۇالر بىـلهن قۇچاقلىـشىپ خوشالشـتى           

  .یهردىن كهتمهیدىغانلىقىنى بىلىپ قالدى
  . دېدى مهلىكه ئۆكسۈپ یىغلىغىنىچه ئاتىسىنى قۇچاقالپ–!  خان ئاتا، ئۇنداقتا بىز بىلهن بىرگه كهتسىله، سىلىدىن ئۆتىنهي-
نىم مۇشۇ قهسىرگه تۈكۈلگهن، مىنى شاھ ئاتام قالدۇرغان قهسىرنى تاشالپ قهیهرگىمۇ بارارمهن، كىندىك قې    !  ئهي یۈرەك پارەم قىزىم      -

یهنه مۇشۇ زېمىن چاقىرىۋاتىدۇ، مىنىڭ قىممىتىم مۇشۇ تۇپراقتا قىزىم، ماڭىدىغان چېغىڭالر بولۇپ قالـدى، دەرھـال مـېڭىڭالر، مهنـدىن        
  !ئهنسىرمهڭالر بالىلىرىم، سىلهرنى ئالالھقا تاپشۇردۇم، تىز بۇلۇڭالر

ىـدى، یـاۋۇزبهگ خاننىـڭ كـۆڭلىنى چۈشـهندى ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ۋاقىـت بارغانـسېرى قىـستاپ           خان یاۋۇزبهگكه ئىللىـق كۈلۈمـسىرەپ قار   
كىلىۋاتاتتى شۇڭا ئۇ مهلىكىنىڭ قۇلىنى ناھایىتى ئاۋایالپ خاننىڭ مۆرىـسىدىن ئـاجراتتى ئانـدىن ئـۇنى تارتىـپ ئېلىـپ ماڭـدى، مهلىـكه           

لـسىمۇ ئـۇ ئاتىـسىنى نـارازى قىلىـشنى خالىمىـدى، شۇڭالشـقا ئاتىـسى         ماڭغاچ توختىماي یىغالیتتى،ئاتىسىغا قانماي قـارایتتى، شـۇنداق بو      
  .تىنسىز كۆز یېشى ئارقىلىق ۋىداالشتى-بىلهن ئۈن

ئۇالر خـان قهسـىرىدىن چىققانـدىن كېـیىن مهلىـكه ئىنىـك ئانىـسىنى بىـرگه ئېلىۋالىـدىغان بۇلـدى، سـهپهرنىڭ بهزى الزىمهتلىكلىرىنـى                
ئانىـسى بىـلهن   -نىسى بىلهن ئۆزىنىڭ قهسـىرىگه كهتتـى، ئـاڭغىچه یـاۋۇزبهگ پاشـشاخاننىڭ ئاتـا         تهییارلىۋېلىش ئۈچۈن مهلىكه ئىنىك ئا    

  .كۆرۈشىۋالماقچى بولۇپ ئالدىراپ ئۇالرنىڭ ئوردا ئىچىدىكى ئۈیىگه ماڭدى
بهگ چـوڭالرنى  یاۋۇزبهگ پاششاخاننىڭ ئۈیىگه بارغاندا ئۇالرنىڭ ئۆیىدە بىر قـانچه خىزمهتچىـدىن باشـقا ھـېچكىم كـۆرۈنمهیتتى، یـاۋۇز            

سۈرۈشته قىلغان ئىدى، ئۆي خىزمهتچىلىرى ئۇالرنىڭ ئىككى كۈن ئالدىدا پاششاخاننىڭ ئالدىنقى سـهپته شـېھىت بولغـانلىق خهۋىرىنـى            
ئــاڭالپ شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدىال ئــامىراق ئوغلىنىــڭ مېیىتىنــى بولــسىمۇ كۆرۈۋېلىــشنى ئــویالپ شــىمالىي چېگــرا تهرەپــكه یولغــا چىقىــپ     

  .ى ئېیتتىكهتكهنلىكىن
یاۋۇزبهگ مهیۈسلهنگهن ھالدا پاششاخاننىڭ ئۆیىدىن چىقىپ مهلىكىنىڭ قهسـىرىگه بـاردى، ئانـدىن پاشـشاخاننىڭ ھهربىـي ماشىنىـسىغا              

  .ئۇالرنى سېلىپ ماشىنىنى ئۆزى ھهیدىگىنىچه مازارلىق تهرەپكه یول ئالدى
یــاۋۇزبهگ ئىــشىكنى قــاقتى، ئــۆي  . اقتــى بولــۇپ قالغــان ئىــدى ئــۇالر جــاالل شــهیىخنىڭ ئۆیىنىــڭ ئالــدىغا كىلىــپ توختىغانــدا خــۇپتهن ۋ  

خىزمهتچىسى ئىشىكنى ئېچىپ ئۇنىڭ بىلهن ئهھۋالالشقاندىن كېـیىن جـاالل شـهیىخنىڭ جاینامـازدا ئىكهنلىكىنـى ئېیتىـپ ئـۇنى باشـالپ          
  .ئۆي ئىچىگه كىرىپ كهتتى

سـاالمهت كهلگهنلىكىنـى بىلىـپ    - قىلىۋاتاتتى، ئۇ ئوغلىنىڭ ساقیاۋۇزبهگ ئۆي ئىچىگه كىرگهندە جاالل شهیخ جهینامازدا ئولتۇرۇپ دۇئا        
دەرھـال دۇئـانى تۈگىتىـپ ئوغلىنىـڭ ئالـدىغا بـاردى، ئـۇالر قۇچاقلىـشىپ ئامـانلىق سوراشـقاندىن كېـیىن یـاۋۇزبهگ پۈتـۈن ئهھــۋالالرنى              

ل تهییار بولۇپ ئۆزى بىـلهن بىـرگه مېڭىـشىنى    بىر بایان قىلدى ئاندىن ۋاقىتنىڭ قىستاپ قالغانلىقىنى ئاتىسىنىڭ دەرھا -ئاتىسىغا بىرمۇ 
  .تهلهپ قىلدى
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جاالل شهیخ ئوغلىنىڭ بۇ تهلىپىدىن بىر ئاز شۇك بولۇپ قالدى، ئۇ ئوغلىنى یېنىدا ئولتۇرغـۇزۇپ ئۇنىـڭ قۇلىنىـڭ بارمـاقلىرىنى ئۆزىنىـڭ          
  :قۇلىنىڭ بارماقلىرى ئارىسىغا ئالدى، ئاندىن كۆزىگه یاش ئېلىپ ئوغلىغا سۆزلىدى 

ئوغلۇم، سىنى قایتا كۆرگىنىمدىن بهكمۇ خۇشالمهن، ئـالالھ بىزنـى یهنه جهم قىپتـۇ، ئهھۋالـدىن قارىغانـدا سـىنىڭ ئـالالھ ئالدىـدىكى               -
-ۋەزىــپهڭ تېخىمــۇ ئېغىرالپتــۇ، بۇپتــۇ ئوغلــۇم، پىــشانىدىكىدىن ھــېچكىم قېچىــپ قۇتۇاللمــاس، ســهن مىنىــڭ ئوغلــۇم شــۇنداقال ۋەتهن     

ئېتىقادنى قوغداش بىلهن باراۋەر، دەپ كهلسهم گهپ ئۇزۇن بـاالم، ئانـاڭ رەھمىتـى ئـۆز     -ھنى قوغداش ئىمانخهلقنىڭمۇ ئوغلى، ئادىل شا   
ۋاقتىدىكى خانلىق مهدرىسنىڭ ئهڭ چىرایلىق گۈلى ئىدى، گۈزەللىك التاپهتته گۈل ئۇنىڭدىن خىجىـل ئىـدى، شـۇ چاغـدا ئـۇ بـایلىق ۋە                 

 ئوغلىنى تاللىماي مهندەك بىر مۇساپىرنى تالالپ مهن بىلهن بىر ئۆمۈر ئاددى تۇرمۇش ئىناۋەتته ھهممىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ۋەزىرنىڭ
كهچۈرۈشكه رازى بولـدى، مىنـى ئـۆز قېتىغـا ئېلىـپ مۇسـاپىرلىقىمنى بىلدۈرمىـدى، مهن ئانـاڭ رەھمهتلىكنـى بـۇ یهردە یـالغۇز قۇیۇشـنى                     

راھهت سۈیى بىلهن قانسۇن دىسهڭ مىنـى بـۇ ئاناڭنىـڭ تـۇپراق بېـشىدىن       خالىماي بۇ مازارلىقنى ماكان تۇتتۇم، ناۋادا یاشانغان جېنىمنى         
  ...ئېلىپ كهتمىگهن بولساڭ باالم

جاالل شهیخ سۈزىنى تۈگۈتۈپ ئوغلىنى باغرىغا باستى، یاۋۇزبهگ ئاتىسىنىڭ مىجهزىنى ئوبـدان بىلهتتـى، ئـۇ ئاتـسىنىڭ كۆزیېـشىنى قـۇلى           
  :بىلهن سۈرتۈپ ئاتىسىغا ئېیتتى 

  !، سىلىنى ئالالھقا تاپشۇردۇم، ئىشالر تېخى ئالدىمىزدا، بىزگه دۇئا قىلغایال بوپتۇ ئاتا-
یاۋۇزبهگ ئاتىسىدىن دۇئا ئېلىپ خوشالشتى، جاالل شهیخ ئۆزىگه تونۇش بولغان كونا یاغاچ ساندۇقنى سىالشـتۇرۇپ ئىچىـدىن یاغلىققـا          

ڭـدى، ئـۇالر ئىـشىك تـۈۋىگه چىققانـدا مهلىـكه كـۈن چېچهكمـۇ         ئورالغان بىر نهرسىنى قۇلىغـا ئالـدى ئانـدىن ئـوغلى بىـلهن سـىرىتقا ما         
مهلىكه جاالل شهیىخنىڭ كۆزىنىڭ كۆرمهیدىغانلىقىنى بىلگهچـكه ئالـدىن     .ماشىنىدىن چۈشۈپ ئىشىكنىڭ ئالدىغا كىلىپ تۇرغان ئىدى      

  .ساالم قىلدى
  .پ دېدى مهلىكه ئىنتایىن خىجىل بولغان ھالدا چوڭقۇر تازىم قىلى-! ئهسساالم ئاتا -

  .جاالل شهیخ مهلىكىنىڭ ساالم ئاۋازىدىن ئۇنىڭ نهقهدەر چىرایلىق، نهقهدەر تهربىیه كۆرگهنلىكىنى بىلىپ چهكسىز خۇشاللىققا پاتتى
 سـىلهرنىڭ كېلىـدىغانلىقىڭالردىن خهۋەرسـىز    - دېدى جاالل شهیخ چىرایىغا ئىللىق كـۈلكه یۈگۈرتـۈپ        - ۋەئهلهیكۇم ئهسساالم قىزىم   -

ه تۇتقۇدەك تۈزۈك بىرە نهرسهم یوق بالىلىرىم، بۇ یاغلىققا ئۇرالغىنى یاۋۇزبهگنىڭ ئانىسى رەھمهتلىك ھایات چېغىـدا         قاپتىمهن، سىلهرگ 
ئىشلهتكهن زىننهت بۇیۇملىرى ئىدى، ئۇ ماڭار چېغىدا بۇ نهرسىلهرنى قىزىمىزغا تاپـشۇرۇشنى ۋەسـىیهتلىگهن، ئۇنىـڭ روھىنـاتى ئهمـدى           

  ...بولسىمۇ بۇنى ئېلىڭ قىزىمئارام تاپىدىغان بولدى، ئاددى 
مهلىــكه كــۈن چېچهكنىــڭ بــاغرى ئىنتــایىن ســۇنۇق ئىــدى، جــاالل شــهیىخنىڭ ئــاتىالرچه قىلغــان قىــزغىن مۇئامىلىــسىدىن ئــۇ قــاتتىق      
ــتىن ئىللىــق             ــسىق یاشــنى كۆرسهتمهس ــۆزىگه كهلــگهن ئىس ــدىن ك ــسىگه ئالــدى، ئان ــان ئاتىــسىنى ئى ــالغۇز قالغــان خ ــىرلىنىپ ی تهس

  .ىچه سوۋغىنى قوبۇل قىلدىكۆلۈمسىرىگىن
 بــالىلىرىم تىــز بۇلــۇڭالر، مهنزىــل یىــراق، ۋاقىــت قىــس، ســهپىرىڭالرنىڭ قایاققــا ئىكهنلىكىنــى مهنمــۇ ســورىماي، ســىلهرمۇ ئىنــسانغا     -

  !ڭالرقېنى یولغا چىقى...تىنماڭالر، تاڭ ئاتقۇچه بۇ یهردىن كىتىڭالر، یولدا پهخهس بۇلۇڭالر، سىلهرنى ئۇلۇغ ئالالغا تاپشۇردۇم
 جاالل شهیخ قۇلىنى كۈتۈرۈپ دۇئا قىلدى، ئاندىن ئۆزىنىڭ بوینىدىن دائىم چۈشـۈرمهي ئېـسىۋالىدىغان كىچىـك بىـردانه قـارا تۇمـارنى          -

بۇ تۇمارنى ئۆز ۋاقتىدا مهن سهپهرگه ماڭغاندا ئاتام ئـۆز قـۇلى بىـلهن    ! ئوغلۇم «: یىشىپ ئېلىپ ئوغلىنىڭ بوینىغا ئىسىپ قۇیۇپ ئېیتتى  
غـا ئېـسىپ قویغــان ئىـدى، مهن بـۇنى ئىزچىــل یېنىمـدىن ئایرىمىغـان ئىــدىم، ئهمـدى سـاڭا بهردىــم، بـۇنى یۈتتـۈرۈپ قــویمىغىن،           بوینۇم

  »!باالڭدىن باالڭغا قالسۇن
یاۋۇزبهگ ئایرىلىشقا كۈزى قىیمىغان ھالدا ئاتىسى بىلهن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم قۇچاقلىـشىپ خوشالشـتى، ئانـدىن ماشـىنىنى ئۇچقانـدەك        

  .ەپ مازارلىقتىن چىقىپ كهتتىھهید
ئۇالر شۇ ماڭغىنىچه ئهتىسى تاڭ یۇرۇغاندا شهھهردىن خېلىۋەك یىراق جایدىكى ئاچـا یـول ئېغىزىغـا كىلىـپ توختـاپ توڭـدا ئېلىۋالغـان          

ېغىزىغــا زاپـاس مــاینى ماشــىنىنىڭ مــاي باكىغــا قۇیــۇپ یــول تهییــارلىقىنى قىلىۋالـدى، بــۇ ئاچــا یــول ئېغىزىنىــڭ بىــرى جهنــۇبىي چېگــرا ئ   
ئورمانلىققــا تۇتىــشىدىغان یــول ئېغىــزى ئىــدى، یــاۋۇزبهگ بىــلهن مهلىــكه    -بارىــدىغان یــول ئېغىــزى یهنه بىــرى غهرب تهرەپتىكــى تــاغ  

خاندانلىقتا یۈز بىرىۋاتقان بۇ بىر قاتار ئىشالر تۈپهیلىدىن یـول بـۇیى ئىچـى پۇشـۇق تارتىـشىپ تـۈزۈك پـاراڭ قىلىـشمىغان ئىـدى، نهگه             
ىمۇ تېخى ئېنىق بىرنىمه دېیىشمىگهن ئىدى، یـاۋۇزبهگ كۆڭلىـدە چىگرىـدىن چىقىـپ كىـتىش ئهڭ ئـاقىالنه ئۇسـۇل دەپ                بارىدىغانلىقىن

  .ئویالیتتى شۇڭا ئۇ سورىمایال چېگرا ئېغىزىغا تۇتىشىدىغان یول ئېغىزىغا مېڭىشقا تهمشهلدى
  .ه بېشىنى تۆۋەن سېلىپ دەپ یىنىك سورىدى مهلىك-چىگرىدىن چىقىپ كىتىشنى خاالمسىز؟!  یاۋۇزبهگ -

  .یاۋۇزبهگ مهلىكىنىڭ بۇ سۈزىدىن بىر ئاز گاڭگىراپ ماشىنىنى ئاستا تورمۇزلىدى
  . دېدى یاۋۇزبهگمۇ بېشىنى ئۈستۈن كۆتۈرمهي مهلىكىگه بولغان چهكسىز ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈپ- مهلىكه ، سىزنىڭچه قانداق بۇالر؟ -
نى تاپــشۇرۇپ ئالــدىم یــاۋۇزبهگ، بۇنىــڭ قانچىلىــك ئېغىرلىقــى ســىزگه ئایــان، بــۇنى     مهن ئالالھنىــڭ ئالدىــدا قهســهم بىرىــپ بــۇ تــاج  -

ئهجداتلىرىمىز نهچچه ئهسىردىن بۇیان مۇشۇ زىمىندا تاۋالپ مۇشـۇ زىمىنـدا تاقـاپ كهلـگهن، بـۇ تاجنىـڭ قىممىتىمـۇ دەل مۇشـۇ زىمىنـدا،           



 - 34 - 

 خـار قىلغـۇم یـوق، نـاۋادا خالىـسىڭىز ئهجـدادلىرىمنىڭ روھـى         ئهلىھال بۇ كۈنگه كهلگهندە بۇ بىباھـا گـۆھهرنى ئۆزگىلهرنىـڭ ۋەتىنىـدە            
قۇۋۇنۇپ قالماسلىق ئۈچۈن مهن بۇنى ئېلىپ قېلىپ ۋەتىنىمنىـڭ تـاغلىرىنى ماكـان قىلىـپ بـۇ یهردە قالـسام سـىز ئىنىـك ئانـامنى ئېلىـپ              

  . دېدى مهلىكه یاۋۇزبهگكه تىكىلىپ قاراپ-!چېگراغا قاراپ ماڭسىڭىز قانداق بۇالر؟
مهلىــكهم تىــنىقىمال بۇلىــدىكهن، «گ مهلىكىنىــڭ قاراشــلىرىغا بهرداشـلىق بېــرەلمهي كــۈزىنى یانغــا ئېلىـپ قــاچتى، ئــۇ كۆڭلىـدە    یـاۋۇزبه 

دىگهننــى ئویلىــدى، لــېكىن بــۇنى ئېغىزىــدىن  » !ســىزدىن مهڭگــۈ ئایرىاللمــایمهن، بــۇ مىنىــڭ ئــالالھ ئالدىــدىكى قهســىمىم ۋە بۇرچــۇم 
. اۋاب قایتۇرمـاي، ماشـىنىنى ئـوڭ تهرەپتىكـى تـاغ ئورمانلىققـا تۇتىـشىدىغان چـوڭ یولغـا بۇرىـدى           چىقىرالمىدى، یاۋۇزبهگ ھېچقانداق جـ    

-ئـۇالر شـۇنداق قىلىـپ ئهگـرى    . مهلىكىمۇ یاۋۇزبهگنىڭ ئـۆزىنى قهتئىـي تاشـالپ كهتمهیـدىغانلىقىنى بىلگهچـكه باشـقا گهپ قىلمىـدى               
یدىگىنىچه چهكسىز سۇزۇلغان تاغ ئورمانلىق تهرەپكه قـاراپ مېڭىـپ   بۈگرى كهتكهن یىالن باغرى یولالردا ماشىنىسىنى گۈرۈلدىتىپ ھه       

  .كهتتى
 ئۇزۇنغا ئولتۇردى، خاس خىزمهتچىمۇ ئۇنىڭـدىن بىـر قهدەم ئایرىلمىـدى،    –خان مهلىكه بىلهن خوشلىشىپ شاھلىق تهختىدە ئۇزۇندىن    

نىماي كۆز یېشى ئـارقىلىق ئۇنىـڭ بـۇیرىغىنى رەت    خان ئۇنىڭ كىتىشىنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ خىزمهتچى ئۇنىڭ گىپنى تىڭشىغىلى ئۇ 
  ...قىلدى

خـان كـېچىچه كىرپىـك قاقمـاي     . ئهتىسى تاڭ ئاتقاندا ئاسماننى قارا بۇلۇت قاپالپ كهتكهچكه قۇیاش ئۆزىنى دالدىغا ئالغاندەك قىالتتى        
-ىملهر خاننىـڭ ئولتۇرغـان زالىغـا ئـاال    چىققانلىقتىن سهھهرگه یېقىن كۈزى ئۇیقىغا كېتىپ قالغان ئىـدى، تۇیۇقـسىز كىمـلهردۇر بىـرك      

شتى، ئانـدىن تهخىتـته ئولتۇرغـان خاننىـڭ ئهتراپىغـا چىۋىنـدەك ئۇلىـشىپ ئۇنىڭغـا تۈشـمۈ              -تاغىل توۋلىشىپ قۇراللىـق باسـتۇرۇپ كېلـى
ىرى ئـۆزىنى  تۆشتىن قۇراللىرىنىڭ ئۇچىنى تهڭلهشتى، خان بۇ قاالیمىقـان ئـاۋازدىن كـۈزىنى ئېچىـپ قارىۋىـدى، بىـر تـوپ رۇس ئهسـكهرل           

  .قورشىۋاپتۇ
شۇ پهیتته تهلهتىدىن شۇملۇق چىقىپ تۇرىدىغان رۇس ئهسكهرلهرنىڭ ئـالى قۇمانـدانى زالغـا كىرىـپ كهلـدى، ئـۇ خاننىـڭ تىرىـك قولغـا                 

  .چۈشكهنلىكىدىن خوش بولۇپ خۇدىنى یوقاتقاندەك قىالتتى، ئۇ ئۇدۇل خاننىڭ ئالدىغا كىلىپ ئۇنىڭ بىلهن پاراڭالشماقچى بولدى
سهن یهنه نېمه ئویۇن ئوینىمـاقچى، تېخـى شـهھهرنىڭ ئىـشىگىنى بىـزگه ئېچىـپ قۇیۇپـسهن، بىلىـپ قـوي مهن سـهندەكلهرنىڭ دېپىغـا                 -

  !ئۇسۇل ئوینایدىغانالردىن ئهمهس، راستىڭنى ئېیت
اشــقانغا  خــان ئالدىــدىكى گىــدىیىپ تۇرغــان بــۇ ســېرىق چ     . تهرجىمــان رۇس ئهســكىرى راۋان تــۈرك تىلىــدا خانغــا بــۇنى ئۇقتــۇردى      

  :ئاندىن تهرجىمانغا قاراپ. مهنسىتمىگهندەك قىلىپ كۈلۈپ قویدى
 ئالدىمدىكى بۇ ئاقالندىغا دەپ قۇیۇڭ، ئۇنىڭ مهن بىلهن سۆزلىشىش ساالھىیىتى یوق، مهن بۇ ئهلنىڭ خانى، مهن بىلهن سۆزلهشكۈسى         -

  ! بولسا ئۇنىڭمۇ بېشى كهلسۇن
رمـۇ بىـر دېـدى، بـاش قومانـدان بـۇنى ئـاڭالپ خاننىـڭ ئالـدىغا دىـۋەیلهپ بېرىـپ ئۇنىـڭ             تهرجىمان ئـالى قومانـدانغا خاننىـڭ سـۈزىنى بى         

دىگىنىچه كـۈچ بىـلهن   » تۈفىي «یاقىسىنى تۇتماقچى بولدىیۇ لېكىن ئۆزىنى تۇتىۋېلىپ خاننىڭ ئالدىدىكى ئوتقاشتهك ئىران گىلىمىگه   
  :اراپ ئېیتتىخان ئۇنىڭ بۇ قىلىقىدىن كۈلۈپ كېتىپ تهرجىمانغا ق. بىرنى تۈكۈردى

ئاتىسى ئۇنىڭغـا یاشـتا چـوڭالر بىـلهن قانـداق كۆرۈشۈشـنى ئـۈگهتمهپتىكهن، ئهمـدى          !  بۇ تهربىیه كۆرمىگهن كىشىگه ئېیتىپ قۇیۇڭ      -
  !بۇنىڭغا مهن ئۈگۈتۈپ قۇیاي

ۇیـت دىگىـچه   ھ-تهرجىمان رۇس قوماندانغا گېپىنى دەپ تۈگىتىشى خان قۇلىدىكى شهمشهرنى شـۇنداق كۆتۈرگهنـدەك قىلىۋىـدى ھـاینى         
خاننىڭ ئالدىدا كۆرەڭلهپ چېتىغا پاتماي قالغـان ئـالى قومانـدان ئىككـى قـۇلى بىـلهن بۇیـۇن تومـۇرىنى تـۇتقىنىچه كـۈزىنى پۇلتایتىـپ                    

تـۆپه بولۇشـۇپ تۇرغانـدا رۇس    -خاننىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ قالدى، خاننىڭ ئهتراپىـدىكى ئهسـكهرلهر زادى نـېمه بـولغىنىنى بىلهلـمهي ئـۈرە            
نىنىڭ بۇیۇن تومۇردىن چىققـان قـان ئهتراپتىكـى ئهسـكهرلهرگه پۇنتانـدەك چاچراشـقا باشـلىدى، بالىلىقىـدىن باشـالپ شهمـشهر                  قوماندا

ئویناپ چوڭ بولغان تۈركمهنىستان خـانى ئاتىـسىدىن بـۇ ھـۈنهرنى یاخـشى ئـۈگهنگهن بولغاچقـا بایـام چاقمـاق تىزلىكىـدە ئالدىـدىكى             
ئهسكهرلهر قومانداننىڭ شهمشهر زەربىـسىدە  . مۇرىنى بىر شهمشهر بىلهن ئۈزۈپ ئۈلگۈرگهن ئىدى  خىقىراپ تۇرغان توڭگۇزنىڭ بۇیۇن تو    

جان تالىشىۋاتقانلىقىنى بىلىپ خانغا ئوق ئاتماقچى بولۇشتى لېكىن یهنه دەرھال توختاپ قالدى چۈنكى بۇ قېتىملىق مۇستهملىكىچىلىك 
بىلىپ ئېتىش ھۇقۇقى یوق ئىدى، مۇشۇ تاپتا خـان شـۇنداق چهبدەسـلىك بىـلهن     ئۇرۇشىدا ئادەتتىكى رۇس ئهسكهرلهرنىڭ خانالرنى ئۆزى     

-چىیــا قىلىــشىپ چىقىراشــقىنىچه یــۈز-شهمــشىرىنى یهنه بىــر ئوینىتىۋىــدى، خاننىــڭ ئهتراپىــدا یــۇمىالق بولــۇپ تۇرغــان ئهســكهرلهر قىیــا 
ىغا چىدىمىغان بىر رۇس ئهسكىرى قۇیۇلۇپ كهتكهن كۆزلىرىدىن چىققان قاننى ئالقىنى بىلهن تۇتۇپ ئۈلگۈرەلمىدى، شۇ چاغدا ئاچچىق

كۆزىنىـڭ ئېقىـپ كهتكىـنىگه قارىمـاي خانغـا قارىتىـپ قارىـسىغا ئـوق ئـۈزدى، ئـوق ئاۋازىـدىن یـۈرەككه كهلـگهن باشـقا ئهســكهرلهرمۇ               
  . ئاچچىقىدا تاتىلدىتىپ ئوق ئېتىشقا باشلىدى

قىلدى، گۈلدۈرمامىالر زىمىننى تهۋرەتتى، خان باتۇرالرچه شېھىت بولدى، قـارا   بۇ چاغدا ئاسماندىكى قارا بۇلۇتالر توپلىنىپ چاقماقالر چې       
  .یامغۇر شاقىراپ یاققىنىچه خاننىڭ ئۆلۈمىگه قایغۇسىنى بىلدۈرۈپ كۆز یېشى قىلدى

 



 - 35 - 

 

 تىلتۇمار ئېسىلغان بۇۋاق: ئالتىنچى باب

 
ۇرۇپ كىرگهن ۋاقتى دەل ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشـى پارتلىغـان   ئارىدىن بىر یىلدەك ۋاقىت ئۆتتى، رۇسالرنىڭ تۈركمهن خاندانلىقىغا باست  

ۋاقىتقا توغرا كهلگهنلىكى ئۈچۈن زامان زورنىڭ بولۇپ كهتكهن ئىدى، مانا بۇ ئادالهتسىز زامانـدا كۈچلـۈكلهر ئاجىزالرنىـڭ تهقـدىرىنى               
  .پۈتىۋاتاتتى

دىن ئانچه قورقـۇپ قالمایـدىغانلىقىنى ھه دىـسه قارشـىلىق     رۇسالر بۇ زىمىنغا باستۇرۇپ كىرگهندىن كېیىن بۇ یهردىكى خهلقنىڭ ئۈلۈم   
ــانچه       ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ باشــقا مۇســتهملىكه رایۇنىــدىكى سىیاســهتلىرىنىڭ بــۇ یهردە ئ كۆرســىتىپ چاتــاق چىقىرىۋاتقــانلىقىنى ســهزدى، ئ

  .ئاقمایدىغانلىقىنى بىلىپ قېلىپ دەرھال باشقىچه بىر یول تۇتۇپ مهخسىتىگه یهتمهكچى بولدى
كۈمۈشلىرىنى پۈتـۈنلهي  -ر ئالدى بىلهن خاندانلىق تهۋەلىكىدىكى بارلىق چوڭ بایالرنى قهتلى قىلدى، ئاندىن ئۇالرنىڭ ساپ ئالتۇن   ئۇال

داچا دىگهنلهرنـى شـۇ یهردىكـى نـامرات كىـشىلهرگه بۈلـۈپ         -زېمىن، قهسىر -ۋاران، یهر -ئۆزىنىڭ دۆلهت خهزىنىسىگه یۆتكهپ قالغان مال     
-تاالڭ قىلغان بایلىقالردىن ئازراق قېتىپ پۈتـۈن مهسـچىت  -زىلچىالرغا ئۆزلىرىنىڭ یېنىدىكى بۇالڭ-ىدىكى گىلهم بهردى، بایالرنىڭ ئۆی  

  .خانىقاالرنىڭ مهیدانلىرىغىچه گىلهم سالدى
لـدى،  مهكتهپلهردىكى پهننىي دەرىسلهرنى زور كۈلهمدە قىسقارتىپ ئورنىغا پۈتۈنلهي قۇرئـان ئوقـۇش ۋە قۇرئـاننى یادىالشـنى ئاسـاس قى            

یۇرت ئىچىدىكى زىیالىیالرنى شۇنداقال ئۇقۇمۇشلۇق زاتالرنى ھهرخىل نـام    . لېكىن قۇرئاننىڭ مهنىسىنى یېشىشنى ئاستىرىتتىن چهكلىدى     
  .بىلهن قهتلى قىلدى یاكى ئادەم سېتىۋېلىپ یۇشۇرۇن ئۆلتۈردى

ىغا تۆۋەن سهۋىیىلىك موللىالرنى قویـدى، ھهم یـۇقىرى   مهسچىتلهرنىڭ ئهسلىدىكى ئىماملىرىغا تۈرلۈك بهتنامالرنى سۇۋاپ ئۇالرنىڭ ئورن  
  .تهمىنات بىلهن ئۇالرنىڭ مایىللىقىنى قولغا كهلتۈردى

قـارىنى چۈشـهندۈرىدىغان بـارلىق ئۇقۇمۇشـلۇق     -شۇنداق قىلىپ بىر یىلغا یهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە خهلقنى یېتهكلهیـدىغان، ئۇالرغـا ئـاق     
بۇیان یـۈرۈپ بېقىـپ ئـاخىرى رۇسـالرنىڭ     -ق سهركىسىدىن ئایرىلىپ قالغان پادىدەك ئۇیان   خهل.كىشىلهر خهلقنىڭ ئارىسىدىن یۇقالدى   

شۇنىڭ بىلهن سىتالىن بۇ ۋاقىتلىق تىنىچلىقتىن پایـدىلىنىپ ئۇالرنىـڭ تهبىئـى        . بىلمهي كىرىپ كهتتى  -سىزىپ بهرگهن سىزىقىغا بىلىپ   
  .بایلىقلىرىنى شىددەت بىلهن شۇراشقا باشلىدى

بىـلهن ئىنىـك ئـانىنى ئېلىـپ تـاغلىق ئورمانلىقنىـڭ ئهڭ ئىچكىرىـسىدىكى ئـادىمىزات ئـایغى باسـمىغان بىـر تاغـدىكى              یاۋۇزبهگ مهلىكه   
ئـۈنچىلهر  -مهلىكه ماڭار ۋاقتىدا ئېلىۋالغان قىممهت باھالىق ئالتۇن تىلـال ،گـۈھهر  . قارىغایزارلىقنى ماكان تۇتۇپ شۇ یهردە تۇرۇپ قالدى  

مهتلىك تۇرمـۇش ئۆتكۈزۈشـىگه ئـازادە یېتهتتـى، لـېكىن ئۇالرنىـڭ تۇرغـان ئـورنى ئـادەملهر ئولتـۇراق              بۇ ئۈچهیلهننىڭ ئۆمۈر بـۇیى ھهشـه      
  .تۈلۈك سېتىۋالغىلى چۈشهتتى-رایونىغا بهكال یىراق بولغانلىقتىن یاۋۇزبهگ ئۇالغ بىلهن ئایدا بىر قېتىم تاغدىن ئوزۇق

یاۋۇزبهگ ئىككـى ئاتنىـڭ بىرىنـى ئىـگهرلهپ     . بۇلۇتالر ئۇچۇشۇپ یۈرەتتىبۈگۈن ھاۋا ئىنتایىن ئۇچۇق بولۇپ تىنىق كۆك ئاسماندا ئاپئاق     
یهنه بىرىنى ئۇنىڭ كهینىگه چېتىپ مېڭىشقا تهمـشهلدى، مهلىـكه ئاشـخانا ئـۆیگه یـۈگرەپ كىرىـپ ئىنىـك ئانـا ھـېلىال یاغلىققـا ئـۇراپ                

  .قویغان ئىسسىق گۆش ناننى ئات ئۈستىدىكى یاۋۇزبهگكه ئالدىراپ سۇندى
  . دېدى مهلىكه ئۇچۇق ئاسمانغا تازا بىر قارىۋېتىپ-...ققهت قىلىڭ، یامغۇر یاغىدىغاندەكال تۇرىدۇ یولدا دى-
 ئهمـدى ئـۆیگه ئاخـشىمى    – دېـدى یـاۋۇزبهگ مهلىـكه كـۈن چـېچهككه قىیمىغانـدەك كۈلـۈپ قـاراپ         - مهندىن ئهنسىرىمهڭ مهلىكهم،  -

  ! قایتمایمهن، كېچىسى ئالدىمغا چىراغ كۈتۈرۈپ چىقماڭالر
  . دېدى مهلىكه ئۇنىڭغا ئهركىلهپ قۇشۇمىسىنى تۈرۈپ–!  بىلدىم، كېچىسى ماڭماي ئۇنداقتا كۈندۈزى ماڭارسىز-

یاۋۇزبهگ ئهتراپىغا قارىۋېتىپ ئىنىك ئانىنىڭ ئارقا ئېغىلدىكى مالغا ئوت سالغىلى چىقىپ كهتكىنىنى كـۆرۈپ دەرھـال ئـاتتىن سـهكرەپ               
دەك كۆتۈرگىنىچه ئۈیىگه ئهكىرىپ یهردە قـاپ قۇیـۇپ بىلىـگه گىـرە سـېلىۋالدى، مهلىكىمـۇ       چۈشۈپ مهلىكىنى كىچىك بالىنى كۆتۈرگهن   

قورسىقىدىكى توققۇز ئایلىق بالىسىنى ئۇنتۇغان ھالدا یاۋۇزبهگنىڭ بوینىغا گىرە سېلىۋالدى، یاۋۇزبهگ ئایالى كۈن چېچهككه تىكىلىپ           
  :قاراپ ئۇنىڭدىن ئهپۇ سورىماقچى بولدى 

  !ۇ تاغدىن چۈشكۈم یوق، بولمىسا ئهته ماڭایچۇ مهلىكهم، مىنىڭم-
  ...قۇرغۇیۇم، ھازىرال مېڭىڭ، كىچىك یاۋۇزبهگنىڭ كۈزى یۇرىیدىغانغىمۇ ئاز قالدى، ئۇچاغدا سىز بولمىسىڭىز بولمایدۇ...  یاق-
  ... ئهمىسه بایامقى گىپىڭىزنى یاندۇرۇۋېلىڭ، بولمىسا سىزنى قویىۋەتمهیمهن-
  ...ىك ئانام كىرىپ قالىدۇ، قویۇۋېتىڭا مىنى قارىڭه سىزنى ھېلى ئىن-
  ... ئهمىسه مىنى سۆیۈپ قۇیۇڭ-
  .ئىنىك ئانام كىرىپ قالىدۇ...یاق... یاق-
  ... یاق كىرمهیدۇ، بولىڭه تىز-
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  ... قورسىقىمنى سىقىۋەتتىڭىز یاۋۇزبهگ-
لـدا كـۆز ئالدىـدىكى دادا بولـۇش رېئاللىقىـدىن      یاۋۇزبهگ شۇئان مهلىكىنىڭ بىلىنى قۇیىۋېتىپ خۇشـاللىقىنى ئىچىـگه سـىغدۇرالمىغان ھا           

پهخىرلهنگهندەك ئۇنىڭ قورسىقىدىكى بالىنى سىالشقا باشـلىدى ئانـدىن مهلىكىنىـڭ ئالدىـدا تىزلىنىـپ ئولتـۇرۇپ قورسـاقتىكى بالىنىـڭ             
تىخـارلىنىش تۇیغۇسـىدا   یۈرەك سۇقۇشىنى ئاڭلىغۇسى بـاردەك قـۇلىقىنى مهلىكىنىـڭ قورسـىقىغا یـاقتى، مهلىـكه مۇشـۇ تاپتـا چهكـسىز ئىپ            

  ...یاۋۇزبهگنىڭ بېشىنى سىالپ ئۇنىڭغا بولغان ئامراقلىقىنى بىلدۈرۈۋاتاتتى
ئىنىك ئانىنىڭ یۆتهلگهن ئاۋازىدىن یاۋۇزبهگ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ مهلىكه بىـلهن خوشالشـتى، مهلىـكه یاۋۇزبهگنىـڭ تهلىپىنـى یهردە             

  .پ قۇیۇپ ئالالھتىن ئۇنىڭغا ئامانلىق تىلىدىقویماسلىق ئۈچۈن ئۇنىڭ پىشانىسىگه یىنىك سۆیۈ
یــاۋۇزبهگ شــۇ ئاتقــا مىنگىــنىچه خهتهرگه تولغــان تــاغ یوللىرىــدا ســاق ئىككــى كۈنــدۈز یــول یــۈرۈپ كهچــكه یــېقىن الزىمهتلىكلهرنــى    

دىكى یېـشىل یـاقۇتنى   بېرىم قىلىدىغان زەرگهرنىڭ ئـۈیىگه كىلىـپ یېنىـ   -ئۇ ئادىتى بویىچه ئېلىم . سېتىۋالىدىغان بازارغا كىرىپ كهلدى   
ئۇنىڭغا بهردى، زەرگهر ئۇستام بۇ قېتىمقى مالنىڭ ئىلگىرىكىسىگه ئوخشىمایدىغان ئاالھىـدە قىمـمهت باھـالىق مـال ئىكهنلىكىنـى بىـر             

زەرگهر قاراپال تۇنۇپ قالدى، یاۋۇزبهگ ئادەتته بۇ كىـشى بىـلهن سـودا قىلغانـدا قهتئىـي باھـا تاالشـمایتتى، بهرگىنىنـى ئـاالتتى شۇڭالشـقا              
  .ئۇستام بۇ قېتىم ئۇنىڭ قۇلىغا خېلىال جىق قهغهز پۇلنى تۇتقۇزۇپ ئۇنى ئىتتىك یولغا سالدى

كۈمــۈش –كۈمۈشــتىن یاســالغان پــۇلالرنى ئىــشلىتهتتى یېڭــى رۇس ھۆكــۈمىتى خهلــق ئىچىــدىكى ئــالتۇن  -خانــدانلىق ئىلگىــرى ئــالتۇن
كۈمۈشـلهر ئاساسـهن   -نداق قىلىپ تۈركمهنىستان تهۋەلىكىدىكى بـارلىق ئـالتۇن  پۇلالرنى یېغىۋېلىپ ئورنىغا قهغهز پۇلالرنى تارقاتتى، شۇ     

  .رۇسالرنىڭ مهركىزى غهزىنىسىگه كىرىپ ئېقىۋاتاتتى
یاۋۇزبهگ كهچ قالغىنىغا قارىماي دۇكاندارالر بىلهن سودىسىنى تۈگىتىپ الزىمهتلىكلهرنى تولۇق تهییـارالپ بولغانـدىن كېـیىن بـازاردىن       

ئانـدىن ئهتىـسى ئهتتىگهنـدە یهنه    .ىپ تاغ ئېغىزىدىكى بىخهتهر دەپ قارالغـان كىچىـك ئورمانلىقتـا قۇنـۇپ قالـدى         كىچىلهپ چىقىپ كېت  
  .ئالدىراپ تاغدىكى ئۈیىگه راۋان بولدى

یاۋۇزبهگنىڭ تاغدىن چۈشۈپ كهتكىنىگه تۆت كـۈن بـوالي دېـدى،بهخىتكه یارىـشا یـامغۇرمۇ یاغمىـدى، مهلىـكه بۈگـۈن ئاخـشام كـۈن                     
ۈك ئۇخلىیالمىدى، ئۇنىڭ ھېسابىدا یاۋۇزبهگ ئهته ئهسىرگه یېقىن كىلىشى كېرەك ئىدى، لېكىن مهلىكىگه یاۋۇزبهگ ھازىرال        ساناپ تۈز 

كېلىدىغاندەك بىلىنىـپ قالـدى، ئۇنىـڭ یـۈرىگى سـېلىپ بارغانـسېرى ئۇیقۇسـى قېچىـشقا باشـلىدى، ئـۇ یاسـتۇق ئاسـتىدىكى ئالتۇنـدىن                 
گه قاراپ سائهتنىڭ ئۈچتىن ئاشقانلىقىنى بىلدى، ئورنىدىن ئاستا تۇرۇپ ئهینهكلىك ئاسـما چىراقنـى        یاسالغان پوسپۇرلۇق یانچۇق سائىتى   

  .یاقتى، ئىنىك ئانىسىنى ئویغىتىۋەتمهسلىك ئۈچۈن چىراقنى كۆتۈرگىنىچه پۇتىنىڭ ئۇچىدا یىنىك دەسسهپ سىرتقا چىقتى
ــسىنى پۇالڭلىتىــ  -كېچىــدىكى غــۇي پ بــوش چىگىلــگهن یاغلىقىــدىن چىقىــپ قالغــان ســۇمبۇل   غــۇي تــاغ شــامىلى مهلىكىنىــڭ یېپىنچى

ھۇشیار یاتقان قارا بویناق ئىت ئۇنى كۆرۈپ قۇیرىقىنى شىپاڭالتقىنىچه ئۇنىڭ یېنىغا كهلـدى، مهلىـكه          . چاچلىرىنى ھهریانغا سىلكىیتتى  
لىـدىغان یولغـا قـاراپ تـۇردى،     قارا بویناق بىـلهن بىـرگه ئۇینىـڭ ئالدىـدىكى قویـۇق ئـوت باسـقان دۆڭلـۈككه چىقىـپ یاۋۇزبهگنىـڭ كې                 

  .ئاسماندىكى تولۇن ئایمۇ خۇددى مهلىكىنىڭ كۆڭلىنى چۈشهنگهندەك پۈتۈن ئهتراپنى كۈندۈزدەك یۇرۇتۇپ تۇراتتى
مهلىكه یورۇق ئایدىڭغا قارىماستىن چىراقنىـڭ پىلىكىنـى تېخىمـۇ كۈچهیتىـپ ئـۇنى بىـر قۇلىـدا كۆتـۈرگىنىچه دۆڭ ئۈسـتىدە ئۇزۇنـدىن                   

ۇردى، ئۈرە تۇرۇپ بېلى تالغان مهلىكه چىراقنى یېنىدىكى چوڭ قـۇرام تاشـنىڭ ئۈسـتىگه مۇقىمـداپ قۇیـۇپ ئـۆزى یانـدىكى              ئۇزۇن ئۈرە ت  
كىچىك قۇرام تاشقا كىلىپ ئولتۇردى، قارا بویناقمۇ مهلىكه بىلهن تهڭ قۇیرىقىنى شىپاڭلىتىپ ئۇنىڭ یېنىغا كېلىـپ ئولتـۇردى، مهلىـكه         

تۇیۇقـسىز قـارا بوینـاق ئالـدى تهرەپـكه بېـشىنى       . ن زوقلىنىپ ئۇنىـڭ بېـشىنى سـىالپ ئـۇنى ئهركىلهتتـى     ئۇنىڭ بۇ خىل ئوماق ھهركىتىدى 
دە ئۇچقاندەك یۈگۈرۈپ كهتتى، مهلىكه قارا بویناقنىڭ بۇنـداق یۈگـۈرۈپ كىتىـشىدىن یاۋۇزبهگنىـڭ        -سۇزۇپ بىر ئىككىنى قاۋاپ قۇیدى    

اش ئۈستىدىكى چىراقنـى قۇلىغـا ئېلىـپ ئېگىـز كۈتـۈرۈپ ئىككـى یانغـا یىنىـك         قایتىپ كهلگهنلىكىنى بىلدى، ئۇ خۇشاللىقىدىن قۇرام ت    
یاۋۇزبهگ ئهسلىدە كېچىسى یول ماڭماسلىق نىیىتىگه كهلـگهن بولـسىمۇ لـېكىن بـۇ كـېچه یـورۇق ئایـدىڭغا تـوغرا كىلىـپ                  . پۇالڭالتتى

  .دىقالغانلىقى ئۈچۈن ئۇ مهشۇقىنىڭ یېنىغا ئالدىراپ بۇ خهتهرگه تهۋەككۈل قىلغان ئى
یاۋۇزبهگ یىراقتىكى تۆپىلىكته مهلىكىنىڭ ئۆزىگه سـاقالپ چىـراغ كۈتـۈرۈپ تۇرغـانلىقىنى كـۆرۈپ ئېتىغـا قامچـا سـالدى، ئـاڭغىچه قـارا             
بوینــاق قــۇیرىقىنى شىپاڭــشىتىپ ئۇنىــڭ ئالــدىغا كىلىــپ بولــدى، ئــۇ ئــاتتىن ســهكرەپ چۈشــۈپ ئــامراق ئىتىنــى قۇچىقىغــا ئېلىــپ ئــۇنى   

  .نه ئېتىغا مېنىپ سۈرئهتنى تىزلهتتىئاندىن یه. ئهركىلهتتى
مهشــۇقتهك ناھــایىتى قىـزغىن قۇچاقلىــشىپ كۆرۈشــتى،  –یـاۋۇزبهگ بىــلهن مهلىـكه خــۇددى كۆرۈشــمىگىلى نهچـچه یىــل بولغــان ئاشـىق     

ه یــاۋۇزبهگ ئــات ئۈســتىدىكى نهرســه كىرەكلهرنىمــۇ چۈشۈرمهســتىن ئــاتنى ئۆینىــڭ ئالدىــدىكى قارىغایغــا بــاغالپ قۇیــۇپ مهلىكىنــى یهن  
خوشالشقان چېغىدىكىگه ئوخشاش قۇچىقىغا ئېلىپ توغرىسىغا كۆتۈرۈۋالدى، مهلىكىمۇ ئهركىلىگىـنىچه ئىككـى قـۇلىنى یهنىـال ئۇنىـڭ        
بوینىغا گىرە سېلىۋالغان ئىدى، مهلىكه ئۇنىڭ قۇلىقىغـا ئېغىزىنـى یېقىـپ تـۇرۇپ ھۇجرىـسىدا ئىنىـك ئانىـسىنىڭ بـارلىقىنى پىچىرلىـدى،           

گ كۈچكه تولغان بىر قۇلىدا مهلىكىنى قۇچاقلىغىنىچه كۈتۈرۈپ تۇرۇپ یهنه بىر قۇلى بىلهن كهیـنىگه كىرىۋالغـان     بۇنى بىلگهن یاۋۇزبه  
چۆپ قۇیىـدىغان ئـۆیگه   -ئاندىن مهلىكىنى كۈتۈرۈپ ئۆیىنىڭ خېلىال كهینىدىكى ئوت    . قارا بویناقنى ئېڭىشىپال ئۇۋىسىغا باغالپ قویدى     

  ......سىنىڭ ئۈستىدە یاتقۇزدىئهكىرىپ شۇ یهردىكى یۇمشاق چۆپ دۆۋى
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ئارىدىن ئىككى ھهپته ئۆتۈپ مهلىكه كۈن چېچهكنىـڭ بۇشـىنىدىغان چېغىمـۇ یېقىنلىـشىپ قالـدى، بىـر كـۈنى ئىنىـك ئانـا یـاۋۇزبهگنى                
لىقىنـى   تۈلـۈكنى زاپـاس قىلىۋېلىـشنىڭ الزىم   –چاقىرىپ تۇغۇتقا الزىمهتلىك نهرسىلهرنىڭ بهزەنلىرىنىڭ كهم ئىكهنلىكىنى یهنه ئوزۇق           

  .یاۋۇزبهگ تاغدىن چۈشۈپ ئۇالرنى تولۇقالیدىغان بولدى. ئېیتتى
بىرىدىن ئایرىلىشقا كـۈزى قىیمـاي ئـۇزۇنغىچه     -خوتۇن ئىككىیلهن بىر  -یاۋۇزبهگ تاغدىن چۈشىدىغان كۈننىڭ ئالدىنقى ئاخشىمى ئهر      

نى چۈشهپ قالدى، چۈشىدە یاۋۇزبهگ سـۈیى سـۈزۈك   بىر چاغدا یاۋۇزبهگنىڭ كۈزى ئۇیقىغا كېتىپ دوستى پاششاخان ... پاراڭلىشىپ یاتتى 
بىر دەریادا مهلىكه كۈن چېچهك بىلهن سال ھهیدەپ كېتىۋاتقۇدەك، سۇ بارغانـسېرى ئۇلغىیىـپ ئـۇالر سـالنى توختىتالمـاي قـالغۇدەك، بـۇ            

  ...ىرىۋالغۇدەكساالمهت چىق-چاغدا دوستى پاششاخان قىرغاقتا پهیدا بولۇپ قۇلىنى سۇنۇپال ئىككهیلهننى قىرغاققا ساق
ــتى پاشــشاخاننى بهكــراق          ــڭ دوس ــدى، ئۇنى ــایىغىنى كۆرەلمى ــىنىڭ ئ ــپ چۈش ــۇپ كېتى ــىدىن ئویغۇن ــدا ئۇیقۇس ــۇ چاغ ــاۋۇزبهگ دەل مۇش ی
كۆرۈۋالغۇسى بار ئىدى، ئۇ كۈزىنى ئاستا ئېچىپ مهیدىسىگه بېشىنى قۇیـۇپ ئـۇخالپ قالغـان مهلىكىنىـڭ چېچىنـى یىنىـك سـىالپ دوسـتى           

مهلىكه یاۋۇزبهگنىڭ ئۆزىنىڭ چېچىنى سىلىشىدىن ئویغۇنـۇپ ئۇنىـڭ ئۇخلىمـاي بىـرنىمه خىیـال         .  كۈزىنى یۇممىدى  پاششاخاننى ئویالپ 
  .قىلىۋاتقانلىقىنى سهزدى

  . دېدى مهلىكه یاۋۇزبهگنىڭ مهیدىسىدىن بېشىنى ئالماي تۇرۇپ- نىمىلهرنى خىیال قىلىۋاتىسىز یاۋۇزبهگ؟-
ئىككىمىز دەریادا سال بىلهن كېتىپ بېرىپ سالنى توختىتالماي قالغان ئىدۇق، ئۇ ئىككىمىزنى    دوستۇم پاششاخاننى چۈشهپ قاپتىمهن،      -

  . دېدى دوستىنى سېغىنغان یاۋۇزبهگ ئېغىر بىر ئوھ تارتىپ–! قىرغاققا ئاچىقىپ قویغىدەك 
  . ئۇلۇغ ئالالھ بىزنى ئۆز پاناھىدا ساقلىغۇدەك، ئۇنىڭ روھى بىزگه مهدەت قىپتۇ یاۋۇزبهگ-
  .هن پاششاخاندەك یاخشى یىگىتنى ئۆمرۈمدە ئۇچراتمىغانمهن، بهزىدە ئۇنى ئىنسانالر ئارىسىغا چۈشكهن خېزىرمىكىن دەپال قالىمهن م-
  ... شۇنداق پاششاخان خاندانلىقنىڭ كۈزى ئىدى، ئۇنىڭغا یامانالرنىڭ كۈزى تهگدى-
   نېمه دەیدىغانلىقىمنى بىلهمسىز مهلىكهم؟ ناۋادا مهن جهننىتى بولسام مهندىن نېمه تهلىپىڭ بار دەپ سورىسا-
   دەپ بېقىڭه قېنى؟-
  ... مهن ئالالھتىن پاششاخاننى تىلهیتتىم-

مهلىكه یاۋۇزبهگنىڭ بۇ جاۋابىنى ئاڭالپ دەرھال ئۇنىـڭ مهیدىـسىدىن بېـشىنى كۈتـۈرۈپ ئۇنىڭغـا تىكىلىـپ قارىـدى ئانـدىن چىرایىنـى             
یاۋۇزبهگ مهلىكىنىڭ بۇ ئوماق قىلىقىـدىن كۈلـۈپ كېتىـپ ئـۆرۈلگىنىچه مهلىكىنىـڭ      . لدىئۆمچهیتىپ یاۋۇزبهگكه كهینىنى قىلىپ یېتىۋا   

  .ئۇ تهرىپىگه ئۆتۈپ ئۇنى باغرىغا بېسىۋالدى
   ئهلۋەتته بېشىدا سىزنى تىلىمهكچى ئىدىم، لېكىن سىز ئۇ دۇنیادىمۇ مهندىن ئایرىلمایسىز، شۇنداققۇ؟-

ىــت ئىكهنلىكىنــى ، ئۇنىــڭ دوســتى پاشــشاخاننى نهقهدەر یاخــشى كۆرىــدىغانلىقىنىمۇ  مهلىــكه یاۋۇزبهگنىــڭ ھهقىــقهتهن ۋىجــدانلىق یىگ
ئوبدان بىلهتتى شۇنداقال مهلىكه یاۋۇزبهگ بىلهن پاششاخاننىڭ دوستلۇقىدىن پهخىرلىنهتتى، بایامقى گهپتىن ئۇ ئهمهلىیهتته تهسىرلىنىپ   

شــۇڭا مهلىــكه دەرھــال  . نىڭغــا ئهركىــلهپ قویغــان ئىــدى خــوش بولغــان بولــسىمۇ لــېكىن یــاۋۇزبهگ بىــلهن قهســتهن ئۆچهكىــشىپ ئۇ   
  .یاۋۇزبهگنىڭ مهیدىسىگه بېشىنى یهنه ئېلىۋېلىپ ئۇنىڭغا ئهركىلىگىلى تۇردى

  . دېدى یاۋۇزبهگ مهلىكىنىڭ چېچىنى قۇل بارماقلىرىغا یۆگهپ تۇرۇپ- مهلىكهم سىزگه بىر گهپنى دىسهم ماقۇل دىیهرسىزمۇ؟ -
  . دېدى مهلىكه ئۇنىڭ مهیدىسىگه بېشىنى چىڭ یېقىپ-...ي ئالدى بىلهن ئاڭالپ باقا-
  ... ناۋادا بالىمىز دۇنیاغا كۆز ئاچسا ئۇنىڭ ئىسمىنى -
  ... ئىسمىنى زادى نېمه قویغۇڭىز بار، ئۆتكهندە بۇ توغرىلىق گهپ قىلسام كۈلۈپال تۇرۇۋالدىڭىز-
  ... ئىسمىنى پاششاخان قویغۇم بار مهلىكهم سىزنىڭچه-

كۈنگه یاخشى كـۆرۈپ قېلىۋاتـاتتى،   -نىڭ پهرىشتىدەك یاخشى ئادەملىكىدىن بهكمۇ ئىپتىخارالندى، ئۇ یاۋۇزبهگنى كۈندىن        مهلىكه ئىرى 
  . ئۇ مۇشۇ تاپتا ئۇ ئىرىنى تېخىمۇ چىڭ قۇچاقلىۋالدى

   ناۋادا قىز تۇغسامچۇ؟-
  بۇ ئىسىم بۇالمدىكهن؟سىزنىڭچه .  یاق سىز ئوغۇل تۇغىسىز، خاندانلىقنىڭ شاھزادىسىنى تۇغىسىز مهلىكهم-
  ... بۇپتۇ، ئهمىسه ماڭا ۋەدە بېرىڭ، تاغ یۇلىدا كېچىسى ماڭماسلىققا ۋەدە بېرىڭ-

–یـاۋۇزبهگ مهلىكىنىـڭ بــۇ جاۋابىـدىن ئـالهمچه خۇشــال بولـۇپ ئـۇنى باغرىغــا چىـڭ بېـسىۋالدى، ئــۇالر یهنه ھهشـقىپىچهكتهك ئىرمــاش          
  ...چىرماش بولۇپ كهتتى

بهگ یهنه سـهپهرگه ئاتالنـدى، لـېكىن بـۇ قېـتىم ئۇنىـڭ كـۆڭلى نىمىـشقىدۇر بىرخىـل خۇشـال ئهمهس ئىـدى،               ئهتىسى ئهتتىگهندە یـاۋۇز   
  .لېكىن ئۇ تاغدىن چۈشۈپ الزىمهتلىكلهرنى ئاچىقمىسا بولمایتتى. مهلىكىنىڭمۇ ئۇنىڭدىن ئایرىلغۇسى یوقتهك قىالتتى

ىكىنىڭ كۆڭلىنى بىرخىل ۋەھىمه قاپلىۋالدى، ئۇ ئۆزىنىڭ تۇغۇتىدىن یاۋۇزبهگ ئۇالر بىلهن خوشلىشىپ چېغىر یولدىن چۈشۈۋاتقاندا مهل
ئهنسىرەپ قالدىمۇ یاكى تاغ یۇلىنىڭ خهتىرىدىن ئهنسىرەپ قالدىمۇ ئىشقىلىپ یاۋۇزبهگنى قایتا كۆرەلمهیدىغاندەك بىر خىـل سـىزىمغا      

ۇسى كهلـدى، شۇڭالشـقا ئـۇ یىـراقالپ كهتـكهن      كىلىپ قالـدى، ئۇنىـڭ شـۇ تاپتـا یـاۋۇزبهگ بىـلهن تـازا بىـر قۇچاقلىـشىپ خوشلىـشىۋالغ                  
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یاۋۇزبهگ بىلهن یهنه بىر قېتىم كۆرۈشۈۋېلىش ئۈچۈن ئۆیىنىڭ یېنىدىكى سۇ ئېلىپ چىقىدىغان چېغىر یولـدىن تهسـته مېڭىـپ چۈشـۈپ            
  .كهتتى، ئىنىك ئانا ئۇنىڭ مهخسىدىنى چۈشىنىپ كۆزىگه ئىسسىق یاش ئالغىنىچه ئۇنىڭ كهینىدىن ئهگىشىپ چۈشتى

غىر یولدا ئاتلىق چۈشىۋاتقان یاۋۇزبهگ ئېغىـر خىیالنىـڭ تهسـىرىدە ئېتىنىـڭ توختـاپ قالغـانلىقىنى سـهزمىدى، ئـۇ نـېمه بولغـانلىقىنى                چې
بىلىش ئۈچۈن بېشىنى كۈتۈرۈپ قارىۋىدى ئالدىدا مهلىكه یىغالمسىراپ تۇرۇپتۇ، یاۋۇزبهگ ئاتتىن دەرھال سـهكرەپ چۈشـۈپ مهلىكىنىـڭ     

چىڭ قۇچاقلىۋالدى، مهلىكه كۈزىدىن تارامالپ ئاققان یاشنى یاۋۇزبهگكه كۆرسهتمهي ئـالقىنى بىـلهن سـۈرتىۋېتىپ     ئالدىغا بېرىپ ئۇنى    
زورىغا كۈلۈمسىرىدى، یاۋۇزبهگ شۇئان بوینىدىكى ئاتىـسى بهرگهن تۇمـارنى یىـشىپ ئېلىـپ مهلىكىنىـڭ بوینىغـا ئېـسىپ قۇیـۇپ ئۇلـۇغ                    

ىنى ئالالھ خالىسا نهچچه كۈنگه قالمایال یهنه قایتىپ چىقىـدىغانلىقىنى ئېیتىـپ مهلىكىـگه     ئالالھنىڭ ھهممه ئىشنى ئاسان قىلىدىغانلىق    
  .تهسهللى بهردى

شۇنداق قىلىپ یاۋۇزبهگ بىر كۈزى مهلىكىدە قالغان ھالدا ئۇنىڭ بىـلهن خوشالشـتى، ئـۇالر بـۇ خوشلىشىـشنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ ھایاتىـدىكى         
 .ىق خوشلىشىش ئىكهنلىكىنى زادىال بىلمهیتتىئهڭ تهسىرلىك شۇنداقال ئهڭ ئاخىرقى قېتىمل
*            *              *               *               * 

تۈلـۈك سـېتىۋالغىلى چۈشـكهندە ئۆزىنىـڭ كونـا چـۆپقىتى بولغـان زەرگهر ئۇسـتامغا بىـردانه            -ئۆتكهن قېتىم یاۋۇزبهگ تاغتۇرادىن ئـوزۇق     
 ئۇستا گهرچه گۆھهر ئۈنچىلهرنى ئانچه تۇنۇپ كهتمىسىمۇ لېكىن بۇنداق چوڭلـۇقتىكى یېـشىل    یېشىل یاقۇت بهرگهن ئىدى، بۇ زەرگهر     

شۇڭا ئۇ ئهتىسى دۇكىنىنى تاقـاپ بـۇ گـۆھهرنى تـازا پـۇل قىلىـش ئۈچـۈن        . گۆھهرنىڭ ھىساپسىز پۇلغا یارایدىغانلىقىنى پهرەز قىالالیتتى 
 ئاسـتانه شـهھرىگه قـاراپ یـول ئالـدى، چـۈنكى چـوڭ شـهھهردىكى         -ھىرىخاندانلىقنىڭ ئۆز ۋاقتىدىكى پایتهختى بولغـان ئهڭ چـوڭ شـه     

  .داڭلىق جاۋاھىر پورۇشالرال بۇ مالنىڭ قهدرىنى بىلهتتى ھهم ئۇنىڭ قىممىتىدە پۇل چىقىراالیتتى
ۇكىنىغـا  زەرگهر ئۇستا شهھهرگه یىتىپ كهلگهندىن كېیىن ئاۋات رەستىدىكى ئۆزىگه تونۇش بولغان چـوڭ بىـر یېغىـپ سـاقلىغۇچىنىڭ د      

  .ئالدىراپ كىرىپ كهلدى
بۇ دۇكاننىڭ خۇجایىنى گهرچه شهھهردە نامى ئاتالغان باي بولمىسىمۇ ئهمما ئۆزى مهككه مۇكهررەمگه نهچـچه قېـتىم بېرىـپ كهھبىنـى          

كونـا  ئـۇ ئـۆز دۇكىنىغـا جىـددىي كىـرگهن بـۇ یىـراق سـهھرالىق         . ئۆز كۈزى بىلهن كۆرگهن یولى راۋان توققۇزى تهل ھاجى كىشى ئىدى        
سـائهتتىن  –دە ئۇنى ئۇدۇل ئارقا ھویلىغا باشلىدى، بىردەملىك ساالم -مېھمىنىنى كۆرۈپ ئۇنىڭ نېمه مهقسهتته كهلگهنلىكىنى پهملىدى      

  :كېیىن زەرگهر ئۇستا ئۆزى ئېغىز ئاچتى
 –دۇل یانلىرىغـا ئهكىلىـشىم ،   ھاجى ئاكا، یېقىندا قۇلۇمغا تېپىلغۇسىز بىر تال گۆھهر چۈشىۋېدى، كۆڭلۈم یهنىال سىلىنى تارتىـپ ئـۇ            -

  .دېدى زەرگهر خۇپسهنلىك بىلهن كۈلگىنىچه قۇلىدىكى كىچىك یاغلىققا ئورالغان مالنى ھاجى كىشىگه سۇنۇپ
 یاخشى قىپسىز دوستلۇق دىگهننى مانا مۇشۇنداق چاغدا یهتكۈزگۈلۈك، جاھاننىڭ قانداق بولۇپ كهتكهنلىكـى سـىزگه ئایـان، دىقـقهت        -

ــاران تــ   ــساق ئ ــاي    قىلمى ــۆرۈپ باق ــى مهن ك ــا ئۈســكىلى، قېن ــارا باالغ ــالنى     -!ۇرىمىز ق ــدىكى م ــكهچ قۇلى ــاجى تۈگــۈنچىنى یهش ــدى ھ  دې
  .مهنسىتمىگهندەك قىیاپهتته

ھاجى تۈگۈنچىنى یىشىپ ئىچىدىكى یېشىل مالنى كۆرۈپ باشتا ئۇنى سـاختىمىكىن دەپ ئـویالپ قالـدى، كېـیىن یـاقۇتنى قۇلىغـا ئېلىـپ                  
ۇیــاش نۇرىغــا تۇتــۇپ بــاقتى، ئۇنىــڭ راســتلىقىغا جهزم قىلغانــدىن كېــیىن ئۆزىنىــڭ ھهیــران قالغــانلىقىنى    كــۆزىگه یــېقىن ئهكىلىــپ ق

زەرگهرگه چاندۇرماي ئىچكىرى ئۈیىگه كىرىـپ بىـردانه لوپـا ئهینهكنـى كۈتـۈرۈپ چىقىـپ یـاقۇتنى یهنه قایتىـدىن ئىنچىكىلىـك بىـلهن                
بىـلهن قۇلىـدىكى لوپـا ئهینهكنـى جىجىـالپ بـاقتى، دەرۋەقه لوپـا ئهینهكنىـڭ         كۈزىتىشكه باشلىدى، ئاندىن قۇلىدىكى بـۇ یېـشىل یـاقۇت       

یۈزىدە ئىنچىكه بىر سىزىق پهیدا بولدى، دېمهك بۇ یېشىل یاقۇت ھهقىیقى ئالماس بولۇپ چىقتى، ھـاجى ئۆمرىـدە بۇنـداق چوڭلـۇقتىكى               
كهم ئۇچرایـدىغانلىقىنى  -سـنىڭ ناھـایىتى كهمـدىن   یېشىل ئالماسنى كۆرۈپ باقمىغـان ئىـدى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ بۇنـداق یېـشىل ئالما                 

  .ئۇنىڭ چىرایىغا كۈلكه یۈگۈرۈپ زەرگهرنىڭ دولىسىغا مۇشتلىدى. كىشىلهرنىڭ ئېغىزىدىنال ئاڭلىغان ئىدى
  . دېدى ھاجى خۇشاللىقىنى ئىچىگه یۇشۇرۇپ- قېنى دوستۇم، مېلىڭغا قانچىنى بېرەي؟-

ىڭ ھىلىگهرلىك چىقىـپ تۇرغـان كۆزلىرىـدىن ئالالقاچـان بىلىـپ قالغاچقـا بـوش یهردىـن          زەرگهر ئالماسنىڭ ساختا ئهمهسلىكىنى ھاجىن    
  :چۈشمىدى 

 سىلى بۇ خىل سودىنى قىلىپ كۈنۈك ھاجى ئاكا، بۇنداق مالنى خاندانلىق تهۋەسىدىن ئهمهس پۈتكۈل یهتته ئىقلىمدىن ئىزدەپ تاپماق -
  ...ر بۇ ئىشنى ئاڭلىسا ماڭا بىر ئۆمۈر قارىمایدۇبىر ئىش، شۇڭا ئۆزلىرى بىلىپ بىرنىمه دېگهیال، باشقىال

دېگهن سۆزنى ئۇرغۇلۇق قىلىپ ئېیتقاچقا ھاجىنىڭ یۈرىگى بىر ئاز جىغىلداپ قالدى، ئهمهلىیهتته ئۆزىدەك ھاجىدىن   » باشقىالر«زەرگهر
اللىـسىغا بىـر خىیـال كهلـدى، ئـۇ      مىڭىنىڭ مۈلۈكىنى بىر قىلغان تهقـدىردىمۇ بـۇ یېـشىل ئالماسـقا چىقىـشالمایتتى، ھاجىنىـڭ تـۇرۇپ ك             

دەرھال زەرگهرنى ئۆیدە بىردەم ئولتـۇرۇپ تۇرۇشـىنى ئۆزىنىـڭ یېنىـدىكى نهخ پـۇلنى باشـقا بىـر دوسـتىغا بىرىـپ تۇرغـانلىقىنى شـۇڭا بـۇ              
  .گۆھهرنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ پۇلنى ھازىرال ئهكىلىپ بېرىدىغانلىقىنى جېكىلهپ ئۆیدىن چىقىپ كهتتى

ئـوردا دەرۋازىـسى ئالدىـدا    . تى ئالدىراش شهھهرنىڭ مهركىزىدىكى ئىلگىرىدىكى خانلىق ئوردىنىڭ ئالدىغا كىلىپ توختىدى     ھاجى ناھایى 
رۇس ئهسكهرلىرى پوستا تۇرىۋاتقان بولۇپ رۇس ھاكىمىیىتىنىڭ ھهربىي باش قۇماندانى مۇشۇ یهرنـى ئىـش بىجىـرىش ئـورنى قىلىۋالغـان                
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  . ئىدى
لىق پوستقا یانچۇقىدىكى پۈرلىشىپ كهتكهن بىر ۋاراق قهغهزنى ئېلىـپ كۆرسـىتىۋېدى، ئـۇالر ئـۇنى ئوردىغـا       ھاجى خۇشامهت بىلهن قۇرال   

كىرگۈزىۋەتتى، ھاجى قهدىمىنى تىزلىتىپ ئۇدۇل باش گىنېرال تۇرۇشلۇق قهسىرنىڭ ئالدىغا كىلىپ توختىدى ۋە ئىشىك تۈۋىـدە تۇرغـان         
ىـلهن ئىـزدەپ كهلگهنلىكىنـى ئېیتتـى، قـاراۋۇل ئۇنىـڭ ئىـسمىنى سـورىۋېلىپ قهسـىرگه          قاراۋۇلغا ئۆزىنىڭ باش گېنىرالنـى مـۇھىم ئىـش ب    

  .كىرىپ كېتىپ ھایال ئۆتمهي چىقىپ ئۇنىڭغا یول باشالپ ئۇنى گىنېرال تۇرۇشلۇق ئۆیگه باشالپ كىردى
كـا پۇرىقىغـا تۇلـۇپ    خام سـىمىز كهلـگهن گىنېـرال خىـزمهت ئۈسـتىلىدە بـاش چۆكـۈرۈپ ئىـشلهۋاتقان بولـۇپ ئـۆي ئىچـى كۈچلـۈك ۋوت                

  .ھاجى گېنېرالغا كۈچۈكلىنىپ ساالم قىلدى، گىنېرال ئۇنى خوشیاقمىغاندەك كۈتىۋالدى. كهتكهن ئىدى
ــگهن           - ــپ كهل ــا قىلى ــڭ ماڭ ــىۋېدى، ئۆزلىرىنى ــال گــۆھهر چۈش ــر ت ــا بى ــشىمدە، قۇلۇمغ ــزدەپ كېلى ــۆزلىرىنى ئى ــاپلىرى، ئ ــرال جان  گىنې

ڭ یاخـشى مـال چۈشـسه ماڭـا ئالـدى بىـلهن كۆرسـهت دېـگهن سـۆزلىرىنى ئىـسىمدە تۇتـۇپ بـۇنى               ئاتىدارچىلىقلىرىنى شۇنداقال ئۆزلىرىنى  
  .دېدى ھاجى دۇدۇقالپ قۇلىدىكى تۈگۈنچهكلهنگهن یاغلىقىنى ئۇنىڭغا سۇنۇپ–! ئالدىلىرىغا ئهكهلدىم ، كۆرۈپ باقسىال ئالىیلىرى

ىـدا یۇقىرىنىـڭ پىالنىغـا ئاساسـهن پىشـشىق ئـۈگهنگهن بولغاچقـا        گىنېرال تۈركمهن تىلىنى بۇ خاندانلىققا كىرمهسنىڭ نهچچه یىل ئالد    
گېنېرالغا ھاجىنىـڭ بـۇ خهۋىـرى ئاالھىـدە بىلىنىـپ ئورنىـدىن دەرھـال تـۇرۇپ تۈگـۈنچىنى قۇلىغـا               . تۈركمهنچىنى بىماالل سۆزلىیهلهیتتى  

  .ئېلىپ یهشتى
ىدا تۇتقىنىچه دېرىزە تۈۋىگه ئهكىلىپ قۇیاش نۇرىغا تۇتۇپ ئۇ یېشىل ئالماسنى كۆرۈپ ئۆز كۆزىگه ئىشىنهلمهي قالدى، ئۇ ئالماسنى قۇل

  .باقتى، ئاندىن خۇشاللىقتا قىلغىلى قىلىق تاپالماي ھاجىنى بېرىپ قۇچاقالپ ئۇنى تهبرىكلىدى
ه  دېـدى گىنېـرال ئالماسـنى توختىمـاي كـۆزىگ     - یارایسىز ھاجى، مانا ئهمدى مىنىڭ دوستۇمدەك ئىـش قىلـدىڭىز، دەڭـا نـېمه ئالىـسىز؟        -

  .سۈرتۈپ
 ھـاجى گېنېرالنىـڭ ئـاچچىقىنى كهلتـۈرۈپ     -... مالنىڭ ئىگىسى ھـازىر سـاقالپ تۇرىـدۇ، ئۇنىـڭ باھاسـى سـهل ئۈرىـدەك قىلىـدۇ، شـۇڭا               -

  .قویماسلىق ئۈچۈن سۆزىنىڭ ئاخىرىنى ئېیتالمىدى
-ىمه بولـۇپ ئۇنىڭغـا الزىمـى ئـالتۇن    گىنېرال ئۇ گهپكه قۇالق سـالمىدى، ئۇنىـڭ ئالدىـدا بـۇ دۆلهتـته ئىـشلىتىلىۋاتقان قهغهز پـۇل ھېچـن         

شۇڭا ئۇ ھاجىنىـڭ دولىـسىغا مۇشـتالپ قۇیـۇپ ئىچكىرىـدىكى ئـۆیگه كىرىـپ كېتىـپ ئىككـى تاغـار پـۇل                 . یاقۇت ئىدى -كۈمۈش، لهئلى 
ىنى ئاچىقىپ ھاجىنىڭ ئالدىدا قویدى، ھاجى كۆز ئالدىدىكى بۇنچه جىق پۇلنى كۆرۈپ چۈش كۆرىۋاتقان بولماي یهنه دەپ ئۆزىنىڭ قـۇل        

  .ئۆزى چىمداپ باقتى
 دېدى گىنېرال ھاجىنىـڭ ھایاجانـدىن یوغىنـاپ    - ئېلىڭ بۇرادەر، بۇ مىنىڭ سىزگه قىلغان ئازراق كۆڭلۈم، سىزنىڭچه بۇ پۇل یىتهرمۇ؟  -

  .كهتكهن كۆزىگه قاراپ
  .دېدى ھاجى ئۇنىڭغا ھىجایغىنىچه خۇشامهت قىلىپ...  یهتمهمدىغان، یهتمهمدىغان گىنېرال ئالىیلىرى-
  ! بۇندىن كېیىن ھهمكارلىقىمىز تېخىمۇ كۈچهیسۇن-
  ... چاتاق یوق ئالىیلىرى، ئۇنداق بولسا مهن ماڭاي-

. گىنېرال ھاجىنىڭ بۇ یهردىن تىزراق یۇقىلىشىنى خاالیتتى، شۇ تاپتـا ئۇنىـڭ خۇشـاللىقتىن تـوۋالپ ۋارقىرغۇسـى كىلىـپ كهتـكهن ئىـدى                
 ئالماسـقا قایتىـدىن سـهپ سېلىـشقا باشـالپ ئۆزىنىـڭ كىتـاب جازىـسىدىن مهخـسۇس          شۇڭا ئۇ ھـاجىنى ئىتتىـك ئۇزۇتـۇپ قۇیـۇپ یېـشىل         

  .ئالماسقا ئائىت رۇسچه قامۇسنى قۇلىغا ئالدى
ھاجى ئىككى تاغار پۇلنى یۈتكىنىچه ئوردىدىن چىقىپ ئۇدۇل دۇكىنىغا كهلدى ئاندىن دۇكان خىزمهتچىسىگه دۇكاننى تاقىۋېتىـپ دەم      

ئىشىكنى تاقىۋېتىپ كهتكهندىن كېیىن ئۇ ئىككى تاغار پۇلنىـڭ بىـر یېـرىم تاغـار پـۇلنى تىقىـپ قۇیـۇپ          ئېلىشىنى بۇیرىدى، خىزمهتچى    
  .قالغان یېرىم تاغار پۇلنى كۈتۈرۈپ ئارقا ھویلىدا ساقالپ ئولتۇرغان زەرگهرنىڭ ئالدىغا قویدى

كهیـنىگه قارىۋەتكهنـدىن كېـیىن    -بولـۇپ ئالـدى  تاڭ قالدى، ئاندىن ئایالنغانـدەك    -زەرگهر خالتىنى ئېچىپ ئىچىدىكى پۇلغا قاراپ ھاڭ      
  :ھاجىغا دېدى 

   ھهممىسىنى ئاالمدىم ؟-
  ... ئېلىڭ، ئېلىڭ ، شۇنچه یىراقتىن ئاز جاپا بىلهن كهلمىدىڭىز، الیاقىتىڭىزدە بولمىدى، قالغىنى كۆڭلۈمدە بار-
قىغا یىتىپ تاغاردىكى پۇلنى خۇددى ھـازىرال بىرسـى    زەرگهر شۇنداق دىگىنىچه ئاغىزى قۇلى -! یۇقسۇ، یۇقسۇ ھاجىم ئاكا، سهت بولدى      -

  .تارتىۋالىدىغاندەك مهیدىسىگه چىڭ باستى
 دېـدى ھـاجى   – بۇندىن كېیىن یهنه ئېسىل مالالر قولىڭىزغا چۈشسه، ئۇدۇل مىنـى ئىـزدەڭ، ئهجىرىڭىزنـى ھهرگىـز یهردە قویمـایمهن          -

  .غادایغىنىچه ئۆزىنى كۆرسىتىپ
ا تۈزۈكمۇ خوش دىمهي چىقىپ كهتتـى، ھـاجى ئـۇنى یولغـا سـېلىپ قۇیـۇپ ئىـشىك دەرىزىلهرنـى مهھـكهم          زەرگهر خۇشاللىقىدىن ھاجىغ 

  .تاقاپ بایامقى تىقىپ قویغان پۇلالرنى ئېلىپ ساناشقا باشلىدى
گىنېـرال ھـاجى بىـلهن خوشلىـشىپ تـوم كىتـاپنى ئـاختۇرۇپ یـۈرۈپ یېـشىل ئالماسـنىڭ پهقهت ئافغانىـستان تاغلىرىـدىن كهمـدىن كهم              
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چىقىدىغانلىقىنى، بۇنداق چوڭلۇقتىكى یېشىل ئالماسنىڭ دۇنیادا پهقهت ئىككى تالال بارلىقىنى بىلدى، لېكىن كىتاپتا بـۇ ئالماسـالرنىڭ        
  .نهدە ، كىملهرنىڭ قۇلىدا ئىكهنلىكى تولۇق قهیت قىلىنمىغان ئىدى

راپ ھاجىنىڭ دۇكىنىغا ماڭدى، چـۈنكى ئۇنىـڭ تویمـاس    ئاچكۆز گىنېرال كىتاپنى دەرھال یېپىپ قۇیۇپ ھهربىي فورمىسىنى كېیىپ ئالدى  
  .نهپسىگه بۇ ئالماسنىڭ یهنه بىرىنىڭ ئىزدىرىكىنى قىلىپ بېقىش ئۇتى تۇتاشقان ئىدى

گىنېرال ھهربىي ماشىنىسى بىلهن ھاجىنىڭ دۇكىنى ئالدىدا توختـاپ شـوپۇرىغا ئـۆزىگه سـاقالپ تۇرۇشـنى بـۇیرۇپ خىـزمهت سومكىـسىنى             
  . لغان دۇكان ئىشىگىنىڭ یېنىدىكى ھهشهمهتلىك دەرۋازىنى قاقتىكۆتۈرگىنىچه تاقا

سـالدىراپ تاغارغـا   -ھاجى ئۆینىڭ ئىچىدە پۇلنى ئهمدى ساناپ بۇلىشى ئىدى، ئۇ تۇیۇقسىز قېقىلغان ئىشىك ئاۋازىدىن پۇلالرنى ئالدىراپ     
  .سېلىپ كارۋاتنىڭ ئاستىغا یۇشۇرۇپ قۇیۇپ یۈگۈرگىنىچه چىقىپ دەرۋازىنى ئاچتى

دىگهننـى ئـویالپ   » پـۇلنى یانـدۇرۇۋالغىلى كهلمىـگهن بولمىـسۇن یانـا     «جى ئىـشىك تۈۋىـدە كۈلۈمـسىرەپ تۇرغـان گېنېرالنـى كـۆرۈپ            ھا
  .قورقىنىدىن ئهرۋایى قىزىق گهز ئۆرلىدى

 قېنـى  –ۈرمهي  دېدى ھاجى ئېغىزىدىكى تۈپۈكنى ئاران یۇتىۋېتىـپ جىددىلهشـكهنلىكىنى بىلـد       -...ئۆزلىرىمىدىله...بۇ  ... گىنېرال بۇ    -
  !ئۆیگه كىرسىله

گېنېرال ئۇنىڭ ئۆزىدىن بهك چۇچۇپ كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ ئۇنىڭ مۆرىسىگه یىنىك ئـۇرۇپ قۇیـدى، ھـاجى بىـر ئـاز خـاتىرجهم بولـۇپ         
  :گېنېرالنى ئۇدۇل مېھمانخانىسىغا باشالپ چاي ئهكىرگىلى مېڭىۋىدى ، گېنېرال ئۇنى توستى

كىلىشتىكى مهقـسىتىم مۇنـداق، بایـامقى گـۆھىرىڭىزگه قىزىقىـپ قېلىـپ ماتېرىیـال ئـاختۇرۇپ باققـان           بۇرادەر، بولدى ئاۋارە بولماڭ،      -
ئهتىقىلىك قىممىتـى خېلـى یـۇقىرى ئىـكهن، شـۇڭا ئـۇنى سـىزگه بهرگهن ئـادەم بىـلهن كۆرۈشـۈپ باقـاي                 -ئىدىم، قارىسام ئۇنىڭ ئاسارە   

  ...دىۋىدىم
ئىـشنىڭ تېگـى   . انچه باغالم ئامېرىكا دوللىرىنى چىقىرىپ ھاجىنىڭ قۇلىغا سۇندى   گېنېرال شۇنداق دىگهچ خىزمهت سومكىسىدىن بىر ق      

  :تهكتىنى چۈشهنگهن ھاجىنىڭ یۈرىگى ئورنىغا چۈشۈپ ئىچىدە خۇداغا مىڭ شۈكرى قىلدى، ئۇ دولالرنى كۆرۈپ تېخىمۇ ھایاجانلىنىپ 
 دېدى ھـاجى پـۇلنى ئـالغىلى    –ى، مىنى ئۆز كۆرمهیدىكهنالدە  ئالىیلىرى بۇنىڭغىمۇ بۇنچىلىك كایاپ كىتىش كىتهمدۇ، قارىسىال سىلىن     -

  .ئۇنىماي
 دېدى گېنېرال بـۇیرۇق تهلهپپـۇزدا پـۇلنى ئۇنىـڭ     – ئېلىڭ ، ئېلىڭ، ئۆیىڭىزگه بۇنداق قۇرۇق كهلمىسهم بۇالتتى، بۇمۇ مىنىڭ كۆڭلۈم   -

  .قۇلىغا مهجبۇرى تۇتقۇزۇپ قۇیۇپ 
ن خــوش بولــۇپ گېنېرالنىــڭ یېنىغــا یــېقىن كىلىــپ ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا بىــر نىمىلهرنــى  ئۈســتىلهپ كهلــگهن بــۇ ئــامهتلهردى-ھــاجى ئۈســتى

  .كۇسۇرلىدى، گېنېرال بېشىنى لىڭىشتىپ ئۇنىڭ كۆرسهتكهن مهسلىھهتى بویىچه ئىش قىلىدىغان بولدى
ردىن كېیىن ھاجى ھېلىقـى  ئهتىسى ھاجى یىراق سهھرادىكى زەگهر ئۇستىنىڭ یۇرتىغا قاراپ سهپهرگه ئاتالندى، بىر قانچه كۈنلۈك سهپه        

زەرگهرنىــڭ ئــۈیىگه بېرىــپ ئــون نهچــچه بــاغالم پــۇلنى ئۇنىــڭ ئالــدىغا قۇیــۇپ مهخــسىتىنى ئېیتتــى، زەرگهر یاۋۇزبهگنىــڭ كىملىكىنــى     
ىڭ بىلمهیتتى، شۇنداقتىمۇ پۇلنىڭ قىزىقتۇرىشى بىلهن یاۋۇزبهگ كهلگهندە ئۇنى گېنېرالغا تۇتۇپ بېرىدىغانغا ھاجىمۇ ئاڭغىچه زەرگهرن      

  .ئۆیىدە یاۋۇزبهگنىڭ كىلىشىنى ساقالپ تۇرىدىغانغا مهسلىھهتلهشتى
یاۋۇزبهگ مهلىكه بىلهن خوشلىشىپ ئىككى كۈندىن كېیىن ھېلىقى بازارغـا یىتىـپ كهلـدى، ئـۇ ئـادىتى بـویىچه كونـا چـۆپقىتى بولغـان                 

ىن جىددىلىـشىپ یـۈرىگى باشـقىچه سـېلىپ     زەرگهر ئىـشىكنى ئېچىـپ یـاۋۇزبهگنى كـۆرۈپ ئىنتـای     . زەرگهرنىڭ ئىشىگىنى یىنىـك چهكتـى     
كهتتى، زەرگهر بىر تۇرۇپ یهنه كۆڭلىدە ئۇنىڭ بۇیهرگه مهڭگۈ كهلمهسلىكىنى ئۈمىد قىالتتى ئهمما پۇلنىڭ شهیتىنى ئۇنىڭ ئىمانىدىن         

ھـایىتى ئهخالقلىـق   غالىب كهلدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ھاجىنىڭ كۆرسهتكهن پىالنى بویىچه یـاۋۇزبهگنى ئـۈیىگه چىـڭ تـۇتتى، یـاۋۇزبهگ نا         
كىشىنىڭ كۆڭلىنى ئاۋایالیدىغان ئادەم بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ قېـتىم زەرگهرنىـڭ كـۆڭلىنى رەت قىاللمـاي ئۇنىـڭ ئـۈیىگه كىرىـپ دۇئـا             

  .یاندۇرۇپال چىقماقچى بولدى
چـۇن ئادەمنىـڭ تهققـى    یاندىكى ئۆینىڭ دەرىزىسىدىن ئۇالرنىڭ ھهركىتىنى مۈشۈكتهك مارىالپ تۇرغان ھاجى ئىـشكتىن كىـرگهن بـۇ یۇ     

تۇرقى زەرگهر تهسۋىرلهپ بهرگهن یېشىل یاقۇتنىڭ ئىگىسىگه ئوخشایدىغانلىقىنى بىلپ دەل ساقالۋاتقان ئادىمىنىـڭ شـۇ ئىكهنلىكىنـى              
  .پهرەز قىلدى

كۆرۈشـۈپ  یاۋۇزبهگ دۇئانى یاندۇرۇپ قوپۇشـقا تهمـشهلگهندە ھـاجى ئالـدىراپ كىرىـپ كهلـدى، ئـۇ یـاۋۇزبهگ بىـلهن ئىنتـایىن قىـزغىن               
ئۆزىنى زەرگهرنىڭ یىراق نهمهنگاندىكى تاغىسى ئىكهنلىكىنـى ئاتىـسىنىڭ بېـشىنىڭ مۇشـۇ یۇرتتـا ئىكهنلىكىنـى قهبـرە بېـشىنى یـوقالش             

  .ئۈچۈن ئاتایىن یىراق یهردىن بۇ یهرگه كهلگهنلىكىنى ئېیتىپ كۆز یېشى قىلدى
 ھامان بىر كۈنى ئېلىپ كىتىدۇ، یېقىنىدىن ئایرىلمىغان كىم بـار، سـهۋر    كۆڭۈللىرىنى بۇزمىسىال ئاكا، ئالالھ بىزدىكى بۇ ئامانهتنىمۇ      -

  .  دېدى یاۋۇزبهگ یىغالپ ئېقىپ كهتكهن نهمهنگانلىق بۇ كىشىگه تهسهللى بىرىپ-...قىلسىال
ولــۇپ  شـۇنداق ئۇكــام، ئېیتقــانلىرى تـوغرا، لــېكىن ئــادەم دېــگهن ھـۆل نهرســىكهن، یــاش چوڭایغانــسېرى مۇشـۇنداق بــاغرى ســۇنۇق ب     -

 ھاجى شۇنداق دىگىنىچه كۈزىدىكى یاشنى قولیاغلىق بىلهن سۈرتكهچ كۆزىنىڭ قۇیرىقىدا –قالىدىكهن، ئالدىلىرىدا سهت بولدى ئۇكام،   
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ئــاڭغىچه زەرگهر یـاۋۇزبهگكه چــاي دەمــلهپ ئهكىرمهكچـى بولــۇپ ســىرىتقا ماڭـدى، یــاۋۇزبهگ بــۇنى كــۆرۈپ    . زەرگهرگه قـاراپ قویــدى 
  .نهمهنگانلىق بۇۋاي یاۋۇزبهگنىڭ قۇلىنى چىڭ تۇتۇپ ئۇنى ئورنىدىن قوپقىلى قویمىدىقوپۇشقا تهمشىلىۋىدى، 

ــاقى ســىزگه دەرد تۈكــۈپ        - ــڭ، كــۈزۈمگه ئىســسىق كۆرۈنىۋىــدىڭىز ئهتنىــڭ ی ــر پىیــاله چــاي بولــسىمۇ ئىچىــپ مېڭى  تــوۋۋا ئۇكــام، بى
 نهمهنگـانلىق كىـشى ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئاشـخانا ئـۆیگه       –یىغالپتىمهن، بىر ئاز تهخىر قىلىـڭ، سـىزگه بىـر پىیـاله بولـسىمۇ چـاي تۇتـاي            

 ھاي ئۇكام، ئاۋۇ دەرىزىگه ئېلىپ قویغـان بوغچىـدا نهمهنگاننىـڭ دورىلىـق چېیـى بـار ئىـدى،           –چىكهتكهن زەرگهرگه ئۈنلۈك توۋلىدى     
  !توختىغىنا بولمىسا ئۆزەم چىقاي...مىھمانغا شۇنى بىر دەملهپ ئاچىققىنا

پ كالىچىنى سېپىپ ئۆزى تۇرىدىغان ھوجرىغا كىرىپ سومكىسىدىن كىچىك بىر شىشه قۇتىنى ئالدى ئاندىن نهمهنگانلىق كىشى ئالدىرا
ھاجىنىـڭ  . ئـۈچ چىمـدىم سـالدى   -ئاشخانا ئۆیگه چىقىپ چاي دەملهیدىغان چهینهكنىڭ ئىچىگه قۇلىدىكى شېشىدىكى دورىدىن ئىككى  

قالمىـدى، ئـۇ چهینهكنـى پهتنۇسـقا سـېلىپ مېڭىۋىـدى، قـۇلى تىتىرەشـكه         بۇ ئىـشلىرىنى كـۆرۈپ زەرگهرنىـڭ قورقىنىـدىن چىرایىـدا قـان              
  .باشلىدى، بۇنى كۆرگهن ھاجى ئۇنىڭغا تازا بىر ئالىیىپ قۇیۇپ پهتنۇسنى ئۆزى ئېلىپ ماڭدى

  :ئۇ یاۋۇزبهگنىڭ ئالدىدا یۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ ئۈچ پىیالىگه چاي قۇیدى، ئاندىن یاۋۇزبهگكه قاراپ 
رەپلهرگه بېرىپ قالسىڭىز مهندەك بىر غېرىـب ئـاكىڭىزنى یـوقالپ ئۆتهرسـىز، مهنـدەك بىـر مۇسـاپىرنىڭ تۇتقـان            ئېلىڭ ئۇكام، بىز ته    -

  . نهمهنگانلىق شۇنداق دىگهچ یهنه كۆزىگه یاش ئېلىپ مىچىلداپ یىغالشقا باشلىدى-...چېیىنى ئۇنتۇپ قالماسسىز ئۇكام
ۇش ئادەمنىڭ یىغىسى ئۇنى چاي ئىچىپ مېڭىشقا دەۋەت قىالتتى، یـاۋۇزبهگ نامـاز      یاۋۇزبهگ مېڭىشقا ئالدىرایتتى، بىراق ئالدىدىكى ناتۇن     

. شامنىڭ قىستاپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ پهتنۇستىكى ئۆزىگه تهۋە چاینى بىر ئوتالپال كۆتۈرۈۋېتىپ ساھىبخاندىن مېڭىشقا ئۆزرە سـورىدى   
سهت قىلدى، یاۋۇزبهگ نهمهنگانلىق بىلهن خوشلىشىپ زەرگهر زەرگهر بىر ئاز تهكهللۇپ سۆزى قىلغاندىن كېیىن ئۇنىڭ مېڭىشىغا رۇخ      

بىلهن دۇكان ئۆیگه كىرىپ كهتتى، بۇ قېتىم یاۋۇزبهگ ئالتۇن تىلال ئالغاچ كهلگهن بولـۇپ زەرگهر ئۇنىـڭ قۇلىـدىكى پـارقىراپ تۇرغـان           
ىپ بىرمۇ بىر پۈۋلهپ باققان بولـدى، دەل  بهش تال ئالتۇن تىلالنى كۆرۈپ كۆڭلى ئېچىلغاندەك بولدى، ئۇ تهڭگىلهرنى قۇلىغا ئېل  -تۆت

قــۇلىنى بوشىتىــشقا باشــلىدى، یــاۋۇزبهگ نــېمه  -مۇشــۇ پهیتــته یاۋۇزبهگنىــڭ ئىچــكهن ئۇیقــۇ دورىــسى كــۈچىنى كۆرســىتىپ ئۇنىــڭ پــۇت  
ى كۈچلـۈك  بولغىنىنى بىلهلمهي دۇكان ئۆیدىكى كارۋاتتا ئېغىـر تىنغىـنىچه ئولتـۇرۇپ قالـدى، ئۇنىـڭ ئىچكىنـى ئۇیقـۇ دورىـسى ناھـایىت                

یاۋۇزبهگنىـڭ بېـشى قېیىـپ، پىشانىـسى تهرلهشـكه باشـلىدى، ئـاخىرى        . بولۇپ ئۇنى مۇشۇ ئوخالتقىنىچه بىر كېچه كۈندۈز ئۇخلىتاالیتتى   
  .كۆزلىرى یۇمۇلۇپ كارۋاتقا ئۆزىنى قویىۋەتتى

ىـڭ یېنىغـا چىقىـپ ئهھـۋالنى بایـان      زەرگهرنىڭ قورققىنىدىن قۇلىدىكى ئالتۇن تىاللىرى یهرگه چۈشۈپ كهتتـى، ئـۇ یۈگـۈرگىنىچه ھاجىن     
قىلدى، ھاجى دۇكان ئۆیگه كىرىپ یاۋۇزبهگنىڭ كۆز قاپىقىنى ئېچىـپ قـاراپ بېقىـپ دورىنىـڭ راسـتىنال كـارامىتىنى كۆرسـهتكهنلىكىنى           

  .جهزىملهشتۈردى
تۇنۇشـتۇرۇش خېتىنـى قۇلىغـا    ئاندىن ئۇ دەرھال نېپىز چاپىنىنى كىیىپ چاپاننىڭ یـانچۇقىنى ئـاختۇرۇپ گېنېـرال یېزىـپ بهرگهن رۇسـچه         

ئېلىپ یۈگۈرگىنىچه چىقىپ كهتتى، ئۇ شـۇ یۈگـۈرگىنىچه بـۇ بازارنىـڭ ئامانلىقىغـا مهسـئۇل ئهسـكهرلهر تۇرۇشـلۇق ئهترەتنىـڭ ئالـدىغا                 
ارقـا  بېرىپ قاراۋۇللۇق قىلىۋاتقان رۇس ئهسكىرىگه تونۇشتۇرۇشنى بهردى، ئهسكهر تونۇشتۇرۇشنى ئۇقۇپ ھاجىنى دەرھال ئىـشخانىنىڭ ئ         

ھویلىسىدىكى باشلىقىنىڭ یاتىقىغا باشالپ ئاچىقىپ خهتنى باشلىقىغا بهردى، باشلىق خهتنى چىراغقا تۇتۇپ ئوقۇغاندىن كېیىن دەرھال 
قىــرىقچه قۇراللىــق رۇس ئهســكىرى یهردىــن ئۈنگهنــدەك پهیــدا بولــۇپ ســهپكه تىزىلــدى، باشــلىق ھاجىغــا  -پۈشــتهك چېلىۋىــدى، ئوتتــۇز

  . ئۇالرنى باشالپ زەرگهرنىڭ ئۈیىگه ئۇچقاندەك یۈگۈردىئىشارەت قىلدى، ھاجى
 قۇلىنىڭ كىشهنلهنگهن ھالدا توك یاندۇرۇلغان بىر ئۆیدە تۆمۈر ئۇرۇندۇققا زەنجىر بىلهن مهھكهم -یاۋۇزبهگ ئویغانغاندا ئۆزىنىڭ پۇت   

یانىدا چاتاق چىقىپ قالماسلىق ئۈچۈن ھهربىي  یاۋۇزبهگ ھهربىي ماشىنا بىلهن ئاستانىگه یاالپ ئهكېلىنىش جهر       . باغالنغانلىقىنى كۆردى 
ــدان         دوختــۇر ئۇنىڭغــا یــول بــۇیى ئۇیقــۇ دورىــسىنى ئوكــۇل قىلىــپ كهلــگهن ئىــدى، شــۇڭا ئــۇ ئۇیقۇســىدىن ئویغانغانــدا ئىــسىنى ئوب

  .یېغىلمایۋاتاتتى
   بۇ قهیهر؟-

  .یاۋۇزبهگ غهزەپ بىلهن ۋارقىردى
 دېـدى ئۇنىـڭ ئویغىنىـشىنى كۈتـۈپ تۇرغـان گېنېـرال مـۇكهممهل تـۈركمهن         –! ن بۇ دېگهن رۇسالرنىڭ تۈرمىسى جانـابى بـاش سـانغۇ    -

  .تهلهپپۇزىدا
یــاۋۇزبهگ مۇشــۇ چاغــدا ئۆزىنىــڭ ھېلىقــى ئىككــى مۇنــاپىق تهرىپىــدىن ســېتىۋېتىلگهنلىكىنى ئــویالپ یىتىــپ قىلغــان ئىــشىدىن قــاتتىق    

یـال قىلىـپ كـۆز ئالـدىنى قـاراڭغۇلۇق باسـتى، ئـۇ ئـاچچىقتىن          پۇشایمان قىلدى، مهلىكىنىڭ ھازىر نېمه ھالغـا چۈشـۈپ قالغـانلىقىنى خى           
  : ۋارقىردى 

  ! سهنلهرگه نېمه الزىم، مىنى قۇیىۋېتىش -
ئاخـشامال ئادەملىرىنىـڭ سـىنى بىـزگه تۇنـۇپ بىرىـپ ئهھـۋالىڭنى        !  بىزگه الزىمى خاندانلىق غهزىنىسىدىكى ئهشـۇ بـایلىقالر یـاۋۇزبهگ    -

ى، ئاڭلىساق غهزىنىـدىكى بـایلىقنى تهقـسىملهشكه سـهن ئـۆزۈڭ بـاش بولۇپـسهن، سـهن ئـۈزەڭگه           یىڭنىسىغىچه ئېیتىپ بهرد  –یىپىدىن  
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 گېنېـرال سـېرىق بـۇرۇتىنى لىكىلـدىتىپ     –! بىرتال تهڭگىمۇ قالدۇرماي تارقىتىۋەتكهنسىمۇ؟ بىزنى نېمه كۆرۈپ قالدىڭ، راسـتىنى ئېیـت       
  .ئۇنىڭغا بۇیرۇق قىلدى

  !هس ئهمهسمهنمهن سهندەكلهردەك پ!  توال جۆیلىمه -
   ئۇنداق بولسا بۇ یېشىل ئالماسنى نهدىن تاپتىڭ؟-

جاۋاھىراتالرنىـڭ ئارىـسىدا چـوڭ    -یاۋۇزبهگ ئۆزىنىڭ قهیهردە كهتكۈزۈپ قویغانلىقىنى ھېس قىلدى، مهلىكه كىچىگىدىن باشالپ ئالتۇن   
ددا یاشاپ كهلگهچـكه ئالماسـنىڭ نـېمىلىكىگه    سا–بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئالماسنى تاش ئورنىدا كۆرەتتى، یاۋۇزبهگ كىچىگىدىن ئاددى     

قىزىقمایتتى، ئۇ كېیىن ئالماس توغرىلىق خېلى بىرنهرسه ئۈگهنگهن بولسىمۇ لېكىن ئۇنى قۇلىغا ئېلىپ كۆرۈپ باقمىغاچقا ئۇنىڭ زادى 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . ىشــۇڭا ئــۇ ئىككىــسى ھایاتىــدىكى بــۇ خاتــا قهدەمنــى بېــسىپ قالغــان ئىــد  . قانــداق نهرســه ئىكهنلىكىنــى بىلمهیتتــى

  .تىت بولۇپ كىتۋاتاتتى-كۈنى یېقىنالپ قالغاچقا یاۋۇزبهگ مۇشۇ تاپتا مهلىكىنىڭ ئامانلىقىدىن ئهنسىرەپ شۇنداق تىت-مهلىكىنىڭ ئاي
،  ئهي رۇس ئهمهلدارى، گىپىمگه ئىشهنگىن، خهزىنىدىكى بایلىقنى مىنىڭ تارقـاتقىنىم راسـت، لـېكىن قۇلۇمـدا ئـۇنچه زور بـایلىق یـوق            -

  . دېدى یاۋۇزبهگ ناھایىتى زەردە بىلهن گىنرالنىڭ شۇملۇققا تولغان چىرایىغا قاراپ–! مىنى قویۇۋەتكىن، قۇلۇمدا بارىنى ساڭا بېرەي
   ھىم، ساڭا ئىشهنگهنمۇ بۇالي، ئۇنداقتا سىنىڭ قولۇڭدا زادى نىمىلهر بار؟-
  !ساڭا بېرەي، مىنى تىز قویۇۋەتكىن مىنىڭ قۇلۇمدا بارى كۆپ ئهمهس، لېكىن مهندە بارىنىڭ ھهممىنى -
 ئۇنــداقتا ســهن ئالــدى بىــلهن ئــۇالرنى نهگه یۇشــۇرۇپ قویغــانلىقىڭنى ئېیــت، نــاۋادا دېگهنلىرىــڭ راســت بولــۇپ چىقــسا، ســهندەك بىــر   -

  !چۈپرەندىنىڭ كاللىسىنى ئېلىش ماڭا ئۈنچه زۆرۈرمۇ ئهمهس، قېنى ئېیته
  !لهن قهسهم قىالي، مىنى قویۇۋەتكىن، ساڭا الزىمىنى مهن ئهكىلىپ بېرەي ھهي رۇس ئهمهلدارى، مهن ئالالھنىڭ نامى بى-
  ! مىنى كىچىك باال چاغالپ قالغان ئوخشایسهن باش سانغۇن، بۇپتۇ تېرىغىنىڭنى ئورىغىن-

چىگه چوڭ گېنېرال یېنىدىكى رۇس سوراقچىلىرىغا ئىشارەت قىلدى، ئۇالر گۆركىرەپ كۆیىۋاتقان چوڭ بىر مهشنى كۈتۈرۈپ ئهكىرىپ ئى      
بىر یاپىالق تۆمۈر پارچىسىنى سېلىپ قىزدۇرۇشقا باشلىدى، تۆمۈر پارچىسى قىززىغىنىدىن ئوتقاشتهك قىپقىزىل بولـۇپ كهتـكهن ئىـدى،              

مۇشـۇ چاغـدا گېنېـرال سـوراقچىنى     . سوراقچى ئۇنى ئۇزۇن بىر الخشىگىر بىلهن قىسىپ ئېلىـپ یاۋۇزبهگنىـڭ بهدىـنىگه یاقمـاقچى بولـدى            
  :ۇزبهگدىن قایتا سورىدىتوختىتىپ یاۋ

 یاۋۇزبهگ، بۇ یهردىن ئهمدى ئۆلۈكۈڭ چىقسا چىقىدۇ، ھهرگىز تىرىكىڭ چىقالمایدۇ، گۆشۈڭ كاۋاپ بولۇپ ئۆلگهنـدىن كـۈرە، راسـت      -
  گىپىڭنى دىسهڭ بولمامدۇ؟

  ! ۇلۇڭدىن كېلىدىغاننى قىل سهن ماڭا ئىشهنمىدىڭ، بۇپتۇ تهقدىرىم شۇنداق ئىكهن، ق!  ئارىلىقىمىز یىراق ئىكهن ، ھهي ئهمهلدار-
. سوراقچى گېنېرالنىڭ بۇیرۇقىغا ئاساسـهن یاۋۇزبهگنىـڭ ئۈستىۋېـشىنى یالىڭـاچالپ قىزىـق تۆمـۈر پارچىـسىنى ئۇنىـڭ مهیدىـسىگه یـاقتى               

ۋاشـشىدە قىلغــان ئــاۋاز بىــلهن ئۇنىـڭ مهیدىــسىدىن ئاپئــاق بــۇس كۆتۈرۈلـۈپ چىقىــپ ئــۆي ئىچىنــى كـاۋاپ ھىــدى قاپلىــدى، یــاۋۇزبهگ      
  .دەپ ۋاقىرىغىنىچه ھۇشىدىن كهتتى» ! ئالالھۇ ئهكبهر« ەھشهتلىك ئاغرىق ئازابىدىن د

یاۋۇزبهگ كۈیۈك ئازابىدىن قاتتىق ۋاقىرغان شۇ دەقىقىدە یاۋۇزبهگنىڭ یۇلىغا قاراپ یىغالپ ئېلشىپ قاالي دېگهن مهلىكىمۇ قورسـىقىنى            
دە یېتىـپال قالـدى، یېنىـدىكى قـارا بوینـاق مهلىكىنىـڭ تۇیۇقـسىز ئـۆزىنى         دەپ تـوۋالپ ئولتۇرغـان قـۇرام تـاش ئۈسـتى      » ۋایجان«تۇتقىنىچه  

ئىنىـك ئانـا قـارا بویناقنىـڭ ھاۋشـىغىنىدىن یۈگـۈرۈپ چىقىـپ بىچـارە مهلىكىنىـڭ             . تاشلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئۈنلۈك قاۋاشـقا باشـلىدى      
  .گه ئهكىردىدە ئۇنى ناھایىتى تهسلىكته یۈلهپ ئۆی-تولغاق ئازابى تارتىۋاتقانلىقىنى بىلدى

گېنېـرال ئۇنىڭـدىن گهپ سـورىدى،    . سوراقچىالر بىر چېلهك سۇنى ھۇشىدىن كهتكهن یاۋۇزبهگنىڭ یۈزىگه چاچتى، ئۇ ھۇشـىغا كهلـدى         
ســوراقچىالر یهنه قىزىــق تۆمــۈر پارچىــسىنى ئۇنىــڭ بهدىــنىگه چاپلىــدى، ئــۇ یهنه ھۇشــىدىن         . یــاۋۇزبهگ ھېچقانــداق گهپ قىلمىــدى  

لـېكىن ئـۇ   ...كۈنـدۈز قىینىـدى، ئۇنىـڭ بهدىنىـدە تهڭگىچىلىـك سـاق یهر قالمىـدى        -ۇنى مۇشـۇ تهرزدە بىـر كـېچه       سـوراقچىالر ئـ   ....كهتتى
  .دىن باشقا ھېچقانداق گهپنى قىلغىلى ئۇنىمىدى» ئالالھۇ ئهكبهر«

ئىنىك ئانـا ئهتىۋارلىـق   كۈندۈز تولغاق ئازابىدىن قىینىلىپ چىقتى، -ئامراق یۆلهنچۈكى یاۋۇزبهگدىن ئایرىلغان مهلىكىمۇ ساق بىر كېچه      
  .قىزىنىڭ ئهتراپىدا پایپىتهك بولۇپ پهرۋانىدەك چۆرگىلهیتتى، توختىماي كۆز یېشى قىالتتى

ئهتىسى چۈشكه یېقىن ئالهمنى قاراڭغۇلۇق بېسىشقا باشلىدى، تۇیۇقسىز ئۆینىڭ ئىچى كېچىدەك بولۇپ كېتىپ ئىنىك ئانا بىر نهرسـىنى            
هجبۇرى بولدى، دەل مۇشۇ چاغدا مهلىكه قاتتىق بىر تولغاق تۇتۇش بىلهن ئاخىرى بىر سىمىز بۇدرۇق   ئوبدان كۈرەلمهي چىراغ یېقىشقا م    

یېڭى تۇغۇلغـان بوۋاقنىـڭ یىغىـسى    . ئوغۇلنى توغدى، بوۋاق دۇنیاغا كۆز ئاچتى،قاراڭغۇلۇقمۇ تهدرىجىي یوقىلىپ ئالهم یورۇشقا باشلىدى 
جىلغىالردىـن ئاتلىتىـپ ھۇشـسىز یاتقـان یاۋۇزبهگنىـڭ قۇلىقىغـا       -نىڭ یىغا ئـاۋازىنى قىیـا   پۈتۈن تاغ تورانى بىر ئالدى، تاغ شامىلى بوۋاق       

  . بىلىنمهس ئاڭالتتى-بىلىنهر
  ...ئاستا ھۇشىغا كهلدى، ئۇ بالىسىنىڭ یىغا ئاۋازىدىن كۈلۈپ كهتتى-یاۋۇزبهگ ئوغلىنىڭ یىغا ئاۋازىنى ئاڭلىغاندەك بولۇپ ئاستا

ئــۇ كېچىــدىن یــاۋۇزبهگنى ســۇراق قىلىــمهن دەپ تــۈن یېــرىمغىچه بــۇ یهردە تۇرغاچقــا كــۆزلىرى  .ىگېنېــرال ســوراقخانىغا كىرىــپ كهلــد
ئۇیقۇسىزلىقتىن قىزىرىپ قاپاقلىرى تومپىیىپ كهتكهن ئىدى، شـۇ تاپتـا ئـۇ بهئهینـى بىـر كـۆزىگه قـان چۈشـكهن چوشـقىغىال ئوخـشاپ               
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  .قالغان ئىدى
گېنېرال شـۇنداق قـاۋۇل بهدەنلىـك یاۋۇزبهگنىـڭ بىـر      .ر بىلهن باغلىنىقلىق تۇراتتى   كىشهنله-یاۋۇزبهگ ھېلىمۇ تۆمۈر ئۇرۇندۇقتا زەنجىر    

كېچىدىال مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق بىر ھالهتكه كىلىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ ھهیـران قالـدى ھهم ئۇنىـڭ كۈیـۈپ كـاۋاپ بولـۇپ كهتـكهن              
  .ڭدىن ھېچقانداق جاۋاب چىقمىغانلىقىنى ئېیتىشتىسوراقچىالر گېنېرالغا بېشىنى چایقاپ ئۇنى. تىنىدىن یىرگهنگهندەك بولدى

  :گېنېرال یاۋۇزبهگنىڭ ئالدىغا كىلىپ تۇیۇقسىز بىر گهپنى قىلدى 
 باش سانغۇن، مهلىكه كۈن چېچهكنى سىز بىلهن بىرگه بۇلىشى مۇمكىن دېگهن خهۋەر بۈگۈن سهھهردە قۇلىقىمغا كىرىـپ قالـدى بـۇ          -

  راستما؟
خىرى یۈز بهردى، ئهمدى ئۇ مهلىكىنىڭ بىخهتهرلىكىدىن ئهنـسىرەشكه باشـلىدى، ئىـشالرمۇ بارغانـسېرى           یاۋۇزبهگنىڭ قورققان ئىشى ئا   

  .یامانغا قاراپ ئۆزگىرىۋاتاتتى
  ؟...قۇیۇپ بېرەمسهن... مىنى... راستىنال... دەپ بهرسهم... بایلىقنى نهگه یوشۇرغانلىقىمنى...  ئهگهر مهن-

ــ    ــى ئۇنى ــز گىپ ــر ئېغى ــڭ ھهر بى ــاتتى  یاۋۇزبهگنى ــدىن ئــاران چىق ــى ئوبــدان     . ڭ لهۋلىرى ــاۋازدىكى گېپىن ــڭ پهس ئ ــۇ یاۋۇزبهگنى ــۇڭا ئ ش
  . ئاڭلىیالمىدى

   نېمه دېدىڭ یهنه بىر دىگىنه؟-
  ؟ ...بېرەمسهن...مىنى قۇیۇپ... راستىنال... دەپ بهرسهم... ئورنىنى..  بایلىقنىڭ-

ــایىن خۇشــال ب     ــدىن ئىنت ــكه كىرگهنلىكى ــاخىرى گهپ ــڭ ئ ــرال ئۇنى ــدە  گېنې ــۇ كۆڭلى ــدى، ئ ــلهن    «ول ــڭ بى ــسىغان تىنى ســىنى مۇشــۇ سې
دىگهننى ئویالپ ئۇنىـڭ ئاخماقلىقىـدىن   » قۇیىۋەتسهممۇ قۇیىۋەتمىسهممۇ ئهتىگه قالماي بهرىبىر ئۆلۈپ كېتىسهن، ھهي بىچارە بایقۇش        

  .كۈلۈپ كهتتى
  ! ئهلۋەتته قۇیۇپ بىرىمهن، قېنى ئېیته-
  ؟...راستمۇ... گىپىڭ-
  !راست...ن راست بولمامدىغا-
  ...سۇ ...بىر یۇتۇم... ماڭا-
  ! ئۇنىڭغا سۇ بىرىڭالر-

یاۋۇزبهگ سۇنى ئېغىزىغا ئااللمىدى، چۈنكى ئۇنىڭ بوینىنى ئالـدىغا ئىگىلهلىگـۈدەك یـاكى ئېغىزىنـى چـوڭراق ئاچـالىغۇدەك ماغـدۇرىمۇ           
ىلـدى، چـۈنكى گېنېـرال ئۇنىـڭ ئېغىزىـدىن ئهمـدى       گېنېرال سوراقچىالرغا زەنجىرنى ئازراق بوشۇتۇپ قۇیۇشقا ئىشارەت ق.قالمىغان ئىدى 

  .گهپ ئاالي دەپ تۇرغاندا ئۇنىڭ تۇیۇقسىز نهپهستىن قېلىشىنى خالىمایتتى
  .سوراقچىالر ئۇنى ئازراق بوشىتىپ قویدى، یاۋۇزبهگ ئهمدى بوینىنى بوشراق سۇزۇپ سۇنى ئاغىزىغا ئېلىپ بىر قانچه یۇتۇم یۇتالىدى

  ؟...بىلهمسىلهر...خان یایلىقىنى...جهنۇبىي چېگرادىكى...ۇتۇڭالرئېسىڭالردا ت...  سۆزۈمنى -
  .یاۋۇزبهگنىڭ ئاۋازى بارغانسېرى چۈشۈپ كهتتى

  .گىنىرال ئۇنى ئۆلۈپ قالىدىغان بولدى دەپ ئویالپ قېلىپ جىددىیلهشكىنىچه دەرھال دوختۇرغا ئادم چىقارتتى
  . دېدى گېنېرال یاۋزبهگنىڭ ئېغىزىغا قۇلىقىنى یېقىن ئهكىلىپ–!  یاۋۇزبهگ غهیرەت قىلىڭ، گېپىڭىزنىڭ ئاخىرىسىنى دەڭ-
  ...مازار بار... بىر قهدىمىي... خان یایلىقىدا-
  ... شۇنداق، شۇنداق ، كونا بىر مازار بار-
  ...نېرىسىدا...غهربىدە... شۇ مازارنىڭ-

  :ىغا چاپلىغانچىلىك قىلدىگېنېرال نېمه گهپ ئىكهنلىكىنى ئېنىق ئاڭلىیالماي قۇلىقىنى یاۋۇزبهگنىڭ ئېغىز
   باش سانغۇن ، مازارنىڭ غهربىدىكى قهیهردە؟-

دەل مۇشۇ ۋاقىتتا یاۋۇزبهگ تۇیۇقسىز شۇنداق بىر كۈچكه كىلىپ بېشىنى ئالدىغا سۇنۇپال خۇددى بۆرە ئولجىـسىنىڭ ئهجهللىـك بـوینىنى              
 بــار كــۈچى بىــلهن قــاتتىق چىــشلهپ قاۋاننىــڭ پــوكىنىنى  دە-ئېلىۋالغانــدەك توڭغــۇز گېنېرالنىــڭ گېلىنــى ئاغىزىغــا كاپپىــدە ئېلىۋالــدى 

قویىۋەتمىدى، دەقىقه ئىچىدە گېنېرالنىڭ قۇلىدىكى تاپانچا یهرگه چۈشۈپ كېتىپ ئىككى قۇلى بوغۇزالنغان كهپتهرنىڭ قانىتىدەك ھاۋادا 
ىنى ئۇزىــۋەتكهن بولغاچقــا ئاخمــاق تىتىــرەپ لهیلهشــكه باشــلىدى، یــاۋۇزبهگ ئهســلىدە بىــر چىــشلهشتىال گېنېرالنىــڭ بۇیــۇن ئارتېرىیىــس 

یاندىكى سوراقچىالر نېمه قىلىـشىنى  . گېنېرال یېنىدا ئېلىپ یۈرگهن یېشىل ئالماسقا قاراشقىمۇ ئۈلگۈرەلمهي جان تهسلىم قىلغان ئىدى        
  ...بىلهلمهي یهردىكى تاپانچىنى ئېلىپال یاۋۇزبهگنىڭ بېشىغا قارىتىپ ئوق ئاتتى

یانغا قارىۋىدى، مهلىكه كۈن چېچهك ئىشىك تۈۋىدە ئۇنىڭغا قاراپ قۇلىنى سۇنغىنىچه كۈلـۈپ تۇرۇپتـۇ،       یاۋۇزبهگ ئوق ئاۋازدىن چۇچۇپ     
ئو ئورنىدىن ئاسـتا تـۇرۇپ مهلىكىنىـڭ ئالـدىغا بـاردى، مهلىـكه ئـۇنى باغرىغـا چىـڭ باسـتى، یـاۋۇزبهگ خـۇددى ئىلگىـرىكىگه ئوخـشاش                 

  ...پ كهتتىمهلىكىنى توغرىسىغا كۆتۈرۈۋالغىنىچه بۇیهردىن یىراقال
یاۋۇزبهگنىڭ چېكىسىدىن شىرىلداپ چىققان قىپقىزىل قان ئۇنىڭ قۇالق یۇمشىقىدىن ئېقىپ شېھىتنىڭ پۈتـۈن بهدىننـى یۇیـۇپ چىقتـى               
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ئاندىن پۇت بارماقلىرى ئارىـسىغا كىلىـپ بىـردەم توختـاپ شـېھىت بىـلهن ۋىداالشـقاندىن كېـیىن ئـۇدۇل شـېھىت دەسـسىگهن تۇپراققـا                       
  .سىڭىپ كهتتى

 یاۋۇزبهگنىڭ چېكىسىدىن تىشىپ كىرىپ كهتتى، ئۇنىڭ چېكىسىدىن بۇقۇلداپ قان ئېقىشقا باشلىغان مۇشـۇ پهیتـته مهلىـكه كـۈن        ئوق
چېچهكمۇ ئۆزىدىن ئىسسىق بىر نهرسىنىڭ مېڭىپ كهتكهنلىكىنى سهزدى، ئۇنىڭ یۈرىگى ئۆرۈلۈپ نهپهسلىنىـشى قىینالـدى، ئىنىـك ئانـا       

ھۇشىنى یۇقـاتتى، چـۈنكى تۇغـۇتتىن كېیىنكـى بۇنـداق قاناشـتا       - چىقىپ كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ ئهسمهلىكىدىن تۇیۇقسىز كۆپلهپ قان 
  :ھېچقانداق ئانا ساق قااللمایتتى، مهلىكه ئۆزىنىڭ بارغانسېرى بواللمایۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ ئىنىك ئانىنى چاقىردى

  ...مهن بواللمىدىم... ئانا-
  .ئىنىك ئانا ھۆڭرەپ یىغالپ كهتتى

  ...جېنىم قىزىم  -
  ...یاۋۇزبهگ مىنى چاقىرىۋاتىدۇ... ئانا -
  ... ھهئه، باالم-
  ...بالىنىڭ ئىسمىنى پاششاخان قویغۇسى بار ئىدى...  یاۋۇزبهگنىڭ-
  ... شۇنداق باالم-

  .ئىنىك ئانا یامغۇر كهبى یاش تۆكهتتى
  ...مهندىن رازى بۇلۇڭ... ئهمدى یىغلىماڭ ئانا-
  ...مهن یىغلىمىدىم...م مىڭ مهرتىۋە رازى باال-
  ...تاجنى ئهكىلىپ بېرىڭ...ئاۋۇ یهردىكى ... بېشىمدىكى قۇرئان بىلهن -

ئىنىك ئانا قۇرئان بىلهن خانلىق تاجنى مهلىكىنىڭ قۇلىغا تۇتقازدى، مهلىـكه بارغانـسىرى ئۈسـتىگه تىنىـپ چىرایـى سـۈتتهك ئاقىرىـشقا                  
ھایىتى تهسلىكته یېنىدىكى چىۋەككه ئورالغـان بالىـسىنىڭ ئۈسـتىگه قۇرئـاننى قۇیـۇپ        ئۇ نا . باشالپ یاتقان یىرى پۈتۈنلهي قانغا توشتى     

مهلىـكه  . ئۇنىڭ ئۈستىگه تاجنى قویدى ئاندىن ئىنىك ئانىسىدىن بوینىدىكى تۇمارنى ئېلىـپ تاجنىـڭ ئۈسـتىدە قۇیـۇپ قۇیۇشـنى ئېیتتـى              
  .ناھایىتى پهس ئاۋازدا گهپ قىلىۋاتاتتى

خـانى بولۇشـىنى   ...خانـدانلىقنىڭ  ...پاشـاخاننى ...یـاۋۇزبهگ ئـوغلى  ...سـۈپىتىم بىـلهن  ... پادىشاھى بولـۇش تۈركمهن خانلىقنىڭ...  مهن -
  ...جاكارالیمهن

  .مهلىكىنىڭ ئاۋازى بارغانسېرى پهسلهپ گېپىنىڭ ئایىغىنى دېیهلمىدى
ىم قارىۋىــدى ئىــشىك ئالدىــدا تــاغ شــامىلى ئىــشىكنى غىچىرلىتىــپ ئــاچتى، مهلىــكه كــۈزىنى تهســلىكته ئېچىــپ ئىــشىككه ئــاخىرقى قېــت  

یاۋۇزبهگنىڭ ئاپتاپتهك كۈلۈپ تۇرغانلىقىنى كۆردى، مهلىكه ئورنىدىن ئاستا تۇرۇپ ئۇخالپ قالغان ئومـاق ئـوغلىنى ئویغىتىۋەتمهسـلىك     
ۇرۇنقىـدەك  ئۈچۈن پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسهپ بېرىپ یاۋۇزبهگكه ئۆزىنى ئېتىپ ئۇنىڭ بوینىغا گىرە سېلىۋالدى، یاۋۇزبهگ ئـۇنى خـۇددى ب   

توغرىسىغا كۆتۈرۈۋالدى، مهلىكه كـۈلگىنىچه یاۋۇزبهگنىـڭ قۇلىقىغـا ئىنىـك ئانـام بـار دەپ ئاسـتا پىچىرلىـدى، یـاۋۇزبهگ ئىككـى یانغـا                 
قارىۋېتىپ كهینىگه كىرىۋالغـان قـارا بوینـاقنى بۇرۇنقىغـا ئوخـشاش بىـر قـۇلى بىلهنـال بـاغالپ قۇیـۇپ مهلىكىنـى كۆتـۈرگىنىچه تاغنىـڭ                        

 ...ىكى یېشىل چىمهنلىككه ئېلىپ چىقىپ چېكهتتىیۇقىرىسىد
 

 ئىنىك ئانا: یهتتىنچى باب

 سوۋېت مۇستهملىكىسىدىكى تۈركمهنىستان  یىلىدىن كېیىنكى-1941
 

-یاۋۇزبهگ بىلهن مهلىكه كۈنچېچهك ئۆزىنىڭ ئهتىۋارلىق ئوغلى پاششاخاننى بۇ ئادالهتسىز دۇنیاغـا تاشـالپ قۇیـۇپ كېتىـپ قالـدى، ئاتـا            
ىڭ دۇنیادىن خوشالشقان كۈنىدە، كۈن بىلهن ئاي بىر یهرگه كىلىپ زىمىننى قاراڭغۇلۇق قاپلىغان یهنى تۈركمهنىستان زىمىنىدا ئانىسىن

  .كۈن تۇتۇلغان بۇ كۈندە تاغ قاپتىلىدىكى ئورمانلىقتا بۇ باال دۇنیاغا كهلدى
الشــقاندىن كېــیىن بــۇۋاقنى باغرىغــا چىــڭ بېــسىپ  ئىنىــك ئانــا جېنىــدىن ئېزىــز كۆرىــدىغان قىــزى كۈنچېچهكنىــڭ مېیىتــى بىــلهن خوش 

تۈمهنمىڭ جاپاالر بىلهن تاغدىن چۈشۈشكه مهجبۇرى بولدى، ئانىسىنىڭ ئىسسىق ئوغۇز سـۈتىنى ئېغىزىغـا ئېلىـشقا ئۈلگـۈرەلمىگهن بـۇ       
 گىیاھنى ئۈندۈرگهن بۇ زات ئالالھ شۆبھىسىزكى ناھایىتى قۇدىرەتلىك ئىدى، سۇسىز چۆلدە یۇمران...بوۋاق ئاچلىقتىن ئىڭراپ یىغالیتتى

  .بۇ یېگانه بوۋاقنىڭ بۇ دۇنیادىكى رىسىقىنى تېخى ئۈزمىگهندەك قىالتتى
ئىنىك ئانا بوۋاقنىڭ ئېچىنىشلىق یىغىسىنى توختىتىش ئۈچۈن ئالالغا زور ئۈمىـد بـاغالپ ئۆزىنىـڭ كۆكـسىنى بىچـارە بوۋاقنىـڭ ئاغىزىغـا             

  ...سالدى
ى، ئۇ بار كۈچى بىلهن ئىنىك ئانىنىڭ كۆكسىنى شورىدى، ئۇلۇغ ئالالھ بوۋاققا ئىلتىپات قىلـدى،   بوۋاقنىڭ زېمىندىن كهتكۈسى یوق ئىد    
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یاشتا چوڭ ئىنىك ئانىنىڭ كۆكسى تومۇرلىرى سىیقىرغاندەك بولۇپ بوۋاقنىڭ یىغا ئاۋازى پهسهیدى، گهرچه ئىنىـك ئانىـدىن بۇلـدۇقالپ         
ایدىغان بىر خىل ئېقىش سۇ ئۇنىڭ كۆكسىدىن بوۋاقنىـڭ ۋۇجۇدىغـا ئـاقتى،     ئاق سۈت ئېتىلىپ چىقمىغان بولسىمۇ لېكىن سۈتكه ئوخش       

  ...بوۋاقنىڭ تهشنالىقى قاندى
ئىنىــك ئانىنىــڭ مىنىــپ مــاڭغۇدەك ئــۇلىغى بولمىغاچقــا تاغــدىن پىیــادە چۈشۈشــكه مهجبــۇرى بولغــان ئىــدى، ئۇنىــڭ پــۇتلىرى قاپىرىــپ  

ا بىلهن قۇچىقىدىكى یېڭـى جـان ئۇنىـڭ یاشـانغان تېنىنـى ئىگىـپ ئالـدىغا بىـر         تاپانلىرى یېرىلدى، ئۆشنىسىگه ئارتىۋالغان ئېغىر بوخچ   
قهدەم ئااللماس قىلىۋەتكهن ئىدى لېكىن قىزى كۈنچېچهكنىڭ ئۆلۈمى ھهم ئۆزىنىڭ بوۋاققا بولغان ئانىلىق مېھـرى ئۇنىڭغـا چهكـسىز              

 ئېشىپ مېڭىـشنى داۋامالشـتۇردى، قـارا بوینـاق گاھىـدا      جىلغىالردىن-كۈچ قۇۋۋەت ئاتا قىلدى، ئۇ لىۋىنى چىشلهپ خهتهرگه تولغان قىیا     
مانـا مۇشـۇنداق نهچـچه كۈنلـۈك جاپـا مۇشـاققهتلىك تاغـدىن چۈشـۈش         . ئـۇالرنى قوغـداپ گاھىـدا ئۇالرغـا یـول باشـالپ ئالدىـدا ماڭـدى        

  .سهپىرىدىن كېیىن ئىنىك ئانا ئاخىرى ھالسىزالنغان ھالدا ھېلىقى بازارغا كىرىپ كهلدى
كىملىكىنى ئىلگىرى یاۋۇزبهگدىن ئاڭلىغاچقا ئۇدۇل زەرگهر بىلهن كۆرۈشمهكچى بولدى لېكىن ئىنىك ئانا ئىـشالرنىڭ  ئۇ زەرگهرنىڭ   

قاراقچىالر یاكى خهتهرلىك تاغ یولى -بۇنچه ئاددى ئهمهسلىكىنى بىلهتتى چۈنكى یاۋۇزبهگنى رۇس قۇراللىق كۈچلهر تۇتۇۋالمىسا ئوغرى     
  .ئۇنىڭغا ھېچنىمه ئىدى

دەڭلهر ئۇنىڭغا نىسبهتهن بىخهتهر ئهمهس ئىدى، چۈنكى ئۇنىڭ ئۆشنىسىدىكى -ىریهرگه چۈشۈپ ئارام ئالماقچى بولدى، یاتاقشۇڭا ئۇ ب
بوخچىدا ھىساپسىز بایلىق یۇشۇرۇنغان، ئۇ بۇ بایلىقالرنى ئۆزىنىڭ ئېتىقادى ۋە ئهقىدىسى بـویىچه قۇچىقىـدىكى بـوۋاق بالىغـا شـۇنداقال        

  . ساالمهت تاپشۇرۇپ بېرىشى كېرەك-ا ساقخاندانلىقنىڭ یېڭى خانىغ
ئۇ ھالسىز قهدىمى بىلهن بازارنىڭ ئىچىدىكى كۆڭلى تارتقان بىر ئۆیگه كىرىپ پانـالىق تىلىـدى، ئـۆي ئىگىـسى بـاغرى یۇمـشاق ئـادەم               

  .بولغاچقا ئۇالرغا ئىچى ئاغرىپ ئېھسان قىلدى
پ كهتـكهن ئىنىـك ئانـا ئـاغرىق ئازابىغـا چىـداپ ئـۆي ئىگىـسى بىـلهن          قۇلى تېلىپ ماڭالمىغۇدەك بولۇ-ئهتىسى بامدات ۋاقتى بىلهن پۇت    

خوشلىشىپ رەستىگه چىقتى ئـۇ ئالـدى بىـلهن یـۈرىكىگه تاشـنى قۇیـۇپ ئـۆزىگه ئهگىـشىۋالغان نهسـىللىك قـارا بوینـاقنى كـۆزىگه یـاش                 
ــكه       ــاقلىغىنىچه مهســچىت تهرەپ ــۇۋاقنى قۇچ ــدىن ب ــۋەتتى، ئان ــادمگه بىرى ــر ئ ــالغىنىچه ئۆتكــۈنچى بى ــان   ئ ــداتتىن یانغ ــاز بام ــپ نام  بېرى

  .كىشىلهرنىڭ چىقشىنى كۈتۈپ تۇردى
كىشىلهر مهسچىتتىن یانغاندا ئىنىك ئانا جامائهتنى ئالدىنى تۇسۇپ قۇچىقىدىكى بوۋاقنىڭ ئۆزىنىـڭ نهۋرىـسى ئىكهنلىكىنـى ئانىـسىنىڭ           

ئېھـسان قىلىـشىنى   - ئائىلىنىـڭ ئـۆزىگه خهیـرى   تۇغۇتتا تۈگهپ كېتىپ مۇشـۇ ھالغـا كىلىـپ قالغـانلىقىنى بولـسا یېڭـى تۇغۇتلـۇق بىـرە              
  .ئۈتۈندى

جامائهتنىڭ بىردەك ئىنىك ئانىغا ئىچى ئاغرىشتى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىـر قـانچهیلهن ئۆیىـدە قىـزى یـاكى كېلىنىنىـڭ یېڭـى تۇغۇتلـۇق          
ى قىلىــپ ئۇالرغــا رەھمىتىنــى ئىنىـك ئانــا خۇشــاللىقىدىن كــۆز یېــش . ئىكهنلىكىنـى ئېیتىــپ ئېنىــك ئــانىنى ئــۆیلىرىگه تهكلىــپ قىلىــشتى 

ئـۇالر ئـۆیگه   . تۈرۈشى پاكىزە ساالپهتلىك بىرەیلهننىڭ كهینىدىن ئهگىشىپ ماڭـدى -بىلدۈرگهندىن كېیىن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى یۈرۈش    
پ بـۇیهردىن گهپ قىلغـان بولـۇپ بـۇ ئوتتـۇرا یاشـتىن ئاشـقان كىـشىنىڭ ئهھـۋالىنى قىـسقىچه ئىگىـله                -یىتىپ بارغۇچه ئىنىك ئانا ئـۇیهر     

كۆڭلى ئهمىن تاپتى، چۈنكى خانلىق دەۋرىدە خانلىقنىڭ شاھزادىسىنى یاكى مهلىكىسىنى ئېمىتمهكچـى بولغـان ئایالنىـڭ یهتـته ئهجـداد         
نهسهبى قاتتىق سۈرۈشته قىلىنىپ ئىنىك ئانىنىڭ ئالىي نهسهبلىك بۇلىشىنى ئاالھىدە تهكىتلهیتتى، ئىنىك ئانا گهرچه ئۇنچىلىك تهپـسىلى   

كونـا  –لمىغان بولسىمۇ ئهمما بۇ كىشنىڭ نهچچه ئهۋالد تىۋىپ ئائىلىسىدىن كىلىپ چىققانلىقىنى ئایالىنىڭمۇ كونىـدىن         سۈرۈشته قىال 
  .دىندار ئائىلىدىن كىلىپ چىققانلىقىنى بىلىپ ئالهمچه خۇشال بولدى

 كىشىگه بىر خىل مېھرى ئىسسىقلىق ئۇالر ئۆیگه كهلگهندە قۇیاش ئهمدى ئۇپۇقتىن بېشىنى كۆتۈرگهن بولۇپ ئازادە ھهم پاكىزە ھویال
تۇیغۇسىنى بىرەتتى، تىۋىپ ئىنىك ئانىنى ئىچكىرىدىكى ئۆیگه باشالپ كىردى، نهرسـه كېـرەكلهر رەتلىـك قۇیۇلغـان ئۆینىـڭ ئىچىـدىكى             

  . سۇپىدا چىرایلىق بىر جۇۋان بالىسىنى ئىمىتكىنىچه یوتقان كۆرپه ئىچىدە ئۇرۇنۇپ ئولتۇراتتى
ساڭا ئالالھنىڭ بىر مېھمىنىنى باشالپ ئهكهلدىم، بۇ ئوغۇلنى ئوغلۇڭغا جۇپلىۋالغىن، بۇمۇ ئالالھنىڭ بىـزگه قىلغـان         قىزىم قارىغىنا،    -

 بـۇ بىچارىنىـڭ ئانىــسى   - دېـدى تىۋىـپ ئىنىـك ئانىنىـڭ قۇچىقىـدىكى بـۇۋاقنى زاكىـسى بىـلهن كۈتـۈرۈپ قىزىغـا سـۇنغاچ            -...ئىلتىپـاتى 
  !هتته كۈنلۈك بوپتىكهن، ئۇنى سۈتكه بىر قاندۇرغىنه قىزىمۋاقىتسىز كېتىپ قاپتۇ، تېخى ئاران ی

  :جۇۋان بۇۋاقنى قوش قولالپ ئالدى، ئۇ كۈلۈمسىرىگىنىچه بۇۋاقنى ئهركىلىتىپ 
  . ۋاھ ، قۇرغۇینىڭ ئۆزىكهنغۇ بۇ باال، ئوغلۇمدىن ئاران ئۈچ كۈنلۈك چوڭ ئىكهن، قېنى باالم تویغىچه شۇرىغىن، مهن سىنىڭ ئۆز ئاناڭ-

دە ئهمـچهك توپچىـسىنى ئاپئـاق بىـر ماتـا رەختـته سـۈرتىۋېتىپ قۇچىقىـدىكى بوۋاقنىـڭ          - ئاتىسىدىن خىجىل بولۇپ یانغا ئۆرۈلـدى     جۇۋان
  .ئىشتىیاق بىلهن یېڭى ئانىسىنىڭ ئهمچىكىنى كۈچهپ شۇراشقا باشلىدى-ئاغىزىغا سالدى، بوۋاق زوق

ئىنىك ئانـا  . ۇ پهیدا بولۇپ قىزىغا مهدەت قىلىپ بۇ ئىشنى تهبرىكلىدىتىۋىپ قىزىنىڭ بۇ ئىشىدىن بهك خۇشال بولدى، قىزنىڭ ئانىسىم        
ئۇزۇن دۇئـا  -ھهمدۇسانا ئۇقۇدى، ئۇالرغا ئۇزۇندىن-بۇ ئائىلىدىكى یاخشى كىشىلهردىن تهسىرلىنىپ كۆز یېشى قىلىپ ئالالھقا شۈكرى          

  .قىلدى



 - 46 - 

ېلىشكهن چىرایلىق ئایال ئىدى، گهرچه ئـۇ یاشـانغان بولـسىمۇ    ئىنىك ئانا تهربىیه كۆرگهن بىلىملىك ئایال بولغاننىڭ ئۈستىگه بهكال ك    
پهل دىقــقهت قىلىــپ -ھهرىكهتــته خــانىش ئــایىمالردەك التاپهتلىــك ئىــدى، شــۇڭا ئۇیــدىكى ئایالنىــڭ ئــۆزىگه ســهل  –ســۆز، ئىــش -گهپ

م بـالىنى كۈنـدە نهچـچه ۋاق    قالغانلىقىنى سىزىپ قېلىـپ ئۇالرنىـڭ ئۆیـدە تـۇرۇپ قالـسىال دېـگهن تهلىـۋىنى چىـرایلىقچه رەت قىلـدى ھه               
  .ئهكىلىپ ئېمىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېیتىپ ئۇالر بىلهن خوشالشتى

ئىنىك ئانا ئېغىر بوخچىسىنى ئۆشنىسىگه ئارتىپ بۇۋاقنى كۆتۈرگىنىچه یهنه كوچىغا چىقتى، دالدا بىر یهرگه كىلىـپ بوخچـا ئىچىـدىكى           
  .ېلىپ كىچىكرەك بىر زەرگهرچىلىك دۇكىنىدا ئۇنى قهغهز پۇلغا ئالماشتۇردىیاقۇتالر ئىچىدىن ئىككى تال ئالتۇن تىلالنى ئ–ئۈنچه 

تۇققانلىرى بولسىمۇ ئۇ قۇچىقىدىكى پاششاخاننىڭ بىخهتهرلىكىنى كـۆزدە تۇتـۇپ مۇشـۇ یۇرتتـا تـۇرۇپ         -ئىنىك ئانىنىڭ ئاستانىدە ئۇرۇغ   
ئىنىك ئانىنىڭ ئورىدىدا تۇرىدىغانلىقىنى شۇنداقال ئۇنىـڭ  قېلىپ ئالدى بىلهن بالىنى ئىككى یېشىغىچه ئىمىتىۋېلىشنى ئویلىدى چۈنكى    

  . مهلىكه كۈنچېچهك بىلهن بىرال ۋاقىتتا یوقاپ كهتكهنلىكىنى پۈتۈن ئاستانه ئهھلى بىلهتتى
 ئۇنىـڭ  قهرەلىدە ئىمىتىش ئىشىنى ئویالپ تېۋىپنىڭ ئۈیىگه یېقىنراق بىر یهرگه ئورۇنالشماقچى بولـدى، لـېكىن    –ئىنىك ئانا بالىنى ۋاقتى     

ســاالمهت ئىگىــسىگه یهتكــۈزۈش بهس مۈشــكۈل  -بوخچىــسىدىكى دۇنیــا ئىنىــك ئــانىنى بهكــال بىــسهرەمجان قىلغــان بولــۇپ ئــۇنى ســاق   
  .بۇلىۋاالتتى

ئىنىك ئانا سۈرۈشته قىلىش ئارقىلىق تىۋىپ تۇرىـدىغان كوچىنىـڭ ئایىغىـدا ئولتۇرىـدىغان كىـشىلهر تهقـۋا دەپ قارىغـان بىـر كىـشىنىڭ                    
گىنى چهكتى، ئۆي ئىگىسى قىرىق یاشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان كىچىك تىجارەتچى بولـۇپ یاشـانغان ئىنىـك ئانىنىـڭ ھالىغـا           ئۆینىڭ ئىشى 

ئىچى ئاغرىپ ئایالى بىلهن مهسلىھهت قىلغىلى كىرىپ كهتتـى، ئىنىـك ئانـا قۇلىغـا بىـر تۇتـام پـۇلنى ئېلىـپ ئـۇالر مهسلىھهتلىـشىۋاتقان                
ن ئۆیدىكى ئایالغا ئۆزىنىـڭ ئـۆي ئىـشلىرىنى یاخـشى قىالالیـدىغانلىقىنى، یاقـا یـۇرتتىكى ئوغلىنىـڭ         ھۇجرىنىڭ ئىشىكىنى چهكتى ئاندى   

ۋاقتىدا ئۆزىگه تۇرمۇش پۇلى ئىۋەرتىپ تۇرىدىغانلىقىنى، نهۋرسىنى ئىمىتىش ئىشىنى ئـویالپ بـۇ یهردە تـۇرۇپ قالغۇسـى بـارلىقىنى            -ۋاقتى
  .تۆۋەنچىلىك بىلهن ئۈتۈندى

ى كۆڭلى یاخشى ئایال بولسىمۇ ئۆیىنىڭ ئانچه چـوڭ ئهمهسـلىكىنى ئـویالپ ئىنىـك ئـانىنى یولغـا سـېلىپ قویمـاقچى               تىجارەتچىنىڭ ئایال 
كۇچا توۋالپ یۈرۈپ ئاران تاپایلىدىغانلىقىنى -بولغان ئىدى، لېكىن ئىنىك ئانىنىڭ قۇلىدىكى بىر تۇتام پۇلنى ئىرى نهچچه ئاي كوچىمۇ

ئایـال  » ...ۇ ئانـا، مۇشـۇ ئۆیـدە تۇرسـىال، سـىلىنى كـۆرۈپ ئانـام رەھمهتلىـك یادىمغـا كىلىـپ قالـدى           بۇپت« . بىلىپ ئۇ بۇ قاراردىن یاندى 
شۇنداق دىگهچ ئىنىك ئانىغا چوڭ ئوغۇللىرى تۇرىدىغان ئۆینى بىكارلىتىپ ئىككى ئـوغلىنى ئۆینىـڭ ئۈسـتىدىكى بالىخانىغـا یۆتكىـدى،            

چىنىڭ ئالغۇسى بولسىمۇ ئهدەپ یۈزىسىدىن ئـالغىلى ئۇنىمایـدىغانلىقىنى بىلىـپ    ئىنىك ئانىمۇ دەرھال قۇلىدىكى قهغهز پۇلالرنى تىجارەت     
  . ھویلىدا ئویناۋاتقان كىچىك باللىرىنىڭ قۇلىغا تۇتقۇزۇپ ئۈلگۈردى

ئىنىك ئانا بۇ ئۆیگه ئورۇنالشقاندىن كېیىن شۇ ئاخشىمى بوخچىسىدىكى بایلىقالردىن ئۆزىگه الزىم دەپ قارالغـان خهتىـرى یـوقلىرىنى          
قـات ئـۇراپ   -ىلغاپ ئېلىپ بىلىگه تېڭىۋالغاندىن كېیىن بوخچىدىكى قالغان كۆپ مىقداردىكى بایلىقىنى باشقا بىر ماتا رەخىتكه قاتمۇ   ئ

  . ئۆزى یاتىدىغان سۇپىغا چانمىغۇدەك قىلىپ كۆمۈۋەتتى
بـالىنى قۇرۇقـداش   .  یىغـالپ چىقتـى  باال نهچچه كۈن یاخـشى ئوزۇقلىنالمـاي تۇسـاتتىن ئانـا سـۈتىنى ئهمگهچـكه كـېچىچه بىئـارام بولـۇپ            

ئىشلىرى بىلهن ئاۋارە بولـۇپ تـۈزۈك ئۇخلىیالمىغـان ئىنىـك ئانـا ئهتىـسى سـهھهردە بـالىنى ئېلىـپ تېۋىپنىـڭ ئـۈیىگه بـالىنى ئېمىتكىلـى                  
لۈپ ئۇالر ئىنىك شۇنىڭ بىلهن ئۆي ئىچىنىڭ كهیپىیاتى تېخىمۇ یۇقىرى كۆتۈرۈ. ئاپاردى ھهم ئۇالرغا پۇل بىلهن ئادىمىگهرچىلىك قىلدى
  .ئانىغا بولغان ھۆرمىتى ۋە ئامراقلىقى ھهسسىلهپ ئاشتى

ئىنىك ئانىنىڭ پۈتۈن خىیالى یاۋۇزبهگنىڭ ئىزدىرىكىنى قىلىپ بېقىش بولغاچقا ئۇ بالىنى جۇۋاننىڭ یېنىدا بىردەم قاپ قۇیۇپ یـاۋۇزبهگ            
  .مۇئامىله قىلىدىغان ھېلىقى زەرگهرنىڭ ئۆیى تهرەپكه قاراپ ماڭدى

دۇردۇنالردىـن تىكـكهن كىیىملىرىـدىن باشـتىن ئایـاق بىـر قـۇر سـېتىۋالدى         – ئالدى بىلهن ئاۋات رەستىدىكى تىككۈچىلهرنىـڭ شـایى        ئۇ
ئاندىن ھاممامغا بېرىپ پاكىزە یۇیۇنۇپ تارانغاندىن كېیىن سېتىۋالغان كىیىملىرىنى كىیىپ ئۆزىگه خـاس ھالـدا یاسـاندى، ئىنىـك ئانـا              

ملهر بىلهن یۈرۈپ بۇ بازارغا كهلگهن بولغاچقا ئۇنىڭ مۇشۇ تاپتىكى ھالىتى بىلهن ئابایـامقى چاغـدىكى ھـالىتى    تاغدا یاشاپ ئاددى كىیى  
  .زېمىن پهرىقلىنهتتى-ئاسمان

قـامىتى كېلىـشكهن بـۇ ئانـا سـۈپهتلىك ئایـالنى       -ئۇ ئۇدۇل ھېلىقى زەرگهرنىڭ دۇكىنىغا باردى، زەرگهر ئۇسـتام دۇكىنىـدا بولـۇپ قهددى             
ىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭغا ھۆرمهت بىلدۈردى، ئۇ ئىنىـك ئانىنىـڭ تاشـقى كۆرۈنىـشىدىن ئـۇنى چـوڭ شـهھهردىن كهلـگهن كاتتـا           كۆرۈپ ئورن 

  .باینىڭ ئایالى بولسا كېرەك دەپ ئویالپ ئۇنىڭغا خۇشامهت قىلىشقا باشلىدى
 دېدى زەرگهر شىرىن تىلىنـى ئىـشقا   -ىیتتى؟  كهلسىله ھهدە، مۇبارەك قهدەملىرى دۇكىنىمىزغا یىتىپ قاپتۇ، ئۆزلىرىگه نېمه الزىم بولغ   -

  .سېلىپ كۈلۈمسىرىگىنىچه
 مهن ئاستانىدىن تۇغقان یوقالپ كهلگهن باالم، كېلىنىم یېڭى تۇغۇتلۇق ئىـدى، یۇرتقـا قـایتقىلىۋاتىمهن، شـۇڭا زىرىـدەك بىـر نهرسـه             -

  . دېدى ئىنىك ئانا كىبىرى ئۈستۈنلۈك بىلهن–سوقتۇرغاچ باراي دىۋىدىم، 
  ق یوق ھهدە، زىرە دىگهننى ئاجایىپ تىزىۋېتىمىز، قالغىنىغا پۈتكهندە كۆرەال، قانچه گرام ئهتراپىدا قىلساق بۇال؟ چاتا-
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  ! جۈپتى یىگىرمه گرامدىن ئىككى جۇپ بولسۇن-
  .زەرگهر بۇ گهپنى ئاڭالپ گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ كهتتى

  پ بولسا بۇالۋىرەمدۇ؟ بایام كېلىنىمگه ئاپىرىمهن دىگهندەك قىلىۋىدىله، ئىككى جۇ-
  . ھهي، ئادەم قېرىغاندا ئۇنتۇغاق بولۇپ قالىدىكهن، یهنه بىر تال ئارزۇلۇق قىزىممۇ بار، شۇنىڭغىمۇ ئالغاچ باراي ئهمدى-
   ئوبدان ئویالپال ھهدە، ئایال زاتى دېگهننىڭ كۆڭلى ئالتۇندا ئېچىلىدۇ ئهمهسمۇ؟-
 ئـالالھ شـۇ قىزىمنىـڭ چىرایـدا     -اھایىتى ئۇلۇق كىچىك تىنىپ ھهسرەتلهنگهن قىیاپهتته دېدى ئىنىك ئانا ن- شۇنى بىر دىمىسىله ئۇكام   -

كۈمـۈش دىگهنلهرغـۇ ئـائىلىمىزدە تۈكۈلـۈپ تۇرۇپتـۇ لـېكىن شـۇ قىزىمنىـڭ          -بهختىنى بهرگىنى بىلهن ئهردىن تهلىیىنى بهرمىدى، ئالتۇن      
  ... ئایدەك رۇخسارى ۋاقىتسىز خازاڭ بولدى دىسىله ئۇكام

» ...ئانىـسى بـۇنچه كېلىـشكهن یهردە قىـزى قانچىلىـك چىرایلىقتـۇ      «یتاق ئىدى، ئۇ ئىنىك ئانىغا سهپ سېلىپ قـاراپ كۆڭلىـدە      زەرگهر بو 
  .دىگهننى ئویالپ ئىختىیارسىز ئىنىك ئانىنىڭ بۇ قىزىغا قىزىقىپ قالدى

  .ىلغان قىیاپهتته دېدى زەرگهر ئىنىك ئانىغا ھىسداشلىق ق-...دە-تېخى تااللىق بولماپتۇ...  سىڭلىمىز ئۇ-
 یاقهي باالم، ئۇنى تاالغا چىقارغان، لېكىن كىیئوغۇل قۇالق كهستى چىقتى دىسىله، قۇلىدىكى نهچـچه دۇكـاننى ئۇتتـۇرۇپ یهنه بولـدى         -

قىلمىدى، دادىسى بىچارە شۇ ئهتىۋارلىق قىزىنىڭ كۆڭلىنى دەپ مهیلى ئوغـۇل بـالىكهن ئویىنـسا ئوینىـسۇن دەپ ئـالقىنىنى كهڭ ئېچىـپ                 
 دېـدى ئىنىـك   -...كۈمۈشكه تولدۇرسىمۇ بۇ كاساپهت ئۆیگه كهلگىلى ئۇنىمىدى، قهیهرلهردە یۈرىدىكىن ئۇ قىمـارۋاز  -چۆنتىكىنى ئالتۇن 

  .ئانا ئېغىر ھهسرەت بىلهن ئۇھ تىنىپ
  !ھه، قۇلىغا كهلگهن ئامهتنى بىلمهیدىغان - توۋۋا خۇدایىم، شۇنداقمۇ ئادەملهر بۇلىدىكهن-
ــدىغ - ــسىنى دەی ــۆي      نىمى ــدىكى ئ ــهھهر ئىچى ــتىمهن، ش ــاپ كى ــسهم قاین ــاالم، دەپ كهل ــان -انال ب ــن، دۇك ــۇش -زېمى ــارایلىرىمىز دوقم -س

دوقمۇشالرنى ئىگىلهپ تۇرۇپتۇ، خۇدایىم ماڭا پهقهت ئىككىال باال بىـرىپتىكهن، ئـارزۇلۇق ئوغلـۇم سـودا قىلىـمهن دەپ سـهئۇدى تهرەپـكه          
دىكى كاتتا بىـر باینىـڭ قىزىغـا ئۆیلىنىـپ بـاال چـاقىلىق بولـۇپتىمىش، ئهمـدىلىكته         چىكهتكهنچه كىرگىلى ئۇنىمىدى، ئاڭلىساق شۇ یهر    

قۇرئـان  –ئېكىنالرغا قارایدىغان ئادىمىمىز یوق بولدى، بىزمۇ قېرىـپ قالـدۇق، ئۆلـۈپ كهتـسهك بېـشىمىزدا خهتـمه          -ساراي، ئېتىز -دۇكان
ن بولسا بارلىق بىساتىمىزنى بۇالرغا خهتلهپ بىرىپ بىزمۇ مهكـكه  ئوقۇغۇدەك ئوغلىمىز تېخى یوق، كىیئوغۇل دېگهن ۋاپاسىز پهیدا بولغا   

  ...تهرەپكه چىكهتكهن بۇالتتۇق دىسىله باالم
  .ئىنىك ئانا یالغاندىن كۆز یېشى قىلىپ یاغلىقىنىڭ بۇرجىگىدە یېشىنى سۈرتكهن بولۇپ ئولتۇردى

ۆیگه چىقىپ چـاي چهینىكىنـى ئهكىرىـپ ئۈلگـۈرگهن ئىـدى،      ئاڭغىچه دۇكاندىكى شاگىرت باال زەرگهرنىڭ ئىشارىتىگه ئاساسهن ئارقا ئ 
  .زەرگهر قىزىق چایدىن بىر پىیالىنى ئىنىك ئانىغا قوش قولالپ تۇتۇپ ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمهت ۋە مېھماندوستلۇقىنى بىلدۈردى

دى، زەرگهر ھۇشیار ئـادەم ئىـدى،   ئىنىك ئانا قۇلىدىكى چاینى پۈۋلىگهن بولۇپ زەرگهرگه قىزىققان قىیاپهتته سهپ سېلىپ قاراشقا باشلى          
  .ئىنىك ئانىنىڭ ئۆزىگه ئانىالرچه قارىغان كۆز نۇرىدىن ئۇنىڭ كۆڭلى بىرنىمىنى تۇیۇپ یۈرىگى ئویناپ كىتىۋاتاتى

 مهن ماڭاي باالم، قىزىم تۇققانالرنىڭكىدە قېلىۋىدى، كۈزى یولۇمـدا قالـدى ھهقىچـان، مـاۋۇنى ئالغـاچ كېلىۋىـدىم، بولـسا مۇشـۇنىڭ            -
سـهككىز تـال ئـالتۇن تىلالنـى شـاراقلىتىپ ئېلىـپ       - ئىنىـك ئانـا شـۇنداق دىـگهچ یانچۇغىـدىن یهتـته         –زىدە سـۇقۇپ بهرگهن بولـسىال،       ئۆ

ھهس قالـدى، ئهسـلىدە ئىككـى جـۇپ زىـرە سـوقۇش ئۈچـۈن ئهڭ كـۆپ         -بوتكىنىڭ ئۈستىدە قۇیۇپ قویدى، زەرگهر بۇنى كۆرۈپ ھهیرانۇ       
  .ا یېتهتتىتۆت تال تىلال بولس-بولغاندىمۇ ئۈچ

 ھهدە بۇالرنى نهدىمۇ ساقلىغان بولغىیتىله، ھازىر بۇنداق ئهتىۋا مالالرنى ئۇچراتماق بهك تهس بولۇپ كهتتى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بـۇ جىـق      -
  .پ دېدى زەرگهر ناھایىتى مۇالیىملىق بىلهن تىلالالرنى ئىنىك ئانىنىڭ قۇلىغا سۇنۇ-...بولۇپ كىتىپتۇ، مۇشۇنىڭ یېرىمى بولسا كۇپایه

 ھېچقىسى یوق، بۇ بىرنىمىلهر كۈتۈرۈپ یۈرۈپ نېمه قىالرمهن، كۈزۈمگه ئىسسىقال كۆرۈنۈپ قالدىڭىز باالم، ئهپ قۇیۇڭ الزىمى بولۇپ -
  .دېدى ئىنىك ئانا ئۇ ئالتۇن تىلالالرغا كۆز قىرىنى سالماستىن-قالىدۇ،

ئارقىـدىن بېرىۋاتىـدۇیا ماڭـا، ئادەمنىـڭ     – مۇشـۇ كـۈنلهردە ئارقـا    توۋۋا ئالالھ ئىـگهم « زەرگهرنىڭ ئاغىزى قۇلىقىغا یهتتى، ئۇ كۆڭلىدە  
  .دىگهننى ئویلىدى» ...ئامىتى كهلسه ئىشىكنى ئېتىۋالسا تۈڭلۈكتىن چۈشىدۇ دىگىنى ئهجهب راسكىنا

 بۇلغـان بولـسىال،    ھهدە ئۆزلىرى یۇرتىمىزغا مېھمان ئىكهنال، ناۋادا مىنى یات كۆرمىسىله ئۆیۈمگه كىلىـپ بىـرە پىیـاله چېیىمغـا داخىـل         -
 دېـدى زەرگهر  -...گهرچه مهن بویتاق بولساممۇ قۇلـۇم گـۈل مىنىـڭ، چوڭالرنىـڭ دۇئاسـىنى ئالمـاق بـۇ ھۈنىرىمـدىن مىـڭ ئهۋزەل ھهدە              

  .ئىشالرنىڭ ناھایىتى ئۇڭۇشلۇق كېتىپ بېرىۋاتقانلىقىنى پهملهپ
پ بىـزگه ئـارام بهرمهیۋاتىـدۇ، بىـر كـۈنى مهن ئـاالیىتهن ۋاقىـت          یېقىنـدىكى تۇققـانالر كهلگىنىمىزنـى بىلىـ       - بولىدۇ باالم، ھـازىر یىـراق      -

  ...چىقىرىپ قىزىمنى بىرگه ئېلىپ كىلهي، شۇ چاغدا ئولتۇرۇپ ئالدىرماي پاراڭلىشارمىز، مهن قایتاي باالم
غانـدەك ئۇنىڭغـا   ئىنىك ئانا ئورنىدىن تـۇرۇپ زەرگهر بىـلهن خوشلىـشىپ دۇكانـدىن چىقتـى، زەرگهر ئىنىـك ئانىـدىن ئایرىلىـشقا قىیمى             

  .ئهگىشىپ كوچىنىڭ خېلى بىر یېرىگىچه بېرىپ ئۇنى ئۇزۇتۇپ قویدى
  .ئىنىك ئانا زەرگهر بىلهن خوشالشقاندىن كېیىن ئۆزىنىڭ پىالنى بویىچه رەستىدىكى یهنه بىر ئاۋات كوچىغا ئىتتىك قهدەم باستى
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مىغـانلىقىنى، قىزىنىـڭ ئىلگىـرى جهمىیهتتىكـى یامـان ئـادەملهر       ئۇ باشقىالرغا ئۆزىنىڭ قىزىنىڭ ئۆیدىن چىقىپ كېتىپ ئۆیگه پهیـدا بول      
بىلهن ئارلىشىپ قالغانلىقىنى ئېیتىپ كۆز یېشى قىلـدى، ئانـدىن بىرەیلهننىـڭ ئارقـا رەسـتىدىكى خـام بازىرىـدا كېچىـسى ئېچىلىـدىغان                  

انلىقىنى بهزمىخانىدىكى رەققـاس قىزالرنىـڭ   بهزمىخانىنىڭ بارلىقىنى بهزمىخانىنى ئىسمایىل سهتهڭ دەپ ئاتىلىدىغان بىرسىنىڭ ئاچىدىغ   
  .ئىچىدە ئهشۇنداق نارەسىدە قىزالرنىڭمۇ چىقىپ قالىدىغانلىقىنى ئېیتىپ بهردى

ئىنىك ئانا دەرھال ئارقا رەستىدىكى خام بازىرىغا ئالدىرىـدى، ئـۇ كىـشىلهرنىڭ كۆرسهتمىـسىگه ئاساسـهن قىزىـل سـىرالنغان چـوڭ بىـر               
  . قاقتىدەرۋازىلىق ئۆینىڭ ئىشىگىنى

ئىنىك ئانا ئىسمایىل سـهتهڭ بىـلهن كۈرىـشىدىغان    . ئۆي ئىچىدىن بىر خىزمهتچى چىقىپ ئىنىك ئانىدىن نېمه ئىشى بارلىقىنى سورىدى        
قاتـار  -خىزمهتچى ئۆیگه كىرىپ كېتىپ ھایال ئۆتمهي ئىنىك ئـانىنى چـوڭ ھویلىنىـڭ كهینىـدىكى قاتـار         . مۇھىم ئىشى بارلىقىنى ئېیتتى   

-رنىڭ ئهڭ ئاخىرىسىدىكى بىر ئۆیگه باشالپ ئهكىردى، بۇ ئۆي مېھمانالرنىڭ ئارام ئالىدىغان ئۆیى بولسا كېـرەك، قـات        سېلىنغان ئۆیله 
دۇردۇنالردىن ئىتىلگهن كۆرپىلهر، كهشتىلهنگهن یاستۇقالر شـۇنداق رەتلىـك سـېلىنىغلىق        -قات سېلىنغان زىلچا گىلهملهر ئۈستىدە تاۋار     

 زىننهتلىنىـشىگه قـاراپ ئىـسمایىل سـهتهڭنىڭ بـوش ئـادەم ئهمهسـلىكىنى بىلىـپ كۆڭلىـدىكى پىالنىنـى           ئىنىـك ئانـا بـۇ ئۆینىـڭ      . تۇراتتى
  .پىششىقلىدى

ئىنىـك ئانـا   .شۇ چاغدا سىرىتتىن قىرىق یاشالر چامىسىدىكى سىمىز بىر ئهركىشى ئاۋازىنى قۇیىۋېتىپ كۈلگىنىچه ئـۆیگه كىرىـپ كهلـدى         
  .ىڭ ئىسمایىل سهتهڭ ئىكهنلىكىنى پهملىدىئۇنىڭ بىلىنى تولغاپ ماڭغىنىغا قاراپ ئۇن

 دېـدى ئىـسمایىل سـهتهڭ ئىنىـك ئانىنىـڭ      -ئۆزلىرىنى ساقلىتىپ قۇیۇپتىمىنا ، مىنى نېمه ئىش بىلهن ئىزدىگهن بـولغىیتتىال؟       !  ۋاییهي   -
  .پوزۇر كېلىشكهن تۇرقىغا قاراپ كۈلگىنىچه

 ئىنىـك ئانـا شـۇنداق    -ن ئىدى، بىلمىدىم یاردەم قوللىرىنى سۇنالىمىكىن؟  ئۆزلىرىنى ئىزدەپ كېلىشىمدە ئازراق ھاجىتىم چىقىپ قالغا       -
  .دىگهچ نهزىرى ئۈستۈنلۈك بىلهن یانچۇغىدىن بهش تال ئالتۇن تىلالنى چىقىرىپ ئىسمایىل سهتهڭنىڭ ئالدىدا قۇیۇپ قویدى

  :دىدا یۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ بۇنى كۆرگهن ئىسمایىل سهتهڭ قىلغىلى قىلىق تاپالماي ھىجایغىنىچه ئىنىك ئانىنىڭ ئال
 -؟ ...قېنـى نـېمه گهپتـى   ...  ۋاییهي، بۇنداق قىلىش كېتهمتى ھهدە، نېمه گهپ بولسا ماڭا دەۋەرسىله، قۇلۇمدىن كېلىشىچه كـۈچهیمهن           -

  .دېدى ئىسمایىل سهتهڭ ئىككى قۇلىنى كۆكسىگه قۇیۇپ قىزالردەك نازلىنىپ
هھرىدە بىجىرىدىغان ئازراق یهر ئىشىمىز بار ئىـدى، ئاڭلىـساق یهر ئىـشلىرىغا مهسـئۇل      ئۇنداقتا گهپنى ئۇچۇقال دەي ئۇكام، ئاستانه ش      -

رۇس ئهمهلدار ئاستانىدىن مۇشۇ یۇرتقا قاراپ مېڭىپتۇ، قارىساق پهیتى كهلگهندەك تۇرىدۇ، شۇڭا كىچىلهپ یـول یـۈرۈپ بـۇ یهرگه یتىـپ         
كهن لېكىن گۈزەل نازىنىنالرنى كۆرسه شۆلگىیى ئېقىپ تۇرالمـایمىش،  بایلىققا خوشى یوق ئى-كهلدۇق ، ئاڭلىساق ئۇ ھارامزەدىنىڭ پۇل 

ســىزنى ئىــزدەپ كىلىــشتىكى مهقــسىتىم ئۇكــام، بىــزگه نــاز خۇلقلىــق ھهقىقــى ســاھىبجامالدىن بىرنــى تېپىــپ بهرگهن بولــسىڭىز، ئهڭ    
ڭ بىگىـم ئهر كىـشى بولغاچقـا ئهپـسىز ھـېس      یاخشىسى یاقا یۇرتلۇق قىز بولغان بولسا یاپقان تۇۋاق یاپقان پېتـى قالـسا بـۇالتتى، بىزنىـ         

  .قىلىپ مىنى بۇیهرگه ئىۋەتتى، ئىش مۇۋاپىقىیهتلىك بولسا پۇلنىڭ كۈزى سىزگه قاراپ تۇرمایتتى ئۇكام
ئىنىك ئانا بۇ گهپلهرنى قىلىپ بولۇپ سوئال نهزىرى بىلهن ئۇنىڭغا قارىدى، ئىسمایىل سهتهڭ بۇ گهپنى ئاڭالپ ئاغىزنى تۇتۇپ كۈلۈپ      

  .ىكهتت
ــراق شــهھهردىكى دوســتۇم نــۇرى ناینــاق بىــلهن دىیىــشىپ قویغــان،       -  ۋاي جېــنىم، ئــاران مۇشــۇ ئىــشمىدى ھهدە، خــاتىرجهم بولــسىال یى

ئۆگۈنلـۈككه ئۇنىــڭ یېنىـدا تۇرىــدىغان بىــر رەققـاس قىــز بــۇ یهرگه كهلمهكچىـدى، ئاڭلىــسام كاســاپهتنىڭ ئىچـكهن ســۈیى بوینىــدىن       
  ە شهیتانمۇ ئۇنىڭغا قول باغالپ تۇرغۇدەك، شۇنىال ئۇدۇللىمایمۇ؟ نهیرەڭد-كۆرۈنۈپ تۇرارمىش، ھىله

   یاخشى ئېیتتىڭىز ئۇكام شۇنداق بولسۇن، ئۇنى ئېلىپ كىتىشكه ئۆگۈنلۈككه قانداق ۋاقىتتا كىلهي؟-
ۋاي جېـنىم  ... تهسـتى  سورۇننى بۇ یهردە تۈزمهمدۇق ھهدە، ناۋادا سىرىتتا بىـرە كۆڭۈلـسىزلىك بولـۇپ قالـسا نـۇرى ناینـاقتىن قۇتۇلمـاق            -

  ...ئهمدى قانداق قىالرمىز
ئىسمایىل سهتهڭ چىمچىالق بارمىقىنى چىشلهپ ئالدىدىكى ئالتۇن تىلالغا قاراشقا باشـلىدى، ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى چۈشـهنگهن ئىنىـك ئانـا             

  :یانچۇغىدىن یهنه ئىككى تال تىلالنى چىقىرىپ ئالدىدىكى تىلالرنىڭ ئۈستىگه شاراقلىتىپ قوشۇپ قویغاچ
كۈنـدۈزلۈك بىرىـپ تۇرسـىڭىز    – مېھمان بهك نازۇكتى ئۇكام، ئۇنى بۇیهرگه باشالپ ئهكىلىش قۇالیسىز، شۇڭا ئۇنى ماڭـا بىـر كـېچه          -

  . دېدى ئىنىك ئانا مهنلىك قىلىپ ئۇنىڭغا قاراپ–ئىش پۈتكهندە ھاردۇقىڭىزنى باشقىچه چىقىرىمهن ئۇكام 
ىلىـڭه، ئۇنىـڭ ھۆددىـسىدىن ئـۆزەم بىـر نـېمه دەپ چىقـارمهن، ئـۇ چوشـقا ھهرقـانچه            ۋاي چاتاق یوق ھهدە، ئۆگۈنلۈككه چۈشته بىر ك  -

  . دېدى ئىسمایىل سهتهڭ ئىنىك ئانىنىڭ بېقىنىنى چىمداپ-...ھى...ھى...بولسىمۇ ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قویماس
  .ئۇالر شۇنداق قىلىپ ئۆگۈنلۈككه چۈشته كۆرۈشىدىغانغا پۈتۈشۈپ خوشالشتى

دا كهلگـۈچه یـاۋۇزبهگنى خىیـال قىلىـپ ئۇنىـڭ ئىزدىرىكىنـى ئـېلىش ئۈچـۈن قىلغـان ئىـشلىرىنىڭ بىكـار بولـۇپ                  ئىنىك ئانا یول          -
  . كهتمهسلىكىنى ئالالھتىن تىلىدى

  .ئۇنىڭ ئىسمایىل سهتهڭ بىلهن دىیىشكهن كۈنمۇ یىتىپ كهلدى
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وخچىـسىنى كۆتـۈرگىنىچه رەسـتىگه چىقتـى ئانـدىن      چۈشكه یېقىن ئىنىك ئانا بالىنى سۈت ئانىسىنىڭ یېنىدا قاپ قۇیۇپ كىیىم سـالغان ب      
  .خالى بىر جاینى تېپىپ ئۈستىۋېشىنى ئالماشتۇرغاندىن كېیىن ئىسمایىل سهتهڭنىڭ قېشىغا ئالدىراپ ماڭدى

ىلىـپ  ئىسمایىل سهتهڭمۇ ئۆزىگه ئالدىنى قىلغان بۇ بایلىقتىن خۇشال بولۇپ ئىنىك ئانىنىڭ یۇلىغا ئىنتىزار بولۇپ تـۇراتتى، ئىـشىك قېق        
  .ئىنىك ئانا كىرىپ كهلدى، ئىسمایىل سهتهڭ ئاۋالقىدەكال كاسسىسىنى سىلكىپ ئىنىك ئانىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئىگىلىپ ساالم قىلدى

 ئىسمایىل سـهتهڭ شـۇنداق   -... ۋاییهي ئهمدى كهلدىلىمۇ، یوللىرىغا قاراپ تۇرغىلى نهۋاخ، ماڭسىال ئۇ قىزنى سىلىگه بىر كۆرسىتهیچۇ          -
  .نىك ئانىنىڭ قۇلىنى یىتىلهپ مېھمانخانىغا ئهكىردىدىگىنىچه ئى

دىگهندەك مىھمانخانىدا ئاي دىسه ئاي ئهمهس كۈن دىسه ئهمهس بىر قىز ناز بىلهن ئولتۇراتتى، ئۇ قىز ئىنىك ئـانىنى كـۆرۈپ ئورنىـدىن            
  .مېیىقىدا كۈلۈپ قویدىتۇرۇپ ئىگىلىپ ساالم قىلدى، ئىنىك ئانا رەققاس قىزنى كۆرۈپ ئىسمایىل سهتهڭدىن رازى بولۇپ 

  .ئۇالر ئۇ ئۆیدىن چىقىپ بازارنىڭ سىرتىدىكى پىنھان بىر جایغا بېرىپ شۇ یهردىكى شىلدىرالپ ئېقىۋاتقان سۇنىڭ بۇیىدا پاراڭالشتى
قىلـسىڭىز   گهپنى ئهگىتمهي سىزگه ئۇدۇلال دەۋېرەي، بىر ئىشتا سىزنىڭ یاردىمىڭىزگه موھتاج بولۇپ قالدىم، بولسا ماڭا بىـر یـاردەم    -

 ئىنىــك ئانــا شــۇنداق دىــگهچ یېنىــدىن ئــون نهچــچه دانه ئــالتۇن تىلالنــى چىقىرىــپ ســهككىز تــالنى قىزنىــڭ قۇلىغــا   -بــوپتىكهن قىــزىم،
  .تۇتقۇزۇپ قویدى

قىزچاق ئۆمرىـدە بۇنچىلىـك جىـق ئـالتۇن تىلالنـى تۇتـۇپ باقمىغـان ئىـدى، ئـۇ بـۇ تىلالنـى قۇلىـدا سـىقىمداپ تـۇرۇپ ئىـنچىكه ئـاۋازىنى                      
  :تىتىرىتىپ سورىدى 

   نېمه ئىشتى ئانا ئۇ، شۇنچه سىرلىق؟-
 سىرلىقمۇ ئهمهس قىزىم، بىر ھىساپتا بۇغۇ ئادەتتىكى بىر ئىش ئىدى، مهن ئاستانىدىكى ھاشىم باي دېگهننىڭ چوڭ خۇتۇنى بـولىمهن      -

ىالپ بېقىۋالغـان، كـونىالر ئـادەم بالىـسى     باالم، ئۆیىمىزدە ئىش قىلىدىغان بىـر یىگىـت بـار ئىـدى، ئـۇنى كىچىگىـدىن باشـالپ بىـز بـالىچ              
باقساڭ ئاغزى بۇرنۇڭ قان بۇلۇر دەپ توغرا دەپتىكهن، ئۇنىڭ قۇلى قېیىق چىقىۋالدى دىسىله، باي ئـاكىڭىز بىرسـىنىڭ ئامـانىتىنى ماڭـا             

سـلىدە ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى    كۈمۈش ئوخشایدۇ دەپ مۇنداقال تىقىپ قۇیۇپتىمهن، ئه-ساقالپ قویغىن دەپ بىرىۋىدى مهن ئادەتتىكى ئالتۇن  
پۈتۈنلهي قىممهت باھالىق ئۈنچه مهرۋایىت ئىكهن، كىم بىلسۇن ئۆیىمىزدىكى ھېلىقى یىگىت بـۇنى كـۆرۈپ قېلىـپ ئوغـۇرالپ كىتىپتـۇ،       
ــاالق          ــسهن بولمىــسا ســۈزۈڭ شــۇ دەپ ت ــۇ ئــوغرىنى تاپى ــاكى بولمىــسا ئ ــانهتنى تاپىــسهن ی ــاكىڭىز یــاكى ئام ــدە بــاي ئ ھازىرغــا كهلگهن

كۈمۈشـلىرىم  -ۋاتىدۇ، ئۇ ئوغرى تاھازىرغىچه تېپىلمىدى، بۇپتۇ سۆزۈمنى ئاالي دىسهم شۇنچه یىل تۇتقان ئۆیۈم، یىغقان ئـالتۇن   قىلغىلى
ئهشـۇ توقـال خوتۇنالرغـا شـۇ پېتــى قـالغۇدەك، ئایـال كىـشى دېــگهن ئـاجىز ئىـكهن بـاالم، بــۇ گهپلهرنـى ئىـسمایىل سـهتهڭگه دىیىــشكه              

  ...ەم قىلسىڭىز بۇالتتىبولمایتتى شۇڭا ماڭا بىر یارد
ئىنىك ئانا یاۋۇزبهگنى خىیال قىلىپ كۆزىگه لىق یاش ئالدى، رەققاس قىز بۇالرنى ئاڭالپ یۈرىگى بىـر ئـاز جایىغـا چۈشـكهندەك بولـۇپ        

  :ئىنىك ئانىدىن سورىدى
   ئېیتسىال ئانا مهن سىلىگه قانداق یاردەم قىلىمهن؟-
كهلـدى قىالرمىـش، زەرگهر قـاتتىق    - ئوغرى مۇشۇ بازاردىكى بىر زەرگهر ئۇستا بىلهن باردى بۇ ئاسان باالم، ئاڭلىساق ئۆیىمىزدىكى ئۇ      -

  ....بۇسىنى چىقارمىدى، بهك چىڭ تۇتایلى دېسهك، رۇسالر كۈتكهن یهردىن چىقمایدۇ، شۇڭا بىز ئالدى بىلهن-قاقۋاش نىمىكهن، ئىس
  .باشلىدى، قىزچاق ھهممه گهپنى ئاڭالپ بولۇپ قاقاخالپ كۈلۈپ كهتتىئىنىك ئانا قالغان گهپنى قىزنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ سۆزلهشكه 

 خــاتىرجهم بولــسىال ئانــا، ھېلىغــۇ زەرگهر گاچــا ئهمهســكهن، نــاۋادا ئــۇ گاچــا بولغــان تهقــدىردىمۇ ئۇشــشاق تىلىنــى چىقىرىــپ ناخــشا   -
  ...توۋالتقۇزىمهن ئۇنىڭغا

تـتىگهن خـۇش خهۋىرىڭىزنـى كـۈتىمهن، بـۇ ئىـشنى یاخـشى ئورۇندىـسىڭىز          ئهمىسه قىزىم ئىشالر دېیىشكىنىمىزدەك بولـسۇن، ئهته ئه    -
  ! قالغان بۇ تهڭگىلهرنىمۇ سىزگه مۇكاپات قىلىپ بېرىۋېتىمهن قىزىم

  .ئۇالر ئهته ئهتتىگهندە مۇشۇ جایدا كۆرۈشىدىغانغا دىیىشىپ ھېلىقى زەرگهرنىڭ دۇكىنى بار كوچىغا قاراپ مېڭىشتى
ا ئولتۇرۇپ زوق بىلهن ھۈنهر قىلىۋاتاتتى، تۇیۇقسىز ئىشىكتىن بىـر قىـز كىرىـپ زىـل ئـاۋاز بىـلهن پهس             ئهسىرگه یېقىن زەرگهر دۇكىنىد   

یۆتۈلۈپ قویۇپ تىزىپ قۇیۇلغان زىننهت بۇیۇملىرىغا قاراشقا باشلىدى، زەرگهر بۇ یېقىملىق ئاۋازدىن بېـشىنى كۈتـۈرۈپ قىزنـى كـۆردى،            
ىزنـى كـۆرۈپ باقمىغـان ئىـدى، ئۇنىـڭ قـۇلى ئىـشتىن توختـاپ یۈرىكىنىـڭ سـالغىنى           زەرگهر ئۆمرىدە بۇنچىلىـك كېلىـشكهن چىرایلىـق ق        

  ...ئۆزىنىڭ قۇلقىغا ئاڭلىنىشقا باشلىدى، ئۇنىڭ مۇشۇ تاپتا لهۋلىرى قۇرۇپ ئاغىزىدا نهم دىدارى قالمایۋاتاتتى
  .اراپ ئهقلىدىن ئازغاندەك بولۇپ  دېدى زەرگهر ئۇ قىزنىڭ خۇما كۆزلىرىگه ق-نېمه الزىم ئىدىكى؟ ...نى..نى... ئۆزلىرىگه -
دېدى قىز خىجىل بولغان قىیاپهتته نازلىنىپ كۈلۈپ زەرگهرگه تىكىلىپ قاراپ -... ماڭا الزىم نهرسىلهر بۇ یهردە یوقتهك قىلىدۇ ئۇستام-
 .  

  :زەرگهر دەرھال شاگىرتىنى چاي دەملهپ ئهكىرىشكه بۇیرۇپ قىزچاقنى ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى 
  . دېدى زەرگهر ئاران تهسلىكته گېپىنى تېپىپ–.گه بۇ یهردىن یارىغۇدەك بىرە نهرسه چىقىپ قاالر سىڭلىم ئۆزلىرى-
 ئانام قایسى كۈنى ئىككى جۇپ زىرە بۇیرۇتـۇپ قویغـان   – دېدى قىزچاق قاش كۆزلىرىنى ئوینىتىپ – چاقچاق قىلدىم زەرگهر ئۇستام  -
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  .اچانالرغا پۈتىدىكىن دەیدۇچېغى، شۇ یىگىتنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇقۇپ كهل، ق
 ھـازىر یاسـاۋاتىمهن،   – دېدى زەرگهر تېخىمۇ قىزغىن بولۇپ -سىلى ھېلىقى ئاستانىدىكى ھاجى خېنىمنىڭ یالغۇز قىزىمۇ؟   ... ھه... ھه -

  .سىلىگه یارىغۇدەك قىلىپ یاسىمىسام تاشالپ قویاال ھېلى
  :ەرگهرگه چاقچاق قىلدىقىزچاق ئاۋازىنى قۇیىۋېتىپ قاقاخالپ كۈلگىنىچه ز        -
  . ئۆزلىرىدەك قامالشقان یىگىت یاسىغان یهردە كۆزىمىزدىن ئوت چىققۇدەك یاسىۋىتهال ئۇنى-

كۈزىنى ئوینۇتۇپ گهپ قىلىشلىرىغا قـاراپ ئۇنىـڭ ئېرىـدىن ئایرىلغىنىغـا راسـتىنال ئـۇزاق بولغـانلىقىنى پهملىـدى،            -زەرگهر قىزنىڭ قاش  
  .ن سۆز ئۇنىڭ قۇلىقىدىن كىرىپ یۈرىگىنى كۆیدۈرۈپ كۈل قىلىۋەتتىدېگه» قامالشقان یىگىت«بولۇپمۇ 

  . دېدى زەرگهر شالۋۇرىنى ئېقىتىپ-ئوت چىقىرىۋېتىمىز دىسىله...یاسىمامدىغان... یاسىمامدىغان -
رگهر چـاي  ئاڭغىچه شاگىرت باال چاینى كۈتۈرۈپ كىرىپ ئۆزىنىـڭ كىچىكلىكىـگه باقمـاي قىزغـا ھاڭۋېقىـپ قـاراپ كۈلـۈپ تـۇراتتى، زە          

  :چهینىكىنى قۇلىغا ئېلىپ شاگىرتىغا ئالىیىپ قۇیۇپ قىزنى گهپكه سالدى 
 بۈگۈن سىلىنىڭ كېلىدىغانلىقلىرىنى بىلمهپتىمهن، مۇبارەك قهدەملىرى دۇكىنىمغا یىتىـپ قـاپتۇ، ئۆیـۈمگه كىرىـپ بىـردەم ئولتـۇرۇپ              -

  .ن نېمه گهپ چىققانلىقىنى بىلهلمهي گاڭگىراپ دېدى زەرگهر ئاغىزىدى–ماڭسىال، قۇرۇق چاي بولسىمۇ تۇتاي سىڭلىم
  ... بۇپتۇ، بۈگۈنچه قۇرۇق چایلىرىنى بولسىمۇ ئىچىپ تۇراي، ھهممىنى قىلغان شۇ ئانام دىسىله-

زەرگهر كـۆز ئالدىـدىكى ئىـشالرغا ئىـشهنمىگهندەك     . قىزچاق كۈلگىنىچه ئورنىدىن تۇرۇپ زەرگهرنىـڭ یـول باشلىـشىنى كۈتـۈپ تـۇردى          
  .شلهپ بېقىپ ئۆزىنىڭ چۈش كۆرمهیۋاتقانلىقىنى بىلىپ دەرھال یول باشالپ ئالدىدا ماڭدىكالپۇكىنى چى

زەرگهر قىزنى ئىچكىرىدىكى مىھمانخانـا ئـۆیگه باشـالپ قۇیـۇپ شـاگىرت بـالىنى دۇكـاننى تاقـاپ بـازاردىن نهرسـه كېـرەك سېتىۋېلىـشقا                 
 كىرگۈچه بېشىدىكى شـارپىنى ئېلىـپ تاشـالپ چىرایلىـق تىكىلـگهن      ئاندىن ئالدىراپ قىزنىڭ قىشىغا كىردى، قىزچاق زەرگهر     . بۇیرىدى

كهمزۇلنى سېلىۋېتىپ ئىچىدىكى ئوتقاشـتهك قىزىـل دۇخـاۋا كـۆینىكى بىـلهن تـوم ئـۆرۈلگهن سـۇمبۇل چېچىنـى تومپایغـان كۆكـسىنىڭ                  
ىـدىكى یاقـا ئویمىـسىدىن دۈمبىـدەك     ئۈستىگه ئېلىپ قۇلىـدا ئوینـاپ ئولتـۇراتتى، زەرگهر ئىختىیارسـىز قىزنىـڭ دۇخـاۋا كۆینىكىنىـڭ ئالد           

شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ بهدىنـى ئـوت ئېلىـپ قهیهرگه دەسـسهپ تۇرغـانلىقىنى         . پارقىراپ چىقىـپ قالغـان یېـرىم كۆكـسىگه قـاراپ سـالدى            
  .بىلهلمهي قالدى

  :قىزچاق ئۇنىڭ بۇ ھالىغا قاراپ ئىشىنىڭ ئاسانغا تارتىۋاتقانلىقىنى بىلىپ زەرگهرگه سۆز قىلدى
دەیــمهن، ئهركهك زاتىنىــڭ چىرایىغـا قــاراپ بــاقمىغىلى قـانچه ئــۇزۇن بولــدى ماڭـا، بۈگــۈن ھهجهپ بىــر ئىـش بولــدى، ئــۆزەمچه       تـوۋۋا  -

  . قىزچاق یهنه نازلىنىپ كۈلدى-...ئۆیلىرىگه كىرىپ قاپتىمهن، سىلىمۇ بوش ئهمهسكهن ئۇستام قارىغاندا
  .قویغىنىنى بىلهلمهي قالدى-قىنى بىلىپ تۇتقانزەرگهر گهپ سۆزلهرنىڭ باشقىچه مېھرى ئىسسىق بولىۋاتقانلى

  . بۈگۈن تاغنى بهرگهندەك خوش بولدۇم، ئازادە ئولتۇرسىال، كهچته ئۆزەم ئاپىرىپ قۇیىمهن-
  . دېدى قىزچاق كۈلگىنىچه ئۈنچىدەك چىشىنى چىقىرىپ-... ناۋادا ئهته كېتهي دىسهم قوغلىغىدەكال مىنى-
  .دېدى زەرگهر ئاغىزىغا كهلگهن شۈلگىیىنى یۇتىۋېتىپ-... قوغالمدىغان توۋۋا دىسىله، سىلىدەك پهرىزاتنى-
  . قاقاخالپ كۈلدى قىزچاق ئوتلۇق كۈزى بىلهن زەرگهرگه یهنه تىكىلىپ قاراپ-؟ ... كېچىچه توڭدۇرۇپ سااللىمۇ یا-

. ن بىساتىدىن كىچىـشكه رازى ئىـدى  مۇشۇ تاپتا زەرگهر تۈگهشكهن ئىدى، ئۇ ھازىرنىڭ ئۆزىدە بۇ قىزنىڭ ۋەسلىگه یىتىش ئۈچۈن پۈتۈ       
  :قىزچاق پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ زەرگهرگه ئېیتتى

 ئانام ئېیتقاندەك مېھرى ئىسسىق یىگىتكهنال،راسـتىنى دىـسهم كۆڭلۈمنىـڭ ھهقىـقهتهن ئـارامى یـوق، ئـاز تـوال مۇسـهللهس دىگهنـدەك                 -
ئـارام بولـۇپ كهتـتىم، قېنـى دەردىمـگه دەۋا بۇالالمـدىال كـۆرۈپ          بىرنىمه ئهكىرسىله، ئالدىلىرىدا یۈرۈگۈم سېلىپ خىجىلچىلىقتا بهكال بى       

  .باقاي
كهیـنىگه  -زەرگهر ئهزەلدىن كهیپ قىلمایتتى، لېكىن بۈگۈن مۇسهللهس ئهمهس، زەھهر بولسىمۇ ئىچىشتىن یانمـایتتى، شـۇڭا ئـۇ ئالـدى           

  .قارىماي رەستىگه یۈگۈردى
-نالر سـېلىنىپ توخـۇ سـۈتىدىن باشـقا ھهمـمه نهرسـىلهر تىزىلـدى، كـۈلكه        ھۇیـت دىگـۈچه داسـتىخا   -زىمىننى قاراڭغۇلۇق باسـتى، ھـاینى   

ــشتى       ــا ئىچى ــدۇرۇپ راس ــى تول ــلهن زەرگهر قهدەھلىرىن ــاق بى ــدە قىزچ ــۈنى . چاقچــاق ئىچى ــاق ك ــپ بهگ  -قىزچ ــهللهس ئىچى ــۈنى مۇس -ك
 بىـر پىیـاله سـۇ ئىـدى، لــېكىن     نـاۋا ئىچىـدە یـۈرگهچكه بۇنچىلىـك مهي ئۇنىڭغـا نىـسبهتهن      -ئهمهلـدارالرنىڭ قۇچىقىـدا ئولتـۇرۇپ نهغـمه    

تۇققۇ سۆزلهشكه باشلىدى، قىزچاق پهیتنىڭ -زەرگهرنىڭ تۇنجى ئىچىشى بولغاچقا شهھۋىتى بارغانسېرى ئۆرلهپ ئهقلىدىن ئېزىپ تاققۇ     
  .یىتىپ كهلگهنلىكىنى بىلىپ ئىنىك ئانىنىڭ كۆرسهتمىسى بویىچه ئىش كۆرۈشكه باشلىدى

  . دېدى قىزچاق یۈرىگىنى چىڭ بېسىپ-...لىرىم قېیىپ یۈرۈگۈم ئوت ئېلىپ كهتتىیا مىنىڭ ۋاییهي ئۇستام، قهیهردە سىز، باش-
 زەرگهر شـۇنداق دىگىـنىچه مهینىـڭ كـۈچى بىـلهن قىزنىـڭ       -... مانا مهن جېنىم، قېنى یـۈرىكىڭىزنى تۇتـۇپ باقـاي، راسـت قىزىۋاتامـدۇ            -

  .لىغىرالپ تۇرىدىغان كۆكسىنى مۇجۇشقا باشلىدى
  ...نىم، چىدىیالمىدىم بوشراق ۋایجان ئۇز جې-
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  .قىز ئىڭراپ كهتتى
زەرگهر ھاسىرىغىنىچه قىزنىڭ كىیىمىنى سالدۇرۇشقا ئۇرۇندى، شۇ چاغدا قىزچاق ئىككى قۇلى بىـلهن زەرگهرنىـڭ بوینىغـا گىـرە                -

  .تایال دەپ قالدىسېلىۋېلىپ ئۇنى باغرىغا چىڭ بېسىۋالدى، زەرگهر تېنىگه تۇتاشقان لهززەتلىك ئوتتىن ھۇشىنى یوقۇ
مهن ... سىزنىڭ بۇنچه ئوتلۇق یىگىتلىكىڭىزنى بىلمهپتىمهن، ئانامنىڭ كۈزى راسـتىنال مـال تونۇیـدىكهن، بىـز ئهمـدى بولـدى قىالیلـى        -

  .دېدى قىزچاق یىغالمسىرىغان قىیاپهتته-...قایتاي
 دېـدى زەرگهر  -كه كـۆڭلىڭىز ئۇنامـدۇ زادى؟  مىنـى مۇشـۇنداق تاشـالپ قۇیـۇپ كىتىـش     ... سىزگه نېمه بولـدى ئهمـدى جېـنىم مهلىـكهم       -

  .ئاستىدا یاتقان پهرىزاتنى قۇیۇپ بهرمهي
 سىزگه ئېیتمـاپتىمهن، ئىلگىـرى ئۆیـدىكىلهر مىنـى بىرسـىگه یـاتلىق قىلغـان ئىـدى، ئـۇ ۋاپاسـىز قىمـارۋاز چىقىـپ قېلىـپ بـۇ یولـدىن                        -

 ئالماس كۆزلۈك زۇننارىمنىمۇ ئوغۇرالپ كهتتـى، ئاڭلىـسام بـۇنچه    قایتقىلى ئۇنىمىدى، ھهتتا ئۆیدىكىلهر تویۇمدا ئېلىپ بهرگهن یېشىل 
چوڭلۇقتىكى یېشىل گۆھهرنىڭ جاھانـدا ئىككىنچىـسى تېپىلماسـمىش، ئـۇ ئـوغرىنى ئـادەم یـالالپ ئۆلتۈرۋەتـسهممۇ دەردىـم چىقمایـدۇ،               

مۇ خـۇدایىم ماڭـا سـىزدەك یاخـشى     ئۇنىڭ كۈنلهرنىڭ بىرىـدە قایتىـپ كىلىـپ غوۋغـا كۆتۈرۈشـىدىن شـۇنداق قـورقىمهن دەڭـا، نىمىـشقى            
ئۇ بىر بهدنىیهت نېمه سىزنى كۆرسه سىزگه قهست قىلىشتىن یانمایدۇ، مىنىڭ ھـازىر سـىزدىن بىـر           ...یىگىتنى ئۇچراشتۇرمىغان بولغىیتتى  

  ...مىنۇتمۇ ئایرىلغۇم یوق دەڭا
  :ى پىیقىرغاندەك بولۇپ قىزچاقتىن سورىدىزەرگهرنىڭ بېش. قىزچاق یالغاندىن یىغلىغان بولۇپ یىگىتنى یهنه چىڭ قۇچاقلىۋالدى

   سىزنىڭ ئۇ ئېرىڭىز مهندىن ئېگىز، مهندىن غوللۇقمىدى؟-
  ...یاردىن تېیىلىپ كېتىپ ئۆلگۈیدى ئۇ ئهبلهخ... ھهئه شۇنداق، كۆرگهنمىدىڭىز ئۇ مۇناپىقنى-

  .زەرگهر پۈتۈنلهي ئهقلىدىن ئازدى
  .ۇ شۇنداق كۆرگهن، ئۇ ئهمدى قایتا پهیدا بولماید-

  :قىزچاق بۇ گهپنى ئاڭالپ زەرگهرنىڭ لىۋىگه لىۋىنى یېقىپ ئېیتتى
  . گىپىڭىز راست بولسىغۇ، جېنىمنى دىسىڭىزمۇ بىرەتتىم، لېكىن ئۇ ناھایىتى ئهسكى بهدبهخ، ئۇنىڭغا بالدۇر ئۆلۈم كهلمهسمىكىن-

  .ڭ یۈرىكىگه تۈكۈرمهكچى بولدىزەرگهر كهیپچىلىكته قىزچاقنىڭ بۇ مۇئامىلىسىدىن ھهممه گهپنى ئۇنىڭغا دەپ ئۇنى
پات ئۇنى بۇنى ئهكىلىپ تۇراتتى، بىر كۈنى ئۇ سـىزدىگهن ھېلىقـى تویلـۇق مېلىڭىزنـى ماڭـا ئهكهپتـۇ،       - ئۇ ئهبلهخ مىنىڭ یېنىمغا پات     -

تۇرۇشـلۇق  شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇ یېشىل گۆھهرنى ئاستانىدىكى شاكىرخان ھاجى دىگهنگه ئاپىرىپ بهردىم، شاكىرخان بـۇنى ئاسـتانىدە        
ھهربىي ئهمهلدارغا سوغا قىلىپتۇ، كېیىن شاكىرخان ئۇ ھهربىي ئهمهلدارنىڭ بۇیرۇقى بویىچه ئېرىڭىزنـى یـاق ئـۇ ئـوغرىنى تۇتـۇپ ئېلىـپ        

  ...كهتتى
گه قىزچاق شۇنداق خوش بولغان قىیاپهتته زەرگهرنىڭ كۆینىكىنىڭ ئىچى.زەرگهر بۇ گهپنى پورسوققىدە دەپ قىزچاقنىڭ چىرایىغا قارىدى   

  .قۇلىنى تىقىپ دۈمبىسىنى ئالقىنى بىلهن سىالشقا باشلىدى
 رەھمهت جېنىم، ئىالھىم دېگىنىڭىزدەك بولغۇیتتى، بۇنى ئاڭالپ یۈرۈگۈم بىر ئاز جایىغا چۈشتى، ئۇ ئهبلهخنىـڭ تۇرمىـدە قهبرىـسىگه       -

 لېكىن ئۇ قارا یـۈز یهنه  –ئېچىشقا باشلىدى  قىزچاق شۇنداق دىگهچ زەرگهرنىڭ كۆینىكىنىڭ تۈگمىسىنى      -...خادا تىكلهنگهي ئىالھىم  
  ...تۈرمىدىن چىقىپ قاالمدىكىن دەیمهن

  .قىزچاقنىڭ قۇلى ھهركهتتىن یهنه توختاپ قالدى
 خاتىرجهم بۇلـۇڭ، ماڭـا ئىـشىنىڭ، مهن ئۈلۈشـكۈن رۇس ئهسـكهرلىرىنىڭ بۇیرىتمىـسىغا ئاساسـهن ئۇالرنىـڭ ئایالىغـا زىنـنهت بۇیـۇمى                  -

ــدى  ــپ بهرگهن ئى ــگهن        ئاپىرى ــدىكىن دې ــۆزىگه چېتىۋاالم ــى ئ ــۇ مىن ــاقتىم، چــۈنكى ئ ــپ ب ــته قىلى ــوغرىنى سۈرۈش ــاالیىتهن شــۇ ئ م، مهن ئ
قورقۇنچاممۇ بار ئىدى، ھېلىقـى قـۇلىقى ئـۇزۇن رۇس ئهسـكىرىنىڭ دىیىـشىچه ئـۇ ئـوغرى تۇرمىـدە ھېلىقـى ھهربىـي ئهمهلـدارنى بۇغـۇپ                     

بۇ گهپ راسـتكهن جېـنىم، ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن      ... هیداندا ئېتىپ تاشالپتىمىش شۇنىڭ بىلهن باشقىالر ئۇنى نهخ م   ...ئۆلتۈرۈپ قۇیۇپتۇ 
  ...قهسهم قىالي

زەرگهر بۇلبۇلدەك سایراپ قىزچاقنىڭ كۆڭلىنى ئـۆزىگه قاراتمـاقچى بولـدى، قىزچـاق بـۇ گهپلهرنىـڭ راسـتلىقىغا ئىـشهنگهندەك بولـۇپ                    
رىـدىغان زەرگهرنىـڭ كىیىملىرىنـى سـالدۇرۇپ باغرىغـا چىـڭ باسـتى ھهمـدە         قۇلىنى یهنه ھهركهتكه كهلتـۈرۈپ قولتـۇقى زاغـۇن پـۇراپ تۇ        

  ...كېلهركى ئایدىال توي قىلىدىغانغا ۋەدىلهشتى
ئهتىسى ئهتتىگهندە قىزچاق زەرگهر بىلهن خوشلىشىپ ئۇدۇل ھاممامغا بېرىپ یۇیۇنۇپ تارانغاندىن كېیىن ھېلىقـى كونـا جایـدا ئىنىـك            

ئىنىـك ئانـا ۋەدىـسى بـویىچه     . یىڭنىـسىغىچه بایـان قىلـدى   –الالرنىـڭ ھهممىـسىنى ئۇنىڭغـا یىپىـدىن      ئانا بىلهن كۆرۈشۈپ بولغـان ئهھۋ     
  .رەققاس قىزنى ئوبدان رازى قىلدى

رەققاس بىلهن خوشالشقاندىن كېیىن ئىنىك ئانا بۇ گهپلهرنىڭ راستلىقىغا بىر ئاز چىن پۈتتى، ئېرىق لېۋىدە تىزىنى قۇچاغالپ ئولتۇرۇپ 
 یاش تۈكۈپ یاۋۇزبهگكه ئىچى ئاغرىتىپ یىغلىدى ئاندىن بۇ ئىشالرنى قانداقال بولمىـسۇن قهغهزگه تهپـسىلى پۈتـۈپ              ئۇزۇن-ئۇزۇندىن

 .شاھزادە پاششاخاننىڭ ھېساب ئېلىشىغا قالدۇرماقچى بولدى
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 مۇدھىش كۈنلهر: سهككىزىنچى باپ

 
 .ى ئالدىۋاقىت سۇدەك ئۆتۈپ كۆزنى یۇمۇپ ئاچقۇچه پاششاخان یهتته یاشنىڭ قارىسىن

ئىنىك ئانا تۈركمهن خاندانلىقنىڭ ئهنئهنىسىدىكى شاھزادىلهرنى تهربىـیهلهش تـۈزىمىگه ئاساسـهن پاشـشاخانغا یهتـته یاشـقا كىرگـۈچه           
 پاششاخانغا رۇس تىلى، ئهرەب تىلى ۋە پارس –شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنىك ئانا باال پادىشاھ . بىرقانچه چهتئهل تىلىنى ئۆگىتىشى كېرەك ئىدى

دىن دەسلهپكى قهدەمدە ئاساس تۇرغۇزماقچى بولدى، ئىنىك ئانا پارس تىلى بىلهن ئهرەب تىلىغا پۇختا ئىدى، شۇڭا ئۇ بۇ ئىككى تىللىرى
  .رۇس تىلىغا ئائىله ئوقۇتقۇچىسى تهكلىپ قىلدى-تىلنى ئۆزى بىرىپ ئالدىنقى بىر تىل

یامـانلىق ۋە شـۇملۇق   «لىنى مـۇھىم دەپ بىلهتتـى ئۇنىـڭ نهزىرىـدە     ئىنىك ئانا كامىل مۇسۇلمان بولسىمۇ ئهرەب تىلىغا قارىغاندا رۇس تى       
دوستتىن ئهمهس دۈشمهندىن كېلىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن دۈشمهننىڭ تىلىنى پۇختا بىلىپ مۇستهملىكىچى دۈشمهن مىللهتنى ئـۆز ۋەتىنىـدىن       

  .دەیدىغان ئىدىیه بار ئىدى» كېسىل قوغالپ چىقىرىش كېرەك-ئۈزۈل
ت ۋاقتىــدا ئىنىــك ئانىغــا ئېیتقــان ئارزۇســىمۇ بــالىنى یهتــته یېــشىغىچه چوقــۇم یاۋروپالىقالرنىــڭ تىلىــدىن    مهلىــكه كۈنچېچهكنىــڭ ھایــا

-مهلىكىلهرنى تهربىیهلهشـتىكى ئهنئهنىـۋى قائىـدە   -مۇكهممهل ساۋات چىقارغۇزۇش ئىدى شۇنداقال بۇ تۈركمهن خاندانلىقىنىڭ شاھزادە           
تتى، شۇنداق قىلىپ پاششاخان بهش یېشىغىچه ھېلىقى بازاردا چوڭ بولـۇپ ئـالته یاشـقا      تۈزۈمىگه قېتىلغان یېڭى بىر ماددىسى ھېسابلىنا     

قهدەم قویغان یىلى بازاردىن ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى تېپىلماسلىق سهۋەبلىك بۇ یهردىن ئایرىلىشقا مهجبۇرى بولدى، ئىنىك ئانا بـۇ        
  .ىالشقاندىن كېیىن ئاستانىگه قاراپ یولغا چىقتىقوشنىالر بىلهن خوشلىشىپ راز-یورۇق، قۇلۇم-بازاردىكى یېقىن

ــا  ــنالپ      -نهچــچه كۈنلــۈك جاپ ــا ئۆزىنىــڭ تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغــان شــهھرىگه یېقى ــك ئان مۇشــاققهتلىك ماشــىنا ســهپىرىدىن كېــیىن ئىنى
ولغاچقـا شـهھهردىكى   ئىنىك ئانا بۇ بىر قانچه یىل ئىچىدە باال بېقىش ۋە باال تهربىیهلهش ئىشى بىلهن بهكـال جـۈدەپ كهتـكهن ب          .كهلدى
 پاشــشاخان ئىنىــك ئانىنىــڭ ئــادەتتىن تاشــقىرى بهدەل   -بــاال پادىــشاھ.تۇققــانلىرىمۇ ئــۇنى كۆرســه تونۇماســلىقى ئېنىــق ئىــدى  -ئــۇرۇق

تۆلىگىنىگه یارىشا ھهقىـقهتهن بهكمـۇ ئهقىللىـق بـاال بولغـان ئىـدى، ئـۇ كىچىگىـدىن باشـالپ تىرىـشچان، ئىرادىلىـك بـاال بولـدى، مـال                 
 دورىمىسا ھارام دىگهندەك بۇ بـاال یـاۋۇزبهگ بىـلهن مهلىكىنىـڭ ئهڭ یاخـشى جهۋھهرلىرىنـى ئـۆزىگه مۇجهسـسهم قىلغانـدەك                 ئىگىسىنى

. ھهرىكهتلىرىدە بولمىسۇن كۆرگهنلىكى كىشىنىڭ زوقىنى كهلتـۈرۈپ ئـامراقلىقىنى كهلتـۈرەتتى   -مهیلى چىرایدا بولمىسۇن مهیلى قىلىق   
. امراق ئىدىكى ئۇ تـاكى تـۆت یېـشىغىچىمۇ ئىنىـك ئانىـسىنىڭ ئهمـچهك توپچىـسىنى شـوراپ ئـۇخالیتتى           ئۇ ئىنىك ئانىسىغا شۇ دەرىجىدە ئ     

بارغانـسېرى  «ئىنىك ئانىمۇ یاشىنىپ قالغاندا بۇ بالىغا ئادەتتىن تاشقىرى ئامراق بولۇپ كهتكهن ئىدى، ھه دىسىال بالىنىـڭ غېمىنـى یهپ     
تنى تاپشۇرۋېلىپ بۇ دۇنیادىن كېتىـپ قالـسام یـۈرەك پـارەم پاشـشاخان نهلهردە بـوینىنى        قېرىپ كىتىۋاتىمهن ناۋادا ئالالھ تۇیۇقسىزئامانه    

بۇنـداق چـاغالردا پاشـشاخان ئىنىـك ئانىنىـڭ ئاقارغـان بېـشىنى        .ئۇزۇنغـا یىغـالپ كىتهتتـى   -دىگهننـى ئـویالپ ئۇزۇنـدىن   » !قىسىپ قـاالر؟  
  . یىغالپ ئىنىك ئانىنىڭ یۈرىكىنى تېخىمۇ ئىزىۋىتهتتىقۇچاغالپ تۇرۇپ ئۇنىڭ یۈزىگه یۈزىنى چىڭ یېقىپ، ئۇنىڭ بىلهن تهڭ

شهھهرگه ئاز قالغاندا ئىنىك ئانا بوخچىسىنى ئۆشنىسىگه ئارتىپ باال بىلهن قارا ماشىنىنىڭ كوزۇپىدىن چۈشۈپ قالـدى، چـۈنكى شـهھهر              
  .ئىچى ھازىرچه ئىنىك ئانىغا نىسبهتهن یهنىال ناتۇنۇش خهتهرلىك جاي ھېسابلىناتتى

 پاشـشاخان ئىنىـك ئانىنىـڭ    -ۋۇزبهگنىڭ دادىسى جاالل شهیىخنىڭ ئۈیىگه بارىدىغان مازارلىققـا قـاراپ یـول ئالـدى، بـاال پادىـشاھ          ئۇالر یا 
ئۇالر چۈشكه یـېقىن جـاالل شـهیىخنىڭ ئۆینىـڭ     .ئالدىدا گاھى پىلتىڭالپ گاھى یۈگۈرۈپ مېڭىپ ئىنىك ئانىنىڭ خوشلىقىنى كهلتۈرەتتى  

  .ىن ئۆیلهر یېقىۋېتىلگهن بولۇپ پهقهت ئۆینىڭ ئهتراپىدىكى سوقما پاكار تامنىڭ بىر قىسمىال قالغان ئىدىئهتراپىغا یىتىپ كهلدى لېك
ئىنىك ئانا بىردەم سـاقالپ تـۇرۇپ مهسـچىتكه پىـشىن نامازغـا كهلـگهن بىرەیلهنـدىن جـاالل شـهیىخنىڭ نهگه كهتكهنلىكىنـى سۈرۈشـته                    

هلدارلىرىنىڭ جاالل شهیخنى ئوغلۇڭ باش سانغۇن بولۇپتىكهن شۇنى تېپىپ بهر دەپ قىلدى، ئۇ كىشى ئېغىر خورسىنىپ رۇس ھهربىي ئهم     
  . تۈرمىدە قىیناپ ئۆلتۈرۋەتكهنلىكىنى، ئۆیىنىمۇ یېقىپ تۈزلهپ مۇشۇ ھالغا چۈشۈرۈپ قویغانلىقىنى ئېیتىپ بهردى

یىغالپ تۇرۇپ ئۇزۇن دۇئا قىلدى، ئـالته یاشـلىق   ئىنىك ئانا بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ رەھىمسىز تهقدىردىن ئېچىنىپ جاالل شهیىخنىڭ روھىغا   
پاششاخانمۇ ئىنىك ئانىسىنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن سۈرە یاسىننىڭ ئالدىنقى بىر مۇبىیىنىنى یېقىملىق ئاۋازدا قىرائهت قىلىپ ئۇالرغـا ئاتـاپ     

  .دۇئا قىلدى
ان بولـدى، چـۈنكى كىـشىلهرنىڭ تۇرالغۇسـى چـوڭ      ئۇالر بۇ كېچه مۇشۇ ئۆینىڭ ئورنىـدىكى سـوقما تامنىـڭ بۇلۇڭىـدا یېتىـپ ئۇخالیـدىغ          

شــهھهرگه قــانچه یــېقىن بولغانــسىرى ئۇالرنىــڭ ســىرتى پــارقىراق ئىچــى كىــرگه تولغــان بــۇالتتى، بــۇالردىن كېلىــدىغان خهۋپ ھېلىقــى   
  .بازاردىكى كىشىلهرگه قارىغاندا خېلىال یۇقىرى بۇالتتى

ساندا بىنـا ئۆیلهرنىـڭ سـېلىنغانلىقىنى ھىـساپقا ئالمىغانـدا ئاۋۋالقىـدىن       - ئاندائۇالر ئهتىسى ئاش ۋاقتى بىلهن شهھهرگه كىردى، شهھهر 
بـایالر یـاكى بـۇ    -كـویالرنى پهقهت رۇسـالر قـاپالپ كهتـكهن بولـۇپ ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىـسى سـودىگهر        -ئانچه ئۆزگهرمىگهن ئىـدى، كۇچـا    

رەسـتىلهرنى دەمـدە بىـر    -ۇراللىـق رۇس ئهسـكهرلىرى كۇچـا    قاتار تىزىلغـان ق   . شهھهرنى مۇقىم ماكان تۇتقان رۇس پۇقرالىرىدەك قىالتتى      
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  .ئایلىنىپ قۇلىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقى بولمىغان شهھهر پۇقرالىرىغا ھهیۋە كۆرسىتىپ شهھهرنىڭ ئامانلىقىغا كاپالهتلىك قىالتتى
ېتهتتـى، ئـۇالر شـهھهر مهركىزىـدىن     ئىنىك ئانىنىڭ یېنىدا ئېلىپ یۈرگهن بایلىقى ئهمهلىیهتته شهھهرنىڭ یېرىمىنـى سېتىۋىلىـشقا ئـازادە ی             

زېمىـن  -ئوبدان بىر ئۆینى سېتىۋېلىپ ئولتۇرسىمۇ بۇالتتى لېكىن بۇنداق قىلىشنىڭ خهتىـرى بهكـال چـوڭ بـۇالتتى ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۆي             
ۆججهتلهرگه بېرىم قىلغۇچىالر شۇ ۋاقىتتىكى قورچاق ھاكىمىیهتنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۆزىنى تىزىملىتىـپ بـاج تۆلىـشى، تۈرلـۈك ھـ        -ئېلىم

قول بېسىپ رەسمىیهتلهرنى ئۆتىشى كېرەك ئىدى، بۇنداق ئىشنى قىلىدىغان ئورگـانالر كـالال كېـسهر مۇنـاپىقالر بىـلهن رەھىمـسىز رۇس        
خىزمهتچىلىرىگه تۇلۇپ كهتكهچكه رۇس پۇقرالىرىغا ئىش بىجىرىش ئۇیۇنچىلىق، تۈركمهن پۇقرالىرىغا ئىـش بىجىـرىش ناھـایىتى بهس        

  . شۇڭالشقا ئىنىك ئانا بالىنىڭ ئوقۇش ئىشىنى ئویالپ شهھهردىن بىر ئۆي ئىجارە ئېلىشنى ئویلىدى.مۈشكۈل ئىدى
ــى        ــپ قهدىمىن ــرىم ئورىۋېلى ــۈزىنى یې ــېلىش ئۈچــۈن ی ــدىنى ئ ــسىلهرنىڭ ئال ــۈلمىگهن ھادى ــا كۈت ــك ئان ــسى «ئىنى ــدەر كوچى دەپ » قهلهن

ــشىلهرنىڭ نه   ــۈنكى بـــۇ یهر كىـ ــگه قـــاراتتى، چـ ــى رۇس   ئاتىلىـــدىغان مهھهللىـ ــا مهیلـ ــڭ تۇرالغۇســـى دەپ قارالغاچقـ زىرىـــدە نامراتالرنىـ
  .تهكشۈرۈشلىرىدىن بىر ئاز خالىي ئىدى–ئهسكهرلىرىنىڭ یاكى شۇ چاغدىكى قونچاق ھاكىمىیهتنىڭ چارالپ 

  .لتۇراقالشتىئۆي یۈرۈپ ئاخىرى كىچىك بىر ئۆینى ئىجارە ئېلىپ شۇ یهردە مۇقىم ئو-ئىنىك ئانا پاششاخاننىڭ قۇلىنى یىتىلهپ ئۆیمۇ
پهش دىگۈچه پاششاخان یهتته یاشقا كىرىـپ قالـدى، ئىنىـك ئـانىمۇ بـار ئامـالالر بىـلهن بـالىنى           -یىلالر بىر بىرىنى قوغلىشىپ ھهش    -ئاي

  .ئۇنىڭ خهتنىسىنى قىلدۇرۇپ سۈننهتنى ئادا قىلدى. مهلىكه كۈنچېچهكنىڭ ئارزۇسى بویىچه یاخشى تهربىیىلىدى
بۇ كېسهل بىلهن . ئامان كۈنلىرىمۇ ئۇزۇنغا بارالمىدى، مۇشۇ مهزگىلدە بۇ شهھهردە بىرخىل ۋابا پارتلىدى-چلېكىن ئۇالرنىڭ بۇنداق تىن

ئاغرىغۇچىالرنىــڭ باشــتا كــۆڭلى ئېلىــشىپ ئــوڭ بېقىنــى تېلىــپ ئــاغرىیتتى ئانــدىن نهچــچه كــۈن ئــۆتمهیال كۆزىنىــڭ ئېقــى ســارغىیىپ    
  . كۆپىنچىسى بىھوش بولۇپ ئۆلۈپ كىتهتتى

 -زار ئىچىدە قالدى، بۇنىڭدىن رۇس ھاكىمىیىتىمۇ جىددىلىشىپ ئالدىنى ئـېلىش    - مىللهت ئایرىمىدى، شهھهر تۇیۇقسىز یىغا     بۇ كېسهل 
  .داۋاالش ئىشلىرىنى قاتتىق كۈچهیتىپ باقتى، لېكىن بۇ كېسهلدىن یۇقۇملىنىپ ئۆلگهنلهرنىڭ سانى كۈنسایىن كۆپىیىشكه باشلىدى

  .زۇلۇپ تاڭ سۈزۈلمهسته پاششاخاننى ئویغاتتىبىر كۈنى ئىنىك ئانىنىڭ چۈشى بۇ
  . دېدى ئىنىك ئانا ئۆشنىسىگه بوخچىسىنى ئارتىپ تۇرۇپ- پاششاخان باالم، ئورنۇڭدىن تۇرغىن بىر یهرگه بېرىپ كىلهیلى-
  . دەپ سورىدى پاششاخان كۈزىنى ئۇۋالپ- یهنه یۆتكىلهمدۇق ئانا؟ -
  ... یاق باالم بارغاندا بىلىسهن، چاققان بوله-

ــۇرۇق           ــك ق ــر كىچى ــدىكى بى ــا ھویلى ــك ئان ــتى، ئىنى ــدىن ئهگهش ــسىنىڭ كهینى ــپ ئانى ــى كىیى ــۇرۇپ كېیىملىرىن ــدىن ت پاشــشاخان ئورنى
كومزەكنىمۇ قۇلىغا ئېلىۋالغان ئىدى، ئۇالر شۇ ماڭغىنىچه جامائهت مهسچىتتىن یانار چىغىدا جـاالل شـهیىخنىڭ ئۆیىنىـڭ ئورنىغـا یىتىـپ              

كى كومزەكنى تامنىڭ تۈۋىدە قـاپ قۇیـۇپ مهسـچىتتىن كىـشىلهرنىڭ چىقىـشىنى كۈتـۈپ تـۇردى، شـۇ ئهسـنادا          كهلدى، ئىنىك ئانا قۇلىدى   
جامائهت مهسچىتتىن چىقىشقا باشلىدى، ئىنىك ئانـا كىـشىلهرنىڭ ئارسـىدىكى سـاقاللىرى ئاقىرىـپ قېـرىلىقتىن ئـاران مېڭىۋاتقـان بىـر                 

بـۇۋاي جـاالل شـهیخ بىـلهن تهڭ دىمهتلىـك      . ىڭ ئایالىنىڭ قهبرە بېشىنى سورىدى  كىشىگه ساالم قىلىپ ئۇنى یانغا تارتىپ جاالل شهیىخن       
قهبـرە یاغـاچ   . بولۇپ ئۇنى ئوبدان بىلهتتى، شـۇڭا ئـۇ قىینالمـایال ئىنىـك ئانىغـا یـول باشـالپ ھېلىقـى قهبـرە بېـشىنى كۆرسـىتىپ قویـدى                    

  .ىساالسۇن بىلهن ئورالغان بولۇپ باشقا قهبرىلهردىن ئاالھىدە پهرىقلىنهتت
ئىنىك ئانا پاششاخاننى ھېلىقى قهبرە بېشىغا یىتىلهپ ئهكىلىپ قۇلىدىكى كۆمزەككه بوخچىسىدىكى ئـالتۇن تاجىـدىن باشـالپ بوینىغـا       

كىچىكلىكى ئوخشاش بولىمغان ئالماسالر بولۇپ ئالتۇن –ئاسىدىغان تۇمارغىچه ھهممه نهرسىلهرنى سالدى، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى چوڭ      
  .دىن ئاز قالغان ئىدى، ئۇ بارلىق نهرسىلهرنى كومزەككه قاچىالپ ئاغىزىنى راسا پۇختا ئهتتىتىلالالر ئىلگىرىكى

ــسىدىكى        ــا ئهتراپقــا سهپــسېلىپ ئــادەم شهپىــسىنى ســهزمىگهندىن كېــیىن ساالســۇندىن تهســلىكته ئارتىلىــپ كىرىــپ بوخچى ئىنىــك ئان
شـاخالرنى چانـدۇرماي تاشـالپ    -نى كۆمـۈۋەتتى، ئۈسـتىگه غـازاڭ   تهییارلىۋالغان ئوتۇغۇچ بىلهن قهبرىنى خېلـى چوڭقـۇر كـوالپ كـومزەك         

ئىنىك ئانا ئهتراپقـا  . جىن كۆرمىگهن ئىدى-ئۇالرنىڭ بۇ ھهركىتىنى ئىنسى . قۇیۇپ ناھایىتى ئالدىراپال ساالسۇننىڭ ئىچىدىن چىقىۋالدى     
  :قالپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئېیتتىتازا بىر قارىۋېتىپ خۇداغا شۈكرى دەپ یىنىك نهپهس ئالدى، ئاندىن ئۇ پاشاخاننى قۇچا

زار ھهمـمه ئـۆینى   -یىغـا – ئوغلۇم پاششاخان مىنىـڭ بـۇ سـۆزلىرىمنى ئىـسىڭدە مهھـكهم تـۇتقىن، شـهھهردە كېـسهل تارقـاپ مۇسـىبهت            -
 قاپلىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه چۈشۈم بۇزۇلۇپ كۆڭلۈم بىرنىمىنى تۇیۇپ تۇرىدۇ، بۇ چاققىچه سهن كىچىك بولغاچقا بۇ گهپلهرنى دىمىگهن  

 مهن سـىنىڭ ئـۆز ئانـاڭ    - ئىنىك ئانا بۇالرنى دىگهچ كۆزىگه یاش ئېلىـپ یىغـالپ كهتتـى     -ئىدىم، ئهمدى دەیدىغان چاغالر بولۇپ قالدى     
سىنىڭ ئاتاڭمۇ ...مهلىكه كۈنچېچهك-سىنىڭ ئۆز ئاناڭ مۇشۇ خاندانلىقنىڭ مهلىكىسى شۇنداقال خاندانلىقنىڭ ئاخىرقى شاھى      ...ئهمهس

تهقـدىرنىڭ چـاقى تهتـۈر چـۆرگىلهپ رۇسـالر زىمىنىمىزغـا       ...اش ۋەزىرى ھهم بـاش سـانغۇنى یـاۋۇزبهگ ئىـدى، بـاالم        خانلىقنىڭ ھهربىي ب  
باستۇرۇپ كىرىپ خهلىقنى دەھشهتلىك قىرغىن قىلدى، یالغاندىن ئادالهت بایرىقىنى كۆتۈرۋېلىپ ئهكـسىچه كىـشىلهرنى قـاتتىق بـۇالڭ      

ــى قىلــدى  – ــپ قهتل ــاالڭ قىلى ــاڭنىڭ ...ت ــىنىڭ ئات ــۇ رۇســالر  ... مۇس ــاتىلى دەل مۇش ــاڭنىڭمۇ ق ــشىلهردىن ئهمهس  ...ئان ــاددى كى ســهن ئ
سـهن مۇشـۇ ئهلنىـڭ    ...ئاناڭ سهن بىلهن ۋىداالشقان چاغدا سىنىڭ مۇشۇ خانـدانلىقنىڭ شـاھى بولغانلىقىڭغـا یـارلىق چۈشـۈرگهن       ...باالم

  .ڭ باستى ئىنىك ئانا یىغالپ ئېقىپ كهتكىنىچه پاششاخاننى باغرىغا چى-!خانى ئوغلۇم
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پاشــشاخان ئانىــسىنىڭ گېپىنــى قــۇالق ســېلىپ ئاڭلىــدى، ئۇمــۇ كــۆزىگه یــاش ئېلىــپ ئىنىــك ئانىنىــڭ یېــشىنى ئــالقىنى بىــلهن ســۈرتۈپ    
  .ئاۋالقىدەك تهڭ یىغالشقا باشلىدى

 پۈتـۈپ قویـدۇم، ئـۇ     باالم، بۇ گهپلهرنى قهتئىي كىشىگه تىنما، ئىسىڭدە مهھكهم تۇت، ئاتاڭنىڭ قاتلىنىمۇ ھېلىقى تۇمارنىڭ ئىچىـگه         -
تۇمار ساڭا بوۋاڭدىن قالغان ئىكهن، داداڭ ئۇنى یېنىدىن ئایرىمایتتى، ئىسىڭدە بولسۇنكى یىگىرمه یاشـقا كىرمىگـۈچه بـۇ قهبرىـدىكى          

 دېدى ئىنىـك ئانـا یىغـالپ تۇرغـان پاشـشاخاننىڭ ئىككـى قـۇلىنى چىـڭ تۇتـۇپ تـۇرۇپ           -كومزەكنىڭ ئاغىزىنى ئېچىپ سالما، بىلدىڭمۇ؟ 
  .گه تىكىلىپ قارىغىنىچهكۆزى

  . دېدى پاششاخانمۇ ئانىسىنىڭ كۆزىگه قاراپ تۇرۇپ ئىشهنچ بىلهن–!  ماقۇل، ئىسىمدە ساقالیمهن ئانا -
  .ئىنىك ئانا پاششاخانغا یول بۇیى یهنه نۇرغۇن ئىشالرنى تاپىلىدى، ئۇالر شۇنداق قىلىپ ئۈیىگه قایتتى

ۆرگهن چۈشى ئالدىغا كىلىپ كۆزىنىڭ ئېقىنى سېرىقلىق باستى، ئىنىك ئانا ئۆزىنىڭ ۋابا ئارىدىن نهچچه كۈن ئۆتمهیال ئىنىك ئانىنىڭ ك
پاشـشاخان  . بىلهن ئاغرىپ قالغـانلىقىنى بىلىـپ ئـوڭ بېقىنىنـى تـۇتقىنچه ئـوغلى پاشـشاخانغا ئـۆزىنى دوختۇرخانىغـا ئاپىرىـشنى ئېیتتـى                 

ن كېتىـپ سـۇپىغا یېقىلىـپ بولغـان ئىـدى، بـۇ خىـل كېـسهل بىـلهن          یۈگرەپ چىقىپ قوشنىالرنى چاقىردى، ئاڭغىچه ئىنىك ئانا ھۇشـىدى    
ئاغرىغانالر بهك كۆپ بولغاچقا دوختۇرخانىالر تۇشۇپ كهتكهنلىكتىن یېڭى ھۆكۈمهت مهھهللىدىكى ئىش بىجىـرىش ئـۆیلىرىنى ھهتتـا            

سـاقایغىنىدىن ئـۆلگىنى كـۆپ بولـسىمۇ     مهكتهپلهرنىڭ سىنىپلىرىنىمۇ كېسهلخانا قىلغان ئىدى، بۇنـداق ۋابـادىن ئاغرىغـان بىمارالرنىـڭ            
  .قۇتقۇزۇش خىزمهتلىرىنى ئىشلهیتتى–لېكىن دوختۇرالر قۇلىدىن كېلىشىچه داۋاالش 

تىقمـا  -ئىنىك ئانا قوشنىالرنىڭ یاردىمىدە مهھهللىگه یېقىن بولغان مهكتهپكه یۈدۈپ ئاپىرىلدى، كىچىـك یاتـاق ئۆینىـڭ ئىچىـدە تىقمـا            
پهش دىگـۈچه ئۇنىڭغـا ئاسـما    -سېستىراالر ھهش-ىنىك ئانا یان تهرەپتىكى كارۋاتقا یاتقۇزۇلدى، دوختۇر بهش كارىۋات قۇیۇلغان بولۇپ ئ    

ئىنىك ئانا شۇ یاتقىنىچه ئهتىسى ئهتتىگهندە ئازراق ھۇشىغا كهلگهندەك بولـۇپ یېنىـدا كـېچىچه     . ئوكۇل ئۇرۇپ قۇتقۇزۇشنى باشلىۋەتتى   
پاشـشاخان ئویغۇنـۇپ دەرھـال ئانىـسىنىڭ قۇلىقىغـا یـېقىن       . اننىڭ قـۇلىنى ئاسـتا تـارتتى      ئانىسىغا قاراپ ئولتۇرۇپ ئۇخالپ قالغان پاشـاخ      

  :كىلىپ
  . دېدى ئۇ ئانىسىنىڭ ھۇشىغا كهلگهنلىكىدىن خوش بولۇپ یۈزىنى ئانىسىنىڭ یۈزىگه یېقىپ–...  ئانا ، ساقایدىڭمۇ-

  :بوش مىدىرلىتىپ پاششاخانغا گهپ قىلدى-وشئىنىك ئانىنىڭ كۈزىنى ئاچقۇدەكمۇ مادارى قالمىغان ئىدى، ئۇ ئاغىزىنى ب
  ؟...ھېلىقى گهپ ئىسىڭدىمۇ...مىنىڭ بولغىچىلىكىم قالمىدى... باالم-
  ...ھهممىسى ئىسىمدە... ئىسىمدە ئانا-
  ...ئسىڭدىن كۆتۈرۈلۈپ قالمىسۇن...پات یوقالپ تۇر- قهبرىنى پات-
  ...بېرىپ تۇرىمهن... ماقۇل ئانا-

ئانىنىـڭ بولـسا كۆزىـدىن    . رىلغىلىۋاتاتتى، بۇ قېتىم پاششاخاننىڭ كۆزىدىن توختىماي یاش تارامالشقا باشلىدى    باال ئىككىیلهن ئای  -ئانا
  .یاش چىقارالىغۇدەكمۇ ھالى قالمىغان ئىدى

  ...ئالدىغا بېرىۋەتتىم...  ئۆینىڭ ئىجارىسىنى-
  ...ئانا... بىلدىم -
  ...ئازراق نهرسه قالدۇردۇم...  سۇپىنىڭ ئاستىدا -

ىك ئانىنىڭ نهپسى جىددىلىشىپ ئاۋازى چۈشۈپ كهتتـى، یانـدىكى كىـسهلنىڭ ئىگىـسى دەرھـال سېـستىرانى ئىـزدەپ یۈگـۈردى، رۇس                ئىن
دوختۇر یۈگۈرۈپ كىرىپ ئىنىك ئانىنىڭ مهیدىسىگه تىڭشىغۇچنى قۇیۇپ زەن سېلىپ تىڭشىغاندىن كېیىن قـول بېغىـشىدىن تومـۇرىنى       

  .ېستراغا بېشىنى چایقاپ ئوكۇلنى ئۇرغاننىڭ پایدىسى یوقلىقىنى بىلدۈردىتۇتۇپ بېقىپ ئوكۇل كۈتۈرۈپ كىرگهن س
ئىنىك ئانا ئاخىرقى قېتىم كۈزىنى كۈچهپ ئېچىپ ئوغلى پاششاخاننى قانغۇدەك كۆرۈۋالماقچى بولدى، لېكىن ئۇ كۈزىنى ئاچالمىدى ئـۇ        

  . دەپ ئۈنلۈك بىرنى توۋالپال شۇك بولۇپ قالدى» ...جېنىم باالم«پهقهت 
  .ختۇر ئۇنىڭ قۇل بېغىشىنى قۇیۇپ بىرىپ یۈزىنى ئاستا یېپىپ قویدىدۇ

پاششاخان ئانىسىنى یهنه ھۇشىدىن كهتتى دەپ ئویالپ قالغان چېغى ئۇ ئانىسىنىڭ قۇلىنى تـۇتقىنىچه چوڭقـۇر ئویغـا پېتىـپ ئولتـۇردى،          
ىتىشتى، شۇ چاغدا سېسترا قىز پاششاخاننىڭ بېشىنى ئىچىدىن یىغالپ ك-ئهتراپتىكى باشقا كىشىلهر بالىنىڭ بۇ سهبىیلىكىگه قاراپ ئىچى 

  :سىالپ تۇرۇپ سورىدى 
   سىنىڭ داداڭچۇ؟-
  ... ئۆلۈپ كهتكهن-
  ئاچىلىرىڭ بارمۇ؟- ئۇنداقتا ئاكا-
  ...مهن یالغۇز... یاق-
   باشقا تۇققانلىرىڭ بارمۇ؟-
  ...مهن بىلمهیمهن... یاق-
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  .سېسترا قىزنىڭ كۆزىگه مۆللىدە یاش كهلدى
  ...ئۇ ئهمدى ئارام تاپتى...ڭ ئۇ  ئانا-

  .پاششاخان سهبىي كۆزلىرى بىلهن سېستراغا سوئال نهزىرىدە قارىدى
  .دېدى سېسترا پاششاخاننىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ-...كهلمهسكه كهتتى...ئۇ ئهڭ گۈزەل جایغا كهتتى... ئۇ-
ئۆینىـڭ ئىچىنـى   ...خان چىقىراپ یىغالپ ئانىسىغا ئۆزىنى ئاتتىپاششا-...سىز یالغان ئېیتتىڭىز  ...یاق... سىز جهننهتنى دىمهكچىمۇ؟ یاق    -

  ...یىغا ئاۋازى قاپلىدى
  ...بىز كىتهیلى...ئویغىنه ئانا... یاق ئانا-

  ...باال ئاۋازىنى قۇیىۋېتىپ یىغالپ ئانىسىنى خېلى ئویغۇتۇپ باقتى، ئانا ئویغانمىدى
  ...ۇ ئۇنىڭ ئۆمرىدىكى ئهڭ بىچارە، ئهڭ كۆپ یىغلىغان چېغى بولدىپاششاخان شۇ تهرىقىدە ئانىسىنى قۇچاغالپ یېتىپ كهتتى، ب

شـۇ چاغـدا ئۇنىــڭ یېڭىنـى بىرســى یىنىـك تــارتتى، ئـۇ یىغىــدىن ئىشـشىپ كهتـكهن كــۈزىنى تهسـته ئېچىــپ قارىغـان ئىــدى، ئـۈچ یاشــالر           
نه ئـالمىنى تهڭـلهپ تۇرغـانلىقىنى    چامىسىدىكى كىرپىكلىرى ئۆرۈلۈپ تۇرىدىغان ئۇالشـما قـاش كىچىـك بىـر قىزچاقنىـڭ ئـۆزىگه بىـردا          

  :قىزچاق یهنه ئۇنىڭ یېڭىنى تارتىپ تۇرۇپ ئېغىز ئاچتى . پاششاخان ئالمىنى ئالماي یهنه ئانىسىنى قۇچاقالپ دۇم یاتتى. كۆردى
  .دېدى قىزچاق چۈچۈك ئاۋازدا گهپنى ئاران قىلىپ-...ئهمدى یىغلىمىغىن...بۇنى ئاله... ئاكا-
  .پاششاخان بېشىنىمۇ كۆتۈرمهستىن جاۋاب بهردى -...یىغالیمهن... یاق-
  ...مىنىڭ ئاناممۇ ئویغانمىدى... ئهمدى ئاناڭ ئویغانمایدۇ-

  .پاششاخان بېشىنى كۈتۈرۈپ قىزچاققا قارىدى
   سىنىڭ ئاناڭمۇ شۇ جایغا كهتكهنمۇ؟-
  ...مىنىڭ ئانام ئۇ یهرگه كهتمىدى جهننهتكه كهتتى... یاق-
  .ششاخاننىڭ ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىپ قالدى پا- ئاناڭ قاچان كهتكهن؟،-
 قىزچـاق شـۇنداق دىـگهچ قاپقـارا بولـۇپ كهتـكهن       -،...كهتكىلى مانا مۇنداق كۈن بولـدى    ... ئاناممۇ مۇشۇ یهردىن جهننهتكه كهتكهن     -

  .بارمىقىدىن ئۈچنى چىقىرىپ ئۇنىڭغا كۈلدى
  : پهملهپ ئۇنىڭدىن سورىدى پاششاخان بۇ قىزچاقنىڭ تهقدىرىنىڭمۇ ئۆزىنىڭكى بىلهن ئوخشاشلىقىنى

   سهن كىم بىلهن تۇرىۋاتىسهن؟-
بۈگۈنمۇ مهن ئانامنى ئىزدەپ ...ئۇ ھامان سىنى یوقالپ كېلىدۇ دىیىشىدۇ...كىشىلهر ئاناڭ جهننهتته ھایات... ئۆزەم بىلهن تۇرىۋاتىمهن-

  ...كهلگهن
ېخىچه ئـۆزىگه ئـالمىنى سـۇنۇپ تۇرۇۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ      قىزچاقنىڭ جاۋابى پاشـشاخاننىڭ یـۈرىگىنى تېخىمـۇ ئهزدى، ئـۇ قىزچاقنىـڭ تـ             

  .ئالمىنى ئۇنىڭ قۇلىدىن ئالدى
  .سېستىراالر كىرىپ ئىنىك ئانىنى بىر غالتهكلىك ھارۋىغا یۆتكهشكه باشلىدى-شۇ چاغدا سىرىتتىن دوختۇر

  .پ دەپ سورىدى پاششاخان ھېلىقى سېسترانىڭ یېڭىنى تارتى- ئانامنى قهیهرگه ئاپىرىسىلهر؟،-
ئۇ كىـشى  . سېسترا قىز قاتتىق ئالدىراش ئىدى، ئۇ گهپ قىلىشقا ئۈلگۈرمهي یاندىكى كارۋاتتىكى كېسهلنىڭ باققۇچىسىغا قاراپ قویدى        

  :سۈرۈلۈپ كىلىپ پاششاخاننى ئىككى قۇلى بىلهن چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ مۇالیىملىق بىلهن ئېیتتى 
ۇرالر بىر خىل دورا بىلهن یۇیـۇپ ئانـدىن یهرلىكىـدە قۇیىـدىكهن، بولمىـسا بـۇ        باالم، بۇ خىل كېسهل بىلهن ئۆلۈپ كهتكهنلهرنى دوخت    -

ئۇنىـڭ ئانىـسىمۇ بـۇ كېـسهل بىـلهن      ... كېسهل یهنه نۇرغۇن ئادەملهرگه یۇقۇپ ئۇالرنىڭ جېنىنى ئالىدىكهن، قارىغىنا ماۋۇ بىچارە قىزغـا   
ڭنى ھېلىقى دورا بىلهن پاكىزە یۇیـۇپ ئانـدىن بىـز بىلمهیـدىغان       دوختۇرالر ئانا ... ئۆلۈپ كهتتى، ئۇمۇ بىزنىڭ گېپىمىزگه ماقۇل بولدى      

  ...ئایرىم یهرگه دەپنه قىلىدۇ، باشقىالرنىمۇ شۇنداق قىلدى، ئۇالرنىڭمۇ باللىرى چىدىدى، ئهمدى ئۇالرغا ماسالشقىن باالم
قىـپ غالتهكلىــك ھارۋىـدا ئېلىــپ   پاشـشاخان تـوال یىغــالپ مادارىـدىن كهتــكهن ئىـدى، ئــۇ ھېلىقـى ئادەمنىــڭ قۇچىقىـدىن یۇلقۇنــۇپ چى      

مېڭىلىۋاتقان ئانىسىنىڭ باغرىغا ئۆزىنى ئاتماقچى بولدى ئهمما ئۇنىڭ كۈچى یهتمىدى، ئاۋازىنى قۇیۇۋېتىپ ۋارقىراپ یىغلىماقچى بولدى 
ھالىغـا ئىچـى   تىرمىـشىپ بـاقتى، كىچىـك قىزچاقنىـڭ پاشـشاخاننىڭ بـۇ       -ئـۇ تىركىـشىپ  ...ئهمما ئاۋازىنى تېشىغا چىقىرىپ یىغلىیالمىدى 

  ...ئاغرىدى، ئۇ یۈگۈرۈپ كىلىپ پاششاخاننىڭ كهینىدىن قۇچاقالپ تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن تهڭ یىغالشقا باشلىدى
ئۇنىـڭ بېـشى قېیىـپ كـۆز     . یهتته یاشلىق پاششاخان تهقدىرگه تهن بهردى، ئۇ ئانىسىنىڭ قهیهرگه دەپنه قىلىنىدىغانلىقىنىمۇ بىلهلمىدى   

  . دوختۇرخانىدىن چىقىپ نهگه مېڭىشىنى بىلهلمهي بىردەم تۇرۇپ قالدى ئاندىن ئۆیى تهرەپكه قاراپ ماڭدىئۇ ... ئالدى قاراڭغۇالشتى
ھېلىقى ئۈچ یاشلىق یىتىم قىزمۇ ئۇنىڭ كهینىگه كىرىۋالغان ئىدى، پاششاخان كهینىـدىكى ئایـاق تىۋىـشىنى ئـاڭالپ بۇرۇلـۇپ قارىغـان              

  :ۋالدى، پاششاخان كهینىگه یېنىپ قىزچاقتىن سورىدىئىدى، قىزچاق كۈلگىنىچه تامنىڭ كهینىگه مۆكۈ
   سهن نهدە تۇرىسهن؟-
  ...بىلمهیمهن... شۇ -
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   سىلهر قهیهردىن كهلگهن؟-
  ... بىز تۇرمىدىن كهلگهن-
  ...!؟ تۈرمىدە ئۆي یوق... تۈرمىدىن -
  ...ى دېدىئۇالر دادامنى ئۆلۈپ كهتت...بىز دادامنى یوقالپ كهلگهن...دادامنىڭ ئۆیى بار... یاق -
   كېیىنچۇ؟-
  ...كىشىلهر ئانامنى یۈلهپ بایامقى ئۆیگه ئهكىلىپ قویغان...یىغالپ ئۇخالپ قالدى... ئانام یىغالپ-
   ئۆیۈڭلهرنىڭ نهدىلىكىنى بىلمهمسىلهر؟-
  ...ئۆیىمىزنىڭ كهینىدە چوڭ تاغ بار...  بىلىمهن-

 كۈلـۈپ تــۇراتتى، پاشــشاخاننىڭ بــۇ یىــتىم قىزنــى كوچىغــا تاشــالپ  قىزچـاق ئانىــسىدىن ئایرىلىــپ قالغانــدەك ئهمهس ئىــدى، ئــۇ خىیــالى 
چۈنكى بۇ كىچىك قىزچاق ئۈلۈمنىڭ قانداق ئىش ئىكهنلىكىنـى تېخـى چۈشـىنهلمىگهن ئىـدى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ          . قویغۇسى كهلمىدى 

  .ئۆینىڭ نهدىلىكىنىمۇ بىلمهیتتى
  ... مهن بىلهن بىزنىڭ ئۆیگه كهت-

  . سۇندى، قىزچاق مۈكۈپ ئولتۇرۇۋالغان یىرىدىن دەس تۇرۇپ كۈلگىنىچه پاششاخاننىڭ قۇلىغا ئېسىلدىپاششاخان قۇلىنى قىزچاققا
بۇ رەھىمسىز ۋابا یاز چىكىتىپ قىش كىرەي دىگهندە تارقىلىشتىن توختىدى، بۇ بىـر یىـل ئىچىـدە بـۇ خىـل كېـسهللىك نهچـچه یۈزمىـڭ                 

زار، مۇسىبهت پۈتۈن ئهلنىڭ یېرىمىنى قاپلىغىلى تـاس  -ردا یىتىم قالدۇردى، یىغائادەمنىڭ جېنىنى ئېلىپ نهچچه ئونمىڭ بالىالرنى كوچىال 
ئـوپچه تېرىقچىلىـق قىلىـپ ئادىـل تهقـسىم      «ئۇنىڭ ئۈسـتىگه سـىتالىن دىھقانالرنىـڭ قۇلىـدىكى تېرىلغـۇ یهرلهرنـى تارتىۋېلىـپ          . قالدى

 ئۆزىنىــڭ ئىلىــدىمۇ ئاچــارچىلىقتىن نهچــچه یۈزمىــڭ  دېــگهن سىیاســهتنى كۈتــۈرۈپ چىقىــپ بــۇ مۇســتهملىكه رایۇنىــدا ئهمهس  » قىلىــش
  .كىشىنىڭ بىھۇدە ئۈلۈشىگه سهۋەپچى بولىۋاتاتتى

بۇ مـۇدھىش كـۈنلهردە بـۇ بىـر جـۇپ      . زار یىغالیدىغان دەۋر باشالندى-ئاچارچىلىق پۈتۈن ئهلنى قاپالپ بىر تال نان ئۈچۈن كىشىلهر زار          
  .ق قېلىپ ئىككى یىلنى خاتىرجهم ئۆتكۈزدىیىتىم باال ئالالھنىڭ ھىممىتى بىلهن ۋابادىن سا

پاشــشاخان توققــۇز یاشــقا، قىزچــاق بهش یاشــقا كىــرگهن ئهشــۇ یىلالرنىــڭ مهلــۇم بىــر كــۈنى پاشــشاخان مهكتهپــتىن قایتىــپ كىلىــپ      
  :بوخچىسىنى ھویلىغا تاشالپ قۇیۇپ سىڭلىسى بهرناخاننى چاقىرى 

  ! بهرناخان -
  .ئاۋاز چىقمىدى

  ! بهرناخان-
  . ز چىقمىدىیهنه ئاۋا

پاشــشاخان ئۇنىــڭ داۋاملىــق ئىــشىكنىڭ كهیــنىگه مۆكۈۋېلىــپ ئــۆزىنى ئىزدىتىــدىغانلىقىنى ئوبــدان بىلهتتــى، شــۇڭا یۈگــۈرۈپ كىرىــپ    
كۆرپىنىـڭ كهیـنىگه قـاراپ بـاقتى، ئـۇ یهردىنمـۇ یـوق        -ئاندىن یېغىلغـان یوتقـان  . ئۇ بۇ یهردىمۇ یوق ئىدى   . ئىشىكنىڭ كهینىگه قارىدى  

ن كاللىسىنى قاشالپ ئۇنىڭ ئىسمىنى توۋلىغىنىچه ھویلىغا چىقىپ ئۆگزىگه قاراپ بېقىش ئۈچۈن شۇت بىلهن ئۆگزىگه پاششاخا. چىقتى
شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ كاللىسىغا دەرھـال بىـر ئـوي كىلىـپ ھویلىنىـڭ بۇرجىكىـدىكى كونـا        . یاماشتى، بهرناخان ئۇ یهردىمۇ كۆرۈنمهیتتى 

زىدىن ئالدىراپ چۈشۈپ كونا تونۇرنىڭ ئىچىگه قارىغان ئىـدى دىگهنـدەك سىڭلىـسى بهرناخـان      تۇنۇرغا قاراپ باقماقچى بولدى، ئۇ ئۆگ     
  .تونۇرنىڭ ئىچىدە تۈگۈلگىنىچه مۈكۈپ ئولتۇراتتى

  ...مانا كۆرۈپ قالدىم... بهرناخان -
ویلىغـا كىـرىپال ئۇقـۇپ    ئهسـلىدە پاشـشاخان ئۇنىـڭ بـۇیهرگه یۇشـۇرىنىدىغانلىقىنى ھ     . قىزچاق ۋىلىقـالپ كـۈلگىنىچه تونـۇردىن چىقتـى       

  .بولغان ئىدى، لېكىن ئۇ سىڭلىسىنى خوش قىلىش ئۈچۈن بایامقى ئىزدەپ تاپالمىغان ھهركهتلهرنى قهستهن قىلغان ئىدى
ــزگه    - ــارىڭه كىیىملىرىڭى ــۇ نهچچىنچــى قېتىملىقــى، ق ــى ... ئهســتاخپۇرۇلال، بهرناخــان ب ــۇپ كهتكىنىن ــۇ یهرگه  ...پاســكىنا بول ئهمــدى ب

  .ېدى پاششاخان سىڭلىسىغا یالغاندىن ئاچچىقلىغان بولۇپ د–! مۆكىۋالماڭ
  . دېدى قىزچاق كۈلگىنىچه ئاكىسىنىڭ پۇتىنى قۇچاغالپ- ماقۇل ئاكا، ئهمدى ئۇنداق قىلمایمهن-
 قـارىڭه سـىزگه نـېمه    -دېدى پاششاخان سىڭلىـسىنىڭ بېـشىنى سـىالپ ئهركىلىتىـپ    – دائىم مۇشۇنداق دەیسىز، لېكىن ئۇنتۇپ قالىسىز  -
  .كهلدىمئه

بهرناخـان  . پاششاخان بوخچىسىدىن تاش ۋارىقى یىرتىلىپ كهتـكهن بىـر تـال رەسـىملىك كىتـاپنى سـۇغۇرۇپ ئېلىـپ سىڭلىـسىغا بهردى               
كىتاپنى قۇلىغا ئېلىپ شۇنداق خوش بولدى، ئۇمۇ ئۆیگه یۈگىرەپ كىرىـپ كېتىـپ بىـر نهرسـىنى ئالقىنىـدا چىـڭ تـۇتقىنىچه ئاكىـسىنىڭ              

  .ئالدىغا چىقتى
  ...ا بۇنى ساڭا ساقلىدىم، قارىغىنه بۇنىڭغا ئاك-

  .بهرناخاننىڭ قۇلىدا تایاقلىق كهمپۈتتىن بىرسى تۇراتتى
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   ۋاھ نهدىن تاپتىڭ؟-
  ... ئالدىم شۇ، سهن بهرگهن پۇلالرنى یېغىپ قویغان-

 قىلغانلىقىـدىن چهكـسز   پاششاخان خۇشال بولۇپ كهمپىتنىڭ قهغىزىنى ئالـدىراپ ئېچىـپ ئاغىزىغـا سـالدى، بهرناخـان ئاكىـسىنى خـوش        
ــسىنىڭ       مهمنــۇن بولــۇپ ئاكىــسىنىڭ كهمپــۈتنى شــۈمىگىنىگه قــاراپ ئېغىزىنــى تامــشىتىپ لىــۋىنى یاالشــقا باشــلىدى، پاشــشاخان سىڭلى

شـۇنداق قىلىـپ ئـۇالر    . كهمپۈتنى یېگۈسى كىلىـپ كهتكىنىنـى كـۆرۈپ دەرھـال ئـۇنى ئېغىـزدىن ئېلىـپ سىڭلىـسىنىڭ ئېغىزىغـا سـالدى                    
  .ۆیگه كىرىپ كىتىشتىكۈلۈشكىنىچه ئ

ئارىدىن نهچچه ئاي ئۆتتى، بىركۈنى پاششاخان مهكتهپتىن قایتىپ كىلىپ سومكىسىنى ھویلىغـا تاشـالپ قۇیـۇپ سىڭلىـسى بهرناخـاننى              
  :چاقىردى 

  ! بهرناخان -
  .ئاۋاز چىقمىدى

  ! بهرناخان-
  .ونۇرنىڭ قېشىغا باردىبۇیهر ئىزدىگهن بولۇپ ت-پاششاخان ئادىتى بویىچه ئۇیهر. یهنه ئاۋاز چىقمىدى

  ...مانا كۆرۈپ قالدىم... بهرناخان -
لېكىن بۇ قېتىم بهرناخان تونۇرنىڭ ئىچىدە یوق تۇراتتى، پاششاخان بىر ئاز جىددىلىـشىپ قالـدى، ئـۈ یۈگـۈرۈپ ئـۆیگه كىرىـپ ئۆینىـڭ             

ته بهرناخـان كىتـاپنى ھهرگىـز یهردە قۇیـۇپ     ئىچىگه تهپسىلى قاراپ یهردە چېچىلىپ تۇرغان بىر قانچه رەسىملىك كىتاپنى كـۆردى، ئـادەت     
پاششاخاننىڭ یۈرىگى ئۆرۈلۈپ كوچىغا چىقىپ ئۇنىڭ ئىسمىنى توۋالشقا باشلىدى، شۇ چاغـدا ئۆینىـڭ ئالدىـدىكى قوشنىـسى         . قویمایتتى

  :ئۇنىڭغا بىر شۇم خهۋەرنى ئېیتتى 
  .هتتى سىڭلىڭىزنى بایاتتىن بىر توپ رۇس ساقچىالر ماشىنىسىغا سېلىپ ئېلىپ ك-
   نېمه ساقچىالر تۇتۇپ كهتتى؟-
  ... شۇنداق، ئۇالر بىزگىمۇ باشقا گهپ قىلمىدى-

ئــۇ ئــۇدۇل ســاقچى  . پاشــشاخان ئىــشىكىنىمۇ ئهتمهســتىن شــهھهرلىك ســاقچى ئىدارىــسى تهرەپــكه قــاراپ ئۇچقانــدەك یۈگــۈرۈپ كهتتــى    
  :ىدىكى قاراۋۇلالر ئۇنىڭ ئالدىنى توستىئىدارىسىغا بېرىپ ئۇالرنىڭ خىزمهت بىناسىغا قاراپ مېڭىۋىدى، ئىشىك ئالد

   نهگه بارىسهن؟-
  ! ساقچى باشلىقىنى ئىزدەیمهن-
   نېمه ئىشىڭ باتتى؟-
  ! ئۆزىگه دەیدىغان مۇھىم گهپ بار ئىدى-

 قاراۋۇل تۈركمهن یىگىت ئىدى، ئۇ پاشـشاخاننى سـاقچى باشـلىقىنىڭ بـاال قۇالقچىـسى بولـسا كېـرەك دەپ ئـویالپ ئـۇنى كىرگۈزىـۋەتتى،             
كىرىــشكه رۇخــسهت . پاشــشاخان ئىــشىك ئۈســتىدىكى رۇســچه خهتلهردىــن باشــلىقىنىڭ ئىشخانىــسىنى تهســته تېپىــپ ئىــشىكنى چهكتــى 

  .قىلىندى
ــدى؟    - ــار ئى ــشىڭ ب ــېمه ئى ــوغرا        - ن ــسىنى ت ــۆزلهپ تاماكى ــۇزۇپ س ــۈركمهنچىنى ب ــلىقى ت ــاقچى باش ــېمىز رۇس س ــام س ــورىدى خ  دەپ س

  .چىشلىگىنىچه
  !لىۋاپسىلهر، ئۇنى ئىزدەپ كېلىۋىدىم سىڭلىمنى تۇتۇپ ئهكى-
  . دېدى ساقچى باشلىقى تهلهتىنى بۇزۇپ ئاچچىقلىنىپ-!بىز سىنىڭ سىڭلىڭنى تۇتىۋاپتىمىزما؟ یوق گهپنى قىلما!  نېمه؟-
  ! شۇنداق بایام قوشنىمىز ئۆز كۈزى بىلهن كۆرۈپتۇ-

  .ىقىنى بىلىپ كۈزىنى ئېلىپ قاچتىساقچى باشلىقى پاششاخاننىڭ ئۆزىگه غهزەپ بىلهن تىكىلىپ قاراۋاتقانل
   سهن قایسى مهكتهپته ئوقۇیسهن ؟ ئىسمىڭ نېمه؟-
  ! شهھهرلىك چاھارباغ مهكتهپته ئۇقۇیمهن، ئىسمىم پاششاخان-
   كىمنىڭ بالىسى سهن یۈرۈگۈڭنى قاپتهك قىلىپ ئالدىمغا كېلىدىغان؟-

ئـۇ دادىـسنىڭ ئىـسمىنى ھـېچكىمگه ئېیتماسـلىققا ئانىـسىغا ۋەدە       لـېكىن  . پاششاخاننىڭ كۆزىدىن بىر خىل قورقماسلىق چىقىپ تۇراتتى   
  .بهرگهن ئىدى، شۇڭا بۇ قېتىم ئۇ راست گهپ قىلمىدى

  ! دادام مهن تۇغۇلغاندا ئۆلۈپ كىتىپتىكهن، ئۇنىڭ ئىسمىنى بىلمهیمهن-
  !سىڭلىڭنى بىز كۆرمىدۇق!  ۋۇ ھارامدىن بولغان ئىتنىڭ بالىسى، یوقال-

پاشـشاخانمۇ بـوش   . انغا كۆز قىرىنى سالمىغان قىیاپهتته كهینىنى قىلىپ تۇرۇپ تاماكىـسىنى شۇراشـقا باشـلىدى         ساقچى باشلىقى پاششاخ  
  :كهلمىدى

  ! ئىتنىڭ بالىسى دەپ سهنلهرنى دەیدۇ، ئىت بولمىغان بولساڭ یىراق یهردىن یۇندە ماراپ كهلمهس ئىدىڭ-
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  ؟...نېمه... نېمه -
ق بىر شۇمتهكنىڭ شۇنچه گهپنى قورقماي دىگهنلىكىنى ئـاڭالپ غهزەپـتىن یېـرىالي دېـدى، ئـۇ      ساقچى باشلىقى ئالدىدىكى نهچچه یاشلى   

  .ئالدىراپ ئۈستىلىدىكى كونۇپكىنى بېسىۋىدى ئىككى قۇراللىق رۇس ئهسكىرى ئۇچقاندەك كىرىپ بولدى
غا شـۇنچه دىـسهم یهنه ئىـز قالدۇرۇشـۇپ     ئۇ سىڭلىسىنى ئىزدەپ كهپتۇ، ھهرقایسىڭ    !  ماۋۇ ھاراملىقنىڭ ئهدىۋىنى بىرىپ تاشلىۋېتىڭالر     -

  !قۇیۇپسهن، یۇقىلىش
ساقچى باشلىقى بۇ قېـتىم ئهسـكهرلهرگه رۇس تىلىـدا گهپ قىلـدى، پاشـشاخان رۇس تىلىغـا خېلـى پۇختـا بولـۇپ قالغاچقـا ئۇنىـڭ نـېمه               

ىقىنى بۇالرنىـڭ ئالدىـدا ھېچـنىمه    ئـۇ مۇشـۇ تاپتـا ئۆزىنىـڭ سىڭلىـسىنى قۇتۇلـدۇرۇپ ئاچىقالمایـدىغانل       . دىگهنلىكىنـى ئېنىـق بىلىۋالـدى   
  .یارىمایدىغانلىقىنى بىلىپ قاتتىق ئازاپالندى

ئهسكهرلهر پاششاخاننى توشقاننى قۇلىقىدىن تۇتقانـدەك یهردىـن یۇلـۇپال ئېلىـپ ئىـشخانىنىڭ ئالدىـدىكى سـهیناغا قۇمچـاق ئاتقانـدەك                 
ش بۇنىڭغـا بهكـال ھـار كهلـدى، ئـۇ ئورنىـدىن ئهمـدى تـۇراي         ئېتىـۋەتتى ، پاشـشاخان ئۆمرىـدە بۇنـداق ھاقـارەتكه ئۇچرىمىغاچقـا بـۇ ئىـ        

دىیىشىگه بایامقى گهپنى سىڭدۈرەلمىگهن ساقچى باشلىقى ئىشىكتىن ئۇچقاندەك چىقىپ ئهسكهرنىڭ قۇلىدىكى قۇرالنى تارتىپ ئېلىپ        
قنىغانـدەك بولـۇپ زېمىـن پىقىـراپ     مىلتىقنىڭ یاغاچ پاینىكى بىلهن ئۇنىڭ یۈزىگه قاتتىق بىرنى ئۇردى، پاششاخاننىڭ كۆزىدىن ئـوت چا   

ئالهمنى قاراڭغۇلۇق باستى، ئۇ سهنتۈرۈلۈپ ئورنىدىن تۇرالماي یېقىلىپ قالدى، قاپىقىدىن ئېتىلىپ چىققان قىپقىزىل قـان سـهینانى بىـر         
ئانـدىن  .ۋالدىئالدى، ساقچى باشلىقى بۇنىڭغـا قانمـاي یهنه ئۇرمـاقچى بۇلىۋىـدى ئهسـكهرلهر باشـلىقىغا یاخـشىچاق بولـۇپ ئـۇنى تۇسـۇ           

تـۆتنى تىپىـپ ئـۇنى سـۆرىگىنىچه دەرۋازىنىـڭ ئالـدىغا ئاچىقىـپ        -ئهسكهرلهر یهردە تایاق زەربىسىدىن ئایلىنىپ یاتقـان پاشـشاخاننى ئـۈچ    
  .تاشلىۋەتتى

 ئاپىرىپ تایاق زەربىسىدىن ئورنىدىن تۇرالمىغان پاششاخاننى یولدىن ئۆتكهن یاخشى نىیهتلىك كىشىلهر یاتقان یىرىدىن یۈلهپ ئۈیىگه
قویدى، پاششاخان كېچىچه ئاغرىق ئازابىدىن كىرپىك قاقماي چىقتى، ئهمهلىیهتته ئۇنىڭغا ئهڭ ئازاب بولغىنى تایاق زەربىسى بولماستىن 

  .بهلكى ئوماق سىڭلىسىنىڭ ئالۋاستىالر قۇلىدا نېمه بولۇپ كهتكهنلىكى ئىدى
ىسىملىك بۇ قىزچاقنى ئۆزىگه سـىڭىل قىلىـپ بـۇ ئۆیـدە ئىككـى یىلـدىن          پاششاخان ئانىسىدىن ئایرىلىپ قالغاندىن كېیىن بهرناخان ئ      

. سـىڭىلدەك یـېقىن ئۆتـۈپ ئۇنىڭغـا ھهقىیقـى ئـاكىلىق مىھرىنـى بهرگهن ئىـدى        -ئارتۇق یاشىغان ئىدى، ئۇنىڭ بىلهن بىر تۇغقان ئاكـا       
شـشاخاننىڭ پۇتىغـا تىـكهن كىرىـپ كهتـسه      بهرناخانمۇ بهك ئاق كۆڭۈل قىز بولغاچقا پاششاخاننى ئۆز ئاكىسىدەك یاخشى كـۆرەتتى، پا     

بهرناخان چىشى بىلهن چىشلهپ ئاالتتى، پاششاخانمۇ بهرناخاننىڭ پۇتىغا تىكهن كىرىپ كهتسه چىشىدا چىشلهپ تىكهننـى سـۇغىراتتى ،       
  .سىڭىل ئادەتتىن تاشقىرى ئىجىل ئۆتهتتى-قىسقىسى بۇ ئاكا

ىشىپ یاتقىنىچه ئۆگۈنى ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ مهكتهپكه یول ئالدى، ئۇنىـڭ  ئهتىسى پاششاخان ئورنىدىن تۇرالمىدى، ئۇ یهرگه چاپل    
یۈزى قۇلپىدەك كۆكۈرۈپ ئىششىپ كهتكهن بولۇپ سىنىپىغا كىرگهندە ساۋاقداشالر ئۇنىڭ ئهتراپىغا ئۇلىشىۋالدى، پاششاخان مهكتهپـته     

  .امراق ئىدىئاالھىدە یاخشى ئوقۇغاچقا ساۋاقداشلىرى ھهم مۇئهللىمى ئۇنىڭغا بهكال ئ
قېـرى مـۇدىر پاشـشاخانغا    . لېكىن مۇئهللىمى قاپىقى چۈشكهن ھالدا پاششاخاننى سىنىپتىن چاقىرىپ مۇدىرنىـڭ ئىشخانىـسىغا باشـلىدى       

  :قاراپ ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىتقان ھالدا ئېیتتى
  ! ئوغلۇم سهن ئۇقۇشنى داۋامالشتۇرالمایدىغان بولدۇڭ، بىزنى كهچۈرگىن-

  .هپنى دەپ بولۇپ كۈزىدىكى چىقالماي قالغان یاشنى قول یاغلىقى بىلهن سۈرتتىمهكتهپ مۇدىرى بۇ گ
  . دېدى پاششاخان ھهیران بولۇپ مۇدىرنىڭ گېپىنى چۈشىنهلمهي- نېمىشقا مۇدىر، مهن نېمه خاتالىق ئۆتكۈزدۈم؟ -
  ...پ قوپۇشتى، شۇڭا مىنى چۈشهنسهڭ باالم بۇنى سهن سورىمىغىن، مهنمۇ ئېیتماي، ئۇالر سهن سهۋەپلىك مهكتهپنى تاقایمىز دە-

پاشـشاخان ھهممىنــى چۈشــهندى، ئــۇ مهكتهپـتىن ھهیدىلىــشنىڭ ســهۋەبىنى ھېلىقــى سـاقچى باشــلىقىدىن كــۆردى، پاشــشاخان ئــۈچىنچى     
 رومـانلىرىنى تېخـى چـوڭ ئـادەملهرمۇ ئۇقـۇپ بولمىغـان ئىـدى، ئـۇ ئورنىـدىن         -یىللىقتا ئۇقۇغان بىلهن ئۇنىڭ ئۇقۇپ تۈگهتكهن ھېكایه   

تــۇرۇپ بوخچىــسىنى كۈتــۈرۈپ ئــۇالر بىــلهن خوشالشــتى ماڭــار چېغىــدا مۇئهللىمــدىن باشــقا مهكــتهپكه بېرىــپ ئۇقۇشــنى داۋامالشتۇرســا   
بۇلىدىغان بولمایدىغانلىقىنى سورىدى، مۇئهللىم بېشىنى چایقاپ ئهمدى ئۇنىڭ بۇ ئهلدە ئۆمـۈر بـۇیى مهكـتهپكه ئېلىنالمایـدىغانلىقىنى           

  .ئهپسۇسلىنىپ ئېیتتى
پاششاخان یهرگه قاراپ ئۇزۇن سۈكۈت قىلىپ تۇردى ئاندىن بېشىنى كۈتۈرۈپ ئۇغۇلالرغا خاس جاسارەت بىلهن مهكـتهپ دەرۋازىـسىدىن      

  .چىقىپ كهتتى
مۇستهملىكه ئاستىدىكى مىللهتنىڭ تهقدىرى مانا مۇشۇنداق بولىدۇ، مۇستهبىتلهر مۇستهملىكه رایۇنىدا مهیلى تاغنى تالقان قىلىپ چۆلنى    

تان قىلدۇق دەپ جاھان ئهھلىگه كارنىیى یىرتىلغۇچه جار سالسۇن ئۇالرنىڭ بۇ یهردە قالدۇرىدىغىنى پهقهت بىر زەمبىـل گهندىـدىن      بوس
باشقا ھېچ نهرسه ئهمهس، ئۇالر قۇرال كۈچى ئارقىلىق یالغـاننى ئـۇدا تهكـرارالپ راسـتقا ئایالنـدۇرماقچى بولىـدۇ، ئـۇالر خهلقنـى بېیىتىـپ             

لگىرى سۈردۇق دېگهن بۈیۈك شۇئارنى كۈتۈرۋالىدۇ، ئهمهلىیهتته ئۇالرنىڭ مهقسىتى پهقهت ئىككى خىـل بىـرى بۇالرنىـڭ      تهرەققىیاتنى ئى 
تاالن قىلىشتۇر، ئـۇالر مانـا مۇشـۇ مهخـسىتىگه یىـتىش ئۈچـۈن       -تاالن قىلىش یهنه بىرى یهنىال بۇالرنىڭ بایلىقىنى بۇالن    -بایلىقىنى بۇالن 
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ىگۇناھالرنىـڭ خـۇن بهدىلىـگه ئـالتۇن قهدەھلىرىنـى تولـدۇرۇپ غهلىبىـسى ئۈچـۈن ھـۇررا توۋالیـدۇ، مانـا بـۇ             ۋاسىته تاللىمایدۇ، سانسىز ب   
قــاراڭالر مۇشــۇ دۆلهتنىـڭ قــانۇنلۇق پادىـشاھى بولغــان پاشــشاخانمۇ ئـاددى بىــر باشــالنغۇچ    . مۇسـتهبىتلهرنىڭ ئورتــاق ئاالھىدىلىكىـدۇر  

  !دە یهنه باشقا ئىشالردىن ئېغىز ئېچىش مۇمكىنمۇ؟مهكتهپتىكى ئوقۇش پۇرسىتىدىن مهھرۇم قالغان یهر
  

ئـۇزۇن یىغلىـدى، سىڭلىـسى بهرناخاننىـڭ یوقـاپ      -پاششاخان ئۆیىدىكى سۇپىدا دۇم یاتقىنىچه ئانىـسىنىڭچاپىنىنى قۇچـاغالپ ئۇزۇنـدىن       
ــدى،   ــال ئهلهم بول ــشىئۇنىڭغا بهك ــدۇ؟   «كىتى ــېمه قىلىدىغان ــپ زادى ن ــىڭلىمنى تۇتىۋېلى ــالر س ــوئا »رۇس ــگهن س ــسىنى  دې ــڭ كاللى ل ئۇنى

  .چىرمىۋېلىپ ئۇنى قاتتىق بىئارام قىلدى
ئارقىدىن كهلگهن كۆڭۈلسىزلىكلهر سۈت ئۇیقۇدا ئۇخالپ یاتقان پاششاخاننىڭپىشمىغان یۈرىگىنى ئىزىپ ئۇنى بالىالرچه خىیـال          -ئارقا

، ئـۇ ئـامراق سىڭلىـسىنى تۇتقۇنقىلغـان     ئـۇ كـۆپ ئـویلىنىش ئـارقىلىق ئـاخىرى بىـر قارارغـا كهلـدى        .دۇنیاسىغا غهرىق قىلىشقا باشـلىدى    
ساقچىالر بىلهن ئېلىـشماقچى بولـدى، ئـۆزىنى مىلتىقنىـڭ پـاینىكى بىـلهن ئۇرغانـساقچى باشـلىقىدىن ئـۆچ ئالمـاقچى بولـدى، ئاتىـسىنى                 

رومـانالردىكى  -ایهئۆلتۈرگهن، ئانىسىنى ئۆلتۈرگهنقاتىلالردىن قىساس ئالماقچى بولدى، ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا ئۇ قىزىقىپ ئوقۇیـدىغانھېك    
  ... باتۇر قهھرىمانالر پاششاخاننىڭ ئۆزى بولۇپ كۆرىنىشكهباشلىدى

ئۇ خۇددى پىشقان یىگىتلهردەك ئورنىـدىن چـاچراپ تـۇرۇپ یاغـاچ سـاندۇق ئىچىـدىكى بوخچىغاتىقىـپ قۇیۇلغـان قهغهز پـۇلالردىن بىـر               
ــىنىچ      ــاڭغىنىچه ماشـ ــۇ مـ ــدى، ئۇشـ ــانچۇقىنى توملىـ ــپ یـ ــۇغۇرۇپ ئېلىـ ــامنى سـ ــۆرگىنى    تۇتـ ــا كـ ــپ كىتاپتـ ــۈیىگه بېرىـ ــتامنىڭ ئـ ى ئۇسـ

بویىچهبىرنهرســـىلهرنى تىكىـــپ بىرىـــشنى ئېیتتـــى، یهنه تۆمـــۈرچى ئۇســـتامغىمۇ شـــۇ كىتـــاپنى كۈتۈرۈپئاپىرىـــپ ئىچىـــدىكى رەســـىمگه    
ــایمىن       ــنىقىش س ــشلىتىدىغان چې ــدىغانبىلهك كــۈچىنى ئاشــۇرۇش مهشــىقىگه ئى ــى تهڭــشىگىلى بۇلى ــر یېنىكلىكىن ى ئوخــشاتقۇزۇپ ئېغى

یاساتقۇزماقچى بولدى،قۇلى گۈل ھـۈنهرۋەنلهر بـۇ كىچىـك بالىنىـڭ گېپىنـى تىڭـشىماي بـاقتى لـېكىن ئۇنىڭقۇلىـدىكى بىـر تۇتـام پـۇل                       
  .ئۇالرنى بۇ ئىشالرنى قىلىپ بېقىشقا قىزىقتۇردى

ىشتانكىالر ھهممىـسى تهق  كىچىك ئ -قولالرغا تېڭىلىدىغان، ئېسىپ قۇیۇپ مۇشتالشقا ئىشلىتىلىدىغان ھهرخىل قۇم خالتىالر،چوڭ        -پۇت
ــالپ         ــدىن پىالنـ ــشلىرىنى ئالـ ــدىغان ئىـ ــدىلىك قىلىـ ــشاش كۈنـ ــقهھرىمانالرغا ئوخـ ــایىلهردىكى باشـ ــلهن ھېكـ ــدى بىـ ــۇ ئالـ ــدى، ئـ بولـ

  ...یېزىشقاباشلىدى
ۋېلىـپ ئۆینىـڭ   ئۇ ئۇزىنىڭ تامغا چاپالپ قویغان پىالنىغا ئاساسهن ھهر كۈنى ئهتتىگهن نامازبامداتتىن كېیىن پۇتىغا قـۇم خـالتىنى تېڭى      

ئالدىدىكى كوچىنىڭ ئۇبېشىدىن بۇ بېشىغا ئۈچ قېتىم یۈگۈرىدى، ئۆیىدە ناشتا قىلىپ بولغاندىن كېیىنشوتىنىڭ تـۆتىنچى بالدىقىـدىن          
ساناپ ئوتتۇزنى پهسكه سهكرىدى ئاندىن ئىنگلىز تىلىمۇئهللىمىنىڭ قېشىغا بېرىپ سـاۋاق ئالـدى، ئالغـان سـاۋىقىنى تـوال یېزىـپ قـۇلى                

نداھویلىسىغا ئېسىپ قویغان قۇم خالتىسىنى مۇشتلىدى، ئىشتانكىالرنى كۈتۈرۈپ ھارغاندایهنه تۈرلۈك ھېكایه كىتاپالرنى ئۇقۇشنى تالغا
داۋامالشــتۇردى، بــالىالر مهكتهپتىنقایتقانــدا ئــۇالر بىــلهن قــانغۇچه یۈگــۈرۈپ ئوینــاپ كهچ بولغانــدا ئــۈیىگه كىلىــپ ھېچنىمىنىتۇیمــاي     

  ...ئۇخلىدى
 بۇ ئىشالرنى ئۆزىگه راستىنال ئادەت قىلىۋالـدى، ئـۇ ھهمـمه ئىـشتا ئـۆزىگهۋەزىپه قۇیـۇپ شـۇ ۋەزىپىنـى ئورۇنـدىمىغۇچه بولـدى            پاششاخان

ـــل تىلـــدىن ئالىـــدىغان ســـاۋىقى بارغانـــسېرى كۆپهیـــدى، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه ئـــۇ كىتـــاب    قىلمىـــدى، ئۇنىـــڭ مهشـــىق ھهركىتـــى، تۆتخى
ا بىــر كــۈن ئۇنىڭغــا یهتمهیدىغانــدەك بىلىنىپقالــدى، ئۇنىــڭ ئىــشتىھاسى بارغانــسېرى  ئۇقۇشــقائادەتتىن تاشــقىرى ھېرىــسمهن بولغاچقــ

شــۇنىڭ بىــلهن ســۇپا ئاســتىغا كۆمــۈپ قۇیۇلغــان ئــالتۇن تىللالرمۇئازىیىــشقا  ... ئېچىلىــپ یهپ قۇرســىقى تویمایــدىغان بولۇپقېلىۋاتــاتتى
  .باشلىدى

ىم بـــاال بولـــسىمۇ لـــېكىن ئۇمهھهللىـــدىكى تهڭتـــۇش بالىالرغـــا یۆلهكـــسىز قـــارا یىـــت-پاشـــشاخان یـــار. ئارىــدىن نهچـــچه یىـــل ئـــۆتتى 
ــاۋۇل         ــاۋۇزبهگمۇ قـ ــسى یـ ــڭ ئاتىـ ــدىن ئۇنىـ ــهۋەب بىرىنچىـ ــشىدىكى سـ ــدى، بۇنداقبولىـ ــوڭ بولـ ــاۋۇل چـ ــاغالم، قـ ــداناھایىتى سـ قارىغانـ

ىـك ئانـا ئـۇنى یهتـته یېـشىغا      كۈچتۆڭگۈرلهردىنبولغانلىقىدىن بولسا ئىككىنچىدىن ئۇ تاماقلىنىشقا ئاالھىدە ئهھمىیهت بىرەتتى یهنىئىن       
كىرگۈچه ئوردىنىڭ ئهنئهنىۋى باال بېقىش ئادىتىبویىچه ناھایىتى یاخشى ئوزۇقالنـدۇرۇپ باققـان ئىـدى، ئىنىـك ئانىنىـڭ تىرىـشچانلىقى               

وقمـا دۈمـبه   ھهمئىقتىسادى بایلىقنىڭ یېتهرلىك بۇلىشى سهۋەبلىك بازاردىن گۆش تاپقىلى بولمایدىغانچاغدىمۇ ئۇالرنىڭ ئۆیىـدىن بىـر ل     
بىلهن بىر چىشلهم گۆش ئۈزۈلمهیتتى،یازلىقتىكى پىژغىرىم ئىسسىقتىمۇ بىر پـارچه گـۆش كېچىـسى شـهبنهمگه سـېلىنىپ كۈنـدۈزىجۇۋا               
ئارىسىغا ئۇرۇالتتى، مۇشۇنداق پىژغىرىمـدا یهنه ئۇالرنىـڭ ئۆیىـدىكى سـۇقاچىالنغان ئىدىـشنىڭ ئىچىـدىن بىـر قـانچه شىـشه یېڭـى سـۈت               

-اششاخانئانىسىدىن ئایرىلىپ قالغاندىن كېیىنمۇ ئانىـسىنىڭ ھایـات چېغىـدىكى ئۆزىنىڭتاماقلىنىـشى جهھهتتىكـى قایتـا        ئۈزۈلمهیتتى، پ 
قایتا تاپىالشلىرىنى خۇددى قۇرئاننىڭ ئایهتلىرىدەكئىسىدە تۇتىۋالغان ئىـدى، شـۇڭا ئـۇ ئىككـى كۈنـدە بىـر یۇیۇنىـدىغان ئـادەت بىـلهن            

  .ان بهش نامىزى بىلهن ئوخشاش مۇھىم كۆرەتتىیاخشىتاماقلىنىشنى كۈندە ئوقۇیدىغ
ئۇ كىچىگىدىن باشالپال مۇستهقىل تۇرمۇش كهچۈرۈشـكه ئادەتلىنىـپ كهتـكهن ئىـدى،یىراقتىكى باسـما قـۇدۇقتىن ئهپـكهش بىـلهن سـۇ                

، ئۇگۆشـكه  تـاڭ سـوغۇقالردىمۇ ئورنىـدىن سـهھهر تـۇرۇپ مهشـكه ئـوت قـاالپ سـۇ ئىسـسىتاتتى             -ئهكىلىپ ئېدىـشلىرىنى تولـدۇراتتى،تاڭ    
  .ئادەتتىن تاشقىرى ئامراق بولغاچقا كۈندە بىر قېتىم ئۆزى ئۆیدە شورپا سېلىپیىگهنچىلىك قىالتتى
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دەپ سورىسا ئـۇ ئانىـسىنىڭ ئۈگىتىـپ قـویغىنى     » سهن بىر باال تۇرۇپ بۇنچه پۇلنى نهدىنتاپىسهن«قوشنىالر ئۇنىڭغا ھهۋەس بىلهن قاراپ  
» شالپ قۇیۇپ كىچىك خۇتۇنى بىلهن مهككىگه قېچىپ كهتكهن، سۈت پۇلۇمنى شـۇئىبهرتىپ تۇرىـدۇ   دادام كاتتا باي، ئۇبىزنى تا    «بویىچه

  .دەپ جاۋاب بىرەتتى
ئۇ ئون ئىككى یاشقا كىرگهن چاغدا ئۇنىڭ سۇپا ئاستىدىكى ئالتۇن تىلالسىمۇ تۈگهي دەپقالدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ غهمسىز ئۈسـتۈن   

  . بېشى یهرگه ساڭگىالشقا باشلىدى
ۇندىن كېیىنكى تۇرمۇشىنى قانداق قامـداش توغرىلىـق ئىنگلىـز تىلـى ئۇسـتازىئهكبهرخاننىڭ ئالـدىغا بېرىـپ ئۇنىڭـدىن مهسـلىھهت              ئۇ ب 

ئالماقچى بولۇپ ئۇنىـڭ ئـۈیىگه باردى،ئهكبهرخـان ئـۆز ۋاقتىـدىكى خـانلىق ئونۋېرسـىتىتنىڭ ئۇقۇغۇچىـسى بولـۇپ ھـازىر بىرباشـالنغۇچ                
  .قۇتقۇچىسى بولۇپ ئىشلهۋاتاتتىمهكتهپته ئهدەبىیات دەرىسى ئو

ئانىــسى بىـلهن تۇرىــدىغان بویتــاق  -پاشـشاخان ئۇنىــڭ بىـلهن كۆرۈشــۈپ ئهھـۋالىنى بایــان قىلــدى، ئوتتـۇزالردىن ھالقىغانبولــسىمۇ ئاتـا     
ولغىچه ئهكبهرخان ئۆزىنىڭ بۇ مۈنهۋۋەرئۇقۇغۇچىسىدىن ئاالھىدە زوقلىنـاتتى، ئۇنىڭـدىن پهخىرلىنهتتـى، شـۇڭا گهپنىـڭ بېـشىچىقىپ بـ            

ئۇنى ئۆزى بالىچىالپ بېقىۋالىدىغانلىقىنى، ھېچقانداق ئىشتىن غهمقىلماسلىقنى ئېیتتى، لېكىن پاششاخان ئهدەپ یۈزىـسىدىن بـۇنى رەت           
قىلىپ ئۆزىگهمۇۋاپىق بىر ئىش تېپىپ بېرىشىنى ئۇنىڭدىن ئۈتۈندى، ئهكبهرخان ئوقۇغۇچىسىنىڭخاراكتىرىنى ئوبدان بىلگهچكه ئۇنىڭ   

  .ۆرمهت قىلىپ تۆمۈرچىلىك كارخانىسىدائىشلهیدىغان تاغىسىغا قوشۇپ قویماقچى بولدىپىكىرىگه ھ
ــدا        پاشــشاخان ئۇســتازى ئهكبهرخــان بىــلهن خوشلىــشىپ ئــۈیىگه خۇشــال قــایتتى، ئــۇ قــایتىش یۇلىــداكۇچا ئاغىزىغــا كهلگهنــدە كوچى

ــالته  ــان ئ ــشاقبالىالر پاشــشاخاننىڭ ئ    -ئویناۋاتق ــوپ ئۇش ــر ت ــته یاشــالردىكى بى ــىم    یهت ــڭ قاس ــان تۇپىنى ــشىۋېلىپ ئویناۋاتق ــا ئولى هتراپىغ
بهڭگىنىڭئۆگزىــسىگه چىقىــپ كهتكهنلىكىنــى ئــۆي ئىگىــسى بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن توپنىئااللمىغــانلىقىنى ئېیتىــپ ئۇنىڭــدىن تــوپنى    

  . ئهكىرىپ بىرىشنى ئۈتۈندى
اراپتوپنى ئۆگزىدىن ئهكىرىپ بىرىشنى مـاقۇل تـاپتى،   پاششاخان یۇلىغا مېڭىۋەرمهكچى بولدى لېكىن ئۇ ئۆزىدىن كىچىك بۇ بالىالرغا ق          

قاسىم بهڭگى مۇشۇ مهھهللىدىكى قولئىلكىدە بار شۇنداقال مۇتىھهم ئادەم بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىـڭ ئېگىـز تـاملىق ئۆیىقوشـنىلىرىنىڭ       
  تېمىدىن ئایرىلىپ شۇنچه یولنى ئىگىلهپ دوقمۇشتا یالغۇز قهد كۈتۈرۈپتۇراتتى،

 تۈرىۋېتىپ تامغا یانداش دەرەخكه مایمۇندەك یامىـشىپال ئۆگزىگهچىقىـپ كهتتـى، تـوپ یهرگه چۈشـتى، بـالىالر خـوش             پاششاخان یېڭىنى 
بولۇپ توۋلىشىپ توپنى قۇلىغا ئېلىشتى،شۇ چاغـدا قاسـىم بهڭگـى ئۆینىـڭ ئالـدىغا پهیـدا بولـۇپ قالـدى، بـالىالر ئۆگزىدىكىپاشـشاخانغا             

  :چۇقىرىشىپ ۋاقىراشقا باشلىدى
  !  بهڭگى كهلدى، تىز قاچ  قاسىم-

مهھهللىدىكى بالىالر قاسىم بهڭگىدىن بهكال قورقاتتى، قاسىم بهڭگىمۇ بالىالرغائهزەلدىن چىرایىنى ئېچىپ قارىمایـدىغان بـاغرى تـاش           
  . ئادەم ئىدى، ئۇ بالىالرنىڭۋارقىراشلىرىدىن ئۆگزىدىن چۈشكىلى تهمشىلىۋاتقان پاششاخاننى كۆردى

 قاسىم بهڭگى تهلهتىنىبـۇزۇپ تـام تۈۋىـدىكى ئېرىقنىـڭ ئىچىـدىن      -ۈندۈزدە كهپتىرىمنى ئوغرىلىماقچىمىدىڭ؟ك- ۋۇ كۇسپۇرۇچ،كۈپ  -
  ! چۈشهیهرگه، ئهدىپىڭنى بىر بهرمىسهم–بىر تال ئۇزۇن تایاقنى قۇلىغا ئالدى 

  . قاسىم بهڭگىگه ئۆزىنى ئاقالپ دېدى پاششاخان بىر ئازجىددىیلهشكهن ھالدا–!  مهن كهپتهر ئوغرىلىمىدىم، توپنى تاشالپ بهردىم-
  !  شۇنداق بولسىمۇ سهن یهنىال ئوغرى -

ۇپ ئۆیىنىـڭ ئىـشىگىنى ئېچىـپ شـۇتا بىـلهن دەرھـال ئـۆگزىگه چىقتـى، بـالىالر ئۆگزىنىـڭ                قاسىم بهڭگى قۇلىدىكى تایاقنى تاشالپ قۇـی
  .لېۋىدە تۇرغان پاششاخاندىن ئهنسىرەپ ۋاقىراشقا باشلىدى

  !ۆگزىگه چېكهتتى، دەرھال قاچ ئاكا، قاسىم قېرى ئ-
  .ئاڭغىچه قاسىم بهڭگى ئۆگزىگه چىقىپ پاششاخانغا گۈلهیگىنىچه ئاغىزىنى بۇزۇشقاباشلىدى

  ! ئىگىسى یوق ئۆیدە ئاناڭنىڭ ھهققى بارمىدى، خهپ قۇلىقىڭنى كهسمىسهم-
مۇنـداقال قورقىتىـپ قویمـاقچى بولـۇپ ئۆگزىـدىن      قاسىم بهڭگى قوپال ئادەم بولغان بىلهن بالىالرنى ھهرگىز ئۇرمایتتى، ئۇ پاششاخاننى      

  .تایاقتهك بىر نهرسه ئىزدىگهن بولدى
پاششاخان جهڭگى جىدەلدىن نېرى باال ئىدى، قىز بالىدەك تارتىنچاق بولۇپ ئۆزى بىـرە خاتـالىق ئۆتكۈزسـه یهرگه كىرىـپ كهتكـۈدەك             

دەپ » !ئهمــدى ئۇنــداق قىلمــاي  «یــى قىزارغــان ھالــدا   بــۇالتتى، شــۇڭا ئــۇ قاســىم بهڭگىــگه ئــۆزىنى چۈشــهندۈرۈپ ئولتۇرمــاي چىرا       
دىگىنىچه قىلغىنىغا » ! ھاي سهكرىمه«قۇیۇپالئۆگزىدىن پوككىدە یهرگه سهكرىدى، بالىالر توۋلىشىپ چۇقان سېلىشتى، قاسىم بهڭگى

  .پۇشایمان قىلىپ ئۆگزىدىن پهسكه قارىدى
قىلغـان ئـاۋازبىلهن یهردە زوڭ ئولتـۇرۇپ قالـدى ئانـدىن      » پـوك «ەك پاششاخان خۇددى پهغهزدىكى كهپـتهر دان یېگىلـى یهرگه قونغانـد         

ساالمهت چۈشكهنلىكىنى كۆرۈپ ئۇنىڭ ئهتراپىغا ئۇالشتى،قاسىم -ئورنىدىن تۇرۇپ تامبىلىنى قېقىشقا باشلىدى،بالىالر ئۇنىڭ یهرگه ساق
  .دىگىنىچه ئاغىزىنى ھاڭ ئېچىپ قالدى» !ماۋۇ شۇمنى قارا«بهڭگى ئۆگزىدە تۇرۇپ 

ۇندىن باشالپ پاششاخاننىڭ ئۆگزىدىن یهرگه سهكرەپ چۈشهلهیدىغان ھۈنىرى مهھهللىدىكى بالىالر ئارىـسىغا پـۇركهتتى، بىـر كـۈنى      ش



 - 61 - 

مهھهللىــدىكى پاشــشاخان بىــلهن تهڭتــۇش بــالىالردىن ئــون نهچچىــسى مهكتهپــتىن یېنىــپ پاشــشاخاننىڭئۆینىڭ ئالــدىغا كېلىــپ ئــۇنى    
  .نىرىنى كۆرسىتىپبېرىشىنى سورىدىچاقىرىپ ئۆگزىدىن سهكرەیدىغان ھۈ

پاششاخان ئۆزىنىڭ كۈچ مهشىقىنى بالىالرغابىلدۈرۈشنى خالىمـایتتى، شـۇڭا ئـۇ بـالىالر بىـلهن ئـادەتته سـىرىتتا ئوینـایتتى لېكىنبـالىالرنى            
ــس     ــلىق توغرىـ ــان ئـــادەم باشلىماسـ ــا ئۆیگهقاالیمىقـ ــات ۋاقتىـــدا ئۇنىڭغـ ــا ھایـ ــۈنكى ئىنىـــك ئانـ ــلىمایتتى، چـ ــدە ئـــۈیىگه باشـ ىدا ئاالھىـ

  . تاپىالشالرنىقىلغان ئىدى
  :پاششاخان ئىچىدىن تاقاپ قویغان ئىشىكىنى ئېچىپھویلىسىدىن چىقتى ئاندىن ئىشىكىگه قۇلپا سېلىپقۇیۇپ بالىالرغا ئېیتتى

  ... بۈگۈن باشقا ئویۇن ئوینایلى، مهن سهكرىمهي-
 دېـــدى بالىالرنىـــڭ ئارىـــسىدىكى بىـــرەیلهن –ىـــر بولـــدى،  یـــاق پاشـــشاخان، ســـىنى ئاســـماندا ئۇچىـــدىكهن دېگهنـــگهپ مهكتهپـــته ب-

  ... قارىغىنا بىز ھهممىز سىنىڭ شۇ كارامىتىڭنى كۆرۈپ باقایلى دەپكهلدۇق-ئۇنىڭغایالۋۇرغاندەك،
مهكتهپتىكى باشـقا بـالىالر بىزنـى قهلهنـدەرلهر كوچىـسىدىن دەپ زادى كـۆزىگه        - یهنه بىرەیلهن گهپ قىستۇردى،    - شۇنداق پاششاخان،  -
  !ىلمایدۇ،ماۋۇ گایىت شۇ بالىالرنىڭ نوچىسى، ئۇنىڭغا كارامىتىڭنى بىر كۆرسىتىپ قويئ

دېگهننـى ئویلىـدى ئۇنىـڭ    »بۇپتـۇ بۇالرغـا بىـر قېـتىم سـهكرەپ بىرەیچـۇ      «پاششاخان بۇ ئاغىنىلىرىنىڭ كۆڭلىنى یهردە قۇیۇشـنىخالىماي       
غان ئۆزىدىنمۇ قاۋۇل باال بولغاچقا پاششاخاننىڭئۇنىڭغا ئۆزىنى بىر ئۈستىگه گایىت دېگهن باال تۇرقىدىن ھارامزادىلىكى چىقىپ تۇرىدى

  .كۆرسىتىپ قویغۇسى كهلدى
  . پاششاخان شۇنداقدەپال ئىشىكىگه یامىشىپ ئۆگزىسىگه چېكهتتى–!  ئهمىسه قاراپ تۇرۇڭالر ھه -

ــدىن      ــشاتتى، پاشــشاخان ئۆگزى ــاراپ تۇرى ــۆگزىگه ق ــۇپ ئ ــشىگه تهقهززا بول ــڭ سهكرى ــپ ســهكرەپ   بــالىالر ئۇنى ــدە قىلى ــا گۈپپى  كوچىغ
ئورنىدىنبىماالل تۇردى، بالىالر توۋلىشىپ ئۇنىڭ یامانلىقىنى تهبرىكلهشتى، گایىت دېـگهن بـاالمهكتهپ بـویىچه چېلىـشچىالرنىڭ ئالـدى            

  .ئىدى، ئۇ بۇنى كۆرۈپ پاششاخانغاھهسهت قىلدى
  ! پاششاخان، كىله نوچى بولساڭ چېلىشىمىز-

 ئالمایال چاپىنىنى سـېلىۋېتىپ ئالقىنىغـا بىرنـى تۈكـۈرۈپ تهییـار بولـۇپ ئۇنىڭغـا ئـۆزىنى تۇنۇتـۇپ قویمـاقچى             گایىت ئۇنىڭ ماقۇللىقىنى  
  . بولدى

. پاشــشاخان ئۆزىــدىن ئىككــى یاشــچهچوڭ گایىــت بىــلهن تۇتۇشــتىن بىــر ئــاز قــورقتى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــۇ بهكــال غوللۇقكــۆرىنهتتى      
ــۇپ قې    ــتىم شــۇك بول ــۇ قې ــالىالر ب ــدىكى ب ــا      مهھهللى ــشىش ئویۇنىغ ــدا پاششاخانچېلى ــلهن ئوینىغان ــۇالر پاشــشاخان بى ــشتى، چــۈنكى ئ لى

قاتناشمایتتى، پهقهت باشقا بالىالرنىڭ چېلىشقىنىنىكۆرەتتى، بۇنداق بولىشىدىكى سهۋەب ئىككى یىلنىڭ ئالدىـدا پاشـشاخانبالىالر بىـلهن         
تىلالپئۇنىـڭ  -اسـساپ مۇتىھهملىـك قىلىـپ پاشـشاخاننى ئـۇرۇپ     چېلىشىپ ئویناپ قاسساپنىڭ ئوغلىنىڭ بىلىكىنى سۇندۇرۋەتكهن ئىدى،ق 

  .كۆڭلىنى پاراكهندە قىلغان ئىدى، شۇڭا پاششاخانبۇندىن كېیىن بالىالر بىلهن چېلىشىپ ئوینىماسلىققا ئىرادە قىلغان ئىدى
  .بۇ قېتىم پاششاخان گایتنىڭتهلىۋىگه ئۇنىمىدى، گایىت ئهتراپتىكى بالىالرغا قاراپ غادایدى

 گایىــت ئۆزىـدىن كىچىــك پاشــشاخاننىڭئۆزىدىن  –! نـېمه دېــگهن بـالال، ئــۇ ئۆگزىـدىن ســهكرىیهلىگهنبىلهن ماڭــا چۈشـهلمهیدۇ     مهن-
  ! ناۋادا چېلىشقان بولسائۈچىال مهرتهم یانپاشقا ئېلىپ تازا ساالتتىم–قورقۇۋاتقانلىقىنى بىلىپ تېخىمۇ ئهزۋەیلىدى 

ۇسى كهلدى، ئهمما ئۇ بىرنىمىنى ئویالپ ئۇنىڭگېپىنى ئاڭلىماسقا سېلىپ ئـۆیى تهرەپـكه   پاششاخاننىڭ ئۇنىڭ بىلهن شۇنداق بىر تۇتۇشق   
  .مېڭىشقا تهمشهلدى

 دېـدى گایىـت پاشـشاخاننىزاڭلىق قىلغانـدەك     -!  ئاناڭ سىنى ئوغـۇل بـاال دەپ تۇغقـانمۇ ھهیقورقۇنچـاق؟ ئهمـدى مىنـى ئاكـا دېگىـن                  -
  .ئۈنلۈك توۋالپ

  . ئۇ دەرھال كهینىگهیېنىپ گایىتقا تىكىلدىپاششاخان بۇ گهپنى كۆتۈرەلمىدى،
   بۇپتۇ، سهن بىلهن چېلىشاي، ناۋادا ئۈچىال قېتىمسىنى یېڭىۋالسام، بالىالرنىڭ ئالدىدا مىنى ئاكا دېیهلهمسهن؟ -
  . ئاته پورۇڭنى، بۇپتۇ دېگىنىڭدەك بولسا سىنى ئاكادەیمهن-
   گىپىڭ گهپمۇ؟-
  !م ئوغۇل بولماي كېتهي مانا بالىالر تۇرۇپتۇ، گېپىمدىن یانسا-

ئىككىیلهن قائىدە بویىچه ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم دىیىشىپ كۆرۈشكهندىن كېیىن ئۆینىڭئالدىدىكى كوچىدىال تۇتۇشۇپ كهتتى، ئۇالرنىڭ    
ان بىرىنىـڭ بىلىنـى ئوبـدان تۇتىـشالمایۋاتاتتى،ئهتراپتا قـاراپ تۇرغـان بـالىالر پاشـشاخ        -بىرى چـوڭ بىـرى كىچىـك بولغـانلىقى ئۈچـۈنبىر         

ئهمــدىیۈزۈمىزنى تۆكىــدىغان بولــدى دەپ جىددىلىــشىپ كۆڭلىــدە خۇدایىمــدىن پاشــشاخاننىڭ یېڭىــشىنى تىــلهپ تــۇراتتى، دىگهنــدەك    
ــشىنهلمهیئۆز        ــۆزىگه ئى ــۆز ك ــى، بــالىالر ئ ــۈپ كهتت ــسىغا چۈش ــت ئوڭدى ــماي گایى ــشار تۇتۇش ــش بولغــانلىقىنى    -ئۇالرتۇتى ــېمه ئى ــارا ن ئ

قىلغان ئاۋاز بىلهن یولنىڭ نېرىراق » دۈڭ«ر قېتىم یانپاشقا ئېلىنىپ چۈشۈپ كهتتى، ئۈچىنچى قېتىم  سۆرۈشتۈرۈپتۇرغاندا گایىت یهنه بى   
چېتىدىكى ئۆرۈكلۈكته ۋىچىرلىشىۋاتقان بىرتوپ ئاق قۇشقاچ ۋىچىرالشتىن توختاپ كۇچا تىمتاسبولۇپ كهتتى، بالىالر بىـر گایىتقـا بىـر              

یىتئورنىدىن تهس تۇرۇپ چاپىنىنىمۇ ئالمـاي كـۆزىگه مۆللىـدە یـاش ئېلىـپ پاشـشاخانغا        پاششاخانغا قاراپ ئاغىزىنى ئېچىپ قېلىشتى، گا     
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  . دىگىنىچهرەسته تهرەپكه قاراپ یۈگۈرۈپ كهتتى» !خهپ ھاراملىق«ئالىیىپ قاراپ 
ن سهپ سېلىشقاباشالپ بالىالر كۆز ئالدىدا بۇلۇۋاتقان بۇ ئىشالردىن ھهیران قالدى ھهم ئىنتایىن خۇشالبولدى، ئۇالر پاششاخانغا قایتىدى

ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىكى بىـر بـاال     . مهھهللىنىڭ بۇ یېڭى نوچىسى بىلهن بالدۇرراق ئایرىلمـاس دوسـتالردىنبولمىغىنىغا پۇشـایمان قىلىـشتى        
  .بوخچىسىدىن بىر پارچهناۋاتنى ئېلىپ پاششاخانغا تهڭلىدى

  !ئاپىرىمىز، بۇ سىنىڭ مۇكاپاتىڭ پاششاخان ئاله بۇنى، ئهمدى بىزنى كىم بوزەكقىلسا سىنى باشالپ -
  ...بالىالر بوخچىلىرىنى ئاسمانغا ئېتىشىپ پاششاخاننىڭ غهلبىسىنى تهبرىكلهشتى

ئــۇالر شــۇ تهرزدە پاشــشاخاننى ئارىــسىغا ئېلىــپ شــا توپئویــۇنى ئوینــاش ئۈچــۈن قىــزغىن ئــادەم ئېلىــشىۋاتقاندا یىــراقتىن بىــر بــاال              
بـالىالر ھهممىـسىكهینىگه ئۆرۈلـۈپ یىـراقتىن بىـر تـوپ       . دەپ خهۋەر یهتكـۈزدى  » ! كهلـدى  گایىت قانجۇق ئـادەم باشـالپ     «یۈگرەپكىلىپ

  .بالىالرنىڭ شامالدەك ئۆزلىرى تهرەپكه قاراپكېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى
  . دېدى بوخچىسىدىن ناۋات ئالغان باال ئۇالرنىڭ یۇلىغاسىنچىالپ قاراپ- كىمنى ئهكهپتۇ ئۇ چىدىماس ؟-
  ! قورقمایمىز- دېدى یهنه بىر باالمۇشتۇمىنى تۈگۈپ تۇرۇپ،-!شهھهردىكى تىلال تونۇرنى ئهكهلگهندۇ شۇ كىمنى ئهكىلهتتى، -

دەپ لهقهم قۇیۇپئۈلگـۈرگهن ئىـدى، ئـۇالر یهڭلىرىنـى تۈرۈشـۈپ تهییـار       » قـانجۇق «بالىالر گایىتنىـڭ بایـام قـاچقىنىنى كـۆرۈپ ئۇنىڭغـا       
  .كىملىگىنى سورىدىبولۇشتى، پاششاخان بالىالردىن تىلال قۇشۇننىڭ 

 كىم بۇالتتى، ئۇنىڭ ئهسلى ئىسمى تىلالخان، ئۇ ھارامدىن بولغاچقا ئانىسى ئۇنىكوچىغا تاشـلىۋىتىپتىكهن، ئۇنىـڭ مـۇقىم تۇرالغۇسـى        -
اق یوق، ئاڭلىساق ئۇ تونۇردا یېتىپچوڭ بوپتىكهن شۇڭا ئۇنى كىشىلهر تىلـال تونـۇر دەپ ئاتىـشىدۇ، كۈنـدۈزى ئوغرىلىققىلىـدۇ، ئهشـۇند           

  !تىلهمچى بالىالرنى كهینىگه سېلىپ قوشۇن تارتىپ یۈرۈپ یاۋاشبالىالرنى بوزەك قىلىدۇ، ئۆتۈپ كهتكهن ھاراملىق نېمه ئۇ
  .سهككىز بالىنى باشالپ بۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ كهلدى-شۇ چاغدا گایىت قانجۇق یهتته

 دېـدى گایىـت قـانجۇق یېنىـدىكى بـۇیى ئۆزىـدىن       –! باقـسۇن؟  قېنى بایامقى پاشـشاخان دېـگهن ھـاراملىق، ئهمـدىنوچىلىقىنى قىلىـپ             -
  .ۋىجىكرەكبىر بالىنى ئالدىغا چىقىرىپ

تىلــال تونــۇر دېــگهن بــۇ بــاال قارىماققــا یاشــتا پاشــشاخاندىنكىچىكتهك كۆرۈنــسىمۇ لــېكىن ئۇنىــڭ قېــشىغىچه چۈشــۈپ تۇرغــان قاپقــارا   
  .نىڭ ناھایىتى زېرەك ھهم چاققان باالئىكهنلىكى چىقىپ تۇراتتىقۇندۇزدەك چېچىنىڭئاستىدىكى بىر جۇپ ھهركهتچان كۆزىدىن ئۇ

  .نىڭ ئالدىغا باردى» قوشۇن« دىگىنىچه پاششاخانبالىالرنىڭ ئارىسىدىن یۇلقۇنۇپ چىقىپ –!  مانا مهن، توال ئادەم تىللىما-
اكىـسىنى تـوغرا چىـشلهپ پاشـشاخاننى      دېـدى تىلـال تونـۇر قۇلىـدىكى تام    - ھه، گایىتنى ئـۇرۇپ یىغالتقـان پاشـشاخان دىگىنىـسهنمۇ؟          -

  .مهنسىتمىگهن ھالدا
 دېدى پاششاخانتىلال تونۇرنىڭ –!  ھهئه چېلىشتا یېڭىلىپ قالسا ئادەم باشالپ كېلىدىغان گایىتنى یهرگه سالغىنى پاششاخان مهن شۇ-

  .ھهیۋىسىدىن قىلچه قورقماي مهغرۇرلۇق بىلهن
توقمـاق دېـگهن ئۇنىـڭ ئـۈچ     -ماجىرا،تایـاق -سوقىالي كۈن كهچۈرگهنلىكى ئۈچۈن غهلله-يكویالردا قاقىال -تىلال تونۇر بىر ئۆمۈر كۇچا    

  .ۋاقلىق غىزاسىدەكال بىرئىش ئىدى، ئۇ تاماكىسىنى تازا بىر شورىۋېتىپ پاششاخاننىڭیۈزىگه پۈۋلىدى
 تونـۇر كهیـنىگه ئۆرۈلـۈپ گایىتقـا      تىلـال -گایىت دېگهن مىنىڭ قوشۇنۇمنىڭ ئهزاسى، یۈرۈگۈڭ قاپتهككىنا سـىنىڭ؟  !  ھۇ ، اللما ئىت      -

قارىغاندەكالقىلىپ تۇیۇقسىز مۇشتى بىلهن پاششاخاننىڭ بۇرنىغا قـاتتىقبىرنى سـالدى، پاشـشاخان ھېچقانـداق تهییارلىقـسىزتۇرغانلىقى          
كهتتـى،  ئۈچۈن بۇ كۈچلۈك مۇشتنىڭ زەربىسىدىن كۆزىدىن ئوت چاقناپ كهینىگهسـهنتۈرۈلۈپ كهتتـى، ئۇنىـڭ بۇرنىـدىن ئـوقتهك قـان                 

پۇرسهتنى غهنىیمهت بىلگهنتىلال تونۇر چاقماق تىزلىكىدە بۇرنىدىكى قاننى یېڭى بىلهن سۈرتۈۋاتقان پاششاخاننىڭ مهیدىسىگه كۈچۈپ         
  ...بىرنى تهپتى، پاششاخان كهینىگه یېقىلىپ چۈشتى، ئاڭغىچه پاششاخاننىڭ دوستلىرى تىلال تونۇرنى تۇتىۋالدى

  .ىرماي چاپىنىنىسالدى، ئاندىن تىلال تۇنۇرغا قاراپ ۋارقىردىپاششاخان ئورنىدىن تۇرۇپ ئالد
 پاششاخان بۇرنىدىن ئېقىۋاتقانقان بىلهن كارى –!  قېنى نوچا بولساڭ ئهمدى كېلىشه، سهندەك نېمىلهرگه ئۆزەمنىبىر كۆرسهتمىسهم  -

 ئـۆزىنى پاشـشاخانغائاتتى، ئىككىـیلهن تـازا     بولماي یېڭىنى شـىمایالپ تىلـال تونۇرنىـڭ ئالـدىغا ئېتىلـدى، تىلـال تونۇرمـۇ بـوش كهلـمهي                
قـۇلى ئۆزىنىـڭ یېـشىغا باققانـدا ئاجایىپچاققـان ئىـدى،       -تۇتۇشۇپ كهتتى، تىلال تونۇر تایاققا بهكال پىششىق ئىدى، پاشـشاخانننىڭ پـۇت          

لـله كهلـگهن قوشـۇنىغا بـۇیرۇق     پاششاخان چاقپهلهكتهك پىقىراپبىردەمنىڭ ئىچىدىال تىلال تونۇرنى خىیخىراتتى،تىلال تونـۇر بۇاللمـاي، بى        
سىلهرئارالشـماڭالر،  « قىلدى، بۇنى كۆرۈپ پاششاخاننىڭ دوستلىرىمۇ تهییار بولـدى، شـۇ چاغـدا پاشـشاخان دوسـتلىرىغا بۇرۇلـۇپ قـاراپ         

زىنىـڭ  چۈنكىپاشـشاخاننىڭمۇ مۇشـۇنداق جېـدەل ئـارقىلىق ئۆ    . دەپ ۋارقىراپ ئۇالرنى كهلگىلى قویمىـدى    » !ھهممىسىگه ئۆزەم تاشایمهن  
ئهخالقلىـق پاشـشاخان بۇنـداق جىـدەلنىپۇل بىلهنمــۇ سـېتىۋااللمایتتى، شـۇڭا ئـۇ بــۇ        . قانچىلىـك مهشـىق قىلغانلىقىنىبىلگۈسـى بـار ئىــدى    

  .جىدەلنى بىر پۇرسهت دەپ بىلدى
ن تىلـال تونۇرنىـڭ یهپ   قوشۇندىكى نان یېگهن تهرى یوق ئالته ئۇرۇق باال تىلال تونۇرنىڭ سېپىگه قېتىلىپ پاششاخاننى ئۆرىۋالدى، لـېكى  

كهتكهنتایىقىغا قاراپ ھېچقایسىسى قول سااللمىدى، پاششاخانكىتاپتا ئۆگهنگىنى بویىچه ئۇنىڭ ئىچىدىن ئاجىزراق بىرسىنى تۇتىۋېلىپ        
ولـدى  ئۇنىڭیۈرىگىنى ئاندىن یهنه بىرنىڭ یۈرىگىنى ئىزىش قارارىغا كهلدى، ئـۇ پۇرسـهتنى چىڭتۇتـۇپ تىلـال تونـۇرنى راسـا سـالماقچى ب             
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چۈنكى ئۇ بۇ قۇشۇننىڭ ئاتامانى ئىدى، بۇقاچسا ھهممىسى قاچاتتى، شۇنىڭ بىلهن پاششاخانئۇدۇل تىلال تۇنۇرغـا چاپلىـشىۋېلىپ شـۇنى           
سېلىشقا باشلىدى، قالغانالر پاششاخانغا توختىماي مۇش سالدى، بۇنـداق ئـوپچه ئۇرۇلغانمۇشـنىڭ ۋەزنـى بولمـایتتى، پاشـشاخان ئۇالرغـا              

بـۇرنى قـانبولۇپ چىرایـى تونۇغۇسـىز بولـۇپ كهتتـى، بـۇنى        - یهنىال تىلال تونۇرنى ئۇرۇشقا باشلىدى، تىلال تونۇرنىڭ ئاغزى مۇشیاندۇرماي
كۆرگهن قوشۇن ئهزالىرىنىڭ یۈرىگى چۈشۈپھهركىتى بىر ئـاز ئاسـتىالپ قالـدى، بـۇنى سـهزگهن پاشـشاخانئۆرۈلۈپال دىققىتىنـى بۇالرنىـڭ               

ق بىرسـىگه قـاراتتى، ئۇبـاال پاشـشاخاننىڭ چاقمـاقتهك ئېتىلغـان ئىككـى مۇشـتىغابۇاللماي قېچىـشقا              ئارسىدىكى جـۇغى كىچىـك ئـۇرۇقرا      
باشــلىدى، لــېكىن پاشــشاخانباشقىالرغا بىــر مۇشــمۇ ئاتمــاي پهقهت ئۇالرنىڭئارىــسىدىكى مۇشــۇ ئــۇرۇق بــالىنى قــوغالپ شــۇنىال ئۇرۇشــقا   

ت ھهممه جىدەلنى تېرىغان گایىتقا كهلـدى، پاشـشاخانئۇنىڭ ئالـدىغا شـۇنداق        ئهمدى نۆۋە ...باشلىدى، باال چىقىراپیىراققا قېچىپ كهتتى    
قۇلىدا جان قالمىغان ھالداكهینىـدىكى ھاسـىراپ ئولتۇرغـان تىلـال تۇنۇرغـا ئۈمىـدبىلهن قارىـدى، تىلـال            -كېلىۋىدى، گایىت قورقۇپ پۇت   

لتۇراتتى، پاششاخان راسـا كـۈچ بىـلهن گـایىتنىڭیۈزىگه بىـر      تونۇر بۇرنىدىكى قاننىتوختىتىپ یېڭىلگىنىگه تهن بېرىپ ئۇیهردە ھاسىراپئو       
ــوپقىلى         ــۇ ق ــدىغا بېرىپیېقىلــدى، ئ ــڭ ئال ــۆزىنى تهڭــشىیهلمهي تىلــال تونۇرنى ــنىگه داجىغىنىچهئ ــۇ ســهنتۈرۈلۈپ كهی ــدى، ئ پهشــۋا ئېتىۋى

ونۇرنىڭ ئۈستىگه یېقىلـدى، نـېمه ئىـش    تهڭشىلىۋاتقاندا پاششاخان قۇیۇندەك كىلىپ یهنه بىر تهپتى، ئۇ بۇ قېتىمزوڭ ئولتۇرغان تىلال ت     
دىگىـنىچه یۈگـۈرۈپ   » !خهپ ھاراملىق، ئهجهب مهن بىلهنالقالـدىڭا؟ «بولغانلىقىنى بىلهلمىگهنتىلال تونۇر یهنه تایاق یېیىشتىن قورقۇپ        

چىــدىن بىرســىنى قــاچتى، گایىتمۇئورنىــدىن تــۇرۇپ تىلــال تونۇرنىــڭ كهینىــدىن بهدەرقــاچتى، پاشــاخان ئهمــدى قالغــان تۆتهیلهننىــڭ ئى  
كهیــنىگه قارىمــاي تىلــال -بىرســىگه قارىــشىپ ئالــدى-تاللىمــاقچى بۇلىۋىــدى،تۆتهیلهن تىلــال تونۇرنىــڭ قېچىــپ كهتكىنىنــى كــۆرۈپبىر 

  ...تونۇرنىڭ كهینىدىن یۈگۈرۈپقېچىشقا باشلىدى
اپتـا تۇرغـان بـالىالر بـۇ ئىـشالردىن      ئهتر. ھۇیـت دىگـۈچه ئاخىرالشـتى   -بىـر مهیـدان بـالىالر ئۇرۇشـى چـوڭالر كىلىـپ ئارىـشلىماستاھاینى       

ئاجایىپ ھهیرانقالدى، ئۇالر پاششاخاننىڭ بۇ تهڭداشسىز باتۇرلىقىنى چوڭالرغـا ئېیـتىش ئۈچۈنئـۆیلىرىگه ئالـدىراپ مېڭىـشتى، شـۇنداق        
  .شقا باشلىدىئېغىزغا تارقىلى–قىلىپ باال پاششاخاننىڭ نامى بۇ مهھهللىدە ۋەبالىالرنىڭ مهكتىپىدە ئهپسانه بولۇپ ئېغىزدىن 

 

 كونا خومداندىن قایتىش: توققۇزىنچى باپ

 
ئاســتانه قىــشنىڭ تهییــارلىقى ئۈچــۈن    . كهچ كــۈز شــامىلى بالــدۇرال یوپۇرمــاقالرنى ســارغایتىپ دەرەخلهرنــى یالىڭاچالشــقا باشــلىدى       

 .ئالدىراۋاتاتتى
بولۇپ قالغان ئىـدى، ئۇنىـڭ قـۇلى بىـردەم بىكـار      تۆمۈرچىلىك كارخانىسىدىكى باال ئىشچى پاششاخان ئۇستىسىنىڭ یاخشى یاردەمچىسى      

تۇرمایتتى، ئـۆزىگه بهلگىـلهپ بهرگهن ئىـش تـۈگهپ ئـازراق ئـارام ئالىـدىغانغا ۋاقىـت چىقـسا بېرىـپ باشـقا ئۇسـتىالرغا یاردەملىـشهتتى،                    
كارخانىـدىكى ھهممهیـلهن   ئۇالرنىڭ ئىچىدىغان سۈیىنى تۇشۇپ ئۇششاق ئىشلىرىنى قىلىشىپ بىرەتتى شۇڭا ئۇنىڭغا ئۇستىـسىال ئهمهس    

ئامراق بولۇپ قالغان ئىدى، بۈگـۈن چارشـهنبه بولغاچقـا ئۇستىـسى پاشـشاخاننى بالـدۇرراق قایتىـپ ئهكبهرخاننىـڭ یېنىغـا بېرىـپ سـاۋاق                 
ئېلىۋېلىـــشىنى بۇیرىـــدى، پاشـــشاخان كارخانىغـــا ئالغـــاچ بارغـــان بوخچىـــسىنى كۈتـــۈرۈپ ئۇســـتازى ئهكبهرخاننىـــڭ تېخـــى ئىـــشتىن    

  .كىنى پهرەز قىلىپ ئۇدۇل مهكتىۋىگه قاراپ ماڭدىچۈشمىگهنلى
پاششاخان مهكـتهپ ئالـدىغا یېقىنالشـقاندا ئهكبهرخـان ئۇسـتاز بـالىالرنى قۇیىۋېتىـپ ۋەلىـسپىتىنى یېتىلىگىـنىچه دەرۋازا ئالـدىغا چىقىـپ               

الغاچقا خۇددى یېڭـى تـۇیى بولغـان    بۇرۇلكا كىیىۋ-بولغان ئىدى، ئۇ بۈگۈن ساقاللىرىنى پاكىزە قىرىپ ئۆشنىسىگه یارىشىملىق كاستۇم    
یىگىتلهرگه ئوخشاپ قالغان ئىدى، پاششاخان ئۇستازىدىكى بۇ ئۆزگۈرۈشلهرنى كۆرۈپ ھهیـران قالـدى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ ئهزەلـدىن                 

  .پاششاخان یۈگرەپ بېرىپ ئۇستازىغا كۈلۈپ ساالم قىلدى. مهكتهپتىن بۇنداق بۇرۇن قایتالمایتتى
  ! ئهسساالم ئۇستاز-
ــا بالىــسىنى كۆرگهنــدەك خۇشــال بولــۇپ،   –ەئهلهیكــۇم ئهســساالم پاشــشاخان، ســاڭا ســاقالپ تۇرغــان ئىــدىم    ۋ-  - دېــدى ئۇســتاز گۇی

  !ۋەلىسپىتنى سهن یېتىلىۋالغىن، ئالدىرماي ماڭایلى
  .پاششاخان ۋەلىسپىتكه بهك قىزىقاتتى، ئۇ خوش بولۇپ دەرھال ۋەلىسپىتنى قۇلىغا ئېلىپ یىتىلهپ ماڭدى

  نىغا كۈنۈپ قالدىڭمۇ؟ تاماقنى قانداق قىلدىڭ؟ كارخا-
 ھهئه، ئۇالر بهك یاخشى، قوسۇغۇممۇ ئاچ قالمىدى، ئۇالر ھهر قېتىملىق تاماقتا ماڭا یهیدىغىنىـدىن بىرىـشىدۇ، بهزىـدە یېگىلـى قۇسـاق          -

  . دەپ كۈلدى پاششاخان ئۇستازىغا قاراپ-.یوق بولۇپ كىتىمهن
  كىتىدۇ، تېكىستلهرنى یادالشقا ۋاقتىڭ چىقتىمۇ؟ یاخشى بۇپتۇ، بۇ كۈنلهرمۇ ئۆتۈپ -
  . چىقمامدىغان، ئىشىمنى قىلغاچ توختىماي شۇالرنى یادالیمهن-

ئۇالر پاراڭالشقان پېتى رەستىنىڭ دوقمۇشىدىكى خانلىق مهسچىتنىڭ ئالدىدا توختىدى، ئهكبهرخاننىڭ بۈگۈن كهیپىیاتى ئاالھىدە یاخشى 
  .گه قارىۋەتكهندىن كېیىن بوینىنى سۇزۇپ یولغا قاراشقا باشلىدىئىدى، ئۇ یېنىدىكى یانچۇق سائىتى
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  . دەپ سورىدى پاششاخان ئۇستازىنىڭ بىرسىنىڭ یۇلىغا قاراۋاتقانلىقىنى بىلىپ- ئۇستاز بۇ یهردە بىرەسىنى ساقالمدۇق؟ -
  . ھهئه، بىر مېھمان كهلمهكچى ئىدى، ئۇنىڭ بىلهن مۇشۇ یهردە كۆرۈشمهكچى بولغان-

پاشـشاخان ئۇسـتازىنىڭ تېخـى ئـۆیلهنمىگىنىنى بىلهتتـى، شـۇڭا ئـۇ ئۇسـتازىغا         .  شۇنى دەپ بولۇپ چىرایى شهلپهردەك قىزاردى      ئهكبهرخان
  :قاراپ كۈلۈپ ئېیتتى 

  ! ئۇنداقتا مهن ئۆیگه كهتكهچ تۇراي، ساۋاق ئالغىلى باشقا كۈنى كىلهي ئۇستاز -
 ئهكبهرخـان  –! سـهن یېنىمـدا تۇرمىـساڭ بولمایـدۇ، مـاقۇل دېگىـن كهتـمه        یاق، یاق ، پاشـشاخان ئۇنىـڭ بىـلهن تـۇنجى كۆرۈشۈشـۈم،             -

  .ناھایىتى جىددىلىشىپ كهتتى
پاششاخان ئۇستازىنىڭ گېپىنى یىرالمىدى، ئۇزاق ئۆتمهي رەسته تهرەپتىن ئوتتۇرا یاشلىق بىر ئایـال كهیـنىگه بىـر قىزنـى سـېلىپ ئىللىـق              

ئـارا قىـزغىن ساالمالشـتى، قىزچـاق یىگىرمىلهرنىـڭ قارىـسىنى ئالغـان ناھـایىتى         -ئـۆز كۈلۈمسىرەپ ئهكبهرخاننىڭ ئالدىغا كهلـدى، ئـۇالر      
نومۇسچان قىز بولۇپ ئاپئاق چىرایى زىلۋا بهدىنىگه چىپ كهلگهن قىزىل كـۆینىكى بىـلهن رەڭ تاالشـقاندەك قىزىرىـپ كهتـكهن ئىـدى،               

ىنىڭ یهردە یاكى بۇلۇتنىڭ ئۈسىتىدە ئىكهنلىكىنى بىلهلـمهي  ئهكبهرخان مۇشۇ تاپتا بۇ قىزدىنمۇ ئۆته خىجىل بولۇپ كهتكهن بولۇپ ئۆز      
  .قالغان ئىدى

تىنـسىز  -ئوتتۇرا یاشلىق ئایال ئۆزىنىڭ مۇھىم ئىشى بارلىقىنى باھانه قىلىپ ئۇالر بىـلهن خوشالشـتى، ئـۈچهیلهن مهسـچىت ئالدىـدا ئـۈن                
  :تازى ئهكبهرخانغا یاردەم قىلدىبىردەم تۇرغاندىن كېیىن زېرەك پاششاخان ئارىدىكى جىمجىتلىقنى بۇزۇپ ئۇس

  . پاششاخان قهستهن ئۇستازىغا مهسلىھهت سالغان بۇلدى- ئۇستاز، ئازراق بىر نهرسه یهیلىمۇ؟ -
   سىنىڭ نېمه یىگۈڭ بار؟– بۇ گهپ ئهكبهرخانغا یاغدەك یاقتى - شۇنداق قىالیلى،-
  .ېدى پاششاخان یېنىدىكى چىرایلىق قىزغا یهر یۈزىدىن قاراپد-! نېمه بولسا مهیلى، ئىشقىلىپ ئاچامنىڭ یېگۈسى بارنى یىمهیلىمۇ-

قىز ئالمىدەك تومپىیىپ چىققان مهیدىـسىنىڭ ئۈسـتىدە چوكـان تالـدەك ئـۆزىنى تاشـالپ تۇرغـان تـوم چېچىنـى ئوینـاپ یهردىـن ئۈسـتۈن               
كۈتـۈرۈپ بىـر جـۇپ قـوي كـۈزى بىـلهن       قارىمایتتى، ئۇ بۇ گهپنى ئاڭالپ ئاۋالقىدەك یهرگه قاراپ كۈلۈمسىرەپ تۇردى، ئانـدىن بېـشىنى      

ئهكبهرخان ئۆمرىدە بۇنـداق چىرایلىـق قىزنـى كـۆرۈپ باقمىغانـدەك بىـر قىـسمىال بولـۇپ قالـدى، ئـۇ               . ئهكبهرخانغا قاراپ كۈلۈپ قویدى   
  :دىققىتىنى یېغىپ قىزغا قاراپ ئېیتتى

  .مهس ئۇنداقتا قۇربان ھاجىنىڭ ئاشخانىسىغا بارایلى، شۇ یهرنىڭ تامىقى یامان ئه-
سۆز قىلىشمىدى، پاششاخان ۋەلىسپىتنى یىتىلهپ ئۇالرنىـڭ كهینىـدىن ئهگهشـتى، ئـۇالر پهقهت قۇربـان      -ئىككىیلهن یولدا ماڭغۇچه گهپ   

بىـرىگه یېقىـپ قالـدى، ئـۇالر خـۇددى      -توال پاراڭالشتى، ئىككىـیلهن بىـر    -ھاجىنىڭ ئاشخانىسىغا بېرىپ غىزالىنىش جهریانىدا ئاندىن ئاز      
یىگىتتهك چىرایىدىن كۈلكه كهتمىگهن ھالدا ئاشخانىدىن چىقتى لېكىن مۇشۇ چاغدا كۈتۈلمىگهن بىر ئىش -ر جۇپ قىزتویى بولغان بى

  .بۇالرنىڭ كهیپىنى بۇزدى
بىرىنى یـۈلهپ مېڭىۋاتـاتتى، بۇنىـڭ بىـرى یـاش یىگىـت یهنه بىـرى یاشـتا چـوڭ یـۈزلىرىنى            -ئاشخانا ئالدىدىكى كوچىدا ئىككى رۇس بىر     

ساقال قاپلىغان كىیىنىشى قاتتىق پوزۇر بىر ئهر كىشى ئىدى، یاشـتا چـوڭى ئېھتىمـال چـوڭ سـودىگهر یـاكى كاتتـا بـاي                –سېرىق بۇرۇت   
پات توختاپ یـۈزىگه شـاپىالق سېلىـشلىرىغا چىـداپ ماڭماقتـا      -بولسا كېرەك یاش یىگىت بۇ قېرى مهستنىڭ توختىماي تىلالشلىرىغا، پات 

سـولغا دەسـسهپ ھېلـى    -كه یـول بېرىـپ كـۇچىنى بۇالرغـا ئـوڭچه قۇیـۇپ بهردى، ئـۇالر ئـوڭ        ئىدى، كوچىدىكى كىشىلهر بۇ ئىككى مهسـ   
كۈلــۈپ ھېلــى ۋارقىــراپ قۇلىــدىكى قــۇرۇق ۋوتكــا شېشىــسىنى كىــشىلهرگه ئــاتقىلى قوپقانــدەك قىلىقالرنــى قىلىــپ قۇربــان ھاجىنىــڭ      

كوچىغا چىقىپ قالدى ، ئۇالر بۇ ئىككى مهستنى كـۆرۈپ  ئاشخانىسى ئالدىدىن ئۆتىۋاتقاندا ئهكبهرخان قاتارلىق ئۈچهیلهن ئاشخانىدىن     
یانغـا ئۆتـۈپ ئۇالرغـا یـول بىرىـپ تـۇردى، شـۇ ئهسـنادا قېــرى مهسـتنىڭ كـۈزى ئهكبهرخاننىـڭ كهینىـدە مۈكـۈپ تۇرغـان قىزغـا چۈشــۈپ                

 مهسـتنىڭ قۇلىغـا ۋاققىـدە    ھىجایغىنىچه بىرنىمىلهرنى دەپ ئهكبهرخاننىڭ ئالدىغا دەلدەڭشىپ كىلىپ قىزغا قۇلىنى سۇندى، ئهكبهرخـان    
بىرنى سېلىپ ئۇنى كهینىگه ئىتتىرىۋەتتى، قېرى مهست كهیـنىگه بىـر قـانچه قهدەم دەلدەڭـشىپ یهنه یـۈزىنى قـېلىن قىلىـپ بـۇ یهردىـن                 
كهتكىلىۋاتقان ئهكبهرخاننىڭ ئالدىغا ھىجىیىـپ كىلىـپ ئـۇنى كـۈچهپ ئىتتىرىۋېتىـپ كهینىـدىكى قىزنىـڭ بىلىكىنـى تۇتىۋېلىـپ ئـۇنى               

ۇچاقالشقا ئۇرۇندى، ئهكبهرخان كۆڭلىدە بۇ قېرىنى ھهرقانچه پهس بولسىمۇ بۇنداق قىلىقالرنى قىلىپ یۈرمهس دەپ ئویلىغـان ئىـدى،        ق
ئۇ بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ چاقماق تىزلىكىدە قىزنىڭ قۇلىدىن تارتىپال قېرى مهستنىڭ سىمىز یۈزىگه كېلىشتۈرۈپ بىر كاچـات سـالدى، بىـر         

تۇرغان یاش مهست یىگىت خوجایىنىنىڭ مۇشىت یېگهنلىكىنى كۆرۈپ ئۆزىنى ئهكبهرخانغا ئاتتى، ئهكبهرخانمۇ بوش یاندا ئویۇن كۆرۈپ 
ھۇیت دىگۈچه ئهكبهرخان بۇ ئىككى مهستنى كوچىنىڭ بىـر یېنىـدىكى یۈنـدە كاتىكىغـا قىـستاپ ئاپىرىـپ       -یىگىت ئهمهس ئىدى، ھاینى   

باتۇرلىقىغـا  -ەتتى، ئهتراپتـا قـاراپ تۇرغـان ئاممـا ئهكبهرخاننىـڭ قورقمـاس بـاتۇر            پهشۋالىرى بىـلهن كاتهكنىـڭ ئىچىـگه چىڭـدىۋ        -مۇشت
  .ئاپىرىن ئۇقۇپ چاۋاك چېلىشىپ كهتتى

تاغىـل ۋاقىـرىغىنىچه جېـدەل چىققـان تهرەپـكه      -شۇ چاغدا كوچىنىڭ نېرىسىدا ئامانلىق ساقلىغۇچى رۇسالر پۈشتهكلهرنى چېلىـشىپ ئـاال   
رھال یېنىدىكى قىزنى ئۇنىڭ ئۇنىماسلىقىغا قارىماي مهجبۇرى قاچۇرۋەتتى، بىر قىسىم ئهسـكهرلهر   یۈگۈرۈشۈپ كېلىشتى، ئهكبهرخان دە   

یۈگـۈرۈپ كېلىـشكىنىچه یۈنـدە ئازگىلىـدىن چىقالمایۋاتقـان ئىككـى مهســتنى تهسـلىكته یـۈلهپ قوپـۇردى یهنه بىـر قىـسىم ئهســكهرلهر            
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  .ۇرۇپ كۆرسىتىشى بىلهن تۇتىۋالدىقېچىشقا ئۈلگۈرەلمىگهن ئهكبهرخاننى یاش مهستنىڭ كاتهكته ت
قېرى مهست ئورنىدىن تۇرۇپ دەلدەڭشىگىنىچه چهمبهرچهس باغالنغان ئهكبهرخاننىـڭ ئالـدىغا دىـۋەیلهپ بـاردى، ئىككـى یېنىغـا قـاراپ            

ىگه شاپىالق یهنه ھېلىقى قىزنى ئىزدەشكه باشلىدى، قىزنى كۆرەلمىگهندىن كېیىن بىر نىمىلهرنى دەپ ئاچچىقلىنىپ ئهكبهرخاننىڭ یۈز      
دىگهندەك ئهكبهرخاننىڭ شاپىالق یېیىشىگه قاراپ كۈلۈشۈپ  » !رۇسالرغا تایاق سالغىنىڭغا توي   « بىلهن سېلىشقا باشلىدى، ئهسكهرلهر     

  .تۇردى، ئهكبهرخاننىڭ كۆز ئىشارىتىگه بویسۇنغان پاششاخان بىر یاندا مۇشتىنى تۈگۈپ ئاچچىقىنى یۇتقان ھالدا غهزەپ بىلهن تۇراتتى
یۇقسىز قېرى مهسىت یېنىدا كۈلۈپ تۇرغان بىر ئهسكهرنىڭ قۇلىدىكى مىلتىقنى تارتىـپ ئېلىـپ ئـۇنى بهتلهپـال ئهكبهرخانغـا قارىتىـپ             تۇ

تهپكىنى باسـتى، ئـاڭغىچه یانـدىكى پاشـشاخان ھۇشـیار كىلىـپ قېلىـپ ئېتىلغىـنىچه قېـرى مهسـتنىڭ قۇلىـدىكى مىلتىقنـى قـۇلى بىـلهن                 
. قىلغان ئاۋاز بىلهن كوچىدىكى كىشىلهر پاتىپاراق بولۇپ كىتىشتى، ئوق ئاسمانغا ئېتىلغان ئىـدى » پاڭ«ئاسمانغا كۈتۈرۈپ ئۈلگۈردى  

  . ئهسكهرلهر قېرى مهستكه یالۋۇرغاندەك نۇرغۇن گهپلهرنى قىلىپ ئۇنىڭ قۇلىدىكى قۇرالنى مىڭ تهسلىكته قۇلىغا ئېلىشتى
ــتىگه زەن ســېلىپ تۇرغــان ھېلىقــى یاشــرا    ــانلىقىنى    پاشــشاخاننىڭ ھهركى ــله تۇرغ ــلهن بىل ق چــاال مهســت پاشــشاخاننىڭ ئهكبهرخــان بى

كۆرگهچكه ئۇنى تۇنىۋېلىپ ئهسكهرلهرگه بىر نىمىلهرنى دېدى، ئهسكهرلهر یوپۇرۇلۇپ كىلىپ پاششاخاننى تۇتىۋېلىپ قـۇلىنى كهیـنىگه    
پ ئهكبهرخـاننى یهپ كهتكـۈدەك ئهلپـازدا    باغالپ قویـدى، شـۇ ئهسـنادا قېـرى مهسـىت پاشـشاخاننىڭ ئىـشنى بۇزغانلىقىـدىن نـارازى بولـۇ                 

تۇراتتى، ئۇ پاششاخانغا بۇرۇلۇپ قاراپ ئۇنىڭ ئالدىغا سهنتۈرۈلگىنىچه بېرىپ ئۇنى تىپىپ ئۇرۇشقا باشـلىدى، چـوڭ ئادەمنىـڭ تىـپىكىگه        
ت ئـاچچىغىنى  بواللمىغان پاششاخان یهرگه یېقىلىپ چۈشتى، قېـرى مهسـىت ئـۇنى كـۈچهپ دەسـسهشكه باشـلىدى، بـۇ قېـتىم قېـرى مهسـ                  

پاششاخاندىن چىقارماقچى بولىۋاتاتتى، ئهكبهرخـان بـۇ نـاھهقچىلىقنى كـۆرۈپ غهزەپـتىن چىـدىیالماي دىققهتـسىز تۇرغـان ئهسـكهرنىڭ                 
قۇلىدىن یۇلقىنىپ چىقىپ قېرى مهستنىڭ چاتىرىقىغا راسا كىلىشتۈرۈپ بىرنى تهپتى، قېرى مهسىت خۇددى توڭگـۇزدەك چىقىـراپ جـان            

چه رەزىنكىدەك یېغىلىپ قالدى، ئهسكهرلهر ئهكبهرخاننى توپلىشىپ ئۇرۇشقا باشلىدى، خاالیىق بـۇ رەھىمـسىزلىكلهردىن     یىرىنى تۇتقىنى 
یاقىــسىنى تۇتۇشــۇپ تــۆۋۋە قىلىــشتى، قېــرى مهســت ناھــایىتى تهســلىكته ئورنىــدىن تــۇرۇپ ئهكبهرخاننىــڭ ئالــدىغا بــاردى، ئهســكهرلهر    

 یول بوشۇتۇپ ئارلىقىنى ئېچىپ بىرىۋاتاتتى، قېرى مهست ئهكبهرخاننىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۇنى ئاچچىغىڭنى چىقىرىۋال دىگهندەك ئۇنىڭغا
دىگهنــدەك بىـر نىمىلهرنــى دەپ بېـشىنى چــایقىغىنىچه كهیـنىگه یېنىــپ یهردە یاتقــان    » یــاق ...یـاق « ئۇرۇشـقا قــۇلىنى كۈتـۈرۈپ بولــۇپ   

ننىــڭ ئــوغلى دەپ قــاراپ باشــقىچه بىــر ئۇســۇلدا ئهكبهرخانــدىن ئــۆچ  پاشــشاخاننىڭ یېنىغــا بــاردى، ئــۇ كۆڭلىــدە پاشــشاخاننى ئهكبهرخا
ئالماقچى بولدى، ئۇ ئالدى بىلهن یهردە باغالقلىق یاتقان پاششاخاننىڭ یۈزىگه كۈچهپ بىرنى تهپتى ئاندىن ئهتراپىغـا سـىنچىالپ قـاراپ         

هردىـن تهسـلىكته قومـۇرۇپ ئېلىـپ بۇنىـڭ بىـلهن       بىرنېمه ئىزدىدى، ئۇ كوچىنىڭ بۇیىدىكى ئادەم بېشى چوڭلۇقىدىكى بىردانه تاشـنى ی         
پاششاخاننىڭ بېشىنى یهنچىمهكچى بولـدى، ئـۇ تاشـنى كـۈچهپ بېـشىدىن ئۈسـتۈن قىلىـپ پاشـشاخان تهرەپـكه مېڭىۋاتقانـدا تۇیۇقـسىز                      

  .ىالپ ئېقىۋاتاتتىیهرگه چۈشۈپ كهتتى، شۇ تاپتا ئۇنىڭ ئوڭ كۆزىدىن قان تامچ  دەپ ۋارقىراپ سالدى ھهم قۇلىدىكى تاشمۇ» !ۋایجان«
ئهسلىدە بۇ جېدەلنىڭ باش ئاخىرىنى تىلال تونۇر كۆرۈپ تۇرغان ئىدى، ئۇ باشتا پاششاخاننىڭ تایاق یىگىنىدىن قـانغۇچه خـۇش بولـدى،        

ئـۇنى  ھهتتا باغالقلىق پاششاخاننى راسا بىر ئۇرغۇسىمۇ كهلدى، ئۇ یهردە یاتقان پاششاخاننىڭ بېشىدا كۈلۈپ قـاراپ تـۇراتتى، پاشـشاخان           
دېگهن بىر ئېغىـز سـۆزنى چىقىـرىپال    » !...تىلالخان«كۆرۈپ تىلال تونۇرنىڭ كۆزىگه ئۈمىد بىلهن تىكىلىپ قارىدى، ئاندىن پهس ئاۋازدا   

كۈزىنى باشقا یهرگه ئېلىپ قاچتى، تىلال تونۇرنىڭ ئىسمىنى ئۆمرىدە ھېچكىم بۇنداق توغرا ئاتاپ باقمىغان ئىدى، پاششاخاننىڭ بۇ خىل 
ىك چىقىپ تۇرغان كۆزىدىن شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ئۈمىد بىلهن چاقىرىشىدىن تىلال تونۇرنىڭ قېنـى دولقۇنلىـدى، چـۈنكى      بىچارىل

ئىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ بىر ئۆتۈپ كهتكهن ناھهقچىلىق بولغاچقا تىلال تونـۇر بـۇ     ئۇنىڭ قېنىدا ئاققىنىمۇ پاششاخاننىڭ مىللهت قېنى   
اتاتتى، ئۇنىڭ یۈرىگى سېلىپ ئهركهكلىكى ئۈستۈن كهلدى، ئۇ بایام قىلغان قىلىقىغـا خىجىـل بولـۇپ یهرگه     تهڭسىزلىككىمۇ چىدىمایۋ 

  .كىرىپ كهتكۈدەك بولدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇ كهینىگه یېنىپ یاندىكى دوستلىرىغا بىر نىمىلهرنى جېكىلهپ بۇ یهردىن شۇئان ئایرىلدى
چىنىڭ بۇیىدىكى تۇتاش دۇكانالرنىڭ ئۆگزىسىگه یامشىپ چىقىپ پاششاخان باغالنغان تىلال تونۇر پاششاخاننىڭ یېنىدىن ئایرىلىپ كو    

یهرگه یېقىنالشتى، شۇ چاغدا قېـرى مهسـىت یهردىكـى چـوڭ تاشـنى ئېلىـپ بېـشىدىن ئېگىـز كۈتـۈرۈپ پاشـشاخاننىڭ بېـشىنى نىـشانالپ                     
ۈزىنى نىـشانالپ یـېقىن ئـارىلىقتىن ئۈكچىـدەك بىـر تاشـنى       مېڭىۋاتقاندا تىلال تونۇر دەرھال قۇلىدىكى رەگهتكه بىلهن قېرى مهستنىڭ ی    

سۇزۇپ قۇیۇۋەتتى، شېخىل تاش ئۇدۇل قېرى مهستنىڭ ئوڭ كـۆزىگه تهگـدى، قېـرى مهسـىت ئـۇق تهگـكهن اللمـا ئىتـتهك چىقىـراپ قـان              
دىن ئېتىلغانلىقىنى بىلهلمهي تهپچىپ چىققان كۈزىنى ئۇۋىلىغىنىچه ئولتۇرۇپ قالدى، ئهسكهرلهر پاتىپاراق بولۇشۇپ رەگهتكىنىڭ قهیهر      

پىتىراشقا باشلىدى، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئهكبهرخاننىڭ یېنىـدا تۇرغـان بىـر ئهسـكهر تـوۋلىغىنىچه یـۈزىنى تۇتـۇپ ۋایجانالشـقا باشـلىدى،                 
  .ئهسلىدە ئۆگزىدىن یهنه بىر تال شېغىل تاش ئۇچۇپ كىلىپ بۇ ئهسكهرنىڭ یۈزىنى یىرتىۋاتقان ئىدى

ىم رەگهتكىنىڭ ئۆگزىـدىن ئېتىلغـانلىقىنى بىلـدى، ئـۇالر بـاغالقلىق ئهكبهرخـان بىـلهن پاشـشاخاننى تاشـالپ قۇیـۇپ                  ئهسكهرلهر بۇ قېت  
تهتۈر توۋلىشىپ دۇكـان ئۆگزىـسىگه چىۋىنـدەك ئۇالشـتى، پاشـشاخانغا یـېقىن یهردىكـى بىـر بـاال یۈگـۈرۈپ كىلىـپ یهردە یاتقـان                   -ئوڭ

ــدىكى ئارغــامچىنى كېسىــشكه ب   ــۇنچه مهزمــۇت     پاشــشاخاننىڭ قۇلى ــۇلىنى ئ ــاراپ ئۇنىــڭ ق ــاال دەپ ق اشــلىدى، ئهســكهرلهر پاشــشاخاننى ب
باغلىمىغان ئىدى، پاششاخان باغالقتىن بوشىنىپ ھېلىقى باال بىـلهن ئۇسـتازى ئهكبهرخاننىـڭ قـۇلىنى بوشـاتماقچى بولـدى، ئهكبهرخـان           

، مهن بىـلهن كـارىڭالر بولمىـسۇن دەرھـال قـېچىڭالر، تىـز       ئانـامنى بـوش قویمایـدۇ     -مهن قاچقان تهقدىردىمۇ بۇالر مىنىـڭ ئاتـا       «ئۇالرغا  
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  . دەپ پهس ئاۋازدا ۋارقىردى» !بۇلۇڭالر
ئاڭغىچه ئهسكهرلهرنىڭ بىر قىسمى ئۆگزىدىكى كۆلهڭگىنى قوغالپ قاالیمىقان ئۇق ئېتىشقا باشلىدى، یهنه بىـر قىـسمى پاشـشاخاننىڭ        

لىشتى، پاششاخان بىلهن ھېلىقـى بـاال كىـشىلهر ئارىـسىغا شـۇڭغۇپ كىرىـپ       قېچىپ كهتكهنلىكىنى ئۇقۇپ دەرھال ئورنىغا یۈگۈرۈپ كې 
  .كهتكىنىچه بۇ یهردىن غایىب بولدى

پاششاخان شۇ یۈگۈرگىنىچه ھېلىقى بالىغا ئهگىشىپ شهھهر سىرتىدىكى كونا خۇمدانلىققا كىلىپ توختىدى، بىر دەمدىن كېیىن تىلـال            
ماماتىغـا قارىمـاي قۇتۇلـدۇرۇپ قویغـان     - پهیدا بولدى، پاششاخان ئۆزىنىڭ جېنىنى ھایات  تونۇرمۇ بېشىدىن سۇ قۇیۇلغان ھالدا بۇ یهرگه      

  .تىلال تونۇر بىلهن قایتىدىن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى
  
*              *               *             *                  *  

رالمـاي تىلـال تونۇرنىـڭ كونـا خۇمدانـدىكى تاشـالندۇق ئۆیىـدە        پاششاخان بىخهتهرلىكنى كۆزدە تۇتۇپ ئۈچ كۈنگىچه ئۆزىنىڭ ئۈیىگه با  
ئارا سىردىشىپ یاخشى دوستالردىن بولـۇپ قالـدى، تىلـال تونۇرنىـڭ پاشـشاخانغا ئېیتىـپ بېرىـشىچه        -تۇرۇپ قالدى، ئۇالر بۇ جهریاندا ئۆز 

ــدىرى ئىــكهن،       ــرەت كومان ــسمىنىڭ ئهت ــدانلىقنىڭ شــهھهر قوغــداش قى ــسى ئهســلىدە خان ــۇ   ئۇنىــڭ دادى ــدە ئ رۇســالر باســتۇرۇپ كىرگهن
بۇیرۇقىغا قارشى ئهللىك نهچچه كىشىنى تهشكىللهپ رۇسـالرغا قارشـى پـارتىزانلىق ئۇرۇشـى قوزغىغـان ،         » ئۇرۇشماسلىق«خاندانلىقنىڭ  

نالرنىـڭ  خائى«خاندانلىق ئاغدۇرۇلۇپ بىر یىلدىن كېیىن ئۇ رۇسالرنىڭ قۇلىغا چۈشۈپ قېلىپ ئېتىـپ تاشـالنغاندىن سـېرىت رۇسـالرنىڭ       
مومىسىدىن باشالپ ئانىسىغىچه تهقىب ئاستىغا ئېلىنىپ -دېگهن سىیاسىتىگه ئاساسهن ئۇنىڭ بوۋا» ئهۋالدىنى ئىنىقالپ تهرتىپكه سېلىش  

تۈرمىدە كىسهللىك ھهم ئاچلىقتا ئۆلۈپ كهتكهن، تىلالخان ئۇ چاغدا ئاران ئىككـى یاشـتا بولـۇپ ئانىـسى ئـۇنى یىـراق سـهھرادىكى بىـر                 
بىرىۋەتكهن ، لېكىن تاغىسىنىڭ ئایالى ئىچى زەھهر خوتۇن بولغاچقا بۇ باال ھامـان بېـشىمىزغا بـاال بولىـدۇ دەپ قـاراپ ئىككـى       تاغىسىغا  

  . دىگهننى باھانه قىلىپ ئىشنى تۈگهتكهن» باال یۇتۇپ كهتتى«یاشلىق تىلالخاننى شهھهرگه تاشلىۋېتىپ 
 یاشـقا كىرگهنـدە دادىـسنىڭ كونـا سهپدىـشى تىلالخاننىـڭ ئىزدىرىكىنـى قىلىـپ         كویالردا سوقۇلۇپ یۈرۈپ ئـالته -كېیىن تىلالخان كۇچا 

ئۇنى كوچىدىن ئۈیىگه قایتۇرۇپ ئهكىلىپ ئائىله مىھرىنى یهتكۈزگهن لېكىن رەھمسىز ۋابا بۇ ئـائىله كىـشىلىرىنىمۇ دۇنیـادىن ئېلىـپ             
  .ونۇرمۇ بۇ گهپلهرنى مانا مۇشۇ كىشىدىن ئاڭلىغان ئىكهنتىلال ت. كهتكهن، تىلالخان یهنىال ئاۋالقىدەك یېتىملىك كوچىسىغا قایتقان

پاششاخان ئۇنىڭ بۇ ئېچىنىشلىق قىـسمهتلىرىنى ئـاڭالپ رۇسـالرنىڭ زوراۋانلىقىغـا قـاتتىق غهزەپلهنـدى، ئـۇ مۇشـۇ تاپتـا كـۆڭلىگه بىـر                    
  . خىیالنى پۈككهن ئىدى، لېكىن ئۇ تىلال تۇنۇرغا بۇ گهپنى ھازىرچه ئېیتماسلىقنى ئویلىدى

 دېدى پاششاخان كۆزلىرىدىن غهزەپ – تىلالخان، كۆڭلىڭنى یېرىم قىلما، ھهر ئىككىلىمىزنى بۇ كۈنگه دۇچار قىلغىنى مۇشۇ رۇسالر -
  . قاراپ تۇر، ئۇالر ھامىنى جاجىسىنى یهیدۇ–ئۇتى چاچرىتىپ 

 باشـقا بالىالرغـا ئوخـشاش مهكتهپـته ئوقۇسـام،      ئانام ھایات بولسا، مىنىڭمۇ ئۆیۈم بولسا، مهنمـۇ     - بهزىدە ئویالپ قالىمهن مىنىڭمۇ ئاتا     -
لـېكىن بـۇالر ھېچقایسىـسى ماڭـا نېـسىپ بولمىـدى، مهن       ...ئۇالرغا ئوخشاش كىتاب ئۇقۇشـنى بىلـسهم، خهت یازالىـسام دەیـمهن لـېكىن            

ــۆچ پاشــشاخان    ــا ئ ــرەتلىنىمهن، مهن ئۇالرغ ــادەملهردىن بهكــال نهپ ــاپ ئولتۇرغــ   -...ئ ــدا ئوین ــۇر قۇلى ــال تون ــدى تىل ــسىنىڭ  دې ان رەگتكى
  .رەزىنكىسىنى بارمىقىغا چىڭ یۆگهپ تۇرۇپ

 دېگىنىڭغۇ ئېیتماققا توغرا، ئهمما ھهممه ئادەملهرگه ئۆچ بولساڭ بولمایدۇ، ھهممىسىنىڭ باشالمبېشى یهنه شۇ رۇسالر، ئۇالر ھه دىسه      -
تىكلىدۇق دەپ جـار سېلىـشىدۇ، قایـسى كۈنـدىكى     قوللۇق تۈزۈمنى یوق قىلىپ سىلهرنى ئازاد قىلدۇق، تهڭسىزلىكنى تۈگىتىپ ئادالهتنى         

ئىشنى ئۆز كۆزۈڭ بىلهن كۆردۈڭ، ئۇالرنىڭ نهزىرىدە رۇسالردىن باشقىسى ئادەم ئهمهس، ئۇالر بىزنى ھایۋاننىڭ ئورنىدا كۈرىـدۇ، پهقهت     
  !رۇسالرال بىزنىڭ دۈشمىنىمىز بۇلىشى كېرەك تىلالخان

ى كـۆپ تارتقـان، كىـشىلهرنىڭ خـارالپ كهمسىتىـشىگه كـۆپ ئۇچۇرغـان بـاال بولغـانلىقى،          تىلال تونۇر بىر ئۆمۈر یىتىمچىلىكنىـڭ دەردىنـ      
ئانا تهربىیىسىگه ئىرىشىپ باقمىغان یـاكى مهكـتهپ قارىـسى كـۆرۈپ باقمىغـان بـاال بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئـۇ ئهشـۇ                  -ئۇنىڭ ئۈستىگه ئاتا  

دېــگهن نهرسـىمۇ یــوق ئىـدى، نىمىنىــڭ گۇنـاھ نىمىنىــڭ ســاۋاب    جهمىیهتـتىن ئهشــۇ ئـادەملهردىن نهپرەتلىنهتتــى، ئۇنىڭـدا دىنىــي ئهقىـدە     
ــایتتى، شــۇڭا           ــلهن كــارى بولم ــشالر بى ــقا ئى ــسىال باش ــى ھهل قىل ــاق غېمىن ــۈك قۇرس ــر كۈنل ــۇ پهقهت بى ــى، ئ ــدىغانلىقىنى بىلمهیتت بۇلى

  .پاششاخاننىڭ گىپى ئۇنىڭ ئىدىیىسىدىن ئانچه ئۆتۈپ قالمىدى
پتىكى مۇئهللىملهردەك گهپ قىلغىلى تۇردۇڭ، بىر قېـتىم مهن سـىنىپ ئىـشىگىنىڭ یوچۇغىـدىن       پاششاخان سهن ئهجهب مهكته    -        -

لېكىن سـهن بىزنـى كېـیىن چۈشـۈنۈپ     ...مۇئهللىمنىڭ بالىالرغا مۇشۇنداق چۈشىنىكسىز گهپلهر بىلهن دەرس ئۆتۈۋاتقىنىنى ئاڭلىغانمهن    
  ...قالىسهن

  ...رخانىغا بىر بېرىپ باقایمىكىن بۇپتۇ، بۇالرنى كېیىن دىیىشهیلى، مهن ئهمدى كا-
بالىالر ئولجا ئالغىلى كهتكهن، ئۇالر سىنىڭ ئۆیۈڭنىڭ ئهھۋالىنى تىڭتىڭالپ باقماقچى، ئۇالر كهلسۇن ئانـدىن       !  توختا، ئالدىرىمىغىن  -

  ..بىر نېمه دەیلى
توخـۇ  -تۇقـاچ یهنه بهزەنلىـرى گـۆش   -پـېچهك، بهزەنلىـرى یهیـدىغان نـان     -ئالته باال بهزەنلىرى پـۇل    -شۇنداق قىلىپ كهچكه یېقىن بهش    
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دىگهندەك نهرسىلهرنى كۆتۈرىشىپ پهیدا بولۇشتى، تىلـال تونـۇر ئالـدى بىـلهن نهخ پـۇلالرنى سـاناپ یانچۇقىغـا سـالدى، ئانـدىن قالغـان                     
ۇالرنىـڭ بـۇ   قۇرسىقى ئېچىپ كوكىراپ كهتكهن پاششاخان ئۈچ كۈندىن بىـرى ب     . ئولجىالرنى داستىخانغا تىزىپ مهززە قىلىشقا باشلىدى     

داستىخانىسىغا داخىل بولۇپ كهلگهچكه ھېچ تارتىنمایال توخىنىڭ بىر پاچىقى بىلهن بىـر تـال نـاننى قۇلىغـا ئېلىـپ یىیىـشكه باشـلىدى،           
ئارلىقتا تىلال تونـۇر بـالىالردىن پاشـشاخاننىڭ ئۆیىنىـڭ ئهھـۋالىنى سۈرۈشـته قىلـدى، بـالىالر بىـرە نورمالـسىزلىقنىڭ یـوقلىقىنى ئېیتتـى،                       

ۇنىڭ بىلهن پاششاخان ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ تۇرىدىغانلىقىغا ۋەدىلىشىپ قاش قارایغاندا بۇ شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان كونا ئۆیدىن   ش
  .ئایرىلدى

پاششاخان ئۈیىگه بېرىـپ تـازا بىـر یۇیۇنۇۋالغانـدىن كېـیىن ئارامىـدا ئـۇخالپ ئهتىـسى ئهتـتىگهن جهینامـازدا ئولتـۇرۇپ قۇرئـان ئوقـۇش                        
 باستى ئاندىن كارخانىغا یول ئالدى، ئۇستىسى ئۇنى نهچچه كۈندىن بىرى ئىشقا كهلمىگهنلىكىنى سورىغاندا ئۆزىنىڭ زۇكـام     خۇمارىنى

  .قارىغاندا ئۇستىسى ئهكبهرخان توغرىلىق بىرە خهۋەر ئاڭلىمىغاندەك ئىدى. بولۇپ یېتىپ قالغانلىقىنى ئېیتتى
ئانىسى ئوغلىنىڭ تېخىچه سـاقچى ئىدارىـسىدىكى   -ۈیىگه باردى، ئهكبهرخاننىڭ ئاتا   ئۇ ئىشتىن چۈشۈپ ئۇدۇل ئۇستازى ئهكبهرخاننىڭ ئ      

یېــشى -سـوالقخانىدا ئىكهنلىكىنـى، ســاقچى ئىدارىـسىدا ئىــشلهیدىغان بىـر تۇغقىنىنىــڭ ھـېلىھهم یــولىنى مېڭىۋاتقـانلىقىنى ئېیتىــپ كـۆز       
  .یىڭنىسىغىچه ئۇالرغا ئېیتىپ بهردى– یىپىدىن پاششاخان قۇربان ھاجىنىڭ ئاشخانىسى ئالدىدا بولغان ئىشالرنى. قىلىشتى

شۇ ئهسنادا دەرۋازا قېقىلدى، ئهكبهرخاننىڭ ئاتىسى ئىچىـدىن ئىـتىلگهن ئىـشكىنى ئـاچقىلى ماڭغـاچ سـاقچى ئىدارىـسىدا ئىـشلهیدىغان                 
  .تۇغقىنىنىڭ كهلگهنلىكىنى پهملهپ پاششاخانغا ئىشارەت قىلىپ قۇیۇپ دەرۋازىنى ئاچتى

ئانىسىمۇ ئۇنىڭ -چى ئىدارىسىدا ئىشلهیدىغان نهۋرە تۇققىنى ئۇدۇل ئىچكىرىدىكى ئۆیگه ماڭدى، ئهكبهرخاننىڭ ئاتائهكبهرخاننىڭ ساق
  .پاششاخان یانىدىكى ئۆینىڭ پهنجىرىدىن ئۇالرنىڭ سۈزىنى ئاڭالپ تۇراتتى. كهینىدىن ئهگىشىپ ئۆیگه كىردى

 بـۇ ئىـش ئهسـلىدە ئـۇنچه     – یىگىت یىغالۋاتقـان ئانىغـا تهسـهللى بىرىـپ      دېدى ساقچى - ئهكبهرخاننىڭ ئهھۋالى ھازىرچه یاخشى ئانا،     -
چوڭ ئىش ئهمهستى لېكىن ھېلىقى رۇس كاتتا باي بىـرنېمه ئىـكهن، ئۇنىـڭ شـۇ كۈنىـدىكى مـاجىرادا بىـر كـۆزى قۇیۇلـۇپ كىتىپتـۇ، ئـۇ                   

ئىـدارە باشـلىقى بـۇ سـودىگهر بىـلهن ئېغىـز       شۇنىڭ ئاچچىقىدا یۈزى چوڭالرنى ئىزدەپ ئىشنى مۇرەككهپلهشتۈرۈۋەتتى، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه         
بۇرۇن یالىشىپ یۈرۈپ بۇ ئىشنى ئۆزى بىر قوللۇق تۇتىۋالدى، ئۇنىڭ قارنى بهك چـوڭ شـۇڭا ھـازىرچه بـۇ ئىـشقا كـۈچىگىلى بولمىـدى،               

  .بهرگهن پۇلۇڭالرنى تېخى ئىشلهتمىدىم، ۋاقتى كهلگهندە مهنمۇ ھهرگىز قاراپ تۇرمایمهن
  .نىنىڭ كۆزلىرىدىن مارجاندەك یاش قۇیۇلدىبۇ گهپلهرنى ئاڭالپ ئا

 جېنىم باالم، مهندىن یانمىسا خۇدایىمدىن یانار، شۇ ئاكاڭنى بىر نېمه قىلىپ ئاچىقىۋالغىن، كىچىگىڭـدە سـاڭا ئهمـچهك سـالغانمهن،          -
  ...!ىمىز باالم پېچهكنىڭ یولىنى بىز قىل-ھۆرمىتى ئۈچۈن بولسىمۇ ئاڭاكغا یاردەم قىلغىن، پۇل-بهرگهن سۈتىمىنىڭ ھهققى

ساقچى ئۇالرغا بىـر ھـازا تهسـهللى سـۆزى قىلغانـدىن كېـیىن یېڭـى خهۋەر بولـسا ۋاقتىـدا یهتكۈزىـدىغانلىقىنى           . ئانا توختىماي یىغالیتتى  
  .ئېیتىپ چىقىپ كهتتى، پاششاخانمۇ ئۇزاققا قالماي ئۇالر بىلهن خوشالشتى

تكهن ساقچى باشلىقىنى ئویالپ چېكىسىدىكى شۇ قېتىملىق تایاق زەربىسىدىن ئۇ یولدا ماڭغۇچه سىڭلىسى بهرنهخاننى ئوغۇرالپ سېتىۋە      
ئۇ كۆڭلىدە یهنه ئۇستازى ئهكبهرخانغا شۇملۇق قىلىۋاتقان ئهشۇ ئىپالس ساقچى باشـلىقى بولمىغىیـدى        . قالغان تارتۇقنى سىالپ قویدى   

  .خاننى ئىزدەپ كونا خۇمدان تهرەپكه قاراپ ماڭدىئاندىن دوستى تىلال. دىگهننى ئویالپ خۇدادىن ئۇستازىغا ئامانلىق تىلىدى
  . ئارىدىن ئۈچ ھهپته ئۆتتى

  .پاششاخان بۇ ئارلىقتا ئۇستازى ئهكبهرخاننىڭ ئۆیىدىكىلهردىن ئهھۋال ئىگىلهپ تۇردى، ئىشالردا ھېچبىر ئىلگىرلهش بولمایۋاتاتتى
ئــۇ ئۇستىــسىنىڭ . خاننىــڭ قویــۇۋېتىلگهنلىكىنى ئاڭلىــدىبىــر كــۈنى ئهتتىگهنــدە پاشــشاخان كارخانىغــا كىلىــپال ئۇستىــسىدىن ئهكبهر 

  .رۇخسىتى بىلهن دەرھال ئهكبهرخاننىڭ ئۈیىگه ئۇچتى
  .پاششاخان یېرىم ئۇچۇق دەرۋازىنى چهكمهیال ھویلىغا كىرىپ ئىچكىرىدىكى ئۆیدىن چىققان ئاۋازغا ئاساسهن ئۇدۇل شۇ یهرگه كىردى

.  ساقاللىرى پاكىزە قىرىلغان ھالدا سۇپىدا پۇتىنى ساڭگىلىتىپ یهرگه قاراپ ئولتـۇراتتى بۇرۇلكا-ئۇستازى ئهكبهرخان ئۇچىسىدا كاستۇم 
  .پاششاخان خوش بولۇپ ئۇستازىغا ساالم قىلىپ قۇلىنى سۇندى

 ئهكبهرخان ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمىغاندەك یهرگه قـاراپ ئولتۇرىـۋەردى، ئۇسـتازىم ئـاۋازىمنى ئاڭلىمىغـان بولـسا كېـرەك دەپ ئویلىغـان           
  .دەپ ئۇنىڭ دىققىتىنى تارتماقچى بولدى» !ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ئۇستاز«پاششاخان یهنه بىر قېتىم

ئهكبهرخان یهنىال بېشىنى كۆتۈرمىدى، پاششاخان خىجىل بولغىنىدىن ھۆپپىدە قىزىرىـپ ئهجهبلهنگىـنىچه یانـدا قـاراپ تۇرۇشـقانالرنىڭ         
ھهسـرەت چىقىـپ تـۇراتتى، پاشـشاخان كـۈزىنى      -ىڭ كۆزلىرىـدىن بىرخىـل قـایغۇ    سـىڭىللىرىن -چىرایىغا سهپسالدى، ئهكبهرخاننىـڭ ئىنـى     

  ...ئهكبهرخاننىڭ ئانىسىغا یۆتكىدى، ئانىنىڭ كۈزى لىق یاشقا تولغان ئىدى، ئانا پاششاخاننى كۆرۈپ ئېتىلىپ یىغالپ كهتتى
قىلمــایتتى، پهقهت ئهتىـدىن كهچكىـچه بىــر   ئهكبهرخـان خـۇددى خاتىرســىنى یوقاتقـان ئادەمـدەك ھېچكىمنــى تونىیالمایۋاتـاتتى، گهپمـۇ       

  ...نوقتىغا قاراپ كۈزىنى مىدىرالتماستىن ئولتۇرۇدىغان بولۇپ قالغان ئىدى
پاششاخان زادى نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن ئانىنىڭ كۆزىگه سـوئال نهزىـرى بىـلهن قارىـدى، ئانـا یىغلىغىـنىچه پاشـشاخاننى         

ڭ ئاڭالپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئىشىكنى چىڭ یېپىۋەتكهندىن كېیىن ساقچى ئىدارىسىدا ئىـشلهیدىغان   یاندىكى ئۆیگه تارتىپ باشقىالرنى   
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  . تۇغقىنىدىن ئاڭلىغانلىرىنى تهپسىلى ئېیتىپ بهردى
چاپاق بولۇشـۇپ ئۆزىنىـڭ   -ئهسلىدە بىر كۆزىدىن ئایرىلىپ قالغان كاتتا سودىگهر شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بىلهن ئاپاق       

هكچهشــمه بولــۇپ قالغانلىقىغــا ئهكبهرخانــدىن زور تــۆلهم ئالمــاقچى بولغــان ئىــكهن، لــېكىن ئهكبهرخــان ســۇراق قىلىــنىش جهریانىــدا   ی
رەگهتكه ئاتقۇچىنىڭ كىملىكىنى بىلمىگهچكه ھېچنىمه دېیهلمىگهن، سوراقچىالر ئۆز ۋاقتىدا ئۇنىڭ یېنىـدا تۇرغـان قىـز بىـلهن كىچىـك             

دەپ تۇرىۋالغـان، ئىـدارە باشـلىقى پاشـشاخاننىڭ ئائىلىـسىنى تهكـشۈرۈپ        » مهن ئـۇالرنى تونۇمـایمهن    «ندا ئـۇ    باال توغرىلىق گهپ سورىغا   
بىر نېمه ئالغىلى بولمایدىغانلىقىغا كۈزى یىتىپ ئۇنى قویۇۋەتمهكچى بولغان، لېكىن ئۇنى قۇیۇپ بىرىدىغان كۈننىڭ           ئۇالردىن تۈزۈك 

اشلىقى قۇلىقى چىالشقىچه ۋوتكـا ئىچىـشكهن، ئىـدارە باشـلىقى كهیپچىلىكـته ئهكبهرخـاننى       ئالدىنقى ئاخشىمى سودىگهر بىلهن ئىدارە ب 
سودىگهرگه ئاچىقىپ بىرىپ ئاچچىغىنى چىقىرىۋېلىشقا ماقۇل بولغان، شۇنداق قىلىپ یهكچهشمه سـودىگهر سـوراقخانىدىكى بـاغالقلىق           

  .اق ھالغا چۈشۈرۈپ قویغان ئىكهنئهكبهرخاننى رەزىنكه كالتهك بىلهن قاالیمىقان ئۇرۇپ ئۇنى مۇشۇند
بۇ ئىش دەل ئهكبهرخان تۇتۇلۇپ یهتتىنچى كۈنى ئاخشىمى یۈز بهرگهن بولۇپ ئهتىسى ساقچىالر ھۇشـسىز یاتقـان ئهكبهرخـاننى ئۇنىـڭ          

غان زەخمىـلهر  ئۆیىدىكىلىرىگه بۇ پېتى بىرەلمىگهن، ئۇ تۈرمىنىڭ داۋاالش ئۆیىدە ئۈچ ھهپتىگه یېقىن پهرۋىش قىلىنىپ بېشىدىكى یېرىل  
بىر ئاز ساقایغان لېكىن شۇ قېتىملىق كالتهكلهشته مېڭىـسى قـاتتىق زەخمىلهنگهنلىكـتىن مانـا مۇشـۇنداق ئهقلىـي ئىقتىـداردىن قېلىـپ              

  .كىچىك تهرىتىنىمۇ تۇتالمایدىغان دەرىجىگه بېرىپ قالغان-ئۆزىنىڭ چوڭ
وق گۇنـاھالر بىــلهن ئۇنىڭغــا سىیاسـى قــارىالرنى چــاپالپ ئۇالرنىــڭ   ئـۇالر ئهكبهرخــاننى ئۆیــدىكىلىرىنىڭ قۇلىغـا بهرگهنــدە بىرمــۇنچه یــ  

ــشىپ       ــۇ مۇرەككهپلىـ ــپ ئىـــشالرنىڭ تېخىمـ ــتىغا ئېلىنىـ ــب ئاسـ ــائىله ئهزالىرىنىـــڭ تهقىـ ــۈن ئـ ــسا پۈتـ ــنى بولمىـ ــڭ تۇتۇشـ ئـــاغىزىنى چىـ
  .كېتىدىغانلىقىنى ئېیتقان

 قالغـانلىقىنى بىلىـپ قـاتتىق قـایغۇردى، ئـۇ ئهكبهرخاننىـڭ       پاششاخان بۇالرنى ئاڭلىغاندىن كېین ئۇستازىنىڭ مهڭگۈلۈك مېیىپ بولۇپ  
  .یېنىدىن روھى چۈشكهن ھالدا كارخانىغا قایتتى

پاششاخان پۈتۈن ئاچچىغىنى قىزىتىلغان تۆمۈردىن ئېلىپ كۈچ بىلهن بازغان ئۇرۇۋاتاتتى، ئهسىرگه یېقىن تۇیۇقسىز سىرىتتىن بىـر بـاال     
ۈتۈرۈپ ئۇنىڭ تىلال تونۇرنىـڭ قوشـۇنىدىكى بـاال ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ قۇلىـدىكى بازغـاننى        كىرىپ ئۇنى چاقىردى، پاششاخان بېشىنى ك   

  .تاشالپ ئالدىراپ ئۇنىڭ ئالدىغا باردى
   نېمه ئىش بولدى؟-
  ...! چاتاق چىقتى– باال ئىتتىك یۈگۈرۈپ كهلگهچكه توختىماي ھاسىرایتتى -...سىنى چاقىرىپ كهل دېگهن... تىلالخان ئۇ-
  ق، ئۇچۇقراق دىگىنه؟ نېمه چاتا-
  ! بارغاندا بىلىسهن -

بــاال شــۇنداق دىگىــنىچه پاشــشاخاننى ئهگهشــتۈرۈپ شــهھهردىكى ئــاۋات رەســتىلهرنىڭ بىــرى بولغــان كونــسۇل كوچىــسى تهرەپــكه قــاراپ   
  . یۈگۈردى

ــر        ــشىپ بى ــۇپ یىغىلى ــۇمىالق بول ــسىغا ی ــڭ ئوتتۇرى ــشىلهر كوچىنى ــۇنچه كى ــدا بىرم ــۇ جایغــا یېتىــپ بارغان ــۇالر ئ ــسىغا  ئ ــى ئارى  كىملهرن
ئېلىۋېلىـشقان ئىـدى، ئىككىــیلهن چوڭالرنىـڭ ئارىـسىدىن قىــسىلىپ ئۆتـۈپ كوچىـدىكى داق یهردە تىلــال تونۇرنىـڭ ئۈستىۋېـشى قانغــا         

  .مىلهنگهن دوستى ھهیدەر ئالته قولنى قۇچاغالپ ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى
ىن ئهڭ یـاراملىق دوسـتى ئىـدى، ئۇنىـڭ قـول بارمىقىـدىن بىرسـى ئـارتۇق         ھهیدەر ئالته قولمۇ قارا یىتىم بولۇپ تىلـال تونۇرنىـڭ ئهڭ یـېق       

رەسـتىلهردىكى ھـۈنىرى   -بولغاچقا بالىالر ئۇنى ھهیـدەر ئـالته قـول دەپ ئاتىـشاتتى، ئۇنىـڭ گهرچه بىـر بـارمىقى ئـارتۇق بولـسىمۇ كۇچـا               
  . مۇ قوشۇن ئىچىدە ئهڭ زور ئىدى» ئولجىسى«ناھایىتى قالتىس بولغاچقا ئالىدىغان 

پاششاخان یۈگۈرۈپ بېرىپ كۆزلىرى یۇمۇقلۇق تامدەك تاتىرىپ یاتقان ھهیدەر ئالته قولنىڭ ساڭگىالپ قالغان قۇلىنى ئالقىنىغا ئېلىـپ          
  . بۇ ئېچىنىشلىق پاجىئهنىڭ نېمه سهۋەپتىن بولغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن تىلال تۇنۇرغا قارىدى

قانسىرغىنىدىن بىھوش یاتقان دوستىنىڭ چىرایىغا قاراپ چېكىتتهك قېتىـپ قالغـان   تىلال تونۇر پاششاخانغا گهپ قىلمىدى ، ئۇ قۇچىقىدا   
  .ھهیدەر ئالته قولنىڭ ئوڭ تهرەپ بېقىنىدىن ئاققان قانالر بولدۇقالپ ئېقىشتىن توختاپ قېلىۋاتاتتى. ئىدى

رۇس ئایالنىڭ سومكىسىغا قول سېلىپ ئهسلىدە ھهیدەر ئالته قول كونسۇل كوچىسىدىكى رۇس تاماقخانىسىدىن قایتىپ چىقىۋاتقان بىر 
بارماي كهینىدىن ئۇنىڭ ئىرى كۆرۈپ قېلىپ یېنىدىن بىر تال ناگاننى -نهچچه قهدەم نېرىسىغا بارا-پورتمالنى ئۇڭۇشلۇق سۇغۇرۇپ ئون

بـۇ جهریانـدا   چىقىرىپال ئۇنىڭ كهینىدىن ئوق ئۈزگهن ئىدى، ئوق ئۇنىڭ بهل قىسمىدىن تىشىپ كىرىپ ئالدى تهرىپىـدىن چىكهتـكهن،         
ئۇنىڭ جىگىرى ئېغىر دەرىجىدە یېرىلىپ كهتكهچكه نهخ مهیداندىال بىھوش بولۇپ یېقىلغان، بۇ ئهركىشى ئهسلىدە یۇقىرى دەرىجىلىـك     
رۇس ھهربىي ئهمهلدار بولۇپ ھهیدەر ئالته قولنى ئېتىۋەتكهندىن كېیىن ئایالىنى بېقىنىغا قىستۇرۇپ ھېچ ئىش بولمىغاندەك بـۇ یهردىـن         

  .ىپ كهتكهنقایت
بىلىـنمهس تىنىـق ئېلىۋاتقـانلىقىنى    - دېدى پاششاخان ھهیدەر ئالته قولنىڭ بىلىنهر  –!  تىلالخان ئۇنى دوختۇرغا ئاپىرایلى، تىز بولغىن      -

  .ھېس قىلىپ
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  . تىلال تونۇر گېپىنىڭ ئایىغىنى دىمىدى-... پاششاخان، ھهممه ئىش تۈگىدى، بایام دوختۇردىن بىرسى كۆرۈپ بولدى-
  دۇختۇر نېمه دېدى؟...تۇر دۇخ-
 تىلال تونۇرنىڭ كۈزى یهنىال دوستىنىڭ چىرایىدا توختـاپ  - ئۇق ئۇنىڭ جىگىرىنى یېرىۋېتىپتۇ، دوختۇرغا ئاپارغاننىڭ پایدىسى یوقكهن،       -

  ... ھهیدەر ئۇیهرگه بارغىلى ئۇنىمىدى-تۇراتتى،
رات ئــازابى تارتىۋاتــاتتى، تىلــال تونــۇر ئــۇنى تېخمــۇ چىــڭ  قــۇلى تىتىرەشــكه باشــلىدى، ئــۇ ســهك -شــۇ چاغــدا ھهیــدەر ئــالته قولنىــڭ پــۇت 

قۇچاقلىۋالدى، ئهتراپتا قاراپ تۇرغان كىشىلهرنىڭ كۈزى یاشقا تولدى، ئۇالرنىڭ ئارسىدىن یاشتا چـوڭراق بىـرى پىیالىـدە سـۇ ئهكىلىـپ          
  .ئایهت ئۇقۇپ سۈفلىگهندىن كېیىن ئۇنىڭ ئېغىزىغا تېمىتىشقا باشلىدى

  .غىپ كۈزىنى ئاستا ئاچتى، تىلال تونۇر بىلهن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم خوشالشتىئۇ بارلىق كۈچىنى یې
 دېدى ھهیدەر ئالته قـول ناھـایىتى پهس ئـاۋازدا ئـۆزىنى قۇچـاغالپ تۇرغـان تىلـال           -...كىلىۋاتىدۇ...ئۇیقۇم...بهكال...مىنىڭ... تىلالخان -

  .تۇنۇرغا قانمىغاندەك قاراپ
  . تىلال تونۇرنىڭ كۆزىگه مۆللىدە یاش كهلدى-... ئۇخلىغىن ھهیدەربهگ، مهن یېنىڭدا-
  ...ئاالیلى...كۆمۈر...بۇنىڭغا ...سىلهرمۇ توڭدۇڭالر...بهك توڭدۇم...ئاخشام...پۇلالر بار...بۈگۈنكى...یانچۇقۇمدا... تىلالخان-
  ...بۈگۈن چوقۇم كۆمۈر ئالىمىز...ھهیدەربهگ... ماقۇل-

  .تىتىلال تونۇرنىڭ كۆزىدىن یاش تارامالپ كهت
  كۆمۈر سالدىڭمۇ؟...مهشكه...كهتتىم...توڭالپ ... مهن-
  ...كۆمۈر سالدىم ھهیدەربهگ... شۇنداق، كۆمۈر-
  ...بىزنىڭ ئاخىرى مېشىمىز بار بولدى...كهتتىم...ئىسسىقالپ...مهن ... شۇنداق-

لته قولغـا یېپىـپ قۇیـۇپ ئۇنىـڭ قـۇلىنى      كۆزىگه یاش ئېلىپ تۇرغان پاششاخان چاپىنىنى سېلىپ قان ئىچىدە مىلىنىپ یاتقـان ھهیـدەر ئـا           
  .چىڭ سىقتى

  ...ئېچىپ كهتتى...بهك...قۇسۇغۇم... تىلالخان-
-ھهیدەر ئالته قول گېپىنىڭ ئایىغىنى دېمهكچى بولۇپ كۈچهپ باقتى ئهمما ئېغىزىنى مىدىرلىتالمىدى، ئۇ كۈزىنى راسا بىر یۇغان ئـاچتى        

ۇغۇق شامىلى كوچا بۇیىدىكى قېرى دەرەخنىڭ ئۇچىدىكى ئهڭ ئاخىرقى بىر تال سېرىق دە بېشىنى بىر یانغا تاشلىۋەتتى، كهچ كۈزنىڭ س      
كىـشىلهر  ... یوپۇرماقنى بېغىشىدىن یىنىـك ئاجرىتىـپ كـۈزى ئۇچـۇق كهتـكهن ھهیـدەربهگنىڭ یـۈزىگه ئۇچـۇرۇپ ئهكىلىـپ قونـدۇردى             

 ...ھۆڭرەپ یىغالشتى
*            *              *               *               * 

تۆشـتىن ئۇنىڭغـا یـاردەم قـۇلىنى سـۇندى، بهزەنلىـرى ئۇنىـڭ یهرلىكىنـى         -جامائهت ھهیدەربهگنىڭ یىتىم باال ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۈشمۈ   
ماتـاالرنى سـۇندى، شـۇنداق قىلىـپ ئهتىـسى      -كوالشقا كىتىدىغان چىقىمنى كۆتۈرۈشتى، بهزەنلىرى ئۇنى یۇیۇپ تارىدى، بهزەنلىـرى خـام         

 .تتىن كېیىن ئۇنىڭ نامىزى ئۇقۇلۇپ مېیىتى مۇساپىرالر مازىرىغا قۇیۇلدىناماز بامدا
تۇپراق بېشىدا تىلال تونـۇر قاتـارلىق بىـر    . قهبرىگه یهتته كهتمهن تۇپا تاشلىنىپ بولغاندىن كېیىن چوڭالر دۇئاالرنى قىلىشىپ قایتىشتى    

تى، پاششاخان بالىالرچه زىـل ئـاۋازى بىـلهن سـۈرە یاسـىننى شـۇنداق       قانچه باال یۈكۈنگهن پېتى پاششاخاننىڭ قىرائىتىنى تىڭشاپ ئولتۇرات  
مۇڭلـۇق قىـرائهت قىلـدىكى قهبـرە بېـشىدىن یىراقتىكـى یۇلغۇنلۇقتـا چۇرۇقلىـشىپ سـایراۋاتقان قۇشـالرمۇ ئۇنىـڭ یېقىملىـق ئاۋازىـدىن              

  .تهسىرلهنگهندەك تىمتاس بولۇشۇپ قىرائهتنى تىڭشاۋاتاتتى
ا قىزىقمایدىغان، ئۆمرىدە كهلىمه تهمجىدنى ئېغىزىغا ئېلىپ باقمىغان، باغرى تاش بۇ بالىمۇ پاششاخاننىڭ   رەسۇلغ-تىلال تونۇردەك خۇدا  

  .یىغالمسىراپ ئۇقۇغان بۇ یېقىملىق قىرائىتىدىن قهلبى لهرزىگه كىلىپ كۆزىدىن توختىماي مۇسىبهت یېشىنى ئاققۇزماقتا ئىدى
ئۇالر تۇپراق بېشىدىن یېنىپ مهیۈسلهنگهن ھالدا كونا . نى دوراپ دۇئاغا قول كۈتۈرۈشنىپاششاخان ئۇزۇن دۇئاالرنى قىلدى، بالىالرمۇ ئۇ

  .خۇمدانلىقتىكى شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان تاشالندۇق ئۆیگه كېلىشتى
ئهمهس بۇ ئۆي بهك كونا ھهم چوڭ ئىدى، ئۆینىڭ ئوتتۇرىسىغا قۇیۇلغـان مایمـاق مهش قارىماققـا بـۇالرنى قىـشتىن چىقىراالیدىغانـدەك            

قۇیاش نهیـزە بـۇیى   . ئىدى، لېكىن بالىالر نهچچه یىلدىن بىرى مۇشۇنداق تۇرمۇشقا كۈنۈپ كهتكهچكه بۇ ئۇالرنىڭ خىیالىغا كىرمهیتتى        
بالىالر شۇك بولۇپ قالغان تىلال تۇنۇرغا قارىدى، تىلال تۇنۇرغا . ۋاقتىمۇ بولۇپ قالغان ئىدى» بازار ئوینایدىغان«كۈتۈرۈلدى، بالىالرنىڭ 

مۇراســىملىرىنى ئوبــدان -دوســتى ھهیــدەربهگنىڭ ئۆلــۈمى بهكــال ئېغىــر كهلــگهن بولغاچقــا ئۇنىــڭ ئۈســتىگه مېیىــت ئۇزىتىــشنىڭ قائىــدە 
پاششاخانمۇ بۇ خىل قائىـدە  . چىقماسلىققا بىرنىمه دىیهلمهي یېنىدا تۇرغان پاششاخانغا قارىدى-بىلمىگهچكه ئۇ بۈگۈن بازارغا چىقىش 

  :مىغاچقا باشتا بىردەم جىم بولۇپ قېلىپ ئاندىن تىلال تۇنۇرغا قاراپ ئېیتتىیوسۇنالرغا پىششىق بول–
بۇ ئىشتىن قول » بازار ئوینایدىغان« تىلالخان، بولغۇلۇق بولدى، مهن ساڭا بىر گهپنى ئۇزۇندىن بىرى ئېیتالماي كهلگهن، بىز ئهمدى -

  .رىگه ئهجهبلىنىپ قاراشتىبى- بالىالر پاششاخاننىڭ بۇ سۆزىدىن ھهیران بولۇپ بىر–! ئۈزەیلى
كـویالردا پاتمـاي یۈرۈیـدۇ، بىزنىـڭ ئـادەملىرىمىز      - رۇسـالر كوچـا  - سۈزىنى داۋامالشـتۇردى پاشـشاخان  - سىلهر ھهممىڭالر كۆردۈڭالر،    -
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ىـڭ  سـارایالرنىڭ ھهممىـسى رۇسـالرنىڭ قۇلىغـا ئۆتـۈپ بولـدى، بىزن       -بولسا ئهكسىچه ئۆز مهھهللىـسىدە ئـۆزى قىـسىلىپ یـۈرمهكته، بىنـا            
ئــادەملىرىمىز ئۇالرنىــڭ ئــۆیلىرىنى تازىالیــدىغان ئىــشلهمچىلهرگه ئایالنــدى، بىــز یهنه مۇشــۇ بىچارىلهرنىــڭ یانچۇقىغــا قــول سۇنــساق،     

كویالرغا چىقىپ قالماسمۇ، مېنىڭچه ھهیدەربهگنىڭ ئاخىرەتلىكىنى یاخـشى بولـسۇن دېـسهك بـۇ     –ئۇالرنىڭ باللىرى یهنه بىزدەك كۇچا    
  !ول ئۈزەیلىئىشتىن بالدۇرراق ق

ئهمىسه بىز قانداق جان باقىمىز، یاخـشى  «تىلال تونۇر پاششاخانغا باشقىچه ئامراق ئىدى، ئۇنىڭغا بهكال ھۆرمهت قىالتتى، ئۇ پاششاخانغا   
  .دىگهندەك بېشىنى كۈتۈرۈپ قارىدى» !چارەڭ بولسا ئېیتقىن

سىمۇ بـۇ ئۆیـدىن یاخـشى، قىـشنى توڭمـاي چىقىرۋالىمىـز،        بۈگۈندىن باشالپ بىزنىڭ ئۆیگه كىتهیلى، ئۆیـۈم گهرچه بهك چـوڭ بولمىـ     -
  .قالدى گهپنى ئۆیگه بارغاندا دىیىشهیلى

پاششاخاننىڭ سۆزى بالىالرغا بهك یاقتى، چۈنكى بالىالر ئۇنى بهك قابىلىیهتلىك دەپ بىلهتتى، ئۇنىڭ ئۆزلىرىنى یاخشى بىر یولغا باشالپ     
  .مىد بىلهن تىلال تونۇرنىڭ كۆزىگه قارىدىماڭاالیدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى، شۇڭا ئۇالر ئۈ

 دېـدى تىلـال تونـۇر پاشـشاخانغا     –!  بۇپتۇ، پاشـشاخاننىڭ دىگىنىـدەك بولـسۇن، نهرسـىلىرىمىزنى یىغىـشتۇرۇپ ئۇنىـڭ ئـۈیىگه بـارایلى          -
  .ئىشىنىش نهزىرى بىلهن قاراپ

لۇققـۇلىرىنى بىـر   -ىلىرىنى یىغىـشتۇرۇپ بـارچه الققـۇ    كـۆرپ –ھۇیت دىگۈچه یىرتىلىپ مازلىرى كۆرۈنۈپ قالغـان یۇتقـان          -بالىالر ھاینى 
  .چاقىسىنىڭ كامىرى یوق كونا بىر قول ھارۋىسىغا بېسىپ تهییار بولدى

ئۇالر ئۇزۇنغا قالماي پاششاخاننىڭ ئۈیىگه یىتىپ كهلدى، ئـۆي جهمئىـي ئـۈچ ئېغىـز بولـۇپ پاشـشاخان ئـۇالرنى ئـاۋۋال مېھمانخانىـسىغا               
ىرىپ كۆزلىرىگه ئىشىنهلمهي قالدى، تامنىڭ بىر تهرىپىگه قۇیۇلغـان ئـۇزۇن كىتـاب جازىـسىنىڭ ئىچـى لىـق       باشلىدى، ئۇالر بۇ ئۈیىگه ك 

-گىلهملهر ئۆینىڭ پاكىزلىقىغا ماسلىشىپ كىشىگه بىرخىل ئازادىلىكنى، مېھرى -كىتاپالر بىلهن تولغان ئىدى، سۇپىغا سېلىنغان زىلچا      
 كۆرۈپ ئۈزلىرىنىـڭ تۇرقىـدىن خىجىـل بولۇشـتى، بهزەنلىـرى ئایغىـدىن چىقىـپ قالغـان             بالىالر بۇالرنى . ئىسسىقلىقنى ھېس قىلدۇراتتى  

پۇتنىڭ بارماقلىرىنى ئاستا تىقىۋېلىشتى، بهزەنلىرى یىرتىلىپ كهتكهن تامباللىرىدىن چىقىپ قالغـان تىزلىرىنـى، بهزەنلىـرى ئـاغلىرىنى               
  ...یۆگهشتى

ئاشخانا بىلهن مۇنچا ئۆي ئوتتۇرىسىدىن تـام بىـلهن   . ىن ئاشخانىسىنى كۆرسهتتىپاششاخان بالىالرنى باشالپ ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىنى ئاند   
تاڭ قالدى، مۇنچا خۇددى شهھهردىكى چوڭ ھاممامالرغا ئوخـشاش ناھـایىتى   -ئایرىلغان بولۇپ بالىالر مۇنچىنىڭ ئىشىگىنى ئېچىپ ھاڭ 
چـۇق  -اسالغان ئىككـى داس قۇیۇلغـان ئىـدى، بۇنـداق چـاق     چۇقتىن ی -پۇر چاق -ئۆلچهملىك یاسالغان بولۇپ چىلىشىپ یۇیۇنىدىغانغا پار     

  .بالىالر ھهیران بولۇشۇپ پاششاخانغا قارىدى. داسنى شهھهردىكى كاتتا بایالرنىڭ ئۆیىدىنمۇ تاپقىلى بولمایتتى
 –ان بالىالرغا قـاراپ   دېدى پاششاخ–...  بۇالرنى ئانام تهییار قىلدۇرغان، بىرىنى ئانام ئىشلىتهتتى، بىرىنى مهخسۇس مهن ئىشلىتهتتىم  -

  !ئهمدى سۇ ئىسسىتىپ ھهممىڭالر نۆۋەت بىلهن ماۋۇ بىر داستا یۇیۇنىڭالر، ئاندىن بازارغا چىقىپ نهرسه سېتىۋالىمىز
تىلـال تونـۇر پاشـشاخاننىڭ بـۇ     . ھۇ دىیىشىپ بىردەمدە مهشكه ئوت قاالپ سـۇ ئىسـسىتىپ نـۆۋەت بىـلهن یۇیۇنۇشـقا باشـلىدى              -بالىالر ھه 

  .ئۈیىگه قاراپ كۆز ئالدىدىكى بۇ ئىشالرنى تازا چۈشىنهلمىدىھهشهمهتلىك 
 پاششاخان، ئۆیۈڭنىڭ بۇنداق كاتتا ئىكهنلىكىنى ئویلىماپتىمهن، بایام بالىالرنى بۇ بىر داسـتىال یۇیـۇنىڭالر دېـگهن ئىـدىڭ، سـهۋەبىنى        -

  . دېدى تىلال تونۇر پاششاخانغا چۈشهنمهسلىك نهزىرى بىلهن قاراپ-دەپ بهرگىنه؟
 ئانام كىچىك چېغىمدىن باشالپ شۇنداق ئۆگهتكهن، ئـۇ ھهر قېـتىم یۇیۇنىـدىغان سـۈیۈمگه ئـالتۇن تىلالدىـن بىرنـى تاشـالپ قۇیـاتتى           -

  ...ھهمدە بۇ داسنى پهقهت سهن ئۆزۈڭ ئىشلىتىسهن دەپ ئهركىلىتهتتى، ئانامنىڭ روھى قورۇنمىسۇن دەیمهن
  ىڭ، قارىغىنا نىمانچه سىرلىق باال سهن؟ سهن ماڭا ئۆزۈڭ توغرىلىق ھېچنىمه دەپ بهرمىد-
  ... سهن چوڭ بولغاندا قالدى گهپنى دەپ بىرىمهن، بۇ مىنىڭ ئانامغا بهرگهن ۋەدەم، ئاڭغىچه سهن سورىمىغىن، مهنمۇ ئېیتماي -
   بۇپتۇ پاششاخان مهن سورىماي، ئهمدى نېمه ئىش قىلىمىز، پىالنىڭنى دىگىنه؟-
كىچهكلىرى بهك كونىراپ كىتىپتۇ، ئالدى بىلهن بۇالرنى ئالماشتۇرىۋىتهیلى، ئانـدىن       -رپىلىرى، كىیىم كۆ- قارىسام بالىالرنىڭ یوتقان   -

  ئویالپ قالدىم، بىرە تىجارەت یولىنى تۇتساق قانداق بۇالر؟
ۆنىرىمىز بىزنىڭ ئۈنچىلىك دەسـمایىمىز بولمىـسا، یهنه كىلىـپ بىزنىـڭ ئوغرىلىـق قىلىـشتىن باشـقا ھـ         !  نېمه دەیدىغانسهن پاششاخان   -

  بولمىسا قانداق تىجارەت قىلىمىز؟
  ! دەسمایىدىن غهم قىلما، پهقهت سىلهر گىپىمگه كىرسهڭالر، بىز ئىشنى قایتىدىن باشلىیاالیمىز-

  .تىلال تونۇرنىڭ كۆزىگه پاششاخان تېخىمۇ سىرلىق كۆرۈنۈشكه باشلىدى
 كۈچتىمـۇ بىزنىـڭ ئالـدىمىزدا، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه سـهن تـوال كىتـاب          مۇنداق قىالیلى پاششاخان، بالىالر یۇیۇنۇپ بولسۇن، سـهن یاشـتىمۇ       -

ئۇقۇیسىكهن، مۇئهللىمدەكال گهپ قىلىدىكهنسهن شۇڭا سهن بىزگه ئاتامان بول، بىز سىنىڭ سىزىقىڭ بـویىچه ماڭـایلى، بـالىالر بهكـال          
  قانداق؟چاپتىكهش، ئۇالرغا مهن دەي بولمىسا ئىككى كۈندە ئۆیۈڭنى خارابىگه ئایالندۇرۋېتىدۇ، 

  .  پاششاخان تىلال تونۇرنىڭ كۆزىگه تىكىلىپ قارىدى- مهن ئاتامان بولسام سىنىڭ ئاچچىغىڭ كهلمهمدۇ؟ -
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  .تىلال تونۇر بۇ گهپنى چىن دىلىدىن ئېیتىۋاتقاچقا ئۇنىڭ چىرایىدا قىلچه ئۆزگىرىش بولمىدى
تۇپراق بېشىدا ئۇقۇغان قىرائىتىڭنى ماڭا ئۈگىتىپ قویغىن،  مهن ئىككىنچى ئاتامان بۇالي، ماڭا خهت ئۇقۇشنى ئۆگهتكىن، ئهتتىگهن        -

  ...بهك یېقىملىق ئىكهن
  .پاششاخان كۈلۈپ كهتتى

 بۇپتۇ شۇنداق بولسۇن، بىز قائىدە بېكىتىپ تۈزۈم ئىچىدە یاشایلى، ئهتىـدىن باشـالپ مهن سـىلهرگه نامـاز ئۇقۇشـنى ئـۆگىتهي، كۈنـدە               -
اۋادىنى چىقىرایلى، بۇ ئاسان گهپ، كېیىن بالىالرغا كىتـاب ئوقـۇش ۋەزىپىـسى قۇیـایلى، ئانـام      ۋاقىت چىقىرىپ بالىالرنىڭ ھهممىسىنىڭ س 

ئــادەم ئهمهس، مهكــتهپكه كىــرەلمىگهن ئــادەم كىتــاب ئۇقۇشــنى ئــۆزىگه ئــۈچ ۋاق غىــزا    -مهكــتهپ تهربىیــسى ئااللمىغــان ئــادەم «دائىــم 
دەیتتـى، دوسـتلىرىڭ گهپ   » نىـڭ ئالدىـدا كـۈزى كـور بولـۇپ قۇپىـدۇ       یىگهندەك ئادەت قىلىۋېلىشى كېـرەك، بولمىـسا تىرىلگهنـدە ئالالھ         

  ئاڭالمۇ تىلالخان؟
   ئۇنىڭدا چاتاق یوق، بالىالر گىپىمنى ئاڭالیدۇ، شۇغىنىسى بۇالرنىڭ چىقىمىنى قانداق قىلىپ تۈزلهرمىز؟-
، قارىـسام شـهھهردە ئىككـى خىـل ئىـشتا       ئهمدى بۇنى دىیىشهیلى، مهن ئىشلىگهن یهردە ئىشچى كهم ئهمهس، ئۇ یهرگه ئادەم ئالمایدۇ        -

ئادەم قىسكهن بىرى گېزىت ساتىدىغان ئىش یهنه بىرى ئایاغ مایالیدىغان كهسىپته، بالىالرنىڭ ئایىغى یىنىك، چۈشتىن بـۇرۇن گېزىتنـى       
یلـى، مهن ھىـساپالپ   كویالردا توۋالپ یۈرۈپ ساتایلى چۈشتىن كېیىن مۇقىم بىر یهردە ئولتۇرۇپ گېزىت ساتقاچ مـایالمچىلىق قىال     -كۇچا

  باقتىم، بىز ھهرگىز زىیان تارتمایمىز،سىنىڭچه قانداق؟
   نېمه دىسهڭ شۇ، مىنىڭ ساڭا دەیدىغان یهنه بىر گېپىم بار ئىدى، دەیمۇ؟-
  ! ئېیته-

  .تىلال تونۇر ھۇجرىنىڭ ئىشىگىنى یېپىۋەتتى
  ا بول، ئۆلسهكمۇ تهڭ ئۆلهیلى، بۇنىڭغا ماقۇل دەمسهن؟ئۇكا بولۇشایلى، سهن ماڭا ئاك- گېپىمنىڭ بىرى ئىككىمىز ھهقىیقى ئاكا-
   ئىككىنچىسىچۇ؟-
  ! ئالدى بىلهن گىپىمگه جاۋاب بهر قالغىنىنى ئاندىن دەیمهن-
  !ئۇكا بولۇشایلى، ئهمدى قالغان گهپنى دىگىنه- بولىدۇ، ھازىر ھهر ئىككىلىمىز یۇیۇنۇپ چىقىپ قۇرئان تۇتۇشۇپ ئالالھ یۇلىدا ئاكا-
  ....هپ ئهمىسه، یهنه بىرى گىپىمىزگ-
  ! دىگىنه ئادەمنى تهقهززا قىلماي-
  !  ھهیدەربهگنى ئېتىۋەتكهن رۇسنى ئۆلتۈرۈۋېتهي دەیمهن-

دىغانلىقىنى بىلهتتـى بىـراق بـۇ قېـتىم ئۇنىـڭ تهلهپپۇزىـدىن بىرخىـل سـهمىمىیلىك چىقىـپ              پاششاخان ئۇنىڭ پوچىلىق بىـلهن گهپ قىلـى
  :غاندەك ئىككى یانغا قارىۋېتىپ بېشىنى ئۇنىڭ یېنىغا ئهكىلىپ پىسىرالپ گهپ قىلدىتۇراتتى، پاششاخان ئېھتىیات قىل

 كۆڭلۈمـدىكى گهپنــى قىلــدىڭ تىلالخــان، مهنمـۇ شــۇنى دەي دەپ تۇرغــان، بىزنىــڭ قــولىمىزدىن كېلىـدۇ، بــۇ بهكــال خهتهرلىــك ئىــش     -
 مىنىڭ ئېغىزىمغا قارىغىن، بىز چوقۇم ھهیدەر بهگنىڭ ھازىرچه ئىككىمىزنىڭ ئارىسىدىكى مهخپىیهتلىك بولسۇن ھېچكىمگه تىنمایلى،   

  !قىساسىنى ئالىمىز
ئـۇالر بــۇ گهپلهرنــى دىیىــشىپ ناھــایىتى خۇشــال بولۇشــتى، ئانــدىن یۇیۇنــۇپ چىقىــشىپ پاشــشاخاننىڭ ھۇجرىــسىدا ئىككىــیلهن ئــایرىم   

  .ئۇكا بولۇشتى-جهینامازدا ئولتۇرۇشۇپ پهس ئاۋازدا قۇرئاننى قۇچاغالپ تۇرۇپ ئاكا
  .تىلال تونۇر بالىالرنى یېغىپ مىھمانخانا ئۆیدە قىسقا یېغىن ئاچتى

تۈزۈمدە یاشایمىز، تۈزۈمنى ئاكام –بىز بۈگۈندىن باشالپ باشقىچه ئۇسۇلدا كۈن ئۆتكۈزىمىز، بۇندىن كېیىن ھهممىز قائىدە        !  بالىالر -
ممهیــلهن ئۇنىـــڭ گېپىنــى ئاڭلىــشىمىز كېـــرەك،    پاشــشاخان چىقىرىــدۇ، ئــۇ بۇنـــدىن كېــیىن بىزنىــڭ بـــاش ئاتــامىنىمىز بولىــدۇ، ھه       

  ئاڭلىمىغانالرنى ئۆزەم كونا قائىدە بویىچه جازاالشتىن سىرىت قوشۇندىن ھهیدەپ چىقىرىمهن، ئاڭلىدىڭالرمۇ؟
  ! ئاڭلىدۇق-

  . بالىالر ئۈنلۈك ئاۋازدا تهڭ توۋالپ جاۋاب بهردى
  .اخانغا كۈلۈپ قاراپ دېدى تىلال تونۇر پاشش–!  ئهمىسه قالدى گهپنى ئاكام دىسۇن-
 شۇنداق بولسۇن بالىالر، بىز ئهمدى تۈزۈمگه كۆنىمىشىز كېرەك، باشتا ھهممىڭالرغا ئېغىر كېلىدۇ، كېیىن ھهممىمىز بۇنىڭغا كۈنۈپ           -

  كىتىمىز، گېپىمىز گهپمۇ؟
  . دېدى بالىالر جۇشقۇن ئاۋازدا–!  گېپىمىز گهپ پاششاخان-
بىرىمىزنـى لهقهم بىـلهن ئاتىمـایمىز، بىـز گهرچه یىـتىم       -كىرەكلىرىنـى ئوغرىلىمـایمىز، بىـر     -ه بىرىنچىدىن ھهر قانداق كىشىنىڭ نهرس     -

بىز ئاۋۋال ئۆزىمىزنى ھۆرمهتلىشىمىز كېرەك، بىز ھهممىمىز بۈگۈندىن باشالپ بىر ئائىله كىـشىلىرى بولـدۇق،     ! بولساقمۇ ئادەم بالىسى  
 بالىالر خۇددى كىچىك ئهسكهرلهردەك پاششاخاننىڭ ھهر بىـر   –شهندىڭالرمۇ؟  شۇڭا ئۆز ئالدىمىزغا ئىختىیارى ھهرىكهت قىلمایمىز، چۈ      

  ...... ئىككىنچىدىن-سۆزىگه بېشىنى لىڭىشتىپ ماقۇللىقىنى بىلدۈرۈۋاتاتتى
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ــۈزۈمگه      ــدەك بىمـــاالل ئوتتۇرىغـــا قویـــدى، بـــالىالر باشـــتىن ئـــاخىرى تـ پاشـــشاخان بـــۇ تـــۈزۈملهرنى ئالـــدىن ئـــاال یېزىـــپ یادلىۋالغانـ
ىغانلىقىغا ئىپادە بىلدۈردى، تىلال تونۇر بىرىنچى بولۇپ یانچۇقىدىكى یېرىم بولغان سىگارىت قېپىنى چىقىرىپ یهرگه تاشـالپ            بویسۇنىد

پــۇتى بىــلهن یهنچىــدى، باشــقا بالىالرنىــڭ یېنىــدا ســىگارت بولمىــسىمۇ لــېكىن ئــۇالر چــوڭالرنى دوراپ تاماكــا چېكهتتــى شــۇڭا ئۇالرمــۇ    
  .رۈش ئۈچۈن تىلالخان دەسسىگهن سىگارت قېپىنى تهڭ دەسسهشكه باشلىدىئۈزلىرىنىڭ ۋەدىسىنى بىلدۈ

شۇنداق قىلىپ كىچىك یېغىن تۈگىدى، ئۇالر كونا قول ھارۋىسىدىكى یوتقان كۆرپه قاتارلىق نهرسىلهرنىمۇ چۈشۈرمهي بازارغا ئالدىراپ        
قۇالقچىــسىغىچه یېڭىلىــدى، ئانــدىن -ئایغىــدىنكىچهكلىرىنــى -مېڭىــشتى، پاشــشاخان ئۆزىــدىن باشــقا ئــالته بالىنىــڭ قىــشلىق كىــیىم 

كهچـكه یـېقىن پۈتـۈن سـودا تۈگىـدى، بالىالرنىـڭ       . كـۆرپه سـېتىۋالدى  -كۆرپه ساتىدىغان جایغا بېرىپ ئالته كىـشىلىك یوتقـان        -یوتقان
  .خوش بولغىنىدىن ئاغىزى قۇلىقىغا یهتتى

 دوراپ شام ۋە خۇپتهن نامازلىرىنى ئۇقـۇپ بـولغىچه قازانـدىكى    ئۇالر ئۆیگه قایتىپ چىقىشىپ پاششاخاننىڭ كهینىدىن ئۇنىڭ ھهركىتىنى    
ۋاراقشىپ قایناۋاتقان گۈشمۇ پىشىپ ئۈلگـۈردى، ئـۇالر قورسـىقىنى راسـا تویغۇزغانـدىن كېـیىن ئۆمرىـدىكى ئۇنتۇلغۇسـىز بـۇ خۇشـاللىق             

  . مىنۇتالردىن ھایاجانلىنىپ خېلى ئۇزۇنغىچه پاراڭلىشىپ ئۇخلىمىدى
قاتار سېلىنغان یېڭى ھهم یۇمشاق یوتقان كـۆرپىلهر بالىالرنىـڭ ئۇخلىمىغىنىغـا ئۇنىمـاي ئـۇالرنى شـىرىن ئۇیقىغـا          مىھمانخانا ئۆیدىكى   

  .باشالپ كهتكهندە پاششاخان ئۆزىنىڭ ھوجرىسىدا تىلالخان بىلهن تېخىچه پاراڭلىشىپ یېتىۋاتاتتى
 دېدى تىلالخان دەرىزىدىن تولۇن بولۇپ كۆرۈنگهن ئایغا –! ان سىنى بهكال چىقىمدار قىلىۋەتتىم، مهن ساڭا ئۆمۈر بۇیى قهرز پاششاخ-

  .قارىغىنىچه 
 ئۇنداق دېمىگىن، ھېلىقى كۈنى سهن جېنىڭنى تىكىپ مىنى قۇتۇلدۇرمىغان بولساڭ، ئۇ یهكچهشـمه مىنـى ئالالقاچـان ئۆلتـۈرۈۋەتكهن            -

  .ق كىچىك تىنغىنىچهدېدى پاششاخانمۇ تولۇن ئایغا قاراپ ئۇلۇ-...بۇالتتى، مهن ساڭا قهرز تېخى
بۇ كۈنلهرنى كۆرگهن بولسا قانچه خوش بولغان بۇالتتى، ئۇ قایسى كۈنى ئاخشامدا تۇڭـۇپ  ... یاق ھهیدەربهگ .. ھهیدەر ئالته قول یاق    -

ــدى،            ــورىغان ئى ــارمىز دەپ س ــپ باق ــر یېتى ــدا راھهت بى ــانمۇ ئىســسىق یوتقان ــز قاچ ــدىن بى ــۇ مهن ــدى ئ ــان ئى ــپ زادى ئۇخلىیالمىغ كېتى
  ...ئۇنىڭغا بهك ئىچىم ئاغرىیدۇ...ەبىچار

  .تىلالخان سۆزلىۋېتىپ كۆزىگه یاش ئالدى
 ئادەم دېگهن ھۆل نهرسه تىلالخان، بىز ئهتتىگهن بىر قېرىندىـشىمىزنى یهرگه كۆمـۈپ قویـدۇق، كهچـته بولـسا یهنه كۈلۈشـۈپ تامـاق               -

  ... بهك ئېلىپ كهتمىگىنیىدۇق، بىز تېخى ئۈلۈمنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلمهیمىز، ئىچىڭگه
 تۈنۈگۈنكى مهیداندا بىر قانچهیلهن ئۇ ئهبلهخنى تۇنىۋاپتىكهن،ئـۇالر ئۇنىـڭ چـوڭ ھهربىـي باشـلىق ئىكهنلىكىنـى، تۈركمهنىـستاننىڭ            -

  .پۈتۈن پاختىلىرىنى ئاشۇنىڭ سېتىۋالىدىغانلىقىنى ئېیتىشتى
  . پاششاخان جىددى بۇرۇلۇپ تىلالخاندىن سورىدى-ئۇ ھهربىي تۇرۇپ پاختا بىلهن ھهپىلىشهمدىكهن؟... پاختىالرنى-
 ئۇالرنىڭ دىیىشىچه پاختا شىركىتى نامدا ھۆكۈمهتنىڭ بولغان بىلهن ئهمهلىیهتـته مۇشـۇ ئهبلهخنىـڭ ئىـكهن، ئـۇالر ئـۇنى بىلىـدىكهن،                -

  سىنىڭچه ئۇنى پاش قىلغاننىڭ پایدىسى بۇالرمۇ؟
رنىـڭ رادىئـودا ئېیتقـانلىرى پۈتـۈنلهي یالغـان، ئـۇالر خهقنـى شـۇنداق دەپ ئالدایـدۇ،           یاق تىلالخان، پاش قىلغاننىڭ پایدىـسى یـوق، ئۇال   -

ساقچى ئىدارىسىمۇ رۇسالرنىڭ قۇلىدا، ناۋادا ئۇ ھهربىي بولسا ئۇنىڭ بىـر بـالىنى ئېتىۋېتىـشى ھېچقـانچه ئىـش ئهمهس، ئـۇ پۈتـۈن شـهھهر           
  ...خهلقىنى ئېتىۋاتسىمۇ ھېچكىم ئۇنى سورىمایدۇ

ستمىكىن دەیمهن، بۇ بازارغا مهسئۇل ساقچىالرنىڭ باشلىقى ئهتىـدىن كهچكىـچه ۋوتكـا ئىچىـپ یۈرۈیـدىغان زابـوي بىـر             دىگىنىڭغۇ را  -
جىــق دىــمهي یانچۇقىغــا ســېلىپ بىزنــى كۆرمهســكه ســاالتتى، بــۇ  -رۇس ئىــدى، ئــۇ مهنــدىن ھهپتىــدە بىــر پــۇل ئــاالتتى، بهرگىنىمنــى ئــاز 

  .نداق قىلساق بۇالر، كالالمدا ئۆچ ئېلىشتىن بىلهك خىیال یوققا...مهخپىیهتلىكنى بۈگۈن ساڭا دەپ سالدىم
  ! كالالمغا بىر ئامال كهلدى، ھازىرچه مۇشۇنى بولسىمۇ قىلىپ باقایلى تىلالخان-
   مىنى قاچان ئۇكام دەرسهن، قۇرئاننىڭ ئالدىدا یامان بولمامدۇ؟ دىگىنه قانداق ئامال ئۇ پاششاخان؟-
  !الھنىڭ ئالدىدا دېگىن ئۇكام، سهنمۇ پاششاخان دىمهي ئاكا دىگىنه مۇنداق قۇرئاننىڭ ئالدىدا ئهمهس ئال-

  .ئۇالر كۈلۈشكىنىچه قۇالقلىرىغا پىسىرلىشىپ تاپقان ئامالىدىن خوش بولۇشۇپ ئۇخالپ قېلىشتى
ویغــان مهشــنىڭ ئهتىـسى ئهتــتىگهن نامـاز بامــداتنىڭ بىرىنچـى ئهزانىــدا پاشـشاخان ئورنىــدىن تـۇرۇپ مېھمانخانىــدىكى تۈنۈگـۈن كهچ ق      

كۈلىسىنى ئېلىپ ئوت قاالشقا باشلىدى، تىلال تونۇر ئۇنىڭ بۇنچه سهھهر تـۇرۇپ كېتىـدىغانلىقىنى بىلمهیتتـى، ئـۇ پاشـشاخاننىڭ بـالىالر              
  .یاتقان ئۆیدە نېمه ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن یېڭى چاپىنىنى یېپىنچاقلىغىنىچه مېھمانخانىغا چىقتى

  . دېدى تىلالخان مهشتىكى ئوتنى پۈۋلهۋاتقان پاششاخانغا قاراپ-ه قىلىۋاتىسهن ئاكا؟  بۇنچه سهھهردە نېم-
  . دېدى پاششاخان ئاۋازىنى پهسلهپ–!  پهس گهپ قىل، ئۇالر ئویغۇنۇپ كهتمىسۇن-
ــا ئورنۇڭــدىن تۇرامــسهن؟   - ــاۋازىنى پهســلهپ پاشــشاخاننى  - ھه بىلــدىم، ســهن ھهركــۈنى مۇشــۇنداق ۋاقىتت ڭ یېنىغــا  دېــدى تىلالخــان ئ

  .دوڭغىیىپ كىلىپ
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 شۇنداق، مهن تۇغۇلۇشۇمدىال ئانام مىنى باش ئهزاندا ئویغىتىپ كۆندۈرۈپتىكهن، ئهقلىمگه كهلگهنـدىن بىـرى بـۇ ماڭـا ئـادەت بولـۇپ                 -
  .كىتىگلىك، مهن ئهزەن ئاۋازى چىقمىسىمۇ مۇشۇ چاغدا ئویغىنىپ كىتىمهن

كهنمىــز، مۇســۇلمان بولمــاق شــۇنچه جاپــا ئىــشكىنا، بۇنــدىن كېــیىن ھهركــۈنى  بىــز كــۈن چىققــۇچه ئــۇخالپ كۈنــۈپ كىتىپتى... تــوۋۋا-
  مۇشۇنداق چاغدا تۇرامدۇق؟

   ئهلۋەتته، كۈن چىققۇچه ئۇخلىغانالر ئۇ دۇنیادا ئالالھنىڭ جامالىنى كۆرەلمهیدۇ، ئانام شۇنداق دېگهن، ساڭا ئېغىر كېلهمدىكهن؟-
  !كهن شۇئۇیقۇمىزدىن ئویغانماق تهس...شۇ ...یاق... یاق-
  ! كۈنۈپ كېتىسهن، كېیىن مهن ئویغاتمىساممۇ سهن ئۆزۈڭ بىزنى ئویغىتىدىغان بولۇپ كىتىسهن تېخى-

ئۇالر كۈلۈشۈپ ئولتۇرۇپ پاراڭلىرىنى قىلىـشىپ بـولغىچه مهشـتىكى ئـوت گـۆركىرەپ كۆیۈشـكه باشـلىدى، پاشـشاخان ئوتۇنـدا قالىغـان               
  .ۈرخانىغا چېكهتتىئوتنىڭ چوغى ئۈچۈپ بولغىچه گۈرجهكنى ئېلىپ كۆم

 دېـدى تىلالخـان الیـدەك ئـۇخالپ     –! نامـاز ۋاقتـى بولـدى    ! تىز چاپـسان تـۇرۇڭالر  ! ھهي ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر  ...ھهي!  ھهي بالال    -
  .یاتقان بالىالرنى قۇلى بىلهن نۇقۇپ ئویغىتىپ

تاالدىن كىرگهن پاششاخان بۇ .  ئۇیقىغا كېتىۋاتاتتىبالىالر ئۇنىڭ گېپىنى تىڭشاش ئۇیاقتا تۇرسۇن بىر بىرىگه پۇتىنى ئارتىشىپ تېخىمۇ
  .ئهھۋالنى كۆرۈپ كۈلۈپ كهتتى

 پاشـشاخان  –!  ھهي بولدى ئویغاتمىغىنا، بۈگـۈن دەسـلهپكى كـۈنى بـالىالر قـانغۇچه ئۇخلىۋالـسۇن، نامـاز ۋاقتىغـا یـېقىن ئویغىتـایلى             -
  .شۇنداق دىگهچ گۈرجهكتىكى كۆمۈرنى مهشكه شارقىرىتىپ سالدى

بالىالر ئهسنىـشىپ ئورنىـدىن تۇرۇشـۇپ تاھـارەت     . بىر ئویغاتتى- ۋاقتىغا یېقىن تىلالخان بالىالرنى شاپىالقلىغانچىلىك قىلىپ بىرمۇ       ناماز
ئالغىلى ماڭغاندا پاششاخان ئۇالرغا تاھـارەت ئېلىـشنىڭ ئۇسـۇللىرىنى تهپـسىلى ئـۈگهتتى، شـۇنداق قىلىـپ یهتـته بـاال دەسـلهپكى كـۈنى                 

یدە ناماز ئوقۇیدىغان بولۇپ جهینىمازلىرىنى سېلىشىپ نامازغا تۇردى، پاششاخان سۈننهت نـامىزىنى ئـۆزىگه قـاراپ    مهسچىتكه چىقماي ئۆ 
ــر     ــۇرۇپ بى ــازدا ت ــالىالر جهینام ــدا ب ــاز ئۇقۇۋاتقان ــۇیرۇپ نام ــدى،   -ئۇقۇشــنى ب ــسىنى توختىتالمى ــدىن كۈلۈشــۈپ كۈلكى ــڭ ھهركىتى بىرىنى

  .لۈپ سېلىپ نامىزىنى بۇزۇپ سالدىپاششاخانمۇ ئۇالرنىڭ كۈلگىنىنى ئاڭالپ كۈ
 بۇنـداق قىلـساق   - پاششاخان بالىالرغـا قـاراپ تهنبىـھ بىـلهن ئېیتتـى     –! بۇ بولمىدى، ئهستاخپۇرۇلالھ شهیتان! ھاي  ....ئا!  ھهي بالىالر  -

  !یامان بولىدۇ، بۇ ئوینىشىدىغان ئىش ئهمهس
لالخــان ئاغىزىغــا كهلــگهن كــۈلكىنى یۇتىۋېتىــپ بالىالرغــا تېخىمــۇ  بــالىالر پاشــشاخاننىڭ قاپــاق تۈرگىنىــدىن كۈلكىــسىنى توختــاتتى، تى

  :ئۈنلۈك ۋاقىردى
  !باشتا كۈلگهن قایسىڭ؟ یهنه مۇشۇنداق ئىش بولسا كونا خۇمدىنىڭغا قایتىشىسهن        -

  .بالىالر جىم بۇلۇشتى، مۇشۇ تاپتا پاششاخاننىڭ ئۆزىنىمۇ كۈلكه تۇتىۋالغان ئىدى
بىز ئىككى ھهپتىگىچه ئهتتىگىنى مهسـچىتكه چىقمـاي   ! ۈگۈن جىم ئولتۇرۇپ مىنىڭ نامازئۇقۇغۇنىمنى كۈرۈڭالربولدى بالىالر ب         -

ئهتىـدىن باشـالپ بىرىنچـى ئهزانـدا تـۇرۇپ نامـاز ئـایىتىنى        ! ئۈیدە ئۇقۇیلى، بـۇ ھـالىڭالر بىـلهن مهسـچىتته چـوڭالر بىزنـى قوغلىغـۇدەك         
ئـارام  -بـۇیىچه نۈۋەتلىـشىپ ئـورنىمىزدىن تـۇرۇمىز، ئـوت قـاالش، سـۇ ئىسـسىتىش، ھـویال          ئۈگۈنىمىز، تۈنۈگۈن سـىلهرگه دىـگهن تـۈزۈم         

  !تازىالش، تاماق ئىتىش دىگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى شۇ نۈۋەتچى قىلىدۇ، چاتاق یوقتۇ؟
  . كىچىك ئهسكهرلهر یهنه تهڭ ئاۋازدا ۋاقىراشتى–! چاتاق یوق        -

تىدا ئۇالرغا زىرىكمهي نامازنىڭ ھهركهتلىرىنى ۋە تاھـارەت ئېلىـشنىڭ ئۇسـۇللىرىنى تۇلـۇق     شۇنداق قىلىپ پاششاخان بۈگۈنكى ناماز ۋاق     
  ...بىر ناماز ھهركهتلىرىنى قىلغىلى سالدى-ئۈگىتىپ چىقتى، ئاندىن ئۇالرغا بىرمۇ

قهلهمنـى ئۇالرغـا   –پـتهر  پاششاخان بۈگۈن ئىشقا بارمىدى، ئۇ بالىالر بىلهن ناشتىلىق قىلىـپ بولغانـدى كېـیىن تۈنۈگـۈن سـېتىۋالغان دە           
  ...تارقىتىپ تۈركمهن تىلىنى ئۈگۈتۈشكه باشلىدى

تۈركمهن تىلىنىڭ ھهرپلىرى ئۇنچه مۇرەككهپ ئهمهس ئىدى، ئۇ چـوڭ ۋە كىچىـك ھهرپ دەپ ئایرىلغاچقـا ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بالىالرنىـڭ        
كۈنـدە سـاۋادى چىقىـپ بولـدى، تىلالخـان مۇشـۇ بىـر        یهتته  -قىزغىنلىقى ئاالھىدە یاخشى بولغاچقا ئالدىنىڭ ئۈچ كۈندە كهینىنىڭ ئالته        

  .كۈندىال كىتاپالرنى ھېجىالپ ئۇقۇیاالیدىغان دەرىجىگه باردى
ئۇالر ھهپتىگىچه ھېچیهرگه بارماي خهت ئۇقۇش ۋە یېزىشنى ئۈگهندى، بالىالرنىڭ كۆڭلى ئاجایىپ خوشال ئىدى، ئاخشاملىرى ئۇالرنىڭ 

  .ۋېلىشىپ تىلالخان كىرىپ چىراقنى مهجبۇرى ئۈچۈرمىگىچه یاتقىلى ئۇنىمایتتىھهر بىرى بىردىن چۆچهك كىتاپنى كۈتۈر
ئارىدىن تۆت ئاي ئۆتۈپ قهھرىتان سـۇغۇقنىڭ ئورنىغـا باھـار پهسـلى ئالماشـتى، پاشـشاخان تۆمۈرچىلىـك كارخانىـسىغىمۇ بارمىـدى، ئـۇ             

مهشىقى ۋە تىل دەرىسلىرىنى تهكرارالشنى ئاساس قىلدى، پۈتۈن ۋۇجۇدىنى بالىالرنىڭ ئۇقۇش ئىشلىرىغا بېغىشالش بىلهن ئۆزىنىڭ كۈچ 
  .ئۇالر پىالن بۇیىچه ھېچقانداق تىجارەت ئىشىنى باشلىمىدى، ئۇنىڭ كۈمۈگلۈك ئالتۇن تىلاللىرىمۇ بارغانسىرى ئازىیىشقا باشلىدى

ىـپ ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئاغىزىـدىن سـۇ      یـوقالپ تـۇراتتى، ئهكبهرخـان تۈرمىـدىن چىق         پاششاخان ھهپتىدە بىر قېتىم ئۇسـتازى ئهكبهرخـاننى       
 كـۈنگه  –ئاقىدىغان بىر خىل یامان كىسهلگه گىرىپتار بولۇپ قالدى، دوختۇرالرنىڭ ئۇنىڭ سهۋەبىنى بىلهلمىدى، ئهكبهرخـان كۈنـدىن    



 - 74 - 

  .سىزىپ كىتىۋاتاتتى
مهسچىتكه بامدات نامىزى ئۇقـۇغىلى  نهۋرۇز ئۆتۈپ شاپتۇل چىچىكى ئېچىلغان كۈنلهرنىڭ بىر ئهتتىگنىدە پاششاخان قاتارلىق یهتته باال         

چىقىپ شهھهرنىڭ شىمالى قۇۋۇقتىكى ئاق تام مهسچىتىدە ئهكبهرخاننىـڭ نامىزىنىـڭ چىقىرىـدىغانلىق خهۋىرىنـى ئاڭلىـدى، پاشـشاخان              
  .یۈگۈرگىنىچه بالىالرنى باشالپ بېرىپ ئهكبهرخاننىڭ مېیىتىنى تۇپراق بېشىغىچه ئۇزاتتى

ن كېیىن بالىالر ئۆزىنىڭ خىزمهت تهخسىماتى بۇیىچه ئىشقا مېڭىشىپ كهتتى، بۇالر گىزىت ساتىدىغان ۋە ئۇالر ئۆیگه قایتىپ كهلگهندى
مایالمچىلىق قىلىدىغان تىجارەتنى نهۋرۇز كۈنىدىن باشالپ قىلىشقا باشلىغان ئىـدى، گېزىـت سـاتىدىغان ئىـش باشـتا دىگـۈدەك ئېقىـپ          

ئۇسـۇلىنى  » تۈرۈپ تهشۋىقات قىلىپ كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى بۇراشـقا مـاھىر بۇلـۇش     خهۋەرنى كۆپ «كهتمىدى، پاششاخان بۇنىڭغا قارىتا     
قولالندى، بالىالر كىچىگىدىن یىتىمچىلىكـته چـوڭ بولغاچقـا تهشـۋىقات دىگهنـگه ھهزىـل گهپلهرنـى ئارالشـتۇرۇپ چـاڭ چىقىرىـۋەتتى،                  

  .زىتنى قۇلىغا ئالغۇسى كىلىدىغان بولۇپ كهتتىگېزىت ئۇقۇمایدىغان كىشىلهرمۇ بۇ بالىالرنىڭ تهشۋىقات سۈزىنى ئاڭلىسا گې
ئایاق مایالیدىغان ئىش ئۇالرنىڭ كۈتكىنىدىنمۇ یاخشى بۇلىۋاتاتتى، شهھهر نۇپۇسى نهچچه یىل ئىچىدىال شىددەت بىلهن ئاۋۇدى، بۇنداق   

نى ساقلىیالمىغان رۇسـالرنى  دىگهن سىیاسهتنى كۈتۈرۈپ چىقىپ ئۆز دۆلىتىدە جېنى     » سودىگهر چاقىرىش «بۇلىشىدىكى سهۋەب ھۈكۈمهت  
ئـۈچ یىلغـا   -بـۇ ئـاققۇن رۇسـالر ئىككـى    . بۇ یهرگه كىلىپ ئىشلهشكه قىزىقتۇرۇپ زور كۈلهملىك نۇپۇس یۆتكهش ھهركىتىنى قوزغىـدى    

مۇشـۇنداق  قالمایال كاتتا باي یاكى كاتتا ئهمهلدارغا ئایلىنىپ بىر ئۆمۈر یېتىـپ یىـسىمۇ تۈگىمهیـدىغان بایلىقالرغـا ئىـگه بـۇالتتى، مانـا               
  .یېشىل چىراقنىڭ تۆرتكىسىدە رۇسالر بۇ ئهلگه سهلدەك ئاقتى

شهھهر نۇپۇسىنىڭ یېرىمىدىن كۆپرەكىنى رۇسالر ئىگهللىگهچكه پاششاخان ئایاق مایالیدىغان دۇكاننى رۇسالر كۆپرەك ئولتۇراقالشـقان   
دۇكان ئورنى ئانچه چوڭ یهرنى ئىگهللىمىگهچكه . تتىجایدىكى ئاۋات رەستىلهرگه قۇرىدى، رۇسالر ھهقىقهتهن پۇلنى غازاڭدەك خهجلهی

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه شــهھهر تهرتىپىنــى قوغــداش ئهترىتــى، تــازىلىقى ئهترىتــى، بــازار تهرتىپىنــى باشــقۇرۇش ئىشخانىــسى، باجخانــا قاتــارلىق    
چـۈن ئۇالرنىـڭ ئـورنى مـۇقىم     ئۇرۇنالردىكى خىزمهتچىلهرنىڭ ئایىغى كۈندە یاكى ئىككى كۈندە بىـر ھهقـسىز مایلىنىـپ تۇرغـانلىقى ئۈ           

ــى   . كاپـــالهتكه ئىـــگه بولـــدى  ــت ســـاتىدىغان ئىـــشنى تاشـــالپ مۇشـــۇ ئىـــشقا كۈچهشـــنى ئېیتتـ . پاشـــشاخان بالىالرغـــا ھـــازىرچه گېزىـ
  .مایالمچىلىقنىڭ پایدىسى بهكال یاخشى بولىۋاتاتتى  دىگهندەك

ىـت تۇربىـسى یاتقۇزۇشـتىن باشـالپ كىچىگرەكـى ئهۋرەز      كـۆۋرۈك یاسـاش، نىف  –بۇ ئهلدىكى چوڭراقى سۇ ئىنشائات، یېزا ئىگىلىك، یول     
یــوللىرىنى ئىــشلهشكىچه بولغــان بــارلىق قۇرۇلۇشــالرنى رۇســالر ئــۆزى ھــۆددە ئېلىــپ ناھــایىتى ئهرزان ئهمــگهك كــۈچى بولغــان یهرلىــك   

  . خهلقلهرنى ئىشلىتىپ ئوتتۇرىدىن غایهت زور پایدا ئاالتتى
دىگهن سىیاسهتكه ئاساسهن بۇ ئهلدىكى دىھقانالر ھهر یىلى » ى ئهمگهك ۋەزىپىسى بولىدۇ   دۆلهت تهۋەلىگىدىكى دىھقانالرنىڭ مهجبۇر   «

چاقىرىقىغـا ئـاۋاز قۇشـۇپ كـۈچهت     » ۋەتهننـى كـۈكهرتىش  «مهجبۇرى ئهمگهكتىن كىرمىگهنچىلىك قىالتتى، ئۇالر بوز یهرلهرنـى ئېچىـپ         
بىـر كېچىـدىال     بۇ یېشىل جهننهتنـى رۇس ئهمهلـدارلىرى    كىرگهندىكىسېلىپ ئورمان بىنا قىالتتى، ئورمانالر یاشىرىپ یهرلهر تېرىلغۇغا    

» ئىلمىي تهرەققى قىلدۇرىشى«یهنى رۇس مىللىتىدىن بولغان دىھقانالرنىڭ ئاتالمىش » ئالته تال تهرخهمهككه ئالته مو یهرنى بىرەتتى     «
  .غا ئۆتكۈزۈپ بىرەتتى

ال قىلىــپ ســالدىمۇ ئۇنىڭغــا ۋەتهننــى پارچىالشــقا  » غىــڭ«مــایتتى، نــاۋادا قىلىــشقىمۇ پېتىنال» غىــڭ«بۇنــداق ناھــاقچىلىقنى كــۆرگهنلهر
  .ئۇرۇنغان مىللهتچى ئونسۇر دەپ یهتته ئهۋالدى تۈرمىگه سۇلۇناتتى

ئاستىن قۇلى یهرلىـك تـۈركمهنلهردىن بـۇالتتى، ئـۇالر ئاسـتىن        ھۆكۈمهتتىكى ھهرقانداق تهشكىلى ئورگانالرنىڭ چوڭ بېشى رۇسالردىن  
شتا مۇنداق ئۇسۇلنى قوللىناتتى، ئالدى بىلهن شۇ ئورگاندىكى بىرىنچى قول رۇس رەھبهر بىر كېچىلىك بهزمه ئورۇنالشـتۇرۇپ    قولنى تالال 

 خىزمهتچىلهرنىــڭ ئـائىله ئهزالىرىنــى ئهكىلىـپ قاتنىشىـشىنى ســۇرایتتى، ۋوتكىـالر ئىچىلىــپ ئهرلهر ئهقلىـدىن ئازغانــدا      -بـارلىق ئىـشچى  
ستىدىكىلهرنىڭ خۇتۇنلىرىنى تانسىغا تارتىپ تانسا یېرىم بولغاندا قهسـتهن ئالدىـدىكى ئایالغـا ھایاسـىزلىق     بىرىنچى قول رەھبهر قول ئا 

قىلغاچ ئۇالرنىڭ ئهرلىرىگه سهپ ساالتتى، ئۇالرنىڭ ئىچىدە قایسىسى بۇ قىلىقسىزلىقىنى كۆرمهسكه سېلىپ چاندۇرماي ئولتۇرغان بولسا  
ىرەتتـى، بۇنـداق تىگـى پهسـلهردىن كىلىـپ چىققـان نـامزاتالر داۋاملىـق ئۆسـتۈرۈلۈپ رۇسـالرنىڭ           شۇ دەل ئاستىن قوللۇقنىڭ نامىزاتىغا ك  

الر كۈندۈزى ئۆز خهلقىـگه یولۋاسـتهك   »نامزات«ئهمىلىیهتته بۇ ئاتالمىش سهرخىل . ۋاقىتلىق ئهتىۋارالپ ئىشلىتىشىگه مۇیهسسهر بۇالتتى 
سـىز  «ىجه یۇقىرى رۇسالرنىڭ ئالدىـدا تىزلىنىـپ ئۇالرنىـڭ پـۇتىنى قۇچـاغالپ      ھۆكىرەپ شىردەك ھهیۋە قىلسا ئاخشىمى ئۆزىدىن بىر دەر       

ئـۆل دىـسىڭىز ئـۈلىمهن، ئوتقـا كىـر      ! سـىز مىنىـڭ دادام   ...بولمىغان بولسىڭىز خهلقىمىزنىڭ بۈگـۈنى بولمـایتتى، سـىز بىزنىـڭ داھىمىـز           
  .نىڭ گهندە پۇرایدىغان ئایىغىنى توختىماي یاالیتتىدەپ ئۆزىنى ئۆزى كاچاتالپ كۆز یېشى قىلىپ ئۇالر» !دىسىڭىز، ئوتقا كىرىمهن

 ئـابرویىنى دەپ خانىقـا   –دىنىي زاتالر بولسا رۇسالرنىڭ بهرگهن ئىككى تال پۇلىنى دەپ یاكى بولمىسا یـۇرت مهھهللىـدىكى یـۈز       -ئاخۇن
تهقدىرســىز قىــل » «تـاالق ئــۈچ » «مهككىـگه بېرىــپ ھهج قىلىـش پهرىــز  »«بویــسۇنماق ۋاجىــپ  پادىــشاھنىڭ ئهمىـرىگه «مهسـچىتلهردە  

دىـگهن گهپلهردىـن باشـقىنى    » قۇرئانـدىن باشـقىنى ئـۈگهنگهنلهر جهنـنهتكه كىـرەلمهس      » «تهۋرىمهس،ھهممىسى ئالالھنىڭ تهقـدىرى   
قىلىغىلى ئۇنىمایتتى، بۇنىڭ تۆرتكىسىدە ئازراق قول ئىلىكىدە بارالر ھهجگه بېرىشنىڭ یول خېتـى ئۈچـۈن بـارچه بایلىقىنىـڭ یېرىمىنـى              

سالرغا ئارقا ئىشىك قىلىپ ھهجگه مېڭىشاتتى، یوقسۇزچىلىقنىڭ دەردىدە سهپرا بولۇپ قالغان یاشالر یۇقىالڭ ئىشالر ئۈچۈن ھه دىسه  رۇ



 - 75 - 

كىمكـى بـۇ ئىـشالرنىڭ خاتاسـىنى     ... كویالرغـا سهرسـان قىالتتـى   -دەپ سـۈزىنى بىرىـپ ئۇشـشاق بـاللىرىنى كۇچـا        » !ئۈچ تـاالق  «خوتنىنى
  .دەپ ئارىسىغا ئالمایتتى» !كاپىر، مۇناپىق، ئىسالمنىڭ دۈشمىنى« ئۇنىكۆرسهتسه پۈتۈن جامائهت

ئىككى ئېغىـز گهپ قىلىـپ سـالغانالر بىـلهن تۇشـۇپ      -قاراقچى بىلهن ئهمهس رۇسالرنىڭ قىلغان ناھاقچىلىقىغا قارشى بىر   -تۈرمه ئوغرى 
 .ئۆزى خان بولۇپ یۈرىشهتتى-ۆزى بهگبۇرۇن یالىشىپ ئ-قاراقچىالر بولسا ساقچىالر بىلهن ئېغىز-ئوغرى...كهتكهن ئىدى

 

 بىنزىننىڭ كارامىتى  :ئونىنچى باپ

 
تـۇال  -پاششاخان رۇسالرنىڭ پۇلىنى چهنلهپ بۇ مایالمچىلىق دۇكىنىنى مهخسۇس رۇسـالرغا قارىتىـپ ئـاچتى، بـالىالرمۇ پاشـشاخاندىن ئـاز              

. دەپ ئـۇالرنى قىزىقتـۇرۇپ ئایـاقلىرىنى مـایالتقىلى سـاالتتى     كۇلدۇر بىـر نىمىلهرنـى   -رۇس تىلى ئۈگۈنىۋالغان بولغاچقا رۇسالرغا كالدۇر 
 .سهمىرىپ تىقىلىپ كهتكهن رۇسالرمۇ بالىالرنىڭ ئېغىزىدىن چىققىنىنى بىرەتتى

ئـۇكىالردەك بولــۇپ كهتتـى، بىــرى بولمىـسا یهنه بىرنىــڭ گېلىـدىن تامــاق     -پاشـشاخان بىـلهن تىلالخــان بـۇ جهریانــدا بىـر تۇققــان ئاكـا     
تىلالخاننىـڭ كىلىـپ چىقىـشىمۇ پـاكىزە ئائىلىـدىن بولغاچقـا ئـۇ ناھـایىتى تىـزال پاشـشاخانغا           »  ئىرىسه سۇ بولغىنىدەك  مۇز«ئۆتمهیتتى،

  .ماسلىشىپ كهتتى، كىتاپقا بولغان ھىرىسمهنلىكى پاششاخاندىن قېلىشمایتتى، ئۇنىڭ نامازخانلىقى بهزىدە پاششاخاننى سۈیۈندۈرەتتى
ئهتىقىـگه مۇناسـىۋەتلىك رۇسـچه كىتـاپالرنى تـۇال كـۆرۈپ       - تىلىغا پۇختا بولغاچقا قهدىمىـي ئاسـارە   پاششاخان گهرچه باال بولسىمۇ رۇس    

مۇئهییهن بىلىمگه ئىگه بولغان ئىدى، شۇڭالشقا ئۇ ئهتتىگهندە بـالىالرنى تىجـارەتكه یولغـا سـېلىۋېتىپ بولغانـدىن كېـیىن تىلالخـاننى            
ئهتىــقه یېغــاتتى، كىــشىلهرنىڭ ئۈیىــدىكى كونــا بۇیــۇمالرنى كــۆرۈپ - ئاســارەســهھراالرغا چىقىــپ-یىــزا  ئهگهشــتۈرۈپ شــهھهرگه یــېقىن

  .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى قىممىتى بارالرنى ئهرزان باھادا سېتىۋاالتتى
ئاندىن ئۇالرنى ئۇدۇل رۇسالرنىڭ یېغىپ ساقلىغۇچىلىرىغا كۆرسـىتىپ ئالغىنىـدىن نهچـچه ھهسـسه یـۇقىرى باھـادا سـاتاتتى، كهچلىكـى          

چىقىمنـى قىلىـپ دەپتهرنـى بۇغـاتتى، تىجـارەت كۈنـدىن       -هن تىلالخان بىر كۈنلۈك تىجـارەت ئهھـۋالىنى ھىـساپالپ كىـرىم     پاششاخان بىل 
  . یاخشىلىنىپ پاششاخاننىڭ سۇپا ئاستىدىكى تىلالسى شۇ پېتى قېلىپ قۇلىدىكى قهغهز پۇلى بارغانسىرى كۈپىیىشكه باشلىدى  كۈنگه

لته یاشـقا كىرگـۈچه توختىمـاي تىجـارەت بىـلهن شـۇغۇللىنىپ ئـۈچ یىـل ئىچىـدىال شـهھهردىكى               مانا مۇشۇنداق قىلىپ پاششاخان ئون ئـا      
بىـر ئىـش     تۈركمهن مىللىتىدىن بولغان كاتتـا بایغـا ئایالنـدى، ئۇنىـڭ بۇنـداق تىـز بېیىـپ كىتىـشىدە ئـۈچ یىلنىـڭ ئالدىـدىكى مۇنـداق              

  :ئاساسلىق سهۋەب بولغان ئىدى
لالخان خۇفتهن نامىزىنى ئۇقـۇپ بولـۇپ ئهمـدى كـۈزى ئۇیقىغـا بېرىـشىغا تۇلـۇن ئـاي دەرىزىـدىن          بىر كۈنى كهچته پاششاخان بىلهن تى  

ئۇالرنى مارىالشقا باشلىدى، پاششاخان تاۋاقتهك یانغان بۇ یۇرۇق ئایغا قاراپ تۆت ئاینىڭ ئالدىدا یهنى بۇ ئۆیگه یېڭى كۈچۈپ كهلـگهن      
 ئېیتقــان ســۆزلىرى ئىــسىگه كىلىــپ ئاســتا ئۆرۈلــۈپ تىلالخانغــا قارىــدى،   كــۈنى ئاخــشىمى ئۇكىــسى تىلالخاننىــڭ قۇلىقىغــا كۇســۇرالپ 

تىلالخانمۇ ئوخشاشال مۇشۇ ئىشنى ئویالپ ئایغا قارىغىنىچه خىیال سۈرۈپ یېتىۋاتاتتى، بىـراق ئـۇ ئاكىـسى پاشـشاخاننىڭ تىجـارەت ئىـشى              
  .ىلىشتىن ئۇیالغان ئىدىبىلهن قانچىلىك جاپا تارتىۋاتقانلىقىنى بىلگهچكه ئۇنىڭغا بۇ توغۇرلۇق گهپ ق

  . دېدى پاششاخان پهس ئاۋازدا كۈزىنى ئېچىپ یاتقان تىلالخانغا قاراپ-ئۇخلىمىدىڭمۇ؟         -
  .یاق ئاكا، ئۇیقۇم كهلمىدى        -
  نىمىنى خىیال قىلىۋاتىسهن؟        -
  .ھېچنىمىنى خىیال قىلمىدىم        -
  ...دىگىنه ئۇكام        -
ــشىمدىن     راســـتى        - ــۈمدەكال بىلىنىـــدۇ، ئویغۇنـــۇپ كىتىـ ــۇالر ماڭـــا خـــۇددى چۈشـ ــۇ كـــۈنلهردىن بهك خۇشـــالمهن، بـ نى دىـــسهم بـ

  ...ئهنسىرەیمهن
  ئاران مۇشۇلىما؟        -
  .ساڭا بهك قایىلمهن، سهن ئاددى ئادەم ئهمهسكهن        -
  یهنىچۇ؟        -
  ...یهنه        -
چه ئاینىــڭ ئالدىــدا تۇلــۇن ئــاي دەرىزىــدىن مۇشــۇنداق قــاراپ تۇرغانــدا مهن ســاڭا نــېمه دەپ ۋەدە  ئهمىــسه مهن دەپ بىــرەي، نهچــ        -

  بهرگهن؟
  .تىلالخان كۈلگىنىچه ئۆرۈلۈپ ئاكىسى پاششاخانغا قارىدى. پاششاخان ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى گهپنى ئهینهن تېپىۋالغان ئىدى

  ھه نېمه دەیسهن ئاكا؟        -
دى، ئىشالر بىر قۇر یۈرۈشتى، تهپسىلى پىالنىنى تۈزۈپ قویدۇم، ئهته بالىالر ئۆز ئىشىغا ماڭسۇن، ئىككىمىـز        ئهمدى پۇرسهت كهل          -
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  ھهیدەربهگنىڭ قىساسىنى ئالىمىز، قانداق؟
  !ۋاھ ئاكا، سىنىڭ مۇشۇ یهرلىرىڭنى دەیمهن ئهمهسمۇ        -

  .تىلالخان خوشاللىقتا ئاكىسى پاشاخاننى قۇچاقالپ كهتتى
بــالىالر ئــۆز ئىــشىغا ماڭغانــدىن كېــیىن ئىككهیــلهن شــهھهردىكى كاتتــا بــاي رۇســالرنىڭ دائىــم كىلىــپ تاماشــشا قىلىــدىغان    ئهتىــسى 

مۇزىكىلىق بىر رىستۇرانىنىڭ ئالدىغا كهلدى، ئىشىك تۈۋىدە پوزۇر ئىـش كىیىمـى كېـیگهن ئىككـى رۇس یىگىـت كهلـگهن مىھمـانالرنى            
هرگه ئـاددى تـۈركمهن پـۇقرالىرى كىرەلمهیتتـى، پهقهت تـۈركمهنلهردىن بولغـان ھۆكـۈمهت        ئۇزۇتۇش بىلهن ئاۋارە ئىـدى، بـۇ ی      -كۈتۈش

  . ئهمهلدارى یاكى تۈركمهن بایلىرىال كىرەلهیتتى
پاششاخان بۇ ئهھۋالالرنى بىلگهچكه تىلالخانغا بالىالرغا ئۇبدان قاراپ قۇیۇشنى دەپ قۇیۇپ كىیىملىرىنـى تۈزەشـتۈرۈپ ھېلىقـى ئىككـى       

  . ئالدىغا یۈگىرەپ كهتتىرۇس یىگىتنىڭ
  . دېدى یىگىتلهرنىڭ بىرسى رۇس تىلىدا مۇشتىمىنى پاششاخانغا چىنهپ تۇرۇپ-نهگه بارىسهن؟ ! ھهي توختا        -
 دېـدى پاشـشاخان ئۆلچهملىـك رۇس    –. رېستۇران خۇجـایىنى ماڭـا سـاقلىۋاتىدۇ، ئۇنىـڭ بىـلهن كۆرۈشـىدىغان ئىـشىم بـار ئىـدى                  -

  .ىگىتلهرگه دەرھال جاۋاپ قایتۇرۇپتهلهپپۇزىدا ی
یىگىــتلهر بــۇ كىچىــك تــۈركمهن بالىــسىنىڭ رۇس تىلىغــا شــۇنداق پــۇختىلىقىنى بىلىــپ ھهیــران قالــدى، ئــۇالر پاشــشاخاننى تــۈركمهن       

  .ئهمهلدارلىرىنىڭ ئوغلى بولسا كىرەك دىگهننى ئویالپ ئۇنى كىرگۈزىۋەتتى
نىڭ ئوتتۇرىسىدىن كىسىپ ئۆتۈپ ھىساۋات قىلىدىغان پۈكهیگه ئۇدۇل بېرىـپ ئـۇ        پاششاخان ھهشهمهتلىك بىزەلگهن رۇس تاماقخانىسى    

سېمىز . یهردىكى سېمىز رۇس ئایالدىن ئۆزىنىڭ رىستۇران خۇجایىننى ئىزدەیدىغانلىقىنى كۆرۈشىدىغان مۇھىم ئىشىنىڭ بارلىقىنى ئېیتتى
  .خۇجایىننىڭ ئىشخانىسىغا باشالپ ئهكىردىئایال ئۇنىڭ رۇس تىلىدا راۋان سۆزلىۋاتقانلىقىنى بېلىپ پاششاخاننى 

  . رەھىمسىزلىك چىقىپ تۇرىدىغان كىشى ئىدى  پوركۈتهك رۇس بولۇپ مایلىشىپ كهتكهن چىرایىدىن  خۇجایىن ئىگىز بویلۇق
ۋات  دەپ ســورىدى خۇجــایىن پاشــشاخاننىڭ چىرایىغىمــۇ ســهپ ســالماي ئالدىــدىكى ھىــسا -ئىــشىڭ بــاتتى یىگىــت؟   مهنــدە نــېمه        -

  .خاتىرسىگه بىرنىمىلهرنى یېزىۋاتقاچ
  . دېدى پاششاخان قىلچه ھۇدۇقماستىن بېشىنى ئېگىز كۈتۈرۈپ–. مىنىڭ رىستۇرانىڭىزدا كۈتكۈچى بولۇپ ئىشلىگۈم باتتى        -

 قامالشقان بـاال  كۈزى بهكال-خۇجایىن رۇس بالىلىرىدەك گهپ قىلىۋاتقان پاششاخانغا بېشىنى كۈتۈرۈپ زەن سالدى، پاششاخاننىڭ قاش  
  .بولغاچقا ھهرقانداق كىشىنىڭ بىر كۆرۈپال ئامىراقلىقىنى كهلتۈرەتتى

  سهن تۈركمهنمۇ؟        -
  .ئهلۋەتته تۈركمهن        -
  !بۇیهردە تۈركلهرنى ئىشلهتمهیمىز چىقىپ كهت        -

  .خۇجایىن یهنه خاتىرسىگه ئېڭىشتى
رۇســالرنىڭ ۋېكتــۇرىیه بهزمهخانىـسىدا ئهتىۋارلىــق كۈتكــۈچى ئىـدىم، بىرســى مهس بولــۇپ   خۇجـایىن، مهن جهنــۇبىي قـۇۋۇقتىكى           -

 شـۇڭا  – دېدى پاششاخان چىكىسىىكى رۈشهن تارتۇقنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ   -...قېلىپ مىنى بوتۇلكا بىلهن ئۇرۇپ بۇ یىرىمنى یېرىۋەتتى    
  !مهن ئۇالرنىڭ یالۋۇرىشىغا ئۇنىماي ئۇیهردىن چىقىپ كهتكهن

 قۇلىــدىكى قهلهمنــى تاشــالپ قۇیـۇپ پاشــشاخانغا قایتىــدىن ســهپ ســالدى، چـۈنكى ۋىكتــۇرىیه بهزمهخانىــسى بــۇ رىــستۇراننىڭ    خۇجـایىن 
  .تىجارەتتىكى رەقىبى ئىدى

یىگىــت، ئــۇالر ســاڭا یالۋۇرغىــدەك ســهن ئۇالرغــا ئــالتۇن تۇخــۇم قۇیــۇپ بهرمىــگهن بولغىیتتىــڭ، قېنــى ئېیتقىــنه، ســىنىڭ نــېمه               -
  ىگىڭ بار ئىدى ئۇنچه قىلغۇدەك؟ ئاالھىدىل

شـۇ سـهۋەپتىن ئـۇالر مىنـى ئهتىـۋارالپ      ! ئۇ یهرگه یاۋرۇپالىقالر كۈندە بېرىپ تۇراتتى، مهن ئېنگىلىز تىلى دىگهننـى سـۇیىۋېتىمهن            -
  ...ئىشلىتهتتى

  .ىۋېتىپ ئۇنىڭغا ئىشهنمىگهن ھالدا دەپ كۈلۈپ كهتتى خۇجایىن پاششاخاننىڭ سۈزىنى بۈل–! ئاته پۇرۇڭنى تۈركمهن یىگىت        -
  ! مهن ئهزەلدىن یالغان ئېیتمایمهن، ئىشهنمىسىڭىز سىناپ بېقىڭ        -
  !دە بۇ -قانداق سىنایمهن یا مهن ئېنگىلىزچىنى بىلمىسهم ، قىززىق گهپ بولدى        -
  !ئىشكاۋىڭىزدا ئېنگىلىزچه كىتاپالر بولسا ئۇقۇپ بىرەي خۇجایىن        -
مهندە ئۇنداق كىتاپ یوق،توختا مۇنداق قىالیلى، ھازىر زالغا چىقىپ قاراپ باقایلى بىرە ئېنگىلىز مىھمان تاماققا كهلـگهن بولـسا                     -

  شۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىپ باق، راستىنال شۇنداق كارامىتىڭ بولسا بۇ یهردە قېپ قالىسهن، چۈشهندىڭمۇ؟
تۈرۈپ زالغا قاراپ ماڭدى، تاماق زالىدا دىگهندەك ئوتتۇرا یاشالردىكى ئۈچ یاۋرۇپالىق بىـر    خۇجایىن ئورنىدىن تۇرۇپ پاششاخاننى ئهگهش    

خۇجــایىن ناھــایىتى تهكهللــۇپ بىــلهن ئۇالرغــا رۇس تىلىــدا مهخــسىتىنى ئېیتتــى، ئۇالرنىــڭ بىــرى   . ئۈســتهلدە ئولتــۇرۇپ تامــاق یهۋاتــاتتى
  . بىلدۈردىئهلچىخانىدا ئىشلىسه كىرەك بېشىنى لىڭىشتىپ ماقۇللىقىنى
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پاششاخان ئۇالر بىلهن خېلى ئۇزۇن ئۆلچهملىك ئېنگىلىز تىلىدا پاراڭالشتى، ئۇالرنىـڭ پاشـشاخانغا ھهۋىـسى كىلىـپ ئـۇنى تېخـى تامـاق              
تـاڭ قالـدى، ھېلىقـى رۇس تىلىنـى چۈشـۈنىدىغان یاۋرۇپـالىق خۇجایىنغـا رۇس          -خۇجایىن بۇالرنى كۆرۈپ ھاڭ   .یىیىشكه تهكلىپ قىلدى  

شـۇنداق قىلىـپ پوركـۈتهك    .  ھالدا پاششاخاننىڭ ئىنگىلىزچىنى سۇدەك سۆزلىیهلهیدىغانلىقىنى ئىنىق چۈشهندۈرۈپ ئېیتتىتىلىنى بۇزغان 
  .خۇجایىننىڭ ئېغىزى قۇلىقىغا یىتىپ پاششاخاننى كۈتكۈچىلىككه ئېلىپ قالدى

 ئۇنىڭغـا ئـامىراق بولـۇپ قالـدى، ئـۇ بـۇ       كىچىـك ھهممهیـلهن  -پاششاخاننىڭ ئایىغى ئىتتىك قۇلى چاققان بولغاچقا رېـستۇراندىكى چـوڭ      
  .جهریاندا كۈتكۈچى قىزدىن ھېلىقى ھهربىي ئهمهلدارنىڭ ئهھۋالىنى چاندۇرماي سورىدى

  ھهدە، ھېلىقى ھهربىي ئهمهلدار ژاكوف پىرایىۋىچ بۇ یهرگه ئانچه كهلمهمدۇ؟        -
  باش پایچىكىمۇ؟ھه ھېلىقى پاختا ئىكىسپورت شىركىتىنىڭ ! ژاكوف پىرایىۋىچ        -
  ...ھهئه شۇ، ۋىكتۇرىیهگه تۇال باراتتى ئۇ        -
بۇ یهرگىمۇ تۇال كىلهتتى، كاتتا نېمه ئۇ، ھهپتىنىڭ ئالدىدا كۈندە كهلگهنچىلىـك قىالتتـى، بـۇ یېقىـنالردا خىـزمهت ئىـشى بىـلهن                        -

  ... سىرىتقا چىكهتكهن بولسا كىرەك، بۇ نهچچه كۈندە ئۇنى كۆرمىدىمغۇ
پاششاخاننىڭ یۈرىگى قارتتىـدە قىلىـپ ئـۆزىنى    . الر شۇ گهپنى دىیىشىپ تۇرغاندا تاماق زالىغا كۈتۈلمىگهن بىر مىھمان كىرىپ كهلدى   ئۇ

بىـر یاۋرۇپـالىق ئایالغـا خۇشـامهت       ئاستا دالدىغا ئالمـاقچى بولـدى، قېرىـشقاندەك ھېلىقـى یهكچهشـمه یاشـتا ئۆزىـدىن كىچىـك بولغـان            
  .لىۋاتاتتىقىلغان پېتى كىرىپ كى

كۈتكۈچى قىز ئاشخانىدا تۇرغان پاششاخاننى چاقىردى، پاششاخان ئاڭلىماسقا سېلىپ تۇردى، كۈتكـۈچى پاشـشاخاننىڭ یېنىغـا كىلىـپ             
  :ھېلىقى ئىككى مىھماننىڭ ئالدىغا بېرىشنى ئاالھىدە تاپىالپ ئۇنىڭغا ئېیتتى 

  ...ۋۇ ئهپهندىنى كۆردىڭمۇ، یېنىدا یاۋرۇپالىق ئایال ئولتۇرغان  ئا–بۇ پاششاخاننىڭ یالغان ئىسمى ئىدى -! مۇستافا         -
  ...كۆردۈم         -
ئۇ رىستۇرانىمىزنىڭ ئهزىز مىھمىنى، ئۇ چاپىنىنى گۈشۈپ قویسىمۇ تۇتـامالپ پـۇل چۈشـىدىغان ئـادەم، ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى چىگىـپ                 -

  !ىپ سېلىشى مۇمكىن، تىز بارغىنسالما، خىزمىتىنى یاخشى قىلساڭ سىنىڭ یىللىق مۇئاشىڭنى بىر
پاششاخان بىر ئالدىغا بىر كهینىگه دەسسهپ ئۇستازى ئهكبهرخاننىڭ ئۈلۈمىگه سهۋەب بولغان بۇ قاتىلىنىڭ ئـۆزىنى تۇنـۇپ قېلىـشىدىن         

  .غهزەپلهنگهن ھهم قورققان ھالدا ئۇالرنىڭ ئالدىغا تۇیماي بېرىپ قالدى  شۇنداقال ئۇنىڭغا بولغان ئۆچمهنلىكىدىن
  . دېدى پاششاخان تهمتىرگهن ھالدا یهكچهشمىگه قاراشتىن ئهنسىرەپ-كۆڭلىڭىز نېمه تارتىدىكىن خانىم؟         -

یهكچهشمه ئۇ كۈنى . ئېنگىلىز ئایال ئۆزىنىڭ تىلىدا راۋان گهپ قىلغان بۇ بالىغا زوقى كىلىپ ئۇنىڭ بىلهن بىر نهچچه ئېغىز پاراڭالشتى
ۇ قېتىم ئۇنى تۇنىیالمىغان بولسا كىرەك خانىمنىڭ خوش بولغىنىغا قـاراپ تهڭ ھىجىیىـپ ئولتـۇراتتى،    ب  قاتتىق مهست بولۇپ كهتكهچكه 

  .پاششاخان كۈزىنىڭ قۇیرىقىدا یهكچهشمىنىڭ ئۆزىنى تۇنىیالمىغانلىقىنى كۆرۈپ یۈرىگى جایىغا چۈشتى
قاتتىق ماختىشىغا ئىرىشتى، ئۇالرنىڭ بىرى بىراندى یهنه پاششاخان ھېلى رۇس تىلىدا ھېلى ئېنگىلىز تىلىدا ئۇالرغا سۆز قىلىپ ئۇالرنىڭ 

بهكـال    بولۇپمـۇ خـانىم بالـدۇرال تهڭـشىلىپ قالغاچقـا پاشـشاخاننى توختىمـاي ماختـاپ          بىرى ۋوتكا ئىچىپ خېلىال قىززىپ قېلىۋاتاتتى،    
اششاخاننى چاقىرىپ پورتمالىدىن بىر تۇتام ئۇچۇرۋەتتى، ئۇالر تاماقنى یهپ بولۇپ ماڭار چېغىدا ھېلىقى یهكچهشمه سهنتۈرۈلگهن پېتى پ 

  :پۇلنى سۇغۇرۇپ ئۇنىڭ قۇلىغا تۇتقۇزۇپ تۇرۇپ كۈلۈپ ئېیتتى
یارایسهن یىگىت، بۇندىن كېیىنكى سودا ئىشىمدا ماڭا سهندەك بىر یاردەمچى الزىم بـۇالتتى، خالىـساڭ مهن بىـلهن ئىـشله، ماڭـا                    -

مۇھـاجىرالر مىھمانخانىـسدا تــۇرىمهن، ئىـسمىم ئـانتونىي یىكىــرۋىچ ، ئىـسىڭدە تۇتىـۋال بــۇ       تهرجىمـانلىق قىلىـپ بىرىـسهن، مهن ھــازىر    
یهردىكى بىر یىللىق مۇئاشىڭنى مهن بىر ئایدىال بىرىۋېتىمهن، مهن ھهپتىگه قالماي لېنىنگىرادقا قایتىمهن، تۆمۈرنى قىززىغىـدا سـوقىۋال           

  !یىگىت
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مهن تۈمـۈرچىلىكىنى ئۇبـدان بىلىـمهن، قـاراپ       . ه سىزنى ئىـزدەپ بـارىمهن    ھۆرمهتلىك ئانتونىي ئهپهندى ئهلۋەتت           -

  . دىدى پاششاخان ۋەزنىلىك قىلىپ جاۋاب قایتۇرۇپ -...تۇرۇڭ، قىززىق تۈمۈرنى قانداق بازغانلىقىمنى كۆرۈپ قالىسىز تېخى
ى، ئۇ پاششاخاننىڭ بۇ جاۋابىدىن ناھایىتى خۇرسـهن بولـۇپ   یهكچهشمه پاششاخاننىڭ مهنىلىك قىلىپ ئېیتقان سۈزىنى ئهسال چۈشهنمهیتت 

  .خانىمنىڭ دۇلىسىدىن ئالغىنىچه دەلدەڭشىپ چىقىپ كهتتى
ھۇ قانخور قاتىل، ئـادەم ئۆلتـۈرۈپ یهنه تېخـى كۇچىـدا خىرامـان مېڭىـۋاتقىنىڭنى،        «.پاششاخاننىڭ كۆزلىرىدە قىساس ئۇتى یالقۇنجایتتى    

ئــۆز ۋەتىنىڭــدە یۈرۈشـمهي بــۇ یهرنــى خــاراپ  ! تۈركمهنلهرنىــڭ قانــداقلىقىنى ئهمـدى كۈرىــسهن ! مقـاراپ تــۇر پۈتــۈن ھىـساپنى ئالمىــسا  
  » ! قىلغاننىڭ جاجىسىنى ئهمدى كۈرىشىسهن، قاراپ تۇر

ىلىـك قىلىـپ سـۇندى، قىزچـاق ئىنتـایىن خۇشـال بولـدى، چـۈنكى بـۇ          پاششاخان كۈتكۈچى قىزغا قۇلىدىكى پۇلـدىن بىرنـى ئادىمىگهرچ       
  .پۇلالرنىڭ ھهر بىر پارچىسىنىڭ قىممىتىمۇ یۇقىرى ئىدى

  . دەپ سورىدى پاششاخان كۈتكۈچى قىزدىن-ۋوتكىالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ قىممهت ئهڭ ئسىلى بارمىدۇ؟ ! ھهدە         -
شكابىنىڭ ئهڭ ئۈستىدە تىزىلغىنى شۇ، ئۇنىڭ بىر شىشىسىال بىزنىڭ بىر یىللىق مۇئاشـىمىزغا  ئهلۋەتته بار، قارىغىنا ئاۋۇ ھاراق ئى            -
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  ...یېقىنلىشىدۇ
  قۇلۇمدىكى ماۋۇ پۇلغا ئۇنىڭدىن كىلهمۇ؟        -

  .كۈتكۈچى قىزچاق پاششاخاننىڭ قۇلىدىكى پۇلالرنى ئېلىپ ساناشقا باشلىدى
  قىالتتىڭ؟  وتكىنى ئېلىپ نېمهئازادە كىلىدىكهن، ئۇنداق قىممهت ۋ        -
  .بىرسىگه سوۋغا قىلماقچىدىم، ئۇ ماڭا بىر ئىشنى قىلىپ بهرمهكچى بولغان        -
  .ھه مۇنداق دىگىنه، ئۇنداقتا ساڭا كىلىش باھاسىدا بىرنى ئېلىپ بىرەي        -

ىپ ئۇنىڭغـا ئهڭ داڭلىـق ۋوتكىـدىن بىرنـى     كۈتكۈچى قىز پاششاخاننى ئهگهشتۈرۈپ ھاراق سېتىشقا مهسـئۇل خىزمهتچـى بىـلهن دىیىـش              
پاشــشاخان یېنىــدىكى پۇلــدىن یهنه بىرنــى ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ كۈتكــۈچى  . پــۇل ئاشــتى  ئهرزان باھــادا ئېلىــپ بهردى، ئۇنىــڭ قۇلىغــا یهنه

» ۋىتهيخۇجـایىن سورىـسا مىنـى تۇیۇقـسىز كىـسهل بولـۇپ قـاپتۇ دەپ قۇیـۇڭ مهن بېرىـپ دادامنـى بىـر خـوش قىلىـ                   «قىزچاققا تهڭـلهپ    
  .دىگىنىچه سىرىتقا یۈگىرەپ ماڭدى

ئۇ شۇ یۈگۈرگىنىچه بالىالر مایالمچىلىق قىلىدىغان جایغا بېرىپ تىلالخـاننى تـاپتى، ئۇنىـڭ قۇلىقىغـا جىـددى بىـر نىمىلهرنـى دەپ ئـۇنى           
  .ئهگهشتۈرۈپ شهھهرلىك دوختۇرخانا تهرەپكه قاراپ یۈگۈرۈپ ماڭدى

اۋاالیدىغان بۈلۈمىنى ئۇبـدان بىلهتتـى، چـۈنكى ئۇسـتازى ئهكبهرخـاننى ئۈیـدىكىلىرى بـۇ یهرگه              پاششاخان دوختۇرخانىنىڭ ساراڭالرنى د   
پاششاخان شۇ چاغدا بۇ یهرگه بىر قېتىم كهلگهن بولغاچقا ئىككهیـلهن ئـۇدۇل دوختۇرخانىنىـڭ ئارقـا           . ئهكىلىپ داۋاالپمۇ باققان ئىدى   

ۇكىسىنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ قۇیۇپ ئـۆزى ئالـدىراپ دوختـۇر ئىشخانىـسىغا       پاششاخان ئ . ھویلىسىغا جایالشقان بۇ جایغا یىتىپ كهلدى     
  .كىرىپ كهتتى

چاچلىرىنى ئاق قاپلىغان كۈزىگه یۇقىرى گىرادۇسلۇق كۆز ئهینهك تاقىۋالغان رۇس ئهر دوختۇر ئۈستهلگه ئېڭىشكىنىچه بىر نىمىلهرنـى        
  .یېزىۋاتاتتى

 ئــۇ – پاشــشاخان یالغانــدىن جىددىلىــشىپ كهتــكهن بولــۇپ توختىمــاي ھاســىرایتتى   -...ئاكــام ئــۇ ! دۇختــۇر ، چاتــاق چىقتــى          -
  كىیىملىرىنى یىرتىپ ئۆینى بېشىغا كىیىۋاتىدۇ؟

  . دوختۇر دەرھال بېشىنى كۈتۈرۈپ جىددىلىشىپ كهتكهن پاششاخانغا تىكىلدى-نىمه ، قایسى ئۆیدىكى كىسهل؟         -
ئـۈچ كۈنـدە مانـا    - بىزنىڭ ئۆیدە دوختۇر، بىز ئـۇنى ئۆتكهنـدە قېـشىڭىزغا ئهكهلـگهن، ئـۇ ئىككـى      یاق ئاكام بۇ یهردە ئهمهس ئۇ            -

 دېدى -...مۇشۇنداق ئهسهبىلىشىپ ھهممىمىزنى قوغالیدۇ، ئۇنىڭ ئۇخلىتىدىغان دۇرىسى تۈگهپتىكهن، شۇ دۇرىدىن بهرسىڭىز بۇپتىكهن
  .پاششاخان رۇسچه سۆزلهپ بىچارە بولغان قىیاپهتته

  :ئورنىدىن تۇرۇپ كېسهللهرنىڭ تارىخى ساقلىنىدىغان ئارخىپ ئىشكاۋى تهرەپكه ماڭغاچ پاششاخاندىن سورىدىدوختۇر 
  ئاكاڭنى بۇ یهردە قاچان داۋالىغان؟ ئىسمى نېمه؟        -
  ...ئهستا...قاچان ئهكهلگهن بولغىیتتى...ئىسمى ئهكبهرخان        -

دەپ »  ! چاتاق چىقتى! تىز بول...ئاكا...ئاكا«ردى، شۇ چاغدا تۇساتتىن بىر باال ئىشىكتىن پاششاخان بېشىنى قاشالپ ئویالنغان بولۇپ تۇ
  .ھاسىرغىنىچه قۇلىدا یۈز یۈەنلىك پۇلدىن بىرنى كۈتۈرۈپ ئىشخانىغا كىرىپ كهلدى

  .ته دەپ سورىدى پاششاخان ئۈیىدىكى ئىشالردىن ئهنسىرگهن قىیاپهت-ۋاي یهنه نېمه ئىش بولدى ئۇكام؟         -
 -...دورا ئالــسۇن دەیــدۇ  ئاكــام زادى بواللمىــدى، ئــۇ قۇلىغــا پىچــاق ئېلىــپ ئۆیــدىكىلهرنى قوغلىۋاتىــدۇ، ئانــام بــۇ پۇلغــا تىــزراق         -

  . تىلالخان شۇنداق دەپ بولۇپ پۇلنى ئاكسىنىڭ قۇلىغا تۇتقۇزدى
لغاي ئىشكاپ ئىچىدىكى ئـارخىپالرنى تىـزدىن ئاختۇرۇشـقا    دوختۇر تۈركمهنچىنى ئاز تۇال بىلهتتى، ئۇ تىلالخاننىڭ سۈزىنى چۈشهندى بو          

  .باشلىدى
 دېــدى دوختــۇر ئارخىپالرنىــڭ یــان یۈزىــدىكى یېزىقالرغــا  -ئىــسمىنى ئهكبهرخــان دېــدىڭمۇ؟ بــۇ یهرگه قاچــانالردا ئهكهلــگهن؟          -

  .ئىنچىكىلىك بىلهن قارىغاچ
ىن پهقهت بىر قېتىم ئىچكۈدەك بىرىپ تۇرۇڭ، ئالـدى بىـلهن ئـۇنى ئۇخلىتىـپ     ھهي دوختۇر ئاكا، بىزگه رەھىم قىلىڭ، دۇرىڭىزد          -

 پاششاخان شۇنداق دىگهچ قۇلىدىكى یۈز سوملۇق پۇلنى دوختۇرنىـڭ یانچۇقىغـا سـېلىپ    –! ئاندىن ھارۋىغا بېسىپ بۇ یهرگه ئهكىلهیلى   
  .قویدى

  .دوختۇر ئهتراپقا بىر قارىۋېتىپ قۇلىدىكى ئىشنى توختاتتى
ــاڭالر         ! هي ھ        - ــرەي، ئاك ــۈدەكال دورا بى ــا یهتك ــر قېتىمغ ــىلهرگه پهقهت بى ــۇ س ــدى، بۇپت ــۈمى یاخــشى ئى ــڭ ئۈن ــلىدە ئۇكۇلنى ئهس

 دوختـۇر شـۇنداق دىـگهچ بهلۋېغىـدىكى ئـاچقۇچنى شـاراقلىتىپ سـۇغۇرۇپ        -! تىنىچالنغانـدا ئهڭ یاخشىـسى ئـۇنى بـۇ یهرگه ئهكىلىڭـالر     
  .ئېلىپ یاندىكى ئۆیگه ماڭدى

ىلهن تىلالخان دوختۇرنىڭ كهینىدىن تهڭ ئهگىشىپ دورا بار ئۆیگه بىلله كىردى، دوختۇر قۇلپا سـېلىنغان جـاۋەننى ئېچىـپ    پاششاخان ب 
ئىچىدىن بىر قۇتا دۇرىنى ئېلىپ قهغهزگه تۈكىۋاتقاندا پاششاخان ئۆزىنى ئوڭدىسىغا تاشالپ پۇت ئېتىشقا باشلىدى، دوختۇر زادى نـېمه            
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 قۇلىدىكى قهغهزگه تۈكۈلۈپ بولغان ئىككى تال دۇرىنى تۈگۈپال تىلالخانغا سۇندى ئاندىن قۇلىدىكى دورا ئىش بولغانلىقىنى بىلهلمهي
  .قۇتىسىنى ئۇچىسىدىكى خالالتنىڭ یانچۇقىغا سالدى

لــدىراپ ئالدىــدا تولغىنىــپ یېتىۋاتقــان پاشــشاخاننى ئا  دېــدى دوختــۇر-  ئهمــدى بــۇ ئاكاڭغــا نــېمه بولغانــدۇ؟ ! ئــاله بــۇ دۇرىنــى        -
  .تهكشۈرمهكچى بولۇپ

  ! ئاكامنىڭ مۇشۇنداق تۇتقاقلىق كسىلى باتتى، سهل تۇرۇپ ئوڭشىلىپ كىتىدۇ        -
تىلالخان رۇسچىنى ئۇبدان بىلمىسىمۇ دوختۇرنىڭ نېمه دىگهنلىكىنى چۈشهنگهن ئىدى، شۇڭا ئـۇ تـۈركمهن تىلىـدا شـۇنداق دەپ جـاۋاپ           

  .ڭ پۇتىنى چىڭ تۇتۇشۇپ بهرگهن بولدىبهرگهچ دوختۇرغا یېقىن كىلىپ ئاكىسىنى
دە تىلالخـان بىـلهن ئۇچقانـدەك یـۈگىرەپ دوختۇرنىـڭ یېنىـدىن       -دىگهندەك پاششاخان مىنۇتقا قالماي كۈزىنى ئۇۋالپ ئورنىدىن تۇردى  

  .ئۇالر دوختۇرخانىنىڭ دەرۋازىسىدىن چىقىپ بولۇپ یاندىكى كۇچىغا كىرىپ توختاپ بىردەم دېمىنى ئالدى. چىقىپ كهتتى
  قانداق بولدى ئۇكام؟        -
  !قانداق بۇالتتى ئاكا، ئۇ دىگهن مىنىڭ كونا ھۈنىرىم تۇرسا        -

ئىككهیلهن قوللىرىدىكى بۇ بىر قۇتىنىڭ ئىچىدە لىق دورا بارلىقىنى كۆرۈپ كۈلۈشۈپ كهتتى، ئاندىن ئـۇالر مۇھـاجىرالر مىھمانخانىـسى        
  . تهرەپكه قاراپ یول ئالدى

ھمانخانىسىنىڭ ئالدىدا ئىككى ئهسكهر قۇراللىق پوستا تۇرۋاتاتتى، چۈنكى بۇ یهرگه رۇسالرنىڭ ئهڭ كاتتا بـایلىرى یـاكى     مۇھاجىرالر مى 
چىققـۇچىالر  –مۈلىكىنىڭ بىخهتهرلىكى ئۈچۈن بۇ مىھمانخانىغا كىرىپ -ھهربىي ئهمهلدارلىرىال چۈشهلهیتتى، ئۇالرنىڭ جىسمانىي ۋە مال  

  .لهتتىتىزىملىنىپ قاتتىق تهكشۈرۈ
پاششاخان ھېلىقى یهكچهشمه سـودىگهرنىڭ ئـۆزىنى چاقىرغـانلىقىنى ئېیتـسا قـاراۋۇل ئهسـكهرالر یهكچهشـمه بىـلهن ئاالقىلىـشىپ ئـۇنى               

یـان  –ئۇالر مىھمانخانىنىڭ ئارقـا  . ئهلۋەتته كىرگۈزەتتى لېكىن پاششاخان ئىشالرنىڭ كېیىنكى ئاقىۋىتىنى ئویالپ باشقىچه پىالن تۈزدى    
ۈزىتىپ ئارقا تېمىنىڭ كىشىلهرنىڭ ئولتـۇراق ئـۆیلىرىگه تۇتىـشىدىغانلىقىنى بىلـدى شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر كهچـته شـۇ ئارقـا                ئهتراپىنى ك 

  .تامدىن سىیرىلىپ چۈشىدىغان بولۇپ ئارغامچا تاشالیدىغان یهرنى ئۇبدان پىالنلىۋېلىپ ئۈیگه قایتىشتى
ئىـتىلگهن ئېغىزىنـى تىـغ بىـلهن تىـك سـىزىق شـهكىلدە كىـسىپ ئۇنىـڭ          ئۇالر ئۆینىـڭ ئىـشىگىنى ئىچىـدىن ئىتىۋېتىـپ ۋوتكىنىـڭ ھىـم            

ئېغىزىدىكى سولىیاۋ بىلهن قاپالنغان قىـسمىنى ئۇسـتىلىق بىـلهن ئـاچتى، شىـشه ئېغىزىغـا پۈگـۈتكه تىقىلغـان ئىـدى، ئـۇالر دۇكانـدىن                   
ىنىڭ ئېغىزىـدىكى پۈگـۈتكىنى ئـاۋایالپ    ئالغاچ كهلگهن مهخسۇس ۋوتكىالرنىڭ ئېغىزىنى ئاچىدىغان بورمىسىمان ئاچىقۇچ بىلهن ۋوتك     

سۇغۇرۇپ ئېلىپ ھېلىقى كۈچلۈك تىنىچالندۇرۇش دۇرىسىدىن یىگىرمه تـالچىنى سـۇقۇپ ئۇنـدەك قىلىـپ شىـشىنىڭ ئېغىزىـدىن قۇیـۇپ          
ۇرالمىنى ئاندىن پۈگۈتكىنى قایتىدىن ئورنىغا سېلىپ ئهسلى ھالىتىگه ئهكهلگهندىن كېیىن شىـشه بېـشىغا ئۇرالغـان سـولىیاۋ ئـ               . بهردى

  . یهنه بۇرۇنقىدەك چاندۇرماي ئورنىغا ئهكىلىپ كىسىلگهن یهرنى شىلىم بىلهن ئهتتى
قارىماققا ۋوتكىنىڭ ئېغىزى ئېچىلمىغاندەك ھالهتكه كهلدى، ئۇالر بۇ ئىشنى تۈگهتكهندىن كېیىن رەستىگه چىقىپ بهش لىتىرلىق بىـر      

غامچىغا ئېسىلىپ چىقىپ كىتهر چېغىدا قىینىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئارغامچىنى باكقا بىنزىن قاچىالپ تهییار قىلدى، ئىگىز تامدىن ئار
  .ھهر یېرىم مىتىردا بىر تۈگۈنهك قىلىپ تهییار قىلدى، ئىشالر پۇختا تهییارالندى

نىـڭ بىــر  ئېغىـر نامازشــام بولغانـدا ئىككهیــلهن ھېلىقـى ئىگىــز تامغـا یېنىــدىكى دەرەخ ئـارقىلىق یامىــشىپ چىقىـپ قۇلىــدىكى ئارغامچى      
  .ئۇچچىنى دەرەخكه مهھكهم باغلىدى ئاندىن بۇ ئارغامچا بىلهن مىھمانخانىنىڭ ئارقا ھویلىسى غا سىیرىلىپ چۈشتى

مىھمانخانا ھویلىسىدا ئادەملهر كۈرۈنمهیتتى، تىلالخان بىلىگه ئېسىلۋالغان باكنى قۇلىغا ئېلىپ توختىتىپ قۇیۇلغان بىر قارا ماشىنىنىڭ   
هردە مـۈككىنىچه پاشـشاخانغا سـاقالپ تۇرىـدىغان بولـدى، پاشـشاخان كىیىملىرىنـى تۈزەشـتۈرۈپ قۇلىـدا ۋوتكىنـى           ئاستىغا كىرىـپ شـۇ ی     

  .كۈتهرگىنىچه مىھمانخانىنىڭ ئارقا ھویلىسىغا ئېچىلغان كىچىك ئىشىك ئارقىلىق بىناغا كىرىپ كهتتى
  . ئىشىكنى یىنىك چهكتىئۇ كۈتكۈچى رۇس مۇالزىمالردىن یهكچهشمىنىڭ یاتىغىنى قىینالمایال تېپىپ

  كىم؟         -
  .ئهسنهپ ئېیتىلغان ئاۋاز ئاڭالندى  ئېغىر ئۇیقۇدىن ئویغانغان یهكچهشمىنىڭ

  !ئابىیام رېستۇراندا سىز بىلهن كۆرۈشكهن كۈتكۈچى مۇستاپا! ئانتونىي ئهپهندى بۇ مهن        -
  !ھه سهنمىدىڭ        -

كاتتا بىزەلگهن ئىدى، یهكچهشـمه پاشـشاخاننى سـافاغا ئولتۇرۇشـقا تهكلىـپ قىلىـپ ئـۆزى          ئىشىك ئېچىلدى، ئۆي ئىككى ئېغىز بولۇپ   
ئـۇ ئهتتىگهنـدىال ئىچىـپ      ئۇخالش كىیىمى بىلهن دەلدەڭشىگىنىچه كارۋىتىنىڭ بېشىدىكى سىگارتىنى ئېلىـپ تۇتاشتۇرۇشـقا باشـلىدى،           

  .ىالپ كهتكهن ئىدىتهڭشىلىپ قالغاچقا كۆزلىرى چاال ئۇیقۇدىن قىزىرىپ قاپاقلىرى ساڭگ
  . دېدى یهكچهشمه سىگارىتىنى شۇرىغىنىچه ئهسنهپ تۇرۇپ خوشیاقمىغان ھالدا-ھه بۇ كهچته كىلىپ قاپسهنغۇ؟         -
  !سىزگه بۇنى ئالغاچ كهلدىم ئهپهندىم، سىزگه ئىشلىسهم دەیمهن        -
دەپ یازما ماتىریالالرنى كۈزۈمگه چىینـاپ  » پوختام-توختام«سىال ئېنگىلىز ئهبلهخلهر ھه دى   ! ماۋۇ گىپىڭ جایىدا بولدى یىگىت            -
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 دېــدى یهكچهشــمه ئۇنىــڭ قۇلىــدىكى ۋوتكىنــى كــۆرۈپ خۇشــاللىقىدا  -ھــۆ قىلىــۋەتتى، ئــۇالرنى ســهن كــۆرۈپ چۈشهنهلهیدىكهنــسهنغۇ؟ 
  .ھىجایغىنىچه

  !تىتىۋېتىمهن ئهپهندى ئۇنداق توختام دىگهننى        -
 ئـۇ شـۇنداق دىگىـنىچه پاشـشاخاننىڭ قۇلىـدىكى      -ت، قۇلـۇمنى سۇغۇتـساڭ پۇلنىـڭ كـۈزى سـاڭا قـاراپ تۇرمایـدۇ،              یارایسهن یىگى         -

  !  كىله ئىككىمىزنىڭ ھهمكارلىقى ئۈچۈن بىرەدىن قاقایلى-ۋوتكىنى قۇلىغا ئېلىپ ماركىسىنى كۆرۈپ تېخىمۇ خۇشال بولۇپ كهتتى، 
  . ۋوتكىنىڭ ئېغىزىنى ئىككى تولغاپال ئېچىۋەتتىیهكچهشمه ئىشكاۋىدىن بورمىسىمان ئاچقۇچنى ئېلىپ

 یهكچهشمه شۇنداق دەپ -!قارىغىنا سىنى، پۇلۇڭنىڭ ھهممىنى بۇنىڭغا خهجلهپسه، ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ مهن ئهڭ ئامىرىقى ئىكهن        -
  . قۇلىدىكى ۋوتكىنى ئىككى رومكىغا قۇیۇپ بىرىنى پاششاخاننىڭ ئالدىغا قۇیۇپ قویدى

پاشـشاخان ئىچىـدىكى یهنه بىـر ئۆیـدە ئـادەم بولـۇپ قالمىـسۇن دىگهننـى ئـویالپ           .پاششاخاننىڭ ئالدىغا كىلىپ ئولتـۇردى    ئاندىن ئۆزى   
  .ئۇنىڭغا جاۋابهن پاراڭ قىلدى

  ھېلىقى خانىم كۈرۈنمهیدىغۇ خۇجایىن؟        -
 دەپ كۈلـۈپ كهتتـى یهكچهشـمه    -!ىال كهتتـى ھه ئۇمۇ؟ ئۇ دىگهن ئهلچىخانىدا ئىـشلهیدىغان بىـر جـاالپ خۇتـۇن، ئـۇ تېخـى ھـېل                  -

  !  قېنى كىله غهلبىمىز ئۈچۈن -قۇلىغا رومكىنى ئېلىپ
یهكچهشـمه ۋوتكىنـى یۇتىۋېتىـپ    . پاششاخان ئۇنىڭ چىرایىغا زەن سـېلىپ تـۇراتتى  . یهكچهشمه قۇلىدىكى رومكىنى بىردەمدە كۈتىرۋەتتى    

  .گېلىنى ئازراق قىردى
  یاكى ئېغىزىم بىر قانداق بولۇپ قالدىمۇیا؟! نىڭتهمى ئهجهپ ئاچچىققۇ بۇ        -

  .پاششاخاننىڭ سۇقۇپ كهتكهن یۈرىگى بىر ئاز جایىغا كهلدى
  !بهلكىم مىجهزىڭىز بولمىسا كىرەك خۇجایىن        -
  ھه سهن ئىچمهپسهنغۇ؟        -
مغـا ئالمـایمهن، مهن بۈگۈنـدىن باشـالپ سـىزنىڭ      مهن تېخى باال خۇجایىن، سىزنىڭ بىخهتهرلىكىڭىز ئۈچۈن بۇنى قهتئىي ئېغىزى              -

  !قوغدىغۇچىڭىز خۇجایىن
  !رۇسچىنى نهدىمۇ ئۈگهنگهن بولغىیتتىڭ، كارامهت بالىكهنسهن! ھهي سىنى        -

یهكچهشـمه ئۇنىـڭ ئالدىــدىكى ۋوتكىنىمـۇ كۈتــۈرۋەتتى، دورا ھهقىـقهتهن كۈچلـۈك ئىــدى، شـۇنداق قىلىــپ دورا كـۈچىنى كۆرسىتىــشكه        
ئهمدى گهپ باشالپ تۇرىشىغا ئاۋازى چۈشۈپ كىتىپ ئولتۇرغـان یىرىـدە       ى، یهكچهشمه قۇلىدىكى رومكىنى بىر یانغا قاپ قۇیۇپ       باشلىد

  .خۇرەك تارتىشقا باشلىدى
پاششاخان ئۇنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ بىر قانچه قېتىم چاقىردى، ئۇ ئویغانمىـدى، پاشـشاخان ئـۇنى نۇقـۇپ بـاقتى، ئىـنىكىگه شـاپالق سـېلىپ              

  .قتى یهكچهشمه یهنىال خورەككه چۈشۈپ كهتتىبا
. پاشــشاخان یاتاقنىــڭ ئىــشىگىنى یېــرىم یېپىــپ قۇیــۇپ دەرھــال تىلالخاننىــڭ یېنىغــا یــۈگىرەپ چىقىــپ ئــۇنى یاتاققــا باشــالپ ئهكىــردى  

تىلــداپ یهكچهشــمه چوشــقىدەك خا. تىلالخــانمۇ یهكچهشــمىنىڭ ئــۇخالپ كهتكهنلىكىنــى كــۆرۈپ ئىــشهنمىگهندەك ئــۇنى نۇقــۇپ بــاقتى 
  . ئوخلىۋاتاتتى

  .باكتىكى بىنزىننى قۇلىغا ئېلىپ ئاغىزىنى ئېچىشى تىلالخاننىڭ كاللىسىغا بىر خىیال كهلدى  پاششاخان
ئاكا ئالدىرماي تۇرغىن، بۇ توڭغۇزنىڭ یېنىنى ئاختۇرایلى، بۇالر شۇنچه یىراقتىن كىلىپ بىزنى بۇلىغان یهردە بىز قـاراپ تۇرسـاق                -

  بولماس؟
  !بۇپتۇ، ئاختۇرایلى        -

ئۇالر یهكچهشىمىنىڭ ئۇخالش كىیىمىنى ئاختۇرماي ئۇدۇل كىیىم ئىشكاۋىدىكى ئېسىپ قۇیۇلغان كىیىملهرنىڭ یـانچۇقىنى ئاختۇرۇشـقا     
تـۆت خىـرۇم چامـادانالرنى ئـاختۇرۇپ ئىچىنـى      -باشلىدى، پاشـشاخان ئۇنىـڭ پـورتمىلىنى تـاپتى، تىىالخـان كـۆزنى یۇمـۇپ ئـاچقۇچه ئـۈچ                

یـۈگىرەپ    كىچهكتىن باشقا ھېچنهرسه یـوق ئىـدى، شـۇ چاغـدا تىلالخـان     –قۇرۇقداپ بولدى، چاماداننىڭ ئىچىدە قهغهز ماتىریال، كىیىم     
بېرىپ یهكچهشمه یاتىدىغان كارۋاتنىڭ ئاستىنى كۆرۈپ باقماقچى بولدى، كارۋات چـوڭ بولغاچقـا تىلالخاننىـڭ كـۈچى یهتمىـدى، بـۇنى            

ا یاردەملىشىپ كارۋاتنى یانغا ئـۆرۈپ ئوڭدىـسىغا قىلـدى، كارۋاتنىـڭ ئاسـتىدا ھېچـنىمه یـوق ئىـدى لـېكىن                كۆرۈپ پاششاخان ئۇكىسىغ  
بىـرىگه مهنلىـك قارىـشىپ بـۇ چامـاداننى      -كارۋاتنىڭ ئاستى قىـسمىغا چىرایلىـق بىـر قـارا خىـروم چامـادان تېڭىغلىـق تـۇراتتى، ئـۇالر بىـر                    

تاڭ قېلىپ ئۆز كۆزلىرىگه -ئۇالر چاماداننىڭ ئىچىدىكىلهرنى كۆرۈپ ھاڭ. ىنى ئاچتىكىچىك قۇلپىسىنى بۇزۇپ ئېغىز      ئاجرىتىپ ئېلىپ 
قـۇلى تىتىرەشـكه باشـلىدى،    -ئۇالرنىڭ یۈرىگى سېلىپ پۇت. باغالم پۇلغا لىق تولغان ئىدى -ئىشىنهلمهي قالدى، چاماداننىڭ ئىچى باغالم    

بىـر یانغـا قـاپ قۇیـۇپ بىنزىننـى یهكچهشـمىنىڭ بېـشىدىن            ىتىـپ چاماداننىـڭ ئېغىزىنـى چىـڭ ئ        ئۇالر سهل ھۇشـىنى یىغقانـدىن كېـیىن       
پاششاخان باكتىكى یېرىم بولغان بىنزىننى كـارۋات  . قۇیۇشقا باشلىدى، یهكچهشمه بهئهینى ئۈلۈكتهك ھېچنىمىنى سهزمهي ئوخلىۋاتاتتى  

ان قۇلى بىر ئاز تىتىرەشكه باشلىدى، بـۇنى  ئىشكاپالرغا تۈكۈپ بولۇپ ئۇكىسى تىلالخانغا ئىشارەت قىلدى، تىلالخاننىڭ سهرەڭگه تۇتق          
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كۆرگهن پاششاخان تىلالخاننىڭ قۇلىدىن سهرەڭگىنى ئېلىپ ئۆزى یاقماقچى بولـدى لـېكىن مۇشـۇ تاپتـا پاشـشاخاننىڭمۇ قـۇلى تـۈزۈك               
  .قۇالشمایۋاتاتتى

  . دەپ كۇسۇرلىدى تىلالخان–! نىمه بولدى ئاكا؟ یاقه تىز         -
  . دېدى پاششاخان سهرەڭگه تىلىنى قاپتىن نېرى تۇتۇپ تۇرۇپ ئىككىلهنگهن ھالدا–! اتىدۇ شۇ قۇلۇم بارمایۋ        -
  ئهمىسه چامىداننى ئېلىپال ماڭمایلىمۇ ئاكا؟        -
  .دىدى پاششاخان جىددىلىشىپ نېمه قىالرىنى بىلهلمهي-؟...شۇنداق قىلساققۇ بۇالتتى بىراق        -
ه یىـراق جایـدىن بىزنىـڭ یۇرتىمىزغـا كىلىـپ قورقمـاي ئـازادە یـۈرگهن یهردە بىـز نىمىـدىن قورقـاتتۇق            بۇ رۇس چوشقىسى شـۇنچ            -

  . دەپ یهل سالدى تىلالخان ئۆزىنىڭ قورقۇپ سهرەڭگىنى یاقالمىغىنى یۇشۇرۇپ تۇرۇپ-!ئاكا
  . رۇسلىۋالدىقۇلىغا جان كىرىپ قهددىنى-پاششاخان بۇ گهپنى ئاڭالپ بىر ئاز یىنىكشىگهندەك بۇلدى ھهم پۇت

 پاشـشاخاننىڭ غهزەپـتىن   - توغرا دېدىڭ، ئۇستازىمنىڭ خۇن قهرزىگه تولغان بۇ توڭغۇزنى چایناپ پۈركىۋەتسهممۇ دەردىـم چىقمایـدۇ،       -
  ! سىنىڭ جاجاڭ مانا مۇشۇ بىر تال سهرەڭگه-چىشلىرى كىرىشىپ كهتتى،

  .ىت بېشىغا تاشلىدىیاققىنىچه یهكچهشمىنىڭ ئ» ۋاششىدە«ئۇ شۇنداق دەپ سهرەڭگه تىلىنى 
ئــوت یــالقۇنى كــۆزنى یۇمــۇپ ئــاچقىچه یهكچهشــمىنى پۈتــۈنلهي یالمــاپ ئېلىــپ چاقمــاق تىزلىكىــدە ئۆینىــڭ ئىچىــگه تۇتۇشۇشــقا              

  . ئاڭغىچه ئىككهیلهن ھېلىقى چاماداننى كۈتۈرگىنىچه سۆرەپ ئېلىپ مېڭىپ یاتاقنىڭ ئىشىگىنى ئىچىلماسقا ئىتىۋەتتى.باشلىدى
ۈگۈرگىنىچه ئارغامچا تاشالنغان تامنىڭ تۈۋىگه باردى، باشتا پاششاخان ئارغامچىغا یامىشىپ تامغـا چىقىـپ ئارغامچـا    ئاندىن ئۇالر شۇ ی   

ساالمهت چۈشكىلىۋاتقاندا مىھماناخان ئىچى -ئارقىلىق چاماداننى تارتىپ ئالدى ئاندىن تىلالخان ئارغامچىغا یاماشتى، ئۇالر تامدىن ساق          
  .تۈپۈر بۇلىشىپ قېچىشىۋاتاتتى-ر ئۈپۈرچىییاغا تۇلۇپ كىشىله-قىیا

ئۇالر خۇپتهنگه یېقىن ئۆیگه خاتىرجهم كىلىۋېلىـپ چامـاداننى بالىالرغـا كۆرسـهتمهي پاشـشاخاننىڭ ھوجرىـسىدىكى سـۇپىنىڭ ئاسـتىغا             
ولـۇپ  بهكـال خۇشـال بولـدى ھهم بـۇ ئىـشنىڭ پـاش ب        ئۇكـا ئىككهیـلهن بـۇ قېتىمقـى ئـۆچ ئـېلىش ھهركىتىـدىن             -كۆمۈپ قویـدى، ئاكـا    

قېلىشىدىن ئىنتایىن ئهنسىرەشتى، ئۇالر بىر كېچه قورققىنىدىن تولغىنىپ ئۇخلىیالمىدى، ئهتىسى ئۇالر مهسچىتتىن یېنىپ قۇیـاش نهیـزە      
  .بۇیى كۈتۈرۈلگهندە ئاخشامقى ئىشالرنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن مۇھاجىرالر مىھمانخانىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ باقماقچى بولدى

بۇیـان تىپىرلىـشىپ   -ئهسكهرلهر گهندىگه قونغان چىۋىندەك یېغىلىـشپ كهتـكهن بولـۇپ ئۇیـان      -نىڭ ئالدىغا ساقچى  دەرۋەقه مىھمانخانى 
مىھمانخانىنىــڭ یــول یــۈزىگه قارایــدىغان دەرىزىلىرىنىــڭ ھهممىــسى قاپقــارا ئۆڭكــۈردەك تــۇراتتى، مىھمانخانــا یاتاقلىرىنىــڭ     . یــۈرەتتى

ستىگه ئوت ئۈچۈرۈش ئهسلىھهلىرى دىگۈدەك یاخشى بولمىغاچقـا بـۇ كاتتـا مىھمـان سـاراي      بىزىلىشى ناھایىتى كاتتا بولغاچقا ئۇنىڭ ئۈ 
  .ئاخشامقى یهكچهشمىدىن تۇتاشقان ئوت یالقۇنىدىن كۈیۈپ قۇرۇق تامال بولۇپ قالغان ئىدى

 قىلىـپ بـاقتى، یېغىلغـان    پاششاخان بۇ خارابىلىكنى تاماششا قىلىۋاتقان چوڭالردىن نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلمهسكه سېلىپ سۈرۈشته    
ئاخــشام بــۇ توڭغــۇزالر ئاســمانغا كۈتــۈرۈلگهن ئــوت یالقۇنىــدىن خــۇددى چاشــقاندەك پىتىــراپ    «كىــشىلهرنىڭ ئارىــسىدىن بىــرەیلهن  

قېچىشقان ئىدى، خۇدایىم شۇنداقمۇ جاجىسىنى بهردى بۇ خهقنىڭ، شۇغىنىـسى تـۈزۈك ئـادەم ئۆلمهپتـۇ، ئهتـتىگهن بىرەیلهننىـڭ كۈیـۈپ               
  . دەپ خهۋەر بهردى» ...سۇڭىكىنى ساقچىالر قۇچاقلىشىپ سۈیۈشۈپ یۈرەتتىكهتكهن 

نهچچه كۈنگه قالمـاي گېـزىتكه رۇسـىیىلىك كاتتـا باینىـڭ ئۈلـۈم خهۋىـرى بېـسىلدى، سـاقچىالر نهخ مهیدانـدىكى كۈلنىـڭ ئارىـسىدىن               
نىــڭ ئۈسـتىگه ئـۇ ئىككهیـلهن تامــدىن    یهكچهشـمىنىڭ كۈیـۈپ كۆمـۈر بولـۇپ كهتــكهن سـۆڭىگىدىن باشـقا ھېچنىمىنـى تاپالمىـدى، ئۇ        

ئهتىـدىن كهچكىـچه ۋوتكـا ئىچىـپ       سىیرىلىپ چۈشكهندە ئىـز قالدۇرماسـلىق ئۈچـۈن چـوڭ ئادەملهرنىـڭ ئـایىغىنى كىیىۋالغـان ئىـدى،                
شنىڭ ئـایىغىنى  تۈۋىدىكى قېپقالغان ئایاق ئىزىغا ئاساسهن دىققهت نهزىرىنى چوڭالرغا قارىتىپ ئى     یۇرۇیدىغان التا قالپاق ساقچىالر تام    

  .قهتئىي چىقىرالمىدى
پاششاخان بۇ ئىش بولۇپ ئهتىسىال رىستۇرانغا ئىشقا باردى، ئۇ نهچچه كۈن ئۆتكهندە ھېلىقى ھهیدەر ئالته قـولنى ئېتىـۋەتكهن ھهربىـي        

 شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ    كهتكهنلىك خهۋىرىنى تاماق یىگىلى كهلگهن بىرسىدىن ئاڭلىـدى،   ئهمهلدارنىڭ رۇسىیىگه نهچچه ئایلىق بىر ئىشقا     
  .تىلالخان بىلهن مهسلىھهتلىشىپ پىالننى ئۆزگهرتىپ رىستۇراندىكى كۈتكۈچىلىك خىزمىتىدىن ئىستىپا بهردى

كىـرمهي قـۇلىنى قهیهرگه سۇنـسا سـۇنالىغىدەك زور     -ئـۇكىالر ئـون ئـالته یاشـقا كىـرە         -پاششاخان ئاكـا    یۇقارقى سهۋەبنىڭ نهتىجىسىدە  
یېنىدىكى نهخ پـۇلالرنى بـانكىغىمۇ   . غان ئىدى لېكىن ئۇالر ئۆزىنىڭ بۇ بایلىقىنى ھېچكىمگه بىلدۈرمىدى   بایلىقنىڭ ئىگىسى بولۇپ قال   

. ئازدىن بۆلۈپ ئېلىپ چىقىپ زىخـچه ئالتۇنالرغـا ئالماشـتۇرۇپ سۇپىـسىنىڭ ئاسـتىغا كۆمـدى      -قویماي ئۇنىڭ یېرىمىدىن كۆپرەكىنى ئاز  
ىماي شۇغۇلالندى، بالىالرمۇ ئۇنىڭ كۈتكهن یېرىـدىن چىقىـپ ئۆزىنىـڭ چىقىمىنـى ئـۆزى      ئهتىقه تىجارىتى بىلهن توخت   -ئۇالر یهنه ئاسارە  

  .كۈندىن كۈنگه یاخشىلىنىۋاتاتتى  ئهھۋال. قامداشتىن سىرت یهنه پایدا یاراتتى
  .بىر كۈنى ئهتتىگندە پاششاخان ئۆیدە ئۇكىسى تىلالخان بىلهن بىر ئىش توغۇرلۇق مهسلىھهتلهشتى

 دېدى پاششاخان ئۇكىسنىڭ كۆزىگه تىكىلىـپ قـاراپ   –. ه قاراپ تۇرساڭ، مهن رۇسىیه تهرەپكه بىر بېرىپ كهلسهم     ئۇكام، سهن ئۆیگ    -
  .تۇرۇپ
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 دەپ سـورىدى تىلالخـان ئاكىـسىغا قىیمىغـان ھالـدا ھهیـران       -تۇیۇقسىز بارىدىغان بولـۇپ قاپـسهن، بىـرە چاتـاق چىقمىغانـدۇ ئاكـا؟             -
  .بولۇپ

  .، شۇ بېرىپ كىلهي دەیمهنیاق ھېچقانداق چاتاق یوق  -
  قاچان یولغا چىقاي دەیسهن؟  -
  .ئهتىال ماڭاي  -
  ! بۇپتۇ ئۆیدىن ئهنسىرمه، ئۇنداقتا بۈگۈن سهپهرنىڭ تهییارلىقىنى قىلىۋاالیلى-

ئـۇالر  . دىتىلالخان ئاكىسىغا بهكال ھۆرمهت قىالتتى، ئۇنىڭغا بهك ئىشىنهتتى، شـۇڭا ئـۇ ئىـشالرنىڭ تهپـسىالتىنى ئـانچه سـۇراپ كهتمىـ           
  .بازارغا چىقىپ ئهتىدىكى سهپهرنىڭ تهییارلىقىنى پۇختا قىلىۋالدى

ئهتىسى ئهتتىگهندە پاششاخان بالىالر بىـلهن خوشالشـتى، تىلالخـانمۇ ئـۇنى بىكهتكىـچه ئـۇزاتقىلى چىقىـپ ئۇنىـڭ بىـلهن قۇچاقلىـشىپ            
  .خوشالشتى

تىلالخان ئۆیگه قایتقۇچه بۇ » !ى، تۇیۇقسىز مۇسكۇۋاغا بارىمهن دىگىنىنى؟توۋۋا ئاكامغا زادى نېمه بولغاندۇ، ئۇ بۇنداق غهلىته ئهمهست«
  .سۇئالغا جاۋاب تاپالمىدى

پاششاخان ئهسلىدە ئۇكىسى تىلالخانغا ھېلىقـى قاتىـل ھهربىـي ئهمهلـداردىن ھهیـدەربهگنىڭ خـۇن قىـساسىنى ئېلىـپ بىرىـدىغانغا ۋەدە           
  . تازى ئهكبهرخاننىڭ قىساسىنىڭ بىر قىسمى ئېلىنىپ قالدىقىلغان ئىدى بىراق ئىشالر تۇیۇقسىز ئۆزگۈرۈپ ئۇس

یهكچهشمه ئۈلۈپ ئۇزۇنغا قالماي ھېلىقى ھهربىي ئهمهلدار ئاستانىگه كهلگهن بولسىمۇ پاششاخانالر قـول سـالىدىغان مۇۋاپىـق پۇرسـهت               
  ... چىقمىدى چۈنكى بۇ ئىت خىزمهت مۇناسىۋىتى بىلهن ئۇۋىسىدىن چىقمایۋاتاتتى

ىڭ ئاخىرىقى ئایلىرىنىڭ بىر كۈنى پاششاخان بالىالرغـا ھهر بىـرىگه كـۈنىگه ئونـدىن تىرىـك چاشـقان تۇتـۇش ۋەزىپىـسىنى                 كۆز پهسلىن 
  .ئۈچیۈزدەك تىرىك چاشقان یېغىلىپ ئىككى سىم تور قهپهزگه سۇالندى-ئىككى  قۇیدى، شۇنداق قىلىپ بىر ھهپته ئىچىدە

ننى ئهگهشتۈرۈپ یېغىلغان چاشقانالرنى كۈتهرگىنىچه شهھهرنىڭ سـىرتىدىكى ھهربىـي   ئاخشىمى پاششاخان بالىالرغا بىلدۈرمهي تىلالخا  
  .ئهمهلدارنىڭ پاختىسىنى ساقالیدىغان چوڭ ئىسكىالتقا یېقىنالشتى

قىـشالقالردىن  -پاختا ئىسكىالتىنىڭ كۈلىمى ناھایىتى چوڭ بولـۇپ پۈتـۈن ئهلنىـڭ پاختىـسى مۇشـۇ یهرگه یېغىلغانچىلىـك قىالتتـى، یېـزا            
زان باھادا مهجبۇرى سېتىۋېلىنغان پاختىالر ئاساسهن ھهر قایسى ناھىیهلهردىكى پاختا پىششىقالش زاۋۇتلىرىدا چىگىتىـدىن ئایرىلىـپ     ئهر

ــى     ــدانىغا یېغىالتت ــسكىالت مهی ــۇ ئى ــسى ب ــیىن ھهممى ــدىن كې ــڭ ئهڭ كــۆپ   . پىشــشىقلىنىپ بوكالنغان ــىل دەل پاختىالرنى ھــازىرقى پهس
 نهچچه یۈزمۇ كىلىـدىغان بـۇ چـوڭ مهیـدان بوكلىنىـپ تېڭىلغـان پـاختىالر بىـلهن تولـۇپ كهتـكهن بولـۇپ              یېغىلىدىغان ۋاقتى بولغاچقا  
  .ساندا یۈك ماشىنىلىرى ماڭغۇدەكال یول قالغان ئىدى-پهقهت مهیدان ئىچىدە ئاندا

ئىچىـگه سـهكرەپ چۈشـتى،    ئىككهیـلهن قـاراڭغۇدا ئىـسكىالتنىڭ تېمىغـا یامىـشىپ چىققىلـى بۇلىـدىغان مۇۋاپىـق جـاینى تېپىـپ مهیـدان            
پاششاخان ئۇكىسى بىـلهن چاشـقانالرنى بىـر قهپهزدىـن بۈلۈشـۈپ بىرسـى شـهرىق تهرەپـكه بىرسـى غهرپ تهرەپـكه مهسـئۇل بولـۇپ ئىـش                        

یانچۇق سائهتلىرىنى یهنه بىر قېتىم ئۇدۇلالپ ئون بهش مىنۇتتىن كېیىن ئىش   تۈگىگهندە ئۆیدە كۆرۈشىدىغان بولدى، ئۇالر پوسپۇرلۇق
  .شالیدىغانغا دىیىشتىبا

تىلالخان مۇشۇ یهرگه یېقىن یهردە ئىش باشالیدىغان بولغاچقا پاششاخان بىر باك سهلهركه بىلهن بىر قهپهز چاشقاننى كۈتۈرۈپ شهرىق    
  .تهرەپكه ئالدىراپ كهتتى

هندەك چېچىـشقا باشـلىدى،   ئون بهش مىنۇت توشـتى، ئـۇالر قهپهزدىكـى تىرىـك چاشـقانالرغا بـاكتىكى سـهلهركىنى ئالـدىرماي سـۇ سـهپك              
چۈنكى چاشقاننىڭ تۈكلىرى بهك زىچ بولغاچقا ئۆزىگه ئالدىراپ سۇیۇغلۇق یۇقتۇرمایتتى، بىنزىن سهلهركىگه قارىغاندا كۈیۈشچانلىقى   

 ســهلهركىنىڭ كۈیۈشــچانلىقى یــۇقىرى بولمىــسىمۇ لــېكىن ئــۇ بىنزىنغــا قارىغانــدا  . یــۇقىرى بولغاچقــا ناھــایىتى تىــز كۈیــۈپ تــۈگهیتتى 
شۇڭا بۇنـداق ئـوت قۇیۇشـتا سـهلهركه     . چاشقاننىڭ مۇیىغا بهكال سىڭىۋاالتتى ئوت كۈچى كۈچلۈك بولۇپ كۈیىشى ئۇزۇنغا داۋاملىشاتتى          

  .ئهڭ یاخشى یېقىلغۇ ھىساپلىناتتى
چاشـقانالر  . تىباكتىكى سهلهركه چاشقانالرغا سىپىلىپ یېرىم بولغاندا ئـۇالر سـهلهركىنىڭ ھهممىـسىنى بۇلدۇقـشىتىپ چاشـقانالرغا تـۆك           

قهپهزنىـڭ بىـر یـۈزى تۇلـۇق ئېچىلىـدىغان قىلىـپ یاسـالغان ئىـدى، سـهرەڭگه یېقىلىـپ           . چىـپ ھـۆل بولـۇپ كهتتـى       -سهلهركىدىن چىـپ  
  .چاشقانالرنىڭ ئۈستىگه تاشالنغاندىن كېیىن قهپهزنىڭ ئېغىزى ئېچىۋېتىلدى

پكه چىرىلداشقىنىچه یۈگۈرۈپ قاچتى، قهپهزدىن ئېتىلىپ چىققان پۇتى تایغان تهرە-چاشقانالر كۈیۈك ئازابىغا چىدىیالماي بېشى قایغان
پهش دىگـۈچه خـۇددى ئاسـمانغا چىقىـپ چېچېلـپ كهتـكهن سـالىیۇتالردەك پۈتـۈن مهیـدان یـۈزىگه               -بۇ ئوت قویغۇچى پـارتىزانالر ھهش     

  .تهكشى تارىلىپ ھهممىسى ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى ئۇڭۇشلۇق ئۇرۇندىدى
دۈرۈلگهن تىرىك چاشقانالر كۈیۈپ كۈل بولمىغىچه یۈگۈرۈشتىن توختىمایتتى، ئۇنىڭ بۇخىـل ئـوت قۇیـۇش       ئادەتته بۇنداق ئۇسۇلدا كۈی   

  .بۇنىڭغا ھهتتا ھهربىیلهرنىڭ ئۆزىمۇ قایىل ئىدى. كۈچى بهزىدە ھهربىیلهرنىڭ ئىلغار ئوت قۇیۇش ئۈسكۈنىلىرىدىنمۇ ئېشىپ چۈشهتتى
ھهلىرى خېلـى ئىلغـار بولـسىمۇ ئـۇ پهقهت بىـر یـاكى ئىككـى ئۇرۇنـدا ئـوت كىتىـپ           ئوت ئۈچـۈرۈش ئهسـلى    پاختا ئىسكاالت مهیدانىدىكى 
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ــشىنى ئىــسكىالت         ــڭ كىتى ــا ئوتنى ــرال ۋاقىتت ــدا بى ــدى، بۇنــداق كــۆپ ئۇرۇن ــدىن تهییارالنغــان ئى ــېلىش ئۈچــۈن ئال ــدىنى ئ قېلىــشنىڭ ئال
پاششاخان ... غایهت زور گۇلخانغا ئایلىنىپ كهتتىكۆزنى یۇمۇپ ئاچقۇچه پۈتۈن ئىسكىالت. خۇجایىنلىرى ئهسال ئویالپ باقمىغان ئىدى

  .بىلهن تىلالخان بۇ قېتىم تامدىن ئهمهس چوڭ دەرۋازىدىن ئوینىغان پېتى چىقىپ كهتتى
ئۇكا بۇ تىرورچىالر ھېلىقى ھهربىي ئهمهلـدارغا ئىختىـسادى جهھهتـته كۈتـۈرۈپ قوپقۇسـىز قـاتتىق زىیـان سـالغان بولـسىمۇ ئهممـا              -ئاكا

بـۇ قېتىمقـى ئـوت    . ي ھۇقۇقىدىن پایـدىلىنىپ یېغقـان یۇشـۇرۇن بـایلىقى ئالدىـدا بـۇ ئـانچه چـوڭ زىیـان ھىـساپالنمایتتى                ئۇزىنىڭ ھهربى 
 . ژاكوف پىرایىۋىچنى رۇسىیىگه قایتۇرۇپ كهتتى-بۇ ھهربىي ئهمهلدار   كىتىش ۋەقهسىدە مۇسكىۋا تهرەپ

 

 ۋىالدىمىر: ئون بىرىنچى باپ

 
بۇۋىلىرى نهچچه -ىنىچلىقنى خاالیدىغان ئىلىم سۈیهر پهلىۋان كىشى ئىدى، ئانىسى كۈنچىچهكنىڭ ئاتاپاششاخاننىڭ ئاتىسى یاۋۇزبهگ ت

توقمــاق ئىچىــدە قــان كىچىــپ یاشــىغان جهڭ خۇمــار ئــادەملهر ئىــدى، شــۇ ســهۋەبتىنمۇ پاشــشاخان ئانــا تهرەپنىــڭ بــاغرى   -ئهســىر قــېلىچ
  .ئازراق تارتىپ قالغان ئىدىقاتتىقلىق، قىساسكارلىق، جهڭ خۇمار تهرەپلىرىنى ئۈزىگه 

ئارىـدىن  . ئۇكىالرنىـڭ تېخـى ئـاچچىغى چىقمىغـان ئىـدى      -ژاكوف پىرایىۋىچنىڭ تىرىك یۈرگىنىدىن پاششاخان ئاكا     -بۇ ھهربىي ئهمهلدار  
 نهچچه یىل ئۆتۈپ بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە پاششاخان قۇرسىقىدىكى ئۇزۇندىن بىرى ساقالپ كهلگهن بۇ غـومنى تـازا بىـر چىقىرىـپ        

  .ئۇكىسىغا جاۋاپ قایتۇرۇش ئۈچۈن مهخسىدىنى ھېچكىمگه بىلدۈرمهي بۇ قېتىمقى سهپهرگه ئاتالنغان ئىدى
پاششاخان ئاپتۇۋۇزدا نهچچه كۈن یول یۈرۈپ رۇسـىیهنىڭ مۇسـكىۋاغا یىتىـپ كهلـدى، ئـۇ یاتاققـا چۈشۈشـنىڭ ئالدىـدا چـاچ یاسـایدىغان               

ــڭ قــارا چېچىنــى قىزغــۇچ ســېرى    ــى    دۇكانغــا كىرىــپ ئۆزىنى ــرىگه خــاس كىیىملهرن ــپ كىــیىم دۇكىنىــدىن رۇس یىگىتلى ق رەڭــدە بۇیىتى
ــاال بولــسىمۇ كــۈچ مهشــىقىنى تاھــازىرغىچه داۋامالشــتۇرۇپ        ســېتىۋېلىپ ئالماشــتۇردى، پاشــشاخان گهرچه ئــون ئــالته یاشــقا كىــرگهن ب

مه یاشـلىق یىگىتنىـڭ ئـۆزى بولـۇپ قالغـان        بهستىدە ئاتىسىنى تارتقانلىق سهۋەبلىك بهئهینـى یىگىـر       -بوي  كهلگهنلىكى ئۇنىڭ ئۈستىگه  
یىگىتتىن یهنه بىرى تېپىلمـاس دىـسه ھهرگىـز ئـارتۇقچىلىق       كۆز ھهم چىرایدا بۇ ئىقلىمدا بۇنداق كىلىشكهن قۇرغۇیدەك      –ئىدى، قاش 

كىلىـشكهن بىـر رۇس   چېچىنى سېرىق بۇیىتىش بىلهن سېپى ئۆزىـدىن ناھـایىتى      ئۇ رۇسالرغا مودا بولغان كىیىملهرنى كىیىپ     . قىلمایتتى
  .یىگىتىگه ئایالندى، بىر كۆرگهن كىشى ئۇنىڭ تۈركمهن ئىكهنلىكىنى قهتئىي بىلهلمهیتتى

ئـۇ ئالـدى بىـلهن    . ئۇ قىزىل مهیدان ئهتراپىدىكى یاخـشى بىـر مىھمانخانىغـا چۈشـۈپ ئۆزىنىـڭ پىالنـى بـۇیىچه ئىـشقا كىرىـشىپ كهتتـى              
دەر ئالته قولنىڭ قـاتىلى ھهربىـي ئهمهلـدار ژاكـوف پىرایىۋىچنىـڭ ئهپهنـدىنىڭ شهخـسى          ئاستانىدە قولغا چۈشۈرگهن ئادىرىس بۇیىچه ھهی     

مۇسـكىۋا شـهھرىدىكى مهلـۇم بىـر ھهربىـي قىـسىمنىڭ بـاش شـىتابىغا           بۇ كۈنلهردە گېنىرال ژاكوف پىرایىۋىچ. تۇرالغۇسىنى ئىزدەپ تاپتى 
ەرۋازىــسى بىۋاســته چــوڭ یولغــا قارایــدىغان بولــۇپ دەرۋازا تۈۋىــدە  داچىنىــڭ د. یېقىنــراق جایــدىكى ھهشــهمهتلىك بىــر داچىــدا ئولتــۇراتتى 

  .دىمهك گىنىرال ئادەتتىكى كىشىلهردىن ئهمهس ئىدى. مهخسۇس بىر ھهربىي قاراۋۇل چىكىتتهك مىدىرلىماي پوستا تۇراتتى
راڭلىـشىپ چىقىـشىپ قالـدى،    پاششاخان ئۇنىڭ داچىـسىنىڭ ئالدىـدىكى چـوڭ یولنىـڭ بۇیىـدا ماروژنـا سـاتىدىغان رۇس بـۇۋاي بىـلهن پا               

بـۇ گېنىـرال بـوش ئـادەم ئهمهس، ئاڭلىـساق ئـۇ سـىتالىن بىـلهن بىۋاسـته          «.ئۇنىڭدىن ژاكـوف پىرایىۋىچنىـڭ ئهھـۋالىنى ئىگهلـلهپ بـاقتى          
ۇنىڭ كۆرۈشهلهیدىكهن، كېرىمىل سارىیىغا ئۈیىگه كىرگهندەك كىرىپ چىقارمىش، ئۇ دائىم ماشىنىدا ئولتۇرغاچقا بىزمۇ تا ھازىرغىچه ئ 

ساندا كۆرۈپ تۇرىمىز ھهر چارشهنبه كۈنى ئۇنىڭ خانىمىنى مهخسۇس ھهربىي ماشـىنا  -چىرایىنى كۆرۈپ باقمىدۇق، ئۇنىڭ خانىمىنى ئاندا 
ئـامراق ئىتىنـى سـهگىتىش ئۈچـۈن ماشـىنىغا چىقمـاي ئىتىنـى یىـتىلهپ ماڭىـدۇ، ماشـىنا ئۇنىـڭ              بازارغا ئېلىپ چىقىدۇ، خانىم ھهر قېـتىم     

  »!ىشىپ خېلى بىر یهرلهرگىچه ماڭىدۇ، بىز مۇشۇ چاغدا ئۇنى كۈرەلهیمىزكهینىدىن ئهگ
پاششاخان ئىشالرنىڭ بهكال مۇرەككهپلىشىپ كهتكهنلىكىنى ھىس قىلىپ ئاسـتانىدە نىمىـشقا بالـدۇرراق قـول سـالمىغانلىقىغا پۇشـمان         

كاللىـسىغا یېڭـى بىـر پىالننـى       شـۇڭا ئـۇ  . مـایتتى قىلدى لېكىن ئۇ جاھىل ئىدى، ئۇكىسىنىڭ ئالدىغا قۇرۇق قول بېرىـشىنى ئهسـال خالى         
پاششاخان ئۇدۇل ئاۋات كۇچىالرنىڭ بىرىگه بېرىپ گېزىـت سـاتىدىغان ئۇشـشاق بـالىالرنى ئىزدىـدى چـۈنكى ئـۇ بۇنـداق           . تىزىپ چىقتى 

  .وۋالپ سېتىشقا باشلىدىبىر دەمنىڭ ئىچىدە بىر باال گېزىت كۈتۈرۈپ كىلىپ ت. بالىالرنىڭ قانچىلىك چاققانلىقىنى ئۇبدان بىلهتتى
  ! گىتلىر یهنه قایتا تىرىلىپتۇ! گېزىت ساتىمهن گېزىت        -

  .توققۇز یاشالردىكى باال قارىماققا بهكال چاققان، بهكال ھهییاردەك كۈرىنهتتى
  .غاندەك بولۇپدىدى پاششاخان ئۈنلۈك ئاۋازدا بالىنىڭ ھهرراپلىقىغا قایىل بول–! ھهي گېزىتچى ئهكىله گېزىتىڭنى        -
   نهچچه پارچه ئالىسىز؟– دېدى باال یۈگىرەپ ئۇنىڭ ئالدىغان كىلىپ –! ھه مانا باي ئاكا        -
  !ھهممىنى ئالىمهن        -
  . دېدى باال پاششاخانغا چاخچاق قىلىپ–ئاكا، دادىڭىزنىڭ پورتمىلىدىن ئوغۇرلىغان پۇلنىڭ ھهممىسىگه گېزىت ئالماقچىمۇ؟         -
  . دېدى پاششاخان سهمىمىلىك بىلهن-ساتامسهن یوق؟         -
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 دېدى باال قۇلىدىكى –! دادىڭىز پۇلنىڭ ھهممىنى تۈگۈتۈپسهن دەپ كاسسىڭىزدىن گۈل چىقىرۋەتسه مىنىڭ كارىم یوق ئهمىسه        -
  .گېزىت سالغان بوخچىنى ئۇنىڭغا تهڭلهپ

  .پاششاخان بالىنى كۇچىنىڭ بىر چېتىگه تارتتى
  . دەپ سورىدى پاششاخان بالىدىن ئهستایىدىللىق بىلهن-راستىنال پۇل تاپقۇڭ بارمۇ؟         -
  !ھهئه ئاكا، پول تاپقۇم بار        -
  .ئهمىسه بىر ئىش بار ماڭا یاردەم قىل، بۇ زاكالهت پۇلى        -

اال قۇلىــدىكى ھهمــمه گېزىتنــى ســاتقان پاشــشاخان یانچۇقىــدىكى چــوڭ ســوممىلىق پۇلــدىن بىرنــى ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ بالىغــا ســۇندى، بــ  
  :پۇلنى كاپپىدە ئېلىپ سورىدى  تهقدىردىمۇ بۇنچلىك پۇلغا ساتالمایتتى، بالىنىڭ كۆزلىرى یۇغۇناپ

  نىمه ئىشتى ئاكا؟        -
  .ماڭه خالى بىر جاینى تېپىپ دىیىشهیلى        -

  .شتىپاششاخان بالىنى ئهگهشتۈرۈپ گېنىرالنىڭ داچىسى ئالدىغا یېقىنال
  ئاۋۇ داچىنى كۆردىڭمۇ؟        -
  !گېنىرالنىڭ داچىسىغۇ ئۇ؟        -
  شۇنداق، ئۇنىڭ خانىمىنىڭ بىر ئهتىۋارلىق بىر ئىتى بار، ئۇنى كۆرگهنمۇسهن؟        -
  .ئهلۋەتته، نهچچه قېتىم كۆرگهن        -
گېنىرالغـا سـېتىۋېتىپتىكهن، گېنىـرال كاتتـا ئهمهلـدار بولغاچقـا       ئۇ ئىت ئهسلىدە سىڭلىمنىڭ ئىتى ئىـدى، باشـقىالر ئوغـورالپ بـۇ              -

  ئېغىز ئاچالمىدۇق، سىڭلىم ئېغىر ئاغرىپ قالدى، ئۇنىڭ ئىتىنى بهكال كۆرگۈسى بار، شۇ ئىتنى ئوغۇرالپ بىرەلهمسهن؟
  شۇ ئىشمىدى ئاكا، قانچه پۇل بىرىسهن ؟        -

  .ان ئۇنىڭ سۈزىدىن كۈلۈپ كهتتىپاششاخ. باال ناھایىتى ئىشهنىچ بىلهن گهپ قىلدى
  قۇلۇڭدىكى پولدىن بهش تال بهرسهم قانداق؟        -
  . دېدى باال قاپىقىنى تۈرۈپ-قىلسۇن؟   مىنى ئالدىماڭ، سىزدە ئۇنچىلىك پۇل نېمه        -
 ناۋادا ئىشنى ئۇڭۇشلۇق قىاللىساڭ، – پاششاخان یانچۇقىدىكى پۇلنىڭ ھهممىنى ئېلىپ بالىغا كۆرسهتتى –! ئالدىمىدىم مانا قارا        -

  !یهنه بهش تالنى قېتىپ بىرىمهن، ئىشهنمىسهڭ بۇ ئىككى پارچىسىنى ئالدىن بىرىپ تۇراي
پاشـشاخان یانچۇقىـدىكى بىـر بـاغالم پۇلـدىن ئىككــى تـالنى ئایرىـپ ئېلىـپ بالىغـا سـۇندى، بــاال پـولنى كۈننىـڭ نۇرىغـا تۇتـۇپ بېقىــپ               

  .كۈلگىنىچه قوینىغا سالدى
  چاتاق یوق ئاكا، ئهته چۈشته مالنى قۇلىڭىزغا یهتكۈزىمهن، قهیهردە كۈرىشىمىز؟        -
  لېكىن بۇ قاتتىق مهخپىیهتلىك بىلدىڭمۇ؟! ئابىیامقى گېزىت ساتقان یهردە كۈرىشهیلى، یاندىكى كىچىك كۇچىدا بولسۇن        -
لهر بىـلهن قاپالنغـان، لـېكىن مىنىـڭ ئامـالىم بـار، پهقهت گىپىڭىـزدە         بىلدىم، ئۇ داچىنىـڭ ھـویال تېمـى بهك ئىگىـز، سـىم تىكهنـ                      -

  !تۇرسىڭىزال
  یهنه بىر ئىش بار ئىدى سهندىن سۇرایدىغان؟! ۋاي چاتاق یوق یىگىت، گىپىمىز گهپ        -
  ھه نېمه ئىش باي ئاكا؟        -
  ھېلىقىدەك قىزالر بار كۇچا بۇ یهرگه یىراقمۇ؟        -

  .تىباال كۈلۈپ كهت
  !ھهي ئاكا، ئۇ یهر سىز بارىدىغان یهر ئهمهس جۇمۇ        -
یاق مهن بارمایمهن، ئاڭلىسام بهزىبىر روھالندۇرۇش دۇرىلىرىنى شۇ یهردىن تاپقىلى بولىدۇ دەپ ئاڭلىغـان، تاغامغـا الزىمـكهن،                      -

  !شۇڭا سورىدىم
 كۇچىالردىن چىقىدۇ، نهششىدىن باشالپ ئهپىیۇنغىچه ھهممىسى بار، یۈرۈڭ ئۇنداق دورا پهقهت شۇنداق  !ھه مهن بىلىمهن، توغرا        -

  .مهن سىزگه كۆرسىتىپ قۇیاي
گېزىت ساتىدىغان باال پاششاخاننى ئهگهشتۈرۈپ ئاۋات كۇچىالرنىڭ ئىچىـدىكى بىـر كىچىـك كۇچىغـا باشـالپ بىـر دۇكـاننى كۆرسـىتىپ              

  : سورىدىپاششاخان دۇكانداردىن ئۇدۇل گهپ. قۇیۇپ كىتىپ قالدى
  ئاڭلىسام یېقىندا بىرخىل دورا پهیدا بولۇپتىكهن، شۇنىڭدىن سىزدە بارمىدۇ؟        -
كــۆزلىرىنى ئوینىتىــپ پاشــشاخانغا  - دەپ ســورىدى یاشــانغان رۇس ئایــال قــاش -مهنــدە ھهرخىلــى بــار، ســاڭا الزىمــى قانــداقتى؟          -

  .ئاچكۆزلۈك بىلهن قاراپ
  . دېدى پاششاخان دۇكاندارنىڭ چىرایىغىمۇ قارىماي–! ، ئهڭ كۈچلۈكى كىرەكتىئایالالر ئىچىدىغىنى        -
مهندە ئىككى خىلى بار، بىرى دۆلتىمىزدە ئىشلهنگىنى یهنه بىرى یاۋرۇپادىن ئهكىرگىنى بۇ بهك قىممهت ئهمما ئۈنۈمى كارامهت،         -
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  !قېرى مۇناخالر ئىچىپ قالسىمۇ چىركاۋدىن قېچىپ كىتىدۇ یىگىت
  .بۇپتۇ ئهڭ یاخشىسىدىن ئۈچ قېتىمغا یهتكۈدەك بىرىڭ        -
بۇ بىر تهمسىز پاراشۇك نهرسه، مهشۇغۇڭنىڭ ئىچىـدىغان چېیىغـا سالـساڭمۇ، ۋوتكىـسىغا سالـساڭمۇ قهتئىـي ئۇقالمایـدۇ، پهقهت                      -

  !ئۈتمهي، ئۇ سىنىڭ ئولجاڭغا ئایلىنىدۇ چىرایلىق یىگىت-بهش مىنۇت ئۈته
ل سىگارتىنى شۇرىغىنىچه سهت كۈلدى، پاششاخان ئۇنىڭ دىگىنىنى بىرىپ ھورمۇنلۇق دۇرىنى ئالغاندىن كېیىن دەرھال بۇ    دۇكاندار ئایا 

  .ئىپالسلىق قاینىغان كوچىدىن چىقىپ كهتتى
هردە ئىككـى بـاال   ئهتىسى ئهتتىگهندە گېنىرال ئادىتى بۇیىچه ماشىنا بىلهن ئىشقا كهتكهندىن كېیىن داچىنىڭ دەرۋازا ئالدىغا یېقىنـراق ی      

بىر توپنى تالىشىپ ئۇرۇشۇپ كهتتى، یاشتا چوڭراق بىر باال ئۆزىدىن كىچىك بىر بالىنى بۇزەك قىلىپ ئۇنىـڭ تـۇپىنى تارتىۋالغـان ئىـدى،         
-كىچىكراق باال یىغالپ كهتكىنىچه بىر دەمدە ئاكىسىنى باشالپ ئهكهلـدى، جىـدەل چوڭایـدى، بـۇزەك بولغـان بالىنىـڭ ئاكىـسى ھـاینى            

یت دىگۈچه ئۇكىسىنىڭ تۇپىنى ئېلىۋالغان بالىنى ئاستىغا بېسىپ راسا سالدى، تایـاق یىـگهن بالىنىـڭ بۇرنىـدىن چىققـان قـان ئۇنىـڭ          ھۇ
ئـاخىرى  –یۈزىنىڭ ھهممه یىرىگه سۇۋۇلۇپ چىرایى تۇنۇغۇسـىز بولـۇپ كهتتـى، دەرۋازا ئالدىـدىكى ئهتىـدىن بىـرى بـۇ جىـدەلنى باشـتىن                 

  .سكهر ئاخىرى تاقهت قىاللماي یۈگىرەپ بېرىپ بالىالرنى سىلكىشلهپ ئایرىۋەتتىكۆرۈپ تۇرغان قاراۋۇل ئه
گېزىتچى   قاراۋۇل دەرۋازا تۈۋىدىن ئایرىلغان دەل مۇشۇ پهیتته    ئهسلىدە بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى گېزىتچى باال ئۇرۇنالشتۇرغان بولۇپ       

ۈللۈكلهرنىڭ ئارىسىدىكى چېغىر یولالردىن مېڭىپ ئۆتۈپ ھهشهمهتلىك ئۇ یشىللىق قاپلىغان گ. باال غىپپىدە دەرۋازىدىن كىرىپ كهتتى
ئۇنىڭغـا  . ئۆینىڭ چوڭ زالىدىكى ئهینهك دەرىزىلهردىن زالنىڭ ئىچىگه قارىدى، زالدا راسـتىنال بىـر تـال پاخپـاق كۈچـۈك ئوینـاپ تـۇراتتى           

بـاال بىـردەم سـاقالپ قـاراپ تـۇردى، ئـۆي خىزمهتچىـسى        . یېقىنراق یهردە بىر ئۆي خىزمهتچىسى مېڭىپ یـۈرۈپ بىـر ئىـشالرنى قىلىۋاتـاتتى       
یاندىكى بىر ئۆیگه كىرىپ كهتتى، باال دەرھال پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ زالنىـڭ ئىـشىگىنى ئېچىـپ قۇلىـدىكى بىـر پـارچه خـام گۆشـنى          

  .پاخپاق ئىتقا تهڭلهپ پهسراق ئاۋازدا ئىسقىرتتى
ئىتنى كۈتۈرۈپال دەرۋازا تهرەپكه یول ئالدى، پاخپـاق كۈچـۈك بـۇ داچىـدىن چىققىنىغـا      ئۇماق ئىت بالىنىڭ ئالدىغا یۈگىرەپ كهلدى، باال      

دەرۋازا ئالدىدىكى قـاراۋۇل جىـدەلنى ئایرىۋېتىـپ ئورنىغـا     . خوش بولغاندەك قۇیرىقىنى شىپاڭشىتىپ ئۇنىڭ قۇچىغىدا غىڭ قىلماي یاتتى      
ئۇكا ئىككى باال بولسا جىدەل چىقارغـان یهردىـن   - ئۈیىگه كهتتى، ئاكاكىلىپ تۇردى، ھېلىقى بالىالردىن بۇرنى قانىغان بالىمۇ دەرھال       

  ...كهتمهي ھېلىھهم توپ ئوینىشىۋاتاتتى
مۇشۇ تاپتا ھېلىقى تایاق یىگهن باال یولنىڭ ئۇ چېتىدىكى ئېرىقنىڭ بۇیىدا مۈكۈپ تـۇرۇپ گېزىتچـى بـالىنى زەن سـېلىپ كۈزىتىۋاتـاتتى،              

قاراۋۇلنىڭ كۆرۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن دەرۋازىغا یېقىن یهردە مۈكـۈپ تـۇردى، ھېلىقـى بـاال ئۇنىـڭ      گېزىتچى باال ئىتنى كۈتۈرۈپ چىقىپ     
ئـاال دىیىـشىۋالغىنى بـۇیىچه ئـۇزۇن بىـر گـال پىچـاقنى كۈتـۈرۈپ یهنه         -چىققانلىقىنى كۆرگهندىن كېیىن ئورنىدىن دەس تۇرۇپ ئالـدىن  

قېــشىغا   ئۇكــا ئىككهیــلهن پىچــاقتىن قورقــۇپ قاراۋۇلنىــڭ-هلــدى، ئاكــائىككــى بالىنىــڭ ئالــدىغا قایتىــدىن جىدەللهشــكىلى ۋاقىــراپ ك
قاراۋۇل ئهسكهر . ئۇكا ئىككىسىنى ئۆلتۈرۋىتىدىغاندەك ئهلپازدا بالىالرغا ئۆزىنى ئاتتى -بېرىۋالدى، پىچاق كۈتۈرىۋالغان باال ھازىرال ئاكا     

ىن پایدىلىنىپ قۇچىغىدىكى ئۇماق ئىتنى كۈتۈرگىنىچه دەرۋازىنىڭ گېزىت ساتىدىغان باال بۇ پۇرسهتت    ...ئۇالرنى ناھایىتى تهسته ئاجراتتى   
  .كىچىك ئىشىگىدىن یهنه بىماالل چىكىتىۋالدى

پاششاخان گېزىتچى باال بىلهن دىیىشكهن جایدا دەل ۋاقتىـدا مـالنى قۇلىغـا تاپـشۇرۇپ ئېلىـپ بـالىنى ئۇبـدان رازى قىلـدى، بـاال ئۆمرىـدە             
  . پاششاخاننىڭ یېنىۋېلىشىدىن قورقۇپ پۇلنى ئېلىپال دەرھال تىكىۋەتتىبۇنداق جىق پۇلنى كۆرۈپ باقمىغچقا

گېنىرالنىڭ خانىمى قېرىق یاشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان چىرایلىق ئایال ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىككى قىزى بولۇپ چوڭى ئـون یهتـته یاشـالردا ،           
اتاقلىق مهكتهپته ئۇقۇیتتى، گېنىـرال ئهتىـدىن كهچكىـچه    كىچىكى ئون بهشلهردە ئىدى، ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسى ئامېرىكىدىكى بىر ی    

خىزمهت ئىشى بىلهن ئالدىراش یۈرگهچكه خانىم بۇ پاخپاق ئىت بىلهن كۈن بۇیى بىرگه بۇالتتى شۇ سهۋەپتىنمۇ ئـۇ بـۇ ئىتنـى جېنىـدىن        
بـاقتى، خانىمنىـڭ گېلىـدىن تامـاقمۇ     پۇشـقاقلىرىنى قالـدۇرماي ئـاختۇرۇپ    -ئهزىز كۈرەتتى، خىزمهتچىلهر ئىتنى ئىزدەپ داچىنىـڭ بۇلـۇڭ       

    .ئىت تېپىلمىدى  كویالرغىچه ئىزدەپ باقتى،-ئۆتمىدى، گېنىرال مهخسۇس ئادەم تهشكىللهپ كوچا
ــك قىلــدى      ــشىنى كۈتــۈرمهي یىغلىغانچىلى ــۇپ یاســتۇقتىن بې تــۆتىنچى كــۈنى ســهھهردە خــانىم   . ئــۈچ كــۈنگىچه خــانىم ســاراڭدەك بول

كـۆلگىنىچه یۈگـۈرۈپ كىرىـپ خانمىغـا خوشـخهۋەر         ئولتۇرغانـدا تۇیۇقـسىز ئـۆي خىزمهتچىـسى ئایـال       ھوجرىسىدا ئۇماق ئىتىنى ئـویالپ    
  .یهتكۈزدى

  !خانىم ئاق مارجان ئۇ تىپىلدى        -
  نىمه دېدىڭ ئاق مارجان ئۇ ھایاتمىكهن؟....نىمه         -

  .خانىم خوش بولغىنىدىن ئورندىن تۇرۇپ خىزمهتچىنىڭ ئالدىغا باردى
  ئاق مارجان قېنى، ئۇ نهدە؟        -
  . دەپ خىزمهتچى ئالدىراپ خانىمنى ئېلىپ ماڭدى-...ئۇنى بىر یىگىت گۈللۈكته تۇتۇپ تۇرىدۇ        -

ــانلىقىنى كــۆرۈپ             ــدا تۇتــۇپ تۇرغ ــاننى قۇچىغى ــڭ ئــاق مارج ــر یىگىتنى ــان چىرایلىــق بى ــدى خهت تارتق ــۈكته بــۇرۇتى ئهم ــانىم گۈلل خ
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ئــاق مارجــانمۇ خانىمغــا بهكــال ئــامىراق ئىــدى، ئــۇ خانىمنىــڭ ئــاۋازىنى ئــاڭالپ پاشــشاخاننىڭ قۇچىغىــدىن  . خۇشــاللىقىدىن توۋلىــۋەتتى
  ...سهكرەپ چۈشۈپ ئۆزىنى خانىمغا ئاتتى، خانىم كۆزلىرىگه یاش ئېلىپ ئاق مارجاننى قۇچاغالپ سۈیۈشكه باشلىدى

  .ەھمىتىنى بىلدۈرۈپ ئۇنىڭدىن ئهھۋال سورىدىبالىنىڭ قىزغىن كۆرۈشىشىدىن كېیىن خانىم یىگىتكه ر-بىردەملىك ئانا
 دېـدى خـانىم پاشـشاخانغا    -سىزگه نېمه دەپ رەخمهت ئېیتسام بۇالر یىگىت، ئاق مارجان سىزگه قانداق بولۇپ ئـۇچراپ قالـدى؟                   -

  .قۇلىنى سۇنۇپ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشكهچ
ئـالغىن دەپ تۇرىۋالـدى، پۇلىـسىنى سورسـام ئاسـماندا گهپ قىلـدى،       تۆنۈگۈن كۇچىـدا كىتىۋاتـسام، قېـرى بىـر ھـاراقكهش بـۇنى                     -

قارىــسام بــۇ ئــاق مــارجىنىڭىز شــۇنداق ئۇمــاقكهن ئۇنىڭغــا ئىچىــم ئاغرىــپ یېنىمــدا بــار پۇلنىــڭ ھهممىنــى چىقىرىــپ بــۇنى ســېتىۋالدىم،   
پــكه مېڭىــپ مىنــى بــۇ یهرگه باشــالپ  ئهتتىگهنــدە بوینىغــا زەنجىــر ســېلىپ یولــدا یىــتىلهپ مېڭىۋاتــسام، ئــاق مارجــان ئــۆزى مۇشــۇ تهرە   

  . دېدى پاششاخان ئاپتاپتهك كۈلۈپ تۇرۇپ یالغاننى راستهك قىلىپ-...ئهكهلدى
 خـانىم پاشـشاخاننىڭ   -یۈرۈڭ ئۆیگه كىرەیلى ، سـىز مىنـى ئاجایىـپ خـوش قىلىـۋەتتىڭىز، سـىزنى نـېمه دەپ ئاتـایمهن یىگىـت؟                            -

  .قۇلىدىن تارتىپ ئۇنى زالغا باشلىدى
 دېدى پاششاخان زالدىكى یۇمشاق سافادا تارتىنىپ ئولتۇرغان –ئىسمىم ۋىالدىمىر سىرىیىروۋىچ خانىم، ۋىالدىمىر دەپ ئاتاۋىرىڭ،        -

  .ھالدا
  .ئۆي خىزمهتچىسى ئایال ئاڭغىچه چاي كۈتۈرۈپ چىقىپ ئۇالرنىڭ یېنىدا تهق بولۇپ تۇردى

 خـانىم پاشـشاخانغا   -ۇتاي ۋىالدىمىر ، سىز قهیهردە تۇرىسىز؟ نـېمه كهسـىپ قىلىـسىز؟،   قېنى مهن سىزگه ئۆز قۇلۇم بىلهن چاي ت              -
  .ناھایىت قىزىققان ھالدا ئۇنىڭغا قىزغىن مۇئامىله قىلىۋاتاتتى

منىڭ پاششاخان بىچارە قىیاپهتته خانى  دېدى-  مهن یىراق سهھرادىن ئىش ئىزدەپ كهلگهن خانىم، شهھهردە بىر تاغام بار ئىدى،               -
ۇ بىـر كاتتـا باینىــڭ داچىـسىدا ماڭـا ئـۆي خىزمهتچىلىكىنـى تېپىپـتىكهن لـېكىن ئــۇ یهردە          –ئـۆزىگه ھىـسداشلىقىنى قوزغـاش ئۈچـۈن       ـئ

ئالتىمىز بـار ئوخـشایمىز، ئهمـدى ئالـدىمىزدىكى ئایـدا      -ئىشلىگۈسى بارالردىن مهن یالغۇز ئهمهسكهن، ئۇ یهرگه تىزىمالتقانالردىن بهش 
  ...لىیهتتىن ئىمتاھان ئالىدىغان ئوخشایدۇھهممىمىزدىن ئهمى

بهسـتى  - دېـدى خـانىم پاشـشاخاننىڭ كىلىـشكهن بـوي     -ھهي سىزدەك بىر یىگىت ئۆي خىزمهتچىلىكىگه زایا كىتىسىز ئهمهسمۇ؟         -
ــۆیگه  مهن بــۇ یهرگه ئېلىــپ قــاالي دىــسهم یولدىــشىم ھهربىــي ئهمهلــدار بولغاچقــا ب     -ھهم چىرایىغــا قــاراپ ئىچــى ئاغرىتىــپ   ىزنىــڭ ئ

كىلىدىغان خىزمهتچىنى باش شىتاپ ئـۆزى تهكـشۈرۈپ ئـۆزى تهخـسىملهیدىكهن، بولمىـسا یېقىنلىرىمغـا دەپ سـىزگه باشـقا بىـرە ئىـش              
  تېپىپ بىرەیمۇ ۋىالدىمىر ئهپهندى؟

  ...یدۇ دەپ تۇرىۋالدىرەھمهت خانىم، دادام بهكال جایىل ئادەم، ئۇمۇ ئۆي خىزمهتچىسى ئىدى، مۇشۇ ئىشنى قىلمىساڭ بولما        -
  . دىدى خانىم تهڭلىك تارتقان ھالدا-ئهمدى قانداقمۇ قىالمىز؟        -
  ناۋادا خانىمغا ئېغىر كهلمىسه بىر تهلىۋىم بار ئىدى، ئېیتسام بۇالمۇ؟        -
  . دېدى خانىم كۈلۈپ تۇرۇپ پاششاخاننى قولالپ–! ھه دەۋىرىڭ یىگىت        -
یۇسـۇنالرنى ئۈگۈنىۋالـسام   - كۆرسىڭىز داچىڭىزغـا كۈنـدە ئهتـتىگهن كىلىـپ ئـۆي خىزمهتچىلىرىـدىن بهزى قائىـدە              ناۋادا ماقۇل         -

ــپ           ــسىغا كىرى ــڭ داچى ــدا ئۇالرنى ــۋاالتتىم، ئۇچاغ ــىلهرنى بىلى ــۇن نهرس ــدە نۇرغ ــته ئىچى ــسهم، ئىككــى ھهپ ــپ كهت ــېقىن قایتى كهچــكه ی
  سىزنىڭچه بۇالمۇ خانىم؟. ئىشلىشىمگه گهپ كهتمهیتتى

بۇغۇ ئاسان گهپكهن، شۇنداقتىمۇ بۇ ئىشنى مهن بىزنىڭ گىنىرالنىڭ سهمىگه بىر سېلىپ قۇیاي، ئهته ئهتتىگهندە ئۇ ئىشقا .... ھه        -
  !مېڭىشتىن بۇرۇن بۇ یهرگه كىلىپ بۇلۇڭ، سىزگه چۇقۇم یاخشى جاۋاپ قایتۇرىمهن

 یاندىكى سومكىدىن بىر قىزىل پورتمالنى ئېلىپ ئىچىـدىن بىـر تۇتـام    پاششاخان خانىمغا رەھمىتىنى بىلدۈرۈپ ئورنىدىن تۇردى، خانىم     
پۇلنى سۇغۇرۇپ پاششاخانغا تهڭلىدى، پاشـشاخان ئادىمىگهرچىلىـك قىلىـپ پـۇلنى ئـالغىلى ئۇنمىـدى، خـانىم جـاھىللىق بىـلهن ئۇنىـڭ             

ــا بولــۇپ قالىــدىغانلىقىنى ئېیتتــى، پاشــشاخان     پــۇلنى تهســته ئالغــان بولــۇپ خــانىم بىــلهن   قۇلىغــا بــۇ پــۇلالرنى تۇتقــۇزۇپ ئالمىــسا خاپ
  . خوشلىشىپ داچىدىن چىقىپ كهتتى

ئهتىسى سهھهردە پاششاخان داچىنىڭ ئالدىغا كىلىپ قاراۋۇل ئهسكهرگه ئهھۋالنى ئېیتتى، قاراۋۇلنىڭ بۇنىڭدىن خهۋىـرى بـار ئىـدى، ئـۇ             
ۇراتتى، شـۇ تاپتـا ھهیۋەتلىـك ھهربىـي فـورمىللىرىنى      پاشـشاخان گۈللـۈكته خانىمنىـڭ خهۋىرىنـى كۈتـۈپ تـ        . پاششاخاننى كىرگۈزىـۋەتتى  

تـاالڭ قىلغـان قاراقچىالرنىـڭ بىـرى بولغـان گېنىـرال       -ئاشـكارا بـۇالڭ   -كېیگهن ھهیدەر ئـالته قولنىـڭ قـاتىلى، تۈركمهنىـستاننى ئۇچـۇق           
 سـاقالپ تۇرغــان  گىرىگىـروۋىچ خىـزمهت سومكىـسىنى كۈتـۈرگنىچه ئالـدىراش چىقىـپ كهلــدى، ئـۇ ئىـشىك تـۈۋىگه چىقىـپ گۈللـۈكته           

  .پاششاخاننى كۆرۈپ خانىمنى چاقىردى
  .دېدى گىنىرال خانىمغا پاششاخاننى مهنسىتمهسلىك بىلهن كۆرسىتىپ تۇرۇپ-  ئهشۇ یىگىت شۇمۇ؟        -
  . دېدى خانىم ئىرىگه قاراپ كۈلۈپ–! ھهئه ئهشۇ یىگىت شۇ        -
  .رلىك بىلهن پاشاخاننى یېنىغا چاقىرىپ دېدى گېنىرال مۇغهمبه–! بۇیاققا كهل یىگىت        -
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  .پاششاخان یۈگىرەپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا كهلدى
سـهن ئــائىلىمىزگه زور خىــزمهت كۆرســهتتىڭ، قائىــدە بــۇیىچه بىزنىـڭ بــۇ تۇرالغۇمىزغــا بىزنىــڭ توققــانلىرىمىزمۇ كىرەلمهیتتــى،            -

  . دەپ سۇغۇق كۈلدى گېنىرال ماڭغىنىچه-!االیلى، كۈزۈڭنى ئېچىۋالخانىمىمنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن سىنى ئىككى ھهپته بۇ یهردە ئېلىپ ق
  . دېدى پاششاخانمۇ خوش بولغان قىیاپهتته–! رەھمهت گېنىرال        -

شۇنداق قىلىپ پاششاخان ئۆي خىزمهتچىسىگه یاردەملىشىپ قۇلىقى یۇمشاق پىراكتىكا ئۇقۇغۇچى بولۇپ ئىشقا چۈشۈپ كهتتى، ئۇ ئـۆي    
ش جهریانىدا خانىم بىلهن مۇڭدىـشىپ ئولتـۇردى، گېنىـرال ئـۆزى سـىرىتتا تـۇال ئوینـاپ یۈرۈیـدىغان ئهخالقـسىز كىـشى                   ئىشلىرىنى قىلى 

بولغاچقا خانىمى بىلهن بىردەم پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇشقىمۇ مهیلى یوق ئىدى، بىچارە خانىم بارلىق دەرتنى ئىچىدە سـاقالپ یـۈرەتتى، ئۇمـۇ      
ئهپسۇسكى بۇ ئائىلىنىڭ ئىناۋىتى ناھایىتى یـۇقىرى بولغاچقـا   ... ئهرلهرنىڭ یېنىغا كىلىشىنى خاالیتتى ساغالم یاش ئایال كىشى بولغاچقا    

خـانىم پاشـشاخان بىـلهن پاراڭلىـشىش جهریانىـدا بارغانـسىرى ئۇنىڭغـا ئىجىـل بولـۇپ          ... خانىم ئىرىنىڭ یـۈزىنى تۈكۈشـنى خالىمـایتتى     
  ...كهتتى

لنى یولغا سېلىپ قۇیۇپ زالغا ئهمدى كىرىپ ئولتۇرۇشى تۇلۇق قۇرالالنغان بىر ھهربىي یىگىت چارشهنبه كۈنى سهھهردە پاششاخان گېنىرا
پاشـشاخان  . پاششاخان ئۇنىڭ خانىمنى قوغداپ سىرىتقا چىقىدىغان ھهربىي شـوپۇر ئىكهنلىكىنـى ئۇبـدان بىلهتتـى         . زالغا كىرىپ كهلدى  

ھهربىي یىگىتكه تۇتتى، یىگىـت ئوتتۇزالرنىـڭ قارىـسىنى ئالغـان قارىماققـا          ئاشخانا ئۆیدىن بىر ئىستاكان قىززىق چاینى ئېلىپ چىقىپ       
  .ناھایىتى تهكهببۇر ھهربىي ئىدى، ئۇ پاششاخاننىڭ بهكال قامالشقان باال ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ قهستهن ئۇنىڭ چېیىنى ئالمىدى

ھهسـهل ئارالشـتۇرۇلغان سـۈتنى ئېلىـپ خانىمنىـڭ      پاششاخان مېیىغىدا كۈلۈپ چاینى ئۇنىڭ ئالدىدا قاپ قۇیۇپ یانـدىكى بىـر ئىـستاكان         
ھوجرىسىنىڭ ئىشىكنى یىنىك چهكتى، خانىم ئۇخالش كىیىمى بىلهن چېچىنى تارىۋاتـاتتى، خـانىم ئۇنىـڭ كىرىـشىگه رۇخـسهت قىلـدى،              

ىم پاشـشاخانغا  خـان . پاششاخان كىرىپ پهتنۇس بىلهن سـۈتنى خانىمغـا تهڭـلهپ تـۇرۇپ شـوپۇر یىگىتنىـڭ سـاقالپ قالغـانلىقىنى ئېیتتـى            
ئۆتمهي دەرۋەقه -پاكىزە ئىچىۋەتكهندىن كېیىن چېچىنى تۈزەشتۈرۈشكه باشلىدى، ئارىدىن نهچچه مىنۇت ئۆته-كۈلۈپ قاراپ سۈتنى پاك

سۈتكه ئارالشتۇرۇلغان ھورمۇنلۇق دورا تهسىرىنى راستىنال كۈرسىتىشكه باشلىدى، خانىم ئۆزىچه كۈلۈپ كۈزىنىڭ قۇیرىقىدا پاششاخانغا   
پ سېلىشقا باشـلىدى، پاشـشاخان بـۇنى سـىزىپ چانـدۇرماي ئىـشىكتىن سـۇغۇرۇلۇپ چىقىـپ شـوپۇر یىگىتنىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ ئـۇنى                        سه

خانىمنىڭ چاقىرغانلىقىنى ئېیتتى، شوپۇر یىگىتمۇ گهۋدىلىك ھهم قامالشقان كىـشى ئىـدى، ئـۇ ئـۇدۇل خانىمنىـڭ ھوجرىـسنىڭ ئالـدىغا                
 كىرىىـشىگه رۇخـسهت بهردى، خـانىم ئـاڭغىچه بىـر قىـسما بولـۇپ كـۈزى خۇمالىـشىپ كارۋاتقـا              بېرىپ ئىشىكنى چهكتى، خانىم ئۇنىـڭ     

  .ئۆزىنى تاشالپ ئۆزىنىڭ زادى نېمه بولغىنىنى بىلهلمهي بېشى قایغاندەك بولۇپ یاتقان ئىدى
 جىددىلىـشىپ قورقـۇپ قالـدى    شوپۇر یىگىت یاتاق ئۆیگه كىرىپال خانىمنىڭ ئۇخالش كىیىمى بىلهن نازلىنىپ یاتقانلىقىنى كۆرۈپ سـهل     

پهل ئوینـاپ  -لېكىن خانىمنىڭ ئۇخالش كىیىمىدىن یېرىمـى چىقىـپ تۇرغـان دۈمبىـدەك ئاپئـاق تولغـان كۆكـسىگه قـاراپ یـۈرىگى سـهل              
قالدى، خانىم تۇنجى قېتىم شوپۇرنىڭ نهقهدەر قامالشقان یىگىت ئىكهنلىكىنى بىلگهنـدەك ئۇنىڭغـا قایتىـدىن زەن سېلىـشقا باشـلىدى،         

پۇر خانىمغا راسـتىنال بهك قامالشـقان كۈرۈنـۈپ كهتتـى، ئـۇ شـوپۇر یىگىـتكه قـاراپ ئىللىـق كۈلـدى، ئانـدىن ئورنىـدىن دەس تـۇرۇپ                      شو
  ... یاتاقنىڭ ئىشىگىنى ئۆزى بېرىپ یېپىپ قۇیۇپ شوپۇرنىڭ بوینىغا گىرە سېلىۋالدى

رىـسىدىن چىقتــى، خــانىممۇ بىردەمـدىن كېــیىن كــۆڭلى   بىـرە ســائهتلهرگه قالمـاي شــوپۇر یىگىــت ھالـسىزالنغان ھالــدا خانىمنىــڭ ھوج   
ئـاق    مهشـۇقتهك -بىـرىگه كـۆز بېقىـشىپ یېڭـى مۇھهببهتلهشـكهن بىـر جـۇپ ئاشـىق           -ئۇالر بىر ...ئىنتایىن خوش ھالدا زالغا پهیدا بولدى     
  . ئىشالر پاشاخاننىڭ پىالنىدىكىدەك ئۇڭۇشلۇق كىتىپ بېرىۋاتاتتى.مارجاننى كۈتۈرۈشۈپ سىرتقا مېڭىشتى

  .یهنه بىر چارشهنبه یىتىپ كهلدى، بۇ پاششاخانغا نىسبهتهن ئهڭ ئاخىرىقى ھهم ئهڭ مۇھىم كۈن ئىدى
گېىنىرال یهنىال ئادەتتىكىدەك ئىشقا ماڭدى لېكىن بـۇ قېـتىم ئـۇ خىـزمهت سومكىـسىنىڭ ئورنىغـا ئۈیىـدىكى تامغـا ئورنۇتۇلغـان چـوڭ                  

ىچىك تۆمۈر چاماداننى ئېلىپ مېڭىۋاتـاتتى، ئۇنىـڭ بـۇ كىچىـك تۆمـۈر چامىـداننى       بىخهتهر ساندۇقتىن تۆت ئهتراپى تۆمۈردىن یاسالغان ك     
گېنىـرال  . سول قۇلىغا كویزا بىلهن چېتىۋېلىپ ماڭغىنىدىن قارىغاندا چامىداندا ئالتۇندىنمۇ ئهتىۋا قانداقتۇ بىرە بـایلىق بـاردەك قىالتتـى         

پاشـشاخان  ...نىرال بىلهن ساالملىشىپ گۈللىكتىن كىرىپ كىلىۋاتـاتتى چوڭ دەرۋازا ئالدىغا چىقىشى ھېلىقى مۇغهمبهر شوپىر یىگىت گې        
  ...یانچۇق سائىتىگه قارىدى، گېنىرال یېرىم سائهتتىن كېیىن ئۆزىنىڭ ئىشتاپتىكى ئىشخانىسىغا باراالیتتى

نى بـازاردا شـۇنداق   شوپىر یىگىت زالغا كىرىپ ئـۇدۇل خانىمنىـڭ ھوجرىـسىغا كىرمهكچـى بولـدى چـۈنكى ئـۇالر ئالـدىنقى چارشـهنبه كـۈ           
  ...پۈتۈشۈپ بولغان ئىدى

 دېدى پاششاخان ھویلىـدىكى  –!  خانىم سىزنى بىردەم گۈللۈكته تۇرۇپ تۇرسۇن، مهن چاقىرغاندا ئۇدۇل ھوجىرامغىال كىرسۇن دەیدۇ     -
  .گۈللۈكته شوپۇرنىڭ ئالدىنى تۇسۇپ

ا ئىشىنىپ قهدىمىنى توختىتىپ گۈللۈكنى تهقهززالىق بىلهن دىگهن سۆزنى ئاڭالپ بۇ گهپنىڭ راستلىقىغ » !ھوجىرامغىال كىرسۇن «شوپۇر
  .ئایلىنىشقا باشلىدى

پاششاخان قهدىمىنى ئىتتىك ئېلىپ ئاشخانىغا كىرگهندىن كېیىن ئىلگىركىدەك سۈت بىلهن ھهسهلنى تهییار قىلىپ تهق قىلدى، ئاندىن 
  ...سىكونىت سىتىرىلكىسىدىنمۇ تىز سېلىۋاتاتتىسائىتىگه قاراشقا باشلىدى پاششاخاننىڭ یۈرىگى مۇشۇ تاپتا سائهتنىڭ 
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پاشـشاخان خانىمنىـڭ ئىـشىگىنى چىكىـپ     . گېنىرال ئاالھىزەل ئىشخانىسىغا یىتىپ بـاردى ...ئوتتۇز مىنۇت ...یىگىرمه مىنۇت ...ئون مىنۇت 
ىلهن ئۆزىگه گىرىم قىلىپ نى خانىمغا ئهكىرىپ بهردى، بۈگۈن خانىم ئهڭ چىرایلىق ئۇخالش كىیىمى ب» ھهسهل ئارالشتۇرۇلغان سۈت«

ئولتۇرغان ئىدى، ئۇ پاششاخاننى كۆرۈپ ئۆزىنىڭ خوشلىقىنى ئۇنىڭغـا بىلـدۈرمهي شـوپۇرنى ئالـدىراپ سـورىدى، پاشـشاخان ئىـشالرنىڭ          
تېخىمۇ ئۇڭۇشلۇق بۇلىشى ئۈچۈن سۈتنى خانىمغـا تهڭـلهپ تـۇرۇپ شـوپۇرنىڭ گۈللـۈكته سـاقالپ قالغـانلىقىنى ئېیتتـى، خـانىم سـۈتنى                     

  . شۇپۇرنى چاقىرىۋېتىشىنى ئېیتتى  پۈلدىتىپ ئىچىۋېتىپ تۇرۇپگۈ
  ...شوپۇر بۇ قېتىم خانىمنىڭ ئىشىگىنى چهكمهیال كىرىپ كهتتى

پاشـشاخان خانىمنىـڭ ھوجرىـسىغا یىــراق بولغـان زالـدىكى تېلفــۇن تورۇپكىـسىنى قۇلىغـا ئېلىــپ گېنىرالنىـڭ ئىشخانىـسىنىڭ نۇمــۇرىنى          
  .بۇراشقا باشلىدى

  نىرال ژاكوف پىرایىۋىچما؟گې! ۋەي  -
  !یاق مهن كاتىپى  -
  . دەپ قهستهن ھاسىراپ سۆزلىدى پاششاخان-..! ئۇنىڭ بىلهن جىددى كۆرۈشمهكچى ئىدىم، چاقىرىپ قویغان بولسىڭىز-
  سىز كىم؟  -
  ! مهن ئۇنىڭ ئۆي خىزمهتچىسى، تىز بۇلۇڭ جىددى ئىش چىقىپ قالدى-

  . ئىشىكتىن ئهمدىال كىرگهن گېنىرالغا تېلىفۇننىڭ توروپكىسىنى دەرھال سۇندىكاتىپ نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلهلمهي
  ۋەي، مهن پىرایىۋىچ، نېمه ئىش بولدى؟        -
  ...سىزنىڭ ھېلىقى مایۇر شوپۇرىڭىز ئۇ قىپقىزىل ساراڭكهن...دەرھال ئۆیگه كىلىڭ مهن ۋىالدىمىر...گېنىرال بۇ سىزمۇ... ۋەي         -
ھۆمىـدەپ ئېیتقـان   – دەپ قـایتىالپ ۋاقىـردى گېنىـرال پاشـشاخاننىڭ ھاسـىراپ      -بۇپتـۇ؟   ئـۇ نـېمه  ...ېمه دېـدىڭ، شـوپۇر ئـۇ      ۋەي ن         -

  .ئاۋازىدىن جىددىلىشىپ
  ...ھوجرىسىغا تارتىپ ئهكىرىپ كهتتى...خانىمغا تاپانچىسىنى تهڭلهپ...ئۇ شوپۇر ...چاتاق چىقتى...گېنىرال         -

ئهمدى كىلىپ قۇلىدىكى تۆمۈر چاماداننى تېخى ئاجراتمىغـان ئىـدى، ئـۇ بـۇ گهپنـى ئـاڭالپ غهزەپـتىن ئىـشتىنىغا               گىنىرال ئىشخانىسىغا   
چاقماق تىزلىكىدە ماشىنىسىغا چىقىپ شۇپىرىغا داچىغا قاراپ تىز   چىقىرۋەتكۈدەك بولۇپ كهتتى، ئۇ تۆمۈر چاماداننى قۇلىدا تۇتقان پېتى

ىرالنىڭ ئۈڭۈپ كهتكهن چىرایىغا قاراپ ماشـىنىنى ئۇچقانـدەك تىـز ھهیدىـدى، گېنىـرال یېنىـدىكى           ھهیدەشنى بۇیرۇق قىلدى، شوپىر گېن    
قېـتىم سـالدى، گېنىرالنىـڭ نهزىرىـدە ماشـىنا شـۇنداق ئاسـتا مېڭىۋاتقانـدەك            تاپانچىسىنى ئۈیىگه بارغۇچه نهچچه قېـتىم ئېلىـپ نهچـچه         

  ...بىلىنهتتى
ەرۋازىسىدىن كىرىـپ كهلـدى، پاشـشاخان زالنىـڭ دەرىزىـسىدىن ھـویال گۈللۈكىـدە غهزەپـتىن            ماشىنا یىگىرمه مىنۇتقا قالماي داچىنىڭ د     

ئالچــاڭالپ كىلىۋاتقــان گېنىرالنــى كــۆرۈپ یۈگــۈرگىنىچه خانىمنىــڭ ھوجرىــسىغا كىــردى، شــۇپىر یىگىــت خانىمنىــڭ ۋىــسالىغا یىــتىش   
گه سېلىپ قۇیۇپال خانىم بىـلهن یۆگىـشىپ كهتـكهن ئىـدى،     كۈینهكلىرىنى ئىشىكنىڭ تۈۋىگه یېقىنراق یهر–ئىشتان    ئالدىراشچىلىقىدا

  .پاششاخان ئالدى بىلهن یهردىكى كهمهرگه ئېسىلغان تاپانچىنى غىالبىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ شوپىر یىگىتكه ئۈنلۈك ۋاقىردى
  !ئىش چاتاق گېنىرال كهلدى!...خانىم        -
  .ندىن چىقىرىپ ئىشهنمىگهندەك پاششاخانغا بۇرۇلۇپ قاراپ دېدى شوپۇر بېشىنى یوتقا-كىم كهلدى؟ ...كىم ؟        -

  .ئاڭغىچه خانىم قورقۇپ چىیقىراپ یوتقاننىڭ ئىچىگه تېخمۇ مهھكهم كىرىۋالدى
  . پاششاخان شۇنداق دەپ یانغا تۇرۇپ بهردى–! ئۇ قۇلىدا تاپانچا كۈتۈرۋاپتۇ..ئهنه قاراڭ، گېنىرال ئۇ        -

كـۆرگىلى بـۇالتتى، شـوپۇر یىگىـت گېنىرالنىـڭ راسـتىنال قۇلىـدا          كىـرگهن ئـادەمنى     النىـڭ ئىـشىگىدىن   ز  خانىمىنىڭ ھوجرىسىدا تـۇرۇپ   
  .تاپانچا تۇتقان پېتى زالغا كىرىپ كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ تىتىرەشكه باشلىدى

پاشــشاخان شـۇنداق دىــگهچ   -ھهي مـایۇر نــېمه تىتىرەیـسىز، تاپــانچىنى دەرھـال بهتــلهڭ، تىـز بۇلۇڭ،بولمىــسا ئۆلگۈرەلمهیـسىز؟              -
  . شوپۇرغا تۇتقۇزۇپ قۇیدى  قۇلىدىكى تاپانچىنى دەرھال قورقۇپ گاڭگىراپ كهتكهن
  . شوپۇر یىگىتمۇ دەرھال تاپانچىسىنى بهتلهپ تهییار قىلدى

ــشتان    ــوپىرنىڭ ئى ــاڭغىچه پاشــشاخان یهردىكــى ش ــشىكنى یېپى    -ئ ــۇتقىنىچه ئى ــداقالپ ت ــدا پومى ــشتۇرۇپ قۇلى ــپ كــۆینهكلهرنى یېغى ۋېتى
گېنىرالنىڭ ئالدىغا یۈگۈرۈپ ماڭدى، گېنىرال زالنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئېشىپ خانىمنىڭ ھوجرىسىغا یېقىـنالپ قالغـان ئىـدى، پاشـشاخان          

  .كىچهكلهرنى گېنىرالغا كۆرسهتتى-گېنىرالنىڭ ئالدىغا یۈگىرەپ چىقىپ قۇلىدىكى كىیىم
 پاشـشاخان  -...!اپانچىنى ئېلىۋېلىپ بىچارە خانىمنى قىیناپ ئۆلتـۈرەي دەپ قالـدى  مایۇر ئۇ بىر ساراڭكهن، ئۇ قۇلىغا ت      !گېنىرال        -

  .ئوتنىڭ ئۈستىگه یاغ چېچىۋاتاتتى
گېنىـرال تاپانچىـسىنى بهتلىـگهن پېتـى خانىمنىـڭ ئىـشىكىنى غهزەپ بىـلهن        –،!سـىنى قانـداق قىلىـدىكهنمهن   ! ھۇ ئىتنىڭ بالىسى         -

انچىسىنى تۇتقان ھالدا كارۋاتتا یالىڭاچ پېتى تىتىرەپ الغىلداپ تۇراتتى، گېنىرال بۇنى كۆرۈپ ئهرۋایى دىگهندەك شوپۇر قۇلىدا تاپ. تهپتى
قىرىق گهز ئۆرلىدى، گېنىرال تاپانچىسىنى شۇنداق كۈتۈرىشىگه قورققان ئاۋال مۇشت كۈتىرەپتۇ دىگهندەك شوپۇر یىگىت ئالدى بىـلهن   
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تهگمىــگهن ئىــدى، گېنىـرال شــۇپۇرغا قارىتىــپ ئــوق ئېتىــشقا باشــلىدى، شــوپۇر یىگىتمــۇ   گېنىرالغـا ئــوق ئــۈزۈپ تاشــلىدى، ئــوق جایىغــا  
  ... ئۆلچهملىك ھهربىي بولغاچقا گېنىرالنى چهنلهپ قاالیمىقان ئىتىۋەردى

 ئاشخانا ئۆیدىكى خىزمهتچىلهر خانىمنىڭ ھوجرىسىدىن چىققان قاالیمىقان ئوق ئاۋازىدىن یۈگۈرۈشـۈپ چىقىـپ نهخ مهیـداننى كـۆرۈپ         
بىــرى شــۇ یهردە ئایلىنىــپ كهتتــى، یهنه بىــرى چىیقىــراپ بېرىــپ یوتقــان ئىچىــدە مۈكــۈپ یاتقــان خــانىمنى یوتقاننىــڭ ســىرتىدىن              

كـارۋاتتىكى شـوپۇر یىگىـت بولـسا ئالالقاچـان ئانـدىن تۇغمـا ھالـدا          ...جان تالىـشىۋاتاتتى    قۇچاقلىۋالدى، یهردە گېنىرال قان قۇسقىنىچه    
  .ۈزى ئۇچۇق كىتىپ بولغان ئىدىمىلىق قان ئىچىدە ك-مىلىق

پاششاخان كۈزى قانغا تولغان ھالدا ئاشخانا ئۆیدىكى گۈش پارچىالیدىغان كىچىـك پـالتىنى كۈتـۈرۈپ خانىمنىـڭ ھوجرىـسىغا كىرىـپ               
دى، قـۇلىنى مىدىرلىتالىـشى مـۇمكىن ئهمهس ئىـ    -كهلدى، گېنىرالنىڭ ئاغىزىدىن تېخىچه توختىماي قان كىلىۋاتاتتى، ئهمدى ئۇنىڭ پـۇت    

شـۇنداقتىمۇ ئــوق ئۇنىـڭ ئهجهللىــك یىـرىگه تهگمىگهنــدەك قىالتتـى، گېنىــرال بـار كــۈچىنى یېغىـپ كــۈزىنى پولتـایتقىنىچه پاشــشاخانغا        
  :تىكىلىپ بىرنىمىلهرنى دىمهكچى بولدى

  ؟... سهن...سهن        -
  .ئاران چىقاتتى-گېنىرالنىڭ ئاۋازى ئاران

  . پاششاخان تۈركمهن تىلىدا ئاچچىق كۈلۈپ تۇرۇپ دېدى-!مهن ھهیدەربهگنىڭ دوستى        -
  ؟...قایسى...قا...قا        -

  .گېنىرال تۈركمهنچىنى پىششىق بىلهتتى، ئۇنىڭ ئاۋازى چۈشۈپ نهپهس ئېلىشى بارغانسىرى قېیىنلىشىشقا باشلىدى
 دېـدى پاشـشاخان   -،! كهلـدىمۇ گېنىـرال  سهن تۈركمهنىستاندا ئىككى تال پۇل ئۈچـۈن ئېتىـۋەتكهن ھېلىقـى بـالىچۇ؟ ئىـسىڭگه                -

مهن ئهشـۇ ھهیـدەربهگنىڭ دوسـتى، سـاڭا دىـسهم گېنىـرال،       !  ساڭا ھهممىنى دەپ بىرەي-غهزەپ بىلهن ئۇنىڭ قۇلىقىغا یېقىنالپ تۇرۇپ،    
  !بۇنى بىلهمسهن؟! پاختا ئىسكىالتىڭغا ئوت قویغىنىمۇ، سىنى ھازىرقى ھالغا چۈشۈرگىنىمۇ مانا مهن

پاشـشاخان  . ى بىر چاغالیدىغان گېنىرالغا بۇ گهپ تېخىمـۇ ھـار كهلـدى بولغـاي ئـۇ ئـاچچىقتىن كـۈزىنى چىـڭ یۇمىۋالـدى             جاھاندا ئۆزىن 
مىڭلىغان تۈركمهن خهلقىنىڭ خـۇن قهرزىـگه تۇغۇلغـان بـۇ قـانخۇر ھهربىـي ئهمهلـدارنىڭ بۇنـداق ئاسـان ئۈلۈشـىنى ئهسـال خالىمـایتتى،                       

 قىیـسىق كـۈزىنى قـول بارمـاقلىرى بىـلهن چىمـداپ تـۇرۇپ مهجبـۇرى ئاچتى،ئانـدىن ئۇنىـڭ                 شۇڭالشقا پاششاخان گىنىرالنىڭ یۇمۇلغـان    
  :قۇلىقىغا تېخىمۇ یىقىن كىلىپ تۇرۇپ رۇسچه كۇسۇرالپ ئېیتتى

  !پالتامغا قارا، تۈركمهنلهرنىڭ قانداقلىقىنى ئهمدى كۈرىسهن        -
ــدىكى پالتىغــا     ــپ پاشــشاخاننىڭ قۇلى ــڭ كــۆزلىرى چهكچىیى ــى     گېنىرالنى ــر قۇشــۇق قېنىن ــتىم بى ــاخىرىقى قې ــنىچه ئۇنىڭــدىن ئ تىكىلگى

تىلمهكچـى بولـۇپ بىـر نىمىلهرنــى دەپ بـاقتى ، لـېكىن غهزەپـكه كهلــگهن پالتـا ئۇنىـڭ یالۋۇرۇشـلىرىغا قارىمــاي ھاۋاغـا تېخىمـۇ ئېگىــز            
ا پونتاندەك چاچراپ بېشى بىر تهرەپكه قىلغان ئۈچ قېتىملىق ئاۋازدىن كېیىن گېنىرالىنىڭ قېنى ھوجرا تېمىغ» گاچ...گاچ«كۈتۈرۈلدى، 

پالتا بىلهن چېپىلغان باشنى كۆرۈپ كارۋات ئۈستىدە یوتقاننىـڭ ئىچىـگه       الغ تىتىرگهن ئایال مۇالزىم   -قورققىندىن الغ . دومىالپ كهتتى 
  .دە شۇئان ھۇشىدىن كهتتى-مۈكىۋالغان خانىمنى قۇچاقلىغىنىچه ئۈنلۈك بىر چىیقىردى

نىشاننى ئۆزگهرتىپ گېنىرالنىڭ قۇلىدىكى كویزىغا كۈچهپ ئۇردى،      تېخى یانمىغاندەك قىالتتى، ئهمدىلىكته ئۇ    پاششاخاننىڭ ئاچچىغى   
الرنىــڭ خېلــى یاخــشى نهرســىلىگىنى ئۇبــدان بىلهتتــى، تۆمــۈر  »چامــادان«قاراقچىالرنىــڭ قۇلىــدىكى بۇنــداق-چــۈنكى پاشــشاخان ئــوغرى

  .ڭ قۇلىدىن ئاجرىدىئوخشاشال ئۈچ پالتا بىلهن گېنىرالنى  چامادانمۇ
پاششاخان قان ئىچىدە یاتقان باشسىز گهۋدىگه قاراپ مېیىغىدا كۈلۈپ قویدى ئاندىن ئىككى كۈزى ئۇچـۇق كهتـكهن گېنىرالنىـڭ ئىـت       
بېشىغا ئېڭىشىپ تۇرۇپ كۈچهپ بىرنى تۈكۈردى، ئۆز ۋاقتىدا ھهیدەربهگنىڭ كۈزى ئۇچۇق كهتكهن چاغدا بىر تال سارغایغان یۇپۇرماق       

ەربهگنىڭ یۈزىنى مىھرىبـانلىق ۋە سـېخىیلىق بىـلهن یـۆگىگهن بولـسا ئهمـدىلىكته ئۆچمهنلىـك ۋە قىـساسقا تولغـان پاشـشاخاننىڭ             ھهید
  .تۈپرىگى بۇ ئىپالس گېنىرالنىڭ یۈزىنى لهنهت سۈیى بىلهن تېخىمۇ سهتلهشتۈرگهن ئىدى

ىن پىنھان بىـر یهرنـى تېپىـپ بـۇ تۆمـۈر چامـاداننى ناھـایىتى        پاششاخان تۆمۈر چاماداننى ئېلىپ داچىدىن بىماالل چىقىپ كهتكهندىن كېی 
سـهككىز تـامغۇ بېـسىلىپ پىچهتلهنـگهن بىـر قهغهز ئارخىـپ        -تهسلىكته ئاچتى، ئۇنىڭ ئىچىـدىكى پـۇل یـاكى ئـالتۇن بولماسـتىن یهتـته              

تىریــالالر بولــۇپ خهتنىــڭ  خالتىــسى بولــۇپ چىقتــى، پاشــشاخان ئۇنىڭمــۇ ئىچىنــى ئېچىــپ قارىۋىــدى ئۇنىــڭ ئىچىــدە بىــر تــوپ یازمــا ما    
پاششاخان بۇ بىر زور ھهربىي مهخپىیهتلىك بولسا كىرەك . ئاتوم بومبىسىغا مۇناسىۋەتلىكتهك گهپلهردەك قىالتتى  مهزمۇنىدىن قارىغاندا

رۇپ شـېغىل بىـلهن تولـدۇ   -دىگهننى ئویالپ ماتىریـالنى ئارخىـپ خالتىـسى بىـلهن بىلىـگه چىـڭ تېڭىـپ تۆمـۈر چاماداننىـڭ ئىچىنـى تـاش              
ئاندىن بىر كىچىك چاچ یاسایدىغان دۇكانـدىن مهخـسۇس چـاچتىكى بۇیـاقنى چىقىرىـدىغان           . كىچىك بىر كۆلگه تاشالپ چۆكتۈرۋەتتى    

سۇپۇندىن بىر قۇتا ئېلىـپ باغچىـدىكى كىچىـك ئېقىنالرنىـڭ بىرىـدە چېچىـدىكى بۇیـاقنى یۇیـۇپ چىقىرىۋېتىـپ ئهسـلىدىكى تـۈركمهن                      
 بولمىسۇن ئىھتىیات قىلىشى كىرەك ئىدى، شۇڭا ئۇ ئاسـتانىگه قایتىـشقا ئالـدىرماي ۋەزىیهتنىـڭ ئهھـۋالىنى         ھالىتىگه قایتتى، ئۇ قانداقال   

  .كۈزۈتۈپ باقماقچى بولدى
رەسـىمى    ئهتىسى مۇسكىۋانىڭ ئىچى زىلزىلىگه كهلدى، ۋىالدىمىر ئىسىملىك سېرىق چـاچ رۇس یىگىتنىـڭ قىیاسـقا ئاساسـهن سـىزىلغان        
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ىپ تۇتۇپ بهرگهنلهرگه بىرىدىغان مۇكاپات سوممىسى كىشىنى ھهیـران قالدۇرىـدىغان دەرىجىـدە ئهڭ یـۇقىرى            كۇچىالرغا چاپلىن -كۇچا
  .پهللىگه چىقتى، مۇسكۇۋا تارىختىن بۇیانقى ئهڭ جىددى ھالهتكه ئۆتتى

دىكى ماتىریالــدا گهپ مۇشــۇ قۇلۇمــ  گېنىرالنىــڭ بىــر جېنــى بــۇ شــهھهرنى بــۇنچه بىــسهرەمجان قىلىــشى ناتــایىن، «پاشــشاخان كۆڭلىــدە 
كویلىرىــدىكى -پـال ئـویالپ چىقىــپ ماتىریـالنى باغرىغـا تېخىمــۇ چىـڭ باسـتى، ئــۇ شـهھهرنىڭ كۇچـا        -دىگهننـى غىــل » بۇلمىـسۇن یهنه؟ 

ساقچىالرنىڭ رۇس یىگىتلىرىنى بهكراق تهكشۈرىۋاتقانلىقىنى بىلىپ كـۆڭلى بىـر ئـاز ئارامىغـا چۈشـكهندەك بولـدى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ               
  .ئاز تۇال قاتتۇرغاندىن كېیىن ئۈستىۋىشىنى تۈركمهنلهرنىڭ كىیىنىشگه تېخىمۇ ماسالشتۇردى  ه قارىتىپ تاراپچېچىنى كهینىگ

ئـۇ شــهھهردىكى ئهرمهك ھــایۋانالرنى سـاتىدىغان ســودا كۇچىــسىدىن ئاســتى تهرىپـى یاغــاچ تاختایــدىن ئۈسـتى ۋە ئهتراپــى ســىم تــوردىن      
قهپهزنىـڭ ئاسـتىدىكى     كىچىكلىكـى -كنى سېتىۋالدى، ئۇ یاغاچچىالرنىڭ یېنىغا بېرىپ چـوڭ یاسالغان بىردانه قهپهز ۋە بىر پاخپاق كۈچۈ 

تاختاي بىلهن ئوخشاش بولغان یاغاچ تاختایدىن ئۈچ پارچىنى تىلـدۇرۇپ نهخ مهیدانـدا ئۇالرغـا ئىككـى پـارچه تاختاینىـڭ ئوتتۇرىـسىنى             
  .یېنىدىكى ماتىریالنىڭ چوڭلىقىدا ھهرىدەپ ئۇیۇپ ئېلىۋاتقۇزدى

بۇزۇلۇپ   پاششاخان بۇ نهرسىلهرنى كۈتۈرۈپ پىنھان بىر جاینى تېپىپ بىلىگه تاڭغان ماتىریال یېزىقلىرىنىڭ ھۆل نهرسىلهرنىڭ تىگىپ     
كهتمهسلىكى ئۈچۈن قاتقات پىالستىر خالتا بىلهن مهھكهم ئۇراپ چىقتى ئاندىن ھېلىقى ئوتتۇرىـسى ئۇیۇلغـان ئىككـى پـارچه تـاختىنى           

ى تاختىنىڭ كهینى یۈزىگه مېخ بىـلهن چاپلىـدى، ئوتتۇرىـسىدىكى كـاۋاك یهرگه قۇلىـدىكى ماتىریـالنى سـېلىپ دەل               قهپهزنىڭ ئاستىدىك 
  . كهلتۈرگهندىن كېیىن یۈزىنى یهنه بىر پارچه تاختا بىلهن یېپىپ مىخ بىلهن مهھكهم چاپلىۋەتتى

االل مـاڭغىنىچه ئاسـتانىگه قاتنایـدىغان ئـۇزۇن یوللـۇق      شۇنداق قىلىپ ئۇ پاخپاق كۈچۈكنى قهپهزگه سۇالپ شهھهرنىڭ كۇچىلىرىدا بىمـ  
ساقچى دىگهنلهرگه تۇشـۇپ كهتـكهن ئىـدى، سـاقچىالر پاشـشاخاننىڭ          -تۇساق، ساقچى -یىتىپ كهلدى، بىكهتنىڭ ئىچى تۇساق      بىكهتكه

سـاقچىالر پهقهت  ... بولمىدىیېنىنى تهپسىلى ئاختۇرغاندىن كېیىن ئۇنى ئۆتكۈزىۋەتتى، قهپهزدىكى كۈچۈك بىلهن ئۇالرنىڭ ئانچه كارى       
  . رۇس یىگىتلهرنى یالىڭاچلىغانچىلىك قىلىپ قاتتىق تهكشۈرۋاتاتتى

پاششاخان خاتىرجهم ھالدا قهپهزدىكى كۈچىگى بىلهن ئاپتۇۋۇزغا چىقىـپ تۈركمهنىـستاننىڭ ئاسـتانه شـهھرىگه قـاراپ مېڭىـپ كهتتـى،              
ولالردىكى تهكـشۈرۈش چازىلىرىـدىكى سـاقچىالر یۇلـۇچىالرنى ماشـىنىدىن          یـ -ئاپتۇۋۇز ھهرقایسى ۋىالیهت، شهھهرلهردىن ئۆتكهندە یـول      

خالتىلىرىنى ئاچقۇزۇپ ناھایىتى تهپسىلى تهكشۈرەتتى، ھهر قېتىملىق تهكـشۈرۈشته ئۇمـاق پىـسته سـاقچىالرنىڭ         -قایتا چۈشۈرۈپ سومكا  
 ...ئۆتكىلىدىن بىماالل ئۈتىۋىرەتتى

 

 بورھانبهگ: ئون ئىككىنچى باپ

 
كهچكىـچه ئاكىـسى   –كىسى كهتكهندىن كېیىن ئۆزىچه جىمغور بولۇپ ئۆیدىن تاالغا ئانچه چىقىپ كهتمىدى، ئۇ ئهتىدىن       تىلالخان ئا 

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه پاشـشاخان ئۇكىـسى     . پاششاخان بىلهن بىلـله یـۈرۈپ كۈنـۈپ قالغاچقـا یـالغۇز ئولتـۇرۇش ناھـایىتى تهسـكه توختىـدى                   
لىرىـدە پاشـشاخان كېچىـسى نهچـچه قېـتىم ئویغۇنـۇپ تىلالخاننىـڭ یـوتقىنىنى یـۆگهپ          تىلالخانغا بهكـال كـۈیىنهتتى، سـۇغۇق قىـش كۈن     

تىلالخـان بۇالرنىـڭ ھهممىـسىنى بىلهتتـى،     ...قۇیاتتى، یاخشىراق یىمهكلىكلهرنى ئۇچرىتىپ قالغاندا ئۇنىڭغا ئـاالھىتهن ئالغـاچ كىلهتتـى    
  .شۇڭا ئۇ ئاكىسىغا بهكال ئىجىل بولۇپ كهتكهن ئىدى

ئامـان  - ئهتتىگهن ئورنىدىن تۇرۇپ مهسـچىتكه چىقىـشنىڭ ئالدىـدا ئۈیـدىكى جهینىمـازدا ئولتـۇرۇپ ئاكىـسىنىڭ تىـنىچ          تىلالخان بۈگۈن 
چۈشـكه یـېقىن كۆكتـات ۋە گــۆش سـېتىۋېلىش ئۈچـۈن بازارغـا ئالـدىراپ چىقتـى، چـۈنكى ئــۆینى          . قایتىـپ كىلىـشىنى خـۇدادىن تىلىـدى    

  ...ئادەمسىز قۇیۇشقا بولمایتتى
تىن گۆش ئېلىۋېتىپ ئۇنىڭ قۇلىدىكى گېزىتتىن پاششاخاننىڭ سۈرىتىگه ئوخـشاپراق كىتىـدىغان بىـر پـارچه سـۈرەتنى              تىلالخان قاسساپ 

كۆرۈپ قالدى، ئۇ قهنهگه قىستۇرۇپ قویۇلغان گېزىتنى قۇلىغا ئېلىپ ۋىالدىمىر ئىسىملىك رۇس یىگىتىنىڭ تۇتۇش بـۇیرىقىنى ئۇقۇغـاچ      
  .ى تهپسىلى كۆرۈپ چىقتىگېنىرال گىرىگىروۋىچنىڭ ئۈلۈم خهۋىرىن

تىلالخــان بــۇ گېزىتنــى قاســساپتىن ئــۆتنه ئېلىــپ یانچۇقىغــا قــاتالپ ســالغاندىن كېــیىن چهكــسىز خۇشــاللىق ئىچىــدە گۈشــنى ئېلىــپ      
  .ئىسقىرىتقىنىچه ئۆیگه چاپتى

مىنـى  ! ۇ یانـدۇرۇپ بـۇالرمهن  ئاكام ئهسلىدە مىنى دەپ بۇ خهتهرگه تهۋەككۇل قىپتىكهندە، جېنىم ئاكا، ماڭا قىلغـانلىرىنىڭنى قاچـانم        «
قاچـانمۇ  ! ئۇلۇغ ئالالھىم سـىنى مهڭگـۈ ئـۆز پاناھىـدا سـاقلىغاي، جېـنىم ئاكـا          ! ئهنسىرمىسۇن دەپ ماڭا ھهقىیقى ئهھۋالنى ئېیتماپسهن     

  »!كىلهرسهن؟
جرىغـا قارىـدى، ئـۆي    تىلالخان ئۆیگه كهلگهندە ئىشىك ئۇچۇق تۇراتتى، تىلالخاننىڭ یۈرىگى قارتتىدە قىلىپ ئۇچقانـدەك یۈگـۈرۈپ ھو         

ئىچى رەتلىك سۇپىدىكى گىلهم شۇ پېتى تۇراتتى،ئۇنىڭ یۈرىگى بىر ئاز ئورنىغا كهلدى، ئۇ مىھمانخانىغا چىقىپ قـاراپ بـاقتى، ھـېچكىم              
كۈرۈنمهیتتى، ئۇ ئاكىسى پاششاخاننىڭ كهلگهنلىكىدىن گۇمـان قىلىـپ كۈلـۈپ ئـاغىزى قۇلىقىغـا یهتتـى، ئـۇ شـۇئان قۇلىـدىكى نهرسـه            
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ەكلهرنى تاشالپ قۇیۇپ ئاكىسى دائىم مۈكۈۋالىدىغان ئۆگزىدىكى كهپتهرخانىغا یۈگۈردى، ئۇ شۇت بالداقلىرىنىڭ ئىككىـسىنى بىـر         كىر
ئالغانچىلىك قىلىپ ئۆگزىگه چىقتى، ئاكىسى پاششاخان كهپتهرخانا ئالدىدا قۇلىدا بىر تال كۈچۈك سۇالنغان قهپهزنى تۇتـۇپ ئۇكىـسى        

ق كۈلۈپ تۇراتتى، تىلالخان یـۈگىرەپ بېرىـپ ئاكىـسىنى قۇچاقلىـدى، ئانـدىن ئـاۋاز چىقارمـاي ئۆكـسۈپ یىغـالپ             تىلالخانغا قاراپ ئىللى  
  ...كهتتى، پاششاخاننىڭمۇ كۈزىگه مۆللىدە یاش كىلىپ ئۇكىسىنى باغرىغا باستى

سىز ھـۆرمهت قىالتتـى، ئۇنىڭغـا    كهچته ئۆي ئىچى قىززىپ كهتتـى، بـالىالر پاشـشاخاننى ئۆزىنىـڭ ھامىیـسى دەپ بىلهتتـى، ئۇنىڭغـا چهكـ           
ھهددىدىن تاشقىرى ئامىراق ئىدى، چۈنكى پاششاخان بۇ یىتىم بالىالرنىـڭ سـۈیىدە ئېقىـپ ئۇتىـدا كۈیـۈپ یـۈرۈپ بالىالرنىـڭ بۈگـۈنىنى               

ى كۆرگهنـدە  بارپا قىلغان ئىـدى، ئـۇ ئهزەلـدىن بالىالرغـا قاپـاق تـۈرۈپ قارىمـایتتى، سـاۋاق بهرگهنـدە ئاچچىقلىمـایتتى، یامـان ئىـشلىرىن                      
كۆرمهسكه ساالتتى، قىش كۈنلىرى بالىالر بهزىدە ئۆزلىرىنىـڭ نـۈۋەتچىلىكىنى ئۇنتـۇپ یـاكى ئـوت قاالشـقا ھۇرۇنلـۇق قىلىـپ یېتىۋالـسا                    

  ...پاششاخان ئۆزى چىقىپ ئوت قاالپ بىرەتتى
غانلىقىنى كـۆرۈپ باشـقىچه خۇشـال بولـدى،     دىمهك بالىالر بۇ ئاتامانىدىن بهكال رازى ئىدى، ئۇالر بۈگۈن پاششاخاننىڭ ئۆیگه پهیدا بول          

  ...ئاغىزىغا تهگمهي پاششاخانغا ھایاجانلىنىپ سۆزلهپ كىتىشتى-یېڭى ئىشالرنى ئاغىزى-نهچچه كۈندىن بىرى شهھهردە بولغان یېڭى
لالخــان چارچىغــان بــالىالر الیــدەك ئۇیقۇغــا كىتىــشتى، پاشــشاخان بىــلهن تى   -خــۇپتهن نامىزىــدىن كېــیىن بىــر كــۈن ئىــشلهپ ھېرىــپ   

  .ھوجرىسىدا ئۇخلىماستىن پاراڭلىشىپ یېتىۋاتاتتى
  . دېدى تىلالخان ئاكىسىغا پهس ئاۋازدا كۈلۈپ تۇرۇپ–! ئاكا ئۇ ئهبلهخنى قالتىس جایالپسهن        -
  . پاششاخان یاتقان یېرىدىن ئۆرۈلۈپ ئۇكىسىنىڭ چىرایىغا قارىدى-قانداق بىلدىڭ؟        -
مىرغا تازا ئىنچىكىلهپ سهپ سالسام ساڭا ئازراق ئوخشاپ قالدى، تۇتۇش بۇیرىقىنىڭ مهزمۇنىغا قـاراپ باقـسام     گېزىتتىكى ۋېالدى         -

  !ھېلىقى ئهبلهخنىڭ ئۆلگهنلىكىنى دەپتۇ، بۇنى سهن قامالشتۇرمىساڭ باشقىالرنىڭ قۇلىدىن كىلهمتى
  كمۇ؟تۇتۇش بۇیرىقىدىكى سۈرەتتىن باشقىالر مىنى تۇنۇپ قالىدىغاندە        -
یاق مۇمكىن ئهمهس ئاكا، مهن سهزگىنىمگه باشقىالر ھهرگىز تۇنىیالمایدۇ، تۇتۇش بۇیرىقىـدا سـاقچىالر سـېرىق چېچىـڭ بىـلهن                      -

ئوڭ یۈزۈڭدىكى چوڭ خالىڭنى بهكراق تهرىپلهپتۇ، سىنى سـېپىي ئۆزىـدىن كهسـپىي قاتىـل، ھهتتـا كىچىـك بـالىالرنى كۆرسـىمۇ ئىككـى               
  ! ىۋېتىغان ۋەھشى ئالۋاستى دەپ تهرىپلهپتۇ، خهۋىرىنى قىلغۇچىالرغا بىرىدىغان پۇلنىڭ كۆپلىكىنى دىمهمسهن تېخىپۇتىنى یىرىپ تاشل

  !ئۇكام مهن بىر ئىشنى ھىس قىلدىم، بۇندىن كېیىن ھهرقانداق ئىشنى كهینىگه تارتمایلى        -
  ...دىمهكچى بولغىنىڭ        -
  !بىز ئهمدى ھهركهتلىنهیلى! ر ئایاق مایالیدىغان ئىشنى قىلمىسۇنئهتىدىن باشالپ بۇرادەرله        -
  ئاكا، سىنىڭچه بىز تېخى كىچىك ئهمهسمىدۇق؟        -
یاق ئۇكام، بىز ئۆزىمىزنى سىناپ باقتۇق، بىزنىڭ قۇلىمىزدىن كىلىدىكهن، جـان دىـگهن قـاش بىـلهن كىرپىكنىـڭ ئارلىقىـدىكى                       -

  ...مهن بۇنى ھېلىقى ئهبلهخنىڭ داچىسىدا ھىس قىلدىم! ایلىنهرسىكهن، بىز ئهمدى ساقلىم
  ...قانداق دەیسهن ئاكا        -
ھېلىقى كۈنى ژاكوف پىرایىـۋىچ دىـگهن ئهبـلهخ غهزەپ بىـلهن زالغـا كىرگهنـدە ئاچچىغىـدا قۇلىـدىكى تاپـانچىنى ماڭـا تهڭـلهپ                       -

  ... دىگىنهبولۇپ چۈشۈرىۋالدى، قورقۇپ ئهرۋایىم قىرىق گهز ئۆرلىدى
  ئۇنىڭ ئېتىۋېتىشىدىن قورقتىڭمۇ؟        -
ھهئه، مهن شۇچاغدا بىرىنچى بولۇپ سىنى ئویلىـدىم، سـىنى قایتـا كۈرەلمهسـلىگىمدىن قـورقتىم، بـالىالرنى كۈرەلمهسـلىكىمدىن                  -

  ...قورقتۇم، یهنه قىلشقا تىگىشلىك نۇرغۇن ئىشلىرىمنى قىاللماسلىقىمدىن قورقتۇم
  ئۇنداقتا بىز بۇرۇن دىیىشكهن ئىشنى راستىنال باشالمدۇق؟        -
بىز ئهتىال ھهركهتنى باشالیلى، مهن مۇسكىۋادا بۇالرنىڭ بىر ماتىرىیالىنى كۆرۈپ قالـدىم، بهزى ئاتالغۇالرنىـڭ مهنىـسىنى كېـیىن                   -

  ...پتۇلوغهتكه قاراپ چۈشهندىم، ئۇالر بىزنىڭ بایلىقىمىزنى بۇالش بىلهنال بولدى قىلما
تـۈركمهنچه  -پاششاخان ئۆزىدىكى ھېلىقى مهخپـى ماتىریـالنى بۈگـۈن سـامانخانىدا قایتـا كـۆرۈپ چۈشـىنهلمىگهن ئاتـالغۇلىرىنى رۇسـچه          

لوغهتكه قاراپ چىقىپ ئۇنىڭ مهزمۇنىدىن قىسمهن خهۋەر تاپقان ئىـدى، لـېكىن بىخهتهرلىكنـى ئـویالپ ماتىرىیالنىـڭ كـېلىش مهنبىیـى،                
  .رۇپ قویغانلىق توغرىسىدىكى تهپسىالتالرنى ئۇكىسى تىلالخانغا ئېیتمىدىئۇنى قهیهرگه یۇشۇ

  ...دىمهكچى بولغىنىڭ ئاكا        -
 ئىنـسانغا تىنمـا، ھېلىقـى ۋابـا     - پاششاخان ئېغىزنى تىلالخاننىڭ قۇلىقىغا یېقىن ئهكىلىپ ئېیتتى     -بۇ بىر مهخپىیهتلىك ئۇكام،             -

  ئىسىڭدە بارمۇ؟
  قى قېتىمدىكى كىشىلهر پۈتۈنلهي قىرىلىپ ئۈلۈپ كهتكهن، كۆزىنى سېرىقلىق قاپالپ كىتىدىغان ۋابانى دەمسهن؟ھېلى        -
  ھهئه ، سهن بىزنى مۇشۇنداق قارا یىتىم قىلغان ئهشۇ ۋابا شۇ، بۇ كىسهلنى ئهسلى رۇسالر تارقىتىپتىكهن ئهمهسمۇ؟        -
  ..نىمانچه قورقۇنۇشلۇق!  تېخى؟ۋاي خۇدایىم مۇنداقمۇ ئىش بارمىكهن        -
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  ...ساڭا دەیدىغان نۇرغۇن گهپلهر بار ئۇكام، بۇالرنى كېیىن دىیىشهیلى، ھازىر ئهتىكى ئىشنى مهسلىھهتلىشىۋاالیلى        -
 ئۇالر یېرىم كىچىگىـچه كۇسۇلدىـشىپ ئىـشالرنى قایتىـدىن پىالنـالپ چىقىـشتى ئانـدىن كـۆڭلى ئارامىغـا چۈشـكهندەك بولـۇپ ئـۇخالپ                

  .قېلىشتى
ئهتىسى ئهتتىگهندە پاششاخان بالىالرنى یېغىپ بۇندىن كېیىن ئایاغ مایالمچىلىق تىجارىتىنىڭ ئورنىغا باشقا تىجـارەت قىلىـدىغانلىقىنى         
بالىالرنىڭ ئاڭغىچه بهدەن چېنىقتۇرۇش مهشىقى ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېیتىپ ئۇالرنى شهھهردىكى بىر رۇس تهنتهربىیه ئۇقۇتقۇچىـسى        

  .اچقان جانبازلىق تهربىیهلهش كۇرىسىغا ئاپىرىپ بهردىئ
ــڭ     ئىككهیــلهن ئهمــدىكى نىــشانىنى شــهھهرلىك ســاقچى ئىدارىــسىنىڭ باشــلىقىغا    قــاراتتى، چــۈنكى بــۇ مــۇتىھهم رۇس اللمىــسى ئۆزىنى

ئېلىــپ بارغــان تۈرلــۈك ئىمتىیازىــدىن پایــدىلىنىپ تۈركمهنلهرنىــڭ رۇســالرنىڭ ئىــستىبىدات ھــاكىمىیىتىگه قارشــى ئهركىنلىــك ئۈچــۈن  
ــتازى          ــۇنداقال ئۇس ــشىنى ش ــڭ ئى ــسى بهرناخاننى ــڭ ئۈســتىگه پاشــشاخان سىڭلى ــدى، ئۇنى ــا ئى ــى تۈركــۈملهپ قىرماقت ــسىیان بېخلىرىن ئى

شۇڭا ئۇ ھهر قېتىم چىكىسىدىكى تارتۇقنى كۆرگهندە بۇ قېرى ئىتنى قانداق جایالشنى   ئهكبهرخاننىڭ ئۈلۈمىنى تېخىچه ئۇنتۇمایۋاتاتتى،
  .یالیتتىئو

ئىككهیلهن بۇ شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشىلىقىنى ئىككى ھهپتىگه یـېقىن كـۈزەتتى، ئۇنىـڭ ئـۈیى سـاقچى ئىدارسـىنىڭ ئىچىـدە             
بولۇپ دەرۋازىنى قاراۋۇل ئهسكهرلهر بهك چىڭ ساقلىغاچقا ئۇنىڭ ئۈیىگه كىرىپ قول سېلىش سهل خهتهرلىك ئىدى، پاششاخاننىڭ بېشى 

، مۇشـۇ تاپتـا ئـۇ گىرىگىروۋىچنىـڭ داچىـسىدىكى ھېلىقـى ئىككـى تـال تاپانچىـدىن بىرىنـى بولـسىمۇ ئېلىۋالمىغانلىقىغـا              ئىنتایىن قاتتى 
  .قاتتىق پۇشایمان قىلدى

تۈرۈش ئهھۋالىنى بۇشاشماي سۈرۈشـته قىلىـپ ئـاخىرى مـۇھىم بولغـان بىـر        -ئۇالر ھهرخىل ئۇسۇلالر ئارقىلىق ئىدارە باشلىقىنىڭ یۈرۈش      
 ئىرىشتى، ئىدارە باشلىقىنىڭ قارماق بىلهن بىلىق تۇتۇش ھهۋىسى كۈچلۈك بولـۇپ ھهر ھهپتىنىـڭ ئـاخىرى یـاكى ئىككـى             یىپ ئۇچچىغا 

ھهپتىدە بىر قېتىم كۆلگه قارماق تاشالش ئۈچۈن شهھهرنىڭ ئهتراپىغا جایالشقان ئېگىز یارلىقنىڭ ئاستىدىكى چـوڭ كـۆلگه ماشـىنىلىق       
ىنىڭ سىیاسـى كومىـسارىنى بىـر گه ئېلىـۋاالتتى، سىیاسـى كومىـسار یاشـتا ئىـدارە باشـلىقىدىن كىچىـك           بـاراتتى، كـۈپىنچه ۋاقىـتالردا ئىـدار    

بولسىمۇ پهي كىسهرلىكته ئۇچچىغا چىققان تۈركمهن ساقچى یىگىتى ئىدى، ئۇنىـڭ ئاسـتانه خهلىقىـگه قىلغـان ئهسـكىلىكلىرى ئىـدارە         
  .ىن ئىدارە باشلىقى بۇ غالچىنى ئهتىۋارالپ یېنىدا كۈتۈرۈپ یۈرەتتىباشلىقىنىڭكىدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق چىقاتتى، شۇ سهۋەبت

  . بۈگۈن كۈنگه شهنبه بولۇپ كۆك ئاسماندا بۇلۇتالر لهیلىشىپ قۇیاش كۆزنى چاقنىتاتتى
ماشىنىـسى  پاششاخان بىلهن تىلالخان كۆلنىڭ ئهتراپىدا تهییارلىقىنى پۇختا قىلىۋالدى، ئاش ۋاقتى بىـلهن یىـراقتىن بىـر كىچىـك سـاقچى             

. سـۈرئىتىنى ئاسـتىالتتى    تـۈۋەنگه چۈشـىدىغان یولغـا كىـرىش ئۈچـۈن       ئۇچقاندەك تۇپا ئۆرلىتىپ كىلىپ یارلىقىنىڭ ئالدىغا كهلگهنـدە      
ماشىنا یارلىق ئىچىدىكى تۇپىالڭ كهلگهن یىالن باغرى یولدا بىردەم ماڭغاندىن كېیىن كۆلنىـڭ بۇیىغـا یېقىنـراق یهردىكـى سـۈگهتنىڭ                

ماشىنا كۆلنىڭ بۇیىغا باراالیتتى، لېكىن بۈگۈن كۆل بۇیىغا بارىدىغان كىچىك یولدىكى دوڭغاق سۈگهتتىن   ختىدى، ئهسلىدەئاستىدا تو
ئۈچ تۈپنى بىرسـى قېرىـشقاندەك كىـسىپ یولغـا تاشـالپ قویغـان ئىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن سىیاسـى كومىـسار بهكـرى بهدى ماشـىنىنى یـول                   

لۇققۇالرنى ئۆشىنىسىگه ئارتىپ ئىـدارە باشـلىقىغا پـۈكلهنگىنىچه ئالدىـدا      -ۇپ قۇیۇپ پۈتۈن الققۇ   بۇیىدىكى دەرەخنىڭ سایىسىدا توختۇت   
ئىچىـدىغان نهرسـىلهرنى تهقـلهپ    -یول باشلىدى، چۈش ۋاقتى بولغاندا بهكرى بهدى ماشىنىنىڭ یېنىغا كىلىپ ئۇنىڭ ئىچىدىن یهیـدىغان     

  .ئىدارە باشلىقىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ ماڭدى
قـایتىش    سـهرەمجانلىرىنى كۈتۈرۈشـۈپ  -ن ئۇالرنىڭ بىلىق تۇتۇش خۇمارى بىر ئاز بېسىلدى، شۇنىڭ بىلهن ئـۇالر ئهسـۋاپ        ئهسىرگه یېقى 

ئۈچۈن ماشىنىنىڭ یېنىغا كهلدى، ئۇالر ماشىنىغا چىقىپ ماشىنىنى ئوت ئالدۇرۇپ قوزغىلىۋىدى ماشىنا ئۇبدان ماڭالمىـدى، بهكـرى بهدى       
كهینـى چاقالرنىـڭ ھهر   -لىقىنى ھىـس قىلىـپ دەرھـال ماشـىنىدىن سـهكرەپ چۈشـۈپ بىـراقال ئالـدى          ماشىنىنىڭ مېڭىـشىدىكى نۇرمالـسىز    

  .بىرىدىن بىردىن بولۇپ ئىككى پاي چاقىنىڭ تهڭال یېلى چىقىپ كهتكهنلىكىنى كۆردى
دى بهكـرى بهدى بېـشىنى    دېـ –! بایام تېخى ساق تۇرىۋىدى، بىردەمـدە یېلـى قالمـاپتۇ بۇنىـڭ؟    ! ئهستهخپۇرۇلالھ مائىشنى ئهمدى         -

  .قاشالپ ئىدارە باشلىقىغا دوكالت قىلىپ
 دېدى ئىدارە باشـلىقى ئۇنىـڭ گىپىنـى یاخـشى تىڭـشىماي ئۇنىڭغـا بـۇیرۇق        –! ئۇنداقتا زاپاس چاقنى تىز ئالماشتۇرۇڭ كومىسار            -

  .قىلىپ
 سـىلى خاپـا بولمـاي    -بهدى باشلىقنىڭ ئالدىـدا تهمتىـرەپ   دېدى بهكرى –! شۇ ئىككىال پاینىڭ چىقىپ كىتىپتۇ دىسىله باشلىق               -

ماشىنىدا بىردەم ئولتۇرۇپ تۇرسىال، مهن ئىدارىغا ئۇچقاندەك بېرىپ باشقا بىر ماشىنا تېپىپ كىلهي، بۇنى بىزنىڭ بالىالر بىـرنىمه قىلىـپ         
  !ئېلىپ كهتسۇن

  .دى، ھارامزادە رۇس باشلىق قاپىقىنى تۈر–! ئهمىسه تىز بۇلۇڭ كومىسار، مىنى ساقالتماڭ        -
سىیاسـىي كومىــسار بهكـرى بهدى ئایىغىنىــڭ چۈشـۈپ قېلىــشىغا قارىمـاي ئۇچقانــدەك شـهھهر تهرەپــكه قـاراپ چېپىــپ كهتتـى، ئــۇ مۇشــۇ        
یۈگرىـشىدە بىـرە ســائهتلهردە ئـاران شــهھهرگه كىرەلهیتتـى، ئىــدارە باشـلىقى خــام سـىمىز ئــادەم بولغـانلىقى ئۈچــۈن ماشـىنىنىڭ ئىچىــدە         

ززىشىپ ئولتۇرالماي یهرگه چۈشۈپ یانـدىكى سـۈگهتنىڭ سایىـسىغا كىلىـپ ئولتـۇردى، ئـالهم تۇنـۇردەك قىززىـپ كهتكهچـكه ئۇنىـڭ                   قى
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  ...ئۈستىگه بۇالر ئهكهلگهن سۈیىنى ئىچىپ تۈگىتىپ بولغاچقا ئىدارە باشلىقىنى ئۇسسۇلۇق تۇتۇپ كىتىپ بېرىۋاتاتتى
 چامىـسىدىكى سـهھرالىق بىـر بـاال ۋەلىـسپىتنىڭ كهیـنىگه ئىچىـگه لىـق مـۇز قاچىالنغـان بىـر            دەل مۇشۇ چاغدا یىراقتىن ئون ئالته یاشـالر  

ــارچىلىرى تۇمـــۇز ئىســـسىقتا ئىرىـــپ            ــشىتقىنىچه كىلىـــپ كهلـــدى،پۇلۇقتىكى مـــۇز پـ ــۇقنى چىـــڭ بـــاغالپ ۋەلىـــسپىتىنى جىرىڭـ پۇلـ
یېنىغا كىلىپ توختىدى، ئىدارە باشـلىقى پۇلـۇقتىكى مـۇز    پۇلۇقتىن چاپىلداپ سۇ ئېقىۋاتاتتى، باال ئۇدۇل ئىدارە باشلىقىنىڭ          كهتكهچكه

  :باال بۇنى سىزىپ ئىدارە باشلىقىغا تۈركمهن تىلىدا گهپ تاشلىدى. پارچىلىرىغا قاراپ قۇرۇغان لهۋلىرىنى تامشىتتى
  . دېدى باال باشلىققا كۈلۈپ قاراپ-بۇنچه ئىسسىقا بۇ یهردە ئوغرى تۇتىۋاتامسىز ساقچى تاغا؟         -
  . دېدى باشلىق تۈركمهن تىلىنى بۇزغان ھالدا بالىغا قاراپ قاپىقىنى تۈرۈپ–! ھارام تاماق! یۇقال، یۇقال        -
! پۇلۇقۇمدىكى مۇز پارچىسىنىڭ ئىچىدە ئېنگىلىزالرنىڭ قۇتىلىق ئىچىملىكـى بـار، مـۇزدەك بولـۇپ كهتتـى، جىـق پۇلغـا سـاتىمهن                  -

  . قاشاڭلىق بىلهن ھىجىیىپ دېدى ھهییار باال-ئاالالمسىز؟ 
دىگهننـى ئـاڭالپ بالىنىــڭ یېنىغـا سـهنتۈرۈلۈپ بېرىــپ قىلىقـسىزالرچه قـۇلىنى پۇلۇققــا       » ئېنگىلىزالرنىـڭ ئىچىملىكــى «ئىـدارە باشـلىقى   

لـۈپ  ئىچىملىكـى تـۇراتتى، ئىـدارە باشـلىقى ئىختىیارسـىز كۈ      » كـوال -كېكـې «بهش قۇتـا    -سالدى، مۇز پارچىسىنىڭ ئارىسىدا راستىنال تـۆت      
پۇلۇقتىكى قۇتىلىق ئىچىملىكتىن تۆت   ئۇ یانچۇقىنى ئاختۇرۇپال بىر تۇتام پۇلنى ئېلىپ بالىغا سۇنۇپ بىرىپ ئىككى قۇلى بىلهن. كهتتى

  .قۇتىنى قۇلىغا ئالدى
  ! تىز یۇقال ھارىمى!  ئهجهب یاخشى بولدى-

بـاال كـۈلگىنىچه ۋەلىـسپىتىنى یىـتىلهپ     . ى كۈتۈرپال ئىچىـۋەتتى ئىدارە باشلىقى بالىغىمۇ قارىماي سۈگهتنىڭ تۈۋىگه بېرىپ بىر قۇتا كېلن 
باشلىقنىڭ نېرىسىغا بېرىپ قاراپ تـۇردى، ئىـدارە باشـلىقى قـۇرۇق قـۇتىنى چۆرىۋىتىـپ یهنه بىـر قۇتىنىـڭ ئـاغىزىنى ئېچىۋىـدى، ھېلىقـى                

شـكه باشـلىدى، ئۇنىـڭ بېـشى قېیىـپ      كۈل بولۇپ كهتكهن یهكچهشـمه سـودىگهرنىڭ كـۈنىنى كۆرۈ       -مۇھاجىرالر مىھمانخانىسىدا كۈیۈپ  
قاراپ تۇرغـان ۋەلىـسپىتلىك بالىغـا بىـر نـېمه دىمهكچـى بولـۇپ ئېغىزىنـى ئېچىـپ بـاقتىیۇ                كۈزى تورلىشىشقا باشلىدى، ئۇ یاندا ئۆزىگه     

  .لېكىن ئۇزىنى قاتتىق ئۇیقۇ تۇتۇپ كهتكهچكه سۈگهتكه یۈلىنىپال خورەككه چۈشۈپ ئۇخالشقا باشلىدى
ە ھېلىقى ئۇلجـا ئالغـان ئـۇخلىتىش دۇرىـسىدىنمۇ یامـانراق بىـر خىـل دورىنـى تېپىـپ ئـۇنى سـۇدا ئىرىتىـپ ئىـشپىرىس              پاششاخان ئهسلىد 

  . ئارقىلىق قۇتىنىڭ ئىچىگه ماڭدۇرغاندىن كېیىن یىڭنه ئىزىنى شام بىلهن ئىتىپ بۇ ئىچىملىكنى تهییار قىلغان ئىدى
-گىرەپ كهلدى، پاششاخان ۋەلىسپىتىنى یانغا تاشالپ قۇیۇپ تىلالخـان بىـلهن ھه     بىردەمنىڭ ئىچىدە یىراقتا مۈكۈپ تۇرغان تىلالخان یۈ      

ھــۇ دىیىــشىپ چوشــقىدەك ســهمىرىپ كهتــكهن ئىــدارە باشــلىقىنى ناھــایىتىمۇ تهســلىكته ماشــىنىغا ئىتتىرىــپ چىقــاردى، ئىــدارە باشــلىقى  
خان ئۇنىڭ یېنىنى ئـاختۇرۇپ تاپانچىـسى بىـلهن غىالبىغـا     ماشىنىنىڭ كهینى ئۇرۇندۇقىدا سىڭایان بولۇپ ئۇیقۇسىنى ئۇخلىۋاتاتتى، پاششا   

تىزىلغـان زاپــاس ئــۇقىنى قوینىغـا ســالدى، ئــاڭغىچه تىلالخــان یـېقىن یهردە یۇشــۇرۇپ قویغــان بىــر بـاك بىنزىننــى كۈتــۈرۈپ ئهكهلــدى،      
ماشـىنىنىڭ ئىچىـگه، ئانـدىن ئىـدارە     جىننى كۆرمىگهندىن كېیىن باكتىكى بىنزىنى ئاۋال -ئىككهیلهن ئهتراپقا تازا بىر قارىۋېتىپ ئىنسى 

تۈگىدى، پاششاخان سـهرەڭگىدىن بىـر تـالنى ۋاشـشىدە یېقىـپ        باشلىقىنىڭ بېشىغا بولدۇقشىتىپ تۈكۈشكه باشلىدى، باكتىكى بىنزىن  
ى تـۆت تـال   ماشىنىنىڭ ئىچىگه تاشالپ قۇیۇپ ۋەلىسپىتىنى یىتىلهپ دەرھال شهھهر تهرەپكه قاراپ ماڭـدى، ئـاڭغىچه تىلالخـانمۇ یهردىكـ        

قۇتىنى تىرىۋېلىپ ئىزىنى ئۈچۈرۈپ بولغان ئىدى، ئۇمۇ ئاكىسنىڭ كهینىدىن كۈلگىنىچه یۈگۈرۈپ ماڭدى، كۆزنى یۇمۇپ ئـاچقۇچه بـۇ             
قىلغـان  » گـۈم «تاالنتلىق رۇس ساقچى ئهمهلدارى كۈیۈپ كۈل بولۇپ كهتتى، ئىككهیلهن یار ئۈستىگه ئهمدى چىقىـپ بـۇالي دىگهنـدە           

 ئاڭالندى، ئۇالر یار ئۈستىدىن پهسكه بۇرۇلـۇپ قارىۋىـدى رەھمهتلىـك ئىـدارە باشـلىق ماشىنىـسىنىڭ ئاسـماندا سـالىیوت              قاتتىق بىر ئاۋاز  
  .بولۇپ پهرۋاز قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى

دا شـهھهر  بىرىگه قارشىپ مهنىلىك كۈلۈشتى، ئۇالر ئهمدى مېڭىشقا تهمشىلىۋاتقاندا ناھایىتى یىراق جایـ     -پاششاخان بىلهن تىلالخان بىر   
تهرەپتىن بىر كىچىك ساقچى ماشىنىسىنىڭ ئۆزلىرى تهرەپكه ئۇچقاندەك كىلىۋاتقانلىقىنى كـۆردى، پاشـشاخان یېنىـدىكى تـاق كۆزلـۈك                

  .دۇربۇننى ئېلىپ یىراقتا كىلىۋاتقان كىچىك ماشىنىغا زەن سېلىپ قاراشقا باشلىدى
 پاششاخان شۇنداق دىـگهچ نهچـچه   –! زدەك تۇرىدۇ، پىالننى ئۆزگهرتهیلىئۇكام ھېلىقى بهدىخان دىگهن مۇناپىقكهن، قارىسام یالغۇ      -

ئاینىڭ ئالدىدا تۈركمهن ساقچى یېقىنلىرىدىن ئۈگهنگىنى بۇیىچه قوینىدىكى تاپانچىنى ئوقالپ بهتلىگهندىن كېیىن بىلىنىڭ كهیـنىگه      
را، نـاۋادا ئىككـى ئـادەم بولـۇپ قالـسا چانـدۇرماي        ماشـىنىنى تۇسـایلى، یـالغۇز بولـسا مىنىـڭ كـۈزۈمگه قـا       –قایتىـدىن چىـڭ قىـستۇردى،    

  !كىتىمىز
-تىز سۈرئهتتىكى ماشىنا تۇیۇقسىز توختىغاچقا تۇپـا . ماشىنا یېقىنالپ كهلدى، تىلالخان پىالن بۇیىچه قۇلىنى چىقىرىپ ماشىنىنى توستى          

  .چاڭ یولنى بىر ئالغان ئىدى
  . پۈرۈشتۈرۈپ ناھایىتى مۇغهمبهرلىك بىلهن دەپ توۋلىدى بهكرى بهدى چىرایىنى-نىمه گهپ؟         -

  .پاششاخان ماشىنىنىڭ یېنىغا یۈگرەپ كىلىپ ماشىنىنىڭ یان ئهینىكىدىن ئىچىگه سهپ سالدى، بهكرى بهدى یالغۇز ئىدى
 قىـسما   دېدى پاششاخان جىددىلهشـكهن بولـۇپ چىرایىنـى بىـر    –! ساقچى ئاكا، دەرھال ماشىنىدىن چۈشۈڭ، پهسته چاتاق چىقتى               -

  .قىلىپ
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  . دېدى بهكرى بهدى ماشىنىدىن چۈشمهي ھاكاۋۇرلۇق بىلهن ئۇالرغا سهپسېلىپ قاراپ-نىمه چاتاق چىقتى؟         -
  ...مۇشۇنداقال ماڭسىڭىز ئۇالر سىزنىڭ ماشىنىڭىزنىمۇ كۆیدۈرۋېتىدۇ! ئاۋال چۈشۈپ قاراپ بېقىڭ        -
  .نى ئۈچۈرۈپ نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن یهرگه سهكرەپ چۈشتى بهكرى بهدى ماشىنىنىڭ ئۇتى-نىمه؟         -
 دېـدى پاشـشاخان خـۇددى    –! بېشىڭىزنى پهس قىلىپ یارلىقنىڭ ئاستىدىكى ئـاۋۇ جایغـا قـاراپ بېقىـڭ ھهممىنـى بىلىـسىز ئاكـا                     -

  .ئوقتىن ئىھتىیات قىلىغاندەك بېشىنى یهرگه ئىگىپ
ىـش بولغـانلىقىنى بىلهلـمهي یانـدىكى تىلالخانغـا قارىۋىـدى ئۇمـۇ پاشـشاخاننى دورۇپ زوڭ بولـۇپ ئولتـۇرۇپ                بهكرى بهدى زادى نېمه ئ    

  . بېشىنى لىڭىشتىشقا باشلىدى، شۇنىڭ بىلهن بهكرى بهدىمۇ ئېڭىشىشكه مهجبۇرى بولۇپ یېنىدىكى قۇرالىنى بهتلهپ تهییار قىلدى
 پاشـــشاخان شـــۇنداق دىگىـــنىچه یهردە   -!لهیـــسىز، بېـــشىڭىزنى پهس قىلىـــڭ  ھهممىنـــى كۈرە  یـــۈرۈڭ ئاكـــا، ئـــاۋۇ یهردىـــن           -

ئىمىلهكلىگهندەك یارنىڭ لىۋى تهرەپكه قاراپ یول باشالپ ماڭدى، تىلالخانمۇ ئۇنى دوراپ یهردە ئۆمىلهپ ماڭدى، بهكرى بهدى بېشىنى 
ڭ لىـۋىگه كىلىـپ ئۆزىـدىن یىـراق ھهم چوڭقـۇر      پهس قىلىپ یېرىم ئىڭىشكهن ھالدا ئۇالرنىڭ كهینىدىن ئهگهشتى، بهكرى بهدى یارنى          

  .پهستىكى ماشىنىنىڭ یالقۇنجاپ كۈیىۋاتقانلىقىنى كۆردى
  .غال تىتىرەپ بالىالردىن سورىدى- بهكرى بهدى غال-ئاپال بۇ نېمه ئىش ئهمدى؟ ئىدارە باشلىقىنى كۆردىڭمۇ؟        -
 پاششاخان پهستىكى كۆرۈش تهس بولغـان بىـر چاتقـاللىق یهرنـى     –! ۋۇ یهردەئۇنى بىر قانچهیلهن تۇتىۋالغاندەك قىلدى، ئهنه ئا            -

  .كۆرسهتتى
بهكرى بهدى پاششاخان كۆرسهتكهن یهرنى كۆرۈش ئۈچۈن یارنىڭ لىۋىگه تېخمۇ یېقىنلىشىشى كىرەك ئىدى، ئۇ سهل ئالدىغا سۈرۈلۈپ  

  .پهستىكى چاتقاللىققا زەن سېلىپ قاراشقا باشلىدى
  !ئادەم باردەك ئهمهسقۇ؟ئۇ یهردە         -
  !ئهنه ئۇبدان قاراڭ، ئالدىڭىزغا سهل سۈرۈلۈڭ ئاكا، ئاندىن كۈرەلهیسىز        -

بهكرى بهدى یهنه ئالدىغا سۈرۈلۈپ زوڭ ئولتۇرۇپ قۇلىنى پىشانىسىگه ئهكىلىـپ چاتقاللىققـا سـىنچىالپ قاراشـقا باشـلىدى، پاشـشاخان            
 شۇنداق ئىشارەت قىلىۋىدى، بهكرى بهدىنىڭ كهینىدە تهییـار بولـۇپ تۇرغـان تىلالخـان ئـۇنى      پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ تىلالخانغا قاراپ   

  .كۈچىمهیال ئېگىز یارلىقتىن ھاڭغا دوملىتىۋەتتى
ۋاقىرغىنىچه قومچاقتهك چۈشۈپ كهتتى، پاششاخان یارنىڭ تۈۋىگه سـىنچىالپ قـاراپ پهسـتىكى      بهكرى بهدى بۇ ئىگىز یارلىقتىن پهسكه  

  . ئۇنىڭ ئۈلۈك چاشقاندەك یاتقانلىقىنى كۆردى، ئىنىقكى ئۇ بۇنچه ئىگىزلىكتىن ھهرگىزمۇ ساق چۈشهلمهیتتىجىگدىلىكته
ئـۇالر بهكـرى بهدى   . تىلالخان قۇلىنى قېقىپ ئاكىسىغا قـاراپ پۇچىلىـق قىلـدى، پاشـشاخان ئۇكىـسىنىڭ بـۇ قىلىقىـدىن كۈلـۈپ كهتتـى            

ــك قېلىــپ    ــاپىق ئهبلهخنىــڭ تاســادىپى تىرى ــانچىنى ئولجــا     دىــگهن مۇن ــڭ قۇلىــدىكى تاپ ــۇزۇپ قویماســلىقىدىن شــۇنداقال ئۇنى ــشنى ب  ئى
  .ئېلىۋېلىشنى ئویالپ قۇیۇندەك پهسكه یۈگىرەپ چۈشۈپ كهتتى

ئهل خائىنى بهكرى بهدىنىڭ ئاغىزىدىن قان ئارىالش ماغزاپ چىقىۋاتاتتى، ئۇ كۈزىنى ئېچىپ پهس ئاۋازدا بىرنىمىلهرنى دەیتتـى، ئۇنىڭغـا       
» ئهسـكىگه ئۆلـۈم یـوق   «تۇراتتى، كونىالرنىـڭ    دىغان ئامىراق تاپانچىسى بولسا ئۇنىڭ نهچچه مېتىر نېرىسدا تۇپىغا مىلىنىپ        یۈرەك بۇلى 

پاشـشاخان ئۇنىـڭ تىرىگلىكىنـى    . دەپ ئېیتقىنىدەك یارنىڭ تۈۋى یۇمشاق تۇپا بۇلغاچقىمۇ بۇ ئهبلهخ تېخىچه نهپهستىن قالمىغان ئىـدى   
  .تىلالخان بۇنى كۆرۈپ ئۇنى توستى  ئېلىپ ئۇنى ئۇزىتىپ قویماقچى بۇلدى لېكىنكۆرۈپ بىلىدىكى تاپانچىنى 

 تىلالخـان یـانچۇقىنى ئـاختۇرۇپ دۇكانـدىن سـېتىۋالغان تېخـى       -!ئاكا، بۇ مۇناپىققا ئوق بىكار قىلمـایلى، چارىـسىنى مهن قىـالي              -
ىنى بىراقال یهردە كۈزىنى پۇلتایتىپ یاتقان بهكرى بهدىنىڭ بېشىغا  تۆتنى قۇلىغا ئېلىپ تۆت خالت    -ئىشلهتمىگهن پىالستىر خالتىدىن ئۈچ   

كىیگۈزۈپ بوینى تهرەپنى چۈرگىلىتىپ ھىم چىگىۋەتتى، بهكـرى بهردى ئالـدىنقى ھهپـته تېخـى سىیاسـى جىنـایهتچىلهرنى قىینـاپ ئىقـرار            
بولـۇپ مۇكاپاتلىنىـپ رۇس   » ىرمـان سـاقچى  بىرىنچـى دەرىجىلىـك قهھ  «قىلدۇرۇشتا خىزمهت كۆرسهتكهن تۈركمهنىستان تهۋەلىگىدىكى     

ئهمهلدارلىرىنىڭ قـاتتىق ماختىـشىغا ئىرىـشكهن ئىـدى، ئۇنىـڭ شـۇ چاغـدىكى مهغـرۇر گهۋدىـسى مانـا ئهمـدى ئوتقـا چۈشـكهن قىلـدەك                  
رىنى تولغۇنىشقا باشلىدى، بىردەمدىن كېیىن ئۇ پۇت ئېتىشتىن توختاپ شـۇك بولـۇپ قالـدى، پاشـشاخان ئۇنىـڭ قـول بېغىـشىدىن تۇمـۇ            

  . تۇتۇپ بىقىپ تىلالخانغا قاراپ بېشىنى لىڭىشىتتى، ئۇ ئالالقاچان بېشىغا یۆگهلگهن پىالستىر خالتىدىن تۇنجۇقۇپ ئۆلگهن ئىدى
تىلالخان ئۇنىڭ بېشىدىكى قان یۇقى خالتىنىڭ ھهممىنى ئېلىپ مىجىقالپ بىر قۇلىغا تۇتىۋالغاندىن كېـیىن یهردىكـى تاپـانچىنى ئېلىـپ            

ا سۇندى، ئهمىلىیهتته تىلالخاننىڭ تاپانچىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغۇسى بار ئىـدى، پاشـشاخانمۇ ئۇكىـسىنىڭ ئـۆزىگه ھـۆرمهت      ئاكىسىغا ئاست 
ئـۇالر یىـراق   . یۈزىسىدىن تاپانچىنى سۇنىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تاپانچىنى ئۇكىسىغا قایتۇرۇپ بهردى، تىلالخاننىڭ ئـاغىزى قۇلىقىغـا یهتتـى     

 .اققا كىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ دەرھال بۇ یهردىن غایىپ بولدىجایدا بىر كىملهرنىڭ بۇی
*            *              *               *               * 

زىلىگه -شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىڭ باشلىقى ۋە سىیاسىي كومىسار بهكرى بهدىنىڭ ئېچىنىشلىق ئۈلۈمى پۈتكۈل تۈركمهنىستاننى زىل   
قىلىنغـان رایۇنلىرىـدا یـۈزبهرگهن شـۇنداقال بـۇ رایۇنالرنىـڭ ھـاكىمىیهت        » ئـازات «سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ئاتـالمىش   سېلىۋەتتى، چۈنكى بۇ  

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئاستانه شهھىرى . قاتلىمىدىكى یۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارالرنىڭ تۇنجى قېتىملىق قهستلهپ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقهسى ئىدى
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  .زى شهھىرى ھىساپلىناتتىبۇ تۈركمهنىستاننىڭ ئىختىسادى مهرگى
ــرى ھهر قایــسى جــایالردا      -ئهركىنلىــك ھۆرلــۈك ئۈچــۈن، ۋەتهن مۇســتهقىللىقى ئۈچــۈن ئــاز ســاندىكى ئویغانغــان تــۈركمهن ئهركهكلى

رۇســالرنىڭ زۇلۇمىغــا، تهڭــسىزلىكىگه قارشــى ھهركهتلىرىنــى داۋامالشــتۇرماقتا ئىــدى، رۇســالر قۇلىــدا تۆمۈرنىــڭ ســۇنۇقى بولمىغــان بــۇ    
رۇسـالر بــۇ    .نـى دەھـشهتلىك ھالـدا باســتۇراتتى، ئۇالرنىـڭ ئهركىنىلىـك ئۈچــۈن قىلغـان ھهركهتلىرىنـى ۋەھــشىلهرچه تىنجىتـاتتى        مىللهت

دىگهن » !بىر گۇناھكارنىڭ بېشىنى كىسىش ئۈچۈن مىڭ گۇناھسىزنىڭ بېشى كىسىلسىمۇ مهیلى     «زىمىندا ھېچقانداق تهپ تارتماستىن   
  .ۇنالشتۇرىۋەتكهن ئىدىشۇئارنى ئوتتۇرىغا قویۇپ بۇنى قان

بىر قېتىم تۈركمهنىستاننىڭ مهلـۇم بىـر ۋىالیىتىـدە ئوتتـۇز نهچـچه یىگىـت ئۇقۇمۇشـلۇق بىـر دىنىـي زاتنىـڭ یىتهكچىلىكىـدە رۇسـالرنىڭ                  
الر ھاكىمىیىگه قارشى ئىڭقىالپ قوزغاپ شۇ جایدىكى رۇس ئهسكهرلهرنىڭ قۇرالىنى تارتىۋېلىپ ئۇالرنىڭ ھهیۋىسىنى یهرگه ئۇردى، رۇس      

كۈنـدۈز  -بۇنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ سهرخىل ئىلغار ھهربىي قىسىملىرىنى ئىشقا سېلىپ ئىنقىالپچىالر بىـلهن تاغـدا ئـۈچ كـېچه         
  .جهڭ قىلىپ بۇ ئىشنى ئاران بېسىقتۇرغان ئىدى

لهت ئىچىـدىكى سـودا یـۇلىنى    بۇ ئىشتىن خهۋەر تاپقان خوشنا ۋىالیهتتىكى بورھـانبهگ ئىـسىملىك بىـر تـۈركمهن كاتتـا بـاي ئۆزىنىـڭ دۆ            
قـویالرنى سـۇیۇپ ئۇالرغـا سـوۋغا قىلغـان ئىـدى، رۇس       -راۋانالشۇتۇرۇشنى كۆزدە تۇتۇپ رۇس ئهسـكهرلىرىدىن ھـال سـۇراپ نۇرغـۇن كـاال       

تــاراتقۇلىرى بــۇنى پۈتــۈن تۈركمهنىــستانغا جــار ســېلىپ تهشــۋىقات قىلىــپ خهلىقنىــڭ كاللىــسىنى قــایمىقۇم قىلىــۋەتتى، رۇس یــۇقىرى    
لىمىدىكى كىشىلهر بۇ مهشھۇر كىشىنى قۇبۇل قىلىپ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشتى، شۇنداق قىلىپ بۇ كاتتا باینىڭ یۇلى ئېچىلىپ بـایلىقى     قات

  .پۈتۈن گىزىتته شۇنىڭ گىپىدىن بۈلهك گهپ بولمىدى. بارغانسىرى ئاۋۇپ تۈركمهنىستاندىكى تهڭداشسىز بىر بایغا ئایلىنىپ كهتتى
تتىن بىـر پـارچه گېزىتنـى كۈتـۈرۈپ كىرىـپ ئاكىـسى پاشـشاخاننىڭ ئالـدىغا تاشـالپ قۇیـۇپ قـاپىقىنى تـۈرۈپ             بىر كۈنى تىلالخـان سـىرى   

  .ئولتۇردى
  . دېدى پاششاخان گېزىتنى قۇلىغا ئېلىپ قارىغاچ-یهنه نېمه ئىش بۇپتۇ؟         -
 دېـدى تىلالخـان ئـاچچىق بىـلهن     –!  گهپ یـوق بورھان دىگهن بۇ مۇناپىق تىرىسىگه پاتمـاي قـاپتۇ، گېـزىتته شـۇنىڭدىن باشـقا                -

  .یهرگه بىرنى تۈكۈرۈپ
  .دىدى پاششاخانمۇ ئۇكىسىغا مهنىلىك قاراپ تۇرۇپ-قانداق، مۇشتۇڭ قىچىشىۋاتامدۇ؟        -

  :تىلالخاننىڭ چىرایىغا دەررۇ كۈلكه یۈگۈردى، ئۇ ئاكىسىغا قاراپ كۈلۈپ ئېیتتى
  جایالمدۇق؟         -

  .ن تۇرۇپ دەرىزىنىڭ ئالدىغا باردى، بىردەم سۈكۈتته تۇرغاندىن كېیىن ئۇكىسغا بۇرۇلۇپ قاراپ بېشىنى لىڭىشىتتىپاششاخان ئورنىدى
  !ئهته ئهتتىگهن یولغا چىقایلى        -

  .دەپ توۋلىۋەتتى» !یاشاپ كهت ئاكا«تىلالخان بۇ گهپنى ئاڭالپ خوشلىقىدا ئوڭ مۇشتىنى سول ئالقىنىغا ۋاققىدە ئۇرغىنىچه 
هتىسى ئهتتىگهندە ئۇالر بالىالردىن بىرنـى ئـۆیگه مـۇقىم قـارىغىلى قۇیـۇپ قالغـان تـۆتىنى جانبـازلىق سـارىیىغا یولغـا سـېلىۋەتكهندىن                  ئ

  . كېیىن سهپهر الزىمهتلىكلىرىنى كۈتۈرۈشۈپ ئۇزۇن یوللۇق بىكهتكه قاراپ مېڭىشتى
. ىرى ئۈزۈلمهي ئېقىپ تۇرىـدىغان گـۈزەل بىـر یۇرتقـا یىتىـپ كهلـدى      ئاپتۇۋۇز ئۇدا تۆت كۈن یول یۈرۈپ ھاۋاسى ساپ ، ئېرىقلىرىدا سۇل       

ئۇالر ئاۋات شهھهر ئىچىدىكى بىر ھاجىنىڭ شهخسى مىھمانخانىسىغا چۈشۈپ شۇ یهردە بىرھهپته تۇرۇپ قالدى، بۇ بىر ھهپته ئىچىدە ئۇالر 
  .نى ئىگهللىدىبورھانبهگ دىگهن بۇ كاتتا باینىڭ قۇرۇسى یېنىدا چۆرگىلهپ یۈرۈپ ئۇنىڭ ئهھۋالى

بورھانبهگنىڭ ئاتىسى ئهسلىدىال رۇسىیه بىـلهن تۈركمهنىـستان ئوتتۇرىـسىدا ئېقىـپ یـۈرۈپ سـودا قىلىـدىغان رۇسـپهرەس كىـشى بولـۇپ             
بورھانبهگ ئۇنىڭ تۇقال خوتنىدىن بولغان باال ئىدى، ئۇ باشالنغۇچ ۋە تۇلۇقسىزنى رۇسىیىدە ئۇقۇپ رۇسالرنىڭ ئارىسىدا چوڭ بولغاچقا         

رنىڭ تىلى ۋە مهدىنىیىتىگه پۇختا ئىدى، ئۇ ئۆزىدىكى بۇ ئارتۇقچىلىقالردىن پایدىلىنىپ سودا ساھهسىگه قهدەم قویغاندىن كېیىن        رۇسال
ئارقىدىن مۇۋاپىقىیهتكه ئىرىشىپ نهچچه یىل ئىچىدىال كۆزگه كۈرۈنگهن چوڭ بایغا ئایلىنىپ قالغان ئىدى، ئۇ ئىشنى دەسـلهپته    -ئارقا

ئالته چـوڭ  -اشلىغان بولسا ھازىرغا كهلگهندە ھهرخىل كان رودىلىرى سودىسىنى قىلىۋاتاتتى، ئۆزىنىڭ شهخسى بهش    تىرە سودىسىدىن ب  
كېنــى بــار ئىــدى، ئــۇ ئهتىــدىن كهچكىــچه رۇســالرنىڭ یــالىقىنى یــاالپ تىجــارەت قىلغاچقــا یــۇرت مهھهللىــدىكىلهر ئــۇنى ئــانچه یاخــشى   

  . ئهمهلدارالرنىڭ ئایىغى ئۈزۈلمهیتتىكۆرمهیتتى، ئۇنىڭ كاتتا قۇرۇسىدىن دائىم رۇس
جۈمه كۈنى ئهتتىگهندە قۇیاش تېخى ئۇپۇقتىن كۈتۈرۈلمهسته بىر جۈپ یاش ئات قېتىلغان بىر مهپىنى ھهیدەپ بورھانبهگنىڭ دەرۋازىسى 

ن قـاقتى، ھهیۋەتلىـك   ئالدىدا توختىدى، تۈركمهن یىگىت مهپىنى دەرۋازا ئالدىدىكى بىـر تـۈۋرۈككه بـاغالپ قۇیـۇپ دەرۋازىنـى كـۈچ بىـله        
  .مۇ شۇ پېتى تۇراتتى»ۋىالدىمىرنىڭ تۇتۇش بۇیرىقى«یوغان دەرۋازىنىڭ كۆركهم یۈزىدە چاپالنغىنىغا ئۈچ كۈن بولغان 

دەرۋازا ئېچىلـدى، ئـۆي خىزمهتچىــسى ئـۇالرنى ئارقــا ھویلىـدىكى ھهشـهمهتلىك مىھمانخانىغــا باشـالپ قۇیــۇپ بورھـانبهگنى ئویغــاتقىلى        
  .چىقىپ كهتتى

 دېــدى یاشــانغان ئــۆي خىزمهتچىــسى –! بىگىــم ، بىــر رۇس ئهمهلــدار ئــۆزلىرىنى ئىــزدەپ كهپتــۇ، ئارقــا ھویلىــدا ســاقالپ قالــدى         -
  .بورھانبهگنىڭ ھوجرىسىنىڭ ئالدىدا بېشىنى تۈۋەن قىلىپ
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  .پ دېدى بورھانبهگ خوشیاقمىغان ھالدا ئهسنهپ تۇرۇ-بۇنچه ئهتتىگهن كهلگهن كىمكهن ئۇ؟         -
  !مۇسكىۋا ساقچى مېنىستىرلىكىدىن كهلدىم دەیدۇ، مۇھىم ئىشى باركهن        -
 بورھانبهگ ئورنىدىن ئالدىراپ قۇپۇپ مىھمانلىق كىیىمىنـى  -!تىز بول كىیىملىرىنى تهییارال...نىمه؟ مۇسكىۋادىن كهلدىم ...نىمه        -

  !مۇسكىۋا دىگهننى بىلهمسهن زادى؟...سىنى... نىمىشقا تىزراق دىمهیسهن؟ ھهي-كىیىشكه باشلىدى
ئـۇ مىھمانخانىغـا كىرگهنـدە كىرىـسلودا قـالتىس پـوزۇر بىـر        . بورھانبهگ كىیىملىرىنى كىیىپ بولۇپ مىھمانخانىغا ئۇچقاندەك یۈگۈردى   

  .رۇس یىگىت یېنىدىكى تۈركمهن یىگىت بىلهن پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى
 دېدى ئهللىك -ۇ؟ خهۋەر تاپقان بولسام ئالدىڭىزغا ئۈزەم ئالغىلى چىقاتتىم ئهمهسمۇ؟ یۇرتدىشىم كهپتۇ ئهمهسم...ھهي ...ھهي        -

یاشالردىكى خام سـىمىز بورھـانبهگ ئۆلچهملىـك رۇس تىلىـدا موسـكىۋا سـاقچى مېنىـستىرلىگىدىن كهلـگهن مىھمانغـا خۇشـامهت قىلىـپ                    
  .ئۇنىڭغا قۇلىنى سۇنۇپ

  .ى ئۇزاتماي ئۇدۇلال گهپ قىلدىمىھمان تهكهببۇرلۇق بىلهن بورھانبهگكه قۇلىن
  . دېدى كۆزئهینهك تاقىۋالغان یاش رۇس ئهمهلدار بورھانبهگنى كۈزىگه ئىلمىغاندەك قىلىپ-بورھانبهگ دىگهن سىزمۇ؟         -
  . دېدى بورھانبهگ ئۇنىڭ تهلهپپۇزىدىن ئۇنىڭ چوڭ بىر ئهمهلدار ئىكهنلىكىگه گۇمان قىلىپ–! ھهئه مهن شۇ باشلىق        -
جىن كىرمىسۇن، دەرۋازىنـى تاقـاڭ،   -خىزمهتچىلىرىڭىزگه ئېیتىڭ یېرىم سائهتكىچه بۇ یهرگه یۇلىمىسۇن، ھویلىڭىزغىمۇ ئىنسى                -

  !سىزگه یهتكۈزىدىغان جىددى ئىش بار
ازىنــى تاقــاڭ،  ھــاي، ئهخمهتخــان دەرۋ– دېــدى بورھــانبهگ پىشانىــسىدىكى تهرنــى ســۈرتۈپ تــۇرۇپ  –! مــاقۇل باشــلىق...مــاقۇل        -

  !ھېچكىمنى كىرگۈزمهڭ، بۇ ئۆیگىمۇ ھېچقایسىڭالر كىرمهڭالر
رۇس ئهمهلـدار یېنىـدىكى تـۈركمهن بالىغـا ئىـشارەت قىلـدى، تـۈركمهن بـاال           . خىزمهتچى ئۆیدىن چىقىپ كىتىپ دەرۋازا تهرەپـكه كهتتـى        

لىپ ئـۇنى ئولتۇرغۇزغانـدىن كېـیىن بېرىـپ دەرىزىنىـڭ      بېرىپ تهمتىرەپ قالغان بورھانبهگنى ئهمهلدارنىڭ ئالدىدىكى سافاغا تهكلىپ قى 
پهردىلىرىنــى بىــر یانغــا ســۈرۈپ گۇڭگــا مىھمانخــانىنى ئاپتــاپتهك یــۇرۇتتى، ئهتىگهنكــى قۇیــاش نــۇرى دەرىزىلهرىــدىن تىــشىپ ئۆتــۈپ     

  .مىھمانخاندىكى ئىران گىلهملىرىدە جۇاللىماقتا ئىدى
دىكى تـۈركمهنچه ھهم رۇسـچه گېـزىتتىن ئىككـى پـارچىنى بورھانبهگنىـڭ ئالـدىغا          قۇلى  روس ئهمهلدار كۈزىدىكى ئهینهكنى ئېلىۋېتىپ    

  .تاشلىدى، بورھانبهگ ئۆزىنىڭ رۇس تىلىغا پۇختا ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ قۇیۇش ئۈچۈن رۇسچه گېزىتنى قۇلىغا ئالدى
  .رھانبهگكه بۇیرۇق قىلىپ دېدى رۇس ئهمهلدار بو-قېنى، گېزىتنىڭ باش بېتىگه قاراڭ نىمىلهر یېزىلىپتۇ؟         -
  . دېدى بورھانبهگ گېزىتتىن كۈزىنى ئۈزمهي–! كۆردۈم باشلىق، ۋىالدىمىرنىڭ تۇتۇش بۇیرىقى ئىكهن        -
  . دېدى ئهمهلدار بورھانبهگدىن كۈزىنى ئۈزمهي-سىز ۋىالدىمىرغا قانداق قارایسىز؟         -
گىــزەكلهر - دېــدى بورھــانبهگ قۇلىــدىكى گېزىتنــى ئالدىــدىكى قهن –ڭلىغــانمهن،ھهي، ئــۇ ئهبلهخنىــڭ ئىــشىنى بۇرۇنــدىنال ئا         -

ــدا     ــدارغا خۇشــامهت قىلغــان ھال ــۇپ رۇس ئهمهل ــڭ    -تىزىلغــان ئۈســتهلگه تاشــالپ قۇی ــسى كــۈنى ئۈیۈمنى ــۇیرىقىنى تېخــى قای ــۇش ب  تۇت
م، ئۇچرىتىـپ قالـسام ئـۇ دۆلهت خـائىنىنى     دەرۋازىسىغىمۇ چاپالپ قۇیۇپتىكهن، ھهر قایـسىڭالرغا ماسلىـشىش ئۈچـۈن ئـۇنى ئېلىۋەتمىـدى            

  !باشلىق  سىلهرگه شهكسىز تۇتۇپ بىرىمهن
  سىز ئۇنى ئۇچرىتىپ قالسىڭىز تۇنىیاالمسىز؟        -
خالى بار دىیىلگهن تۇرسا، سۈرىتىمۇ كۈزۈمگه پىشىپ كهتتى دەڭا   قارىڭه ئۇنىڭ چېچى سېرىق، ئوڭ مهڭزىدە كىچىك! ئهلۋەتته        -

  . بورھانبهگنىڭ یۈرىگى بىر ئاز ئارامىغا چۈشكهندەك بولدى-!هپ یوق تۇنۇۋالىمهنباشلىق، گ
  ئۇنداقتا ماڭا قاراپ بېقىڭ، نىمىنى ھىس قىاللىدىڭىز؟        -

تۇیۇقــسىز ســۇرالغان بــۇ ســۇئالدىن بورھــانبهگ گــاڭگىراپ قالــدى، ئــۇ ئالدىــدىكى رۇس ئهمهلــدارغا قاراشــتىن قورقــۇپ قالــدى، چــۈنكى  
  .گكه ئالدىدىكى بۇ ئهمهلدارنىڭ ئوڭ یۈزىدە خالى باردەك چېچى سېرىقتهك بىلىنىپ قالغان ئىدىبورھانبه

بورھانبهگ غهیرەتكه كىلىپ بېشىنى كۈتۈرۈپ ئالدىدىكى رۇس ئهمهلدارغا قارىدى، ئاھ خۇدا، ئۇنىڭ ئالدىدا ۋەھشى قاتىل ۋىالدىمىر شۇ 
  ...بورھانبهگنى تىتىرەك باستى. پېتى تۇراتتى

 ۋىالدىمىـر قـاتتىق غهزەپ بىـلهن ۋاقىـراپ یېنىـدىكى تاپـانچىنى قۇلىغـا        -مىنى تۇنىمىـدىڭما؟  ! ھۇ بورھانبهگ دىگهن ئىت بهچچه          -
  .ئالدى

 بـاللىرىم  - بورھـانبهگ سـافادىن چۈشـۈپ تىزلىنىـپ یىغالشـقا باشـلىدى      –! بىر قۇشـۇق قېنىمـدىن كىچىـڭ        ! ماڭا رەھىم قىلىڭ          -
  !ھۆرمهتلىك ۋىالدىمىر ئهپهندى... ىم قىلىڭ، نېمه الزىم بولسا شۇنى بىرەيكىچىك، ماڭا رەھ

ھـازىر  !  ئېیـته  - ۋىالدىمىـر بورھانبهگنىـڭ یـۈزىگه شـاالققىدە بىرنـى تۈكـۈردى        -مىنى نېمه چـاغالپ قالـدىڭ، مهن تىلهمچىمـا؟                  -
  !ق مىڭهڭدىن تۈشۈك ئېچىپ قۇیىدۇ بىكارقۇلۇڭدا نهخ بارىنىڭ گىپىنى قىل، یالغان ئېیتساڭ ناگانىمنىڭ كۈزى یو

 بورھــانبهگ یۈزىــدىكى تۈپــۈكنى یېڭــى بىــلهن ســۈرتۈپ یېنىــدا نهخ بــار بــایلىقىنى ئېیتىــشقا    -...مهن ئېیتــاي...مــاقۇل...مــاقۇل        -
  ...ىنى بانكىدا ھهمھازىرچه بارى شۇ كهن ۋىالدىمىر ئهپهندى، قالغ...  بىر ساندۇق زىخچا ئالتۇن، بىر چامادان نهخ پۇل-باشلىدى
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 ۋىالدىمىر شۇنداق دىگىنىچه ئورنىـدىن تـۇرۇپ   -!ئىتنىڭ بالىسى مهن شۇ ئىككى تال نېمهڭگه قاراشلىقمىدىم، مهندىن ئاغرىنما         -
  .تاپانچىسىنى بهتلهپ بورھان بهگنىڭ ئالتۇن چىش بىلهن تولغان ئاغىزىغا كهپلىدى

دەپ ۋاقىـراپ  » ..مهن دەي..مهن دەي«بىلىغـا شـاررىدە سـىیىۋەتتى، ئانـدىن یىغلىغىـنىچه          بورھان بهگنىڭ یۈرىگى قېپىدىن چىكىتىـپ تام      
  :كهتتى، تىلالخاننى كۈلكه تۇتىۋالدى، تىلالخان چاندۇرماي گهپ قىستۇردى

یــاكى ۋىالدىمىــر ئهپهنــدى ســىزنىڭ ئۈیــۈڭىزدە نــېمه بــارلىغىنى بىلــمهي كهلگهنمىدۇ؟ســىزگه جــان الزىممــۇ   ! ھهي بورھــانبهگ        -
یېنىڭىزدىكــى بــایلىقمۇ؟ ســىزگه شــۇنىمۇ دەپ قۇیــاي ۋىالدىمىــر ئهپهنــدىگه ئــادەم ئۆلتــۈرۈش قۇشــقاچنىڭ بــوینىنى ئۈزگهنــدەكال بىــر    

  !ئىشكهن، مهن بۇنى ئۆز كۈزۈم بىلهن كۈرگهن 
  ...ماڭا رەھىم قىلىڭالر! دەي ...مهن ...دەي ...مهن        -
 دېـدى ۋىالدىمىـر قۇلىـدىكى تاپـانچىنى بورھانبهگنىـڭ      –! ، مىنىڭ ۋاقـتىم قىـس ئىتنىـڭ بالىـسى         ئهمىسه بىرىنى قالدۇرماي ئېیت           -

  .ئېغىزىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ ئورنىغا بېرىپ ئولتۇرۇپ
  ...ئۆیدە بار زىخچا ئالتۇن ئىككى ساندۇق، نهخ پۇل ئۈچ چامادان، یهنه ئازراق ئالماس بار        -

  :ان ئىدى، ۋىالدىمىر ئۇنىڭغا بۇیرۇق قىلدىبۇ قېتىم بورھانبهگ راست گهپ قىلغ
  ھازىر ئۈیۈڭدە بار خىزمهتچىڭ قانچه؟        -
  ...ئۈچى بار ئهپهندى        -
سهن مۇشۇ یهردە تۇرۇپ ئۇالرغا ئېیـت ماڭـا الزىملىقالرنـى ئۆینىـڭ ئالدىـدىكى مهپىـگه باسـسۇن، بىـرى كهم بولـۇپ قالـسا ئىـت                            -

  دىڭما؟كالالڭنى یهنچىیمهن، بىل
 بورھانبهگ كۈزىدىكى یاشالرنى ئالقىنىدا سۈرتۈپ دەسسىگهن گىلهمگه     –! مهن چۈشهندىم ۋىالدىمىر ئهپهندى   ...ماقۇل...ماقۇل        -

  !ئهخمهتخان...ھاي!...ئهخمهتخان...ئه... ئه-پۇتالشقىنىچه دەرىزە تۈۋىگه بېرىپ دەرۋازا تۈۋىدىكى خىزمهتچىلهرگه ۋاقىردى
ى مىھمانخانىدىكى كاتتا مىھمانالرغا قانـداق تهییـارلىق قىلىـش توغرىـسىدا ئـۈچى بىـر یهرگه كىلىـپ گودۇڭشىـشىپ         ئۆي خىزمهتچىلىر 

  .تۇراتتى، یاشتا چوڭ ئهخمهتخان بورھانبهگنىڭ ئۆزىنى چاقىرغانلىقىنى ئاڭالپ یۈگۈرۈپ كهلدى
ئىـشىك  ... نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسىنى  ... مىنىڭ ئاستىدىكىھوجرامدىكى تۆمۈر كارۋىتى...ماۋۇ ئاچۇقۇشۇمنى ئېلىپ  ...ئهخمهتخان        -

  !باشقىالر یاردەملهشسۇن! تۇلۇق بېسىپ بىرىڭ...ئالدىدىكى مهپىگه 
دىگهنــدەك بورھانبهگنىــڭ كــارۋىتى . ئهخمهتخــان ئاچىقۇشــنى ئېلىــپ چىقىــپ كهتتــى، تىلالخــان ئهخمهتخاننىــڭ كهینىــدىن ئهگهشــتى  

ۈر ساندۇقنىڭ ئۆزى ئىدى، ئهخمهتخان كارۋاتنىـڭ یۈزىـدىكى گىلهمنـى ئـۆرۈپ یانـدىكى قـۇلپىنى       ناھایىتى چوڭ پۇختا یاسالغان بىر تۆم    
ئېچىپ كارۋاتنىڭ ئۈستىن یۈزىنى ئـاچتى، دەرۋەقه كارۋاتنىـڭ ئىچىـدە یاغـاچ سـاندۇقتىن ئىككىـسى، خېـرۇم چامادانـدىن ئـۈچى ئانـدىن              

تقا چىقىرىۋېتىـپ خىـروم چاماداننىـڭ ئـاغىزىنى ئېچىـپ ئىچىـدىكىنى       تىلالخان ئۆي خىزمهتچىـسىنى سـىر  . كىچىك بىر ساندۇقچه تۇراتتى  
تىـزا یېڭـى پــۇل بىـلهن تولغـان ئىـدى، تىلالخــان بىـلهن ئـۆي خىزمهتچىـسى یاغــاچ         -تهكـشۈرۈپ بـاقتى، چاماداننىـڭ ئىچـى راســتىنال تىـزا     

ــى ئــاچتۇرۇپ مهپىنــى ھویلىغــا     ــاش   ســاندۇقنى كۈتىرەلمىــدى، شــۇنىڭ بىــلهن تىلالخــان چىقىــپ دەرۋازىن  ئهكىــرگهچ قالغــان ئىككــى ی
خىزمهتچىنى ئۆیگه باشالپ ئهكىردى، بۇ قېتىم تۆتى بىر بولۇپ یاغاچ ساندۇقنى كارۋاتنىڭ ئىچىدىن ئاران تهسـلىكته كۈتـۈرۈپ مهپىـگه         

  .باستى، ھهممه نهرسىلهرنى تۇلۇق بېسىپ بولغاندىن كېیىن تىلالخان یۈگرەپ كىرىپ ۋىالدىمىرغا بېشىنى لىڭىشتتى
قېنىڭـدىن كهچـسهم كىـچهي لـېكىن       - ۋىالدىمىـر ئورنىـدىن تـۇرۇپ بورھـانبهگكه ۋاقىـردى         -!بورھانبهگ دىـگهن قۇتـۇر ئىـت              -

  چۈشهندىڭما؟! ھهپته پانالىنىمهن، ھازىرال یۇقالسۇن  خىزمهتچىلىرىڭگه ئېیت ھهپتىگىچه ئۆیگه یۇلىمىسون، ئۈیۈڭدە
بورھـانبهگ جېنىنىـڭ سـاق قالغىنىغـا خۇشـال        دىـدى –! ئهپهندى، دىگىنىڭىـزدەك بولـسۇن  ماقۇل ھۆرمهتلىك ۋىالدىمىر    ...ماقۇل        -

  !ئهخمهتخان بۇ یاققا كهل...  ھاي–بولۇپ 
  .ئهخمهتخان ئىگىلگىنىچه مىھمانخانىغا كىرىپ كهلدى

 تـۇرۇپ تۇرسـۇن، ئالـدىغا ئـۈزەم     ھهپتىگىچه ھهممىڭالر ئۈیۈڭالردا دەم ئېلىپ تۇرۇڭالر، خېنىمغىمۇ ئېیتىپ قوي ئاتىسىنىڭكىدە          -
 بورھانبهگ ئۆزىنىڭ چىرایلىق ئایالىنىڭ ۋە ئۇماق باللىرىنىڭ بۇ ۋەھشى قاتىلنىڭ یېنىدا تۇرۇشـىنى ئهسـال      –! ھازىرال كىتىڭالر ! بارىمهن

  .خالىمایتتى
ھویلىـدا ئىـش قىلىۋاتقـان    ئهخمهتخان ئاچىقۇشـنى بورھـانبهگكه سـۇنۇپ بىرىـپ تـازىم قىلغـان ھالـدا مىھمانخانىـدىن چىقىـپ كىتىـپ                   

ئۇالرمـۇ نـېمه ئىـش بولغـانلىقىنى بىلهلـمهي ئهخمهتخاننىـڭ دىگىنىـدەك قـۇرادىن              . ئىككهیلهنگه بورھانبهگنىـڭ بـۇیرىقىنى یهتكـۈزدى      
  .دەرھال ئایرىلىشتى

  :ھانبهگكه ۋاقىردىۋىالدىمىر قورقۇپ چىرایىدا جان قالمىغان بور. بورھانبهگنىڭ ھهشهمهتلىك سارىیىدا پهقهت ئۈچهیلهنال قالدى
  ! بېرىپ دۇنیارىڭنى یۇشۇرغان یهرنى ماڭا كۆرسهت ئىت بهچچه-

ۋىالدىمىر . تۆمۈر كارۋاتنىڭ ئىچى قۇپقۇرۇق تۇراتتى. دىر تىتىرگىنىچه ئۇالرنى ئهگهشتۈرۈپ ھوجرىسىغا باشالپ ئاچىقتى-بورھانبهگ دىر
. قۇلىنى چىڭ باغلىـدى -یىچه تهییارلىۋالغان ئارغامچىسى بىلهن ئۇنىڭ پۇت   تىلالخانغا ئىشارەت قىلدى، تىلالخان باشتا دىیىشىۋالغىنى بۇ      
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ئىككىنى كارۋاتنىڭ ساندۇقىغا یېیىپ سالدى، ئاندىن –كۆرپىدىن بىر -دۇردۇندىن ئىتىلگهن یوتقان-ۋىالدىمىر یاندىكى یېغىلغان تاۋار
اندۇقنىڭ ئىچىـدە سـىڭایان یېتىـپ یىغـالپ یالۋۇرۇشـقا      بورھـانبهگنى ئىتتىـرگنىچه كاۋاتنىـڭ چـوڭ سـاندۇقىغا یـاتقۇزدى، بورھـانبهگ سـ        

  :باشلىدى
جېنىم ۋىالدىمىر ئهپهندى، مهن خوش بولۇپ قاالي، مىنىڭ كىچىك باللىرىم بار، مىنىڭ بىـر قۇشـۇق قېنىمـدىن كهچـسىڭىز، مهن                -

  ...نهچچه كۈنگه قالماي ھهممىنى تهییار قىلىمهن...یهنه كېمىنى تهییار قىالي
ــدا ۋاقىــردى،   –! بورھــانبهگ        - ــك تــۈركمهن تىلى ــتىم ۋىالدىمىــر ئۆلچهملى ــم   - بــۇ قې ــۈزىنى تۆكتــۈڭ، زالى  ســهن تۈركمهنلهرنىــڭ ی

ئېیتقىنـا ۋەتهن ئۈچـۈن، مىللىتىـڭ    ! غۇرۇرۇڭنى بىر یاققـا قایرىـدىڭ  -رۇسالرنىڭ چاتىرقىدىن چىقماي ئۈزەڭنىڭ نهپسى ئۈچۈن ۋىجدان 
ســىڭىللىرى یوقمىــدى؟ –ئانىــسى، خۇتــۇن -الرنىــڭ ئۇشــشاق بالىــسى یوقمىــدى؟ ئۇالرنىــڭ ئاتــائۈچــۈن، دىنىــڭ ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغان

یىگىتلىرىمىـزدىن ئوتتـۇز نهچچىـسى زالىـم رۇسـالرنىڭ      ! ئۇالرنىڭ ئىسسىق ئـۈیى یوقمىـدى؟ئۇالر كىمنـى دەپ جهڭ قىلـدى بورھـانبهگ؟          
ســىنىڭ بــۇ ! ن بىــر تــۈرۈكمهن تــۇرۇپ نىمىلهرنــى قىلــدىڭ؟قۇلىــدا تاغــدا ئــاچلىقىتىن، ســۇغۇقتىن قىیانــاپ ئۆلتۈرۈلــدى، ئهكــسىچه ســه 

بایلىقىڭنى ساڭا كىم بهرگهن، بۇ بایلىقىڭنى مۇشۇ خهلقىڭ بهرمىگهن بولمىسا رۇسالر ساڭا ئاسماندىن پۇل تاشالپ بىرەمتى؟ ئېیتقىنـا   
كۇچا كویالردىكى یىتىم بولغان ! هن؟قېرى مۇناپىق، خهلقىڭگه یۈز كىلهلهمسهن؟ شېھىت بولغان ئهشۇ قېرىنداشلىرىڭغا یۈز كىلهلهمس 

  !ئهشۇ بالىالرغا یۈز كىلهلهمسهن؟
  ...مهن ئېزىپتىمهن، مىنى شهیتان ئازدۇرۇپتۇ...مهن...مهن         -
  ...ساڭا ئۈلۈممۇ ئازلىق قىلىدۇ! ئاغزىڭنى یۇم ئىپالس مۇناپىق         -

تىن بىرنـى ئېلىـپ بورھانبهگنىـڭ یـۈزىگه بېـسىپ تـۇرۇپ تاپانچىنىـڭ         پاششاخان شۇنداق دىگىنىچه قاتتىق غهزەپلىنىپ یانـدىكى یاسـتۇق        
تاپانچا مهخمهل یاستۇققا قادىلىپ ئېتىلغاچقا ئـوق ئـاۋازىمۇ   . ئۇچچىنى یاستۇقنىڭ ئىچىگه مېختىغىنىچه تاپانچىدىن بىر پاي ئوق ئۈزدى 

كىرىپ ئۇدۇل مىڭىسىدىن چىكهتكهچكه بىـر پـاي   بۇ ھوجرا ئۆینىڭ سىرتىغا تۈزۈك چىقمىغان ئىدى، ئوقمۇ بورھانبهگنىڭ ئېغىزىدىن    
  .بىلهنال غىڭ قىلىشقىمۇ ئۈلگۈرمهي جان تهسلىم قىلغان ئىدى

 ئاكــا خویمــۇ یاخــشى قىلــدىڭ، ئهمــدى بۇنىــڭ بــایلىقى بىزنىــڭ ئویلىغىنىمىزدىنمــۇ جىــق چىقىــپ قالــدى، كېیىنكــى قهدەمنــى قانــداق   -
  .گهپنىڭ تىمىسىنى یۆتكهپ دېدى تىلالخان ئاكىسىغا تهسهللى بىرىپ -باسىمىز؟

ئهسلى بۇ ئىتنىڭ ئۇششاق باللىرىنى ئویالپ قېنىدىن كىچهیمۇ دەپ ئویلىغان ، قارىسام شېھىتلىرىمىزغا یۈز كىلهلمهیدىكهنمىز،                   -
ىققه ئىبـرەت  بۈگۈن بۇنى قۇیىۋەتسهك ئهته رۇسالرنىڭ كهتمىنىنى چاپىدىغان مۇناپىقالردىن یهنه نهچچىسى چىققۇدەك، شۇڭا بۇنى خهل      

  ...قىلىش كىرەككهن
  ...بۇمۇ بولدى ئاكا، ئهمدى        -
  !قالغان گهپنى یولدا دىیىشىمىز! ئهمدى بىز ھهپتىگىچه خاتىرجهم ، یۈر        -

ن ئۇالر كارۋاتنىڭ یۈزىنى ئهسلىدىكىدەك ھالهتكه ئهكىلىپ یېپىپ قۇیۇپ بـایلىق بېـسىلغان مهپىنـى ھهیـدىگىنىچه دەرۋازىنىـڭ تېـشىدى              
  .قۇلۇپالپ بورھانبهگنىڭ قۇراسىدىن ئایرىلىشتى

ئۇالر شۇ ماڭغىنىچه ئالتۇنالرنىڭ ئېغىرلىقىنى كۈتـۈرەلمهي كـامىرى ئېتىلغـان مهپىنـى ھهیـدەپ بىـر ئۆسـتهڭنىڭ بۇیىغـا یىتىـپ بـاردى،                     
 قایتتى، ئاندىن ئۇالر شهھهرگه ۋىالدىمىر چېچىدىكى سېرىق بۇیاقنى ئېقىن سۇدا یۇیۇپ چىقىرۋېتىپ ئهسلىدىكى پاششاخانلىق ھالىتىگه   

یېقىن بىر مۇساپىرالر مازىرىنى سۈرۈشته قىلىپ شۇ یهردىكى گۆر كولۇغۇچىالرغا یۇقىرى ھهق بېرىپ بىر ئۇرانلىق كوالتتى، ئوران شامغا         
چا ئـالتۇننى ناھـایىتى   جىن یوق بۇ مازارلىققا ئىككى ساندۇق زىخ-قالماي پۈتۈپ بولدى، ئۇالر كهچته ئاسما چىراقتىن پایدىلىنىپ ئىنسى 

ئاتـام ئهلـى   «ئازدىن یۆتكهپ ھېلىقى ئۇرانغا دەپـنه قىلـدى، ئانـدىن خـارەتلهرگه ئاتـاپ یاسـاتقان ساالسـۇنغا تـۈركمهنچه        -تهسلىكته ئاز 
یىن دىگهن جۈملىنى پىچاقتا ئۇیۇپ چىقتى، ساالسۇننى قهبرىگه ماسالشتۇرۇپ قویغاندىن كې» !شهیىخنىڭ یاتقان یېرى جهننهتته بولغاي  

  .ئۇالر بۇ مازارلىقتىن ئایرىلدى
-ئهتىسى ئهتتىگهندە ئۇالر قایتىش یولدا كۈتۈلمىگهن ئىشالرنىڭ یۈز بېرىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچـۈن شـهھهردىكى كونـا ئـۆي           

یـۈزىگه مـاس   جابدۇقلىرىنى ساتىدىغان دۇكاندىن چوڭ بىر كونا یاغاچ ساندۇقنى سـېتىۋالدى، خـارەت ئۇسـتامغا دەپ سـاندۇقنىڭ ئىچـى             
كىلىدىغان بىر یاغاچ تاختاینى یاساتقۇزۇپ چامادانـدىكى پـۇلالر بىـلهن ئالماسـالرنىڭ ھهممىـسىنى سـاندۇقنىڭ ئاسـتىغا رەتلىـك تىزىـپ                 

بـازاردىن    چىققاندىن كېیىن ھېلىقى تاختاینى تىزىلغان پۇلالرنىڭ یۈزىگه یېپىپ یاندىن مېخلىۋەتتى، ئاندىن ساندۇقنىڭ بوش یىـرىگه   
  . زاغۇن سېتىۋېلىپ ساندۇقنى لىقلىدى-زېغىي

تـۆت كۈنـدە ئـۆز یـۇرتى ئاسـتانىگه بىـخهتهر یىتىـپ          ئاپتۇۋۇز بىلهن بۇ شهھهردىن ئایرىلىپ  مانا مۇشۇنداق قىلىپ ئۇالر چۈشكه قالماي    
  .كهلدى

پهیدا بولدى، ئۇالر ھویلىدىكى مۇناپىق بورھانبهگ ئۆلتۈرۈلۈپ ھهپتىدىن كېیىن ئۇنىڭ ئۈیىگه خۇتۇن بالىلىرى ۋە ئۆي خىزمهتچىلىرى        
مهھهلـله بـۇ   -سېسىغچىلىقتىن تىنالماي ئـاخىرى بورھانبهگنىـڭ سېـسىپ كهتـكهن جهسـىتىنى تۆمـۈر كارۋاتنىـڭ ئىچىـدىن تـاپتى، یـۇرت              

ى قۇالققا یهتكۈزدى، پۈتۈن تۈركمهنىستان بۇ خۇشاللىقتىن ئېغىزىنـى یـۆگهپ تـۇرۇپ كۈلۈشـتى، رۇسـالر لىـۋىن          –خوشخهۋەرنى قۇالقتىن   
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 .چىشلهپ ۋىالدىمىر دىگهن ئهبلهخنى ئىزدەشنى تېخىمۇ كۈچهیتتى  لىۋىگه
*            *              *               *               * 

ئۇالر ئاستانىگه یىتىپ كهلگهندە شهھهرنىڭ ۋەزىیىتى ئىنتـایىن جىددىلىـشىپ كهتـكهن بولـۇپ ئۇالربـۇ پـۇلالرنى كونـا یاغـاچ سـاندۇققا                    
اغۇننىڭ ئاستىغا قاچىالپ یاخـشى قىلغـان ئىـدى، چـۈنكى یـول بـۇیى تهكـشۈرۈلمىگهن سـاندۇق شـهھهرگه كىرگهنـدە ناھـایىتى              ز-زېغىي

پاشـشاخان شـهھهردە ۋەزىیهتنىـڭ بۇنـداق چىـڭ بولـۇپ كىتىـشىنىڭ سـهۋەبىنى بىكهتـته بىرسـىدىن ئـاڭالپ                 . تهپسىلى تهكـشۈرۈلىۋاتاتتى  
  .ئاندىن چۈشهندى

غـا ئـۈچ كۈننىـڭ ئالدىـدا ئـوت كىتىـپ ئـوت ۋاقتىـدا         »روسـالر كۇچىـسى  «ت گۈزەل كۇچىلىرىدىن بىـرى بولغـان      ئهسلىدە شهھهرنىڭ ئاۋا  
ھىساپـسىز بولـۇپ نهچـچه    –مۈلـۈك ھهددى  -كۈیۈپ كهتكهن مـال . ئۈچۈرۈلمهي پۈتۈن كۇچا كۈیۈپ خارابىگه ئایلىنىپ كهتكهن ئىدى     

ر بۇ قېتىملىق رەھمىـسىز ئـوت یالقۇنىنىـڭ ئىچىـدە كۈیـۈپ كـۈل بولـۇپ        یۈزلىگهن كاتتا ھهشهمهتلىك ئۆیلهر، نهچچه یۈزلىگهن دۇكانال     
ۋەتهننىـڭ بىـرلىكىگه قارشـى تۇرغـۇچى مىللهتچـى رەزىـل       «ساقچى تهرەپ بۇنىڭ سهۋەبىنى دەسـلهپكه قهدەمـدە ئىـنىقالپ    .كهتكهن ئىدى 

ئاممىـسى سـاقچىالرنىڭ نهزىرىـدىكى    قىلغان دىگهن خۇالسىگه كهلگهن ئىدى، شـۇ سـهۋەپلىك شـهھهردىكى بـارلىق تـۈركمهن       » كۈچلهر
  .گه ئایلىنىپ قېلىۋاتاتتى»رەزىل كۈچلهر«

سـاالمهت یىتىـپ كهلـدى، بـالىالر ئىككـى كۈنـدىن بىـرى مهشـىق مهیـدانىغا بارالمـاي ئۆیـدە قاپـسىلىپ               -ئۇالر كهچكه یېقىن ئۆیگه ساق    
ۈپ باشـقىچه خۇشـال بولـدى، لـېكىن زىـرەك پاشـشاخان       ئولتۇرۇپ زىرىكىپ قالغاندەك قىالتتى، ئۇالر پاششاخان بىـلهن تىلالخـاننى كـۆر       

بالىالرنىــڭ كۆزلىرىــدىن ئــازراق بىــر نۇرمالــسىزلىقنى ســىزىپ قالــدى، بــالىالر ئۆزلىرىنىــڭ ئاتامانلىرىــدىن بىــر ئىــشنى یۇشــۇرۋاتقاندەك   
  .قىالتتى

  :ئاخشىمى یاتار چاغدا پاششاخان ئۇكىسى بىلهن پاراڭلىشىپ ئۇنىڭغا یېڭى بىر گهپنى ئېیتتى
  سهن ھىس قىلدىڭمۇ؟        -
  نىمىنى دەیسهن ئاكا؟        -
  بالىالرنىڭ كۈزلىرىدىن بىر نىمىنى بایقىمىدىڭمۇ؟        -
  . دېدى تىلالخان ئاكىسىنىڭ سۇئالىدىن ئهجهپلىنىپ–! مهن دىققهت قىلمىدىممۇ یا...یاق        -
ــسام،         - ــك تىنىۋېت   -قارى ــۇق كىچى ــدى پاشــشاخان ئۇل ــاراپ    دې ــۈپ ق ــا ئۆرۈل ــپ تىلالخانغ ــپ    –ى ــدىن ئېلى ــالىالر كــۆزلىرىنى مهن  ب

ــشقىلىپ      ــۇالر ئى ــازا قۇالشــمىغاندەك، ئ ــۇ ت ــدۇ، گهپلىرىم ــدەك قىلى ــسىنى      قېچىۋاتقان ــۇرۋاتىدۇ، مهن ھېچنىمى ــى یۇش ــر نىمىن ــدىن بى مهن
  !ۇلىۋاتامدىغاندۇ؟بىلهلمىدىم، یاكى ئۇالرنىڭ چېنىقىش مهیدانىغا بارغۇسى یوقمىدۇ یاكى مهندىن نارازى ب

ئۇالرنىڭ    ئۇالر سهندىن بهك رازى، مهن نهچچه قېتىم- دېدى تىلالخان ئاكىسىغا تهسهللى بىرىپ–! ئاكا ئۇنداق ئویالپ كهتمه          -
شاق، بهك ھهر قېتىملىق دۇئاسىدا سىنىڭ ئىسمىڭنى ئاتایدىغانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم، بۇ بالىالر یىـتىم بـولغىنى بىـلهن بـاغىرى بهك یۇمـ               

  !قارىنى مهندىن بهك پهرىق ئىتىدۇ، ھهرگىز ئۇنداق ئویلىما-ئهقىللىق، ئاق
ئۇكام، ئېیتقانلىرىڭغۇ تـوغرا، بالىالرنىـڭ زىرەكلىكىنـى ئۇبـدان بىلىـمهن، لـېكىن سـهن بـۇالردىن گهپ ئېلىـپ بـاق، ئىـشقىلىپ                       -

  ...كۆڭلۈم بىر نىمىنى تۇیۇپ تۇرىدۇ
  !یا؟-لمىسا مهن ھازىر چىقىپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كۈلگۈنچهك ئهیسابهگدىن ئهھۋال ئىگىلهپ باقایمۇیاكى بو...توختا        -
  مهیلى شۇنداق قىلغىن، بولمىسا كېچىیچه ئۇیقۇم قاچىدىغاندەك تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۇیقۇسىنى بۇزارمىزمۇ ئهمدى؟        -
  !ھېچقىسى یوق ئاكا، مهن ھازىرال كىرىمهن        -

خان ئۇخالش كىیىمى بىلهن یوتقاندىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ كهتتـى، ئـۇ مىھمانخانىـدا ئۇخلىۋاتقـان ئهیـسابهگنى چـاقىردى، بـالىالر              تىلال
  .تېخى ئۇخلىمىغان ئىدى، ئهیسابهگ ئورنىدىن تۇرۇپ تىلالخانغا ئهگىشىپ ھویلىغا چىقتى

  .لدىدا شوتنىڭ بالدىقىغا دەسسهپ دېدى تىلالخان ئا–! ئهیسابهگ یۈرە كهپتهرخانىغا چىقىمىز        -
ئۇالر كهپتهرخانىنىـڭ ئالدىـدىكى كـۈزدە ئاپتـاپ ئىسىنىـشقا قۇیـۇپ قویغـان چـوڭ كارۋاتقـا كىلىـپ ئولتـۇردى، بۇلۇتـسىز ئاسـماندىكى                     

  .بىرىدىن بهس تاالشقاندەك جىلۋە قىلىشاتتى-یۇلتۇزالر بىر
 ئاكام ئۇ سـىلهردىن ئاغرىنىـپ قالغانـدەك تۇرىـدۇ، ئـۇ ھـېلىال       -تۇپ تۇرۇپ دىدى تىلالخان ئۇنىڭ قۇلىنى تۇ    –ئۇكام ئهیسابهگ،           -

سىلهرنىڭ گىپىڭالرنى قىلىپ شۇنداق ئازابلىنىپ كهتتى، ئۇ سىلهرگه بهكال ئـامىراق، بـۇنى سـىلهر ئۇبـدان بىلىـسىلهر، ئۇنىـڭ دىیىـشىچه              
  ېیتقىغا ، زادى ئاراڭالردا نېمه ئىش بولدى؟سىلهر بىر ئىشنى ئۇنىڭدىن قاچۇرۋاتقان ئوخشایسىلهر، ماڭا راست گىپىڭنى ئ

 مهن سـىزدىن گهپ یۇشـۇرمایمهن ئاكـا، لـېكىن       - ئهیسا بهگ تۈپۈكىنى یۇتۇپ گاچىلىشىشقا باشـلىدى       -...بالىالر ئۇ ...بۇ...ئاكا        -
  !بۇنى ھېچقایسىمىز دىمهس بولغان شۇ...بالىالر ئۇالر

ــسا بهگ        - ــدى تىلالخــان ئۇنىــ  –! ھهي ئهی ــپ  دى ــۈپ كىتى ــاڭالپ كۈل ــى ئ ــىلهرگه    -ڭ گىپىن ــۇ قاچــان س ــوي، ئ ــویالپ ق  ئاكــامنى ئ
ئاچچىقالنغـــان، ئـــۇ بـــۇ كىـــچه یاخـــشى ئۇخلىیالمىـــسا، ئهتىلىكـــكه ئاغرىـــپ قالـــسا بىـــز قانـــداق قىلىمىـــز، ئهمـــدى راســـتىنى ئېیـــته،     

  دىمىگۈدەك نېمه ئىشتى ئۇ؟  بىزگه
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 قایسى كۈنى مهشـىق  – دېدى ئهیسابهگ كاللىسىنى قاشالپ تۇرۇپ  –! ر نېمه دەرسهن  ئهمىسه ساڭا دەي ئاكا، بالىالرغا ئۈزەڭ بى              -
بۇیان بولۇپ ئاخىرى رۇس بالىالر بىلهن ھهل قىلغۇچ -مهیدانىدىكى مۇئهللىم بىز بالىالرنى ئۆز ئارا مۇسابىقىگه سالغان ئىدى، بىز ئۇیان

ىتى باركهن، ئۇ ھهممىمىزنى یىڭىپ بىزنى یهرگه قارىتىشقا باشلىدى، مۇسابىقىگه چۈشۈپ قالدۇق، ئۇ رۇس ھارىمىنىڭ ھهقىقهتهن كارام   
نۈۋەت بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ھهسهنبایغا كهلگهندە بىز كۈزىمىزنى یۇمۇپ ئولتۇردۇق، چـۈنكى ھهسـهنباینى سـهنمۇ بىلىـسهن، ئـۇ ئـادەتته           

 دىگـۈچه ھېلىقـى رۇس ئىتىنـى یهرگه چـاپالپ     ھۇیت-بهك یۇۋاش ئىدى، كىم بىلسۇن، یۇۋاشنىڭ مۈڭگۈزى ئىچىدىكهن ئهمهسمۇ، ھاینى  
قویدى دىگىنه، ھهممىمىز بۇ غهلبىنى تهبرىكلهپ ئۆیگه مېڭىش یۇلىدا رۇسالر كۇچىسىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ كىتىۋاتساق، بـۇ رۇس ئىتـى       

ۇپ تۇتۇشـۇپ كهتتـۇق،   یىڭىلگىنىگه تهن بهرمهي بىر مۇنچه رۇس بالىالرنى یېغىپ ئالدىمىزنى توستى، شۇنىڭ بىـلهن ئىككـى تهرەپ بولـ         
كۇرۇسقا كهلگهن تۈركمهن بالىالردىن بىر مۇنچىسى بىز تهرەپته تۇردى، بىز ئۇالرنى راسـا سـېلىۋاتاتتۇق، تۇیۇقـسىز بـۇ ئىتنىـڭ بـاللىرى           

پ یۇمـۇ -ئاۋۇپ كهتتى، قارىساق ئۇالرنىـڭ ئاكىلىرىـدىن باشـالپ دادىـسىغىچه مهیـدانغا چۈشـۈپتۇ، ھهممىـسىنىڭ قۇلىـدا كـالتهك، كـۆزنى              
ئاچقىچه ئۇالر بىزنى كالتهك بىلهن دۇمبالالپ قۇپالماس قىلىۋەتتى، بىر چاغـدا ئامـانلىق سـاقلىغۇچى دىـگهن نىمىـلهر كهپـتىكهن، ئـۇالر              
كالتهك تۇتقانالرنى تۇتۇش ئۇیاقتا تۇرسۇن،تېخى ئۇالرغا یـان بېـسىپ بىزنىـڭ قۇلىمىزغـا كـویزا سـېلىۋاتىدۇ، ئهھـۋالنى چۈشهندۈرسـهك،                 

ڭلىماي ئاغزىمىزغا مىلتىقىنىڭ پهینىگى بىلهن ئۇرىۋاتىدۇ، ساقچى دىگهن نىمىلهر ئۇالردىن ئۈته ئۇسال نىمىلهركهن، ئۇالر گىپىمىزنى ئا
بىزنى ئاپىرىپ یهنه بولدى دىگۈچه ئۈرۈپ ئاندىن یولغـا سـېلىۋەتتى، یىـگهن تـایىقىمىز ئۆزىمىزنىـڭ بولـدى، كهچـته ئـۆیگه كىلىـپ بـۇ                

  ... بىلهن ئهتىسىئاچچىقنى یۇتالمىدۇق، شۇنىڭ
  . دېدى تىلالخان ئىشنىڭ ئایىغىنى ئاڭلىغۇسى كىلىپ-ھه دىگىنه ئهتىسى نېمه بولدى؟         -
 ئهتىسى كۈندۈزى بىز كالتهكنىڭ ئاغرىقىغا چىداپ رۇسالر - دېدى ئهیسابهگ گىپىنىڭ ئایغىنى كۈلۈپ داۋامالشتۇرۇپ-...ئهتىسى        -

بىر كۆرۈپ چىقتۇق، ئۇالرنىڭ بىـزدىن گۇمـان   -سارایالرنى، ھهشهمهت داچىالرنى بىرمۇ-یهردىكى دۇكانكۇچىسىنى ئۇبدان كۈزەتتۇق، ئۇ     
قىلىپ سالماسلىقى ئۈچۈن بىز بىر ھهپتىنى چىداپ ئۆتكۈزدۇق، ئۈچ كۈننىـڭ ئالدىـدا تـۈن یېـرىم بولغانـدا بهشـىمىز رۇسـالر كۇچىـسىغا             

ىنـى ئىتىۋەتتـۇق، ئۇالرنىـڭ بـاش تـۇربىنى یهنه ئېچىـپ سالماسـلىقى ئۈچـۈن تۆمـۈر             باردۇق، ئالدى بىلهن ئۇالرنىڭ سـۇ تۇربىـسنىڭ مهنبىی        
باش تۇربىنىڭ چۆرۈیدىغان یۇمىالق قۇلىقىنى تۈۋىدىن كىسىۋەتتۇق، شۇنىڭ بىلهن بۇ كۇچىنىـڭ بـارلىق سـۈیى      كىسىش ھهرىسى بىلهن 

ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن بـۇ كـۇچىالردىكى تېلىفـۇن       ئىتىلدى، ئاندىن شهھهرلىك ئوت ئۈچۈرۈش ماشىنىسىنىڭ بۇ كۇچىغـا كىرىـشىنىڭ           
دۇكـانالردىن چىققـان تېلىفـۇن سـىملىرىنىڭ ھهممىـسى یېغىلىـپ كۇچنىـڭ شـىمالىدىكى بىـر          –سىمىنىڭ باش كاللىسىنى تـاپتۇق، ئـۆي     

لهن سـىمالرنىڭ  تۈۋرۈككه یېغىلىدىكهن، بىرىمىز شۇ تۈۋرۈككه یامىـشىپ چىقىـپ ئالـدىن تهییارلىۋالغـان تۈمـۈر كىـسىدىغان قایچـا بىـ           
ھهممىسىنى كىسىپ چىقتۇق، شۇنىڭ بىلهن بـۇالر ئـوت ئۈچـۈرۈش ئىدارىـسى بىـلهن ئاالقىلىـشالمایدىغان بۇلـدى، ئىككىنچىـسى ئىـشنى               
تېخىمـۇ پۇختـا قىلىــش ئۈچـۈن كۇچىنىـڭ كىــرىش ئېغىزىـدىكى قاتـار كهتــكهن سـۈگهتلىكنى كىـسىپ یولغــا یـاتقۇزىۋەتتۇق، ئـۇ چــوڭ           

یالمچىلىق تىجــارەت قىلغانــدىكى ئــایلىقىمىز شــۇنداقال بــاتتى دىگىــنه، ئۇنىڭغــا مۇتۇرلــۇق یاغــاچ كىــسىش    ســۈگهتلهرنى كىسىــشته مــا 
ئــالتىنى یولغــا -ھهرىـسىدىن ئىككىنــى ســېتىۋالغان ئىـدۇق، یېــرىم ســائهتكه قالمـاي ئۇنىڭــدىن پایــدىلىنىپ بىلىمـدەك ســۈگهتتىن بهش    

لگه شهھهر ئایلىنىـدىكهن، كېچىـسى شـۇنچه ئـاۋاز چىقرىـپ دەرەخ كهسـسهك           ئۈرىۋەتتۈك، ئامانلىق ساقلىغۇچى دىگهن نىمىلهرمۇ شهكى     
بىرسىمۇ كىلىـپ قویمىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن كۈنـدۈزى ئېلىـپ قویغـان بىـر تـۇڭ بىنزىننـى قـول ھارۋىـسىغا بېـسىپ رۇسـالر كۇچىـسىنىڭ                  

نى یاققاندەك قىلىۋىدۇق، ئاسمان پهلهك ئوتتۇرىسىغا ئهكىرىپ بهشىمىز بهش چىلهكته دۇكانالرنىڭ ئالدىغا بۈلۈشۈپ تۆكتۇق، سهرەڭگى
ئوت بىردەمنىڭ ئىچىدە كۇچىنىڭ بۇ بېشىدىن ئۇ بېشىغىچه گۆركىرەپ تۇتۇشۇپ كهتتـى، بىزمـۇ ئوتنىـڭ ئىچىـدە قېلىـپ ئـاران جېنىمىـز         

تىسى كىلىپ قارىساق ئېلىپ قاچتۇق، كىم بىلسۇن بۇ ئوت دىگهن نهرسىنىڭ یامانلىقىنى، بىز دۇكانالرغا ئوت قویدۇق دەپ ئویالپتۇق، ئه
بۇ ئوت دۇكانالرغا تۇتاش بولغان كهینىدىكى رۇسالرنىڭ تۇرالغۇ ئـۆیلىرىگه بهكـراق تۇتۇشـۇپ كىتىپتـۇ، ئاڭلىـساق بـۇ كۇچىغـا یـېقىن           
یهردىكــى ئاھــالىلهر بــۇ ئــوت یــالقۇنىنى كــۆرۈپ ئــوت ئۈچــۈرۈش ئىدارىــسىغا تېلفــۇن قىپتىكهن،ئــۇالر بــۇ تېلفــۇننى ناھــایىتى كىچىــپ      

  ...اچقا بۇ یهرگه كىلىپ سۈگهت دەرەخلىرىنى یۆتكهپ بولغىچه ئوت بۇنىڭغا ساقلىماپتۇ، بولغان ئىش مۇشۇ ئاكائاڭلىغ
 دېــدى تىلالخــان پىشانىــسىنى تۇتــۇپ بــۇ كهپــسىز  -!ۋاي خــۇدایىم ئۇكــام، شــۇنداقمۇ تهۋەككۇلچىلىــك قىلغــان بــارمۇ ئهمــدى؟         -

   ساقچىالر سىلهرنى ئىزدىمىگهندۇ؟-ېشىنى ئىككى یانغا چایقاپ تاڭ قېلىپ ب-بالىالرنىڭ قىلغان ئىشىدىن ھاڭ
ئىزدىدى، ئۇالر جانبازلىق سارىیىغا بېرىپتىكهن، ھهممىزنى یېغىپ بۇ ئوت قۇیۇش ئىشىنىڭ شامىـسىنى ئـاڭالپ قالـساڭالر بىـزگه                 -

  !خهۋەر قىلىڭالر، ناھایىتى كاتتا سۈیۈنچه بىرىمىز دېدى شۇ
  ىپ سىلهر بۇ ئىشنى بىزدىن یۇشۇرماقچى بولغانمۇ؟شۇنداق قىل        -
ھهئه، بىز بۇ گهپنى ئىككىڭالرغا دىمهس بولغان، ناۋادا بۇ گهپ قایسىمىزنىڭ ئېغىزىدىن چىقىپ قالسا، شۇ توڭغـۇز بۇلىـدىغان                  -

  ئهمدى بالىالرغا نېمه دەرمهن؟! بولغان، مانا چاتاقنىڭ چوڭى چىقتى ئاكا
ىڭ یاخشى بولدى، چوڭ چاتاقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ھهرقانداق ئىشنى ئـاكىمىزدىن یۇشۇرماسـلىقىمىز كىـرەك،           بۇنى دىگىن         -

ئىسىڭدە بولسۇن یهتتىمىزنىڭ پۇتى بىر ئۈتۈكته ئۇكام، ساڭا تهگكهن تایاق ھهممىمىزگه تىگىدۇ، ھهمـمه ئىـشتا ئاكـام پاشـشاخاننىڭ      
  ىلدىڭمۇ؟ئاغىزىغا قارایلى، ئۇ بوش ئادەم ئهمهس، ب
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ئۇالر شۇنداق دىیىشىپ ئۆگزىدىن چۈشتى، ئهیسابهگ یاتىقىغا كىرىـپ كهتتـى، تىلالخـان كۈلـۈپ پىشانىـسىنى تـۇتقىنىچه پاشـشاخاننىڭ             
  .یېنىغا كىرىپ كهتتى

  . دېدى پاششاخان چىراقنى یاندۇرۇپ ئۇكىسىنىڭ كۈلۈپ كىرگىنىنى كۆرۈپ-ھه قانداق، یىڭىلىق بارمۇ؟،         -
  .ئاۋال چىراقنى ئۈچۈرە ئاكا، گهپنىڭ قىززىقى ئهمدى چىقتى        -

  :تىلالخان ئاكىسىنىڭ قۇلىقىغا ئېغىزىنى یېقىپ ئېیتتى. پاششاخان توكنى ئۈچۈردى
 دېـدى تىلالخـان پىخىلـداپ    –بۇرۇن چىققان قۇالقتىن كىیىن چىققان مۈڭگۈز ئېشىپ كىتىپتۇ دىگهندەك بىر ئىش بۇپتۇ ئاكـا                  -

  !رۇسالر كۇچىسىدىكى ئوتنى بۇ كاساپهتلهر قۇیۇپتىكهن ئهمهسمۇ؟ –كۈلۈپ 
 كۆڭلـۈمگه شـۇنداق بىـر    – دېدى پاششاخانمۇ ئالقىنى بىـلهن پىشانىـسىگه ۋاققىـدە بىرنـى قویغـاچ،      -،  !ئاپال ماۋۇ ئىشنى ئهمدى           -

  !كىلىۋىدى لېكىن بۇنداق چوڭ ئىش بۇالرنىڭ قۇلىدىن ھهرگىز كهلمهس دەپ ئویالپتىمهن
  ...دەپ تېخى ھهممىنى ئاڭلىمىدىڭ» قاڭشانى یېرىپتۇ  كۆزگه ئىلمىغان چۇماق«نىمىسىنى دەرسهن        -

بىر ئېیتىپ بهردى، بۇ گهپلهرنى ئاڭلىغان پاششاخان ئاخىرىدا -تىلالخان ئهیسابهگدىن ئاڭلىغان پۈتۈن تهپسىالتالرنى ئاكىسىغا بىرمۇ      
  :كۈلۈپ كىتىپ 

ــۇ چــ          - ــۇ بۇالرم ــزگه بۇالرنىمــۇ        بۇپت ــى ھهركىتىمى ــدىن كېیىنك ــدى بۇن ــۇ، ئهم ــا كهتمهپت ــاپلىرى بىكارغ ــان كىت ــۇ، ئۇقۇغ وڭ بۇپت
  !قاتناشتۇرایلى، ھازىردىن باشالپ یۈرىگى قاتسۇن

ــا ــۇپ ئــۇزۇنغىچه           -ئاك ــا قایىــل بول ــرەك ھهم باتۇرلىقىغ ــۇش ھهركىتىــدىكى زى ــوت قۇی ــۇ قېتىملىــق ئ ــڭ ب ــا ئىككهیــلهن بالىالرنى ئۇك
 .پ ئۇخلىیالمىدى تۈن یېرىمدىن ئاشقاندا ئاندىن كۆڭلى خوش ھالدا ئۇخالپ قېلىشتىھایاجانلىنى

 

 تۈركلهر ئىتتىپاقى: ئون ئۈچىنچى باپ

 
ــسابهگدىن       ــشام ئهیـ ــالىالر ئاخـ ــدى، بـ ــۈیگه یېغىلـ ــا ئـ ــچىتتىن یېنىـــپ مىھمانخانـ ــلهن مهسـ ــالىالر بىـ ــشاخان بـ ــهھهردە پاشـ ئهتىـــسى سـ

  .قىنى بىلگهچكه پاششاخان ئهمدى بىزنى تهنقىد قىلىدىغان بولدى دەپ ئویالپ قالغان ئىدىمهخپىیهتلىكنىڭ ئاشكارىلىنىپ قالغانلى
 دېــدى پاشــشاخان ناھــایىتى كۈتىرەڭگــۈ ھالــدا تىلالخــان بىــلهن ئاخــشام دىیىــشىۋالغىنى بــۇیىچه بالىالرغــا قــاراپ   –! یىگىــتلهر        -

 –! ئهمدى مانا ھهقىیقى تـۈركمهن یىگىتلىـرىگه ئوخـشىدىڭالر   ! یسىلهر ئىشلىرىڭالرنى ھهممىنى ئاڭلىدىم، یارا    -كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ   
 بـۇ  –بىـرىگه قارىـشىپ كۈلۈمـسىرەپ تۇرۇشـتى     -بالىالر پاششاخاننىڭ ئۆزلىرىنى ماختىۋاتقانلىقىنى بىلىپ ئۆز قۇلىقىغا ئىشىنهلمهي بىـر  

ــڭ      ــهندۈرىدۇ، ئۇنى ــى چۈش ــشىپ یىتىلگهنلىكىڭالرن ــىلهرنىڭ پى ــتىڭالر س ــۇكهممهل   قېتىمقــى ھهركى ــایىتىمۇ م ئۈســتىگه پىالنىڭــالر ناھ
تۈزۈلۈپتۇ، شـۇ سـهۋەپتىن ھهركىـتىڭالر زور غهلـبىگه ئىرىـشتى، سـىلهرگه ئایـان رۇسـالرنىڭ زىمىنىمىـزدا قىلمىغـان ئهسـكىلى قالمىـدى،                  

ر بۇنىڭلىق بىـلهن بولـدى   تاالڭ قىلىشنى بارغانسىرى كۈچهیتتى، بۇپتۇ بىز ئۇنىڭغىمۇ مهیلى دىدۇق، ئهمما ئۇال        -بایلىقلىرىمىزنى بۇالڭ 
ئـادىتىمىزگه  –قىلمىدى، ئهمدىلىكته بىز تۈركمهنلهرنى ھایۋاننىڭ ئورنىدا كۆرۈشكه باشلىدى، ئـۇالر بىزنىـڭ مهدىنىیىتىمىـزگه، ئـۆرۈپ          

ك رۇس زور كۈلهملىـ   دىگهن قۇرۇق شۇئارنى كۈتۈرۈپ چىقىپ» تۈركمهنىستاننى ئېچىش«بۇزغۇنچىلىق قىلدى، ئۇالر ئۆزىنىڭ ۋەتىنىدە     
-ســىڭىللىرىمىز ئۇالرنىــڭ دېــدىكىگه، یىگىـــت   -نۇپۇســلىرىنى یــۆتكهش قىزغىنلىقىنــى پهیــدا قىلــدى، شــۇ ســهۋەپلىك بىزنىــڭ ئانــا         

ئهركهكلىرىمىـز ئۇالرنىــڭ قۇلىغـا ئایالنــدى، بىزنىـڭ ئــادەملىرىمىز مهیلـى قــانچه یاخـشى مهكــتهپلهردە ئۇقـۇپ كهلــسۇن ئىشـسىز پېتــى        
پوقنى ئىككىگه بۈلهلمهیدىغان نـان قېپىلـرى ھهرقاچـان ئهتىۋارلىنىـپ یاخـشى خىـزمهتلهرگه قۇیۇلـدى،           قېلىۋەردى، ئهكسىچه ئۇالرنىڭ    

ئـۇالرنى ھهرخىـل بهتنـام بىـلهن تـۈرمىگه        ئىككى ئېغىز ھهق گهپ قىلغىنغا–ناھاقچىلىققا چىدىمىغان ئۇقۇمۇشلۇق كىشىلىرىمىز بىر     
لهرنى تارىختــا مىـسلى كــۈرۈلمىگهن دەرىجىــدە خارلىـدى بىــزگه ھهدىــسىال   ئالـدى یــاكى خىـزمهتلهردىن ھهیدىــدى، ئــۇالر بىـز تــۈركمهن   

دارغـا    دىگهن قالپاقنى كىیگۈزۈپ بىزنى خالىغانچه تۇتقۇن قىلدى،خالىغانچه» ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه قارشى چىققان مىللهتچى ئونسۇر    «
تا قالغاچقا نىمىنىـڭ ئـاق نىمىنىـڭ قـارىلىقىنى ئۇبـدان      ئاستى،خالىغانچا تۈرمىلهرگه مهڭگۈلۈك قامىۋەتتى، خهلق ئۇزۇن مۇددەت نادانلىق 

پهرىق ئىتهلمىدى، پهرىق ئهتـكهن تهقـدىردىمۇ رۇسـالرنىڭ دەھـشهتلىك تۆمـۈر تـاپىنى ئاسـتىدا بېـشىنى كۈتۈرەلمىـدى، ئهمـدىلىكته بىـز                   
ئىچـسۇن دەپمـۇ؟   - قىلغان؟ بىزنى یهپتۈركمهن ئهركهكلىرى بۇنىڭغا قاراپ تۇرامدۇق، ئۇلۇغ ئالالھ بىزنى بۇ زىمىنغا نىمىشقا ئاپىرىدە          

یـاق ھهرگىــز ئۇنـداق ئهمهس، قۇدىرەتلىـك ئــالالھ بىزنـى دىنىمىزنــى     ...یـاق   كهچكىـچه ئۇخلىـسۇن دەپمــۇ؟  -بىزنـى ھایۋانـدەك ئهتىــدىن  
ركهك ئایـاللىرىمىزنى قوغــداش ئۈچــۈن یاراتقــان، بىــز ئهمــدىلىكته ئــۆزىمىزنى ئه -قوغـداش ئۈچــۈن، ۋەتىنىمىزنــى قوغــداش ئۈچــۈن، قىــز 

سىڭىللىرىمىز بىر تال یېپىنچا -دىیهلهمدۇق؟ بىچارە ئانىلىرىمىز بىر نان ئۈچۈن رەستىلهردە یاالڭئایاق تىلهمچىلىك قىلماقتا، یۇۋاش قىز   
پ كویالردا تىنىنى سېتىپ پاھىشىلىك قىلماقتا، قاراڭالر بىز ئۇالرغا نېمه قىلىپ بىرەلىـدۇق، بىـز ئۆلـسهك ئالالغـا نـېمه دە             -كۇچا  ئۈچۈن

یىرىڭغـا تۇلـۇپ كىتىگلىـك، ئۇالرنىـڭ بىـزگه سـالغان زۇلـۇمىنى        -دەپ كهلسهم بۇلىۋاتقان ناھـاقچىلىقتىن ئىچىـم قـان   ! جاۋاب بىرىمىز؟ 
-سۆزلهپمۇ تۈگهتكىلى بولمایدۇ، بالىالر سىلهرگه دىسهم بىزنىڭ پهقهت بىرال چىقىش یۇلىمىز بار ئۇ بولسىمۇ تۈركمهنىـستاننىڭ ئـۈزۈل     
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بىز مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئاداققىچه كۈرەش قىلىشىمىز كىـرەك، بىـز   ! تۈركمهن خهلقىنىڭ ھهقىیقى ئهركىنلىكى! قىكىسىل مۇستهقىللى 
  ! قىممىتىمىزنى تاپاالیمىز-پهقهت مۇستهقىل بولغاندىال ئاندىن ئىنسانىي قهدىرى

 جــاۋابى شــۇكى بىــز تــۈركمهنلهر جېنــى ئۇنـداقتا بىــز مۇســتهقىل، ھــۆر بۇلىــشىمىز ئۈچــۈن نىمىلهرنــى قىلىــشىمىز كىـرەك؟ بۇنىــڭ تــوغرا   
بارلىرىمىز جېنىمىزنى ، پۇلى بارلىرىمىز پۇلىنى، كۈچى بارلىرىمىز كـۈچىمىزنى چىقرىـپ رۇسـالر بىـلهن قارشىلىشىـشىمىز الزىـم، ئۇالرغـا             

یۇلىـدا بىـر تــال   ئهركىنىلىـك، ھۆرلـۈك   ! كىـسىل قــوغالپ چىقىرىـشىمىز الزىـم   -قاخـشاتقۇچ زەربه بىرىـپ ئـۇالرنى زىمىنىمىـزدىن ئـۈزۈل     
مانـا مۇشـۇنىڭ ئـۆزى ئالالھنىـڭ نهزىرىـدىكى ھهقىیقـى جىھـاد، مانـا         ! سۈپۈركىنى بولسىمۇ قۇلىمىزغا ئېلىپ جىھادقـا چىقىـشىمىز الزىـم    

  !بىز تۈركمهن مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئالالغا قىلغان ھهقىیقى ئىبادىتىمىز ھىساپلىنىدۇ  مۇشۇنىڭ ئۆزى ھهقىقى ناماز، مانا مۇشۇنىڭ ئۆزى
ئهتمىـشلىرىگه غهزەپلىنىـپ مۇشـتلىرىنى     -الىالر پاششاخاننىڭ سـۆزلىرىدىن تهسـىرلىنىپ كـۆزلىرىگه یـاش ئېلىـپ رۇسـالرنىڭ قىلمىـش               ب

  .تۈگۈشمهكته ئىدى، پاششاخان سۈزىنى داۋام قىلدى
 ھهركىـتىڭالر بىزنىـڭ   خوش، بىز ئىزچىل بۇ ھىساپنى ئېلىشنى ساقلىدۇق، چوڭ بۇلىشىمىزنى ساقلىدۇق، لـېكىن قایـسى كـۈنكى             -

ئالالقاچان چوڭ بولغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىدى، بىزمۇ ئهمدى بۇنىڭدىن ئارتۇق چوڭ بولمایمىز، بىز بۈگۈننى قهدىرلىشىمىز كىرەك، بىـز    
قىـقه  بىـز بىـر دە  ! بىر مىنۇت بۇرۇن ھهركهتكه كهلسهك بىر نهپهر بىیگۈناھ تۈركمهن پۇقراسىنى بىـر مىنـۇت بـۇرۇن قۇتقۇزغـان بـۇلىمىز       

بالىالر ئىسڭالردا بولسۇنكى سىلهر ھهرگىز ئاددى ! بۇرۇن قۇلىمىزغا قۇرال ئالساق بىر دەقىقه بۇرۇن مۇستهقىللىققه ئىرىشكهن بۇلىمىز     
! ئادەملهردىن ئهمهس،مۇنداقچه ئېیتساق تۈركمهنىستان خهلقىنىڭ تهقدىرى بىزنىڭ قۇلىمىزدا، مۇشۇ یهردە تۇرغـان یهتتىمىزنىـڭ قۇلىـدا             

ئۈچۈن بىز بۇندىن كېیىنكى ھهرقانداق ھهركهتنى خالىغانچه ئۆز ئالدىمىزغا قىلماسلىقىمىز الزىم، یهتتىمىزنىـڭ جېنـى ئىزچىـل         شۇنىڭ  
بىر یىپقا باغلىنىپ كهلدى، بۇندىن كېیىنمۇ یهنه بىر یىپقا بـاغلىنىمىز، نـاۋادا بىرىمىـزدىن چاتـاق چىقـسا قالغـان ھهممىمىـزدىن چاتـاق            

ىمهكچىمهنكى قهتئىي خالىغانچه ھهركهت قىلىشقا بولمایدۇ، یۈرۈگۈڭالر ھهرقانچه قىززىپ كهتسىمۇ قىلماقچى چىقىدۇ دىگهن گهپ، د
ناۋادا گىـپىمگه  ! بولغان ئىشڭالردىن مهن یاكى تىلالخان ئالدىن خهۋەر تېپىشىمىز كىرەك، بىر تۇتاش بۇیرۇققا بویسۇنىشىڭالر كىرەك      

  ! ە بىرىڭالرقایىل بولغان بولساڭالر ماڭا ھازىر ۋەد
  . دىیىشتى بالىالر دىیىشىۋالغاندەك تهڭال جاۋاب بىرىپ–،!ئاكا خاتىرجهم بۇلۇڭ، بىز ئهمدى خالىغانچه ئىش قىلمایمىز        -
 پاششاخان ئۇكىسىغا بۇرۇلۇپ قاراپ ئىشارەت قىلىۋىـدى، تىلالخـان    -یاخشى بۇرادەرلهر، ھازىر سىلهرگه بىر ئىشنى ئۇقتۇرىمهن،                -
بىرىمىـزدىن ئـایرىلىمىز،   - ئهته ئهتتىگهندىن باشالپ بىز ھهممىمىز بىر–هر بىر بالىغا ئۈچ بوغماقتىن پۇل تهقسىم قىلىشقا باشلىدى         ھ

قۇلۇڭالردىكى پۇل سىلهرنىڭ چىقىمىڭالرغا ئازادە یىتىپ ئاشىدۇ، ھهر بىرىڭالرغا بىردىن ۋىـالیهت تهقـسىم قىلىنـدى، ئهتىـدىن باشـالپ          
ە رایۇنغا بېرىپ خهلق ئارىسىغا چۈكۈسىلهر، سىلهرنىڭ ئۇقۇغـان كىتـاۋىڭالر ھهقىقهتهنمـۇ كـۆپ ئىـدى، ئهمـدى ئـۇالرنى           ئۈزەڭالرغا تهۋ 

ئهمىلىــیهتكه تهتبىقالیــدىغان چــاغ كهلــدى، ۋاقــتىڭالر پهقهت بىــر یىــل، بــۇ بىــر یىــل ئىچىــدىكى ۋەزىــپهڭالر بولــسا ئــۈزەڭلهرگه تهۋە     
ھۋالىنى شۇنداقال رۇسـالرغا قارشـى كۈچلىرىمىزنىـڭ ئهمىلىـي ئهھـۋالىنى یۇشـۇرۇن ئىگهلـلهش،            رایۇندىكى رۇس كۈچلىرىنىڭ ئهمىلىي ئه    

ئۇندىن باشقا شارائىتى بارالر چهۋەندازلىق ماھارىتىنى پۇختىالڭالر، بولسا ماشىنا ھهیدەشـنى ئۈگۈنىـۋېلىڭالر، بـۇ جهریانـدا ئىگهللىـگهن       
ىرلىگهن تهقـدىرىڭالردىمۇ چۇقـۇم كالالڭالرغـا تىزىۋالغانـدىن كېـیىن ئهسلىـسىنى       ئهھۋالنى قهتئىي یېزىقچه خاتىرلهشكه بولمایدۇ، خات  

ــى     ! كۆیـــدۈرۋېتىڭالر ــارقى ۋەزىپىنـ ــدا یۇقـ ــىلهر پهقهت تىجـــارەتچى نامىـ ــسىلهر، سـ ــكه قاتناشمایـ ــى ھهرقانـــداق ھهركهتـ ــالرغا قارشـ رۇسـ
 مۇشـۇ چاغـدا مۇشـۇ ئۆیـدە كۈرىـشىمىز، ئىـشالردا ئاالھىـدە          ئۇرۇندایسىلهر، ساالھىیىتىڭالرنى قهتئىي ئاشكارىالشقا بولمایدۇ، كىلهر یىلى      

ئۆزگۈرۈش بولۇپ قالسا بىز سىلهر بىلهن ئاالقىلىشىمىز، ئسىڭالردا بولسۇن بالىالر،بۇ ۋەزىپه قارىماققا ئاددى بولغىنى بىلهن ئهمىلىیهتته 
ر، پۇلنىڭ غېمىنى بىز قىلمىز، بۇنـدىن كېیىنكـى   ئاددى ئهمهس، ۋەزىپىنى ئۇڭۇشلۇق ئۇرۇنداش ئۈچۈن قهتئىي پۇلنىڭ كۈزىگه قارىماڭال          

ئۇرۇندىماسـلىقىڭالرغا بـاغلىق،   -بولماسلىقى سىلهرنىڭ مۇشۇ قېتىملىق ۋەزىپىنى یاخـشى ئۇرۇنـداش   -ھهركىتىمىزنىڭ ئۇڭۇشلۇق بۇلۇش  
  قانداق بالىالر؟

  .بىرىگه قارىشىپ-نچ بىلهن بىر دىیىشتى بالىالر تۇلۇپ تاشقان ئىشه–! چاتاق یوق ئاكا، گۈل چىقىرىۋېتىمىز        -
شـۇنداق قىلىـپ ئۇالرنىـڭ قىـسقا یېغىنـى ئاخىرالشـتى، بـالىالر بــۇ ۋەزىـپىگه ئاتالنغىنىـدىن قـاتتىق خۇشـال بولىۋاتـاتتى، ئـۇالر ئــۆزلىرىنى              

لىقى ئۈچـۈن  رومانالردىكى باش قهھىرمـانالردەك ھىـس قىلىـشىپ پـۇلالرنى یانچۇقىغـا سېلىـشقىنىچه ئهتىكـى سـهپهرنىڭ تهییـار           -ھىكایه
  .رەستىگه مېڭىشتى

ئۇالر بىلهن قۇچاقلىشىپ خوشالشتى، ئاندىن ئۇالر   ئهتىسى ئهتتىگهندە پاششاخان بىلهن تىلالخان بىكهتكه بالىالرنى ئۇزاتقىلى چىقىپ   
ېقىن جایـدىكى  قالغـان قىـسمىنى شـهھهرگه یـ      دۇنیانىڭ ئۆزىگه الزىم بۇلىدىغاننى ئېلىپ قېلىـپ -ئۆیگه ئالدىراپ قایتىپ ئۈیدىكى مال    

  . چوڭ مازارلىققا یهنى بۇۋىسى جااللىدىن شهیخنىڭ ئۈیى بار مازارلىققا بۇرۇنقى ئۇسۇلى بۇیىچه كۈمۈپ چىقتى
ئهتىسى ئهتتىگهندە ئۇالر یېڭى پىالنى بۇیىچه پویىز ئىستانسىغا چىقىپ ئۆزىگه الزىم بۇلىدىغان ئادەمنى ئىزدەشكه باشلىدى، پـۇیىزدىن       

بۇیاققـا قـارىغىنىچه كىتىـپ بـاراتتى، شـۇ چاغـدا بېـشىغا قىزىـل شـهپكه          -ۇس یىگىت سومكىسىنى كۈتۈرۈپ ئۇیـاق    ئهمدى چۈشكهن بىر ر   
كېیگهن كۈزىگه ئهینهك تاقىۋالغان بىر تۈركمهن یىگىت پویىزدىن ئهمدى چۈشكهن بۇ رۇس یىگىتىنىڭ ئالدىغا كىلىپ قىـزغىن سـاالم             

  .قىلىپ قۇلىنى ئۇزاتتى
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  . دېدى قىزىل شهپكىلىك كۆز ئهینهك تۈركمهن یىگىت راۋان رۇس تىلىدا-گىت؟ یاخشىمۇ سىز یى        -
  . دېدى جاۋابهن رۇس یىگىتمۇ بۇ ناتۇنۇش یىگىت بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ-یاخشىمۇ سىز؟ ...ھه        -
  مۇسكىۋادىن كهلدىڭىزمۇ؟        -
  ....یاقهي لېنىنگىرادتىن كىلىشىم، سىز        -
  ه مهن بىر یهرلىك مۇخپىر یىگىت، ماڭا سىزنىڭ یاردىمىڭىز كىرەكتى، بىلمىدىم یاردەم قۇلىڭىزنى سۇنارسىزمۇ؟ھ        -
  سىزگه قانداق یاردىمىم كىرەكتى؟        -
هم چوڭ بىر سىزگه ئۇدۇلال دەۋىرەي، گېزىتخانا باشلىقى ماڭا بىر مۈشكۈل ۋەزىپىنى ئارتىپ قویىۋاتىدۇ، شهھىرىمىزدە قهدىمىي ھ        -

ئـویمىلىرىنى رەسـىمگه تارتىـپ چىـق دەۋاتىـدۇ، باشـلىقىمىز ئـۇ بىـر رۇس         -مهسچىت بار ئىدى، ئۇالر ماڭا شۇ مهسـچىتنىڭ پۈتـۈن نهقىـش      
ئادىتىنى تازا بىلىپ كهتمهیدۇ، مهن مۇشۇ شهھهردە تۇغۇلغان، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۈیۈم شـۇ     -مىللىتىدىن ئىدى، بىز تۈركمهنلهرنىڭ ئۆرۈپ    

 ناھایىتى یـېقىن، مهن ئـۇیهردە بـۇ ئـاپىراتنى كۈتـۈرۈپ یۈرسـهم تـازا بىـر قامالشـمىغان ئىـش بۇلغىـدەك، بـۇ ئىـشنى باشـلىققا                       مهسچىتكه
ئېیتالمىدىم، ۋاقتىدا ئۇرۇندىمىسام یهیدىغان نېنىمدىن ئایرىلىپ قالىمهن دەڭا، شۇڭا بۇ پۇلنى سىزگه بهرسهم مىنىڭ ئورنۇمدا ماڭا بىـر    

  اق؟یاردەم قىلسىڭىز قاند
تۈركمهن یىگىـت یېنىـدىن خـېلىال جىـق بىـر تۇتـام پـۇلنى سـۇغۇرۇپ رۇس یىگىتنىـڭ قۇلىغـا تۇتقـۇزدى، تۈركمهنىـستانغا پـۇل تـاپقىلى                  

  .كهلگهن بۇ رۇس یىگىت قۇلىدىكى بۇنچه جىق پۇلنى كۆرۈپ بۇ ئىشقا قىززىپ قالدى
  . دېدى رۇس یىگىت ھهیران قالغان ھالدا-؟ ئاددى بىر ئىشكهنغۇ، بۇنىڭغىمۇ شۇنچه تۈزۈت قىلىش كىتهمدۇ        -
 سـىز بىلمهیـسىز، بـۇیهردىكى یاشـالر بـۇ ئـاپىراتنى ئىشلىتىـشنى        - دېدى تۈركمهن یىگىت چىرایىنى پۈرۈشـتۈرۈپ     –! ھهي بۇرادەر         -

 ئىـشلىتهلهیدىغان ئـادەمنى   ئۇبدان بىلىپ كهتمهیدۇ، تارتقان سۈرەت یاخشى چىقمىسا باشلىققا نېمه دەپ قارایمهن، شۇڭا بـۇ بىرنىمىنـى          
  !تاپماق بهك تهس بولدى دەڭا

چاتاق یوق، مىنىڭ بۇیهرگه تۇنجى كىلىشىم، ھېلىقى مهسچىتنى ماڭا كۆرسىتىپ قۇیـۇڭ مهن قـۇلىڭىزدىكى بـۇ نىمىنىـڭ تىلىنـى               -
  . دېدى رۇس یىگىت تۈرك یىگىتنىڭ قۇلىدىكى ئاپپىراتنى قۇلىغا ئېلىپ-ئۇبدان بىلىمهن،

  . شۇنداق قىلىپ ئۇدۇل ئاۋات رەستىدىكى خانلىق مهسچىتنىڭ ئالدىغا یىتىپ باردىئۇالر
 ھهر بىـر نهقىـشنى   – دېدى مۇخپىر یىگىت ئاپپىرات كۈتۈرىۋالغان رۇس یىگىتكه قـاراپ خۇشـال بولغـان ھالـدا          –یىتىپ كهلدۇق           -

ش پۈتكهندە یهنه قاتىمهن، مۇنۇ خالتىدا زاپاس نىگاتىـپ بـار، ھه   ئۈچ پارچىدىن تارتىڭ، بىرىمۇ كهم بولمىسۇن، پۇلنى ئاز كۆرسىڭىز ئى        
  راسىت بېشىڭىزغا بۇ قىزىل شهپكىنى كىیىۋېلىڭ، مۇسۇلمانالر باشتاق ئادەمنى ئانچه یاقتۇرۇپ كهتمهیدۇ، گىپىمنى چۈشهندىڭىزمۇ؟

ىن كىتىـپ قالـدى، رۇس یىگىـت ئـاپپىراتنى     مۇخپىر یىگىت بېشىدىكى قىزىل شهپكىنى رۇس یىگىتنىڭ بېشىغا كىیگۈزۈپ قویۇپ بۇ یهرد  
گۈللهرنى ۋاسـىلدىتىپ تارتىـشقا   -تۇرۇسلىرىدىكى ھهرخىل رەڭلىك نهقىش-بوینىغا ئېسىپ مهسچىتنىڭ ئىچىگه كىرىپ مهسچىتنىڭ تام 

مالشــمىغان باشـلىدى، بــۇ ۋاقىــت دەل كىــشىلهر پىـشىن نامىزىــدىن یېنىۋاتقــان چــاغ ئىــدى، مهسـچىتتىن یېنىۋاتقــان كىــشىلهر بېــشىغا قا    
  .رەڭدىكى شهپكه كېیگهن بۇ رۇس یىگىتكه ئهجهبلىنىپ قارىشىپ ئىچىدە بىر نىمىلهرنى دىیىشىۋاتاتتى

  !توۋۋا بۇ رۇسنىڭ كېیگهن شهپكىسىنى، ئایال كىشىدەك قىزىل بىر نىمىنى كىیىۋاپتۇغۇ بۇ        -
  ى بۇ؟بىزنىڭ مهسچىتىمىزنى رەسىمگه تارتىپ نېمه قىلىدىغاندۇ ئهمد        -
  !شۇ-نىمه قىالتتى بۇ خهق، مهسچىتىمىزنى یېقىۋېتىشنىڭ كۇیىدا بۇلىۋاتقاندۇ        -
  !ھاي ئهتراپقا قاراپ گهپ قىلىڭالر، مۇخپىر دىگهن تۈركمهنچىنى ئۇبدان بىلىدىكهن، ئېغىزىمىزدىن باالغا قالمایلى یهنه        -

ــغۇل بۇل     ــلهن مهش ــشى بى ــارتىش ئى ــىم ت ــڭ رەس ــشىلهر ئۆزىنى ــشتى،     كى ــپ قېلى ــقىنىچه چىكىتى ــدىن قاراش ــتكه كهینى ــان رۇس یىگى ىۋاتق
ئویمىالر كۆپ ئىدى، رۇس یىگىت ناھایىتى ئۇزۇن ۋاقىتتا بۇ ئىشنى تامامالپ مهسچىتنىڭ ئالـدىغا چىقتـى، ھېلىقـى            -مهسچىتتىكى نهقىش 

راق پـۇل چىقىرىـپ رۇس یىگىـتكه رەھمىتىنـى     تۈركمهن مۇخپىر یىگىت مهسچىت ئالدىدا ئۇنىڭغا سـاقالپ تـۇراتتى، ئـۇ یېنىـدىن یهنه ئـاز          
  .بىلدۈرۈپ ئۇنىڭ بىلهن خوشالشتى

كهچته خانلىق مهسچىتكه كىلىپ خۇپتهن نامىزى ئۇقۇیـدىغان كىـشىلهر ئىنتـایىن كـۆپ ئىـدى، ئىمـام قىرائهتنـى تۈگىتىـپ سـهجىدىگه              
  .ۋۇررۇ ئاۋاز ئاڭلىنىپ كهتتى-بارغاندا مهسچىتنىڭ ھویلىسىدا ۋاررۇ

بىر قىزىل شهپكىلىك یۇچۇن ئادەم مهسچىتنىڭ ھویلىسىدىكى گىلهمـگه بىنـزىن چېچىـپ ئـوت قۇیىۋاتقـان ئىـدى، سـىرتتىن               مۇشۇ تاپتا   
نامازغا كىچىكىپ كهلگهن بىر قانچهیلهن بۇ ساراڭنىڭ قىلمىشىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ۋاقىراپ ئېتىلغان ئىـدى، قىزىـل شـهپكىلىك یۇچـۇن      

ىنىچه ئۇچقانـدەك یـۈگىرەپ قېچىـپ ئۇالرنىـڭ چاڭگىلىـدىن قۇتۇلـدى، ئۇنىڭغـا ئېتىلغـان بـۇ             ئادەم رۇسچه بىـر نىمىلهرنـى دەپ ۋاقىـرغ        
ئادەملهر ئوت یالقۇنىنىڭ یامىراپ كهتمهسلىگى ئۈچۈن بۇ یۇچۇن ئادەمنى قوغالشتىن ۋاز كىچىپ كۈیىۋاتقان گىلهملهرنـى سـۆرىگىنىچه           

ىماممۇ ئهتتهھه یاتۇدا ئۇزۇن ئولتۇرالمـاي ئىككـى یانغـا ئالـدىراپ     مهسچىت ھویلىسىغا ئاچىقىپ ئۈچۈرۈشكه باشلىدى، ئاڭغىچه قېرى ئ     
  .ساالم قىلىپ جامائهتنى باشالپ ھۇیلىغا چىقىپ ئۈلگۈردى

  . دېدى ئىمام غهزەپتىن تىتىرەپ-! قایسى مۇرتهد دەۋزىخىنىڭ ئىشى بۇ؟ ئالالھنىڭ ئۈیىگىمۇ ئوت قویغان بارمۇ؟        -
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بهسـته ئهھـۋالنى دوكـالت    -انچه كىشى ئىمامنىڭ ئالدىغا بىر قىزىـل شـهپكىنى كۈتـۈرۈپ كىلىـپ بهس     ئوتنى ئۈچۈرىۋاتقان ھېلىقى بىر ق    
    :قىلىشقا باشلىدى

 سىرتتىن كىرىشىمىز، بىر ساراڭ بۇ گىلهملهرگه ئوت قۇیىۋېتىپتۇ، تۇتىۋاالیلى دىسهم، ئۇ كاپىر ئاجایىـپ چاققـانكهن، قېچىـپ كهتتـى،         -
ېخى رۇس تىلىدا بىزنى بىر نېمه دەپ تىلالۋاتىدۇ، ئالدىراشچىلىقتا بېشىدىكى شهپكىـسىنى چۈشـۈرۈپ   قارىساق سېپى ئۆزىدىن رۇسكهن، ت   

  !قویدى، بىزمۇ ئوت ئاپىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇنى بهك قوغالپ كهتمىدۇق، بۇلغان ئهھۋال مۇشۇ دىسىله ئاخۇنۇم
 دېــدى جامائهتنىــڭ – شــهپكىنى مهن ئۇنىــڭ بېــشىدا كــۆرگهن  چۇقــۇم ئهشــۇ چۈشــتىكى قىزىــل شــهپكىلىل رۇســنىڭ ئىــشى، بــۇ          -

  .ئارىسىدىكى تىلالخان گهپنى ئۇلغایتىپ
  . دېدى یهنه بىرەیلهن–!  توغرا مهنمۇ كۆرگهن، شۇنىڭ بېشىدىمۇ مۇشۇنداق شهپكه تۇراتتى، چۇقۇم ئهشۇ رۇس مۇخپىرنىڭ ئىشى        -

  .ۇال قىلىشىۋاتقان جامائهتنى بېسىقتۇردىدىگهننى ئاڭالپ غولغ» روسنىڭ ئىشى«ئىمام ئاخۇنۇم 
ھهر نېمه بولسا ئوتنى ۋاقتىـدا ئۈچۈرىۋالـدۇق، قالغـان گهپنـى ئهته دىیىـشهیلى،          ھاي جامائهت، گۇمان ئىماننى قاچۇرا دەپتىكهن،             -

  !ھهممىڭالر تارقىلىڭالر
نــى بۈلىــۋىتهلمهي گۇدۇڭــشىغىنىچه مهســچىتتىن    ئىمامنىــڭ جامــائهت ئارىــسىدىكى ئىنــاۋىتى چــوڭ ئىــدى، جامــائهت ئىمامنىــڭ گىپى       

  .ئایرىلىشتى
ــۈنكى              ــدى، چ ــان ئى ــلهن قویغ ــسهت بى ــۇم مهخ ــوتنى مهل ــۇ ئ ــۇ ب ــۇپ ئ ــۆزى بول ــادەم پاشــشاخاننىڭ ئ ــهپكىلىك ئ ــل ش ــۇ قىزى ــلىدە ب ئهس

هتـسىزلىك زىمىننـى بىـر    تۈركمهنىستاندا مۇنداق بىر ئىش ئۇمۇمى یۈزلـۈك ئـادەتكه ئایلىنىـپ قېلىۋاتـاتتى، زۇلـۇم شـۇنچه كۈچىیىـپ ئادال        
ھهمـمه ئىـش   »«پادىـشاھنىڭ ئهمىـرىگه بویـسۇنماق ۋاجىپتـۇر    «ئالغان بولسىمۇ مىھراپتا ئولتۇرۇۋالغان كالته موللىالر خهلىقـقه ئىزچىـل          

دىگهنــدەك تهشــۋىقاتالرنى » روســالر مهســچىتلىرىمىزنى یىڭىــالپ زىلچــا گىلهمــگه تولــدۇردى »«لهۋھۇلمهھپۇزغــا مۇشــۇنداق پۈتــۈلگهن
یتىپ جهمىیهتنىڭ نىسبىي مۇقىملىقىغا كاپالهتلىك قىلىۋاتاتتى، خهلق ئۆز كۈزى بىلهن كۆرگهن ناھاقچىلىققا نىـسبهتهن غۇلغـۇال         كۈچه

دىگهن ئایهتنى بورمىالپ مىسال كهلتۈرەتتى، مانـا مۇشـۇنداق   » ئالالھ سهۋىر قىلغۇچىالر بىلهن بىلله«قىلشىقاندا ئۇالر تهپ تارتماستىن     
ھهممه ئىشنى ئالالغا قۇیىـدىغان    ىنىڭ تهسىرىدە بۇ زىمىندىكى كۈپۈنچه مۇسۇلمانالر قوینىڭ قۇزىسىدەك یۇۋاشلىشىپ  مىھراپ تهشۋىقات 

تهپهككـۇر قىلمایـدىغان، زۇلۇمغـا قارشـى      -دەرىجىگه بېرىپ ۋەتهننىڭ مۇستهقىللىقى، مىللهتنىڭ ئازاتلىقى توغۇرلۇق ھېچقانـداق پىكىـر          
رمهیدىغان دەرىجىگه بېرىپ قېلىۋاتاتتى، ھهتتا ئاز ساندىكى زۇلۇمغا قارشى چىققۇچىالر رۇسـالرنىڭ    ھهركهت قىلىشنى خىیالىغىمۇ كهلتۈ   

 ئۆگزىلىرىــدە پانالىنىــپ قۇنــۇپ قالغــان چــاغالردىمۇ جامــائهت بــۇالرنى قۇرشــاپ  -قــوغالپ زەربه بىرىــشىدىن قېچىــپ مهســچىتنىڭ ھــویال
ۇلىۋاتاتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن پاششاخان بۇ غهمـسىز مۇسـۇلمانالرغا رۇسـالرنىڭ زادى    تۇتىۋېلىپ ساقچىالرغا تاپشۇرۇپ بهرگهن ئهھۋالالرمۇ ب 

غـۇرۇرىنى غىـدىقالش ئۈچـۈن بـۇ     -قانداق ئادەم ئىكهنلىكىنى ئهمىلىیهتته بىر بىلدۈرۈپ قۇیۇش ھهمدە بۇالرنىڭ ئۇخالپ یاتقان ۋىجـدان       
  . ئۇالپ پىالنلىغان ئىدىمهسچىتكه ئوت قۇیۇش ھهركىتىنى رۇسال كۇچىسىدىكى ئوت كىتىش ۋەقهسىگه 

ئېغىزغا تارقىلىپ پۈتۈن شـهھهردە غۇلغـۇال قوزغىـدى، مۇشـۇ ئىـشنىڭ تهسـىرىدىن بولـسا كىـرەك بۈگـۈنكى                -ئهتىسى بۇ گهپ ئېغىزدىن   
ئـارا  -كىـشىلهر ئـۆز  . جۈمه نامىزى ئۇقۇغىلى كهلگهن جامائهت ئادەتتىكى چاغدىكىدىنمۇ كۆپ یېغىلغاندەك تۇراتتى     خانلىق مهسچىتكه 

ۇالقلىرىنى یېقىپ كۇسۇرلىشىپ بۇ ئوت قۇیۇش ۋەقهسىنى توختىماي ئانالىز قىلىـشاتتى، ئىمـام كۈتـۈلمىگهن بىـرە ئىـشنىڭ یـۈز بىرىـپ         ق
نهسىھهتنى قىسقارتىپ خۇتبىگه بالـدۇرال چىقىۋالـدى، نامـاز ئۇقۇلـۇپ دۇئـا یاندۇرۇلـدى، دەل مۇشـۇ        -قېلشىدىن ئهنسىرەپ بۈگۈنكى ۋەز 

ا كۆز ئهینهك تاقىۋالغان پىشانىسىدىن نۇر یېغىپ تۇرىدىغان بېشىغا چىرایلىق سهلله ئۇرىۋالغان یاش بىر قارى  پهیتته مهسچىت ھویلىسد  
  .یىگىت جامائهتكه بىر ئىشنى ئۈنلۈك مۇراجهت قىلىۋاتاتتى

ېڭىشقا تهمشىلىۋاتقان  دېدى قارى یىگىت ئۈنلۈك ئاۋازى بىلهن ئۈیىگه م-! ھهي ئهزىز مۇسۇلمانالر، جاھان زادى نېمه بولۇپ كهتتى؟-
ئاخشام بۇ رۇسالر بىزنىڭ بۇ مهسچىتىمىزگه ئوت قۇیۇشـقا پېتىنـدى، ئهته یهنه نـېمه ئىـشالر یـۈز بىـرە ،               -پۈتۈن جامائهتنى توختۇتۇپ    

رۇسالر ھۆكۈمهت رۇسالر كۇچىسىدىكى ئوت كىتىش ۋەقهسىنى بىزدىن كۈرىۋاتىدۇ، ئۇالر پۈتۈن تهكشۈرۈشنى بىزگه قارىتىۋاتىدۇ، شۇڭا        
بىزدىن ئۆچ ئالماقچى، ھۆكۈمهت رۇسالر كۇچىسىدىكى ئوت قویغۇچىالرنى تىزدىن تېپىپ چىقىپ بۇ زىـددىیهتنى ھهل قىلىـشى كىـرەك،            

  ! قاراڭال بۇ گىلهمگه
ڭ ئاڭغىچه تىلالخان تاھارەت ئېلىش ئۈینىڭ بۇلىڭىغا تىقىپ قۇیۇلغان یېرىمى كۈیۈپ كهتـكهن گىلهمنـى سـۆرەپ ئاچىقىـپ جامائهتنىـ               

  :ئالدىغا تاشالپ قارى یىگىتنىڭ سۈزىگه لوقما سالدى
شــۇنداق جامــائهت ئــۇالر بىزنــى نــېمه كۈرىۋاتىــدۇ، بۈگــۈن بىــز مهســچىتىمىزنىڭ كۈیىــشىگه قــاراپ تۇرســاق، ئهته ئــۇالر بىزنىــڭ            -

لمانلىرى ئاخىرەتته ئالالھغـا نـېمه   سېڭىللىرىمىزنى كۆیدۈرىدۇ ، بىز تۈركمهن مۇسۇ–قۇرئانىمىزنى كۆیدۈرىدۇ، ئۇنىڭ ئهتىسى خۇتۇن      
  !دەپ جاۋاپ قایتۇرىمىز؟

  .جامائهت باشلىرىنى لىڭىشتىپ قاتتىق غۇلغۇال قىلىشقا باشلىدى
  !بۇ یىگىت توغرا دەیدۇ        -
  !شۇنداق بىز ئهمدى قاراپ تۇرساق، بىزنى مۇسۇلمان دىگىلى بولماس        -
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  !رەكھۆكۈمهت ئوت قویغۇچىنى تېپىشى كى        -
  !كىسهك قىلىشىمىز كىرەك-ئالالھنىڭ ئۈیىگه ئوت قویغۇچىنى چالما        -
-        ......  

غـۇال زورىیىـشقا باشـلىدى، شـۇ چاغـدا ئىمـام ئـاخۇنۇم یۈگـۈرۈپ چىقىـپ              -مهسچىت ھویلىسىدىكى جامائهت بارغانسىرى كۈپىیىـپ غـۇل       
لىۋىدى، پاششاخان بۇنى ھىس قىلىپ تىلالخانغا ئىشارەت قىلىـپ قۇیـۇپ   جامائهتكه گهپ قىلىپ ئۇالرنىڭ مۇزاكىرسىنى توختاتماقچى بۇ    

  :ئۈنلۈك ئاۋازى بىلهن سۈزىنى داۋامالشتۇرۇپ جامائهتنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تارتتى
ىزنى بىزنىڭ تاقىتىمىزنىڭمۇ چېكى بار، بىز ھهرقـانچه پهرۋاسـىز بولغـان تهقـدىردىمۇ مهسـچىتىمىز بىـلهن قۇرئـانىم       !  ھهي مۇسۇلمانالر  -

بىز شهھهرلىك ھۆكۈمهتكه بېرىپ بۇ ! قوغدىشىمىز كىرەك، ئۆزىنى ھهقىیقى مۇسۇلمان ئهركهك دىگۈچىلهر بولسا مهن بىلهن مېڭىڭالر      
  !....ئهھۋالنى مهلۇم قىالیلى، ئۇالر بىزگه بۇنى چۈشهندۈرسۇن

  .پۇلنى ئېلىپ ئۇنىڭ قۇلىغا سۇندىبۇ چاغدا تىلالخان ئىمام ئاخۇنۇمنىڭ یېنىغا ئالدىراپ بېرىپ یېنىدىن بىر باغالم 
ئىمام ئاخۇنۇم بۇ یاققا كهلسىله، بۇنى مهككىدىكى ئاتام سىلىگه ئاتاپ ئىۋەتكهن ئىكهن، یېقىنـدا ئاتـام سـىلىنى چۈشـىدە تـۇال                      -

 ئاتـام ئـۆزى ھهل   كۆرۈپ سىلىنىڭ ساالمهتلىكلىرىدىن ئهنـسىرەپ قـاپتۇ، ئالـدىمىزدىكى ئایـدا سـىلىنىڭ ھهجـگه بارىـدىغان ئىـشلىرىنى         
 دېدى تىلالخان ئىمام ئاخۇنۇمنىڭ یېڭىدىن تارتقىنىچه مهسچىت ئىچىـگه  –! قىلغۇدەك، پۈتۈن چىقىمنى ئاتام ئۈزەم كۈتۈرىمهن دەیدۇ 

  .ئهكىرىپ
لهن چۇرۇڭ بى-ئىمام ئاخۇنۇم بۇنچه جىق پۇلنى كۆرۈپ ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهجگه بارىدىغان گهپنى ئاڭالپ مهسچىت ھویلىسىدىكى ۋاراڭ

  .كارى بولماي تىلالخاننىڭ كهینىدىن ھىجىیىپ ماڭدى
ئاتـام سـىلىگه ئىـۋەتىپتىكهن، قالغـان تـۆت بـاغالمنى         ئاخۇنۇم بۇ یهردە مىت قىلماي تۇرسىال، ئهسلى بۇ پۇلـدىن بهش بوغمـاقنى              -

 تىلالخـان شـۇنداق دەپ قۇیـۇپ مهسـچىتنىڭ     -!ئاكام یېنىغا سېلىۋالغان ئىدى، جىنـدەك تـۇرۇپ تۇرۇپـسىال، ئامـانهتنى ۋاقتىـدا بىرىـۋەتهي       
  .ھویلىسىغا یۈگۈردى

ئـاڭغىچه ھویلىـدىكى جامـائهت    . ئىمام ئاخۇنۇم ئاسماندىن یاغقـان بـۇ بایلىقنىـڭ خۇشـاللىقىدا تۇرغـان یىرىـدە چىكىتـتهك تۇرىـۋەردى             
یىگىــت پاشـشاخاننىڭ كهینىــدىن  دىیىـشكىنىچه یــاش قـارى   » !ال ئىـالھه ئىللهھــۇ مۇھهممىـدىن رەســۇلىالھ  « كىچىككىــچه -چوڭىـدىن 

ئهگهشـتى، شـهھهرلىك ھۆكــۈمهت بىـلهن خــانلىق مهسـچىتنىڭ ئـارلىقى پىیــادە یېـرىم ســائهتلىك یـول ئىـدى، جامــائهت یولبـۇیى ئــاۋازىنى          
چـوڭ  دىگهن كهلىمىنى شۇئار قىلىپ توۋالپ ماڭغاچقا باشقا مهسچىتلهردىكى جامائهتمۇ سهپكه قېتىلىپ  » !ئالالھۇ ئهكبهر «قۇیىۋېتىپ  

یولغا پاتماي قېلىشتى، كىشىلهر شهھهرلىك ھۆكۈمهتكه سهلدەك ئېقىشقا باشلىدى، سهپنىڭ بېشىدا پاششاخان قاتارلىق بىر قانچه یـاش            
ھېلىقى یېرىمى كۈیۈپ كهتكهن گىلهم بىلهن قىزىل شهپكىنى ئېگىز كۈتۈرۈۋېلىشقان ئىـدى، شـهھهرنىڭ ئامـانلىق سـاقلىغۇچى كۇچـا         

زىمىنــدا ئهزەلــدىن بۇنــداق كــۆپ نامایىــشچى قۇشــۇننى كــۆرۈپ باقمىغــان ئىــدى، ئــۇالر بــۇنى كــۆرۈپ ئــاالقزادە  چــارالش قىــسىملىرى بــۇ 
كـویالردىكى رۇسـالر دۇكـانلىرىنى تاقىـشىپ ئـۆیلىرىگه      –بولغىندىن قورقۇشۇپ باش شىتابىغا تېلفۇن قىلىپ قىلىپ ئۆلگـۈردى، كۇچـا          

  .تىمۈكۈشۈپ جېنىنى ساقالشنىڭ كۇیىدا ئاالقزادە بۇلۇش
ئانـام بۇاللمـاي قالـدى،    «یولنىڭ یېرىمىدىن ئاشقاندا تىلالخان ئالدىـدا یـول باشـالپ مېڭىۋاتقـان پاشـشاخاننىڭ یېنىغـا یـۈگرەپ بېرىـپ          

دەپ ئاكىـسىنى سـهپتىن ئېلىـپ قالـدى، شـۇنداق قىلىـپ نامایىـشىچى قۇشـۇننى قېنـى          » چوڭالر سىنى ئانام بىلهن رازىلىشىۋالـسۇن دەیـدۇ      
  . قانچىسى باشالپ مېڭىۋەردىقىززىقالردىن بىر

بىردەملىــك . ئـۇالر شــهھهرلىك ھۈكۈمهتنىـڭ ئالــدىغا بارغانـدا سانــسىز قۇراللىـق رۇس ئهســكهرلهر تهق بولـۇپ ئۇالرنىــڭ ئالـدىنى توســتى      
ىچه سۆھبهتتىن كېیىن شهھهر باشلىقى ئىالخۇن ھاجى چوڭ كارنایدا سۆز قىلىپ مهسچىتكه ئوت قویغـان جىنـایهتچىنى ئهته ئهتـتىگهنگ         

تۇتۇپ ئىنىق جاۋابىنى بىرىدىغانلىقىنى جامائهتنىڭ خـاتىرجهم ئـۆیگه قایتىـشىنى تهلهپ قىلـدى، ئـاقكۆڭۈل شـهھهر جامـائىتى رۇسـالرغا          
  .غهلبىسىدىن خۇشال بۇلۇشۇپ دەرھال ئۆیلىرىگه بىخىرامان قایتىشتى  بهكال ئىشىنهتتى، شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ

ئونبهش    قىرىقتهك ھهربىي ماشىنا خانلىق مهسچىت ئهتراپىغا یېغىلىپ مۇشۇ مهھهللىگه تهۋە-ىن ئاشقاندا ئوتتۇزكهچ بولۇپ ناماز شامد
یاشتىن یۇقۇرى ئاتمىش یاشتىن تۈۋەن ئهرلهرنىڭ ھهممىنى ماشىنىغا تۇخۇ باسقاندەك بېسىپ ساقچى ئىدارىسى تهرەپكه ئېلىپ ماڭـدى،          

كهینى بولـۇپ بـۇ قېتىملىـق ئهرىـز قىلىـش      -ىلىرىنىڭ ئایىغى كېچىیچه ئۈزۈلمىدى، رۇسالر ئالدىشهھهر ئىچىنىڭ یوللىرىدا ساقچى ماشىن   
ــادەملهرگه تۇشــۇپ           ــۈرمه ئ ــۇراق قىلــدى، ت ــتىگىچه س ــۇپ ھهپ ــادەمنى تۇت ــېقىن ئ ــا ی ــرىم مىڭغ ــر یې ــدىن بى ــقان ئاممى ــشقا قاتناش نامایى

تىــز شــۇنداق قورقۇنۇشــلۇق بولــدىكى بىــر ھهپتىــدىن كېــیىن بــۇ ســۇراق شــۇنداق -پاتمىغـانلىرى ھهربىــي گازارمىالرغــا ســۇالندى، ســۇئال 
بىرىنى تۇنىیالمىغۇدەك بولۇپ -ئادەملهرنىڭ ھهممىسى ئاساسى جهھهتتىن قۇیۇۋېتىلگهن بولسىمۇ یىگهن تایاقنىڭ زەربىسىدىن ئۇالر بىر  

ۇیۇقسىز ئۆزىگه قىلىنغان بۇ ئادالهتـسىز  دىن رازى بولۇپ كىلىۋاتقان خهلق ئاممىسى ت» ئادىل سىیاسىتى«رۇسالرنىڭ . كىتىشكهن ئىدى 
تاڭ قالدى، ئۇالردىن ئاغرىندى، ئاخىرى قایتىدىن پىكىر قىلىپ ئویلىنىـپ ئۆزلىرىنىـڭ رۇسـالرنىڭ ئالـدام خالتىـسىغا           -مۇئامىلدىن ھاڭ 

هرگهن ھېلىقـى بىـر   چۈشكهنلىكىنى بىلىشتى، مهسچىتنىڭ ئۆگزىسگه پاناالنغىلى كهلـگهن سىیاسـى جىنـایهتچىلهرنى رۇسـالرغا تۇتـۇپ ب           
تــوۋۋا خــۇدایىم، ھېلىقــى بىــز تۇتــۇپ بهرگهن  « تــوپ جامــائهت بــۇ قېــتىم ھهربىــي ۋە ســاقچىالرنىڭ تــایىقىنى ئۆلگىــدەك یهپ كۆڭلىــدە  
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دەپ یاقىـسىنى  » جىنایهتچىلهرنى بۇالر مۇشۇنداق ئۇرغانمىدۇ؟ بۇنداقلىقىنى بىلگهن بولـساق ھهرگىزمـۇ تۇتـۇپ بهرمىـگهن بـۇالركهنمىز               
، ئهمىلىیهتته ئۇ سىیاسى تۇتقۇنالر شۇ كېچىسىدىكى سۇراقتىال تایاق زەربىسىدىن ئالالقاچان ئۈلۈپ قالغان ئىدى یاكى بولمىـسا      تۇتۇشتى

  .مهڭگۈلۈك مهجرۇھ بولۇپ قالغان بۇالتتى
ناھىیىنىـڭ    پ قوشنا بىـر پاششاخان بىلهن تىلالخان ئوتتۇرا یولدا سهپتىن ئایرىلغاندىن كېیىن شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال شهھهردىن ئایرىلى 

بىر ھهپته تایاق بىلهن   ئۇالر شهھهرگه قایتىپ كهلگهندىن كېیىن رۇسالرنىڭ تۈرمىسىدە. تاغلىق یېزىسىدا ھهپته تۇرۇپ قایتىپ كهلدى 
شـقىچه  لىرىدىن بولغان مۇسۇلمان جامائىتىنىـڭ رۇسـالرغا نىـسبهتهن با   »رازىمهن«ساۋىدىلىپ چىققان ھۆكۈمهتنىڭ ئادىل سىیاسىتىنىڭ      

دىمهك رۇسالر بۇ قېـتىم ئۈزلىرىنىـڭ تىلـى بىـلهن دىلىنىـڭ بىـر ئهمهسـلىكىنى ئهمىلىـي         . بىر پىكىردە بولۇپ قالغانلىقىنى ھىس قىلىشتى     
 .سۈت ئۈیقۇدىكى نهچچه مىڭ ئادەمنى بىر ھهپتىدىال ئویغۇتۇپ چىققان ئىدى  ھهركىتى ئارقىلىق شهھهر خهلقىگه ئىسپاتالپ
*            *              *               *               * 

ئارىدىن بىر یىل ئۆتۈپ ھهرقایسى ۋىالیهتلهرگه ۋەزىپىگه كهتكهن بالىالرنىڭ یېغىلىدىغان ۋاقتى یېقىنلىشىپ قالدى، پاششاخان بىلهن         
ائىلىـك شهخـسى تۇرالغـۇنى    تىلالخان بۇ بىر یىل ئىچىدە شهھهرلىك سـاقچى ئىدارىـسنىڭ ئالدىـدىكى دوقمۇشـتىن بىـرال یهردىكـى ئـون ئ                 

یاغ پىششىقالپ ئىشلهیدىغان بىـر كىچىـك زاۋۇتنىـڭ جىـددى تهییـارلىقىنى قىلىۋاتـاتتى، زاۋۇتقـا        -قىممهت باھادا سېتىۋېلىپ ئورنىغا ئۇن  
لـۇپ ئىككـى   كهینى بو-كىرەكلىك ئۆیلهر پۈتۈپ ماشىنا ئهسلىھهلهر قۇراشتۇرۇلۇش ئالدىدا تۇراتتى، بالىالرمۇ دىیىشىپ قویغاندەك ئالدى 

تاشــقىنلىققا تولــدى، بــالىالر -جانلىنىــپ قاینــام  كــۈن ئىچىــدە یېغىلىــپ بولــدى، قهلهنــدەرلهر كۇچىــسىدىكى بــۇ كونــا ئــۆي قایتىــدىن  
كهینىمۇ ئـون    بىرىنى بهكال سېغىنغان ئىدى، بۇ بىر یىلدا بالىالرنىڭ ئالدى ئون سهككىزگه-كىچىگىدىن بىر ئۆیدە چوڭ بولغاچقا بىر     

سـاقالالر بالىالرنىـڭ چىرایىنـى ھهقىـقهتهن ئۆزگهرتىۋاتقـان      -كىرىپ قالغان بولغاچقـا ئهمـدىال خهت تارتقـان یـۇمران بـۇرۇت     یهتتىلهرگه  
ئىدى، ئـۇالر كېچىـیچه بېـشىدىن ئـۆتكهن قىززىـق ئىـشالرنى دىیىـشىپ قىـزغىن پـاراڭ ئىچىـدە تـۈزۈك ئۇخلىیالمىـدى، ئانـدىن ئهتىـسى                      

بالىالر بۇ قېتىم ھهقىقهتهن . ىرىپ بىر یىللىق قىلغان خىزمهتلىرىدىن قىسقىچه دوكالت بهردى  ئهتتىگهندە پاششاخاننىڭ ھوجرىسىغا ك   
غهلبه بىلهن قایتىپ كهلگهن ئىدى، پاششاخان بىلهن تىلالخان بالىالرنىڭ ۋەزپىنى ئۇرۇنداش ئهھۋالىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن بـالىالردىن    

قـا باشـالپ ئاپىرىـپ زاۋۇت ھویلىـسىنىڭ كهیـنىگه ھهر بىـر بالىغـا ئاتـاپ سـېلىنغان          بهكال رازى بولدى، پاشـشاخان بـالىالرنى یېڭـى زاۋۇت    
بىرلهپ تارقىتىپ بهردى، یاتـاق ئىچىـدىكى ئـۆي جاھازىلىرىـدىن باشـالپ یوتقـان كـۆرپىلهرگىچه        -مۇنچىلىق ئۆیلهرنىڭ ئاچىقۇشىنى بىر 

بولدى، شۇنداق قىلىپ كهچته بۇ یېڭى تۇرالغۇدا قىسقا یېغىن یېڭىدىن بىر تۇتاش سېتىۋېلىنغان بولۇپ بالىالر بۇنىڭدىن بهكال خۇشال       
  . ئېچىلدى

 زاۋۇت – دېدى پاشـشاخان بالىالرغـا ئۈنلـۈك جاكـارالپ    -بۈگۈندىن باشالپ بۇ زاۋۇت بىزنىڭ یېڭى تۇرالغۇمىز بولىدۇ،     ! یىگىتلهر        -
ت مۇشـۇ یهتتىمىـز، ھـازىرچه بىـز ئـۇن تـارتىش زاۋۇتىـنىال        ئىككى كۈن ئىچىـدە ئىـشقا چۈشـىدۇ، زاۋۇتتـا ئىـشلهیدىغانالر پهقه          -مۇشۇ بىر 

ماڭدۇرىمىز، ئىسىڭالردا بولسۇن، ئهمىلىیهتته بىزنىڭ قىلىـدىغان ئىـشىمىز باشـقا بىـر ئىـش، ھـازىر ھهممىڭـالر تارقىلىـپ ئۈزەڭالرنىـڭ           
  !یاتىغىدىكى مۇنچىغا كىرىپ غۇسلى تاھارەت ئېلىپ چىقىڭالر، سىلهرگه دەیدىغان مۇھىم گهپ بار

بالىالر یهنه نېمه خۇشاللىق ئىش بۇالر دىگهندەك ئالدىراپ ئۆزلىرىنىڭ یاتىقىغا كىرىپ كىتىشتى، بىر دەمـدىن كېـیىن بـالىالر ئىـشالرنى          
  . تۈگۈتۈپ پاششاخاننىڭ ھوجرىسىغا یېغىلىشتى

ــشنى قــارار قىلىمىــز            - ــپ   دېــدى پاشــشاخان بالى-!یىگىــتلهر، بۈگــۈن بىــز بــۇ یهردە مــۇھىم بىــر ئى  ۋەتهن –الرغــا كهســكىن قىلى
مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشنى خاالیدىغانالر، ئهركىنىلىك، ھۆرلۈك ئۈچۈن جېنىنى پىـدا قىلىـشنى خاالیـدىغانالر ئورنـۇڭالردىن         

خــان تىلال!  یاخــشى ، ناھــایىتى یاخــشى– پاشــشاخاننىڭ ســۈزى تۈگىمهســته بــالىالر ئورنىــدىن بىــردەك چــاچراپ تۇرۇشــتى  –! تــۇرۇڭالر
 تىلالخـان دەرھـال ئالـدىن تهییـارالپ قویغـان قۇرئـانالرنى یىگىتلهرنىـڭ قۇلىغـا بىرمـۇ بىـر            -!یىگىتلىرىمىزنىڭ قۇلىغا قۇرئـاننى بىرىـڭ     

زىمىننىڭ ئىگىـسى بولغـان ئۇلـۇغ ئالالھنىـڭ نـامى      - قۇلىمىزدىكى ئىالھى مۆجىزە قۇرئان بىلهن قهسهم قىلىمىزكى، ئاسمان      –تۇتقازدى  
 پاشــشاخان ئۇكىـسى تىلالخانغــا  –! ئىــنىلهردىن بۇلـدۇق -كــى، بىـز بۈگۈنــدىن باشـالپ ئــالالھ یۇلىـدىكى ھهقىقــى ئاكـا    قهسـهم قىلىمىز 

قارىدى، تىلالخان ئاكىسى پاششاخاننىڭ سۈزىنىڭ ئاخىرىنى ئۇرغۇلۇق قىلىپ تهكرارالپ یىگىتلهرگه قارىـدى، یىگىتلهرمـۇ تىلالخاننىـڭ            
دەپ پاششاخاننىڭ قهسهم سۈزىنى ئۈنلۈك » !ئىنىلهردىن بۇلدۇق-ئالالھ یۇلىدىكى ھهقىقى ئاكابىز بۈگۈندىن باشالپ   «ئېیتقىنى بۇیىچه 

 یىگىتلهرمـۇ تهڭ  –!  ئالالھ یۇلىدا، ۋەتهن یۇلىدا ئاخىرغىچه كۈرەش قىلىمىـز –قىلىپ تهڭ تهكرارلىدى، پاششاخان سۈزىنى داۋام قىلدى   
تهشــكىالتنىڭ !  تهشــكىالتىمىزنىڭ نـامى تــۈركلهر ئىتتىپـاقى  -» !ۈرەش قىلىمىـز ئـالالھ یۇلىــدا، ۋەتهن یۇلىـدا ئــاخىرغىچه كـ   « ئېیتىـشتى  

 یىگىتلهر ھایاجانالنغىنىدىن پهس ئـاۋازدا  –! ۋەتهن مۇستهقىل بولمىغىچه كۈرەشنى قهتئىي توختاتمایمىز! بۇیرىقىغا قهتئىي بۇیسۇنىمىز  
ۋەتهن مۇسـتهقىل بـولمىغىچه    ! ىڭ بۇیرىقىغـا قهتئىـي بۇیـسۇنىمىز      تهشكىالتن! تهشكىالتىمىزنىڭ نامى تۈركلهر ئىتتىپاقى   « تهڭ توۋالشتى 

قۇرئـان   « -!قۇرئان بىلهن قهسهمكى ئالالھ یۇلىدا، ۋەتهن یۇلىـدا، تهشـكىالت یۇلىـدا جېنىمىـز پىـداھ      -» !كۈرەشنى قهتئىي توختاتمایمىز 
  »!بىلهن قهسهمكى ئالالھ یۇلىدا، ۋەتهن یۇلىدا، تهشكىالت یۇلىدا جېنىمىز پىداھ 

قۇلىــدىكى قۇرئــاننى مهیدىــسىگه چىــڭ بېــسىپ تــۇرۇپ یىگىــتلهر بىــلهن قایتىــدىن قۇچاقلىــشىپ     قهســهم ســۈزى تۈگىــدى، پاشــشاخان
كۆرۈشتى، یىگىتلهرمۇ بىر قۇلىدا قۇرئاننى مهیدىسىگه چىڭ بېسىپ تۇرۇپ یهنه بىر قۇلى بىلهن پاشـشاخان ۋە تىلالخـاننى نـۈۋەت بىـلهن      
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ــى  ــچه یىگ . قۇچــاقالپ چىقت ــۇ كى ــاق       ب ــىدىكى قاین ــپ كهلگۈس ــاتتىق پهخىرلىنى ــدىن ق ــر تهشــكىالتىنىڭ بولغانلىق ــڭ بى ــتلهر ئۆزلىرىنى ى
  . كۈرەشلهرنى خىیال قىلىپ ھایاجانالنغىنىدىن قىلدەك تولغىنىپ چىقتى

ىتلهر بېشىنى زاۋۇت ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ یىگىتلهر رۇس تېخنىكنىڭ ئۈگهتكىنى بۇیىچه ئىشقا چۈشۈپ كهتتى، ئالدىدىكى بىر ئایدا یىگ  
-كۈتۈرمهي ئىشلىدى، یهرلىكتىكـى مۇناسـىۋەتلىك ئهمهلـدارالر بۇالرنىـڭ زاۋۇتىنـى تهبـرىكلهپ بـۇ یهرنـى ئىكىـسكۇرسىیه قىلىـپ لهۋھه            

بېغىشلىمىالرنى تهقدىم قىلىشتى، كېیىنچه یىگىتلهر كۈندۈزى ئازراق ئىشلهپ قۇیۇپ كهچلىكى یهر ئاستى ئۈیگه كىرىپ تهشـكىالتنىڭ          
  .گهن ۋەزىپىسىنى ئۇرۇنداشقا باشلىدىتۇنجى بهر

دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئایلىق گېزىت چىقىرىپ بۇ گېزىتنى پۈتۈن تۈركمهنىستان  » تۈركلهر ئىتتىپاقى «پاششاخان تهشكىالت نامىدا یهنى     
نچه تۈركمهنچه ھهم رۇسچه تۆت شىپىگىراف، بىر قا-رایۇنىدا زور كۈلهمدە تارقاتماقچى بولغان ئىدى، ئۇالر مهخپى یهر ئاستى ئۈیىگه ئۈچ      

قاتارلىق الزىمهتلىكلهرنى قۇیۇپ كىرىش ئېغىزىنى ناھایىتى مهخپى ھالدا ئۈن سـاقالیدىغان ئامبارغـا ئۇسـتىلىق        خهت ئۇرۇش ماشىنىسى  
  .ئۇرۇنالشتۇردى  بىلهن

بېـسىلىپ چىقىلـدى، ئۇنىـڭ سـىتونى     تۇنجى قارارلىق گېزىت پۈتۈن تۈركمهنىستان رایۇنىغا یهتكۈدەك تىراژدا ئىككى ئاي ۋاقىت ئىچىدە         
دىـگهن مهزمۇنــدا ئىـدى، بۇنىڭــدا رۇس   » تــۈركمهنلهرگه خهت«ئاساسـهن مۇنــداق ئىككـى مهزمــۇننى ئـۆز ئىچىــگه ئالغـان بولــۇپ بىـرى      

مهن تاراجلىرى ئاددى مىـسالالر ئـارقىلىق پـاش قىلىنىـپ تـۈرك      -زۇمبۇلىرى، بۇالن -تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تۈركمهنىستان رایۇنىدىكى زورلۇق   
توقمـاق ئېلىـپ بولـسىمۇ مۇسـتهقىللىق كۈرىـشى قىلىـشنىڭ زۈرۈرلىكـى ئوتتۇرىغـا قۇیۇلغـان ئىـدى، بـۇ گېزىتنـى                -خهلقىنىڭ قۇلىغا ئارا  

ــش        ــان قىلمى ــسىزلىككه تولغ ــسىدا رۇســالرنىڭ ئادالهت ــىنىڭ كاللى ــۈركمهن پوقراس ــر ت ــداق بى ــا  -كــۈرگهن ھهرقان ــشلىرىگه قارىت ئهتمى
  .رنىڭ زۇلىمىغا قارشى دەسلهپكى قهدەمدە كۈرەش ئېڭى پهیدا بۇالتتىغهزەپلىنىش تۇیغۇسى ۋە ئۇال

دىـگهن مهزمـۇن بولـۇپ بـۇ رۇس ۋە تـۈركمهن تىلىـدا بېـسىلغان ئىـدى، بۇنىڭـدا ئاساسـلىقى رۇس            » روسالرغا خهت «ئىككىنچىسى بولسا 
ىنـدا پـات ئارىـدا ئـۇرۇش پاتقىقىغـا پېتىـپ       پۇقرالىرىنىڭ تۈركمهنىستاندىن چىقىپ كىتىشىنىڭ زۈرۈرلىكىنى، رۇس ھاكىمىیىتىنڭ بـۇ زىم      

ــۇپ        ــانى بول ــنىڭ قۇرب ــۇ ئۇرۇش ــسه ب ــدۇرراق كهتمى ــۇیهردىن بال ــڭ ب ــاھ رۇس پۇقرالىرىنى ــدىغانلىقىنى، بىگۇن ــاقى «قالى ــۈركلهر ئىتتىپ » ت
كى جىـسمانىي ۋە  تهرىپىدىن بىھۇدە ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقنى، رۇس ھاكىمىیىتىنىـڭ ھهرگىزمـۇ رۇس پۇقرالىرىنىـڭ تۈركمهنىـستان زىمىنىـدى          

ئهزالىرىنىـڭ پۈتـۈن تۈركمهنىـستان رایۇنىغـا كهڭ     »تـۈركلهر ئىتتىپـاقى  «مۈلۈك بىخهتهرلىكىـگه كاپالهتلىـك قىاللمایـدىغانلىقىنى،        -مال
ــۆتكهن   ــۇپ ئ ــسىنىڭ     تارقالغــانلىقىنى، بۇنىڭــدىن ئىلگىرىكــى بول ــڭ ھهممى ــاقى «ھۆكــۈمهتكه قارشــى ھهركهتلهرنى ــۈركلهر ئىتتىپ » ت

شكىللىك ئېلىـپ بېرىلغـانلىقى، رۇس ھاكىمىیىتىنىـڭ تاھـازىرغىچه بۇنىڭغـا ئىنىـق بىـر جـاۋاپ بىرەلمىگهنلىكـى ئهمىلىـي             تهرىپىدىن ته 
مىسالالر ئارقىلىق تهپسىلى چۈشهندۈرۈلگهن ئىدى، بۇنى كۈرگهن ھهرقانداق بىر رۇس پۇقراسى ئهتىال ئـۇرۇش پارتالیدىغانـدەك    -پاكىت

  .ىمىنلىرىنى سېتىپ ئۆز ۋەتىنىگه بالدۇرراق كىتىش خىیالىغا كىلىپ قاالتتىز-بىرخىل سىزىمغا كىلىپ قېلىپ ئۆي
گېزىتلهر دەسلهپكى قهدەمدە ئالته رایۇنغـا بۈلۈنـدى، پاشـشاخان بىـلهن تىلالخـان بىـر بـۈلهكنى ئاسـتانىگه ئېلىـپ قالـدى، قالغـان بهش              

ھهر بىـر ۋىالیهتنىـڭ گېزىتـى نهچـچه یۈزمىڭـدىن      . دىبۈلىكىنى بهش یىگىت ئۆزى بۇرۇن مهسـئۇل بولغـان بهش ۋىالیهتـكه ئېلىـپ ماڭـ       
مىلىیۇن پارچىغىچه بولۇپ ھهر بىر ۋىالیهتكه تهقسىم بولغان گېزىت قارا ماشىنىنىڭ توچىیىدە بىر تـوچهي ئهتراپىـدا كىلهتتـى، ئـۇالر بـۇ       

ختـا بىـلهن یـۈزىنى یېپىـپ بـوكالت      كـۆرپىلهر بىـلهن پۇختـا ئـۇراپ پا    -گېزىتلهرنى تۈپلهپ یاخشى تاڭغانـدىن كېـیىن ئهتراپىنـى یوتقـان      
  .قىلىنىغان پاختىغا ئوخشىتىپ یۈك تۇشۇیدىغان قارا ماشىنا بىلهن ھهرقایسى ۋىالیهتلهرگه مهخپىي یۆتكىدى

گېزىتلهر مهنزىلگه یىتىپ بارغانـدىن كېـیىن بۇنىڭغـا مهسـئۇل یىگىـت ئالـدى بىـلهن گېزىتلهرنـى ئـۆزى بـۇرۇن ئىجـارە ئالغـان ئـۆیگه               
ر ئالدىنقى بىر یىلدا ۋەزىپه ئۈتهش جهریاندا ئۆزلىرىنىڭ ۋەزىپىسىگه ئاساسهن شۇ ۋىالیهتكه تهۋە ھهرقایسى نـاھىیىلهرگه  چۈشۈردى، ئۇال 

تۇال ھهركهت قىلغـان ۋە یـاكى   -بېرىپ سىیاسى جىنایهتچى دەپ رۇسالرنىڭ تۈرمىسىدە یاتقان یاكى یۈرتتا رۇسالرنىڭ زۇلىمىغا قارشى ئاز    
تهربىـیه ئېلىـپ بارغـان ئىلغـار پىكىردىكـى دىنىـي زاتالرنـى سۈرۈشـته قىلىـپ ئـۇالر بىـلهن             -ەپدارىـدا تهشـۋىقى   كىشىلهرنى ئویغۇتۇش تهر  

  .یۇرتالردىن تېپىالتتى-كۆرۈشۈپ دوستلۇق ئورنىتىپ قویغان ئىدى، بۇنداق ھهقىیقى مۇسۇلمان كىشىلهر یۇرت
هن گېزىتلهرنـى ھهرقایـسى نـاھىیىلهرگه تهقـسىملهپ تىگىـشلىك      بۇ قېتىم یىگىتلهر تهشكىالتنىڭ بىر تۇتاش ئۇرۇنالشتۇرۇىـشىغا ئاساسـ   

ئاخشىمى ئهل یاتقۇ بولغانـدا شـۇ ناھىیىـدىكى مۇناسـىۋەتلىك كىـشىلهرنىڭ تۇرالغۇسـى ئالـدىغا چۈشـۈردى، یىگىـتلهر بېـشىغا                    گېزىتنى
  .ئىشىك ئېچىلدى. كىیمه چاچ ۋە كۈزىگه ئهینهك تاقىۋالغاندىن كېیىن دەرۋازىنى یىنىك چهكتى

  . دېدى یىگىت ئىشىكنى ئاچقان تۇنۇش ئادەمگه قۇلىنى ئۇزىتىپ–! ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم        -
ــى           - ــۆیگه كىرەیل ــى ئ ــۇنى     –! ۋە ئهلهیكــۇم ئهســساالم مىھمــان، قېن ــشىنى تۇنىیالمــاي ئ ــۇ كى ــدىكى ب ــسى ئالدى ــۆي ئىگى ــدى ئ  دې

  .ئىچكىرىكى ئۈیىگه باشالپ
  ى ھهم مهخپىي بىر گهپ بارئىدى، بۇ گهپنى ئاڭالشقا تاۋىلىرى بارمىكىن قېرىندىشىم؟ئۆزلىرىگه دەیدىغان جىدد        -
  !ئالالھ ئۈچۈن یۈرۈگۈم پىدا قېرىندىشىم، قېنى ئېیتىڭ        -
 تـۈركلهر «مهن دىنىمىز ئۈچۈن، ۋەتهننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن، تۈركمهن مىللىتىمىزنىڭ ھۆرلىكى ئۈچۈن یېڭىدىن قۇرۇلغـان            -

تهشكىالتىنىڭ مۇشۇ رایۇنىدىكى ۋەكىلى بۇلىمهن، ھازىرچه ئىـسمىمنى دىـمهي تـۇراي، قۇلۇمـدا تهشـكىالتىمىزنىڭ چىقارغـان            » ئىتتىپاقى
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  !مۇھىم بىر گېزىتى بار ئىدى، ئالدى بىلهن بۇ بىر پارچىسىنى ئۇقۇپ بېقىڭ
  . ىئۆي ئىگىسى ئىشىكنى ئىچىدىن تاقىۋېتىپ گېزىتنى تهپسىلى كۆرۈشكه باشلىد

 دېدى ئۆي ئىگىسى گېزىتنى تۇلۇق –بهكمۇ یاخشى ئىش بۇپتۇ، بىزنىڭ خهلق مهنىۋى جهھهتتىن یىتهكلىنىشكه مۇھتاج ئىدى             -
  .كۆرۈپ بولۇپ ھایاجانالنغان ھالدا

ئىـدى، ئـالالھ یۇلىـدا بـۇ     بىز بۇ گېزىتنى پۈتۈن تۈركمهنىستان خهلقىگه ئوخشاش بىر كۈندە بىرال ۋاقىتتا تارقىتىـشىمىز كىـرەك                     -
  !ئىشقا یاردەم قۇلىڭىزنى سۇنارسىزمۇ؟ قانچىلىك چىقىم كهتسه تهشكىالتىمىز بۇنى كۈتۈرىدۇ

 بـۇ ھهممىمىزنىـڭ   – دېدى ئۆي ئىگىسى ناتۇنۇش ئادەمنىڭ قۇلىنى چىڭ سىقىپ تـۇرۇپ  -چاتاق یوق، بۇنىڭغا مىنىڭ ئامالىم بار           -
  ...التىڭالرغا مهنمۇ ئهزا بولساممهجبۇرىیىتى، خالىساڭالر تهشكى

 دېـدى یىگىـت بىـر بـاغالم پـۇلنى یانچۇقىـدىن ئېلىـپ ئـۆي         –بۇنى مهن یۇقىرىغا یهتكۈزەي، شۇنداقتىمۇ بۇ پۇلنى قۇبۇل قىلىـڭ            -
  راستىنال قۇلىڭىزدىن كىلهمدۇ؟.  بۇ یۇقىرىنىڭ تهلىۋى، ھامىنى بۇ ئىشلىرىمىزغا الزىم بولىدۇ–ئىگىسىگه سۇنغاچ 

ــكهن            - ــۈنىكى بولــــــۇپ كهتــــ ــشقىدا ھهرىنىــــــڭ كــــ ــۇ یۈرۈگــــــۈم ۋەتهن ئىــــ ــۇڭ قېرىندىــــــشىم، مىنىڭمــــ خــــــاتىرجهم بۇلــــ
تهشكىالتىڭالرنىڭ تهلىۋى شۇنداق بولغان بولسا مهن بۇ پۇلنى ئېلىـپ قـاالي، بـۇ بىـر ئـوت پـۇل، ئىـشلىتىدىغان یهر ھـامىنى                !ئادەممهن

  تا تارقىتىمىز؟چىقىپ قالىدۇ، ئېیتىڭه قاچان، قایسى ۋاقىت
ئالدىمىزدىكى جۈمهدىن كېیىنكـى یهنه بىـر جـۈمه كۈنلىكىـدە، بـۇ كـۈنى بـازار كۈنىغـۇ؟ جـۈمه نامىزىـدىن كېیىـنال تارقىتىـشنى                          -

  سىزنىڭچه چاتاق یوقتۇ؟! باشلىۋىتهیلى
شـۇنداق بولـسۇن، خـاتىرجهم بۇلـۇڭ،      چاتـاق یـوق، ئهمىـسه    – ئۆي ئىگىسى بىردەم ئویلىنىـپ قالـدى         -...جۈمه كۈنلىكىدە دەڭ            -

  !ۋەزىپىنى ئۇڭۇشلۇق ئۇرۇندایمهن
  .ماقۇل ئهمىسه، بۇ رایۇننىڭ ئىشى سىزگه كهتتى، ئاالھىدە ئۆزگۈرۈش بولۇپ قالسا سىزگه ۋاقتىدا ئۇقتۇرىمهن        -

  . سىقشىپ تۇرۇپ خوشالشتىبىرنىڭ قۇلىنى چىڭ-یىگىت بىلهن ئۆي ئىگسى باغالنغان گېزىتلهرنى قازىناق ئۆیگه یۆتكهپ بىر
باشقا ۋىالیهتلهرگه مهسئۇل بولغان یىگىتلهرمۇ یۇقاردىكى ئۇسۇل بۇیىچه ئىش كۆرۈپ پىالننىڭ بىرىنچى قهدىمىنى ناھایىتى ئۇڭۇشلۇق      

رىدە شـهھهرلى -باستى، گېزىتنى تارقىتىدىغان جۈمه كۈنىمۇ یىتىپ كهلدى، جۈمه كـۈنلىكى پۈتـۈن تۈركمهنىـستاننىڭ ھهرقایـسى نـاھىیه             
ئۇشــشاق -چـوڭ بــازار بــۇالتتى، كىــشىلهر ھهپتىــدە بىــر كىلىــدىغان بــۇ چــوڭ بــازار كــۈنىنى قولــدىن بىرىــپ قویمــاي ئائىلىــدىكى ئۇلــۇغ  

  .ھهممهیلهننى ھارۋىغا بېسىپ بازارغا ئهكىرگهنچىلىك قىالتتى
تلهر بىــلهن تۇلــۇپ كهتــكهن ئىــدى، جــۈمه نــامىزى ئۇقۇلــۇپ كىــشىلهر مهســچىتتىن چىققانــدا مهســچىتنىڭ ئالدىــدىكى یــولالر بــۇ گېــزى  

دىـگهن كهلىـمه ناھـایىتى چـوڭ قىلىـپ بېـسىلغان       » الئىالھه ئىللهللهھۇ ، مۇھهممىدىن رەسـۇلىلالھ «گېزىتنىڭ چۆگىرسىدىكى ئهرەپچه 
تتى، شـۇ  بولغاچقا بۇ گېزىتنى كۈرگهنلىكى ئادەم قۇلىغا ئېلىۋاالتتى، چۈنكى بـۇ كهلىمىنـى دەسـسهپ سالـسا ناھـایىتى چـوڭ گۇنـاھ بـۇال             

سهۋەپتىن كىشىلهر ئىڭىشكىنىچه بۇ گېزىتنى تالىشىپ یهردىن تىرىۋالدى، سـاۋادى بـارلىرى شـۇ مهیدانـدىال ئۇقـۇپ یانچۇقىغـا مهھـكهم             
-تىقتى، ساۋادى یوقلىرى مهكتهپتىكى باللىرىغا ئۇقۇتۇش ئۈچۈن قوینىغا تىقتى، بۇ بىر كۈندە ئاشلىق ساتىدىغان بـازاردىن باشـالپ رەخ   

ناۋایالرنىڭ ئالدىغىچه بۇ گېزىت زور كۈلهمـدە تارقىتىلـدى، بـۇ گېزىـت     -ۋاران بازىرىدىن باشالپ ئاشخانا-دىغان بازارغىچه مال  پهخ ساتى 
سـهھرالىرىغىچه تۇلـۇق یىتىـپ بارغانچىلىـك قىلـدى، ئـاۋام پـۇقراالر        -بۇ بىر كۈندە پۈتۈن تۈركمهنىستاننىڭ شهھهرلىرىدىن باشـالپ یېـزا    

دوقمىـشالردا  -ى بىلهن پىسىرلىشىپ بىرنىمىلهرنى دىیىشىپ باشـلىرىنى لىڭىشتىـشاتتى، كهچلىكلىـرى دوقمىـش        بىر-گېزىتنى ئۇقۇپ بىر  
  .بۇلىدىغان قىززىق پاراڭنىڭ تېمىسى مۇشۇ گېزىتتىن باشلىنىدىغان بولدى

ــشىپ شــهھهرلهرنىڭ ھۆكــۈمهت دەرۋازىــسىنىڭ ئالــ -روس پــۇقرالىرى بــۇ گېزىتنــى كۈتۈرۈشــۈپ ئــۆزلىرى تۇرۇشــلۇق نــاھىیه    دىغا یېغىلى
ھۆكۈمهتنىڭ بۇ گېزىتكه قارىتا چۈشهندۈرۈش بىرىشىنى تهلهپ قىلـدى، ھهر قایـسى سـاقچى ئىـدارىلىرىغا یۇقىرىـدىن كهلـگهن بـۇیرۇق          
ــاقچى     ــدارىلىرىنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىـــك خىـــزمىتىگه مهســـئۇل تـــۈركمهن سـ تېلفۇنلىرىنىـــڭ ئـــایىغى ئۈزۈلمىـــدى، نۇرغـــۇن ســـاقچى ئىـ

بۇ قېتىملىق گېزىتنىڭ قۇتىراتقۇلۇق خاراكتىرى ئىنتایىن ئېغىر، پـاش قىلىنغـان رۇسـالرنىڭ        . ىپسى ئېلىپ تاشالندى  ئهمهلدارلىرىنىڭ ۋەز 
ئهتمىــشىلىرى ئهمىلىــیهتكه ناھــایىتى ئۇیغــۇن، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه گېزىتنىــڭ قــاپلىنىش دائىرســى ئــادەتتىن تاشــقىرى كهڭــرى   -قىلمىــش

توغورلۇقمـۇ ھېچقانـداق یىـپ    » تـۈركلهر ئىتتىپـاقى  «تاپالمـاي قالـدى، سـاقچى تهرەپ بـۇ     بولغاچقا رۇس ھۆكۈمىتى ئۆزىنى قـۇیغىلى یهر       
ئۇچچىغا ئىرىشهلمىدى، سـاقچىالر كېـیىن بىـر ئىككـى ناھىیىـدىكى گېزىـت تارقـاتقۇچىالرنى پـاش قىلىـپ تۇتىۋالغـان بولـسىمۇ لـېكىن              

نلىقىنى ئۇبـدان بىلمىگهچـكه سـاقچى تهرەپ ھهقىـقهتهن     تۇتۇلغۇچىالر بـۇ قېتىمقـى ھهركهتـته كىمنىـڭ ئـۆزلىرىگه یىتهكچىلىـك قىلغـا             
تىنىتىش خىزمهتلىرىنى پۈتۈن مهملىكهت خاراكتىرلىك ئېلىپ بارغان بولسىمۇ بۇ تهشكىالتنىڭ بـاش    -ئامالسىز قالدى، ئۇالر تهكشۈرۈش   

ىدىغانلىقىنى زادى بىلهلمىـدى، رۇس  ئىشتابىنىڭ نهدىلىكىنى، ئهزالىرىنىـڭ كىمـلهر، قـانچه ئـادەم ئىكهنلىكىنى،گېزىتلهرنـى قهیهردە باسـ       
  .ئىشپىیۇنالرغا ئاجرىتىدىغان چىقىمنى ھهسسىلهپ كۈپهیتكهن بولسىمۇ یهنىال ھېچقانداق نهتىجىگه ئىرىشهلمهیۋاتاتتى-تهرەپ خائىن

ردا یـــۇرتال-مۇشــۇ قېتىملىـــق گېزىـــت تـــارقىتىش ۋەقهســـىدىن كېـــیىن تۈركمهنىــستاننىڭ مـــۇقىملىقى بىـــر ئـــاز تهۋرەپ قالـــدى، یـــۇرت   
ئهسكهرلهرگه ھۇجۇم قىلىش، رۇس پۇقرالىرىنى ئۆلتۈرۈش، مىللى مۇناپىقالرنى قهسىتلهش قاتارلىق -ساقچىخانىالرغا ئوت قۇیۇش، ساقچى
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بىـر قاتــار رۇس ھـاكىمىیىگه قارشــى ھهركهتـلهر پهیــدا بولـۇپ قالــدى، ئۇنىــڭ ئۈسـتىگه بــۇ بىـر قاتــار ھهركهتلهرنـى ئېلىــپ بــارغۇچىالر         
-نىڭ ئهزالىرى دەۋالغاچقا ھۆكۈمهت قاتتىق سارسـىمىگه چۈشـۈپ تـۈركمهن پۇقرالىرىغـا بولغـان بېـسىم           »هر ئىتتىپاقى تۈركل«ئۆزلىرىنى  

ئارقىدىن ئۆزىگه بۇلىۋاتقان -نازارەتنى ھهسسىلهپ كۈپهیتتى، ئارغامچىنى تولغاۋەرسه ئۈزۈلگىنىدەك تىنىچ ئۇخالپ یاتقان بۇ خهلق ئارقا
  .یغۇنۇشقا باشالپ قارشىلىق ھهركهتلىرى بارغانسىرى كۆپىیىشكه باشلىدىبېسىم تۈپهیلىدىن ئۆزلىگىدىن ئو

تۈركمهنىستاننىڭ مۇسـتهقىللىقى ئۈچـۈن نۇرغـۇن    » تۈركلهر ئىتتىپاقى«كۆزنى یۇمۇپ ئاچقىچه ئارىدىن ئىككى یىل ئۆتتى، بۇجهریاندا     
شـالمچى كـۆزنهك تهشـكىالتى بۇلـۇش سـۈپىتى بىـلهن       ھهركهتلهرنى ئېلىپ باردى، بۇ تهشكىالت تۈركمهنىستان ئـازاتلىق ھهركىتىنىـڭ با        

رۇسالرغا قارشى ھهرقانداق كاللىسى جایىدا بىر   تهشۋىقات ۋارىقى تارقىتىش، قهرەللىك گېزىت چىقىرىش ئىشلىرىنى قهتئى توختاتمىدى،
ئهزەلــدىنال مــول » ایلىقىبــ«نىــڭ ھهركىتىنــى قۇلىــدىن كىلىــشىچه قوللىــدى، بــۇ تهشــكىالتنىڭ توپلىغــان  »تــۈركلهر ئىتتىپــاقى«ئــادەم 

رۇسالرغا قارشى ھهركهت قىلغۇچىالرنى ئىقتىسادى جهھهتتىن   بولغاچقا تهشكىالت پهردە ئارقىسىدا ئۆزىنىڭ كىملىگىنى بىلدۈرمهستىن   
ــدى  ــشق    . زور یــاردەم بىــلهن تهمىنلى ــاۋىتى بارغانــسىرى زورىیى ــۇنالردىكى ھهركىتــى ۋە ئىن ــلهن تهشــكىالتنىڭ ھهرقایــسى رای ا شــۇنىڭ بى

  .باشلىدى
 تهشـكىالت ئهزالىـرى ئـۆزىگه بـاش بولغىچىنىـڭ      -بىـر ئاالھىـدىلىكى     -نىـڭ ئهزا تهرەققـى قىلدۇرۇشـتىكى بىـردىن        » تۈركلهر ئىتتىپاقى «

ــۈزىمىگه ئاساســهن         ــسا تهشــكىالتنىڭ ت ــۇل قىلمــاقچى بول ــر ئهزا بۇق ــۇ تهشــكىالتنىڭ ئهزاســى یهنه بى ــاۋادا ب ــى، ن ــى بىلهلمهیتت كىملىگىن
تهكتى یاخشى سۈرۈشتۈرۈلگهندىن كېیىن ئهزا قۇبـۇل قىلغـۇچى ئۆزىنىـڭ سـاالھىیىتىنى     -رمهكچى بولغان ئادەمنىڭ تىگى   تهشكىالتقا كى 

یۇشۇرغان ئاساستا ئۇنىڭغا یېڭى ۋەزىپه تاپشۇراتتى یاكى ئۇنىڭ ھهركىتىگه یىتهكچىلىـك قىالتتـى، ئانـدىن ئۇنىـڭ ۋەزىپىنـى ئۇرۇنـداش              
یېڭى ئهزاالرنىـڭ یېـرىم یىلغىـچه ئهزا قۇبـۇل قىلىـش سـاالھىیىتى بولمـایتتى،           . االھىیىتىنى بىكىتهتتى ئهھۋالىغا ئاساسهن ئۇنىڭ ئهزالىق س    

  . تهشكىالتنىڭ رەسمىي ئهزاسى ئهڭ كۆپ بولغاندا ئۈچتىن بهشكه قهدەر ئهزا تهرەققى قىلدۇراالیتتى
ــڭ یىتىــشتۈرگهن ئهزاســىنى بىلىــدىغان لــ     ــا ئهزاالر پهقهت ئۆزىنى ــى   مانــا مۇشــۇنداق كون ېكىن ئهزالىرىنىــڭ یېڭــى یىتىــشتۈرگهن ئهزالىرن

تـۈزۈم  -بىلمهیدىغان، بىر ئهزا ئۆزىنىڭ خىزمهتلىرىگه یىتهكچىلىك قىلىۋاتقـان مهسـئۇلىنىڭ كىملىگىنـى بىلمهیـدىغان ئاالھىـدە قائىـدە                
ىدىن ھېچقانــداق یىــپ نىــڭ ئۈســت»تــۈركلهر ئىتتىپــاقى«ئاســتىدا تهشــكىالتنىڭ مــۇكهممهللىگى بارغانــسىرى ئاشــتى، ھۆكــۈمهت تهرەپ  

  .ئۇچچىغا ئىرىشهلمىدى
بۇ تهشكىالتنىڭ یهنه بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى تهشكىالت ئهزانى ئالدىراپ قۇبۇل قىلمایتتى، ئهزا قۇبۇل قىلىنغاندىن كېیىن ناۋادا بۇ ئهزا 

ولـسا،ئۇزۇن مۇددەتلىـك كىـسىلىپ    ۋەزىپه ئۇرۇنداش جهریانىدا ساقچالرنىڭ قۇلىغـا چۈشـۈپ قېلىپمـۇ مهخپىیهتلىكنـى ئاشـكارىلىمىغان ب          
كهتكهن بولسا، رۇسالر تهرىپىدىن ئۈلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان بولسا، ۋەزىپه ئۇرۇنداش جهریانىدا كۈتۈلمىگهن ھادىسىگه ئۇچراپ قۇربان  

ىله تاۋاباتلىرىغا زور تهرىپىدىن بۇنداق تهشكىالت ئهزالىرنىڭ ئائ» تۈركلهر ئىتتىپاقى«بولغان ۋە یاكى ئېغىر مېیىپ بولۇپ قالغان بولسا    
سوممىدىكى نهپىقه پۇل بىرىلهتتى، تهشكىالت ئهزالىرى یۇقىرى تاپشۇرغان ۋەزىپىنى جان دىل بىـلهن ئـۇرۇنالیتتى، تۇتۇلـۇپ قالغـانالرمۇ      

ىكى مۇناپىق توقماقتا ئۈلۈشكه رازى ئىد-ئالالھ یۇلىدا شېھىت بۇلۇش شهرىپى ئۈچۈن ئىمان ۋىجدانى بىلهن قارشىلىق كۆرسىتهتتى، تایاق
  .خائىن بولۇپ یاشاشنى خالىمایتتى

تــۈركلهر «ئهلـۋەتته بــۇ خىـل نهپىقىنىــڭ ھهمـمه قىــسمىنى پۈتـۈنلهي تهشــكىالت ئـۆز ئۈســتىگه ئېلىـپ بۇاللمــایتتى، بۇنىڭغـا نىــسبهتهن        
تىـدىكى كاتتـا بـاي ۋە    مۇنداق چارە قولالنغان ئىدى یهنى بۇنداق ئۈلۈپ كهتكـۈچىلهر یـاكى كىـسىلىپ كهتكۈچىلهرنىـڭ یۇر      » ئىتتىپاقى

  . كۆپلىكىگه ئاساسهن مۇۋاپىق نىسبهتته ئىئانه توپالیتتى-دۇنیاسىنىڭ ئاز-ئوتتۇرا دەرىجىدىكى بایالرنىڭ مال
دىنـسىزالرنىڭ باشقۇرۇشـىدىن قۇتۇلـۇپ ۋەتهن    «باشتا ئاز ساندىكى بایالر بۇ خىل نهپىـقه یېغىـشنى ئىنتـایىن قوللىـدى، ئـۇالر نهزىرىـدە           

ئهركىنىلىـك ئۈچـۈن ئـالالھ یۇلىـدا جهڭ     -ى قولغا كهلتۈرۈش ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ قېچىپ بولمایدىغان بـۇرچى، ھۆرلـۈك    مۇستهقىللىقىن
قىلغۇچىالر بىزنىڭ ئهڭ مۇكهممهل مۇسۇلمانلىرىمىزدۇر، ئـالالھ ئۈچـۈن جېنىنـى پىـدا قىلغـانالر ئالدىـدا بىزنىـڭ چىقارغـان بـۇ پـۇلىمىز             

ۈن بىز چۇقۇم ئۇالرنىڭ ئائىله تاۋاباتلىرىنى ئۆزىمىزنىڭ بىر تۇغقـان قېرىندىـشىڭ ئورنىـدا كـۆرۈپ        ھېچنىمىگه ئهرزىمهیدۇ، شۇنىڭ ئۈچ   
  .دەپ ئویالیتتى» ئۇالردىن خهۋەر ئېلىشىمىز كىرەك

بىزنىڭ بۇ كۈنگه قېلىشىمىزنىڭ ھهممىسى لهۋھۇلمهھپۇزغـا مۇشـۇنداق پۈتۈلگهنلىكىـدىن    «ئهكسىچه كۆپ ساندىكى یۇرت كاتتىلىرى     
، تهقدىرسىز قىل تهۋرىمهس، بىزنىڭ مۇشۇنداق بۇلىشىمىزنىڭ ھهممىسى ئۇلۇغ ئالالھ تهرىپىدىن بولغان، پادىـشاھنىڭ ئهمىـرىگه       بولغان

بویسۇنماق ۋاجىپ، كۈچى یهتمهیدىغان ئىشالرغا سهۋرى قىلماق كىرەك، ئالالھ سهۋرى قىلغۇچىالر بىلهن بىلله، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئائىله 
دەپ ئىئـانه تاپـشۇرۇشتىن بـاش    »  كۈنگه قالىدىغانلىقىنى ئویالشـمىغان یهردە بىـز ئۇالرنىـڭ غېمىنـى یهپ بۇالالمـدۇق         ئهزالىرىنىڭ قانداق 

  .تارتىشاتتى
بىر قېتىم مهلـۇم بىـر ناھىیهنىـڭ یىـراق بىـر بازىرىـدا سـاقچىالر رۇس سـودىگهر بىـلهن جىدەللىـشىپ قالغـان بىـر بـۇۋاینى سـۇراق قىلىـش                  

ۈپ قویـدى، بۇۋاینىـڭ پهرزەنىتلىـرى ئـادەتتىن تاشـقىرى یـۇۋاش ئـادەملهردىن بولغاچقـا یـۇرتتىكى چوڭالرنىـڭ                 جهریانىدا ئـۇرۇپ ئۆلتـۈر    
نىـڭ ئهزاسـى بولـۇپ ئـۇ بـۇ      » تـۈركلهر ئىتتىپـاقى  «لېكىن بۇ بۇۋاینىڭ چوڭ نهۋرىسى     . دىن كۆردى »قازایى تهقدىر «سۈزىنى ئاڭالپ بۇنى  

ېلىش ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ مهسـئۇلى بىـلهن جىـددىي كۆرۈشـۈپ بـۇ توغۇرلـۇق یولیـۇرۇق             ناھاقچىلىقنى كۈتۈرەلمهي بۇۋىسىنىڭ قىساسىنى ئ    



 - 110 - 

  .چۈنكى تهشكىالتنىڭ تۈزىمىدە ھهرقانداق تهشكىالت ئهزاسى ئۆز ئالدىغا ھهركهت قىلىشقا بولمایتتى. ئالماقچى بولدى
ئۈینىڭ ئالدىغا . ۇسۇللىرىنى دىیىشىۋاالتتىتهشكىالت ئهزالىرى ئۆزىدىن یۇقۇرىدىكىلهرنى جىددى ئىزدىمهكچى بولسا باشتا كۆرۈشۈش ئ    

بىرنهرسه قاچىالنغان تاغاردەك نهرسىلهرنى قۇیۇپ قۇیاتتى یـاكى ئۈیىنىـڭ ئالدىـدىكى دەرەخـكه قىزىـل رەخـتهك بىـر نىمىلهرنـى بـاغالپ           
  . قۇیاتتى

غا چىقىپ ئازراق ھهق تۈلهش ئارقىلىق ناۋادا جىددىي كۆرۈشمهكچى بولسا تۇرۇشلۇق بازارلىق تهشۋىقات ئىشخانىسىدىكى رادىئۇ پونكىتى        
ئۈیىــدىكى بىــرە چارۋىــسىنىڭ یۇتــۇپ كهتكهنلىكىنــى چــوڭ كارنایــدا ئىــالن قىلــدۇراتتى، مۇشــۇنىڭغا ئاساســهن تهشــكىالتنىڭ یــۇقىرى     

تنىڭ شـۇ  ئـادەتتىكى كىچىكـراق ھهركهتـلهرگه تهشـكىال    . قاتلىمىدىكى ئهزا دەرھال ئۆزىنىڭ قـول ئاسـتىدىكى ئهزا بىـلهن ئاالقىلىـشاتتى     
  .ۋىالیهتتىكى تۇرۇشلۇق باش ئهزاسى یهنى پاششاخاننىڭ یىگىتلىرى قارار چىقىراتتى

بۇ قېـتىم تهشـكىالت ئهزاسـى شـىرمۇھهممهدنىڭ كۈچلـۈك تهلىـۋىگه ئاساسـهن ئۇنىـڭ بۇۋىـسىنىڭ ئـۈچىنى ئـېلىش تهكلىپـى تهشـكىالت                    
مۇھهممهد ئایالى ۋە ئىككى بالىسى ئۇخالپ قالغاندا ئۆیدىن مهخپـى  شۇنىڭ بىلهن قار یاغقان بىر ئاخشىمى شىر   . تهرىپىدىن ماقۇلالندى 

بۇ قېتىمقى ئۆچ ئېلىش پىالنىنى تهشكىالت تۈزۈپ بهرگهن بولۇپ شـىرمۇھهممهد یـالغۇز   . چىقىپ بازارلىق ساقچىخانا تهرەپكه یول ئالدى   
  .ھهركهت قىلىشى كىرەك ئىدى

ازارلىق ساقچىخانىنىڭ ئارقـا تېمىـدىن ئارتىلىـپ چۈشـۈپ دىجۈرنىلىـك قىلىۋاتقـان       شىرمۇھهممهد پىالن بۇیىچه تۈن یېرىمدىن ئاشقاندا ب  
ئىشخانىنىڭ كهینى تهرىپىگه ئۆتتى، ئىشخانىدا ئىككى تۈركمهن بىرى رۇس بولۇپ جهمئىي ئۈچ ساقچى مهشكه كۆمـۈرنى راسـا چىڭقـاپ       

هسىیىشكه باشلىغاندا شىرمۇھهممهد ھهركهتنىڭ قهدەم كۈمۈر بىرە سائهتلهردىن كېیىن كۈیۈپ پ. قۇیۇپ الیدەك ئۇخالپ كهتكهن ئىدى   
-پـۇتىنى تىقتـى، مهشـتىن ئـاز    -باسقۇچىغا ئاساسهن ئاۋال ئىشخانىنىڭ كهینىدىكى دەرىزىدىن چىقىرىلغان مهشنىڭ كارنىیىغا بىر ئازالتا      

زەھهرلىنىـشكه باشـالپ ئېغىـر    تۇال ئىس یېنىشقا باشلىدى، بۇ چاغـدا سـاقچىالر كۆمـۈر چۇغىـدىن چىققـان زەھهرلىـك گـازدىن قىـسمهن                 
ئۇیقىغا غهرىـق بۇلىۋاتـاتتى، یهنه یېـرىم سـائهتلهردىن كېـیىن تـوك سـىمى ئـامبۇر بىـلهن كىـسىپ تاشـلىنىپ كارناینىـڭ ئېغىـزى تۇلـۇق                    
ئىتىلدى، بـۇ ۋاقىتتـا ئـۈچ نهپهر سـاقچى گـازدىن رەسـمىي زەھهرلىنىـپ ھۇشـىدىن كىتىـشكه باشـلىدى، بىـرى جـان ھهلپۇزىـدا ئورنىـدىن                  
ـىالپ تېپىـپ بـولغىچه یهرگه یېقىلىـپ ئورنىـدىن تۇرالمىـدى، قالغـان ئىككىـسى بولـسا                     دەلدەڭشىپ تۇرۇپ بېقىپ قاراڭغۇدا ئىشىكنى س

  . پۈتۈنلهي ھۇشىدىن كىتىپ بولغان ئىدى
ــۇرۇپ     ــۈپ ت ــشىنى كۈت ــڭ سۈزۈلى ــدە تاڭنى ــڭ كهینى ــى     شــىرمۇھهممهد تامنى ــڭ ئهینىكىن ــدا دەرىزىنى ــپ ئىككىنچــى ئهزەن ئۇقۇلغان چېقى

دىجۈرنىلىك قىلىدىغان ئىشخانىغا سهكرەپ چۈشتى، ئۇ بۇرنىنى ھۆل لۈڭگه بىلهن تۇسـۇپ تـۇرۇپ قـول چىـراق بىـلهن ئۇالرنىـڭ یېنىنـى            
ئاختۇرۇپ ئۈچ دانه تاپانچا بىلهن ئوتتۇز پاي ئوقنى غهنىمهت ئالغاندىن كېیىن بۇ دىجۈرنىلىك ئىشخانىسى بىلهن یـان تهرەپتىكـى ئـالته        

  .ت ئىشخانىسىغا بىنزىن چېچىپ ئوت قۇیىۋىتىپ ئاندىن بۇ یهردىن ئایرىلدىئېغىز خىزمه
ئهتىسى ئهتتىگهندە ساقچىالر ئىشقا كهلگهندە ساقچىخانىنىڭ پۈتۈنلهي كۈیـۈپ كـۈل بولـۇپ خـارابه ئىچىـدە ئـۈچ جاننىـڭ قـارا كۆمـۈر                    

ى تهكــشۈرۈپ باقمــاقچى بولــۇپ مۇناســىۋەتلىك ئــۇالر بــۇ ئىــشنى تهھلىــل قىلىــپ گۇمــانلىق ئــادەملهرن . بولــۇپ كهتكهنلىكىنــى كــۆردى
  . ئادەملهرنى تۇتۇپ تۇرۇپ تهكشۈرۈشكه باشلىدى

مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلهن شىرمۇھهممهدنىڭ ئۈیىگه تۆت نهپهر ساقچى كىچىـك ماشـىنا بىـلهن یىتىـپ كهلـدى، ئهسـلىدە شـىرمۇھهممهد ئـۇ                 
بولـسا سـاقچىالر ئـۇنى قۇیىـۋىتهتتى، چـۈنكى سـاقچىالر بـۇ ئىـشنى          كۈنكى ئوت قۇیـۇش ئىـشىنى بىلمهیـدىغانلىقىنى ئېیتىـپ تۇرىۋالغـان             

  . مۇنتىزىم تهربىیه كۆرگهن كىشىلهر قىلغان بۇلىشى مۇمكىن شىرمۇھهممهدنىڭ قۇلىدىن كىلىشىمۇ ناتایىن دەپ قارایتتى
ا ئولجا ئالغان تاپانچىسى بىلهن لېكىن شىرمۇھهممهد ساقچىالر مهن ئىكهنلىكىمنى بىلىۋاپتۇ دەپ ئویالپ ھویلىسىغا كىرگهن ساقچىالرغ

ئاۋال قول سالدى، بىر ساقچى نهخ مهیدانغا ئۆلدى، یهنه بىرى ئېغىر یارالندى، ئۇنىڭ تۇنجى قېتىم تاپانچا ئىشلىتىـشى بولغاچقـا ئۇنىـڭ     
الن بۇۋىـسىنىڭ  شـۇنداق قىلىـپ بـۇ ئـوغ    . ئۈستىگه تېخنىكىسنىڭ یاخشى بولماسلىقىدىن ساقچىالرنىڭ یهنه بىرى ئۇنى ئېتىـپ تاشـلىدى          

  .قىساسىنى ئېلىش یۇلىدا باتۇرالرچه شهھىد بولدى
تاۋاباتلىرىغـا بىرىلىـدىغان نهپىقىنىـڭ ئـاز بىـر قىـسمىنى ئۆزىنىـڭ مالىیهسـىدىن ئاجرىتىـپ          -بـۇ یىگىتنىـڭ ئـائىله    » تۈركلهر ئىتتىپـاقى  «

نى مهخپىـي سـهپهرۋەر قىلـدى، كـۆپ سـاندىكى بـایالر       دە یۇرت بـایلىرى -قالغىنىنى قائىدە بۇیىچه بۇ یۇرتتىكى بایالردىن یېغماقچى بولدى    
توپاق سودىسى -بۇ یۇرتتا مهخسۇس كاال  .ئۆزىنىڭ ئاتىغىنىنى بهردى، لېكىن ئاز ساندىكى یۇرت بایلىرىغا بۇ گهپ ئانچه خوش یاقمىدى 

ىـڭ بـۇ تهلىـۋى چىـرایلىقچه رەت     ن»تۈركلهر ئىتتىپاقى«قىلىدىغان چوڭ بىر باي كىشى بولۇپ نهپىقه یېغىش نهۋىتى ئۇنىڭغا كهلگهندە       
  .قىلىندى

  .بۇ گهپ پاششاخاننىڭ قۇلىقىغا یىتىپ باردى، پاششاخان كۈلۈپ كىتىپ یىگىتىگه بىر چارىنى ئۈگهتتى
تـازا سـهمىرگهن توپـاقتىن      بىر كېچىسى شۇ رایۇندىكى تهشكىالت ئهزالىرى ھهركهتكه كىلىپ ئۇ باینىـڭ بـاقمىچىلىق مهیـدانىغا بېرىـپ       

بهش یهرگه گۈلخـان سـالدى، گۈلخـان راسـا كۈیـۈپ قـۇم چوغقـا          -وغۇرالپ قۇملۇقنىـڭ ئوتتۇرىـسىغا یىـتىلهپ ئهكىلىـپ تـۆت          ئوتتۇزنى ئ 
ئوننى كۆمدى، كاۋا قوقـاس ئوتنىـڭ   -ھهر قاپاقتهك كاۋىدىن بهش-تولغاندا یىگىتلهر ھهر بىر گۇلخاننىڭ ئورنىدىكى قىززىق قۇمغا ھهر   

یىگىـتلهر چوغـدەك قىززىـق كـاۋىنى قوقاسـنىڭ ئارسـىدىن ئېلىـپ شـۇ پېتـى توپاقنىـڭ           .  كهتتـى دەپتىدە بىر دەمـدە كـاۋاپ بولـۇپ پىـشىپ      
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مۈڭگۈزىگه سانچىپ ئېلىۋاتماي قۇیۇپ قویدى، بىر دەمدىن كېیىن توپاقنىڭ پۇالتتهك مۈڭگۈزلىرى قىززىق كاۋىنىڭ دەپتىدە یۇمشاشقا   
ئالدىغا بولغان بولسا ئۇنى كهینىگه قایرىدى، یانغا قارىغـان بولـسا   باشلىدى، یىگىتلهر ھېچ كۈچىمهیال توپاقنىڭ مۈڭگۈزىنىڭ ئۇچچى       

  .ئالدىغا قایرىدى، شۇنداق قىلىپ توپاقالرنىڭ ئهسلىدىكى مۈڭگۈزىنىڭ شهكلى پۈتۈنلهي ئۆزگىرىپ كهتتى
 بـاي قـول ئاسـتىدىكىلهرنى    یىگىتلهر ئهتىسى ئهتتىگهندىال بۇ توپاقالرنى خاتىرجهم یىتىلهپ شۇ باي تۇرۇشـلۇق بازارغـا ئاپـاردى، بىچـارە        

تــوۋۋا خــۇدایىم، بــۇ توپاقالرنىــڭ ھهمــمه یىــرى مىنىــڭ   «كهیــنىگه ســېلىپ توپــاقلىرىنى ئىــزدەپ بازارغــا بارغانــدا بــۇ توپــاقالنى كــۆرۈپ   
گه دەپ ھهیران قالدى، توپاقالرنىڭ مۈڭگۈزى» !توپاقلىرىمىغا قۇیۇپ قویغاندەك ئوخشایدىكهن، پهقهت مۈڭگۈزىال ئوخشىمایدىكهنغۇ؟  

قاراپ ئهسال ئۆزىنىڭ توپىقى ئىكهنلىكىدىن گۇمان قىاللمىدى، یىگىتلهر بـاینى یېنىغـا چاقىرىـپ تۇپاقالرنىـڭ ھهممىنـى ئااللىـسا ئهرزان              
ئـوغرى ئالغـان ئوتتـۇز توپاقنىـڭ ئورنىغـا بـۇ       «بىرىدىغانلىقىنى ئېیتىپ ئوتتۇز دانه توپاقنى نهخ مهیداندا بایغا سېتىپ بهردى، باي بولسا        

  . دەپ قایغۇسىنى خۇشاللىققا ئایالندۇرۇپ ئۈیىگه قایتتى» !ان ئوتتۇز توپاقنى ئالدىم، خۇدایىمغا قىلغىنىم بار ئىكهنئهرز
  .شىرمۇھهممهدنىڭ ئائىلىسىدىكى ئۈچ جاننىڭ تۇرمىشىمۇ بۇ ئارقىلىق ۋاقىتلىق كاپالهتكه ئىگه قىلىندى

مهریهم خېنىمنىــڭ خــانلىق تــاجنى ئۆزىنىــڭ بېــشىغا كىیگــۈزۈپ  ) ئانىــسىئىنىــك (بىــر كــۈنى نامــاز بامــداتقا یــېقىن پاشــشاخان ئانىــسى 
بۇ كۈن دەل پاششاخاننىڭ تۇغۇلغان كۈنىگه یهنى ئۇنىڭ یىگىرمه یاشقا توشقان كۈنىگه توغرا   . قۇیغانلىقىنى چۈشهپ ئویغىنىپ كهتتى   

ئانىـسىنىڭ روھىناتىغـا ئـۇزۇن    -سى ۋە ئۆزىنىـڭ ئاتـا  ئۇ دائىمقىدىن بۇرۇنراق تۇرۇپ جهینىمازدا ئۇزۇن ئولتۇردى، ئىنىك ئانى      كهلگهچكه
ــوڭ            ــدىكى چ ــېقىن جای ــپ شــهھهرگه ی ــاننى ئېلى ــسى تىلالخ ــشىدا ئۇكى ــۇپ بولــۇپ مهســچىتتىن یېنى ــداتنى ئۇق ــاز بام ــدى، نام ــا قىل دۇئ

  . قهبرىستانلىقا قاراپ ماڭدى
ه تۇنۇشـلۇق بولغـان مومىـسىنىڭ قهبرىـسىگه بېرىـپ      ئۇالر مازارلىققا یىتىپ بارغاندا قۇیاش ئهمدى بېشىنى كۈتهرگهن ئىـدى، ئـۇ ئـۆزىگ           

ئۇزۇن قىرائهت قىلدى، ئۇالر پۇرسـهت كۈتـۈپ مـازارلىقتىن كىـشىلهرنىڭ ئـایىغى ئۈزۈلگهنـدە قهبـرىگه كۈمـۈلگهن ھېلىقـى كـۆمزەكنى                   
  .ساالمهت كوالپ ئېلىپ شهھهر تهرەپكه ئالدىراپ ماڭدى-ئىزدەشكه باشلىدى، ئۇالر ھایال ئۆتمهي كۆمزەكنى ساق

ئۇالر زاۋۇت كۈتۈپخانىسىغا كىرگهندىن كېیىن ئىشىكىنى مهھكهم تاقـاپ ئۇكىـسى تىلالخـان بىـلهن كۇزىنىـڭ ئىچىـدىكى نهرسـىلهرنى         
دانه ئالماسـالر بىـلهن تولغـان بولـۇپ ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا       -ئېلىشقا باشلىدى، كونا یاغلىقنىڭ ئىچى كـۆزنى قاماشـتۇرۇپ تۇرىـدىغان دانه       

  . ڭلىقتىكى یېشىل ئالماس قۇیۇلغان خانتاجى مىنى مهن دەپ كۈرۈنۈپ تۇراتتىكهپتهر تۇخۇمىدەك چو
تىلالخان ۋالىلداپ چاقناپ تۇرغان ئالماسالرنى قۇلىغا ئېلىپ سىالپ كۆردى، ئۇ ئۆمرىدە بۇنداق سانى جىق ھهم چوڭ ئالماسالرنى كۆرۈپ 

كــۆز ئالدىــدىكى بــۇ بایلىقالرغــا قــاراپ ھهیــران قالغىنىــدىن  باقمىغــان ئىــدى، ئــۇ ئالتۇنــدىن یاســالغان شــاھلىق تــاجنى قۇلىغــا ئېلىــپ   
  .جىددىلىشىپ كهتتى

  . دېدى تىلالخان قۇلىدىكى تاجنى ئاكىسىغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ-ئاكا بۇ نېمه كارامهت ئهمدى؟         -
ئانـام ماڭـا   -بـۇ تـاجنى ئاتـا    – دېـدى پاشـشاخان ئېغىـر بىـر ئـۇھ تىنىـپ       –ئهمدى ھهممىنى ساڭا دەیدىغان ۋاقىت بولدى ئۇكـام،               -

  !.....قالدۇرۇپتىكهن، ساڭا ئهمدى بىلگهنلىرىمنى دەپ بىرەي قۇالق سېلىپ ئاڭلىغىن
پاششاخان شۇنداق قىلىپ ئۆزىنىڭ شهخسى تهرجىمىھالىنى، ئانىسىدىن ئاڭلىغان ئىشالرنى ئۇكىسى تىلالخانغا تهپسىلى بایـان قىلىـشقا     

  .باشلىدى
لىرىنى ئاخىرغىچه ئاڭالپ ئېغىـر سـۈكۈت ئىچىـدە بىـردەم ئولتۇرغانـدىن كېـیىن ئاكىـسىنىڭ قـۇلىنى چىـڭ           تىلالخان ئاكىسىنىڭ ئېیتقان  

  :تۇتۇپ تۇرۇپ ئېیتتى
ئاكا، سىنىڭ ئاددى ئادەم ئهمهسلىكىڭنى بىلهتـتىم، بىـز سـهندىن پهخىرلىنىمىـز ئاكـا، سـهن ئۈچـۈن ئۈلـۈپ كهتـسهم مهن رازى،                         -

  .خان گىپىنىڭ ئاخىرسىنى یۈتىۋېتىپ شۇك بولۇپ قالدى تىلال-...ئهمدى بۇندىن كېیىن
  .دەپ كۈلۈمسىرىدى پاششاخان-ھه نېمه بۇندىن كېیىن؟         -
بۇندىن كېیىن سىنى نېمه دەپ چاقىرىمهن ئاكا، سهن ئهسلى بۇ ئهلنىڭ قانۇنلۇق پادىشاھى ئىكهنسهن، مهن بىلمهي ساڭا ئۇكـا              -

  .خان یهرگه قاراپ خىجىل بولغان ھالدا دېدى تىلال-...بۇلىۋاپتىمهن
بىلىــپ قــویغىن تاجــدىن كهچــسهم  ! شــۇمۇ گهپمــۇ؟ ســهن مىنىــڭ ئــالالھ یۇلىــدىكى قۇرئــان تۇتۇشــقان جىگىــرىم ئۇكامــسهن            -

  .دېدى پاششاخان ئۇكىسىغا تهسهللى بىرىپ  -! كىچىمهنكى سهندىن كهچمهیمهن
  .ه مۆللىدە یاش ئېلىپ پاششاخاننىڭ قۇلىنى چىڭ سىقتىتىلالخان ئاكىسىنىڭ سۈزىدىن تهسىرلىنىپ كۈزىگ

ئۆزىنىڭ یاتقىدا یالغۇز قالغان پاششاخان یاغلىقتىكى تۇمـارنى قۇلىغـا ئېلىـپ یېنىـدىكى قهلهمتـۇراچ بىـلهن ھىـم            ئاخشىمى ئهل یاتقۇدا  
ه قهغهز چىقتــى، ئۇنىــڭ بىــرى تىكىلــگهن ئېغىزىنــى سۈكۈشــكه باشــلىدى، تۇمارنىــڭ ئىچىــدىن خىــرۇم بىــلهن قاپالنغــان ئىككــى پــارچ  

یاۋۇزبهگ بىـلهن كـۈن چىچهكنىـڭ      -پاششاخاننى بېقىپ چوڭ قىلغان مهریهم خېنىم تهرىپىدىن قالدۇرۇلغان تۈركمهن تىلىدا یېزىلغان       
بىــر ئۈلــۈپ كىتىــشنىڭ ســهۋەبى، ئۇالرنىــڭ تاغــدىكى مهخپىــي پاناالنغــان جاینىــڭ ئــورنى قاتــارلىقالر بــار بولغــان پۈتــۈكچه ئىــدى، یهنه    

ناھایىتىمۇ كونا بىر خىل سامان قهغهزگه سىزىلغان خهرىتىدەك بىرنىمه بولۇپ ئاستىدا ئهرەپ یېزىقىغـا ئوخـشایدىغان یېزىـق             پارچىسى
  .بىلهن چۈشهندۈرۈش بىرىلگهن ئىدى
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بىـر خىـل یېزىقتىكـى    ئانىسىغا زىیانكهشلىك قىلغۇچى خائىنالرنىـڭ كىملىگىنـى بىلىۋالـدى یهنه          -پاششاخان تۈركمهنچه پۈتۈكتىن ئاتا   
ئـۇ بـۇ كېچىنـى ناھـایىتى تهسـته      . پۈتۈكنىڭ ئىچىدىكىنىڭ نېمه مهزمۇن ئىكهنلىكىنى بىلهلمهي باشقىالردىن سـۇراپ بىلمهكچـى بولـدى      

  .یۇرۇتتى
رال ئهتىسى ئۇ تۇماردىكى پۈتۈلگىنى بۇیىچه شاكىرخان ھاجى دىگهن مۇناپىقنى ئىزدەپ ئۇنىـڭ ئـۈیىگه بـاردى، شـاكىرخان ھـاجى بالـدۇ            

ئۈلۈپ كهتكهن بولۇپ ئـاق ئىنهكنىـڭ بالىـسى چـاال ئىـنهك بولغىنىـدەك ھېلىقـى یارلىقتـا بـوینى قاتلىـشىپ تۇنجۇقـۇپ ئـۆلگهن سـاقچى                  
دىــگهن لهقهم » بهدى«. ئىدارىــسنىڭ سىیاســى كومىــسارى بهكــرى بهدى دەل مۇشــۇ شــاكىرخان ھاجىنىــڭ چــوڭ ئــوغلى بولــۇپ چىقتــى   

ڭ یاش چېغىدىكى لهقىمى بولۇپ كىشىلهر بۇ بهكرى دىگهن مۇناپىقنى زاڭلىـق قىلىـپ مۇشـۇنداق      شاكىرخان ھاجىنىڭ ھایاسىز خوتنىنى   
  .دەپ ئاتىۋېلىشقان ئىدى

تۈرمه سۇراقخانسىدا زەنجىرگه باغالنغان یاۋۇزبهگ تهرىپىدىن بۇیۇن تۇمۇرى ئۈزۈلۈپ ئۆلگهن ھهربى گېنىرالنىـڭ یانچۇغىـدا           ئۆزۋاقتىدا
لماس بار ئىدى، باشقا مۇناسىۋەتلىك ھهربىي ئهمهلدارالر ئۇنىڭ یانچۇغىنى ئاختۇرۇش جهریانىدا بۇ ئالماسقا     ھېلىقى ئهتىۋارلىق یېشىل ئا   

شۇنىڭ بىلهن بـۇ  . كۈزى چۈشۈپ قېلىپ سۈرۈشته قىلىش ئارقىلىق بۇ ئىشنىڭ شاكىرخان ھاجى بىلهن ئاالقىسى بارلىقىنى بىلىپ قالىدۇ          
بىـر جــۈپتىنى تېــپىش ئۈچــۈن شــاكىرخان ھـاجىنى قــاتتىق ســۇراققا تارتىــدۇ، ئهمىلىیهتتىمــۇ   ئـاچكۆز رۇســالر بــۇ یېــشىل ئالماســنىڭ یهنه  

شاكىرخان ھاجى كۈنچىچهك مهلىكىنىڭ نهدىلىكىنى بىلمىگهچـكه ئـاخىرى سـۇراق جهریانىـدا یـاۋۇزبهگكه ئوخـشاش قىززىـق تۆمـۈرگه                 
ۋەتهن «اجىنىـڭ ئۆلــۈمىنى ئـۆز ۋاقتىـدىكى ئاتــالمىش   شـۇنىڭ بىــلهن رۇسـالر شـاكىرخان ھ   . قىـستاقتىن ئۆلــۈپ كىتىـدۇ  -بېـسىلىپ قىـیىن  

  .بولغان تۈركمهنلهرگه دۆڭگهپ قۇیۇپ ئىشنى تۈگىتىدۇ»خائىنلىرى
ھهپتىـدىن كېـیىن یـاۋۇزبهگنى سـېتىۋەتكهن ھېلىقـى      . پاششاخان بۇ مۇناپىق ھاجىنىڭ ئۆلۈپ كهتكىنى ئـاڭالپ السـسىدە بولـۇپ قـایتتى       

خاننىڭ دىیىشىچه ئۇ زەرگهر یىگىرمه یىلنىڭ ئالدىدا بىر خىل یامـان كېـسهل بىـلهن ئۆلـۈپ      زەرگهرنىڭمۇ خهۋىرى یىتىپ كهلدى ، تىلال     
  . كهتكهن ئىكهن

زەرگهرنىـڭ ئۈیىـدە بىـر ئاخـشام قونـۇپ        ئۆز ۋاقتىدا ئىسمایىل سهتهڭنىڭ بهزمهخانىسىدىكى رەققاس قىز ئىنىك ئانىنىڭ پىالنى بـۇیىچه       
ىــڭ یامـان یىــرىگه بىرخىــل یۇقۇملــۇق ســۈگهل تـاراپ كهتــكهن ئىــدى، بــۇ خىــل ســۆگهل    كېــیىن ئۇزۇنغــا قالمــاي زەرگهرن  چىققانـدىن 

بارغانسىرى ئهۋىـج ئېلىـپ زەرگهر ئـاخىرى كىچىـك تهرەت قىاللمایـدىغان دەرىجىـگه بېرىـپ سـۈیدۈك تىـنىگه تـاراپ كىتىـشتىن ئۆلـۈپ                    
  . كهتكهن ئىدى

  .ن ئالماس سېلىنغان كۇزىنى ئۇنىڭغا سۇندىپاششاخان بىر كۈنى ئۇكىسى تىلالخاننى یېنىغا چاقىرىپ تاج بىله
 - دېدى پاششاخان قۇلىدىكى كۇزىنى ئۇكىسىغا تهڭـلهپ قهتئىلىـك بىـلهن     -بۇالرنى ئىككىمىز بىلىدىغان بىر یهرگه یۇشۇرایلى،             -

هلمىـسهم ئىـشالرنى سـهن    نـاۋادا مهن ۋاقتىـدا قایتىـپ كىل     مهن سهپهرگه ماڭىدىغاندەك تۇرىمهن ئۇكام، ئۆینىـڭ ئىـشىگى سـاڭا قالـدى،           
  !داۋامالشتۇرىشىڭ كىرەك

 دېـدى تىلالخـان ئاكىـسىنىڭ قۇلىـدىكى كـۆمزەكنى       –!ئېغىزىڭنى ئۈششۈتمه ئاكا، ئۇلۇغ ئالالھ ماڭا ئۇ كـۈننى كۆرسـهتمهیدۇ                  -
   سهن ئهمدى نهگه باراي دەیسهن؟–ئېلىشنى رەت قىلىپ 

 دېـدى پاشـشاخان   - پـارچه خهرىتىنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى دەپ بىـرەلمىگهن ئىـدىم،          ساڭا قایسى كۈنى تۇمارنىڭ ئىچىدىكى بىر             -
ئـۇ چاغـاي تىلىـدا پۈتـۈلگهن خهرىـته ئىـكهن، ئۇنىڭـدا چىنـى مـاچىن دىـگهن دۆلهتتىكـى بىـر جایغـا                -ئۇكىسىغا تىكىلىپ قاراپ تۇرۇپ  

لیازمىنىڭ یۇشۇرۇنغانلىقىنى، بۇ كىتاپچىنىڭ دۇنیادا پهقهت دىگهن بىر قو» ئالهم ۋە ئادەم «غارایىباتلىرى پۈتۈلگهن   –دۇنیانىڭ ئاجایىپ   
بىرال ئىكهنلىكىنى ئېیتىپتۇ، نهچچه كۈندىن بىرى چۈشۈمگه ئانام تۇال كىرىۋالدى، ئانـام چۈشـۈمدە داۋاملىـق بىـر قـېلىن كىتـاپنى ماڭـا             

ازمىنى ئىـزدەپ باقـاي دىـگهن ئىـدىم، سـىنىڭچه      قولیـ   سۇنۇپ تۇرىدۇ، ئانامنىڭ روھى قۇرۇنۇپ قالمىسۇن، مهن شۇڭا ئۇ یهرگه بېرىپ ئۇ 
  قانداق؟

ــدە                   - ــاردۇ، خهرىتى ــىر ب ــرە س ــۇ چۈشــۈڭدە بى ــم ب ــا، بهلكى ــارغىن ئاك ــسا ب ــگهن بول ــاڭا تهڭلى ــاپنى س ــۇ كىت ــانىمىز چۈشــۈڭدە ب ئ
  قهیهردىلىكىنى ئىنىق دىمهپتىمۇ؟  قولیازمىنىڭ

ىن ئۇ چىنى ماچىن دىگهن یۇرت ھازىرقى جۇڭگۇنىڭ غهربىگه توغرا كىلىدىكهن، شۇنداق، قولیازمىنىڭ ئورنى ئىنىق ئىكهن، لېك          -
  .چىگىردىن چىقمىسام بولمىغىدەك، قاچان كىلىشىمنى بىلمهیمهن، شۇڭا بۇالرنى سهن بىلىدىغان بىر یهرگه یۇشۇرایلى دىگهن

 قایتىپ كىلىسهن، بۇپتۇ بۇالرنى بىـر یهرگه یۇشـۇرۇپ   خاتىرجهم بول ئاكا، ئۇلۇغ ئالالھ سهن بىلهن بىرگه، سهن چۇقۇم ساالمهت          -
  قۇیایلى، چىگىردىن چىقىش رەسمىیهتلىرىڭ قانداق بولدى؟

بۇ ئاسانغا توختىدى، ساقچى ئىدارىسى باشتا بۇ ئىشنىڭ ناھایىتى قىیىنلىقىنى ئېیتقان ئىدى، قۇلۇمدىكى پۇلنى كۆرۈپ ئۇالرنىـڭ            -
  . مۇسكۇۋاغا یول ئالدى، مىنىڭچه بۇ ئىش تهسكه توختىمایدۇ ئۇكامباشلىقىنىڭ یۈرىگى ئویناپ ئۆزى

  قىالرمهن؟  بۇپتۇ ئاكا، چاتاق یىرى مهن بۇ تهشكىالتنىڭ ئىشىغا قانداق یىتهكچىلىك        -
توختىتىـسهن،  بۇ توغۇرلۇق بېشىڭنى قاتتۇرمىغىن، سىنىڭ قۇلۇڭدىن كىلىدۇ، یامىنى كهلسه گېزىت چىقىرىش ئىشىنى ۋاقىتلىـق            -

 .قالغان ئىشالرنى بهش دانه یىگىتىمىز بىلهن مهسلىھهتلىشىپ قىلىۋەر، چاتاق چىقمایدۇ
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 .ئۇالر تهشكىالتنىڭ بهزى ئىشلىرىنى مۇزاكىر قىلىشقاندىن كېیىن كۆمزەكنى ئۆزلىرى بىلىشىدىغان بىر یهرگه یۇشۇرۇپ قۇیۇشتى
 

  پۈتۈكسىرلىق:ئون تۆتىنچى باپ
 

پته ئۆتمهیال پۇل ئۆزىنىـڭ كـۈچىنى كۆرسـىتىپ پاشـشاخاننىڭ چىگىرىـدىن چىقىـش رەسـمىیهتلىرى ئۇنىـڭ قۇلىغـا                ئارىدىن نهچچه ھه    
 . تىگىپ بولدى

مۇسكۇۋا ئـارقىلىق جۇڭگۇنىـڭ     ڭدى، ئۇ بىر ئایدەك ۋاقىت ئىچىدەشۇنداق قىلىپ پاششاخان یىگىتلهر بىلهن خوشلىشىپ مۇسكىۋاغا ما
چـۈنكى خهرىتىـدىكى چىـن مـاچىن     .  شىنجاڭنىڭ جهنۇپ تهرىپىدىكى خوتهن رایۇنىغا یىتىپ كهلدى      بېیجىڭغا یىتىپ بېرىپ بېیجىڭدىن   

 . ھازىرقى خوتهننىڭ قاراقاش رایۇنىنى كۆرسىتهتتى
پاششاخان خوتهنگه كىلىپ ئۇرۇنالشـقاندىن كېـیىن بـۇ یهردىكـى ئۇیغـۇرالر بىـلهن بىمـاالل پىكىـر ئالماشـتۇرالىدى، چـۈنكى ئۇیغـۇرالر                

ئۇیغۇرالرمۇ، تۈركمهنلهرمۇ . كمهنلهر بىر قهۋىمدىن بولۇپ ئۇالرنىڭ ئىشلهتكهن تىلى تۈرك تىلىغا تامامهن ئوخشاپ كىتهتتى بىلهن تۈر 
ئهمىلىیهتـته شهكـسىز بىـر تــۈركلهردىن ھىـساپلىناتتى، شـۇڭا پاشــشاخان تىلـدا قىیىنچىلىـق تارتمىــدى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه پاشــشاخاننىڭ          

  . خوتهننىڭ قاراقاش دىگهن یۇرتتىن بولغاچقا بۇ جاي پاششاخاننىڭ كۈزىگه باشقىچه ئىللىق تۇیۇلدىبۇۋىسى جهالل شهیىخنىڭ ئۆزىمۇ
 قاراقاش دەریا ئېقىنى بىلهن یۇرۇڭقاش دەریا ئېقىنىنىڭ تهكلىماكان قوملىقىـدىكى بىرلهشـكهن        -خهرىتىدىكى كىتاپ یۇشۇرۇلغان جاي   

 .ىگهن بىر جایدا ئىدىجایدىن ئهللىك كىلۇمېتىرچه ئایغىدىكى مازار تاغ د
پاشــشاخان بۇۋىــسىنىڭ یۇرتىــدىن ئــۆزىگه بىــر یــول باشــلىغۇچىنى ئىــزدەپ تــاپتى، یــول باشــلىغۇچى ئهللىكلهرنىــڭ قارىــسىنى ئالغــان      

نهچچه كۈنلۈك جاپالىق سهپهردىن   ئۇالر ئىككى تۈگىگه سۇ قاچىالنغان تۇلۇم ۋە ئۇزۇقلۇقالرنى ئارتىپ  تهجىربىلىك بىر كىشى بولۇپ
  . یىن مازار تاغ رایۇنىغا یىتىپ كهلدىكې

ئۇالر مازارتاغ قهلئهسىگه یىتىپ كهلگۈچه سۇنى ئازادە ئىشلهتتى، چۈنكى ئۇالر قاراقاش دەریا قېنىنى بویالپ ماڭغاچقا بۇ پهسىللىك دەریا 
لــۇمالرنى ســۇغا تولــدۇرۇپ ئــۇالر مــازار تــاغ قهلئهســىگه یىتىــپ كهلگهنــدىن كېــیىن تۇ. ســۈیى ئۇالرغــا یاخــشى ئىچىملىــك بولغــان ئىــدى

خهرىتىدىكى كۆرسهتمىگه ئاساسهن بۇ تاغنى بویالپ غهرىـپ تهرەپـكه قـاراپ یـول ئالـدى، بـۇ تـاغ دۇنیـادىكى ئاجایىـپ تاغالرنىـڭ بىـرى             
تاغنىـڭ كهڭلىكىمـۇ   . بولسىمۇ ئهمىلىیهتته ئـۇ باشـقا تاغالرغـا ئوخـشاش ئـۇنچه ئىگىـز ئهمهس ئىـدى          » تاغ«بولۇپ گهرچه ئۇنىڭ نامى     

بـــۇ تـــاغ گویـــا تهكلىماكـــان قوملىقىنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىغا ســـېلىنغان ئېتىـــز قىرىغـــا ئوخـــشاش             ۇنـــداق كهڭـــرى ئهمهس ئىـــدى،  ئ
خــۇددى سـېپىلدەك تـۈز پېتـى كىرىـپ كهتـكهن بۇلـۇپ قوملۇقنىــڭ         غهرىـب تهرىپىـدىكى قـۇم بارخانلىرىنىـڭ ئىچىـگه       تهكلىماكاننىـڭ 

 ئوخــشىمایتتى، لــېكىن یــېقىن كىلىــپ قارىغانــدا ئانــدىن ئۇنىــڭ تهركىۋىنىــڭ تــاغ   ئوتتۇرىــسىدىكى بــۇ تــاغ یىــراقتىن قارىماققــا تاغقــا 
جىنىسلىرىدىن تهركىپ تاپقان تهبىئى بىر تاغ ئىكهنلىكىنى بىلگىلى بۇالتتى، تاغنىڭ بىـر ئـۇچچى ئىككـى دەریانىـڭ بىرلهشـكهن دەریـا         

زۇلۇپ تهكلىماكاننىڭ غهربىـگه نهچـچه یـۈز كىلـومېتىرالپ     قېنىدا ئاخىرالشسا یهنه بىر ئۇچچى خۇددى ئارغامچىغا ئوخشاش غهرىپكه سۇ  
  .ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ تاغ قارىماققا قوش بولۇپ بىرى قىزىل رەڭگه یهنه بىرى ئاق رەڭگه مایىل ئىدى. كىرىپ كىتهتتى

ۇنىـڭ ئۇنـداق دەپ   یول باشلىغۇچىنىڭ ئېیتىپ بىرىشىچه یهرلىكلهر قىزىل تـاغنى گـۆش تـاغ، ئـاق تـاغنى ئـۇن تـاغ دەپ ئاتىـشىدىكهن، ب             
ئاتىلىشىدا ئىلگىرىكى زاماندا خوتهن بۇددىستلىرى ئىسالم دىنىغا كىرمهسلىك ئۈچۈن ئىسالم قۇشۇنىغا قارشى جهڭ تهییـارلىقى قىلىـپ        

تۈلـۈكىنى بىـر مـۆجىزە بىـلهن تاشـقا      -زاپاس ئۇن ۋە گۆش تهییارلىغان ئىـكهن، شـۇنىڭ بىـلهن ئـالالھ بـۇ كاپىرالرنىـڭ بـۇ زاپـاس ئـۇزۇق           
  . گۆش تاغ، ئېقى بولسا ئۇن تاغ دەپ ئاتالغان ئىكهن-الندۇرۋېتىپتۇ، شۇ سهۋەپتىن قىزىلىئای

مۇشاقهت بىلهن تاغنى بویالپ تۆت كۈن یول یۈرۈپ ئاخىرى چۈشكه یېقىن بهئهینى یىالننىڭ بېـشىغا ئوخـشایدىغان      -ئۇالر مىڭ بىر جاپا   
ىن قارىماققا شامال یهپكهتكهن بۇ تاغ تېشىنىڭ پارچىسى بهئهینى یىالننىڭ تۈگه چوڭلىقىدىكى پاكار بىر تاغ تېشىغا ئۇچىرىدى، یىراقت

ــدىمۇ    ــشایتتى، خهرىتىـ ــشىغا ئوخـ ــشىغا         «بېـ ــالن بېـ ــدا یىـ ــهپىرى قىلغانـ ــۈگه سـ ــۈك تـ ــۆت كۈنلـ ــپكه تـ ــىدىن غهرىـ ــاغ قهلئهسـ ــازار تـ مـ
 قهمهر سـۆزىنى تۇلـۇق سـاناپ چىققایـسىز،     ئۇچرایسىز،تاھارەتنى كامىل ئېلىپ شۇ یىالن بېشىنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ كىتـابۇل قۇرئانـدىن         

چىققان سان بىلهن باراۋەر كۈن پېتىشقا شۇنچه قهدەم ئالسىڭىز، شۇندا ئالدىڭىزىـدىكى تىلـسىمالر ئېچىلىـپ تـاغ باغرىـدىكى كىچىـك               
  .دەپ پۈتۈلگهن ئىدى» !ئۆڭكۈردە ئۇشبۇ قولیازما پۈتۈك سىزگه زاھىر بولغاي

بۇلىشى مۇمكىن دەپ پهرەز قىلدى، ئهپسۇسكى ئۇالر بۇ یهرگه یىتىـپ كهلگهنـدە    » یىالن بېشى «هن  پاششاخان بۇ یهرنى خهرىتدە پۈتۈلگ    
ئهتىـسى پاشـشاخان نامـاز    . تـۇزان كۈتۈرۈلۈشـكه باشـلىدى، بـۇران ئـالهمنى قـاراڭغۇلۇق باسـقاندا ئانـدىن توختىـدى          -بۇران چىقىـپ قـۇم    

 چىقىـپ كـۆزنى ئـاچقىلى بولمىـدى، شـۇنداق قىلىـپ بـۇ كۈنـدىكى بۇرانمـۇ          بامداتتىن كېیىن قۇلىغا قۇرئاننى ئـاالي دىیىـشى یهنه بـۇران         
بۇرانلىـق ھـاۋادىن پاشـشاخاننىڭ ئۆپكىـسى سـىقىلىپ تىنىقـى یىتىـشهلمهي        -كهچـكه یـېقىن توختىـدى، ئۇزۇنغـا سـۇزۇلغان بۇنـداق قـۇم       

  .هكلىپىنى قۇیۇشقا باشلىدىقېلىۋاتاتتى، تۇلۇمدىكى سۇنىڭ ئازىیىشىغا باشالپ یول باشلىغۇچىمۇ پاششاخانغا قایتىش ت
پاششاخاننىڭ كاللىسىغا بىر ئهقىل كهلدى، ئۇ ئاخشىمى ۋاقىتلىق تىكلهنگهن چېدىرنىڭ ئىچىدە ئېلىۋالغان شامنى یانـدۇرۇپ قۇرئـاننى             
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ر قېتىم تامام بىر خاتىرلهپ ماڭدى، شۇنداق قىلىپ تاڭ ئاتارغا یېقىن قۇرئان بى-سۈزىنى بىرمۇ» قهمهر«باشتىن باشالپ ئۇقۇشقا باشالپ 
بولدى، پاششاخان یاندىكى قهغهزگه قارىۋىدى قهمهر سۆزى جهمئىي یىگىرمه یهتته یهردە بولۇپ چىقتى، ئاجایىپ یىرى شـۇكى بـۇ كـۈنى       

  . كۈتۈرۈلمىدى  چاپقۇن-تاڭ سۈزۈلگهندە ئالدىنقى كۈنىدىكىگه ئوخشاش بۇران
تىش تهرەپكه قاراپ یىگىرمه یهتته قهدەم مېڭىپ توختىـدى، ئانـدىن قۇلىغـا    پاششاخان ئۇیقۇسىز كۆزلىرىنى راسا بىر ئۇۋلىۋېتىپ كۈن پې       

پات تاشـقا  -كهتمهننىڭ بېسى پات  كهتمهننى ئېلىپ دەسسهپ تۇرغان یهرنى كوالشقا باشلىدى، یهرنىڭ بىر تهرىپى راستىنال تاغ بولغاچقا     
ك سـىغىز تۇپـا بىـلهن تولغـان ھـارۋا چـاقى چوڭلىقىـدىكى        تىگىپ كىتهتتى، كهچكه یېقىن كوالنغان یهرنىڭ تاغ تهرەپ یۈزىدە دىگهندە   

پاشــشاخاننىڭ چىرایىغــا كــۈلكه یۈگــۈردى، ئــۇ ھېرىــپ كهتكىــنىگه قارىماســتىن     كىچىــك بىــر ئۆڭكۈرنىــڭ ئېغىــزى بایقالــدى شــۇئان 
ېچىلىـپ ئۇنىـڭ   جاسارەتكه كىلىپ ئۆڭكۈرنىڭ ئېغىزىدىكى سېغىز تـۇپىنى كهتـمهن بىـلهن كوالشـقا باشـلىدى، ئۆڭكۈرنىـڭ ئېغىـزى ئ                 

ئىچى ئایان بولدى،ئۆڭكۈر ئۇنچه چوڭقۇر ئهمهس ئىدى، دىگهنـدەك ئۇنىـڭ نهچـچه مېتىـر ئىچىـدە یاغـاچتىن یاسـالغان نهقىـشلىك بىـر            
ساندۇق تۇراتتى، پاششاخان بۇ یهرنى كوالیمهن دەپ بهك ھېرىپ كهتكهچكه یول باشلىغۇچى ئۇنىڭغـا یاردەملىـشىپ سـاندۇقنى تارتىـپ            

  .بولۇپ یهنه دەرھال بېشىنى تارتىۋالدى  ى لېكىن ئۇ بېشىنى ئۆڭكۈرگه تىقىپئالماقچى بولد
 دەپ سـورىدى یـول باشـلىغۇچىنىڭ ھهركىتىـدىن ئهجهبلهنـگهن پاشـشاخان ھاسـىرغىنىچه قۇلىـدىكى         -نىمه ئىش بولدى ئاكـا؟،            -

  .كهتمهننى بىر یانغا تاشالپ قۇیۇپ ئۆڭكۈرگه قارىغىنىچه
مىـغ چایـانكهنغۇ بۇنىـڭ ئىچـى، خـۇدا تـوۋۋا       -ساندۇق ئۈستىدە چایانالر ئۇۋا ساپتۇ ئهمهسـمۇ، مىـغ     ! ىڭه ئاۋۇ چایانالرغا  ئۇكام قار         -

  . دېدى یول باشلىغۇچى قورققىنىدىن تاتىرىپ تىتىرەپ–، !قىلمىدىم
چایـان كـۈرۈنمهیتتى، پاشـشاخان    پاششاخان پۈتۈن كۈچىنى یېغىپ ئۆڭكۈرنىڭ بېشىنى تىقىپ ئىچىگه قارىدى، كامارنىڭ ئىچىدە بىرمۇ       

  .ھهیران قالدى  بۇنىڭدىن
  . دېدى پاششاخان ھهیران بولۇپ-مهن كۆرمىدىمغۇ؟، ! قېنى ئۇ چایان ئاكا         -
 دېـدى یـول باشـلىغۇچى قـۇلى بىـلهن      –! ئهنه ئۇكام كۈرمىدىڭىزمۇ، ساندۇقنىڭ ئۈستىگه قـارىڭه، ئۆمىلىـشىپ یـۇرگىنى شـۇغۇ                   -

  .قنى ئىشارەت قىلىپیاغاچ ساندۇ
پاششاخان بۇرۇلۇپ یول باشلىغۇچىغا تىكىلىپ سهپ سالدى، لېكىن یول باشلىغۇچىنىڭ چىرایىدىن قىلچه یالغان ئېیتمىغانلىقى چىقىپ       

  .تۇراتتى
  .پاششاخان ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىگه كىرىشكه تهمشىلىۋىدى، یول باشلىغۇچى ئۇنى توستى

 دېدى یول –،! ، بایلىق دىگهننى تاپقىلى بولىدۇ، جاننى تاپقىلى بولمایدۇ، بۇ قىلىقىڭىز بولمىدىئۇكام ئۇنداق قاراملىق قىلماڭ        -
  .باشلىغۇچى پاششاخانغا قاراپ ئۇنىڭغا كۈیۈنگهن ھالدا

پاشــشاخان گهپ قىلمــاي ئــۆمىلىگىنىچه ئۆڭكۈرنىــڭ ئىچىــگه كىرىــپ كهتتــى، یــول باشــلىغۇچى قورققىنىــدىن پاشــشاخاننىڭ یېنىــدىن   
پاشــشاخان ســاندۇقنى بىمـاالل تارتىــپ چىقارغــان ئىــدى، یـول باشــلىغۇچى ئۇنىــڭ بــۇ   . پ نېرىــسىغا بېرىــپ ئــایهت ئۇقـۇپ تــۇردى چـاچرا 

  .ھهس قالدى-ھهركىتىدىن ھهیرانۇ
-سـاندۇقنىڭ ئىچىـدىكىنى ئـالتۇن     پاششاخان شۇ مهیداننىڭ ئۆزىدە ساندۇقنىڭ ئېغىزىنى ئـاچتى، چـۈنكى یـول باشـلىغۇچى مۇشـۇ تاپتـا             

ئهمىلىیهتتىمۇ یول باشلىغۇچىنىڭ سـاندۇقنى  . ھىرمىكى دەپ ئویالپ قالىدىغان بولسا، ئۆزىگه بىرە ئاپهت یېتىپ قېلىشى ئىنىق ئىدى   جاۋا
كۆرگهندىال نىیىتى بۇزۇلغان ئىدى، ئۇنىڭ ساندۇق ئۈستىدە قىمىرالپ یهرگهن چایانالرنى كۆرگىنىمۇ راست ئىدى، لېكىن پاشـشاخاننىڭ        

یـول  . رنىـڭ كۈرۈنمىگىنىمـۇ ئهمىلىـیهت ئىـدى، بۇنىـڭ زادى نـېمه ئىـش ئىكهنلىكـى پهقهت بىـر ئالالغـا ئایـان ئىـدى                 كۈزىگه بـۇ چایانال   
سـاالمهت چىققـان پاشـشاخاننى كـۆرۈپ ئۆزىنىـڭ یامـان        -سـاق   باشلىغۇچى مىغىلداپ تۇرغان چایانالرنىڭ ئارىسىغا كىرىـپ كىتىـپ یهنه         

  .ۇپ ئالالھقا شۈكىرى قىلدىئىستىغپار ئۇق-نىیىتىدىن یېنىپ ئىچىدە تۆۋۋە
بىــر پــارچه پــارچه كىتــاپ شــهكىلدىكى قولیازمــا تــۇراتتى، قولیازمىنىــڭ بهتلىــرى شــۇنداق نهپىــس    ســاندۇقنىڭ ئىچىــدە ناھــایىتى قــېلىن

خانغا بهت یۈزىنىڭ ئىچىدىكى مهزمۇنالرنىڭ تۆت ئهتراپىدا شـۇنداق چىرایلىـق نهقىـشلهر بـار ئىـدى، قولیازمىنىـڭ قهغىـزى پاشـشا             بولۇپ
تۇنۇشـلۇق بولغـان خـوتهن قهغىزىـدىن ئىــشلهنگهن بولـۇپ ئىچىـدىكى یېـزىقالر قۇمــۇش قهلهم بىـلهن چاغاتـاي یېزىقىـدا یېزىلغانــدەك           

  .تۇراتتى
دىگهندەك » ئادەم ۋە ئالهم ھهققىدە«مۇنچه چۈشىنهلىدى، ئۇنىڭدا-پاششاخان كىتاپنىڭ مۇقاۋىسىدىكى چاغاتایچه خهتنىال ئۇقۇپ ئانچه

هزمۇن چىقىپ تۇراتتى، لېكىن ئىچىدىكى قۇرالرغا كۆز یۈگۈرتۈپ ئۇنىڭ مهزمۇنىنى چۈشىنهلمىدى، چۈنكى پاششاخان چاغاتاي بىرخىل م
  .تىلىغا تېخى خام ئىدى

ئۇ بۇ قولیازمىنى تاپقانلىقىدىن ئىنتـایىن خۇشـال بولـۇپ یـول باشـلىغۇچى بىـلهن دەرھـال قایتىـشقا تهییـارلىق قىلـدى، ئـۇالر قـایتقۇچه                 
ئاران مازار تاغ -كۈنلۈك یول قالغاندا ئىچىدىغان سۈیى تۈگهپ كىتىپ مىڭ بىر باالدا ئاران  اق جاپا تارتتى، مازار تاغ قهلئهسىگه بىربهكر

  . قهلئهسىگه یىتىپ كىلىۋالدى
ا یېـرىم یىلـدىن   كېیىن یۇرتنىڭ ئهلالمىلىرىنى ئىـزدەپ بـۇ یۇرتتـ     ساالمهت قایتىپ كهلگهندىن-شۇنداق قىلىپ پاششاخان خوتهنگه ساق    
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ئارتۇق مهخسۇس چاغاتاي تىلىنى قېتىرقىنىپ ئۈگهندى، ئۇ قولیازمىنىڭ باش بېتىـدىكى سـۆز بېـشىنى ئۇقـۇپ بېقىـپ ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى                
ھهس قالدى، كىتاپنىـڭ مـۇئهللىپى ئىـسمىنى ئاشـكارىلىمىغان بىـر كىـشى بولـۇپ سـۆز بېـشى مۇنـداق باشـالنغان                  -مهزمۇنالردىن ھهیرانۇ 

  :ئىدى
ى تــۈرك ئۇلۇســلىرىنىڭ بىــر شاھزادىــسىمهن، یهتــته یېــشىمدىن قىرىــق یېــشىمغىچه ئىلىــم تهھــسىل قىلــدىم، یىگىــرمه یېــشىمدا   مهنكــ«

باللىرىمـدىن  -تهخىـت ۋەتهن -ئهسراالر كۆز ئالدىمدا ئایان بولۇشقا باشلىدى، شۇ سهۋەپلىك مهجنۇن ئاتىلىـپ تـاجۇ  -تۈمهن سىر -تۈرلۈك
تۈن تۇتۇلغـان كۈنـدە زىمىنغـا    -ئهۋالدىم ئىچىدىن بۇرۇجالر ئایرىلغان، كۈن ... پ غارنى ماكان تۇتتۇم   ئایرىلدىم، زاھىدلىق یۇلىنى تالال   

بىر بۆرە سۈپهت ئۇغۇل تۇغۇلغاي، مهن ئۇشبۇ كىتاپنى دۇنیادىكى ئهڭ رەھىمدىل ۋە ئهڭ رەھىمسىز بولغان شۇل ئۇغۇل ئۈچۈن پۈتتـۈم،            
مهشـرىققه ئـادالهت   -ىسا پۈتۈن تۈرك ئۇلۇسلىرىنى بىـر تـۇغ ئاسـتىغا یېغىـپ مهغرىبـى      ئۇ شۇنداق بىر ھۈكۈمىران ئۇغۇلدۇركى ئالالھ خال      

  »! نۇرىنى چاچقاي
سـهن بـۇرۇجالر   ! ئوغلـۇم «  پاشـشاخان یۇقـارقى قـۇرالرنى ئۇقۇۋېتىـپ ئۆزىنىـڭ یهتـته یـاش ۋاقتىـدىكى ئانىـسى بـۈۋى مهریهم خېنىمنىـڭ           

دىگهن ۋەسـىیهت  » ...ىمىننى قاراڭغۇلۇق قاپلىغان بىر كۈندە دۇنیاغا كهلگهنئایرىلغان، كۈن بىلهن ئاي بىر یهرگه كىلىپ كۈندۈزى ز        
سۆزلىرىنى ئىسىگه ئالدى، شۇنىڭ بىلهن ئـۇ بـۇ كىتاپقـا ناھـایىتى قىزىقىـپ قالـدى بهتلىرىنـى ئېچىـپ سـۆز بېـشىنىڭ داۋامىنـى ئۇقۇشـقا                

  .باشلىدى
چهكسىز بوشلۇق ئىدى، بۇنىڭ جاۋابى زىمىننىڭ شارسىمان بولغانلىقىدا، ئالهم ئهزەلدىنال یۇمىالق شارسىمانلىقنى خاالیدىغان     ! ئوغلۇم«

 ئۇنىڭـدىن تۇغۇلغـان تامـامى نهرسـىلهرنىڭ یـۇمىالق بولغانلىقىـدا، قۇلـۇڭنى سـۇغا ئۇرغـان چېغىڭـدا               -زىمىننىڭ یۇمىالق شارسىمانلىقى  
غىن مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى یۇمىالق شارسـىمانلىقنى  زىرائهتلهرگه قارى-چاچراپ چىققان ئۈنچىلهرگه قارىغىن، زىمىنىدىن ئۈنگهن مىۋە   

ــڭ    -خاالیــدىغان نهرســىلهردۇر، ئىنــسان ئاتــا  ئانىــسىنىڭ شــهكلىنى ئالغىنىــدەك زىمىنــدىن تۇغۇلغــان نهرســىلهرمۇ شهكــسىزكى زىممىنى
  !شهكلىنى ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلغۇچىدۇر

بولۇپ كهلدى، زىمىن بولسا تهبىئىكى چهكسىز ئالهمنىڭ بىـر قىـسمى   ئىنسان توپراقتىن یارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇ زىمىننىڭ بىر قىسمى     
ئىدى، دىمهك ئىنسان تـۆت ئاناسـۇردىن تهشـكىل تاپقـان بـۇ ئـاجىز مهخلۇقـات ئۈزلىكـسىز زىمىننىـڭ تهسـىرىگه، ئۇنـدىن قالـسا باشـقا                    

  .یۇلتۇزالرنىڭ تهسىرىگه ھهتتاكى ئالهمنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغۇچى جانلىقتۇر-كهۋاكىپ
 سىرلىقمۇ یاكى ئادەم سىرلىقمۇ؟ دىگهن سۇئال قهدىمدىن باشالپ كۆمتهكال بىر جاۋابقا ئىرىشىپ كهلدى، بۇ قولیازمـا مانـا مۇشـۇ       ئالهم

ــى       ــۇیى ئۈگهنگهنلىرىمنىـــڭ ھهممىنـ ــۈر بـ ــا مهن ئۆمـ ــۇغىن، بۇنىڭغـ ــشى ئۇقـ ــاپچىنى یاخـ ــۇم كىتـ ــدى، ئوغلـ ــدەپ پۈتۈلـ ــۇئالنى چۆرىـ سـ
بۇنىـڭ ئىچىـدە بایــان   . ئهســراالر تهپـسىلى پۈتۈلـدى  -ىـسىدىكى یېڭــى كـۆز قـاراش، تۈرلـۈك سـىر     مۇجهسـسهملىدىم، ئـالهم ۋە ئـادەم توغر   

قىلىنغانالرنىڭ بهزەنلىرىنى ئىنسانالر یهنه مىڭ یىلـدىمۇ یىـشهلمهس، ئىـسىڭدە بولـسۇن، سـهن كىتـاپنى تۇلـۇق كـۆرۈپ چىقىـپ ئۇنىـڭ                   
ئېلىپ تهھلىل قىـل، بهزەنلىرىنـى تىنىـڭ ۋە روھىـڭ بىـلهن ئهمىلىـي       ئىچىدىكىلهرنى یاخشى ھهزىم قىلغىن، بهزەنلىرىنى قۇلۇڭغا قهلهم  

ــاۋادا           ــسهن، ن ــس قىلى ــۇپ قالغــانلىقىڭنى ھى ــادەم بول ــر ئ ــڭ باشــقىچه بى ــۈگهنگهن چېغىڭــدا ئۈزەڭنى ــۇق ئ ــى تۇل ــل، ھهممىن مهشــىق قى
 ھاشـارەتلهرنىڭ قانـات قاققـان    كىتاپچىدىكى ھهرخىل تهن مهشىقلىرىنى ماقامىغا یهتكۈزەلىـسهڭ ئۇچاغـدا ئهتراپىڭـدا ئۇچـۇپ یـۈرگهن           

ئاۋازى، نهچـچه قهدەم نېرىـسىدىكى چۈمۈلىنىـڭ ھهركهت ھـالىتى كـۆز ئالدىڭـدا زاھىـر بولىـدۇ، كۈنـدۈزىمۇ كېچىـسىدىكىگه ئوخـشاش                  
ر مانـا بـۇال    یۇلتۇزالرنى كۈرەلهیسهن، یهتته كهۋاكىپنىـڭ ھهرقایـسى بـۇرجالردىكى ئـورنى كـۈزۈڭگه ھهر زامـان زاھىـر بولـۇپ تۇرغۇسـى،             

ئۈچۈن سهن ئېیتقۇسىز جاپـاالردىن قورقماسـلىقىڭ كىـرەك، ھهممىنـى ئۈگۈنـۈپ بولغىنىڭـدىن كېـیىن جىـسمىڭ ۋە روھىڭنـى ئهبهدىـي                   
بۇ سىرالرنى ھېچ بىر ئىنسانغا تىنما، بولمىسا ئۈزەڭگه دۈشمهنلهرنى كۈپهیتىۋالغۇچىالردىن بۇلىسهن، بۇ كىتاپ ئالالھنىڭ   ! پاكىزە تۇت 

پـارچه قىلىـپ   -كىتاپنى ئۈگۈنۈپ بولغىنىڭدىن كېیىن بۇ كىتـاپنى دەرھـال پـارچه   ! ر سهن ئۈچۈنال پۈتۈلگهن ئوغلۇم    قۇدىرىتى بىلهن بى  
نـاۋادا بـۇ كىتـاپ یامـان نىیهتلىـك      ! قاراقاش دەریاسى بىلهن یۇرۇڭقاش دەریاسىنىڭ بىرلهشكهن قېنىغا جۈمه یۇرۇ كېچىـسى ئـاققۇزىۋەت       

  »! ئاقىۋىتىنى خىیال قىلماق بهس مۈشكۈلدۇركىشىلهرنىڭ قۇلىغا چۈشۈپ قالسا ئۇنىڭ
ئهسـرالىرىدىن تارتىـپ ئادەمنىـڭ پىـسخىكا     -كىتاپتـا ئالهمنىـڭ سـىر     پاششاخان كىتاپنى ئۇقۇغانـسىرى ئۇنىڭغـا بهكـال قىززىـپ كهتتـى،          

ئۇنىــڭ ھهرقایــسى ھــالىتىگىچه نۇرغــۇن ئهھــۋالالر یېزىلغــان ئىــدى، مهســىلهن ئاســتىرونومىیه قىــسمىدا یهتــته كهۋاكىبنىــڭ ھهركىتــى،     
قانۇنىیهتلىك ھهركهتلىرى ئـارقىلىق    بۇرۇجالردىكى كۈندىلىك ئورنىنى بىكىتىشتىكى ئهمىلىي ھىسابالش ئۇسۇللىرى، ئاي ۋە زىمىننىڭ 

  . كۈن تۇتۇلۇش ئاي تۇتۇلۇشنى ئالدىن ھىساپالش ئۇسۇللىرى تهپسىلى تۇنۇشتۇرۇلغان ئىدى
اخشى یېڭىلىقالر پۈتۈلگهن بولۇپ ئادەملهردىكى ئاالھىدە ئىقتىـدار ۋە ئـۇنى یىتىلـدۈرۈش      ئهسرالىرى ئۈستىدىمۇ ئاجایىپ ی   -ئىنسان سىر 

مهشىقى، ئىنسانالردىكى ئالدىن بىـشارەت بىـرىش ئىقتىـدارى، ئىنـسان تىنىـدىكى تۈرلـۈك تهبىئـى دەۋرىـیلىكلهر، ئىنـسان بهدىنـى بىـلهن             
ــسان ۋە ئۈســۈمل      ــاي ھهركىتىنىــڭ ئىن ــڭ مۇناســىۋىتى، ئ ــېڭىچه بىلىمــلهر      كهۋاكىبالرنى ــارلىق نۇرغــۇن ی ــان تهســىرى قات ۈكلهرگه بولغ

  .تۇنۇشتۇرۇلغان ئىدى
پاششاخان بۇ قولیازمىنى ئۇقۇپ تۈگۈتۈپ یاخشى ھهزىم قىلىش ئۈچۈن بۇ یۇرتتا یهنه ئىككى یىلدىن ئارتۇق تۇرۇشـقا مهجبـۇر بولـدى،          

پ جىـق ئىـدى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه قولیـازمىنى چىگىـردىن ئېلىـپ        چۈنكى قولیازمىنىڭ مهزمۇنى بهكال مول، ئۈگۈنىدىغان نهرسىلهر ئاجایىـ     



 - 116 - 

  .چىقىش جهریانىدا كۈتۈلمىگهن ئىشالرنىڭ یۈز بېرىپ قېلىش ئىھتىماللىقى بۇالتتى
شۇ سهۋەپلىك پاششاخان قاراقاشتىكى بىر داموللىنىڭ یـاردىمى بىـلهن نـاھىیه بازىرىغـا یېقىنـراق بىـر مهدىرىـسكه جایلىـشىپ قۇلىـدىكى                

كۈندۈز تهسلىھ قىلىپ ئىككى یىلدىن ئارتۇقراق ۋاقىتتا ئانـدىن بـۇ قولیازمىنىـڭ مهزمـۇنىنى پۈتـۈنلهي یادقـا         -ىتاپچىنى كېچه قولیازما ك 
ــسمىنى یاخــشى ھهزىــم قىاللىــدى،بهزى            ــكه تىگىــشلىك بىلىملهرنىــڭ ئــاز بىرقى ــپ مېڭىــسىگه تۇرغــۇزدى، كىتــاپتىكى ئۈگۈنۈش ئېلى

یهنه بهزى بىر ئاالھىدە ماھـارەتلهرنى ئـۈگهنمهكچى   . هشىق ئارقىلىق ئۆزىدە یىتىلدۈرۈپ چىقتى ماھارەتلهرنىڭ بىر قانچىسىنى ئهمىلىي م    
  .شۇڭا ئۇ بۇ ماھارەتلهرنى كېیىنچه ئۆز یۇرتىدا یىتلدۈرۈشكه قۇیۇپ قویدى. بولسا یهنه بىر قانچى یىل مهشىق قىلىشقا توغرا كىلهتتى
ئـاز ئوخـشىماي قالغـانلىقىنى ھىـس قىلـدى،      -انـدا ئۆزىنىـڭ ئىلگىـركىگه بىـر     دىگهندەك پاشـشاخان قولیـازمىنى ئۇقـۇپ تۈگۈتـۈپ بولغ        

بولۇپمۇ ئۇنىڭ سهزگۈلىكى شۇنداقال ھهرىكهت ئىنكاسـى ئىلگىركىـدىن نهچـچه ھهسـسه ئېـشىپ كهتكهنلىكىنـى بىلـدى، ئارقىـدىن ئـۇ            
كـۈن    تـۈپ كهتـكهن ئـون یىـل ئىچىـدىكى     ئېلىپ كىتاپچىدىن ئۈگهنگىنى بۇیىچه ئـۆزى تۇرۇشـلۇق ئـۇرۇن خوتهننىـڭ ئۆ        قۇلىغا قهلهم 

كېـیىن خوتهنـدە بـۇ ئـون یىـل ئىچىـدە یهنـى ئۆتـۈپ كهتـكهن            تۇتۇلۇش ھادىسىسىنى ھىساپالپ باقتى، نهچچه سائهتلىك ھىـساپالشتىن      
-6یىلــى -1954جهمئىــي یهتــته قېــتىم كــۈن تۇتىلغــانلىقىنى، بىرىنچــى قېتىملىقىنىــڭ         یىلغىــچه-1964یىلــدىن ھــازىرقى  -1954
كــۈنى یــۈز بهرگهنلىكىنــى ھىــساپالپ چىقــاردى، پاشــشاخان  -15ئاینىــڭ -2یىلــى -1961كــۈنى، ئــاخىرىقى قېتىملىقىنىــڭ -30ڭئاینىــ

گه قارىۋىدى راستىنال خوتهن دىیارىدا بۇ ئون یىلدا جهمئىي یهتـته قېـتىم كـۈن    » ئاستىرونۇمىیه ھادىسىلىرى تهزكىرىسى«مهدىرىستىكى  
كــۈنى سـائهت ئىككىــدىن چـارەك ئۆتكهنــدە   -15ئاینىـڭ  -2یىلـى  -1961كىنـى ئاخىرقىــسىنىڭ  تۇتۇلـۇش ھادىسىـسىنىڭ یــۈز بهرگهنلى  

. باشلىنىپ تۆتتىن یىگىرمه مىنۇت ئۆتكهندە ئاخىرالشقانلىقىنى كۆردى، قالغان ئـالته یىلمـۇ ھهتتـا كـۈن سـائهتلهرگىچه ئـۇدۇل چىقتـى           
  .سهن تامام بولغان ئىدىدىمهك پاششاخاننىڭ بۇ یۇرتتىكى ئىلىم تهسلىھ قىلىش ۋەزىپىسى ئاسا

ــل  ــسانىیهت ئهقى ــدى،      -پاشــشاخاننىڭ ئىن ــۇلى بارمى ــۇدا ئاققۇزىۋېتىــشكه زادى ق ــازمىنى س ــۇ قولی ــساپالنغان ب پاراســىتىنىڭ ئهمگىكــى ھى
بۇۋىـسىنىڭ ۋەسـىیىتى بـۇیىچه    -لىـۋىگه چىـشلهپ ئاتـا   -كىتاپچىنى قۇلىغا نهچچه قېتىم ئېلىپ نهچچه قېـتىم قویـدى، ئـۇ ئـاخىرى لىـۋىنى        

تىتما قىلىپ ئاققۇزىۋەتتى، ئاندىن بۇ -ىگه یاش ئالغىنىچه كىتاپنى جۈمه تاڭ ئاتار كېچىسى ئىككى دەریانىڭ بىرلهشمه قېنىغا تىتما    كۈز
 دوس بــۇرادەرلىرى ۋە ئۇســتازلىرى بىــلهن رازىلىــشپ ئــۆز یــۇرتى -یــۇرتتىكى ئىككــى یىلــدىن بىــرى ئــۆزىگه ئاتىــدارچىلىق قىلغــان یــارۇ

  .الدىتۈركمهنىستانغا یول ئ
  

*            *              *               *               * 
پاششاخان ۋەتهندىن ئایرىلغىنىغا ئۈچ یىل بۇالي دىگهن ئىدى، ئۇ بۇ جهریاندا ئۆز ۋەتىنى تۈركمهنىستاننىڭ قهدىرىگه باشـقىچه یهتتـى،     

مـۇ چوڭقـۇر چۈشـۈنۈپ یهتتـى، ئـۇ بـۇ ئـۈچ یىـل ئىچىـدە ئىلىـم           دۇنیادىكى ئهڭ ئۇلۇغ مۇھهببهتنىڭ ۋەتهن مۇھهببىتى ئىكهنلىكىنى یهنى      
دا، ئۇكىــسى تىلالخانــدا، قــۇلىقى یۇمــشاق » تــۈركلهر ئىتتىپــاقى«تهســلىھ قىلىــش بىــلهن مهشــغۇل بولغــان بولــسىمۇ پۈتــۈن ئهس یــادى  

ــۇ       ــیىن ی ــدىن كې ــر نهپهس ئالغان ــۇر بى ــۇپ چوڭق ــستان زىمىنىغــا قهدەم قۇی ــۇ تۈركمهنى ــدى، ئ ــدە بول ــۇنداق  یىگىتلىرى رتى ئاســتانىگه ش
قانات بۇلىدىغان ئۇكىسى تىلالخان ۋە ئالالھ یۇلىدىكى قۇرئان تۇتۇشقان قېرىنداشـلىرى بولغـان          ئالدىرىدى، چۈنكى ئۇ یهردە ئۇنىڭغا    

  .بهش دانه زەبهردەست یىگىت ئۇنى كۈتۈپ تۇراتتى
  . سهپىرى یهنى ئاستانىگه قایتىش سهپىرى بولدىپاششاخانغا ئۆمرىدە ئهڭ ئۇزۇن بىلىنگهن سهپهر دەل مۇشۇ ۋەتىنىگه قایتىش

یۇلۇچىالر ئاپتۇۋۇزى چۈشكه یېقىن ئاستانىگه یېتىپ كهلدى، ئالدىراپ كهتكهن پاششاخان ئۇچقانـدەك زاۋۇتقـا یېتىـپ كهلـدى، زاۋۇتتـا       
اششاخان دەرھـال ئىـشچىالردىن   ناتۇنۇش ئون نهچچه ئادەم ئىشلهۋاتاتتى، تىلالخان قاتارلىق یىگىتلهرنىڭ ھېچقایسىسى كۈرۈنمهیتتى، پ 

ئىشلهۋاتقانالر تىلالخاننى تېخى ئهتتىگهن كۆرگهنلىكىنى، زاۋۇتتىكى تېخنىك یىگىتلهرنى باشالپ سـىرىتقا    . تىلالخاننى سۈرۈشته قىلدى  
مىنى ئالماسـتىن  چىقىپ كهتكهنلىكىنى ئېیتتى، پاششاخاننىڭ یۈرىگى ئورنىغا چۈشۈپ قۇلىدىكى چامادانالرنى یاتىقىغا تاشالپ قۇیۇپ دې       

یىگىتلهرنى ئىزدەپ سىرىتقا ماڭدى، ئۇ زاۋۇتنىڭ ئالدىغا چىققاندىن كېیىن قهیهرگه مېڭىشىنى بىلهلمهي بىردەم تۇرۇپ قالدى، ئاندىن 
  .غا بېرىپ باققۇسى كهلدى» قهلهندەرلهر كۇچىسى«كۆڭلىگه بىر ئىشنى ئهكىلىپ بۇرۇنقى تۇرالغۇسى بولغان 

 بولغان قهلهندەرلهر كۇچىسىدىكى بـۇ ئۆینىمـۇ یـۇقىرى باھـادا ئىگىـسىدىن سـېتىۋالغان ئىـدى، لـېكىن ئـۇالر                پاششاخان بالىلىقىدا چوڭ  
پات بۇ ئۆینى سېغىنىپ قاالتتى، بۇنـداق چاغـدا   -زاۋۇتقا كۈچۈپ كهتكهچكه بۇ ئۆیدە ئادەم ئولتۇرمایتتى، پاششاخان بىلهن تىلالخان پات      

  .قۇنۇپ ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئۆیگه بولغان ئامىراقلىق خۇمارىنى باساتتىئۇالر بۇ كونا ئۆیگه كىلىپ بىرە ئاخشام 
پاشــشاخان ئۆینىــڭ ئالــدىغا كىلىــپ قــوش قانــات ئىــشىكنىڭ ئۇچــۇق تۇرغــانلىقىنى كــۆرۈپ ئالــدىراپ ھویلىغــا كىــردى، پاشــشاخاننىڭ    

رىدى، ئۆي ئىچى بۇرۇنقىغـا ئوخـشاش   كىرىپ قا  ھوجرىسى ۋە مىھماناخانىنىڭ ئىشىگى یېرىم ئېچىلىپ تۇراتتى، پاششاخان ھوجرىسىغا     
كـۆرپىلهر شـۇ پېتـى تـۇراتتى، كونـا سـاندۇقمۇ شـۇ ئىـدى، پاشـشاخان          -قایتا بىزەلگهن بولۇپ سۇپىغا سېلىنغان گىلهم ، یېغىلغان یوتقان      

رپه یېغىقلىـق  كـۆ -ھهیران بولۇپ مىھمانخانىغا چىقتى، مىھمانخانىدىمۇ بۇرۇنقى گىلهم سېلىغلىق بولۇپ ئۈستىدە بهش كىشلىك یوتقان     
باللىقىنى ئىسىگه ئالدى، ئانىسى مهریهم خېنىمنى كۆرگهندەك بولدى، ئۇ   پاششاخان بۇ مهنزىرىنى كۆرۈپ كۈزىگه یاش ئېلىپ. تۇراتتى

  .بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ئۇكىسى تىلالخان قاتارلىقالرنىڭ قىلغانلىقىنى بىلىپ ئۇالرنى ئىزدەشكه باشلىدى
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  !تىلالخان         -
  .اپ چىقمىدىجاۋ

پاششاخان ھویال ئىچىگه سهپ سالدى، پاكىزە سۈپۈرۈلگهن ھویلىدا ئادەم كۈرۈنمهیتتى، ئۇ ئاشخانا ئـۆیگه كىرىـپ بـاقتى، چـوڭ قازانـدا          
ۋاراقشىپ گۆش قاینىۋاتاتتى، پاششاخان گۆشكه قاراپ لىۋىنى بىر یالىۋەتكهندىن كېـیىن ئۇكىـسىنىڭ بـالىلىق چېغىـدا ئۆزىـدىن قېیـداپ           

  . كهپتهرخانىغا چىقىۋالىدىغانلىقىنى ئویالپ دەرھال ھویلىدىكى شوت بىلهن ئۆگزىگه چىقتىقالسا
  .دىگهندەك ئۇكىسى تىلالخان كهپتهرخانىنىڭ ئالدىدىكى ئاپتاپ ئىسىنىدىغان كونا كارۋاتتا كهینىنى قىلىپ ئولتۇراتتى

  .امالپ ئاققان یاشنى سۈرتۈپ تۇرۇپ دېدى پاششاخان كۈزىدىن تار–! مهن كهلدىم! تىلالخان ئۇكام         -
ئــاڭغىچه تىلالخاننىــڭ كۈزىــدىن ئاققــان ســېغىنىش یېــشى ئۇنىــڭ پــاكىزە قىرىلغــان ســاقىلىدىن ســىرغىپ ئۆتــۈپ كىیىملىرىنــى ھــۆل    

  .قىلىۋەتكهن ئىدى، شۇنداقتىمۇ تىلالخان قىمىرلىماستىن ئولتۇراتتى
، ئۇنىـڭ كۈزىـدىن ئاققـان یـاش ئۇكىـسىنىڭ مۆرىـسىگه یـامغۇر كهبـى           پاششاخان یۈگىرەپ كىلىپ ئۇكىسىنىڭ كهینىـدىن قۇچاقلىـدى       

  .تامچىالیتتى
  . دېدى پاششاخان پهس ئاۋازدا ئىنىكىنى ئۇكىسنىڭ دۈمبىسىگه یېقىپ تۇرۇپ–! ئۇكام مىنى كهچۈرگىن        -
 بـۇ  –كىـسىنىڭ قـۇلىنى تۇتـۇپ تـۇرۇپ      دېدى تىلالخان كۈزلىرىدىن ئاققان یاشنى یېڭى بىـلهن سـۈرۈتكهچ ئا      -ئاكا بۇ سهنمۇ؟            -

  چۈشۈم ئهمهستۇ ئاكا؟
  !ماڭا قارىغىنا تىلالخان! یاق ئۇكام، بۇ چۈشۈڭ ئهمهس        -
  !سهن راست قایتىپ كهلدىڭمۇ ئاكا؟! ساڭا قاراشتىن قورقىمهن ئاكا، مىدىرلىسامال چۈشۈمدىن ئویغۇنۇپ كىتىغاندەك         -
 دېـدى پاشـشاخان كۆزلىرىـدىن ئاققـان     –! ېچیهرگه بارمایمهن، ماڭا قـارىغىن چىرایىڭنـى بىـر كـۈرەي        شۇنداق ئۇكام، ئهمدى ھ           -

  .یاشنى سۈرتۈپ تۇرۇپ
  !ئهمىسه ماڭا ۋەدە بهرگىن        -
  !ماقۇل ئۇكام، ساڭا ۋەدە بىرەي        -

  .تىلالخان ئۆرۈلۈپ ئاكىسىنى قۇچاقالپ یىغالپ كهتتى
  ...ئهمدى بىزنى تاشالپ كهتمىگىن! كهن ئاكا بۇ كۈنلهرمۇ كىلىدى        -
  .بۇلىدۇ ئۇكام، ئهمدى نهگه بارسام سىنى بىلله ئېلىپ ماڭىمهن        -

  .پاششاخان ئۇكىسىنى بهكال سېغىنغان ئىدى، ئۇالر ئۆگزىدە ئۇزۇنغىچه قۇچاقلىشىپ كۆز یېشى قىلىشتى
ــا ئىھــسانالر ئىچىــدە دىلــى پــاكىزە ئىنــسانالر ئۈچــۈن     ھىساپــسىز ئ-ئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ ئىنــسانالرغا بهرگهنلىــرى ھهددى  ىــدى، بــۇ كاتت

قېرىنداشلىق دوستلىق مىھرىمۇ ئالالھنىڭ ئۇالرغـا بهرگهن كاتتـا مۇكاپاتلىرىنىـڭ بىـرى ھىـساپلىناتتى، پاشـشاخان بىـلهن تىلالخاننىـڭ               
ــۇ چاغــدى . مۇشــۇ ۋاقىتتىكــى خۇشــاللىقىنى ھېچــنىمىگه تهڭ قىلغىلــى بولمــایتتى    ــڭ ب ــلهن   -كى ئاكــائۇالرنى ــى ســۆز بى ــق مىھرىن ئۇكىلى

  .تهسۋىرلهش مۇمكىن ئهمهس ئىدى
 دەپ سورىدى پاششاخان شوتتىن چۈشكهچ ئۆگزىدىن چۈشۈشـكه تهمـشىلىۋاتقان   -قېنى ئېیته تىلالخان، یىگىتلىرىمىز قهیهردە؟          -

  .تىلالخاندىن
 دېـدى  -الر سـىنىڭ گىپىڭنـى تـۇال قىلىـپ بېـشىمنى ئـاغرىتىۋەتتى       ئۇالر سىنى بهك سـېغىندى، سـهن كىتىـپ ئىككىنچـى یىلىـال ئـۇ                      -

ئۆینىمۇ بالىالرنىڭ پىكىرى بۇیىچه مۇشۇنداق جابدۇپ چىقتۇق،   -تىلالخان شوتنىڭ بالدىقىغا پۇتىنى ئېلىپ تۇرۇپ یىراققا نهزەر سالغاچ
اخـشى چـۈش كـۆرۈپ قـاپتىمهن، دىیىـشىۋالغاندەك      ھهر جۈمه كۈنى بۇ ئۆیدە ساڭا ئاتاپ خهتمه قۇرئان قىلدۇق، ئاخـشام باشـقىچه بىـر ی    

پاششاخان ئاكىمىزنى ھهر قېتىم سېغىنـساق كونـا ئـۈیىمىزگه بېرىـپ كىلهتتـۇق، بۈگـۈن        «بالىالرمۇ ئهتتىگهندە سىنىڭ گىپىڭنى قىلىپ      
نىڭ بېـشىنى یوقلىغـان ئىـدۇق،    دەپ قۇپۇشۇپتۇ، ئهتتىگهندە بالىالر بىلهن قهبرىستانلىققا بېرىپ مۇمىمىز» ئهشۇ ئۆیدە بىر یاغ پۇرىتایلى 

ئانىسنىڭ قهبرىسىنى یهتته ئایالنسا ھاجىتى راۋا بولىدۇ دەپـتىكهن  -ئاتا  ئادەمنىڭ بېشىغا ئېغىر كۈن چۈشكهندە    «ئارىمىزدىن بىرەیلهن   
» !ىقـایلى شۇڭا بىزنىڭ چۆرگىلهیدىغان قهبرىمىز یوق، مۇشۇ پاششاخان ئاكىمىزنىڭ مۇمىمىـسىنىڭ قهبرىـسىنى بولـسىمۇ چـۆرگىلهپ چ        

دىیىشتى، شۇنىڭ بىلهن بىز تاھارەت ئېلىپ قهبرە بېشىدا قۇرئان تامام قىلىۋاتاتتۇق، بىر قاغـا بېـشىمىزغا كىلىـپ تـۇال قاقىلـداپ كهتتـى،           
مهن بالىالرغا دەپ قۇیۇپ بازاردىن بىر قوي ئهكىلىپ قان قىلىپ گۈشـىنى نامراتالرغـا تـارقىتىۋەتتىم، ئانـدىن بـازاردىن گـۆش ئهكىلىـپ             

ازانغا سېلىۋېتىپ بولۇپ سىنى خىیال قىلىپ قالدىم، كۆڭلۈمگه خۇددى سهن كىلىـپ قالىدىغانـدەكال بىلىنىـپ قالـدىڭ، یولغـا چىقىـپ              ق
یىراققا قاراپ تۇرسام ساڭا ئوخشاش بىرسى كىلىۋاتىدۇ كۈزۈمگه ئىشهنمىدىم، یېقىنالپ كهلگهن چېغىڭدا سهنلىكىڭنى بىلىپ ھهیرانال     

  !  ھازىرمۇ قهبرە بېشىدا، ئۇالرنىڭ قېشىغا تىز بارایلى، سىنى كۆرسه یۈرىگى یېرىلىپ كىتىدۇ ئۇ بىچارىلهرنىڭقالدىم ئاكا، بالىالر
ئۇالر كۇچىدىن چىقىپ بىر مهپىنـى مازارلىققـا كىـرا قىلـدى، مهپىـدىكى ئـاتمۇ پاشـشاخاننىڭ كـۆڭلىنى چۈشـهنگهندەك یـۇرغىلىغىنىچه                     

الر مازارلىققا یىتىپ بىرىپ ئالدى بىـلهن دۇئاغـا قـول كۈتـۈردى ئانـدىن ئالـدىراپ یىگىتلهرنىـڭ        ئۇالرنى مازارلىققا ئاپىرىپ تاشلىدى، ئۇ   
یىگىتلهر یىراقتىن پاشـشاخاننىڭ كىلىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ ئالـدىراپ دۇئاغـا قـول كۈتۈرۈشـتى، ئۇالرنىـڭ كۆزلىرىـدىن           . قېشىغا ماڭدى 
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ــتا خۇ     ــامچىلىرى باشـ ــاش تـ ــۇ یـ ــلىدى، بـ ــقا باشـ ــالر تامچىالشـ ــۈكىرى     یاشـ ــان شـ ــا ئېیتىلغـ ــیىن ئالالغـ ــسا كېـ ــان بولـ ــاللىقتىن ئاققـ شـ
كىلىۋاتــاتتى، ئۇالرنىــڭ دۇئاســى بهكمــۇ قىــسقا بولــدى، پاشــشاخان قهبــرە بېــشىغا كىلىــپ بــولغىچه یىلپىــزدەك بهش یىگىــت      ســانادىن

زار قىلىـشتى، یانـدا   -چـاقالپ یىغـا  بهسـته پاشـشاخاننىڭ قۇ  -ئورنىدىن ئالدىراپ تۇرۇپ پاششاخاننىڭ ئالدىغا یۈگىرەپ بـاردى، ئـۇالر بهس         
  .تۇرغان تىلالخان بۇ تهسىرلىك كۈرۈنۈشتىن یهنه كۈزىگه یاش ئالدى

سهن بىزگه بهردىڭ، سهن باشتىمۇ ئاكام پاششاخاننى بىزگه بهرگهن ئىدىڭ، ھازىرمۇ یهنه بىر قېتىم ئاكامنى بىزگه ! ئهي ئۇلۇغ ئالالھ«
مۇســۇلمانلىقىمدىن ! ئهي ئىــگهم، ســاڭا نــېمه دەپ رەھــمهت ئېیتىــشىمنى بىلهلمهیــمهن  بــارلىق ھهمدۇســانا ســاڭا خاســتۇر  ! قــایتۇردۇڭ

بىزگه قۇرئان بىلهن خوشخهۋەر بهرگهن ئهي ئۇلۇغ زات ! سهن بىزگه ۋەدە قىلغان جهننىتىڭ مۇشۇ شۇمىدۇ! پهخىرلىنىمهن ئهي ئالالھىم 
  »!سهندىن یهنه شۇنى تىلهیمىز، ئهمدى ئاكامنى بىزدىن ئېلىپ كهتمىگىن

ئۇالر ئىككهیـلهن ئاخـشىمى بـۇ كونـا ئۆیـدە قۇنـۇپ قالـدى، پاشـشاخان بىـلهن تىلالخـان بۇرۇنقىغـا ئوخـشاش ئـۇزۇنغىچه پاراڭلىـشىپ                   
  .ئۇخلىمىدى

  . دەپ سورىدى پاششاخان تۈركمهنىستاننىڭ یېقىنقى ئهھۋالىنى بىلىشكه تهقهززا بولۇپ-ئىشالر قانداقراق ئۇكام؟         -
ــتى   ســهن كهتكه        - ــسىرى كهسكىنلهش ــیهت كۈن ــرى ۋەزى ــدىن بى ــپ    -ن ــۇھ تارتى ــر ئ ــۇر بى ــان چوڭق ــدى تىلالخ ــتهقىللىق - دې  مۇس

ھهركهتلىرىمۇ كۈپهیدى، رۇسالر بارغانسىرى غالجىرلىشىپ ھهركهتلىرىمىزنى بار كۈچى بىلهن باستۇردى، ئاڭالشالرغا قارىغانـدا باشـقا         
زنىڭكىـــدەك ئېغىـــر ئهمهســـكهن، ھـــازىر تۈركمهنىـــستانغا یـــۆتكهلگهن رۇس  مۇســـتهملىكه رایـــۇنالردىكى قارشـــىلىق ھهركهتلهرمـــۇ بى

-كۈندۈزلۈك چارالشنى كۈچهیتىپ ئـاختۇرۇش -ئارمىیىسىنىڭ سانى ھىساپسىز كۈپهیدى، ئۇالر پۈتۈن كۈچىنى بىزگه قارىتىۋاتىدۇ، كېچه   
نى بهكـال چىـڭ تۇتىۋالـدى، شـۇنىڭ بىــلهن     تىنىـتىش ھهركهتلىرىنـى كـۈپهیتتى، تـۈركمهنلهردىن بولغـان ئـاققۇن نۇپۇســالرنى باشقۇرۇشـ       

  .بالىالرنىڭ مهسئۇل رایۇنلىرىكى پائالىیهتلىرى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ سهن كىتىپ ئۇزۇنغا قالماي ھهممىمىز ئائىلىگه یېغىلدۇق
  ئۇنداقتا تهشكىالتىمىزنىڭ ئهھۋالى قانداق بۇلىۋاتىدۇ؟         -
یهنه شــۇ پېتــى، ئۇالرنىــڭ جهڭگىــۋارلىقى یۇقــالغىنى یــوق، بــالىالرنى تۇتــۇپ تۇرمــاق تهس    ھهر قایــسى جــایالردىكى ئهزالىرىمىــز          -

بولىۋاتىدۇ،ئۇالر پهقهت ساڭا سـاقالپ لىـۋىنى چىـشلهپ تۇرىـدۇ، ھایـت دەیـدىغانال بولـساق ئاسـتانىگه تېتىیـدۇ بـۇالر، سـهن كهتكهنـدىن                     
هشكىالتىمىزنىڭ پائالىیىتى بىر ئاز پالهچ ھالغا چۈشۈپ قالدى، بىز كېیىن رۇسالر مۇقىملىق ئىشىغا بهك كۈچهپ كهتتى، شۇ سهۋەپلىك ت        

ۋەزىیهت بىزگه ئىزچىل پایدىسىز . تۇرۇشنى ئۇقتۇردۇق  یېڭى ئهزا تهرەققى قىلدۇرۇشنى توختىتىپ كونا ئهزاالرغا ۋاقتىنچه سۈكۈت قىلىپ
سېلىپ یۈرۈیدۇ، خهلـق بـۇ ئىغۋاغـا ئـازراق ئىـشىنىپ قالـدى،       بولۇپ كىلىۋاتىدۇ، رۇسالرمۇ كۈچىنىڭ بارچه بىزنى تارمار قىلدۇق دەپ جار       

  . ھازىر ۋەزىیهت نىسبىي تىنىچ تۇرماقتا
  خهلقىمىزنىڭ ئهھۋالى قانداقراق؟        -
قارشـىلىق ھهركهتلهرنـى پۈتــۈنلهي ئۇقۇمۇشـلۇق یاشـالر ئېلىــپ بېرىۋاتىـدۇ، شـهھهردىكى ئوتتــۇرا یاشـلىقالر قۇرسـىقى تویغانغــا                 -

قانۇنـسىز یهر  «ئۇلىمـالىرىمىز  -دىننـى ھهقىقـى چۈشـۈنىدىغان مـولال    . ى قىلىپ مهسچىت بىلهن ئۆي ئارلىقىـدا مىـدىرالپ یۈرۈیـدۇ        شۈكىر
دىــگهن تۈرلــۈك بهتنــامالر بىــلهن تــۈرمىلهرگه قامالماقتــا یــاكى مهســچىتلهردىكى ۋەزىپىــسىدىن         » ئاســتى دىنىــي مهكــتهپ ئاچقــان    

ئــۇالر موللىنىــڭ دىگىنىنــى   ىھقانالرغــا كهلــسهك ئــۇالرنى كــالته مــوللىالر ئــۆز قۇلىغــا ئېلىۋالــدى،  ســهھراالردىكى د-قالــدۇرۇلماقتا، یېــزا
قارىنى سۈرۈشتۈرمهي -تېمىتماي قىلىدۇ، مولال بۈگۈنى قۇپۇپ ئۆز ئاتاڭالرنى تۈۋرۈككه باغالپ راسا سېلىڭالر دىسه، ئۇالر ئاق-ئېمىتماي

سـىتالىن بىـلهن خىرىـشوۋالرغا      ى تال پۇلغا سېتىلغان كالته موللىالر مىھراپتا ئولتۇرۇپ  ئۆز ئاتىسىنى ئۇرىدىغان دەرىجىگه باردى، ئىكك     
  ...مهخپىي دۇئا قىلىپ یۈرۈشمهكته

دە، ھېچقىـــسى یـــوق ئۇكام،چىقارغـــان قـــارارىڭالر تـــوغرا بۇپتـــۇ بىھـــۇدە بهدەل  -دىـــمهك مۇســـكىۋا كـــۈزىنى بىـــزگه تىكىۋاپتـــۇ         -
  !ىزدىكى ھهپته یېغىن ئېچىپ بهزى ئىشالرنى قایتىدىن باشالیلىئالدىم  تۈلىمهسلىكىمىز كىرەك،

  !بولسا شۇنداق قىالیلى ئاكا، قوللىرىم قىچىشىپ خهنجىرىمنى دات بېسىپ كهتتى        -
چـوڭال ئـادەم بولـۇپ قـاپتۇ، كۆڭلىـدە باشـقىچه خىیـاللىرى بولـسا ئۇقۇشـۇپ بـاققىن،           -ھه راست ئۇكام، قارىـسام یىگىتلهرچـوپ             -

  .ئۇالرنىڭ یېشىمۇ بىر یهرگه بېرىپ قالدى
  .تىلالخان ئاكىسىنىڭ گىپىدىن خىجىل بولۇپ كهتتى

 دەپ كۈلـدى تىلالخـان ئاكىـسىنىڭ گىپىـدىن خىجىـل      -...ئاكا، بۇ گهپنى بىز سهن یوق چېغىڭـدا ئالالقاچـان دىیىـشىپ بولغـان                    -
  .بۇلغان ھالدا

  . دى پاششاخان ئۇكىسىغا ئۆرۈلۈپ قاراپ دەپ كۈل-كۆڭلىدە سان بارمىكهن؟         -
  ..بىز ئىككى یولنىڭ بىرىنى تالالپ بولدۇق، ئۇ توغۇرلۇق غهم یىمىگىن        -
  ...دىمهكچى بولغىنىڭ        -
ى، بىـز  ھۆرلۈك یـۇل -بىزنىڭ بۇ توغۇردىكى پىكىرىمىز بىر یهردىن چىقتى، بۇ یولنىڭ بىرى مۇھهببهت یۇلى یهنه بىرى ئهركىنلىك              -

گهرچه یىتىم بولساقمۇ ئالالھنىڭ قۇدىرىتى ئهر بولۇپ تۈرەلدۇق، قېلىن قاردا یاالڭئایـاق تىتىـرەپ ماڭغـان كـۈنلىرىمىزدە ئۇلـۇغ ئـالالھ            
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-سىنى بىـزگه ئۇچراشـتۇردى، ھـاال بۈگـۈنكى یاخـشى كـۈننى بهرگهن ئالالھنىـڭ یـۇلىنى تاشـالپ، ئۆزىمىزنىـڭ ئهرلىكىـدىن تېنىـپ ئانـا                  
نى قوغداشتىن ۋاز كىچىش، ۋەتهننى یاتالرغا تاشالپ بىرىش سىنىڭ قۇرئان تۇتقان ئهركهك ئىنىلىرىڭغا خاس ئهمهس ئاكا،    سىڭىللىرمىز

  !بىز ۋەتهننىڭ بایرىقىنى كۆرمىگىچه توي قىلمایدىغانغا قهسهم ئىچىشتۇق
  ...بۇ بولماپتۇ ئۇكام        -
قهپهزدە تـۇرۇپ یىــگهن گۆشـۈڭ ھېچـنىمه تېتىمایـدىكهن، پهســنىڭ       لالپ بولـدۇق، بىزنـى ئهپـۇ قىلغىـن ئاكـا، بىــز ئالالقاچـان تـا              -

بىزنىـڭ ھهقىقـى خۇشـاللىقىمىز جهینىمـاز بىـلهن قېلىچنىـڭ         !قۇلىدىن نان ئېلىپ یىگۈچه ئاچلىقتا ئۆلگىنىـڭ مىـڭ ئهۋزەل ئهمهسـمۇ؟     
  ! ئاكاقۇلىدىكى كىشهنلهرنى پاچاقالپ تاشالشتا-سېڭىللىرىمىزنىڭ پۇت-ئۈستىدە، ئانا

یىرىڭغا تولدى، جاراھهتنى ئېغىز ئالدۇرمىغىچه ئاغرىق ئازابى پۈتۈن   -دىگهنلىرىڭغۇ توغرا ئۇكام، ۋەتهن ئىشقىدا یۈرەكلهر قان              -
 ئهزایىڭنى قىینایدۇ، بۇپتۇ سىلهرنى قولالیمهن، تىگى پهسلهرنىڭ ئالدىدا مۇرتهد بولۇپ مهزلۇمالرچه مىڭ یىل یاشىغاندىن كـۈرە ئهركهك     

  !بولۇپ بىر كۈن یاشىغىنىمىز كۆپ ئهۋزەل، سىلهردىن پهخىرلىنىمهن ئۇكام
  .ئىككهیلهن ئۇزۇن پاراڭلىشىپ ئاندىن ئۇخالپ قېلىشتى
یىگىـتلهرگه تاپـشۇرۇپ قۇیـۇپ تىلالخـاننى ئهگهشـتۈرۈپ شـهھهر            كۈشـلىرىنى -ئهتىسى ئهتتىگهندىن باشالپ پاششاخان زاۋۇتنىڭ ئىـش      

سـاقچى ئۇرۇنلىرىـدىكى تۇنـۇش بىلىـشلهرنىڭ ئالـدىغا      –ۇمۇشلۇق زات، قـۇلىقى ئـۇزۇن كىـشىلهر، ھهربىـي        ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئۇق  
ساالم باردى، پاششاخاننىڭ ئاستانىدىكى ئىنـاۋىتى زور ئىـدى، بولۇپمـۇ ئۇنىـڭ یانچۇقىـدىكى پـۇلى رۇس ھـاكىمىیهت قاتلىمىـدا ئۇنىڭغـا              

چى ئىدارىـسىنىڭ باشـلىقىدىن تارتىـپ یۇقىرسـى شـهھهر باشـلىقىغىچه ئۇنىڭغـا        تـۈۋىنى سـاق  . ئىنـاۋەت ئاتـا قىلغـان ئىـدى      -باشقىچه یـۈز  
بۇنى تىقىپ تـۇراتتى، ئـۇالر ئهمىلىیهتـته    -خۇشامهت قىالتتى، پاششاخان بۇ ئاچكۆز ئهمهلدارالرنى ئۇبدان بىلگهچكه ئۇالرنىڭ قانىغا ئۇنى     

چۈن ھاكىمىیهت ئىچىدىكى بهزى مهخپىیهتلىكلهرنى پاشـشاخانغا  غۇرۇرسىز ئادەملهر بولغانلىقى ئۈچۈن ئازراق بایلىق ئۈ-دۆت، ۋىجدان  
  .قالدۇرماي دەپ بىرەتتى

ھهپتىـدىن كېــیىن  . ئېلىـپ بـاردى  » ســائهت زىیـارىتى -سـاالم «پاشـشاخان شـۇنداق قىلىـپ بىـر ھهپـته یــۇقىرى ۋە تـۈۋەن قاتالمـدا یـۈرۈپ         
لــدى، یـۇمىالق ئۈســتهلنىڭ ئهتراپىـدا یهتــته ئـادەم زەبهردەســت    زاۋۇتتىكـى مهخپىــي یهر ئاسـتى ئۆیــدە تهشـكىالتنىڭ جىــددىي یېغىنـى ئېچى    

  :پاششاخان تۈركلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئاتامانلىق سۈپىتى بىلهن سۆز باشلىدى. ئولتۇراتتى
 بىـز بۈگـۈن تۈركمهنىـستاندىكى    – دېدى پاششاخان جىددىي تۈسته قالغان ئالته یىگىتكه بىرمـۇبىر قـاراپ چىقىـپ     –! یىگىتلهر        -

 مۇستهملىكىــسىگه قارشــى باشــالمچى تهشــكىالت بۇلــۇش ســۈپىتىمىز بىــلهن بــۇ یېغىننــى ئېچىــۋاتىمىز، مۇســكىۋا تۈركمهنىــستاننىڭ   رۇس
ــستاننىڭ مــۇقىملىقى بــارلىق ســوۋىت مۇســتهملىكه             ــاراپ كهلــدى، ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدە تۈركمهنى ــا باشــقىچه كــۆز بىــلهن ق مۇقىلىقىغ

ــدىك   ــۇقىملىقىنى بهلگىلهی ــڭ م ــاقچى        هن،رایۇنلىرىنى ــي ۋە س ــپ ھهربى ــلهخ ئاجرىتى ــسىدىن زور مهب ــۇالر مهركهز مالىیى ــهۋەپتىن ئ ــۇ س ش
مۇ تۈركمهنىستان مهسىلىسىگه جىددى قول تىقمـاقچىمىش،  »ك گ ب«كۈچلىرىنى كۈپهیتىپتۇ، یهنه بىر ئىشهنچىلىك خهۋەرگه قارىغاندا  

تىدۇ، لېكىن چایاننىـڭ بالىـسى یهنىـال چایـان، رۇسـالر ئهزەلـدىن       ۋەزىیهت ناھایىتى كهسكىن، خىرىشوۋ تهخىتتىن چۈشۈش ئالدىدا تۇرىۋا    
دۇنیـا تـۈركلىرىگه زىیانكهشـلىك قىلىـپ كهلــدى، بىزمـۇ ھهم ئـۇالردىن یاخـشىلىق تامـا قىلمــایمىز، مانـا مۇشـۇنداق جىـددىي ۋەزىیهتــته            

 بولغان كۈرەشنى بىر مىنۇتمۇ توختاتماسـلىقى  تۈركلهر ئىتتىپاقى نېمه قىلىشى كىرەك؟ بۇنىڭ جاۋابى شۇكى قانخور ئىستىبىداتالر بىلهن 
كىرەك، بىز تۈركمهنىستان مۇستهقىللىق ھهركىتىنى پۈتۈن سوۋىت مۇسـتهملىكه رایۇنلىرىغـا ئانـدىن خهلىقئاراغـا تۇنىتىـشىمىز كىـرەك،          

شـۋىقات پائـالىیىتىنى   بۇنىڭ ئۈچۈن تهشكىالتىمىز بۇنـدىن كېـیىن مۇنـداق ئـۈچ ئىـشنى مهرگهز قىلىـپ ھهركهت قىلىـدۇ، بىرىنچىـسى ته              
ــك   ــڭ ئورنىغــا قهرەللى ــسى ئىزباســارالرنى     -كــۈچهیتىمىز، گېزىتنى قهرەلــسىز تهشــۋىقات ۋارىقــى تارقىتىــشنى ئاســاس قىلىمىــز، ئىككىنچى

یىتىشتۈرۈش خىزمىتىنى چىڭ تۈتىمىز، بۇنىڭدا ئوتتـۇرا مهكـتهپ ئۇقۇغـۇچىلىرى ۋە ئونۋىرسـىتىت ئۇقۇغۇچىلىرىغـا بولغـان           -تهربىیهلهش
تهشۋىقاتنى كۈچهیتىمىز، ئۈچىنچىسى ۋەتىنىمىز زىمىنىغا دەسسهپ تۇرغان ھهرقانداق رۇس پۇقراسىنى ئۆز ۋەتىـنىگه قایتۇرۇشـقا          -ىیهتهرب

  . تىرىشىمىز
بىز بۇ توغرىسىدا بۇرۇنمـۇ بىـر قېـتىم بایانـات ئىـالن قىلغـان، لـېكىن ئۇالرنىـڭ پۇقرالىرىغـا قـول سېلىـشقا دىگـۈدەك رایىمىـز بارمىـدى،                

دىـگهن  » تىرورچـى «سى بىز یۇمشاق قوللۇق قىلدۇق، بىھۇدە قـان تۈكۈشـنى خالىمىـدۇق، ئهكـسىچه مۇسـكىۋا بىـز تـۈركمهنلهرگه                 قىسقى
ــرۇرچىالر دەل مۇســكىۋا           ــى تى ــلىدى، ئهمىلىیهتــته ھهقىق ــپ تاش ــدى، خالىغــانچه قىرى ــۈرمىلهرگه ئال ــۈزۈپ خالىغــانچه ت ــاقنى كىیگ قالپ

خهلقىمىزنىـڭ  . بىزنىڭ تهقدىرىمىزنى ئۇلۇغ ئـالالھ پـۈتمهي بىـر قـانچه قـانخۇر بهلگىلىۋېتىپتـۇ      ھۈكۈمىتىنىڭ ئۆزى، قارایدىغان بولساق    
ھالغا ئهكىلىپ تاشلىدى، چىشلىگهننى چىشلهش كىرەك ، تهپكهننـى تىـپىش     باغرى یۇمشاقلىقى ئاخىرى تۈرمهنىستاننى مانا مۇشۇنداق    

  ...كى باركىرەك، ئهمدى ھهممىنى ئالالھقا قویمایمىز، سهۋىرنىڭمۇ چې
ساقچى قىـسىملىرىغا قـارىتىمىز شـۇنداقال رۇس پۇقرالىرىنىـڭ بـۇ      -بۇنىڭ ئۈچۈن دەسلهپكى بىر یىلدا ئاساسلىق زەربىنى ئۇالرنىڭ ھهربىي     

بىر یىل ئىچىدە ئۆز ۋەتىنىگه قایتىپ كىتىشىنى تهشهببۇس قىلىمىز، ئۇندىن كېیىنمۇ ئۆز ۋەتىنىنى تاپالمىغـان ھهرقانـداق رۇس پۇقراسـى          
یلى ئۇ ھهربىي ۋە یاكى ئادەتتىكى پۇقرا بولسۇن ئون سهككىز یاشتىن یۇقۇرالرنىڭ ھهممىسى تۈركمهنىـستان زىمىنىغـا قـانلىق بهدەل        مه

  !......تۈلىشى كىرەك
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پاششاخاننىڭ یېنىپ تۇرغان كۈزىدىن ئاجایىپ بىرخىل قهتئىلىـك ھهم ۋەھـشىلىك چىقىـپ تـۇراتتى، یىگىـتلهر ئهزەلـدىن پاشـشاخاننىڭ           
  .داق غهزەپكه كهلگىنىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىبۇن

یــېغىن ئىككــى ســائهت ئهتراپىــدا داۋاملىــشىپ تهشــكىالتنىڭ بۇنــدىن كېیىنكــى خىــزمهت نىــشانى ۋە بهزى یېڭــى ھهركهتلهرنىــڭ قهدەم   
  .باسقۇچلىرى ئوتتۇرىغا قۇیۇلدى

تكه ئاتالنـدى، باشـتا ئـۇالر تهشـۋىقات ۋارىقىنـى ئىككـى       شۇنداق قىلىپ ئۇالر یېغىندا مۇزاكىرلهشكىنى بۇیىچه ئهتىسىدىن باشالپ ھهركه   
نىڭ باشالمچى بولۇپ »تۈركلهر ئىتتىپاقى«خىل مهزمۇندا تارقاتتى، ئۇنىڭ بىرى كهڭ خهلققه ئېلىپ بېرىلغان تهشۋىقات بولۇپ ئۇنىڭدا  

ــدىغانلىقىنى،       ــي توختاتمای ــازاتلىق ھهركىتىنــى قهتئى ــا قارشــى ئ ــستىبىداتلىرىنىڭ زۇلىمىغ ــڭ ئــۆزىگه   رۇس ئى تۈركمهنىــستان خهلىقىنى
ــدىن ماسلىشىــشى مــۇراجهت قىلىنغــان ئىــدى     یهنه بىــر تهشــۋىقات بولــسا پۈتــۈنلهي ئوتتــۇرا مهكــتهپ ئۇقۇغــۇچىلىرى بىــلهن        . یېقىن

ئونۋېرسـىتىت ئۇقۇغۇچىلىرىغـا قارىتىلغـان بولـۇپ ئۇنىڭـدا ئاساســهن تـۈركمهن یاشـلىرىنىڭ ھـازىردىن باشـالپ ھهرخىـل تهشــكىالت ۋە           
ۇشمىالرنى قۇرۇپ رۇس مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ئادالهتـسىز ھـاكىمىیىتىگه قارشـى ئىـسیانكارلىق روھىنـى یىتىلدۈرۈشـنىڭ زۆرۈرلىكـى              ئۇی

  .ئوتتۇرىغا قۇیۇلغان ئىدى
كى بۇ ئىككى خىل تهشۋىقاتنىڭ ئىچىدە كېیىنكىسىنىڭ ئۈنۈمى ھهقىقهتهن زور بولغان ئىدى، ئۇقۇغۇچىالر مهیلى ئۇالر یاشتا كىچىك یا     

چــوڭ بولــسۇن ئۆزلىگىــدىن ھهركهتــكه كىلىــپ ئــۆز ئالــدىغا نۇرغــۇن كىچىــك تهشــكىالتالرنى قۇرۇشــتى، تهشــكىالتىنىڭ بهدەل پــۇلىنى   
یېغىشىتى، مهكتهپلهرنىڭ تاملىرىغا تۈرلۈك تهشـۋىقات ۋاراقلىرىنـى چاپلىـدى، سـاقچى تهرەپمـۇ نۇرغـۇن ئۇقۇغـۇچىالرنى تۇتقـۇن قىلىـپ             

  .غلىدى، مهكتهپتىن ئایرىلغانالر یهنه بىرلىشىپ رۇس ھاكىمىیتىگه قارشى پائالىیهتلىرىنى توختاتمىدىكۈپۈنچىسىنى مهكتهپتىن قو
بۇ خىل ئازاتلىق ھهركىتىدە قىزالرنىڭمۇ رولى بهك چوڭ بولدى، مۇسكىۋا خهلـق ئۇنۋىرسـىتىدا ئۇقۇیـدىغان خالىـدە ئىـسىملىك بىـر قىـز            

تهخهللۇسى بىلهن ئۆز ئالدىغا نۇرغـۇن  » ئۆلۈم ئهلچىسى« قایتىپ كىلىپ یىگانه ھالدا    ئاستانىگه  ئۇقۇغۇچى ئۆزىنىڭ ئۇقۇشىنى تاشالپ   
نـاھىیىلهرگه بېرىـپ شـۇ یهردىكـى ھهددىـدىن ئېـشىپ كهتـكهن رۇس ۋە تـۈركمهن         –تهشۋىقات ۋارىقـى تارقـاتتى، ھهتتـا یىـراق ۋىـالیهت        

-نىـڭ تۇتـۇش بـۇیرىقى بىـلهن تولـدى، تـام      »لـۈم ئهلچىـسى  ئۈ«گېزىتلهرنىـڭ بـاش سـىتۇنى    -ئهمهلدارلىرىنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى، گېزىت  
تامالرغــا ئۇنىــڭ ســۈرىتى چاپالنــدى، ئــۇنى تۇتــۇپ بهرگــۈچىلهرگه یــاكى خهۋىرىنــى قىلغۇچىالرغــا بىرىلىــدىغان مۇكاپــات ئىلگىرىكــى     

  ...ىشقا باشلىدىرىۋایهتلهر تارقىل-نىڭكىدىنمۇ ئېشىپ كهتتى، خهلق ئىچىدە بۇ قىز توغرىسىدا تۈرلۈك ئهپسانه»ۋىالدىمىر«
غـا بولغـان ھۇشـیارلىقىنى ئۆسـتۈردى، ئىلگىـرى ئاســتانه      » تـۈركلهر ئىتتىپـاقى  «روسـالر قایتىـدىن چـارلىغۇچى ئهسـكهرلهرنى كۈپهیتىـپ      

كـویالرنى ئایلىنـاتتى،   -كۇچىسىدا یىگىرمىدىن ئوتتۇزغا قهدەر قۇراللىق ئهسكهر سهپكه تىزىلىپ پىیادە ھالـدا كۈنـدە ئىككـى ۋاق كۇچـا            
كـویالرنى كۈنـدە   -ئهللىكتىن قۇراللىق ئهسكهرلهرنى سېلىپ كۇچا  -سهككىز ھهربىي ماشىنا ھهر بىرىگه قىرىق     -ىلىكته بولسا یهتته  ئهمد

ئـۇالغالر چۇقـۇم یولنىـڭ    -بۇ چارلىغۇچى ماشىنىالر یولدا ماڭغاندا یولدىكى ھهرقانداق ئادەم یاكى ھارۋا     . ئۈچ قېتىم ئایلىنىدىغان بولدى   
بىـر قېـتىم یهتـته یاشـلىق بىـر كىچـك بـاال بىلمهسـتىن         . ر كهتكۈچه جىم تۇرۇپ ئۇالرغا یـول بىرىـشى كىـرەك ئىـدى       چېتىگه چىقىپ ئۇال  

یهردىن بىرتال قۇناق مهدىكىنى ئېلىپ ئهسـكهرلهرنىڭ ماشىنىـسغا ئاتقـان ئىـدى، ماشـىندىكى رۇس ئهسـكهرلهر بـۇ كىچىـك بالىغـا ئـوق                     
  ...چىقىرىپ نهخ مهیداندا ئۇنى ئېتىپ تاشلىدى
  .زۇلۇم، تهڭسىزلىك بارغانسىرى ئهۋىج ئالدى

ئالهم تۇنۇردەك ئىسسىغان بىر كۈنى ئاستانه كۇچىسىنىڭ شىمال تهرىپىدىكى قارغایلىق بىر یولدا ئوخشاش كىیىم كېیگهن، كىیىمىنىڭ         
 تىپتىكــى ئــوت دەپ خهت بېــسىلغان بىــر قــانچه ئــادەم رۇســىیىدە ئىــشلهنگهن كىچىــك  » تــازىلىق ئىشچىــسى«كهیــنىگه رۇس یېزىقىــدا 

ئۈچۈرۈش ماشىنىسىدىن یهتتىنى یولنىڭ گىرۋىگىدە توختۇتۇپ قۇیۇپ یولنىڭ ئىككى چېتىدىكى قارغاي دەرەخلىرىگه بېسىم بىلهن سـۇ       
ــاتتى   چېچىــپ ــۆزى چىقىــپ ســۇ       . ئــۇالرنى یۇیىۋات ــنهت دەرەخلىــرىگه ئ ــول یاقىــسىدىكى زىن قىززىــق یىــرى بــۇ ماشــىنىالرنىڭ شــوپىرى ی

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالرنىڭ چـاچ پاسـۇنىمۇ غهلىـته بولـۇپ چىرایىـدىن تـۈركمهن یـاكى        . ىنىدا باشقا خىزمهتچى یوق ئىدى چېچىۋاتاتتى، ماش 
  .رۇسلىقىنى بىلگىلىمۇ بولمایتتى

شۇ چاغدا قاتار تىزىلغان سهككىزدانه چارلىغۇچى ھهربىي ماشىنا ھهیۋەت بىلهن ناھایىتى ئاستا مېڭىپ كهلـدى، تـازىلىقچى ماشـىنىالرمۇ         
قارغایالرغا سۇ پۈركۈشـنى توختىتىـپ ئهسـكهر ماشـىنىلىرنىڭ ئۆتـۈپ كىتىـشىنى كۈتـۈپ تـۇردى، لـېكىن چـارلىغۇچى ماشـىنا تـازىلىقچى                     
ماشىنىالرنىڭ یېنىغا كىلىـپ توختـاپ قالـدى، چـۈنكى ئالـدى تهرەپـته مۇسـكىۋا شـهھرىنىڭ ماشـىنا نۇمۇرىـدىكى چـوڭ تىپلىـق بىـر یـۈك                      

  .سىڭایان توختاپ قالغان بولۇپ چارلىغۇچى ھهربىي ماشىنىالر یولنىڭ قالغان بوش یهردىن پاتمایتتىماشىنىسى یولنىڭ ئوتتۇرىسىدا 
ئالدىدىكى ھهربىي ماشىنىدىن ئاچچىقى یامان بىر ئهسكهر چۈشۈپ یۈك ماشىنىسنىڭ ئىچىگه قارىدى، ماشىنىدا شوپۇر كـۈرۈنمهیتتى، ئـۇ      

ۇپ یانغـــا تارتمـــاقچى بولـــدى، ماشـــىنا ئـــوت ئالمىـــدى، ئـــاڭغىچه شـــهھهر   بىـــر نىمىلهرنـــى دەپ كوروڭـــشىپ ماشـــىنىنى ئـــوت ئالـــدۇر 
تازىلىقچىلىرىنىڭ سۇ پۈركهیدىغان ماشىنىـسى گۈرۈلـدەپ ئـوت ئېلىـپ قوڭغـۇزدەك قىمىرالشـقا باشـالپ چـارلىغۇچى ھهربىـي ماشـىنىالر               

  ...بىلهن روبىرۇ ئۇدۇللىشىپ تهییار بولدى
ازىلىقچىالرنىڭ كىچىك تىپتىكى ئوت ئۈچۈرۈش ماشنىسىدىكى سۇ پۈركهیدىغان ئىككـى      بىر پۈشتهك چېلىنغاندەك قىلىۋىدى، ھېلىقى ت     

ئـۇدۇل چــارلىغۇچى ھهربىـي ماشــىنىالرنىڭ ئۈسـتىگه چېچىلىــشقا      مىتىـرچه ئۇزۇنلـۇقتىكى تۆمــۈر تۇربىـدىن بىنــزىن پۈركۈلـۈپ چىقىــپ    
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یىگىـرمه مېتىـر نېرىـسىغا ئـوت پۈركۈلۈشـكه باشـلىدى،       -باشلىدى، سىكىنۇت ئىچىدە بۇ بىنزىننىڭ ئورنىنى ئوت یالقۇنى ئىگهلـلهپ ئـون        
قۇیـۇق ئـوت تۇتۇشـۇپ      كۆزنى یۇمۇپ ئاچقۇچه بىرال ۋاقىتتا سهككىز ھهربىي ماشىنىسنىڭ ئۈستىدىكى ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىـسىگه تهڭ           

 سـهكرەپ بـاقتى، نهچـچه    ماشـىنىدىن   چىیا باشلىنىپ پۈتۈن بهدىنىگه ئوت تۇتىـشىپ كهتـكهن ئهسـكهرلهرنىڭ بىـر قىـسمى          -كهتتى، قىیا 
ــا ــاال     -قهدەم ماڭ ــاۋاپ بولــۇپ كهتــكهن چ ــنىگه قۇیــۇق بىنــزىن ئۈســتىلهپ      -ماڭمــاي یهردە یۇمىلىنىــپ ك ئۈلــۈك ئهســكهرلهرنىڭ بهدى

  ...ماشنىالر بىلهن رۇس ئهسكهرلهر ئوتقا چۈشكهن رەزىنكه ئایاغدەك پۇرقىراپ كۈیۈشكه باشلىدى  چېچىلىۋەردى، ھهربىي
سكۇۋاغا بېرىپ بۇ كىچىك تىپتىكى ئوت ئۈچۈرۈش ماشىنىسى بىلهن یۈك ماشىنسىنى سـېتىۋېلىپ، ئـوت ئۈچـۈرۈش         ئهسلىدە پاششاخان مۇ  

ماشىنىسغا ئازراق ئۆزگهرتىش كىرگۈزگهن ئىدى، یهنى سۇ تۇڭىنى ئىككىگه ئایرىـپ یېرىمىغـا سـۇ، یېرىمىغـا بىنـزىن قـاچىالپ بىنـزىن           
 ئارقىلىق ئوتنىڭ توڭغا ۋە ئوت چاچقۇچىنىڭ ئـۆزىگه تۇتۇشـۇپ كىـتىش خهتىرىنىـڭ     پۈركۈیدىغان تۇربىنى ئۇزۇن تۆمۈردە یاساتقۇزۇش   

  .ئالدىنى ئالغان ئىدى
بۇنداق كۈچلۈك بېسىم بىلهن چېچىلغان بېنىزىنغا ئـوت یاققانـدا ئـوت ئالـدىراپ بىنـزىن چېچىلغـان مهنـبهگه تۇتاشـمایتتى، چېچىلغـان             

  ...پۈركهلگهنلىكى ھهرقانداق نهرسه شۇ ھامان كۈیۈپ كۈل بولۇپ كىتهتتىبىنزىننىڭ مىقدارى بهك كۆپ بولغاچقا بۇ خىل ئوت 
مىنۇتقا بارمىغان ۋاقىت ئىچىدە سـهككىز ماشـىنىدىكى تهییارلىقىـسىز تۇرغـان تۆتیـۈزدىن ئـارتۇق رۇس ئهسـكىرى كۈیـۈپ كـۈل بولـۇپ                   

پ چۈشۈپ قاچتى، لېكىن بۇ تاماششانى كـۆرۈپ  كهتتى، ھېلىقى یۈك ماشىنسىدىكى رۇس ئهسكهر بۇ كارامهتنى كۆرۈپ ماشىندىن ئالدىرا    
تۇرغان كىشىلهر تۇپى ئارىسىدىن ئاپئاق ساقال بىر بۇۋاي ھاسىسى بىلهن كۈچىنىـڭ بـارىچه قېچىۋاتقـان ئهسـكهرنى پۇتلىـدى، ئهسـكهر            

ۆش پارچىالیـدىغان  ئىككى یۇمىلىنىپ یهنه ئورنىدىن تۇرۇشقا تهمشىلىۋىدى، یاندىكى قهنهنىـڭ یېنىـدا تۇرغـان خـام سـىمىز قاسـساپ گـ        
  ...دەپ توۋلىغىنىچه قاچقۇن ئهسكهرنىڭ بېشىنى تىنىدىن جۇدا قىلدى» ئالالھۇ ئهكبهر«كىچىك پالتىنى كۈتۈرۈپ یۈگۈرۈپ كىلىپ 

ھۇیت دىگۈچه یهتته تازىلىقچى شهھهرنىڭ شهرىق تهرەپىگه قېچىپ كۆزدىن غایىپ بولدى، باشتا بىنزىنى تۇلۇق تۈگىمىگهن ئوت -ھاینى
ئارقىدىن گۆمبۈرلهپ پارتلىدى ئارقىدىن ھهربىي چارالش ماشىنىلىرىنىڭ بىـر قىـسمى پارتالشـقا باشـلىدى،         -ش ماشىنىلىرى ئارقا  ئۈچۈرۈ

  ...ئهتراپتا تۇرغان خهلق بۇ یهتته یىگىتنىڭ باتۇرلىقىغا ئاپىرىن ئۇقۇشتى
ى كونــا خومــدانلىققا بېرىــپ دېمىنــى ئالــدى،  پاشــشاخان قاتــارلىق یهتــته تــازىلىقچى شــۇ یۈگــۈرگىنىچه شــهھهرنىڭ ســىرتىدىكى ھېلىقــ  

بېشىدىكى یالغان كېـیمه چـاچنى ئېلىـپ تاشـالپ ئالـدىنئاال تهییارلىۋالغـان كىیىملهرنـى كىیىـپ ئۈستىۋېـشىنى ئوڭـشىۋالغاندىن كېـیىن                  
  .یالغان چاچ بىلهن تازىلىق ئىشچىلىق كىیىمىنى كۆیدۈرۈپ تاشالپ دەرھال زاۋۇتقا یول ئالدى

تـارىختىكى ئهڭ زور ئـاختۇرۇش، ئهڭ زور   ...ستانه، پۈتۈن تۈركمهنىستان، پۈتـۈن سـوۋىت ئىتتىپـاقى زىلـزىلىگه كهلـدى      ئهتىسى پۈتۈن ئا  
ــى   ــى باشــلىنىپ كهتت ــسى تېخىمــۇ یامانغــا     . تۇتقــۇن قىلىــش ھهركىت ــستانغا تۇتقــان پۇزۇتسىیى شــۇنداق قىلىــپ مۇســكىۋانىڭ تۈركمهنى

ساقچى دائىرلىرى پۈتۈن كـۈچىنى بـۇ قېتىمقـى ۋەقهگه قاراتقـان بولـسىمۇ ھېلىقـى       ...ئۆزگهردى، ئهسكىرىي كۈچلهر یهنىمۇ كۈپهیتىلدى  
  .قاسساپنى قهتلى قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق یېڭى نهتىجىگه ئىرىشهلمىدى

ەك پاششاخان ئۆلكىلىك ساقچى نازارىتىنىڭ رۇس ئهمهلدارىنىمۇ ئۆز چۆنتىكىگه سېلىپ ئۈلگـۈرگهن ئىـدى، سـاقىچى نازارىتىنىـڭ نـازىرد               
چوڭ ئهمهلدار پاششاخاننىڭ زىخچه ئـالتۇنلىرىنى دەپ ئۇنىڭغـا یېقىنچىلىـق قىلىـپ یـۈرگهن یهردە باشـقىالر ئۇنىـڭ زاۋۇتىغـا قاراشـقىمۇ              

  . نىڭ بۇ قېتىمقى ھهركىتىمۇ ناھایىتى غهلبىلىك بولدى» تۈركلهر ئىتتىپاقى«.پېتىنالمایتتى ئهلۋەتته
  :تهییارلىق قىلىۋاتقاندا پاششاخاننى مۇنداق بىر ئىش ئۆزىگه جهلىپ قىلىۋالدىئهمدى ئۇالر ئىككىنچى قېتىملىق ھهركهتكه 

یاز چىكىتىپ كۈز كىرىش ئالدىدا تۈركمهنىستاننىڭ مهلۇم بىر تاغلىق یېزىسىدا بىر خىل ۋابـا كىـسهلنىڭ یهنـى خـۇلىرا كىـسىلى بىـلهن           
دى، سهھىیه تارماقلىرى كهڭ خهلق ئاممىسىغا بۇ خىل كىسهلنىڭ ئاغرىغان بىر قانچه كىسهلنىڭ بایقالغانلىقى گېزىتلهردە خهۋەر قىلىن 

ئالدىنى ئېلىش بېلىملىرىنى زور كۈلهمدە تهشۋىق قىلدى، چۈنكى خولىرا بىر خىل جىددى خاراكتىلىك یۇقۇملۇق كېسهل بولۇپ بۇ خىل   
 كىلهتتـى ئانـدىن نهچـچه سـائهتكه قالمـاي      ۋابا بىلهن یۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ باشتا ئىچى سۈرۈلۈپ چوڭ تهرىتى گۈرۈچ یۇغان سۇدەك ئاق       

سوسىزلىنىپ ئۆلـۈپ كىتهتتـى، بـۇ كېـسهل ئېغىـزدىن یۇقىـدىغان بولـۇپ تهركىۋىـدە مۇشـۇ خىـل بـاكتىرىیه بولغـان ئىچىملىـك سـۇالرنى                    
هل بىـلهن  خـولىرا باكتىریىـسى بـۇ خىـل كېـس     . ئىچىش، بۇ خىل باكتىرىیه بىـلهن بۇلغانغـان یىمهكلىكلهرنـى یىـیىش ئـارقىلىق یۇقـاتتى              

ئاغرىغۇچىنىڭ چوڭ تهرىتى ئارقىلىق سهي كۆكتاتالرغا یاكى ئىچىملىك سۇالرغا تارقىلىپ نهچـچه كۈنـدىن نهچـچه ھهپـتىگىچه تىرىـك              
بۇ دەۋىردىكى سـوۋىت ئىتتىپاقىنىـڭ سـهھىیه ئىـشلىرى خېلـى تهرەققـى قىلغـان بولـۇپ بـۇ خىـل ۋابانىـڭ ئالـدىنى ئېلىـشقا                 . یاشىیاالیتتى

  .ى یىتهتتىتامامهن قۇربىت
دە دەرھـال كىـسهل چىققـان تـاغلىق     -پاششاخان بۇ خىل ۋابانىڭ ئۆز زىمىنىدا پهیدا بولغانلىقىنى ئـاڭالپ ئۆزىنىـڭ پىالنىنـى ئـۆزگهرتتى         

  . كهنتىگه قاراپ یول ئالدى
ىش تارمىقىــدىن ئــۇ تــاغلىق كهنتىنىــڭ دوختۇرخانىــسىغا یېتىــپ بارغانــدىن كېــیىن ئۆزىنىــڭ ئاســتانىدىكى كىــسهللىكنىڭ ئالــدىنى ئــېل 

  . كهلگهنلىكىنى ئېیتىپ بۇ كېسهل بىلهن ئاغرىغان بىمارنىڭ چوڭ تهرىتىنى بىر شىشىگه قاچىالپ كېچىلهپ ئاستانىگه قایتىپ كهلدى
ئــۇ كىتاپتــا كــۆرگىنى بــۇیىچه چــوڭ بىــر داش قازانغــا گــۆش ســېلىپ شورپىــسى چىققانــدىن كېــیىن گۈشــىنى ســۈزۈپ ئېلىــۋەتتى، شــورپا   

ــازا       ســۇغىغاندىن كېــی ىن ئۇنىــڭ ئۈســتىگه نهچــچه چىــلهك كــاال ســۈتى قۇیــۇپ خــام تۇخۇمــدىن نهچــچه یــۈزنى چىقىــپ ھهممىــسىنى ت
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ئارالشتۇرغاندىن كېیىن ھېلىقى ۋابا بىلهن ئاغرىغان كېسهلنىڭ شىشىگه قاچىالنغان چوڭ تهرىتىنى داش قازاندىكى ئارالشـمىغا تـۆكتى،           
  .كۈندۈز قۇیۇپ قویدى-غۇق ئۆیگه یۆتكهپ توۋىقىنى مهھكهم یېپىپ بىر كېچهئاندىن یېگىتلهر بىلهن داش قازاننى قاراڭغۇ سۇ

شۇنداق قىلىپ بىر شىشه خولىرا باكتىرىیىسى كۈپىیىپ بىر داش قازان خولىرا باكتىرىیىسىگه ئایالندى، ناۋادا بۇ بىر داش قازان باكتىرىیه 
سا پۈتـۈن شـهھهر خهلقىنىـڭ بـۇ خىـل ۋابـا بىـلهن یۇقۇملىنىـشىنى           تۇپى ئاستانه شهھىرىنىڭ ئىچىملىك سۇ مهنبىـیىگه تۈكۈلىـدىغان بولـ          

  .كهلتۈرۈپ چىقىراتتى، ئاقىۋىتى بهكمۇ ئېچىنىشلىق بۇالتتى
ئهمىلىیهتته تۈركلهر ئىتتىپاقىنىڭ مهخسىتى تۈركمهنىستان زىمىنىدىكى ھهربىي كۈچلهرگه قارىتىلغان بولغاچقـا پاشـشاخان ھهربىـیلهر        

ن تهمىنلهیدىغان دىخانچىلىق بازىسىنىڭ رۇس خۇجایىنى بىـلهن ئالـدىن تۇنۇشـۇپ یـېقىن بـۇرادەرلهردىن        كۆكتات بىله –الگىرىنى سهي   
بولۇپ قالغان ئىدى، بۇ رۇس خۇجایىنمۇ پاششاخاننىڭ سېرىق چېچى بىلهن مۇكهممهل رۇس تهلهپپۇزۇغـا قـاراپ ئـۇنى رۇس یىگىتـى دەپ            

  .قارایتتى
شورپىغا چىلىنىپ تهییار بولغان ئىككـى ماشـىنا یـۇقىرى سـۈپهتلىك تهرخهمهك دىخـانچىلىق      ھېلىقى داش قازاندىكى   بىر كۈنى سهھهردە 

  .مهیدانىنىڭ ئالدىدا توختاپ رۇس خۇجایىنغا ئۆتكۈزۈپ بىرىلدى
 دېـــدى دىخـــانچىلىق مهیـــدانىنىڭ خۇجـــایىنى بـــۇ ئهرزان ســـېتىۋالغان      -قاچىلىـــدىڭىزمۇ؟–بـــۇرادەر مهن دىگهنـــدەك ئـــۇراپ           -

  .هرگه قاراپ خۇشال بولغان ھالداتهرخهمهكل
خاتىرجهم بۇلـۇڭ، سـىز تاپىلىغانـدىنمۇ بهكـراق یۇیـۇپ تازىلىـدىم، ئېیتقىنىڭىـز بـۇیىچه دېزىنفىكـسىیه سـۇیۇقلىقىغا چىلىـدىم،                      -

  . دېدى رۇس یىگىت ئىشهنىچ بىلهن–! ھهرگىز چاتاق چىقمایدۇ
ىق ئۆلچىمى ناھایىتى قاتتىق دەڭا، بىر قېتىم چاتاق چىقىپ قالسا ھهممىزنىڭ ئىشى یاخشى بۇپتۇ، ھهربىیلهرنىڭ یىمهكلىك تازىل        -

  سۇغا چىلىشىدۇ، ماقۇل ئهمىسه پۇلىنى كىلهر ئایدا ئېلىۋېلىڭ بۇالمدۇ؟
  !پۇلدا چاتاق یوق، بۇندىن كېیىن ماڭا یۈز بهرسىڭىزال بولدى خۇجایىن        -
 كۆكتاتالرنى ھهربىي گازارمىدىكىلهر مىنىڭ مهیدانىمدىن چىقتى دەپ قارایدۇ، ناۋادا بۇ ئىشالر مهخپىیهتلىكنى قاتتىق ساقالڭ، بۇ        -

  !...تېشىغا چىقىپ قالسا ھهر ئىككىلىمىزنىڭ ئاخىرقى ئۆمرى تۈرمىدە ئۈتىدۇ جۇمۇ
بولـۇپ تهرخهمهكلهرنــى  مهیــدان خۇجـایىنى ئهرزان ئېلىـپ قىمـمهت سـاتىدىغان بــۇ سـودىدىن خۇشـال       . ئـۇالر شـۇنداق قىلىـپ خوشالشـتى    

  . ئامبىرىغا یۆتكهشكه باشلىدى
ئـۇالر بىمارالرغـا ئاسـما    . پاششاخان زاۋۇتقا یىتىپ بارغۇچه قالدى یىگىتلهر جىـددى یېڭـى خىـزمهت مهشـغۇالتىغا چۈشـۈپ بولغـان ئىـدى        

 ســاتىدىغان تارمــاقالردىن قىلىنىـپ ســېلىنىدىغان شىــشىلىك ســۇیۇغلۇقتىن نهچــچه مىــڭ دانه ســۇیۇغلۇقنى ھۆكــۈمهت ئىلىكىــدىكى دورا 
  .سېتىۋېلىپ ھهر بىر شىشه سۇیۇغلۇقنىڭ ئىچىگه ئىشپىرىس بىلهن بىر خىل زەھهرلىك سۇیۇغلۇق دورا ماڭدۇرۋاتاتتى

ــادەتته        ــاتىالتتى، ئ ــۈركمهنچه ئابــدىمىلىك ئاقــسىلى دەپمــۇ ئ ــدىغان بولــۇپ ت ــزچه رىــسىن دەپ ئاتىلى ــل ســۇیۇغلۇق دورا ئېنگىلى بــۇ خى
. بۇ خىل زەھهرلىك ماددا رىسىن بهش پىرسهنىتنى ئىگىلهیتتى  غىدىن ماي تارتقاندا ئۇنىڭ قالغان قالدۇق كۈنجىرسىدە    ئابدىمىلىك ئۇرۇ 

بۇ خىل زەھهردىن . رىسىنگه ئىرىشهتتى-مۇناسىۋەتلىك تېخنىكالر بۇنى پىششىقالپ ئىشلهش ئارقىلىق ساپ بولغان ئابدىمىلىك زەھىرى     
ئۆتۈپ كهتسه نهچچه سائهتتىن كېیىن ئادەم بهدىنى قىززىـشىپ كىتهتتـى ئانـدىن ئـادەمنى تهر بېـسىپ       مىللىگىرام ئادەمنىڭ قېنىغا   0.2

دە ئۈلـۈپ  -نهپهس ئېلىش قىیىنلىشاتتى، ئاندىن ئادەمنىـڭ ئۆپكىـسى ئېغىـر دەرىجىـدە سـۇلۇق ئىشـشىپ قـان بېـسىمى چۈشـۈپ كىتهتتـى                 
ھهرخىــل قهســىتلهپ ئۆلتۈرۈشــلهردە » ك گ ب«ق ئــورگىنى بولغــان ســوۋىت ئىتتىپــاقى بىخهتهرلىــك كــومتىتى یهنــى جاسۇســلۇ . كىتهتتــى

  .كۈپۈنچه مۇشۇ خىل كۈچلۈك زەھهرلىك دۇرىنى ئىشلىتهتتى
بۇ قېتىم پاششاخان نۇرغۇن پۇل خهجلهش ئارقىلىق مۇسكىۋاغا بېرىپ بۇ خىل دورا ئابدىمىلىك زەھىرىنى كۆپلهپ قولغـا چۈشـۈردى، بـۇ         

اشــشاخانالر بــۇ دۇرىنــى ســۇدا ئىرىتكهنــدىن كېــیىن ئىــشپىرىس ئــارقىلىق داۋاالشــقا ئىــشلىتىدىغان   دورا ئهســلى پاراشۇكــسىمان بولــۇپ پ
  . مىللىگىرامدىن ماڭدۇرۋەتكهن ئىدى4-3سۇیۇغلۇق شىشىسىنىڭ پىچهتلهنگهن ئېغىزىدىن یىڭنه ئارقىلىق ھهر بىر شىشىگه 

بىي گازارمىدا شهھهرنىڭ ئامـانلىقىنى سـاقالش شـۇنداقال زاپـاس       ئاستانه تۈركمهنىستان ئۆلكىسىنىڭ مهركىزى بولغاچقا بۇ یهردىكى ھهر       
  . قىسىم سۈپىتىدە تۆت بهش مىڭ رۇس ئهسكىرى قىلغىلى ئىش یوق بىكار یېتىپ سهمىرىپ كهتكهن ئىدى

ــتىدىك        ــشغالىیهت ئاس ــۈزۈپ ئى ــدۇغىلىق ئۆتك ــایىتى داغ ــنى ناھ ــایراملىق تهبرىكلهش ــستاندىكى دۆلهت ب ــكىۋا تۈركمهنى ــتىم مۇس ــۇ قې ى ب
  .تۈركمهنلهرگه ئۆزىنىڭ تېخى مهۋجۇتلىقىنى بىلدۈرمهكچى ئىدى

كۈنى سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ دۆلهت بایرىمى كۈنى ئىـدى، بـۇ كـۈنى تۈركمهنىـستاننىڭ ئاسـتانه شـهھرىدىكى بـاش ھهربىـي                 -7ئاینىڭ-11
ئۈسـتهل  -لدى، كهچلىك زىیاپهتته ئۈسـتهل ئۆتكۈزۈلگهن دۆلهت بایرىمىنى تهبرىكلهش مۇراسىمىمۇ ناھایىتى كاتتا ئۆتكۈزۈ   گازارمىسىدا

  ...زاكۇسكىالر ئىچىدە ھېلىقى خولىرا بىمارىنىڭ گهندىسىگه چىالنغان تهرخهمهكمۇ خام سهي سۈپىتىدە تۆردىن ئۇرۇن ئالغان ئىدى
ه سـىغمایدىغان  ئهتىسى بىرال ۋاقىتتا ئىككى مىڭدىن ئارتۇق رۇس ئهسكىرى خۇلىرا بىلهن یۇقۇمالندى، بـۇ سـوۋىت تارىخـدىكى ئهقىلـگ          

بىر ۋەقه بولۇپ مۇسكىۋا زادى نېمه بولغانلىقىنى بىلهلمهي ئاغىزىنى تۇتۇپ ھاڭ قالدى، ھهربىي دوختۇرخانالر، خهلىـق دوختۇرخـانىلىرى     
لهن ئالدى ئېلىنىش بىـ   ئوتتۇرا مهكتهپلهرمۇ دوختۇرخانىالرغا ئۆزگهرتىلدى، ۋابانىڭ سىرتقا تارقىلىشنىڭ  –یىتىشمهي ھهتتا باشالنغۇچ    
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بىرگه ئهسكهرلهرنىڭ ئۈلۈم نىسبىتى زور دەرىجىدە تۈۋەنلىتىلـدى، لـېكىن ئىككـى كۈنـدىن كېـیىن پۈتـۈن خـولىرا بىـلهن یۇقۇمالنغـان                
كېسهل ئۈچ مىڭدىن ئېشىپ بۇ كېسهل بىلهن ئۆلگىنى ئۈچیـۈزدىن ئېـشىپ كهتتـى، تـۆتىنچى كـۈنىگه بارغانـدا پاشـشاخاننىڭ زاۋۇتىـدا            

یهشــىكلهپ خــۇلىرانى داۋاالش نوقتىلىرىغــا زور كۈلهمــدە كىرىــشكه  -ۇقالر تۈرلــۈك ئۇســۇلالر بىــلهن یهشــىك مهخپىــي یاســالغان ســۇیۇغل 
  ...باشلىدى، ئهتىسىال ئۆلگهن رۇس ئهسكىرى ئىككى مىڭدىن ئاشتى، ئۇنىڭ ئهتىسى یهنه ئۆلدى
ىغان بولسىمۇ ئاڭغىچه نهچچه یـۈزلىگهن  مۇسكىۋا گهرچه ساختا سۇیۇغلۇق شىشىسىدىكى دەھشهتلىك قاتىل ئابدىمىلىك زەھىرىنى بایق 

  . ھهربىي ئهمهلدارالرنىڭ بېشى كىسىلىپ خىرىشوۋنىڭ تهخىتتىن چۈشىشى تىزلشىشىتىن باشقا ئىش بولمىدى
تۈركمهنلهر ئىتتىپاقى ئارقىدىنال بۇ قېتىمقى دەھشهتلىك قىرغىنغا مهسئۇل بۇلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى، رۇسالر یهنه بىر قېتىم خهلىقنى       

زارنىـڭ ئىچىـدە قالـدى،    -توقمـاق، ئـاھۇ  –سۇراق ھهركىتىنـى باشـلىۋەتتى، تۈركمهنىـستان خهلقـى تایـاق       -قایتىدىن تۇتقۇن قىلىپ سۇئال   
  ...ئېغىر ئۇیقۇدىكى سانسىزلىغان خهلق یهنه بىر قېتىم تایاق زەربىسىدىن كۈزىنى ئۇۋالپ ئویغىنىشقا باشلىدى

  
*            *              *               *               * 

  .سۇغۇق قىش یىتىپ كهلدى
شهھهر سىرتىدىكى قهبرىستانلىق ئاپئاق قار ئىچىدە تۇلىمۇ گۈزەل بولۇپ كهتكهن ئىدى، پاششاخاننىڭ یېقىملىق قىرائىتى بۇۋى مهریهم        

زەم كهبـى  -شـنا یـۈرەكلهرگه زەم  چاڭقىغـان ته . خېنىمنىڭ قهبرىسىدىن ھالقىپ پۈتۈن مازارلىقنىڭ جىمجىتلىقىغا ھۈسۈن قاتقان ئىدى       
  .راھهت بىرىدىغان سۈرە یاسسىننىڭ مۇڭلۇق قىرائىتىنى یېڭى كۈتۈرۈلگهن قۇیاشمۇ زەن سېلىپ تىڭشىۋاتاتتى

یىراقتىن جىددى غاچىلداپ چىققان قهدەم ئاۋازى پاششاخاننىڭ یېنىغا یېقىنالپ كىلىپ توختىدى، ئاخىرىقى مۇبىیىن تامـام بولـۇپ دۇئـا        
  .ئاخىرالشتى

  . دېدى تىلالخان جىددىي ھالدا دۇئادىن یېنىپال–! ئاكا، یېڭى بىر گهپ چىقىپ قالدى        -
  . دەپ یاندۇرۇپ سورىدى پاششاخان ئۇكىسىغا ئۆرۈلۈپ قاراپ-شۇنچه جىددىلهشكۈدەك نېمه ئىش بولدى ئۇكام؟        -
گۈن خهلق مهیدانى ئالدىدىكى چوڭ یولدا قار تازىالشـقا چىققـان    تۈنۈ– دېدى تىلالخان بېشىنى لىڭىشتىپ   -چوڭ ئىشقۇ یوق،            -

  ...ھهربىیلهرنى یۈك ماشىنسى بىلهن باستۇرۇپ ئۆلتۈرگهن قهھىرمانىمىزنى كېچىدىن تۇتىۋاپتۇ
  ... ئۆلگهن ئىت قانچىكهن؟ تۇتۇلغىنى ئۇ- جىددىلىشىپ سورىدى پاششاخان ئۇكىسىنىڭ گىپىدىن جىددىلىشىپ-نىمه؟         -
یهتتىــسى ئۈلۈپتــۇ، ئېغىــر زەخمىلهنگىنــدىن ئوتتــۇز نهچچىــسى بــار ئىــكهن، بــۇالر ســاقایغان تهقــدىردىمۇ      نهخ مهیدانــدا قىرىــق        -

  .ئىكهن» ئۆلۈم ئهلچىسى«  بۇ باتۇرىمىز یهنىال شۇ. مهڭگۈلۈك مېیىپ بولۇپ قالغۇدەك، زەخمىسى بهكال ئېغىركهن
  جىق ئادەم ئۆلمهیتتىغۇ؟ ئۇ قانداق بولۇپ تۇتۇلۇپ قاپتۇ؟  نچهیۈك ماشىنىسدا باستۇرغاندا بۇ        -
خالىـدە ئـۇ ماشـىنىنىڭ تهگلىكىـگه نهچـچه مېتىـر ئۇزۇنلـۇقتىكى ئـۇزۇن لـوم تۆمـۈرنى             ماشىنىغا بېسىلغىنى پۈتۈنلهي تاشـكهن،           -

ىـپ مېڭىۋاتقـان ئهسـكهرلهرنىڭ كهینىـدىن     مۇقىمدىغاندىن كېیىن ماشىنىنى ئۇچقانـدەك ھهیـدەپ سـهپته تىزىل     توغرىسىغا كهپشهرلهپ 
سـۈپۈركىدىن باشـقا   -باستۇرۇپ مېڭىپتۇ ئهمهسمۇ، مۇشۇ بىر باستۇرۇشتىال ھهممىسى یولغا یېقىتىپتۇ، ئـۇ بایقۇشـالرنىڭ قۇلىـدا گـۈرجهك        

ي ماشىنىـسىنى  نىـڭ یـۈرىگى یهتكـۈچه بـار ئىـكهن، ئـۇ بۇنىڭغـا قانمـا         »شـوپۇر ئۇسـتام   «ھېچقانداق نهرسىسى یوقكهن، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه       
كهینىگه یاندۇرۇپ یهردە پاالقالپ یاتقان ئهسكهرلهرنى یهنه قایتىدىن باستۇرۇپ یهرگه چىڭداپ چىقىپتـۇ، قایـسى مىدىرلىـسا ماشـىنىنىڭ      

ا ئهمما بۇالرنىڭ باشلىقىدا قۇرال بار ئىكهن، ئۇ ھوشىغا كىلىپ ماشىنا چاقى ئۆزىنىـڭ بېـشىغ  ... چاقى شۇنىڭ ئۈستىدە تۇرغان ئوخشایدۇ  
سـول    كىلىـپ بـولغىچه شـوپۇرغا قارىتىـپ قاالیمىقـان ئـوق ئۈزۈپتـۇ، ماشـىنا بـۇ ئىتنـى یانچىـپ ئۆلتـۈرگهن بولـسىمۇ لـېكىن خالىـدەنىڭ               

بىلىكىگه ئوق تىگىپتىمىش، ئۇ ئهسلىدە نهخ مهیداندىن بىخهتهر كهتـكهن ئىـكهن، لـېكىن ئاخـشام خـوپتهن ۋاقتىـدا شـهھهر ئىچىـدىكى           
ىگه كىرىـپ بىلىكىـدىكى ئـوقنى ئېلىۋېتىـشنى تهلهپ قىلغـان ئىـكهن، بىچـارە خالىـدە بهك كـۆپ قانـسىراپ               شهخسى بىر دوختۇرنىڭ ئـۈی    

  .كهتكهچكه شۇ یهردىال ئایلىنىپ كىتىپتۇ، دوختۇر سېپى ئۆزىدىن مۇناپىق ئىكهن، ساقچىالرغا دەپ قۇیۇپتۇ، بولغان ئهھۋال مۇشۇ ئاكا
  بۇ گهپلهر ئىشهنچىلىكمۇ ئۇكام؟        -
ئهلۋەتته ئىشهنچىلىك، كونا چوپقىتىمىز ئۆز ئېغىزى بىلهن یهتكۈزدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه خهلق مهیدانىدىكى ۋەقهنى بـالىالر ئـۆزى               -

  !بېرىپ ئىنىقلىدى ئهمهسمۇ؟
ىگه  پاشـشاخان ئویچـان كـۆزلىرىنى ئۇكىـسىنىڭ یېنىـپ تۇرغـان كـۈز       -سىىنىڭ دىمهكچى بولغىنىڭ خالىدەنى ئېلىپ چىقىـشقۇ؟،            -

  .قاراتتى
 دېدى –! شۇنداق، رۇسالر ئۇنى شهكسىز بىزنىڭ ئادەم دەپ قارایدۇ، ئۇنى قىیناپ ئۆلتۈرۈپ بولغىچه بىز ئالدىن قول ساالیلى ئاكا        -

  .ئۈمىد بىلهن قاراپ  تىلالخان ئاكىسىغا
راھىتىنى سـاقایتمىغۇچه ئۇنىڭغـا قـول سـااللمایدۇ،     بۇپتۇ، بىر قانچه كۈنگىچه ئۇ شـۇیهردە داۋالىنىـپ تۇرسـۇن، رۇسـالر ئۇنىـڭ جـا               -

بىر ئۈمىدى، ئهسلى ھهپـتىگىچه ساقلىـساقمۇ بـۇالتتى، لـېكىن ئـۇالر ئـۇنى مۇسـكىۋاغا یـۆتكهپ كهتكـۈچه بىـز           -خالىدە ئۇالرنىڭ بىردىن  
  !ئالدىن قول سېلىشىمىز كىرەك



 - 124 - 

  قۇرال كۈچىمىز ئاجىز ئاكا، قانداق قىلىمىز؟        -
  !دىن ئهنسىرمهبۇنىڭ        -

  .پاششاخان ئۇكىسىنىڭ قۇلىقىغا بىر نىمىلهرنى پىچىرالپ ھهركهتنىڭ قهدەم باسقۇچلىرىنى مهسلىھهتلىشىۋالدى
  
  

  ئۆلۈم ئهلچىسى: ئون بهشىنچى باپ

  
ىال كهچلىكــى شــهھهرلىك ســاقچى ئىدارىــسىدىكىلهر ســىمىنا قوشــۇپ ئىــشلهۋاتاتتى، پاشــشاخان ئــۇدۇل ئىــدارە باشــلىقىنىڭ ئىشخانىــسىغ 

  .كىردى
 دەپ ئورنىــدىن ھىجىیىــپ تــۇردى رۇس ئهمهلــدار پاشــشاخانغا خۇشــامهت –، !قایــسى شــامال ئهكهلــدى ســىز بــایۋەچچىنى...ۋوي... ۋوي-

  ! قېنى، قېنى ئولتۇرۇڭ -قىلىپ،
  .تىباشلىقنىڭ یېنىدىكى ئۈچ نهپهر ساقچى بۇالرنىڭ سۆھبىتىگه دەخلى قىلماسلىق ئۈچۈن ئىشىكنى یېپىپ قۇیۇپ چىكىتىش

 سـىز بۇرادىرىمنىـڭ   – دېدى پاششاخان مۇغهمبهرلىـك بىـلهن كىرىـسلودا پـۇتىنى مىنگهشـتۈرۈپ ئولتـۇرۇپ،      - قایسى شامال ئهكىلهتتى،    -
  !ئوتى بولمامدۇ 

  .ئىدارە باشلىقى كۈلگىنىچه پاششاخاننىڭ ئالدىدىكى یۆلهنچۈكلۈك ئۇرۇندۇققا كىلىپ ئولتۇردى
  . دەپ سورىدى ئىدارە باشلىقى پاششاخانغا چاي تۇتقاچ-ىشلىرىڭىز قانداقراق؟، ئۇزۇن بولدى كۆرۈشهلمىدۇق، سودا ئ-
 لــېكىن مۇشــۇ بۆلگــۈنچى    – دېــدى پاشــشاخان بىــر ئۇلــۇغ تىنىۋېتىــپ ھهســرەتلهنگهن قىیــاپهتته ،      – ئىــشلىرىمغۇ یامــان ئهمهس،  -

ۇنىڭ ئۈستىگه مىنىڭ قىلىۋاتقان تىجارىتىم ئاساسلىقى توال تهسىر قىلىۋاتىدۇ دەڭا، ئ-ئونسۇرالرنىڭ یامان ئىشلىرى سودا ئىشلىرىمغا ئاز
  !موسكىۋادا، رۇس چۆپقهتلىرىم بۇ یهرگه كېلىشتىن تېخى قورقىدۇ، سهل كۈچهپ قېلىۋاتىمهن شۇ

  تـۈركلهر ئىتتىپـاقى دېـگهن بـۇ بىـر     - دېدى ئىدارە باشلىقى تاماكىسىنى تازا بىر شورىۋېتىپ ئىچـى پۇشـقان ھالـدا،   - نىمىسىنى دەرسىز،   -
نېمه پۈتۈن تۈركمهنىستاننى قاالیمىقان قىلىۋەتتى، بىز ساقچىالر نهچچه ئاي بولدى، تۈزۈكمـۇ بىـر ئۇخلىیالمىـدۇق، نازارەتنىـڭ بېـسىمى            
تېخى یۇقىرى، بۇ ئۇرۇنـدۇقتا ئولتۇرمـاقمۇ بهك تهسلىـشىپ كهتتـى، یـا بـۇ مۇنـاپىقالرنى تـۇتقىلى بولمىـدى، ئىـش چىقىـۋەرگهن، مهنمـۇ                     

  !تتىن پاششاخانتویدۇم بۇ خىزمه
 شۇنى بىر دىمهڭ بۇرادەر، بالدۇرراق دەم ئېلىشقا چىققان بولسىڭىز، موسكىۋادا تۇرۇپ ئىشلىرىمىزغا یاردەملىشهركهنـسىز، بـۇ یهردىـن        -

  !ئالىدىغان یىللىق مۇئاشىڭىزنى بىزدىن بىر ئایدىال ئاالتتىڭىز
  ! ئۇ كۈنلهرمۇ كىلىپ قاالر بۇرادەر– یانغا چایقاپ،  ئېغىر خۇرسىندى ئىدارە باشلىقى بېشىنى ئىككى–، !ھهي... ھهي-
 سىزنى ئىزدەپ كېلىشىمدە یېقىندا یېڭى بىر ئىشنىڭ یولى چىقىپ قالدى، قارىسام پایدىسى خېلـى تـۈزۈكتهك قىلىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن                -

تـوال بىـر نـېمه    -تىغا یهتمهیـدۇ، ئـاز  تىكىنىڭىز بالىڭىزنىڭ نهچچه ئایلىق ئوقـۇش راسـخۇ  -سىز یادىمغا كىلىپ قالدىڭىز، بۇ یهردە تاپقان    
  ...تېپىۋالسۇن دەپ ئویلىۋىدىم، سىزنىڭچه

  . سىز نېمه دىسىڭىز شۇ بۇرادىرىم– دېدى ئىدارە باشلىقى بۇ گهپنى ئاڭالپ ئاغىزى قۇلىقىغا یىتىپ، –ۋاي بولمامدىغان، ... ۋاي-
  . شاخان بېشى بىلهن سىرتنى ئىشارەت قىلىپ دەپ ئورنىدىن تۇردى پاش–، ! یۈرۈڭ ھاممامغا بېرىپ مهسلىھهتلىشىمىز-
  . دېدى ئىدارە باشلىقى ئارىسالدى بولغىنىچه سائىتىگه قاراپ-،...شۇ... ھازىر بولماسمىكىن-
 بۇرادەر نىمانچه قىلىسىز، خىزمهت تۈگىمهیدۇ، تام یېقىلسا تۈۋىگه یېقىلىدۇ، ھۆكۈمهتته یۈز یوق، نهچچه یىل جاپـالىق ئىـشلهپ بىـرە         -

اتا قىلىپ قالسىڭىز، سىزنى بۇ ئۇرۇندۇقتا بىـر مىنۇتمـۇ ئولتۇرغۇزمایـدۇ، قـارىڭه باشـقىالرغا، ھهمـمه ئىـشنى سـىلهرگه تاشـالپ                 ئىشنى خ 
  !قۇیۇپ ھهممىسى ئۆزىنىڭ یانچۇقىنى تومالش بىلهن ئاۋارە، یۈرۈڭ، یۈرۈڭ

  .ىقى ئورنىدىن تۇرۇپ جۇۋا چاپىنىنى كىیگهچ دېدى ئىدارە باشل–،! ئۇغۇ راست، بوپتىال، بارساق بارایلى، نىمانچه قىالرمىنا-
 تۆرىلهر یۇیۇنىدىغان ئایرىمخانىغا كىردى، ئۇالر -ئۇالر ئاستانه شهھهر ئىچىدىكى داڭلىق بىر ھاممامغا یىتىپ بېرىپ مهخسۇس ئهمهلدار  

  .سودا توغرىلىق قىزغىن پاراڭلىشىۋاتقاندا ھاممام خۇجایىنى بىر یىگىتنى باشالپ كىردى
اۋۇتقا موسكۋالىق بىر خۇجایىن بىر نهرسه ئېلىپ كهپتىكهن، سىزنىڭ ئۆز قولىڭىزغا تاپشۇرىمهن، ئۆزىگه دەیدىغان گېپىم بار ز!  ئاكا -

 دېـدى  –ئىدى دەپ تۇرىۋالدى، شۇڭا بۇ كېچىدە ئۇنى بۇ یهرگه باشالپ كهلدىم ، ئـۇ ھـازىر ھاممامنىـڭ ئالدىـدا ماشـىنىدا سـاقلىۋاتىدۇ،              
  .باغالپ تۇرۇپیىگىت پاششاخانغا قول 

  . دەپ سورىدى پاششاخان خوش ئېرىنچهكلىك بىلهن- ئهكهلگىنى ئۇ نېمه نهرسىكهن؟،-
  ! نهخ پۇلدەك قىلىدۇ ئاكا-
  . قاپىقىنى ئاچماي سورىدى پاششاخان خوشیاقمىغاندەك- قاچانقى پۇلكهن؟، -
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  . ئۆتكهنكى ئایدىكى مالنىڭ پۇلىكهن، بىرە چامادان چىققۇدەك-
  ... ئارامىدا قویمىغان ھهي، ئادەمنى-

  .شۇ چاغدا ئىدارە باشلىقىنىڭ گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ پاششاخانغا خۇشامهت قىلىشقا باشلىدى
 دېـدى  –، !پۇل سىزنى ئىزدەپ ئىشىگىڭىزگه كهلسىمۇ خـوش بولمامـسىز، بېرىـپ كېلىـڭ، مهن سـاقالپ تـۇراي      !  تۇرۇڭ بۇرادەر تۇرۇڭ -

  .ئىدارە باشلىقى شالۋۇرىنى ئېقىتىپ
  ! ىندەك ساقالپ تۇرۇڭ، ھازىرال كىرىمهن ج-

  .شۇنداق دىگهچ پاششاخان كىچىك كۆلچهكنىڭ ئىچىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ كىیىم ئالماشتۇرۇش ئۈیىگه ماڭدى
ئۈچ مىنۇتالردىن كېیىن كىچىـك كـۆلچهكتىكى ئىسـسىق سـۇدا كـۈزىنى یۇمـۇپ غىڭـشىپ ناخـشا ئېیتىۋاتقـان ئىـدارە                -ئاالھىزەل ئىككى 

ئىدارە باشلىقى چۇچۇپ كۈزىنى ئېچىپ ئۆزىنىڭ بېشىغا یۈزىنى نىقابلىۋالغـان بىرسـىنىڭ   . ېشىغا سۇغۇق بىر نهرسه قادالدى    باشلىقىنىڭ ب 
  .غال تىتىرەپ كۆلچهكتىكى سۇغا سىیىپ ئۈلگۈرگهن ئىدى-تاپانچا تهڭلهۋاتقانلىقىنى كۆردى، ئۇ شۇ تاپتا قورققىنىدىن غال

  .ئىدارە باشلىقى رۇس تىلىدا كېكهچلهپ دېدى -سهنلهر نېمه ئادەم؟، ... سهن-
  . دەپ بۇیرۇق قىلدى تۈركمهن یىگىت ئۇنىڭغا ئهدىیالنى سۇنۇپ بهرگهچ–، ! گهپنى ئاز قىلىپ ئاۋۇ ئۆیگه ماڭ -

  .ئىدارە باشلىقى سۇدىن چىقىپ ئهدىیالنى ئۆشنىسىگه ئۇراپ دەرھال یاندىكى ئارام ئېلىش ئۈیىگه كىردى
  . دېدى یىگىت تۈركمهن تىلىدا ئۇنىڭغا ھۆرمهت بىلدۈرگهن بولۇپ–، !ى بۇیهردە ئولتۇرۇڭ ئهپهند-
 دېدى ئىدارە باشلىقى تـۈركمهن تىلىنـى بـۇزۇپ سـۆزلهپ پېشانىـسىدىكى پـۇرقىراپ چىققـان          -سهن زادى نېمه قىالي دەیسهن؟،      ... سهن -

  .تهرنى ئالقىنى بىلهن سۈرتكهچ
 دېدى یىگىت ئۇنىڭ ئالدىدىكى یۇمشاق ئۇرۇندۇقتا –! ىنىڭ باش ئاتامانى بولىمهن گهپنى قىسقارتاي ئهپهندى، مهن تۈركلهر ئىتتىپاق  -

 مهقسهت ناھایىتىمۇ ئـاددى، ئالـدىڭىزدا ئىككـى یـول تۇرۇپتـۇ      -ئولتۇرۇپ تاپانچىسىنى قولیاغلىق بىلهن سۈرتكهچ ئۇنىڭغا ھهیۋە قىلىپ 
واللمىغـۇدەك بایلىققـا ئېرىشىـسىز، یهنه بىـرى خالىـدەنى مۇسـكۋاغا       بىرى خالىدەنى بىزگه قایتۇرىسىز، بۇ ئارقىلىق بىر ئۆمۈر خهجلهپ ب      

بـاال چـاقىلىرىڭىزنى سـىزدىن بـۇرۇن ئـۇ دۇنیاغـا ئـۇزىتىمىز ئانـدىن سـىزنى یولغـا سـالىمىز،             -ئۆتكۈزۈپ بىرىسىز شـۇنىڭ بىـلهن خوتـۇن       
  بۇنىڭغا ئىشىنىدىغانسىز؟

تــۈركلهر «نىــدىن جېنــى چىقىــپ كهتكىلــى تاســال قالــدى، چــۈنكى ئــۇ   ئىــدارە باشــلىقى تــۈركلهر ئىتتىپاقىنىــڭ گېپىنــى ئــاڭالپ قورققى 
شۇڭا ئۇ بۇ یىگىتنىـڭ  . دېگهن بۇ تهشكىالتنى ئاجایىپ مۇكهممهل، قۇلىدىن ھهر باال كېلىدىغان بىر تهشكىالت دەپ بىلهتتى     » ئىتتىپاقى

  .سۆزىگه ئىشىنىشكه مهجبۇر بولدى
 دېـدى تىتىـرەپ كهتـكهن    –ئـۇنى قۇیـۇپ بىـرىش مىنىـڭ قۇلۇمـدىن كهلمهیـدۇ،       ...شۇنداق، ئىشىنىمهن لېكىن خالىدە ئـۇنى       ... شۇنداق -

  .ئىدارە باشلىقى یىگىتنىڭ قۇلىدىكى تاپانچىغا سهپسېلىپ قاراپ
 دېـدى یىگىـت یانچۇقىـدىن چـوڭ كـاراتلىق بىـر تـال ئالماسـنى ئېلىـپ ئۇنىـڭ قۇلىغـا            – مىنىڭ ۋاقـتىم بهكمـۇ قىـس، مـاۋۇنى ئېلىـڭ،           -

هقهت خالىـدەنى شـهھهرلىك دوختۇرخانىغـا یارىـسىنى تـاڭغىلى چىقارتـسىڭىزال بولىـدۇ، قالغـان ئىـشنى بىـز ئـۆزىمىز                سىز پ  –تۇتقۇزۇپ،  
-جۆنــدەیمىز، ئىــش پۈتكهنــدە قــولىڭىزدىكى ئالماســتىن یهنه ئىككــى تــال ئالىــسىز، مۇشــۇ بــایلىق بىلهنــال خىزمىتىڭىزنــى تاشــالپ بــاال  

  !روپاغا بېرىڭ، بىر ئۆمۈر بایاشات تۇرمۇش كهچۈرەلهیسىز ئهپهندىچاقىلىرىڭىز بىلهن مهیلى مۇسكۋاغا یاكى یاۋ
  .ئىدارە باشلىقى بىردەم قۇلىدىكى ئالماسقا بىردەم یىگىتنىڭ قۇلىدىكى تاپانچىغا قاراپ ئاخىرى بىر قارارغا كهلدى

   بۇپتۇ، گىپىڭىز گهپمۇ؟-
  ! چاتاق یوق-
ارغۇزىمهن، لېكىن ئۇنى یاالپ ئاپىرىدىغانالرنىڭ سـانى كـۆپىرەك ھهم بـۇ بىـر      ئهته كهچته، ئۇنى شهھهرلىك خهلق دوختۇرخانىسىغا ئاپ -

  !تۈزۈم، ئۆگۈنلۈككه ئهتتىگهن قۇراللىق ئهسكهرلهر ئۇنى مۇسكۋاغا ئېلىپ ماڭماقچى، ئاڭغىچه ئىشنى پۈتكۈزۈڭالر
  ! ئهمىسه گهپ ئهشۇنداق بولسۇن-

ر نىمىنـى كۈتـۈرۈپ كىرىـپ كىچىـك كۆلچهكنىـڭ یېنىـدا ئىـدارە باشـلىقىنىڭ           شۇ چاغدا سىرتتىن پاششاخان قۇلىدا یاغلىققا ئورالغان بىـ        
ئىدارە باشلىقى ھېلىقى یىگىتكه بۇ یهردىن سهل تۇرۇپ شهپىسىز چىكىتىشنى قۇلى بىلهن ئىشارەت    . ئىسمىنى ئۈنلۈك توۋالشقا باشلىدى   

  .قىلىپ ئۆزى ئارام ئېلىش ئۆیىدىن چىقتى
  .دى ئىدارە باشلىقى سهل ھۇدۇقۇپ پاششاخاننىڭ یېنىغا بارغاچ دې- ھه پاششاخان ئىشالر پۈتتىمۇ؟،-
ــدارە     –،! ھهئه پــۈتتى، مــاۋۇنى یهڭگىمىــزگه ئالغــاچ بېرىــڭ  - ــر كــاللهك پــۇلنى ئى  دېــدى پاشــشاخان قۇلىــدىكى یاغلىققــا ئورالغــان بى

  .باشلىقىنىڭ قۇلىغا تۇتقۇزۇپ تۇرۇپ
  . دېدى ئىدارە باشلىقى خۇش بولغىنىنى چاندۇرماي-ر قىلىۋەتتىڭىز،ۋاي بۇنداق قىلىش كېتهمتى، مىنى بهكال قهرىزدا... ۋاي-

شۇنداق قىلىپ ئۇالر كىچىك كۆلچهككه قایتىدىن چۈشۈپ ئالهمنىڭ پاراڭلىرىنى قىلىشىپ تۈن یېرىم بولغاندا خۇشال ھالدا ئـۆیلىرىگه            
  . قایتىشتى
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ارۋاتتا یاتقان خالىدەنىڭ ئالقىنىغا بىـر تـال باغـاقچىنى ئـۆز قـۇلى       ئهتىسى ئهتتىگهندە ئىدارە باشلىقى قاماقخانىنىڭ داۋاالش ئۆیىدىكى ك       
خالىدەنىڭ سول بىلىكىگه تهگكهن ئوق ئېلىۋېتىلگهندىن كېیىن ئۇنىڭ سـاالمهتلىگى راسـتىنال تىـز ئهسـلىگه           . بىلهن تۇتقۇزۇپ قویدى  

ن ئهسىرگه یـېقىن كىـسىلى ئۆزگـۈرۈپ ھۇشـىدىن     كىلىۋاتاتتى، خالىدە باغاقچىنىڭ مهزمۇنىنى تازىلىق ئۈیىگه كىرىپ ئوقۇغاندىن كېیى   
  .كهتكهن بولدى

ئىدارە باشلىقىنىڭ قۇشۇلىشى بىلهن خالىدە بىر توپ ساقچىنىڭ ھهمرالىقىـدا شـهھهرلىك دوختۇرخانىنىـڭ جىـددىي قۇتقـۇزۇش بۆلـۈمىگه               
  .ىلهلمهي چۆرگىلىشىپ یۈرەتتىدوختۇرالر ئۇنىڭ ئهتراپىدا پایپىتهك بولۇشۇپ ئۇنىڭغا زادى نېمه بولغانلىقىنى ب. یۆتكهلدى

مهن دوختۇرخانا باشلىقى ئىۋانوۋىچ، ھېلىقى «خۇپتهندىن ئاشقاندا كارىدوردىكى تېلېفون جىرىڭالپ نۆۋەتچى سېستراغا بۇیرۇق كهلدى 
ن سـاقچىالرغا  جىنایهتچىنىڭ ئهھۋالىنى یاخشى كۆزىتىڭالر، ئىـشخانامدىكى قهھـۋەرىمنى تازىلىقچىـدىن ئىـۋەتتىم، قـاراۋۇللۇق قىلىۋاتقـا        

  »!دەملهپ بېرىڭ، قهتئىي چاتاق چىقمىسۇن، ھېچقایسىڭالر ئۇخالپ قالماڭالر، بۇ یۇقىرىنىڭ بۇیرۇقى
سېسترا دوختۇرخانا باشلىقىنىڭ ئىسمىنى ئاڭالپ جىددىلىشىپ تورۇپكىنى قۇیـۇپ تۇرىـشىغا یـۈزىگه ماسـكا تاقىۋالغـان تـازىلىقچى بىـر                  

سېسترا ئۇنىـڭ قۇلىـدىكى قهھـۋەنى تاپـشۇرۇپ ئېلىـپ یانـدىكى دەم ئـېلىش ئـۈیىگه           . پ كهلدى بۇالق قهھۋەنى كۈتۈرۈپ سىرتتىن كىرى    
  .ئهكىرىپ تهڭشهشكه باشلىدى

سېسترا بىر پهتنۇسقا ئالته ئىستاكان قىزىـق قهھـۋەنى كۈتـۈرۈپ خالىـدە یاتقـان كىـسهلخانىنىڭ ئىـشىك تۈۋىـدە پوسـتا تۇرغـان ئىككـى                  
  .ساقچىغا قهھۋەنى سۇندى

تۇرخانا باشلىقىغا یۇقۇرىدىن بۇیرۇق كهپتـۇ، باشـلىقىڭالر بۈگـۈن كـېچه سـىلهرنى قهتئىـي ئوخلىمىـسۇن، چاتـاق چىقـسا            بىزنىڭ دوخ  -
 دېـدى سېـسترا   -،...بېشى بىلهن جاۋاب قىلىدۇ دېگهن ئوخشایدۇ، بۇ بىزنىڭ دوختۇرخانا باشلىقىنىڭ سىلهرگه قىلغان سـوۋغىتى ئىـكهن       

  .ىپ ھىلىگهرلىك بىلهنقىز مهسئۇلىیهتنى ساقچىالرغا ئىتتىر
ھاردۇقتىن ئۇیقۇسى كىلىپ كهتكهن یاشتا كىچىك ساقچى خۇشاللىقتا ھور چىقىپ تۇرغان قهھۋەنى پهتنـۇس بىـلهن ئېلىـپ كېـسهلخانا      

ئۆتمهي ساقچىالر ئولتۇرغان یىرىـدە خـورەككه چۈشـۈپ    -بىرلهپ تۇتۇشقا باشلىدى، یېرىم سائهت ئۆته-تېشىدىكى ساقچىالرغا بىر  -ئىچى
  .پ كىتىشتىئۇخال

كارۋاتتا یاتقان خالىدە یېنىدىكى ساقچىالرنىڭ قاتتىق ئۇخالپ كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ پۇرسهتتىن پایدىلىنىپ قاچماقچى بولدى، ئوكـۇل    
ئـوڭ بىلىكىـگه سـېلىنغان بولغاچقـا ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ســول قـۇلى قـاتتىق زەخمىلهنگهنلىكـتىن ئوكـۇل یىڭنىـسىنى سـۇغۇرۇپ ئېلىــشقا             

قـۇلى سـىزىمنى یوقاتقانـدەك    -ى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ كـارۋاتتىن چۈشـمهكچى بولـۇپ ھهرىـكهت قىلىـپ بـاقتى، ئۇنىـڭ پـۇت            ئامالسىز قالد 
ــاجىزالپ         ــادەتتىن تاشــقىرى ئ ــى ئ ــسىمۇ تېن ــۈرۈپ باققــان بول ــشىنى كۈت ــشىپ بې ــۇ یهنه تىرمى ــاتتى، ئ ــكه كهلمهیۋات ــداق ھهركهت ھېچقان

شـۇ چاغــدا بىــر قـانچه ئــاق خـاالت كېــیگهن دوختــۇرالر    .  ئوڭدىـسىغا یېقىلــدى كهتكهنلىكـتىن تۇیۇقــسىز ھۇشـىدىن كېتىــپ كارۋىتىغــا  
  .ئىشىكتىن ئۇچقاندەك كىرىپ ئۇنى ئىتتهرمه ھارۋىغا یۆتكهپ سىرىتقا ئېلىپ ماڭدى

  .خالىدەنى ئۇڭۇشلۇق ھالدا زاۋۇتنىڭ یهر ئاستى ئۈیىگه بىخهتهر یۆتكىۋالدى» تۈركلهر ئىتتىپاقى«شۇنداق قىلىپ 
  .ىقىدا كىرپىك قاقماي ئولتۇراتتى، تۇیۇقسىز ئىشىك چىكىلىپ تىلالخان كىرىپ كهلدىپاششاخان یات

  . دەپ سورىدى پاششاخان ئۇكىسىنىڭ غهلبه خهۋىرىگه ئىنتىزار بولۇپ- قانداق بولدى ئۇكام؟،-
  ! ھهممه ئىش ئۇڭۇشلۇق بولدى ئاكا، خالىدە ئۇ ھازىر یهر ئاستى ئۆیىمىزدە -
   ئۇنىڭ یارىسى ئېغىرمىكهن؟–دى پاششاخان ئۇنىڭ مۆرىسىگه یىنىك شاپىالقالپ  دې–، ! یاخشى تىلالخان-
  . ئهھۋالى دېگۈدەك یاخشى ئهمهس، ھازىرغىچه كۈزىنى ئاچالماي یاتىدۇ-

  .ئۇالر دەرھال یهر ئاستى ئۆیگه ئالدىرىدى
ىزىـل ئهتىرگــۈل تـۇراتتى، پاشــشاخان تــازا   پاشـشاخان یهر ئاســتى ئـۈیىگه كىرگهنــدە كــارۋاتتىكى ئاپئـاق یوتقاننىــڭ ئۈسـتىدە بىــر تــال ق    

سهپسېلىپ ئۇنىڭ گۈل ئهمهس بهلكى گۈلدىنمۇ چىرایلىق بولغان ناھایىتى نازۇك بىر قىز ئىكهنلىكىنى جهزىملهشـتۈردى ، قىزنىـڭ قـارا        
ۇرغـان كىرپىكلىـرى   چاچلىرى یاستۇقنىڭ بىر تهرىپىنى شۇ پېتى یۆگىۋالغان بولـۇپ قىیـاقتهك ئۇالشـما قاشـلىرى ئاسـتىدىكى تۈكۈلـۈپ ت        

بوغداي ئۆڭ یۈزىگه ناھایىتىمۇ یاراشقان ئىدى، پاششاخان ئهزەلدىن بۇنداق چىرایلىق قىزنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدى، ئۇشتۇمتۇت ئۇنىـڭ   
  .یۈرىگى سېلىپ قهدەم رېتىمى بۇزۇالي دەپ قالدى

  .»!ئالالھنىڭ قۇدرىتى نىمانچه چهكسىز...ئاھ «
نىـڭ  » ئۆلـۈم ئهلچىـسى  «شۇنداق بىـر تـاتلىق سـېزىم بىـلهن ئۇخالۋاتقانـدەكال كـۆرىنهتتى، پاشـشاخان        قىز ھېلىھهم كۈزىنى ئاچماستىن  

بۇنداق چىرایلىق بۇنداق بىر نازۇك قىز ئىكهنلىكىدىن ھهیران قالدى، پاششاخان چىرایىنىڭ بىرخىل ئوت ئالغاندەك بولۇپ قالغانلىقىنى    
  .تىھېس قىلىپ كۈزىنى خالىدەنىڭ چىرایىدىن ئېلىپ قاچ

. كارۋاتنىڭ بىر تهرىپىدە ئولتۇرۇشقان یىگىتلهر پاششاخاننىڭ كىرگىنىنى كۆرۈپ ئورنىدىن تۇرۇشۇپ ئۇنىڭغا ھۆرمهت بىلدۈرىشىۋاتاتتى
پاششاخان بىلمهستىن ئۆزىنىـڭ خالىـدىگه بـۇنچه سـهپ سـالغانلىقىدىن یىگىتلهرنىـڭ ئالدىـدا ئۆلگىـدەك خىجىـل بولـدى، ئـۇ ئۆزىنىـڭ                       

  .ۇش ئۈچۈن یىگىتلهرنى بالدۇرراق ئۇخالپ دەم ئېلىشقا بۇیرىدىخىجىللىقىنى یۇشۇر
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ــز یهنىــال ھۇشــىغا كهلمهیۋاتــاتتى     ــلهن تىلالخــان قالــدى، قى ــى   . كارۋاتنىــڭ یېنىــدا پاشــشاخان بى پاشــشاخان تىنغــان تىنىقىنىمــۇ بىلگىل
تىلالخـان  . ۇنىـڭ تومـۇرىنى تۇتـۇپ بـاقتى    بولمایدىغان بۇ نازۇك قىزنىڭ قـول بېغىـشىغا یانچۇقىـدىكى قولیـاغلىقىنى چىرایلىـق قۇیـۇپ ئ         

  .ئاكىسىنىڭ تومۇر تۇتاالیدىغانلىقىنى بىلگهچكه سوئال نهزىرى بىلهن پاششاخانغا قارىدى
 سـهن چىقىـپ بـۇ ئـۆیگه ئىككـى كىـشىلىك یاتـاق تهییـار         - دېدى پاشـشاخان ئۇكىـسىنىڭ كـۆزىگه قـاراپ      -ـ ھازىرچه چوڭ چاتاق یوق،      

  ! بۇ یهردە تۇرایلى، خالىدە بۈگۈن ئاخشامنى ئۆتكۈزۈۋالسا ئهته چوقۇم یاخشى بولۇپ كىتىدۇقىلغىن، بۈگۈن كېچه ئىككىمىز
ســهن بالــدۇرراق «تىلالخــان بېــشىنى لىڭىــشتقىنىچه چىقىــپ یىغمــا كــارىۋات ۋە الزىملىــق نهرســىلهرنى ئهكىــردى، پاشــشاخان ئۇكىــسىغا  

  .ویۇپ ئۆزى خالىدەنىڭ كارۋىتىنىڭ یېنىدا ئۈرە ئولتۇردىدەپ ئۇنى یۆگهپ ق» !ئۇخلىغىن، ئهتىكى ئىشقا دەخلى یهتمىسۇن 
غۇۋا المپا یۇرىقىـدا خالىـدە تىپتىـنچ یاتـاتتى، ئۇنىـڭ پىشانىـسىدىن گاھىـدا تهر پـۇرقىراپ چىقـاتتى، گاھىـدا لهۋلىرىنـى مىـدىرلىتىپ بىـر                     

پاششاخان ئالدىدىكى بۇ . ر سېلىپ تۇراتتىنىمىلهرنى دېمهكچى بۇالتتى، پاششاخان توختىماي ئۇنىڭ پىشانىسىنى سۈرتكهچ مهشكه كۆمۈ
زىمىنىنى قوغداش -ئۆزىنىڭ خهلقى، ئۆزىنىڭ مىللىتى، ئۆزىنىڭ ئالالھى ئۈچۈن قۇلىغا تىغ ئېلىپ ۋەتهن     « قهھىرمان قىزغا قاراپ ئىچىدە     

! غىنىنىـڭ نىمىـسى، شـۈكرى   ئهسلى بىز ئهركهكلهرنىڭ مهجبۇرىتى تۇرسا بۇ كىچىك یۇمران قىز مۇشۇ تهرمهچتهك قوللىرىغا شهمشهر ئال          
  .دەپ ئویالیتتى» !ھېلىمۇ زېمىن تهۋرەپ بىز ئهركهكلهرنى یۇتۇپ كهتمهپتۇ ؟

ئاالھىزەل بىرە سائهتلهردىن كېیىن خالىدە پىشانىسىگه قۇیۇلغان ئىسسىق لۆڭگىنىڭ غىدىقلىشىدىن كۈزىنى تهسته ئاچتى، كارۋاتنىـڭ         
ىپ تۇرىدىغان بىر یىگىت ئۆزىگه قاراپ ئولتۇراتتى، یىگىتنىڭ چىرایلىق قـوي كۆزىـدىن     یېنىدا ناھایىتىمۇ كېلىشكهن چىرایىدىن نۇر یېغ     

بهسـتى قامالشـقان، كۆزىـدىن بۇنـداق ئـوت      -بىرخىل كۆیۈمچانلىق بىرخىل جهزىبىدارلىق چىقىپ تۇراتتى، خالىدەمۇ ئۆمرىدە بۇنداق بوي      
نۇرلـۇق ھهم ئوتلـۇق كـۆزلهردىن خىجىـل بولـۇپ كـۈزىنى ئـۆي        چىقىپ تۇرىـدىغان بىـرە ئهركهكنـى ئۇچرىتىـپ باقمىغـان ئىـدى، ئـۇ بـۇ            

ئىچىدىكى باشقا نهرسىلهرگه ئېلىپ قاچتى، ئۇ یاتقان یىرىنىڭ دوختۇرخانا یاكى تۈرمه ئهمهسلىكىنى قىیاس قىلدى، ئۇ ئېغىزىنى تهسـته       
  :ئېچىپ پاششاخاندىن سورىدى

   بۇ قهیهر؟-
ئىدىكى بۇ یېقىملىق ئاۋازدىن غـاردا یاشـىغان تهنھـا زاھىتمـۇ تهسـۋىرنى سىیرىـشتىن       قىزنىڭ ئاۋازى شۇنداقمۇ مىسكىن شۇنداقمۇ نازۇك    

  .ئېزىپ كىتهر ئىدى، بۇ مۇڭلۇق ئاۋازدىن كالال كىسهر جالالتنىڭمۇ قىلىچى ھاۋادا لهیلهپ قاالر ئىدى
ىـڭ، ھهمـمه ئىـشالر ئۆتـۈپ كهتتـى،       خـاتىرجهم یېتىـپ ئـارام ئېل   - دېدى پاششاخان ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىتىـپ  - بۇ بىخهتهر جاي خالىدە،    -

  !ئهمدى سىز بىخهتهر
  ...  سىلهرگه نېمه دەپ رەھمهت ئېیتىشىمنى بىلهلمىدىم-

  .خالىدە شۇنداق دىۋېتىپ ئىسهنكىرەپ یىغالپ كهتتى
ۇ  بىزنىــڭ مهقــسىتىمىزم- دېــدى پاشــشاخان قۇلىـدىكى ھهســهل سـۈیىنى خالىــدەگه ئىچــۈرمهكچى بولـۇپ   - ھهرگىـز ئۇنــداق ئویلىمـاڭ،  -

 پاششاخان شۇنداق دىگهچ خالىـدەنىڭ  -سىزدەك قىز سىڭىللىرىمىزنىڭ رۇسالرنىڭ تۈرمىسىگه كىرىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىدى،    
  . قېنى بۇنى ئىچىۋېلىڭ-دۈمبىسىدىن یۈلهپ ئۇنى ئاستا ئولتۇرغۇزدى

  .ىپ ئهسنىگىنىچه كارۋاتنىڭ یېنىغا كهلدىخالىدە ئىستاكاندىكى ھهسهل سۈیىنى ئىچىپ تۇرىشىغا تىلالخانمۇ ئۇیقۇسىدىن ئویغىن
  . دەپ تۇنۇشتۇردى پاششاخان ئۇكىسىنىڭ قۇلىنى تۇتۇپ - بۇ مىنىڭ ئۇكام تىلالخان بولىدۇ،-
  .  دېدى تىلالخان ئهدەپ بىلهن ساالم قىلىپ–، ! ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم خالىدە سىڭلىم-
  .الىدە یۈزى تۆۋەنلىك بىلهن دېدى خ– ۋە ئهلهیكۇم ئهسساالم، سىلهرگه كۆپ قهرىزمهن، -
  . دېدى جاۋابهن تىلالخان–، ! ئۇنداق دىمهڭ، سىزنى ئۇالرنىڭ قۇلىدا قىیناپ قویدۇق-

ئۇالر شۇ تهرىقىدە بىر ئاز پاراڭالشـتى، خالىـدەنىڭ سـاالمهتلىگى تېخـى تولـۇق ئهسـلىگه كهلمىگهچـكه پاشـشاخان خالىـدەنى چارچىتىـپ              
  .رراق یېتىپ ئارام ئېلىشىنى بۇیرۇپ ئۆزى مهشنىڭ تۈۋىدە ئولتۇرۇپ كىتاب كۆرۈشكه باشلىدىقویماسلىقنى ئویالپ ئۇكىسىغا بالدۇ

مۇشۇ تاپتا خالىدەنىڭمۇ ئۇیقۇسى قاچقان ئىدى، ئۇنىڭ كاللىسىدا نۇرغۇن خىیالالر بارئىـدى، ئـۇ ئـۆزىنى دۈشـمهنلهرنىڭ چاڭگىلىـدىن            
ىتهك بولـۇپ ئۆزىنىـڭ ھالـدىن خهۋەر ئالغـان بـۇ یىگىتنىـڭ زادە كىملىكىنـى          قۇتقۇزغان بۇ بـاتۇر یىگىتلهرنىـڭ كىملىكىنـى، یېنىـدا پـایپ           

  .ئۇ مۇشۇ تاپتا ئهدەپ یۈزىسىدىن ئۇخلىغان بولۇپ كۈزىنى چىڭ یۇمىۋالغان ئىدى. بهكمۇ بىلگۈسى بار ئىدى
. ىشانىـسىنى تۇتـۇپ باقـاتتى   پات خالىـدەنىڭ كارۋىتىنىـڭ یېنىغـا كىلىـپ ئۇنىـڭ پ     -پاششاخان قۇلىدىكى كىتاپنى یانغا ئېلىپ قۇیۇپ پات      

شۇنداق قىلىپ پاششاخان بىـر كـېچه   . پاششاخان نېمه سهۋەپتىن خالىدەگه بۇنداق مىھرىبانلىق كۆرسهتكهنلىكىنى ئۆزىمۇ چۈشهنمهیتتى     
  ...الدىكىرپىك قاقماي خالىدەنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىپ ئهتىسى ئهتتىگهندە خالىدەنىڭ كارۋىتىنىڭ ئایىغىغا بېشىنى قۇیۇپ ئۇخالپ ق

تىلالخان بىر چاغالردا ئویغۇنۇپ سائىتىگه قاراپ ناماز ۋاقتىنىڭ ئۆتۈپ كهتكهنلىكىنى بىلدى، چۈنكى ئهزەن ئاۋازى بۇ یهر ئاستى ئۆیگه         
ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئاكىسىغا ئۆزىنىڭ جۇۋىسىنى یېپىپ قویۇپ پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسهپ مهشنىڭ كۈلىنى ئاۋاز چىقارماي           . ئاڭالنمایتتى

  .لىپ ئوت قاالشقا باشلىغان ئىدىئې
خالىدە تىلالخان ئویغانماستا ئالالقاچان ئویغىنىپ كهتكهن ئىدى، لېكىن ئـۇ كارۋىتىنىـڭ ئایغىـدا بېـشىنى قۇیـۇپ ئـۇخالپ قالغـان بىـر                 
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چـۈن كـۈزىنى   كېچه ئۆزىنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانىدەك چـۆرگىلهپ كېـسىلىدىن خهۋەر ئالغـان بـۇ مېھرىبـان یىگىتنـى ئویغىتىۋەتمهسـلىك ئۈ                 
بىـرىگه  -ئۇكىنىـڭ بىـر  -سىدىر قىلماي یاتقان ئىدى، ئۇ ئاخشامدىن بىرى بولغـان ئىـشالرغا قـاراپ بـۇ بىـر توغقـان ئاكـا               -ئېچىپ مىدىر 

بولغان مېھرىبانلىقىدىن تهسىرلهندى، ئاخشىمى پاششاخان ئۇكىسىنىڭ یوتقىنىنى یۆگهپ چىققانچىلىك قىلغان ئىدى چۈنكى تىلالخان 
 ئۇیقۇچىلىقتا یېپىنىدىغان یوتقاننى ئاستىغا بېسىپ یاتـاتتى، پاشـشاخان ئۇكىـسىنى ئویغىتىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن یانـدىكى           ئهزەلدىن چاال 

كارۋاتتىكى ئۆزىنىڭ یوتقىنىنى ئۇنىڭغا یېپىپ قویدى، تىلالخان بىردەمدىن كېیىن ئۇنىمۇ ئاستىغا بېـسىپ یـاتتى، بـۇ چاغـدا پاشـشاخان           
سىنى ئۇنىڭغا یېپىپ قویدى، خالىدە بۇالرنىڭ ھهممىنى كۆرۈپ یاتقان بولغاچقا پاششاخاننىڭ ئۇكىـسىغا  ئۆزىنىڭ قىممهت باھالىق جۇۋى 

  .بولغان ئامراقلىقىدىن ھهیران قالغان ئىدى
بىردەمدىن كېیىن بىر قانچه یىگىت قۇلىدا ئاغىزى یېپىلغان قاچىالرنى كۆتۈرۈشۈپ یهر ئاستى ئۆیگه كىرىپ كهلدى، بىر قاچىـدا شـورپا        

خالىدە بۇ قىرقىغاندەك یاش یىگىتلهرگه قاراپ یهر تۈۋىدىن ئۇالرغا ... ۆش بىر قاچىدا شۆله ئاش، بىر قاچىدا ھور چىقىپ تۇرغان سۈت        گ
بىـرىگه قارىـشىپ ھهیـران    -یىگىتلهرمۇ قىزنىڭ بۈگۈن ئهتتىگهن باشـقىچه چىرایلىـق بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى كـۆرۈپ بىـر            . ساالم قىلدى 

  .قېلىشتى
  . ئویغىنىڭه، ئهمدى ناشتا قىالیلى– دېدى تىلالخان پهس ئاۋازدا ئاكىسىنى ئویغىتىپ،-ئاكا، پاششاخان -

. خالىدە بۇ ئىسىمنى ئـاڭالپ بـۇ ئىـسىمىنى نهدىـدۇ بىـر یهردە ئاڭلىغانـدەك قایـسىدۇ بىـر كىتـاپتىن كۆرگهنـدەك ئویغـا كىلىـپ قالـدى                  
ىـدەنىڭ كارۋىتىنىـڭ ئایغىـدا ئـۇخالپ قالغانلىقىـدىن ناھـایىتىمۇ بهك       پاششاخان ئۇكىسىنىڭ یىنىك نۇقىشىدىن ئویغىنىـپ ئۆزىنىـڭ خال      

  .خىجىل بولۇپ ئۆزىنى قویغىلى یهر تاپالماي قالدى
بىـرىگه تامـاق   -بىـرىگه تامـاق سۇنۇشـلىرىنى، بىـر    -ئۇالر ئهتتىگهنلىك ناشتىنى ناھایىتى قىزغىن قىلىـشتى، خالىـدە بـۇ یىگىتلهرنىـڭ بىـر            

بـۇنى تهڭلهشـلىرىنى كـۆرۈپ بۇالرنىـڭ ئۆملىكىـدىن، بۇالرنىـڭ یاخـشىلىقىدىن        -ڭ ئۆزىگه توختىماي ئۇنىزورالشلىرىنى ئاندىن ئۇالرنى  
  .شۇنداق تهسىرلهندى

ھۇیــت دىگــۈچه ئارىـدىن نهچــچه ھهپــته ئۆتــۈپ خالىـدەنىڭ ســاالمهتلىكىمۇ ســهللىمازا ئهسـلىگه كهلــدى، شــهھهر ۋەزىیىتــى یهنه     -ھـاینى 
تىنتىـشالردىن یهنىـال   -ئهمما بۇالرنىڭ زاۋۇت قوراسى ناھایىتى جىمجىت ئىدى، تۈرلـۈك ئـاختۇرۇش       بۇرۇنقىدەك جىددىي ھالهتته بولسىمۇ     

خالىــدە زاۋۇت كهینىــدىكى ئارقــا ھویلىــدا قامىــدىن تىكىلــگهن قــېلىن جــۇۋىنى یېپىنغــاچ تېخــى تولــۇق ئىرىــپ     . خــالى كېتىــپ بــاراتتى 
ئـۇ كىـشىنىڭ یـۈرىگىنى جىغىلتىـدىغان     . تاالشقاندەك یېگـانه تـۇراتتى  بۇاللمىغان قارنىڭ ئۈستىدە كۆك ئاسماندىكى قۇیاش بىلهن بهس   

  ...پات ئىچى یانچۇقىدىكى سائىتىگه قاراپ قۇیاتتى-ئهشۇ شهھال نۇرلۇق كۆزلىرى بىلهن پات
  .ئارقا ھویلىنىڭ یاغاچ ئىشىگى ئېچىلىپ پاششاخان بىلهن تىلالخان كىرىپ كهلدى، خالىدە ئۇالرنى كۆرۈپ گۈلدەك ئېچىلدى

 چۈشـلۈك تامـاق سـۇۋۇپ قـاالي     - دېدى خالىدە قویـۇق كىرپىكلىرىنىـڭ ئارىـسىدىن پاشـشاخانغا كۈلـۈپ قـاراپ      -،!ئاخىرى كهلدىڭالر  -
  .دېدى

 دېـدى تىلالخـان ئاكىـسىغا مهنىلىـك قـاراپ      – بىزمۇ سىزنىڭ ئوخـشىغان تـامىقىڭىزنى دەپ ئاكـام بىـلهن شـۇنچه نېرىـدىن كهلـدۇق ،             -
  .قۇیۇپ

ئالدىدا ناھایىتى تارتىنچاق ئىدى، ئۇ خالىدەنىڭ سـىمدەك بهدىنىنىـڭ قامـا جـۇۋا بىـلهن تېخىمـۇ التاپهتلىـك بولـۇپ         پاششاخان قىزالرنىڭ   
كهتكهنلىكىنى ھېس قىلىپ ئۇنىڭ كۆزىگه قارىیالمىدى، قارنىڭ سوغىقى سۆڭهكتىن ئۆتسىمۇ خالىدەنىڭ ئادەتتىن تاشـقىرى ئـۇزلىقى،     

  .ننى ئالىدىغان كۈلكىسى پاششاخاننىڭ چېكىسىدىن توختىماي تهر ئېلىۋاتاتتىئاالھىدە نازاكهتلىك خۇلقى شۇنداقال جا
پاششاخان یاتىقىنى خالىدەگه بوشۇتۇپ بىرىپ ئۆزى ئىشخانىدا ۋاقىتلىق تۇرىۋاتاتتى، ئۇالر ئۇدۇل خالىدە تۇرىۋاتقان ئـۆیگه كىرىـپ شـۇ          

یىشتى، خالىدە تاماققا بهكال ئۇستا بولغاچقا یىگىتلهرنىڭ ھهممىسى یهردىكى مهرمهر تاشتىن یاسالغان یۇمىالق شىرەدە ئولتۇرۇپ تاماق یې
بۈگۈنكى زەیتۇن یېغىدا ئىتىلگهن پولومۇ ناھایىتى ئوخشىغان بۇلغاچقا پاشـشاخان  . ئۇنىڭ ئهتكهن تامىقىغا ئامراق بولۇپ قالغان ئىدى 

ى پۈتۈن ئاستانىدە بىر دىیىشكه بۇالتتى، شۇڭالشقا ئۇنىڭ بهستىن–ئۆزى یالغۇزال بىر تاۋاق پولۇنى بىكارلىدى، پاششاخاننىڭ قاۋۇل بوي           
  .ئادەتتىكى ئىشتىھاسىمۇ یهتكۈچه بار ئىدى

خالىدە باشقا یىگىتلهردىن پاششاخاننىڭ بىر ئولتۇرۇشىدا كىچىك بىر پاقالننىڭ گۆشىنى یهپ بوالالیدىغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدى، شـۇڭا         
  .اش بىلهن لىقالپ ئۆزىنىڭ قاچىسىدىكى گۆش بىلهن بىیىنى ئۇنىڭ ئېشىنىڭ ئۈستىگه باستىئۇ پاششاخاننىڭ ئالدىدىكى تاۋاقنى یهنه ئ

ـنى ئۇشـشاق پـارچىالپ پولـونى قـۇزا كاللىـسى قىلىـپ ئىـشتاھا بىـلهن مهززە قىلىـپ یىیىـشكه             -پاششاخان گهپ  سۆز قىلماي ئاشنىڭ گۆش
چـۈنكى  . نلىقىنى كـۆرۈپ ئۇنىـڭ پۇتىغـا ئاسـتا دەسـسهپ قویـدى      شـوخ بىـلهن یهنه تامـاق یېیىۋاتقـا        -باشلىدى، تىلالخان ئاكىسىنىڭ زوق   

بـۇ چاغـدا پاشـشاخان    . قىزالرنىڭ ئالدىدا جىق تاماق یىیىش تىلالخاننىڭ نهزىرىدە بىرخىل خىجىلچىلىقتا قالىـدىغان ئىـشتهك بىلىنهتتـى          
سىنىڭ مهخــسىدىنى چۈشـىنىپ ئالدىــدىكى یېــرىم بولغـان تــاۋاقتىن قـۇلىنى ئاســتا یېغىــپ جىـم       ئولتــۇردى، خالىـدە بولــسا ئىزچىــل  ئۇكـى

  .پاششاخاننىڭ تاماق یېگهن ھالىتىدىن ھهۋەسلىنىپ ئولتۇراتتى
  . تاال بهك سۇغۇق، سىڭىپ كىتىدۇ- دېدى خالىدە پىیالىلهرگه چاي تولدۇرغاچ،- ئاكا ئېلىڭه، -
  .ىجىل بولۇپ دېدى پاششاخان كۆزىنىڭ قۇیرىقىدا ئۇكىسىغا قارىغاچ خ- یاق سىڭلىم، ئوبدان باقتىم، -
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  :تىلالخان ئاكىسىنىڭ ئۆز ئىشتىھاسىدىن خىجىل بولىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ سۆز قىستۇردى
  . تامىقىڭىز بهك ئوخشىغاچقا ئاكام راسا یهپ قویدى، ئهمدى بىز ماڭایلى سىڭلىم-

 بوسۇغىـسىدا ئۇالرنىـڭ ماڭغىنىغـا بىـردەم     ئۇالر دۇئا یاندۇرۇشۇپ ئۆیدىن تاالغا چىقىشتى، خالىدە ئۇالرغا قىیمىغاندەك یاتاقنىڭ ئىـشىك    
قاراپ تۇرۇپ ئاندىن ئاشخانا ئۆیگه كىرىپ كهتتى، ئارقا ھویلىنىڭ ئىشىكىدىن پۇتىنى ئېلىپ بولغان پاشـشاخاننىڭ ئىـسىگه تۇیۇقـسىز      

قۇچىالرنى -اشخانىدا قاچابىر ئىش كىلىپ ئۇكىسىغا ھازىرال كىلىدىغانلىقىنى ئېیتىپ كهینىگه یاندى، خالىدە ئۇالرنى ئۇزۇتۇپ قۇیۇپ ئ    
  .یۇیۇۋاتاتتى، پاششاخان ئاشخانا ئۆیگه كىرىپ جۇۋىسىنىڭ ئىچ یانچۇغىدىن ئىككى قۇتا دورىنى چىقىرىپ خالىدەگه سۇندى

 بۇ دورىنىڭ بهدەننى قـۇۋۋەتلهش رولـى ئاالھىـدە یاخـشى دەپ     - دېدى پاششاخان ئۇنىڭ ئىسمىنى تهسته ئېغىزدىن چىقىرىپ،      - خالىدە،   -
  .پ سىزگه ئهكهلگهن ئىدىم، بایام ئۇنتۇپ قاپتىمهن، كۈندە ئىچىپ بېرىڭ، ساالمهتلىگىڭىز تېخى تولۇق ئهسلىگه كهلگىنى یوقئاڭال

پاششاخان بۇالرنى دىگهندە ئۇنىڭ یۈزى شهلپهردەك قىزىرىپ یۈرىگى رېتىمسىز سوقۇۋاتاتتى، پاششاخان مهیلـى تامـاق یىگهنـدە بولـسۇن       
سۇن یهنىال خالىدەنىڭ ئوتلۇق كۆزىگه قاراشقا پېتىنالمایۋاتـاتتى، خالىـدە بـۇ پۇرسـهتته پاشـشاخانغا قـانغۇچه          یاكى ھازىرنىڭ ئۆزىدە بول   

  ...قارىۋالدى، مۇشۇ تاپتا خالىدەنىڭ یۈرىگىمۇ رېتىمىنى یوقۇتۇپ ئېغىزى قۇرۇشقا باشلىۋاتاتتى
 مىنــى دەپ كــۆپ جاپــا  -ن دورىنــى ئېلىــپ تــۇرۇپ،   دېــدى خالىــدە ئومــاق كۈلكىــسى بىــلهن پاشــشاخاننىڭ قۇلىــدى   - رەھــمهت ئاكــا، -

  ...تارتتىڭىز
  ... نهدىكىنى، كۆپرەك ئارام ئېلىڭ-
  . دېدى خالىدە پاششاخاننىڭ كۆزىگه تىكىلىپ قاراپ- ئاكا، بىر گهپ بار ئىدى، دىسهم بۇالرمۇ؟،-
  .ۇرۇپدېدى پاششاخانمۇ ئاخىرى چىدىیالماي ئۇنىڭ خۇما كۆزىگه سىنچىالپ ت- قېنى دەۋىرىڭ،-

خالىدە زاۋۇت قوراسىغا كهلگهن تۇنجى ئاخـشىمىال پاشـشاخاننى بىـر كـۆرۈپ ئۇنىڭغـا كـۆڭلى چۈشـۈپ قالغـان ئىـدى، پاشـشاخانمۇ شـۇ              
چاغنىڭ ئۆزىـدە كارۋاتتـا بىھـوش یاتقـان خالىـدەنى بىـر كـۆرۈش بىـلهن ئۇنىڭغـا رام بولـۇپ قالغـان بولـسىمۇ كۆڭلىـدە ۋەتىنىنـى ئـازاد                     

نى ئویلىماسـلىققا بهل باغلىغـان بولغاچقـا ئـۆزىنى ئىزچىـل خالىـدەدىن قـاچۇرۇپ كىلىۋاتـاتتى، شـۇ سـهۋەپتىن ئـۇ                قىلمىغۇچه ئایال زاتى  
بۇ نۆۋەت ئۈ ئۆز ئىرادىـسىگه خىـالپ ھالـدا خالىـدەنىڭ كـۆزىگه تىكىلىـپ قـاراپ        . خالىدەگه بىر قېتىممۇ تىكىلىپ قاراپ باقمىغان ئىدى    

وڭقۇر قاتلىمىدىكى ئاجایىپ بىر ئوتنىڭ الۋۇلداپ كۆیگىنىچه ئۆزى تهرەپكه قـاراپ ئېقىـپ      ئۇنىڭ شهھال كۆزىدىن ئۇنىڭ یۈرىكىنىڭ چ     
كېلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى، دىگهندەك مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدە خالىدەنىڭ كۆز نۇرىدىن بىر پارچه ئوت چـاچراپ چىقىـپ پاشـشاخاننىڭ      

ــالندى     ــتىگه تاش ــان ئوتنىــڭ ئۈس ــداپ كۆیىۋاتق ــدىكى الۋۇل ــى تــازا      دە -یۈرىگى ــڭ دەپت ــگه چىقىرۋەتتــى، گۈلخاننى ــۇ ئهۋجى ئــوتنى تېخم
كۈچهیگهندە بۇ قىزىق ھارارەت ئىچىدىن بىر تال چوغ قېرىـشقاندەك یهنىـال ئـۇدۇل خالىـدەنىڭ یـۈرىكىگه چۈشـۈپ كهتتـى، خالىـدەنىڭ             

 ئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ ھوزورىغــا نالىــسى-یــۈرىگى ئهمــدى بۇاللمــاي قالــدى، ئــۇ بىــر ئــاجىزە بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ یۈرىكىنىــڭ ئــازاب  
كۈتۈرۈلدى، ئالالھ ئۇنىڭغا یاردەم قىلدى، خالىدەنىڭ كۆیگهن یۈرىكىدىن یهنه بىر پارچه قىلـدەك ئـوت ئېقىـپ چىقىـپ پاشـشاخاننىڭ           

ت گۈلخـانغىال چۈشــتى، خالىــدەدىن چـاچراپ چىققــان بــۇ بىـر پــارچه ئــوتنى ئـاددى چاغالشــقا بولمــایتتى، مانـا ئهمــدى بــۇ بىـر پــارچه ئــو       
  ...پاشاخاننىڭ یۈرىكىنىال ئهمهس ئۇنىڭ پۈتۈن جىسمىنى كۆیدۈرۈشكه باشلىۋاالتتى

 چــۈنكى - دېــدى خالىــدە ســهمىمىیلىك بىــلهن، -نىــڭ ئــادەملىرى ئىكهنلىكىڭالرنــى بىلــمهن،  » تــۈركلهر ئىتتىپــاقى« مهن ســىلهرنىڭ -
لـېكىن سـىلهر ئـۆزەڭالر توغرىلىـق ماڭـا       . ردىن كېلىـدۇ  دۈشمهنلهرنىڭ قۇلىدىن مىنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش پهقهت سـىلهرنىڭال قولـۇڭال         

ــدىڭالر،  ــدى،    -ھېچــنىمه دېمى ــاش ئال ــدە ی ــدە كــۆزىگه مۆللى ــۇرۇپ    -خالى ــدىن یۇش ــالىیىتىنى مهن ــارلىق پائ  ســىلهر تهشــكىالتىڭالرنىڭ ب
  ...كېلىۋاتىسىلهر، مىنىڭمۇ ئۆز ئالدىمغا یاشاش یولۇم بار، مهن ئهمدى قایتاي دەیمهن

 بۇ بىزنىڭ سىزگه ئىشهنمهسلىكىمىزدىن ئهمهس بهلكـى  – دېدى پاششاخان ئۇنىڭغا تهسهللىي بىرىپ، -ز توغرا خالىدە، ئېیتقانلىرىڭى -
سـىزنىڭ سـاالمهتلىكىڭىزنىڭ بالـدۇرراق ئهســلىگه كىلىـشىنى ئویلىغـانلىقىمىزدىن بولغـان، ســىز بىلىـسىز رۇسـالر بىزنـى ھهر تهرەپــتىن          

ى بــار كــۈچى بىــلهن چهكلىۋاتىــدۇ، ۋەزىــیهت بىــزگه ناھــایىتى پایدىــسىز ھــالهتته، شــۇنداقتىمۇ    ئىزدەۋاتىــدۇ، بىزنىــڭ ھهرىكهتلىرىمىزنــ 
مۇشـهققهتلهرنى  -تهشكىالتىمىز ئازادلىق ھهركىتىنى توختاتقىنى یوق، یىگىتلىرىمىز بار كۈچى بىلهن تىرىشماقتا، ئویالپ یهتكۈسىز جاپـا     

  .ماسلىقىنى ئویالپ سىزگه باشقا گهپ قىلمىغان خالىدەبېشىدىن ئۆتكۈزمهكته، بۇالرنىڭ سىزگه بېسىم بولۇپ قال
 مهن ئـۆزەم بـۇ ئۆیــدە   - دېـدى خالىـدە كۆزىــدىن ئاققـان یاشـنى سـۈرتۈپ تــۇرۇپ،     - دىگهنلىرىڭىزغـۇ بىـر تهرەپـتىن تــوغرا پاشـشاخان،    -

لى كـۈرۈلمىگهن دەرىجىـدە   بولغىنىم بىلهن كۆڭلۈم یهنىال ئهشۇ خهلقىمـدە، كۆڭلـۈم دەپـسهندە بولغـان بـۇ ۋەتىنىمـدە ، كۆڭلـۈم مىـس                  
مهن ھهر بىر تىنىقىمنى ئالالغا ئاتىۋەتكهن بىر مۇسۇلمان تۈركمهن قىزىمهن، سىزگه دىسهم پاششاخان ئاكا، ...ئىزىلگهن بۇ مىللىتىمدە 

شلىـسام  مهن دۈشمىنىمنىڭ قېنىنى دەریا قىلىپ جىگىرىنى زىخقا ئۆتكۈزمىگىچه ھهرگىـز بولـدى قىلمـایمهن، شـۇڭا قایتىـپ ئىـشىمنى با             
  !دەیمهن

  .خالىدەنىڭ كۆزىدىن غهزەپ ئۇتى یالقۇنجایتتى، پاششاخانغا خالىدە بارغانسېرى مهزمۇت بارغانسېرى زور كۆرىنىشكه باشلىدى
 ئارمـانىڭىز شـۇ بولـسا بۇپتـۇ بۈگۈنـدىن باشـالپ ھهرىكىتىمىـزگه قاتنىـشىڭ،         - دېدى پاشـشاخان كهسـكىن ھالـدا،     - خالىدە سىڭلىم،    -

  !دىكى ئادەم، تىنىمىز ۋە جېنىمىز پهقهت ئالالھ ئۈچۈن، ۋەتهن ئۈچۈن، تۈركمهن خهلقى ئۈچۈندۇرھهممىز بىر یول
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بــۇ گهپنــى ئــاڭالپ خالىــدەنىڭ كــۆڭلى باشــقىچه ئېچىلــدى، ئۇنىــڭ مۇشــۇ تــاپتىكى خۇشــاللىقى ئېیتىــپ تۈگهتكۈســىز بولــۇپ ئۇنىــڭ      
اخاننىڭمۇ ھازىرنىـڭ ئۆزىـدە ئۇنىـڭ خۇشـال بولغـان ھالىتىـدىكى       پاششاخاننىڭ بوینىغا ئېسىلىپ قـاتتىق ۋارقىرغۇسـى بـار ئىـدى، پاشـش            

  ......نازاكىتىگه قاراپ ئۇنى قاتتىق باغرىغا باسقۇسى كىلىۋاتاتتى-قىزالرغا خاس ئۇماقلىقىغا، گۈزەللهرگه خاس كۈلكه
*            *              *               *               * 

  
رقىدىن یاز پهسلى ئۆزىنىڭ رەڭگارەڭ پـورەكلهپ ئېچىلغـان گـۈللىرى بىـلهن ھهقىـقهت یۇلىـدا شـهھىد         قىش چىكىتىپ نورۇز كهلدى، ئا    

تىنسىز یاش تۆكۈۋاتقان باغرى سۇنۇق تۈركمهنىستان زىمىنىغا -بولغان جهڭچىلىرى ئۈچۈن ئۇزۇندىن بىرى ماتهم لىباسىنى كىیىپ ئۈن
  .تهسهللىي بهرمهكچى بۇلۇۋاتاتتى

  .یهر ئاستى ئۆیىدىكى یۇمىالق ئۈستهلدە پاششاخان قاتارلىق سهككىز ئادەم جىددى یېغىن ئېچىۋاتاتتىمۇشۇ تاپتا زاۋۇتنىڭ 
 گهپنى - دېدى پاششاخان تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ پىكىرىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن،    –ھهرقایسىڭالرنىڭ پىكىرى ناھایىتى ئۇرۇنلۇق،      ... -

تېتىدىكى تــۈركمهن ئۇقۇغــۇچى قىــز رۇس لــۈكچهكلىرى تهرىپىــدىن نــۆۋەت بىــلهن   خۇالســىلىغاندا موســكىۋا یېــزا ئىگىلىــك ئونىۋېرســى 
باســقۇنچىلىققا ئــۇچراپ ئــاخىرى ئــۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالــدى، رۇس دائىرىلىــرى یهنىــال بــۇ ئىــشقا ئىزچىــل پهرۋاســىز قــاراپ كهلــدى، ئۇنىــڭ     

ۇســالر بىزنىــڭ تــۈركمهن ئوقۇغــۇچىلىرىمىزنى ساۋاقداشــلىرى ھهقىقهتنــى یــاقىالپ یۇقىرىغــا بــۇ ئىــشنى دوكــالت قىلــسا ئهكــسىچه ئــۇ ر 
... توقمـاق ئاسـتىغا ئالـدى، نۇرغـۇنلىرىنى مهكتهپـتىن ھهیدىـدى       -قىـستاق، تایـاق   -دەپ قىـیىن  » توپلىشىپ بۆلگۈنچىلىك پهیدا قىلـدى    «

سـىدىر  -دا مىـدىر تۈركمهنىستان خهلقى بۇ ئېچىنىشلىق پاجىئهدىن خهۋەر تاپقان بولـسىمۇ رۇسـالرنىڭ دەھـشهتلىك تۆمـۈر تـاپىنى ئاسـتى          
تـۈركلهر ئىتتىپـاقى ئهمـدى بۇنىڭغـا قـاراپ      - پاششاخان غهزەپ بىلهن ئۈسـتهلگه بىرنـى ئـۇرۇپ گېپىنـى داۋامالشـتۇردى،             -قىاللمایۋاتىدۇ،  

  !تۇرالمایدۇ، رۇسالر بۇنىڭ ئۈچۈن زور بهدەل تۆلىشى كېرەك
  ! توغرا ئېیتتىڭىز ئاكا-
  ! ئایرىم ھېساب ئېلىشىمىز كېرەك-
-......   
  .كهینىدىن سۆز قىلىپ ئۆز ئىرادىسىنى بىلدۈرۈشتى-هشكىالت ئهزالىرى كهینىت
 سىز بۈگۈنال مۇسكۋاغا قاراپ یول ئېلىـڭ، ھـازىرچه كىچىكـرەك    - دېدى پاششاخان تىلالخانغا قاراپ بۇیرۇق بىلهن، - شۇنىڭ ئۈچۈن،   -

كېلهركـى ھهپـته موسـكىۋادا    ! ىن بىرىمـۇ كهم قالمىـسۇن  كىتاپنى بۇغىۋېتىـڭ، بـۇ ئىـشقا مۇناسـىۋەتلىك ئـۇ مهلئـۇنالرد         -بولسىمۇ ھېساب 
خهلقئارالىق مۇخبىرالر یېغىنى ئېچىلماقچى بۇلىۋېتىپتۇ، بۇ بىز ئۈچۈن یاخشى بىر پۇرسهت، بىز بۇ ئىشنى دەسـتهك قىلىـپ پۈتـۈن جاھـان             

ىیالماسلىق نهزىـرى بىـلهن ئۇنىڭغـا     پاششاخان ق-خالىدە سىز،! بهشىرسىنى ئاشكارىلىشىمىز كېرەك-ئهھلىگه رۇسالرنىڭ ھهقىقى ئهپتى  
 ئاستانه خهلق ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئوقۇغۇچىالرنى بىر قېتىملىق نامایىـشقا تهشـكىللهڭ، قالغـان یىگىتلىرىمىـز        -تىكىلىپ تۇرۇپ ئېیتتى،  

ر ئهۋالد كىـشىلهرنىڭ  سىزگه یاردەملهشسۇن، ئىت ھامان ئىتلىقىنى قىلىدۇ، ئۇالر بۇ قېتىم بىزنى قىرىپ تاشلىشى مۇمكىن، لېكىن بۇ بى          
  !قانلىق بهدىلى یهنه بىر ئهۋالد كىشىلهرنىڭ ھۆرلۈككه چىقىشىغا یول ئاچقۇسى، خهیرى ئامان بۇلۇڭالر

یېغىن ئاخىرلىشىپ ھهممهیلهن تارقىلىشتى، یهر ئاستى ئۆیدە پاشـشاخان یـالغۇز چېكىتـتهك بىـر نوقتىغـا قـارىغىنىچه ئولتـۇراتتى، یىنىـك             
  .ینىگه بۇرۇلۇپ قارىدى، خالىدە ئۇنىڭغا ئىللىق مېھرى بىلهن قاراپ تۇراتتىئایاق تىۋىشىدىن ئۇ كه

  . دېدى خالىدە پهس ئاۋازدا ئۇنىڭغا یېقىنلىشىپ- نىمىنى خىیال قىلىۋاتىسىز پاششاخان؟، -
كىچىـك  - تۇرۇپ ئۇلۇق دېدى پاششاخان كۈزىنى ئهۋۋەلقى نوقتىدىن ئۈزمهي- بۇ قېتىم ئاستانه زور بهدەل تۆلهیدىغان بولدى خالىدە،      -

 ئاز ساندىكى كالال كېسهر یالماۋۇزالرنىـڭ بىردەملىـك خاتـالىقى سانـسىز بىگۇنـاھ پـۇقراالرنى ئـۇزاق مۇددەتلىـك ئـۇرۇش             -تىنغان ھالدا، 
ا ئۇتىغـا سـۆرەپ ئهكىـردى، ئۇالرنىــڭ ئادالهتـسىزلىكى خهلىقنىـڭ بېــشىغا بـاال بولـدى، ھاكىمىیهتنىــڭ ئىقتىدارسـىزلىقى ئۆزىنىـڭ بېــشىغ         

  ...چىقىپ بولغىچه سانسىز بىگۇناھالرنىڭ قېنى دەریا بولۇپ ئاقىدىغان بولدى
ــش       - ــڭ ئى ــۇق، ئۆزىمىزنى ــشىنىپ كهتت ــدىرگه بهكــال ئى ــۈركمهنلهر تهق ــز ت ــۇنداق پاشــشاخان، بى ــا   – ش ــڭ كاالمىغ ــى ئالالھنى ھهركىتىن

بولـدۇق، ئالـدىنقىالرنىڭ خاتـا ئالغـان بىـر قهدىمـى       بویسۇندۇرماي ئهكسىچه ئالالھنىڭ كاالمىنى ئۆز ھهرىكىتىمىزگه بویـسۇندۇرماقچى        
كېیىنكىلهرنىڭ نهچچه یۈز مىڭ قهدەمنى خاتا ئېلىشىغا سهۋەبچى بولدى، ھېچقىسى یوق، غـۇرۇرىمىز ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـشنىڭ ئـۆزىال           

زنىـڭ ئۆتكـۈر بىسىدابۇلىـشى    بىز تۈركمهنلهرنىڭ خۇشاللىقى، بىزنىڭ خۇشاللىقىمىز جاینامازنىڭ ئۈستىدىال ئهمهس بهلكى قىلىچلىرىمى        
  !كېرەك پاششاخان

  .خالىدەنىڭ سۆزى پاششاخانغا بهكال یاقتى، ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ خالىدەگه رازىمهنلىك بىلهن قاراپ ئىللىق كۈلۈمسىرىدى
  . دېدى پاششاخان ئۇنىڭغا ئوتلۇق كۈزى بىلهن تىكىلىپ- تهییارلىقىڭىز پۈتتىمۇ خالىدە؟، -
 دەپ كۈلـدى خالىـدە ھېچنىمىـدىن قورقمایـدىغان بـاتۇرلىقى      -،!ه یىلنىـڭ ئالدىـدىال ئۇقـۇۋەتكهن پاشـشاخان     مىنىڭ نـامىزىمنى نهچـچ   -

  .بىلهن
 دېدى پاشـشاخان تـۈركلهر ئىتتىپاقىنىـڭ بـاش     –، ! ئۇنداقتا یاخشى، تۈركمهنىستاننىڭ تهقدىرى بۈگۈندىن باشالپ سىزنىڭ قولىڭىزدا     -
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  .ا بۇیرۇق قىلىپئاتامانى بولۇش ساالھىیىتى بىلهن ئۇنىڭغ
  . دېدى خالىدىمۇ قهتئىیلىك بىلهن ھهربىیچه چاس بىرىپ–، ! چاتاق یوق، سۆز بىر، ئالالھ بىر پاششاخان-

شۇنداق قىلىپ تهشكىالت ئهزالىرى پىالن بویىچه ھهممىسى ئۆزىنىڭ ئىشىغا چۈشـۈپ كهتتـى، ئارىـدىن یهتـته كـۈن ئۆتكهنـدە تىلالخـان                
سـكىۋادىكى تـۈركمهن قىـز ئۇقۇغۇچىغـا باسـقۇنچىلىق قىلغـان ئـالته نهپهر رۇس لۈكچىكنىـڭ بېـشى              خوشخهۋەر ئېلىپ كهلـدى یهنـى مو      

  .بىر ئېسىلغان ئىدى-مهكتهپ مۇدىرىنىڭ بېشى بىلهن قېتىلىپ قىزىل مهیداندىكى تۈۋرۈكلهرنىڭ ئۇچچىغا بىردىن
ــشى بىــلهن ئاســتانىدىكى ئۇنىۋېرســى    ــشى ۋە كــۈچ چىقىرى ــڭ نامــایىش ھهركىتىمــۇ  خالىــدەنىڭ ئاالھىــدە تهشكىللى تېت ئوقۇغۇچىلىرىنى

پىالكـاتالرنى كۈتـۈرۈپ   -ئۇڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىۋاتاتتى، ئهتتىگهندە ئاستانه شهھرىنىڭ خهلق مهیدانىغا نهچچه یۈز ئوقۇغۇچى لوزۇنكـا        
رىــشىنى تهلهپ یىغىلىـشىپ ھۆكـۈمهت دائىرىلىرىـدىن تـۈركمهن قىـزى رەھىمهنىــڭ موسـكىۋادىكى ئۆلـۈم پاجىئهسـىگه چۈشـهندۈرۈش بې         
كـویالردىكى  -قىلدى، ئۇقۇغۇچىالرنىڭ كۆپ سانلىقى قىز ئۇقۇغۇچىالر بولغاچقا ئۇالرنىڭ زىل ئاۋازى خهلق مهیدانىدىن ھالقىـپ كۇچـا            

ئهركهكلهرنىڭ غۇرۇرىنى غىدىقالشـقا باشـلىدى، شـۇ چاغنىـڭ ئۆزىـدە بىـر تـوپ سـاقچىالر پهیـدا بولـۇپ قىـز ئوقۇغـۇچىالرنى خالىغـانچه                        
ىــپ ئۇالرنىــڭ چېچىــدىن ســۆرەپ مهیدانــدىن قوغالشــقا باشــلىدى، ئهتراپتــا قــاراپ تۇرغــان پاشــشاخان قاتــارلىق یىگىــتلهر بــۇ   تىپ-ئــۇرۇپ

ھۇیـت دىگـۈچه سـاقچىالرنى یهرگه چـاپالپ ئۈلگـۈردى، بـۇنى       -تۆشتىن كـۆكرەك كىرىـپ ھـاینى   -ناھهقچىلىقنى كۆرۈپ مهیدانغا تۈشمۈ   
  ...سېلىۋېتىپ تهكبىر ئوقۇغىنىچه سهپكه قېتىلدىكۆینىكىنى -كۆرگهن باشقا ئهركهكلهر چاپان

قېنـى مۇسـۇلمان تـۈركمهن ئهركىكـى بولـساڭ، رەھىمهنىـڭ       «ئهسكهرلهر كۆپىیىـشكه باشـلىدى، خالىـدە قۇلىغـا كانـاینى ئېلىـپ        -ساقچى
انـدىكى خهلـق كۆپىیىـشكه    دەپ ئۈنلۈك توۋلىغىنىچه ساقچىالرغا قاراپ ئېتىلدى، بىردەمنىڭ ئىچىـدە مهید » !ئۈچىنى ئال، ئالالھۇ ئهكبهر   

ئهســكهرلهر قاالیمىقــان ئــوق ئۈزۈشــۈپ پىتىــراپ قېچىــشقا باشــلىدى، ئــوقتىن یارىالنغانالرنىــڭ ســانى ئــاز بولــسىمۇ   –باشــلىدى، ســاقچى 
كـویالردىكى رۇسـالرغا   -خهلقنىڭ غهزىپى سهلدەك تاشتى، نامایىـشچى قوشـۇن قېچىـپ كهتـكهن ئهسـكهرلهرنى تاپالمـاي نىـشانىنى كۇچـا         

-دەرىزىلىرى چېقىلدى، قۇشۇننىڭ ئالدىغا ئۇچرىغانلىكى رۇس پـۇقرالىرى تایـاق  -ى، رۇسالرنىڭ دۇكانلىرىغا ئوت قۇیۇلۇپ ئىشىك   قاراتت
  ...پۈتۈن ئاستانه ئوت دېڭىزىغا ئایالندى.......قاچ -ئۇر، قاچه-توقماقتىن قېچىپ قۇتۇاللمایۋاتاتتى، ئۇرە

ئـۈچ  -ىتارى پىتىـر پېتـروۋىچ ھهشـهمهتلىك داچىـسىدىكى ئـایرىم خانىـسىدا ئىككـى       مۇشۇ پهیتنىڭ ئۈزىدە تـۈركمهن ئۆلكىـسىنىڭ سـېكر       
  .قىزنىڭ ھهمرالىقىدا ۋوتكا ئىچىپ پهیزى قىلىۋاتاتتى، تۇیۇقسىز ئىشىك چىكىلىپ ئۇنىڭ كاتىپى رۇخسهتسىزال ئۈسۈپ كىردى

  !ىیان كۆتۈرۈپتۇ تۈركمهنلهر ئىس- دېدى كاتىپ ئالدىراپ دوكالت قىلىپ،–، ! سېكرىتار چاتاق چىقتى-
 تېخى مۇشـۇ یـاۋایى   - دېدى پىتىر پېتروۋىچ سېمىز گهۋدىسىگه یېپىشىۋالغان قىزالرنىڭ یۈزىنى سىالپ تۇرۇپ،- ئىسىیان كۆتۈرۈپتىما؟،  -

  !تۈركمهنلهر
  ...ئاستانه ئۇالرنىڭ قۇلىغا ئۆتۈپ كهتكهن ئوخشایدۇ!  شۇنداق سېكرىتار-
لسۇن، مهنمۇ مۇشۇنى كۈتكىلى نهۋاخ، مىنىڭ ئهسكهرلىرىم ئهزەلدىن گۆشسىز غىزا یىمهیـدۇ، راسـا     ئالدىرىما، ئۇالر قىلغۇلۇقىنى قىلىۋا    -

  . دېدى پىتىر پېتروۋىچ قۇلىدىكى ۋوتكىنى كۆتۈرۈۋېتىپ چاال مهستلىكته-بىر پۇخادىن چىقىۋالىدىغان بولدۇق،
  ... ئهمىسه-
ر یېنىــدىكى نــازىنىنالردىن ئایرىلىــشقا كــۈزى قىیمــاي ســورۇنىنى    دېــدى ســېكرىتا-،! كارىــڭ بولمىــسۇن، ئهته بىــر نــېمه دېیىــشىمىز  -

  .داۋامالشتۇرۇپ
  ...ئهتىسى نامایىشچى قوشۇن تېخىمۇ كۆپهیدى

لـېكىن موسـكىۋا تهرەپـتىن جىـددى بـۇیرۇق      ...ئۆلكه سېكرىتارى ئاش ۋاقتى بىلهن مهستلىكتىن یېشىلىپ ئىشنىڭ چاتاقلىقىنى پهملىدى  
  »!لىرى دىققىتىنى تۈركمهنىستانغا قاراتتى، ۋاقتىنچه توپىالڭچىالرغا ئوق ئېتىشقا بولمایدۇھهرقایسى ئهل مۇخبىر«: كهلدى

پىتىر پېتروۋىچنىڭ ھىساپسىز بایلىقى ۋە ھوقۇق ئىمتىیازى ئۇنى تۈركمهنىستاننىڭ ئهركه پادىشاھىغا ئایالندۇرۇپ قویغان ئىدى، ئۇنىڭ 
چىسى كىرودىیىدىن كۈچۈپ كىلىنگهنلهر بولۇپ ھهتتا بۇ یهردىكى تۇرۇشـلۇق  ئۈستىگه تۈركمهنىستاندىكى كۆچمهن رۇسالرنىڭ كۆپۈن   

بۇ قېتىم ئۇ موسكىۋانىڭ بۇ بۇیرۇققـا  . ھهربىي قىسىممۇ كىرودىیىدىكى چوڭ ھهربىي قىسىمدىن تهلهپ بىلهن یۆتكهپ كىلىنگهن ئىدى   
  :بۇیرۇق قىلدىمېیىقىدا كۈلۈپ قۇیۇپ ئۆز یۇرتى كىرودىیىدىن ئهكهلگهن مهخسۇس ھهربىیلىرىگه 

 قېنــى شاشــلىرىم، ئۇلــۇغ رۇســالرنىڭ غــۇرۇرى ئۈچــۈن پــۇقراچه یاســىنىپ تــۈركمهن ئىــسیانكارلىرىنىڭ قېنىنــى ئىچىــپ كۆڭلــۈڭالرنى   -
  !قانغۇچه ئېچىۋېلىڭالر

ۈرلهرنى لـوم تۆمـ  -نهچچه مىڭ خىلالنغان كىرودىیىلىك رۇس ئهسكهرلهر بۇ یېشىل چىـراقتىن دەرھـال پـۇقراچه یاسـىنىپ قۇلىغـا كـالتهك           
پــۇقراچه ...ئــۆز ئــارا ئــۇرۇش، ئۆلتــۈرۈش باشــلىنىپ كهتتــى ...ئــالغىنىچه بوشــانغان قاۋانــدەك كــوچىالردىكى تــۈرك پۇقرالىرىغــا ئېتىلــدى 

یاسانغان رۇس ئهسكهرلىرى نهچچه یىللىق مهشـىقنى بېـشىدىن ئۆتكـۈزگهچكه بىـر تىپىـك بىـلهن تـۈركمهن یىگىتلىرىنـى یېقىتـاالیتتى،              
گىتلىرىمۇ شهھىتلىق یولىنى تاللىغاچقا كهینىگه بىر قهدەممۇ چېكىنمهیتتى، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه بـۇ قېتىمقـى نامایىـشتا         لېكىن تۈركمهن یى  

  ...تۈركمهن قىزلىرى ئادەتتىن تاشقىرى باتۇرلۇق كۆرسىتىۋاتقاچقا پۈتۈن جهڭ مهیدانى ئاجایىپ قىززىپ كهتكهن ئىدى
  ...ىرى بىلهن بهسلىشىپ رۇس ئهسكهرلىرىنىڭ سىسىق بېشىدىن مۇنار یاساۋاتاتتىب-پاششاخان یىگىتلىرى بىلهن سهپنىڭ ئالدىدا بىر
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  ...تۈركمهنلهر شۇنداق قىلىپ ئالالھنىڭ ھىممىتى بىلهن رۇسالردىن غالىب كهلدى
زىنى ئۆلكه سېكرىتارى پىتىر پېتروۋىچ ئهمىلي ئهھـۋالنى ئاڭلىغانـدىن كېـیىن ئاچچىغىـدىن یېـرىالي دېـدى، ئـۇ شـوملۇققا تولغـان كـۈ                 

  :قىسىپ تۇرۇپ قول ئاستىدىكىلهرگه دەرھال بۇیرۇق قىلدى
كویالردىكى تۈركمهن ئهۋالدىدىن بولغان ھهرقانداق جان قىرىپ - كهچ كىرگهن ھامان شهھهردىكى پۈتۈن چىراغالر ئۆچۈرۈلۈپ كۇچا-

  !تاشالنسۇن
، تۇیۇقــسىز كــۆزىگه كېچىــدە كــۆرۈش ئهینىكــى كهچ كىرىــپ زىمىننــى قــاراڭغۇلۇق قاپلىغانــدا یــول چىراقلىــرى پۈتــۈنلهي ئۆچۈرۈلــدى 

ــكهندەك پهیــدا بولــۇپ             ــدە ئهســكهرلهر ئاســماندىن چۈش ــنگهن یالالنمــا ئاالھى ــڭ كىرودىیىــدىن یــۆتكهپ كىلى ــان نهچــچه مى تاقىۋالغ
  ...پىلىموتلىرىدىن تاتىلدىتىپ ئوق ئۈزگىنىچه بىگۇناھ خهلقنى خالىغانچه ئوققا تۇتتى

  ... قىزلىرى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى- قىلىش ھهركىتىدە نهخ مهیداندا یهتته مىڭدىن ئارتۇق تۈركمهن ئوغۇلروسالرنىڭ بۇ قۇراللىق قىرغىن
ئالالھنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن تۈركلهر ئىتتىپاقىدىن پاششاخان، خالىدە، تىلالخـان ۋە یهنه بىـر یىگىـت بولـۇپ تـۆتهیلهن ئېغىـر یارىالنغـان             

  .تىرىكلىكىنى تېخىچه بىلگىلى بولمایتتى-باشقا یىگىتلهرنىڭ ئۆلۈك...پ كېلىۋالدىزاۋۇت قۇرۇسىغا مىڭ تهسلىكته یىتى  ھالدا
  

  تهقدىرنىڭ چاقچىقى: ئون ئالتىنچى باپ

  
تـازىالپ مۇخبىرالرغـا ھـېچ ئىـش     -تاڭ ئاتارغا یېقىن رۇس ئهسـكهرلىرى پۈتـۈن جهسـهتلهرنى گـۈرجهك بىـلهن قىرىـپ یـولالرنى یۇیـۇپ                

ھوشـى جایىـدا مـۇخبىرالر بۇالرنىـڭ قویىۋاتقـان ئویـۇنلىرىنى بىلىـپ           - بولغـان ئىـدى، لـېكىن ئهقلـى        بولمىغاندەك قىلىپ كۆرسهتمهكچى  
  .ئۈلگۈردى

ئهتىسى پاششاخان قاتارلىقالر بىر كۈن زاۋۇتتىن تاالغا چىقماي یهر ئاستى ئۆیدە تۇرۇشقا مهجبۇرى بولدى، ئۇالر بۇ قېتىمقى قۇچاقالشما 
  . ئۆزىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە زەخمىلهنگهنلىكىنىمۇ ئۇنتۇپ قېلىشقان ئىدىجهڭدە قاتتىق باتۇرلۇق كۆرسهتكهچكه 

بىرلهپ تېڭىشقا باشلىدى، پاشـشاخاننىڭ ئـوڭ بىلىكىـدىكى تۆمـۈر قىیپـال      -خالىدە پۇتلىرىنى ئېغىر سۆرىگىنىچه ئۇالرنىڭ یارىسىنى بىر  
ىنى چىـشلىتىپ قۇیـۇپ ئۇنىـڭ بىلىكىـگه چىـڭ ئېـسىلىپ       بهكال چوڭقۇر كىرىپ كهتكهچكه تىلالخان ئۇنىڭ ئاغىزىغا بىر تال ئارغـامچ           

تۇردى، خالىدە چـوڭ قىـسقۇچ بىـلهن یىگىـرمه سـانتىمېتىردىن ئـارتۇق ئۇزۇنلـۇقتىكى بارمـاق توملۇقىـدىكى تۆمـۈر قىیپـالنى تهسـلىكته                       
خالىـدە نـۆۋەت   ...ئېلىۋاتاتتىچىدىمىغان پاششاخان پۈتۈن دەردىنى ئاغزىدىكى ئارغامچىدىن چىشلهپ         سۇغۇرۇپ ئالدى، ئاغرىق ئازابىغا   

  .بىلهن باشقىالرنىڭ یارىسىنى تېڭىپ چىقتى
كهچكه یېقىن پاششاخان قاتارلىق تۈركلهر ئىتتىپاقىدىكى ئۈچ یىگىت بالدۇرال ئۇخالپ قالدى، خالىـدە تـېخىچه ئۇخلىمىغـان ئىـدى، ئـۇ         

  .دىیانچۇق سائىتىگه قاراپ قۇیۇپ پاششاخان یاتقان كارۋاتنىڭ یېنىغا ئاستا بار
ــتۇقنى          ــال یاس ــر ت ــلهن بى ــرى بى ــوم بىلهكلى ــسىگه ماسالشــقان ت ــاۋۇل گهۋدى ــۇپ ق ــدا ئۇخالۋاتقــان بول پاشــشاخان كۈلۈمــسىرىگهن ھال
قۇچاقلىۋالغــان ئىــدى، پاشــشاخاننىڭ بۇلجــۇڭ گۆشــلهرگه تولغــان كــۆكرىگى ھهر قېتىملىــق تىنىقىنىــڭ تهســىرىدە ئالــدى ئۇچــۇق           

  . ئۇخالۋاتقان شىرنى ئهسلىتهتتىكۆینىگىدىن كۆتۈرۈلۈپ پهسىیىپ بهئهینى
خالىـدە پاشــشاخاننىڭ كارۋىتىغـا یــېقىن كىلىـپ ئولتــۇردى، ئـۇ یــۇمران قـۇلى بىــلهن پاشـشاخاننىڭ پىشانىــسىنى سـىالپ ئانــدىن ئۇنىــڭ        

تىن كۆكرىكىدە بېشىنى قۇیۇپ مهڭزىنى ئۇنىڭ كۆكسىگه یاققىنىچه كۆزىگه ئىسسىق یاش ئالدى، پاششاخان بولسا ھېچنىمىنى تۇیماس 
خالىدە پاششاخانغا یۈزىنى تېخىمۇ مهھكهم یاقتى، پاششاخان مۇشۇ تاپتـا شـىرىن     . قوینىڭ قوزىسىدەك پىخىلداپ تىنغىنىچه ئۇخلىۋاالتتى    

  ...بىر چۈش كۆرىۋاتاتتى
ڭلىـسى  پاششاخاننىڭ بالىلىق چېغى ئىدى، بىر كۈنى پاششاخان مهكتهپتىن قایتىـپ كىلىـپ بوخچىـسىنى ھویلىـسىغا تاشـالپ قۇیـۇپ سى         

  :بهرناخاننى چاقىرى 
  ! بهرناخان -

  .ئاۋاز چىقمىدى
  ! بهرناخان-

  . یهنه ئاۋاز چىقمىدى
پاشــشاخان ئۇنىــڭ داۋاملىــق ئىــشىكنىڭ كهیــنىگه مۆكۈۋېلىــپ ئــۆزىنى ئىزدىتىــدىغانلىقىنى ئوبــدان بىلهتتــى، شــۇڭا یۈگــۈرۈپ كىرىــپ    

كۆرپىنىـڭ كهیـنىگه قـاراپ بـاقتى، ئـۇ یهردىنمـۇ یـوق        -ېغىلغـان یوتقـان  ئاندىن ی. ئۇ بۇ یهردىمۇ یوق ئىدى   . ئىشىكنىڭ كهینىگه قارىدى  
پاشـشاخان كاللىـسىنى قاشـالپ ھویلىغـا چىقىـپ ئـۆگزىگه قـاراپ بـېقىش ئۈچـۈن شـۇت بىـلهن ئـۆگزىگه چىقىـپ ئـۇ یهردىنمـۇ                     . چىقتى

تۇنۇرغـا قـاراپ بـېقىش نىیىـتىگه     تاپالمىدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ كاللىسىغا دەرھـال بىـر ئـوي كىلىـپ ھویلىنىـڭ بۇرجىكىـدىكى كونـا               
كهلدى، ئۇ ئۆگزىدىن ئالدىراپ چۈشۈپ كونا تۇنۇرغا قارىغان ئىـدى دىگهنـدەك سىڭلىـسى بهرناخـان تونۇرنىـڭ ئىچىـدە تۈگـۈلگىنىچه                
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  .مۈكۈپ ئولتۇراتتى
  ...مانا كۆرۈپ قالدىم... بهرناخان -

ۇنىـڭ بـۇیهرگه یوشـۇرىنىدىغانلىقىنى ھویلىغـا كىـرىپال ئۇقـۇپ       ئهسـلىدە پاشـشاخان ئ  . قىزچاق ۋىلىقـالپ كـۈلگىنىچه تونـۇردىن چىقتـى       
  .بولغان ئىدى، لېكىن ئۇ سىڭلىسىنى خوش قىلىش ئۈچۈن بایامقى تاپالمىغاندەك ھهركهتلهرنى دوراپ ئهتهي شۇنداق قىلغان ئىدى

ــزگه    - ــارىڭه كىیىملىرىڭى ــى، ق ــۇ نهچچىنچــى قېتىملىق ــۇپ ك ... ئهســتهخپۇرۇلال بهرناخــان ب ــىپاســكىنا بول ــۇ یهرگه  ...هتكىنىن ــدى ب ئهم
  . دېدى پاششاخان سىڭلىسىغا یالغاندىن ئاچچىقلىغان بولۇپ–، !مۆكىۋالماڭ

  . دېدى قىزچاق كۈلگىنىچه ئاكىسىنىڭ پۇتىنى قۇچاغالپ ئهركىلهپ- ماقۇل ئاكا، ئهمدى ئۇنداق قىلمایمهن،-
 قـارىڭه سـىزگه نـېمه    -لىسىنىڭ بېشىنى سىالپ ئهركىلىتىـپ، دېدى پاششاخان سىڭ– دائىم مۇشۇنداق دەیسىز، لېكىن ئۇنتۇپ قالىسىز،       -

  ئهكهلدىم؟
بهرناخـان  . پاششاخان بوخچىسىدىن تاش ۋارىقى یىرتىلىپ كهتكهن بىر تال رەسىملىك كىتاپچىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ سىڭلىـسىغا سـۇندى    

ى ئالقىنىـدا چىـڭ تـۇتقىنىچه ئاكىـسىنىڭ     كىتاپنى قۇلىغا ئېلىپ شۇنداق خوش بولدى، ئۇمۇ ئۆیگه یۈگۈرۈپ كىرىپ كېتىـپ بىـر نهرسـىن             
  .ئالدىغا چىقتى

  ... ئاكا بۇنى ساڭا ساقلىدىم، قارىغىنه بۇنىڭغا-
  .بهرناخاننىڭ قۇلىدا تایاقلىق كهمپۈتتىن بىرسى تۇراتتى

   ۋاھ نهدىن تاپتىڭ؟-
  ... ئالدىم شۇ، سهن بهرگهن پۇلالرنى یېغىپ قویغان-

ىنى ئالدىراپ ئېچىـپ ئاغىزىغـا سـالدى، بهرناخـان ئاكىـسىنى خـوش قىلغانلىقىـدىن چهكـسز         پاششاخان خۇشال بولۇپ كهمپۈتنىڭ قهغىز    
ــسىنىڭ       مهمنــۇن بولــۇپ ئاكىــسىنىڭ كهمپــۈتنى شــۈمىگىنىگه قــاراپ ئېغىزىنــى تامــشىتىپ لىــۋىنى یاالشــقا باشــلىدى، پاشــشاخان سىڭلى

  :لىسىنىڭ ئېغىزىغا تهڭلىدىكهمپۈتنى یېگۈسى كىلىپ كهتكىنىنى كۆرۈپ دەرھال ئۇنى ئېغىزدىن ئېلىپ سىڭ
  ! ئهمدى سهن شۈمىگىن بهرناخان-
  ! یاق ئاكا، بۇنى ساڭا ئالغان-
  !بهرناخان!... بهرناخان-

دېگىنىچه ئۈنلۈك توۋالپ كهتتـى، خالىـدە ئۇنىـڭ كۆكرىكىـدىن بېـشىنى كۈتـۈرۈپ ئۇنىـڭ یـۈزىگه         » !بهرناخان...بهرناخان«پاششاخان  
  ...اش ئۇخالۋاتقان پاششاخاننىڭ كۆزىدىن تارامالپ یاستۇققا تامچىلىۋاتاتتىقارىدى، مۇشۇ تاپتا ئىككى تامچه ی

دېگهن ئـاۋازدىن چۇچـۇپ كهتتـى، ئـۇ پاشـشاخاننىڭ یاتقـان ھـالىتىگه قـاراپ بـالىلىق چـاغلىرىنى ئىـسىگه ئېلىـشقا                » بهرناخان«خالىدە  
ــدەك ق    ــر یهردە ئاڭلىغانـ ــانالردا بىـ ــسىمنى قاچـ ــگهن ئىـ ــشاخان دېـ ــۇ پاشـ ــلىدى  باشـــلىدى، ئـ ــشقا باشـ ــاتتىق ئویلىنىـ ــۇ قـ ــى، ئـ « ...ىالتتـ

تــوغرا بــۇ مىنىــڭ كىچىكلىكىمــدىكى ئىــسمىمغۇ ، پاشــشاخان دېــگهن بــۇ ئىــسىم ماڭــا ناھــایىتى تونــۇش،           ...بهرناخــان...بهرناخــان
ى ئىزچىـل  ئىسىمگه كىلىۋاتىـدۇ، بـالىلىق چېغىمـدا مىنىـڭ بىـر ئاكـام بۇلىـدىغان ئىـسمى پاشـشاخان ئهمهسـمىدى، مهن بـۇالرن             ...شۇنداق

چۈشـۈم دەپ ئـویالپ كهپـتىمهن، تـوغرا، مهن بـۇران چىققـان یــاكى چاقمـاق چېقلىغـان ئاخـشاملىرى قورقـۇپ كىتىـپ ئاكامنىـڭ جایىغــا             
كىرىۋاالتتىم، ئاكامنىڭ دۈمبىسىدە بىر تـال قوناقچىلىـك گـۆش بـار ئىـدى، مهن ئۇنىـڭ ئهشـۇ مۇنچـاق گۆشـىنى سـىالپ ئوینـاپ ئـۇخالپ                  

خالىـدەنى تىتىـرەك باسـتى، ئـۇ     » !ە مهن بىر ئۆمۈر ئىزدەپ كهلگهن ئاكام پاششاخان مۇشۇ بولۇپ قالمىسۇن یهنه؟       چۈشلىرىمد...قاالتتىم
  ...دەرھال ئۇخالپ یاتقان پاششاخاننىڭ كۆینىكىنى ئۆرۈپ ئۇنىڭ دۈمبىسىگه سهپ سالدى

ــاڭگىالپ تــۇراتتى،          ــال یــۇمىالق گــۆش س ــسىدە ئۈكچىــدەك بىــر ت ــدەك پاشــشاخاننىڭ دۈمبى ــۇنى كــۆرۈپ داڭ قېتىــپ    دىگهن خالىــدە ب
ئۇ ئورنىدىن دەرھال تۇرۇپ یهر ئاستى ئۆیـدىن چىقىـپ ئـۇدۇل ئۆزىنىـڭ       ...ئۇنىڭ كۆزىدىن توختىماي یاش تارامالشقا باشلىدى     ...قالدى

  ...یاتىقىغا چىقتى ئاندىن گىرىم بۇیۇملىرى ساندۇقىنىڭ ئاستىدىن بىرنىمىنى ئالدى
ئـاۋاز نهچـچه كىلـومېتىر نېرىـسىدىكى مىھمانخانىـدا تۇرىۋاتقـان رۇس سـودىگهرنىڭ         » دىـت ...دىـت «زاۋۇت قورۇسىدىن چىققـان مهخپـى       

دىققىتىنى تارتتى، ئۇ تېلگراممىنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ مهزمۇنىنى كۆرۈپ بولغاندىن كېیىن قۇلىغـا تېلېفـون توروپكىـسىنى ئېلىـپ كىمـدۇ         
  »!ش ئۇۋىسىغا قایتماپتۇ، بۇیرۇقىمىنى كۈتۈڭالرھهرىكهت ئهته ئهتىگهنگه ئۆزگهردى، قۇ«: بىرىگه بۇیرۇق قىلدى

ــدىراپ           ــى ئال ــڭ یىڭىن ــۇخالپ یاتقانالرنى ــدەك ئ ــپ الی ــۈیىگه كىرى ــتى ئ ــال یهر ئاس ــیىن دەرھ ــدىن كې ــى ئۇرىۋەتكهن ــدە تېلگراممىن خالى
یـامقى ئـۈچهیلهنگه   بـۇ ئوكـۇل با  . بىلىكىنىڭ تىرە ئاستىغا یاتىقىدىن بىرگه ئهكىـرگهن بىـر خىـل ئوكـۇلنى ئۇرۇشـقا باشـلىدى              تۈرۈپ

یۇشۇرۇنچه بېـرىلگهن ئۇیقـۇ دورىـسىنىڭ زەھىرىنـى قایتۇرۇشـقا ئىـشلىتىلىدىغان دورا بولـۇپ بـۇ دورىنىـڭ ئۈنـۈمى ئۇالرنىـڭ ئۇیقـۇدىن                  
  .ئۇیغۇنىشىنى تېزلىتهتتى

دىكى شـهھهرلىك سـاقچى   خالىدە ئۇالرغا ئوكۇلنى ئۇرۇپ بولغاندىن كېیىن یهر ئاستى ئۆیدىن ئالدىراپ چىقىپ زاۋۇت قۇرۇسـىنىڭ ئالدىـ         
ئىدارىسىغا كىردى، ئۇ قاراۋۇلالر بىلهن بىر نىمىلهرنى دىیشىپ ئۇدۇل ئىدارە باشلىقىنىڭ ئىشخانىسىغا كىردى ئاندىن یېنىدىن بىـر تـال       

-كىنىـشكىنى چىقىرىــپ ئالـدىراش خىــزمهت قىلىۋاتقــان باشـلىققا ســۇندى، ئىــدارە باشـلىقى كىنىــشكىنى قۇلىغــا ئېلىـپ كــۆرۈپ ئۇپــۇل      
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  .خالىدەگه ھهربىیچه چاس بىرىپ ئۇنىڭ ئالدىدا باال ئهسكهردەك ھۆرمهت بىلدۈرۈپ تۇردى  ۇپۇلت
  . دېدى خالىدە جىددىي بۇیرۇق قىلىپ–، ! مهن بىلهن مېڭىڭ-
  . دېدى ئىدارە باشلىقى یېڭى ئهسكهردەك خالىدەگه بېشىنى ئىگىپ–، ! خوپ باشلىق-

ىلهن بىر قانچه تهكشۈرۈش چازىـسىدىن ئۆتـۈپ شـهھهر سـىرتىدىكى ھهربىـي گازارمىنىـڭ       ئۇالر ساقچى ئىدارىسىنىڭ كىچىك ماشىنىسى ب   
  .خالىدە ماشىنىدىن چۈشۈش ئالدىدا ماشىنا ھهیدەپ كهلگهن ئىدارە باشلىقىغا یهنه بۇیرۇق قىلدى. دەرۋازا ئالدىغا كىلىپ توختىدى

   ئىدارە باشلىقى، مىنى كۆردىڭىزمۇ؟-
  !كۆرمىدىم...یاق... یاق-
سكۋاغا ئهھۋالىڭىزنى دوكالت قىلىمهن، بۇندىن كېیىنكى تهقدىرىڭىزنى مهن بهلگىلهیـمهن، بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئىپـادىڭىز ھهممىـدىن         مۇ -

  مۇھىم، گىپىمنى چۈشهندىڭىزمۇ؟
  ! چۈشهندىم باشلىق، بولسا ئاتىدارچىلىق قىلىپ قۇیۇڭ-
  ! بولدى ئورنىڭىزغا قایتىڭ-
  .خالىدەگه یهنه بىر قېتىم پۈكلىنىپ چاس بىرىپ دېدى ئىدارە باشلىقى –، ! خوپ باشلىق-

خالىدە ھهربىي گازارمىنىڭ قاراۋۇلىغا یهنه بىر نېمىلهرنى دەپ دەرۋازىدىن كىرىپ كېتىپ ھایـال ئـۆتمهي كىچىـك بىـر ھهربىـي ماشـىنىنى        
باشـلىق ماشىنـسى تهسـرەك    قـات توسـاقالردىن سـاقچى ئىدارىـسىنىڭ     -بایاتتىن كهلگـۈچه یـولالردىكى قـات     . ئۆزى ھهیدەپ ئېلىپ چىقتى   

ئۆتكهن بولسا بۇ قېتىم ئاالھىدە نۇمۇرلۇق بۇ ھهربىي كىچىك ماشىنا توسـاقالردىن تۇسالغۇسـىز ئۆتـۈپ بىردەمـدىال زاۋۇت دەرۋازىـسىنىڭ          
  .ئالدىغا كىلىپ توختىدى

ىچكىرىـسىگه ھهیـدەپ ئهكىـردى،    خالىدە ماشىنىدىن ئالدىراپ چۈشۈپ چوڭ دەرۋازىنى ئاچقاندىن كېیىن ماشىنىنى زاۋۇت ھویلىسىنىڭ ئ    
یهر ئاستى ئۆیدىكى ئۈچ ئادەم ھـېلىھهم ئۇیقۇسـىنى ئاچالمـاي ئۇخلىـۋاالتتى، خالىـدە بېرىـپ پاشـشاخاننى سىلكىـشكه باشـلىدى،ھېلىمۇ             

غانـدى،  پـۇال ئوی -یاخشى پاششاخان ئۆزىگه ئۇرۇلغان زەھهر قایتۇرۇش دورىسىنىڭ تهسىرىدە ئېغىر ئۇیقۇدىن كۈزىنى یېرىم ئېچىپ چـاال      
  .لېكىن ئۇنىڭ بېشى قېیىپ ئورنىدىن تۇرالمایۋاتاتتى

  ! ئویغىنىڭ، تىز ئویغىنىڭ- دېدى خالىدە ئۇنىڭ یۈزىگه ئىستاكاندىكى سۇغۇق سۇنى چېچىپ تۇرۇپ،–! ، پاششاخان! پاششاخان-
  . دەپ سۇزۇپ سورىدى پاششاخان كۈزىنى یېرىم یۇمۇپ تۇرۇپ- نېمه ئىش بولدى، خالىدە؟، -
 ئـۇالر بىزنـى سـىزىپ قـاپتۇ، دەرھـال      – دېـدى خالىـدە ئـۇنى كـارۋاتتىن یـۈلهپ یهرگه چۈشـۈرگهچ ،           -ن گهپنى كېیىن دىیىشهیلى،    قالغا -

  !یۆتكهلمىسهك ئىش چاتاق
   ماڭا زادى نېمه بولدى؟-
  ! كېیىن ھهممىنى دەپ بىرىمهن، تىز بۇلۇڭ-

هسلىكته یهر ئاسـتى ئۆیـدىن زاۋۇت قوراسـىغا ئېلىـپ چىقىـپ ھهربىـي       خالىدە پاششاخاننىڭ قولتىقىدىن یۈلهپ تۇرغۇزۇپ ئۇنى ناھایىتى ت  
كىچىك ماشىنىنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ ئولتۇرغۇزدى، ئاندىن نۆۋەت بىلهن قالغـان ئىككهیلهننـى یـۈلهپ تۇرغـۇزۇپ ماشـىنىغا سـالدى، شـۇ                  

  :ه تهسلىكته ئېیتتى چاغدا پاششاخان بىر ئاز ھۇشىغا كهلگهندەك بولۇپ ماشىنىنى ئوت ئالدۇرۇۋاتقان خالىدەگ
  ! خالىدە، سىز یاتقان یاتاقتا بىر نهرسه بار ئىدى، شۇنى ئېلىۋېلىشنى ئۇنتۇماڭ -
   ئۇ نهرسه قهیهردە؟- دېدى خالىدە ئىللىق مېھرى بىلهن بۇرۇلۇپ قاراپ،- پاششاخان، -
 سـىز  –د كـۈزى بىـلهن خالىـدەگه قـاراپ،      دېـدى پاشـشاخان ئۈمىـ   -قۇلـۇمنى زادى مىدىرلىتالمىـدىم،   - ئۆزەم ئېلىپ چىقاي دىسهم پۇت  -

  ...یاتقان كارۋاتنىڭ بىر تال تاختىیى ئاالھىدە چوڭراق، شۇنى ئاجرىتىپ ئېلىۋېلىڭ، ئۇ بهك مۇھىم
خالىدە ماشىنىنىڭ ئۇتىنى ئۆچۈرمهستىن دەرھال ئۆزى یاتىدىغان یاتاق ئۆیگه كىرىپ كهتتى، ئۇ چىراقنى یاندۇرۇپ كـارۋاتتىكى ھېلىقـى      

  . ینى ئىزدەپ تېپىپ ئۇنى تهسلىكته ئاجراتتىچوڭ تاختا
یـولالردىكى ئۆمۈچـۈك تورىـدەك توسـاقالردىن ھهربىـي      -شۇنداق قىلىپ ماشىنا قاراڭغۇدا شهھهرنىڭ جهنۇبىغا قاراپ یـۈرۈپ كهتتـى، یـول           

  .ماشىنا بىماالل ئۆتۈپ شهھهردىن چىكىتهي دەپ قالغان چاغدا چوڭ توساقتا توختاپ قالدى
 دەپ سورىدى ھهربىي ئهمهلدار مۇغهمبهرلىك بىلهن خالىدەنىڭ كېلىشكهن چىرایىغا -كۆرۈپ باقسام بۇالمدۇ خانىم؟،  یول خېتىڭىزنى    -

  .قاراپ ئاچكۆزلۈك بىلهن
ــى مهرھهمهت - ــت ، قېن ــال       –، ! بولمامــدىغان لېیتىنان ــر ت ــدىن بى ــپ كــۈلگهچ یېنى ــاۋازىنى قۇیىۋېتى ــدەك ئ ــش بولمىغان ــدە ھــېچ ئى  خالى

  . ا سوندىكىنىشكىنى ئۇنىڭغ
  : ھهربىي ئهمهلدار كېنىشكىنى كۆرۈپ چۈچۈپ كهتتى، ئاندىن ھهربىیچه ساالم بىرىپ خالىدەگه ھۆرمهت بىلدۈردى

ــۋېتىڭالر  - ــاڭ بـــوپتىمهن، قېنـــى یـــولنى ئېچىـ ــدار  –، ! كهچـــۈرۈڭ خـــانىم، خىزمىتىڭىـــزگه پۇتلىكاشـ بـــۇیرۇق قىلـــدى، ھهربىـــي ئهمهلـ
  .قىلغانلىرىدىن تهمتىرەپ

ــدە  ــىنا قۇیۇن ــلهن          ماش ــدە بى ــۇپ خالى ــهزگهندەك بول ــى س ــشالردىن بىرنىمىن ــان ئى ــۈز بىرىۋاتق ــدا ی ــشاخان ئهتراپى ــى، پاش ــۈرۈپ كهتت ك ی
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مامـاتى خالىـدەنىڭ   -پاراڭالشماقچى بولدىیۇ لېكىن ئېغىز ئېچىشقا تىلى بارمىدى، چۈنكى مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىـدە بـۇ ئۈچهیلهننىـڭ ھایـات        
  .قۇلىدا قالغان ئىدى

رئىتى ناھایىتى تىز ئىدى، تاڭ ئاتارغا یېقىن ئۇالر شهھهردىن خېلىال یىـراقالپ نامـاز ۋاقتىغـا یـېقىن بىـر دەریانىـڭ             ھهربىي ماشىنىنىڭ سۈ  
لېۋىدىكى ئورمانلىققا كىلىپ توختىدى، ئاڭغىچه الیدەك ئـۇخالپ كهتـكهن ئـۈچهیلهن كـۈزىنى ئوۋلىـشىپ ئهسنهشـكىنىچه ماشـىنىدىن              

رنى چۈشىدە كۆرگهنـدەك یادىغـا ئېلىـشتى، پاشـشاخان ئىـسىنى ئوبـدان یېغىـپ خالىـدەدىن            یهرگه چۈشۈپ ئاخشام بولۇپ ئۆتكهن ئىشال     
زادى نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلىپ باقماقچى بولۇپ ماشىنىنىڭ ئىشىگىنى ئېچىۋىدى خالىدەنىڭ رولغـا بېـشىنى قۇیـۇپ قـاتتىق ئـۇخالپ             

ىشىنى ھهیران قالدۇرىدىغان باتۇرلۇق بىلهن رۇس ئهسكهرلىرىنى    ئۇنى دىمىسىمۇ خالىدە قۇچاقالشما جهڭدە ك     ...كهتكهنلىكىنى كۆردى 
بىرلهپ یهر چىشلهتكهن ئىدى، ئۇنىڭ جهڭ مهیدانىدىكى چهبدەسلىكى، كۈچتۈڭگۈرلىكى پاشـشاخاندىن قېلىـشمىغان بولمىغاچقـا     -بىر

  ...ھهس قالغان ئىدى-پاششاخان یېنىدىكى خالىدەنىڭ بۇنچه پالۋانلىقىغا ھهیرانۇ
چارچـاش ئـۇنى ئهللهیـلهپ    -گه ئـۇ كـېچىچه كىرپىـك قاقمـاي ماشـىنا ھهیـدىگهنلىكى ئۈچـۈن ئـادەتتىن تاشـقىرى ھېرىـپ                ئۇنىڭ ئۈسـتى  

  .مۇشۇنداق ئۇخلىتىپ قویغان ئىدى
تىلالخان بىلهن یىگىت پاششاخانغا سوئال نهزىرى بىلهن قارىدى، پاششاخان ئۇكىسىغا قاراپ بېشىنى چایقىغىنىچه ئۇالرنى ئېلىپ دەریـا      

  ...ا تاھارەت ئالغىلى ماڭدىبۇیىغ
ئىچكهنلىكىنـى ئۇبـدان بىلىـشهتتى لـېكىن ئۇیقـۇ دورىـسى       » ئـاغرىق پهسـهیتىش دۇرىـسى   «ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاخشام خالىدە تهرىپىـدىن      

لىـق  خالىـدە توغرى   ھۇشى تېخى تۇلۇق ئهسلىگه كهلمىگنلىكى ئۈچۈن-ئىچىپ سالغانلىقىنى بىلمهیتتى، ھازىرنىڭ ئۈزىدە ئۇالرنىڭ ئهس 
ھېچقانداق پاراڭ قىلىشمىدى، ناماز ئۇقۇلۇپ دۇئادىن كېیىن تىلالخان یېنىدىكى سهبدىشىنى ئېلىپ یـېقىن ئهتراپنـى كۈزۈتـۈپ بـېقىش            

  ...ئۈچۈن كېتىپ قالدى
ــلهن     ــۆز كــۈزى بى ــۇرغىنىچه قۇچاقالشــما جهڭــدە ئ ــۈپ ئولت ــى     پاشــشاخان یۈكۈن ــكهن مىڭــالرچه قهۋم ــۇپ كهت -كــۆرگهن شــهھىد بول

  ...ىرىنى ئویالپ كۆزىگه مۆللىدە یاش ئېلىپ ئىسهنكىرەپ یىغالپ كهتتىقېرىنداشل
ئۇنىڭ ھهر قېتىم كۆڭلى یېرىم بولسا سۈرە یاسىننى ناھایىتى ئۈنلۈك قىرائهت قىالتتى، ئۇنىڭ كىشىنىڭ یۈرىگىنى ئىزىـدىغان ئـادەتتىن          

دە سایرىـشىۋاتقان قارلىغـاچنى ۋىچىرالشـتىن توختىتىـۋەتتى،      تاشقىرى مۇڭلۇق قىرائىتى، دەریانىڭ ئېقىۋاتقان سۈیىدە سازلىنىپ ئهتتىگهن       
  ...پۈتۈن ئورمان پاششاخاننىڭ یېقىملىق قىرائىتىدىن لهرزىگه كهلگهن ئىدى

سۈت ئۇیقۇدا ئۇخالپ یاتقان خالىدە باال ۋاقتىدا ئىـسىدە قالغـان تۇنـۇش قىرائهتنىـڭ ئاۋازىـدىن ئویغۇنـۇپ بېـشىنى كۆتـۈردى، ئـۇ یېنىـدا               
ــ   پاشــشاخان ھــېلىھهم قىرائىتىنـــى   . وقلىقىنى كــۆرۈپ پاشــشاخاننىڭ قىـــرائهت ئــاۋازىنى بــویالپ دەریــا بۇیىغـــا ماڭــدى      ھېچكىمنىــڭ ی

  .داۋامالشتۇرۇۋاتاتتى، خالىدە ئۇنىڭ كهینىگه كىلىپ سۈرە یاسىننىڭ ئاخىرلىشىشىنى كۈتۈپ تۇردى
  ...قىرائهت ئاخىرالشتى

  ...دۇئاغا قول كۈتۈرۈلدى
  ... ئۆزىگه ئاڭلىنىشقا باشلىدى، ئۇ ئهمدى پاششاخانغا نېمه دىیىشىنى بىلهلمهي گاڭگىراپ قېلىۋاتاتتىخالىدەنىڭ یۈرەك سوقۇشى

پاششاخان دۇئادىن یانـاي دىگهنـدە خالىـدە یىغـالپ كىلىـپ تىـزالنغىنىچه ئۇنىـڭ دۈمبىـسىگه بېـشىنى قۇیـۇپ پاشـشاخاننىڭ كهینىـدىن                 
  ...قۇچاقلىۋالدى

شتى، ئۇ نېمه قىلىشىنى بىلهلمهي تۇرغاندا ئۇزىنى كهینىدىن قۇچاقلىۋالغان قىزىق یالقۇنـدىن سـادا         پاششاخاننىڭ نهپهس ئېلىشى قىیىنال   
  :چىقتى

  ! مهن بهرناخان– یىغالپ كهتتى خالىدە ھۇقۇلداپ،- ئاكا، سىزنى ئاخىرى تاپتىم، -
ۇشاللىقتىن لهرزىگه كهلدى، ئۇ بۇ جاۋابقـا  بۇ ئاۋازدىن ئاسماندا چاقماق چېقىلىپ زېمىن تىترىگهندەك بولدى، پاششاخاننىڭ یۈرىگى خ      

  ...ئىشىنهلمىدى، بىر ئۆمۈر كۆرۈشكه تهشنا بولغان سىڭلىسىنىڭ یېنىدا ئىكهنلىكىگه زادى ئىشىنهلمىدى
 سـىنىڭ كىملىكىـڭ ماڭـا ئایـان     - دېدى پاششاخان كۆزىدىن تامچىلىغان یاشنى سۈرتۈپ تۇرۇپ،- یاق، یاق ، مىنى ئالدىمىغىن خالىدە،    -

  !ى، سهن رۇسالرنىڭ ئادىمى ئىكهنسهن، سهن ھهرگىز بهرناخان ئهمهسبولد
خالىدە شۇئان سول یېڭىنى یىرتىپ جهینىگىنىڭ ئاستىدىكى تهڭگه چوڭلۇقىدىكى قـارا مهڭنـى ئۇنىـڭ دۈمبىـسىدىن ئاجرىمـاي تـۇرۇپ                 

  .سوزغىنىچه ئۇنىڭغا كۆرسهتتى
  ...»خانىشلىق مېڭى«قویغان  جېنىم ئاكا، مانا بۇ كىچىك چېغىمدا سهن ئىسمىنى قۇیۇپ -

  ...خالىدە ئۆكسۈپ یىغلىۋەتتى
پاششاخان بۇ قېتىم راستال ئۇنىڭ بهرناخان ئىكهنلىكىگه ئىشهندى، چۈنكى بهرناخاننىڭ سول قۇلىنىڭ جهینىكىدە ئهشۇنداق بىر ھامىله    

سـهن چـوڭ بولغانـدا خـانىش بولىـسهن،      «مېڭىنىڭ بارلىقىنى پاششاخان ئوبدان بىلهتتـى، پاشـشاخان ھهمىـشه سىڭلىـسىنى ئهركىلىتىـپ            
دەپ ئهركىلىتهتتى، بهرناخـانمۇ دائىـم   » جهینىكىڭدىكى بۇ مهڭ دەل خانىشلىق مېڭى، یۇتۇپ كهتسهڭ مۇشۇ مهڭدىن سىنى تېپىۋالىمهن    

  .دەپ ئاكىسىنىڭ ئالدىدا ئۇششۇقلۇق قىالتتى» !مهن چوڭ بولغاندا خانىش بولىمهن، بۇ دېگهن مىنىڭ خانىشلىق مېڭىم«
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اششاخان كۈز ئالدىدىكى بۇ ئىشتىن یۈرىگى یېرىلغـۇدەك خۇشـال بولـسا یهنه بىـر تهرەپـتىن سىڭلىـسىنىڭ زادە نـېمه بولـۇپ رۇسـالرغا              پ
ئۇ قـۇلىنى ئېگىـز كۈتـۈرۈپ ئالالغـا     ... سىڭىللىق مېھرى ھهممىدىن غالىب كهلدى-ئاخىرى ئاكا ...سېتىلىپ كهتكهنلىكىدىن قایغۇردى  

  ...پاششاخاننىڭ كۆزىدىن خۇشاللىق یېشى تارامالپ ئېقىشقا باشلىدى.. .ھهمدۇسانا ئوقىدى-شۈكۈرى
  . پاششاخان بۇرۇلۇپ خالىدەنىڭ كۆزىگه تىكىلدى-بۇ راست سهنمۇ؟، !  بهرناخان -
  . خالىدە توختىماي یىغالشقا باشلىدى–، ! شۇنداق ئاكا، مهن بهرناخان-
  ! بهرناخان -

شــىلدىرالپ ئېقىۋاتقــان دەریــا ســۈیى بــۇ  . ن سىڭلىــسىنى ئــاخىرى باغرىغــا چىــڭ باســتى پاشــشاخان بىــر ئۆمــۈر كۆرۈشــكه تهشــنا بولغــا  
سـىڭىلنىڭ ھىجـران   -كۆرۈنۈشتىن تهسىرلىنىپ دەریا قېنىنى قۇچاغالپ سۆیگىنىچه ئېقىشقا باشـلىدى، مهیىـن شـامال بـۇ بىـر جـۈپ ئاكـا             

 باغنىــڭ خۇشــبۇي گــۈل ھىــدىنى ئۇالرنىــڭ دىمىقىغــا ئازابىـدىن كېیىنكــى خۇشــاللىقىنى تهبرىكلىگهنــدەك یــېقىن ئهتراپتىكــى گۈللــۈك 
  ...ئۇرۇۋاتاتتى

 مىنـى شـۇ   – دېدى خالىدە ئاكىسىنىڭ قۇلىنى چىـڭ تۇتـۇپ تـۇرۇپ ئۇنىـڭ كـۆزىگه تىكىلگىـنىچه،          -،! ئاكا ئهمدى سۆزۈمنى ئاڭلىغىن    -
اردى، شــۇ قېتىملىــق تۇتقۇنــدا قېــتىم تۇتــۇپ ئېلىــپ كهتكهنــدىن كېــیىن ئــۇدۇل موســكىۋادىكى بىــر تهربىــیهلهش مهكتىــپىگه ئېلىــپ بــ  

مېنىڭدەك تۈرك قىزىدىن ئهللىكتىن ئارتۇق باال بۇ مهكتهپكه یىغىلدۇق، ئۇالر بىزنـى تۈرلـۈك مهشـىقلهرگه سـالدى، ھهرخىـل تىلالرنـى              
تىـپ تاشـالیتتى،   ئۈگهتتى، ناۋادا ئۇالرنىڭ ئۈگهتكىنى یاخشى قىاللمىساق شۇ مهیدانـدىال بىزنـى قـاتتىق ئـۇراتتى، ھهتتـا بهزىلىرىمىزنـى ئې         

شۇنداق قىلىپ بىز بۇ ئهللىك نهچچه قىز بالىدىن ئون سهككىز یاشقا كىرگۈچه پهقهت ئون نهچچىمىز ھایـات قالـدۇق، كېـیىن بىلـسهك         
بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى جاسۇسـلۇق ئـورگىنى ك گ ب نىـڭ ئـادەم یىتىـشتۈرىدىغان بازىـسى ئىـكهن، شـۇنداق قىلىـپ مهن ك گ ب نىـڭ                 

غا ئایالندىم ھهم ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى نوپۇزلۇق بىرىگه ئایالندىم، مهن چهتـئهللهردە موسـكىۋا ئۈچـۈن نۇرغـۇن ئىـشالرنى           رەسمىي ئهزاسى 
قىلـدىم، مىنىـڭ تهمىنـاتىم، ئىمتىیـازىم باشــقىالرنىڭكىدىن ئاالھىـدە یـۇقىرى ئىـدى، شــۇنداق قىلىـپ مهن بارغانـسېرى ماشـىنا ئــادەمگه           

 ئادەملهرنىڭ كىملىكىنىمۇ بىلمهیمهن، ئۇالرنى سـاناپمۇ تـۈگىتهلمهیمهن، مهن ئـۆزەمنى ئىزچىـل رۇس          ئایلىنىپ قالدىم، مهن ئۆلتۈرگهن   
مىللىتىدىن دەپ قاراپ كهلدىم، لېكىن یۈرۈگىمنىڭ بىـر یىرىـدە بـالىلىقىم یادىمغـا كىلىـپ قـاالتتى، ئهممـا مهن تـۈركمهن مىللىتىـدىن              

یۇقىرىنىڭ بۇیرۇقىغا ئاساسهن تهشـكىالتىڭالرغا سـۇقۇنۇپ كىـردىم، مىنىـڭ ۋەزىـپهم         ئىكهنلىكىمنى قىیاس قىلىشقا پېتىنالمایتتىم، مهن      
سىلهرنىڭ ئىچكى ئهھۋالىڭالرنى ئىگىلهپ پۈتـۈن ئهزالىـرىڭالر بىـلهن قولغـا چۈشـۈرۈش ئىـدى، لـېكىن یۇقىرىنىـڭ بـۇیرۇقى تۇیۇقـسىز                     

  ...ئۆزگهردى
  . قۇلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ سورىدى پاششاخان خالىدەنىڭ ئىككى- دېمهكچى بولغىنىڭىز؟،-
یوقلىقىنى بىلمهكچى ئىكهن، شۇڭالشقا سىلهرنى تۇتـۇش كهیـنىگه كېچىكتۈرۈلـۈپ        - موسكىۋا سىلهرنىڭ كهینىڭالردا ئاقساراینىڭ بار     -

كهلــدى، ئۈلۈشــكۈن ســىلهرنى تۇتــۇش بــۇیرۇقى چۈشــۈرۈلدى، ئاخــشام زاۋۇتتــا ســىلهرنى دورا بىــلهن ئۇخلىتىۋېتىــپ ئۇالرغــا ســىلهرنىڭ    
ڭالرنى ئېیتىــپ بىــر ســائهت ئىچىــدە كىلىــشىنى دېــدىم، لــېكىن كۆڭلۈمنىــڭ بىــر یىــرى بۇنىڭغــا یــول قویمایۋاتــاتتى، ســىز بىــلهن  ئورنــۇ

خوشلىشىۋېلىش ئۈچۈن كارۋىتىڭىزنىڭ یېنىغا كهلسهم سىز مىنىڭ بالىلىقىمدىكى ئىسمىمنى توۋالپ سالدىڭىز، بـۇ ئىـسىم مىنـى یىـراق             
كىچىكلىكىمـدىكى پاشـشاخان ئاكـامنى    ... ەمنى تېخىمۇ تۇلۇق ئهسـلىگه ئهكىلىـشكه یـاردەم قىلـدى       ئۆتمۈشكه قایتىدىن باشالپ خاتىر   

دۈمبىڭىزدىكى مهن ئوینایدىغان مۇنچاق گۆش سىزنىڭ پاششاخان ئىكهنلىكىڭىزنى یهنه بىر قېتىم دەلىللىدى، سىزگه ...یادىمغا سالدى 
 غالىـب كهلـدى، شـۇنىڭ بىـلهن قۇلۇمغـا سىمـسىز تېلگراممىنـى ئېلىـپ         بولغان مىھرىم ك گ ب نىڭ ئـون نهچـچه یىللىـق تهربىیىـسىدىن      

ۋاقىتنـى بىـر كــۈن كهیـنىگه ســورىدىم، ئىـسىڭىزدە بولـسۇن ئاكــا، مهن سـىلهرنى پــاش قىلىـشتىن باشـقا ســىلهرگه یـۈز كىلهلمهیــدىغان          
 بـۇ قـۇرالنى ئېلىـپ ھازىرنىـڭ ئۆزىـدە مىنـى       ھېچقانداق ئىشنى قىلمىدىم، شۇنداقتىمۇ یهنىال ئۈلۈمگه الیىقمهن، قىلغانلىرىم ئۈچۈن مانا      

  !ئېتىپ تاشلىسىڭىز بولىدۇ، مهن ئۆلۈمگه الیىق ئاكا
  . دەپ سورىدى پاششاخان ئهجهبلىنىپ- نامایىش بۇلىدىغان ئىشتىن ئۇالرنى خهۋەرلهندۈرمىگهنمۇ؟،-
ــسىتى ئا       - ــۈن مهق ــڭ پۈت ــېكىن ئۇالرنى ــدۇ، ل ــپ كهتمهی ــانچه قىزىقى ــشالرغا ئ ــداق ئى ــول تىققــان      ك گ ب بۇن ــشقا ق ــۇ ئى ــڭ ب مېرىكىنى

جاسۇسلىرىنىڭ ساالھىتىنى بىلىش ھهم تۈركلهر ئىتتىپاقىنىڭ تهشكىلى قۇرۇلمىسىنى تولۇق ئىگىلهش، ئاكا ئهمدى ماڭا قول سالسىڭىز         
  !بولىدۇ

  .خالىدە یىغىدىن قىزارغان كۈزىنى یۇمۇپ ئۈلۈمگه تهییارلىق قىلىپ تۇراتتى
تىنسىز كۆزىلىرىدىن یـاش  -نى قۇلىغا ئالدى، قۇرالنى بهتلهپ خالىدەنىڭ بېشىغا تهڭلىدى ئاندىن ئۈنپاششاخان ئۇنىڭ قۇلىدىكى قۇرال 

  :تۆككىنىچه قۇرالنى یانغا تاشلىۋېتىپ خالىدەنى چىڭ قۇچاقلىدى
  !جېنىم سىڭلىم... بهرناخان        -
  ...ئاكا، جېنىم ئاكا        -

  .اخاننىڭ بوینىغا مهھكهم ئېسىلدىخالىدە بۇ قېتىم ئۈن سېلىپ یىغلىغىنىچه پاشش
 دېدى پاششاخان سىڭلىسىنىڭ مۆرىسىنى قوش - ئۇ گهپنى قۇیۇڭ بهرناخان، قېنى ئېیتىڭا ئهمدى ئىككىنچى قهدەمنى قانداق باسىمىز؟،-
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  .قولالپ تۇتۇپ تۇرۇپ
  .زى بىلهن تىكىلىپ دېدى خالىدە یۇمۇلغان كۆزلىرىنى ئېچىپ ئۇنىڭغا ئوتلۇق كۈ- مىنى كهچۈرەمسىز پاششاخان؟، -
  . دەپ كهسكىن جاۋاب بهردى پاششاخان سالماقلىق بىلهن–، ! ئهمدى سىزنى یۈتتۈرۈپ قویغۇم یوق بهرناخان-
 ئۇالر بۈگۈن كهچ زاۋۇتقا یىتىـپ كىلىـپ ئهھـۋالنى بىلگهنـدىن كېـیىن      – دېدى خالىدە بېشىنى لىڭشىتىپ تهمكىن ھالدا،   - مېنىڭچه،   -

ىـدۇ، بۇنىـڭ بىـرى مىنـى ئۆلتـۈرۈش یهنه بىـرى سـىزنى تىرىـك قولغـا چۈشـۈرۈش، ك گ ب ئهزەلـدىن دۆلهت                دەرھال ئىككى ئىـشقا ئاتلىن    
ئىچىدىكى شهخىسلهرنى تۇتقۇن قىلىشتا ئـۈز ئهسـكهرلىرىنىڭ ھایـاتىنى بۇنـداق كـۆپ چىقىـم قىلمىغـان، مهن ماشـىنا بىـلهن باسـتۇرۇپ                

سىنى ك گ ب پىالنلىغان، شۇنىڭغا قارىغاندا سىز ئۇالر ئۈچـۈن بهكـال مـۇھىم    ئۆلتۈرگهن ئهسكهرلهر مانا بۇنىڭ مىسالى، بۇالرنىڭ ھهممى  
  .شهخىس، ئهمدى بىز مۇشۇ یهردە ئایرىلىشىمىز كېرەك، ئۇالر مىنى ناھایىتى ئاسانال تېپىۋالىدۇ

  ... دېمهكچى بولغىنىڭىز-
یۇشـۇرۇپ قویـدى بولغـاي، قهیهردىلىكىنـى مهنمـۇ       پهرىزىمچه ئۇالر ئىلگىرى مىنىـڭ بهدىـنىمگه سـىگنال تارقىتىـدىغان بىـرە نهرسـىنى                 -

بىلمهیــمهن، بــۇرۇن ئــۇالر مىنــى ئاســانال تېپىــۋاالتتى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن مهن بېــشىڭالرغا بــاال بولــسام بولمایــدۇ، بىــز بــۇ جایــدا ئــایرىالیلى   
  ! پاششاخان

  !تا تهكرارلىنىشىنى خالىمایمهن یاق بهرناخان، مهن بىر قېتىم سىزنى ئۇالرغا تارتقۇزۇپ قویغان، ئهمدى بۇ ئىشنىڭ قای-
 بىز ئۇالرغا تهڭ كىلهلمهیمىز، ئۇالر قىلىمهن دىگىنىنى ھامان قىلماي قالمایدۇ، بۇالرنى بىلىپ تۇرۇپ سىلهرنى ئۈلۈمگه تۇتۇپ بهرگۈم -

  !یوق، سۆزۈمنى ئاڭالڭ پاششاخان
  !نئۆلسهممۇ ئهمدى سىزنى یۈتتۈرۈپ قویمایمه!  یاق، مهن تېخى ھایات بهرناخان-

بىرىنى یاخشى كۆرۈپ قېلىشقان ئىدى، پاششاخاننىڭ بۇ سۆزىدىن بهرناخاننىڭ چىرایى قىزىرىپ ئىچى ئوت ئېلىپ -ئۇالر ئهمهلىیهتته بىر 
بىلمهي بهرناخانغا یېقىنلىشىپ ئۇنى قۇچاقلىۋالغان ئىدى، بهرناخان ك گ -كهتكهندەك بولۇپ قالدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه پاششاخان بىلىپ

تهربىیهنـى ئالالقاچـان پۇختـا ئىگىلىـگهن     -ق جاسۇسى بولغانلىقى ئۈچۈن ئهرلهر بىلهن بولغان مۇناسـىۋەتكه دائىـر تهلىـم   ب نىڭ نوپۇزلۇ  
ھهم ئهمىلىیهت جهریانىدا ئىشلىتىپ كهلگهن ئىدى، لېكىن بۇ قېتىم ئۇ ئۆمرىـدە ھېچقانـداق ئهر زاتىـدىن ئالمىغـان ئېیتقۇسـىز ئوتلـۇق            

ئانـدىن كۆزلىرىـدىن یهنه تاراملىتىـپ    ...ناخاننىڭ یۈرىگى شامدەك ئىرىپ پاششاخانغا چىڭ یېپىـشتى بىرخىل سىزىمنى ھېس قىلدى، بهر  
  ...یاش ئاققۇزۇشقا باشلىدى

  ... پاششاخان، مهن بۇنىڭغا ئهرزىمهیمهن، مهن بىر ئىپالس قىز، سىزنىڭ خىلىڭىز ئهمهسمهن-
  ... بهرناخان، مهن سىزگه موھتاج، مهن بهك چارچاپ كهتتىم-
  ...هن بىر جاسۇس م-
  ... بىلىمهن-
  ... مهن خۇن قهرزىگه بۇغۇلغان بىر قاتىل-
  ... بۇنىمۇ بىلىمهن، بۇ سىزدىكى گۇناھ ئهمهس، ھهممىسىگه مهن سهۋەبچى-
  ! پاششاخان-
  ! بهرناخان-

بهرناخانمۇ گۇیا پاششاخاننى پاششاخان بهرناخاننى خۇددى ھازىرال یهنه یۈتتۈرۈپ قۇیىدىغاندەك باغرىغا بهكمۇ چىڭ بېسىۋالغان ئىدى، 
بىـرىگه یامىـشىپ قۇچاقلىـشىپ    -مهشـۇق ھهشـقىپىچهكتهك بىـر   -قایتا كۆرەلمهیدىغاندەك ئۇزىنى ئۇنىڭ باغرىغا ئاتتى، بىر جـۈپ ئاشـىق        

ن ھالـدا  تۇرغاندا یىراقتىن تىلالخان قاتارلىقالرنىڭ ئایـاق تېۋىـشى ئاڭالنـدى، پاشـشاخان دەرھـال بهرناخـاننى قۇیىۋېتىـپ یـۈزى قىزارغـا               
  .ئۇكىسىنىڭ ئالدىغا قاراپ ماڭدى

 دەپ سورىدى تىلالخان ئاكىسىنى یانغـا  -قانداق؟،–ساالمهت چىقالىدۇق، ئىشالر سهل غهلىتىمۇ  - ئاكا، بىز قانداق بۇلۇپ بۇ یهرگه ساق       -
  .تارتىپ دەریا بۇیىدا ئېقىن سۇغا قاراپ تۇرغان خالىدەنى كۆرسىتىپ

 مهن ھهممىنـى كېـیىن سـاڭا چۈشـهندۈرىمهن،     –ان ئۇنىڭ مۆرىـسىنى قـوش قـولالپ تۇتـۇپ تـۇرۇپ ،          دېدى پاششاخ  - تىلالخان ئۇكام،    -
  !بۇنىڭغا ھازىر ۋاقىت یوق، ئۇنى ئۆز سىڭلىڭ ئورنىدا كۆرگىن، تىز بول یولغا چىقایلى

  .هلمهي دېدى تىلالخان ئاكىسىنىڭ گىپىدىن گاڭگىراپ نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىل- ئاكا بۇ زادى قانداق ئىش؟،-
  . دېدى پاششاخان ئۇكىسىغا سهمىمىیلىك بىلهن تىكىلىپ –، ! ماڭا ئىشهنگىن تىلالخان-

شۇنداق قىلىپ ئۇالر یهنه یولىغا راۋان بولۇشتى، ماشىنىنى تىلالخان ھهیدىگهن بولۇپ خالىـدە كـېچىچه ماشـىنا ھهیـدىگهنلىكتىن كهینـى        
ۇنـدۇقتا ئولتۇرغـان یىگىتمـۇ خالىــدەنىڭ قىـسىلىپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن ئىــشىك       تهرەپتىكـى ئۇرۇنـدا تۈگۈلـۈپ ئۇخالۋاتـاتتى، كهینــى ئۇر    

تهرەپكه قىسىلىپ ئولتۇرۇپ ئۇنىڭ خاتىرجهم ئۇخلىشىغا شارائىت ھازىرالپ بېرىۋاتاتتى، ئـۇزاق ئـۆتمهي ماشـىنا ھېلىقـى ئاچىمـاق یولغـا                 
ول بولسا یهنه بىرى ئىران چېگرىسىغا تۇتىشىدىغان یـول  تۇراغا تۇتىشىدىغان ی-كىلىپ توختىدى، بۇنىڭ بىرى پاششاخان تۇغۇلغان تاغ 

  . ئىدى
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پاششاخان بىردەم ئویلىنىۋالغاندىن كېیىن سول تهرەپتىكى چېگرا . دىگهندەك قىلىپ پاششاخانغا قارىدى » قایاققا ماڭىمىز؟ «تىلالخان  
 ئۇالر كهچـكه یـېقىن بىـر ئـۆتهڭگه چۈشـۈپ شـۇ       ماشىنا تۇپا ئۆرلىتىپ ئۇچقاندەك یۈرۈپ كهتتى،     . تهرەپكه ماڭىدىغان یولنى كۆرسهتتى   

  .پاششاخان ماشىنىنىڭ مېیىنى زاپاسلىۋېلىش ئۈچۈن بهرناخاننى ئېلىپ كېچىك بازارغا ماشىنا بىلهن كىرىپ كهتتى. یهردە غىزاالندى
ە توختـاتتى، ئـۇ ماشـىنىنىڭ    پاششاخان بازارغا كىرگىلـى ئـاز قالغانـدا ماشـىنىنى یـان تهرەپتىكـى چېغىـر یولغـا تارتىـپ دالـدىراق بىـر یهرد                     

ئهتىركىلهر ئارقىلىق شالنى ئوتتۇرىـسىدىن ئاجرىتىـپ ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى یازمـا ماتېرىیـالنى          -كهینىدىكى ھېلىقى تاختاینى ئېلىپ ئامبۇر    
  .ئېلىپ ماشىنىنىڭ ئىچدە ئولتۇرغان بهرناخانغا سۇندى

زمـۇننى تاھـازىرغىچه یاخـشى چۈشـىنهلمىدىم، لـېكىن بۇنىـڭ        بۇنىـڭ ئىچىـدىكى بهزى مه   – دېـدى پاشـشاخان،      - بۇنى كۆرۈپ بېقىڭ،     -
  .ئادەتتىن تاشقىرى مۇھىم ماتېرىیاللىقىغا كۆزۈم ئىلىدۇ

خالىدە ماشىنىنىڭ ئىچىدىكى چىراقنى یاندۇرۇپ قۇلىدىكى ماتېرىیالالرنى تهپسىلى كۆرۈشـكه باشـلىدى، بهتـلهر ئالماشقانـسىرى ئۇنىـڭ           
  .چىقىۋاتاتتىقوشۇمىسى تۈرۈلۈپ پىشانىسىدىن تهر 

 قــولىڭىزدىكى بــۇ ماتېرىیــال ســوۋېت ھاكىمىیىتىنىــڭ ئهڭ زور - دېــدى بهرناخــان بېــشىنى قهغهز یۈزىــدىن كۆتــۈرۈپ، -، ! پاشــشاخان-
  !مهخپىیهتلىكى ھىساپلىنىدۇ

  نېمه؟-
  !بۇ ئاددى نهرسه ئهمهس-
   ئۇنىڭدا زادى نىمىلهر بار ئىكهن بهرناخان؟-
نىڭ ئهمىلى ئهھۋالى، ئىككىنچىسى »كاتىن قانلىق قىرغىنچىلىقى«بىرىنچىسى. خپىیهتلىك بار ئىكهن   بۇنىڭدا ئاساسلىقى ئۈچ خىل مه     -

یىلى یازدا ئېلىپ بېرىلغـان ئـاتوم یادىرۇسـىنىقىنىڭ    -1948سوۋېت ئارمىیىسىنىڭ تۇنجى قېتىملىق یادىرو سىنىقى یهنى تۈركمهنىستاندا       
هسـىرىدە پهیـدا بولغـان غهیـرى تىپلىـق جىـگهر یاللۇغىـدا ئـۆلگهن نهچـچه یۈزمىـڭ           ئهمىلى ئهھۋالى ھهمدە شۇ قېتىمقى یـادىرۇ سـىنىقى ت      

  ...ئادەمنىڭ سىتاتىسكا ئهھۋالى، ئۈچىنچىسى ئاتوم قۇیۇلدۇرۇش تېخنىكىسىغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ماتېرىیال
  دە؟-یىلى تۇنجى قېتىم سىناق قىلدۇق دىگىنى یالغانكهن-1949 ئۇالرنىڭ ئاتوم بومبىسىنى -
  ...نداق، یالغانكهن شۇ-
 مهن ئهجهب بـۇ  - دەپ سـورىدى پاشـشاخان تېخىمـۇ ئهجهبلىنىـپ،        -نى گىرمانىیه كهلتۈرمهپتىكهنمـۇ؟،   »كاتىن قانلىق قىرغىنچىلىقى   «-

  !ماتېرىیالغا دىققهت قىلماپتىمىنا
یالنـدۇرۇپ قىـسقىچه خۇالسـىلهپ     بهرناخـان قهغهز یۈزىـدىكى رۇسـچه ھهرپلهرنـى تـۈركمهن تىلىغـا ئا       - شۇنداق، قـاراڭ مـاۋۇ قۇرالرغـا،       -

ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشـى مهزگىلىـدە، سـوۋېت ھـاكىمىیىتى ئاسـتىدىكى پولـشا زىمىنىـدا پۇخراالرنىـڭ ئـۆلگهن سـانى           -ئۇقۇشقا باشلىدى، 
ھـــازىرقى ( غىـــچه پولـــشىلىق ئهســـىرلهر كولىیمـــا رایۇنىغـــا 12000-10000یىـــل مهزگىلـــدە، -1941-1940. گه یهتـــكهن150000

  ...  ئادەم ھایات قالغان583پاالنغان، بۇنىڭ ئىچىدە ) Kolymaسىبىریه رایۇنىدا رۇسىیهنىڭ 
ــىتالىن     ــان سـ ــدىن بولغـ ــلىق ئهزالىرىـ ــڭ ئاساسـ ــى بىیرۇنىـ ــزى سىیاسـ ــوۋېت مهركىـ ــوف )Stalin(سـ ــسىالف مولوتـ  Vyacheslav(،ۋىچىـ

Molotov(كىلىمىئېنت ۋېرىشوۋوف ،)Kliment Voroshilov( ئاناسىتاس مىكـوین ،)Anastas Mikoyan (   قاتـارلىق تـۆت نهپهر
پولـشا  25700یۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارالر قـول قۇیـۇپ غهربىـي ئوكرائىنـا ۋە غهربىـي بىلوروسـىیهدىكى ئهسـىرلهر الگىرىغـا قامالغـان             

بىـر تهرەپ  ) بۇالرنىڭ ھهممىسى سوۋېت سوراقچىلىرى تهرىپىدىن مىللهتچى ۋە ئىنقىالپقا قارشى تۇرغۇچىالر دەپ بېكىـتىلگهن     (ئهسىرىنى
  ...قىلىۋېتىشنى قارار قىلغان

نهپهر پولـشىلىق ئهسـىر   21857كۈنىگىچهبولغان بىر ئایدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە،-19ئاینىڭ -5كۈنىدىن  -3ئاینىڭ  -4یىلى-1940
ئهسـىر  7305 ئهسىر رۇسىیهنىڭ ئۈچ چوڭ جازا الگېرىدىن ئهكىلىنگهن،14552ئوخشىمىغان جازا مهیدانىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن بولۇپ،    

الگېرىــدىن ) Kozelsk(بۇنىــڭ ئىچىــدە كېزېلىــسك. بىلوروســىیه ۋە ئوكرائىنانىــڭ غهربىــي رایۇنىــدىكى جــازا الگېرىــدىن ئهكىلىــنگهن
ــىر، 6311الگېرىـــدىن ) Ostashkov( ئهســـىر، ئاستاشـــكېف3820الگېرىـــدىن ) starobelsk( ئهســـىر، سىتاروبېلـــسك 4421  ئهسـ

سوۋېت ئىچكى ئىشالر كومىتېتىدىكى ئهسىرلهر باشقۇرۇش .  ئهسىر بار7305قا تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدىن بىلوروسىیه ۋە ئوكرائىنانىڭ باش
كـاتىیىن  ) Maj. General P.K. Soprunenko(سـېپرىیونىنكې .كاربوۋىچ.ئىدارىسىنىڭ بىرىنچى قول رەھبىرى مایۇر گېنرال پىتىر

  ...ئېلىپ بارغان»تازىالش«ۋە باشقا جایالردا پولشا ئوفېتسېرلىرىغا قارىتا 
ــى،       ــارمىیه گېنرال ــز ئ ــر نهپهر دېڭى ــدە بى ــانالر ئىچى ــدا زىیانكهشــلىككه ئۇچىرىغ ــى،   2كاتىیىن ــارمىیه گېنرال ــۇق ئ  نهپهر 24 نهپهر قۇرۇقل

  نهپهر قۇرۇقلـۇق 654 نهپهر قۇرۇقلـۇق ئـارمىیه مـایور،    258 نهپهر قۇرۇقلـۇق ئـارمىیه پودپولكوۋنىـك،     79قۇرۇقلۇق ئارمىیه پولكوۋنىك،    
 نهپهر 3 نهپهر ھهربىــي پــوپ، 7 نهپهر كهســپىي ئهســكهر، 3420 نهپهر دېڭىــز ئــارمىیه سىتارشــى لېیتنــات،  17ئــارمىیه سىتارشــى لېیتنــات، 

ــنهز،   ــر نهپهر كىـ ــشچىك، بىـ ــدارى،  43پومېـ ــۈمهت ئهمهلـ ــكهر، 85 نهپهر ھۆكـ ــار 131 نهپهر ئهسـ ــاپىر بـ ــقا  .  نهپهر مۇسـ ــدىن باشـ ئۇنىڭـ
نهپهر ئـالىي  20نى ئۆز ئىچىگه ئالغان ) Stefan Kaczmarz(كهرچمازش . ئىچىدە ماتېماتىك سىتهفىن زىیانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالر 

نهپهر 200 نهپهر دوختۇر، نهچچه یۇز ئادۋۇكات، ئىنژېنېر، ئوقۇتقۇچى، یـۇزدىن كـۆپرەك یـازغۇچى مـۇخپىر ۋە        300مهكتهپ پروفېسسور،   
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  .ىچكى ئىشالر كومىتىتى بىر تهرەپ قىلىۋەتكهنیېرىمدىن كۆپرەك ھۆكۈمهت ئهمهلدارىنى ئ. ئۇچقۇچى بار
قىرغىنچىلىــق مهزگىلىــدە، ســوۋېت دائىرلىــرى لېئــون بىلهۋىــچ، بىرانىــسالف بــوخهترەۋىچ، كىسساۋېرچېرنىتىــسكى، سىتهنىــسۋاف خــاللېر،  

ــستهنتى پلىسوۋىــسكى، ر     ــك ۋوۋكاســكى، كونى ــۋىچ، كاژىمىئېــشىك ئارلى ــرىخ،  ئالېكــساندېر كوۋالېۋىلىــسكى، خېنرىــك مىنكې ــف پى ودالى
 نهپهر 14فىرەنچىشې چىكورىسكى، لېئونارد سىكېرىسكى، پىئاتۇر سىكۇراتاۋىچ، مىچىزۋاۋ سىماراۋىنىسكى، ئاالزى ۋېر كوۋناس قاتـارلىق       

  ...پولشا گېنىرالنى ئۆلتۈرۈۋەتكهن
 بولـۇپ، ئىجراچـى خـادىم بىـر     پولشىلىق ئهسىر ئېلىـپ كىلىـنگهن  390 كۈنى ئۆلتۈرۈش باشالنغان، شۇ كۈنى -4ئاینىڭ -4یىلى  -1940

تىـن  250كېچىدە بۇنچه كۆپ ئهسىرنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈشنىڭ ئاسان ئىش ئهمهسلىكىنى بایقـاپ، ھهر كۈنلـۇك بىـر تهرەپ قىلىـش سـانىنى        
ن ئىجـرا  بىر تهرەپ قىلىش موسكىۋا تهرەپ تهمىنلىگهن گىرمانىیهدە یاسالغان ۋالتېر تىپلىق تاپانچا بىله       . ئاشۇرۇۋەتمهسلىكنى بېكىتكهن 

ئىجراچــى خــادىم . قىلىنغــان، ئۇنىڭــدىن باشــقا ســوۋېت ئــۆزى ئىــشلهپ چىقارغــان ناگــان تىپلىــق رېۋولــۋېر تاپــانچىنىمۇ ئىــشلهتكهن     
ئهسىرلهرنى بىـر تهرەپ قىلىـشتا ئاساسـلىقى گېرمـانىیه ئىـشلهپ چىقارغـان تاپـانچىنى ئىـشلهتكهن، سـهۋەبى سـوۋېت یاسـىغان رېۋولـۋېر                     

ئىچكـى ئىـشالر كـومىتىتى بـاش ئىجراچـى      .پىش كۈچى كۇچلۇك بولغاچقا ،ئاتقۇچىنىڭ بىلىكـى ئاغرىـپ كهتـكهن         تاپانچىنىڭ ئارقىغا تى  
) Ostashkov(تۈرمىـسى ۋە ئاستاشـكېف  )Kalinin( كۈن ئىچىدىال كـالىینىن 28ئایدىكى -Vasili Blokhi)) 4ۋاسسىلى بېالكخىن

 گه كىـرگهن، قىرغىنچىلىـق ناھـایىتى    18زىلىرىنىـڭ یېـشى ئهمـدىال     ئهسىرنى ئېتىپ ئۆلتـۇرگهن، بۇنىـڭ ئىچىـدە به       7000  الگىرىدىكى
زىیانكهشلىككه ئۇچىرىغۇچىنىڭ شهخسى ئۇچۇرى تهكشۈرۈلگهندىن كېیىن ھهممه تهرىپى ھىم ئىـتىلگهن  . تهرتىپلىك ئېلىپ بېرىلغان  

. وق ئـــاۋازىنى یاپقـــانكىچىـــك ئـــۆیگه ئېلىـــپ كىـــرىلگهن، كـــېچىچه شـــاۋقۇن چىقىرىـــدىغان ئۈســـكىنىنى توختاتمـــاي ماڭـــدۇرۇپ ئـــ  
جهسـهت  .زىیانكهشلىككه ئۇچۇرغۇچى كىچىك ئۆیگه ئېلىپ كىرىلگهن ھامان ئارقا مـېڭه تهرەپـتىن تاپانچـا ئـوقى بىـلهن ئۆلتـۈرۈلگهن              

ــپ ســىرتتا ســاقالپ تۇرغــان كوزۇپلــۇق ماشــىنىغا تاشــالنغان       ــپ چىقىلى ــشىك بىــلهن ئېلى ــۇدۇل ئى ــلهن كىیىنكــى  . دەرھــال ئ شــۇنىڭ بى
 ئۇچۇرغــۇچى كىچىــك ئــۆیگه ئېلىــپ كىرىلىــپ ئالدىنقىــسىغا ئوخــشاش ئېتىــپ ئۆلتــۈرۈلگهن، ئېتىــپ ئۆلتــۇرۇش مــاي    زىیانكهشــلىككه

  .....بایراملىق دەم ئېلىش كۈنىدىن باشقا، ھهر كۈنى كهچته دېگۈدەك ئېلىپ بېرىلغان
كىـزى كومىتىتنىـڭ شۈجىـسى    كـۈنى سـوۋېت كومپارتىیىـسى مهر    -3ئاینىـڭ -3یىـل -1959ك گ ب نىڭ باشـلىغى ئالىكـساندېر شـېلىپىن           

ــپ ئۆلتــۈرۈلگهن ئــادەم ســانى   )Nikita Khrushchev(نىكىتــا خىرۇشــېف ــا ســۇنغان دوكالتىــدا ئېتى ــق  21857ق  ئىكهنلىكىنــى ئېنى
ئـۇرۇش  ... جهزىملهشتۈرگهن، ھهمدە زىیانكهشلىككه ئۇچۇرغۇچىالرنىڭ شهخسىي ئارخىپىنى دەرھال یوق قىلىۋېتىش تهكلىپىنى بهرگهن      

ــدىن كېیىن،جهمئىــي -1944مهزگىلــى ۋە  ــڭ ئوخــشىمىغان شــهكىلدىكى سىیاســى    570387یىلى ــشا پۇقراســى ســوۋېت ھاكىمىیىتىنى  پول
  ...زىیانكهشلىكىگه ئۇچرىغان

سىیاسى تاالنتى بار كىـشىلهرنى یوقۇتـۇش ئـارقىلىق پولـشىنىڭ كهلگۈسـى ھهربىـي كـۈچىنى ئاجىزلىتىـپ         - سىتالىننىڭ مهقسىتى ھهربىي -
 بـۇ ئىمزالىـق   - دېـدى پاشـشاخان بېـشىنى لىڭىـشتىپ ئهپـسۇسالنغان ھالـدا،      –، ! بېقىندى قىلىۋېلىش ئىكهنـدە؟ پولشانى مهڭگۈ ئۆزىگه  

  ھۆججهتتىكى مهزمۇنچۇ؟
 بۇ بهتتىكى مهزمۇن بولسا سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئىچكـى ئىـشالر خهلـق كومىسـسارى، دولهت بىخهتهرلىكـى بـاش كومىسـسارى الۋرېنـسىي             -

 نهپهر پولـشا  25700كـۈنى سـىتالىنغا سـۇنغان    -5ئاینىـڭ  -3یىلـى  -1940نىـڭ  ) Lavrentiy Pavlovich Beria(پـاۋلوۋىچ بېرىیـا  
ئهســىرىنى بىـــر تهرەپ قىلىـــۋېتىش الھىیهســـى بولـــۇپ ئۈســـتىدىكى ئىمــزاالر بولـــسا ســـىتالىن قاتـــارلىق ســـوۋېت مهركىـــزى ھۆكـــۈمهت    

  ...كاتتىۋاشلىرىنىڭ قول قۇیۇپ تهستىقلىغاندىكى شهخسى ئىمزالىرى ئىكهن
  ! دېمهك كاتىندىكى چوڭ قىرغىنچىلىقنى ناتسىستالر ئهمهس ئىچكى ئىشالر خهلق كومتىتى كهلتۈرۈپ چىقىرىپتىكهندە-
 ك گ ب بــۇ ماتىریــالنى - بهرناخــان بېــشىنى ماتېرىیالىــدىن كۆتــۈرۈپ پاشــشاخانغا قــاراپ ھهیــران قالــدى، - بۇنىڭغــا گهپ كهتمهیــدۇ،-

تهرەپتىن ئىزدەشنى كۈچهیتكهن ئىدى، كىم بىلسۇن بۇ ماتېرىیال تۈركلهر ئىتتىپاقىنىڭ قۇلىدا ئىزچىل چهتئهللهردىن بولۇپمۇ ئامېرىكا    
  ! سىز موسكۇۋانى بهكال چىقىمدار قىلىۋەتتىڭىز پاششاخان- بهرناخان شۇنداق دىگىنىچه كۈلۈپ كهتتى،-ئىكهن ئهمهسمۇ؟،

   بۇ راستىنال مۇھىم ماتېرىیالمىدۇ؟-
گهپ یـوق، بـۇ بىـر ھىـساپتا سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ بۇنـدىن كېیىنكـى تهقـدىرىنى بهلگىلهیـدىغان كوزىرغـا                  ماتىرىیالنىڭ مۇھىملىقىـدا     -

ئایلىنىشى مۇمكىن، تۈركمهنىستان زىمىنىدىكى ئاتوم سىنىقىدا مهڭگۈلۈك ئۇیقىغا كهتكهن ئهجـداتلىرىمىزنىڭ روھـى چوقـۇم ئـۇالرنى        
 خالىـدە پاشـشاخاننىڭ كـۆزىگه    -دى بىلىـۋاتىمهن، مۇنـداق قىالیلـى پاشـشاخان،     ئانامنىـڭ قاتىلىنىـڭ كىملىگىنـى ئهمـ    -ئۇرىدۇ، مهن ئاتا 

 بىز قایسىمىز ھایات بولمایلى بـۇ ماتېرىیـالنى چوقـۇم ئامېرىكىنىـڭ قۇلىغـا تاپـشۇرۇشىمىز كېـرەك،            -قانماسلىق نهزىرى بىلهن قارىدى،     
  چۈشهندىڭىزمۇ؟

   ئامېرىكا شۇنچه مۇھىممۇ؟-
  ...نى ئېلىشتا ئامېرىكا ئۆزى باش بولمىسا باشقىالر كۈچىیهلمهي قالىدۇ شۇنداق، بۇنداق چوڭ ھىساپ-
  ! چۈشهندىم بهرناخان، ئۇنداقتا بۇ ماتېرىیالنى سىزگه تاپشۇراي-
 یاق پاششاخان، بۇنى سىز چوقۇم ئۆز قۇلىڭىز بىلهن ئامېرىكا پېرىزدىنتىغا تاپشۇرىشىڭىز كېرەك، ئۇنى ھازىردىن باشالپ یېنىڭىزدىن -
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ماڭ، بىز ھهركهتنى تىزلىتهیلى، ئۇالر ئهته چۈشكىچه بىزگه یېتىشىپ بولىدۇ، بىز ئاڭغىچه چىگىرىدىن چىقىپ كىتىشىمىز كېـرەك       ئایرى
!  

یامغۇر ئۆتمىگۈدەك قىلىپ یاخشى ئورىغاندىن كېیىن بهل -قات پىالستىر بىلهن سۇ-پاششاخان باشقا گهپ قىلمىدى، ئۇ ماتېرىیالنى قات
  .تى، ئاندىن ماشىنىنى ئوت ئالدۇرۇپ بازار تهرەپكه یۈرۈپ كهتتىقىسمىغا چىڭ تېڭىۋەت

ئهتىسى ئهتتىگهندە ئۇالر چىگرىغا یېقىنالپ ماشىنا ماڭالمایـدىغان یهرگىـچه یىتىـپ بـاردى، بهرناخـان ماشـىنىغا یۇشـۇرۇپ قویغـان یـان                    
نى ھهر بىـرەیلهنگه بىـردىن تارقىتىـپ ماشـىنىنى     قورالدىن ئىككىنى ئۆزىنىڭ بىلىگه قىـستۇرۋالغاندىن كېـیىن قالغـان ئـۈچ تـال تاپـانچى        

یېقىندىكى چوڭقۇر بىر كۆلگه چۆكتۈرىۋەتتى، شۇنداق قىلىـپ بهرناخـان ئۇالرغـا یـول باشـالپ ئىـران تهۋەلىكىـگه ئـۆتكىلى بۇلىـدىغان                    
مهخسۇس خادىملىرىغا مهخپى جایغا قاراپ یول ئالدى، چۈنكى بۇنداق مهخپى چىگىرىدىن چىقىش ئېغىزلىرى بهرناخاندەك ك گ ب نىڭ   

  . ئایان ئىدى  بهش قولدەك
تاغدىكى چېغىر یولالردا مېڭىش ناھایىتى تهس بولۇپ بىردەم تاغقا یامىشىشقا توغرا كهلسه بىردەم ئـۆمىلهپ مېڭىـشقا تـوغرا كىلهتتـى،        

ئـۇالر  . قاپتىلىغـا باشـالپ ئهكهلـدى   بهرناخان چۈشكه یېقىن مىڭ بىر جاپادا ئۇالرنى ئىران تهۋەلىكىگه ئۆتكىلى بۇلىدىغان بىخهتهر تـاغ          
  ... چارچاپ كهتكهنلىكتىن قاپتالدىكى بىر سایه جایغا كىلىپ ئۆزىنى تاشالشتى–قاتتىق ھېرىپ 

قىلغان ئاۋاز بىلهن قۇرام تاشتا ئولتۇرۇشقا تهمشىلىۋاتقان یىگىت سىڭایان بولغىنىچه یېنىدىكى تىلالخاننىڭ قۇچىقىغا     » پاڭ«تۇیۇقسىز
 نــېمه ئىــش بولغــانلىقىنى بىلىــپ بــولغىچه ئىككىنچــى پــاي ئــوق تىلالخاننىــڭ بىلىكىــگه تىگىــپ ئۈلگــۈردى ئــاڭغىچه   یېقىلــدى، ئــۇالر

پاششاخان بىلهن بهرناخان چهبدەسلىك بىلهن یۇمىالنغىنىچه قۇرام تاشنىڭ دالدىسىغا ئۆتۈپ تىلالخاننىڭ قۇچىقىدىكى یىگىتنى تارتىپ           
  ...ئهكىلىشتى

 سورىدى پاششاخان ئوق ئېتىلغان تهرەپكه جىددىي قارىغىنىچه تىلالخاندىن یىگىتنىڭ ئهھـۋالىنى بىلىـشكه     -  ئۇنىڭ ئهھۋالى قانداق؟،   -
  .تهقهززا بولۇپ

 دەپ جـاۋاب بهردى غهزەپلهنـگهن تىلالخـان قېرىندىـشىنىڭ یـۈزىنى ئىـنىكىگه یېقىـپ          -،! ئۇ بۇاللمىدى، ئوق ئۇنىڭ بېـشىغىال تىگىپتـۇ        -
  .تۇرۇپ غهزەپتىن تىتىرگىنىچه

 رۇسالر بىزگه ئاالھىدە قىسىمنى ئىۋەرتىپتۇ، بىز بىر ئامـال قىلىـپ ئىـران تهۋەلىكىـگه ئۆتۇۋالـساق بـۇالتتى، پهقهت نهچـچه یـۈز مېتىـرال               -
  . دېدى بهرناخان تىلالخاننىڭ قان چىقىۋاتقان بىلىكىنى یۇقىرى تهرەپتىن چىڭ باغلىۋاتقاچ-قالدى، 

تىلالخان قۇچىقىدىكى یىگىتنىڭ بېشىنى یهردە ئاستا قاپ قۇیـۇپ سـاق قـۇلى بىـلهن بىلىـدىكى       سورىدى - قایسى ئاالھىدە قىسىم ئۇ؟،   -
  .تاپانچىنى قۇلىغا ئېلىپ

 ك گ ب غا قاراشلىق ئاالھىدە قىسم، ئۇالر ھهقىچان بۇ یهرگه تىك ئۇچار ئایروپىالن بىلهن یېقىنلىشىپ ئاندىن كهینىمىزگه چۈشكهن      -
 ئۇالرغـا تهڭ  -تىلالخاننىـڭ قۇلىـدىكى تاپـانچىنى بهتـلهپ ئانـدىن ئۇنىـڭ قۇلىغـا تۇتقـۇزۇپ قویـدى،          بهرناخان شـۇنداق دىـگهچ    -گهپ،  

  !كىلهلمهیمىز، ئارىمىزدىن بىرەیلهن ئىران تهرەپكه ئۆتسۈن، قالغىنىمىز ئۇنى قوغدایلى
سـىلهر قورشـاۋدا قالـدىڭالر، تهسـلىم     «: ئاڭغىچه یېقىن ئهتراپتىكى قۇرام تاشنىڭ كهینىدىن كارنایدا رۇسـچه ۋاقىرغـان ئـاۋاز ئاڭالنـدى         

  »!بۇلۇڭالر
  . ئاچچىقالندى تىلالخان یهرگه بىرنى تۈكۈرۈپ چىشىنى غۇچۇرالتقىنىچه- ئىتنىڭ باللىرى، جېنىمنى تىكىپ قویدۇم،-
 سـىز دەرھـال   بایام ئېیتقىنىمـدەك پاشـشاخان  !  ھهرگىز بېشىڭىزنى كۈتۈرۈپ سالماڭ - دېدى بهرناخان ئۇنىڭغا قاراپ،   –،  ! تىلالخان   -

  ! كۈن پېتىش تهرەپكه قاراپ قېچىڭ
  . دەپ كهسكىن جاۋاب قایتۇردى ئاچچىقالنغان پاششاخان–، ! یاق سىز ئالدى بىلهن مېڭىڭ، بىز سىزنى قوغدایمىز-

  . ئاڭغىچه یهنه یامغۇردەك ئوق یېغىشقا باشالپ ئۇالرنى قۇرام تاشنىڭ كهینىدىن ھېچ یانغا مىدىرلىغىلى قویمىدى
 ئېتىلغان ئوقتىن قارىغاندا ئۇالرنىڭ سانى – دەپ قۇشۇمىسىنى تۈردى بهرناخان، -تالىشىپ ئولتۇرىدىغانغا ۋاقىت یوق پاششاخان، گهپ -

خېلىال جىق ئىكهن، ئارىمىزدىن بىرەیلهنمۇ ساق قالمىغۇدەكمىز، ئهممـا بىـر ئامـال بـار، بىـز ماتېرىیـالنى دەسـتهك قىلىـپ تـۇرۇپ سـىزنى                
ــۇن  ــاچچۇرۋىتهیلى، ش ــدۇ،        ق ــا چۈشۈرۈشــكه ئۇرىنى ــك قولغ ــۇ تىرى ــدۇ، بىزنىم ــوق ئاتالمای ــان ئ ــسىمىزغا قاالیمىق ــۇالر ھېچقای ــلهن ئ ىڭ بى

  قوشۇالمسىز؟
  . دېدى پاششاخان ئىككىلهنگهن ھالدا- بۇنداق قىلساق قانداق بۇالر؟،-
ىڭ بۇنـدىن كېیىنكـى ھایـاتىڭىز پۈتـۈنلهي     بۇسىنى چىقىرىمىز، لـېكىن سـىزن  - بىز ماتېرىیالنى ئۇالرنىڭ قۇلىغا بهرمهیمىز، پهقهت ئىس   -

خهتهرگه تۇلغان بولىدۇ، ئۇالر سىزنى تىرىك قولغا چۈشـۈرۈش ئۈچـۈن سـىزنى یهرشـارىدىن یىڭـنه ئىزدىگهنـدەك ئىزدەیـدۇ، ئىـسىڭىزدە                
ىزنى تېـپىش  ئـۇالر سـ  ! بولسۇن، ۋاقتى كهلگهندە ك گ ب نىڭ ئهمىلى كۈچى ئامېرىكىنىڭ مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسىدىنمۇ كۈچلـۈك              

  ئۈچۈن ۋاسىته تاللىمایدۇ، چۈشهندىڭىزمۇ؟
  . دېدى پاششاخان ئاچچىقىدا بۇغۇلۇپ–، ! سىلهر قانداق قىلىسىلهر، بولدى تىلالخان بىلهن ئىككىڭالر مېڭىڭالر بۇ دېگهن بۇیرۇق -
ېرەك، تىز بول خالىدەنىڭ دىگىنىـدەك   ئاكا، قۇرۇق گهپنى قوي، یىگىتلىرىمىز كىم ئۈچۈن جېنىنى تىككهن؟ ئۇالرغا یۈز كېلىشىمىز ك    -
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  . دېدى تىلالخان ئاكىسىدىن ئۈتۈنگهن ھالدا-،!قىالیلى
 بىزدىن ئهنسىرىمهڭ پاششاخان، مهن بىر ئامال قىلىپ ئۆزەمنى ھهم تىلالخاننى ئۇالرنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلدۇرىمهن، بۇنىڭ ئۈچـۈن      -

  !سىز ئارىمىزدىن تىرىك كېتىشىڭىز شهرت 
  ... تاپتا ئۆمرىدىكى ئهڭ زور، ئهڭ قىیىن بولغان بىر تالالشقا دۇچ كىلىۋاتاتتى، پاششاخان ئاخىرى بىر قارارغا كهلدىپاششاخان مۇشۇ 

 بۇپتـۇ شـۇنداق قىالیلــى، ئېیتقـانلىرىم ئېـسىڭىزدە بولــسۇن، ئـالالھ خالىـسا ھامــان كۈرىـشىمىز، ئۇالرنىـڭ قۇلىــدىن قېچىـپ كهتــكهن          -
تۇرادا پاناھلىنىڭالر، ئىمكان بولسا سىز سول بىلىكىڭىزنى تهكشۈرۈتۈپ بېقىـڭ، شـۇ بىلىكىڭىـز    -تاغچېغىڭالردا چۇقۇم مهن تۇغۇلغان  
  نورمال ئهمهس، چۈشهندىڭىزمۇ؟ 

دېگهن سـۆزلىرىنى ئـاڭالپ نـېمه ئىـش ئىكهنلىكىنـى سـوراي دەۋاتقانـدا بهرناخـان            » نورمال ئهمهس «ۋە  » ماتېرىیال«تىلالخان ئۇالرنىڭ   
  :كىلدە قىلىپ یېقىن تهرەپتىكى قۇرام تاش تهرەپكه قاراپ ئۈنلۈك ۋارقىراپ گهپ قىلدىئالقىنىنى كارناي شه

   سىلهرگه الزىمى بىزنىڭ جېنىمىزمۇ یاكى قۇلىمىزدىكى سىتالىننىڭ پولشالىقالرنى ئۆلتۈرۈشكه چۈشۈرگهن تهستىق قهغىزىمۇ؟-
  .دەپ ۋاقىرىدى كاناي-نېمه دېدىڭ؟، ...  نېمه-
دەپ ۋاقىرىـدى بهرناخـان   -قىرغىنچىلىقى یاكى تۈركمهنىستان یادرو سىنىقىنىڭ ئهمىلى ئهھۋالى الزىـم ئهمهسـمۇ؟،     ساڭا كاتىن قانلىق     -

  .تازا كۈچهپ
  :ئاالھىدە قىسىم جىمىپ كهتتى، ئۇالر بۇ دوكالتنى یۇقىرىغا تىلگىرامما ئارقىلىق مهلۇم قىلىۋاتاتتى، یۇقىرىدىن جىددىي بۇیرۇق كهلدى

  »!ساالمهت چۈشۈرۈلسۇن-هشتىن قهتئىي نهزەر، ماتېرىیال قولغا ساققانچىلىك بهدەل تۈل«
 كانـاي یهنه  –،! سىلهر ماتىریـالنى تاپـشۇرساڭالر، ھایاتىڭالرغـا كېپىللىـك قىلىمىـز، بولمایـدىكهن، ھهممىڭـالر قىرىـپ تاشلىنىـسىلهر             -

  .یاڭراشقا باشلىدى
 بهرناخـان شـۇنداق دىگىـنىچه یانـدىكى شـېھىت      –، !یوق، بىزمۇ یـوق بـولىمىز   ناۋادا بىر پاي ئوقنى بىزگه ئاتىدىكهنسىلهر، ماتېرىیالمۇ      -

  .یىگىتنىڭ بىر جۇپ ئایىغىنى قۇرسىقى تهرەپكه تېڭىپ ئورنىدىن ئۈرە بولۇپ تۇردى
  . دەپ سورىدى ئاالھىدە قىسىمنىڭ مهرگىنى بهرناخاننىڭ بېشىنى نىشانغا ئېلىپ تۇرۇپ- ئاتامدۇق؟،-
 خالىدە دېگهن مۇناپىق ئهشۇ - دەپ ۋاقىرىدى باشلىق مهرگهنگه،-،!ئۇنىڭ قورسىقىغا تېڭىۋالغان بومبىسىنى كۆرمىدىڭمۇ  !  پوق یىمه    -

  !ۋاقتى كهلسه ئۇ یالغۇز بىزگه تېتىیاالیدۇ، بۇنى بىلهمسهن! شۇ، ئۇنىڭدىن ئېھتىیات قىلىڭالر، ئۇنىڭ قۇلىدىن ھهر باال كېلىدۇ
  :بهرناخان یاندىكىلهرگه ئاستا گهپ قىلدى

 ئۇالر ئهمدى ھېچقایسىمىزغا ئالدىراپ قول سااللمایدۇ، تىلالخـان سـىز بـۇ قېرىندىـشىمىزنىڭ كىیىملىرىنـى سـالدۇرۇپ قورسـىقىڭىزغا                -
پاششاخان مهن ھه دىگهندە سىز ئالدى تهرەپكه بـار كـۈچىڭىز بىـلهن قېچىـڭ، ئالـدىڭىزدا تىـك كهتـكهن بىـر یـارلىق بـار،                   ! تېڭىۋېلىڭ

تۇرادا سـىزنى كـۈتىمىز   -ڭغا ئېتىڭ، ئۇدۇلال ئىران تهۋەلىكىدىكى چوڭقۇر كۆلگه چۈشىسىز، ئامان بولساق تاغ     ئۆزىڭىزنى شۇ یهردىن ھا   
  !ئهڭ مۇھىمى ماتېرىیالنى ئىگىسىگه تاپشۇرۇش، بۇنى ئۇنتۇماڭ! پاششاخان

  :شۇ چاغدا یۇقىرىدىن یهنه یېڭى بۇیرۇق ئالغان كارناي ئۈنلۈك یاڭراشقا باشلىدى
راپ تۇرۇپ بىزگه خائىنلىق قىالمسهن؟ سهن بىزگه ئىز قالدۇرمىغان بولساڭ، سىلهرنى بۇنچه تىز تېپىۋاالالمدۇق، سـهن         سهن قا !  خالىدە -

  !بىز سىنى قارشى ئالىمىز! دەرھال ھوشۇڭنى تاپ، ك گ ب سىنىڭ ئائىلهڭ خالىدە! نهگىال بارمىغىن بىزدىن قېچىپ قۇتۇاللمایسهن
 بولغان كارنایدىكى بۇ رۇسچه ئـاۋازنى تىلالخـان ئـاڭالپ چۈشـهندى، ئۇنىـڭ ئهرۋایـى قىرىـق گهز            قهستهن ئىچكى ماجرا پهیدا قىلماقچى    

  .ئۆرلهپ قۇیقا چېچى تىك تۇردى
كهنـدە؟ ئهسـلى قېرىندىـشىمنىڭ جېنىغـا زامىـن بـولغىنى       - ھۇ ئىپالس خوتۇن، شۇنچه تۇساقالردىن بىمـاالل ئـۆتكىنىمىز بىكـار ئهمهس          -

اننىــڭ ئــاچچىقتىن كهلــگهن شــهیتىنى بارمىقىغــا كىلىــپ توختىــدى، ئــۇ شــۇنداق دىگىــنىچه تاپــانچىنى      تىلالخ–، !ســهنكهن ئهمهســمۇ؟
  ...خالىدەگه قارىتىپال تهپكىنى ئالدىراپ بېسىۋەتتى

دىگىنىچه چاقماق تىزلىكىـدە بهرناخـاننى قۇچاقلىۋالـدى، ئـوق پاشـشاخاننىڭ ئـوڭ تهرەپ       » یاق«پاششاخان تىلالخاننىڭ چىرایىغا قاراپال  
پاششاخان بهرناخاننى قۇچاقلىغىنىچه قۇرام تاشنىڭ كهینىگه یېقىلـدى، شـۇئان پاشـشاخاننىڭ ئاغىزىـدىن       ...ۆمبىسىدىن كىرىپ كهتتى  د

  .بۇلدۇقشۇپ قان ئېقىشقا باشلىدى
  . تىلالخان قۇلىدىكى تاپانچىنى تاشلىۋېتىپ ۋاقىرىغىنىچه ئۆزىنى ئاكىسىغا ئاتتى–، ... ئاكا، مهن -
 پاششاخاننىڭ ئېغىزىدىن چىققـان قـان ئـۇنى سـۆز قىلـدۇرمایۋاتاتتى، بهرناخـان ئۆكـسۈپ یىغلىغىـنىچه ئۇنىـڭ           -،  ...م   تىلالخان ئۇكا  -

  ...ھېلىقى بهرناخان شۇ...ئۇ مهن ساڭا گېپىنى قىلىپ بهرگهن .... خالىدە ئۇ-لهۋلىرىدىن ئېقىۋاتقان قاننى سۈرتۈۋاتاتتى،
  .ىغلىغىنىچه پاششاخاننى قۇچاقلىۋالدى تىلالخان ھۆڭرەپ ی-...بۇ ... ئاكا، مهن -
  !لېكىن سىلهرنى قوغدىیاالیمهن، بۇ یهردىن دەرھال ئایرىلىڭالر... ئۇكام، مهن بۇاللماي قالدىم-

تىلالخان ئاكىسى پاششاخاننىڭ قاتتىق جان تالىشىۋاتقان ھـالىتىنى كـۆرۈپ ئۇنىـڭ بېـشىنى قۇچىقىغـا ئېلىـپ مهڭزىنـى ئۇنىـڭ یـۈزىگه                
  ...یىغالپ كهتتى، ئاندىن ئۆزىچه جىم بولۇپ قالدىیېقىپ چىقىراپ 
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  . دەپ چاقىردى پاششاخان تهسلىكته كۈزىنى ئېچىپ ئۈزىچه شۇك بولۇپ قالغان تىلالخانغا قاراپ–، ! تىلالخان-
ــاراپ پ        ــا ق ــان یوقىغ ــدىكى ق ــتىن ئالقىنى ــانغىمۇ قارىماس ــۇ پاشــشاخانغىمۇ بهرناخ ــۇراتتى، ئ ــپ ئولت ــدا داڭ قېتى ــسىرالپ تىلالخــان ئورنى ى

  ...بىرنىمىلهرنى دىیىشكه باشلىدى
  .كۈچهپ ۋاقىرىدى پاششاخان ئۇكىسىنىڭ یوغىناپ كهتكهن كۆز قارىچۇقىغا قاراپ ئۇنىڭدىن ئهنسىرەپ–، ! ئۇكام تىلالخان-

مـان ھالـدا قـۇرام    تىلالخان ئهمدىلىكته یىغالشتىن توختاپ كۈلۈشكه باشلىدى، ئۇ قۇچىقىدا یاتقان ئاكىسىنى یانغا ئىتتىرىۋېتىپ بىخىرا          
  ...تاشنىڭ كهینىگه بېرىپ تىزىنى قۇچاقالپ ئولتۇرۇپ كاللىسىنى یهرگه ساڭگىالتقىنىچه بىر نىمىلهرنى دەپ یهرنى جىجىالشقا باشلىدى

بهرناخان پاششاخاننىڭ ئـوق تهگـكهن یىرىنـى تـېڭىش ئۈچـۈن یانـدىكى شـهھىد یىگىتنىـڭ كـۆینىكىنى چىـشى بىـلهن یىرتىۋاتـاتتى، ئـۇ                  
ئـۈزىگه گهپ قىلىۋاتقـان تىلالخاننىـڭ یېنىغـا     -اننىڭ نۇرمالـسىز ئهھـۋالنى كـۆرۈپ قۇلىـدىكى پـارچه رەختنـى تاشـالپ قۇیـۇپ ئـۆز           تىلالخ

دە ئۇنىــڭ یېــرىم یۇمۇلغــان كۆزىنىــڭ قــاپىقىنى قــۇلى بىــلهن كهرىــپ تــۇرۇپ ئۇنىــڭ كــۆز قارىچۇقىــدىن بىرنىمىنــى     -یۈگــۈرۈپ بــاردى
  .سهزگهندەك بولدى

!  ئۇنىڭ نېرۋىسى بۇ بېسىمغا بهرداشلىق بىرەلمهپتۇ- دېدى بهرناخان كۆزىگه مۆللىدە یاش ئېلىپ بېشىنى چایقاپ،    -،  ... پاششاخان ئۇ  -
  ...ئۇ سىزنى ھهقىقهتهنمۇ یاخشى كۆرىدىكهن

 قـۇلىنى   پاششاخان یاتقان یىرىدىن تهسلىكته ئۆمىلهپ تىلالخاننىڭ ئولتۇرغان یىرىگه كىلىپ ئۇنىڭ    –،  !جېنىم ئۇكام ... ۋاي ئىسىت    -
  . دېدى ئۈمىد بىلهن بهرناخانغا قاراپ- ئهمدى قانداق قىلىمىز بهرناخان؟،-چىڭ تۇتقىنىچه ،

بهرناخان ئاالھىدە تهربىیه كۆرگهن ك گ ب نىڭ مۈنهۋۋەر ئایال خادىمى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنداق ئىشالرنى نهچچه قېتىم ئۆز بېشىدىن 
  . ھۇدۇقۇپ قالماستىن سالماقلىق بىلهن قارار چىقاردىئۆتكۈزگهن ئىدى، ئۇ بۇنداق ھالقىلىق پهیتته

 تىلالخـان گهرچه مۇشـۇ ھـالهتكه كىلىـپ قالغـان بولـسىمۇ لـېكىن ئـۇ تېخـى ھایـات،           -دېدى بهرناخان كهسكىن ھالدا،–، ! پاششاخان -
یـات قالىـدۇ، مهنمـۇ ھایـات     ئوقمۇ سىزنىڭ ئهجهللىك یېرىڭىزگه تهگمهپتۇ، سىز ھازىرنىـڭ ئۆزىـدە قېچىـپ كىتهلىـسىڭىز تىلالخـانمۇ ھا       

  !قالىمهن، ناۋادا قېچىپ كىتىش قولىڭىزدىن كهلمىسه ئۈچىلىمىزنىڭ ھایاتىدىن ئۈمىد یوق، قارار قىلىڭ پاششاخان
بـۇ قېــتىم بهرناخاننىـڭ كۆزىــدىن قهتئىیلىــك چىقىـپ تــۇراتتى، پاشــشاخان باشـقا گهپ قىلمــاي بېــشىنى لىڭىـشتىپ ئورنىــدىن تۇرۇشــقا       

ان دەرھال كىلىپ پاشـشاخاننى یـۈلهپ تىلالخاننىـڭ یېنىـدا ئولتۇرغـۇزدى ئانـدىن یهردىكـى یىرتىـق التىالرنـى ئېلىـپ                  بهرناخ. تهمشهلدى
  .ئۇنىڭ دۈمبىسىنى ناھایىتى ئۇستىلىق بىلهن تېڭىپ چىقتى

چىـڭ تۇتــۇپ تــۇرۇپ  دېـدى پاشــشاخان بهرناخاننىـڭ قــۇلىنى   -،...ســىلهرنى ئـاۋۋال ئالالغــا تاپــشۇردۇم ...  بۇپتـۇ، بهرناخــان مهن قاچـاي  -
  .ھاسىرىغىنىچه

 - خالىدە كۆزىگه یاش ئېلىپ ئاغىزىدىن قـان ئېقىۋاتقـان پاشـشاخاننىڭ یـۈزىنى كۆكـسىگه باسـتى،           - قولىڭىزدىن كېلىدۇ پاششاخان،   -
  !سىزنى كۈتىمهن تاكى سىز قایتىپ كىلىپ مىنى باغرىڭىزغا باسقۇچه پاششاخان

  ! ساقالڭ مهن چوقۇم قایتىپ كېلىمهن بهرناخان، مىنى-
پاششاخان بېشىنى تهسلىكته كۈتۈرۈپ بهرناخاننى باغرىغا بېسىپ ئۇنىڭ بىلهن خوشالشـتى ئانـدىن ئۇكىـسى تىلالخاننىـڭ پىشانىـسىگه       
قایتىالپ سۆیۈپ كۆز یېشى قىلغاندىن كېیىن داق یهردە كۈزى ئۇچـۇق یاتقـان شـهھىد یىگىتنىـڭ یـۈزىگه یـۈزىنى یېقىـپ ئۇنىـڭ بىـلهن                  

  . خوشالشتى
 مهسلىھهتلىــشىۋالغاندىن كېــیىن بهرناخــان تىلالخاننىــڭ قولتىقىــدىن یــۈلهپ ئــۇنى قارشــى تهرەپتىكــى قۇراللىــق ئاالھىــدە قىــسىم   ئــۇالر

  .یۇشۇرۇنغان تهرىپىگه ئېلىپ ماڭدى
 بىـر ئـاز   ئاالھىدە قىسىمنىڭ باشلىقى بۇ ئىككهیلهننى كۆرۈپ ئۇالرنىڭ ئارسىدا زادى نېمه ئىـشالرنىڭ بۇلـۇپ كهتكهنلىكىنـى بىلهلـمهي         

ئىكهنلىكىنى ناۋادا قىلدىن قىیىق سهۋەنلىك » ئاالھىدە جاسۇس«جىددىلىشىپ قالدى، چۈنكى یۇقىرىدىن كهلگهن بۇیرۇقتا خالىدەنىڭ       
  .ئۆتۈلسه بۇ قىسىمنىڭ خالىدەنىڭ قۇلىدا ھاالك بولىدىغانلىقى ئاالھىدە ئهسكهرتىلگهن ئىدى

  بىر ئادىمىڭغۇ بایام ئۆلدى، یارالنغان یهنه بىرى قېنى؟– دەپ كارنایدا ۋاقىرىدى باشلىق، –،!  خالىدە -
  ! بایام ھهممىنى كۆردىڭ، ئۇق ئۇنىڭ جىگىرىنى یېرىۋېتىپتۇ، ئۇ بۇاللمىدى-
   بىزگه الزىملىق ماتېرىیال قېنى؟-
ئۈنلـۈك  –! قوینىـدا ماتېرىیالنىـڭ قالغـان یېرىمـى یېنىمـدىكى بـۇ یىگىتنىـڭ       !  ئۇ قورسـىقىمدىكى پارتالتقۇچنىـڭ كهیـنىگه تېڭىقلىـق      -

  .ۋاقىرىدى بهرناخان قۇلىنى كارناي قىلىپ تۇرۇپ
  :قىسىم باشلىقى یهنه ۋاقىرىدى

  ! قولۇڭدىكى قۇرالنى تاشلىۋەت-
  !  مانا كۆردىڭمۇ ھهممىسى مانا مۇشۇ-

رسـهتكهندىن كېـیىن   بهرناخان بىلىدىكى قىستۇرۇلغان تاپـانچىالردىن جهمئىـي تـۆت دانىنـى قۇلىـدا ئېگىـز كۈتـۈرۈپ تـۇرۇپ ئۇالرغـا كۆ              
  .یهرگه بىربىرلهپ قۇیۇشقا باشلىدى
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باشلىق دۇربۇن بىلهن ھهممىنى ئېنىق كۆرۈپ تۇرىۋاتاتتى، ئۇ بهرناخاننىڭ یهرگه قۇیغـان تاپانچىالرنىـڭ سـانىغا قـاراپ كـۆڭلى بىـر ئـاز               
  : یېنىدىكى یاردەمچىسىگه ئېیتتىئارام تاپقاندەك بولدى، شۇنداقتىمۇ ئۇ یهنه تهشۋىش ئىچىدە قۇلىدىكى سائهتكه قاراپ قۇیۇپ

  !...ھهي... یۇقىرىدىن كېلىدىغان یاردەمچى قىسىم ئهجهب كهلمىدىیا؟ ھهممىدىن چاتىقى ماۋۇ خالىدە دىگهن نېمه-
 تىك ئۇچارنىڭ كېلىدىغان ۋاقتىمۇ بۇالي دېدى باشلىق، لېكىن بىز ئالته ئادەم، ئـۇ ئىككىـسى ئاسـماندا ئۇچـسىمۇ بىـزگه تېتىیالمـاس               -
  !شلىقبا
 بـاش شـتاب بىكارغـا یـاردەمچى قىـسىم ئىـۋەتهمتى، ئـاۋۇ ئایالـدىن ئهنـسىرەیمهن،          - دېدى باشلىق قاپىقىنى تـۈرۈپ، - ئۇ گىپىڭنى قوي، -

  بىلهمسهن؟
ئاڭغىچه بهرناخان بىلهن تىلالخان ئۇالر تۇرغان قۇرام تاشقا یېقىنالپ كهلـدى، تىلالخـان قـۇلىقى یۇمـشاق كىچىـك بالىـدەك بهخىرامـان           

ئۇالر قۇرام تاشنىڭ یېنىغا كىلىشى تاشنىڭ كهینىدىن ئـالته قۇراللىـق خـادىم        . لدا بهرناخاننىڭ قۇلىدىن تۇتۇپ ئهگىشىپ كىلىۋاتاتتى     ھا
  . چاقماقتهك ئېتىلىپ چىقىپ ئۇالرنى ئارىسىغا ئېلىۋالدى

  .نى تهڭلهپ تۇرۇپبۇیرۇق قىلدى باشلىق ئىككىسىنىڭ بېشىغا ئاپتومات–،! قۇلۇڭنى بېشىڭغا ئېلىپ یهردە یات-
شۇ ئهسنادا بهرناخان قىسىم باشلىقىنىڭ قهدەمنى خاتا باسقانلىقىنى سىزىپ كۆڭلىدە چوتنى سـۇقۇپ بولغـان ئىـدى، ئـۇ قـۇلىنى بېـشىغا            
قویمــاقچى بولــۇپ ئىككــى قــۇلىنى كۆتۈرگهنــدەك بىــر قىلىــپال كــۆزنى یۇمــۇپ ئــاچقۇچه تىلالخاننىــڭ بهل قىــسمىغا یۇشــۇرۇپ قویغــان    

  . ئېلىپ چاقماق تىزلىكىدە قىسىم باشلىقىنىڭ مېڭىسىگه بهتلهپ ئۈلگۈردىتاپانچىنى
 غهزەپ بىـلهن ۋاقىرىــدى بهرناخـان قالغــان بهش   –، !بولمىـسا بۇنىــڭ كاللىـسىدىن تۆشـۈك ئېچىــۋېتىمهن   !  ھهممىـڭ قـۇرالنى تاشــالش  -

  .خادىمغا
قىلغان بىر ئاۋاز بىلهن بهرناخاننىڭ قۇلىـدىكى  » پاڭ «اندا قالغان مهرگهنلهر كۆز ئالدىدىكى بۇ ئىشالرغا ئىشىنهلمهي گاڭگىراپ تۇرغ    

تاپانچىدىن بىر پاي ئوق ئېتىلىپ چىقىپ ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى باشـلىققا یىراقـراق تۇرغـان بىرسـىنىڭ پىشانىـسىدىن تۆشـۈك ئېچىـۋەتتى،          
  .لدىبىچارە خادىم قۇلىدىكى قۇرالنى تاشالشقىمۇ ئۈلگۈرەلمهي تىزالنغان ھالدا جان تهسلىم قى

ئاڭغىچه پاششاخان بهرناخان بىلهن ئالـدىن دېیىـشىۋالغىنى بـویىچه ئـوق ئـاۋازىنى ئـاڭالپال قـۇرام تاشـنىڭ كهینىـدىن جېنىنىـڭ بـارىچه                    
  ...لىۋىگه چىشلهپ یۈگۈرۈۋاتاتتى-ئۇ بار كۈچىنى ئىشقا سېلىپ لىۋىنى...یۈگۈردى  چېگرا تهرەپكه قاراپ

ــىدىن   ــسىنىڭ ئوتتۇرس ــڭ پېشانى ــۈز خادىمىنى ــاتى      ئ ــرەپ ئاپتوم ــۇلى تىتى ــلىقىنىڭ ق ــسىم باش ــاننى كــۆرگهن قى ــان ق ــۇرقىراپ چىقىۋاتق  ش
  :ئىختىیارسىز بهرناخانغا ئۆتۈپ كهتتى، ئۇ كېكهچلهپ قول ئاستىدىكىلهرگه بۇیرۇق قىلدى 

  ! دەرھال ئۇنىڭ دىگىنىدەك قىلىڭالر-
هرگه قۇیۇپ ئىككى قۇلىنى بېـشىنىڭ ئۈسـتىگه ئېلىـشى بهرناخـان     قالغانالر شۇئان باشلىقىنىڭ دىگىنى بویىچه قۇلىدىكى ئاپتوماتالرنى ی 

  .پاكىزە قىرىۋەتتى-قىلىپال قۇلىدىكى ئاپتومات بىلهن كهینىگه كىرىۋالغان بۇ ئاالھىدە قىسىمنى دۇنیادىن پاك» ...تات...تات«
قاندا ئاسماندا بىر تىك ئۇچار ئایروپىالن بهرناخان ئىشنى تۈگىتىپ دەرھال پاششاخاننىڭ كهینىدىن چېگرا تهرەپكه مېڭىشقا تهمشىلىۋات 

  ...پهیدا بولۇپ ئۇالرنى مۇھاسىرىگه ئېلىۋالدى، بهرناخان ئامالسىز ئاخىرى قۇرال تاپشۇرۇشقا مهجبۇرى بولدى
قانسىراپ كهتكهن پاششاخان شۇ یۈگۈرگىنىچه بهرناخـان ئېیتىـپ بهرگهن ھېلىقـى تىـك یارغـا ئـاران یىتىـپ بـاردى، شـۇنداق قىلىـپ ئـۇ                  

 ..كهینىگه قاراشقىمۇ مادارى یوق ھالدا ئۆزىنى ئىران تهۋەلىكىدىكى كۆلگه ئاتتى
 

  سۆرە یاسىن: ئون یهتتىنىچى باب

  
جهننهت یهتتىنىڭ پىرىزدىنىتقـا ئېیتىـپ بهرگهن گۈلزارلىقنىـڭ ھىكایىـسى ئاخىرالشـقاندا كهچكـى قۇیاشـمۇ بهش بۇرجهكلىـك بىنانىـڭ                    

  .ىنى ئهگهشتۈرۈپ زىمىننىڭ ئۇ قېتىغا ئاتلىنىشقا تهمشىلىۋاتاتتىدەرىزىلىرىدىن ئۆزىنىڭ نۇر دەستىلىر
  ! كۆپ جاپا تارتىپسىز- پېرىزدىنىت ئۇنىڭ قۇلىنى یهنه بىر قېتىم مهھكهم تۇتۇپ ئېیتتى،–، ! پاششاخان ئوغلۇم-

  . پاششاخان پېرىزدىنىتنىڭ ئاتىالرچه قاراشلىرىدىن، سهمىمىي سۆزلىرىدىن كۆزىگه یاش ئالدى
 سـىزنى  - دېدى پاششاخان بېشىنى لىڭىـشتقان ھالـدا كۆزىـدىن سـىرغىغان یـاش تامچىـسىنى سـۈرتۈپ تـۇرۇپ،        -دىنىت ئهپهندى،  پېرىز -

  !ئۆلتۈرمهكچى بولغان قاتىل ئاددى ئادەم ئهمهس، ئۇ ئاسانلىقچه بولدى قىلمایدۇ
  .هس قالغان ھالدا ئاڭالشقا تهقهززا بولۇپھ- دەپ سورىدى پېرىزدىنىت بۇ گهپتىن ھهیرانۇ- قېنى پاششاخان ئېیتىڭه، ئۇ كىم؟،-
  ... ئېیتىشقا تىلىم كۈیىدۇ ئالیىلىرى-
   بىزگه ھازىرغىچه تۇتۇق بهرمىگهن زادى قانداق ئادەم ئۇ پاششاخان؟-
  ! ئۇ دەل سىزنىڭ مۇشۇ زېمىندىكى ئهڭ یېقىن دوستىڭىزنىڭ دادىسى-
ــشلهپ ئویلىنىــشقا باشــلىدى،  پېرىزد-،...ئهڭ یــېقىن دوســتۇم ... مىنىــڭ ئهڭ یــېقىن دوســتۇم - ــاۋىن  -ىنىــت بــارمىقىنى چى ھه، ســىز مۇئ
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  ! چاقچىقىڭىز ئېغىر كهتتى پاششاخان- پېرىزدىنىت كۈلۈپ كهتتى،-پېرىزدىنىتنى دېمهكچى ئهمهستۇ؟،
ڭ پۈتۈنلهي  بۇ ئىشتىن دوستىڭىزنى- دېدى پاششاخان سهمىمىیلىك بىلهن،–، ! یاق، بۇ ھهرگىز چاقچاق ئهمهس پېرىزدىنىت ئالىیلىرى-

  !خهۋىرى یوق ئهمما بۇ ئىشنى پهردە ئارقىسىدا پىالنلىغۇچى دەل ئهشۇ مۇئاۋىن پېرىزدىنىتنىڭ دادىسى
 بۇنــداق دىیىــشكه نــېمه ئاساســىڭىز بــار؟ ئۇنىــڭ دادىــسى مىنىــڭ ئونىۋېرســىتېتتىكى مهن ئهڭ یاخــشى كۆرىــدىغان ئۇســتازىم بولىــدۇ     -

  .قایتىدىن سىنچىالپ قاراپ دېدى پېرىزدىنىت پاششاخانغا -پاششاخان؟،
 مهن شۇ قېتىم تۈركمهنىستان چېگىرىسىدىن ئىراندىكى كـۆلگه ئـۆزەمنى ئاتقانـدىن كېـیىن شـۇ ئىـرانلىقالر تهرىپىـدىن قۇتقۇزۇلـۇپ          -

 ئاخىرى بىـر قـانچه یىلـدا مىـڭ بىـر مۇشـهققهت بىـلهن دۆلىتىڭىـزگه یىتىـپ كهلـدىم، ئانـدىن ھېلىقـى ماتېرىیـالنى ئالـدىنقى نۆۋەتلىـك                   
 بهرناخاننىـڭ ئېیتقىنـى تـوغرا ئىـكهن، شـۇ      -كىچىـك تىنغـان ھالـدا،   - دېدى پاششاخان ئۇلـۇق  -پېرىزدىنىتقا ئۆز قۇلۇم بىلهن تاپشۇردۇم،    

چاغــدا ك گ ب مىنــى ھهر تهرەپــتىن ئىــزدەپ قېزىــۋەتتى، مهن ئىرانــدىكى ۋاقتىمــدا رۇس جاسۇســلىرى تهرىپىــدىن ئۆلــۈپ كهتكىلــى تــاس  
ىنىتى ماتېرىیالنى تهپسىلى كۆرۈپ مهندىن نېمه تهلىپىڭ بـار دەپ سـورىغاندا مهن ئـارتۇقچه شـهرت قۇیالمىـدىم،           قالدىم، ئامېرىكا پېرىزد  

دە یۇشـۇرۇنۇپ  » كىـراۋىن ھهربىـي تۈرمىـسى   «شۇ چاغدا ك گ ب دىن ۋاقىتلىق ئۆزەمنى قوغداپ تۇرۇش ئۈچۈن ماڭا نىسبهتهن سىلهرنىڭ   
 پېرىزدىنىت بۇ تهكلىپىمنـى مـاقۇل كـۆرۈپ ئـۆزى شهخـسهن بـۇنى تهسـتىقلىدى، شـۇنىڭ         تۇرۇشنىڭ ئۈزى ئهڭ ئاقىالنه چارە ئىدى شۇڭا     

  ...بىلهن مهن یهنه ئۈچ یىلنى ئهشۇ جایدا بىخهتهر ئۆتكۈزدۈم
بىر كۈنى سىزنىڭ ۋال سىتىرىت كوچىسىدىكى یىغىلىشتا سۆز قىلىدىغانلىقىڭىزنى تېلېۋىزوردىن ئاڭالپ قالدىم ، لېكىن شـۇ كېچىـسى           

هپ چىقىپتىمهن، ئهتىسى كالالمغا سىز توغرىلىق بىر خىل خىیال كېلىۋالـدى، سـىزنىڭ تۇغۇلغـان كـۈنىڭىزنى ئویلىنىۋېتىـپ            سىزنى چۈش 
سىز نۇتۇق سۆزلهیدىغان ئهشۇ كۈنى سىزدىكى ئۈچ خىل بىئولوگىیىلىك ھالهتنىـڭ بىـرال ۋاقىتتـا ئهڭ تـۆۋەن نوقتىغـا چۈشـىدىغانلىقىنى               

  ...بایقاپ قالدىم
  . سورىدى پېرىزدىنىت ئۇنىڭ سۆزىگه قىزىقىپ-خىل بىئولوگىیىلىك ھالهت باالم؟، قایسى ئۈچ -
 مهن سىزگه سۆزلهپ بهرگهن چىنـى ماچىنـدىكى ھېلىقـى قولیازمـا توغرسـىدىكى گهپ ئىـسىڭىزگه بـاردۇ ھهقىچـان، ئۇنىڭـدا ئىنـسان                     -

ــل  ــڭ ئهقىـ ــدىن باشـــالپ ئۇنىـ ــىتىنىڭ -تۇغۇلغانـ ــڭ  33پاراسـ ــدە، كهیپىیاتنىـ ــ28 كۈنـ ــڭ  كۈنـ ــر دەۋر  23دە، تهن قۇۋۋىتىنىـ ــدە بىـ  كۈنـ
یىلالردىـال ئوتتۇرىغـا قویغـان    -1930 ھـازىرقى زامـان ئـالىملىرى تېخـى     -قىلىدىغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم، بۇ خىل نهزەرىیهنىڭ ئـۆزىنى   

ۇتۇق سـۆزلهیدىغان بـۇ   یىلى ئاندىن رەسمىي خهلىقئارالىق یېغىن ئېچىلدى، سىزنىڭ ن   -1960ئىدى ئامېرىكىدا بولسا بۇ تېما توغرىسىدا       
كۈنىڭىزدە مانا بۇ ئۈچ خىل دەۋرىیلىكنىڭ بىرال ۋاقىتتا ئهڭ تۆۋەن نوقتىغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقىنى بایقاپ قالدىم، ئاندىن ئۆزەمچه بـۇ    

هرق ئىشقا قىزىقىپ قېلىـپ سـىزنىڭ تۇغۇلغانـدىكى یۇلتـۇز تۈركـۈمىڭىزگه قـاراپ بـاقتىم، سـىز مهیلـى غهرب ئاسترولوگىیىـسى یـاكى شـ              
ئاسترولوگىیىسى تهرەپتىن بولمىسۇن تۇغۇلغان ۋاقتىڭىزدىكى یۇلتۇزىڭىز تۇپراق یۇلتۇزغا تهۋە ھىساپلىنىدۇ، ھېلىقى قول یازما پۈتۈكته 

تۇپـا كۆتۈرۈلـۈش ھادىسىـسى یـۈز بىرىـدۇ،      -تۇپراق یۇلتۇزلۇق بۇرجالرغا شامالغا تهئهللۇق كهۋاكىپالر ئېقىپ كىرسـه تهبىئهتـته بـوران         « 
شۇنىڭغا ماس ھالدا توپراق یۇلتۇزلۇق ئادەمنىڭ بهدىنىدىكى خىلىتالر ئارىسىدا یهنى تۇپراققا ۋەكىللىك قىلىدىغان سهۋدا خىلىتى      ھهمدە  

ئىنـسان  «دېـگهن تهلىمـاتالرنىمۇ ئوتتۇرىغـا قویغـان، ئانـدىن      » بىلهن قان خىلىتى ئوتتۇرىسىدا مۇناسىپ ئۆزگۈرۈشـلهر كىلىـپ چىقىـدۇ     
ڭ تهبىئىتىگه خاس تهبىئهتلىك كهۋاكىپنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىسا قـۇۋۋىتى ئېـشىپ، تۈرلـۈك ئىـشلىرى ئـوڭ كېلىـدۇ         بهدىنى ئۆز یۇلتۇزىنى  

ھهتتــا دىنىــي ئىبــادىتى مهقبــۇل بولىــدۇ، ئهكــسىچه ئــۆز یۇلتۇزىنىــڭ تهبىئىتىنــى ئاجىزالشــتۇرغۇچى كهۋاكىپالرنىــڭ تهســىرىگه ئۇچرىــسا   
دىگهنـدەك بهزى خـۇراپىي   »  ئىـشلىرى یۈرۈشـمهیدۇ ھهتتـا ئىبـادىتى مهقبـۇل بولمایـدۇ        بهدەننىڭ تهڭپۇڭلۇقى قاالیمىقانلىـشىپ تۈرلـۈك     

ــل تهلىمــات           ــۇ خى ــا مۇش ــان غهرب ئاستىرولۇگىیىــسى مان ــازىرقى زام ــادىكى ھ ــان، ئهمىلىیهتتىمــۇ یاۋرۇپ ــا قویغ ــاتالرنىمۇ ئوتتۇرىغ تهلىم
  .ئاساسىدىكى قهدىمى ئاسترولوگىیهنى تۇتقا قىلىپ كېڭهیگهن

لغان كۈنىڭىزگه قارایدىغان بولساق بۇ كۈنى دەل سائهت ئون ئىككى یېرىمدا ئاسـترولۇگالر نهزىرىـدىكى ئاتـالمىش شـۇم            سىزنىڭ تۇغۇ 
ئهمىلىیهتتىمـۇ ھـازىرقى زامـان    . یۇلتۇزىڭىز یهنى سىزگه پایدىسىز بولغان كهۋاكىپ سـىزنىڭ بېـشىڭىزغا ئهڭ تىـك ئۇدۇلالنغـان بولىـدۇ         

لساق بۇ كۈنى سائهت ئون ئىككىدىن ئوتتۇز مىنۇت ئۆتكهنـدە قۇیـاش سېستىمىـسىدىكى بىـر سـهییارە            ئاستىرونومىیىسىگه قارایدىغان بو  
  .سىتىرت كوچىسىنىڭ جۇغراپىیىلىك ئورنىغا نىسبهتهن ئهڭ تىك ھالهتته ئۇدۇل كهلگهن بولىدۇ-دەل ۋال

 دەسـسهپ تۇرغـان جۇغراپىیىلىـك ئۇرۇنغـا     ئهمدى شۇ كۈندىكى شامالنىڭ تۇیۇقسىز كۈچىیىشىگه كهلسهك بۇ سائهتته ئاي شـارىمۇ سـىز          
بهلىـم بـۇ خىـل تهلىمـاتنى پۈتـۈنلهي      » شامال كۈچىنى كۈچهیتىدىغان مۇناسىۋەتلىك بىر بۇرچقا كىرگهن بولىـدۇ       «نىسبهتهن ئاتالمىش   

الر دەستۇرىدىمۇ یوققا چىقىرىشقىمۇ بولماس، بۇ توغرىسىدىكى گهپلهر یىراق قهدىمىي شهرىقتىكى ئۇرۇش ئالىمى سۇنزىنىڭ ھهربىي ئىش
بـۇ كۈنـدىكى تۇیۇقـسىز ئـۆزگهرگهن شـامال كۈچىنىـڭ یۆنۈلىـشى ئوقنىـڭ تېخىمـۇ یىراققـا                «دېـمهك ئاسـتىرولوگالر     . ئاز توال ئۇچرایدۇ  

ــۇمكىن   ــشى م ــۈرتكه بولى ــشىغا ت ــامىلنى      » بېرى ــۇھىم ئ ــامال كــۈچى ئهڭ م ــدە ش ــڭ مهرگهنلىكى ــسىز قاتىلنى ــىزمۇ بىلى دەپ قارىغــان، س
  . ئىگهللهیدۇ

ەتته مانا مۇشۇ خىل پایدىسىز ئامىلالر ئىچىدە سىزگه قول سـېلىش دەل ئاتـالمىش ئاسـترولۇگالرنىڭ كۆرسهتمىـسى بۇیـۇنچه بولغـان            ئاد
بولىدۇ، مهن تۆنۈگۈن بۇیرۇققا ئاساسهن ئاقساراي ئىچىدىكى مۇناسـىۋەتلىك دەپ قارالغـان مـۇھىم شهخىـسلهرنىڭ ئـارخىپىنى تهپـسىلى                 
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قېتىمقـى نۇتـۇق پائالىیىتىڭىزنىـڭ كـۈن تهرتىپىنـى سـىزنىڭ ئـاقىلالر گـۇرپىڭىز ئورۇنالشـتۇرغان بولىـدۇ ،               كۆرۈپ چىقتىم، سـىزنىڭ بـۇ       
ئاقىلالر گۇرپىڭىزنىڭ مهسئۇلى بولغان ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇھىم شهخس سىتېۋىن بولسا دەل مۇئاۋىن پېرىزدىنىتنىڭ دادىسى دوكتـور            

بـالىلىق مۇناسـىۋەتتىنمۇ یـېقىن بولـۇپ      -ۇنهۋۋەر ئوقۇغۇچىسى، ئۇالرنىڭ مۇناسىۋىتى ئاتا    كالدىیانىڭ خارىۋارد ئونىۋېرسىتېتىدىكى ئهڭ م    
ــدىكهن، دوكتــور كالــدىیانىڭ ئهســلى كهســپى             ــتازى كالــدىیاغا مهســلىھهت ســالماي قىلمای ــادەتته ســىتېۋىن ھهرقانــداق ئىــشنى ئۇس ئ

هھهتتىكــى بېلىمــى تهڭداشــسىز، دۆلهت ئىچىــدىكى بهزى  جهمئىیهتــشۇناسلىق بولــسىمۇ ئهممــا ئۇنىــڭ ئاســترونومىیه ۋە ئاســترولوگىیه ج 
پـات دەرس سۆزلهشـكه تهكلىـپ قىلىـدىكهن، شهكـسىزكى بـۇ ئىـشنى دوكتـور          -نوپۇزلۇق ئاسترولوگىیه تهتقىقـات ئـورۇنلىرى ئـۇنى پـات         

  .كالدىیا بىر قوللۇق پىالنلىغان
ه ئولتۇرۇپ كهتتى، ئـۇ ئـاخىرى ئورنىـدىن تـۇرۇپ پاشـشاخانغا      پېرىزدىنىت پاششاخاننىڭ بایانلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇرغان یېرىدە ئۇزۇنغىچ   

  :ئېیتتى
 سىز بىلمهیسىز پاششاخان، مهن دوكتور كالدىیانىڭ ئالدىدا چوڭ بولغان، مىنىڭ بۈگـۈنكى كـۈنگه ئېرىشىـشىمنى ئۇسـتازىم كالـدىیا              -

هسـئۇلىیهتچان بىـر ئۇسـتاز ئىـدى، ئهمـدى قانـداق       ئهپهندىنىڭ ئهجرىدىن ئایرىپ قارىغىلى بولمایدۇ، ئۇ ئاجایىپ كۆیۈمچـان بىـر ئاتـا، م       
  !بولۇپ بۇ ئىشقا قول تىققاندۇ؟ زادى ئىشهنگۈم كهلمهیدۇ دەڭا

 ئالدىغا ئىگىلمهیدىغان قول یوق، ئىشالرنىڭ یهنه یامانغا ئۆزگۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئهڭ یاخشىسى ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۇنى -
  ! پېرىزدىنىت ئهپهندىتېپىپ بۇ ئىشالرنى ئاخىرالشتۇرۋېتىڭ

  . بېشى قاتقان پېرىزدىنىت پاششاخانغا ئۈمىد بىلهن قارىدى-؟،... سىزنىڭچه-
 مېنىڭچه مۇئاۋىن پېرىزدىنىت بۇ ئىشتىن ئهسال خهۋەرسىز، دوكتور كالدىیامۇ نوپۇزلۇق ئالىم ھهم مـۇنهۋۋەر بىـر ئاتـا، بـۇ ئىـشنى سـىز         -

  !ئۇڭۇشلۇق ھهل قىالالیسىز پېرىزدىنىت
 ئۇنـداقتا ئېغىـر كۆرمىـسىڭىز مهن ئۇسـتازىمنىڭ     -ئارقىـدىن لىڭىـشتىپ   - دېـدى پېرىزدىنىـت بېـشىنى ئارقـا        -ىڭىزنى چۈشـهندىم،     گىپ -

ــمهن؟،       ــدىغۇ دەی ــز تېخــى تۈگىمى ــدىغان گهپلىرىڭى ــا دەی ــلهي، ماڭ ــپ كى ــر بېرى ــۈیىگه بى ــك   -ئ ــاراپ مهنىلى ــت پاشــشاخانغا ق  پرىزدىنى
  .كۈلۈمسىرىدى

 -،!ساق ئۈچ یىل بولدى، غهلبه بىلهن قایتىپ كېلىشىڭىزنى كۈتىمهن-دىت، بۇ كۈننى كۈتكىلى ماڭا ساپمۇ     شۇنداق ھۆرمهتلىك پېرىز   -
  .پاششاخانمۇ پېرىزدىنتقا جاۋابهن ئىللىق كۈلۈمسىرىدى

 ئورنىـدىن  پېرىزدىنتنىڭ ساالمهتلىكى تېخى سهللىمازا ئهسلىگه كىلهلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇ پاششاخاننىڭ یاردىمىدە ناھایىتى تهسلىكته       
تۇردى، ئۇ باشقىالرغا ئۆزىنىڭ قهیهرگه بارىدىغانلىقىنىمۇ ئېیتماي شهخسى قوغدىغۇچىسى بىـلهن بهش بۇرجهكلىـك بىنـادىن ئایرىلىـپ         
ئۇدۇل دوكتۇر كالدىیانىڭ داچىسىغا یىتىپ كهلدى، ئىشىك باققۇچى پېرىزدىنىتنىڭ ماشىنىسىنى كۆرۈپ دەرھال دەرۋازىنى ئۇلۇغ ئېچىـپ    

  . ھۆرمهت بىلدۈردىئۇنىڭغا 
ــشىكنىڭ           ــۇرۇپ ئى ــىراپ ت ــانغىنىچه ھاس ــسىنى تای ــدىكى ھاسى ــۇپ قۇلى ــدۇرۇپ قۇی ــدا قال ــۈك ھویلى ــسىنى گۈلل ــت قوغدىغۇچى پېرىزدىنى
ــدىیانىڭ           ــور كال ــۇنى دوكت ــهن ئ ــۋىگه ئاساس ــڭ تهلى ــپ پېرىزدىنىتنى ــشىكنى ئېچى ــى ئى ــۆتمهي خىزمهتچ ــال ئ ــتى، ھای ــوڭغىرىقىنى باس ق

  . باشالپ ئهكىردىكۇتۇپخانىسىغا ئۇدۇلال
  .ئىشىك یىنىك چېكىلدى

  !  كىرىڭ-
یېقىملىق ھهم تونۇش رۇخـسهت ئاۋازىـدىن كېـیىن پېرىزدىنىـت ئىـشىكنى ئېچىـپ كرىـسلودا ئولتـۇرۇپ ماتېرىیـال كۆرىۋاتقـان دوكتـور                      

ــڭ ئۇچچىغــا چۈشــۈپ        ــور بۇرنىنى ــان دوكت ــنالپ قالغ ــشلهرگه یېقى ــدى، یهتمى ــپ كهل ــدىغا ئاســتا مېڭى ــدىیانىڭ ئال ــۇقىرى  كال  قالغــان ی
  .گىرادۇسلۇق كۆز ئهینهكنى بىر قۇلى بىلهن ئوڭشاپ تۇرۇپ بېشىنى كۈتۈرۈپ پرىزدىنىتقا قارىدى

  . دېدى پېرىزدىنىت مۇالیىملىق بىلهن بېشىنى ئىگىپ كۈلۈمسىرەپ–،! كهچلىكىڭىز خهیرىلىك بولسۇن ئۇستاز-
، ئـۇ ئۆزىنىـڭ ئـامراق ئوقۇغۇچىـسىنىڭ ئۈلۈمـدىن سـاق قېلىـپ ئالدىـدا         دوكتور كالدىیا تۇرمۇشتا پىشقان تهجرىبىلىك بىر ئۇسـتاز ئىـدى    

ئىللىق كۈلۈمسىرەپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ناھایىتى خۇشال بولدى شۇنداقال بۇ ھۆرمهتكه الیىق پېرىزدىنىتنىڭ ئالـدىن خهۋەرلهنـدۈرۈش      
  .قىلماي تۇیۇقسىز ئۈیىگه یالغۇز كىلىپ قالغانلىقىدىن ھهیران قالدى

   قانداق شامال ئهكهلدى ئهمدى سىزنى بۇ یهرگه؟-دېدى دوكتور خۇشچىراي ھالدا ئورنىدىن تۇرۇشقا تهمشىلىپ،-،!لۇم  كېلىڭ ئوغ-
 پېرىزدىنىـت ئورنىـدىن تۇرغىلىۋاتقـان دوكتۇرنىـڭ مۆرىـسىنى یىنىـك تۇتـۇپ        - سىز بىلهن خوشلىشاي دەپ تۇیۇقسىز كهلـدىم ئۇسـتاز،        -

  .ئۇنىڭغا یېقىن ئولتۇردى
  . دېدى دوكتور پېرىزدىنىتنىڭ سۆزىدىن ئهجهبلىنىپ-؟، ...لغىنىڭىز دېمهكچى بو-
 مهن ئۇزۇن سهپهرگه ئاتلىناي دېگهن، بهلكىم بۇ بىزنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى قېتىملىـق كۆرۈشۈشـىمىز بولـۇپ قـاالر، مهن ئهمـدى ئامېرىكـا           -

  !زىمىنىغا قایتا قهدەم باسماسلىقىم مۇمكىن ئۇستاز
  . دېدى دوكتور كۆز ئهینىگىنى ئېلىۋېتىپ پېرىزدىنىتقا بۇیرۇلۇپ قاراپ- بۇ نېمه دىگىنىڭىز ئوغلۇم؟،-
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ئارقىدىن ئوڭۇشـسىزلىقالرغا ئـۇچراۋاتىمهن، بـۇ یهردە تۇرۇۋەرسـهم بـالىلىرىم      - سۆیۈملۈك ۋەتىنىم ماڭا قۇچاق ئاچمىدى ئۇستاز، ئارقا   -
  جهم ئۆتكۈزسهم دەیمهن؟ئاتىسىز قالغۇدەك، ئهمدى ئاخىرقى ئۆمرۈمنى ئائىلهمدىكىلهر بىلهن خاتىر

  . دېدى دوكتور كۆز ئهینىگىنى سۈرتىۋېتىپ بولغاندىن كۆزىگه ئۇنى قایتا تاقاپ تۇرۇپ- بۇ سهۋەب ئهمهسقۇ باالم؟،-
  . پېرىزدىنىت گېپىنىڭ ئایىغىنى ئېیتالمىدى-،..... شۇنداق بۇ سهۋەب ئهمهس، ئهمما-
  .تور پېرىزدىنىتنىڭ قۇلىنى چىڭ تۇرۇپ تۇرۇپ دەپ سورىدى دوك- ئېیتىڭه زادى نېمه سهۋەب بولدى؟، -
 پېرىزدىنىت بۇ گهپنى دەپ بولۇپ كـۆزىگه مۆللىـدە یـاش    –،! ئهمما مىنىڭ تهلهي یۇلتۇزۇم ماڭا ئالدىنى قىلمایۋاتىدۇ ئۇستاز       ... ئهمما   -

  .ئالدى
ئورنىدا ئۇزۇن ئولتۇرۇپ ھېچقانداق گهپ دېگهن بۇ سۆزنى ئاڭالپ ھهممه ئىشنىڭ تېگىگه یهتتى، ئو      » تهلهي یۇلتۇزى «دوكتور كالدىیا   

  .قىلمىدى، ئاندىن یېنىدىكى پرىزدىنىتنىڭ مۆرىسىنى ئىككى قولالپ تۇتۇپ تۇرۇپ ئۇنى باغرىغا چىڭ بېسىپ ئۆكسۈپ یىغالپ كهتتى
  !مهن باالم كىتىدىغان ئادەم سىز ئهمهس - دېدى دوكتور كۆزىدىن مارجاندەك یاش تۈكۈپ تۇرۇپ،–، ! ئوغلۇم مىنى ئهپۇ قىلىڭ-
  !... یاق ئۇستاز-

بىــر ھــازادىن كېــیىن . بىرىــدىن ئهپــۇ سۇرىــشىۋاتاتتى-تىنــسىز قۇچاقلىــشىپ كۆزلىرىــدىن ئاققــان یاشــلىرى ئــارقىلىق بىــر  -ئــۇالر ئــۈن
  .پېرىزدىنىت مېڭىشقا تهمشهلدى

  .قالغان پېرىزدىنىتنى توختىتىپ دېدى دوكتور كالدىیا ئىشىك یېنىغا بېرىپ -،... باالم سىزگه دەیدىغان بىر گېپىم بار ئىدى-
  . دېدى پېرىزدىنىت كهینىگه بۇیرۇلۇپ قاراپ- قۇلىقىم سىزدە ئۇستاز، -
 ئـالىم  - دېدى دوكتور پۇشایمان یاشلىرىغا تۇلۇپ كهتكهن كۆزلىرىنى سـۈرتۈپ تـۇرۇپ،  - ئوغلۇمغا بۇ ئىشالرنى ئېیتمىغان بولسىڭىز ، -

  ... ھېس قىلىۋاتىمهنبولماقتىن ئادەم بۇلىشنىڭ تهسلىكىنى ئهمدى
 دەپ كۈلـدى پېرىزدىنىـت   -،!ئـۇ مىنىـڭ دۇنیـادىكى ئهڭ یـېقىن دوسـتۇم، ئۇنىـڭ ھایـاتى مىنىـڭ بـارلىقىم ئۇسـتاز                ...  خاتىرجهم بۇلۇڭ  -

  .دوكتورغا ئىشهنچ بىلهن تىكىلىپ قاراپ
ى بۇغۇپ كـۆڭلى ناھـایىتى خۇشـال ھالـدا     كىتاپن-شۇنداق قىلىپ پېرىزدىنىت یېرىم سائهت ئىچىدە دوكتور كالدىیا بىلهن بولغان ھېساب   

ئاقسارایغا قایتتى، یاتاقتا ساقالپ تۇرغان پاششاخان پېرىزدىنىتنىـڭ ئۇچـۇق چىرایىغـا قـاراپ ئىـشالرنىڭ ئۇڭۇشـلۇق بولغـانلىقىنى ھـېس              
  .قىلىپ ئىچىدە خۇداغا مىڭ شۈكۈرى قىلدى

  .لۇق ئىچىۋاتقان پېرىزدىنىتتىن ئهھۋالنى بىلگۈسى كىلىپ دەپ سورىدى پاششاخان ئۇسسۇ- قانداق بولدى پېرىزدىنىت ئهپهندى؟،-
 دەپ كۈلۈپ كهتتى پېرىزدىنىت قۇلىدىكى ئىستاكاننى ئویناپ ئولتۇرۇپ ئۆزىنىـڭ یارىالنغـانلىقىنى ئۇنۇتقـان    - قانداق بۇالتتى ئوغلۇم،   -

  ىپ بىرىمهن پاششاخان؟ ئىشالر سىزنىڭ دېگىنىڭىزدەك بولۇپ چىقتى، ئېیتىڭا ئهمدى مهن سىزگه نېمه قىل-ھالدا،
چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ یېقىن دوسـتىدىن شـۇنداقال بـۇ یـېقىن دوسـتىنىڭ دادىـسى       . پېرىزدىنىتنىڭ مۇشۇ تاپتا كۆڭلى ناھایىتى خۇشال ئىدى    

 شۇڭا پاششاخان پۇرسهتنىڭ یىتىپ كهلگهنلىكىنى بىلىپ گهپنى ئهگىـتمهي . بولغان كالدىیا دوكتوردىنمۇ ئایرىلىپ قالغۇسى یوق ئىدى     
  :ئۇدۇلال ئېیتىۋەردى 

  ! قهدىرلىك پېرىزدىنىت ئهپهندى، ئالالھ خالىسا مىنىڭ ۋەتىنىمنى رۇسالرنىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدىن تارتىپ چىقىرىۋېلىڭ-
پېرىزدىنىتنىڭ خۇشال كۈلكىسى یۇقۇلـۇپ چىرایىنـى بىـر غهم باسـقاندەك بولـدى، بىـر دەمـدىن كېـیىن چىرایىغـا ئاۋالقىـدەك خۇشـاللىق              

  .تۈپ پاششاخانغا تىكىلىپ قارىدىیۈگۈر
 مهن بار كۈچـۈم بىـلهن تىرىـشىمهن، بـۇ ئىـشقا بىـر ئـاز ۋاقىـت         – دېدى پېرىزدىنىت ئۇنىڭ قۇلىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ،       - بولىدۇ باالم،  -

  !ۇنبۇ مىنىڭ سىزگه قىلغان رەھمىتىم بولۇپ قالس! كىتىدۇ، مهن تهلىۋىڭىزنى ھهممه كۈن تهرتىپنىڭ ئهڭ ئالدىغا قۇیىمهن
 دېـدى پاشـشاخان ئـالقىنى بىـلهن     –، !سائادەت تىلهیمهن-ئۇلۇغ ئالالھىمدىن سىزگه ئۆمۈرلۈك بهخت  !  رەھمهت پېرىزدىنىت ئهپهندى   -

  ! تۈركمهنىستان سىزنى مهڭگۈ ئۇنۇتمایدۇ-تارامالپ تۈكۈلگهن كۆز یاشلىرىنى سۈرتۈپ تۇرۇپ،
سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكـى ھایـاتى بىخهتهرلىكىڭىـز دۆلىتىمىـز تهرىپىـدىن      -، پېرىزدىنىت بېشىنى لىڭىشتىپ تۇرۇپ ئېیتتى - پاششاخان، -

قوغدىلىــدۇ، ســىزنى پــات ئارىــدا ۋەتىنىڭىــزگه قــایتۇرىمهن، بېرىــپ دوســتىڭىز تىلالخــان بىــلهن بهرناخــاننى ئىــزدەپ تېپىــڭ، ھهرقانــداق   
پۈتــۈن ! قانــداق ۋاقىتتــا ســىزنى قوبــۇل قىلىــمهن  تهلىپىڭىــز بولــسا موســكىۋادىكى ئهلچىخانىمىزغــا كىرىــپ ئهھــۋالنى ئېیتىــڭ، مهن ھهر  

رەسـمىیهتلىرىڭىزنى ئـۆزەم بىــر قوللـۇق بىجىرىـپ بىــرىمهن، ھهرقانـداق ۋاقىتتـا ئامىرىكىغــا بىمـاالل كىرىـپ چىقاالیــسىز شـۇنداقال ســىز          
ىن توختایـدۇ، ۋەتىنىڭىـزگه   تاپشۇرغان ماتىریالالرنى ئهتىـال پۈتـۈن دۇنیاغـا جاكـارلىۋاتىمىز، شـۇنىڭ بىـلهن ك گ ب مـۇ سـىزنى ئىزدەشـت            

قایتىــپ بېرىــپ ئىــشلىرىڭىزنى داۋامالشــتۇرۇڭ، ۋەتىنىڭالرنــى مۇســتهقىل قىلىــشتا ئهڭ مــۇھىمى تۈركمهنلهرنىــڭ ئــۆز ئىچىــدىن بىــزگه    
  !ماسلىشىپ ھهرىكهت قىلىشى ، بىزنىڭ خوشخهۋىرىمىزنى كۈتۈڭ پاششاخان

هن پاشـشاخاننىڭ كۆزلىرىـدىن خۇشـاللىق یاشـلىرى ئېتىلىـپ چىقىـشقا       بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ ۋەتهن ئىـشقىدا یـۈرىگى سـۇ بولـۇپ كهتـك            
باشـلىدى، ئـۇ پېرىزدىنىتنىـڭ قـۇلىنى چىـڭ سـىقىپ تـۇرۇپ ئىـسهنكىرەپ یىغـالپ كهتتـى، پېرىزدىنىتمـۇ تۈركمهنىـستاننىڭ بـۇ قـانۇنلۇق               

  ...پادىشاھىنى باغرىغا مهھكهم بېسىپ كۆزىگه یاش ئالدى
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بۇنداق ئۇلۇغ ئهربـاب ئۆزىنىـڭ ۋەتىنـى ئۈچـۈن یـاش تـۈكهلىگهن، ئۆزىنىـڭ خهلقـى ئۈچـۈن بارلىغىـدىن           شۇنداق، ئامېرىكا پېرىزىنتىدەك  
تاجىڭ بېشىڭدا بار ۋاقىتتـا  ! ئهي كهرەملىك شاھ . كىچهلىگهن بۇنداق ئهركهكلهرنى ئۆز ئوغلىدىنمۇ ئۈته ئهتىۋارلىیاالیتتى، قهدىرلهیتتى  

مهیلـى ئـۇ قایـسى مىلـلهت، قایـسى ئىرىـق، قایـسى دىنـدا بولمىـسۇن ئۇنىـڭ             !  قىلغىـن  مىسكىنلهرگه، ئىگه چاقىسىزالرغا ئېھـسان    -یىتىم
نـى شـاھالرنىڭ ئـۈز خهلقىـگه     -یاراتقۇچىسى بىلهن سـىنىڭ یاراتقۇچىـڭ پهقهت ۋە پهقهت بىـر، ئـالتۇن كۇرسـالردا جاھانغـا پاتمىغـان نـى                

سـىقى ئـاچ ئـاجىز گـادایالر تهرىپىـدىن قـۇالقلىرى سـۇزۇلۇپ        قىلغان زۇلۇملىرى سهۋەبلىك بىر قهدەم ئېلىشقىمۇ قۇربى یهتمهیدىغان قۇر       
ئادالهت ئۈچۈن، ھهققـانىیهت ئۈچـۈن، ئۆزىنىـڭ خۇداسـىدىن باشـقا ھېچنىمىـسى       ! كىسهك بولۇپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئۇنتۇمىغىن  -چالما

ــڭ ئــاھۇ  ــۈرگىن   -یــوق ئېــزىلگهن بىچارىلهرنى ــدا ئــۆز ئوغــۇل  دەھــشهتلىك زىنــدانال! زارى ئۈچــۈن شهمــشىرىڭنى ئېگىــز كۆت –ر ئالدى
نالىـسىدىن یـۈرۈگىنى مۇجـۇپ یىغـالپ ئولتۇرغـان بىچـارە ئانىالرنىـڭ        -قىزلىرىنىڭ قىزىتىلغان تۆمۈرلهر ئازابىدىن چىقىراپ قىلغان یىغـا     

 توقمـاق ئاسـتىدىكى كـۆز قـارىچۇقلىرى ئۈچـۈن یـاش      –قىـستاق، تایـاق   -شىكهستىلهنگهن یۈرىگى ئۈچۈن، جهینامازالردا ئولتۇرۇپ قىیىن     
شــۇندىال سـهن بـۇ دۇنیـادا مهڭگـۈ یــاد     ! تـۆككهن دەرمانـسىز ئاتىالرنىـڭ دۇئاسـى ئۈچــۈن ئـادالهت قىلىچىڭنـى غىلىپىڭـدىن سـۇغارغىن         

  !ئېتىلىسهن، مهڭگۈ قهدىرلىنىسهن ئهي ئامىتى ئوڭدىن كهلگهن ئۇلۇغ ئىنسان
*            *              *               *               * 

ىڭ كىننىـدى ئایـدۇرۇمىغا پاشـشاخان مهخـسۇس ماشـىنا بىـلهن ئېلىـپ كېلىنىۋاتـاتتى، ئـۇ ھهشـهمهتلىك ماشـىنىنىڭ كهینىـدە               ۋاشىنگتونن
ۋىزىلىرىغا سىنچىالپ قاراشقا -ئۇزۇن قاراپ كهتتى، ئاندىن پاسپورت  -ئولتۇرۇپ قۇلىدىكى ئامېرىكا پۇقرالىق ساالھىیهتنامىسغا ئۇزۇندىن     

  :ۈرمه باشلىقى مارشال ھایكىر پاششاخاننىڭ ھهركهتلىرىگه زەن سالغاچ ئۇنىڭدىن بىر گهپنى سورىدىیېنىدا ئولتۇرغان ت. باشلىدى
 پاششاخان، مۇئاۋىن تۈرمه باشلىقى كاپىتان جونسۇن سىزگه ساالم ئېیتتى، ئۇنىڭ سىزدىن سورایدىغان بىر ئىشى بار ئىكهن، بىلمىدىم -

  ئېیتسام بۇالرمۇ؟
  . دېدى پاششاخان كىنىشكىلهرنى مهیدە یانچۇقىغا سالغاچ ئۇنىڭغا قاراپ-ارشال، قۇلىقىم سىزدە ھۆرمهتلىك م-
 تۈرمىـدە بىـز   - دەپ كۈلـۈپ كهتتـى مارشـال یـول بۇیىـدىكى ئېگىـز بىناالرغـا سـهپ سـالغاچ،         - ئۇنىڭ بىر ئىشنى بىلگۈسـى بـار ئىـكهن،         -

اھایىتى كېچىك ئۆسـمه كـۆرىنهتتى، لـېكىن قانـداق بولـۇپ       سىزنىڭ ساالمهتلىگىڭىزنى ھهر قېتىم تهكشۈرتكهندە مېڭه قانتۇمۇرىڭىزدا ن       
  ھازىرغا كهلگهندە یوقاپ كهتتى؟

پاششاخان ئهسلىدە چىن ماچىندىكى سىرلىق كىتاپتىن ئابدىمىلىك زەھىرىنىڭ ئىشىنى بىلىـش بىـلهن بىـرگه یهنه بىـر خىـل ئۈسـۈملۈك        
ۈپ چىقىرىدىغانلىقىنىمۇ بىلىۋالغان ئىدى، ئۇ ئىراندىكى چېغىـدا بـۇ      ئۇرۇغىنىڭ مېڭه قانتۇمۇرىدا ۋاقىتلىق قانتۇمۇر كۈپۈشۈشنى كهلتۈر      

خىل ئۈسۈملۈك ئۇرۇقىنى قولغا چۈشـۈرۈپ ئـۆزىگه سـىناپ بېقىـپ مـۇۋەپپهقىیهت قازانغانـدىن كېـیىن ئامېرىكىـدىكى كىـراۋىن ھهربىـي             
سـتىر بىـلهن ئـۇراپ شـۇ پېتـى یۇتىۋالغـان       تۈرمىسىگه قامىلىشتىن بۇرۇن بۇ خىل زەھهرلىـك ئۈسـۈملۈك ئـۇرۇقىنى یۇمـشاق كـاۋچۇك پىال             

كېـیىن تۈرمىـدە ئـۇنى یاخـشى یۇشــۇرۇپ سـاقالپ ھهر قېـتىم پهسـىللىك یـاكى یىللىــق سـاالمهتلىك تهكـشۈرتكهندە ئـۇ بـۇ خىــل             . ئىـدى 
  .ئۈچ كۈندە یېنىپ كىتهتتى-ئۈسۈملۈك ئۇرۇقىنى یهۋاالتتى، ئۇرۇقنىڭ بۇ خىل تهسىرى ئىككى

غا پاشــشاخان ئهیـنهن جــاۋاب بهردى، لــېكىن ئــۇ خىــل زەھهرلىـك ئۆســۈملۈكنىڭ ئىــسمىنى ئېنىــق ئېیتىــپ    تـۈرمه باشــلىقىنىڭ بــۇ ســۇئالى 
  .بهرمىدى

ماشـىنا  . مارشالمۇ ئالى جانابالر بىلهن سۆھبهتلىشىپ كۈنۈپ كهتكهچكه بۇ توغرىلىق پاششاخاندىن بهك ئىنچىكىلهپ گهپ سـۇرالمىدى  
هر بېجىرىلگهنــدىن كېــیىن پاشــشاخان ئایرۇپىالنغــا چىقىــش ئالدىــدا مارشــال بىــلهن  ئایــدۇرۇمغا یىتىــپ كهلــدى، بىــر قاتــار رەســمىیهتل 

قۇچاقلىـشىپ خوشالشـتى، شــۇ چاغـدا مارشـال یهنه بىــر ئىـشنىڭ ئۇنتۇلـۇپ قالغــانلىقىنى ھـېس قىلىـپ پاشــشاخاندىن چاقچـاق ئــارىالش          
  :سورىدى

  ۇمنى قاچۇرىسىز؟ دوستۇم، ماڭا ئهمدى بىر ئىشنى دەپ بېرىڭ بولمىسا یهنه مىنىڭ ئۇیق-
  .دەپ كۈلۈپ سورىدى پاششاخان- قایسى ئىشنى دەیسىز تۈرمه باشلىقى؟، -
 سىز ھېلىقى كۈنى ئاخشىمى سۇراق قىلىنغان ۋاقتىڭىزدا كۆرۈنمهس ئهینهك تامنىڭ ئارقىسىدىكى ئادەملىرىمىزنىڭ جهمئىي تۆت نهپهر  -

  ئىكهنلىكىنى قانداق بىلگهن ئىدىڭىز؟
  : كۈلۈپ كهتتىپاششاخان بۇ سوئالدىن

 ئۇ بىر پهرەز خاالس، سىزمۇ بىلىسىز مهن ئىسالم دىنىغا ئېتىقـاد قىلىـدىغان ئـادەم، قارىـسام چۈشـلىرىم شـۇنداق یاخـشى، ئـالالھ ماڭـا             -
 خۇددى یاخشىلىق ئىلتىپات قىلىۋاتقاندەك، بىزنىڭ یاراتقۇچىمىزمۇ پهقهت بىـر ئـالالھ، دىنىمىزنىـڭ ئىبـادەت ئهھكاملىرىـدىمۇ تـاق سـان           

ئاساس قىلىنىدۇ، شۇڭا مهن ئۇ كۈنى سوراقخانىدىكى ئادەملهرنىڭ سـانى تـاق بۇلۇشـى مـۇمكىن دەپ ئویلىـدىم، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ تـۆت                 
ئۇنىڭ ئۈستىگه مىنىڭ كىچىك چېغىمدىن باشالپ قىلغان بهزى پهرەزلىرىم كۆپىنچه تـوغرا      . ئادەمگه مىنى قاتقاندا ئاندىن بهش بۇالتتى     

ــا  ــشه  چىقىــپ قــاالتتى، ئان ــر یهرگه كهلگهنــدە تۇغۇلغــان، بۇنــداق كۈنــدە تۇغۇلغــان     «م بــۇنى كــۆرۈپ ھهمى ســهن ئــاي بىــلهن كــۈن بى
. دەپ ئهركىلىتهتتـى » !كىشىلهرنىڭ ئوینىشىپ مۇنداقال دەپ قویغان گىپىمـۇ راسـتقا چىقىـپ قالىـدۇ، سـهن بىـر تۇغمـا بىـشارەتچى بـاالم                 

رى ئىـشهنگهنلىكىمدىن مهن ئـۇ ئۇلـۇغ زاتقـا تهۋەككـۈل قىلىـپ ئۇالرنىـڭ تـۆت           ئۇكۈنى مهن ئېتىقاد قىلغـان دىنىمغـا ئـادەتتىن تاشـقى          
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  .ئىكهنلىكىنى ئېیتقان
   ئۇ زات كىم ئىدى؟-
  ! ئهلۋەتته سىز بىزنى یاراتقان بىر ئالالھ-

  :مارشال بۇ جاۋابتىن رازى بولۇپ كۈلۈپ كهتتى، ئاندىن ئاخىرقى بىر سوئالىنى سورىدى
   قاتىلنى بىلهمسىز؟-

غا پاششاخان ئېغىزاكـى جـاۋاب بهرمىـدى، ئـۇ مارشـالغا ئـاخىرقى قېـتىم بېـشىنى لىڭىـشتىپ بىلىـدىغانلىقىنى ئىـشارەت قىلـدىیۇ                بۇ سۇئال 
  .ئاندىن یهنه بېشىنى چایقاپ قویدى

تۈرمه باشلىقى مارشال ھایكىر پاششاخاننىڭ بـاش ئىـشارىتىدىن ھهممىنـى چۈشـهندى، ئـۇ ئالدىـدىكى بـۇ تـۈركمهن یىگىـتكه چهكـسىز                
پاششاخانمۇ تۈركمهنچه ھهربىي . ىپتىخارلىق نهزىرى بىلهن قاراپ ھهربىیچه ساالم قىلىپ ئۇنىڭغا بولغان چهكسىز ھۆرمىتىنى بىلدۈردىئ

  .ساالم قىلىپ مارشال بىلهن ئاخىرقى قېتىم خوشالشتى
*            *              *               *               * 

سۈرىتىدىن باشـقا ھېچقانـداق شهخـسى ئۇچـۇرى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن پاشـشاخان تۈركمهنىـستان زىمىنىغـا          موسكىۋادا ئۇنىڭ تهسۋىرى    
قىلىـپ  » رودا سـودىگىرى -ئامېرىكـا تۆمـۈر  «خاتىرجهم قهدەم باستى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى پاشـشاخاننىڭ سـاالھىیىتىنى         

ق رەڭگىنـى ئۆزگهرتىـشتىن ئىبـارەت ئهڭ یېڭـى ئۇسـۇلنى ئۇنىڭغـا ھهدىـیه            ئۆزگهرتىشتىن باشقا ئامېرىكا جاسۇسـلىرىنىڭ كـۆز قـارىچۇ        
چاچلىق ھهم كۆك كۆز ھالهتكه ئۆزگهرگهچكه ئۇنىڭدىن -قىلغان ئىدى، ئۇ بۇرۇنقى ساقالسىز، قوي كۈزلۈك ھالىتىدىن سېرىق ساقال    

  .موسكىۋا تهرەپ ھېچقانداق گۇمانلىنىشتا بولمىغان ئىدى
كویالردىكى بىناالردا یوق دىیهرلىك - ئاستانىنىڭ بۇرۇنقىدىن ئانچه ئۆزگهرمىگهنلىكىنى ھېس قىلدى، كۇچائۇ بۇ بىر قانچه یىل ئىچىدە

ــدەك قىززىــپ كهتمىگهنلىكىنــى ھــېس قىلــدى، ئهســلىدە ھېلىقــى        ئۆزگۈرۈشــتىن باشــقا شــهھهر ئىچىــدىكى ئــاۋات جایالرنىــڭ بۇرۇنقى
شـهھهرلهردىن  -ىدىكى كـۆچمهن تـۈركمهنلهرنى یهنـى ھهرقایـسى ۋىـالیهت     ئۇقۇغۇچىالر نامایىش ھهركىتىدىن كېـیىن ھۆكـۈمهت ئاسـتان      

ئاستانىگه تۈرلۈك تىجارەت ئىشلىرى یاكى ئىشلهمچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىدىغان تۈركمهنلهرنى تۈرلۈك باھـانىلهر بىـلهن قولغـا ئېلىـپ       
ۇسى ھهسسىلهپ ئازىیىپ شـهھهرنىڭ ئـاۋاتلىقىمۇ   قالغانلىرىنى ئۆز یۇرتىغا قوغالشنى كۈچهیتكهن بولغاچقا شهھهردىكى تۈركمهنلهر نوپ  

  .بۇرۇنقىدىن خېلىال چۆلدەرەپ قالغان ئىدى
پاششاخان شهھهرلىك سـاقچى ئىدارىـسىنىڭ ئۇدۇلىـدىكى زاۋۇتىنىـڭ ئـورنىنى رۇسـالرنىڭ مىھمانخانـا بىناسـى ئىگىلىگهنلىكىنـى كـۆرۈپ              

هتـتىگهن ئانىـسى ۋە مومىـسىنىڭ قهبرىـسىنى یـوقالپ بولغانـدىن       ئانـدىن شـۇ مېھمانخانىغـا چۈشـۈپ ئهتىـسى ئ      . مېیىقىدا كۈلۈپ قویـدى   
كېیىن ئۇكىسى تىلالخان بىلهن مهشۇقى بهرناخاننىڭ ئىزدىرىكىنى قىلىشقا باشلىدى، پاششاخان ھهپتىگىچه ئۇالر توغرىلىق ھېچقانداق 

  .یىپ ئۇچچىغا ئېرىشهلمىدى
دىكى بۇرۇنقى كونا ئۈیىگه بېرىپ باقتى، بو ئۆي شۇ » دەرلهر كوچىسىقهلهن«پاششاخاننىڭ كۆڭلى بىئارام بولۇپ ئاخشىمى یۇشۇرۇنچه   

تـوزان قاپلىغـان   –دەرىزىلهرنـى تـۇغ   -پېتى تۇرغان بولسىمۇ لېكىن ئۆي ئىچىـدىكى سـهرەمجانالردىن ئهسـهرمۇ قالمىغـان ئىـدى، ئىـشىك            
  .بولۇپ بۇ نهچچه یىل ئىچىدە بۇ ئۆیگه ئادىمىزات ئایىغىنى باسمىغاندەك قىالتتى

ىسى پاششاخان ئـاخىرقى ئۈمـۈدىنى ئـۆزى تۇغۇلغـان ھېلىقـى تـاغ تۇراغـا باغلىـدى، چـۈنكى پاشـشاخان ئـۇالردىن ئـایرىلىش ۋاقتىـدا                     ئهت
تۇراغــا -بهرناخانغــا بــۇ جاینىــڭ یوشۇرۇنۇشــقا ئهپلىــك جــاي ئىكهنلىكىنــى نهچــچه قېــتىم تاپىلىغــان ئىــدى، شۇڭالشــقا پاشــشاخان تــاغ   

  ...بولۇپ رەستىگه قاراپ ماڭدىچىقىشنىڭ تهییارلىقىنى قىلماقچى 
ــارام ئالمــاقچى         ــردەم ئ ــسىدا بى ــدىكى ســۈگهتنىڭ سایى ــپ ئۆســتهڭ بۇیى ــدىن قایتىۋېتى ــۇ ئارغامچــا بازىرى تومــۇز ئىســسىق بولغــانلىقى ئ

تــۇپىالڭ ۋاقىرىــشىپ كېلىــشتى، -بولۇۋاتقانــدا بىــر تــوپ بــالىالر ئۆســتهڭگه سامدىــشىپ ماڭىــدىغان كىچىــك بىــر ئېرىقنــى بــویالپ ئــاال   
پاششاخان كۆڭلىدە كىچىك بالىالردىن بىرەسى ئېرىققا چۈشۈپ كهتكهن بولسا كېرەك دەپ ئویالپ ئورنىدىن دەس تۇرۇپ ئېرىق بۇیىغا 

دەپ ئویـۇن  » ...ئاكـام كهلـدى  ...ئاكـام كهلـدى  «كىسهك ئېتىـپ  -بېرىپ قارىغان ئىدى، بالىالرنىڭ ئېرىق ئىچىدىكى بىر ساراڭغا چالما   
سـاقاللىرى پاخپایغـان، كىیىملىـرى ھهددىـدىن ئـارتۇق یىرتىـق، یـۈزىنى پۈتـۈنلهي قـارا          -دى، پاششاخاننىڭ چـاچ قىلىشىۋاتقانلىقىنى كۆر 

باسقان بۇ ساراڭغا ئىچى ئاغرىپ بالىالرغا ئاچچىقلىنىپ ئۇالرنى قوغلىـۋەتتى، سـاراڭ تىزىغـا كېلىـدىغان ئـېقىن سـۇنىڭ ئىچىـدە تـۇرۇپ             
شـۇ ئهسـنادا بـالىالر یهنه یۈگــۈرۈپ    ...كىـدىكى قـاننى ئـالقىنى بىـلهن سۈرتۈشــكه باشـلىدى     بایـام بـالىالر تـاش ئېتىـپ یېرىــۋەتكهن جهینى    

دەپ یهنه ئۇ ساراڭنى جىله قىلىشقا باشلىدى لېكىن بۇ قېتىم بالىالر پاششاخاننىڭ ئېرىق » ....ئاكام كهلدى...ئاكام كهلدى«كىلىشىپ 
  . قاراپ تۇرۇشتىلىۋىدىن كهتمىگهنلىكىنى كۆرۈپ یهنه قېچىشىپ نېرىغا بېرىشىپ

  :پاششاخان بالىالرغا ساراڭنى بوزەك قىلسا یامان بولىدىغانلىقى توغرىلىق تهربىیه قىلماقچى بولۇپ ئۇالرغا ئۈنلۈك گهپ قىلدى
 ئۇكىلىرىم، بۇ ئـادەمگه ئىچىڭـالر ئاغرىـسۇن، قـاراڭالر ئۇنىـڭ جهینىكىـدىكى زىدىـسىگه، ئۇنىڭمـۇ سـىلىدەك سـاغالم بولغۇسـى بـار،                    -

  !ۇنى بوزەك قىلماڭالر، ئاخىرەتته یامان بولىدۇئهمدى ئ
  ! یاق ئۇ بىر ساراڭ-
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  ! ئۇ بىر ئېرىق سارىڭى-
  !دەپ ئاتایمىز» ئاكام كهلدى« ئۇنى بىز -
دەپ ئـادەمنى ھـۆ   » ...ئاكـام كهلـدى  ...ئاكـام كهلـدى  « ئۇ ئهتتىگهندىن كهچكىـچه مهیـنهت كىیىمـى بىـلهن ئېرىقتىكـى سـۇدا یـۈرۈپ            -

  !ى بولغایدۇقىلىدۇ، ئېقىن سۇن
تۆشتىن پاششاخانغا چۇرقىراشتى، پاششاخان یهنه زېـرىكمهي بالىالرغـا سـاراڭنى بـۈزەك قىلـسا دۇنیـا ۋە ئـاخىرەتته یامـان            -بالىالر تۆشمۇ 

  .بالىالرغا پاششاخاننىڭ گىپى یاقمىدى بولغاي گهپ تۈگىمهسته ئۇالر سۇغا چۆمۈلگىلى كېتىپ قېلىشتى. بۇلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈردى
دەپ ھىجىیىـپ  » ...ھـى ...ھـى «دەپ بىرنىمىلهرنـى دەۋاتقـان گـاھى    » ...ئاكـام كهلـدى  ...ئاكام كهلدى«ششاخان ئېرىق ئىچىدە گاھى   پا

  .تۇرغان بۇ ساراڭغا قاراپ ئۆزىنىڭ ئۇكىسى تىلالخاننى ئىسىگه ئالدى
ڭ دۈشـمهن قۇلىغـا چۈشـۈپ قېلىـشىغىمۇ مهن     ئۇلۇغ ئالالھىم ئۇكام تىلالخاننىڭ ئېلىشىپ قېلىشىغىمۇ مهن سهۋەپچى بولغان، ئۇالرنىـ           «

دۈشـمهن  ! ئۇالرنىـڭ بـار یىرىنـى ماڭـا بىلـدۈرگىن      ! مهندىن ئېھسانىڭنى ئـایىمىغىن     ! سهۋەپچى بولغان، گۇناھىمنى مهغپىرەت قىلغىن      
مىنىـڭ سـىنىڭ   ! مىنـى ئهمـدى قىیـنىمىغىن   ! قۇلىدا بولـسا یـاكى بىـرە جایـدا یـۈرگهن بولـسا ئۇالرنىـڭ تۇرغـان یىرىنـى دىلىمغـا سـالغىن                   

  »!مهن بىر ئاجىز بهندىمهن! ئىشىكىڭگه بېرىپ ئېسىلىپ یىغالشتىن باشقا ئىالجىم یوق
توۋۋا خۇدایىم مۇشۇ مىنىڭ ئۇكام «دېگهن سۆزىدىن تهسىرلىنىپ » ...ئاكام كهلدى «پاششاخان دىلىدا ئالالھتىن تىلىدى، ئۇ ساراڭنىڭ       

دەپ ئـویالپ كـۆزىگه   » !اكام كهلدى دەپ ۋاقىرغان بولسا نېمه دېـگهن یاخـشى بـۇالتتى   تىلالخان بولۇپ قالغان بولسا، ئۇ مىنى كۆرۈپ ئ  
  .ئىسسىق یاش ئالدى

پاششاخان ئایىغىنى سـېلىۋېتىپ شـىمىنى تىـزىغىچه تـۈرۈپ ئېرىـق ئىچىـدە كۈلـۈپ تۇرغـان سـاراڭنىڭ قېـشىغا یېقىـنالپ بـاردى، ئانـدىن                        
ئېرىـق  «خاننىڭ یـۈرىگى قارتتىـدە قىلىـپ قالـدى، چـۈنكى كۈلـۈپ تۇرغـان بـۇ         ساراڭنىڭ بىچـارە چىرایىغـا سـهپ سـېلىپ قارىـدى، پاشـشا       

پاشـشاخان دەررۇ ئـالقىنى بىـلهن ئېرىقتىكـى سـۇنى ئۇچـۇمالپ       . نىڭ كۈزى ئۇكىسى تىلالخاننىڭ كۆزىگه ئوخشاپ قېلىۋاتاتتى      »سارىڭى
  . اقماقچى بولدىئېلىپ ساراڭنىڭ كىردىن قارىداپ كهتكهن یۈزىگه چېچىپ ئۇنىڭ یۈزىنى یۇیۇپ كۆرۈپ ب

ساراڭمۇ ئهكسىچه كۈلۈپ ھىجىیىپ پاششاخانغا قارىتىـپ سـۇ چېچىـشقا باشـلىدى، پاشـشاخاننىڭ سـاراڭنىڭ یـۈزىنى بهكمـۇ كۆرگۈسـى                 
. كىلىپ كهتكهن ئىدى، قېرىشقاندەك ساراڭ ئېرىققا ئىڭىشىپ توختىماي پاششاخانغا قارىتىپ سۇ چېچىپ چىرایىنى كۆرسـهتمهیۋاتاتتى         

  .بارا ئېنىق كۆرۈنۈشكه باشلىدى-ڭنىڭ یۈزىدىكى كىر مهینهتلهر سۇنىڭ چاچرىشى بىلهن یۇیۇلۇپ ئۇنىڭ چىرایى بارائاڭغىچه سارا
پاششاخاننىڭ كۆزىدىن یاش ئېتىلىپ چىقىپ ساراڭنىڭ قۇلىنى تۇتىۋالدى، ئاندىن ئۇنىڭ » ! ئۇكام تىلالخاننىڭ ئۆزىغۇ بۇ...ئاھ خۇدا «

پاشـشاخان  » !شۇنداق بۇ دەل تىلالخان ئۇكامنىڭ ئۆزى، بىچارە جېـنىم ئۇكـام     «... سېلىشقا باشلىدى  چىرایىغا تېخىمۇ ئىنچىكىلهپ زەن   
  ...ساراڭنى باغرىغا بېسىپ ئۇنى چىڭ قۇچاقالپ ئىسهنكىرەپ یىغالپ كهتتى

هپ ئاپىرىـپ ئۇنىـڭ   شۇنداق قىلىپ پاششاخان یاداپ بىر تىرە بىـر ئۇسـتىخان بولـۇپ كهتـكهن ئۇكىـسى تىلالخـاننى ساتىراشـخانىغا یىـتىل             
ساقاللىرىنى قىرىپ چاچلىرىنى چىرایلىق قىلىپ یاسـاتقۇزدى، ئانـدىن باشـتىن ئایـاغ كىیىملىرىنـى یهڭگۈشـلهپ ئهسـلىدىكى چىرایلىـق                

ــال     ــدەك كۈرۈنــــسىمۇ یهنىــ ــته نۇرمالــ ــېكىن تىلالخــــان كۈرۈنۈشــ ــتۇردى، لــ ــانلىق ھــــالىتىگه یېقىنالشــ ــام «كېلىــــشكهن تىلالخــ ئاكــ
  . دەپ ئاغىزىنى چوڭ ئېچىپ كۈلۈپال تۇراتتى» ...ھى...ھى...كهلدى

پاششاخان ئۇكىسىنى دوختۇرخانىغا ئاپىرىـپ نېـرۋا كىـسهللىكلهر بۆلـۈمىگه كۆرسـىتىپ باققـان بولـسىمۇ دوختـۇرالر ئۇنىـڭ كېـسىلىنى                  
نىڭمۇ بـارلىقىنى ئېیتىـپ   داۋاالپ ساقایتقىلى بولمایدىغانلىقىنى، بهلكىم كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۆزلىگىدىن ئوڭشىلىپ قېلىش ئىھتىماللىقى       

  . ئۇالرنى قۇرۇق یولغا سالدى
پاششاخان ئۇكىسى بىلهن یاتاقتا بىر قانچه كۈن بىلله تۇرغاندىن كېـیىن بهرناخاننىـڭ ئىزدىرىكىنـى قىلـش ئۈچـۈن ئـۆزى یـالغۇز تـاغ               

اڭگىلىغا ئۆتـۈپ بـولغىچه ئۇنىـڭ    تۇراغا چىقىپ قاراپ باقماقچى بولدى، چۈنكى ئۇ بهرناخاننىڭ دۈشمهنلهرنىڭ قۇلىدىن ك گ ب نىڭ چ       
مېڭىش ئالدىدا ئۇ تىلالخاننى قهلهندەرلهر كوچىسىدىكى كونا ئۆیدە قالدۇرۇپ . ئالالقاچان قېچىپ كېتىدىغانلىقىغا چىن پۈتكهن ئىدى

قهلهنـدەرلهر  بۇیـان چېپىـپ یـۈرۈپ    -ئىككى ھهپته ئۇیان–بىرەسىنى ئۇنىڭغا قاراتقۇزۇپ قویماقچى بولدى، شۇنىڭ بىلهن پاششاخان بىر         
كوچىــسىدىكى كونــا ئــۆیىنى بــۇرۇنقى ھــالىتىگه ئوخــشاش قىلىــپ سهرەمجانالشــتۇردى پاشــشاخان بۇنــداق قىلىــش ئــارقىلىق ئۆزىنىــڭ     

  .قهلبىدىكى شهھىد بولۇپ كهتكهن یىگىتلىرىنىڭ سېغىنىش ئۇتىنى باسماقچى بۇلۇۋاتاتتى
ســلىگه كهلــدى، شــۇ چاغــدىكىگه ئوخــشایدىغان زىلچــا گىــلهم، شــۇ  شــۇنداق قىلىــپ پاشــشاخانالرنىڭ بــۇرۇنقى ئائىلىــسى پۈتــۈنلهي ئه 

كۆرپه، شۇ چاغدىكىگه ئوخشایدىغان ئۆي سهرەمجانالر پاششاخاننى نهچچه یىلنىڭ     –چاغدىكىگه ئوخشایدىغان یهتته كىشلىك یوتقان      
ــا          ــالپ ئــۆز ئورنىغ ــۇتىدىن باش ــا قۇیۇلغــان ش ــاتتى، ھهتتــا ھویلىغ ــالپ بارغانــدەك بولىۋات ــدىغا باش ــۇر، ئۆگزىــدىكى   ئال  ســېلىنغان تون

  .كهپتهرخانىغىچه ھهممىسى ئۆچ یىلنىڭ ئالدىدىكىگه ئۆز ئهینى ئوخشىتىپ یاسالدى
پاششاخان كونا ئـۈیىگه قانمـاي قـارایتتى، ھېلـى بـۇ ئـۆیگه ھېلـى ئـۇ ئـۆیگه كىرىـپ باقـاتتى، مېھمانخانىـدىكى بهش كىـشلىك یوتقـان                  

  ...تىماي كۆزىگه یاش ئاالتتىكۆرپىگه قاراپ یىگىتلهرنى یادىغا ئېلىپ توخ
شۇنداقتىمۇ پاششاخان بهرناخاننىڭ ئىزدىرىكىنى قىلىش ئۈچۈن قهتئىي نىیهتكه كىلىپ ئۇكىسى تىلالخاننى بۇ ئۆیگه باشالپ ئهكهلدى، 
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- كۈنىال تـاغ ئۆیگه قارایدىغان ئادەمنى ئۇقۇشۇپ ئۇنىڭغا ناھایىتى یۇقىرى ھهق بىرىپ ئۇكىسى تىلالخاننى ئۇنىڭغا تاپشۇردى ھهم شۇ     
  .تۇراغا چىقىدىغانغا یاخشى بىر ئۇالغ تېپىش ئۈچۈن شهھهرگه یېقىن بولغان بىر تاغلىق سهھراغا ئات ئىزدەپ چىقىپ كهتتى

قاتتىق یامغۇر یاغقانلىق سهۋەبىدىن تاغلىق سهھرا یۇلىدا ئاخشىمى یول مېڭىش خهتهرلىك ئىدى، شۇ سهۋەپتىن پاششاخان ئۇ یهردە بىـر     
لىشقا مهجبۇرى بولـۇپ قالـدى، قایتىـشقا ئىنتىـزار بولغـان پاشـشاخان ئهتىـسى سـهھهردىال سـېتىۋالغان نهسـىللىك ئېتىنـى                  كۈن قۇنۇپ قې  

  .یورغىالتقىنىچه یامغۇرغا قارىماستىن شهھهرگه یول ئالدى
 یورغـا ئـاتنى ھـویال    پاششاخان چىڭقى چۈشتىن ئاشقاندا قهلهندەرلهر كوچىسىدىكى ئۈیىگه یىتىپ كهلـدى، ئـۇ ئۆینىـڭ ئالـدىغا كىلىـپ       

ئىشىكى ئالدىدىكى كونا سۆگهتكه باغالپ قۇیۇپ یېرىم یېپىلغان ئىشىك قانىتىنى ئاچقىنىچه ئۇكىسى تىلالخاننى كۆرۈشكه ئالدىرىدى 
  .چۈنكى ئۇ كېچىچه تىلالخاننى چۈشهپ یاتالمىغان ئىدى

نىغا چىقتى، تىلالخان ئۇیهردىمۇ كـۆرۈنمهیتتى، ئانـدىن    پاششاخان ھوجرىسىغا كىرىپ تىلالخاننىڭ یوقلىقىنى كۆرۈپ دەرھال مېھمانخا       
  .ئاشخانا ئۆیگه قاراپ باقتى، ئاشخانىدا نهچچه یىلنىڭ ئالدىدىكىگه ئوخشاش بىر قازان گۆش پۇرۇقشۇپ قایناپ تۇراتتى

 ئویالپ ھویال ئالدىـدىكى  پاششاخان ئۆیگه قارایدىغان ئادەمنىڭمۇ یوقلىقىنى بىلىپ بهلكىم ئۇالر سىرتقا چىكهتكهن بولسا كېرەك دەپ  
  .كوچىغا چىقىپ قاراپ باقتى

یاق، ئۇالر سىرىتقا چىقسا ئىشىكنى بۇنداق ئۇچۇق قویماس ئىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه مهن ئۇالرنىڭ سىرىتقا چىقماسلىقىنى ناھایىتى بهك « 
دەرمهكنـى  -نـدىكى شـورپىغا سـالىدىغان دورا    ئـارام ھـازىرال تازىالنغانـدەك تۇرىـدۇ، قازا         -ئۆي ئىچى، ھویال  ... جېكىلىگهن تۇرسام، توختا  

پاشـشاخان بـۇالرنى ئویالۋېتىـپ یـۈرىگى قارتتىـدە قىلـدى، شـۇ        » !تىلالخاندىن باشقا ئۆیگه قارایدىغان كىشىمۇ بىلـدىغان بـولمىغىیتتى        
ــالىلىق چاغلىرىــ       ــدىكى كهپتهرخانىغــا قــاراپ باققۇســى كهلــدى، چــۈنكى تىلالخــان ب ــسىغا چاغــدا پاشــشاخاننىڭ دەرھــال ئۆگزى دا ئاكى

  .قېیدىۋالغاندا كهپتهرخانىنىڭ ئالدىدىكى كونا كارۋاتتا كهینىنى قىلغىنىچه یهرگه قاراپ ئولتۇرۇۋاالتتى
پاششاخاننىڭ یادىدا بۇنىڭدىن نهچچه یىل ئالدىدىكى ئۆزىنىـڭ جۇڭگـودىن قایتىـپ كهلگهنـدە ئۇكىـسى تىلالخاننىـڭ قېیـدىۋالغانلىق               

  . سۆزلهرمۇ ئۇنىڭ قۇلىقىنىڭ تۈۋىدە یاڭراپ تۇراتتى-شۇ چاغدىكى تىلالخان بىلهن دىیىشكهن گهپ. ھالىتى شۇ پېتى ساقلىنىغلىق ئىدى
پاششاخان چهكسىز ھایاجانلىنىش ئىچىدە شۇتنىڭ بالدىقىغا پۇتىنى ئالدى، پاششاخانغا ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۆگزە شۇنداق ئېگىز، شۇتنىڭ 

  ...بالدىقى تۈگىمهس بىلىنىۋاتاتتى
زىگه چىقىــپ كــۆز ئالدىــدىكى مهنزىــرىگه ئىــشىنهلمهي قالــدى، دىگهنــدەك تىلالخــان كهپتهرخانــا ئالدىــدىكى ئاپتــاپ   پاشــشاخان ئــۆگ

  ...ئىسسىنىدىغان كونا كارۋاتتا كهینىنى قىلىپ بېشىنى یهرگه ساڭگىلىتىپ ئولتۇراتتى
  :ایتا تهكرارالپ سالدىپاششاخان ئىختىیارسىز كۆزىگه مۆللىدە یاش ئېلىپ شۇ ۋاقىتتىكى ئېیتقان سۆزلىرىنى ق

  . دېدى پاششاخان كۆزىدىن تارامالپ ئاققان یاشنى سۈرتۈپ تۇرۇپ–! مهن كهلدىم!  تىلالخان ئۇكام -
ئــاڭغىچه تىلالخاننىــڭ كۆزىــدىن ئاققــان ســېغىنىش یېــشى ئۇنىــڭ پــاكىزە قىرىلغــان ســاقىلىدىن ســىرغىپ ئۆتــۈپ كىیىملىرىنــى ھــۆل    

  .ان قىمىرلىماستىن ئولتۇراتتىقىلىۋەتكهن ئىدى، شۇنداقتىمۇ تىلالخ
پاششاخان یۈگۈرۈپ كىلىپ ئۇكىسىنىڭ كهینىـدىن قۇچاقلىـدى، ئۇنىـڭ كۆزىـدىن ئاققـان یـاش ئۇكىـسىنىڭ مۆرىـسىگه یـامغۇر كهبـى             

  .تامچىالیتتى
  . دېدى پاششاخان پهس ئاۋازدا ئىنىكىنى ئۇكىسىنىڭ دۈمبىسىگه یېقىپ تۇرۇپ–!  ئۇكام مىنى كهچۈرگىن-
 بـۇ چۈشـۈم   – دېدى تىلالخان كۈزلىرىدىن ئاققان یاشنى یېڭى بىلهن سۈرتكهچ ئاكىسىنىڭ قۇلىنى تۇتـۇپ تـۇرۇپ،   -نمۇ؟  ئاكا بۇ سه   -

  ئهمهستۇ ئاكا؟
  !ماڭا قارىغىنا تىلالخان!  یاق ئۇكام، بۇ چۈشۈڭ ئهمهس-
  ! قایتىپ كهلدىڭمۇ ئاكا؟سهن راست!  ساڭا قاراشتىن قورقىمهن ئاكا، مىدىرلىسامال چۈشۈمدىن ئویغۇنۇپ كىتىدىغاندەك-
 دېـدى پاشـشاخان كۆزلىرىـدىن ئاققـان یاشـنى      –، ! شۇنداق ئۇكام، ئهمدى ھېچیهرگه بارمایمهن، ماڭا قارىغىن چىرایىڭنى بىر كۈرەي      -

  .سۈرتۈپ تۇرۇپ
  ! ئهمىسه ماڭا ۋەدە بهرگىن-
  ! ماقۇل ئۇكام، ساڭا ۋەدە بېرەي-

  .كهتتىتىلالخان ئۆرۈلۈپ ئاكىسىنى قۇچاقالپ یىغالپ 
  ...ئهمدى بىزنى تاشالپ كهتمىگىن!  بۇ كۈنلهرمۇ كىلىدىكهن ئاكا -
  . بولىدۇ ئۇكام، ئهمدى نهگه بارسام سىنى بىلله ئېلىپ ماڭىمهن-

  .پاششاخان ئۇكىسىنى بهكال سېغىنغان ئىدى، ئۇالر ئۆگزىدە ئۇزۇنغىچه قۇچاقلىشىپ كۆز یېشى قىلىشتى
الىتىگه كهلگهنلىكىنى كـۆرۈپ یـۈرىگى یېرىلغـۇدەك خۇشـال بولـۇپ كهتتـى، ئـۇالر ئۆگزىـدە             پاششاخان ئۇكىسىنىڭ پۈتۈنلهي ئهسلى ھ    

  .ئۇزۇنغىچه قۇچاقلىشىپ كۆز یېشى قىلىشتى
غا بهرگهن یهنه بىـر قېتىملىـق كاتتـا سـوۋغىتى ھهم بـۇ خىـل مېھىرلىـك          »ئۇكا بولۇشقانالر -ئالالھ یۇلىدا ئاكا  «مانا بۇ ئۇلۇغ ئالالھنىڭ     
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  .ھهیران قالغۇدەك دەرىجىدە قایتا تهكرارلىنىشى ئىدىكۆرۈشۈشنىڭ كىشى 
ئاخشىمى ئۇالر ئۇزۇنغىچه ئۇخلىماي چهكسىز خۇشاللىق ئىچىدىكى بۇ ھایاجانلىق مىنۇتالردا ئۆتكهن ئىشالرنى ئهسلىشىپ پاراڭلىشىپ  

  .یىڭنىسىغىچه ئېیتىپ بهردى-یاتتى، پاششاخانمۇ بېشىدىن ئۆتكهن ئىشالرنى یىپىدىن
 قارىـسام ئېغىزىڭـدىن   - دېدى تىلالخان ئېغىر ئـۇھ تارتىـپ  -تاپانچامدىن قانداق بولۇپ ئوق چىكهتكهنلىكىنى بىلمهیمهن،     شۇ قېتىم    -

توختىماي قان چىقىۋاتىدۇ، بۇ ھالىڭنى كۆرۈپ باشتا سىنى ئۆلۈپ كىتىدىغان بولدى دەپ ئویالپ ئۆزەمنى ئېتىۋېلىشنى ئویلىدىم، مهن ئۇ 
رەلمىدىم، كېیىن نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلمهیمهن، كېچىچه پهقهت چۈشـۈمدە مۇشـۇ ئـۆینى كـۆرۈپ سـىنى        ئىشالرغا زادى بهرداشلىق بې   

ئۆي ئىزدەپ چىقتىم ئهتتىگهن ئویغانسام مۇشۇ ئۆیدە تۇرۇپتىمهن، لېكىن ئىشالر بىر خىل نورمال ئهمهستهك، دەرھـال ئۆیـدىكى          -ئۆیمۇ
اشقىچه گهپ قىلىپ یۈرۈیدۇ، شۇنىڭ بىلهن سىرىتقا چىقىپ باشقىالردىن ئۇقۇشۇپ ناتۇنۇش كىشىدىن بۇ قایسى چاغ دەپ سورىسام ئۇ ب

  !نهچچه یىلنىڭ بىر مىنۇتتهك ئۆتۈپ كهتكهنلىكىنى ھېس قىلدىم، بۇ جهریاندىكى ئىشالردىن بىرىمۇ ئىسىمدە یوق ئاكا
 ئېسىڭگه ئېلىشىڭنى مهنمۇ خالىمایمهن ئۇكام،  شۇنداق، سهن خاتىرەڭنى یۇقاتتىڭ ، بۇ جهریاندىكى ئىشالرنى ئېسىڭگه ئااللمایسهن،-

ئهمدى بىز ۋاقىتنى چىڭ تۇتایلى، بۇ یهردە ئـۇزۇن تـۇرۇش بىـزگه خهتهر ئېلىـپ كېلىـدۇ، ئـۇالر گهرچه مىنـى تونىیالمىغـان بىـلهن سـىنى                   
ىدىكى مازارلىققا كۈمۈلگهن ھهرۋاقىت تونۇۋېلىشى مۇمكىن، شۇڭا ئهتىال ئىككىمىز ئىككى یولغا ماڭایلى، ھېلىقى بورھانبهگنىڭ یۇرت      

  ئۈچ ساندۇق ئالتۇن ئىسىڭدە بارمۇ؟
   ھهئه ئىسىمدە بار، تۇغ قادالغان قهبرە ئاستىدىغۇ؟-
دەپ ئۇیۇلغان، ئهمدى ئۇنى ئىشلىتىدىغان ۋاقىتمۇ كىلىپ قالدى، ئارىـدىن ئـۇزۇن یىـل ئۆتـۈپ     » ئهلى شهیخ « توغرا دېدىڭ، ساالسۇنغا   -

یـوقلىقىنى ئـۇققىن، مهن ئهتىـال تـاغ تهرەپـكه چىقىـپ باقـاي، بهرناخـان ماڭـا شـۇ یهردە بـاردەكال              -بـار كهتتى، شۇڭا سهن بېرىپ ئۇنىڭ      
  !بىلىنىدۇ ئۇكام

 كۆڭلۈڭ بۇنى تۇیغان بولسا دەرھال یولغا چىققىـن ئاكـا، ئـویالپ باقـسام بهرناخاننىـڭ بىـزگه قىلغـان یاخـشىلىقى ئـاز ئهمهسـكهن،                     -
  !ئهمهس، مېنىڭچه بهرناخان چوقۇم ھایات، ئۇ سىنى شۇ یهردە ساقلىۋاتىدۇ ئاكاسىنىڭ تۇیغۇڭ ئهزەلدىن خاتا چىققان 

  .شۇنداق قىلىپ ئۇالر یېرىم كېچىدىن ئاشقاندا ئاندىن پاراڭلىشىشتىن توختاپ ئۇخالپ قېلىشتى
*            *              *               *               * 

بۇیان ئۆرۈلۈپ تـۈزۈك ئۇخلىیالمىـدى، پاشـشاخان گهرچه    –ۇ كونا تۇرالغۇسىدا ئۇیان ئۆرۈلۈپ تۇرادىكى ب-بهرناخان بۈگۈن ئاخشام تاغ 
بۇ زېمىندىن كهتكىنىگه بىر قانچه یىلدىن ئاشقان بولسىمۇ لېكىن بهرناخانغا پاششاخان ھازىرال كېلىدىغانـدەك بىلىنىـپ قېلىۋاتـاتتى،         

دى، ئۇ یاسـتۇق ئاسـتىدىكى پوسـفۇرلۇق یـانچۇق سـائىتىگه قـاراپ سـائهتنىڭ        ئۇنىڭ یۈرىگى سېلىپ بارغانسېرى ئۇیقۇسى قېچىشقا باشلى     
ئۈچتىن ئاشقانلىقىنى بىلىپ ئورنىدىن ئاستا تۇرۇپ ئهینهكلىك ئاسما چىراقنى یاقتى، ئاندىن كۆڭلىدىكى تۇیغۇسىغا ئاساسهن چىراقنى    

  . كۆتۈرگىنىچه پۇتىنىڭ ئۇچىدا یىنىك دەسسهپ سىرتقا چىقتى
ۇي تــاغ شــامىلى بهرناخاننىــڭ یېپىنچىــسىنى ســىلكىپ بــوش چىگىلــگهن یاغلىقىــدىن چىقىــپ قالغــان ســۇمبۇل     غــ-كېچىــدىكى غــۇي«

ھۇشـیار یاتقـان ئـاال بوینـاق ئىـت ئـۇنى كـۆرۈپ قـۇیرىقىنى شـىپاڭالتقىنىچه ئۇنىـڭ یېنىغـا كهلـدى،                    . چاچلىرىنى ھهریانغا پۇالڭلىتـاتتى   
ى قویـۇق ئـوت باسـقان دۆڭلـۈككه چىقىـپ پاشـشاخاننىڭ كېلىـدىغان یولغـا قـاراپ          بهرناخان ئاال بویناق بىلهن بىرگه ئۇینىڭ ئالدىـدىك    

  .تۇردى، ئاسماندىكى تولۇن ئایمۇ خۇددى بهرناخاننىڭ كۆڭلىنى چۈشهنگهندەك پۈتۈن ئهتراپنى كۈندۈزدەك یۇرۇتۇپ تۇراتتى
ۇلىـدا كۆتـۈرگىنىچه دۆڭ ئۈسـتىدە ئۇزۇنـدىن     بهرناخان یورۇق ئایدىڭغا قارىماستىن چىراقنىڭ پىلىكىنـى تېخىمـۇ چىقىرىـپ ئـۇنى بىـر ق             

ئــۇزۇن ئــۈرە تــۇردى، بهرناخاننىــڭ چىــراغ كۆتۈرىۋالغــان بىلىكىــدىكى ئىــز قوغلىغــۇچنى ئــۈچ یىلنىــڭ ئالدىــدا ئوپراتــسىیه قىلىــپ             
شـنىڭ ئۈسـتىگه   ئېلىۋەتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇ بىلىكى ئاسانال تالىدىغان بولۇپ قالغان ئىدى، ئـۇ چىراقنـى یېنىـدىكى چـوڭ قـۇرام تا       

مۇقىمداپ قۇیۇپ ئۆزى یاندىكى كىچىك قۇرام تاشقا كىلىپ ئولتۇردى، ئاال بویناقمۇ بهرناخان بىلهن تهڭ قۇیرىقىنى شىپاڭلىتىپ ئۇنىڭ   
تۇیۇقـسىز ئـاال   . یېنىغا كېلىپ ئولتۇردى، بهرناخان ئۇنىڭ بۇ خىل ئوماق ھهركىتىدىن زوقلىنىپ ئۇنىڭ بېشىنى سىالپ ئۇنى ئهركىلهتتـى      

دە ئۇچقانـدەك یۈگـۈرۈپ كهتتـى، بهرناخـان ئـاال بویناقنىـڭ بۇنـداق        -بویناق ئالدى تهرەپكه بېشىنى سۇزۇپ بىـر ئىككىنـى قـاۋاپ قۇیـدى        
ــرى پاشــشاخانغا          ــدىن بى ــڭ نهچــچه یىل ــدى، چــۈنكى ئۇنى ــویالپ قال ــدىمىكىن دەپ ئ ــپ كهل ــشىدىن پاشــشاخاننى قایتى یۈگــۈرۈپ كىتى

 بۇیان مۇشۇنداق رېتىمسىز سوقۇۋاتاتتى، ئۇ خۇشاللىقىدىن قۇرام تاش ئۈستىدىكى چىراقنى قۇلىغا ساقالۋاتقان یۈرىگى ئىككى ھهپتىدىن
  .ئېلىپ ئېگىز كۈتۈرۈپ ئىككى یانغا یىنىك پۇالڭالتتى

پاشــشاخان یىراقتىكــى تــۈپىلىكته بهرناخاننىــڭ ئــۆزىگه ســاقالپ چىــراغ كۈتــۈرۈپ تۇرغــانلىقىنى جهزملهشــتۈرۈپ ئېتىغــا قامچــا ســالدى،   
ئالالھنىـڭ قـۇدرىتى ھهقىـقهتهن چهكـسىز ئىـدى، ئـادەم        «ڭغىچه ئاال بویناق قـۇیرىقىنى شىپاڭـشىتىپ ئۇنىـڭ ئالـدىغا كىلىـپ بولـدى،              ئا

ئــۆز . پاشــشاخان ئــاتتىن ســهكرەپ چۈشــۈپ ئــاال بوینــاقنى قۇچىقىغــا ئېلىــپ ئــۇنى ئهركىلهتتــى » !تۇتمىغــاننى ئىــت تۇنۇیــدۇ ئهمهســمۇ؟
ن قارا بویناقنىڭ نهسلىدىن بولغان بۇ ئاال بویناق گهرچه پاششاخاننى تـۇنجى قېـتىم كـۆرگهن بولـسىمۇ     ۋاقتىدىكى ئىنىك ئانا سېتىۋەتكه  

  .لېكىن ئۇنىڭغا قۇیرىقىنى شىپاڭشىتىپ یېقىنچىلىق قىلىپ ئهركىلىۋاتاتتى، پاششاخان یهنه ئېتىغا مېنىپ سۈرئهتنى تىزلهتتى
رۈشمىگىلى نهچچه یىل بولغان مهشۇقى بهرناخـاننى یىـراقتىن كـۆرۈپ ئـاتتىن        ساقىلى پاكىزە قىرىلغان ئهسلى ھالهتتىكى پاششاخان كۆ      
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ــایرىالي دەپ قالغــان بهرناخــانمۇ یاشــلىرىنى        ــدە تــوال یىغــالپ كۆزىــدىن ئ ــڭ ئالــدىغا یۈگــۈردى، ئاشــىقىنىڭ دەردى ســهكرىگىنىچه ئۇنى
  ....مارجاندەك ئاققۇزۇپ ئۆزىنى پاشاخاننىڭ باغرىغا ئاتتى

قۇچىقىغا ئېلىـپ توغرىـسىغا كۆتۈرۈۋالـدى، بهرناخـانمۇ ئهركىلىگىنىـدىن ئىككـى قـۇلىنى پاشـشاخاننىڭ بوینىغـا          پاششاخان بهرناخاننى  
گىرە سېلىۋالغان ئىدى، بهرناخان ئۇنىڭ قۇلىقىغا ئېغىزىنى یېقىپ تۇرۇپ ناماز ۋاقتىنىـڭ بولـۇپ قالغـانلىقىنى ئۆزىنىـڭ سـۈرە یاسـىننىڭ                 

ى پىچىرلىدى، بـۇنى بىلـگهن پاشـشاخان كـۈچكه تولغـان بىـر قۇلىـدا بهرناخـاننى قۇچـاقلىغىنىچه           قىرائىتىنىڭ بهكال ئاڭلىغۇسى بارلىقىن   
ئانـدىن  . یهردىن دەس كۈتۈرۈپ ئېلىپ یهنه بىـر قـۇلى بىـلهن كهیـنىگه كىرىۋالغـان ئـاال بوینـاقنى ئېڭىـشىپال ئۇۋىـسىغا بـاغالپ قویـدى            

  ...ئىچىگه ئهكىردىبهرناخاننى كۆتۈرگىنىچه خۇشپۇراق تارقىلىپ تۇرغان ئۆینىڭ 
پاششاخان باغىرىغـا چىـڭ بېـسىۋالغان بهرناخـاننى سـۇپا ئۈسـتىدىكى تـوال نامـاز ئۇقۇلـۇپ ئۇپىرغىنىـدىن یىرتىلىـپ كېـتهي دەپ قالغـان                   

-ئانـدىن قۇرئـاننى مهیدىـسىگه تېڭىـپ قۇرئـاننى ئارقـا      ...جاینامازنىڭ یېنىدا ئولتۇرغۇزۇپ قۇیۇپ ئـۆزى جهینامـازدا یۈكۈنـۈپ ئولتـۇردى     
  ...رقىدىن سۆیۈپ كهتتىئا

 شۈكۈرى یۈزىسىدىن ئالالھقا یىغلىغان كۆز یاشـلىرى سـاماۋى   -بىرىگه بولغان مۇھهببىتى، رەھمهت -مهشۇقنىڭ بىر -بۇ بىر جۇپ ئاشىق   
ایـدا  بـۇ ج «: بىرىـدىن سوراشـتى   -بهسته مۇنـازىرىگه چۈشـۈپ بىـر     -ئالهمدە یۈرىۋاتقان پهرىشتىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىۋاتاتتى، ئۇالر بهس      

سۈزىمۇ، ھهركىتىمۇ شۇالرنىڭكىگه ئوخشاپ قېلىۋاتىدۇ، بۇالر -بۇرۇنمۇ بىر جۇپ یاش مانا مۇشۇنداق ئۇسۇلدا كۈرىشهتتى، بۇالرنىڭ گهپ
كىـم بـۇالتتى، تۈركمهنىـستان خانـدانلىقىنىڭ     « : بۇ چاغدا یهنه بىر پهرىشته پىخىلداپ كۈلگىنىچه چاڭىلداپ كهتتى  » زادى كىملهردۇر؟ 

  » ؟! یاۋۇزبهگ بىلهن مهلىكه كۈن چېچهكنىڭ پهرزەنتلىرى ئهمهسمۇ-نى، ئالالھنىڭ ئهزىزى ئهشۇ پاششاخاننىڭ دوستلىرىباش سانغۇ
مهشۇققا یهنى یاۋۇزبهگ بىلهن مهلىكه كۈنچىچهكنىڭ روھىغا -ئۇالر شۇئان بۇ خۇشخهۋەرنى بىھىشباغدا سهیله قىلىۋاتقان ئىككى ئاشىق       

  ...ر بۇنى ئاڭالپ دەرھال قول تۇتۇشقىنىچه ئۆزلىرىنىڭ یۈرەك پارىلىرىنى كۆرۈشكه ئالدىرىدىمهشۇق روھال-یهتكۈزۈشتى، ئاشىق
ئۇالر پاششاخان بىلهن بهرناخاننىڭ جهینامازدا ئولتۇرۇپ ئالالھنى زىكرى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈشـۈپ كـۆزلىرىگه یـاش ئالـدى، ئانـدىن             

ئۈنلـۈك ئېیتىـشتى، شـۇ چاغـدا       دەپ پهخىـرلهنگىنىچه » ! پهرزەنتلىرىمىـز بولىـدۇ    ئـۇالر بىزنىـڭ   «ئۆزلىرىنى ئورىۋېلىشقان پهرىشتىلهرگه    
دەپ كـۈلگىنىچه مهلىـكه كـۈن چىچهكنىـڭ پىشانىـسىگه      » !یاق، ئـۇالر مىنىڭغـۇ     «ئىنىك ئانىنىڭ روھى قایاقتىندۇر پهیدا بولۇپ كىلىپ        

  ... سۆیدى
دالىالردىـن ئېـشىپ پۈتـۈن    -غان سۈرە یاسىننىڭ مۇڭلۇق قىرائىتى تاغمۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدە پاششاخاننىڭ كىشىنىڭ یۈرەك تارىنى چېكىدى       

  ...تۈركمهنىستان زىمىنىنى ھهیرەتته قالدۇرۇۋاتاتتى
ئېغىــر ئۇیقــۇدىكى یــۈرەكلىرى شىكهســتىلهنگهن بــۇ خهلــق پاشــشاخاننىڭ قهلــبلهرگه راھهت بىرىــدىغان قىرائىتىنــى تىڭــشاپ زۇلــمهت     

  ...ئاستا سېلىشتۇرۇشقا باشلىدى-ى ئاستاقاراڭغۇدا یهنه بىر قېتىم چىراقلىرىن

  خاتىمه
» تـۈركلهر ئىتتىپـاقى  «شۇندىن ئىتىبارەن دۇنیادىكى ئهڭ رەھىمدىل ۋە ئهڭ رەھىمسىز بۆرە یـۈرەك یىگىـت پاشـشاخان باشـچىلىقىدىكى         

  ...زۇلمهت باسقان تۈركمهنىستان زىمىنىدىكى مۇستهقىللىق ھهركىتىنى بىر مىنۇتمۇ توختاتمىدى
كۇیلىرى ئۆز یۇرتىغا كىتىشنى خالىماي تۈركمهنىـستاننى ئهزەلـدىن رۇسـىیهنىڭ ئـۆز زىمىنـى دېـگهن شـۇئارغا                -تاننىڭ كوچا تۈركمهنىس

ــدار      ــدىن ئاشــقان رۇس ئهمهل ــڭ شــۇنداقال مىللهتچىلىكــى چېكى ــكهن ئهخــمهق رۇس پۇقرالىرىنى ــشىنىپ كهت ــا  -ئى ــڭ قېنىغ ھهربىیلىرىنى
  ...بویالدى

  ... ئاقتىشهھىدلهرنىڭ قېنى دەریا بولۇپ
ئـۈزىنى دۇنیــادا تهڭداشــسىز چــاغالپ باشــقا مىللهتلهرنــى ئــۆزىگه بېقىنــدى قىلىــشنى مهقــسهت قىلغــان بــۇ تهكهببــۇر رۇس ھــاكىمىیىتى   

كـۈنگه ھالـسىراشقا باشـالپ    -مۇستهملىكه رایۇنالردىكى ئۆزلۈكسىز ئېلىپ بېرىلىۋاتقـان پـارتىزانلىق ئۇرۇشـالرنىڭ زەربىـسىدە كۈنـدىن             
  ...بۇاللماي قالدى

ئۇنىڭ ئۈستىگه سانسىز بىگۇناھالرنىڭ خۇن قهرزىگه بۇغۇلغان سوۋېت ھاكىمىیىتى ئامېرىكىنىڭ ناھایىتى ئۇستاتلىق بىـلهن باشـلىغان         
  ......كېسىل مهغلۇپ بولدى–یىلى پارچىلىنىپ ئاخىرى ئۈزۈل -1990ھهربىي ھازىرلىقالر جېڭىگه بهرداشلىق بېرەلمهي 

بىرلهپ مۇسـتهقىللىق ئـېالن قىلىـپ ئىنـسانىي یاشـاش      -تىپاقى مۇستهملىكه رایونلىرىنىڭ ھهممىسى بىر شۇندىن كېیىن سابىق سوۋېت ئىت    
  ...ھۇقۇقىنى قولغا كهلتۈردى
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سـىلىنىڭ  «:هن ئىـدىم، ئـۇ دوسـتۇم تۇیۇقـسىز    مهن بۇ روماننى ئهسلى مۇنداققىنا یېزىپ تامامالپ بىر دوسـتۇمغا ئۇقـۇپ بېقىـشقا بهرگ         
یازغان رومانىڭالر بىز بىر ئـائىله كىـشىلىرىنى كېچىـدىن ئۇخالتمىـدى، ھهتتـا توققـۇز یاشـلىق كىچىـك بـاالممۇ كومپىیـۇتېر ئالدىـدىن                   

لهر بىلهن یالغاندىن دوستۇم مىنى مۇبالىغه گهپ«دەپ تېلفۇن قىپتۇ، شۇنىڭ بىلهن مهن » !كهتمهي ئۇقۇپ بهرگىنىمىزنى ئاڭالپ چىقتى  
كېیىن ئۇنىڭمۇ دوستلىرى ماڭا رەھمهت سالىمىنى یولالپتۇ، ئهمهلىیهتته یازغانلىرىمنىڭ       . دەپ ئویالپتىمهن » ئىلھامالندۇرغان ئوخشایدۇ 

  ...بهك یىراقتا ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرىمهن-ئۇیغۇر رومانچىلىق تهلىۋىدىن ناھایىتىمۇ بهك
  ! ئهي ئهزىزىلىرىم

چۈنكى بىـز ھهممىـدىن   ... ھهققىگه راستىنال مۇھتاج ئىدىم لېكىن بۇ روماننى نهشىرگه سۇنۇشتىن كىچىپ سىلهرگه سۇندۇممهن قهلهم   
  ...»دوستلىق مىھرى«مۇھىم یهنه بىر نهرسىگه مۇھتاج ئىكهنمىز، ئۇ بولسىمۇ 

پاشـشاخاننىڭ ئىـران   ...كـایىلىرى بـار   نۇرغـۇن ھې  –یېزىـشقا تېگىـشلىك نۇرغـۇن         تېخـى تۈگىمىـدى یهنه ئۇنىـڭ      » زۇلمهتلىك تـۇپراق  «
گه كىرىــپ پانــاالنغۇچه بولغــان ئــارلىقتىكى » كىــراۋىن ھهربىــي تۈرمىــسى«پهھــلهۋى خاندانلىقىــدىكى ئاجایىــپ ھېكــایىلىرى، ئۇنىــڭ 

ىرودىیىـدىكى  زىلىگه سالغان سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ك  -ئامېرىكا قارا جهمىئىیىتىدىكى خهتهرلىك سهرگۈزەشتىلىرى، ئاخىرىدا دۇنیانى زىل     
ۋەقهسىنىڭ باش جىنایهتچىـسى یهنـى یهتـته مىڭـدىن كـۆپرەك كىرودىیىلىـك رۇس پۇقراسـىنىڭ           » چىرنوبىل یادىرو ئېلىكتىر ئىستانسى   «

ئۆلــۈمىگه ســهۋەپچى بولغــان دۇنیــادىكى ئهڭ رەھىمــسىز ئــادەم پاشــشاخاننىڭ خهلىقئــارا ســوت تهرىپىــدىن ســوتلىنىپ ئۆلــۈمگه ھۆكــۈم   
  ...ئىشقىلىپ ۋاھاكازاالر......یهنه ھایات قېلىشىقىلىنىشى ۋە ئۇنىڭ 

ئۆزەمنىڭ كهسپى دوختۇر، یېشىم قىرىقنىڭ قارىسىنى ئالغان یېگانه بىر شهیخ بولغانلىقىم ئۈچۈن ھهممىسىنى بىراقال یېزىشقا قۇربىتىم     
شۇنداقال !  پات ئارىدا سىلهرگه سۇنىمهنتۇال جىجىالشنى باشلىۋاتىمهن، ئالالھ خالىسا    -یهتمىدى، ھېلىھهم ئىككىنچى قىسىم روماننى ئاز     

باشـتاقلىقىمنى ئهپـۇ قىلغایـسىزلهر،    -دەپ ئاتىۋالدىم، بۇ بـاش » رومان«بۇ یازغانلىرىمنى یازغۇچى ئۇستازلىرىمىزدىن سورىمایال ئۆزەمچه   
ــردە بولغـــان      ــۇمكىن ۋەیـــاكى باشـــقا پىكىـ ــان بۇلۇشـــۇڭالرمۇ مـ ــۆرۈپ مىنـــى زاڭلىـــق قىلغـ بۇلىـــشىڭالرمۇ بهلكىـــم یازغـــانلىرىمنى كـ

  !قانداقال بولمىسۇن سىلهرنىڭ بۇ ئهرزىمهس رومانىمغا ئېغىر سۈكۈتته تۇرۇپ بهرگهن باھایىڭالر یهنىال ھهممىدىن مۇھىم  مۇمكىن،
  : مهقسىتىم

یېقىنــدا تــوردىكى بىــر یاخــشى نىیهتلىــك قېرىندىــشىم بــۇ رومــاننى ئىلكىتــاپ قىلىــپ تــۈزمهكچى بولغــان ئىــدى، مهن        :بىرىنىچىــدىن
دىگهن تهكلىپنى بهردىم، ئۇ قېرىندىشىم قۇشۇلدى، »روماننىڭ مهزمۇنىغا ئاساسهن ئارىسىغا مۇۋاپىق قىستۇرما رەسىملهرنى قىستۇرساق       «

رەســىملهر بولـسا مىنىـڭ چ چ رىمغـا ئىۋەرتىــپ      شـۇڭا ئهزىزىلىـرىم مۇشـۇ رومانـدىكى مهزمۇنالرغــا مۇۋاپىـق كىلىـدۇ دىـگهن ھهرقانـداق        
  ...ىمىز كۈچ چىقىرىپ یاخشى بىر ئىلكىتاپ قىلىپ تورداشالرغا سۇنساقبولسا ھهمم! بهسهڭالر

دىگهن ھىجرىیه كالېنـدارى توغرىـسىدىكى بىـر ئىلمىـي     » زىددىیهت«یېقىندا ئاقسۇلۇق بىر تورداش قېرىندىشىم مىنىڭ        :ئىككىنچىدىن
سهھىپىـسىگه  » تهرمىـلهر «لهن كۈرۈشۈپ باغداشـنىڭ  ماقالهمنى توردا كۆرۈپ ماقاله ئاخىرىدىكى ئاالقىلىشىش نۇمۇرۇم ئارقىلىق مهن بى          

دىگهن تېمىدا تور بهت ئادىرىسىنى ئىالن شهكلىدە بىـرىپتىكهن، ھـازىر   » جۇڭگۇ مۇسۇلمانلىرى كۆرۈشكه تىگىشلىك یېڭى بىر ماقاله «
هشـهككۈرىنى بىلدۈرۈشـتى   غىچه یهتته مىڭدىن ئارتۇق ئادەم كۈرۈپتۇ، بۇنىڭغا قىزىقىـدىغان نۇرغـۇن كىـشىلهر ماڭـا تېلفـۇن قىلىـپ ت                

  ...ئۈنۈمى بهكال یاخشى بولدى...یاكى خاتا یېزىپ سالغان یهرلىرىمنى كۆرسىتىپ قویدى
دىمهكچىمهن، بۇ رومان گهرچه دىگـۈدەك یاخـشى یېزىلمىغـان بولـسىمۇ لـېكىن كـۆپرەك تورداشـالرنىڭ بۇلۇپمـۇ یاشـالرنىڭ بىـر قېـتىم                      

  ...كۈرۈپ قویىشىغا ئهرزىیتتى دەپ ئویالیتتىم
شۇڭا قهلهم قۇۋۋىتى یاخشىراق تورداشالردىن بىرەسى مۇنبهرگه بۇالمدۇ یاكى مۇناسىۋەتلىك تور بهتلهرگه بۇالمدۇ، بـۇ رومـان توغرىلىـق      

شـهكلىدە ئىالنـدەك بىـر نهرسـه یېزىـپ چىقىرىـپ قویغـان بولـسا كـۆپرەك تورداشـالر بـۇ قىزىقتـۇرۇش                  » زىخمۇ كۆیمهیدىغان -كاۋاپمۇ«
   قېتىم ئۇقۇپ قویغان بولسا، مىنىڭچه یامان بولمایتتى، سىلهرچه قانداق بۇالر؟ئىالنغا قاراپ بىرە
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