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  نهشرىياتتىن

  

ــۇھهممهد  ــمهدم ــانى ئهھ ــاغىلىق ناھىيىســىنىڭ   -1962 چوپ ــى ق يىل

ئائىلىــده تۇغۇلغــان،  ۋهرپهرمهرىپهتــكهنتىــده  شــهيخىاليېزىســى  چوپــانى

يىلــى يېزىلىــق تولــۇق ئوتتــۇرا مهكتهپنــى پۈتتــۈرۈپال ئوقۇتقــۇچى  -1979

لىـق يىلىغىچه باشالنغۇچ، ئوتتۇرا مهكتهپلهرده ئوقۇتقۇچى -1999بولۇپ، 

ــان،  ــىي  -1999قىلغ ــاغىلىق ناھىيىلىــك سىياس ــازىرغىچه ق ــدىن ھ يىلى

  .كېڭهشته ئىشلهپ كهلمهكته

ئۇنـداق «ده ئـېالن قىلىنغـان » قهشقهر گېزىتـى«يىلى   -1984ئۇ 

نــاملىق تــۇنجى ھېكايىســى بىــلهن ئىجــادىيهت » قازانغــا مۇنــداق چۆمــۈچ

 ايسى گېزىتشۇنىڭدىن تارتىپ ھازىرغىچه ھهر ق. كىرىپ كهلگهن سېپىگه

پارچه ھېكايىسى ئېالن  42پارچىدىن ئارتۇق شېئىرى،  200ژۇرنالالردا  –

 – نـاملىق پوۋېسـت» ئاخىرقى تهبهسسۇم«، »ساماۋى قهلئه« .قىلىنغان

 نهشـرنـاملىق تـارىخىي رومـانى » ياغـاچ مېـدال«ھېكايىلهر تـوپالملىرى، 

  .قىلىنغان

ــڭ  ــاملىق » ســهمهندهر«ئاپتورنى ــرن ــارىخىي رومان بى ــدا ت   - 1945ى

ـــداڭ  خاالســـتانيىلالردىكـــى زهرهپشـــان،   -1946 ـــدىكى گومىن بويلىرى

كۈرهشلهر ئىخچام، تهسىرلىك بايان  ئىنقىالبىيئهكسىيهتچىلىرىگه قارشى 

قىلىنغان بولۇپ، پېرسوناژالرنىڭ روھىي دۇنياسى، ئىدىيىۋى ھېسسىياتى 

ــۋىرلهن ــنچىكه تهس ــن ۋه ئى ــايىتى چى ــارقىلىق ناھ ــالر ئ ــۈزهل تىل . گهنگ

تۇيغـۇ  – نۇشـى ئۆتكـۈر، پېرسـوناژالرنىڭ ھـېسروماننىڭ ۋهقهلىك توقۇ

يـاتلىق، زىددىيىتى ئىنتايىن كهسكىن ۋه مۇرهككهپ بولۇپ، ئۇالرنىـڭ ھا

ــۈك ــۇھهببهت، نىكــاھ، ھۆرل ــۆز  – م ــدىكى ك ــازادلىق، دوســتلۇق ھهققى ئ

قاراشـــلىرى پهلســـهپىۋى پىكىـــرلهر ئـــارقىلىق بىـــر قهدهر مـــۇكهممهل 

روماننىڭ يهنه بىر ئاالھىدىلىكى شـۇكى، تىـل ئىپادىسـى،  .شهرھلهنگهن

 – سلۇبى تولىمۇ ئۆزگىچه بولۇپ، ھېسجۈمله قۇرۇلمىسى، ئىپادىلهش ئۇ
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ئىككىنچـى شـهخس تىلىـدا يېزىلغـان بـۇ تـۇنجى . تۇيغۇ ئوقچۇپ تۇرىدۇ

ــتىن،  ــالپال قالماس ــي زوق بېغىش ــۇر بهدىئى ــىزگه چوڭق ــان س ــك روم لىرى

ىڭ قهيسهرانه كۈرهش روھى سىزده ئۇنتۇلغۇسـىز روماندىكى پېرسوناژالرن

  .تهسىرات قالدۇرىدۇ
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  مۇقهددىمه

  

چۈنكى، سهن . دهپ ئاتىشاتتى» ئهسلىمىسىز ئادهم«كىشىلهر سېنى 

ھهققىـده  كهلگۈسـىڭ، بۈگۈنـۈڭ ۋه ئۆتمۈشۈڭمۇشۇ كهمگىچه ھېچكىمگه 

يـازغۇچى، تـارىخچىالرنى، . بهرمىگهنىـدىڭبىر ئېغىزمۇ بىـر نهرسـه دهپ 

 – چاقا، نهۋره –ىڭنى، باالبۇرادهرلىر  – مسۆھبهت، ھۆپىگهر، دوستھه

سىلهرگه سۆزلهپ بهرگۈدهك ھېچقانداق ئهسلىمهم يوق، «: چهۋرىلىرىڭنى

  .دهپ ئۈمىدسىز قالدۇرۇپ كېلىۋاتاتتىڭ» مهن بىر ئهسلىمىسىز ئادهم

قهلبىـڭ . ئهمهلىيهتته، سهن ئهسلىمه قوينىدىال ياشاپ كېلىۋاتاتتىڭ

يۈرىكىــڭ ھهســرهتلىك ئهســلىمه . ق ئهســلىمه بىــلهن تولغانىــدىئــازابلى

  .سوقاتتى ئىلىكىده

ــازابلىق، شــۇنداق ھهســرهتلىك  لــېكىن، ئهســلىمىلىرىڭ شــۇنداق ئ

ــلهن  ــڭ بى ــپ، ئۇنى ــا ئېتى ــلىمه قوينىغ ــۆزۈڭنى ئهس ــال ئ ــىمۇ، يهنى بولس

ــىقالرچه  ــاتتىڭئاش ــلىمىلهر . باغىرلىش ــرهتلىك ئهس ــهن ھهس ــۈنكى، س چ

ــن ــدىال جهن ــىنى قوينى ــڭهت ساداس ــى . ئاڭلىيااليتتى ــنهت ساداس ــۇ جهن ب

ئــاخىرقى بــۇيرۇقنى ئىجــرا قىلىشــىڭ ئۈچــۈن ســاڭا ئۈمىــد ۋه جۇشــقۇن 

  .ھاياتىي كۈچ بهخش ئېتهتتى

. خالىمايتتىـڭشۇڭا، سـهن باشـقىالرغا ئهسـلىمه سـۆزلهپ بېرىشـنى 

ــــۇي«چــــۈنكى، ئهســــلىمىلىرىڭنىڭ  ــــى »قۇرغ  ئۈركۈتۈۋېتىشــــىدىنن

ئهتراپىمدىال ئهگىپ يۈرگهن بولۇشى مۇمكىن، » ۇيقۇرغ«. ئهنسىرهيتتىڭ

  .دهپ ئوياليتتىڭ

يهنه بىر جهھهتـتىن، سـهن ئهسـلىمىلىرىڭ ئـارقىلىق باشـقىالرنىڭ 

چــۈنكى، ســهن باشــقىالرنىڭ . ھېسداشــلىقىغا ئېرىشىشــنى خالىمايتتىــڭ

ھهققىـده » قۇرغـۇي«ئىدىڭ؛  موھتاج ياردىمىگهھېسداشلىقىغا ئهمهس، 

ئهممـا، سـاڭا . ئىـدىڭ موھتـاجبهختلىـك قىلىشـىغا ئۇچۇر بېرىپ، سېنى 

ــايتتى ــاردهم قىاللم ــان . ھــېچكىم ي ــىز قىلغ شــۇڭا، باشــقىالرنىڭ ياردهمس
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ـــايتتى ـــك قىاللم ـــۈ بهختلى ـــېنى مهڭگ ـــلىقى س ـــقىالرنىڭ  .ھېسداش باش

ھېسداشلىقى بىلهن بهختلىك بولغىلى بولىدىغان بولسا، دۇنيادا بهختسىز 

  .بولمايتتى مهۋجۇتئادهم 

  :ىده غايىبتىن شۇنداق بىر سوئال سورىالتتىــ بهز

  !؟ھهسرهتلىككىنهئازابلىق،  ئهجهبــ ئهسلىمىلىرىڭ 

  :سهن تهمكىن جاۋاب بېرهتتىڭ

ــ بهختسىز ئادهمنىـڭ ئهسلىمىسـى شـۇنداق ھهسـرهتلىك، ئـازابلىق 

  !بولىدۇ

  .سوئال شۇنىڭ بىلهن جىمىپ قاالتتى

. هم ئىــدىڭشــۇنداق، ســهن بهخــت قوينىــدىكى بىــر بهختســىز ئــاد

ڭ بـار ئىـدى؛ »پهرىشته«چۈنكى، سېنىڭ مېھرىبان، كۆيۈمچان، ۋاپادار 

 – ئىدى؛ شۇ ئائىلهڭده سېنى يېڭىدىنئىللىق، مۇھهببهتلىك ئائىلهڭ بار 

 – چاقــا، نهۋره – نلىقىغا يېــتهكلهپ بارىـدىغان بـااليېڭـى ھايـات بوسـتا

ـــال بهختســـىز  ـــۆزۈڭنى يهنى ـــا، ســـهن ئ ـــدى ئهمم ـــار ئى چهۋرىلىرىـــڭ ب

  :بۇنداق چاغالردا يهنه غايىبتىن شۇنداق سوئال سورىالتتى. ھېساباليتتىڭ

ــ سـهن نـېمه ئۈچـۈن ئـۆزۈڭنى بهختسـىز ھېساباليسـهن؟ ئۆمرۈڭـده 

  تامىقىڭدىن يېگهن تاياقلىرىڭ كۆپ بولغىنى ئۈچۈنمۇ؟ – يېگهن ئاش

  :كهسكىن جاۋاب بېرهتتىڭ

  !ــ ياق

وقۇبهتلىرىــڭ كــۆپ ئ – تارتقــان ئــازاب راھهتلىرىڭــدىنـــ كــۆرگهن 

  بولغىنى ئۈچۈنمۇ؟

  !ــ ياق

  ــ ئهمىسه نېمىشقا؟

  :تهمكىن جاۋاب بېرهتتىڭ

كۆرسـىتىپمۇ ئــاخىرقى ـــ چـۈنكى، مهن ئهللىــك يىـل تىرىشــچانلىق 

  !بۇيرۇقنى ئىجرا قىاللمىدىم
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  ــ قاچانمۇ بهختلىك بوالرسهن؟

  :جاۋابىڭ ئېنىق ئىدى

  !ــ ئاخىرقى بۇيرۇقى ئىجرا قىلغان كۈنۈم

ن شــۇ كــۈننى زارىقىــپ كــۈتكهچ داداڭنــى، تاغــاڭنى، ھهر بىــر ســه

چىقىـپ، ئهسـلىمه قوينىغـا غهرق  بىرلهپ سـېغىنىپ  – سهپدىشىڭنى بىر

نى كۆز ئالدىڭغا كهلتـۈرۈپ، ئـازابلىق ئهسـلىمىلهر »قۇرغۇي«بوالتتىڭ؛ 

؛ ھېلىقى سۈرهتنى قولۇڭغا ئېلىپ، ئهسلىمه دېڭىزغا باغىرلىشاتتىڭبىلهن 

 !د، ھاياتىي كۈچ ۋه ئازاب سۈزۈپ چىقاتتىڭشۇڭغۇپ، ئۈمى

ساڭا ھايـاتىي كـۈچ، ئۈمىـد بېغىشـاليدىغان ۋه ھهسـرهتلىك تۇيغـۇ 

ــۇ ســۈرهت  ــدىغان ب ــانكهلكــۈنىگه غهرق قىلى ــڭ رامكىالنمىغ ، خاتىرهڭنى

ئۇنى سېغىنغاندا، ئۇ ھهر قېتىم يادىڭغا يهتكهنده، . ئارىسىدا ساقلىناتتى

، ئۇنىڭغا تىكىلىپ تـۇرۇپ غۇرۇۋېلىپسۇخاتىرىنىڭ ئارىسىدىن سۈرهتنى 

  .مۇڭدىشاتتىڭ غايىبانهپىچىراليتتىڭ، ئۇنىڭ بىلهن 

سـهھىرىده باشـلىغان بۈگـۈنكى  جۇالاللىـقباھارنىڭ قىز مهڭزىدهك 

ئهسلىمهڭ ئۈمىد، ھاياتىي كۈچ ۋه ئازاب بهخش ئهتكۈچى ئاشۇ سۈرهتتىن 

 چوپان. ىدىڭچۈنكى، سهن ئۇنى بىردىنال سېغىنىپ قالغان. باشالنغانىدى

ــاۋقۇنلىرى،  ــڭدهرياســىنىڭ ش ــلهن  كاككۇكالرنى ــتىياق بى ــى ۋه ئىش زوق

  .بوغۇلۇپ سايراشلىرى ئۇنى ساڭا ئهسلىتىپ قويغانىدى  – بوغۇلۇپ

، ياشاڭغىراپ كهتكهن سۇغۇرۇۋېلىپخاتىرىنىڭ ئارىسىدىن سۈرهتنى 

سۈرهتته ھهربىـي فورمـا كىـيگهن، ئـاتمىش . كۆزلىرىڭنى ئۇنىڭغا تىكتىڭ

الردىكى بىــر ئــادهم ســاڭا نېمىلهرنىــدۇر دېيىشــكه تهمشــىلىپ قــاراپ ياشــ

ئۇ شۇ قهدهر غهمكىن، شـۇ قهدهر مىسـكىن، شـۇ قهدهر بىچـاره، . تۇراتتى

سـاڭا ھهسـرهتلىك ھېسسـىيات . كۆزلىرىدىن ھهسـرهت تۆكۈلـۈپ تـۇراتتى

بىــلهن قــاراپ تۇرغــان بــۇ ئادهمنىــڭ يېنىــدا ئاقســېرىق چېھرىنــى قــورۇق 

كهتكهن ئـۇزۇن چىبهرقـۇت چاپىنىنىـڭ يـېڭىگه قـولىنى باسقان، ئۆڭۈپ 

ئىشـتىنىنىڭ  سىيامبوقوشتۇرۇۋالغان، ياماق ئۈستىگه ياماق چۈشكهن قارا 
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تىزلىــرى خــۇددى پوقــاقتهك چىقىــپ قالغــان، بېشــىغا كونــا قــارا كــۆرپه 

بىـر دېھقـان مهنىـۋى غـالىبلىق  كىيگهنتهلپهك، پۇتىغا ئۇزۇنچاق چورۇق 

ۆزلىرىنى ساڭا مۇھهببهت بىلهن تىكىلىپ تۇراتتى، يېغىپ تۇرغان قوڭۇر ك

  .بۇ دهل سهن ئىدىڭ

  :پىچىرلىدىڭ

ــته ـــ ئېي ــدىن! ـ ــقا كۈن ــهن نېمىش ــكىن،  – س ــاره، مىس ــۈنگه بىچ ك

ـــىپ كېتىۋاتىســـهن ـــدىكى ئهلهمغهمكىنلىش ـــېمه ئۈچـــۈن كۆزلىرىڭ   – ؟ ن

دهرياسـىنىڭ باھـار كهلكۈنلىرىـدهك ئۇلغىيىـپ  چوپـانھهسرهت خۇددى 

    ؟كېتىۋاتىدۇ

  :ئۇمۇ ساڭا پىچىرالپ جاۋاب بېرهتتى

  .ــ چۈنكى، مهن بهخت قوينىدىكى بهختسىز ئادهم

  ؟قانداقسىگهــ 

خهلقىمنىڭ  خهلقىم ئۈچۈن ئىشلهتمىگهچكه، ــ چۈنكى، مهن ئهلهمنى

ــاي ــدىن چىقالم ــۈتكهن يېرى ــدىمك ــرىتىگه قال ــڭ نهپ ــادا . ، ئۇالرنى دۇني

ــتىدا  ــى ئاس ــرهت تېش ــڭ نهپ ــتىنخهلقنى ــىزلىك  يانجىلىش ــارتۇق بهختس ئ

ــته ــدۇ؟ ئېي ــۈم، ! بوالم ــى چۈش ــهمهندهر، ھېلىق ــى باھــار   - 1945س يىل

  سهھهرده كۆرگهن چۈشۈم يادىڭدىمۇ؟ كېچىسىئايلىرىنىڭ بىر 

ـ ئهلۋهتته يادىمدا، خۇددى ھازىرقىدهكال، سېنىڭ بۇ خاسىيهتلىك ـ

  ؟!ھهم ئازابلىق چۈشۈڭنى قانداقمۇ ئۇنتۇپ كهتكىلى بولسۇن

» تـاغ«تـا ھـازىرغىچه چۈشـۈمده چىقىـپ قالغـان ھېلىقـى  مهن.. .ــ

» تـاغ«ئهمما، بۇ . دۇنيادا چۈشكىلى بولمايدىغان تاغ بولمايدۇ. ئۈستىده

 ئېشــىمغىمۇئهتــكهن  ئۆزۈمنىــڭ«: مهن. »تــاغ«چۈشــكىلى بولمايــدىغان 

دهپ قولۇمـدىن چۆمـۈچنى تارتىۋالغــان » ؟!ھه – ئـۆزۈم ئىـگه بواللمىسـام

ــازراق ئ ــان كىشــىلهرنىڭ ئ ــپ قويغ ــى بېرى ــاھىم«هدىپىن ئۈچــۈن، » گۇن

مۇشــۇ چۈشــكىلى  پىقىــرىتىپالتهقــدىرنىڭ ســېھىرلىك قۇيــۇنى مېنــى بىــر 

دىـن »تـاغ«شـۇڭا، مهن بـۇ ! قـا چىقىرىـپ قويغـان»تـاغ«بولمايدىغان 
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قا چىقىش ئهركىم »تاغ«چۈشهلمهيمهن، مهڭگۈ چۈشهلمهيمهن، خۇددى  

ــوق؛  ــۇ ي ــۈش ئهركىمم ــاش، چۈش ــا ئوخش ــۇش بولمىغىنىغ ــڭ تۇغۇل مېنى

چۈنكى، . ئهركىنلىكىم بولمىغىنىغا ئوخشاش، ئۆلۈش ئهركىنلىكىممۇ يوق

  !مهن خهلقىم ئالدىدا كهچۈرگۈسىز گۇناھ قىلغان

  ــ مېنىڭكى بارمۇ؟

ــ سېنىڭ بار؛ سىلهرنىڭ بار؛ سىلهرنىڭ ماڭـا ئوخشـاش تۇغۇلـۇش 

ڭالر ئهركىنلىكىڭالر بولمىغىنى بىـلهن، ئۆلـۈش، ئۆلـۈۋېلىش ئهركىـنلىكى

ــار ــۇ يهرده ! ب ــهن ش ــهڭالر، ئاساس ــۆلىمهن دېس ــىلهرقهيهرده ئ . ئۆلهلهيس

سـىلهر مـۆرىتى كهلگهنـده، ئۆلـۈۋالىمهن . مهنچۇ؟ ياق، مهن ئـۆلهلمهيمهن

، مهن مهنچــۇ؟ يــاق. ئۆلۈۋاالاليســىلهردهپ ھهر خىــل ئۇســۇلالر  ئــارقىلىق 

ه پهقهت مېنىڭ ئۆلۈش ئۇسۇلۇم پهقهت ۋ! ئۆلۈۋااللمايمهنئۆلۈۋاالي دهپمۇ 

ئۈسـتىگه خهلقىمنىـڭ مهڭگـۈ نهپرىتـى » تـاغ«بىرال، ئـۇ بولسـىمۇ مۇشـۇ 

شــۇڭا، مهن ئىنتــايىن ! ئاســتىدا ئهزرائىلنــى بىچارىلىــك بىــلهن كۈتــۈش

نـادامهت   – بهختسـىز بولغـانلىقىم ئۈچـۈنال، قهلـبىم ھهسـرهت. بهختسىز

  !بىلهن تولغان

. »ۇ بولمايدۇدۇنيادا مهڭگۈلۈك بهختمۇ، مهڭگۈلۈك بهختسىزلىكم«ــ 

. دېــگهن رومانىڭــدا ســهن شــۇنداق دېــگهن» ســهكراتتىكى مــۇھهببهت«

. شۇڭا، ئۆزۈڭنىڭ بهختسىزلىكى ئۈچـۈن بۇنچىـۋاال ھهسـرهتلىنىپ كهتـمه

خهلق سېنىڭ ئـازادلىق ۋه ئۇيغـۇر ئهدهبىيـاتى ئۈچـۈن قوشـقان تـۆھپهڭ 

بىلهن ئهمهل تهمهسىده ئېزىقىـپ كېتىـپ ئۆتكـۈزگهن گۇنـاھىڭنى ھامـان 

ئىشىنىمهنكى ھهم ئۈمىدۋار بولغىنكى، شۇ چاغـدا خهلـق . ازىغا سالىدۇتار

  !سېنى چۈشىنىدۇ، كهچۈرىدۇ

  

   *              *            *  

  

  ــ نېمىگه يىغاليال؟
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ــتهڭ« ــۈۋهتتى» پهرىش ــۆھبىتىڭالرنى بۆل ــۈرهتتىن . يهنه س ــهن س س

كــۆزۈڭنى ئــۈزۈپ، ھهســرهتلىك، سېغىنىشــلىق ياشــلىرىڭنى تارىشــىدهك 

  .ېتىپ كهتكهن قولۇڭنىڭ كهينى بىلهن سۈرتتۈڭق

  !ــ بىر يىرتىمهن مۇشۇ مۇناپىقنىڭ سۈرىتىنى

  !ــ ئۇنداق دېمىسىله، ئۇ مۇناپىق ئهمهس

ئالــدىڭغا ئاشــنى دوققىــده قويــۇپ قويــۇپ، چىقىــپ » ڭپهرىشــته«

 سـۇمۇرغۇڭخىيـال . سهن ئاشقىمۇ قارىماسـتىن كـۆزۈڭنى يۇمـدۇڭ. كهتتى

 ...پهرۋاز قىلدى يىراق ئۆتمۈشكه قاراپ

  

1  

  

. ئىـدى قاغىلىقتا سۇلتان باي ئىسىملىك ئاقسۇلۇق بىر باي ئادهم بـار

ــان ــده دۇك ــازار ئىچى ــڭ ب ــارايلىرى،  – ئۇنى ــۇمس يېزىســىنىڭ  يېتىملىق

 گوساسئاراملىق ھويلىسى، كۆكيار يېزىسىنىڭ   – كهنتىده باغ چاسىمۇق

سـۇلتان «بۇ ئادهمنى چارۋىلىرى بار بولغاچقا، كىشىلهر   – يايلىقىدا مال

، بولـــۇپئـــۇ ئۇيغـــۇر ئۇيۇشمىســـىنىڭ رهئىســـى . دهپ ئاتـــايتتى» بـــاي

 يالىڭاچ بالىالرنىڭ ماددىي – م، دارىلئاجىزىنالرنى ئېچىپ، ئاچدارىلئېتا

مهنىـــۋى ئېھتىيـــاجىنى قانـــدۇرۇپ، قـــاغىلىق خهلقىنىـــڭ ھـــۆرمىتىگه  –

لهرنى ئــۇ ناھــايىتى سـېخىي ئىــدى، ئهزهلــدىن ھــاجهتمهن. ئېرىشـكهنىدى

ئىلىمــده خېلــى كامــالهتكه  دىنىــيپهننىــي ۋه . قـورۇق قــول قايتۇرمــايتتى

  .يهتكهنىدى

سهن بالىلىق چاغلىرىڭدىكى . سۇلتان باي سودىگهرچىلىكمۇ قىالتتى

مۇپتى ھاجىمنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن بـۇ ئادهمنىـڭ  راشىدىنئۇستازىڭ 

ســهن . لغانىــدىڭۋاكــالىتهن مــال سېتىۋالغۇچىســى بولــۇپ قا چوپانــدىكى

گۇگــۇتى، ســوپۇن، ھهرخىــل  ئــورۇسيىڭــنه،  – ســۇلتان بايــدىن يىــپ

، چوپـانناۋات قاتارلىق تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ئېلىـپ،   – رهخت، قهنت
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ئۇ . سۇ قىالتتىڭ تۈزلهرگه ئاپىرىپ  – قاتارلىق تاغ بهشكهنتتاغ، گوساس

تىۋىـت قاتـارلىق   – تېره، كۆرپه – قاق، ياڭاق، يۇڭ – يهرلهردىن گۈله

 – ۆتكـۈزۈپ، ئارىـدىن ئـازدۇرهرسىلهرنى سـېتىۋېلىپ، سـۇلتان بايغـا ئن

  .قامدايتتىڭكۆپتۇر نهپ ئۈندۈرۈپ، تۇرمۇشۇڭنى 

يىلـى ئهتىيـاز ئايلىرىنىــڭ بىرىـده ســۇلتان باينىـڭ ئۆيىــده   -1944

قـامىتى كېلىشـكهن،  – لىك مولال سۈپهت كىيىنگهن، قهددىرازىق ئىسىم

اپقارا، بولۇپ قاشلىرى ئاستىدىكى قـوي ئوتتۇز ياشالردىكى ئاقپىشماق، ق

پاراسـهت نـۇرى يېغىـپ تۇرىـدىغان، قاڭشــارلىق،  – كۆزلىرىـدىن ئهقىـل

ئىككـى   – بـۇ يىگىـت بىـر. خۇش پېئىل بىر يىگىت پهيدا بولۇپ قالـدى

ئۆتمهيال سـىلهر بىـلهن، بولۇپمـۇ سـهن بىـلهن بهكمـۇ تېـز  – كۈن ئۆتهر

ۇ ئۇنىڭغــا ئــامراق بولــۇپ ســهنم. بولــۇپ كهتتــى تاشــقويۇن – ئىچقويــۇن

چۈنكى، ئۇنىڭ ئاجايىپ ھېكمهتلىـك سـۆزلىرى، دۇنيانىـڭ ئـۇ . قالدىڭ

ئۇيغـۇر، قـازاق،  ئورۇسـتىن، پهرهڭگىچهچېتىدىن بۇ چېتىگه، ئهرهبتىن 

... قىلىدىغان پاراڭلىرى، بولۇپمۇ تۈركىيه، ئامېرىكا قىرغىزغىچهئۆزبېك، 

تاڭ  – سۆزلىرى سېنى ھاڭ قىلغان ئاجايىپالردىكى تهرهققىيات ھهققىده 

مۇڭداشــقۇڭ،  مۇڭداشقانســېرىشــۇڭا، ئۇنىــڭ بىــلهن . قالدۇرغانىــدى

قىسقىسى، ئۇنىڭغا شۇ قهدهر . رى ئاڭلىغۇڭ كېلهتتىېسۆزلىرىنى ئاڭلىغانس

كۆرگـۈڭ كېلىـپال تـۇراتتى، خـۇددى ئۇنىڭغـا . ئامراق بولۇپ قالغانىـدىڭ

  .ئاشىق بولۇپال قالغاندهك

  .دوستانه ئاشىق بولۇپ قالغانىدىڭشۇنداق، سهن ئۇنىڭغا 

ــر كــۈنى ســۇلتان بــاي ســېنى ھۇجرىســىغا چــاقىرتتى ــدا. بى  ھۇجرى

  .مۇپتى ھاجىممۇ بار ئىدى راشىدىنئۇستازىڭ 

ئاقسۇدىن مېنـى . ــ سهمهندهر، بۇ باال مېنىڭ يېقىن تۇغقىنىم بولىدۇ

سـېتىق  – ئارىلىغاچ، يـايالق كـۆرگهچ، سـودا يۇرت«. يوقالپ كهپتىكهن

سـهن باشـالپ بېرىـپ، كۆرسـىتىپ . دهيدۇ »پ، پۇل تېپىپ كهلسهمقىلى

  .دېدى ئۇ ـــكهلگىن، 
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، بۇ ۋهزىپىنى كهتتىڭكىبۇنى ئاڭالپ سهن شۇنچىلىك خۇش بولۇپ 

  .شۇ قهدهر خۇشاللىق ۋه ئىشهنچ بىلهن ئۈستۈڭگه ئالدىڭ

دېـدىڭ سـهن  ـــ! رهھـمهت، بـاي ئاكـا ئىشـهنگهنلىكلىرىگهماڭا  ـــ

  .اسالمايب خۇشاللىقىڭنى

مـۇپتى  راشىدىندېدى   - ــ مېنىڭمۇ رهھمىتىمگه ئېرىشهي دېسهڭ، 

ـــھــاجىم،  ــا ــ ــۇپ  رازىقئاخۇنغ ــرهر كېلىشمهســلىك بول ــارا، بى ــدان ق ئوب

  !قالمىسۇن

خاتىرجهم بولسىال، ھـاجىم، ئـۆزۈمنى ئاسـرىغاندهك ئاسـرايمهن،  ـــ

  !...كۆز قارىچۇقۇمنى قوغدىغاندهك قوغدايمهن

كـى قېچىرغــا ئــورۇس قۇلـۇپى، ئــورۇس گۇگــۇتى، سـۇلتان بــاي ئىك

ــت ــى، قهن ــقهر چهكمىن ــۇملىرىنى   – قهش ــۇش بۇي ــارلىق تۇرم ــاۋات قات ن

  .دېدى» خوش«: ئارتىپ، سىلهرگه

ئىككىڭالر بىردىن ئاتقا مىنىپ، خاالستان دهرياسىنى بويالپ، ئاۋۋال 

 سىلهر تىجارهت قىلىپ، بىر ئۆلىما كىشىنىڭ ئۆيىده. شېيخبۇغا كهلدىڭالر

بىـر . رازىق ئۆي ئىگىسى بىـلهن مۇڭدىشـىپ قانمـايتتى. قونۇپ قالدىڭالر

بىـر چاغـدا ئـۇ ئـۆي . چاغدا ئۇ ئۆي ئىگىسى بىلهن مۇڭدىشىپ قانمـايتتى

  :ئىگىسىدىن

دهپ   - دهيـدۇ؟» شـېيخبۇ«ئاكا، بۇ يۇرتنىڭ ئىسمىنى نېمىشـقا  ـــ

  .سورىدى

كىنـى تالىشـىپ ــ بۇرۇنقى زاماندا ئۈچ ئۆلىما شهيخنىڭ كىـم ئىكهنلى

بىرى چوپان يېزىسىنىڭ  گىسى،ــدهپ سۆزىنى باشلىدى ئۆي ئى ـــقاپتۇ، 

ياق، شهيخ «: كهن، يهنه بىرىدېگهنى» شهيخالر«: بىر كهنتىدىكىلهرنى

 – بۇ تـاالش. تۇرۇۋاپتۇدهپ » ياق، شهيخ شۇ«: ئۈچىنچىسى. دهپتۇ» بۇ

قىلىـپ چوپـان شـۇنداق . تارتىش خېلى ئۇزاق زامـانالرغىچه داۋاملىشـىپتۇ

، بىزنىـڭ بـۇ يـۇرت »)ر(شهيخال«يېزىسىدىكى ھېلىقى كهنىتنىڭ ئىسمى 

دهپ ئاتىلىـپ » شهيخشـۇ«، سىلهر بارمـاقچى بولغـان يـۇرت »شهيخبۇ«
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  .قاپتۇ

رازىق بىر تهرهپتىن ئـاڭاليتتى، يهنه بىـر تهرهپـتىن ئاڭلىغـانلىرىنى 

ىغانـدىكى سـهن بـۇالرنى يازغاننىـڭ نـېمه پايدىسـى بـاردۇ؟ ئاڭل. يازاتتى

ئارقىدىنال ھه، بۇ يىگىت . بولدى ئهمهسمۇ؟ دهپ ئويالپ ھهيران قاالتتىڭ

 – دهپ ئـويالپ، ئۇنىڭغـا ئىـچ! ـــ دهشۇڭا كۆپ نهرسىلهرنى بىلىدىكهن 

ــاراپ  ــلهن ھهۋهســلىنىپ ق ــڭ ھهم ھــۆرمهت بى ــل بوالتتى ئىچىڭــدىن قايى

  .كېتهتتىڭ

بولغــان  قىــالر بهشــكهنتتاغنىڭ بىــر كهنتــى–ســىلهر تىجــارهت قىــالر

سـهن . شهيخشۇغا كهلدىڭالر، شهيخشۇدا ئىككى كۈن تىجارهت قىلـدىڭالر

بىــردىنال ئۇنىــڭ مهقســىتىنىڭ پــۇل تېــپىش ئىكهنلىكىــدىن گۇمانلىنىــپ 

ــايتتىچــۈنكى، ئــۇ كىشــىلهر . قالــدىڭ  – بىــلهن باھــا تالىشــىپ ئولتۇرم

: كىشىلهردىن. دېگىنىگه ئاالتتى... تېرىلىرىنى – دېگىنىگه بېرهتتى، يۇڭ

بۇ يولدىن قهيهرگه بارغىلى بولىدۇ؟ بۇ يۇرتنىـڭ ئـاۋۇ تهرىپىـده قهيهر «

. بېسىقماي سوئال سورايتتى ئېغزىدهپ » ...بار، ماۋۇ تهرىپىده قهيهر بار؟

بىـر نهرسـىلهرنى يـازاتتى،  بېرىۋېلىپسوراپ بولۇپ، ئۆزى يالغۇز يهرگه 

ــىزاتتى ــىلهرنى س ــر نهرس ــدهك بى ــۈك تورى ــه. خــۇددى ئۆمۈچ ن گهرچه س

ســـىزغانلىرىنىڭ نېمىلىكىنــــى بىلمىســــهڭمۇ، يازغــــانلىرىنى ئوقۇشــــقا 

شـۇڭا، . ئهمما، ئۇ يازغانلىرىنى ساڭا ھهرگىز كۆرسـهتمهيتتى. قىزىقاتتىڭ

  :يازغانلىرىغا قىزىقىپ، سورايتتىڭ – ئىچىڭ پۇشۇپ، ئۇنىڭ سىزغان

  ــ رازىق، نېمىدهپ يازدىڭىز؟

  .ــ ھېچنېمه

  ــ سىزغىنىڭىزچۇ؟

  .ــ ھېچنېمه

سهن ئۇنىڭ جاۋابىدىن . دهپال جاۋاب بېرهتتى» ھېچنېمه«: ئۇ ساڭا

بىر ساراڭغا يول باشلىغۇچى بولدۇممۇ، نېمه؟ «: سهل رهنجىپمۇ قاالتتىڭ

  »!...نېمىدهپ يازساڭ ياز، نېمه سىزساڭ سىز، ئاداش
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ھهســهن  – قىلغــاچ مۇشــۇ بهشــكهنتتاغنىڭ بېگــى ســىلهر تىجــارهت

انــاتلىرىنى بۈركــۈتتهك ئىككىســى ق. ربهگنىــڭ ئــۆيىگه يېتىــپ كهلــدىڭال

  :بىرىنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈشتى – كېرىپ، بىر

  !ــ ھهسهن

  !نىزهينىددــ 

ئىككىسـى شــۇنداق دېيىشــىپ، قۇچاقالشـتى، خــۇددى ئــۇزۇن يىــل 

  .كۆرۈشمىگهن قىيامهتلىك دوستالردهك

ئــــۇزۇن يىــــل .. .دېــــگهن كىــــم ئــــۇ؟ زهينىــــددن؟ نىزهينىــــدد

  ...اشتۇرۇپ قويدى بولغايكۆرۈشمىگهچكه، ئىسمىنى ئالم

ئۇ . سهن شۇنداق ئويلىغاچ ئۇالرنىڭ كۆرۈشۈشلىرىنى تاماشا قىلدىڭ

مهن ھــــازىر «: ھهســـهن بهگنــــى قۇچاقالۋېتىــــپ، ئۇنىــــڭ قۇلىقىغــــا

 .دهپ پىچىرلىدى›»رازىق‹

ئـاڭالپ . ئۇ شۇنچه پهس پىچىرلىغان بولسىمۇ، سهن ئاڭالپ قالدىڭ

مهن ھـازىر : شـۇنداق ئويلىـدىڭشۇڭا، ئىچىڭده . تولىمۇ ھهيران قالدىڭ

ده،  – زهينىـددىنبۇرۇنچۇ؟ بۇرۇنقى ئىسـمىچۇ؟ بـۇرۇنقى ئىسـمى . رازىق

ــدىن قارىغانــ ــۋاپتىكهنئهھۋال ــۇ ئىســمىنى ئۆزگهرتى ده، نېمىشــقا   –دا، ئ

  ..ئۆزگهرتىدۇ؟ بۇالر زادى نېمه ئادهم؟ بۇالر قهيهرده تونۇشقان بولغىيتتى؟

  .ىدىرازىق ساڭا سىرلىق تۇيۇلۇشقا باشل

ھهسهن بهگ سىلهرنى خاس ھۇجرىسىغا كىرىۋېلىپ، ئىككـى كـېچه 

باشـقا بىـر . لېكىن، سېنى سۆھبىتىگه قاتناشتۇرمىدى. مۇڭدىشىپ چىقتى

 سېغىنار. ئۆيده يالغۇز يېتىپ، ئىككىسىنىڭ سۆھبىتىنى سېغىنىپ چىقتىڭ

  .سېغىنار ئىچىڭ پۇشۇپ، ئۇنىڭدىن خاپا بولۇپ قالدىڭ –

ندۇ؟ خهپ، مېنــى يــالغۇز يــاتقۇزۇپ قويــدىيا؟ ئــۇالر نــېمه دېيىشــكه

!ئويۇنلىرى، ماڭا ئىشهنمىگهن گهپ ىننىڭدزهينىد زىقھهممىسى را  

ســهن خۇيلىنىۋالــدىڭ، . ســىلهر مومۇققــا قــاراپ ماڭــدىڭالر ئهتىســى

 زهينىـددىننىشـۇ ئـارقىلىق . گومۇش بولۇۋالدىڭ، جىمىغۇر بولۇۋالـدىڭ
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  :ىكتى بولغان، سورىدىئۇ ئاخىر زېر. زېرىكتۈرمهكچى بولغانىدىڭ

  ، نېمه؟يوقماــ سهمهندهر، مىجهزىڭ 

  ...ــ

  ــ بىر يېرىڭ ئاغرىمدۇيا؟

  ...ــ

ئۇ جىـم بولـۇپ . قالدۇرۇۋهردىڭسهن ئۇنىڭ سوئاللىرىنى جاۋابسىز 

بىر چاغدا سىلهر بىر ئاچالغا كېلىپ قېلىۋىـدىڭالر، ئـۇ ئالـدىراپال . قالدى

  :سورىدى

  ــ قايانغا ماڭىمىز؟

  !مىزغاــ ئالدى

ئـۇ جـاۋابىڭنى ئـاڭالپ، . ناھايىتى توڭلـۇق بىـلهن جـاۋاب بهردىـڭ

  :ئالدىڭغا كېلىپ

  .ــ ماڭا قارىغىنه، ــ دېدى مۇاليىملىق بىلهن

  .قارىماي دېگهنىدىڭ، لېكىن قارىماي تۇرالمىدىڭ

  ــ نېمه بولدى؟

  !ھېچنېمهــ 

ــ جېنىڭ چىقىـپ كهتسـىمۇ گهپ قىلغىـنه بىـر، زادى نـېمه بولـدى 

  !؟ساڭا

  :شۇڭا. ساراڭلىق قىلغۇڭ كېلىۋهرمىدى

ســــىلهر نېمىشــــقا مېنــــى باشــــقا ئۆيــــده يــــاتقۇزۇپ قويــــۇپ  ـــــ

  ؟رلىشىسىلهرۇكۇس

  ...ــ ئون يىلدىن بېرى جۇغلىشىپ قالغان گهپلىرىمىز

  :ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدۈڭ

  !ھه؟  – ــ مهن ئاڭالپ قالسام بولمايتتى

  ...ــ ياقهي

  ــ ماڭا ئىشهنمىدىڭالر، شۇنداقمۇ؟
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سېنى ئارام ئېلىۋالسۇن، قېنىپ . ــ ياقهي، ئىشهنمهيدىغان گهپ يوق

  .بىر ئۇخلىۋالسۇن دهپ

ئۇنىڭ قىپقىزىل يالغان گهپ قىلىۋاتقـانلىقىنى بىلىـپ، دېمىغىڭنـى 

  :قېقىپ قويۇپ دېدىڭ

راسـت گهپنــى دېگهنــده، ! ، تېخــىدهپمىــشئۇخلىۋالسـۇن ! ـــ ھىــم

سـىلهر . سـىنى يوشـۇردۇڭالرمهنـدىن بىـر نهر. سىلهر ماڭا ئىشهنمىدىڭالر

  !ئهمهسكهنسىلهردۇرۇس ئادهم 

  ...ــ سهمهندهر، ماڭا ئىشهن

  - دېـدىڭ سـهن ئۇنىـڭ سـۆزىنى بۆلـۈپ،   - ــ ماقۇل، ئىشـىنهي، 

  قېنى ئېيته، سهن ھهسهن بهگ بىلهن قاچان تونۇشقان؟

بىزنىڭ ئۆيگه ئىشلهمچى   - ئۇ ئاقسۇغا . ــ ئون بهش يىلنىڭ ئالدىدا

  .شۇ چاغدا دوست بولۇشقان. ىپتىكهنبولۇپ بېر

  :سهن ئۇنىڭ گېپىگه ئىشهندىڭ، ئهمما يهنه سورىدىڭ

  ــ رازىق، سېنىڭ ئېتىڭ زادى نېمه؟

  :بهردى جاۋابئۇ ساڭا تهئهججۈپ بىلهن قاراپ 

  .ــ ئېتىڭ نېمه؟ ئېتىم شۇ رازىق

  ــ راست رازىق؟

  !ــ راست بولماي ئهمىسه

  دهپ قىچقىردى يا؟» ىنددزهينى«ــ ئهمىسه، ھهسهن بهگ سېنى 

  :ئۇنى چىڭ يهردىن تۇتۇۋالغانىدىڭ، دۇدۇقالپ قالدى

  .مېنى ئاكامغا ئوخشىتىپ قاپتۇ... مېنى بىرىگه... بۇ... ــ بۇ

  .ئىشهنمىدىڭ

  !ــ يالغان

  .ــ راست شۇ

  !ــ يالغان

  .ــ مهيلى ئهمىسه يالغان بولسا
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ق، سـهن بىـرا. ئۇ ئېتىنىڭ چۇلـۋۇرىنى تارتىـپ مېڭىشـقا تهمشـهلدى

  .ئۇ بۇنى كۆرۈپ تېڭىرقاپ قالدى. ئېتىڭنىڭ چۇلۋۇرىنى كهينىگه تارتتىڭ

  .دهپ ئالدىراپ سورىدى  - سهمهندهر، نهگه بارىسهن؟  ھويــ 

راسـتتىنال كهتمهكچـى . زهردهڭ بىـلهن جـاۋاب بهردىـڭ! ــ كېتىمهن

  .بولغانىدىڭ

  ــ نېمىشقا؟

  !ولمايمهنــ مهن ماڭا ئىشهنمىگهن ئادهم بىلهن سهپهرداش ب

  :ئۇنىڭمۇ تاقىتى توشقان بولسا كېرهك، ۋارقىرىدى

  !ــ كهتسهڭ كهت

خىياللىرىڭ   – ئوي. ئېتىڭ چېپىپ كهتتى. سهن ئاتقا قامچا سالدىڭ

نېمىشــقا تاشــالپ  رازىقنــى«: ســۇلتان بــاي: ئېتىڭــدىنمۇ ئىتتىــك ئىــدى

ئهسلى ئېتىنـى دهپ بهرمىگهنـدىكىن، «دېسه، نېمه دهيمهن؟ » كهلدىڭ

رازىقنىـڭ ئهسـلى ئىسـمى بىـلهن «: دهيمهنغـۇ؟ ھـاجىم» ىپ كهلدىمقايت

  – ســېنىڭ نــېمه كارىــڭ؟ ئــۇ نهگه بــارىمهن دېســه، شــۇ يهرگه ئاپىرىــپ

دېسه، نـېمه دهيـمهن؟ يـۈزىگه قانـداق » ئهكېلىشنى بىلسهڭ بولمىدىمۇ؟

ھهقىقىـي ئىسـمىڭنى «. قارايمهن؟ مهيلى، دهپ بهرمىسـه دهپ بهرمىسـۇن

دهپ ئۆزۈم ھۆرمهت » ۈرمىشىڭنى سۆزلهپ بهرمىدىڭدهپ بهرمىدىڭ، كهچ

. قىلىدىغان، ئهقىللىـق، بىلىملىـك بـۇ دوسـتۇمنىڭ كـۆڭلىنى ئاغرىتمـاي

  ...بوالمدۇ؟ نېمه كارىم زهينىددنئىسمى رازىق بوالمدۇ، 

سهن شۇنداق ئويالپ، ئېتىڭنىڭ چۇلۋۇرىنى تارتاي دهپ تهمشـىلىپ 

  :بولغۇچه رازىقنىڭ ئاۋازى قۇلىقىڭغا كىردى

  !ساڭا ھهممىنى دهپ بېرهي! ــ بولدى، قايتىپ كهل، ساراڭ يىگىت

ئۇنىڭ ناھايىتى دهل ۋاقتىدا ئېغىز ئاچقانلىقىدىن شۇ قهدهر خۇشال 

سهن ئېتىڭنـى خـۇددى دۇلدۇلـدهك چـاپتۇرۇپ، ئۇنىـڭ . بولۇپ كهتتىڭ

  .يېنىغا كهلدىڭ

  :كهچۈرمىشلىرىنى سۆزلهشكه باشلىدى» رازىق«
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زايىـــت، ئـــۈچ ۋىـــاليهت  زهينىـــددنمىم ـــــ مېنىـــڭ ئهســـلىي ئىســـ

مهن جهنـۇبىي شـىنجاڭدا گومىنـداڭ . ئىنقىالبىنىڭ رهھبهرلىرىدىن بىـرى

ھهسـهن . ئهكسىيهتچىلىرىگه قارشى قـوزغىالڭ قوزغـاش ئۈچـۈن كهلـگهن

  ...يىلى تاشكهنتته ئوقۇۋاتقان مهزگىلىمده تونۇشقان  - 1931بهگ بىلهن 

دهپ سورىدىڭ   - قاپتىكهن؟ ــ ئۇ تاشكهنتكه قانداق بولۇپ چىقىپ 

  .سهن ئۇنىڭ گېپىنى بۆلۈپ

ــ ئۇ مۇشۇ بهشكهنتتاغدا بىر نامرات چـارۋىچى ئائىلىسـىده تۇغۇلـۇپ 

ئانىسـى ئۆلـۈپ كېتىـپ  –ئـالته يېشـىدىال ئاتـا   – بهش. چوڭ بوپتىكهن

بــالىلىق دهۋرىنــى چــۆپتىكى تاغىســىنىڭ ئۆيىــده ناھــايىتى . يېــتىم قــاپتۇ

ئون بهش ياشقا كىرگهنده زهرهپشان دهرياسىدىن . تۇمۇشهققهتته ئۆتكۈزۈپ

كېلىپ، ئهمهلدار، چارۋىدارالرنىڭ  تاشقورغانغائۆتۈپ، بورامسال ئارقىلىق 

ئۇ شۇ جهريانـدا تاشـقورغان . چارۋىلىرىنى بېقىپ بېرىپ كۈن ئۆتكۈزۈپتۇ

بالىلىرىغــا قــاراپ . ناھىيىســىنىڭ خهنــزۇ ئامبىلىنىــڭ ئــاتلىرىنى بېقىپتــۇ

كېيىن شـۇ جايـدىكى يهرلىـك چېگـرا . زۇ تىلىنى ئۆگىنىۋاپتۇبهرگهچ خهن

چېگـرا سـاقالش . ساقالش ئهترىتىـده چېگـرا سـاقلىغۇچى ئهسـكهر بوپتـۇ

، ئهنجـانپايدىلىنىپ چېگرىدىن ئۆتـۈپ، پهرغـانه، ئـوش،  پۇرسىتىدىن

بولۇپ  سهرگهردان  – تاشكهنت قاتارلىق جايالردا ئون بهش يىل سهرسان

بىـلهن دهل شـۇ مهزگىلـلهرده تاشـكهنتته تونۇشـۇپ بىز ئۇنىـڭ . يۈرۈپتۇ

بىــز . تــوال بىلىــم ئىگىلىــدى –مىمىزده ئۇمــۇ ئــاز بىزنىــڭ يــاردى. قالــدۇق

شــۇنىڭدىن . ئوقـۇش پۈتتــۈرۈپ قايتىـپ كهلــدۇق، ئۇمــۇ يۇرتىغـا كهتتــى

ئـۇ يۇرتىغـا قايتىـپ كهلگهنـدىن . تارتىپ ئۇنىـڭ بىـلهن كۆرۈشـهلمىدۇق

غـدىكى چېگـرا سـاقالش ئهترىتىـدىكى كېيىن، تاشقورغاندىكى ئهينـى چا

ـــتى،  ـــك دوس ـــاقچى   - 1940تاجى ـــاغىلىق س ـــداڭ ق ـــدىكى گومىن يىلى

نىـڭ تونۇشتۇرۇشـى ۋه  )بوز توختى(بوز يىگىت   – ئهترىتىنىڭ باشلىقى

كۈنى   - 14ئاينىڭ   - 2بۇ يىل . ياردىمى بىلهن بهشكهنتتاغقا بهگ بوپتۇ

ـــاغىلىقتىن ق ـــا ق ـــان يىغىنىمىزغ ـــده ئېچىلغ ـــا، يهكهن ـــخان غوج ۇددۇس
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ــقان ــله قاتناش ــلهن بىل ــوفالر بى ــدۇلئهھهد خېلىل ــدا . ئاب ــات يېقىن ــز پ بى

  ...كۆتۈرىمىز قوزغىالڭ ئومۇميۈزلۈك

ئىلى، ئالتـاي، تارباغاتـاي . ساڭا ھهممىنى سۆزلهپ بهردى» رازىق«

ــىنجاڭ  ــۈن ش ــدا پۈت ــات يېقىن ــكهنلىكىنى، پ ــا ئېرىش ــڭ ئازادلىقق خهلقىنى

 خۇشـاللىقتىنئاڭالپ، يۈرىكىـڭ ... دىغانلىقىنىچىقى ئازادلىققاخهلقىنىڭ 

يېرىلىپ كهتكىلى تاسال قالدى، قانلىرىـڭ جـۇش ئـۇرۇپ، تومۇرلىرىڭـدا 

  .ئۆركهشلىدى، خۇددى خاالستان دهرياسىدهك

  :سورىدىڭ ئىلىكىدهئىپتىخار ۋه ئۈمىدۋارلىق 

  ياق، رازىق، ئېيتىڭه، ئازادلىق دېگهن نېمه؟.. .، ياقنىزهينىددــ 

  .دلىق دېگهن بهختــ ئازا

  :سهنمۇ بىلهرمهنلىك قىلىپ

بىـراق، . سـورىدىڭدهپ   - ــ بهخت دېگهن ئازادلىق، شـۇنداقمۇ؟ 

  :كۈتۈلمىگهن جاۋابقا ئېرىشتىڭ

  !ــ ياق، بهخت ئازادلىق ئهمهس

  نېمىشقا؟... نېــ 

ئهممـا، . ــ چۈنكى، ئىنسان ئازادلىققا ئېرىشسىال بهختلىك بوالاليـدۇ

ئازادلىققا ئېرىشمهي تۇرۇپ ئېرىشكهن . ئازاد بواللمايدۇ بهختكه ئېرىشسىال

  .بهختنىڭ ئۆمرى قىسقا بولىدۇ، خۇددى شېرىن چۈشتهكال

، ئىچىڭــدىن قايىــل بولــۇپ –نىــڭ ســۆزىگه ئىــچ » رازىــق«ســهن 

ــڭ ــپ كهتتى ــادلىق . قىزىرى ــڭ ش ــدى،  –قهلبى ــلهن تولغانى ــان بى ھاياج

ايه تاشـالپ تـۇرغىنى بـاش ئۈسـتۈڭالرغا سـ. يۈرۈكىڭده ئۈمىد كـۆۋرهيتتى

ــازاد ــدىغان ئ ــپ كېلى ــات يېقىنــدا يېتى ــۇت ئهمهس، پ ــاق بۇل   –لىق ئاپئ

  .ھۆرلۈك، بهخت سۇمۇرغىنىڭ قانىتىنىڭ راھهتبهخش سايىسى ئىدى

  :تىلىڭ تاغ قۇشلىرىدهك سايراتتى

  

  شاراقاليدۇ سهھهرده
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  .دهرۋازامنىڭ ھالقىسى

  قىز بالالرنى سۆيمهڭالر،

  .يۇقۇپ قاالر ماڭقىسى

  

نىڭ شاد كۈلكىلىرىگه قوشۇلۇپ كهتكهن ئوتلـۇق ناخشـاڭ »ازىقر«

  :تاغالردا ئهكس سادا قايتۇراتتى

          

  كۆمىچىمنى گهمىده

  .بۇالپ يهيمهن قايماققا

  كۆڭۈل دېگهن ساراڭكهن،

  .كۆيۈپ قالدىم مايماققا

  

  !ــ ياشاپ كهت، سهمهندهر

  :سهن ناخشا ئېيتىپ ھارمايتتىڭ

  

  مهن قويۇمنى ئاپىرىپ،

  .اينىڭ قويىغا قاتتىمب

  يامان بولغاچ يار ئوتۇڭ،

  .مۇزتاغقا چىقىپ ياتتىم

  

  .نىڭ كۆڭلى شۇ قهدهر ئېچىلىپ كهتكهنىدى»رازىق«

  

  تۇمۇچۇقالر سايرايدۇ

  .قونۇۋېلىپ باراڭغا

  گهپ قىلمىسام قىلمايمهن

  .چوكان دېگهن ساراڭغا
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  ىپ؟ــ نهچچه كۈننىڭياقى نېمىشقا ئېيتىپ بهرمىگهن گومۇش بولۇۋېل

  .ــ ماڭا ئىشهنمىگهندىكىن

  .سېنىڭ جۇماــ كىچىك بالىنىڭكىدهك خۇيۇڭ باركهن 

تهن ئالدىڭ، كىچىك بالىدهك قىلىقالرنى قىلىپ يۈرگىنىڭ ئۈچـۈن 

  .قىلغان، خىجىل بولغانىدىڭ پۇشايمان

  :ساڭا چىن كۆڭلىدىن رهھمهت ئېيتتى» رازىق«

  !ا، سهمهندهرــ ماڭا ناخشا ئېيتىپ بهرگىنىڭ ئۈچۈن رهھمهت ساڭ

ئۇنىڭ . نىڭ رهھمىتىدىن ئىچىڭ ئىسسىققىنه بولۇپ قالدى»رازىق«

  .رهھمىتىگه ئېرىشكىنىڭ ئۈچۈن ئۆزۈڭنى بهختىيار سهزدىڭ

شۇنداق، سهن بۇ ناخشىالرنى يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرغـان يېڭـى 

بىر زامان ئۈچۈن ئېيتىۋاتاتتىڭ؛ سهن بـۇ ئېزگـۈ ناخشـىلىرىڭنى ئـۆزىنى 

 ىندزهينىد  –لىرى ئۈچۈن بېغىشالۋاتقان دوستۇڭ ادلىق ئىشخهلقنىڭ ئاز

ــــامبهخش ناخشــــىلىرىڭنى  ــــڭ؛ ســــهن بــــۇ ئىلھ ئۈچــــۈن ئېيتىۋاتاتتى

زهينىددىندهك بىلىملىك بىر ئىنقىالبچـى بىـلهن سـهپهرداش بولغىنىـڭ، 

ئۆزىـدىن پهخىرلىنىـپ  –ل باشلىغۇچى بولغىنىڭ ئۈچۈن، ئۆز ئۇنىڭغا يو

كۈچلۈك ئۈمىدنىڭ تۈرتكىسـىده فونتانـدهك  ئېيتىۋاتاتتىڭ؛ يۈرىكىڭدىن

 پارتاليـدىغانئېتىلىپ چىقىۋاتقان بۇ مۇھهببهت كۈيلىرىڭنى پات يېقىنـدا 

ئۆزۈڭـدىن   – قوزغىالڭغا قاتنىشىش قارارىغا كهلگهنلىكىڭ ئۈچـۈن، ئـۆز

  !غۇرۇرلىنىپ ئېيتىۋاتاتتىڭ

ھۆرلـۈك ئۈچـۈن ئېلىـپ بېرىلىـدىغان  –شۇنداق، سهن قوزغىالڭغـا 

البقا قاتنىشىپ، ئـۈچ ۋىـاليهت خهلقىنـى ئـازاد قىلىـش ئۇرۇشـلىرىغا ئىنقى

قاتناشـــقان جهڭچىـــلهردهك قهھرىمـــانلىقالرنى كۆرســـىتىش قارارىغـــا 

  .كهلگهنىدىڭ

 –بويىغا كېلىپ، ئات  بۇالقنىڭبىر . سىلهر مومۇققا يېتىپ كهلدىڭالر

قـا ئۇالغالرنى ئوتالققـا قويۇۋېتىـپ، ئـۆزۈڭالرنى بـۇالق بويىـدىكى چىملىق
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ئۇنىڭ تهلىپى بـويىچه، سـهن گىرهلهشـتۈرۈلگهن . تاشالپ ئارام ئالدىڭالر

قولۇڭغا بېشىڭنى قويۇپ، كۆككه تىكىلگىنىڭچه بىلىدىغان قوشاقلىرىڭنى 

ئۇ خـاتىرىلهيتتى، سـهن ئالـدىرىماي مىسـرامۇ مىسـرا . ئوقۇشقا باشلىدىڭ

سـىز بۇلۇت. باھار قۇياشـى كـۆكته مهسـتخۇش پـارالپ تـۇراتتى. ئوقۇيتتىڭ

خهنــجهردهك ئۇچلــۇق . كــۆكته بىــر تــاغ بۈركــۈتى لهرزان پهرۋاز قىالتتــى

قارىغايالر قوشاقلىرىڭغا زهن  تاغالردا رهسىده  بولۇشقا باشلىغان ياپيېشىل

  .سېلىپ جىممىده تۇرۇشاتتى

  .ئهتىسى سهن ئۇنى مىرزا ئابابهكرى قورغىنىغا ئېلىپ باردىڭ

هرىپـى پهلهمپهيسـىمان قورغان ئورۇنالشـقان ئېگىـز تاغنىـڭ شـهرق ت

قورغاننىڭ جهنۇبتىن شىمالغا بولغان ئۇزۇنلۇقى بهش يۈز . يانتۇلۇق ئىدى

، شـهرق تهرهپتىكـى مېتىر، شهرقتىن غهربكه بولغان ئۇزۇنلۇقى يۈز مېتىر

، كهڭلىكـى ئـۈچ مېتىـرتاش بىلهن قوپۇرۇلغان تېمىنىڭ ئېگىزلىكى ئـون 

دىكى ئېگىز تـاغ بـاغرىنى شىمال تهرهپلهر جهنۇب، غهرب،. كېلهتتى مېتىر

شـهرقىي شـىمالغا قـاراپ  جهنـۇبتىنبويالپ، قورغاننى ئايلىنىـپ غهربىـي 

شىددهت بىلهن ئاقىدىغان خاالستان دهرياسىغا قارىسا، ئادهمنىـڭ بېشـى 

قورغانــدىكى ۋه زىندانــدىكى ئــادهم ســۆڭهكلىرىگه قارىســا، . قايــاتتى

ن ئىچىده ئون ئېغىز قورغا. ئادهمنىڭ تېنى شۈركۈنۈپ سىلكىنىپ كېتهتتى

ـــۇبىيئۆينىـــڭ خارابىســـى ۋه خاالســـتان دهرياســـىنىڭ  ـــا  جهن قىرغىقىغ

يانداشــتۇرۇپ ســېلىنغان مهھبۇســالرنى ســىيرىلدۇرۇپ تاشــاليدىغان بىــر 

بـۇ زىنـدانغا تاشـالنغان ئادهمنىـڭ بـۇ يهردىـن . زىندان ئىـزى بـار ئىـدى

ـــدى ـــۇمكىن ئهمهس ئى ـــۇزى تهل«. چىقىـــپ كېتىشـــى ئهســـال م ، »توقق

تهھكهملىكته جاھاندىن يهنه بىرنى تاپقىلى بولمايدىغان بۇ تهبىئىـي مۇس

  .چوڭقۇر ئويغا پاتتى» رازىق«قورغاننى كۆرۈپ، 

دهپ سـورىدى ئـۇ   - ــ مىرزا ئابـابهكرى دېـگهن كىـم، بىلهمسـهن؟ 

  .چوڭقۇر خىيال قوينىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ

ېـگهن ئـۇ د  - دېدىڭ سـهن بىلهرمهنلىـك قىلىـپ،   – !ــ بىلىمهن
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سهن چوڭالردىن ئاڭلىۋالغان بىر   - قهدىمده ئۆتكهن بىر زالىم پادىشاھ، 

ئۇ بۇ قورغاننى سـالدۇرۇش ئۈچـۈن   - رىۋايهتنى سۆزلهشكه باشلىدىڭ، 

ئايالالرغا ئوخشاشـال بىـر كىشـىلىك ھاشـار، بىـر كىشـىلىك تامـاق   – ئهر

تاماق، ئىككى لېكىن، ئېغىر ئاياغ ئايالالرغا ئىككى كىشىلىك . بېرىپتىكهن

  .كىشىلىك ھاشار بېرىپتىكهن

  ــ نېمىشقا؟

ــ بهلكىم، قورسىقىدىكى بالىسىمۇ بىر كىشىلىك تاماق يېگهنـدىكىن 

  .دهپ، شۇنداق قىلغان بولغىيتتى

ــ مانا مۇشۇ رىۋايهتنىڭ ئـۆزىال ئۇنىـڭ ئىنتـايىن زالىملىقىغـا دهلىـل 

ئۇ بىـردهم   - رىخ، چۈنكى، رىۋايهتنىڭ ئۆزىمۇ بىر بهدىئىي تا. بوالاليدۇ

سـهمهندهر، مىـرزا ئابـابهكرى دېـگهن   - جىم بولۇپ قالغاندىن كېـيىن، 

قاچان، قهيهرده ئـۆتكهن ئـادهمكهن؟ ئـۇ بـۇ قورغـاننى قاچـان، نېمىشـقا 

  .دهپ سورىدى  - سالدۇرۇپتىكهن؟

  .ــ تاڭ

  ــ بىلهمسهن؟

  .ــ بىلمهيمهن، بۇنى ھېچكىم بىلمهيدۇ

  !ۇ، مانا مهن بىلىمهنــ ھېچكىم بىلمهيدۇ؟ بىلىد

بۇنىڭ ئۇنىڭ بىلىـدىغانلىقىنى ئۇقـۇپ، تېخىمـۇ ھهيـران قالـدىڭ؛ 

مۇشـۇنداق . ئۇنىڭ راستتىنال بىلىمدانلىقىدىن يهنه بىـر ھهيـران قالـدىڭ

  .بىلىملىك بىر ئادهمگه يولۇقتۇرغان تهقدىرىڭدىن چهكسىز سۆيۈندۈڭ

لىق ئـارقىلىق يىلى تۇغۇلغان، ساختا يـار  - 1435ــ مىرزا ئابابهكرى 

بۇ قورغاننى ئۇ بهگ بولۇپ يۈرگهن چاغالردا . يهكهننىڭ بېگى بولۇۋالغان

يىلى   - 1483ئۇ . يىلى پۈتتۈرگهن  - 1480يىلى ئىش باشالپ،   - 1477

ــۆز  تهڭرىتېغىنىــڭ جهنــۇبى، بهدهخشــان، قىســمهن پهرغــانه رايــونىنى ئ

ئولتۇرغـان  ئـۇ خانلىقتـا. نـى قۇرغـان»قهشقهر خـانلىقى«ئىچىگه ئالغان 

ــادالهت بىــلهن يــۇرت ســورىغان،  قىرىــق ســهككىز يىــل ئىچىــده باشــتا ئ



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

24 

ھېلىقـى سـهن . قالمىغان زۇلۇمىكېيىنكى چاغالردا خهلقىمىزگه سالمىغان 

ئېيتقان رىۋايهتتىكى ئېغىر ئاياغ ئايالالرغا ئىككى كىشىلىك تاماق، ئىككى 

ــم كىشــىلىك ھا ــايىن زالى ــڭ ئىنت ــىيل  –شــار بېرىشــى ئۇنى ىكىنىڭ  ۋهھش

  ...مۇبالىغه بىلهن سۈرهتلىنىشى

  ــ ئۇ قانداق ئۆلگهن؟

ئۇ سېنىڭ سوئالىڭغا جاۋاب بېرىشتىن بـۇرۇن سـهئىدخان ھهققىـده 

  :سۆزلهپ بهردى

يىلــى ســۇلتان ســهئىدخان تهرىپىــدىن ئاغــدۇرۇلۇپ،   - 1514.. .ــــ

  :سهن ئوقۇپ بهرگهن. الداخ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن

  

  قىزىلچىدا مازار بار،

  .بهگكه تهئهللۇق زامىر

  چۆلده قالغان ئۆلۈكى

  .ئوزۇق  – قاغىالرغا يهم

  

  ...دېگهن قوشاق بۇنىڭ دهلىلى

دېدىڭ سهن بىر ئىشنى ئېسىڭگه ئېلىپ ۋه ئۇنىڭمۇ   - ــ ھه راست، 

شېيخبۇنىڭ ئېگىزيار كهنتىده مۇشـۇنىڭغا   - ئېسىگه سالماقچى بولدۇڭ، 

  .ئوپمۇ ئوخشايدىغان يهنه بىر قورغان بار

  :ساڭا قاراپ ئىلىكىدهئۇ ئهپسۇسلۇق 

  .دهپ سورىدى  - ــ نېمىشقا شۇ چاغدا دېمىگهن؟

  ...بىلهمتىكى دهپ... ــ دېمهپتىمهن

  .ــ بىلىشىمغۇ بىلىمهن، بىراق كۆرگۈم بار ئىدى

ئۇنىـڭ بۇنىمـۇ بىلىـدىغان بولـۇپ چىقىشـى سـېنى تېخىمـۇ ھهيـران 

  :رىدىڭشۇڭا، سهن ئۇنىڭدىن قىزىقىپ سو. قالدۇرۇۋهتتى

  ــ ئۇ قورغاننى كىم سالدۇرغان بولغىيتتى؟
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  ...ــ ئۇنىمۇ مىرزا ئابابهكرى سالدۇرغان

توۋا، بۇ ئادهممۇ ياكى خىزىرمۇ؟ ئۇنىڭ بىلمهيـدىغان نهرسىسـىمۇ «

  »..بارمىدۇ؟

  .سهن ئۇنىڭ ئاغزىغا قاراپال قالدىڭ

ئۇ قورغاننى ئايلىنىپ يۈرۈپ تهپسىلىي كـۆردى ۋه خېلـى ئـۇزاققىچه 

  .نېمىلهرنى يازدى، بىر نېمىلهرنى سىزدىبىر 

» ...نېمىـدهپ يـازدىڭىز؟ سـىزغىنىڭىز نـېمه؟«: سهن بۇ قېتىم ئۇنى

  .دهپ ئاۋاره قىلمىدىڭ

ــدىغان گوســاس  ــگه قاراي ــىلهر داۋان ئېشــىپ، چوپــان بهگلىكى س

گوساسقا سۇاليمان ئىسىملىك بىر ئـادهم يـۈز بېشـى . قىشلىقىغا كهلدىڭالر

يلىســــىنىڭ ئالــــدىغا كېلىــــپال شــــىپپىده ســــىلهر ئۇنىــــڭ ھو. ئىــــدى

كهتكهن ئـۈجمىلهرگه چۈنكى، سۇاليمان يۈز بېشى قاتار . توختاپقالدىڭالر

چـارۋىچىنى ھه دهپ   – قاتىرىسىغا ئېسىپ قويۇلغان بىـر قـانچه دېھقـان

چارۋىچىالر كۆڭلهكچان، ئهزايىنىڭ ساق يېرى   – دېھقان. قامچىالۋاتاتتى

ئۇالرغـا . قـاپىقى يېرىلغانىـدى  – ن، قـاشقالمىغان، قان بىلهن بويالغـا

تولغىنىــپ كېتهتتــى، خــۇددى   – ھهربىــر قامچــا تهگكهنــده، تولغىنىــپ

ئىلتىجالىرى يۈرهكنى ئېزهتتى،   – يېلىنىش. سويالپ كېلىۋاتقان يىالندهك

ــدهك ــاكى موم ــالى   – داد .گوي ــىرقىرىتاتتى، مىس ــى س ــادلىرى تهنن پهري

  .ئامبۇردا قىسقاندهك

ـــىســـېنىڭمۇ يۈر ـــڭ ســـىرقىراپ كهتت ـــۇپ، تهنلىرى ـــڭ مۇجۇل . ىكى

لهۋلىـرى لىپىلـداپ  نېپىـزئۇنىڭ چىرايى تاتىرىپ، . قا قارىدىڭ»رازىق«

ـــان  ـــدا بهرق ئۇرۇۋاتق ـــار ئاپتىپى ـــۇددى باھ ـــدى، خ ـــسكهتكهنى  نهرگى

ــدهك ــاپ . بهرگى ــۈزدىكى مامك ــى كهچ ك ــاتتى، بهئهين ــۇدى تىترهۋات ۋۇج

  .ياپراقچىلىرىدهك

ولغۇچه سهن ئـاتتىن سـهكرهپ چۈشـۈپال ئاتتىن چۈشۈپ ب» رازىق«

ئـۇ سـۇاليمان يـۈز بېشـىنىڭ قېشـىغا . ئۇنىڭ قولىدىن چۇلۋۇرنى ئالـدىڭ
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سۇاليمان يۈز . ده، قولىنى كاپپىده تۇتۇۋالدى  – ناھايىتى ئىتتىكال باردى

ئايىغىغــا بىــر قــۇر قــاراپ، ســهل   – نــى كــۆرۈپ، بــاش»رازىــق«بېشــى 

  :ده  – پهسكويىغا چۈشتى

  .دهپ سورىدى  – !ئادهم؟ ــ سهن نېمه

دېــدى ئـۇ تهمكىنلىــك ۋه مۇاليىملىـق بىــلهن   - ـــ مهن سـودىگهر، 

  .بېسىۋېلىپئۆزىنى ئارانال 

  !ــ مېنىڭ ئىشىمغا ئارىالشماي، قولۇمنى قويۇپ بهر

سۇاليمان يۈز بېشىنىڭ قولىنى تېخىمۇ چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ » رازىق«

  :سورىدى

  بۇ ئادهملهرنى نېمىشقا ئۇرىسهن؟ــ 

  .سېلىقنى بهرگىلى ئۇنىمىدى  – ــ ئالۋان

  ــ مۇشۇنداق ئۇرساڭ بېرهمدۇ؟

  .ــ بېرىدۇ

  ــ بولسا بېرهر؟

  !ــ بولسىمۇ بهرمهيدۇ بۇ ياالڭتۆشلهر

سۇاليمان يۈز بېشىنىڭ قولىنى قويۇپ بېرىپ، يانچۇقىدىن » رازىق«

ــان ــاره دېھق ــپ، بىچ ــا بېرى ــپ، ئۇنىڭغ ــۈش چىقىرى ــهر كۆم ــق س   – قىرى

  – ئۇالرنىـڭ بـاش. رنى تهڭلىك ۋه زۇلۇمدىن قۇتقۇزۇپ قالـدىچارۋىچىال

تارقىتىـپ ) خـام(كۆزلىرىدىكى قانالرنى سۈرتۈپ، بىـر كىيىملىكـتىن ماتـا

  – بــۇ بىچــارىلهر ئۇنىڭغــا پۈكۈلــۈپ تهزىــم قىلىــپ، رهھــمهت. بهردى

  .تهشهككۈر ياغدۇرۇشتى، خۇددى باھار يامغۇرلىرىدهك

كـۆزلىرىڭگه . سۆيۈنۈپ كهتتىـڭ سهن ئۇنىڭ ھىممىتىدىن شۇ قهدهر

راستىنى ئېيتقاندا، ئۇنىڭـدهك مهرد سـاخاۋهتچىنى . ئىسسىق ياش كهلدى

ئهگهر مۇشۇ ئهھۋالالرنى ئۆز كـۆزۈڭ بىـلهن . كۆرۈشۈڭ تۇنجى قېتىم ئىدى

دېسه، ھهرگىز » مۇشۇنداقمۇ ساخاۋهتچى بار«: كۆرمىگهن بولساڭ، بىراۋ

  .ئىشهنمهيتتىڭ
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دهپ ســورىدى بىــر كىشــى   - بولىــدۇ؟ ــــ غوجــام، بــۇ كىشــى كىــم 

  .سهندىن

  .باي، سېخىي سودىگهر» رازىق«بۇ كىشىنىڭ ئىسمى ... ــ بۇ كىشى

  - دېــــدى يهنه بىرىمــــۇ گهپــــكه ئارىلىشــــىپ،   - ــــــ غوجــــام، 

  دهيمهن يا، مهن؟ مىكى»خىزىر«

  :جاۋاب بهردىڭ ئىلىكىدهسهن چهكسىز پهخىرلىنىش 

  .ىــ شۇنداق، ئۇ خىزىرانه ئادهم ئىد

ــق« ــد » رازى ــان خوشالشــقۇچىالرغا ئۈمى ــاش تۆكۈۋاتق ــامغۇردهك ي ي

. قېرىنداشالر، ئۈمىدۋار بولۇڭالر، بۇ كۈنلهرمۇ ئۆتۈپ كېتىدۇ«: بېغىشالپ

ده، ئـۇالر   – دېـدى» !ياخشى كۈنلهرنىڭ يېتىـپ كېلىشـىگه ئـاز قالـدى

  .بىلهن خوشالشتى

يايالقتـا . سىلهر سودا قىلغاچ گوساس يايالقلىرىغا يۈرۈپ كهتـتىڭالر

قايماقلىرى بىلهن   – يېشىل قارىغايلىقالرنى ئارىالپ، مالچىالرنىڭ قېتىق

چـــۈنكى، . بهش كـــۈننى ئۆتكـــۈزۈۋهتتىڭالر  – مېھمـــان بولـــۇپ، تـــۆت

شــۆھرىتىنى يــايالق شــاماللىرى   – نىــڭ ســاخاۋهتلىك نــام»رازىــق«

ۇ بىـراق، ئـ. مالچىالرنىڭ قۇالقلىرىغـا  ئـاللىبۇرۇن يهتكـۈزۈپ بولغانىـدى

  – مالچىالرنىــڭ قــوي سويۇشــىغا ھهرگىــز يــول قويمىــدى، پهقهت قېتىــق

  .قايماق بىلهنال مېھمان بولدى

  .دېدىڭ سهن داۋانغا يېقىنالشقاندا - ــ ئۇلۇغئاتقا كهلدۇق،

  .ھهيران قالدى» رازىق« -ــ نېمه، ئۇلۇغئات؟ 

  .ــ ھهئه

 دېگهن» ئارت«. دهيمىز» ئۇلۇغئارت«. »ئارت«ئهمهس، » ئات«ــ 

  - دېدى ئۇ ساڭا چۈشهندۈرۈپ،   - دېگهنلىك بولىدۇ، » داۋان«بۇ سۆز 

ســۆزى بىــلهن » ئــارت«ھهي ســهمهندهر، مۇشــۇ تــاغالردا مۇشــۇنداق 

  .دهپ سورىدى يهنه  - ئاتىلىدىغان يهنه قايسى داۋانالر بار؟ 

ـــــــارت«يهنه  - ـــــــارت«، »كىچىكئ ـــــــارت«، »قۇرۇمئ ، »كۆكئ
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  .نالر باردېگهن داۋا» تامئارت«، »ئېشهكئارت«

  ــ سهن ھهممىسىنى بىلهمسهن؟

  .ــ ياق، مهن ئۇ تهرهپلهرگه ئۆتۈپ باقمىغان

  .ــ ئۆتۈپ باقمىغان بولساڭ، ئهمدى ئۆتۈپ باقىلى

ــايلىقى  ــالچىالردىن ســوراپ يــۈرۈپ گوساســنىڭ ئۈســهس ي ســىلهر م

ئارقىلىق ئۇلۇغئارت داۋىنىدىن ئۆتۈپ، كهشمىر بىـلهن چېگرىلىنىـدىغان 

. بېرىپ، ھهممه داۋان، يايالقالرنى كۆرۈپ كهلدىڭالر ىچهقىشلىقىغيۇلۇڭ 

شۇ يايالق، شۇ داۋانالردىن ھالقىپ قهيهرلهرگه بارغىلى بولىـدىغانلىقىنى 

  .يهنىال ھهم يازاتتى، ھهم سىزاتتى» رازىق«. ئۇقتۇڭالر

بارغـانلىكى جايـدا قارىغـايلىقالر بىـلهن چـۈمكهلگهن تـاغ » رازىق«

ــا،  ــكچوققىلىرىغ ــۆكهكېيى ــاز، ب ــوي، قوت ــان، .. .ن، ق ــلهن تولغ الر بى

ــده« ــا، » ھۈپپى ــرى يايالقالرغ ــزهلگهن كهڭ ــلهن بې ــۈللهر بى ــان گ ئېچىلغ

الر غۇيۇلداپ ئۇچۇپ تۇرىدىغان زۇمرهت كۆككه تويمـاي ... بۈركۈت، ئۇالر

  :بىر چاغدا ئۇ ساڭا قاراپ. قارايتتى

ــا  ــز مان ــۇرتىمىز، بىزنىــڭ ۋهتىنىمى ــارا، ســهمهندهر، بىزنىــڭ ي ـــ ق ـ

  .دېدى  - !بىلهن تولغان بايلىقشۇنداق گۈزهل ھه مۇ

ئۇ پهخرىمهنلىك بىـلهن ئۇلـۇغ كىچىـك . قا قارىدىڭ»رازىق«سهن 

  :ئۇنىڭ گېپىنى سهن داۋامالشتۇردۇڭ. تىنىپ قويۇپ جىم بولۇپ قالدى

ــلهن  ــز بى ــۇرتىمىز، ســۆيۈملۈك ۋهتىنىمى ــۇ ســۆيۈملۈك ي ـــ شــۇڭا، ب ـ

  !ىشىمىز كېرهكپهخىرلىنىشىمىز، ئۇنى سۆيۈشىمىز، قوغد

  »!جاندىن كهچمىگۈچه جانانغا يهتكىلى بولمايدۇ«ــ شۇنداق، 

  :سهن چىن يۈرىكىڭدىن تهستىقلىدىڭ

  !ــ شۇ

ده،   - ئايلىنار يهنه گوساسـقا قايتىـپ كهلـدىڭالر  – سىلهر ئايلىنار

  .گوساس داۋىنى ئارقىلىق چوپانغا چۈشتۈڭالر

تىن شىمالغا قاراپ قا ئاجايىپ يېقىپ كهتتى؛ جهنۇب»رازىق«چوپان 
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قىشمۇ ياز توختىماي ئېقىپ، زهرهپشان دهرياسـىغا قوشـۇلۇپ كېتىـدىغان 

تهبىئىـي تـاغ سـېپىلى  ئويناق چوپان دهرياسى، شهرق ۋه غهرب تهرىپىده

 ھاسىل قىلغان سېرىق توپىلىق دۆڭلۈك ۋه تاغلىرى، ساپ ھاۋاسى، بـۈك

ىــلهن تولغــان باراقســان مهھهللىلىــرى، ئالمــا، نهشــپۈت، ئــۆرۈكلهر ب  –

غـۇژمهك بـاغلىرى، توپـا چىـراي، دىلـى سـۇنۇق، ئهممـا ئــاق   – غـۇژمهك

ئۇ ئازغانسـال . خهلقى ئۇنىڭغا قهۋهتال يېقىپ كهتتى مېھماندوستكۆڭۈل، 

كهنتىنىڭ كۆلئاغزى دېگهن يېرىدىكى داۋان ئارقىلىق گوساسقا، گوساس 

ڭ شـېيخبۇ يېزىسىنىڭ ھهر قايسى كهنتلىرىگه، چوپاننىـ كۆكيارئارقىلىق 

كهنتىگه، گىـرىڭال، ئـاتىرىس جىلغىلىـرى ئـارقىلىق يهكهننىـڭ قوشـراپ 

يېزىســىغا، دهريــا يــاقىالپ مېڭىــپ قاراشــور كهنتــى ئــارقىلىق يهكهننىــڭ 

  .كاچۇڭ يېزىسىغا بارغىلى بولىدىغان يولالرنىڭ خهرىتىسىنى سىزدى

  :ئۇ بىر كۈنى سهھهرده داداڭغا چۈش ئۆرۈپ مۇنداق دېدى

ئىچىگه شوتا قويـۇپ : ه مۇنداق بىر چۈش كۆرۈپتىمهنــ مهن كېچىد

قـاچىلىرىنى . چۈشكۈدهك ناھايىتى يوغان بىر قازاندا ئاش پىشۇرۇپتىمهن

ئاشـنى . تهڭلهپ كهلگهن نۇرغۇن كىشىلهرگه ئاش ئۇسۇپ بېرىپتىمىشمهن

بىر چاغدا ناھايىتى بىچاره بىـر . شئۇسسام پهقهتال تۈگىمهيمى  – ئۇسسام

ئىچىـم ئاغرىـپ، ئۇالرغىمـۇ . ىلىرىنى تهڭلهپ كېلهرمىشتوپ كىشىلهر قاچ

بېرىمىشمهنۇ بېرىمىشمهن، ئۇالرنىڭ تولىلىقىدىن ھهر . ئاش بېرىمىشمهن

ئـاخىر . مـۇ ئۇالرغـا ئـاش ئۈسـۈپ ئۈلگۈرتـۈپ بواللمايمىشـمهنقانچه قىلىپ

ئـۆز قـوۋملىرىمگه ئـاش ئۇزىتىـپ . ھالىمدىن كېتىپ توختاپ قالىمىشمهن

ئهمما، ھېلىقى كىشىلهر مېنىڭ ئاش ئۇزىتىپ بېرىشىمنى . بېرهلمهيمىشمهن

ـــۇپ  ـــۆزلىرى ئۇس ـــپ، ئ ـــدىن تارتىۋېلى ـــۈچنى قولۇم ـــتىن چۆم كۈتمهس

– مهن ئۆزۈمنىڭ ئهتكهن ئېشـىغا ئـۆزۈم ئىـگه بواللمىسـام. ئىچىۋېرىمىش

؟ دهپ ئــويالپ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى بىــر بىلهرمهننىــڭ ئهدىپىنــى !ھه

ـــمهن ـــراق، . بېرىمىش ـــدهلبى ـــتهرمىشتېخ جې ـــپ كې ـــۇ ئۇلغىيى مهن . ىم

دهپ » !توختاش، ھهممىڭنىـڭ ئهدىپىڭنـى بىـر بهرمىسـهم«: ئاچچىقىمدا
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بېلىمنـى ئاختۇرۇشـۇمغا، ناھـايىتى ئېگىـز بىـر تاغنىـڭ ئۈسـتىگه   – يان

 – تـاغ ئۈسـتىده تـۇرۇپ قارىسـام، كىشـىلهر ئـوالش. چىقىپ قالىمىشمهن

ش، خۇددى ئۆمرىـده كۆزى يوق ھالدا تاماق يهۋېتىپتىمى  – چوالش باش

مهن تاغــدىن پهســكه ســىيرىلىپ چۈشۈشــۈمگه . تامــاق يهپ باقمىغانــدهك

تىيىلىــپ كېتىــپ، بىــر ئۇچلــۇق تاشــقا ئىلىنىشــىپ » پارتتىــده«پۇتــۇم 

مهن تاغــــدىن يــــا چۈشهلمهيمىشــــمهن، يــــا ئۈســــتىگه . قالىمىشــــمهن

بىرلهپ تاش ئېتىشقا   – ئۇنى ئۈستىگه كىشىلهر ماڭا بىر. چىقالمايمىشمهن

ــاليمىش ــۇپ. باش ــى قۇتقــۇزۇۋېلىڭالر«: مهن قورق !.. ئهي خــااليىق، مېن

  .دهپ ۋارقىراپ ئويغىنىپ كهتتىم» !...گۇناھىمدىن ئۆتۈڭالر

  :داداڭ بىر ھازا ئويالنغاندىن كېيىن دېدى

  – ــ ئاش دېگهن رىزىق، سىز ئۆز قوۋملىرىڭىزگه رىزىق تارقاتقۇچى

  ...راقكاتتا ئهمهلدار بولىدىغان ئوخشايسىز، بى

مـــۇ »رازىـــق«ســـهنمۇ، . داداڭ تهبىرىنىـــڭ داۋامىنـــى يۈتـــۈۋهتتى

نىــڭ  ئــاخىرىنى ســورىمىدىڭالر، ســورىغۇڭالر كهلمىگهنىــدى، »بىــراق«

جىمىپ  ئۇزاققىچهشۇڭا، سىلهر خېلى . سوراشقا جۈرئهت قىاللمىغانىدىڭالر

  .كېتىشتىڭالر

  – سېنىڭ ھويالڭ چوپان دهرياسىنىڭ غهربىدىكى بۈككىده مهھهلـله

چوپان دهرياسىنىڭ سـۇس ئاڭلىنىـپ تۇرىـدىغان . كهنتىده ئىدى الخشېي

ـــۈرمهيتتى ـــادهمنى زېرىكت ـــا »رازق«شـــۇڭا، . شـــاۋقۇنى ئ ـــۇ يۇرتت   – ب

شـۇ ئارىلىقتـا ئـۇنى . سىلهرنىڭ ئۆيۈڭالردا ئون يهتته كۈن تۇرۇپ قالـدى

ئــۇ بــۇ . ئاپىرىــپ كهلــدىڭكاچۇڭالرغــا   – قوشــراپ، چىمــدۇ  – دامســى

چىراغالرغا باردى، يۇرت   – تۆكۈن، نهزىر  – دا قىلغاچ تويجهرياندا سو

پهننىــي   – بولۇپمــۇ تاغــاڭ. مۆتىــۋهرلىرى بىــلهن ئۇچراشــتى، مۇڭداشــتى

ــالغان  ــم س ــۇنجى ئىلى ــا ت ــده ئاغزىڭغ ــى، كىچىكىڭ ــتهپ ئوقۇتقۇچىس مهك

. سۆيۈملۈك ئۇستازىڭ مامۇت ئهپهندى بىلهن سىرداشالردىن بولۇپ قالدى

ىسبهتهن ئىلىمده خېلى كامالهتكه يهتكهن، ياۋاش، ئهمما ئۇ مۇشۇ يۇرتقا ن
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شـۇڭا، . ئادهم بولۇپ، نۇرغـۇن شـاگىرتالرنى يېتىشـتۈرگهنىدى غۇرۇرلۇق

ــۇنى  ــى ئ ــۇرت خهلق ــدى«ي ــامۇت ئهپهن ــا » م ــلهن تىلغ ــۆرمهت بى دهپ ھ

مۇنداقچه ئېيتقاندا، ئۇنى مۇشۇ يۇرتنىڭ مهنىۋى يېتهكچىسـى . ئېلىشاتتى

بولمايتتى، ئارتۇق كهتمهيتتى؛ ھهتتا ئۇنى چوپان دېسه، ھهرگىز يالغان 

ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر، قىرغىز، تاجىك خهلقىنىڭ روھىي تۈۋرۈكى دېسـه، 

  .دېمهيتتى» !ياق«: ھېچكىم

دېدى بىر كـۈنى   - ، يۈسۈپ بهگدىن ئېھتىيات قىلىڭ، »رازىق«ــ 

  .مامۇت ئهپهندى، ئۇ سىزنىڭ پېيىڭىزگه چۈشكهندهك قىلىدۇ

گهۋدىلىـك، سـېمىز، سـېرىق . وپاننىـڭ بېگـى ئىـدىيۈسۈپ بهگ چ

چېھرىدىن ياۋۇزلۇق، شۇملۇق تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان بۇ ئادهمدىن ئېھتىيات 

  .قىلماي زادى بولمايتتى

  :»رازىق«بىز مامۇت ئهپهندى بىلهن خوشلىشىپ بولغاندىن كېيىن، 

كېرهكلىرىڭالرنى تهخلهپ قويۇپ، بالـدۇرال يېتىـپ   – سىلهر نهرسه

سـهن چۆچـۈپ . يېرىم كېچه بولغاندا، ئىشىك ئهنسىز قېقىلدى. رقالدىڭال

  :مۇ ئويغىنىپ ئهنسىز پىچىرالپ سورىدى»رازىق«. بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ

  ئۇ؟ كىمدۇرــ 

  .تاڭهي، مهن چىقىپ باقاي

ئاپئاق نۇر . ئاچتىڭ دهرۋازىنىسهن چاپىنىڭنى يېپىنچاقالپ چىقىپ 

مامۇت ئهپهنـدى تهشۋىشـانه   – چېچىپ تۇرغان تولۇن ئاي ئاستىدا تاغاڭ

ــــۇراتتى ــــاراپ ت ــــلهن ق ــــر. جىــــددىيلىك بى ــــڭ ئېغى ــــر   – ئۇنى ئېغى

گهنلىكىنى ۋه مــۇھىم بىــر خهۋهر ھاسىراشــلىرىدىن ناھــايىتى تېــز يۈگــۈر

ــدىڭ ــى جهزم قىل ــپ كهلگهنلىكىن ــۇلۇپ . ئېلى ــاۋقۇنلىرىغا قوش ــا ش دهري

ۇنىــڭ ئهممــا ئ. كېتىۋاتقــان ھاسىراشــلىرى ســېنى بهكمــۇ تهقهززا قىالتتــى

  .دىن باشقا گهپ چىققىلى ئۇنىمايۋاتاتتى» ...تېز.. .تېز« ئاغزىدىن

دهپ سـورىدىڭ سـهن تاغاڭنىـڭ   – !؟مولدادانېمه بولدى، ... نېــ 

پىلىلداپ تۇرغان قوڭۇر كۆزلىرىنىڭ نۇرانه قارىچۇقلىرىغا تېپىپ چىققـان 
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ـــلهن  ـــدهپئهنســـىزلىك بى ـــڭ ئهكســـىگه  دۈپۈل ســـوقۇۋاتقان يۈرىكىڭنى

  .تىكىلىپ ئىلىكىدهلىق تهقهززا

. يامۇلدىن يـايىالر كهپتـۇ... سىلهرنى تۇتقىلى. تېز قېچىڭالر... ــ تېز

  .كېلىۋاتىدۇ.. كېل

ســۆزلىرى ۋه روھىــي ھــالىتىگه قــاراپ، ئىشــنىڭ   – تاغاڭنىــڭ گهپ

بۇجۇرىنى سۈرۈشته قىلىشـقا ۋاقىـت يوقلـۇقىنى ھـېس قىلىـپ،  – ئۇجۇر

  .ئۆزۈڭنى ئۆيگه ئاتتىڭ

  !تېز بولۇڭ ،»رازىق«ــ 

داداڭ . ئۇمۇ كىيىنىپ تهل بولۇپ تۇرۇپتىكهن، كهينىڭـدىنال چىقتـى

جابدۇقالرنى كۆتـۈرۈپ ئېغىلغـا   – ئۆگزىگه چىقىپ كهتتى، سىلهر ئېگهر

  .يۈگۈردۈڭالر

  :داداڭنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى

، چاپسـان بوالپتـۇ، چېرىكلهر ئېشـهگىال كېلىـپ »رازىق ئاخۇن«ــ 

  !امىرىغا كىرىۋېلىڭبولۇڭ، قاپاق تېرهكنىڭ ك

داداڭنىڭ گېپىـدىن ئـاتالرنى توقۇشـقا ئۈلگۈرهلمهيـدىغانلىقىڭالرنى 

  :»رازىق«بىلگهن 

  .دېدى!... ــ مېنىڭ مۈلهم

ئىچىــده  مۈلىنىــڭ. قولىغــا ئېلىــپ بهردىــڭ مۈلىســىنىســهن ئۇنىــڭ 

كىچىـك بىـر  ناھـايىتىسىزغان بارلىق ماتېرىياللىرى ۋه   – ئۇنىڭ يازغان

قۇچاقلىغان پېتـى باغقـا كىرىـپ كهتتـى،  مۈلىنىئۇ . ئىدىتاپانچىسى بار 

يوتقانغا كىرىپ جىممىده . سهن دهرۋازىنى تاقاپ، ئۆزۈڭنى ئۆيگه ئاتتىڭ

يېتىۋالدىڭ، يۈرىكىڭ دۈپۈلدهيتتى، ھېلىتىن قورقـۇپ، جېنىـڭ چىقـاي 

ئهي ئۇلـۇغ «: دېگهنىدى، شۇڭا، تىلىڭ ئىلتىجادىن خالىي ئهمهس ئىدى

  »!...هممىمىزنى ئۆز پاناھىڭدا ساقلىغايسهنپهرۋهردىگارىم، ھ

 ئېغىر تىنىقلىرىڭ بېسىقماي تۇرۇپال، ھويلىنى ئوپۇر  – تېخى ئېغىر

لىــرى »دۈك  – دۈك«توپــۇر قــاپالپ كهتتــى؛ تېخــى يۈرىكىڭنىــڭ   -
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 ئىستوۋۇللىرىتوختىماي تۇرۇپال، پهنجىرىدىن، تۈڭلۈكتىن مىلتىقالرنىڭ 

  .نىڭ چاڭگىلىدهكساڭگىالپ بولدى، خۇددى يالماۋۇز

قــارنىڭالرنى   – ــــ قىمىرالشــما، بولمىســا گرانــات تاشــالپ، ئــۈچهي

  !كۆككه سورۇۋېتىمىز

سىلهر قىمىرالشمىدىڭالر، قىمىرالشساڭالرال، چېرىكلهرنىـڭ گرانـات 

. باغرىڭالرنى كۆككه سورۇۋېتىشى تۇرغان گهپ ئىدى  – تاشالپ، ئۈچهي

ــاقلىرى، ئۈلگــۈجهكلىرى  ــارا«ئىشــىكنىڭ تاق قىلىــپ » !قــۇرۇس  – سق

بىــرى ســهرهڭگه . ســۇنۇپ، ئــۆيگه بىــر تــوپ چېرىــك باســتۇرۇپ كىــردى

  .يېقىپ، مورا بېشىدىكى جىنچىراغنى ياندۇردى

  !ــ قوپۇشه

  .سىلهر قوپۇشتىڭالر

  ؟!دېگهن قايسىڭ نىزهينىددــ 

قورقۇنچلىرىڭمـۇ . سهن بـۇ چاغـدا ئـۆزۈڭنى خېلـى تۇتۇۋالغانىـدىڭ

  :ئىلىكىده شۇڭا، ساختا قورقۇنچ. شىپپىده پهسلهپ قالغانىدى

  .دهپ سورىدىڭ  - ؟زهينىددىن ...زهينــ 

  !زايىتوف نىزهينىددــ ھه، 

  :سهن تهمكىن جاۋاب بهردىڭ

  .دهپ ئادهم يوق نىزهينىددبۇ ئۆيده .. .ــ بۇ

  چۇ؟»رازىق«ــ ھېلىقى 

  .ئۇ تۈنۈگۈن كهتكهن. دهڭال مۇنداق»رازىق«ــ ھه، 

  .دى، ئهلۋهتته ئىشهنمهيتتىچېرىكلهر گېپىڭگه ئىشهنمى

  !ــ ئاختۇرۇڭالر

ســهن . چېــرىكلهر ئۆيمــۇ ئــۆي، ســامانلىقمۇ ســامانلىق ئاختۇرۇشــتى

چۈنكى، يېشىنى داداڭمۇ بىلمهيـدىغان، . تىن خاتىرجهم ئىدىڭ»رازىق«

  – ئىككى ئادهمنىڭ غۇلىچى ئارانال يېتىدىغان، قېرىلىقىغا باقماي جومباق

شىپ ئىچى خۇددى بۆز تاغـاردهك بولـۇپ جومباق شاخالپ كهتكهن، پورلى
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كهتكهن سۆيۈملۈك قاپاق تېرىكىڭ ئۇنى ھهرگىز ئاشكارىالپ قويمـايتتى، 

  .سىلهر قىيناققا چىدىيالماي، ئاشكارىالپ قويمىساڭالرال

  »!...ئاھ خۇدا، بىزگه چىدام ئاتا قىل«

  :چېرىكلهر كىرىپ، كوماندىرىغا دوكالت قىلدى

  .ــ يوق، تاپالمىدۇق

  مه يهرنى ئاختۇردۇڭالرمۇ؟ــ ھهم

  .ــ ھهئه، ھهممه يهرنى ئاال قويماي ئاختۇردۇق

  »!خۇدا، ساڭا مىڭ قهتله شۈكۈر«

ئۇالر سىلهرنى سۆرهپ ھويلىغا ئېلىپ . سهن چوڭقۇر نهپهس ئالدىڭ

تولـۇن ئـاي بـاش ئۈسـتۈڭالردىال . زېمىن سـۈكۈتكه چۆككهنىـدى. چىقتى

  .پارالپ تۇراتتى

  !ــ ئۇ قېنى؟

  :ا سهن جاۋاب بېرىشكه باشلىدىڭسوئالالرغ

  ــ كىم؟

  ؟!قېنى باي» رازىق«ــ توال خۇپسهنلىك قىلماي، ئېيته، ھېلىقى 

  .ــ كهتكهن

  ــ قاچان؟

  .جۈمهدىن كېيىن... ــ تۈنۈگۈن

  ــ نهگه؟

  .ــ قوشراپقا

  !ــ يالغان

  .ــ راست شۇ

تارتۇق يۈز سـوراقچى تارىشـىدهك قـاتتىق، يىرىـك ئـالىقىنى بىـلهن 

ــۈزۈڭگ ــۆتنى ســېلىۋهتتى» چــۇڭ  – چــاڭ«ه ي ــان . ت كۆزۈڭــدىن چاقنىغ

ــۇپ كهتتــى ــاينى يۇت ــۇن ئ ــان تول ــارالپ تۇرغ ــده . چاقمــاق پ زېمىــن الپپى

  .يارقىن جىمىرالپ كهتتى ئىلىكىدهقارىداپ، يۇلتۇزالر زۇلمهت 
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  - ۋالىي ئالـدىڭغا كېلىـپ،  ①دېدى ھهسهن  - ــ ھهي سهمهندهر، 

  ؟ائهينئېغىلدا ئېتىڭالر تۇرمامدۇ 

ناھايىتى  يۈسۈپ بهگنىڭ سادىق غالچىسى بولۇپ،  – ھهسهن ۋالىي

رهھىمســىز، يهرنىــڭ ئاســتىدىكى يىالننىــڭ كۆشــىگىنىنى، ئادهمنىــڭ 

يۈرىكىده قانچه، مېڭىسىده قانچه تومۇرى بارلىقىنى بىلىدىغان، قۇۋلۇقتا 

ــدى ــادهم ئى ــيلىگهر ئ ــدىغان ھى ــهيتانغا دهرس بېرى ــا . ش ــۇڭا، ئۇنىڭغ ش

  .بولمىساڭ بولمايتتى ئېھتىياتچان

  .ــ ئۇ دېگهن سۇلتان باينىڭ ئېيى

ــاۋاش بولــۇپ، ئۇنىــڭ قهيهردىلىكىنــى دهپ بهرگىــن ـــ ي ــاغ . ـ ــۇ ت ئ

 بىكارغا جېنىڭنى سېلىپ بېرىپ نـېمه قىلىسـهن؟  – ئوغرىسىغا بىكاردىن

ـــا  ـــهڭ، ئۇنىڭغ ـــدۇڭالر؟ دهپ بهرس ـــۈرۈپ قوي ـــۇنى قهيهرگه مۆكت ده، ئ

  .تىلىۋالىمهن ياالقچىلىق قىلغان گۇناھىڭنى

دېـگهن سـۆزى » ...ئۇنىڭغا ياالقچىلىق قىلغـان«: ھهسهن ۋالىينىڭ

 :شۇڭا. يۈرىكىڭگه غۇسسىده سانجىلدى، تولغىنىپ كهتتىڭ

» !..دېگهن ئـۆزۈڭ ياالقچى«. دهپ توختاپ قالدىڭ  – ...ــ ياالقچى

  .، خۇددى زهھهر يۇتقاندهكيۇتۇۋهتتىڭتهسته  دېگهن سۆزۈڭنى ناھايىتى

  وراقچى چېرىك بۇيرۇق قىلدى؛ھېلىقى س

  !ــ ئۇر

يوتقانـــدىن . چېــرىكلهر ســېنى قامچــا بىــلهن ئۇرۇشــقا باشــلىدى

قېنىڭــدىن ئۆتــۈپ   – كۆڭلهكچــانال ســۇغۇرۇلۇپ چىققاچقــا، قامچــا جــان

ســهن لېــۋىڭنى چىڭڭىــده چىشــلىۋېلىپ يۇمىلىناتتىــڭ، . كېتىۋاتــاتتى

ــڭ ــچه ۋارقىرىمايتتى ــا قىل ــڭ، ئهمم ــۈنكى، بى. تولغىناتتى ــدىن، چ رىنچى

نىڭ سېنىڭ » رازىق«تىن نومۇس قىلغانىدىڭ؛ ئىككىنچىدىن، »رازىق«

چىرقىراشلىرىڭنى ئاڭالپ، ئازابلىرىڭغا چىدىيالماي يۈگۈرۈپ چىقىشىدىن 

ـــڭ . ئهنســـىرىگهنىدىڭ ـــۇر چۈشـــهنگهنىدىڭ؛ ئۇنى ـــۇنى چوڭق ســـهن ئ

باشقىالرنىڭ ئـۆزى ئۈچـۈن قۇربـان بېرىشـىنى كۈتىـدىغان ئـادهم ئهمهس 
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  .كىنى شۇ قهدهر چوڭقۇر چۈشهنگهنىدىڭئىكهنلى

سـۆڭهكلىرىڭدىن ئۆتـۈپ كېتىۋاتقـان بـۇ ئازابالرغـا   – سهن سۆڭهك

سهن بۇ ئازابالرغـا قانـداقالرچه . ئاجايىپ ھهيرانلىق بىلهن چىداۋاتاتتىڭ

چــۈنكى، ســهن . بهرداشــلىق بېرىۋاتقانلىقىڭغــا ھهيــران قېلىۋاتاتتىــڭ

  .پ باققان ئادهم ئهمهس ئىدىڭئۆمرۈڭده بىر كىمدىن بىرهر تهستهك يه

. داداڭ، ئاناڭ چېرىكلهرگه، ھهسهن ۋالىيغـا يـالۋۇراتتى، يېلىنـاتتى

قـاتتىق . ئهمما، يالۋۇرغانسېرى چېرىكلهر سـېنى تېخىمـۇ قـاتتىق ئـۇراتتى

چىشـلهنگهن لېۋىڭـدىن، قامچـا ئىزلىرىـدىن ئېتىلىـپ چىققـان قىپقىزىـل 

ويىـــۋهتكهنلىكىنى قانلىرىڭنىـــڭ تولـــۇن ئـــاي بـــاغرىنى قىپقىزىـــل ب

چۈنكى، سهن داق يهرده ئهمهس، تولۇن ئـاي . كۆرمهيتتىڭ، تۇيمايتتىڭ

باغرىدا يۇمىلىنىۋاتاتتىڭ، يۈرىكىڭ ئاجايىـپ گـۈزهل، ئاجايىـپ ئېزگـۈ، 

شـۇڭا، سـهن . مهستخۇشالنغانىدى ئىلىكىدهاھهتبهخش كۈيلهر ئاجايىپ ر

ـــق  ـــا ھهيرانلى ـــهتلىك قىيناقالرغ ـــۇنچه دهھش ـــدهش ـــلىق بهردا ئىلىكى ش

  .بېرىۋاتاتتىڭ

  .ــ راست كهتكهن ئوخشايدۇ

، چېـرىكلهر ئۇرۇشـتىن قىلىۋېـدىبىرى شۇنداق دېگهندهك  كىمدۇر

  .توختاشتى

ئهممــا، توخــۇالر چىللىشــاتتى، ئىــتالر قاۋىشــاتتى، ھهســهن ۋالىــي 

  :ۋاالقاليتتى

  .ــ ياق، بار، مهن تېخى ئاخشام نامازشام بىلهن كۆرگهن

  »!...ھۇ، مۇناپىق«: ىڭسهن غهزهپ بىلهن پىچىرلىد

  :سوراقچىنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى

  !ــ ھهي قېرى

سهن بـۇنى ئـاڭالپ، مىـڭ مۇشـهققهتته ئـۆره بولـۇپ، كهينىڭـدىكى 

  :سوراقچى داداڭغا تاپانچىسىنى تهڭلهپ. ئۈجمىگه يۆلهندىڭ

  .دېدى  - ، »!پاڭ«دېمهيدىغان بولساڭ، . ــ ھهي قېرى، سهن ده
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  .ــ ئۇ تۈنۈگۈن كهتكهن

  :ن ۋالىي يهنه ۋاالقشىدىھهسه

  .پاللىرىنى ئېپكېتهتتى  – ــ يالغان، كهتسه مال

! ئۇدۇل دوزاخقـا كىرىـپ كېتهرسـهن، ئىالھىـم«: سهن پىچىرلىدىڭ

ــڭ بالىســى،  ــام، دادامنى ــدىغان بولس ــات قالســام، ســېنى بوغۇۋهتمهي ھاي

  »!دوستى بولماي كېتهي نىڭزهينىددن

  !ــ ئىككىلىسىنى ئۈجمىگه باغالڭالر

اقچىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن چېرىكلهر داداڭ بىلهن سېنى ئۈجمىگه سور

سوراقچى تاپانچىسىنى بېلىگه قىستۇرۇپ، يېنىدىن خهنجىرىنى . باغالشتى

  .چىقىرىپ، ئالدىڭالرغا كهلدى

مهنغـۇ مهيلـى، دادام، ئاشـۇ ! بوغۇزلىۋېتىدىغان بولـدى، ئـاھ خـۇدا

  !بىچاره دادام

راســـتىنى ئېيتقانـــدا، . ىتۆكۈلـــدكۆزلىرىڭـــدىن تـــارامالپ ياشـــالر 

چۈنكى، داداڭنىڭ . ئۆزۈڭنىڭ جېنىڭغا ئهمهس، داداڭغا چىدىمايۋاتاتتىڭ

شـۇڭا، بىـردىنال داداڭنـى قۇتقـۇزۇپ . سـېنىڭ ئۆلۈمـۈڭ ئىـدى  – ئۆلۈمى

. قارارىڭنى ئىجـرا قىاللمىـدىڭ ئهمما، بۇ. قېلىش قارارىغا كېلىپ قالدىڭ

ــتازى ــاڭ، داداڭ، ئۇس ــاي، تاغ ــۇپتى چــۈنكى، ســۇلتان ب ڭ راشــىددىن م

؛ تۇرۇۋالغانىــدىســاڭا غــايىبتىن تىكىلىــپ » رازىــق«ھــاجىم، دوســتۇڭ 

  – ۋىجدانىڭ ساڭا تىكىلىپ تۇرۇۋالغانىدى؛ قهلبىڭدىكى گـۈزهل كـۈيلهر

  .جهننهت ساداسى ساڭا مىختهك قادىلىپ تۇرۇۋالغانىدى

ــرۇم  ــدىن مهھ ــاڭ، ھهممى ــدىغان بولس ــرا قىلى ــارارىڭنى ئىج ئهگهر ق

ۇالردىن مهھـرۇم قــېلىش سـهن ئۈچــۈن ئوخشاشـال ھايــاتتىن ئــ. قاالتتىـڭ

  .مهھرۇم قېلىش بىلهن باراۋهر ئىدى

  !مهيلى، ياش ئۆلسهكمۇ، قېرىپ ئۆلسهكمۇ ھامىنى بىر ئۆلىمىز

ئاخىر سهن ۋىجـدانىڭ ۋه قهلبىڭـدىكى گـۈزهل كـۈيلهر ـــ جهنـنهت 

دا، بۇنداق بولغان. ساداسى ئۈچۈن ھاياتتىن ۋاز كېچىش قارارىغا كهلدىڭ
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سهن پهقهت بىر قېتىملىق شېرىن چۈشتىن مهھرۇم قالغانـدهك ھايـاتتىنال 

ـــ  مهھــرۇم قاالتتىــڭ، لــېكىن ۋىجــدان ۋه قهلبىڭــدىكى گــۈزهل كــۈيلهر ـ

  .جهننهت ساداسى بىلهن ھهقىقىي ــ چىن ھاياتقا قهدهم قوياتتىڭ

سهن شۇالرنى چوڭقۇر ھېس قىلىپ، ئۆلۈمگه چىن كۆڭلۈڭدىن رازى 

ھهر نېمه بولسا، پىچاقتـا بوغـۇزالپ ئۆلتۈرىـدىغان «: ىدىڭبولۇپ پىچىرل

» رازىــق«ئهگهر مىلتىــق بىــلهن ئاتســا، ئـوق ئــاۋازىنى ئــاڭالپ، . بولـدى

... ›رازىـق«‹، »...بېھىشـتا... مهيلـى، قىينالسـاقمۇ... پ چىقىـپيۈگۈرۈ

 ئهۋالدالر بىزدهك ئاتا. ، بىزگه بېغىشالپ ئهسهر يېزىشنى ئۇنتۇمازهينىددن

ـــالى  – ـــۇپ ب ـــى ئۇق ـــان بهرگهنلىكىمىزن ـــۈن قۇرب ـــازادلىق ئۈچ نىڭمۇ ئ

  »!...قالسۇن

. كۆزلىرىڭالر ئۇچراشـتى. سهن شۇالرنى پىچىرالپ، داداڭغا قارىدىڭ

داداڭنىڭ كۆزلىرىدىكى رازىمهنلىك ۋه قهيسهرلىكنى كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن، 

ئايمۇ چهكسىز پهخىـرلىنىش . ئۆزۈڭدىن پهخىرلىنىپ ئايغا باقتىڭ  – ئۆز

  .سىلهرگه مهڭگۈلۈك ئۈمىد ۋه راھهت بېغىشالپ تۇراتتى كىدهئىلى

سوراقچى كېلىپ، داداڭنىڭ كۆكسىگه خهنجهرنـى سـانجىپ تـۇرۇپ 

  :سورىدى

  ــ ئېيته، ئۇ نهده؟

  .ــ كهتكهن

ســوراقچى خهنــجهر بىـــلهن داداڭنىــڭ كۆكســىنى تىلـــدى، داداڭ 

  .دهپ بوشقىنه ۋارقىرىۋهتتى» !ۋايجان«

  !...ــ دادا

كۆزۈڭدىكى قان بىلهن قوشۇلۇپ   – ارامالپ ئېقىپ، يۈزياشلىرىڭ ت

  .تولۇن ئاي خىره يورۇتۇپ تۇرغان ئانا زېمىن باغرىغا سىڭىپ كهتتى

  ؟!ــ سهن ده، ئۇنى نهگه مۆكتۈرۈپ قويۇشتۇڭ

  !ــ ئۇ كهتكهن

سىرغىپ چىققان قـان تولـۇن . سوراقچى سېنىڭمۇ كۆكسۈڭنى تىلدى
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  .ئاي مهڭزىگه ئهڭلىك بولۇپ سۈرۈلدى

  ؟!ــ ئۇ نهده

  :پۈتكۈل ۋۇجۇدۇڭ غهزهپتىن ئۆرتىنىپ كهتكهنىدى، شۇڭا

  .دهپ ۋارقىرىدىڭ  – !ئۇ قهلبىمده!... ــ ئۇ يۈرىكىمده

كۆكسۈڭ بىر غېرىچ ئۇزۇنلۇقتا تىلىنىپ بولغاندا، بىرى سوراقچىنىڭ 

  :، ئۇ بىر دهم ئويلىنىپ قېلىپپىچىرلىۋېدىقۇلىقىغا 

  .دىدې  – !ــ بۇنى ئېلىپ مېڭىڭالر

 داداڭ، ئاناڭ، ئۇكىلىرىڭ، قوشنا. چېرىكلهر سېنى ئېلىپ مېڭىشتى

ــلهپ زار  – ــى تى ــك تىلهكلهرن زار يىغــالپ   – قولۇملىرىــڭ ســاڭا خهيرلى

  ...قېلىشتى

مهۋجۇتلۇقــۇڭ . تۈرمىـده ئــۈچ كــۈن دهھشــهتلىك ســوراق قىلىنــدىڭ

بىـر چاغـدا كـۆزۈڭنى ئېچىـپ، ئـۆزۈڭنى سـۇلتان . تامامهن ئۇنتۇلغانىـدى

ئۆزۈڭنىـڭ ھايـات ئىكهنلىكىڭـگه، قانـداقالرچه . نىڭ ئۆيىده كـۆردۈڭباي

  .ھايات قالغانلىقىڭغا ھهيران قالدىڭ، ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتى

قالـدىم؟  مهن قانداق بولۇپ ھايات قالدىم؟ بۇ يهرگه قانداق كېلىـپ

  ...قۇتۇلۇپ كېتهلىگهنمىدۇ؟ زهينىددن

ى ئىدارىسىنىڭ بىلمهيتتىڭ؛ سۇلتان باينىڭ سېنى ناھىيىلىك ساقچ

يــۈز ســهر ئــالتۇن پــارا بېرىــپ قۇتقــۇزۇپ  جىجۇڭغــا ســۈيباشــلىقى 

ـــڭ؛  ـــانلىقىنى بىلمهيتتى ـــددنچىقق ـــاي بىلهنمـــۇ  نىڭزهينى ـــۇلتان ب س

  .خوشالشماي، ئۇلۇغچاتقا بىخهتهر بېرىۋالغانلىقىنى بىلمهيتتىڭ

  – قۇۋۋىتىڭ بۇرۇنقىدهكال ئۇرغۇپ  – جاراھهتلىرىڭ ساقىيىپ، كۈچ

سـهن . بولغانىـدىاھار ئاخىرلىشـىپ، سـېخىي يـاز باشـلىنىپ تاشقاندا، ب

  – ئاتــا. سـۇلتان بـاي بىــلهن خوشلىشـىپ چوپانغــا ـــ ئۆيــۈڭگه كهلـدىڭ

باالم، جېنىم باالم، ئهمدى بىزدىن بىر قهدهممۇ ئايرىلمـا، ئۇمـاچ «: ئاناڭ

  – دهپ سـېنى قانمـاي» ...ئىچسهكمۇ، زاغـرا غاجىلىسـاقمۇ بىلـله بـولىلى

  .پ كېتىشتىقانماي سۆيۈ
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ئاناڭنىڭ ئوتلۇق مېھرىنىڭ تهسىرىده مومدهك يۇمشاپ،   – سهن ئاتا

سـهنلهردىن ئىنتىقـام ئالمـاي «: ئۆزۈڭگه پوالتتهك قهسهم بهردىڭ  – ئۆز

  »!قويمايمهن

  

   *              *       *  

  

  !ــ بوۋا، قارىغىنه، ماۋۇ كىتابتا سهنمۇ چىقىدىكهنسهن

دهپ خىيـــــال قۇشـــــلىرىڭنى ئـــــون ياشـــــلىق نهۋرهڭ شـــــۇنداق 

 نــاملىق بىــر كىتــابنى» ئــاي ھامــان چىقىــدۇ«ئۈركۈتۈۋېتىــپ، قولۇڭغــا 

  .تۇتقۇزۇپ قويدى

سهن كىتابنى قولۇڭغا ئالدىڭ، كىتابنىڭ مۇقاۋىسىغا ئاينىڭ يېقىنال 

ــڭ،  ــۇرانه ئۇپۇقنى ــان ن ــپ تۇرغ ــارهت بېرى ــدىن بېش يهرده كېلىۋاتقانلىقى

يىگىتنىـڭ   – اتقان بىر جۈپ قىـزيولدا كېتىۋ چىغىردوڭغۇل   – ئوڭغۇل

  .سۈرىتى چۈشۈرۈلگهنىدى

  .»ناله«: ئاپتورنىڭ ئىسمىنى ئوقۇدۇڭ

نىڭ ئىسىم ياكى تهخهللـۇس ئىكهنلىكىنـى بىلهلـمهي، »ناله«سهن 

 بىئوگرافىيىلىــك«كىتابنىــڭ ئىــچ بېتىنــى ئېچىــپ، تىرنــاق ئىچىــدىكى 

ئىشـالر بۇ ھهقىقىي ئـادهم، ھهقىقىـي «: دېگهن خهتنى ئوقۇپ» پوۋېست

  .دهپ پىچىرالپ قويدۇڭ» !ده – تهسۋىرلهنگهن ئهسهر ئىكهن

بۇ تېخى يېقىندىال تۈركچىـدىن تهرجىـمه قىلىنغـان كىتـاب بولـۇپ، 

ــڭ  ــرىلمىگهن، پهقهت ئاپتورنى ــات بې ــداق ئىزاھ ــده ھېچقان ــاپتور ھهققى ئ

مهن بــۇ كىتــابنى زۇمــرهت ســايىتنىڭ «كىــرىش ســۆزىنىڭ ئاخىرىــدا 

ــهن يې ــىگه ئاساس ــتىمئهسلىمىس ــپ چىق ــا... زى ــارىخىي پاكىتق ــۆرمهت  ت ھ

  .دېيىلگهنىدى» ...قىلدىم

  – زۇمرهت؟ ئاشۇ زۇمرهت شۇمىدۇ؟ ئهللىك يىلدىن بېرى ھېچبىر ئىـز

  خهۋىرى بولمىغان ئاشۇ زۇمرهت شۇمىدۇ؟  – دېرىكى، خهت
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بۇ پوۋېست ئىككىنچى شهخس تىلىدا يېزىلغان بولۇپ، سهن ئوتتهك 

  .قهددىمىسىنى ئوقۇشقا باشلىدىڭئۇنىڭ مۇ ئىلىكىدهقىزىقىش 

  

2 

  

  مۇقهددىمه

  

ــا  ــي ئۇپۇقت ــق شــامىلى غهربى ــبهخش ئىللى ــڭ راھهت ــاز كهچقۇرۇننى ي

مهيۈســانه پــارالپ تۇرغــان دهردمهن قۇياشــنىڭ زهر نۇرلىرىغــا بۆلىنىــپ، 

ـــا، تۇمۇچـــۇق، سوپىســـوپىياڭ، كـــاككۇك ـــانلىق ... تۇرۇلغ ـــڭ پىغ الرنى

هر بىـلهن چوپـان دهرياسـىغا كۈيلىرىنى ھاپاش قىلىـپ، ھـارغىن قهدهمـل

  ...يېراقالرغا ئۇزاپ كېتهتتى  – يىراقئهگىشىپ، 

يهڭدهپ ئۆتۈپ   – شامال باش ئۈستۈڭدىن، يان بېلىڭدىن يهڭدهپ

چـۈنكى، . كېتهتتى، خۇددى ناھايىتى ئېغىر يـۈك يۈدۈۋالغـان ئادهمـدهك

ئۇنىڭ يۈكى ئېغىر، تولىمۇ ئېغىر ئىدى؛ ئۇنىڭغا قـاراقۇرۇم ئاسـمىنىدىن 

ـــان ھهســـرهت نهپرهتلهرنـــى،   – نـــادامهتلهرنى، غهزهپ  – تۆكۈلۈۋاتق

ئىسـتهكلهرنى يــۈدۈپ،   – ۋاقىتسـىز سـارغىيىپ تۆكـۈلگهن گــۈزهل ئـارزۇ

  .توغرا كهلگهنىدى يىراقالرغا ئېلىپ كېتىشكه  – يىراق

  »...ئۇ ئېلىپ كېتهلهرمىكىن؟ ئېلىپ كېتىپ بوالالرمىكىن؟«

  ــ نېمه دهيسهن، زۇمرهت ئاچا؟

ــدۈڭئې ــا ئۆرۈل ــپ، ئارقاڭغ ــىڭنى يىغى ــى . س ــون ئىكك ــڭ ئ ئاچاڭنى

سـهن ئۇلـۇغ كىچىـك . ياشالردىكى قىزى رابىيه سـاڭا قـاراپ كېلىۋاتـاتتى

. ئۇ قېشىڭغا كېلىپ، ساڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ قالدى. تىنىپ قويدۇڭ

چېھرىـــڭ تاتىرىـــپ، ھهســـرهتلىك تـــۈس ئالغـــان، بـــۇالق ســـۈيىدهك، 

تىنىق كۆزلىرىڭ شۇنداق تۇمـانلىق، شـۇنداق ئۈستۈڭدىكى ياز كۆكىدهك 

  .قهھرلىك ئىدى
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. مۇاليىملىشـىپ، ئۇنىڭغـا بىچـارىلهرچه تىكىلـدىڭ بىردىنالــ سهن 

. جاھىـل، گېـپىڭگه ئاسـانلىقچه ئۇنىمـايتتى  – چۈنكى، ئۇ بهكمۇ تهرسـا

مۇشـۇ نـۆۋهت . ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنى بۈگۈن توال ئـاۋاره قىلىۋهتكهنىـدىڭ

  .ىنى تۆتىنچى قېتىم چاقىرغىلى بارغان بوالتتىبارسا، ئۇ مهتسال

  ــ نېمه گهپتى ئۇ؟

  ــ مهتسالىنى قىچقىرىپ كېلهمسهن؟

ــا؟ ـــ يهنىم ــوال قىچقىرىۋېرىدى! ـ ــنىمت ــهن، خې ــۇ   – !كهنس ــدى ئ دې

ــاقلىرىنى ســۈزۈپ،  ــۆزۈڭ   - قاپ ــا؟ ئ ــدىم ي مهن ســېنىڭ قىچقىرغۇچىڭمى

  !قىچقىر، ماڭ

ئىككــى . ىــده تۇتۇۋالــدىڭســهن ئــۇنى كاپپ. ئــۇ كهيــنىگه ئۆرۈلــدى

  .مۈرىسىدىن تۇتۇپ ئۆزۈڭگه قاراتتىڭ

  – ...ئهمدى سـېنى.... ــ ماقۇل ده، ئوبدان ئۇكام، مۇشۇ بىر قېتىمال

  - خـۇددى دهز كهتـكهن جانـان چىنىـدهك، . ئاۋازىڭ جىغىلـداپ كهتتـى

سېنى ئىككىنچى ئۇنى قىچقىرغىلى سالمايمهن، ماقۇلما؟ مهن خۇش بوالي 

  !سهندىن

زارغـا تولغـان ھهسـرهتلىك   – چوڭقۇر ئۆتۈنۈش، چهكسـىز مـۇڭئۇ 

  :كۆزلىرىڭنىڭ ئهڭ، ئهڭ تهكتىگه بېلىقتهك شۇڭغۇپ سورىدى

  ــ بهك سېغىنىپ قالدىڭما؟

سهنمۇ كۆزۈڭنى . ئۇ سهبىيلهرچه ھېسداشلىق بىلهن ۋىلىقالپ كۈلدى

توسۇپ تۇرغان نېپىز بىر قهۋهت ياش پهردىسـىنى مىـڭ تهسـته يىرتىـپ، 

ئـاخىر ئۇنىـڭ سـاڭا ئىچـى ئاغرىـدى . قۇپ كۈلگهچ باش لىڭشـىتتىڭزورۇ

  بولغاي، سورىدى؛

  ــ نهده ئۇ؟

  .ــ ھهر قاچان تۈگمهنده، تۈگمهنده بولمىسا، ئۆيىگه بارغىن

  :سهن ئهسكهرتتىڭ. ئۇ تۈگمهنگه قاراپ ماڭدى

  ده جۇمۇ؟»بهك مۇھىم گېپى باركهن«ــ بىزنىڭ ئۆيگه كهلسۇن، 
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  .ئۇ كهتتى

ھىـدى بىـلهن يۇغۇرۇلغـان مهززىلىـك ھـاۋادىن قېنىـپ  سهن ئۆرۈك

ئــاران كۆرۈنــۈپ   – نهپهس ئالغــاچ دهريــا بويىــدىكى ســۆگهتلىكته ئــاران

، تاڭ شهبنىمىدهك غۇبارسـىز تىپتىنچكۆل سۈيىدهك   – تۇرغان تۈگمهنگه

قهلــبىڭگه تــۇنجى مۇھهببهتنىــڭ ئــالتۇن تامغىســى ئۇرۇلغــان مــۇقهددهس 

نهپـرهت، نهپـرهتكه تولغـان مـۇھهببهت بىـلهن جايغا مۇھهببهتكه تولغان 

  ...قارىدىڭ

بۇلتۇر دهل مۇشۇ كـۈنلهرده بىـر خالتـا بۇغـداينى يـۈدۈپ تـۈگمهنگه 

تۈگمهنچى تۈگمهنده بولماي قېلىپ، ئۆستهڭ بويىـدا  كهلمىگهن بولساڭ؛

ئۇنىــڭ ئــوغلى مهتســالىنىڭ قارىســىنى كــۆرۈپ قېلىــپ، ئۇنىــڭ قېشــىغا 

  :تهڭگه پۇتىنى ساڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپكهلمىگهن بولساڭ؛ ئۇنىڭ ئۆس

  

  ئهي نىگار، كۆڭلۈڭنى ئۇتقۇم كېلىدۇ،

  .قامالالپ بېلىڭدىن تۇتقۇم كېلىدۇ

  لهززهتلىك مېھرىڭنى ئېلىپ قهدهھكه،

  .شاراب ئورنىدا يۇتقۇم كېلىدۇ  – مهي

  

دهپ ئېيتقــــان ئوتلــــۇق، مۇھهببهتلىــــك ناخشىســــىنى ئــــاڭالپ، 

دهپ بىـر » چۆچۈتـۈپ قـويىمهن« سېھىرلىنىپ قالمىغان بولسـاڭ؛ ئـۇنى

قاشـقا تارتىـپ چىقىرىـپ «ئىتتىرىپال سـۇغا چۈشـۈرۈۋهتمىگهن بولسـاڭ؛ 

دهپ ئۇنىڭ مۇزدهك قـولىنى تۇتمىغـان، تۇتقانـدىمۇ ئـۆزۈڭنى » قويىمهن

باشــقۇرالماي، ئۇنىــڭ مــۇزدهك قــولىنى تۇتمىغــان، تۇتقانــدىمۇ ئــۆزۈڭنى 

ــ ــۈپ، س ــپ چۈش ــا يىقىلى ــڭ قۇچىقىغ ــقۇرالماي، ئۇنى وغۇق باغرىــدا باش

باغرىڭنى داغلىۋالمىغان، شۇ ئارقىلىق رىشتىگه رىشـتىڭنى باغلىۋالمىغـان 

ـــات ـــپ تـــۈگمهنگه پ ـــاڭ؛ شـــۇنىڭدىن تارتى پـــات كېلىـــپ،   – بولس

ۋۇجۇدۇڭـــدىكى شـــېرىن تۇيغۇالرنىـــڭ خـــورىكىنى ئۆســـتۈرۈۋهتمىگهن 
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ــار قىلىــپ،  ــۆيگۈ ئىزھ ــا س ــق بىــلهن ئۇنىڭغ ــيىن دادىللى ــاڭ؛ كې بولس

اياتقا قهدهم قويمىغان بولساڭ؛ ئۇنى ئاشـىقانه بـاغىرالپ، مۇھهببهتلىك ھ

ئاشــىقانه ســۆيۈپ، فرونتقــا كــۆز يېشــىڭ ئــارقىلىق ئۇزىتىــپ، قهلبىڭنــى 

ئـۇرۇش ئاخىرالشـقاندا، «: ھىجران بىلهن ئۆرتىمىگهن بولساڭ؛ ئۇنىڭغـا

دهپ تهنتهنه بىلهن جاكارلىمىغان بولساڭ، » مهن ساڭا مهنسۇپ بولىمهن

دهك مــۇھهببهت بىــلهن نهپــرهت ئارىلىقىــدا يانجىلىــپ، بهلكىــم ھازىرقىــ

  .بۇنچىلىك ئازابالنماسلىقىڭ مۇمكىن ئىدى

  »!ئاھ، بىچاره مهن! ئاھ، بىچاره مهتسالى«

تالملىرىـدىن سهن شېرىن خىياللىرىڭنى يۈرىكىڭنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قا

ئــارقىلىق  پــارتالپ چىققــان مۇشــۇ ئىككــى جــۈمله ئــازابلىق نىــدايىڭ

  .، ئارقاڭغا ئۆرۈلدۈڭئاخىرالشتۇرۇپ

دهپ قويۇشـنىمۇ ئۇنتـۇپ، چوڭقـۇر ھـويال » خـوش«سهن ئاچاڭغـا 

  .مهھهللىسىدىكى ئۆزۈڭنىڭ ئۆيىگه قاراپ ماڭدىڭ

سهن ئۇنىڭغا بوغۇز تۆكۈپ بېرىپ، . ھويلىدا ئېتىڭ سامان يهۋاتاتتى

ھـويالڭ . پۇچقىقىغـا نهزهر سـېلىپ چىقتىـڭ  – ھويالڭنىڭ ھهممه بۇلـۇڭ

ــدهكال كۆ ــارابكۆڭلۈڭ ــدهكال خ ــىز، كۆڭلۈڭ ــۇپال !... ڭۈلس ــۇتتىن قوپ تۇغ

، كۆزۈڭــدىن دۇمىالنغــان بىــر تــامچه توخۇلىرىــڭتهنــتهنه قىلىشــىدىغان 

مـۇھهببىتىنى   – يېشىڭ بىلهنال مىجىلىپ كېتىدىغان ئاناڭ، بارلىق مېھىر

ئانــاڭ !... ئــاھ، ئــۇالر ھــازىر نهدىكىــن؟... ســاڭىال ئاتــاپ ئــۆتكهن داداڭ

ـــــهۋهنلىكىڭنى، دا ـــــىز«داڭ س ـــــى» ۋاپاس ـــــۈردىمىكىن؟  لىقىڭن كهچ

  كهچۈرهرمىكىن؟

  .ئهمما، كهچۈرۈشىنى شۇ قهدهر ئارزۇ قىالتتىڭ. بىلمهيتتىڭ

 قهيهرلهرگىـدۇرسهن زوڭزىيىپ ئولتـۇرۇپ، بۇقۇلدىـدىڭ، خـۇددى 

ياشلىرىڭ نازۇك بارماقلىرىڭ . قاڭقىپ كهتكهن سهرسان كهپتهرلىرىڭدهك

پىغانلىرىـڭ يـاز . ۇالق سـۈيىدهكئارىسىدىن سىرغىپ چىقتى، گويـاكى بـ

شامىلىغا ھاپاش بولـدى، مىسـالى ھېرىـپ قالغـان كىچىـك بـاال ئانىسـىغا 
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  ...ھاپاش بولۇۋالغاندهك

  

3  

  

  –چۈنكى، زۇمرهتنىڭ مـۇرهككهپ ھـېس. كىتابتىن كۆزۈڭنى ئۈزدۈڭ

ــدى ــڭ . تۇيغــۇلىرى ســېنى گــاڭگىرىتىپال قويغانى ــان پېتى ــابىنى تۇتق كىت

ڭنى يۇمۇشۇڭغىال خىيال سۇمۇرغۇڭ سېنى ھاپـاش كۆزۈ. كۆزۈڭنى يۇمدۇڭ

بۇ ماھى رهجهپنىڭ . يىلىدىكى ئهسلىمه قوينىغا ئهكهتتى  - 1945قىلىپ، 

  :ئاخىرقى كۈنلىرىدىكى ئايدىڭ كېچه ئىدى

ــر ــڭ ئېغى ــلىرى، داداڭنى ــڭ ئۆكسۈش ــر تىنىقلىــرى   – ئاناڭنى ئېغى

ممىـده مهرۋايىتتهك سـۈزۈك ياشـلىرىڭ بىـلهن قوشـۇلۇپ، مـۇئهللهقته جى

ئېســىلىپ تۇرغــان تولــۇن ئــاي نۇرىغــا چۆمــۈلگهن زېمىنغــا تــارامالپ 

. تۆكۈلهتتى، خۇددى يىپى ئۈزۈلگهن مارجان كۆپكۆك مۇزغا تۆكۈلگهنـدهك

، ئېغىر تىنىق ۋه تىۋىشسىز كـۆز ياشـلىرىڭ سـېنى، ئـاتمىش ئۆكسۈشبۇ 

ئاناڭنى، خهيرلىك تىلهككه تهمشىلىپ تۇرغـان   – ياشالردىن ئاشقان ئاتا

ولـۇن ئـاينى ۋهھىمىـگه، ساراسـىمىگه سـاالتتى، گويـاكى بـۇ مهڭگۈلـۈك ت

  .ئايرىلىش بولۇپ قالىدىغاندهك

» بـۇ مهڭگۈلـۈك ئــايرىلىش ئهمهس«: دېمىسـىمۇ، بۇنىڭغـا ھــېچكىم

بهلكىم، شۇنداق بولۇپ قاالر؛ بهلكىم، شۇنداقمۇ . دهپ ھۆكۈم قىاللمايتتى

  .بولۇپ قالماس

  !ــ خۇداغا ئامانهت، قوزام

كـۆزلىرىڭنى،   – بويـۇنلىرىڭنى، يـۈز. ڭ سـېنى باغرىغـا باسـتىئانا

  –بۇرۇتلىرىڭنى يىرىك ئالىقانلىرى بىلهن سىلىدى؛ يۈز  – يۇمران ساقال

كۆزۈڭگه، كهڭ پېشانهڭگه، چۆچۈرىدهك كىچىـك قۇالقلىرىڭغـا سـۆيدى، 

  .يۈزلىرىنى سۈركىدى

  .جۇدالىق ياشلىرىڭالر ئۆز ئارا سىڭىشىپ كهتتى
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ــاڭ ســېنى  ــۆزۈڭنى تۇتۇۋېلىشــقا ئان ــاجراتتى، ســهنمۇ ئ ــدىن ئ باغرى

  .تىرىشتىڭ

دېــدى داداڭمــۇ يــۈزۈڭنى ئالىقــانلىرى ئارىســىغا   - ــــ مــاڭ، بــاالم، 

ســېنى   - ئېلىـپ، پېشـانهڭگه چوڭقـۇر ئـاتىلىق مېھـرى بىـلهن سـۆيۈپ، 

  !ئالالغا تاپشۇردۇق

  :ئاناڭ داداڭنىڭ تىلهكلىرىنى تارتىۋالدى

ئالال خهيرلىك ئىشالر ئۈچۈن !... ىدا ساقلىغايــ خۇدا سېنى ئۆز پاناھ

  .ئۆزىنى ئاتىغانالرنى ئۆز پاناھىدا ساقاليدۇ

  :تهڭال چىقتى ئاغزىدىنئاخىرقى تىلهك داداڭ بىلهن ئاناڭنىڭ 

  !، باالم، ئالال سىلهرگه نۇسرهت ئاتا قىلغايــ خوش

  :سهنمۇ ياخشى تىلهكلىرىڭنى تۈگىتىپ خوشالشتىڭ

  !خۇدايىمغا ئامانهت ــ خوش، ئانا، دادا،

ئانــاڭ . ئانــاڭ بىــلهن ئهنه شــۇنداق خوشالشــتىڭ  – ســهن ئاتــا

دهرۋازىنىـڭ يـان ياغىچىغـا يۆلىنىــپ، سـېنى ئۆكسـۈگهن پېتـى ئۇزىتىــپ 

ــدى ــدىن . قال ــڭ مهڭزى ــالپداداڭنى ــۈرىكىڭنى  دومى ــالر ي ــكهن ياش چۈش

چـۈنكى،  .، خۇددى قورام تاش چۈمـۈلىنى مىجىۋهتكهنـدهكمىجىپالۋهتتى

ۇشۇ يىگىرمه ئىككى يىللىق ئۆمرۈڭده داداڭنىڭ كۆزىده بىر تـامچه سهن م

داداڭ تولىمۇ جىگهرلىك قورقۇمسىز، ئۈمىدۋار . ياش كۆرۈپ باقمىغانىدىڭ

يۇرتنىـڭ   – بىـراق، سـهن داداڭنىـڭ ئـۆز تهقـدىرىنى ئهل. ئادهم ئىـدى

ئۇققــان . تهقــدىرى بىــلهن چېتىــپ ياشــاپ كېلىۋاتقــانلىقىنى ئۇقمايتتىــڭ

  .. .بولساڭ

قـارا سـۈتتهك ئايـدىڭ   – سهن بوغۇلۇپ يىغلىغىنىڭچه ئارقاڭغا قارا

ــتهكلهرنى  ــۋارانه ئىس ــبىڭگه ئۇلۇغ ــڭ؛ قهل ــپ كهتتى ــا كىرى ــېچه قوينىغ ك

  ...تېڭىپ، نۇرانه ئاي باغرىغا سىڭىپ كهتتىڭ

قهدهملىرىڭ شۇنداق تېتىك، . يازنىڭ مهيىن شامىلى سوقۇپ تۇراتتى

 چۈنكى، سهن ئوڭغۇل. پېىيىدهكق قۇ شۇنداق يهڭگىل ئىدى، گوياكى ئا
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دوڭغۇل چىغىر يولدا ئهمهس، ئهتراپىدا رهڭمۇ رهڭ گۈللهر ئېچىلغان،   –

خــۇش زۇۋانلىــق خىلمــۇ خىــل قۇشــالر سايرىشــىپ تۇرغــان، ئىككــى 

قاسنىقىدىكى ئېرىقتا كهھرىۋادهك سۈپسۈزۈك سۇالر ئېقىپ تۇرغان، يېشىل 

بۇ . يول بىلهن كېتىۋاتاتتىڭ كىمخابتهك شۇنداق يۇمشاق، شۇنداق نۇرانه

  .دهل ئۆزۈڭنىڭ قهلبى ئىدى

شۇنداق، سېنىڭ كېتىۋاتقىنىڭ دهل بېھىشكه تۇتىشـىپ كېتىـدىغان 

  . يول ئىدى

شۇنداق، سېنىڭ كېتىۋاتقىنىڭ دهل بېھىشكه تۇتىشـىپ كېتىـدىغان 

  !يول ئىدى

ـــن  ـــنال يهردى ـــنهت ساداســـىنى ناھـــايىتى يېقى شـــۇڭا، ســـهن جهن

قۇدرهتكه ئىـگه بۇنـداق ئېزگـۈ   – سېھرىي كۈچ رۈڭدهئۆم. ئاڭالۋاتاتتىڭ

  – سادانى ئىككىنچى قېتىم ئاڭلىشىڭ ئىدى، بىرىنچى قېتىم ھېلىقى كېچه

ــلهپ،  ــكهم چىش ــۋىڭنى مهھ ــالىمهن دهپ، لې ــۇزۇپ ق ــددىننى قۇتق زهينى

  .لېۋىڭدىن قان سىرغىتقان خاسىيهتلىك كېچه ئاڭلىغانىدىڭ

دى، ئۆمرىـــده قهلبىـــڭ قهلبىـــڭ گـــۈزهل كـــۈيلهر بىـــلهن تولغانىـــ

كـۈيلهر بىـلهن بۈگۈنكىـدهك بۇنـداق لهببـالهب  ئۈمىـدبهخشسېھىرلىك، 

  .تولۇپ باقمىغانىدى

. بىردىنال توۋالپ ناخشا ئېيتقۇڭ كېلىپ كهتتى، بىراق ئېيتالمىـدىڭ

چۈنكى، چېرىكلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىپ، خهيرلىك ئىشـالر ئۈچـۈن 

ل كۈيلهر جهنـنهت ساداسـىدىن ھېچبىر ئىش قىاللماي، قهلبىڭدىكى گۈزه

  .مهھرۇم قېلىشتىن قورققانىدىڭ

شـــۇڭا، داداڭنىـــڭ بىـــر شـــېئىرىنى ئېســـىڭگه ئېلىـــپ، ئۇنىڭغـــا 

  :قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهرگه غىڭشىپقىنه جور بولدۇڭ

  

  ئىگهم، يارنى تاپاي ئىزدهپ، ئىرادهم پهيلىنى كاج ئهت،

 .اج ئهتكهلمهكنى مېھر  – ئىزىمدىن ئۈندۈرۈپ رهيھان، بېرىپ
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  قاپلىنىپ كهتتى پىراق بىرله، ھۈجهيرهم  – خىزىر، نېرۋا

  .پىراقنى سۈرگىلى قهلبىڭدىكى گۈللهرنى ئىخراج ئهت

  

  نىگار، ساختىلىشىپ قالغاي مۇھهببهت سۆيگۈگه قانسا،

  .ئهت موھتاجمېھرىڭگه مېنى مهڭگۈگه   – شۇڭا سۆيگۈڭگه

  

  ،ئۆلسۇنىرىم كۈلپهتل  – ساقىي، جامىمغا لىق مهي قۇي، ئازاب

  .پۇلۇڭغا باج كېلىپ قالسا، جېنىمنىڭ رىشتىنى باج ئهت

  

  ئۈمىدسىز بولما، ھىجرانىي، ۋىسالنىڭ شهپىسى كهلدى،

  .ۋىسال قۇچقان كۈنۈڭ يارىڭ ئۈچۈن قهلبىمنى زهر تاج ئهت

  

قهلبىـــڭ ئۈمىـــد ۋه شـــىۋىقهدرى كېچىســـىدىكى يۇلتـــۇزالر بىـــلهن 

هر بىــلهن مهتســالىنىڭ ئــۆيىگه شــۇڭا، ســهن مهردانه قهدهمــل. تولغانىــدى

ــدىڭ ــدىال يېتىــپ كهل ــا   – بىردهم ــپ ئۇنىــڭ بېغىغ ــدىن ئارتىلى ده، تام

ئىككـى بېسـىپ ئۇنىـڭ ئۆيىنىـڭ ئارقىسـىدىكى   – بىر بېسـىپ. كىردىڭ

ــۈۋىگه  ــره ت ــاك«پهنجى ــاك  – ت ــاك  – ت ــۇردۇڭ» ت ــۈڭ، . ئ ــى كۈتت خېل

قىــپ ئــاخىر ئــۆرۈككه يامىشــىپ چى. جىمجىــت، يهنه ئــۇردۇڭ، چىقمىــدى

  :شىۋىرلىدىڭ

  .ــ مهتسالى، ھوي مهتسالى

  :خورهك ئاۋازى ئۆچۈپ، مهتسالىنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى

  ــ ھه، سهمهندهرمۇ سهن؟

  !ــ ھه، مهن شۇ، قوپمامسهن؟

  ...ھازىر... مانا... ما ...ــ ما

  .ــ ئىتتىك بول، تاڭ ئېتىپ قالىدۇ ھېلى
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ــدىغى ــىكىنىڭ ئال ــاغ ئىش ــۈپ، ب ــكه چۈش ــۆرۈكتىن پهس ــهن ئ راق س

ئۇ چاپىنىنى يېپىنچاقلىۋالغان، ئۇنىڭ . ئۇ ھايال بولمايال چىقتى. كهلدىڭ

  .ئۈستىگه پۇتىغا ئاياغمۇ كىيمىگهنىدى

  .سهن سهل ھهيران بولدۇڭ

  ...ــ تهييار بولۇپ چىقماپسهنيا؟

ئۇنىڭغا قارىدىڭ، بىراق ئۇنىڭ قوڭۇر . ئۇ قېشىڭغا كېلىپ توختىدى

  :شۇڭا، ئۆزۈڭنىمۇ قېتىپ. نه سېزهلمىدڭكۆزلىرىدىن دهماللىققا ھېچبىر مه

  .دهپ سورىدىڭ  - ــ بارمايمىزمۇيا؟ 

  .دېدى ئۇ زهئىپانه تهلهپپۇزدا  - ــ بارمىساق بارمايلىمىكى، 

  نېمىشقا؟ ...ــ نېم

چــۈنكى، ســهن . ســهن ھهيــران قالغىنىڭــدىن كــېكهچلهپ قالــدىڭ

بــۇ  مهتســالىدىن بۇنــداق جــاۋاب كۈتمىگهنىــدىڭ، كۈتمهيتتىــڭ؛ ئۇنىــڭ

ئــۇ بۇنــداق جــاۋاب . جاۋابىغــا ئىشــهنگۈڭ كهلمىــدى، ئىشــهنمهيتتىڭ

شـۇڭا، . بېرىدىغان يىگىـت ئهمهس ئىـدى، ئـۇنى چوڭقـۇر چۈشـىنهتتىڭ

مېنــى . ماڭــا چاقچــاق قىلىۋاتقــان ئوخشــايدۇ: ســهن ئــويالپ قالــدىڭ

  .سىناۋاتقاندۇ، بهلكىم

  :ياندۇرۇپ سورىدىڭ

  ــ چاقچاق قىلىۋاتمايدىغانسهن؟

  .ــ ياق

  ئهمىسه نېمىشقا؟ ــ

ئۇ قاشتىال ئولتۇرۇپ يهرگه . سهن ئۆرۈككه يۆلهندىڭ. ئۇ ئۈندىمىدى

ســۈتتهك ئايـدىڭ كــېچه قوينىــدىكى گىرىمسـهن بــاغ ســۈكۈتكه . قارىـدى

  .چۆمگهنىدى

  .سۈكۈت، جاھىالنه سۈكۈت داۋام قىالتتى

نېمىشقا بارمـاس بولـۇپ قالغانـدۇ؟ دادىسـى بـارغىلى قويمىغانمىـدۇ 

ئـۇ قورقمـاس يىگىـت ئىـدىغۇ؟ مهيلـى بارمىسـا، ... قورقۇپ ...ياكى ئۆزى
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  ...ئۆزۈم كېتىۋېرهيمىكى

  :بىراق، ئۇنىڭ بارماسلىقىنىڭ سهۋهبىنى سورىغۇڭ كېلىپ قالدى

  ــ بارمىساڭ بارما، زادى نېمىشقا بارمايسهن؟

  ...ــ

  ــ قورقتۇڭمۇ يا؟

  !ــ ياق

  ــ ئهمىسه نېمىشقا؟

  ...ــ

، خـۇددى ئۇكاڭغـا ۋارقىرىدىڭنىڭغا ئۇ. غۇژژىده ئاچچىقىڭ كهلدى

  :ۋارقىرىغاندهك

راسـت گهپنـى ! ــ جېنىڭ چىقىپ كهتسـىمۇ، گهپ قىلغىـنه، ئـاداش

  .ده، بارمىساق بارمايلى بوپتۇ

  :ئۇ ئاخىر زۇۋان سۈردى

نـاۋادا ... ــ سهن بىلمهيسـهن، مېنىـڭ ئاشـىقىم بـار، جهڭ دېگهنـده

سـهندهك . لماقچى بولغـانئايدا توي قى  - 10... كۈزىچه... ئۆلۈپ كهتسهم

  ...بىر قېتىم توي قىلىۋالغان بولسامغۇ

  .ئۇنىڭ دېمى بارغانسېرى ئىچىگه چۈشۈپ كېتىۋاتاتتى

ئهجهب مهن ... ئۇنىـــــڭ ئاشـــــىقى؟ كىمـــــدۇر.. .ئاشـــــىقىم بـــــار؟

  ...ئاڭلىماپتىمهنيا؟

  :سهن خىيالىڭنى يىغىپ سورىدىڭ

  ــ تۈنۈگۈن ئۇنداق دېمهيتتىڭيا؟

  ...ــ

  .كهتتى ئولتۇرۇشۇپمۇ چوڭقۇر ئۇ قاشقا تېخى

  .ئۇنى زورلىغۇڭ كهلمىدى

  .ــ مهيلى ئهمىسه، سېنىڭ بارغۇڭ كهلمىگهن بولسا، بىز بېرىۋېرىلى

ئۇنىـڭ كۆزلىرىـده . ئۇ ئورنىـدىن تـۇردى، سـاڭا تىكىلىـپ قارىـدى
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ۋىسال تهشـنالىقى جىلـۋىلىنهتتى؛ ئۇنىـڭ ئويچـان كۆزلىرىـده خىجـالهت 

  .جىلۋىلىنهتتى

  !ندهرــ خوش، سهمه

ئۇنىـڭ بـاغرى ئۇنىڭغـا . ئۇ سېنى دوستانه مېھرى بىلهن قۇچاقلىدى

خـۇددى ئوتقـا  بولغان ئاچچىق قېيىداشـلىرىڭنى شـوررىده ئېرىتىـۋهتتى،

مـۇھهببهت   – شۇڭا، سهنمۇ ئۇنى دوستانه مېھىر. چۈشكهن قوغۇشۇندهك

  :بىلهن قۇچاقالپ

چىـن  دېـدىڭ  - !بولساڭمۇ بهختلىـك بولغـاچ تـۇر، ئـاداش ــ سهن

  .يۈرىكىڭدىن چىقىرىپ

  !ــ رهھمهت

بـۇنى كـۆرۈپ ئـۆزۈڭنى . ئۇنىڭ كۆزلىرىدىكى خىجالهت يوقالغانىدى

  .يېنىكلهپ قالغاندهك ھېس قىلدىڭ

! سېنى ئۆز پاناھىدا سـاقلىغاي! ــ ئالال سىلهرگه نۇسرهت ئاتا قىلغاي

  !...ھهر نامىزىمدا ساڭا ئامانلىق تىلهپ دۇئا قىلىشنى ئۇنتۇمايمهن

 چىڭڭىدهسهن ئۇنىڭ ئىككى مۈرىسىدىن تۇتۇپ   - !رهھمهت ساڭاــ 

  !مهن سهن ئۈچۈنمۇ جهڭ قىلىپ قويىمهن  - قىستىڭ،

چىن يۈرىكىڭـدىن چىققـان بـۇ سـۆزلىرىڭنى ئاڭلىغـان مهتسـالىنىڭ 

بــۇنى كــۆرۈپ ســېنىڭمۇ ئــۆپكهڭ . كۆزلىرىــده يــاش لىغىــرالپ قالغانىــدى

له ئوينـاپ چـوڭ بولغـان بـۇ شۇڭا، كىچىكىڭـدىن باشـالپال بىلـ. ئۆرۈلدى

  .قهدىناس دوستۇڭدىن كۆزۈڭ قىيمىغان ھالدا ئايرىلىشقا مهجبۇر بولدۇڭ

  .ئۇ خهيرلىك تىلهكلىرى بىلهن تامدىن ماراپال قالدى

  .ئۇ ئاسانال ئويغاندى. سهن قهييۇمنىڭ ئۆيىگه كهلدىڭ

دېـدى ئـۇ خىجـالهت   - ــ مهن بارمايدىغان بولۇپ قالدىم، ئاداش، 

  .بىلهن

  ـ نېمىشقا؟ـ

  ...ئانام قېرىپ قالدى، مهن كهتسهم  – ــ سهنمۇ بىلىسهن، ئاتا
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  .سهن ئۇنىڭ بىلهن تاقىشىپ يۈرمىدىڭ

  !ــ مهيلى ئهمىسه، خوش

سـېنى ئامـان قىلغـاي ! ، خۇداغـا ئامـانهت، ئـاقيول بولسـۇنخوشــ 

  !ئىالھىم

قىلىــپ،  ئۇنىــڭ ياخشــى تىلهكلىرىنــى ســهمىمىيلىك بىــلهن قوبــۇل

  .تهشهككۈرۈڭنى بىلدۈرۈپ خوشالشتىڭ  – رهھمهت

  .سادىقنى ئويغاتتىڭ

  ...ــ بالىلىرىم كىچىك

  .نىيازنى ئويغاتتىڭ

  ...ئاداۋىتىم يوق  – ــ چېرىكلهر بىلهن ھېچقانداق ئۆچ

  .رۇسۇلنى ئويغاتتىڭ

  ...ــ تېخى ئون گۈلۈمنىڭ بىرىمۇ ئېچىلمىدى

  .ھهمساۋاق دوستۇڭ ئىسكهندهرنى ئويغاتتىڭ

هۋىرىــڭ بــار، تهجهللــى ھهزرىــتىم ھهققىــده قىسســه ــــ ســېنىڭمۇ خ

  ...يېزىۋاتىمهن،  ئۇنى بىر باشقا ئاچىقمىسام بولمايدۇ

ئازاد بولمىغـان مىللهتنىـڭ ئىسـتىقبالى بولمايـدۇ، شـۇڭا بىزمـۇ «ــ 

  دهيتتىڭغۇ؟» ئازادلىق ئۈچۈن جېنىمىزنى پىدا قىلمىساق بولمايدۇ

  ...مهن شۇنداق دېگهن، لېكىن! ــ بۇ ھهقىقهت

  .مولال ئايۇپنى ئويغاتتىڭ

  ...ــ مهدرىسىدىكى تالىپلىرىم ساۋاقسىز قالىدۇ

تهڭــرى ۋه زامــان ئۆلمهيــدۇ، ئــادهم ئۆلــۈش «: ــــ قايســىبىر كىتابقــا

 دېــمهك، ئـادهم ئۆلـۈش ئۈچــۈن. دهپ پۈتۈلـۈپتىكهن» ئۈچـۈن تۇغۇلىـدۇ

باراۋهرلىـك ئۈچـۈن   – ھۆرلـۈك  – شۇڭا، بىزمۇ ياشاش ئۈچۈن. ياشايدۇ

  ۈشىمىز كېرهك دهيتتىڭمۇ؟ئۆل

  ...شۇنداق، ئهمما ئۇغۇــ 

ئـاران   – ئـاران. سهن ئۇنىڭ بىلهن خوشالشتىڭ، ئارقاڭغا ياندىڭ
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چۈنكى، خهيرلىك تىلهكلهر ئۈستۈڭدىن بېسـىپال . دهسسهپ كېتىۋاتاتتىڭ

ــۇراتتى ــدهك، نهق. ت ــپال   – خــۇددى تاغ ــتىدا مىجىلى ــاالر ئاس نېســى دۇئ

سـېنى . تاپىنى ئاسـتىدا قالغـان چۈمۈلىـدهككهتكهنىدىڭ، گوياكى تۆگه 

جهننهت ساداسى يۆلهپ تۇرمىغـان بولسـا،   – گۈزهل كۈيلهر قهلبىڭدىكى

  .بهلكىم السسىده بوشىشىپ، ئىزىڭغىال ئولتۇرۇپ قېلىشىڭ مۇمكىن ئىدى

  قانداق قىلسام بوالر؟

  .تهۋرىنىپ قالدىڭ

  ...مهنمۇ بارمايمىكى

سـهۋهبلىرىنى   – نىڭ باھـانهدوسـتلىرىڭ. بىر قارارغـا كېلهلمىـدىڭ

ئهزمــايىش قىلغانســېرى دوســتلىرىڭنىڭ . ئهزمــايىش قىلىشــقا باشــلىدىڭ

 سهۋهبلىرى ئورۇنلۇق تۇيۇالتتى؛ ئهزمايىش قىلغانسېرى ئىشهنچ  – باھانه

  .ئىرادهڭ لىڭشىپ، قهلبىڭگه ئۈمىدسىزلىك سايه تاشاليتتى  –

قا بــاققۇدهك ئانـام ياشـىنىپ قالـدى، مهنـدىن باشـ  – مېنىڭمـۇ ئاتـا

چېـرىكلهر بىلهنمـۇ . بالىسى يوق، ئون ياشلىق سىڭلىم ئۇالرنى باقالمايدۇ

قالمىغـان  يوشـۇرۇپ زهينىـددىننى. ئـاداۋىتىمىز يـوق  – ھېچقانداق ئـۆچ

ئـادهم دېـگهن . بىكارغـا ئۇرمـايتتى  – بولسام، چېرىكلهر مېنى بىكـاردىن

ىشقا مهنمۇ جهڭگه نېم... قاقشاپ ياشايدىغان گهپ  – تاياق يهپ، يىغالپ

ـــدا   – ســـاقچىالرنىڭ تايـــاق  – بارىـــدىكهنمهن؟ ھهپســـىده توقماقلىرى

قىينالدىم، ئهمـدى يهنه قىينـالغۇم،  بهتتهرئۆلمىدىميۇ، ئۆلگهندىن بهش 

  !...راھهت پاراغهت كۆرمهي، ياپياش تۇرۇپال ئۆلگۈم يوق

ئۆزۈڭگه ئىشهنگۈڭ كهلمهي قالدى؛ ئۆزۈڭنىڭ ئويلىرىڭغا ئىشهنگۈڭ 

ــدىكه ــمهي قال ــايتتى. ل ــا، ئىشــهنمهي بولم ســهن راســتال شــۇنداق . ئهمم

ــدۇڭ،  ــالهت بول ــدىن خىج ــۇ ئويلىرىڭ ــدىڭ، ش ــۇسئويلىغان ــېس نوم  ھ

مهنمــۇ  .، خىجــالىتىڭنى تهن ئــالغۇڭ كهلمىــدىنومــۇسئهممــا، . قىلــدىڭ

بـۇ مېنىـڭ جهڭـگه بېرىشـىمغا . بىرال مېنىڭ ئاشىقىم يـوق شـۇ. بارمايمهن

قىم يوق دهپ خوتۇن ئالمىسام بوالمدۇ؟ بىـر قېـتىم ئاشى. شهرت بواللمايدۇ
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شــۇڭا، يهنه خوتـۇن ئېلىــپ، بــاال . خوتـۇن ئــالغىنىم بىـلهن، بــاالم يـوق

نهسـهبى   – ئۆلـۈپ كهتسـهم، جهمهتىمىزنىـڭ يىلتىـز. تاپمىسام بولمايـدۇ

ئاسالنچىلىك بولسىمۇ، بىـرهر بـاالم بولغـان ! قۇرۇپ كهتسه مهيلىمۇ؟ ياق

  !مهنمۇ بارمايمهن بولدىال،... بولسىغۇ

يازنىـڭ  .تولۇن ئاي باش ئۈستۈڭدىال، ساڭا ئهگىشـىپ كېتىۋاتـاتتى

. راھهتبهخش ئىللىق شامىلى سېنى توڭدۇرۇپ، تىترىتىشكه باشـلىغانىدى

چــۈنكى، قهلبىــڭ سوپســوغۇق، بــايىقى تهپــتىن ئهســهرمۇ قالمىغانىــدى؛ 

لبىـڭ قهلبىڭ قۇپقۇرۇق، بـايىقى ئىشـهنچتىن ئهسـهرمۇ قالمىغانىـدى؛ قه

جهنــنهت ساداســىدىن   – دوزاخــتهك مــۇدھىش، بــايىقى گــۈزهل كــۈيلهر

  .ئهسهرمۇ قالمىغانىدى

  بۇ مهنمۇ؟ شۇالرنى ئويلىغان مهنمۇ؟

  .ئۆزۈڭگه ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتى – ئۆز

بىلهن سـهپهرداش بولـۇش جهريانىـدا ۋهتهن، مىلـلهت،  نىزهينىدد

قېنى؟ سهن تېخـى ئازادلىق ھهققىده قهلبىڭگه پۈككهن گۈزهل غايىلىرىڭ 

 –يېقىندىال قوزغىلىدىغان ئىنقىالبقا قاتنىشىپ، ئۆزۈڭنى خهلقنىڭ ھۆرلۈك

 –باراۋهرلىكى ئۈچۈن بېغىشـلىماقچى بولغـانمۇ؟ قېنـى ئـۇ بۈيـۈك ئېتىقـاد

  غايىلىرىڭ؟

  .ياق، بىلهتتىڭ، بىلمهسكه سېلىۋالغانىدىڭ

 ڭئۆزۈشۇڭا، شۇالرنى ئويلىغان، شۇنداق قارارغا كهلگهن كىشىنىڭ 

ــــۆزۈڭگه  ــــهن ئ ــــۇڭا، س ــــى؛ ش ــــهنگۈڭ كهلمهيتت ــــگه ئىش ئىكهنلىكى

ئوخشاشمايدىغان يوچۇق بىر ئادهمگه ئايلىنىپ قالغانىدىڭ، خۇددى ئـاز 

 تهھسـىلبولسىمۇ ئۇسـتازىڭ راشـىددىن مـۇپتى ھاجىمـدا ئوقـۇپ  بىلىـم 

زايىتـوف بىـلهن سـىرداش دوسـتالردىن  زهينىـددنقىلىپ باقمىغانـدهك، 

ل غــايىلهرنى پۈكــۈپ باقمىغانــدهك، چېــرىكلهر بولــۇپ، قهلــبىڭگه گــۈزه

ــپ،  ــۈدهك ئازابلىنى ــتىن ئۆلگ ــمانىي جهھهت ــي ۋه جىس ــدىن روھى تهرىپى

ئــۆزۈڭگه قهســهم بېرىــپ   – ئــۇالردىن قىســاس ئــېلىش ئۈچــۈن ئــۆز
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ـــدا ـــۇر قاتالملىرى ـــڭ ئهڭ چوڭق ـــدهك، يۈرىكىڭنى ـــرىكلهرگه  باقمىغان چې

  .ئاداۋهت كۆكلهپ باقمىغاندهك  – نىسبهتهن ئۆچ

ۆزۈڭنى ناھــايىتى ماغدۇرســىز ســهزدىڭ، خــۇددى تهكلىماكــان ئــ

چــۈنكى، . قۇملــۇقىنى توغرىســىغا كېســىپ ئــۆتكهن ئۇسســۇز يولۇچىــدهك

، »لـېكىن«سـهۋهبلهر،   – قۇۋۋهتلىرىڭ چىرايلىق باھانه  - بايىقى كۈچ

، »لېكىن«الر، ئېزگۈ تىلهكلهر، نهق نېسى دۇئاالر، »ئهمما«، »بىراق«

  .ۋۇجۇدۇڭدهك ئاستىدا قالغان الر»بىراق«، »ئهمما«

شـۇڭا، ئېرىـق . قېلىۋاتـاتتى پـاالقالپقوللىرىڭ بوشىشـىپ،  – پۇت

  – لــېكىن ســىيرىلىپ. بويىغــا كېلىــپ دوڭغــاق ســۆگهتكه يۆلهنــدىڭ

  .سىيرىلىپ ئولتۇرۇپ قالدىڭ

  ئهجهب بولۇپ قالدىميا؟ نېمه بولغاندۇ ماڭا؟

هلبىڭــدىكى بىلمهيتتىــڭ؛ ســېنى يۆلهشــتۈرۈپ ئېلىــپ كېتىۋاتقــان ق

. جهننهت ساداسىدىن مهھرۇم قالغانلىقىڭنى بىلمهيتتىڭ – گۈزهل كۈيلهر

سهۋهبلىرىنى ئهزمايىش   – ئهگهر بىلگهن بولساڭ، دوستلىرىڭنىڭ باھانه

قىلىشنىڭ ئورنىغا، نۇرانه مهنزىلگه قاراپ مهردانه قهدهملهر بىلهن تهنھـا 

  .كېتىۋهرگهن بوالتتىڭ

. راستتىنال ئۇسساپ كهتكهنىدىڭ. دىڭئۇسساۋاتقانلىقىڭنى ھېس قىل

كىچىــك تىنىــپ،   – ئۇلـۇغ. قولـۇڭنى يۇيــۇپ، بىـر ئوچــۇم سـۇ ئىچتىــڭ

شىرىلداپ ئېقىۋاتقان سۈپسۈزۈك سۇغا تىكىلدىڭ، تىكىلـدىڭيۇ، ھهيـران 

ۇ شــچــۈنكى، تولــۇن ئــاي ۋه يۇلتــۇزالر جىلــۋه قىلىــپ تۇرغــان . قالــدىڭ

ۈپ قالغــان بىـرى ســاڭا سـهتھىده بىچـاره، تولىمــۇ بىچـاره ھــالهتكه چۈشـ

بىردىنال ئـۆزۈڭگه . ئىنتايىن بىچارىلهرچه قاراپ تۇراتتى، ئۇ سهن ئىدىڭ

 – راســتتىنال بىچــاره، يېــتىم، يهكــكه ئــۆزۈڭنى. ئىچىــڭ ئاغرىــپ قالــدى

.يېگانه، غۇرۇرسىز ھېس قىلىپ قالدىڭ  

نېمىشـقا ... نېمىشـقا... ھه؟  – بۇ راستتىنال مهنمۇ... توۋا، بۇ مهنمۇ؟

  ى مۇشۇنداق بىچاره ھېس قىلىمهن؟ئۆزۈمن
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  .بىلمهيتتىڭ

ــا ــمهن؟   – ئات ــتىم ھــېس قىلى ــقا يې ــۆزۈمنى نېمىش ــۇ ئ ــام تۇرۇپم ئان

يېگـانه قالغانـدهك   – نېمىشـقا ئـۆزۈمنى بـۇ دۇنيـادا يهكـكه. بىلمهيتتىڭ

  ھېس قىلىمهن؟

  .بىلمهيتتىڭ

  نېمىشقا ئۆزۈمنى غورۇرسىز ھېس قىلىمهن؟

  .ڭبىلمهيتتىڭ، زادىال بىلمهيتتى

يوقاتقــان ئادهمنىـڭ مۇشـۇنداق بىچــاره  ئىشـهنچىنىچـۈنكى، سـهن 

، قهلبىدىكى گۈزهل يېنىۋېلىپبولىدىغانلىقىنى بىلمهيتتىڭ؛ ئېتىقادىدىن 

ئانىسـى   – جهننهت ساداسىدىن مهھرۇم قالغان ئادهمنىـڭ ئاتـا – كۈيلهر

ــڭ؛  ــدىغانلىقىنى بىلمهيتتى ــۇپ قالى ــتىم بول ــارا يې ــۇ مۇشــۇنداق ق تۇرۇپم

ــېلىش ئۈچــۈن ئــۆزقىساســ ئــۆزىگه قهســهم   – ىنى ئۇنتۇغــان، قىســاس ئ

بېرىــپ، قهســىمىنى بۇزغــان ئادهمنىــڭ مۇشــۇنداق غورۇرســىز بولــۇپ 

  .قالىدىغانلىقىنى بىلمهيتتىڭ

  – ئهگهر بىلگهن بولساڭ، بېھىشكه تۇتىشىپ كېتىـدىغان يولۇڭـدىن

، ئهتراپىدا خىلمۇ خىل گۈللهر ئېچىلىپ، خىلمۇ خىل قۇشـالر سايرىشـىپ

ئىككــى يېقىــدا سۈپســۈزۈك ســۇالر شــىرىلداپ ئېقىــپ تۇرىــدىغان نــۇرانه 

ـــۈيلهر ـــۈزهل ك ـــدىكى گ ـــپ، قهلبىڭ ـــدىن يېنىۋېلى ـــنهت   – يولۇڭ جهن

  .ساداسىدىن مهھرۇم قالمىغان بوالتتىڭ

ــــكهن ئهڭ زور  ــــايىتى مۇشــــهققهتته ئېرىش شــــۇنداق، ســــهن ناھ

هن چـۈنكى، سـ. جهنـنهت ساداسـىدىن مهھـرۇم قالـدىڭ  – بايلىقىڭدىن

ـــى ئـــادهمگه ئايلىنىـــپ  ـــىنى ئۇنتۇغـــان غهپلهتتىك ـــدىال قىساس بىردهم

  .قالغانىدىڭ

ــر  ــك بى ــدىن غهزهپلى ــۇر قاتلىمى ــڭ ئهڭ چوڭق ــاتتىنال قهلبىڭنى توس

  »!ئۇنداقتا جهڭگه كىم بارىدۇ؟«: سوئاللىق نىدا كۆتۈرۈلۈپ قالدى

بهلكىم، ئويالپمۇ قاالر ئىدىڭ، لېكىن . بۇ ھهقته ئويلىغۇڭ كهلمىدى
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ئۇچۇپ كهلگهن مۇنۇ ناخشا سېنىڭ ئويالش  لهيلهپ  - ردىنمۇ لهيلهپقهيه

  :پۇرسىتىڭنى تارتىۋالدى

  

  بۇ ھاۋا ھاۋامىدۇ؟

  ؟ياغامىدۇيامغۇر  – قار

  ئاچىسى ئۆلۈپ قالسا، 

  سىڭلىسى راۋامىدۇ؟

  

لــېكىن، ســهن داۋامىغــا قــۇالق . ھهســرهتلىك ناخشــا داۋام قىالتتــى

جهڭــگه كىــم «ۇددى ھېلىقــى سـالمىدىڭ، قــۇالق ســالغۇڭ كهلمىــدى، خـ

شـــۇڭا،  . دېـــگهن ســـوئالغا جـــاۋاب بهرگـــۈڭ كهلمىگهنـــدهك» بارىـــدۇ؟

  :ناخشىنىڭ داۋامىغا قۇالق سېلىشنىڭ ئورنىغا شىۋىرلىدىڭ

بــۇ ھهقــته ئــويالپ  ئهجهب... سىڭلىســى... ئاچىســى ئۆلــۈپ قالســا«

دۇ نېمىشـقا راۋا بولمـايتتى؟ راۋا بولىـ! باقماپتىمهنيا؟ راۋا بولماي ئهمىسـه

  »!تازا

كهتتى، خـۇددى كـۆز ئالدىڭـدىكى چهكسـىز  يۈرۈپكۆڭلۈڭ ۋاللىده 

  .كهتكهن ئايدالىدهك

  »!كاساپهت... يادىمغا كهلمهپتۇيا؟ ئهجهب«

بېشىڭنى كۆتۈرۈپ، كهينىڭدىكى سۆگهتكه يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ ئايغـا 

ــدىڭ ــۇددى . تىكىل ــۈرهتتى، خ ــپ ي ــدىال ئهگى ــۆز ئالدىڭ ــاي ك ــۇن ئ تول

ئون تۆت كۈنلـۈك : سى زۇمرهتنىڭ نۇرلۇق سېيماسىدهكئايالىڭنىڭ سىڭلى

تولۇن ئايدهك يۇپيۇمىالق يۈز، باھاردىكى كهچكـى شـهپهقتهك قىپقىزىـل 

، پۇرچاقچىلىك خال قونغان ئانار دانىسىدهك قىپقىزىل لهۋ، خۇددى مهڭز

ئۇينىڭ كۆزىدهك يوغان، قاپقارا شهھال كۆز، زىلۋا بويىدا تاپىنىنى سۆيۈپ 

  ...لهكتهك ئىككى ئۆرمه چاچتۇرىدىغان بى

دىقـقهت قىلماپتىمهنيـا، !... بالدۇرراق يادىمغا كهلسىچۇ، كاساپهت«
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  »!ئهجهب

مهيىـن شـامال يـالپۇز ھىـدىنى . ئېرىقتىكى  زىـالل سـۇ شـىرىلدايتتى

لېكىن، قهلبىڭ شۇنچىلىك ئاچچىق، . قهلب دۇنيايىڭغا ھهيدهپ كىرهتتى

  .شۇنچىلىك قاڭسىق ئىدى

  .ئايالىڭنىڭ چاچلىرىنى ھىدلىغاندهك شۇڭا، سهن مهرھۇم

  »!بىچاره«

ـــدى ـــۈپ كهتكهنى ـــدا ئۆل ـــڭ تۇغۇتى ـــى مهھـــكهم . ئايالى ـــۇ چېچىن ئ

؛ مۇھهببهتلىك كۆزلىرى ئۈزگهنىدىچىشلىۋالغان ھالدا قۇچىقىڭدىال جان 

ــاڭالي چــاچلىرى ــى قېتىــپ م قالغــان،  ئارىســىدىن ســاڭا تىكىلــگهن پېت

قهلبىڭدهك ئاقارغان ھالدا سهن  گىالستهك قىپقىزىل نېپىز لهۋلىرى سهبىي

  .بىلهن نىداسىز ۋىداالشقانىدى

  ...ئۇ ۋهسىيهتمۇ قىاللمىغانىدى، شۇم ئهجهل

  »!بىچاره«

ئـــۇنى . يۈرىكىـــڭ ئىچىشـــىپ، كـــۆزۈڭگه ئىسســـىق يـــاش كهلـــدى

شۇڭا، ئىككى يىلدىن . سۆيهتتىڭ؛ چىن يۈرىكىڭدىن شۇنداق سۆيهتتىڭ

بۇ خىيالىي دۇنيا سـهن . اتاتتىڭبىرى ئۇنىڭ بىلهن غايىبانه ياشاپ كېلىۋ

ئۈچۈن تولىمۇ گۈزهل بولغاچقىال، قايتا ئۆيلهنگـۈڭ كهلمىگهنىـدى؛ قايتـا 

ئۆيلىنىـــپ، ئۇنىـــڭ روھىنـــى قورۇنـــدۇرغۇڭ كهلمىگهنىـــدى؛ خىيـــالىي 

  .دۇنيادىكى گۈزهللىكتىن مهھرۇم قالغۇڭ كهلمىگهنىدى

ر بىلله مانا ئهمدى ئۇنىڭ سىڭلىسى بىلهن ھهقىقىي دۇنيادا بىر ئۆمۈ

چۈنكى، سېھرىي قۇدرهتكه ئىگه ھېلىقى . بهختلىك ياشىماق بولۇۋاتاتتىڭ

مۇھهببهتنى بىردهمدىال  - ئۇيغۇر ناخشىسى ئايالىڭغا بولغان غايىبانه مېھىر

  .زۇمرهتكه بولغان مۇھهببهتكه ئايالندۇرۇپ قويغانىدى

ئــۇنى ئالســام، ئايالىمنىــڭ روھىمــۇ قورۇنــۇپ !... زۇمرهتنــى ئــالىمهن

راۋا بولمـاي ئهمىسـه، ئهلـۋهتته، . ياتنى ئالغاندىن مىڭ ياخشى. رمهيدۇيۈ

نېمىشقا مهن زۇمرهتنـى ئېلىـپ، ئـۇنى ئـۆزۈمگه، ... نېمىشقا؟. راۋا بولىدۇ
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ــۇ  ــولغىيتتىم؟ ئ ــان ب ــويالپ باقمىغ ــنى ئ ــىق قىلىش ــا ئاش ــۆزۈمنى ئۇنىڭغ ئ

ئــۇ چوقــۇم مېنــى ئــۆزىگه . ئاچىســىدهكال چىرايلىــق، ئاچىســىدهكال ئومــاق

. ئۇنى ئالسامال، ئۇ ماڭا ئاشىق بولۇپ قاالتتى. اشىق قىالاليدۇ، مهنمۇ شۇئ

خۇددى ئاچىسىدهكال، ئۇ نىكاھىمغـا ئۆتسـىال، ئاچىسـىنىڭ قهلبىمـدىكى 

 ئورنىنى ئىگىلهپ، يۈرىكىمدىكى 

  ...ھهسرهت، چۈشكۈنلۈكنى قوغالپ چىقىراتتى - ئهلهم

چۈنكى . توشمايدۇراستىنى ئېيتقاندا، مېنىڭ جهڭگه بېرىشقا شهرتىم 

ئـاداۋىتىمىز   - مېنىڭ دادام قېـرى، چېـرىكلهر بىلهنمـۇ ھېچقانـداق ئـۆچ

ــده، بــۇنى  ــاھ ئۆزۈم ــاداۋهت - ئــۆچ«يــوق، گۇن ــدۇ» ئ . دېيىشــكه بولماي

ئهمدى توي قىلمىسام، باال تېپىپ، جهمهتىمىزنىـڭ . ئاشىقىممۇ بار بولدى

  !...يىلتىزىنى كۆكلهتمىسهم بولمايدۇ

ــر ســوئال  خىيالىــڭ شــۇ يهرگه كهلگهنــده، قهلبىڭــدىن شــۇنداق بى

  »!مۇشۇالرنى ئويلىغان سهنمۇ؟« :پارتالپ چىقتى

بـــۇ ســـوئالغا جـــاۋاب بېرىشـــتىن بـــاش تارتىـــپ، خىيــــالىڭنى 

مهشـۇقالر ئۈچـۈن  - ئاشـىق.... ھۆرلۈك، - ئازادلىق: داۋامالشتۇرۇۋهردىڭ

ى ئازادلىقنىڭ كېرىكى يوق؛ مۇھهببهتداشـالر ئۈچـۈن ھۆرلۈكنىـڭ كېرىكـ

چـۈنكى، مـۇھهببهت . مۇھهببهتنىڭ ئالدىدا ھهممه نهرسه بىر تىيىن. يوق

  !ــــــ ئازادلىق ھهرگىزمۇ ئازادلىق، ھۆرلۈك مۇھهببهت ئهمهس

سهن جىنايهتكارانه خىيالىڭنىڭ قۇيرۇقىنى شۇنداق چورت كېسىپ، 

 - سىرقىراپ تۇرغان ئېغىر. سهنتۈرۈلۈپ تۇردۇڭ - ئورنۇڭدىن سهنتۈرۈلۈپ

يهڭـدهپ ئۆيـۈڭگه قـاراپ  - سۆرهپ، يهڭدهپ - تلىرىڭنى سۆرهپئېغىر پۇ

بايىقى خـۇش زۇۋانلىـق قۇشـالرنىڭ مهپتۇنكـارانه سايراشـلىرى . ماڭدىڭ

خىــل گــۈللهر ئېچىلغــان،  - شــىپپىده غايىــب بولغــان، ئهتراپىــدا خىلمــۇ

ئېرىقلىرىدا سۈپسـۈزۈك سـۇالر شـىرىلداپ ئېقىـپ تۇرىـدىغان مهنزىلـدىن 

ــهر قال ــۇ ئهس ــدىقىلچىم ــۇل. مىغانى ــول ئوڭغ ــاۋار - ي ــۇل ھهم چ  - دوڭغ

تىكهنـلهر قـاپالپ كهتـكهن، مـېڭىش تولىمـۇ قىـيىن  - چاتقاللىق، ئازغان
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كــۆزلىرىڭنى  - تىكهنــلهر يــۈز - يىقىالتتىــڭ، قوپاتتىــڭ، ئازغــان: ئىــدى

چايـانالر  - چاتقـاللىقالر ئارىسـىدىن يىـالن - چـاۋار. تىلىپ قـان ئـاالتتى

سهن ۋارقىـراپ . نهشتهر ئۇرغىلى ھهيۋه قىالتتىكۇشۇلداپ چىقىپ، ساڭا 

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئۆمرۈڭــده ســهن . جهھلىــڭ بىــلهن قاچاتتىــڭ - جــان

 - ئــاڭالپمۇ باقمىغــان ئاجايىــپ قورقۇنچلــۇق ئــاۋازالر ســېنى ۋهھىــمه

ــاالتتى ــىمىگه س ــاللىقالر .... ساراس ــۇ چاتق ــۇزاق يۈگۈرۈپم ــۇنچه ئ ســهن ش

هكسىچه، قورقۇنچلۇق تىلسـىملىق ئ. ئارىسىدىن چىقىپ كېتهلمهيۋاتاتتىڭ

ال »چىـرت«ئـاخىر ئۈمىـدىڭ . دۇنياغا تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ كېتىۋاتاتتىـڭ

خىزىـر، سـهن « :ئامالسـىز ئىلتىجـا بىـلهن ۋارقىرىـدىڭ. قىلىپ ئۈزۈلدى

  »!نهده؟

ــپ ــۈتكهن  - يىقىلى ــۇزاق ك ــى ئ ــاچ خېل ــۈرۈپ كېتىۋاتق ــۇپ يۈگ قوپ

خىزىـر تۇرمـاق، ئۇنىـڭ  بولساڭمۇ، ھېچبىر سادا ياكى تىۋىش كهلمىدى،

ــۆرۈنمهيتتى ــىمۇ ك ــايتتى، سايىس ــىمۇ ئاڭالنم ــاڭالنغىنى پهقهت . شهپىس ئ

  ...چايانالرنىڭ كۇشۇلداشلىرى  - قورقۇنچلۇق ئاۋازالر، يىالن

كېلىــپ، مېنــى ! خىزىــر، ســهن نېمىشــقا كهلمهيســهن؟! نېمىشــقا؟«

چىـده ھاالكهت ئى  - سهن كۈلپهت! نېمىشقا بۇ ھاالكهتتىن قۇتقۇزمايسهن؟

  »! قالغان ناتىۋانالرغا ياخشىلىق قىلغۇچى، بېشىنى سىلىغۇچى ئىدىڭغۇ؟

ئۆكسـۈپ ھهسـرهت بىـلهن  - چوڭقۇر ئۈمىدسىزلىك بىـلهن ئۆكسـۈپ

 - چـۈنكى، سـهن خىزىرنىـڭ ئۇلۇغـۋارانه ئىسـتىكى، ئېتىقـاد. يىغلىدىڭ

غايىسىدىن يېنىۋالغان، ئۆلۈمدىن قورقىدىغان سهندهك گـۇمراھ بهنـدىگه 

ئهگهر بىلـــگهن بولســـاڭ، . ىق قىلمايـــدىغانلىقىنى بىلمهيتتىـــڭياخشـــىل

شـۇڭا، . ئارقاڭغا يېنىپ بايىقى نۇرانه يولۇڭغا كىرىپ كهتـكهن بوالتتىـڭ

تىلىـم تېلىنىـپ، شـۇرقىراپ قـان ئېقىشــىغا  - كۆزلىرىڭنىـڭ تىلىـم - يـۈز

جهھلىڭ  - تىكهنلهرنى قايرىپ، جان - چاتقال، ئازغان - قارىماي، چاۋار

  ...ۈگۈردۈڭبىلهن ي

چۈنكى، سهن . بىر چاغدا بۇرۇلۇپ كهينىڭگه قاراپ ھهيرانال قالدىڭ
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شۇنچه يۈگۈرۈپمۇ بايىقى يۆلىنىپ ئولتۇرغـان دوڭغـاق سـۆگهت تۈۋىـدىن 

  .ئهمدىال ئون نهچچه قهدهم يىراقالشقانىدىڭ

  باياتىن بىرى مهن قهيهرده ماڭدىم؟

  . بىلمهيتتىڭ

ۇق ئاۋازالر بىـلهن تولغـان باياتىن بىرى سهن يۈگۈرگهن، قورقۇنچل

تىكهنلىــك يــول دهل  - چاتقــاللىق، ئازغــان - چايــانلىق، چــاۋار - يىــالن

  .سېنىڭ قهلبىڭ ئىدى

پۇتلىرىڭ شۇ قهدهر . سهن ئېسىڭنى يىغىپ، يولۇڭنى داۋام قىلدىڭ

پۈتـۈن . گوياكى چويۇنـدهك. ئېغىر، بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتاتتى

 - ئىـچ. ى، خـۇددى ئـۇرۇپ چېقىۋهتكهنـدهكئهزايىڭ سىرقىراپ ئـاغرىيتت

مىسالى ھازىرال چۆلدىن چىققـان . چىقاتتى» ئۇھ«ئىچىڭدىن ھاردۇق ــــ 

ـــدهك ـــۇز يولۇچى ـــى . ئۇسس ـــۇۋاليتتى، بهئهين ـــده شـــىۋىرغان ھ قهلبىڭ

  .كۇھىقاپنىڭ ئاغزىدهك

  ئهجهب بولۇپ قالدىميا، بىردهمده نېمه بولغاندۇ ماڭا؟

ــــڭ ــــۇھهب. بىلمهيتتى ــــهن م ــــۈنكى، س ــــۈكچ  - بهت گهرچه ھۆرل

ئهركىنلىكسىزمۇ ئۆزىنىـڭ ھايـاتىي كـۈچىنى سـاقالپ قااللىسـىمۇ، لـېكىن 

ئۇنىڭ ئاخىرقى ھېسابتا  ۋىسالسىز مۇھهببهتكه ئايلىنىپ قالىدىغانلىقىنى 

ھۆرلـۈك،  - مۇھهببهت ـــــ ئازادلىق«ئهگهر بىلگهن بولساڭ . بىلمهيتتىڭ

ـــ مــۇھهببهت ئهمهس پ  يهڭگىلتهكلىــك بىــلهن ده» !لــېكىن ئــازادلىق ـــ

ھۆكۈم چىقارمىغان بوالتتىـڭ؛ ئهگهر بـۇ نـۇقتىنى چۈشـهنگهن، چوڭقـۇر 

چاتقـاللىق يولـدا ئېغىـر  - چايانلىق، چـاۋار - چۈشهنگهن بولساڭ، يىالن

قهدهملىرىڭنى سۆرهپ ئۆيۈڭگه ئهمهس، قهلبىڭدىكى گـۈزهل كـۈيلهر ــــــ 

ان نــۇرانه يــول جهنــنهت ساداســى ئىچىــده بېھىشــكه تۇتىشــىپ كېتىــدىغ

  .ئارقىلىق جهڭگاھقا قاراپ ماڭغان بوالتتىڭ

ــېمه دهر؟ ھېچنــېمه دېمهيــدۇ ئۇمــاچ ئىچســهكمۇ، زاغــرا ‹! دادام ن

ئۇالر مېنىڭ رايىمنى دهپال جهڭگه . دېگهن› غاجىساقمۇ، بىزدىن ئايرىلما
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ــق بهرگهن ــلهن رازىلى ــى زار. بېرىشــىمغا خۇشــاللىق بى زار  - بولمىســا مېن

ۋاي «ۇزىتىپ قاالمتى؟ قايتىـپ كهلگهنلىكىمنـى كۆرسـه، يىغالپ تۇرۇپ ئ

دهپ چوكۇلـدىتىپ » جىنىم قـوزام، ھهر نـېمه بولسـا قايتىـپ كېلىپسـهن

  ...سۆيۈپ كېتىدۇ

  .ئاناڭ ئۇنداق قىلمىدى - ئهمما، ئاتا

  ــــ نېمىشقا يېنىپ كهلدىڭ، باالم؟

داداڭ . ئىشىكتىن كىرىپ بولغۇچه ئاناڭ شۇنداق دهپ سوراپ بولدى

سـهن سـۇپىنىڭ لېۋىـدىال . جايىپ ھهيرانلىق بىلهن ساڭا قاراپال قالـدىئا

كىچىك تىنىـپ قويـۇپ، ئىنتـايىن ھـارغىن،   – ئۇلۇغ. ئولتۇرۇپ قالدىڭ

: ئـاخىردا. ئۈمىدسىز تهلهپپۇز بىلهن بولغـان ئىشـالرنى سـۆزلهپ بهردىـڭ

مېنىـڭ ھېچنـېمهم، ھـېچ ئىشـىم يـوق ئوخشـايدۇ بـۇ تۇرقىـدا، جېنىغــا «

 – دهپ غۇدۇرىغان بولۇپ سۆزۈڭنى تۈگهتتىڭ» هنال ئوخشايمهنتويغان م

ئانـاڭ سـېنىڭ قايتىـپ  - ئاتـا. ئاناڭنىـڭ ئىنكاسـىنى كۈتتـۈڭ - ده، ئاتا

كهلگهنلىكىڭنى كۆرۈپ قانـداق ھهيـران قالغـان بولسـا، سـهنمۇ شـۇنداق 

كىچىــك  - ئانــاڭ ھهســرهتلىك ئۇلــۇغ - چــۈنكى، ئاتــا. ھهيــران قالــدىڭ

بىـر . رىگه ئهپسۇسلۇق ئىلىكىـده قـاراپ قىلىشـقانىدىبى - تىنىشىپ، بىر

  :بېسىقلىق بىلهن سۆزلهپال كهتتى - پهس جىملىقتىن كېيىن داداڭ ئېغىر

ـــ بىــرى تېخــى تــوي قىلمىغــان، خوتــۇن ئالمىســا، بــاال تاپمىســا  ـــ

بىـرى يـالغۇز . ئانىسى قېرى، باققۇچىسـى يـوق  - بىرىنىڭ ئاتا. بولمايدۇ

ــۈپ كهتســه، ن بىرىنىــڭ . يىلتىــزى قــۇرۇپ كېتىــدۇ - هســهبئوغــۇل، ئۆل

 - بىرى شائىر. بالىلىرى كىچىك، ئۆلۈپ كهتسه، بالىلىرىمۇ ئۆلۈپ كېتىدۇ

ــدۇ ــراس قالدۇرمىســا بولماي ــا مى ــازغۇچى، ئهســهر يېزىــپ، ئهۋالدلىرىغ . ي

بىــرى مــۇقهددهس . بىرىنىــڭ تېخــى ئــون گۈلىنىــڭ بىرىمــۇ ئېچىلمىغــان

تالىـپ  - مـولال. هربىيىلىمىسه بولمايدۇۋهزىپىنى ئۈستىگه ئالغان، تالىپ ت

بىرى ئالىم، زامانغا كېرهكلىـك، . ئازىيىپ كېتىپ، جهننهت قۇرۇق قالىدۇ

بىرىنىـڭ . بىرىنىڭ ھېچنېمىـدىن تهڭلىكـى يـوق. ئۆلۈپ كهتسه بولمايدۇ
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بىـرى قېـرى، بىـرى ئايـال جهڭ . ئـاداۋىتى يـوق - چېرىكلهر بىـلهن ئـۆچ

زىشـىپ سـۆزلهپ شـۇ يهرگه كهلگهنـده، ـــــ داداڭ قى…بىـرى. قىاللمايدۇ

ــۇغ ــيىن داۋام  - ئۇل ــدىن كې ــردهم تۇرۇۋالغان ــۇپ، بى ــك تىنىــپ قوي كىچى

قىلدى، ـــ ئهمىسه، جهڭنى كىم قىلىدۇ؟ شۇنداق ئهمهس كىم بار؟ جهڭگه 

ئاداۋىتى  - بېرىش پهقهت جېنىدىن تويغانالرنىڭال، چېرىكلهر بىلهن ئۆچ

جاھانـدا جېنىـدىن تويغـان كىـم . ىـدابارالرنىڭال ئىشى ئوخشايدۇ بۇ تۇرق

ئاداۋىتى يوق؟  - بار؟ راسا ئويالپ باقساق، كىمنىڭ چېرىكلهر بىلهن ئۆچ

  ……ئاداۋىتى  - ئاۋامنىڭ ئۆچ

ــتۇرالمىدى ــى داۋامالش ــپ، گېپىن ــپ كېتى ــپ يۆتىلى . داداڭ چىڭقىلى

شـاپلىق «يىلى يازدا يـۈز بهرگهن   - 1933داداڭنىڭ كۆزده تۇتۇۋاتقىنى 

ــۈز پاجىئ ــدى» هســىت ــده شــاھ مهنســۇرنىڭ . ئى ســهن داداڭنىــڭ خوتهن

كېســىل مهغلــۇپ  - قــوزغىالڭ كۆتــۈرۈپ، ماخۇســهن قىســىملىرىنى ئــۈزۈل

قىلغانلىقىنى، شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولغان ماخۇسـهن قىسـىملىرىنىڭ 

ـــپ  ـــرالپ قېچى ـــاغ بېغى ـــۈن، ت ـــتىش ئۈچ ـــۈپ كې ـــكه ئۆت يهكهن تهرهپ

ــــاغىل ــــان ق ــــدىن خهۋهر تاپق ــــڭ كېلىۋاتقانلىقى ىقتىكى قوزغىالڭچىالرنى

مىلتىقنىڭ ئوقى يـوق، ئهلنـى باشـالپ «… : رهھنىرىدىن ھهسهن ۋالىيغا

دهپ يارلىق كهلگهنلىكىنى، شۇنىڭ بىلهن …» !چېقىپ ئالدىنى توسۇڭالر

ــارا ــا، كهكه، ئ ــى پالت ــان خهلق ــاق - چوپ ــۈرجهك، تاي ــاقالرنى  - گ توقم

دېگهن تۈپتۈز » زشاپلىق تۈ«كۆتۈرۈپ، چېرىكلهرنىڭ ئالدىنى توسقىلى 

كهتكهن، شاپ بىـلهن قاپالنغـان قۇملۇققـا كهلگهنـده، چېـرىكلهر خهلـق 

توپىنى قورشاپ، ئىككى يۈز ئوتتۇز نهپهر ئادهمنى قىرىپ تاشالپ، يهكهن 

شـۇالرنى . تـاالي قېـتىم ئاڭلىغانىـدىڭ ①زېمىنىغا قېچىپ كهتكهنلىكىنى

 - مۇجــۇپكــۆز ئالدىڭــدا ســهبىي قهلبىڭنــى . ئــويالپ كــۆزۈڭنى يۇمــدۇڭ

ســـىرقىرتىۋهتكهن  - ڭنى ســـىرقىرتىپ رىقـــوللى - پـــۇتمۇجـــۇۋهتكهن، 

ـــــ قانغـا بويالغـان قۇملـۇق، قانغـا بويىلىـپ » شاپلىق تۈز پاجىئهسى«

  . سانجاق جهسهتلهر زاھىر بولدى - ياتقان سانجاق
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ــڭ ــۆزۈڭنى ئاچتى ــىرقىراپ، ك ــدىن س ــڭ قايتى ــا. تېنى ئانــاڭ  - ئات

مىجىلىپ، سـۇپىنىڭ قىرىغـا ئولتۇرۇشـۇپال قايتىدىن مهيۈسلۈك ئىلىكىده 

بــارا ئولتۇرۇشــۇپ كېتىۋاتقــان قــورام  - گويــاكى اليغــا بــارا. كهتكهنىــدى

  . تاشتهك

يــۈرىكىڭنى پىژژىــده  بــايىالكــۆز ئالدىڭــدا . يهنه كــۆزۈڭنى يۇمــدۇڭ

  .كۆيدۈرۈپ ئۆتۈپ كهتكهن زۇمرهتنىڭ گۈزهل سېيماسى زاھىر بولدى

نېمه ئىش قىلىشىنى، نېمه دېيىشىنى  ئاناڭ - ئاتا. كۆزۈڭنى ئاچتىڭ

بىلهلمهي، قېتىپال قالغانىدى، خۇددى كـاۋا بـارىڭى ئۈسـتىدىكى تولـۇن 

  .ئايدهك

 - تالىنىپ، سـاياققا، يـۇرت - كۆز ئالدىڭدا بۇالپ. كۆزۈڭنى يۇمدۇڭ

ـــاغ ـــانالر ۋه قېلىۋاتقـــانالر، ئاي ـــىزغا ئايلىنىـــپ قالغ  ئاســـتى – ماكانس

زارلىقتىن ئۆلۈپ كېتىۋاتقان بـالىالر،  - ، ئاچقىزالر - قىلىنىۋاتقان خوتۇن

چېرىكلهرنىڭ مىلتىقلىرى ئاستىغا ۋه چېرىكلهرنىڭ سايىسىگه ئۆتۈۋالغان، 

قوينىغا قۇيرۇق شىپاڭشىتىپ كىرىۋالغـان بىـر قىسـىم بايالرنىـڭ قـانلىق 

ــان ــان دېھق ــان ھهم قېلىۋاتق ــپ قالغ ــا ئايلىنى ــتىدا قۇلغ ــى ئاس  - قامچىس

  . لدىچارۋىچىالر زاھىر بو

سـىدىر قىلمـاي جىممىـده  - ئانـاڭ مىـدىر - ئاتـا. كۆزۈڭنى ئاچتىـڭ

  .مىسالى سېھىرلىنىپ قالغان پهرىشتىلهردهك. ئولتۇراتتى

كـۆز ئالدىڭـدا سـۇلتان بـاي، راشـىددىن مـۇپتى . كۆزۈڭنى يۇمـدۇڭ

ھـــاجىم، قىســـقىغىنه ۋاقىـــت ئىچىـــده ســـهنده ئۇنتۇلغۇســـىز تهســـىرات 

ــده ۋهتهن، خ ــدۇرغان، قهلبىڭ ــى ئويغاتقــان قال ــۈك تۇيغۇس هلــق، ھۆرل

  .زاھىر بولدى زهينىددندوستۇڭ 

ــڭ ــۆزۈڭنى ئاچتى ــا. ك ــا غهرق  - ئات ــال دېڭىزىغ ــۇر خىي ــاڭ چوڭق ئان

  .بولغانىدى

كۆز ئالدىڭدا قاپـاق تېـرهككه باغلىنىـپ، سـوراق . كۆزۈڭنى يۇمدۇڭ

قىلىنىۋاتقان، بهدىنىدىن سـىرغىپ قـان ئېقىۋاتقـان داداڭ ۋه ئۆزۈڭنىـڭ 
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  .ھازىر بولدى سېيماسى

ئهمما، ساڭا بۇ زاھىـراتالر قىلـچه تهسـىر قىلمىـدى، خـۇددى تاشـقا 

  .ئازابلىق ئىلتىجا تهسىر قىلمىغاندهك

كـۆز ئالدىڭـدا بـۇ قېـتىم جهڭگاھتـا . كۆزۈڭنى تېخىمۇ چىڭ يۇمدۇڭ

ئۆزۈڭنىــڭ قانغــا بويالغــان ئېچىنىشــلىق ئۆلۈمــۈڭ ۋه زۇمرهتنىــڭ گــۈزهل 

  .سېيماسى زاھىر بولدى

شـۇڭا، . ۇشۇ ئىككى زاھىراتال ساڭا ئهڭ كۈچلۈك تهسىر قىلدىمانا م

سىلكىنىپ كهتتـى، يۈرىكىڭـدىن ئـاخىرقى قـارار  - ۋۇجۇدۇڭ سىلكىنىپ

  … »! ئىشقىلىپ، ئهمدى جهڭگه بارمايمهن«: پارتالپ چىقتى

ـــ ئــادهم كــۈرهش ئۈچــۈن يارالغــان ـــ داداڭ شــۇنداق دهپــال … ! ــ ــ

  .توختاپ قالدى

داداڭ . توختاپ قالغـانلىقىنى پهرهز قىاللمىـدىڭئۇنىڭ نېمه ئۈچۈن 

ــدى ــز ئاچمى ــا ئېغى ــاپ قالغــانچه قايت ســهنمۇ يهرگه تىكىلىــپ . شــۇ توخت

يۈرىكىــڭ داداڭنىــڭ پىكرىنــى تهســتىقالپ . ئولتــۇرغىنىڭچه ئۈندىمىــدىڭ

: تۇرسىمۇ، لېكىن ئېتىراپ قىلغۇڭ كهلمهي، كۆڭلۈڭده شىۋىرالپ قويدۇڭ

. ئاداۋىتىمىز يوق - بىلهن ھېچقانداق ئۆچئىشقىلىپ، بىزنىڭ چېرىكلهر «

  »!مهن جهڭگه بارمايمهن، بارمايمهن

  .ھويلىنى ئېغىر سۈكۈنات باستى

  : سۈكۈنات ئاخىر ئاناڭ تهرىپىدىن بۇزۇلدى

ــائىر ــىدىكى ئــانىالر ش ـــ كهلگۈس ــا - ـــ ئــالىم،  - يــازغۇچى، ئۆلىم

  !مۇدهررىس تۇغالمايدىغان ئوخشايدۇ

  - گه غاسســىده ســانجىلىۋىدى، غــايهئاناڭنىــڭ بــۇ ســۆزى يــۈرىكىڭ

ـــ جهنــنهت  - ئېتىقــاد، غــۇرۇر، ئۈمىــد ئىشــهنچ ۋه ئىالھىــي بايلىقىــڭ ـــ

بىراق، بۇ سـېنىڭ . ساداسىدىن مهھرۇم قالغان ۋۇجۇدۇڭ لهرزىگه كهلدى

نــۇرانه مهنزىلــدىن قايتىــپ كهلگهنلىكىڭــگه پۇشــايمان قىلغانلىقىڭــدىن 

ڭ سـۆزىنى تارتىۋالمىغـان بولسـا، ئهگهر داداڭ ئاناڭنى. دېرهك بهرمهيتتى
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  .بهلكىم بۇ ھهقته ئويغا پېتىپ، پۇشايمان قىلىپ قېلىشىڭ مۇمكىن ئىدى

  !ــــ بوپتۇ باالم، كىرىپ ئۇخال

سهن دهل مۇشۇنى كۈتۈپ تۇرغاندهكال لىككىده ئورنۇڭدىن تۇردۇڭ، 

ناھـايىتى تېـز يېشـىنىپ . خۇددى ناشتىسـىز قالغـان سهرسـان كېيىكـتهك

قىنىڭ مۇزالپ كهتكهنىدى، گوياكى ۋىسال تهشـنالىقى بىـلهن يوت. ياتتىڭ

  .تولغان مۇزسىمان قهلبىڭدهك

توخۇالرنىڭ چىلالشلىرىغا ئهگىشىپ ئاچچىق بىر شېرىن تۇيغۇ توپى 

  …باستۇرۇپ كهلدى، خۇددى كهلكۈندهك 

  

4  

  

كاۋا باراڭلىرى ئارىسىدىن نهيزىدهك بۆسۈپ كىرگهن قۇيـاش نـۇرى 

قۇياش خـېلىال . غاندىال، ئاندىن كۆزۈڭنى ئاچتىڭكۆزۈڭگه سانجىل - يۈز

  .ئۆرلهپ قالغانىدى

  !ئهجهب يېتىپ قاپتىمهنيا… ئهستاغپۇرۇلال

چـۈنكى، سـهن ھېچقاچـان بۇنـداق . كۆڭلۈڭ غهشلىك بىلهن تولدى

غهپلهت ئۇيقۇسىدا يېتىپ قالمىغانىدىڭ؛ سهن نامازنى ھېچقاچان بۇنداق 

هن ھېچقاچـان بۇنـداق كـۆزۈڭنى سهۋهبسىز قازا قىلىپ باقمىغانىدىڭ؛ س

قاسـماق بارماقلىرىـڭ  - بۇنداق سهت مىجىـپ ئـۇۋۇالپ، چـاپىقىڭنى كىـر

بىــلهن بۇنــداق قوپــال ئېرتىــپ، بۇنــداق خامۇشــانه كېرىلىــپ، بۇنــداق 

ــۇنداق  ــدىڭ، ش ــۇرۇپ باقمىغانى ــدىن ت ــنىگىنىڭچه ئورنۇڭ ــانه ئهس غېرىب

ره قۇرئـان تامـام سهھهر ئورنۇڭدىن تۇراتتىڭ، نامىزىڭنى ئوقۇپ بىرهر پا

  …بۈگۈن. ئهمگهككه چىقاتتىڭ - قىلىپ، ئاندىن ئىش

. ھــاۋا شــۇنداق ئوپئوچــۇق، ئهممــا كۆڭلــۈڭ بۇنىــڭ دهل ئهكســىچه

ــۇراتتى ــپ ت ــپ ئاغرى ــىڭ چىڭقىلى ــۈم . بېش ــىزلىق ھۆك ــدا روھس ۋۇجۇدۇڭ

  .سۈرهتتى
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داداممـۇ تـوغرا چۈشـىنىپ قـاالر، جهڭ دېـگهن جهڭ، ئـۇ ھهرگىزمـۇ 

  …، ناۋادا چالما ئويۇنى ئهمهس

داداڭ . سهن ئۆزۈڭگه شۇنداق تهسهللى بېرىپ ئورنۇڭـدىن تـۇردۇڭ

توخۇلىرىـڭ ھويلىنىـڭ . كۆرۈنمهيتتى، ئاناڭ قازانغا سىقماق سىقىۋاتاتتى

چۈجىلهرگه قاراپ . بىر بۇلۇڭىدا چۈجىلىرىگه داڭگال چېچىپ بېرىۋاتاتتى

ئوغلـۇڭ  ئاچمـايال ئۆلـۈپ كهتـكهن - بىردىنال يـورۇق دۇنياغـا كـۆز ئاچـار

  .ئېسىڭگه كېلىپ قالدى

ـــدىن  ـــى، كهينىم ـــان بولســـا، ئىككـــى ياشـــقا كىرهتت ـــات بولغ ھاي

  …ئهگهشكۈدهك بوالتتى، مهنمۇ جهڭگه بارااليتتىم 

ــۆز ــهن ئ ــڭ  - س ــڭ، باالڭنى ــهللى بېرىۋاتاتتى ــاختا تهس ــۆزۈڭگه س ئ

  . يوقلۇقى ساڭا ئوبدانال بىر باھانه بولغانىدى

م، كىچىك بولسـا چـوڭ بولىـدۇ، ھى! باالم كىچىك دهيدۇيا، تېخى«

. رىزقىنــى ئــالال ئــۆزى بېرىــدۇ، ئېغىرىنــى يهر كۆتۈرىــدۇ، چــوڭ بولىــدۇ

ئىشقىلىپ، مېنىڭ كىچىك بولسـىمۇ، ئاسـالن چـاغلىق بىـر بـاالم بولغـان 

ھىـم، ھهممىسـى نـان . بولسا، باالم كىچىك دهپ تۇرماي، چوقۇم باراتتىم

  .»قېپى، ھهممىسى المزهلله، ھهممىسى قورقۇنچاق

ئهمما، شۇ نان قېپى، شۇ المزهلله، شـۇ . سهن شۇنداق شىۋىرلىدىڭ

قورقۇنچاقالرنىــڭ قاتارىــدا ئۆزۈڭنىڭمــۇ بــارلىقىنى ئويالپمــۇ كۆرمىــدىڭ؛ 

ـــاۋ . قهســـتهنگه ئويالپمـــۇ كۆرمىـــدىڭ ـــته ئاڭق ـــۇ جهھهت ئهگهر ســـهن ب

بولۇۋالماي، پهقهت بالىالرچه سهبىي كالال بىلهن بولسىمۇ ئويالپ كۆرگهن 

ڭ، ئۆزۈڭنىڭمۇ ئۇچىغـا چىققـان نـان قېپـى، الياقهتلىـك المـزهلله، بولسا

سـېپى ئۆزىــدىن قورقۇنچــاق ئىكهنلىكىڭنـى ئېتىــراپ قىلغــان بوالتتىــڭ؛ 

ئېتىراپ قىلغانال بولسـاڭ، ئـۇالرنى ئهمهس، ئـاۋۋال ئـۆزۈڭنى ئهيىـبلهپ، 

قهلبىڭدىكى گۈزهل كـۈيلهر ـــــ جهنـنهت ساداسـىدىن مهھـرۇم قالمىغـان 

   .بوالتتىڭ

شۇنداق، سهن ئىالھىي بايلىقىڭ ـــــ جهننهت ساداسـىدىن مهھـرۇم 
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  . قالغانىدىڭ

. سهن ئىشىك تۈۋىگه چىقىپ، ئېرىق بويىـدا زوڭزىيىـپ ئولتـۇردۇڭ

سۇدا . ئېرىقتا ئاخشامقى كهھرىۋادهك سۈزۈك سۇ شىرىلداپ ئېقىپ تۇراتتى

ى ئـۆزۈڭنى تونۇيالمـاي، كـۆزۈڭن. ئۆز ئهكسىڭنى كۆرۈپ چۆچۈپ كهتتىڭ

ــدىڭ ــىنچىالپ قارى ــىڭگه س ــپ، ئهكس ــۈل. چهكچهيتى ــهتھىده گ ــۇ س  - س

گىياھسىز بىر قاغجىراق قهلب يېيىلىپ ياتاتتى، خۇددى قىيامهتته قالغان 

سـۇ سـهتھىده . ئۇ دهل سـېنىڭ قهلبىـڭ ئىـدى. سهھرايى كهبىر چۆلىدهك

مىسـكىن،  - يېيىلىپ ياتقان شۇ قاغجىراق قهلب ئۈستىده ئىنتايىن بىچاره

غهمنـاك بىـرى سـاڭا  - ئۈمىدسىز، ئىنتايىن خـامۇش - ىن چۈشكۈنئىنتاي

قوڭۇر كۆزلىرى كهچكى شهپهقتهك قىزارغان، ئاقپىشماق . تىكىلىپ تۇراتتى

ســاقاللىرى  - چېھــرى بېلىــق قورســىقىدهك ئاقارغــان، ئهۋرىشــىم بــۇرۇت

 - ئۆســۈپ چىگىشلىشــىپ كهتــكهن بىــرى ســاڭا بىچــاره، يېــتىم، يهكــكه

ئېتىقادسىز، غهمنـاك ئىكهنلىكىڭنـى تېخىمـۇ چوڭقـۇر  يېگانه، غۇرۇرسىز،

 .ئۇ دهل سهن ئىدىڭ. ھېس قىلدۇرۇپ تۇراتتى

  نېمىشقا؟.. .توۋا، بۇ نېمه ئىش؟

  .خالىمايۋاتاتتىڭبىلمهيتتىڭ، توغرىسى، بىلىشنى قهستهن 

  ھه؟ - بۇ كىم؟ بۇ راستىنىال مهنمۇ

ـــهندىڭ ـــۇرۇپ ئىش ـــمهي ت ـــهنگۈڭ كهل ـــگه ئىش ـــۆزۈڭ ئىكهنلىكى . ئ

غهمنـاك  چـۈنكى، مـۇھهببهت تهلپۈنـۈپ تۇرغـان. شهنمىسهڭ بولمـايتتىئى

راسـتتىنال  قىلىشـلىرى ئۇنىـڭ» دۈك - دۈك«يۈرىكىڭنىـڭ ھهسـرهتلىك 

  .سهن ئىكهنلىكىڭنى ئىسپاتالپ تۇراتتى

قولــۇڭنى ئالــدىرىماي يۇيــۇپ، ئاســتا ئورنۇڭــدىن تــۇردۇڭ،  – يــۈز

 - ىن بىـر بېسـىپئاند. تولدۇرۇپ نهپهسلهندىڭ – كۆكسۈڭنى تولدۇرۇپ

قوناقلىققـا كىرىـپ قارىبـاش . ئىككى بېسـىپ قوناقلىققـا قـاراپ ماڭـدىڭ

قوناقالردىن ئون نهچچىنـى يۇلـۇپ كېلىـپ، ئېغىلغـا كىردىـڭ، ھهيـران 

  . تۇراتتى قالدىڭ، چۈنكى ئېغىلدا ئېشهك يوق
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  .؟ دهپ سورىدىڭ داستىخانغا ئولتۇرۇۋېتىپيوقياـــ ئانا، ئېشهك 

  .ا كهتتىـــ داداڭ يايالقق

  ـــ يايالققا؟

....  

 سهن ئۈندىمهيال ئـاش ئىچىشـكه باشـلىغان ئاناڭغـا قـاراپ تېخىمـۇ

 ھهيـران قالـدىڭ، چـۈنكى، داداڭ يۈسـۈپ بهگنىـڭ قـويلىرىنى بېقىـپ

 بېرىشكه كېلىشـىپ قويغـان بولسـىمۇ، تېخـى ماڭىـدىغان ۋاقتـى ئهمهس

  .  ئىدى

  ، تېخى؟ماڭماقچىدىياـــ كېلهر ھهپته 

دهپ بـاال » بۈگۈنال ماڭسـۇن«: سهن كېتىپ يۈسۈپ بهگـــ ئاخشام 

  ...كهلمهي ئهۋهتىپتىكهن، سېنى ئۇخلىۋالسۇن دهپ، ئويغاتقۇسى

ــا  ــۈرمهي قوشــۇقنى قولۇڭغ ــپ ي ــارتۇقچه ئويلىنى ــته ئ ــۇ ھهق ســهن ب

  . ئالدىڭ

  ...ئانامغا دهي، قېينانام بىلهن بۈگۈنال كۆرۈشسۇن

. چۇشـقا باشـلىدىزۇمرهتنىڭ گـۈزهل سېيماسـى كـۆز ئالدىڭـدىن ئۇ 

ۋىسال قۇشى بـاش ئۈسـتۈڭدىال ئهگىـپ يـۈرهتتى، قهلبىڭـده زۇمرهتنىـڭ 

  .سهبىي ئىشقى مهۋج ئۇراتتى

ــاالم  ئهجهب يادىمغــا كهلمهپتۇيــا؟ ھــېلىغىچه يىلنىڭيــاقىئىككــى  ب

  !ماڭغۇدهك بولىدىكهن، مهنمۇ جهڭگه بارااليدىكهنمهن، ئىسىت

شـېرىن  هسـرىڭدهيۈرىكىڭـده شـېرىن ئـېقىم مهۋج ئـۇراتتى، دىـل ق

  . غهشلىك ھۆكۈم سۈرهتتى

بىراق . ئاناڭ قېيناناڭ بىلهن كۆرۈشۈپ، خۇش خهۋهر ئېلىپ كهلدى

دهپ تونۇپ بهرگهچكه، » مهن بارالمايمهن، توينى قىلىۋېرىڭالر«داداڭ، 

ئاناڭ ئىككىنچى قېتىم بېرىپ، تويلۇق سالدۇرۇپ، توي كۈنىنى بېكىتىپ 

، ئـوق گۈمبۈرلهشلهرپات  – ردىن پاتيىراقال - توي كۈنۈڭ يىراق. كهلدى

ئـــاۋازلىرى ئاڭلىنىـــپ تۇرىـــدىغان ئهنســـىز كۈنلهرنىـــڭ بىـــرىگه تـــوغرا 
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  .كهلگهنىدى

 ئهته تويۇم بولىـدۇ دېـگهن كـۈنى كهچـته سـېنى مهتسـالى ئىـزدهپ

  .كهلدى

ئهھۋالالشـقاندىن  ؟ دهپ سورىدىڭ قىسقىچهقاپسهنياـــ ھه، كېلىپ 

  ؟بارمىدىياكىيىن، ـــ بىر گهپ 

ئـۇ ئورنىـدىن  ـــ سهن بىـلهن خوشلىشـاي دهپ كهپـتىم، ــــ دېـدى

  تۇرۇشقا تهمشىلىپ،

  ـــ خوشلىشاي؟ ـــ سهن سهل ھهيران قالدىڭ، 

  ـــ بىر يهرگه بارامسهن؟

  ...جهڭگه.. .تاغقا

  سهن تېخىمۇ ھهيران قالدىڭ،

  توي قىلىمهن دهپ؟ ئۇنىمغانياـــ ئۆتكهنده 

  .ـــ ئهمدى قىلمايدىغان بولدۇم

  ــ نېمىشقا؟ـ

  . ـــ ئۇنىمىدى

  ـــ كىم؟

  ...ـــ

  ئانىسىمۇ؟  – ـــ كىم ئۇنىمىدى؟ ئالىدىغان قىزىڭمۇ ياكى ئاتا

  .ئانىسى - ـــ ئاتا

  ـــ نېمىدهپ؟

  ...ـــ

  ـــ كىم ئۇ قىز؟

ئــۇ ســوئاللىرىڭنى جاۋابســىز قالــدۇرۇپ، ئورنىــدىن تــۇردى، ســېنى 

باغرىــدىن  ســېنىباغرىغــا باســتى، خــۇددى ئــۆتكهن كۈندىكىــدهك، ئــۇ 

ئىلىكىـده سـىنچىالپ  ئۇنىڭغا ھهيرانلىق. ئاجرىتىپ ئۇلۇغ كىچىك تىندى

قارىــدىڭ، ھهر قــانچه ســىنچىالپ قــاراپمۇ، قاپقــارا كــۆزلىرىگه بېلىقــتهك 
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، ئۆچمهنلىـك - رهشـىكشۇڭغۇپ بېقىپمۇ، ئۇنىڭ پۈتكۈل ۋۇجۇدىـدىن، 

تقانلىقىنى جۇدالىق تۆكۈلۈۋا - پىراق، ھىجران – ھهسرهت، دهرد - ئهلهم

  ...سېزهلمهيتتىڭ. سېزهلمىدىڭ

  بهكال ياخشى كۆرهمتىڭ؟.. .ـــ ئۇنى

  .ـــ ھهئه، جېنىمدىنمۇ

 ئــۇزاق - ئۇنىڭغــا ئىچىــڭ ئاغرىــپ قالــدى، ئۇنىــڭ بىــلهن ئــۇزاق

مۇڭداشقۇڭ، ئۇنىڭغا تهسهللى بهرگۈڭ كهلدى؛ ئۈمىـدۋارلىق، چىـداملىق 

قىلغـۇڭ، ھهتتـا  بهخش ئهتكـۈڭ كهلـدى؛ قولۇڭـدىن كېلىشـىچه يـاردهم

  .كهلدى ئۇنىڭ مۇھهببىتى ئۈچۈن ئۆزۈڭنى بېغىشلىغۇڭ

سائادهت يار  - ـــ بهختلىك بول ئاداش، ئالال سىلهرگه مهڭگۈ بهخت

ــــ ئــۇ ئــون نهچــچه قهدهم مېڭىــپ بولــۇپ، كهيــنىگه بۇرۇلــۇپ ! قىلســۇن

ئۈچۈنمۇ جهڭ قىلىپ قويۇشـنى  قوشۇپ قويدى، ــ خۇداغا ئامانهت، سهن

  .ئۇنتۇمايمهن

  .ۋۇجۇدۇڭ سۆيۈنۈش، ئازاب، جۇدالىقتىن لهرزىگه كهلدى  

مهنمۇ سهن ئۈچۈن دۇئا قىلىپ ! ـــ ئالال سېنى ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي

  !تۇرۇشنى ئۇنتۇمايمهن

ئاۋازىڭ بوغۇلۇپ قالدى، ياشلىرىڭ مهڭزىڭ بـويالپ چۈشـۈپ، ئانـا 

ــا  ــۇم تىنىقىغ ــڭ گۇگ ــرهتلىك تىنىقلىرى ــى؛ ھهس ــىڭىپ كهتت ــا س تۇپراقق

  . قوشۇلۇپ كهتتى

  .خوشالشتىڭالرسىلهر ھهسرهت بىلهن 

. ساددا ئۆتكۈزۈلدى - ناۋا ئىلىكىده ناھايىتى ئاددىي - تويۇڭ نهغمه

  .نىكاھ ئوقۇلۇپ، زۇمرهت ئۆيۈڭگه دهبدهبىسىز كۆچۈرۈپ كېلىندى

 - داپلـــېكىن، دوســـتلىرىڭ گۇگـــۇم چۈشىشـــى بىـــلهن تهڭ يهنه 

  :ىۋهتتىمهشرهپ باشل تاراڭشىتىپ دۇتارلىرىنى

  

  ئاقلىقى، ئالمىخاننىڭ
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  .خۇددى ئاپئاق پاختىدهك

  مهيدىسىنىڭ گۆشى يوق،

  .رهنده سالغان تاختىدهك

  

ســازهندىلهر تېخىمــۇ روھالنــدى، . كــۈلكه كۆتۈرۈلــدى» پاراققىــده«

لهرزان تولغىنىپ، ئۇيغۇر ئۇسۇلىنى  - نازلىق بېقىشىپ، لهرزان رهققاسالر

  . نامايان قىالتتى

  

  ارىمغا،ئالما ئاتسام ي

  .تۈتىۋالدى موككىده

  ئولتۇرسام، خىيالهتته

  .سۆيۈۋالدى چوككىده

  

ۋىسال  خۇددى يۈرىكىڭدىكى. كۈي تېخىمۇ ئهۋجىگه كۆتۈرۈلگهنىدى

  .تهشنالىقىدهك

  .مهشرهپ راسا قىزىۋاتقاندا، ئىسكهندهر قۇلىقىڭغا پىچىرلىدى

  .ئهكهپتۇ... سهمهندهر، داداڭنى

قـاراپ، بىـر  دېدىڭ سهر ئىسـكهندهرگه ـــ! ؟كهپتۇماـــ نېمه؟ دادام 

  .تهپتى خىل ئىچكى ھاياجان، ئىچكى خۇشاللىق يۈرىكىڭگه

  ...داداڭنى چېرىكلهر... ـــ ياق

ــان ــىپپىده  - سهگهكلهشــتىڭ، ھاياج ــدىال ش ــاللىقلىرىڭ ئىزى خۇش

  . توختاپ قالدى

  ...دادام! ـــ تىلىڭنى چاينىماي، دېمهمسهن ئوچۇق؟

  .ىيۈرىكىڭ ئهنسىز دۈپۈلدىد

  ...داداڭ قۇربان بوپتۇ... ـــ داداڭنى چېرىكلهر

  ...؟!ـــ نېمه
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قـاغجىراق  ئۇستىخانلىرىڭ قاراسالپ كهتتى؛ ۋىسال تهشـنالىقىدىكى

 ئۈگىلىرىـڭ - ئـۈگه، ۋۇجۇدلىرىـڭ - ۋۇجـۇديۈرىكىڭ قاراسالپ كهتتى؛ 

تۇرۇپ تاالغا يۈگۈردۈڭ، ئاناڭمۇ،  قاراسالپ كهتتى، شۇڭا، سهن چاچراپال

ــون يا ــۇرۇقئ ــىڭلىڭمۇ، ئ ــلىق س ــاڭا   – ش ــلىرىڭمۇ س ــان، يۇرتداش تۇغق

  .ئهگهشتى

نېمىشقا، زادى نېمىشقا شۇنداق بولىدۇ؟ ! ئاھ، خۇدا، بۇ نېمه ئىش؟

ــكهن ئىــدىغۇ؟ ــا كهت ــاققىلى يايالقق ــۇپ ... دادام قــوي ب ــداق بول دادام قان

  قۇربان بولىدۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

قــا بارمــاي، چـۈنكى، ســهن داداڭنىـڭ شــۇ كـۈنى ـــــ سـهن جهڭگاھ

قايتىپ كهلگهن شۇ كۈنى سهھهرده ئانـاڭ بىـلهن خوشلىشـىپ، تاغقـا ـــ 

دهپ تونۇپ » توينى قىلىۋېرىڭالر«جهڭگاھقا كهتكهنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ؛ 

ئاناڭنىــڭ ســېنى  يالغــان ئىكهنلىكىنــى،  بــۇ ھهقــته بهرگهنلىكىنىڭىمــۇ

هرنىڭ شۇنداق دهپ ئالداپ قويغانلىقىنى ئۇقمايتتىڭ؛ داداڭنىڭ جهڭچىل

تۈلـۈككه كېلىـپ،  - ئـوزۇق دامسىغاتۈلۈكى تۈگهپ كهتكهچكه،  - ئوزۇق

ــلهن  ــاقالر بى ــانلىقىنى دهھشــهتلىك قىين ــا چۈشــۈپ قالغ دۈشــمهن قولىغ

  .پاجىئهلىك ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ

ئهمما سهن يۈگۈرۈپ كېتىۋېتىپ ئهلهم بىـلهن ئۆكسـۈگهچ داداڭنىـڭ 

ــۈنى  ــالقۇنلىرى «شــۇ ك ــوت ي ــۇم ئ ــايدىغانئوغل ــده ياش ـــ  ئىچى ــۇش ـ ق

» سهمهندهر«دېگهن ئۈمىدته ساڭا » سهمهندهردهك قهيسهر ئادهم بولسۇن

دهپ ئىسىم قويغانلىقىدىن قاتتىق ئهپسۇسالنغانلىقىنى قىيـاس قىلـدىڭ؛ 

داداڭنىـڭ ســهندهك بىـر يارامســىز ئوغـۇلنى بېقىــپ چـوڭ قىلغانلىقىــدىن 

ـــــا جىجىغ ـــــڭ پىچاقت ـــــدهك شـــــۇنچىلىك ئهپسۇســـــلىنىپ، دىلىنى ان

ـــلهن  ـــهن بى ـــڭ س ـــۇڭا، ئۇنى ـــدىڭ؛ ش ـــاس قىل ـــانلىقىنى قىي ئازابالنغ

ــىزلهنگهن ــىز ئۈمىدس ــهندىن چهكس ــمهي، س ــى كهل ــى  خوشالشقۇس پېت

  .جهڭگاھقا كهتكهنلىكىنى قىياس قىلدىڭ
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داداڭنىـــڭ جهســـىتىنى ئېلىـــپ كېلىۋاتقـــانالر بىـــلهن گىـــرىڭال 

 دهئــۇالر، ســېنى كــۆرۈپ كىگىــز. ئۇچراشــتىڭ ئاغزىــدىالجىلغىســىنىڭ 

 كىيىم. سهن ئۆزۈڭنى داداڭغا تاشلىدىڭ. ياسىغان زهمبىلنى يهرده قويدى

 - كۆزلىرىڭ قانغا بويالـدى؛ يـۈرهك - كېچهكلىرىڭ قانغا بويالدى؛ يۈز -

  !باغرىڭ قانغا بويالدى

مهندهك يارىماس، قورقۇنچاق، نان قېپى، ! مېنى كهچۈرگىن، دادا«

  »! المزهلله، شهخسىيهتچى ئوغلۇڭنى كهچۈرگىن

نــادامهت بىــلهن يىغلىــدىڭ؛  - ئــازاب بىــلهن يىغلىــدىڭ؛ ھهســرهت

تېلىقىــپ  – ئۆكســۈپ، تېلىقىــپ - پىغـانلىق ھېسســىيات بىــلهن ئۆكسـۈپ

ـــدىڭ ـــۇ ھهســـرهت. يىغلى ـــازاب، ب ـــۇ ئ ـــۇ - ب ـــادامهت، ب ـــانلىق  ن پىغ

ھېسسىياتلىرىڭ ئۇچقۇنغا ئايالندى، يالقۇنغا ئايالندى، غـايهت زور الۋاغـا 

  .ئۇچقۇنى، قىساس يالقۇنى، قىساس الۋاسى ئىدى بۇ قىساس. ئايالندى

ــالىمهن« ــېنىڭ قىساســىڭنى ئ ــپ، ! دادا، مهن س ــىڭنى ئېلى قىساس

قىلغان قهلبىڭگه مهلـھهم چېچىـپ، رهنجىـگهن  زهخمىناكۋاپاسىز ئوغلۇڭ 

ماڭا ئىشهنگىنكى، جېنىم دادا، مهيلى قانداق ! قىلىمهن خۇشنۇدروھۇڭنى 

قىساسـىڭنى مهڭگـۈ ! چوقـۇم ئـالىمهن ئىشالر يۈز بهرمىسۇن، قىساسـىڭنى

دادا، ئهلنىـڭ قىساسـىنى  بۇزۇرۇكـۋارىمراست دهۋاتىـمهن، ! ئۇنتۇمايمهن

 - پۇتۇمغا سانجىلىپ قان ئالغان ئازغان! قىساسى دهپ بىلىمهن ئۆزۈمنىڭ

كۆڭلىده  ئهمهس، ھهتتا ئهزگهنالتىكهنلهرنى ئهپۇ قىلىشنى، لېكىن مېنى 

ان، مېنى ھاقارهتلىگهن، مهسخىره قىلغان، ماڭا قارا ساناشنى نىيهت قىلغ

قىساس ئېلىشنى پهرز ۋه  رهقىبلىرىمدىنكۆزىنى يوغانراق ئېچىپ قارىغان 

  »...!مهڭگۈلۈك بۇرچۇم دهپ بىلىمهن

، ئۆمـۈر قهسـهمنامهڭبۇ سېنىڭ چىن يۈرىكىڭـدىن ئۇرغـۇپ چىققـان 

يهنىــال  لــېكىن ســهن. بــويى ئهمهل قىلىــدىغان ياشــاش مىزانىــڭ ئىــدى

  .سىنى ئۇنتۇغان ئادهم ئىدىڭقىسا

كـۆز  بهرگهن كۈنى كېچىده داداڭنـى يهنه نهزىرسىنىداداڭنىڭ ئۈچ 
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مهھـكهم  ئالـدىڭغا كهلتـۈردۈڭ، مۇشـتلىرى چىـڭ تۈگـۈلگهن، چىشـلىرى

ئۇچقۇنى، قان بىـلهن  كىرىشكهن، قىيا ئوچۇق قالغان كۆزلىرىده قىساس

ئـۇ . الغان ئىـدىزىننهتلهنگهن نېپىز لهۋلىرىده خۇش تهبهسسۇم قېتىپ ق

خـــۇش تهبهسســـۇم قېتىـــپ قالغـــان شـــۇ ســـۆيۈملۈك لهۋلىرىـــده ســـاڭا 

ئهسكهرتىپ قويۇشقا، نېمىلهرنىدۇر  نېمىلهرنىدۇر دېيىشكه، نېمىلهرنىدۇر

  . تۇرغاندهكال قىالتتى ۋهسىيهت قىلىشقا تهمشىلىپ

دادام نېمىلهرنى دېمهكچى، نېمىلهرنى ئهسكهرتمهكچى، نېمىلهرنـى 

  ى بولغىيتتى؟ۋهسىيهت قىلماقچ

  .بىلمهيتتىڭ

  دېمهكچى بولغىيمىدى؟ » ...!ئادهم كۈرهش ئۈچۈن يارالغان«

  .بىلمهيتتىڭ

 – ئازادلىق«دېمهكچى بولغىيمىدى ياكى » قىساسىمنى چوقۇم ئال«

دېمهكچــى » باراۋهرلىــك، مــۇھهببهت ھهققىــده قايتــا ئويلىنىــپ بــاق

  بولغىيمىدى؟

  .بىلمهيتتىڭ

ئاخىر كۆز  ئويال - ئويالندىڭ، ئويال لېكىن، قىياس قىلدىڭ، شۇڭا،

. قارىشــىڭنى ئۆزگهرتتىــڭ؛ تــوغرا، مــۇھهببهت ھهممىــدىن ئۇلــۇغ ئىــكهن

ۋىسال  ئازادلىقسىزمۇھهببهتتىن ئازادلىق تېخىمۇ ئۇلۇغ ئىكهن، مۇھهببهت 

  .تاپالمايدىكهن

ــامهن  ــۇھهببهتكه بولغــان كــۆز قارىشــىڭدا تام ــۇ ســېنىڭ م ئهممــا، ب

  .ىن دېرهك بهرمهيتتىيېڭىلىنىش بولغانلىقىد

جهڭـگه  دهپ.. .ئهگهر يۇرتىمىز ئازاد بولغان بولسـا، دادام ئـازادلىق

دادامــدىن  بارمــايتتى، قۇربــان بولمــايتتى، ئانــاممۇ، ســىڭلىممۇ، مهنمــۇ

ــۇپ  ــىز بول ــپ، بهختس ــرۇم قېلى ــۇھهببهتتىن مهھ ــپ، م ۋاقىتســىز ئايرىلى

  .قالمايتتۇق، داغدا، ھهسرهتته قالمايتتۇق

، ئورنۇڭدىن تۇرۇپ، ئۇخلىيالمىدىڭيالالر بىلهن زادىال ئازابلىق خى
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دىــۋانى «چىراغنــى ياقتىــڭ، داداڭنــى خــوتهن قهغىــزىگه پۈتــۈلگهن 

ناملىق دىۋانىنى قولۇڭغا ئېلىپ، جىنچىراغنىڭ غۇۋا يورغىـدا » ھىجرانىي

ـــڭ  ـــۇنى ئهســـتايىدىل ئوقۇشـــقا باشـــلىدىڭ، داداڭنى ـــي«ئ » ھىجرانى

بۇ شېئىرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى سـاڭا يـاد  تهخهللۇسى بىلهن ئىجاد قىلغان

بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىـڭ ھىـدىنى پـۇراش، سېيماسـىنى كـۆرۈش، يـۈرهك 

  .ئۈچۈن، ئۇنى تولۇق، ئهستايىدىل ئوقۇيتتىڭ سۆزلىرىدىن بهھر ئېلىش

شــۇنداق، ھهر بىــر ھهرپــتىن داداڭنىــڭ ھىــدى كېلهتتــى؛ ھهربىــر 

ــۋه قىال ــى جىل ــهرانه سېيماس ــڭ قهيس ــدىن داداڭنى ــر بوغۇم ــى؛ ھهربى تت

مىســرادىن داداڭنىــڭ ھېكمهتلىــك پىكىرلىــرى قۇلىقىــڭ ئــارقىلىق قهلــب 

دىكــى بــۇ شـــېئىرالر » دىــۋان«قىسقىســى، . كــۆلچىكىڭگه قۇيــۇالتتى

  .ئىجاد قىلىنغاندهك ۋۇجۇدۇڭنى لهرزىگه ساالتتى، خۇددى سهن ئۈچۈنال

      

  يېگانه قالساڭمۇ ھهق تهرهپته تۇر،

  .نى ئۇررهقىبلهر كۆكسىگه خهنجىرىڭ

  بولساڭمۇ قهلهندهر ياشا مۇستهقىل،

  .شۇندىال روھۇڭدىن تارقىلىدۇ نۇر

  

  .سهن بۇ رۇبائىينى ئوقۇپ توختاپ قالدىڭ

تهرهپـته  يېگـانه قالسـاممۇ، ھهق – مهن نېمىشقا يهكـكه! ئاھ، خۇدا

تۇرالمىدىم؟ نېمىشقا ھهققانىيهت ئۈچۈن رهقىبلهرنىڭ كۆكسـىگه خهنـجهر 

  ؟پارلىتالمىدىم روھۇمنى قۇياشتهكئۇرالمىدىم؟ نېمىشقا 

ئېتىقـادى،  – شۇنداق، ئـادهم كـۈرهش ئۈچـۈن يارالغـان؛ ئـۆز غـايه

دادا، ماڭـا . ئازادلىقى ئۈچۈن تېنىمسىز كۈرهش قىلىـش ئۈچـۈن يارالغـان

 ئېتىقادىم، ئۆزۈمنىڭ، ئهلنىڭ ئازادلىقى – ئىشهن، مهنمۇ چوقۇم ئۆز غايه

  .هش قىلىمهنباراۋهرلىكى ئۈچۈن ئۆمرۈم بويى كۈر –

ـــدى ـــارامالپ تۆكۈل ـــلىرىڭ ت ـــىۋېلىپ، . ياش ـــۆزۈڭنى بېس ـــهن ئ س
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 ياشـلىرىڭنى قولۇڭنىـڭ كهينـى بىـلهن سـۈرتۈۋېتىپ، داداڭنىـڭ سـهن

مهن « تۇغۇلغان كۈنى يۈكسـهك ئۈمىـدۋارلىق ھېسسـىياتى بىـلهن يازغـان

  مۇۋهششهھىنى ئوقۇدۇڭ؛  رادىفلىق» بار

      

  اتقىلى مهن بار،سېنىڭدهك، سهن ئۈچۈن ئوتقا ئۆزۈمنى ئ

  .ئوتۇڭدا كۈل بولۇپ خهستهك، لېيىڭغا پاتقىلى مهن بار

   

  ئهجهلنىڭ نۆۋىتى كهلسه ساڭا، تهشۋىش يىتىپ يۈرمه،

  .ياتقىلى مهن بار ①بىرله ئهزرائىل تىغىدا ساالمىم

  

  سۆيگۈ، مېھرىمده قىران روھۇڭغا بهل باغالپ، – مۇھهببهت

  .لى مهن بارساڭا ھهر نه كېرهك بولسا، جېنىمنى ساتقى

  

  ئهگهر ئالۋۇنغا يهم بولسا ئېتىڭ چۆللهرده ئارماندا،

  .غۇرۇرۇم بىرله مهپهڭگه ئۆزۈمنى قاتقىلى مهن بار

  

  زاغ قونۇپ سايراشقا تهمشهلسه، گۈلباغلىرىڭغا – نىيهت

  .ئۇنى قهھرىمنى يا ئهيلهپ داۋاملىق ئاتقىلى مهن بار

  

  ىمنى،دىرىلداپ تىترىسهڭ قىشتا قاال قهلبىمنى، مېھر

  .ناۋادا چاڭقىساڭ يازدا، بولۇپ مۇز قاتقىلى مهن بار

  

  چۈشسه، ئۇنى ئۇيغۇرچه روھ بىرله، ②ئهگهر روھۇڭغا ئال

  .مهن بار ئايناتقىلىداۋاالپ، تېز بېقىپ،  يهڭلىغخىزىر 

  

  قهيسهر، ھىجرانىيدهكتهقدىر، ياشا  – رهھىمسىزدۇر پهلهك
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  .هن بارئۆمۈرلۈك چاتقىلى م پهزلىڭگه پهزلىمنىبۈيۈك 

  

مهن  تۇرۇقلۇقمـۇدادام ئـۆز ۋهدىسـىگه ئهمهل قىلىـپ، ياشـانغان ... 

–مهن پۈتـۈن. ئۈچۈن ئهزرائىلنىڭ ئالـدىغا مهردانىلىـك بىـلهن بارالىـدى

سۈرۈك بىر يىگىت تۇرۇپمۇ نېمىشقا بارالمىدىم؟ نېمىشقا دادامنىڭ مهندىن 

  !دۇ ــ ھه؟دېگىلى بوالم كۈتكهن ئۈمىدىنى ئاقلىيالمىدىم؟ مېنىمۇ يىگىت

ھهر قــانچه قىلىپمــۇ ئــۆزۈڭنى . ياشــلىرىڭ يــامغۇر بولــۇپ قۇيۇلــدى

ھهســرهت  ئۆكسـۈپ - نـى يېپىــپ، ئۆكســۈپ» دىــۋان«. تۇتىۋااللمىـدىڭ

ــڭ ــالپ كهتتى ــلهن يىغ ــۈگه. بى ــڭ – ئ ــادامهتتىن  – ھهســرهت ئۈگىلىرى ن

  . لهرزىگه كهلگهنىدى

لىپ، قىساسىڭنى ئې! جېنىم دادا، مهن سهن ئۈچۈن قىساس ئالىمهن

ــۇڭنى  ــۇپ، روھ ــاھىمنى يۇي ــنۇدگۇن ــمهن خۇش ــدىڭغا! قىلى ــۇر  ئال ئۇيغ

يىگىتلىرىگه خاس پىـداكارانه خىسـلىتىم بىـلهن بېرىـپ، سـهندىن ئهپـۇ 

  دادا؟. مېنى كهچۈرهمسهن. سورايمهن

  .قهلبىڭده قىساس ئوتى گۈرۈلدهيتتى

ئهتىسى قاق سهھهردىال دهرۋازاڭ بوشقىنه قېقىلدى، تېـزال كىيىنىـپ 

 – سېنى دوستلىرىڭ ــــ قايسى كـۈنى ھهر خىـل باھـانه. چىقتىڭ سىرتقا

يالتىيىۋالغـان دوسـتلىرىڭ  سـهۋهبلهرنى كۆرسـىتىپ، جهڭـگه بېرىشـتىن

  . كۈتۈپ تۇراتتى

  .ـــ سهنمۇ بارامسهن؟ ـــ دېدىڭ سهن ئىسكهندهرگه قاراپ

  ـــ بارماي، نېمىشقا بارمايتتىم؟

  ـــ قىسسهڭنى كىم يازار ئهمدى؟

  ال ئۆزۈم يازىمهن، ــ دېدى ئىسكهندهر خىجالهت ۋهـــ يهنى

بـۇقېتىم قىسسـهمنى قهلهم بىـلهن  -ئۈمىدۋارلىق ھېسسىياتى بىلهن،

  .ئهمهس، قورال بىلهن يازماقچى

  . دېدىڭ سهن ھهسرهت بىلهن-…ئۆتكهنده شۇنداق دېگهن بولساڭ-
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ئويالپ باقسـام، بىـز ئۆلۈكلهرنىـڭ ئهمهس، تىرىكلهرنىـڭ غېمىنـى -

  . قىلمىساق بولمايدىكهنبهكرهك 

دېـدى مـولال ئـايۇپمۇ -!شۇ، ھهممىدىن موھىمى زۇلۇمدىن قۇتۇلۇش-

سـهككىز تـالىپنى ئهگهشـتۈرۈپ -ئۇ يهتـته. ئىسكهندهرنىڭ سۆزىگه ئۇالپال

  .كهلگهنىدى

سـهنمۇ ھهسـرهتلىك ۋه ئۈمىـدۋارلىق . دوستلىرىڭ كۈلـۈپ كېتىشـتى

ىـلهن خوشالشـتىڭ، بىلهن ئاچچىق كۈلـۈپ قويـۇپ، ئانـاڭ ۋه ئايالىـڭ ب

  .ئهلۋاتته، يىغالپ تۇرۇپ ئهمهس

-ئـانىلىرىڭالر، ئهھلـى جامـائهت كـۆز يېشـى، خىزىـرانه تىـلهك-ئاتا

دۇئالىرى ئارقىلىق سىلهرگه ئامانلىق ۋه نۇسـرهت تىـلهپ قالـدى؛ تولـۇن 

ئاي پارالپ، يۇلتۇزالر چاراقالپ تۇرغـان شـىۋىقهدرى كېچىسـىدهك گـۈزهل 

قىلىق سىلهرگه ئۈمىد بېغىشالپ قالدى؛ چوپان كېچه ئېزگۈ تىنىقلىرى ئار

دهرياسى جهننهت ساداسىدهك يېقىملىق شـاۋقۇنلىرى ئـارقىلىق سـىلهرگه 

  . جۇشقۇن ھاياتىي كۈچ بېغىشالپ قالدى

-چاتقاللىق، يىالن-سىلهر ئۆتكهن كۈنى سهن قېچىپ كهلگهن چاۋار

قىـپ چايانلىق يول بىلهن ئهمهس، ئىككى ياقىسىدا سۈپسۈزۈك سـۇالپ ئې

تۇرىــدىغان، ھايــاتبهخش ھىــد چېچىــپ تۇرغــان شــاھانه گــۈللهر بىــلهن 

پۈركهلگهن، خىلمۇخىل خۇشناۋا قۇشالر سايراپ تۇرىـدىغان نـۇرانه يـول 

ــتىڭالر ــۈرۈپ كهت ــاراپ ي ــا ق ــلهن جهڭگاھق ــۇ قهدهر . بى ــرىڭالر ش قهدهملى

يــۈرىكىڭالر توختاۋســىز ئالغــا . يهڭگىــل ئىــدى، خــۇددى قــۇش پېيىــدهك

قهلبىلىرىڭالر ئـازادلىق، . گوياكى ئوغۇزخاننىڭ دۇلدۇلىدهك ئىنتىلهتتى،

سىلهر مۇشـۇ مۇھتـاجلىق . تهڭلىك، باراۋارلىك، تىنىچلىققا مۇھتاج ئىدى

چـۈنكى، سـىلهر . ئىنقىالپ سـېپىگه قـاراپ كېتىۋاتـاتتىڭالر-ئۈچۈن، تاغقا

ئىنقىالبقــا قاتنىشــىپ، قهلبىڭالرنىــڭ مۇھتــاجلىقى ئۈچــۈن قــان كېچىــپ 

شـۇڭا، قهدهملىـرىڭالر ئىتتىـك، . ىش قارارىغا كهلگهنىدىڭالركورهش قىل

ـــايتتى ـــاڭالر بولم ـــپ . ئالدىرىمىس ـــۈن ئېلى ـــاجلىق ئۈچ ـــۈنكى، مۇھت چ
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ئوخشـاش .... بىرىلىۋاتقان ئىنقىالب سـاڭا، ئىسـكهندهرگه، مـولال ئايۇپقـا

ئـــازادلىق ئۈچـــۈن تۇغۇلـــۇپ، ئـــازادلىق ئۈچـــۈن ئۆلىـــدىغان ھهقىقىـــي 

باراۋهرلىـك، -دى، خۇددى قهلبلىرىڭالر تهڭلىـكئهزىمهتلهرگه مۇھتاج ئى

  . تىنچلىق، ئازادلىققا مۇھتاج بولغاندهك

جهنــنهت ساداســى بىــلهن -شــۇڭا، قهلبلىــرىڭالر گــۈزهل كــۈيلهر

  .تولغانىدى؛ مهنزىلىڭالر جهننهت گۈللىرى بىلهن بېزهلگهنىدى

  

5  

  

 شۇنىڭ بىلهن ئىنقىالبىي. زور قوشۇن بىلهن ئارىتاشتا ئۇچراشتىڭالر

  . ھاياتىڭ باشالندى

ــدۇڭ چــۈنكى، ھهممىڭــالر . ســهن تهقدىرىڭــدىن چهكســىز رازى بول

سـهن، ئىسـكهندهر، . مهتسالى تۇرۇشلۇق روتىغا تهقسىم قىلىنغانىـدىڭالر

بىلـله . مولال ئـايۇپالر مهتسـالى تۇرۇشـلۇق ۋىزۋوتقـا تهقسـىم قىلىنـدىڭالر

ــۇ ــش، ھ ــله جهڭ قىلى ــلهن بىل ــتلىرى بى ــان دوس ــوڭ بولغ ــاپ چ ررا ئوين

ســادالىرى ئىچىــده بىلــله ئاتاكىغــا ئۆتــۈش، جهنــنهت ساداســى ئىچىــده 

باراۋهرلىك ئۈچۈن بىلله قۇربان بېـرىش نېمىـدېگهن كۆڭۈللـۈك -ئازادلىق

  !ھه-ھهم زور بهخت

سـهن .... شىددهتلىك جهڭلهر ساڭا جهسـۇرلۇق بهخـش ئېتىۋاتـاتتى

رھــۇم بىكــار قالســاڭال مىلتىقىڭنــى ســىاليتتىڭ، ســۈرتهتتىڭ، خــۇددى مه

ئهمدى يېڭى ئايالىك . كۆزلىرىنى سىلىغاندهك-ئايالىڭنىڭ چاچلىرىنى، يۈز

كـۆزلىرىنى قاچـان سىالرسـهنكىن؟ قاچـان -زۇمرهتنىڭ چـاچلىرىنى، يـۈز

ســىالپ، قاچــان ۋىســال قۇچارســهنكىن؟ ئــۇرۇش قاچــان ئاخىرلىشــىپ، 

ئــازادلىق، تىنچلىــق، ئاسايىشــلىق كــۈنلىرى قاچــان يېتىــپ كــېلهركىن؟ 

  .ىڭبىلمهيتت

لېكىن، سهن شۇ كۈنلهرنىـڭ تېـزرهك يېتىـپ كېلىشـىنى شـۇ قهدهر 
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ئىچىڭـدىن شـېرىن -شۇالرنى ھهربىر ئويلىغىنىڭدا، ئىـچ. ئۈمىد قىالتتىڭ

  .ئىچىڭدىن قىساسكارانه روھ ئۇقچۇيتتى-ئىستهك ئوقچۇيتتى؛ ئىچ

بـــاراۋهرلىككه -يۈرىكىـــڭ كهلگۈســـىگه، مـــۇھهببهتكه، ئـــازادلىق

  . تهلپۈنهتتى

  .....نۈش ئىلكىده جهسۇرانه جهڭ قىالتتىڭسهن تهلپۈ

. قوشراپتىكى جهڭ قار ئۇچقۇنداپ تۇرغان بىر كېچىسى باشالنغانىدى

مهتسـالى بىـر . سهن بىر تـۈپ قېـرى سـۆگهتنىڭ تـۈۋىگه كرىۋالغانىـدىڭ

 .ئازگالغا مۆكۈنۈۋالغانىدى

سىلهرنىڭ ۋهزىپهڭالر روتىنىڭ چېكىنىشى ئۈچۈن دۈشمهننى توسۇپ 

روتا دهريادىن ئۆتـۈپ بولغانـدا، بهلـگه ئـوقى ئېتىالتتـى، . تۇرۇش ئىدى

  . بهلگه ئوقى ئېتىلسىال، سىلهر چېكىنهتتىڭالر

-ئـۇالر سـىلهرگه يىگىـرمه. دۈشمهنلهر پايپاسالپ كېلىشكه باشـلىدى

  :ئوتتۇز قهدهمچه قالغاندا، ۋىزۋوت كوماندىرىنىڭ بۇيرۇقى ئاڭالندى

  !ئېتىڭالر-

. ر، شىددهتلىك ئېتىشـىش باشـالندىسىلهر ئوق ئېتىشقا باشلىدىڭال

ئۈستۈڭدىن ۋىژىلـداپ ئۇچـۇپ ئـۆتهتتى؛ -ئوقالر قۇالق تۈۋىڭدىن، باش

مىنامىيوت ئوقلىرى ئهتراپىڭدا پارتالپ زېمىننى لهرزىگه ساالتتى، سىلهرنى 

  ....توپىغا كۆمهتتى، چىقىمدار قىالتتى

ىـر لېكىن، سىلهرنىڭ ھازىرقى ئورنۇڭالر ناھايىتى ياخشـى ئىـدى، ب

ــدىڭالر ــگه كىرىۋالغانى ــانتۇلۇقتىن . قــۇرۇق ئۆســتهڭنىڭ ئىچى دۈشــمهن ي

شــۇڭا، ســىلهرنىڭ ئوقــۇڭالر ئــانچه زايه . ئــۆمىلهپ ھۇجۇمغــا ئۆتكهنىــدى

كهتمهيتتى ئهممـا، چېـرىكلهر پهۋقۇلئـادده كـۆپ، بىـرى يىقىلسـا، ئـونى 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالرنىڭ مىناميوتلىرى . قىمىرالپ ئىز بېسىپ كېلىۋېرهتتى

  . تېخىمۇ غالجىالشقاچقا، ئىزۋۇدىڭالر ھالسىراپ قېلىۋاتاتتى

شۇڭا، سىلهر بهلگه ئوقىنىڭ تېزرهك ئۇچـۇپ كېلىشـىنى تهقهززالىـق 

  . بىلهن كۈتهتتىڭالر
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  !سهمهندهر، سهن بارمۇيا؟-

  ئوق بولمىسا، نېمىنى ئاتىمهن؟ تهلپىكىمنى ئاتىمهنمۇ يا؟....ئوق-

ئۇرۇش يهنه . ۈگهپ قېلىۋاتاتتىئوقۇڭ تۈگهپ قالغانىدى، ئوقۇڭالر ت

ئون مىنۇت داۋاملىشىدىغان بولسا، سىلهر پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولۇپ، روتـا 

  .ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىشى مۇمكىن ئىدى

دهل شۇنداق پهيتته ۋىزۋوت كوماندىرىنىڭ بـۇيرۇقى گۈمبۈرلهشـلهر 

  :ئىچىده جاراڭلىدى

  !قىاليلىيىگىتلهر، ئهڭ ئاخىرقى تىنىقىمىز قالغۇچه كۈرهش -

ســىله شــۇنداق قىلــدىڭالر، ئــاخىرقى . شــۇنداق قىلمــاي بولمــايتتى

زېمىن تىترهيتتـى، قـار ئۇچقـۇنلىرى . ئوقلىرىڭالرنى ئېتىشقا باشلىدىڭالر

دۈشمهنلهر يهر بېغىرالپ يېقىنالشـماقتا . چاڭالرغا قوشۇلۇپ كېتهتتى-توپا

اقالشـما ئهگهر قۇچ. قۇچاقالشما جهڭ باشـلىنىش ئالدىـدا تـۇراتتى. ئىدى

چىيمـا بولـۇپ -جهڭ بولۇپ قالىـدىغانال بولسـا، سـىلهر بىردهمـدىال قىيمـا

  . كېتهتتىڭالر

سـېنىڭ بهلـگه ئـوقىنى كۈتــۈپ، سـۆگهتنىڭ دالدىسـىدا مۈشــۈكتهك 

شۇڭا، سۆگهتنىڭ دالدىسـىدىن توشـقاندهك . ماراپ يېتىۋهرگۈڭ كهلمىدى

   .ده، پهسكه قاراپ يۇمىالندىڭ، ئۆمىلىدىڭ-پارتتىده چىقتىڭ

  !سهمهندهر، يېنىپ كهل، خهتهرلىك -

ـــدى  ـــوۋالپال قال ـــالى ت ـــېنىڭ . مهتس ـــاۋازى س ـــاخىرقى ئ ـــڭ ئ ئۇنى

ســهن ئــون نهچچىنــى دومىلىنىــپ، بىــر . دومىالشــلىرىڭ ئاســتىدا قالــدى

ئويماندىن بېشـىڭنى چىقىرىۋىـدىڭ، بىـر . ئويمانلىققا كىرىپ توختىدىڭ

لىقىدهك ساڭگىلىتىپ پاي ئوق تهلپىكىڭگه تېگىپ، بىر تهرىپىنى قوناق قۇ

  . سهن ئويمانغا چاپلىشىپال قالدىڭ. قويدى

  »!...ئهزرائىل، رهھمهت ساڭا!.... ھۇ ئاناڭنى«

ئـالته قهدهمـچه نېرىـدا ئـۈچ -بهش. سـهن يهنه بېشـىڭنى چىقاردىـڭ

سهن شۇالرنىڭ ئوقلىرىنى ئالماقچى . دۈشمهن ئۆلۈكى سۇنايلىنىپ ياتاتتى
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تۇمـانلىق ھـاۋادا ياپيېشـىل بهلـگه  شۇ چاغدا، دهل شـۇ چاغـدا،. بولدۇڭ

شۇنىڭ بىلهن تهڭ كۆڭلۈڭمۇ پاللىـده . ئوقى پارلىدى، خۇددى ئۈمىدتهك

چېكىنىش بۇيرۇقى بېرىلدى، ۋىزۋوت . يۇرۇپ كهتتى، گوياكى قۇياشتهك

  . چېكىندى

  !مهن سېنى قوغداي! تېز يېنىپ كهل! سهمهندهر، تېز، تېز بول-

بىــراق، ســېنىڭ قــۇرۇق قــول  .مهتســالى ۋىنــى ئالــدىراتقىلى تــۇردى

. چېكىنىش ئۈچۈنمـۇ ئـوق بولمىسـا بولمـايتتى. قايتىپ كهتكۈڭ كهلمىدى

ئاتاكىغا ئۆتۈشتىن كېكىنىشنىڭ قىيىن ۋه خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ئوبدان 

دورىلىرىنــى -شــۇڭا، ســېنىڭ ھېلىقــى ئــۈچ چېرىكنىــڭ ئــوق. بىلهتتىــڭ

نى غهنىـيمهت ئېلىـپ، غهنىيمهت ئالغۇڭ، بولۇپمۇ ئاۋۇ بىرىنىڭ ئاپتۇمـاتى

  . ئۇنى مهتسالىدهك سايراتقۇڭ كهلگهنىدى

نـېمه ! ھه-ئاپتوماتىم بار بولغان بولسا، نېمىدېگهن ياخشـى بـوالتتى

  .....يوقتىن ياخشىراقكهن ئىشقىلىپ! ئۇ مىلتىق دېگهن

ئىككـى تـاقالپال ھېلىقـى . سهن تهۋهككۇل دهپ ئويمانـدىن چىقتىـڭ

دورىلىرىنــى -، قــوراللىرىنى، ئــوقئۆلــۈك چېرىكلهرنىــڭ قېشــىغا كېلىــپ

  . ئېلىپ ئۆمىلهشكه باشلىدىڭ

ئارىلىق . ساندا ئوق ئېتىپ قويۇپ سېنى قوغداۋاتاتتى-مهتسالى ئاندا

. سـهككىز قـدهمچه قالغانـدا، ئورنۇڭـدىن دهس تـۇرۇپ يۈگـۈردۈڭ-يهتته

چـۈنكى، ئـوڭ . بىـراق مهتسـالىنىڭ ئالـدىغا كېلىـپال موككىـده يىقىلـدىڭ

  . ئۇ سېنى تارتىپ ئېرىقنىڭ ئىچىگه چۈشۈردى. گكهنىدىپۇتۇڭغا ئوق ته

  .مهتسالىنىڭمۇ ئوقى تۈگىگهنىدى. ۋىزۋوت چېكىنىپ بولغانىدى

دېــدىڭ ســـهن -!نېمىشــقا چېكىنمىــدىڭ؟ تېـــز قــاچ....نېمىشــقا -

  .ئاپتوماتىڭنى دۈشمهنگه توغرىالپ

  . دۈشمهنلهر يوپۇرۇلۇپ كېلىۋاتاتتى

ــالپما؟ - ــېنى تاش ــه-س ــالى س ــدى مهتس ــان يهنه دې ــيمهت ئالغ ن غهن

  . بىرئاپتوماتنى قولىغا ئېلىپ
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ــايتتى ــالپ قاچالم ــېنى تاش ــۇنداق، ئۇس ــالپ . ش ــېنى تاش ــڭ س ئۇنى

چۈنكى، ئۇ بۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ . قاچالمايدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشىنهتتىڭ

بىر قېتىمى سىلهر چېكىنىۋېتىپ سـهن . سېنى شۇنداق قوغداپ قالغانىدى

ــۇ ســېنى قۇتقــۇزىمهن دهپ ھهر ئىككىڭــالر ســازلىققا پېتىــپ قالغانــدا ، ئ

دۈشمهن قولىغا چۈشۈپ قېلىپ، دهھشهتلىك قىيناقنىـڭ تهمىنـى تېتىـپ 

. بولغۇچه روتا بىر كېچىدىال ھۇجۇم قىلىپ، سىلهرنى قۇتقۇزۇپ قالغانىدى

يهنه بىرقېتىم ئۇ يامغۇردهك يېغىۋاتقان ئوققا قارىمـاي، سـېنى قۇتقـۇزۇپ 

  . قالماق بولۇۋاتاتتى

ـــۇقىنى، پهقهت ئه ـــڭ ســـېنى قۇتقۇزغۇســـى يوقل ـــا، ســـهن ئۇنى مم

ئهگهر . ئىرادىسىگه خىالپ ھالدا قۇتقـۇزۇپ كېلىۋاتقـانلىقىنى بىلمهيتتىـڭ

بىلــگهن بولســاڭ، ئــۇنى قېچىشــقا دهۋهت قىلىشــنىڭ ئورنىغــا ئۇنىڭــدىن 

  . ئېھتىيات قىلغان بوالتتىڭ

  !مهن سېنى قوغداي! سهن تېز قاچ -

  !ياق -

  .....لۈپ كېتىمىزئىككىلىمىزال ئۆ

  !مهيلى، ئۆلسهك تهڭ ئۆلىمىز -

ئۇ قاچقان بولسا، سهن ئۇنى چوقۇم قوغداپ قاالاليتتىڭ، بىراق، ئۇ 

ــدى ــاچقىلى ئۇنىمى ــېچىش . ق ــله ق ــالر بىل ــڭ، ئىككىڭ ــهن قاچالمايتتى س

خهتهرلىك، ئانچه ماڭمايال دۈمبهڭالغا ئوق يهيتتىڭالر، ئۇنىڭـدىن كـۆره، 

  . اخىرىغىچه ئىتىشقىنىڭ ياخشى ئىدىمهتسالىنى قاچۇرۋىتىپ، ئ

دۈشــمهن . ئېتىشــتىڭال، ســىلهر ئاتــاتتىڭالر، گرانــات تاشــاليتتىڭالر

ــاتتى ــل ۋارقىرىش ــۈدهك ئالىتاغى ــپ كهتك ــانىيى يىرتىلى . ئوفىتســېرلىرى ك

. ئاســـتا ئېھتىيــات بىـــلهن يوپۇرۇلـــۇپ كېلىۋاتـــاتتى-دۈشــمهنلهر ئاســـتا

  . قېتىم ئاپتومات ئېتىشىڭ ئىدىبۇ سېنىڭ تۇنجى . ئاپتوماتىڭالر سايرايتتى

  !ھه-ئاپتوماتتا جهڭ قىلىش نېمىدېگهن كۆڭۈللۈك

تهشهككۇر كۆۋرهيتتى، خـۇددى -قهلبىڭده مهتسالىغا بولغان ھۆرمهت
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چـۈنكى، سـهن مهتسـالىنىڭ سـېنىڭ ئۆلـۈمىڭنى . زهرهپشان دهرياسـىدهك

 تىلهيدىغان، ئهمما ئۆلۈپ كېتىشىڭدىن ئۆلگۈدهك قورقىدىغان بىردىنبىـر

دوستۇڭ ئىكهنلىكىنى بىلمهيتتىڭ؛ سهن يوق جايـدا ئۆلـۈپ كېتىشـىڭنى 

مېڭهڭگه ئوق تېگىپ، تىن تارتمايال «ئالالدىن ئىلتىجا قىلىدىغان، سېنى 

ــم ــهن ئىالھى ــدىغان  »!ئۆلهرس ــلهن قارغاي ــك بى ــتانه ئۆچمهنلى دهپ دوس

  . بىردىنبىر دوستۇڭ ئىكهنلىكىنى بىلمهيتتىڭ

ـــق تو ـــلهن لى ـــى بى ـــنهت ساداس ـــىز جهن ـــده چهكس ـــان يۈرىكىڭ لغ

سـهن شـۇنداق بىـر سـادىق، قهيسـهر . ئىپتىخار ئۇرغۇيتتى-پهخرىمهنلىك

چــۈنكى، ســهن مهتســالىنىڭ . دوســتۇڭنىڭ بارلىقىــدىن پهخىرلىنهتتىــڭ

تهپـــرىتىگه چوڭقـــۇر -قهلبىـــده ســـاڭا نىســـبهتهن مۇھهببهتلىـــك غهزهپ

ــر مۇھهببهتنىــڭ ســىڭىپ كهتكهنلىكىنــى ئۇقمايتتىــڭ؛ -دوســتلۇق، مېھى

تۇيغۇلىرىنىـڭ خـۇددى -بىرىگه قارشـى بـۇ رودۇپايـانه ھـېس-ئۇنىڭ بىر

ــــلهن جهڭ قىلىۋاتقانغــــا ئوخشــــاش جــــاھىالنه  ســــىلهر دۈشــــمهن بى

تىركىشــــىۋاتقانلىقىنى ئۇقمايتتىــــڭ؛ گهرچه ئۆزۈڭالرنىــــڭ مهغلــــۇپ 

بولىـــدىغانلىقىڭالرنى ئېنىـــق بىلىـــپ تۇرســـاڭمۇ، لـــېكىن مهتســـالىنىڭ 

تۇيغۇلىرىنىڭ قايسىسىنىڭ -رهقىبانه ھېسقهلبىدىكى مۇھهببهتكه تولغان 

ـــد  ـــۇپ بولۇشـــىنى ئۈمى ـــدىغانلىقىنى، قايسىســـىنىڭ مهغل مهغلـــۇپ بولى

  . قىلىدىغانلىقىنى ئۇقمايدىغانلىقىنى ئۇقمايتتىڭ

دۈشــمهنلهر ئالــدىڭالردىن ئــۆتمهي، ئــاللىبۇرۇن چېكىنىــپ بولغــان 

رگه ئۆتــۈش يــولى بهك تــار بولــۇپ، بــۇ ســىله. ئىزۋۇدنــى قوغلىيالمــايتتى

ــدى ــدىلىق ئى ــايىتى پاي ــۇ، . ناھ ــنالپ كېلهلهيتتىي ــمهن يېقى شــۇڭا، دۈش

بىـردىن -ھۇجۇمغا ئۆتسىال بىردىن. شىددهت بىلهن ھۇجۇمغا ئۆتهلمهيتتى

  . يهر چىشلهيتتى

  .بىردانه گرانات ئېلىپ قوي -دېدى مهتسالى،-ئوقنى ئايا،-

يـاپ شـۇنچه ئا. سىلهر ئوقنى ئاياشقا باشـلىدىڭالر، ئايـاپ ئـاتتىڭالر

  . ئاتساڭالرمۇ، ئاخىر ئوقۇڭالر تۈگهپ قالدى
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  :ئۇمۇ ياندۇرۇپالر سورىدى. دهپ سورىدىڭ-قانداق قىلىمىز؟-

  قانداق قىلىمىز شۇ؟-

  . دۈشمهنلهر ئۆمىلهپ يېقىنالپ كهلمهكته ئىدى

  . مېنىڭچه، سهن دهرھال قاچ، ھازىرمۇ قېچىپ كېتهلهيسهن-

. مىــده يېتىــۋالىمهنســهنچۇ؟ مهن گرانــاتنى مهيــدهمگه تېڭىــپ جىم-

سـهن ! پـارتلىتىمهن »گۈممىـده«دۈشمهلهر ئهتىراپىمغا راسا ئوالشقاندا، 

چـۈنكى، . دېـدىڭ چهكسـىز رازىمهنلىـك بىـلهن-!ماڭا قارىماي، تېز قـاچ

سېنىڭ دۈشمهن قولىغا تىرىك چۈشكۈڭ يوق ئىدى، چۈنكى زهينىددىننى 

همـى ھـازىرمۇ قۇتقۇزۇپ قېلىش جهريانىدىكى دهھشهتلىك قىيناقالرنىڭ ت

  . قهلبىڭده شۇ پېتى ساقلىنىپ قالغانىدى

ــدى ــپ قال ــالى ئويلىنى ــنالپ . مهتس ــلهن يېقى ــات بى ــمهن ئېھتىي دۈش

  :شۇڭا، سهن ئۇنى قېچىشقا سۈيلىدىڭ. كهلمهكته ئىدى

مهن سهندىن رازى، ! مهن بىلهن كارىڭ بولمىسۇن، تېز قاچ دېدىم -

  !بۇدۇنيا رازى-ئۇ دۇنيا

سـهن ... پ قاچالمايمهن، تاشـالپ قـاچقۇچهياق، مهن سېنى تاشال -

  !دېگهندهك قىلىلى

ســـىلهر گراناتنىـــڭ ھالقىســـىنى بارمىقىڭالرغـــا ئۆتكـــۈزۈپ، ئـــۇنى 

ــا چىڭڭىــده بېســىپ، جىممىــده يېتىۋېلىســتىڭالر، خــۇددى  باغرىڭالرغ

  . ئۆلۈكته

سـهن -!مهندىن رهنجىگهن تهرهپلىرىڭ بولسا، ئهپۇ قىـل، ئـاداش -

  . پىچىرلىدىڭچوڭقۇر ئۆتۈنۈش بىلهن 

  !سهندىن رهنجىگهن تهرهپلىرىم يوق.... يوق -

  . بىراق، ئۇنىڭ قىپقىزىل يالغان گهپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئۇقمايتتىڭ

ــدىن  - ــڭ بولســا، كۆڭلۈڭ ــگهن تهرهپلىرى ــدىن رهنجى ســېنىڭمۇ مهن

  . دېدى ئۇ-!چىقىرىۋهت، خوش

  !ئۇ دۇنيادا قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈش نېسىپ بولغاي، ئىالھىم -
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چـۈنكى، ئـۇالر . مهنلهر ئونداق ئىتتىك باستۇرۇپ كېلهلمهيتتـىدۈش

سىلهرنىڭ تۇيۇقسىز ھۇجۇمىڭالرغا ئۇچراپ، جېنىدىن جـۇدا بولۇشـىدىن 

شـۇڭا، ۋاقىـت ناھـايىتى ئاسـتا ئۆتۈۋاتـاتتى، خـۇددى سـازاڭ . قورقاتتى

  . ئۆمىلىگهندهك

جهنـــنهت ساداســـى بىـــلهن -قهلبىـــڭ ســـېھىرلىك گـــۈزهل كـــۈيلهر

ـــدى ـــدهيتتى، ي. تولغانى ـــده دۈپۈل ـــى ئىلكى ـــنهت ساداس ـــڭ جهن ۈرىكى

ــاخىرقى دۈپۈلدهســلىرى تولىمــۇ ســۆيۈملۈك، . شــىۋىراليتتى ــۇ ئ ئۇنىــڭ ب

يۈرىكىڭنىــڭ بــۇ ســۆيۈملۈك . شىۋىرالشــلىرىمۇ ئاجايىــپ جهلپكــار ئىــدى

ــوق  ــدىنىپ قــالغۇڭ ي دۈپۈلدهشــلىرىگه، جهلپكــارانه شىۋىرالشــلىرىغا ئال

ئويلىنىــپ . ڭ، ئويلىنىــپ قاالتتىــڭئالــدىنىپ قالىــدىغانال بولســا. ئىــدى

قالىدىغانال بولساڭ، دهسلهپكى قارارىڭـدىن يېنىۋىلىشـقا مهجبـۇر بولـۇپ 

  . قاالتتىڭ

تهكــرار ئويلىنىــۋهرگهن ئــادهم -مامــاتلىق ھهققىــده تهكــرار-ھايــات«

  ».مهڭگۈ قهھرىمان بواللمايدۇ

سهن بۇ نوقتىنى جهڭگاھقا كهلگهندىن بېرى تېخىمۇ چوڭقۇر ھـېس 

شۇڭا، سېنىڭمۇ دۈشمهن قولىغا تىرىـك چۈشـۈپ قېلىـپ، . تاتتىڭقىلىۋا

بهرداشـلىق بېـرهلمهي، مهخپىيهتلىكنـى ) نـاۋادا(دهھشهتلىك قىيناقالرغا 

ئاشكارىالپ قويۇپ، قهھرىمانلىق شهرىپىدىن مهھرۇم قالغۇڭ يوق ئىدى؛ 

ھايات تهشنالىقىغا بهرداشـلىق بېـرهلمهي، جهنـنهت ساداسـىدىن مهھـرۇم 

  . ئىدى قالغۇڭ يوق

خىيال، سـهزگۈ دېگهنـلهرگه كالالڭـدىن قىلـچه ئـورۇن -شۇڭا، ئوي

ــــدىڭ، خــــۇددى  ــــده يېتىۋال بهرمهي، نهپســــىڭنى پهســــهيتىپ جىممى

  . تاشپاقىدهك

ھاياتلىق، مۇھهببهت، -لېكىن، سهن مهتسالىنىڭ ئويلىنىۋاتقانلىقىنى

قته تهكرار ئويلىنىۋاتقانلىقىنى ئۇقمايتتىڭ؛ بۇ ھه-ۋىسال ھهققىده تهكرار

پارتىلىغاندىن  »گۈممىده«ئويلىنىپ، ئاخىر سېنىڭ گرانىتىڭ -ئويلىنىپ



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

88 

كېيىن، ئۆزىنىڭ گرانىتىنىڭ پىيىنى ئۈزۈپال قالدۇق دۈشمهنگه تاشـالپ، 

بـۇ ئـۇنى «ھايـات قـېلىش قارارىغـا كهلگهنلىكىنـى ئۇقمايتتىـڭ؛ ئۇنىـڭ 

شى، دۈشمهن قولىغا تىرىك تاشالپ بهرگهنگه قارىغاندا، مىڭ مهرتىۋه ياخ

دهپ ئـويالپ، شـۇنداق  »تارتىدىغان ۋىجدان ئازابىممۇ يېنىكرهك بولىدۇ

شۇملۇقانه قارا چىقارغـانلىقىنى ئۇقمايتتىـڭ؛ زۇمـرهتكه نېمىـدهپ جـاۋاپ 

ســهۋهب تاپالمــاي، -بېــرىش، نېمىــدهپ چۈشــهندۈرۈش ھهققىــده باھــانه

  . گاڭگىراپ قېلىۋاتقانلىقىنى تېخىمۇ ئۇقمايتتىڭ

ئهزرائىل . ۇرۇڭلىرى ئاڭلىنىشقا باشلىغانىدىگ-دۈشمهنلهرنىڭ گاراڭ

-ســېنى قورقۇتۇۋهتمهســلىك ئۈچــۈن، قاپقــارا قانــاتلىرى بىــلهن يــۈز

ى »دۈك-دۈك«شـۇنىڭ بىـلهن يۈرىكىڭنىـڭ . كۆزلىرىڭنى سىالپ قويدى

جهننهت ساداسى تېخىمۇ ئهۋجىگه  -پهسىيىپ، قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر

كهتـكهن بهدىنىـڭ بىـردىنال شۇنىڭ بىلهن چوغدهك قىزىـپ . كۆتۈرۈلدى

چىلىق تهرلىرىڭ شىپپىده قۇرۇپ، يهڭگىللهپال كهتتىڭ، -سوۋۇپ، چىلىق

ئۆزۈڭنى چهكسىز راھهت ھېس قىلدىڭ، گوياكى . خۇددى ئاق قۇ پېيىدهك

  . جهننهت ئهھلىدهك

-سهن ئاسـتا. مهئۋادا ساڭا باغرىنى ئېچىپ تۇراتتى-داداڭ جهننهتۇل

ــا يې ــڭ باغرىغ ــڭئاســتا ئۇچــۇپ ئۇنى ــنالپ كېتىۋاتاتتى ســهن ئۇچــۇپ . قى

دهپ قولـۇڭنى »پىلىڭنىڭ ھالقىسـى قولۇمـدا بـارمۇ، يوقمـۇ«كېتىۋىتىپ 

گراناتنىـڭ . ھالقا بارمىقىڭغـا ئۆتكۈزۈكلـۈك تـۇراتتى. مىدىرلىتىپ باقتىڭ

بېشى ئالقانلىرىڭ ئارىسىدا مىجىلىـپ كېـتهيال دهپ قالغانىـدى، خـۇددى 

  . قۇشقاچ بالىسىدهك

  !ڭنى كۆتۈرسهمهندهر بېشى -

بۇ ئاۋاز گويا يهتته قات ئاسماننىڭ ئۈستىدىن، يهتـته قـات يهرنىـڭ 

  . ئاستىدىن كېلىۋاتقاندهك تولىمۇ بوش، تولىمۇ زهئىپ ئاڭالندى

  نىمه ئاۋاز بۇ؟ -

  . تاب ئىدىىبۇ تولىمۇ يوچۇن خ. بۇ ختاب يهنه تهكرارالندى
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ن بېھىشكه بۇ كىمنىڭ ئاۋازى؟ قهيهردىن كېلىۋاتىدۇ؟ بېھىشتىنمۇ؟ مه

  يېقىنلىشىۋاتىمهنمۇ ياكى بېھىش ماڭا يېقىنلىشىۋاتامدۇ؟

  . بىلمهيتتىڭ

-تۇيغۇلىرىڭنىڭ قۇدرىتىگه ئىشـىنهر-شۇڭا، سهن سهكراتىكى ھېس

  . مهتسالى يېنىڭدىال ساڭا قاراپ تۇراتتى. ئىشهنمهي بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ

  نېمه بولدى؟ -

  !مېنىڭ بۇنداق ئۆلگۈم يوق -

ال گراناتنىڭ يىپىنى ئۈزۈپ دۈشمهنگه قارىتىـپ مهسالى شۇنداق دهپ

ــاتتى ــا. ئ ــلهن تهڭ قىي ــارتالش بى ــاتتىق پ ــاتتىق -ق ــدى؛ ق ــا كۆتۈرۈل چىي

پـارتىالش بىــلهن بــارلىق قارارىــڭ، بېھىشـكه قــاراپ ئۇچــۇپ كېتىۋاتقــان 

  .تۇيغۇلىرىڭ تىرىپىرهن بولۇپ كهتتى-شېرىن ھېس

  !ئهمدى ئۆلسهممۇ مهيلى -

. شـالپ، پـۇتىنى ئـۇزۇن سـۇنۇپ ئولتـۇردىمهتسالى ئۆزىنى قاشقا تا

ــدىڭ ــۆمىلهپ كهل ده، غۇژمهكلىشــىپ -ســهنمۇ ئېســىڭنى يىغىــپ قاشــقا ئ

چىقىۋاتقان دۈشمهنگه قارىتىپ گرانـاتنى تاشـلىدىڭ، زېمىـن تىترىـدى؛ 

  . تاغۇ تاشالر تىترىدى؛ يۈرىكىڭ تىترىدى

ئهمما، سهن يهنىال قۇش پېيىدهك يهڭگىل ئىدىڭ، لىككىده ئۇچۇپ 

ئۇ قولىنى بوينۇڭدىن ئېلىپ، سېنى مهھكهم . لىنىڭ يېنىغا قوندۇڭمهتسا

  . سهنمۇ ئۇنىڭ سول قولىنى تۇتۇپ چىڭڭىده قىستىڭ. قۇچاقلىدى

  . چىيما قىلىۋېتىدۇ، مهيلى-بىزنى قىيما

چـۈنكى، ئـۇالر بۈگـۈن تولـۇق بىـر روتـا . سهن شـۇنداق ئويلىـدىڭ

ال ئۇالرنىڭ بىر ئىزۋۇد پهقهت ئىككىڭالر. ئهسكىرىدىن ئايرىلىپ قالغانىدى

  . ئهسكىرىنى يهر غاجاتقانىدىڭالر

سـهن كـۆزۈڭنى يۇمــۇپ . ئـون نهچـچه چېرىـك قاشـتا پهيـدا بولـدى

. مهتسالىنىڭ قولىنى مهھكهم قىسـتىڭ، ئۇمـۇ سـېنى مهھـكهم قۇچاقلىـدى

دېگهنــدهك، ســىلهر  »ئــاخىرهتكه بېرىــپ بولغــۇچه ئــاجراپ كهتمهيلــى«
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ـــر گهۋده ـــتهھكهم بى ـــۇددى مۇس ـــپ ئاج-خ ـــقا ئايلىنى ـــاس ئۇيۇلتاش رالم

  . كهتكهنىدىڭالر

  !ئوق چىقارماڭالر -

  !تىرىك تۇتۇڭالر -

  !تۇرۇشه ئورنۇڭدىن -

سـهنمۇ ئورنۇڭـدىن . مهتسالى قولىنى بوينۇڭدىن ئېلىپ قىمىرلىـدى

سـهن دۈشـمهنلهرنىڭ راسـتتىنال سـىلهرنى تىرىـك . تۇرۇشقا تهمشـهلدىڭ

بولمىســا، ھــېلىغىچه . دىڭتۇتــۇش قارارىغــا كېلىشــكهنلىكىنى جهزم قىلــ

ــرى  ــڭ نهيزىلى ــاكى مىلتىقنى ــان ي ــۇپ بولغ ــۈك بول ــنىڭالر ئۆتمىتۆش بهدى

قـارنىڭالرنى كـۆككه سـورۇپ -قوساقلىرىڭالردىن تۆشۈك ئېچىپ، ئـۈچهي

  . بولغان بوالتتى

  

6  

  

پۇتۇڭنىـڭ . ئۇالر سىلهرنى ئهكېلىپال بىر سامانلىققا سوالپ قويۇشـتى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ســوغۇق . اغرىيتتىجــاراھىتى چىدىغۇســىز دهرىجىــده ئــ

ساماننىڭ ئـاچچىق ھىـدى . ھهدهپ سىلهرگه نهشتىرىنى سانجىپ تۇراتتى

قانداقال بولمىسۇن، ئاستىڭالر يۇمشاق، سـوغۇققا . دىماغنى ئېچىشتۇراتتى

ــوالتتى ــۇخلىغىلى ب ــاڭالرال، ئ ــۇالر. چىدىيالىس ــى ئ ــر كېچىن ــېكىن، بى -ل

  . ۈزدۈڭالرئۇخلىماي دېگهندهك ناھايىتى تهسته ئۆتك

  !تۇرۇشه -

سـىلهر . سهھهردىال دوغىالققىنه كهلگهن بىر چېرىك كىرىـپ كهلـدى

  . ئورنۇڭالردىن تۇردۇڭالر

  !مېڭىشه -

. مهتسـالى قولـۇڭنى بوينىـدىن ئارتىلـدۇرۇپ، سـېنى ئېلىـپ ماڭـدى

دوستۇڭنىڭ ۋاپاردارلىقىدىن چهكسىز پهخىرلهندىڭ؛ قهيسهر بىر دوستۇڭ 
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ېتىۋاتقىنىــڭ ئۈچــۈن، ئــۆزۈڭنى قهيســهر ھــېس بىــلهن قىنياققــا بىلــله ك

  . قىلدىڭ

ئىشىكتىن چىقىشـىڭالرغىال كـۆز ئالـدىڭالر ئاپئـاق بىـر دۇنيـا زاھىـر 

بۇ قايسىبىر باينىـڭ قورۇسـى بولـۇپ، ئهتراپـى ئـۆرۈكلهر بىـلهن . بولدى

بىلهكتهك قار قونغان ئۆرۈك شاخلىرى قىسـماقتهك -قورشالغان، بىلهكتهك

ــانه ســۈك ــار ئاســتىدىكى ئېگىلىــپ، غهزىپ ــدى، خــۇددى ق ۈتكه چۆمگهنى

  . دهردمهن زېمىندهك

ــۈگه ــاغرىق ئ ــان ئ ــدىن تارقالغ ــارقىالتتى-پۇتۇڭ ــۈگىلىرىڭگىچه ت . ئ

ــــۇمىالق  ــــان يۇپي ــــىل بولغ ــــده ھاس ــــكهن كۆل ــــاش چۈش ــــاكى ت گوي

ــرهكلهردهك ــۈگه. چهمبى ــڭ -شــۇڭا، يۈرىكىــڭ غارســىلدايتتى؛ ئ ئۈگىلىرى

دايتتى، تاپىنىـڭ ئاسـتىدىكى ئۈمىـدلىرىڭ غارسـىل-غارسىلدايتتى؛ ئـارزۇ

  . قارالر غارسىلدىغاندهك

سـىلهر پهگهدىـال . ئۇالر سىلهرنى چـوڭ بىـر سـارايغا ھهيـده كىـردى

سارايدا قاپقارا، قىيسىق كـۆز بىـر ئوفىتسـېر چـازا قـۇرۇپ، . توختىدىڭالر

مهشـــته گۈرۈلـــدهپ ئـــوت . يـــالغۇز گـــۆش يهپ ئولتـــۇراتتى-يـــالغۇزدىن

. سسـىق، تېـنىڭگه ئاجـايىپال خۇشـياققانىدىئۆي شۇنداق ئى. كۆيۈۋاتاتتى

ئهگهر ئوفىتسېر دهخلى قىلمايدىغان بولسا، ئۆزۈڭنى مهشنىڭ يېنىـدىكى 

ئۈچ كۈن ئويغانماي ئۇخلىۋالغۇڭ بار -كۆرپىگه تاشالپ ئۇخلىغۇڭ، ئىككى

  قېنىپ ئۇخلىمىغىلى قانچىلىك بولدىكىن؟. ئىدى

  . بىلمهيتتىڭ

ــــقاندىن ب ــــا قاتناش ــــم، ئىنقىالبق ــــۇخالپ بهلكى ــــپ ئ ــــرى قېنى ې

ئۇالرنى تامامهن يوقىتىش -قېنىپ ئۇخالش ئۈچۈن، ئۇنى. باقىغاندۇرسهن

قېنىـپ -سىلهرگه قېنىـپ-شۇنداق قىلغاندىال، ئاندىن ساڭا. كېرهك ئىدى

  . ئۇخالش نېسىپ بوالتتى

  »!...چوقۇم يوقىتىمىز«

ئوفىتســېر . غهزهپ بىــلهن پىچىــرالپ، ئوفىتســېرغا نهزهر ســالدىڭ
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ئۇنىڭ ئىشتىھاسىدىن ئاجـايىپال ھهيـران . لدا گۆش يهۋاتاتتىپهرۋاسىز ھا

  »!ياپىر«: قالدىڭ

بهلكىـم، بايــاتىن بېــرى ئــۆزى يـالغۇز بىــر پاقالننىــڭ گۆشــىنى يهپ 

  !ده؟-جاھاندا شۇڭىمۇ توقچىلىق بولمايدىكهن. بولغاندۇ

ئاغزىڭغــــا يىغىلىــــپ قالغــــان سېرىقســــۇنى يهرگه غهزهپ بىــــلهن 

ئۇمۇ ساڭا قاراپ مىيىقىدا كۈلۈمسـىرهپ . ارىدىڭتۈكۈرۋېتىپ، مهتسالىغا ق

ئۇنىڭ كۈلۈمسىرهشلىرىدىن ئىسيانكارانه روھ تـوزۇيتتى؛ ئۇنىـڭ . قويدى

نهپــرهت تــوزۇيتتى؛ ســهن بــۇنى ناھــايىتى -كۈلۈمسىرهشــلىرىدىن غهزهپ

ئهممــا، ئۇنىــڭ بــۇ . چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىڭ ۋه ئېنىــق ســېزىۋالدىڭ

نىڭمۇ توزۇۋاتقـــانلىقىنى ھـــېس كۈلۈمسىرهشــلىرىدىن يهنه ئۈمىدســـىزلىك

شــۇڭا، قولــۇڭنى ئۇنىــڭ مۈرىســىدىن ئېلىــپ، قهددىڭنــى . قىاللمىــدىڭ

  . رۇسلىدىڭ

ئوفىتسېر گۆشنى يهپ بولۇپ، قولياغلىق بىـلهن قـولىنى، ئېغىزىنـى 

ھهر چىشلىق بهلگه تاقالغان قاسـقان شهپكىسـىنى . ۋه تهرلىرىنى سۈرتتى

چايــدىن بىــر . هرگه قارىــدىئېلىـپ، ئــۆزىنى ئالــدىرىماي يهلپــۈگهچ سـىل

ئايىغىڭالرغا مهغرۇرانه نهزهر -ده، باش-كېكىردى »گار-گار«ئوتلىۋېتىپ 

  . بىلهن بىرقۇر قاراپ چىقتى

  !ھۇي-

ــانۋويى  ــان ك ــپ قالغ ــاقتهك قېتى ــدى، تاي ــۇنداق دېۋى ــېر ش ئوفىتس

ئوفىسـتېر گهپ قىلمـايال قـولى بىـلهن . دىررىده چۆچۈپ ئۇنىڭغا قارىـدى

  . گهن مهنىده ئىشارهت قىلدىدې »ئاچىقىپ كهت«

  :ھېلىقى چېرىك مهتسالىغا قاراپ

  .دېدى-!ماڭه-

دېــگهن مهنىــده ســاڭا  »قېنــى، قولــۇڭنى بوينۇمغــا ئــال«مهتســالى 

  :سهن قولۇڭنى ئهمدىال ئۇنىڭ مۈرىسىگه ئارتىۋىدىڭ، كانۋوي. قارىدى

  . دهپ يول قويمىدى-!سهن قال-
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ش ئىكهنلىكىنى ھېس شۇ چاغدىال سهن بۇنىڭ ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇ

  . قىلدىڭ

مهتسالى قولۇڭنى چىڭڭىده قىسىپ قويۇپ، مهردانه قهدهملهر بىلهن 

كـۆرپىلهرگه ئـۆزىنى -ئوفىستېر بولسا، كهينىدىكى يوتقان. چىقىپ كهتتى

تاشالپ، بېشىنى ئالىقىنىغا قويۇپ، سول پۇتىـدا داسـتىخانغا دهسسـهپ، 

  .غا كهتتىئوڭ پۇتىنى مىنگهشتۈرۈپ، كۆزىنى يۇمۇپ خىيال

سهن بارلىق بهدهن ئېغىرلىقىڭنى سـاق پۇتۇڭغـا مهركهزلهشـتۈرۈپ، 

جىـم تۇرمىسـاڭ . كېسهل پۇيۇڭنىڭ ئۇچىدا دهسسهپ جىممىـده تۇراتتىـڭ

چـــۈنكى، تهڭپۇڭلۇقـــۇڭنى يوقىتىـــپ، شـــۇنداق يهڭـــدهپ . بولمـــايتتى

كېتىدىغانال بولساڭ، بار ئېغىرلىق كېسهل پۇتۇڭغا چۈشۈپ، رهقىبىڭنىـڭ 

ىدا ئىڭراپ سېلىشىڭ ياكى ئۇنىڭ ئايىغىغـا يىقىلىـپ چۈشۈشـۈڭ كۆز ئالد

  . سهن ئۈچۈن بۇنىڭدىن ئۆلۈم مىڭ مهرتىۋه ئهۋزهل ئىدى. مۇمكىن ئىدى

  . مهتسالىنىڭ سوراق قىلىنىۋاتقانلىقىنى جهزم قىلدىڭ

  بهرداشلىق بېرهلهرمۇ؟ ئىقرار قىلىپ قويارمۇ؟

ـــۈزۈۋهتتى ـــى ئ ـــازابلىق ۋارقىرىش ـــڭ ئ ـــالىڭنى ئۇنى ـــاق . خىي قىين

  .باشالنغانىدى

... .!ھـايۋانالر... .!ۋاييهي....!توڭگۇزالر!....ۋايجان...!ھۇ، مۇناپىقالر-

  ....بۇنىڭ ئۈچۈن... .بۇ

بۇنىـڭ ئۈچـۈن «: ئۇنىڭ دېيهلمىگهن كېپىنى سهن داۋامالشتۇردۇڭ

  »!...چوقۇم بهدهل تۆلىشىسهن

هتمىـش ئۇ ۋارقىرايتتـى، تىلاليتتـى؛ ۋارقىرايتتـى، قىينـاقچىالرنى ي

ــامچىالر ســوياليتتى. پۇشــتىغىچه قارغــايتتى ســىم . كــۆز ئالدىڭــدا ســىم ق

ـــنىڭگه  قـــامچىالر مهتســـالىنىڭ بهدىـــنىگه ئهمهس، گويـــا ســـېنىڭ بهدى

تېگىۋاتقاندهك، يۈرىكىڭ پىژىلداپ ئېچىشىپ، پۈتكۈل ئهزايىڭ سىرقىراپ 

ده، كېســهل -تولغىنىــپ ئـاخىر ســهنتۈرۈلۈپ كهتتىــڭ-تولغىنىــپ. كهتتـى

يىقىلىـپ چۈشـمىدىڭيۇ، لـېكىن چىرايىڭنـى . دهسسهپ سـالدىڭ پۇتۇڭدا
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  . پۈرۈشتۈرۈپ، بوشقىنه ئىڭراپ سالدىڭ

ئوفىســتېر ئــاڭالپ قالغانمىــدۇ؟ بهلكىــم، ئــاڭالپ قالغانــدۇ، ئــاڭالپ 

  . قالغان چېغى

  . ئۆلمىدىڭ، لېكىن ئۆلگهندهك بولدۇڭ

ــدىيالماي ــا چى ــنه ئاغرىقق ــالدىم؟ كىچىككى ــراپ س ــقا ئىڭ ! ھه-نېمىش

  تسالىدهك سىم قامچا يېسهم، قانداق قىالتتىمكىن؟مه

ئــۆزۈڭگه -ئــۆزۈڭنى قارغىــدىڭ، چىدامســىزلىقىڭدىن ئۆكۈنــۈپ، ئــۆز

ئۆلسـهممۇ زۇۋان سـۈرمهيمهن، چوقـۇم .. .ئهمدى ھهرگىز«: ۋهده بهردىڭ

  ».چىدايمهن

ســىم . كــۆزۈڭنى يۇمــدۇڭ، چىشــىڭنى چىشــىڭغا چىڭڭىــده باســتىڭ

تېگهتتى، يۈرىكىڭ ئېچىشىپ ئاغرىيتتى؛ قامچىالر بهدىنىڭگه تارسىلداپ 

  . ئۈگىلىرىڭ سىرقىراپ ئاغرىيتتى-ئۈگه

قىسـاس قىيـامهتكه  ....قاراپ تۇرۇش، قىسـاس! مهلئۇنالر! ياۋۇزالر«

  »!...قالمايدۇ

تامغــا يۆلىنىــپ . ئىچىڭــدىن غهزهپلىــك نىــدا پــارتالپ چىقتــى-ئىــچ

رىده شادىيانه ئۇنىڭ كۆزلىرى چىڭ يۇمۇلغان، لهۋلى. ئوفىستېرغا قارىدىڭ

كۈلگه قېتىپ قالغان، مىنگهشتۈرۈلگهن پۇتى گويا غهلبه شادلىقىغا، غهلبه 

  . سىمفونىيىسىگه جور بولۇۋاتقاندهك، رىتىملىق گىلدىڭالپ تۇراتتى

  ».كۆرىمىز تېخى. ولۇپ كېتىشمهبئالدىراپ خۇش «

سـهپقهت ئاتـا قىلمىسـاڭمۇ مهيلـى، -ئاھ خۇدا، بۇ مهلئۇنالرغا رهھىـم

غهيـرهت -كامالىڭنى ئىشقا سېىلىپ مهتسالىغا، ماڭا چىـدام-ۇدرهتلېكىن ق

  . جاھان بىزدىن يهنه بىر ھهيران قالسۇن! ئاتا قىل

ھهممىگه قادىر ئىگهم، ئۆز قولـۇم بىـلهن رهقىبلىرىمـدىن قىسـاس «

ـــامهتته ! ئېلىشـــنى نېســـىپ ئهت ـــۇنى نېســـىپ ئهتمىســـهڭ، قىي ئهگهر ئ

ورنىغــا بــۇ دۇنيــادا ئۇالرنىــڭ رهقىبلىرىمنىــڭ ياقىســىدىن ئېلىشــىمنىڭ ئ

غۇرۇر، مۇستهھكهم ئېتقـاد، روھىـي -ئالدىدا مهغرۇر ياشىتىدىغان ۋىجدان
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  »!قۇدرهت، روھىي غالىبلىق ئاتا قىل

ئىلتىجالىق ياشلىرىڭنىڭ مهڭزىڭ بويالپ ئېقىۋاتقـانلىقىنى سـهزمهي 

  . قالدىڭ

  . ئۆلسهممۇ ئىقرار قىلمايمهن! ئۆلسهممۇ ۋارقىرىمايمهن

  . ت گۈرۈلدهيتتى، مىسالى قهلبىڭدىكى قىساس ئوتىدهكمهشته ئو

  . مهتسالى قاتتىق بىر ۋارقىرىشى بىلهنال ئۈنى ئۆچۈپ كهتتى

  !ئۆلتۈرۋهتكهنمىدۇ؟ ئاھ، خۇدا... .قانداق قىلغاندۇ؟

ــدىڭ ــدىڭ، ئۈنســىز ئىڭرى ــدىڭ، تولغان ــاتتىق ئازابالن ــده . ق ئىچىڭ

  ....ئۆكسۈپ ھهسرهت بىلهن يىغلىدىڭ-ئۆكسۈپ

  ....تېر ھېلىمۇ شېرىن خىيال سۈرۈۋاتامدىغاندۇ؟ ھېلىمۇئوفىس

سهن شۇ خىيال بىلهن ئۇنىڭغا قارىـدىڭ، قارىشـىڭغىال ئـۇ كـۆزىنى 

  . ئاۋۋالقىدهكال يۇمۇۋالدى

  !ده؟-باياتىن بېرى مېنى مهخپىي كۆزىتىۋېتىپتۇ

ئۇنىڭ كۇلىدهك لهۋلىرىده شادىيانه كۈلكه، پۇتى : سهنمۇ كۆزهتتىڭ

  ....اليتتىرىتىملىق گىلدىڭ

  . بىردىنال يېشىڭنىڭ تهمىنى تېتىپ قالدىڭ 

  !نېمىشقا ئۇنىڭ كۆزىچىال يىغلىدىم؟ خهپ

قهددىڭنـى رۇسـالپ، سـوراقنى . ئۆكسۈشلىرىڭ شـىپپىده توختىـدى

سوراققا قانـداق تاقابىـل تـۇرۇش، قىيناققـا قانـداق بهرداشـلىق . كۈتتۈك

  ....بېرىش ھهققىده كۆڭلۈڭده تهييارلىق قىلدىڭ

بـۇ سـىلهر سـوالنغان . چاغدا ئۇالر سېنى سـوراقخانىغا ئهكىـردىبىر 

. ســامانلىقتىن ئــانچه پهرقلىنىــپ كهتمهيــدىغان بىــر ئهســكى ئــۆي ئىــدى

ئېچىشتى، تولغاندى، يىغلىـدى،  »ۋاژژىده«مهتسالىنى كۆرۈپ يۈرىكىڭ 

دۈشمهننى قارغىدى ھهم غهزهپلىك ھۆركىرىدى، خۇددى چوپان تاغلىرىدا 

-ئهممـا، سـهن بـۇ ھـېس. پ يـۈرگهن كـۆك بـۆرىلهردهكمهغرۇرانه چاپچى

ــىمايالنغان،  ــرى ش ــوراقچىغا، يهڭلى ــېمىز س ــۈپتهك س ــۇلىرىڭنى، ك تۇيغ
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قوللىرىدىكى سىم قامچىالر يىالندهك تولغىنىپ تۇرغـان ئىككـى چېـرىككه 

چۈنكى، سهن دوستۇڭنىڭ قانداق، . بىراق، يهنه ئاچتىڭ. سهزدۈرمىدىڭ

ــانلىقىن ــارقىلىق قايســى ئۇســۇلدا قىينالغ ــاقچى، شــۇ ئ ــق كۆرۈۋالم ى ئېنى

ــدام ــدىكى چى ــرهت، غهزهپ-ئۆزۈڭ ــاس-غهي ــرهت، قىس ــۆچمهنلىكنى -نهپ ئ

تېخىمـــۇ ئۇلغايتىـــپ، ســـوراقچىغا جهســـۇرانه خســـلىتىڭنى كۆرســـىتىپ 

قويمــاقچى بولغانىــدىڭ؛ مهرھــۇم داداڭغــا ئۆزۈڭنىــڭ ئهمــدى يارىمــاس، 

ۇرۇرســىز، يېگــانه، غ-قوقۇنچــاق، المــزهلله، بىچــاره، يېــتىم، يهكــكه

  . ئېتقادسىز، غهمناك ئهمهسلىكىڭنى ئىسپاتالپ بهرمهكچى بولغانىدىڭ

  :سهن مهتسالىنى بۇ ھالهتته كۆرهرمهن دهپ ئويلىمىغانىدىڭ

-پۇتى يهرگه تـېگهر. ئۇ يالىڭاچ ھالدا ئىككى قولىدىن ئېسىلغانىدى

سىم قامچىنىڭ ھهربىر ئىزىدىن قان ئېتىلىپ . تهگمهس سۆرىلىپ تۇراتتى

ــا ــۇتچىقق ــدى-ن، پ ــرى قالمىغانى بېشــى . قــول، بهدهنلىرىنىــڭ ســاق يى

لېكىن، . كۆزىدىكى جاراھهتلىرىنى كۆرهلمىدىڭ-ساڭگىالپ قالغاچقا، يۈز

تۈكلۈك مهيدىسىگه سىرغىپ چۈشۈۋاتقان قاندىن ئۇنىڭ جاراھىتىنىڭ شۇ 

ــڭ ــرهپ كهتتى ــتىن تىت ــپ، غهزهپ ــى جهزم قىلى ــر ئىكهنلىكىن . قهدهر ئېغى

روھىي ھالىتىڭنى كۆزىتىۋاتقان سـوراقچىغا قهھرىـڭ  بېشىڭنى كۆتۈرۈپ،

  :سوراقچى غالىبانه ھىجىيىپ قويۇپ سورىدى. بىلهن تىكىلدىڭ

ــپ  - ــىز چېكىنى ــڭ تۇيۇقس ــهن؟ روتاڭالرنى ــهنغۇ ئېيتارس ــداق س قان

  كېتىشىدىكى مهقسىتى نېمه؟

- ....  

  دورىالرنى قهيهرگه يوشۇرۇپ قويۇشتۇڭالر؟ -ھېلىقى ئوق -

- ....  

بىراق، گهپ . قىلمىدىڭ، قىلىشىڭنىڭمۇ ئورنى يوق ئىدى سهن گهپ

. تۈكـــۈردۈڭ »شـــاالققىده«قىلىشـــنىڭ ئورنىغـــا ســـوراقچىنىڭ يـــۈزىگه 

ســهندىكى بــۇ روھىــي غــالىبلىقنى، قهيســهرلىكنى كــۆرگهن ســوراقچىنىڭ 

ــى ــپ كهتت ــۇ تاتىرى ــۇزى تېخىم ــان ي ــراق، . تۈكــۈرۈك چاپلىشــىپ قالغ بى
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ېلىپ، ساڭا مىختهك قادىلىپ سوراقنى سوراقچى نېمىشقىدۇر ئۆزىنى بېسىۋ

  :يهنه داۋام قىلدى

  !...ئېيته -

  :سهن پىچىرالپ قويدۇڭ

  . ھىم، ئېيتىمىشمهن -

گهرچه ســهن . ئۈســتۈڭده ســويلىنىپ تــۇراتتى-ســىم قــامچىالر بــاش

  :نېمىنى ئېتىدىغانلىقىڭنى بىلىپ تۇرساڭمۇ، يهنه

  . دهپ سورىدىڭ-نېمىنى ئېيتىمهن؟ -

  !ه؟دورىالر نهد-ئوق -

- ....  

دورىالردىـن تېنىۋېلىشـنىڭمۇ -بۇ سۇئالغا جـاۋاپ بېرىشـنىڭمۇ، ئـوق

ھېچبىر ھـاجىتى يـوق، ئهڭ ياخشـى جـاۋاب سـۈكۈت، جـاھىالنه سـۈكۈت 

دورىالرنى -چۈنكى، دۈشمهن سىلهرنىڭ روتىنىڭ نۇرغۇنلىغان ئوق. ئىدى

ــېكىن چېكىــنىش ئالدىــدا يــۆتكهپ كېتىشــكه  غهنىــيمهت ئالغــانلىقىنى، ل

ـــانلىقىڭالرنى ئۈلگـــۈر ـــدۇر يۇشـــۇرۇپ قويغ ـــۇالرنى قهيهرلهرگى هلمهي، ئ

  . بىلهتتى

دورىالرنـــى يۇشـــۇرغان جـــاينى، روتاڭالرنىـــڭ -ئهگهر ســـهن ئـــوق

تۇيۇقسىز چېكىنىپ كېتىسىدىكى مهقسىتىنى ئېيتىپ قويىدىغانال بولساڭ، 

شۇنىڭ بىلهن سىلهرنىڭ . ئىنقىالب ۋه ئىنقىالبچىالر زور زىيانغا ئۇچرايتتى

شـۇڭا، سـهن . لىك ھاياتىڭالر شهرمهنده ھاياتقا ئايلىنىـپ قـاالتتىشهرهپ

دۈشمهننىڭ قورشـاۋىدا قالغـان چاغـدىال شـهرمهنده ھايـاتتىن قورقـۇپ، 

ــۈيلهر ــۈزهل ك ــنهت ساداســىدىن مهھــرۇم قېلىشــتىن -قهلبىڭــدىڭى گ جهن

ــۈۋېلىش قارارىغــا  ــاتالپ ئۆل ــلهن قوشــۇلۇپ پ ــمهن بى ــىرهپ، دۈش ئهنس

سالى يېنىۋالمىغان بولسا، بۇ چـاغقىچه جهننهتـته ئهگهر مهت. كهلگهنىدىڭ

ـــالى  ـــڭ؛ مهتس ـــۈرۈۋاتقان بوالتتى ـــۇزۇرىنى س ـــڭ ھ ـــۈك بهختنى مهڭگۈل

يېنىۋالمىغان بولسا، بۇ چاغقىچه داداڭنىڭ ئالدىـدا يۈكۈنـۈپ ئولتـۇرۇپ، 



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

98 

گهرچه سـهن تــۈزۈكرهك . ئۇنىـڭ كهچـۈمىگه ئېرىشــىپ بولغـان بوالتتىــڭ

ـــــې ـــــاڭمۇ، ل ـــــان بولس ـــــادهت قىاللمىغ ـــــنهتكه ئىب ـــــال جهن كىن يهنى

ــــهن ئــــۆز  ــــىنهتتىڭ؛ گهرچه س ــــىز ئىش ــــدىغانلىقىڭغا چهكس كىرهلهي

ــــۋارانه  ــــپ، ئۇلۇغ ــــپ، ئىشــــهنچهڭنى يوقىتى ئېتىقادىڭــــدىن يېنىۋىلى

ئىستىكىڭدىن ۋاز كېچىپ، قىساسىڭنى قهستهنگه ئۇنتۇپ، ئېغىـر گۇنـاھ 

 ئۆتكۈزگهن بولساڭمۇ، يهنىال جهنـنهت ساداسـىنى ئاڭلىيااليـدىغانلىقىڭغا

چۈنكى قهلبىنى ئېزگۈ نىيهتلهر بىلهن تولـدۇرۇپ، . چهكسىز ئىشىنهتتىڭ

ھهققانىيهت، ئـازادلىق، باراۋهرلىـك ئۈچـۈن كۈرهشـكۈچىلهرنىڭ چوقـۇم 

  :جهننهتكه كىرىدىغانلىقىغا سېىنى بىر ئۆزبېك ئوفىستېر

  

  پانىيدا چىقمىغان مهيخانىدىن مهن،

  .بهختنى سۈمۈرگهن سهيخانىدىن مهن

  هتتىن جاي بهردى ئالال،شۇندىمۇ جهنن

  .قاچمىغاچ ھهقىقهت مهيدانىدىن مهن

  

دېگهن سېئىرى ئارقىلىق ئىشهندۈرۈپ قويغانىدى؛ ئۇ شـۇ شـېئىرى 

باراۋهرلىككه، ھهققانىيهتكه بولغان -ئارقىلىق سېنىڭ ھاياتلىققا، ئازادلىق

ــاد، ئۈمىــد ئىشــهنچىڭنى ئۇرغۇتقانىــدى؛ ئۇشــۇ شــېئىرى -ھــۆرمهت، ئېتق

ـــارقىلىق ســـېنى ھهققـــانىيهت مهيدانىـــدىن قـــېچىش ئهمهس، بهلكـــى  ئ

  . ھهققانىيهت ئۈچۈن جان بېرىش قارارىغا كهلتۈرگهنىدى

ھازىر سـهن شـۇ قارارىـڭ بـويىچه قهددىڭنـى رۇسـالپ، سـوراقچىغا 

  . مهردانه نىگاھ تاشلىدىڭ

ئـۆزۈڭگه بهگهن -ئـۆز. سىم قامچىالر تارسـىلداپ تېگىشـكه باشـلىدى

رتكىســىده چىقارغــان قارارىــڭ، داداڭ ۋه ۋهدهڭ، ھېلىقــى شــېئىرنىڭ تۈ

ــڭ  ــهرانه روھىڭنى ــكهن قهيس ــش ئهت ــى بهخ ــانلىق قىساس ــڭ ق خهلقىڭنى

خىتابىغا ئاساسهن، لېۋىڭنى مهھكهم چىشلىدىڭ، لېكىن لىۋىڭـدىن قـان 
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داق يهرده ئهمهس، جهنـــنهت ساداســـى ئۈســـتىده . ســـىرغىپ چىقتـــى

. قىرىمىــدىڭلــېكىن، قىلــچه ۋار. دومىالنــدىڭ، تولغانــدىڭ، يۇلقۇنــدۇڭ

جهننهت ساداسى -يۈرىكىڭنىڭ ۋارقىراشلىرىنى قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر

  .يۇتۇپ كهتكهنىدى

ــق ــىڭنىڭ چىلى ــپ ئۈستىۋېش ــۇڭغا كېلى ــۇپ -ھۇش ــۆل بول ــق ھ چىلى

ئــۇالر ســېنى ھۇشــۇڭغا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن . كهتكهنلىكىنــى كــۆردۈڭ

  . چىلهكلهپ سوغۇق سۇ چاچقانىدى

ــوق - ــته، ئ ــالر نهده؟ رو-ئېي ــپ دورى ــىز چېكىنى ــڭ تۇيۇقس تاڭالرنى

  !كېتىشىدىكى مهقسىتى نېمه؟

- ....  

ســوراقچىنىڭمۇ، ســىم قامچــا تۇتقــان قــوللىرى قىچىشــىپ تۇرالمــاي 

  . قالغان ھېلىقى ئىككى چېرىكنىڭمۇ تاقىتى توشقانىدى

  !بۇرنىغا الزا سۈيى قۇيايلى -

  !زهكىرىگه قىل تىقايلى -

-پلىرىنـى رهت قىلىـپ،دېدى سوراقچى ئىككىسىنىڭ تهكلى -ياق، -

  !ھازىرچه يارىسىغا قوزۇق تىقىڭالر

چېرىكلهرنىڭ بىرى كىچىككىنه بىر ياغـاچنى ئهكىرىـپ، قىلىچـتهك 

  . يوغان خهنجىرى بىلهن ساڭا كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئۇچالشقا باشلىدى

قۇۋۋهت، -ئاھ، خۇدا، سهن ئۇلۇغ، ھهممىگه قادىرسهن، ماڭا كۈچ«

ىڭدىن باشـقا سـهندىن ھېچنـېمه تهلهپ بۇن! چىدام، قهيسهرلىك ئاتا قىل

  »!قىلمايمهن

تـۆت چېرىـك سـېنى يهرگه ئوڭدىسـىغا . يهنه ئىككى چېرىك كىردى

ســهن كــۆزۈڭنى مهھــكهم يۇمــۇپ، لېــۋىڭنى چىڭڭىــده . يــاتقۇزۇپ باســتى

سـوراقچى ياراڭغـا قـوزۇقنى ئـازراق تىقىـپ يهنه كوچىالشـقا . چىشـلىدىڭ

تېپىرلىـدىڭ؛ تولغانـدىڭ،  سهن تېپىرلىـدىڭ، تېپىرلىـدىڭ،. باشلىدى

! تولغاندىڭ، تولغاندىڭ؛ داق يهرنى تاتىلىدىڭ، تاتىلىدىڭ، تاتىلىدىڭ
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يۈرىكىڭنىڭ ۋارقىراشـلىرىنى يهنىـال قهلبىڭـدىكى . ئهمما، ۋارقىرىمىدىڭ

پۇتۇڭـــدىن، . جهنـــنهت ساداســـى يۇتـــۇپ كهتتـــى-گـــۈزهل كـــۈيلهر

دىن، ئۈگىلىرىڭـــ-تىرناقلىرىڭـــدىن، لېۋىڭـــدىن، يۈرىكىڭـــدىن، ئـــۈگه

نهپـرهت، ئىسـيانكارانه -بېغىشلىرىڭدىن قان بىلهن بىلـله غهزهپ-بېغىش

روھ سىرغىپ چىقىپ، داق يهرگه سىڭىپ كهتتى، خۇددى سهن جهنـنهت 

  . ساداسىغا سىڭىپ كهتكهندهك

  

7  

  

مهتسالىنىڭ قۇچىقىـدا -ھوشۇڭغا كېلىپ ئۆزۈڭنى يهنه شۇ سامانلىقتا

كـۆرۈپ، شـۇنداق خـۇش  ئۇ سېنىڭ ھوشـۇڭغا كهلگهنلىكىڭنـى. كۆردۈڭ

  . بولۇپ كهتتى

ھهر نـېمه بولسـا ھوشـۇڭغا كهلـدىڭ ! خۇداغا مىـڭ قهتـره شـۈكۈر -

  . ئاداش

  . ئۇسېنى تامغا پهم بىلهن يۆلهندۈردى. ئاستا ئۆره بولدۇڭ

  سېنىڭ ھالىڭچۇ؟... سهنچۇ؟ -

چۈنكى، سهن . سهن چهكسىز ھاياجان ئىلكىده ئۇنىڭدىن سورىدىڭ

  .ى كۆرۈپ، ئۆلۈپ كهتتى دهپ جهزم قىلغانىدىڭئۇنىڭ باياتىنقى ھالىن

كۆرمىــدىڭما، مهن خېلــى ياخشــى، ســهندىن ياخشــى ...مهن...مهن -

  . ئىشقىلىپ

. جىمال بولۇپ قېلىشتىڭالر، جىمجىتلىـق خېلـى ئـۇزاق داۋام قىلـدى

. جاراھهتلىرىڭنى تاتىالپ ئازابلىغۇچى بۇ جىمجىتلىقتىن جاق تويغانىدىڭ

يالچــان بولــۇپ قېلىۋاتقــان مهتســالى بىــلهن شــۇڭا، يېقىنــدىن بېــرى خى

  . مۇڭدىشىپ، ئازابلىق جىمجىتلىقتىن قۇتۇلماقچى بولدۇڭ

  ....مهن سهندىن ئهنسىرهپ خۇددى... مهن -

  . مهتسالى خىيالدىن چۈچۈپقىنه ئويغاندى
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  نېمىدهپ ؟ -

  . سېنى دهپ ساالمتىكى دهپ -

  . راست، سهن ئۇنىڭدىن شۇنداق ئهنسىرىگهنىدىڭ

مهن تېخى سهندىن ئهنسىرهپ  -ئۇ دىمىغىنى قېقىپ قويدى، -!ھىم -

  . يۈرسهم

ئىچىڭـدىن چىقىرىـپ غالىبـانه -ئىـچ -...!ھا!... ھا.. .!مهندىن؟ ھا -

  . ۋاي، بىچاره بايقۇش 1مهندىن ئهنسىرهپ يۈردۈڭما، تېخى؟ -كۈلدۈڭ،

ئۇمۇ كۈلدى، غالىبانه كۈلكهڭالر ئۆمۈچۈك تورلىرىنى تهۋرىتىۋهتتى؛ 

ه نىگاھلىرىڭالر گىرىمسهن سامانلىقنى ۋاللىـده يورۇتـۇۋهتتى، شـۇ غالىبان

كۆزىدىكى جاراھهتلهرنى تېخىمۇ ئېنىق -يورۇقلۇق ئىچىده مهتسالىنىڭ يۈز

بىراق، . كۆرۈپ، ئىچىڭ سىيرىلىپ كهتتى، ئۆپكهڭ ئۆرۈلۈپ، يىغا تۇتتى

  . ئۆزۈڭنى تۇتۇۋالدىڭ

  .سالىدهپ سورىدى مهت-قىيناققا چىدىماق ئاسانمىكهن؟ -

  . ئىشقىلىپ سهن بولغان بولساڭ، ھهرگىز چىدىيالمايتتىڭ -

راستنى ئېيىتقاندا، سهن بۇ قېتىملىق . سهن چاقچاق قىلىپ كۈلدۈڭ

ھهپىســىدىكى (قىيناققــا ناھــايىتى مۇشــهققهتته بهرداشــلىق بهرگهنىــدىڭ 

سـهندىن باشـقىالرمۇ بۇنـداق ). قىيناقالر بۇ قىيناققا يامـاقمۇ بواللمـايتتى

ــهنگۈڭ قىينا ــه، ئىش ــدايمهن دېس ــېكىن چى ــۇمكىن، ل ــى م ــا چىدىيالىش قق

ـــهنگۈڭ  ـــدىيالىغىنىڭغا ئىش ـــداقالرچه چى ـــۇ قان ـــى؛ ئۆزۈڭنىڭم كهلمهيتت

ـــهنگۈڭ  ـــدىيالىغىنىڭغا ئىش ـــداقالرچه چى ـــۇ قان ـــى؛ ئۆزۈڭنىڭم كهلمهيتت

جهننهت ساداسى روھىڭنـى -ئهگهر قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر. كهلمهيتتى

كىڭنى سىالپ ئهللهيـلهپ تۇرمىغـان بولسـا، بـۇ يۆلهپ، پهرۋىشلهپ، يۈرى

  . قىيناققا چىدىيالماسلىقىڭ مۇمكىن ئىدى

  سهنمۇ سورىدىڭ؛ . مهتسالى كۈلۈمسىرهپقىنه تۇراتتى

  سهنچۇ؟ -

  . ئىشقىلىپ سهن بولغان بولساڭ، ھهرگىز چىدىيالمايتتىڭ -
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  . بهلكىم -

نۇرى سامانلىقنىڭ ئىشىكىنىڭ يوچۇقلىرىدىن كىرىپ تۇرغان قۇياش 

. تامغا نهيزىدهك، خهنجهردهك، بىگىزدهك، يېڭنىدهك سانجىلىپ تۇراتتى

بۇنىڭــدىن قــارنى توختــاپ، ئاســماننىڭ ئېچىلىــپ كهتكهنلىكىنــى جهزم 

بۇنىڭ ئهكسىچه، كۆڭلۈڭ ئېچىلمىغان، تۇتۇق ئىـدى، خـۇددى . قىلدىڭ

چۈنكى، ئهزرائىلنىڭ قاپقارا قانىتى كۆڭلۈڭگه كۆلهڭگه . تۇمانلىق كۆكتهك

ــالپ تــۇراتتى بۇســېنىڭ ئۆلۈمــدىن قورققانلىقىــڭ ئهمهس ئىــدى، . تاش

چـۈنكى، سـېنىڭ ئـۇرۇش ئـوتلىرى . سېنىڭ ئۆلگۈڭ يوق ئىدى. ئهلۋهتته

ئىچىده سـهمهندهردهك قهيسـهرانه روھ بىـلهن جهڭ قىلىـپ، داداڭنىـڭ، 

ــالالدىن باشــقا ئىگىســى، يۆلهنچــۈكى يــوق، باشپاناھســىز، بهختســىز،  ئ

ــڭ  ــىز خهلقىڭنى ــازادلىقئهركس ــان -ئ ــان بولغ ــۈن قۇرب ــاراۋهرلىكى ئۈچ ب

ئىنقىالبىي سهپداشلىرىڭنىڭ قىساسىنى ئېلىپ، روھىنى خۇشنۇد قىلغۇڭ 

بار ئىدى؛ رهقىبلىرىڭنىڭ شهرمهنده ھـالىن ئـۆز كـۆزۈڭ بىـلهن كـۆرۈپ، 

مهغرۇرانه كېرىلگۈڭ بار ئىدى؛ ھهممه ئـادهم ھـۆر، بـاراۋهر، ئاسايىشـلىق 

ئامــان، -ىــڭ زۇمـرهت بىــلهن ئــارامخۇدا، تىــنچزامـان بهرپــا قىلىــپ، ئايال

  . خاتىرجهم، بهختلىك ياشىغۇڭ بار ئىدى

ــرالپ  ــده ســامانلىقنىڭ ئىشــىكى ســهت غىچى ــان مهزگىل ــاش قارايغ ق

ئۇ ئىككى زاغرىنى ئالـدىڭالرغا . ئېچىلىپ، بىر چېرىكنىڭ بېشى كۆرۈندى

 ئهمهلىيهتتهمــۇ، ئۇالرنىــڭ. تاشــلىدى، خــۇددى ئىتقــا نــان تاشــلىغاندهك

-شۇڭا، سىلهر ئۆزۈڭالرنىڭ ئادهم. ئىت ئىدىڭالر) خهلق(نهزىرىده سىلهر 

بـاراۋهر ياشـاپ كهلـگهن -ئىگه، ھۆر...ئادهتكه-ئهڭ قهدىمىي مىللىي ئۆرپ

مهرىپهتپهرۋهر، تىنچلىقپهرۋهر ئادهم ئىكهنلىكىڭالرنى ئىسـپاتالش، بـۇنى 

  . ئۇالرنىڭ سهمىگه سېلىپ قويۇش ئۈچۈن جهڭ قىلىۋاتاتتىڭالر

چۈشكهنىدى، خۇددى توڭ  »پوككىده«ان سېسىق سامان ئۈستىگه ن

سهن بۇنىڭـدىن چهكسـىز خورلـۇق ھـېس قىلـدىڭ، خورلـۇق . چالمىدهك

ئىلكىده راستتىنال نان تاشالپ بهرگـۈدهك ھالغـا چۈشـۈپ قالغـان خهقمـۇ 
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بىرىڭالرغـا خورلۇقـانه -سىلهر بىر. بىز؟ دهپ ئويلىغاچ مهتسالىغا قارىدىڭ

  :سورىدىڭ. اچچىق كۈلۈمسىرهپ قويۇشتۇڭالرنهزهرده قاراپ ئ

  قانداق قىلىمىز؟ -

  :ئۇ ناننى قولىغا ئېلىپ، پۈۋلهپ تۇرۇپ دېدى

يهيمىــز، نېمىشــقا دېســهڭ، بىرىنچىــدىن، بــۇ نــان خهلقىمىزنىــڭ  -

ئىككىنچىـدىن، بـۇ ! نېنى، ئۆزىمىزنىڭ نېنى، ھهرگىـز ئۇالرنىـڭ ئهمهس

  . انه قهدهملهر بىلهن بارالمايمىزناننى يېمىسهك، ئهزرائىلنىڭ ئالدىغا مهرد

شـۇڭا، ئـۇنى مۇشـهققهتته . تـوڭالپ قالغانىـدى-نان شۇنداق قاتتىق

. غاجاپ تۆگهتتىڭالر، نـان شـۇنداق تـاتلىق ئىـدى، خـۇددى ھهسـهلدهك

  . چۈنكى مهتسالى دېگهندهك، بۇ ئۆزۈڭالرنىڭ نېنى ئىدى

  »ئۆزىنىڭ نېنى مۇشۇنداق تاتلىق بوالمدىكىن؟«

  »!شۇنداق« :ۈرىكىڭ جاۋاب بهردىسۇ ئالىڭغا ي

ســازاڭدهك ئــۆمىلهپ كېتىۋاتقــان بــۇ . جىمجىتلىــق ھۆكــۈم ســۈرهتتى

  . جىمجىتلىقنى سهن بۇزمىساڭ، مهتسالى مهڭگۈ بۇزمايدىغاندهك قىالتتى

نېمانداق توال خىيالدۇ ئۇ تۈگىمهيدىغان؟ نېمىنى خىيال قىلىدىغاندۇ 

  ئۇ شۇنچه؟

  . بىلمهيتتىڭ

، ئــۇنى جهينىكىــڭ بىــلهن نوقــۇپ، ئېغىــر شــۇڭا. بىلگــۈڭ كهلــدى

  :خىيالدىن ئويغاتتىڭ

ھهي مهتسالى، نېمىشقا ئۆتكهنـده تۇيۇقسـىزال جهڭـگه بارىـدىغان  -

  . بولۇپ قالدىڭ؟ دهسلهپته بىلله بارىلى دېسهم، ئۇنىمايسهن

  . سهن يهنه نوقۇدۇڭ. ئۇجىممىده تۇراتتى

  . دېگىنه بىر -

- ....  

چـۈنكى، سـهن . قراق نوقۇپ سورىدىڭقاتتى. ئۇ يهنه گهپ قىلمىدى

  . جاھىالنه جىمجىتلىقنىڭ ئازابالشلىرىدىن شۇنداق بىزار بولغانىدىڭ
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  .ساڭا شۇ چاغدا دېگهن -

  ئانىسى نېمىدهپ بهرمىدى؟-دېگهن شۇ، ئاتا -

  .تاڭهي -

  !ئانىسى بهرمىسه، قىزىنى ئېلىپ قاچماي تازا، ئهخمهق-ئاتا -

  !راست، مهن بهك ئهخمهقكهنمهن -

  . كىچىك تىنىپ قويۇپ، جىمىپال كهتتى-هتسالى ئۇلۇغم

دهپ سـورىماقچى بولـدۇڭيۇ، سـورىمىدىڭ،  »ئۇ قىز كىـم؟«: سهن

ـــدى ـــورىغۇڭ كهلمى ـــك . س ـــرى، ئهلهملى ـــڭ ھهســـرهتلىك تىنىقلى ئۇنى

  .قىلغاندى ئوھسىنىشلىرى يۈرىكىڭنى ئېزىپ، تىلىڭنى يىغىشغا مهجبۇر

  .يارىسىنى كوچىلىماي، بىچاره

 ئــۇ بېشــىنى تامغــا تىــرهپ، كــۆزىنى چىڭڭىــده. رىــدىڭئۇنىڭغـا قا

كـۆزۈڭگه -ئۇنىڭغـا سـىنچىالپ قارىـدىڭ، تىنىقلىـرى يـۈز. يۇمۇۋالغانىدى

بۇ ئېغىر تىنىقالردىن سهن جۇدالىق ھىدلىرىنى پۇرىدىڭ، ئهمما . ئۇرۇلدى

ــراق ــق ـ پى ــان ئىش ــۇپ چىقىۋاتق ــدىن ئوقچ ــچه  ئۇنىڭ ــدلىرىنى قىل ھى

كۆرهلىگىنىـڭ بىـلهن،  ىكى جـاراھهتلىرىنىيـۈز ـ كۆزىـد. پۇرىيالمىـدىڭ

يېنىدىكى جاراھهتلىرىنىڭ قهلب -ئهت. قهلب جاراھهتلىرىنى كۆرهلمىدىڭ

بىلـگهن بولسـاڭ . جاراھهتلىرىگه ياماقمۇ بواللمايدىغانلىقىنى بىلمهيتتىڭ

ـــايىقى  ـــاي«ب ـــدىال » يارىســـىنى كوچىلىم ـــگهن قارارىڭـــدىن بىردهم دې

ــب يار ــڭ قهلى ــپ، يهنه ئۇنى ــڭ، يېنىۋىلى ــان بوالتتى ــىنى كوچىلىمىغ ىس

  .پۇتۇڭدىكى جاراھىتىڭنى كوچىلىغاندهك خۇددى چېرىكلهر سېنىڭ

  ھهي مهتسالى، ئالماقچى بولغان ئاشىقىڭ كىمدى زادى؟ -

  !بولدى، مېنى ئارامىمدا قويغىنا -

. يــاق، قويمــايمهن، دېمىســهڭ، كــېچىچه ئــوخلىغىلى قويمــايمهن -

ــا ــپ، خىي ــم بولۇۋىلى ــداق جى ــېنىڭ بۇن ــول س ــز ي ــۈڭگه ھهرگى ل سۈرۈش

  .دېدىڭ تهسالىق بىلهن -قويمايمهن، 

-....  
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ــۇم  - ــدۇ، بىلهمســهن؟ چۇق ــا ئۆگــۈن ئۆلتۈرۈۋېتى ــا ئهته، ي بىزنــى ي

  ...تۇرۇپ يهنه نېمىنى يۇشۇرىسهن؟ جان دوست. ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ

  .ياق، مېنىڭ ئۆلگۈم يوق -

گـۈم مېنىـڭ ئۆل«: بىـراق، نىـمه ئامـال؟ چېـرىكلهرگه. مېنىڭمۇ شۇ -

سـېنىڭ كـۆزۈڭنى .دېسهڭ، ئۇنامدۇ؟ بولدى، خام خىيالنى ئاز قىل» يوق

بىلهمسـهن؟ . يۇمۇۋېلىپ، مېنى بۇنداق بىـزار قىلىشـىڭغا يـول قويمايمـان

بىزنىڭكىلهر بۇنداق شارائىتتا ھهرگىزمۇ ھۇجۇمغا ئۆتهلمهيدۇ ھهم قىلىش 

  !قېنى، گهپ قىله.پىالنى بۇ يهر ئهمهس

  نېمه دهيمهن؟ -

ــېمه د - ــۇھهببهت كهچۈرمىشــلىرىڭنى ن ېســهڭ ده، ئهڭ ياخشىســى م

  !ئازابلىرىمىز بىردهملىڭ بولسىمۇ ئۇنتۇلسۇن. سۆزله

-....  

ــپ،بىرى  ــرالپ ئېچىلى ــىكى غىچى ــامانلىقنىڭ ئىش ــدا س دهل شــۇ چاغ

  .كىردى

  .دېدى ئۇ شىۋىرالپ -سهمهندهر، مهتسالى، سىلهر ئويغاقما؟  -

  .ھهئه، ئۇيغاق -

  »لىغۇ؟بۇ كىم؟ ئاۋازى تونۇش«

  .قېنى تىز تۇرۇڭالر -

  .مهتسالى سېنى يۆلهپ تۇرغۇزدى

  .سورىدى مهتسالى -سهن كىم؟  -

  مهنما؟ -

  .دهل شۇ چاغدا ئۇنى تونۇپ قالدىڭ

  ۋاي، سهن غوجهخمهتما؟ -

  !تېز قېچىڭالر.. .قېنى تېز ،ھهئه -

  ....سهن قانداق بولۇپ -

ــوق - ــت ي ــازىر ۋاق ــكىلى ھ ــى دېيىش ــۇ گهپن ــدى، ب ــاراۋ. بول ۇلنى ق
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. قـاراۋۇل ئالمىشـىدىغان ۋاقىـت بولـۇپ قالـدى! تېز بولۇڭالر: بوغۇۋهتتىم

  .»تۈلكه« -ئېسىڭالردا بولسۇن، پارۇل 

ساڭا . مهتسالى ھېلىقى ئۆلۈك قاراۋۇلنىڭ مىلتىقىنى مۈرىسىگه ئاستى

غۇجهخمهت بىر دانه مـاۋزېرنى تۇتقـۇزۇپ قويـدى، ئـۇ سـىلهرنى باغـدىن 

  :بىخهتهر ئاچىقىپ قويۇپ 

. مۇشۇ ئۆستهڭنى بويالپ مېڭىۋهرسهڭالر، بىر تۈگمهنگه بارىسـىلهر -

دېـدى ـ ده،سـىلهرگه ئـاقيول  -تـۈگمهنچى ھـالىڭالردىن خهۋهر ئالىـدۇ، 

  .تىلهپ كۆزدىن غايىپ بولدى

ســىلهر غــۇجهخمهت دهپ بهرگهن پــارۇل ئــارقىلىق قاراۋۇلالرنىــڭ 

قاندا،مهتسـالى تـۈگمهنگه يېقىنالش .ئالدىدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ كهتتىڭالر

  :سوراپ قالدى

ھهي سهمهندهر، بىزنى قۇتقۇزۇپ قالغىنى يۈسۈپ بهگنىـڭ ئـوغلى  -

  غوجهخمهت شۇما، ئهمهسما؟

  .شۇكهن ئهينا -

  .ئهجهپ ئىشهنگۈم  كهلمىدى مېنىڭ -

  .مېنىڭمۇ شۇ -

شــۇنداق، ئۇنىــڭ شــۇ غــۇجهخمهت ئىكهنلىكىــگه زادىــال ئىشــهنگۈڭ 

  .كهلمهيتتىكهلمهيتتى؛ ھېچكىمنىڭ ئىشهنگۈسى 

شۇنداق، مىللىي مۇناپىقالر، مىللىي غالچىالر گومىنداڭنىڭ يـالىقىنى 

ياالپ، ئۇالر ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىۋاتقان مۇشۇنداق پهيتته، بىر زالىـم 

ــپ،  ــىغا كىرىۋېلى ــڭ ئارىس ــڭ چېرىكلهرنى ــق ئوغلىنى ــڭ ئهتىۋارلى بهگنى

ن ئۈچــۈن مهخپىــي خىــزمهت قىلىشىـــغا ئادهمنىــڭ ئاســا  ①يىگىــتلهر

  .لمهيتتىهئىشهنگۈسى ك

  

8  
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دوختۇرخانــا تىــك تــاغ . ســهن پولــك دوختۇرخانســىغا ئهكېلىنــدىڭ

ئـون نهچـچه ئېغىـز . ئاستىدىكىال بىـر باينىـڭ ھويلىسـىغا جايالشـقانىدى

ـــاتتى ـــدارالر داۋالىنىۋات ـــده يارى ـــر . ئۆي ـــڭ بهك ئېغى ـــېنىڭ جاراھىتى س

ئۆيـده . رۇلدۇڭبولمىغاچقا، ئاددىيغىنه بىر ئۆيـدىكى سـۇپىغا ئورۇنالشـتۇ

سـهن تـام تـۈۋىگه  .پۇت ـ قوللىرى باغالنغان تـۆت نهپهر يارىـدار ياتـاتتى

پۇتۇڭنى ئۇزۇن سۇندۇڭ  يىغىپ قويۇلغان يوتقان ـ كۆرپىلهرگه يۆلىنىپ،

ـ ده، يارىدارالرنىڭ سۇئاللىرىغا جاۋاپ بېرىشكه باشلىدىڭ، ئوالر بىلهن 

ئىسـھاقجان . پ كهلـدىقىزغىن تونۇشۇۋاتقاندا، دوختۇرئىسـھاقجان كىرىـ

ۇپ، سـىلهر كوســراپقا قـاغىلىق ناھىيلىـك دوختۇرخانىنىـڭ باشــلىقى بولـ

دورا ـ دهرمهك ۋه ئابدۇغۇپۇرجان، مۇھهممهد ئىمىـن ھـاجىم ۇكهلگهنده، ئ

پولك «قاتارلىق تېۋىپ ـ دوختۇرالرنى ئهكېلىپ، خېلى مۇكهممهل بولغان 

  .نى بهرپا قىلغانىدى» دوختۇرخانىسى

  .دېدى ئۇ ساڭا بىر قۇر قاراپ چىقىپ -ئېچىڭ، پۇتىڭىزنى  -

بىرھهمشىره  سهن ئىشتىنىڭنىڭ پۇچقىقىغا ئهمدىال قول ئۇزۇتىشىڭغا،

قىــز ئاپئــاق پهتنۇســتا تېڭىــق ئهســۋاپلىرىنى ئهكىرىــپ،ھهرىكىتىڭنى 

ئۇنى كۆرۈپ يۈرىكىڭ  .ئۇ ئالدىڭغىال كىلىپ توختىدى. توقتىتىپ قويدى

. ىڭ چهكچىيىپ ئونىڭغـا قـاراپال قالـدىڭكۆزلىر قارتتىده قىلىپ كهتتى،

ــڭ، شاشــالپ  ــپ كهتتى ــدهك تولغىنى ــان مهجنۇنتال ــدا قالغ خــۇددى بوران

ئهگهر ئۇنــداق قىلمىغــان . كېتىۋاتقــان ھهيرانلىقىڭنــى يۈگهنلىۋالــدىڭ

ھهتتـا ئهسـهبلىرىڭمۇ، يۈرىكىڭمـۇ ھهرىكهتـتىن  بولساڭ قولۇڭال ئهمهس،

نۇسنى تۇتقان پېتى خـۇددى چۈنكى، پهت. توختاپ قىلىشى مۇمكىن ئىدى

ســهندهكال قېتىــپ قالغــان بــۇ ھهمشــىره قىــز ســېنىڭ خوتۇنــۇڭ ئىــدى؛ 

  .غۇنچىسىـنى ئۈزۈشكه ئۈلگۈرهلمىگهن سۆيۈملۈك خوتۇنۇڭ زۇمرهت ئىدى

سهن ئۇنىڭ ئىككى ئـاي بـۇرۇن فرۇنتقـا قېتىلغىنىنـى، شـۇنىڭدىن 

  .مايتتىڭبېرى پولك دوختۇرخانىسىدا ھهمشىرىلىك قىلىۋاتقانلىقىنى ئۇق

  بۇ سىزما، سهمهندهر؟    .. .ۋاي.. .بۇ -
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ســهندىن بــۇرۇنراق ئېســىنى يىغىۋالغــان زۇمــرهت دۇدۇقــالپ تــۇرۇپ 

  .شۇنداق دېدى

  ...قاچان.. .سىز.. .ھه -

سهن ئارانال شۇنى دېيهلىدىڭ ـ ده، ئىشتىنىڭنىڭ پۇچقىقىنى تۈرۈپ  

ــا كۆرســهتتىڭ ــريهرله. دوختارغ ــى بى ــڭ يىرىڭــداپ، خېل رگىچه جاراھىتى

  :دوختۇر پۇتۇڭنى تهكشۈرۈپ كۆرۈپ. قىزىرىپ كهتكهنىدى

ـــۇ،  - ـــپ كېتىپت ـــۇر پېتى ـــوق بهك چۇڭق ـــرهتكه  -ئ ـــدى ۋه زۇم دې

زۇمـرهت جـاراھىتىڭنى تازىالشـقا      . جاراھىتىڭنى پاكىز تازىالشنى تاپىلىدى

  .باشلىدى

  .دهپ سوراپ قالدى دوختۇر -سىلهر تونۇشامسىلهر؟  -

شۇڭا،  .كىمدىن سورىغانلىقىنى ئۇقالمىدىڭ سهن بۇ سۇئالنى ئۇنىڭ

. زۇمرهتنىڭ جاۋاپ بىرىشىنى كۈتۈپ، ياراڭغا قاراپ جىممىده تۇرۇۋالدىڭ

بىراق، زۇمرهت جاېاپ بهرمىدى؛ بىر مىنۇت كۈتتـۈڭ، جـاۋاپ بهرمىـدى؛ 

بىر سائهت كۈتتۈڭ، جاۋاپ بهرمىدى؛بىر يىل كۈتتۈڭ، جاۋاپ بهرمىدى؛ 

هنىال جـاۋاپ بهرمىـدى، ئـاخىر ئـۆزۈڭ جـاۋاپ ھهتتا بىر ئۆمۈر كۈتتۈڭ، ي

  :بهردىڭ

  .دېدىڭ سهن زۇمرهتكه قاراپ -ئۇ مېنىڭ خوتۇنۇم بولىدۇ،  -

پۇتـۇڭ . بىراق، ئۇ ساڭا قارىمىدى، ئهمما ۋىللىـده قىزىرىـپ كهتتـى

دوختۇر . تازىلىنىۋاتاتتى؛ يۈرىكىڭ شېرىن تۇيغۇالر بىلهن ئهملىنىۋاتاتتى

  .تهئهججۈپ بىلهن قاراپ قېلىشتىۋه باشقا يارىدارالر ساڭا 

ــداق ده - ــاچ شــۇنداق  - ،مۇن ــاراڭنى تېڭىشــقا تهييارالنغ ــۇر ي دوخت

ــدى،  ــت -دې ــا، يىگى ــاركهن جۇم ــڭ ب ــۇن ! تهلىي ــدان خوت ــۇنداق ئوب ش

  .ئېلىۋاپسهن خۇددى پهرىشتىدهك

چـۈنكى، .ئونىڭ پهرىشته ئىكهنلىكىنى تۇنجى قېتىم ھىـس قىلـدىڭ

ماسـتىنال پۇتۇڭنىـڭ ۋه بهدهنلىرىڭـدىكى ئوق ئېلىېىتىلىپ، يـاراڭ تېڭىل

  .جاراھهتكىرىڭنىڭ ئاغرىقى شىپپىده توختاپ قالغانىدى
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  ! پهخىرلهن، يىگىت -

  .تۇنجى قېتىم پهخىرلهندىڭ

  .زۇمرهت، ئىككىسىنى قىچقىرىپ كىرىڭ -

زۇمرهت چىقىـپ كېتىـپ، ئابـدۇغۇپۇرجان بىـلهن مـۇھهممهد ئىمىـن 

  :ككىسىگه قاراپ دوختۇر ئۇ ئى. ھاجىمنى باشالپ كىردى

ئىككىڭالر بۇ يىگىتنى، ئىسمىڭ نېمىدى؟ ھه، سهمهندهرنى چىـڭ  -

  .دېدى -بېسىپ تۇرۇڭالر، ئوقنى ئېلىۋىتهيلى، 

  :لېكىن، دوختۇر كۈتۈلمىگهن جاۋاپقا ئېرىشتى

  !بېسىپ تۇرمىسىمۇ، چىدىيااليمهن -

  .ھهممىسى ساڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ قالدى، ھهتتا خوتۇنۇڭمۇ

خوتۇنۇڭ سېنى ئاگاھالندۇرۇپ . دېدى دوختۇر -چاق قىلماڭ، چاق -

  :قويدى

ھهرقانچه سهمهندهردهك . مهست قىلمىدۇق، دورا تۈگهپ قاپتىكهن -

  !قهيسهر بولسىڭىزمۇ، چىدىيالمايسىز جۇماڭ

ناھـايتى ئاغرىسـا، يهنه . قوزۇق بىلهن كوچىلىغانـدىمۇ چىـدىغان -

  .شۇنچىلىك ئاغرىيا شۇ

دا ماختانغۇڭ كېلىپ، دۈشـمهننىڭ قىيناقلىرىغـا خوتۇنۇڭنىڭ ئالدى

قانداق بهرداشلىق بهرگهنلىكىڭنى قىسقىچه سـۆزلهپ بهرگهچ ئۇنىـڭ يـاز 

سهھىرىنىڭ ئوپئوچۇق كۆكىدهك تىنىق كۆزلىرىگه شـۇڭغۇدۇڭ، خـۇددى 

ــتهك ــۆز. بىلىق ــۆرۈپ، ئ ــىڭنى ك ــدا ئۆزئهكس ــۇرانه قارچۇقلىرى ــڭ ن  -ئۇنى

  .ئۆزۈڭدىن غۇرۇرالندىڭ

ــــۇ ــــچه ســــهن دوخت ــــلىرىدىن قىل ــــدارالرنىڭ ماختاش رالر ۋه يارى

  .ھۇزۇرلىنالمىدىڭ چۈنكى، خوتۇنۇڭ سېنى تېخى ماختىمىغانىدى

  .سهن خوتۇنۇڭنىڭ ماختاشلىرىغا شۇنچىلىك ئارزۇمهند ئىدىڭ

دوختۇر .سهن ئىككى پۇتۇڭ بىلهن پۇتۇڭنى قورۇپ چىڭڭىده تۇتتۇڭ

يۇمـۇپ، چىشـىڭنى سـهن كـۆزۈڭنى . ياراڭغا قىسقۇچنى پهم بىلهن تىقتـى
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ئـۈگىلىرىڭگه ئۆتـۈپ كهتتـى؛  -ئـاغرىق ئـۈگه. چىشىڭغا مهھكهم باسـتىڭ

قىسـقۇچ جهنـنهت ساداسـى بىـلهن .جېنىڭغـا ئۆتـۈپ كهتتـى -ئاغرىق جان

  ...تولغان يۈرىكىڭنى كوچىالۋاتاتتى

غهيـرهت ئاتـا قىلىشـنى تىلهيتتىـڭ؛  -سهن ئالالدىن ئۆزۈڭگه چىدام

ۇپ كهتمهسلىكنى، دوختۇرالر، يارىدىرالر، ۋارقىراپ سالماسلىقنى، تولغۇن

چۈنكى، . بولۇپمۇ خوتۇنۇڭنىڭ ئالدىدا سۇنۇپ قالماسلىقىڭنى تىلهيتتىڭ

  .سهن خوتۇنۇڭنىڭ ماختاشلىرىغا تهشنا ئىدىڭ

 -قىســقۇچ يۈرىكىڭــده، بۆرىكىڭــده، جىگىرىڭــده، بــارلىق نېــرۋا

ۇڭنى بــار كۈچـۈڭ قولۇڭغــا يىغىلىــپ پۇتــ. ھۈجهيرىلىرىڭـده يــورغىاليتتى

 -زۇلۇم بىلهن قورۇيتتى؛ بـار كۈچـۈڭ چىشـىڭغا يىغىلىـپ، خـۇددى بىـر

بىرىنى ئوۋىۋهتكۈدك دهرىقىـده شـۇنداق چىـڭ بىسـىالتتى؛ بـار كۈچـۈڭ 

كۆزۈڭگه يىغىلىپ، كىرپىكلىرىڭ خۇددى مهڭگۈ ئاجراتقىلى بولمىغـۇدهك 

ــدى ــىپ كهتكهنى ــاس گىرهلىش ــده چهمبهرچ ــۈز. دهرىجى ــده تهر  -ي كۆزۈڭ

  .التىرايتتى،گۇياكى گۈل بهرگىدىكى شهبنهمدهكتامچىلىرى ي

كۆزۈڭنى ئاچتىڭ، . قىلىپ قالدى» تىرىققىده«بىر چاغدا بىر نهرسه 

تهخسىده قىپقىزىل بىـر تۈمـۈر پارچىسـى يـاۋۇزانه . ئوق ئېلىۋېتىلگهنىدى

  .ئۇنىڭغا ناپرهت بىلهن قارىدىڭ. شۈمشىيىپ تۇراتتى

 -خــۇددى ئىســمى -دېــدى دوختــۇر، -! ئاجايىــپ قهيسهركهنســهن -

  !جىسمىڭغا اليىق

 -سهن ئۆزۈڭدىن . سهن ئۆزۈڭدىن پهخىرلىنىپ كۈلۈمسىرهپ قويدۇڭ

ئۆزۈڭنىــــڭ يــــاراملىق، قهيســــهر بىــــر جهڭچــــى ئىكهنلىكىڭــــدىن 

  .پهخىرلىنىۋاتاتتىڭ

  .مهن بۇ چاققىچه سهندهك قهيسهر يىگىتنى كۆرۈپ باقمىغان -

نۇڭغـا تهبهسسـۇم سهن دوختۇرالرغا، يارىـدارالرغا، سـۆيۈملۈك خوتۇ

ئۆزۈڭـدىن غۇرۇرلىنىۋاتاتتىـڭ؛  -سـهن ئـۆز. بىلهن مهغرۇر قاراپ قويدۇڭ

خوتۇنۇڭنىڭ ئالدىدا قهيسهرانه روھىڭنـى نامـايىش قىاللىغىنىـڭ ئۈچـۈن 
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ئىچىدىن  -غۇرۇرلىنىۋاتاتتىڭ؛ خوتۇنۇڭنىڭ ئالدىدا ماختىلىپ، ئۇنى ئىچ

ــــ ــــهلىگىنىڭ ئۈچ ــــىتىگه ئىرىش ــــش پۇرس ــــۇن قىلى ــــۆزۈڭگه مهپت ۈن ئ

  .غۇرۇرلىنىۋاتاتتىڭ

  ئۇ مهپتۇن بولدىمىكىن؟

  .بىلمهيتتتىڭ

لهنىتــى ئــۇرۇش . ئهممــا، مهپتــۇن قىالاليــدىغانلىقىڭغا ئىشــىنهتتىڭ

بولمىغان بولسا، زۇمرهتنى بۇ چاققىچه ئـۆزۈڭگه مهپتـۇن قىلىـپ بولغـان 

نىكاھ ئوقۇتۇپ، بىر  -چۈنكى سهن ئۇنىڭ بىلهن توي قىلىش . بوالتتىڭ

مهپتـۇن «بولۇش، بىر ياستۇققا بهند قىلىپبـاش قويۇشـنى ئائىلىگه جهم 

  .دهپ چۈشىنهتتىڭ» قىلىش

زۇمرهت جاراھىتىڭنى تـازىالپ تېڭىشـقا . دوختۇرالر چىقىپ كىتىشتى

؟ توۋا، كاساپهت، تېخىمـۇ !ھه –مېنىڭ خوتۇنۇم زۇمرهت شۇمۇ  .باشلىدى

ــا ــۇپ كېتىپتۇي ــق بول ــان بولســا! چىرايلى ــۇرۇش بولمىغ ــۈن... ئ ــق ك  قىرى

  ...توختاپ، دادامنىڭ قىرىقىنى بېرىۋېتىپ بولۇپ

ـــدى ـــده كۆي ـــڭ پىژژى ـــېغىش . يۈرىكى ـــوپى ب ـــۇ ت ـــېرىن تۇيغ –ش

بېغىشــلىرىڭغا باســتۇرۇپ كىرىــپ، پۇتۇڭنىــڭ ئــاغرىقىنى تىرىپىــرهن 

  !ئىسىت. شۇ پېتى تاشالپ قويۇپ كهپتىكهنمهن... ئهجهپ.قىلىۋهتتى

ېلىقـى يارىـدارالر ئهگهر ھ. ئۆزۈڭنى يوقىتىپ قويغىلى تاسال قالدىڭ

پوككىـده باسـقان،  بولمىغان بولسا، زۇمرهتنى كاپپىده تۇتۇپ، باغرىڭغـا

پتۇل شېخىنى قاررىغانـدهك گاچچىـده قـايرىپال چوكۇلـدىتىپ ابوينىنى ش

  .سۆيۈپ كهتكهن بوالتتىڭ،خۇددى تهلۋىدهك

  سۆيهلهرسهنمىكىن؟

  .خوتۇنۇميا ئۇ مېنىڭ. سۆيمهي ئهمىسه؟ چوقۇم سۆيىمهن

ئۇ شـۇنداق . جاراھىتىڭنى تېڭىپ بولۇپ، بېشىنى كۆتۈردى زۇمرهت 

ئاپئـاق خـاالت، قارلىغـاچ قۇيرۇقلـۇق . چىرايلىق، شـۇنداق ئومـاق ئىـدى

ــيىملهر  ــۇ كى ــۇددى ب ــقانىدى، خ ــال ياراش ــا قهۋهت ــما ئۇنىڭغ ــاق پوس ئاپئ
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زۇمرهتكىال ئاتـاپ الھىيىلهنگهنـدهك، زۇمرهتمـۇ مۇشـۇ كىـيىملهر ئۈچـۈنال 

كېرهكلىرىنـى يىغىشـتۇرۇۋېتىپ سـاڭا سـهبىي  –هرسـه ئۇ ن. تۇغۇلغاندهك

قىلىـپ ئـوت ئالـدى، » گۈپپىده«تهبهسسۇم سوۋغا قىلىۋىدى، يۈرىكىڭ 

شــۇڭا، ســهن ئۇنىــڭ دىڭىــزدهك . خــۇددى دوزاخنىــڭ تۇتۇرۇقىــدهك

تهپتهكشى، چوڭقۇر كۆزلىرىگه يېيىلىپال كهتتىڭ، گۇياكى ئهتىگهنده يۈز 

ئـۇ چىقىـپ . نغا يېيىلىپ كهتكهنـدهكئاچقان قۇياشنىڭ زهر نۇرلىرى زېمى

سـهن نـېمه دېيىشـىڭنى بىلهلـمهي تـۇرۇپال قالـدىڭ، سـېھىرلىك . كهتتى

سهن ئۇنى كۈتتۈڭ؛ تىرنىقىنىڭ ئۇچىنىمـۇ . تۇيغۇالر تىلىڭنى قويغانىدى

تۇتۇشقا، قۇندۇزدهك قاپقـارا چـاچلىرىنى سىالشـقا، ئىپـاردهك ھىـدلىق، 

زۇمــرهتتهك ســۈزۈك قارىچۇقىــدا ئــوتتهك قاينــاق تىنىقلىرىنــى ھىدالشــقا، 

ئۆزۈڭنىڭ بهختىيار سېماسىنى كۆرۈپ تهنتهنه قىلىشقا، ئاققۇ كۆكسىدهك 

يـۇمران باغرىغــا سـىڭىپ كېتىشــكه ئۈلگـۈرمىگهن ســۆيۈملۈك خوتۇنــۇڭنى 

ئـاخىر كهينىڭـدىكى يوتقـان ـ .خېلى ئـۇزاق زارىقىـپ كۈتتـۈك، كىرمىـدى

گهدىــنىڭگه قويــۇپ،  كــۆرپىلهرگه يۆلىنــپ، ئــالىقىنىڭنى گىرهلهشــتۈرۈپ

قاغىلىق بازىرىنىڭ باغئېرىق بـويى مهھهللىسـىده ئۆسـۈپ چـوڭ بولغـان، 

ئاشپهزلىكته خېلىالم نام چىقىرىپ، بازار خهلقىنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشكهن، 

ئوتتوز بهش ياشالدىكى بهستلىك، قارىمۇتۇقراق كهلگهن چېھرېگه قاپقارا 

  .لىرىگه قۇالق سالدىڭساقىلى خۇيمۇ ياراشقان تاشئاخۇننىڭ كهچۈرمىش

  

9  

  

بىر كۈنى ناماز شام بىلهن بىزنىـڭ ۋىـزۋوت كومانـدىكىرىمىز بىـزگه 

  :يىغىن ئېچىپ مۇنداق دېدى

يىگىتلهر، روتا كوماندىرى بىزنىڭ ۋىزۋوتنى ئارقا يولنى توسۇشنى  -

ھهممىڭالر بىلىسىلهر، بىز يىقىندىال تۇمشۇق ساراينى دۈشـمهن . بۇيرۇدى

ـــد ـــدىن تارتىۋال ـــدى. ۇققولى ـــقايۆتكهپ كېلىن ـــتابى ئارىتاش ـــك ش . پول
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-تۇمشۇقساراي مۇداپىئهلىنىشكه ئهپلىك جـاي بولغاچقـا دۈشـمهنلهر قايتـا

ئۇالرنىــڭ . قايتــا تــۆت قېــتىم ھۇقــۇم قىلىپمــۇ ئــۇ قــولىمىزدىن ئااللمىــدى

تۇمشۇقساراينى تارتىۋېلىشقا شۇنچه كۈچهپ كېتىشىدىكى مهقسىتى نـېمه؟ 

ۇمشۇقســـاراينى ئېلىـــپ، شـــۇ ئـــارقىلىق ئۇالرنىـــڭ مهقســـىتى شـــۇكى، ت

ــــاقچى ــــۇمران قىلم ــــىتابنى گ ــــدانلىق ش شــــۇڭا، دۈشــــمهنلهر . قومان

جىراالر بىلهن ماڭىدىغان ئارقا يولنى  -تۇمشايساراينىڭ غهربىدىكى جىلغا

ئـــۇالر جاســـۇس ۋه . ئىشـــغاق قىلىـــپ،بىزنى بىـــر يـــولىال يوقاتمـــاقچى

ىكى مـــۇداپىئه مۇناپىقالرنىـــڭ يـــاردىمى بىـــلهن بىزنىـــڭ ئارقـــا يولىـــد

شــۇڭا، بىزنىــڭ بــۇ . ســېپىنىزنىڭ ئــاجىز ئىكهنلىكىنــى بىلىۋالغــان گهپ

قېتىمقى ۋهزىپىمىز ئارقا يولغا بېرىپ، دۈشـمهنگه ئـۇ يهردىكـى مـۇداپىئه 

ــوش ــدۈرۈپ قوي ــى بىل ــتهھكهم ئىكهنلىكىن ــايتى مۇس ــېپىمىزنىڭ ناھ . س

ــدى ــۆز ئال ــي بويسۇنۇشــىنى، ئ ــا قهتئى غا شــۇڭا،يىگىتلىرىمىزنىڭ بۇيرۇقق

خالىغانچه ھهرىكهت قىلماسلىقىى،ئهڭ ئاخىرقى تىنىقـى قالغۇچهبـاتۇرانه 

  !جهڭ قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

  :  بىز ھهممىمىز تهڭال چۇقان سېلىشتۇق

  !ئازادلىق ئۈچۈن جېنىمىز چىدا -

  !تۇرت ئۈچۈن قىساس ئالىمىز -ئهل -

  !...ھۇررا !... ھۇررا !... ھۇررا  -

  .ساراي تاغلىرىنى تىتىرهتتىھۇررا سادالىرىمىز تۇمشۇق

بىز ئارقا يول ئېغىزىدىن چىقىپ، دۈشمهننىڭ مۇداپىئهسىدىن ئـون 

نهچچه چاقىرىمچه ئارىلىق قالدۇرۇپ، ناھايتى يۇشۇرۇن ھالـدا مـۇداپىئه 

  .ئىستىھكاملىرىنى قۇردۇق

ئارىدىن بىر ھهپته ئۆتۈپ كۈن نهيزه بويى ئـۆرلىگهن چاغدا،ئانـدى 

گـۈر  -ۋىزۋوت كوماندىرىمز ئوسـمان گـۈر. هلدىدۈشمهنلهر ھهرهكهتكه ك

) گۈر دهيتتۇق -گۈر چىققاچقا، بىز ئۇنى ئوسمان گۈر -ئۇنىڭ ئاۋازى گۈر(

دۈشمهن ئهھۋالىنى خېلى ئۇزاق كۆزهتلهندىن كېيىن، راتسىيىگه ئهمهلىي 
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شتابتىن چېكىنىش بـۇيرۇقى . ئهھۋالنى شتابقا دوكالت قىلىشنى بۇيرۇدى

  :ئهرۋاھىمىز قىرىق گهز ئۇچتىبۇنى ئاڭالپ . كهلدى

ــدىكهنمىز؟  - ــقا چېكىنى ــۇ، نېمىش ــداق گهپ ب ــولنى  -قان ــۇنچه ي ش

  بىكارغا ماڭدۇقمۇ ئهمدى ؟

ــدىن  - ــىۋىلىپ، ئان ــۇدهك ئېتىش ــادىن چىقق ــدا، پۇخ ھــېچ بولمىغان

  !چېكىنهيلى

  !شۇنداق قىلىلى، پۇخادىن چىققۇدهك ئېتىشىلى -

  !جىسالرغاــ ئۆزىمىزنى بىر كۆرسىتىپ قويىلى ئۇ نى

  ...ــ

ــۈر ــىپ  - ئوســمان گ ــاۋازىنى بىس ــڭ ئ ــاۋازى ھهممىمىزنى ــڭ ئ گۈرنى

  :شتىۈچ

  !ــ چېكىنىڭالر

  :سوئالالر يېغىلىپ كهتتى

  گۆشنىچۇ؟ ــ

  ــ يۇلۇنىچۇ؟

  ...ــ 

  : قالدى ـ گۈرنىڭ ئاۋازى ئاستىدا ئوسمان گۈر يهنه سوئالالر

  !ھهممىسى قالسۇن !چېكىنىش ــ

مهن  .شىپ بىر دهمدىال كۆزدىن غايىپ بولدىيىگىتلهر ئاتلىرىغا مىنى

 راسـتىنى ئىيتقانـدا، .شـىپپىده توختـاپ قالـدىم ئېتىمغا مىنىپ بولـدۇپ،

ــدۇ« ــى زهگهر بىلى ــدهك، »زهر قهدرىن ــۆز دېگهن ــا ۈئ ــپ، تاۋاقالرغ م ئېتى

لېگهنلهرگه دۆۋلهپ قويغـان  م پىشۇرۇپ،ۈئۆز ئۇسسۇپ قويغان پولۇالرغا،

 شمهنلهر كېلىپ بولغۇچه،ۈد« شۇڭا، .ىدىمپاقالن گۆشلىرىگه چىدىمىغان

ئېتىمنـى بـاغالپ  .ئاتتىن چۈشـتۈم دهپ ئويالپ، »ئازراق گۆش يهۋااليچۇ

ا ســيولغــا قارىغــاچ را پولــۇالرنى بىــر دۆڭــگه ئاچىقىــپ، گــۆش، قويــۇپ،

 .چه يېـدىمۈقورسـىقىم ئېتىلىـپ كهتكـ .ئىشتىھا بىلهن يېيىشكه باشـلىدىم
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  .نهيمۇ دېمهيتتىۈرشمهنلهرنىڭ ھېچبىر  قارىسى كۆۈد

 مهيلى، گۈر دۇربۇندا نېمىنى كۆرگهن بولغۇيتتى؟-مهن ئوسمان گۈر

 دهپ ئـــويالپ، شـــمهنلهرنىڭ قارىســـى كۆرۈنگـــۈچه تـــۇرۇپ باقـــاي،ۈد

  .ئورنۇمدىن قوزغالمىدىم

ــى ــ -ئىكك ــيىن،ۈئ ــدىن كې ــت ئۆتكهن ــدىكى  چ ســائهتچه ۋاقى ئالدىم

ــارا  ــۇددى ق ــمهنلهر خ ــۈزلهڭلىكته دۈش ــكهن ت ــىز كهت ــدهك چهكس چۈمۈلى

يهنه شىپپىده توختاپ  مهن ئېتىمنى  يېشىپ بولۇپ، .قىمىرالشقا باشلىدى

 توختـا، ئـۆمرۈم ئاشـپهزلىك بىـلهن ئۆتـۈپ كېتهرمـۇ مېنىـڭ؟ ده،-قالدىم

 دهپ ئـويالپ، شـمهنگه قارىتىـپ بىـر پـاي ئـوق ئېتىـپ باقـاي،ۈمهنمۇ د

 چـۈنكى، .مۈرهمگه مىلتىقىمنـى ئالـدىم ئېتىمنى قايتىدىن باغالپ قويۇپ،

شـمهنگه قارىتىـپ بىـر ۈلېكىن د مهن مهشىق قىلىپ ئوق ئېتىپ باققانيۇ،

كـۆزىنى -باش مىلتىقىمنى ئوقالپ، شۇڭا، .پايمۇ ئوق ئېتىپ باقمىغانىدىم

  .پ تهل بولۇپ تۇردۇمۈئىككى قورام تاشنىڭ ئارىسىغا مۆكۈن سىالپ،

بهخىرامــان  ئالــدىرىماي، دۈشــمهنلهر ئــاتلىرىنى ئاســتا ماڭــدۇرۇپ،

ــاتتىك ــارمىقىمنى ئېلىــپ، .ېلىۋات ــا ب ــۇ ۈد مهن كۈرجۇكق شــمهننىڭ تېخىم

  .يېقىنالپ كېلىشىنى كۈتۈپ جىممىده تۇراتتىم

سـهپنىڭ  .دۈشمهنلهر ماڭا ئېھتىيات بىلهن يېقىنالپ كهلمهكته ئىـدى

كىچىككىنه بېشىغا قازاندهك  ئاپئاق ئايقا مىنگهن، ئالدىدا ناھايىتى خىل،

ئوفىتســېر گــاھ قــوللىرىنى جهڭچىلىــرىگه قاســقان شــهپكه كىــيگهن بىــر 

ماڭـا قارىغـاچ  ــ گـاھ دۇربۇنـدا ئالـدىغا شىلتىپ بىر نېمىلهرنى دېـگهچ،

ئارىلىق سهكسهن  مهن دهل شۇ ئوفىتسېرنى ئاتماقچى بولۇپ، .كېلىۋاتاتتى

. ئالـــدىرىماي قارىغـــا ئېلىـــپ كۈرجـــۈكنى باســـتىم قهدهمـــچه قالغانـــدا،

 تســېر يهرگه پاالققىــده يىقىلــدى،قىلغــان ئــاۋاز بىــلهن تهڭ ئوفى»گــۈم«

-ئۇنىـڭ تهگـكهن يهنه بىر پـاي ئـوق ئـاتتىم، .خۇددى ئهسكى توقامدهك

دۈشــمهنلهر ئوفىتســېرى ئــاتتىن  چــۈنكى، .تهگمىگهنلىكىنــى ئۇقالمىــدىم

  .يىقىلىشى بىلهنال پاتىپاراق بولۇپ كېتىشكهنىدى
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ـــز يىگىتلهرنىـــڭ بۆكتۈرمىســـىگه ئـــۇچراپ قالغـــان  دۈشـــمهنلهر بى

ھېلىقى ئوفىتسـېرنىڭ ئۆلـۈكىنى  دهپ ئويالپ قالغان چېغى، مىز،ئوخشاي

  .ئاتقائارتىپ بهدهر تىكىۋېتىشتى

چــاڭ توزۇتــۇپ قېچىــپ -توپــا تىرىلىشــىغا قارىمــاي،-مهن ئــۆلهر

كۈلـــۈپ تېلىقىـــپ  پ،ۈكېتىۋاتقـــان دۈشـــمهنلهرنىڭ تاماشىســـىنى كـــۆر

ــاپتىمهن ــدا، .ق ــاي دهپ تۇرغان ــى  مهن قاچ ــپ كهتكىنىن ــڭ قېچى ئۇالرنى

  !ڭۈكۆر

بـۇ بـاالم سـهل دهلدۈشـرهك چـوڭ بولـۇپ «: كىچىكىمده دادام مېنى

ــدى ــدىغان،»قال ــى دهي ــۇ مېن ــۈيى «: يىگىتلهرم ــازراق س ــىنىڭ ئ كاللىس

 مهن دهلـــدۈش ئوخشايـــــمهن، راســـت دېگهنـــدهك، .دېيىشـــهتتى»بـــار

دۈشـمهنلهر يهنه  .يهنه قـاچقۇم كهلمىـدى .كالالمنىڭ سۈيى بار ئوخشايدۇ

ــاي، ــه ئات ــۇال كهلس ــۈككهن« رئ ــڭ مۇداپىئهســى كۈچل دهپ  »يىگىتلهرنى

ئـۈچ كـۈن قـاراۋۇللۇق  پولـۇ يهپ،-قورسىقىم ئاچسا گـۆش قالسۇن دهپ،

 ئىچىـم پۇشـۇپ كهتتـى، .دۈشمهننىڭ قارىسى قايتـا كۆرۈنمىـدى .قىلدىم

بىر ياغاچقـا بـايراق قىلىـپ چهگـدىم ـ  ئاخىر يېشىل بهلۋېغىمنى يېشىپ،

ئارقا يول ئېغىزىغا قاراپ  قاداپ قويۇپ،ئۇنى مهن ئوق ئاتقان دۆڭگه  ده،

  .ماڭدىم

جهڭـگه چىقسـاق بـوالتتى  ۋاي،«: مهن ئېتىمنى چاپتۇرۇپ يىگىتلهر

ــارمىز؟ قاچــانمۇ ۋاي، ئۆلگۈســى  دهپ تۇرالمــاي قېلىشســا، »جهڭــگه چىق

  .كهلگهن چېغى دهپ قاپتىكهنمهن

ــازادلىق  ــك، –ئ ــگهن  باراۋهرلى ــش دې ــۈن جهڭ قىلى ــق ئۈچ تىنچلى

ــپ كۆ ــكهن ئهمهســمۇ؟ئاجايى ــۈك ئىش ــدى ھهرگىــز ئاشــپهزلىك  ڭۈلل ئهم

  !...چوقۇم جهڭگه بارىمهن قىلمايمهن،

دېگهنلهرنى ئويلىغـاچ قومانـدانلىق شـىتابقا ناھـايىتى تېـزال يېتىـپ 

ھوي «: ئاتتىن چۈشۈپ بولغۇچه يىگىتلهر مېنى ئارىغا ئېلىۋىلىپ .كهلدىم

ى ئـۆلگهن چېغـى بىز تېخى سىن ئۈچ كۈننىڭياقى نهگه باردىڭ؟ گهلدهڭ،
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گــۈر ئــاچچىقالپ -لهشــكهر پولكوۋنىــك ئوســمان گــۈر دهپ قــاپتىمىز،

ئهمــدىال چۈشــهندۈرهي دهپ بولغــۇچه  .دېيىشــكىلى تــۇردى »...خــۇددى

-ئىتـى«: مهن .پ كىرىـپ ياقامـدىن تـۇتتىۈگۈر توپنى بۆس-ئوسمان گۈر

كۆزۈمـدىن ئـوت  .دهپ بولغۇچىال تهسـتهكتىن تـۆتنى يهپ بولـدۇم »مىتى

دادامـدىنمۇ بۇنـداق  .يۈزىم الزا سۈركىگهندهك ئېچىشىپ كهتتـى چاقناپ،

خـۇددى كىچىـك  بـۇ ئىـش ماڭـا بهكـال ئـار كهلـدى، .تاياق يېمىگهنىدىم

سـۇ « :بىـرى .ھهممىسـى جىمىـپ كېتىشـتى .بالىدهك يىغالپ كېتىپتىمهن

 مهن جامنى جهينىكىم بىلهن بىر قويۇپ، .دهپ بىر جامنى تهڭلىدى »ئىچ

  .سۇنى ئۆرۈۋهتتىم

  .گۈر-ــ دېدى ئوسمان گۈر... ئاچچىقىمدا خاپا بولما، ــ بولدى،

گهرچه ھهمــمه گۇنــاھ ئۆزۈمــده  مهن راســتىنال خاپــا بولغانىــدىم،

ئانـدىن  گـۈرگه،-ئـاۋۋال ئوسـمان گـۈر يىشىمنى سۈرتۈپ، كۆز بولسىمۇ،

  :يىگىتلهرگه قاراپ

ھهممىسـى  ــ دېـدىم،!ــ مهن ئهمدى ھهرگىـز ئاشـپهزلىك قىلمـايمهن

  :يران قېلىشتىھه

  ــ نىمىشقا؟ 

ــالرنى، ــان ئىش ــا بولغ ــىلي  مهن ئۇالرغ ــويلىرىمنى تهپس ــان ئ ئويلىغ

  .گۈر قاتتىق خىجىل بولدى-ئوسمان گۈر .سۆزلهپ بهردىم

 .ياشلىرىمنى قولياغلىقى بىلهن سۈرتۈپ تۇرۇپ ماڭـا كۆڭـۇل قويـدى

  .دهل شۇ چاغدا بۇ يهرگه پولكوۋنىك لهشكهر كېلىپ قالدى

قولۇمنى چېكهمگه قويۇپ  پۇتۇمنى جۈپلهپ، ىن تۈرۈپ،مهن ئورنۈمد

  :چاس بهردىم

ـــ ــك، ـ ــاالم پولكوۋنى ــك س ــۋار پول ــاليون-2 جهڭگى ــزۋوت  -1 بات ۋى

بولغـان ئىشـالرنى  ده، -ـــ دېـدىم!جهڭچىسى تاشئاخۇن دوكـالت قىلىـدۇ

  .تهپسىلىي دوكالت قىلدىم

ن رهمـدىۆئىككـى م پولك كوماندىرى لهشكهر ھاياجىنىنى باسـالماي،



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

118 

  :تۇتۇپ تۇرۇپ

  .ــ دهپ بىرمۇنچه ماختاپ كهتتى !...يىگىت ــ رهھمهت ساڭا،

ــاقتهك  ــان توزغ ــدا قالغ ــاپىلىقلىرىم بوران ــارلىق خ ــلهن ب شــۇنىڭ بى

  .پۇررىده توزۇپ كهتتى

پولك كوماندىرى بىزنىڭ ۋىزۋوتنى يهنه ھىلىقى قاراۋۇللۇق ئورنىغـا 

مهن قــاداپ  لگهنــده،بىــز قــاراۋۇللۇق ئورنىمىزغــا كه .بېرىشــنى بــۇيرۇدى

ــايراق، ــايراقتهكال قويغــان ب ــپهك ب ــۇراتتى خــۇددى يى ــدهپ ت ــز  .لهپىل بى

بايراققا چوڭقـۇر ھـۆرمهت  سهپلىرىمىزنى تۈزهپ، ئاتلىرىمىزدىن چۈشۈپ،

  :گۈر كوماندا بهردى-ئويلىمىغان يهردىن ئوسمان گۈر بىلهن تىكىلدۇق،

تكهن بايراققـا ــ يىگىتلهر،تاشئاخۇن ئۆز قولى بىلهن قاداپ لهپىلـده

  !ساالم

مده ۈمهن ئۆمر .ھاياجانلىق ياشلىرىم مهڭزىم بويالپ ئېقىشقا باشلىدى

  !بۇنداق ھاياجانلىنىپ باقمىغانىدىم

ئـۇ شـۇ تـاپتىمۇ  .تاشئاخۇننىڭ ئاۋازى بوغۇلۇپ توختـاپ قالغانىـدى

غۋارانه غايىلىك بۇ يىگىتكه ۇلۇسهنمۇ ئ .قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىۋاتاتتى

  .اياجان ئىلكىده ئالهمچه ئېھتىرام بىلهن تىكىلدىڭچوڭقۇر ھ

تاشئاخۇننىڭ بۇ ھېكايىسى بالىلىق چاغلىرىڭدىكى كىچىككىـنه بىـر 

بۇ تاغاڭـدا ئوقۇۋاتقـان كۈنلىرىڭنىـڭ  .ئىشنى يادىڭغا سېلىپ قويغانىدى

  .بهرگهن ئىشالر ئىدىز ۈبىرىده ي

  :نى تاغاڭ مامۇت ئهپهندىۈبىر ك

  .لمىگهن بالىالرنى يىغىپ كهلگىن،ــ دېدىكه سهن بېرىپ، ــ باالم،

بـۇ  .تېتىـك قهدهمـلهر بىـلهن يـۈرۈپ كهتتىـڭ سهن مـاقۇل بولـۇپ،

تېـرهكتىن بىـر  :ئهقىلنىڭ كالالڭغا قهيهردىن كهلگهنلىكىنى بىلمهيتتىـڭ

 ئاندىن بهلۋېغىڭنى يېشىپ، يوپۇرماقلىرىنى پۇتىدىڭ، شاخ سۇندۇرۇپ،

بـالىالرنى  .ىگىپ بايراق ياسـىدىڭئۇنى تاياقنىڭ ئۇچىغا ئهپلهشتۈرۈپ چ

  :تاغاڭ بۇنى كۆرۈپ .يېغىپ بايراققا ئهگهشتۈرۈپ مهكتهپكه كهلدىڭ
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ــ دهپ سېنى چوڭقۇر مېھرى ۋه ! ئهقلىڭگه بارىكالال ــ رهھمهت باالم،

  .ھاياجان بىلهن سۆيۈپ كهتتى

ھاياجان ۋه ھايـاتىي كـۈچ بىـلهن  شۇالرنى ئويالپ ۋۇجۇدۇڭ ئۈمىد،

 .قهلبىڭ گـۈزهل كـۈيلهر جهنـنهت ساداسـى بىـلهن تولـدى .قاپالنغانىدى

يۈرىكىڭده تاشئاخۇن قادىغان بۇيۇكانه بـايراق جهنـنهت ساداسـىغا جـور 

  .بولۇپ لهپىلدهپ تۇراتتى

شــېرىن بىــر تۇيغــۇ تــوپى ئۈســتۈڭدىن شــىددهت بىــلهن باســتۇرۇپ 

شـۇ  پ،ۇڭنى يۇمـۈسـهن كـۆز .خۇددى باھار كهلكۈنلىرىدهك .كېلىۋاتاتتى

تېخىمــۇ زور ھايــاتىي كــۈچكه  نىگه غهرىــق بولــۇپ،ۈتۇيغــۇ كهلكــشــېرىن 

  .تولدۇڭ

10  

  

  .ــ قوپۇڭ،ئاش ئىچىڭ

 ڭنى ئاچتىڭ،ۈسهن كۆز .بىرى شۇنداق دهپ ساق پۇتۇڭنى نوقۇدى

داستىخاندا ھهمراھلىرىـڭ سـۇيۇقئاش ئىچىـپ  .ئالدىڭدا زۇمرهت تۇراتتى

 .تـۇراتتى ئالدىڭدىكى قاچىـدىن پـۇرقىراپ بـۇس چىقىـپ .ئولتۇرۇشاتتى

سـهن  .زۈمرهتنىڭ قىپقىزىـل مهڭـزى كهچكـى شـهپهقتهك جىلـۋه قىالتتـى

شـۇنداق  خـۇددى دىۋىـدهك، ئهتىگهندىن بېرى ئـۇخالپال كهتكهنىـدىڭ،

 زۇمـرهت ئويغاتمىغـان بولسـا، .شـۇنداق تـاتلىق ئۇخلىغانىـدىڭ شېرىن،

مۇشـۇنداق ئـۇخالپ بـاقمىغىلى قانچىلىـك  قاچانغىچه ئۇخاليتتىڭكىنتاڭ؟

گويـاكى  بۇ تولىمۇ خاسىيهتلىك ئۇيقـۇ ئىـدى، .انلىقىنى ئۇقمايتتىڭبولغ

سـهن ئهسـنهپ  ـــ  .سۆيگۈ شارابىدا مهس بولغان ئاشىقنىڭ ئۇيقۇسـىدهك

سـهن  .زۇمرهت چىقىپ كهتتى .قاچىنى قولۇڭغا ئالدىڭ كېرىلىپ قويۇپ،

سـهن ئىككىنجـى قاچـا ئاشـنى ئىچىـپ بولـۇپ  .ئاش ئىچىشكه باشلىدىڭ

 .پ ھهيــران قالــدىڭۈرۈبېشـىڭنى كۆتــ .رهت يهنه كىــردىتۇرۇشـۇڭغا زۇمــ

ئـۇالر قاچـانالردا چىقىـپ  .نمهيتتىۈھهمراھلىرىڭنىڭ بىرىمۇ كۆر چۈنكى،
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  كېتىشتىكىن؟

  .بىلمهيتتىڭ

شـېرىن تهسـهۋۋۇرالر ئىلكىـده ئۇالرنىـڭ قاچـانالردا  شېرىن خىيال،

 .نىدىگۇگۇم پهردىسى تارتىلغا .چىقىپ كېتىشكىنىنى تۇيمايال قالغانىدىڭ

  :سورىدىڭ زۇمرهت زۇمرهت قاچا ــ قۇچىالرنى يىغىشتۇرۇشقا باشلىۋىدى،

  ــ ئانام خېلى ساقما؟

  .ــ ساق خېلى

  .نهتتىۈپهرىشان كۆر ئۇ تولىمۇ غهمكىن،

  زادى نېمىشقا؟ نېمىشقا؟

  .بىلمهيتتىڭ

  سىز نېمىشقا كهلدىڭىز؟ ...ــ سىز

ىسـهم بـوالمتى ــ كهلدىم شۇ، ــ دېـدى ئۇسـاڭا قارىماستىن،ـــ كهلم

  ئهمىسه؟

  .پ سىرتقا ماڭدىۈئۇ قاچىالرنى كۆتۈر

  .سهن ئۇنى توستۇڭ

  .مۇڭدىشىمىز ئولتۇرۇڭ بىردهم، ــ نهگه بارىسىز؟

ئـۆي ئىچىنـى  .سـۇپىنىڭ لېۋىـدىال ئولتـۇردى ئۇ قاچىالرنى قويـۇپ،

قانـداق باشالشـنى بىلهلـمهي تهمتىـرهپ  گهپنـى نهدىـن، .سۈكۈپ باستى

  :ئاخىر .قالدىڭ

  .مېنى سېغىندىڭىزما؟ــ دهپ سورىدىڭ...مېنى ۇمرهت،ــ ز

سـهن  .يهرگه قارىۋالـدى زۇمرهت ساڭا الپپىـده بىـر قـاراپ قويـۇپال،

نهزهرده تاقابىــل  ئاشــىقانه ئۇنىــڭ شــۇ چاقمــاق كهبــى مهســۈم نىگاھىغــا

جهڭگـاھقىمۇ  !شـۇنداق سـېغىندىم سـېغىندىنم،«: سهن ئۇنىڭ .تۇردۇڭ

پ جـاۋاب بېرىشـنى شـۇنچىلىك ئـارزۇ ده »!سىزنى سېغىنىپ كهلدىم شـۇ

خــۇددى ســهن ئــۇنى  ســىنى سېغىنىشــى، ئــۇ چــۈنكى، .قىلىــپ قالــدىڭ

ئۇنى ۋىسـال پهيتىـده ۋىسالسـىز  سېغىنغاندهكال سېغىنىشى كېرهك ئىدى؛
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سهن كۈتكهن  ئهمما، .قالغان مۇھهببىتىڭنىڭ سېغىندۇرۇشى كېرهك ئىدى

  :ن جاۋاب بهرگهنىدىئۇ سوئالىڭغا سوئال بىله .جاۋابقا ئېرىشهلمىدىڭ

  ــ سىزچۇ؟

 ئـۇ تېخـى سـهبىي، چـۈنكى، .سهن بۇنىڭدىن رهنجىـپ كهتمىـدىڭ

سـهن ئۇنىـڭ سـهبىي يـۈرىكىنى لهرزىـگه سـېلىش  شـۇڭا، .مهسۈم ئىـدى

  :ئۇچۇن

ـــ دېـدىڭ ! زۇمرهت سېغىنىپ ئۆلهيال دېدىم، ــ شۇنداق سېغىندىم،

  ھاياجانلىق تهلهپپۇزدا، ـ سىزچۇ؟

سـهن ئۇنىـڭ جاۋابىغاــ  .جىممىـده ئولتـۇراتتىئۇ كىگىزنى تـاتىالپ 

ئۇنىڭ بۇالق سـۈيىدهك شىۋىرالشـلىرىغا  ئاشىقانه جاۋابىغا تاشنا ئىدىڭ؛

سۆيۈشـلىرىگه  تـۇرۇپ، بوينۇڭغا چىڭگىلىكتهك ئېسـىلىپ تهشنا ئىدىڭ؛

 ۈسـۆيگ پ،ۈرۈسهبىي باغرىغا سېنى چوڭقۇر چۆك يۇمران، تهشنا ئىدىڭ؛

  .تهشنا ئىدىڭدىڭىزىغا غهرىق قىلۋېتىشىگه 

  .زۇمرهت ئۇنداق قىلمىدى بىراق،

  »!مهن قىلىمهن سىز ئۇنداق قىلمىسىڭىز،«

 .ئۇمۇ قىمىرالپ كهينىگگه سـۈرۈلدى سهن ئۇنىڭغا يېقىنلىشىۋىدىڭ،

 ســهن ئــۇنى چۈشــىنهتتىڭ، چــۈنكى، .بۇنىڭــدىنمۇ قىلــچه رهنجىمىــدىڭ

هن ئۇنىڭ ئاچىسى ـــ مهرھـۇم ئايـالىڭمۇ تـوي كېچىسـى شـۇنداق نـاز بىـل

كېـيىن سـېنى  .نـازلىق سىلكىشـلىگهن سېنى نـازلىق تىللىغـان، قاچقان،

  ...زۇمرهتمۇ .قوغالپ تۇرۇپ سۆيىدىغان بولۇپ قالغانىدى

  »...قاراپ تۇرۇڭ،سىزمۇ«

  زۇمرهت؟ شۇنداقمۇ، ــ مېنى سېغىندىڭىز،

ئۇمۇ  .سهن شۇنداق دىگهچ ئۇنىڭغا بىلىنهرــ بىلىنمهس يىقىنالشتىڭ

  :كهينىگه سۈرۈلگهچرمهيال ۈساڭا سهزد

  .ــ دېدى سهن ئارانال ئاڭلىيالىغۇدهك قىلىپ ...سېغىنىپ ...ــ ھهئه

 بۇ جاۋابتىن ۋۇجۇدۇڭ شېرىن جۇغۇلداش ئىلكىـده ئېـرىپال كهتتـى،
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ـــىمابتهك ـــۇددى س ـــ .خ ـــلىرىغا چۆمۈل ـــارلىق ھېس ـــڭ بهختىي پ ۈيۈرىكى

  .مهستخۇشالندى

  .بىلهتتىم ــ سېغىندىغانلىقىڭىزنى،

زۇمرهت قىپقىزىل يالغـان گهپ قىلۋاتقـانلىقىنى  تىڭ؛بىلمهيت ئهمما،

ـــڭ؛ ـــهن ئهمهس، بىلمهيتتى ـــېغىنغىنىنىڭ س ـــڭ س ـــقا ئۇنى ـــرى  باش بى

  .ئىكهنلىكىنى ئهسال بىلمهيتتىڭ

 بىلــگهن بولســاڭ، .ھهتتــا بــۇنى خىيالىڭغــا كهلتۈرۈپمــۇ قويمايتىــڭ

بهختىيــارلىق  تهسـهۋۋۇر قىلىــپ باققـان بولسـاڭ، پ،ۈرۈخىيالىڭغـا كهلتـ

ــلى ــىده ھېس ــالر دهررىس ــازابلىق ھېس ــا ئ ــنىڭ ئورنىغ رىدا مهستخۇشلىنىش

  .خۇددى ئېشىپ قويۇپ بېرىلگهن يىپهك ئارقاندهك تولغانغان بوالتتىڭ،

  !ــ ئهجهب قهيسهركهنسىز

ــالر، ــېرىن ھېس ــلهن ش ــۇ ســۆزى بى ــڭ ب ــهۋۋۇرالر  ئۇنى ــېرىن تهس ش

سهن ئۇنىڭ ماختىشىدىن شـۇنداق خـۇش  .پ چىقتىڭۈقاينىمىدىن سۈزۈل

ســهن ئۇنىــڭ ماختىشــىغا  چــۈنكى، .شــۇنداق ھاياجانالنــدىڭ دۇڭ؛بولــ

ڭگه ۈئۇنى ئـۆز ئۇنى ئۆزۈڭگه شۇنچه مهپتۇن قىالاليتىڭ؛ ئېرىشهلىسهڭال،

  .قىالاليتتىڭ بىقارار -ڭگه شۇنچه ئاشىقۈئۆز شۇنچه مهپتۇن قىاللىساڭال،

ــاختا  ــدىڭ ســهن س ـــ دې ــى بولمايدۇ،ـ ــۇنى قهيســهرلىك دېگىل ـــ ب ـ

  .تېخىمۇ ماختانغۇڭ كېلىپ كهمتهرلىك بىلهن

بارمـــاي قايتىـــپ  ـــــ بۇلتـــۇر جهڭـــگه بـــارىمهن دهپ كېتىـــپ،

 .رهكمىكىن دهپ قـاپتىمۈتوخۇ يـ بىر المزهلله، كهلگهنلىكىڭىزنى ئاڭالپ،

  !تېخى

 .لگهندهك ۋىلىقـالپ كۈلـدىۈتۆك ۇزۇمچهت شۇنداق دهپ قاپاقتىن س

ئـارقىلىق  شـۇ ڭ؛ۈپ كۈلدۈنۈسهنمۇ ئۇنىڭ كۈلكىسىدىن ئاشىقالرچه سۆي

پهخرىمهنلىـك  ڭگه مهپتـۇن قىالاليدىغانلىقىـدىن ئۈمىـدلىنىپ،ۈئۇنى ئۆز

شۇنداق پهخرىمهنلىك تۇيغۇ ئىلكىـده ئۇنىڭغـا تىكىلىـپ  .بىلهن كۈلدۈڭ

  :تۇرۇپ سۆزلهشكه باشلىدىڭ
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دادامنىڭ روھـى  مهن بهك خېجىل بولدۇم، .مېنىڭ سهۋهنلىكىم ــ بۇ

ېئىرلىرى مېنى شـۇنداق خېجىـل دادامنىڭ ش مىنى بهكمۇ خېجىل قىلدى؛

ئۇنىـڭ  .بىزنىـڭ روتـا كومانـدىرىمىز شـائىركهن سىز بىلمهيسىز، .قىلدى

ـــۆلگهن قوۋمنىـــڭ ئىســـتىقبالى  دېيىشـــىچه، ـــرىش روھـــى ئ ـــان بې قۇرب

ھـازىر  ئـۇ بـۇ ھهقـته بىـر پـارچه شـېئىر ئوقـۇپ بېرىپتـى، .بولمايدىكهن

ئـۇ  .ربان بېرىپتـۇچۈن قۇۈدادام مهن ئ ئويالپ باقسام، .ئۇنتۇپ قاپتىمهن

نۇرغۇنلىغـان  كېسـهل روھىمنـى، قۇربان بېرىش ئارقىلىق مېنىڭ زهئىپ،

مىـدىن كېـيىن ۈدادامنىـڭ ئۆل .كېسهل روھالرنى قۇتقـۇزۇپ قـاپتۇ زهئىپ،

 ھهتتـا سـىزگه يۇرتىمىزدا جهڭگه ماڭمىغان ئهرلهر ناھـايىتى ئـاز قالـدى،

 زۇمـرهت، تىڭـا،ئېي ...چوكانالرمۇ جهڭگه ئاتلىنىـپ كهتتـى-ئوخشاش قىز

روھ دېگهن  روھ، –شېئىر دېگهن  مهن دهپ بېرهي، شېئىر دېگهن نىمه؟

تومۇرلىرىمغـا -دادامنىڭ شېئىرلىرى تومۇر دادامنىڭ روھى، !ــ شېئىركهن

ــادهمگه  روھىمنــى پهرۋىشــلهپ، ېرىــپ،بســىڭىپ  ــر ئ مېنــى ھهقىقىــي بى

-ى كـۈچشېئىر سـىھر ئېتراپ قىلماي تۈرالمىدىمكى، .ئايالندۇرۇپ قويدى

سهن  ــ!...خۇددى مۇھهببهتتهك قۇۋهتكه ئىگه ئاجايىپ ئۇلۇغ نهرسىكهن،

ـــۇڭنى ـــىرلىك نۇتق ـــۇھهببهت« تهس ـــك  »م ـــلهن مۇھهببهتلى ـــۆزى بى س

ــدا ۈئۆز ن،ۈئاخىرالشــتۇرالىغىنىڭ ئۇچــ ڭــدىن چهكســىز رازى بولغــان ھال

ـــۆز ـــدىن،ۈس ـــۇڭا دادام ـــڭ، ـــــ ش ـــۇنداق تۈگهتتى دادامنىـــڭ  ڭنى ش

  !ڭ روھىدىن پهخىرلىنىمهنشېئىرلىرىدىن دادامنى

  !ــ رهھمهت

دېگهن  »ن ئهمهسۈئېرىم بولغانلىقىڭىز ئۈچ« سهن ئۇنىڭ چۈنكى،

ئهگهر ئۇنىڭ سـۆزىنىڭ  سۆزىنى يۇتۇۋهتكهنلىكىنى سهزمهي قالغانىدىڭ،

يۇتـۇۋېتىلگهن  ئهلۋهتته، ككه دىققهت قىلغان بولساڭ،ۈئوتتۇرىدىكى ئۈزل

پهخرىمهنلىك ھېسسـىياتلىرىڭ  ڭا،شۇ .شۇ سۆزنى ئاسانال سېزىۋاالاليتىڭ

  .ھېچقانداق توسالغۇغا ئۇچرىمايال مهۋج ئۇرۇۋهردى

ك خوتۇنۇم بىلهن ۈملۈسىزدهك سۆي ــ مهنمۇ سىزدىن پهخىرلىنىمهن؛
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بىــر پولكتــا جهڭ قىلۋاتقىنىمــدىن چهكســىز  بىــر مهقســهتته،بىر غايىــده،

  !پهخىرلىنىمهن

ئىالھىـــي  نىكـــاھتىن كېيىنكـــى بـــۇ مۇھهببهتلىشـــىش ۋۇجۇدۇڭغـــا

ــڭ  .تۇيغــۇالرنى بهخــش ئهتمهكــته ئىــدى ســهن شــۇ ئىالھىــي تۇيغۇالرنى

يېقىـنال  سـۈرۈله ئۇنىـڭ يېنىغـا-تۈرتكىسـىده خـۇددى سـازاڭدهك سـۈرۈله

ئهگهر زۇمرهتمـۇ تامغـا چاپلىشـىپ قالمىغـان بولسـا، . كېلىپ بولغانىدىڭ

سـهن . بهلكىم ئۇنىڭغا بۇنچىلىك يـېقىن كېلهلمهسـلىكىڭ مـۇمكىن ئىـدى

ــراقئۇن ــۇڭ، بى ــولىنى كاپپىــده تۇتت ــڭ ق ــولى  ،ى ــىلىق ق ــڭ سىپس ئۇنى

  .ئالىقىنىڭدىن مىرتتىده سۇغۇرۇلۇپ كهتتى، خۇددى بېلىقتهك

  . يارىدارالر كىرىپ قالىدۇ ھېلى بىكار ـــ جىم تۇرۇڭ،

  !ـــ مهيلى كىرىپ قالسا

  ! ـــ ۋاي تېخى، مهيلىمىش

ئۇنىـڭ  ئۇ پهرىشـانه كۈلـدى، سـهن ئاشـىقانه تهبهسسـۇمىڭ بىـلهن

  .كۈلكىسىگه جور بولدۇڭ

ــڭ  ــدىم، ئۆزۈمنى ــاق قىلمى ــا چاقچ ــڭ خوتۇنىغ ــر كىمنى ـــ مهن بى ــ

  ...خوتۇنىغا

  !ـــ ساپ قېلىنكهنسىز خۇدى

  .ئۇ ۋىللىده قىزاردى، خۇددى يۈرىكىڭدىكى چوغدهك

ئۇنتـۇپ !ـــ نېمه قاچىسـىز ئهمىسـه؟ مهن سـىزنىڭ ئېرىڭىـز جۇمـاڭ 

يېلىندىڭ،ـــ ساق  ـــ بىچارىالرچه!االيقالمىغانسىز؟ كېلىڭ، بىرنى سۆيۈۋ

  !بولىدىغان بولسام خۇدى

قـۇۋۋهت، جـۈرئهت بېغىشـلىغانىدى، -ئوتتهك تهلپۈنۈش سـاڭا كـۈچ

تهقهززالىق ئىلكىده ئۇنىڭ بوينىدىن كاپپىده تۇتۇپ، باغرىڭغا چىڭڭىده 

ئوتلۇق لهۋلىرىگه چوكۇلدىتىپ سۆيهي دهپ بولغۇچه  غۇبارسىز، بېسىپ،

  .خۇددى ئۈركۈگهن كېيىكتهك تۇرۇپ كهتتى،ئۇ لىككىده 

  .سهن ھهسرهتته قالدىڭ
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يارىدارالر بىلهن مۇڭدىشىش . جاراھىتىڭ كۈنسېرى ياخشىلىنىۋاتاتتى

ئارقىلىق زۇمرهت ھهققىدىكى شېرىن تهسهۋۋۇرلىرىڭنى، ئۇنىڭغـا بولغـان 

زۇمرهت بىلهن يالغۇز  ئوتتهك تهلپۈنۈشلىرىڭنى تىزگىنلهشكه تىرىشاتتىڭ،

ــنى،قېلى ــلهن  ش ــڭ بى ــڭ؛ ئۇنى ــارزۇ قىالتتى ــنى ئ ــانغۇدهك مۇڭدىشىش ق

ــا ســىڭىپ  ــۇمران باغرىغ ــاققۇ كۆكســىدهك ي ــانغۇدهك باغىرلىشىشــنى، ئ ق

كىرىپ، غايىـپ بولـۇپ كېتىشـنى ئـارزۇ قىالتتىـڭ؛ سـهبىي لهۋلىرىـدىن 

قېنىپ شورىغاچ ئامانىتىڭنى تاپشۇرۇۋېلىشنى -سۆيگۈ زهمزهملىرىنى قېنىپ

مانىتىڭنىــڭ كىشـــى قولىغــا چۈشـــۈپ كېتىشـــىدىن ئا. ئــارزۇ قىالتتىـــڭ

ئامـانىتىڭنى قانـداق . ئىزتىراپلىق خىيالالرغـا غهرق بوالتتىـڭ ئهنسىرهپ،

ــــڭ ــــده ئىزدىنهتتىــــڭ، ئويلىناتتى ــــز ئېلىــــۋېلىش ھهققى . قىلىــــپ تى

  ئااللهرسهنمىكىن؟ 

ئـۆزۈم خالىغـان چاغـدا ئالسـام . چوقۇم ئالىمهن، ئېلىش ھهققىـم بـار

  .ىڭ خوتۇنۇم، نىكاھلىق خوتۇنۇمنېئۇ م. بولۇۋېرىدۇ

ياتـاقنى بىكـارالپ كېتىشـىنى  سهن يارىدارالرنىڭ پاتراق ساقىيىپ،

  .ئهمما، بىرى كهتسه، ئىككىسى كېلىپ تۇراتتى. تىلهيتتىڭ

جاراھىتىــڭ ناھــايىتى تىــز ســۈرئهتته ياخشــىلىنىپ، ســېنى بىئــارام 

ــاالتتى ــا س ــى، ئىزتىراپق ــىال، جهڭ. قىالتت ــاراڭ ساقايس ــۈنكى، ي ــا چ گاھق

ئهمدى سهن ھهرگىز زۇمرهتنى دهپ، ئۇلۇغۋارانه ئىستىكىڭدىن  .كېتهتتىڭ

قهلبىڭـــدىكى گـــۈزهل ،ئېتىقادىڭـــدىن يېنىۋېلىپ –ۋاز كېچىـــپ، غـــايه 

ئهمما، يهنه . كۈيلهرـــ جهننهت ساداسىدىن مهھرۇم قېلىشنى خالىمايتتىڭ

بىـــر جهھهتـــتىن، جهڭگاھقـــا كېتىـــپ قېلىـــپ، ئامـــانىتىڭنى ئااللمـــاي 

ىشىڭدىنمۇ ئهنسـىرهيتتىڭ؛ نـاۋادا جهڭـده قۇربـان بولـۇپ كهتسـهڭ، قېل

سۆيۈملۈك خوتۇنۇڭنىڭ قىزلىق باھارىدىن ھوزۇر ئااللماي، بـۇ دۇنيـادىن 

ئارماندا كېتىشىڭدىن ئهنسىرهيتتىڭ؛ زۇمرهتنىڭ ئهرگه تېگىپ، يهنه قىز 

   ...پېتىچىال كىملهرگىدۇر نېسىپ بولۇپ كېتىشىدىن ئهنسىرهيتتىڭ

ۈن توختاپ، ئامـانىتىمنى ئېلىۋېلىـپ، ئانـدىن كهلـــسهممۇ قىرىق ك
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رۇخسهت ئېلىپ بېرىپ، بىر كـېچه قونـۇپال يېنىـپ كهلسـهممۇ . بوپتىكهن

پۇتــۇم ! ھېلىمــۇ كېچىكمهيمهن،چوقــۇم ئــالىمهن! بــوپتىكهن، ئىســىت

  ! پۈتۈنلهي بىر ساقايسۇن قېنى

ــــئاخۇننىڭ  ــــپ، تاش ــــۇ يهرده توختىتى ــــالىڭنى مۇش ــــهن خىي س

 . گه قۇالق سالدىڭكهچۈرمىشى

  

11 

  

ـــ شۇ ئىشتىن كېيىن،ـــ دهپ سـۆزىنى باشـلىغانىدى تاشئاخۇن،ــــ 

. بىراقال ئودىلنىيه كوماندىرى بولۇپ قالدىم مهن ئاشپهزلىكتىن قۇتۇلۇپ،

مهن ساۋاتسىز بولغاچقا، مۇھهممهد روزى ئىسىملىك يهكهنلىك بىر يىگىت 

  .كوماندىرلىقىغا تهيىنلهندى ماڭا كاتىپلىققا ھهم ئورۇنباسار ئودىلنىيه

ئارىـدىن ئىككـى كــۈن . بىـز ئارقـا يـول ئېغىزىغـا يېتىــپ كېلىشـتۇق

 ئۆتۈپ، بىز دۈشمهننىڭ ئىككـى روتـا ئهسـكىرىنىڭ ھۇجۇمىغـا ئـۇچراپ،

  .مۇھهممهد روزى بىلهن مهن ئهسىرگه چۈشۈپ قالدۇق

بىزنى ئهسىر  تۇتۇش بولسا كېرهك،» تىل«دۈشمهنلهرنىڭ مهقسىتى 

سـاناپ يـۈرهتتىم، » نـوچى«ئـۆزۈمنى خېلـى . دهررۇ چېكىنىشـتى ئېلىپال

بۇرنۇم قاناپ، -ئېغىز: بىردهمدىال نوچىلىقىمنىڭ ئىككى پۇللۇقى قالمىدى

مــۈكچىيىپال  قاپــاقلىرىم كۆكىرىــپ، قولــۇم گهجگهمــگه باغلىنىــپ،-قــاش

مۇھهممهد روزىنىڭمۇ ئوڭ قاپىقىدىن ئاققان قـان بويۇنلىرىغـا . قالغانىدىم

  .كىرىپ كهتكهنىدىيامراپ 

بىـــز ئـــۇدۇل يهكهن شـــهھرىگه ئهكىرىلىـــپ، ھهربىـــي تۈرمىنىـــڭ 

ئارقا يول ئېغىزىنى ساقالۋاتقان « :ئۇالر. تايىقىنىڭ تهمىنى راسا تېتىدۇق

بىزنـى ھهر كـۈنى  دهپ سـوراپ،» قانچىلىك ئهسـكىرىي كۈچـۈڭالر بـار؟

ــار« :بىــز .ھارمــاي قــامچىاليتتى ــر پولــك ئهســكىرىمىز ب دهپ چىــڭ  »بى

ئهگهر ئۇالر ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلىۋالىدىغانال بولسا، ئارقا يول . تۇراتتۇق
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  .ئېغىزىنى ساقالپ قېلىشىمىزدىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايتتى

ئهمما، ھاياتىمىزدىن پۈتۈنلهي ئۈمىد ئۈزۈپ يۈرگىنىمىزگه بىر ھهپته 

-سـوراق: بولغاندا، بىز بىراقال ئهتىۋارلىق ئـادهملهرگه ئايلىنىـپ قالـدۇق

كۆيـۈك زاغرىنىـڭ ئورنىغـا  ئۇمـاچ،. دۇمبـاالرمۇ توختىـدى-تايـاق سوئال،

پولو ئالماشتى؛ سوغوق سۇنىڭ ئورنىغـا نـاۋات بىـلهن دهملهنـگهن -گۆش

تـــاغ « ،»چهنتـــۇ«شـــاراب ئالماشـــتى؛ -ئىسســـىق چـــاي، ئېســـىل مهي

، »تاشـــئاخۇن«لهرنىـــڭ ئورنىغـــا »مهمهت«، »تـــاش«، »ئـــوغرىلىرى

ئازاده، يورۇق خانىالرغا، -سىق تۈرمه كهڭسې ئالماشتى؛» مۇھهممهدجان«

لـۆم تۆشـهكلهرگه، گۇنـدىپايالرنىڭ -ئاستىمىزدىكى شـال پاخـاللىرى لـۆم

  .ئون سهككىز ياشالردىكى چىرايلىق قىزالر ئالماشتى –ئورنىغا ئون يهتته 

ــدۇق ــران قالمى ــز بۇنىڭــدىن ھهي ــاق . بى ــى تاي ــۇالر بىزن چــۈنكى، ئ

ـــۇش -اق راھهتئـــارقىلىق يۇمشـــىتالمىغاچقا، مۇشـــۇند ـــك تۇرم پاراغهتلى

-بىزمـۇ ئۇالرغـا ماسلىـــشىپ يېـدۇق. ئارقىلىق يۇمشـاتماقچى بولۇۋاتـاتتى

ــدۇق ــدۇق-ئىچتۇق،ئوينى ــۆز . كۈل ــا ك ــق قىزالرغ ــى چىرايلى ــا، ھېلىق ئهمم

ــلهش ــالمىدۇق، ئهركى ــى س ــۇدىمىزنى -قىرىمىزن ــدىنىپ، خ ــا ئال نازلىرىغ

بىردىنال بىزده  ېيىن،ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتكهندىن ك .يوقىتىپ قويمىدۇق

سىڭىللىرىمىز، ئۈچۈن ئۆچ -قىزلىرىمىز، ئاچا-دهپسهنده قىلىنغان خوتۇن

ئىشـقا  .ده، ھهدهپ ئىشقا چۈشۈپ كهتتـۇق-ئېلىش ئىستىكى پهيدا بولدى

بىر كـۈن تـاغ  بۇ مۇشۇنداق ئۆتنه جاھان،«: بىرىمىزگه-چۈشۈۋېتىپ بىر

  .ىرالپ قويۇشتۇقدهپ پىچ» ...چۆرگىلىسه، بىر كۈن باغ چۆرگىلهيدۇ

بىـز  .بىز بىر كۈنى كهچته يهنه كاتتا بىر زىياپهتكه داخىـل بولـدۇق

ئهللىك ياشالردىكى ئېگىز بوي، سېمىز، سـېرىق چىـراي، سـول مهڭزىـده 

بهش تــال ئــۇزۇن تــۈكلىرى بــار بىــر -خالىــدا تــۆت تىرناقچىلىــك خــالى،

 –هنجـاڭ ياڭ تۇ« باشقىالرنىڭ .ئوفىتسېرنىڭ يېنىدىال ئورۇن ئالغانىدۇق

  .دېيىشلىرىدىن بىز ئۇنىڭ تۈهنجاڭ ئىكهنلىكىنى بىلدۇق» ياڭ تۇهنجاڭ

سـېنى ... ـــ دېدى ياڭ تۈهنجاڭ،ـــ تـاغ ئوغرىمـا .ـــ ھهي تاشئاخۇڭ
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كاتتـا ... سهن داڭلىق ئاشپهز تۇرسا... سهپكه قوشۇلۇپ ئېلىپما... ئالداپما

  ... باتۇر تۇرسا

ۇپ، قامالشـتۇرۇپ سـۆزلهپ ياڭ تۈهنجاڭ ئۇيغۇرچىنى ئاشۇنداق بـۇز

شۇنىڭ بىلهن سۆھبىتىمىز راۋانلىشىپ . بواللماي، ئاخىر تىلماچقا قارىدى

  . كهتتى

ــاچ ــاغ ئوغرىلىرىنىــڭ ســېنى ئ ـــ ت ــر-ــ ــوق قويــۇپ، جهبى ــا –ت جاپاغ

ئـــاران ! ســـالغاننىڭ ئۈســـتىگه بهرگهن ئهمىلىنىـــڭ كـــاتتىلىقىنى تېخـــى

 -المدۇ؟ شـۇمۇ ئهمهلمـۇئۇنداق بهنجاڭلىقنى ئهمهل دېگىلى بو! بهنجاڭلىق

ئادهمنى شۇنداقمۇ زاڭلىق قىلغان بارمۇ؟ بـۇ ئـادهمنى قـاراپ تـۇرۇپ ! ھه؟

ــېمه؟ ــاي ن ــانلىق بولم ــوزهك قىلغ ــق ئاشــپهز، ب ــك، ســهن داڭلى  جىگهرلى

قهھرىمان تۇرساڭ، ئۇالر ساڭا شۇنداق مۇئـامىله -غۇرۇرلۇق باتۇر-ۋىجدان

  قىلسا بوالمدۇ؟ 

يـاڭ  .ئۇنىڭغـا قـاراپال قالـدىم ي،مهن بۇنىڭغا ھېچ نهرسـه دېـيهلمه

مهن بۇ رهقىبىمگه چوڭقۇر . تۈهنجاڭ قولىغا پىيالىنى ئېلىپ چاي ئوتلىدى

  . ئۆچمهنلىك بىلهن ئىچىمده سهمىمىي رهھمهت ئېيتتىم

ـــ لېكىن،ــــ دهپ سـۆزىنى باشـلىدى يـاڭ تۈهنجـاڭ يهنه،ــــ سـهن 

ئهگهر دورىغـۇڭ  ئۇنداق ئهمهل ئۈچۈنال ياشايدىغانالرنى ھهرگىز دورىمـا،

مهن ئۇقتۇم، بىرىنچىدىن، سهن گهرچه ! كهلسه، ئهمهلنىڭ چوڭىنى تۇت

ساۋاتســـىز بولســـاڭمۇ، ناھـــايىتى ئهقىللىقكهنســـهن؛ ئىككىنچىـــدى، 

ھايات سادىر پالۋىنىكهنسهن، راست  قاغىلىقنىڭ ھايات سېيىت نوچىسى،

قهيســـهرلىكىڭگه مهن -ســـېنىڭ مهردلىكىڭـــگه، بـــاتۇر! شۇنداقكهنســـهن

  ! ىقهتهن قايىلھهق

مهن ھـاراقنى قولۇمغـا ئېلىـپ . ئۇ رومكىغا ھاراق قۇيۇپ ماڭـا تـۇتتى

ـــدىم ـــا قارى ـــىگه چۈشـــۈپ -ھهممىســـى يهپ. ئهتراپق ـــش مۇسابىقىس ئىچى

مۇھهممهد روزى گۆش يېگهچ كۆزىنى قىسىپ، ھىڭگىيىـپ . كېتىشكهنىدى

  . مهنمۇ ئۇنىڭغا جاۋابهن كۆزۈمنى قىسىپ قويدۇم. قويدى
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  ! ـــ خوشه

  ! ـ خوشــ

ــۆزىنى داۋام  ــاڭ س ــاڭ تۈهنج ــۈرۈۋهتتىم، ي ــۈپال كۆت ــاراقنى گ مهن ھ

  : قىلدى

ــــدىم،  - ــــالت قىلغانى ــــا دوك مهن ســــېنىڭ ئهھــــۋالىڭنى يۇقىرىغ

  . تهستىقلىنىپ بۈگۈن قولۇمغا تهگدى

  . ئۇ رومكىنى يهنه قولىغا ئالدى

ھه، تاشئاخۇن، قېنى، دوسـتلۇقىمىز ئۈچـۈن يهنه بىـر قهدهھنـى  -

  . لىكۆتۈرهي

ياڭ تۈهنجاڭ مېنىڭ ئالدىمغا گۆش ۋه . رومكىلىرىمىز سوقۇشتۇرۇلدى

   .قورۇمىالرنى سۈرۈپ قويۇپ، ھاراقنى كۆتۈرۈۋهتتى

ــانى-ناخشــا« تاشــئاخۇن، ئاڭلىســام شــىنجاڭنى - ، »ئۇسســۇل ماك

قېنى، بىرهر كۇپلېت . دېيىشىدىكهن» شېئىر مىللىتى«ئۇيغۇر مىللىتىنى 

  قۇپ بهرمهمسهن؟ شېئىر ياكى بىرهر ناخشا ئو

سۇنۇپ قالغۇم كهلمىدى، ئورنۇمـدىن دهس تـۇرۇپ، بىـرى تهڭـلهپ 

  . تۇرغان دۇتارنى قولۇمغا ئېلىپ بىر پهده چالدىم

تىلمــاچ يــاڭ . مهن ناخشــامنى تۈگىتىــپ، پىيــالىنى قولۇمغــا ئالــدىم

ـــهندۈرۈۋاتاتتى ـــپ چۈش ـــۇنىنى ئېزى ـــىنىڭ مهزم ـــا ناخش مهن . تۈهنجاڭغ

تىلمــاچ ناخشــىنىڭ مهزمــۇنىنى . ڭغــا قارىــدىمكۆزۈمنىــڭ قۇيرۇقىــدا ئۇنى

تۈهنجاڭنىـڭ چىرايـى ئۆڭـۈپ، بارمـاقلىرى  قانداق ئۆرىدى، بىلهلمىدىم،

مهن پۇرسهتنى غهنىـيمهت بىلىـپ، يهنه بىـر ناخشـا . تىترهپ كېتىۋاتاتتى

  : باشلىدىم 

     

  ساڭا ئاشىق بولۇپ قالماقلىقىمغا ئاي يۈزۈڭ بائىس، 

  . زىل لهۋ، ئوت كۆزۈڭ بائىسئېچىرقاپ سۆيمىكىمگه قىپقى
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  دىلىمنىڭ دىلرهباسى دهپ، شهرقنىڭ ئهۋلىياسى دهپ، 

  .سېنى ئالهمگه ماختاشقا شېرىن ـ سۇخهن سۆزۈڭ بائىس

  

  يات دهپ قاراپ قالدىڭ، شۇڭا مهخپىي ئازاپ سالدىڭ، ! دهرىخ

  .يېنىپ كهتمهككه رايىمنىڭ كۆرۈنمهس مۈڭگۈزۈڭ بائىس

  

  دهپ، » !قهيهرده دىلبىرىم سىز«پ، ئۆزۈمنىڭ بارىنى ئىزده

  . جېنىمنى قولغا ئالماققا جۇدۇنلۇق كهچ كۈزۈڭ بائىس

  

  دهيسهن، » ماڭا سالدى جاپا«دهيسهن، » بىۋاپا«مېنى سهن 

   .جاپا سالماقلىقىمغا سهن ئۆزۈڭ بائىس-ساڭا مۈشكۈل

  

. مهن دۇتارنى قويۇپ، قولۇمغا رومكىنى ئېلىپ گۈپپىده كۆتۈرۋهتتىم

ئــۇالر مهنــدهك بىــر ساۋاتـــسىز تومپاينىــڭ . ئالقىشــالر ياڭرىــدى شــهنىمگه

ئاغزىـدىن ئــۈزۈلمهي تۆكــۈلگهن بــۇ ســېھرىي قــۇدرهتكه ئىــگه يېقىملىــق، 

ئۇسسۇل -ناخشا«يۇرتىمىزنىڭ راستتىنال  ئىلھامبهخىش كۈيلهرنى ئاڭالپ،

ئىكهنلىكىــگه » شــېئىر مىللىتــى«، ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ تۇغمــا »ماكــانى

ھه قېنى، « :مهن. لىقىنى ئىپادىلهپ، مېنى ماختاپ كېتىشتىبولغان قايىل

دهپ ئويلىغاچ، بىر قول گۆشنى ئېلىپ يېگهچ » ئهمدى نېمه دهيسهنكىن؟

تىلمــاچ شــېئىرلىرىمنى خېلــى ئوبــدان ئــۆرۈپ . يــاڭ تۈهنجاڭغــا قارىــدىم

ئۇ . بهرگهن چېغى، ياڭ تۈهنجاڭنىڭ چېھرى تېخىمۇ تاتىرىپ كهتكهنىدى

 چېكىۋىـدى،» تاك-تاك-تاك«ارماقلىرى بىلهن ئۈستهلگهتىترهپ تۇرغان ب

تــۆۋهن دهرىجىلىــك ئوفىتســېردىن بىــرى بىــر بــوالق نهرســىنى كۆتــۈرۈپ 

ــڭ ئالــدىغا قويــدى ــاڭ تۈهنجاڭنى ــپ، ي ــاڭ بــوالقنى . كىرى ــاڭ تۈهنج ي

بىــرىگه ئوخشاشــمايدىغان -بوالقنىــڭ ئىچىــدىن بىــر. ئالــدىرىماي ئــاچتى

انه ئېســىل تاپانچــا، بهش زىخچــا ئىككــى قــۇر ھهربىــي فورمــا، ئىككــى د
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ئالتۇن، بىر باغالم قهغهز پۇل، ئىككى كىشىلىك گومىنداڭ پارتىيىسـىنىڭ 

زور كۈلكه  - ئهزالىق كېنىشكىسى چىقتى، بۇالرنى كۆرۈپ چېھرىمگه زورمۇ

ھاياجاندىن ئۆزۈمنى قويىـدىغانغا يهر تاپالمىغـان قىيـاپهتكه . يۈگۈرۈتتۈم

ه چهكچهيتىپ، بىـر ئـالتۇن پۇلالرغـا، بىـر كۆزۈمنى قهستهنگ .كىرىۋالدىم

مهنسهپكه بولغان ھېرىسـمهنلىكىمنى -ياڭ تۈهنجاڭغا قاراپ، پۇلغا، ئهمهل

  .ناھايىتى مۇشهققهتته ئىپادىلىدىم

ھېلىقى ئاددىي فورما مۇھهممهد روزىغـا، يىڭجـاڭلىق فورمىسـى ماڭـا 

ـــدى ـــى، . كىيدۈرۈل ـــداڭ پارتىيىســـىنىڭ ئهزاس ـــدىال مهن گومىن بىردهم

  .الپهتلىك يىڭجاڭ بولۇپ قالدىمسا

جىسـمىڭغا اليىـق ئىـش -ئهمـدى ئىسـمى. ـــ ھه مانا، ئهمدى بولـدى

بولدى،ـــ دېدى ياڭ تۈهنجاڭ ئىككى مۈرهمنى قىسىپ تۇرۇپ،ـــ مۇبـارهك 

  ! بولسۇن، يىگىت

ـــ دېدى مۇھهممهد روزىمۇ !ـــ يىڭجاڭ بولغىنىڭىزغا مۇبارهك بولسۇن

  .ساختا ھاياجان بىلهن

  ! قېنى، كۆپچىلىك، قىزغىن تهبرىكلهيلى ـــ

زىيـاپهت زالـى چـاۋاك، . ياڭ تۈهنجاڭ شـۇنداق دهپ چـاۋاك چالـدى

  .ئالقىش، تهبرىك، مهدھىيه، رومكا سادالىرى بىلهن لهرزىگه كهلدى

ـــ تا يىڭجاڭ، بىز تاغ ئـوغرىلىرىنى باسـتۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىن، 

ھهقته قولۇمدا بۇيرۇق بار، بۇ . سهن پوسكام ناھىيىسىگه ھاكىم بولىسهن

ــاتال بولىــدىكهنمهن، ســهن . تېخــى ئهتىگهنــدىال تاپشــۇرۇۋالدىم مهن ھاي

  .خاندهك ياشايسهن

ياۋىـداق  -مهنمۇ ئورنۇمدى تـۇرۇپ، ئهھـده تۈسـىنى ئالغـان يالغـان

  :گهپلهردىن بىر مۇنچىنى قىلدىم

پىــرقىگه مهڭگــۈ ســادىق ! ـــــ پىرقىنىــڭ شــهپقىتىگه مىــڭ ھهشــقالال

  !... ئاخىرقى تىنىقىمغىچه پىرقه ئۈچۈن خىزمهت قىلىمهن. نبولىمه

مهن يىڭجـــاڭ بـــولغىنىم بىـــلهن ئهگهشـــتۈرۈپ ماڭىـــدىغان بىرمـــۇ 
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گهرچه مــۇھهممهد روزى يهنىــال مېنىــڭ كــانۋويۇم . ئهســكىرىم يــوق ئىــدى

ــۇ خــۇددى ماڭــا ئوخشاشــال مهھبــۇس، مهھبــۇس يېنىــدىكى  بولســىمۇ، ئ

ــدى ــۇس ئى ــۇ. مهھب ــزدا مهخس ــدىغان ئهتراپىمى ــپ تۇرى ــى كۆزىتى س بىزن

قۇالقالر بولغاچقا، قـېچىش پىالنىمىزنـى ئىشـقا ئاشـۇرالماي -قۇراللىق كۆز

شۇڭا، شـتاب قورۇسـى ئىچىـده الغـايالپ يـۈرمهكتىن . تىت بوالتتۇق-تىت

 ھايـاتىمىزدىن بـازار ئـايالنغىلى چىقسـاقمۇ، .باشقا ئامـالىمىز يـوق ئىـدى

  . ه چىقاتتىسهككىز چېرىك بىلل-، يهتته»ئهنسىرهپ«

ــــ دېـدىم بىـر !قهلهم ئـال -تېز بـول، قولۇڭغـا قهغهز ـــ مۇھهممهد،

كۈنى تهڭ كېچىده زىياپهتتىن قايتىـپ كېلىـپ، ئـۇخالپ قېتىـپ قالغـان 

  . مۇھهممهد روزىنى نوقۇپ ئويغىتىپ

  ـــ نېمه بولدى؟ 

ـــ ھېچنىمه بولمىدى، يازه، دۈشمهن قارا شهھهردىن ناھايىتى خىل 

. ىلهن قورالالنغان ئىككى پولك ئـاتلىق قوشـۇن يـۆتكهپ كهپتـۇقۇرالالر ب

  . كۈنى ئارقا يولغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىدىكهن -22ئاينىڭ -11

  : مۇھهممهد روزى خهتنى يېزىپ بولۇپ، ماڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ

  .ـــ بۇنى قانداق ئۇقتىڭىز؟ـــ دهپ سورىدى

  .ـــ ياڭ تۈهنجاڭ مهستچىلىكته دهپ سالدى

  ــ ئىشهنچلىكمۇ؟ ـ

  . ـــ مېنىڭچه، ئهلۋهتته ئىشهنچىلىك

  ـــ بۇ ئۇالرنىڭ ھىيلىسىمىدۇ يا؟ 

ــنىڭچه، ـــ مې ــيله ئهمهس ــ ــپ . ھى ــكهرنىڭ يېتى ــك ئهس ــى پول ئىكك

  .كهلگهنلىكى راست تۇرسا

بىز ئاخباراتنى پولك شىتابىغا قانداق يهتكۈزۈپ بېـرىش توغرىسـىدا 

  . ، ئۈنۈملۈك چاره تاپالمىدۇقخېلى ئۇزۇن مهسلىھهتلهشكهن بولساقمۇ

ـــ قانداق قىلىمىز؟ـــ مۇھهممهد روزىدىن ئۈمىد بىلهن سورىدىم، ئۇ 

  : يهنىال ئۆزىنىڭ پىالنىنى قۇۋۋهتلىدى
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  .ـــ يهنىال قاچىلى

قاچساق، ناۋادا بىز ئۆلۈپ كهتسهكقۇ مهيلى، مۇھىمى پولك شـىتابى 

ــنقىالب ــا، ئى ــپ قالس ــغال قىلىنى ــدىن ئىش ــمهن تهرىپى ــا  دۈش زور زىيانغ

ساالمهت چىقىپ كېتهلىسهك، -ئهگهر بىز دۈشمهن قولىدىن ساق. ئۇچرايدۇ

ئارقا يول دۈشمهننى باپالشـقا ئهڭ ياخشـى . ئۇالر پىالنىنى ئۆزگهرتىۋالىدۇ

  . جاي ئىدى

بىز خېلى ئـۇزۇنغىچه ئويغـاق يـاتتۇق، بىـر چاغـدا مـۇھهممهد روزى 

  : ۋارقىراپ مېنى چۆچۈتىۋهتتى

  ! ـــ تاپتىم

  ...قورقۇتۇپ خۇدى. بوشراق ۋاقىرساڭمۇ بولىدۇ.. .نېمىنى تاپتىڭ؟ -

بـۇرۇتىمىزنى ئالـدۇرۇپ -ـــ گهيشاڭدا مېنىڭ ئۇسـتازىم بـار، سـاقال

  . ئۇ ۋىجدانلىق ئادهم... بولۇپ

ئالته چېرىكنى ئهگهشتۈرۈپ، ئهكرهم ساتىراشنىڭ -بىز ئهتىسى بهش

قاپقـارا . قىلىـدىكهن دۇكاندا ئىككى سـاتىراش ھـۈنهر. دۇكىنىغا كىردۇق

ســاقاللىرى قــارىمۇتۇق چىرايىغــا خۇيمــۇ ياراشــقان بىــر ئــادهم مــۇھهممهد 

روزىنــى كــۆرۈپ ھهيــران قېلىۋىــدى، مــۇھهممهد روزى ئــۇنى تونۇماســقا، 

مهن بۇنىڭغا قاراپ . كۆرمهسكه سېلىپ، ئورۇندۇقتا مۈككىده ئولتۇرۇۋالدى

ئۇنىـڭ قـولى بىكـار . ئۇنىڭ ئهكرهم ساتىراش ئىكهنلىكىنى جهزم قىلـدىم

   .شۇڭا، مهن ئارىسالدى بولۇپ، مۇھهممهد روزىغا قارىدىم. ئهمهس ئىدى

  .ـــ ئاۋۋال سىز ئالدۇرۇڭ،ـــ دېدى مۇھهممهد روزى

ـــسا  ــقا ئالدۇرمى ــرهم ساتىراش ــى ئهك ــۇم چېچىن ــۇھهممهد روزى چوق م

ــايتتى ــان . بولم ــقا يېزىلغ ــرهم ساتىراش ــاراتنى ۋه ئهك ــۇ ئاخب ــۈنكى، ئ چ

  .خهتنى بىر ئامال قىلىپ، ئۇنىڭغا بېرىۋهتمىسه بولمايتتى قىسقىغىنه

مهن چېچىمنـــى ئالـــدۇرۇپ بولغانـــدا، مـــۇھهممهد روزى ئهكـــرهم 

مـۇھهممهد روزىنىـڭ ئىشــنى . ساتىراشـنىڭ ئالـدىغا ئولتـۇرۇپ بولغانىــدى

جايىدا پۈتكۈزۈشى ئۈچۈن مهن چېرىكلهرنى ئاغزىمغـا قارىتىـپ، كـۆزىنى 
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چـۈنكى، چېرىكلهرنىـڭ كـۆزى بىـزگه . مايتتىغهلهت قىلىپ تۇرمىسام بول

شــۇڭا، مهن نــېمه ئىــش قىلىشــىمنى، نــېمه . مىخــتهك قــادىلىپال تــۇراتتى

دېيىشىمنى بىلهلـمهي تۇرغانـدا، بهخـتىمگه يارىشـا چېـرىكلهردىن بىـرى 

  : مۇنداق بىر رىۋايهتنى باشالپ قالدى

ـــ بــۇرۇنقى زامانــدا بىــر ئــادهم چۆلــده كېتىۋېتىــپ تهرهت قىلغــۇ -ــ

لــېكىن ئــاتنى بــاغالپ  .ئــاتتىن چۈشــۈپتۇ ده،-ىلغۇســى كېلىــپ قــاپتۇق

ئهممـا  .پۇتىغا باغالپ قويـۇپ ئولتۇرۇپتـۇ قويغۇدهك ھېچ نهرسه تاپالماي،

ئۇ ئادهم ئىشتىنىغا سۈيدۈك چاچراپ كېتىشتىن  يهر بهك قاتتىق بولغاچقا،

 تهرهت قىلىپ .پىچىقىنى ئېلىپ يهرنى يۇمشىتىپ تهرهت قىپتۇ ئهنسىرهپ،

بولۇپ تۇرۇشىغا ئېتى بىر كـېلهردىن ئۈركـۈپ، ئـۇ ئـادهمنى دارقىرىتىـپ 

بۇ ئادهمنىڭ پىچىقى قولىدا بولغاچقا چۇلۋۇرنى كېسىپ، . سۆرهپ مېڭىپتۇ

ــاپتۇ ــۇپ ق ــدىن قۇتۇل ــاكىز . ئۆلۈم ــى بهك پ ــادهم كىيىمىن ــۇ ئ ــمهك، ب دې

-شۇڭا، نامـازنى كىـيىم. تۇتقانلىقىنىڭ خاسىيىتىدىن ھايات قالغان گهپ

  ...هكنى پاك قىلىپ ئوقۇمىسا بولمايدۇكېچ

ئۇنىــڭ رىــۋايىتى ماڭــا چوپــان چۆلىــدىن تارقالغــان بىــر رىــۋايهتنى 

  :شۇڭا، ئۇنىڭ سۆزىگه ئۇالپال مهن رىۋايىتىمنى باشلىدىم. ئهسلهتتى

بـۇ يـول . دهيـدىغان بىـر يـول بـار» ئـازاب يـولى«چوپان چۆلىـده -

دهپ » ئازاب يـولى«شىلهر يولوچىالر ئۈچۈن بهكمۇ ئازابلىق بولغاچقا، كى

دهيدىغان » قاپاق ئاسقان مازار«دا يهنه » ئازاب يولى«. ئات قويۇپتىكهن

. دېمهكچىلىــك، بــۇ مازارغـا بىــر قاپـاق ئېســىپ قويۇلغــان. بىـر مــازار بـار

 –يولۇچىالر بۇ مازارنىڭ يېنىدىن ئۆتكهنده، دۇئا قىلىپ ئۆتىدۇ ھهم بىر 

ن قالغــان مۇنــداق بىــر رىــۋايهتنى بىــرىگه، بالىلىرىغــا قهدىمكــى زامانــدى

دادامنىڭ دېيىشىچه، بۇرۇنقى . ماڭىمۇ دادام دهپ بهرگهن. ئېيتىپ بېرىدۇ

بىر زاماندا بىر ئادهم يىلقىچىـدىن چوپانغـا بـارىمهن دهپ پىيـاده چـۆلگه 

بىراق، ھاۋا بهك ئىسسىپ كهتكهچكه، قاپىقىدىكى سۈيى تۈگهپ . كىرىپتۇ

.  ۇچاقلىغـــان پېتـــى ئۆلـــۈپ قـــاپتۇكېتىـــپ، ئۇسســـۇزلۇقتىن قاپـــاقنى ق
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ــىتىنى  ــڭ جهس ــۇ يولۇچىنى ــوچىالر ب ــگهن يول ــىدىن كهل ــازاب «ئارقىس ئ

تــۇپراق -دىكــى ئــوراز داۋاننىــڭ بېشــىغا كۆمــۈپ، ئۈســتىگه تــاش»يــولى

ئـۇزاق . دۆۋىلهپ، ھاسا تايىقىنى ئۇچىغا قاپىقىنى ئېسىپ قاداپ قويۇپتـۇ

بىر تاش ئابىده پهيـدا  نىڭ يېنىدا يهنه» قاپاق ئاسقان مازار«ئۆتمهي بۇ 

  :ئۇنىڭ شاپىالق يۈزىگه. بولۇپ قاپتۇ

  

  سات،-مېنىڭ كهسپىم ئالدى

  .مهندىن ساڭا پهندىياد

  ئات ئاتاڭچه بولسىمۇ،

  .قاق قوزۇقنى، باغال، يات

  

ئــۇنى دادام ماڭــا چوپانغــا بــارغۇچه . دېــگهن قوشــاق پۈتۈكلــۈككهن

  : بهرگهنئېيتىپ بهرگهن ھهم يهنه مۇنداق بىر رىۋايهتنى دهپ 

بىر ئادهم چوپاندىن قـاغىلىق بازىرىغـا بېـرىش ئۈچـۈن ئـات بىـلهن 

. ئوراز چۆلى ئهتراپىغا كهلگهنده، تهرىتى قىستاپ كېتىپتـۇ. يولغا چىقىپتۇ

ئاتتىن چۈشۈپ باغلىغىلى يهر تاپالماي، چۇلۋۇرىنى قولتۇقىغا قىسـتۇرۇپ 

قېچىـپ  ئـات بهكمـۇ شـاش بولغاچقـان، پارتتىـده. تۇرۇپ تهرهت قىلىپتۇ

قوغالپتۇ، قوغالپتـۇ، ئـاتنى . بۇ ئادهم ئىشتىنىنى يۆلهپ قوغالپتۇ. كېتىپتۇ

ئـاخىر بـۈ . قېچىـپ كـۆزدىن غايىـب بوپتـۇ-ئات قېچىپ. زادىال تۇتالماپتۇ

بىراق، قاپىقى ئاتنىڭ . ئادهم ئېتىنىڭ ئارقىسىن چوپانغا قاراپ يول ئاپتۇ

غا كېلىـــپ نىـــڭ قېشـــى»قاپـــاق ئاســـقان مـــازار«ئۈســـتىده قالغاچقـــا، 

ئـۇ ئادهمنىـڭ سـودىگهرچىلىك قىلىـدىغان . ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلـۈپ قـاپتۇ

نـى »پهنـدىنامه«ئـۇ ئـادهم ھېلىقـى . نهزمىكهش بىر ئاكىسى بـار ئىـكهن

  . غا ئورنىتىپ قويۇپتۇ» قاپاق ئاسقان مازار«يېزىپ، تاشقا ئويۇپ 

سـاقاللىرى ئېلىنىـپ -رىۋايىتىم تۈگىگهنده، مۇھهممهد روزىنىڭ چاچ

دېـگهن  »ئامـال بولمىـدى«ده، ماڭـا -ئـۇ ئورنىـدىن تـۇردى. غانىـدىبول
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  . مهنىده مهيۈسانه قاراپ قويۇپ، يېنىمغا كېلىپ ئولتۇردى

چېرىكلهردىن بىرى چېچىنـى ئالدۇرىـدىغان بولـۇپ قېلىـپ، بىـزگه 

ھېلىقى چېرىك ئهكرهم ساتراشـنىڭ ئورۇنـدىقىغا . يهنه پۇرسهت تۇغۇلدى

ــۇر. چــۆكتى ــز پهرىشــانه ئولت ــدۇقبى ــز ســۇغا چىالشــتى. ۇپ قال . پىالنىمى

دهپ غهمــگه پېتىــپ، ئهكــرهم ساتراشــنىڭ » ئهمــدى قانــداق قىالرمىــز؟«

ھېلىقى چېرىكنىڭ بوينى تېلىپ قالغان . ھهرىكىتىگه قاراپ تۇرۇپ قالدىم

ئهكرهم ساتىراش ئۇنىڭ بېشـىنى بېسـىپ . چېغى، بوينىنى سهل كۆتۈردى

نىـڭ بـوينى يهنه تېلىـپ قالـدى بىردهمـدىال ئۇ. يهنه پهس قىلىپ قويدى

ــــدى ــــتىم . بولغــــاي، بــــوينىنى يهنه كۆتۈرىۋال بــــۇ ئهھــــۋال ئــــۈچ قې

: تهكرارلىنىۋېــدى، ئهكــرهم ساتراشــنىڭ ســهل ئــاچچىقى كهلــدى بولغــاي

  .دېدى» !...قانداق باش بۇ؟... ھاي«

  :چېرىك ئۇنىڭ گېپىگه ئۇالپال

– !ــ قانداق باشتى؟ مۇشـۇنداق بـاش، سىالۋهرسـه دىڭگىيىـدىغان

  .دېدى

لــېكىن ئهكــرهم ساتراشــمۇ بــوش . كــۈلكه كۆتۈرۈلــدى» پاراققىــده«

  :كهلمهي

دېمهسـمۇ، كـۈلكه تېخىمـۇ  –! ــ خۇددى بىر نېمىگه ئوخشـايدىكهن

  . ئهۋجىگه چىقتى

  :لېكىن، ئۆزىنى گهپدان چاغاليدىغان چېرىك ئهلهمگه چىدىيالماي

پ قوپـۇپ، دېگىنىچه چاچرا -!...پوق ساقال ئوغرى!... ــ ھۇ ئاناڭنى

ــدى شــۇنىڭ بىــلهن دۇكــان ئىچــى . ئهكــرهم ساتراشــنىڭ ياقىســىدىن ئال

ــى ــۇپ كهتت ــاراق بول ــۇرۇپ، ئىككىســىنى . پاتپ ــورنىمىزدىن ت ــز ئ ھهممىمى

شــۇ جهريانــدا مــۇھهممهد روزى ئاخبــارات بىــلهن . ئاجرىتىشــقا كىرىشــتۇق

  . خهتنى ئهكرهم ساتراشنىڭ يانچۇقىغا سېلىپ قويدى

كۈنى كهچلىـك زىيـاپهتته يـاڭ تۈهنجـاڭ،  دېدى شۇ -تا يىڭجاڭ، -

ــۇرۇپ،  ــا شــاپىالقالپ ت ــرقه ئهزاســى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  -دوالمغ ســىز پى
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  ...شۇڭا، سىز پىرقىگه سادىق بولمىسىڭىز بولمايدۇ. قابىلىيهتلىك يىڭجاڭ

بـۇرۇنقى  -دېدىم يـاڭ تۈهنجاڭنىـڭ سـۆزىنى بۆلـۈپ،  -ئهلۋهتته، -

مهن بهكمـۇ . نـى كهچۈرگهيسـىزلىرىم»گۇنـاھ«بىلمهي قىلغـان  –بىلىپ 

ماڭـا ! ماڭا ئىشىنىڭكى، مهن پىرقىگه چهكسـىز سـادىق بـولىمهن. خىجىل

ــڭ ــهت بېرى ــزمهت كۆرســىتىپ، پىــرقىگه بولغــان . پۇرس جهڭــلهرده خى

ئۆزۈمنى پىـرقىگه بېغىشـالپ، پىـرقه ئهزاسـىغا ! ساداقىتىمنى بىلدۈرىمهن

ق قىلســام يــاكى ئهگهر تۇزكورلــۇ. خــاس بــاتۇرلۇقۇمنى نامايــان قىلىــمهن

  .تۇزكورلۇق قىلىشقا ئۇرۇنسام، شۇ يهردىال ئېتىپ تاشالڭ

بۇ سۆزلىرىمدىن ھاياجانلىنىپ كهتـكهن يـاڭ تۈهنجاڭنىـڭ پىسـتان 

  . كۆزلىرى تېخىمۇ يۇمۇلۇپ كهتتى

ئارقىــدىن ماختــاپ شــاراپ  -ئــۇ مېنــى ئارقــا–! ياخشــى –ياخشــى  -

  !قېنى، ئارقا يولدىكى غهلبىمىز ئۈچۈن -تۇتتى،

  !تاغ ئوغرىلىرىنىڭ تامامهن يوقىلىشى ئۈچۈن -

مهن شـارابنى گۈپپىــده ئوتلىۋېتىـپ، ئهكــرهم سـاتىراش ئاخبــاراتنى 

يهتكۈزۈپ بهرگهنمىدۇ؟ دېگهنلهرنـى خىيالىمـدىن ئۆتكـۈزۈپ تۇرۇشـۇمغا 

  :ياڭ تۈهنجاڭ خىيالىمنى بۆلىۋهتتى

ك تا يىڭجاڭ، تاغ ئوغرىلىرىنىڭ ئارقا يولىنى ساقاليدىغان قانچىلى -

  ئهسكىرى بار؟

مهن ئويالندىم؛ ئهسـكىرىي كـۈچىمىز ئۈسـتىده، ئهمهس، نېمىـدهپ 

. ئاخىر راسـت گهپ قىلمـاقچى بولـدۇم. جاۋاب بېرىش ئۈستىده ئويالندىم

دهپ » بىر پولك ئهسكىرىمىز بار«ئهگهر . راست گهپ قىلمىسام بولمايتتى

م يالغــان گهپ قىلىــدىغان بولســام، دۈشــمهنلهر ھۇجــۇم پىالنــى، ھۇجــۇ

ــــڭ  ــــۇھهممهد روزى بىــــلهن ئىككىمىزنى ۋاقتىنــــى ئۆزگهرتىۋېلىــــپ، م

كۆرسهتكهن تىرىشـچانلىقىمىزنى، دۈشـمهننى قاپقانغـا سـوالپ يـوقىتىش 

پۇرســــىتىمىزنى، ئــــۇرۇش پاتپاراقچىلىقىــــدىن پايــــدىلىنىپ قــــېچىش 

  :شۇڭا. پىالنىمىزنى يوققا چىقىرىشى مۇمكىن ئىدى
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  .دېدىم -بىر ۋىزۋوتال ئهسكىرى بار، -

  !نېمه؟ بىر ۋېزۋوت -

خـۇددى . ياڭ تۇهنجاڭنىـڭ پىسـتان كـۆزلىرى چهكچىيىـپ كهتتـى -

  . جامدهك

سىلهر دهسلهپته ھۇجۇم قىلغاندا، بىز بىر پاي . ھهئه، بىر ۋېزۋوت -

ئــوق ئېتىــپ قويــۇپ، بــايرىقىمىزنى دۆڭــگه قــاداپ قويــۇپال قېچىــپ 

مهي، شۇ چاغدىال سـىلهرنىڭ ئهسـكىرىڭالر چېكىنىـپ كهتـ. كهتكهنىدۇق

ــا  ــولنى قولغ ــا ي ــايال ئارق ــوق ئاتم ــاي ئ ــر پ ــۆتكهن بولســا، بى ــا ئ ھۇجۇمغ

ــايرىقىمىز شــۇ پېتــى . ئــاالاليىتتى ــۈچ كۈنــدىن كېــيىن كهلســهك، ب بىــز ئ

ســىلهر يهنه ھۇجۇمغــا ئۆتتــۈڭالر، مهن ئهســىرگه . لهپىلــدهپ تۇرۇپتــۇ

  ...چۈشتۈم

بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭلىغـان يـاڭ تۈهنجـاڭ شـۇنداق ئهپسۇسـالندىكى، 

  . يىدا ئولتۇرالماي قالدىجا

  ھازىر قانچىلىك ئهسكىرى بار؟ -

. ھـــازىر ئـــۇ يهرده قانچىلىـــك ئهســـكىرى بـــارلىقىنى ئۇقمـــايمهن -

تــاغ ئــوغرىلىرى ھهرقــانچه ئهســكهر كۆپهيتســه . ئىشــقىلىپ جىــق ئهمهس

ھازىر ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن ئارتۇق ئهسـكهر . ئىككى روتىدىن ئاشۇرالمايدۇ

. دېــدىم يهنه راســت گهپ قىلىــپ -رى يــوق،يــۆتكهپ كهلگــۈدهك ماغــدۇ

چۈنكى، بىز ئهۋزهل شارائتقا ئىگه بولغاچقا، ئاز بولسـاقمۇ، ھامـان غهلـبه 

  . قىالاليدىغانلىقىمىزغا ئىشىنهتتىم

بۇ گهپلىرىمنـى ئاڭلىغـان يـاڭ تۈهنجاڭنىـڭ گـۈلقهقهلىرى ئېچلىـپال 

  .كهتتى

سـىز  -،دېـدى يـاڭ تۈهنجـاڭ ئـاخىردا -مهنمۇ شۇنداق ئويلىغان،  -

  .بىز پات يېقىندا ھۇجۇم باشاليمىز. ئوبدان دهم ئېلىڭ

كۈنى تاڭ يورۇش بىلهن تهڭ بىز ئارقا يول ئېغىزىغـا -22ئاينىڭ -11

ئوڭ يېنىمدا يـاڭ تۈهنجـاڭ، سـول يېنىمـدا مـۇھهممهد . كېلىپ توختىدۇق
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. روزى، مهن قارا چىالن تۇرۇقنىڭ ئۈسـتىده سـاالپهت بىـلهن ئولتـۇراتتىم

تراش ئاخبـاراتنى يهتكـۈزۈپ بهرگهنمىـدۇ؟ ئهگهر يهتكـۈزۈپ ئهكرهم سا«

  . دۈككه ساالتتى-دېگهن تهشۋىشلهر يۈرىكىمنى دۈك» ...بهرمىگهن بولسا

  !ئالغا -

جىرا ئىچى . بىز شهپه چىقارماي ئارقا يولغا كىردۇق. بۇيرۇق بېرىلدى

 .بىز قوشۇننىڭ ئوتتۇرىسىدا كېتىۋاتاتتۇق. دۈشمهن بىلهن لىق تولغانىدى

ئهگهر بىــز قوشــۇننىڭ . مهن قانــداق قــېچىش ئۈســتىده بــاش قــاتۇراتتىم

ــاتۇرۇش  ــاش ق ــده ب ــېچىش ھهققى ــداق ق ــاق، قان ــان بولس ــدا ماڭغ ئالدى

  .كهتمهيتتى

ــاڭ ســۈزۈلگهنىدى ــان، . ت ــان قاپلىغ ــۇق تۇم ــاغ چــوققىلىرىنى قوي ت

. ئاتالرنىڭ كىشنهشلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، جىلغا ئىچى تىمتاس ئىدى

تهڭ بولغاندا، ئۈستىمىزگه قـورام تاشـالر، گىرانـاتالر، ئهجهللىـك جىلغا 

جىلغا گۈمبۈرلهشلهردىن لهرزىـگه . ئوقالر مۆلدۈردهك تۆكۈلۈشكه باشلىدى

. چىيا، ئالىتاغىل بـۇيرۇقالر، تىلالشـالر بىـلهن تولغانىـدى-كهلگهن، قىيا

. دۈشمهن قهتئىي نىيهتكه كهلـگهن چېغـى، ھهدهپ ئالغـا ئىلگىرىلهيتتـى

ۇالر سول تهرهپتىكى ئۈچ كىچىك جىلغىدىن يوچۇق ئېچىپ تاغ ئۈستىگه ئ

ناۋادا ئـۇالر تـاغ ئۈسـتىگه چىقىۋالسـا، غهلبىـدىن . چىقىشقا ئۇرۇنۇۋاتاتتى

-ياراغ، ئـوق-چۈنكى، دۈشمهن سان ۋه قورال. ئۈمىد كۈتكىلى بولمايتتى

 ئهممـا، ئۇالرنىـڭ. دورا جهھهتته بىزدىن نهچچه ھهسسه ئۈستۈن تۇراتتى

  .تاغ ئۈستىگه چىقىۋېلىشى ئۇنداق ئاسانغىمۇ چۈشمهيتتى

. بىزمــۇ ھهدهپ ئالغــا ئىلگىرىلهيتتــۇق. تــاڭ تامــامهن ســۈزۈلگهنىدى

مهن مۇھهممهد روزىغا . قوغدىغۇچىالر بىزدىن بىر قهدهممۇ نېرى بولمايتتى

چاڭدىن پايـدىلىنىپ -بىز توپا. دېگهن مهنىده قاراپ قويدۇم» قاچايلى«

ده، جىلغىنىــڭ شــهرقىي  -بــارا يىراقالشــتۇق-ن بــارايــاڭ تۈهنجاڭــدى

تهرىپىدىكى قارىماققـا خالتـا جىلغىـدهك كۆرۈنىـدىغان تـارچۇق جىلغىغـا 

  .قاراپ قاچتۇق
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  !تا يىڭجاڭ قاچتى -

  !تاش قاچتى -

  !قوغال -

  !ئات -

بىــز . بېلىمىــزدىن ۋىژىلــداپ ئۇچــۇپ ئۆتــۈپ كهتتــى –ئــوقالر يــان 

بـۇ جىلغـا تىـك، ئهممـا . پ كهتتـۇقپهش دېگۈچه توقايلىققـا ئۆتـۈ-ھهش

شــۇڭا، بىــز ئــاتتىن چۈشــۈپ تاغقــا يامىشىشــقا . مۇساپىســى قىســقا ئىــدى

سهپداشلىرىمىز بىزنى قوغـداپ، قـوغالپ كهلـگهن دۈشـمهننى . باشلىدۇق

مهن ئۈستىگه چىقىپ بوالي دېگهنـده، مـۈرهمگه ئىككـى . توسۇپ تۇراتتى

ىـپ تاغـدىن دومىـالپ ئهمما، مـۇھهممهد روزى ئـوق تېگ. پاي ئوق تهگدى

  .كهتتى

  !...مۇھهممهد -

  !...مۇھهممهد -

قايغۇغا تولغان غهزهپلىـك سـادالىرىمىز جىلغىالردىـن ئهكىـس سـادا 

  .قايتۇردى

جىلغىالردىن قورام تاشـالر، گرانـاتالر، -دۈشمهننىڭ ئۈستىگه جىلغا

ــۈلهتتى ــامغۇردهك تۆك ــوقالر ي ــۈچ . ئ ــىپ، ئ ــاھىالنه تىركىش ــمهن ج دۈش

  .شهرمهندىلهرچه قېچىشقا باشلدى سائهتتىن كېين

بۇ قېتىمقى ئارقا يول ئۇرۇشىدا پهقهت مۇھهممهد روزى بىلهن سىجاك 

ــدىرى  ــك كومان ــان، پول ــان بولغ ــتال قۇرب ــك يىگى ــر تاجى ــىملىك بى ئىس

دۈشـمهننىڭ بىـر مىـڭ . لهشكهرنىڭ بىلىكى ئـوق تېگىـپ يارىالنغانىـدى

چ ئـادىمى ئهسـىرگه بهشيۈز ئوتتۇز بىر ئادىمى يوقىتىلغان، سهكسـهن ئـۈ

يىنىك پىلموت، بىـر يـۈز ئهللىـك ئـۈچ  -چۈشكهن، ئىككى يۈز ئۈچ ئېغىر

ئاپتومات، بىر يۈز يهتمىش سهككىز مىلتىق، ئىككى يۈز قىرىـق بىـر قـول 

بومبسى، بىر يۈز يىگىرمه ئۈچ قـېلىچ، ساناقسـىز ئـوق، ئىككـى يـۈز ئـات 

جهسهت، قورال چوڭقۇر جىلغىالرغا چۈشۈپ كهتكهن (غهنىيمهت ئېلىنغان 
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بولـۇپ، بـۇ ئهسـكىرىي ) ياراغالرنىڭ سانىنى ئـېلىش مـۇمكىن بولمىـدى–

كۈچىمىز تولـۇق بولمىغـان پـولكىمىز ئۈچـۈن تهسـهۋۋۇرغا سىغدۇرغۇسـىز 

  . غايهت زور غهلبه ئىدى

  . تاشئاخۇننىڭ كهچۈرمىشى مۇشۇ يهرده تۈگىگهنىدى

ۈچكه، ئــۇالر قازانغــان بــۇ غــايهت زور غهلبىــدىن قهلبىــڭ ھايــاتى كــ

  . چهكسىز ئۈمىدكه تولغانىدى

يۈرىكىڭده تاشئاخۇن قادىغان بايراق جهننهت ساداسىغا جور بولۇپ 

  .لهپىلدهيتتى

  

12  

  

ئالته كۈنال قالغان بىر  –جاراھىتىڭ ساقىيىپ، روتىغا قايتىشقا بهش 

ئۇ . سىلهر قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتۈڭالر. كۈنى سېنى مهتسالى يوقالپ كهلدى

ايىتى سىپايه، غهمكىن، ئهمما جهلىپكارانه كۈلۈمسىرهش زۇمرهت بىلهن ناھ

زۇمرهتمۇ مىسـكىن تهبهسسـۈملىرى . ئامانلىق سوراشتى –بىلهن تىنىچلىق 

ئۇ مهتسـالىغا نېمىشـقا تهبهسسـۇم بىـلهن . بىلهن ئۇنىڭدىن ھال سورىدى

  باقىدۇ؟ نېمىشقا ھودۇقىدۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

ىـــرالپ، ئـــۆزىنى نېمىشـــقا ئـــۇ ئىچكـــى ھايـــاجىنىنى باســـالماي تېپ

قويىــدىغانغا يهر تاپالمــاي قالىــدۇ؟ نېمىشــقا ئهتــراپىڭالردىن خــۇددى 

  پهرۋانىدهك ئهگىپ كېتهلمهيدۇ؟

  . بىلىپ بېقىش خىيالىڭغىمۇ كېلىپ باقمىغانىدى. بىلمهتتىڭ

  . قاش قارايغاندا، مهتسالى بىلهن خوشالشتىڭ

هت بىـر سـائ... يېـرىم سـائهت كۈتتـۈڭ... سهن زۇمرهتنـى كۈتهتتىـڭ

  ...كۈتتۈڭ

. ھېچبولمىغاندا بىر قېـتىم كىرىشـى كېـرهك ئىـدى. بىراق، كىرمىدى
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  .خۇددى كۈندىكىدهك

ســهن . نېمىشــقا كىرمهيدىغانــدۇ؟ يهنه يارىــدار كهلــگهن ئوخشــايدۇ

دىڭگوسـالپ مېڭىـپ باغـدىن، . قولتۇق تايىقىغا تايىنىپ سىرتقا چىقتىـڭ

ىـر قـۇم دۆۋىسـىگه ئانچه كـۆپ ماڭمـايال كىچىككىـنه ب. قورۇدىن چىقتىڭ

كۆز ئالدىڭدىكى كهڭرى . يۇلتۇزالر يارقىن جىمىرالتتى. چىقىپ ئولتۇردۇڭ

  . كهتكهن يۇلغۇنلۇق سۈكۈتكه چۆككهنىدى

ئىسىت، شۇ چاغدا يهنه قىرىـق كـۈن توختـاپ، ئامـانىتىمنى ئېلىـپ 

پۇتۇم سهللىمازا ساقايسا، زۇمرهتنـى ! بولۇپ، ئاندىن كهلسهممۇ بوپتىكهن

  ...باشالپ كېلىپيۇلغۇنلۇققا 

كـۆزۈڭنى يۇمــۇپ، . يۈرىكىـڭ شـېرىن تۇيغـۇ ئىلكىـده ئهللهيلهنـدى

ئۇنىـڭ زۇمرهتنىـڭ قاشتېشـىدهك سـۈزۈك : خىيالىي ھېسـالرغا چۆمۈلـدۈڭ

بوينىغا گىـره سـاالتتىڭ، ئوتلـۇق لهۋلىـرىگه ئاشـىقانه تهلۋىلىـك بىـلهن 

ئـــاھ، «. ســـۆيۈپ، يـــۇمران باغرىغـــا مهجنـــۇنالرچه چۆكـــۈپ كېتهتتـــڭ

ــــا ــــدىگهن شــــېرىنجهڭگ ــــال لهززىتــــى نېمى دهپ » !ھه-ھتىكى ۋىس

  .پىچىراليتتىڭ

ــۈن ۋۇجــۇدۇڭ شــېرىن تهســهۋۋۇر، شــېرىن تۇيغــۇالر بىــلهن  پۈت

مهستخۇشالنغانىدى؛ پۈتكۈل زېمىن مهستخۇشالنغانىدى؛ ئهمدىال يۈزىنى 

ده ئۇپۇقتـا خـۇددى ئۇپـۇقتهكال ىـئاچقان تولۇن ئايمۇ مهستخۇشـلۇق ئىلك

  . قېتپ قالغانىدى

  ن شۇنداق مهستخۇشلۇق ئىلكىده قانچىلىك ئولتۇردۇڭكىن؟سه

  .بىلمهيتتىڭ

ـــڭ  ـــىبىر جهڭچىنى ـــدىن قايس ـــىلگهنده، باغ ـــلۇقۇڭ يېش مهستخۇش

  :ناخشىسى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

  

  ئهي نىگار، ئۇخالتمىدىڭ ھېچ نهي چېلىپ تاڭ ئاتقۇچه،

  .كۈيلىرىڭ بىرله دىلىمغا ئوت سېلىپ تاڭ ئاتقۇچه
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  هكمۇ ھېچ ماجالىم قالمىدى،سولۇمغا باققۇد–ئوڭ 

  .ئوينىغاچ ئىشقىڭ جېنىمنى ئات قىلىپ تاڭ ئاتقۇچه

  

  يا ۋىسالنىڭ قهنتىنى بهرگىن نىگارىم ۋاقتىدا،

  .قىينالماي ئالغىن جېنىمنى يا كېلىپ تاڭ ئاتقۇچه

  

زۇمـرهت بىـر «: پىچىرلىـدىڭ. بۇ ئېزگۈ كۈيلهر سـېنى ئېزىپالۋهتتـى

بىــراق، ئۇنىــڭ ئاڭالۋاتقــانلىقىنى » !ئــاڭالپ قويىــدىغان ناخشــىكهن بــۇ

  .ئۇقمايتتىڭ

ئورنۇڭـدىن تۇرۇشـقا تهمشـهلدىڭ، . سهن سهل توڭالشقا باشلىدىڭ

چـۈنكى، كىملهرنىڭـدۇر پىچىرلىشىشـلىرى قولىقىڭغـا . بىراق تۇرالمىدىڭ

  . كىرىپ قالغانىدى

  مېنى سېغىنمىدىڭما، جېنىم؟ -

ققهتته ئىككــى ئــاينى ناھــايىتى مۇشــه... ســېغىنىپ! ســېغىنماي -

  .ئۆتكۈزدۈم

  . ئاۋاز بىراقال پهسىيىپ كهتتى

-بىرىنى سـېغىنامدىغاندۇ؟ بىـر -جىنمۇيا؟ جىنالرمۇ بىر...كىمدۇ بۇ؟

ـــــرى  ـــــن بى ـــــهمدىغاندۇ؟ جهڭچىلهردى ـــــلهن مۇھهببهتلىش ـــــرى بى بى

مهنمۇ يا ئهته، يا ئۆگـۈن . مۇھهببهتلىشىۋاتامدۇيا؟ نېمىش قىلسا قىلمامدۇ

  ...زۇمرهتنى ئهكېلىپ

پىچىرلىشىشـالر . رنى پىچىرالپ قويۇپ ئورنۇڭدىن تۇردۇڭسهن شۇال

  : يهنه ئاڭالندى

  !ھه؟-بايىقى ناخشا ئهجهپ مۇڭلۇقكهن -

  .ھهئه -

  سهنمۇ قاچان ماڭا كۆڭلۈڭنى بېرىسهن؟
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  !مېنىڭ ئېرىم بار جۇما؟! ماڭه، قېلىن تاز -

ده؟ ۋاي نامهرد  –بىرى ئېرى بار خوتۇن بىلهن مۇھهببهتلىشىۋېتىپتۇ 

  !گۇي

چۈنكى، . سهن كهينىڭگه ئۆرۈلدۈڭ، بىراق شىپپىده توختاپ قالدىڭ

بـــۇ پىچىرلىشىشـــالر ســـاڭا كىملهرنىڭـــدۇر پىچىرلىشىشـــىنى ئهســـلىتىپ 

  . قويغانىدى

ھهرگىـز ئـۇالر ! يـاق! زۇمرهت بىلهن مهتسالىمۇ نېمه؟ يـاق... بۇ... بۇ

  !ئهمهس

ــدى ــپ قال ــده قىل ــڭ قارتتى ــۈركۈنگهن . يۈرىكى ــكتىن ش ــهن رهش س

ده،  -ئاستا سىيرىلپ چۈشتۈڭ-دۇڭنى قۇمغا سۈركهپ، پهسكه ئاستاۋۇجۇ

بىـر تـۈپ يۇلغۇننىـڭ . دىڭگوسلىغىنىڭچه ئۇالرغا پهم بىلهن يېقىنالشتىڭ

تـــۈۋىگه مۆكۈنـــۈپ، ئـــۇالرنى مارىـــدىڭ، خـــۇددى توشـــقان ئـــوۋچىنى 

  . مارىغاندهك، ئهمهلىيهتته ئۇ ئىككىسىمۇ ئوۋچى ئىدى

يۈرىكىـڭ جىغغىـده قىلىـپ، . ردۈڭسهن ئۇالرنى ناھايىتى ئېنىق كۆ

ـــدهك ـــنىگه دهز كهتكهن ـــان چى ـــا جان ـــى، گوي ـــلىرىغا دهز كهتت . بېغىش

. ئۇستىخانلىرىڭ قاراسالپ كهتتى، مىسالى يىقىلغان چىنار قاراسلىغاندهك

 –زېمىن تهۋرهپ، كۆك چۆرگىلىدى، بهئهينى سـېنى بىـرى چۆرگىلىتىـپ 

ــدهك ــۇپ بهرگهن ــپ قوي ــدا. چۆرگىلىتى ــاي قارى ــۇن ئ ــۇق تول پ، يۇلغۇنل

  . خۇددى زۇلمهتتهك. قاراڭغۇلۇق ئىلكىده قالدى

  ...قېنى، نېمه دېيىشىدۇ، نېمه ئىش قىلىشىدۇ؟

  :سهن ئۆزۈڭنى تۇتۇۋېلىپ قۇالق سالدىڭ

  . تېخى مهن سېنى مېنى ئۇنتۇپ كهتتىمىكىن دهپتىمهن -

ئۇنتــۇپ كېـــتهي دېـــگهن، بىـــراق ھهرقـــانچه قىلىپمـــۇ ئۇنتـــۇپ  -

  . اي دېگهن، ئهمما يۈرىكىم چىدىمىدىسېغىنم. كېتهلمىدىم

  .باغىرلىشىپ سۆيۈشۈپ كهتتى -بىرىگه سىڭىشىپ كهتتى-ئۇالر بىر

. بېغىشـــلىرىڭ پىژىلـــداپ ئېچىشـــىپ كهتتـــى-يۈرىكىـــڭ، بـــېغىش
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  . كۆزۈڭدىن ياشالر تارامالپ تۆكۈلدى

ئاھ، خۇدا بـۇ نـېمه ئىـش؟ بـۇ نـېمه كۆرگۈلـۈك ماڭـا؟ سـهن ماڭـا «

هن؟ بۇ سېنىڭ ماڭا بهرگهن جـازايىڭمۇ؟ قايسـى نېمىلهرنى كۆرسىتىۋاتىس

جهڭـگه بېـرىش نىيتىمـدىن يېنىـۋالغىنىم ئۈچۈنمـۇ ... گۇنـاھىم ئۈچـۈن ؟

مهن ئالمىساممۇ، ... ئايالىمنىڭ سىڭلىسىنى نىكاھىمغا ئالغىنىم ئۈچۈنمۇيا؟

  »باشقىالرمۇ، بىزدىن بۇرۇن ئېلىپ كهپتىكهنغۇ؟

تىتــرهپ . ىالپ چىقتـىئىچىڭـدىن شــۇنداق ئـازابلىق نىـدا پــارت-ئىـچ

شۇڭا، ئۆزۈڭنى مىڭ مۇشهققهتته  ! كهتتىڭ، سوغوقتىن ئهمهس، ئهلهمدىن

  :بېسىۋېلىپ، يهنه قۇالق سالدىڭ

ئهسلىي شۇ چاغدا گېپىڭگه ئۇناپ، سهن بىلهن قېچىپ كهتسهممۇ  -

  . بوپتىكهن

ئاناڭ بىر . شۇنچه يالۋۇرسام ئۇنىمىدىڭ، ئادهمنى يىغلىتىپ خۇددى

  . غالپ بېقىپ توختاپ قاالتتىئىككى كۈن يى–

ــوالر؟  - ــداق ب ــپ كهتســهم، قان ــۇ قېچى ــده دادام بولمىســا، مهنم ئۆي

  . دهپتىكهنمهن

  !مۇشۇنداق بولدى ئهينا -

مهن ئۇنى خوتۇنلۇققا . ده –ئهسلىي مهتسالىنىڭ ئاشىقى زۇمرهتكهن 

دهپ » سـهمهندهرگه بېـرىمهن«ئالماقچى بولغانلىقىم ئۈچۈن، قېيناناممۇ 

  . ده –اچقا، مهتسالى توساتتىن جهڭگه كېتىپتىكهنتۇرۇۋالغ

  . توغرا قىياس قىلدىڭ

ـــلهن  ـــرهت بى ـــانچه قىلپمـــۇ مهتســـالىنىڭ زۇم ئهممـــا، ســـهن ھهرق

ــۇمران  ــا بېســىپ، ي ــتىم باغرىغ ــۇنجى قې ــۇنى ت ــۈنى ئ خوشلىشــىدىغان ك

ــۈرى  ــۆيگۈ مۆھ ــتىگه س ــب بې ــاق قهل ــارقىلىق ئاپئ ــرى ئ ــرىگه، لهۋلى لهۋلى

اللمايتتىڭ؛ زۇمرهتمۇ ئۆكسۈپ تۇرۇپ مهتسالىنىڭ باسقانلىقىنى قىياس قى

بوينىغا چىڭڭىده گىره سېلىپ، قېلىن، يىرىك لهۋلىرىدىن مۇھهببهتنىڭ 

تۇنجى شېرىن شهربىتىنى سـۈمۈرگهنلىكىنى قىيـاس قىاللمايىتتىـڭ؛ شـۇ 
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چاغدا زېمىننىڭ بايىقىـدهكال، ئۇالرنىـڭ چۇجۇدلىرىنىـڭ بـايىقى شـېرىن 

مهستخۇشـــــالنغان ۋۇجۇدۇڭـــــدهكال  تهســـــهۋۋۇرلىرىڭ تهرىپىـــــدىن

مهستخۇشـــالنغانلىقىنى، مهتســـالى مهستخۇشـــلۇق ئىلكىـــده زۇمرهتنىـــڭ 

شــۇڭا، ئامــانىتىمنى . مهن جهڭــده ئۆلــۈپ كېتىشــىم مــۇمكىن«: قولىقىغــا

دهپ پىچىرلىغانلىقىنى قىياس قىاللمايتتىـڭ؛ زۇمرهتمـۇ » !...بېرىۋهتكىن

ــده ئۇنىڭــدىن ــلۇق ئىلكى ــۇدادىن  قورق«: مهستخۇش ــهن؟ مېنــى خ مامس

ـــا ـــته قويم ـــز! تهڭلىك ـــا يېتىمى ـــادا مۇرادىمىزغ ـــۇ دۇني ـــز ئ دهپ » ...بى

ئۆتۈنگهنلىكىنى قىياس قىاللمىدىڭ؛ مهتسالىنىڭ ئاخىر ئهسهبىيلهشـكهن 

ماقۇل، سهمهندهرنىڭ ئالدىدا تىلىڭ «: شهيتىنى ئۈستىدىن غالىب كېلىپ

. ۇ يـۈرمهقىسىلىپ قالمىسۇن، يهرگه قـاراپ قالمـا، بىـر ئۆمـۈر خورلىنىپمـ

مېنىـڭ بهخـتىم، -سـېنىڭ بهختىـڭ. سهن بهختلىك بولسـاڭال، مهن رازى

دهپ پىچىرالپ، زۇمـرهت » مهن سېنىڭ بهختىڭ ئۈچۈن كۈرهش قىلىمهن

  . بىلهن پهرىشتىلهرچه خوشالشقانلىقىنى تېخىمۇ قىياس قىاللماتتىڭ

ـــش  ـــاس قىلى ـــوغرا قىي ـــى ت ـــانالرنىڭ ھهممىن ـــاس ئىنس ئهگهر قىي

ىــگه بولغــان بولســا، دۇنيــا گۈزهللىــك بىــلهن تولغــان مــۇمكىنچىلىكىگه ئ

زۇمرهت « :سهنمۇ مۇھهببهتنى ھهقىقىي ماھىيتى بىلهن چۈشىنىپ. بوالتتى

خوتـۇن  كىمنىـڭ ! خوتۇن كىمنىڭ بولسا، مـۇھهببهت شـۇنىڭ. خوتۇنۇم

ــۇ ــىقىمۇ ش ــا ئاش ــڭ؛ » !بولس ــان بوالتتى ــلهن پىچىرلىمىغ دهپ غهزهپ بى

مهشــۇقى بىــلهن باغىرلىشــىپ ســۆيگۈ  مــۇھهببهتنى چۈشــهنگهن بولســاڭ،

لهززىتىنى تېتىۋاتقان دوسـتۇڭ مهتسـالىنى جهڭـده يوشـۇرۇن ئېتىـۋېتىش 

  . قارارىغا كهلمىگهن بوالتتىڭ

ــۆرۈپ  ــالرنى ك ــۇ ئىش ــڭ ب ــايال قالســۇن؛ مېنى ــى تۇيم ھهر ئىككىلىس

ئهگهر زۇمـرهت ئۇقـۇپ . قالغانلىقىمنى  ھهر ئىككىلىسـى ئۇقمـايال قالسـۇن

ــالى ــدۇقالســا، مهتس ــدىن گۇمانلىنىــپ قالى ــڭ ئېتىۋهتكهنلىكىم ... نى مېنى

مهتسالى، سهن مېنى قۇتقۇزغان بىلهن، مهن سېنى قۇتقۇزمـايمهن؛ سـهن 

چـۈنكى، زۇمـرهت . مېنى ئېتىۋېتىشكه پېتىنالمىغان بىلهن مهن پېتىنىمهن
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  !مېنى خوتۇنۇم

  . خىيالىڭ ئۈزۈلدى

ــايمهن - ــۇن بولم ــز خوت ــهمهندهرگه ھهرگى ــدى س ــ. مهن ئهم ۇرۇش ئ

  ...تۈگىگهنده

  .سهن زۇمرهتنىڭ سۆزىنىڭ ئاخرىغا قۇالق سالمىدىڭ

  !ھىم، خوتۇن بولمىغىنىڭنى بىر كۆرهي

چاڭقاق قۇملۇققا سـىڭىپ  –ئهلهملىك كۆز ياشلرىڭ يۇلغۇن تۈۋىگه 

كېتىۋاتاتتى؛ يۈرىكىڭدىن سىرغىپ چىقىۋاتقان قان سۇغا تهشنا قۇملۇقنى 

  . زىننهتالۋاتاتتى

مهندهك مۇشۇنداق يىغلىغان بولغىيمىدى؟ ناتـايىن، توي كۈنى ئۇمۇ 

ئاشـىق، نـېمه ئـۇ ئاشـىق ! ده –چـۈنكى زۇمـرهت ئۇنىـڭ خوتـۇنى ئهمهس

مهشۇق دېگهننىڭ  -دېگهن؟ خوتۇننىڭ ئالدىدا، نىكاھنىڭ ئالدىدا ئاشىق

  !...ھېلى بىكار! يولۇڭغا ماڭ! بولدى قىل، ئهبلهخ! ھهممىسى بىر تىيىن

غۇنلۇق ئۆسۈيتتى؛ خوتۇنـۇڭ ۋه رهقىبىـڭ يۈرىكىڭ ئۆسۈيىتتى؛ يۇل

  . مهستخۇشلۇق ئىلكىده ئۆكسۈيتتى

  . ئاخىر ئۇالر ئۆكسۈپ تۇرۇپ خوشالشتى

  .ئهركىن تىن ئالدىڭ -ئۇھ، 

  

     *           *            * 

  

  نېمه مۈگىدهپ ئولتۇرىال كىتابقا قاراپ؟

. ڭ شۇنداق دهپ سـېنى خىيالىڭـدىن ئويغىتىـپ قويـدى»پهرىشته«

 . ىتاب قولۇڭدا ئېچىقلىق پېتى تۇراتتىك

 .يا ئوقۇسىال، يا ئۇخلىسىال

ماڭـا چـاي ئهكىلىـپ  -دېدىڭ كىتابقـا تىكىلـپ، -ئوقۇيمهن ھازىر،

 .بهرگىن
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سهن پۇتۇڭنى ئـۇزۇن سـۇنۇپ، . ڭ ئۆيگه كىرىپ كهتتى»پهرىشته«

» يامغۇرلۇق كېچه«كۆرپىلهرگه يۆلىنىپ، كىتابنىڭ -كهينىڭدىكى يوتقان

  .سمىنى ئوقۇشقا باشلىدىڭدېگهن قى

  

13  

  

  يامغۇرلۇق كېچه

  

  

سېغىنىش، تهلپۈنۈش، ھىجـران، ئىزتىـراپ، تهشـۋىش يـۈرىكىڭنى 

ئېكهكدهپ، ھـالىڭنى ئـازال قويغـان بىـر كـۈنى سـهن ئۆيۈڭنىـڭ ئالدىـدا 

 –غــۇر شــامىلى ئهخــلهت  –كۈزنىــڭ غــۇر . بۇغــداي ئۈگــۈت ئېتىۋاتاتتىــڭ

غـان بۇغـدايلىرىڭ كهچكـى قۇيـاش ئاداالن. چاۋارالرنى ئۇچۇرۇپ تـۇراتتى

  .نۇرىدا يالتىرايتتى، خۇددى ئالتۇندهك

سـهن ئېرىـڭ سـهمهندهر بىـلهن ئهمهس، ئاشـىقىڭ مهتسـالى بىـلهن 

جېنىم مهتسالى، سهن «: غايىبانه مۇڭدىشاتتىڭ، ئالالغا خىتاپ قىالتتىڭ

ھازىر نهده؟ نهده جهڭ قىلىۋاتىسهن؟ چوپانغا قاچان كېلىسهن؟ چوپاننى 

مهن سېنى شۇنداق سېغىندىم، شۇنداق كۆرگۈم ... ئازاد قىلىسىلهر؟قاچان 

بىـز . تېزرهك كهل، تېزرهك كېلىپ، مېنى جهڭگه بىلـله ئهكهت!... كهلدى

ســهن بىــلهن بىلــله بولســام، بىلــله جهڭ قىلســام، ! بىلــله جهڭ قىاليلــى

بـۇ غـوجهخمهتكه خوتـۇن ! قۇچىقىڭدا جان ئۈزسهم قىلـچه ئـارمىنىم يـوق

نـېمه، !... ۈپ بهگكه كېلىن بولغاندىن مىڭ مهرتىـۋه ياخشـىبولۇپ، يۈس

ھهيران قېلىۋاتامسهن؟ ھهيران قالما، سهن بىلمهيسهن، غوجهخمهت ماڭـا 

ـــدىم ـــان، مهن ئۇنىمىغانى ـــى قويغ ـــش تهلىپىن ـــوي قىلى ـــا . ت ـــۇ بازارغ ئ

. كېتىپ، كېلىپ بولغـۇچه، مهن سـهمهندهرگه تىگىـپ بولـدۇم)قاغىلىققا(

غوجهخمهتنىڭ دېيىشىچه ئۇ ماڭا . گىمۇ ئاشمايتتىمبولمىسا مهن سهمهندهر
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ئۇ يۈسۈپ بهگنىڭ ئهتىۋارلىق ئوغلى، . ئۇ مېنى بوش قويمايدۇ. ئاشىقكهن

دادىسىغا شۇنداق بىر دهيدىغان بولسـا، يۈسـۈپ بهگ مېنـى شـۇ زامىـتىال 

! ئاھ، مهن نېمىـدىگهن شـور پىشـانه. ئهنسىرهپال تۇرىمهن. بۇالپ كېتىدۇ

پ، سهمهندهرگه تهگسهم، ئهمدى سهمهندهردىن جـۇدا سهندىن جۇدا بولۇ

ئهي ئۇلۇغ پهرۋاردىگارىم، مهتسالىنى ئۆز ... بولۇپ، غوجهخمهتكه تهگسهم

پات دىدارلىشىپ تۇرۇشنى نېسىپ  –پاناھىڭدا ساقال، ئۇنىڭ بىلهن پات 

  »!...ئۇالرنىڭ ئىنقىالبىغا نۇسرهت ئاتا قىل...ئهت

ىك ئىلتىجالىرىڭ شامال بىلهن مۇھهببهتلىك خىياللرىڭ، مۇھهببهتل

-خىياللىرىـڭ ئۇچـۇپ. چـاۋارالردهك–ئۇچۇپ كهتتـى، خـۇددى ئهخـلهت 

ئۇچۇپ بېرىپ، مهتسـالىنىڭ قـولىقى ئـارقىلىق ئوتلـۇق قهلـبىگه ئۈسـۈپ 

كىرهمدىكىن؟ ئىلتىجالىرىڭ ئهرشـكه ھېرىـپ قالمـاي چىقىـپ، تهڭرىنـى 

  تهسىرلهندۈرهلىدىمىكىن؟

لىرىڭنى بىردهمـدىال ئۈگـۈت ئېتىـپ شامال ياخشـى بولغاچقـا بۇغـداي

-گۇدۇ«ئاداالنغان بۇغدايلىرىڭنى خالتىغا ئېلىشقا باشلىۋېدىڭ، . بولدۇڭ

بىـر . بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ. قىلغان ئاۋاز قولىقىڭغا كىرىپ قالدى» گۇدۇڭ

ــڭ  ــله يولىنى ــدىغان مهھهل ــدىنال ئۆتى ــڭ ئالدى ــوپ چېــرىكلهر ئۆيۈڭنى ت

ۇالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى بىـرىگه ئ -ئۇالرغا. دوقمۇشىدىن چىقىپ كهلدى

ناھايىتى چاققانغىنه كۆزۈڭ چۈشتى، كۆزۈڭ چۈشتىيۇ، يۈرىكىڭ قارتتىده 

بىرقولۇڭ خالتىنىڭ ئـاغزىنى ئاچقـان، . قىلپ، دۈكۈلدهپ سوقۇپ كهتتى

ئـۇالر سـاڭا يېقىـنالپ . بىر قولۇڭ بۇغداينى تۈرتكهن ھالدا قېتىپال قالـدى

  . خالتىنى قويۇۋهتىڭ. كهلدى

  لى شۇمىدۇ؟مهتسا

ــڭ،  ــد قىالتتى ــىلىقىنى ئۈمى ــۇپ قالماس ــالى بول ــڭ مهتس ســهن ئۇلنى

  . چهكسىز ئۈمىد قىالتتىڭ

  !كىيىمى ئوخشىغىنى بىلهن، مهتسالى ئهمهس ھهي

سهن ئۆزۈڭگه شـۇنداق تهسـهللى بهردىـڭ، شـۇنداق دهپ ئـۆزۈڭنى 
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ھهتتا ئۇنىڭ مهتسالى ئىكهنلىكىنـى جهزىملهشـتۈرۈپ . ئالداشقا ئۇرۇندۇڭ

  . پمۇ، يهنه ئۆزۈڭنى ئالداۋاتاتتىڭبولۇ

بۇ تولىمۇ ئهخمىقانه ئالداش ئىدى؛ بـۇ تولىمـۇ ئۇلۇغـۋارانه ئالـداش 

ــارزۇ  -چــۈنكى، بــۇ ئالداشــقا پــۈتمهس !  ئىــدى ئىســتهك  –تــۈگىمهس ئ

ــۈتمهس  ــقا پ ــۇ ئالداش ــدى؛ ب ــىپ كهتكهنى ــات  –چىرمىش ــۈگىمهس ھاي ت

تـۈگىمهس –هس تهشنالىقى گىرهلىشـىپ كهتكهنىـدى؛ بـۇ ئالداشـقا پـۈتم

  ! مۇھهببهت سىڭىپ كهتكهنىدى –سۆيگۈ 

  »!...ئاھ، خۇدا، ئۇنى ئۆز پاناھىڭدا ساقال«

قېتىدىن ئۇرغۇپ چىققان بۇ نىـدايىڭ كهچ كـۈز  –يۈرىكىڭنىڭ قات 

 -پىرقىراپ ئۇچۇپ كهتتى، خۇددى بايىقى ئهخـلهت –شامىلىدا پىرقىراپ 

  . چاۋارالردهك

ــدى ــنالپ كهل ــۇ يېقى ــۇالر تېخىم ــالىمهت. ئ ــىلىرى،  -س ــۇق ناخش ئوتل

يېڭى مهزمۇن –مۇھهببىتى ئارقىلق ھاياتىڭغا يېڭىدىن  –غۇبارسىز سۆيگۈ 

سـۆيۈملۈك ئاشـىقىڭ . قوشقان، ۋۇجۇدۇڭغا جۇشقۇن روھ بهخش ئهتكهن

يهنه ئىككـى ھهمراھىمـۇ بـار . بىر توپ چېرىڭنىڭ ئوتتۇرىـدا كېلىۋاتـاتتى

ــدى ــان، ب. ئى ــكهم باغالنغ ــوللىرى مهھ ــڭ ق ــاپ ئۇالرنى ــازراق ئاقس ــرى ئ ى

يهنه بىــرى ئهللــك ياشــالرغا كىرىــپ قالغــان كىشــى بولــۇپ، . قالغانىــدى

ــۇددى دوك ئادهمــدهك ــۈكچىيىپال قالغانىــدى، خ ــالىنىڭ بولســا . م مهتس

بـۇنى كـۆرۈپ تېنىـڭ سـىرقىراپ، . پېشانىسىدىن قان تهپچىرهپ تۇراتتى

  . يۈرىكىڭ ئېچىشىپ، قان سىرغىپ چىقتى

  »!بىچاره«

ئۇ ئۇدۇلۇڭغـا كهلگهنـده، بۇرۇلـۇپ . ورنۇڭدىن تۇردۇڭسهن ئاستا ئ

ســاڭا قارىــدى؛ مــۇھهببهت بىــلهن قارىــدى؛ ســۆيگۈ تهشــنالىقى بىــلهن 

ئېچىشىپ تۇرغان يۈرىكىڭ پىژژىده كۆيۈپ، ۋۇجۇدۇڭغا شـېرىن ! قارىدى

باغرىڭ، پۈتكۈل ۋۇجۇدۇڭ ئۇنىڭغا تهلپۈندى، . بىر تىترهك توپى يامرىدى

ئۆزۈڭنىڭ سهمهندهرنىڭ نىكـاھلىق . اپ قالدىڭئىنتىلىپ توخت-ئىنتىلىپ
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خوتۇنى ئىكهنلىكىڭنى ئۇنتۇپ، ئېتىلىپ بارغۇڭ، بېرىپال ئۇنى باغرىڭغـا 

چوڭقـۇر -باسقۇڭ، قان بىلهن زىننهتلهنگهن لهۋلىرىگه سۆيگۈڭ، چوڭقۇر

  !...مۇھهببهت بىلهن ئهسهبىيلهرچه سۆيۈۋالغۇڭ كهلدى

هن بىلهن خوشالشـتى؛ ئـۇ مهتسالى غالىبانه تهبهسسۇمى ئارقىلىق س

ــۆيگۈ ــۇمى -چهكســىز س ــۈرانه تهبهسس ــان غهي ــلهن يۇغۇرۇلغ ــۇھهببهت بى م

ئــارقىلىق ســهن بىــلهن ۋىداالشــتى؛ ئــاخىرقى قېــتىم قايرىلىــپ قــاراپ، 

ســهن ئۇنىــڭ !... ئاشــىقانه تهبهسســۇمى ئــارقىلىق ســاڭا بهخــت تىلىــدى

مهستخۇشـــلۇق ئىلكىـــده . تهبهسســـۇمزارىغا مهستخۇشـــلىنىپ يىقىلـــدىڭ

ــازابلىق تولغانــدىڭ ــدا -تولغىنىــپ. ئــازابلىق زارالنــدىڭ، ئ تولغىنىــپ نى

ئاشـۇ يـۈرهك پـارهمنى، شـېرىن -شهپقهتلىك خۇدا، مهتسالىنى«: قىلدىڭ

تهلىيىمنـــى، بـــارلىقىم ۋهســـلىمنى ئـــۆز پاناھىڭـــدا –جېنىمنـــى بهخـــت 

  »!...ساقلىغىن

كــۆز ياشــلىرىڭ تــارامالپ تۆكــۈلهتتى، ۋۇجــۇدۇڭ كهچ كــۈز شــامىلى 

  . ن گۈل بهرگىلىرىدهك تىترهپ سىرقىرايتتىسوققا

-سهن ئۈگۈتلىرىڭنى خالتىغا ئالـدىراپال ئالـدىڭ. ئۇالر ئۇزاپ كهتتى

توخـۇالر چوقـۇالپ . ده، ھويالڭغا ئهكىرىپ، سۇپىنىڭ لېـۋىگىال قويـدۇڭ

  . تېشىۋهتمىسۇن، دهپ كىگىز بىلهن يۆگهپ قويدۇڭ

رنى نهگه ئـــۇالر قانـــداق بولـــۇپ قولغـــا چۈشـــۈپ قالغانـــدۇ ؟ ئـــۇال

  !...ئاپىرىدىغاندۇ؟ ئېتىۋېتهرمۇ؟ چوقۇم ئېتىۋېتىدۇ 

بۇ مۇدھىش خىياللىرىڭنى زهربىسىدىن ئۇسـتىخانلىرىڭ قاراسـالپ، 

تېخى بىر . ياشلىرىڭ ئاۋۇپ، كۆز ئالدىڭ قاراڭغۇالشتى. بوشىشىپال كهتتى

ــۇرت ــدا ي ــا ئالدى ــت خانىق ــۇرۇن بهش نهپهر يىگى ــته ب ــڭ –ھهپ جامائهتنى

  ...بۈگۈن. پ ئۆلتۈرگهنىدىكۆزىچىال ئېتى

  ۋاي نېمه بولدى، باالم؟ -

ســهن ياشــلىرىڭنى . قېينانــاڭ ئۆيــدىن چىقىــپال شــۇنداق دېــدى

  . سۈرتىۋېلىشقا ئۈلگۈرهلمىدىڭ
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  نېمىگه يىغاليسىز ؟ دهڭه، نېمه بولدى زادى؟ -

  . قېيناناڭ يىرىك ئالقانلىرى بىلهن ياشلىرىڭنى سۈرتتى

بېشــى ... تونــۇر بېشـىدا... ئۆيىـده يۈسـۈپ بهگنىــڭ... يــۈ... ئانـام -

  .قېىيپ، يىقىلىپ چۈشۈپتىمىش

قېينانـاڭ ئىشـىنىپال . سهن دۇدۇقـالپ تـۇرۇپ يالغـان گهپ قىلـدىڭ

ــدى ــۇنجى . قال ــپ چۈشىشــى ت ــپ يىقىلى ــڭ بېشــى قېيى چــۈنكى، ئاناڭنى

  :پۇرسهتنى قولدىن بهرگۈڭ كهلمىدى. قېتىملىق ئىش ئهمهس ئىدى

  .بېرىپ كېلهيمىكى -

مىجهزى پىشىكى ياخشىالنسا، كهچته . ېرىپ كېلىڭ، قىزىمماقۇل ب -

  .بولمىسا ئهته ئهتىگهنده كېلهرسىز. يېنىپ كېلىڭ

ده، يۈسـۈپ بهگنىـڭ -پـاكىز يۇيـدۇڭ –قولـۇڭنى پـاك  –سهن يـۈز 

چــۈنكى ئانــاڭ يۈســۈپ بهگــكه كۈنلــۈك . ھويلىســىغا قــاراپ ماڭــدىڭ

. تاماق ئېتهتتـى. ئۇنىڭ ئىشلهمچىلىرىگه كۈنلۈك نان ياقاتتى -ئىشلهيتتى

يىـل بــۇرۇن چېـرىكلىككه تۇتـۇپ كېـتىلگهن بولــۇپ،  داداڭ بولسـا، بىـر

  . خهۋىرى يوق ئىدى –ھازىرغىچه ھېچبىر خهت 

ـــوالپ  ـــۆيىگه س ـــڭ ئ ـــۈپ بهگنى ـــۇ يۈس ـــدىكى يىگتىلهرنىم ئۆتكهن

  ...قويۇپتىكهنمىش، بۇالرنىمۇ ھهرقاچان شۇ يهرگه ئاپىرىدۇ

پ بهگنىڭ قورۇسىغا كىرىپ سهن شۇ خىيال، شۇ ئۈمۈد بىلهن يۈسۈ

ئاناڭ ھويلىنىڭ سول تهرىپىدىكى چهلله ئاسـتىدا تونۇرغـا نـان . كهلدىڭ

  .  ئۇ سېنى كۆرۈپ ھهيران قالدى. يېقىۋاتاتتى

ــپ  ــل قىزىرى ــده قىپقىزى ــوت تهپتى ــۈزى ئ ــېرىق ي ــاق س ــڭ ئ ئاناڭنى

  . كهتكهنىدى

چۈنكى، سهن . دهپ سورىدى ئاناڭ قوپالغىنه -نېمىشقا كهلدىڭ؟  -

بولۇپمـۇ غـوجهخمهت . ادهتته ئاناڭنى ئىـزدهپ بـۇ ھويلىغـا كهلمهيتتىـڭئ

  . ساڭا تهلهپ قويغاندىن بېرى كېلهي دېسهڭمۇ، ئاناڭ ھهرگىز قويمايتتى

بېشـى قېيىــپ، يىقىلــپ .... كهلـدىم مۇنــداق...ھېچنېمىشــقا...ھـېچ -
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  ...چۈشۈپتۇ دهيدۇ، شۇڭا بېرىپ باقاي دهپ

ئاناڭ نان ياققاچ . شقا باشلىدىڭسهن تونۇر بېشىغا چىقىپ نان راسال

  :سورىدى

  بىر يېرىڭ ئاغرىمدۇ قىزىم ؟  -

 قانداق؟... ياق -

 چىرايىڭ تاتىرىپال كېتىپتۇيا؟ -

 .تاڭ خېنىم -

گهرچه سهن ئاناڭغا گهپ قىلىۋاتساڭمۇ، كۆزۈڭ، قولىقىـڭ ھويلىـدا 

  . ئىدى

لى نانالر يېقىلىپ بولۇشىغىال، ئاناڭ سېنى ئۆيگه كېتىشكه ھهيـدىگى

  :تۇردى

  . ماڭ قىزىم، سهن كهت -

  . بىلله كېتهيلى ئهمدى -

مـاڭ، سـهن كېتىـپ، قـازان ئاسـقاچ . مېنىڭ ئىشىم تۈگىمىدى تېخى

  . تۇرغىن

ئهمـدى كېلىـپ بولغـۇچه . بىردهم قېشىڭدا تۇرغىلى قـوي، خېـنىم -

  !ھهيدىمىسهڭمۇ كېتىمهن ھازىر. خۇددى

ۇپ ئهركىلىدىڭ، سهن دوق قىلغاچ زورۇقۇپ كۈلۈمسىرىدىڭ، زورۇق

  . بىراق ئهركىلهشلىرىڭ كارغا كهلمىدى

دېـدى ئانـاڭ پهس ئـاۋازدا سـېنى كـۆزى  –! بىر تىلاليـمهن بىكـار -

ھــوي . ھويلىــدا چېــرىكلهر بــار! غهرهز ئۇقمايــدىغان -بىــلهن دۇمبــاالپ، 

  !...قېلىن، چېرىكلهرگه خوتۇن بولغۇڭ بارمۇيا؟

ــد ــىز ئهمهس ئى ــلىرى ئورۇنس ــڭ ئهنسىرهش ــهندىن ئاناڭنى ــۇ س ى، ئ

سـاالمهت، ئامـان ئېسـهن سـاقالش -قىز بـالىۋاقىنى سـاق. ئهنسىرهۋاتاتتى

كۈمۈشــنى ساقالشــتىنمۇ قىــيىن بولۇۋاتقانــدهك بۇنــداق -خــۇددى ئــالتۇن

  ئهنسىز يىلالردا سهندهك ئاھۇ كۆزلۈك پهرىدىن ئهنسىرىمهي بوالمدۇ؟
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  .ده-ھه، ئۇالر مۇشۇ يهردىكهن

ى ھويلىدا تاشالپ قويۇپ چوڭقۇر سهن شۇنداق شىۋىرالپ، يۈرىكىڭن

  .ئاناڭنىڭ ئۆيىگه قاراپ ماڭدىڭ –ھويال 

ــۇ  ــۆتكهنكى يىگىتلهرنىغ ــدۇ؟ ئ ــوالپ قويغان ــى قهيهرگه س يىگىتلهرن

  ...بۇالرنى. قازناققا سوالپ قوياپتۇ، دهيتتى ئانام

سهن جىنچىراغنىڭ سۇس يورۇقىدا ئېڭىكىڭنى يۆلهپ، تهشۋىشـلىك 

ئۇ كېلىپال ئۆزىنى سۇپىغا . اناڭ قايتىپ كهلدىخىيالالرنى سۈرىۋاتقاندا، ئ

ـــلىدى ـــر . تاش ـــپ  –ئېغى ـــڭ بهك ھېرى ـــلىرىدىن ئۇنى ـــر ھاسىراش ئېغى

سـهن ئورنۇڭـدىن تـۇرۇپ، ئاناڭغـا ئـاش . كهتكهنلىكى بىلىنىپ تـۇراتتى

  :ئاناڭ ئاشنى ئىچىپ بولغاندىن كېيىن. ئهكهلدىڭ

ېچىــپ دهپ ئــۆزى ئېغىــز ئ -چېــرىكلهر ئــۈچ يىگىتنــى تۇتىۋاپتــۇ،  -

ئهگهر ئاناڭ بىر دهم ئېغىز ئاچمىغان بولسا، ئۆزۈڭ بۇ ھهقته ئېغىز . قالدى

  . ئاچماقچىدىڭ

  . ھه، مهنمۇ ئاڭلىدىم، خهقلهر شۇنداق دهيدۇ -

  .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مهتتوختاخۇننىڭ بالىسىمۇ بار ئىكهن -

  قايسى مهتتوختاخۇننىڭ؟ -

  .تۈگمهنچى مهتتوختاخۇننىڭ -

  :مىغان بولىۋېلىپ سوراۋهردىڭسهن ھېچنىمىنى ئۇق

  قايسى بالىسى؟ -

  .مهتسالى دېگهن بالىسىچۇ -

  ...ياقهي -سهن تولىمۇ ھهيران قالغان بولدۇڭ، -؟ !ھه -

  !راست شۇ، بىچاره 

. يۈرىكىڭ شۇررىده ئاغقاندهك قىلىپ قالدى. ئاناڭ ئۇھسىنىپ قويدى

  :سهن يهنه ئهتهي سورىدىڭ

  دهيدۇيا، ئانا؟ ئۇالرنى ئۈجمىگه ئېسىپ قويۇپتۇ -

  . بۇ گېپىڭ قىپقىزىل يالغان ئىدى
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  . ياق، قازناققا سوالپ قويۇپتۇ-

  . سېنىڭ بىلمهكچى بولغىنىڭمۇ دهل مۇشۇ ئىدى

  . پهنجىرىدىن ئىككى نان تاشالپ بهردىم ئۇ بىچارىلهرگه -

  .ئاناڭنىڭ ھىممىتىدىن چهكسىز سۆيۈندۈڭ

  ...ئهته جامائهتنىڭ ئالدىدا ئاتىدىغان ئوخشايدۇ -

  .كىچىك تىندى-ئاناڭ ھهسرهتلىك ئۇلۇغ

ــاۋۋال قارتتىــده قىلىــپ ئانــدىن پىژىلــداپ ئېچىشــىپ  ،يۈرىكىــڭ ئ

 -تومـۇر.  تولغانـدىڭ. خۇددى پىچاق بىـلهن تىلغانـدهك.  ئاغرىپ كهتتى

 –ھـېس.  تومۇرلىدىڭدا مۇزدهك بىر سـوغوق ئـېقىم كۆۋهرهشـكه باشـلىدى

پۈتكۈل   .گوياكى زهھهردهك تۇيغۇلىرىڭ شۇ قهدهر قىرتاقلىشىپ كهتتى،

ۋۇجۇدۇڭدىن يىغا قايناپ چىقىپ، كۆزلىرىڭ قاتمۇقات يـاش پهردىلىـرى 

مىششــىده يىغلىۋېتىشــتىن قورقــۇپ،  ســىرىتقا . بىــلهن توســۇلۇپ قالــدى

پىغـانلىق،  . ئۈجمه تۈۋىگه كېلىپ بۇقۇلداپ يىغلىـدىڭ.  چىقىپ كهتتىڭ

.  يۈرىكىڭگه ئاقـاتتىھهسرهتلىك كۆز يېشىڭ يۈرىكىڭدىن چىقىپ،  يهنه 

ــۈز  كــۆزۈڭنى ئېچىشــتۇراتتى،  -كــۆك قاپقــارا نهشــتهردهك ســانجىلىپ، ي

يــامغۇر ھــازىرال  يېغىۋېتىدىغانــدهكال  قىالتتــى، . گويــاكى يۈرىكىڭــدهكال

  . مىسالى كۆز يېشىڭدهك

ــپ  ــاتتىق ھېرى ــا  –ق ــدىال ئۇيقۇغ ــاڭ بىردهم ــكهن ئان ــاپ كهت چارچ

ســا ۋايىغــا يېتىشــىنى كۈتــۈپ ســهن ئۇنىــڭ ئۇيقۇســىنىڭ را. كهتكهنىــدى

ــڭ ــده ياتاتتى ــورۇكالپ چۈشۈشــكه باشــلىدى. جىممى ــامغۇر ت ــۆگزىگه ي . ئ

بـوران گـۈركىرهيتتى، . خۇددى يۈرىكىڭگه تۆكۈلگهن كـۆز ياشـلىرىڭدهك

  ...گۈلدۈرماما گۈلدۈرلهيتتى

پۇتۇڭنىڭ . سهن ئاستا ئورنۇڭدىن تۇردۇڭ. پهيت يىتىپ كهلگهنىدى

سهن . وش تىنىپ بېرىپ، ئىشىكنى ئاچتىڭئۇچىدا دهسسهپ، ناھايىتى ب

. ئاناڭ كېلىشتىن بۇرۇنال ئىشىكنىڭ ئۈلگۈجهكلىرىنى ياغالپ قويغانىـدىڭ

سـهن ئالـدىن تهييـارالپ قويغـان . شۇنىڭغا يارىشا ئىشـىك غىچىرلىمىـدى
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  .ئايپالتاڭنى ئېلىپ ھويالڭدىن چىقتىڭ

ـــاتتى ـــارقىراپ ياغ ـــامغۇر ش ـــاتتى ...ي ـــاق چاق ـــدۈرماما ... چاقم گۈل

ــدۈلهيتتى ــالىقىنىڭنى ... گۈل ــا ئ ــارا ســىياھتهك قارايغــان، ھهتت ــراپ ق ئهت

ھهر بىـر چاقمـاق چېقىلغانـدا . كۆزۈڭگه يېقىنالشتۇرساڭمۇ كۆرهلمهيتتىڭ

-سهن شۇ يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىپ، يولنى غىل. ئهتراپ ۋاللىده يورۇيتتى

 –ه، پات تېيىلغاق بولۇپ كهتكهچك –يول  پاتقاق . پالال ئىلغا قىلۋاالتتىڭ

ــهتتىڭ ــپ چۈش ــپ يىقىلى ــات تېيىلى ــيىم . پ ــۇت –كى ــڭ، پ  –كېچهكلىرى

قهلبىڭـده ئـاجىزانه بىـر . التقا بولۇپ كهتكهنىـدى –قوللىرىڭ ھۆل، الي 

  .ئۈمىد بىر يورۇپ، بىر ئۆچۈپ تۇراتتى، خۇددى چاقماققا ئوخشاش

سـوزۇلۇپ  –سهن يۈسۈپ بهگنىڭ بېغىنىڭ سۈڭگۈچىدىن تولغىنىپ

چاقمـاق ... يـامغۇر شـارقىراپ ياغـاتتى. خۇددى يىالنـدهكباغقا كىردىڭ، 

يـامغۇرلۇق ... زېمىن جىغىلـدايتتى... گۈلدۈرماما گۈلدۈرلهيتتى... چاقاتتى

  !گوياكى قىيامهتتهك. بۇ كېچه شۇنداق قورقۇنچلىق ئىدى

گۈلــدۈرمامىلىق بــۇ كــېچه شــۇنداق قهدىرلىــك ئىــدى، خــۇددى 

  ! شىۋىقهدرى كېچىسىدهك

ــاھ، خــۇدا، ره« ــمهت ســاڭائ ــا! ھ ــمهت يامغۇرلىرىڭغ ــمهت ! رهھ رهھ

  »!رهھمهت گۈلدۈرمامىلىرىڭغا! چاقماقلىرىڭغا

تهشــهككۈر تــورۇكالپ تۆكــۈلهتتى، خــۇددى  –قهلبىڭــدىن رهھــمهت 

  . يامغۇردهك

ماڭا بۇ ياخشى پۇرسهتنى يارىتىپ بهرگهن ئۇلۇغ تهڭـرىم، ئهمـدى «

  »!ھىممهت، نۇسرهتمۇ ئاتا قىلغايسهن

. ارقىسـىغا كېلىــپ، ئهتراپنـى ئوبـدان كۆزهتتىــڭسـهن قازناقنىـڭ ئ

چـۈنكى، كۆزهتكىنىـڭ . ئهمهلىيهتته بۇنى كۆزىتىش دېگىلىمـۇ بولمـايتتى

  .بىلهن ھېچنىمىنى كۆرهلمهيىتتىڭ

  ...بۇنداق يامغۇردا قانداق تۇرااليتتى ئۇ مۇناپىقالر

سهن شۇنداق ئويلىغاچ دۈپۈلدهپ سـوقۇۋاتقان يۈرىكىڭنىـڭ ئىزىغـا 
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يــامغۇر ســۈيى . تــۈپ، بىــردهم جىممىــده تۇرۇۋالــدىڭچۈشۈشــىنى كۈ

ـــاتتى ـــويالپ ئاق ـــۈزۈڭ ب گهدهنلرىڭـــدىن . چاچلىرىڭـــدىن ســـىرغىپ، ي

ســىرغىغانلىرى ئىسســىق بهدىنىڭــده خــۇددى قــۇرتتهك ئــۆمىلهپ، ســېنى 

  . ئهندىكتۈرهتتى

قــادىر ئىــگهم، ماڭــا مهدهت بهر، چېــرىكلهرگه ... ئهمــدى باشــالي«

  »!شېرىن ئۇيقۇ نىسىپ قىل

ئايپالتاڭنىڭ ھهربىر . ن ئايپالتا بىلهن تامنى تېشىشكه باشلىدىڭسه

تالقان  –ئاسمان خۇددى كۈكۈم. تاۋۇشلىرىنى گۈلدۈرماما يۈتۈپ كېتهتتى

بولۇپ، يهرگه قۇم كهبى تۆكۈلدىغاندهك سهت، ۋهھىمىلىك گۈلـدۈرلهپ، 

ئادهمگه گويا زېمىن كروران شهھىرىگه ئوخشاش قۇم ئاستىدا قېلىۋاتقـان 

  ...غۇ بېرىپ، يۈرهكلهرنى خۇددى زېمىنغا ئوخشاش جىغىلدىتاتتىتۇي

تـام شـۇنداق قـاتتىق . سهن بار كۈچۈڭنى يىغىـپ تـامنى تېشـهتتىڭ

 –پات ۋال –ئهتراپ پات . ئىدى، خۇددى ئۇيۇپ كهتكهن سېمونت اليدهك

ۋۇل قىلىپ يورۇپ، تامنىڭ تېشىلىپ ئازال قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ، سېنى 

  ...ى، ئالدىرىتاتتى، ۋۇجۇدۇڭغا كۈچ بېغىشاليىتتىئۈمىدلهندۈرهتت

تامنى ئاخىر تېشىپ بولدۇڭ، ناھـايىتى مۇشـهققهتته مۇشـتۇڭچىلىك 

دېگهن گۇمـان » يوقمۇ؟–ئۇالر مۇشۇ ئۆيده بارمۇ «سهن . تۆشۈك ئاچتىڭ

  :بىلهن ئېغىزىڭنى تۆشۈككه يېقىن ئهكېلىپ شىۋىېلىدىڭ 

  مهتسالى؟ -

  :زى ئاڭالندىشۇ ھامانال مهتسالىنىڭ ئاۋا

  ...ھه -

  سهن بارمۇيا؟ -

  !بار، بار -

-شـادلىقلىرىڭ كـۈچ. يۈرىكىڭ شـادىيانه كـۈي بىـلهن ئويناقشـىدى

قوللىرىڭنىــڭ تېلىــپ، ئالىقانلىرىڭنىــڭ قاپىرىــپ، . قــۇۋۋهتكه ئايالنــدى

  . تېشىلىپ كهتكهنلىكىنىمۇ سهزمهي، كامارنى يوغىنىتىۋهردىڭ
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  !قېنى، تېز چىقىڭالر -

  :نىڭ ئاۋازى ئاڭالندىيهنه مهتسالى

  . سهن كىرگىن، بىز تۈۋرۈككه باغالقلىق -

  »!ما رهھىمسىز مهلئۇنالرنى كۆرۈڭ«

  . تولغىنىپ قازناققا كىردىڭ-سهن كاماردىن سوزۇلۇپ

  قېنى سىلهر؟  -

  .بۇيهرده... مانا -

ــۇالرنى تهســته  ــۈرۈپ، ئ ــامنى سىيپاشــتۇرۇپ، تىمســىقالپ ي ســهن ت

ـــڭ ـــر . تاپتى ـــۇالر بى ـــرىگه  –ئ ـــاس بى ـــپ، چهمبهرچ ـــنىچه قىلىنى كهي

ســهن ئايپالتــا بىــلهن ئارغــامچىنى كېســىپ، ئــۇالرنى . باغلىۋېتىلگهنىــدى

  .بوشاتتىڭ

  !رهھمهت ساڭا -

  !رهھمهت سىزگه قىزىم -

-...  

سىلهر كامارنىڭ ئاغزىغا . ئۇالر ساڭا بىر ئېغىزدىن رهھمهت ئېيتىشتى

  .كهلدىڭالر

   .دېدى پىشقهدهم كىشى-ئاۋال مهن چىقاي،  -

  :ئۇ چىقىپ كېتىپ بىردهمدىن كېيىن شىۋىرلىدى

  . قېنى، چاپسان چىقىڭالر -

ــۆۋهت ســاڭا  –ئۇالرنىــڭ مهســلىھهتى  ــاخىرقى ن ــويىچه ئ ــۇيرۇقى ب ب

ســـهن كامارغـــا ئهمـــدىال بېشـــىڭنى تىقىشـــىڭغا تۇيۇقســـىز . كهلـــدى

يۈرىكىڭ قارتتىـده قىلىـپ، يهنه . دېگهن ئاۋاز ئاڭالندى» !قىمىرالشما«

پۇت . سهن كهينىڭگه يېنىپ ئولتۇرۇپال قالدىڭ. اشلىۋهتتىدۈپۈلدهشنى ب

ـــۇپ  – ـــال قورق ـــهن قهۋهت ـــدى، س ـــدارى قالمىغانى ـــان دى ـــدا ج قولۇڭ

لېكىن، قورقۇشتىن . جاھاندا قورقمايدىغان ئادهم بولمايدۇ. كهتكهنىدىڭ

ــدۇ ــدىغانالرمۇ بولى ــدىغانالرمۇ، كېلهلمهي ــۆز ئهســلىگه كېلهلهي ــنال ئ . كېيى
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قۇشــتىن كېــيىن تولــۇق ئهســلىگه كېلهلهيــدىغانالرال پهقهت ۋه پهقهت قور

قهھرىمــانمۇ پهقهت ۋه پهقهت شــۇنداقالرنىڭ ئىچىــدىن . ھهقىقىــي ئــادهم

  . چىقىدۇ

  سهنمۇ ئهسلىڭگه كېلهلهرسهنمىكىن؟

مهيلــى، مهتســالى بىــلهن ! تۈگهشــتۇق!... ھهي، تۇتۇلــۇپ قالــدۇق«

  »!بىلله ئۆلۈش ئۆلۈمىنى كۆرۈشتىن مىڭ ئهۋزهل

قولىڭغا قايتا ماغدۇر كىرىۋاتقانـدا، -ورنىغا چۈشۈپ، پۇتيۈرىكىڭ ئ

دهپ »ۋايجان«كىمدۇر بىرى . قىلىپ قالدى» ۋاققىده«سىرتتا بىر نهرسه 

قىلغـان »پاڭڭىـده«ئارقىدىنال . يىقىلغاندهك قىلدى»گۈپپىده«ئىڭراپ، 

سـهن ھهيـران قېلىۋهردىـڭ، . ئوق ئاۋازى گۈلدۈرمامىغا قوشۇلۇپ كهتتـى

  :رۇقى كاماردىن بۆسۈپ كىردىمهتسالىنىڭ بۇي

  !زۇمرهت، تېز چىق -

ســهن كامــاردىن ئوقيىالنــدهك ئېتىلىــپ چىقىــپ، ئهمــدىال ئــۆره 

ـــۇڭغا،  ـــېچىڭالر«بولۇش ـــك ق ـــۇدۇڭنى » !ئىتتى ـــۇيرۇق ۋۇج ـــگهن ب دې

شـۇڭا، سـهن . ئۈستۈن قىلىـۋهتتى –قاراسلىتىپ، نېرۋېلىرىڭنى ئاستىن 

چـــۈنكى، ســـېنىڭ  .گاڭگىرىغىنىڭـــدىن جايىڭغـــا مىخلىنىـــپال قالـــدىڭ

  . ئاڭلىغىنىڭ ئاناڭنىڭ بۇيرۇقى ئىدى

سهن ئاناڭنىڭ كهينىڭدىن ئىز بېسىپ كهلگهنلىكىنى، سـهن تـامنى 

ــانلىقىنى  ــپ تۇرغ ــى كۆزىتى ــىدا ئهتراپن ــڭ دالدىس ــىۋاتقاندا، ئۆرۈكنى تېش

ئۇقمايتتىڭ؛ بىر چېرىك ئاستا كېلـپ، مهتسـالى قاتـارلىق ئـۈچ يىگىـتكه 

مىرلىيالماس ھـالهتكه كهلتـۈرۈپ قويغـانلىقىنى قورال تهڭلهپ، ئۇالرنى قى

ئۇقمايتتىڭ؛ ئاناڭ پۇتىنىڭ ئۇچىدا ئاستا دهسسهپ كېلىـپ، چېرىكنىـڭ 

بېشىغا كالتهك بىلهن بىرنى قويـۇپ يىقىتىـۋهتكهنلىكىنى، چېرىـك جـان 

  . ئاچچىقىدا كۇجۇكنى بېسىۋهتكهنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ

رىكهتسىز، خىيال شۇڭا، سهن بۇ مۆجىزىلهردىن ھهيران قېلىپ، ھه

  . تهپهككۈرسىز قېتىپال قالغانىدىڭ –
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  !زۇمرهت، ئىلدام ماڭ -

ھېلىقى چاال ئۆلۈك چېرىكنىڭ پوكىنىغـا دهسسـهپ تۇرغـان مهتسـالى 

  .شۇنداق دېدى

پهقهت مهتســالى كېلىــپ بىلىكىڭــدىن . لـېكىن ســهن قىمىرلىمىــدىڭ

  . تۇتقاندىال، ئاندىن ئېسىڭنسى يىغدىڭ

  »ئانام قېنى؟...ئانام«

  !...ئانا؟ -

چـۈنكى، ئانـاڭ تـۈن قوينىـدا . بوشقىنه توۋلىدىڭ، سادا كهلمىـدى

  .غايىب بولدى، خۇددى پهرىشتىدهكال

كۇلدۇرلىرى، –ئۇالرنىڭ كالدۇر . چېرىكلهر ئويغىنىپ كېتىشكهنىدى

  . قااليمىقان ۋارقىراشلىرى يامغۇر بىلهن بىلله تۆكۈلۈشكه باشلىغانىدى

  . ىشىۋېلىپ، مهتسالى تۇتىۋالدىسهن ئاناڭنىڭ كهينىدىن ئهگ

ــاڭنىمۇ  – ــوغاليمىز دهپ، ئان ــرىكلهر ســېنى ق ــاچ، چې ــلهن ق ــز بى بى

  .تۇتىۋالىدۇ

ــدى ــى راســت ئى ــڭ دېگىن ــڭ . ئۇنى ــا تارتىشــىپ، ئۇنى ئهگهر ئاناڭغ

  ...كهينىدىن ئهگىشىدىغان بولساڭ، شهكسىزكى، ھهر ئىككىڭالر تۇتۇلۇپ

  .ېلىسهنماڭ بىز بىلهن بىلله قاچ، يهنه قايتىپ ك -

ســهن : كۆڭلۈڭــدىن شــۇنداق ئــويالر لىپىلــداپ ئۆتۈشــكه باشــلىدى

مهتسالىنى شۇنداق سېغىنغاندىڭغۇ؟ ئۇنىڭدىن تېزرهك كېلىپ، ئـۆزۈڭنى 

جهڭگه ئهكىتىشنى، بىلله جهڭ قىلىشنى غايىبانه ئۆتۈنگهنىدىغۇ؟ ئۇنىـڭ 

قۇچىقىدا جان ئۈزۈشكه رازى بولغانىدىڭغۇ؟ مهتسالى دېـگهن ئاشـۇ شـۇ، 

  دى ئۇنىڭ بىلهن بىلله قاچماي، نېمىگه تېيىشىپ تۇرىسهن؟ ئهم

ــي  قهلبىڭــدىكى بــۇ ســوئاللق ســادا ســېنى ئويغــاتتى، ســېنى قهتئى

  .ئۇالرغا ئهگىشىپ قاچتىڭ: نىيهتكه كهلتۈردى

  .دېدى پېشقهدهم كىشى -ئۇالر بىزگه ئهگهشسۇن،! ئوق ئېتىپ قوي -

دۈشـمهنلهرگه  ھېلىقى چېرىكنىڭ مىلتىقىنى ئېلىۋالغان ياش يىگىت
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شـۇنىڭ بىـلهن چېرىكلهرنىـڭ . قارىتىپ ئىككى پاي ئوق ئېتىـپ قويـدى

  . ھهممىسى سىلهرنىڭ ئارقاڭالردىن قوغالشقا باشلىدى

دۈشمهنلهر تاپ بېسىپ قوغالپ . قوپۇپ قاچاتتىڭالر –سىلهر يىقىلپ 

ــاتتى ــدى. كېلىۋات ــده تۇتۇۋالغانى يىقىلســاڭ . مهتســالى قولۇڭــدىن چىڭڭى

–ئوقالر باش ئۈسـتۈڭالردىن، يـان . رقىدا قالساڭ سۆرهيتتىيۆلهيتتى، ئا

–ئوق ئاۋازلىرىنى، ئېغىر . بېلىڭالردىن ۋىژىلداپ ئۇچۇپ ئۆتۈپ كېتهتتى

چاقماق مهنزىلىڭالرنى . ئېغىر ھاسىراشلىرىڭنى گۈلدۈرماما يۈتۈپ كېتهتتى

  .سهن ھالسىراپ بواللمايۋاتاتتىڭ. پات يورۇتۇپ بېرهتتى –پات 

  :شىنىڭ بۇيرۇقى ئاڭالندىپېشقهدهم كى

ئهته ســــهھهرده گىــــرىڭال جىلغىســــىدا !... بۆلۈنــــۈپ قاچــــايلى -

  !ئۇچرىشىمىز

  .ھازىر شۇنداق قىلماي بولمايتتى

مهتسـالى . ئىككى يىگىت دهريا كېچىپ تارس تهرهپكه ئۆتۈپ كهتتـى

. بىلهن سهن يۇلغۇنلۇقالرنى ئارىالپ گىرىڭال جىلغىسى تهرهپكه قاچتىڭالر

ــ ــا –پ ســىلهر قېچى ــرىڭال جىلغىســىنىڭ ئاغزىغ ــدىال گى ــپ بىردهم  -قېچى

  .نىڭ ئاستىغا يېتىپ كهلدىڭالر» يهتته قىز ئهۋلىيا مازىرى«

دېدىڭ سهن تىـرهجهپ توختـاپ،  -توختا،...توخ...مهتسالى...مهت -

ــاران  ــپ، –ئ ــردهم ھــاردۇق ئــالىلى، ... بىــردهم-ئــاران نهپهس ئېلى بى

  ...مهن ماڭالمىدىم...مهن

يامغۇر شارقىراپ . توپ يۇلغۇننىڭ دالدىسىدا ئولتۇردۇڭالرسىلهر بىر 

يۇلغۇن سـىلهرنى يوشـۇرۇپ قـااللىغىنى بىـلهن، يامغۇرغـا دالـدا . ياغاتتى

  .بواللمايتتى

بۇددىزىم دهۋرىده بۇددىستالر يهتته مۇسۇلمان قىزنى –شۇ چاغدىمۇ 

ــانىكهن ــۈن قوغلىغ ــۈرۈش ئۈچ ــار . ئۆلت ــز قاچ ــته قى ــۇ  –يهت ــار مۇش قاچ

نىڭ ئاغزىدىكى تىك تهرىپى شهرققه قارايـدىغان، ئاسـتىدا چوپـان جىلغى

دهرياسى ئۆركهشلهپ ئېقىپ تۇرىدىغان مۇشـۇ تاغنىـڭ يـانتۇ تهرىپىـدىن 
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. ده، ئۆزلىرىنى چوپان دهرياسىغا ئاتماقچى بولۇشـۇپتۇ–ئۈستىگه چىقىپتۇ

دېــگهن بىــر جهلىپكــار خىتــاب » !كىــرىڭالر«دهل شــۇ چاغــدا غــايىبتىن 

يهتته قىز قارىغۇدهك بولسا،تاغ يېرىلـپ، ئـۆزلىرىگه بـاغرىنى  .ئاڭلىنىپتۇ

يهتته قىز تاغنىڭ يېرىقىغا كىرىـپ كېتىپتـۇ، تـاغ يهنه . ئېچىپ تۇرغۇدهك

بۇددىسـىتالر كېلـپ قـارىغۇدهك بولسـا، يهتـته قىزنىـڭ . يىملىشىپ قاپتۇ

قارىسىمۇ كۆرۈنمهپتـۇ، پهقهت تاغنىـڭ يېرىقىغـا بىـر قىزنىـڭ چېچىنىـڭ 

يهتـته قىـز «شـۇنىڭدىن باشـالپ بـۇ تـاغ . الغانلىقى كۆرۈنۈپتۇقىسلىپ ق

ــازىرى ــا م ــامىمۇ . دهپ شــۆھرهتلىنىپتۇ» ئهۋلىي ــڭ ن ــرىڭالر «جىلغىنى گى

» كىرىڭالر«ئهمما، يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن . دهپ ئاتىلىپتۇ» جىلغىسى

  .غا ئۆزگىرىپ قاپتۇ» گىرىڭال«دېگهن سۆز 

ۋايهت خىيالىڭــدىن لىــپال چوپانلىقالرغــا يــاد بولــۇپ كهتــكهن بــۇ رىــ

تــاغ يېرىلســا، «: قىلىــپ ئۆتــۈپ كهتتــى، كۆڭلۈڭــده شــىۋىرالپ قويــدۇڭ

  »!...مهتسالى بىلهن بىلله كىرىپال كهتسهك، مهڭگۈ قايتىپ چىقمىساق

ئهپسۇسكى بۇ تاغ يهتـته قىزنـى باغرىغـا ئـالغىنى بىـلهن، سـىلهرنى 

  :شۇڭا، سهن. ئااللمايتتى

ــالى، مهن - ــۆيگه ... مهتس ــاڭ مهن ئ ــهن ئۆيــۈڭگه بارس ــتهي، س كې

دېۋىـدىڭ،  -...تونۇش بىـر كىمنىڭكىـده... شۇڭا، مۇشۇ يهرده. بولمايدۇ

  :مهتسالى ئېتراز بىلدۈردى

  !ياق، بولمايدۇ -

  نېمىشقا؟ -

بۈگـۈن . بىرىنچىدىن، دۈشمهنلهر توال، خۇددى ئىتنىـڭ قۇرتىـدهك

چراپ نــاۋادا دۈشــمهنلهرگه ئــۇ. كــېچه دۈشــمهن ئاســانلىقچه تىنچىمايــدۇ

؛ ئىككىنچىدىن، مهن بىر كىمنىڭكىده ياتسام، ناۋادا دۈشمهنلهر ...قالساڭ

ئاختۇرۇپ كىرىپ قالسا، ئۆزۈمنىمۇ، خهقنىمۇ ئۆلـۈمگه تۇتـۇپ بېـرىمهن؛ 

نـاۋادا ھېلىقـى ئىككىسـى تۇتۇلـۇپ ... ئۈچىنچىدىن، مهنغۇ مهيلى، سـهن

  ...قالسا، سېنى پاش قىلىپ قويسا
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ممىســى ئېھتىمالغــا ناھــايىتى يــېقىن مهتســالىنىڭ دېگهنلىرىنىــڭ ھه

  :شۇڭا ئۇنىڭ دېگهنلىرىنى توغرا تېپىپ. ئىدى

  . دهپ سورىدىڭ -ئهمسه قانداق قىلىمىز؟  -

  بىز بىلهن قوشراپقا بىلله چىق، بىز بىلله جهڭ قىاليلى، ماقۇلما؟

گۈلـــدۈرماما ...يـــامغۇر شـــارقىراپ ياغـــاتتى. ســـهن ئويغـــا پاتتىـــڭ

  ...چوپان دهرياسى شاۋقۇناليتتى... قاتتىچاقماق چا... گۈلدۈرلهيتتى

نېمىگه ئارىسالدى بولۇپ تۇرىمهن؟ تېخى بايىال مهتسـالىنىڭ پـاتراق 

  كېلىپ، مېنى جهڭگاھقا ئهكېتىشىنى زارىقىپ كۈتكهنىدىمغۇ؟

بــۇ ســهمهندهرگه قىلغــان ۋاپاســىزلىقىم . جهڭــگه كهتســهممۇ كېــتهي

پ، ساداقهت بىلهن غوجهخمهتكه خوتۇن بولغانىدىن جهڭگه بېرى. ئهمهس

پاش بولـۇپ قېلىـپ دۈشـمهنگه قارىتىـپ بىـر پـاي ئـوق ! ئۆلگهن ياخشى

ئاتماي قىيناپ ئۆلتۈرۈلگهندىن جهڭگه بېرىپ، پۇخـادىن چىققـۇچه جهڭ 

  ! قىلىپ، شهرهپ بىلهن قۇربان بولغان ياخشى

ــــــت ــــــق، مهردانه يىىگى ــــــدىگهن ئهقىللى ــــــالى نېمى ! ھه-مهتس

  !مهردلىك!...سادىقلىق

سـۆيۈملۈك ئاشـىقىڭدىن چهكسـىز سـۆيۈندۈڭ؛  –لىدىن سهن مهتسـا

شۇنداق بىـر ئاشـىقىڭ بولغانلىقىـدىن ئـالهمچه پهخىـرلىنىش تۇيغۇسـىغا 

بۇ تۇيغۇ سېنى ئۇ قهيهرگه باشلىسا، شۇ يهرگه مېڭىش قارارىغا . چۆمدۈڭ

كهلتۈردى؛ بۇ ئىالھىي تۇيغۇ سـېنى ھهتتـا ئۆلۈمگىمـۇ بـاش ئهگمهسـلىك 

مۇقهددهس تۇيغۇ يۈرىكىڭنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا  قارارىغا كهلتۈردى؛ بۇ

ســىڭىپال كهتتــى، خـــۇددى تهكلىماكــان قۇملۇقىغـــا ســىڭگهن يـــامغۇر 

  !سۈيىدهك

قــوپ، جىلغىنىــڭ ئىچىــده . يـامغۇر پــات توختايدىغانــدهك ئهمهس -

  . كىچىككىنه بىر گهمه بولىدىغان، شۇ گهمىنى تاپىلى

ى بالىالرنىـڭ يـامغۇردىن بۇ پادىچ. سىلهر گهمىنى ئاخىرى تاپتىڭالر

ئـۈچ ئـادهم -پاناھلىنىش ئۈچـۈن كـوالپ قويغـان گهمىسـى بولـۇپ ئىككـى



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

164 

پۇتـۇڭنى ئـۇزۇن . سـهن گهمىـگه كىـرىپال ئولتۇرۇۋالـدىڭ.ئارانال سىغاتتى

ئـۆپكهڭ شـۇ تـاپتىمۇ گويـا . سۇنۇپ، تامغا يۆلهندىڭ، كۆزۈڭنى يۇمـدۇڭ

ڭ يامغۇرنىــڭ ھاسىراشــلىرى. يېرىلىــپ كهتكــۈدهك دهرىجىــده كېرىلهتتــى

ــى ــىپ كېتهتت ــلىرىغا ئارىلىش ــۇرۇپ، . شارقىراش ــدا ئولت ــالىمۇ يېنىڭ مهتس

پـات كــۆزۈڭنى ئېچىــپ، گهمه -ســهن پــات. ھاسىراشـلىرىڭغا جــور بولـدى

ھـارغىن نىگاھلرىـڭ چهكسـىز قاراڭغۇلۇققـا سـىڭىپ . سىرتىغا قارايتتىـڭ

  .كېتهتتى، خۇددى سهندهك، مهتسالىدهك

تسـالى ئورنىـدىن تـۇرۇپ، گهمىنىـڭ بىر چاغدا ھاردۇقى چىققـان مه

بـۇ چاغـدا سـهنمۇ . ئاغزىغا كېلىپ، كىيىملىىرنى سېلىپ سىقىشقا باشلدى

  .خېلىال يېنىكلهپ قالغانىدىڭ

دهپ سورىدىڭ ئاناڭـدىن -مهتسالى، ئانام قېچىپ كېتهلىگهنمىدۇ؟ -

  .ئهنسرهپ

  .نېمىشقا قېچىپ كېتهلمهيدۇ؟ خاتىرجهم بول -

ئــۆيگه بېرىــپ . ئىتتىــك ماڭالمايــدۇئانامنىــڭ پــۇتى ئــاغرىق،  -

  ...بولغۇچه

ئاناڭنى قاچالمايـدۇ . ئهنسىرىمىگىنه، ئۇالر بىزنى قوغلىغان تۇرسا -

  .دهپ دۈشمهننى ئۆزىمىزگه ئهگهشتۈردۈقيا

-پۈتــۈن ئهزايىــڭ چىلىــق. چاچلىرىڭــدىن ســۇ ســىرغىپ بولغانىــدى

  .چىلىق ھۆل بولۇپ كهتكهچكه، كۈز سوغۇقى ۋۇجۇدۇڭغا يامراۋاتاتتى

  ...پاختىلىق چاپىنىمنى  كىيىۋالساممۇ بوپتىكهن

دېــدى  -قــوپ، زۇمــرهت، كىيىملىرىڭنــى ســال، ســىقىپ بېــرهي، -

  .مهتسالى

  .ئۇنىڭ گهۋدىسىنىمۇ پهرق ئهتكىلى بولمايتتى

  سىقمىساقمۇ بوالر -

ــاق - ــهن؟ سىقمىس ــامۇ س ــا...ھهيي ــهن جۇم ــوڭالپ قالىس ــېچىچه ت ! ك

  .ېلىئىسسىتىپ قوياي دېسهم ئۇنىمايسهن ھ
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  !ئهلۋهتته ئۇنىمايمهن -

  نېمىشقا؟ -

مهن سـېنىڭ ! نېمىشقىدى؟ يامان بولىـدۇ شـۇ... نېمىشقا دېگىنىنى -

  .خوتۇنۇڭ ئهمهس، سهمهندهرنىڭ خوتۇنى

  .مېنىڭ خوتۇنۇم بولىسهن...ئهمدى... ھازىر -

  !نىيتىڭ بۇزۇلغان ئوخشىمامدۇ سېنىڭ؟ -

-...  

  !امۇشۇنداق دهيدىغان بولساڭ كېتىمهن جۇم -

  چېرىكلهر تۇتىۋالسا مهيلىما؟ -

  .مهيلى -

  .ساڭا مهيلى بولغان بىلهن، ماڭا مهيلى ئهمهس -

  نېمىشقا؟ -

  !نېمىشقا دهيسهنيا؟ ماڭا سهن بولمىساڭ بولمايدۇ -

ئۇنىڭ بۇ سۆزىدىن مۇھهببهت ئۇرغۇپ چىقىپ، گهمىنىڭ ئىچىنى بىر 

  . ئىچىڭ ئىسسىقىنه بولۇپ قالدى. ئالدى

 -سهن بىردهم جىم بولۇپ قېلىـپ قوشـۇپ قويـدۇڭ،  -!ماڭىمۇ شۇ -

  ...يامان نىيهتته بولساڭ... لېكىن

چاقچـاق  -دېدى ئۇ سـۆزۈڭنى بۆلـۈپ،-بولدى، خاتىرجهم بولغىنه -

  .قىلىقپ قويسام ئهمدى

ــىنهتتىڭ ــا ئىش ــى . ئۇنىڭغ ــۇپ، كىيىملىرىڭن ــاتىرجهم بول ــۇڭا، خ ش

ـــدىڭ ـــتىگه كهل ـــدا سىقى. ســـىقىش نىي ـــى ۋاقتى ۋهتمىســـهڭ كىيىملىرىڭن

پۇت قوللىرىڭدىن يۇمشاق بهدىنىڭگه  -چۈنكى، سېنى سوغوق. بولمايتتى

قاراپ ئۆمۈچۈكتهك ئۆمۈلۈپ كېتىۋاتقان تىترهتكۈچ سوغوق كىيىملىرىڭنـى 

نېپىــــز پاختــــا ســــېلىنىپ تىكىلــــگهن . سىقىۋېتىشــــكه قىســــتاۋاتاتتى

ــگهن بولســا ــۈپ كهتمى ــامغۇر ئۆت ــدىن ... جىلتىكهڭــدىن ي ــدى ئورنۇڭ ئهم

شـۇڭا، . ساڭ، پۈتۈن ۋوجـۇدۇڭنى تىتـرهك بېسىشـى مـۇمكىن ئىـدىتۇرمى
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  .ئورنۇڭدىن تۇرۇپ، چاپىنىڭنىڭ تۈگمىسىنى يهشتىڭ

  .ئۆزۈم سىقاي، سهن كۆزۈڭنى يۇمۇپ ئولتۇر جۇما -

  ساراڭ، كۆزۈمنى يۇممىساممۇ كۆرهلهمتىم سېنى؟ -

  !كۆرهلمىسهممۇ، غوجام، ئىزا تارتىدۇ ئادهم، يۈمه كۆزۈڭنى -

  !...ۋاي، قىز باالرهي! ارتىمىش تېخىئىزا ت -

  .قىز باال شۇ مهن تېخى -

  ...ھىم، قىز بالىمىش تېخى -

ئۇ ئىشهنمىدى، ئهلـۋهتته ئىشـهنمهيتتى؛ بـۇ سـۆزۈڭگه ئۆزۈڭـدىن، 

سهن ئۇنىـڭ ئۆزۈڭنىـڭ قىـز . سهمهندهردىن باشقا ھېچكىم  ئىشهنمهيتتى

ىڭ ئىشهنمىگىنى شۇڭا، ئۇن. ئىكهنلىكىڭگه  ئىشىنىشنى ئۈمىد قىلمايتتىڭ

چۈنكى سهن بۇ گهپنى ئالدىراپ دهپ سالغىنىڭغا . ئۈچۈن خوشال بولدۇڭ

  .قاتتىق پۇشايمان قىلىپ قالغانىدىڭ

  كۆزۈڭنى يۇمدۇڭمۇ يا؟  -

  ھه، يۇمدۇم مانا -

سهن تاتلىققىنه كۈلۈپ قويـدۇڭ، كىيىملىرىڭنـى سـېلىپ، سىقىشـقا 

يـامغۇردا ھـۆل . دىمهتسالى چاپىنىنى ئۈسـتۈڭگه يېپىـپ قويـ. باشلىدىڭ

بولۇپ كهتكهن بـۇ چاپـان شـۇنچه ئېغىـر، ئهممـا ھـۆل ئىچىـگه ئۆتۈشـكه 

يۈرىكىڭگىمـۇ . شۇڭا، سهن بىـردىنال ئىسسـىپ قالـدىڭ. ئۈلگۈرمىگهنىدى

ئاســتا ئېقىــپ كىرىــپ، تىترهكلىرىڭنــى  -بىــر خىــل ئىللىــق ســېزىم ئاســتا

  .شىپپىده بېسىقتۇرىۋهتتى

شىقىڭ بىلهن مۇشۇنداق پىنھان ئاشىقانه سۆيۈنۈش ئىلكىده سېنى ئا

  .كېچىده ئۇچراشتۇرغان تهقدىرىڭگه رهھمهت ئېيىتتىڭ

ــلهن مۇشــۇنداق  ــېنى ئاشــىقىڭ بى ــده س ــۈش ئىلكى ئاشــىقانه تهلپۈن

پىنھان، گهمىگه جهم قىلغان تهقدىرىڭدىن سۆيۈنۈپ، پىسىڭڭىده كۈلۈپ 

  .قويدۇڭ

  سىقىپ بولدۇڭمۇيا؟ -
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  ئالدىرايسهن؟ مانا، نېمىگه . ھهئه، سىقىپ بولدۇم -

  .ئىتتىك بول، بهك توڭالپ كهتتىم -

  . راست، ئۇنىڭ توڭالپ كېتىشى تۇرغان گهپ ئىدى

چـاپىنىنى . سهن كىيىملىرىڭنى كىيىپ، مهتسالىنىڭ يېنىغا كهلدىڭ

ئۇنىڭ تىترهكلىرى بىقىنىڭغا . ئۇنىڭغا يېپىپ قويۇپ، يېنىدىال ئولتۇردۇڭ

دهت بىــلهن ھۇجــۇم كــۈز ســوغۇقى گهمىــگه شــىد. ئۇرۇنــۇپ تــۇراتتى

  . قىلىۋاتاتتى

  . سهن مهتسالىغا يۆلهندىڭ

مېنى دهپ  -دېدى مهتسالى بېشىنى ساڭا تىرهپ،  -ھهي زۇمرهت،  -

  كهينىمدىن ماڭغىنىڭ راستمۇ؟

  : پهخىرلىنىش ئىلكىده جاۋاپ بهردىڭ

  ! سېنىمۇ دهپ، ئىنقىالبنىمۇ دهپ -

  بهك ئىنقىالب قىلغۇڭ بار ئوخشىمامدۇ سېنىڭ؟  -

  ولماي ئهمىسه، سېنىڭچۇ؟ ب -

  . راستىنى ئېيتسام، ئىنقىالب قىلغۇم يوق -

  نېمىشقا ئهمدى؟  -سهن بهكمۇ ھهيران قالدىڭ، -... ؟!نېمه، يوق -

سهل رايىم يېنىپ كهتكىلى تۇردى مېنىڭ، نېمىشقا دېسهڭ، ئىككى  -

سوك ئادهم بىـلهن قانـداق ئىـنقىالب بولىـدۇ؟ تېڭىمىـزده  –تۆت سوك  –

چېرىكلهرنىـڭ قـوراللىرى شـۇنداق ... ېڭىمىزده كالتهك، چومـاققورال، ت

  ... تولۇق ھهم خىل

  . كىچىك تىنىپ قويدى –مهتسالى مهيۈسانه ئۇلۇغ 

  . كۆڭلۈڭ بىر قىسمىال بولۇپ قالدى

ئىـنقالب . ئۇنداق دېمه، ئۇنچىۋاال ئۈمىدسـىزلىنىپ كهتـمه، مهتسـالى

ئـاخىرقى جـۈملىنى دېدىڭ سـهن ۋه  -دېگهن دهسلهپته شۇنداق بولىدۇ،

قــاراپ تــۇر، بىــز چوقــۇم غهلىــبه  -ئىشــهنچ، ئىپتىخــار بىــلهن ئېيتتىــڭ،

  ! قىلىمىز
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  . ۋاي تاڭهي، قانداق بوالركىن -

  ئهمىسه نېمىشقا ئىنقىالبقا قاتناشتىڭ؟  -

  . ئۇ ھهسرهتلىك تىنىپ قويدى

بىــراق، ھهر ! سـېنى ئۇنتــۇپ كېـتهي دهپ، ئۆلــۈپال كېتهيچـۇ دهپ -

ــا ئۆلۈپمــۇ كهتمىــدىمقــانچه قىلىپمــۇ  راســتىنى . ئۇنتــۇپ كېتهلمىــدىم، ي

ساڭا كـۆزۈم قىيمىـدى؛ سـېنى سـهمهندهرگه . ئېيتقاندا، ئۆلگۈم كهلمىدى

شۇنداقال تاشالپ بېرىپ كهتكىلى چىدىمىدىم؛ سېنىڭ ۋهسلىڭگه يهتمهي 

  . تۇرۇپ ئۆلۈپ كهتكىلى زادىال رايىم بارمىدى

سىز  ساداقىتىدىن شـۇ ئۇنىڭ ساڭا بولغان پاك مۇھهببىتىدىن، چهك

سېنى مهتسالىدىن جۇدا . كۆزۈڭگه ئىسسىق ياش كهلدى. قهدهر سۆيۈندۈڭ

  . قىلغان تهقدىرنى ئىچىڭده غهزهپ بىلهن تىللىدىڭ، قارغىدىڭ

ـــۇن  - ـــهمهندهرگه خوت ـــز س ـــدى مهن ھهرگى ـــول، ئهم ـــدۋار ب ئۈمى

  ! بولمايمهن، ماڭا ئىشهنگىن

  . ئهمىسه بىز قېچىپ كېتىلى -

  نهگه؟  -

يىراقالرغا قېچىپ كېتىلـى،  –نهگه بولسا مهيلى، ئىشقىلىپ يىراق  -

  ماقۇلما؟ 

  . ماقۇل، بىراق ھازىر ئهمهس -

  قاچان؟  -

  . ئۇرۇش ئاخىرالشقاندا -

ــداق  - ــىدۇ؟ ئۇن ــان ئاخىرلىش ــۇرۇش قاچ ــقاندا؟ ئ ــۇرۇش ئاخىرالش ئ

ـــۈچه  ـــده«دېگ ـــۇيرۇقى يهرگه تهگكهن ـــۆگه ق ـــۇرۇش » ت ـــهڭچۇ؟ ئ دېس

چه بىز بارمۇ، يوقمۇ، كىم بىلىدۇ؟ مهن ئۆلۈپ كېتىپ، ئاخىرلىشىپ بولغۇ

ســهن ھهســرهتته قاالمســهن يــاكى ســهن ئۆلــۈپ كېتىــپ، مهن ھهســرهتته 

  قالىمهنمۇ؟ 

گهمىنىڭ ئىچىگه لىققىده تولغان پىراق، جۇدالىق، پىغان، ھهسرهت 



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

169 

  . ۋۇجۇدۇڭنى مىجىپالۋهتتى، خۇددى تاش چۈمۈلىنى مىجىۋهتكهندهك

  : ده، دېدىڭ –يىغىدىن ئاران توختاتتىڭ يۈرىكىڭنى پهپىلهپ 

  ! خۇدايىم ساقالر. دېدىميا ئۈمىدۋار بول دهپ -

ئهڭ ياخشىســى، يىراقالرغــا قېچىــپ كېتىــپ، جاھــان تىنچىغانــدا  -

  قايتىپ كېلىلى، قانداق دېدىم؟ 

  جاھان قاچان تىنچىيار سېنىڭچه؟  -

 ئىشــقىلىپ ھامــان تىنچىيــدۇ، تىنچلىــق كــۈنلىرى ھامــان يېتىــپ -

  . كېلىدۇ

پهننىـــي  -مهتســالىنىڭ بــۇ گېپــى ســاڭا ســهمهندهرنىڭ تاغىســى 

مهكتهپنىــڭ ئوقۇتقۇچىســى مــامۇت ئهپهنــدىنىڭ بىــر جــۈمله ســۆزىنى 

سهن مهتسالىنى مامۇت ئهپهندىنىڭ شۇ سۆزى ئارقىلىق . ئهسلىتىپ قويدى

  : قايىل قىلماقچى بولدۇڭ

ىتقىـنه بىلىپ قـوي مهتسـالى، تىنچلىـق ھهرگىـز تىنچلىقنـى جىمج -

  ! كۈتۈپ تۇرغۇچىالرغا مهڭگۈ نېسىپ بولمايدۇ

  . مهتسالى جىممىده بولۇپ قالدى

ئهمما، ئۇنىڭ قايىـل بولۇشـىنى . ئۇ قايىل بولدىمىكىن؟ بىلمهيتتىڭ

  . شۇنداق ئۈمىد قىالتتىڭ

  . كۈز سوغۇقى غالجىرانه ھۇجۇمغا ئۆتكهنىدى

خېلـى  دېدى مهتسالى -بۇنداق قىلىپ جان تۇشۇمىدى، زۇمرهت،  -

كهل، ئالـدىمغا ئـۆت، ماڭـا  -ئۇزاق داۋام قىلغـان جىمجىتلىقنـى بـۇزۇپ، 

  . يۆلهن، چاپىنىمنىڭ پېشىدا سېنى يۆگهي

سىلكىنىپ  –ئۇ سېنى تارتتى، سهن قىمىرلىمىدىڭ، پهقهت تىترهپ 

  . قويدۇڭ

مهن كىيسهم، سهن توڭلىسـاڭ، سـهن كىيسـهڭ، مهن توڭلىسـام،  -

  . ئېتىشقا خېلى تۇرساقانداق قىلىمىز ئهمىسه؟ تاڭ 

دۈككه  –يۈزۈڭ چىمىلدايتتى، يۈرىكىڭ دۈك . ئۇ سېنى يهنه تارتتى
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ئۇ . ئۇنىڭ زورالپ تارتىشى بىلهن ئالدىغا ئۆتۈپ ئولتۇردۇڭ. چۈشكهنىدى

ـــدى ـــده قۇچاقلى ـــلهن يـــۆگهپ، چىڭڭى ـــڭ پېشـــى بى . ســـېنى چاپىنىنى

 يۈرىكىڭنىــڭ دۈپۈلدىشــى تېزلىشــىپ، يــۈزۈڭ قىــزىپال كهتتــى، خــۇددى

ئۇنىــڭ بهدىنىــدىن تارقىغــان ھــارارهتتىن ئىللىغــان ۋۇجــۇدۇڭ . ئــوتتهك

  . يېنىك تىترهيتتى

مۇشۇنداق تىترهۋېرىدىغان بولساڭ، ساڭا شۇتاپتا مىختهك قادىلىـپ 

تۇرغان سهمهندهرمۇ كۆزۈڭدىن غايىب بولۇشى مۇمكىن ئىدى؛ مۇشـۇنداق 

مـۇمكىن  تىترهۋېرىدىغان بولساڭ، ئۆزۈڭنى تامـامهن يۇقىتىـپ قويۇشـۇڭ

ئىدى؛ مۇشۇنداق تىترهۋېرىدىغان بولساڭ، خـۇددى سـىمابتهك ئېرىـپ، 

مهتسالىنىڭ تهكلىماكان قۇملۇقىدهك چاڭقاق ۋۇجۇدىغا سىڭىپال كېتىشىڭ 

  ! مۇمكىن ئىدى

سهن شۇنداق ئىالھىي تۇيغۇالر ئىلكىده كهلگۈسى بهختىڭ، گـۈزهل 

ا، بوينــۇڭ كېلهچىكىــڭ ھهققىــده شــېرىن تهســهۋۋۇرالرنى قىلىۋاتقىنىڭــد

قايرىلىپ، ئوتلۇق، ناھايىتىمۇ ئوتلۇق بىـر لهۋ لهۋلىـرىڭگه سـۈركىلىپ، 

  . ئاجايىپ شېرىن بىر سهزگۈ قهلبىڭگه ئۆمىلهپ كېتىۋاتاتتى

  !... ما قېلىن تازنى... ئهسكى... ئۇنداق قىلما دېدىم... ئۇنداق قىلما -

تېپىــرالپ توختــاپ قالــدىڭ، گويــاكى قىســماققا  –ســهن تېپىــرالپ 

ئاشىقىڭنىڭ ئاق قۇ كۆكسىدهك يۇمشاق باغرىـدىن . شكهن قۇشقاچتهكچۈ

ئۈگىلىرىڭنى ئېرىتىپ، سېنى السسىده  –تارقالغان قايناق ھاراراهت ئۈگه 

ـــدهك  ـــاغالپ يېرىلغـــان چوغ ـــدى؛ ئۇنىـــڭ گهز ب بوشاشـــتۇرۇپ قويغانى

لهۋلىرىــدىن پــاتالپ چىققــان پــاك مۇھهببهتنىــڭ ھايــاتبهخش تهپتــى 

  !... ، يۈرىكىڭنى سېھىرلهپ قويغانىدىۋۇجۇدۇڭنى كۆيدۈرۈپ

ــۋىلهرچه  ــۇنى تهل ــپ، ئ ــدىڭنى قىلى ــا ئال ســهن قاچــانالردۇر ئۇنىڭغ

ئىشقىلىپ، ئېسىڭنى تاپقاندا، ئۇنى . سۆيۈشكه باشلىغىنىڭنى بىلمهيتتىڭ

ســـهزگۈلىرىڭ . ســـۆيۈپ قانمايۋاتاتتىـــڭ –ســـۆيۈپالۋاتاتتىڭ؛ ســـۆيۈپ 

  . مۇشۇنداق مهستخۇشلۇققا تهشنا ئىدى
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  ! نىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۇنتۇلغانىدىدۇنيا

  ! سهمهندهرنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۇنتۇلغانىدى

  ! ئۆزۈڭنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۇنتۇلغانىدى

يۈرىكىڭنىڭ گۈزهل ناخشىدهك يېقىملىق تىۋىشى يىراق بىر دۇنيادىن 

شـــهپقهتلىك، ئۇلـــۇغ تهڭـــرىم، دادامنـــى «: ئهكـــس ســـادا قـــايتۇراتتى

مېھرىبـــان پهرۋهردىگـــارىم، . !..ھهققـــانىيهت مهيـــدانىغا قـــايتۇرۇپ كهل

پاختــا ئىچىــده چــوغ !... مهتســالىنى مهن ئۈچــۈن جهڭــلهرده ئامــان قىــل

 –ساقلىغۇچى ھهممىگه قادىر ئالال، مهرھۇم ئاچامنىـڭ روھىنىـڭ ھهققـى 

ئادالهتلىك  –ئهدلى !... ھۆرمىتى ئۈچۈن سهمهندهرنى ئۆز پاناھىڭدا ساقال

يۇرتۇمغا ئاسايىشلىق، خهلقىمـگه ! ئىگهم، ئىنقىالبىمىزغا نۇسرهت ئاتا قىل

  » !... ئازادلىق نېسىپ ئهت

 

  *                *         * 

   

  . چاي ئىچسىله -

ــۈردۈڭ» پهرىشــته« ــاپتىن بېشــىڭنى كۆت ــلهن كىت ــڭ ســۆزى بى . نى

  . كۆزۈڭدىن كۆزهينهكنى ئېلىۋېتىپ، چاينى قولۇڭغا ئالدىڭ

  . ماڭا قارىسىال -

  . هيران قېلىۋاتاتتىئۇ ھ. ڭگه قارىدىڭ»پهرىشته«

  تاتىرىپ كېتىپلىيا؟  -

  : يالغان ئېيتتىڭ

  . سهل مىجهزىم يوق -

سهن كهچلىك تامىقىڭنى يهپ بولۇپال يوتقانغـا . گۇگۇم يېيىلغانىدى

ــدىڭ چــۈنكى، ئــازاپلىق ئهســلىمىلهر ســېنى ئىللىــق قوينىغــا . كىرىۋال

 .چاقىرىۋاتاتتى
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ـــدارالرنىڭ  ـــده، يارى ـــا كىرگهن ـــهن ياتاقق ـــۇخالپ س ـــى ئ ھهممىس

ــــقانىدى ــــڭ. قېلىش ــــىنىپ ياتتى ــــۇ . يېش ــــانچه قىلىپم ــــا، ھهر ق ئهمم

ــرهت  ــدى، خــۇددى زۇم ــۈز ئۆرۈگهنى ــۇ ســهندىن ي ــدىڭ، ئۇيق ئۇخلىيالمى

  . رهشىك يۈرىكىڭنى غاجايتتى، مىسالى قۇرتتهك. سهندىن يۈز ئۆرۈگهندهك

تهپتارتماســتىن ! ھه؟ –ســهن نىمىــدىگهن نــامهرد ! خهپ، مهتســالى

ى قۇچاقالپ، سۆيۈپ يۈرىسهنيا؟ نېمىشقا دوسـتلۇقىمىزنىڭ يـۈز خوتۇنۇمن

خاتىرىسىنى قىلمايسـهن؟ زۇمـرهت مېنىـڭ خوتۇنـۇم بولمىسـىغۇ كاشـكى، 

ــكى ــى بىلمىســهڭغۇ كاش ــڭ خوتۇنــۇم ئىكهنلىكىن ئۇنىــڭ مېنىــڭ . ئۇنى

نـوچى بولسـاڭ، مهن ... نىكاھلىق خوتۇنـۇم ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ تـۇرۇپ

  اڭ بولمامدۇ؟ ئېلىشتىن بۇرۇن ئېلىۋالس

تهييـار خوتـۇننى سـاڭا تۇتقـۇزۇپ ! ھىم، ئۇنداق ئاسـان ئىـش يـوق

ئــۇنى ســاڭا تاشــالپ ! قويىــدىغان ئهخــمهق ســهمهندهر تېخــى تۆرهلمىــدى

  !... بهرگۈچه ئىالھىم

 –نادامهتلىك رهشك ئۆمىلهپ چىقىپ، ئۈگه -يۈرىكىڭدىن ھهسرهت 

ــى، ئىزتىراپ ــارام قىالتت ــېنى بىئ ــاپ، س ــۈگىلىرىڭنى غاج ــا ســاالتتى، ئ ق

  : مهتسالىنى قارغاشقا، ئۆزۈڭنى ئهيىبلهشكه مهجبور قىالتتى

  !ئالدىمىزدىكى جهڭده ئوق تېگىپ ئۆلهرسهن ئىالھىم«

ــده، مهن  ــاھ ئۆزۈم ــمه گۇن ئۇنىمــۇ دهيــمهن، بۇنىمــۇ دهيــمهن، ھهم

ـــانىتىمنى ! ئهزهلـــدىن ئهخـــمهق زادى يهنه قىرىـــق كـــۈن توختـــاپ، ئام

ئۇ چاغدا مهن . سام، بۇ خاپىلىق يوق ماڭائېلىۋېلىپ، ئاندىن كهلگهن بول

ـــوغاليتتى ـــى ق ـــرهت مېن ـــى ئهمهس، زۇم ـــىگىمۇ . زۇمرهتن مهتســـالى چۈش

  ...كىرمهيتتى

ئىكهنلىكىنــى » قىــز«زۇمرهتمـۇ ئۇســال زادى، ئۆزىنىــڭ ھــازىرغىچه 

. شۇڭا، مهتسالى ئۇنىڭدىن ئۈمىد ئۈزهلمهيدۇ. مهتسالىغا دهپ قويغان گهپ
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ۇمرهتنــى چوكــان قىلىــپ تاشــالپ قويغــان يهنه قىرىــق كــۈن توختــاپ، ز

ــانچه ئاشــىق  ــدىردىمۇ، مهتســالى  –بولســام، ھهر ق ــان تهق مهشــۇق بولغ

  » ...ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويمايتتى

  ! خاتاالشقانىدىڭ

چۈنكى، سهن مۇھهببهتنىڭ قارشى تهرهپ نىكاھلىنىپ، بىـر ئـۆيگه 

غان جهم بولۇپ، بىر ياسـتۇققا بـاش قۇيـۇش بىلهنـال ئېرىشـكىلى بولىـدى

ـــڭ  ـــڭ؛ مۇھهببهتنى ـــاددىي نهرســـه ئهمهســـلىكىنى ئۇقمايتتى ـــداق ئ ئۇن

غـا ئايلىنىـپ قېلىشـى بىلهنـال يوقـاپ كېتىـدىغان »چوكان«نىڭ »قىز«

ئۇققـان بولسـاڭ، بىـر . ئۇنداق چاكىنا نهرسـه ئهمهسـلىكىنى ئۇقمايتتىـڭ

 –قېتىمدىال، بىر كېچىدىال ئۇنى زورلۇق بىلهن ئۆزۈڭگه مهپتۇن، ئاشـىق 

  . قىلىۋېتىش خام خىيالىدا بولمايتتىڭبىقارار 

شېرىن خىيالالر، گۈزهل ئىستهكلهر سېنى خىيـالىي دۇنياغـا باشـالپ 

  : كهتتى

زۇمرهت بىلهن باغىرالشسام، سۆيۈشسهم، مامۇقتهك يۇمشـاق باغرىـدا 

چېچهكلىرى تاراتقان  –سۆيگۈ شارابىغا قانمىسام، قىزلىق باھارىنىڭ گۈل 

  ! يېتىپ كهتسهم خۇش پۇراقتىن مهستخۇشلىنىپ

  : پىراق لهشكهرلىرى سېنى تهقهززالىق ئىلكىده تېپىرلىتاتتى

زۇمرهتنـى يۇلغۇنلۇققـا ! ئىتتىكرهك تاڭ ئاتسا، ئىتتىكرهك كهچ بولسا

  ... ئاچىقىپ، كۆتۈرۈپ بېسىپ

  : گۇمان سېنى غهزهپلىك پىچىرلىتاتتى 

تسـالى قىز چىقماي قالسىچۇ؟ ئۇنىڭ قىزلىقىنى مه... ناۋادا... ئهگهر«

ــىچۇ؟ ــان بولس ــپ بولغ ــاق... ئېلى ــاق! ي ــدىغۇ ! ي ــرهت دې ــۇرۇش «: زۇم ئ

ناۋادا، شۇنداق بولۇپ قالىدىغانال بولسـا، ... ناۋادا. دهپ» ئاخىرالشقاندا

  » !قويىمهن» پاڭ«. مهتسالىنىڭ جاجىسى بىر پاي ئوق

قاپقارا، قۇپقـۇرۇق قهلـب بېتىڭـده شـۇملۇق دومىلىنـاتتى، خـۇددى 

  .كىرپىدهك
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لـېكىن، كۈنـدۈزنى يېڭىـدىن . ىنى مۇشـهققهتته ئۆتكـۈزدۈڭبىر كېچ

كهلگهن بىر يارىدارنىڭ قىزىقارلىق كهچۈرمىشلىرى بىلهن خېلى ئىتـتىكال 

  : ئۆتكۈزۈۋهتتىڭ

يېرىم كېچه بـوالي . قاپقاراڭغۇ بىر كېچىده قاراۋۇللۇق قىلىۋاتاتتىم -

ــپ قالــدى ــۆزۈمگه بىــر كــۆلهڭگه چېلىقى ــده، ك مهن كۇرجۇكقــا . دېگهن

بىراق ئۇ يهنه كېلىۋهردى، . دهپ ۋارقىرىدىم» !پارول«: ارمىقىمنى ئېلىپب

ــدىم ــدىم، كــۆلهڭگه يــا . كــۆلهڭگه توختىــدى. يهنه ۋاقىرى يهنه ۋارقىرى

ئوق چىقىرىشىم كېرهك ئىـدى، . مىدىرلىمىدى، يا پارولغا جاۋاپ بهرمىدى

هرسه دهل شۇ چاغدا بېشىمغا بىر ن. لېكىن تۆتىنچى قېتىم يهنه ۋارقىرىدىم

بىر چاغدا كۆزۈمنى ئاچسام، بېشىم تېڭىقلىق ھالدا ياتاقتا . ۋاققىده تهگدى

ــاتىمهن ــڭ . ي ــۇ، ئۇنى ــپ تۇرۇپت ــۆزۈمنى غهلهت قىلى ــۆلهڭگه ك ــى ك ھېلىق

ـــۇپ  ـــى قۇي ـــلهن بىرن ـــاش بى ـــىمغا ت ـــپ، بېش ـــدىن كېلى شـــېرىكى يان

ــا ئارتىــپ » تىــل«ئــۇالر مېنــى . ئايالنــدۇرۋېتىپتۇ قىلىــش ئۈچــۈن، ئاتق

انــدا، چارالشــقا چىققــان يىگىــتلهرگه ئــۇچراپ قېلىــپ، قولغــا ئهكېتىۋاتق

  . چۈشۈپتۇ

پارولغــا ئــۈچىنچى قېــتىم جــاۋاپ بهرمىگهنــدىكىن، نېمىشــقا ئــوق  -

ــدىڭىز؟  ــپ  -چىقارمى ــلهن تېڭى ــت بى ــى بېن ــهن بېش ــورىدىڭ س دهپ س

ئون توققۇز ياشالرغا كىرگهن بۇ  –قويۇلغان، تېخى ئهمدىال ئون سهككىز 

  . ىتىش نهزىرى بىلهن قاراپيىگىتكه ئىچ ئاغر

لېكىن، يهنه بىر قېتىم سورىغۇم . ئهسلىي ئوق چىقارسام بوپتىكهن -

  . كېلىپ قالدى

  نېمىشقا؟  -

شۇنداق بىـر : چۈنكى، ئۇنىڭ ئالدىدىمۇ شۇنداق بىر ئىش بولغان -

جىگدىلىكتىن بىـر كـۆلهڭگه شـاخالرنى پۇالڭلىتىـپ . قاراڭغۇ كېچه ئىدى

دهپ ۋارقىرىدىم، بىـراق ئـۇ » !پارول«: مهن. ىدىئلدىمغا كېلىشكه باشل

يهنه ۋاقىرىدىم، يهنه . يهنه ۋاقىرىدىم، يهنه كېلىۋهردى. يهنه كېلىۋهردى
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بېرىــپ . يىقىلــدى» گۈپپىــده«ئــاخىر كۇرجــۇكنى باســتىم، . كېلىــۋهردى

  قارىسام، ۋاي خۇدايىم، ما ئىشنى كۆرۈڭ، كهلگىنى ئادهم ئهمهس، جىگده

  . كېلىۋاتقان تۆگىكهن غازىڭىنى سىيرىپ يهپ

  .بۇنى ئاڭالپ ھهممىڭالر كۈلۈشۈپ كهتتىڭالر

يىگىرمه بهش  –دېدىڭ سهن يىگىرمه تۆت  -سىزگه نېمه بولدى؟  -

ياشالردىكى بهش بارمىقىنى گرانات ئۇچۇرتۇۋهتكهن، خىرقىراپ ئاۋازىنى 

دىمىغىــــدىن ناھــــايىتى تهســــته چىقرىــــدىغان يهنه بىــــر يىگىتنىــــڭ 

ـــىگه قىزى ـــپكهچۈرمىش ـــېس . قى ـــازاپلىق ھ ـــارقىلىق ئ ـــۇ ئ ـــهن ش  –س

  . تۇيغۇلىرىڭدىن قۇتۇلماقچى بولۇۋاتاتتىڭ

راستىنى ئىېيتسـام، ئۆلۈمـدىن قورقـۇپ، جهڭـگه بـارغۇم كهلـمهي  -

  . تۇرغان كۈنلهرنىڭ بىرىده دادام قازا قىلىپ كهتتى

  نېمه بولۇپ؟  -

ه ئېشــهكك. دادام نهدىــن تېپىۋاپتىكىنتــاڭ، بىــر گرانــات تېپىۋاپتــۇ -

قارىغانسېرى . چۆرۈپ قاراپ كېتىپتۇ –مىنىپ كېتىۋېتىپ، ئۇنىڭغا ئۆرۈپ 

ده، ئهجهپ چىرايلىـق نـېمىكهن، قامچىغـا  –چىرايلىق كۆرۈنۈپ كېتىپتۇ 

ــوالپتىكهن،  ــوڭىنى ك ــلهن ق ــاق بى ــويالپ، پىچ ــۇ، دهپ ئ ــته قىاليچ دهس

يىپنى بىـر تـارتىپتىكهن، كۇشـۇلداپ تۈتـۈن . ئىچىدىن بىر يىپ چىقىپتۇ

دهپ ھهيــران قــاپتۇ ۋه » قانــداق نــېمه بــۇ؟«: دادام. شــقا باشــالپتۇچىقى

» گۇممىده«دۈككىده بىر ئىش يادىغا يېتىپ، تاشلىۋېتهي دهپ بولغۇچه 

  ... پارتالپ

ئــۇ . يىگىتنىــڭ ئۆپكىســى ئۆرۈلــۈپ، ســۆزلىيهلمهي توختــاپ قالــدى

  : شۇنداقتىمۇ ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ داۋام قىلدى

يىغلىـدىم، . سـى سـهھهرده قـازا قىلـدىشۇنداق قىلىپ دادام ئهتى -

ئـــاخىر جهڭـــگه بارمىســىمۇ، ئهجىلـــى توشســـا، بهرىبىـــر !... قاقشــىدىم

توۋا، بۇ تهقدىرنىڭ ... ئۆلىدىغان گهپكهنغۇ؟ دهپ ئويالپ جهڭگه كهلدىم

قىــل قالــدىم مهنمــۇ دادامــدهك گراناتتــا پــارتالپ  –ئوخشاشـلىقىغا، قىــل 
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  ... ئۆلگىلى

ى، ســهن يهنه تهقهززالىــق بىــلهن ئــۇ بىــردهم توختــاپ قېلىۋىــد

  : سورىدىڭ

  قانداق؟  -

. بىــر قانچىمىزنىــڭ ئوتتۇرىغــا پوككىــده بىــر گرانــات چۈشــتى -

دهپ » !يېتىڭالر«:شۇڭا مهن . ئالتىمىز تهڭال ئۆلهتتۇق –پارتلىسا، بهش 

ده، دۈشمهنگه قارىتىپ ئاتمـاقچى  –ۋارقىرىغاچ گراناتنى قولۇمغا ئالدىم 

  ... شۇ چاغدا گرانات پارتالپ كېتىپبولدۇم، بىراق دهل 

كهچ كىرىشكه يهنه خېلـى ۋاقىـت . كهچۈرمىشلهر تۈگهپ قېلىۋاتاتتى

شۇڭا، . بار ئىدى، ئۇنىڭغىچه يۈرىكىڭنى يهنه ئالداپ تۇرمىساڭ بولمايتتى

سهن نهچچه كۈنـدىن بېـرى بىـر ئېغىزمـۇ زۇۋان سـۈرمهي گهپ تىڭشـاپال 

  : راڭغۇ يىگىتكه قاراپئولتۇرغان ئېگىز، ئورۇق، چىرايى تاتى

 -ئاداش، سىلىنىڭ بىرهر ئېغىـز بولسـىمۇ قىزىـق گېـپىڭال يوقمـا؟  -

  . دېدىڭ

  . بار -

  دېمهمسىله ئهمىسه؟  -

  قىسقا بولسىمۇ مهيلىما ئهمىسه؟  -

  . مهيلى بىر ئېغىز بولسىمۇ -

بىر كۈنى پولك شىتابىنىڭ ئالدىدا ئايلىنىپ يۈرسهم، بىر ئۆزبىك  -

ھهي يىگىـت، مـانى «: ى مومىغـا باغالۋېتىـپ ماڭـا قـاراپئوفىتسېر ئېتىنـ

  . دهپ قامچىنى ماڭا تۇتقۇزۇپ قويۇپال شتابقا كىرىپ كهتتى» ئۇشاپ تۇر 

ئــۇ دهستىســىگه ئاجايىــپ چىرايلىــق نهقىشــلهر ئويۇلغــان، مۈڭگــۈز 

ئۇنىڭغـا ئىچىـم كۆيـۈپ . دهستىلىك قامچا بولۇپ، بهكمۇ چىرايلىق ئىـدى

بىـراق، ئۇچلىمـاي نـېمه . ال ئۇچلىغۇم كهلمىـدىقالدى، دهستىسىنى زادى

ــۇ ــال، ئ ــۇر«: ئام ــۇچالپ ت ــگهن تۇرســا» ئ ــىگه . دې ــڭ دۈمبىس مهن ئاتنى

ــۇچالپ  ــڭ دهستىســىنى ئ ــويالپ، ئۇنى ســانجىيدىغان ئوخشــايدۇ، دهپ ئ
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  . قويدۇم، خۇددى بىگىزدهك

ئـۇ قـامچىنى . قامچىنى ئۇنىڭغـا بهردىـم. بىر چاغدا ئوفىتسېر چىقتى

ھـۇ، «: باسـالمايغهزىپىنـى . كۆزلىرى چهكچىيىپ كهتتـى قولىغا ئېلىپ،

مهن . بىلهن بىرنى قويدى دۈمبهمگه قامچادهپ تىلالپ، » !...كىسپۇرۇش

ــتىم ــدهك تولغىنىــپ كهت ــراپ يىالن ــىتابتىن باشــقا . ۋارقى ئــۇنىڭغىچه ش

  : ده، ئۇنىڭدىن -ئوفىتسېرالر يۈگۈرۈپ چىقىشتى

  . دهپ سورىدى -ــ نېمه بولدى؟ 

 : ئۇالرنىڭ گېپىگه جاۋاب بهرمهستىن، مهندىن سورىدىئوفىتسېر 

 ــ قايىسى ئانىكاڭ ساڭا قامچىنى ئۇچالپ قوي دېدى؟ 

 . ئۇچالپ تۇر دهپله، ئۇچالپ قويدۇم ئهينا: سىلى... ــ سىلى

 ! ئۇچالپ تۇر دېمىدىم، ئۇشاپ تۇر دېدىم: ــ مهن ساڭا

  : ئهھۋالنى چۈشهنگهن ئوفىتسېرالرنىڭ بىرى ماڭا قاراپ

» تۇتـۇپ تـۇر«دېــگهن گهپ ئۇيغـۇرچه » ئۇشاپ تۇر«ــ ئۆزبېكچه 

  . دېدى -دېگهنلىك بولىدۇ، 

 . ــ مهن بىلمىسهميا

بۇنى چۈشهنگهن ئۆزبېك ئوفىتسېرمۇ خىجىل بولغىنىـدىن قىزىرىـپ 

  . كهتتى ۋه ماڭا ئۆزرىخاھلىق ئېيتىپ، بۇ قهلهمنى بهردى

ايىتى چىرايلىـق قهلهم ناھـ. يىگىـت قهلهمنـى يانچۇقىـدىن چىقـاردى

ســىلهر بىــرده قهلهمــگه، بىــرده ھېلىقــى يىگىــتكه قــاراپ بىرھــازا . ئىــدى

  . كۈلۈشتۈڭالر

بـۇ . كېيىنكى ۋاقىت ناھايىتى ئاستا ئۆمىلهۋاتاتتى، خۇددى پىتـتهك

شـۇڭا، سـهن . سۈرئهتته كۈننى كهچ قىلىش سهن ئۈچۈن مۈشـكۈل ئىـدى

مـهنىـده ھـهمـمىسىـگه دېگهن » يهنه قايسىڭالرنىڭ قىزىق گېپىڭالر بار؟«

ـــتىڭ ـــاراپ چىق ـــۇر ق ـــر ق ـــىسى . بى ــدى«ھهمم ــده » تۈگى ــگهن مهنى دې

  : بىردهمدىن كېيىن تاشئاخۇن ساڭا قاراپ. تۈگۈلۈۋېلىشتى

ــــ بوپتــۇ، ســىلهرنى كېتىــدىغان چېغىمــدا بىــر كۈلــدۈرۈپ قويــۇپ 



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

178 

يىگىـــتلهر پىـــتالپ  -ده، سۆزلهشـــكه باشـــلىدى،  –دېـــدى  -كېـــتهي، 

شۇڭا، پىـت بېقىشـتىن ھېچقايسـىمىز نۇمـۇس قىلمايـدىغان . كېتىۋاتاتتى

بىــر كــۈنى بىــر دوســتۇم ئوچاقنىــڭ ئالدىــدا . بولــۇپ قېلىشــقانىدۇق

ــاتتى ــى بېقىۋات ــدىكى پىتالرن ــۇپىدا . كۆڭلىكى ــده  -مهن س ــڭ تۆرى ئۆيىنى

غـا تـۇرغىلى »پـۇڭ -پـاڭ«بىر چاغدا ئۆينىڭ ئىچىـده . سوزۇلۇپ ياتاتتىم

بېسـىققاندا، » پـۇڭ -پـاڭ«. لۈپ يېتىۋالـدىمقورقۇپ تۈگۈ. بولماي قالدى

ئۆينىڭ ئىچىگه كۈل، . بېشىمنى كۆتۈرۈپ قارىسام، مورا ئۆرۈلۈپ چۈشۈپتۇ

مهن گهپ سوراي دهپ بولغـۇچه، پولـك . چوغ سورۇلۇپ كېتىپتۇ -قوقاس

  . كوماندىرى لهشكهر قاتارلىق بىر قانچه ئوفىتسېر كىرىپ بولدى

لكوۋنىـك لهشـكهر، ــــ نـېمه ئـۇ ــ نېمه بولدى؟ ــ دهپ سورىـدى پو

 ئېتىلغان؟ 

نـېمه دهپ «چېھرى تاتىرىپ، تامغا يۆلىنىپ قالغان ھېلقى يىگىتنى 

  : دېمهمسىلهر، سوزۇپ تۇرۇپ» جاۋاب بهردى؟

  . ـــ دهپ جاۋاب بهردى! ــ پىت

 ــ پىت؟ پىتمۇ شۇنداق ئېتىالمدۇ؟ 

  . ھهممىمىز پاراقالپ كۈلۈپ كېتىشتۇق

  : ېتىپ سورىدىڭسهنمۇ تېلىقىپ كۈلۈۋ

  ــ پارتلىغىنى راست پىتمىكهن؟ 

ئۇ كۆڭلىكىنى ئوتقا تۇتۇپ پىتىنى قېقىپتىكهن، مهيده . ــ ياق، ئوق

 .... يانچۇقىدىكى بىر چازا ئوق ئوتقا چۈشۈپ كېتىپ

تېلىقىپ كۈلۈشتۈڭالر، كۈلۈپ بواللمـاي،  –ھهممىڭالر يهنه تېلىقىپ 

  . پ كهتتىكۆزلىرىڭالردىن پۇرچاقتهك ياشالر تۆكۈلۈ

جـاھىالنه رهشـىك ۋه ۋىسـال . ياتاقنى يهنه جىملىق كۆتۈرۈپ باستى

شۇڭا سهن . تهقهززاسى يهنه يۈرىكىڭنى غاجاپ، سېنى ئازابالشقا باشلىدى

  : بۇ ئازابلىق سۈكۈتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، ئاخىر ئۆزۈڭ ئېغىز ئاچتىڭ

ىـڭ شۇڭا دادامن. تاشئاخۇنمۇ ھېلى كېتىدۇ، ئاڭلىيالماي قالمىسۇن-
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  بىر شېئىرىنى ئوقۇپ بېرهي، قانداق؟ 

ــدى  ـــ دې ــه، ــ ــا ئهمىس ــدى، ئوقۇڭ ــى گهپ بول ــايىتى ياخش ـــ ناھ ـ

  . تاشئاخۇن

ھهممىسى قۇالقلىرىنى دىڭ قىلىشتى، سهن ھېسىيات بىلهن ئوقۇشقا 

  . باشلىدىڭ

  ياتاق ئېغىر سۈكۈت، ئېغىر تىنىقالر بىلهن تولغانىدى؛ 

  ! ڭالرھهممىڭالر چوڭقۇر ئويغا پاتقانىدى

مېڭىش ئالدىدا تاشئاخۇن ئېغىر سۈكۈنات، ئېغىر تىنىقالرنى يۈدۈپ 

  . ئورنىدىن تۇردى

سهن داداڭنىـڭ ئـۇ شـېئىرىنى چىرايلىـق كۆچـۈرۈپ، تاشـئاخۇنــغا 

تاشئاخۇن ئـۇنى ناھـايىتى قىممهتلىـك بويـۇم قاتارىـدا . يادىكار قىلدىڭ

  : قۇبۇل قىلىپ

قانداق نهرسهم يوق، پهقهت ــ مېنىڭ سىزگه يادىكار قالدۇرغۇدهك ھې

ــدا  ــۆز پاناھى ــىلهرنى ئ ــىزنى ۋه س ــالال س ــار، ئ ــرىمال ب ــك تىلهكلى خهيرلى

  . ـــ دېدى! ساقلىغاي

ــــ دېــدىڭ ســهن ئۇنىــڭ قــوللىرىنى مهھــكهم ســىقىپ ! ــــ رهھــمهت

  . تۇرۇپ، ــ سىز ماڭا ئاللىبۇرۇن يادنامه قالدۇرۇپ بولغان

  . ئۇ ساڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپال قالدى

ـــدا مهۋج  ـــدا، روھىم ـــز ۋۇجۇدۇم ـــهرانه روھىڭى ـــىزنىڭ قهيس ــــ س ـ

ئۇ سـىزنىڭ ماڭـا قالـدۇرۇپ كهتـكهن ئهڭ قىممهتلىـك، ئهڭ . ئۇرۇۋاتىدۇ

ــۇغ  ــامه ئۇنىڭــدىن قىممهتلىــك، ئۇل ــامىڭىز، ھهرقانــداق يادن ــۇغ يادن ئۇل

مهڭگـۈ . مهن بۇ يالـدامىڭىزنى ئـۆزۈمگه مهڭگـۈ يـار قىلىـمهن!... بولمايدۇ

  . هنمهۋج ئۇرغۇزىم

ــدى ــاش كهل ــىق ي ــۆزلىرىگه ئىسس ــڭ ك ــۇ. ئۇنى ــكهم ق ــىلهر مهھ  -س

ھاياجانلىق ياشلىرىڭالر قوشۇلۇپ كهتتى، خـۇددى يـامغۇر . چاقالشتىڭالر

  . ئانا زېمىنغا چۈشۈپال قوشۇلۇپ كهتكهندهك
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ــــ !ــ مهنمۇ سـىزنىڭ قهيسـهر روھىڭىزنـى مهڭگـۈ يادنـامه قىلىـمهن

  . دادېدى تاشئاخۇنمۇ ھاياجانلىق تهلهپپۇز

سىلهر خهيرلىك تىلهكلىرىڭالر ئـارقىلىق ئۆزئـارا قىيىشـمىغان ھالـدا 

  . خوشالشتىڭالر

  

15  

 

  . ـــ زۇمرهت، مېڭىڭ، بىردهم پاراڭلىشىپ كېلىلى

سهن چهكسىز مهمنۇن بولدۇڭ، گويـا ھـاجىتى راۋا . ئۇ ماقۇل بولدى

  . بولغان ھاجهتمهندهك

قهلبىڭــده . تىكهچكــى قۇيــاش غهربىــي ئۇپۇقتــا جىلۋىلىنىــپ تــۇرات

گۇگۇم چۈشسـىال، يۇلغۇنلۇققـا سـۆرهپ كىرىـپ، : شېرىن ئارزۇ كۆۋهيتتى

  كىمنى ئهخمهق قىلىدۇ بۇ؟ . كۆتۈرۈپ باسىمهن

. سىلهر چىغىـر يـولنى بـويالپ ئاسـتا قهدهمـلهر بىـلهن مېڭىشـتىڭالر

زۇمرهت قولىغا بىر تال قۇرۇق يۇلغۇن شېخىنى ئېلىۋالغـان بولـۇپ، ئـۇنى 

پات ئهتراپىدىكى چىغ ۋه يۇلغـۇن  -ئۇ پات. پ كېلىۋاتاتتىبالىالرچه ئوينا

ــاس«شــاخلىرىغا  ــاس -ق ــراق » ق ــاتتى، خــۇددى پى ــۇرۇپ قوي ــپ ئ قىلى

سـهن گهپنـى نهدىـن، . لهشكهرلىرى قامچا بىلهن يـۈرىكىڭگه ئۇرغانـدهك

ۋاقىتنـى كهيـنىگه سـۈرۈش خىيالىـڭ . قانداق باشالشـنى ئۇقمايۋاتاتتىـڭ

-سـىلهر ئـۈن. سۆزلهشـكه ئۈنـدهپ تـۇراتتىسېنى ئالدىرىماي، ئويلىنىپ 

ئهمدى گهپ قىلمىساڭ، ئـۇنى گهپـكه . تىنسىز ئاستا قهدهم يۆتكهيتتىڭالر

  . سالغاچ گۇگۇم قوينىغا سۆرهپ كىرمىسهڭ بولمايتتى

  خوتۇنمۇ، ئهمهسمۇ؟  –ــ ھه زۇمرهت، بىر ئهر 

  . سهن گهپنى شۇ يهردىن باشلىدىڭ

  ... ــ

  . ــ گهپ قىلىڭ
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تۈرۈپ، چېھرىڭدىكى تهھدىتنى كۆرۈپ، قوشۇمىسىنى ئۇ بېشىنى كۆ

  : ده، جاۋاب بهردى –تۈردى

  !ــ تاڭ 

يۈرىكىــڭ . غۇژژىــده ئاچچىقىــڭ كهلــدى، ئــۆزۈڭنى بېســىۋالدىڭ

  . پىژژىرىده ئېچىشتى، چىدىدىڭ

  ــ ماڭا قارىڭه؟ 

  . كۆزلىرىڭالر ئۇچراشتى. ئۇ قارىدى

ر ـ خوتــۇن ــــ مهن ســىزگه دهپ قويــاي، بىــز دېــگهن نىكــاھلىق ئه

  ! جۇماڭ

  . خوتۇن بولساق، ئهمىسه سۆزۈمنى بېرىڭ –ــ ئهر 

  ــ ۋاي تېخى، ـ سهن زورۇقۇپ تاتلىققىنه كۈلدۈڭ، ــ نېمىشقىكى؟ 

باشـقا . ئاچـامنى ئالغانـدىكىن، بولـدى ئهمـدى... نېمىشـقا... ــ ھېچ

  !خوتۇن تېپىلمىغاندهك خۇددى، مېنىڭ سىزگه خوتۇن بولغۇم يوق

ىـڭ سـىزنى خوتـۇن قىلغـۇم بـار، مهن سـىزنى شــۇڭا ـــ بىـراق، مېن

  . ئالغان

  . ــ ئهمدى باشقا بىر كىمنى خوتۇن قىلىۋېلىڭ

  ــ مېنى ياخشى كۆرمهيسىز؟ 

  : ئۇ كېسىپال جاۋاب بېرىۋهتتى

  ! ــ ھهئه

ــى ــڭ ئېچىشــىپ كهتت ــدىڭ. يۈرىكى ــراق چاندۇرمى ــر . بى ــۈڭ بى كۆڭل

:  پىچىـرالپ قويـدۇڭ .قىسمىال بولۇپ قالـدى، لـېكىن ئۈمىدسـىزلهنمىدىڭ

كۆتـــۈرۈپ بىـــر . قـــاراپ تـــۇرۇڭ، ھـــازىرال ياخشـــى كـــۆرۈپ قالىســـىز«

  »!...باسىمهن

شۇڭا، گۇگۇمنى يۇقىـالڭ گهپلهر . سهن گۇگۇمنى زارىقىپ كۈتهتتىڭ

  : بىلهن كۈتۈۋالماقچى بولدۇڭ

  ــ ئهگهر سۆزىڭىزنى بهرمىسهمچۇ؟ 
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ىشقىلىپ ئهمدى ئ! ــ بهرمىسىڭىز مهيلى، كارىم يوق، پهرۋايىم پهلهك

  !...سىزگه خوتۇن بولغۇچه ئىگهكىم . سىزگه خوتۇن بولمايمهن

ئـاران تۇتـۇپ تۇرغانـدهك  -ئۇ ئۆزىنى ئـاران. ئۇنىڭغا قاراپال قالدىڭ

لىكىنـى ئويالپمـۇ »بىشـهم«، »يۈزسـىز«سـهن ئۇنىـڭ بۇنـداق . قىالتتى

  . باقمىغانىدىڭ

رهت  -زۇم توۋا، بۇ كىـم؟ بـۇ بىـر چـاغالردىكى يـاۋاش، ئىتائهتچـان

  شۇمۇ، ئهمهسمۇ؟ 

ئۇنىڭ زۇمرهت ئىكهنلىكىگه ئىشـهنمهيال قالـدىڭ، ئهممـا ئىشـهنمهي 

ۋاي «دېسـه، » ۋاي ئاكـا«چۈنكى، ئۇ بىر چاغالردىكى سېنى . بولمايتتى

دهپ ئاغزىــدىن چۈشــۈرمهيدىغان، ھهر بارســاڭ ئالقىنىڭغــا ئــۆرۈك » ئاكــا

اش، ئىتائهتچـان مېغىزى تۆكىدىغان، نـېمه دېسـه مـاقۇل دهيـدىغان يـاۋ

  . سىڭلىڭ زۇمرهت شۇ ئىدى

شـۇڭا، سـهنمۇ ئۇنىڭغـا ئـۆزۈڭنى بىـر . بىردىنال جۇدۇنۇڭ ئۆرلىـدى

  : كۆرسىتىپ قويماقچى بولدۇڭ

سىزنى مهتسالىغا تاشالپ . ــ مهنمۇ سىزگه ئېنىق دهپ قوياي، خېنىم

  !...بهرگۈچه ئىگهكىم

  . دهپ قالدىڭ» !ئىم«بۇ گهپنى دهپ بولۇپ 

هن بولغان مۇناسـىۋىتىنى مېنىـڭ ئۇقـۇپ قالغـانلىقىمنى مهتسالى بىل

ـــدى  ـــرهت بىلىـــپ قال ـــڭ مۇشـــۇ ! ۋاي ئېســـىت... ھهي! ده –زۇم مېنى

  ...ئاغىزىمنىزه

ھـۇرۇن . شۇڭا، سهن ئۇنىڭغا قاراشـنىڭ ئورنىغـا قۇياشـقا قارىـدىڭ

بىلىــنمهس ئــۆمىلهپ  -قۇيــاش ئۇپۇققــا قــاراپ ناھــايىتى ئاســتا، بىلىــنهر

  . كهچ كۈزدىكى نىمجان قۇرتتهك كېتىۋاتاتتى، خۇددى

  ...سهل كهچرهك تهكلىپ قىلساممۇ بوپتىكهن

  . سهن ئۆزۈڭنى بېسىۋېلىش قارارىغا كېلىپ توختىدىڭ

  . ــ كېلىڭ، بىردهم ئولتۇرۇپ، ئاندىن كېتىلى
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  . سىلهر مۇزدهك سوغۇق قورام تاش ئۈستىده روبىرو ئولتۇرۇشتۇڭالر

ىالنه جىمجىتلىـق ھۆكـۈم جىمجىتلىـق، جـاھ. سوغۇق كۈچىيىۋاتاتتى

  . ئهتراپتا ھېچكىم كۆرۈنمهيتتى. سۈرهتتى

  ... كۆتۈرۈپال باسايمىكىن ئهمدى؟

جىمجىتلىــق ۋه تهقهززالىــق ئىلكىــدىكى ئىســتهكلىرىڭنى زۇمــرهت 

  : بۇزدى

ھۆرمىتى ئۈچۈن، مېنىڭ سۆزۈمنى  –ــ سهمهندهر، ئاچامنىڭ ھهققى 

خـۇش بـوالر، ئاچامنىـڭ بېرىڭ، ماقۇلما؟ مهن خۇش بوالي، خۇدايىممـۇ 

  ! روھىمۇ خۇش بوالر سىزدىن، ماقۇلما؟

ئۇنىڭ پۈتكۈل ۋۇجۇدىدىن بىچارىلهرچه ئۆتۈنۈش . ئۇنىڭغا قارىدىڭ

  . يېغىپ تۇراتتى

ئهمما، ئويلىنىۋاتقىنىڭ . سهن مۇشۇ ھهقته ئويلىنىۋاتقان بولۇۋالدىڭ

نى ئهخمهق ئهمهس مهن، قىز خوتۇن ئېـلىپ، قولىنىڭ ئۇچى: باشقا ئىدى

  !...ھىم !... تۇتمايال، ئۇنىڭ سۆزىنى يهنه قىز پېتى بېرىدىغان

ـــ مــاقۇل، بهرســهممۇ بېرهي،ــــ دېــدىڭ ســهن ئــۇزاق ئويلىـــنىشتىن 

  . كېيىن،ــ بىراق، بىر شهرتىم بار

  ــ شهرت؟ نېمه شهرت ئۇ؟ 

  . ــ كۆنسىڭىز دهيمهن

  . ــ دهڭ ئاۋۋال

ـــ ســىزنى تــويالپ ــۇ نىكــاھالپ ئېلىــپ، تىرنىقىڭىز -ـ نىــڭ ئۇچىنىم

تۇتمــاي، يهنه موشــۇنداقال ســۆزىڭىزنى بهرســهم، ســىزنىڭچه، ئــادىللىق 

  بوالرما؟ 

  . ئۇ ساڭا تهئهججۈپ بىلهن قارىدى

  ــ مېنىڭ ئورنۇمدا سىز بولغان بولسىڭىز سۆزۈمنى بېرهمـتىڭىز؟ 

  ...ــ

  ...ــ شۇڭا بۈگۈن



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

184 

ــالالپ، ئۆكســۈپ ــرهت يــۈزىنى قام ــىتىڭنى چۈشــهنگهن زۇم  –مهقس

ئۇنىـڭ يىغىسـى شـۇ قهدهر ھهسـىرهتلىك، شـۇ . پ يىغـالپ كهتتـىئۆكسۈ

ــدى ــازابلىق ئى ــپ . قهدهر ئ ــڭ ئاغرى ــا ئىچى ــدا، ئۇنىڭغ ــتىنى ئېيتقان راس

  . قالغانىدى

بىراق، ماڭا كىمنىڭ ئىچـى ئاغرىيـدۇ؟ خوتـۇننى دهپ، دادىسـىدىن 

ئايرىلىپ قالغـان مهنـدهك بىـر بىچـارىگه كىمنىـڭ ئىچـى ئاغرىيـدۇ؟ قىـز 

ــپ ــۇن ئېلى ــكه خوت ــدهك ئهخمهق ــۆزىنى بهرگهن مهن ــى س ــز پېت ، يهنه قى

  كىمنىڭ ئىچى ئاغرىيدۇ؟ 

گۇگۇم چۈشكهنىدى، ئۆزۈڭنى زۇمرهتكه ئاتتىڭ، خـۇددى توشـقانغا 

چۈنكى، ئۇ . بىراق، قورام تاشنى قۇچاقالپال قالدىڭ. ئېتىلغان بۈركۈتتهك

  . قوينۇڭدىن سۇغۇرۇلۇپ چىققانىدى، گوياكى ئالتۇن بېلىقتهك

. نهچچه قهدهم نېرىدا ساڭا غالىبـانه نهزهرده قـاراپ تـۇراتتى ئۇ ئون

تهشــنا . پۇتــۇڭ زىڭىلــداپ ئــاغرىيتتى، يۈرىكىــڭ پىژىلــداپ ئىچىـــشاتتى

  . قهلبىڭ تېخىمۇ قاغجىراپ كهتكهنىدى

ـ ئۇنداق قىلماڭ،ـ دېدىڭ سهن بىچارىلهرچه يېلىنىـپ، ـــ بۇنـداق 

  . كېتىۋهرسهك، ئۈچىلىمىزگه ئوبدان ئهمهس

  !ھىم... چىلىمىزگه؟ــ ئۈ

بىردىنال چىڭڭىده بېسىپ تۇرۇۋالغان جۇدۇنۇڭ يهنه ئۆرلهپ قالدى، 

  . بۇ قېتىم ھهرقانچه قىلىپمۇ بېسىۋااللمىدىڭ

ـــ مهن سـىزگه دهپ قويـاي، خېــنىم، مهتسـالى سـىزنى دهپـال مېنــى 

  ...قۇتقۇزۇپ يۈرگهن بىلهن، مهن ئۇنى

ۇمـرهت سـۆزۈڭنى ـــ دېـدى ز! ــ مهنمۇ سـىزگه دهپ قويـاي، غوجـام

بۆلۈپ، ساڭا رهقىبـانه نهزهرده تىكىلىـپ، ـ مهتسـالىغا بىـر ئىـش بولـۇپ 

يهنه دهپ قويـاي، !... قالىدىغان بولسـا، مهن سـىزدىن ھېسـاب ئالىــمهن

  ! دهپ خام خىيال قىلىپ يۈرمهڭ» مېنى خوتۇن قىلىمهن«

تــاقالپ كۆزۈڭــدىن  –ده، كېيىكــتهك تــاقالپ –ئــۇ شــۇنداق دېــدى 
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 –سهن ئۆزۈڭنى مۇزدهك قۇملۇققـا دۈم تاشـالپ، ئۆكسـۈپ . غايىب بولدى

ئۆكسۈپ، ھهسىرهت بىلهن، ئهلهم بىلهن، پىغان بىلهن يىغالپ كهتتىڭ، 

مىسالى زۇمرهتتهك، مهتسالىمۇ تويۇڭ بولغان كـۈنى موشـۇنداق يىغلىغـان 

  بولغىيمىدى؟

  ! ناتايىن

ر مهتسالىنىڭ شۇ كۈنى خۇددى سـهندهكال يىغلىغـانلىقىنى تهسـهۋۋۇ

ـــان  ـــۆزۈڭ قىلغ ـــدىردىمۇ، ئ ـــان تهق ـــڭ، تهســـهۋۋۇر قىاللىغ قىاللمايتتى

: تهســـهۋۋۇرغا ئـــۆزۈڭ ئىشـــهنمهيتتىڭ، چـــۈنكى ئاساســـىڭ بـــار ئىـــدى

ئاشىقىدىن ئايرىلىپ قالغانغىمۇ يىغالمدۇ بىر كىم؟ ئهڭ يامىنى خوتۇنىدىن 

  . ئايرىلىپ قېلىش

ىن قىـز زۇمرهت راستتىنال ماڭا خوتۇن بولماسـما؟ راسـتتىنال قولۇمــد

پېتى چىقىپ كېتهرما؟ مهتسالى دېـگهن نـامهرد گۇيغـا قىـز پېتـى نېسـىپ 

دادام قۇربان بولمىغان بولسىمۇ بىر ... ھهرگىز! بولۇپ كېتهرما؟ ياق، ياق

ــپ ... كاشــكى ــدىن ۋاقىتســىز ئايرىلى ـــاقنى دهپ، دادام مهن مـۇشـــۇ مايم

بهرگـۈچه  مهتسـالىگه مۇشـۇنداقال تاشـالپ! قالمىغان بولساممۇ بىر كاشكى

  ! ساڭىمۇ يوق، ماڭىمۇ يوق قىلىۋېتهرمهن ئىالھىم

قهلبىڭ شۇملۇقانه پىالنالر بىلهن تولغانىدى؛ قهلبىڭ گۈزهل كۈيلهر 

  . ـــ جهننهت ساداسى بىلهن تولغانىدى

ئـارا  -قهلبىڭدىكى بۇ شۇملۇقانه پىالنالر بىلهن جهننهت ساداسى ئۆز

  ېلهركىن؟ قايسىسى غالىب ك. تىركىشىشكه باشلىغانىدى

  .بىلمهيتتىڭ

   

16 

  

پۇتــۇڭ ســاقىيىپ، پولــك دوختۇرخانىســىدىن چىقىــپ، ئــۇرۇش 

قايناملىرىغا قوشۇلۇپ كېتىش ئالدىدا سهن پولك شىتابىغا چاقىرتىلىـپ، 
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  . جىددىي ۋهزىپه تاپشۇرۇۋالدىڭ

ـــ دېــدى  ــدا قــاغىلىق بازىرىغــا ھۇجــۇم قىلىمىز،ـ ــز پــات يېقىن ـــ بى ـ

ــارىي بهگ،  ــڭ پولكوۋنىــڭ تۇردىق ــدىكى پارتىزانالرنى ــاغىلىق بازىرى ـــ ق ـ

ھۇجۇمغا ئىچكى جهھهتتىن ماسلىشىشى ئۈچۈن، ئۇالرغا بىر تۈركۈم قورال 

ـــدۇق– ـــاراغ كىرگۈزگهنى ـــالنغاندا، . ي ـــا ئاساس ـــگهن ئاخباراتالرغ ئىگىلى

ئىككى نهپهر . دۈشمهنلهر ھهرىكهت پىالنىمىزنى بايقاپ قالغاندهك تۇرىدۇ

ئۇالر ناۋادا ئىقرار قىلىپ قالسا، . لغا ئېلىنىپتۇئاالقىچىمىز تۈنۈگۈن كهچ قو

ياراغالر ۋه بىر تۈركۈم ئىنقىالبچىلىرىمىز دۈشمهن قولىغا چۈشۈپ  –قورال 

–شۇڭا، سىزنىڭ ۋهزىپىڭىـز قـاغىلىق بازىرىغـا كىرىـپ، قـورال . كېتىدۇ

ــش  ــڭ يىغىلى ــۋېتىش؛ پارتىزانالرنى ــا يۆتكى ــر جايغ ــقا بى ــاراغالرنى باش ي

ـــه ـــنى ئۆزگ ــورالئورنى ــا ق ـــگهنده ئۇالرغ ــى كهلـ ــاراغالرنى  -رتىپ، ۋاقت ي

ئهسـلى بـۇ ۋهزىـپىگه . تارقىتىپ بېـرىش ۋه ئۇالرغـا قومانـدانلىق قىلىـش

  ...مهتسالىنى ئهۋهتمهكچىدىم، ئۇ پوسكامغا

ده، پولكوۋنىكنىڭ  –سهن ئورنۇڭدىن دهس تۇرۇپ، چاس بهردىڭ 

  : سۆزىنى بۆلۈپ

ـــ !ادلىق ئۈچـۈن جېـنىم پىـدائـاز. ــ مېنى ئهۋهتكىنىڭىزگه رهھـمهت

  !دېدىڭ جهڭگىۋار ھالهتته تىك تۇرۇپ، ــ ۋهزىپىنى چوقۇم ئورۇندايمهن

  ...ــ ساالمهتلىكىڭىز

ــــ ســـاالمهتلىكىم تولـــۇق ئهســـلىگه كهلـــدى، خـــاتىرجهم بولـــۇڭ، 

  ! پولكوۋنىك

پولك كوماندىرى چهكسىز مهمنۇنىيهت بىـلهن سـهن ئۇچرىشـىدىغان 

  : ۋه پارولنى ئېيتىپ بېرىپ سورىدى ئادهم، ئۇچرىشىدىغان جاي

  ــ تهكراراليمۇ؟ 

  . ــ ياق، ئېسىمده تۇتۇۋالدىم

ــاش  ــاش ب ــده، قۇي ــېلهي دېگهن ــپ ك ــا يېتى ــاغىلىق بازىرىغ ســهن ق

سـهن ئېتىڭنـى بىـر دهڭـگه ئهكىــرىپ . ئۈستۈڭگه كېلىـپ توختىغانىـدى
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 -چېــرىكلهر كىرىــپ. قويــۇپ، چوپــان دهرۋازىســى ئالـــدىغا كهلــدىڭ

قوينۇڭـــدىكى . نالرنى ناھـــايىتى قـــاتتىق تهكشـــۈرۈۋاتاتتىچىقىۋاتقـــا

تاپانچاڭنى بۇ دهرۋازىـدىن ئـۆزۈڭ بىـلهن بىلـله ئهكىرهلىشـىڭگه كـۆزۈڭ 

ــمىدى ــان. ئىلىنىش ــىغا، ئ ــاچ دهرۋازىس ــۇڭا، قارلىغ ــئېرىق  -ش ــن بهش دى

ـــدىڭ ـــىغا كهل ـــهبزهگۈل دهرۋازىس ـــى، س ـــپ . دهرۋازىس ـــا كىرى  –بازارغ

بىرىـدىن قـاتتىق،  -دىكى قاراۋۇللـۇق بىـرچىقىـدىـغان بۇ تـۆت دهرۋازىـ

گهرچه قاغىلىق بازىرىنىڭ سېپىلى . بىرىدىن چىڭ ئىدى -تهكشۈرۈش بىر

بولمىســـىمۇ، لـــېكىن تـــۆت ئهتراپـــى ئاھـــالىلهر بىـــلهن ناھـــايىتى زىـــچ 

چىقمـاي مـۇمكىن ئهمهس  -قورشالغاچقا، موشۇ تـۆت دهرۋازىـدىن كىرىـپ

  . ئىدى

اپانچــاڭنى بىــر تــۈپ دهرهخ شــۇڭا، ســهن ھــاجهت قىلغــان بولــۇپ ت

گهرچه قۇياش . تۈۋىگه كۆمۈپ قويۇپ، يهنه چوپان دهرۋازىسىغا كهلدىڭ

ۋىـژ سـوغۇق جانـدىن  –بار كۈچى بىـلهن پـارالپ تۇرسـىمۇ، لـېكىن ۋىـژ

ــۆتهتتى ــڭ، . ئ ــۇپ ئهمهس، چېرىكلهرنى ــوغۇقتىن قورق ــهن س ــا، س ئهمم

، سـالۋا پۇقراچه كىيىـنگهن پايالقچىالرنىـڭ تونـۇپ قېلىشـىدىن قورقـۇپ

كـۆزۈڭ كـۆرۈنمهيال  -تهلپىـكىڭنى راسـا چۆكــۈرۈپ كىيىۋالـغاچــقا، قـاش

قالغانىدى؛ تاشالنمىغان ئاق كۈرهك جۇۋاڭ ئۈستىدىن بېلىڭنى پۆپۈكلۈك 

قـــۇ بىـــلهن باغلىۋالغاچقـــا، بېلىـــڭ قورۇلـــۇپ، قهددىـــڭ خـــۇددى 

ئوتياشلىقتىكى قارانچۇققىال ئوخشاپ قالغانىدى ؛ شىرهڭنىڭ شوينىلىرىنى 

قايتىدىن چىڭىتىپ، ئىشتىنىڭنىڭ پۇچقىقىنى ئاق چهگدهم پايپىقىڭنىـڭ 

ئىچىگه تىقىپ، پۆپۈكلۈك رهڭـدار قـۇ بىلهن چىرايلىققىنه يۆگىۋالغاچقـا، 

ئۆمۈر بويى شـهھـهرگه ئـهمـهس، بازارغىـمۇ كىـرىپ باقمىـغان مالــچىغىال 

س قامىتىڭــده جهڭچىــگه خــا–شــۇ تاپتــا قهددى . ئوخـــشاپ قالغانىــدىڭ

نـاۋادا ۋۇجـۇدۇڭ يۈرىــكىڭده . ساالپهتتىن قىلچىمـۇ ئهسـهر قالمىغانىـدى

خۇددى كۆك بۆرىدهك ھۇۋالپ تۇرغان ياۋايىالرچه روھىي قۇدرهتنى زاھىر 

ـــىتمهيدىغان،  ـــۈمنى مهنس ـــېنىڭ ئۆل ـــا، س ـــدىغانال بولس ـــپ قويماي قىلى
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 ئهزرائىلنىڭ ئالدىغىمۇ مهردانه قهدهملهر بىلهن كۈلۈمسىرهپ بارااليـدىغان

  . قهيسهر بىر جهڭچى ئىكهنلىكىڭگه ھېچكىممۇ ئىشهنمهيتتى

  !شۇنداق بولغاي ئىالھىم

. تهكشۈرۈشتىن ئاسانال ئۆتۈپ كهتتىڭ: ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق بولدى

  . سۆيۈملۈك تاپانچاڭنى بىلله ئېلىۋالمىغىنىڭغا بهكمۇ ھهسرهتلهندىڭ

دهس سهن مالچىالرغا خاس مهزمۇت قهدهمـلهر بىـلهن ناھـايىتى چهبـ

دهپ ئاتىلىدىغان قايناق بازارغا كۆزنى يۇمـۇپ » گۈمبهز ئالدى«مېڭىپ، 

ده، ھېلىقى بهلگىلهنگهن جاي ـــ بىـر دۆۋه  –ئاچقۇچه يېتىپ كهلدىڭ –

كۆزۈڭ يىڭنه سـاتقۇچىدا، . تۈگمهن تېشىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ ئولتۇردۇڭ

نىـڭ ئانچه ئـۇزۇن ئـۆتمهي، ئۇ. قۇلىقىڭ ئۇنىڭ كۈلكىلىك ئاۋازىدا ئىدى

  : خوتهن شىۋىسىدىكى ئاۋازى قۇلىقىڭغا كىردى

ئـۇچى ئۇچلـۇق، تـۈۋى ! تـويالق يىڭـنه! ــ يىڭـنه سـاتىتمهن يىڭـنه

  !ئهرزان يىڭنه! ئىشىتمىسىمۇ كىرىتتو، تارتمىسىمۇ چىقىتتو! كۇچلۇق

يىڭنىچــى شــۇنداق دهپ خېرىــدار چــاقىرغىنىچه ســېنىڭ ئۇدۇلۇڭغــا 

  : شۇڭا. دهل ئۆزى ئىدىئۇ سهن كۆرۈشىدىغان ئادهمنىڭ . كهلدى

ـــ دهپ ۋارقىرىـدىڭ سـهنمۇ ! ــ ھوي يىڭنىچـى، يىڭـنه ساتامسـىزا؟

  .خوتهن شىۋىسىده

  . ئۇ سېنى كۆرۈپ قېشىڭغا كهلدى

ساتمىسام بىكارغـا كاركىرامتىــما، ھـوي ! ــ ساتمايزه، ساتىتمهن شۇ

  !ئۇز غوجام؟

سهن تهلپىكىڭنى سهل ئۈستۈنرهك قىلىپ قويـۇپ، پهسـكه چۈشـۈپ 

كىچىك يىڭنىلهرنى سانجىۋالغان، تاز  -ر ئاق چهگدهمگه ھهرخىل چوڭبى

ئوتتـۇز بهش ياشـالردىكى يىڭنىچىـدىن  –چىراي كهلـگهن، ئوتتـۇز تـۆت 

  : سورىدىڭ

  ــ ئالتۇن يىڭنىڭىز بارمۇيا؟ 

  . ــ بار، نهرخىگه يېتهلىسىڭىز
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ئاڭلىغان ئادهم . سىلهرنىڭ پاروللىرىڭالر ئهنه شۇنداق ئاددىي ئىدى

  . دېمهيتتى» پارول«ى ھهرگىزمۇ ئۇن

گه كهلـدىم، ئـۇ قهيهرده؟ ـــ دېـدىڭ سـهن »ئالتۇن يىڭنه«ــ مهن 

  : تهمكىنغىنه پىچىرالپ، ئهمما ئۇ

ــ راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ ئۆيىده، ـــ دېـدى ناھـايىتى ئهنسـىز 

  . پىچىرالپ، ــ ئېھتىيات قىلىڭ، پايالقچى باردهك قىلىدۇ

يىڭنىنـى تۇتقـۇزۇپ قويـۇپ، كـۆزدىن  ئۇ قولۇڭغـا بىـر نهچـچه تـال

ــب بولــدى ــۇزاققىچه . غايى ــى ئ ــدىن خېل ــڭ تۈۋى ــاۋازى قۇلىقى ــا، ئ ئهمم

  : يوقالمىدى

! ئىشىتمىسىمۇ كىرىتتو!... ئالتۇن يىڭنه!... ــ يىڭنه ساتىتمهن يىڭنه

  !...تارتمىسىمۇ چىقىتتو

سهن قولۇڭدىكى يىڭنىنى پۇتۇڭغا پۇتلىشىپ تۇرغـان ئالقانــچىلىك 

بۇيـان  -ده،  ئۇيـان  –مان قهغىزىگه يۆگهپ يانچۇقۇڭغـا سـالدىڭبىر سا

ئۆتۈشۈپ تۇرغان چېرىكلهرگه كۆز قىـرىڭنىمۇ سېلىپ قويماستىن، مهردانه 

قهدهمــلهر بىــلهن جــايتېرهك ئۆســتىڭىنى بــويالپ، بازارنىــڭ غهربىــدىكى 

چۈنكى، قورسىقىڭ بهكال ئېچىپ كهتكهنىدى، . ھۇرۇنباغقا قاراڭ ماڭدىڭ

نـاۋا ئاڭلىغـاچ قورسـىقىڭنى  -دىكى ئاشپۇزۇلغا كىرىـپ، نهغـمه ھۇرۇنباغ

  . توقلىماقچى بولغانىدىڭ

ــلىي نــامى  ــىنىڭ ئهس ــاياھهت باغچىس ــۇ س ــدىكى ب ــو كۆلهم ــۆت م ت

ــاغ« ــۇرۇن» ھۇزۇرب ــدىغان ھ ــپ ئۇخالي ــۇ يهرده يېتى ــۇپ، ئ ــار  -بول بىك

دهپ » ھۇرۇنبـاغ«تهلهپلهرنىڭ كۆپىيىشـىگه ئهگىشـىپ، كىشـىلهر ئـۇنى 

يىلى شېڭ شىسهي ھۆكۈمىتى تهرىپىـدىن -1937بۇ باغ . الغانىدىئاتىشىۋ

ئايــدا شـېڭ شىسـهي ھۆكـۈمىتى -4يىلـى -1938بىنا قىلىــنغان بولـۇپ، 

ــتۇرغان  ــل-12«ئورۇنالش ــۈپ، » ئاپرې ــدا ئۆتكۈزۈل ــۇ باغ ــايرىمىمۇ مۇش ب

تهنتهربىيه، سهنئهت مۇسابىقىلىرى، كۆرگهزمه قاتارلىق ھهرخىل مهدهنىي 

  . ىر ئاي داۋام قىلغانىدىپائالىيهتلهر ب
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  پايالقچى؟ راستتىنال پايالقچى بارمىدۇ؟ 

ئارقاڭغـا قـاراپ قويـدۇڭ، ھېچبىـر  -سهن ئىلدام كېتىۋېتىپ، ئالدى

  . پايالقچى باردهك قىلمايتتى

  »راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ ئۆيىده؟«

ســهن ھۇرۇنباغقــا يېقىنالشقانســېرى، قىزىــل مهڭىزلىــك، قوڭــۇر 

پاراسـهت نـۇرلىرى چېقىنـداپ تۇرىدىــدىغان  -ئهقىل كۆزلىرىدىن مېھىر،

ئۇستازىڭ راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ نـۇرانه سېيماسـى سـاڭا يېقىـنالپ 

  ...كېلىۋاتاتتى

ـــاال ـــدىن  -ســـهن داداڭـــدىن، ئۇســـتازىڭدىن، ئۇنىـــڭ ب چاقىلىرى

يىلى قاغىلىقنىڭ بهشـئېرىق يېزىسـى  -1897راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ 

ــدىك ــوراڭ كهنتى ــۆۋهن ئ ــاجىم ت ــۈپ ھ ــي زات يۈس ــپهرۋهر دىنى ى مهرىپهت

ئائىلىسىده دۇنياغا كهلگهنلىكىنى، بالىلىق دهۋرىده قاغىلىق بازىرىـدىكى 

دۆڭ مهدرىسىده روزاخۇنلۇقۇم، سوپى قازىئاخۇنۇم قاتارلىق كىشـىلهرنىڭ 

تهربىيسىده، كېـيىن مهۋالنه ھۈسـهيىنخان تهجهللىنىـڭ ھۇزۇرىـدا ئىلىـم 

يىلىغىـچه  -1926يىلىـدىن  -1914ڭلىغانىدىڭ؛ تهھسىل قىلغانلىقىنى ئا

ئېلىخان مهخسۇم، ئۆمهر ھاجى دامولالم، يۈسۈپ ئاخۇن دامولالم قاتارلىق 

ھهمساۋاقلىرى بىلهن قهشقهر خانلىق مهدرىسىسىده ئابدۇقادىر دامـولالم، 

شهمشىددىن دامولالم قاتارلىق مهرىپهت پېشىۋالىرىنىڭ تهربىيسىده ئهرهب، 

پهنلىرى ... ، پهلىسهپه)ماتېماتىكا(ه ئهدهبىيات، ئهلجهبىر پارس تىللىرى ۋ

بويىچه ئون ئىككى يىل ئىلىم تهھسىل قىلغانلىقىنى ئاڭلىغانىـدىڭ؛ ئـۆز 

ــيىن، يــاش  ــپ كهلگهنــدىن كې ــا قايتى ــمۈرلهرنى يىغىــپ  –يۇرتىغ ئۆس

ئوقۇتۇپ، ئۇالرغا مـول بىلىملهرنـى سـىڭدۈرۈش ئـارقىلىق يـۇرت ئىچىـگه 

ۇرۇقلىرىنى چېچىپ، نادانلىق، خۇراپاتلىق، قاتـارلىق مهرىپهت ئ –ئىلىم 

روھىي ئىللهتلهرگه دهسلهپكى قهدهمده دادىللىق بىلهن ئوت ئاچقانلىقىنى 

ئاڭلىغانىدىڭ؛ ئۇزاق ئۆتمهي ناھىيلىك مهھكىمه شهرئىينىڭ مۇپتىلىقىغا 

تهيىنلىنىــپ، ئىنســانپهرۋهرلىكى ۋه ئــادالهتپهرۋهرلىكى بىــلهن خهلقنىــڭ 
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يىلى سهئۇدى  -1936ئىكىرامغا مۇيهسسهر بولغانلىقىنى،  -زهتچهكسىز ئىز

ئهرهبىستانغا بېرىپ، بهيتۇلمۇقهددهسنى تاۋاپ قىلىپ قايتىپ كهلگهندىن 

دېــگهن نـــام بىــلهن تېخىمـــۇ » راشـــىددىن مــۇپتى ھـــاجىم«كېــيىن، 

ــدىڭ؛  ــۆھرهتلهنگهنلىكىنى ئاڭلىغانى ــا ئۇيغــۇر  -1937ش ــى قاغىلىقت يىل

مــۇدىرى، ) مــالىيه(ن كېـيىن، دهســلهپ ئهۋقـاپ ئۇيۇشمىسـى قۇرۇلغانــدى

كېيىن ئۇيۇشمىنىڭ ئورۇنباسار رهئىسى بولۇپ، ئاتۇشلۇق تهرهققىيپهرۋهر 

دىنىي زات، كاتتا بـاي، ئۇيۇشـمىنىڭ رهئىسـى ئابـدۇۋهلى بـاي قاتـارلىق 

ئۇيۇشما رهھــبهرلىرى بىـلهن زىـچ ھهمكارلىشـىپ، ئۇيۇشـمىنىڭ رولىنـى 

قۇچىالر قوشۇنى بهرپا قىلىـپ، قهلبلهرنـى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئوقۇت

ئىلىم مهشئهللىرى بىلهن يورۇتقـانلقىنى، دارىلئېتـام، دارىلئـاجىزىنالرنى 

يېسىرالرنىڭ ماددىي ۋه مهنىۋى تۇرمۇش كاپـالهتكه ئىـگه  -قۇرۇپ، يېتىم

ئاڭلىغانىدىڭ؛ ھازىر سهن كىرىپ كېتىۋاتقـان ھۇرۇنبـاغ ... قىلغانلىقىنى

ۋارىسى تۇردىئاخۇن ئاكا بىـلهن بىرلىشـىپ » ۇقامئون ئىككى م«ئىچىده 

بىــر مۇزىكىلىــق چايخانــا ماڭــدۇرغانلىقىنى، چايخانــا مۇقــام، ئهلــنهغمه، 

مهشرهپلهر بىلهن راسا قىزىپ كېتىدىغانلىقىنى، كېيىن راشىددىن مـۇپتى 

ھاجىمنىــڭ ئىقتىســادىي جهھهتــتىن يــاردهم بېرىشــى بىــلهن بــۇ چايخانــا 

ا يهنه لهڭمهن، پولۇ، مانتا قاتارلىق ھهرخىـل كېڭهيتىلىپ، چايدىن باشق

يىلـى ئۇيغـۇر  -1938تائامالر سېتىلىدىغان بولغـانلىقىنى ئاڭلىغانىـدىڭ؛ 

ئۇيۇشمىسىنىڭ يېتهكچىلىكىده مۇقامچى تۇردىئاخۇن ئاكا، ئوغلى ھوشۇر 

ئاخۇن ۋه قهمبهر ئېلى ئىشـان، ئابـدۇغوپۇرجان، جـۈمه ئىمىـن قاتـارلىق 

تكارلىرىدىن تهشكىل تاپقان ئـون بهش كىشـىلىك ئۇيغۇر، ئۆزبېك سهنئه

سانايىنهپىســـه قۇرۇلغـــانلىقىنى، شـــۇنىڭ بىـــلهن چايخانـــا تېخىمـــۇ 

كېڭهيتىلىپ، يېنىغا كىچىككىـنه بىـر سـهھنه ياسـىلىپ دهسـلهپ مۇقـام، 

ئهلنهغمه، ناخشـا، كۈلـدۈرگىلهرنىڭ ئورۇنـدالغانلىقىنى، كېـيىن ئويـۇن 

ى باشالنغۇچ مهكتىپىنىڭ ئىككى يۈز قويۇش ئورنى چايخانىدىن ئانار بازىر

ئهللىك كىشىلىك زالىغا يۆتكىلىپ، خوتهن ۋىاليهتلىك سانايىنهپىسهدىن 
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قــاغىلىق سانايىنهپىســهنىڭ خىزمهتلىــرىگه يــاردهم بهرگىلــى كهلــگهن 

ئۇيۇشقان «دراماتورگ ئهمهت ئۆمهرنىڭ رېژىسسورلۇقىدا مهيدانغا كهلگهن 

ــۈچ ــزى«، »ك ــاش قى ــۇر«، »قۇي ــارا چوق ــب « ،»ق ــهنهم –غېرى ، »س

قاتـارلىق سـهھنه » ئهييار تـاز«، »زوھرا –تاھىر «، »شېرىن -پهرھاد«

ــلهن  ــكهندهر بى ــدىڭ ھهم ئىس ــانلىقىنى ئاڭلىغانى ــهرلىرىنىڭ ئوينالغ ئهس

راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ، نهۋائىي، سـوپى ئالاليـار، 

تقان كۈنلهرده، بۇ الرنىڭ ئهسهرلىرىنى ئۆگىنىۋا... خوجا ھاپىز، ھۇۋهيدا

ئاناڭ تهڭال كېسهلگه  –ئهگهر ئاتا. ئويۇنالرنى بىر قۇر كۆرۈپ بولغانىدىڭ

چۈشۈپ قېلىپ، سـاڭا ئېھتىيـاجلىق بولـۇپ قالمىغـان بولسـا، ئۇسـتازىڭ 

بولمــايال خوشالشــمىغان، ئۇســتازىڭنىڭ ئــوغلى –بىــلهن بىــر يىــل بــوالر 

ــۇرۇ ــاش ت ــكهندهردهك ياپي ــتۇڭ ئىس ــدتهك، دوس پال ئىلىمــده ئابدۇلھهمى

كامــالهتكه يهتــكهن بوالتتىــڭ؛ قىساســىڭنى قهســتهنگه ئۇنتــۇپ، يېــرىم 

يولدىال غايه ۋه ئېتىقادىڭدىن يېنىۋېلىپ، قهلبىڭـدىكى گـۈزهل كـۈيلهر ـ 

جهننهت ساداسىدىن مهھرۇم قېلىپ، بىچاره ــ مىسكىن، غېرىپ ــ غۇرۋا، 

قېلىــپ، ۋىجـــدان ــــ غورۇرســىز، قــۇرۇق ئۇســتىخان ئــادهمگه ئايلىنىــپ 

گهرچه ســـېنىڭ . داداڭـــدىن ۋاقىتســـىز ئايرىلىـــپ قالمىغـــان بوالتتىـــڭ

راشــىددىن مــۇپتى ھاجىمــدىن ئۆگهنگهنلىرىــڭ ناھــايىتى ئــاز بولســىمۇ، 

. لېكىن ئۇ ھهققىده بىلىدىغان ــ ئاڭلىغانلىرىڭ ئهنه شۇنداق كۆپ ئىـدى

ئهمما، سهن راشىددىن مۇپتى ھاجىم ھهققىده شـۇنچه كـۆپ نهرسـىلهرنى 

ىنىڭ بىلهن، لېكىن ئۇنىڭ بىر ئـاي بـۇرۇن قوشـىراپتا قومانـدانلىق بىلگ

ــش  ــازاد قىلى ــاغىلىققنى ئ ــىپ، ق ــا قاتنىش ــمه يىغىنىغ ــىتابنىڭ كېڭهش ش

تهكلىپ، مهسلىھهتلهرنى بهرگهنلىكىنـى،  –توغرىسىدا قىممهتلىك پىكىر 

يىغىنـدىن قايتىـپ كهلگهنــدىن كېـيىن، گومىنتــۇهن بىـلهن جىڭســاجۈي 

كۈمۈشكه  –نىڭ مۇداپىئه خهرىتىسىنى نۇرغۇن ئالتۇن ) ساقچى ئىدارىسى(

ــڭ ــى بىلمهيتتى ــۈزۈپ بهرگهنلىكىن ــىتابقا يهتك ــېتىۋېلىپ، ش ــۇڭا، . س ش

ياراغالرنىڭ راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ –قۇرال » مالنىڭ«يىڭنىچىدىن 
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  . ئۆيىده ئىكهنلىكىنى ئاڭالپ، قۇلىقىڭغا ئىشهنمهيال قالغانىدىڭ

  »...ۇ تېخىكهينىمده پايالقچى بارم«

ســهن يولنىــڭ ياقىســىغىراق چىقىــپ، شــىرهڭنىڭ شــوينىلىرىنى 

ھېچبىـر . چىڭىتقان بولۇپ ئهتراپقا چانـدۇرمايال بىـر قـۇر قـاراپ چىقتىـڭ

پــايالقچى بــاردهك قىلمــايتتى ـ ھهر كىــم ئــۆز يــولى بىــلهن ئــۆز ئىشــىغا 

  . كېتىشىۋاتاتتى

ىـدهك، چايخانا خـۇددى تىنىچلىـق يىللىر. سهن چايخانىغا كىردىڭ

ســاڭا چايخانىنىــڭ بىــر . ســهنئهتخۇمار كىشــىلهر بىــلهن لىــق تولغانىــدى

سهن تهلپىكىڭنى . چايخانا ئىللىق ئىدى. بۇلۇڭىدىن ئارانال ئورۇن تهگدى

ساڭا قارىغىلى ھېچكىمنىـڭ . ئۈستۈنرهك قىلىۋېتىپ، ئهتراپىڭغا قارىدىڭ

ــدى ــۇلىقى ســهھنىگه قادالغانى ــۆزى، ق ــڭ ك ـــ ھهممىنى ــوق ــ  .چولىســى ي

چۈنكى، سهھنىده تۇردىئاخۇن ئاكا بىلهن ئوغلى ھوشـۇر ئـاخۇن تهمبـۈر 

ــپ  ــكهش قىلى ــاتارنى تهڭ ــلهن س ــامى«بى ــىنى » راك مۇق ــڭ پهشروس نى

  . ئورۇنداۋاتاتتى

  

  ئالهم ئهھلىدىن كۆڭۈلنىڭ مۇددهئاسى قالمادى، 

  . ئۆتتى ئۆمرۈم، ئۇشبۇ ئالهمنىڭ ۋهفاسى قالمىدى

  

  سى جانىمه، بار ئىمىشدۇر دهھرنىڭ ئانچه بهال

  . بارغالى ئۇل سهۋرى گۈلشهننىڭ ھهۋاسى قالمادى

  

  ئهي ئايازى، جان بېرىپ ئۆزنى خهالس ئهتمهك كېرهك، 

  . مۇندىن ئۆزگه ھېچ بىر دهردنىڭ دهۋاسى قالمادى

  

ــــلهن  ــــۇڭ بى ــــۇنداق م ــــۈيلهر ئهنه ش ــــۈ ك ــــامبهخىش ئېزگ ئىلھ

لىرىنى كىچىــك تىنىشــىپ، پىيــالى -ئاخىرلىـــشىۋىدى، ھهممهيــلهن ئۇلــۇغ
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سـهن خــۇددى يىڭنىچـى دېــگهن پـايالقچى ئارقاڭــدىن . قولىغـا ئېلىشــتى

دهمبهس قهدهم كېلىپ، سېنى تۇتقۇن قىلىدىغاندهك، ئىشىككه بويۇنداپ 

دهل شۇ چاغدىال ئاندىن بىر مۇالزىم ئالدىڭغا . ھېچكىم كىرمىدى. قارىدىڭ

  : كېلىپ

  . ــ يىگىت، سىزگه نېمه الزىم؟ ـــ دهپ سورىدى

  : لىڭدىكى قۇنى يېشىۋېتىپ جاۋاب بهردىڭسهن بې

  . ــ چاي، مانتىدىن ئوننى

  : مۇالزىم يېنىڭدىكى ئوتتۇرا ياشلىق بىر كىشىدىن سورىدى

  ــ سىلىچۇ ؟ 

  . ــ لهڭمهن

  ــ يېرىمما، پۈتۈنما؟ 

  . ـــ يېرىم، يېزىلىق ئهمهس مهن پۈتۈن لهڭمهن يېگىلى

  : ىنمۇالزىم ئۇنىڭ يېنىدىكى ياشقىنه بىر يىگىتت

ــ ئۆزلىرىچۇ، غوجام؟ ـــ دهپ سورىۋېدى، ئۇ ناھـايىتى ئهپــچىللىك 

  : بىلهن جاۋاب بهردى

ــىقى  ــمهن يهپ، قورس ــرىم لهڭ ــازارلىق ئهمهس مهن يې ــۈن، ب ـــ پۈت ـ

  . تويماي ئاش سۈيىگه نان چىالپ يېگىلى

ــده« ســهنمۇ ھوزۇرلىنىــپ شــۇنداق . كــۈلكه كۆتۈرۈلــدى» پاراققى

يۇلغـــان يـــاش كۆڭلۈڭـــدىكى پـــايالقچى كۈلـــدۈڭكى، كۆزلىرىڭـــدىن قۇ

ھهتتا قۇالق تۈۋىگىچه قىزىرىـپ . ھهققىدىكى تهشۋىشنى غهرق قىلىۋهتتى

  . كهتكهن ھېلقى چاقچاق باشلىغان ئادهمنىمۇ

ــۇ كۈلكىســىنى باســالمىغان ھالــدا قېشــىڭالردىن كهتتــى . مۇالزىمم

كۆزۈڭنىــڭ قۇيرۇقىــدا نهزهر ســالدىڭ، ھهممىســى تامــاق يېــيىش، چــاي 

شۇڭا، سهنمۇ كېرىلىـپ ئولتـۇرۇپ، . بىلهن بولۇپ كېتىشكهنىدىئىچىش 

ــــلىدىڭ ــــكه باش ــــدىرىماي يېيىش ــــامىقىڭنى ئال ــــتىگه . ت ــــڭ ئۈس ئۇنى

چــــۈنكى، بىرىنچىــــدىن، . ئالدىرىشــــىڭنىڭمۇ ھــــاجىتى يــــوق ئىــــدى
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ــكهندىرهك  ــاراڭغۇ چۈش ــى ق ــا قارش ــۆيىگه ھهر ئېھتىمالغ ــتازىڭنىڭ ئ ئۇس

نىمـده پـايالقچى بـاركهن دهپ، بارمىساڭ بولمايتتى؛ ئىككىنچىدىن، كهي

ســالدىراپ قېچىشــقا بولمــايتتى؛  –ۋهزىپىنــى ئورۇنــدىمايال ئالــدىراپ 

ئۈچىنچىدىن، مهيلى قانداق بولمىسۇن، ۋهزىپىنى چوقۇم ئورۇندىمىسـاڭ 

  ئورۇندىياالمسهنكىن؟ . بولمايتتى

  !چوقۇم ئورۇندايمهن

ســهن ۋهزىپىنــى بىــر جېنىــڭ بىــلهن ئهمهس، مىــڭ جېنىــڭ بىــلهن 

شۇڭا، تاماق كېلىپ بولغۇچه بۇ ھهقـته . رۇنداش قارارىغا كهلگهنىدىڭئو

ــىنى  ــڭ مۇقهددىمىس ــلىۋېدىڭ، پىالنىڭنى ــكه باش ــالن تۈزۈش ــدىال پى ئهم

  : بىقىنىڭدىكى ئىككىيلهننىڭ دېيىشكهن گهپلىرى ئۈزۈۋهتتى

  نى قويىدىكهن، بارامسهن؟ » ئهييار تاز«ــ ئاخشاملىققا 

  ــ سهنچۇ؟ 

  . ىمهنــ مهن چوقۇم بار

  .غا» ئهييار تاز«ــ ئهجهب تويمايدىكهنسهن شۇ 

  . ــ كۆرسهم كۆرگۈم كېلىدۇ

. نـى كۆرسـهڭ كۆرگـۈڭ كېلهتتـى» ئهييـار تـاز«شۇنداق، سېنىڭمۇ 

ئۇستازىڭدىن ساۋاق ئېلىپ يۈرگهن كۈنلىرىڭدىمۇ ئۇنى ئىسكهندهر بىلهن 

ــۆرۈپ  ــدىڭ –ك ــۆرۈپ قانمىغانى ــۈنكى،  . ك ــاز«چ ــار ت ــپ » ئهيي ئاجايى

ئۇنىڭـدا بىـر مـۇتتهھهم يىگىـت بىـلهن بىـر . زىقارلىق كۈلدۈرگه ئىـدىقى

ــۋىرلىنهتتى ــائىله ماجىراســى تهس ــڭ ئ ــۈپ . بېشــهم خوتۇننى ــده كۈل ئۆمرى

ھهسىرهت دهرياسىـدا ئـۈزۈپ يـۈرگـهن  –باقمىغان ئادهم، ھهتتاكى ئازاب 

نىـڭ مۇنـۇ » ئهييـار تـاز«نى بىر كۆرسه، بولۇپمۇ » ئهييار تاز«ئادهممـۇ 

شاقنى ئوقۇپ تۇرۇپ، خوتۇنىنى ئۇرۇشقا تهمشهلگهن كۆرۈنۈشىنى بىـر قو

  . كۆرىدىغان بولسا، ئىختىيارسىز كۈلۈپ تاشاليتتى

  

  پهيغهمبهرمۇ چاچ قويغان،
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  .خوتۇنىنى ئاچ قويغان

  ئۇنىمىسا گېپىگه،

  .بىقىنىغا گاچ قويغان

  

گهرچه بۇ جىمىكـى پهيغهمبهرلهرنىـڭ پهزىلىـتىگه مۇخالىـپ قوشـاق 

ۇ، لــېكىن ســهنئهتلىك خۇسۇســىيىتى بىــلهن كىشــىلهرگه ھــۇزۇر بولســىم

  . بهخش ئهتمهي قالمايتتى

سـهن ئىچىۋاتقـان چېيىڭنـى قويـۇپ، مۇقامغـا . مۇقام يهنه باشالندى

  : قۇالق سالدىڭ

  

  سهنهمنىڭ دهردىنى دهفتهر قىلىپ خهتكه پۈتۈپ بولماس، 

  . ئانىڭ ئهسرازىنى بىفهھملهرگه شهرھ ئېتىپ بولماس

  

  چاك بولدى،  –ىق خهنجهرى بىرله يۈرهكىم چاك جۇدال

  . يۈرهك زهخمىن ئاچىپ بىدهردلهرگه كۆرسهتىپ بولماس

  

  فهلهكنى ئهختهرىن قىلسا بىلهدۇرالر ھىسابىنى، 

  . يۈرهكىم زهخمىنىڭ ھهرگىز ھېسابىنى بىلىپ بولماس

  

  ئهلهم تارتىپ يۈرهكىمده قارا كۆز دهپ تۈكۈلگهن ياش، 

  . وت ياقماغۇنچه قايناتىپ بولماسقازاننىڭ ئاستىغه ئ

  

  ھۇۋهيدا، ھهر ئىشىكىم بىمۇشهققهت بولماغاي ھاسىل، 

  . مۇشهققهت تارتماغۇنچه يار ۋهسلىگه يېتىپ بولماس

  

ئۈمىد بهخىش كۈيلهر تۈگىشى بىـلهن سـهنمۇ خـۇددى باشـقىالردهك 
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« : كىمدۇر بىرىنىڭ. كىچىك تىندىڭ –ئېغىر ئۇھسىنىپ قويدۇڭ، ئۇلۇغ 

دېگهن ئىلتىجاسىغا پهقهت يۈرىكىڭده ھهمدهم » !...ۇدا، ئۆزۈڭ بارئاھ، خ

  ...بولدۇڭ

سهن ئورنۇڭدىن تۇرۇپ، ئېزگۈلـۈك، . گۇگۇم باستۇرۇپ كهلگهنىدى

گۈزهللىك ۋه سهنئهت بىـلهن تولغـان بـۇ چايخانىـدىن چىققـۇڭ كهلـمهي 

ــاۋادا كهينىمــده پــايالقچى بولســا، . چىقىــپ كهتتىــڭ باغــدىن چىقىــپال ن

رۇۋېتهي دهپ ئويالپ، ئىلدام قهدهملهر بىلهن ھېلـى ئـۇ كوچىغـا، ئېزىقتۇ

ھېلــى بــۇ كوچىغــا كىرىــپ قويــۇپ، ئــاخىر تــۆگىچى كوچىســىغا كىرىــپ 

  . كهينىڭده ھېچبىر پايالقچى باردهك قىلمايتتى. كهلدىڭ

  ...پايالقچى بولسىمۇ ئېزىقىپ كهتتى باياتىننىڭياقى

بىـلهن قىســقا،  ئۇسـتازىڭ. سهن شۇنداق ئـويالپ ھويلىغـا كىـدىڭ

ئهھــۋال سوراشــقاندىن كېــيىن، كــېلىش مهقسىـــتىڭنى  –جىــددىي ھــال 

چۈنكى، ئۆينىـڭ ئهتراپىـدا . ھهر ئىككىڭالر ئويغا پاتقانىدىڭالر. ئېيتتىڭ

سـهن بىـردىنال . دهپ ھېچكىم بىر نهرسـه دېيهلمهيتتـى» پايالقچى يوق«

هلتـۈردۈڭ ـ ھويلىدىكى ئوتۇن بېسىقلىق تۇرغان ھارۋىنى كۆز ئالـدىڭغا ك

  : ده، ئهقىل تېپىپ

ھويلىدىكى ئوتۇن بېسىقلىق ھارۋىنى ماڭا . ــ مۇنداق قىلىلى، ھاجىم

ئهگهر پـايالقچى بولسـا، چوقـۇم . قېتىـپ بهرسـىله، مهن ھهيـدهپ ماڭـاي

سىلى بالىالر بىلهن قۇرالالرنى باشقا يهرگه . كهينىمدىن ئهگىشىپ ماڭىدۇ

  . يۆتكىۋهتسىله

  . چۈنكى، بۇنىڭدىن باشقا ئامال يوق ئىدى. ئۇستازىڭ ماقۇل بولدى

سهن ئوتۇننىـڭ ئۈسـتىگه بىـر ئهسـكى كىگىزنـى يېپىـپ، ھـارۋىنى 

ئـۆزۈڭگه  ھهيدهپ دهرۋازىدىن چىقتىڭ ـ ده، پايالقچىالرنىـڭ دىققىتىنـى

 خىتـا« :تارتىش ئۈچۈن، قهستهن ئېشـهكنى تايـاق بىـلهن راسـا قۇيـۇپ

دېگىـنىڭچه تـۆگىچى  »!ھـۇ، بهرمىـگهن بوغـازنى يىمىـگهن قوتـا !خىـت

كوچىسىدىن بهشئېرىق كوچىسىغا، بشئېرىق كوچىسىدىن گۈمبهز ئالـدىغا 
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  .كهلدىڭ، جىمجىت

شۇ يهرگىچه تىنىچلىـق . قهغهزچى مهھهللىسىگه مېڭىپ باقاي قېنى  

  .  بولسا يېنىپ كىتهي

دهل قهغهزچــى مهھهللىســىگه .  ســهن شــۇنداق ئــويالپ مېڭىۋهردىــڭ

  :بارغاندا، ئاندىن

  .  ـــ دېگهن ئاۋاز ئاڭالندى!وختاــ ت

  .  سهن يوختىدىڭ، ئېشىكىڭنى ناھايىتى تهسته توختاتتىڭ

  ــ نىمه ئادهم سهن؟

  .  ــ ئوتۇنچى

ئۇنى نۇختىسىدىن سىلكىپ تارتىپ، .  ئېشىكىڭ يهنه مېڭىپ كهتتى

باياتىنقىدىنمۇ تهسته توختاتتىڭ، خـۇددى ھېلىقـى سـۆگهتنىڭ ئاسـتىدا 

.  ققىدىكى سېغىنىش ھىسياتلىرىڭنى توختىتالمىغاندهكقالغان تاپانچاڭ ھه

سۈيۈملۈك تاپانچاڭ كۆزۈڭدىن ئۇچۇشقا باشلىغانىدى، گوياكى سۈيۈملۈك 

  .  خۇتۇنىڭ زۇمرهتنىڭ گۈزهل سىماسى كۆز ئالدىڭدىن ئۇچقاندهك

  ــ ھارۋىدىكى نىمه ئۇ؟

  .  ــ ئوتۇن

  قورالدۇ؟! ـــ ئوتۇن، ھىم، ئوتۇنمىش تېخى

  .  ت قىلىپ قالدىيۈرىكىڭ قار

ـــى ! خهپ، تاپانچـــام بولغـــان بولســـا خـــۇدى قورالنىـــڭ نىمىلىكىن

  .كۆرسىتىپ قۇياتتىم سهنلهرگه

  نىمه چۆرگىلىتىپ يۈرۈيسهن ئوتۇنۇڭنى؟ -

  ...ناۋايالر ئاالمتىكى دهپ... ساتالماي -

  ھاجىمنىڭ ھويلىسىدىن ئاچىقتىڭ يا ئهمسه؟ -

ىيىشكهن پۇلنى بهرگىلـى ئاپتى، ھويلىسىغا ئهكىرىپ بولغاندا،  د -

  .شۇڭا، ياندۇرۇپ چىقتىم. ئۇنىمىدى

  .سهن ئون نهچچه چېرىكنىڭ قورشاۋىدى قالغانىدىڭ
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  .ــ دېدى چېرىكلهرنىڭ بىرى!ــ ئاختۇرۇڭالر

تاراڭ «بىر چېرىك ئارغامچىنى شارتتىده كېسىۋىدى، ئوتۇنالر يهرگه 

ۈيىــدىن تۆكۈلــۈپ، خــۇپتهنگه ئېيتىلغــان مۇڭلــۇق ئهرزان ك» ــــ تــۇرۇڭ

  .مهسىتخۇشالنغان نۇرلۇق يۇلتۇزالرنى دىررىده چۆچۈتىۋىتىشتى

ــــنىمه    ــــاختۇرۇپ، ھېچ ــــىنى ئ ــــڭ ئارىس ــــرىكلهر ئوتۇنالرنى چې

  :تاپالمىغاندىن كىيىن، بىر ئېغىزدىن ئىنكاس قايتۇرۇشتى

  .ــ ھېچنىمه يوقكهن

  .ــ بىزنى ئالداپتۇ

ى تـۆت دهپ سـېن» !...تاممـادى«: بىرى ئالدىڭغا دهۋهيلهپ كېلىـپ

  .تهستهك ئۇرىۋهتتى

ــاقۇت  ــۆكتىكى ي ــى، ك ــپ كهتتىك ــۇنداق ئاغرى ــۈپ ش ــۈزۈڭ كۆيۈش ي

يۇلتۇزالر توپلىشىپ، ئاچال كۆزۈڭگه بىرــ بىرلهپ كىرىشكه، ئاندىن يهنه 

  .بىرـ بىرلهپ چىقىپ كېتىشكه باشلىدى

ـــ دېـدى بىـرى ھهسـرهت بىـلهن، ـــ تېــز !ـــ راسـتىنال ئالـدىنىپتۇق

  !ۆيىگه بارايلىبۇلۇڭالر، ھاجىمنىڭ ئ

تــۆت نهپهر چېرىــك ســېنى يــاالپ، جىڭســاجۈيگه ئېلىــپ ماڭــدى،  

  .باشقىلىرى پاالقشىپ تۆگىچى كوچىسىغا كىرىپ كېتىشتى

سهن كېتىۋېتىپ يىڭنىچـى بىـلهن خوشالشـقاندىن بېـرى كهينىڭـده 

پايالقچى بارلىقىنى، بېلىقنىڭ يوغىنىنى تۇتۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ يىپنى 

ئهمما، يىڭنىچىنىڭ سـهندىن . نلىكىنى جهزم قىلدىڭئۇزۇن قۇيۇپ بهرگه

ئايرىلىپال قولغا ئېلىنغانلىقىنى، ھهممه قىيناققا چىداپ، لېكىن زهكىرىگه 

قىل تىقىلغاندا زادىال چىدىيالماي، قورال ــ ياراغالرنىڭ راشـىدىن مـۇپتى 

غا شۇ قورال ــ ياراغالرغا » مال«ھاجىمنىڭ ئۆيىده ئىكهنلىكىنى، سېنىڭ 

  .هنلىكىڭنى ئىقرار قىلىپ قويغانلىقىنى قىياس قىاللمىدىڭكهلگ

ـــ    ــاال ـ ھــاجىم قــورالالرنى يۆتكىۋىتىــپ بواللىغانمىــدۇ؟ ئــۆزىنى، ب

  چاقىلىرىنى چهتكه ئېلىشقا ئۈلگىرهلىگهنمىدۇ؟
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بىلمهيتىڭ، ئوغۇللىرى ئارقىلىق قورال ــ ياراغالرنى ئارقا ئىشـىكتىن 

دهپ تۇرىشـىغا ھويلىغـا چېـرىكلهر » قاچاي«يۆتكىۋىتىپ، ئۆزى ئهمدىال 

  .باستۇرۇپ كىرىپ، خۇددى سهندهكال قولغا ئېلىنغانلىقىنى بىلمهيتىڭ

ســوراقخانىغا ئهكىرىلــدىڭ، ســوراقخانىنى گــازۋاي چىــراق گۇڭگــا   

ئۇدۇلدا ئاقپىشماق، بېلىق كۆز بىـر سـوراقچى، ئىككـى . يۇرۇتۇپ تۇراتتى

لغىنىـپ تۇرىـدىغان ئىككـى يېنىدا قولىرىدا سىم قامچىلىرى يىالنـدهك تو

يهنه بىـر يانـدا ــــ . چاپارمهن سېنى تهقهززارلىق بىـلهن كۈتـۈپ تـۇراتتى

چوغداندا قىپقىزىل چوغالر خـۇددى يۈرىكىڭـدهك يالىلـداپ، يـۈرىكىڭنى 

  .داغالش ئۈچۈن بىر قانچه داغمالنى قىزىتىۋاتاتتى

سوراقچى ئىككى چاپارمهنگه كۆز قىسىۋىدى، ئۇ ئىككىسى كېلىـپ،  

قۇلـــۇڭنى قايرىـــپ تۇتـــۇپ، گهدىنىڭـــدىن ئىتتىـــرگىنىچه بىـــر تۆمـــۈر 

دېگهندهك قىلىپ، » ئاۋۇنى كۆرۈپ باق«رىشاتكىنىڭ ئالدىغا ئهكېلىپ، 

بىرى . سهن كۆزۈڭنى يوغان ئېچىپ قارىدىڭ. بېشىڭنى رېشاتكىغا تىرىدى

سهن ئۇنىڭ يىڭنىچى ئىكهنلىكىنى . ئىككى قولىدىن ئېسىپ قۇيۇلغانىدى

چۈنكى، . ئهمما، ئۆلۈك ــ تىرىكلىكىنى جهزىم قىاللمىدىڭ. ىڭجهزىم قىلد

ئۇنىڭ بېشى كۆكسىگه چاپلىشىم قالغـان، يالىڭاچالنغـان تېنىنىـڭ سـاق 

. يېرى قالمىغان، سىرغىپ چۈشكهن قانالر ئاللىبۇرۇن قېتىـپ بولغانىسـى

ــڭ  ــى، تېنى ــىپ كهتت ــپ ئېچىش ــده قىلى ــڭ پىژژى ــۆرۈپ يۈرىكى ــۇنى ك ب

. چاپارمهنلهر سېنى سوراقخانىغا قـاراتتى. كهتتىڭسىرقىراپ، سېلكىنىپ 

سېنىڭ بۇ روھـى ھالىڭـدىن ئۈمۈدلىنىـپ قالغـان سـوراقچىنىڭ چىھـرىگه 

سـهن ئىچىڭـده شـىۋىرالپ . ۋىللىده رهزىالنه كۈلكه يۈگـۈرۈپ قالغانىـدى

  »!...ئۇخالپ چۈشۈڭ«: قويدۇڭ

ســوراق . ســهنمۇ يالىڭاچلىنىــپ ئېســىلدىڭ، خــۇددى يىڭنىچىــدهكال

  :ندىباشال

  ـــ قورال ــ ياراغالر نهده؟

  ......ـــ
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  ـــ پارتىزانالر قاچان، قهيهرگه يىغىلماقچى؟

  .......ـــ

. سهن ھهممىدىن تېنىپال تۇرۋالدىڭ، گهرچه تېنىۋېلىشقا بولمىسـىمۇ

تولغاندىڭ، يۇلقۇندۇڭ، ئهمما . سىم قامچىالر تاراسالپ تىگىشكه باشلىدى

ـــدىڭ ـــ. ۋاقىرمى ـــده چىش لهپ، يهنه ســـهمهندهرلهرچه لېـــۋىڭنى چىڭڭى

ئـاخىر . خىسلىتىڭنى نامايهن قىلىپ، سوراقچىنى ھهيـران قالـدۇرۋهتتىڭ

قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر ـ جهننهت ساداسى ئۈستىگه گۈپپىده يىقىلىپ، 

  ...ھۇشۇڭدىن كهتتىڭ

ئهتىسى سهھهردىال سوراقخانىغا ئهكىرىلىپ، ئاخشامقىدهكال رېشاتكا 

ــى ــپ، بېش ــدىغا ئهكىلىنى ــدىئال ــاتكىغا تىرهل ــتىم . ڭ رېش ــۇ قې ــا، ب ئهمم

كۆرگىنىــڭ يىڭنىچــى بولماســتىن، ئۇســتازىڭ راشــىددىن مــۇپتى ھــاجىم 

قىپقىزىــل : ئۇنىــڭ ھــالى يىڭنىچىنىــڭ ھالىــدىنمۇ بهتــتهر ئىــدى. بولــدى

مهڭزى، قاپقـارا سـاقال ـــ بـۇرۇتلىرى پىشانىسـىدىن ئاققـان قـان بىـلهن 

ى قامچا ئىزلىرىدىن قان تهپچىرهپ يالىڭاچ تېنىدىك. قىپقىزىل بويالغانىدى

  .تۇراتتى

  ــ قورال ــ ياراغالر نهده؟

  !ــ مهنده قورال ــ ياراغ يوق

  قهيهرگه يىغىلماقچى؟. ــ پارتىزانالر قاچان

  !ــ بىلمهيمهن

  ...ــ

  ...ــ

. ئۇستازىڭ سۇئالالرغا تولىمۇ زهئىپ، ئهمما كهسكىن جاۋاب بېرهتتـى

ــورا ــكهن س ــى پۇشــۇپ كهت ــاخىرى ئىچ ــدى، ئ ــى دىۋى ــر نىمىلهرن قچى بى

ئۇستازىڭنى توال ئۇرۇپ ھېرىپ قالغان چېرىك قامچىسىنى تاشالپ، ئۇنىڭ 

سول قۇلىنى بىر كۆتهككه بېسىپ، ئايپالتىنى تهڭلهپ تـۇرۇپ سـوراقچىغا 

  :سوراقچى يهنه سورىدى. قارىدى



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

202 

ــان، قهيهرگه  ــارتىزانالر قاچ ــاراغالر نهده؟ پ ـــ ي ــورال ـ ــته، ق ـــ ئېي ـ

  يىغىلماقچى؟

  !مېنىڭ پارتىزانالر بىلهن ئاالقهم يوق!... ــ بىلمهيمهن

  ــ بۇنى تۇنۇمسهن؟

  :ھاجىم بېشىنى ناھايىتى تهسته كۆتۈرۈپ، ساڭا قاراپ 

  .ـــ دهپ جاۋاب بهردى!ــ ياق

ســوراقچى كــارنىيى يىرتىلىــپ كهتكــۈدهك ســهت ۋارقىــراپ بــۇيرۇق 

  :قىلدى

  !ــ كهس

ددىن مـۇپتى ھاجىمنىـڭ ئايپالتىنى كۆتۈرۈپ تۇرغـان چېرىـك راشـى

چىمچىــالق بــارمىقىنى گاچچىــده قۇيــۇپ كېســىۋهتتى، يۈرىكىڭنىــڭ بىــر 

ئۇسـتازىڭ ۋارقىـردى ـ چىرقىـردى، خـۇددى يۈرىكىڭـدهك؛ ! پارىسىنىمۇ

تولغانــدى، يۇلقۇنــدى، پىلتىڭلىــدى، مىســالى يۈرىكىڭــدهك؛ چېرىكنــى 

 تىللىدى، قارغىـدى، بهئهينـى يۈرىكىڭـدهك؛ ئـاخىر ھوشـىدىن كهتتـى،

  !گوياكى يۈرىكىڭدهك

سهنمۇ  ئۇستازىڭ قىينالغان ئۇسۇلالر بىلهن قىيلىنىپ، قهلبىڭدىكى 

گـــۈزهل كـــۈيلهر ـ جهنـــنهت ساداســـىغا ســـىڭىپ كهتتىـــڭ، خـــۇددى 

  !ئۇستازىڭدهك

شۇ كۈنى گۇگـۇم بىـلهن تهڭ ئۇسـتازىڭ بىـلهن سـېنى بىـر ئۈسـتى 

چېرىككه ئۇچۇق مهپىگه چىقىرىپ، مهپىنى ئۇيغۇرچه كىيىندۈرۈلگهن بىر 

ھهيدىتىپ، بازار كۆچىلىرىنى بىر قۇر ئايالندۇرۇپ، يهنه ئايرىم ــ ئايرىم 

ــتى ــا سولىۋىتىش ــىز . كامىرغ ــۆز يېشىس ــىز، ك ــىز، ھهرىكهتس ــىلهر ئۈنس س

چۈنكى . ئهمما، يۈرىكىڭالر دهل بۇنىڭ ئهكسىچه ۋىداالشتى. ۋىداالشتىڭالر

ېلىشـىڭالرنىڭ گومىنداڭچىالرنىڭ بۇ ساختا كۆرۈنۈشى سىلهرنىڭ ۋىدالىۋ

  .بىشارىتى ئىدى

سـهن ھايـات . شۇ كېچه پولكىڭالر قاغىلىق بازىرىغـا ھۇجـۇم قىلـدى
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ئـاڭلىغىنىڭالر پهقهت . ئهمما ئۇسـتازىڭنى ئىـزدهپ تاپالمىـدىڭالر. قالدىڭ

ھاجىم بىر ئۇيغۇر مهپىكهشنىڭ مهپىسىگه ئولتۇرۇپ، ياشقىنه بىر يىگىت «

بـورا بازىرىـدا ....دهك قىلىتتـىبىلهن تۈگمهنئېرىق بويىدا كىتىـپ بارغانـ

.... يار كوچىـدا كىتىـپ بارغانـدهك قىلىتتـى... كىتىپ بارغاندهك قىلىتتى

  .دېگهنلهرال بولدى» ...ئوردا كۆلده كىتىپ بارغاندهك قىلىتتى

ــهڭالرمۇ،  ــۇنچه ئىزدىس ــزدهۋهردىڭالر، ش ــىمۇ يهنه ئى شــۇنداق بولس

  .ــ دېرىكى تېپىلمىدىئۇنىڭ يا ئۆلىكى، يا تىرىكى ۋه ياكى ھىچبىر ئىز 

سىلهر يىگىرمه توققۇز كۈندىن كىيىن قاغىلىقتىن چېكىنىپ چىقىشقا 

ـــپ  ـــراپقا كېلى ـــنهر يهنه قوش ــــ چىكى ـــنهر ـ ـــدۇڭالر، چىكى ـــۇر بول مهجب

  !توختىدىڭالر

 

     *        *               *  

  

زۇمرهتنـــى ھهق نىكـــاھالپ ئالغـــان تۇرۇقلـــۇق قولىنىـــڭ ئـــۇچىنى 

... ئۆتكهنـده مهتسـالىنى قۇتقۇزىۋالمىسـاممۇ بـوپتىكهن تۇتالمىسـام ـــ ھه؟

ئالــدىمىزدىكى جهڭــده ئــوق تىگىــپ . ئهمــدى ھهرگىــز قۇتقۇزۇۋالمــايمهن

  !ئۆلهرسهن ئىالھىم

ــرهپ،   ســهن مهتســالىنى ئېتىــۋىتىمهن دهپ پۈتكــۈل ۋۇجــۇدۇڭ تىتى

يۈرۈكۈڭ چىدىغۇسىز ئېچىشىپ، ۋىجدان ۋه قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر ـ 

اسى سهندىن يىـراقالپ كېتىـپ، كۈرجـۈكنى باسـالمىغاندىن جهننهت ساد

قارغىشـىڭ تۇتتىمـۇ . كىيىن، ئۇنى يۇقۇرقىـدهك قارغاشـقا باشـلىغانىدىڭ

قانــداق، بىــر قېتىملىــق قۇچاقالشــما جهڭــده بىــر دۈشــمهن مهتســالىنىڭ 

ــــقا  ــــىگه تىقىش ــــڭ كۆكس ــــى ئۇنى ــــپ، خهنجهرن قورســــىقىغا مىنىۋىلى

ـــڭ پىچـــاق ت ـــان تهمشـــىلۋاتاتتى، چېرىكنى ـــوللىرىنى تۇتىۋالغ ـــان ق ۇتق

ســـهن . مهتســـالىنىڭ قولىرىنىـــڭ بارغانســـېرى بوشىشـــىپ كىتىۋاتـــاتتى

خهنجهرنىڭ ئۇنىڭ كۆكسىگه يېقىنالپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، سـۈكۈت 
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قىلماقچى بولغان، لېكىن ھهرقانچه قىلىپمۇ سۈكۈت قىاللماي، ئۇنى يهنه 

  .قۇتقۇزۇپ قالغانىدىڭ

تىۋىتهلمىگهنلىكىڭــدىن ئۆكۈنمىســهڭمۇ، گهرچه ســهن مهتســالىنى ئې

لــېكىن قۇتقــۇزۇپ قالغانلىقىڭغــا پۇشــايمان قىلىــپ، ئــۇنى ئهنه شــۇنداق 

قارغايتىڭ؛ ئىرادهڭگه بويسـۇنماي، سـاڭا ئاسـىيلىق قىلغـان ۋىجـدان ـــ 

  تۇيغۇلىرىڭنى قارغايتىڭ، قارغىشلىرىڭ تۇتارمىكىن؟ -غۇرۇرۇڭنى، ھېس

  .ىق تىلهيتىڭبىلمهيتىڭ، ئهمما تۇتۇشىنى داۋامل

ــدىڭيا ســهن؟ بۈگــۈن « ــوزهك قىل ــى ئهجهپ ب ــرهت،  مېن خهپ، زۇم

  »...بېرىپ

ســهن شــۇنداق پىچىــرالپ، ئــۆزۈڭگه شــۇنداق ۋهده بېرىــپ، پولــك 

  .دوختۇرخانىسىغا قاراپ ماڭدىڭ

ئهمدى سۆرهپ ئاچىقىـپ، كۆتـۈرۈپال باسـىمهن، چـۈنكى ئـۇ مېنىـڭ 

ــان ــپ، ئام ــداق قىلســام قىلى ــتىم قان ــۇ قې ــۇنىم، ب ــالىمهنخۇت ... ىتىمنى ئ

  !ئامانىتىم ساق بولمىسىنچۇ قېنى

ــپ  ــىغا يىتى ــك دوختۇرخانىس ــلهن پول ــالالر بى ــۇنداق خىي ــهن ش س

  .ئهمما، زۇمرهتنى تاپالمىدىڭ. كهلدىڭ

 

*              *             *  

  

  .ـــ قوپسىالھوي، مۇسۇلمان، كۈن چىقتى

خىيال . ڭنىڭ تۈرتۈپ ئويغىتىشى بىلهن كۆزۈڭنى ئاچتى»پهرىشته«

ــۇخالپ  ــاتتىق ئ ــۇنداق ق ــاي، مۇش ــېچىگىچه ئۇخلىيالم ــرىم ك ــده يې ئىلكى

ــدىڭ ــامىزىڭنى . كهتكهنى ـــ ســالدىراپال ن ــدىراپ ـ ــۇرۇپ ئال ــدىن ت ئورنۇڭ

ئۇقۇدۇڭ، ھاپال ــ شاپىال ناشتا قىلدىڭ ـ ده، كىتابنى قوينۇڭغا سېلىپ، 

اب ئهتىگهنلىك سـاپ ھـاۋادىن نهپهسـلهنگهچ كىتـ. سىرتقا قاراپ ماڭدىڭ

سهن بىر بېسىپ ئىككى بېسىپ بېغىڭنىڭ . ئۇقۇپ كىرمهكچى بولغانىدىڭ
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. ئارقىسىغا ئۆتتۈڭ ــ ده، قىياق باسقان قاشتا پۇتۇڭنى سۇنۇپ ئولتۇردۇڭ

قۇياش نهيزه بويى ئـۆرلىگهن، چوپـان ۋادىسـى يېشـىللىققا پۈركـۈنگهن، 

سـهبىي قۇياشـنىڭ . چوپان قۇشلىرى مۇشائىرىگه چۈشۈپ كېتىشـكهنىدى

ل ـ تال نۇرىدا چوپان دهرياسى ۋال ــ ۋۇل چاقناپ، خۇددى دېڭىزدهك تا

  .ئاستا ئاقاتتى -چايقىلىپ ئاستا

» قىسـاس ئـوتى«سهن كىتابنىـڭ قـاتالپ قويغـان بېتىنـى ئېچىـپ 

  .دېگهن قىسمىنى ئۇقۇشقا باشلىدىڭ

  

17  

  

  قىساس  ئوتى

  

ــدىرى لهشــكهرگه يىغــالپ تــۇرۇپ  ــهن تاجىــك پولكنىــڭ كومان س

يهنه يىغالپ تـۇرۇپ . ئاخىر تاجىك پولكىغا يۆتكىلىپ كهتتىڭ يالۋۇرۇپ،

يالۋۇرۇپ ھهمشىرلىكتىن قۇتۇلۇپ، قولۇڭغا قورال ئېلىپ يۇرتۇڭ چوپاننى 

ــازاد قىلىــش جىڭىــگه قاتناشــتىڭ بــۇ ســېنىڭ تــۇنجى قېــتىم جهڭــگه . ئ

قاتنىشىشــىڭ بولــۇپ، چوپانــدىكى دۈشــمهنلهر ســىلهرگه ئــاران ئىككــى 

  .سائهتلىك بولغانىدى

ڭگه ئېسـىپ، سهن دۈشمهندىن غهنىمهت ئالغـان ئاپتومـاتىڭنى مـۈره

خوشـاللىقىڭ . شهيخلىغا قاراپ ماڭدىڭ-تاقالپ يۇرتۇڭ-كىيىكتهك تاقالپ

يولالردا ئېغىنىغۇڭ، سهكرىگۈڭ، ۋارقىرىغۇڭ، ناخشا . ئىچىڭگه سغمايتتى

-ئېيتقۇڭ كېلهتتى؛ يولالردا ئۇچرىغان ھهربىر يۇرتدىشىڭ بىـلهن ئـۇزاق

ق مۇڭداشقۇڭ كېلهتتى؛ يولالردا ساڭا ھهۋهسلىنىپ قـاراپ قېلىشـقان ئۇزا

-توپا چىراي، كۆڭلى سۇنۇق سهبىي بالىالرنىڭ توپىلىرىنى قېقىپ، باش

ــا  ــى؛ ئۇالرغ ــۇڭ كېلهتت ــۆيۈپ قويغ ــىگه س ــىالپ، پىشانىس ــۆزلىرىنى س ك

ئۆيمـۇ ئـۆي . ئاپتوماتىڭنى تۇتقۇزۇپ ئېتىشنى ئۆگىتىپ قويغـۇڭ كېلهتتـى
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ــپ، ئاز ــۇڭ كېرى ــۈزۈپ قويغ ــانلىقىنى يهتك ــاق ئاچق ــاخىر قۇچ ــڭ ئ ادلقنى

ئـازاد -بىزمۇ سىلهردهك ئهركىن«: قۇشلىرىغا-كېلهتتى؛ يۇرتۇڭنىڭ ئۇچار

-دهپ پهخىرلهنگۈڭ كېلهتتى؛ يۇرتۇڭنىـڭ ھايۋانلىرىغـا، تـاغۇ» بولدۇق

ھهتتـا سـىلهرمۇ «: ئىپتىخار بىلهن بېقىپ... گىياھلىرىغا-تاشلىرىغا، گۈل

ـــ-ئـــازاد شـــادلىقلىرىڭغا، -دهپ ئۇالرنىمـــۇ خوشـــاللىق» دۇڭالرھـــۆر بول

  !ئىپتىخارلىنىش ھسياتلىرىڭغا شېرىك قىلغۇڭ كېلهتتى

ئاناڭنى كۆرۈشكه ئالدىرمىغان، بۇلۇپمۇ ئاپتومات ئاسـقان گىگانىـت 

ــگهن  ــۇپ كهتمى ــۇنچىلىك تهقهززا بول ــكه ش ــا كۆرسىتىش ــۇڭنى ئاناڭغ بۇي

  .بولساڭ، بهلكىم شۇنداق قىلىشىڭ مۇمكىن ئىدى

چۈنكى، دهرۋازاڭ . دهرۋازاڭ ئالدىغا كېلىپ شىپپىده توختاپ قالدىڭ

  .قۇلۇپالقلىق تۇراتتى

  .ئانام ئاچامنىڭ ئۆيىگه كهتكهن ئوخشايدۇ

  .سهن ئاچاڭنىڭ ئۆيىگه ئېتىلىپال كىردىڭ

  !مهن كهلدىم...مهن! ئانا-

بېلىــدىكى ئاققــا، . بىــراق، ئالــدىڭغا ئانــاڭ ئهمهس، ئاچــاڭ چىقتــى

  .ق لېچهككه قاراپ يۈرىكىڭ جىغغده قىلىپ كهتتىبېشىدىكى ئا

  !ده-بالىسى تۈگهپ كېتىپتۇ

چــۈنكى، ئاچاڭنىــڭ تــوت ياشــلىق قىزىنىــڭ ئاغرىــپ قالغــانلىقىنى 

  .ئاڭلىغانىدىڭ

  :ئهمما ھازا ئويلىمىغان يهردىن ئېچىلدى

ــام - ــام!...ۋاي ئان ــدىيا، ئان ــاالڭ كهل ــى ب ــىپ !...جهڭچ ــق ئېس مىلتى

  !كهلدىيا، ئانام

ئاناڭنىــڭ قــازا قىلىــپ . ى ئاچاڭنىــڭ قۇچىقىغــا ئاتتىــڭئــۆزۈڭن

مهھهللىنى ھازا، . كهتكهنلىكىنى بىلىپ، ئاچاڭنىڭ ھازىسىغا چۆر بولدۇڭ

  :ئىككىدىن كىرىپ-مهھهللىدىكىلهر بىردىن. قهلبىڭنى قايغۇ قاپلىدى

قانـداق قىلىمىـز ئهمـدى، . ئهلھۆكمىللىلال، قىزىم، سـهۋىر قىلىـڭ -
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ـــاران  -...اقكهنمـــۇقهددىر شـــۇند-تهقـــدىر ـــدىن ئ دهپ ســـىلهرنى يېغى

  .توختاتتى

سهن ئۆيگىمۇ كىرمهي، كاۋا بارىڭى ئاستىدىكى سـۇپىدا ئولتـۇرۇپ، 

قۇرۇپ قالغان باراڭغا قونۇۋېلىشـقان ئـاق . ئۆكسۈپ ــ ئۆكسۈپ يىغلىدىڭ

  .قۇشقاچالر ۋىچىرالشتىن توختاپ، ئازاپلىق سۈكۈتكه چۆمۈشكهندهنىدى

  ىن قازا قىلدى؟نېمه سهۋهپت....ــ ئانام

  .سهن ئۆزۈڭنى تۇتىۋېلىپ سورىدىڭ

ــــ ســهن قېچىــپ كهتــكهن كــۈنى چۈشــته، دهپ ســۆزىنى باشــلىدى 

چوڭ ئانامنى «ــ ئاش ئېتىپ ئولتۇرسام، رابىيه يۈگۈرۈپ كىرىپتۇ . ئاچاڭ

. يۈسۈپ بهگنىڭ ئۆيىگه قاراپ يۈگۈردۈم. دهپ» .چېرىكلهر تۇتۇپ كهتتى

ئـۆزۈمنى . قاپاقتېرهككه ئېسـىپ قۇيۇپتـۇ بارسام ئانامنى ئىككى چېچىدىن

يـاش ئورنىغـا قـان . تۇتالماي يىغلىدىم، قاقشىدىم، چاچلىرىمنى يۇلـدۇم

ئوبدان بـېگىم، سـىلىگه بىـر ئۆمـۈر قـۇل «: تۈكۈپ تۇرۇپ يۈسۈپ بهگكه

ــاھىنى تىلىۋالســىال ــۇپ ئىشــلهي، ئانامنىــڭ گۇن ــالۋۇردۇم» ...بۇل . دهپ ي

سـىڭگهن نېنـى ! گهن خۇتـۇنكهن ئـۇئاناڭ پوق يې«: بىراق، يۈسۈپ بهگ

يىمهي، نېمه قىلىدۇ تاغ ئوغرىلىرىنى قاچۇرۋېتىپ؟ پىـرقه سـهن خهقنـى 

تۇمشۇقلۇققا چۇقۇتماي، قاناتلىققـا سـوقتۇرماي ئاسـراپ، غېمىڭنـى يهپ، 

تاغ ئوغرىلىرى بىلهن جان تىكىپ جهڭ قىلىۋاتسا، سهنلهر ئۈچۈن جېنىنى 

  »...پىدا قىلىۋاتسا

ه، يۈسۈپ بهگ ئاچاڭنى، ئاناڭنى، ھهممىڭالرنى ئاچاڭنىڭ دېيىشىچ

بىرمـــۇنچه تىلـــالپ، گومىنـــداڭچىالرنى بىرھـــازا ماختـــاپ، ئانـــاڭنى 

ــنىڭ ئورنىغــا ئوبــدان بوپتــۇ، جاجىســىنى ! خــوپ بوپتــۇ«: تېلىۋىلىش

  .دهپتۇ» !...يهپتۇ

. ئاناڭ جامائهت جۈمه نامىزىدىن يانغۇچه شۇنداق ئېسىقلىق تۇرۇپتـۇ

چىت ـ مهسچىتلهردىن ھهيدهپ كېلىنىپ، قاپاقتېرهك يۇرت ــ جامائهت مهس

شۇنىڭ بىلهن ئاناڭنىڭ توققۇز يېرىگه ئـوق ئېتىلىـپ . تۈۋىگه توپلىنىپتۇ
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  ...قىيناپ ئۆلتۈرلۈپتۇ

ــ يىگىتلهرنى ئانامنىڭ قاچۇرۋهتكهنلىكىنى چېرىكلهر قانداق بىلىپ 

  .قاپتۇ؟ــ دهپ سورىدىڭ سهن ئاخىردا

دادام ئايپالتىنىــڭ . پ كېتىپتىكهنســىلهرــــ ســىلهر ئايپــالتىنى تاشــال

  ...سېپىغا ئۆزىنىڭ ئىسمىنى پىچاق بىلهن ئۇيۇپ قۇيۇپتىكهن

ســهۋهنلىكىڭ ئىســىڭگه چۈشــۈپ، يــۈرهك ـ باغرىــڭ قايتىــدىن 

  .ئۆكسۈشلىرىڭ تېخىمۇ ئهۋجىگه كۆتۈرۈلدى. ئۆرتهندى

  »!سهۋهنلىكىمنى كهچۈرگىن!... ئانا، جېنىم ئانا، مېنى كهچۈرگىن«

  .لىق كۆز يېشىڭ تاراسالپ تۆكۈلهتتىئازاب

  .سهن ئورنۇڭدىن تۇرۇپ، ئاپتوماتىڭنى چىڭڭىده قاماللىدىڭ

قهلبىڭده قىساس ئوتى يېلىنجىدى؛ تومۇرلىرىڭدا غهزهپ ـــ نهپـرهت 

  .مهۋج ئۇردى؛ ۋۇجۇدۇڭدا ئۇلۇغۋار قهسهم ئهكىس ئهتتى

ســهن مــۇھهببهت ئۈچــۈن ئهمهس، قىســاس، ئــازادلىق، باراۋهرلىــك 

ئاچـاڭ، قوشـنا ـ قۇلۇملىرىـڭ سـاڭا . ن جهڭگاھقـا قـاراپ ماڭـدىڭئۈچـۈ

  .نۇسرهت تىلهپ قالدى

  

*               *              *  

 

  !ــ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

سـهن كىتـابنى بېشـىڭنى كۆتــۈرۈپ، جامائهتنىـڭ سـالىمىنى ئىلىــك 

ئـۇ يوغــان بىـر كــۆك . ئۇالرنىـڭ ئارىســىدا مهتسـالىمۇ بــار ئىـدى. ئالـدىڭ

خىزىرنىــڭ . ككه مىنىۋالغــان، بېشــىغا قازانــدهك ســهلله ئورىۋالغــانئىشــه

  .ساقىلىدهك ئاپئاق ساقاللىرى سهھهر شامىلىدا يهلپۈنۈپ تۇراتتى

ــ سهمهندهر ئاخۇن، قوپـاڭال، تـار ئاغزىـدا نهزىـر بـاركهن، بېرىـپ 

  .كىلىلى، ــ دېدى مهتسالى

  .سهن چىرايلىق رهت قىلدىڭ
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  .بېرىپ كىلىڭالرــ تازا مىجهزىم يوق، سىلهر 

ئهممـا، خىياللىرىـڭ مهتسـالىنىڭ ئېشـىكىگه . ئۇالر ئـۇزاپ كىتىشـتى

  .مىنىۋالغانىدى

  

18  

  

ئاخىر پۇرسهت كهلدى، لېكىن يۈرىكىڭ تىتىرهپ، پۇت ـ قۇلۇڭنىـڭ 

  .ماغدۇرى قېچىپ، كۈرجۈكنى يهنه باسالمىدىڭ

چۈنكى، سهن زۇمرهتنىڭ ھېساب ئېلىشىدىن ئهمهس، ۋىجدانىڭنىڭ 

ئېلىشىدىن قورققانىدىڭ؛ زۇمرهتتىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئهمهس، ھېساب 

قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر ـــ جهننهت ساداسـىدىن ئايرىلىـپ قېلىشـتىن 

لـېكىن، قهلبىڭنىـڭ يهنىـال شـۇملۇقتىن، تىلىـڭ شـورلۇق . قورققانىدىڭ

ئىتتىكىــرهك ئــوق تىگىــپ ئۆلهرســهن «قاغىشــتىن خــالىي ئهمهس ئىــدى؛ 

  »!...ئىالھىم

  .سۇسكى، ئوق ئۇنىڭغا ئهمهس، ساڭا تهگدىئهپ

. بــۇ يۇلتــۇزالر جــاراقالپ يېنىــپ تۇرغــان قــاراڭغۇ بىــر كــېچه ئىــدى

ــاغ يېزىســىغا  مهتســالى، ســهن، ئىســكهندهر ئۈچــۈڭالر پوســكامنىڭ كۈيب

  .ئاخبارات ئالغىلى كهلگهنىدىڭالر

ــ ئىككىڭالر مۇشـۇ يهرده قـاراپ تـۇرۇڭالر، مهن بـاراي، ـــ دېـدىڭ 

  .سهن

الى بىــلهن ئىسـكهندهر تاپانچىســىنى چىقىرىـپ، بىــر دوڭغــاق مهتسـ

سهن ئېھتىيات بىلهن بىر بېسىپ ـــ ئىككـى . سۆگهتنىڭ دالدىسىدا قالدى

بېسىپ ئۆستهڭ بويىدىكى بىر پور تېرهكنىڭ تۈۋىگه كېلىپ، ئهتراپقا كۆز 

ئوڭ تهرهپ سايلىق بولۇپ، قورام تاشالر قارىيىپ كۆرۈنهتتى، . يۈگۈرتتۈڭ

ــا غهرق . هبرىســتانلىقتهكخــۇددى ق ســول تهرهپتىكــى جىگــدىلىك ئۇيقۇغ

ـــاكى كۆجـــۈم مهھهللىـــدهك پهقهت ئۆســـتهڭ ســـۈيىال . بولغانىـــدى، گوي
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سهن تېرهكنىڭ كاۋىكىغا قۇلۇڭنى . ئۇخلىمىغان، تهشۋىشلىك شىۋىراليتى

  .تىقتىڭ

  »يوقيا؟«

قۇلۇڭغــا . يهنه كولىــدىڭ، ئــاختۇردۇڭ؛ قايتــا ـ قايتــا ئــاختۇردۇڭ

ــوردىن با ــه چىقمىــدىپ ــېچ نهرس ــقا ھ ــكه . ش ــگه بېرىش ــىگه بهل ئىككىس

تهمشىۋىدىڭ، قورام تاشـالر ئارىسـىدىن بىـر ئايالنىـڭ ئـاۋازى ئاڭلىنىـپ 

  :قالدى

  .ــ پارول

  »پارول؟«ــ 

پولك كوماندىرى ساڭا بۇ ھهقـته بىـر نهرسـه . سهن ھهيران قالدىڭ

ىچىنىـڭ ئۇنىڭ ئۈستىگه، سهنمۇ بىلمهيدىغان نامهلۇم ئاالق. دېمىگهنىدى

. سورىشى بهلگىلىمىگه خىالپ ئىدى» پارول«بۇ يهرگه كېلىشى، سهندىن 

  .شۇنداق بولسىمۇ، سهن ئهمدى پارولغا جاۋاپ بهرمىسهڭ بولمايتتى

ــ كۆك كهپتهر، ـــ دېـدىڭ سـهن ئـۇ ئـاران ئـاڭلىغۇدهك قىلىـپ ۋه 

  سهنمۇ ياندۇرۇپ سورىدىڭ، ــ پارول؟

. يــدان ئېتىشــىش باشــلىناتتىئهگهر پــارولالر توغرىالنمىســا، بىــر مه

شــۇڭا، ئــۆزۈڭنى تېرهكنىــڭ دالدىســىغا ئېلىــپ، ئۇنىڭغــا تاپــانچىنى 

  .توغرىالپ، ئوق چىقىرىشقا تهل بۇلۇپ تۇردۇڭ

سهن پارولنىڭ توغرا چىقىشىنى شـۇ قهدهر ئـارزۇ قىالتتىـڭ؛ ھايـات 

چۈنكى، . قېلىپ، زۇمرهتنىڭ ۋىسالىغا يېتىشنى شۇ قهدهر ئارزۇ قىالتتىڭ

ــڭ  ــارام ئۇنى ــۇ ئ ــر دهمم ــاڭا بى ــپ، س ــا پېتى ــېرى جېنىڭغ ــى كۈنس پىراق

ـــېنى  ـــپ، س ـــك جىلمىيى ـــېرى نازاكهتلى ـــال كۈنس ـــاتتى؛ ۋىس بهرمهيۋات

  .تهقهززارلىق ئىلكىده ئىزتىراپقا، ساراسىمگه ساالتتى

  :ئهمما، سهن كۈتۈلمىگهن جاۋاپقا ئېرىشتىڭ 

  »پهرىشته« ــ 

  »؟›پهرىشته‹نېمه؟«
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ۋه تېخىمۇ سهگهكلىشـىپ، جهڭگىـۋار سهن تېخىمۇ ھهيران قالدىڭ  

  .ھالهتكه ئۆتتۈڭ

  .ــ بۇ يهرنى دۈشمهنلهر بىلىپ قاپتۇ 

قورام تاشالر ئارىسـىدا بىـر كـۆلهڭگه پهيـدا بۇلـۇپ، سـهن تهرهپـكه 

چـۈنكى، تېرهكنىـڭ . كېلىشكه باشلىدى، بىراق كۈرجۈكنى باسـالمىدىڭ

رنــى بــۇ يه«نىــڭ »پهرىشــته«كاۋىكىــدا ئاخباراتنىــڭ يوقلــۇقى بىــلهن 

دېــگهن سـۆزلىرى ئوتتۇرسـىدىكى بــاغلىنىش » دۈشـمهنلهر بىلىـپ قـاپتۇ

  .سېنى ئارسالدى قىلىپ قويغانىدى

  .سىز كىم؟ـــ دهپ سورىدىڭ سهن....ــ سىز

  »پهرىشته«ــ دىدىميا، مهن 

  .سهن گاڭگىرغىنىڭدىن تىپىرالپ قالدىڭ. ئۇ يېقىنالپ كهلدى

  !ــ توختاڭ، بولمىسا ئوق چىقىرىمهن

ئـــارلىقىڭالر ئـــوننهچچه قهدهمـــال قالغانىـــدى، ئـــۇ . دىئـــۇ توختىـــ

  :شىۋىرلىدى

... بــۇ يهر پــاش بولــۇپ قــاپتۇ... قۇربــان بولــدى »كــۆك بــۆره«ــــ  

ھه، شۇ تۆگهتاشنىڭ ئاستىغا كۆمۈپ ...ئاخباراتنى، تۆگهتاشنى بىلهمسىز؟

  !بۇ يهردىن تېز كىتىڭ. قۇيۇپتۇ

  .ئۇنىڭ گېپىگه ئىشىنىپ، كهينىڭگه ئۆرۈلدۈڭ

  .ه راست، توختاڭــ ھ

  .سهن شىپپىده توختىدىڭ

ــ ئاخبـارات چىگىلـگهن قولياغلىقنىـڭ ئۇچىغـا بىـر دانه گراناتنىـڭ 

پــايالقچىالر كــۆرۈپ قالغــان بولســا، پــارتىالپ . يىپىنــى چىگىــپ قۇيۇپتــۇ

  ....پهخهس. ئۆلسۇن دېگهن چېغى

چـۈنكى، مهتسـالى بىـلهن ئىسـكهندهر . ئۇنىڭ گېپى ئۈزۈلۈپ قالدى

ىن يوپۇرلۇپ چىقىۋاتقان ئون نهچچه چېرىككه قارىتىـپ ئـوق جىگدىلىكت

  .ئۈزگهنىدى
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  .گه»پهرىشته«ـــ دېدېڭ سهن ! ـــ تېز قېچىڭ

خـــۇددى . قـــورام تاشـــالر ئارىســـىدا غايىـــپ بولـــدى» پهرىشـــته«

سهن دۈشمهنگه قارىتىپ ئوق ئۈزگهچ مهتسالىنىڭ قېشـىغا . پهرىشتىدهكال

  .يۈگۈردۈڭ

  :شۇڭا، بۇيرۇق قىلدىڭ. دىئۇزاق ئېتىشىش خهتهرلىك ئى

  !ـــ چېكىنىلى

بىراق، پۇتۇڭغا ئـوق . سىلهر بىر ــ بىرىڭالرنى قوغداپ چېكىندىڭالر

  .ئىككىسى قېشىڭغا يۈگۈرۈپ كهلدى. تېگىپ گۈپپىده يىقىلدىڭ

  ــ سهمهندهر، قانداقراق؟

ـــ مهن سـاق، ـــ سـهن شـۇنداق دهپ، ئېھتىيـات بىـلهن يۇپۇرلـۇپ 

ـــ  كىلىۋاتقــان دۈشــمهنگه ئــوق ئــۈزگهچ ئىككىســىگه بــۇيرۇق قىلــدىڭ، ـ

مهن ! پۇتۇمغا ئوق تهگدى، مهن قاچالمايمهن، سـىلهر چاپسـان قـېچىڭالر

  !سىلهرنى قوغداي

  .بىراق، ئىككىسى بۇيرۇقنى ئىجرا قىلمىدى

سهن سهمهندهرنى ئېلىپ، . قايمۇقتۇراي ـ مهتسالى، مهن دۈشمهننى

ـــارغىن ـــا ب ـــدىكى پۇچـــۇق تاملىقق ـــز شـــۇ يهرده . مهســـچىتنىڭ كهينى بى

ــ دېدى ئىسكهندهر ۋه سېنىڭ جاۋابىڭنىمۇ كۈتمهستىن، يان !كۆرۈشهيلى

  .دهپ قالدىڭ»!...ئىسكهندهر«: سهن. تهرهپكه ئۆتۈپكهت

  .ــ دېدى مهتسالى!ــ سهمهندهر، تېز ھاپاش بول

ئىككىلىمىز تۇتۇلۇپ قېلىپ، ئىنقىالب زىيانغا . ، سهن تېز قاچــ ياق

ـــدۇ ـــدۇ، . ئۇچراي ـــى ئۇقماي ـــۈلگهن يهرن ـــڭ كۆم ـــكهندهر ئاخباراتنى ئىس

  ...ئاخبارات

سـهن ئۇنىڭغـا ئاخباراتنىــڭ كۆمـۈلگهن جــايىنى ئېيتىـپ بهرمهكچــى 

  :بۇلىۋىدىڭ، مهتسالى سۆزۈڭنى بۆلۈپ

ـــ دېــدى!ــــ يــاق، بىلــله قــاچىمىز ېشــىغا چىققــان بىــر ئۆســتهڭ ق. ـ

  .دۈشمهننى يهر بىلهن چىشلىتىپ
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شـۇڭا، سـهن ئـۇنى قېچىشـقا زورالپ . ئۇنىڭ جاۋابى قهتئىـي ئىـدى

بۇرۇنقىدهك تاتىشـىپ تۇرمىـدىڭ ھهم تاتىشـىپ تۇرۇشـقىمۇ ۋاقىـت يـوق 

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ســهن مهتســالىنىڭ ســېنى ھهرگىــز تاشــالپ . ئىــدى

ى بۇنىڭـدىن بـۇرۇنقى بىـر بـۇن. قاچمايدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشـىنهتتىڭ

چـۈنكى، سـهن مهتسـالىنىڭ . قانچه قېتىملىق ئهمهلىيهت ئىسـپاتلىغانىدى

دهپ » !ئــوق تېگىـپ ئۆلهرسـهن ئىالھىــم«: ئاچچىقىغـا پايلىمـاي، سـېنى

خـۇددى سـهندهكال قارغىغـانلىقىنى، بــۇنى ئاڭلىغـان زۇمرهتنىـڭ ئۇنىــڭ 

ـــا ـــىرهپ، ئۇنىڭغ ـــىدىن ئهنس ـــي ئېتىۋىتىش ـــېنى مهخپى ـــاغ«: س زىڭنى ئ

دۈشـمىنىڭنىڭ ‹ئۈششۈتمه، ئهگهر ئـۇ ئـۆلمهي سـهن ئۆلـۈپ كهتسـهڭچۇ؟

» !دىگهن گهپ بـار جۇمـا› .ئۆلۈمىنى تىلىگىچه، ئۆزۈڭنىڭ ئۆمرىنى تىله

دهپ تهبىھ بهرگهنلىكىنى ئۇقمايتىڭ؛ زۇمرهتنىڭ بۇ گهپنى ئالدىراپ دهپ 

ــمهي قالغــان  ــېمه دىيىشــىنى بىل ــايمان قىلىــپ، ن ــالغانلىقىدىن پۇش س

الىنىڭ قاپقارا، نۇرلۇق كۆزلىرىگه ھهم ئاشىقانه، ھهم شاھانه نهزهرده مهتس

 ،مېنى ئالىمهن‹ئهگهر ئۇرۇش ئاخىرالشقاندا، «: مىختهك تىكىلىپ تۇرۇپ

مهن ھهر ئىككىڭالرنىــڭ ئۆلــۈپ كىتىشــىنى . ســهمهندهرنى ئوبــدان قوغــدا

شـۇڭا، بىـر ـــ بىرىڭالرنـى دوسـتانىلىك بىـلهن بـاتۇرالرچه . خالىمايمهن

بىلىمهن، بۇ ھهر ئىككىڭالر ئۈچۈن ناھايىتى مۈشكۈل ۋهزىپه، . قوغداڭالر

ئوبدان ئـاڭال، جېـنىم مهتسـالى، ئىككىڭـالر بىلـله ! بۇلۇپمۇ سهن ئۈچۈن

بولغان ھهرقانداق جهڭ ۋه ۋهزىـپىلهرده سـهمهندهرگه يـاكى سـاڭا بىـرهر 

ئىـــش بۇلـــۇپ قالســـا، قايســـىڭالر ھايـــات قالســـاڭالر، شـــۇنى ھهرگىـــز 

دهپ ئۇنىڭدىن بۇ ھهقـته ۋهده » !هيمهن، چۇقۇم ھېساب ئالىمهنكهچۈرم

ئالغانلىقىنى ئۇقمايتىـڭ؛ شـۇڭا، مهتسـالى سـېنى دوسـتلۇق ۋه ئىـنقىالب 

ئۈچۈن ئهمهس، پهقهت ۋه پهقهت زۇمرهت ئۈچۈن، زۇمرهتنىڭ ۋهسلىدىن 

. قۇرۇق قالماسلىق ئۈچۈن قۇتقۇزۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى تېخىمـۇ ئۇقمايتىـڭ

ــــ ئۇققـــان بول ســـاڭ، بهلكىـــم ئۇنىـــڭ بۇنـــداق پاســـىقانه قۇتقـــۇزۇش ـ

شـهپقهتلىرىنى رهت قىلىشــىڭ مــۇمكىن ئىـدى؛ ھــازىرمۇ ئۇنىڭغــا ھاپــاش 
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  .بولماسلىقىڭ مۇمكىن ئىدى

مهتسالى سېنى يـۈدۈپ ئهمـدىال تـۆت ـــ بهش قهدهمـچه مېڭىۋىـدى، 

مهتسـالى . سـهن ئىـنجىقالپال قالـدىڭ. مۈرهڭگه يهنه بىر پاي ئوق تهگـدى

ـــېنى  ـــاتتىس ـــا ئ ـــۆزىنى جىلغىغ ـــى ئ ـــۈدىگهن پېت ـــۇپ . ي گهرچه قۇتۇل

كېتىشىڭالردىن تۇلۇق ئۈمۈد بولمىسىمۇ، ئۇ يهنىال بـار كـۈچىنى يىغىـپ، 

مۈرهڭدىن ئاققان قان ئۇنىـڭ تهرلىـرى بىـلهن . ھاسىراپ تۇرۇپ قاچاتتى

سهن ئۇنىڭغا مهھكهم چاپلىشـىپ . قۇشۇلۇپ ۋۇجۇدۇڭغا سىڭىپ كېتهتتى

نىجىس ئوقالر ئهجهپ مېنىال تاپىدۇ يا؟ ئۆتكهندىمۇ  بۇ: خىيال سۈرهتتىڭ

نېمىشــقا كۆكســۈمگىال . پۇتۇمغــا تېگىــدۇ، ئهمــدى پۇتــۇم بىــلهن مــۈرهمگه

نېمىشقا ئوق مهتسـالىغا تهگمهيـدۇ؟ ... تېگىپ، جېنىمنى بىراقال ئالمايدۇ؟

  ماڭا تهككۈچه مهتسالىغا تهگسه بولمامدۇ؟... زادى نېمىشقا؟

  هھۋالىڭ قانداقراق؟ئ...ـــ سهمهندهر، ئهھ

  .شۇملۇقانه خىياللىرىڭنى مهتسالىنىڭ سۆزى بۇزدى

  ...ياخشى...ــ ياخ

 ......چۇقۇم قۇتۇلۇپ كىتىمىز...بىز. ــ بهرداشلىق بهر، ئاداش

خۇدايىم مېنى خوتۇنۇمنىڭ سىڭلىسىنى نىكاھىمغـا ئـالغىنىم ئۈچـۈن 

قىلغىـنىم  مهشۇقنى بهختسـىز -ئاگاھالندۇرۇۋاتامدۇ ياكى بىر جۈپ ئاشىق

  ئۈچۈنمۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

ســىلهر . ئــوق ئــاۋازى ســىلهردىن بارغانســېرى يىــراقالپ كېتىۋاتــاتتى

ــدىڭالر ــۇپ قال ــاخىر قۇتۇل ــا . ئ ــۇق تاملىقق ــى پۇچ ــېنى ھېلىق ــالى س مهتس

  .ئهكىرىپ، تامغا پهم بىلهن يۆلهندۈردى

  قانداقراق ئهھۋالىڭ؟... ــ قانـ

دهرىجىـده ھاسـىراپ  مهتسالى گويـا ئۆپكــىسى يېرىلىـپ كهتكـۈدهك

  .تۇرۇپ سورىدى

  ...مهن... ــ مهن
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! بهرداشلىق بهر دوستۇم، مهن ئۈچۈن قهتئىي بهرداشلىق بهرگىـن -

  !چوقۇم بهرداشلىق بېرهلهيسهن... سهن

ــرلىنىش ــۇ پهخى ــۆيۈنۈش، يهنه ش ــۇ س ــالىنىڭ  ! يهنه ش ــهن مهتس س

ل ھىممهت ۋه شهپقىتىدىن سۆيۈنۈۋاتاتتىڭ؛ سهن مهتسالىدهك ئـاق كۆڭـۈ

  !سادىق بىر رهقىبانه دوستۇڭنىڭ بارلىقىدىن پهخىرلىنىۋاتاتتىڭ

ئـۇ يانچۇقىدىن ئالىقانچىلىك بىـر پـارچه داكىنـى ئېلىـپ مۈرهڭــگه 

  .باستى

ئهمما، شۇمـلۇقانه خىياللىرىڭ  تېرهن . سهن قانسىراپ كېتىۋاتاتتىڭ

پ ئهزرائىل ماڭا ئىككى قېتىم بېشـارهت بېرىـ... ئۆلۈپ كېتهرمهنمۇ؟: ئىدى

زۇمـــرهت ... زۇمــرهت. بــۇ قېــتىم ئۆلــۈپ كېتىــدىغان ئوخشــايمهن. بولــدى

  ! مهتسالىغا قىز پېتىچىال نېسىپ بولۇپ كېتهرمۇ؟  ئاھ

ــارامالپ  يۈرىـــكىڭ پىژىلــداپ ئېچىشــتى، ھهســرهتلىك ياشــلىرىڭ ت

  : مهتسالى يىغلىغىنىڭنى كۆرۈپ. تۆكۈلدى

ـــېمىگه يىغاليســـهن؟ ــــ ن ـــى ســـېنىڭ قهيســـهرلىكىڭ... ـ ـــز ب? قېن ى

ئهزرائىلنىڭ ئالدىغىمۇ كۈلۈپ تۇرۇپ بارىدىغان بولغانغۇ؟ چىدىغىن، يهنه 

  ...ئىسكهندهر كهلسىال. ئازراقال چىدا، ئاداش

ــۈرتتى ــلىرىڭنى س ــانلىرى بىــلهن ياش ــۇزدهك ئالىق ــۇ م رهزىــالنه . ئ

ــى  ــڭ داۋام قىالتت ــاق: خىياللىرى ــاق!... ي ــز!... ي ــان ... ھهرگى دادام قۇرب

مىق قوينىـدا بىـر كـېچه -كاشكى ؛ زۇمرهتنىڭ مىق بولمىغان بولسىمۇ بىر

مهتسالى دېگهن نامهرد گۇينى ھـازىرال ... يېتىۋالغان بولساممۇ بىر كاشكى

  ...ئۆلتۈرۈۋېتىمهن

ئهزرائىلنىــڭ شهپىســى . ســهن بارغانســېرى قانســىراپ كېتىۋاتاتتىــڭ

ئاڭلىنىپ، قهلبىڭ گۈزهل كـۈيلهر ــــ جهنـنهت ساداسـى بىـلهن تولۇشـقا 

  : شۇڭا، سهن پۈتۈن كۈچۈڭنى يىغىپ . نىدىباشلىغا

ـــ ئىسكهندهر كېلىـپ بولغـۇچه سـهن بېرىـپ ئاخبـاراتنى ئهكهل،ـــ 

  .دېدىڭ ۋه ئاخبارات كۆمۈلگهن جاينى ئېيتىپ بهردىڭ
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  . مهتسالى ئورنىدىن تۇردى

  » ! ئۆل«

ئهمما، سۈكۈت . سۈكۈت قىلىدىغان بولساڭ، مهتسالى چوقۇم ئۆلهتتى

ـــدىڭ، يۈرىك ـــدى؛ ھـــېس قىاللمى ـــرالپ ســـۈكۈت قىلدۇرمى ـــڭ تېپى  –ى

غــۇرۇرۇڭ ســاڭا ئاســىيلىق قىلىــپ ســۈكۈت  –تۇيغۇلىرىــڭ، ۋىجــدان 

قىلدۇرمىدى؛ قهلبىڭدىكى گۈزهل كـۈيلهر ــــ جهنـنهت ساداسـى سـۈكۈت 

  .قىلدۇرمىدى

سهن قهلبىڭدىكى شۇ گۈزهل كۈيلهر ـــ جهننهت ساداسىدىن مهھرۇم 

ــڭ ــنى خالىمايتتى ــهن جه. قېلىش ــۈنكى، س ــايىتى چ ــىغا ناھ ــنهت ساداس ن

مۇشــهققهتته، ناھــايىتى زور بهدهللهرنــى تــۆلهپ ئېرىشــكهنىدىڭ؛ ســهن 

جهنــنهت ساداســىدىن مهھــرۇم قېلىشــنىڭ دهردىنــى بولــدى دېگــۈچه 

تارتقانىدىڭ؛ سهن جهنـنهت ساداسـىدىن مهھـرۇم قېلىشـنىڭ شـۇ قهدهر 

. ىڭقورقۇنچلۇق، شۇ قهدهر ئازابلىق ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قلغانىـد

  :شۇڭا، مهتسالىنى توختىتىۋالدىڭ

  !  ـــ توختا

ــان  ــلىرىڭدىن زهرهپش ــدىڭ، ۋارقىراش ــلهن ۋارقىرى ــڭ بى ــار ئاۋازى ب

ئهمما، بۇ ئاۋازىڭنى مهتسالىنىڭ ناھايىتى تهسته . ۋادىسى لهرزىگه كهلدى

  :شۇڭا، مهتسالى يېنىپ كېلىپ. ئاڭلىغانلىقىنى ئۇقمايتتىڭ

  .ورىدىـــ مېنى قىچقىردىڭما؟ـــ دهپ س

بىر ... ئاخـبارات چىگىلگهن قولياغـلىقـنىڭ ئۇچىغا... ـــ ئاخباراتنىڭ

... ئېھتىيـات... ئېـھ. ئاستىراق ئال. يىپى چىگىكلىككهن... دانه گراناتنىڭ

  .قىل

  !ـــ ماقۇل، رهھمهت ساڭا

 .تومۇرلىرىڭغـا بىـر خىـل شـېرىن ئـېقىم شـۇررىده تارقالـدى –تومۇر

. ــــ جهنــنهت ساداســى بىــلهن لىــق تولــدىقهلبىــڭ يهنه گــۈزهل كــۈيلهر ـ

پۇتۇڭنىــڭ، مۈرهڭنىــڭ ئــاغرىقى شــىپپىده پهســلهپ، جېنىــڭ يايرىــدى، 
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  .خۇددى سۇغا چۈشكهن چاڭقاق بېلىقتهك

تۇيغۇلىرىڭدىكى بۇ خىل جىددىي  –سهن سهزگۈلىرىڭدىكى، ھېس 

  نېمىشقا؟ زادى نېمىشقا؟. ئۆزگىرىشتىن تولىمۇ ھهيران قالدىڭ

  . بىلمهيتتىڭ

شـۇڭا، داداڭ، . ىگهنلىكىڭ ئۈچۈن، بىلىشكه قىزىقىپ قالـدىڭبىلم

زۇمرهت، مهتسالى، دوستلۇق، مۇھهببهت، نىكاھ، ئازادلىق، ئهركىنلىك، 

راسـتىنى ئېيتقانـدا، : بهخت، ھايـاتلىق ھهققىـده ئويلىنىشـقا باشـلىدىڭ

مهتسالىنى ئېتىۋېتىش قولۇمدىن كهلمهيدىكهن، ئۇنىڭ ئۆلـۈپ كېتىشـىگه 

نېمىشقا قولۇمدىن كهلمهيدىغان، ئۆزۈم خالىمايدىغان . مهنچىدىمايدىكهن

ئىشقا ئۆزۈمنى زورالپ، ئۆزۈمنى ئۆزۈم قىينايمهن؟ مهتسالى ئـادهممۇ يـاكى 

مېنـى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈنال ئهۋهتىلــگهن پهرىشـتىمۇ؟ يــاق، يــاق، ئــادهم، 

نېمىشـــقا شهخســـىي مـــۇھهببىتىمنى دهپ، ! مېنىـــڭ ھهقىقىـــي دوســـتۇم

ـــۇ ـــۇ ئۇل ـــان ئـــازادلىق، مۇھهببهتتىنم ـــۈك بولغ غ، مۇھهببهتتىنمـــۇ بۈي

باراۋهرلىك، تىنچلىق ئۈچۈن كۈرهش قىلىۋاتقان بىـر سـادىق دوسـتۇمغا، 

سادىق ئىنقىالبچىغـا قهسـت قىلىـش كويىـدا بـولىمهن؟ ئۆلـۈمىنى تىـلهپ 

ــكىلى  ــارقىلىق ئېرىش ــاھ ئ ــۇم، نىك ــۇق، زۇل ــۇھهببهت زورل ــايمهن؟ م قارغ

ده؟ بهخت ئۈچۈن كۆرهش  –مهسكهن بولىدىغان ئۇنداق چاكىنا نهرسه ئه

مهشۇقنى بهختسىز قىلغىنىم نېمىسـى؟  -قىلىۋېتىپ، يهنه بىر جۈپ ئاشىق

ئهگهر مهتسالىنىڭ ئورنىدا مهن بولغان بولسام، قانداق قىلىتتىم؟ بولدى، 

مـاڭىمۇ يهنه خۇتـۇن ! قىساسقا قالمـاي، مۇھهببهتنىـڭ قىساسـىغا قالمـاي

  ...تېپىالر

تهكرار ئويلىدىڭ؛ توپتوغرا -ويلىدىڭ؛ تهكرارسهن بۇ ھهقته ئۇزاق ئ

ئويلىغانســېرى ئــۆزۈڭگه، ئۆزۈڭنىــڭ . يىگىــرمه بهش كــۈن ئويلىــدىڭ

ســهمهندهر ئىكهنلىكىڭــگه ئىشــهنمهيال قالــدىڭ؛ روھىــي دۇنيايىڭــدا يــۈز 

ــاخىرقى  ــدىڭ؛ ئ ــايهت زور ئۆزگىرىشــلهرگه ئىشــهنمهيال قال ــۇ غ بهرگهن ب

شهنمهيال قالدىڭ؛ ھهتتا بۇ قارارىڭنى قارارنى ئۆزۈڭنىڭ چىقارغانلىقىغا ئى
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زۇمرهت بىلهن مهتسالىنى چاقىرىـپ كېلىـپ، ئىالھىـي تۇيغـۇالر ئىلكىـده 

  !مهردلهرچه جاكارلىغىنىڭغىمۇ ئىشهنمهيال قالدىڭ

زۇمـرهت ياتىقىڭغــا دهل سـهن دوختۇرخانىــدىن چىقىـپ كېتىــدىغان 

  .ئهھۋالالشتىڭالر-كۈنۈڭ كىرىپ كهلدى، سىلهر قىزغىن ھال

  مهتسالى تىنچلىقتۇ؟ ــ 

  .ــ تىنچلىق

  يا؟ ــ كهلمهپتۇ

  .ــ كهلگهن، سىرتتا بىرى بىلهن مۇڭدىشىپ قالدى، ھازىر كىرىدۇ

  ــ زۇمرهت، ماڭا سىڭىل بولۇشنى خاالمسىز؟

ھهيـرانلىقتىن كـۆزلىرى چهكچىيىـپ، گىالسـتهك . ئۇ تۇرۇپال قالـدى

ىنىڭ نـۇرىنى قىپقىزىل لهۋلىرى لىپىلداپ كهتتى، خـۇددى باھـار قــۇياش

  .تويماي سۈمۈرۈۋاتقان گۈل بهرگىدهك

  ...ــ

  !ــ مېنىڭ سىزگه شۇنداق ئاكا بولغۇم بار

بۇ گهپلهر ئاغزىمدىن ئهمهس، جهننهت ساداسى بىلهن لىـق تولغـان 

  .يۈرىكىڭنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن ئۇرغۇپ چىققانىدى

      چاقچاق قىلىۋاتمايدىغانسىز؟        ... ــ چاقچاق

     !  ق، بۇ چاقچاق ئهمهس، يۈرهك سۆزۈمــ يا

  ...ئهجهب... ــ نېمىشقا

  .ــ سىلهرگه ئۇۋال قىلغۇم كهلمىدى

  !رهھمهت سىزگه... ــ رهھمهت

زۇمرهت ۋىللىـده قىزىرىـپ، زىبـا قهددى تىتـرهپ كهتتـى، خـۇددى 

  . نهرگىس ياپراقچىلىرىدهك

  !ــ ئهرگه تېگىڭ

  !كاــ ھهشقالال، رهھمهت سىزگه، سهمهندهر ئا

ئۇنىڭ كۆزلىرى پارالپ كهتتـى، گويـاكى يـاز سـهھىرىنىڭ چوغـدهك 
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  !ئۇپۇقىدا پهيدا بولغان سهبىي قۇياشتهك

  :سهن ئۇنىڭغا قېرىنداشالرچه تهبهسسۇم سوۋغا قىلغاچ

  .يا؟ـــ دېدىڭ تهقهززالىق بىلهن ــ مهتسالى ئهجهب كىرمهيدۇ

  .ــ مهن قىچقىرىپ كىرهي

  . يۈگۈرۈپ چىقىپ كهتتىزۇمرهت شۇنداق دهپ، ئۇچقاندهك 

چـېچهكلهر بىـلهن -بـاغالر رهڭمـۇ رهڭ گـۈل . سهنمۇ سىرتقا چىقتىڭ

خـۇش زۇۋانلىـرى بىـلهن ... تولغان، بۇلبۇلالر، كـاككۇكالر، تۇمۇچـۇقالر

ئهتراپقا شىددهت بىـلهن چېچىلىـپ تۇرغـان خـۇش . چاڭ سايرايتتى-چاڭ

ســـۇالر  ئېـــرىقالردا سۈپســـۈزۈك. ھىـــدالر كۆڭـــۈللهرنى مهستخۇشـــاليتتى

ئاستىڭدىكى  .بۇ دهل سېنىڭ قهلبىڭ ئىدى. شىرىلدىشىپ ئېقىپ تۇراتتى

ياپيېشــىل چىملىققــا ئــۆزۈڭنى تاشــالپ، جهنــنهت ساداســىنى تىڭشــىغۇڭ 

ــى ــۇ دهل . كېلهتت ــىل چىملىقم ــۇ ياپيېش ــان ب ــۆزۈڭنى تاشــلىماقچى بولغ ئ

  . ئۆزۈڭنىڭ قهلبى ئىدى

ـــ يېڭىسـارلىق، مهتسالى پولكنىڭ ئابدۇكېرىم ئىسىملىك دوختۇرى ـ

چېھرىنى چېچهك ئىزى بىلهن سهپكۈن قـاپالپ كهتـكهن، يۇمغاقسـۈتنىڭ 

ھىــدىچىلىك تېــۋىپلىقنى بىلىــدىغان، قىرىــق ياشــالردىكى ئــادهم بىــلهن 

زۇمرهت ئون نهچچه قهدهم نېرىدا ئۇالرنىـڭ پارىڭىنىـڭ . مۇڭدىشىۋاتاتتى

  .تۈگىشىنى تهقهززالىق بىلهن كۈتۈپ تۇراتتى

ــا يې ــهن ياتاقق ــان س ــپ، يوتق ــپ كىرى ــپ،  -نى ــۆرپىلهرگه يۆلىنى ك

ــدۇڭ ــل قۇشــالر . كــۆزۈڭنى چىــڭ يۇم ــدىمۇ، قهلبىڭــدىمۇ خىلمــۇ خى باغ

سايرايتتى؛ باغمۇ، قهلبىڭمۇ تىل بىلهن تهسۋىرلىگۈسىز ئاجايىپ ئېزگـۈ، 

. ئاجايىـپ ھايــاتبهخش، ئاجايىــپ ســېھىرلىك كــۈيلهر بىــلهن تولغانىــدى

شـلهنگهن بـۇ گـۈزهل كـۈيلهر ــــ تېخىمۇ بۈيۈكلهشـكهن، تېخىمـۇ جانبهخ

  !جهننهت ساداسى ئىدى

چـۈنكى، سـهن . ئهمما، سهن بۇنىڭـدىن قىلـچه ھهيـران قالمىـدىڭ

بۇنـــداق جهنـــنهت ساداســــىنى بهختلىـــك ئادهملهرنىـــڭ ھهممىســــىال 
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ئاڭلىيالمايدىغانلىقىنى، لېكىن باشقىالرنى بهختلىك قىاللىغان بهختلىـك 

اڭلىيااليدىغانلىقىنى چوڭقـۇر ھـېس ۋه بهختسىز ئادهملهرنىڭ ھهممىسىال ئ

ــېكىن  ــگهن، ل ــۈك بىل ــدىن بۈي ــۇھهببهتنى ھهممى ــهن م ــدىڭ؛ س قىلغانى

ــۇ  ــۈك مۇھهببهتتىنم ــۇ بۈي ــۈن ش ــك ئۈچ ــق، باراۋهرلى ــازادلىق، تىنچلى ئ

ــــۈ  ــــىنى مهڭگ ــــنهت ساداس ــــداق جهن ــــڭ بۇن كــــېچهلىگهن ئادهملهرنى

غانلىقىنى ئاڭلىيااليدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ئالدىغا جهننهت ئـۆزى كېلىـدى

شــۇڭا، ســهن ھهيــران قېلىشــنىڭ ئورنىغــا ! چوڭقــۇر ھــېس قىلغانىــدىڭ

داداڭـدىن، ئۆزۈڭــدىن چهكسـىز پهخىرلىنىۋاتاتتىــڭ؛ ئـۆزۈڭنى چهكســىز 

  . بهختىيار ھېس قىلىۋاتاتتىڭ

  !شۇنداق، سهن چهكسىز بهختىيار ئىدىڭ

  .ــ سهمهندهر ئاكا، مهتسالى كىردى

هيـرانلىقتىن قېتىـپ تـۇرۇپال قېشـىڭدا مهتسـالى ھ. كۆزۈڭنى ئاچتىڭ

  . سهن ئۇنىڭ بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتۈڭ. قالغانىدى

  ــ نېمه چهكچىيىسهن؟ 

  ...مهن... قانداق گهپ... ــ بۇ

  . ــ بۇنى ساڭا سىڭلىم چۈشهندۈرۈپ قويىدۇ

  .سهن زۇمرهتكه قاراپ كۆزۈڭنى قىسىپ قويدۇڭ

دا، زۇمـرهت سهن دۇختۇرالر ۋه يارىدارالر بىلهن خوشلىشىپ چىققانـ

  .مهتسالىغا ھهممىنى چۈشهندۈرۈپ بولغانىدى

ــدىڭالر ــاراپ ماڭ ــا ق ــۈچىڭالر جهڭگاھق ــۇراتتى. ئ ــارالپ ت ــاش پ . قۇي

چـۈنكى، سـىلهر جهنـنهتكه . جهننهت ساداسى ئهۋجىـگه كۆتۈرۈلگهنىـدى

  . ئهمهس، جهننهت سىلهرگه يېقىنالپ كېلىۋاتاتتى

  

*            *          *  

  

  !ۇنـــ سهمهندهر ئاخ
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ڭنىڭ ۋارقىرىشى بىلهن خىياللىرىڭ شۇ يهرده چىرتتىده »پهرىشته«

  . سهن ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ئۆيگه قاراپ ماڭدىڭ. ئۈزۈلدى

ڭ »پهرىشـته«ــ ئۆيده ئوقۇسا بولمامدۇ كىتـاب دىگهننى؟ــــ دېـدى 

ــى  ــابنى ئىكك ــىدهك كىت ــڭ بىس ـــ پىچاقنى ــاش قويۇۋېتىپ،ــ ــدىڭغا ئ ئال

  نېمانداق ئاستا ئوقۇيال؟ ... ئهمدىكۈننىڭياقى ئوقۇپ بواللماي 

  ...چىمىر بولۇپ-ـــ كۆزۈم ئىمىر

ــا  ــان كارىۋاتق ــتىغا قويۇلغ ــارىڭى ئاس ــال ب ــۇپ، ت ــاقنى يهپ بول تام

ــان -چىقتىــڭ ــڭ -ده، كهينىڭــدىكى يوتق كــۆرپىلهرگه يۆلىنىــپ، كىتابنى

  .دىگهن قىسمىنى ئوقۇشقا باشلىدىڭ» مۈشكۈل ۋهزىپه«

  

19  

  

  مۈشكۈل ۋهزىپه

   

مهندهرنىڭ پىداكارانه خىسلىتى بىلهن نىكاھ سىرتمىقىدىن سهن سه

سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، ئهركىن مۇھهببهت بىلهن تهقدىرلهندىڭ؛ چامسـال، 

ــۇر  ــده ئۇيغ ــاراي جهڭلىرى ــاق، تۇمشۇقس ــانلهڭگهر، قارىيانت ــاچۇڭ، خ ك

قىزلىرىغا خاس قهھرىمانلىقالرنى كۆرسـىتىپ، پولـك شـتابى تهرىپىـدىن 

  . تهقدىرلهندىڭ

ــوش خۇ ــش ق ــۈچ بهخ ــاتىي ك ــايهت زور ھاي ــا غ ــاللىق ۋۇجۇدۇڭغ ش

  .ئهتكهنىدى

زهرهپشان بويلىرىدىكى مامكاپ بهرگىدهك جىلمايساڭ، كۆزلىرىڭدىن 

  قوشۇماڭ قارلىغاچ. جهسۇرانه گۈزهللىك بالقىيتتى

  

 تهك تۈگۈلسـه، سهدهپسـىمان①قانىتىدهك تۈرۈلسه، مۇشتۇملىرىڭ ئۈمـۈد

–زلىرىڭـدىن قىساسـانه غهزهپ ئۈنچه چىشلىرىڭ گۇچۇرلىسـا، كۆ-ئۈنچه
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 نهپرهت

پهخىرلىنىش ھېسلىرىغا چۆمۈلۈپ، قىزىلگۈل غۇنچىسىدهك . بالقىيتتى

بهرق ئــۇرۇپ كۈلســهڭ، گۈلســىمان چېھرىڭــدىن، پۈتكــۈل ۋۇجۇدۇڭــدىن 

ئىنقىالبىـي ھايـات، . ئازادلىق تهشنالىقى، ئانا يۇرت مۇھهببىتى بـالقىيتتى

ق ئهجــدااالرغا خــاس ســـاغالم ئىنقىالبىــي قۇربــانالر ســاڭا ئهنه شـــۇندا

  . مۇھهببهت، ساغالم روھ ئاتا قىلغانىدى

ـــبه تهنتهنىســـى زهرهپشـــان ۋادىســـىدىن ھالقىـــپ، خاالســـتان  غهل

ــگه ســالدى ــى لهرزى ــى -1946. ۋادىلىرىن ــاغىلىق -1ئاينىــڭ-1يىل كــۈنى ق

چهكسىز ئىشهنچكه تولغان قاغىلىق . خهلقىگه ئازادلىق كهڭ قۇچاق ئاچتى

ركــۈملهپ پىــدائىيلىققا يېزىلىــپ، ئىــنقىالب ســېپىنى تۈ-ياشــلىرى تۈركــۈم

  .زورايتتى

ئهپسۇسكى، ساتقۇنالرنىڭ ئهڭ مـۇھىم مهخپىيهتلىكنـى ئاشـكارىالپ 

ـــتىگه قـــورال ـــڭ يېتىشمهســـلىكى، -قويۇشـــى، ئۇنىـــڭ ئۈس ياراغالرنى

جهڭچىلهرنىڭ جهڭ تهجرىبىسىنىڭ كهمچىل بولۇشى قاتـارلىق سـهۋهبلهر 

تهن، يهكهن تهرهپلهردىـن بىـرال ۋاقىتتـا كۈنى خو-29ئاينىڭ -1تۈپهيلى 

ھۇجۇم قىلغان دۈشمهنگه تاقابىل تـۇرۇش قىـيىن بولغـانلىقتىن، قىسـىم 

سىلهر چېكىنىۋهردىڭالر، دۈشمهن . قاغىلىقتىن چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى

شــۇ جهريانــدا نهچــچه مىــڭ جهڭچىنىــڭ ئىسســىق قــانلىرى . قـوغالۋهردى

چـۆللهرده، تـاغۇ -هسـىتى دهشـتمۇقهددهس ئانا زېمىننى زىنـنهتلهپ، ج

بۇنىڭ بىـلهن دۈشـمهننىڭ . سازلىقالردا قهبرىسىز قالدى-تاشالردا، دهريا

قــاچقۇنالر، . خــورىكى ئۆســۈپ، جهڭچىلهرنىــڭ روھــى چۈشــۈپال كهتتــى

كۆمۈشكه سېتىلىدىغان -ئىنقىالبنىڭ غهلبىسىدىن ئۈمۈدسىزلىنىپ، ئالتۇن

  . ساتقۇنالر كۆپهيدى

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى . ن تهرتىپكه سېلىندىقىسىم قوشراپتا قايتىدى

قومانــدانلىق شــتابى تهرىپىــدىن زهرهپشــان دهرياســى بويىــدىكى بــارلىق 

قوشۇن ئۇيغۇر ئـون بهشـىنچى ئـاتلىق پـولكى، تاجىـك پـولكى، قىرغىـز 
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پـولكى ) يېڭىسار ناھىيسىنىڭ قىزىل يېزىسـىدىن(پولكى، ھهسهن ھاجى 

ۇر ئون بهشـىنچى ئـاتلىق پـولكى يهنه ئۇيغ. قاتارلىق تۆت پولكقا بۆلۈندى

ئىككى پولكقا بۆلۈنۈپ، ئۇيغۇر ئون بهشـىنچى ئـاتلىق پـولكى ۋه ئۇيغـۇر 

ئون ئالتىنچى ئاتلىق پولكى دهپ ئاتىلىپ، ئۇيغۇر ئون بهشىنچى ئـاتلىق 

پولكىغا برىگادا كوماندىرى ھاشىم خۇيجاڭ پولك كوماندىرى، ئۇيغۇر ئون 

ىقارىي بهگ پولك كوماندىرى، ناسىرئاخۇن ئالتىنچى ئاتلىق پولكىغا تۇرد

خۇشـاللىنارلىقى شـۇكى، سـهن يهنه . ئورۇنباسار پولك كوماندىرى بولدى

ـــ ســهمهندهر بىــلهن مهتســالى  ــاتلىق پولكىغــا ــ ئۇيغــۇر ئــون ئــالتىنچى ئ

بۇنىڭــدىن شــۇنداق رازى . تۇرۇشــلۇق رۇتىغــا تهقســىم قىلىنغانىــدىڭ

  .بولدۇڭ؛ تهقدىرىڭدىن شۇنداق سۆيۈندۈڭ

قـانالر . شۇنداق قىلىپ، ئىنقىالب يهنه يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلـدى

  .قايتىدىن قىزىپ، ئۈمىدلهر كۆۋرىدى، خۇددى زهرهپشان دهرياسىدهك

ئـــالالدىن ئىنقىالبىڭالرغـــا . ســهن جهڭـــلهرده يهنه مهردانه ئىـــدىڭ

ــدا  ــۆز پاناھى ــهمهندهرنى ئ ــلهن س ــالى بى ــنى، مهتس ــا قىلىش ــرهت ئات نۇس

ڭنىـڭ ھهققـانىيهت مهيـدانىغا قايتىـپ كېلىـپ، كـۈرهش ساقالشنى، دادا

ئارقىلىق گۇناھىنى يۇيۇشىنى تىلهيتتىڭ، ھهر نامىزىڭدا يىغـالپ تـۇرۇپ 

ئهي، ھهممىــگه قــادىر خــۇدا، دادامنىــڭ كــۆڭلىگه «: ئىلتىجــا قىالتتىــڭ

پاختا ئىچىـده چـوغ سـاقلىغۇچى شـهپقهتلىك ! ھىدايهت ئاتا قىل-تهۋپىق

-ئۇششاق، ئېغىـر-مهتسالىنى مهن ئۈچۈن ئۇلۇغ تهڭرىم، سهمهندهر بىلهن

ــاال ـــ مــۇھهممهد ! قــازاالردىن ســاقلىغىن-يېنىــك ب ئۇلــۇغ پهيغهمبىرىــڭ ــ

ھۆرمىتى ئۈچـۈن، ئىنقىالبىمىزغـا نۇسـرهت ئاتـا -ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهققى

  »!قىل

تىلىڭ ئىلتىجاغا شـۇنداق جـارى بولىۋاتقـان بـاش باھارنىـڭ شـامال 

  .هن پولك شتابىغا چاقىرتىلدىڭئۇچۇپ تۇرغان بىر كۈنى س

  ! ـــ ساالم، پولكوۋنىك

سهن پۇتۇڭنى تاققىده جـۈپلهپ، قولـۇڭنى چـېكهڭگه ئېلىـپ چـاس 
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  .بهردىڭ

پولك كوماندىرى تۇردىقارىي بهگ كۆرۈۋاتقان ھهربىي خهرىتىسىنى  

ئوتتـۇز ئـالته ياشـالردىكى، . قاتالپ، سېنى ناھايىتى قىزغىن كۈرۈۋالـدى

پىشماق چېھرىگه قاپقارا بۇرۇتى خويمۇ ياراشقان، قـوي ئوتتۇرا بوي، ئاق 

كۆزلىرىدىن تهمكىنلىك، قهتئىيلىك نۇرى چېقىنداپ تۇرىدىغان بۇ ئادهم 

  .بىلهن سهن خېلى چوڭقۇر تۇنۇشاتتىڭ

سهن چاينى ئىككى قـولالپ ئېلىـپ، ئالـدىڭغا . ئۇ ساڭا چاي قۇيدى

لهرنـى قۇتقـۇزۇپ ئۇ سېنىڭ مهتسـالى قاتـارلىق يىگىت. پهم بىلهن قويدۇڭ

قالغىنىڭنى ۋه كېيىنكى جهڭلهردىكى قهھرىمانلىقلىرىڭنى بىرمۇ بىر تىلغا 

ــدى ــپ ماختى ــوتىيىنى . ئېلى ــمهن پ ــده دۈش ــالدىكى جهڭ ــۇ، چامس بولۇپم

پارتىلىتىپ، كۆرسهتكهن قهھرىمـانلىقلىرىڭنى پهخىـرلىنىش ھېسسـىياتى 

  . تىبىلهن تىلغا ئېلىپ، ساڭا خهلق نامىدىن چوڭقۇر رهھمهت ئېت

قهلبىڭده قىساسانه . ئۆزۈڭدىن غۇرۇرالندىڭ -سهن بۇنى ئاڭالپ ئۆز

كۆزلىرىڭـده ھاياجـان ۋه سـۆيۈنۈش ئهكـس . قـۇۋۋهت ئۆركهشـلىدى-كۈچ

  .ئهتتى

ــ سىزنى مۇھىم بىر ۋهزىپىگه ئهۋهتمهكچىمهن،ـــ دېدى پولكوۋنىك 

  ئهسلى مۇددىئاغا ئۆتۈپ،ـــ ئورۇندىياالرسىزمۇ؟ 

  . ىرىده چوڭقۇر ئۈمىد جهۋالن قىلىپ تۇراتتىچوڭ كۆزل-ئۇنىڭ چوڭ

:     سهن ئورنىڭدىن تۇرۇپ، قهيسهرانه قىيـاپهت بىـلهن چـاس بېرىـپ

ده، جهڭگىـۋار ھـالهتته تىـك -ـــ دېدىڭ! ـــ ئازادلىق ئۈچۈن جېنىم پىدا

  .تۇردۇڭ

سېنىڭ بۇ جهڭگىۋار روھىڭدىن چهكسىز مهمنۇن بولغان پولكوۋنىك 

  :بېرىپ ساڭا ئولتۇرۇش ئىجازىتى

ـــ دېدى ئىپتىخار بىلهن،ـــ بۇ قېتىمقى ۋهزىـپه ئىنتـايىن !ـــ ياخشى

  .نازۇك ھهم خهتهرلىك

  !ـــ جېنىم بىلهن ئورۇندايمهن، پولكوۋنىك
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ـــ بۇ ۋهزىپه نازۇك ھهم خهتهرلىك بولغاچقىال، سىزگه ئۆزۈم بىۋاسته 

م قىلدى،ــــ تاپشۇرىۋاتىمهن،ـــ ئۇ بىر دهم ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن، داۋا

شۇڭا، ئايـالالردىن . ھازىر سېپىمىزده ئايال جهڭچىلهر ئانچه كۆپ ئهمهس

بـۇ . ئانچه گۇمانلىنىپ كهتمهيـدۇ دهپ سـىزنى ئهۋهتىشـنى قـارار قىلـدىم

سىزمۇ بىلىسىز، ئـۇ چامسـالدىكى . ئهسلى ئىسكهندهرنىڭ ۋهزىپىسى ئىدى

ورۇنالشتۇرۇپ جهڭده قۇربان بولدى،ـــ ئۇ سېنىڭ ۋهزىپهڭنى تهپسىلىي ئ

ــارول ـــ ئېســىڭىزده بولســۇن، پ ــا...بولۇپ،ــ ــارولنى قايت ـــ دهپ پ ــا -ــ قايت

ــتىم تهكرارالتقانــدىن كېــيىن، قولۇڭغــا  ــېنى بىــر قې تهكرارلىــدى ۋه س

  . كىچىككىنه بىر تاپانچىنى تۇتقۇزۇپ، ساڭا مۇۋهپپىقىيهت تىلىدى

نى يۈزۈڭگه بىر تهرىپى يىرتىلىپ كهتكهن بىر خۇرما رهڭ تـور رومـال

يېپىپ، پاكار، ئهمما توپتهك سېمىز بىر ئېشهككه مىنىپ، كاچۇڭغا چـۈش 

  .بىلهن يېتىپ كهلدىڭ

سهن ئېشىكىڭنى بىر قاقشال دۈمچهك سۆگهتكه باغالپ قويۇپ بازارغا 

بۇ كىچىككىنه كهنت بازىرى بۈگۈن خېلىال قىزىغان بولۇپ، بـۇ . كىردىڭ

سىپ ھېكىم ئاخۇن ئىككى بې-سهن بىر بېسىپ. سهن ئۈچۈن ياخشى ئىدى

دۇكــان . تېۋىپنىـڭ دورا دۇكىنىنىــڭ ئالـدىغا كېلىــپ، ئىچىـگه قارىــدىڭ

قىرىق بهش ياشالردىكى كۆتمهك ساقال، قارا چىراي، -ئىچىده قىرىق تۆت

ياشـانغان . ناھايىتى ئورۇق بىر ئادهم ھاۋانچىدا دورا سـوقۇپ ئولتـۇراتتى

  . ىبىر ئهر ۋه ياشقىنه بىر چوكان ئۇنىڭ يېنىدا تۇراتت

-دۇكاننىڭ قىرىق قهدهمچه نېرىسـىدا يهتـته. ئوڭ يېنىڭغا قارىدىڭ

ــپ، ئوتســىنىپ ئولتۇرۇشــاتتى ــۇر بېشــىغا چىقىۋېلى ــادهم تۇن . ســهككىز ئ

  .  ئهتراپتا ھېچبىر گۇمانلىق ئادهم باردهك قىلمايتتى

  !ـــ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

 .سهن پهرىشتىلهرنىڭكىدهك ئۇز سالىمىڭ بىلهن دۇكانغا كىردىڭ

  .ــ ۋهئهلهيكۇم ئهسساالمـ

يــارتىراق قوزغىلىــپ قويــۇپ، ســالىمىڭنى -تېۋىــپ ئورنىــدىن يېــرىم
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  .ئىلىك ئالدى

يىقىالي دهپ قالغان بىر ئهبجهق كۇرسىدا -سهن قىيسىيىپ، يىقىالي

دۇكـان . ۋايساپ كهتتـى-ئولتۇردۇڭ، ئولتۇرۇپ بولغۇچه كۇرسى غىچىرالپ

  . سوغۇق، تۆت تامدىن مۇز يېغىپ تۇراتتى

  ـ دورا ئاالمال، خېنىم؟ ــ

  .ـــ ھهئه

تېۋىپ سوققان دورىلىرىنى قهغهزگه يۆگهپ، ھېلىقى ئهرگه بېرىپ، 

  : ئىچىش ئۇسۇلىنى ئېيتىپ بهرگهندىن كېيىن، ساڭا قاراپ سورىدى

  ـــ نهلىرى ئاغرىيدۇ، خېنىم؟ 

دهرمـان چېيـى سـوقۇپ  –ئىسسىقلىق دورا . ـــ بىر يېرىم ئاغرىمايدۇ

  . بهرسىله

تېۋىپ ساڭا تهئهججۈپ بىلهن الپپىده . رومىلىڭنى ئۆرۈۋهتتىڭسهن 

بىر قارىۋهتكهندىن كېيىن، سوقۇقلۇق چايـدىن ئېلىـپ، قهغهزگه ئـوراپ 

  :سهن چاينى قولۇڭغا ئېلىپ. ساڭا ئۇزاتتى

  . پارول مۇشۇ يهردىن باشلىناتتى. ـــ پۇلىنى ئاكام بېرىدۇ،ـــ دېدىڭ

دى ســـېنىڭ ئىچكـــى تېۋىـــپ بېشـــىنى لىككىـــده كۆتـــۈرۈپ، خـــۇد

ئايىغىڭغـا، -دۇنيايىڭنى تهكشـۈرۈپ باقمـاقچى بولغانـدهك، ئـاۋۋال بـاش

  :ئاندىن كۆزۈڭگه سىنچىالپ قاراپ چىققاندىن كېيىن، سورىدى

  ـــ ئاكىلىرى كىم؟

  »چىنتۆمۈر باتۇر«ـــ 

  :نۆۋهت ئۇنىڭغا كهلدى

  ـــ ئاكىلىرىنىڭ كۆزى ئېچىلدىمۇ؟ 

  .غا كهلدىم»تۇتىيا«ـــ ياق، شۇڭا 

.     تېۋىپنىڭ چوڭقـۇر كۆزلىرىـده تهشـۋىش، ساراسـىمه ئهكـس ئهتتـى

تالمان قاراپ قويـۇپ، جىـددى -ئۇ ئىشىككه ئالمان. سهن ھهيران قالدىڭ

  :شىۋىرلىدى 
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  ـــ ھه، نېمىشقا كهلدىڭىز؟

  .غا ئهۋهتىپتى»تۇتىيا«ـــ ئاكام 

 ـــ ئۇنىـڭ كـۆزلىرى تېخىمـۇ!غا ئهۋهتىپتى؟»تۇتىيا«ـــ نېمه، ئاكام 

  نى بىرى تۈنۈگۈن ئهكهتتى يا؟»تۇتىيا«چهكچىيىپ كهتتى،ـــ 

تېۋىــپ قانــداق ھهيــران قالغــان بولســا، ســهنمۇ شــۇنداق ھهيــران 

  .قالدىڭ

  ـــ نېمه، ئهكېتىپ بولدى؟

ـــــ تۈنۈگــۈن بىــرى كهپتىكهن،ـــــ دېــدى ئــۇ تېپىرالپ،ـــــ پــارولنى 

ــاراتالرنى ئهكهتــكهن ــۇ؟ قانــدا... ئهســتاغپۇرۇلال. ئېيتىــپ، ئاخب ق گهپ ب

  ! ئىسىت، ئۇ كاچۇڭدىكى جهڭ ئۈچۈن بهكمۇ قىممهتلىكتى-ئىسىت

  .ئۇنىڭ چىرايى ئهلهمدىن تۇتۇلۇپ كهتكهنىدى

ــدىڭ، -ئىچىــڭ ئېچىشــىپ، ئىزتىــراپ تهشۋىشــتىن ئولتۇرالمــايال قال

  .  خۇددى تېۋىپقا ئوخشاش

  ـــ ئۇنىڭ ئىسمىنى سورىمىدىلىمۇ؟

بـۇ، . زنى سورىمىغاندهكـــ سورىمىدىم، خۇددى سىزنىڭمۇ ئىسمىڭى

  .سىزمۇ بىلىدىغانسىز، قائىدىگه خىالپ

  ـــ باشقا گهپمۇ قىلمىدى؟

ئــۇ قۇربــان بولغاچقــا، ئاكــام ئۇنىــڭ ئورنىغــا مېنــى «ـــــ قىلــدى، 

  !شۇ» قۇرغۇي«ئۇ چوقۇم ... ئۇ... دىگهندهك قىلدى» ئهۋهتتى

  . ئۇنىڭغا قاراپ ئاغزىڭ ئېچىلىپال قالدى

  .ا پاتقانىدىئۇ جىددىي، چوڭقۇر ئويغ

ســهنمۇ، ئۇمـــۇ ئىســـكهندهر كۆڭۈلچهكلىـــك قىلىـــپ دوســـتىغا ــــــ 

غا ئىشىنىپ پارولنى ئېيتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن، ئهتىسـىدىكى »قۇرغۇي«

تهرىپىــدىن ئارقىسـىدىن ئېتىـپ ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى » قۇرغـۇي«جهڭـده 

ۋه ئۇنىـــڭ » كـــۆك بـــۆره«گهرچه تېخـــى » قۇرغـــۇي«ئۇقمـــايتتىڭالر؛ 

ـــى بىل ـــاراتالرنى كىملىكىن ـــكهن ئاخب ـــڭ ئهكهت ـــېكىن ئۇنى ـــىمۇ، ل مىس
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ئــاراڭالردىكى بىــرى كاچۇڭــدىكى ھېكىمئــاخۇن تېۋىــپ ئــارقىلىق تــاغ «

دېـگهن ئاخبـارات بىـلهن » ئوغرىلىرىغا ئاخبـارات يهتكـۈزۈپ بېرىۋاتىـدۇ

بـۇنى . قوشۇپ، دۈشـمهن قولىغـا يهتكـۈزۈپ بولغـانلىقىنى ئۇقمـايتتىڭالر

بىـراق، ئـۇنى قانـداق . ي بولمـايتتىنـى تاپمـا»قۇرغۇي«ئۇقۇش ئۈچۈن 

تاپقىلى بولىدۇ؟ ئۇ قايسى روتا، قايسى ۋىزۋوت، قايسى ئودىلنىيىده؟ ئـۇ 

  زادى كىم؟

  . ئهمما، بىلمهي زادى بولمايتتى. بىلمهيتتىڭ؛ ھېچكىم بىلمهيتتى

ــــ ئـۇ !ـــ بولـۇڭ، چاققـان قايتىـپ بېرىـپ، ئاكامغـا خهۋهر قىلىـڭ

سـۈرگهن جىـددىي خيـاللىرىڭنى بۆلـۈپ، ھهيرانلىق، گاڭگىراش ئىچىده 

ماڭـا بىـرهر خهۋپ يېتىـپ ... قېشىڭغا يېقىن كېلىپ شىۋىرلىدى،ـــ ناۋادا

ئۇنىڭ ئىسمى . بىلهن ئاالقىلىشىڭ» كۆك بۆره«قالسا، بۇنىڭدىن كېيىن 

  !خوش... غوجهخمهت، چوپاننىڭ شهيخال كهنتىدىن

  .قهتئىي بۇيرۇق تۈسىنى ئالغانىدى» خوش«بۇ 

نىـڭ ھهقىقىـي »كـۆك بـۆره«ۈچۈن قائىدىگه خىالپ ھالدا ئۇ نېمه ئ

  ئىسمىنى ئېيتىپ بېرىدۇ؟

بىلمهيتتىــڭ؛ ئۇنىــڭ شــهرهپلىك بىــر قارارغــا كېلىــپ بولغــانلىقىنى 

  . بىلمهيتتىڭ

ـــ  ــت ــ ــى يىگى ــاراتنى ئهكهتــكهن ھېلىق شــۇنداقتىمۇ، ســېنىڭ ئاخب

ىم، بهلك. شهكلىنى بولسىمۇ سورىۋالغۇڭ بار ئىدى-نىڭ چىراي»قۇرغۇي«

نىـڭ چىرايـى، بهدهن قۇرۇلۇشـىدىكى ئېنىـق ــــ ئاالھىـده »قۇرغۇي«ئۇ 

بىـراق، دۇكانغـا . بهلگىلهردىن بىرهرىنى ئېيتىپ بېرهلىشى مۇمكىن ئىدى

  . ئىككى خېرىدار كىرىپ قالدى

سهن تهشۋىش، گاڭگىراش، ھهيرانلىق ئىلكىده دۇكاندىن چىقىپ، 

  .ئېشىكىڭنىڭ قېشىغا كهلدىڭ

  !توۋا» كۆك بۆره؟«

» خىــت-خىــت«ئېشــىكىڭ گويــا كۆڭلۈڭــدىكىنى چۈشــهنگهندهك، 
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پۇتىغـا تهگمىـگهن ھالـدا ئىككــى -دىگـۈزمهي، تايـاق سـانجىتماي، پـۇتى

  ...تهرىپى چىغالر بىلهن قورشالغان چىغىر يولدا مهنزىلگه قاراپ چاپاتتى

ــك ئىــدى ــهكنىڭ ســۈرئىتىدىنمۇ ئىتتى ــڭ ئېش ئاخبــاراتنى : خىيالى

چۇ؟ تېۋىپ ئېيتقاندهك، بۇ »قۇرغۇي«ىمدۇ؟ ئهكهتكهن ھېلىقى يىگىت ك

  ھه؟ -ئىككىسى زادى بىر ئادهممىدۇ؟ ئۇ پارولنى قانداق بىلىۋالغاندۇ

ئهتراپ تىپتىنچ، پارالق قۇياش سېنى . ئارقاڭغا قاراپ قويدۇڭ-ئالدى

ــالپ غهربىــي ئۇپۇققــا قــاراپ كېتىۋاتــاتتى خىيــاللىرىڭمۇ قۇياشــقا . باش

كـۆك «راسـتىنال شـۇ غوجهخمهتمىـدۇ؟ . ..غوجهخمهت؟: ئهگىشىۋالغانىدى

ـــۆره ـــۇپ كېلىـــپ، شـــهھهرده » ب ـــڭ ئۈرۈمچىـــده ئوق يۈســـۈپ بهگنى

كـۆك «ئهپهندىچىلىك قىلىۋاتقان ئهتىۋارلىق ئوغلى غوجهخمهت شـۇمىدۇ؟ 

مهن ياخشىمۇ كۆرمهيـدىغان، يامـانمۇ كۆرمهيـدىغان، كهينىمـدىن » بۆره

ۋهتكهن، ســـايىدهك ئهگىشـــىپ، ماڭـــا ســـۆيگۈ مهكتـــۈپلىرىنى ياغـــدۇرۇ

ــام،  ــان، رهت قىلس ــار قىلغ ــۇھهببهت ئىزھ ــۇرۇپ م ــاتىالپ ت ــى ت تىرنىقىن

مېنى بهختلىك » كۆك بۆره«مىششىده يىغلىۋهتكهن غۇجهخمهت شۇمىدۇ؟ 

قىلىشــقا ۋهده بېرىــپ، ماڭــا بىــر ئۆمــۈر قــۇل بولۇشــقا رازى ئىكهنلىكىنــى 

بولـۇپ » كـۆك بـۆره«بىلدۈرگهن غوجهخمهت شۇمىدۇ؟ ئۇ قانداق بولۇپ 

  ھه؟ –غاندۇ قال

نىـڭ غـوجهخمهت »كـۆك بـۆره«. سهن تولىمۇ ھهيران قېلىۋاتاتتىـڭ

. بىـراق، ئىشـهنمهي بولمـايتتى. ئىكهنلىكىگه زادىال ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتى

چۈنكى، سهن چوپاننىڭ شهيخال كهنتىده بىرال غوجهخمهتنىڭ بـارلىقىنى 

  . ئوبدان بىلهتتىڭ، تېۋىپنىڭ يالغان ئېيتىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى

. ئهتـراپ يهنىـال تىپتىـنچ. ئارقاڭغا قـاراپ قويـدۇڭ-سهن يهنه ئالدى

قۇياش غهربىي ئۇپۇققا قونۇشـقا تهمشـىلىپ . شۇڭا، يۈزۈڭنى ئېچىۋهتتىڭ

باھارنىــڭ ئىزغىـرىن شــامىلى يــۈزۈڭگه . تـۇراتتى، خــۇددى سـۇمۇرۇغدهك

غـوجهخمهت، : ئۇرۇلۇۋىدى، خىياللىرىڭ يهنه قۇياشقا ھاپاش بولۇۋالـدى

بولــۇپ قالــدىڭ؟ ســاڭا ئىشهنســهم » كــۆك بــۆره«انــداق بولــۇپ ســهن ق
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  بوالمدۇ؟ ساڭا ئاخىرغىچه ئىشىنىشكه بوالمدۇ؟

بىلمهيتتىــڭ؛ غوجهخمهتنىــڭ قــاغىلىقتىن كېلىــپ، ســېنىڭ ئــاۋۋال 

سهمهندهر بىلهن توي قىلغانلىقىڭنى، كېيىن مهتسالىالر بىلهن جهڭگاھقـا 

الـدا ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى قېچىپ كهتكهنلىكىڭنى، ئاناڭنىڭ پاجىئهلىك ھ

ـــانلىقىنى  ـــدائىيلىققا يېزىلغ ـــپ، پى ـــۇ ئارىتاشـــقا بېرى ـــاڭالپال، ئۇنىڭم ئ

بىلمهيتتىڭ؛ بىراق، قايسـىبىر ئوفىتسـېرنىڭ بۇنىڭـدىن خهۋهر تېپىـپ، 

دادىسى تۈپهيلىـدىن ئۇنىڭغـا ئىشـهنمهي، ئـۇنى ئـاچچىق، تهنه گهپـلهر 

غوجهخمهتنىڭ ساڭا  بىلهن شۇ كۈنىال قايتۇرۇۋهتكهنلىكىنى بىلمهيتتىڭ؛

بولغــان مۇھهببىتىنىــڭ تۈرتكىســىدىال ئهمهس، ھهققانىيهتنىــڭ ئىالھىــي 

كــۈچى، ئىالھىــي ســادانىڭ تۈرتكىســىده ســهن ماڭغــان يولغــا كىرىشــكه 

ئىقبالى، نازۇك غۇرۇرى -مهجبۇر بولغانلىقىنى بىلمهيتتىڭ؛ يۈكسهك نىيهت

ــداڭ قوشــۇنىغا قاتن ــاخىرى گومىن ــڭ ئ ىشــىپ، چهيلهنــگهن غۇجهخمهتنى

ــۈن  ــىنىڭ، پۈت ــپ، دادىس ــۈرهش قىلى ــۈن مهخپىــي ك ــانىيهت ئۈچ ھهقق

نومۇسىنى يۇيۇپ، شهرمهنده ھاياتىنى ئېرىغداپ، روھىي -جهمهتىنىڭ ئار

ئازاب، روھىي ھاقارهتتىن قۇتۇلۇش قارارىغا كهلگهنلىكىنى، بـۇ قـارارىنى 

مهسلهكداش دوسـتى ھېكىمئـاخۇن تېۋىپقـا ئېيتقـانلىقىنى، ھېكىمئـاخۇن 

پ ئــــارقىلىق پولكوۋنىــــك تۇردىقــــارىي بهگ بىــــلهن جىــــددىي تېۋىــــ

ـــپ  ـــن ئېتى ـــلهن تهمى ـــاراتالر بى ـــۇھىم ئاخب ـــىپ، ســـىلهرنى م ئاالقىلىش

ئهگهر بىلـــگهن بولســـاڭ، ئۇنىڭـــدىنمۇ . كېلىۋاتقـــانلىقىنى بىلمهيتتىـــڭ

توســاتتىن . شــۈبھىلىنىپمۇ يۈرمهيتتىــڭ، ھهتتــا ھهيرانمــۇ قالمايتتىــڭ

خىيـالىڭمۇ، . چىقىـپ ئالـدىڭنى توسـتى چىغلىقتىن ئىككى ئاتلىق ئـادهم

سهن روپاشـالرغا خـاس قىلىـق، تهلهپپـۇز . ئېشىكىڭمۇ شىپپىده توختىدى

  .توپۇل يۈزۈڭنى ياپتىڭ-دېگىنىڭچه ئوپۇل» !...ۋىيهي«: بىلهن

  .ـــ نېمه ئايالسهن؟ـــ دهپ سورىدى ئۇالرنىڭ بىرى

ونۇر سهن تور رومالىڭنىڭ تۆشۈكلىرىدىن سىنچىالپ قاراپ، ئۇنىڭ ت

  .بېشىدا ئوتسىنىپ ئولتۇرغانالرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى جهزم قىلدىڭ
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  ده؟-ئۇ ماڭا باياتىن بىكار قارىماپتىكهن

سهن يهنه بىرىنىڭ كىملىكىنى پهرق ئېتىشنىڭ ئورنىغـا تاپانچـاڭنى 

  . ئېلىشقا تهل بولۇپ تۇردۇڭ

كېـرهك سـېتىۋالغىلى كهلگهن،ــــ -بازارغا نهرسـه. ـــ مهن چىمدۇلۇق

  .دىڭ سهن تهمكىنلىك بىلهندې

ــــ دېـدى يهنه !كېـرهك ئـالغىلى كهپتـۇمىش تېخـى-ـــ ھىم، نهرسـه

  بىرى،ـــ ئاخبارات ئالغىلى كهلگهنسهن ھهرقاچان؟

  : سهن ھېچنىمىنى چۈشهنمىگهن بولۇۋېلىپ، مهتۇالرچه سورىدىڭ

  ـــ نېمه؟ ئاق ناۋات؟

  .كهتكۈدهك ـــ ۋارقىرىدى ئۇ كانىيى يىرتىلىپ!ـــ ئاخبارات دېدىم

ـــ قانداق نىمه ئۇ ئاخبارات دېگهن؟ يهيدىغان نېمىمـۇ، كىيىـدىغان 

  !نىمىمۇ، زادى نېمه؟ ئادهم بىلمىگهن نېمىنى سوراپ خۇدى

ئۇنىڭ قانداق نېمىلىكىنى ! ــ خۇپسهنلىك قىلماي، چۈشه ئېشهكتىن

  !ھازىرال كۆرسىتىپ قويىمىز ساڭا

 -شـۇ يىقىلىـپ. ڭسهن ئېشهكتىن چۈشـۈۋېتىپ قهسـتهنگه يىقىلـدى

ـــدىن  ـــپ، قوينۇڭ ـــۆزىنى غهلهت قىلى ـــڭ ك ـــدا ئۇالرنى ـــۇش جهريانى قوپ

تاپانچاڭنى ئېلىپ، ناھايىتى چهبدهسـلىك بىـلهن ئۇالرغـا قارىتىـپ ئـوق 

بىرى ئهسكى چاپاندهك پاالققىده يىقىلىشـىغىال، سـهن چىغلىققـا . ئۈزدۈڭ

ناقتهك بىر تال ئوق قۇلىقىڭنىڭ قو. پارتتىده قاچتىڭ، خۇدى توشقاندهك

تـور رومىلىـڭ . قان مۈرهڭگه سـىرغىپ چۈشـتى. يېرىنى ئۇچۇرتۇپ كهتتى

ھېلىقى چېرىك سـېنى . قايسىبىر ئازغاننىڭ شېخىغا ئىلىنىشىپ قالغانىدى

سـهن ئىچكىـرىلهپ قېچىـۋهرمهي، بىـر . ئات بىـلهن قـوغالپ كېلىۋاتـاتتى

دهپ  »يارلىققا قاراپ قاچتى«ئۇ سېنى . ئويمانلىققا كىرىپ مۆكۈنۈۋالدىڭ

سـهن ئۇنىڭغـا قارىتىـپ ئـوق . قالدى بولغاي، يېنىڭدىنال ئۆتـۈپ كهتتـى

. ئات ئانچه يىراق بارمـايال توختىـدى. ئۇ ئاتتىن دومىالپ چۈشتى. ئۈزدۈڭ

ئهمما، سهن ئـانچه ئۇزاققـا بارمـايال قورشـاۋدا . سهن ئاتقا مىنىپ قاچتىڭ
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  .قالدىڭ

  

*            *            * 

  

چــۈنكى، ســېنى . رده توختاتمــاقچى بولــدۇڭســهن ئوقۇشــنى شــۇ يه

ئۆزۈڭنىڭ ئهسلىمىسى ــــ ئىسـكهندهر ھهققىـدىكى ئهسـلىمه ئـۆز باغرىغـا 

  .چىلالۋاتاتتى

      

20  

  

  : بۇ چامسالدىكى جهڭده يۈز بهرگهن ئىشالر ئىدى

چامســالنىڭ يهر تۈزۈلۈشــى مــۇرهككهپ بولــۇپ، مۇداپىئهلىنىشــكه 

هل مۇشـــۇ ئهۋزهللىكـــتىن دۈشـــمهن د. ئىنتـــايىن ئهپلىـــك جـــاي ئىـــدى

پايدىلىنىپ، سىلهرنىڭ ئالغا ئىلگىرىلهش يولۇڭالرنى توسۇپال تـۇراتتى، 

گهرچه سىلهر ئۈچ قېـتىم ھۇجـۇم قىلغـان بولسـاڭالرمۇ، . خۇددى تاغدهك

چـۈنكى، . لېكىن دۈشمهننىڭ مۇداپىئه سېپىنى بۆسۈپ چىقالمىغانىدىڭالر

  .سىلجىتمىغانىدىسىلهرنى يوشۇرۇن پوتهيلهر بىر قهدهممۇ ئالغا 

ده، -سىلهر بۈگۈن پوزىتسىيىگه تاڭ سهھهردىال يېقىنالپ كهلـدىڭالر

سىلهرنىڭ روتىنىڭ ۋهزىپىسى يان تهرهپتىن كېلىپ، . ھۇجۇمغا ئۆتتۈڭالر

شـــۇڭا، ســـىلهر . يــار ئۈســـتىگه چىقىــپ، پـــوتهينى پـــارتلىتىش ئىــدى

ـــۈڭالر ـــا ئۆتت ـــۈپ ھۇجۇمغ ـــڭ . شـــوتىلىرىڭالرنى كۆتۈرۈش ســـىلهر يارنى

ستىدىكى دۈشمهنگه يامغۇردهك ئوق ئۈزۈپ تۇرغان بولساڭالرمۇ، لېكىن ئۈ

بارمايال پاتقاققا يىقىلىپ، ئىسسىق -يىگىتلهرنىڭ بهزىلىرى يار تۈۋىگه بارار

ئهگهر ئـۇرۇش يهنه مۇشـۇنداق . قانلىرى بىلهن پاتقاققا سىڭىپ كېتهتتـى

شـۇرۇن داۋاملىشىۋېرىدىغان بولسا، يار ئۈستىگه چىقىپ، دۈشـمهننىڭ يو

پــوتىيىنى پــارتلىتىش ئۇياقتــا تۇرســۇن، روتــاڭالر پۈتــۈنلهي تۈگىشىشــى 
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  . مۇمكىن ئىدى

ده، -دهل شۇ پهيتته پولكنىڭ مىناميوتچىالر ۋىزۋوتى يېتىـپ كهلـدى

سىلهر بىردىنال . يار ئۈستىدىكى دۈشمهنگه ئايىماي ئوق ئېتىشقا باشلىدى

  . جانلىنىپ كهتتىڭالر

  !ــ مهتسالى، بىزنى قوغدا

. هن شوتىنىڭ ئالدىنى، ئىسكهندهر كهينىنى كۆتۈرۈپ يۈگۈردۈڭالرس

-ئاخىر يار ئاستىغا كهلـدىڭالر. مهتسالى سىلهرنى قوغداپ بىلله يۈگۈردى

يارنىــڭ ئۈســتىگه . ده، شــوتىنى يارغــا تېــرهپ، ســهن شــوتىغا ياماشــتىڭ

قارىسـىغىال . بېشىڭدىن بۇرۇن ئاپتوماتىڭنىڭ ئىسـتوۋۇلى چىقىـپ بولـدى

ون نهچچه پاي ئوق ئېتىۋهتكهندىن كېـيىن، يارنىـڭ ئۈسـتىگه سىيرىپ ئ

ــقا  ــوق ئېتىش ــاڭا ئ ــۇرۇپ س ــپ ت ــپ، يۇمىلىنى ــهكرهپ چىقى ــده س دىككى

ئۈمىـد ئهمـدى تۇغۇلغانىـدى، . تهمشهلگهن ئۈچ دۈشمهننى يهر غاجاتتىـڭ

  . خۇددى ئاۋۇ تاغ زۇلپىسىدىن تۇغۇلغان سهبىي قۇياشتهك

  !  ـــ ھۇررا

ـــــىدا ـــــاكى  گۈمبۈرلهشـــــلهر ئارىس ـــــدى، گوي ـــــڭ جاراڭلى ئاۋازى

ســهن بىــر قــورام تاشــنىڭ دالدىســىغا كىرىۋېلىــپ، يــار . گۈلدۈرمامىــدهك

لېۋىگه قۇزغۇندهك قونۇۋېلىپ يىگىتلهرگه ئوق ياغدۇرۇۋاتقان چېرىكلهرگه 

ئۇالر يار ئاستىغا مولالقالپ چۈشـهتتى، مىسـالى . ئوق ئۈزۈشكه باشلىدىڭ

لېۋىده ئاۋۋال ئىسكهندهرنىڭ، ئاندىن يار . تاپقا ئۆزىنى ئاتقان قۇزغۇندهك

دهپ بولغـۇچىال يارنىـڭ » ھۇيـت-ھايـت«مهتسالىنىڭ بېشى كۆرۈنـۈپ، 

يېـرىم . ئۈستىگه يىگىتلهر تېرىلىپ كهتتى، بهئهينى يهردىـن ئۈنگهنـدهك

سائهتتهك ئېتىشىشتىن كېيىن، دۈشمهن پـوتهي تهرهپـكه قـاراپ قـاچتى، 

ــاپ قــوغالپ ئــۇالر-ســىلهر قوغلىــدىڭالر، قــوغالپ نى ئىســتىھكاملىرىغا قام

دۈشـمهننىڭ . شۇنىڭ بىلهن يهنه بىر مهيدان جهڭ باشـالندى. قويدۇڭالر

مۇشــۇ پــوتهيلهرنى . ئـۈچ يوشــۇرۇن پوتىيىــدىن ئــوق يــامغۇردهك ياغــاتتى

  . پارتالتمىغۇچه پولك ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇمغا ئۆتهلمهيتتى
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  ...ــ ئىسكهندهر

ېرىـپ بولـۇپ، ئـۈچىنچى سهن ئىككى پوتهينى پارتلىتىشقا بۇيرۇق ب

پوتهينى پارتلىتىشقا بۇيرۇق بېرىشكه تهمشىلىپ، ئهمـدىال ئېغىـز ئاچقـان 

  : روتا كوماندىرىنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ

  .ـــ دېدىڭ ئىسكهندهر ئۈچۈن!ـــ مهن باراي

  ! ـــ ماڭ

سـهن يهر بېغىـرالپ پـوتهيگه . پوتا كوماندىرى ساڭا بـۇيرۇق بهردى

ســـىلهرنى ـ پـــوتهينى پارتلىتىشـــقا  ھهممىســـى. قـــاراپ ئىلگىرىلىـــدىڭ

  . ماڭغانالرنى قوغداۋاتاتتى

شـهپقهتلىك خـۇدا، مېنـى ئـۆز پاناھىڭـدا سـاقال، ماڭـا -ئهي مېھىر«

قـارنىنى كـۆككه سورۇشـنى نىسـىپ -نۇسرهت ئاتا قىل، پوتهينىڭ ئۈچهي

  »!ئهت

سهن شۇنداق ئىلتىجا قىلغىنىـڭ بىـلهن، جهنـنهت ساداسـى بىـلهن 

بېلىڭده ئۇچۇپ تۇرغان ئوقالر، تـاغۇ تاشـالرنى -انتولغان يۈرىكىڭنىڭ ي

تىترىتىپ، زېمىننى لهرزىگه سېلىپ، گۈمبۈرلهپ پارتالپ تۇرغان گرانات، 

تاغۇ تاشالر تىترىگىنى بىلهن، . مىناميۇت ئوقلىرى بىلهن كارى يوق ئىدى

ــلهن، ۋۇجــۇدۇڭ  ــى بى ــگه كهلگىن ــن لهرزى ــى؛ زېمى ــڭ تىترىمهيتت يۈرىكى

دېـيىش تـوغرا » تىترىدى، لهرزىـگه كهلـدى«ئهگهر . لهرزىگه كهلمهيتتى

كهلســه، يۈرىكىــڭ، ۋۇجــۇدۇڭ كهلگۈســىدىكى ھــۆر ھايــات، ھــۆر زامــان 

  .تهقهززاسىدىن تىترهيتتى، لهرزىگه كېلهتتى

ســهن يــېقىن كهلگۈســىدىكى دهل شــۇ ھــۆر ھايــات، ھــۆر زاماننىــڭ 

ــهن  ــڭ؛ س ــا ئىگىرىلهيتتى ــلهن ئالغ ــات بى ــلهن ئېھتىي ــى بى تهلپۈندۈرۈش

اڭنىــڭ، ئىنقىالبىــي قۇربانالرنىــڭ، بهختســىز، ئهركســىز خهلقىڭنىــڭ داد

 ...قىساسى، بۈيۈك روھىنىڭ تۈرتكىسىده جهسۇرانه ئالغا ئىلگىرىلهيتتىڭ

ــته  ــوتهيگه يهت ــاخىر پ ــدىڭ –ئ ــنالپ كهل ــر . ســهككىز قهدهم يېقى بى

ئارقاڭدىن پوتهينى پارتىلىتىشقا . ئويمانغا چۈشۈۋېلىپ، ئارقاڭغا قارىدىڭ
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سـهن پارتىالتقۇچنىـڭ .  بىرلهپ يىقىلىۋاتاتتى –تقان يىگىتلهر بىر كېلىۋا

پىلىكىنى بارمىقىڭغا  يۆگهپ، ئهمدىال ئېتىلىپ چىقـاي دهپ تۇرۇشـۇڭغا، 

بۇنىڭ نـېمه . سهن ئۇنىڭ ئاستىدا قالدىڭ. بىر نهرسه ئۈستىڭگه چۈشتى

ئىشلىقىنى ئاڭقىرىـپ بولغـۇچه، غـايهت كۈچلـۈك  پـارتىالش بىـلهن تهڭ 

. ارتىالتمـاقچى بولغـان پوتهينىـڭ كـۈلى كـۆككه سـورۇلۇپ كهتتـىسهن پ

پارتىالش بېسىققاندىن كېيىن، ئۈسـتۈڭدىكى ھېلىقـى نهرسـىنى كـۈچهپ 

ئــۇنى كــۆرۈپ . ئــۇ نهرســه ئۈســتۈڭدىن ســىيرىلىپال چۈشــتى. ئىرغىتتىــڭ

  .شۇنداق ھهيران قالدىڭ

  !ـــ زۇمرهت، زۇمرهت

هلگۈسـىدىكى ھـۆر شۇنداق، ئۇ زۇمرهت ئىدى؛ خۇددى سـهندهكال ك

دۇنيا ھهققىده پىچىرالپ تـۇرۇپ سـهن پارتىالتمـاقچى بولغـان پوتهينىـڭ 

كۈلىنى كۆككه سورۇۋهتكهن سابىق سۆيۈملۈك خوتۇنۇڭ، ھازىرقى ئومـاق 

ئۇ يـۈز ـ كـۆزى خـۇددى لهۋلىرسـىمان قىپقىزىـل . سىڭلىڭ زۇمرهت ئىدى

  . دىڭئۇنى قۇچىقىڭغا ئال. قانغا بويالغان ھالدا ھوشسىز ياتاتتى

  !ـــ زۇمرهت، كۆزىڭىزنى ئېچىڭه

يۈرىكىڭ شادىيانه كۈي بىلهن ئويناقشىدى، چۈنكى زۇمرهت كۆزىنى 

  . ئاچقانىدى

  ...!تېز .. .!ـــ تېز 

سهن پارتىالتقۇچنى كۆتۈرۈپ، ئويماندىن خۇددى . ئۇ بۇيرۇق قىلدى

ئارسىالندهك ئېتىلىپ چىقتىڭ ـ ده، گاھ يۈگـۈرۈپ، گـاھ ئـۆملهپ، گـاھ 

چوڭقۇرالرغا ئۆزۈڭنى ئېتىپ، ئاخىر يهنه بىر پوتهينىڭ ئاغزىغا  –ڭ ئويدا

پارتىالتقۇچنى يوشۇرۇن پوتهينىڭ ئۈستىگىال تاشالپ، ئۆزۈڭنى . كهلدىڭ

غــايهت زور پــارتالش ســېنى . بىــر ئويمانغــا ئاتتىــڭ، خــۇددى زۇمــرهتتهك

ســهن ئورنىڭــدىن تــۇرۇپ، بــار . بايقىــدىنمۇ بهكــرهك توپىغــا كۆمــۈۋهتتى

لـېكىن، دهل شـۇ چاغـدا زۇمرهتنىـڭ . ڭ بىلهن توۋلىماقچى بولدۇڭئاۋازى

  :ئاۋازى جاراڭلىدى
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  ...!ــ باتۇر يىگىتلهر

  :ئۇنىڭ ئاۋازىنىڭ ئاخىرى پهسىيىپ كېتىۋىدى، سهن تولۇقلىدىڭ

  ...!ــ ئالغا 

ـــۇررا  ـــۈتمهي، ھ ـــڭ پارتىلىشـــىنى ك ـــتلهر ئۈچـــۈنچى پوتهينى يىگى

... شىددهتلىك ئېتىشىش باشالندى. سادالىرىنى ياڭرىتىپ ئاتاكىغا ئۆتتى

قىــش قۇياشـى تهنـتهنه بىــلهن . ئـاخىر دۈشـمهن كۈيباغقــا قـاراپ قـاچتى

خــۇددى مهتســالى ســېنى تهبــرىكلهپ . كۈلــۈپ، ســىلهرنى باغرىغــا ئالــدى

بىردىنال ھهمساۋاق دوستۇڭ ئىسكهندهر يادىڭغا كېلىپ . باغرىغا ئالغاندهك

ـــدى لىشـــىغا، دوســـتانه چـــۈنكى، ســـهن ئۇنىڭمـــۇ دوســـتانه باغىر. قال

  . ئهمما، ئۇ ھېچ يهرده كۆرۈنمهيتتى. تهبرىكلىشىگه تهشنا ئىدىڭ

ئۇ نېمىشقا قېشىمغا يۈگۈرۈپال كهلمهيدۇ؟ نېمىشقا يۈگۈرۈپال كېلىپ، 

مېنى باغرىغا باسمايدۇ؟ نېمىشقا خـۇددى مهتسـالىدهك غهلبهمنـى، ھايـات 

مـۇ پـوتهي قالغانلىقىمنى تهبرىكلىمهيدۇ؟ جهڭـدىن سـاق چىقىـش، بولۇپ

  !پارتىلىتىشتىن ساق قايتىپ چىقىش جهڭچى ئۈچۈن بىر مۆجىزه ئهمهسمۇ 

شـــۇالرنى ئـــويالپ، مهتســـالىنىڭ باغرىـــدىن ســـۇغۇرلۇپ چىقىـــپ، 

  :ئۇنىڭدىن

  .ــ مهتسالى، ئىسكهندهر قېنى؟ ـــ دهپ سورىدىڭ

  ــ تاڭ؟

ئىسكهندهر يهنىال ھېچ . ئۇمۇ ئهتراپىغا ئهنسىزانه نهزهر بىلهن قارىدى

  . رده كۆرۈنمهيتتىيه

  ــ ئۇ سهن بىلهن بىلله ئىدى يا؟

ئارقامدىن ماڭغاندهكقۇ ... ــ بىللىغۇ ئىدى، ئاتاكىغىقۇ بىلله ئۆتكهن

  ...ۋاي خۇدايىمهي.. .قىپتى شۇ

  .سىلهر ئۇنى ئىزدهشكه باشلىدىڭالر

  !ــ ئىسكهندهر

  !ــ ئىسكهندهر
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  :چامسالنىڭ تاغلىرىمۇ سىلهرگه ياردهملهشتى

  !هرــ ئىسكهند

  . ئاخىر ئۇنى مهتسالى ئۆزى تاپتى

  !ـــ سهمهندهر، ئۇ بۇ يهردىكهن

ئوق دۈمبىسىدىن . ئىسكهندهر دۈم ياتاتتى. سهن يۈگۈرۈپال كهلدىڭ

ئۇ تېخـى ھايـات، ئهممـا چىرايىـدا . ئۇنى قۇچىقىڭغا ئالدىڭ. تهگكهنىدى

  . قان دىدارى قالمىغاندى

  !قىنه، ئاداشكۆزۈڭنى ئاچ.. .ــ ئىسكهندهر، ئىسكهندهر، كۆ

ئۇنىڭ ئويچان كۆزلىردىكى ھايات . ئۇ ناھايتى تهسته كۆزىنى ئاچتى

  . مهشئىلى پىلدىرالپال قالغاندى، گوياكى جىنچىراغدهك

  ...مه.. .مه.. .ـــ مه

بىـلهن ئـۆچتى؛ » ...مه.. .مه«ئۇنىڭ كۆزلىرىدىكى ھايات مهشـئىلى 

  . بىلهن جۈپلهشتى» ...مه.. .مه«ئۇنىڭ لهۋلىرى 

  مه دېمهكچى بولغىيتتى ؟ئۇ نې

  .بىلمهيتتىڭ

  !ــ ئىسكهندهر

  !ــ ئىسكهندهر

ــۇرۇپ  ــۇنى تالىشــىپ ت ــراپ، ئ ــك ۋارقى ئىككىڭــالر شــۇنداق ئهلهملى

 –كـــۆزلىرىگه يـــۈز  –باغرىڭالرغـــا باســـتىڭالر؛ تالىشـــىپ تـــۇرۇپ يـــۈز 

ــدىڭالر ــلهن يىغلى ــۈركهپ، ھهســرهت بى ــۆزلىرىڭالرنى س ــرهتلىك  .ك ھهس

ــال ــلىرىڭالر چامس ــۇ ئۆكسۈش ــى، بولۇپم ــلىرىنى ئېزىپالۋهتت ــاغۇ تاش نىڭ ت

مهتسالىنىڭ يىغىسى؛ كۆز يېشىڭالر چامسال تۇپرىقىغـا يامرىـدى، مىسـالى 

بـاغرالپ،  –كهلكۈندهك، بولۇپمۇ مهتسالىنىڭ ياشلىرى؛ ئـۇنى بـاغىرالپ 

  !ئاخىر باغرىڭالرغا سىڭدۈرۈپالۋهتتىڭالر، بولۇپمۇ مهتسالى

ان ســـاداقىتىدىن ئىالھىـــي ســـهن مهتســـالىنىڭ دوســـتلىرىغا بولغـــ

  .ھېسىياتتا سۆيۈندۈڭ
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  !ــ ئۇ تهجهللى ھهزرىتىم ھهققىده قىسسه يازماقچىدى

  !دېگهنتى» قىسسهمنى  ئهمدى قورال بىلهن يازىمهن«ــ 

  !ــ ئاخىرى دېگىنىنى قىلدى

يۈزۈڭگه مولال ئايۇپ، نىياز، سادىقالرنىڭ كـۆز . بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ

  .خۇددى يامغۇردهكياشلىرى تورۇكالپ تۆكۈلدى، 

ــپ  ــىنى يېزى ــدىكى قىسسىس ــى ھهققى شــۇنداق، ئىســكهندهر تهجهلل

  . تامانلىغانىدى، قهلهم بىلهن ئهمهس، قورال بىلهن

ــامالپ  ــدىكى قىسسىســىنىمۇ تام ــۆزى ھهققى ــلهن ئ ــورال بى ــۇ يهنه ق ئ

ــۈ  ــدىغان، مهڭگ ــۈ يادلىنى ــدىغان، مهڭگ ــۈ يادلىنى ــۇ مهڭگ ــدى، ب بولغانى

ا مهڭگــۈ ســاغالم روھ ۋه ھايــاتىي كــۈچ بهخــش ئوقۇلىــدىغان، ئهۋالدالرغــ

  . ئېتىدىغان يوقالماس قىسسه ئىدى

  سهنمۇ شۇنداق قىسسه يازاالرسهنمىكىن؟

شۇنداق ئۇلۇغـۋار قىسسـىلهرنى يېزىـپ، ! يازىمهن، چوقۇم يازىمهن 

دادامنىڭ، ئىسكهندهرنىڭ، بارلىق ئىنقىالبىي قۇربابالرنىڭ روھىنى خۇش 

ۆزۈمدىن پهخىرلهندۈرۈپ، ئۇالرغـا ئوغۇزخـانچه ئهۋالدلىرىمنى ئ! قىلىمهن

 !ساغالم روھ بهخش ئېتىمهن

  

*                             ** 

         

  :سهن خىيالىڭنى يىغىپ، ئىختىيارسىز پىچىرلىدىڭ

راست، ئاتاكىغا ئۆتكهن ئادهمنىڭ قانداق بولۇپ دۈمبىسـىدىن ئـوق 

ا؟ ئهسـلى ئىسـكهندهرنى تېگىدۇ؟ بۇنىڭدىن ئهجهپ گۇمانالنماپتىكهنمهني

  ...ئېتىۋېتىپتىكهن ــ ده؟› قۇرغۇي‹

ـــــدى ـــــدىغان غهزهپ كۆۋى ـــــىپ بولماي ـــــده بېس خهپ، «: قهلبىڭ

  ›»!قۇرغۇي‹

  زادى كىم بولغىيتى؟» قۇرغۇي«كىم؟ » قۇرغۇي«
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ئهجــدىھا «ســهن تهئهججۈپلىــك خىيــاللىرىڭنى يىغىــپ، كىتابنىــڭ 

لـدىراپال ئوقۇشـقا دېگهن قىسىمنى ناھايتى ئا» ئاغزىدىن قايتىپ چىقىش

نىـڭ كىملىكىنـى ھـازىرال » قۇرغـۇي«باشلىدىڭ، خۇددى زۇمرهت سـاڭا 

  .دهپ بېرىدىغاندهك

   

21  

  

  ئهجدىھا ئاغزىدىن قايتىپ چىقىش

  

ســهن ھهممىــگه تهييارلىنىــپ . ســوراق باشــلىنىش ئالدىــدا تــۇراتتى

سىم قامچىالرنىڭ ئۆتمهي قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن چېرىكلهر . قويغانىدىڭ

  . كۆڭلهكچان قىلىپ، تۈۋرۈككه مهھكهم باغلىۋېتىشكهنىدى سېنى

كهچكى قۇياشنىڭ پهنجىرىدىن بالقىپ كىرىۋاتقان قىزغۇچ نـۇرلىرى 

قهتئىنىيهت چېقىنداپ تۇرغان قهھىرلىـك چېھرىڭـده جىلـۋه قىلۋاتقانـدا، 

  . سوراق رهسمىي باشالندى

ــلىرى  ــان قاش ــاقتهك يوغ ــگهن، بارم ــنه كهل ــوي، دوغالققى ــۇرا ب ئوتت

چـــوڭ كـــۆزلىرى قاپقـــارا، قىزىـــرىپال تۇرىـــدىغان  –ئاســتىدىكى چـــوڭ 

يۇپيۇمىالق يۈزى ئادهمنىڭ ھهۋىسـى كهلگـۈدهك دهرىجىـده چىرايلىـق بـۇ 

چۈنكى، ئۇنىـڭ . سوراقچىغا قاراپ، سېنىڭمۇ نهپرىتانه ھهۋىسىڭ كهلدى

قامىتىده سىتهمكارانه جهزبىدارلىق ئهكىسلىنىپ   –كېلىشكهن شۇ قهددى 

ئۇنىڭ شـۇ چىرايلىـق نـۇرانه كۆزلىرىـده شـۇملۇقانه گۈزهللىـك تۇراتتى؛ 

ئهكىسلىنىپ تۇراتتى؛ ئۇنىڭ شۇ ئايسىمان يـۈز، ياقۇتسـىمان لهۋلىرىـده 

شــۇملۇقانه تهبهسســۇم ئهكىســلىنىپ تــۇراتتى؛ ئۇنىــڭ شــۇ قايماقســىمان 

يۇمشاق تىللىرىدا ھىيلىگهرانه تىنىچىلىق، ھىـيلىگهرانه ئـاق كۆڭۈللـۈك، 

  . ئىنسانپهرۋارلىك بالقىپ تۇراتتىھىيلىگهرانه 

سـوراق . ئهمما، سـهن سـوراقالرغا ئـۆز اليىقىـدا جـاۋاپ بېرىۋهردىـڭ
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ۋه جـاھىالنه سـۈكۈت » ياق« ،»ھهئه«ۋاقتى ئۇزارغانسېرى جاۋابلىرىڭ 

  :سوراقچى ئاخىر ئاساسىي مهقسهتكه ئۆتتى. بىلهن چهكلىنىپ قالدى

  ويدۇڭ؟ــ تېۋىپ بهرگهن ئاخباراتالرنى نهگه كۆمۈپ ق

ــيىن،  ــاختۇرۇپ، ھــېچ نهرســه تاپالمىغانــدىن كې چــۈنكى، ســېنى ئ

  .شۇنداق گۇمانغا كېلىشكهنىدى

  .ــ تېۋىپ ماڭا ھېچنېمه بهرمىدى

  ــ ئهمسه نېمه دېدى؟

  .ــ ھېچنىمه

  دېگهن كىم ئۇ؟» كۆك بۆره«ــ 

  !دېگهن كۆك بۆرىدۇ شۇ» كۆك بۆره«ــ 

ڭىش ـ ـــــ ســـهن تـــوال خۇپســـهنلىك قىلمـــا، گهپ ـ ســـۆز، مـــې

ــدۇ،  ــپ تۇرى ــا مهن دهپ چىقى ــك مان ــقان ھهربىيلى ــلىرىڭدىن پىش تۇرۇش

ئېيـته، سـىلهرنى ئاخبـاراتالر بىـلهن . تېنىۋالىمهن دهپ خام خىيال قىلمـا

  !دېگهن زادى كىم؟» كۆك بۆره«تهمىنلهۋاتقان بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى 

ئـۇنى سـىلهر .. .!بىلمىگهن گهپنى سوراۋېرىپ خۇدى.. .ــ تاڭ ئهمسه

  ىسهڭالر، مهن نهدىن بىلهي؟بىلم

ـــ ! ــ ھىم، خۇپسهنلىك قىلىپ پايدا ئااللمايسـهن، پاسـكىنا جـاالپ

دېدى تاقىتى تـاق بولۇشـقا باشـلىغان سـوراقچى سـېنى ھاقـارهتلهپ، ـــ 

دېـگهن زادى » كـۆك بـۆره«! ئېيته، ئاخباراتالرنى نهگه كۆمۈپ قويدۇڭ؟

  !كىم؟

  ...ــ

ــامچىالر تارســىلداپ تېگىشــكه با ــا . شــلىدىســىم ق ســهن قىيناقالرغ

سهمهندهرچه روھ بىلهن بهرداشلىق بېرىش ئۈچـۈن، لېـۋىڭنى چىڭڭىـده 

ـــاتتى –ســـىم قامچـــا جـــان . چىشـــلىدىڭ ـــۈپ كېتىۋات . جېنىڭـــدىن ئۆت

  ...كۆڭلهكلىرىڭ تىتىلىپ، قامچا ئىزلىرىدىن قان چۇۋۇلۇپ چىقىۋاتاتتى

قــاتتىق چىشــلهنگهن لېۋىڭــدىن قــان ســىرغىپ چىقىــپ، لهۋلىرىــڭ 
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كۆزلىرىڭىدىن يـاش بىـلهن . خۇددى قىزىل ياقۇتتهك. ىپقىزىل بويالدىق

قوشۇلۇپ غهزهپ ـ نهپرهت ۋه قىساس يالقۇنى پـارتىالپ چىقتـى، گويـاكى 

ئهت . ئىبراھىم ئهلهيھساالمنى كۆيدۈرۈش ئۈچۈن يېقىلغان ئوت يالقۇنىدهك

يېنىڭــدىن قــان بىــلهن قوشــۇلۇپ ئۇلۇغــۋارانه روھ ئېتىلىــپ چىقتــى،  –

  !لى ئوغۇزخان روھىدهك، سادىر پالۋان روھىدهك، نۇزۇگۇم روھىدهكمىسا

. ئاستا ئۆره بولـدۇڭ. ھوشۇڭغا كهلگهنده توڭالپ، تىترهپ تۇراتتىڭ

قاپقاراڭغۇ، مۇز ئـۆرلهپ تۇردىغـان بـۇ سـوراقخانىدا قانچىلىـك ھوشسـىز 

ســوراقتىن بــۇرۇن چاپىنىــڭ تاشــالپ . ياتقــانلىقىڭنى ھــېس قىاللمىــدىڭ

سىيپاشـتۇرۇپ  –ۇڭغا ئۆمىلهپ بېرىـپ، چـاپىنىڭنى سـىالپ قويۇلغان بۇل

  .تۈرۈپ ئاران تاپتىڭ

ســىم قامچىنىــڭ ئىزلىــرى چىدىغۇســىز . تىترهكلىرىــڭ توختىــدى

نىـڭ »قۇرغـۇي«. دهرىجىده پىژىلداپ ئېچىشىپ، جېنىڭنـى قاقشـىتاتتى

نېرىــۋىلىرىڭنى ھهيــران » كــۆك بــۆره«. قىلمىشــى يــۈرىكىڭنى غاجــايتتى

  . قالدۇراتتى

كـۆك «راستىنال شۇ غوجهخمهتمىدۇ؟ ئۇ قانداق بولۇپ » ۆك بۆرهك«

زادى كىمــدۇ؟ تېۋىــپ قېچىــپ » قۇرغــۇي«بولــۇپ قالغانــدۇ؟ » بــۆره

ئهگهر قولغــا چۈشــۈپ قالغــان بولســا، بهرداشــلىق ... كېتهلىگهنمىــدۇ؟

  نى ئاشكارىالپ قويارمۇ؟ »كۆك بۆره«بېرهلهرمۇ؟ 

قارغاپ،  –تىلالپ  سهن جۆيلۈپ، كىملهرنىدۇر يهتمىش پۇشتىغىچه

كىملهرگىدۇر قهسهم بېرىپ، كىملهرنىڭدۇر ئىسمىنى چارقىرىپ دېگهندهك 

  .تاڭ ئاتقۇزدۇڭ

ــلهن  ــى بى ــهپهق جىلۋىس ــى ش ــوراقخانا ئىچ ــدا، س ــۆزۈڭنى ئاچقان ك

ئاخشـام تاپالمىغـان بـۆز ياغلىقىـڭ يهنه بىـر بۇلۇڭـدا توپىغـا . تولغانىدى

  . مىلىنىپ ياتاتتى

ــۇردۇڭ؛ ئورن ــدىن ت ــا ئورنىڭ ــۇرۇپ تامغ ــته ت ــايتى تهس ــدىن ناھ ىڭ

غـۇلىچىڭنى كهڭ ئېچىـپ كېرىلـدىڭ، . يۆلهندىڭ، ھوزۇرلۇق ئهسـنىدىڭ
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ــاق قــۇدهك ــڭ  –ئهت . خــۇددى ئ ــا چاپلىشــىپ كهتــكهن كۆڭلىكى يېنىڭغ

ـــى ـــىپ كهتت ـــداپ ئېچىش ـــڭ پىژىل ـــاجراپ، جاراھهتلىرى ـــى . ئ چىرايىڭن

ـــدىڭ ـــۋىڭنى يالى ـــۈگه . پۈرۈشـــتۈرۈپ، لې ـــېغىش  -ئ ـــڭ، ب  –ئۈگىلىرى

پىشـانهڭگه . بېشـىڭ قېيىـپال تـۇراتتى. بېغىشلىرىڭ سىرقىراپ ئـاغرىيتتى

  .  چاپلىشىپ كهتكهن چاچلىرىڭنى چىداپ تۇرۇپ ئاجرىتىپ تۈزهشتۈردۈڭ

  . جاراھهتلىك چېھرىڭده قۇياش جىلۋه قىالتتى

  »...!، تۇتۇۋالدىغان بولسام›قۇرغۇي‹خهپ، «

  .قهلبىڭده قهسهم، غهزهپ مهۋج ئۇراتتى

ــۇ ــراق، ب ــى بى ــرهك بهرمهيتت ــدتىن دې ــڭ ئۈمى ــهم، غهزهپلىرى . قهس

ھاياتىڭـدىن پۈتـۈنلهي . قهلبىڭنى چهكسىز ئۈمىدسىزلىك قاپلىۋالغانىـدى

ئىشقىلىپ، دۈشـمهنلىرىڭ ... بهلكىم، بۈگۈن يا ئهته. ئۈمىد ئۈزگهنىدىڭ

  .سېنى سۆرهپ ئولتۇرمايدىغانلىقىنى بىلهتتىڭ

ۇدا، ئانامنىڭ ياتقان شهپقهتلىك، ھهممىگه قادىر خ –ئهي، مېھىر «

دادامنــى ھهققــانىيهت مهيــدانىغا قــايتۇرۇپ !... يېرىنــى جهنهتــته قىلغىــن

كېلىپ، مېنىـڭ، ئانامنىـڭ، ئهجـدادلىرىمنىڭ يـۈزىنى يـورۇق، روھىنـى 

 –خهتهر، بـاال  –سهمهندهر ئاكامنى، مهتسـالىنى خهۋىـپ ! خۇش قىلغىن

  »!ىنئىنقىالبىمىزغا نۇسرهت ئانا قىلغ! قازادىن ساقلىغىن

توپىغا . سىيرىلىپ ئولتۇرۇپ قالدىڭ –ماغدۇرسىزلىنىپ، سىيرىلىپ 

  ... مىلىنىپ ياتقان ياغلىقىڭ شۇ پېتى قېلىۋهردى

شــۇنداقتىمۇ، ســهن ئۆزۈڭنىــڭ مهۋجــۇتلىقىنى ســېزىپ تۇراتتىــڭ؛ 

ــــدىكى ۋاراڭ  ــــلىرىنى، گازارمى ــــڭ يۆتىلىش ــــىرتتىكى قاراۋۇلالرنى  –س

ــكهت ــۇرۇڭالرنى، ھهرى ــ –چ ــالرنى س ــوراقخانا تىۋىش ــڭ؛ س ېزىپ تۇراتتى

نـان «قىلىپ ئېچىلىپ، قايسىبىر چېرىكنىـڭ » ت...ر... غا«ئىشىكىنىڭ 

بىـراق، بۇالرنىـڭ . ئاھانهت قىلغـانلىقىنىمۇ ئاڭلىـدىڭ -دهپ دوق» ...يه

ھهممىســىنى ســوراقخانىدا ئهمهس، باشــقا بىــر ســاماۋى دۇنيــادا ســېزىپ 

  .تۇراتتىڭ
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سـاماۋى دۇنيـادا . نى ئاچتىڭئاستا ئهسلىڭگه كېلىپ كۆزۈڭ –ئاستا 

  .قانچىلىك ئۇزۇن ياشىغىنىڭنى ئۇقمايتتىڭ

  چۈش بولدىمىكىن؟ پېشىن بولدىمىكىن؟

  .بىلمهيتتىڭ

  .باش قېشىڭدا بىر كۆيۈك زاغرا، بىر جام سۇ تۇراتتى

ئىچـكهچ تـۇراي،  –دهپـتىكهن، يهپ » ئۆلمىگهن جاندا ئۈمىد بـار«

  .ئۆلسهكمۇ توقراق ئۆلهي

جامنى ئېلىپ، مۇزدهك سۇنى ئـاچ كـۆزلهرچه . ڭئۇسساپ كهتكهنىدى

ئۇششاق ئوشتۇپ چىالپ  –ئېشىپ قالغان سۇغا ناننى ئۇششاق . سۈمۈردۈڭ

ئاسـتا  –ئاسـتا . قويۇپ، يۇمشىغاندا ئىشتىھا بىـلهن يېيېشـكه باشـلىدىڭ

نېرۋىلىرىـــڭ تېتېكلىشـــىپ، تهپهككـــۇرۇك يهنه . ماغـــدۇرۇڭغا كهلـــدىڭ

  ...قاناتالندى

ىملىـق سـوراقنى تهققهززالىـق بىـلهن كۈتۈشـكه سهن ئىككىنچـى قېت

  .باشلىدىڭ

  ...كۈن ئولتۇرغۇچه كۈتتۈڭ

  ...قاش قارايغۇچه كۈتتۈڭ

زېمىن قاپقارا تۈن پهردىسىگه ئورالغاندا، بهخـتىڭگه يارىشـا سـوراق 

  . يهنه باشالندى

تۈنۈگـۈنكى سـوراقچى . پانار سوراقخانىنى گۇڭگا يورۇتـۇپ تـۇراتتى

. بۇيـان ماڭـاتتى –ىغـا قـولىنى سـېلىپ، ئۇيـان گهلهپى شـىمنىڭ يانچۇق

يهڭلىرى شىلمايالنغان ئىككى چېرىك بـۇتتهك قېتىـپ قېلىشـقان، ئهممـا 

قوللىرىدىكى سىم قامچىلىرى سـۈرلۈك تولغىنىـپ تـۇراتتى، خـۇددى چـار 

  .يىالندهك

پۇتـۇڭ يهرگه . بۈگۈن سهن ئىككى قولۇڭدىن تورۇسقا ئېسىلغاندىڭ

ىدىرالپ تۇراتتى، گوياكى باھار شـامىلىدىكى تهگمهي، لهرزان م –تېگهر 

  . مهجنۇنتالالردهك
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  :سوراق باشالندى

ئوخشـاش سـوئال، ئوخشــاش جـاۋاپ، ئوخشــاش ھهيـۋه، ئوخشــاش 

  ...تهھدىت، ئوخشاش قهھىرىمانه سۈكۈت

  .گه قىزىقىۋاتاتتى»كۆك بۆره«ئۇالر ئاخباراتتىنىمۇ بهكرهك 

ىيانه تهبهسسـۇم سوراقچىنىڭ تـاقىتى توشـقانىدى؛ كـۆزلىرى ۋهھشـ

گىالستهك قىزىرىپ تۇرىدىغان نېپىز لهۋلىرى . بىلهن چاقناپ كهتكهنىدى

  . تىنىمسىز لىپىلدايتتى

  . ــ دهپ ۋارقىرىدى ئۇ! ــ ئهكىر

تېۋىپنى ئهكىرهمدىغاندۇ؟ يۈزلهشتۈرگىلى؟ .. .نېمىنى ئهكىردىغانىدۇ؟

  يۈزلهشتۈرگۈدهك نېمه بار؟

ئۇ ئىقرار قىلغان بولسـا، ... مدۇ؟ھىم، تېۋىپ ئىقرار قىلغان ئوخشىما

دېمهك، تېۋىپ قېچىپ ...  مېنى يهنه سوراق قىلىۋېرىشنىڭ نېمه ھاجىتى؟

  .ده –كېتهلهپتۇ 

چۈنكى، تېۋىـپ قېچىـپ كېتىشـكه ئۈلگـۈرهلمىگهچكه، . خاتاالشتىڭ

تۇتقىلى كهلگهن چېرىكلهر بىلهن پۇخادىن چىققـۇدهك ئېتىشـىپ، ئـاخىر 

  .قىنى ئۇقمايتتىڭمهردلهرچه قۇربان بولغانلى

ھايال ئۆتمهيال بىر چېرىك ئوتقاشتهك قىزىتىلغان . ئىشىككه قارىدىڭ

سوراقچى الخشىگىرنى ئۇنىڭ قولىدىن . بىر الخشىگهرنى كۆتۈرۈپ كىردى

  :يۇلۇپال ئېلىپ، ئالدىڭغا كهلدى ۋه يۈزۈڭگه يېقىن ئهكىلىپ

  .ــ دېدى...! ئېتمىساڭ! ــ ئېيته

الخشـىگىرنىڭ تهپتـى . قا باشـلىغانىدىئوت تهپتى يۈزۈڭنى قىزىتىش

  . شۇنداق قايناق ئىدى، خۇددى مهتسالىنىڭ ئوتلۇق نهپهسلىرىدهك

  ...!مهن ھهممىنى دهي.. .!مهن دهي... ــ  مهن

  .كۆزلىرىڭ چهكچىيىپ، يۇلقۇندۇڭ، تىپىرلىدىڭ

ئۇ الخشـىگىرنى . سوراقچىنىڭ چېھرىده غهلبه شادلىقى ئهكس ئهتتى

  :پ سورىدىسهندىن يىراقالشتۇرۇ
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  دېگهن زادى كىم؟» كۆك بۆره«ــ ئېيته، 

كۆمۈپ ... بىراق... نىڭ كىملىكىنى بىلمهيمهن، بىراق»كۆك بۆره«ــ 

  . قويغان ئاخباراتنى تېپىپ بېرهي

  !ياخشى! ــ ياخشى

  .سوراقچى غالىبانه ھىجايدى

ــاغلىقىڭنى مهھــكهم . ســهن بوشــىتىلدىڭ ــى كىيىــپ، ي كىيىملىرىڭن

  . ئورىدىڭ

... دۈشــمهن قوشــار؟ بهلكىــم، ئۆلــۈپ كېتىشــىم مــۇمكىن قانچىلىــك

ئـالال ... ئهلۋىدا، مهتسالى، سېنى ئالال ئۆز پاناھىدا سـاقلىغاي! تهۋهككۇل

بــارلىق ســاۋابلىرىمنى ســاڭا .. .!ســاڭا ســېخىيلهرچه بهخــت ئاتــا قىلغــاي

  . ئۇ دۇنيادا ــ جهنهتته سېنى كۈتىمهن... ئاتىدىم

تۈنۈگــۈنكى نهق مهيــدانغا  ســهن ئــون نهچــچه چېرىكنــى باشــالپ،

قهلبىڭده ئاجىزانه بىـر ئۈمىـد قىمىراليتتـى، خـۇددى كهچ . كېتىۋاتاتتىڭ

  . كۈزدىكى نىمىجان قۇرتتهك

  . ــ قهيهرده؟ ــ دهپ سورىدى چېرىكلهرنىڭ بىرى

بوشــراق ئالــدىرىتىڭالر . تــازا پهرق ئېتهلمهيــۋاتىمهن.. .ــــ قــاراڭغۇدا

  . ئادهمنى تهمتىرهتمهي

. بۇيانغا ماڭاتتىڭ –تراپقا سىنچىالپ قارايتتىڭ، ئۇيان سهن تۆت ئه

بــۇ دۈشــمهن ئىشــغالىيىتىدىكى زېمىــن بولغاچقــا، چېــرىكلهر تولىمــۇ 

ــته  ــاڭا يهت ــدا س ــاتىرجهم ھال ــدۇرۇپ،  –خ ــارىلىق قال ــهككىز قهدهم ئ س

  . بهخىرامان ئهگىشىپ كېتىۋاتاتتى

  . تاپتىڭ، ئاخىر تاپتىڭ

ر گهز ئۇزۇنلۇقتــا قىزىــل التــا يوغــان بىــر تــۈپ ئازغــان، ئۇچىغــا بىــ

  ...چېگىلگهن

ئـالته قهدهم  -چېرىكلهر بهش. سهن شۇ ئازغاننىڭ تۈۋىنى كولىدىڭ

سېنىڭ بىر . نېرىدا غۇژمهكلىشىپ، سېنىڭ ھهركىتىڭگه قاراپ تۇرۇشاتتى
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ئـاخىر ئۇنىمــۇ تاپتىـڭ ـــــ قۇمغـا كۆمــۈلگهن . كـۆزۈڭ چېـرىكلهرده ئىــدى

ھهيـران . قارىتىـپ كۇرجـۇكنى باسـتىڭئاپتوماتنى ئېلىپال دۈشـمهنلهرگه 

كـېچه . ئارقىدىن يىقىلىشـتى –قېلىشقىمۇ ئۈلگۈرهلمىگهن چېرىكلهر ئارقا 

ــى ــۈك جىمىرلىشــىپ كهتت ــۇزالر تهئهججۈپل ــۇپ، يۇلت ــى بۇزۇل . جىمجىتلىق

قىزىل التا چىگىپ قۇيۇلغـان ئازغاننىـڭ ... «چۈنكى، ئۇالر پهنجىرىدىن 

  .. .تۈۋىگه بىر ئاپتومات كۆمۈپ قويدۇم

  ›» كۆك بۆره ‹ ـــ                                           

» ياۋا ئۆردهك«سهن . ناھايتى دهل ۋاقتىدا سايرىدى» ياۋا ئۆردهك«

نىـڭ »كـۆك بـۆره«. تىن پاناھلىق ئىزدهپ شۇ تهرهپكه قاراپ يۈگـۈردۈڭ

ئهمما، ئۇ چېرىك . ئاخباراتىدا دېيىلگىنىدهك، بىرى سېنى كۈتۈپ تۇراتتى

  .شۇڭا، سهن شىپپىده توختاپ قالدىڭ. دى، ئۇ چېرىك ئىدىئى

  . ــ دېدى ئۇ جىددى پىچىرالپ! ــ قورقماڭ، تېز بولۇڭ

. سهن تهۋهككۇل دهپ، ئۇنىڭ قېشىغا ئىككى تاقالپال يېتىپ كهلدىڭ

ئۇ سـېنى دهس كۆتـۈرۈپ ئاتقـا مىنـدۈرۈپ قويـدى ـــ ده، سـاڭا ئاتنىـڭ 

اڭا تهقدىر ئېتىڭنىڭ چۇلۋۇرىنى چۇلۋۇرىنى تۇتقۇزدى، خۇددى تهڭرى س

ــدهك ــا . تۇتقۇزغان ــمهت«ســهن ئۇنىڭغ ــاغزىڭنى » رهھ ــيىش ئۈچــۈن ئ دې

ئۆمهللىۋىدىڭ، ئۇ ئېغىز ئېچىـپ، تېۋىپنىـڭ قۇربـان بولغـانلىقىنى سـاڭا 

ــدىغان  ــاراتنى ئالى ــيىن ئاخب ــدىن كې ــدىن بۇنىڭ ــدى، ئان ــۇرۇپ قوي ئۇقت

تمهستىنال ئاتنىڭ شهرتلىك جاينى ئېيتىپ بېرىپ، سېنىڭ رهھمىتىڭنى كۈ

  :بىرنى قۇيۇپ» پاققىده«سۆگىچىگه 

  . ــ دېدى! ــ خوش، ئامان بولۇڭ

ئۇنىڭغا ئېيتىدىغان رهھمىتىڭ پهقهت . ئات قۇيۇندهك چېپىپ كهتتى

گه غايىبـانه رهھـمهت ئېيتمـاي »كـۆك بـۆره«ئهممـا، . يۈرىكىڭدىال قالدى

ـــدىڭ ـــىزگه، «: تۇرالمى ـــمهت س ـــۆره‹رهھ ـــۆك ب ـــاڭگۈ ›ك ـــىزنى م ، س

  »!...نتۇمايمهنئۇ

پوللىــــك دوختۇرخانىســــىدا داۋالىنىۋاتقــــان كۈنلىرىڭنىــــڭ بىــــر 
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ــدى ــوقالپ كهل ــېنى ي ــالى س ــۇرۇنلىقى مهتس ــۆرۈپ ئهس. كهچق ــۇنى ك  -ئ

چۈنكى، ئۇنىڭ كۆزلىرىـدىن . ھوشۇڭنى يوقىتىپ قويغىلى تاسال قالدىڭ

ــــۈل  ــــدۈرۈپ ك ــــۈرىكىڭنى كۆي ــــدىلىرى ي ــــق چېقىن ــــان ئىش چاچرىغ

ئۈستىگه سهن ھاياتىڭدىن ئۈمىد ئۈزۈپ، ئۇنىـڭ ئۇنىڭ . قىلىۋهتكهنىدى

شۇڭا، ئۇنى قايتا كـۆرۈش سـهن . بىلهن غايىبانه ۋىدالىشىپ بولغانىدىڭ

  . ئۈچۈن مۆجىزه ــ چهكسىز بهخت ئىدى

ــ ھهرنېمه بولسا ھايات قاپسهن، بولمسا قانداقمۇ قىلىتتىمكى ـ ھه؟ 

  . ھهدىيه قىلىپــ دېدى مهتسالى ئوتلۇق كۆزلىرى بىلهن ساڭا تهبهسسۇم 

ــڭ  ــۇپ بولىتتى ــى تۇت ــتىن يهنه بىرن ــڭ، ئاداش ــداق قىلىتتى ـــ قان ـ

  . ھېلىغىچه، ــ سهن ۋىلىقالپ كۈلدۈڭ

مهن شــۇنداق ۋىجدانســىز، شــۇنداق ئــۈجمه كۆڭــۈل كىمنــى  ،ــــ ھه

  .كۆرسهم ئاداش تۇتىدىغان،ــ ئۇ سهل خاپا بولۇپ قالدى

ئهمدى، ئۆلمه  ــ ۋىيهي، ما كۆك ئۇششۇقنى، چاخچاق قىلىپ قويسام

  !يهنه

  . ئۇنىڭ چېھرى پاللىده ئېچىلىپ كهتتى

ــدىڭالر ــويالپ ماڭ ــا ب ــلهن دهري ــلهر بى ــك قهدهم . ســىلهر مۇھهببهتلى

خــــۇددى ھــــازىرال يــــامغۇر . ئاســــمان تۇمــــان بىــــلهن قاپالنغانىــــدى

  .قۇيۋېتىدىغاندهك

  . ــ سېنىڭ ھايات قېلىشىڭ بىر مۆجىزه بوپتۇ، زۇمرهت

  .نىڭ شهپقىتى» كۆك بۆره«س، ــ ياق، بۇ مۆجىزه ئهمه

  ...؟»كۆك بۆره«ــ 

  .مهتسالى ھهيرانال قالدى

ــ ئۇنىڭ كىملىكىنى دهپ بهرسـهم، ئىشـهنگۈڭ كهلمهيـدۇ، خـۇددى 

  .مهندهك

  ــ كىمكهن ئۇ؟

  .ــ ئۇما، ھېلىقى زالىم، قانخور يۈسۈپبهگنىڭ ئوغلى، غۇجهخمهت
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هگنىـڭ ـــ ئـۇ تېخىمـۇ ھهيـران قالدى،ـــ يۈسـۈپ ب! ــ غـوجهخمهت؟

  ئهتىۋارلىق ئوغلى غوجهخمهت؟

  ئىشهنمهيۋاتامسهن؟! ــ دهل شۇ

ـــــ ئهلـــۋهتته، ســـهمهندهر بىـــلهن ئىككىمىزنـــى قۇتقۇزۋالغانـــدىمۇ 

  ...توۋا. ئىشهنگۈم كهلمىگهن

ئىشـــهنمهي بولمـــايتتى، چۈنكى،ـــــ ئـــۇ ئوغۇزخـــاننى ھـــاالكهتتىن 

» هكـۆك بــۆر«قۇتقـۇزۇپ قېلىـپ، نــۇرانه مهنـزىلگه باشـالپ بارغــان شـۇ 

  . سهمهندهرنى، مهتسالىنى سېنى گۆر ئاغزىدىن قۇتقۇزۇپ قالغانىدى

  ...ــ زۇمرهت، سهن بۇ قېتىم گۆر ئاغزىدىن قايتىپ كهپسهن

  سهن ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدۈڭ؛

  .ــ ياق، ئهجدىھا ئاغزىدىن

ــ توغرا، ــ ئهجدىھا ئاغزىدىن، ــ دېدى ئۇ قهدىمىنى توختىتىپ، ــ 

ئوق دىگهننىڭ كۆزى . دېگهن گهپ بار» ۈنىدهكوزا كۈنده سۇنمايدۇ، ك«

ناۋادا ئىككىمىزدىن بىرىمىـز ئۆلـۈپ كهتسـهك، ئـۆلگىنىمىز ئارمانـدا . يوق

كېتىمىز، تىرىك قالغىنىمىز ھهسرهتته قالىمىز، جۇدالىق يامان، چىدىماق 

  ...شۇڭا. تهس

. ئۇ قهدىمىنىمۇ، سۆزىنىمۇ شۇ يهرده توختىتىپ، سـاڭا تىكىلـدى   

  .گهپلىرىڭالرنى كۆزلىرىڭالر سۆزلهشتىكۆڭۈلدىكى 

ــــ خــۇدايىم ســاقال، ــــ دېــدىڭ ســهن لېــۋىڭنى بوشــقىنه چىشــلهپ 

  .قويۇپ، ــ خۇدايىم ئۇنداق كۈنلهرنى كۆرسهتمهس بىزگه

نېمىشــقىكىن، . ـــ بۇنىڭغـا بىــر نهرسـه دېگىلـى بولمايــدۇ، زۇمـرهت

ۈز ماڭــا بىــرهر كېلىشمهســلىك يــ. دۈك-كۆڭلــۈم پهرىشــان، يــۈرىكىم دۈك

مـۇھهببىتىمىز ۋىسالسـىز مـۇھهببهت بولـۇپ . بىرىدىغاندهكال تۇيۇلىۋاتىدۇ

شۇڭا، يا قېچىپ كىتىلى، يا بىرهر مولالم تېپىپ نېكـاھىمىزنى . قالمىسۇن

ــۋىتىلى، ماقۇلمــا؟ ســهمهندهرمۇ ســېنىڭ بىكــارغىال ســۆزۈڭنى ... ئوقۇتى

  .بهرمىگهن، بىكارغىال بهدهل تۆلىگهن بولۇپ قالمىسۇن
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ارىدىڭ، ئۇ سـاڭا ئاشـىقانه بىچارىلىـك بىـلهن تهلمـۈرۈپ ئۇنىڭغا ق

ــۇراتتى ــدى. ت ــپ قال ــده قىلى ــڭ چىممى ــۆرۈپ يۈرىكى ــۇنى ك ــتىنى . ب راس

بىراق، بۇ ئۇنىڭ تهلىپىگه . ئېيىتقاندا، ئۇنىڭغا ئىچىڭ ئاغرىپ قالغانىدى

  . قوشۇلغانلىقىڭدىن ياكى قوشۇلىدىغانلىقىڭدىن دېرهك بهرمهيتتى

ولــۇپ قالســا، ۋىسالســىز مــۇھهببهت تېخىمــۇ ــــ مهيلــى، ۋىسالســىز ب

  . قهدىرلىك ۋه مهڭگۈلۈك بولىدۇ

ــۇپ  لــېكىن، بــۇ ســېنىڭ مۇھهببىتىڭنىــڭ ۋىسالســىز مــۇھهببهت بول

ـــرهك  ـــد قىلىدىغانلىقىڭـــدىن دې قېلىشـــىنى خااليدىغانلىقىڭـــدىن، ئۈمى

  . بهرمهيتتى

  ...بىز قېچىپ كىتهيلى! ــ بىراق، چىدىماق تهس، ماقۇل ده

  سهن قاچ، مهن ھهرگىز قاچمايمهن؛ــ قاچساڭ 

  ... ــ ساراڭ بولۇپ قاپسهن، زۇمرهت

  ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدۈڭ؛

  !...ــ ئىشقىلىپ ئىككىمىزدىن بىرىمىز ساراڭ بولغىلى قوپتۇق ھازىر

سهن مهتسالى بىلهن گهپ تهگىشىپ قېلىشـتىن قورقـۇپ، جىممىـده 

  .بولىۋالدىڭ

  ــ سهن قاچمىساڭ، مهن نىمه قىلىمهن قېچىپ؟

  .ــ مانا، ما گېپىڭ جايىدا بولدى

  .ــ ئهمىسه، نىكاھىمىزنى ئوقۇتىۋىتىلى

ـــــ مهن ئۆتكهنـــدىمۇ ســـاڭا دېـــگهن، يهنه دهيـــمهن، ئـــۇرۇش 

  !ئاخىرالشسۇن

ــ شـۇ چاغـدا، گهمىـده جاجـاڭنى بهرمىسـهممۇ بوپتىكهن،ـــ دېـدى 

  .مهتسالى چهكسىز تهشنالىق ئېلكىده

  ...ــ بولسا بىر شۇنداق قىلغان بولساڭ

راسـتىنى ئېيتقانـدا، . سهن گېپىڭنىڭ ئاخىرىنى داۋامالشتۇرالمىدىڭ

ئۆزۈڭنى تۇتىۋالمايدىغان . سېنىڭمۇ كۆڭلۈڭ بىر قىسمىال بولۇپ قالغانىدى
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  .بولساڭ پاڭڭىده يىغلىۋىتىشىڭ مۇمكىن ئىدى

  »...لهنىتى ئۇرۇش«

ئۇرۇشــنى ــــ ســىلهرنى مۇشــۇ كــۈنلهرگه قويغــان ۋه قويۇۋاتقــان 

سهن ئازاپلىق خىيالالردىن قۇتۇلۇش . ىڭ مهرتىۋه قارغىدىڭچېرىكلهرنى م

ئۈچۈن ئۇنىڭ چوغدهك لهۋلىرىگه، ئاققۇ كۆكسىدهك يۇمشاق، سـېھىرلىك 

ــدىڭ ــپ تهلپۈن ــا زارىقى ــۇ . باغرىغ ــۆزلىرىگه ب ــڭ ئاشــىقانه ك ــۆزۈڭ ئۇنى ك

تهلپۈنىشلىرىڭنى يۈرىكىگه يهتكۈزۈپ قويۇشنى ھاۋاله قىلىـپ بولغـۇچه، 

ــا ــېنى باغرىغ ــۇ س ــدهك لهۋلىرىڭنــى  ئ ــده چوغ ــىپ، لېۋىڭ ــكهم بېس مهھ

يورغىلىتىـــپ، قهلبىڭـــدىكى قىرتـــاق، ئـــاچچىق، ئـــازاپلىق ھېســـالرنى 

شــۇنىڭ بىــلهن يۈرىكىــڭ . مــۇھهببهت كهلكــۈنلىرىگه غهرىــق قىلىــۋهتتى

  .سۆيگۈ، ۋۇجۇدۇڭ ھاياتىي كۈچ بىلهن لىق تولدى

. راتتىئۇنىڭغا قارىدىڭ؛ قاپقارا كۆزلىرىده بهخىت جىلۋه قىلىپ تـۇ

ســۆيگۈ لهززىتىــدىن نۇرالنغــان قــارىمۇتۇق چېھرىــده ئىالھــى تهبهسســۇم 

مۇھهببهتنىـــڭ ســـېھرى كۈچىـــده مهستخۇشـــالنغان . ئۇيـــۇپ قالغانىـــدى

ئىككىڭـالر شـۇنداق مهستخۇشـلۇق . ۋۇجۇدىدىن ھاياتىي كۈچ ئۇرغـۇيتتى

  .ئېلكىده خوشالشتىڭالر

  

    *                *                *  

  

   .ئىچسىلهــ ئاش 

ئالدىڭــدا پــۇرقىراپ ھــور چىقىــپ . كىتــابتىن بېشــىڭنى كۆتهردىــڭ

ڭنىـڭ داسـتىخان »پهرىشـته«سـهن . تۇرغان بىر قاچـا چۆچـۈره تـۇراتتى

سـهن ئـاش . سېلىپ، ئالدىڭغا ئاش قويغـانلىقىنىمۇ تۇيمـاي قالغانىـدىڭ

دىگهن قىسمىغا تاقىۋىتهيچۇ، دهپ ئويالپ، » قۇرغۇي«سوۋۇپ بولغۇچه 

ئهمما، شـۇ قىسـمىغا كېلىـپ بولۇپمـۇ، . ابنى ئوقوشقا باشلىدىڭيهنه كىت

  .كىتابنى يهنه كىتابنى ياپقۇڭ كهلمىدى
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22 

  

  »قۇرغۇي«

  

ــان     ــدى؛ زهرهپش ــزىگه چۈمگهنى ــۆكلهم پهي ــى ك ــان ۋادىس زهرهپش

زهرهپشـان دهرياسـى . قۇشلىرى باھار سىمفۇنىيسىنى ئۈزمهي ئورۇنـدايتتى

قا تۇتىشـىپ كهتـكهن تومۇرۇڭـدىكى ئويناقشىپ ئاقاتتى، خـۇددى بېھىشـ

  .قاندهك

ــڭ شــۇنداق خۇشــال، شــۇنداق مهنىلىــك،  ـــ جهڭگــاھتىكى ھاياتى ـ

چۈنكى، سهن، سېنىڭ ئهڭ بۈيۈك ھۆرمىتىڭگه نائىل ! شۇنداق بهخىتلىك

بولغان ئاكاڭ سهمهندهر، سۆيۈملۈك ئاشىقىڭ مهتسـالى بىـلهن بىلـله بىـر 

ھاياتىڭــدىن . ۋاتاتتىـڭمهقسـهت، بىـر غـايه ئۈچــۈن كۆڭۈللـۈك جهڭ قىلى

  .چهكسىز رازى ئىدىڭ

دۇنيـا ســهن ئۈچــۈن شــۇ قهدهر گــۈزهل، چــۈنكى مــۇھهببهت بىــلهن 

  .  تولغانىدى

قهيهرده مـۇھهببهت بولسـا، «ئۆزهڭدىن شۇنداق سورايتتىڭ؛  –ئۆز 

  »شۇ يهرده گۈزهللىك بوالمدىكىن؟

بۇنــداق چــاغالردا يۈرىكىڭــدىن شــۇنداق ســاداالر كۆتــۈرۈلهتتى؛ 

ــۇندا« ــدۇش ــك بولى ــۇ يهرده گۈزهللى ــا، ش ــۇھهببهت بولس ! ق، قهيهرده م

چۈنكى مۇھهببهتنىڭ . بىراق، مۇھهببهتسىز گۈزهللىكنىڭ ھهممىسى ساختا

  »!ئۆزى ــ ئهڭ بۈيۈك گۈزهللىك

ـــۈرگهن  ـــپ ي ـــلىرىغا چۈمكىلى ـــارلىق ھېس ـــۇنداق بهختىي ـــهن ش س

دىـن بىـر ئاخبـارات، ئهڭ توغرىسـى، » كۆك بۆره«كۈنلىرىڭنىڭ بىرىده 

قوماندانلىق شـىتابقا دوكـالت قىلىشـقا ئۈلگۈرمهيـدىغانلىقى ئۈچـۈن، شـۇ 

مىنۇتنىڭ ئۆزىـدىال ئورۇنداشـقا كىرىشمىسـهڭ بولمايـدىغان جىـددى بىـر 
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ــۇرۋالدىڭ ــپه تاپش ــالغۇز . ۋهزى ــۆزۈڭ ي ــى ئ ــۇ ۋهزىپىن ــتىگه ب ــڭ ئۈس ئۇنى

  . ئورۇندىمىساڭ بولمايتتى

زىغـا كېلىـپ ئېيتىـپ بهرگهن ھېلىقـى ئـېقىن ئاغ» كۆك بۆره«سهن 

ئهتـراپ قاپقـاراڭغۇ، . توختاپ، ئهتراپقـا ئېھتىيـات بىـلهن نهزهر سـالدىڭ

ــى ــارقىن جىمىراليتت ــۇزالر ي ــى . يۇلت ــۆككهن، ئهتراپتىك ــۈكۈتكه چ داال س

جىممىـده ئۇيقۇغـا ... رهسىده بولۇشقا باشلىغان چىغ، يۇلغـۇن، ئازغـانالر

  .كهتكهنىدى

قىران يۇلغۇننىڭ  جومباق شاخالپ كهتكهن بىر تۈپ -سهن جومباق 

ئارىسـىغا پهم بىــلهن كىرىــپ، مۈكچىيىــپ ئولتـۇرۇپ ئــېقىن ئاغزىغــا كــۆز 

لـېكىن، ئـۇ يـاقتىن . سهن ئېقىن ئاغزىنى ئوبـدان كۆرهلهيتتىـڭ. تىكتىڭ

ســـهن . قارىغـــان ئادهمنىـــڭ ســـېنى كۆرهلىشـــى مـــومكىن ئهمهس ئىـــدى

ــال  ــكهچ خىي ــا تىك ــېقىن ئاغزىغ ــۆزلىرىڭنى ئ ــۈر ك ــدهك ئۆتك بۈركۈتنىڭكى

بىر كهلسىدى، ... مۇ ياكى» قۇرغۇي«سۈرهتتىڭ؛ كىلهرمۇ؟ قايسى كىلهر؟ 

-قانــاتلىرىنى يۇڭــداپ! نــى»قۇرغــۇي«بىــر كۆرســهم، بىــر تۇتســام شــۇ 

بولـۇپ قالغانغـا » قۇرغـۇي«تولغـاپ ئـۈزۈپ، -يۇڭداپ، بوينىنى تولغـاپ

  ! تويغازسام تازا

ھىــالل ئــاي ئۇپــۇقتىن لىككىــده بېشــىنى چىقىرىــپ، كــۆز ئالدىڭــدا 

ئهتــراپ يهنىــال شــۇنداق . گىرىمســهن، گــۈزهل بىــر دۇنيــا زاھىــر قىلــدى

  .جىمجىت، خۇددى تهبىئهتته ھاياتلىق مهۋجۇت ئهمهستهك

ئهي قادىر ئىگهم، ھهر ۋاقىت ماڭـا نۇسـرهت ئاتـا قىلىـپ كهلـدىڭ، 

بۈگۈنمـۇ يهنه نۇسـرهت ئاتـا قىـل، ! شهپقىتىڭگه يۈزمىـڭ قهتلـى شـۈكۈر

ىنقىالبــى قۇربانالرنىــڭ قىساســىنى تۇتــۇپ، ئانامنىــڭ، ئ» قۇرغــۇي«

يۆلهك بول، سهمهندهرنى، مهتسالىنى ئۆز پاناھىڭدا ساقال، -ئېلىشىمغا يار

  !ئىنقىالبىمىزغا نۇسرهت، مهتسالى بىلهن ماڭا ۋىسال، بهخىت نىسىپ ئهت

خىيالىڭ شۇ يهرگه كهلگهنده، ھىالل ئاي سهن بىلهن خوشلىشـىپ، 

  . راڭغۇلۇق ئاستىدا قالدىيۇلغۇنلۇق قا. ئۇۋىسىغا كىرىپ كهتتى
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  ...خىيال، تهقهززالىق، سۈكۈت داۋام قىالتتى

ــلهپ،  ــلىكىنى تى ــار كهتمهس ــڭ بىك ــۈنكى ئهجرىڭنى ــالالھتىن بۈگ ئ

مۇشـۇنداق ئـۈچ سـائهتچه . نى تهقهززالىـق بىـلهن كۈتهتتىـڭ» قۇرغۇي«

ســـهن تېخىمـــۇ . كۈتكهنـــده، ئانـــدىن بىـــر ئايـــاغ تېۋىشـــى ئاڭالنـــدى

ــڭ ــتىڭ؛ قۇلىقى ــۇنداق سهگهكلهش ــڭ ش ــارلىق ھۆجهيرىللىرى ــۆزۈڭ ب ، ك

  . يهڭگىلغىنه بىر يۆتهل ئاۋازى ئاڭالندى. سهگهكلهشتى

  »...كهلدى«

يۇلغـۇن شـاخلىرىنىڭ مىـدىرالپ كېتىشـىدىن . يۈرىكىڭ دۈپۈلدىدى

ــدىڭ ــده تۇرىۋال ــر كــۆلهڭگه ئالدىڭــدىن . ئهنســىرهپ جىممى ــرمه (بى يىگى

  . هتتىئۆتۈپ، ئېقىنغا كىرىپ ك) قهدهمچه يىراقلىقتا

نىڭ خېرىـدارى ـــ » قۇرغۇي«شۇمىدۇ ياكى » قۇرغۇي«ئۇ كىمدۇ؟ 

  مىدۇ؟» قۇزغۇن«

ــدىن  ــداڭچىالر تهرىپى ــاكى گومىن ــتىن ي ــىلهر تهرهپ ــڭ س ســهن ئۇنى

ئىكهنلىكىنــــى » قۇرغــــۇي«كهلگهنلىكىنــــى بىلهلمىگهچــــكه، ئۇنىــــڭ 

  . جهزىملهشتۈرهلمىدىڭ

  .سهن ئاستا ئورنۇڭدىن تۇردۇڭ

نـى تۇتسـام، شـۇ ئـارقىلىق » قۇزغۇن«. يلىمهيلى، قايسى بولسا مه

  .نىمۇ تۇتقىلى بولىدۇ» قۇرغۇي«

سهن تاپانچـاڭنى قولۇڭغـا ئېلىـپ، ئۇنىـڭ ئارقىسـىدىن پهم بىـلهن 

يوقنىـڭ -يۈرىكىڭ بـار. نهپهسلىرىڭ ئۆزۈڭگىمۇ ئاڭالنمايتتى. ئهگهشتىڭ

  .ئارلىقىدا سوقاتتى

غـا پهم سـهن گهمىنىـڭ ئاغزى. كۆلهڭگه بىـر گهمىـگه كىرىـپ كهتتـى

دهپ ۋارقىرىماقچى » ...!ئاستا بۇياققا چىق.. .!قىمىرلىما«بىلهن بېرىپ؛ 

بولدۇڭيۇ، لېكىن، يا ئۇ گهمىدىن چىققىلى ئۇنىماي، يا مهن گهمه ئىچىگه 

ئېتىـپ قويـۇپ، ئىـش بۇزۇلمىسـۇن، » پاڭڭىده«كىرهلمهي، ياكى مىنى 

ايتىـپ دهپ ئويالپ، بىـر قـورام تاشـنىڭ دالدىسـىغا مۆكۈنـۈپ، ئۇنىـڭ ق
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سهن تهسهۋۋۇر قىالتتىڭ؛ ئۇ ئالدىڭـدىنال ئـۆتهتتى، . چىقىشىنى كۈتتۈڭ

دهپ ۋارقىرايتتىــڭ، ئــۇ دىررىــده چۆچــۈپ جايىــدا » !قىمىرلىمــا«ســهن 

  .قېتىپال قاالتتى

ئهپسۇسكى، ئـۆزۈڭ دىررىـده چۆچـۈپ، جايىڭـدا قېتىـپال قالـدىڭ، 

ــراپ، گهدىــنى» !قىمىرلىمــا«چــۈنكى، ئارقاڭــدىن بىــرى  ڭگه دهپ ۋارقى

  . تاپانچىنىڭ مۇزدهك ئىستوۋۇلىنى تىرهپ بولغانىدى

  .يۈرىكىڭ ئهنسىز سوقاتتى

  بۇ نىمه كارامهت؟ بۇ نىمه ئىش؟ بۇ كىم؟ تونۇشال ئاۋازيا بۇ؟

  !ــ قورالنى تاشال

ئهسـلى بۇنـداق . قورالنى تاشلىدىڭ. تونۇش ئاۋاز يهنه تهكرارالندى

قىمىراليتتىڭ ـــ ھهركهت  قورال تاشالشنىڭ ئورنىغا. ئاسان تاشلىمايتتىڭ

لــېكىن، شــۇنداق تونــۇش بىــر ئــاۋاز ســېنى گاڭگىرتىــپ . قىالتتىــڭ

  .قويغانىدى

» قۇرغـۇي«شۇ چاغدىال سهن گهمىگه كىرىپ كهتكهن كۆلهڭگىنىڭ 

  .ئىكهنلىكنى جهزىملهشتۈردۈڭ

  !ــ تۇره ئورنۇڭدىن

بۇ شۇنداق تونۇش، شـۇنداق يېقىملىـق، شـۇنداق سـۆيۈملۈك ئـاۋاز 

. داق بولغاچقىال، سهن ئورنۇڭـدىن تـۇرۇپ جىممىـده تـۇردۇڭشۇن. ئىدى

ئهگهر بــۇ شــۇنداق تونــۇش، شــۇنداق يېقىملىــق بۈيــۈك ئــاۋاز بولمىغــان 

بولسا، ئۇ تاپانچىغا دوڭغايغاندا، سهن ئۇنىڭ جان يېرىگه ۋاققىده بىرنى 

نــى تۇتۇشــنىڭ كويىغــا » قۇرغــۇي«تىپىــپ، ئــۆزۈڭنى چهتــكه ئېلىــپ، 

بىـراق، بـۇ . زۇشنىڭ ئامـالىنى قىلغـان بوالتتىـڭئهمهس، ئۆزۈڭنى قۇتقۇ

ــهن  ــاچقىال، س ــاۋاز بولغ ــۇقهددهس ئ ــگه م ــۈچكه ئى ــېھرى ك ــۇنداق س ش

  .ھېچقانداق تهدبىر قولالنمىدىڭ

ئاھ، بۇ نىمه ئىش؟ بۇ مۇمكىنمۇ؟ زادى مۇمكىنمۇ؟ بۇ نىـمه ئۈچـۈن؟ 

ۇپ ئانام ئارقامدا پهيدا بول-ئاتا ،نىمه ئۈچۈن مهن بىر ئىش قىاليال دىسهم
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قالىدۇ؟ بۇ زادى نىمه ئۈچۈن؟ بۇ تاساددىپى توغرا كېلىپ قېلىشمۇ يـاكى 

تهقدىرنىڭ ئورۇنالشتۇرشىمۇ؟ بۇ تهڭرىنىڭ چاقچىغىمۇ ياكى جازاسـىمۇ؟ 

بىر ئهرنىڭ نىكاھىدا تۇرۇپ، باشقا بىر ئهرگه ـــ ئاشـىقىمغا تهلپـۈنگىنىم 

كــاھنى ئۈچۈنمــۇ؟ مــۇھهببهتنى نىكــاھتىن ئۇلــۇغ بىلگىــنىم ئۈچۈنمــۇ؟ نى

كۆزۈمگه ئىلماي، سهمهندهرگه قولۇمنىڭ ئۇچىنى تۇتقۇزمـاي، ئۇنىڭـدىن 

  !سۆزۈمنى ئالغىنىم ئۈچۈنمۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

سهن خىيالىڭنىڭ قۇيرۇقىنى چورتال كىسىپ، ئارقاڭغا ئۆرۈلـدۈڭ ـــ 

  : ده

  .ــ دهپ ھاياجانلىق ۋارقىرىدىڭ.. .!جېنىم دادا.. .!ــ دادا

ى؛ نهچچه ۋاقىتتىن بېرى يىتىمسىراپ شۇنداق، ئۇ سېنىڭ داداڭ ئىد

سـېغىنغان، تهڭرىــدىن ئۇنىــڭ ھهققـانىيهت مهيــدانىغا قايتىــپ كېلىــپ، 

  .گۇناھىنى يۇيۇشنى تىلىگهن مېھرىبان داداڭ ئىدى

  ــ بۇ سهنمۇ، قىزىم؟ 

داداڭنىڭ ئاۋازى دهسلهپ ھهيرانلىقتىن جىغىلداپ، كىيىن بوغۇلۇپ 

ئۇنىـڭ باغرىغــا . اقچى بولـدۇڭسـهن داداڭنىـڭ باغرىغـا تاشـالنم. قالـدى

 –بۇقۇلـــداپ يـــاش تـــۆكمهكچى بولـــدۇڭ؛ بـــارلىق شـــادلىق، دهرىـــت 

ـــر ـــان جهبى ـــۆرگهن راھهت، تارتق ـــاپىلىقلىرىڭنى، ك ـــالىرىڭنى، -خ جاپ

ــڭ  ــرهتلىرىڭنى داداڭنى ــق ھهس ــلىرىڭنى، جۇدالى ــك كهچمىش مۇھهببهتلى

رلىك باغرىغا تۆكۈۋهتمهكچى بولدۇڭ؛ ئاناڭنىڭ پاجىئهلىك ئۆلۈمىنى تهسى

سۆزلهر بىلهن بايان قىلىپ، داداڭنى تهسىرلهندۈرمهكچى، شـۇ ئـارقىلىق 

نىڭ » قۇرغۇي«ئهمما، . ئۇنى ھهققانىيهت مهيدانىغا ئهكهتمهكچى بولدۇڭ

» قۇرغـۇي«ئۇچۇپ كېتىشىدىن ئهنسىرهپ، كهيـنىڭگه دهل شـۇ چاغـدا، 

گهمىدىن چىقىپ، ئالدىڭدىن ئۆتمهستىن، ئېقىننىڭ ئىچكىرسىگه قـاراپ 

  . چتىقا

  !ــ توختا
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  ئاۋازىڭ كېچه بوشلۇقىدا جاراڭالپ، يۇلتۇزالرنى چۆچۈتۈپ تېخىمۇ

  .جىمىرلىتىۋهتتى

  .سهن داداڭنىڭ قولىدىكى تاپانچىغا ئېسىلدىڭ

  !تاپانچىنى ماڭا بىرىڭ ! ــ دادا

  بىراق، داداڭ تاپانچىنى بهرمىدى، ئهكىسچه؛

  .ــ دهپ ۋارقىرىدى! ، چاپسان قېچىڭ»قۇرغۇي«ــ 

  .قوغالشقا ئېتىلىۋىدىڭ، داداڭ بىلىكىڭدىن كاپپىده تۇتىۋالدى ئۇنى

  !ئۆلۈپ كىتىسهن ،ــ ئۇنداق قىلما، باالم

ئوبدان دادا، مهن خوش بولۇپ كىتهي سـىزدىن، مېنـى .. .!ــ مهيلى

  .قويۇپ بىرىڭ

ــۇنداق دهپ ــهن ش ــدىڭ،  ،س ــدۇڭ، تىپىرلى ــلهن يۇلقۇن ــا بى ئىلتىج

  .داداڭ سېنى قويۇپ بهرمىدى ،اقبىر. داداڭنىڭ قوللىرىنى تاتىلىدىڭ

  !ئۇ قېچىپ كېتىدۇ.. .!ــ دادا

  داداڭ تهمكىنلىك بىلهن دېدى؛

  .ــ ئۇ قېچىپ كهتمىسه بولمايدۇ، قىزىم

. ئۇچـۇپ كهتتـى، داداڭ ئۇچۇرىـۋهتتى» قۇرغـۇي«شۇنداق قىلىـپ 

سهن شۇ ! ئىستهكلىرىڭنى ئۆچۈرىۋهتتى –داداڭ سېنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ ئۈمىد 

شۇڭا، داداڭغـا نىـمه . لدىڭ؛ شۇ قهدهر ھهسرهتته قالدىڭقهدهر داغدا قا

-دىيشىڭنى، قانداق مۇئامىله قىلىشىڭنى بىلهلمهي يىغلىۋهتتىڭ؛ ئۆكسۈپ

  .ئۆكسۈپ ھهسرهت بىلهن يىغلىۋهتتىڭ

ده، بىر  –داداڭ گهمىگه كىرىپ كېتىپ، ھايالشىماي قايتىپ چىقتى 

تىقىـپ » قۇرغـۇي«ئۇنىـڭ . نهرسىنى قويۇن يانچۇقىغا تىققاندهك قىلدى

ئىچىڭـدىن ئۆرتىنىـپ -قويغان ئاخبارات ئىكهنلىكىنى جهزىم قىلىپ، ئىچ

  .تېخىمۇ بۇقۇلدىدىڭ

  .يۇلتۇزالر ئۆكسۈيتتى؛ كېچه ئۆكسۈيتتى

ئاخباراتنى تىقىـپ قويۇشـتىن » قۇرغۇي«بهلكىم، بۇنداق شارائىتتا 
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دادام قوينىغـــا بىـــر نهرســـىنى ... ئهنســـىرهپ، يهنه ئـــۆزى ئهكهتكهنـــدۇ

  .ققاندهك قىلدىغۇ ئهمىسه؟ بهلكىم، قىچىشقان يېرىنى قاشلىغاندۇتى

  .بىراق، بۇ ئويلىرىڭ ساڭا قىلچه تهسهللى بواللمىدى

ئـۇ بۈگـۈن بولمىسـا . نېمىال ئويلىغان بىلهن، قۇرغۇي ئۇچۇپ كهتتى

ھهر خىـل ئۇسـۇلالر بىـلهن دۈشـمهنگه يهنه ... ئهته، ئهته بولمىسا ئۆگۈن

  .دۇئاخبارات يهتكۈزۈپ بىرى

  ؟!ئهجهپ ئۇچۇپ كهتتىيا» قۇرغۇي«! ۋاي ئىسىت، ۋاي ئىسىت

غهزهپتىن ئۆتۈڭ يېرىلىپ . باغرىڭ سىرقىراپ ئاغرىپ كهتتى -يۈرهك 

  .بۈگۈنكى تهقدىرىڭدىن شۇ قهدهر يىرگهندىڭ. كهتكىلى تاسال قالدى

-سهن خىياللىرىڭنى يىغىپ، ئـۆزۈڭنى تۇتىۋېلىـپ، داداڭغـا قىسـقا

ــۈڭ ــقا دهرت تۆكت ــۆز ئ. قىس ــازاپلىق ك ــۈمىنى ئ ــلىق ئۆل ــڭ ئېچىنىش اناڭنى

  . ياشلىرىڭ بىلهن ناھايىتتى تهپسىلىي ۋه تولىمۇ تهسىرلىك بايان قىلدىڭ

ئۆكســۈپ يىغــالپ، مېنــى  –ئهمــدى دادام ماڭــا ئوخشاشــال ئۆكســۈپ 

كــۆز  باغرىغــا چىڭڭىــده باســىدۇ، تىكهنــدهك يۇمشــاق قــوللىرى بىــلهن

  .يدۇياشلىرىمنى سۈرتىدۇ، چاچلىرىمنى سىال

. ئويلىغىنىڭــدهك، داداڭ ســېنى باغرىغــا باســتى، ئهممــا يىغلىمىــدى

ئۇنىـــڭ باغرىنىـــڭ قېتىـــپ كهتكهنلىكىنـــى ھىـــس قىلـــدىڭ، خـــۇددى 

. چاچلىرىڭنى سىلىدى، كۆز ياشلىرىڭنى سۈرتتى. چېرىكلهرنىڭ باغرىدهك

  . ئهمما، قوللىرى يۇمشاق ئهمهس، پهقهت تىكهندهك يىرىك ئىدى

  ...خاتاالشقاندۇبهلكىم، تۇيغۇلىرىم 

ــهن - ــۇ س ــزىم، بۇلۇپم ــان، قى ــا قىلغ ــتا خات ــۇ ئىش ــاڭ ب ــمه . ئان نى

  قىالتتىڭالر تاغ ئوغرىلىرىغا ياردهم قىلىپ؟

كۈتۈلمىگهن بۇ جاۋاب تۇيغۇلىرىڭنىڭ خاتاالشمىغانلىقىنى ئىسپاتالپ 

 .بهردى

سـهن چهكسـىز قـاراڭغۇلۇق . ئهتـراپ تېخىمـۇ قاراڭغۇلىشـىپ كهتتـى

  .ۇمان بىلهن سىنچىالپ قارىدىڭئىلكىده داداڭغا گ
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ئالدىمدىكى مىنىڭ داداممۇ؟ يـاۋاش، ئـاق كۆڭـۈل، مىھرىبـان دادام 

  شۇمۇ؟

  .ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتى

  دادامنى مۇشۇ ھالهتكه كهلتۈرۈپ قويغان نهرسه زادى نىمه؟ 

  .بىلمهيتىڭ

  .دىدى داداڭ-ماڭ قىزىم، كېتىلى،  -

 ئۆيگىما؟ –چوپانغا ...نهگه؟ -

ۇشۇ شهرمهنده، پاسىقانه ھاياتىدىن قـول ئۈزىـدىغانال ئهگهر داداڭ م

بولسا، سهنمۇ بۇشهرهپلىك ئىنقىالبىـي ھاياتىڭـدىن ۋاز كىچىـپ، ئۇنىـڭ 

چــۈنكى، ســىنىڭ  .بىــلهن ئۆيۈڭالرغــا قايتىــپ كېتىشــكه رازى بۇالتتىــڭ

ــوق ئىــدى ــزى بولغــۇڭ ي ــڭ قى ــېنى يهنىــال . مۇناپىقنى ئهممــا، داداڭ س

  :ئۈمىدسىزلهندۈرۈپ قويدى

  .ياق، بىزنىڭ سهپكه -

ۋۇجۇدۇڭ يېقىمسىز تىترهك ئىسكهنجىسـىده مىجىلىـپ، نېرۋىلىرىـڭ 

 .زهخمىناك بولدى

ـــى - خىـــزمهت كۆرســـىتىپ، . يـــاق، دادا، بىزنىـــڭ ســـهپكه كېتىل

  ...ئانامنىڭ روھىنى خۇش قىلىڭ! گۇناھلىرىڭىزنى يۇيۇڭ

  :داداڭ سۆزۈڭنى بۆلدى

مهن ھهرگىز گۇناھكار  مهن ھېچقانداق گۇناھ قىلمىدىم،... گۇناھ؟ -

ــۈن ! ئهمهس ــانىيهت ئۈچ ــدىردىمۇ، ھهقق ــگهن تهق ــۈزدۈم دې ــاھ ئۆتك گۇن

  . قىلىنغان ھهرقانداق ئهسكى ئىش گۇناھ ھىسابالنمايدۇ

داداڭنىــڭ ھهر بىــر ئېغىــز ســۆزلىرىدىن مهغرۇرلــۇق ۋه ئىپتىخــار 

  .ئۇرغۇيتى

  ! ھه؟ -مۇشۇ مېنىڭ داداممۇ؟

  :ئىشهنگۈڭ كهلمهيتى، سورىدىڭ

  هرمۇ تېخى ھهققانىيهت ئۈچۈن كۆرهش قىلىۋاتامسىلهر؟سىل -
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 !ئهلۋهتته -

پهقهت بىر قـورام تـاش ئۈسـتىده ئولتـۇرۇپ، . سهن گهپ قىلمىدىڭ

  .كىچىك تىنىپ قويدۇڭ –ئۇلۇغ 

يـۈرىكىڭنى ھهسـرهت مۇجـۇيتى، . كېچه سۈكۈت ئاستىدا قالغانىـدى

ياۋۇزالرچه ئهسهبىلىرىڭ ئهلهم تهرىپىدىن . خۇددى ئالۋاستى چاڭگىلىدهك

غـۇرۇرۇڭنى خورلـۇق . ئېزىلهتتى، گوياكى جـۇۋازدا ئېـزىلگهن زىغىـردهك

  .تاتىاليتى، مىسالى ئوغرى مۈشۈكتهك

ســهن ئويلىناتتىــڭ؛ داداڭنــى قايىــل قىلىــپ، ئــۇنى گــۇمرانلىقتىن 

ئـاخىرى يـوق تۇيـۇق يولـدىن قايتۇرىۋېلىـپ، -توسۇپ، شهرمهنده، باش

تهدبىرلىــرى  ئۈســتىده   -ره نــۇرانه مهنــزىلگه باشــالپ كىرىشــنىڭ چــا

ئهستايىدىل ئويلىناتتىڭ؛ شۇ تاپتـا تاپانچـام بولسـا، ئاسـمانغا قارىتىـپ 

بىرال ئاتسام، يىگىتلهر كىلىـپ بولغـۇچه، دادامنىـڭ پۇتىـدىن قۇچـاقالپ 

يېتىۋالسام، يىگىتلهر كىلىپ دادامنى تۇتۇپ، پوللىك شـىتابىغا ئاپارسـا، 

  ....ۇرساممهن پولكوۋنىكقا چۈشهندۈرسهم، يالۋ

ـــاللىرىڭنى  ـــدهكال خىي ـــاق چىققان ـــدىن توقم ـــۇددى تۇلۇم داداڭ خ

  :تىرىپىرهن قىلىۋهتتى

  . ئۇنىڭ ئۈستىگه سىلهر ھهرگىز غهلبه قىاللمايسىله -

  :سهن بېشىڭنى كۆتۈرمهيال سورىدىڭ

  نىمشىقا؟ -

سـهن ... چۈنكى سىلهرنىڭ ئۇرۇشۇڭالر ھهققـانىي ئـۇرۇش ئهمهس -

 ...كىيىن چۇقۇم چۈشىنىپ قالىسهنتېخى كىچىك، بىلمهيسهن، 

داداڭ ساڭا بۇ ھهقته بىر مۇنچه چۈشهنچه بهردى، سـهن داداڭنىـڭ 

ـــى  ـــڭ سىياس ـــهن داداڭنى ـــدىڭ، س ـــرانال قال ـــاڭالپ ھهي ـــى ئ گهپلىرىن

  .سهۋىيىسىنىڭ بۇنچىۋىال تىز ئۈسۈپ كېتىشىنى ئويالپمۇ باقمىغانىدىڭ

قىزى بۇلۇپ شۇنداق بىر دادىنىڭ . نۇمۇس سىنى تاشقا پاتۇرۇۋهتتى

نـــــاھهقنى پهرق  -قالغانلىقىڭـــــدىن نۇمـــــۇس قىلىۋاتاتتىـــــڭ؛ ھهق
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ئېتهلمهيــدىغان، ھهققــانىيهت، ئــازادلىق، باراۋهرلىكنىــڭ نېمىلىكىنــى 

چۈشهنمهي تۇرۇپ، ھهققانىيهت، ئازادلىق، ئهركىنلىـك ئۈچـۈن كـۈرهش 

قىلىۋاتقـــان شـــۇنداق بىـــر پاســـىق بهخىتســـىز دادىنـــڭ قىـــزى بۇلـــۇپ 

سـهن نۇمۇسـتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن . ۇس قىلىۋاتاتتىـڭقالغىنىڭدىن نۇمـ

سۇمرۇغدهك پهرۋاز قىلىپ، كۆكته چاقناپ تۇرغـان يۇلتۇزالرغـا قۇشـۇلۇپال 

  .كهتكۈڭ كىلىۋاتاتتى

ـــاراتىنى  ـــدىكى ئاخب ـــنىڭ، قوينى ـــل قىلىش ـــهن داداڭنـــى قايى س

ــى ئېيىتقۇزىۋېلىشــنىڭ »قۇرغــۇي«ئېلىۋېلىشــنىڭ،  ــڭ زادى كىملىكىن نى

نىڭ كىملىكىنى بىلمهيـدىغانلىقىنى بىلىـپ »قۇرغۇي«گهرچه داداڭنىڭ (

ــۈنكى داداڭ  ــۇي«تۇرســاڭمۇ چ ــا »قۇرغ ــگهن بولس ــى بىل ــڭ كىملىكىن نى

ـــاتىن ـــۇي«‹: باي ـــڭ›قۇرغ ـــز قېچى ـــا » ، تى ـــنىڭ ئورنىغ دهپ توۋالش

دهپ توۋالپ سېلىشى  مۇمكىن » پۇكۇنى، تىز قېچىڭ«دىققهتسىزلىكتىن 

ده، تاللىغــان  –ىڭ مــۇمكىن ئهمهســلىكىنى چوڭقــۇر ھىــس قىلــد) ئىــدى

يۇلۇڭالرغا مېڭىۋېرىش قارارىنى چىقىرىپ، ئورنۇڭدىن لىككىـده تـۇرۇپ، 

  .دىدىڭ» خوش«داداڭغا 

داداڭ كهينىڭدىن ئهگىشىپ نېمىلهرنىدۇ دهيتى، سهن ئېقىن ئاغزىغا 

  :چىقىپ، داداڭغا بۇرۇلدۇڭ

ئۆلمىسـهك، ! خوش، دادا، خۇدا سـىزنى ئـۆز پاناھىـده سـاقلىغاي -

  !رالشقاندا كۈرۈشهرمىزئۇرۇش ئاخى

. شۇنداق قىلىـپ مهن بىـلهن بىلـله ماڭمامسـهن؟ ھـېچ بولمىغانـدا -

 ئۆيگىمۇ قايتىپ كهلمهمسهن؟

 ئهمىسه بىلله كېتىلىما؟-

-... 

ئۇنىڭ جـاۋابىنى كۈتتـۈڭ؛ بىـر سـائهت كۈتتـۈڭ؛ ھهتتـا بىـر ئۆمـۈر 

مېڭىپ قارا –ئاخىر ئۆز مهنزىلىڭگه ئارقاڭغا قارا . جاۋاپ بهرمىدى. كۈتتۈڭ

. ھهتتا جاھاننىڭ ئۇ چېتىگه بېرىپ بۇلۇپمـۇ ئارقاڭغـا قارىـدىڭ. كهتتىڭ
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شـۇنداق . داداڭنىڭ قارىسىمۇ كـۆرۈنمهيتى، قارىسـى تۈگـۈل، شهپىسـىمۇ

چـۈنكى، سـهن . بىر ئۆمۈر قارىدىڭ. سهن ئارقاڭغا قاراۋهردىڭ ،بولسىمۇ

  .داداڭنىڭمۇ خۇددى سهندهك ئۈمىدته ئىكهنلىكىنى ئۇقمايتىڭ

! خۇدا، ماڭا ئىچىڭ ئاغرىسۇن، دادامنـى ئـۆز پاناھىڭـدا سـاقالئاھ، 

ھىــدايهت ئــۇرۇقىنى چېچىــپ، ھهققــانىيهت  –ئۇنىــڭ كــۆڭلىگه تهۋپىــق 

ئاكــام سهمهندهرنى،ئاشــىقىم مهتســالىنى،مهن . مهيــدانىغا قــايتۇرۇپ كهل

تهلهي  –ئىسهن قىل، بىـزگه ۋىسـال،بهخىت  –ئۈچۈن ئۇرۇشالردا ئامان 

ـــش ئهت ـــۇ دادام ئىنقىال. بهخى ـــل، ھهرگىزم ـــا قى ـــرهت ئات ـــا نۇس بىمىزغ

  !ئېيىتقاندهك قىسمهتكه دۇچار قىلما

گازارمىغا كىلىپ قاتتىق چارچـاپ كهتكهنلىكىڭنـى ھىـس قىلـدىڭ؛ 

نىرۋىلىرىڭ قاتتىق زهخمىناك بولغانلىقىنى ھىس قىلدىڭ؛ شۇ ھارغىنلىك 

ىغا ئىلكىده داداڭنى قانداق قىلىپ بولمىسـۇن چۇقـۇم ھهققـانىهت مهيـدان

چۈنكى .قايتۇرۇپ كىلىشنىڭ نهقهدهر زۈرۈرلىكىنى چوڭقۇر ھىس قىلدىڭ

سهن داداڭدىن ئايرىلىپ قېلىشنى، ئۆمۈر بۇيى خورلۇق، نۇمۇس ئىچىده 

ياشاشنى خالىمايتىڭ؛ سهپداشلىرىڭ ئالدىدا، بۇلۇپمۇ سـهمهندهر بىـلهن 

ــدا  ــالىنىڭ ئالدى ــزى«مهتس ــڭ قى ــنى » مۇناپىقنى ــا قېلىش ــگهن ئاتاقق دى

  .مايتىڭخالى

ھهيرانلىـق ئىلكىـده ئاشـخانىغا . گازارما جىمىپ قالغانـدهك قىالتتـى

 –ئاشــپهز قاچــا . قورســىقىڭ قهۋهتــال ئېچىــپ كهتكهنىــدى. كىردىــڭ

قۇمۇشالرنى يىغىشتۇرىۋاتاتتى، ئۇنىڭدىن روتىنىڭ بۇيرۇقتىكى دۈشمهننى 

  .يۇقىتىش ئۈچۈن كهتكهنلىكىنى ئۇقۇپ، تېپىرالپ تۇرالمايال قالدىڭ

مۇشۇ ھهقته دۈشمهنگه مهلۇمات بهرگىلى گهمىگه بارغان » رغۇيقۇ«

ئاخباراتنى » قۇرغۇي«بولغىيمىدى؟ دادام ئاخباراتنى ئهكهتكهنمىدۇ ياكى 

  ! قۇيۇپ قويغىلى پېتىنالمىغانمىدۇ؟ شۇنداق بولغاندۇ ئىالھىم

ــانچه  ــڭ، ھهرق ــانچه تىلىگىنى ــڭ، ھهرق ــانچه ئويلىغىنى ســهن ھهرق

ن، داداڭنىڭ ئات چاپتۇرۇپ، ئاخباراتنى ھېلىغىچه ئىلتىجا قىلغىنىڭ بىله
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دۈشمهن قۇلىغا يهتكۈزۈپ بولغانلىقىنى قىيـاس قىاللمىـدىڭ، سـهن ئـات 

توقــاي يــارلىق ئىچىــده  –بىــلهن روتىنىــڭ كهينىــدىن قــوغالپ، ئهگــرى 

  . يېتىشىپ، روتا كوماندىرىغا ئهھۋالنى جىددى دوكالت قىلدىڭ

ــاڭالپ ــى ئ ــدىرى دوكالتىڭن ــا كومان ــايال روت ــپ تۇرم ــۆپ ئويلىنى ، ك

  : قۇشۇنغا چىكىنىشكه بۇيرۇق بهردى

  ! چېكىنىڭالر -

بــۇ بــۇيرۇق ســىلهرگه ئهمهس، گويــا يارنىــڭ ئىككــى قاســنىقىدىكى 

چوڭقـۇر ۋه داال ئۆسـۈملۈكلىرىنىڭ دالـدىلىرىغا يۇشـۇرۇنۇۋالغان -ئويـداڭ

  .دۈشمهنلهرگه بىرىلگهندهك، تۇيۇقسىزال ئوق يامغۇرى ئىچىده قالدىڭالر

  ئالدىن ماڭغان رازۋېدكىچىڭالر نېمىنى رازۋېد قىلدىكىن؟

  ...چېكىنىڭالر

سىلهر چىكىنهتتىڭالر، مۆكۈنهتتىڭالر، ئاتاتتىڭالر، ئهمما، دۈشـمهن 

ــى زايه  ــڭ تولىس ــان  ئوقۇڭالرنى ــا ئاتق ــته بولغاچق ــىلهر پهس ــزده، س ئىگى

توپىغا كېتهتتى گراناتالر گۈمبۈرلهپ پارتالپ، سىلهرنى توزغاقتهك يۇمشاق 

ــاالتتى ــى ئ ــدۇر جېنىن ــالغاچ كىملهرنىڭ ــگه س ــى لهرزى ــۆمهتتى، زېمىنن . ك

كىملهرنىڭدۇر بېشىنى ياراتتى، كىملهرنىڭدۇر پۇت قـوللىرىنى ئـۈزهتتى، 

  . ئۈچهي قارنىنى چۇۋۇۋېتهتتى، كۆزلىرىنى قۇياتتى

  !ۋايجان، قۇلۇم ئۈزۈلۈپ كهتتى -

  !ۋايجان، كۆزۈم قۇيۇلۇپ كهتتى -

-...  

ــۇنداق  ــزىلىگه مۇش ــىنى زىل ــان ۋادىس ــاداالر زهرهپش ــلىق س ئېچىنىش

  .كهلتۈرهتتى

. چېكىنهر ئـاخىرى يارنىـڭ ئاغزىغـا بېرىۋالـدىڭالر –سىلهر چېكىنهر 

ئهممــا بــۇ ســىلهرنىڭ ھــاالكهتتىن قۇتۇلــۇپ كهتكهنلىكىڭالردىــن دىــرهك 

چۈنكى، سىلهر يار ئاغزىدا يهنه دۈشمهننىڭ ئوت پىلمۇتچىسىغا . بهرمهيتى

پىلمۇتچىالرنىـڭ . پ، تۆت ئهتـراپتىن قاپسـىلىپال قالغانىـدىڭالردۇچ كىلى
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مامات سـىلهرگه قـارا قـانىتىنى . ئاغزىدىن ئۈزۈلمهي ئوت چاچراپ تۇراتتى

ھازىرقى بىردىنبىر يول ئېقىننىڭ ئۈستىگه . سۆرهپ، الغايالپ كېلىۋاتاتتى

چىقىۋېلىپ، كېلىۋاتقان دۈشمهننى توسۇپ تۇرۇپ، يار ئاغزىنىڭ ئىككـى 

ــدىب ــۇقىتىش ئى ــۇتچىالرنى ي ــىدىكى پىلىم ــڭ . ېش ــۈن يارنى ــڭ ئۈچ بۇنى

لىكىن، يار . ئۈستىگه چۇقۇم بىر ئامالالرنى قىلىپ چىقىشقا توغرا كىلهتتى

بىرىڭالرنىــڭ  –ئىگىــز، ئاســانلىققىچه چىققىلــى بولمــايتى، شــۇڭا، بىــر 

ئهپسۇسكى يارغـا ياماشـقانلىكى . دولىسىغا دهسسهپ چىقىشقا باشلىدىڭالر

ت يار ئۈستىدىكى دۈشمهنلهر تهرىپىدىن ئېتىلىپ، يارلىققا دومىـالپ يىگى

  . چۈشهتتى

  : تۇساتتىنال سهمهندهر سىنى چاقىرىپ قالدى

زۇمرهت، بۇ يهرده يار ئۈستىگه چىققىلى بۇلىدىغان يـول بـاركهن،  -

  . ماڭا ياردهملىشىڭ

راست، بۇ يار ئۈستىگه چىققىلى بۇلىدىغان يول ئىـدى، سـۇ ئويـۇپ 

  .ن كىچككىنه بىر ئېرىق سىلهرنى يارنىڭ ئۈستىگه باشالپ چىقاتتىكهتكه

ــىز  - ــۇراي، س ــۇرۇپ ت ــمهننى ت ــارقىمىزدىكى دۈش ــرهت، مهن ئ زۇم

  .دېدى سهمهندهر -پىلىمۇتچىالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭ،

سـهن شـۇ ئـوت . ئهللىك نهچچه قهدهم ئالدىڭـدا ئـوت ئۇچقۇنـدايتى

سـىلهر پىسـتىرمىدىن ئۇچقۇنىغا ماڭدىڭ، شۇ ئوت ئۇچقۇنى ئۆچكهنـدىال 

  . قۇتۇلۇپ كېتهلهيتتىڭالر

ــق قورســىقىدهك ــۇراتتى، خــۇددى بېلى ــپ ت ــۇق ئاقىرى . شــهرقى ئۇپ

  ...خورازالر چىللىغاتتى، ئىتالر قاۋىشاتتى

ســهن ئــوت ئۇچقۇنىغــا يانــدىن ئهمهس، ئايلىنىــپ ئارقــا تهرهپــتىن 

 سـهن يهر بېغىـرالپ ناھـايتى ئىھتىيـات بىـلهن. ېقىنالپ كهلمهكته ئىدىڭ

ئهگهر پىلمۇتچىالر تۇيۇپال قالسا ھهممه تىرىشـچانلىقىڭالر . ئىلگىرلهيتتىڭ

شــۇڭا . يوققـا چىقـاتتى، ھهتتـا ھهممىڭــالر تۈگىشىشـىڭالر مـۇمكىن ئىـدى

  . ئىھتىيات قىلمىساڭ بولمايتى
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سهن پىلمۇتچىغا يىگىرمه قهدهمچه قالغاندا، شهرقى ئۇپـۇق ئـوتتهك 

ىلىنى قايرىۋېتىشــكه تهمشــىلىپ تاۋالنغــان بۇلــۇپ، نــۇرانه قۇيــاش چــۈمب

دهل شۇ چاغدا، بىر پىلىمۇتچى كهيـنىگه ئۆرىلىـپ، قولىغـا بىـر . تۇراتتى

ســهن بىــر تــۈپ كــۆتمهك يۇلغۇننىــڭ دالدىســىدا . نهچـچه گرانــات ئالــدى

ــدىڭ ــدىڭ. ئى ــۆزلىرىڭگه ئىشــهنمهيال قال ــۆرۈپ ك ــۇنى ك ــڭ . ئ يۈرىكىڭنى

ــۆزلىرىڭنى چى ــاي، ك ــىغا پهرۋا قىلم ــده قىلىش ــۇرۇپ قاررتى ــپ ت مچىقلىتى

ئۇ قولىدىكى گىراناتنى يىگىتلهرگه قارىتىپ . ئۇنىڭغا سىنچىالپ قارىدىڭ

قاتتىق پارتالش بىلهن تهڭ باشال، قولالر، قانالر كۆككه ئۇچۇپ . تاشلىدى

پىلىمـۇتچى كهيـنىگه ئۆرىلىـپ، . ئۇپۇق قىپقىزىل قانغـا بۇيالـدى. چىقتى

  . يهنه گرانات ئالدى

  » !ۇدايىمۋاي خ!... شۇ، دهل شۇ«

ئارقىـــدىن قاراســـالۋهرگهن -ۋۇجـــۇدۇڭ قاراســـالپ كهتتـــى، ئارقـــا

  » !!!دادا«: يۈرىكىڭدىن مىھىرلىك سادا پارتالپ چىقتى

شۇنداق، ئۇ سىنىڭ داداڭ ئىدى؛ ئاتىلىق مېھرى بىلهن سېنى بېقىپ 

چوڭ قىلغان ياۋاش، مۆمىن، كۈيۈمچان، ساددا داداڭ ئىدى؛ تېخى تـۆت 

ڭرىدىن ئامانلىق، تهۋپىـق ھىـدايهت تىلىـگهن، بهش سائهت بۇرۇن ته –

ھهققهنىيهت مهيدانىغا قايتۇرۇپ كىلىشـنى ئىلتىجـا قىلغـان، ئۆتـۈنگهن، 

  .سۆيۈملىك داداڭ ئىدى

  . قۇلۇڭ كۇرجۇكتا قېتىپال قالغانىدى

. قوشـالپ گرانـات تاشـاليتتى –قوشالپ . داداڭ ھامانال ئوق ئۈزهتتى

  .تىترهيتتى، ۋۇجۇدۇڭ تىترهيتتى پارتالشتىن زېمىن تىترهيتى، يۈرۈكۈڭ

  . چىدىيالمىدىڭ، زادىال چىداپ تۇرالمىدىڭ

دهپ توۋاليمىكىن؟ دادام ئارقىسىغا قـاراپ » !دادا، ئۇنداق قىلماڭ«

بولغۇچه، يېنىدىكى چېرىك مېنى ئېتىۋهتسىچۇ؟ مهنال ئۈلۈپ سهپداشلىرىم 

ه قاراشـتىن نىمىشقا دادام كهينىگ...ھاالكهتتىن قۇتۇلۇپ قالسىغۇ مهيلىدى

كۆرمهيال قالغان بولسـام، ... بۇرۇنال كۇرجۇكنى بېسىۋهتمىگهن بولغىيدىم؟
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  !ئۇقمايال قاالتتىم، مهڭگۈ ئۇقمايال قاالتتىم

كــۆككه باشــالر، قــولالر ئۇچــۇپ . داداڭ ھهدهپ گرانــات تاشــاليتتى

  .چىققاتتى، زېمىن قانغا بۇيىالتتى

ۇ زور يهنه ســــۈكۈت قىلىــــش تېخىمــــ. زادىــــال چىدىيالمىــــدىڭ

  .مهغلۇبىيتىدىن دېرهك بىرهتتى

دادا، ۋاپاسـىز، رهھىمسـىز، بـاغرى تـاش ! ئاھ خۇدا، مىنى كهچۈر«

  »!قىزىڭىزنى كهچۈرۈڭ

مـۇھهببهت، چهكسـىز  -نهپـرهت، چهكسـىز مىھىـر  –چهكسىز غهزهپ 

ده مهن دادامنـى ئهمهس  -ھهسرهت يۈدۈپ ئورنىڭـدىن تـۇردۇڭ  –ئازاپ 

ــېس  ــگهن ھ ــاتتىم، دى ــداپ،  -دۈشــمهننى ئ ــۈزۈڭنى ئال ــلهن ئ ــۇ بى تۇيغ

ســهن . كۇرجـۇكنى قهھرىــڭ بىــلهن باســتىڭ، ئــوت ئۇچقــۇنلىرى ئــۆچتى

يهنه . داداڭنىڭ بېشى پىلمۇتقا چاپلىشىپ قالغانىـدى. يۈگۈرۈپال كهلدىڭ

  .بىر پىلىمۇتچى ئوڭدىسىغا ياتاتتى

سهن داداڭنىڭ پىلمۇتىنى ئالماقچى بولدۇڭ، لىكىن ئېلىشقا جۈرئهت 

چۈنكى، داداڭنىڭ ئـازابلىق چىرايىنـى، ئـازاپلىق ئۆلـۈمىنى . قىاللمىدىڭ

كۈرۈشــتىن قوققانىــدىڭ شــۇڭا يهنه بىــر پىلمــۇتچىنى قۇلۇڭغــا ئېلىــپ، 

پىلمۇتىڭنىــڭ . ئــاغزىنى قارشــى تهرهپتىكــى پىلىمۇتچىالرغــا قاراتتىــڭ

ـــدىن  ـــڭ ئاغزى ـــۇنلىرى چـــاچرايتتى؛ پىلمۇتىڭنى ـــوت ئۇچق ـــدىن ئ ئاغزى

ايتتى؛ پىلمۇتىڭنىــڭ ئاغزىــدىن نهپــرهتكه ئىلتىجــالىق كــۆز يېشــى چــاچر

  .تولغان ئازاپ، ئازاپقا تولغان مۇھهببهت چاچرايتتى

ئهپسۇسكى، بۇنىـڭ . مۇھاسىرىنى ئاخىرى بۆسۈپ چىقىپ كهتتىڭالر

. ئۈچۈن ئىنقىالپ خۇددى ساڭا ئوخشاشال ناھايتتى زور بهدهل تۆلىگهنىدى

ــۇز نهچــچه جهڭچ ــاران ئوتت ــدىن ئ ــا جهڭچى ــر روت ــات چــۈنكى بى ــال ھاي ى

  .قالغانىدى

ۋه داداڭ ھهققىدىكى ئىشالرنى پوللك كومانـدىرى » قۇرغۇي«سهن 

ئهمما، داداڭنـى ئۆزۈڭنىـڭ . تۇردىقارىي بهگكه تهپسىلى دوكالت قىلدىڭ
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ــا ئالمىــدىڭ چــۈنكى، ســهن قهلبىڭنىــڭ ئهڭ . ئېتىــۋهتكهنلىكىنى ئېغىزغ

ھهسـرهت –چوڭقۇر قاتلىمىغا پـاتۇرىۋهتكهن بـۇ سـىرنى قاتمۇقـات قـايغۇ 

بۇرۇقتۇرمــا . تۇمــانلىرى ئىچىــده بۇرۇقتۇرمــا قىلىــۋهتمهكچى بولغانىــدىڭ

  قىالالرسهنمىكىن؟

  .بىلمهيتتىڭ

ــدىڭالر ــا پاتقانى ــهنمۇ ئويغ ــۇ، س ــىلهرگه . پولكوۋنىكم ــا س ــۇ تاپت ش

ــاتتى ــۇ ھايــات بولغــان . ھېكىمــاخۇن تېۋىپنىــڭ قهدرى ئۈتۈلۈۋات ئهگهر ئ

تۇنۇپ بىرهلهيتى بۇ تامـامهن  نى»قۇرغۇي«بولسا، جهڭچىلهر ئارىسىدىن 

ئهمــدى ئــۇنى كىــم تۇنــۇپ بىرهلهيــدۇ؟ ئۇنىــڭ ھهقىقــى . مــۇمكىن ئىــدى

ســاالھىيتىنى كىــم ئاشــكارىلىيااليدۇ؟ ئۇنىڭغــا كىــم، قانــداق قىلتــاق 

  قۇرااليدۇ؟ قۇرالىغان تهقدىردىمۇ، قۇرغان قىلتاققا ئۇ چۈشهمدۇ؟

نى » قۇرغۇي« ئهمما. بىلمهيتىڭ؛ بىلمهيتىڭالر؛ ھېچكىم بىلمهيتتى

  .زادى تۇتماي بولماتتى

گهپ قــۇالقتىن  -دېـدى پولكوۋنىـك، -بـۇنى ھـېچكىمگه تىنمــاڭ، -

ـــپ،  ـــا يېتى ـــۇي«قۇالقق ـــۇن،» قۇرغ ـــۇ بىـــردهم  -ئۈركـــۈپ كهتمىس ئ

ســىز بۈگــۈنال  -ئويلىنىۋالغانــدىن كىــيىن، جىــددى بــۇيرۇق قىلــدى،

. رۈشـۈڭبىلهن ئاالقىلىشىڭ، ئىمكان بار بىۋاسته كۆ» كۆك بۆره«بېرىپ،

  ! نىڭ ساالھىيتىنى ئېنىقلىسۇن» قۇرغۇي«ئۇ بىر ئامال قىلىپ 

روتىغــا كېلىــپ، . ســهن بۇيرۇققــا بىنــائهن روتىغــا قايتىــپ كهتتىــڭ

ـــۇي« ـــۆره«، »قۇرغ ـــۆك ب ـــالىغا » ك ـــۇ ئىشـــالرنى مهتس ـــدىكى ب ھهققى

  .دهپ سۆزلهپ بهردىڭ» ھېچكىمگه دېمه«

ۇس رازۋېـدكا ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتكهنده پوللىك شىتابىدا مهخس

ئـۇ . بۆلىمى قۇرۇلۇپ، مهتسالى شۇ رازۋېدكا بـۆلىمىگه يـۆتكهپ كېتىلـدى

تۇتـۇش ... »تـۈلكه«، »قۇزغۇن«، »قۇرغۇي«مېڭىش ئالدىدا ئۆزىنىڭ 

نى چۇقـۇم تۇتـۇپ، » قۇرغۇي«ئاالھىده ئهترىتىگه قاتنىشىدىغانلىقىنى، 

سهن بىـلهن ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ قىساسىنى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، 
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ســهن ئۇنىڭغــا خهيىرلىــك تىلهكلهرنــى . ناھــايتى ئالــدىراش خوشالشــتى

  .تىلهپ قالدىڭ

ــىتابىغا  ــك ش ــهن پوللى ــده، س ــۈن ئۆتكهن ــى ك ــدىن يهنه ئىكك ئارى

بىلهن بىۋاسته ئاالقىلىشىشـكه » كۆك بۆره«چۈنكى، ساڭا . چاقىرتىلدىڭ

. ۈشمىدىڭبۇ قېتىم سهن كۆك بۆره بىلهن بىۋاسته كۆر. توغرا كهلگهنىدى

پهقهت شهرتلىك جاي ــ پـور سـۆگهتنىڭ كاۋىكىـدىن ئاخبـاراتنى ئېلىـپ 

سـهن ئاخبـاراتنى قومانـدانلىق شـىتابىغا تاپشۇرۇشـتىن . قايتىپ كهلدىڭ

  .بۇرۇن ئۇقۇپ كۆرۈپ چۆچۈپال كهتتىڭ

  »!...خاتا ئوقۇدۇممۇ يا؟«

  ،»قۇرغۇي«سهمهندهر ــ «: قايتا ئوقۇدۇڭ

  ›»كۆك بۆره‹ــ                                               

ۋاي خــۇدايىمهي، بــۇ نــېمه ئىــش؟ بــۇ مۇمكىنمــۇ؟ ســهمهندهر ئاكــام 

  !مىدۇ؟» قۇرغۇي«راستىنال 

بۇلـۇپ قېلىشـىغا زادىـال » قۇرغـۇي«ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتى؛ ئۇنىـڭ 

قۇلۇڭـدىكى پاكىـت . ئهممـا ئىشـهنمهي بولمـايتتى. ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتـى

  .ئىچىڭدىن يىغا قايناپ چىقتى –ئىچ . تتىسېنى ئىشىنىشكه قىستاي

  .زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ بۇقۇلدىدىڭ

  ...بولۇپ قالىدۇ؟» قۇرغۇي«سهمهندهر ئاكام قانداقسىگه 

ئۇنىـڭ بىــلهن بىــر روتىــدا بىلـله جهڭ قىلغــان تۇرســاق، روتىــدىن 

ئهمهس، بۇ بىر » قۇرغۇي«ئۇ ھهرگىز ! ئايرىلغان بولغىيمىدىيا؟ ياق، ياق

  !خاتالىق

كـۆك «چـۈنكى سـهن . دىنال بـۇ پىكىرىڭـدىن يالتىيىـپ قالـدىڭبىر

نىـڭ سـىلهرنى ھـازىرغىچه بىـرهر قېتىممـۇ خاتـا ئاخبـارات بىـلهن » بۆره

ئۇنىـــڭ ســـىلهرگه ئىشهنچىســـىز . تهمىـــنلهپ باققـــانلىقىنى ئۇقمايتتىـــڭ

  . ئاخباراتنى ھهرگىز ئهۋهتمهيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتىڭ

ھايۋاننىڭ «! چۇقۇم شېرىكى بار...  ؟ناۋادا ئۇنىڭ شېرىكى بولسىچۇ
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» قۇرغــۇي«نىمىشــقا ئــۇ » ئالىســى تېشــىدا، ئادهمنىــڭ ئالىســى ئىچىــده

ئىكهنلىكىـدىن گۇمانالنسـام، » قۇرغـۇي«بولمايدىكهن؟ نىمىشقا ئۇنىـڭ 

نـامراتلىقتىن جـاق ... ئىكهنلىكىگه ئىشهنسـهم بولمايـدىكهن؟» قۇرغۇي«

ئـۇ مىنىـڭ . ېتىلغاندۇ تـايىنلىقتويۇپ، بىرهر يامبۇغـا، بىـرهر تىلالغـا سـ

نېمانـــداق ئالىيجانـــاپ بۇلـــۇپ ‹. ده –ســـۆزۈمنى بىكـــار بهرمهپـــتىكهن 

  ! دېسهم تېخى› كهتتىكى

خاتىرســـىنى دهپ، مىنىـــڭ ئـــۆزىگه چېتىلىـــپ  –ئاچامنىـــڭ يـــۈز 

. ئهزهلـدىن دۇرۇس ئهمهس! قېلىشىمنى خالىماي، سـۆزۈمنى بهرگهن گهپ

ھـۇ، . يولدىن قايتىـپ كهلمهيتـى دۇرۇس بولغان بولسا، شۇ چاغدا يېرىم

  ! تۇزكور، ۋىجدانسىز مۇناپىق

ــاپىق ــاپ مۇن ــاڭا، ئالىيجان ــمهت س ــۈزۈمنى ! رهھ ــا س ــمه بولس ھهر نى

بېرىپتىكهنسهن، بولمىسا مۇناپىقنىڭ قىزى، مۇناپىقنىڭ خۇتـۇنى بۇلـۇپ 

ئاھ خۇدا، مهن سـاڭا زادى نىـمه گۇنـاھ قىلغـان؟ باققـان . قالىدىكهنمهن

  !چىقسا، يهگكهن ئېرىممۇ مۇناپىق چىقسا داداممۇ مۇناپىق

. ئۆكســـۈپ ھهســـرهت بىـــلهن يىغلىـــدىڭ –يىغلىـــدىڭ؛ ئۆكســـۈپ 

ــك  ــاراتنى پولكوۋنى ــپ، ئاخب ــىتابىغا كىرى ــك ش ــڭ پوللى ــان پېتى يىغلىغ

قولغـا  –ئوفېتسىرالر ئاخبـاراتنى قولـدىن . تۇردىقارىي بهگكه تاپشۇردۇڭ

ــر  ــرانلىقتىن بى ــۈرۈپ، ھهي ــر ك ــۇ بى ــۈزۈپ، بىرم ــاراپال  –ئۆتك ــرىگه ق بى

» قۇرغــۇي«قېلىشــتى، ئۇالرمــۇ ســهمهندهردهك قهيســهر بىــر جهڭچىنىــڭ 

  .ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهيۋاتاتتى

 -چهكسىز قايغۇ ھهسرهت بىلهن تولغان يۈرىكىـڭ، قهلبىـڭ، تومـۇر

ئۈگىلىرىڭ، چىڭقىلىپ پارتالپ كېتىشكه تهمشىلىپ  –تۇمۇرلىرىڭ، ئۈگه 

ـــرۋا  ـــان نې ـــڭ شـــۇ  –تۇرغ ـــا مهتســـالىنىڭ ئاشـــىقانه ھۈجهيرىلىرى تاپت

تهسهللىسىگه مۇھتاج بۇلىۋاتقانلىقىڭنى ھېس قىلىۋاتاتتىڭ؛ مهتسـالىنىڭ 

تهلۋىلهرچه سۈيۈشلىرىگه مۇھتاج بۇلۇۋاتقانلىقىڭنى ھېس قىلىۋاتاتتىـڭ؛ 

ــۆيگۈ  ــىز س ــاك غۇبارس ــالىنىڭ پ ــاج  –مهتس ــۇر مۇھت ــۇھهببىتىگه چوڭق م
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ــڭ ــېس قىلىۋاتاتتى ــانلىقىڭنى ھ ــهن . بۇلۇۋاتق ــاجلىق س ــۇنداق مۇھت مۇش

  .ئىلكىده خامۇشانه قهدهملهر بىلهن روتىغا قايتىپ كهلدىڭ

كۈتكىنىڭگه يارىشا ئۇ . سهن مهتسالىنى تهقهززالىق بىلهن كۈتهتتىڭ

ئۇ ساڭا . ئهتىسى سهھهردىال تۆت نهپهر يىگىت بىلهن روتىدا پهيدا بولدى

ــك يېقىشــلىرى، مۇھبب ــى، مۇھهببهتلى ــك ئاشــىقانه تهســهللى بهرگىل هتلى

 –باغىرالشلىرى، مۇھهببهتلىك سۆيۈشلىرى ئارقىلىق، قهلبىڭدىكى ئهلهم 

ــى  ــى، روھىڭن ــۈڭنى خــۇش قىلغىل ھهســرهتنى قــوغالپ چىقىرىــپ، كۆڭل

ئۇرغۇتقىلى ئهمهس، پوللىك شىتابىنىڭ بۇيرۇقىغا بىنـائهن سـهمهندهرنى 

شۇڭا بۇ قېـتىم سـاڭا ئۇنىـڭ تهبهسسـۇمزارىدا . قولغا ئالغىلى كهلگهنىدى

ــ ــدى؛ س ــىپ بولمى ــرىش نېس ــىڭىپ كى ــا س ــش، ئهتهش باغرىغ هيله قىلى

چوغــدهك لهۋلىرىــدىن مــۇھهببهت زهمزىمــى ســۈمۈرۈپ، مهۋجۇتلۇقــۇڭنى 

چـۈنكى ئـۇ كهلگهنـچه كىلىـپ، سـهمهندهرنى . ئۇنتۇش نىسىپ بولمىـدى

شـۇ كـۈنلهرده . چهمبهرچاس باغالپ، پوللىك شىتابىغا ئېلىپ كهتكهنىدى

ئهي شهپقهتلك قـادىر «: ىن خالى بولمايتتىتىلىكىڭ، دىلىڭ، ئىلتىجاد

ئىگهم، مهتسـالىنى مهن ئۈچـۈن جهڭـلهرده، ۋهزىـپىلهرده ئـۆز پاناھىڭـدا 

) دىگۈڭ كهلمىـدى› ئاكا‹(تاغدهك ئىشىنىپ يۈرگهن سهمهندهرمۇ ! ساقال

ئهمـدى مېنىـڭ بـۇ دۇنيـادا مهتسـالىدىن . ساتقۇن مۇناپىق بۇلـۇپ چىقتـى

، يۆلهنگۈدهك، كۆڭلـۈمنى ئاۋۇنـدۇرۇپ،  باشقا تارتىشقۇدهك، تېۋىنغۇدهك

ـــدى ـــهم قالمى ـــېچ نهرس ـــدهك ھ ـــۈرىكىمنى كۈلدۈرگى ـــهمهندهردهك . ي س

. مۇناپىقنىڭ جاجىسىنى ۋاقتىدا بېرىپ، ئىنقىالبىمىزغا نۇسرهت ئاتـا قىـل

  »!دادامنىڭ ياتقان يېرىنى جهننهتته قىلغىن

ــپ  ــدىغانلىقىنى بىلى ــنهتكه كىرهلمهي ــڭ جهن گهرچه ســهن مۇناپىقنى

  .ساڭمۇ، ئالالدىن يهنه داداڭغا جهننهتتىن ئورۇن بېرىشنى تىلهيتىڭتۇ

سـهمهندهرگه ئۈلـۈم جازاسـى . پوللىـك شـىتابىغا يهنه چاقىرتىلـدىڭ

ــده  ــمهت ئىلكى ــپ، زۇل ــده قېيى ــىڭ پىررى ــاڭالپ، بېش ــى ئ بېرىلگهنلىكىن

سهن . يۈرىكىڭ پىژىلداپ ئېچىشىپ، قهلبىڭ ئۈنسىز نىدا قىلدى. قالدىڭ
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ــۇي« ــى ت»قۇرغ ــداپن ــۈكلىرىنى يۇڭ ــاڭ، ت ــوينىنى -ۇتىۋالس ــداپ، ب يۇڭ

تولغاپ ئۈزۈۋهتمهكچى بولغانغۇ؟ ئهمـدى ئۇنىڭغـا ئۈلـۈم جازاسـى -تولغاپ

بىرىلگهنلىكىنى ئاڭالپ نېمىشقا ئىـچ ئاغرىتىسـهن؟ نـېمه ئۈچـۈم ئۇنىڭغـا 

  قايغۇرۇپ، مهخپى ئازاپلىنىسهن؟

  .بىلمهيتىڭ

بىـلهن ئىمكـان » كـۆك بـۆره« -دىدى پولكوۋنىڭ، -سىز بېرىپ، -

لىقـى راسـتمۇ »قۇرغۇي«سهمهندهرنىڭ . قهدهر بىۋاسته كۈرۈشۈپ كىلىڭ

ــنىقالپ  يــاكى بــۇ بىــر ئۇقۇشماســلىقمۇ ۋه يــاكى قىلتــاقمۇ، قايتــا بىــر ئې

  .باقسۇن

ــۇردۇڭ، شــامالدهك  ــده ئورنۇڭــدىن ت ســهن چهكســىز شــادلىق ئىچى

ڭ ھهر بىــر قهدىمىــ. يهڭگىــل قهدهمــلهر بىــلهن كۈيباغقــا قــاراپ ماڭــدىڭ

ئۇلۇغ پهرۋهتدىگارىم، سهمهندهرنىڭ «: ئىلتىجا ۋه ئۈمىد بىلهن بېسىالتتى

 » !بۇلۇپ قېلىشىدىن ئۆزۈڭ ساقلىغايسهن› قۇرغۇي‹

يۈرىكىڭنىــڭ ھهر بىــر رىتىمــى ئىلتىجــا ۋه ئۈمىــد بىــلهن ســوقاتتى 

  »!بۇلۇپ قالمىيدى ئىالھىم› قۇرغۇي‹سهمهندهر «

كـۆك «‹: هن يىغىالتتـىئۆپكهڭ ئىلتىجا بىلهن كېرىلىپ، ئۈمىد بىل

ھـۆرمىتى ئۈچـۈن؛ ماڭـا بولغـان  –، بىـر يۇرتلىقىمىزنىـڭ ھهققـى ›بۆره

مۇھهببىتىنىڭنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن، يهنه بىـر تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىپ، 

نىڭ ھهقىقى ساالھىيتىنى قايتـا بىـر ئېـنىقالپ بېقىـڭ، خاتـا › قۇرغۇي‹

  » !بۇلۇپ قالمىسۇن

ئاتقا مىندۈرۈپ، خهيىرلىك  ئهپسۇسكى، قايسى كۈنى كېچىده سېنى

» كۆك بـۆره«تىن » چېرىك«تىلهكلىرى بىلهن ئۇزىتىپ قويغان ھېلىقى 

نىڭ چېرىكلهر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئۇقۇپ، ھهسـرهت ئىلكىـده 

ئۈمىـد ئىلتىجالىرىـڭ پۇررىـده تـوزۇپ كېتىشـتى، خـۇددى قـارا . قالدىڭ

  .بوران سوققان توزغاقتهك

دېـــگهن ئاخبـــاراتنى ســـۆگهتنىڭ ›» قۇرغـــۇي‹ –ســـهمهندهر « -
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  . تىن»چېرىك«دهپ سورىدىڭ -كاۋىكىغا سىز تىقىپ قويغانما؟

ــۇپ  - ــپ قۇي ــارات تىقى ــا ئاخب ــازىرغىچه ســۆگهتنىڭ كاۋىكىغ مهن ھ

مىنىـڭ ۋهزىـپهم، دۈشـمهنلهرنى . نىـڭ ئىشـى» كۆك بۆره«بۇ . باقمىدىم

النىنـى يالغان ئاخبارات بىلهن تهمىنلهپ، ئۇالرنىـڭ ئـۇرۇش سـېپى ۋه پى

  ...قااليمىقان قىلىش

نىڭ زادى كىملىكىنى قايتا بىر » قۇرغۇي«ئهمدى قانداق قىلىمىز؟  -

  ئېنىقالپ باققىلى بولماسما؟

بۇ بىـر . ھايات بولغان بولسا، تامامهن مۇمكىن ئىدى» كۆك بۆره« -

» كــۆك بــۆره«. قىلتـاقمۇ يــاكى راســت ئاخبــاراتمۇ، ئېنىقلىقىنــى بــۇالتتى

ــۇي« ــهم» قۇرغ ــڭ س ــۇلدا نى ــى ئۇس ــدىن، قايس ــى كىم هندهر ئىكهنلىكىن

ئۇ بىـر  -شۇنداقتىمۇ تىرىشىپ باقاي،... ئېنىقلىدى، بۇنى مهن بىلمىسهم

ده، –دهم جىــم بۇلــۇپ قالغانــدىن كىــيىن، لىككىــده بېشــىنى كۈتــۈردى 

ھهر ئىككـى  -ئاخبارات يۇشۇرىدىغان شـهرتلىك جـاينى بىكتىـپ بۇلـۇپ،

  .دهپ سهن بىلهن خوشالشتى -كۈنده بىر قېتىم يوقالپ تۇرۇي،

سهن چۈيۈنـدهك ئېغىـر قهدهملىرىڭنـى ھهيرانلىـق ئىلكىـده سـۆرهپ 

قانداق بۇلـۇپ ئاشـكارىلىنىپ قالغانـدۇ؟ » كۆك بۆره«: خىيال سۈرهتتىڭ

پاش قىلىپ قويدى؟ » قۇرغۇي«، »قۇرغۇي«كىم ئاشكارىالپ قويغاندۇ؟ 

ى قانـداق نىڭ خوجا ئهخمهت ئىكهنلىكىن» كۆك بۆره» «قۇرغۇي«توۋا، 

چـۈنكى، ! ئىـكهن» قۇرغـۇي«بىلىپ قالغاندۇ؟ توغرا سهمهندهر راستىنال 

بولمىسا، » كۆك بۆره«غوجهخمهت . ئۇنى غوجهخمهت قۇتقۇزۇپ قاپتىكهن

ــــاردىن  ــــى  –بىك ــــان رهقىبىن ــــۇن قىلىۋالغ ــــىقىنى خۇت ــــا ئاش بىكارغ

كــۆك «قۇتقۇزۇۋاالمـدۇ؟ مۇشــۇنىڭغا ئاساســهن، ســهمهندهر غــوجهخمهتنى 

. پ ھۈكۈم قىلىپ ئۇنى دۈشمهنلهرگه ئاشـكارىالپ قويغـان گهپده» بۆره

  !»قۇرغۇي«سهمهندهر ! چۇقۇم شۇ

ئهمىســه نېمىشــقا «: قهلبىڭــدىن ســۇئاللىق ســادا كۈتۈرۈلــۈپ قالــدى

نـى ئاشـكارىالپ قويمـاي، ›كـۆك بـۆره‹سهمهندهر شۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـده 
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  » بهش ئاي ئۆتكهنده، ئاندىن ئاشكارىالپ قۇيىدۇ؟–ئارىدىن تۆت 

› قۇرغۇي ‹چۈنكى ئۇ چاغدا سهمهندهر تېخى «: دهلىل كۆرسهتتىڭ

-بولمىغــان بــولغىيتى؛ ئــۇ چاغــدا تېخــى گومىنــداڭچىالر ئۇنىڭغــا ئــالتۇن

  »كۈمۈش بهرمىگهن بولغىيتتى؛

  » !ياق«: قهلبىڭدىكى سادا يهنه رهت قىلدى

لۇق › قۇرغۇي‹: چۈنكى، ئۇ! ياق«بىراق سهنمۇ بوش كهلمىدىڭ؛ 

چـۈنكى دادام ئىـنقىالپ ئۈچـۈن . دىن ھېچكىم گۇمانالنمايـدۇقىلسام، مهن

ــۇ  ــوغلى، ئۆزۈمم ــڭ ئ ــى قۇرباننى ــگهن ئىنقىالب ــان، مهن دې ــان بولغ قۇرب

  »!›قۇرغۇي‹شۇڭا سهمهندهر چۇقۇم . قهھرىمان، دهپ ئويلىغان گهپ

  .ئاخىرى سهن غهلبه قىلدىڭ

خىيـال، پهرهز، -سهن بولغان ئهھۋالنى، ئۈزۈڭنىڭ بۇ ھهقتىكى ئوي

ــك  ــۈڭنى پولل ــاخىرقى ھۆكۈم ــلىرىڭنى ۋه ئ ــهنچىلىك قاراش ــان، ئىش گۇم

شـۇنىڭ بىـلهن سـهمهندهرنىڭ . كوماندىرىغا تهپسـىلى دوكـالت قىلـدىڭ

  . لىقى مۇقىملىشىپ قالدى»قۇرغۇي«

  .سهن پوللىك شىتابىنىڭ رازۋېدكا بۆلىمىده ئېلىپ قېلىندىڭ

» كـــۆك بـــۆره«ھېلىقـــى شـــهرتلىك جايـــدىن بىـــر قـــانچه قېـــتىم 

  . زاسىدىكى ئاخباراتالرنى ئهكهلدىڭئىم

ــمهنلهرنىڭ  ــهن دۈش ــۆره«س ــۆك ب ــپ »ك ــۈرۈپ تۈگىتى ــى ئۆلت لهرن

بواللمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلىپ، تېخىمـۇ زور ئۈمىـد ۋه ھايـاتى 

  .كۈچكه تولدۇڭ

  

*              *             *  

  

چۈنكى، . ئاخىرىنى ئوقۇغۇڭ كهلمىدى. كىتابتىن بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ

ــۆرهپ  ــلهن س ــىددهت بى ــا ش ــۆز قوينىغ ــېنى ئ ــى س ــڭ ئهسلىمىس ئۆزۈڭنى

 ...كېتىۋاتاتتى
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23  

  

چوپـان دهرياسـىنىڭ . چوپان ۋادىسى كۆكلهم پهيـزىگه چۆمگهنىـدى

شاۋقۇنى ئـازادلىق، تىنىچلىقـتىن ئىبـارهت ئهق قىممهتلىـك، ئېرىشمىسـه 

ـــۈ  ـــڭ ئېزگ ـــان خهلنى ـــكهن چوپ ـــا ئېرىش ـــدىغان بايلىقق ـــى بولماي قهتئ

 –رىنى، چوپــان قۇشــلىرىنىڭ ھايــاتبهخىش كــۈيلىرىنى يىــراق ناخشــىلى

سىلهر مۇشۇنداق خاسـىيهتلىك مىنـۇتالردا ئىلىـنىش . يىراقالغا ئهكېتهتتى

كهنتىسىكى چوپان داۋىنىنى ساقلىغاچ ھۇررا سـادالىرى ئىچىـده ئاتاكىغـا 

بـۇ ئىـش دهل شـۇ خاسـىيهتلىك . ئۆتۈشنى تهقهززالىق بىلهن كۈتهتتىڭالر

  :يۈز بهرگهنىدى مىنۇتالردا

ىسىملىك بىر .بىر كۈنى ئايدىڭ كېچىده سىلهر يامۇلنىڭ ئېلى دورغا

. دورغىسىنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇنى ۋىزۋوت كوماندىرىنىڭ ئالدىغا ئهكهلدىڭالر

دهپ ســوراق » چوپانغــا نېمىشــقا ماڭغــان؟«: ۋىــزۋوت كومانــدىرى ئــۇنى

ـــــــلهپ  ـــــــىنى تهڭ ـــــــدىن تاپانچىس ـــــــدى، ئان ـــــــتىڭنى «قىل راس

ــــۇتتى» !تىۋېتىمهندېمىســــهڭ،ئې ــــۇ. دهپ قورق ــــراق ئ ــــا «: بى يايالقق

ســىلهر ئۇنىــڭ گېــپىگه ئىشــهنمىدىڭالر، . دهپــال تۇرۇۋالــدى»...مېڭىپــتىم

ــهنمىدىڭ ــى ئىش ــهن قهتئ ــۇ س ــدىن . بۇلۇپم ــڭ قۇلى ــهن ئۇنى ــۈنكى س چ

شۇملۇقتىن باشقىسى كهلمهيدىغان ياۋۇز، رهھىمسىز چايان ئىكهنلىكىنـى 

  . ئوبداق بىلهتتىڭ

  .دىدى ۋىزۋوت كوماندىرى –! رئاختۇرۇڭال -

كـــۆڭلهك، چاپانلىرىنىـــڭ يـــانچۇق،  –ســـىلهر ئۇنىـــڭ ئىشـــتان  -

تاشــلرىنى، ئۆتۈكىنىــڭ پىتهكلىرىنــى ئــاال قويمــاي ئــاختۇرۇپ  –ئهســتهر

شۇنداق . چىقتىڭالر، ھهتتا ئاختۇرمىغان ئېشىكىنىڭ ئۇچۇلۇقىمۇ قالمىدى

 . ئاختۇرساڭالرمۇ ھېچنىمه تېپىلمىدى

 !ماڭه،يوقال -
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ئۇنىـڭ قارىســى كـۆزدىن ئهمــدىال يۇقىلىـپ تۇرۇشــىغا، بىـر ئىــش   

  :بار ئاۋازىڭ بىلهن ۋارقىرىدىڭ. دۈككىده ئېسىڭگه كېلىپ قالدى

  !ھهي ئېلى دورغا، توختا -

سېنىڭ بۇ ياڭراق ئاۋازىڭدىن ھهممىسى چۆچۈپ كېتىشتى، ھهيران  -

كـۈچى  قېلىشتى، ھهتتا كۆكته جىلۋىـده تۇرغـان نـۇرانه ئـايمۇ، پۈتكـۈك

بىلهن جىمىـرالپ تۇرغـان يۇلتۇزالرمـۇ، بهلكىـم، ئېلـى دورغىمـۇ چۆچـۈپ 

 !كهتكهندۇ

سـهن . دهپ سـورىدى سهپداشـلىرىڭ -سهمهندهر، نـېمه بولـدى؟  -

 :جاۋاپ بىرىشنىڭ ئورنىغا يهنه ۋارقىرىدىڭ

 !سۇرايدىغان يهنه گهپ چىقىپ قالدى. مىيهگه كهل -

پهيــدا بۇلــۇپ، پۈكلىنىــپ ئــۇ ئېشــىكىنى يېــتىلهپ ئالــدىڭالردا يهنه 

  .ئېگىلدى

  .خوش غۇجام -

 !ئۆتۈكۈڭنى ساله -

ھـــازىر ... ھـــا... بـــۇ... مـــى، بـــۇ –ئـــى «: بىـــراق، ئېلـــى دورغـــا

  . دهپ كېكهچلهپ، ئۈتۈكىنى سېلىشنى رهت قىلدى» ئاختۇردىڭالرغۇ؟

  . دهپ سورىدى ۋىزۋوت كوماندىرىمۇ -. ھازىر ئاختۇردۇقيا -

 !هنمهن ئۆزۈم قايتا ئاختۇرىم -

ــىپ  - ــى كېس ــڭ چهمىن ــپ، ئۆتۈكىنى ــى ئېلى ــاختۇردۇڭ، پىچىقىڭن ئ

ئاجراتتىڭ، رهختىنىڭ تىكىلىشىنى سـۆكۈپ داسـتىخاندهك يېيىۋهتتىـڭ، 

دىگهن » !قارا«السسىده بۇلۇپ قېلىۋىدىڭ، كالالڭدا . ھېچنىمه چىقمىدى

 .بىر نىدا زايه بولدى

 » نهگه قارىسام بۇالر؟« -

. ڭ بىردىنال بىر ياماققا چۈشۈپ قالدىشۇنداق ئويالپ بولغۇچه، كۆزۈ

  .چوڭقۇر ئۈمىد بىلهن ياماقنى سۆكتۈڭ، بىر ۋاراق قهغهز چىقتى

  ؟!بۇ نىمه -
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ئۇنىـڭ جـاۋاب . ئېلى دورغـا جـاۋاب بهرمىـدى، جـاۋاب بىرهلمهيتتـى

الغىلــداپ تىتــرهككه چۈشــكهن، تىلــى  –بهرگــۈدهك ھــالى قالمىغــان 

  .تۇتۇلغانىدى

. ، سـهن خهتنـى ئوقۇشـقا باشـلىدىڭبىرى چىراقنـى تۇتـۇپ بهردى

قاراشور، ئىلىنىش، تۆۋهن ئويھاڭ كهنىتلىرنىـڭ (خهتته توختىمهتئاخۇن 

ھۇشۇر ئاخۇن ) چوپانيولى كهنتىنىڭ ئىمامى(، ساۋۇر ئاخۇر )دىۋان بېگى

، )تاغـاڭ(، مـامۇت ئهپهنـدى )توغراقئالدى مهھهللىسىنىڭ ئىمـامى(مولالم 

ناھىيىلىـك (توختىمهت مۇدىر ) ىمامىشهيخال كهنتىنىڭ ئ(ياقۇپ ئاخۇنۇم 

، مهمـتىمىن )ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىنىڭ چوپانـدىكى ئاشـلىق باشقۇرغۇچىسـى

پاششاپ قاتارلىق سهككىز كىشـىنىڭ نـامى ئاتىلىـپ، ئۇالرغـا دۇئايىسـاالم 

سـىلهر تـاغ ئوغرىلىرىغـا ئالـدىنىپ ... «يولالنغاندىن كىـيىن، ئاخىرىغـا 

پاكىز يۇقىتىپ -پات ئارىدا ئۇالرنى پاك ھهرگىز دىلىڭالرنى بهرمهڭالر، بىز

يۇرتىمىزغا تاغ ئوغرىلىرىنىڭ قـانچه ئـادىمى ... سىلهر بىلهن جهم بۇلىمىز

كهلدى، ئهھۋالى قانداق، نىمه ئىش قىلىۋاتىدۇ، كىملهرنىـڭ ھويلىسـىغا 

چۈشتى، ئۇالرغا كىملهر ياردهم بىرىۋاتىدۇ، كىملهرنىڭ مال مۈلـۈكلىرىنى 

ئـوقهتلىرىمگه كىمـلهر بـاش بۇلـۇپ  -مىنىڭ ۋهج سوقتى قىلدى، -قاقتى

  .دىگهن مهزمۇنالر يېزىلغانىدى» ...قول تهككۈزدى؟

قولۇڭ ماغۇرسىزلىنىپ، خهتنى ناھايتى  –يۈرىكىڭ دۈپۈلدهپ، پۇت 

مـامۇت ئهپهنـدىنىڭ ئىسـمى  -چـۈنكى، تاغـاڭ،. تهسته ئۇقۇپ تۈگهتتىڭ

  .نىدىچۈجهيرىلىرىڭنى زهخمىناك قىلىۋهتكه –پۈتكۈل نېرۋا 

  .دهپ سورىدى ۋىزۋوت كوماندىرى -؟ !بۇ خهتنى كىم يازدى -

 ... يۈسۈپ...يۈ -

ئېلــى دورغــا بــۇ خهتنــى چوپــان ئــازاد قىلىنىشــى بىلهنــال نــاھىيىگه 

قېچىپ كىتىپ، چېرىكلهرنىڭ قويندا جان ساقالۋاتقان يۈسـۈپ بهگنىـڭ 

ۋىـــزۋوت . ئــۆز قــولى بىـــلهن يېزىــپ ئهۋهتكهنلىكىنــى ئىقـــرار قىلــدى

جىمجىـت كـېچه جىمجىتلىقـى . ئۇنى شـۇ يهردىـال ئېتىـۋهتتى. اندىرىكوم
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  .چوپان دهرياسى شاۋقۇن سېلىپ ئاقاتتى. بۇزۇلدى

  :قهلبىڭ تهئهججۈپلىك پىچىرالشالر بىله تولغانىدى

مـامۇت ئهپهنـدىنىڭ  –بۇ نـېمه ئىـش؟ خهتـته نېمىشـقا تاغامنىـڭ «

ۈپبهگ خهتنـى يۈسـ. ئىسمى بۇلۇپ قالىدۇ؟ بۇنىڭدا چۇقۇم بىـر جىـن بـار

–تۇققانلىرىغــا، غالچــا، ئاتــارمهن  –ئۆزىنىــڭ ئاكــا ئىنىلىــرىگه، ئــۇرۇق 

ــدىرداش بۇلــۇپ  ــلهن تهق ــقا ئهل بى ــمهي، نېمىش ــارمهنلىرىگه ئهۋهت چاپ

ئىكرامغا ئىـگه كىشـىلهرگه ئهۋهتىـدۇ؟  –كىلىۋاتقان، ئهل ئىچىده ئىززهت 

ىىــدن بۇالرنىــڭ ھهممىســى بىــزگه  ھېسداشــلىق قىلىــپ كېلىۋاتقــان، قول

  »...؟!كېلىشىچه ياردهم قىلىۋاتقان كىشىلهر ئهمهسمۇ

  .شۇ كېچه زادىال ئۇيقۇڭ كهلمىدى

سـىلهر بۇيرۇققـا بىنـائهن، كهنىـتلهرگه . ئهتىسى جۈمه كـۈنى ئىـدى

بېرىـــپ، جـــۈمه نامىزىـــدىن پايـــدىلىنىپ، خهتـــكه ئىســـمى چۈشـــكهن 

ئادهملهرنىـڭ ھهممىسـىنى تۇتـۇپ، ۋىـزۋوت شـىتابىغا ئهكېلىـپ، سـوراق 

ھهممىسى يۈسۈپ بهگ بىلهن قىلچه ئاالقىسى يوقلۇقى، بۇنىڭ . قىلدىڭالر

  . يۈسۈپ بهگنىڭ ھىيلىسى ئىكهنلىكىده چىڭ تۇرۇۋېلىشتى

ســهن مۇشــۇ يۇرتقــا  -دىــدى ۋېــزۋوت كومانــدىرى، -ســهمهندهر،  -

 سهنچه بۇالر راستىنال يۈسۈپ بهگنىڭ ياالقچىلىرىمىدۇ؟  . يهرلىك

بهگلهرنىــڭ،  -تهلهپپــۇزدا ۋه، دېــدىڭ ســهن قهتئــى  –! يــاق -

دهپ  -يامۇلنىڭ ياالقچىلىرىنى ئهل ياخشـى كۈرهمـدۇ؟ ئهل ھۆرمهتلهمـدۇ؟

 .سورىدىڭ

  :ۋىزۋوت كوماندىرىمۇ خۇددى سهندهك كېسىپال جاۋاپ بهردى

چېرىك . ئهل سۆيگهننى چېرىك ھاكىمىيهت ياخشى كۆرمهيدۇ! ياق -

  !يمهيدۇھاكىمىيهت ياخشى كۆرۈپ، ئهتىۋارلىغاننى ئهل سۆ

  !توغرا -

ئاخىرى . سهن ئۇالر ھهققىدىكى كۆز قارىشىڭنى تهپسىلى سۆزلىدىڭ

ۋىزۋوت كوماندىرى سۆزۈڭگه قايىل بۇلۇپ، ئۇالرنى ئېتىۋېتىش قارارىدىن 
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  .قوماندانلىق شىتابقا بۇ ھهقته مهلۇمات يوللىدى –يالتىيىپ، قوشراپقا 

ىرى كېلىـپ يـۇرتالردىن يـۇرت كـاتتىلىرى، يـۇرت مۆتىـۋهرل –يۇرت 

ئۇالرنى ئاقالشتى، گۇناھسىز ئىكهنلىكـى ھهققىـده گۇۋاھلىـق بېرىشـتى، 

گۇنــاھلىرى بولســا، گۇناھلىرىــدىن ئۆتۈشــنى، شــۇ گۇنــاھلىرى ئۈچــۈن 

بۇلۇپمــۇ مــامۇت ئهپهنــدىگه . ئـۆزلىرىنى جازاالشــنى تىلهشــى، ئۆتۈنۈشــتى

زى ئۇۋال قىلماسلىقىنى، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ھهرقانـداق جازاغـا تارتىلىشـقا را

  .ئىكهنلىكلىرىنى ئىزھار قىلىشتى

ــدى ــق رهت قىلىن ــرى چىرايلى ــڭ تهلهپلى ــراق، ئۇالرنى ــڭ . بى ئۇالرنى

ــرهلمهيتتىڭالر ــۇپ بى ــۇالرنى قۇي ــال ئ ــۇۋاھلىقلىرى بىلهن ــلىرى، گ . ئاقالش

ــى  ــۇڭالردىن كهلگىن ــۇالرنى ئېتىــۋېتىش قۇل ــته ئ ــازۇك پهيىت مۇشــۇنداق ن

هر ئارىسىدىمۇ، جهڭچىلهر چۈنكى، كىشىل. بىلهن، قۇيۇۋېتىش كهلمهيتتى

مۇناپىقالرنىڭ كۈنسىرى كۆپىيىپ قېلىشى سىلهرگه  -ئارىسىدىمۇ ساتقۇن 

ــۇقنى بهرگهنىــدى ــۇنداق ھۇق ــاھ. ش ــۇڭا، ئــازراقال گۇن ســهۋهنلىك  -ش

ئۆتكۈزگۈچى ھهرقانداق ئادهمگه خهلق نامىـدىن ئۆلـۈم جازاسـى بـۇيرۇش 

چاڭقىشـى، روھـى  سىلهرگه خهلىقنىڭ ئازادلىق،ھۆرلۈككه بولغان مهنىۋى

  .تهقهززاسى بهرگهن ھۇقۇق ۋه مهجبۇرىيهت ئىدى

سهنمۇ ئـۇالر ئۈچـۈن، بۇلۇپمـۇ تاغـاڭ، ئۇسـتازىڭ مـامۇت ئهپهنـدى 

بىـراق، بۇنـداق . ئۈچۈن ھهرقانداق قازانى قۇبۇل قىلىشقا تهييار ئىـدىڭ

سېنىڭ قۇلۇڭـدىن . جازا ساڭىال ئهمهس، ھهممه ئادهمگه نېسىپ بولمايتى

ــامۇت ئهپهنــدىنى قاچۇرىۋېتىشــال كېلهتتــى –پهقهت ئــۇنى  . ئۇســتازىڭ م

. شۇڭا. چۈنكى سهن بىر ھهربىي ئىدىڭ. ئهمما، سهن ئۇنداق قىاللمايتىڭ

 ئهي«: ئىـدى يـوق  ئامالىـڭ باشقا تىلهشتىن نىجاتلىق  ...سېنىڭ ئۇالرغا

ــۇغ ــۇپ ئــۇالرنى شــىتابىدىكىلهرگه قومانــدانلىق پهرۋهردىگــارىم، ئۇل  قوي

  .»!..قىلدۇرغايسهن رقارا  بېرىشنى

ـــۈڭ ئهممـــا،    چـــۈنكى،. ئىـــدى ئهمهس خـــالى تهشۋىشـــتىن كۆڭل

 دېيهلمهيتىتىڭ، نهرسه بىر بولماسلىقىغا-بولۇش ئىجابهت ئىلتىجايىڭنىڭ
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 بىــلهن ئىلتىجـا-دۇئـا. دېيهلمهيتتـى نهرسـه بىـر ھـېچكىم بۇنىڭغـا ھهتتـا

 - رئىشــال دۇنيــادىكى دۇنيــا، بولســا، بولىــدىغان قىلغىلــى ھهل مهســىله

  .بوالتتى بولمىغان بۇنداق تهقدىرى ئىنسانالرنىڭ

 ھېچقانـداق شـىتابتىن قومانـدانلىق بولساڭالرمۇ، كۈتكهن كۈن ئۈچ

 ۋىــزۋوت ئورۇنباســار كومانــدىرى ۋىــزۋوت ئــاخىر. كهلمىــدى بــۇيرۇق

 تاپشـۇرۇپ شـىتابقا قومانـدانلىق ئاچىقىپ، قوشراپقا بۇالرنى كوماندىرىغا

  .بۇيرۇدى بېرىشنى

 ۋىـزۋوت دېـدى - چىـق، بىلـله بولغاندىكىن، يۇرتلۇق موشۇ سهن-

  . كوماندىرى

.  كهتتىـڭ سـۆيۈنۈپ چهكسـىز ۋه بولـدۇڭ رازى قهدهر شۇ بۇنىڭدىن

 ئۆلۈمـدىن ئـۇالرنى چۈشـهندۈرۈپ، شـىتابىغا قومانـدانلىق سهن چۈنكى،

  . بولغانىدىڭ قالماقچى قۇتقۇزۇپ

  چۈشهندۈرهلهرسهنمىكىن؟ شىتابقا ئۇالرنى

  »!....چۈشهندۈرىمهن چوقۇم«

ـــامۇت شـــىتاب ـــدىنىڭ م ـــددىن ئهپهن ـــوفنى زهينى ـــۇزۇپ زايىت  قۇتق

  ئىشىنهرمىكىن؟ قالغانلىقىغا

  »!...ئىشىنىدۇ چوقۇم«

  . ئىشهنمهپتۇ شىتابتىكىلهر ئهمما،

  »!...خۇدا ئاھ،«

ــازابتىن ســهن  خــۇددى بويالــدى، قانغــا قهلبىــڭ قىلــدىڭ، نــاله ئ

 يېگهنـده، قامچـا دهپ قالىمهن زۇپقۇتقۇ زايىتوفنى زهينىدىن -»رازىق«

 بولۇپ ھاپاش مهتسالىغا كوچىالنغاندا، بىلهن قوزۇق پۇتۇڭ تهگكهن ئوق

 چۈنكى،. بويالغاندهك قانغا ئهزايىڭ تهگكهنده، ئوق مۈرهڭگه كىتىۋېتىپ

 چۈشهندۈرۈش سهن بولمىغانىدى؛ نېسىپ پۇرسىتى چۈشهندۈرۈش ساڭا

  .  قالغانىدىڭ مهھرۇم پۇرسىتىدىن

 ئېتىـۋېتىش كىرگهنـده، جىلغىسىغا ئاتىرىس ياالپ ئۇالرنى رگهسىله
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 چىقىـپ تۈتـۈن مېڭهڭـدىن ئـاڭالپ بـۇيرۇقنى. كهلدى بۇيرۇق توغرىسىدا

 شـۇڭا،. تۈتۈنـدهك چىققـان ئوتۇندىن ھۆل كۆيدۈرۈلگهن زورالپ كهتتى،

  :سورىدىڭ ئاچچىقىدا  جان يىگىتتىن ئهكهلگهن بۇيرۇق

 سادىق شۇنچه تۇغقانلىرى،-ئۇرۇق يېقىن شۇنچه بهگنىڭ يۈسۈپ« -

ــالچىلىرى ــا، غ ــى تۇرس ــا خهتن ــاي، ئۇالرغ ــقا يازم ــڭ نېمىش ــېقىن بىزنى  ي

  !دېمىدىڭمۇ؟» يازىدۇ؟ كىشىلىرىمىزگه

  ...دېدىم -

ــامۇت -  غېمىنــى يۇتــۇپ، دهردىنــى چوپانلىقالرنىــڭ ئهپهنــدىنىڭ م

  !دېمىدىڭمۇ؟ ئىكهنلىكىنى ئۇستازى سۆيۈملۈك يۈرگۈچى يۈدۈپ

  ...دېدىم -

ـــڭ - ـــاراڭغۇ ئۇنى ـــڭ ق ـــۇق دىلالرنى ـــى، نۇرل ـــڭ چىرىغ  مهنزىلىنى

 چۈشــكۈن يېتهكچىســى، مهنىــۋى بىلهلمىگۈچىلهرنىــڭ قهيهردىلىكىنــى

  !؟ دېمىدىڭمۇ ئىكهنلىكىنى تۈۋرۈكى روھى قهلىبلهرنىڭ

  ...دېدىم -

  !دېمىدىڭمۇ؟ قالغانلىقىنى قۇتقۇزۇپ زايىتوفنى زهينىددىن ئۇنىڭ -

  ... دېدىم -

ـــۇ«  - ـــاال ئ ـــا، قچىي ـــى نېمىشـــقا بولس ـــارمىيه مىلل ـــى ئ  رهھبىرىن

  !سورىمىدىڭمۇ؟ دهپ» قۇتقۇزىۋالىدۇ؟

  ...سورىدىم -

  !؟ ئىشهنمىدى نېمىشقا ئهمىسه -

  !نېمىشقا؟ زادى -

 چاپان« بولغاچقا، تاغاڭ سېنىڭ... يۇرتلۇقۇڭ سېنىڭ ئۇ... بهلكىم -

  ..دهپ» ياپتى

 شىتابقا قوماندانلىق ئۇالرنى كوماندىرىدىن ۋىزۋوت ئورۇنباسار سهن

 يـالۋۇردۇڭ، يېلىنـدىڭ، ئۇنىمىـدى، ئـۇ بىـراق،.  ئۆتۈنـدۈڭ ئاچىقىشنى

ــال ــدى، يهنى ــنىش ئۇنىمى ــا يالۋۇرۇشــلىرىڭ-يېلى ــدىن– ئارق ــا ئارقى  يوقق
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 ئۇ چىقىپ، شېيخىبۇغا سىلهرگه چۈنكى،. كۆپۈكتهك خۇددى چىقىۋهردى،

 بـۇيرۇقى شيـوقىتى دۈشـمهننى قىلىۋاتقـان ھهرىـكهت يوشۇرۇن يهردىكى

  .بولمايتتى قهتئىي كېچىكتۈرۈشكه بۇيرۇقنى شۇڭا،.  بېرىلگهنىدى

! بـولغىيتتىم؟ ئاختۇرغـان قايتـا دورغىنـى ئېلـى نېمىشقا خۇدا، ئاھ«

 بـاتۇرالرچه ئۈچۈن سىلى مهن! كهچۈرسىله مېنى مولدادا، جېنىم مولدادا،

  .»!قىلىمهن يورۇق يۈزۈمنى خۇش، روھلىرىنى قىلىپ، جهڭ

 پىچىرلىـدىڭ، شـۇنداق ۋىدالىشـىۋېتىپ، باغىرلىشـىپ لهنبى تاغاڭ

  .  بهردىڭ قهسهم دهپ شۇنداق ئۆزۈڭگه-ئۆز

  »!!!... پاڭ«

 پىغـان يىغلىدىڭ؛ بىلهن ئهلهم تاشالپ دۈم قۇملۇققا ئۆزۈڭنى سهن

-ئارقـا. يىغلىـدىڭ بىـلهن ھهسـرهت ئۆكسۈپ-ئۆكسۈپ يىغلىدىڭ؛ بىلهن

ــدىن ــان ئارقى ــوقالر ئېتىلغ ــلهن ئ ــۈ بى ــۆتمه ڭكۆكس ــۈك ئ ــۇپ، تۆش  بول

 ســىڭىپ قۇملۇققـا قوشـۇلۇپ بىـلهن قــان قىپقىزىـل ئاققـان يۈرىكىڭـدىن

ــڭ ــدىن.  كهتتى ــان كۆزۈڭ ــرهتلىك ئاقق ــالر ھهس ــلهن ياش ــۇلۇپ، بى  قوش

  . كهتتىڭ سىڭىپ قۇملۇقىغا ئاتىرىس

  

24  

  

 قوشـراپقا كېـيىن ھهپتىـدىن بىـر بولۇپ، ئورۇنداپ ۋهزىپىنى سىلهر

 زادىــال ســېغىنىپ تاغــاڭنى داداڭنــى، ۈنىكــ شــۇ.  چقــتىڭالر يېنىــپ

 ئارقىســىغا گازارمىنىــڭ بېســىپ ئىككــى – بېســىپ بىــر.  ئۇخلىيالمىــدىڭ

 بىـلهن ئـازاپ قۇملـۇقنى تاشـالپ، دۈم تـۈۋىگه يۇلغـۇن ئۆزۈڭنى ئۆتۈپ،

 ئۆكسـۈپ-ئۆكسـۈپ بىـلهن ھهسـرهت سۈركهپ قۇملۇققا يۈزۈڭنى مۇجۇپ،

  . يىغلىدىڭ

ـــى دادا،« ـــڭ كهچـــۈرگىن، مېن  قىساســـنى يارىماســـلىقىمنى، مېنى

 قىلغــان ئاســىيلىق ئېتىقادىغــا ئــۆز غۇرۇرىغــا، – ۋىجــدان ئــۆز ئۇنتــۇپ،
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 دادىسـىدىن، كېلىىـپ، قايتىـپ يولدىن يېرىم بهندىنى، گۇمراھ مهندهك

 نــادان تاپقــان ئهقىــل كېچكىــپ قېلىــپ، مهھــرۇم ساداســىدىن جهنــنهت

  !كهچۈرگىن ئوغلۇڭنى

  قورقماسـلىقىم ئۆلۈمـدىن ىكىم،قهيسـهرل مولـدادا، جېنىم مولدادا،«

 ئېرىشــكهن ھــۆرمىتىگه جهڭچىلهرنىــڭ ۋه رهھبهرلىرىنىــڭ پولــك بىــلهن

 قۇتقۇزۇپ سىزنى ئاقلىيالمىدىم، سىزنى تۇرۇپ، جهڭچى بىر شۆھرهتلىك

 قهھرىمانلىق قىلىپ، جهڭ ئۈچۈن سىز مهن! كهچۈرۈڭ مېنى.  قااللمىدىم

  .».قىلىمهن يورۇق كۈندهك يۈزىڭىزنى خۇش، روھىڭىزنى كۆرسىتىپ،

ــا، ــۇنى ئهمم ــويالپ ش ــۇزاق ئ ــۆتمهي، ئ ــهنمۇ ئ ــۇددى س ــا خ  تاغاڭغ

  . قالدىڭ تۆھمهتكه ئوخشاشال

 بىـر ئىسـىملىك ھىاللىـدىن ناخشـىنى. ئاڭالۋاتاتتىـڭ ناخشا گهمىده

  :ئوقۇۋاتاتتى قىلىپ تهڭكهش بىلهن راۋىبى تاغ يىگىت

  

   ،قۇرغۇيۇم ئوماقتىن، سهندهك ئارا ئالهم ئۇچراتمىدىم

  .قۇرغۇيۇم بۇالقتىن، زهمزهم تهڭ جانغا مىڭ تامچىسى بىر

  

  مهستخۇشلىشىپ، پهيتىده قۇت– ۋىسال سهندىن جۇدا بولدۇم

   .قۇرغۇيۇم قۇراقتىن، كۆڭلى زىبا، قهدده ھهزهر قىلماي

  

   كېچه، -كۈندۈز تهلپۈندۈرۈپ تهبهسسۇمزارلىقىڭ تۇرغاچ

  .رغۇيۇمقۇ ئۇزاقتىن، بهكمۇ ئۇزاق، كهلدىم سېنى ئىزدهپ

  

  كهلمىدىڭ، ئۇچالماي بوغقۇچالنغاچ، يىپتا پهيلىرىڭ-پۇت

  . قۇرغۇيۇم توزاقتىن، – قاپقان بارمىدىم ئۆتهلمهي مهن يا

       

  ئۆمرىمىز، ياش گۈزهل گۈلدهك ئۆتۈپ كهتتى كۈتۈپ شهپقهت
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   .قۇرغۇيۇم دوزاختىن، قهلبى بهس، كۈتمهيلى مېھىر ئهمدى

  

  ،كهس يىپنى ئهۋهتتىم، چاقاي كهلگهنىكهن، كهپتىرىڭ چۈش

   .قۇرغۇيۇم چوماقتىن،-گۈرزه ئهۋهت دهرھال چاقاي، قاپقان

  

   ،بىلهن مهن باغىرالش كهلگىن ئاخىرى، قازاندىم نۇسرهت

  . قۇرغۇيۇم قۇالقتىن، ئىككى تۇتۇپ مهھكهم سۆيهي قانماي

  

ــدىن پهي راۋىبىنىــڭ ئېزگــۈ، شــۇنداق ناخشــىلىرى ئۇنىــڭ  تارلىرى

 تـارلىرى -پهي راۋىبىنىـڭ ئۇنىڭ ساالتتى؛ مۇڭغا دهمنىئا كۈي تارقالغان

 تـاغ قهلىـبلهرده تىۋىشـلىرى يـۈرهك چىققان سوزۇلۇپ-سوزۇلۇپ ئارقىلىق

 يىلتىزلىرىغــا روھ نىمجــان قــايتۇرۇپ، ســادا ئهكىــس شــارقىراتمىلىرىدهك

 تومۇرالرغـا،-تومـۇر كۈيلىرى ئىلھامبهخش ئۇنىڭ قۇيۇالتتى؛ بولۇپ ئۈمىد

 كــۈچىنى ھايــاتى يۈرهكلهرنىــڭ كىرىــپ، يــامراپ هئــۈگىلهرگ– ئــۈگه

  ! ئۇرغۇتاتتى

  

  ؟ تهگكهنمىدۇ خېتىم يازغان  تهڭرىگه

  ؟ چهگكهنمىدۇ تارىنى دىل دهرتلىرىم

....  

 سـېنى چـۈنكى،.  ئاڭلىيالمىـدىڭ داۋامىنـى ناخشىنىڭ ئهپسۇسكى،

 قىيمىغـان ناخشـىغا سـهن شۇڭا،. چاقىرتقانىدى جىددى كوماندىرى روتا

  :جهڭچىدىن ھېلقى كىرگهن قىچقىرغىلى سېنى تۇرۇپ، رنۇڭدىنئو ھالدا

  .  سورىدىڭ دهپ -؟ دهيدىكهن نېمه كوماندىر -

 شـۇالر كهپـتىكهن، رازۋېدكىچى قانچه بىر شىتابىدىن پولك تاڭ، -

  . كىتىپتۇ چهكچىيىپ كۆزلىرى.  تۇرىدىغۇ مۇڭدىشىپ بىلهن

. اتــاتتىيېغىۋ تــېخىچه يــامغۇر ســىم-ســىم. چىقتىــڭ گهمىــدىن ســهن
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ــا ــارا تاغالرغ ــانالر قاپق ــىۋالغانىدى تۇم ــىم. مىنگىش ــىم–س ــڭ  س  يامغۇرنى

 كـۈچ ھايـاتى تېخىمـۇ سـاداغا ئهكـس قهلبىڭـدىكى سـوغۇقى راھهتبهخش

  :ئېتهتتى بهخش

  تهگكهنمىدۇ؟ خېتىم يازغان تهڭرىگه

  چهگكهنمىدۇ؟ تارىنى دىل دهردلىرىم

 تكۈزهلهرمىزمۇ؟يه يهتكهنمىدۇ؟ تهڭرىگه دهردلىرىمىز«: پىچىرلىدىڭ

 چوقـۇم دهردىمىزنـى... تهسىرلهندۈرهلهرمىزمۇ؟ تهسىرلهنگهنمىدۇ؟ تهڭرى

 دادىمىزنـى – ئهرز بىـز چـۈنكى،.  تهسـىرلهندۈرىمىز چوقۇم يهتكۈزىمىز،

ــــرىگه ــــۈزۈش تهڭ ــــۈن يهتك ــــۈرهش ئۈچ ــــۋاتىمىز؛ ك ــــى قىلى  تهڭرىن

ــىرلهندۈرۈش ــۈن، تهس ــۈك ئۈچ ــك،– ھۆرل ــق باراۋهرلى ــۈن تىنىچلى  ئۈچ

  »!...قىلىۋاتىمىز ىزلىقتىنىچس

 روتـا بىلهن قهدهملهر ئىتتىك پىچىرلىغاچ، شۇنداق يۈرىكىڭده سهن

 يىگىـت نهپهر تـۆت قاتارلىق مهتسالى ئۇ.  كهلدىڭ قېشىغا كوماندىرىنىڭ

 ھهيرانلىق، چېھرىده ئۇالرنىڭ تۇرۇشاتتى؛ قاراپ تىنسىز-ئۈن ساڭا بىلهن

  . تۇمانالردهك ئاۋۇ خۇددى تۇراتتى، لهيلهپ  نهپرهت گۇمان،

 ئۇنى.  بولغانىدى كۈن قانچه بىر كۆرۈشمىگىلى بىلهن مهتسالى سهن

  كـۆزلىرىگه قاپقـارا ئۇنىـڭ شۇڭا،.  سېغىنغانتىڭ بىلهن مېھرىڭ دوستانه

ــتهك ــۇڭغۇپ، بېلىق ــا ش ــىڭىپ باغرىغ ــى س ــدۇڭ؛ كهتمهكچ ــادلىق بول  ش

 ىڭنىسېغىنىشلىر سهمىمىي سىقىپ، مهھكهم قوللىرىنى بىلهن نىگاھلىرىڭ

  :بولدۇڭ قىلماقچى ئىزھار

  !...سهن؟ بارمۇ -

  !بار -

 شارتال قىسىپ، قاتتىق ده،– تۇتتى قولۇڭنى دهپ شۇنداق مهتسالى

 قايرىلىـپ،» قاراسسـىده« قولـۇڭ قالغاچقـا، تۇيۇقسـىز سـهن.  قايرىدى

 بېرىلگهن قويۇپ ئېشىپ خۇددى كهتتىڭ، تولغىنىپ چىدىيالماي ئاغرىققا

.  قالـدى ئۆتـۈپ دۈمـبهڭگه بىردهمـدىال قولـۇڭ لهنبىـ شۇنىڭ. ئارقاندهك
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 ئاچىقىـپ دۈمـبهڭگه  قولۇڭنىمـۇ بىـر يهنه بىرى يىگىتلهرنىڭ ئۇنىڭغىچه

 كـۆزنى.  بـاغلىۋهتتى چهمبهرچهس قولۇڭنى يىگىت بىر ئۈچىنچى.  بولدى

 سـهن ئىشـالردىن بۇ بهرگهن  يۈز ئارىلىقتا بولغان ئاچقۇچىلىك – يۇمۇپ

 ئىكهنلىلىكنـى چۈشـۈڭ يـاكى ئوڭـۇڭ بۇنىڭ كى،قالدىڭ ھهيران شۇنداق

ــايال ــدىڭ؛ ئاڭقىرالم ــلىغىنىنىڭ قال ــڭ قاراس ــاكى بىلىكى ــهبلىرىڭ ي  ئهس

 سـىرغىپ كۆزۈڭدىن ئازابىدىن ئاغرىق قالدىڭ؛ ئاڭقىرالماي ئىكهنلىكىنى

ــۇيۇقلۇقنىڭ چۈشــكهن ــاش س ــاكى ي ــىم ي ــىم-س ــامغۇر س ــى ي   ئىكهنلىكىن

  :شۇڭا قالدىڭ، ئاڭقىرالماي

 كومانــدىرىغا روتــا قالــدىڭ دهپــال -... مهن... مهن... بــۇ... بــۇ -

  .قاراپ بىلهن ھهيرانلىق

 تـۇرۇپال بىلهلـمهي قىلىشنى نېمه دىيىشنى، نېمه ھهيرانلىقتىن ئۇمۇ

  :ئاچتىڭ ئېغىز قاراپ مهتسالىغا سهن.  قالغانىدى

  ...بۇ ئاداش، -

 ڭغـائاغزى بىلهن كاچىتى مهتسالى  دېدى -! ئهبلهخ يۇم، ئاغزىڭنى -

 بولـۇش ئـاداش ماڭـا سـېنىڭ ئادىشىڭكهن؟ سېنىڭ كىم - ئۇرۇپ، بىرنى

 سهندهك مېنىڭ باشالپ بۈگۈندىن قوي، ئۇقۇپ تېخى؟ بارمۇ ساالھىيتىڭ

  !يوق ۇم»قۇرغۇي« ساتقۇن ئادىشىم، مۇناپىق

 قاراسـالپ قـاتتىق تېخىمـۇ ھهيـرانلىقتىن ئهسـهبلىرىڭ ئاڭالپ بۇنى

 سېزىشكىمۇ تهمىنى قاننىڭ ئارىالش كتۈكۈرۈ ئاغزىڭدىكى شۇڭا،. كهتتى

  :دېدىڭ يۇتۇۋېتىپ ئۈلگۈرهلمهي

  ! كهن؟»قۇرغۇي« كىم! مۇناپىقكهن؟ كىم نېمه؟ -

ــن ــتلهر گهمىلهردى ــۇپ يىگى ــىپ چۇۋۇل ــا چىقىش ــده ئهتراپىڭغ  غۇژژى

 قويۇقلىشـىۋاتاتتى، تېخىمۇ تۇمانالر ياغاتتى، سىمىلداپ يامغۇر.  ئوالشتى

  .تۇراتتى تۇتۇپ نئارا-ئاران ئۆزىنى مهتسالى

  . بىلهن زهرده ئۇ دېدى -! ئهمىسه؟ مهنمىدىم بولماي، سهن -

  :دېدىڭ يىغىپ ئېسىڭنى سهنمۇ
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 كىــــم مۇنــــاپىقكهن؟ كىــــم جۇمــــا، ســــۆزله بېقىــــپ ئاغزىڭغــــا -

  !تېخى؟ ئۆزۈڭمۇ» قۇرغۇي«..كهن؟»قۇرغۇي«

 يـۈزۈڭ. سـالدى كاچـات بىـر يهنه يـۈزۈڭگه باسـالماي ئاچچىقىنى ئۇ

ــىپ،ئېچ كۆيۈشــۈپ ــڭ ىش ــداپ قۇلىقى ــى چۇڭۇل ــدىن.  كهتت ــوت كۆزۈڭ  ئ

 سـىم–سـىم سهن. ئايالندۇرىۋهتتى نۇرىستانغا دۇنيانى تۇمانلىق چاقناپ،

 دۇنيـادا نـۇرانه قهلبىڭدىكى ئهمهس، دۇنيادا تۇمانلىق يېغىۋاتقان يامغۇر

. تولغانىـدى بىـلهن ساداسى جهننهت - كۈيلهر گۈزهل قهلبىڭ.  تۇراتتىڭ

  . ئىدىڭ ئهمهس» قۇرغۇي« - مۇناپىق ىزمۇھهرگ سهن چۈنكى،

 بولسا، تۇتۇۋالمىغان مهتسالىنى يىگىت ئۈچ ۋه كوماندىرى روتا ئهگهر

 نېمىلهرنــــى ئــــۇرۇپ كېتهتــــتىكىن؟ ئــــۇرۇپ قانچىلىــــك ســــېنى ئــــۇ

  قىلىۋېتهتتىكىن؟

  . بىلمهيتتىڭ

 خـۇددى تـۇراتتى، ئېتىلىـپال سـاڭا يامـان، ئهلپـازى ئۇنىڭ چۈنكى،

 ئىكهنلىكىـــگه مهتســـالى ئۇنىـــڭ ســـهن شـــۇڭا،.  كالئىتـــته بـــاغالقتىكى

  . قالغانىدىڭ ئىشهنمهيال

  !تۇتۇۋال ئۆزۈڭنى يىگىت، بولدى -

 ئـاز بىـر ئۇ قىلىۋىدى، نهسىھهت مۇنچه بىر ئۇنىڭغا كوماندىرى روتا

  :قاراپ يىگىتلهرگه ئهمما،. چۈشتى پهسكويغا

 -قىلىپ، ئۈنلۈك ئۇ دېدى -! قويۇڭالر كۆرۈپ قاراڭالر، يىگىتلهر، -

ــۆزىنى ــان ئ ــۈرگهن، چــاغالپ قهھرىم ــز - ي ــارمىقى بېگى ــلهن ب ــېنى بى  س

 نهچچه يۈز! كهن»قۇرغۇي« يىگىت ماۋۇ -قىلدى، داۋام تۇرۇپ كۆرسىتىپ

  !...موشۇكهن» قۇرغۇي« بولغان زامىن جېنىغا يىگىتنىڭ

  : بۆلدۈڭ سۆزىنى ئۇنىڭ

 بولـــۇپ قانـــداق مهن. يىگىـــتله ئىشـــىنىڭالر، ماڭـــا! يـــاق! يـــاق -

  !...ئهمهس» قۇرغۇي« ھهرگىز مهن بوالي؟» قۇرغۇي«

  : قايتۇردى سادا ئهكس تاغالر
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› قۇرغـــــۇي‹... ئهمهس› قۇرغـــــۇي‹ ... ئهمهس› قۇرغـــــۇي«‹

  »...ئهمهس

  !بار ئىسپات قولىمىزدا -

  :كهلدى سادا زېمىندىن -

  »!...يالغان!...يالغان!..يالغان« -

 ئېسـهدهپ كۆك. تىمېڭىش ئېلىپ سېلىپ ئالدىغا باغالپ، سېنى ئۇالر

 يـۈزۈڭ. يۈرىكىڭـدهك سـانجىلغان خهنجىرى تۆھمهت خۇددى يىغاليتتى،

ــۈپ ــاتتى، كۆي ــاكى ئېچىش ــارهتلهنگهن گوي ــۆھمهتتىن. قهلبىڭــدهك ھاق  ت

 باھاردىكى دهرياسىنىڭ زهرهپشان مىسالى كۆۋرهيتتى، قانلىرىڭ قىزىغان

  . كهلكۈنلىرىدهك

› قۇرغــۇي‹ مهن نېمىشــقا ئۈچــۈن؟ نــېمه زادى ئۈچــۈن؟ نــېمه بــۇ«

 بىـر بۇ! خاتالىق چوڭ بىر بۇ! ئۇقۇشماسلىق بىر بۇ ياق، قالىمهن؟ بولۇپ

  »!...ئهمهس!.. ئهمهس!... ئهمهس› قۇرغۇي‹ ھهرگىز مهن! تۆھمهت

ــڭ ــيان يۈرىكى ــلهن ئىس ــا،.  تولغانىــدى بى ــڭ ئهمم ــۇ يۈرىكىڭنى  ب

 ،تارتسـىمۇ نهره قـانچه ھهر ئهرزىمهيتتـى، ھېچـنىمىگه ھازىر ئىسيانلىرى

» قۇرغـۇي« ياكى» قۇرغۇي« پهقهت سېنى. ئاقلىيالمايتتى ھهرگىز سېنى

. ئاقلىيـااليتتى ئاالقىچىسـىال دۈشـمهن  كۆرۈشـكهن  يـۈز قېتىم بىر بىلهن

 تېپىش قانداق ئۇنى نهده؟ كىم؟ زادى ئاالقىچىسى شۇ دۈشمهننڭ بىراق،

  مۇمكىن؟

  . بىلمهيتتىڭ

» قۇرغـۇي« ىشى،چىق بولۇپ» خائىن« تاغاڭنىڭ ئۈستىگه، ئۇنىڭ

 بـۇ كىتىشـىڭ يوقىلىـپ گازارمىـدىن سـېنىڭ كـېچه شـۇ كهتـكهن ئۇچۇپ

  .چىگىشلهشتۈرىۋهتكهنىدى تېخىمۇ مهسىلىنى

 چهكســىز. قالــدى پهســىيىپ شــىپپىده ئىســيان قهلبىڭــدىكى شــۇڭا،

. قويـدى ھالسـىرىتىپ سـېنى بېسـىپ، تاغدهك ئۈستۈڭدىن ئۈمىدسىزلىك

 ياپيېشىل ئاستىڭدىكى بولساڭ، ىغانقورقم ئهلپازىدىن مهتسالىنىڭ ئهگهر
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 بىـلهن يېشـىڭ كـۆز چىملىقنـى يـۇمران تاشـالپ، دۈم ئـۆزهڭنى چىملىققا

 بىـلهن نـام شـهرمهنده دېـگهن» قۇرغـۇي« ئهگهر ئىـدى؛ بـار سۇغارغۇڭ

 چىملىقتـا بىـلهن سـۈيى يـامغۇر بولسـاڭ، قورقمايدىغان كىتىشتىن ئۆلۈپ

  . ئىدى بار كهتكۈڭ سىڭىپ ئهبهدىيلىك

  !ئىتتىك هماڭ -

 سهنتۈرۈلۈپ– سهنتۈرۈلۈپ سهن. ئىتتىردى گهدىنىڭدىن مهتسالى -

 بىلهن پاتقاق كۆزلىرىڭ -يۈز كېچهكلىرىڭ،-كىيىم. چۈشتۈڭ دۈم پاتقاققا

ــدى، ــۇددى بۇلغان ــۇي« خ ــڭ» قۇرغ ــدهك نى ــا.  قهلبى ــۈرىكىڭگه ئهمم  ي

 گويـاكى سـۈزۈك، قهدهر شـۇ غۇبارسـىز، شۇنداق - چاچرىمىدى ھېچنىمه

  . شهبنهمدهك رگىدىكىبه گۈل

 تېگىـپ كۆكسـۈمگىال تهگكـۈچه، پۇتۇمغـا ئـوق چاغالردا شۇ نېمىشقا

 قۇتقۇزىۋالغــان مېنــى مهتســالى نېمىشــقا بــولغىيتتى؟ ئالمىغــان جېنىمنــى

 كهتـكهن قېچىـپ قۇتقۇزۇۋالغـۇچه، مېنـى مهتسـالى چاغدا شۇ بولغىيتتى؟

 شهرمهنده نداقبۇ ھاياتىم شهرهپلىك بولسام، كهتكهن ئۆلۈپال مهن بولسا،

  . قالمايتتى ئايلىنىپ ھاياتقا

 باالسـىدىن تـۆھمهت بـۇ مېنـى ئاغرىسـۇن، ئىچىـڭ ماڭـا! خۇدا ئاھ،

 بېرىشكه قۇربان مهردلهرچه ئۆلۈشكه، جهڭلهرده مهن! قىل خاالس ئۆزۈڭ

  !ئهمهس رازى ئۆلۈشكه بىلهن تۆھمهت بۇنداق رازىمهنكى،

 ئهممـا،. كېتىۋاتـاتتى سـىڭىپ پاتقاققا تۆكۈلۈپ، تارامالپ ياشلىرىڭ

 ئهمهس، ئۈسـتىده پاتقـاق سـهن چـۈنكى،. كېتهلمهيتتىـڭ سـىڭىپ سهن

 ساداســى جهنــنهت - كــۈيلهر گــۈزهل قهلبىڭــدىكى قهلبىڭــده، ئۆزۈڭنىــڭ

 ئۇرغۇتۇپ، روھىڭنى ئاخىر ساداسى جهننهت بۇ. ياتاتتىڭ يىغالپ ئىچىده

 غهزهپ تانهدوس مهتسالىغا سهن. تۇرغۇزىۋهتتى لىككىده ئورنۇڭدىن سېنى

  .  كهتتىڭ مېڭىپ بىلهن قهدهملهر مهردانه قويۇپ، ئالىيىپ بىلهن

 يـاۋۇزالرچه بىـراق. ئهمهس يـاۋۇزالرچه ئهلۋهتته، قىلىندىڭ، سوراق

ــتهررهك قىلىنغانــدىنمۇ ســوراق ــاخىر  !...ىڭئازابالنــد قىينالــدىڭ، بهت ئ
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نـى قـاچۇرۇپ قويغـان »قۇرغـۇي« زۇمـرهت لىقـى،»خـائىن« تاغاڭنىـڭ

ــده ــېنىڭ كېچى ــىڭ ۋه س ــدىن ئايرىلىش ــېنىڭ گازارمى ــۇي« س  »قۇرغ

نـى »كـۆك بـۆره« ئىكهنلىكىڭ توغىرسىدىكى ئاخبارات ئىسپات قىلىنىپ،

 ئۇنىـڭ قۇربـان بولىشـىغا سـهۋهپ بولغانلىقىـڭ، پـاش قىلىـپ قويـۇپ،

يۈز نهچچه جهڭچىنىڭ جېنىغـا زامىـن  مهخپىيهتلىكنى ئاشكارالپ قويۇپ،

بىرگــادا شــىتابىدىن بــۇيرۇق . ۇيرۇلــدۇڭبولغانلىقىــڭ ئۈچــۈن ئۆلــۈمگه ب

  .كهلسىال، سهپداشلىرىڭ ئالدىدا ئېتىپ تاشلىناتتىڭ

زار -شــۇ كــېچه يۈرۈكىڭنىــڭ ئاغرىقىغــا چىــدىيالماي، ئازابلىنىــپ زار

ــڭ ــالپ چىقتى ــدىمۇ . يىغ ــلهن كوچىلىغان ــوزۇق بى ــاراڭنى ق ــرىكلهر ي چې

ىلىــپ يۈرىكىــڭ بۇنــداق ئاغرىمىغانىــدى؛ ئۆلــۈم بۆرىســى ســاڭا ھهمــله ق

كهلگهندىمۇ ۋۇجۇدۇڭ بۇنچه تىتىرىمىگهنىدى؛ گـۆر ئاغزىغـا كېتىۋاتقـان 

ــدى ــېمىم ياشــمۇ چىقمىغانى ــر ت شــۇڭا ســهن ! چېغىڭــدىمۇ كۆزۇڭــدىن بى

ــدىڭ ــاج ئى ــهللىگه مۇھت ــهللى . تهس ــېمه تهس ــازىر ھېچن ــاڭا ھ ــا، س ئهمم

چۈنكى، سهن ئۆلـۈمگه بۇيرۇلغىنىـڭ ئۈچـۈن !بواللمايتتى، ھهتتا ئۆلۇممۇ

ـــڭ ئۈچـــۈن، »قۇرغـــۇي«ئهمهس،  ـــگهن شـــهرمهنده ئاتاققـــا قالغىنى دى

  .نۇمۇستىن ئۆرتىنىپ يىغالۋاتاتىڭ

زادى نېمىشقا مېنـى ... خۇدا، بۇ نېمه كۆرگۈلۈك ماڭا؟ نېمىشقا،ئاھ«

ــۇي‹ ــىمنى ›قۇرغ ــۈن؟ قىساس ــاھىم ئۈچ ــى گۇن ــهن؟ قايس ــپ قويىس قىلى

ـــۋارانه  ـــاد ۋه ئۇلۇغ ـــايه، ئېتىق ـــدا غ ـــرىم يول ـــۇ؟ يې ـــۇغىنىم ئۈچۈنم ئۇنت

ئىستهكلىرىمدىن يېنىۋالغان گۇناھىم ئۈچۈنمۇ؟ مهن ئـۇ گۇنـاھىم ئۈچـۈن 

توۋا، مىڭ توۋا قىلدىمغۇ؟ نېمىشقا توۋامنى قوبۇل قىلمايسهن؟ گۇناھىمنى 

ئىلتىجــالىرىم، -ئىســتىغپارلىرىم، مۇناجــات-مهغپىــرهت قىلمايســهن؟ تــوۋا

  »يا؟-دهرگاھىڭغا يهتمىدىمۇ

ـــۇر ئهلهم ـــۇنداق چۇڭق ـــلهن ئۆ-ش ـــرهت بى ـــۈپھهس ئۆكســـۈپ -كس

ــنهت -ئهگهر ۋۇجــۇدۇڭنى قهلبىڭــدىكى گــۈزهل كــۈيلهر. يىغاليتتىــڭ جهن

ھهسرهتتىن يۈرىكىڭ، ۋۇجـۇدۇڭ -ساداسى قاپالپ تۇرمىغان بولسا، ئازاپ
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خـۇددى سـىمابتهك ئېرىـپ، ئاسـتىڭدىكى داق يهرگه سـىڭىپ كېتىشـىڭ 

  .مۇمكىن ئىدى، گوياكى كۆز يېشىڭدهك

نى ئاڭالپ تۇرغۇچى، ھهممىنى ئهي شهپقهتلىك ئىگهم، سهن ھهممى«

ـــهن ـــۆرۈپ تۇرغۇچىس ـــى ك ـــۇچى، ھهممىن ـــپ تۇرغ ـــۆجىزه . بىلى ـــر م بى

نى ۋاقتىدا ئاشكارالپ، مېنى بۇ تـۆھمهت باالسـىدىن ›قۇرغۇي‹يارىتىپ،

نىڭكىـدهك پاسـىقانه قانـاتلىرىمنى ›قۇرغـۇي‹دادامنىـڭ ئالـدىغا! قۇتقۇز

هن بېرىشنى نىڭكىدهك مهردانه قهدهملهر بىل›كۆك بۆره‹سۆرهپ ئهمهس،

  »!نېسىپ ئهت

  : قهلبىڭده ھىاللىدىننىڭ ناخشىسى ئهكىس سادا قايتۇراتتى

  تهڭرىگه يازغان خېتىم تهگكهنمىدۇ؟

  دىللىرىم دىل تارىنى چهككهنمىدۇ؟

  !نېمانداق توال يىغاليسىز؟ ئۆلۈم شۇنچىۋاال قورقۇنچلۇقما؟ -

ــالردىكى  ــون ســهككىز ياش ــان ئ ــاپ قويۇلغ ــله قام ــلهن بىل ســهن بى

ــازابلىق پوســ كاملىق ئهدھهم ئىســىملىك يىگىــت شــۇنداق دهپ، ســېنى ئ

ئـۇ تهسـلىم بولغـان . خىيال، ئازابلىق ئىلتىجا قوينىـدىن سـۆرهپ چىقتـى

يۇقىرى دهرىجىلىك بىر ئوفىتسېرنى ئېتىپ تاشلىغانلىقى ئۈچۈن، ھهربىي 

  .ئۇستاب بويىچه ئۆلۈمگه بۇيرۇلغانىدى

-...  

  .الغانبىلهمسىز،ئادهم ئۆلۈش ئۈچۈن يار -

ئۆلۈمگه غالىبانه تهبهسسۇم بىلهن -ئۇنىڭغا الپپىده قارىدىڭ، ئۇ ساڭا

سېنى ئۇنىڭ ئۆلۈمگه غالىبـانه تىكىلىشـى ئهمهس، بىـر . تىكىلىپ تۇراتتى

چاغدا مولال ئايۇپ دېگهن گهپنىڭ ئۇنىڭ ئاغزىدىن چىقىشى سېنى تولىمۇ 

  .ھهيران قالدۇرغانىدى

  »!...ئادهم ئۆلۈش ئۈچۈن يارالغان؟«

ــتىقلىدىڭ ــۆزۈڭ تهس ــوئالىنى ئ ــڭ س ــراق !... شــۇنداق«: ئۆزۈڭنى بى

  »!ھهرگىزمۇ شهرمهنده ئۆلۈم ئۈچۈن ئهمهس
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. شۇڭا، سهن گهپ قىلمىدىڭ، گهپ قىلىشىڭنىڭمۇ ئورنى يوق ئىدى

چــۈنكى، ئۇنىــڭ ئۆلــۈمى ســېنىڭ ئۆلــۈمىڭگه ئوخشــاش شــهرمهنده ئۆلــۈم 

نىـال شـهرهپلىك تهكتىـدىن ئېلىـپ ئېيىتقانـدا، يه-ئهمهس، بهلكى تېگـى

ئهمما،سېنىڭ شهرهپلىك ئۆلۈم ئۈچـۈن ياشـغۇڭ بـار ئىـدى، . ئۆلۈم ئىدى

  !ھهرگىزمۇ شهرمهنده ئۆلۈم ئۈچۈن ئهمهس

  : قانچىلىك ۋاقىت ئۆتتىكىن، بىر چاغدا ئۇنىڭدىن

-ئۇ ئوفىتسېر تهسلىم بولغانـدىكىن، يهنه نېمىشـقا ئېتىـۋهتتىڭىز؟ -

سوئال سورىشـىڭ، شـۇنداقال  بۇ ئۇنىڭدىن تۇنجى قېتىم. دهپ سورىدىڭ

  .تۇنجى قېتىم گهپ قىلىشىڭ ئىدى

  .ئۇ سوئالىڭغا جاۋاپ بېرىش ئۈچۈن كهچۈرمىش سۆزلهشكه باشلىدى

  

25  

    

مهن مۆھتهرهمقىز ئىسىملىك بىـر قىزغـا توسـاتتىنال ئاشـىق بولـۇپ  -

. قالدىم، بىر كۆرۈپ بولغۇچىال دهڭا، ئۇ بازارلىق بىر ناۋاينىڭ قىزى ئىدى

داق چىرايلىق قىز ئىدىكى، خۇددى ئاي دېسه ئـاي ئهمهس، كـۈن ئۇ شۇن

بىــر تهبهسســۇمى بىــلهن يــۈرىكىم كــۈل ! دېســه كــۈن ئهمهس دېگهنــدهك

ئىككى تهبهسسۇمى . بولدى، خۇددى مۆھتهرهمقىزنىڭ تونۇرىنىڭ كۈلىدهك

  .ئاخىر ئۇنىڭ پېيىگه چۈشتۈم. بىلهن زىنىقىدا جان بهرگۈم كهلدى

  ئۇسساپ قاپتۇ قونىقىم،

  .سۇنى ئۆزۈم ياقىالي

  تېۋىپكهنسىز نىگارىم،

  .سۆيۈپ قۇيۇڭ، ساقىياي

ـــپ  ـــادهك ئهگى ـــىدىن س ـــڭ مهھهللىس ـــوۋالپ، ئۇنى ـــا ت دهپ ناخش

  .كېتهلمهيدىغان بولدۇم

قورسـىقىم تـوق بولسـىمۇ، بىـر قـانچه ناۋايخـانىنى . ئۇ نان ساتاتتى
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ئېلىپ  ئارقامدا قالدۇرۇپ، مهدىكار ئىشلهپ تاپقان پۇلۇمغا ئۇنىڭدىن نان

ناننى ئۇنىڭ قولىدىن شهھال كۆزلىرىگه نۇر تااللىردهك يېيىلىـپ . يهيتتىم

پـۇلنى ئۇنىـڭ قولىغـا ئاھۇنىڭـدهك كـۆزلىرىگه ئاشـىقانه . تۇرۇپ ئـاالتتىم

ــۇر بېشــىدا  ــاننى يهنه تۇن ــرهتتم؛ ن ــۇرۇپ بې ــپ ت ــلهن بېقى تهبهسســۇم بى

ـــردى ن ئولتـــۇرۇپ، ئۇنىـــڭ زىلـــۋا قـــامىتى، ئانـــاردهك قىپقىزىـــل لهۋلى

-نېنىمنى يهپ بولۇپ، بىر پهس تاغدىن. ھۇزۇرالنغاچ ئالدىرىماي يهيتتىم

  :باغدىن پاراڭ سېلىۋېتىپ

  ئهي ساقىي، مهي ئىچسهم ئۇرىدۇ دادام،

  .ئىچمىسهم، ئېچىشار دىلدىكى يارام

  نه قىالي مهي ئىچمهي، يارىمنىڭ ئىشقى،

  تۇز سېپىپ يارامغا بهرمىسه ئارام؟

  .قارا كېتىپ قاالتتىم-كهينىمگه قارادهپ ناخشا ئېيىتقان پېتىم 

بىر كۈنى ئۇنىڭدىن نان ئېلىپ، تۇنۇر بېشىغا چىقىـپ، ئوتسـىنغاچ 

. نان يېگهچ ئۇنىڭغا سۆيگۈ ئىزھار قىلمـاقچى بولـدۇم. يېيىشكه باشلىدىم

كۆڭلۈمگه ئۇنىڭغا ئاتاپ . لېكىن، ھهرقانچه قىلىپمۇ تىلىم گهپكه كهلمىدى

بهتلىـك سـۆزلىرىمنىڭ بىرىمـۇ يادىمـدا تىزىپ قويغان چىرايلىـق، مۇھهب

نېنىم تۈگهپ قېلىپ، يهنه يهي دېسـهم، قورسـىقىم تۇيـۇپ . قالمىغانىدى

  :تىت بولۇپ تۇرسام، ئۇ ئۆزى ئېغىز ئېچىپ قالدى-قېلىپ، تىت

  سىلىنىڭ مهھهللىده ناۋاي يوقما؟ -

  .بار -

. ئۇ نهرگىسكه ئوخشاش جىلمىيىپ يهرگه قارىۋالدى. ئۇنىڭغا قارىدىم

ۇنىـڭ بــۇالق كۆزلىرىــدىن چاچرىغـان ئىشــىق چېقىنــدىلىرى كۆكســۈمنى ئ

ــــۈرىكىمنى كۆيدۈرۈشــــكه باشــــلىدى، خــــۇددى  ــــۈپ، ي تېشــــىپ ئۆت

. مۆھتهرهمقىزنىــڭ تونــۇرى دادىســى ياققــان نــانالرنى كۆيدۈرگهنــدهك

تونۇرغـا چۈشـۈپ كېتىشـتىن . قولۇم بوشىشىپال كهتتـى-شۇڭىمىكىن، پۇت

مهن مىڭ . ئۇ جىلمىيىپال قالدى. ىۋالدىمئهنسىرهپ، ئۆزۈمنى دهرھال ئوڭش
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مۇشهققهتته باشـالنغان سـۆھبىتىمىزنىڭ ئۈزۈلـۈپ قېلىشـىدىن قورقـۇپ، 

  :ئالدىراپال سورىدىم

  قانداق دهيسىز؟ -

  ...كۈنده مۇشۇ يهرگه كېلىسىز، شۇڭا -

نېنى سىزنىڭ نېنىڭىـزدهك ... بىراق نېنى. ناۋاي دېگهن ساماندهك -

  .تاتلىق ئهمهس

  !ئادهمنى زاڭلىق قىلىپ خۇدى... شىالمچى. ..ۋىيهي -

ئۇ قاپـاقتىن سـۇ تۆكۈلگهنـدهك ۋىلىقـالپ كۈلـدى، مهنمـۇ كۈلـدۇم، 

  .يۈرىكىممۇ كۈلدى

نېنىڭىز تاتلىق بولمىسا، . راست شۇ، زاڭلىق قىلمىدىم مهن سىزنى -

سىزنى ... شۇنچه يولنى بېسىپ كېلىپ، سىزدىن نان ئاالمتىم؟ نېنىڭىزنى

  ...ېشىڭىزغادهپال كېلىمهن ق

  .ئۇ ۋىللىده قىزىرىپ كهتتى، خۇددى تونۇردىكى چوغدهك

  !ماڭغىنه ھهي، قېلىن تاز -

  !كۆيۈپ قالدىم ...سىزگه كۆ... سىزگه-

ئۇنىـــڭ مهســـۈم كۆزلىرىـــده ســـهبىي ئىشـــق، ســـهبىي مـــۇھهببهت 

  :ئۇ ئۇياتچان كۆزلىرىنى يهردىن ئۈزمهي تۇرۇپ. يېلىنجىدى

. غا يۈگـۈرگهن پېتـى كېرىـپ كهتتـىده، ناۋايخانى-دىدى!...مهنمۇ -

ده، -ھاياجــان يـۈدۈپ ئورنۇمــدىن تــۇردۇم-پاتمــان شـادلىق-مهن پاتمـان

 -ئىچىمـدىن ئۇرغـۇپ تۇرغـان خوشـاللىق تومـۇر-ئىچ. ئۆيگه قاراپ ماڭدىم

ســهكرىگۈم، كېيىــك . تومۇرلىرىمــدا كــۆۋرهپ، ۋۇجــۇدۇمنى كۆيــدۇرهتتى

مېنىـڭ ئاشـىقىم بـار !... ئۇ ماڭا كۆيۈپ قـاپتۇ«ئوغلىقىدهك ئويناقشىغۇم، 

  .دهپ بار ئاۋازىم بىلهن ۋاقىرىغۇم كېلهتتى »!بولدى

چــۈنكى، مهنمــۇ . شـۇنداق قىلىــپ ئۇمــۇ ماڭــا ئاشــىق بولــۇپ قالــدى

  .كېلىشكهن ئىدىم

بۇ ئۇنىڭغا . سهن بېشىڭنى كۆتۈرۈپ، ئهدھهمگه سىنچىالپ قارىدىڭ
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اھـايىتى راست دېگهنـدهك، ئـۇ ن. تۇنجى قېتىم سىنچىالپ قارىشىڭ ئىدى

بارمـاقتهك : چىرايلىق ئىدى، خۇددى قىـز بـاال بولسـا، كۆيـۈپ قـالغۇدهك

يوغان، قاپقـارا، ئۆسـكىلهڭ قاشـلىرى ئارىسـىدا پۇرچـاقتهك يارىشـىملىق 

سانجاق، ئۇزۇن، جهسـۇرانه كىرپىكلىرىنىـڭ ھىمايىسـىده -خال، سانجاق

  ...ق يۈززۇلماتتهك قاپقارا كۆز، قىرلىق بۇرۇن، قىزىل مهڭزىلىك يۇپيۇمىال

  :ئهدھهم جىم بولۇپ قېلۋىدى، سهن

  .دېدىڭ-...ھه،شۇنداق قىلىپ؟ -

  .چۈنكى، سهن ئۇنىڭ كهچۈرمىشىگه قىزىقىپال قالغانىدىڭ

شۇنداق قىلىپ، ئۇنىڭ ئۆيىگه ئهلچىلهر ئهۋهتىلدى، ئهلچىلهرنىڭ -

ســېلىنغان . خــۇش خهۋىرىنــى ئــاڭالپ، نهچــچه كــېچه ئۇيقــۇم كهلمىــدى

نامراتلىقىمىزنى تۇنجى . ه نهچچه كېچه ئۇخلىيالمىدىمتويلۇقنى ئاڭالپ يهن

نـامراتلىقىمىزدىن تـۇنجى قېـتىم ئۆكۈنـۈپ، تـۇنجى . قېتىم ھېس قىلـدىم

بىز . چۈنكى،تويلۇق بىزگه نىسپهتهن تولىمۇ ئېغىر ئىدى. قېتىم يىغلىدىم

  .بۇنداق تويلۇقنى ئون يىلدىمۇ ئااللمايتتۇق

ىڭڭىـده يۇمـۇپ، جىمىـپ ئهدھهم بېشىنى تامغـا تىـرهپ، كـۆزىنى چ

ئۇنىــڭ چهكســىز ئازاپلىنىۋاتقــانلىقىنى، ھهســرهتلىنىۋاتقانلىقىنى . كهتتــى

ئهمما، تهسـهللىنى ئهڭ ئـاخىردا . ھېس قىلىپ، ئىچىڭ سىيرىلىپال كهتتى

  :بېرىش ئۈچۈن، يهنه سورىدىڭ

  ...شۇنداق قىلىپ؟ -

پ شۇنداق قىلىپ، مهن باشتا مۆھتىرهمقىزنىڭ دادىسىغا نىمكار بولۇ-

ئۇنىڭ دادىسى ئوبدان ئادهم ئىكهن، ھهققىمنى خېلى ئوبـدان . ئىشلىدىم

ـــا . بهردى ـــپ، ماڭ ـــۇل يىغى ـــوغىرلىقچه پ ـــۇ دادىســـىدىن ئ مۆھتىرهمقىزم

مۇشۇ ھالهتته بىر يىـل ئۆتىـدىغان بولسـا، مۆھتىرهمقىزنىـڭ . بېرىۋاتاتتى

-ئهممـا، مهن بىـر يىلغىـچه سـهۋىر. تويلۇقىغا يهتكۈدهك پۇل يىغـااليتتىم

ۋىسـال قۇچۇشــقا بهك . اقهت قىاللمىـدىم، بىـر يىــل كۈتـۈپ تۇرالمىـدىمتـ

  .ئالدىراپ كېتىپ، ئېزىپ كهتتىم
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. كـۆرپه سـوراپ كىرىـپ قالـدى-بىر كۈنى قوشنىمىز بىزدىن يوتقـان

ئۇالرنىڭ دېيىشىچه، ئۆيىگه مېھمان كېلىـپ قالغاچقـا، يوتقـان كۆرپىسـى 

ۇمــان پهيــدا قىلىــپ بــۇ بىــزده، بولۇپمــۇ مهنــده گ. يېتىشـمهي قــاپتۇمىش

ــدى ــېلىال . قوي ــىمىزدىن خ ــڭ تۇرمۇش ــى بىزنى ــڭ تۇرمۇش چۈنكى،ئۇالرنى

 ئهمهس مۇمكىن ئهسال يېتىشمهسلىكى ۆرپىسىنىڭمۇك-يوتقان. ياخشى ئىدى

  .بهردى ئېلىپ كۆرپه بىر يوتقان، بىر ئۇالرغا قىلمايال سۆز-گهپ ئانام .ئىدى

 نۇمـــدىنئور ئاســـتا مهن كېـــيىن، كهتكهنـــدىن چىقىـــپ قوشـــنىمىز

  .ماڭدىم تۇرۇپ،سىرتقا

  .دادام سورىدى دهپ-باالم؟ بارىسهن نهگه -

  :قىلدىم گهپنى راست مهن

  .دهيمهن باقايمىكى چىقىپ بىر كهينىدىن -

  بۇ؟ گهپ قانداق راست، قىلغىنه شۇنداق -

 ھهمـمه .ئهگهشتىم ئاستا كهينىدىن مارىدىم، ئارقىسىدىن ئۇنىڭ مهن

ـــكهللىك ـــڭ پېش ـــۇ بىزنى ـــۆزىم مۇش ـــڭ ىزدىن،س ـــۇ مېنى ـــاراش مۇش -م

 مهن بولسـام، ئهگهشـمىگهن بولسام، مارىمىغان .باشالندى ئهگىشىشىمدىن

 ئايلىنىپ بهندىگه گۇمراھ پاسىق، ئهمهس، بهختسىزال بۇنداق بۈگۈنكىدهك

  .قالمايتتىم

 ئۇ .كهتتى جىمىپال يهنه قويۇپ، تىنىپ ھهسرهتلىك ئازاپلىق، ئهدھهم

 سهن شۇڭا، .قىالتتى بهرمهيدىغاندهكال هپسۆزل كهچۈرمىشىنى ساڭا ئهمدى

  :سورىدىڭ يهنه

  ...شۇنداق قىلىپ؟ -

دىـدى ئهدھهم كهچۈرمىشـىنى سۆزلهشـنى داۋام  -شۇنداق قىلىـپ، -

  .قوشنىمىز ئۆزىنىڭ ئۆيى تهرهپكه ماڭماي،باشقا تهرهپكه ماڭدى-قىلىپ،

مهن نېمه قىلىمهن ماراپ، نهگه بارسا، نېمىش قىلسا قىلمامدۇ، دهپ 

بىراق، يهنه قېنى، نـېمىش قىلىـدۇ، . ويالپ، يېنىپ كهتمهكچى بولدۇمئ

كۆرپىســى تــۇرۇپ، ئهجهپ -ئۆزىنىــڭ شــۇنچه يوتقــان. بىــر مــاراپ باقــاي
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-ئـۇ مېڭىـپ. بىزدىن تىلهيـدۇيا، دهپ ئـويالپ، ئۇنىڭغـا يهنه ئهگهشـتىم

نهشـپۈت -مېڭىپ بىر نهشپۈتلۈك باغقا ـ باغنىڭ قاق ئوتتۇرسـىدىكى ئالمـا

مهن گهمىنىڭ كامىرىـدىن مارىـدىم، . غان گهمىگه كىرىپ كهتتىساقاليدى

جىنچىراغنىڭ غۇۋا يۇرۇقىدا بىـر -گهمه ئىچىده. خۇددى ئوغرى مۈشۈكتهك

  .يىگىت ياتاتتى

بۇ كىمدۇ؟ ئېالندىكى تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغـان يىگىـت شـۇمۇ، 

  نېمه؟

ن مهنمۇ تۇنۇمايـدىغا. مهن شۇنداق ئويلىغاچ جىممىده قاراپ تۇردۇم

  .بىر ئادهم ئۇنىڭ بىقىنىدىكى جاراھىتىنى تېڭىۋاتاتتى

تۇتۇلـۇپ قالسـا، چېـرىكلهر «! ده-ھه، ئهسلى بـۇ مۇنـداق گهپـكهن

كــۆرپىلهر ئــارقىلىق بىزنــى تۇتۇۋالمىســۇن، تۇتســا ھــاپىز -مۇشــۇ يوتقــان

ئۆيىنىـــڭ تۈزلىنىـــپ ! دهپ قىلغـــان ئىشـــىكهن بـــۇ»...ئـــاخۇننى تۇتـــار

ېتىلىـپ قېلىـپ، بېشـىنىڭ كېتىشـىدىن كېتىشىدىن، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا چ

ھىم، يا قۇتقۇزمىساڭ، قۇتقۇزغاندىكىن، ھهر باال كهلسه ئۆزۈڭ ... قورقۇپ

  !ھۇ، بهتنىيهت ئهبلهخلهر! تارتىشمايزه بىزگه قارا ساناشقىنىڭنى قارا؟

كېتىۋىتىـپ يادىمغـا . مهن شۇالرنى ئـويالپ، ئاسـتا ئارقامغـا يانـدىم

  .شهيتىنىم ماڭا ئهقىل ئۆگهتكهنىدى. ىدۈككىده بىر ئهقىل كېلىپ قالد

سهنلهرنىڭمۇ نىيىتىڭ دۇرۇس بولمىغاندىكىن، مهنمـۇ بىـر چالمىـدا 

ئهللىك سهر . ھهم ئۆچ ئاالي، ھهم خوتۇن ئاالي: ئىككى پاختهك سوقايچۇ

  كۈمۈش دىگهن ئاز پۇلمۇ؟

ــــى  ــــاكى خهۋىرىن ــــۈچىلهرگه ي ــــۇپ بهرگ ــــى تۇت ــــۇ يىگىتن مۇش

كۈمۈش ئىنئام قىلىنـدىغانلىقى توغرىسـىدا يهتكۈزگىچىلهرگه ئهللىك سهر 

جاكــارچىالرمۇ كوچىمــۇ كوچــا . تامالرغــا ئــېالنالر چاپلىنىــپ كهتكهنىــدى

  .چېپىپ يۈرۈپ، بۇ ئېالننى جاكارالۋاتاتتى

  !ئهللىك سهر كۈمۈش مۇت پايدا... ئهللىك سهر كۈمۈش

مهن شۇنداق ئويلىغانسېرى ئۆزۈمنى ناھايىتى قۇدرهتلىك، ناھايىتى 
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  .ىك ھېس قىلۋاتاتتىمبهخىتل

ئهللىــك ســهر كۈمــۈش مــۆھتىرهمقىزنى ئېلىشــىمغا، ئــۆي سېلىشــقا، 

ــىپ ــىمغا كهڭ-كهس ــارهت قىلىش ــدۇ-تىج ــۇڭرى يېتى ــۇپ . ك ــاي بۇل مهن ب

  !ده -كېتىدىغان بولدۇم

خىيالىمـدا . شۇ كۈنى شېرىن خىيـال ئىلكىـده زادىـال ئۇخلىيالمىـدىم

، مــامۇقتهك كۆكســىگه مــۆھتىرهمقىز بىــلهن قۇچاقلىشــاتتىم، سۆيۈشــهتتىم

  ...بېشىمنى قويۇپ، قۇندۇز چاچلىرىنى سىاليتتىم

ــاڭ   ــى ناھــايىتى مۇشــهققهتته ت ــر كېچىن ــده بى ــارلىق ئىلىكى بهختىي

  .ئورنۇمدىن سهھهر تۇرۇپ ئۇدۇل دۈشمهن گازارمىسىغا كهلدىم. ئاتقۇزدۇم

  .دهپ سورىدىم بىر قاراۋۇلدىن-باشلىقىڭالر كىم؟-

  نېمه ئىشىڭ بار ئىدى؟-

ھېلىقى تاغ ئوغرىسى ... بهك مۇھىم گېپىم بار، تېز مېنى باشالپ كىر-

  ...توغىرىسىدا

ئايىغىمغا بىر قـۇر نهزهر -ئۇ باش. ئالدىرىغنىمدىن دۇدۇقالپ قالدىم

ئانـدىن . سېلىۋهتكهندىن كېيىن، ئۈستۋېشىمنى چـاال قويمـاي ئـاختۇردى

دهپ مېنـى ئىچكىرىسىده الغايالپ يۈرگهن بىـر چېـرىككه بىـر نېمىلهرنـى 

ئۇ كېلىپ مېنى باشلىقىنىڭ ئالدىغا باشـالپ كىـردى ۋه مېنـى . كۆرسهتتى

  .كۆرسىتىپ بىر نېمىلهرنى دېدى

ئهللىــك ياشــالرغا كىــرگهن، بۇغــداي ئۆڭلــۈك، قۇڭــۇر كۆزلــۈك، ئــۇ 

ئـۇ ھېلىقـى چېـرىككه بىـر . ئوفىتسېر ماڭا قارىدى، كۆزلىرىمىز ئۇچراشتى

ئۇنىـڭ قاسـقان شهپكىسـىدىكى  .نېمىلهرنى دېۋىدى، ئۇ چىقىـپ كهتتـى

ھهره چىشلىق بهلگىلهر تېنىمنى شۈركهندۈرۋهتتى، خۇددى ئهجـدىھانىڭ 

لــېكىن، قورقمىــدىم، قهددىمنــى تىــك تۇتــۇپ، ئۇنىڭغــا . چىشــلىرىدهك

ـــزمهت كۆرســـهتكهن  ـــدىم، خـــۇددى خى ـــلهن تىكىل ـــرۇرانه نهزهر بى مهغ

تۇراتتىم؛ چۈنكى، مهنمۇ ھازىر خىزمهت كۆرسىتش ئالدىدا . قهھرىماندهك

ـــېلىپ،  ـــا س ـــنى قوينىغ ـــهر كۈمۈش ـــك س ـــىتىپ، ئهللى ـــزمهت كۆرس خى
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مۆھتىرهمقىزغا مهغرۇر ھالدا ئاشىقالرچه تىكىلىش ئالدىدا تۇراتتىم؛ ۋىسال 

قۇچــــۇپ، بهخىــــت تۆشــــىكىده مهسىتخۇشــــلىنىپ، مۆھتىرهمقىزنىــــڭ 

  .قهھىرىمانى بولۇش ئالدىدا تۇراتتىم

هق بهرسـه، ھېلىقـى تىلماچ كىـردى، مهن ئهللىـك سـهر كۈمۈشـنى ن

نىــڭ بــار يېرىنــى دهپ بېرىــدىغانلىقمنى ئېيتىۋىــدىم، »تــاغ ئوغرىســى«

دوالمغا شاپىالقالپ مېنى بىر . ئۇنىڭ كۆزلىرى خوشاللىقتىن چاقناپ كهتتى

مۇنچىنى ماختىۋهتكهندىن كېيىن، ئالدىمغا ئهللىك سهر كۈمۈشنى تىزىپ 

ن يۈرىكىم يېرىلىـپ مېنىڭمۇ كۆزلىرىم چاقناپ كهتتى، ھاياجاندى. قويدى

ــدى ــى تاســال قال ــدىم. كهتكىل ــايال قال ــرالپ ئولتۇرالم چــۈنكى، مهن . تېپى

ئۆمرۈمده ئهللىـك سـهر ئهمهس، بهش سـهر كۈمۈشـمۇ كـۆرۈپ باقمىغـان، 

  .بهش سهر كۈمۈشنىمۇ بۇنداق بهختىيارلىق ئىلكىده سىالپ باقمىغانىدىم

ــاغ ئوغرىســى«مهن ئۇالرغــا ھېلىقــى  نى نىــڭ يوشــۇرۇنغان جــايى»ت

لېكىن ئهللىك سهر كۈمۈشنى ئالغاندىكىن، نېمه قىلىمهن . ئېيتىپ بهردىم

  .سورىمىغان گهپنى قىلىپ، دهپ ئويالپ قوشنىمىزنىڭ گېپىنى قىلمىدىم

سهن مۇشۇ يهرده تۇرۇپ تۇر، بىز ئۇنى تۇتۇپ كهلگهندىن كېيىن، -

  .دېدى -ئاندىن كېتىسهن،

  نېمىشقا؟-

  دىن بىلىمىز؟گىپىڭ راسىتمۇ؟ يالغانمۇ، بىز نه-

. مهن بىــر دهم تۇرغــاچ تۇرســام تــۇراي دهپ ئــويالپ، مــاقۇل بولــدۇم

چۈنكى، مهن يهنه بىرهر سائهتلهردىن كېيىن دۇنيادىكى ئهڭ بهخىتلىـك 

  .ئادهمگه ئايلىناتتىم

شېرىن خىيالالر بىـلهن ھېچنېمىنـى تۇيمـاي قـاپتىمهن، بىـر چاغـدا 

ئـاۋازى قۇلىقىمغـا   دېـگهن» قارا، مۇشـۇ يىگىـت شـۇما؟«: ئوفىتسېرنىڭ

ئـون -ئـون سـهككىز -چۆچـۈپ قارىسـام، مهن دېمهتلىـك . كىرىپ قالدى

ئالدىمـدا ئـاجىزانه غـالىبلىق بىـلهن ماڭـا  توققۇز ياشالردىكى بىر يىگىـت

  :مهن يۈرىكىمنىڭ چىممىده قىلىشغا پهرۋا قىلماي قاراپ تۇراتتى،
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  .دېدىم -!شۇ...شۇ-

ــ ــلهن ئاالي ــۇنداق غهزهپ بى ــا ش ــت ماڭ ــهبى يىگى ــڭ س دىكى، ئۇنى

ــۈپ،  ــىپ ئۆت ــىمنى تېش ــۇنى كۆكس ــان غهزهب ئۇچق ــدىن چاچىرغ كۆزلىرى

مهن تېپىرالپال . يۈرىكىمگه سانجىلىپ قالدى، خۇددى يىالن نهشتىرىدهك

گوياكى ئىچىمگه قوقاس چۈشۈپ كهتكهندهك، نېمىشقا بۇنچىـۋاال . قالدىم

  .تىپىرالپ كهتكىنىمنى ئۇقمايتتىم

ن ئورنۇمـــدىن تۇرۇشـــۇمغا ئوفىتســـېر مه. ئـــۇنى ئاچىقىـــپ كهتتـــى

  :ۋارقىرىدى

  !نهگه؟ -

  .ئۆيگه -

تېـنىم شـۈركۈنۈپ، . ئۇ زهھهر خهندىلىك بىـلهن ھىجىيىـپ قويـدى

  .يۈرىكىم ئهنسىز دۈپۈلدهپ كهتتى

  !كۈمۈشنى چىقار -

  .مهن ھهيران قالدىم

  نى تۇتۇپ بهردىم يا، ئهينا؟ »تاغ ئوغرىسى«نېمشقا؟  -

بىـزگه تۇتـۇپ ! تۇتـۇپ بېرىپتـۇ... ھـا... اھـ... تۇتۇپ بهردىم؟ ھـا -

  !ھهي،سهن تۇتۇپ بهرمىسهڭمۇ، بىز تۇتالمايىتتۇقمۇ؟! بىرىپتۇ تېخى

  .مىنىڭمۇ غۇژژىده ئاچچىغىم كهلدى

  تۇتساڭالر بولمامدۇ ئهمىسه ئېالن چىقىرىپ يۈرگۈچه؟ -

-...  

  :دهپ بولغىچه سوراقنى مهن باشلىۋېتىپتىمهن» مى -ئى«ئوفىتسىر 

  !ۋهدهڭلهرده تۇرمايسىلهر؟ نېمىشقا -

  كىم ساڭا ۋهده قىپتۇ؟ -

مهن شۇ چاغدىال ئالدانغانلىقىمنى ھېس قىلىپ، شۇنداق ئـاچچىغىم 

  :كهلدى

  !....سهن -
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چۈنكى، بىر چېرىك كۆكسۈمگه مىلتىق تهڭلهپ . گىپىم ئۈزلۈپ قالدى

جـان ئـاۋال ئادهمنىـڭ . قولۇمـدا جـان قالمىـدى-قورقۇپ پۇت. بولغانىدى

چىقىـپ كىتىــدىغان ئوخشـايدۇ، تىــزىم ئـۆزۈمنى كۆتــۈرهلمهي، تىزىـدىن 

ــدىم ــالغىلى تاســال قال ــۇرۇپ ق ــى، كۆمۈشــنى . السســىده ئولت شــۇڭا، مهيل

ئاش بولسا قازان، جان بولسـا «بهرسهممۇ بىرهي، جىنىم ئامان قالسۇن، 

دېگهنلهرنــى ئــويالپ ئهللىــك سهركۈمۈشــنىڭ ... دهپــتىكهن» جاھــان

-الغىلداپ تىترهپ تۇرغان پـۇتلىرىمنى ئـارانھهممىسىنى تاشالپ بىرىپ، 

  .ئاران سۆرهپ، ئىشىككه قاراپ ماڭدىم

  !توختا -

  .شىپپىده توختىدىم

  نهگه؟ -

  ...ئۆيگه...ئۆي -

  .ئالدىرىما، ئۆيۈڭگه ئۆزىمىز ئاپىرىپ قويىمىز -

ئالدانغانلىقىمغا بولغان ئۆكۈنۈش، ھاماقهتلىك قىلغانلىقىمغا بولغان 

ڭ ئىستوۋۇلىدىن مېنى يىلپىزدهك ماراپ تۇرغان ئوق، پۇشايمان، مىلتىقنى

نهپرهتلىـرىم مېنـى تاغـدهك -چېرىكلهرگه، بولۇپمۇ ئۆزۈمگه بولغان غهزهب

  :شۇڭا. بېسىپ تۇراتتى

ئۆزۈم كېـتهلهيمهن، ئاپىرىـپ قويمىسـاڭالرمۇ، ئۆزۈمنىـڭ يۇرتىـدا  -

دېـــدىم ســـاختا -.ئۆزۈمنىـــڭ ئـــۆينى تاپالمايـــدىغان ســـاراڭ ئهمهس مهن

  .نادامهت ئىلكىده-يىلىك بىلهن چوڭقۇر ھهسرهتسىپا

ساراڭ ئهمهس؟ ساراڭ بولمىساڭ، ئهللىك سهر كۆمۈشنى دهپ، ئۆز  -

  قېرىندىشىڭنى بىزگه سېتىۋېتهمتىڭ؟

-.....  

چـۈنكى، مهن ئۆزۈمنىـڭ . دهپ ئىـنجىقالپ قالـدىم» مـى -ئى«مهن 

  .راستىنال ساراڭ ئىكهنلىكىمنى ئېتراپ قىلىپ قالغان ئىدىم

  !ت، مهن ساراڭكهنمهنراسى
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  سهنمۇ تاغ ئوغۇرلىرىنىڭ شېرىكى، شۇنداقمۇ؟ -

  .ئويۇننىڭ قىزىقى ئهمدى چىقىۋاتاتتى

  ياق، شىرىكى بولسام، ئۇنى تۇتۇپ بېرهمتىم؟ -

گهمىنىـڭ ئىچىـده ئىكهنلىكىنـى -شېرىكى بولمىساڭ، ئۇنىڭ باغدا -

  سهن قانداق بىلىسهن؟

هن بــۇ نهس باســقان شــۇڭا، م. دهپ قالــدىم» مــى-ئــى«: مهن يهنه

ۋهدىسىده تۇرمايـدىغان بۇنـداق قـېلىن، نـامهرد مهخلـۇقالردىن -جايدىن

ئـاز، -يهنىال نىمكارلىقىمنى قىلىـپ، ئـاز: تېزرهك قۇتۇلۇپ كېتىش ئۈچۈن

ئاستا بولسـىمۇ پـۇل تېپىـپ، مـوھتىرهمقىز بىـلهن ۋىسـال قۇچـۇش -ئاستا

ش ئۈچۈن، يهنى قوشنىمىزغا بهتنىيهتلىكنىڭ جازاسىنى تارىتقۇزۇ: ئۈچۈن

ئالدىمدىكى چېرىكلهردهكال نامهردلىـك قىلـدىم؛ قوشـنىمىزنىڭ بىـزدىن 

بىراق، ئۇالر مېنى يهنىال . كۆرپه تىلهش ۋهقهسىنى سۆزلهپ بهردىم-يوتقان

  .قويۇپ بهرمىدى

قورسـىقىمدىكىنى بىلمهيـدۇ ! سهن چوقۇم ئۇنىڭ شېرىكى! يالغان -

نى بىـزگه تۇتـۇپ بىـرىش مهن بىلىمهن، سـهن شـېرىكڭ. دهپ قالما مېنى

ھهم ئهللىــك سـهر كۈمۈشــكه، ھهم ئاخباراتقــا  –ئـارقىلىق قــوش پايـدىغا 

ئېرىشـــمهكچى، شـــۇنداقمۇ؟ بـــۇ ســـهن خهقنىـــڭ يېقىنـــدىن بىـــرى 

  .شهكىللهندۈرۈۋالغان ئادىتىڭ

  !ئاچىق

. چېرىكلهر مىنى دارقىرتىپ سـۆرهپ، قـاراڭغۇ بىـر ئـۆيگه ئهكىـردى

يوقنىڭ ئارلىقىدا -نغا مىلىنىپ ھۇشى بارئۆيده ھېلىقى يىگىت قېپقىزىل قا

ئىككــى چېرىــك قانغــا بويالغــان قــامچىلىرىنى . ســۇنايلىنىپ ياتــاتتى

يىگىتنىڭ بۇ ھالىنى كـۆرۈپ، . پۇالڭلىتىپ ماڭا ياۋۇزالرچه قاراپ تۇراتتى

چېرىكلهرگه چېقىـپ قويغانلىقىمغـا شـۇنداق   ئۇ.ئىچىم سىيرىلىپال كهتتى

ــايمان قىلــدىم ــايتى ســهت تىلــالر بىــلهن ئىچىمــده ئــ. پۇش ۆزۈمنى ناھ

  .بىرمۇنچىنى تىللىدىم، قارغىدىم
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ئـۇ بىردهمـدىن . چېرىكلهر ھېلىقى يىگىتكه سـۇ سېپىشـكه باشـلىدى

ئۇنى ئىككى چېرىك قولتۇقىدىن يۆلهپ . كىيىن ھۇشىغا كېلىپ قىمىرلىدى

ــدهك ســاڭگىالپ . تۇرغۇزۇۋىــدى ــۈك توخۇنىــڭ بوينى ــوينى خــۇددى ئۆل ب

ڭ ساق يېرى قالمىغـان، بىقىنىـدىكى جاراھىتىـدىن قـان ئهزايىنى. قالدى

ئۇچىسىدىكى كۆڭلهكمۇ ياكى تىرىسىمۇ پهرىق ئهتكىلى . سىرغىپ تۇراتتى

بېغىشلىرىم سىرقىراپ، يـۈرىكىم پىژىلـداپ ئېچىشـىپ -بېغىش. بولمايتتى

  .بىر چېرىك ئۇنىڭ چېچىدىن تۇتۇپ بېشىنى ئۈستۈن قىلدى. كهتتى

  !مۇشۇ شۇما؟ شېرىكىڭ! ئاچه كۆزۈڭنى -

ئـۇ . پىژىلداپ ئېچىشـىپ تۇرغـان يـۈرىكىم دۈككىـده قىلىـپ قالـدى

كــۆزىنى ئېچىــپ ماڭــا قارىــدى، ئۇنىــڭ كــۆزى نــۇرى شــۇنچىلىك زهئىــپ 

بولسىمۇ، لېكىن كۆزۈمنى قۇياشتهك چېقىپ، كۆكسۈمنى ئوقيادهك تېشىپ 

ئۆتۈپ، مېنى ساراسىمگه سېلىپ قويدى، شۇڭا مهن ئۇنىڭـدىن كهچـۈرۈم 

  .ا ئالدىراپ قالدىمسوراشق

مـۇھهببهت ئۈچـۈن  -مېنى كهچۈر، ناتونۇش دوستۇم، پۇل ئۈچۈن -

ۋىجدانىنى ساتقان، ۋىجدانىنى سېتىپ پۇلىنى ئېلىـپ خهجلىـيهلمىگهن، 

  !مهندهك گۇمراھ، پاسىق بهندىنى كهچۈر

ئهمما ئۇ كهچۈرمىدى، كهچـۈرهلمهيىتى، ئهگهر ئۇنىـڭ ئورنىـدا مهن 

  .كهچۈرمهيىتتىمبولغان بولساممۇ، ھهرگىز 

  ....ئۇنىڭدا...خهرىته ئۇ...خه....ئاشۇ....شېرىكىم شۇ -

ـــاق - ـــاق!... ي ـــردىم مهن،-!.... ي ـــۇنى ! يالغـــان -دهپ ۋارقى مهن ئ

  !تونۇمايمهن

چۈنكى ئۇنىڭ كۆزلىرى . مهن ھۆركىرهشتىن شىپپىده توختاپ قالدىم

مېنــى ساراســىمىگه ســالغان ئۈمــۈدۋار كــۆزلىرى . يۇمۇلــۇپ بولغانىــدى

ئۆز بېشىغا كهلگهن كۈلپهتلهرنى ماڭـا يوللـۇق : هڭگۈلۈك يۇمۇلغان ئىدىم

بىــلهن ) مهنمــۇ شــۇنىڭ ئىچىــده(ھالــدا قالــدۇرۇپ، بــۇ رهزىــل كىشــىلهر 

  .ئهبهدىلىك خوشالشقانىدى
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چېرىك ئۇنى خۇددى ئهسكى چاپاندهك پاالققىده تاشلىۋېتىپ، ماڭا 

  :يۈزلهندى

  !خهرىتىسى نهده؟ئىيته، باتالىيون شىتابىنىڭ موداپىيه  -

ئهمـدى . ئۇ ئۆلۈپ كهتمىگهن بولسمۇ بىركاشـكى، ئـۇ ئۆلـۈپ كهتتـى

مېنىڭ قۇتۇلمىقىم تهس ئىدى، شۇنداقتىمۇ مهن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ 

  :باقتىم

  .مهن ئۇنى تونۇمايمهن -

دهمـدۇ؟ ئـۇ ئۆلـدى، » شـېرىكىم ئاشـۇ شـۇ«: تونۇمىساڭ ئۇ سېنى -

ئېيته، خهرىـته . دهپ خام خىيال قلمائهمدى مهن تىنىۋالسام بولېۋىرىدۇ، 

  !نهده؟

  ....مهن ئۇنى تونۇ -

بهدىـنىمگه سـىم . يالىڭاچالنـدىم -گېپىم چاال پېتى ئاغزىمدىال قالدى

مهن ۋارقىـرايتىم، چىرقىـرايتىم، . قامچىالر تاراسلىداپ تېگىشكه باشلىدى

. هسئهلۋهتته، ھېلىقـى يىگىتنـى ئهم. يۇمىلىناتتىم، تىلاليتىم، قارغايتتىم

ئـۇنى تىلـالش، . چۈنكى، مېنىڭ ئۇنىڭدىن رهنجىش ھوقوقۇم يوق ئىدى

» ئۇنـداق قازانغـا مۇنـداق چۆمـۈچ«ئۇنىـڭ ! قارغاش ھوقوقۇم يوق ئىدى

ئهگهر ئۇنىڭ ئورنىدا . قىلىپ، مهندىن ئۆچ ئېلىشى تامامهن يوللۇق ئىدى

 شۇڭا ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم. تتىممهن بولغان بولساممۇ، چوقۇم شۇنداق قىال

. ناتونۇش، ئهمما تونۇش دوستۇم مېنى كهچۈر،«: سورىماي تۇرالماييىتىم

ــاھىمنى  ــپ، گۇن ــىڭنى ئېلى ــام، قىساس ــۈپال قالمىس ــام، ئۆل ــاتال بولس ھاي

  »!يۇيىمهن

  ...ھۇشۇمغا كېلىپ ئۆزۈمنى تۈرمىده كۆردۈم

كـۈنى پوسـكام -4ئاينىـڭ -1) يىلـى-1946(بىر ھهپتىدىن كىيىن   -

ئـۆيگه بېرىـپ . د قىلىنىـپ، مهن ھايـات قالـدىميىگتلهر تهرىپىـدىن ئـازا

ئۆزۈمنى ئانامنىڭ قۇچىقىغا تاشالپ، خـۇددى كىچىـك بالىـدهك ھـۆڭرهپ 

  .يىغالپ كهتتىم
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! ئهقىلسىز ئوغلۇڭنى كهچۈرگىن، جىنىم دادا! دادا مېنى كهچۈرگىن«

مهن سېنىڭ، قوشنامنىڭ، ناتۇنۈش دوسـتۇمنىڭ، بـارلىق ئـاق كۆڭـۈل، 

ــاكهش، بىچــ ــاي ســاددا، جاپ اره، بهختســىز خهلقىمنىــڭ قىساســىنى ئالم

  »!قويمايمهن

 .ئۆزهمگه شۇنداق دهپ ۋهده بهردىم-مهن ئانامنىڭ باغرىدا تۇرۇپ ئۆز

. چۈنكى دادام قىيناققا بهرداشلىق بېرهلمهي تۈرمىده ئۆلۈپ كېتىپتـۇ

  .قوشنام ئهل جامائهتنىڭ ئالدىدا ئېتىپ تاشلىنىپتۇ

ۇ، داداممۇ، قوشـناممۇ، تېگىشـلىك مهنم-ئالال بىزنى جازالىغانىدى -

  .جازايىمىزنى تارىتقانىدۇق

قولۇمغا قـۇرال . مهن ئانام بىلهن خوشلىشىپ، پىدائىيلىققا يېزىلدىم

چـۈنكى، ئۆزۈمـدىن . ئېلىپ، ئاۋال ئۆزۈمدىن قىسـاس ئېلىشـقا باشـلىدىم

قىساس ئااللىسامال، ئانـدىن رهقىبلىرىمـدىن قىسـاس ئاالاليـدىغانلىقىمنى 

شۇڭا، مېنىڭ . رنىڭ خۇي پهيلى ئېنىق چۈشهندۈرۈپ قويغانىدىماڭا ئۇال

ئالدىمغا ئهللىك سهر كۆمۈشنى تىزىپ قويغان ھىلىقى ئوفىتسېرنى ھهربى 

تهشــهككۈر -رهھــمهت) ئوفىتســېرغا(ئۇســتابىنى يــادىالپ تــۇرۇپ، ئۇنڭغــا 

نېمىشقا رهھمهت ئېيتىسىز دهمسىز؟ چۈنكى، ئۇ . ئېيتىپ تۇرۇپ ئېتىۋهتتىم

ــى پا ــدىمېن ــدا توســۇپ قال ــاپىقلىق، گــۇمراھلىقتىن ۋاقتى . ســىقلىق، مون

بولمىسا مهن مهڭگۈ گۇمراھ بهنده بولۇپ قېلىشىم، دوزاخ ئوتىغا تۇتۇرۇق 

ھـازىرمۇ دوزاققـا كىرىمهنمـۇ يـاكى بېھىشـكىمۇ، . بولۇشۇم مـۇمكىن ئىـدى

شۇڭا، دوزاققا ئوتىغا تۇتـۈرۇق بولـۇپ قالماسـلىقىم ئۈچـۈن، . بىلمهيمهن

:  مۇھهببهتتىن مهڭگۈ قىسـاس ئـالىمهن: ن مهڭگۈ قىساس ئالىمهنئۆزۈمدى

  !رهقىبلىرىمدىن مهڭگۈ قىساس ئالىمهن

ئهدھهمنىــڭ كهچۈرمىشــلىرى شــۇ يهرده تۈگىــدى، ئــارىنى ســۈكۈت 

چـۈنكى، ئۇنىـڭ . ئىچىڭدىن ھهسرهتلىك يىغا ئۆرلهۋاتـاتتى-باستى، ئىچ

ىڭنى ھهم داداڭنى كهچۈرمىشلىرى ساڭا سېنىڭ قىسقا، ئهمما ئازغۇن ھايات

  :ئهسلىتىپ قويغاندى شۇڭا سهن



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

304 

  .دىدىڭ ئۆزۈڭنى ئارانال بېسىۋېلىپ -ئىككىمىز تهقدىرداشكهنمىز، -

سهن بـارلىق كهچۈرمىشـلىرىڭنى . ئۇ ساڭا ھهيرانلىق بىلهن قارىدى 

  .ئۇنىڭغا تهپسىلى، يوشۇرماي سۆزلهپ بهردىڭ

ـــ سـىزمۇ دېـدى ئـۇ سـېنى ماختاپ، -!ھهقىقى ئوغـۇل بالىكهنسـىز -

ــۆزىڭىزدىن قىســاس ئاپســىز؛ مــۇھهببهتتىن قىســاس ئاپســىز؛  مهنــدهك ئ

ــىز ــاس ئاپس ــزدىن قىس ــى، . رهقىپلىرىڭى ــۈنۈپ يهتتىمك ــۇنى چۈش مهن ش

ئۆزىدىن قىساس ئېلىشنى بىلمىگهن، ئۆزىدىن قىسـاس ئېلىشـقا جـۈرئهت 

ئۆزىدى قىساس ئااللمىغان . قىاللمايدىغان ئادهم ئهڭ بهخىتسىز ئادهمكهن

ئاڭلىسـام مـۆھتىرهمقىز مېنـى ! م رهقىبىـدىنمۇ قىسـاس ئااللمايـدىكهنئاده

دهپ يۈرگىدهك، كۈتسه كۈتىۋهرسۇن، ناۋادا ھايات قالساممۇ » كۈتىمهن«

ئهممــا، مهڭگــۈ غايىبــانه ! ھهر قــانچه بىكارغــا تهگســىمۇ. ئــۇنى ئالمــايمهن

  . شۇ ئارقىلىق ئۆزهمدىن قىساس ئالىمهن. سۆيىمهن

چۈنكى، ئۇنىڭ سۆزلىرى سىنى ئويغا سېلىپ . سهن جىمىپال قالدىڭ

ــدى ـــ . قويغانى ــپ ـ ــاس ئېلى ــدىن قىس ــىرى ئۆزۈڭ ــدىڭ، ئويلىغانس ئويلى

داداڭنىــڭ ئــۈچ نهزىرىنــى بېرىــپ بولــۇپال، زۇمرهتنىــڭ بــاغرىنى تهرىــك 

ئېتىپ، جهڭگاھقا كېتىپ ناھـايىتى تـوغرا قىلغـانلىقىڭنى چوڭقـۇر ھـېس 

نـنهت ساداسـىدىن مهھـرۇم قىلدىڭ؛ قهلبىڭـدىكى گـۈزهل كـۈيلهر ـــ جه

قېلىشتىن قورقۇپ، مهتسالىنى ئېتىۋهتمهي ناھايىتى توغرا قىلغـانلىقىڭنى 

ــاھ ــلۇق، نېك ــازادلىق، دوس ــۇھهببهت، ئ ــدىڭ؛ م ــېس قىل ــۇر ھ ... چوڭق

ھهققىده تهكرار ــ تهكرار ئويلىنىش ئارقىلىق زۇمرهتنىڭ سۆزىنى بىرىپ، 

لىك قىلىـپ، ئاجايىـپ ئۇنىڭغا ئاكا بولۇپ، بىر جۈپ بهخىتسىزنى بهخىت

ـــ  ئۇلــۇغ ئىــش قىلغــانلىقىڭنى تېخىمــۇ چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىڭ ۋه ئــۆز ـ

شـۇ پهخرىمهنلىـك تۇيغۇسـى ئىچىـده . ئۆزۈڭدىن ئالهمچه پهخىرلهنـدىڭ

  پىچىرلىدىڭ؛

  » !ئۇنىڭ ئورنىدا مهن بولغان بولساممۇ، چوقۇم شۇنداق قىلىتتىم«

ڭـال مهتسـالىنىڭ ئوي ــ خىياللىرىڭ بوشـلۇققا تارقىلىشـى بىـلهن ته
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تۆنۈگۈنكى ھاقارهت ــ تهستهكلىرى كۆڭلۈڭدىن ئۇچۇپ چىقىپال كهتتـى، 

  :شۇڭا، پىچىرلىدىڭ. خۇددى سۇمۇرغىدهك

خهپ، قۇرغۇي، تۇتىۋالىدىغان بولسام پهيلىرىڭنى بىـر تالـدىن ـــ «

  »!...بىر تالدىن يۇلىۋهتمهيدىغان بولسام

  تۇتۇالرسهنمىكىن؟

  .بىلمهيتتىڭ

  

26  

  

ــ ــدىن ت ــر ئارى ــارغىنه بى ــىتابىنىڭ ت ــك ش ــده، پولى ــۈن ئۆتكهن ۆت ك

  .ئىشخانىسىغا ئهكىرىلدىڭالر

لۇق برىگادا شـىتابىدىن بـۇيرۇق رئۆلۈم جازاسىنى ئىجرا قىلىش توغۇ

  ...كهلدى، ـــ دېدى، پولىك كوماندىرى تۇردىقارى بهگ، ــ شۇڭا

ــى ــپ كهتت ــده قىلى ــڭ قارتتى ــاڭالپ يۈرىكى ــۇنى ئ ــدىڭ . ب ــۆز ئال ك

بېشىڭ پىرقىراپ، ئهسهبلىرىڭ . پ، زۇلمهت ئېلكىده قالدىڭقاراڭغۇلىشى

يۈرىكىڭ ئازاپلىق . بىر ــ بىرى بىلهن سوقۇلۇپ، پاره ــ پاره بولۇپ كهتتى

ـــامغۇردهك ـــالى ي ـــدى، مىس ـــارامالپ تۆكۈل ـــپ، ت ـــقا ئايلىنى ئهگهر . ياش

قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر ــ جهننهت ساداسى سېنى يۆلهپ تۇرىۋالمىغان 

  .ۇڭنى يوقۇتۇپ، يىقىلىپ چۈشۈشىڭ مۇمكىن ئىدىبولسا، ھوش

ئهمما، . شۇڭا، سهن تهسهللىگه ــ ئىالھىي تهسهللىگه مۇھتاج ئىدىڭ

چــۈنكى، ! ســاڭا ھــازىر ھېچــنىمه تهســهللى بواللمــايتتى، ھهتتــا ئۆلۈممــۇ

سهمهندهرلهرچه . دىگهن نام بىلهن ئۆلگۈڭ يوق ئىدى» قۇرغۇي«سېنىڭ 

شـۇڭا، سـهن . گۈلۈك ھايات بېغىشاليتتىخىسلهت بىلهن ئۆلۈش ساڭا مهڭ

  :ئۆزۈڭنى ئوڭشىۋېلىپ، پولكوۋنىكنىڭ سۆزىنى بۆلدۈڭ

  !ئهمهس» قۇرغۇي«مهن  ،ـــ بىراق

  ـــ نېمه ئىسپاتىڭ بار؟ گۇۋاھچىڭ بارمۇ؟



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

306 

  ...ـــ

چۈنكى سېنىڭ ھېچقانداق ئىسپاتىڭ، . يهنه السسىده بولۇپ قالدىڭ

ـ غورۇرۇڭ، غايه ـ ئېتىقادىـڭ ۋىجدان ـ. ھېچقانداق گۇۋاھچىڭ يوق ئىدى

ـــايتتى ـــۇۋاھچى بواللم ـــپات ۋه گ ـــاڭا ئىس ـــهتكهن . س ـــلهرده كۆرس جهڭ

قهھرىمانلىقلىرىڭ ئىسپات ۋه گۇۋاھچى بواللمايتتى؛ يۈرىكىڭدىكى غهزهپ 

ۋه ئىسـيانلىرىڭ ئىســپات ۋه گـۇۋاھچى بواللمــايتتى؛ ھهتتـا قهلبىڭــدىكى 

  . ۇۋاھچى بواللمايتتىگۈزهل كۈيلهر ـــ جهننهت ساداسىمۇ ئىسپات ۋه گ

ـــ بىرنى تهڭلىكته قويما، سهمهندهر، ــ دېدى، پولكوۋنىڭ چوڭقۇر 

لىقىڭغـا » قۇرغـۇي«ئۆتۈنۈش ۋه ھېسداشلىق بىـلهن، ـــ بىزمـۇ سـېنىڭ 

بهلكىـم، .. .ئىشهنمهيمىز، لېكىن ئىشـهنمهي بوالمـدۇ؟ پاكىـت شـۇ تۇرسـا

اكىتنى ئهممــا، بىــز پــ. دۇرســهن يــاكى ئهمهستۇرســهن» قۇرغــۇي«ســهن 

ســېنىڭ گازارمىــدىن بىــر كــېچه يوقىلىــپ . ئاســاس قىلمىســاق بولمايــدۇ

  . كېتىشىڭمۇ بىر پاكىت بولۇپ قالدى

شۇنچه جهڭلهرنـى قىلىـپ، شـۇنچه قهھرىمـانلىقالرنى كۆرسـىتىپ، 

ھـۇ !... بولـۇپ قـالغىنىمنى كۆرۈڭـا» قۇرغۇي«شۇنچه بهدهللهرنى تۆلهپ 

  !ئاناڭنى

  كىمنى تىللىدىڭ ؟

  .بىلمهيتتىڭ

ماڭا نېمىشقا ئۇزاق ئۆمۈر ئاتا قىلغـان بولغىيتىـڭ؟ نـېمه ! ئاھ، خۇدا

ــۇپ، يهنه  ــتىم ئهۋهتىــپ بول ــر قــانچه قې ئۈچــۈن ئهزرائىلنــى قېشــىمغا بى

ــش  ــهرمهنده قىلى ــادا ش ــۇ دۇني ــى ب ــڭ؟ مېن ــكهن بولغىيتى ــايتۇرۇپ كهت ق

  ئۈچۈنمۇ؟ ئۇ دۇنيادا دوزاخ ئوتىغا تۇتۇرۇق قىلىش ئۈچۈنمۇ؟ 

ـــ . ىز ئۆكۈنــدىڭقىســمىتىڭدىن چهكســ ــايغۇ ـ ـــ ئىچىڭــدىن ق ــچ ـ ئى

ئهگهر . ھهســـرهت، غهزهپ ـــــ نهپـــرهت، ئۈمىدســـىزلىك قاينـــاپ چىقتـــى

قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر ــــ جهنـنهت ساداسـى يـۈرىكىڭنى مهلھهمـلهپ 

تۇرغان بولسـا، بهلكىـم ئـۆزۈڭنى تۇتىۋااللمـاي، ھـۆڭرهپ يىغلىۋىتىشـىڭ 
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گهر داداڭ ســاڭا بــاغرىنى ئه. مــۇمكىن ئىــدى، خــۇددى كىچىــك بالىــدهك

ــپ ــگه يــۈز «: ئېچى ــدانىڭغا، ئىنقىالبقــا، خهلقىڭ ــهن ئــۆزۈڭگه، ۋىج س

كىلهلمهيــدىغان ئىــش قىلمىغــان تۇرســاڭ، نېمىشــقا ئــۆزۈڭنى ئۆلۈمــدىن 

قاچۇرۇپ يۈرىسـهن؟ نېمىشـقا ھهسرهتلىنىسـهن؟ نېمىشـقا ئازاپلىنىسـهن؟ 

لىتىڭ بىـلهن ئهزرائىلنىڭ ئالدىغا سهمهندهرلهرچه خىس! قهددىڭنى رۇسال

ــار ــېنى ! ب ــرى س ــا باســىدۇ«تهڭ ــا، دهپ باغرىغ ــاب » ...مهرھاب دهپ خىت

ــلىنىپ،  ــدىغا تاش ــڭ ئال ــهن پولكوۋنىڭنى ــم س ــا، بهلكى ــان بولس قىلمىغ

ــۇرۇپ  ــالپ ت ــهندۈرهلمهي، يىغ ــۆزۈڭنى چۈش ــى، ئ ــىڭ، قهلبىڭن يىلىنىش

شۇڭا، سـهن قهددىڭنـى . كهڭچىلىك قىلىشىنى ئۆتۈنۈشىڭ مومكىن ئىدى

  .لكوۋنىكقا مهغرۇرانه تىكىلدىڭرۇسالپ، پو

  !ــ ئهمما، بىز بۇيرۇقنى باشقىچه ئۇسۇل بىلهن ئىجرا قىلماقچى

بۇ گهپنى ئاڭالپ يۈرىكىڭـده تولىمـۇ ئـاجىز ئۈمىـد نـۇرى پارلىـدى؛ 

» قانداق«شۇڭا، پولكوۋنىكقا . يۈرىكىڭده سۇس خۇشاللىق جىلۋه قىلدى

  .دىگهن سۇئال بىلهن قارىدىڭ

ده ئورۇنباسار پولك كوماندىرىمىز ناسىر ئاخۇن ـــ ئۈلۈشكۈنكى جهڭ

بىز ئىككى قېتىم ئومۇميۈزلىك . ھازىر ئۇ كۈيباغدا. ئهسىرگه چۈشۈپ قالدى

ئهسلى مهغلـۇپ . ھۇجۇمغا ئۆتتۇق، ھهر ئىككىلى قېتىمدا مهغلۇپ بولدۇق

ــايتتۇق ــپ . بولم ــدىغا چىقىرى ــهپنىڭ ئال ــاخۇننى س ــىر ئ ــمهنلهر ناس دۈش

» !مهن بىـلهن كـارىڭالر بولمىسـۇن، ئېـتىڭالر« :ناسىر ئاخۇن. قويۇشتى

دهپ تـــوۋالپ تۇرغـــان بولســـىمۇ، ھـــېچكىم ھۇجۇمغـــا ئۆتۈشـــكه، ئـــوق 

چىقىرىشــقا، گرانــات تاشالشــقا پېتىنالمىــدى، كومانــدىرالرمۇ بــۇيرۇق 

مـاۋۇ ماڭقـا، ــــ پولكوۋنىـك ئهدھهمـگه ئالىيىـپ قارىـدى، ـ . بىرهلمىدى

ســا، ئـۇنى ناســىر ئـاخۇن بىــلهن ھېلىقـى ئوفىتســىرنى ئېتىـۋهتمىگهن بول

شۇڭا ئىككىڭالر، ـــ ئۇ نهزىرىنى ساڭا ئاغدۇرۇپ ... ئالماشتۇرغىلى بوالتتى

. داۋام قىلدى، ـــ كۈيباغقا بېرىپ، ناسىر ئاخۇننى قۇتقـۇزۇپ كىلىسـىلهر

  قۇتقۇزۇپ كىلهلىسهڭلهرال، ئۆلۈم جازاسى بىكار قىلىنىدۇ، قانداق؟
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  . شهرهپ تۇيغۇسى تارقالدى تومۇر ــ تومۇرلىرىڭغا بىر خىل

  !ـــ جېنىمىز پىدا

  .بۇ گهپ ئىككىڭالرنىڭ ئاغزىدىن تهڭال چىقتى

  !رهھمهت پولكوۋنىك ــ

بولۇپمۇ  سهن ئۈچۈن تولىمـۇ مۈشـكۈل، ئهممـا ناھـايىتى  بۇ سىلهر،

دىلىڭالر بىـلهن -شۇڭا، بۇ ۋهزىپىنى سىلهر جان .شهرهپلىك ۋهزىپه ئىدى

  .قوبۇل قىلدىڭالر

ييــارلىقنى پۇختــا قىلىــپ، تــۈن نىســپى بىــلهن دۈشــمهن ســىلهر ته

ــدىڭالر ــنالپ كهل ــلهن يېقى ــپ، نىشــانغا پهم بى ــاز . ئىشــخالىيىتىگه كىرى ي

قۇۋۋهت -كېچىسىنىڭ راھهتبهخىش ھاۋاسى سىلهرگه ھۇزۇر ۋه روھىي كۈچ

قۇۋۋهت ئۈمىدتىن دېرهك  –لېكىن، بۇ ھۇزۇر ۋه روھىي كۈچ  .بېغىشاليتتى

ىلهر تهۋهككــۈل دهرياســىدىكى بىــر جــۈپ كــېمه ســ چــۈنكى، .بهرمهيتتــى

ساالمهت ئۈزۈپ چىقالىشىڭالرمۇ، يوشۇرۇن -سىلهر قىرغاققا ساق  .ئىدىڭالر

  .پاره بۇلۇپ كىتىشىڭالرمۇ مۇمكىن ئىدى -پاره خادا تاشالرغا ئۇرۇلۇپ،

ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا . بــۇ كهڭــرى كهتــكهن بىــر ئۆرۈكلــۈك بــاغ ئىــدى

قىرىـق  –ھهر ئوتتـۇز  اكوپالر قېزىلغـان،ئـ يوشۇرۇن پوتهيلهر ياسالغان،

سـىلهر قـاراۋۇلالردىن . قهدهم ئارىلىقتا بىـردىن قـاراۋۇل قويۇلغـان ئىـدى

 بۈگـــۈنكى كېچىـــدىكى  پـــارولنى، قىلىـــپ،» تىـــل«بىرىنـــى تۇتـــۇپ 

بىلىۋالمىســـاڭالر ... ناســـىرئاخۇن پولكوۋنىكنىـــڭ قهيهرده ئىكهنلىكىنـــى

ا مۈگـدهپ تۇرغـان قـاراۋۇلنى شـۇڭا، سـىلهر تامنىـڭ بۇلۇڭىـد. بولمايتتى

ئارىلىق ئون قهدهمـچه قالغانـدا، سـهن ئورنۇڭـدىن . تۇتماقچى بولدۇڭالر

  . قاراۋۇل تۇيۇپ قالدى بىراق،. ئاستا يېقىنالشتىڭ-ئۇنىڭغا ئاستا تۇرۇپ،

  .دهپ ۋاقىرىدى ئۇ ــ! پارول  ــ

ئهگهر . سهن پارولنىڭ جاۋابىنى بىلمىگهچكه، شـىپپىده توختىـدىڭ

ــپ يهنه ماڭ ــېنى ئېتى ــۇ س ــاڭ، ئ ــۈرىدىغان بولس ــاكى زۇۋان س ــدىغان ي ى

  .تاشاليتتى
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  ! پارول ــ

. ســهن گهپ قىلمــايال قولــۇڭنى كۆتــۈردۈڭ. قــاراۋۇل يهنه ۋاقىرىــدى

دهل شـۇ چاغـدا ئهدھهم دوقمۇشـتىن . قاراۋۇل ئالدىڭغا يېقىـنالپ كهلـدى

پورتتىده چىقىپ، ئۇنىڭ گېلىنى غىققىده سىقتى، سهن غۇسسىده پىچـاق 

. قاراۋۇلنىـڭ مىلتىقىـدىن پاڭڭىـده ئـوق چىقىـپ كهتتـى ئهممـا،. ىقتىڭت

سـىلهر . شۇنىڭ بىلهن بارلىق قـاراۋۇلالر يۇپۇرۇلـۇپ  كېلىشـكه باشـلىدى

بىـراق، ئـاكوپالردىن خـۇددى قـارا . ئۇالر بىـلهن ئېتىشـقاچ چېكىنـدىڭالر

ــپ، ــان دۈشــمهنلهرنىڭ قورشــاۋىدا قېلى ــدهك چۇۋۇلۇشــۇپ چىقق  چۈمۈلى

  .مىلالسىدىال قولغا چۈشۈپ قالدىڭالرئىشنىڭ بىس

ــىلهر ســوراقخانىغا ئهكىرىلىــپ، ســوراق قىلىنــدىڭالر ھهربىــي . س

ئىككىڭالرنىڭ بۇ يهرگه كېلىش مهقسىتىڭالر دۈشمهنگه ئايان  كۈچۈڭالر،

نىـڭ » كۆك بـۆره«. بۇ ھهقته سىلهردىن ھىچنىمه سوراشمىدى بولغاچقا،

  .كىملىكىنىال سورىدى

  دېگهن كىم؟» هكۆك بۆر«ئېيتىشه  ــ

  !بىلمهيمىز ــ

. بىلگهن تهقدىردىمۇ ھهرگىز دېمهيتـتىڭالر. راستتىنال بىلمهيتتىڭلهر

دهپ  بىلسىال چوقـۇم دهيـدۇ، ئهمما، دۈشمهن سىلهرنى بىلىشى مۇمكىن،

  . قىستاپ سوراۋهردى ئويلىغان بولسا كېرهك،

پ ده ـنى ئۆتكهنده ئۆلتۈرۈۋېتىپتىكهنسىلهرغۇ ؟»كۆك بۆره«سىلهر  ــ

  .سورىدىڭ سهن قامچه بىلهن بىرنى يهپ بولۇپ

  .ئۇنى ئۆلتۈرۈۋهتسهك، يهنه بىرى پهيدا بولۇپ قالدى ــ

زهرهپشـان، . لهرنى ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىپ بواللمايسـىلهر»كۆك بۆره« ــ

لىرىنىڭ بىرى ئۆلسه، ئۇنىڭ بىـر تـامچه قېنىـدىن  »كۆك بۆره«قاراقۇرۇم 

  .ئورتاق خىسلىتىلهرنىڭ »كۆك بۆره«بۇ . مىڭى تىرىلىدۇ

  . ئهدھهم گېپىڭنى تولۇقلىدى

بىــر .. .ئىتىقــادلىرى-غــايه تومــۇرى، چــۈنكى، ئۇالرنىــڭ قهلبــى، ــــ
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  !تۇتاش

ــۇ ســۆزلىرىڭالر  ــلهن ئېيتىلغــان ب چهكســىز ئىشــهنچ ۋه ئىپتىخــار بى

  . سوراقچىنى چىچاڭشىتىۋهتتى، خۇددى كۆكۈيۈن چاققان ئېشهكتهك

ـــ!خۇنــدهن  تاممــادى، ــــ ـــزىنى باسالماي،دېــدى ئــۇ ئــۆ ـ كــۆك « ـ

  ! ده؟ ئۇر ــنى سهنلهر ھهقىقهتهن بىلىشىدىكهنسهن »بۆره

ســهن  .بهدىنىڭالرغــا ســىم قــامچىالر تارســىلداپ تېگىشــكه باشــلىدى

جهننهت ساداسىغا  ــلېۋىڭنى چىڭ چىشلهپ، قهلبىڭدىكى گۈزهل كۈيلهر 

باغرىغا كۆز ئالدىڭدا گۈزهل بىر دۇنيا زاھىر بولۇپ، سېنى . قۇالق سالدىڭ

  ... ئالدى

  

27  

  

چېرىكلهر سىلهرنى دارقىرىتىپ سۆرىگىنىچه زهي پۇراپ تۇرىـدىغان 

خـۇددى ئهسـكى چاپـاننى تاشـلىغاندهك پاالققىـده  بىر ئـۆيگه ئهكىرىـپ،

سىلهرنى  ئازاپلىق مهستخۇشلۇق مهھكهم . تاشالپ قويۇپ چىقىپ كېتىشتى

  .قۇچاقالپ تۇراتتى

  ۋۇي، بۇ سهمهندهرغۇ؟  ــ

  .ئهدھهمكهن ماۋۇ ــ

  .ئىككى ئهرنىڭ ناھايىتى تونۇش ئاۋازى قۇلىقىڭغا غۇۋا ئاڭالندى

بىز ھازىر .. .سهمهندهر بىلهن ئهدھهم ؟ بىز...كىمدۇ ؟.. .بۇالر... بۇ«

  »قهيهرده؟

چــاچلىرىڭنى تۈزهشــتۈرۈپ، . بىــرى ســېنى يــۆلهپ قۇچىقىغــا ئالــدى

سـهن . ۈتتىكۆزۈڭـدىكى قـانالرنى سـۈر -يۇمشاق ئالقـانلىرى بىـلهن يـۈز 

بىـرى . كـۆزۈڭنى ئاچتىـڭ گىرىمسهن دۇنيا قوينىـدىن قايتىـپ چىقىـپ،

لېكىن، ئۆي بهكمۇ قاراڭغۇ بولغاچقـا، ئۇنىـڭ كىـم . سېنى يۆلهپ تۇراتتى

  . ئىكهنلىكىنى پهرق ئېتهلمىدىڭ
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  ...سىز ؟ ــ

  .مهن ناسىرئاخۇن، تاشئاخۇنمۇ  بار ــ

. ياجان مهۋج ئۇردىھا تومۇرلىرىڭدا خوشاللىق،-بۇنى ئاڭالپ  تومۇر

  .ئۆزهڭنى يهنىال روھلۇق، ئۈمىدۋار سهزدىڭ

دهپ سـورىدى  ـسىلهر قانداق بولۇپ قولغـا چۈشـۈپ قالـدىڭالر ؟ـ ــ

ئــاخۇن جاراھهتلىرىڭــدىكى قــانالرنى كۆڭلىكىنىــڭ پېشــى بىــلهن  ناســىر

  .سۈرتكهچ

  .تاشئاخۇنمۇ ئهدھهمنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىۋاتاتتى

بىزنــى كهچــۈرۈڭ، بىــز ۋهزىپىمىزنــى ... بىزنــى پولكوۋنىــك، ــــ

دېـدىڭ سـهن ئهھـۋالنى دوكـالت قىلىـپ بولغانـدىن  -،ئورۇندىيالمىدۇق

  .كېيىن چهكسىز ئهپسۇسلۇق ئىلكىده

بــۇ ســىلهرنىڭ ســهۋهنلىكىڭالر ئهمهس، بــۇنى ســىلهردىن  يــاق، ــــ

ــۆرگىلى بولمايــدۇ ئىككــى ئادهمنىــڭ قولىــدىن -بــۇ بىــر بىلىــمهن،. ك

مهن بىـلهن « :شۇنچه دېـدىم... ن ۋهزىپه ئهمهسكېلىدىغان ئۇنداق ئاسا

ــىغا  ــاميوتالرنى بولىش ــۋېرىڭالر، مىن ــا ئۆتى ــارىڭالر بولمىســۇن، ھوجۇمغ ك

ئىـنقىالب زىيانغــا   بىــر ئـادهمنى دهپ، .دهپ، ئۇناشـمىدى» ئېتىـۋېرىڭالر

  ھه؟ -سىلهردهك قهيسهر يىگىتلهر بىھۇده قۇربان بولسا بوالمدۇ  ئۇچرىسا،

ۆزلىرى ساڭا بىرخىل كۆڭۈل ئازادىلىكى بهخـش پولكوۋنىكنىڭ بۇ س

ـــى ـــچ. ئهتت ـــت  .ئىچىڭـــدىن ســـۆيۈندۈڭ-ئى ـــان يىگى قهيســـهر، قهھرىم

ئىكهنلىكىڭنى  پولكوۋنىكنىڭ ھازىرمۇ ئېتراپ قىلىۋاتقانلىقىدىن، ھۆرمهت 

ــۆزهڭنى . بىــلهن تىلغــا ئېلىۋاتقانلىقىــدىن چهكســىز ســۆيۈندۈڭ شــۇڭا، ئ

تتىن قۇتۇلــۇپ كهتكــۈڭ كېلىــپ روھىــي بېســىم، روھىــي ھاقــاره ئــاقالپ،

  :قالدى

  !ئهمهس» قۇرغۇي«مهن ھهرگىزمۇ  پولكوۋنىك، ماڭا ئىشىنىڭ، ــ

  !يا بىر تۆھمهت بۇ يا بىر ئۇقۇشماسلىق، مهن ئىشىنىمهن، ــ

  .رهھمهت سىزگه، پولكوۋنىك ــ
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چهكسـىز ھاياجــان ۋۇجــۇدۇڭنى كۆيـدۈرۈپ، زهخمىنــاك يــۈرىكىڭگه 

 -تېـــرهڭ كېڭىيىـــپ  .تهم بولـــدى تۇيغۇلىرىڭغـــا-ئـــاچچىق ھىـــس ئهم،

 كېڭىيىپ، قهپهستىكى روھىڭ چهكسـىز بوشـلۇققا قـاراپ پهرۋاز قىلـدى،

گويـاكى  ئـۆزهڭنى شـۇنچىلىك يهڭگىـل سـهزدىڭ،. خۇددى سـۇمۇرغدهك

  .ئاققۇ پېيىدهك

 .ئهتىسى سهھهرده ئۇ ئىككىسىنى كۆرۈپ ئىچىـڭ سـىيرىلىپال كهتتـى

ــۈز ــڭ،-ي ــرى  كۆزلىرىنى ــاق يې ــڭ س ــدىبهدهنلىرىنى ــۇ . قالمىغانى بولۇپم

 .پولكوۋنىكنىڭ  جاراھىتى تېنىڭنى سىرقىرىتىپ، يۈرىكىڭنى مۇجۇۋهتتى

كـۆك « دۈشـمهنلهر ئـۇنى پولكوۋنىـك بولغانـدىكىن، ئۇنىڭ دېيىشىچه،

  .دهپ شۇنداق قىيناپتۇ نىڭ كىملىكنى چوقۇم بىلىدۇ،»بۆره

ا چېرىكلهر سـىلهرنى باغقـ قوياش ئىككى ئارغامچه بويى ئۆرلىگهنده،

  .ئۆرۈكلهرگه باغلىۋېتىشتى ئاچىقىپ،

ـــ ــا ؟ ـ ــۇپ قاپتۇي ــدا بول ــاڭ پهي ــاڭ تۇهنج ــۈن ي ـــۋۇي، بۈگ ــدى  ـ دې

  .قاراڭ، ئاۋۇ تاماكا شوراپ تۇرغىنى شۇ ــ،تاشئاخۇن پىچىرالپ

ئۇمۇ سىلهرگه شـۇملۇقانه نهزهرده قارىغـاچ   .سهن ئۇنىڭغا قارىدىڭ

  .ۆش غاجىشىۋاتاتتىچېرىكلهر باداشقان قۇرۇشۇپ گ. تامكا چېكىۋاتاتتى

  ھه؟ –ئۇ سىزدىن ئۆچ ئالماس  ــ

شـۇڭا، تاشـئاخۇن . سهن خۇددى ئـۆچ ئالمايدىغانـدهكال سـورىدىڭ

  :مىيقىدا كۈلۈپ قويۇپ

  . دهپ ياندۇرۇپال سورىدى ــئالماي قاالرمۇ ؟ ــ

دهل شۇ مهھهلده بىر قانچه قوراللىـق چېرىـك بىـر تـوپ جامـائهتنى 

چـۆرىلهر -نىڭ كۆپۈنچىسى بالىالر ۋه قېرىئۇالر. ئالدىغا سېلىپ كىرىشتى

ساقاللىرى ئۇچتهك ئاقارغـان بىـر بوۋاينىـڭ قولىـدا بىـر تـاغ -چاچ. ئىدى

يىگىـرمه ئـۈچ  يهنه بىـر ئادهمنىـڭ  قولىـدا چىـرايلىققىنه دۇتـار، راۋىبى،

  .ياشالردىكى بىر يىگىتنىڭ قولىدا بىر داپ تۇراتتى

  »...چېرىكلهر كۆڭۈل ئېچشماقچى ئوخشايدۇ«



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

313 

ئىككــى بېســىپ ســىلهرنىڭ قېشــىڭالرغا -اڭ تۇهنجــاڭ بىــر بېســىپيــ

  :پولكوۋنىكتىن ده، –كهلدى 

  .دهپ سورىدى ــئهھۋال ياكىشىما ؟ ناسىر تۇهنجاڭ، كانداك، ــ

  :پولكوۋنىك مهردانه تهلهپپۇزدا جاۋاپ بهردى

  !سىز ئويلىغاندىنمۇ بهك ياخشى ياخشى، ــ

  :ۇچه سۆزلهشكه باشلىدىياڭ تۇهنجاڭ تىلماچقا قاراپ قويۇپ، خهنز

  كىم؟» كۆك بۆره« قېنى ئېيته، مېنىڭ كۆپ ۋاقتىم يوق، ــ

  !نى بىلمهيمهن»كۆك بۆره«مهن  ــ

  .ھاياتىڭغا كاپالهت بېرىمهن ئهگهر دهپ بهرسهڭ،ــ 

دېـــدى  ـــــ!مهن ســـېنىڭ كاپـــالىتىڭگه مۇھتـــاج ئهمهس  ھىـــم، ـــــ

قېنى !  ئېتىۋهتھازىرال نوچى بولساڭ، قېنى، ــپولكوۋنىك غهزهپ بىلهن،

  !ئاتمامسهن؟ ئاته،

پولكوۋنىكنىڭ مهغرۇرانه روھىي ھالىتى ئۇنىڭ كانۋويىنىڭ غۇرۇرىغا 

ــرهك، ــدى، تهگــكهن بولســا كې ــا قارىتىۋى ــاڭ  تاپانچىســىنى پولكوۋنىكق ي

  .قولىنى يىغدۇرۇۋهتتى تۇهنجاڭ ئۇنىڭ تاپانچىسىنى بېسىپ،

  ئاتالمايدۇ دهپ قالغان ئوخشىمامسهن؟ــ 

ـــ ــۋه ـ ــهنئهل ــاڭ،  .تته ئاتالمايس ــدىغان بولس ــۇنداق ئاتى ــى ش  بىزن

  ! كۈلۈڭنى كۆككه سورۇۋېتىدۇ بىزنىڭكىلهر ھازىرال ھۇجۇمغا ئۆتۈپ،

  .پولكوۋنىك راست گهپ قىلغانىدى

  !ھىم، ئاتالمايمىشمهن، قاراپ تۇر ــ

  :ئۇ ئهدھهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

تۇرغـان ياڭ تۇهنجاڭنىڭ كهينىـده  دېۋىدى، ــ!قانداق، سهنچۇ ؟ ــ

بۇنى  ئاڭالپ ياڭ . بىر ئوفىتسېر ئۇنىڭغا بىر نېمىلهرنى دهپ پىچچىرلىدى

  . چېھرى قهھرلىك تۈس ئالدى تۇهنجاڭنىڭ كۆزلىرى چهكچىيىپ،

تۇهنجاڭنى ئېتىۋهتكهن سولتهك ئهسلىي سهن  مۇنداق دهيلى، ھه، ــ

  ده؟ –ئىكهنسهن 
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  .دېدى ئهدھهم مهغرۇرانه تهلهپپۇزدا ــ!ھه، مهن  ــ

ئايىغىڭغــا بىـــر قـــۇر قارىۋېتىـــپ، -ڭ تۇهنجـــاڭ ســـېنىڭ بـــاشيــا

ئۇنىڭغا ھهيرانلىق بىـلهن قـاراپ  كهلدىيۇ، .تاشئاخۇننىڭ قېشىغا كهلدى

ئۇمـۇ  تاشئاخۇن ئۇنىڭغا مهغرۇرانه تهبهسسۇم سـوۋغا قىلىۋىـدى،  .قالدى

  :دىمىغىنى قېقىپ قويۇپ

رابى يهنه ئۇچرىشىپ قالـدۇققۇ؟ ھـۆرمهت شـا تا يىڭجاڭ، قانداق، ــ

  جازا  شارابى ئىچىمىزمۇ ئهمدى؟ ئىچمهي،

  !سېنىڭ جازا شارابىڭ مهن ئۈچۈن شهرهپ ئىچسهم ئىچهي، ــ

ئـۇ قـول . ياڭ تۇهنجاڭ كهينىدىكى ئوفىتسېرغا بىرنېمىلهرنـى دېـدى

چېرىكلهر ئهدھهم بىلهن تاشئاخۇننى . ئاستىدىكىلهرگه بۇيرۇق چۈشۈردى

  .يېشىپ سورۇننىڭ ئوتتۇرىغا ئهكهلدى

  كىم؟» كۆك بۆره« ئېيته، ــ

  !سى»كۆك بۆره«مهن، مهن زهرهپشان » كۆك بۆره«ــ 

  !سى»كۆك بۆره«مهن، مهن قاراقۇرۇم  » كۆك بۆره«_ 

ئارقىدىن بهرگهن جاۋابلىرى ياڭ -تاشئاخۇن بىلهن ئهدھهمنىڭ ئارقا

  .تۇهنجاڭنى چىچاڭشىتىۋهتتى

  !ئۆلگۈچه ئۇر!... ئۇر!... تاممادى ــ

ــىن ــرىكلهر ئىككىس ــاچالپ،چې ــقا  ى يالىڭ ــلهن ئۇرۇش ــا بى ــىم قامچ س

ــلهن، .باشــلىدى ــان بى ــڭ چىرقىرىغ ــايتتى؛ يۈرىكى  ئىككىســى چىرقىرىم

ئىككىسى داق يهرده . ئىككىسى چىداۋاتاتتى يۈرىكىڭ چىدىمىغان بىلهن،

جهنـــنهت ساداســـى ئۈســـتىده  -ئهمهس، قهلبىڭـــدىكى گـــۈزهل كـــۈيلهر 

  .يۈرىكىڭدهك تولغىناتتى يۇمىلىناتتى،

  !ئۆلگۈچه ئۇر ئۇره، نداق چهنتۇالر ماۋۇ تاياق ئۆتمهيدىغان؟قا ــ

دۇتار، راۋابلىرىنى قولتۇقلىشىپ تۇرغـان  داپ،  .بۇيرۇق بېرىلهتتى

سـېخىي، ئادىـل، ئهممـا   .بىرىنى قۇچاقلىشىپ يىغلىشـاتتى-جامائهت بىر

ھىسىياتسىز قۇيـاش ئـۆرۈك يوپۇرمـاقلىرى ئارىسـىدىن مـاراپ ھىڭگىيىـپ 
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  .الر  پىغان بىلهن سايرىشاتتى...ۇچۇق، كاككۇكتۇم  .تۇراتتى

ئىككىســى قىپقىزىــل گۆشــكه ئايلىنىــپ  ســهن كــۆزۈڭنى ئاچقانــدا،

دهل شـۇ چاغـدا ئىككـى چېرىـك بىـر  .قالغانىدى، خـۇددى يۈرىكىڭـدهك

 .داستا الزا سۈيى ئهچىقىپ، ئىككىسىنىڭ بهدىنىگه سۈركهشكه باشـلىدى

ــا، ــۇ قويمىــدى ئهمم ــى قىمىرالپم ــ  .ئىككىس ــۇالر ئــاللىبۇرۇن چ ۈنكى، ئ

  .ھوشىدىن كهتكهنىدى

 .ياشلىرىڭ تارامالپ تۆكۈلهتتى، قۇياش يهنىـال ھىڭگىيىـپ تـۇراتتى

  .زهرهپشان قۇشلىرى ئهلهملىك سايرىشاتتى

چېــرىكلهر ئىككــى چاپــانلىق خــام ئهچىقىــپ، ئۇنىڭغــا ئىككىســىنى 

  .يۇمىلىتىپ ئورىدى

  »مدۇ؟كىپهنلهۋاتامدۇ يا؟ نهپهستىن قالغان ئوخشىما«

سهن لېۋىڭنى چىشلهپ، شۇالرنى ئويلىغاچ ناسىرئاخۇن پولكوۋنىكقا 

ــدىڭ ــۇپ، .قارى ــكهم يۇم ــۆزلىرىنى مهھ ــۇ ك ــداۋاتاتتى، ئ ــۇددى  بۇقۇل خ

  .زهرهپشان دهمدهرلىرىدهك

ــېكىن، ــدىڭ، ل ــۆزۈڭنى يۇمۇۋالمى ــهن ك ــوڭ  س ــۆزۈڭنى چ ــى ك بهلك

ككىسىنى چىرىكلهر ئى  .ئېچىپ، دوستلىرىڭ بىلهن بىلله خامغا ئورالدىڭ

ــۇت ــۈرۈپ،-پ ــدىن  كۆت ــىغا  قولى ــڭ ياقىس ــۈك  -باغنى ــاپ ئهڭ كۈچل ئاپت

بۇنىڭدىن قىيناشنىڭ تېخـى . چۈشىدىغان يېرىگه ئاپىرىپ قويۇپ قويدى

ئاياغالشــمىغانلىقنى ھىــس قىلىــپ تۇرۇشــۇڭغا يــاڭ تۇهنجاڭنىــڭ ئــاۋازى 

  :ئاڭالندى

  !لۈڭالركۈ قېنى، ئويناڭالر،! يىگىتلىرىم، ئهمدى مهشرهپ ئوينايمىز -

ياڭ . چېرىكلهر ياڭ تۇهنجاڭنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ چۇرقىرىشىپ كهتتى

  :تۇهنجاڭ سازهندىلهرنىڭ ئالدىغا كېلىپ بۇيرۇق قىلدى

شـوخ -شـوخ ، چېلىشه،»ئۇسسۇل مىللىتى –ناخشا «ھهي  قېنى، ــ

  !پهدىلهرگه چېلىش

يــاڭ تۇهنجاڭنىــڭ ھاقــارهت تۈســىنى ئالغــان بــۇ بۇيرۇقىغــا  بىــراق،
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ياڭ تۇهنجاڭ داپچى   .ھهتتا قىمىرالپمۇ  قويمىدى رۋا قىلمىدى،ھىچكىم په

  :يىگىتكه ۋارقىرىدى

  !چاله ــ

  .يىگىتمۇ قىمىرلىمىدى

  چالمامسهن؟ ــ

  !چالمايمهن ــ

يـاڭ تۇهنجــاڭ تاپانچىســىنى چىقىرىـپ داپچــى يىگىتنىــڭ كۆكســىگه 

داپ قىپقىزىــل قــان بىــلهن . يىقىلــدى» گۈپپىــده«ئــۇ . قارىتىــپ ئــاتتى

ــ ــدى،. دىبويال ــدى ئهل تهۋرى ــوتالر توغرىالن ــپ . پىلىم ــازا ئېچى ــۇالر ھ ئ

-ياشـلىرى ئېقىـپ. يىغالشقا جـۈرئهت قىاللمـاي، يۈرهكلىرىـده يىغالشـتى

  .ئېقىپ زهرهپشان دهرياسىغا قوشۇلۇپ  كهتتى

  !ئىككىڭ چاله ــ

  :چېلىشقا باشلىدى بىرىگه قارىشىپ قويۇپ،-ئىككى بوۋاي بىر

  

  ھاشار سالمىدۇق دهيدۇ،

  .تمهن چاپىمىز توڭداكه

  ئالۋان سالمىدۇق دهيدۇ،

  .ئىشتان قالمىدى قوڭدا

  

يـاڭ  ناخشا تېكىسـتى تىلمـاچ ئـارقىلىق قۇالقالرغـا يهتكۈزۈلۈۋىـدى،

تۇهنجاڭ مىيغىدا ئاچچىق كۈلۈمسىرهپ قويۇپ، ناخشىنىڭ داۋامىغا قـۇالق 

  :سالدى

  يامغۇر ياغسا شارقىراپ،

  .جىراالردا سهل بولۇر

  اتساق،گومىنداڭنى يوق

  .ئارمانىمىز ھهل بولۇر
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ــۈيلهر، ــانلىق ك ــۈ  پىغ ــاداالر ئىزگ ــالىق س ــان ئىلتىج ــكه تولغ غهزهپ

قهلىبلهردىن نهشتهردهك سوزۇلۇپ چىقىپ، قاپقارا قانالر مهۋج ئۇرۇۋاتقان 

تىلمـاچ .ئـۇالرنى تولغانـدۇراتتى ،قاپقارا يۈرهكلهرگه ۋاشىلداپ سانجىلىپ

ــا پىچىرالۋات ــڭ قۇلىقىغ ــاڭ تۇهنجاڭنى ــداي ــگه  ،قان ــۇ ئهۋجى ــۈي تېخىم ك

  :كۆتۈرۈلگهنىدى 

  

  ،قۇم الي بىلهن سوقۇلغان

  .ئهسكى تامدىن چىت ياخشى

  ،خااليىق،بىلىپ قېلىڭ

  .گومىنداڭدىن ئىت ياخشى

  

ـــدايتتى ـــاغزى مىتىل ـــڭ ئ ـــرى  ،تىلماچنى ـــڭ لهۋلى ـــاڭ تۇهنجاڭنى ي

 ،ئــاخىرى ئــۇ نهشــتهرلىك كــۈيلهرگه بهرداشــلىق بېــرهلمهي .لىپىلــدايتتى

ــــۇغۇرۇپتاپانچ ــــىنى س ــــلىدى ،ىس ــــپ تاش ــــىنىمۇ ئېتى ــــۇ ئىككىس  .ئ

خـــۇددى يۈرىكىڭنىـــڭ  ،راۋابالرنىــڭ تـــارىلىرى قانغـــا بويالـــدى،دۇتار

خوشــاللىق كۈنلهردىمــۇ ئۇپــۇقتىن  ،پىغــانلىق كۈنلهردىمــۇ .تارىلىرىـدهك

ئوخشاشال  ھىڭگىيىپ  چىقىدىغان ھېسىياتسىز قۇياش يهنىال  ھىڭگىيىپ 

ـــۇراتتى ـــلىرى .ت ـــان قۇش ـــۈيتتى زهرهپش ـــرهتلىك ئۆكس ـــۇددى  ،ھهس خ

  .يۈرىكىڭدهك

  .دهپ ۋارقىرىدى ياڭ تۇهنجاڭ ــ!ئهكىلىش  ــ

يازنىـڭ  .چېرىكلهر تاشئاخۇن بىلهن ئهدھهمنى كۆتۈرۈپ ئهكىلىشتى

ــدى ــىدهك قاتۇرۇۋهتكهنى ــدىال تارش ــۇالرنى بىردهم ــى ئ ــران قۇياش  .نهۋقى

ــىۋىدى ــامنى يېش ــرىكلهر خ ــۆ ،چې ــۈپ گ ــر ج ــل بى ش داق يهرده قىپقىزى

ئۇالرنىـڭ بىـر قـات تېرىسـى  ،چۈنكى .تىپىرالپ توختاپ قالدى-تىپىرالپ

سېنىڭمۇ يۈرىكىڭنىڭ بىر قـات تېرىسـى  .خام بىلهن سويۇلۇپ چىققانىدى
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ــدى ــدا قالغانى ــۇ خام ــۇپ ،شــۇڭا .ئاش ــده يۇم ــۆزۈڭنى چىڭڭى  ،ســهنمۇ ك

 ،تىللىـــدىڭ ،يۇلقۇنـــدۇڭ  ،ھۆركىرىـــدىڭ ،ئۆكســـۈدۈڭ ،تىپىرلىـــدىڭ

تۇيغـۇ -ئـازابلىق ھىـس ،ىلهن تهسۋىرلىگۈسىز قايغۇلۇقتىل ب ،قارغىدىڭ

  .دولقۇنلىرىغا غهرق بولدۇڭ

ــى توختاتمىغانىــدى ــنى تېخ ــۆچ ئېلىش ــاڭ ئ ــاڭ تۇنج چېــرىكلهر  .ي

ئـوت يـالقۇنى  .تاشئاخۇن بىلهن ئهدھهمگه ياغ چېچىـپ ئـوت قويـۇۋهتتى

 .زار بىـلهن تولـدى-يىغـا ،چوقـان-زېمىـن قىيقـاس .پهلهككه كۆتۈرۈلـدى

  ...يۈرىكىڭ ،يۈرىكىڭ يىغالۋاتاتتى ،كۆيۈۋاتاتتى يۈرىكىڭ

ــالىمهن« ــالىمىز!... قىســاس ئ ــۇم قىســاس !... قىســاس ئ ــق چوق خهل

  »!...ئالىدۇ

خۇددى باھار كهلكۈنلىرى  ،قهلبىڭده قىساسكارانه ئۈمىد كۆۋرهيتتى

يۈرىكىڭـده تاشـئاخۇن ئـۆز قـولى  .بىلهن تولغان زهرهپشان دهرياسـىدهك

-ۋۇجۇدۇڭدا ئهدھهمنىڭ ئـۆز .بايراق لهپىلدهيتتى بىلهن قادىغان ھېلىقى

  !ئۈزىدىن قىساس ئېلىش روھى جهۋالن قىالتتى

  

28  

  

جـــاراھىتىڭالر  .زېرىكىشـــلىك ھهم ئـــازابلىق كـــېچه باشـــالنغانىدى

ـــاۋۇزالرچه غاجىلىســـا ـــۈرىكىڭالرنى -قـــايغۇ ،جېنىڭالرنـــى ي ھهســـرهت ي

ىچىككىــنه ئــون نهچــچه تــال يۇلتــۇز چــاراقالپ تۇرغــان ك .ئىكهكــدهيتتى

لهيــلهپ ئۇچــۇپ -تۈڭلــۈكتىن چېكهتكىلهرنىــڭ چىرىلداشــلىرى  لهيــلهپ

  .ھوررا سادالىرىنى ئهسلىتهتتى -سىلهرگه جهڭگاھ ناخشىسى  ،كىرىپ

ــايه  ــاق غ ــلهن ئورت ــۆز سهپداشــلىرى بى ــازادلىقى -ئ ــانىيهت ئ  ،ئىنس

 ،باراۋهرلىكى ئۈچۈن ھوررا سادالىرى ئىچىده ئاتاكىغا ئۆتـۈپ ،تىنىچلىقى

ئـازادلىق ئۈچـۈن ! توقاي قىلىـش نېمىـدىگهن كۆڭۈللـۈك-هننى سۈردۈشم

جهننهت ساداسـى ئىچىـده مهڭگۈلـۈك ھاياتقـا  ،مهردلهرچه قۇربان بېرىپ
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  ؟!تهبهسسۇم بىلهن قهدهم بېسىش نېمىدېگهن شهرهپلىك

بۇنـداق  ،سهن بۇنداق كۆڭۈللۈك كـۈرهش قاينىمىـدىن ،ئهپسۇسكى

  .ىدا تۇراتتىڭشهرهپلىك ھاياتتىن مهھرۇم قېلىش ئالد

كۆك «لېكىن  ،ئهمهسلىكىمگه ئىشهندى »قۇرغۇي«ھهممىسى مېنىڭ 

نىـڭ ئاخبـاراتىنى ئـاڭالپ » كۆك بۆره« ،نىڭ ئاخباراتىنى كۆرۈپ »بۆره

ئۇنىڭ  ،ناسىرئاخۇن پولكوۋنىك ئىشهنگهن بىلهن ،ئىشهنمهي تۇرالمىدى

  . قولىدىمۇ پاكىتى يوق

اتالنماي تۇرۇپال ئۆلـۈپ ئهمهسلىكىم ئىسپ» قۇرغۇي«مهن  ،ئاھ خۇدا

ــۇ ؟ ــۇچى.. .كېتهرمهنم ــۆرۈپ تۇرغ ــى ك ــهن ھهممىن ــپ  ،س ــى بىلى ھهممىن

ماڭـا ئىچىـڭ  ،ماڭا رهھىم قىل! ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ،تۇرغۇچى

نـى ئـۆز قولـۇم بىـلهن تۇتـۇپ »قۇرغـۇي« .ماڭا پۇرسـهت بهر ،ئاغرىسۇن

! هتبهشىرسـىنى ئېچىـپ تاشلىشـىمنى نېسـىپ ئ -ئۇنىڭ ھهقىقىـي ئهپـت

بـوينىنى ئـۆز قولـۇم بىـلهن  ،ئۇنىڭ تۈكلىرىنى ئۆز قولۇم بىلهن يۇڭـداپ

كـۆك « ،ز نهچـچه جهڭچىنىـڭۈيارلىقتا قۇربان بولغان يـ ،تولغاپ ئۈزۈپ

  !قىساسىنى ئېلىشقا مۇيهسسهر قىل.. .ئىسكهندهرنىڭ ،نىڭ»بۆره

  تهڭرىگه يازغان خېتىم تهگكهنمىدۇ ؟

  دهردلىرىم دىل تارىنى چهككهنمىدۇ؟

  ...»قۇرغۇي«نىتى له

  سهمهندهر؟ــ 

ئېلتىجالىرىڭنى پهرىشتىنىڭ شىۋىرالشـلىرىدهك يېقىملىـق بىـر ئـاۋاز 

  .چۆچۈپ كۆزۈڭنى ئاچتىڭ .بۆلىۋهتتى

  ناسىر تۇهنجاڭ؟ ــ

تۈڭلۈكته بىر  .سىلهر تۈڭلۈككه قارىدىڭالر .بۇ ئاۋاز يهنه تهكرارالندى

  .ئاق روماللىق بىرى ماراپ تۇراتتى ــ كۆلهڭگه

  .دهپ سورىدى ناسىرئاخۇن پولكوۋنىك ــسىز كىم ؟ ــ

  .»پهرىشته«مهن  ــ
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ـــته؟ ـــتىمىدۇ ... پهرىش ـــمى پهرىش ـــتىمىدۇ ئىس ـــتىنال پهرىش ـــۇ راس ب

ئالالھ بىزنى قۇتقۇزۇشقا ئهۋهتكهن  ،؟ بهلكىم پهرىشتىدۇ)پهرىشتىخانمىدۇ(

  !...شۇنداق بولغاي ئىالھىم .پهرىشتىدۇ

  :زۈۋهتتىشىۋىرالپ ئۈ»پهرىشته«خىياللىرىڭنى 

  .ما ناننى ئېلىڭالر ــ

  :سۇنۇپ بهرگهن ناننى ئالغاچ» پهرىشته«سهن ئورنۇڭدىن تۇرۇپ 

  .دهپ سورىدىڭ -سىز كىم ؟ ــ

  .»پهرىشته«مهن  ،دىدىميا ــ

ئۆتكهنده بىزنى تۈگمهن ئېرىقى بويىدا قۇتقۇزۇپ !... ؟»پهرىشته« ــ

  ما؟»پهرىشته«قالغان 

 .ھېزىمنىـڭ سىڭلىسـى اللىگۈلچـۇدوسـتىڭىز  ،ئېتىم اللىگـۈل ،ھه ــ

بىـراق سـىز مېنـى شـۇنچه  ،مهن سىزنى تۈنۈگۈن بىر كۆرۈپال  تونۇۋالدىم

  .ئېنىق كۆرۈپ تۇرۇپمۇ تۇنىيالمىدىڭىز

  ھېزىم؟ قايسى ھېزىمدۇ ئۇ؟

 »ھېـزىم«سـېنىڭ ھـازىرغىچه  ،چـۈنكى .سهن گـاڭگىراپال قالـدىڭ

  .ئىسىملىك دوستۇڭ يوق ئىدى

  ۇ؟ھېزىم ؟ قايسى ھېزىم ئ -

قاغىلىقنىـڭ غوجىئېرىـق يېزىسـى شــورئېرىق  ئۇنتـۇپ قالـدىڭىزما؟ -

  كهنتىده سۇاليمان ئىشاننىڭ ئېتى چىشلهپ ئۆلتۈرۈۋهتكهن ھېزىمچۇ؟

سهن تامامهن ئۇنتۇپ كهتكهن ھېزىم بىلهن سۇاليمان  ،بۇنى ئاڭالپ

تۈنۈگۈن ياڭ تۇهنجاڭالرغا تازىم  ،ده –ئىشان دۈككىده ئىسىڭگه چۈشتى 

ــاق ســاقاللىق گهن،قىلىــپ يــۈر ــل  ،يهتمىــش ياشــالردىكى ،ئاپپ قىپقىزى

چـوڭ -چـوڭ ،مهڭزىلىرىنى خۇددى سۆگهت يىلتىزلىرىدهك قورۇق باسقان

ھىيلىگهرلىـك ئهلهڭگىـپ  ،شـۇملۇق ،يۈزسـىزلىك ،كۆزلىرىده خوشـامهت

  .تۇرىدىغان بىر ئادهمنى كۆز ئالدىڭغا كهلتۈردۈڭ

  .ناسىرئاخۇندهپ سورىدى پولكوۋنىك  -ئهھۋال قانداقراق ؟



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

321 

سـىلهرنى  -،شـىۋىرالپ» پهرىشته«دېدى  -!بهكال چاتاق  ،چاتاق ــ

ـــۈككه  ـــى  -ئۆگۈنل ـــى ئىككـــى يىگىتن ـــيىن ھېلىق ـــدىن كې جـــۈمه نامىزى

  .سۇاليمان ئىشان شۇنداق دهيدۇ ،ئۆلتۈرگهندهك قىيناپ ئۆلتۈرىدىكهن

پولكوۋنىكمۇ ئۇنىڭدىن قايتا بىرنهرسـه سـورىمىدىڭالر ھهم  ،سهنمۇ

يېڭىلىــق ھىــس  ،ۇ خهۋىرىــدىن ھىچقانــداق تاســادىپىيلىقئۇنىــڭ بــ

ــدىڭالر ــۇ ســهن ،قىلمى ــۈنكى .بولۇپم ــپ ،چ ــوزىر قىلى ــوۋنىكنى ك  ،پولك

ـــــۈن ـــــدىلىنىش ئۈچ ـــــدىن پاي ـــــول  ،ئۇنىڭ ـــــدىراپ ق ـــــا ئال ئۇنىڭغ

ئــۆز تهقــدىرىڭنىڭ تاشــئاخۇن بىــلهن  لــېكىن، ،ســااللمايدىغانلىقىنى

  .بدان بىلهتتىڭئهدھهمنىڭ تهقدىرىدهك بولىدىغانلىقىنى سهن ئو

تهپهككۇرســىز قېتىــپال -خىيــال تۇيغۇســىز،-ســهن ھىــس ،ئهممــا

بـۇ سـېنىڭ ئۆلۈمـدىن  زادى نـېمه ئۈچـۈن؟ بۇ نېمه ئۈچۈن؟ .قالغانىدىڭ

! ھاياتقـا بولغـان تهشـنالىقىڭمۇ؟ يـاق! قورققانلىقىڭنىڭ ئىپادىسىمۇ؟ ياق

  !ئۆلۈمگه بولغان تهييارلىقىڭمۇ؟ ياق

 .ن تهييارلىقىڭ بۇنداق ئهمهس ئىـدىسېنىڭ ئۆلۈمگه بولغا ،چۈنكى

ــقا؟ ــقا؟ زادى نېمىش ــه نېمىش ــۇ  ئهمىس ــۇي«ب ــهرمهنده » قۇرغ ــگهن ش دې

نامىڭنىڭ بۇ دۇنيادا مهڭگۈلۈك يىلتىز تارتىپ قالىدىغانلىقىـدىن ھاسـىل 

 ھهسرهت ئاتا قىلغان بىھۇشـلۇق يادنامىسـىمۇ؟-بولغان ئهبهدىيلىك ئازاب

  !شۇنداق

بىز  ،لهرگه خهۋهر يهتكۈزۈپ قويسىڭىزسىز بىر ئامال قىلىپ يىگىت -

دۈشمهننىڭ  ياردهمچى قوشـۇنى يېتىـپ كېلىشـتىن  ،بىلهن كارى بولماي

  !بۇ دۇنيا رازى-ئۇ دۇنيا ،بىز رازى .بۇرۇن ھوجۇمغا ئۆتۈۋهرسۇن

ــلهن ئهمهس ــېنى جهينىكــى بى ــك س ــۇ  ،ناســىرئاخۇن پولكوۋنى مۇش

  .سۆزلىرى ئارقىلىق نوقۇپ ئېسىڭگه كهلتۈردى

چۈنكى ھىچقايسىمىزنى سىرتقا چىققىلـى  ،خهۋهر قىاللمايمهنمهن  ــ

  .شۇ خهۋهر قىلسۇن ،گه مهن دهپ قۇياي»كۆك بۆره« .قويمايدۇ

  :بۇزدى» پهرىشته«كىچىك تىنىقلىرىڭنى  -سېنىڭ ئۇلۇغ 
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بىـــلهن ئىككىمىـــز  »كـــۆك بـــۆره«ئىككىڭالرنـــى  ،قورقمـــاڭالر ـــــ

  .قۇتقۇزۇۋالىمىز

  .خۇددى پهرىشتىدهكال ،بولدى شۇنداق دهپال غايىپ» پهرىشته«

  قۇتقۇزاالرمۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

  چۇ؟»كۆك بۆره«بىز؟ بىز  دېگىنى كىملهر؟ 

نىڭ سۇاليمان ئىشاننىڭ ئۆيىده مهدىكـار »كۆك بۆره«بىلمهيتتىڭ؛ 

بولۇپ ئىشلىگهن چاغالردىكى دوستۇڭ ئابدۇلال ئىكهنلىكىنى بىلمهيتتىڭ؛ 

ھازىر زۇمـرهت ئـارقىلىق  ،ىنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىن»كۆك بۆره«ئۇنىڭ 

ئىكهنلىكىنى » كۆك بۆره«سىلهرنى ئاخبارات بىلهن تهمىنلهپ كېلىۋاتقان 

  .بىلمهيتتىڭ

  ئۇ بۇ يهرده نىمىش قىلىدىغاندۇ؟.. .سۇاليمان ئىشان؟

سـهن سـۇاليمان ئىشـاننىڭ كۈيباغـدىمۇ  ،چـۈنكى .ھهيران قالـدىڭ

چارۋا ماللىرى  ،لىرىباغۋاران ،زېمىن-يهر ،باللىرى-خوتۇن ،كاتتا قورۇسى

ئۇنىڭ قاغىلىقنىڭ غوجىئېرىق يېزىسى شـورئېرىق  بارلىقىنى بىلمهيتتىڭ؛

ئۆزى مۇشـۇ  ،جايلىرىنى ئوغۇللىرىغا بېرىپ-قورۇ زېمىن،-كهنتىدىكى يهر

 ،تۇپرىقى مۇنبهت ،سۈيى مول-زهرهپشان دهرياسى بويىدىكى ئوت -يهرده 

اشـاپ كېلىۋاتقـانلىقىنى سـاددا بـۇ قهدىمىـي يۇرتتـا ي ،خهلقى ئاق كۆڭۈل

  .بىلمهيتتىڭ

  ...ھهسرهت بىلهن تولغان كېچه داۋام قىالتتى –قايغۇ 

  »...ھېزىم ؟«

خىيال سۇمۇرغۇڭ قاغىلىقنىڭ غوجىئېرىق يېزىسى شورئېرىق كهنتىگه 

  ...قاراپ پهرۋاز قىلدى

  

29  
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ــۈچ ــون ئ ــۇ ســهن ئ ــرگهن-ب ــۆت ياشــالرغا كى ــون ت ــائىلهڭالرنى  ،ئ ئ

  :رۈپ باسقان چاغالردا يۈز بهرگهن ئىشالر ئىدىنامراتلىق راسا كۆتۈ

ئاشـلىق تېپىـپ كـېلىش نىيىتـى بىـلهن -ئاش ،پۇچهك-توال پۇل-ئاز

 ،ئاخشامدا ھهمراھ بولىـدۇ دهپ-داداڭ ئهتىده .يۇرتتىن چىقىپ كهتتىڭالر

  .سېنى كهينىگه سېلىۋالغانىدى

ــر كــۈنى  ،بويــان چــۆرگىلهپ ،ســىلهر ئۇيــان ئايلىنىــپ ــاخىرى بى ئ

داداڭ بىـر مويسـىپىت  .ىڭ غۇجىئېرىق يېزىسىغا كېلىپ قالدىڭالرقاغىلىقن

ئــۇ كىشــى ســىلهرنى ســۇاليمان ئىشــان  ،كىشــىگه مهقســىتىنى ئېيتىۋىــدى

ــۇپ، ــادهمگه تۇنۇشــتۇرۇپ قويمــاقچى بول ــتىگه  دېــگهن ئ شــورئېرىق كهن

سۇاليمان ئىشـاننىڭ تـۆت يـۈز مـودىن  ،ئۇنىڭ دىيىشىچه .باشالپ ماڭدى

يىگىـرمه بىـر  ،ئوتلىقى-ز مودىن ئارتۇق قۇمۇشلۇقبهش يۈ ،ئارتۇق يېرى

 ،تۆت خوتۇنى ،ئون يهتته ئائىلىلىك ئوتاقچىسى ،ئائىلىلىك يىللىقچىسى

باقمـا «ئـون بهش ياشـالردىكى -سهككىز نهپهر ئون تۆت ،يهتته ئاشپىزى

-بهش ،ئېشـىكى-ئـات كـاال،-ئالته يۈز توياقتىن ئـارتۇق قـوي ؛»بالىسى 

  . جايلىرى بار ئىمىش-ئالته جايدا كاتتا قورۇ

ھېلىقى كىشـى  .سىلهر شورئېرىققا كۈن ئولتۇرغاندا يېتىپ كهلدىڭالر

 ،سىلهرنى نۇرۇلال ئاقساقال ئىسىملىك قىرىق ياشالردىكى سـېرىق چىـراي

ــوي ــز ب ــاۋۇل ،ئېگى ــدى ،ق ــر كىشــىگه تۇنۇشــتۇرۇپ قوي ــۇ  .ســۈرلۈك بى ئ

ئاســانال  ســىلهرنى ئىشلىتىشــكه ،ســۇاليمان ئىشــاننىڭ غوجىــدارى بولــۇپ

. ھېلىقى كىشى سـىلهر بىـلهن خوشلىشـىپ قايتىـپ كهتتـى .ماقۇل بولدى

نۇرۇلال ئاقساقال سىلهرنى ئاتخانىنىڭ يېنىدىكى چهلـله ئاسـتىغا باشـالپ 

  :كېلىپ

 -،ئىشـلهمچىلهر ھـازىرال كېلىـدۇ ،مۇشۇ يهرده ئولتۇرغاچ تـۇرۇڭالر -

  .دهپ كۆزدىن غايىپ بولدى

ــۇردۇڭالر ــۇپىدا ئولت ــىلهر س ــ .س ــهپهقته ئ ــى ش ــقاچالر كهچك اق قۇش

ــاچ سېســىق ســامان ئارىســىدىن دان ئىزدىشــهتتى ــاق  .يۇيۇنغ ســىلهرمۇ ئ
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ــقاچ  ــقاچ  –قۇش ــاق قۇش ــاپىر ئ ــان  مۇس ــدىن ئايرىلغ ــزدهپ يۇرتى دان ئى

ئوڭ تهرهپتىكى يهنه بىر چهلله ئاسـتىدا ئىككـى ئايـال مهدىكـار  .ئىدىڭالر

غالر يېقىلغانـــدا نوكچـــا چىـــرا ،گۇگـــۇم  يېيىلىـــپ .ئېشـــى ئېتىۋاتـــاتتى

كـالىلىرىنى ھهيـدهپ -پادىچىالر قـوي ،تاغارلىرىنى-ئىشلهمچىلهر كهتمهن

ئىككىــدىن كىرىــپ كېلىشــتى ۋه ھايــال ئــۆتمهي ســىلهر -قورۇغــا بىــردىن

ســىلهرمۇ  .داسـتىخان ســېلىندى .ئولتۇرغـان ســۇپىغا كېلىـپ ئولتۇرۇشــتى

ئاندىن  .ربىر قاچىدىن زاڭغا ئىگه بولدۇڭال  ،داستىخاندىن ئورۇن ئېلىپ

 ،مـۇڭ قىلىشـقاندىن كېـيىن-ئازراق گـۇڭ ،پادىچىالرنىڭ ياتىقىغا كىرىپ

  .ئۆزهڭالرنى شال پاخىلىنىڭ ئۈستىگه تاشالپ ئۇيقىغا كهتتىڭالر

سـىلهرمۇ مهدىكـارالر  .ئهتىسى سهھهردىال يهنه مهدىكار ئېشى پىشتى

 ،ېمىزخام س ،قېشىڭالرغا گهۋدىلىك ،قاتارىدا ئولتۇرۇپ ئاش ئىچىۋاتقاندا

كىچىككىــنه  ،چــار ســاقال ،چۇپــۇر قــاش ،قىزىــل مهڭزىلىــك ،قــارمۇتۇق

ــته ــادهم يهت ــر ئ ــان بى ــدهك ســهلله ئورىۋالغ ــرا -بېشــىغا قازان ســهككىز زاغ

  .سېلىنغان بىر ياغاچ لېگهننى كۆتۈرۈپ چىقتى

ـــاالم، - ـــم ؟ ب ـــادهم كى ـــاۋۇ ئ ـــدىكى  -ئ ـــورىدى داداڭ يېنى دهپ س

  .ئىشلهمچىدىن

  .شۇ سۇاليمان ئىشان دىگهن -

  :سۇاليمان ئىشان قولىدىكى لېگهننى داستىخانغا قويۇپ

ئۇماچ دىگهن ئىچىشلىك ھهم سىڭىشلىك  ،ئىچىڭالر ،باللىرىم ،ھه -

بــۇ غىزانــى ئۇلــۇغ  .قوقاققــا تهگمهيــدۇ زىيــان قىلمايــدۇ، ،ئوبــدان غىــزا

بىر توغرامدىن  ،قېنى-قېنى ...پهيغهمبىرىمىزمۇ ناھايىتى ئۇلۇغالپ ئىچكهن

گۆشسـىز «پهيغهمبىرىمىـز  -خـورام ھالـدا،-دېدى خوشال -،الرنان چىالڭ

نــاننى ئاشــقا چىــالپ يېســه گــۆش يېگهنــدهك  .دېــگهن»غىــزا يىمهڭــالر 

ھهر بىر ئىشلهمچىنىڭ ئالدىغا بىر توغرامدىن  ،ئۇ ناننى ئوشتۇپ -بولىدۇ،

  ....گۆش توغرىغاندهك ،ھه قېنى -تاشلىدى،» پوك-پوك«ناننى 

  !ن ئادهمكهنيا بۇھهجهپ ئوبدا  :ئويلىدىڭ
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توختــاپ  ،ســۇاليمان ئىشــان نــاننى تارقىتىــپ ســىلهرگه كهلگهنــده

   :قېلىپ

دهپ سـورىدى ئىككىڭالرغـا -يېڭى مېھمان سىلهر بوالمسىلهر ؟ ،ھه -

  .سىنچىالپ قاراپ

  ...ھه -

   .سېنى قىسقىچه تونۇشتۇردى ،ئۆزىنى ،داداڭ يۇرتۇڭالرنى

دېـدى سـۇاليمان  -،هقېشـىمغا كىرسـىل ،ئاشلىرىنى ئىچىپ بولۇپ -

  .ئىشان ئالدىڭالرغا بىر ناننى  پۈتۈنال قويۇپ

  !راست ئوبدان ئادهمكهن: يهنه ئويلىدىڭ

شۇنداق قىلىپ ئىككىڭالر سۇاليمان ئىشـاننىڭ ئىشلهمچىسـى بولـۇپ 

  .قالدىڭالر

زېمىـــن يېشـــىللىققا  ،جاھـــان ئىسســـىپ-پهش دېگـــۈچه يهر-ھهش

ئـالهم تېخىمـۇ  ،سايرىشىپ قۇشالر ،چېچهكلهر ئېچىلىپ-گۈل ،پۈركىنىپ

دۇنيـا گۈزهللهشكهنسـېرى سـىلهر ئالـدىراش بولـۇپ  .گۈزهل تـۈس ئالـدى

 .ھهتتا بهزىده باش قاشلىغۇدهكمۇ  ۋاقىت تاپالماي قاالتتىڭالر ،كهتتىڭالر

ـــلهن تهڭـــال  ،چـــۈنكى ـــان بىرىنچـــى ئهزان بى ســـۇاليمان ئىشـــان ئېيتق

يهكهن  ،سـهن .تتىڭالرھهرقايسىڭالر ئۆز ئىشىڭالرنىڭ پېشىنى تۇتۇپ بوال

» باقمـا بـالىلىرى«سـۇاليمان  ئىشـاننىڭ   ،چىلتهنلىرىمدىن ئهكىلىنىپ

 ،مۇشۇ شورئېرىقلىق ،ئابدۇلال دېگهن ئىككى باال ،بولۇپ قالغان ئابلىكىم

ئېـرى  ،تامـاق ئېتىـدىغان-ھازىر سۇاليمان ئىشاننىڭ مهدىكارللىرىغا ئاش

ان سـېلىمىخان ئىسـىملىك ئالته يىل بۇرۇن ئۆلۈپ كېتىپ تۇل قالغـ-بهش

بىــر ئايالنىــڭ  ســهن دېمهتلىــك ھېــزىم ئىســىملىك ئــوغلى تــۆتىڭالر 

ئىنجىقالپ تۇرۇپ  ،تاغارالرغا قىغ ئۇسۇپ ،ئېغىلالردىن قىغ چىقىراتتىڭالر

قوش  ،چاچاتتىڭالر ،ئېتىزلىققا ئاپىرىپ تۆكهتتىڭالر ،ئېشهكلهرگه ئارتىپ

-ۋاي.. .سۆرهم سۆرهيتتىڭالر ئۇرۇق سېلىپ .يهر تاختىاليتتىڭالر ،ھهيدهپ

ــۆپ ،ۋۇي ــدىغان ئىشــالرنىمۇ ســىلهر  ،ئىشــىڭالر شــۇنچه ك چــوڭالر قىلى
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قوروغا پۇتلىرىڭالرنى  ،كهچته شۇنداق ھېرىپ كېتهتتىڭالركى .قىالتتىڭالر

زىيان قىلمايدىغان سىڭىشلىك غىزا  ،ده-ئاران يۆتكهپ كېلهتتىڭالر-ئاران

ڭالرنى شـال پاخىلىغـا تاشـالپ  ئـۆزۈ ،خۇلـۇپ ئىچىـپال-ئۇماچنى خـاالپ -

يهنه  ،راسا شېرىن ئۇخالۋاتقانـدا .خۇددى دىۋىدهك ،ئۇيقۇغا كېتهتتىڭالر

سـالدىراپ تۇرۇشـقا -ئالـدىراپ ،شۇ ئهزاننىڭ نۇقۇشـى بىـلهن ئويغىنىـپ

  .مهجبۇر بوالتتىڭالر

بىر كۈنى ئهزان بوشراق ئېيتىلىپ قالدىمۇ ياكى سـىلهر بهك قـاتتىق 

دېـگهن ئـاۋاز بىـلهن »!ھهي ئېشـهكلهر ،قوپۇشـه« ،ئۇخالپ قالدىڭالرمۇ

 .ئانـدىن ئۇيقـۇڭالر ئېچىلـدى ،بىـرلهپ سـوزۇلۇپ-تهڭ قۇالقلىرىڭالر بىـر

نـۇرۇلال  دهپ ئـويالپ، »قـۇلىقىم ئۇنىـڭ قولىـدا قالـدىمۇ نـېمه؟« :سهن

قۇلىقىڭ شۇنداق قـاتتىق ئاغرىـپ  ،چۈنكى .ئاقساقالنىڭ قولىغا قارىدىڭ

ــــدى ــــۇرۇلال ئاقســــاقالغا ســــېنىڭ تهشۋىشــــا .كهتكهنى نه قارىشــــىڭ ن

  :ئالىيىۋاتقاندهك كۆرۈنۈپ كهتكهن چېغى

؟ دهپ يۈزۈڭگه كاچات بىلهن بىرنى !ھوي تاغلىق ،نېمه ئالىيىسهن -

  .سالدى

 ،يـۈزۈڭ پىژىلـداپ ئېچىشـىپ كهتكهچـكه ،كۆزۈڭدىن ئوت چاقنـاپ

ـــپ  ـــىپ قېلى ـــا قاپلىش ـــا يىغ ـــدىم«بوغۇزۇڭغ ـــۇ »ئااليمى دهپ ئۆزهڭنىم

  .ىڭئاقلىيالمىد

ئىتتىره سۇاليمان ئىشاننىڭ -نۇرۇلال ئاقساقال گهدىنىڭالردىن ئىتتىره

ياۋا ئۆردهك گۆشى يهپ ئولتۇرغان سۇاليمان  .شاھانه ھوجرىسىغا ئهكىردى

  :نۇرۇلال ئاقساقالدىن ،ئىشان سىلهرنى كۆرۈپ

  .دهپ سورىدى بهخىرامان ھالدا -نىمىش بولدى ؟ -

 .كۈنگه ھۇرۇنلىشىپ كېتىۋاتىدۇ-بۇ ھارامتاماقالر كۈندىن ،ئىشانىم -

ئهزاننـى ئــاڭالپ  ،ئــورنىمىزدىن قـوپىلى دېــمهي ،توخـۇ چىللىغانـدىكىن

  !خورهك تارتىشىپ ياتىدۇيا؟ ،تۇرۇپ بېشىنى چۈمكهپ

ئـۇ  .سۇاليمان ئىشاننىڭ كۆزلىرى ئابلىكىمگه كېلىپ توختاپ قالـدى
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بـۇرنى  ،باياتىن نۇرۇلال ئاقساقال گهدىنىـدىن ئىتتهرگهنـده دۈم چۈشـۈپ

سىلهرگه ئىچ  ،سۇاليمان ئىشان نۇرۇلال ئاقساقالغا قاراپ .قاناپ قالغانىدى

  :ئاغرىتقان قىياپهتته

دېــدى  -ئاقســاقال؟ ،بالىالرغــا شــۇنداقمۇ بــاغرى تاشــلىق قىالمســهن

  !ئېرته ئۇنىڭ بۇرنىنى -،تاشالپ» پاالققىده «گۆشنى لېگهنگه 

بۇرنىنى يۇيۇپ -ئاغزى ،نۇرۇلال ئاقساقال ئابلىكىمنى سىرتقا ئاچىقىپ

سۇاليمان ئىشان ئۆردهك گۆشىنى تۆت پـارچه قىلىـپ سـىلهرگه  .ئهكىردى

  .لېگهن بىلهن تهڭلىدى

بۇ غهرهز ئۇقمايدىغان  ،خاپا بولماي گۆش يهڭالر ،باللىرىم ،قېنى -

  .ئېلىڭالر ئاز بولسىمۇ ،قېنى ،شوۋىچى سىلهرگه قوپاللىق قىلىپ قويۇپتۇ

گـۆش يهۋالىـدىغان  ،ن بوپتـۇ بىـر ھېسـاپتاتاياق يىگىنىمىزمۇ ئوبدا

  ...بولدۇق

ئـۇالر گۆشـكه قـول  .دوسـتلىرىڭغا قارىـدىڭ ،سهن شۇنداق ئـويالپ

» غۇرتتىـــده«ئاغزىڭغـــا يىغىلىـــپ قالغـــان سېرىقســـۇنى  ،ئۇزاتمىغاچقـــا

نـۇرۇلال ئاقسـاقال شـايى يهكتىكىنىـڭ  .سهنمۇ جىـم تـۇردۇڭ ،يۈتىۋېتىپ

ــ ــۇرۇپ ســۇپىغا چىقت ــۈرۈپ ت ــدىڭالرغا  ،ده –ى پېشــىنى كۆت لېگهننــى ئال

  :ئهكىلىپ

ـــېمىگه قـــاراپ  ،يـــېمهي ،دېگهنـــدىكىن »يهڭـــالر« :ئىشـــانىم - ن

  .دېدى يۇمشاق تهلهپپۇزدا -،ناز قىلماي ئېلىڭالر ،تۇرىسىلهر؟ قېنى

نۇرۇلال  ،سىلهر يهنىال گۆشكه قول ئۇزىتىشقا جۈرئهت قىاللمىۋىدىڭالر

  .ۇپ قويدىقولۇڭالرغا تۇتقۇز ،ئاقساقال گۆشنى ئېلىپ

خاپا بولماي گۆشۈڭالرنى يهپ، ئۆز  ،بالىلىرىم ،بولدى-بولدى ،ھه -

  .دېدى سۇاليمان ئىشان -،ئىشىڭالرنى قىلىڭالر ئهمدى

سىلهر گۆشنى كۆتـۈرۈپ ھۇجرىـدىن شـۇنداق خۇشـال ھالـدا قـۇش 

 ،شـۇڭا ،پېيىدهك شۇنداق يهڭگىـل قهدهمـلهر بىـلهن چىقىـپ كهتـتىڭالر

 ،ھهي ئاقسـاقال ،ھهي ئاقساقال« :ال ئاقساقالغاسۇاليمان ئىشاننىڭ نۇرۇل
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ئالداشـقا كىچىـك بـاال ‹بىلمهمسـهن؟ -سهن ئادهم ئىشلىتىشنى بىلهمسـهن

دېـگهن گهپنـى ئاڭلىمىغـانمۇ سـهن؟  ›خۇدا ئۇرسۇن قاقباشـنى ،ياخشى

ئـون يهتـته -بۇ شۇمتهكلهر ئـون ئـالته ،ئىككى يىلدىن كېيىن –يهنه بىر 

ئۇ چاغدا ئېشـهك قىلىـپ  .م قاتارىغا ئۆتىدۇرهسمىي ئاده ،ياشالرغا كىرىپ

ــهڭمۇ ــدۇ ،مىنس ــاڭمۇ كۆتۈرى ــۆرهمگه سالس ــپ س ــتىن ئېلى ــۇ  ،قوش مهن ب

ــ ــاڭقىالرنى چىلتهنلىرىم ــۈن دىن م ــرىش ئۈچ ــاق بې ــار تام ــىقىغا بىك قۇرس

ئىككى يىل يـېگهن نـان -بىر ھازىر تېخى بۇشۇمالر كىچىك، ئاچىقمىغان،

ــۈن، ــالىم ئۈچ ــقا س ــۇر ئىش ــر ئۆم ــۇالرنى بى  »نهســىھهت« دهپ »...هنئ

ئهگهر ئـاڭالپال  .گهتكهنلىكىنى ئاڭلىماي قالـدىڭالرۈئ ئىش قىلغانلىقىنى،

 سۇاليمان ئىشان ئهسكىلىك قىلىشـنىمۇ بىلىـدىغان،« قالغان بولسهڭالر،

ــادهم ــدان ئ ــدىغان ئوب ــىلىق قىلىشــنىمۇ بىلى ــر ســ »ياخش ــۇ ۈخىزى پهت ب

بـۇ ماكـان بىـلهن  پ يۇرۇشـنىڭ ئورنىغـا نهسباسـقانۈنۈرودۇپايدىن سۆي

  .نهپرهتلىك ھېسسىيات ئىلكىده خوشالشقان بۇالتتىڭالر

نى سىلهر سۇاليمان ئىشـاننىڭ ھۇجۇرسـىغا ۈتۇمۇز ئايلىرىنىڭ بىر ك

كۆزىنى چىڭڭىده يۇمۇپ تهسـۋىر سـىيرىپ  ئۇ تۇيۇقسىز چاقىرتىلدىڭالر،

ل ۈتوققـۇز ياشـالردىكى سىڭلىسـى اللىگـ-ھېزىمنىڭ سـهككىز ئولتۇراتتى،

  .يهلپۇپ تۇراتتىئۇنى 

  .دېدى نۇرۇلال ئاقساقال-بۇالرنى ئهكىردىم، ئىشانىم، -

  سىلهرگه قارىدى، سۇاليمان ئىشان تهسۋىر سىيرىشتىن توختاپ،

ــــىدىن  - ــــلىرىنىڭ ھۆددىس ــــانچىلىق ئىش ــــاڭقىالر دېھق ــــهن م س

ـــالمىدىڭ، ـــۇڭا،  چىقىش ـــهلمىدىڭ، ش ـــۇلىنى تۆلىش ـــڭ پ ـــېگهن ناننى ي

  .قومۇشلۇققا بېرىپ قومۇش ئورۇش

 ،ســهن ســۇاليمان ئىشــاننىڭ شــۇملۇق يېغىــپ تۇرغــان كــۆزلىردىن

پ كهتتىــڭ، ئۇنىــڭ بـــۇرۇنقى ۈنۈركۈئــاچچىق ســۆزلىردىن شـــ-قۇپــال

  .لىقىدىن ئهسهرمۇ قالمىغان ئىدى»خۇشپېئىل«لىقى، »مېھرىبان«

رودۇپـاي -يهرگه بىز بـۇ- دېدى داداڭ سىنى باغرىغا بېسىپ،-باالم -
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نالرگه قويغـان ۈبىزنـى مۇشـۇ كـ تىمىز،ئىشاننىڭ قېشىغا خاتا كېلىپ قـاپ

داداڭ گېپىنىـڭ ئـاخىرىنى يۇتۇۋېتىـپ داۋام  ...ئاشۇ نهپسىباال چېـرىكلهر

جىمــى دۇنيــا، جىمــى مهخلۇقاتقــا  پ كېتىــدۇ،ۈنلهرمــۇ ئۆتــۈبــۇ ك-قىــدى

ھهممه ئۆتۇپ كېتىدۇ «پادىشاھ بولغان سۇاليمان پهيغهمبهرنىڭ ئۈزۈكىگه 

بــۇ  قهيســهر بــۇل، ،ا ئۈمىــدۋارشــۇڭ دېــگهن ســۆز ئويۇلغــان ئىــكهن، »

پ كېتىــدۇ، ھــۆر، ئاسايىشــلىق كــۇنلهر ھامــان ۈدىشــۋارچىلىقالر مــۇ ئۆتــ

زگىچه ۈكـــ. ھهققىمىزنـــى بهرمهيـــدۇ ھـــازىر يېتىلـــى دېســـهك، .كېلىـــدۇ

ئۇنىڭغىچه چوپانغا بارىدىغان ئـادهم تاپسـام، سـېنى قۇشـۇپ  ...چىدايلى

وزام نامازنى تهرك ق خوش، ...مايلى سېنىڭ ھهققىڭنى بهرمىسه قۇيىمهن،

ھېلىقـى  قىيىنچىلىققـا ئۇچرىغانـدا، ھهرۋاقىـت ئـالالنى يـاد ئهت، قىلما،

خۇديىمغـا  ...يادىڭـدا بـاردۇ؟ ھه شـۇ مۇۋهششـهھنى ئوقـۇ ،مۇۋهششهھنى

  !ئامانهت

ل ســـهپهرگه ۈشـــكۈســـهن خـــۇددى ناھـــايىتى يىـــراق، ناھـــايىتى م

رى بىـلهن چىقىدىغاندهك، داداڭ پېشانهڭگه، مهڭزلىـرىڭگه چۇڭقـۇر مېھـ

  .پ خهيرىلىك تىلهكلىرى بىلهن ئۇزىتىپ قويدىۈيۈس

  .ل سهپهر ئىدىۈشكۈئهمهلىيهتتىمۇ بۇ ناھايىتى م

نۇرۇلال ئاقساقال سىلهرنى غۇجىئېرىققا پىياده ماڭسا تۇلۇق بىر كۇنده 

چ تهرىپى تاكلىماكان قۇملۇقىغا تۇتىشۇپ كېتىـدىغان بىـر ۈكېلىدىغان، ئ

ــۇرۇش ۈنلــۈك ،قومۇشــلۇققا ئهكېلىــپ ــۇش ئ ــايلىق قوم ك، ھهپتىلىــك، ئ

  .ۋهزىپهڭالرنى بېكىتىپ بېرىپ كېتىپ قالدى

گهمىـده  سىلهر شۇ قومۇشلۇق قاق ئوتتۇرىسىدا بىر گهمه بار بۇلۇپ،

كېلهلهرنىــڭ  ڭگۇزالرنىــڭ چىقىراشــلىرى،ويــاۋا ت قوپتــۇڭالر،-يېتىــپ

سـىلهرنى قورقۇتـۇپ  ...ڭلهرگه خۇددى يهكچهشمىدهك تىكىلىشلىرىۈزۆك

 كۇمۇتلىرى،-سازلىقنىڭ سۆڭهكلىك پاشا ك ئۇخالتمايتتى،ۈزۈىلىرى تكېچ

ڭالرنى قوتــۇر ۈزۈكــ-زۈيــ ،يېنىڭالرنــى-قوڭغــۇزلىرى چېقىــپ، ئهت-قــۇرت

ئۆزۇڭالر  سىلهرگه ئارامچىلىق بهرمهي ئۇيقۇڭالرنى ھارام قىالتتى، ،قىلىپ
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كۆكتـات -ھىچقانـداق سـهي ،گـاھ تۇزسـىز ،ئېتىپ ئىچكهن گـاھ تۇزلـۇق

ــاچ ســېلىنمىغ ككه ئايلىنىــپ ۈيدۈســىقماقلىرىڭالر بىردهمــدىال ســ–ان ئۇم

ــپ كهتكهچــكه ــدىن كــوركىراپ، ،چېقى ــۇيقڭالرنى  قۇرســىقىڭالر ئاچلىق ئ

كۇمــۇش ســاڭقىيدىغان ئېشــهك، ھهر خىــل -قــاچۇرۇپ، ســىلهرنى ئــالتۇن

ــتىخان،  ــڭ داس ــدىغا ئېچىلى ــا قىلى ــازۇنېممهت ئات ــۇر«ن ــا »ئ دهپ قويس

مـاق ھهققىـده شـېرىن خىيالالرغـا غهرق ئۇرۇېۋىردىغان خاسـىيهتلىك توق

  .قىالتتى

 نـده بىـر قېـتىم ئـات بىـلهن كېلىـپ،ۈتـۆت ك-چۈنۇرۇلال ئاقساقال ئـ

سـىلهرنى ئىشـنى ئوبـدان قىلىشماپسـهن  پ،ۈرۈقىلغان ئىشىڭالرنى تهكش

ــايرىم –دۆشــكهللهپ، ھهر بىرىڭالرغــا ئــايرىم -بىرمــۇنچه تىلــالپ دهپ، ئ

سـىلهر  شـۇڭا، قايتىپ كېتهتتى، ،قورقۇنچ ھهدىيه قىىلۋېتىپ ،تهھدىت

ــۇم  ــۇددى م ــانچه يهرگه خ ــر ق ــده بى ــت ئىچى ــگهن ۋاقى ــا يهتمى ــر ئايغ بى

  .بارخانلىردهك قۇمۇش دۆۋىلىرنى ھاسىل قىلغانىدىڭالر

شۇنداق كۇنلهرنىڭ بىرىـده، نـۇرۇلال ئاقسـاقال سـۇاليمان ئىشـاننى 

ىــڭ ئۇن ،ســىلهر ئورغــاقلىرىڭالرنى تاشــالپ .قۇمۇشــلۇققا باشــالپ كهلــدى

ــدىغا  ــى ســېغىنىپ ئال ــدىڭالر، خــۇددى داداڭالرن ــدىغا يۇگــۇرۇپ كهل ئال

  .پ كهلگهندهكۈرۈگۈي

ــماي ھه،- ــۇش ئورۇش ــتىڭ قۇم ــدهپ كېلىش ــورىدى  -؟!نېمى دهپ س

  .سۇاليمان ئىشان كۆزىنىڭ پاختىسىنى چىقىرىپ

  ...ھاردۇق سورايلى دهپ ...سىلىدىن -

ىـلهن ئېگىلىـپ سىلهر شۇنداق دېيىشىپ سۇاليمان ئىشانغا  ئهدهپ ب

ئهمما، سۇاليمان ئىشان سالىمىڭالرنى ئېلىـك ئېلىشـنىڭ  ساالم قىدىڭالر،

  :ئورنىغا

 مېڭىشــه، .مهنــدىن ھــاردۇق سوراشمىســاڭمۇ ھېرىــپ قالمىــدىم مهن

  .دهپ گۆلهيدى- .بېرىپ ئېشىڭنى قىلىش

ســىلهر ســۇاليمان ئىشــاندىن ھــاردۇق ســوراپ كهلگهنــگه مىــڭ بىــر 
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ۇققا يېنىپ كهلدىڭالر، غايهت زور ئوت شارى پۇشايمان قىلىشىپ، قۇمۇشل

قۇمۇشلۇق قىزىپ  شامالدىن قىلچه ئهسهر يوق، كۆكته الۋۇلداپ تۇراتتى،

ئاخىر دىمىق ئىسسـىققا ۋه ئۈسسـۇزلۇققا  ،خۇددى تۇنۇردهك كهتكهنىدى،

چىدىيالماي، سۇاليمان ئىشان بۇنداق ئىسسىقتا نېمىش قىالر؟ ھهرقاچـان 

دىشـىپ گهمىـگه ۈھۆم–ھاسـىراپ  ،دهپ ئـوالپھېلىغىچه كېتىپ بولدى، 

  .كهلدىڭالر

سۇاليمان ئىشان گهمه ئالدىدىكى سايىۋهنده نۇرۇلال ئاقساقال  ،ئهمما

ســىلهر يــا ئالــدىڭالرغا، يــا كهينىڭالرغــا  بىــلهن مۇڭدىشــىپ ئولتــۇراتتى،

  : پ يهنه ۋارقىردىۈئۇ سىلهرنى كۆر قېتىپال قالدىڭالر، ماڭالماي،

  تىڭ؟يهنه نېمىدهپ كېلىش

  .دېدىڭ-ئۇسساپ كېتىپ ...ئىسسىققا چىدىيامماي خۇدى -

 !نان قېپىالر ،بولمايلىما؟ ھۇ-ش بۇالرۈچ -

  .ش بولۇپ بولغانىدىۈئهمهلىيهتته ئاللىبۇرۇن چ

دېــدى ســۇاليمان  -!مهن تــۆتىڭگه دهپ قۇيــاي، ئوبــدان ئــاڭالش -

الپ شامال يـا ،زهي سۇ ئىچىۋېرىپ گهز باغالپ ،دانه سۆزلهپ-ئىشان دانه

ــا،-چــاك ــكهن لهۋلىرىڭالغ ــپ كهت ــاك يېرىلى ــا چ ــپ -پاش ــۇتىالر چېقى كۇم

-،كۆز لىرىڭالرغا مىغـدهك تىكىلىـپ-ھۇررهك بۇلۇپ كهتكهن يۇز-ھۇررهك

 بۇلۇپمـۇ سـهن، ھـوي سـهمهندهر تـاغلىق، ،بۇنداق ھۇرۇنلۇق قىلىشساڭ

ىـر ئايـدىن كېـيىن بيهنه !...يېگهن ناننىڭ پۇلىنى تولىشهلمهيسـهن جۇمـا

ئىـش ئاقسـاپ قالىـدىغان  رمهي،ۈلگـۈئۇچاغدا قۇمۇش ئ ېلىدۇ،بورىچى ك

ــىڭغا كۆرگۈل ــىزه ھهر قايس ــۈبولس ــىتىمهنۈك ــۇڭا،! ڭنى كۆرس ــدان  ش ئوب

  !كلهر؟ۈچۈھوي ياغاچ قۇالق ك ئاڭالشتىڭمۇ،. ئىشلهش

دېيىشـىپ  »ئوبـدان-ئوبـدان« :سىلهر بېشىڭالرنى قۇلالرچه ئېگىپ

  .شتىڭالرۈم چۈگهمىگه كىرىپ سۇغا د

  !ھېزىمھۇي  -

  .نۇرۇلال ئاقساقال توۋالپ قالدى
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ئهمدىال جامنى قولىغا ئالغان ھېزىم سۇنى ئىچمهيـال سـىرتقا چىقىـپ 

  .كهتتى

  .خوش، ئاقساقال-

  .ماڭ، ئاتنى تۇقۇپ كهل

سىلهر كۈلگه بۇالنغان قۇنـاق كـۇمىچىڭالرنى مهززه قىلىـپ يېيىشـكه 

ىرغـان ئـاۋازى ئانچه ئۇزاق ئۆتمهي گهمىگه ھېزىمنىڭ چىرق باشلىدىڭالر،

سـىلهرمۇ  .خۇددى الچىن ئۇۋىسـىغا ئۇچـۇپ كىرگهنـدهك .ئۇچۇپ چىردى

سىلهر الچىندهك  .گوياكى الچىن بالىلىردهك گهمىدىن ئۇچۇپال چىقتىڭالر،

ھېزىم ئوقۇردا چىرقىـراپ  ئۇچقان پېتىڭالر ھېزىمنىڭ قىشىغا كهلدىڭالر،

قاشـقىلىق ئېتـى  سۇاليمان ئىشاننىڭ توپتهك سېمىز ئـاق. پىلتىڭالۋاتاتتى

. ھېزىمنى ئوقۇرغـا بىسـىپ ھهدهپ تاالۋاتـاتتى، خـۇددى غـالجىر ئىتـتهك

ئاتنىـــڭ چۇلۋۇرىـــدىن تارتىـــپ  ،پ كېلىـــپۈرۈگـــۈنـــۇرۇلال ئاقســـاقال ي

ھېـزىم  ،ئات ھېزىمنىڭ يوتىسـدىن چىشـلىۋالغاچقا ،ئهمما سىلكىشلىدى،

ىتىپ رهكنى سـىرقىرۈئۇ يـ .ئۇنىڭ ئاغزىغا چىڭگىلىكتهك ئېسلىپقالغانىدى

ئــاخىر ســهن  .قۇمۇشــلۇقنى لهزىــگه ســېلىپ چىرقىرايتتــى پىلتىڭاليتتــى،

بار كۈچۈڭنى يىغىپ ئاتنىڭ تۇمشقىغا غهزهپ  ،قۇلۇڭغا بىر غۇلدىنى ئېلىپ

  .ئات ھېزىمنى يهرگه پوككىده تاشلىدى ،بىلهن ئىككىنى قۇيۇۋىدىڭ

دهپ گۆلهيــدى  -ئــاتنى نېمىشــقا ئۇرىســهن؟ ،ھــوي بهچچىــغهر -

  .پ كېلىپۈرۈگۈشان يسۇاليمان ئى

  ...ھېزىمنى چېشلىۋالغادىكىن -

  !چېشلىۋالسا، يهنه قۇيۇپ بېرىدۇ ئاشۇداق

  !قۇيۇپ بهرمىگهندىكىن ئۇردۇم مهن

سهن سۇاليمان ئىشـاننىڭ ئىنكاسـىنى كۇتۇشـنىڭ ئورنىغـا ھېزىمغـا 

شـى ئاتنىـڭ ئاغزىـدا ۆئۇنىڭ يۇتىسىنىڭ قـوش ئالقىنىڭـدهك گ .قارىدىڭ

 ماي يۇتۇۋاتـاتتى،ىدىرلئا ۇنى چايناپ مهززه قىلىپ،ئات ئ قالغان بۇلۇپ،

ھېزىمنىـڭ  .قىپقىزىل قانغـا بويالغـان ئاغزىـدىن قـان تـامچىالپ تـۇراتتى
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يۇتىســىدىن شــۇرقىراپ ئاققــان قىپقىزىــل قــان مــۇقهدهس ئانــا تۇپۇراققــا 

سـهنمۇ شـۇ قـان بىـلهن مۇشـۇ قۇمۇشـلۇقنىڭ زهي  .سىڭىپ كېتىۋاتـاتتى

  .اتتىڭتۇپۇرقىغا سىڭىپ كېتىۋات

 بـۇ ئــاتمۇ يـاكى ئاتسـىياق ئالۋاســتىمۇ؟ ،بــۇنېمه ئىـش ،خـۇدا ئـاھ،

نىمىشـقا ئهمىسـه ئـادهم  ،ئـات، ئـات بۇلسـا ،يـاق ئاتسىياق يهكچهشمىمۇ؟

  شى يهيدۇ؟ۆگ

شـى بىـلهن بېقىلىـپ ۆنكى سىلهر بۇ ئاتنىڭ مهخسـۇس ئـوغالق گۈچ

ــانلىقىنى، ــڭ گ كېلىۋاتق ــۇڭا ئۇنى ــار بۆش ــكه خۇم ــانلىقىنى وش ــۇپ قالغ ل

  .ۇقمايتتىڭالرئ

سهن ئۇنى  پ سايىۋهن ئاستىغا ئهكهلدىڭالر،ۈرۈسىلهر ھېزىمنى كۆت

 ،ئۇنىـڭ گهز بـاغالپ ،ئابدۇلال جامـدا سـۇ ئهكېلىـپ قۇچىقىڭغا ئالدىڭ،

 بىـراق ئـۇ ئـاغزىنى ئاچمىـدى، زدى،ۈچاك يېرىلغـان لهۋېـگه تهككـ-چاك

 پ قــارداپ كهتــكهنۈيــۆئاپتاپتــا ك ئۇنىــڭ كــۆزلىرى مهھــكهم يۇمــۇلگهن،

  .چېھرى ئاقىرىپ كهتكهنىدى

  !ھېزىم -

  ! ڭنى ئاچقىنه ئاداشۈكۆز ھېزىم، -

لــدى، ســۇاليمان ئىشــان بىــلهن نــۇرۇلال ۈكۆياشــلىرىڭالر تــارامالپ ت

 دېـگهن ئۆتۈنـۈش بىـلهن قارىـدىڭ، »بىر ئامـال قىلىڭـالر«  :ئاقساقالغا

ان غـيهرنى تىلغـاپ تۇر ،دهپ چاپچىپ »يهنه گۆش يهيمهن«ئهمما ئۇالر 

سهن  .ىڭ تاياق تهككهن تۇمۇشقىنى سىالش بىلهن ئاۋاره بۇلۇۋاتاتتىئاتن

شــىدىن ىب ،تهقولــدىن تهســۋى، ئاعزىــدىن ئــاي –ســۇاليمان ئىشــاندىن 

شــمهيدىغان بــۇ ئادهمســىياق ئالۋاســتىدىن شــۇنداق ۈقازانــدهك ســهلله چ

 يىرگهندىڭ، بۇ ئۇنىڭدىن تۇنجى قېتىم نهپرهتلىنىشىڭ، نهپرهتلهندىڭ،

  .ىدىيىرگىنىشىڭ ئ

ئىككـى يۇتـۇم سـۇ ئىچتـى، سـۇاليمان  ھېزىم ئاخىر ھۇشىغا كېلىپ،

  :پۈھېزىمنىڭ جاراھىتىنى كۆر ،ئىشان كېلىپ
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لــۇپ، وســىلهر خــاتىرجهم ب دهك ئېغىــر ئهمهســكهن،ۈقورقــۇپ كهتكــ

 ده،-دېـدى-قۇمۇشۇڭالنى ئـورۇۋېرىڭالر، مهن ئهتىـال تېۋىـپ ئهۋهتىـمهن

  .ئېتىغا مىنىپ كۆدىن غايىپ بولدى

لۇپ كهتكهن پـاقتىلىق چاپىنـدىن وجهپپهر ب-ھېزىمنىڭ جۇلسىلهر 

ھېزىمنىڭ قان تهپچىـرهپ تۇرغـان  پ،ۈرۈبىر قىسىم پاقتا چىقىرىپ كۆيد

  .يارىسىغا باستىڭالر

كېچه زادىال ئۇخلىيالمىدىڭالر، خۇددى قۇمۇشـلۇقتىن ئاتسـىياق  شۇ

ر بـاتۇر دهۋرىــدىن ئېشـىپ قالغــان يهتـته باشــلىق ۈچىـن تۆمــ ،ئالۋاسـتى

-سىلهرنى سۇاليمان ئىشاننىڭ ئېتىـدهك يالمـاپ ،الماۋۇز چىقىپ كېلىپي

يالماپ يۇتۇپ كېتىدىغاندهك، ئۇخالپال قالساڭالر، مهختۇمسۇالنىڭ قېنىنى 

ســىلهرنى  راپ،وقېنىڭالنــى شــ ،شـورىغاندهك تاپىنىڭالرغــا بىگىــز تىقىــپ

ـــدهك قورقۇن ـــپ قۇيىدىغان ـــتىخان قىلى ـــۇرۇق ئۇس ـــۇالر ۇق ـــۇق تۇيغ چل

قۇمۇشـلۇقنى  ،ھېزىمنىڭ تـاغۇ تاشـالرنى. نى قاچۇرۇۋهتكهنىدىئۇيقۇڭالر

رىكىڭالرنى مۇجـۇپ، ئۇيقـۇڭالرنى ۈلهرزىگه سالىدىغان ئازابلىق نالىسى ي

  .قاچۇرۇۋهتكهنىدى

  ...تهتتىڭالرۈسىلهر تېۋىپنىڭ كېلىشىنى ك

  ...ڭالرۈتتۈن كۈبىر ك

  ...ڭالرۈتتۈن كۈئىككى  ك

ىۋىــدى، ســۇاليمان ئىشــاننى كهلم ،ڭالرۈتتــۈتوپتــوغرا بىــر ھهپــته ك

  :قارغاشقا باشلىدىڭالر

  »لهرسهن ئىالھىمۆبوينۇڭ سۇنۇپ ئ ،ئاتتىن يىقىلىپ«

  »ڭ يهم بۇالر سهن خۇدايىمۈڭنىڭ ئېتىغا ئۆزۈئۆز«

  » !...ئۇدۇل دوزاخقا كىرىپ كېتهر سهن«

خـۇددى  نگه سارغىيىپ كېتىۋاتـاتتى،ۈندىن كۈھېزىمنىڭ چىرايى ك

گويــاكى لهش  .تالپ كهتكهنىــدىريارىســى قــۇرمىســىدهك، ۈچــامغۇر ئۈند

سىلهر نۆۋهتلىشىپ قۇرت تېرهتتىڭالر، نۆۋهتلىشىپ ئاش  .باسقان كۆلدهك
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  .ھېزىمنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئاالتتىڭالر ،ئېتىپ كۆمهچ پىشۇرۇپ

 ،پ كېتىـدىغان ئوخشـايدۇ، شـۇڭاۈلـۆبۇنداق كېتىۋهرسه ھېـزىم ئ -

  .دېدى ئابدۇلال - قىلىلى بىرىمىز بىرىپ سېلىمىخاچامغا خهۋهر

  :سىلهر شۇ مهسلىھهتكه كېلىپ ھېزىمغا ئېتىۋىدىڭالر، ئۇ ئۇنىمىدى

مهن ســىلهردىن خــۇش  ...ئانــام قېشــىغا ئــاپىرىڭالر ...مېنــى ،يــاق -

  !ۋااليۈبىر كۆر...ئانام قېشىغا ئاپىرىڭالر، ئانامنى ...مېنى... بۇالي

هرمۇ ســىل كهتتــى، ش بىــلهن بۇقۇلـداپ يىغــالپۈنــۈتالئـۇ چۇڭقــۇر ئ

بىرىڭلهرنـى قۇچـاقالپ -بىرده بىر ،بىرده ھېزىمنى ،ڭالرنى تۇتالمايۈزۆئ

  .شۇمبىالردىن زهمدىل ياسىدىڭالر–يىغالشتىڭالر، يىغالشقاچ شاخ 

سۆز -گهپ پال كهتتى،ۈشۈكېچه ھېزىمنىڭ دېمى  ئىچىگه چ ئهمما شۇ

يوقنىـڭ ئارىلىقىـدا ئىـدى، -بـار تىنىقىمۇ ناھايىتى بـوش، دىنمۇ قالدى،

ئۇنىڭ ھايـات يـاكى ئهمهسـلىكىنى پهرق ئهتكىلـى  ،سا دىققهت قىلمىسارا

تېـره، بىـر ئۇسـتىخان  رۇقالپ بىـروئهتىسى سهھهرده سـىلهر ئـ. بولمايتى

 ،الغان ھېزىمنى زهمبىلگه سېلىپ، مېڭىشـقا تهمشـىلىپ تۇرغانـداقلۇپ وب

سـۇاليمان ئىشـان بىــلهن نـۇرۇلال ئاقسـاقال گهمه ئالدىــدا پهيـدا بولــدى، 

  .شكهندهكۈى يهردىن ئۈنگهندهك، ئاسماندىن چخۇدد

  ،شمهيالۈسورىدى سۇاليمان ئىشان ئاتتىن چ-نېمه بولدى؟-

  ...ئۇ...ھېزىم -

  .يۇپ، مىشىلداپ يىغالشقا باشلىدىڭالروهمبىلىنى يهرده قزسىلهر 

  ئۆلدىما؟ -

  !ياق -

  كىنى ئېقىتىشىسهن؟ۈيدۈڭنىڭ سۈئهمىسه نېمىشقا كۆز-

پ، ۈشـۈئـۇ ئـاتتىن چ  ئاقساقالغا قارىۋىدى،سۇاليمان ئىشان نۇرۇلال

جـان تۇمـۇرىنى بـارمىقى بىـلهن تۇتـۇپ،  ھېزىمنىڭ تىنىقىنى تىڭشىدى،

سىلهرگه بىر قۇردىن قارىۋهتكهندىن كېيىن، سۇاليمان ئىشاننىڭ قېشىغا 

چۇلۋۇرنى ،پۈشۈنىمىلهرنى دېدى، سۇاليمان ئىشان ئاتتىن چ بېرىپ، بىر
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 شـكه باشـلىدى،ۈرۈپ قۇيـۇپ، ھېزىمنـى تهكشنۇرۇلال ئاقساقالغا تۇتقـۇزۇ

پ بولغانـدىن ۈرۈسـتا تېـۋىپتهك، ئـۇ ھېزىمنـى بىـر قـۇر تهكشـۇخۇددى ئ

ئاتالرنى باغالۋاتقان نۇرۇلال ئاقساقالنىڭ  ،سىلهرگىمۇ قارىماستىن كېيىن،

ــپ، ــىغا بېرى ــر چاغــدا  قېش ــتى، بى ــۇزۇن كۇسۇرالش ــى ئ ــى خېل ئىككىس

  :قېشىڭالرغا كېلىپ

ىڭ تهرهددۇتىدا بۇلۇپ كېتىپ، سىلهرنى يوقالپمۇ ھهرهمگه بېرىشن -

ــدىم، ــىلىق -كېلهلمى ــان س ــۇاليمان ئىش ــدى س ــلهن–دې ــىپايىلىق بى  -،س

  قانداقراق  ئهھۋالىڭالر؟

  ...ئوبدان -

  ...خېلى ياخشى -

  .ئاۋازىڭالر شۇ قهدهر پهس، شۇ قهدهر زهئىپ ئىدى

  ڭالر بار، بالىلىرىم؟ۈسۆز-نېمه گهپ -

ھېزىمنــى  -دېــدى ئــابلىكىم، -ىمىزمــۇ يــوق،باشــقا گېپ ،ئىشــانىم -

  .تېۋىپقا بىر كۆرسىتىپ باققان بولساق

  :سهن قۇشۇمچه قىلدىڭ

ئىشـــانىم،جېنى بهك قىينىلىـــپ كهتتـــى بـــۇ  ،شـــۇنداق قىلســـىال -

  .بىچارىنىڭ

ــۇپ  ــۇر تۇت ــگهن توم ــپ دې ــ تېۋى ــۇ«ـ ــىپ كېتىپت ــىقىڭ ئېش  ،ئىسس

ئۇنىــڭ  ه ئــۇ،دهپ ئــادهم ئالدايــدىغان نــېم »سـۇغۇقۇڭ ئېشــىپ كېتىپتــۇ

ستىگه ھېزىمنىڭ كېسىلى ئاشكارى تۇرسا، تېۋىپقا كۆرسىتىشنىڭ نـېمه ۈئ

  ...ستىگهۈھاجىتى، ئۇنىڭ ئ

ســىلهر ئۇنىڭغــا  ســۇاليمان ئىشــان گېپىنىــڭ ئــاخىرنى يۇتــۇۋهتتى،

 يىغــالپ تــۇرۇپ يــالۋۇردۇڭالر، ســۇاليمان ئىشــان تهســىرلهندى بولغــاي،

  :ئاخىر

  .دېدى-ئېلىپ مېڭىڭالر-

  !ىشانىمرهھمهت ئ-
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-قىــن ســىلهر ســۇاليمان ئىشــانغا بىــر ئېغىــزدىن رهھــمهت ئېيتىــپ،

  .پ ماڭدىڭالرۈرۈقىنىڭالرغا پاتمىغان ھالدا زهمبىلنى كۆت

 »ھهرهمگه مېڭىشنىڭ ئالدىـدا بىـر سـاۋاپ ئىـش قـېالي«ئىشانىم  -

  . ھه بالال دېگهن چېغى،

  .شۇ -

  .ھېزىم ئهمدى ساقىيدىغان بولدى -

سـېنى تېۋىپنىـڭ قېشـىغا ئېلىـپ  ئـاداش، ڭنى ئـاچ،ۈھېزىم، كۆز -

  .سهن ئهمدى ساقىيدىغان بولدۇڭ ماڭدۇق،

  .سىلهر شۇنداق دېيىشكهچ ئىلدام ماڭدىڭالر

سـۇاليمان ئىشـان بىـلهن نـۇرۇلال  ،ماڭمـايال-ز نهچچه قهدهم ماڭارۈي

  .پېياده يېتىشىۋالدى ئاقساقال سىلهرگه ئاتلىق ئهمهس،

گهندۇ؟ نۇرۇلال ئاقساقال كهتمهننى ئېتىنى مىنمهي نېمىشقا پىياده كهل

  نېمه قىلدىغاندۇ؟

  .لدىۈنۇرۇلال ئاقساقالنىڭ گېپى بىلهن خىياللىرىڭ ئۇز

  .مۇشۇ يهرده قۇيۇڭالر -

  .بىرىڭالرغا ھايرانلىق بىلهن قارىشىپ قالدىڭالر–سىلهر بىر 

دهپ ۋاقىردى سۇاليمان -قۇيۇشمامسهن؟ ،نېمه بۇتتهك تۇرۇشىسهن -

  .ئىشان

بىلنــى يهرده قويــدۇڭالر، نــۇرۇلال ئاقســاقال ســىلهرنى ســىلهر زهم

  :قۇمۇشلۇقنىڭ ئوتتۇرىغا باشالپ كېلىپ

دېـدى پـۇتى بىـلهن كولىنىـدىغان جـاينى  -مۇشۇ يهرنى كـوالڭالر -

  .كۆرسىتىپ

  .دهپ سوردىڭ سهن ھهيران بۇلۇپ -بۇيهرنى كوالپ نېمه قىلىمىز؟ -

  .ھېزىمنى كۆمىمىز -

  !نېمه؟ -

  !؟نېمىشقا كۈمىمىز -
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  !ئۇ تېخى تىرىك تۇرسا -

  .سىلهر ھهيرانلىق ئىلكىدا شۇنداق دېيىشتىڭالر -

سـهن . پتۇ يـا ئـۇۈىبۇرۇن ئۈللئال كىم شۇنداق دهيدۇ تىرىك دهپ، -

» مانىڭ ئىشـى مـاۋۇتتى«بىزگه  ھارامتاماقالردىن بىرىڭ لىپپىده بېرىپ،

ېيىن دهپ خهۋهر قىلىشساڭ بولمامدۇ؟ مهن بۇنىڭ ھېسابىنى سهنلهردىن ك

  !ئالىمهن تېخى

ــ ــتىن، ئ ــدىتلىرگه پهرۋا قىلماس ــڭ تهھ ــىلهر ئۇنى ــېكىن س ڭالر ۈزۆل

  :ردىڭالرۈتۆسهزمىگهن ھالدا ئىسىيان ك

  !ياق ئۇ تېخى ھايات -

  !تىنىقى توختىمىغان تۇرسا -

  !تۇمۇرى سوقۇۋاتسا تېخى -

دىـدى سـۇاليمان ئىشـان  -سهن شۇمتهكلهر نېمىنـى بىلىشـهتتىڭ؟ -

 ۈتىنىقــى مهڭگــ شــېھت دىــگهن شــۇنداق بولىــدۇ،-،قېشــىڭالرغا كىلىــپ

تىرناقلىرى  ساقاللىرى،-چاچ سوقۇپ تۇرىدۇ، ۈرىكى مهڭگۈي توختىمايدۇ،

  !ھېزىممۇ شېھىتلىك مهقامىغا يېتىپتۇ !پ تۇرىدۇۈسۆئ ۈمهڭگ

  :سورىدىڭ ئىشهنمىدىڭالر، ئىشهنمىدىڭ،

  ئۇيا جهڭ قىلمىسا؟ ئىشانىم؟ قانداق بولۇپ شېھىت بولىدۇ، -

  :سۇئالغا نۇرۇلال ئاقساقال جاۋاپ بهردىبۇ 

 دهيدىغان سهن شۇمتهكلهر نېمىنى بىلىشىسهن؟»چوماق«نى »مىم«

سـهنلهرگه ! نىمىلهرنىڭ سورىغان گهپلىرىدىن ئۆرگىلهي قارا قورساق بىر

ئىشـانىم دىـگهن ئهۋلىيـالىق مهقامىغـا يهتـكهن  بىلىشـىۋال، دهپ قوياي،

-خاسـىيهتلىك ئېتىنىـڭ شـهپقهتھـۆرمىتى ۋه -ئۇنىڭ ھهققـى .ئۇلۇغ زات

  !ئىنايىتىدىن ئهلۋهتته شېھىت بولىدۇ

ئېغىـزدىن  شۇڭا ھهممىڭالر بىر .ئىشهنمىدىڭالر يهنىال ئىشهنمىدىڭ،

  :ئىنكاس قايتۇردۇڭالر

  !يالغان -
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  !بىكار گهپ -

  !ئۇ تېخى تىرىك -

ساقاللىرى تىترهپ، كۆزلىرىـدىن شـۇملۇق -سۇاليمان ئىشاننىڭ چاچ

ھېزىمنىڭ چوغـدهك يـۈزىگه  لهر بۇنىڭغا پهرۋا قىلماي،سى چقۇندىدى،ۇئ

ــدىڭال، ــۈزۈڭالرنى يېقىــپ يىغلى ــ ي ــا بىــلهن ۈي ــهبىي ئىلتىج رىكىڭالر س

ھهممىنـى  سهن ھهممىنى بىلىـپ تۇرغـۇچى، خۇدا، ئاھ،« :تېپىچهكلىدى

! ھهممىنى ئـاڭالپ تۇرغۇچىدۇرسـهن ھهم مېھرىبانسـهن پ تۇرغۇچى،ۈكۆر

ئۇ كۆزىنى ! قۇۋۋهت بهخش ئهت-چۈېزىمغا ككامالىڭ بىلهن ھ-ئۆز قۇدرهت

!... دهپ ئورنىدىن تۇرسـۇن مهن تېخى تىرىك، مهن تىرىك،‹ ئاچسۇن،

  »!...شهپقهت ئاتا قىلغىن-سۇاليمان ئىشاننىڭ دىلىغا مىھرى

  :ئىلتىجايىڭالر نۇرۇلال ئاقساقالنىڭ ۋاقىرىشى بىلهن ئۈزۈلۈپ قالدى

  !كوال ئابدۇلال، -

  !كولىمايمهن -

ئاقساقال ئۇنىڭ گهدىنىگه شاپىالق بىلهن بىرنى قويۇۋىدى،  نۇرۇلال

ــا د ــدۇلال قۇملۇقق ــتىۈئاب ــار .م چۈش ــلۇقنىڭ ش ــى قۇمۇش ــڭ يىغىس -ئۇنى

  .شۇرلىرىغا ئارلىشىپ كهتتى

  !سهن كوال ئابلىكىم، -

 !ياق -

يىغىسـىنى سـهھهر  ئۇمۇ بىر مۇشت بىلهن قۇملۇققـا پېتىـپ كهتتـى،

  .كهتتىيىراقالرغا ئه -سهلكىنلىرى يىراق

  .نۆۋهت ساڭا كهلگهنىدى

  !سهن كوال تاغلىق، ھهي، -

  :شۇڭا رىۋهتتى،ۈمۇرلىرىڭنى كۆيدوت-مۇروسېنىڭ غهزىپىڭ ت

  .لهپ»سهن« دېدىڭ ئۇنى تۇنجى قېتىم -!ڭ كوالۈئۆز -

بۇنى ئاڭالپ، سـېرىق چېھـرى تـاتىرىپال كهتـكهن نـۇرۇلال ئاقسـاقال 

 - ئـاغزى ڭ،ۈشـتۈچسـهن ئوڭدىسـىغا  بۇرنۇڭغا بىـر مۇشـت سـېلىۋىدى،



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

340 

ـــدىن ئاققـــان قىپقىزىـــل قـــان ئېڭهكلىـــرىڭگه، كۆكســـ  ڭگه،ۈبۇرنۇڭ

رىكىڭ ئارقىلىق قۇياشنى خامۇشانه ئۇزىتىپ قالغان نـۇرانه ۈيۇرۇكىڭگه،ي

  !ئۇپۇققا سىڭىپ كهتتى

  نىمىشقا؟ سهن يىغلىمىدىڭ، ئهمما،

-رادىفلىـق مۇۋهششـهھىدىكى ئۈمـۈد» مهن بار« داداڭنىڭ نكى،ۈچ

-رهھىمسـىزدۇر پهلهك« :ېنى يىغالشـقا يـول قويمىغانىـدىئىستهكلىرى س

ك پهزلىڭگه پهزلىمنى ئۆمۈرلـۈك ۈيۈب ياشا ھىجرانىيدهك قهيسهر، تهقدىر،

  ».چاتقىلى مهن بار

مۇۋۋهششهھنىڭ ئاخىرقى مىسـرالىرى يۈرىكىڭـدىن شـۇررىده ئېقىـپ 

سـېنىڭ  .سـهن قهددىڭنـى رۇسـالپ بولغانىـدىڭ پ كېتىشى بىلهنال،ۈئۆت

ــى،يىغلىمى ــدا م غىنىڭن ــڭ ئالدى ــك هئهكســىچه ئۇالرنى ــاپهتته تى ردانه قىي

ئۇرنىـدىن  پ، ئىككىسىمۇ يىغىـدىن شـىپپىده توختـاپ،ۈتۇرغىنىڭنى كۆر

  .تۇرۇپ ياشلىرىنى سۈرتتى، توپىلىرىنى قاقتى

ــپ، ــاتمهننى ئېلى ــاقال ك ــۇرۇلال ئاقس ــورالپ، ن ــك ك ــا يهرلى  ھېزىمغ

  :ر قىلدىسىلهرنى سۇاليمان ئىشانغا يالۋۇرۇشقا مهجبۇ

 تۇمۇرلىرى سوقۇپ تۇرىدۇ ئهينا، ئۇ تېخى تىرىك، ئوبدان ئشانىم، -

  !ۋهتمهيلىۈئۇنى كۆم

 ۋهتسهك،يامان بولىدۇ،ۈئۇنى تىرىك كۆم! لېۋى مىدىرالۋاتىدۇ ئهينا -

  !قىساسى كېلىدۇ

ر بـويى قـۇل ۈسـىلىگه ئۆمـ ر بۇيى ھهقسىز ئىشلهيلى،ۈه ئۆمگسىلى -

  !ئۇنى كۆمۈۋهتمىسىله بولىلى،

 .سىلهر سۇاليمان ئىشاننىڭ پۇتىنى قۇلالرچه قۇچاقالپ يـالۋۇردۇڭالر

سـىلهر بـۇ قېـتىم يىـگهن  .كۆز يېشىڭالر قۇياش بهرگىگه سـىڭىپ كهتتـى

ھېزىمنىــڭ ســـهبىي ھايـــاتى ئۈچـــۈن  ن،ۈھېـــزىم ئۈچـــ تايــاق ئهمهس،

  .يىغالتاتتىڭالر

  !ھۇ بهچچىغهرلهر -
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دهسـتىلىك  ۈمۈڭگـسۇاليمان ئىشان شايى بهلۋېغىغـا قىسـتۇرىۋالغان 

سىلهر بـۇنى . ردىۈقولىنى ئېگىز كۆت ده،-قامچىسىنى شارتتىده سۇغۇردى

. تـــاپ، ئورنـــۇڭالدىن تـــۇردۇڭالخپ يىغىـــدىن، يالۋۇرۇشـــتىن توۈكـــۆر

قامچىدىن قورقۇپ ئهمهس، ئۇنىڭغـا يالۋۇرۇشـنىڭ ھېچقانـداق پايدىسـى 

  .يوقلىغىنى ھىس قىلغانىدىڭالر

  .ۈچۈن يهرلىك كوالۋاتاتتىنۇرۇلال ئاقساقال ھهدهپ ھېزىم ئ

ـــه، - ـــهن، -ئهمىس ـــدىڭ س ـــى، -دى ـــېلىمىخاچامغا خهۋهر قىلىل  س

  .بالىسىنىڭ يۈزىنى كۆرىۋالسۇن

  .ئۈلگۈرمهيدۇ ياق، -

دىـــدىڭ -جهســـىدى سېســـىپ كىتهمـــدۇ؟ رمهيـــدۇ؟ۈلگۈنىمىـــگه ئ -

  .ھهيرانلىق بىلهن

سـۇاليمان ئىشـان گېپىنـى ئوڭشـىۋېلىپ،  -...ياق ياق،...ھهئه، يا -

مهئۋاغا ئالدىراۋاتىـدۇ،  -ئۇ جهننهتۇل -ئالىيىپ قويۇپ داۋام ئهتتى، ساڭا

قــاراڭالر، ئۇنىــڭ لهۋلىرىـــدىكى  !رىزۋاننــى ســېغىنىۋاتىدۇ-جهننهتــۇل

ــدۇ، كــۈلكىگه، ــنهت ساداســىنى ئاڭالۋاتى ــۇ جهن ــنهت ساداســىدىن  ئ جهن

  !ھوزۇرلىنىۋاتىدۇ

نىـال گهرچه سىلهر سۇاليمان ئىشاننىڭ گېپىگه ئىشهنمىسهڭالرمۇ، يه

گهرچه ســىلهر ھېزىمنىــڭ جهنــنهت ساداســىنى  ھېزىمغــا قارىــدىڭالر؛

ــــهڭالرمۇ، ــــا ئىشهنس ــــىدىن  ئاڭالۋاتقانلىقىغ ــــنهت ساداس ــــېكىن جهن ل

-چېھرىدىده چهكسىز ئازاب نكى،ۈچ .ھۇزۇرلىنىۋاتقانلىقىغا ئىشهنمىدىڭالر

بىلىـنمهس لىپىلـداپ تۇرغـان يىرىـك -بىـلهر ھهسرهت قېتىپ قالغانىدى؛

چىڭ  نهپرهت قېتىپ قالغانىدى؛-چوڭقۇر ئۆچمهنلىك ۋه غهزهپلهۋلىرىده 

  تۈگۈلگهن مۇشتلىرىدا قىساسكارانه ئىلتىجا قېتىپ قالغانىدى؛ 

ــۇزاق دۇئــا قىلــدى  .يهرلىــك ئېلىنىــپ بولــدى، ســۇاليمان ئىشــان ئ

يۈزۈڭالرنى مهھكهم قورغـان باماقلىرىڭالرنىـڭ ئارىسـىدىن ئـازابلىق كـۆز 

ــات ــدۇقالپ چىق ــىڭالر بۇل ــۈيىدهك تى،يېش ــۇالق س ــۇددى ب ــۇاليمان . خ س
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ــاننىڭ  ــامىن«ئش ــگهن» !ئ ــىرلىك« دى ــاڭالپ » تهس ــق ئ ــاۋازىنى ئېنى ئ

 يهنىــال ھېچقايســىڭالر دۇئــادىن قولــۇڭالرنى چۈشــۈرمىدىڭالر، تۇرۇپمــۇ،

ــدى ۈمهڭگــ ــوق ئى ــۇرۇلال ئاقســاقالنىڭ  .چۈشــهرگۈڭالر ي ــۇنى «ئهگهر ن ئ

قولـۇڭالردىن  ىغان بولسا،دىگهن ئازابلىق بۇيرۇقى ئاڭالنم» !كۆتۈرۈڭالر

  .چۈشمهسلىكى مۇمكىن ئىدى ۈدۇئادىن مهڭگ

ئــۇالر ســىلهرنى  .لــېكىن ســىلهر ھېزىمنــى قۇچــاقالپ يېتىۋالــدىڭالر

سىلهر ھېزىم بىلهن  نكى،ۈچ .ھهرقانچه قىلىپمۇ ھېزىمدىن ئاجرىتالمىدى

  .بىر گهۋدىگه ئاينىنىپ كهتكهنىدىڭالر

گه بـوي ئـېگىش ھهر بىـر بۇ دېگهن ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى، تهقـدىر

 شـېھىتكه بۇنـداق چاپلىشىۋاسـاڭالر، .مۇسۇلماننىڭ پهرزى ۋه بۇرۇچىدۇر

ــۇپ قالىســىلهر، گۇناھكــار، ــده بول ــدۇ ئاســىي بهن . جــايىڭالر دوزاق بولى

ئۇنـداق  .تهقدىرگه بويسۇنمىغانلىق ئالالھغا قارشىلىق كۆرسـهتكهنلىكتۇر

  .دېدى سۇاليمان ئىشان-قىلماي قوپۇڭالر،

سۇاليمان  سىلهر ئالالھقا ئهمهس، چۈنكى، .يهنىال تۇرمىدىڭالر سىلهر

ئۇنىـڭ سـۆزلىرى سـىلهرگه  شۇڭا، .ئىشانغا قارشىلىق كۆرسىتىۋاتاتتىڭالر

  :ئاخىر نۇرۇلال ئاقساقال ئېغىز ئاچتى قىلچىلىكمۇ تهسىر قىلمىغانىدى،

ــالىلىرىم، - ــدىن  ب ــاڭالر،دوزاخ ئوتى ــا قىلم ــداق خاپ ئىشــانىمنى بۇن

 سـىلهر ئىشانىمنى خاپا قىلغان ئادهم بېھىش يۈزى كۆرمهيـدۇ،. رقورقۇڭال

ــگهن ئاڭلىمىغــانمۇ؟» خــۇدا رازى-پېرىــڭ رازى« ــۇ  دى ــايهت«ب نىــڭ »ئ

  ...مهن سىلهرگه تهپسىر قىلىپ بېرهي تهپسىرىنى سىلهر بىلمىسهڭالر،

سـىلهر  .نـى ئوقـۇدى»ئـايهت«نۇرۇلال ئاقساقال ناھايىتى ئۇزۇن بىر 

ئهمىلىيهتـــته ئۇنىـــڭ ( نلىكىـــگه ئىشهنســـهڭالرمۇئىكه»ئـــايهت«ئۇنىـــڭ 

ــى  ــۆز ئىكهنلىكىن ــپهتىش س ــچه پهلى ــايهت ئهمهس، ئهرهب ــڭ ئ ئوقۇغىنىنى

ھالدا مهنىسىنىڭ ئۇنداق ئهمهسلىكىنى بىلىپ  لىكىن ھهر ،)بىلمهيتتىڭالر

ھېچقانــداق بىــر  ســىلهر ھــازىرغىچه ھېچكىمنىــڭ، چــۈنكى، .تــۇراتتىڭالر

تىرىـك  ۋېتىش،ۈتىرىك ئادهمنى كۆم«ا د»قۇرئان« موللىنىڭ ئاغىزىدىن
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توغرۇلۇق ئايهت بـارلىقىنى ئـاڭالپ » ...تۇرۇپ شېھىتلىك مهقامىغا يېتىش

  .باقمىغانىدىڭالر

  :نۇرۇلال ئاقساقالنىڭ سۆزلىرى قۇالق تۈۋىڭالردا غۇڭۇلدايتتى

 ھهر قانچه ئېغىر گۇنـاھ ئۆتكۈزسـهڭالرمۇ، پىرىڭالر رازى بولسىال، -

تىزىڭالرنـى،  نـاۋادا پىـرىڭالر رازى بولمىسـا، .ىسىلهريهنىال بىھىشكه كىر

مىڭ يىل ئىبـادهت قىلسـاڭالرمۇ بهرىبىـر  پېشانىلىرىڭالرنى يېغىر قىلىپ،

بىھىشكه  ئىشان پىرىمنى رازى قىلىپ، !ئۇقتۇڭالرمۇ؟ دوزاخقا كىرىسىلهر،

ــهڭ، ــى دىيىشس ــ كىرىل ــىڭالرنى كۆت ــېھىتنىۈرۈبېش ــك« پ، ش كه »يهرلى

  !ئىشانىم سىلهرنى قاغىۋهتمىسۇن ھېلى بىكار قويۇش،

  :ردۈڭالرۈئىسيان كۆت تاقىتىڭالر توشقانىدى،

  !مهيلى قاغىۋهتسه -

  !ئۇ بىزنىڭ پىرىمىز ئهمهس -

  !خۇدا -بىزنىڭ پىرىمىز -

ئــۇ ســىلهرنى قامچىســى  .ســۇاليمان ئىشــاننىڭمۇ تــاقىتى توشــقانىدى

قامچـا  .پ كهتتـىۈجېنىڭالرغـا ئۆتـ-قامچـا جـان. بىلهن ئۇرۇشقا باشـلىدى

ــى ــۇپ چىقت ــان چۇۋۇل ــن ق ــكهن يهردى ــلۇق  .تهگ ــۈن قۇمۇش ــىلهر ئۈچ س

ســـىلهر ئۈچـــۈن زېمىـــن يىغالۋاتـــاتتى؛ ســـىلهر ئۈچـــۈن  يىغالۋاتـــاتتى؛

  !چايانالر يىغالۋاتاتتى-يىالن قوڭغۇز،-قۇرت قۇمۇشلۇقتىكى ھاشارهتلهر،

قولىـدىن -سۇاليمان ئىشان بىـلهن نـۇرۇلال ئاقسـاقال ھېزىمنـى پـۇت

ــ ــكيه« پ،ۈرۈكۆت ــلىدى»رلى ــدى تاش ــان  .كه پوككى ــا بويالغ ســهن قانغ

ئۇنىڭغـا رازىلىـق  زىمنىڭ يۈزىگه يېپىپ قويۇپ،ېھ كۆڭلىكىڭنى سېلىپ،

  :بهردىڭ

بىـزدهك بىچـاره دوسـتلىرىڭدىن رازى  ،بىزدىن رازى بول، ئاداش -

  !بول

ــده شــىۋىرلىدىڭ ــى يۈرۈكىڭ ــاخىرقى گهپلىرىڭن ســهن ئۈچــۈن « :ئ

  »!...چوقۇم قىساس ئالىمهن
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گهرچه ئۇنىڭ كۆزىنى ئاچقۇدهك ماغدۇرى . ېزىم تېخى تىرىك ئىدىھ

لىكىـــن ســـهبىي يـــۈرىكى ھاياتقـــا بولغـــان تهشـــنالىقىنىڭ  بولمىســـىمۇ،

  !ۋېتىلدىۈئۇ تىرىك پېتى كۆم ئهمما، .تۈرتكىسىده سوقۇپ تۇراتتى

! جهننهتتىن ئـۇرۇن ئالـدى ھېزىم شېھىتلىك مهرتىۋىسىگه يىتىپ، -

 ك سـۇالر ئېقىـپ تۇرغـان،ۈزۈپسۈس لىپ تۇرغان،خىل گۈللهر ئېچى-خىلمۇ

لـۈك ئـورۇن ۈمهئـۋادىن مهڭگ-پهرىلهر خىزمهتته بولىدىغان جهننهتۇل-ھۆر

پهرىـلهر بىـلهن -ھـۆر بۇ دۇنيانىڭ مهئىشهتلىرىدىن قـول ئـۈزۈپ، .ئالدى

ـــۈ  ـــده مهڭگ ـــى ئىچى ـــنهت ساداس ـــاتى جهن ـــڭ ھاي ـــتى، ئۇنى دىدارالش

ـــ!داۋاملىشــىدۇ يىالنــدهك تولغىنىــپ تۇرغــان دېــدى ســۇاليمان ئىشــان  ــ

ماڭا ئهگىشىپ ئوقـۇڭالر  ،بالىلىرىم ،قامچىسىنى بىلىگه قىستۇرۇپ، قېنى

  !ھېزىم ئۈچۈن دۇئا قىلىلى

 ،شــۇڭا، ھهممىڭــالر ئۇنىڭغــا ئهگىشــىپ .دۇئــا قىلمــاي بولمــايىتتى

  ...نى ئوقۇدۇڭالر»سۈره«قايسىبىر ئۇزۇن 

  !ـــ ئامىن

ىـڭ ياتقـان يېرىنـى جهننهتـته ھېزىمن ،ئۇلۇغ پهرۋهردىگارىم: سىلهر

دهپ ئىلتىجا بىـلهن دۇئـايىڭالرنى تۈگىتىـپ، يـۈزۈڭالرنى . !..قىلغايسهن

ـــدىن وســـىالپ ق ـــۇڭالرنى چۈشۈرۈشـــىڭالرغىال ســـۇاليمان ئىشـــان يېنى ل

  :نى قوينىدىن چىقىرىپ»قۇرئان كهرىم«ئايرىمايدىغان كىچىككىنه 

ۇيـۇپ تـاۋاپ گه قۇلـۇڭالرنى ق»قۇرئـان كهرىـم«: ـــ قېنى بالىلىرىم

  .ـــ دېدى،قىلىڭالر

قۇرئـان « ،نىڭ ھۆرمىتى ۋه ھېـزىم ئۈچـۈن»قۇرئان كهرىم«سىلهر 

ھۆرمهت بىلهن تاۋاپ قىلىۋېدىڭالر سۇاليمان  ،نى چهكسىز ئېتىقاد»كهرىم

ــدۈرۋهتتى ــدۇرىۋهتتى ۋه يىرگهن ــران قال ــۇ ھهي ــىلهرنى تېخىم ــان س  .ئىش

قۇرئـان «ازىر ھهممىڭىـز سىلهر يهنه ئالدانغانىدىڭالر ئهمىسه، ھ ،چۈنكى

 بۇ ئىشالرنى بىر كىمگه دهپ سالسام  ئۇشـبۇ كـالالم« :نى تۇتۇپ»كهرىم 

ــي ب ــۇن، دوزىخى ــاغرىمنى ئۇرس ــېرىپ ب ــۇپ كوش ــل ــهم » تهيې دهپ قهس
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دهرســـىز بىـــر كىمـــگه  ،قىلىشـــتىڭىز دوزاخ ئوتىـــدىن قورقۇشمىســـىڭىز

  !جۇمۇشاڭ؟

ئاندىن كـۆز  .الربىرىڭالرغا قاراپ قېلىشتىڭ-سىلهر بىر ،بۇنى ئاڭالپ

ئالدىڭالردىكى بـۇ ئىككـى ئادهمسـىياق ئازازۇلغـا چوڭقـۇر ئۆچمهنلىـك ۋه 

ســـىلهر ســـۇاليمان ئىشـــاننىڭ  .چـــۈنكى .نهپـــرهت بىـــلهن تىكىلـــدىڭالر

بۇنـداق شـارائىتتا  ،دېگىنىدهك قهسهم قىلغانلىقىڭالرغا ئىشـهنگهنىدىڭالر

 .ئېنىق ئىدى سۇاليمان ئىشاننىڭ سىلهرنى شۇنداق قهسهم قىلدۇرغانلىقى

ــز گۇمانلىنىشــقا ــايتتى بۇنىڭــدىن ھهرگى ســهن ســۇاليمان  ،شــۇڭا .بولم

 ،ئىشاننىڭ شۇملۇق يېغىپ تۇرىدىغان كۆزلىرىـدىن كـۆز ئـۈزمهي تـۇرۇپ

مهڭگـۈ بىـر كىمـگه   :ئـۈزۈڭگه قهسـهم بهردىـڭ–قهلبىڭده پىچىرالپ ئۆز 

  !...قۇم ھېساپ ئالىمهن وئهمما ھېزىم ئۈچۈن سهندىن چ ،دېمهيمهن

ــ ــۇرۇپس ــىمىڭده ت ــېچكىمگه  ،هن قهس ــازىرغىچه ھ ــالرنى ھ ــۇ ئىش ب

ســهن جهنــنهت  ،چــۈنكى .ھهتتــا داداڭغىمــۇ تىنمىغانىــدىڭ  ،دېمىــگهن

ــدىڭ ــڭ  .ساداســىدىن مهھــرۇم قېلىشــتىن قورققانى ئهممــا ســهن ھېزىمنى

  .ئۇنى ئۇنتۇپال كهتكهنىدىڭ ،قىساسىنى ئېلىش تۈگۈل

غورۇرسـىز ئـادهم  ،سهن مۇشۇ مىنۇتقىچه تېخـى قىساسـنى ئۇنتۇغـان

ئهگهر سهن ھېزىمنىڭ، ئۆزهڭنىڭ قىساسـىنى ئۇنتـۇپ قالمىغـان  ،ئىدىڭ

ئىتقادىڭدىن يېنىۋېلىـپ، غورورسـىز ئـادهمگه  -بولساڭ، يېرىم يولدا غايه

  . ئايلىنىپ قالمىغان بوالتتىڭ

باشقىالر ئـون يىللىـق ئهمهس، يـۈز يىللىـق، ھهتتـا نهچـچه مىـڭ «

مهن ئهجهپ ئـــون يىللىـــق  -يــدۇ يـــۇيىللىــق قىساســـىنى ئۇنتـــۇپ قالما

دوستۇم ھېزىم مىنى كهچۈرگىن، قىساسىنى ئۇنتۇغان  قىساسىمنى ئۇنتۇپ

  !.قىساسىڭنى چۇقۇم ئالىمهن!...مهندهك غورورسىز دوستۇڭنى كهچۈرگىن

سـاالمهت چىقىـپ  -مهن گويا مۇشـۇ يىـالن چايـان ئۇۋىسـىدىن سـاق

بىــر  مهڭگــۈ« :ڭئــۆزۈڭگه قهســهم بهردىــ-ئــۆز -كېتهلهيدىغانــدهك، يهنه

كىمــگه دېمهيســهن، ئهممــا ھېــزىم ئۈچــۈن ســهندىن چوقــۇم قىقــاس 
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  »!..ئالىمهن

ــېچكىمگه  ــازىرغىچه ھ ــالرنى ھ ــۇ ئىش ــۇرۇپ، ب ــىمىڭده ت ــهن قهس س

سـهن ھېزىمنىـڭ  چـۈنكى، دېمىگهن، ھهتتا داداڭغىمـۇ تىنمىغانىـدىڭ،

  .قىساسىنى ئېلىش تۈگۈل، ئۇنى ئۇنتۇپال كهتكهنىدىڭ

تېخى قىساسـىنى ئۇنتۇغـان، غۇرۇرسـىز ئـادهم  سهن مۇشۇ مىنۇتقىچه

ئۆزۈڭنىڭ قىساسىنى ئۇنتۇپ قالمىغان بولساڭ  ئهگهر ھېزىمنىڭ، ئىدىڭ،

ئېتىقادىڭدىن يېنىۋېلىپ، غۇرۇرسىز ئـادهمگه ئايلىنىـپ -يېرىم يولدا غايه

باشقىالر ئـون يىللىـق ئهمهس، يـۈز يىىللىـق ھهتتـا «. قالمىغان بوالتتىڭ

دوستۇم ھېزىم مېنـى ! اسىمنى ئۇنتۇپ قاپتىمهنيا؟ناچچه مىڭ يىللىق قىس

كهچـــۈرگىن قىساســـىنى ئۇنتىغـــان مهنـــدهك غۇرۇرســـىز دوســـتۇڭنى 

-سـهن گويـا مۇشـۇ يىـالن» !قىساسىڭنى چۇقـۇم ئـالىمهن!... كهچۈرگىن

-سـاالمهت چىقىـپ كېتهلهيدىغانـدهك يهنه ئـۆز-چايان ئۇۋىسـىدىن  سـاق

قهسـهم بهردىـڭ لـېكىن، -ئۆزۈڭگه ھېزىمغا ناھـايىتى ئىشـهنچىلىك ۋهده

ده -ئۆزۈڭنىڭ شۇ كۈنىدىكى تهقدىرىڭنى ئويالپ السسىده بولۇپ قالدىڭ

  .ئىلتىجاغا جارى قىلدىڭ

ئۆزۈمنىـڭ  ئهي شهپقهتلىك پهرىشته، ئاكامنىڭ قىساسىنى ئېلىشىم،

قۇرغۇي ئهمهسلىكىمنى باھاسىنىڭ ساتقۇن ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىۋېلىشىم 

ھهممىـگه قـادىر ئىـگهم » ..!.زنـى قۇتقـۇزۋالئۈچۈن، بىر ئامال قىلىـپ بى

ــڭ جهرهن  ــا دادامنى ــل ماڭ ــا قى ــرهت ئات ــلىرىغا نۇس ــاق ئىش ــته س پهرىش

  .قهھرىمانالرنىڭ قىساسىنى ئېلىشنى نېسىپ ئهت

-ئۈمىـد ئىزتىراپلىـق-ھهسرهتلىك، تهشـۋىش-ئىنتىقاملىرىنىڭ قايغۇ

ــىڭىپ  ــۈرىكىڭگه س ــپ، يهنه ي ــۇپ چىقى ــدىن ئۇرغ ــتهكلىك يۈرىكىڭ ئىس

  .تهتتىكې

  

30 
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ۋاقىــت خــۇددى توڭــدا قالغــان پىتــتهك ناھــايىتى ئاســتا ئــۆمىلهپ، 

سىلهرنى ئاجايىپ بىزار قىلىۋهتكهچكه، تۈننى ناھايىتى مۇشهققهتته تـاڭ 

يىرىڭداشـقا . ئاتقۇزۇپ كۈننى يهنه ناھايىتى مۇشـهققهتته كهچ قىلـدىڭالر

ىقىنىڭ باشلىغان جاراھىتىڭالرنىڭ پىرىلداپ ئېچىشىشـى، ھايـات تهشـنال

يۇقىرى پهللىگه چىقىپ، قهلبىڭالرنى تهكلىماكان قۇملىقىدهك چاڭقىشىنى  

ــڭ ــېلىش ۋه ئۆزۈڭنى ــاس ئ ــۇي« قىس ــلىكىڭنى »قۇرغ ــڭ ئهمهس  تاغاڭنى

ـــاتقۇن« ـــڭ پهي »س ـــتىكى قۇرغۇينى ـــپاتالش ئىس ـــلىكىنى ئىس  -ئهمهس

قاناتلىرىنى ئۆز قولـۇڭ بىـلهن يۇڭداشـقا بولغـان تهقهززالىـق يـۈرىكىڭنى 

، خـۇددى سـۆڭهككه دۈم چۈشـكهن ئىتـتهك شـۇڭا، تهڭرىـدىن غاجايتتى

بولكىرنىـــڭ ئومـــۇمىي ھۇجۇمىغـــا ئۆتـــۈپ، ســـىلهرنى قۇتقۇزىۋېلىشـــنى 

كۆك . گه نۇسرهت ئاتا قىلىشنى تىلهيتىڭ»پهرشته«تىلهيتىڭ، تهڭرىدىن 

خهۋهر بهرگهن بىــلهن،  بــۆره پولكوۋنىكىمىزغــا خهۋهر بېرهلىگهنمىــدۇ؟

هرمۇ؟ خهۋهر بېرهلىگهنال بولسا، بىزنىڭ ئهته يا پولكونىكىمىز ھۇجۇمغا ئۆت

ئهگهر . قۇم ھۇجۇمغا ئۆتىدۇوئۆگۈن ھامىنى ئۆلتۈردىغىنىمىزنى ئۇقۇپ، چ

دۈشمهن بىزنـى يهنه سـهپنىڭ ئالـدىغا چىقىرىـپ، قالقـان قىلىۋالسـىچۇ؟ 

  بىزنى قۇتقۇزاالرمۇ؟»پهرىشته«

  ... سىلهر پولكىڭالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۈتۈشىنى كۈتتۈڭالر

  ...رىشتىنى كۈتتۈڭالرپه

  ...ئهلياتقۇغىچه كۈتتۈڭالر

  ...تهڭ كىچىگىچه كۈتتۈڭالر

ئۇيقۇنىڭ ئهڭ شېرىن باسقۇچىغا كۆتۈرۈلـدىغان پهيـت بـاش توخـۇ 

  ...چىللۇغۇچه كۈتتۈڭالر

پـــولكىمىز نىمىشـــقا ھۇجۇمغــــا . ھىچقانـــداق تىـــۋىش بولمىـــدى

  ئۆتمهيدىغاندۇ؟

ڭ تـاڭ سـهھهردىال چـۈنكى، سـهن پولكىالرنىـ. تىت بوالتتىـڭ-تىت

  . ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن، ھازىر يولدا كېلىۋاتقانلىقىنى ئۇقمايىتتىڭ



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

348 

  نىمىشقا ھهركىتىنى باشلىمايدىغاندۇ؟ »پهرىشته«

دىــــــن »پهرىشــــــته« ئهممــــــا، بــــــۇ ســــــېنىڭ پولكىــــــدىن،

ئاغرىغىنىۋاتقانلىقىدىن دېرهك بهرمهيتى ھهم ئـاغرىنىش ھۇقۇقۇڭمـۇ يـوق 

  . ئىدى

گىرلهرنىــڭ يۆلىنىشــلىرى، قاراۋۇلالرنىــڭ ســىلهرنى ســاقالۋاتقان چى

ئارا قىلىشقان گهپلىرى، ئاياغ تىۋىشلىرىمۇ بېسىققانىدى، -ئالماشقاندا ئۆز

  . ھاياتلىقنىڭ غهپلهتلىك شېرىن باسقۇچى ئاخىرلىشاي دهۋاتاتتى

ئاســتا مۈگدهشـكه باشـلىدىڭ غهمســىزغىنه بىـر ئۇيقــۇ -سـهنمۇ ئاسـتا

  . كهلكۈنىگه غهرق بولدۇڭ

پولكوۋنىكنىڭ ئوقۇشى بىلهن چۆچۆپ كۆزۈڭنى ئېچىـپ،  بىر چاغدا

  ده، مهڭدىگهندهك سورىدىڭ؛-بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ

  نېمه بولدى؟-

  . كهلدى، تهييار بول»پهرىشته«

نــى ئېســىڭگه ئېلىــپ، ئورنىڭــدىن »پهرىشــته«ســهن شــۇ چاغــدىال 

يهڭدهپ يۈردۈڭ، گويـاكى ناشتىسـىز قالغـان كېيىكـتهك سـىلهر  -يهڭدهپ

شىغا كىلىپ جهڭگىۋار ھالهتته تـۇرۇڭالر چېرىكنىـڭ ئـاۋازى ئىشىكنىڭ قې

  :ئاڭالندى

  !پارول؟

  : پولكوۋنىك شىۋىرلىدى

چاتاق بولدى، چېرىك پارولنى يهنه سورىدى، پولكوۋنىكنىـڭ . ھىم

بۇ پىچىرالشلىرىدىن سهن چېرىكنىڭ بىرىنچى قېـتىم سـورىغان پـارولنى 

. تهشۋىشــكه چۆمــدۈڭشــۇڭا، ســهنمۇ . ئاڭلىمــاي قالغــانلىقىڭنى بىلــدىڭ

 ،ئـوق چىقىرىالتتـى ،ئهگهر ئۈچىنچى قېتىممۇ پارولغـا جـاۋاپ بېرهلمىسـه

  ...ئوق چىقىرىلىدىغانال بولسا

ــتىنال  ــۋاتقىنى راس ــته«كېلى ــاۋاب »پهرىش ــوالر؟ ج ــداق ب ــدۇ؟ قان مى

  بېرهلهرمۇ ؟
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  .بىلمهيتتىڭ

نىڭ پارولغا جاۋاب بېرهلىشىگه »پهرىشته«سهن  ،ىنى ئېيتقانداراست

  .ڭمهيتتىئىشهن

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه  .چۈنكى پارولنىـڭ جـاۋابىنى قـاراۋۇلالرال بىلهتتـى

ھــېچكىم  ،شـۇڭا .پارولنىـڭ جـاۋابى ھهركــۈنى ئالماشـتۇرۇلۇپ تــۇرۇالتتى

 .گازارمىدىن خالىغانچه ئايرىاللمايتتى ۋه گازارمىغا خالىغانچه كىرهلمهيتتى

ىـپه ئۆتهشـكه سىرتقا ۋهزىپه ئۆتهشكه كهتكهنلهرگه پارولنىڭ جـاۋابى ۋهز

ــۇالتتى ــكهرتىپ قۇي ــۇرۇن ئهس ــتىن ب ــۆره«ئهگهر  .مېڭىش ــۆك ب ــڭ »ك نى

 ،ئۇنىڭ ھازىرقى ساالھىيىتىنىڭ نېمىلىكىنى ئۇققان بولسـاڭ ،كىملىكىنى

  .بۇنداق تهشۋىشكه چۈشمىگهن بوالتتىڭ

  :نىڭ ئاۋازى ئاڭالندى»پهرىشته«

  !سهت تاز ،ـــ پارول ئاناڭنىڭ بېشى

  اللىگۈلمىدىڭىز؟ ،ـــ ۋاي

  !ھوي سهت پاخشهك؟ ،خان ئاچاڭنى تۇنۇمىدىڭما ،مهن ،ـــ ھه

  .ئهركىلهش تهلهپپۇزىدا ئېيتىلىۋاتاتتى ،بۇسۆزلهر بىرخىل نازلىنىش

 ،كېلىپ قاپسـىز ،ـــ ھه،ـــ دېدى چېرىك! تۇنۇماي ئۇ ،نۇدۇموـــ ت

  بىر گهپ بارمىدىيا؟

  .غوجام ،جىقال گهپ بار ،بىر گهپ ئهمهس ،ـــ بار بولماي

  لىغۇڭ بارمۇيا؟ئاڭ

  نېمه گهپ؟ ،بولماي ئهمىسه... بار... ـــ بار

  !سېنى سېغىنىپ خۇدى... ئۇيقۇم كهلمهي... ـــ مۇڭداشقۇم كېلىپ

 ،»پىــراق« ،»نــازۇ كهرهشــمه«نىــڭ بــۇ گهپلىرىــدىن »پهرىشــته«

  .ئۇقچۇيتتى» سېغىنىش«

راستىنال ئۇنى سېغىنىپ چىققانمىدۇ؟ ئۇ بىزنـى قانـداق » پهرىشته«

  ماقچى بولغىيدى؟قۇتقۇز

قاچــاننىڭىزى ســېغىنىدىغان بولــۇپ قالــدىڭىز  ،ـــــ ســېغىنىپ؟ ۋاي
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  مېنى؟

ــدى ــۈنلهر بول ــى ك ــهن؟ خېل ــمهي يۈرهمس ـــ بىل ــۆرگهن  ،ــ ــېنى ك س

كۈنۈمدىن باشالپ ئارقاڭدىن كېيىك قوزىسـىدهك تهلمـۈرۈپ يـۈرگىنىمنى 

  سهزمىدىڭما؟

  ...مهن تېخى .سهزمهپتىمهن.. .ـــ سهز

… خۇدايىم سهندهك  ،مۆڭ بولغاندىكىن ،هن زادىسهزمهيس ،ـــ شۇ

  !سۈيى يوق مازغىمۇ شۇنچىلىك چىراينى بېرىپ نېمه قىلىتتىكى؟ ،مۆڭ

  ـــ مهن راستىنال چىرايلىقما؟ نهرىم چىرايلىق؟

  .چىدىماي بولمايتتى ،بىراق .ئىچىڭ پۇشۇپ قالدى

ــاي ــق بولم ـــ چىرايلى ــۇ كــۆزۈڭ! ــ ــوت خــۇدى ،بولۇپم ــق ! ئ چىرايلى

  ؟!ساڭا كۈيۈپ قاالمتىم بىكارغا ،اڭبولمىس

  ماڭا كۆيۈپ قالدىڭىزما؟.. .ـــ راست ماڭا

  ...ـــ

  .ئارىنى سۈكۈت قاپلىدى .جاۋاب بهرمىدى» پهرىشته«

  .»پهرىشته«ـــ بۈگۈنكى پارول نېمىدى؟ ـــ دهپ سورىدى 

  »ئهجدىھا«ـــ 

بۇنىڭـدىن كېـيىن ! ـــ ۋىيهي پارولىڭنىـڭ كاتتىلىقىـدىن ئـۆرگىلهي

ـــ ـــامۇش بولمىســـا چىققىلـــى  .ۇنداق كاتتـــا پـــاروللىرىڭنى دهپ بهر ماڭ

   .مهن كىرىپ كېتهيمىكى ئهمدى.. .بولمايدىكهن قېشىڭغا

  نېمىگه ئالدىرايسىز؟ ،ـــ ئولتۇرۇڭ بىردهم

  .غوجام ،ـــ توڭالپ كهتتىم

  .مهن ئىسسىتىپ قويىمهن.. .ـــ مهن

  .سهن ئىسسىتالمايسهن مېنى!... قېلىن تاز ،ـــ ماڭه

  !بىردهمده چوغ قىلىۋېتىمهن سىزنى ،ــ ئىسسىتالماي ئۇـ

 !ـــ ھىم تېخى

  ـــ ئىسسىتىپ قويايمۇ ئهمىسه؟
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  .ھاسىرىغان ئاۋازالر ئاڭالندى ،نازالنغان ،تىپىرلىغان

  !كاساپهت ،ئۇنى قۇچاقلىۋالدى بولغاي

نىـڭ سـىلهرنى قۇتقـۇزغىلى »پهرىشته«سهن  .توغرا قىياس قىلدىڭ

ــاكى چ ــانلىقىنى ي ــانلىقىنى چىقق ــكىلى چىقق ــلهن مۇھهبببهتلهش ــك بى ېرى

  .ئۇقالمايال قالدىڭ

  !ھېلى بىكار ۋارقىرايمهن جۇما.. .ھېلى ،ـــ قۇيۇپ بهر

  .نىڭ ئاۋازى بۇغۇلۇپ قالدى»پهرىشته«

  »...!كاساپهتلهر ،سۆيۈشه«: پىچىرلىدىڭ

جهينىكـى بىـلهن سـېنى  ،پولكوۋنىك ناسىر ئاخۇن بـۇالرنى ئـاڭالپ

  :نۇقۇپ سورىدى

  ــ سهنمۇ چىقىپ سۆيۈشۈپ بېرهمسهنيا؟ـ

ــدا ك ــا مىيقىڭ ــنىڭ ئورنىغ ــاس قايتۇرۇش ــهن ئىنك ــۇپۈس ــۈپ قوي  ،ل

  :كۆڭلۈڭده پىچىرلىدىڭ

... راستىنال قاراۋۇلغا ئاشىق بولۇپ قالغان بولغىيمىـدى؟ »پهرىشته«

ئـۇ بىزنـى قانـداق قۇتقازمـاقچى بولغىيـدى؟ مۇشـۇنداقما؟ .. .!نېمه كـارىم

ـــپ ـــۇنداق قىلى ـــار ،مۇش ـــپق ـــنى  ،اۋۇلنى ئېرىتى ـــى قاچۇرۇۋېتىش بىزن

بىزنـى ئۇنتـۇپ › پهرىشـته‹.. .ئۆتۈنمهكچىمىدۇ ياكى ئۇنى مهستخۇشـالپ

ـــۇپ ـــن قورق ـــدىردىمۇ خهتهردى ـــان تهق ـــۇپ قالمىغ ـــدۇ؟ ئۇنت  ،قالمىغان

  »قۇتقۇزۇۋېلىشتىن يالتىيىۋالدىمۇيا؟

  .سۆيۈشۈش ،ئهركىلهش ،يهنه شۇ ئاشىقانه نازلىنىش

ـــڭ  ـــىقانه«ئۇالرنى ـــۈۋاتقاندىكى ھ» ئاش ـــلهن سۆيۈش ـــىيات بى ېسس

  .سېيماسىنى كۆز ئالدىڭغا كهلتۈردۈڭ» بهختىيار«

ســهنمۇ بىــر چاغــدا مهرھــۇم خوتۇنــۇڭ بىــلهن مۇشــۇنداق ئاشــىقانه 

كېــــيىن ئۇنىــــڭ سىڭلىســــى بىــــلهن  .ھېسســــىياتتا سۆيۈشــــكهنىدىڭ

  ... دهپ بولغۇچه» سۆيۈشهي« ،سۆيۈشمهكچى بولدۇڭ

  »!لهنىتى ئۇرۇش«



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

352 

ۇشــايمان پىڭ زۇمرهتنىــڭ ســۆزىنى بهرگهنلىكىڭــگه بــۇ ســېن ،ئهممـا

نـى »پهرىشـته«ئۇنى قـاراۋۇل  ،شۇڭا .قىلغانلىقىڭدىن دېرهك بهرمهيتتى

ئـۇنى  ،ئهكىسـچه .سۆيگهندهك سۆيهلمىگهنلىكىڭدىن قىلچه ئۆكۈنمىدىڭ

 ،ئۆزۈڭـدىن قىسـاس ئااللىغىنىـڭ ئۈچـۈن-ئۆز ،سۆيۈشتىن ئستېپا بېرىپ

نى سۆيۈش ھۇقۇقىدىن ۋاز كـېچهلىگهن ئۆزۈڭدىن پهخىرلهندىڭ؛ ئۇ-ئۆز

ئۆزۈڭـدىن سـۆيۈندۈڭ؛ چوڭقـۇر رازىمهنلىـك -ئۆز ،قهيسهرلىكىڭ ئۈچۈن

 ،تۇيغۇلىرىڭنى خارۇ خهس ئهيـلهپ-ئهڭ نازۇك ھېس ،بىلهن ئهڭ گۈزهل

ــادار ،ســادىق ،ئهڭ قهدىرلىــك ـــ  ،جــانجىگهر ،ۋاپ بهختســىز دوســتۇڭ ــ

بولـۇش پۇرسـىتىگه بهختسـىز سـىڭلىڭ زۇمرهتنـى بهختلىـك  ،مهتسالىنى

  !ئۆزۈڭدىن غۇرۇرالندىڭ-ىنىڭ ئۈچۈن ئۆزگئېرىشتۈرهلى

مهقسـىتىگه يېـتهلهرمىكىن؟ بهختلىـك -مهتسالى بىلهن زۇمرهت مۇراد

  بوالالرمىكىن؟

  .بىلمهيتتىڭ

  .. .ئۇرۇش ،چۈنكى

مهقســـىتىگه -ئىككىســـىنىڭ مـــۇراد ،ئـــۇرۇش ئاخىرلىشـــىپ ،ئهممـــا

ھـــازىرمۇ قهلبىڭنـــى  .بهختلىـــك بولۇشـــىنى تىلهيتتىـــڭ ،يېتىشـــىنى

  .شۇنداق تىلهكتىن مىڭ قۇچاق تېپىالتتى ،ئاختۇرىدىغان بولسا

قهلبىڭ شۇنداق خهيرلىك تىلهكلهر بىلهن تولغان پهيتـته بىرىنىـڭ 

ئانــدىن ئــازابلىق ئىڭــراش  .بوشــقىنه ئىنجىقلىغــان ئــاۋازى ئاڭالنــدى

 .ىڭبۇنىڭدىن سهن قاراۋۇلنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى قىياس قىلد .ئاڭالندى

قهلـبىڭگه  ،ئالغان ئهركىن نهپىسىڭ ئۈزۈلمهي تـۇرۇپال ئىشـىك ئېچىلىـپ

كۆز ئالدىڭدا  ،يۈرىكىڭده ئۈمىد جۇش ئۇرۇپ .كىرىپ كهلدى» پهرىشته«

  .نۇرانه بىر دۇنيا زاھىر بولدى

  !تېز چىقىڭالر ،ـــ قېنى

كــۆز ئالــدىڭالردا ئــاددىيغىنه كىيىــنگهن  .قاماقخانىــدىن چىقــتىڭالر

ــته« ــۇ» پهرىش ــاپ  .راتتىت ــتىگه ئوخش ــتىال پهرىش ــدا راس ــۇ تۇرقى ــۇ ش ئ
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  !دېمىسىمۇ ئۇ پهرىشته ئىدى .قالغانىدى

  .چهكسىز قاراڭغۇلۇق ئىلكىده بىرى خارقىراپ ياتاتتى

  !»پهرىشته« ،ـــ رهھمهت سىزگه

ــۈرىكىڭالردىن رهھــمهت ئېيتىــپ ــا چىــن ي ــا  ،ســىلهر ئۇنىڭغ ئهتراپق

ــتىڭالر ــا نهزهر ســېلىپ چىق دىــن باشــقا ھــېچكىم »شــتهپهرى« .چاققانغىن

  .كۈرۈنمهيتتى

دېگىنـى كىمـلهر » بىـز«دهيتتىغۇ؟ » بىز سىلهرنى قۇتقۇزۇۋالىمىز«

  ؟ ئۇ قېنى؟»كۆك بۆره«بولغىيتتى؟ 

ـــڭ؛ ب ـــا ۈبىلمهيتتى ـــۇ قاراۋۇللۇقت ـــته ئ ـــۇ پهيت ــــ دهل مۇش ـــۈن ـ گ

نىـڭ يـالغۇز ئۇرۇندىشـىغا تـوغرا »پهرىشـته«بۇ ۋهزىپىنـى  ،تۇرۇۋاتقاچقا

  .ى بىلمهيتتىڭكېلىپ قالغىنىن

 .جىمجىتلىــق ئىلكىــده مىجىلىــپ ياتــاتتى ،كهڭــرى بــاغ قــاراڭغۇلۇق

 ،سهن قاراۋۇلنىڭ مىلتىقىنى ئېلىپ .سىلهرنى باشالپ ماڭدى» پهرىشته«

ئـۇ سـىلهرنى بىـر  .ئارقاڭغا قاراپ ئـۇالرنى قوغـداپ كېتىۋاتاتتىـڭ–ئادى 

  :ھويلىغا باشالپ كىرىپ

  .رالپـــ دېدى شىۋى،ـــ ئۆگزىگه چىقىڭالر

ھهرقانچه  ،لېكىن .سهن بۇ شهپقهت پهرىشتىسىگه سىنچالپ قارىدىڭ

ساڭا ئىككى قېتىم ھاياتلىق  .قىلىپمۇ ئۇنىڭ چىرايىنى ئېنىق كۆرهلمىدىڭ

نـى شـۇنداق بىـر كۆرگـۈڭ بـار »پهرىشته«بهخىش ئهتكهن بۇ سۆيۈملۈك 

  .ئىدى

ناھــايىتى پهم بىــلهن  ،ســىلهر تۇتــاش كهتــكهن ئۆگزىزارغــا چىقىــپ

سـهن پولكـوۋنىكنى  .تـام ئېگىـز ئىـدى .ىلهپ يهنه بىر باشقا باردىڭالرئۆم

ســېنىڭ » پهرىشــته«ئانــدىن  .ڭۈردۈقولىــدىن تۇتــۇپ پهســكه ســىيرىلد

ئۇنىـڭ  .قولۇڭنى مامۇقتهك يۇمشاق قوللىرى بىلهن تۇتۇپ سـىيرىلدۈردى

خــۇددى پهرىشــتىنىڭ  ،قــوللىرى شــۇنداق يۇمشــاق ۋه ئىللىــق ئىــدى

  .قوللىرىدهك
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سىلهرنى ساقالپ » كۆك بۆره« ،شۇ تامنى ياقىالپ مېڭىۋېرىڭالرـــ مۇ

  .گوياكى پهرىشتىدهك پىچىرالپ» پهرىشته«ـــ دېدى ،تۇرىدۇ

  !ـــ رهھمهت سىزگه

  !ـــ سىزنى مهڭگۈ ئۇنتۇمايمىز

ئـــازادلىق ئۈچـــۈن ! ــــــ بىزمـــۇ ســـىلهرنى مهڭگـــۈ ئۇنتۇمـــايمىز

  ! كۈرهشكۈچىلهرنى ئهل ئهبهدىلئهبهد ئۇنتۇمايدۇ

ــ ــىي ــڭ تىنىقلىرىن ــامىلى ئۇنى ــا  ،از ش ــدلىرىنى دىمىغىڭغ خــۇش ھى

 ،تۇمۇرلىرىڭدا بىر خىل ھۆرمىتانه قايناق ئېقىم كۆۋرهپ-تۇمۇر ،ئۇرۇۋىدى

ئۈمىــدۋارانه ھېسســىيات بىــلهن لىــق  ،قــۇۋۋهت-پۈتكــۈل ۋۇجــۇدۇڭ كــۈچ

  .تولدى

ــــ دېـدىڭ ،چايان ئۇۋىسـىدىن بىلـله كېتىلى-بۇ يىالن ،ـــ مېڭىڭ

  .لىق تهلهپپۇزداسهن ئىلتىجا

ئانـام باالغـا  ،بىـراق مهن كهتسـهم .ـــ مېنىـڭ شـۇنداق كهتكـۈم بـار

 ،ـــ مانى ئېلىپ قويـۇڭ،ـــ دېدى ئۇ چوڭقۇر ئهپسۇسلۇق ئىلكىده،قالىدۇ

  .ئهتتىگهن ئوغرىلىۋاپتىم

پولكوۋنىكقـا  ،نىڭ قولىـدىن بىـر دانه گرانـاتنى ئېلىـپ»پهرىشته«

تهشهككۈر ئىلكىـده  ،ڭقۇر ھۆرمهتبىلهن چو» پهرىشته«سىلهر  .بهردىڭ

ئۇ سېنى  .قاراۋۇلنىڭ قېشىغا كهلدىڭالر ،تام ياقىالپ مېڭىپ ،خوشلىشىپ

ــارقىلىق ئۆزىنىــڭ چهكســىز ســېغىنىش  ،باغرىغــا مهھــكهم بېســىپ شــۇ ئ

شۇ چاغدىال سهن ئۇنىڭ بالىلىق دهۋرىڭدىكى  .ھېسسىياتىنى ئىپادىلىدى

 .ۈڭگه مۆللىـده يـاش كهلـدىكـۆز .دوستۇڭ ئابدۇلال ئىكهنلىكىنى ئۇقتـۇڭ

  .. .شادلىق يېشىڭالر قوشۇلۇپ كهتتى

ــۇپ ــۈزۈپ قوي ــخهتهر ئۆتك ــدىن بى ــاخىرقى قاراۋۇل ــىلهرنى ئ ــۇ س  ،ئ

ئۆزىنىـڭ تېخــى ئۆتهشـكه تېگىشــلىك نۇرغـۇن ۋهزىپىلىرىنىــڭ بــارلىقىنى 

ســىلهر بىــلهن بىلــله قايتالمىغانلىقىــدىن ئۆكــۈنگهن ھالــدا  ،ئېيتىــپ

  .ينىغا سىڭىپ كهتتىقاراڭغۇلۇق قو ،خوشلىشىپ
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بىـر توقـايلىقتىن توسـاتتىنال  ،سـىلهر ئـانچه ئـۇزاق ماڭمـايال ،ئهمما

مۈكۈنگــۈدهك دالــدا  .ئــالته ئــادهم هۇدۇڭالشــقىنىچه چىقىــپ قالــدى-بهش

  .تۇرۇپال قالدىڭالر ،بولمىغاچقا

بۇنىڭـدىن  .دهپ ۋارقىرىـدى» !پـارول؟«: ئۇالرمۇ سـىلهرنى كـۆرۈپ

جهڭگىۋار  ،ققان چېرىكلهر ئىكهنلىكنى ئۇقۇپسىلهر ئۇالرنىڭ چارالشقا چى

-شـاراق«چېرىكلهرنىـڭ مىلتىقلىرىنىـڭ زاتـۋورلىرى  .ھالهتكه ئۆتتـۈڭالر

 ،مېنىـڭ ئـاۋازىمنى تونـۇپ قالىـدۇ«: پولكوۋنىك ،قىلىۋاتقاندا» شۇرۇق

ئۆلتــۈرۈۋهتكهن » پهرىشـته«سـهن  .دهپ پىچىرلىـدى» سـهن جـاۋاب بهر

  :ا ئاساسهن تېزال جاۋاب بهردىڭ چېرىكنىڭ ئاغزىدن ئاڭلىۋالغىنىڭغ

  !ـــ ئهجدىھا

  :يهنه سورىدى ،چېرىكلهر مىلتىقلىرىنى يىغىشتۇرۇپ

  ـــ كىم سهن؟

دهپ »مـى-ئى« .دهماللىققا نېمه دهپ جاۋاب بېرىشىڭنى بىلهلمىدىڭ

ــورىلىۋىدى ــوئال يهنه س ــۇچه س ــاراۋۇلالر  ،بولغ ــاقالۋاتقان ق ــىلهرنى س س

چاقىرغــانلىقى دۈككىــده ئېســىڭگه  دهپ» ياســىن«بىرىنــى  ،ئالماشـقاندا

  :ده –چۈشتى 

  .ـــ دهپ جاۋاب بهردىڭ،ـــ ياسىن

  :يهنه سورىدى

  چورۇقما؟ ،ـــ قورۇقما

  .دهپ قالدىڭ» مى-ئى«يهنه 

  »ياسىن چورۇق دهپ ئىككىسى بار ئوخشىمامدۇ؟ ،ياسىن قورۇق«

ــڭ ــۈنكى .بىمهيتتى ــى  ،چ ــوئالىدىن ھهر ئىككىل ــڭ س ــهن ئۇالرنى س

 .ئۇالرنىـڭ قېشـىدا يوقلـۇقىنى ئاڭقىرالمـاي قالغانىـدىڭ ياسىننىڭ ھازىر

 ،دهپ پىچىرلىۋىــدى» نــېمه دېســهڭ بولۇۋېرىــدۇ«: پولكوۋنىــك ،شــۇڭا

  :ئاندىن ئېسىڭنى يىغىپ جاۋاب بهردىڭ

  !ـــ قورۇق
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سـىلهر تهرهپـكه خـاتىرجهم كېلىشـكه  ،ئۇالر يهنه پـارىڭىنى باشـالپ

سـىلهرنى بىـر قـاراپال  ،لسـائهگهر ئـۇالر قېشـىڭالرغا كېلىـپال قا .باشلىدى

ــاالتتى ــۇپ ق ــپ ،شــۇڭا .تون ــا ئېلى ــى قارىغ ــڭ بىرىن  ،ســهن چېرىكلهرنى

سـىلهر  .پولكوۋنىكمۇ گرانـاتنى تاشـالپ بولـدى ،كۇرجۇكنى بېسىشىڭغىال

قىلىپ پـارتالش بىـلهن تهڭ » گۈممىده«گرانات  ،مۈككىده يېتىۋالدىڭالر

ېشـــىڭالرنى ســـىلهر ب .كـــېچه جىمجىتلىقـــى تىرىپىـــرهن بولـــۇپ كهتتـــى

ئهممـا گازارمىـدىن ئـوق  ،ئۇالر ئاللىبۇرۇن جىمىقىپ بولغان ،كۆتۈرگهنده

   .پاتپاراق كۆتۈرۈلگهنىدى ،ئاۋازى ئاڭلىنىپ

ئابدۇلالنىڭ كۆرسهتمىسـى  .سىلهر بار كۈچۈڭالرنى يىغىپ قاچتىڭالر

  :بويىچه پولكوۋنىك توختاپ سايرىدى

  !...ھۇق !...ـــ ھۇق 

ـــۇ ســـۈيۈ ـــان ب ـــدا ھۇۋقۇشـــنى دوراپ ھۇۋقـــۇش قاپلىغ ملۈك ماكان

ئالدىڭالردا ئىككى ئاتلىق ئـادهم  ،دېمهكچىلىك .سايرىمىساڭالر بولمايتتى

  .ئاتتىن چۈشتى ،پهيدا بولۇپ

  !ـــ تېز ئاتقا مىنىڭالر

 ،ئۇالرنىڭ بىرى سېنى لىككىـده كۆتـۈرۈپ ئاتقـا مىنـدۈرۈپ قويـدى

  .خۇددى ئۆزۈڭ مىنهلمهيدىغاندهك

  !تخۇداغا ئامانه ،ـــ خوش

  !ـــ ئالال سىلهرگه نۇسرهت ئاتا قىلغاي

ئېتىڭالر بۇ دېھقان يىگىتلىرىنىڭ ئېزگۈ تىلهكلىرىنى مىنگهشـتۈرۈپ 

 ،ئۈگىلىرىڭدىن ھاياتىي كـۈچ-ئۈگه .خۇددى دۇلدۇلدهك ،چېپىپ كهتتى

-خهلـق ئويغانغانىـدى؛ خهلـق ھۆرلـۈك ،چۈنكى .ئۈمىدۋارلىق ئۇرغۇيتتى

 ،مانـــا! ىنـــى ئــاخىر چۈشـــهنگهنىدىباراۋهرلىكنىـــڭ نېمىلىك ،ئــازادلىق

  !مۇشۇنىڭ ئۆزى ـــ غهلبه ،مۇشۇنىڭ ئۆزى ـــ ئۈمىد؛ مانا

  .. .ئاتلىق چېرىكلهر سىلهرنى قوغالپ كېلىۋاتاتتى

ســىلهر  ،ئۇپــۇق خــۇددى بېلىقنىــڭ قورســىقىدهك ئاقارغانــدا ،ئهممــا
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پـولكىڭالر ئۇمـۇمىي ھۇجۇمغـا  ،چۈنكى .دۈشمهننى قوغالشقا باشلىدىڭالر

  ...نىدىئۆتكه

 ،دۈشــمهنلهر قېچىشــقا ،قۇيـاش تــاغ زۇلپىســىدىن يـۈزىنى ئاچقانــدا

سـهن توسـاتتىن  .قېچىشقا ئۈلگۈرهلمىگهنلىرى تهسلىم بولۇشـقا باشـلىدى

 –سۇاليمان ئىشاننىڭ ئات بىلهن قېچىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدىڭ 

ات سـۇاليمان ئىشـان ئـ .ئاپتوماتىڭدىن ئۇنىڭغا قارىتىپ ئوق ئۈزدۈڭ ،ده

 ،ئـۇ توپىغـا مىلىنىـپ ياتـاتتى ،يۈگۈرۈپال كهلدىڭ .بىلهن بىلله يىقىلدى

  :ۋارقىرىدىڭ .خۇددى قازاندهك سهللىسىگه ئوخشاش

  !ــ قوپه ئورنۇڭدىن

لى بىلهن يهرنى تىرهجهپ ناھـايىتى تهسـته ئورنىـدىن تـۇرۇپ وئۇ ق

 ،نئاپئاق شايى يهكتىكى توپىغا مىلهنگه ،ئاپئاق ساقاللىرى .ساڭا قارىدى

كۆزلىرى چـاچراپ چىقىـپ كېـتهيال دهپ  ،قورققىنىدىن الغىلداپ تىتىرهپ

 ،ئهگهر ئاپتوماتىڭنى ئۇنىڭ كۆسـىگه توغرىاليـدىغان بولسـاڭ .قالغانىدى

 .ھهتتا جېنى چىقىپ كېتىشى مۇمكىن ئىـدى ،لهسسىده ئولتۇرۇپ قېلىشى

 ،شـۇڭا .سهن ئۇنىڭ مۇشۇ يۇسۇندا ئۆلۈپ كېتىشىنى خالىمايتتىڭ ،ئهمما

  :ئاپتوماتنى ئۇنىڭغا توغرىلىماي تۇرۇپ سورىدىڭ

  مېنى تونۇدۇڭما؟ ،ـــ سۇاليمان ئىشان

ئۈستىۋېشـىڭغا  ،سۇاليمان ئىشان نىمجان كۆزلىرىنى يوغـان ئېچىـپ

  :سىنچالپ قاراپ

  .ـــ دېدى،يىگىت... سىز... تونۇدۇم... ـــ تو

  :ئۆزۈڭ تونۇشلۇق بهردىڭ ،شۇڭا .ئۇ تونىيالمىغانىدى

مهن ـــ بۇنىڭدىن ئون يىل بـۇرۇن  ،تونۇۋال ،ىغان بولساڭتونۇيالم

ھېلىقـى تـاغلىق  ،سهن تىرىك كۆمۈۋهتكهن ھېزىمنىڭ دوستى سـهمهندهر

  !ئهمدىغۇ تونۇغانسهن؟! سهمهندهر

 .السسـىده ئولتـۇرۇپ قالـدى ،ده –ئۇ ساڭا باشقىدىن قاراپ چىقتى 

الۋۇرۇشـقا سـاڭا ي ،شـۇڭا .قىقىي تونۇغانىدىهئۇ ئهمدى سېنى ھ ،چۈنكى
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  :باشلىدى

بىر  .باالم ،گۇناھىمنى ئهپۇ قىل... مهن گۇناھكار... ـــ مهن گۇناھكار

  !قوشۇق قېنىمدىن كهچكىن

  .سۇاليمان ئىشاننىڭ نۇرسىز كۆزلىرىدىن ياشالر تارامالپ تۆكۈلهتتى

  سېنىمۇ تىرىك كۆمۈپ باقايما؟

  ...مهن خىزىر سۈپهت ئادهم... مهن ،ئۇنداق قىلما... ـــ ئۇ

!... ھـا!... ـــ خىزىر سۈپهت ئادهم؟ سهن خىزىر سۈپهت ئادهمما؟ ھـا 

ــا ــادهممىش!... ھ ــۈپهت ئ ــر س ــهندهك ! خىزى ــادهممۇ س ــۈپهت ئ ــر س خىزى

ــــ تـۇره ،ـــ سـهن ئاپتومـاتىڭنى ئۇنىـڭ كۆكسـىگه توغرىلىدىڭ!بوالمدۇ؟

  !ئورنۇڭدىن

ــدا ــرهجهپ تۇرۇۋاتقان ــۇ يهرگه  ،ســۇاليمان ئىشــان تى » پهرىشــته«ب

-ئـون يىللىـق جاپـا .سهن ئـۇنى بىـر قـاراپال تۇنۇۋالـدىڭ .قالدىكېلىپ 

 .موھتاجلىق تۇرمۇش ئۇنىڭغـا گۈزهللىـك ئاتـا قىلغانىـدى ،مۇشهققهتلىك

بۇالق سۈيىدهك تىنىق كۆزلىرى شۇنداق  ،يۇپيۇمىالق يۈزى ،قارىمۇتۇقراق

تــوال  ،تىتىلىــپ كهتــكهن بــۆز يــاغلىقى ،تــوال يۇيۇلــۇپ ئۆڭــۈپ! جهلپكــار

تېشـىلىپ  ،يامـاق ئۈسـتىگه يامـاق چۈشـكهن چىـت كـۆڭلىكى ،يىرتىلىپ

دهپ قـاراپ تۇرىـدىغان » مهن بـۇ يهرده  ،مانـا«پۇتىنىڭ باش بـارمىقى 

ئهبجهق بهتىنكىسى ئۇنى راستتىنال پهرىشتىلىك مهرتىۋىسـىگه يهتكـۈزۈپ 

سـۇاليمان ئىشـانغا  ،دىن نهزىرىڭنى ئاغدۇرۇپ»پهرىشته«سهن  .تۇراتتى

  .پۈتكۈل ۋۇجۇدى بىلهن شهپقهت تىلهۋاتاتتى ئۇ سهندىن .قارىدىڭ

شـهپقهت قىلىـش قولۇڭـدىنمۇ  ،ئۇنىڭغا شـهپقهت قىلمىـدىڭ ،ئهمما

  :بارمىقىڭنى كۇرجۇكقا ئېلىپ ،شۇڭا .كهلمهيتتى

ـــ بولسا ئىتتىكـرهك ،ـــ دهيدىغان گېپىڭ بارما؟ـــ دهپ ۋارقىرىدىڭ

  !دېۋال

ــــى ـــــ ئ ــــى-ــ ــــزىم... ئهســــلىي.. .م ــــر... ھې ... ســــۈ ...مهن خىزى

  ...بهندىسى.. .خۇدايىمنىڭ مۆمىن... ـهنم...مهن...سۈ
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قهلبىــڭ ھاياجــان بىــلهن  ،يۈرىكىڭــده قىســاس ئــوتى يالقۇنجــايتتى

  تولغانىدى؛

ئـۇ ئـۆز ! ئـۇ سـېنىڭ خۇدايىـڭ ئهمهس! مۇنـاپىق ،ـــ تىلىڭنى تـارت

-غـايه ،غـورۇرىنى-قوۋمىغا مهڭگۈ ۋاپا قىلغۇچىالرنىڭ خۇداسى؛ ۋىجدان

مهڭگۈ ساقالپ قالغۇچىالرنىڭ خۇداسى؛ پۈتكۈل مهۋجـۇداتنى ئېتىقادىنى 

ئىپتىخـــار ۋه مـــۇھهببهت بىـــلهن ســـۆيگۈچىلهرنىڭ خۇداســـى؛ پۈتكـــۈل 

 ئــازادلىقنى ســهمىمىي ئىتقــاد، ،بــاراۋهرلىكى ،ئىنســانىيهتنىڭ تىنچلىقــى

 سهمىمىي مـۇھهببهت بىـلهن سـۆيگۈچىلهرنىڭ ۋه ئۇالرنىـڭ بـاراۋهرلىكى،

  !ئۈچۈن تهمهسىز كۆرهشچىلهرنىڭ خۇداسىتىنىچلىقى، ئازادلىقى 

زهرهپشـان قۇشـلىرى سـىلهر  كۈيباغلىقالر،يىگىتلهر،سهبىي قۇيـاش،

سهن ئۇنىڭ شهرمهنده  شۇڭا، .بىرلهپ كىلىشكه باشلىغانىدى-تهرهپكه بىر

زهرهپشان ۋادىسى ئارقىلىق پۈتكۈل جاھانغا  ،ھالىتىنى زهرهپشان ۋادىسىغا

  :ده-كۆرسىتىپ قويماقچى بولدۇڭ

  .دهپ ۋارقىرىدىڭ -!قولۇڭنى كۆتۈر -

  :ساڭا يىلىندى ،ئۇ قولىنى كۆتۈرۈپ

  ...كىيىۋاالي ...سهللهمنى ...سهللهم -

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئهمـدى  سېنىڭ سهلله كىيىش ساالھىيتىڭ يوق، -

ــدۇ ــم بولماي ــزىم  -ســهن كۇرجــۇكنى باســتىڭ،! ســاڭا ســهلله الزى ــۇ ھى ب

  !...چۈنبۇ مىنىڭ يىگهن تاياقلىرىم ئۈ!... ئۈچۈن

ـــدۇلالنىڭ ـــۇ ئاب ـــڭ!... ب ـــۇ ئابلىكىمنى ـــلهن !...ب ـــۈل بى ـــۇ اللىگ ب

بۇ پىرقىگه بولغـان !... ئهلهملىرى ئۈچۈن-سىلىمىخاچامنىڭ تارتقان دهرت

ـــاتى ئۈچـــۈن ،ســـاداقىتىڭ ـــۇ !... كۆرســـهتكهن خىزمىتىىڭنىـــڭ مۇكاپ ب

ئۈلۈشكۈن بىغىڭدا قۇربان بولغان سازهندىلهر ۋه تاشئاخۇن، ئهدھهمـلهر 

  !ئۈچۈن

ئهگهر بىر ! دىن كىيىن كۇرجۇكنى باساتتىڭ»ئۈچۈن«سهن ھهربىر 

لىرىـڭ قاچـانغىچه »ئۈچـۈن«دىسكا ئوقۇڭ تۈگهپ قالمىغان بولسـا، بـۇ 
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 ،كاككۇك قۇياش تهنتهنه بىلهن كۈلهتتى؛. بىلمهيتتىڭ داۋاملىشاتتىكىن؟

-زهرهپشـاننىڭ بـارلىق چـوڭ -توموچـۇقالر ،تـورۇلغىالر ،سوپىسوپىياڭالر

كۆزۈڭگه شۇڭغۇپال قهلبىڭگه  .ىرى تهنتهنه بىلهن سايرايتتىكىچىك قۇشل

جهنـنهت ساداسـىنى -قهلبىڭدىكى گۈزهل كـۈيلهر» پهرىشته«كىرىۋالغان 

نىڭ ئوتلـۇق كـۆزلىرىگه نـۇر تااللىرىـدهك »پهرىشته« .ئاڭالپ ئولتۇراتتى

رهك تىۋىشـــــلىرىدىن ۈيېيىلىـــــپ كهتـــــكهن ۋۇجـــــۇدۇڭ ئۇنىـــــڭ يـــــ

  ...مهتخشالنغانىدى

  

31  

  

-سىنىڭ چىـن يۈرۈكۈڭـدىن ئۇرغـۇپ چىققـان رهھـمهت» ىشتهپهر«

ئـون  ،تهشهككۈرۈڭنى خۇددى شهپهقتهك قىززىرىپ تۇرۇپ قوبۇل قىلىپ

سـهن جىمجىـت ئولتـۇرۇپ . يىللىق كهچهرمۈشلىرىنى سۆزلهشكه باشلىدى

نىــڭ تهســىرلىك كهچۈرمۈشــلىرىدىن مۇجۇلغــان »پهرىشــته« .ئاڭلىــدىڭ

شــىپالىق  ،مۇھهببهتلىــك ســۆزلىرى-يۈرۈكۈڭنىــڭ ئــاغرىقى ئۇنىــڭ مىھىــر

  :نىگاھلىرى بىلهن تهسكىن تاپتى

ئانــام بىــلهن ئىككىمىزنىــڭ تارتقــان كۈلپهتلىرىمىزنىــڭ  ئاكامنىــڭ،

  !ئهنتىنى ئىلىپ بهردىڭىز، رهھمهت سىزگه

ڭ ىـمىن ،مۇشۇ بىزنىڭ ئۇلۇغ ئىنقىالبىمىزغـا رهھمهتنى ماڭا ئهمهس،

يهتكه تولغـان كهمتهرلىـك دىدىڭ سـهن سـهمىمى -ئۇلۇغ دادامغا ئىيتىڭ،

  .بىلهن

سهن  ،خهلىقنىڭ مۇشۇ ھهققانىي ئىنقىالبى بولمىغان بولسا نكى،ۈچ

 ...نىڭ، ئىسكهندهرنىڭ»كۆك بۆره« ھىكىمئاخۇن تىۋىپنىڭ، ،داداڭنىڭ

ــڭ  ــتۇڭ ھىزىمنى ــدىكى دوس ــالىلىق دهۋهرىڭ ــڭ؛ ب ــىنى ئااللمايتتى قىساس

داداڭنىڭ شۇ  ،ان بولسائۇنتۇلغان قىساسىنى ئااللمايتتىڭ؛ داداڭ بولمىغ

ســهن ئۆزۈڭــدىن  ،ئۇلۇغــۋىرانه روھــى ســىنى قۇتقۇزىۋالمىغــان بولســا
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  .داداڭنىڭ ھهم ئۆزۈڭنىڭ قىساسىنى ئااللمايتتىڭ

ئىشقىلىپ مهن سىزگه رهھمهت ئىيتىمهن، سىز بولمىغان بولسـىڭىز، 

  . سۇاليمان ئىشان قىچىپ كىتىتتى

غالردىن ئۇچـۇپ گهپ قىلىشـنىڭ ئورنىغـا بـا ،سهن گهپ قىلمىدىڭ

 ...قـارا قۇشـقاچ ،توموچـۇق ،سوپىسـوپىياڭ ،كهلگهن كـاككۇك، تورۇلغـا

ســهن تهبىــئهت  ،چــۈنكى. الرنىــڭ شــادىيانه كــۈيلىرىگه قــۇالق ســالدىڭ

  .قوينىغا سىڭىپ كىتىۋاتاتتىڭ

دادىڭىزغا نىمه ئۈچـۈن   -،بىردىنال» پهرىشته«دىدى   -ھه راست،

  رهھمهت ئىيتىمهن؟

ــد ــئهت قوينى ــهن تهبى ــپس ــۇغۇرلۇپ چىقى ــدا س ــان ھال  ،ىن قىيمىغ

ئـۇ . گه داداڭ ھهم ئۆزۈڭ ھهققىده قىسقىچه سۆزلهپ بهردىڭ» پهرىشته«

 ،كهچۈرمۈشلۈرۈڭنى خۇددى سهندهك جىممىده ئولتـۇرۇپ ئـاڭالپ بولـۇپ

  :ئاخىردا

دىـدى چهكسـىز ! سىزمۇ خۇددى داداڭىزدهكال شۇنداق ئۇلۇغكهنسىز 

خــۇددى ســىزمۇ  ،ىــرلىنىمهنمهنمــۇ ســىزدىن پهخ -،ھاياجــان بىــلهن

  !داداڭىزدىن پهخىرلهنگهندهك

سـۆيۈنۈش ھسـىياتى قاينـاپ  ،پهخىرمهنلىك ،ئىچىڭدىن غۇرۇر-ئىچ

دهل شۇ چاغدا كۆز ئالدىڭدىن بىر الچىـن بىـر . كۆككه قارىدىڭ .تاشاتتى

قهلبىڭــدىكى  ،بــۇنى كــۆرۈپ. قۇرغــۇينى قــوغالپ ئۆتــۈپ كىتىــپ قالــدى

خۇددى الچىن . رى بىردىنال غايىپ بولدىھاياجانلى –سۆيۈنۈش، شادلىق 

نكى، الچىننىـڭ ئالـدىغا كىرىـپ شـهرمهندىلهرچه ۈچـ .بىلهن قۇرغۇيدهك

ـــى  ـــڭ تىخ ـــاڭا ئۆزۈڭنى ـــۇي س ـــان قۇرغ ـــپ كىتىۋاتق ـــۇي«قىچى  »قۇرغ

  .ئىكهنلىكىڭنى سهمىڭگه سىلىپ قويغانىدى

چىشـلىرىڭنىڭ  ،شـۇڭا. ئىـدىڭ» قۇرغـۇي«سـهن تىخـى  ،شۇنداق

ــىگۇچــۇرالپ كهتكهنلى ــۈپ ،كىن ــڭ تۈگۈل  ،مۇشــتلىرىڭنىڭ شــۇنداق چى

چىھرىڭنىـڭ قهھىرلىـك تـۈس  ،بارماقلىرىڭنىڭ قاراسالپ كهتكهنلىكىنـى
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ــپ ــدىكى  ،ئىلى ــته«يىنىڭ ــاي »پهرىش ــۇۋهتكهنلىكىڭنى تۇيم ــى قۇرقۇت ن

  . قالدىڭ

ــدى ــق » پهرىشــته« ســهمهندهر؟ دهپ ســورىدى ،نىــمه بول ھهيرانلى

ــلهن ــ .بى ــا قارى ــپ ئۇنىڭغ ــداق؟چىرايىڭىز . دىڭســهن ئىســىڭنى يىغى قان

ــۈپ ــا؟ مۇشــتلىرىڭىز تۈگۈل ــدىال تاتىرىــپ كهتتىي چىشــلىرىڭىز  ،بىردهم

  ...گۇچۇرالپ

  .سهن مىيىققىده كۈلۈپ قويدۇڭ

  كىسىلىڭىز بارمۇ يا؟ ... ئۆزىڭىزگه ئۆزىڭىز گهپ قىلىپ

  !ئادهمنى قورقۇتۇپ خۇددى

مغا يادى» قۇرغۇي« ،بايا الچىن قوغالپ كىتىۋاتقان قۇرغۇينى كۆرۈپ

  .تومتاقال قىلىپ -كىلىپ قالدى،

  ؟»قۇرغۇي«گىپىنى قىلغان »كۆك بۆره«نىمه؟ 

 ،قانداق ھهيران قالغان بولسا» پهرىشته«سىنىڭ تومتاق گىپىڭدىن 

 ،ئۇنىـڭ قوڭـۇر،ده-سهنمۇ ئۇنىڭ سـۆزىدىن شـۇنداق ھهيـران قالـدىڭ 

ئاھۇنىڭكىـدهك ئويچـان ۋه نۇرلـۇق كـۆزلىرىگه  ،ئهمما دىڭىزدهك چوڭقۇر

  :ىلىقتهك شۇڭغۇپ كىرىپ كىرىۋاتقاچ سورىدىڭب

  نى بىلهمسىز؟»كۆك بۆره«سىز... ؟»كۆك بۆره« -

ــمهن، - ــۇ -ھهئه، بىلى ــدى ئ ــۇاليمان  -،دې ــده س ــۈنى كىچى ــر ك بى

قاپالپ كهتتى، »كۇلدۇر-كالدۇر« ،»گۇرۇڭ-گارا«ئىشاننىڭ ھويلىسىنى 

ه مىھمـان ئـۆيگ ،اللهك ،ھهي سـىلىمهك« :ئارقىدىنال نۇرۇلال ئاقساقالنىڭ

بــۇ چاغــدا ئانــام بىــلهن . دىــگهن ئــاۋازى ئاڭالنــدى»!كهلــدى، قوپــۇش

ــدۇق ــاش قويغانى ــگه ب ــدىال تهككى ــز ئهن ــورنىمىزدىن  .ئىككىمى ــائىالج ئ ن

ــۇق ــا چىقت ــۇرۇپ، ھويلىغ ــلهن توشــۇپ -ھــويال .ت ــرىكلهر بى ســارايالر چى

 .گۆش پىشۇردۇق ،كىچىچه ئۇخلىماي چىرىكلهرگه تاماق ئهتتۇق .كىتىپتۇ

تـاڭ ئىتىـپ بـولغىچه  .قۇمۇشالرنى يىغىشتۇرۇپ بولغۇچه تاڭ ئـاتتى-قاچا

ئهتــكهن تامىقىمىزنىــڭ يىرىمــى ئىشــىپ قالىــدىغان  .يهنه تامــاق ئهتتــۇق
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بـۇ  ،تـوۋا« .يوق بولۇپ كهتتى ،بارمۇ ،نهدىكىنى ،بولدى، دهپ تۇرسام

  .دهپ ھهيران قالدىم»نىمه؟ ،خهقنىڭ ئاشقازىنى ئىككىمۇ

 :يىگىتنــى ھويلىــدىكى ئــۈجمىگه بــاغالپشــۇ كــۈنى چىــرىكلهر بىــر 

دىگهن سهنمۇ؟ شىرىكىڭ كىم؟ تـاغ ئـوغىرلىرىنى قانـداق › كۆك بۆره«‹

ــدىڭ؟ ــلهن تهمىنلى ــاخپىراتال بى ــلىدى»ئ ــقا باش ــوراق قىلىش ــۇ  .دهپ س ئ

ــدى ــرار قىلىمى ــى ئىق ــدىاقورســاقلىرى پىچــ ،ھىچنىمىن ــلهن تىلىن  ،ق بى

ئاخىر ئىككى قـۇلىقى  ،ىكۆكسىگه قىپقىزىل قىزىتىلغان الخشىگىر يىقىلد

  !سىۋىتىلدىېچۇرتال ك

چىرىكلهر ئۇنى سىلهر سوالنغان ھىلىقى ئهسـكى  سـامانلىققا سـوالپ 

 ،ده -ئـۆگزىگه پهم بىـلهن چىقـتىم ،مهن يىرىم كىچه بولغانـدا .قويۇشتى

  :ئۇنىڭ ئىسمىنى بىلمىگهچكه

  .دهپ پىچىرلىدىم -!» كۆك بۆره «، ھوي »كۆك بۆره « -

  :جاۋاپ بىرىپ ئۇ شۇ زامىتىال

   .دهپ سورىدى -سىز كىم؟ -

 ،مهن مۇشۇ ھويلىنىڭ ئىگىسى سـۇاليمان ئىشـاننىڭ ئىشلهمچىسـى -

  .»پهرىشته«ئىسمىم 

  ؟»پهرىشته« -

  .ھهئه -

  قۇربان بولغانغۇ؟» پهرىشته« -

ئۇنىـڭ  .بىـر ئـاي بـۇرۇن قۇربـان بولغانىـدى» پهرىشـته« ،راسىت

ئۇ  .چىرىكنىڭ خوتۇنى ئىدى سامان قۇرساق بىر ،ئىسمى ھاشىخان بولۇپ

ــا ھىلىقــى  ــان كــۈنلهرده ماڭ ــاننىڭ ھويلىســىدا تۇرىۋاتق ــۇاليمان ئىش س

ــانلىقىنى ــۆزىگه باشــقۇنچىلىق قىلغ ــده ئ ــر كىچى ــڭ بى ــيىن  ،چىرىڭنى كې

بىر كۈنى ئۇمۇ . سۆزلهپ بهرگهنىدى... مهجبۇرالپ خوتۇنلىققا ئالغانلىقىنى

ـــۇددى  ـــۆره«خ ـــۆك ب ـــپ»ك ـــوراق قىلىنى ـــال س ـــاپ  ،گه ئوخشاش قىين

» پهرىشته«ئۇ  ،ئابدۇلالكامدىن نىمه ئىشلىقىنى سورىسام .ئۆلتۈرۋىتىلدى
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  .سىلهرگه خهۋهر يهتكۈزۈپ بىرىپتىكهن ،دىگهن ئىسىم بىلهن يىگىتلهرگه

گه »كۆك بۆره« ،نىڭ ئىزىنى باسماقچى بولۇپ»پهرىشته«مهنمۇ شۇ 

بــۇنى ئــاڭالپ » كــۆك بــۆره «شــۇڭا  .دىگهنىــدىم»پهرىشــته«ئىســمىمنى 

   .ھهيران قالغانىدى

ــم ــرا تاشــالپ بهردى ــى زاغ ــا ئىكك ــتىلهرچه  .مهن ئۇنىڭغ ــۇ پهرىش ئۇم

  :شىۋىرالپ تۇرۇپ سورىدى

  سىزگه ئىشهنسهم بوالمدۇ؟»پهرىشته« -

  .دىگهن ئىنسانالرغا يامانلىق قىلمايدۇ»پهرىشته«ئىشىنىڭ  -

  .قهسهم قىلىڭ -

  ...مهن ئالالنىڭ نامى بىلهن قهسهن قىلدىم

تنى تۈگمهن ئىرىقى بويىـدىكى ھىلىقـى پـور تىرهكنىـڭ مهن ئاخپارا

 ،لىكىن .يىگىتلهر كىلىپ شۇ يهردىن ئهكىتهتتى .كاۋىكىغا تىقىپ قوياتتىم

تۈنۈگۈن تىرهك كاۋىكىغـا ئـاخپىرات تىقىـپ قويـۇش ئۈچـۈن كىتىۋىتىـپ 

پاش » قۇرغۇي«مىنى  .كهينىمگه پايالقچى چۈشلهنلىكىنى سىزىپ قالدىم

مهن سـهل  ،ئۇ مهندىن چاپسان چىقىـپ قـاپتۇ ،يدۇقىلىپ قويغان ئوخشا

ھهققىدىكى ئاخپىراتنى تۆگه » قۇرغۇي«مهن  ،شۇڭا .كىچىكىپ قاپتىمهن

ئاخپـارات چىگىلـگهن قولياغلىقنىـڭ بىـر  .تاشنىڭ ئاستىغا تىقىپ قويدۇم

سـىز ئهته كىــچه  .ئۇچىغـا بىـر دانه گىراناتنىـڭ يىپىنــى چىگىـپ قويـدۇم

ئاخپاراتنىـڭ تـۆگه  ،اپ يىتىپ يىگىتلهر كهلسهتۈگمهن ئىرىقى بويىدا مار

بىـرهر ئىـش ...نـاۋادا ...ئهگهر .تاشنىڭ ئاستىدا ئىكهنلىكىنى دهپ قويۇڭ

  ...»قۇرغۇي« ،ئىسىڭىزده چىڭ تۇتىۋىلىڭ ،يۈز بىرىپ قالسا

سامانلىققا چىـرىكلهر كىرىـپ  چۈنكى، .ئۇنىڭ گىپى ئۈزۈلۈپ قالدى

ــدىم .قالغانىــدى ــۇنى يهنه ســۆرهپ  .مهن جىممىــده يىتىۋال چىــرىكلهر ئ

  . ئاچىقىپ كهتىشتى

ــا ــى ،ئهمم ــاپال كهتت ــيىن يوق ــۇنىڭدىن كى ــى  ،ش ــر ئىزدىرىك ھىچبى

  .ئۇ مهخپى ئۆلتۈرلۈپتۇ ،تىڭلىشىچه-كىيىن ئابدۇلالكامنىڭ تىڭ .بولمىدى
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نىڭ كىملىكىنى دىيىشكه ئۈلگـۈرمهيال ئۆلـۈپ »قۇرغۇي«ئۇ  ،ئىسىت

  ! كهتتى

ــــته« ــــتىلهرچه بۇق» پهرىش ــــدىپهرىش ــــداپ يىغلى ــــۇددى  ،ۇل خ

-تىلىقىــپ...سوپىســوپىياڭالر ،توموچــۇقالر ،كــاككۇكالر .رىكىڭــدهكۈي

ياشـــلىرىڭالر زهپشـــان  .دهك»پهرىشـــته«گويـــاكى  .تىلىقىـــپ يىغلىـــدى

  ...يىراقالر ئۇزاپ كهتتى-دهرياسىغا قوشۇلۇپ يىراق

  ئهممه تۆگه تاشنىڭ ئاستىدىن ئاخبارات چىقمىدىغۇ ؟

  چىقمىدى؟ -

  .هيران قالدىھ» پهرىشته«

  .مهتسالى شۇ كۈنى كىچىده بىرىپ تاپالماي كهلدى ،ھهئه -

  .پايالقچىالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتلهن ئوخشايدۇ ،ئهمىسه -

  گىرانات نىمىشقا پارتىلىمىغاندۇ؟ -

  .ئۇالرمۇ ئىھتىيات قىلغاندۇ ،بهلكىم !...تاڭهي -

كىـده ھهسرهت ئىلى-قايغۇ ،ئىككىلىڭالر ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ قويۇپ

  ...ئورنۇڭالردىن تۇردۇڭالر

 ،ۋاي ئىســــىتهي، شــــۇ ئاخپــــارات قولىمىزغــــا چۈشــــكهن بولســــا

  !...قاناتلىرىنى يۇڭداپ-پهي ،نى ھىلىغىچه تۇتۇپ»قۇرغۇي«

شۇ كۈنى سىلهر دۈشمهنگه ئۆزىنى ئوڭشـىۋىلىش پۇرسـىتى بهرمهيـال 

ئارقىــدىن  –ئــايكۆللهرگه ئارقــا  ،ســهيله ،ئىككىســۇ  ،قوزىمــال ،ئاقتــام

   .ئۇالرنى پوسكام ناھىيه بازىرىغا قاماپ قويدۇڭالر ،ۇجۇم قىلىپھ

 ،لىكىـن .پولك دوختۇرخانىسـى خـانلهڭگهرگه كۆچـۈرۈپ كىلىنـدى

دوختۇرخانـا تۇرۇشـلۇق  ،دۈشمهن دۆڭ چاقار ئارقىلىق ئايلىنىپ كىلىـپ

دهرمهك ۋه  –دورا  ،دوختــــۇر ،ھويلىغــــا تۇيۇقســــىز ھۇجــــۇم قىلىــــپ

دۆڭچاقـاردا  ،سىلهر دهل ۋاقتىدا قوغالپ .تىئۈسكۈنىلهرنى ئىلىپ قىچىش

ــپ ــاتتىق جهڭ قىلى ــائهتلىك ق ــى س ــان  ،ئىكك ــۇرالرنى قۇتقۇزىۋالغ دوخت

بىراق روتا كوماندىرىڭالرنى دوختۇر ئابدۇكىرىم ئىتىۋىتىـپ  ،بولساڭالرمۇ
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   .قىچىپ كهتتى

ئىكهنلىكىــڭ » قۇرغــۇي«ئابـدۇكىرىمنىڭ قىچىشــى بىــلهن ســىنىڭ 

  . تىشالر شىپپىده بىسىقىپ قالدىتار-توغرىسىدىكى تاالش

  

32  

  

-29ئاينىڭ -1: شۇنىڭدىن كىيىن غهلبه سىلهرگه قۇچاق ئىچىۋهردى

توقـاي قىلىـپ -كۈنى دۈشمهن سىلهرنى قاغىلىقتىن قوشراپقا قانداق سۈر

 ،توقاي قىلىپ-سىلهرمۇ دۈشمهننى شۇنداق سۈر ،ئهكىلىپ قويغان بولسا

دهل مۇشـۇ  .قامـاپال قويغانىـدىڭالر)بـازار ئىچىـگه(يهكهن بىلهن قاغىلىققا 

ــا  ــىنىڭ ئاراڭالرغ ــاقچى ئىدارىس ــقهر س ــدۇكىرىمنىڭ قهش ــتلهرده ئاب پهيى

سـېنىڭ  ،سۇقۇندۇرۇپ كىرگۈزگهن ئىشپىيونى ئىكهنلىكى ئىنىقلىنىۋىدى

گهرچه تولۇق ئىسپات  ،ئهمهسلىكىڭ رهسمى ئىتىراپ قىلىندى»قۇرغۇي «

 ،ى پهرىشـته قانىتىـدهكخـۇدد ،بولمىسىمۇ؛ سـهن يهڭگىللهپـال قالـدىڭ

   .قۇرغۇي ئهمهسلىكىڭگه ئىشهنمىگهن بولسىمۇ«گهرچه مهرسالى 

ئهمهســلىكىڭ پۈتــۈن جهڭچىــلهر » قۇرغــۇي«ســىنىڭ  ،ئهپسۇســكى

 ،ئۇيغۇر ئون بهشىنچى پولكى قاغىلىققا -جاكارلىنىش پهيتىده ئوتتۇرسىدا

تاجىك پولكى ۋه ھهسهن ھاجىم پـولكى يهكهنـگه ھۇجـۇم  ،قىرغىز پولكى

جىددى تهييارلىق قىلىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بىرىـده سـىلهر  ،قىلىش ئۈچۈن

بارلىق پولكتىكى ھهممه  .زهرهپشان دهرياسى بويىغا تۇيۇقسىز يىغىلدىڭالر

كــۆز يهتكۈســىز ياپيىشــىل  .ئوفىسســىرالر تولــۇق يىغىلغانىــدى ،جهڭچــى

يىڭـى ھايـات تهشـنهلىقىدا قىزىغـان  ،چىملىق ئادهم دىڭىزىغـا ئايالنغـان

 .انالر تومۇرالردا ئۆركهشلهپ ئاقـاتتى، خـۇددى زهرهپشـان دهرياسـىدهكق

ــدهيتتى ــايراقالر لهپىل ــۆكته ب ــدىكى  ،ك ــئاخۇننىڭ يۈرۈكىڭ ــاكى تاش گوي

ــدهك ــڭ دۈك  .بايرىقى ــان يۈرۈكلهرنى ــۈپ تۇرغ ــا تهلپۈن ــرى  –ئالغ دۈكلى

زهرهپشان ۋادىسـىدا  ،چاپچىپ تۇرغان ئاتالرنىڭ كىشىنهشلىرى قوشۇلۇپ
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ئاجايىـپ  ،ئاجايىـپ پهخىرلىـك ،لمىگهن ئاجايىـپ جۇشـقۇنمىسلى كۆرۈ

   .كهيپىيات ھاسىل قىلغانىدى

ــــڭ  ــــۇي«مىنى ــــتا  »قۇرغ ــــا يىغىلىش ــــۇ كاتت ــــلىكىم مۇش ئهمهس

  ! ده -جاكارلىنىدىغان بولدى 

  !ھه -نىمهدىگهن ئۇلۇغ ئىش 

   ،مۇالھىزىلىرى بۇزىۋهتتى –خىياللىرىڭنى يىگىتلهرنىڭ غۇلغۇال 

  .دىدى ئاراڭالردىن بىرى - ،ىزپاراتتىن ئۆتىدىكهنم

  پارات؟ نىمه پارات ئۇ؟ 

  بىلمهيتتىڭ 

دىـدى سـهن كۆرۈپمـۇ  - ،جهڭچىلىرىڭىـزگه كومانـدا بىرىـڭ ،قىنى

   .باقمىغان يۇقىرى دهرىجىلىك بىر ئۆزبېك ئوفېتسىر روتا كوماندىرىڭالرغا

سـىزمۇ  ،قىنـى .سىلهر جهڭگىـۋار ھـالهتته تىـك تـۇردۇڭالر! دىققهت

 .كوماندىرىڭالر سهپكه كىـردى .دىدى ھىلىقى ئوفېتسىر -ڭ،سهپكه كىرى

ــدا -تهرهپ .ھىلىقــى ئوفېتســىر كومانــدا بهردى ــته مۇشــۇنداق كومان تهرهپ

    .بىرىلىۋاتاتتى

  !قۇرالنى قوي

   .ھهممىڭالر قۇراللىرىڭالرنى يهرگه رهتلىك قويدۇڭالر

  !سىزمۇ قويۇڭ

   .ئۇمۇ قويدى ،روتا كوماندىرىڭالر قويمىغانىكهن

  ! ارقىغا بۇرۇلئ

   .بۇرۇلدۇڭالر

  ! قهدهملهپ مارش

 .ماڭدىڭالر؛ ناھايتتى ئۇزاق ماڭدىڭالر؛ ھهتتا بىـر ئۆمـۈر ماڭـدىڭالر

 .توختـدىڭالر ،ئانـدىن توختـاش بـۇيرۇقى بىرىلـدى ،بىر چـاغ بولغانـدا

  ،ئهجهپ ئۇزاق مىڭىپ كهتتـۇق، كۇھىقاپقـا كىتىـپ قالـدۇقمۇ :ئويلىدىڭ

  نىمه؟
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كۇھىقاپقـا كىرىـپ قالغانـدهك ھىـس قىلىـپ  سهن ئۆزۈڭنى خـۇددى

   .قۇرالىڭ كهينىڭده قالغانىدى ،چۈنكى .قالغانىدىڭ

ــدىن ئايرىلىــپ  ــدىن ئايرىلىــپ قالســام قانــداق بولىــدۇ؟ قۇرال قۇرال

قالغاندىن جاندىن ئايرىلىپ قالغان ياخشى ئهمهسمۇ؟ قۇرالدىن ئايرىلىپ 

رنى ئــويالپ شــۇال! ھهممىــدىن ئايرىلىــپ قىلىــش دىــگهن گهپ -قىلىــش 

ئارقاڭغا قاراشقا شـۇنچه تهقهززا  ،شۇڭا .يۈرۈكۈڭ چىممىده قىلىپ كهتتى

ــڭ ــۇپ كهتتى ــراق .بول ــدى ،بى ــۈڭ؛  .كومانــدا بىرىلمى ــدىنى كۈتت كومان

ــۈڭ ــپ كۈتت ــدىنى زارىقى ــدى .كومان ــال بىرىلمى ــدىڭ ،يهنى ــران قال : ھهي

  »نىمىشقا؟«

  .بىلمهيتتىڭ

  ...كوماندىنى بىرسائهت كۈتتۈڭالر

  ...ھهتتا بىر زامان كۈتتۈڭالر ،ۈربىر ئۆم

يۈرۈكىڭ سهۋهپسىزال تهشۋهشـلك سـوقۇپ . بىراق يهنىال بىرىلمىدى

نىمه دهپ ،ئهمما. يۈرۈكىڭ قۇلىقىڭغا تهشۋىشلىك پىچىرالپ كهتتى .كهتتى

 ،نىمىشـقا يۈرۈكىـڭ تهشۋىشـلىك سـوقۇپ .پىچىرلىغانلىقىنى ئۇقالمىدىڭ

  تهشۋىشلىك پىچىرالپ كىتىدۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

 ،بىلگۈڭ كىلىپ ھهربىـي ئۇسـتابقا تـۇنجى قىـتىم خىالپلىـق قىلىـپ

ــدۈڭ ــاتىن بىــرى تهشۋىشــلىك ســوقۇپ  ،ئۆرۈلــدۈڭيۇ. ئارقاڭغــا ئۆرۆل باي

پاره بولۇپ -پاره ،تهشۋىشلىك پىچىرالپ تۇرغان يۈرۈكىڭ قارتتىده قىلىپ

ـــى ـــۇنۇپ كهتت ـــالپ س ـــتىخانلىرىڭ قاراس ـــۇق  ،ئۇس ـــڭ ئوتل نىرۋىلىرى

 چـۈنكى، .مـۇزدهك قىتتىـپ قالـدى ،پپىـده يىقىلىـپھۈجهيرىلىرىڭگه گۈ

ــۇراللىرىڭالر ــان ق ــا قالغ ــچه يىراقلىقت ــۈز قهدهم ــا  ،ناھــايتتى ي ئهدىيالالرغ

ـــات ،ئورىلىـــپ ـــر ،ئ ـــۆگىلهرگه ئارتىلىـــپ بولغانىـــدى ،قىچى ســـهن  .ت

 .بىقىنىڭــدىكى يىگىتنــى ۋىژىلــداپ تۇرغــان يۈرۈكىــڭ بىــلهن نوقــۇدۇڭ

اشـلىنىپ ھهممىڭـالر كوماندىسـىزال بىرىنى نوقۇش ب –شۇنىڭ بىلهن بىر 
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  .ئارقىڭالرغا بۇرۇلۇپ بولدۇڭالر

  ۋاي قۇراللىرىمىزنى يىغىۋاپتىغۇ؟-

  !نىمه گهپ بۇ-

  بۇزۇلغان يهرلىرىنى ئوڭالپ بىرهمتىكىيا؟ ،مايالپ-

  ! پاينىكىگه ئىتىمنى ئويۇپ قويىدىكهنمهن  ،بۇنى بىلگهن بولسام-

   .ىگه ئويۇپ قويۇپتىكهنمهنمهن ئىسمىمنى  پاينىك  ،ھهر نىمه بولسا-

ئهجهپ نـوچى  مىلـتىقىم ئازغـاش بولـۇپ كىتهرمـۇ ئهمـدى؟...ئهستاخ

  !مىلتىقتى

  !مېنىڭمۇ شۇ، دهل جايىغا تېگىتتى كاساپهت، ۋاي ئىسىت -

  سهمهندهر، سهن قانداق قىلغان؟ -

  ....مهنغۇ ئىسمىمنى ئويۇپ قويغان، لېكىن -

چىلدى، يىغىندا سىلهرنىڭ كوماندا بېرىلدى، يىغىلدىڭالر، يىغىن ئې

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا قوشـقان تـۆھپهڭالر دهبـدهبىلىك سـۆزلهر بىـلهن 

ماختالدى، قهھرىمانه كۈرهش روھىڭـالر مهدھىيلهنـدى، خهلـق نامىـدىن 

  . تهشهككۈرلهر ئېيتىلدى-سىلهرگه چوڭقۇر رهھمهت

ــــۆز ــــاڭالپ ئ ــــۇنى ئ ــــىلهر ب ــــدىڭالر، -س ــــۆزۈڭالردىن غۇرۇرالن ئ

كۆزۈڭالرغا ئىسسىق يـاش كىلىـپ، روھىڭـالر زهرهپسـان . الرپهخىرلهندىڭ

  دهرياسىدهك ئۇرغۇپ تېشىپ، زهرهپشان ۋادىسىنى لهرزىگه سالدىڭالر؛

  !...ھۇررا!....ھۇررا!....ھۇررا-

ئهمما، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىي ھۆكۈمىتى بىلهن گومىنداڭ ھۆكۈمىتى 

مزاالنغــانلىقى، ئى ›ئــون بىــر مــاددىلىق تىنچلىــق بىتىمــى‹ئوتتۇرىســىدا 

ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ، شـىنجاڭدا .... بىرلهشمه ھۆكۈمهت تهسىس قىلىنىپ

تهنتهنه بىلهن جاكارلىنىۋىـدى، ھهممىڭـالر  ....تىنچىلىق ئورنىتىلغانلىقى

ئۇرغــــۇپ تۇرغــــان قىــــران روھىڭــــالر . السســــىده بولــــۇپ قالــــدىڭالر

دهك ۋۇجۇدۇڭالردىن كۆككه قاڭقىپ چىقىپ، خۇددى ئوق تهگكهن كهپتهر

  . پوك تۆكۈلۈپ، سىلهر قۇرۇق ئۇستىخانغا ئايلىنىپ قالدىڭالر-يهرگه پوك



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

370 

بـۇ يىالننىـڭ قــۇيرۇقىنى كېسـىپ، بېشـىنى ســاق قويغـان بىــلهن  -

ئوخشـــاش ئهمهســـمۇ؟ بىـــر ئىـــش قىلســـاق، ھهمىشـــهم شـــۇنداق چـــاال 

  !قىلىدىكهنمىز خۇددى

ر قـاراپ تـۇرۇڭالر، گومىنـداڭ بـا! تىنىچلىق ئورنىتىلىپتۇمىش تېخى

 !يهرده تىنچلىق بولمايدۇ

بىزنىڭ قورالىمىزنى يىغىۋالغان بىلهن، گومىنداڭچىالرنىڭ قورالىنى 

 كىم يىغىۋالىدىكهن قېنى؟

 !ئىسىت، بىھۇده تۆكۈلگهن قانالر

 !...بۇنداق ئىنقىالبنىڭ ئانىسىنى خۇددى

بىـرى بىـلهن قۇچاقلىشـىپ -يىگىتلهر مۇشۇنداق غۇدۇراشقىنىچه بىـر

تهرهپكه پۇررىده توزۇپ كېتىشتى، خـۇددى بورانـدا -خوشلىشىپ، تهرهپ

 .قالغان توزغاقتهك

سهنمۇ سهپداشلىرىڭ بىلهن خوشلىشىپ بولۇپ، ئۆزۈڭنى چىملىققـا 

-دۈم تاشالپ، ئهلهم بىلهن يىغلىدىڭ؛ پىغان بىلهن يىغلىدىڭ؛ ئۆكسۈپ

  !ئۆكسۈپ ھهسرهت بىلهن يىغلىدىڭ

ڭـدىن قىسـاس ئۆزۈ-چۈنكى، سهن تېخى ئهدھهمچه روھ بىـلهن ئـۆز

ئېلىپ بواللمىغانىدىڭ؛ سهن تېخى تاشـئاخۇنچه روھ بىـلهن داداڭنىـڭ، 

ـــۈچ نهپهر  ـــى ئ ـــڭ، ھېلىق ـــئاخۇننىڭ، ئهدھهمنى ـــكهندهرنىڭ، تاش ئىس

-سازهندىنىڭ، يىڭنىچىنىڭ، ئۇستازىڭ راشىدىن مۇپتى ھاجىمنىڭ، ئهل

  يۇرتنىڭ قىساسىنى ئېلىپ بواللمىغانىدىڭ؛

نـى » قۇرغـۇي«تچه روھ بىـلهن سهن تېخـى مهتسـالى بىـلهن زۇمـره

قانـاتلىرىنى يۇڭـداپ، يارلىقتـا قۇربـان بولغـان يـۈزنهچچه -تۇتۇپ، پهي

نىڭ قىساسىنى ئېلىپ » كۆك بۆره«جهڭچىنىڭ، ھېكىمئاخۇن تېۋىپنىڭ، 

بواللمىغانىـــدىڭ؛ ســـهن تېخـــى ســـهمهندهرچه روھ بىـــلهن ئۆزۈڭنىـــڭ 

ــــۇي« ــــڭ » قۇرغ ــــلىكىڭنى، تاغاڭنى ــــاتقۇن«ئهمهس ــــا«، »س » غالچ

همهســلىكىنى تولــۇق ئىســپاتالپ، ئــۇنى مۇشــۇنداق كاتتــا بىــر يىغلىشــتا ئ
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ئهلهملىرىڭنـى -جاكارلىتىپ بواللمىغانىدىڭ؛ سهن تېخى ئۆزۈڭنىـڭ دهرد

ئهلهملىرىنـى -تهڭرىگه ھهر ھالدا يهتكۈزهلىگىنىـڭ بىـلهن، ئهلنىـڭ دهرد

ـــوھىمى، ســـهن ـــدىڭ؛ ئهڭ م ســـىلهرنى تېخـــى -يهتكـــۈزۈپ بواللمىغانى

بىـــلهن كـــۈرهش قىلىـــپ، رهقىبىڭالرنـــى تهلتۈكـــۈس  ئوغۇزخـــانچه روھ

يوقىتىپ، گۈزهل، ھۆر دۇنيا بهرپا قىلىپ، مۇشۇ مهقسهتته جـان بهرگهن 

  !ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ بۈيۈك روھىنى خۇش قىلىپ بواللمىغانىدىڭالر

شۇڭا، ھىاللىـددىننىڭ ناخشىسـى قهلبىڭـده تـېخىچه ئهكىـش سـادا 

  قايتۇرۇپ تۇراتتى؛

  غان خېتىم تهگكهنمىدۇ؟تهڭرىگه ياز

  دهردلىرىم دىل تارىنى چهككهنمىدۇ؟

ئاھ خۇدا، بۇ نېمه ئۈچۈن؟ زادى نـېمه ئۈچـۈن؟ نـېمه ئۈچـۈن بىـز، 

ئهلهملىرىمىزنى ساڭا يهتكۈزهلمهيمىز؟ نېمه ئۈچۈن سېنى بىزال -بىزال دهرد

  تهسىرلهندۈرهلمهيمىز؟

پهقهتال بىزال  ئېيىتقىنه ئۇلۇغ تهڭرىم، دۇنيادا ئازادلىققا ئېرىشمىگهن

بـۇ زادى نـېمه ئۈچـۈن؟ . قالدۇق، باشقىالرغا ئازادلىق ئاتا قىلىپ بولدۇڭ

  بىز سىنى قاچان، قانداق رهنجىتىپ قويغانىدۇق؟

  »تهقدىر؟ تهقدىر دېگهن نېمه؟«

  .بىلمهيتتڭ

ئهگهر بىلگهن بولسـاڭ، قهلبىڭـدىن توسـاتتىنال كۆتۈرۈلـۈپ قالغـان 

لغا ئىـنجىقالپ تۇرمـاي، چوقـۇم؛ دېـگهن سـۇئا» تهقدىر دېگهن نـېمه؟«

دهپ جــاۋاپ بهرگهن بوالتتىــڭ؛ تهڭرىــدىن » !ئــادهم-تهقــدىر دېــگهن«

سـىلهرنى -ئاغرىنىپ، ھهسرهت بىلهن بۇقۇلداپ يىغالشنىڭ ئورنىغا سېنى

مۇشۇنداق تهقدىرگه دۇچار قىلغان ۋه قىلىۋاتقان ئادهملهردىن ئاغرىنغان، 

وغۇزخاننى نۇرانه مهنـزىلگه شۇ ئادهملهر بىلهن كۈرهش قىلىش ئۈچۈن، ئ

باشالپ چىققان كۆك بۆرىنىڭ ۋۇجۇدىدىن تامغان يـاۋايىلهرچه روھىڭنـى 

ــد بىــلهن مهھــكهم قۇچــاقالپ قالغــان بوالتتىــڭ، خــۇددى  چوڭقــۇر ئۈمى
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  !ۋىجدانىڭنى قۇچاقالپ قالغاندهك

. ئورنۇڭـدىن تــۇردۇڭ، قۇيــاش يهنىــال غهمســىز ھىڭگىيىــپ تــۇراتتى

ئـۇ . التاپىتىـدىن قىلچىمـۇ ئهسـهر قالمىغانىـدىئۇنىڭ بايـاتىنقى گـۈزهل 

  !شۇنچىلىك سهت، شۇنچىلىك خۇنۈك

 ...تورۇلغا، تۇمۇچۇق، سوپىسوپىياڭ، كاككۇكالر-زهرهپشان قۇشلىرى

  . سېنى ھهسرهتلىك كۈيلىرى بىلهن ئۇزىتىپ قويماق بولۇۋاتاتتى

ــۇددى  ــدى، خ ــدهرهپ قالغانى ــدىال چۆل ــى بىردهم ــان ۋادىس زهرهپش

كۆڭـۈلگه يارىشـا، ھـۇررا سـادالىرىنى ياڭرىتىـپ . ۆڭلىـدهكمۇناپىقنىـڭ ك

ئاتاكىغا ئۆتكهنـده كۆتـۈرۈپ ماڭىـدىغان بايرىقىڭالرنىـڭ بىـرى بولسـىمۇ 

  !لهپىلدهپ تۇرغان بولسا كاشكى

ــۆز قــولى بىــلهن قادىغــان بــايراق  ئهممــا، يۈرىكىڭــده تاشــئاخۇن ئ

ھـايىتى سهن پولك كومانـدىرى تۇردىقـارىي بهگنـى نا. لهپىلدهپ تۇراتتى

ئىچىڭـدىن يىغـا قاينـاپ -تهسته تاپتىڭ، ئۇنى كۆرۈپ بولغۇچه يهنه ئىـچ

  . ھهرقانچه قىلىپمۇ ئۆزۈڭنى تۇتالمىدىڭ. چىقتى

  نېمه بولدى؟نېمىگه يىغاليسهن؟-

-......  

ـــدىڭ ـــاي . ســـهن گهپ قىلمى ـــىڭنى ئۇقالم ـــېمه دېيىش ـــۈنكى، ن چ

  . قالغانىدىڭ

  قورالدىن ئايرىلىپ قالغانغا؟-

-....  

ئهمما، پولكوۋنىڭنىڭ . بىرىشنىڭ ئورنىغا بېشىڭنى كۆتۈردۈڭجاۋاپ 

  .دهپ جاۋاب بهردى» ھهئه«سۇئالىغا كۆزۈڭ، ھهسرهتلىك كۆز ياشلىرىڭ 

دهپ سورىدى -قورالدىن ئايرىلىپ قېلىش شۈنچىلىك قوقۇنچلۇقما؟-

ئېسـىڭده . مهن ساڭا دهپ قوياي، يىگىـت -پولكوۋنىك تۇردىقارىي بهگ،

ــۇت، ئهڭ قورقۇ ــڭ ت ــايهچى ــېلىش، غ ــپ ق ــدىن ئايرىلى ــۇقى قورال -نچل

  !ئېتقاد ئهمهس-قورال، ئهمما قورال-ئېتقادنىڭ ئۆزى
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ئىچىڭـدىن قايىـل بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ھـۆرمهت -ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئىچ

  . بىلهن قارىدىڭ

  !قهددىڭنى رۇسال، مهردانه ياشا

  . يىغاڭنى توختىتىپ، جهڭگىۋار ھالهتته تۇردۇڭ

-دېدى پولكوۋنىڭ نهرسه -دان قىپسهن،مېنى ئىزدهپ ناھايىتى ئوب

ــتۇرۇۋېتىپ، ــددىي يىغىش ــى جى ــرهت -كېرهكلىرىن ــۇي«زۇم ــڭ » قۇرغ نى

  ....كىملىكىنى ئېنىقالپتۇ

  سهن پولكوۋنىڭنىڭ سۆزىنى چهكسىز ھاياجان ئىلكىده بولدۇڭ؛

  ئابدۇكېرىممىكهن؟-

» قۇرغۇي«زۇمرهتنىڭ دېيىشىچه، ئابدۇكېرىم . ياق، ئۇ ئهمهسكهن-

» دهي«نىـڭ كىملىكىنـى »قۇرغـۇي«زۇمـرهت . ئوخشـايدۇ نىڭ شېرىكى

دهپ بولغۇچه ئىشخانىغا ھاشـىم خۇيجـاڭالر كىرىـپ قېلىـپ، دوكالتىنـى 

ئۇ چاچقۇمغا كهتكهن، ھهپته بولدى، قايتىـپ كهلمىـدى، . ئاڭلىيالمىدىم

ــۈن ــاالر-بۈگ ــپ ق ــدىن . ئهته كېلى ــه، ئۇنىڭ ــۇ كهلس ــۇي«ئ ــڭ » قۇرغ نى

ـــۇنى  ـــى ســـورىۋېلىپ، ئ ـــى»ۇرغـــۇيق«(كىملىكىن ـــده ) ن ـــي ھهل مهخپى

بۇيرۇق، -بۇ! جهھهننهمگه يولالپ، ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ قىساسىنى ئال

  !ساڭا بىرېلگهن ئاخىرقى بۇيرۇق

-پولكوۋنىكنىــڭ ســۆزلىرىنى، ئــاخىرقى بــۇيرۇقىنى ئــاڭالپ، تومــۇر

تومۇرلىرىڭــدا بىرخىــل كۈچلــۈك ھاياجــان مهۋج ئــۇردى؛ پولكــوۋنىكتىن 

ۇرۇۋېلىپ، ۋۇجـۇدۇڭ قايتىـدىن ھايـاتىي كـۈچكه ئاخىرقى بـۇيرۇق تاپشـ

ــىدهك ــاقتى، خــۇددى زهرهپشــان دهرياس ــۆۋرهپ ئ ــڭ ك ــۇپ، قانلىرى . تول

ئهمهسلىكىڭنى ئىسپاتالش پۇرسـىتى » قۇرغۇي«چۈنكى، ساڭا ئۆزۈڭنىڭ 

شـۇڭا، ئىككـى . ئاخىرى يېتىپ كهلگهنىـدى، گهرچه كېچىكىـپ بولسـىمۇ

  :پۇتۇڭنى تاققىده جۈپلهپ چاس بېرىپ

دېـدىڭ جهڭگىـۋار  -!رۇقنى قهتئىي ئورۇنـدايمهن، پولكوۋنىـكبۇي-

  .تهلهپپۇزدا



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

374 

  !ياخشى-

ئاقپىشماق چېھرىده چوڭقۇر رازىمهنلىـك ئهكـس ئهتـكه پولكوۋنىـك 

  . سېنى مهھكهم قۇچاقالپ، خهيرلىك تىلهكلىرى بىلهن ئۇزىتىپ قويدى

سهن خـۇددى قـۇش پېيىـدهك يهڭگىـل قهدهمـلهر بىـلهن ياپيېشـىل 

چۈنكى، سـېنىڭ . تاقالپ يۈگۈردۈڭ، خۇددى كېيىكتهك-قالپچىملىقتا تا

ئهمهسلىكىڭ ئىسپاتلىنىپ، روھىي بېسىم، روھىي ھاقارهتتىن » قۇرغۇي«

شۇڭا، سهن يۈگۈرۈپ كېتىۋېتىپ بار ئاۋازىڭ . قۇتۇلۇش ئالدىدا تۇراتتىڭ

  :بىلهن ۋارقىرىدىڭ

» !...ئهمهس› قۇرغـــــــۇي‹مهن !... ئهمهس› قۇرغـــــــۇي‹مهن «

  .ئاڭاليدىغان بىرمۇ ئادهم يوق ئىدىجاكارىڭنى 

زۇمــرهت ئىتتىكــرهك كهلســه، يۇرتداشــلىرىمنىڭ ئالدىــدا مېنىــڭ 

جامـائهت ئالدىـدا -ئهمهسلىكىمنى ئىتتىكرهك ئىسپاتلىسا، ئهل» قۇرغۇي«

  !ھه-يۈزۈم ئىتتىكرهك يورۇق بولسا، نېمىدېگهن ئۇلۇغ ئىش بوالتتى

  »!ئهمهس› قۇرغۇي‹مهتسالى، مهن «

نمۇ بهكرهك مهتسـالى بىـلهن ئۇچرىشىشـقا شـۇنچىلىك سهن زۇمرهتتى

ــڭ ــۇپ كهتتى ــۆز . تهقهززا بول ــانلىق ك ــڭ گۇم ــالى ئۆزىنى ــۈنكى، مهتس چ

ئىكهنلىكڭــده ئهڭ » قۇرغــۇي«قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، ســېنىڭ 

شـۇڭا، سـهن . چىڭ تۇرۇۋالغان جـانجىگهر دوسـتلىرىڭنىڭ بىـرى ئىـدى

شتى، مۇشۇ سـهۋهبتىن سـادىق بىـر مهتسالىنىڭ ئالدىدا يهرگه قاراپ قېلى

  .دوستۇڭدىن ئايرىلىپ قېلىشنى خالىمايتتىڭ

» پهرىشـته«ئهپسۇسكى، زۇمرهتنى كاچۇڭـدا ئـۈچ كـۈن، كۈيباغـدا 

چوپانغا كېتىپ بولغان «: ئاخىر. بىلهن ئىككى كۈن ساقلىدىڭ، كهلمىدى

نى ئېلىپ چوپانغا » پهرىشته«دهپ ئويالپ، بهشىنچى كۈنى » ئوخشايدۇ

ئــۆيگه كىرىــپ بولغــۇچه ئانــاڭ ســېنى باغرىغــا بېســىپ تــۇرۇپ . كهلــدىڭ

قــاغىلىق بازىرىغــا قېچىــپ كىرىۋالغــان يۈســۈپ بهگنىــڭ قــاغىلىقتىن ئــا 

ليهنجاڭ ئىسىملىك بىر ئوفىتسېرنىڭ باشچىلىقىدا يـۈز نهچـچه چېرىكنـى 
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ــقا  ــۇن قىلىش ــى تۇتق ــقان يىگىتلهرن ــا قاتناش ــپ، ئىنقىالبق ــالپ كېلى باش

ڭا ئۇالرنىــــڭ تهڭــــدىن تولىســــىنىڭ قېچىــــپ باشــــلىغانلىقىنى، شــــۇ

مېنىڭ بىر پاقلىنىمنى ئۆلتۈرۈپ «كهتكهنلىكىنى، قايسىبىر تۇل خوتۇننى 

دهپ چېچىدىن ئۈجمىگه ئېسىپ قويغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلهن » يېۋاپسهن

ئېلىپ .... تېسىنى-يېرىم تال ياغاچ-يۈسۈپ بهگنىڭ بىرهر باقىسىنى، بىرهر

بىـــرلهپ ئهكېلىـــپ -تهرســـىلىرىنى بىـــر ســـالغان كىشـــىلهر ئېلىۋالغـــان

ئالته ئاينىڭيـاقى چوپانغـا بهگ -بهرگهنلىكىنى، چوپان ئازاد بولغان بهش

سهن تاغ ئوغرىلىرىغا ياالقچىلىق قىلدىڭ، «بولۇپ تۇرغان سىدىق بهگنى 

مۈلۈكلىرىمنى تاغ ئوغرىلىرىغا -ئىئانه توپالپ، ئۇالرغا ياردهم قىلدىڭ، مال

-دهپ تىرىك تۇرغـۇزۇپ كـۆزىنى ئويـۇپ، پـۇت» ...ئۈلهشتۈرۈپ بهردىڭ

ــده  ــۈچ كۈن ــڭ ئ ــىپ تاشــلىۋهتكهچكه، جېنىنى ــى كېس ــڭ پېيىن قوللىرىنى

  :ده-سۆزلهپ بهردى....چىققانلىقىنى

دهپ چوڭقــۇر -!ســېنى ئالالغــا تاپشــۇردۇم...بــاالم، ســهنمۇ تېــز قــاچ-

ــنىش ــلهن يې ــرى بى ــانىلىق مېھ ــدى» !خــوش«يېنىشــالپ ســۆيۈپ -ئ . دې

ــته« ــېن» پهرىش ــۇ س ــپ م ــارقىلىق ئۇزىتى ــلىرى ئ ــرهتلىك ئۆكسۈش ى ھهس

  ....قويدى

سهن شۇ قاچقانچه قاراچۆل يايلىقىغا بېرىپ، مالچىالرنىڭ ئارىسـىدا 

ــر ــۈزدۈڭ-بى ــاينى ئۆتك ــى ئ ــالهم. ئىكك ــۇرتتىن ئ ــاز -ي ــر ئ ــڭ بى جاھاننى

قايتىپ كېلىـپ، سـېنى زارىقىـپ . تىنچىغانلىقى توغرىسىدا خهۋهر كهلدى

  . بىلهن توي قىلدىڭ» پهرىشته«كۈتۈپ تۇرغان 

قۇلىقىڭــدا پولكوۋنىــك تۇردىقــارىي بهگنىــڭ ئــاخىرقى بــۇيرۇقى 

ئهممـا، . دېرىكىنـى قىلـدىڭ-شـۇڭا، سـهن زۇمرهتنىـڭ ئىـز. جاراڭاليتتى

ئۇنىـڭ خهۋىرىنــى ئااللمىــدىڭ، ھهرقــانچه قىلىپمــۇ ھايــات يــاكى ھايــات 

ه ئهمهســلىكىنى، ھايــات بولســا، ئــۇ زادى نهده؟ ھايــات بولمىســا، قهيهرد

ئابدۇكېرىمنىڭ جهسىتى تۈمهن . قانداق ئۆلۈپ كهتتى؟ زادىال ئۇقالمىدىڭ

ــانلىقى  ــدا تېپىلغ ــانجىلغان ھال ــاق س ــىگه پىچ ــدىن كۆكس دهرياســى بويى
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بولۇپ » قۇرغۇي«شۇنىڭ بىلهن يهنىال . توغرىسىدا ئۇچۇرغا ئىگه بولدۇڭ

چۈنكى، سهن پولكوۋنىك تۇردىقـارىي بهگنىـڭ زۇمـرهتتىن . قېلىۋهردىڭ

ــڭ ئاڭ ــال ئۆزۈڭنى ــۆزلىرى بىلهن ــان س ــۇي«لىۋالغ ــلىكىڭنى » قۇرغ ئهمهس

يازما ياكى ئـاغىزاكى ئىسـپاتقا، ئهڭ مـوھىمى تىرىـك . ئىسپاتلىيالمايتتىڭ

بىراق، . شاھىتقا ئىگه بولۇش ئۈچۈن، چوقۇم زۇمرهتنى تاپماي بولمايتتى

  .ئۈمىدسىزلهنمىدىڭ

خىرقى تۇتـۇپ، پولكوۋنىكنىـڭ ئـا! نى چوقۇم تۇتىمهن›قۇرغۇي«‹

بۇيرۇقىنى چوقۇم ئورۇنداپ، ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ قىساسىنى ئېلىـپ، 

  »!روھىنى خۇش قىلىمهن

ـــاراڭاليتتى ـــده ج ـــۇالق تۈۋىڭ ـــۇيرۇق ق ـــاخىرقى ب يۈرىكىڭـــده . ئ

خىيــال . تاشــئاخۇننىڭ ئــۆز قــولى بىــلهن قادىغــان بــايرىقى لهپىلــدهيتتى

  . نىال شىكار قىالتتى» قۇرغۇي«بۈركۈتلىرىڭ 

ڭنىڭ تۇغـۇت كـۈنلىرى يېقىنلىشـىپ قالغـان يـاز »پهرىشته«ئهمما، 

لـېكىن، بىـر . كۈنلىرىنىڭ بىرىـده سـهن تۇيۇقسـىزال تۇتقـۇن قىلىنـدىڭ

دوستۇڭ بىلهن سىلهرنى ياالپ ماڭغان چېرىكنـى بوغـۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىـپ، 

قاچار جهنۇب تهرىپى تاشقۇرغان بىـلهن، -سىلهر قاچار. قېچىپ كهتتىڭالر

ۋه ئافغانىستان بىلهن، شهرق تهرىپى گۇما ناھىيسى  غهرب تهرىپى كهشمىر

چـۆپ، پـاخپۇ، . بىلهن چېگرىلىنىدىغان بهشكهنتتاغقا يېتىـپ كهلـدىڭالر

بولۇڭ، بولۇڭ، قۇالنئالغۇدىن ئىبارهت بهش كهنتتىن تهركىب تاپقـان بـۇ 

تـاغلىق يېزىـدىكى ئىنقىالبىـي سهبداشـلىرىڭالر ۋه ئـاق كۆڭـۈل تـاغلىقالر 

  . باغرىغا باستىسىلهرنى ئىللىق 

بهشكهنتتاغنىڭ تېرىلغۇ تۇپرىقى ئاز بولغاچقا، بـۇ يهردىـن چىققـان 

شـۇڭا، قـاغىلىق . ئاشلىق چارۋىچىالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامداشقا يهتمهيتتى

چىرىكلهر كۆكيار يىزىسىنىڭ . بازىرىدىن ئاشلىق يۆتكهشكه توغرا كېلهتتى

ل قىلىۋالغاچقـا، ئاقمهسچىت كهنتىـده چـازا قـۇرۇپ، يـولنى قـاتتىق قامـا

تېـره، -چـارۋىلىرىنى، يـۇڭ-بهشكهنتتاغدىكى چارۋىچىالر ساتىدىغان مال
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سېرىقماي، قۇرت قاتارلىق يهرلىك مهھسـۇالتلىرىنى يـا قـاغىلىق بازىرىغـا 

ياغ سېتىۋېلىپ بهشكهنتتاغقا ئاچىقالماي، -ئهكىرهلمهي، يا بازاردىن ئاش

-چالالر ئاچ-سهلمهن قېرىتۇرمۇشتا ئىنتايىن قىينىلىپ، كچىك بالىالر، كې

ـــر ـــتىن بى ـــاتتى-زارلىق ـــپ كېتىۋات ـــرلهپ قىرىلى ـــتىگه . بى ـــڭ ئۈس ئۇنى

سېلىقنى ھهسسىلهپ -گومىنداڭچىالر ئۆچ ئېلىشنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، باج

دهسلهپكى قهدهمده ھهسـهن . تاالڭنى كۆپهيتىۋتكهنىدى-ئاشۇرۇپ، بۇالڭ

  . نىدىبهگ قاتارلىق قىرىق نهچچه ئىنقىالبچى تۇتقۇن قىلىنغا

ئــــاخىر بهشــــكهنتتاغ خهلقــــى ئهمهس، گومىنــــداڭنىڭ ۋهھشــــىي 

  . چېرىكلىرى سېنى بهشكهنتتاغ باغرىدىن سىقىپ چىقاردى

سهن ئۈچ قىزى بىلهن ئىنقىالبقا قاتناشقان ھاپىز بهگ ئىسىملىك بىر 

ئهمما، چېرىكلهر قوغالپ . قىرغىز ئادهم بىلهن كهشمىرگه قاراپ قاچتىڭالر

ھـاپىز بهگ قىزلىرىغـا . ڭ ئـۈچ قىزىنـى تۇتۇۋالـدىكېلىپ، ھـاپىز بهگنىـ

ســهن يهنه ئــالته ھهمراھىــڭ بىــلهن . تارتىشــىپ كهيــنىگه يېنىــپ كهتتــى

ــڭ ــاراپ مېڭىۋهردى ــمىرگه ق ــدى. كهش ــر ئى ــۇ ئېغى ــۇڭ تولىم ــات . پۇت ھاي

تهشنالىقى سېنى ئالدىڭغا ئىتتىرهتتى؛ پولكوۋنىـك تۇردىقـارىي بهگنىـڭ 

جـاراڭالپ، سـىنى كهيـنڭگه تارتـاتتى؛ ئاخىرقى بۇيرۇقى قۇالق تۈۋىڭـدا 

تاشئاخۇننىڭ ئۆز قولى بىـلهن قادىغـان بـايرىقى يۈرىكىڭـده لهپىلـدهپ، 

كـۆك «دهپ بۇيرۇق بېرىپ تۇراتتى؛ تـاغالردىكى »كهينىڭگه يان«:ساڭا

  .لهر ھوۋالپ، سېنى ئۆز توپىغا چىلاليتتى» بۆره

  .ئهمما، سهن بۇالرغا پهرۋا قىلماي مېڭىۋېرهتتىڭ

ــتىم« ــۇپ كېتىشــىنى د»بى ــداق بول ــڭ بۇن ــيىن مهن جاھاننى ــن كې ى

  .....ئويلىمىغان

سـهۋهبلهرنى كۆرسـىتىپ -سهن مۇشۇنداق ئويالپ، مۇشۇنداق باھانه

مۇشــۇنداق مېڭىــپ كهشــمىرگه، پاكىســتانغا، تــۈركىيىگه، . مېڭىۋهردىــڭ

سهئۇدى ئهرهبىستانىغا، زهيىنىددىن ۋه قايسىبىر ئۆزبىـك ئوفىتسـېر تـوال 

غان ئامېرىكىغـا، ئىشـقىلىپ قهيهر ھـۆر بولسـا، شـۇ يهرگه گېپىنى قىلىدى
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  . كهتمهكچى بولغانىدىڭ

تـوپ كــۈل رهڭ بۇلـۇتالر تهلـۋه شـامالالرنىڭ قوغلىشــى -كـۆكته تـوپ

ــى  ــىمالغا، ھېل ــۇبتىن ش ــى جهن ــا، ھېل ــىمالدىن جهنۇبق ــى ش ــلهن ھېل بى

ــاپىرنىڭ  ــهرىقكه ســۈرۈلۈپ، مۇس ــتىن ش ــى غهرب ــكه، ھېل شــهرقتىن غهرب

ــ ــاش تۆكۈشــكه تهمشــىلىپ كۆزىــدىن ئاقى دىغان ياشــتهك ھهســرهتلىك ي

  . تۇراتتى

ــىغا  ــۇنىڭ قارشىس ــا، ش ــاقتىن سوقس ــامال قاي ــهنمۇ ش ــۇنداق، س ش

سهرگهردان بولىدىغان ۋهتهنسىز بۇلۇتالرغا ئوخشـاپ -سۈرۈلۈپ، سهرسان

  .قېلىش ئالدىدا تۇراتتىڭ

  . يۈرىكىڭ پىژژىده ئېچىشىپ قالدى، ئهمما چىدىدىڭ

گىـت قهدىمكـى كـارۋان يـوللىرى بىـلهن ئـاخىر يـول باشـلىغۇچى يى

كـۆز ئالدىڭـدا چهكسـىز كهتـكهن . سىلهرنى كهشمىر تۇپرىقىغا دهسسهتتى

ئهمدى ئهينىڭالردىن قوغالپ كېلىدىغان ھېچكىم . زېمىن يېيىلىپ ياتاتتى

  . چېرىكلهرنىڭ زۇلىمىدىن تامامهن قۇتۇلغانىدىڭالر. يوق ئىدى

ھۈجهيرىلىرىڭ ۋىجدانىڭنى -نېرۋائهمما، يۈرىكىڭ، قهلبىڭ، بارلىق 

ســــهن بــــۇ قورشــــاۋدىن بۆســــۈپ چىقىــــپ . قورشــــاۋىدا قالغانىــــدى

  كېتهلهمسهنكىن؟

  .بىلمهيتتىڭ

چاتقــاللىق، -ئهمــمه بىــردىنال چــاۋار. شــۇڭا، داۋاملىــق مېڭىۋهردىــڭ

چايانالر -يىالن. تىكهنلىك يولغا كىرىپ قالدىڭ-چايانلىق، ئازغان-يىالن

. سهن بار كۈچـۈڭنى يىغىـپ قاچاتتىـڭ. التتىكۇشۇلداپ، ساڭا ھهمله قى

-يىــالن. تىكهنــلهر يــۈرىكىڭنى، قهلببڭنــى تىلىــپ قــان ئــاالتتى-ئازغــان

ھهمـله بىـلهن ....قـاۋانالر-پىـرلهر، توڭگـۇز-چايانالر، ئهجـدىھاالر، دىـۋه

ــى ــوغالپ كېلهتت ــپ، . ق ــاۋازىڭنى يىغى ــار ئ ــپ ب ــپ كېتىۋېتى ــهن قېچى س

  :ئىلتىجالىق بىلهن ۋارقىرىدىڭ

  !...زىر، سهن نهده؟خى -
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ــڭ سايىســىمۇ كۆرۈنمىــدى، ھهتتــا  ــا، خىزىــر تۇرمــاق، ئۇنى ئهمم

سـهن بـۇ قېـتىم . سهن چهكسىز ئۈمىدسـىزلهندىڭ. شهپىسىمۇ ئاڭالنمىدى

  :خىزىرغا ئهمهس، بىۋاسته تهڭرىگه ئىلتىجا قىلدىڭ

ئاھ خۇدا، نېمىشقا مېنىڭ قېشىمغا خىزىرنى ئهۋهتمهيسهن؟ خىزىرنى 

ا بــۇ مۈشــكۈلۈمنى ئاســان قىلمايســهن؟ نېمىشــقا مېنــى ئهۋهتىــپ، نېمىشــق

  !.....ھاالكهتتىن قۇتقۇزمايسهن؟

 :غهزهپلىك بىر نىدا كهلدى

  !ــ چۈنكى سهن قۇتقۇزىۋېلىشقا اليىق ئهمهس

  ــ نېمىشقا؟

  !ــ بۇنى ئۆزۈڭدىن سورا

  ــ نېمىشقا؟

  :قهلبىڭدىن شۇنداق بىر سادا كۆتۈرۈلدى

تۇغان گۇمراھ ئادهمنى ھاالكهتتىن ــ سهن، تهڭرىنىڭ قىساسىنى ئۇن

  قۇتقۇزۇپ قالمايدىغانلىقىنى بىلهمسهن؟

  .بىلمهيتتىڭ

ــ سهن تهڭرىنىڭ قهلبىدىكى گۈزهل كۈيلهر ـــ جهننهت ساداسىدىن 

ـــدىغانلىقىنى  مهھـــرۇم قالغـــان ئادهمنىـــڭ ئىلتىجاســـىنى قۇبـــۇل قىلماي

  بىلمهمتىڭ؟

  .بىلمهيتتىڭ

چـۈن بـارلىقىنى ئاتىغـان بىـر ــ سهن تهڭرىنىڭ ئهلنىڭ ھۆرلۈكى ئۈ

ــى  ــۇيرۇق ئهمهس، بهلك ــىي ب ــڭ شهخس ــدارنىڭ بهرگهن بۇيرۇقىنى بايراق

مامـاتى -ئهلنىڭ بۇيرۇقى ئىكهنلىكىنى ھېس قىاللمىغان ئادهمنىـڭ ھايـات

  بىلهن كارى بولمايدىغانلىقىنى بىلمهمتىڭ؟ 

  .بىلمهيتتىڭ

پاسـىق  ــ سهن تهڭرىنىڭ دۇنيادا ۋهتهنسىز ھۆر ئادهمدىنمۇ بىچاره،

ــىز ــزدهپ، ھۆرس ــۈك ئى ــدىغان، ھۆرل ــدىغانلىقىنى بىلمهي ــادهم بولماي -ئ
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ــدىن  ــىي بهندى ــهندهك ئاس ــدىغان س ــالپ قاچى ــى تاش ــىز خهلقن ئهركىنس

  نهپرهتلىنىدىغانلىقىنى بىلمهمتىڭ؟

  .بىلمهيتتىڭ

ــداش،  ــان قېي ــا قىلغ ــتىم ئات ــاختا بى ــا، س ــڭ، ئهمم ــاق، بىلهتتى ي

ىـي زهئىـپلىكلهر سـېنى ئـۇالرنى چۈشكۈنلۈك، ئۈمىدسىزلىك قاتارلىق روھ

  !بىلمهس قىلىۋهتكهنىدى

يــۇقىرقىالرنى تولــۇق بىلــگهن، بىلىــپ تــۇرۇپ بىلمهســلهر قاتارىغــا 

  .كىرىۋالمىغان ئادهملهرال ئهڭ مۇكهممهل ئادهم بوالاليتى

ئهگهر شــۇالرنى بىلــگهن بولســاڭ، بىلــگهن تهقــدىردىمۇ بىلمهســلهر 

. هڭ مـۇكهممهل ئـادهم بوالاليتىـڭقاتارىغا كىرىۋالمىغان بولساڭ، سهنمۇ ئ

  بوالالرسهنمىكىن؟

  ! ـــ ھوي سهمهندهر، نېمه ھاڭۋېقىپ تۇرىسهن؟ ئىتتىك ماڭ

. يــول باشــلىغۇچى دوســتۇڭنىڭ توۋلىشــى بىــلهن ئېســىڭنى تاپتىــڭ

سهن تېخـى . دوستلىرىڭ داغدام يولدا سهندىن خېلىال ئۇزاپ كهتكهنىدى

ــڭ ــايىقى جايىڭــدىال تۇراتتى ــا. ب ــڭ دهل چــۈنكى، باي ــرى ماڭغىنى تىن بې

  !ئۆزۈڭنىڭ قهلبى ئىدى

جهنـنهت -چۈنكى، قهلبىڭده گـۈزهل كـۈيلهر. ھهيران قالدىڭ ،شۇڭا

  !ساداسىدىن قىلچىمۇ ئهسهر قالمىغانىدى

  !يۈركىڭدىكى تاشئاخۇننىڭ بايرىقى قهيهلهرگىدۇر غايىپ بولغانىدى

ئهممـا، پولكوۋنىـك تۇردىقـارىي بهگنىـڭ ئـاخىرقى بـۇيرۇقى قـۇالق 

ــرا ت ــالماي، ئىج ــۇالق س ــا ق ــۇراتتى، گهرچه ئۇنىڭغ ــاراڭالپ ت ــده ج ۈۋىڭ

  .قىلىشتىن يالتىيۋالغان بولساڭمۇ

  :ئويلىدىڭ

مهن بۇ جهننهت ساداسىغا مىڭ مۇشـهققهتته ئېرىشـكهنىدىمغۇ؟ مهن 

تاشــئاخۇننىڭ بــايرىقىنى مهڭگــۈ لهپىلــدهتمهكچى بولغانىــدىمغۇ؟ مهن 

تۇتــۇپ، ئىنقىالبىــي  نــى»قۇرغــۇي«پولكوۋنىــك تۇردىقــارىي بهگــكه 
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قۇربانالرنىــڭ قىساســىنى ئېلىــپ، ئۇالرنىــڭ روھىنــى خــۇش قىلىــش 

  توغرىسىدا ۋهده بهرگهنىدىمغۇ؟

مهنمــۇ چىقىــپ كهتســهم، ئۇمــۇ چىقىــپ كهتســه، ھهممىمىــز چىقىــپ 

ــهك ــا ،كېتىۋهرس ــان -ئات ــا ماك ــۇرت، ئان ــا ي ــۇ ئان ــان ب ــوۋىمىزدىن قالغ ب

ــدۇ؟ ــرىكلهرگه مۇشــۇنداقال قاالم ــدىك ئهجــدادال! چې ــڭ كىن رنىڭ، بىزنى

قېنىمىز تۆكۈلگهن، ئهۋالدلىرىمىزنىڭمۇ كىنـدىك قېنـى تۆكۈلۈدىغـان بـۇ 

  !سۆيۈملۈك يۇرتىمىزنى چېرىكلهرگه مۇشۇنداقال تاشالپ بېرىمىزما؟

  :بۇ سۇئالىڭغا يۈرىكىڭ كهسكىن جاۋاب قايتۇردى

! كهتسهڭ كهت، مهن كهتمهيمهن!... ئۇنداق ئاسان ئىش  يوق! ياق«

گۆرۈمده ئانا يۇرتـۇم تـۇپرىقىنى ! ئۆز ۋهتىنىم تۇپرىقىدا ئۆلىمهن ئۆلسهممۇ

قۇچــاقالپ، رهقىبلىرىمنىــڭ يــۈركىگه يهنىــال غالىبــانه روھىــم بىــلهن 

  »!نهشتهردهك سانجىلىپ مهغرۇرانه ياتىمهن

  :سهن يۈركىڭنىڭ قارارىغا كهسكىن قوشۇلدۇڭ

  » !مهنمۇ«

وشلىشــىش سـهن شــۇنداق قارارغـا كېلىــپ، ھهمراھلىرىـڭ بىــلهن خ

  :ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ قېشىغا يۈگۈرۈپ كېلىپ

  .ـــ دېدىڭ! ـــ مهن يېنىپ كېتىمهن

  :ھهممىسى ھهيران قالدى

  ـــ نېمىشقا؟

  ـــ ساراڭمۇ سهن؟

  ...ـــ

خىياللىرىڭنى سۆزلهپ، ئۇالر بىلهن قۇچاقلىشـىپ -سهن بارلىق ئوي

  .خوشالشتىڭ

! ن تولغانىـدىقهلبىڭ يهنه گۈزهل كۈيلهر ـــ جهننهت ساداسى بىـله

قۇالق تۈۋىڭده پولكوۋنىك ! يۈركىڭده تاشئاخۇننىڭ بايرىقى لهپىلدهيتتى

  !تۇردىقارىي بهگنىڭ ئاخىرقى بۇيرۇقى جاراڭاليتتى



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

382 

ئهتراپىدا رهڭمۇ رهڭ ) ھهمراھلىرىڭنىڭ ھهممىسى قايتقانىدى(سىلهر 

تۈمهن قۇشالر خۇش -گۈللهر ئېچىلغان، بۇلبۇل، كاككۇك قاتارلىق تۈرلۈك

انلىرى بىلهن سايرىشىپ تۇرغان، ئىككـى ياقىسـدا سۈپسـۈزۈك سـۇالر زۇۋ

شىرىلداپ ئېقىۋاتقان نۇرانه يول بىلهن سۆيۈملۈك، ئۇلۇغ ئانا ۋهتىنىڭالرغا 

  .قاراپ مېڭىپ كهتتىڭالر

  

33  

  

شـۇڭا، سـهن دوسـتلىرىڭ . ئهمدى بهشكهنتتاغقا بېرىشقا بولمـايتتى

ى جايال مهتنىياز قازىنىڭ بىلهن خوشلىشىپ، كۆكيارنىڭ مومۇق كهنتىدىك

گهرچه سـهن بـۇ ئـادهم بىـلهن تونۇشمىسـاڭمۇ، لـېكىن . ئۆيىگه كهلـدىڭ

ئـۇ مۇشـۇ يۇرتنىـڭ قازىسـى بولـۇپ، ئهسـكهر . نامىنى كۆپ ئاڭلىغاندىڭ

تۈلۈك ھهل قىلىش قاتارلىق جهھهتلهرده ئىنقىالبقا -قۇبۇل قىلىش، ئوزۇق

  .ناھايىتى كۆپ تۆھپىلهرنى قوشقانىدى

قىرىق بهش ياشالردىكى، قىرقىم ساقاللىرى يۇپيۇمىالق  گهۋدىلىك،

-قىزىرىپال تۇرىدىغان يۈزىگه خويمـۇ ياراشـقان بـۇ ئـادهم سـېنى ئىـززهت

  .ئىكرام بىلهن قارشى ئالدى

بولمايال مهتنىياز قازى بىلهن سهن يهنه تۇتقۇن -ئهمما، بىر ئاي بوالر

ان گومىنتـۇهن قىلىنىپ، قاغىلىق بازىرىنىڭ شـهرقىي جهبۇبىغـا جايالشـق

مۇشــۇ تــۈرمىگه ئــۈچ يــۈز نهچــچه مهھبــۇس . تۈرمىســىگه قامالــدىڭالر

  .قامالغانىدىڭالر

گومىنـــداڭچىالرنىڭ . بىـــرلهپ ســـوراق قىلىنـــاتتىڭالر-ســـىلهر بىـــر

سورايدىغان گېپىنىـڭ تـايىنى يـوق، ھهدهپ قـامچىاليتتى، تېقىمىڭالرغـا 

ىلهرنى سوراق ئۇالرنىڭ مهقسىتى س... خىش قىستۇرۇپ كالتهككه باساتتى

بولمىسا سىلهردىن سـورىغۇدهك نـېمه . قىلىش ئهمهس، ئۆچ ئېلىش ئىدى

  بار؟
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. بىر كۈنى سهن يهنه مهتنىياز قازى بىلهن سوراققا بىلله ئاچقىلدىڭ

بـۇ . مهتنىياز قازىنى كـالتهككه بېسىشـقا باشـلىۋىدى، ئـۇ قارشـى چىقتـى

ى ھهم تۇنجى ئىككى ئايدىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق قارشى چىقىش ئىد

  .قارشى چىققۇچى ئىدى

ـــ ھـۇ ھـايۋانالر، نـېمه ئـادهمنى قىيناۋېرىسـهن؟ ئاناڭنىـڭ ھهققـى 

بارمىدى بىزده؟ سهنلهر نېمىنى بىلمهكچى؟ سورا، نېمىنى سورساڭ سورا، 

  !مهن جاۋاب بېرهي

قارىمۇتۇق چېھرى تېخىمۇ قارىداپ كهتكهن سوراقچى لـى لىيهنجـاڭ 

  :ئۆزىنى بېسىۋېلىپ سورىدى

  ـــ سهن تاغ ئوغرىلىرىغا ياردهم بهرگهنمۇ؟

  .ـــ بهرگهن

  ـــ نېمىشقا؟

ــاڭ، مهن دهپ  ــگهن بولۇشس ــمىدىڭما؟ بىلهلمى ــۇنىمۇ بېلىش ـــ مۇش ــ

ــۋهتته ســهندهك شــهھهر ســوراپ، ئهل باشــقۇرۇپ . بېــرهي، بىلىشــۋال ئهل

باقمىغـــان، شـــۇ ســـهۋهبتىن شـــهھهر سوراشـــنى، ئهل باشقۇرۇشـــنى 

يانهتنى بىلمهيدىغان، ئىنسانى خىسلهت يـوق، دى-بىلمهيدىغان، ئىنسان

  !ئادهمسىياق مهخلۇقالرنى يوقىتىش ئۈچۈن

بۇ سـۆزلهرگه چىـدىمىغان لـى لىيهنجـاڭ مهتنىيـاز قازىنىـڭ ئاغزىغـا 

مهتنىياز قازىمۇ سـوراقچىنىڭ يـۈزىگه غهزهپ . مۇشت بىلهن بىرنى قويدى

ۆزىگه كـ-قـان ئـارالش تۈكـۈرۈك لـى لىيهنجاڭنىـڭ يـۈز. بىلهن تۈكـۈردى

  .چاپلىشىپ قالدى

  !ياخشى!... ـــ ياخشى

كۆزىـــدىكى تۈكـــۈرۈكنى -لــى لىيهنجـــاڭ قوليـــاغلىقى بىـــلهن يـــۈز 

تــۈرمه ھويلىســىنى . ده، پۇشــتهك چالــدى -ئېيتىۋېتىــپ شــۇنداق دېــدى

  .مهھبۇسالر سهيناغا توپالندىڭالر. چېرىكلهر قاپالپ كهتتى

سـىلهرنى سـوراق كۆك قاپقارا بۇلۇتالر بىلهن قاپالنغانىدى، خۇددى 
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قىلىشقا تهقهززا بولۇپ، گهلهپـى شـىمىنىڭ يانچۇقىغـا قـولىنى سـېىلىپ، 

بۇياققــا مېڭىــپ يــۈرگهن ئــاۋۇ خــې  -مهيــداننىڭ ئوتتۇرســىدا ئۇيــاق

ئاسمان گۈلدۈرلهيتتى، گوياكى مهھبۇسـالرنى ڭ . تۈهنجاڭنىڭ كۆڭلىدهك

ارشىلىق چاقماق چاقاتتى، مىسالى مهتنىياز قازىنىڭ ق. نهپرىتىدهك-غهزهپ

  .كۆرسىتىش روھىدهك

 : سوراق باشالندى

  ...ــ

  .. .ــ

  ــ سهن نېمىشقا تاغ ئوغرىلىرىغا يانتاياق بولىسهن؟

  !ــ ئوغرى ئۇالر ئهمهس، سىلهر

ــ سهن ئۆزۈڭنىڭ قازىلىقىڭنى قىلىپ، دهۋاگهرلهر بهرگهن زهللهڭنى 

  يهپ، ئۆز ئىشىڭنى قىلىپ يۈرسهڭ بولمامدۇ؟

الىخـــانىلىق ئاشـــقازىنى بـــار ئـــاجۇالردىن ـــــ زهلـــله ســـهنلهردهك ب

  ئاشمايۋاتسا، مهن قايسى زهللهنى يهيمهن؟

  ــ تاغ ئوغرىلىرىغا ياالقچىلىق قىلىشىڭدىكى مهقسىتىڭ نېمه ئېدى؟ 

  !ــ سهنلهرنى يوقىتىشتى

  ــ يوقىتالىدىڭمۇ قېنى؟

يوقاتقىلى ئازال قالغاندا، سهنلهرنىڭ تهلىيىڭ . ــ ياق، يوقىتالمىدىم

  !بىراق، ھامان يوقىتىمهن. كېلىپ قالدى ئوڭدىن

  ــ ئهگهر ھازىرال جادۇغا بېسىپ ئۆلتۈرۈلسهڭچۇ؟

ــا  ــۇالر يوقىتالمىس ــدۇ، ئ ــانالر يوقىتى ــات قالغ ــهم، ھاي ـــ مهن ئۆلس ـ

  !ئهۋالدلىرىم چوقۇم يوقىتىدۇ

  ...ــ ئهگهر جىنايىتىڭگه توۋا قىلساڭ

  :مهتنىياز قازىم خې تۈهنجاڭنىڭ سۆزىنى بۆلدى

ئازادلىقىنى بوغۇپ، ئۇالرنى -نى سهنلهردهك خهلقنىڭ ھۆرلۈكــ توۋى

قۇل قىلىشقا ئۇرۇنغانالر قىلمـايزه، مهنـدهك ۋهتهن، خهلقنىـڭ ئـازادلىقى 
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  !ئۈچۈن كۈرهش قىلغۇچىالر توۋا قىالمدا؟ ھىم

  :خې تۇهنجاڭ باياتىن دېيهلمىگهن گېپىنى قايتا تهكرارلىدى

  .هپ توۋالد» ياشىسۇن پىرقه«ــ گۇناھىڭدىن كېچهي، 

  : مهتنىياز قازى مهردانىلىك بىلهن توۋلىدى

  !ــ يوقالسۇن پىرقه

ــــ تـاقىتى توشـقان خـې تۇهنجـاڭ ئهسـهبىيلىك بىـلهن ! ــ تاممادى

  !بۇيرۇق قىلدى، ـــ ئۇر،قاتتىق ئۇر

لى لىيهنجاڭ قوللىرىغا تۈكۈرۈپ، زهيى قامچا بىلهن مهتنىياز قازىنى 

  :ايتتى، سوراۋېتىپ ئۇراتتىئۇ ئۇرغاچ سور. ئۇرۇشقا باشلىدى

  !پىرقه ده» ياشىسۇن«ــ 

مهتنىياز قازىمۇ تولغىنىۋېتىپ، ۋارقىراۋېتىپ جاۋاب بېرهتتى، جاۋاب 

  :بېرىۋېتىپ تولغىناتتى، ۋارقىرايتتى

  !تۈپ يىلتىزىدىن مهڭگۈ يوقالسۇن... ــ يوقالسۇن

يۈركىڭالر چىرقىرايتتى؛ يۈركىڭالر تولغىنـاتتى؛ يـۈركىڭالر چاقمـاق 

  !چاقاتتى؛ يۈركىڭالر يامغۇر تۆكهتتى، خۇددى كۆكتهك

ــــ ســـهن چهنتـــۇالرنى ئـــادهم دېگىلـــى بولمايـــدۇ، ســـهن يـــاۋايى 

ـــــ دېــدى خــې تۇهنجــاڭ ! مهخلۇقالرغــا ئهزهلــدىن ياخشــىلىق ياراشــمايدۇ

يامغۇرلۇق ئاستىدا تۇرۇپ زهخىمناك يۈرىكىڭالرغـا نهشـتهر سـانجىپ، ــــ 

ــى تۇمشــۇقلۇققا  ــا ســوقتۇرماي، پىــرقه ســهن خهقن چوقۇتمــاي، قاناتلىقق

خۇددى ياغنىـڭ ئىچىـدىكى بـۆرهكتهك ئاسـراپ، خىزىـردهك بېشـىڭالرنى 

سىالپ، بهخىتلىك تۇرمۇشـقا ئېرىشتۈرۈۋاتسـا، يهنه تۇزكورلـۇق قىلىـپ، 

تـــاغ ئوغرىلىرىنىـــڭ يـــالىقىنى يالىشـــىپ، ئۇلـــۇغ، تـــوغرا، شـــهرهپلىك 

ماۋۇ ! يهت ئۆتكۈزۈشتۈڭپىرقىمىزگه ۋاپاسىزلىق قىلىپ، كهچۈرگىسىز جىنا

ياخشىلىق ياراشمايدىغان، ـــ خې تۇهنجاڭ قولى بىـلهن مهتنىيـاز قـازىنى 

ـــ تــاغلىق قــازى ھــۆرمهتكه ســازاۋهر  كۆرســىتىپ تــۇرۇپ داۋام قىلــدى، ــ

ئـۇ تېخـى ئۆلۈمـدىن . كوماندىرىمىز لـى لىيهنجاڭنىـڭ يـۈزىگه تۈكۈرۈپتـۇ
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سـهنلهرمۇ يــاۋاش . قېنـى، ئۇنىــڭ ھـالىنى ھـازىر كــۆرىمىز! قورقمـايمىش

  !...بىرلهپ-بولۇشمىساڭ، بىر

خې تۇهنجاڭنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئهمدىال ھوشـىغا كهلـگهن مهتنىيـاز 

  .قازى چهمبهرچاس باغالندى

  !ــ قېنى، لى لىيهنجاڭ، ئۆچىڭىزنى ئېلىۋېلىڭ

ــــ دېـدى لـى ! ــ رهھمهت، خې تۇهنجـاڭ، شـهپقىتىڭىزگه ھهشـقالال

  !ا، ـــ قېنى، جادۇنى ئهكېلىڭالرلىيهنجاڭ ھاياجانالنغان ھالد

ــاز قازىنىــڭ ئوشــۇقى جادۇنىــڭ بىســىغا  جــادۇ ئهكېلىنىــپ، مهتنىي

  :سىلهر چۇقان كۆتۈردىڭالر. توغرىالندى

  !ــ ھايۋانالر، ئۇنى قويۇۋېتىش

  !ــ توڭگۇزالر

  !ــ رهھىمسىز مهلئۇنالر

چۇقـانلىرىڭالر گۈلـدۈرلهيتتى، گويـاكى زېمىننـى لهرزىـگه -ئىسىيان

ــېلىۋا ــدهكس ــانجاق. تقان گۈلدۈرمامى ــىلهرنىڭ -س ــرىكلهر س ــانجاق چې س

سىلهر ھهدهپ يولقۇنـاتتىڭالر، . مهيدهڭلهردىن ئىتتىرىپ توسۇپ تۇراتتى

  .خۇددى ئارىسالندهك

  !ده» ياشىسۇن پىرقه«ــ 

  !ــ يوقالسۇن

لى لىيهنجاڭ جادۇنى گاچچىده بېسىۋىدى، مهتنىياز قازىنىڭ ئىككى 

ڭ تىزى، يوتىسى، زهكىرى، قولى، بىلىكـى، ئۇنى. پۇتى ئۈزۈلۈپ چۈشتى

  .ئارقىدىن كېسىپ تاشالندى-بېشى، ئارقا

شارقىراپ يېغىۋاتقان يامغۇر ئهمهس، سىلهرنىڭ كۆز يېشىڭالر ئىدى؛ 

ــاز  ــۋاتقىنى مهتنىي ــىڭىپ كېتى ــۇلۇپ يهرگه س ــلهن قوش ــىڭالر بى ــۆز يېش ك

ڭالر قازىنىــڭ قېــنىال ئهمهس، ســىلهرنىڭ ئانــا يۇرتقــا بولغــان مــۇھهببىتى

ئىسـيانىڭالر ئىـدى؛ ۋال ۋۇل -ئىدى؛ گۈلدۈرلىگىنى كۆك ئهمهس، غهزهپ

قىلىپ چېقىلغان چاقماق ئهمهس مهتنىياز قازىنىڭ قارشىلىق كۆرسـىتىش 
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  !روھى ئىدى

سىلهر مهتنىياز قازىچه روھ بىلهن قارشىلىق كۆرسـىتىپ، ئـۈچ كـۈن 

ــدىڭالر ــېالن قىل ــاچلىق ئ ــلهن ســۇئال. ئ ــىيان-شــۇنىڭ بى ه ســوراق ۋهھش

بۇ . قىيناشالر ئاخىرلىشىپ، سىلهر يهكهن تۈرمىسىگه يۆتكهپ كېتىلدىڭالر

ـــىققۇدهكمۇ يهر  ـــۇت س ـــامېرالردا پ ـــۇپ، ك ـــۈرمه بول ـــوڭ ت ـــايىتى چ ناھ

پىـت، . سېسىقچىلىقتا ئهركىن نهپهس ئـالغىلىمۇ بولمـايتتى. قالمىغانىدى

ــۇخلىغىلى  ــۇ ئ ــرى تۈزۈكرهكم ــدىن كېچىلى ــۈرگه، چۇســالرنىڭ كۆپلۈكى ب

ئاستىڭالردىن ئۆرلهپ تۇرغان زهي زهئىپ تېنىڭالرنـى تېخىمـۇ . ىبولمايتت

كۈنىسى بولـۇپ -يىتىم كۈنده-سىالق، ئۆلۈم-ئاغرىق. زهئىپلهشتۈرۈۋاتاتتى

ــۇراتتى ــر. ت ــا، بى ــدىغان بولس ــا -ئهگهر مۇشــۇنداق كېتىۋېرى ــى ئايغ ئىكك

سـىلهر مهتنىيـاز . قالماي، ھهممىڭالر قىرىلىپ كېتىشىڭالر مـۇمكىن ئىـدى

شـارائىتىڭالر بىـر  روھ بىلهن قارشـىلىق كۆرسـهتتىڭالر، تۇرمـۇش قازىچه

يىلىنىـڭ باھـار پهسـلىنى  -1948قهدهر ياخشىلىنىپ، ھايات قـالغىنىڭالر 

سىلهر يهكهن دهرياسـى بويىغـا يـاالپ . مىڭ مۇشهققهتته كۈتۈۋېلىشتىڭالر

چۈشــــكىچه شــــاللىقتا : كېلىنىــــپ، ئېغىــــر ئهمگهكــــكه ســــېلىندىڭالر

چۈشــتىن كېــيىن يهكهن دهرياســى كــۆۋرۈكىنى ياســاش ئىشــلهيتتىڭالر، 

گهرچه كۈننىڭ سـېرىقىنى كـۆرۈپ تۇرۇۋاتقـان . ئهمگىكىگه سېلىناتتىڭالر

سـىالق،  –بولساڭالرمۇ، ئېغىر ئهمگهك، ناچار تاماق تۈپهيلىدىن ئـاغرىق 

تاراقسـىز،  –ئـۆلگهنلهر يۇيـۇپ . يېتىم يهنىـال كـۆپ بولۇۋاتـاتتى –ئۆلۈم 

ئۆزىنى دهرياغـا تاشـالپ . ھالدا دهرياغا تاشلىۋېتىلهتتىچىراغسىز  –نهزىر 

ئهگهر قهلبىڭـدىكى . كۈنىسى چىقىپ تۇراتتى –ئۆلۈۋالىدىغانالرمۇ كۈنده 

جهنـنهت ساداسـى روھىڭنـى ئهمـلهپ تۇرمىغـان بولسـا؛  –گۈزهل كۈيلهر 

تاشئاخۇنىڭ ئۆز قـولى بىـلهن قادىغـان بـايرىقى يۈرىكىڭـده لهپىلـدهپ، 

بهتلهندۈرۈپ تۇرمىغان بولسا؛ پولكوۋنىك تۇردىقـارىي سېنى ياشاشقا رىغ

بهگنىڭ ئاخىرقى بۇيرۇقى قۇالق تۈۋىڭـده جـاراڭالپ، سـېنى ئىنقىالبىـي 

قۇربانالرنىــڭ روھىنــى خــۇش قىلىشــقا دهۋهت قىلىــپ تۇرمىغــان بولســا، 
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  .بهلكىم سهنمۇ زهرهپشان دهرياسىغا ئاللىبۇرۇن سىڭىپ كهتكهن بوالتتىڭ

چــالالر،  –ىمايۋاتقــان بىــر قىســىم قېــرى ئهمگهكــكه يار –ئىــش 

بۇالرنىڭ ئارىسىدا ھاپىز بهگنىڭ ئۈچ قىزىمـۇ . كېسهلمهنلهر قويۇۋېتىلدى

لېكىن، ئارىدىن بىر ئاي ئۆتكهنده، ھاپىز بهگنىڭ چوڭ قىـزى . بار ئىدى

ئـۇ بهشـكهنتتاغقا بېرىــپ، . پاتمىخـان الگېـردا يهنه پهيـدا بولـۇپ قالـدى

ئـوزۇق،  –تلۇق سالىمى بىلهن قوشۇپ ئـاش يۇرتنىڭ ئو –سىلهرگه ئهل 

 –سېرىقماي، ئۆلتۈرۈپ بېرىش ئۈچـۈن ئىككـى يـۈز نهچـچه تۇيـاق قـوي 

  .كۆمۈش ئهكهلگهنىدى –كاال، چېرىكلهرگه پارا بېرىش ئۈچۈن ئالتۇن 

ئايالردا قاغىلىقتىن ئېلىپ بېرىلغان ئۈچ يۈز نهچچه  -8يىلى  -1949

رىڭالر تۈرمىـدىن سـاق چىقىـپ، مهھبۇستىن ئاران بىر يـۈز ئهللىـك نهپىـ

ڭ بىـلهن يهنه »پهرشـته«سهن ئاناڭ، سىڭلىڭ، . يۇرتۇڭالرغا قايتتىڭالر

ئاخىر ھازىر ئۇنىڭ ئۆز . دېرىكىنى قىلدىڭ –جهم بولۇپ، زۇمرهتنىڭ ئىز 

بېكىسـتاندا ئىكهنلىكىنــى ئۇقــۇپ، قاسـىمجان قهمبىــرى ئېيتىــپ بهرگهن 

ئهممـا، ئـۇ . سېرغا خهت يازدىڭئادرېس بويىچه ئۆزبېكىستانلىق بىر ئوفىت

ئۈچ يىل بۇرۇن تـۈركىيىگه  –ئوفىتسېردىن زۇمرهتنىڭ بۇنىڭدىن ئىككى 

كۆچۈپ كهتكهنلىكى، ئادرېسىنى بىلهيدىغانلىقى ھه بىلىش ئىمكانىيىتىمۇ 

ــدى ــاۋاب خهت كهل ــىدا ج ــۇقى توغرىس ــۈپهيلى، . يوقل ــۇ خهت ت دهل مۇش

يهرلىـك «ته » ىـكهتيهرلىـك مىللهتچىلىكـكه قارشـى ھهر«يىلى  -1958

، مهتسالىنىڭ مهلۇم قىلىشى »چهت ئهلگه باغالنغان ئۇنسۇر«، »مىللهتچى

› قۇرغـۇي‹ -گومىنداڭنىڭ ئىشپىيونى «ۋه گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈشى بىلهن 

دېگهن نام بىلهن دۈشمهنگه ئاخبارات يـولالپ، ئـۇرۇش مهخپىيهتلىكىنـى 

زىيانغـا ئۇچراتقـان، ئاشكارىالپ، ئىنقىالبنى نۇرغۇن قېتىم ناھـايىتى زور 

يۈز نهچچه جهڭچىنىڭ ۋه دۈشمهن سېپىده مهخپىـي كـۈرهش قىلىۋاتقـان 

ــۆره‹ ــۆك ب ــان›ك ــهۋهبچى بولغ ــىغا س ــان بولۇش ــۇده قۇرب ــڭ بىھ » ...نى

  .لهر بىلهن قارىلىنىپ، يهنه قولغا ئېلىندىڭ»جىنايهت«دېگهندهك 

بىر كۈنى سـاقچىالر سـىلهرنى جامـائهت خهۋپسـىزلىك ئىدارىسـىنىڭ 
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بىـر چاغـدا . مكى سېپىلىنىڭ تۈۋىدىن ھاجهتخان كـولىغىلى سـالدىقهدى

ئـۈگىلىرى تېخـى  –كولىغان جايدىن تولۇق سېسىپ بواللمىغاچقـا، ئـۈگه 

قوللىرىغا  –ئاجراپ كهتمىگهن، خېلى مۇكهممهل ساقلىنىپ قالغان، پۇت 

كېچهكلىرىنىڭ مۇتلهق كـۆپ  –كىشهن سېلىنغان، گهرچه كىيىم  –كويزا 

كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما سهللىسىنىڭ ئازراق قىسمى بىلهن  قىسمى سېسىپ

كــالىچى ساپســاق قالغــان، ســول قولىنىــڭ چىمچىــالق  –تهســۋى، مهســه 

 –سهن شۇ تهسۋى ۋه مهسـه . بارمىقىنىڭ يېرىمى يوق بىر جهسهت چىقتى

كـــاالچتىن، بولۇپمـــۇ كېســـىۋېتىلگهن چىمچىـــالق بارمىقىـــدىن ئۇنىـــڭ 

ــدىڭ ــو. كىملىكىنــى تونۇۋال ــۇ ئ ــداڭچىالر ئ ــل بــۇرۇن گومىن ن ئىككــى يى

تهرىپىدىن تىرىك كۆمۈۋېتىلگهن ئۇستازىڭ ئۇستازىڭ راشـىددىن مـۇپتى 

ھهسرهت  –سهن چىرىپ كهتكهن جهسهتنى قۇچاقالپ ئهلهم . ھاجىم ئىدى

ــڭ ــالپ كهتتى ــداپ يىغ ــلهن بۇقۇل ــلىرىڭ . بى ــاچچىق ياش ــىمان ئ زهھهرس

ىماكـان قۇملۇقىغـا ئۇسـتازىڭنىڭ باغرىغـا سـىڭىپ كهتتـى، گويـاكى تهكل

تۆكۈلگهن يامغۇردهك؛ غهزهپلىك كۆز ياشلىرىڭ خـۇددى ھهسـهتخورنىڭ 

ــويزا  ــىپ كهتــكهن ك ــدهك دات بېس ــرهت بىــلهن  –كۆڭلى كىشــهنگه نهپ

  !تۆكۈلهتتى

  ــ نېمه بولدى، سهمهندهر؟

ــۇرۇنقى  ــل ب ــى يى ــون ئىكك ــاقچىالرغا ئ ــلىرىڭغا، س ــهن كامېرداش س

ابلىق كۆز يېشىڭ ئارقىلىق سۆزلهپ ئىشالرنى تىلىڭ ئارقىلىق ئهمهس، ئاز

  ...بهردىڭ

ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي، داغدۇغىلىق مـاتهم مۇراسـىمى ئۆتكۈزۈلـۈپ، 

دهپ » ئىنقىالبىـــي قۇربـــان«ئۇســـتازىڭ راشـــىددىن مـــۇپتى ھاجىمغـــا 

  .شهرهپلىك نام بېرىلدى

ئهممـا، ئـون . ئهپسۇسكى، سهن بۇ ماتهم مۇراسىمىغا قاتنىشالمىدىڭ

  !مه ھاياتىڭنى پۈتۈنلهي ماتهم ئىلكىده ئۆتكۈزدۈڭيهتته يىللىق تۈر

قىسـتاقالرغا بهرداشـلىق  –شۇنداق، سهن تۈرمىده ھهر خىل قىـيىن 
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يىلـى يهنىـال تولـۇق  -1975. بېرىپ، توپتـوغرا ئـون يهتـته يىـل ياتتىـڭ

  .ئاقلىنالماي، كېپىللىككه قويۇپ بېرىلدىڭ

مىد مهخسۇم ئهمما، راشىددىن مۇپتى ھاجىمنىڭ چوڭ ئوغلى ئابدۇلھه

يىلى ئۈچ يېرىم مىـڭ مـودىن ئـارتۇق تېرىلغـۇ  -1950. قويۇپ بېرىلمىدى

يېرىنى خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىگه تهقدىم قىلغان، ئىجـاره كېمهيـتىش، 

يهر ئىسالھاتى مهزگىللىرىده خهلق ئۈچۈن جـان پىـدالىق بىـلهن نۇرغـۇن 

ىي ئهمهلىـــي، ئىجـــابىي خىزمهتلهرنـــى ئىشـــلىگهن، ناھىيىلىـــك سىياســـ

ھۆكۈمهتنىـڭ  –مهسلىھهت كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى بولـۇپ، پـارتىيه 

مىلـــلهت، دىـــن، بىرلىـــك ســـهپ خىزمىتـــى ئۈچـــۈن ســـاداقهت بىـــلهن 

 -1958كۆرۈنهرلىك تۆھپىلهرنى قوشـقان ئۇسـتاز سـۈپهت بـۇ دوسـتۇڭمۇ 

شــىكايىتى،  –لهرنىــڭ غهيــۋهت » تىرىــك جهســهت«يىلــى بىــر ئوچــۇم 

ــۆھمهت  ــله –ت ــاملىرى بى ــك «ن بهتن ــۇر، يهرلى ــى ئۇنس ــارتىيىگه قارش پ

دېگهنـــــدهك » ...مىللهتچـــــى، ئهكســـــىيهتچىل تهشـــــكىالت قۇرغـــــان

ئۇ سهندىن بهش يىل . لهر بىلهن قارىلىنىپ قولغا ئېلىنغاندى»جىنايهت«

يىلى قويـۇپ بېـرىلگهن بولسـىمۇ، لـېكىن ئارىـدىن  -1980كېيىن، يهنى 

  .سهككىز ئاي ئۆتۈپال مهڭگۈلۈك كۆز يۇمدى

ىنى يېڭـــى دهۋرگه بېغىشــالپ، ئـــاخىر خــۇددى ســـهندهكال بــارلىق

ـــلىرىڭنىڭ،  ـــتلىرىڭنىڭ، سهپداش ـــان دوس ـــا ئېلىنغ ـــپ، قولغ قارىلىنى

زىيالىيالرنىڭ، ۋهتهنپهرۋهر دىنىي زاتالرنىڭ پاجىئهلىك ئۆلۈمى روھىڭنى 

ھارماي بازغانلىغان بولسىمۇ،لېكىن سېنىڭ پوالتسىمان روھىڭنى ھارمـاي 

ــــان بولســــىمۇ، ــــى  بازغانلىغ ــــېكىن ســــېنىڭ پوالتســــىمان ئىرادهڭن ل

. تهۋرىتهلمىگهن؛ ئۈمىد شامىڭنى، ئېتىقاد مهشئىلىڭنى ئۆچۈرهلمىگهنىدى

شۇڭا، سهن قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىنمـۇ يهنه داۋاملىـق مهخپىـي ھالـدا 

 –دېرىكىنى قىلدىڭ؛ توپتـوغرا ئهللىـك يىـل ئىـز  –نىڭ ئىز »قۇرغۇي«

خىرقى بۇيرۇقىمۇ قـۇالق تۈۋىڭـدهك پولكوۋنىكنىڭ ئا. دېرىكىنى قىلدىڭ

  .توپتوغرا ئهللىك يىل جاراڭلىدى
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  :قهلبىڭ ئازابلىق سوئالالر بىلهن تولغانىدى

خىزىرنىـڭ  –زهينىددىن، ھېلىقـى چۈشـۈڭ يادىڭـدىمۇ؟ باھـاردا «

قهلبىدهك ئاپئاق سهھهرده كـۆرۈپ، بىـزگه ئـۇرۇپ بهرگهن، دادام تهبىـر 

ــى  ــۇۋهتكهن ھېلىق ــاخىرىنى يۇت ــپ، ئ ــنىم بېرى ــدىمۇ، جې چۈشــۈڭ يادىڭ

  »دوستۇم؟

بۇنىڭ بىـلهن كارىـڭ يـوق ھالـدا سـهن . ئۇنىڭدىن نىدا كهلمهيتتى

  :ئۇنىڭ بىلهن غايىبانه مۇڭدىشىۋېرهتتىڭ

داداڭ چۈشــۈڭنى ! مېنىــڭ يادىمــدا؛ ھازىرقىــدهك ئېنىــق يادىمــدا«

ئىنســانالرغا رىزىــق تارقىتىــپ بهرگــۈچى پادىشــاھ بولىــدىغان ‹: ئــاڭالپ

بىـز . دهپ تهبىرىنىـڭ ئـاخىرىنى يۇتۇۋهتكهنىـدى› ...بىراقئوخشايسىز، 

ـــده جىمىـــپ  ـــۇر ھهســـرهت ۋه ئهپسۇســـلۇق ئىلكى ـــاڭالپ چوڭق بـــۇنى ئ

  »كهتكهنىدۇق، شۇنداقمۇ؟

  ...ــ

. ئاخىر چۈشۈڭ رېئاللىققـا ئايلىنىـپ، سـهن كاتتـا ئهمهلـدار بولـدۇڭ

.. .خهلقنـى رازى قىاللمىـدىڭ: لېكىن ئهمهلـدارلىقنى ئوبـدان قىاللمىـدىڭ

ئۇلـۇغ « -بولۇپمۇ ئاشـۇ ئاپهتلىـك يىلـالردا ... نامراتلىقنى تۈگىتهلمىدىڭ

: دا ئېغىـــر خاتـــالىقالرنى ســـادىر قىلـــدىڭ»مهدهنىـــيهت زور ئىنقىالبـــى

ئوقۇمۇشلۇق زىيالىيالرنى قوغداپ قېلىشنىڭ ئورنىغا ئۇالرغا زىيانكهشلىك 

. ۇقشــۇڭا ســېنى ئهيىبلهشــتۇق، تىلالشــتۇق، ھهتتــا قارغاشــت... قىلــدىڭ

ئۇنىڭ ئورنىـدا مهن بولغـان بولسـام، «: ئهمما، ھېچقايسىمىز ئۆزىمىزدىن

شۇڭا، سېنى خاتا چۈشىنىپ، . دهپ سوراپ باقمىدۇق» قانداق قىالتتىم؟

سـېنى چۈشـىنىش پۇرسـىتىنى قولـدىن . غهپلهت ئۇيقۇسىدا ئـۇخالۋهردۇق

ــات پۇرســهتلىرىنى  ــان تهرهققىي ــويغىنىمىز ئۈچــۈنال، نۇرغۇنلىغ ــپ ق بېرى

  ...لىمىزدىن بېرىپ قويدۇققو

سهن زهينىددىن زايىتوفنى چۈشىنهتتىڭ، چۈشهنگهنلىكىڭ ئۈچۈن، 

ئۇنىڭ بىلهن ئهنه شۇنداق غايىبانه مۇڭدىشااليتتىڭ، ئۇنىڭغا دهردىڭنـى 
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دهل شۇنداق بولغـاچقىال، . تۆكهلهيتتىڭ، ئۇنىڭ دهردىنى ئاڭلىيااليتتىڭ

ــاچ  ــك، ئ ــڭ تهڭلى ــر –گهرچه كۈنلىرى ــق، جهبى ــۋى  – زارلى ــا، مهنى جاپ

موھتاجلىق ئىلكىده ئۆتۈۋاتسىمۇ، يهنىـال ئـۇنى دوسـتانه مېھرىـڭ بىـلهن 

سـېغىناتتىڭ؛ قهلبىـڭ مهنىـۋى موھتـاجلىق ئىلكىـده چاڭقـاپ تۇرىسـمۇ، 

بىر ئهمهلدار دوستۇڭ ئهمهس، بىلىمـدار دوسـتۇڭنىڭ  –يهنىال ئۇنىڭدىن 

ىنىشـلىرىڭنى بارلىقىدىن پهخىرلىنهتتىـڭ؛ گهرچه ئۇنىڭغـا غايىبـانه سېغ

ئىزھار قىلىپ يازغان خهتلىرىڭ جاۋابسىز قېلىۋهرگهن، كۆڭلۈڭگه  يارىشا 

كىمدۇر بىرىدىن بىرهر قېتىم دۇئايىسـاالم ئهۋهتىـپ قويمىغـان بولسـىمۇ، 

يهنىال ئۇنىڭ بىلهن خۇددى ھهسهن بهگكه ئوخشاش غۇلىچىڭنى سـادهك 

  !التتىڭئېچىپ، قېرىنداشالرچه باغىرلىشىشنى كۈتهتتىڭ، ئارزۇ قى

ئهمما، شۇنچه يىل كۈتۈپمۇ، شۇنچىلىك ئارزۇ قىلىپمۇ، ساڭا ئۇنىڭ 

  .بىلهن دىدارلىشىش، باغىرلىشىش، مۇڭدىشىش نېسىپ بولمىدى

 -16ئاينىـڭ  -11يىلـى  -1976ئارىدىن ئوتتـۇز بىـر يىـل ئۆتكهنـده 

  .كۈنى ساڭا ئۇنىڭ بىلهن قايتا دىدارلىشىش نېسىپ بولدى

. ماش رهڭ سىرلىق بىر پىكـاپ توختىـدى بىر كۈنى ئىشىك ئالدىڭدا

ناھىيىنىڭ بىـر رهھبىـرى زهينىـددىن زايىتوفنىـڭ قاغىلىقنىـڭ داجهيـچه 

ــى، ســېنى سۈرۈشــته  ــېالن قىلىشــقا كهلگهنلىكىن ــانلىقىنى ئ ــاھىيه بولغ ن

قىلىپ، دهرھـال تېپىـپ كېلىشـكه ئـۆزىنى ئهۋهتكهنلىكىنـى ئېيتىۋىـدى، 

ىڭدىن ھاياجان، خوشاللىق، ئىچ –يۈرهكلىرىڭ دۈپۈلدهپ سوقۇپ،  ئىچ 

سـهن ئۇنىـڭ سـهندهك بىـر ئـاددىي دوسـتىنى . ئىپتىخـار قاينـاپ چىقتـى

ئۇنتۇپ قالمىغانلىقى ئۈچۈن ھاياجانلىناتتىـڭ، خۇشـاللىناتتىڭ؛ ئۇنىـڭ 

بىــلهن دىدارلىشــىش، خــۇددى ھهســهن بهگــكه ئوخشــاش باغىرلىشــىش 

  !پۇرسىتىنىڭ ئاخىر يېتىپ كهلگهنلىكىدىن ئىچتىخارلىناتتىڭ

زهينىـددىن، بـارمۇ سـهن، «ئهمما، باغىرلىشىش نېسىپ بولمىـدى؛ 

دهپ ۋارقىراپ، غـۇلىچىڭنى سـا قانىتىـدهك ئېچىـپ يۈگـۈرۈپ » ؟!ئاداش

بېرىپ، ئۇنىڭ بىلهن قهدىناسالرچه باغىرلىشىش ئهسال نېسىپ بولمىدى؛ 
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ماشـىنا بۇزۇلـۇپ قېلىـپ، ! قېنىپ مۇڭدىشىش نېسىپ بولمىدى –قېنىپ 

قونۇپ قالمىغان بولساڭ، بهلكىم نېسىپ بولۇشى مۇمكىن  چۆلده بىر كىچه 

  .بولغىيتتى

سهن ناھىيىلىك خهلق ھۆكۈمىتى قورۇسـىغا كىرىـپ كهلگهنـده، ئـۇ 

ئهتراپى ھهربىـي، مهمـۇرىي ئهمهلـدارالر، . مېڭىشقا تهمشىلىپ تۇرغانىكهن

دهپ »...؟!زهينىـددىن، بـارمۇ سـهن ھـوي«مۇخبىرالر بىلهن ئورالغاچقا، 

ىدىڭ؛ ئۇنىڭ بىلهن ھهسهن بهگدهك غۇلىچىڭنى سا قانىتىدهك ۋارقىيالم

پهقهت قـــول . ئېچىــپ، بۈركــۈتتهك ئۇچــۇپ كېلىــپ باغىرلىشــالمىدىڭ

ئامـــالىقمۇ؟  –تىنچلىـــق ... ئـــۆزلىرى –ســـىلى «ئېلىشـــىپ كۆرۈشـــۈپ، 

  .دېگهنلهرنىال دېيهلىدىڭ» ...بالىۋاقىلىرى ساقمۇ؟

بىر چىقسـا، يهنه . كىردىئۇ سېنى ئاالھىده جابدۇلغان بىر ياتاققا ئه

بىرى كىرىپ، بىر بىـرنېمه دهپ سورىسـا، يهنه بىـرى يهنه بىـرنېمه دهپ 

سوراپ، ئالدىڭغا ھهر خىـل نـازۇ نېمهتلهرنـى تىزىـپ، سـېنى تارتىنمـاي 

يېيىشكه زورالپ، زادىال مۇڭدىشىش پۇرسىتى بېرىشمىدى، خۇددى سـهن 

ىن زايىتوفنىڭ سهل ئاخىر زهينىدد. ئىچكىلى كهلگهندهك –بۇ يهرگه يهپ 

  :ئاچچىقى كهلدى بولغاي

ــ سىلهر بىردهم چىقىپ تۇرۇڭالر، كۆرۈشمىگىلى ئوتتۇز يىل بولغان 

  .دېدى قوپاللىق بىلهن!... بۇ دوستۇم بىلهن مۇڭدىشىۋاالي

  .ھهممىسى پايپاسالپ چىقىپ كېتىشتى

دهپ سـورىدى ئـۇ سـېنىڭ قـورۇق باسـقان  -ــ ئهھۋالىڭ قانداقراق؟

ــ ــۇر ئاقســېرىق ي ــان تهگســىز قوڭ ــال دهرياســى ئېقىــپ تۇرغ ۈزۈڭگه، خىي

  .كۆزلىرىڭگه سىنچىالپ قارپ

  :كىچىك تىنىپ قويۇپ جاۋاب بهردىڭ –سهن ئۇلۇغ 

  !ــ ياخشى ئهمهس، سهن ئويلىغاندىمۇ ناچار

  .ئۇ خىجىللىق ئوقچۇغان كۆزلىرىنى سهندىن ئېلىپ قاچتى

ئادهمنىڭ ئىچى ــ سهندهك بىر قهھرىماننى مۇشۇ كۈنگه قالغىنىدىن 
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ـــاردم ... ســـىيرىلىدۇ ـــتىن ي ـــولمىغىن، ساڭائىقتىســـادىي جهھهت ـــا ب خاپ

  .قىاللمىدىم

دېـدىڭ  –! ــ مهن سېنىڭ ئىقتىسادىي يـاردىمىڭگه مۇھتـاج ئهمهس

  .سهن گهپنى ئوچۇق قىلىپ

ئهمما، . قىسقا سۆزلهشتىڭالر –سىلهر ئۆتكهن كۈنلهر ھهققىده قىسقا 

هپسـىلىي، تهسـىرلىك قىلىـپ سـۆزلهپ تاغاڭ مامۇت ئهپهنـدى ھهققىـده ت

  .ئۇنىڭ ھېھرىنى قايغۇ ئهلهم قاپلىدى. بهردىڭ

دهپ ئۇ ھهسرهتلىك تىنىپ قويـۇپ ... ــ خېتىڭدىمۇ يېزىپتىكهنسهن

  .جىمىپ كهتتى

  ــ زهينىددىن، ھېلىقى چۈشۈڭ يادىڭدا بارمۇ؟

ســهنمۇ ئۇنىڭغــا . ئــۇ كۆزۈڭنىــڭ ئهڭ چوڭقــۇر تهكــتىگه شــۇڭغۇدى

ڭ قاپقـارا، ئويچـان كۆزلىرىـده بىردهمـدىال ھهسـرهتلىك ئۇنى. تىكىلدىڭ

نىپىز لهۋلىرى تىترهپ كهتتى، بهئهينى كهچ كـۈز . ياشالر لىغىرالپ قالدى

ــۇغ . ياپراقچىســىدهك ــۇ ئۇل ــگهن ئىسســىق ياشــالرنى ئ  –كــۆزلىرىڭگه كهل

ـــــا  ـــــدىلىنىپ، قارىچۇقۇڭغ ـــــهتتىن پاي ـــــان پۇرس ـــــك تىنىۋاتق كىچى

  .سىڭدۈرۈۋهتتىڭ

بۇ  -نادامهت ۋه خىجالهت بىلهن،  –دېدى ئۇ ھهسرهت  -ــ يادىمدا، 

ــدىغان  ــاخىرىنى كۆرمهي ــدىمۇ، ئ ــوپتىكهن، كۆرگهن چۈشــنى كۆرمىســهم ب

  .گهپكهن

  !ــ بۇ سېنىڭ قولۇڭدىن كېلىدىغان ئىش ئهمهس

ــ شۇنداق، مهن ئهقلىمنى تىپىـپ، گۇنـاھ پاتقىقىـدىن سـۇغۇرۇلۇپ 

جىـق تىرىشـچانلىق  چىقىپ، بۇ چۈشنىڭ ئاخىرىنى ئۆزگهرتىش ئۈچـۈن،

شۇڭا، ھهر قانچه . كۆرسىتىشكه باشلىغىنىمدا، ئاللىبۇرۇن كېچىككهنىدىم

قىلىپمــۇ چۈشــۈمنىڭ ئــاخىرىنى ئــۆزگهرتهلمهي، ئۇۋالچىلىققــا ئۇچرىغــان 

  !...خهلقنىڭ كهچۈرۈمىگه ئېرىشهلمىدىم –زىيالىيالرنىڭ 

قىسـمهت تهتـۈر كېلىـپ قالــدى . ـــ قىسـمهت، قىسـمهت دېـگهن شــۇ
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» سول«بۇنىڭ ھهممىنى سهندىنال كۆرۈشكه بولمايدۇ، بۇنىڭدا ! ۇئهمهسم

  !لۇشىيهننىڭ مهسئۇلىيىتى بار

ــــ ئهســـلىي بـــۇ مېـــنىڭال ئهمهس، پۈتكـــۈل مىللهتنىـــڭ، پۈتكـــۈل 

  !ئهمهلدارالرنىڭ ئورتاق كۆرگهن چۈشىكهن

ــان  ــوغرا چۈشــىنىدۇ، ســېنى ھام ــان ت ــق ســېنى ھام ـــ شــۇڭا، خهل ـ

همهلدار سۈپىتىده ئۇلۇغلىمىسـىمۇ، لـېكىن كهچۈرىدۇ، سېنى پاك، كاتتا ئ

  !ئۇلۇغ شائىر، يازغۇچى سۈپىتىده ئۇلۇغاليدۇ

مهنمۇ شۇنداق ئۈمىدتهمهن ھهم شـۇنداق بولۇشـىغا ! ــ رهھمهت ساڭا

  !ئىشىنىمهن

  ...ــ شۇڭا، ئۆزۈڭنى بۇنچىۋاال يىتىم، بىچاره، ئهيىبكار ھېس قىلما

اققا ئۇنىڭ كانىۋويى چۈنكى، يات. سۆزۈڭنىڭ داۋامى ئۈزۈلۈپ قالدى

  .كىرىپ قالغانىدى

  .ــ ماڭ، سهمهندهر، خاتىره ئۈچۈن سۈرهتكه چۈشۈپ قويايلى

ۋىژ . كۆك قاپقارا تۇمان بىلهن قاپالنغانىدى. سىلهر قورۇغا چىقتىڭالر

  .ۋىژ سوغۇق ئادهمنىڭ يۈزىگه نهشتهردهك سانجىالتتى –

  .سىلهر بىر پارچه سۈرهتكه چۈشتۈڭالر

قىش ئالدىدا سېنى چوڭقـۇر مېھىـر بىـلهن قۇچـاقالپ ئۇ ماشىنىغا چى

  :تۇرۇپ

 -!ــ سهن بىلهن كۆرۈشـكهنلىكىم ئۈچـۈن، ئىنتـايىن خـوش بولـدۇم

  .دېدى

  !ــ مهنمۇ

  !ــ خوش، كۆرۈشكىچه ئامان بول

ــتىڭالر ــده خوشالش ــق ئىلكى ــۇھهببهت ۋه جۇدالى ــۇر م ــىلهر چوڭق . س

  .ڭياشلىرىڭنىڭ مهڭزىڭ بويالپ ئاققىنىنى تۇيماي قالدى

  .ئۇزاق ئۆتمهي، ئۇنىڭ ئهمىلى تېخىمۇ ئۆستى

ــوقالپ  ــۆزۈڭنى يهنه ي ــده ئ ــۈڭ؛ ســېغىنىش ئىلكى ــۇنى كۈتت ســهن ئ
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كېلىشنى تهقهززالىق بىلهن كۈتتۈڭ؛ ھـازىرغىچه توپتـوغرا يىگىـرمه ئـالته 

  !يىل زارىقىپ كۈتتۈڭ، كهلمىدى

ئهممــا، ئــۆزى كهلمىگىنــى بىــلهن، كىتابخانىغــا ئۇنىــڭ رومــانلىرى، 

ئارقىـدىن  –ىلىرى، شېئىر توپالملىرى، سهھنه ئهسـهرلىرى ئارقـا ئهسلىم

... باراۋهرلىـك، ئـازادلىق –ئۇنىڭ ئهسـهرلىرىده تهڭلىـك . كېلىپ تۇردى

 –ئۇلۇغالنغانىدى؛ ئۇنىڭ ئهسـهرلىرىنىڭ چوڭقـۇر قاتالملىرىـدا تهڭلىـك 

باراۋهرلىك، ئازادلىق چاقىرىقى ئهكىس سادا قـايتۇرۇپ تـۇراتتى؛ ئۇنىـڭ 

لىرىده پۈتكــۈلئىنقىالبچىالر، بولۇپمــۇ داداڭ، مــامۇت ئهپهنــدى ۋه ئهســهر

ســــــهن چوڭقــــــۇر مــــــۇھهببهت، ئىالھىــــــي تهســــــۋىرلهر بىــــــلهن 

  .مهدھىيىلهنگهنىدىڭالر

سهن زهينىددىن زايىتوفنىڭ شۇ ئهسهرلىرى ئارقىلىق ئۇنىڭ بىـلهن 

يىلــى ئۇنىــڭ بىــلهن ئــاران بىــر  -1976. مۇڭدىشــاتتىڭ، سىردىشــاتتىڭ

ئۇنىڭغا دېيهلمىگهن، دېيىشكه ئۈلگۈرهلمىگهن گهپلىرىڭنى  كۆرۈشكهنده،

دېۋىالتتىڭ، سوراشقا پېتىنالمىغان، سوراشقا ئۈلگۈرهلمىهه سوئاللىرىڭنى 

ھهمـــمه ســـوئالالرنىڭ جـــاۋابى ئۇنىـــڭ ئهســـهرلىرىدىن . ســـورىۋاالتتىڭ

ئۇنىــڭ ئهســهرلىرىنى ئوقۇغانســېرى ئــۇنى شــۇقهدهر چوڭقــۇر . تېپىالتتــى

ــىنىۋاتاتتىڭ ــۇر  .چۈش ــۇنى چوڭق ــارقىلىق ئ ــهرلىرى ئ ــڭ ئهس ــهن ئۇنى س

  !چۈشهنگهنلىكىڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭغا شۇ قهدهر ھېسداشلىق قىالتتىڭ

نادامهتتىن  -ئهمما، سېنىڭ ھېسداشلىقىڭ ئۇنى خىجالهت، ھهسرهت

چـۈنكى، ھېسداشـلىق . خاالس قىلىپ، ھهرگىزمـۇ بهختلىـك قىاللمـايتتى

  ىلى بوالمدۇ؟قىلىش ئارقىلىق باشقىالرنى بهختلىك قىلغ

ــدۇ ــولغىلى ! بولماي ــك ب ــلهن بهختلى ــلىقى بى ــقىالرنىڭ ھېسداش باش

  .بولىدىغان بولسا، دۇنيادا بهختسىز ئادهم مهۋجۇت بولمايتتى

شۇڭا، سهن ئۇنى ھېسداشلىقىڭ ئارقىلىق بهختسىزلىكتىن قۇتقۇزۇپ 

قــۇدرهتكه ئىــگه  –ســېنىڭ ھېسداشــلىقىڭ ســېھرىي كــۈچ . قااللمايتتىــڭ

ى، ئهڭ ئــاۋۋال ئـۇنى بهىتســىزلىكتىن قۇتقـۇزۇپ قالغــان بولغـان بولسـىد
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چـۈنكى، ئـۇ خهلقنىـڭ نهپـرىتىگه قالغـان بهخـت قوينىـدىكى ! بوالتتىڭ

  !بهختسىز ئادهم ئىدى

  :ئۇنى ئالداشنى خالىمايتتىڭ

  !...ــ كهچۈر، سېنى ھازىر مهن قۇتقۇزالمايمهن

  ــ ئۇنداقتا قاچان قۇتقۇزۇۋالىسهن؟

خهلق سـېنى قاچـان  –ق ئۆزى قۇتقۇزىدۇ ــ سېنى مهن ئهمهس، خهل

كهچۈرسه، شۇ چاغدا بىچارىلىك، مۇساپىرلىق، غهمكىنلىك، مىسكىنلىك، 

نادامهت، خىجالهتتىن خاالس بولۇپ، بهختسىزلىكتىن مهڭگهۈ  –ھهسرهت 

شـۇڭا، . بىراق، بۇنىڭغا ئۇزاق بىر جهريان كېتىشـى مـۇمكىن! قۇتۇلىسهن

  !...مهڭگۈ سهۋچان بولۇشۇڭ كېرهك

سۈرهتنى خاتىرىنىڭ ئارىسىغا . كۆزلىرىڭدىن ياشالر تارامالپ ئاقاتتى

قىستۇرۇپ قويۇپ، يېشىڭنى تارىشـىدهك قېتىـپ كهتـكهن قولـۇڭ بىـلهن 

  .سۈرتتۈڭ

  

*           *          *  

  

قولۇڭــدىكى ئوقــۇپ ئــازال قالغــان  –ســهن خىيــالىڭنى مۇشــۇ يهرگه 

ده،  –قاتاشـتۇردۇڭ  دېـگهن قىسـمىغا» ئاي ھامـان چىقىـدۇ«كىتابنىڭ 

 .ئوقۇشقا باشلىدىڭ

 

34 

  

 ھامان چىقىدۇ يئا

. زهرهپشــان، قــاراقۇرۇم ۋادىســى غهلىــبه تهنتهنىســىگه چۆمگهنىــدى

قۇيـاش . قۇشالر يازنىڭ جۇشـقۇن ھايـات سـىمفونىيىلىرىنى ئورۇنـدايتتى

ــۈزهل، ھــۆر دۇن ــۇرانه ســهتھىده گ ــۈلهتتىن ــپ ك ــر قىلى ــايىڭالرنى زايى . ي
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ــارقىن ــاي  قهلبلهرنىــڭ ي ــۇن ئ ــدىغان تول ــا لهۋ تهڭــلهپ تۇرى ئۇپۇقلىرىغ

غىدهك مهزمۇت قانات قېقىپ كېلىۋاتقان ۋىسـال، بهخـت ھهققىـده ىسۇمۇر

ــيه قىالتتــى ــرىكمهي پىچىــرالپ، ئىالھىــي تهبهسســۇم ھهدى . ســىلهرگه زې

شېرىن ئىستهكلهرنىڭ باغىرلىشى بىلهن مهستىخۇشالنغان ياقۇت يۇلتۇزالر 

مهستخۇشلۇق ئىلىكىده ئۆتكۈزگهن قىسقا، ئهمما ساڭا مهتسالىنىڭ باغرىدا 

بهختىيار مىنۇتلىرىڭنى ئهسلىتىپ، سېنى ۋىسالغا، بهختكه، ھۆر ھاياتقـا 

  .تهقهززا قىالتتى، تهلپۈندۈرهتتى

بۇ ئىش دهل مهتسـالى بىـلهن ئۆتكـۈزگهن شـۇ شـېرىن مىنـۇتالردىن 

ۈنـۈپ ھۇزۇرلىنىپ، يېقىن كهلگۈسىدىكى بهختىيار كۈنلهرگه ئوتتهك تهلپ

  تۇرغان شېرىن، گۈزهل ھهم تهقهززالىق مىنۇتالردا يۈز بهردى؛

ــدا  ــا بويى ــهن دهري ــق  -س ــىل چىملى ــان ياپيېش ــدهك يېيىلغ مهخمهل

ئۈستىده كۆپكۆك ئاسمانغا كۆز تىكىپ، شـېرىن تهسـهۋۋۇرلىرىڭ غهربىـي 

ئۇپۇققـــــا بـــــاش قويۇشـــــقا تهمشـــــىلىپ تۇرغـــــان زور قۇياشـــــنى 

  .مهستىخۇشالۋاتاتتىڭ

ېخى مهتسالىنى ماڭدىمىكى دېسـهم، بـۇ يهرده ياتىسـهنيا، ــ سېنى ت

  خېنىم؟

بۇ سۆزنى ئاڭالپ، چۆچۈپ بېشىڭنى كۆتۈردۈڭ، دوستۇڭ بۈۋىپاتهم 

  .ساڭا قاراپ كۈلۈمسىرهپ تۇراتتى

يۈرىكىـڭ ئىنتىزارلىـق  ―؟ !نهگه كېتىۋاتىدۇ مهتسالى... ــ مهتسالى؟

  !ېنىم، ماڭئىشىڭنى قىل، خ ―ئىلىكىده دۈپۈلدهپ سوقۇپ كهتتى،

ــ راسـت شـۇ، دهريـا يـاقىالپ كېتىۋاتىـدۇ، پۈتمىسـهڭ، كهينىـدىن 

  .بېرىپ باق ئهمسه

ئۇ كهتتى، سهن ئاھۇدهك لىككىـده ئورنۇڭـدىن تـۇرۇپ، دهريانىـڭ 

  ...تاقالپ يۈگۈردۈڭ-قارشىسىغا قاراپ تاقالپ

سهن روتىغا قايتىپ كهلگهچكه، مهتسالى بىلهن كۆرۈشمىگىلى ئـون 

شۇڭا، ئۇنى شۇ قهدهر سېغىنىپ كهتكهنىـدىڭ، . نىدىنهچچه كۈن بولغا
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سېغىنىش ھېسسىياتلىرىڭ خۇددى زهرهپشـان دهرياسـىدهك كـۆۋرهيتتى، 

لهرزان تىترهيتتـى، قىپقىزىـل -يۈرىكىڭ سۆيگۈ تهشـنالىقى بىـلهن لهرزان

ــدهك  ــۈل بهرگى ــان ئهتىرگ ــق ئۇرۇۋاتق ــده بهرى ــڭ قۇيــاش مېھرى لهۋلىرى

ئېسـىلىۋېلىپ  چىڭگىلىكـتهكبوينۇڭغـا «: تهبهسسۇم بىلهن پىچىراليتتـى

  »!...چۈشمىسهم، سهت تاز

سهن يۇلغۇنلۇق ئىچىدىن چىقىپ شىپپىده توختاپ قالدىڭ، خۇددى 

چۈنكى، مهتسالى بىـر قـورام . ئوۋچىنىڭ ھىدىنى پۇراپ قالغان كېيىكتهك

  .سهن دهررۇ ئۆزۈڭنى دالدىغا ئالدىڭ. تاشنىڭ ئۈستىده خهت يېزىۋاتاتتى

ــاۋاش،  بىچــاره گېپىنــى دېــيهلمهي، ماڭــا خهت يېزىۋاتقــان گهپ، ي

  ...تارتىنچاق ئادهم دېگهنزه

ـــۇردى،  ـــۆيۈنۈش مهۋج ئ ـــۇردى، س ـــۇھهببهت مهۋج ئ ـــده م قهلبىڭ

  . پهخىرلىنىش تۇيغۇسى مهۋج ئۇردى

سهن مهتسالىدىن، ئۇنىڭ ساڭا بولغـان مۇھهببىتىـدىن، ئېتىقـاد ۋه 

  .ىۋاتاتتىڭئىنقىالبقا بولغان چهكسىز ساداقىتىدىن پهخىرلىن

ئهي شـــهپقهتلىك، ئۇلـــۇغ تهڭـــرىم، ئـــۇنى، ئـــۆز پاناھىڭـــدا «

بۇ دۇنيادا ئۇنىڭـدىن باشـقا تارتىشـقۇدهك، تىۋىنغـۇدهك، ! ساقلىغايسهن

يۆلهنگۈدهك كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇرۇپ، يۈرىكىمنى كۈلدۈرگىدهك ھېچنـېمهم 

 »!يوق

ــنى  ــر تاش ــنه بى ــا كىچىككى ــپ، قولۇڭغ ــى يىغى ــادىن تىلىڭن ئىلتىج

  .بىراق، ئاتقۇڭ كهلمىدى. ه، ئۇنىڭغا ئاتماقچى بولدۇڭد-ئالدىڭ

ياق، ئـۇنى ئۈركـۈتمهي، ماڭـا دهيـدىغان گهپلىرىنىـڭ ھهممىسـىنى 

  !خهتنى بهكمۇ تاتلىق يازىدۇ ئۇ ئوماق تاز. يېزىۋالسۇن

  .يۈرىكىڭ شېرىنغىنه ئهللهيلهندى

  .مهتسالى خېتىنى يېزىپ بولۇپ، ئهتراپقا ئالدىرىماي نهزهر سالدى

، شۇنچه خالىي جايغـا كېلىـپ يازمىسـىمۇ، چىملىقتـا يېتىـپ ئهجهب

  راھهتلهنگهچ يازسىمۇ بولتتىيا؟
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  . سهن ئورنۇڭدىن تۇرماقچى بولۇپ، يهنىال يالتىيىپ قالدىڭ

  !دهپال بىر قورقۇتىۋېتهي تازا» !ھاۋ«ئالدىمدىن ئۆتكهنده، 

دهل شۇ چاغدا سهن كـۈتمىگهن، تهسـهۋۋۇر قىلىپمـۇ باقمىغـان ھهم 

ۇر قىلىــپ بــېقىش خىيــالىڭغىمۇ كهلمهيــدىغان، تهســهۋۋۇرمۇ تهســهۋۋ

قىاللمايدىغان بىر مۆجىزه يۈز بېرىپ، سېنى يۇلغۇن تۈۋىگه تېخىمـۇ بهك 

چۈنكى، . مۆكۈندۈرۈپ قويدى، خۇددى ئوۋچىنى ماراپ ياتقان توشقاندهك

ئۇ خهتنـى يانچۇقىغـا سـالماي، ھېلىقـى قـورام تاشـنىڭ يېرىقىغـا تىقىـپ 

  قويىدۇ؟

قهلب ئهينىكىڭده بىر مۇدھىش گۇماننىڭ قاپقارا كۆلهڭگىسـى  نۇرانه

  .پهيدا بولدى

  ...مهتسالى ھهرگىز! ياق، ياق

ئۇنىڭ قارىسـى يوقالغانـدىن كېـيىن، . ئۇ ئالدىڭدىنال ئۆتۈپ كهتتى

ئاستا ئورنۇڭدىن تۇرۇپ، ھېلىقى قورام تاشنىڭ قېشىغا كهلدىڭ، خهتنى 

ئاالي، دېسـهڭ، يۈرىكىـڭ . مايتتىئېلىشتىن قورقاتتىڭ، ئهمما ئالماي بول

  .قولۇڭ سىرقىرايتتى-جىغىلداپ، پۇت

ئۇنىڭـدىن ئايرىلىـپ ! خۇدا، ئۇنى ئۆز پاناھىڭدا ساقال.. .!ياق، ياق

قالسام، بۇ دۇنيادا تارتىشقۇدهك، تىۋىنغۇدهك، يۆلهنگـۈدهك، كۆڭلـۈمنى 

ئاۋۇندۇرۇپ، ھايـاتىمنى قۇياشـتهك چاقنىتىـپ تۇرغـۇدهك ھـېچ نهرسـهم 

  !يدۇقالما

ـــاالرنى  ـــدىنمۇ شـــۇنداق ئىلتىج ـــۈك قاتالملىرى ـــڭ ئهڭ بۈي دىلىڭنى

خهتكه بىر قـاراپال ئۇنىـڭ مهتسـالىنىڭ . ئوقچۇتۇپ تۇرۇپ خهتنى ئالدىڭ

چــۈنكى، مهتســالىنىڭ خېتــى ســاڭا . خېتــى ئهمهســلىكىنى جهزم قىلــدىڭ

  .شۇنداق تونۇش، ئۇ ھهرگىز بۇنداق ئۆمۈچۈك پاچىقىدهك خهت يازمايتتى

  گهپ؟ بۇ خهتنى راستىنىال مهتسالى يازغاندهك تۇرسا؟بۇ قانداق 

بىـردىنال بـۇ خهتنىـڭ ئۇنىـڭ سـول قولىـدا يېزىلىۋاتقـانلىقىنى كــۆز 

  :ئالدىڭغا كهلتۈرۈپ، جىددىي ئوقۇشقا باشلىدىڭ
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ــدىن « ــتىن ماسلىشــىش ئۈچــۈن، ئهته جــۈمه نامىزى ئىچكــى جهھهت

يهكهن بازىرىغـا  ياراغالر جىنازىغا سېلىنىپ، قاغىلىق بىلهن-بۇرۇن قورال

ياراغالر ئۆمهر ھاجى داموللىنىڭ ئۆيىده، -قاغىلىقتىكى قورال. كىرگۈزۈلىدۇ

ياراغالر غادىگهرلىكتىكى ئهكرهم ساتىراشنىڭ ئۆيىـده، -يهكهندىكى قورال

تاڭ سـهھهرده قـاغىلىق . يېرىم كېچىده پارتىزانالرغا تارقىتىلىپ بېرىلىدۇ

  .بىلهن يهكهنگه تهڭال ھۇجۇم قىلىنىدۇ

  »  ــ قۇرغۇي                                                    

ــدىڭ ــۇرۇپال قال ــاپ، ســىيرىلىپ ئولت ــتىن توخت . يۈرىكىــڭ ھهرىكهت

پۈتكۈل ۋۇجـۇدۇڭ ئېرىـپ، ! يىغلىدىڭ، يىغلىدىڭ، بىر ئۆمۈر يىغلىدىڭ

  !كۆزۈڭ ئارقىلىق سىمابتهك ئېقىپ، زهرهپشان دهرياسىغا قوشۇلۇپ كهتتى

 .كهتتىڭ جاالق قاراپ-كۆزۈڭنى ئېچىپ، ئهتراپىڭغا ئاالق بىر چاغدا

 سهن ياپياشال تۇراتتىڭ؛ چۈنكى، .قاراپ تېخىمۇ ھهيران قالدىڭ ئۆزۈڭگه

ھهتتا ئۇپۇقتا قېتىپ قالغان  ئهتراپىڭدىكى ھهممه نهرسه ياپياش تۇراتتى؛

 ئهتراپىڭدىكى ھهممه نهرسه قېرىـپ، سهنچه، .قۇياشمۇ ياپياشال تۇراتتى

سـهنچه  ىدىن ياشناپ، باشقا بىر دۇنيا ھاسىل بولۇشى كېرهك ئىدى؛قايت

ھهتتا چىرىپ، مهڭگۈلۈك ھايات سهھىپهڭنى ئاللىبۇرۇن  ئۆزۈڭمۇ قېرىپ،

ــۈر  .ئېچىــپ  بولغــان بولۇشــىڭ كېــرهك ئىــدى ــر ئۆم چــۈنكى، ســهن بى

  ! ناھايىتى ئۇزاق زامانالر يىغلىغانىدىڭ يىغلىغانىدىڭ؛

  زادى نېمىشقا؟ نېمىشقا ئۇنداق بولمايدۇ؟

  .بىلمهيتتىڭ

زهرهپشــان . كهچكــى قۇيــاش غهربىــي ئۇپۇقتــا جىلۋىلىنىــپ تــۇراتتى

  .سهلكىن شامال ياشلىرىڭنى قۇرۇتۇشقا تىرىشاتتى. دهرياسى شاۋقۇناليتتى

بۇ سېنىڭ نىمه ئىش قىلغىنىـڭ؟ نـېمهڭگه ! ھهي مهتسالى، مهتسالى

نـېمه مهجبـۇر  نىمه يهتمهي شۇنداق قىلغىنىـڭ؟ سـېنى شـۇنداق قىلىشـقا

!... كۈمـۈش،-كۈمۈشما؟ زادى نـېمه؟ پـۇل، ئـالتۇن-قىلدى؟ پۇلما؟ ئالتۇن

  شۇنداقما؟
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  . توغرا قىياس قىلدىڭ

مهتســـــالى، ســـــهن ئىنقىالپـــــتىن بىكارغـــــا ئۈمىدســـــىزلىنىپ 

» قېچىـپ كىتىلـى، ۋاي قېچىـپ كىتىلـى«ده؟ بىكارغا -يۈرمهپتىكهنسهن

  ده؟-دهۋهرمهپتىكهنسهن

مېنـــى ئـــويالپ قويمىـــدىڭ؟ مېنـــى  مهتســـالى، ســـهن نېمىشـــقا

باغرى، -بىرمىزنىڭ جېنى، بهختى، يۈرهك -چۈشىنهتتىڭغۇ؟ ئىككىمىز بىر 

  ھهممىسى ئىدىققۇ؟-ئۈمىد يۇلتۇزى، يۆلهنچۈگى، ھهممه

ھه؟ ئاشـىق -ئېيتقىنه، مهتسالى، پۇل شۇنچىلىك قهدىرلىك نهرسىمۇ

ھۆرلـۈك، - دۇنيانىڭ نېمه كېرىكى؟ ئازادلىق-مهشۇقالر ئۈچۈن پۇل، مال-

كۈمۈشنىڭ نـېمه -ناراۋهرلىك ۋهپاك مۇھهببهت بار يهرده ئالتۇن-تىنچىلىق

كۈمۈشــنى بېســىپ ياتقــان قۇلــدىن، تهقىــپ -كېرىكــى؟ تاغــدهك  ئــالتۇن

ئهركىـن دىـۋانه ئۇلـۇغ ۋه بهختىيـار -خاقانـدىن ھـۆر-ئاستىدا قالغان شاھ

  !ئهمهسمۇ؟

-ۇڭنى قايتـاقولـ-سهن ئورنىڭدىن تۇرۇپ، دهريا بويىغا كېلىپ يـۈز 

ھىـدى پـۇراپ تۇرغـان چاڭسـىز ھـاۋادىن  ...ئۈرۈك، ئۈجمه. قايتا يۇيدۇڭ

سۈپسۈزۈك سۇ سـهتھىدىكى . تولدۇرۇپ سۈمۈردۈڭ -كۆكسىڭنى تولدۇرۇپ

ئۆز ئهكسىڭگه ــ ئاۋۇ كهچكى شهپهقتهك قىزىرىپ كهتكهن قوي كـۆزۈڭگه 

نداڭغا قاراپ، گهرچه مهتسالىنىڭ ئابدۇكېرهمنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق گومى

يـــۈز ســـهر كۈمـــۈش، ئهللىـــك ســـهر تىلالغـــا ســـېتىلغانلىقىنى قىيـــاس 

كۈمۈشـكه سـېتىلغانلىقىنى قىيـاس -قىاللمىساڭمۇ، لـېكىن ئۇنىـڭ ئـاتۇن 

قىاللىدىڭ؛ ئىسكهندهردىن پارۇلنى ئۇقىۋىلىپ، ئاتاكىغا ئۆتكهنده، ئۇنى 

ــدىڭ؛ پارۇلغــا ئاساســهن  ــدىن ئېتىــۋهتكهنلىكىنى قىيــاس قىاللى كهينى

اخۇن تېۋىپتىن ئاخپـاراتالرنى ئېلىۋىلىـپ، ئـۇنى يېڭـى ئاخپـارات ھېكىمئ

بېلهن قوشۇپ، يهنه دۈشـمهن قولىغـا يهتكـۈزۈپ بهرگهنلىكىنـى قىيـاس 

نىـڭ دهل »قۇرغـۇي«قىاللىدىڭ؛ ھېلىقى كېچىسى داداڭ ئـۇچىرۋهتكهن 

ــرىكلهرگه  ــى، چې ــۆره«مهتســالى ئېكهنلىكىن نىــڭ غــوجهخمهت » كــۆك ب
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بارات بهرگهنمۇ دهل شۇ مهتسـالى ئېكهنلىكىنـى ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئاخ

يهنه قايسـىبىر كـۈنى كېچىـده .! قىياس قىاللىدىڭ، ياق جهزىـم قىلـدىڭ

ئىككىڭالر بىلله ۋهزىـپه ئۆتهشـكه مېڭىـپ يېـرىم يولـدا ئايرىلىشـقا تـوغرا 

كهلگهچكه، سهن بىلهن خوشلىشپ بولۇپ، ساڭا تۇيدۇرماي كهينىڭـدىن 

ئاخبــارات  تىقىــپ قويىــدىغان پــور » رهكــۆك بــۆ«ئاســتا مــاراپ بېرىــپ، 

تېرهكنى كۆرۈۋالغانلىقىنى قىيـاس قىاللمىسـاڭمۇ، لـېكىن پـور تېرهكنىـڭ 

دېـگهن ئاخپـاراتنى تىقىـپ قويـۇپ، ›» قۇرغـۇي‹-سـهمهندهر«كاۋكىغا 

ــپ  ــۈيىقهس قىلى ــهمهندهرگه س ــڭ (س ــاراتتىكى خهتنى ــۇ ئاخپ ــۈنكى ش چ

خهت شـهكلى ئوپمـۇ يېزىلىش شهكلى بىلهن قولۇڭدىكى بۇ ئاخپاراتنىـڭ 

قىزلىقىڭنـى «قاتارىغـا چىقىرىـپ، » قۇرغـۇي«، ئـۇنى .)ئوخشاش ئىدى

ئۈچـــۈن )  ئهمىلىيهتته،ســـهن ھـــازىرمۇ قىـــز ئىـــدىڭ(» ئېلىۋالغـــانلىقى

ــۈ  ــپ، مهڭگ ــدىن يوقىتى ــانلىقنى، كۆزى ــاقچى بولغ ــۆچ ئالم ــدىن ئ ئۇنىڭ

، بـۇ »قىيـاس«بـۇ . خاتىرجهم بولماقچى بولغـانلىقىنى قىيـاس قىلـدىڭ

-ئۈگىلىرىڭنى لهرزىگه سېلىپ، يۈرىكىڭده غهزهپ-لىرىڭ ئۈگه » مجهز«

  .نهپرهت بومبىسى پارتىالتتى

  .ئهمما، ئىككىلىنىپ قالدىڭ

دوكـالت قىلمىسـام ... دوكالت قىلسـام تېخـى... قانداق قىلسام بوالر؟

  ...تېخى

  ...قهلبىڭده شىددهتلىك كۈرهش باشالندى

مـۇھهببهت ئۇرغـۇپ -گۈكۆز ئالدىڭدا ۋۇجۇدىدىن ھاياتى كۈچ، سـۆي

تۇردىغان ئاشىقىڭ مهتسالىنىڭ سۆيۈملۈك سېيماسـى زاھىـر بولـدى؛ كـۆز 

يۇڭـدىۋهتمهكچى، بـوينىنى -ئالدىڭدا بىر چاغالردا قانـاتلىرىنى يۇڭـداپ 

بولـۇپ قالغىنىغـا تويغۇزىـۋهتمهكچى » قۇرغـۇي«تولغاپ ئۈزۈپ، -تولغاپ

» قۇرغــۇي«هن بولغـان، تهييـار قولۇڭغـا چۈشـكهنده، داداڭ قـاچۇرۋهتك

زاھىر بولدى؛ كۆز ئالدىڭدا ئىسـكهندهر، ھېكىمئـاخۇن تېۋىـپ، يارلىقتـا  

زاھىر بولدى؛ كـۆز ... »كۆك بۆره«قۇربان بولغان يۈز نهچچه جهڭچى ۋه 
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ئالدىڭدا  ناھهق ئۇۋالچىلىققا ئۇچراپ، جېنىدىن ئايرىلغىلى تاسال قالغان 

ن كېچهلهيـدىغان، تهلىيىـدى -سابىق ئېرىڭ ــ دوستى ئۈچۈن ئۆز بهخت 

  !مهرد، ئاق كۆڭۈل، قهيسهر ئاكاڭ ــ سهمهندهر زاھىر بولدى

قهلبىڭــدىكى كۆرهشــته ئــاخىر مــۇھهببهت شــهرمهندىلهرچه مهغلــۇپ 

  .شۇڭا، ئۇرنىڭدىن دهس تۇرۇپ، پولك شىتابىغا قاراپ ماڭدىڭ. بولدى

دېـدى پولكوۋنىـك تۇردىقـارى  -ــ چاقىرتاي دهپ تـۇرۇپتىم تېخـى،

  . ھازىرال چاچقۇمغا بېرىپ ھېلىقى نهرسىلهرنى ئهكىلىڭبهگ،ــ سىز 

  .ئۇ بىر پارچه خهتنى قولۇڭغا تۇتقۇزدى

ــك،  ـــ پولكوۋنى ــۇرۇپ-ـ ــدىن ت ــدىڭ ســهن ئورنىڭ ــالت . دې ـــ دوك ـ

  .قىلىدىغان مۇھىم ئىش بار ئىدى

  !ــ كهلگهنده دوكالت قىلىڭ، بۇ ھهممىدىن مۇھىم

  .ــ بۇمۇ بهك مۇھىم ئېدى

قاراشقىمۇ چولىسى تهگمىـگهن ھالـدا نېمىنىـدۇر  پولكوۋنىك ساڭا   

  :ئىزدهۋاتاتتى، شۇڭا، ئۇ بىشىنىمۇ كۆتۈرمهستىن سورىدى

  ...ــ ھه؟

  ...!نى تاپتىم»قۇرغۇي«ــ مهن 

ــ پولكوۋنىك بېشىنى شارتال كۆتـۈرۈپ، ھهيرانلىـق ھهم خۇشـاللىق  

  :بىلهن سۆزۈڭنى بۆلۈپ سورىدى

  ...ــ ھه، ئابدۇكېرهمما ؟ياكى سه

  :سهنمۇ  پولكوۋنىكنىڭ سۆزىنى بۆلدۈڭ ــ

نىڭ شېرىكى »قۇرغۇي«ــ ياق، ئابدۇكېرهممۇ ئهمهسكهن، بىراق ئۇ 

  .بولۇشى مۈمكىن

  !ــ سهمهندهر؟

  !ــ ياق، سهمهندهرمۇ ئهمهس

  ئهمسه كېمكهن؟» قۇرغۇي«ــ 

  ...ــ باياتىن
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چـۈنكى شـىتاپ ئىشخانىسـىغا  . سۆزۈڭ مۇشۇ يهردىال ئۈزۈلۈپ قالـدى

كومانــدىرى ھهم ئــون ئــالتىنچى  ئۇيغــۇر پولكىنىــڭ كومانــدىرى برىگــاد 

سـهن بىـر . ئالته  ئوفىتسىر كىرىپ قالدى-ھاشىم خۈيجاڭ قاتارلىق بهش 

پولكوۋنىك . ئۇالر بهكمۇ ئالدىراشتهك كۆرنهتتى. چهتته ئايرىلىپ قالدىڭ

  :تۇردىقارى بهگ ساڭا قاراپ

خانىغا كىرىـپ ده، ئـۇالرنى باشـالپ ئىچكىركـى ئىشـ-ــ ئهته، دېدى

  .كهتتى

ئهمـدى ھهرگىـز ئۇچـۇپ » قۇرغۇي«ئهته دوكالت قىلساممۇ قىالي،  

  .كىتهلمهيدۇ

سهن شۇنداق ئويالپ، توقۇپ تهييار قىلىپ قويۇلغان ئاتقا مىنىـپ، 

قاغىلىقنىڭ شهرقى شىمالىدىكى ـــ تهكلىماكـان قۇملىقىنىـڭ گىـرۋىكىگه 

ر قاغىلىقتىن چېكىنىـپ سىله. جايالشقان چاچقۇم يېزىسىغا قاراپ ماڭدىڭ

چىققاندا، سهن پولكوۋنىك تۇردىقارى بهگنىڭ ھاۋاله خېتـى بىـلهن بىـر 

بۆلهك مهخپى ھۆججهت، ھهربى ئاخپىراتالرنى چاچقۇمدىكى بارات دېگهن 

بۇ نهرسىلهرنى پولكوۋنىكنىڭ نېمه (كىشىگه ئامانهتكه بېرىپ قويغانتىڭ 

مانـا ). ىنـى ئۇقمايتىـڭئۈچۈن بۇ ئادهمنىڭ سـاقالپ قويۇشـىغا بهرگهنلىك

ھازىر يهنه ئۇنىڭ ھاۋاله خېتى بىلهن شۇ نهرسىلهرنى ئهكېلىش ئۈچۈن، 

  . چاچقۇمغا قاراپ كېتىۋاتاتتىڭ

بارات زاڭ كۆكيارغا كېتىپ . بىراق ۋهزىپىنى ۋاقتىدا ئورۇندىيالمىدىڭ

قالغاچقا، بۈگۈن كېلهر، ئهته كېلهر دهپ، چاچقۇمـدا بىـر ھهپـته تـۇرۇپ 

  . قالدىڭ

تىنچى كۈنى كاچۇڭغا كېلىپ ھهيـرانال قالـدىڭ، چـۈنكى ھهمـمه يهت

  .يهرنى چېرىكلهر قاپالپ، تېرورلۇق، قىرغىنچىلىق باشلىنىپ كهتكهنىدى

بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇنىڭـدىن ئۈرۈمچىـده بىرلهشـمه » كۆك بۆره«

ــانلىقىنى،  ــق بىتىمــى«ھــۆكىمهت قۇرۇلغ ــاددىلىق تىنچىلى ــر م ــون بى » ئ

غانلىقىنى، يىگىتلهرنىڭ قۇراللىرى يىغىۋېلىنىپ، تۈزۈلۈپ، ئۇرۇش توختى
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ئۆگۈن ئېچىدىال زور تۇتقـۇن، زور قىرغىنچىلىـق -قايتۇرۇلغانلىقىنى، ئهته

  . ئۇقۇپ ساراسىمه ئىچىده گاڭگىراپ قالدىڭ. بولىدىغانلىقىنى ئۇختۇڭ

ــ مېنىڭ ئهمدى بۇ مۇناپىقالرنىڭ ئارىسىدا بىر مىنۇتمۇ تۇرغۇم يوق، 

  .سۆزىنىڭ ئاخىرىدا»ۆرهكۆك ب«ــ دېدى 

  ــ نېمه ئىش قىالي دهيسىز؟

ــــ دېـدى ئـۇ قهتئــى !ـــ شـىمالغا ـــ يىگىتلهرنىــڭ قىشـىغا كېـتىمهن

! قىلىپ، ــ بىز بىلله كىتهيلى، ماقۇلما؟ مهن سىزنى يول بويى قوغدايمهن

  .تهييارلىقمۇ قىلىپ قويدۇم

  ...شۇنداق كهتكۈڭ كهلدى، بىراق

  ...مېنىڭ... مهن... ــ بىراق

ــ ئهمدى كېچىكسهك، بهك كېچىكىپ قـالىمىز، تىـزرهك بىـر قارارغـا 

  !كېلىڭ، سىز كهتمىسڭىز مهن كېتىمهن

نىڭ مهتسالى ئىكهنلىكىنى،  شۇڭا »قۇرغۇي«گه »كۆك بۆره«سهن 

ــېچ يهرگه  ــالمىغىچه ھ ــىنى ئ ــڭ قىساس ــى قۇربانالرنى ــدىن ئىنقىالب ئۇنىڭ

  :كهتمهيدىغانلىقىڭنى ئېيتىپ بولۇپ مۇنداق دېدىڭ

ــ ئهته قاش قارايغاندا، مهن سىزنى ئۆيۈمده ساقالي، بىلله كېتىلى، 

  . ئۇنىڭغىچه مهن ئىشنى تۈگىتىپ تۇراي

بىز يهنه قايتېپ كېلىمىز، . گه خىالپلىق قىلدى»بىتىم«ــ گومىنداڭ 

  !نىڭ»قۇرغۇي«شۇ چاغدا جاجىسنى بېرىمىز 

  . بىراق سهن ئۇنىمىدىڭ

ـــ ئـۇ سـاڭا يهنه ئهسـكهرتىپ ــ مـاقۇل، ئهمسـه شـۇنداق بولسـۇن، 

قويــدى،  ــــ يــولالر قامــال قىلىنىشــتىن بــۇرۇن كېتىۋالمىســاق بولمايــدۇ، 

  ...ئھتىيات بىلهن ئىش قىلىڭ

شـۇنچه . ئاچاڭنىڭ ئـۆيىگه يېـرىم كـېچىلهر بىـلهن يېتىـپ كهلـدىڭ

 ...چارچاپ كهتكىنىڭگه يارىشا زادىال ئۇخلىيامىدىڭ-ھېرىپ
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*           *           * 

  

ــهن پ ــدى، س ــۇ يهرده تۈگىگهنى ــى ش ــى ۋهقهلىك ــىتنىڭ ئاساس وۋېس

چىمىر بولۇۋاتقىنىغا قارىماي، پوۋېسىتنى -كۆزۈڭنىڭ ياشاڭغىراپ، ئىمىر 

ئوقۇپ تۈگىتىۋېتىپ، ئاندىن مهتسالى ھهققىده خىيال سۈرمهكچى بولۇپ، 

 .پوۋېسىتنىڭ خاتىمىسىنى ناھايىتى جىددىي  ئوقۇشقا باشلىدىڭ

  

  خاتىمه

  

ـــڭ كى ـــۈۋهتتىئېتى ـــلىرىڭنى ئۈركۈت ـــال قۇش ـــنهپ، خىي ـــهن . ش س

. ئورنۇڭدىن تۇرۇپ، ئىشىك ئالدىغا چىقىپ، تۈگمهن  تهرهپكه قارىـدىڭ

  . ئهمما مهتسالىنىڭ، يا ئاچاڭنىڭ قىزى رابىيهنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمهيتى

ــكهن ــۆيىگه كهت ــزدهپ ئ ــۇنى ئى ــا، ئ ــده بولمىس ــالى تۈگمهن  مهتس

  .ئوخشايدۇ

  .هق تاۋلىنىپ تۇراتتىشهپ. قۇياش ئولتۇرغانىدى

سهن ئىشىك ئالدىدىكى ئېرىقتا شىلدىرالپ ئېقىۋاتقـان كهھرىـۋادهك 

پـــاكىز يۇيــۇپ، چـــاچلىرىڭنى -قولـــۇڭنى پــاك-سۈپســۈزۈك ســـۇدا يــۈز

تۈزهشتۈرگهچ مهتسـالى بىـلهن ئېلىـپ بېرىلىـدىغان رهھىمسـىز ئۇرۇشـنى 

  :تهسهۋۋۇر قىلىشقا باشلىدىڭ

ــالى كهلــدى ــ. مهتس ــهن زورۇقــۇپ كۈلۈمس ىرهپ، ئــۇنى قىــزغىن س

  :سورىدى. كۈتىۋالدىڭ

  ــ قاچان كهلدىڭ؟

ــ سهن ھۆججهت، ئاخباراتالر ھهققىده سـۆزلهپ ... ــ ئاخشام كهپتىم

بولغاندىن كىيىن، ــ بىر تېلگىراف ئاپپاراتىمۇ بار تېخـى، ـــ دهپ يالغـان 

ئېيتىپ، داۋام قىلدىڭ، ــ بۇ نهرسىلهرنى بىر يهرگه تىقىپ قويايلىمىكى 

  سهنچه، نهگه تىقىپ قويساق بوالر؟. ، سېنى قىچقىرتىپتىمدهپ
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ــدى ــردهم ئويالن ــۇ بى ــلىرى . ئ ــكىلهڭ قاش ــوم، ئۆس ــاقتهك ت ــۇ بارم ئ

  :ئاستىدىكى يوغان، ئويچان كۆزلىرىنى ساڭا تىكىپ

  . ــ بىزنىڭ تۈگمهنگه تىقىپ قويىمىزمۇ يا؟ ــ دېدى

  ...قالساــ ياق، تۈگمهن بهك زهي، سايمانلىرى داتلىشىپ، بۇزۇلۇپ 

  :ئۇ گىپىڭنى بۆلدى

  ــ مهيلى بۇزۇلۇپ قالسا، ئۇنىڭ نېمه الزىمى ئهمدى؟ 

ــا ــپ قالس ــادهم ئهۋهتى ــيىن ئ ـــ كى ــۇرىلى... ـ ــاق تاپش ــانهتنى س . ئام

ــتىن تۇرمايۋاتىــدۇ ئــۇرۇش يهنه باشــلىنىپ . دۈشــمهنلهر ۋهدىســىده ھېلى

  ! قالسا، الزىمى بولىدۇ

ــۇ ــك ئۈچــۈن يهنه ئ ــق، باراۋهرلى ــىنى ســهن تىنىچلى رۇش باشلىنىش

  . شۇڭا، مهتسالى ساڭا قاراپال قالدى. شۇنداق ئارزۇ قىالتتىڭ

  ــ قانداق دېدىم، مهتسالى؟

  .ئۇمۇ توغرا بولدى ئهمدى... ــ شۇ

ــ سهن كىرىپ سامانلىقنى كولىغىن، مهن ئۇنى كونا كىگىزدهك بىـر 

  . نهرسىگه يۆگهپ چىقاي

سـهن بىردهمـدىن  .ئۇ كهتمهننـى ئېلىـپ سـامانلىققا كىرىـپ كهتتـى

ســامانلىق دىمىــق، قـــاراڭغۇ، . كىــيىن ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن كىردىــڭ

ئۈستىدىكى كىچىككىنه تۈڭلۈكتىن كهچكـى شـهپهق جىلۋىسـى تۆكۈلـۈپ 

  . تۇراتتى

  ۇم؟»قۇرغۇي«ــ كوالپ بولدۇڭما، 

ئـۇ دىررىـده چۆچـۈپ، تىپىـرالپ . سهن ئۇنىڭغا سىنچىالپ قارىدىڭ

قــارىمۇتۇقراق كهلــگهن . ا تىكتــىكهتــكهن ئاشــىقانه كــۆزلىرىنى ســاڭ

ئـۇ . سىپسىلىق يۈزى بىر قارىـداپ، يهنه ناھـايتى تېـزال ئهسـلىگه كهلـدى

ۋىسال خهۋىرىنى ئاڭلىغان ئاشىقتهك چېھرىگه ۋىللىده كۈلكه يۈگۈرتۈپ، 

قىرلىق بۇرنى ۋه يارىشىملىق بۇرۇتلىرىدا مهرۋايىتتهك يالتىراپ تۇرغان تهر 

  : ىلهن سۈرتۈۋېتىپتامچىلىرىنى قولىنىڭ كهينى ب



 ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى  2012 يىل 1- ئاي

 

409 

ــ دېدى ئۇ ئاشىقانه ھاياجان ! ــ گهپلىرىڭ بهكمۇ تاتلىقيا، بۈگۈن؟

  بىلهن، ــ قانداق، قولۇڭغا قونىمهنمۇ يا؟

  ــ بهك قونغۇڭ كىلىۋاتامدۇ؟

  !...قونغۇم كىلىپ خۇددى! ــ قونغۇم كهلمهي ئۇ

  ــ بىراق ئهمدى قونالماسسهنمىكى؟ 

  ...ئهمدىنېمىشقا؟ ئۇرۇش تۈگىدى، ..ــ نې

ــ يـاق، تۈگىمىـدى، ئىككىمىزنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئـۇرۇش تېخـى 

  ! بۇ ئۇرۇش مهڭگۈ داۋاملىشىدۇ. تۈگىمىدى

سهن شۇنداق دهپ، شـارتال قىلىـپ تاپانچـاڭنى چىقىرىـپ، ئۇنىـڭ 

  .ئۇ گاڭگىرىغىنىدىن تۇرۇپال قالدى. كۆكسىگه تهڭلىدىڭ

  ...چاقچاق...زۇمرهت...بۇ...ــ بۇ

  ! چاق قىپتۇ؟ كۆتۈره قولۇڭنىــ كىم ساڭا چاق

  ساراڭ بولۇپ قالدىڭمۇ، نېمه؟ ... سهن... ــ سهن

  ! ــ مهن ساراڭ ئهمهس، ساراڭ بولۇپ قالغىنى سهن

  . گۇگۇم قىستاپ كىلىۋاتاتتى، ئالدىرىمىساڭ بولمايتتى

  !ــ ماۋۇ نېمه؟

سهن مهتسالى تاشنىڭ يېرىقىغـا تىقىـپ قويغـان ئاخبـاراتنى ئۇنىـڭ 

ئۇ ئاخبـاراتنى ئۇيـان چـۆرۈپ، بۇيـان چـۆرۈپ . زۇپ قويدۇڭقولىغا تۇتقۇ

  . ئوقۇشقا باشلىدى، بىراق قاراڭغۇدا ئوقۇيالمىدى

  . ــ سهن ئوقۇيالمىغان بولساڭ، ئۆزۈم ئوقۇپ بېرهي

سهن بۇ ئاخباراتنى قانداق قىلىپ قولغا چۈشۈرگهنلىكىڭنى سۆزلهپ 

  . ئوقۇدۇڭبولغاندىن كىيىن، ئۇنىڭ قولىدىن ئالماي تۇرۇپ يادقا 

  .بۇنى ئاڭالپ، ئۇ ساڭا يالۋۇرۇشقا باشلىدى

  ! ــ يالۋۇرۇپ ئاۋاره بولما، كۆتۈره قولۇڭنى

ئۇنىڭ بۇرۇنقى قهھرىمـانه روھىـدىن قىلچىمـۇ . ئۇ قولىنى كۆتۈردى

ئـۇنى شـۇ تـاپتىكى شـهرمهنده ھـالىتىنى خهلىقئـالهم  . ئهسهر قالمىغانىدى
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  ...بىراق. ئالدىدا سازايى قىلغۇڭ بار ئىدى

  ...مهن چۈشهندۈرهي... مهن...ئهسلى... ــ بۇ

ئاڭالشـنىڭ نـېمه . ئۇنىڭ چۈشهندۈرۈشلىرىنى ئاڭلىغۇڭ يوق ئىـدى

  زۆرۆرىيتى ئهمدى؟

  . گۇگۇم يېيىلغان، شهپهق جىلۋىسىدىن ئهسهرمۇ قالمىغانىدى

ـــ شــۇنداق، مهن ــڭ ...، ســېنى دهپ»قۇرغــۇي«مهن ...ـ ئىككىمىزنى

  ...تۇرمۇشىنى دهپ

ئىقرار قىلمىسـىمۇ، . ئۇنىڭ ئىقرارىنىڭ الزىمى يوق ئىدىھازىر ساڭا 

ــايى قىلمىشــلىرىنى ئىســپاتالپ  ــارلىق جىن ــارات ئۇنىــڭ ب قولىــدىكى ئاخب

  . تۇراتتى

بۇنىڭ ساڭا نېمه پايدىسى ...مېنى ئۆلتۈرگىنىڭ بىلهن، بۇ... ــ مېنى

  چېرىكلهرنى ئۆلتۈرۈپ بوالالمسهن؟ ...ئهمدى؟

، »قارغـا«، »قۇرغـۇي«نى سـهندهك ــ بۇ قىيىن ئهمهس، ئهڭ قىيى

  !الرنى ئۆلتۈرۈش» قۇزغۇن«

  ...خاتىرىسىنى قىلىپ، مېنى-مۇھهببىتىمىزنىڭ يۈز... ــ مۇ

  ! ــ قۇرۇپ كهتسۇن ئۇنداق مۇھهببىتىمىز

» كۆك بـۆره«سىرتتا . گۇگۇم شىددهت بىلهن باستۇرۇپ كهلگهنىدى

تى، گويـاكى پۈتكۈل ۋۇجۇدۇڭ تىترهپ كهت. ھۇۋالپ سېنى چاقىرىۋاتاتتى

ئـــۇ . كۇرجـــۇكنى باســـتىڭ. كهچ كـــۈزدىكى  نهرگىـــس ياپراقچىســـىدهك

سول كۆكسىدىن قارامتۇل قان يـامراپ چىقىـپ، بايـا  . ئوڭدىسىغا چۈشتى

ئۇنىـڭ كـۆزلىرى ئوچـۇق ھالـدا . ئۆزى كولىغان ئورىغا ئېقىشـقا باشـلىدى

ــدى ــپ قالغانى ــىز قېتى ــۈگه. تهبهسسۇمس ــپ، ئ ــده قىلى ــڭ پىژژى  -يۈرىكى

ــىئۈگىلى ــدىن يىغــا پــارتالپ چىقت دوڭغىيىــپ ئۇنىــڭ قولىــدىكى . رىڭ

ئاخباراتنى ئېلىپ يانچۇقۇڭغا سالغاچ ئوچۇق قالغان كۆزلىرىنى يۇمدۇرۇپ 

ھهسرهتلىك كۆز ياشلىرىڭ ئۇنىڭ مهڭـزىگه تـورۇكالپ چۈشـۈپ . قويدۇڭ

  .قېتىپال قالدى
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چـۈنكى، . مېنى كهچۈرگىن، بۇنىڭـدىن باشـقا ئامـال يـوق... مېنى«

ــالالھ ــۇل  ئ ــىنى قوب ــڭ ئىلتىجاس ــق قهۋمنى ــى جى ــاپىق ۋه چېقىمچىس مۇن

  »!قىلمايدۇ

سـهن سـامانلىقنىڭ ئىشــىكىنى زهنجىرلهۋېتىـپ تىلىڭنـى، دىلىڭنــى  

  :ئىلتىجاغا مهجبۇر قىلدىڭ

ـــدىن « ـــۈرۈش قولۇم ـــېنى كهچ ـــالى، س ـــۈرگىن، مهتس ـــى كهچ مېن

  !كهلمهيدۇ، سېنى كهچۈرۈش ھوقۇقۇم يوق

  »!ى جهننهتته قىلغىنئاھ خۇدا، ئۇنىڭ ياتقان يېرىن

سهن مۇناپىقنىڭ جهننهتكه كىرهلمهيـدىغانلىقىنى بىلىـپ تۇرۇپمـۇ، 

شــۇ ئــارقىلىق ســهن ئــۇنى . ئۇنىڭغــا يهنه ئــالالھتىن جهنــنهت تىلىــدىڭ

  ...ھهققانىيهت مهيدانىغا قايتۇرۇپ كهلمهكچى بولغانىدىڭ

سهن بۇ ئازاپلىق تهسهۋۋۇرۇڭدىن چهكسىز قانائهت ھاسىل قىلىـپ، 

مهتســالىنىڭ يهنىــال قارىســى . تهرهپــكه تهلمــۈرۈپ قارىــدىڭ تــۈگمهن

يۈرىكىڭـده پىژژىـده ئېچىشـىپ، . السسىده بولۇپ قالـدىڭ. كۆرۈنمهيتتى

  . ھهسرهت ئىلكىده تولغىنىپ كهتتىڭ

  ...نى كۈتهتتىڭ»كۆك بۆره«سهن 

  ....مهتسالىنى زارىقىپ كۈتهتتىڭ

تۇرۇشقان  ئىزتىراپلىرىڭنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن، شاخلىرىنى ئېگىپ

  . خانباغلىق ئۆرۈكتىن بىر نهچچه دانه يېۋهتتىڭ

  ...بهلكىم، ئهمدى سىلهرنى يىيىش قايتا نېسىپ بولماس

ئۇ ئاتتىن . ئالدىڭدىال پهيدا بولدى» كۆك بۆره«دهل شۇنداق پهيتته 

  :چۈشۈپال سورىدى

  ــ قانداق بولدى؟

  :سهن ھهسرهت بىلهن جاۋاب بهردىڭ

  ! هردىن تاپالمىدىمــ ئهتتىگهننىڭياقى ھېچ ي

  !ــ بولدى، بىز مېڭىۋىرهيلى
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نىــڭ قانــاتلىرىنى يۇڭــداپ، »قۇرغــۇي«ــــ يــاق، مهن ماڭمــايمهن، 

  !بوينىنى تولغاپ ئۈزۈۋهتمىگۈچه ھېچ يهرگه بارمايمهن

سـىز . ــ بىلهمسىز؟ تۇتقۇن قىلىش، قىرغىنچىلىق باشـلىنىپ كهتتـى

لهر بىزنىــڭ نىــڭ بــوينىنى تولغــاپ ئــۈزۈپ بولغــۇچه چېــرىك»قۇرغــۇي«

» قىساس ئون يىلـدىمۇ كـېچىكمهس«. بوينىمىزنى تولغاپ ئۈزۈپ بولىدۇ

نىڭ بوينىنى ھامىنى » قۇرغۇي«پاكىتنى چىڭ ساقالڭ، . دېگهن گهپ بار

ــالىمىز ــۇم ئ ــي قۇربانالرنىــڭ قىساســىنى چوق ــۈزۈپ، ئىنقىالبى ــاپ ئ ! تولغ

قـورال  بىـز يهنه قولىمىزغـا. گومىنداڭچىالر ۋهدىسىده تۇرمىدىمۇ، بولـدى

ئېلىپ، تىنىچلىق ئۈچۈن يهنه تىنىچسىزلىق تۇغـدۇرىمىز ـــ يهنه ئـۇرۇش 

  !...باشاليمىز

  :ئۇنىڭ سۆزىنى تاقهتسىزلىك بىلهن بۆلدۈڭ

ــ ئۇنداق دېگىنىڭىز بىلهن، كىم بىلهن ئۇرۇش قىلىسىز؟ جهڭچىلهر  

ئۇالرنى ئهمـدى قانـداق جـۇغالپ . پاختهك تۈكىدهك توزۇپ كىتىپ بولدى

  ! بولىدۇ؟بولغىلى 

. ــ ئېتىقادسىز ئهلنـى بىـر بـايراق ئاسـتىغا تـوپالش بهسـى مۈشـكۈل

ئېتىقادى مۇستهھكهم ئهلنى بىر چاقىرىق بىلهنال بىر بـايراق ئاسـتىغا جهم 

سىز شۇنىڭغا ئىشىنىڭكى، خهلقىمىز ھهرگىز ئېتىقـادىنى . قىلغىلى بولىدۇ

  !يوقىتىپ قويمايدۇ

  ــ ئهگهر يوقتىپ قويسىچۇ؟

يوقىتىپ قويسا، بۇ مىللهتنىڭ تۈگشـكىنى شـۇ، ...قويسا ــ يوقىتىپ

بىـراق، مهن خهلقىمىزنىـڭ ئېتىقـادىنى !... مهڭگۈ ئازادلىققا ئېرىشهلمهيدۇ

  !يوقىتىپ قويىشىغا ھهرگىز ئىشهنمهيمهن

  !ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ قايىلال بولۇپ كهتتىڭ

  !ــ مهنمۇ شۇ

ڭنى بىلـمهي قالغـان بىراق، سېنىڭ چىن كۆڭلۈڭدىن قايىل بولغىنى

  : سېنى قايىل قىلىش ئۈچۈن، سۆزىنى داۋام قىلدى» كۆك بۆره«
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ــ ئهگهر گومىنداڭچىالر داۋاملىق ۋهدىسىده تۇرمىسا، قاراپ تـۇرۇڭ، 

» قۇرغـۇي«! بىز يهنه بىر بايراق ئاسـتىغا جهم بولـۇپ، كـۈرهش قىلىمىـز

» ۇرغـۇيق«پاكىتنى چىڭ ساقلىسىڭىزال، ! دىن شۇ چاغدا ھېساب ئالىمىز

بىلهمسىز، قىساس خالىغان چاغـدا ئالسـا . ھېچ يهرگه ئۇچۇپ كېتهلمهيدۇ

مـۆرىتى -سـائىتى، پهيـت-بولىۋېرىدىغان  نهرسـه ئهمهس، ئۇنىـڭ ۋاقتـى

  !بولىدۇ

نىــڭ مهتســالى ئىكهنلىكىنــى بىرســىگه دهپ » قۇرغــۇي«ــــ ئهمىســه 

  قويۇپ، ئاندىن كىتهيلىمىكىن؟

  . ــ ئهمسىه سهمهندهرگه دهپ قويۇڭ

  .ـ ئۇ قېچىپ كىتىپتۇـ

. دۈككىـده قېچىـپ يۈرسـه-ــ شۇنداق گهپ ئهينا، ھهممىسى دهكـكه

  !بولۇڭ چاپسان

ــۆز  ــهۋۋۇرلىرىڭنى ئ ــېرىن تهس ــازاپلىق  ھهم ش ــايىقى ھهم ئ ــهن ب س

. ھالـدا ئاتقـا مىنـدىڭ» قىيمىغـان«غـا »قۇرغـۇي«پېتىچىال قالـدۇرۇپ، 

ــد ــپ ماڭ ــويالپ ئېلى ــىنى ب ــان دهرياس ــىلهرنى چوپ ــتىڭالر س ــېچه . ىئې ك

ــاتتى ــتىڭالر پــات. بارغانســېرى قاراڭغۇلىشــىپ كېتىۋات ــۈدۈرۈپ -ئې پــات م

ئۇپــۇق خــۇددى بېلىقنىــڭ . كىشنىشــهتتى، تۇيــاقلىرى ئــوت چاچرىتــاتتى

قۇرســىقىدهك ئاقىرىــپ، تولــۇن ئاينىــڭ يېقىــنالپ كېلىۋاتقانلىقىــدىن 

  .بېشارهت بېرىپ تۇراتتى

  ! چوپان دهرياسى شاۋقۇناليتتى

  !لهر ھۇۋلىشاتتى» كۆك بۆره« چوپان تاغلىرىدا

ــق  ــهن تهقهززالى ــدىڭ س ـــ دې ــدۇ؟ ـ ــداق چىقمايدىغان ــاي نېمان ـــ ئ ـ

  ئىلكىده، ــ ئابدۇلالھ، توختاپ ئاي چىققاندا ماڭىمىزمۇ يا؟

. ــ توختاپ قالغاندىن ئاستا بولسىمۇ مېڭىپ تۇرغان ياخشى، زۇمرهت

  !چىقىدۇ ئاي ھامان. ئاينىڭ چىقىشىنى كۈتۈپ تۇرماي، ماڭغاچ تۇرىلى

ئۇنىــڭ ســۆزلىرى قهلبىڭنىــڭ چوڭقــۇر تهكتىــدىن ئهكــس ســادا 
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  :قايتۇردى

  .»!شۇنداق، ئاي ھامان چىقىدۇ«

  

  خاتىمه

  

كـۆك «. پوۋېست ئۈمىدۋارلىق ئىلكىده ئهنه شۇنداق ئاخىرالشقانىدى

. نىڭ سۆزلىرى سېنىڭ قهلبىڭـده ئهكـس سـادا قـايتۇرۇپ تـۇراتتى» بۆره

ـــىز غهزهپ ـــڭ چهكس ـــا، قهلبى ـــڭ ن-ئهمم ـــدى؛ يۈرىكى ـــرهتكه تولغانى هپ

  :تهئهججۈپلۈك سۇئالالر بىلهن تولغانىدى

ــالى، ســهن« ــوۋا، مهتس ــدىڭمۇ؟ ســهن ... ت ــتتىنال شــۇنداق قىل راس

  »مۇ؟›قۇرغۇي‹راستىنال 

  .ئىشهنگۈڭ كهلمهيتتى

كۆز ئالدىڭدا ئىسكهندهر، ھېكىمئاخۇن تېۋىـپ زاھىـر بولـدى؛ كـۆز 

ـــ » كـۆك بـۆره«هچچه جهڭچى ۋه ئالدىڭدا يارلىقتا قۇربان بولغان يۈز ن

... مه... مه«: غــوجهخمهت زاھىــر بولــدى؛ كــۆز ئالدىڭــدا ئىســكهندهرنىڭ

ــۆز » ...مه ــدى؛ ك ــر بول ــازاپلىق سىيماســى زاھى ــان ئ دهپ جــان  ئۈزىۋاتق

ئالدىڭدا مهتسالىنىڭ پولك شىتابىدا ئابدۇكېرىم بىلهن كۇسۇرلىشىۋاتقان 

سـالىنىڭ كۈيباغـدا ـــ تـۆگه كۆرۈنۈشى زاھىـر بولـدى؛ كـۆز ئالدىڭـدا مهت

تاشنىڭ ئاستىدىن گرانات چېگىلگهن ئاخباراتنى پهم بىلهن ئېلىۋاتقان ۋه 

پاره -ئۇنىڭ ئۆزى ھهققىدىكى ئاخبارات ئىكهنلىكىنى بىلىپ، يىرتىپ پاره

» بېـتىم«قىلىۋهتكهن سېيماسى زاھىر بولدى؛ كۆز ئالدىڭدا مهتسـالىنىڭ 

زاھىر بولدى؛ كۆز ئالدىڭدا مهتسالى دىن كېيىن خاتىرجهم يۈرۈۋاتقانلىقى 

ــر  ــڭ زاھى ــي ھاقارهتلىرى ــي بهدهللىرىــڭ ۋه روھى ــۆلىگهن روھى ئۈچــۈن ت

  !بولدى

. نهپرىتىـڭ قاينـاپ تاشـتى-شۇنىڭ بىلهن قانلىرىڭ قىزىپ، غهزهپ

بارماقلىرىڭنىــڭ قارسىلداشــلىرىدىن، چىشــلىرىڭنىڭ غۇچۇرالشــلىرىدىن 
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  . زېمىن لهرزىگه كهلدى

لكوۋنىـك تۇردىقـارى بهگنىـڭ ئـاخرقى بـۇيرۇقى قۇالق تۈۋىڭـده پو

ـــدى ـــۇي« ‹: جاراڭلى ـــي ›قۇرغ ـــولالپ، ئىنقىالبى ـــنهمگه ي ـــى جهھهن ن

  .»!بۇ ساڭا بېرىلگهن ئاخرقى بۇيرۇق! قۇربانالرنىڭ قىساسىنى ئال

  !...›قۇرغۇي‹خهپ،«: پىچىرلىدىڭ

  ــ نېمه بولال؟

ئــۇ ســاڭا . ڭنىــڭ بــۇ ســۆزى بىــلهن كــۆزۈڭنى ئاچتىــڭ»پهرىشــته«

  .شتىلهرچه مېھرىبانلىق بىلهن قاراپ تۇراتتىپهرى

  ــ نېمه ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى گهپ قىلىال؟ جىن چاپلىشىۋالدىمۇ يا؟

  ...ــ

  ...ــ نېمه بولدى دېدىم

  .ئهمدى جاۋاب بهرمىسهڭ بولمايتتى

  . ھېچنىمه... ــ ھېچ

  ــ چىرايلىرى تاتىرىپ كىتىپتۇ يا ئهمىسه؟

  ...ــ تاڭ

كـۆز . ڭنى قىلىپ، جىممىده يېتىۋالدىڭڭگه كهينى»پهرىشته«سهن 

قـۇالق . بىـرلهپ ئۆتۈشـكه باشـلىدى-ئالدىڭدىن جهڭگىۋار  ھاياتىـڭ بىـر

سادالىرى جاراڭاليتتى؛ قۇالق تۈۋىڭده پولكوۋنىكنىڭ » ھۇررا«تۈۋىڭده 

  ...ئاخىرقى بۇيرۇقى ياڭرايتتى

: قارارىڭنىڭ پۈتۈپ چىقىشى بىلهن تهڭ خـۇپتهنگه ئهزان ئېيتىلـدى

  »!...ئالالھۇ ئهكبهر! ھۇ ئهكبهرئالال«

  ...سهن ئورنۇڭدىن تۇرۇپ مهسچىتكه قاراپ ماڭدىڭ

ـــ !.... ــ كهچۈر، دوستۇم مهتسـالى، بۇنىڭـدىن باشـقا ئامـالىم يـوق

دېدىڭ سهن يهنه زۇمرهتنىڭ تهسهۋۋۇرىنى تهكرارالپ، ــ ئالالھ مۇناپىقى 

  !ۋه چېقىمچىسى كۆپ قهۋمنى ئىلتىجاسىنى قوبۇل قىلمايدۇ

ــ مېنى كهچـۈرگىن، جېـنىم دوسـتۇم سـهمهندهر، دوسـتلۇقىمىزنىڭ 
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  ...خاتىرىسى ئۈچۈن-يۈز

ئۇنىــڭ ســـۆزىنى بۆلــۈپ، زۇمرهتنىـــڭ تهســهۋۋۇرىدىكى ســـۆزىنى 

  :تهكرارلىدىڭ

  !ــ قۇرۇپ كهتسۇن ئۇنداق دوستلۇقىمىز

  ....ــ ئۇنداق قىلما

 ــ مېنى تهڭلىكـته قويمـا، مهن پولكوۋنىكنىـڭ ئـاخىرقى بـۇيرۇقىنى

  !...ئىجرا قىلمىسام بولمايدۇ

ــ ئۇلۇغ تهڭرىم،مېنـى كهچـۈرگىن، مهن ئـاخىرقى بـۇيرۇقنى ئىجـرا 

  !...قىلمىسام بولمايدۇ 

....  

ــدىڭ ــېرىن ئۇخلى ــايتى ش ــېچه ناھ ــۇ ك ــرى  . ش ــدىن بې ــك يىل ئهللى

ئـۆزۈڭنى شـۇنچىلىك . بۇنچىلىك شېرىن ئۇخلىغىنىڭنى ئهسلىيهلمهيتتىڭ

ئهللىـك يىلـدىن بۇيـان ئـۆزۈڭنى تـۇنجى بۇ سېنىڭ . بهختىيار  سهزدىڭ

-سـهن خىلمـۇ. قېتىم بهختىيار سېزىشىڭ، بهختىيار ھېسابلىشـىڭ ئىـدى

خىل گۈللهر ئېچىلغان، خۇش ھىـدلىرى قهلبلهرنـى مهستخۇشـاليدىغان، 

تـۈمهن -ئېرىقلىرىدا سۈپسۈزۈك سۇالر شىرىلداپ ئېقىـپ تۇرغـان، تۈرلـۈك

گــۈزهل بىــر باغــدا ئــۆز قۇشــالر خــۇش زۇۋان بىــلهن سايرىشــىپ تۇرغــان 

  .ياتقىنىڭ دهل ئۆزۈڭنىڭ قهلبى ئىدى. بهختىڭدىن ھوزۇرلىنىپ ياتاتتىڭ

ــۈپ،  ــر بېســىپ، ئىككــى بېســىپ بىغىڭنىــڭ كهيــنىگه ئۆت ســهن بى

مهيىــن شــامال ئاپئــاق ســاقاللىرىڭنى تاراشــقا  . يىراقالرغــا نهزهر ســالدىڭ

كۆجۈم -كۆجۈمباھار پهيزىگه چۆمگهن بۇ قهدىمىي يېزاڭنىڭ . ئالدىرايتتى

الرنىڭ شادىيانه كۈلكىسى، ... باغلىرى كاككۇك، تومۇچۇق، سوپسوپىياڭ

شادىيانه تهنتهنىسى بىلهن  تولغانىدى، قهلبىڭ ئاجايىپ گۈزهل، ئېزگۈ، 

  !سېھىرلىك كۈيلهرــ جهننهت ساداسى بىلهن تولغانىدى

سهن ئېگىز قاش ئۈسـتىگه چىقىـپ، چوپـان دهرياسـىنى چاقنىتىـپ 

قۇياشنىڭ ئىللىق نۇرى جهننهت ساداسى بىـلهن . شقا باقتىڭتۇرغان قۇيا
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ــوالتتى ــرىتمهك ب ــىمابتهك ئې ــۇدۇڭنى س ــىپ، ۋۇج ــاخىر . بىرلىش ــهن ئ س

ئىللىـق قۇيـاش . سىمابتهك ئېرىپ چوپان دهرياسـىغا قوشـۇلۇپ كهتتىـڭ

ئېقىـپ مهڭگۈلـۈك باھارغـا -ئېقىپ نۇرغا، نـۇردهك ئېقىـپ-تهپتىده ئېقىپ

  !قوشۇلۇپ كهتتىڭ  ئايلىنىپ، سهپداشلىرىڭغا
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