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ـــدىن تۆمـــۈر ـــۆيى ئاســـتى يهر ياســـالغان تاختاي ـــاتتىق ئىشـــىكىنىڭ ئ  ق

 ئىتتىـــك ئهنـــۋهر ئويغانغـــان چۆچـــۈپ ئـــاۋازدىن تاراڭلىغـــان تېپىلگهنـــدىكى

ــدىن ــقا ئورنى ــهلدى، تۇرۇش ــا تهمش ــامقى ئهمم ــا ئاخش ــاق،-قامچ ــك، تاي  تېپى

 بهدىنـــى كهتـــكهن ئېغىرلىشـــىپ تاشـــتهك ئىششـــىپ زهربىســـىدىن قىينـــاقالر

 .تۇردى تهسته ئورنىدىن كۈچۈنۈپ ئۇ شۇنداقتىمۇ بارمىدى، ئىختىيارىغا

 !ھاراملىقالر تۇرۇشه ئورنۇڭدىن -

ــالىالرنى ــۇس ب ــقا، مهخس ــقا باشقۇرۇش ــان، پايالش ــېرىق، قويۇلغ ــا س  ياپم

 ياغـــدۇرغىنىچه تىلالرنـــى سېســـىق شـــۇنداق ئهنه ئابـــدۇۋهلى كهلـــگهن قاپـــاق

ــك ــلهن كۆرهڭلى ــۆيىگه ئاســتى يهر بى ــپ ئ ــدى كىرى ــدىكى ۋه كهل ــاننى قولى  ھورن

 بىـــر ئۆيىنىـــڭ ئاســـتى يهر تۇرىـــدىغان يورۇتـــۇپ غـــۇۋا چىرىغـــى ئېلېكتىـــر

ــپىگه ــان تهرى ــىرهنىڭ قويۇلغ ــتىگه ش ــلىدى ئۈس ــدۇۋهلى. تاش ــاي ئاب ــالپ-ئ  يىل

ـــدىغان ـــتى يهر تازىالنماي ـــده ئاس ـــده، ئۆيى ـــۈيدۈك، گهن ـــدا س ـــۆش، چىرىن  گ

 ئۇرۇلغـــان بۇرنىغـــا پۇرىقىنىـــڭ سېســـىق نېمىلهرنىڭـــدۇر يهنه زهيـــكهش،

 ئېتىشـــكه بىـــلهن قـــولى بـــۇرۇنىنى-ئېغىـــز ىنىپسهســـك ھىدىـــدىن بهتبـــۇي

ــۇر ــدى، مهجب ــىرزاتنىڭ بول ــېخىچه ش ــۇ ت ــاي قىمىرم ــاتقىنىنى قىلم ــۆرۈپ، ي  ك

 .باشلىدى بۇزۇشقا ئاغزىنى يهنه

 تۇغـــۇپ! بالىســـى جاالپنىـــڭ! ! ئورنۇڭـــدىن تـــۇره! شـــىر ھهي! شـــىر -

ــان ــرى ياتق ــدهك قې ــر بايتال ــڭ ئاخشــام دېمهيســهنغۇ، قىاليمــۇ قىمى ــوش تاناۋى  ب

 نېمه؟ قالدىمۇ تارتىلىپ

ــڭ ــام« ئۇنى ــڭ ئاخش ــى» ...تاناۋى ــۆز دېگىن ــا ئ ــى،-ئات ــق ئانىس  ئىللى

ــداپ يۇرتىــدىن ئائىلىســى، ــۇ كېلىــنگهن ئېلىــپ ئال  بالىنىــڭ ئىككــى بىچــاره ب

 كېــيىن قامالشــتۇرالمىغاندىن نــى...) ئوغرىلىــق يــانچۇقچىلىق،( »ھــۈنهر«

 ۋه خوجــــايىن كــــۈنى ئالــــدىنقى. تۇتىۋاتــــاتتى كــــۆزده جازاســــى تارتقــــان

ــاقچىلىرى ــۋهر چوم ــلهن ئهن ــۇل نېمىشــقا« شــىرزاتقا بى ــۇ تاپمايســهن؟ پ  يهرگه ب

 ئــۇرۇپ دهپ» ... چىقىشــتىڭمۇ؟ دهپ قىلىــمهن تاماشــا ئىچىــپ-يهپ بىكــار

 ئېسىشـــىپ شـــامالدۇرغۇچقا يوغـــان ئـــاۋۋال. كۆرســـهتتى ئـــۆزىنى دوزاخنىـــڭ

ـــتى ـــۋهر. پىرقىرىتىش ـــلهن ئهن ـــىرزاتنىڭ بى ـــۈچهي ش ـــاغرى،-ئ ـــىئۆپك ب  ىس
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 بولـــۇپ، پىرقىراۋاتقانــدهك ئـــالهم پۈتــۈن بولـــۇپ ھــۆ كهپلىشـــىپ، ئاغزىغــا

 ياتقــــان بىھــــوش ئانــــدىن يوقۇتۇشــــتى، ھوشــــىنى-ئهس ئااللمــــاي نهپهس

ـــالىالرنى ـــاچالپ ب ـــىزلهرچه يالىڭ ـــدى رهھىمس ـــنىگه... قامچىلى ـــا بهدى  تاماك

ـــتى ـــۆۋهت يهنه... يېقىش ـــلهن ن ـــۇز بى ـــۈيى ت ـــۈيى الزا... س ـــتى، س  سېپىش

 زىــق يــۈز بهش كۈنــده بــويىچه قائىدىســى ئــاخىرى... تېپىشــتى دۇمبــاالپ

ــاۋاپ ــۈزۈش ك ــى ئۆتك ــلهن ۋهزىپىس ــۇ بى ــاراڭغۇ، ب ــك ق ــقان مهينهتچىلى  يهر باس

 ...قىلدى بهند نهزهر ئۆيىگه ئاستى

ــۋهر ــدىن ئهن ــان كېچى ــدا بۇي ــان يېنى ــىرزاتنىڭ ياتق ــېخىچه ش ــۇ ت  قىمىرم

 :باشلىدى تۈرتۈشكه ئۈچۈن ئويغىتىش كۆرۈپ ياتقىننى قىلماي

 بـــۇرۇنال خېلــى شــىرزاتنىڭ قـــولى ئهنۋهرنىــڭ –! شــىرزات! شــىرزات -

ــوۋۇپ ــكهن س ــۇرۇق، كهت ــنه ئ ــنىگه ۋىجىككى ــده بهدى ــڭ تهگكهن ــى ئۇنى  تۇيغۇس

! شـــىرزات – ده،-قىلـــدى ھـــېس ئـــاقىۋهتنى مـــۇدھىش بىـــر دهقىقىـــده شـــۇ

ــوۋلىغىنىچه دهپ –! شــىرزات ــۇنى ت ــدى ئوڭدىســىغا ئ ــراق. ئۆرى  شــىرزاتنىڭ بى

 تهڭـال پـۇتى ئىككـى قالغـان تۈگۈلـۈپ گهۋدىسـى، ئـۇرۇق قالغـان قېتىـپ مۇزالپ

 .بولدى ئوڭدىسىغا

 نىــدا بىــلهن ئهلهم ئــۆمچهيگىنىچه ئهنــۋهر –! ! ! قــاپتۇ ئۆلــۈپ ئــۇ -

 !قىلدى

ـــدۇۋهلى ـــران ئاب ـــان ھهي ـــدا بولغ ـــىرزاتنىڭ ھال ـــىتىنىڭ ش ـــا جهس  يېنىغ

 بىــلهن پــۇتى تقانــدهكيۇمۇال تېپىــپ كــۆتىكىنى دهرهخ خــۇددى جهســهتنى كېلىــپ

ــان ــان-ئۇي ــۆرۈپ بۇي ــاقتى ئ ــىرزاتنىڭ ده،-ب ــۇرۇنال ش ــان ب ــۈزگهنلىكىنى ج  ئ

ــدىن جهزم ــيىن قىلغان ــك كې ــلهن ئاالقزهدىلى ــدىراپ بى ــىغا ئال ــۇپ، ئارقىس  بۇرۇل

  .كهتتى چىقىپ ئۆيىدىن ئاستى يهر ئۈچۈن قىلىش مهلۇم خوجايىنغا

 

2 

ــۋهر ــىرزاتنىڭ ئهن ــدا ش ــۈپ يېنى ــۇرۇپ يۈكۈن ــاۋازىنى ئولت ــلىققا ئ  چىقارماس

 بىــلهن ئهلهم قۇشــقاچتهك ئــاق قالغــان ئايرىلىــپ جورىســىدىن گويــا تىرىشــىپ،

ـــداپ ـــقا بۇقۇل ـــلىدى يىغالش ـــڭ. باش ـــۆز ئهنۋهرنى ـــدىن ك ـــۇ ئالدى ـــا ش  تاپت

 تاشــلىقى، بــاغرى رهھىمســىزلىكى، ئانىســىنىڭ نــامراتلىق، ئائىلىســىدىكى
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 كېيىنكــى ئۇنىڭــدىن خۇشــاللىق، كۈنلــۈك ئــۈچ شــهھىرىدىكى شــاڭخهي گــۈزهل

ــۇق، ــازابلىق قورقۇنچل ــازار« ئ ــايلىنىش ب ــامقى ،»ئ ــا ئاخش ــك-قامچ ... تېپى

ـــانقى كېچىـــدىن شـــىرزاتنىڭ ـــا«... يىغالشـــلىرى ئىڭراشـــلىرى، بۇي ! ... ئاپ

ــا ــى ئاپ ــپ مېن ــڭ ئېلى ــى! كېتى ــپ مېن ــڭ ئېلى ــى!! كېتى ــڭ مېن » !قۇتقۇزىۋېلى

ـــــگهن ـــــدالىرى دې ـــــۇددى نى ـــــۋىزور خ ـــــدىكى تېلې ـــــ ئېكرانى  كۋهھىمىلى

 ...باشلىدى ئۆتۈشكه بىرلهپ-بىر كۆرۈنۈشلهردهك

ــــۋهر ــــڭ ئهن ــــدىكى تهڭرىتاغنى ــــى دوالن جهنۇبى ــــىدىن دهرياس  ئوتتۇرىس

 يېزىــدىكى جايالشــقان يانــداش شــهھهرگه بىــر كىچىــك ئۆتىــدىغان كېســىپ

ـــا ـــهك-چالم ـــلهن كېس ـــېلىنغان، بى ـــڭ س ـــدىغا ئۆينى ـــاق ئال ـــال ۋه قون  ش

ـــله پاخىلىـــدىن . بولـــدى چـــوڭ ئائىلىســـىده دېھقـــان قىلىنغـــان بـــاراڭ-چهل

ــڭ ــدىغىنى ئهڭ ئهنۋهرنى ــىرهيدىغىنى ۋه قورقى ــى ئهنس ــلهن دادىس ــىنىڭ بى  ئانىس

. ئىــدى جېـدىلى ئـۇرۇش تـۈگمهس ئورنىــدىكى تاماقنىـڭ-ئـاش دېگـۈدهك كۈنـده

: ئاڭاليـــدىغىنى تىللىغانـــدا دادىســـىنى ئانىســـىنىڭ ھهمىشـــه ئهنۋهرنىـــڭ

 تـــۇر، قـــاراپ قىاللمايســـهن، خـــۇش ئـــادهمنى تېپىـــپ پـــۇل يـــا المـــزهلله،«

ــۇنداق ــدىغان مۇش ــا بولىۋېرى ــدهك» ...بولس ــاچچىق تهئهددى، دېگهن ــل ئ -تى

ــارهتلهر ــدى ھاق ــدهك،. ئى ــۇ دېگهن ــۇزۇن ئ ــۆتمهي ئ ــۆزدىن ئ ــب ك ــدى غايى . بول

 چۈشــۈپ، ئىچىــگه تېخىمــۇ ئــۈنى دادىســىنىڭ قىلمايــدىغان گهپ كــۆپ ئهزهلــدىن

ــۈن ــۈنلهپ-ك ــاچچىق ك ــىنى ئ ــوراپ موخۇركىس ــگه ش ــپ، غهم ــان پېتى  ئولتۇرغ

ــدا ــۇددى ئورنى ــرىكال يهرگه خ ــپ تى ــدهك كىرى ــۇلداپ كېتىدىغان ــدىغان پۇش  كېتى

 دادا«: تــۇرۇپ يېلىنىــپ زهينۇرهنىــڭ سىڭلىســى بىــلهن ئهنــۋهر ئــاخىرى. بولــدى

ــام ــى؟ نهگه ئاپ ــقا!  كهتت ــۇ نېمىش ــاققىچه ش ــپ چ ــدۇ؟ قايتى ــدهك »كهلمهي  دېگهن

ـــوراقلىرىدىن ـــيىن س ـــى كې ـــۆز دادىس ـــلىرىنى ك ـــان ياش ـــدا توختىتالمىغ : ھال

 كهينىــدىن ئهرنىــڭ بىــر باشــقا تاشــالپ ئــۆينى... مېنــى... ســىلهرنى ئاپــاڭالر«

ــا ــۇ يىراقق ــگهن» ! ...كېتىپت ــۇم دې ــى ش ــى خهۋهرن ــۇ. ئېيتت ــۇم ب ــن ش  خهۋهردى

ــيىن ــۋهر كې ــا ئهن ــز گوي ــر ئېگى ــدىن بى ــى ھاڭ ــوق تېگ ــا ي ــۈپ ئازگالغ  چۈش

ــدهك ــۇپ كهتكهن ــدى بول ــۇنىڭدىن. قال ــلهن سىڭلىســى باشــالپ ش ــڭ بى  ئهنۋهرنى

ـــالىلىقتىكى ـــا-شـــاد ب ـــۈز چـــاغلىرى ســـهبىي گـــۈزهل، تولغـــان خۇراملىقق  ك

 قىلمايـــدىغان، دىقـــقهت دهرســـكه ســـىنىپتا تـــوزۇپ، توزغـــاقتهك پهســـىلدىكى
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-بۇلـــۇڭ چۈجىـــدهك قالغـــان ئايرىلىـــپ ئانىســـىدىن بهئهينـــى ھهمىشـــه

ــقاقالردا ــكه پۇش ــانه-يهك ــدا يېگ ــاچ ھال ــوق،-ئ ــر ت ــماق،-كى ــېگه قاس -ني

ـــڭ ـــا، ئىچكهننى ـــى قولىغ ـــڭ ئاپىس ـــىگه بارالرنى ـــاراپ كۈلكىس ـــن ق  غهمكى

 مېكىيىنىنىـــڭ چـــار ئۆزىنىـــڭ ھهمىشـــه ئهنـــۋهر. قالـــدى بولـــۇپ يۈرىـــدىغان

ـــدۇر ـــۇرت، نهلهردىن ـــۇقالرنى باشـــقا ۋه دان ق ـــپ ئوزۇقل ـــپ ئېلى ـــاق كېلى  ئوم

ــۈجىلىرىنى ــداق چ ــۈپ قان ــدىغانلىقىغا كۆيۈن ــاراپ باقى ــىز ق ــا تهگس  خىيالالرغ

ــۈپ ــۇرۇپ چۆم ــى ئولت ــام« ۋه كېتهتت ــر ئان ــادهم بى ــۇرۇپ ئ ــقا ت ــۇ نېمىش  مۇش

ــــك ــــدۇ؟ توخۇچىلى ــــى» ! ! ! بواللماي ــــوياليتتى دېگهنلهرن ــــاتتى،. ئ  ئازابلىن

 ! ! ...يىغاليتتى ئۈنسىز

ــىدىن ــپ ئانىس ــۇدى رهنجى ــان ۋۇج ــۋهر مۇزلىغ ــر ئهن ــۈنى بى ــده ك  ئهتىگهن

ـــتهپكه ـــېڭىش مهك ـــدىكى م ـــتا يولى ـــپ دوقمۇش ـــۇرۇپ زوڭزىيى ـــا ئولت  تاماك

 :قالدى ئۇچرىشىپ بىلهن مهھهللىكى ئىسىملىك ئېلى چېكىۋاتقان

 .ئېلى سورىدى-ماڭدىڭمۇ؟ مهكتهپكه -

 .ھهئه -

 كىشى؟ ئوقۇمدۇ مهكتهپتىمۇ سېسىق شۇ -

 ! قىلىمهن؟ ئىش نېمه ئوقۇماي -

 !كېلىمىز تېپىپ پۇل ئويناپ يوقمۇ؟ چىققۇڭ ئىچكىرىگه -

... 

 باشــقا يهنه ســۆزىنى ئېلــى بىلــگهن قالغــانلىقىنى جاۋابســىز ســۆزىنىڭ

 .بۇرىدى ياققا

 يېدىڭمۇ؟ تاماق -

ــامال ــدىغان ئۇچــۇپ ش ــده ئانىســىز تۇرى ــۇردا بىــر ئۆي  تــوغرا نــاننى ب

 :قايتۇردى جاۋاب بىلهن ئېرهنسىزلىك ئهنۋهر ماڭغان مهكتهپكه چىشلهپال

 .قىلغان ناشتا -

 .قىلىمهن مېھمان مهن يهيلى، تاماق جۈره -

ــۋهر ــۆپ ئهن ــايال ك ــڭ ئويالنم ــدىن ئېلىنى ــتى كهينى ــال. ئهگهش ــۆتمهي ھاي  ئ

 ئـــۆرلهپ ھـــورى كهلتـــۈرۈلگهن، بىـــلهن تېزلىـــك ئاشـــخانىدىكى بىـــر كىچىـــك

ــــك ــــۇراق مهززىلى ــــپ پ ــــدىغان تارقىتى ــــا تۇرى ــــۆپ قورۇم ــــڭ چ  ئهنۋهرنى
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ــىنى ــۋهتتى ئىشتىھاس ــۋهر. قوزغى ــۈزۈت ئهن ــايال ت ــا قىلم ــا قورۇم ــۆپنى قورۇم  چ

 .باشلىدى سېلىشقا ئاغزىغا بىلهن الدىراشلىقئ تۇرۇپ پۈدهپ

ــدا ئېچىرقىغــان ئهنۋهرنىــڭ ئېلــى  قــاراپ ھــازا بىــر يېيىشــىگه تامــاق ھال

 .باشلىدى سۆز كېيىن كهتكهندىن تۇرۇپ

ــۇنداق - ــپ مۇش ــاچ قىينىلى ــوق-ئ ــۈرگىچه، ت ــپىمگه ي ــپ گې  مهن كىرى

ــلهن ــرىگه بى ــۇل راســا چىقىــپ ئىچكى ــپ پ ــدهك تېپى ــاپ ھهم ياشــاپ ئادهم  ئوين

 ئويلىمامسهن؟ كېلىشنى

ــتىم، چىقســام - ــۋهر – چىق ــۋهتتى جــاۋاب كهســكىنال ئهن ــۇ. بېرى  مۇشــۇ ئ

 ھاياتتــا، بــۇ«: ئۆتكــۈزدى خىيالىــدىن مۇنــۇالرنى تېزلىكىــده چاقمــاق دهقىقىــده

 ئــۆزى، قالــدى؟ نــېمه يهنه تارتىشــقىدهك ســۆيۈنگۈدهك، ئهمــدى يۇرتتــا بــۇ

 تــاش بولغــان تېگىشــلىك كۆيدۈرۈشــكه جــان ئۈچــۈن زهينــۇره سىڭلىســى بىچــاره

 خورلــۇق، بــۇ. كهتتــى چىقىــپ ئۆيــدىن كېچىــپ ۋاز ھهممىــدىن ئانىســى يــۈرهك

ــا ــگه ئانىســىزلىقنى يوقســۇزلۇق، مۇشــهققهت،-جاپ ــۈك؟ كىم ــانغىچه دېگۈل  قاچ

 تېپىــپ كــۆزلىرىگه ئهنــۋهر يهۋاتقــان تامــاق بىــلهن ئىشــتىھا »تــارتقۇلۇق؟

ــــان ــــدى چاندۇرماســــتىن تهســــلىكته ياشــــلىرىنى چىقق ــــى. توختىتىۋال  ئېل

 :دېدى ئوچۇقال مۇددىئاسىنى ئۆز تۇتۇپ، چىڭ پۇرسهتنى

 راستمۇ؟ گېپىڭ -

 .راست -

ـــداق - ـــپىڭگه ســـهن باشـــاليلى، ھـــازىردىن ئىشـــنى بولســـا ئۇن  مهكتى

 ! بارما؟

 .بولىدۇ -

 باشــالپ قورۇغــا بىــر ھهشــهمهتلىك غهربىــدىكى شــهھهرنىڭ ئهنــۋهرنى ئېلــى

ــپ، ــدى ئاپىرى ــدارى« كېلىشــىۋالغان نئال ــا »خېرى ــپ، تاپشــۇرۇپ غ ــان بېرى  تاپ

  .بولدى راۋان يولىغا ئۆز غىپپىده ده،-ئالدى ھهققىنى

 

3 

ــۋهر ــىرزاتنى ئهن ــۇنجى ش ــتىم ت ــۇ قې ــورۇدىكى ش ــر ق ــده بى ــاتونۇش ئۆي  ن

ــى ــاال ئىكك ــلهن ب ــرگه بى ــىنى بى ــر تاماكىس ــلهپ قىڭغى ــان چىش ــالهتته تۇرغ  ھ
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 كىچىـــك ھهممىـــدىن جـــۇغى شـــىرزاتنىڭ ئىچىـــده ئۇالرنىـــڭ. ئىـــدى كـــۆرگهن

ـــاي بولســـىمۇ، ـــق توختىم ـــق-قىزى ـــى قىزى ـــپ، گهپلهرن  تاماكىســـىنىڭ قىلى

ــىنى ــدىن ئىس ــده بۇرنى ــارهت ئاالھى ــلهن ماھ ــل بى ــهكىلده ھهرخى ــپ ش  چىقىرى

 ئالغـــان پاختـــا خـــۇددى ئـــۆتمهي ئـــۇزۇن. ئولتـــۇراتتى كۈلـــدۈرۈپ بـــالىالرنى

 ئـــالتۇن يوغـــان بوينىغـــا گۆشـــلۈك قىســـقا، ســـهمىرىگهن، تولـــۇق تاغـــاردهك

ـــا، ـــاق، بۇالپك ـــېمىز دىغم ـــالپ بىلهكلىـــرىگه س ـــالتۇن قوش  بىلهيـــزۈك، ئ

 خوجـــايىن ئايـــال ســـالغان ھالقـــا ئـــالتۇن شـــهكىللىك چهمـــبهر قۇالقلىرىغـــا

ـــدى كىرىـــپ ـــدهك چىقىـــپ ئېتىلىـــپ ھـــازىرال ده،-كهل ـــۇپ كېتىدىغان  پولتۇي

 نهزهر بىــر-بىرمــۇ بالىغــا بىــر ھهر بىــلهن كــۆزلىرى نۇرســىز ســوغۇق، چىققــان

 :باشلىدى سۆزلهشكه كېيىن چىققاندىن سېلىپ

ـــالر« ـــى ھهممىڭ ـــك ھهم ياخش ـــالىالر ئهقىللى ـــىلهر ب ـــىلهرنى. ئىكهنس  س

ـــرىگه ـــپ ئىچكى ـــپ ئېلى ـــر راســـا چىقى ـــپ بى ـــرهي، ئوينىتى  خالىســـاڭالر كى

ــاۋاپچىلىقنى ــىلهر، ك ــا ئۆگىنىس ــىلهر بولمىس ــۇ ئوينايس ــازىرچه. ش ــك ھ  ئهللى

ــازارلىق يۈهنــدىن ــ ب ــۇلنى بــۇ بىــراق ئوينــاڭالر، خهجــلهپ خالىغــانچه رهي،بې  پ

ـــلهپ ـــۇرۇپ خهج ـــا ت ـــپ ئۆيۈڭالرغ ـــا كېتىشـــكه، قايتى ـــا-ئات  خهۋهر ئاناڭالرغ

ــقا ــدۇ قىلىش ــۇل. بولماي ــاال ئوغ ــگهن ب ــده دې ــى، گېپى ــان تۇرۇش ــدىن ماڭغ  يولى

 يىگىــــرمه تۇرغــــان يېنىــــدا خوجــــايىن ئايــــال» .الزىــــم يېنىۋالماســــلىقى

ـــالردىكى ـــا ياش ـــاق ياپم ـــىنى قاپ ـــۇل بىرس ـــقا پ ـــاچ تارقىتىش ـــۇنى بۇيرىغ  ئ

ــقىچىال ــتۇردى، قىس ــۇ – تونۇش ــڭ ب ــمى ئاكاڭالرنى ــدۇۋهلى، ئىس ــدىن ئاب  بۇنىڭ

 ئاكــا ســىلهرگه ھهم ئايالندۇرىــدۇ، بــازار ئوينايــدۇ، بىلــله بىــلهن ســىلهر كېــيىن

 بولســا گېــپىڭالر قانــداق ھهر كېــيىن بۇنــدىن چىقىســىلهر، يولغــا ئهته. بولىــدۇ

 ...ئاڭالڭالر ئوبدان گېپىنى ئۇنىڭ دهڭالر، ئاكاڭالرغا ئابدۇۋهلى

ــدۇۋهلى ــدىن ئهللىــك بالىغــا بىــر ھهر ئاب  ئهنــۋهر. تۇتقــۇزدى پــۇل يۈهن

ــۇنچه كىــرگهن قولىغــا قېــتىم تــۇنجى ــۇپ خــوش بهك كــۆرۈپ پــۇلنى كــۆپ ب  بول

ــى ــۇلنى. كهتت ــۆرۈپ پ ــۆرۈپ-ئ ــىلىي چ ــۆرۈپ، تهپس ــاتالپ ك ــۇرالپ ق ــاقتى پ . ب

ــۇ چــۈنكى ــون مۇشــۇ ئ ــ ئ ــرگىچه ياشــقا ۆتت ــۈهن ئهللىــك كى ــۆزىگه ئهمهس، ي  ئ

ــۈهن بهش تهۋه ــۇ ي ــۇپ پۇلنىم ــان تۇت ــدى باقمىغ ــال. ئى ــايىن ئاي ــپ خوج  چىقى

ــدىن ــيىن كهتكهن ــدۇۋهلى كې ــدىكى ئاب ــىره ئۆي ــتىگه ش ــۈچ ئۈس ــول ئ ــا ق  قارت
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 :ده-تاشلىدى

ــاغىنىلهر - ــېلىڭالر، ئ ــار ك ــۇرغىچه بىك ــپ دو ت ــا تىكى ــايمىز قارت . ئوين

ـــا ـــپ بولمىس ـــالىمىز، زېرىكى ـــۆزى دهپ – ق ـــا ئ ـــقا قارت ـــلىدى ساناش . باش

 نهچـچه بىـر بىـراق. كهتتـى كىرىشـىپ تىزىشـقا قارتـا قاتـارى بـالىالر ئهنۋهرمۇ

 .ئۇتتۇرىۋېتىشتى ئابدۇۋېلىگه پۇللىرىنى ھهممىسى ئوينىمايال-ئوينا قول

. ئىكهنســىلهر نــېمىلهر بىــر گــالۋاڭ بىلمهيــدىغان قارتــا ھهممىڭــالر -

ــۇ، ــدىن بهش بوپت ــۇڭالرنى يۈهن ــايتۇرۇپ پۇل ــرهي، ق ــۇرۇق بې ــول ق ــاڭالر، ق  قالم

ــــا ــــپ تاماك ــــىلهر ئېلى ــــدۇۋهلى. چېكهرس ــــڭ ئاب ــــۇرجىكىگه كالپۇكىنى  ب

 پــۇلنى يۈهنــدىن بهش بالىالرغــا تــۇرۇپ شــوراپ پاپىروســىنى قىســتۇرۇۋالغان

 تۇرغــان پــۇراپ مهززىلىــك ئايــال خىزمهتكــار ئــۇنىڭغىچه. بهردى قــايتۇرۇپ

 ئېيتــاۋۇر، ئېچىرقىغــانلىقتىنمۇ بــالىالر. كىــردى ئېلىــپ پولــۇ لــېگهن بىــر

 .قىلدى تېگىش پولۇغا بىلهن ئاچكۆزلۈك قىلىشماستىنال تۈزۈت

 خوجايىننىــڭ ئايــال. ئىــدى كهتــكهن ئۇيقۇغــا قېتىــپ بــالىالر نىســبى تــۈن

 كېــيىن ئاۋازىــدىن تېلېفــون جىرىڭلىغــان ئارقىــدىن-ئارقــا ئۆيــدىن بىــر قايســى

ـــدى كىرىـــپ ئهر بىـــر ھويلىغـــا ـــالىالرنى ئابـــدۇۋهلى ئـــۆتمهي ئـــۇزۇن. كهل  ب

 :باشلىدى ئويغىتىشقا ھالدا جىددىي

 ئىچىـــده مىنـــۇت بهش! بولـــۇش تېـــز ئورنىڭـــدىن، تۇرۇشـــه! تۇرۇشـــه -

ـــار ـــۇڭالر، تهيي ـــا بول ـــز يولغ ـــالىالر. چىقىمى ـــر ب ـــى-بى ـــىپ بىرن  ئويغىتىش

 توختىتىــپ ئالدىــدا قورۇنىــڭ كېــيىن، بولۇشــقاندىن تهييــار كىيىنىــپ تېــزلىكته

ــان ــارا قويۇلغ ــك ق ــا رهڭلى ــتۇرۇپ پىكاپق ــدى قىستاش ــۋهر. چىقىرىل ــپ ئهن  كېتى

 شــهھهرنىڭ كىچىــك بــۇ بولغــان تونــۇش ئــۆزىگه دېرىزىســىدىن ماشــىنا بارغــان

ـــمىنىغا ـــدى ئاس ـــىز. قارى ـــماندا بۇلۇتس ـــىزلىغان ئاس ـــۇزالر سانس ـــۆز يۇلت  ك

ــماقتا ــدى قىسىش ــۇئان. ئى ــڭ ش ــۆز ئهنۋهرنى ــدا ك ــى ئالدى ــىس ۋه دادىس  ىڭلىس

ــڭ ــن زهينۇرهنى ــى غهمكى ــاغرى ھهم چىراي ــاش ب ــىنىڭ ت ــى ئانىس ــدا سىماس  پهي

ـــدى ـــىز ده،-بول ـــۆڭلى ئىختىيارس ـــۇپ، ك ـــۆز بۇزۇل ـــلىرى ك ـــارامالپ ياش  ت

  .باشلىدى سىرغىشقا
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ــالىالر ــۆيلهر كىچىــك-كىچىــك ب  قورونىــڭ چاســا تــۆت قورشــالغان بىــلهن ئ

 قۇيۇلغــان كــارىۋات قهۋهتلىــك ئــۆيگه ئورۇنالشــتۇرۇلدى، ئــۆيگه بىــر ئىچىــدىكى

ــۇپ ــۋهر بول ــرگه ئهن ــگهن بى ــۆت كهل ــدىن ت ــقا بالى ــۆزىگه يهنه باش ــاش ئ  ئوخش

 .كۆردى بارلىقىنى بالىنىڭ ئۈچ تهڭتۇشالردىن

ـــى - ـــۇرتتىن قايس ـــدىڭالر؟ ي ـــز-كهل ـــتى ئېغى ـــدا ئاش ـــدا كارىۋىتى  ئوڭ

 .بىرسى تىقىۋالغان تىڭشىغۇچ قولىغا ياتقىنىچه

 .ئاقسۇدىن -

 .ئۈچتۇرپاندىن -

 بىــر خىلــى ئىچىنــى ئۆينىــڭ كېــيىن تۈگىگهنــدىن جــاۋابى بالىالرنىــڭ

 قانـــداق ئـــالالھ ۋه كهنـــدىر تهر، سېســـىق. باســـتى جىمجىتلىـــق ۋاقىـــتقىچه

ــك ــۇراپ مهينهتچىلى ــان پ ــك تۇرغ ــۇ كىچى ــده ب ــلى ئۆي ــار ئهس ــان ب ــۈچ بولغ  ئ

ــر مۇشــۇ بالىنىــڭ ــز بى ــوقتهك گېپــى باشــقا ســوئالىدىن ئېغى ــۆز ي  ئىشــلىرى ئ

 .بۇزدى ئهنۋهر جىمجىتلىقنى بۇ ئاخىرى. ئىدى ھهلهك بىلهن

 .بولدى ئۇزۇن قانچه كهلگىلى سىلهر -

 .يىل ئىككى -

ــڭ ــاق قولنى ــتىدىكى بارم ــتىنال ئۈس ــوق ئىگىلىش ــان ي ــاال بولغ ــاۋاب ب  ج

ــۋهر. بهردى ــاۋاب ئهن ــڭ ج ــا بهرگۈچىنى ــان ناك ــا بولغ ــاراپ قولىغ ــۆڭلى ق ــر ك  بى

 بولغـــان قىلمـــاقچى باشـــالپ ئهتىـــدىن ئهنـــۋهر ئهممـــا. بولـــدى قىســـما

ــڭ ــۈر كاۋاپچىلىقىن ــۈرلىرىنى-ئۈج ــى بۈج ــۇپ بىلمهكچ ــقا گهپ يهنه بول  كوچىالش

 .باشلىدى

 بولىدىغاندۇ؟ تاپقىلى پۇل ئوبدان خېلى قىلىپ كاۋاپچىلىق -

 تىڭشــــىغۇچ قۇلىقىغــــا ئااليــــدى دهپ - ئــــۇ؟ كــــاۋاپچىلىق نــــېمه -

 .باال تىقىۋالغان

ـــۇخالپ - ـــۈش ئ ـــهن چ ـــاال كۆرۈپس ـــا-ك ـــهھرالىقالر كومش ـــۇ! س  يهرگه ب

 ئاللىقانــــداق - قېلىشــــتىڭما؟ دهپ تــــاپىمهن پــــۇل قىلىــــپ كــــاۋاپچىلىق

ــدىن ــوڭ زهخىم ــۆزى ئ ــۈرۈپ، ك ــكهن ئېشــىپ كۆك ــر يهنه كهت ــاال بى ــۇمچه ب  قوش

 گېپىنــــى بىــــلهن ئـــاۋاز يــــۇقىرى ئۇرۇشـــىدىغاندهك ھــــازىرال ھهم قىلـــدى

ــتۇردى، ــا – داۋامالش ــارا ماڭ ــاالڭزا ق ــۇ! ب ــانچۇق يهرده ب ــدىغان ي . گهپ كوالي
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! يــا؟ بېرهمســهن دهپ ماڭــا بــار؟ نهده يهر تاپىــدىغان پــۇل ئاســان شــۇنداق

 قۇيۇلـــۇپ ســـۇ ســـوغۇق چـــېلهك بىـــر بېشـــىغا ســـۆزىدىن ئۇالرنىـــڭ ئهنـــۋهر

 ...كهتتى ئهندىكىپ كهتكهندهك

ـــى ـــۈنى ئىككىنچ ـــدۇۋهلى ك ـــلهن ئاب ـــمهت بى ـــاق ئهخ ـــالىالرنى قارامات  ب

ــــتۈرۈپ ــــهھه ئهگهش ــــانغۇچه رنىش ــــدۇردى ق ــــمانغا. ئايالن ــــقان ئاس  تاقاش

ــك ــاالر، ھهيۋهتلى ــده بىن ــادهملهر لىققى ــلهن ئ ــان بى ــاۋقۇن تولغ ــۈرهنلىك،-ش  س

ــك، ــاكىزه رهتلى ــا پ ــتىلهر،-كوچ ــده رهس ــۈل بۈككى ــېچهك،-گ ــتانلىق، چ  بوس

ـــلهن دهرهخ-دهل ـــۈركهنگهن بى ـــاغچه، پ ـــتىراھهتخانىالر ب ـــىنىالر... ئىس  ماش

 يـــۇقىرى يۆلىنىشـــلىك قـــوش تۇرغـــان ئۆتۈشـــۈپ تىنمـــاي موكىـــدهك خـــۇددى

 تـــالال ئــاۋات ئۇچرايـــدىغان بىــر قهدهمـــده... يــولالر ئاســـفالىت ســۈرئهتلىك

ــازارلىرى ــگهن يېڭــى... ب ــۆت كهل ــقهتهن كهپتىرىنــى خۇشــاللىق بالىنىــڭ ت  ھهقى

ـــز ـــماندا ئېگى ـــدۇردى پهرۋاز ئاس ـــا. قىل ـــڭ ئهمم ـــۇ ئۇالرنى ـــر ب ـــۈك بى  كۈنل

ــاللىقى، ــالىالرچه خۇش ــاددا ب ــارزۇ س ــتهكلىرى،-ئ ــلىقىنىڭ ئىس ــده بهڭۋاش  كهينى

ــۇدھىش ــارا م ــۈنلهر، ق ــارا ك ــانلىقىنى ســاقالپ قىســمهتلهر ق ــۇالر تۇرغ ــن ئ  نهدى

  بىلسۇن؟

 

5 

ـــدۇۋهلى، ـــاق ئهخـــمهت ئاب ـــۇرۇت، شـــاپ ۋه قارامات ـــتىن چاقمـــاق ب  رهخت

 ســــېمىزلىكتىن كىيىۋالغــــان چۆكــــۈرۈپ كــــۆزىگه كهپكىســــىنى تىكىلــــگهن

 تۇرىــدىغان، تامچىــپ يــاغ ۋه تهر گۆشــلىرىدىن نبويــۇ يــۈز، تۇرغــان ســاڭگىالپ

ــۇرا ــوي، ئوتت ــق ب ــالردىكى بهش قىرى ــر ياش ــى ئهر بى ــۇ كىش ــۈنى ش ــته ك  كهچ

 بــــۇرۇتنى شــــاپ ئابــــدۇۋهلى. كهلــــدى كىرىــــپ ياتالغۇســــىغا بالىالرنىــــڭ

 :تونۇشتۇردى بىلهن خوشامهتگۇيلۇق

 بــاش بىــزگه ئوينىتىۋاتقــان، بېقىۋاتقــان، ھهممىمىزنــى ئــاكىمىز بــۇ -

 بـــار گېپـــى كهلگهنـــلهرگه يېڭـــى بولىـــدۇ، غوجـــايىنىمىز بولۇۋاتقـــان پانـــاھ

 .ئىكهن

ــاپ ــۇرۇت ش ــق ب ــۇپ قىزىللى ــكهن تول ــۆزلىرى كهت ــلهن ك ــى بى ــگهن يېڭ  كهل

ــۆت ــا ت ــر بالىغ ــقه بى ــېلىۋهتكهندىن نهزهر دهقى ــيىن س ــۇق كې ــاۋاز بوغ ــلهن ئ  بى
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 :باشلىدى سۆزىنى

ــڭ - ــوال مېنى ــاق ت ــلهن گهپ ئۇشش ــۇم بى ــوق، خوش ــۇ ي ــېلىش، يهرگه ب  ك

! كېتىـــدۇ پـــۇل ئۈچـــۈن ئوينـــاش ياخشـــىراق بۈگۈنكىـــدهك كهچـــۈرۈش، كـــۈن

 پــۇل باشــالپ ئهتىــدىن تۆتىڭالرمــۇ ســىلهر. بولمايــدۇ بولمىســا پــۇل قىسقىســى،

 ئاكـــاڭالر ئهخـــمهت بىـــلهن ئابـــدۇۋهلى تېپىشـــنى پـــۇل قانـــداق. تاپىســـىلهر

ــدۇ، ــا ئۆگىتى ــىڭالردا ئهمم ــۇڭالركى، ئېس ــۇل تۇت ــلىققا پ ــدۇ تاپماس  يهنه. بولماي

 كهم پــۇلنى تاپقــان خىيالــدا، خــام كېــتىش قېچىــپ قويــاي، دهپ ئاالھىــده شــۇنى

ــدا قىلىــش ســاختىپهزلىك تاپشــۇرۇپ ــاڭالر ئويى ــا چــوتنى... بولم  ســوقۇپ، خات

ــاۋادا ــگهن مېنىــڭ ن ــپىمگه دې ــدهمنى، مېنىــڭ قىلســاڭالر، ئىــش خىــالپ گې  قائى

ـــا ـــارا ماڭ ـــانىغانالرنىڭ ق ـــڭ س ـــداق ئاقىۋىتىنى ـــدىغانلىقىنىب قان ـــۇ ولى  مۇن

 ...بهرسۇن دهپ ئاكاڭالر

. كېســىلىدۇ پــۇتى قاچقانالرنىــڭ قــولى، قىلغانالرنىــڭ ســاختىپهزلىك -

ـــهڭالر ـــا ئىشهنمىس ـــاۋۇ مان ـــۇندىن م ـــوراڭالر، تۇرس ـــهندۈردى دهپ – س  چۈش

 .كۆرسىتىپ بالىنى كېسىۋېتىلگهن قولى بىلهن كۆرهڭلىك ئابدۇۋهلى

ـــالىالر ـــۇنچتىن ب ـــهبىي قورق ـــۆزلىرىنى س ـــارىلهرچه ك ـــدۈرلىتىپ بىچ  مۆل

 ئاللىقاچــان بىــلهن قىلغــان پۇشــايمان قــانچه ئهممــا كېتىشــتى، ئۇجۇقــۇپال

 .ئىدى كېچىككهن

ــدۇۋهلى، - ــىقنى ئاب ــازىر مهش ــالڭالر، ھ ــمه باش ــش ھهم ــاڭا ئى ــدى س  قال

 .كۆرۈشهيلى كهچته كۈنى ھهر

 .بولىدۇ جايىدا ئىشالر ھهممه خوجايىن، بولسىال خاتىرجهم -

 كىرىـــپ قايتىـــپ كېـــيىن، قويغانــدىن ئۇزۇتـــۇپ خوجـــايىننى بــدۇۋهلىئا

 :باشلىدى چۈشهندۈرۈشكه قايتىدىن بالىالرغا

ـــــڭ - ـــــۈنى ھهر« خوجايىنى ـــــته ك ـــــهيلى كهچ ـــــى »كۆرۈش  دېگىنىن

ــىلهر ــۇ. ئاڭلىغانس ــڭ ب ــده« ئۇنى ــته كۈن ــان كهچ ــۇل، تاپق ــالالر پ ــابات م  ھېس

 يــاكى تاپقــانالر ئــاز مۇكاپاتلىنىــدۇ، شــۇ تاپســا جىــق پــۇلنى كىــم قىلىنىــدۇ،

 چۈشهنمىســـهڭالر، چۈشهنگهنســـىلهر؟... دېگىنـــى »جازالىنىـــدۇ تاپالمىغـــانالر

 قالىسىلهر؟ چۈشۈنۈپ ئاستا-ئاستا

 پــۇل تهڭــگه ئىچىــگه قاراماتــاق ئهخــمهت تۈگىشــىگه ســۆزى ئابــدۇۋهلىنىڭ
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ــېلىنغان، ــاپ پورۇقشــىپ س ــان قاين ــۈنىگه تۇرغ ــنى ت ــك داس ــاز كىچى ــاق گ  ئوچ

ــلهن ــله بى ــڭ بىل ــىغا بالىالرنى ــپ ياتالغۇس ــردى ئېلى ــاز. كى ــاق گ ــاق ئوچ  يات

ــڭ ــىغا ئۆينى ــتۇرۇلغاندىن ئوتتۇرىس ــيىن جايالش ــدۇۋهلى يهنه كې ــكه ئاب  سۆزلهش

 :باشلىدى

ــۇ. باشــاليمىز مهشــىقنى ھــازىر ــول ب ــدۈرۈش ق  قولۇڭالرنىــڭ مهشــىقى، كۆن

ــى ــۇرىدۇ، تېزلىكىن ــى ئاش ــهڭالر ياخش ــۇلنى ئۆگهنس ــق پ ــىلهر، جى  – تاپااليس

 ســـۆزىنى قـــاراپ بالىالرغـــا كېلىـــنگهن ئېلىـــپ ئـــاۋۋال يهرگه بـــۇ دۇۋهلىئابـــ

 بىــر تېزلىكىنــى قولۇڭالرنىــڭ ئۇكىلىرىڭالرغــا بــۇ ســىلهر قېنــى داۋامالشــتۇردى،

 .قويۇڭالر كۆرسىتىپ

ــۇرۇن ــپ ب ــنگهن ئېلى ــۈچ كېلى ــاال ئ ــدىن ب ــۇپ ئورۇنلىرى ــاھىرلىق تۇرۇش  م

 ئىچىــدىن ســۇ ســوغۇق خــۇددى پــۇلالرنى تهڭــگه داســتىن تۇرغــان قاينــاپ بىــلهن

ــدهك ــپ ئالغان ــالپ ئېلى ــتى تاش ــدى. قويۇش ــۆۋهت ئهم ــۋهر، ن ــىرزاتالرغا ئهن  ش

ــگهن ــدى كهل ــالىالر. ئى ــاۋۋال ب ــان ئ ــدىن ســۇ قايناۋاتق ــگه ئىچى  ئېلىشــنى، تهڭ

ــومكا، يهنه ــا س ــولنى يانچۇقالرغ ــدا ق ــېلىش، قان ــىزىلىپ س ــا س ــداق قالس  قان

ــۇرۇش تاقابىــل ــارلىقالرنى ت ــۈنى شــۇ. ئۆگىنىشــتى قات ــۈن ك ــرىم ت ــولغىچه يې  ب

ــۆپ ــۇپ ك ــان ئۇرۇن ــىمۇ، باقق ــى بولس ــگهن يېڭ ــالىالردىن كهل ــىرزات ب ــلهن ش  بى

 ســۇ قاينــاق كۆپىنچىســىنى پۇلالرنىــڭ تهڭــگه قىلىپمــۇ قــانچه ھهر ئهنــۋهر

 .كهتتى ئېشىپ قىزىرىپ كۆيۈپ، قوللىرى ئااللمىدى، ئۇتۇقلۇق ئىچىدىن

 يېڭــى ئىككــى بــويىچه »ئورۇنالشــتۇرۇش« ئهتىگهنــده كــۈنى كېيىنكــى

ـــۆگهنچى، ـــر ئ ـــازارهتچى بى ـــۇپ ن ـــى بول ـــا ئىكك ـــۈپ گۇرۇپپىغ ـــازار« بۆلۈن  ب

ــايلىنىش ــانچۇقچىالر( »ئ ــا ي ــپ بازارغ ــانچۇقچىلىق چىقى ــنى ي ــۇنداق قىلىش  ش

ــىدۇ ــى) ئاتىش ــلىدى ن ــوالق. باش ــى چ ــاق ئۇستىس ــولى س ــلهن ق ــۇنچىلىك بى  ش

 ســــومكا، باشـــقىالرنىڭ دېگۈچىلىـــك ھۇيـــت-ھايـــت بىـــلهن مـــاھىرلىق

ــدىن ــۇل، يانچۇقلىرى ــانفون پ ــى ي ــوۋالپ، دېگهنلهرن ــدا نهق ئ ــۈلگه« مهيدان  »ئ

ــىتىپ ــپ كۆرس ــۇردى بېرى ــراق. ت ــۋهر بى ــلهن ئهن ــىرزات بى ــال ش ــېچ ئوخشاش  ھ

 قـــارا-ئـــاق كىشـــىلهر بهزى ھاياتتـــا كىشـــىلىك. ئهپلهشـــتۈرهلمىدى ئىشـــنى

 دۇنيالىقنىــڭ ئــۇ ۋه دۇنيــا بــۇ ھېســابتا ئــاخىرقى ئايرىمــاي، ھــارامنى-ھــاالل

ــرىگه ــپ ئهخلهتلى ــا، ئايلىنى ــۆپلىگهن يهنه ياشىس ــاددىي ك ــىلهر ئ ــۈك كىش  تۈرل
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 ياشىســىمۇ بىــلهن... جاپــا-جهبــرى نــامرات، ئۆمــۈر بىــر گهرچه بىــلهن ســهۋهب

ــپ  خىيالىغــا ئېلىۋېلىشــنى يۇتــۇۋېلىش، ھهققىنــى باشــقىالرنىڭ تــۇرۇپ بىلى

ـــۇ ـــدۇ كهلتۈرۈپم ـــا. قويماي ـــداق ھهتت ـــنى ئۇن ـــۇس، قىلىش ـــاھ نوم  دهپ گۇن

ــىدۇ ــامرات،. بىلىش ــاق ن ــۈل ئ ــان كۆڭ ــىده دېھق ــوڭ ئائىلىس ــان چ ــۋهر بولغ  ئهن

ــلهن ــاالل، بى ــاك ھ ــاي پ ــڭ ب ــق ئائىلىنى ــى ئهتىۋارلى ــۇپ شاھزادىس ــوڭ بول  چ

ـــان ـــاراپ شـــىرزات بولغ ـــۇرۇپ ق ـــدۈزده ت ـــانچۇقلىرى، باشـــقىالرنىڭ كۈپكۈن  ي

. ســـىغدۇرالمىدى ئهقلىـــگه ۋىجـــدانىغا ئـــۆز سېلىشـــنى قـــول ســـومكىلىرىغا

 بــازار« ئىچىــده قورقــۇنچ دۈكــكه-دهكــكه كــۈن بىــر پۈتــۈن رئــۇال شــۇڭا

ــپ ــۇ »ئايلىنى ــته م ــىز« كهچ ــپ »نهتىجىس ــتى قايتى ــازار. كېلىش ــان ب  ئايالنغ

ــۇنجى ــۈنى ت ــته، ك ــۇالر كهچ ــلهن ئ ــله بى ــگهن يېڭــى بىل ــاال نهپهر ئىككــى كهل  ب

ــان ــجه« ئهمهس يام ــى »نهتى ــا ن ــۈرۈپ قولغ ــك كهلت ــدىن ئهللى ــا يۈهن  مۇكاپاتق

ـــتى ـــىچه. ئېرىش ـــۋهر ئهكس ـــلهن ئهن ـــىرزات بى ـــاپىالق، ش ـــك ش ـــلهن تېپى  بى

ـــدى ـــى. جازاالن ـــۈنى ئىككىنچ ـــڭ ك ـــالى ئۇالرنى ـــۇ ھ ـــار تېخىم ـــدى، ناچ  بول

ــال ــازاردىن ئوخشاش ــۇرۇق ب ــول ق ــپ ق ــتى قايتى ــۈن. كېلىش ــر پۈت ــېچه بى -ك

ــۈچىنچى. بېرىلمىــدى ئۇسســۇزلۇق ۋه يېمهكلىــك ھېچقانــداق ئۇالرغــا كۈنــدۈز  ئ

 ئــاچلىق، كــۆرۈپ پېشانىســىدىن ئىشــنى ھهمــمه شــىرزات بىــلهن ئهنــۋهر كۈنىمــۇ

ــۇنچ، ــازاب قورق ــده ئ ــۆپ ئىچى ــۇپ ك ــىمۇ، ئۇرۇن ــر كۆرس ــۇق بى ــولجىنى پۇڭل  ئ

ـــا ـــۈرهلمهي قولغ ـــىز يهنه كهلت ـــدا نهتىجىس ـــا ھال ـــپ ياتالغۇغ ـــدى قايتى . كهل

  ...كهلدى دۇچ جازاسىغا قىيناش ئۇرۇش، دهھشهتلىك ئۇالر بىلهن شۇنىڭ

 

6 

ــۋهر ــى ئهن ــۇرۇنال خېل ــتىن ب ــان تىنىق ــىرزاتنىڭ قالغ ــدا ش ــۈپ يېنى  يۈكۈن

 يهنه. بولــدى پــاره-پــاره يــۈرىكى تۈگۈلــدى، يىغلىــدى، يــامغۇر-قــار ئولتــۇرۇپ

 ئـــۆيىگه ئاســـتى يهر تهڭ بىـــلهن ئېچىلىشـــى تاراڭشـــىپ ئىشـــىكنىڭ تۆمـــۈر

 كىرىــــپ قاراماتــــاقالر ئهخــــمهت ئابــــدۇۋهلى، چومــــاقچىلىرى ۋه خوجــــايىن

 كۆزىتىــپ ھــازا بىــر كېلىــپ يېنىغــا زاتنىڭشــىر ئاتــايىن خوجــايىن. كېلىشــتى

 تـــۇرۇپ، كۆرســـىتىپ ئهنـــۋهرنى چۇماقچىلىرىغـــا كېـــيىن كهتكهنـــدىن تـــۇرۇپ

 ئىككـــى ئهنـــۋهرنى چومـــاقچىالر. قىلـــدى بـــۇيرۇق دهپ» !چىقىڭـــالر ئېلىـــپ«
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ــدىن ــۇتقىنىچه قولى ــۆرهپ ت ــۈدهك س ــۇس دېگ ــان مهخس ــازا تهييارالنغ ــۆيىگه ج  ئ

ــپ ــپ ئېلى ــتى كىرى ــايىن،. تاشالش ــۈكته خوج ــان ئۈش ــدهك قالغ ــداپ موردى  قارى

ــۇلغىنىچه ــدىرىماي تۇت ــتۈنكى ئال ــى ئۈس ــېلىپ كىيىملىرىن ــرىم س ــاچ يې  يالىڭ

ــدى ــۇنىڭغىچه. بول ــى ئ ــاقچى ئىكك ــڭ چوم ــىتىنى خوجايىننى ــىنىپ، مهقس  چۈش

ــۈن ــىزال-ئ ــڭ تىنس ــالته ئهنۋهرنى ــتىنىدىن ك ــقا ئىش ــى باش ــالدۇرۇپ كىيىمىن  س

ــال. ئۈلگۈرۈشــتى ــاراڭ ئايرىلىــپ تۇيغۇســىدىن-ھــېس نورم ــان گ ــۋهر بولغ  ئهن

ــخانىغا ــۈرۈش قۇش ــۈن ئۆلت ــپ ئۈچ ــنگهن ئېلى ــوي كېلى ــى ق ــان كهب ــدا نىمج  ھال

 قــامچىنى ســىم پــوالت ئېنىشــكه تۇرغــان ئېســىقلىق تامــدا خوجــايىن. ياتــاتتى

 كېلهڭســـىز ســـېمىز، ده،-ئوينـــايتتى قېـــتىم ئىككـــى-بىـــر ئېلىـــپ قولغـــا

 يۈگـــۈرۈپ قېشـــىغا ىـــڭئهنۋهرن بىـــلهن تېزلىـــك كهلمىـــگهن مـــاس بهدىـــنىگه

ــپ، ــىزال-گهپ بېرى ــۋهرنى سۆزس ــۋىلهرچه ئهن ــقا تهل ــلىدى ساۋاش ــۋهر. باش  ئهن

 بىـلهن قـولى ئىككـى يىغـالپ، قىلىـپ نـاله ئۈچـۈن قوغـداش كـۆزىنى-يۈز باشتا

ــۆزىنى قامچىــدىن قامــالالپ، بېشــىنى ــدى، قاچۇرمــاقچى ئ  خوجــايىن بىــراق بول

 خـــۇددى قامچـــا ســـىم پـــوالت ئۇرۇلغـــان بىـــر ھهر. ئهمهس توختايدىغانـــدهك

ــۇزۇن-ئــۇزۇن بهدىنىــده ئهنۋهرنىــڭ قېلىشــدهك، ئۆتكــۈر  يېرىقالرنــى، قــانلىق ئ

 قىپقىزىــل چاچرىغــان بهدىنىــدىن ئهنۋهرنىــڭ قىالتتــى، پهيــدا ئىششــىقالرنى

ــانالر ــا، يهرگه، ق ــڭ تامغ ــۈز خوجايىننى ــۆزلىرى،-ي ــرىگه ك ــقا بهدهنلى  چاچراش

 كۆتـــۈرۈپ پهريـــاد-داد ئهنـــۋهر بېـــرهلمىگهن بهرداشـــلىق ئـــاخىرى. باشـــلىدى

 ئهنــۋهر. ســاۋايتتى دېگــۈدهك قــوغالپ خوجــايىن ئۇرۇنــدى، قېچىشــقا يۇمۇلۇنــۇپ

 تهدرىجىــــي ئــــاۋازى ھالســــىزلىنىپ ھهم يىقىلــــدى بېــــرهلمهي بهرداشــــلىق

ــــكه ــــلىدى پهسىيىش ــــق. باش ــــق-چىلى ــــكهن تهرلهپ چىلى ــــايىن كهت  خوج

ـــىرىغىنىچه ـــتىن ھاس ـــاپ، ساۋاش ـــان توخت ـــوللىرى يوغ ـــلهن ق ـــڭ بى  ئهنۋهرنى

ـــنه ـــىنى كىچىككى ـــالالپ گهجگىس ـــا قام ـــۆلهپ تامغ ـــان ي ـــدۇقتا قۇيۇلغ  ئورۇن

 :باشلىدى سوراشقا ده،-ئولتۇرغۇزدى

ـــته - ـــام! ئېي ـــاق ئاخش ـــاالمهت-س ـــان س ـــىرزاتنى قالغ ـــم زادى ش  كى

 ! ئۆلتۈردى؟

 ئـــۆزلىرى شـــىرزاتنى ئهجهبـــا« قالـــدى، ھهيـــران ســـوئالدىن بـــۇ ئهنـــۋهر

ـــۇرۇپ ـــۈرۈپ ئ ـــۇپ ئۆلت ـــدىن يهنه قوي ـــدى دهپ »ســـوراۋاتىدىلىغۇ؟ مهن . ئويلى
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 :قايتۇردى جاۋاب تۇرۇپ دۇدۇقالپ ئامالسىزالرچه قورقۇنچتىن ئهمما

 .راست... بىلمهيمهن... مهن... مهن -

ـــمهن يهنه!  ھه؟ ـــهنغۇ؟ بىلمهي ـــىرزاتنى! دهيس ـــهن زادى ش ـــۈرمهي س  ئۆلت

 !تۇرساڭ؟ ياتقان بىرگه ئىككىڭال پهقهت ئىككىڭ،! ئۆلتۈرىدۇ كىم

 مهن شــــىرزاتنى راســــتتىنال ئاكــــا، خوجــــايىن خوجــــايىن، جېــــنىم -

 ! ئۆلتۈرگىدهكمهن؟ نېمىشقا مهن ئۇنى ئۆلتۈرمىدىم،

 بىــر خوجايىننىــڭ تۈگىشــىگىال ســۆزى قىلغــان تــۇرۇپ يىغــالپ ئۇنىــڭ

 تاماكــا، ئابــدۇۋهلى ۋاقىتتــا شــۇ دهل. چۈشــتى دومىــالپ يهرگه بىــلهن تهســتىكى

ــه ــدۇرۇلغان نهش ــى تول ــۈرۈپ چىلىمن ــردى، كۆت ــۇرۇچى كى ــۆرلهپ، خ ــارى ئ  خۇم

 تهشــنالىق ئولتــۇرۇپ زوڭ قويــۇپ، تاشــالپ ئهنــۋهرنى خوجــايىن تۇرغــان تۇتــۇپ

 ئارقىــدىن-ئارقــا چىلىمنــى خوجايىننىــڭ. باشــلىدى شوراشــقا چىلىمنــى بىــلهن

 :ئاۋازدا پهس قاراماتاق ئهخمهت پهملىگهن چىققىنىنى خۇمارىدىن شوراپ

ــپ ســۇ ئىسســىق - ــۇ؟ ئېلى ــۈز كىرهيم ــۆزلىرىنى-ي ــۇۋاالمال؟ ك  –...  يۇي

 .بىلهن خۇشامهتگۇيلۇق دېدى

 كهيپىيـــاتى چىقىـــپ خۇمارىـــدىن – يـــۇيىمهن، چىقىـــپ ئـــۆزۈم يـــاق، -

ــهل ــان ياخشــى س ــايىن بولغ ــۋهرگه خوج ــاراپ ئهن ــۆزىنى ق ــتۇردى، س  – داۋامالش

ــى ــپ ئهقلىڭن ــدان تېپى ــپ ئوب ــۇر، ئويلىنى ــهل ت ــۇرۇپ س ــىمىز ت ــهن. دېيىش  س

 قېنى؟ ئاچىدىكهنمهن قانداق ئېغىزىنى بولغاننىڭ ھارامدىن

 ئولتۇرغــۇزۇپ، يــۆلهپ ئهنــۋهرنى ئابــدۇۋهلى. كهتتــى چىقىــپ خوجــايىن

 :قىياپهتته بۆلگهن كۆڭۈل

 .دېدى-الزىممۇ؟ جان ئىسسىق ساڭا -

ــم، - ــۋهر – الزى ــاغرىق ئهن ــدىن ئ ــراپ ئازابى ــاله ئىڭ ــپ ن ــۇرۇپ قىلى  ت

 .بهردى جاۋاب

 دېمهيسهن؟ »ئۆلتۈردۇم مهن شىرزاتنى« نېمىشقا بولسا ئانداق -

ــۋهر ــىنى ئهن ــپ ئىس ــر يىغى ــېس نهرســىنى بى ــپ، ھ ــلىده« قىلى ــۇالر ئهس  ئ

ــۇرۇپ شــىرزاتنى ــا ئۆلتۈرۈشــۈپ ئ ــده؟ دۆڭــگهپ ماڭ ــى» !قويماقچىكهن  دېگهنلهرن

 .قارىدى تىكىلىپ كۆزىگه ئابدۇۋهلىنىڭ ئۆتكۈزۈپ، خىيالىدىن

 شـــۇنى دهپ بولســـۇن ياخشـــى ســـاڭا مهنمـــۇ قارىمـــا، بۇنـــداق ماڭـــا -
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ــمهن ــۇڭنى ئهگهر. دهۋاتى ــاتتىق يهنه بوين ــدىغان ق ــاڭ قىلى ــدى... بولس  مهن بول

 .دېمهي گهپنى قالغان

 چىدىغۇســـىز بهدىنىنىـــڭ چۈشـــهندى، تولـــۇق ئهمـــدى ھهممىنـــى ئهنـــۋهر

ــدىكى ــا دهرىجى ــدىيالماي ئاغرىقق ــۆزىنى چى ــۇمغىنىچه ك ــقا ي ــلىدى ئىڭراش . باش

ــايىن ــۇپ خوج ــۇپ يۇيۇن ــۆيگه يهنه بول ــپ ئ ــدى كىرى ــڭ ۋه كهل ــدىغا ئهنۋهرنى  ئال

 :باشلىدى سوراشقا كېلىپ

 بولدىڭمۇ؟ ئويلىنىپ قانداق، -

 !ئۆلتۈردۈم مهن... مهن... شىرزاتنى... كېچىدىن ئويالندىم، -

 يۈگۈرتـــۈپ كـــۈلكه يـــۈزىگه ئېچىلىـــپ، بىـــردىنال چىرايـــى خوجايىننىـــڭ

 :باشلىدى سۆزلهشكه

ـــدۇررا بولمىـــدىمۇ، مانـــا -  بىـــر بولمامـــدۇ؟ دېســـهڭ مۇشـــۇنداق قبال

ــۇنچه ــارام م ــاقنى ھ ــاز تاي ــڭ ئ ــدى. يهيتتى ــمه ئهم ــش ھهم ــدى ئى ــگهن تۈگى  دې

 تېخــى ســېنى بهرمهيمىــز، تۇتــۇپ ســاقچىغا ھهرگىــز بىــز ســېنى قورقمــا،. گهپ

 شـــىرزاتنى چېتىـــده ئالهمنىـــڭ خىلـــۋهت بـــۇ ســـاڭا ئـــادهم بىـــر. قوغـــدايمىز

 پهم ئـــۆلىكىنى شـــىرزاتنىڭ پهقهت. ئېســـىلىۋالمايدۇ دهپ ئۆلتـــۈردۈڭ نېمىشـــقا

ـــۇ يهنه قىلىۋهتســـهك، تهرهپ بىـــر بىـــلهن  ساقلىســـاقال ھهممىمىـــز ســـىرنى ب

 ... بولىدۇ؟

ــايىن ــۆز خوج ــى، ئ ــل ھهيۋىس ــىتىدىن-ئهقى ــۇن پاراس ــان مهمن ــدا بولغ  ھال

 كېــيىن كهتكهنــدىن تــۇرۇپ قــاراپ ھــازا بىــر ئهنــۋهرگه كۈلــۈپ، مىيىقىــدا

 :داۋامالشتۇردى سۆزىنى

 بىـــر ئۆلـــۈكىنى شـــىرزاتنىڭ گهپ، بىـــر يهنه ئـــاخىرقى ئهڭ ئۇنـــداقتا -

 بۇالمدۇ؟ ھهمكارلىشىسهن، قىلىشقا تهرهپ

 .بولىدۇ -

ــى - ــۇق گهپن ــىرزاتنى! دهي ئوچ ــۇ ش ــۇم دهپ ئۆلۈپت ــاق، مهل  داۋراڭ قىلس

ــاق، ــهۋهبىنى سالس ــوراپ، س ــۈچىگه، س ــى ئۆلتۈرگ ــاڭا يهن ــتىن س  ئېسىلىۋېلىش

 مىــڭ 20-10 ئۈچۈنمــۇ كۆمــۈش ھهرگهشــه بــۇ ئۆلــۈكنى كېلىــپ يهنه. يانمايــدۇ

 بىــلهن پهم شــۇڭا. يــوق بــارمۇ؟ پۇلــۇڭ ســېنىڭ گهپ، خهجلهيــدىغان يــۈهن

 قىلســاڭال شــۇنى دېســهك نــېمه بىــز چۈشــهندىڭمۇ؟ قىلىمىــز، تهرهپ بىــر پــاكىز
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 شــىرزاتنى« ساقلىســاڭالر، بــويى ئۆمــۈر ســىرنى بــۇ يهنه پهقهتــال ســهن. بولــدى

 باشـــقا ســـاڭا بهرســـهڭال يېزىـــپ ئىســـپات پـــارچه بىـــر دهپ »ئۆلتـــۈردۈم مهن

 دهمدىكهنسهن؟ ماقۇل يوق، پهد-دهرد

 .ماقۇل ماقۇل، -

ـــدۇۋهلى ـــپ قهلهم-قهغهز ئاب ـــردى، ئېلى ـــۋهر كى ـــاق ئهن ـــتىدىن تاي  دهس

ــاي ــپ ســىرقىراپ تىنم ــان ئاغرى ــان تۇرغ ــۇقى ق ــۇلى ي ــلهن ق  مهن شــىرزاتنى« بى

ـــۈردۇم ـــپات دهپ ئۆلت ـــپ ئىس ـــراق بهردى، يېزى ـــڭ بى ـــدىن ئۇنى ـــالر كۆزى  ياش

 كهيـــــگهچ كـــــۆينىكىنى خوجـــــايىن. باشـــــلىدى تۆكۈلۈشـــــكه تـــــارامالپ

 :باشلىدى تاپىالشقا ئىش چوماقچىلىرىغا

 پىششــىقراق چىقىــپ ھــازىرال ســهن ئهخــمهت. پــۈتتى ئىــش ھهمــمه -

ــان ــالتىراق يوغ ــومكىدىن ي ــى س ــېتىۋېلىپ ئىككىن ــر، س ــدۇۋهلى، كى ــهن ئاب  س

 كىـيىم قـۇر بىـر بـار، ئېلىـپ بىلـله يۇيۇندۇرۇشـقا سـۈيدۈكنى ھـارام بۇ ئاۋۋال

 كونـــا ئۆلــۈكنى ئانـــدىن. تويغــۇز ئوبـــداب قورســىقىنى يهنه يهڭڭۈشلىســۇن،

ـــده ـــويىچه قائى ـــر ب ـــنى تهرهپ بى ـــهندۈرۈپ قىلىش ـــوي چۈش ـــىڭالردا. ق  ئېس

 .بارىمىز ئوينىغىلى بويىغا دېڭىز كېيىن چۈشتىن بۈگۈن بولسۇن،

  .ماقۇل -
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ــــدۇۋهلى ــــۋهرنى ئاب ــــدۇرۇپ ئهن ــــدۇرۇپ ھهم يۇيۇن ــــدىن تاماقالن  بولغان

ــيىن، ــر كې ــا بى ــاراق قۇت ــىڭ، ۋه ھ ــدهكلهرنى دادۇر خاس ــپ دېگهن ــپ ئېلى  كىرى

ــالىالر ــىدا ب ــورۇن ياتالغۇس ــۈزدى س ــڭ. ت ــده ئهنۋهرنى ــۆزىگه ئۆمرى ــۇنۇلغان ئ  س

 ھــاراق ئــۇ چــۈنكى ئىــدى، بــار قىلغۇســى رهت دهرھــالال رومكىنــى تــۇنجى

ــدهك ــا. ئىــدى باقمىغــان ئېلىــپ ئېغىزىغــا نهرســىلهرنى دېگهن  ۋه بولغــان ئهمم

ـــان ـــالردىن بولۇۋاتق ـــۇالر ئىش ـــهن ب ـــى قىلىس ـــايمهن دېگهنن ـــنىڭ قىلم  دېيىش

ــۇمكىن ــلىكىنى م ــدى ئهمهس ــۇڭا. بىل ــڭ ش ــدىقى ھهر ئۇالرنى ــېمه قان ــه ن  دېس

 تــۇرۇپ يۇمــۇپ كــۆزىنى رومكىنــى بىرىنچــى ۋه كهلــدى قارارىغــا دېــيىش مــاقۇل

 يــالقۇنالپ خــۇددى ھــاراق كهتــكهن ئۆتــۈپ گېلىــدىن. ئىچىــۋهتتى كۆتــۈرۈپ بىــرال

ـــان ـــر تۇرغ ـــوتتهك، دهســـته بى ـــڭ ئ ـــۈچهي ئهنۋهرنى ـــاغرىنى-ئ ـــدۈرۈپ ب  كۆي
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ــا. ئېچىشــتۇرىۋهتتى ــدانال رومك ــۈچ ئوب ــتىم ئ ــدىن قې ــيىن، ئايالنغان ــۋهر كې  ئهن

ــپ، ــىرقىراپ چېقى ــان س ــدىكى ئاغرىۋاتق ــاغرىق بهدىنى ــازابى ئ ــردىنال ئ ــىپا بى  ش

ــــپ ــــدهك تېپى ــــېس قالغان ــــدى، ھ ــــاتى قىل ــــۇقىرى كهيپىي ــــۈپ ي  كۆتۈرل

 قىلــدى، تهلهپ قۇيۇشــنى لىقــالپ ســهل رومكىنــى تــۆتىنچى سۆزمهنلىشــىپ،

 :باشلىدى سۆز قويماستىن ھاراق پهيتته مۇشۇ دهل ئابدۇۋهلى ئهمما

 بارمۇ؟ ئىچكۈڭ يهنه -

 ...ئىچسهك مهيلى -

 .قىلمىدۇق ئىشنى دېگهن خوجايىن تېخى بىز ئهمما -

 ئىشنى؟ نېمه -

 ســــالىدىغان ســــومكىغا ئۆلــــۈكىنى شــــىرزاتنىڭ مهن لهنبىــــ ســــهن -

 ...ئىش

 قىلىمىز؟ نېمه سېلىپ سومكىغا ئۆلۈكىنى شىرزاتنىڭ -

ــېمه - -ئۈجــۈر ئىشــالرنىڭ تــوال ســهنچۇ سورايســهن؟ ئىشــالرنى بــۇ ن

 بوالمدۇ؟ قىل، دېگهننى قىل ئاۋۋال سورىماي، بۇجۇرىنى

ــدۇ، - ــدۇ بولى ــايىن. بولى ــۇنداق خوج ــگهن ش ــا دې ــه بولس ــازىرال ئهمس  ھ

 .سااليلى

ــۋهر ــڭ ئهن ــدىنمۇ ھاراقنى ــاۋۇر كهيپى ــدىنقى ئهيت ــۈنلهردىكى ئال ــۋهرگه ك  ئهن

 :تهگدى سوغۇق ئهنۋهرگه ئابدۇۋهلى. ئىدى قالغان ئوخشىماي زادىال

ـــر دۆت ئهجهب - ـــېمه بى ـــهنغۇ؟ ن ـــهنچه ئىكهنس ـــىرزاتنىڭ س ـــۈكى ش  ئۆل

 پاتارمۇ؟ ئاسان شۇنداق سومكىغا

 قىلىمىز؟ قانداق -

 ...سالىمىز كېسىپ پۇتىنى بېشىنى، -

 كېسىدۇ؟ كىم -

ــهن - ــمهي س ــم كهس ــىدۇ؟ كى ــده كېس ــايىن ئهتىگهن ــا خوج ــېمه سورىس  ن

ـــالي شـــۇنى دېســـىڭىز ـــدى. دهيســـهن قى ـــى ئهم  ئهگهر چاينايســـهنغۇ؟ تىلىڭن

 .ئىچىشهيلى ئاندىن تۈگىتىپ نى »ئىش« بولسا ئىچكۈڭ

 كهتكهنــدىن تــۇرۇپ پقــارا ئابــدۇۋهلىغا ھالــدا ئۇنســىز دهقىــقه بىــر ئهنــۋهر

ـــدۇۋهلىنىڭ كېـــيىن ـــېمه ئاب  ھـــاراق بولماســـتىن كـــارى بىلهنمـــۇ دېيىشـــى ن
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 ده،-ئىچىــۋهتتى قۇيــۇپ بىرنــى تولــدۇرۇپ ئــۆزىگه ئېلىــپ قولغــا بوتۇلكىســىنى

 :بىلهن ئاۋازى غۇرۇڭ-غاراڭ بوغۇق،

ـــايلى - ـــتى يهر دهپ –! ماڭ ـــۆيىگه ئاس ـــپ ئ ـــى كىرى ـــدۇۋهلى. كهتت  ئاب

 قويغـــان تهييـــارالپ ئالــدىن قويـــۇپ، كۈلـــۈپ مىيقىــدا بىـــلهن ھىيلىگهرلىــك

 كهينىــدىن ئهنۋهرنىــڭ ئېلىــپ پــالتىنى بىســلىق كهڭ ســومكا، يــالتىراق يوغــان

 .ئهگهشتى

ــۋهر ــۆيىگه ئاســتى يهر ئهن  خــۇددى يېنىــدا، جهســىتى شــىرزاتنىڭ كىرىــپ ئ

ــىرزاتتىن ــۇ ش ــوراۋاتقاندهك ئهپ ــپ س ــۇردى تىزلىنى ــۇپ ده،-ئولت ــۇرۇپ بوغۇل  ت

ــان ــان-ق ــقا ق ــلىدى يىغالش ــۇ. باش ــده ئ ــۆز ئىچى ــۆزىگه-ئ ــاب ئ ــى خىت : قىالتت

ـــىرزات« ـــهن! ش ـــلهن س ـــۇ مهن بى ـــرىگه ب ـــېمه ئىچكى ـــار ن ـــۇق؟ دهپ ب  چىقت

ــۇنداق ــۇق، مۇش ــۇنداق خورل ــۈن مۇش ــارتىمىز ك ــۇ؟ دهپ ت ــۇنداق چىقتۇقم  مۇش

 گۆشــــىنى بىرىمىزنىــــڭ-بىــــر قىلىمىــــز، نــــابۇت ھايــــاتىمىزنى گۈلــــدهك

 ئـــاۋازىنى ھالـــدا ســـهزمىگهن ئۆزىمـــۇ ئـــۇ »؟ ...چىقتۇقمـــۇ دهپ پـــارچىاليمىز

 ...كهتتى سۆزلهپ قويىۋېتىپ

 تـــــېخىچه قىلمىســـــا گهپ چۈشۈرىۋاتامســـــهن؟ نـــــامىزىنى. نـــــېمه -

ــز ئولتۇرۇپســهنغۇ؟ ــول، تې ــۇ ب ــرىم ئۈچــۈن ئىــش مۇشــۇ ھېلىم ــۈن يې ــاۋاره ك  ئ

 !بولدۇق

 تاشـــالپ ســـومكىالرنى پالتـــا، قولىـــدىكى تۈگىتىـــپ، ســـۆزنى ئابـــدۇۋهلى

 مـــۇزالپ شـــىرزاتنىڭ ئهنـــۋهر. كهتتـــى چىقىـــپ ئۆيـــدىن ئاســـتى يهر قويـــۇپ،

 يېشـــىنى كـــۆز ئېقىۋاتقـــان دهريـــا-دهريـــا تـــۇرۇپ، تۇتـــۇپ قـــولىنى كهتـــكهن

 :باشلىدى سوراشقا كهچۈرۈم ئاۋازدا پهس سۈرتۈپ،

 نىيىتىنـــى، ئالۋاســـتىالرنىڭ بـــۇ! قىلغىـــن ئهپـــۇ كهچـــۈرگىن، مېنـــى -

ــى ــهنغۇ؟ پهيلىن ــېنىڭ مهن بىلىس ــى س ــام، تىنىڭن ــۇ پارچىلىمىس ــهم مهنم  ئۆلس

 مېنـــى كهچـــۈر،. كېـــتهي قايتىـــپ ھايـــات بولســـاممۇ مهن ئهمـــدى بولىـــدۇ،

ــالهم ئــۇ كهچــۈر، ــالهم بــۇ ئ  شــىرزاتنىڭ كهيپىلىكــته چــاال ئهنــۋهر –! كهچــۈر ئ

ـــازىرال ـــۇددى ھ ـــاپ خ ـــدىكى قاسس ـــتهك كانارى ـــارچه گۆش ـــارچه-پ ـــۇپ پ  بول

ــــدىغان ــــپ كېتى ــــتگه، غېرى ــــڭ...  مىيى ــــادهملهر ئۆزىنى ــــا ئ  زادى قىلس

ـــدىغان ـــار بولماي ـــر جىنايهتك ـــقا بى ـــدىن ئىش ـــارهت مهجبۇرلىنىۋاتقانلىقى  ئىب
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ــاجىز، ــاره ئ ــالىتىنى بىچ ــويالپ، ھ ــۆزىگه ئ ــپ ئ ــۆزىنى نهپرهتلىنى ــخىره ئ  مهس

ـــپ، ـــاۋۋالقى قىلى ـــنىش، ئ ـــازابلىنىش ئېچى ـــى ئ ـــردىنال يىغىس ـــوغۇق بى  س

ــ تۇتــۇپ قولتۇقىــدىن جهســىتىنى شــىرزاتنىڭ ۋه ئالماشــتى كــۈلكىگه  ارىۋاتتىنك

. يــاپتى بــوينىنى بىــلهن يــۈزى ســالدۇرۇپ كــۆينىكىنى چۈشــتى، ئېلىــپ پهســكه

ــدىن ــا ئان ــالتىنى قولغ ــپ پ ــۆزنى ئېلى ــۇپ ك ــۇرۇپ، يۇم ــىرزاتنىڭ ت ــوينىنى ش  ب

 ئېچىـــپ، كــۆزنى ئهنــۋهر. باشــلىدى چېپىشــقا ئارقىــدىن-ئارقــا نىشــانالپ

ــىرزاتنىڭ ــىنىڭ ش ــدىن بېش ــانلىقىنى تېنى ــۆردى ئايرىلغ ــدىن. ك ــىغا ئان  يوتىس

 قايتــا ئــۆيىگه ئاســتى يهر ئابــدۇۋهلى. باشــلىدى ئۇرۇشــقا پالتــا نىشــانالپ

 ئالدىـــدا جهســـىتى پـــارچىلىۋېتىلگهن شـــىرزاتنىڭ ئهنـــۋهر كهلگهنـــده كىرىـــپ

ــدهك ــپ ھهيكهل ــۇراتتى قېتى ــدۇۋهلى. ئولت ــڭ ئاب ــىنى ئهنۋهرنى ــدۇرۇپ، ئېس  يىغ

ــومكىنىڭ ــاغزىنى س ــاچقۇزۇپ، ئ ــۆزى ئ ــىرزاتنىڭ ئ ــان ش ــىتىنى پارچىالنغ  جهس

 سېلىشــــقا ســــومكىغا ئارىالشــــتۇرۇپ بىــــلهن پــــارچىلىرى تــــاش خىــــش،

 ...باشلىدى

ـــيىن چۈشـــتىن ـــايىن كې ـــاقچىلىرىنى خوج ـــۋهرنى ئهگهشـــتۈرۈپ، چوم  ئهن

 يوغـــان شـــهكىلدىكى ئوخشـــاش ۋه رهڭ ئوخشـــاش دانه ئىككـــى يهنه ئېلىـــپ،

ــالتىراق ــومكىنىڭ ي ــىگه س ــك، بىرس ــك، ئىچىملى ــېلىنچا يېمهكلى ــارلىق س  قات

 دېڭىــز ســېلىپ، ماشــىنىغا ســومكىالرنى قــاچىالپ، بۇيــۇملىرىنى اھهتســاي

 ...مېڭىشتى ساياھهتكه بويىغا

 گـــۈزهل پهســـلىدىكى كـــۈز يـــۈرۈپ، يـــول ســـائهتچه ئىككـــى تهخمىـــنهن

ــهرقىي ــز ش ــا دېڭى ــپ بويىغ ــاردى يېتى ــز مهخســۇس. ب ــاياھىتى دېڭى ــۈن س  ئۈچ

ـــق ياســـىلىپ، ـــزهلگهن چىرايلى ـــدىن ســـاياھهت بې ـــى قېيىقى ـــارىگه بىرن  ئىج

 چومـــاقچىالر بىـــلهن خوجـــايىن. ئايرىلىشـــتى قىرغىقىـــدىن دېڭىـــز ئېلىـــپ،

 ئېســىل باشــقا ۋه گــۆش ئىچىشــتى، پىــۋا ۋه ھــاراق قــانغۇچه ئۈســتىده قېيىــق

ــازۇ ــى-ن ــۇددى. يېيىشــتى نېمهتلهرن ــىز خ ــڭ ھهيكهلــدهك جانس  بىــر قېيىقنى

ـــده ـــپ بۇرجىكى ـــۈيۈپ قېتى ـــان شۈمش ـــۋهر ئولتۇرغ ـــلهن ئهن ـــۇ بى ـــده ش  دهم

ــۇ ــارى ھېچكىمنىڭم ــدى ك ــېقىن. بولمى ــا ي ــۇ ئهتراپت ــتىكىلهرگه ب ــقهت قېيىق  دىق

ــدىغان ــادهملهر قىلى ــۇقىنى ئ ــهزگهن يوقل ــايىن، س ــدۇۋېلىغا خوج ــومكىنى ئاب  س

 تهپســــىلىي ئهتراپقــــا تــــۇرۇپ ئورنىــــدىن ئابــــدۇۋهلى. قىلــــدى ئىشــــارهت
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ــدىن ــيىن قارىۋهتكهن ــىرزاتنىڭ كې ــىتى ش ــېلىنغان جهس ــومكىنى س ــنجىقالپ س  ئى

ــ ــۈرۈپ، تهتهس ــاي ســۇلىرى كۆت ــپ، تىنم ــۇرۇپ لهڭ چايقىلى ــان ئ ــا تۇرغ  دېڭىزغ

ــۇپ ــومكا. بهردى قوي ــۇ س ــده س ــىزلىغان يۈزى ــاق سانس ــۈكچىلهرنى ئۇشش  كۆپ

ــدۇرۇپ ــۈپ قال ــى چۆك ــۇ. كهتت ــى مهســتلىكى ئىشــقا ب  ســىرتتىن يېشــىلىپ خېل

ـــدا پهرۋاســـىز ـــۇتتهك ھال ـــۈرىكى بىـــلهن قىلغـــان ئولتۇرغانـــدهك قېتىـــپ ب  ي

 ئۈچــۈن يىغلىۋهتمهســلىكى ئهنۋهرنىــڭ كهتــكهن بولــۇپ قــان لهخــته-لهخــته

 باشـــقا ئالمىغانـــدا، ھېســـابقا ئولتـــۇرغىنىنى تۇتـــۇپ ئـــاران-ئـــاران ئـــۆزىنى

 گۈلنىــڭ ئــون تېخــى قىلىــپ شــۇنداق. قويمىــدى كېلىــپ قېتىغىمــۇ ھېچكىمنىــڭ

ــۇ ــۈزهل ئېچىلمىغــان، بىرىم  ئهمــدىال بوسۇغىســىغا گۈلىســتاننىڭ ئۆســمۈرلۈك گ

ــان قهدهم ــر ئالغ ــهبىينىڭ بى ــاتى س ــدىن ھاي ــى قولى ــانلىق، جىم ــاال يام ــازا-ب  ق

ــدىغان، ــۇ كېلى ــۆت مۇش ــۈك ت ــدا كۈنل ــدىن ھاياتى ــقىنى پۇل ــدىغان باش  ئويلىماي

ــۇ ــر ش ــوپ بى ــادىمىي ت ــايۋانالر، ئ ــلهر ھ ــدىن ئهخلهت ــۇددى تهرىپى ــۈلىنى خ  چۈم

 .قىلىندى نابۇت ئۆلتۈرگهندهكال دهسسهپ

ــۋهر ــاق ئهن ــۈن بهش س ــتى يهر ك ــده ئاس ــر ئۆيى ــراغ ئېلېكتى ــدا چى  يورۇقى

ــۈنگه ــۈز بهش ك ــتىن ي ــاۋاپ زىق ــۈزدى ك ــاجهتكه پهقهت. ئۆتك ــان ھ ــتال چىقق  ۋاقى

ــۈن ــۇرىنى ك ــه، ن ــڭ كۆرمىس ــان كۈننى ــپ قاچ ــان چىقى ــانلىقىنىمۇ قاچ  ئولتۇرغ

 جهســـتىنى شــىرزاتنىڭ...  قــامچىلىنىش، كــۈنلهردىكى ئالــدىنقى. بىلمىــدى

ــارچىالش، ــا پ ــلىۋېتىش، دېڭىزغ ــدىن بهش تاش ــانقى كۈن ــازا بۇي ــابىدىكى ج  ھېس

ـــكه ـــانه-يهك ـــدا يېگ ـــتى يهر ھال ـــۆيىگه ئاس ـــولىنىپ ئ ـــۇرۇپ س ـــاۋاپ ت  ك

ــۈزۈش ــڭ لهر... ئۆتك ــۈرىكىنى ئهنۋهرنى ــته ي ــته-لهخ ــان لهخ ــڭ-ق ــلهن يىرى  بى

ــدۇرۇپ، ــدا تول ــر ۋۇجۇدى ــۈر بى ــاقايتىپ ئۆم ــىز س ــارا بولغۇس ــاراھهتلهرنى-ي  ج

ـــدۇردى ـــۋهر. قال ـــا، ئهن ـــدىكى يالغۇزلۇقق ـــگه-دهرد يۈرىكى ـــاي، ئهلهم  پايلىم

 بىــلهن سىڭلىســى ۋه دادىســى سۆزلهشــتى، بىــلهن شــىرزات ھالــدا غــايىۋانه

ـــدى، سۆزلهشـــتى، ـــۆز يىغلى ـــۆزىگه-ئ ـــۇ ئهممـــا ســـۆزلىدى، ئ  ئاســـتى يهر ب

 .يهتمىدى ئهقلى قۇتۇلغانلىقىغىمۇ قانداق قاچان، زۇلۇمىدىن »تۈرمه«

ــىنچى ــۈنى بهش ــۇرۇن، ك ــايىن كهچق ــۋهرنى خوج ــۆيىگه ئهن ــاقىرتت ئ  ۋه ىچ

 :باشلىدى گهپ قىياپهتته سۈرلۈك تۇرۇپ شوراپ تاماكىسىنى

ــاڭا - ــقا س ــدىن باش ــوبهن جاي ــايىن( ل ــى خوج ــپ) دېمهكچ ــدۇم تېپى . قوي
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ــۇ ــڭ ئۆزىنىڭم ــداق قېشــىمدا مېنى ــى. ئهپلهشــتۈرهلمىدىڭ ئىشــنى ھېچقان  ھېلىق

. يهنه ئۆلىۋالمــا ســهنمۇ كېــيىن ئۆتكهنــدىن كــۈن تــۆت ئۆلىۋالــدى، بولســا شــۇم

ــېنى ئهته ــگه س ــپ نهنجىڭ ــى ئېلى ــدۇ، كهتكىل ــدىن كېلى ــيىن بۇنىڭ ــقا كې  باش

 چاقىرتىشـــىمدىكى ئۆيـــۈمگه ســـىنى ھـــازىر. ئىشلهيســـهن قولىـــدا لوبهننىـــڭ

 شـــۇمنىڭ ئۆلۈۋالغــان ھېلىقــى بــار قهيهرگه يــاكى بــار يهرگه ئــۇ مهقســهت،

ــى ــده ئىش ــقىالرغا ھهققى ــي باش ــز قهتئى ــاچقۇچى ئېغى ــا ئ ــۆزۈڭگه مهن! بولم  ئ

 گېپىمنــى بــۇ ئهگهر. دهۋاتىــمهن ئاتــايىن ســاڭا گهپنــى بــۇ دهپ بولســۇن ياخشــى

ــاي، ــۇ ئاڭلىم ــنى ب ــقا ئىش ــقه باش ــپ خهق ــهڭ تىنى ــۇنى يۈرس ــۇپ ش ــوي، ئۇق  ق

ـــاقچىالر ـــزدهپ س ـــه ئى ـــاۋۋال ئهڭ كهلس ـــدىغىنى، ئ ـــۈرمىگه تۇتى ـــپ ت  كىرى

ــدىغىنى ــال ئېتىلى ــهن يهنى ــڭ! س ــدا مېنى ــهن قولۇم ــپ س ــپات بهرگهن يېزى  ئىس

ـــار ـــاي، دهپ شـــۇنىمۇ يهنه. ب ـــى قوي ـــارتىمهن چىشـــلهپ بىزن ـــۈك دهپ ت  دۆتل

ــارا ماڭــا ئهگهر! يــۈرمه قىلىــپ  كىملىكىمنــى، مىنىــڭ بولســاڭ، چاپلىمــاقچى ق

 ئىناۋىتىمنىـــڭ بايلىقىمنىـــڭ، پـــۇل، قانچىلىـــك ئـــادهملىكىمنى، قانـــداق

 بىلدىڭمۇ؟ سۆزلهرسهن، بىلىۋېلىپراق بارلىقىنى

ـــدىم، - ـــدىم بىل ـــوبهن بىل ـــا ل ـــ! ئاك ـــمهن يقهتئى ـــي! دېمهي  –! ! قهتئى

ــۇنچتىن ــۇتلىرى قورق ــۈك پ ــكهن ئۈشش ــاپراقتهك تهگ ــرهپ ي ــكهن تىت ــۋهر كهت  ئهن

 .قالدى تاسال تۇتالمىغىلى تهرىتىنى كىچىك

  .يوقال كۆزۈمدىن چىقىپ ئهمسه -

 

8 

ــى ــۈنى ئىككىنچ ــده ك ــدۇۋهلى ئهتىگهن ــتى يهر ئاب ــدىن ئاس ــۋهرنى ئۆيى  ئهن

ــا ــپ ھويلىغ ــى ئېلى ــدا. چىقت ــايىن ھويلى ــالردىكى، 40 ۋه خوج ــى ياش  چىرايىن

ــۇت ــتهك چىبهرق ــورۇق رهخت ــكهن، بېســىپ ق ــان كهت ــدارى ق  ئاپئــاق قالمىغــان دى

 ئــورۇق شادىسـىدهك قونـاق كېتىـدىغان ئۇچـۇپ چىقسـا، شـامال ئـازراقال يـۈزى،

ــدىن ــى تۇرقى ــا چېكهرمهنلىك ــپ دهپ مهن مان ــدىغان چىقى ــاتونۇش تۇرى ــر ن  بى

ــى ئهر ــۇراتتى كىش ــايىن. ت ــۋهر خوج ــپ ئهن ــدىن ئېلى ــيىن چېقىلغان ــى كې  ھېلىق

 :باشلىدى سۆزلهشكه تۇرۇپ كۆرسىتىپ ئهنۋهرنى ئادهمگه

ــىلهر - ــقاق« كۆرگهنس ــاداش »چىش ــروئىن،( ئ ــك خې ــك زهھهرلى  چېكىملى



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                               )پوۋېست( تۇتقۇن  

 

- 23 - 

ــچىلىرى ــۆلكه ۋه دۆلهت ئهتكهس ــارا ئ ــۇغۇچىالرنى زهھهر ئ ــۇنداق توش ــىم ش  ئىس

ــلهن ــىدۇ بى ــۇ ،) ئاتىش ــۇم مۇش ــۇ، ش ــىلى دهل ش ــ س ــۇت دهكدېگهن ــولى-پ  ق

 .ھاراملىقنىڭ بۇ چاققان

 ماڭـــدىم مهن كېتىـــۋېرهي، ئېلىـــپ دېگهنـــدىكىن شـــۇنداق ئـــۆزۈڭالر -

 .خوش ئهمسه،

 .خوش -

ـــايىن ـــۋهرنى خوج ـــقاق« ئهن ـــىملىك »چىش ـــى ئىس ـــوبهنگه ھېلىق  ئهنه ل

ـــالپ شـــۇنداق ـــۈرۈپ داڭ ـــڭ بهش ي ـــۈهنگه مى ـــا. ســـېتىۋهتتى ي ـــۋهر ئهمم  ئهن

ـــاپ ـــتىلهپ قاسس ـــخانىغا يې ـــپ قۇش ـــان ئېلى ـــدهك كېتىۋاتق ـــى قوي  ھېچنىمىن

ــهزمىگهن ــدا س ــۆزىنى ھال ــېتىۋالغان ئ ــڭ س ــدىن لوبهننى ــىپ كهينى ــورۇ ئهگىش  ق

ــدا ــپ ئالدى ــان توختىتى ــهنلىڭ« قۇيۇلغ ــاركىلىق »س ــهمهتلىك م ــا ھهش  پىكاپق

 ئهنــۋهرگه ئىچىــده ماشــىنا لــوبهن بولغــان كهتمهكچــى ئېلىــپ ئهنــۋهرنى. چىقتــى

ــاراپ ــىز ق ــازا سۆزس ــۇرۇپ بىرھ ــدىن ت ــيىن، كهتكهن ــىنى كې ــتا ماشىنىس  ئاس

 :باشلىدى سۆز تۇرۇپ قوزغاپ

 ئۇ؟ ئىششىق نېمه يېغىر، نېمه كۆزۈڭدىكى-يۈز -

 !ئۇردى... ئۇالر -

ــۇل ئهســلى - ــاي پ ــېگهن تاپالم ــڭ ي ــده؟ تايىقىڭنى ــۇنداقمۇ؟! ئىزىكهن !  ش

 يــــۈهنگه مىــــڭ ئــــون باشــــالپ بۈگۈنــــدىن ســــېنى مهن قويــــاي، دهپ مهن

ــېتىۋالدىم، ــقاق«(  س ــان »چىش ــاتتى يالغ ــڭ) ئېيتىۋات ــىمغا مېنى ــۇ قېش  بېرىپم

 جۇمۇ؟ باقىمهن ئىتىمنى بىلهن گۆشۈڭ ئۆلتۈرۈپ سېنى تاپالمىساڭ، پۇل

 بـــۇ خوجايىننىـــڭ ئهنـــۋهر بارماقتـــا، كېتىـــپ ئۇچقانـــدهك ماشـــىنا

ــۆزلىرىنىڭ ــاق س ــۇپ چاقچ ــىنى بول ــارزۇ بهك قېلىش ــان ئ ــدى، قىلغ ــا ئى  ئهمم

ـــايىن ـــوغۇق، خوج ـــىز، س ـــۇرالش قانس ـــده پ ـــازراقمۇ يۈزى ـــتىن، ئ  ئىللىقلىق

ــدىن ــهر كۈلكى ــوق ئهس ــدى ي ــۋهر. ئى ــۇنجى ئهن ــپ ت ــنگهن، ئېلى ــاق كېلى -تاي

ــاق، ــۇم توقم ــايهت ۋه زۇل ــلهن جىن ــۇپ ئۇۋىســىدىن ئالۋاســتىالر تولغــان بى  قۇتۇل

ــا ــدىغانلىقىنى نهنجىڭغ ــدا، بارى ــداقال ئاڭلىغان ــاقچى يېڭــى بولمىســۇن قان  بارم

 ئۆلــۈم خوجايىننىــڭ ئهپســۇس،. ئىــدى ئۈمىــدلهنگهن ئــازراق ئورۇنــدىن بولغــان

ــدىغان پــۇراپ  ئېتىمنــى بىــلهن گۆشــۈڭ ســېتىۋالدىم،« ســۆزلىرى، ســوغۇق تۇرى
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-بــاال زۇلــۇم، چــوڭ تېخىمــۇ ئــۆزىگه ئهنــۋهر دىــن... دېيىشــلىرى» ...بــاقىمهن

 ھهر. قىلــدى ھــېس كېلىۋاتقــانلىقىنى يېقىــنالپ كۈنلهرنىــڭ قــارا تولغــان قازاغــا

 مىــڭ ياشــلىرىنى كــۆز دېــگهن كېــتهي تــۈگهپ ئېقىــپ تــوال يىغــالپ، تــوال كــۈنى

ـــلىكته ـــپ، تهس ـــده توختىتى ـــدىن ئىچى ـــۇ ياراتقۇچى ـــتىن ب ـــدۇرراق دوزاخ  بال

 .تىلدى قۇتۇلۇشنى

ـــى ـــايىنى يېڭ ـــۇنى خوج ـــي ئ ـــڭ قهدىمى ـــهھىرىنىڭ نهنجى ـــىرتىغا ش  س

ــقان ــۋهت جايالش ــا خىل ــدىكى خالت ــاره كوچى ــان، ئىج ــۇ ئېلىنغ ــدهك توخ  كاتىكى

 :باشلىدى سۆزلهشكه كىرىپ باشالپ ئۆيگه ىرب كىچىك

. ياتىســهن بىــرگه بىــلهن ئاكــاڭ دېــگهن ســهمهت ياتىقىــڭ، ســېنىڭ بــۇ -

 تاپىــدىغان ۋهزىــپىگه، بولۇپمــۇ. جىقــراق ســهل ۋهزىــپه ئوخشــاش، قائىــده

ــــا ــــاق پۇلغ ــــا چاقچ ــــۇنچىلىك مهن. قىلم ــــالغىنىنى دهي، مۇش ــــۆزۈڭ ق  ئ

ــا ســېنى ھــازىرال. بىلهرســهن ــدىغان ئېلىــپ بازارغ ــاره چىقى ــگهن ئىپ  ئاچــاڭ دې

ــدۇ، ــله كېلى ــا بىل ــنى بازارغ ــهن، چىقىش ــۇ باشاليس ــاڭ ش ــاڭا ئاچ ــى س  ھهممىن

 بارمۇ؟ يېرىڭ بىلمىگهن. ئۆگىتىدۇ

 .يوق -

 .تۇر بولۇپ تهييار ئهمسه ماقۇل، -

- ... 

 ياشـــتىن يىگىــرمه ياتاققــا، تۇرغــان ســـاقالپ ئهنــۋهر ئــۆتمهي، ھايــال

ــا ئاشــقان، ــق زامانغ ــودا اليى ــنگهن، م ــون كېيى ــۈك بهش ئ ــۇن كۈنل ــدهك تۇل  ئاي

ــاق ســۈتتهك ــۇمىالق ســۈزۈك ھهم ئ ــۈزىنى ي ــۇرانه تېخىمــۇ ي  بىــر كۆرســهتكهن ن

 شــۇ ئۇنىــڭ تۇرىــدىغان، چاقنــاپ نــۇرلىرى گۈزهللىــك كۆزىــدىن قــوي قــارا جــۈپ

ــدىن ــېچكىم گۈزهللىكى ــانچۇقچىلىق ھ ــپ ي ــۇل قىلى ــدۇ پ ــقىمۇ دهپ تاپى  ئويالش

ــۈرئهت ــۇدهك ج ــقچىراي قىاللمىغ ــز بىــر لى ــپ قى ــدى كىرى  ئهنــۋهرنى ده،-كهل

 :سورىدى كۆرۈپ

 سهنمۇ؟ باال كهلگهن يېڭى -

 .شۇنداق -

 .چىقىمىز بازارغا ماڭ، بىلهن مهن -

ــۋهر ــۇ ئهن ــا ئ ــز. ئهگهشــتى قىزغ ــىدىن قى ــپ قورۇس ــۇپ چىقى ــنىگه بول  كهي
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 :باشلىدى سۆزلهشكه ۋه قارىدى تهپسىلىي سىنچىالپ ئهنۋهرگه بۇرۇلۇپ

 خوجايىنغـــا قارىغانـــدا، ئىزلىرىـــدىن تايـــاق بويۇنلىرىڭـــدىكى يـــۈز، -

 شۇنداقمۇ؟ يېدىڭ، تاياق بېرهلمهي تېپىپ پۇل

 .شۇنداق -

 تاپالمايـــدىغان پـــۇل بىـــر ســـهندهك خوجـــايىن بهڭگـــى بـــۇ بىزنىـــڭ -

! بـــاقه ئېيتىـــپ ســـهن!  ده؟-قۇيۇلۇپتـــۇ تـــازا ســـېتىۋېلىپ يارامســـىزنى

 بارمۇ؟ ئىشهنچىڭ تېپىشقا پۇل »ئايلىنىپ بازار« يهرده بۇ ئۆزۈڭنىڭ

... 

. يهيســهن تايــاق قــاتتىق تېخىمــۇ ھهركــۈنى يهرده بــۇ تاپالمىســاڭ پــۇل -

ــهن ــڭ س ــايىن بىزنى ــڭ ۋه خوج ــڭ ئۇنى ــاچچىقىنى، ئايالىنى ــۇي ئ ــى-خ  پهيلىن

ــهن، ــاچچىقىنى بىلمهيس ــۈرگهن ئ ــاڭ كهلت ــۇددى بولس ــالجىر خ ــۇپ غ ــان بول  قالغ

 .يانمايدۇ كۆمۈۋېتىشتىن تىرىك. بولىدۇ ئۆزى ئىتنىڭ

ــــى... مهن... مهن - ــــۇدا، ئهزبىراي ــــداق پهقهت خ ــــداق... بۇن ... بۇن

 .ئهپلهشتۈرهلمىدىم قهتئىي تاپالمىدىم، پۇل قىلىپ

 ! بارمۇ؟ كهتكۈڭ ئۆلۈپ تاياقتىن ئهمسه ئۇنداقتا -

... 

 دهپ ئهپلهشــــتۈرهلمىدىم تاپالمىــــدىم، پــــۇل ياخشىســــى ئهڭ ســــهن

ــڭ ــۈيىنى ئېغىزىڭنى ــۇپ س ــاي، قۇي ــدىن ئولتۇرم ــى مهن ــپ ياخش ــۇل ئۆگىنى  پ

 بىلدىڭمۇ؟ كېتىدۇ، بولۇپ ياخشى ئاستا-ئاستا ئىشالر قالغان تاپ،

 جــان كــوالپ يــانچۇق يهرده بــۇ بۇيــان چىققانــدىن ئىچكىــرىگه ئهنــۋهر

ــدىغانالر ــده، باقى ــۇنجى ئىچى ــتىم ت ــۆزىگه قې ــهمىمىي، ئ ــىلىق، س ــاراۋهر س  ب

ــامىله ــر قىلغــان مۇئ ــادهمنى بى ــۆرۈپ ئ  يىغلىۋېتىشــكه تهســىرلهنگهنلىكىدىن ك

 ئىپــاره ئايالنغــان بــازار بىــلهن ئهنــۋهر كېــيىن چۈشــتى كــۈنى شــۇ. قالــدى تــاس

ــپ، بىرىنــى »ھــۈنهر« ــانچۇق، نهچــچه ئــون دېگــۈچىال ھۇيــت-ھايــت چىقىرى  ي

ــومكىالرنى ــاكىزالپ« س ــى »پ ــق خېل ــولجىنى جى ــا ئ ــۈردى قولغ ــازاردىن. كهلت  ب

ــدا ــاره، قايتىدىغان ــۆت ئىپ ــۈز ت ــدىن ي ــارتۇق يۈهن ــۇلنى ئ ــر ۋه پ ــانفوننى بى  ي

 :باشلىدى سۆزلهشكه تۇرۇپ تۇتقۇزۇپ ئهنۋهرگه

ــلى - ــهن ئهس ــۈن س ــر بۈگ ــۇ بى ــدىڭ، پۇڭم ــۇ تاپالمى ــى مۇش ــا پېت  ياتاقق
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ــاڭ ــدىن قايتس ــۈچه خوجايىن ــاق ئۆلگ ــدىغان تاي ــۇڭا گهپ، يهي ــته ش ــۇ« كهچ  ب

 قىلىــپ كدۆتلــۈ يهنه. تۇتقــۇز قولىغــا خوجايىننىــڭ دهپ »تــاپتىم پــۇلالرنى

 .قويما دهپ بهردى، مېنى

 ...ماقۇل -

ـــايىن ـــۋهر خوج ـــۇرغان ئهن ـــۇلنى تاپش ـــۆرۈپ پ ـــقا ك ـــدى گهپ باش . قىلمى

 ئىلتىپاتىــدىن ھىمايىچىســىنىڭ ئېرىشــكهن قېــتىم تــۇنجى ئــۇ قىلىــپ شــۇنداق

ــاقتىن ئاخشــام بىــر تېپىــپ، تهســهللىي باشــقىچه كــۆڭلى ــۇپ تاي ــدى قۇتۇل . قال

 تهتــۈر ياشــالردىكى ئوتتــۇز ياتاقتــا كىرگهنــده، ياتاققــا ئۈچــۈن ئــۇخالش كهچــته

 كهتــكهن، بېســىپ دانىخــورهك ئۇششــاق يــۈزىنى چوقــۇر قــارامتۇل، ئۇســتىخان،

 .ئولتۇراتتى شوراپ غاڭزىسىنى تولدۇرۇلغان نهشه بىرسى يهكچهشمه

ــڭ -  ئهنــۋهرنى ئــۇ تونۇشــتۇردى، ئــۆزىنى دهپ-ســهمهت ئىســمىم مېنى

 .بىلهن يېقىنچىلىق قوالشمىغان كۆرۈپ

 دهپ-ياتىســـــىلهر بىـــــر بىـــــلهن ئاكـــــاڭ ســـــهمهت خوجـــــايىن، -

 .تونۇشتۇرغان

 .ئۆتهيلى چىقىشپ ئۇنداقتا ياخشى، -

ـــۇ ســـىز - ـــا يهرگه ب ـــدىن كون ـــيىن بولغان ـــۆپرهك كې ـــدارچىلىق ك  ئاتى

 .قىالرسىز

ــۋهتته، - ــڭ ئهل ــولىمهن ھىمايىچى ــنه ب ــۇڭا... دېگى ــهنمۇ ش ــېمه مهن س  ن

 !ده ماقۇل دېسهم

 :كهتمهيال قىلىپ ئېرهن بهك سۆزىگه سهمهتنىڭ ئهنۋهر

 .دېدى – بولدى، قىلمىسىڭىزال بوزهك پهقهت -

 ئـــۆزىنى كارىۋاتقـــا تهييارالنغـــان ئۈچـــۈن ئـــۆزى ھارغىنچىلىقتـــا ئهنـــۋهر

ــالپ، ــۇخالش تاش ــۈن ئ ــاتتى ئۈچ ــهمهت. ي ــه س ــدۇرۇلغان نهش ــىدىكى تول  غاڭزىس

ــدۇقالرغا ــوت قال ــپ، ئ ــازا يېقى ــر ت ــى-بى ــتىم ئىكك ــورىۋهتكهندى قې ــيىن نش  كى

 ئـــۇدۇل دېگىـــنىچه، »ياتــايلى پاراڭلىشـــىپ« ئۆچــۈرۈپ چىراغنـــى ئېلېكتىــر

 ئهنۋهرنىـــڭ تىنىــپ يوغــان-يوغــان ســـهمهت. قىســىلدى يېنىغــا ئهنۋهرنىــڭ

ــدا ــر يېنى ــۈن ھــازا بى ــدىن تىنســىز-ئ ــيىن، ياتقان ــر كې ــولىنى بى  ئهنۋهرنىــڭ ق

ــالته ــگه ئىشــتىنى ك  ئاســتا-ئاســتا ســۆڭگىچىنى ئهنۋهرنىــڭ كىرگــۈزۈپ، ئىچى
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 :ئۆرۈلۈپ تهرهپكه سهمهت چۆچۈپ ئهنۋهر. باشلىدى سىالشقا

ــېمه - ــش ن ــىز ئى ــهمهت قىلىۋاتىس ــا س ــۇل مهن! ئاك ــاال ئوغ ــام ب  –! تۇرس

 .دېدى

ــرىگه شــۇ بالىنىــڭ ئوغــۇل شــۇ مهن... مهن - ــامراق، يې ــردهم ئ  جىــم بى

ــپ ــۆزۈڭ گهپقــۇ؟ بولىــدىغان بهرســهڭ يېتى  مــاقۇل دېســهڭ نــېمه ھــېلىال، ئ

 دېگهنتىڭغۇ؟ دهيمهن

 !بولدىڭىز نېمه ساقمۇ؟ سىز -

 !دهرسهن ماقۇل بهرسهمغۇ يۈهندىن ئهللىك قېتىملىقىغا بىر ئهمسه -

 !...سۆزلهڭ بېقىپ ئېغىزىڭىزغا! بولماڭ ساراڭ توال -

ــڭ ــۆزى ئهنۋهرنى ــى س ــال تۈگىش ــهمهت بىلهن ــان، س ــۈك يوغ ــوللىرى كۈچل  ق

ــلهن ــڭ بى ــى ئهنۋهرنى ــى ئېغىزىن ــر يهنه ده،-ئهتت ــو بى ــلهن لىق ــڭ بى  ئهنۋهرنى

ــۇتلىرىنى ــۈكلهپ پ ــاقچى دۈم پ ــدى ياتقۇزم ــۋهر. بول ــنىڭ ئهن ــاقلىقىنى ئىش  چات

ــلهپ، ــاۋازنى گهرچه پهم ــىمۇ، ئ ــۈن چىقىرالمىس ــۈچى پۈت ــلهن ك ــپچهكلهپ بى  تې

 كارىۋاتنىـــڭ تۆمـــۈر ئىچىـــدىن ئـــۆي. بولـــدى ئـــۆرۈلمهكچى ئوڭدىســـىغا

ــان ــاۋازى غىچىرلىغ ــۈرلىگهن ۋه ئ ــاۋازالر گۈپ ــقا ئ ــلىدى ئاڭلىنىش ــۇ دهل. باش  ش

 ۋه ئــاۋاز ئۇرۇلغــان قــاتتىق ســىرتىدىن ئىشــىكنىڭ ئۆينىــڭ كىچىــك بــۇ چاغــدا

 :ئىپارهنىڭ

ــهمهت، ھهي - ــىكنى س ــاچ ئىش ــمهن ئ ــهمهت! دهي ــۇ، س ــۇ جۇم ــالىنى ئ  ب

ــوزهك ــا ب ــاچ ئىشــىكنى! قىلم ــگهن –! ئ ــاۋازى دې ــدى ئ ــا. ئاڭالن  ھــايۋانىي ئهمم

 ئىشـــىكنى قىلىدىغانـــدهك، بولـــدى ســـهمهت كهتـــكهن قـــۇتراپ ھهۋىســـى

 ســــىرتىدىن تــــۇرۇپ كۈچىنىــــپ ئىپــــاره ئــــاخىرى. ئهمهس ئاچىدىغانــــدهك

ــىكنى ــى ئىش ــۈچنى-ئىكك ــدى، ئ ــىك تېپىۋى ــدىكى ئىش ــۇچ ئىچى ــۇپ ئىلغ  يۇلۇن

ــىك ــپ ئىش ــى ئېچىلى ــاره. كهتت ــر ئىپ ــى ئېلېكتى ــدۇرۇپ، چىرىغىن ــۆزىگه يان  ئ

ـــرىم ـــالهتته يالىڭـــاچ يې ـــزهڭلهرچه ھ ـــاراپ بى ـــان ق ـــۆز ۋه ســـهمهتنى تۇرغ  ئ

ــــدا ــــۇنچتىن كارىۋىتى ــــارىلهرچه قورق ــــۈپ بىچ ــــاي، تۈگۈل ــــداپ تىنم  ھېقىق

ــــان ــــۋهرنى يىغالۋاتق ــــۆردى ئهن ــــا. ك ــــېلهلمىگهن بهس ئاچچىقىغ ــــاره ك  ئىپ

 كۈچلــۈك چــوڭ، جهھهتــتىن يــاش ئۆزىــدىن ده،-ئالــدى ياقىســىدىن ســهمهتنىڭ

ــان ــهمهتنىڭ بولغ ــۈزىگه س ــىده« ي ــپ »قارسس ــر قىلى ــاپىالق بى ــېلىۋهتتى، ش  س
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 :دېدى بىلهن زهردى ھهم

ــۋاز ھــۇ - ــلهك! بهچچى ــدىن مۇشــۇ! كــۈچىگى چوشــقىنىڭ! ھهزى  بهش كوچى

ــۈز ــدىن بارســاڭ نېرىغــا مېتىــر ي ــدۇ دېســهڭ مىڭــى ئايال  خۇدايىمنىــڭ. تېپىلى

ــپ، بېشــىنى ــۇ ئاغرىتى ــۇل مۇش ــا ئوغ ــپ بالىغ ــۆزۈڭگه چېقىلى ــۇ ئوخشــاش ئ  ب

 بولمامدۇ؟ قىلمىساڭ نابۇت بالىنىمۇ

 :ياندۇردى گهپ تۇرۇپ سىالپ يۈزنى تهگكهن شاپىالق سهمهت

 ھىمـــايهڭگه شـــۇنچه شـــۇمنى بـــۇ قويدۇرماقچىمىـــدىڭ، ئـــۆزۈڭگه -

 !ئېلىپ

 ھهر ئىپـــاره ئـــۆرلىگهن گهز قىرىـــق ئهرۋايـــى گېپىـــدىن بـــۇ ســـهمهتنىڭ

 پىچىقىنــــى ئېچىلىــــدىغان ئاپتوماتىــــك ئايرىمايــــدىغان، يېنىــــدىن دائىــــم

 :دېدى بىلهن زهرده تۇرۇپ تىرهپ گېلىغا ئۇنىڭ چىقىرىپ

ــر يهنه - ــنه بى ــۇ دېگى ــى ش ــۋاز ۋاي! گېپىڭن ــر يهنه! بهچچى ــنه بى ! دېگى

 !ھېلى جۇمۇ ئىچىمهن قېنىڭنى بۇغۇزلىۋېتىپ

ــڭ ــى ئىپارهنى ــۆرگهن، قهھرىن ــۇ ھهم ك ــورۇدىكى ب ــمه ق ــادهم ھهم ــوڭ ئ  چ

ــــدىغان، ــــا بىلى ــــايىنمۇ ھهتت ــــده خوج ــــدىغان ئاالھى ــــتىكار ئهتىۋارالي  ئۇس

ــاھىبجامالنىڭ ــوچىلىقىنى، س ــىنىبىڭ ن ــى س ــدىغان ياخش ــهمهت بىلى ــرهر س  بى

ــكهللىككه ــۇپ پېش ــىدىن يولۇق ــىرهپ قېلىش ــالال ئهنس ــى دهرھ ــپ ھهممىن  قايرى

 :باشلىدى يېلىنىشقا قويۇپ

ــا - ــاڭ خاپ ــان بولم ــا خ ــا! ئاچ ــاڭ خاپ ــا مهن! بولم ــتىمهن، خات ــا قىپ  خات

 !بولماڭ خاپا سوراي، ئهپۇ قويۇپتىمهن، سۆزلهپ

ــارلىق ئۆزىنىــڭ ــادىمىيلىكى، ب -شــهرمى تۇيغۇســى، ئىنســانىي نورمــال ئ

 بىـر سـۈرۈك پۈتـۈن تاپتـا شـۇ ئـازغۇن، بـۇ يوقاتقـان ۋىجـدانىنى-غـۇرۇر ھايا،

 شـــۇنداق ئهنه تـــۇرۇپ قورقـــۇپ ئايالـــدىن بىـــر بىـــلهن ســـۈپىتى بولـــۇش ئهر

 ســهل ئــاچچىقىنى شــۇندىال ئىپــاره. ئىـدى ســورىماقتا كهچــۈرۈم ھالــدا تىتـرىگهن

 ســــۆزىنى تــــۇرۇپ تهڭــــلهپ كــــۆزىگه ســــهمهتنىڭ پىچــــاقنى بېســــىۋېلىپ،

 :داۋامالشتۇردى

ـــا يهنه - ـــق ماڭ ـــپ نوچىلى ـــان قىلى ـــهن، قااليمىق ـــۇ سۆزلهيدىكهنس  مۇن

 بىلدىڭمۇ؟ ئويۇۋالىمهن مهن ئهمدى كۆزۈڭنى
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... قىلمــايمهن نوچىلىــق ھهرگىــز ئهمــدى ئاچــا، خــان بىلــدىم. بىلــدىم -

  .ئېزىپتىمهن... مهن بايا سۆزلىمهيمهن قااليمىقان
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 پــاكىز، خــاس ئايالالرغــا قىــز چىقىــپ، ئېلىــپ ياتىقىغــا ئهنــۋهرنى ئىپــاره

ــك ــپ، رهتلى ــر بېزىلى ــىلىك بى ــارىۋات كىش ــان ك ــڭ قويۇلغ ــر يهنه ياتىقىنى  بى

ــدىكى ــوش تهرىپى ــال ب ــورۇن يهرگى ــالپ ئ ــڭ. بهردى راس ــهل ئهنۋهرنى ــۇپ س  قورۇن

 :باشلىدى سۆزلهشكه ئىپاره كۆرۈپ، قىاللمىغانلىقىنى جۈرئهت يېتىشقا

ــــداق، - ــــى يهنه قان ــــۋاز ھېلىق ــــڭ بهچچى ــــۇڭ يېنىغــــا ئاكاڭنى  چىقق

 – قىلــدى، داۋام ســۆزىنى قويــۇپ كۈلــۈپ مېيقىــدا ئىپــاره - كېلىۋاتامــدۇ؟

ــاتىرجهم ــۋهر، خ ــا مهن ئهته يېتى ــاڭا دهپ خوجايىنغ ــقا س ــاق باش ــدۇرۇپ يات  ئال

 .بېرهي

 تــال بىــر ئــۆزى چىقىرىــپ، تاماكــا دهرىجىلىــك ئــالىي چامادانــدىن ئىپــاره

 پـــۈۋلىگهچ ئىســـىنى تاماكـــا ده،-يانپاشـــلىدى كارىۋىتىغـــا تۇتاشـــتۇرۇپ

 ئهمــدى يهرنــى بــۇ دېــگهن ئىچكىــرى قانــداق؟ – داۋامالشــتۇردى، ســۆزىنى

 چۈشهنگهنسهن؟ بولسىمۇ ئازراق

ـــۋهر ـــڭ ئهن ـــا ئىپارهنى ـــدىن-ئارق ـــدۈرۈۋاتقان ئارقى ـــا بىل  ئاتىۋارچىلىقىغ

ـــمهت يېنىشـــالپ ـــا بولســـىمۇ، دېگۈســـى رهھ ـــېمه ئهمم ـــمهي يىشـــنىدې ن  بىل

 سۆزلهشـــكه تـــۇرۇپ يىغالمســـىراپ ئېلىـــپ، يـــاش كـــۆزىگه ھالـــدا ئـــاجىزانه

 :باشلىدى

ــۇ كىرىــپ گېــپىگه ئادهملهرنىــڭ نهدىكــى چۈشــهندىم، بىلــدىم، -  يهرگه ب

ـــــنىمگه ـــــايمان بهك كهلگى ـــــدىم پۇش ـــــىز ئهگهر. قىل ـــــدارچىلىق س  ئاتى

 .رهھمهت كۆپ. ئاچا رهھمهت... قىلمىسىڭىز

 شــۇنى. بولىــدۇ دېمىســهڭمۇ رهھــمهت. بولــدى بولســاڭ چۈشــهنگهنال -

ــىڭده ــۇتقىن، ئېس ــان ئهگهر ت ــا ئىمك ــپ بولس ــهڭ، قايتى ــڭ يهنه كېتهلىس  خهقنى

ــان ــپىگه يالغ ــىنىپ، گې ــى ئىش ــداق ئىككىنچ ــىمه يهرگه بۇن ــۇ. دهسس  يهرگه ب

ــاۋاپچىلىق« ــز ك ــدهك »قىلىمى ــان دېگهن ــام يالغ ــلهن ن ــڭ بى ــۆپ چىققانالرنى  ك

ـــىمى ـــته قىس ـــروئىن، ئهمهلىيهت ـــه خې ـــېكىش، نهش ـــۆتكهش، چ ـــېتىش، ي  س
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ــانچۇقچىلىق، ــق ي ــش ئوغرىلى ــدهكلهر... قىلى ــلهن دېگهن ــۇل بى ــىدۇ پ . تېپىش

 تـۇرۇپ ئىچىـپ يىرىـڭ-قـان مانـا كۆرگهنسـهن، خوجـايىننى بهڭگـى بـۇ بىزنىڭ

ـــۇل ـــدۇ، پ ـــى ۋه ســـهن تاپى ـــۇ بىزلهرن ـــۇل يىغىـــپ يهرگه ب  تاپقۇزۇشـــتىكى پ

 ئۈچــۈن بېســىش خۇمــارىنى ئــاق ملىــكبىرده ئۆزىنىــڭ مۇددىئاســىمۇ،-مهقســهت

 پــۇل قويـۇپ ئېلىــپ ئالقىنىمىزغـا جېنىمىزنـى بىــز سـهن دېــمهك،. تېـپىش پـۇل

 شــۇ ئــۇالر. ســورۇيدۇ كــۆككه چېكىــپ ئــاق بولســا بهڭگــى ئــۇ تــاپىمىز،

 ئـــادهمنى بىـــر پۈتـــۈن ئۆلتـــۈرۈش، ئـــادهم قىلىـــش، بۇالڭچىلىـــق جهريانىـــدا

 بــالىالرنى،... كېســىۋېتىش قــولالرنى-پــۇت ســاق-ســاپمۇ قىلىــۋېتىش، مېيىــپ

ــالالرنى ــاغ ئاي ــتى ئاي ــش، ئاس ــداپ قىلى ــپ ئال ــېتىش ئېلى ــارلىق... س  ھهر قات

-ئاچــــا ئايــــاللىرى، ئــــۆز ھهتتــــا يانمايــــدۇ، ئىپالســــلىقالردىن قانــــداق

ـــىڭىللىرى، ـــلىرىنىمۇ س ـــېتىۋېتىدۇ قېرىنداش ـــا. س ـــايىقى مان ـــهمهتنىڭ ب  س

ـــۆردۈڭ، نورمالســـىزلىقىنى ـــۇ ئاڭلىشـــىمچه ك ـــپ يېڭـــى ئ ـــده ئېلى  كېلىنگهن

. ئىـكهن بالىسـى دېھقـان كۆڭـۈل ئـاق مـۇاليىم، سـاددا، ئوخشـاش سـاڭا خۇددى

ــۇ ــاڭا ئ ــاش س ــلهپته ئوخش ــايىنى دهس ــۈن خوج ــۇل ئۈچ ــپ پ ــۇ، تېپى  بېرهلمهپت

ــيىن ــايىن كې ــچه خوج ــۈنلهپ نهچ ــاچ ك ــۇ، ئ ــۇرۇپ قويۇپت ــاپتۇ، ئ ــاخىرى قىين  ئ

ــدۈرلهپ ــان مۆل ــر تۇرغ ــۆزىنى بى ــۇ، ك ــۇل يهنه قۇيۇۋېتىپت ــاپتۇ، پ  شــۇنىڭ تاپالم

 چوماقچىلىرىغــا، ئاســتىدىكى قــول خوجــايىن چىققــان قېلىپىــدىن ئــادهم بىــلهن

ــهمهتنى ــۆۋهت س ــلهن ن ــۇن« بى ــۇ »خوت ــۇ. قىلغۇزۇپت ــۇس، ش ــۇ نوم ــازاب ش  ئ

 ھهر ھهم يوقىتىپتــۇ، ھــالىتىنى روھىــي ئادهملىــك نورمــال ســهمهت ئهلهمــده

 باشــقا قىلىــدىغان، ئهســكىلىكىنى كېلىــدىغانلىقى قولــدىن ئىشــتا بىــر قانــداق

ــا ئهرلهرگه، ــق بالىالرغ ــش بهچچىۋازلى ــلهن قىلى ــۆز بى ــپ قىساســىنى ئ ــۆز ئېلى  ئ

ــازابىنى ــاپتۇ ئايلىنىــپ ئــادهمگه بىــر نورمالســىز يۈرىــدىغان يېنىكلىتىــپ ئ . ق

ــته ــڭ ئهمهلىيهت ــۇنداق ئۇنى ــتى مۇش ــۈپهت ئالۋاس ــادهم س ــۇپ ئ ــىغا بول  قېلىش

ــم زادى ــهۋهبچى؟ كى ــۇ س ــپالس مۇش ــدامچى ئى ــايىنالر ئال ــدۇ؟ خوج ــۇ بولمام  ب

ــپالس ــداپ خوجــايىنالر ئى ــان ئېلىــپ ئال  ئۇچىغــا قىســمى كــۆپ بالىالرنىــڭ چىقق

 يــــانچۇقچى. كېتىــــدۇ بولــــۇپ ھــــارامخور ئــــوغرى، يــــانچۇقچى، چىققــــان

ــانلىرى ــر بواللمىغ ــا بى ــدىن بولس ــدۇ، ھاياتى ــر يهنه ئايرىلى ــا بى ــال بولس  نورم

 غهيــرى ســۈپهت ئالۋاســتى ئايرىلىــپ ئهخالقىــدىن ئىســتىكى، ئــارزۇ ئــادهملىكى،
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ــر ــادهمگه بى ــپ ئ ــدۇ ئايلىنى ــهنغۇ. قالى ــر س ــۇل بى ــاال، ئوغ ــز مهن ب ــاال قى  ب

ــۇرۇپ، ــادهم ت ــۇ ئ ــادا ب ــكه دۇني ــلىك كۆرۈش ــان تېگىش ــارا بولمىغ ــۈنلهرنى ق  ك

ـــۆردۈم، ـــۈچه ك ـــوزهك يهتك ـــپ ب ـــدىم، قىلىنى ـــا خورالن ـــاقچىمۇ ھهتت  ئۆلۈۋالم

ــدىم ــا. بولغانى ــۇ ئهمم ــان ب ــۇنداق ج ــاتل ش ــاره – ىقكهن،ت ــۇددى ئىپ ــۇزاق خ  ئ

 بـــاغرىنى ئىـــچ قېلىـــپ، ئۇچرىشـــىپ بىـــلهن ئـــادىمى كۆرۈشـــمىگهن ۋاقىـــت

ـــدهك تۆككۈســـى ـــۆزىنى كهلگهن ـــتۇردى، س ـــوال، گهپ سۆزلىســـهم – داۋامالش  ت

 قايتىــپ مهكتهپــتىن. ئىــدى چــاغلىرىم ســهبىي كىــرگهن ياشــقا توققــۇز ئهمــدىال

ــدا ــادهم كېلىۋاتقىنىم ــدىكلىرى ئ ــدىن بې ــپئ تهرىپى ــپ، ېلى ــرىگه قېچىلى  ئىچكى

ـــــپ ـــــپ ئېلى ـــــا كېلىنى ـــــېلىندىم يانچۇقچىلىقق ـــــتا... س ـــــۇ باش  مهنم

ــــتۈرهلمىدىم، ــــتۈرهلمىگهندىن ئهپلهش ــــيىن ئهپلهش ــــدىم، كې ــــاق جازاالن  تاي

ـــدۇم ئـــاچ كـــۈنلهپ-كـــۈن يېـــدىم،  خوجـــايىن كۆتۈرهلمىســـهم تايـــاق. قويۇل

 يــــانچۇقچىلىقنى شــــۇ يهنه. قىلــــدى ئاســــتى-ئايــــاق ۋاقىتتــــا خالىغــــان

ــــتۈرهلمىدىم،ئه ــــاخىرى پلهش ــــايىن ئ ــــۇ خوج ــــېتىۋهتتى مېنىم ــــى. س  يېڭ

ـــېتىۋالغان ـــڭ س ـــدا خوجايىننى ـــدىنمۇ ئالدى ـــر ئۇنىڭ ـــمهت، ئېغى ـــارا قىس  ق

 چــــارۋا خــــۇددى. ســــېتىۋهتتى خوجــــايىنمۇ ئــــۇ كهلــــدىم، دۇچ كــــۈنلهرگه

. يــۈردۈم ئېلىنىــپ ســېتىلىپ، قولغــا-قولــدىن ئوخشــاش ھايۋانغــا بازىرىــدىكى

ــان ــتالردا خالىغ ــدىنئ ۋاقى ــچه ۆزۈم ــون نهچ ــاش ئ ــوڭ ي ــىلهر چ ــدىن كىش  تهرىپى

ــېچه ــېچىلهپ-ك ــۆۋهت ك ــلهن ن ــاغ بى ــتى ئاي ــدىم ئاس ــاخىرى. قىلىن  مهن يهنه ئ

 كېـــيىن، بېرهلمىگهنـــدىن تېپىـــپ پـــۇل خوجايىنغـــا قىلىـــپ، يـــانچۇقچىلىق

ــاخىرى ــايىن ئ ــۆز خوج ــدىال ك ــىخانا ئالدىم ــا پاھىش ــۇقىرى خوجايىنىغ ــادا ي  باھ

ـــلىققا ـــقا پاھىش ـــتىپۈتۈ سېتىش ـــۇ دهل. ش ـــدا ش ـــدا چاغ ـــانچه ھهر« كالالم  ق

ــــگهن» !بولمــــايمهن پاھىشــــه ســــاتىدىغان تىنىنــــى بولســــىمۇ ــــر دې  پىكى

 جېــــنىم«: ئولتــــۇرۇپ يۈكۈنــــۈپ ئالدىــــدا خوجايىنىــــڭ ده،-گۈلدۈرلىــــدى

 مېنــى قىلســىال، رهھىــم ماڭــا قىلمىســىال، ئۇنــداق ئاكــا، خوجــايىن خوجــايىن،

ــز ــخانىغا ھهرگى ــېتىۋهتمىگهن پاھىش ــىال س ــدى، ،بولس ــېمه مهن بول ــىله ن  دېس

 چىقىــپ بازارغــا چوقــۇم مهن. بــوالي ئېشــهك-ئىــت ئالدىلىرىــدا قىــالي، شــۇنى

. قويــدۇم قىلىــپ خاپــا ســىلىنى بېرهلمىــدىم، تېپىــپ پــۇل جىــق ئۈچــۈن ســىلى

ــدى ــز ئهم ــداق ھهرگى ــدۇ، ئۇن ــز، بولماي ــدىن ھهرگى ــالپ ئهتى ــا مهن باش  بازارغ
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 خوجايىنىــڭ ئــاخىرى. ىــدىميىغل يــامغۇر-قــار دهپ »تاپــاي پــۇل چىقــاي،

ــى ــپ، رهھىم ــى كېلى ــدا مېن ــپ يېنى ــدى ئېلى ــه«. قال ــۇ ئهمس ــر مۇش ــته بى  ھهپ

ــت ــرىمهن، ۋاقى ــۇل يهنه ئهگهر بې ــدىم پ ــى دهپ تاپالمى ــاپ تىلىڭن ــپ چاين  كىرى

ــاڭ ــدىن قالس ــز مهن ــا ھهرگى ــا خاپ ــگهن» !بولم ــهرتنى دې ــدى ش ــۇ مهن. قوي  ش

ــدا ــدىكى چاغ ــۈز ھاياتىم ــى ي ــر ئهڭ بهرگۈس ــمه ئېغى ــارا ت،قىس ــۈنلهردىن ق  ك

 قهتئىــي باشــالپ ئهتىســىدىن كېــيىن ئىشــتىن شــۇ مهن. ئىــدىم قالغــان قۇتۇلــۇپ

ــانچۇقچىلىق ــا قىلىــپ، ي ــۇل خوجايىنغ ــرىش تېپىــپ پ ــتىگه بې ــدىم نىيى  ۋه كهل

 تېپىشـــقا پـــۇل چىقىـــپ بازارغـــا ســـېلىپ ئىشـــقا تىرىشـــچانلىقىمنى بـــارلىق

ــتىم كىرىشــىپ ــاالي. كهت ــتىم ت ــۆلگىچه قې ــزا ئ ــانه-ئى ــاق ئىشــتىپ تئاھ  تاي

ـــپ ســـاقچىخانىالرغىمۇ يهپ، ـــدىم كىرى ـــپ ســـاقچىغانىغا. قال  قالســـام، كىرى

ـــايىنىم ـــر خوج ـــالالر بى ـــپ ئام ـــپ قىلى ـــدى ئېلى ـــايىنىم ئهگهر. چىقىۋال  خوج

 بىــلهن تىــغ ئۆتكــۈر قويغــان يوشــۇرۇپ ئاســتىغا تىلىمنىــڭ بــويىچه، ئــۆگهتكهن

ــى ــىپ بهدىنىمن ــدۈرۈپ كېس ــاقچىدىن زهخمىلهن ــۇپ س ــت قۇتۇل ــا. ىمكهت  ئۇزۇنغ

ـــاي ـــۇ بارم ـــڭ ب ـــى ھۈنهرنى ـــۇپ ئهھل ـــۆزگه بول ـــۈپ، ك ـــڭ كۆرۈن  خوجايىنى

ـــىگه، ـــىغا ئىشهنچىس ـــتىم ئهتىۋارلىش ـــېرى گهرچه مهن. ئېرىش ـــىپ كۈنس  پىش

 يۇرتۇمغــا، تېــزراق ئهممــا كهتســهممۇ، بولــۇپ ئهھلــى كهســىپنىڭ بــۇ يېتىلىــپ

 يـــېڭىچه، بولـــۇپ جهم بىـــلهن ئانـــامالر-ئاتـــا بېرىـــپ، قايتىـــپ ئـــائىلهمگه

 ئېســـىمدىن كۈنمـــۇ بىـــر ئۆتكۈزۈشـــنى تۇرمـــۇش خـــاتىرجهم-تىـــنچ ئـــاددىي

 ئوبــدان تېخىمــۇ ئۈچــۈن خوجــايىن يىــل ئىككــى-بىــر ھهم قويمىــدىم چىقىرىــپ

 -:دېــدىم خوجايىنغــا خىيــالىمنى بــۇ كــۈنى بىــر ئانــدىن بېرىــپ، تېپىــپ پــۇل

 ئاتىــدارچىلىق كــۆپ ماڭــا ئۆزلىرىمــۇ ئىشــلهپتىمهن، يىــل شــۇنچه ئــۆزلىرىگه«

... بولمــاس قايتمىســام يۇرتۇمغــا ھامــان بــاال، قىــز ئــاجىز بىــر مهن. ىالقىلىــد

 بـــۇ مېنىـــڭ ئهگهر بولســـىال، قىلغـــان رۇخســـهت قايتىشـــىمغا مېنىـــڭ شـــۇڭا

 يـــۈهننى مىـــڭ يـــۈز قوللىرىغـــا مـــاڭغىچه يهنه بولســـىال، مـــاقۇل تهلىـــپىمگه

ــۇرۇپ ــدىن تاپش ــاي ئان ــۇپ دهپ »ماڭ ــدۇم قوش ــه. قوي ــدىن نهش ــۆزلىرى كهيپى  ك

 كهتكهنـــدىن تـــۇرۇپ پۇشـــۇلداپ ھـــازا بىـــر خوجـــايىن كهتـــكهن ىشـــىپئهلهڭل

ــــــيىن ــــــدىنغۇ«: كې ــــــڭ ئهزهل ــــــۇق گېپى ــــــڭ، ئهركهك ئوچ  يهنه نېمىتى

 مهن دېمىســىمۇ! كهت دېســهڭ كېــتىمهن بولــدى، قىلــدىڭ، ئهركهكچىلىكىڭنــى



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                               )پوۋېست( تۇتقۇن  

 

- 33 - 

ــدۇڭ، ســهدپاره كــۆپ ئۈچــۈن ــا بول ــا تارتتىــڭ، جاپ ــېمه ئهمم  ســهنمۇ ئامــال؟ ن

ــوڭ ــۇپ چ ــدىڭ بول ــم قال ــېكىن!  ۇ؟ئهمهس ــاڭا ل ــرال س ــپىم بى ــار، تهلى ــا ب  ماڭ

. دېــدى-» !مــاڭ بېرىــپ تېپىــپ قىلمــاي كهم پۇلــۇڭنى دېــگهن بېــرىمهن تېپىــپ

ــۇپ خۇشــال بهك كــۈنى شــۇ مهن  بۇنــداق ماڭــا خوجــايىن چــۈنكى كهتــتىم، بول

 ئايرىلىـــپ يىـــل نهچـــچه. ئىـــدىم ئويلىمىغـــان دهپ-بولىـــدۇ مـــاقۇل ئاســـان

ــكهن ــۇم، كهت ــا يۇرت ــڭ-ئات ــاي ئانامنى ــپ ېنىغ ــپ، قايتى ــران بېرى ــان ۋهي  بولغ

ــالىلىق، ــلىق ب ــدىكى ياش ــۈلزارلىقىمنى بېغىم ــنچ، گ ــاتىرجهم، تېپتى ــال خ  نورم

ـــۇمنى ـــلىگه تۇرمۇش ـــۈرۈش ئهس ـــارزۇيۇم كهلت ـــگه ئ ـــىش ئهمهل ـــدا ئېش  ئالدى

ــۇراتتى ــاللىقىمدا. ت ــا خۇش ــويىچه ۋهدهم بهرگهن خوجايىنغ ــدانال ب ــۆت ئوب ــاي ت  ئ

 ســاق يــۈهننى مىــڭ يــۈز خوجايىنغــا »يلىنىــپئا بــازار« بىــلهن زېھــنىم پۈتــۈن

 بــۇ ئهممــا. ئىــدى ئاشــقان پــۇل جىــق خېلــى قولۇمغىمــۇ ســىرت، تۇتقۇزغانــدىن

ــاللىقىمنىڭ ــا خۇش ــاي ئۇزۇنغ ــۈككه قالم ــپ كۆپ ــدىغانلىقىنى ئايلىنى ــن قالى  نهدى

 ئۆيــۈمگه كېلىــپ يۇرتقـا بىــلهن ســېغىنىش ئۈمىـد،-ئــارزۇ مىــڭ مهن!  بىـلهي؟

ــپ ــدى كهلســهم، قايتى ــاره كېســهلچان نئهزهل ــى دادام بىچ ــادهم مېن ــدىكلىرى ئ  بې

ـــرىگه ـــپ ئىچكى ـــپ ئېلى ـــدىن قېچى ـــيىن، كهتكهن ـــى كې ـــۆپ مېن ـــزدهپ ك  ئى

 ئانــامنى، ئــاخىرى ئېغىرلىشــىپ، تېخىمــۇ كېســىلى ئازابلىنىــپ تاپالمــاي،

ــى ــى ۋه مېن ــىمنى ئىكك ــالپ، قېرىندىش ــۇ تاش ــادىن ب ــلهن ئهلهم دۇني ــپ بى  كېتى

 ئىككــى... بواللمــاي ماڭــدۇرۇپ يــالغۇز قىنىچــا ئۆينىــڭ بىــر ئانــاممۇ. قــاپتۇ

ــدىن ــيىن يىل ــقا كې ــر باش ــاتلىق ئهرگه بى ــۇ ي ــۇنداق. بوپت ــپ ش ــڭ قىلى  مېنى

ــرىگه ــپ ئىچكى ــتىش ئېلى ــهۋهبىمدىن كې ــق، س ــاتىرجهم ئىللى ــر خ ــائىله بى  ئ

ـــاقتهك خـــۇددى ـــوزۇپ توزغ ـــۇ، ت ـــاره – تۈگهپت ـــۆزىنى ئىپ  توختىتىۋااللمـــاي ئ

 جىــق خېلــى ئــۆيگه مهن – ۋامالشــتۇردى،دا ســۆزىنى تــۇرۇپ يىغــالپ مىشــىلداپ

ــۇل ــپ پ ــان ئېلى ــدىم بارغ ــپ. ئى ــگهن ئېلى ــۇمنى كهل ــۆرۈپ پۇل ــۆگهي ك  دادام ئ

ــا ــۆپ ماڭ ــهتتى ئىلتىپــاتالرنى ك ــۈدهك كۈنــده ۋه كۆرس  ئــاغىنىلىرى-ئهل دېگ

ــلهن ــا بى ــورغىالپ، قاۋاقخانىالرغ ــۇ ي ــڭ ش ــى پۇلالرنى ــدانال پهيزىن ــكه ئوب  سۈرۈش

ـــۆگهي. باشـــلىدى ـــڭ ئ ـــۇ دادامنى ـــى-يخ ـــۇنداق پهيل ـــنچ، بولســـىمۇ، ش  تى

 ياخشــى يهنه ئهممــا. ئۆتكــۈزدۈم ئــاينى ئىككــى ئۆيۈمــده ئــۆز ھالــدا خــاتىرجهم

 بــاال ئىچكىــرىگه داۋاملىــق ئــۆيىمىزگه كــۈنى بىــر. بارمىــدى ئۇزۇنغــا كــۈنلهر
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ــۆتكهپ ــان ســېتىپ ي ــدىغان ج ــر ئىســىملىك »توڭگــۇز« ســادىق باقى ــدىك بى  بې

ــۆگهي ــى ئ ــزدهپ دادامن ــپ ئى ــد كىرى ــۆگهي ۋه ىكهل ــلهن دادام ئ ــى بى  ئىچكىرىك

ـــده ـــدىن ئۆي ـــا-ئۇزۇن ـــتى ئۇزۇنغ ـــۈم. سۆزلهش ـــر يهنه كۆڭل ـــۇملۇقنى بى  ش

 »كېلىپتــۇ؟ نېمىشــقا ئــۆيگه بىزنىــڭ ئــادهم ئــۇ« تېپىــپ ئانــامنى ده،-ســهزدى

: باشــلىدى ئېيتىشــقا ماڭــا گهپنــى ھهمــمه تــۇرۇپ يىغــالپ ئانــام ســورىدىم، دهپ

ــنىم« ــزىم، جې ــاڭا مهن قى ــڭ س ــ گهپنى ــهم تىنىراس ــدۇ دېمىس ــۆگهي. بولماي  ئ

 بولـــۇپ ئۇســـتا خېلـــى تېپىشـــقا پـــۇل ھـــازىر ســـهن ئېيتىشـــىچه داداڭنىـــڭ

 ئــادهم ھېلىقــى كهلــگهن كىرىــپ ھــازىر بــۇرۇن ھهپــته بىــر شــۇڭا. قاپتىمىشسـهن

ــېنىڭ ــر س ــى بى ــون يىللىقىڭن ــڭ ئ ــۈهنگه مى ــېتىپ ي ــىمىزنى س ــوراپ بېرىش  س

 ســاڭا ئىشــنى بــۇ داداڭ هيئــۆگ... كهتكــۈدهك ئېلىــپ ئىچكىــرىگه يهنه كهپتــۇ،

 بــۇ بۈگۈنگىچىلىــك مهن ئهممــا. ئىــدى ئېيتقــان كهلتۈرۈشــۈمنى مــاقۇل ئېيتىــپ

 ئىچكىرىــده ســهن دهيــمهن؟ دهپ نــېمه دهيــمهن؟ قانــداق دېمىــدىم، ســاڭا گهپنــى

ــارتتىڭمۇ؟ كــۈن ئــاز ھېلىمــۇ  چاقىرىــپ ئىســمىڭنى ســېنىڭ داداڭ رهھمهتلىــك ت

ــۇرۇپ ــۆزى ت ــۇق ك ــدا ئوچ ــان ھال ــدىمۇ ج ــۇ ؟ئۈزمى ــۆگهي ب  ئىشــنى شــۇ داداڭ ئ

ــــۈيلهپ ــــده س ــــدۇ كۈن ــــڭ ئهگهر. تىلالي ــــاقۇل قىزى ــــا م ــــاۋۇ بولمىس  م

 جېـــنىم. دهيـــدۇ! ! ! يوقـــال ئۆيـــدىن بـــۇ ســـهنمۇ ئېلىـــپ يىتىمهكلىرىڭنـــى

 شــۇنچىلىك دۇنياغــا بـۇ نېمىشــقا ئۇكىلىرىـڭ شــۇ ھهم مهن بىـلهن ســهن قىـزىم،

 بۇنــداق قېــتىم نهچـچه!  قالغانــدىمىز؟ يارىلىـپ بولــۇپ پېشـانه شــور بىـتهلهي،

 بىــراقال ئالهمــدىن بــۇ ئىچىــپ زهھهر كــۆرگىچه كــۈننى ســاتىدىغان قىزىنــى ئــۆز

ــدىم، كېتهيمــۇ ــوينىنى ســېنى ھهم ئۇكىلىرىــڭ بىچــاره شــۇ ئهممــا دې  قىســىپ ب

ــڭ يهنه ــا كىمنى ــاراپ قولىغ ــاالر، ق ــداق يهنه ق ــۈنلهرنى قان ــۆرهر ك » ...دهپ ك

ــاممۇ- ــدى، ئان ــۇ يىغلى ــدىم، مهنم ــۇ يىغلى ــا ش ــيهت راق ــۆگهي نى ــڭ ئ  دادامنى

 ئىچىـــم ئانـــامغىمۇ چۈشـــهندىم، شـــۇملۇقلىرىنىمۇ قىلىۋاتقـــان ئۈچـــۈن پـــۇل

ــېمه. ئاغرىــدى ــاخىرى مهن ئامــال؟ ن ــام بىچــاره ئ  ئۈچــۈن ئۇكــام ئىككــى ۋه ئان

 ھــاۋا كـۈنى ئىككىنچــى. بولـدۇم مــاقۇل قوشۇلۇشـقا تهلىــپىگه دادامنىـڭ ئـۆگهي

 ھېسداشـــلىق ئاغرىـــپ ئىچـــى ئهلىمىمـــگه ھهســـرىتىمگه، مېنىـــڭ تۇتۇلـــۇپ،

 تــۇپراق. باشــلىدى يېغىشــقا يــامغۇر ســىم-ســىم ئاســماندىن قىلغانــدهك

ــىغا ــپ بېش ــك بېرى ــلهن دادام رهھمهتلى ــالپ بى ــۇرۇپ يىغ ــتىم ت ــا. خوشالش  مان
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 يىــل-يىلىمـۇ. ئىشــلهۋاتىمهن خوجايىنغـا مۇشــۇ ھـازىرغىچه بولــدى، يىـل تـۆت

 كۆپهيســه، پايــدا نئالىــدىغا خوجــايىن يهرده بــۇ. ماڭــدى ئۆســۈپ باھــايىم

 ھــازىرقى باشــالپ يىلــدىن بــۇ. كۆپهيــدى پۇلمــۇ ئالىــدىغان دادام ئــۆگهي يۇرتتــا

 ســېتىۋېلىپ مىڭغــا ئــاتمىش يىللىقىمنــى بىــر مېنىــڭ خوجــايىنىم بهڭگــى بــۇ

ــپ ــدى ئېلى ــۈنكى. كهل ــازىر چ ــۇ مهن ھ ــڭ ب ــرى ھۈنهرنى ــۇپ پى ــتىم بول . كهت

ـــايىن ـــى خوج ـــاتمىش مېن ـــا ئ ـــېتىۋالغان مىڭغ ـــلهن س ـــر مهن بى ـــدا بى  يىل

 بـۇ مېنىـڭ ھـازىر. بېـرىمهن تېپىـپ ئـوننى نهچـچه پۇلـدىن ئۇنـداق خوجايىنغا

ـــزلىكىمگه، گه، »ھـــۈنىرىم« ـــۇ تې ـــۇ داڭقىمغـــا جهھهتتىكـــى ب ـــول يهرده ب  ق

 ھوســۇللۇق، شــۇنداق ئايلىنىشــىم بــازار كۈنــدۈزلۈك. يــوق قويمايــدىغىنى

 لنىپـــۇ مهيلـــى يهرده بـــۇ ھـــازىر شـــۇڭا... ئىـــش بىـــر ئـــاددىي ئويۇنـــدهكال

ــــك ــــمهن، قانچىلى ــــپ، نهلهرگه خهجلهي ــــېمه بېرى ــــالرنى ن ــــمهن، ئىش  قىلى

ــقىلىپ ــۇ ئىش ــڭ ب ــدىن خوجايىننى ــهمال يېنى ــا كهتمىس ــېچكىم ماڭ ــارتۇقچه ھ  ئ

 ...قىلىشىدۇ ئهتىۋارىمنى قىلىشمايدۇ، سۆز-گهپ

 يهنىـــال جىمجىتلىقنـــى ســـۈرگهن ھۆكـــۈم ھـــازا بىـــر ئىچىـــدىكى ياتـــاق

ــڭ ــلىق ئىپارهنى ــىنى ئېچىنىش ــۈن سهرگۈزهشتىس ــى پۈت ــلهن دىققىت ــپ بى  بېرىلى

 :بۇزدى ئهنۋهر ئاڭالۋاتقان

ــمه - ــادهم ھهم ــىزگه ئ ــول س ــدىكىن ق ــى ھهم قويغان ــىپمۇ خېل  ئهركىنلىش

ــدىكىن ــا، قالغان ــڭ يۇرتق ــا ئانىڭىزنى ــپ قايتىــپ يېنىغ ــال كېتى  تۇرمــۇش نورم

 بولمامدۇ؟ كهچۈرسىڭىز

ــهنچه - ــش س ــۇنچه ئى ــا؟ ش ــى مهن ئاددىيم ــدىمغۇ؟ ھېل ــۇ يهنه مهن دې  ش

ــا، ــۆگهي يۇرتق ــڭ ئ ــدىغا دادامنى ــام ئال ــكىغا بارس ــۆگهنگهن سوس ــدهك ئ  موزاي

ــپ مهن ــا بهرگهن تېپى ــدانال پۇلغ ــهنگهن ئوب ــۇ چۈش ــارا ش ــيهت ق ــۆگهي نى  دادام ئ

 جهزىرىــدىكى-چــۆل مهن. ئهمهس مــۇمكىن تۇرغۇزارمــۇ؟ يۇرتتــا شــۇ مېنــى

 ھهم ئاپــام بىچــاره شورپىشــانه، بىــتهلهي قامغــاقتهك يــۈرگهن ئۇچــۇرۇپ شــامال

 توققـــــۇز مهن بىرســـــى يهنه. بولمايـــــدۇ ئويلىمىســـــام قېرىنداشـــــلىرىمنى

 ئۆڭكۈرىــده ئالۋاســتىالر-جىــن مۇشــۇ يېشــىمغىچه بىــر يىگىــرمه بــۇ يېشــىمدىن

ــــۈرۈپ، ــــدى ي ــــان ئهم ــــانچۇقچىلىق ئاللىقاچ ــــا ي ــــدىغان، قىلمىس  تۇرالماي

ــقىالرنىڭ ــدىكىنى، باش ــى يانچۇقى ــن ھهققىن ــۇس ىئېلىۋېلىش ــدىغان، نوم  بىلمهي
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ــۇددى ــدا خ ــق ھاجهتخانى ــدا دائىملى ــۇزۇن ھال ــۇددهت ئ ــۇرۇپ م ــىقچىلىققا ت  سېس

ـــۈپ،  يـــانچۇقچىلىق ئازابالنمايـــدىغان، ئادهمـــدهك قالغـــان ئۆزلۈشـــۈپ كۆن

ــنى ــۇق، قىلىش ــۈل ئويۇنچ ــى كۆڭ ــدا خۇش ــدىغان ئورنى ــال كۆرى ــان نورم  بولمىغ

 يـــانچۇق قولـــۇم، سېســـىق بـــۇ مېنىـــڭ. قالـــدىم ئايلىنىـــپ ئـــادهمگه بىـــر

ــقا، ــقا كوالش ــار ئاختۇرۇش ــۇپ خۇم ــدى بول ــانچۇقالر. قال ــا ي ــاختۇرغۇم بولس  ئ

ــدۇ كېلىــپ ــده. تۇرى ــدا بهزى ــالغۇز ياتىقىم ــارىم پۇشــۇپ ئىچىــم قېلىــپ، ي  خۇم

 بىـــر ئـــاختۇرۇپ، ئـــۆزۈم بىـــلهن پهم يـــانچۇقىنى ئۆزۈمنىـــڭ ھهتتـــا تۇتقانـــدا

ــىلهرنى ــپ نهرس ــاردىن ئېلى ــمهن خۇم ــۇ. چىقى ــا ش ــپ يۇرتۇمغ ــۇرۇق بېرى -ئ

 كـــوالپ، يـــانچۇق يهنه ئالدىـــدا بىلىشـــلىرىمنىڭ-تونـــۇش تۇغقـــانلىرىم،

ــاختۇرۇپ ــدىم؟ ئ ــۆپىنچه يهنه يۈرهم ــلهرده، ك ــدا كهچ ــۇددى ياتىقىم ــدهك خ  تىكهن

ــالغۇز ــپ ي ــق قېلى ــقاندا غېرىبچىلى ــا باس ــۇنداق كالالمغ ــالالر ش ــدۇ خىي : كېلى

ــا« ــڭ ئهجهب ــك مېنى ــاتىم، قىممهتلى ــۈزهل ھاي ــاللىق گ ــاز ئاي ــۇ اكىتىمن  مۇش

ــده ــده كۈن ــىقچىلىق گهن ــده سېس ــپ، ئىچى ــىپ بۇلغىنى ــۈپ سېس ــدۇ؟ ئۆت  كېتهم

ــائىلهم، ئىللىــق جۈپتــۈم، ھــاالل مېنىڭمــۇ  ئــۇالر بولــۇپ، بــالىلىرىم ئومــاق ئ

 مهنــدىن دهپ »ئىكهنمىزغــۇ بالىســى يانچۇقچىنىــڭ بىــر بىــز«: بولغانــدا چــوڭ

ــــپ ــــپ يىرگىنى ــــا نهپرهتلىنى ــــۇ... قالس ــــدا ئ ــــداق مهن... مهن چاغ  بۇن

ـــاللىرىمنى ـــقا خىي ـــز داۋامالشتۇرۇش ـــۈرئهت ھهرگى ـــايمهن ج ـــۈرىكىم. قىاللم  ي

ــارتالپ ــدهك پ ــاره كهتكهن ــاره-پ ــۇپ پ ــۈن بول ــمهن، تىنســىز-ئ  تۈمهنمىــڭ يىغالي

ـــالن ـــانالر-يى ـــدهك چاي ـــازاب چېقىۋاتقان ـــلهن ئ ـــۇنىمهن، بى ـــا تولغ  يهنه ئهمم

ــىدىن ــالپ ئهتىس ــۈن باش ــويى ك ــاتراپ، ب ــىلهرنى ق ــپ كىش ــىتىپ-يىغلىتى  قاقش

ــايىننى، ــۆگهي خوج ــى ئ ــۇش دادامن ــپ خ ــۈرمهكتىن قىلى ــقا ي ــېمه باش ــال ن  ئام

ــاتىن راســت، ھه دهيســهن؟ ــېنىڭ باي ــى س ــا مېن ــپ يۇرتىڭىزغ ــىڭىز قايتى  كهتس

ــدۇ؟ ــىھهت دهپ بولمام ــپ نهس ــنىڭگه قىلى ــدا، كهتكى ــلى قارىغان ــڭ ئهس  ئۆزۈڭنى

 دېــدى، مېنــى گهپنــى بــۇ ئهممــا بولىــدۇ، كهتســهڭ شــۇنداقمۇ؟ بــار، كهتكۈســى

ــالما دهپ ــتىمهن يهنه، س ــام دهپ كې ــپ تهمه خ ــپ قىلى ــا، كېتىشــنى قېچى  ئويلىم

ـــۈنكى ـــۇ چ ـــده ب ـــپ ئىچكىرى ـــا قېچى ـــتىمهن يۇرتۇمغ ـــىتىگه دهپ-كې  مهقس

 چىققــان بىلــله بازارغــا. قالىســهن تۇتۇلــۇپ ھامــان دېيهرلىــك، يــوق يهتكهنــلهر

ـــايالقچىالردىن ـــداق پ ـــهن؟ قان ـــق قۇتۇلىس ـــدۇڭمۇ ۋاقىتلى ـــى، قۇتۇل  يهنه دهيل
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ـــڭ ـــدىن مهلئۇنالرنى ـــپ قولى ـــهن، قېچى ـــڭ قۇتۇاللمايس ـــده كۈنلهرنى  يهنه بىرى

ــۇپ ــدىڭمۇ تۇتۇل ــدىن قال ــهن، ھاياتىڭ ــك ئايرىلىس ــدا يېنى ــۇت بولغان ــۇڭ-پ  قول

 كېتىســهن؟ نــېمىگه بولمىســا پۇلــۇڭ تۇتۇلمىغانــدىمۇ نــاۋادا. شــۇ بولىــدۇ ناكــا

ــداق ــاخىرى كېتىســهن؟ قان ــۇڭ ئ ــگه پۇشــقاقالردا-بۇل  ســهرگهردان چاقىســىز-ئى

 تىنســىز-ئــۇن ھاياتىڭــدىن يــا تۇتۇلىســهن خوجايىغــا بىــر يهنه يــا... بولىســهن

 تىتــرهپ قورقــۇپ چىققانــدا بازارغــا يــول، ئاســان ئهڭ شــۇڭا. ئايرىلىســهن

 خهقنىــڭ تۇتــۇپ چىــڭ پهيتىنــى يهرده بــار ســاقچى بولــۇپ جۈرئهتلىــك تۇرمــاي،

 ده،-قـــاچ بـــۇالپ نهرســـىنى بىـــر يـــاكى ئـــاختۇر سومكىســـىنى يـــانچۇقىنى،

 ئىشــــقا ھالــــدا ئوڭۇشــــلۇق مهقســــىتىڭنى بــــۇ ئهگهر. تۇتــــۇل ســــاقچىغا

ــاڭ، ــاقچىالر ئاشۇرس ــېنى س ــر نهق س ــۇڭ بى ــم پ ــدۇرمايال چىقى ــۈڭگه قىل  ئۆي

 باســقان ئۇيقــۇ ئىپــارهنى...  قويــاي، دهپ شــۇنىمۇ يهنه. قويىــدۇ ئاپىرىــپ

ـــا ـــرهك، بولس ـــا كې ـــدىن-ئارق ـــنهپ ئارقى ـــۆزىنى ئهس ـــتۇردى، س  – داۋامالش

 ســېنى بىــلهن باھــانه يالغــان تۈرلــۈك چوقــۇم خوجــايىن تۇتۇلغانــدا، غاســاقچى

 ئــۇ... تونۇمــايمهن ئــۇنى« ســهن چاغــدا شــۇ. بارىــدۇ كهتكىلــى چىقىــپ ئېلىــپ

 دهپ »كېـــــتىمهن قايتىـــــپ شـــــىنجاڭغا مهن. ئهمهس ھېچنـــــېمهم مېنىـــــڭ

 ...ئېسىلىۋال پېشىگه ئايرىلما، ساقچىدىن... تۇرىۋال

 

ـــانچه ـــۇزۇن ئ ـــۆتمهي ئ ـــاره ئ ـــك ئىپ ـــۇلداپ، يېنى ـــان پۇش ـــده ياتق  يېرى

 كېلىدىغانــدهك ئۇيقــۇ كــۆزىگه ئهنۋهرنىــڭ. كهتتــى ئۇيقۇغــا يىشىنمهســتىنال

ــۇ ئهمهس، ــۇ«: ئ ــا مېنىڭم ــۈل ماڭ ــدىغان كۆڭ ــى بۆلى ــك ياخش ــام نىيهتلى  ئان

 قىلىــــپ تاشــــلىق بــــاغرى بىزنــــى ئانــــام ئهگهر ھه؟-بولســــىچۇ بولغــــان

ــلىۋهتمىگهن ــا، تاش ــۇ بولس ــدىنىپ مهنم ــۇ ئال ــپ يهرگه ب ــداق چىقى ــۈنگه بۇن  ك

ــتىم ــى» ...قالماس ــال دېگهنلهرن ــپ خىي ــۆڭلىنى يهنه قىلى ــرىم ك ــدى يې  ۋه قىل

 قــارا خوجــايىنالر، ھــارامخور بېــدىكلىرى، ئــادهم شــۇ يهنىــال ئىپــارهمۇ بىچــاره«

ــيهت ــۆگهي نى ــى ئ ــهۋهبىدىن دادىس ــان س ــى ئىنس ــكه بالىس ــلىك كۆرۈش  تېگىش

ــان ــارا بولمىغ ــۈننى ق ــۇ، ك ــۈچه كۆرۈپت ــپ يهتك ــۇم خورلىنى ــارتىپتۇ زۇل ــۇ. ت  ش

 قايتىــپ يۇرتىغــا بــۇرۇنال بولســا بولمىغــان نىــيهت قــارا ئــۇنچه دادىســى ئــۆگهي

ــۋاالركهن  كېــيىن، بارالمىغانــدىن قايتىــپ يۇرتىغــا ئــۆزى شــۇڭا ئهمهســمۇ؟ بېرى
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ــى ــپ بولســىمۇ مېن ــۇن، خورلىنى ــزرهك قالمىس ــا تې ــپ يۇرتىغ  بېرىۋالســۇن قايتى

 ھهممىنــى قىلىپتــۇ، ياخشــىلىقالرنى كــۆپلىگهن ماڭــا ئارقىــدىن-ئارقــا دهپ

ــۇ دهپ ــۇ. ده-بېرىپت ــادا ب ــۇرۇق دۇني ــان،-ئ ــان تۇغق ــداش-ق ــدىمۇ قېرىن  ئىچى

 قــانخورالر ھــارامخۇر، ئوخشــاش، بولغانغــا ئــادهملهر نىــيهت قــارا بىۋاپــا، ئهڭ

 بـــار كىشـــىلهرمۇ ياخشـــى كۆڭـــۈل، ئـــاق ئوخشـــاش ئىپـــارهگه ئارىســـىدىمۇ

ـــكهن ـــى »ئى ـــدىن دېگهنلهرن ـــۇ. ئۆتكـــۈزدى خىيالى ـــۇالق ئهنۋهرنىـــڭ بولۇپم  ق

 قويىـــدۇ، ئاپىرىـــپ ئۆيـــۈڭگه ســـېنى ســـاقچىالرال پهقهت« ئىپارهنىـــڭ تۈۋىـــده

ـــۇل ســـاقچىغا ـــۇ... تۇت ـــڭ ئ ـــېمهم مېنى ـــپ شـــىنجاڭغا ئهمهس، ھېچن  قايتى

ــتىمهن ــۋال دهپ كې ــگهن» ...تۇرى ــۆزلىرى دې ــرار س ــدى تهك ــڭ. جاراڭلى  ئىپارهنى

ــۇ ــيىن ســۆزلىرىدىن ب ــدى كــۆز ئهنۋهرنىــڭ كې ــردىنال ئال ــورۇپ بى ــدهك، ي  كهتكهن

ــراق ــر يى ــدا بى ــر يېڭــى جاي ــاتلىق بى ــد ھاي ــۇزى ئۈمى ــارالپ يۇلت ــدهك پ  تۇرغان

ــــپ ــــى بىلىنى ــــده ھهم كهتت ــــقا«: ئىچى ــــۇالرنى مهن نېمىش ــــدۇرراق ب  بال

ــدىمهن؟ ــالندى، دهپ »ئويلىمىغان ــۇنداقال ئهپسۇس ــدا ش ــارهگه ۋۇجۇدى ــان ئىپ  بولغ

 چهكســـىز ئىپـــارهگه ئىچىـــده ئـــۆز يـــالقۇنالپ، ىـــدىنقايت تۇيغۇســـى ھـــۆرمهت

ـــهنلىك ـــلهن خۇرس ـــن بى ـــدىن چى ـــمهت كۆڭلى ـــىنلهرنى-رهھ ـــقا تهھس  ئوقۇش

  .باشلىدى

 

10 

ــۈنى ئىككىنچــى ــۋهر ك ــدا روھلــۇق باشــقىچه ئهن ــرهڭ ســۇس يهنه ھال  چىالن

 پـار ئهيـنىكىگه كـۆز قـارا بـانتىالپ، ئارقىسـىغا چېچىنـى تـال-تـال بويىۋالغان

 مــودا يــۈرۈش بىــر قىلىـپ ئــالپىته رهختــتىن قـارا دهرىجىلىــك ئــالىي كهلتـۈرۈپ،

ــالته ــيىم ك ــيگهن كى ــاره كى ــلهن ئىپ ــازار« بى ــايلىنىش ب ــا »ئ ــى ق ــاره. چىقت  ئىپ

ـــاپتوبۇس ـــده، ئ ـــالال ئىچى ـــدا-ت ـــۇنداق يهنه بازارلىرى ـــهيتاندهك ش ـــز، ش  تې

 بـــاغالپ، كـــۆزنى دېگۈچىلىـــك ھۇيـــت-ھايـــت ھالـــدا ســـىرلىق ئېزىتقـــۇدهك

. تۇرىــدۇ قــاراپ يىراقالرغــا كۆرمىگهنــدهك ھېچنــېمه بولــۇپ، پۈتتــۈرۈپ ئىشــنى

 ئــازابلىق قورقۇنچلــۇق، »ئــايلىنىش بــازار« ئۈچــۈن ئهنــۋهر كــۈنلهرده ئالــدىنقى

ــان ــا، تۇيۇلغ ــۈن بولس ــقىدۇر بۈگ ــقىچه نېمىش ــپ باش ــكهن جانلىنى ــدى كهت . ئى

ــۋهر ــدىن ئهن ــان ئهتىگهن ــاالي بۇي ــانچۇقالر، ت ــول ي  ســالدى، كــۆز ســومكىالرغا ق
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ــۈتتى تپۇرســه ــا. ك ــۇل ئهمم ــال-پ ــى ئېلىشــنىڭ م ــده پهيت ــۋهر دهل كهلگهن  ئهن

 ئهنــۋهر بولغانــدا پهيــدا ســاقچىالر يــوق، ســاقچى بىرمــۇ ئهتراپىــدا كۈتكهنــدهك

ــزدىگهن ــوق نىشــان ئى ــوالي چۈشــمۇ. ي ــدى، ب ــاره دې ــۇنى ئىپ ــدىمۇ ھــېس ب  قىل

 قالــدۇرۇپ ئــارىلىق مېتىــرچه يــۈز بىــلهن ئهنــۋهر كوچىــدا ئــاۋات بىــر قانــداق،

ــــپ ــــاراتتى كېتى ــــاقچىالرنى. ب ــــۇنداق س ــــوچىالردا مۇش ــــۆپ ك ــــپه ك  ۋهزى

 كېتىــپ كۆزىتىــپ ئهتراپنــى ئهنــۋهر. بىلهتتــى ئوبــدان ئىپــاره ئۆتهيــدىغانلىقىنى

 بىــر ئاشــقان ياشــالردىن ئــاتمىش ئالدىــدا يايمىســى يېمهكلىــك بىــر دهل بېرىــپ،

ـــاي ـــۇل سومكىســـىدىن موم ـــانلىقىنى پ ـــۆردى ئېلىۋاتق ـــدىن. ك ـــى موماي  خېل

ــا  تاماكــا ســاقچى نهپهر ئىككــى يېنىــدا ماشىنىســىنىڭ ســاقچى بىــر يىراقت

 ھــېس كهلگهنلىكىنــى پهيتــى دهل ئهنــۋهر. تــۇراتتى گهپلىشــىپ چېكىشــكهچ

 ســومكىنى قولىــدىكى موماينىــڭ بېرىــپ يۈگــۈرۈپ ئۇچقانــدهك ده،-قىلــدى

 ئــادهملهر بــازاردىكى. قــاچتى قــاراپ تهرهپــكه يــول چــوڭ تارتىۋېلىــپ، كــۈچهپ

 ئــۆتمهيال ئــۇزۇن. كۆتۈرۈشــتى ســۈرهن-چۇقــان بولۇشــۇپ، تــۆپه-ئــۆره شــۇئانال

 گهجگىســىدىن ئهنۋهرنىــڭ يۈگۈرىۋاتقــان بىــلهن كــۈچى پۈتــۈن قــول بىــر كۈچلــۈك

 ئهتراپتىكـــى. ســـالدى كـــويزا قولىغـــا يىقىتىـــپ يهرگه ده،-تـــۇتتى قامـــالالپ

ـــىلهر ـــۇپ كىش ـــىپ يوپۇرۇل ـــۋرنى كېلىش ـــاقچى ئهن ـــتى، ئۇرم ـــراق بولۇش  بى

-غهزهپ ئهتراپتىكىلهرنىــــڭ ئهنــــۋهر گهرچه. قويمىــــدى وليــــ ســــاقچىالر

ــرىتىگه، ــاقچىالرنىڭ نهپ ــۇرىي س ــىغا مهجب ــان بويسۇندۇرىش ــىمۇ، ئۇچرىغ  بولس

ــا ــده ئهمم ــۆز كۆڭلى ــڭ ئ ــلۇق پىالننى ــگه ئوڭۇش ــقىنىغا ئهمهل ــال بهك ئاش  خۇش

ــدى ــى. بول ــۈنى ئىككىنچ ــده ك ــر ئهتىگهن ــاقچى بى ــۋهرنى س ــاقچىخانىنىڭ ئهن  س

 ئېلىــپ ئىشخانىســى سوالقخانىســىدىن ئورنىنىــڭ تــۇرۇش تۇتــۇپ ۋاقىتلىــق

ــردى ــخانىدا. كى ــۋهرنى ئىش ــى ئهن ــاقچى نهپهر ئىكك ــلهن س ــۇددى بى ــاره خ  ئىپ

ــدهك، ــى دېگهندىكى ــورۇق ھېلىق ــى ئ ــايىنى بهڭگ ــاقالپ خوج ــان س ــكهن تۇرغ . ئى

ــۋهر ــخانىغا ئهن ــپ ئىش ــىگىال كىرى ــايىن كېلىش ــقىچه خوج ــىپ، باش  مۇاليىملىش

 ســىالپ تۇتــۇپ قــوللىرىنى كــۆزىنى،-بــاش ئۇنىــڭ يۈگۈرتــۈپ، كــۈلكه چىرايىغــا

 :باشلىدى سۆز تۇرۇپ

ــداق - ــان قان ــام، ئهنۋهرج ــدىن ئۇك ــان كىچى ــۇالر بوي ــۇ؟ ئ ــوزهك ئۇردىم  ب

 قىلدىمۇ؟
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ـــۋهر ـــىپ، بىـــردىنال خوجايىنىـــڭ ئهن  كهتكـــۈدهك ســـىزلهپ مۇاليىملىش

ــده ــۈل دهرىجى ــۈپ كۆڭ ــلىرىگه، بۆل ــهمىمىيهتتىن كېتىش ــهرمۇ س ــ ئهس  انقالمىغ

ــىز، ــوغۇق نۇرس ــۆزىگه س ــر ك ــقه بى ــاراپ دهقى ــۇرۇپ ق ــدىن ت ــيىن، كهتكهن  كې

 ســـوئالغا تارتىۋېلىـــپ، قـــولىنى ئارىســـىدىكى ئالىقـــانلىرى خوجايىننىـــڭ

ــــاراپ ســــاقچىالرغا بهرمهســــتىن جــــاۋابمۇ ــــۇردى ق ــــۋهر خوجــــايىن. ت  ئهن

ــىدىكى ــۇ ئوتتۇرىس ــىۋىتىنى ئۇچرىشــىش ب ــاقچىالر مۇناس ــيارلىق س ــلهن ھۇش  بى

 بولغـــان ئوســـال مۇئامىلىســـىدىن ســـوغۇق ئهنۋهرنىـــڭ. تـــۇراتتى كۆزىتىـــپ

ــايىن ــمهي، بهرگۈســى تهن خوج ــاختا يهنه كهل ــانلىق س ــلهن كۆيۈمچ ــۋهرگه بى  ئهن

 :ئاچتى سۆز

 دوزاخــتىن بــۇ تــۆلهپ يــۈهن مىــڭ ئىككــى ســېنى مهن ئهنۋهرجــان، ئۇكــام -

ـــدۇرۇپ ـــپ قۇتۇل ـــپ ئېلى ـــتهي چىقى ـــدىم دهپ كې ـــا. كهل ـــېنى مهن ئۇالرغ  س

 ...ده »ئاكام« مېنى سهنمۇ دېدىم، »ئۇكام«

ــۋهر ــڭ ئهن ــوئالىنى خوجايىنى ــال س ــىز يهنى ــدۇرۇپ، جاۋابس ــۆزلىرىگه قال  ئ

ــقهت ــلهن دىق ــاراپ بى ــان ق ــر چــوڭراق ياشــقا تۇرغ ــلهن ئىلتىجــا ســاقچىغا بى  بى

 قــوللىرىنى چاقىرتىــپ، ئالــدىغا ئهنــۋهرنى ســاقچى ھۇشــيار ســهزگۈر،. قارىــدى

 :سورىدى ىلدات خهنزۇ تۇتۇپ بىلهن مېھرىبانلىق

 ئاكاڭمۇ؟ سېنىڭ راستتىنال ئۇ -

ــۋهر ــۆزلىرىگه ئهن ــق ك ــاش لى ــپ ي ــاق« ئېلى ــگهن »ي ــده دې ــىنى مهن  بېش

 :كېلىپ نىيهتكه قهتئىي تۇرۇپ، چايقاپ

 .دېدى – كېتىمهن، قايتىپ مهن -

ـــان ئىـــش ھهمـــمه ســـاقچىالرغا ـــدى ئاي  ســـاقچى ياشـــلىق چـــوڭ... بول

ــا ــاتتىق خوجايىنغ ــۇزدا ق ــر تهلهپپ ــىلهرنى بى ــدى نهرس ــايىن. دې  خــۇددى خوج

 ده،-ئااليــدى بىــر بىــلهن كــۆزلىرى خۇنــۈك يهۋىتىدىغانــدهك تىــرىكال ئهنــۋهرنى

 ياشــلىق چــوڭ. كهتتــى چىقىــپ ســاقچىخاندىن قىســىپ قــۇيرۇقىنى شــۇئان

 نهرســىلهرنى بىــر خاتىرىســىگه ســوراپ يــۇرتىنى ئىســمىنى، ئهنۋهرنىــڭ ســاقچى

 .باشلىدى ئۇرۇشقا تېلېفون قاياقالرغىدۇر يازدى،

ــۋهر ــپ ســاقچىخانىغا ئهن ــاردىمى ســاقچىالرنىڭ كىرى ــلهن ي  خوجايىننىــڭ بى

ــدىن ــۇپ، چاڭگىلى ــىنچى قۇتۇل ــۈنى بهش ــاقچىالر يهنه ك ــۇنى س ــۆزى ئ ــوڭ ئ  چ
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ــان ــۇبتىكى بولغ ــۇ جهن ــك ب ــهھهرگه كىچى ــپ ش ــدى ئېلى ــۋهر. كهل ــىنا ئهن  ماش

ــلهن ــپ ئىدارىســىغا خ ج شــهھهرلىك بى ــده، ئېلى ــداپ كېلىنگهن  ياغلىشــىپ قارى

 دادىســىنىڭ مېھرىبــان كهتــكهن بېســىپ بــۇرۇت-ســاقال قويــۇق يــۈزىنى كهتــكهن

 قـــانچه ھهر كـــۆرۈپ، تۇرغـــانلىقىنى قـــاراپ بىـــلهن ئىنتىزارلىـــق ماشـــىنىغا

ــۇ ــدىن قىلىپم ــان ئېتىلىــپ يۈرىكى  پۇشــايمان ســېغىنىش، ھهســرهت،-دهرد چىقق

 چۈشــۈپ ماشــىنىدىن توختىتىشــىغىال ماشــىنا ئــۇ. توســۇۋااللمىدى يېشــىنى

ــۈرگىنىچه ــىنىڭ يۈگ ــدىغا دادىس ــپ، ئال ــۇددى بېرى ــك خ ــدهك كىچى ــۆزىنى بالى  ئ

ـــا دادىســـىنىڭ ـــاتتى قۇچىقىغ ـــۆزىنى ھهم ئ ـــان ئ ـــدا تۇتۇۋااللمىغ ـــۈزىنى ھال  ي

ــىنىڭ ــر دادىس ــۆرلهپ كى ــان ئ ــىگه تۇرغ ــپ مهيدىس ــۇرۇپ، يېقى ــدىن ت -ئۇزۇن

ــا ــداپ ئۇزۇنغ ــدى، ھېقىق ــىمۇ يىغلى ــىنىڭ دادىس ــۈز بالىس ــۆزىنى-ي ــىالپ، ك  س

  .بهردى تهسهللىي يىغلىدى، تۇرۇپ سۆيۈپ
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 قوينىغــا تۇرمــۇش ئــازاده-تىــنچ كېــيىن، كهلگهنــدىن ئــۆيگه ئــۆز ئهنــۋهر

 ھامـــان جـــاراھهت روھىـــي يۈرىكىـــدىكى بىـــراق بولســـىمۇ، كهلـــگهن قايتىـــپ

ــاپ، ــىپ، قان ــۇددى ئېچىش ــۈرىكىگه خ ــخ ي ــانجىلغاندهك مى ــۇنى س ــاپ ئ  قىين

 بىــلهن دادىســى ئاخشــىمى كــۈنى تــۇنجى كهلــگهن قايتىــپ. ئــازاباليتتى تــۇراتتى،

ــىنىڭ ــىدا سىڭلىس ــدىن ئوتتۇرىس ــا-ئۇزۇن ــىپ ئۇزۇنغ ــپ، مۇڭدىش ــزال يېتى  تې

ــا ــى ئۇيقۇغ ــا. كهتت ــانچه ئهمم ــا ئ ــاي ئۇزۇنغ ــۇ قالم ــۇق ئ ــر قورقۇنچل  چــۈش بى

ــۆردى ــۇ. ك ــى ئ ــتى يهر ھېلىق ــده ئاس ــىرزاتنىڭ ئۆيى ــىنى ش ــاۋاپ گۆش ــا ك  زىقىغ

ـــارچىالۋاتقۇدهك ئۇششـــاق-ئۇششـــاق ئۈچـــۈن ئۆتكـــۈزۈش ـــر... پ ـــدا بى  چاغ

 قــارىچۇقى كــۆز قوڭــۇر جــۈپ بىــر شــىرزاتنىڭ ئىچىــده گۆشــى شــىرزاتنىڭ

ـــــارقىراپ ـــــۇدهك پ ـــــيهي،« ،»ۋايجـــــان«. . تۇرغ ـــــۋهر» !دادا دادا، ۋاي  ئهن

 چــاچراپ ئورنىــدىن چاققانــدهك يىــالن خــۇددى ۋاقىــرغىنىچه بىــلهن ئاالقزهدىلىــك

ــۇرۇپ ــى ت ــى. كهتت ــلهن دادىس ــى بى ــۇنى سىڭلىس ــپ، بهزلهپ ئ ــزال ئويغىتى  تې

 ئۈســتى قالغانــدهك يــامغۇردا قــارا خــۇددى قورقۇنچتــا ئــۇ. كهلتــۈردى ئهســلىگه

 .ئىدى كهتكهن تهرلهپ بولۇپ، ھۆل چىلىق-چىلىق بېشى

 تـــۈزۈكرهك كېچىلىـــرى باشـــالپ كۈنـــدىن كهلـــگهن قايتىـــپ ئهنـــۋهر
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ــدى ــڭ. ئۇخلىيالمى ــۆز ئۇنى ــدىن ك ــراق ئالدى ــا يى ــۇرتتىكى ياق ــهھهرلهرده، ي  ش

 تــوق-ئــاچ ئىچىــده دۈكــكه-دهكــكه مــارىالپ، ســومكا يــانچۇق، رهســتىلهرده،

ــۆتكهن ــۇق، ئ ــازابلىق قورقۇنچل ــۈنلهر، ئ ــامالدۇرغۇچقا ك ــىۋىتىلگهندىن ش  ئېس

 قامچــا، تېگىۋاتقــان بىــلهن رهھىمســىزلىك يوقىتىشــالر، ھوشــىنى كېيىنكــى

ـــك، ـــىرزاتنىڭ تېپى ـــۈمى ش ـــىنىڭ... ئۆل ـــى، گۆش ـــى پارچىلىنىش  تىنىڭجهس

 تولغـــان بىـــلهن يـــاش-قـــان ئىپارهنىـــڭ بىچـــاره تاشلىۋېتىلىشـــى، دېڭىزغـــا

ــاغرى ئانىســىنىڭ كهچۈرمىشــى، ــلىقى ب ــۇددى تاش ــو خ ــر لېنتىســىدهك كىن -بى

 كهلگهنـدىن قايتىـپ ئـۇ. ئىـدى قىلماقتـا پـاره-پـاره يـۈرىكىنى ئۆتـۈپ، بىرلهپ

ــيىن ــاۋاقداش، كې ــلىرى-تهڭ س ــۇ تۇش ــدى بىلهنم ــرىگه. ئوينىمى ــپ ئىچكى  بېرى

ــتىن ــاۋۋالقى كېلىش ــۈلكه ئ ــپال ك ــدىغان يېغى ــداي كهڭ، تۇرى ــۆڭ بۇغ ــۈزى، ئ  ي

ــاپ ــارا-ق ــۇرلىرى پاراســهت-ئهقىــل ئاســتىدىكى قاشــلىرى قوشــما ق ــاپ ن  چاقن

ـــدىغان ـــر تۇرى ـــۈپ بى ـــان ج ـــوي يوغ ـــۆزى، ق ـــۆزمهنلىكى، ك ـــوخلۇقى س  ش

ـــدۇر ـــب قاياقالرغى ـــۇپ، غايى ـــىپ بول ـــقىچه جىمىغۇرلىش ـــر باش ـــادهمگه بى  ئ

ــپ ــان ئايلىنى ــدى قالغ ــۈن. ئى ــويى ك ــر ب ــا بى ــپ نۇقتىغ ــۇرغىنى تىكىلى  ئولت

 ئېغىــز بىــر سورىســا گهپ ئېغىــز بىــر سىڭلىســى دادىســى، ھهتتــا ئولتۇرغــان،

ــپ، جــاۋاب ــدىن بولمىســا بېرى ــپ لهۋ ئۆزلۈكى ــۇ ھــېچكىمگه يېرى  قىلمــاس گهپم

ــدى ــۇ. بول ــدۈزلىرى ئ ــدىال كۈن ــى ئهڭ بۇرۇن ــدىغان ياخش ــاز ھهر كۆرى ــلى ي  پهس

ــدىغانچۆمۈل ســۇغا ــا دهرياســىنىڭ دوالن ى ــپ، بويىغ ــۇت كېلى ــولىنى-پ  ســۇغا ق

 ئولتــۇرۇپ كــۈنلهپ-كــۈن قــاراپ ســۈيىگه دهريــا ئېقىۋاتقــان ئــۇرۇپ لهڭ چىــالپ،

 .بولدى كېتىدىغان

ــۋهر ــۈن ئهن ــا دهرياســى دوالن يهنه بۈگ ــدى بويىغ ــى ده،-كهل ــتقىچه خېل  ۋاقى

ــولىنى ــرار ق ــۇدى تهك ــڭ. ي ــوللىرى ئۇنى ــپ، ق ــتهك يۇمشــاپ ئاقىرى ــۇپ لهش  بول

ــى ــا. كهتت ــۇ ئهمم ــولىنى ئ ــتىن ق ــېچ يۇيۇش ــدهك ھ ــدى، ئهمهس توختايدىغان  ئى

 بىـر مۇشـۇ مېنىـڭ ئهمهس، پـاكىز قولـۇم جـۈپ بىـر مۇشـۇ«: كۆڭلىـده چۈنكى

. پارچىلىــدى گۆشـىنى قىلىــپ، جـۇدا تېنىــدىن بېشـىنى شــىرزاتنىڭ قولـۇم جـۈپ

ــــۇ ــــوللىرىم ب ــــىرزاتنىڭ ق ــــى ش ــــلهن قېن ــــدى بى ــــوياليتتى، دهپ »بويال  ئ

 خىيــالىنى تــۇرۇپ، يۇيــۇپ قــولىنى توختىماســتىن ئــۇ شــۇڭا. ئازابلىنــاتتى

ــرهتتهك ســۈزۈك،-ســۈپ«: داۋامالشــتۇردى ــاكىز زۇم ــڭ زادى ســۇ مۇشــۇ پ  مېنى
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ــدىكى ــان قولۇم ــۇقىنى، ق ــى، ي ــمۇ؟ مهينهتچىلىكىن ــۆزى يۇيىۋېتهلمهس ــادهم ئ  ئ

ـــۇرۇپ ـــڭ ت ـــدهك ئۆزىنى ـــك بالىلىرى ـــالىالرنى كىچى ـــپ ب ـــاتىدىغان، ئېلى  س

ــــقىالرنىڭ ــــدىكىنى باش ــــۋېلىش يانچۇقى ــــارقىلىق ئېلى ــــاي ئ ــــنى، ب  بولۇش

 كهچۈرۈشـــنى تۇرمــۇش راھهت ئــۆزى بهدىلىــگه يىغلىــتىش قــان باشــقىالرنىڭ

ــدىغان ــۇ ھهم ئويالي ــته ش ــداق ھهر نىيهت ــلىق، قان ــايهت، ئىپالس ــاھتىن جىن  گۇن

 ىـــڭ،يىر قـــان، قهلبىـــدىكى ھارامخورالرنىـــڭ ئوچـــۇم بىـــر شـــۇ يانمايـــدىغان

ـــدىالرنى ـــمۇ؟ چىرىن ـــداق يۇيالماس ـــارامخورلۇق، بۇن ـــايهت ھ ـــانغىچه جىن  قاچ

 نهچـــچه ئوخشـــايدىغان ئۇنىڭغـــا قىســـمىتى تهقـــدىر ۋه ئىپـــاره داۋاملىشـــار؟

ــۈزلىگهن ــاال ي ــدىكى ب ــاراڭغۇ ئىچكىرى ــۇڭ ق ــاقالردا-بۇل ــانغىچه پۇچق  دوزاخ قاچ

ــازابىنى ــۈرهر؟ تهمتىــرهپ-تېــنهپ خورلىنىــپ، تارتىــپ، ئ ــۆز قاچــان ئىپــاره ي  ئ

 خىيـــالىنى ئهنـــۋهر »كـــېلهر؟ قايتىـــپ ئائىلىســـىگه بهختىيـــار يۇرتىغـــا،

 كـــۆز ئۇنىـــڭ. تاشـــلىدى يىغـــالپ ھـــۆڭرهپ پۇچۇلۇنـــۇپ داۋامالشـــتۇرىۋېتىپ،

ــلىرى ــۇددى ياش ــى خ ــۈزۈلگهن يىپ ــق، ئ ــتهك ھېقى ــارامالپ مهرۋايىت ــاققىنىچه ت  ئ

ــا دهرياســىغا دوالن ــۋهر ۇددىخــ ســۈيىمۇ دهرياســىنىڭ دوالن. ئىــدى قۇيۇلماقت  ئهن

ــۋهردهك ۋه ــچه ئهن ــۈز، نهچ ــچه ي ــان، نهچ ــا مىڭلىغ ــىنىڭ-ئات ــده، ئانىس  مېھرى

ـــتهپ ـــپ مهك ـــدا مائارى ـــۇددى گۈلزارلىقى ـــهل خ ـــدهك ھهس ـــم ھهرىلىرى -ئىلى

ــپهت، ــالق مهرى ــلهت-ئهخ ــىلىك پهزى ــۇھهببهت كىش ــىرنىلىرىنى م ــاقلىق ش  چاڭق

 بىــر مهزگىلــده يېتىلىــدىغان ســاغالم ئىلىكىــده بهختىيــارلىق شــۈمۈرۈپ، بىــلهن

ــــۇم ــــارامخور ئوچ ــــتىالر ھ ــــدىن ئالۋاس ــــازدۇرۇلۇپ تهرىپى ــــايهتكه، ئ  جىن

 تارتىۋاتقانـــــدهك ئـــــازابىنى دوزاخ قـــــارا مهجبۇرلىنىـــــپ، ھارامخورلۇققـــــا

ــهبىيلهرنىڭ ــۆز س ــدهك ھاســىل يېشــىدىن ك ــر بولغان ــر ئېغى ــى بى ــازاب ئىچك  ئ

 .چايقالماقتا ئاقماقتا، ئۇرۇپ لهڭ تولغۇنۇپ، بىلهن ئهلهم ئىلىكىده

  

 ئاقسۇ يىل-2007

ـــۇ ـــهر ب ـــۇ« ئهس ـــاتى ئاقس ـــق-2007 »ئهدهبىي ـــاندا-3 يىللى ـــېالن س  ئ

 .ئېرىشكهن مۇكاپاتىغا دهۋران يىللىق شۇ قىلىنىپ،
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