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   : تورغا يوللىغۇچىدىن
 

 ! ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلهرئهسساالمۇ ئهلهيكۇم
 

سىز ئوقۇۋاتقان بۇ كىتاب، ۋەتهن ئېچى ۋە ۋەتهن 
سېرتىدا تونۇلغان جامائهت ئهربابى، ئاتاغلىق 

ىللهتنىڭ ئازادلىق يازغۇچى، بارلىغىنى ۋەتهن م
غان ئۇستازىمىز، پهخرىمىز زىيا ئىشلىرىغا ئاتى
  بىرىىڭ نادىر ئهسىرلىرىدىنسهمهدى ئاكىن

 يىل يېزىلىپ، -1978ئهسهر  بۇ بولۇپ، 
  تۇنجى قېتىمقازاغىستاننىڭ ئالمۇتا شهھرىدە

  . نهشىر قىلىنغانكىرىل يېزىقىدا
 

 ئهپهندىزىياسهمهدى  ئۈستازىمىز مهرھۇم
ئاپتونوم " چهتئهلگه چېقىپ كىتىشنىڭ ئالدىدا 

 مهدەنىيهت نازارىتىنىڭ نازىرى،" رايۇنلۇق
يازغۇچىالرنىڭ جهمىيىتىنىڭ رەئىسى قاتارلىق 

 ۋەتهن  ئهمماكاتتا مهنسهپلهردە بولغان بولسىمۇ
مىللهت مهنپهئهتىنى ھهممىدىن يۇقۇرى كۆرۈپ 

 -تالماي كۆرەش قىلىپ ئۆزىنىڭ ۋەتهنگه بولغان مىهرى -گه بىغىشلىغان، شۇ يولدا ھارماي بارلىغىنى ۋەتهن
  .ڭ سويۇملۇك پهرزەنتىدۇر ئۇيغۇرنى قىلغانى ئارقىلىق ئادا قلقهلىم  ۋە خىزمىتىنىمۇھهببىتىنى

 
 كهھىساپالپ كۆرەش" خهتهرلىك ئۇنسۇر " نىزىياسهمهدى ئهپهندىشۇ سهۋەپتىن خىتاي كومۇنېست دائىرلىرى 

دىن چىققاندىن تۇرمى. قالپىقىنى كهيدۈرۈپ ئۇزۇن مۇددەت تۇرمىغا تاشلىغان ئىدى" خهلق دۈشمىنى" ، تارتىپ
 ....شىنى توختاتمىدى، دۈشمهنگه بولغان غهزەپ نهپرىتىنى داۋاملىق ئىپادىلىدىمۇ قهلهم كۆرىكېيىن

يۈرەك ئۇيغۇر ئوغالنى، ۋەتهندىن ئايرىلغان بىلهنمۇ كۆڭلى  چىهتئهلگه چېقىپ كىتىشكه مهجبۇر بولغان بۇ ئوت
قولىغا ئۆتكۈر قهلىمنى ئېلىپ  داۋاملىق  ئوتكهن ھاياتىدىمۇچهتئهلدە.... كۆكسى يهنىال ۋەتهنگه تهلپۈندى

  .....يېزىشنى داۋامالشتۇردى
 
 ئهدەبى نادىر ئهسهرلىرىنىڭ  نۇرغۇنلىغاننى باتۇر رومانى ئۇنىڭ چهتئهلگه چېققاندىن كېيىن يازغانېغ

ئۇنىڭ مىللىي خاسلىققا ئىگه برازىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك يارىتىپ، نى باتۇر ئوئهسهردە غې  مهزكۇر.بىرىدۇر
 قالماستىن بهلكى پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تۇرمۇش الئىزلىرىنى ئهينهن يورۇتۇپ - ىق ئىشقهھرىمانل

 -  ئۆرپقىلىق ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مهدەنىيهت، ئۇسۇللىرى، مۇرەككهپ روھىي دۇنياسىنى ئىنچىكه سۈرەتلهش ئار
 ىزنىڭ مىللىي زۇلۇمغائادېتى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇللىرىنى ئاجايىپ ئوبرازلىق گهۋدىلهندۈرگهن، شۇنداقال خهلقم

گومىنداڭ باسمىچىلىرىنىڭ خهلققه سالغان ئىغىر زۇلۇملىرىنى خىتاي   ۋەبولغان قارشىلىق ھهرىكهتلىرىنى
 مائارىپ  تارتىپئادەتتىكى ئاددى دىهقاندىن تارتىپ شهھهر ئائىلىسىگىچه، مهكتهپدىكى ئوقۇغۇچىالردىن

 رجهميىتىىنىڭ ھهر ساھهسىدىكى ئاممىنىڭگىچه، قىسقىسى ئۇيغۇخىزمهتچىلهر - سېپىدىكى ئىشچى
 بۇ كىتاپنى ئوقۇش سىز.رلهپ بهرگهن بىرلهپ تهسۋى-، ئۇرۇش جهريانىنى بىربولغان قۇراللىق كۆرەش دۈشمهنگه

 ڭخهلقمىزنىيهنه  ئارقىلىق ئهجداتلىرىمىزنىڭ باتۇرلۇق داستانلىرىدىن مهلۇماتقا ئىگه بولۇش بىلهن بىرگه
 - ن تۇپرىقىدىن ھهيدەپ چېقىرىشتىن ئىبارەت بۇيۇك ئارزۇباسمىچىلىرىنى ۋەتهھازىرقى خىتاي كومۇنېست 

 . تالماس كۇرەش روھىغا تهقلىت قىالاليسىز–ىستهكلىرىگه، ھارماس 
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جهڭ قىلىۋاتقان بىر جهڭگىۋار  جهڭگاھتا  باتۇر بىلهن بىللهغېنى  خۇددىىۋېتىپ ئۆزىڭىزنىقۇسىز كىتاپنى ئو
 كىتاپنى مهرھۇم ئۈستازىمىز .... ھىس قىلىسىزدەك ئوت ئېچىۋاتقانقارشى  ئىنسان سۈپىتىدە دۈشمهنگه

زىياسهمهدى ئهپهندىنىڭ ئوغلى رىزا سهمهدى ۋە قىزى بىلقىز سهمهدىلهرنىڭ تهمىنلىگهن ئهسلى نۇسخىسى 
ا كىتاپتا خات .بويۇىچه كومپۇتېرغا ئېلىپ، تهھرىرلهپ ۋە كوررېكتورلىقىنى قىلىپ ، مۇشۇ ھالغا كهلتۈردۈم

كهتكهن، ئۇنداق ياكى مۇنداق سهۋەنلىكلهر بولسا ئوقۇرمهن قېرىنداشلىرىمنىڭ تهنقىدى پىكىر بىرىشىنى 
  .سورايمهن ھهمدە مىننهتدارلىغىمنى بىلدۈرىمهن

  
  ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى:   ھۆرمهت بىلهن

  كۈنى - 29 ئاينىڭ - 5يىلى - 2011  ستوكهولم-شىۋېتسىيه  

 
  

  

  

  زىيا سهمهدى: رىئاپتو
 
  

  مۇقهددىمه
 

 .ئوغالن باھار پهسلى، تېرىلغۇ مهزگىلىدە تۇغۇلدى
دېهقان ئاتا ئۇي قوشنى چىقىرىپ، ئهندىال ئۆيگه يانماق 
بولۇپ تۇرۇشىغا مهھهلله تهرەپتىن تورۇق قۇالننى 
چاپتۇرۇپ كهلگهن ئون ئىككى ياشالردىكى باال نېرىدىنال  

 :ۋارقىرىدى
 ...سۆيۈنچهسۆيۈنچه، تاغا،  –

 سورىدى بالىنىڭ نېمه –ئوغۇلمۇ، قىزمۇ؟  –
ه ن دېهقانئېيتماقچى بولغىنىنى  بىل  .گ

 قارا تهرگه چۈشكهن قۇالننى توختاتتى باال –! غۇل-ئو –
 :ۋە

غۇل بولغاندا يهنه قانداق دېمهمسىز؟ يوغانلىقىچۇ، -ئو –
 ...ئۈچ ياش بالىدەكال

ئۇنىڭ ئاتا مېهرى .   ئىچىگه سىغدۇرالمىغان  دېهقان ئۈنلۈك ۋارقىرىدى خۇشاللىقىنى–! ئوغۇل –
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دە ئاۋرال تېغىنى بويالپ -تولغان شادلىق ئاۋازى بىنهملىك  تهكچىدە ئهكسى سادا ھاسىل قىلدى
.   يىراقالرغا  كهتكهن ئېدى-ئاقىدىغان قاش دەرياسىنىڭ ئۆركهشلىك شاۋقۇنىغا قوشۇلۇپ يىراق 

ئهندى . دەرەقلهر ئېگىلهر مىش-غدا ئانا يهر سۈيسىنىپ، تاغالر، دەلدەرھهقىقهت، ئوغۇل باال تۇغۇلغان چا
 ! چهكسىز، بېقىياس، ئهلۋەتته–ئاتىنىڭ خوشاللىغى بولسا 

 ئېنىقلىماق بولدى، ئاق ئارىلىغان بۇرۇتىنى مهغرۇر –بۆشۈككه سىغمايدۇ دېدىڭمۇ، ئوغلۇم؟  –
  .دىهقانتولغىغان ھالدا 

 ! كۆرسهڭ بارغۇ ھهيران قالىسهن–: قوشۇمچه قىلدى تهستىقلىدى باال ۋە –! ئه-ھه –
ۈزىدىكى قورۇقالر ئورنىدا ئىللىق تهبهسسۈم ئوينىدى ۋە خۇش خهۋەر ينىڭ دىهقان –... ھىم –

 سهن دېگهندەك زور بولسا، ئهشۇ –يهتكۈزگهن بالىنى ئاتتىن كۆتىرىۋېلىپ پېشانىسىدىن سۆيدىدە، 
.  ئاتا بىر جۈپ ئۇينى قايتىدىن قوشقا قاتتىدىهقان –! ېرىۋېتهيباتۇرۇمغا ئاتاپ، يهنه بىر تال بۇغداي ت

دېگهن » ...تاش، ئىچكىرى-تاش«ئۇنىڭ . قوشنى تاپقا سالدى. بىر تاپ ئوسىلىق يهرگه ئۇرۇق چاچتى
 دىهقان. ئادەتتىكىدىن كۆرە خۇش كهيپىيات ئاۋازى گۇگۇم  چۈشكىچه ئېتىزلىقتىن ئاڭلىنىپ تۇردى

 شۇ بىر تاپ بۇغداينى ئوشۇق يېگهن ئوغالن ئاقىۋەت ئهنهسى بېكار كهتمىدى، ئېقىدى-ئاتىنىڭ ئهجرى
 ...باتۇر بولۇپ ئۆستى

 
 بىرىنچى باپ

         
ھهر ئۈچىلىسى ياش، باقۇۋەت، . ۇلئۈچ ئاتلىقنىڭ بىرى ئۇيغۇر ، بىرى قازاق، يهنه بىرسى موڭغ

ئۇالر .  قاراپ ھهۋەس قىلىسهنكۆرسهڭ زوقلىنىسهن،. شىجائهت يېغىپ تۇرۇپتۇ-پتىدىن غهيرەتئه
نغا كۆۋۈك مىنگهن ئويناقى ئاتالر يولغا سىغىشمايدىغاندەك، يول تالىشىپ تىزگىن سىرىپ، ئىككى يا

لىرىنىڭ تىزگىنلىرىنى دەريا بويىغا يېتىپ كهلگهندە ئاتىگىتلهر ي. تاشلىشىپ كېلىشمهكته
تالر يېنىكلهشكهندەك، ئاياقلىرىنى خېله ئۇزۇن مۇساپىنى باسقان ئا. تارتىشتى ۋە يهرگه چۈشۈشتى

 .كېرىپ، سىلكىنىشتى
 .يىگىتى دېدى ئۇيغۇر –خوشلىشىش ئالدىدا خۇش كهپتۇ قىلىشايلى، ! غازاڭنى چىقارغىنا، ناجى

 يانچۇغىدىن تاماكا خالتىسىنى ئېلىپ، غاڭزىنى باشمالتىغى بىلهن چىڭداپ، –! خوپ، ئاداش –
ئۈچ قېتىم دۈت چىقىرىپ، جوۋا دەپ دوستىغا -زى ئىككى ئۆيىگىتىئاندىن تۇتاشتۇرغان موڭغۇل 

 .سۇندى
الپ،  ن دېدى قىنىغا سىغمايدىغاندەك تاشقى–كېچىك بېرەرمۇ؟ . مونۇ دەريانىڭ ئهلپازى يامان –

 .يىگىتىئىككى لېۋىنى ياالپ ئېقىۋاتقان دەريادىن كۆز ئۈزمهي تۇرۇپ قازاق 
 ...كېچىك بهرمىگىنىنى كۆرەي –
  دېگهننى بىلمهمسهن؟» سۇ تىلسىز يېغا«! مهھهي، كۆرەڭلى –
 دېدىدە ئېتىنىڭ تىزگىنىنى دوستىغا –! قاراپ تۇر. قاش دەرياسىنىڭ سىرىنى ئۆزەم بىلىمهن –

تۇتقۇزۇپ، يېشىنىشكه باشلىدى ئېگىز بوي، كهڭ يهلكه، دوقا ماڭالي ۋە چوڭ قوي كۆزلىرىدىن 
 .يىگىتىشىجائهت چاقناپ تۇرغان ئۇيغۇر -غهيرەت

. هن يولداشلىرى سۇ خهتهرلىگىدىن تهشۋىشلىنىشك دەپ بېقىشتى–هسقۇ،  ئهميىراقكۆرۈك ئانچه  –
 كۈرەڭقاشقا ئېتىنى يىگىتىم، ئۆتۈگىنى تۈگۈنلهپ ئۈلگهرگهن بهستىلىك ش-ئۇڭغىچه، پهشمهت

 :يېتىلهپ دەريا لېۋىگه باردى
 . قهدەم تاشلىدى دېدىدە، سۇغا–! ئىككى كۈندىن كېيىن مېنى ئارالتۆپىدە كۈتۈڭالر –
 . خۇدانى شېپى كهلتۈردى قازاق–! ئې، قۇداي –
 : دەپ بۇتتىن مهدەت تىلىدى موڭغۇل–! بۇرخۇن، بۇرخۇن –
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دەريا ئېقىمىنى قىياالپ ئۈزۈپ كېتىۋاتقان ئاتنىڭ ئىككى قۇلىغى بىلهن بېشىنىڭ ئۈستۈنكى 
رگهكچىمېكىن، ئات جانىۋارنىڭ كۈچلۈك ئېقىن زەپتىگه قارشى كۈچهپ بهرداش به. يېرىمىال كۆرۈنهتتى

 بولسا ئېتىغا ياندىشىپ داغدام يولنى بويالپ يىگىت. زورۇقۇپ خارتىلدىشى قىرغاققا  ئاڭلىناتتى
ئىككى يولدىشى دېمى ئىچىگه . ماڭغاندەك، يهلكىسىنى سۇغا تهككۈزمهي، ئۆرە دېگىدەكال ئۈزۈپ ماڭدى

ئاخىرى ئات بىلهن . دە داڭقېتىپ تۇرۇشۇپتۇچۈشكهن ھالدا، تېلىقىپ قېلىشقاندەك، دەريانىڭ لېۋى
 :ئىككى دوست يېنىك نهپهس ئېلىشى ۋە تهڭ دېگىدەكال.  دەريانىڭ ئۇ قانىتىدا كۆرۈندىيىگىت

 !ئارۋاق –
 بۆكتهرنى ياقىالپ يىگىتگۇرەڭ قاشقا ئاتلىق .  ئۈن قېتىشتىدە، ئاتلىرىغا مىنىشتى–! ياغال، ياغال –

 :غا، باياتىن دۆڭ ئۈستىدە ئۇنى كۈزۈتۈپ تۇرغان ئاق ساقال بوۋايكېتىدىغان چىغىر يولغا چىقىشى
 :يىگىت دېۋىدى، –! يولۇڭ بولسۇن، ئوغلۇم –
 : دەپ ئاتتىن چۈشمهك بولغاندا، بوۋاي دەرھال–! ئهسساالمۇ ئهلهيكۈم –
 .ئالدىراش ئىشىڭ بولمىسا، دۆڭ تۆپىسىگه چىق. ئاتتىن چۈشمه، ئوغلۇم. مهن رازى –

 دۆڭ ئۈستىگه چىقىپ، ئاتتىن ئىرغىپ يهرگه يىگىترايىنى قايتۇرۇشنى خالىمىغان ئاقساقالنىڭ 
 :چۈشتى ۋە قول قوشتۇرۇپ سورىدى

 بىرەر خىزمهت بارمېدى، چوڭ دادا؟ –
يېنىمىغا . ئولتار، ئوغلۇم. مانا خۇدا ئۆزى سېنى ئالدىمغىال كهلتۈرۈپ بهردى! يوغۇسى، ئوغلۇم –

 !يېقىن ئولتارغىنا
شۇ . غا ئولتاردى ئېتىنى قاڭتىرىپ قويۇپ، بوۋاينىڭ يېنى–ئاقساقالنىڭ رايىچه بولدى  يهنه يىگىت

وجۇندىن چاي قاپاقنى چىقىرىپ ئۈلگهرگهن بوۋاي، گۈللۈك چۆچهككه چاينى ئارىلىقتا ئاال خ
 :بۇلۇقلىتىپ قۇيدىدە

 .دىكه سۇنيىگىت چۆچهكنى –ئۇسساپ قالغانسهن، ئوغلۇم، . سۇ بىلهن خېله ھهپىلهشتىڭ –
 تهشهككۈر ئىزھار قىلدى، كايپاڭسىمان چۆچهكتىكى ئهتكهن چاينى تىنىق –، دارەخمهت، چوڭدا –

 .يىگىتئالماستىن ئىچىۋەتكهن 
 دەپ كۆكسىنى يېپىپ تۇرغان ئاپپاق ساقىلىنى تاراشلىدى –ھه، مانا، ھادۇق چىقتى دېگهن شۇ،  –

 ئهۋۇ ئىككى –ككى ئاتلىقنى شهرەت قىلىپ،  كېتىۋاتقان ئىە دەريانىڭ ئۇ قانىتىدا گۈرۈلدەپبوۋاي ۋ
ئاتلىق يولدىشىنىڭ ھهجهپ سېنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشتا؟ قاش دەرياسىنىڭ سۈرىدىن قورقۇشتىمۇ 

 يه؟
ئۇالر مېنى مهشهگىچه ئۇزىتىپ . ھهر ئىككىسىال قورقۇش دېگهننى بىلمهيدىغان خهڭزىلهر! ياقه –

 .كهلگهن
 امدۇ؟ئۇنداقتا جان ئاغىنىلىرىڭ ئوخشىم –
 .شۇنداق –
ۋالهيكىن، ۋاپادار . ئۆڭگىسىز ئادەمنىڭ چۆلدە ئۆسكهن يالغۇز دەرەقتىن ھېچ پهرقى بولمايدۇ-ئاغىنه –

 ...بىر ئۆمۈر سىناق، ئىشهنچه الزىم. دوست تېپىش بهسىي مۈشكۈل
 .يىگىت دېدى بوۋاينىڭ سۆزىنى بۆلگهن –ئۇالرمۇ ماڭا ئىشىنىدۇ، . مهن دوستلىرىمغا ئىشىنىمهن –

 بولساڭ، سىنا، يىگىت. بهتگۇماندىن خۇدا خالى قىلسۇن.  ئۇلۇق پهزىلهت–ئىشهنچه  –
شۇندىال، كېيىن دوستىن پۇشايمان . نهسلىنى سۈرۈشتى قىل ۋە ئاندىن ئىشهنچه ھاسىل قىل-نهسهپ

 .يېمهيسهن
 –ماق، ئىككىسى ئۇيغۇر، بىرى قازاق، يهنه بىرى قال: مېنىڭ ھازىر ئىشهشلىك تۆرت دوستۇم بار –

 .يىگىتمهغرۇرالنغاندەك، يېقىملىق ئىلمايدى 
دە،  -  دېدى– دوستلۇق كاپالىتى شۇ، –باشقا تائىپه بولسىمۇ دىلى پاك، نىيىتى خالىس بولسا  –
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 .مۇ ئورنىدىن دەس تۇردىيىگىتى. نېمىدۇر ئېسىغا چۈشكهندەك ھاسىغا تايىنىپ ئۆرە بولدى بوۋاي
قۇياشنىڭ ئالتۇن شولىسى دەريا بېتىدە چالقىپ، سۇ چوغدەك قىزىرىپ پېتىشقا باشلىغان 

رەڭ تۈسكه بوياپ، ئهجايىپ بىر خۇش مهنزىرە ھاسىل بولدىيۇ، لېكىن بۇ خۇش -ئۆركهشلىرىنى رەڭمۇ
 . دەريا بېتىنى گۇگۇم پهردىسى قاپالشقا باشلىدى–مهنزىرە ئۇزۇنغا سوزۇلمىدى، 

 –ىن كۆز ئۈزمهي قادىلىپ تۇرغان بوۋاي،  دېدى ھاسىسىنى تايانغان ھالدا دەرياد–! ھېكمهت –
دەريا شاۋقۇنىغا قۇالق سالساڭ . دەريانىڭمۇ خۇددى ئىنسان بالىسىدەك سىرى، ھېكمىتى بولىدۇ جۇمۇ

گۇگۇم مهزگىلىدە شاۋقۇن . نادامىتىنى ئاڭلىغاندەك بولىسهن-زارى، ھهسرەت-ئادەم بالىسىنىڭ ئاھۇ
يانىڭ شاۋقۇنىغا قۇالق سالىمهن، ئۆتكهن كۈنلهرنى مهن ھهر كۈنى تۇرۇپ، دەر. ئوۋجىغا ئالىدۇ

 ...ئهسلهيمهن
ئۇنىڭ ئۇچقۇر خىياللىرى دەريانىڭ .  بوۋاينىڭ كېيىنكى تهبىرلىرىگه دىققهت بۆلمىدىيىگىت

تۈزلهڭلىرىنى، جىرغىالڭ يايالقلىرى ۋە - يۇلتۇز–الرنى يىراقكۈچلۈك ئۆركهشلىرىنى قوغلىشىپ، 
 .تا ئېدىئىلى ۋادىسىنى سهيله قىلماق

 تېكهس، – داۋام قىلدى سۆزىنى بوۋاي، –كۈمۈچ كهمهردەك ئورۇلۇپ ئاققان ئىلى دەرياسى، ! ئهۋۇ –
بىرسىگه قۇيۇلىشىدىن ھاسىل بولۇشى، مانا شۇ ئۈچ دەريانىڭ -كۈنهس، قاش دەريالىرىنىڭ بىر

ىياقى قهيسهر قاراباغ يۇرتتا سهن س-چېتىلغان يېرىگه، ئاۋرال تېغىنىڭ ئېتىگىگه جايالشقان قاش
 . تۇغۇلىشىمۇ ھېكمهتتىن خالى ئهمهس، دېمهكچىمهندەيىگىت

قۇياشنىڭ ئاخىرقى قىيپاش .  تاغ چوققىسىغا تىكىلگهن پېتىيىگىت تهكرارلىدى ئىچىدە – ''قهيسهر"
تۈرتهك بۇلۇتالر ئاسمان بويالپ -نۇرىدا چوغدەك تاۋالنغان تاغ چوققىلىرىدىكى سهلله مىسالى، تۈرتهك

ىلغان بۈركۈتنىڭ سالماقلىق قانات زەپتىدىن، پهرەڭ رومالدەك پارچىلىنىپ، بۈركۈتمۇ قىزىل پهرۋاز ق
 .رەڭگه بويۇالتتى

 .يىگىت دەپ پىچىرلىدى بۈركۈتكه تهن بهرگهن ، دەپ، مانا موشۇنى ئاتىسا بولىدۇ''قهيسهر"
پتىگه ئهڭ  بايىقى ئىككى يولدىشىڭنى–نىڭ دىققىتىنى بۆلدى ئاقساقال، يىگىت –بايىقى،  –

 .لهر كۆرۈنىدۇيىگىتقارىغاندا، ئاتنىڭ قۇلىغىدا ئوينايدىغان 
 .بىرى يۇلتۇز، يهنه بىرى ئارالتۆپىدە داڭلىق. دادەۋەگىن، چوڭدا» قهيسهر«ئۇالرنىمۇ  –
مونۇ سېنىڭ كۈرەڭ ... ئاتلىرى داڭلىق. ئۇ يهرنى تورغائۇتالر ماكانلىغان.  ئۇ بېپايان داال–يۇلتۇز  –

 بوۋاي قايتىدىن قۇمدۇلۇپ ئولتاردىدە، –تۇز ئېتى ئېكهنلىگى بۆرە مېڭىشىدىن بهلگۈلۈك، قاشقاڭ يۇل
 .سۆھبهتدىشىنىمۇ ئولتىرىشقا ئىما قىلدى

تۆرت - سۆزىنىڭ داۋامىنى ئۇالشتۇردى، ھاسىسى بىلهن خهرىته سىزغاندەك يهرنى ئۈچ–ئارالتۆپه،  –
» يهرنىڭ جهننىتى«الڭ، بوزادىر يايالقلىرىنى  جىرغى- ئارالتۆپه، مۇخۇر–قېتىم سىزىۋېتىپ بوۋاي، 
بىزنىڭ سهئىدىيه ناملىق دۆلىتىمىز دەۋرىدە قىپچاق داالسىدىن تايىرخان . دېسهڭ كۈپۈرلۈك بولمايدۇ

قازاق دوستۇڭنىڭ . قازاقالر موشۇ كهڭ يايالقالرنى پانالىغان-باشچىلىغىدا ئېغىپ كهلگهن قىزاي
  ئېكهندە؟كىندىك قېنى ئارالتۆپىدە تۆكۈلگهن

ئورنىدىن ئىرغىپ تۇرغان . نېمىنىڭدۇر شهپىسىنى سهزگهن كۈرەڭ قاشقا كىشنهپ، يهرنى چاپچىدى
لسا چاي قاپىغى بىلهن بوۋاي بو.  ئېتىنىڭ كوكۇلىسىنى قايرىپ، ماڭلىيىنى سىيپىدىيىگىت

 .وجۇنغا سېلىپ، ھاساسىغا تاياندىگۈللۈك چۆچهكنى خ
 رسهڭ؟چوڭ دادا، ئهندى ماڭا رۇخسهت به –
 سېنى بۈگۈن ھهرگىز قويۇپ –نىڭ ئىلتىماسىنى بوۋاي يىگىت كهسكىن رەت قىلدى –! ياق –

نۈسرەت بوۋاڭنىڭ ئۆزى تهر تۆكۈپ پهرۋىش قىلغان قوغۇنلىرىدىن بىرەسىنىڭ ساڭا تىلىپ . بهرمهيمهن
 !دە -يېگۈزمىسه كۆڭلى تىنمايدۇ

 ...قايتىشىمدا يولۇقاي –
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شۇ تاپتا نهۋرەم چولپان باراڭلىق ئالدىغا . غۇنلۇق مانا يېقىنال يهردەقو. نېسىيهڭنى قوي، ئوغلۇم –
 .چىقىپ، مېنىڭ يولۇمغا قاراپ تۇرىدىغاندۇ تېخى

ھه، قىز دېگهننى كۆرگۈسى كهلمهيدىغان بوز .  ئىككىلىنىپ قالدىيىگىتقىزنىڭ ئىسمى ئاتالغاندا 
  .ىغۇ ئاخىر بولمامدۇ؟ قىز دېگهننىڭ قىرىق تۈرلۈك جازىبىسى بولىديىگىت
 :نىڭ ئىچكى تهۋرىنىشىدىن مهڭپۇڭ ئالغان بوۋاي داۋام قىلدىيىگىت

. نېسىههتلىرىم بار تېخى-ساڭا دېمهكچى، سېنىڭ قۇالقلىرىڭغا قويۇپ قويماقچى بولغان پهندى –
 باراڭلىقتا چازانى قۇرۇپ، قوغۇن يهپ ئولتىرىپ مۇڭدىشىمىز، قانداق دېدىم؟

 .ڭ قولتۇغىدىن يۆلهپ ئېگهرگه ئولتارغۇزۇپ، ئۆزى كهينىگه مىنگهشتى جاۋاپ ئورنىغا بوۋاينىيىگىت
 

*** 
چۆنهككه ئاتالپ يول ئۈستىگه چىقىپ، توختاپ -بوۋىسىنىڭ قارىسىنى كۆرۈشى بىلهن چۆنهكتىن 

 :قالغان چولپان كهينىگه يانماق بولۇشىغا، بوۋىسى ۋاقىرىدى
 !قاچمىساڭمۇ بولىدۇ، قىزىم. ئۆز بالىمىز –

چولپان قىز . تتىن ئىرغىپ چۈشتىدە، نۈسرەت بوۋاينى كۆتىرىپ دېگىدەك يهرگه چۈشهردى ئايىگىت
رومالىنىڭ بىر ئۇچىدا ئۈزىنى قىيا يېپىپ، مېهمانغا ئېگىلىپ ساالم قىلدى ۋە ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى 

 بولسا تۇرغان جايىدا قاققان قوزۇقتهك يىگىت. قولىغا ئېلىپ، موم ياغاچ تهرەپكه يېتىلهپ ماڭدى
 :ئۇنىڭ ئاغزىغا. تۇرۇپال قالدى

 . دېگهن ئىبارە كهلدىيۇ، لېكىن ئۈن چىقىرىپ ئېيتالمىدى''مهت، سىڭلىم، ئاتنى ئۆزەم باغاليرەخ"
 !قىزىم، مېهماننى باراڭلىققا باشلىغىن –
 چولپان بىلهكتهك ئىككى ئۆرۈم چېچىنى يهلكىسىدە ئوينىتىپ، ئىككى قىرى –! خوپ، بوۋا –

پىشقان . نىڭ ئالدىغا چۈشۈپ، باراڭلىققا باشالپ ماڭدىيىگىتېچىلغان يولدا بۈككىدە گۈللهر ئ
رەڭ گۈللهرنىڭ ئىللىق پۇراقلىرى قوشۇلۇپ، قوغۇنلۇق ئىچى ئهتىر سهپكهندەك -قوغۇنالر ۋە رەڭمۇ

ت ئهتراپىدىكى ئېرىقچىالردا تاغ تۆ. بېغىشالپ تۇراتتىكۆڭۈل شاتلىغىنى قوزغاپ، خۇش كهيپىيات 
باراڭ . پ ئېقىپ تۇرغان تهمىلىك باراڭنىڭ ئىچى سالقىن، چىنىدەك پاكىزە، سهرەمجانسۈيى شىرغى

ئاستى بورا، . يورۇتۇپ تۇرۇپتۇ» ماي چىراق«ئىچىنى چىراقپاي ئۈستىدە پىلدىرالپ يېنىپ تۇرغان 
ئۈستىگه ئالىچه سېلىنغان سۇپىچه ئوتتۇرىسىدا دۈگلهك جوزا، جوزا ئۈستىدە پىچىلىپ كاسا قىلىنغان 

 !قوغۇنلۇقنىڭ كۆركى، لهززىتى مانا شۇنىڭدىدە. تاۋۇز، قوغۇنالر قويۇلغان
چولپان باراڭنىڭ بىر چېتىدىكى بۈگلۈك ئۈستىدىن قۇراق كۆرپىچىنى ئېلىپ، جوزىنىڭ يېنىغا 

 :يايدىدە، ئىككى قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ، بېشىنى تۆۋەن ئهككهن ھالدا
 :مېهمان ئۆز نۆۋىتىدە. تهكلىپ قىلدى دەپ مېهماننى ئولتىرىشقا –خۇش كهپسىز،  –
 . دەپ پاتىهه قىلدى، كۆرپىچىگه ئولتىرىپ–ساالمهت سايىپخانا،  –
 دېدى مېهماننى –نېمهتلىرى بىزنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ، -مانا، يازنىڭ ناز. بېماالل، ئوغلۇم، بېماالل –

لىدا قۇنغان، چىالپچا شۇ ئارىلىقتا غىپال قىلىپ چىقىپ كهتكهن چولپان قو. جوزىغا تهكلىپ قىلىپ
 :كۆتىرىپ كىردى

 ۇيامسهن، ئوغلۇم؟قولۇڭنى ي –
 .خوپ –

قىز قولىدىن قۇيۇلغان سۇنىڭ ھهر . ئۇنىڭ قولىغا بىرىنچى قېتىم قىز باال سۇ قۇيغىنى موشۇ ئېدى
بىر قهترىسى ئۇنىڭ ئالىقىنى ئارقىلىق قان تومۇرلىرىغا تارقىلىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى ئويغىنىپ 

» بوالر ئهندى«.  ئۇ قولىنى تارتار ئهمهس–قۇمغاندىكى سۇ تۈگهي دەپ قالدى . لدىكهتكهندەك بو
 خىجالهت بولۇپ يىگىتىققان يشۇندىال ئېسىنى . دېگهندەك، كۈلكه ئارىالش يۆتىلىپ قويدى چولپان
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ۈرەك تهڭال ئېغىپ ىرىنچى قېتىم ئۇچراشتى ۋە ئىككى يئىككىسىنىڭ كۆزلىرى ب. قىزغا قارىدى
 ...ىكهتكهن ئېد

قىز بولسا سىرتقا چىقىپ . يىگىتقىز سۇنغان ئاق چوتا لۆڭگىگه قولىنى سۈرتۈپ، ئورنىغا ئولتاردى 
 چۆگۈن، يهنه بىر قولىدا كۆكباشقوناق سېلىنغان ساپال تاۋاقنى  مىسبىر قولىدا چاي دەملهنگهن

 :وۋىسىغا سۇنۇپئىككى پىيالىغا چاي قۇيۇپ، مېهمانغا ۋە ب. كۆتىرىپ كىرىپ، جوزا ئۈستىگه قويدى
چولپان ئىڭىشىپ پىيالىنى سۇنغان چاغدا .  دەپ يهنه كۆزدىن غايىپ بولدى–خۇش كهپسىز،  –

ھىد ئهمهس، رېسىدە بولغان ! ياق، ياق... پهل تهرلىگهن تېنىنىڭ ھىدى-قىزنىڭ تىنىغان ۋە سهل
ارىسىنى قوزغايدىغان قىزالرغىال خاس، ئالهمدە ھېچ بىر پۇراققا ئوخشىمايدىغان ئىللىق، ئهرلىك ئېهت

 .نىڭ دىمىغىغا  ئۇرۇلۇپ، ئۇ شۇ پۇراق كهيپىگه غهرق بولغان ئېدىيىگىتخۇش پۇراق 
 –كه خىتاۋەن، بوۋاي، يىگىت دېدى پىيالىنى تۇتقانسېرى جىم ئولتىرىپ قالغان –سهن، ئوغلۇم،  –

 .مهن نامازنى ئوقۇۋاالي. بېهۆزۈر مونۇ نېمهتلهرنى يېگىن
ئۇ نېمىنى بالدۇر، نېمىنى كېيىن يېيىشنى بىلمىگهندەك بىر پهس . ز قالدى يالغۇيىگىتمېهمان 

تىڭىرقاپ ئولتاردىدە،  يېڭىال چولپان قىز پىشىرىپ كىرگهن قوناققا قول ئۇزاتتىيۇ، كۆز ئالدىدا 
 قىزى قادىلىپ تۇرغاندەك سېزىم ئىچرە قىز دىهقانجىسمىغا اليىق ئوماق ئۈز، بودرۇققىنا -ئىسمى
 .ان باراڭنىڭ ئىشىگىگه تهلمۈرگهندەك قاراپ قالدىچىقق-كىرىپ

باراڭغا ياماشقان قاپاقنىڭ يوپۇرماقلىرى شىلدىرلىغاندەك، كىمدۇر چۆنهكنى ئاتالپ ئۆتكهندەك 
بهلكى تاغ شامىلىدا گۈل شاخلىرى شىلدىرلىدىمېكىن؟ ياكى چولپان باراڭنىڭ . قىلدىيۇ، يهنه جىم

ئۇالر ئىشىك موجۇغىدىن، ! راپ تۇرامدۇ؟ قىز باال مارىغاق بولىدىغۇكهينىگه ئۆتۈپ، تهمه ئارىلىغىدىن ما
پهنجىرە كۆزنىگىدىن، تام يورۇغىدىن، دەرەقلهر دالدىسى، ھهتتا يوپۇرماقالر ئارىسىدىن ماراشقا 

سېلىپ، -كه سهپيىگىتشۇ تاپتا چولپان قاپاق يوپۇرماقلىرىنى قايرىپ، مېهمان ! ئۇستىغۇ
 ...غاندۇر، بهلكىپىچىپ ھۆكۈم چىقار-ئۆلچهپ

 شاپاقالرنى ئۇششاق – دەپ كىرىپ كهلدى نۈسرەت بوۋاي، –ئېتىڭدىن خاتىرجهم بول، ئوغلۇم،  –
قوغۇن شاپىغى ئات جانىۋارنىڭ تۈكىنى مهخمهلدەك . توغراپ، كېپهك ئارىالشتۇرۇپ بهردىم

كه تارتىنچاقلىق ىتيىگقهيسهر ! ھۇي، جوزىدىكى نهرسىلهر تىزغان پېتى تۇرۇپتىغۇ... پاقىرىتىۋېتىدۇ
 !ياراشمايدۇ، جۇمۇ

 يالغان ئېيتىشقا مهجبۇر بولدى، باياتىن شېرىن، لېكىن –بىلله ئولتىرىپ يهيلى دېدىمدە،  –
 .يىگىتچېچىالڭغۇ خىيالالرغا بهنت بولغان 

 –نۈسرەت بوۋاي قولتۇقالپ ئهكىرگهن ئىككى قوغۇننى .  بۇما ياخشى خۇلۇق" تهنگه–تهڭ يېگهن "
نى يهرگه قويۇپ، ئهيلهنگهن قوي تېرىسى ئۈستىگه ئولتاردى، » نازۇك-سهۋزە«بىلهن » رىنبېشهك شې«
 . دەپ كاسا قىلىنغان قوغۇننى ئاغزىغا سالدى–بىسمىلال، .  قېنى، ئوغلۇم، باقايلى–

نېمهتلهرنى چولپان قىزنىڭ قولى، ئهجرى بارلىغىنى، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ - بۇ نازيىگىتمېهمان 
 . ئېكهنلىگىنى دىلىغا پۈكۈپ، ھۆزۈرلىنىپ يېدى، شېرىنلىغىغا ئاپىرىن ئوقۇدىلهززەتلىك-تاڭسىق

 تهھسىل ئالغان يىلبهش -مهدرىسىدە تۆرت» بهيتىلال«ياشلىق چېغىدا بىر مهزگىل غۇلجىدا ياشاپ 
نۈسرەتنىڭ شهرىئهت قائىدىلىرى، دىنىي پهلسهپهلهردىن خېلىال خهۋىرى بار بولۇپ، تارىخقا كۆپهرەك 

مهكتهپلهرنى ئېچىش، خهلىقنى مهرىپهتكه دەۋەت قىلىش يولىدا جان . بۆلىدىغانكۆڭۈل 
كۆيدۈرگۈچىلهرنىڭ بىرى بولغان نۈسرەتتىن خوۋۇپالنغان مۇتهئهسسىپ موللىالر، جاھىل 

 شهنگهن، دوتهيلهرگه شىكايهت –زىمىندارالر، مۇستهبىت مۇستهملىكىچى خىتاي ھۆكۈمرانلىرى -باي
ى مهكتهپلهر ئىشىكلىرىن» يېڭىچه«نى باال ئوقۇتۇشتىن تامامهن چهكلهپ، يېزىپ، نۈسرەت خهلپهت

پائالىيىتى . روزىگارىغا ئوت قويۇۋېتىشكهن ئېدى-غان  ئۇنىڭ ئۆيئاتال» دەھرىلهر ئۇگىسى«تاقاپ، 
چهكلىنىپ، نهزەربهنت ھالهتته ھايات كهچۈرۈشكه مهجبۇر بولغان نۈسرەت خهلپهت قاش دەرياسىنىڭ ئۇ 
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زاكىسىدىن .  ھاسانيۈزىدىن، دەريانىڭ بۇ قانىتىدىكى ئاۋات يېزىسىغا كۆچۈپ كهلدىقانىتىدىكى
لېكىن . تارتىپ قۇلىغىغا سىڭگهن سۆيۈملۈك قاش دەرياسىنىڭ شاۋقۇنىدىن نېرى كهتكۈسى كهلمىدى

يالغۇز نهۋرىسى چولپاننى قاتارغا قوشۇش، ئۇنى بهخىتلىك قىلىش . ئىككىنچى قېتىم ئۆيلهنمىدى
 ئېتىز، كۆڭۈل – شۇندىن بۇ يان دوستى ئهنه. ياشانغىنىغا قارىماي، قولىغا كهتمهن ئالدىكويىدا، 

 . يالغۇز نهۋرىسى چولپان– قاش دەرياسى ۋە بهختى –خۇشى 
 –سۆزى باركىن، ماڭا ئېيتىدىغان، دەپ ئايالپ تۇرىدىغانسهن، ئوغلۇم، -مونۇ قېرىنىڭ نېمه گهپ –

هن سۆزىنى باشلىدى نۈسرەت خهلپهت، چولپان جوزىنى تازىالپ، قانداقتۇر ئاتىالرچه ھېلىملىك بىل
 ئۇزۇندىن بېرى ياخشى بىر پهيتنى كۈتۈپ –يېڭى چاي دەملهپ كىرىپ، چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، 

 ...ۈرگهندىم، مانا شۇ پهيت بۈگۈن كهلدى، ھىمي
ىڭ سۆزىدىن  بوۋاينيىگىتئۆزىگىمۇ چۈشىنىكسىز ھىسسىياتالر ئىلكىدە خىيالچان ئولتارغان 

 .تهشۋىشلهنگهندەك چهكچىيىپ قارىدى
 .ساڭا دېمهكچى بولغان سۆزۈمنى ئېيتىشتىن ئاۋال سهندىن سورايدىغان سوئالىم بار –

 .قهددىنى رۇسالپ، بوۋايغا تىكىلدى.  بۇ قېتىممۇ شىمايالندىيىگىت
لگهن بۇ تهرىقه  ئېمتىهان ئالغاندەك توساتتىن بېرى–نهسهبىڭنى بىلهمسهن؟ -سهن نهسىل! تىڭشا –

ئۆيلهنگهنمۇ، قارىيىڭ بارمۇ دېگهنگه ئوخشاش سوئالالرنى بېرەر : ئهكسىچه.  كۈتمىگهنيىگىتسوئالنى 
پاراسىتى بار -لېكىن پهم. نى بهردىلبوۋاي ئۇنىڭغا ئۆمرىدە ئاڭالپ باقمىغان سوئا. دەپ ئويلىغان ئېدى

س سۆز بولسا كېرەك دەپ قىياچېتىلىپ كهلگهنلىكتىن بىر مهنىدىكى » نهسهپ-نهسىل «يىگىت
 :ىقىماي جاۋاپ بهردىقىلدىدە، ھېي

 ۇراتىمنى دېمهكچىسىزغۇ؟ي-ئۇران –
 .قېنى، ساناپ كۆرچۇ.  شۇنداق –

بهسته شۇ كهمگىچه -چېپىشتا، سۆزدە، بهس-چېلىشتا. ت ئاتىغىچه ساناپ توختاپ قالدى تۆيىگىت
پۇھ دېسهم ئۇچۇپ «:قارىدى ۋەيېڭىلگهنلىگىنى بىلمىگهچكىمېكىن، خىجالهت بولۇپ يهرگه 

 .دەپ ئويالپ ئىچىدە ئهپسۇسالندى ئۇ» !كېتىدىغان مونۇ قېرى ئالدىمنى توساپ قويدا
.  ئهڭ بولمىغاندا يهتته ئاتىسىغىچه بىلىشى شهرت– دېدى نۈسرەت تېخىمۇ پاتۇرۇۋاراق، –، يىگىتئهر 

نى بىلمىگهن ئادەم ئۆزىنىڭ كىملىگى. ئهڭ ئاۋال ئۆزەڭنىڭ كىملىگىڭنى بىلىشىڭ كېرەك
دە، بۇ ئالهمدە نېمه قىلىپ، نېمه -يۇرتى ۋە مىللىتىنىڭ كىملىگىنى ياخشى بىلمهيدۇ-ئهل

 ... قارغۇالرچه ھايات كهچۈرىدۇ–ئهتكهنلىگىنىمۇ ياخشى چۈشهنمهيدۇ، 
بۇ تهرىپ ئۇنىڭ ھاياتىدىن ئېلىنغاندەك تهسىر . يىگىت تهكرارلىدى ..."نېمه قىلىپ، ئهتكهنلىگىنى"
 .پ قارىدىدېگهندەك تىكىلى» داۋام قىل«كه لدى، ئهتىمالىم، ئۇ نۈسرەتقى

سهن . ساڭا ۋە سهن سىياقى ياش، بهقۇۋەت، ئىدرەكلىك ئهۋالتالر بىلىشكه تېگىشلىك ئىشالر كۆپ –
ىڭنى، كىمنى ياقالپ، كىمگه ياشلىغىڭغا، تهلۋە كۈچۈڭگه مهسلىگىڭ كېلىپ، بهزەن ئۆزەڭنىڭ كىملىگ

سهن ئهجداتلىرىڭنىڭ كىم ئېكهنلىگىنى ۋە ئۇالرنىڭ .  ئۇنتۇپ قېلىشىڭ مۈمكىنتىشنى،رىياقا ي
سهن بولساڭ . قىلغان ئىشلىرىنى ياخشى بىلىشىڭ شهرت، ئۇالرنىڭ ئىزىنى بېسىشىڭ كېرەك

 ...يۇرتقا نامى تونۇلغان مېنىڭ يېقىن بۇرادىرىم-ئهل
 . ئورنىدىن قوزغىلىپ كهتتىيىگىت –! مه-نې –
شۇ تاپتا مېنىڭ ئالدىمدا ياش سېتىۋالدى .  ياش ۋاقتى خۇددى قۇيۇپ قويغان سهنسېتىۋالدىنىڭ –

 ...ئولتارغاندەك ھىس قىلىمهن
نۈسرەت خهلپهت خاتىرىسىنى جهملىمهك بولدىمۇ ياكى ياشلىق دەۋرىنى ئهسلهپ قهلبى تهۋرەندىمۇ، 

  .ئويلىنىپ قالدى
ىگى ھهققىدە ئاڭالشقا تهققهزا ھالهتته ئۇنىڭ بۆكىلىگى، مهرگهنل:  بولسا بوۋىسى ھهققىدەيىگىت
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 .بوۋاينىڭ ئاغزىغا تهلمۈرۈپ شۈك ئولتىرىپتۇ
 –.  سۆزىنى داۋام قىلدى نۈسرەت–دەپ بېكار ئاتىمىغان، » مهرگهن«سېنىڭ بوۋاڭنى سېتىۋالدى  – 

 يهتته مهن ئون. ىگىرمه ياشتايئىلى غازاتىدا پىدائىيىالر قاتارىدا سېتىۋالدى ئىككىمىز بار ئېدۇق ئۇ 
سېتىۋالدى سادىر پالۋاننىڭ قولداشلىرىدىن . ئهرنىڭ ئېرىنى سىنايدىغان جهڭلهر بولدى. ياشتا ئېدىم

شىجائىتىنى، -ئۇنىڭ غهيرەت. كۈرە، بايانداي جهڭلىرىدە مهرگهن ئاتالدى-بىرى بولۇپ، سۈيدۈڭ
ۋانىنى بېرىپ، سۇۋارىي ئۇن» يۈزبېشى«پاراسىتىنى بايقىغان ئهمىر لهشكهر ئابدۇرۇسۇلبهگ ئۇنىڭغا -پهم

سېتىۋالدى «، »سېتىۋالدى مهرگهن«خهلىق ئىچىدە بهزىدە . لهشكهرلهرگه باشلىق قىلىپ تايىنلىگهن
 .، دەپ ئاتىشى بېكار ئهمهس»پالۋان

نىڭ نۈسرەت خهلپهتكه نىسبهتهن ئىخالسى يىگىتبوۋىسىنىڭ تهرىپىنى ئاڭالپ رازىمهن بولغان 
نىڭ بىر سۆھبهتتىال ئادەمنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىدىغان دىلكهش ئادەم. ئارتىشقا باشلىدى

 يىگىتمېهمان . نۈسرەت خهلپهت شۇ پهزىلهتتىن خالى ئهمهس ئېدى! خۇسۇسىيىتى بولىدىغۇ
دېگهن يېقىملىق ئاۋازىنى ئاڭلىغاندىال، » !يولۇڭ بولسۇن، ئوغلۇم«: بوۋاينىڭ دۆڭ ئۈستىدە تۇرۇپ

مانا، ئۇ ئهندى بوۋىسىنىڭ قۇردىشى، دوستى بولۇپ . ان ئېدىساالپهتلىك ئاقساقالغا ئىخالسى قوزغالغ
ۈرىگى قېپىدىن چىقىپ نىڭ ييىگىت!... چولپانچۇ!  بهخىتلىك ئۇچۇر، چولپانچۇ–چىقتى 

خهيرىيات، دەل شۇ دەقىقىدە . كېتىدىغاندەك ئورغۇپ كهتتى ۋە تهشۋىشلىنىپ بوۋايغا قارىدى
 .دىنېمىنىڭدۇر ۋاققىدە يېرىلغان ئاۋازى ئاڭالن

دېگهن قوغۇن قىيامغا يهتكهندەك » نازۇك-سهۋزە« دېدى بېشىنى شىنتايتىپ نۈسرەت، –قوغۇن،  –
، قۇالققا خۇددى ناغرا چالغاندەك ئهنه. ئهشۇنداق، كېچىسى پوجاڭزا ئاتقاندەك ۋاقىلداپ يېرىلىدۇ

 ! ئهجرىنىڭ پهيزى شۇنىڭدىدە، ئوغلۇمدىهقان! يېقىملىق ئاڭلىنىدا
 

 ېيىپ،كۈندۈزى پهلهك ي
 ...كېچىسى خهمهكلهيدۇ

 
 .نازۇك-چولپان كىردى، ئۇنىڭ قولىدا ئىككى سهۋزە

ئهكه، . سېنى قىچقارغىنى تۇراتتىم، كۆڭلۈمدىكىنى تاپتىڭ... ۋاي، ئهقىللىگىم، ۋاي زېرىگىم –
بۇنىچۇ، تىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، موشۇنداقال ۋاشاڭالپال يېسهڭ . بىرىنى ماڭا، بىرىنى ئاكاڭغا تۇت

 دېدىدە چاك كهتكهن يېرىدىن شىرنىسى تېمىپ تۇرغان پوستى قارا، گۆشى سېرىق – قىلىسهن، ھۆزۈر
  .قوغۇننى چىشلهپ يېيىشكه باشلىدى نۈسرەت

مۇ نۈسرەتنى ئهگهشتىيۇ، قوغۇننى بىر چىشلهپ كۆزىنىڭ قىرىدا قىزغا قارىۋېدى، قىز يىگىتمېهمان 
گۈل غۇنچىسىغا تهخلىت قىز .  چىقىپ كهتتىئىللىق تهبهسسۈم ئهيلهپ، شامالدەك سىلىق مېڭىپ،

 .نىڭ كۆز ئالدىدىن ھېچ كهتمىدىيىگىتپال تهبهسسۈم -ئۈزىدە نامايان بولغان شۇ غىل
 ئىككى ئهۋالتنىڭ – ئۈزۈلۈپ كهتكهن سۆزىنى داۋامالشتۇردى نۈسرەت، –سېنىڭ ئهجداتلىرىڭدىن،  –

ئهڭ چوڭى، يهتتىنچى بوۋاڭ، . ننامى ئاتاقلىق ئېكهنلىگىنى قۇلىغىڭغا قۇيۇپ قويماقچىمه
 ئوسماننىڭ قهيسهرلىگىنى ئاڭلىغانمېدىڭ؟

نىڭ بېشى تۆۋەن يىگىتچوس جاۋاپ بېرەلمىگىنىگه خىجىل بولغان -ئىككىنچى قېتىم چوس
موشۇ كهمگىچه ھېچ كىمنىڭ ئالدىدا مۇنچىلىك خىجالهتچىلىك تارتمىغان مهغرۇر . ساڭگىلىدى

! ئوقۇمىغانلىقتىنمۇ! ىقېرىنىڭ ئالدىدا قىزىرىپ قالد» ئۆلۈمتۈك« سهكسهنگه يهتكهن يىگىت
كۈلته ئايهتلهرنى يادقا ئوقۇپ بىلىۋالغىنى بولمىسا، مهكتهپ -دادىسىدىن ناماز تهرىقىلىرىنى، كالته

ئهگهر ئوقۇغان بولسا ئۆزىنىڭ، باشقىالرنىڭ تارىخىنى، ! دېگهننىڭ بوسۇغىسىنى ئاتالپ باقمىغاندە
 ...موشۇ قېرىنىڭ بىلهرمهنلىگىدىن قالماس ئېدى. تتىئۆتمۈشىنى بىلگهن بوال
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 –نىڭ ئۇيالغىنىغا پهرۋا قىلمىغاندەك، نۈسرەت، يىگىت داۋام قىلدى – ھېساۋى بويىچه، يىلمىالدى  –
 باشچىلىغىدا خىتاي قوشۇنلىرى ئېلىمىزگه بېسىپ كىرگهن چاغدا ى جاۋخۇي جاڭجۇنيىل-1759

دۆلهت . نتكهنلهرنىڭ بىرى سېنىڭ چوڭ بوۋاڭ ئوسمان بولغاپىدالىق كۆرسه-ۋەتهننى قوغداشتا جان
 جاۋخۇيىدا قاراسۇ، توڭغۇزلۇق دېگهن جايالردىكى قىيامهت جهڭلهردە مهركىزى ياركهندنى قوغداش جىڭ

قوشۇنلىرىغا زەربه بېرىپ، چېكىندۈرگهنلهرنىڭ ئىچىدە ئوسماننىڭ قهيسهرلىگى ئاالھىدە قهيت 
 .ۇنۋانى بېرىلگهنئ» پهڭسهت«قىلىنىپ، ئۇنىڭغا 

نىڭ كۆزلىرىدە مهمنۇنىيهتلىك ئۇچقۇنلىرى يىگىت بوۋىسىدىن ئىپتىخارالنغان –! مۇنداق دېگىن –
  .چاقناپ كهتتى

» قارا تاغلىق«، »ئاق تاغلىق« يهنه شۇ ئىچكى نىزاھ، – پىغان چىقاردى نۈسرەت، –سكى، ئهپسۇ –
ۈزلۈك قىرغىندىن كېيىن، بىر تۈركۈم جۇلدا كېسهل تۈپهيلى مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، ئۇمۇمىي ي

 .باشلىق خوتهن قاراقاشلىقالر بولغان» پهڭسهت«مهھكۈملهر ئىچىدە بوۋاڭ ئوسمان 
 بىزنىڭ ئهسلىمىز خوتهنلىك ئېكهندە؟ –
 .سادىر پالۋانمۇ ئهسلى خوتهننىڭ گۇما دېگهن يېرىدىن. شۇنداق –
نلىغىغا تهمهننا قىلىپ، قهددىنى رۇسلىدى  سادىر بىلهن بىر يۇرتلۇق بولغا–! ھه، مۇنداق دېگىنه –

  .يىگىت
ئۇقاق تارتقان خوتهن قاراقاشلىقالر مهشهگه، ئۈچ دەريانىڭ چېتىلغان يېرى، » پهڭسهتنى«ئوسمان  –

شۇنىڭدىن . دەپ ئاتاشقان» قاشقاراباغ«ئاۋرال تېغىنىڭ جهنۇبىي ئېتىگىگه يهرلهشكهن ۋە بۇ تهۋەنى 
 .دەپ نام ئالغان» قاش دەرياسى«دەپ ئاتىلىدىغان دەريا، » ياسىنىلقا دەر«بۇيان، ئاۋالالردا 

، يىگىتئىبارىسىنى ئايرىمچه مۇھهببهت ۋە ھۆرمهت بىلهن قهيت قىلغان » بوۋا« دېدى –ئهگهر، بوۋا،  –
 !ۈرىدېكهنمىزدەىملىگىمىزنى بىلمهي، باش پۈركهپ ي سهن بۇ گهپلهرنى دېمىسهڭ، ك–

مسهن؟ ھهممه كاساپهتلىك شۇ ھېچ نهرسىنى بىلمهسلىكتىن، ۈرگهنلهر ئاز دەباش پۈركهپ ي –
 نېرىسىنى – نۈسرەت ھارسىنغاندەك تىنىق ئالدىدە، داۋام قىلدى، –! بېپهرۋالىقتىن  بولۇۋاتىدۇ

 –ئوسمان، ئۇنىڭدىن ئىسالم، ئىسالمدىن : سۈرۈشته قىلمايال خوتهندىن چىققان ئوسماندىن باشلىساڭ
مهمهتباقى، ئاندىن – سېترىۋالدى، سېتىۋالدىدىن–ردى، خۇدابهردىدىن  خۇدابه–باۋدۇن؟ باۋدۇندىن 
 . مهن دېگهن يهتته ئاتا مانا شۇالر–سهن، ئابدۇلغېنى، 

 ...يهتته ئاتا –
 .بىلىپ قوي، ئوسمان بىلهن تىلىۋالدى ئازاتلىق تۇغىنى ئېگىز كۆتهرگهن ئىسىيانكارالر –
ئهسالھ -ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا قۇرال. تهۋرەنگهن غېنى ئۈنلۈك تهكرارلىدى قهلبى –! ئىسىيانكارالر –

» قوزغال«تاقىغان سېتىۋالدى بىلهن ئوسماننىڭ سۇمباتلىق سىماسى گهۋدىلهندى ۋە ئۇنىڭغا 
ئېگىسىنىڭ ئورنىدىن تۇرغانلىغىنى سهزگهندەك دەل شۇئان كۈرەڭ قاشقا . دېگهندەك نامايان بولدى

 .قاتتىق كىشنهۋەتتى
 .ڭگا مهن قاراپ كىرەيسهن قوزغالما، ئېتى –
 ياخشى مېهمان – رۇخسهت سورىدى غېنى ۋە چولپاننى ئاڭلىسۇن دېگهندەك ئۈنلۈك، –مهن قايتاي،  –

 ...!بولدۇم، ئىبارىلىك گهپلهرنى ئاڭلىدىم، ھهممىسىگه رەخمهت
مونۇ شالتاقالرنى يېگىنىڭ بولمىسا، تۈزۈككىنه مېهمان . رەخمهتكه چۈشلۈك ئىش يوق –

 .ىسى قىلىپ بېرىدۇچولپىنىم قوغۇن ھالۋ. ، قونۇپ قال نهگه شۇنچه ئالدىرايسهن.قىاللمىدۇق
چولپاننىڭ ئىسمى قىستۇرۇلغاندا غېنى يهنه ئىككىلىنىپ، ئورنىدىن قوزغالغىنىغا ئۆكۈندىيۇ، 

بىرىنچى كېلىشتىال قونۇپ قېلىپ، چولپاننىڭ «لېكىن ياشلىق غۈرۇرى ئۈستۈن كهلدى، ئهتىمالىم، 
 :، دەپ ئويلىدىدە ئۆزىنى توختاتتى»قالماي«ئاتىلىپ » لىنقې«ئالدىدا 

 موشۇنىڭ بىلهنال يولۇم توسۇلۇپ قالماس؟. قوغۇن ھالۋىسى يهنه بىر قېتىمغا ئامانهت قالسۇن –
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ساڭا . سهن ئاتلىق، مهن ھاسا تاياقتا!  ئاغىنهمنىڭ نهۋرىسىدە–سهن . ساڭا ھهر دەم يول ئوچۇق –
 !الپ تۇر، ئوغلۇمبوۋاينى يوق. يېتىشهلمهيمهن

ئاغامچا بويى كۆتىرىلگهن ئاينىڭ نۇرىدا باراڭ چۆرىسىدىكى . غېنى بىلهن نۈسرەت باراڭدىن چىقىشتى
تاۋۇزالر تاۋلىنىپ، تاغ سهلكىنىدە -رەڭ گۈللهر، ساي تېشىدەك غۇچچىدە يېتىشكهن قوغۇن-رەڭمۇ

ىرالشقاندەك، يېقىملىق زىلۋا قوناقالرنىڭ پۆپۈكلىرى لىڭشىپ، يوپۇرماقالر شوخ قىزالر پىچ
شىلدىرالپ، شۇ قهدەر قۇۋناق مهنزىرە ھاسىل بولغانكى، قوغۇنلۇقتىن ئۈزۈلۈپ چىقىپ كهتكۈڭ 

نېرىدا بولسا قاش دەرياسىنىڭ شاۋقۇنى تىنىق كېچىنىڭ سالقىنلىغىنى بۇزغاندەك . كهلمهيدۇ
 .شاقىرىماقتا

 .شقاندەك تۇرۇپ قېلىشتى بىلهن بوۋاي مهنزىرىگه مهپتۇن، شاۋقۇنغا سامى بولۇيىگىت
 خىتاپ قىلدى نۈسرەت ۋە غېنىنىڭ مۈرىسىگه ياغاچ ئارىدەك قاتاڭ، سهل –! ھېكمهت –

 ئهشۇ قاش دەرياسىنىڭ –تىتىرىگهندەك، لېكىن تېخىچه تهپتىنى يوقاتمىغان قولىنى قويدى، 
 .شاۋقۇنىنى ئاڭالپ ئولتىرىپ، ساڭا دەيدىغان، جېكىيدىغان سۆزلىرىم بار، تېخى

شۇ .  ئىچكى سېزىم، ھېكمهتلىك تۇيغۇ ئىچرە ئاتالندىچ قاچان روي بهرمىگهنئۇ ھې. نى ئاتالندىغې
تاپتا ئۇ قاناتلىق دۇلدۇل ئۈستىدە ئۇچۇپ، روھى بولسا ئالهمنى سهيالنه قىلغاندەك قۇدرەتلىك 

، »انكارئىسىي«: كهچۈرمىلهر ئىلكىدە ئېتىنى چاپتۇرۇپ ئالغا قاراپ شىددەتلىك بارىدېكهن، دىلىدا
 .ئىبارىلىرىنى توختىماي تهكرارالتتى» نهسهپ-نهسىل«
 

 ئىككىنچى باپ
   

تاشقا قاڭقىپ تۆۋەنگه، غار -بىرىگه ئۇرۇلۇپ، تاشتىن-ئاق ئايىغىدىن قوزغالغان ئۇششاق تاشالر بىر
يالغۇز ئاتلىق ئادەم ئېرەن قىلمىغاندەك، بارغانسىرى تىككىگه . تېگىگه دومىالپ چۈشمهكته

ئېگىز چوققىغا ئهپچىقىدىغان بۇ قىيا يول ئاتنىڭ ئېتى، ئهرنىڭ ئېرىنى سىنايدىغان  . تهئۆرلىمهك
دەپ نام » سىرات كۆرۈك«خهتهرلىك ئۆتكۈل بولۇپ، خېله ئات ۋە ئهرلهرنىڭ بېشىنى يېگهنلىكتىن 

 ئالغان؛ شۇ سهۋەپتىن بۇ خهتهرلىك يولدا پهقهت زۆرۈرىيهت تېپىلغاندا، ئۇزۇن يولنى قىسقارتماق
.  سۈرگۈندىن قاچقان ئادەم ماڭمىسا، باشقىالر يېقىنمۇ يولىماتتى–بولغان چاغدا، ياكى تهقىپ 

نهچچه ئۆتكهنلىگى، ئېتى » سىرات كۆرۈكتىن«بۈگۈنكى يولۇۋچىنىڭ ئاتتا خىرامان ئولتىرىشىدىن بۇ 
قان ئاياق تاشقا چاق-بولسا توال مېڭىپ كاداڭلىشىپ كهتكهنلىكتىن، خۇددى تاغ تېكىسىدەك، تاشتىن

ئاخىرى چوققا ئۈستىگه ساالمهت چىققان يولۇۋچى . تتىيۇقۇرى ئۆرلهە، مۈدرىمهي، پۇتالشماي يئاالتتىد
ت ئايىغى غالىلداپ تىتىرەپ تۇرغان ئاتنىڭ ماڭلىيىدىكى،  چۈشتى ۋە قارا تهرگه چۇشكهن، تۆئاتتىن

 :ركىلهتكهندەككۆۋۈكلهرنى پوتىسى بىلهن سۈرتۈپ، ئاندىن ئه-كۆز چاناقلىرىدىكى تهر
 دەپ كۈرەڭ قاشقىنىڭ –سهن بىلهن ماڭسام خهتهردىن قورقمايمهن، . يارايسهن، الچىنىم، يارايسهن –

دۈگلهك قاشقىسىنى سۆيدىدە، ئېتىنى يېتىلهپ نېرىراقتىكى ئهتراپىنى ئارچا، -قولدا ياسىغاندەك دۈپ
رىپ، كۈرەڭ قاشقىنى قارىغايغا باغالپ ئۆرۈك، ياڭاقالر ئوراپ تۇرغان خادا تاشنىڭ يېنىغا بې-ياۋا ئالما

. دۆڭىنى ياخشى بىلىدۇ- ئويمان–ئهتراپ ئۇنىڭغا تونۇش . قويۇپ، ئۆزى خادا تاشنىڭ ئۈستىگه چىقتى
گويا موشۇ خادا تاشنىڭ ئۈستىگه چىقىۋالسا، ھېچ كىم . بۇ جايدا ئۆزىنى ئهركىن ۋە كۈچلۈك سېزىدۇ

كام يېتىدىغان بۇ تهبىئىي -ئادەم ئايىغى كامدىن. دۇئۇنىڭغا قول تهككۈزەلمهيدىغاندەك ھىس قىلى
ئۆزى ئىككى قېتىم . جاي كېيىنكى ۋاقىتالردا ئۇنىڭ ۋە يولداشلىرىنىڭ پاناگاھى بولۇپ قالدى

زىنداندىن قېچىپ، موشۇ يهرنى پانالىغاندا خىتاي چېرىكلىرى ئىز بېسىپ قوغالپ كېلىشكه -يامۇل
غالدان بىلهن قازاق دوستى ئهكبهرنى چېرىكلهر قولىدىن موڭغۇل دوستى . پېتىنالماي قايتىشقان

بۇ جاي ! قۇتۇلدۇرۇپ، موشۇ خادا تاشنىڭ ئاستىدىكى ئۆڭكۈرگه سۇقۇندۇرۇپ ئىز، يوقاتقان ئهمهسمېدى



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 12

نېمه ئىش قىلسا موشۇ يهرنى دەسسهپ تۇرۇپ، موشۇ يهردىن .  ھۆكۈمران–بۇ يهرگه ئۇ . ئۇنىڭ تهۋەلىگى
 .باشاليدۇ

 ئانا توپراقتىن مهدەت يىگىتەك، بار بهستى بىلهن خادا تاشنىڭ ئۈستىدە تىك تۇرغان تاغ بۈركۈتىد
كىندىك قېنى تۆكۈلگهن تۇردىيۈزى، خۇددى ئايغىر ! ئهنه: كۈتكهندەك، ئىلى ۋادىسىغا نهزەر تىكتى

. ۇ بىر ئۇچى ئاۋرال ئېتىگىگه، يهنه بىر ئۇچى ئىلى دەرياسىغا تاقىشىد–ئاتنىڭ يايلىدەك سوزۇمچاق 
، بۇ يېزىدا سااللىق )سېپىل دەپمۇ ئاتىلىدۇ(سامىيۈزى، سول تهرىپى بهختىياريۈزى -ئوڭ تهرىپى قاش
ھهممىسىنى قوشۇپ . شهرىق تهرەپته ئاۋاكيۈزى بىلهن قاراباغ يېزىسى. تۇڭگانالر ياشايدۇ

وي تارتقان، موشۇ ئهتراپتا ئۆسكهن، ب. بۇ يېزىالر ئۇنىڭ دىلىغا يېقىن. دەپ ئاتايدۇ» قاراباغ-قاش«
 ...قۇۋەتكه كىرگهن دەسلهپكى داڭقى موشۇ يهردىن باشالنغان-كۈچ

ئوتالقالرنى -شان، شىمالىدا جۇڭغار تاغ تىزمىلىرىنى، يايالق-ئهندى ئۇنىڭ ئۆتكۈر كۆزى جهنۇپتا تيان
ككى قانىتىدىكى كۆپلىگهن كېزىپ، ئىلى ۋادىسىنى قاق يېرىپ ئۆتىدىغان ئىلى دەرياسىنىڭ ئى

 غۇلجا شهھىرىگه قادالغىنىچه –ۈرىگى ىلىرىنى ئارىالپ ئۆتۈپ، ئىلىنىڭ يانلىق ئۇيغۇر يېزتبوس-باغ
 .تۇرۇپ قالدى

 –.  خىتاپ قىلدى ئۇ، كىمگىدۇر جاۋاپ بېرىپ، گۆزەل دىيارىدىن مهغرۇرالنغاندەك–! بىزنىڭ يهر –
. مهھهلله  قىلغانئىمارەت سېلىپ، . سېپىل سوقۇپ، شهھهر قۇرغان بىز«:  نۈسرەت بوۋاي دېگهندەك

كۆچهت تىكىپ، باغ قىلغان، بۇ . بوز ئېچىپ، زىرائهت تهرگهن بىز. ئۆستهڭ قېزىپ، سۇ چىقارغان بىز
يهر بۇ بىزنىڭ ئېكهن، نېمه ئۈچۈن كۇلىدىن »  !يۇرتنى ئاۋات قىلغان بىز، بىزنىڭ ئهجداتلىرىمىز

اساق ئالىدۇ؟ زوراۋانلىق ي-سېلىق، ئالۋان-چىققان خىتايالر ئۈستىمىزدىن بىيلىك قىلىپ باج
قىلىپ قىيناپ، ئازاپاليدۇ؟ نېمه ئۈچۈن بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز غوجا، يېرىمىزگه ئېگه بواللمايمىز؟ 

 ..." غوجا قىلىپ ياراتقانمېكىن–رنى  قۇل، بۇ باسقۇنچى خىتايال–خۇدا بىزنى 
 يان ئۇنىڭ پىكىر كېيىنكى ۋاقىتالردا، نۈسرەت خهلپهت بىلهن نهچچه قېتىم ئۇچراشقاندىن بۇ

جۇت ھادىسىلىرىگه كۆز قارىشى ئۆزگىرىشكه باشالپ، مهۋقىلىشى، جهمىيهتتىكى 
مۇستهملىكىچىلهرگه، خۇسۇسهن، خىتاي ئهمهلدارلىرى ۋە گۇماشتىلىرىغا نىسبهتهن ئۆچمهنلىگى 

ھتاجغا تېخىمۇ ئارتىشقا، ئېپىنى تاپسا ئۇالردىن ئۆچ ئېلىشقا ئىنتىلهتتىيۇ، لېكىن بۇ ھهرىكىتى مۇ
يۆلهك بولۇش، ھهددىدىن ئاشقان زوراۋاندىن ئۆچ ئېلىش بىلهن چهكلىنىپ، كۆپىرەك شهخسىي -يار

 .قهھرىمانلىققا مايىل ئىشالر بىلهن شۇغۇلالندى
 !گويا ئالهمنىڭ غېمىنى يالغۇز يېگهندەك تۇرىسهنا! يىگىتھهي، خىيال دەرياسىغا چۆمگهن  –

نېرىراقتا، ياپىالق تاشنىڭ ئۈستىدە، : تهرەپكه بۇرۇلۇپ قارىدىغېنى الپپىدە كهينىگه، ئاۋاز چىققان 
 .دوستى مهھهممهتجان ئادەتتىكىدەك كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپتۇ

، ئهشۇنداق ھوشۇ تازدەك ھېجىيىپ يۈرگىنىڭ سهن سىياقى ئاخماقالرنىڭ غېمىنى مهن قىلمىسام –
 .سهنلهر يهپ قاچا، يول بوشىتىشتىن باشقىنى بىلمهيسىلهر. ۈرگهني

نۈسرەت كالته قۇيرۇققا ! نهدىن شۇنچه دانىشمهن بولۇپ كهتتىڭۇي... ۋۇي، مونۇنىڭ گېپىنى-ۋاي –
 مهھهممهتجان شۇنداق قاتتىق كۈلدىكى، –! قاتنىغاندىن  بۇ يان تىلىڭ ئۆتكۈرلىشىپ قالدى

ا باغالقتىكى كۈرەڭ قاشقا، كۈلكىگه ئاھاڭداش بولغاندەك، كىشىنهۋەتتى ۋە ئىككى ئاۋازنىڭ تاشق
  .ئۇرۇلغان ئهكس ساداسىدا تاغ ئىچى جاراڭالپ، تاغ پهررەندىلىرى ئۈركۈپ ئاسمانغا كۆتىرىلدى

 :دوستىنى ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىگه باشالپ كىرگهن مهھهممهتجان
ئورۇندۇقالردا نه تۈرۈك » مامۇقتهك«قارىغىنا، مۇنداق . قايسىنى خالىساڭ شۇنىڭغا ئولتار، ئاداش –

 دېدىدە، يېساراق كهلگهن –اسى ۋە نه خىتاي خاقانى ئولتارمىغان بولغېدى، سۇلتانى، نه ئورۇس پادىش
 .ئاق، قىزغۇچ، قارا تاشنى كۆرسهتتى-ئۈچ خىل

پايدىسىنى . تايىنلىق تۈرۈك سۇلتانىغا ئاتاپ قويساڭ كېرەك. مونۇ ئېقى كىچىگىرەك ئېكهن –
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 پهشمىتىنى تاش ئۈستىگه  دەپ–كۆرمىگهن  بولساقمۇ، دىنداش بولغاندىكى شۇنىڭغا ئولتىراي، 
  .يېيىپ ئولتاردى غېنى

 يهنه كۈلۈشكه –سهن سالما باشنىڭ كۈچىڭمۇ، تىلىڭمۇ، دىتىڭمۇ بارۇ، بىراق ئامىتىڭ كوتاراق،  –
  .ئۇ كۈلگهندە ئاق مهڭزى تىتىرەپ كېتهتتى. باشلىدى مهھهممهتجان

ختىگىڭ ئوڭدىسىغا پا. بۈگۈن گۈلقهقهلىرىڭ قهۋەتال ئېچىلىپ كېتىپتا، سهن كاۋىنىڭ –
 ئۇچمىغاندۇر؟

 . ئۆڭكۈرنىڭ تۆر تهرىپىگه قولىنى شىلتىدى مهھهممهتجان–! ئۇچمايچۇ، ئهۋۇالرغا قارىغىنا –
 ئىشهنمىگهندەك سورىدى غېنى، ئېسىقلىق تۇرغان كۆپ ئاچىلىق بۇغا –ئۆزەڭ ئاتتىڭما؟  –

 .مۈڭگۈزىگه ھهۋەسلىنىپ قاراپ
.  رەنجىدى مهھهممهتجان–يغهمبهر تاشالپ بهردى دېۋىدىڭمۇ؟ ئۆزەم بولماي ئاسماندىن ئهيسا په –

ئوچىالرنى تىللىساڭ پىسهڭ قىلماسلىغى مۈمكىنۇ، ئوۋىغا شهك كهلتۈرسهڭ كهچۈرمهسلىگىنى 
 :بىلىدىغان غېنى

 . دەپ يۇمشاتتى–! مهرگهنلىگىڭگه ھېمىشهم تهن بېرىمهنغۇ! دومسايمارۇي، كاۋا –
نېمىشكه مهرگهن . نىڭ بىرىدە» قاشلىق«ۇپ، جهرەن قوغلىغان مۇردىنى يهرگه قوي«ھه، مهنما  –

 ...ئاتالماي
لكه ئىزناسى ئۆچمهيدىغان خۇش چىراي ئۈزىدىن كۈ. بۇ قېتىم ئىككى دوست تهڭ كۈلۈشتى

الردا ئوچىلىققا ھهۋەس قىلىپ كۆپىرەك يىلجان ئاتا كهسپى تامچىلىق بولسىمۇ، كېيىنكى مهھهممهت
مهھهمهتجاننىڭ قىشلىق ئۆيى «شۇ سهۋەپتىن بولسا كېرەك . ئۆتهتتىۋاقتى تاغ ۋە توقايالردا 

غېنى بىلهن دوست بولۇشتىكى باش سهۋەپ ئۇنىڭ ئوچى . دېيىشهتتى» سامىيۈزى، يازلىق ئۆيى ئۆڭكۈر
 . مهرگهنلىگى بولدى–

  دېدىدە، ئورنىدىن چاچراپ تۇردى مهھهممهتجان ۋە ئۆڭكۈرنىڭ ئالدىدىكى ئۇيۇل تاشتىن–! راسال –
ۈرەكنى ياشارتىپ، ئۆمرۈڭنى  ي–يغان قالماق تورسۇغىنى ئالدى، ئېتىلىپ چۈشۈۋاتقان سۇغا چىالپ قو

 .ئۇزارتىدىغان بىر نهرسه قۇيۇپ بېرەيكى، ئىككى دۇنيا ئاكاڭ قارىغايغا رەخمهت ئوقۇيسهن
 قالماق بوزىسىما؟ –
ۇقلۇقنى ياغاچ چۆچهككه  مهھهممهتجان كهينىچه تۇرۇپ، تورسۇقتىكى سۇي–ئىچكهندە بىلىسهن،  –

 .بۇلۇقلىتىپ قۇيۇشقا باشلىدى
  . بۇغىنىڭ قېنى–يوشۇرساڭمۇ، پۇرىغىدىن بىلدىم  –
يېڭىلىق قىالي ...  بىلمهيدىغان نهرسهڭ يوقته– ياقىسىنى تۇتتى مهھهمهتجان، –! يا، ئالال –

 قاچان تېتىپ بېقىۋېدىڭ؟.  دەپتىمهن، يهنه بولمىدى
ۈرگهن چېغىڭدا، بىز بۇغا ىلتىق تۇتماي، بۆدۈنه ئوالپ يسهن قولۇڭغا م. باردە» كاۋىلىغىڭ«يهنه  –

 .ئېتىش بۇ ياقتا تۇرسۇن، تىرىك تۇتۇپ، شېخىنى كېسىۋالىدىغان
 . چۆچهكنى تهڭلىدى مهھهممهتجان–مونۇنى ئىچهمسهن؟ . خوپ، سهن بىلهن تهڭ كهلگىنى بولمايدۇ –
پ، ېلىپ پۇرىدى غېنى ۋە كۆتىرىپ ئىچىۋېتى چۆچهكنى قولىغا ئ–بۇزۇلمىغان بولسا ئىچهي،  –

 !شقالال، ئاداش، خۇماردىن بىر چىقاردىڭدە ھه–راھهتلىنىپ ئۇھ تارتتىدە، 
 رازىمهنلىك كۈلكىسىنى –! مهنما سېنى رازى قىلغىنىمغا خۇماردىن چىقتىم جۇمۇ، سالما باش –

نىچىگه سۈزۈپ ئالغان كۈلگهن پېتى ئۈچپۇتلۇققا ئېسىلغان قارا چېلهكتىكى بۇغا گۆشىنى تهڭ
 . دەپ غېنىنىڭ ئالدىغا قويدى– توغراپ بېرەيمۇ؟ –مهھهممهتجان، 

.  غېنى گۆشنى پۈتۈن بويىچىال يېيىشكه باشلىدى–مېنى چىشى قالمىغان قېرى دېۋىدىڭمۇ؟ ! ياقه –
يولۋاس، بهئهينى «. ئۇنىڭ مهزمۇت چىشلىرى ئۇستىخاننىمۇ چايناپ ئېزىۋېتىدىغاندەك قىالتتى

 .دەپ پىچىرلىدى دوستىدىن زوقالنغان مهھهممهتجان» !اسيولۋ
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 شوۋىسى بارمۇ؟ –
 بىر تهڭنه گۆش قوسىغىڭنىڭ بىر بۈجىگىگىما كهلمىدىمۇ، نېمه؟ –
بىراق بۇغا قېنى . ئهگهر بۇغىنىڭ قېنىنى ئىچىۋالمىغان بولسام، ئۆزەڭنىمۇ قوشۇپ يهۋېتهتتىم –

 ...بىلهن  ئويناشقىنى بولماس
 ...كاساپهتهي –
پهستهڭ دېمه، -ئۆگىلىرىم قىزىپ كهتتى، توال پهله-شۇ تاپتا چېكه تومۇرلىرىم لوقۇلداپ، ئۆگه –

 ...بولمىسا كۆرگۈلۈكنى كۆرىسهن
 :دوستىنىڭ چاقچىغىنى كۈلكه بىلهن يوپۇتقان مهھهممهتجان

بىرەر . ئۆتۈپ كهلمىدىڭ» سىرات كۆرۈكتىن«سهن بېكارغا . ئهندى مهخسىتىڭنى ئېيت –
 ...تاقپا-چاتاق

غېنى قولىنى بىر سىلكىپ ئاغىنىسىنى توختاتتىدە، ئورنىدىن تۇرۇپ، تاش ئاستىدىن چىقىۋاتقان 
سۈيىگه ئاغزىنى تۇتتى ۋە نهچچه كۈن سۇسىز قالغان خېله ئۇزۇن سۈمهرگهندىن كېيىن، يهنه بىر 

 :قېتىم راھهتلىنىپ كېرىلىپ، سالماقلىق قىياپهتته
ئۆزرمنى . دېگهندەكال قىلىدۇ» !تۇر، ياتامسهن«بىلمهيمهن، كۆڭلۈم ئىچىمگه شهيتان كىرىۋالدىمۇ،  –

 ...بهزىدە قويار جاي تاپالمىغاندەك سېزىمهن
لېكىن . خېلىال ياداپ قاپتۇ. مهھهمهتجان غېنىنى ئهندى كۆرۈۋاتقاندەك، ئۇنىڭغا سهپ سالدى –

  .قهتىيهت ئهكس ئېتىپ تۇرىدۇ-كۆزلىرى ئاۋالقىدىنمۇ ئوتلۇق چاقناپ، جهزم
 .نېمه دېمهكچى ئېكهنلىگىڭنى ئۇقالمىدىم –
زادى . قولۇڭدا خېتىڭ بار تۇرۇپ ھېچ نېمىنى بىلمهس بولۇۋالغىنىڭنى قارا. مۇغهمبىرلىك قىلما –

 . رەنجىش قىلدى غېنى–! مولال كۆرگهن ئادەم لىڭتاسما بولىدىغانلىغى راست ئېكهندە
مىداپ ئوقىغىنىم بولمىسا، مهندە نهنىڭ مۇنچه ئاق قهغهزنى جىراپ، چار كىتاپنى يا-ئانچه –

 .بىلىمى بولغاي، ئاغزىمدا ئىلمىم بولسا مونۇ ئۆڭكۈردە ئىس پۇراپ ئولتارماس ئېدىم-ئىلىم
 كۆپ سۆزگه خۇشتۇم يوقلىغىنى بىلىسهنغۇ؟. گهپنى يورغۇالتما –
 .ۈرگهندىمهنبىلگهچكه سهن قاپ يۈرەككه ئىختىدا قىلىپ ي –
 . گهپ قىلدىڭھه، مانا ئهندى دەللىڭ –
 تايىنلىق سهن بىر نهرسه قوزغىماقچىغۇ؟ –
 .قوزغىسام قوزغايمهن –
 غازات ئېچىپ، ئهمىر لهشكهر بولغۈڭ بارمۇ يه؟ –
 غازات ئاچقانالر سهن، مهن ئوخشىغان ئادەملهردۇر؟ –

 قورقۇپ، كونا پاالزدەك سۆرۈلۈپ ياكى ئۇالرنىڭ بهش بېشى، ئون قولى بارمېكهن؟ كۆلهڭگىمىزدىن
 ...ۈرگهن بىزالي

لېكىن غازات قىلىش ئۇششاق بالىالرنىڭ ھودۇكام ئويۇنىدەك -ئهمما. ئۇ دېگىنىڭغۇ راست، ئاداش –
 !ئاسان ئىش ئهمهسته

 –خىتايالر قىلغۇلۇقنى قىلىۋەرسۇن، . تهس چاغلىساڭ، جېنىڭنى ئايىساڭ، باش پۈركهپ ياتىۋەر –
 .لهن تاماكىنى ئاران ئوراپ چهكتىغېنى رەلله ،بولۇپ، ئهسهبىي تىتىرىگهن قوللىرى بى

 كۈلمهك بولۇپ، غېنىدىن تهپ –شۇندا سهن غازاتقا ئاتلىنىپ چىققىنىڭمۇ بۇ؟ يولۇڭ بولسۇن،  –
 .تارتىپ ئاغزىنى توراۋالدى مهھهممهتجان

رايىڭ بولسا . ئهندى قۇمۇل قوزغىالڭچىلىرىغا بېرىپ قوشۇلماقچىمهن. بۇ يهردە قوزغىاللمىدۇق –
 .ماڭا قوشۇل

 .نىڭ ئالدىدا بۇ مهسلىههتنى قىلساڭ ياخشى بوالتتىيىلئىككى  –
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  .ئۇڭغىچه مهن سولىنىپ قالدىم. شۇ ۋاقتىمۇ سهنغۇ كهينىگه سوزغان –
ئهندى .  سوقۇش توختاپتۇدەك، غوجىنىيازھاجىم خىتايالر بىلهن كېلىشىم تۈزەپتۇدەك، دېگهنلهر بار –

 بېرىپ قۇيرۇققا ئىلهشكهننىڭ نېمه ھاجىتى؟
 جېلى بولغان غېنى ئورنىدىن تۇرۇپ، غهزەپ كۈچىدە ئۆزى ئولتارغان ئاق يېسا –! ئهستاخپۇرۇلال –

 .قوزغاپ، ئۆڭكۈرنىڭ تېشىغا تاشالۋەتتى-ۇلۇپيتاشنى 
 دېدى –تهجرىبىلىك قېرى، ئهقلىنى ئېيتار، . نۈسرەت خهلپهت بىلهن مهسلىههت قىلىپ كۆرەيلى –

 . سېزىپ مهھهممهتجانھهس بولۇۋاتقانلىغىنى-دوستىنىڭ ھهس
  . تهتۈر قاراپ تۇرۇپ سورىدى غېنى–ئېيتىڭ نهدە؟  –
 نهگه بارىمىز؟. ئارچىلىقتا –

 .يولغا چىققاندا بىلىسهن  –
مهھهممهتجان ئادىتى بويىچه پېشانىسىنى سىالپ قويدىدە، باشقا سۆز قىلماي ئورنىدىن تۇردى ۋە 

 .ئېتىنى ئېگهرلىدى
باراقسان باغالرغا ئورالغان زور -ئۇالر ساي باغرىدىكى بۈك. يدا بولدىدۆڭ ئۈستىدە ئىككى ئاتلىق په

  .ئىمارەتلىرىنى ئىدىتلىماقچىدەك كۆزىدىن  كهچۈرۈپ چىقىشتى-يېزىنىڭ ئۆي
ك، پهشايۋانلىرى نهيئهساندا ھۇلى كۆتىرىلىپ، پىششىق خىشتىن سېلىنغان، دېرىزىلىرى -ئاندا

ىدىن باشقا ئۆيلهرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك سوقما تام، الي زېمىندارالرنىڭ ئۆيلىر-ئاقارتىلغان باي
كىچىك -بىرال ئوخشاشلىق شۇكى، ھهر ھويلىنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق چوڭ. سۇگاق، پهنجىرىلىك ئۆيلهر

تاشقا  ئۇرۇلۇپ -مېۋىلىك باغلىرى، كۆكتاتلىق سهينالىرى بار بولۇپ، چۇلۇقاي غولىنىڭ تاشتىن
تهمىنى بىردەك -چۇلۇقاينىڭ قىشتىمۇ بېجىرىم، تاتقى.  بېرىدۇئاقىدىغان تاغ سۈيىدە كۆكىرىپ مېۋە

شۇ سهۋەپتىن بولسا . ئالمىسى بىلهن بېنهم بۇغداينىڭ پورپاڭ نېنى داڭلىق» سارىم«ساقاليدىغان 
كېرەك، شهھهرلىك رەۋەندىلهر چۇلۇقاي ئۇنىنى بېسىشقا قىزىقسا، قۇۋ باققالالر يازدىال، ئالمىالر 

. باغالرنىڭ كۆكىنى سېتىۋاالتتىدە، قىشىچه سارىم ئالما سېتىپ چىقىشاتتىچېچهكلىگهن چاغدىال، 
. دەپ ئاتىشىدۇ» يازچىالر«چۇلۇقاينىڭ ئاالھىدىلىگى، ھاالۋىتى شۇنىڭدا ئېدى، چۇلۇقايلىقالرنى 

» ئۆزىنى ئۆزىگه ئىدارە قىلدۇرۇش«ئىلىغا كۆچىرىلگهن ئاھالىنى : مۇنداق ئاتاشتىكى سهۋەپ
خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى تۇرپان ۋاڭلىرىنىڭ ئهۋالتلىرىدىن  -ان مهككار مانجۇرئۇسۇلىنى قولالنغ

قىلىپ » ھېكىم بهگ«) ئاتالغان ئۇيغۇرالرغا» تارانچى«شۇ كهمدە (مۇسا گۈڭنى ئىلى ئۇيغۇرلىرىغا 
 غۇلجا ناھىيهسىنى – غۇلجا شهھىرىنى بولسا مهركهز قىلىپ، ئىنىڭشهن –ئىنىڭ . بهلگۈلىگهن
تهيىنلهش، ) يېزا بهگلىرىنى(ۈمگه ئاساسهن سهكسهن ئىككى شاڭيۇغا بۆلۈپ شاڭيۇالرنى مهمۇرىي تۈز

ئورنىدىن ئېلىش بۇ ئىشلىرىنى مۇسا گۇڭنىڭ، ئۇنىڭدىن كېيىن ۋارىسىلىرىنىڭ رازىلىغى، 
. بهلگۈلىشى ئارقىلىق تهيىنلىنهتتى،لېكىن ھوقۇق تىزگىنى خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ قولىدا ئېدى

 ۋە دىهقان» يانچى«ۇسا گۇڭغا زور ئىمتىياز بېرىلىپ، ئۇنىڭ ئىختىيارىغا يۈز ئۆيلۈك ھېكىم بهگ م
چىلىق قىلىپ، چۇلۇقاي دىهقانشۇ يانچىالر چۇلۇقاي غولى ئهتراپىغا . كهڭ مهيدان بۆلۈپ بېرىلگهن

 .بوستانلىق يېزىالرنىڭ بىرىگه ئايالندۇرغان-يېزىسىنى قۇرۇپ، ئىلى بويىچه ئهڭ چوڭ ئاۋات، باغ
ئېلىنىپ » يانچى«گۇڭ تۈزۈمى چهكلىنىپ -ى شىڭخهي ئىنقىالۋىدىن كېيىن، ۋاڭيىل-1911

دېگهن داقاق » يانچى«تاشالنسىمۇ، ئهپسۇسكى، موشۇ كۈندىمۇ چۇلۇقايلىقالرنىڭ پېشانىسىدىن 
 .كهتمىگهن

م گۇگۇ. ئىككى ئاتلىق يېزىنىڭ باش تهرىپىدىكى ئىككى تاشلىق تۈگمهن ئالدىغا كېلىپ توختاشتى
 .چۈشۈپ قالغاچقا كاجو يېنىدا تۇرغان تۈگمهنچى ئۇالرنىڭ كىملىگىنى پهرىق ئېتهلمىدى

 .بىز يايى ئهمهس، قورقما! بېرى كهل، مۆمۈن تاغا –
 غېنىنىڭ  ئۈنىدىن تونىغان تۈگمهنچى ئۇچقاندەك –! سهنمېدىڭ باالم... سهنمېدىڭ، غېنهم –
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قولتۇغىدىن يهرگه يۆلهپ چۈشهرمهك بولۇۋېدى، كهلدىدە، غېنىنىڭ ئېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى تۇتتى ۋە 
 .غېنى ئۇنىڭ قولىنى ئاستا ئىشتىرىپ، ساالملىشىپ، يهرگه ئىرغىپ چۈشتى

سهن ئهمهس، مهن سېنىڭ قولتۇغىدىن يۆلىشىم . يانچى ئادىتىڭ تېخىچىال قالماپتۇدە، مۆمۈن تاغا –
 .كېرەك

 .يېشىڭ كىچىك بولغىنى بىلهن، يولۇڭ چوڭ، ئوغلۇم –
 .ككىنچى مهنداق گهپنى قىلغۇچى بولمائى –
 ھهي، ئايشه، نهدە سهن؟. جۈسهڭالرا، ئۆيگه كىرەيلى... ماقۇل، ماقۇل –
 ئېغىل تهرەپتىن چېلهكته سۈت كۆتىرىپ چىققان ئايشىخان –نېمه بولدى، ئاتىسى؟ ! مانا، مهن –

 .ىيا توراپ تازىم قىلدىيوچۇن ئادەملهرنى كۆرۈپ، كۆز باغالنسىمۇ، لېچىگىنىڭ بىر ئۇچىدا ئۈزىنى ق
 . ئاتىالرچه بۇيرۇق قىلدى  مۆمۈن–! دەررۇ چاي قاينات، خوتۇن –
نو . نو سۈيىنىڭ گۈكۈرەپ ئېقىشىنى، چاقپېلهكنىڭ ۋىڭىلداپ پېقىرىشىنى ياخشى كۆرىمهن –

 . دېدى غېنى–بېشىدا  ئولتىرىپ گهپلىشهيلى، 
 چايچۇ، چاي؟ –
 ! باشال.چېيىڭنى ئىچسهك كېيىنىرەك ئىچهرمىز –
تېخى ئهللىكلهرگه يهتمىگهن تۈگمهنچىنىڭ چېچى . مۆمۈن تاغا مېهمانلىرىنى باشالپ ماڭدى –

ئاقىرىپ، ئىككى مۈرىسى چىققان ۋە بېلى تۈگمهن تېشىنى مۈكچىيىپ تۇرۇپ چهككهشكه، ئېغىر 
 .تاغارالرنى توال كۆتهرگهشكه، مۈكچىيىپ، دوك ئادەمدەك كۆرۈنهتتى

ان نو سۈيىنىڭ سالقىن تهپتى، چاقپېلهكنىڭ غۇيۇلداپ پېقىرىشى زەپتىدىن كۆۋۈكدىشىپ ئېقىۋاتق –
غېنى نوغا ۋە چاقپېلهككه . تتىيچاچرىغان مىڭلىغان سۇ قهترىلهر تهنگه راھهت، دىلغا ئارام بېغىشال

لىرى سۇغا چىالشقان مهجنۇنتالنىڭ يهردىن سهل كۆتىرىلىپ ېله  تىكىلىپ تۇردىدە، ئاندىن شاخخ
 .ي يىلتىزغا  ئولتاردىتۇرغان دونا

 . دېدى سالقىن سۇدىن ئوچۇمكاپ، ئوچۇمالپ ئىچكهن غېنى–! نېمه دېگهن راھهت... ئۇھ –
ئهتىدىن كهچ كىرگىچه ئهمگهك قىلىپ، نو بېشىدا بىر نهپهس ئولتارساڭ، ھادۇق دېگهندىن  – 

. ۇشۇپ چېكىشتىياشالر خۇش كهيىپ تاماكا ئور.  قوشۇمچه قىلدى مهھهممهتجان–. ئهسهرمۇ قالماس
مۆمۈن تاغا ناسۋال ئاقچىسىنى چىقىرىپ، ئالىقىنىغا يېرىم چىمدىمچه قۇيدىدە، كالپۇك تېگىگه 

ئىككى قېتىم دېۋىنگهندەك  -ئۇ نېمىدۇر دېمهكچى بولۇپ بىر. سېلىپ، كاجونىڭ بهل ياغىچىغا تاياندى
 .قىلدىيۇ، ئۇيالدىمېكىن، ئاغزىنى ئېچىپ توختاپ قالدى

 ئۇزۇن يولنى بېسىپ كهلگىنىمىزنىڭ سهۋەۋىنى بىلىدىغانسهن، مۆمۈن تاغا، گهپنى دەريا ئاتالپ –
 .غېنى تهشتى

 ئارىالپ، ئارىالپ يوقاليدىغان ئادىتىڭ بولىدىغان، يوقالپ كهلگهنسهن دەيمهنا –
 !دەردىڭنى يوشۇرماي ئېيت. بۇ قېتىمقى يوقلىشىم باشقىچهرەك –
كاللهك تۈگۈن كهپلىشىپ قالغاندەك، تۇنجۇقۇپ قالدى ۋە  مۆمۈننىڭ تامىغىغا –!.. باالم، غېنى –
ىغا ئاۋازى چاقپېلهكنىڭ كۈچلۈك ي. ىردىن تۆگه بوزلىغاندەك ھۆكۈرەپ يىغالشقا باشلىدىب

ئىچىدىن -ئىزاسىنىڭ چهكسىزلىگى ئىچ-مۆمۈننىڭ ئهلهم. گۈكۈرىشىنى بېسىپ كهتكهندەك بولدى
ھهسرەت بالىدىن بالىغا -يىغابۇ تهرىقه . ىئۆكسۈپ چىقىۋاتقان نادامىتىدىن بهلگۈلۈك ئېد

جىسمانىي ئېزىلىشتىن كۆرە مىللىي زۇلۇم، روھىي ! بولۇپ قالغانمېكىن» مىراس«يانچىلىقتىن 
 ! ھاقارەت، كامسىتىش ئىنسان ئۈچۈن نهچچه  ھهسسه ئېغىر ئازاپقۇ، ئاخىر–ئېزىلىش 

بولغان ... پ يهتكهن يېرىمىز مهشهغۇقاخشا-يىغالپ.  بىلهن ھېچ ئىش پۈتمهيدۇيىغا. بوال، ئهندى –
 دېدى مۆمۈننىڭ –قېنى، ئۆز ئاغزىڭدىن ئاڭاليچۇ، . هنىڭ چهت ياقىسىنى ئاڭالپ ئولتىرالمىدىمئۋاقى

كۆڭۈلچهك مهھهممهتجاننىڭ كۆزلىرىدە ياش ئويناپ تهتۈر . نالىسىدىن زەردىسى قاينىغان غېنى
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 .قاراۋالدى
ئۇ سۆز قىلىش . ۈكىدىن تېخىمۇ مۈكچهيگهن مۆمۈنت يھهسرە-ردى ئهلهم پىغان چىقا–... ئۇھ –

» ، ئىچ قارنىڭنى بوشاتيىغالپبوپتۇ،  قانغىچه «ئىككى ياش . ىغالشقا باشلىدىبۇقۇلداپ يئورنىغا يهنه 
نهپرەت ئوقۇشۇپ، -دانلىرى قايناپ، زوراۋانالرغا لهنهتيدېگهندەك سۈكۈتته ئولتىرىشقىنى بىلهن ۋى

ئاخىرى تۈگمهنچى . كه تهلپۈنهتتى دەرتمهنلهرنىڭ ئاھىغا يېتىش–شقا چاپسانىراق ئىنتىقام ئېلى
قارنى بىر ئاز يېنىكلهشتى، ئهتىمالىم، -غۇسسىغا تولغان كۆكسى-غهم. ىغىدىن توختىدىي

 :كىچىك تىندىدە، ئاندىن غېنىغا ئىلتىجا قىلدى-ئۇلۇق
ن بولساڭ، ھهممىسى ئاڭلىغا. مېنى سۆزلىتىپ، تىلىمنى كۆيدىرىپ نېمه قىالتتىڭ، ئوغلۇم –

  ...راست
زادى سۆزلهشنىڭ نېمه ھاجىتى؟ . ۆزلهشكه مادارى يهتمىدىئارتۇق س. مۆمۈننىڭ دېمى سىقىلدى

 ۈرەك جاراھىتىنى ئېچىپ، قوزغاپ نېمه قىلىدۇ؟ي
 ئهندى – دەپ مۆمۈننىڭ كۆڭلىنى ئاۋۇتتى غېنى، –سۆزلهشكه تىلىڭ بارمىسا، سۆزلىمهياق قوي،  –

 دەرتكه  بۇرۇقتۇم بولۇم تېچ ياتامسهن؟ئىچىڭدە كۆيۈپ، 
 – دېدى باياتىن ھهمنهپهسلىگىنى ئىچىدە پۈكۈپ جىم ئولتارغان مهھهممهتجان، –بهزىدە،  –

لېكىن مونۇ سىزنىڭ دەردىڭىز، مۆمۈن تاغا، بىر . باشقىالردىن يوشۇرۇپ، ساقاليدىغان دەرت بولىدۇ
 !ئهلهمغۇ-كۈت قىلىشقا  بولمايدىغان ئېغىر دەرتجۇراتنىڭ  شهنىگه تېگىدىغان، سۈ-ئائىلىنىڭ، ئۇران

  ...مهن بېچارىنىڭ قولىدىن نېمه كهلمهك... قانداق قىالي –
 بىزنى ئويناپ، تاماشهڭنى كۆرگىلى – ۋاقىراۋەتتى رەنجىگهن، خاپا بولغان غېنى، –! بىزچۇ، بىز –

 .كهلدى دېۋىدىڭمۇ؟ زادى سهن يانچىالرغا بوسۇنچى بولۇپ كۆنۈپ قالغان
 ...قازاغا، تېخىمۇ ئېغىر دەرتكه پاتىسهنغۇ، ئوغلۇم-بىزنى دەپ ئۆزەڭ بىر توقىناق باال –
 : سوغ كۈلدى غېنى ۋە تهنه ئارىالش دېدى–مېنى ئايىغىنىڭ شۇما؟  –
بوپتۇ، تاشپاقىدەك ! ماكانسىز قالساڭمۇ نومۇستىن ئايرىلماس كېرەك-يالىڭاچ، ئۆيسىز-ئاچ –

بىزگه قىزىڭنى زورالپ ئېلىپ قاچقان خۇنهسىنىڭ . اڭ ياتىۋەربېشىڭنى ئىچىڭگه تىقىپ ياتس
 .كىملىگىنى ئېيتىپ بهرسهڭ بولدى

 ...قۇلۇستايلىق شاڭيۇنىڭ ئوغلى –
 .مۆمۈن ئاران شۇنىال دەلهلىدى

مهھهممهتجانمۇ قامچىسىغا تايىنىپ ئۆرە .  دېدىدە ئورنىدىن دەس تۇردى غېنى–! كهتتۇق، ئاداش –
دەپ يالۋۇرۇپ تىزگىنلىرىگه » چاي ئىچىپ كېتىڭالر«ۈن تۈگمهنچىنىڭ ئىككى ياش مۆم. بولدى

 .ئېسىلغىنىغىمۇ  قارىماي، ئاتلىرىنى دېۋىتىشتى
. دەپ بۇ قېتىم ئۈن سېلىپ بوزلىمىدى» ...جېنىم قىزىم، نهدە سهن؟... قىزىم: مۆمۈن ئىڭرىغاندەك

ن بېسىپ يهرگه چاپالۋەتكهندەك ئهلهم ئىككى مۈرىسىدى-ئۇنى غهم. ىغلىدىيلېكىن قهلبىدە، دىلىدا 
  .ئولتىرىپ قالدى

 ...نېمه بولدىال؟ ۋايهي، يهرگه چاپلىشىپ ياتقىنىنى –
 . ئاران ئۈن قاتتى مۆمۈن–ھېچ،  –
 ئهۋەي چايغا –مېهمانالر قېنى؟ ئهتراپقا قارىدى ئايشهمخان، . تۇرسىال، چاي قاينىتىپ قويدۇم –

 !ئولتارماي، سهتال كېتىپتا
تاغارنى كۆتىرىپ قوپقاندەك، ئورنىدىن تىرەجهپ تۇردىيۇ، لېكىن ھالسىزلىقمۇ ياكى مۆمۈن ئېغىر 

يۆلىمهك بولغان ئايشهمخاننىڭ قولىنى ئاستا . ئۆيگه كىرگۈسى كهلمىدىمۇ، قايتىدىن ئولتىرىپ قالدى
ئايشهمخان ئېرىنىڭ رايىغا بېقىپ قېشىغا . ئىشتىرىپ، غېنىالر كهتكهن تهرەپكه تهلمۈرۈپ قارىدى

بىرسىدىن يوشۇرۇشقا، -ئهلىمىنى بىر-بىرىنى ئاياتتى، ھهر قايسى دەرت-قهدىناسالر بىر. ولتاردىئ
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 كۆرسهتمهسلىككه تىرىشىپ خالىدا تارام ئاققان ياشلىرىنىمۇ-بىلىندۈرمهسكه، كۆزلىرىدىن تارام
ئىككى .. .نادامهت-مانا ئىككى كۈندىن بېرى موشۇ قايغۇلۇق ھالهت، موشۇ ئۈنسىز ھالهت. تتىيىغالي

ئېغىر ئهمگهكتىن كېيىن زاغرا يهپ، قايناق سۇ ئىچسىمۇ . كۈننىڭ ئالدىدا ئۇالر بهخىتلىك ئېدى
 ئالهم قاراڭغۇالشتى، ئۆي ئىچى گۆرگه –زەينهپتىن ئايرىلدى ... كۆڭۈل ئارامى زەينهپ بار ئېدى

ن؟ كىم دەردىگه دەرمان ئۇالرنىڭ ھالىغا كىم يهتسۇ... ئايلىنىپ، ئۆزلىرى تىرىك ئهرۋا بولۇپ قېلىشتى
بولسۇن؟ زەينهپنى زوراۋانالر ئېلىپ قاچقان كۈنى تۈگمهننىڭ ۋارىسلىق ئېگىسى بهگزادىنىڭ ئالدىغا 

شىپاڭدا سايىداپ ياتقان . ھال ئېيتىپ بارغان مۆمۈن دەردىنى يهنه بىر ھهسسه ئاشۇرۇپ قايتتى
 باغالقتا تۇتۇشنى بىلمىگهن  سهن قىز دېگهننى«: بهگزادە بېشىنى پهي ياستۇقتىن كۆتهرمهي تۇرۇپ

بوۋىسىدىن تارتىپ خىزمىتىنى قىلغان -ئاتا. دەپ قوغالپ چىقاردى» !دەللىگه ئاز بوپتۇ، بار
ۈرىگىگه نهشتهر ىڭ كۆڭۈل جاراھىتىگه تۇز سېپىپ، يغوجىسىنىڭ بۇ قاتىالنه زەھهرخاندىلىگى مۆمۈنن

دىن ھسىغا ئېيتماسلىققا پىنهان تۇتۇپ، ئالالسانچىغاندىنمۇ ئېغىر تۇيۇلدىدە، دەردىنى ئىنسان بالى
ۈرىگىدىن ئورۇن ئالغان ئادىمى ئۆمرىدە ئىشهنگهن ۋە يپۈتۈن . ئۆزىگه يېلىنماسقا قارار قىلغان ئېدى

بىرىگه چاپالشقاندەك -بىر. غېنىغىمنۇ بۇ سىرنى ئوچۇق، ئاشكارە ئېيتمىغىنىنىڭ سهۋەۋى شۇ ئېدى
ىغلىشىپ، يالغۇز قىزى زەينهپنىڭ  دىللىرىدا قان يخوتۇن-قان ئهرغهمگه پېتىپ ئولتىرىش

 ... ئېگهمدىن تىلىشهتتىھئامانلىغىنى ئالال
 

*** 
تاڭ بوزىرىشى بىلهن تهڭ . الرنىڭ چىراقلىرى ئهتىگهنلىگى ئۆچىدۇدىهقانيازنىڭ قىسقا تۈنلىرىدە 

ئورۇنغا سۇنايلىشىپ، تۇمانالر قونداققا چىقىشى بىلهنال -كهمبهغهللهر بولسا توخۇ ئېتىزغا ماڭىدىغان
 !راھىتى شۇدە-نىڭ ئارامدىهقان ھادۇق يهتكهن –تهگمهي ئۇيقىغا كېتىشىدۇ -باشلىرى ياستۇققا تېگه

غېنى بىلهن مهھهمهمهتجان بىر دۆڭدىن ئېشىپ، بىر ساينىڭ سۈيىنى كېچىپ قۇلۇستايغا يېتىپ 
الىدىكى بۇ كهنت ئهسلىدە چۇلۇقاي بىلهن بۈلۈكهينىڭ ئارىلىغى، ئارىبوزنىڭ قىيا شىم. بېرىشتى

 .بولۇپ، چۇلۇقاينىڭ شۆھبىسى ھېساپلىناتتى» يانچىالر مهھهللىسى«
 قهست دۈشمىنىنى ئېيتىپ – دېدى قۇلۇستايغا كىرىش ئالدىدا غېنى، –مۆمۈنكام قىزىق ئادەمدە،  –

 !بېرىشكه ئاغزى بارمايدا
ئاندىن سېنىڭ . لۇپ كهتكهندەۈرىگى موجۇ، يزومبىلىقتىن باش كۆتىرەلمهي-ئۆمۈر بويى زورلۇق –

 دېدى –، دىهقانسېنى بىر باالغا تىقىپ قويماي دېگهندۇر، ئاق كۆڭۈل . قاراملىغىڭنى بىلىدۇ
 .مهھهممهتجان

شىمۇ؟ ئېتىنى بىلمهي كونىسىمۇ، يېڭىسىمۇ؟ قېرىسىمۇ، يې: لىدە ئونلىغان شاڭيۇ بارھهلبۇ مه –
 يسهن ھه؟قانداق تاپاال

 .هل قىلىپ كۆرەيلىككئۆيلهرنىڭ بىرىگه تهۋەق تۇرغان چىرىغى يېنى –
 كۆپ خوتۇنلۇق شاڭيۇالرنىڭ ، بايالرنىڭ ياكى تهقۋەدار – چۆچۈگهندەك سورىدى غېنى، –! نېمه؟ –

 چاندۇردۇم –ئۇالرنىڭ ئىشىگىگه باردىڭ . ئاخۇنالرنىڭ ئۆيلىرىدە كېچىچه چىراق يېنىپ تۇرىدۇ-مولال
  .دەۋە
ئهسلىدە ئۇ غېنىنىڭ شهخسىي . نه ئارىالش كۈلدى مهھهممهتجان ته–ئۇنداق بولسا پال باق،  –

قىلىپ، ئىككىسى ئارىسىدا » قهھرىمانلىق«ماجراالرغا ئارىلىشىدىغانلىغىنى، بهزىدە ئورۇنسىز 
تارتىش، رەنجىشلهرمۇ بوالتتۇيۇ، لېكىن نېمه ئۈچۈندۇر غېنىنىڭ رايىچه بولۇپ، ئۇنىڭ -تاالش

 !نى ھهقنىڭ قۇلىغۇ دوستى غې–تتى يىرمايدېگىنىنى 
 ھېلىقى ھهجه ئېسىڭدە بارمۇ؟! توختا، توختا. كۈلۈش ئورنىغا كالالڭنى ئىشلهت! كۈلمه، كاۋا –

ئىشتنىڭ بېشىغا ئۇرساڭ ھهجه، ھهجهنى، ھهجهرگۈل، ! قايسى ھهجهنى دەيسهنكىنتاڭ –
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 .چۈشىدىغۇ بۇ يۇرتتا... ھهجهربۈۋى
 ؟!ئوغالقچى ھهجهچۇ –
 ى دەمسهن؟شېرىپ بۆكىنىڭ ھهدىسىن –
 !دەل شۇ –
چىشىنى نېمه ئهسلهپ قالدىڭ؟ يېشىڭ كىچىك بولسىمۇ تونۇمايدىغان ئادىمىڭ يوقته، -ئۇ ئهركهك –

 .سهن سالما باشنىڭ
تېرە شالۋۇرنى كىيىپ، ئات ئۈستىگه چىقىۋالسا . كه بهرمهيدىغان جۇگان ئۇيىگىتسهندەك ئون  –

 !بارغۇ، ھېچ كىمگه ئوغالق بهرمهيدۇ، جۇمۇ
 .داستانغا تهڭ قويغىنى تاسال قالدىڭ-ىمىرۇست–

پاكا تام ئۆيلهرنىڭ بىرىنىڭ ئىشىك -يېزىنىڭ شهرىق تهرىپى، بۈلۈكهيگه بارىدىغان يول بويىدىكى، پاكا
دەرۋازا ئورنىدا . ئالدىدا ئېتىنى توختاتقان غېنى يهرگه چۈشۈپ، ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى دوستىغا تۇتقۇزدى

ورۇدىن ئىڭىشىپ ئۆتۈپ خوتهن قهغىزى چاپالنغان  پانىلىغان قۈكلهرگهئىككى چهڭزىنى يان تۈۋر
 .ۋارىنى يوق، كهمبهغهل ئائىله بولسا كېرەك، ھاۋشىغان ئىشت بولمىدى-مال. پهنجىىرىگه يانداشتى

 . ئۈنلۈك سورىدى غېنى–ئۆيدە كىم بار؟  –
– ... 
 !ئۆيدە قايسىڭ بار دەيمهن –
 .ئۈنى ئاڭالندى ئايال كىشىنىڭ ئۇيقا ئارىالش –ئىم -كى –
 ! يامۇلنىڭ يايىسى–مهن  –

  .يايىنىڭ نامى چىقىشى بىلهن دېمى تۇتۇلسا كېرەك، ئايال جىمىپ قالدى
 !بىزگه ھهجهنىڭ ئۆيىنى ئۆيىنى بهر –
 ئۇ پهنجىرىگه يېقىن – قايسى ھهجه؟ – ئايالنىڭ ئۈنى ئاۋالقىدىن تىتىگىرەك چىقتى، –ھه،  –

 سايراپال كهتتى، –ر تۇمشۇق ھهجهمۇ؟ يه ھېلىقى ھهجه ۋاالقمۇ ؟  ئاق تۇمشۇق ھهجهمۇ؟ شو–. كهلدى
 .يايىغا ياخشى كۆرۈنمهك بولغان ئايال

 !شېرىپخاننىڭ ھهدىسىچۇ –
. دەيمىز» ئېيىق« بىز ئۇنى ھهجه – ئايال بېشىنى پهنجىرىدىن چىقاردى، –! ھه، بولدى، بولدى –

ڭغا بۇرۇلۇپ، يهنه ئوڭغا قاراپ ئىككى ئۆي ئۇنىڭ ئۆيى ئهۋۇ دوخمۇشتىن ئوڭغا ئايلىنىپ، يهنه سو
 ...ئۆتكهندە ئىشىك ئالدىدا ئىككى تۈپ

ئايالنىڭ سۆزىنى ئاخىرىغىچه ئاڭالشقا تاقهت قىلماي .  دېدىدە–! ئۆزەڭ ئوخشايسهن» ۋاالق«ھهجه  –
باياتىن ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغان مهھهممهتجان غېنىنىڭ تېپىپ دېگىنىگه ئات . كهينىگه ياندى غېنى

 .ئۈستىدە سىلكىنىپ كۈلدى
ئايالنىڭ كۆرسهتكىنىدەك كوچىنىڭ سول بۇرۇلۇشىغا يهتكهندە، ئۇالرنىڭ قارشىسىدىن كىمدۇر بىرى 

 :موزاينى سۈرۈپ كهلمهكته ئېدى
 كېچىسى قوتاندا ياتماس –غوجهك باينىڭ قارا گاڭگىسىدىنمۇ ئېشىپ كهتتاي بۇ ھاراملىق  –

ۇتتىدە، كى تۈپ دەرەقنىڭ قېشىغا كهلگهندە موزاينىڭ بېشىدىن تئىك.  دەپ زارالندى ئۇ–بولۇۋالدى، 
دېگهن » !ھاپپا«ورۇنىڭ ئالدىغا ئاپاردى ۋە تۆرت ئايىغىدىن قاماپ تۇتتىدە ق-تىرەجىشىگه قويماي قاشا
 .ورۇنى ئاتىلدۇرۇپ، ھويال ئىچىگه ئىرغىتىۋەتتىپېتى لىككىدە كۆتىرىپ، ق

  .كۆردۈڭمۇ، مهن دېگهن ھهجه ئهشۇ –
 ! مونۇرۇڭ دېۋىنىڭ ئهينى ئۆزىغۇ– ياقىسىنى تۇتتى مهھهممهتجان، –! يا، پىرلهر –
  . نېرىدىنال ساالم بېرىپ، ئۆزىنى تونۇتماق بولدى غېنى–! ساالم، ھهجهخان ھهدە –

 :ھهجهنىڭ كۆزى ئۆتكۈر ئېكهن، بىر قاراشتىال تونۇۋالدى



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 20

 . دېدى ئاتلىقالرغا قاراپ–رىسهن؟ ۈيسهنمېدىڭ، پالۋان، ئاتلىنىپ چىقىپسهن، كىمنى ئوالپ  –
 !غهيرىتىڭگه خۇشتارمهندە-ئۆزەڭ سهت، يېىشىڭ چوڭ بولسىمۇ، كۈچ –
 –خۇش كهپسهن، . ئاتتىن چۈش. ھهدەڭگه چاقچاق قىلما، پالۋان، ئاغزىڭ قىڭغىر چىقىپ كېتىدۇ –

  .غېنىنىڭ ئېتىنىڭ چۈلۋۇرىنى تۇتتى ھهجهرخان
 ...هن، ئىشىم ئالدىراشئهيىپكه بۇيرىما، ئاتتىن چۈشمهيم –
دەريا سهيلىسىدىكى  پالۋانلىغىڭنى كۆرگهندىن بۇ . قولۇمغا چۈشتۈڭمۇ، قۇتۇلغىنىڭنى كۆرەي! ياقه –

ئاتتىن . مانا، چىللىمايال، ئۆز ئايىغىڭدىن كېلىپ قالدىڭ. يان بىر مېهمان قىلىش ئارزۇيۇم باردى
 . ھهجهر ئۈزەڭگه بېغىنى تارتتى–! چۈش دەيمه

 !ۇ ئهۋۇ ئاال توپاقنى؟ ھازىر ساڭا ئاتاپ كاللىسىنى كارتتىدە كېسىمهنكۆردۈڭم –
مۇنداق ئۈزۈرگه تهن بهرمهيدىغىنىغا كۆزى يهتكهن - دېدى ھهجهرخان ئۇنداق–. راستىنى ئېيتاي –

  . بىزنى تۇتۇپ قالىدېكهنسهن، بىر پاناسىز قىزنىڭ بهختىگه زامىن بولىسهن–غېنى، 
 . سورىدى ھهجهرخان چۆچۈگهندەك–! داقمۇ؟-شۇن –
 !قولۇمدىن كهلگهن ياخشىلىقنى قىالي دەيمهنا –
ساڭا كىم ياخشىلىق قىلىدېكىن ... بېشىغا كۈلپهت چۈشكىنىگه ياخشىلىق قىلىسهن، قىلىسهن –

 تاڭ؟
 ياخشىلىق تهلهپ قىلىش – ياخشىلىققا ،ممائه. ىپ گهرىك قىكىۋەتكىنىم چاغلىقياخشىلىق قىل –

 .بىزنى ئارتۇق تۇتما، كېچىكىپ قالىمىز. قويغىنا شۇ گهپنى. مهسئوغۇل بالىنىڭ ئىشى ئه
نى مېهمان يىگىت ئارمان قىلغان پالۋان –ۋاپ ئىشقا قهدەم قويۇپسهن، خهيىر ئامالىم يوق، سا –

  ئۇ دېگىنىڭ كىمنىڭ قىزى؟–قىاللمىغىنىغا ئهپسۇسلهندى، ھهجهرخان، 
 ...چۇلۇقايلىق مۆمۈن تۈگمهنچىنىڭ قىزى زەينهپ –
 غېنىنىڭ نېمه دېمهكچى بولغانلىغىنى بىلگهن ھهجهرخان ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدى، –! بولدى، بولدى –
 !ئانىسىنىڭ رازىلىغى بىلهن نېكاھىغا ئاپتۇ دېيىشكهنغۇ- غوجهك شاڭيۇنىڭ ئوغلى تۇستۇق ئاتا–

  .ئانىسىنى باغالپ قويۇپ، ئېلىپ قېچىپتۇ-ئاتا! نهدىكى رازىلىق بولسۇن؟! ئىپالسالر –
قىلىۋېلىشقا تهييارلىق قىلغاندا » ئىچ كۈيوغۇل«ىتىم ئوغۇلغا كېلىشىپ زەينهپنى باۋدۇن دېگهن ي –

 . قوشۇمچه قىلدى مهھهممهتجان–نى  ئالۋاڭغا كهتكۈزۈۋېتىشىپ، قىزنى ئېلىپ قېچىشقان، يىگىت
دېدى  –! قىلىپ سىڭگهرمهكچى بولۇپتىدە، بۇ يالماۋۇزالر» يېپىق توي«پۈتۈنسۈرۈك بىر قىزنى 

 .ھهجهرخان
 .سۈكۈت قىلساق بىر ئهمهس، ئوننىمۇ پۇرالۋېتىدۇ بۇ ئاچ كۆز مهلئۇنالر –
راپ  سىل كېسهل، يېنىغا كهلگىنى بولمايدۇ، چىله پۇ– قايناپ كهتتى ھهجه، –تۇسۇق دېگىنىڭچۇ،  –

ى يهنه بىر. ۇقتۇرۇپ ئىككى جانان چىنىدەك قىزنىڭ بېشىنى يېدىكېسىلىنى ي. تۇرىدىغان مهخلۇق
 !ۋاي، ئهجهل قېپىيهي... ئهندى ئۇنى. ئورۇن تۇتۇپ ياتىدۇ

 . سورىدى غېنى–تۇسۇقنىڭ ئۆيى قايسى؟  –
  . شىمايالندى ھهجهرخان–ئۆزم باشالپ بارىمهن،  –
 ...ياق، سهن بارمايسهن –
تۇسۇقنى ئىسسىق ئورنىدىن . نېمه دېگىنىڭ؟ شۇ تاپتىچۇ، ئوغام قايناپ، ئاتالنغۇم كېلىپ تۇرىدۇ –
 !غا باساي دەيمهناىمۆرەپ چىقىپ، تېقىمس

بۈگۈن بۈلۈكهي . تۇسۇقنى ئوغالقتهك تېقىمىڭغا باسقۇڭ كهلسه، ئهتىلهردىن شۇنداق قىالرسهن –
 .يولىدا كۈتۈپ تۇر

 . تهئهجۈپلهندى ھهجهرخان–داالدا كىمنى كۈزەت قىلماقچىمهن؟ -كېچىدە، ئاي! بۈلۈكهي يولىدا؟ –
كېچىدە . ىڭغا مهدەت بولىمهن دېسهڭ، بىزنى شۇ يهردە كۈتئۆز جىنىس. گهپنى ئۇزارتما –
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 ئالۋاستىالردىن قورقمايدىغانسهن؟-جىن
 كىملىگىنى بىلمهيدېكهنسهندە، تهلۋە پالۋان؟» ئېيىقنىڭ«ھهجه  –
 .ھهجهرخاننىڭ ئهرەنچه سۆزىگه مهھهممهتجان كۈلۈۋەتتى –
  . دېدى غېنى– كېلىشتۇق، ئهندى بىزگه غوجهك باينىڭ ئۆيىنى ئېيتىپ بهر، –

 .بۈجۈرىنى تولۇق ئېيتىپ بهردى-ھهجهرخان شاڭيۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئۈجۈر
ئاراملىرىنىڭ كهڭلىگى -قوراسىنىڭ زورلىغى، باغ. غوجهكنىڭ ئۆيى يېزىنىڭ شىمالىي قىسمىدا

چوڭ ئۆستهڭنىڭ ئاچىماق سۈيى غوجهك شاڭيۇنىڭ . ئىمارەتلهردىن پهرىقلىنىپ تۇرىدۇ-باشقا ئۆي
كۇمالچ تامالر بىلهن قورشالغان چوڭ قورۇق باينىڭ يېزا . ئوتتۇرىسىدىن كېسىپ ئۆتىدۇبېغىنىڭ قاق 

  .ئىچىدە ئېگهللهۋالغان يېرىنىڭ كهڭلىگىنى كۆرسىتىدۇ
 سۇنىڭ بېشىنى، – دېدى قورۇقنى بىر ئايلىنىپ، سۈڭگۈش ئالدىدا توختىغان غېنى، –بۇ ئوپقان،  –

 !داشيهرنىڭ كۆزىنى ئهگهللهۋالغىنىنى قارا ئا
 ! زورنىڭ، دېگهن شۇدە–زامان  –
يهنه ئالسام، يېسهم، تارتىۋالسام دەپال . چىلىق يهرلىرى، يايالقتىكى چارۋىلىرىنى دېمهمسهندىهقان –

خهپ، ۋاڭپا بوالرمېدى موشۇنداقالرنىڭ ھهممىسىنى، قويالرنى ! تۇرىدا بۇ نهپسى قۇرغۇرالر
 ...ازايه قىلسامشه س-كۆگهنلىگهندەك، قىل ئاغمچىغا ماتاپ، شهمۇ

تىت بولۇۋاتقان دوستىنىڭ دىلىنى يۇمشاتماق - ئۈن قاتتى مهھهممهتجان ۋە تىت–! شۇنى دېگىنه –
 :بولۇپ دېدى

  .الىمالرنىڭ توققۇزى تولۇپ، گۇمران بولسا ھهجهپ ئهمهسز –
هك غوج. ىدۇ تۇرشۇ تاپتا خۇرۇشۇم تۇرۇپ. تام ياقىالپ ئاۋارە بولمايال، دەرۋازىنى ئاچتۇرۇپ كىرەيلى –

  .بىلهن تۇسۇقنى سۆرەپ چىقاي دەيمهن
 ئهگهر – دېدى، غېنىنىڭ قارام نىيىتىنى سهزگهن دوستى، –سهۋىر قىل، غهزىۋىڭنى باس، ئاداش،  –

 –غوجهك شاڭيۇنىڭ قولى ئۇزۇن . چوڭ قاپقىدىن باستۇرۇپ كىرىدېكهنمىز، شاۋقۇن كۆتىرىلىدۇ
  . باشتىكى مهقسهت شۇغۇ–مهيال  قىزنى ئېلىپ قاچساق ئۇندىن كۆرە كۆتهر. قاياققا سۇنسا يېتىدۇ

كالته يۆتهلگهن بىرسى -خېله ھهيهلدىن كېيىن كالته. غېنى يوغان كۆك دەرۋازىنى تاقىلداتتى
 :غۇدۇڭشىپ دەرۋازا قېشىغا كهلدى

 ...كىم بۇ تۈن كېچىدە –
  . قوپال سورىدى غېنى–شاڭيۇ ئۆيدىمۇ؟  –
 ئۆزەڭ كىمسهن؟ –
 !، ئاچ دەرۋازىنىنىياز لوزۇڭ –

نامىنى ئاڭلىغان ماالي نېمه قىالرىنى بىلمهي، ھودۇقۇپ قالدى ۋە » ئاالبايتالنىڭ «–نىياز لوزۇڭ 
 :تىتىرەك ئاۋازدا

 ...لوزۇڭ بېگىم، شاڭيۇنى كىچىك بېگىم چۇلۇقايغا چاقىرتىپ ئهكهتكهن، ئهھى، ئهھه –
 ئوغلى بارمۇ؟ –
 قېرى ماالي ئاچقۇچنى قۇلۇپقا سااللماي خېله ئاۋارە بولۇپ،  ھودۇققان–بار، بار، تۇسۇقجان ئۆيدە،  –

  .ئاران ئاچتى
 سورىدى ھويلىغا كىرىشى بىلهنال ئېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى مااليغا –تۇسۇقجاننىڭ ھوجرىسى قايسى؟  –

  .تۇتقۇزغان غېنى
 ...ئهۋۇ، ئۈزۈم بارىڭى ئالدىدىكى شام يېقىغلىق تۇرغان، ئۆھى، ئۆھه –
  ھوجرىسى شۇمۇ؟يېڭى كېلىننىڭ –
 ...شۇ، شۇ –
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 ئۆيدە سهندىن باشقا ئادەم قالمىغانمۇ نېمه؟ –
 ...ئېرىقالردا-مااليالرنىڭ ھهممىسى ئېتىز-ما –

يدىن باشقا ئهر يوقلىغىنى بىلگهندىن كېيىن ئىشهشلىك ھهرىكهت قىلغان تۇسۇق بىلهن قېرى ماال
 :غېنى مهھهممهتجانغا بۇيرىدى

 !ھاشىم –
 لهببهي، بېگىم؟ –
 .سهن مونۇ تاغام بىلهن ئاتالرغا يهم بېرىپ، چېلىقتۇرىۋال، بىر سائاتتىن كېيىن قولغا چىقىمىز –
  . قولىنى كۆكسىگه قويدى مهھهممهتجان–خوپ، لوزۇڭ بېگىم،  –
 جاڭ سوجاڭ چېرىگى – راستال، – ئىككى چامداپ توختاپ، –مهن تۇسۇقجاننى مۇبارەكلهپ قوياي،  –

! شاڭيۇنىڭ تىنىق ئاتلىرىدىن ئىككىسىنى ئېگهرلىتىپ قوي، ھاشىم. ىدۇبىلهن ھازىر يېتىپ كېل
  . دەپ قوشۇپ قويدى غېنى–

 ئىبارىسىنى ئاالھىدە قهيت قىلىپ –» بېگىم« دېدى –! خوپ، سىلى دېگهندەك بولىدۇ، بېگىم –
  .مهھهممهتجان

ا دەسسهپ كالته ئۈزۈم بارىڭىغا يېقىن كېلىپ ئهتراپقا سهپ سېلىپ قارىدىدە، پۇتىنىڭ ئۇچىد
ياسىداق ھوجرىنىڭ بىر . پهردىلىك دېرىزىنىڭ قېشىدا توختاپ، ئوي ئىچىگه نهزەر تاشلىدى غېنى

ىتىلغان جايىدىن سول يبۇلۇڭىدا ياالڭباش، چاچلىرى چۇگۇلغان، ئاق شايى كۆينىگىنىڭ تارتىپ 
رتقۇچ ھايۋاندىن ىپ، يمۈرىسى بىلهن كۆكسىنىڭ يېرىمى ئوچۇق، ئوڭ قولىدا پىچاق تۇتقان زەينه

ھوجرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قېلىن . ئۆزىنى مۇھاپىزەت قىلغاندەك، تۈگۈرلىنىپ ئولتىرىپتۇ
ياستۇقالر ئۈستىدە كۆينهكسىز، ئۇزۇن ئىشتانباغلىق تامبال بىلهنال شامدىغايلىنىپ -كۆرپه

ۇلىۋالغان تال قوۋۇرغىلىرى، گۆشىنى ش-ئۇنىڭ تال. گهكسىدەك قىزغا تىكىلگهن ھالدا تۇسۇق تۇرىدۇ
ئۇنىڭ شۇ بىر كۆرۈنۈشىال ھهر قانداق سهزگۈسىز گاراڭ . قوينىڭ گوتۇسىغا ئوخشاپ كېتىپتۇ

 .ئادەمنىڭمۇ، غىجىغىنى قوزغاپ، نهپرىتىنى ئاشۇرىدۇ
غوجهك شاڭيۇنىڭ ئۆيىگه كىرگهن ئادەم بۇ ! بېكار ئاۋارۋ بولغىنىڭ قالىدۇ، زەينهپ-بېكاردىن –

 تۇسۇق قىزغا يېقىنالشماق بولىۋېدى، –ياخشىلىقچه رايىمغا كۆن، . قئۆينىڭ قۇلى بولماي چارىسى يو
  .قىز پىچاق تۇتقان قولىنى كۆتهردى

 . خىتاپ قىلدى قىز–! ېشىۋېتىمهنن كهلمه، يېقىن كهلدىڭ قارنىڭنى تيېقى –
. خالىساڭ ئىككى خوتۇنۇمنىڭ تاالق خېتىنى ھازىرال بېرىمهن. دېگىنىڭنى قىلىپ بېرەي، زەينهپ –
ئاناڭ بىز بىلهن بىلله تۇرىدۇ، گادايلىق -ئاتا... ممه دۆلىتىم سېنىڭ ئىختىيارىڭدا بولىدۇھه

 ...كۈلپهتتىن قۇتۇلىدۇ
ئۆلۈمگه رازىمهنۇ، سهن بىلهن بىر كۈن تۇرۇشقىمۇ . ئانامنى سېسىق ئاغزىڭغا ئالما، بۇزۇق-ئاتا –

 !تاقىتىم يوق، يوق، يوق
جهك بهگنىڭ كېلىنى، تۇسۇقجان بايۋەچچىنىڭ  خوتۇنى، اقلىق غوئات. نادان ئېكهنسهن زەينهپ –

 ...تۈگىمهس بايلىقنىڭ ئېگىسى بولۇشنى خالىمامسهن؟ سېنى  شهيتان ئازدۇرىۋاتسا كېرەك-پۈتمهس
ۇلۇپ ئېلىپ، نېرى تاشالۋېتىپ، ي دېگهن پېتى ئىشىكنى موجۇغىدىن –! شهيتان ئهمهس، سهنلهر –

 :گويا ئۆي گۈمۈرلهپ بېشىغا چۈشكهندەك بولغان تۇسۇقھوجرا بۆسۈپ كىرگهن غېنىنى كۆرگهندە 
ئۇنىڭ چهكسىز .  دەپ ۋاقىراۋەتتى ۋە ئورۇب ئىچىگه كىرىپ بېشىنى پۈركهۋالدى–! ۋاي، جان –

ھېلىال . قورققانلىغى يوتقان ئاستىدا بهزگهكتهك جاقىلداپ تىتىرىگهنلىگىدىن بىلىنىپ تۇراتتى
ۇرتماققا تهمشهلگهن ئارسالندەك تۇرغان تۇسۇقنىڭ بۇ ھالىتىگه تۇتقۇن قىز ئالدىدا، بهئهينى ئاھۇنى ي

هىرلىك كۆز قىرىنى تاشلىۋېدى، شۇنچه قىدە كۈلۈۋەتكهن غېنى زەينهپكه مېئۆزىنى تۇتالماي پاراق
  .ئىزىغا پاتقان قىزمۇ مىيىغىدا كۈلۈۋېتىپتۇ-تهشۋىش، ئهلهم
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  .بىلهن ۋە تهتۈر قاراپ تۇردى دېدى غېنى ئاكىالرچه مېهرىۋانلىق –كىيىنىڭ، سىڭلىم،  –
ئۆزلىرىنى بارچىدىن ئۈستۈن ۋە كۈچلۈك، دەخىلسىز ھوقۇق ئېگىلىرى ھېساپاليدىغان غوجهك شاڭيۇ 

نىڭ خىلۋەت ھوجرىسىنىڭ ئوخشىغان زوراۋاننىڭ ئۆيىگه باستۇرۇپ كىرىپ، ئوغلى تۇسۇق بايۋەچچى
 ئادىل – پاك، غهرىزى – نىيىتى نىڭيىگىتۇلۇپ تاشالپ ئۆزىنى مهردانه كۆرسهتكهن ئىشىگىنى ي

شۇ تاپتا ئۇ ۋىجدان ئهمرىگه مايىل، . ىيىندىم قهلبىدە سهزگهن زەينهپ دەرھال كئېكهنلىگىنى مهسيى
نىڭ پېشىنى  تۇتۇپ، قهيهرگه دېسه، ھهتتا ئالهمنىڭ ئۇ چېتىگه كېتىشكه رازى ۋە يىگىتموشۇ قهيسهر 

 ...تهييار
 دېدى غېنى تېخىچىال غالىلداپ تىتىرەپ ياتقان –! هزىلهكشۇ ئهھۋالىڭغا قىز ئهپقاچتىڭما، ھ –

چۈمبهغهللهرگه -يېسىر، كهمبهغهل-ىتىم بۇنىڭدىن كېيىن ي– بىرنى تېپىپ، تۇسۇقنىڭ كهينىگه
 زورلۇق قىالمسهن؟

 ...يا،يا،ياق –
 !قهسهم ئىچ –
 ...ئۆ، ئۆ، ئۆيۈم كۆيسۇن...قۇ، قۇ، قۇرئان ئۇرسۇن –
 .ىدۇباشتىكى بىرى يېت! بولدى –
 ...قۇرئان ئۇرسۇن... خوپ –
داداڭنىڭ كۈچىگه يۆلىنىپ، مۆمۈن تۈگمهنچىگه تېگىشىدىغان بولساڭ ئۆزەڭنى داداڭغا : تىڭشا –

 جۇراتىڭ بىلهن ئۆيۈڭگه ئوت قويۇپ، كۆيدۈرۈۋېتىمهن، ئۇختۇڭمۇ؟-قوشۇپ، ئۇران
 ...ئۇ، ئۇ، ئۇختۇم –
 غېنى يوتقاننى سهل –ۇچرىشىپ قالىمىزمۇ،  ئهنهكىم بىلىدۇ، ي. سېنى ئۇبدانىراق تونۇۋاالي –

ورنىغا ئوسا قىلىۋېتىپتا ئ.  نېمه دېگهن سېسىق مهخلۇق–ئېچىپ، سهسكىنىپ، داجىپ كهتتى، 
 !ۈرەكتوشقان ي

 .بىر قولىدا بۇرنىنى تۇتۇپ ئىككىنچى قولىدا زەينهپنى يېتىلهپ ئىلدام چىقىپ كهتتى غېنى
 . قېرى ماالي ئۈچ ئاتنى تۇتۇپ تۇرۇشقان ئېكهنچوڭ ھويلىغا چىققاندا مهھهممهتجان بىلهن

  بۇ قىز نهگه بارىدۇ؟– دېدى زەينهپنى كۆرگهن قېرى ماالي ھهيران بولۇپ، –ھۇي، ھۇي،  –
 .نهگه باراتتى، يامۇلغا ئاپىرىمىز، بۇ غوجىسىغا تهن بهرمىگهن جاھىل قىزنى –
 دېدىدە زەينهپنىڭ –! زنى بهرمهيمهنقى... تۇرۇشۇڭالر ئۆمسه دېدىما-ۈرۈشيسىلهرنىڭ . ياق، ياقا –

 .پېشىغا ئېسىلدى قېرى ماالي
 !ۇندىخورى، ئارىالشمايھهي، باينىڭ  –
 ناله –! ئهته ئۇ مېنى قارىياغاچقا ئېسىپ، تېرەمنى شۈلۈپ ئاالر... شاڭيۇ بېگىمگه نېمه دەيمهن؟ –

 .ئۇنىڭ كالته يۆتهللىرىمۇ يوقۇلۇپ كهتكهندى. قىلدى ماالي
 دېدىدە ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى يېشىپ، قېرى ماالينى ماتاپ، ئۆز –هگمهيدىغان قىلىمىز، ساڭا سۆز ت –

 :پوتىسى بىلهن ئاغزىنى چىگدى ۋە
 دېدىدە، –! غوجاڭغا ئىخالسىڭ كۈچلۈك ئېكهن، ئهندى ئۆگۈزدە تۇرۇپ كۈزەت قىل، قېرى غالچى –

 .كېسهك ئاتقاندەك، قېرى ماالينى ئۆگۈز ئۈستىگه تاشالۋەتتى غېنى
كۈتۈپ تۇرغان جايغا » ئېيىق«ۇلۇستاينىڭ چېتىدە، بۈلۈكهيگه بارىدىغان يول ئۈستىدە ھهجهخان ق

 .كېلىپ، ئۈچ ئاتلىق توختاشتى
 . دېدى خوشال ھالهتته ھهجهرخان–! ئولجىلىق قايتىپسهن، يارايسهن، غېنهم... خېله ئهنسىرىدىم –

 ئىلگىرى غېنىنى يىلئۇ ئۈچ ... ھه، راست. ۈرىگى ئورغۇپ كهتتىدېگهندە قىزنىڭ ي!" غېنهم"
ھازىر، ھازىر گهۋدىلىك . پۇچۇق كۆرگهن ئهمهسمېدى؟ ئۇ چاغدا ئىنچىكه، زىلۋادەك كۆرۈنگهن-چاال

يهنه قارىدى، توختىماي قاراپ تۇرغۇسى -قىز يهر تېگىدىن قارىدى، يهنه... سۇمباتلىق-ئېگىز، سۈرلۈك
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  .كهلدى
 بۈلۈكهيدىكى رەھىم بوۋايغا –قانداقتۇ ئىشهنچه بىلهن غېنى،  دېدى –! ئامانهتنى قولۇڭغا ئال، ھهدە –

شۇ ۋاقتا رەھىم بوۋاينىڭ ئۆيىدە ئۆز . بىر ھهپتىگىچه باۋدۇننى تېپىپ، يهتكۈزۈپ كېلىمىز. تاپشۇرىسهن
 .ئارا، كهنچهندا، توي ئوينايمىز

ا ياش ئهگىگهن دېگهندەك غېنىغ» رەخمهت، ئاكا«ۈرىگى خوشال تېپىپ، دېگهندە زەينهپنىڭ ي" توي"
  .دەپ پىچىرلىدى» يىگىتسهدىقهڭ بوالي، قهيسهر «خۇما كۆزلىرىنى تىكتى ۋە چىن قهلبىدىن 

 !خاتىرجهم بول، ھهجه ھهدەڭنىڭ كىملىگىنى بىلىسهنغۇ –
 . خوشالشتى غېنى بىلهن مهھهممهتجان–! خهيىر، يولۇڭالر بولسۇن –

 چۇلۇقاي، بۈلۈكهي، ئارابوز –ا، چۈشكه يېقىن بولسا ئهتىسى ئهتىگهندىال ئۆتكهن قىزىق ۋاقىه قۇلۇستايغ
بۇ خهۋەر . كهنتلهرنى كېزىپ ئۆتۈپ، غۇلجىغا يېتىپ باردى-كهچقۇرۇنلۇغى يېزا. يېزىلىرىغا پۇر كهتتى

قىزنى كونا «. قۇالققا ئۆتكهنسىرى قوشۇلۇپ، يوغىرىپ، ئۆزگىرىپ كهتتى-الشقانسىرى، قۇالقتىنيىراق
قىزنى «، »كۈمۈچىنى ئېلىپ كېتىپتهك-قىز ئېرىنى بوغۇزالپ ئالتۇن «،»ئادىشى ئېلىپ قېچىپتهك

ۋە » ...يامۇلنىڭ چوڭ لوزۇڭى بىلهن يايىسى ئهكېتىپتهك«، »جىن ئاشىغى غارغا ئهكىرىپ كېتىپتهك
ئۆيىنى ئېيتىپ بهرگهن غېنىغا ، زەڭ قويۇپ قاراۋالغان » ئېيىقنىڭ«بۇالرنىڭ بىرىال، ھهجه . ھاكازىالر

دېگىنى » ...، تايىنلىق داڭقى بار غېنى پالۋان بولۇشى كېرەكيىگىتگهۋىرلىك «: النىڭئاي» ۋاالق«
ئاتالغانلىقتىن ئۇنىڭ گېپى قۇلۇستايدىن نېرى » يالغانچى«ھهقىقت بولسىمۇ، ئۇ ئايال ئهزەلدىن 

 تۇسۇقنىڭ كهينى بوش بولغانلىقتىن، قۇالق يوپۇرۇپ، قوزغىسا ئۆزىنىڭ –داۋاگهر تهرەپ . چىقمىدى
سېسىغى چىقىشىدىن قورقۇپ، سۈكۈت قىلىشقا مهجبۇر بولدى، تۇسۇق كېچىسى زەينهپ مىنىپ 
. كهتكهن تورۇق يورغىسىنىڭ سهھهردە ئىشىگى ئالدىدا پهيدا بولغانلىغىغا خوشال بولدى، خاالس

دېگهن ئاتاقنى ئېلىشتىن قورقۇپ، ئۇمۇ بۇ ئالهملىك » كېلىن قاچتى«غوجهك شاڭيۇ ئۆيىدىن 
 قىلماي، ئىز ئۆچىرىشكه قارار قىلدىيۇ، لېكىن قۇتلۇق ئۆيىگه ئهيمهنمهي باستۇرۇپ داۋراڭئهنى ۋاقى

 ئاۋال ئۆزى پۇخانى چىققىچه –قهيهردىن بولمىسۇن تېپىپ، ئىنتىقام ئېلىشقا » ئاتىكاچىنى«كىرگهن 
  .زىنداندا چىرىتىشقا قهسهم ياد قىلدى-ئۇرۇپ، ئاندىن يامۇل

 
 ئۈچىنچى باپ

ئاي نۇرىدا تاۋالنغان . بوستانغا بۆلهكچىال كۆركهم ھۆسۈن بېرىپ تۇرۇپتۇ-تولۇن ئاي باغ
تۆرت ئهتراپى . زەن شامالدا يېنىك تهۋرىنىدۇهرنىڭ كۈمۈچ رەڭ يوپۇرماقلىرى لهرلدەرەخ-دەل

رەڭ گۈلزارلىق شىپاڭدا قېلىن كۆرپه، مامۇق ياستۇقالرغا چالقىيىپ ئولتىرىشقان -رەڭمۇ
چىمهن شهيدالىرى مهجنۇن بۇلبۇلالرنىڭ -ىڭ شامىي مهنزىرىسى ۋە گۈلبايۋەچچىلهر باغن-مېهمان

بهسلىشىپ خهندان ئۇرۇشىدىن، گۈللهرنىڭ دىماقنى يارغىدەك ئىپار پۇراقلىرىدىن، خۇسۇسهن، ماھىر 
ناخۇن ئۇرۇشىدىن كهيىپ سۈرۈشۈپ، بېتهمسىل خىيالالر، ئىزگۈ » ئهجهمگه«سازەندىنىڭ 

 .شقان ئېدىئارمانالرغا غهرىق بولۇ-ئارزۇ
ۇ مۇڭلۇق سادا ب. شۇ ئارىلىقتا كېچه  سهلكىنى قاياقتىندۇر ناخشا ساداسىنى ئۇچۇتۇپ كهلدى

ا تهمبىرگه جور بولغاندەك، باغ ئارا خۇش كهيپىياتتىن تېخىمۇ ئۇلغايتقاندەك سشبارغانسىرى يېقىنال
 :بولدى

 
 ئېتىمنى قامچىالپ ئۆتتۈم،

 .بۈلۈكهي غولى بىلهن
 وينا،ئوينىساڭ تۈزۈك ئ

 .ھهر ئىشنىڭ يولى بىلهن
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  . ۋاقىراۋەتتى شىپاڭدا پهيزە قىلىپ ئولتارغان مېهمانالرنىڭ بىرى–! نېمه دېگهن خۇش نهپهس –
 . ھهسهنات قىلدى ئىككىنچىسى–! پاھ، ناخشا دېگىنىڭنى پوڭزەكتهك قاڭقىتىپ ئوينىتىدا –
 .مىسۇنھاي، توال ماختاپ كهتمهڭالر، جامىكامنىڭ دودىسى تۇتۇپ قال –

نهغمىنىڭ قهدرىنى بىزلهر، سازەندىلهر، - دېگهندەك، ناخشا"ئالتۇننىڭ قهدرىنى زەرگار بىلىدۇ"
 دېدى تهمبۈرنى توختاتماي چهكسىمۇ، غايىپ –! سهنلهردىن ياخشىراق بىلىمىز، ئۇقۇپ قوي
 –ن،  ئېكهيىگىت ئۈنى ئىنتايىن بېجىرىم –: تهمبۈر ۋە-ناخشىچىنى دىققهت بىلهن تىڭشىغان جامى

  .دەپ قوشۇپ قويدى، مهشهۇر سازەندە
 دېدى باشقىالردىن كۆرە ناخشىنى ھاياجان –ئۇنداق بولسا ئولتىرىشىمىزغا تهكلىپ قىاليلى،  –

  .يىگىتئىچرە تىڭشىغان 
 تهنه قىلدى، –كهچكهننى تهكلىپ قىلىدىغان زەرەخهتمه قىلىۋاتاتتىڭمۇ ھه، رەھىم؟ -ئۆتكهن –

 .ۈن تۇتىدىغان بهگزادەئۆزىنى ئۆزگىلهردىن ئۈست
 تېخىمۇ دىققهت بىلهن –! بۇ ئاۋاز ماڭا تونۇشتهكال، قهيهردىندۇر ئاڭلىغاندەكال قىلىمهنا! ئهجهۋا –

 .تىڭشىدى، بهگزادىنىڭ سۆزىگه  پىسهڭ قىلمىغان رەھىمجان
 ناخشىنىڭ قوشاقلىرى –ۇقۇرى پهدىگه كۆتىرىلدى يخۇش نهپهس غهزەلخاننىڭ ئىختىسارلىق ئاۋازى 

 :دانه ئاڭلىنىشقا باشلىدى-ېنىق، دانىمۇئ
 

 .ئات مىندىم ئېگهر بىلهن
 .ۈگهن بىلهنيئاغزىدا 

 دەردى يوقمېكىن دەمسهن،
 ...ئويناپ كۈلگىنىم بىلهن

ئۇنىڭ بۇ قىلىغىغا . ۈگرىدى، رەھىمجان دېگهن پېتى كوچا تهرەپكه قاراپ ي–! دەل شۇ، شۇنىڭ ئۆزى –
  .بايۋەچچىلهر ھهيران بولۇشتى» تچوڭ سۈپه« تهمبۈردىن باشقا –جامى  

 داتلىدى بهگزادە ۋە ئهپىيۈن –ۈگهنسىزەرەك ئۆسكهنمۇ نېمه؟ يسېنىڭ بۇ ئىنىڭ، ئابدۇغوپۇر،  –
 .ئارىالشتۇرۇلغان تاماكىنى تۇش غاڭزىغا نىقتاپ تۇتاشتۇردىدە، سۈزۈپ شوراشقا باشلىدى

كۈندۈز - دېدى كېچه–اشالپ كىرمېگېدى، بۇ باال نهدىكى كوچا سويتاقلىرىنى ب. شۇنى دېسىله، بېگىم –
 .ۈرىدىغان، بهزىدە لومودىلىقمۇ قىلىدىغان زايىريبهگزادىنى سوڭداپ 

 بۇ –.  دېدى بهگنىڭ ئىككىنچى غالچىسى–ۇالرغا ئامراق، ھىمجان ئهشۇنداق بىر داچهنسىز سوكرە –
  .نىئىست دەرنهك مهكتىۋىدە ئوقۇغى. بالىنى بايۋەچچه دېيىشكىمۇ تىل بارمايدۇ

 ئهشۇ – تېرىككىنىدىن قاقىلىپ كهتتى غاڭزا شورىغان بهگزادە، –! قازا شۇ دەرنهكته-ھهممه باال –
  . كالته قۇيرۇقالر نۇرغۇن ئهھلى مۇسۇلمان بالىلىرىمىزنى  بۇزۇۋېتىشتى–ئېزىتقۇ جېدىتتچى 

ر، روھانىي بايال-ار بهگلهر، زېمىند–دەرنهك مهكتىۋىنىڭ نامى ئاتالغاندا ئىمتىياز ئېگىلىرى 
 –لىي زىيالىالر لىرى بىر تۈركۈم مىليىل– 1920-1925. پلهر خاتىرجهم ئولتىرالمايدىغانمۇتهئهسسې

تهربىيه ئېلىپ - ۋە باشقا مهملىكهتلهردە بولغان، بهزىلىرى ئوقۇپ تهلىمروسسىيه، تۇركىيه، گېرمانىيه
ى ئېچىپ، ياشالرنى جهلىپ مهكتىۋىن» دەرنهك«قايتقان، ئۇمۇمهن، تهرەققىياتچىالر بىرلىشىپ 

سانائىي نهفىسه، -بۇ يېڭىچه مهكتهپته فهننىي دەرىسلهر ئوقۇتىلىشنىڭ سىرتىدا سهنئهت. قىلىدۇ
خهلىقنى خۇراپات ئىسكهنجىسىدە تۇتۇپ، تهرەققىياتقا يول . سپورت ئىشلىرىغىمۇ ئهھمىيهت بېرىلىدۇئ

خۇراپهتچىالرغا -هرلىك فېئودالبهرمهي خورالپ كهلگهن خىتاي مۇستهبىت مۇستهملىكىچىلىرى ي
ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، » ئۆز يېغىدا ئۆز گۆشىنى قورۇش« يهنى –تايىنىپ، ئۇالرنىڭ قولى بىلهن 

: دەرنهك تهشكىالتچىلىرىدىن. بىر مهدەنىيهت ئوچىغىنىڭ ئىشىگىنى تاقاۋېتىدۇ-مهزكۈر بىردىن
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اشقىالرنى قاماققا ئېلىپ ئابدۇراخمان ئهپهندى، ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوۋ، جىرجىس ھاجى ۋە ب
شۇندق . خېلىل ئهپهندى، نۇرى رازىيېۋالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئۆتۈپ قۇتۇلىدۇ. جهۋىرلهيدۇ-قىيناپ

. قىلىپ زامان تهرەققىياتىغا ماسالشقان ۋە مهرىپهت نۇرىنى چاچقان دەرنهك كۆپ ئۆمۈر سۈرەلمهيدۇ
مائارىپچىالرنىڭ ئۇيۇتقىسى بولۇش -مهدەنىيتهربىيه ئالغان ياشالر كېيىن -لېكىن دەرنهكته تهلىم

بىلهن بىلله مىللىي مهدەنىيهت تهرەققىياتىدا ئۆز زامانىسىدا ۋە خۇراپهتچىالرغا نىسبهتهن چوڭ رول 
ئوينىغانلىقتىن مۇتهئهسىپلهر، خۇسۇسهن، خىتاي ئهمهلدارلىرى ۋە ئۇالرنىڭ گۇماشتىلىرى 

. ىشىدىن قورقۇپ، ئۇالرنى چهكلهتتى، نازارەت قىالتتىجېدىتالرنىڭ تهسىرى خهلىققه تارقىل-دەرنهكچى
 مهدەنىيهتپهرۋەرلىگى يىگىتئوچۇق دىل، ئىرادىلىك بۇ .  ته ئوقۇغان» دەرنهك«رەھىمجان سابىرىي 

 .بىلهن باشقىالردىن پهرىقلىنىپ تۇراتتى
ىلهرنىڭ، ىشقان بايۋەچچشىركهيپه ئولتۇرۇ. نى باشالپ كىردىرەھىمجان غېنى بىلهن مهھهممهتجان –

ته،بىرگه ساالم قىلدىدە، تهكهللۈپسىزال -خۇسۇسهن، بهگزادىنىڭ سوغاق رەپتايى بايقىغان غېنى جامى
 :ئولتاردى ۋە ئهيمىنىپ ئۆرە تۇرغان دوستىغا

 دېدى ئهتتهيلهپ، دارىتىپ، –بۇ يهردە قېيناتاڭ يوقتۇر؟ . ئولتارۇي، ئاناڭدىن ئۆرە چۈشمىگهندىكى –
 . ئالدىغا كهلگهن ئېدىن زەينهپ ۋاقىهسى ئۇنىڭ كۆز بىلهبهگزادىنى كۆرۈشى

لهر غېنىنىڭ چاقماقتهك ئۆتكۈر گېدىيىپ، داشىگۈرنىڭ بۇرلىرىدەك، ئولتىرىشقان بايۋەچچى
 .بىرىگه مهنالىق قاراشتى-لىرىگه ھهيران بولۇشتى، ئهتىمالىم، ئورۇنلىرىدىن مىدىرلىشىپ، بىرسۆز
 ئولتارۇي، – دېدى رەھىمجان، – تهمهننا قىلغاندەك، –! قانداق، مهن دېگهن يهردىن چىقتىمۇ؟ –

 .تارتىنما، مهھهممهتجان
 . دېدى سايىپخان ئورنىدا ئابدۇغوپۇر–مېهمانالرغا قىمىز قۇيساڭالرچۇ،  –
  .مهزەگه بېقىڭالر، ئىنىلىرىم، تهكلىپ قىلدى جامى –

لهر ئاچ، ئۇسسۇز يىگىتنى قىلغان ۈرۈپ، تاالي مالىماتاڭلىقالركۈندۈز دېگىدەك ئات ئۈستىدە ي-ېچهبىر ك
ۈرەكلىرى سهكپارە ياش تۆكۈپ، ي-رىپ، كۆزلىرىدىن قانئۇالر ئىككىنچىلهپ تۈگمهن بېشىغا بې. ئېدى

.  مۆمۈن بىلهن ئايشهمخاننى خاتىرجهم قىلىپ، شۇ ئان كهينىگه قايتىشقان–بولغان ئىككى دەرتمهننى 
الىغىنى قاندۇرىدىغان قىمىزدىن نهچچه ۈرەك تهشنئىككىلىسى تهڭ دېگىدەكال مۇزدەك يھهر 

لهرنىڭ تارتىنماستىن يىگىت. پىيالىدىن ئىچىۋېتىشىپ، لهززەتلىك تائامالرغا تۇتۇش قىلىشتى
 !يېيىشىگه  ناخۇش بولغان بهگزادە-ئىچىپ

 –! خىتاي خېيىنى ماختىغاندەك، باياتىن ماختىغان ناخشىچىڭنى ئاڭالپ بايقالدىدە، رەھىمجان –
 .نى شوراپدېدى، غاڭزى

 . زورالپ دېگىدەك، ئاران باشالپ كىردىم– دېدى رەھىمجان، غېنىالرغا ئىما قىلىپ، –بۇالرنى،  –
 مهھهممهتجان، ئهڭ – ئۇنىڭ ئوڭايسىزالنغانلىغىنى سهزگهن غېنى، –خىجالهت بولما، رەھىمجان،  –

 . دېدى–ئىچكىنىمىزگه چۈشلۈك سايراپ بېرەلهيدۇ، -بولمىغاندا، يېگهن
ى يايالق مهزگىلىدە قازاق تامىرلىرى بىلهن بىر تويدا بىلله بولۇپ، ئوغالق تارتىشىدا يىلن ئۆتكه

توپاقتهك كۆك تېكىنى تېقىمىغا بېسىۋېلىپ ھېچ كىمگه تارتقۇزۇپ قويمىغان غېنىنى شۇ كۈنىال 
شۇ كېچىسى ئۆلهڭ . تامىرلىرى بىلهن قوشۇپ تاي سويۇپ مېهمان قىلغان ئېدى رەھىمجان-دوست

ئۆلهڭچى قازاق كېلىنچهكلىرى بىلهن بهسلىشىپ ئۆلهڭ ئېيتىشقان مهھهممهتجان . ۇشتۇرۇلدىئۇي
شۇ كۈندىن . ئۇيغۇرچه ناخشىالرنى ئىنتايىن ئىشتىياق ۋە ماھىرلىق بىلهن ئېيتىپ بهرگهن ئېدى

ئهگهر . ئېتىۋارەن رەھىمجان، غېنى ۋە مهھهممهتجانالر بىر بىرى بىلهن ئىجىللىشىپ قېلىشقان
 يىگىتمجاندىن باشقا بىرسى ئۇالرنىڭ يولىنى توراپ، تهكلىپ قىلغان بولسا، مهغرۇر ئىككى رەھى

  .ھهرگىز بۇ باققا ئاياق باسماس ئېدى
 دېگهندەك، ئۆز كۆڭلىمىزنى خۇش قىلىپ " ئېتىدۇ، ئۆز كۆڭلىنى خۇش ئېتىدۇقارغىالر قاق" 
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 ...ەك ناخشىچى ئهمهسمهنمهزكۇر كهلگىد» جاناپالرغا«ۈرگىنىمىز بولمىسا، سىلهردەك ي
 سېنىڭ ئاۋازىڭنى –.  دەپ مهھهممهتجانغا خىتاپ قىلدى جامى–! ئۇنداق دېگۈچى بولما، ئىنىم –

ئهگهر ئۇستاز كۆرۈپ، چالغۇ پهدىلىرىگه  . تىن ئاڭلىدۇق؛ ئهجايىپ كۈچلۈك، يېقىملىق ئېكهنيىراق
  .قېلىپالشساڭ ياخشى غهزەلخان بولۇشۇڭ مۈمكىن

 – دېدى، غاڭزىسىنى جوزىنىڭ قىرىغا توقۇلدۇتۇپ بهگزادە، –يىشتهك توال سوزماي، گهپنى ھۆل قې –
 .كارامىتىنى شۇندا بىلىسهن. دۇتارىڭنى چالدە، سىناپ كۆر

 زاڭلىق قىلدى بېگىنى خۇش قىلماق –! پهدىلهرگه ئۇلىشالماي، يېلى چىقىپ كهتمىسۇن، يهنه –
  .بولغان غالچىالرنىڭ بىرى

.  ئۆزەڭگه ئاگاھ بول– دەرھال رەددىيه بهردى غېنى، –م يېمهياق قوي، ئاكىسى، ئۇ تهرىپىدىن غه –
  !قىلىپ قالما» پۇسسىدە«غالچىلىق ئېغىر كېلىپ 

بىر پهشۋا بىلهن جىمىپ قالغان غالچى بهگزادىسىدىن مهدەت تىلىگهندەك قارىۋېدى، ئۇ چاشقان 
ئۇ غېنىنى چهت ياقىدىن ! رمايچۇجىم ئولتا. بۇرۇتىنىڭ بىر ئۇچىنى چىشلهپ جىم ئولتىرىپتۇ

قاندۇرۇپ قويۇشىدىن، باشقىالر » پاقىسىنى«ئۇنىڭغا قوپال گهپ قىلىدېكهن، غېنى  ئۇنى . بىلىدۇ
سۆزدىن ئۆزىنى -ئالدىدا ئابروي شىكهسته يېيىشىدىن ئهيمىنىپ، غېنىغا تىك كېلىدىغان گهپ

 .ئىشلهتمهك بولدى» ۋاڭپاسنى«ى كهلگهندە تارتىشقا مهجبۇر بولدىيۇ، ئىچىدە لهنهتلهر ياغدۇردى ۋە ئېپ
 –جىتلىقنى بۇزۇپ، - دېدىى دۇتارىنى قولغا ئالغان جامى، ئاز ھۆكۈم سۈرگهن جىم–! قېنى، ئىنىم –

 .باشاليمىز» خانلهيلۈندىن«
 . دەۋەتتى رەھىمجان–! ۋوھو –

بهش تۈرىنى » ننىڭخانلهيلۈ«كىم - كىمدە– داۋام قىلدى جامى، – بهش تۈرگه بۆلۈنىدۇ، "خانلهيلۈن"
. تولۇغى ۋە قائىدىسى بىلهن ئېيتالىسا باشقا ھهر قانداق ناخشىنى بېماالل ئۈگىنهلهيدۇ، ئېيتااليدۇ

 . سورىدى مهھهممهتجاندىن–چامىڭ قانداق؟ » خانلهيلۇنغۇ«
سهراالردىكى سازەندىلهردىن -دېگهندەك، ئۇ يېزا» تاغ بۇلبۇلى«. مهھهممهتجان ھودۇقۇپ قالدى

تهمبۈردەك -جامى. ى بولمىسا، شهھهرلىك چوڭ سازەندىلهر بىلهن ھهم سۆھبهتته بولمىغانئۈگهنگىن
دېگهندەك دوستى » مېنى قۇرۇلدۇر«نهغمىنىڭ ئالدىدا قانداق ئېغىز ئاچالىسۇن؟ شۇڭا -مهشهۇر ئهل

  .غېنىغا الپپىدە قارىدى
. ىغان ناخشىسى يوق بىلمهيد– دوستى ئۈچۈن ئىشهشلىك جاۋاپ بهردى غېنى، –! چامى كېلىدۇ –

 ".كاۋا" كهلتۈرىدۇ، بۇ بوغما قوساق قازاقچه ئۆلهڭلهرنىمۇ زۇۋ
ئۇنىڭ چاشقان قۇيرۇق بۇرۇتلىرى . ئۆزىنى سىيايه تۇتىدىغان بهگزادە كۈلۈۋەتتى. كۈلكه كۆتىرىلدى
  .تىك بولۇپ كهتتى

 !كاۋا قوساقتا قانچه ئۇرۇق بولسا، شۇنچه ناخشا بولىدېكهندە، ۋە –
، »اي، نادانۋ«، قانچه »خانلهيلۇن«يلى، قانچه تا بۇ ئاداشالرنىڭ قوسىغىنى يېرىپ كۆرەئۇنداق –

 !هھ-چىقىدېكهن، ۋە» جانهي«
 !ۋە-ە-ئۇرۇغىنى تېرىپ، ناخشا ئۈندۈرۈپ ساتساڭالر بولىدېكهن، ئاداشالر، ۋە –

ىنى كهلمىسۇن غوجىس-بهگزادىنىڭ گۇپاڭچىلىرى بولغاچقا، كهلسه» چاقچاقچىالر«بۇ ياپتا 
 .كۈلدۈرۈشكه تىرىشاتتىدە، ئۆشكىدەك مهرىشهتتى

باشتا تارتىنىپ، ئۇالرغا پاس بېرىپ ئولتارغان مهھهممهتجان چاقچاق ئۇختىسىغا كهلگهندە رەت 
 .قىلمىدى

 دېۋىدى، چاقچاق قائىدىسىنى چۈشىنىدىغان –يېرىڭالرنى ئىجارىگه بهرسهڭالر، ئۇرۇق سالىمىز،  –
بۇ قېتىم بهگزادە ۋە ئۇنىڭ گۇپاڭچىلىرىدىن باشقىالر ھۆزۈرلىنىپ . ەتتىدەۋ» !بهللى، بهللى«: جامى

  .كۈلۈشتى
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دەيدىغۇ بىز خهق، دېدى بهگزادىنىڭ » ئاتاڭنىمۇ ئايىما«چاقچاق ئۇختىسىغا كهلگهندە  –
 .ئۆڭگهنلىگىنى سهزگهن جامى

 ئهتتهي دارىتتى –باي بىلهن بهككه، مولال بىلهن ئىشانغا ئۈز قارايدىغان چاقچاق بوالمدېكىن؟  –
دېگهندەك » يارايسهن«جامى . لېكىن بهگزادە بۇ قېتىممۇ تهنىنى قۇالق تۈۋىدىن ئۆتكۈزۈۋەتتى. غېنى

 كېچىنىڭ –. دەپ ئىشارە قىلدى» باشال«غېنىغا كۆز تاشالپ، دۇتارىنى سازلىدى ۋە مهھهممهتجانغا 
 .تىنىق ھاۋاسىدا ناخشا ساداسى  جاراڭالشقا باشلىدى

 
    :بىرىنچى

  ":خانلهيلۇن" 
 ۈرۈپ سورىدىم تېۋىپالردىني         
 تېۋىپ ئهيتۈركى، ئهي  نادان،                      بۇ دەردىمگه داۋا بارمۇ؟         

 .بۇ دەردىڭگه داۋا دەرمان
 

: ئيتقاندا مهھهممهتنىڭ ئاۋازى تىتىرەۋەرەك چىقتىيۇ، لېكىن جامىنىڭ» خانلهيلۇننى«بىرىنچى 
كۆچكهندە » خانلهيلۇنغا«ېگهندەك ئىماسىدىن غهيرەتلهندى، ئهتىمالىم، ئىككىنچى د» قورقما«

ئهندى ئۇنىڭ ئاۋازى ئۆز قىنىغا چۈشۈپ، دۇتار پهدىسى بىلهن . ئىشهشلىگىرەك ئۇالپ كهتتى
 .جىپسىالشتىدە، راۋان ياڭراشقا باشلىدى

    :ئىككىنچى
    "خانلهيلۇن"

     قېنى مىڭ ياشىغان لوخمان،          
     .ئۆلۈمگه ھېلىلهر قىلغان         

 ...نېچۈك دۇنياغا بهل باغالپ
 .تېنىگه تاپمىدى دەرمان          
ئىككى جايدا پهدىدن چىققىنى، ئاۋاز -، يورغا ئات سۈرۈلگهندەك، بىر»خانلهيلۇندا«ئىككىنچى 

ى ۋە پهدە يۆتكىلىشى چىڭقىلىشى تۈپهيلى سهل خىرىلدىغىنى بولمىسا، قائىدىگه اليىق ئىجرا قىلد
 .ئىشهشلىك ئۇالپ كهتتى» خانلهيلۇننى«بىلهن ئۈچىنچى  

 :ئۈچىنچى
  "خانلهيلۇن"

 خۇدانىڭ بهندىسى كۆپتۇر،           
 .مېنىڭدەك بولغىنى يوقتۇر           
          ...كۆيۈپ كۈل بولغىنى يوقتۇر            مېنىڭدەك بولغىنى بولسا،           

       
ەلخان ھهر قانداق ناخشىنى ئىشهشلىك ۋە چوڭقۇر بېرىلىپ ئېيتقاندىال ناخشا كامالهت غهز

ئۇنىڭ ئىچىدە . سهرخىل ناخشا» خانلهيلۇن«: تهمبۈر-مهشهۇر ئهلنهغمه روزى. دەرىجىسىگه يېتىدۇ
ايه   قىلدىمۇ ياكى ئۆزى ئموشۇ تهدبىرگه رى. دەپتېكهن» ... ئۈچىنچىسى–ئېيتىشنى بىلسهن؟ 

تولۇق قائىدە ۋە پهدىگه » خانلهيلۇننى«ك ۋە ياقتۇرۇپ، تهن بېرىپ ئېيتتىمۇ، ئۈچىنچى ئىشهشلى
ئۇنىڭغا . يهتكۈزۈپ، سازدىن قىلچه سىرتقا  چىقماي ئىشتىياق بىلهن ئىجرا قىلدى مهھهممهتجان

ۇمۇپ، دۇتار كۆكسىگه بېشىنى سهل قىڭغايتىپ، پهدىلهر ئۈستىدە يقايىل بولغاندەك كۆزلىرىنى 
رىنى ئويناتتى جامى، تىڭشىغۇچىالر ئارامى بهخش ساداالرغا غهرىق بولۇشۇپ، شېرىن كهيىپ قوللى

شاخقا -ئاستا شاختىن-گۆزەللىك ۋە دىلرابالىق شهيدالىرى بۇلبۇلالر بولسا ئاستا. سۈرۈشتى
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يۆتكىلىپ، شىپاڭغا يانداش ئېگىز تامچا گۈلنىڭ شاخلىرىغا قونۇپ، غهزەلخانغا جور سايراشقا 
 ..نهغمه قهدرىنى بىلگهن جانغا بۇ تېرىقه كهچ ئاز تهكرارلىنار-ئېه، ساز. ىباشلىد

 :تۆرتىنچى
 "خانلهيلۇن"

 خۇدايه خۇداۋەندە،               
 .مېنى بهندەڭگه خار قىلما

 مېنى بهندەڭگه خار قىلساڭ،               
 ...بىلهر بىلمهسكه  زار قىلما               

» دەكخانلهيلۇندىكى«تىيۇ، لېكىن ئۈچىنچى دىنمۇ سۈرۈنمهي ئۆتۈپ كهتئۇستاز ئالدىدا بۇنىڭ
ئىختىراس ۋە قوزغاتقۇچ كۈچكه ئېگه، روھىي جوشقۇن، يېتهرلىك ئهمهستهك سېزىلسىمۇ غهزەلخان 

 .خۇالسىسى» خانلهيلۇنالرنىڭ« بۇ ئهندى –كۆچتى » خانلهيلۇنغا«ئىشهشلىك ھالدا بهشىنچى 
 :بهشىنچى

  "خانلهيلۇن"
 مېنى يامان دەيدۇ،ئهل 

 مېنىال كۆرەمدېكىن؟            
 شهرىنى قويۇپ بهرسهم،

 كۆڭلى خۇش بوالمدېكىن؟
ھهر قانداق پهررەندىنىڭ ۋە ئۇچار قاناتنىڭ ئۇچۇشىدىن كۆرە قونمىغى، يهرگه چۈشمىگى تهس 

دىغان دىلغا تېگى. سازنىڭمۇ باشلىنىشىدىن كۆرە چۈشۈگىسى تهس ھېساپلىنىدۇ-بولغىنىدەك، ناخشا
بىلهن » خانلهيلۇن«بىرىنچى .  شۇ پهدە چېكىتى–ۋە دىلدا تهسىرى قالىدىغان ئاخىرقى چۈشۈگى 

ئارىلىغىدىكى مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكهن غهزەلخان ئاۋازى ئاخىرىدا سهل » خانلهيلۇننىڭ«بهشىنچى 
اراق، پهدىگه ۋجىغا كهلگهندە دۇتار تهڭكهشلىگىدىن چىقىۋپ، نهپىسى قسىلغاندەك بولدىدە، ئهتىتىرە

ۇمغان ھالدا پهيزە بىلهن دۇتار چېلىۋاتقان جامى الپپىدە يباياتىن كۆزلىرىنى . چۈشمهيىراق قالدى
مهھهممهتجانغا قاراپ ئۆكۈنگهندەك بېشىنى  چايقىدى ۋە زەربه بىلهن دۇتار ئۈزلۈگىگه قولىنى 

تېخىال شۈك ئولتىرىشنى لېكىن داۋامىنى كۈتكهندەك پهيزىنى بۇزۇشماي . ناخشا ئاياقالشتى-ئۇردى
 .داۋام قىلدى تىڭشىغۇچىالر

 زورۇقساڭمۇ، – دەپ مهھهممهتجانغا  لۆڭگه ئۇزاتتى غېنى، –! مه، تهرىڭنى سۈرتىۋەت، ئاداش –
  .ئىككى قېتىم سۈرۈنسهڭمۇ، بهيگىگه قوشقان ئاتتهك، پهللىگه يېتهلىدىڭ-بىر
 مهمنۇنىيهت –، خىجالهتتىمۇ قالدۇرمىدىڭ، لهۋزىمنى يهردە قويمىدىڭ! رەخمهت، مهھهممهتجان ئاكا –

 .ۋە ئىپتىخار ئىزھار قىلدى رەھىمجان
 سازدىن سهل – دېدى ياش غهزەلخانغا مېهىرلىك كۆز تىككهن جامى، –ھودۇقتى، ئهتىمالىم،  –

، ئۇالر ئىچىدە ئۈچىنچى ۋە تۆرتىنچى »خانلهيلۇننى«چىقىپ كهتكىنى بولمىسا، ھهممه 
 . ئېيتالىدىخۇسۇرسىز»خانلهيلۇننى«

  . خوشال بولدى رەھىمجان–! ساڭىال ياقسا، دېمهك، ھهممىگه ياقىدۇ دېگىنه –
. دەيمىز» ئاۋاز» زەنلهر«زنى بىز، سازەندىلهر بۇ خىل ئاۋا. ئاۋازى كۈچلۈك، ئاندىن يېقىملىق ئېكهن

 . ماھىر سازەندىلهردىن تهلىم ئالسا، ياخشى ناخشىچى بولۇشىدا شهك يوقيىگىتئهگهر بۇ 
 ئورنىدىن تۇرۇپ ھۆرمهت بىلدۈردى خوشال بولغان –رەخمهت، ئۇستام، ئىللىق لهۋزىلىرىگه،  –

 .مهھهممهتجان
. دەرۋاقىه، ئادەم كۆپ ۋاقىتالردا ۋۇجۇدىغا پۈتكهن قابىلىيىتىنى ئۆزى سهزمهي قېلىشى مۈمكىن

خوشاللىقتىن قاچانكى، تهسادىپى، باشقىالر تهرىپىدىن ئاشكارە بولۇپ ئېتىراپ قىلىنىدېكهن 
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بىرلهپ - ئۇ خۇدىنى ئۇقماي ھهممىگه بىر–مهھهممهتجانمۇ شۇ ھالهتنى كهچۈردى . گاڭگىراپمۇ قالىدۇ
 !تهمبۈر ئېتىراپ قىلدىدە-ئۇنى مهشهۇر جامى. رەخمهت ئوقۇپ چىقتى

شۇ ئارىدا  ئىككى مالىيىغا ئىككى تۇلۇم قىمىزنى كۆتهرتىپ، ئىككى پاخالن  قوزىنى يېتهكلىتىپ 
ئۇ مېهماندارچىلىق يېڭى باشالنغاندا كىرىپ، غىپال قىلىپ چىقىپ كهتكهن .  كىرىپ كهلدىغوجهك
  .ئېدى

 دېدى بوم ئاۋازلىق غوجهك شىپاڭ ئالدىغا كېلىپ ئىككى قولىنى –بېگىمنىڭ مېهمىنى،  –
ن كېچىلهپ بولسىمۇ جاڭزامغۇ بېرىپ، قولدا بېقىلىۋاتقا.  مېنىڭ مېهمىنىم–كۆكسىگه ئالغان ھالدا، 

ئىخالسىمنى قايتۇرماي، قوبۇل قىلسىال، . ئىككى كېپه قوزا بىلهن ئىككى تۇلۇم قىمىز كهلتۈردۈم
 ..بېگىم؟

  !بهگزادە رەخمهت ئورنىغا، چىۋىنقىغان ئاتتهك، بېشىنى لىڭشىتتى، خاالس
ك  راستال خهقلهر دېگهندە–ئۆزىگه، - دېدى غوجهكنى بىرىنچى قېتىم كۆرۈۋاتقان غېنى، ئۆز–توۋۋا، "
 "!بۇرنى ئاسمانغا قاراپ تۇرىدا» ئوخشاش» قارا قاۋانغا«

ۋاي،  قوزىنىڭ كاۋىۋى بىلهن . دەررۇ سويغۇزۇپ، كاۋاپ قىلدۇراي. قېنى، پاتىهه قىلسىال، بېگىم –
 . تامىغىنى چهكتى غوجهك–! قىمىز گىرەلىشىپ كېتىتۇدە

  .اۋاپ بهردى بهگزادە سوغالج–! ئهندى نهرىڭگه يهيسهن، ئهته سويغۇز. تاڭ ئاتاي دېدى –
تۇلۇمالردىكى قىمىزالرنى .  قوزىالرنى ئېلىپ كېتىشنى بۇيرىدى مااليلىرىغا غوجهك–... خوپ، خوپ –

 .بولسا، بوستانلىقتىكى كۆلگه چىلىتىپ قويدى
 . دېدى غوجهكنى زاڭلىق قىلغاندەك ئابدۇغوپۇر–ئۇچقاندەك بېرىپ كهپسىزدە، شاڭيۇم،  –
 ... شۇنداق ئۇسسىدىمكىن تاماقلىرىم چاكىلداپ كهتتى–! منىڭ خىزمىتىدەئۇچمامدىغان، بهگزادە –

غوجهك بىر كايپاڭ قىمىزنى  ئۆرە تۇرۇپال ئىچىۋېتىپ، شىپاڭ ئۈستىگه چىقتى ۋە غېنىغا  كۆزى 
زىمىندارالر ئوخشاش ئۇنى خۇش -باشقا باي. ئۇ غېنى ھهققىدە ئاڭلىغان. چۈشۈپ داڭ قېتىپ قالدى

كۆزى . تىن تۇرۇپ غېنىنى كۆرسىتىپ قويغان ئېدىيىراقۇر بىرسى مال بازىرىدا  كىمد. كۆرمهيدىغان
 .ئۆتكۈر غوجهك بىر قاراشتىال غېنىنى تونۇۋالدى

» ئوغرى«ئۇ .  دەۋەتتى ھهيران بولغاندەك غوجهك–ۈرىسهنۇي، ئوغرى؟ يسهن بۇ يهردە نېمه قىلىپ  –
 .ئىبارىسىنى پهملىمهي دەۋېتىپ، ئۆزى چۆچۈپ كهتتى

 . دېدى غېنى بېقېيىتلىغىنى بۇزماي–ۈرىمهن، ئوغرىنىڭ كويىدا ي» ئاتا«وخشىغان اڭا ئس –
بهگزادىنىڭمۇ لهۋلىرىدە كۈلكه . غېنىنىڭ جاۋاۋىغا ئاۋال رەھىمجان، ئاندىن باشقىالر كۈلۈۋېتىشتى

ئهۋۇ ! سۆزمهل ياالڭتۆش ئېكهنا«: ئىچىدە بولسا. ئويناپ، چاشقان بۇرۇتى قىمىرالپ كهتتى
دەپ ئارمان » كۈچىمۇ بار، ھوشىمۇ بار... هزەللهرنىڭ ئونىنىڭ ئورنىغا موشۇنداق بىر غالچاڭ بولسالهيغ

  .قىلدى
 بهگزادىنىڭ قوشۇلۇپ غېنىنىڭ بىر پهشۋاسى بىلهنال يهرگه كىرىپ كهتكىدەك بولغان غوجهككه

نىنىڭ ياقىسىغا ئهلهمگه چىدىماي غې-ئۇ ئىزا. ۈرىگىگه نهشتهر سانچىغاندەك تۇيۇلدىكۈلگهنلىگى ي
ئېسىلماق بولۇپ دېۋىدىيۇ، بهگزادىنىڭ تېخىچىال ئىلمىيىپ ئولتارغىنىغا كۆزى چۈشۈپ، توختاپ 

 .دەپ پىغان چىقاردىدە، يېلى چىققان دوساقتهك السسىدە ئولتىرىپ قالدى» ئهستاخپۇرۇلال«قالدى ۋە 
تلىرىگه داخىل بولۇپ كىنه زىياپه دەپ قىمىز سۇندى غوجهكنىڭ تې–قىمىز ئىچىلسه، شاڭيۇ،  –
 .ۈرگهن غالچىالردىن بىرىي

سىلهر قاراپ تۇرۇڭالر، ئهتىال ھهممىمىزنى ئۆيگه ئاپىرىپ، ! شاڭيۇكام ئهجايىپ مهرت ئادەمدە –
 دېدى ماختاش –تۆكتى قىلمىسا كالالمنى چورتتىدە كېسىپ، ئالدىڭالرغا تاشالپ بېرىمهن، -تالقان

  .ىئارىالش زاڭلىق قىلغان ئىككىنچى غالچ
 پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بېشىنى كۆتهردى غوجهك، بهگزادەم رۇخسهت –شۇنداق بولمايچۇ،  –
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قىلىدېكهن، مېهمانالرنى ھازىرال يۆتكهپ كېتىمهن،   دەپ يهڭلىرىنى تۈرۈپ، ئادىتى بويىچه 
ك چهيزەسىمان بۇرنىنىڭ ئاسمانغا قارىغان تۆشۈگىگه چىمهلتىگىنى تىقتىدە، نېمىنىدۇر ئاختۇرغاندە

 ئۇالرنى غېنى ، ممائه.  مېهمانالر تهتۈر قارىشىۋالدىىركهنگهنيئۇنىڭ بهتقىلىغىدىغان . قىلدى
 .كۈلدۈرۈۋەتتى

 –! تېخىمۇ چوڭقۇرلۇقتا بولسا كېرەك» غهزنه«چىمهلتىگىڭنى ئىچكىرىرەك تىق، شاڭيۇكا،  –
شۇ ئارىدا . ركۈپ كهتتىدېۋىدى شۇنداق كۈلكه ساداسى كۆتىرىلدىكى باغ ئىچى جاراڭالپ، بۇلبۇلالر ئۈ

 :ئۆڭسىلى يوق كىرگهن بىرسى
 . دېدى–... شاڭيۇكا، شاڭيۇكا –
 دەپ بهگزادىغا قارىدىدە، كهچۈرۈم سورىغاندەك باش ئېگىپ، ئورنىدىن تۇرۇپ –! ئۈنۈڭنى باس –

 ئاتاڭ ئۆلۈپ، ئۆيۈڭ كۆيگهن بولسىمۇ –: شىپاڭدىن تۆۋەن چۈشكهن غوجهك مالىيىنى چهتكه تارتىپ
 ئۇ خىرىلداپ ئاستا گهپ قىلغىنى بىلهن بهرى بىر –! ئاستا ئىما قىلساڭ بولمامدۇ، خۇمپهرماڭا 

 .ھهممىسى ئاڭلىدى
 .دېگهندەك مهھهممهتجانغا كۆز قىستى» خهۋەر كهلدى«ىېنى غ

 ...نهپ...زەي...زەي –
 !زەينهپ دەمسهن؟ ئۆلمىگهندۇر ئۇ قانجۇق؟ –
 ...تى-قاچ... ياق-يا –
 غوجهك مالىيىدىن باشقا گهپ ئاڭالشقا تاقىتى قالماي، ئۇنىڭ كانىيىغا –!  گاداي؟نېمهدەيدۇي، مونۇ –

 .پهنجه سالدىدە، نېرى ئىشتىرىۋەتتى
 . ۋاقىرىدى بهگزادە–! نېمه شۇنچه كۆپسهپ كهتتىڭۇي، الۋزا –

شۇم خهۋەر يهتكۈزۈپ كهلگهن مالىيىنى دىستىلىماق بولۇپ تۇرۇشىغا بهگزادىنىڭ تهنبىسىنى 
ىغىپ، مالىيىنىڭ ياقىسىنى قويۇۋەتتى ۋە ئىككى قولىنى ين غوجهك بىردىن ئېسىنى ئاڭلىغا

 :كۆكسىگه ئېلىپ
 . كېلىنىم، كېلىنىمنى– دەپ ئىلتىجا قىلدى، –ئهپۇ قىلسىال، بېگىم؟  –

 غوجهككه ئېچىنغانلىقتىن ئهمهس، ۋاقىهگه –كىم ئېلىپ قېچىپتۇ؟ . ئاڭلىدىم! بهس –
 .شقان بۇرۇت بهگزادەقىزىققانلىقتىن سورىدى، چا

 ...تايىنلىق بىر نائىنساپ ئوغرىدە –
 . دېدى غوجهككه جاۋاۋەن غېنى–ئۇنداقتا ئوغرىنى قاراقچى ئۇرۇپتۇ،  –

 .بىرىگه مهنىلىك قاراشتى مېهمانالر- بىرئهممابۇ قېتىم غېنىنىڭ سۆزىگه كۈلۈشمىسىمۇ، 
 

 تۆرتىنچى باپ
 
ېچىق بېشىنى بويالپ قاتار تىكىلگهن ئاق چېدىرالر، ئ.  قاش دەرياسىدىن باشلىنىدۇ"ئاق ئۆستهڭ"

چوگاالر، -تۈرمهل باغالش ئۈچۈن كېرەكلىك شاخ. كىگىز ئۆيلهر، موم ياغاچالرغا باغالنغان ئاتالر
بىر چهتته . كېتىپ تۇرۇپتۇ-كهينىدىن كېلىپ-ۈكلهنگهن ئىرگىلۇ ھارۋۇالر كهينى يخهرىلهر-بادرا

ئۆستهڭ چېپىغىغا ئهتراپتىكى يېزىالردىن . اپ، گۆشلهر پىشماقتايوغان داش قازانالردا چايالر قاين
ىسى بۇزۇلغان چۈمۈلىلهردەك قىمىرالشماقتا، بهسلىشىپ الر خۇددى ئۇۋدىهقانھاشارغا كهلگهن 

ھهر قايسىسى بالدۇر پۈتىرىپ . ھهر بىر يېزىنىڭ ھاشارلىرىغا چامالر بۆلۈپ بېرىلگهن. ئىشلهشمهكته
ھهر قېتىمدىكىدەك بۈگۈنمۇ ياشالرنىڭ، . ختاشقا سازاۋەر بولۇشقا تىرىشىدۇبىرىنچىلىكنى ئېلىپ، ما

. لهرنىڭ كۈچ سىنىشىپ، ئاتاق ئالىدىغان، ئاقساقالالر تهرىدىن تهغدىرلىنىدىغان كۈنىيىگىت بوز –
جۇمبىلىرىنى ئېگىز -ئۇالر ناخشىنى دۈڭ ئېيتىپ ئىشلىمهكته، كهتمهنلىرى، جوتۇ. ياشالر كۆڭۈللۈك
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ئۇالرغا . غهيرىتىنى كۆرسهتمهكته-تاشنى ئېگىز قىرغاققا ئاتماقتا، كۈچ- توپا ئارىالش شېخىلكۆتىرىپ،
 .ھايداقچىلىقنىڭ الزىمى يوق

 
 ئۆستهڭنىڭ تېگى قاتتىق،
 .چاپسام كهتمهن ئۆتمهيدۇ
 زالىمالرنىڭ قامچىسى،
 ...بېشىمىزدىن كهتمهيدۇ

 
الر دەم چېپىقچىالرغا، دەم تۈرمهل هقاندى مىراپالر، ھاسىغا تايانغان تهجرىبىلىك –كۆك بېشى 

باغالۋاتقان ۋە ئېچىق بېشىغا نهرسىلهرنى توشۇۋاتقانالرغا كۆرسهتمه بېرىشىپ، بهزىلىرىنى ماختاپ، 
 ئارىالپ دېگىدەك، توما بېشىنى، يىلشوخ ئاقىدىغان قاش دەرياسىنىڭ . بهزىلهرگه تهنبىه بهرمهكته

تېپىپ بېرىدىغان » ئىش«ئادەم بويى يار پهيدا قىلىپ ئېلىپ كېتىدىغان ۋە » بۇقىسىنى«تۈرمهل 
جېپىنى بىلىدىغان ئاقساقالالر -شۇڭا ھهر قېتىمدا سۇنىڭ، تۈرمهلنىڭ، توسۇقنىڭ ئېپى. ئادىتى بار

سۈيىنى ئىچىدىغان يېزىالردىن يهر كۆلهمىگه قاراپ ھاشارالر كېلىپ، چوڭ ئېچىقنى » ئاق ئۆستهڭ«
 ئىلى ۋادىسىدىكى –» ئاق ئۆستهڭ«. تهڭنى تازىالپ ئهينىگه كهلتۈرىدۇقايتا ياساپ، التقا باسقان ئۆس

چىلىق مهيدانلىرىنى سۇ بىلهن تهمىنلهيدىغان ئهڭ زور ۋە ئاتاقلىق سۇ ئىنشائىتى دىهقان
ئاق «. ، يهنى، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى بىلهن مۇناسىۋەتلىك»تارانچىلىرىنىڭ«ھېساپلىنىپ، ئۇ ئىلى 

ئۆستهڭ «شۇ سهۋەپتىنمۇ . ى تهگمىگهن بىرمۇ ئىلى دېخىنى بولمىسا كېرەكقۇرۇلۇشىغا قول» ئۆستهڭ
نامىنى ئالغان ناخشىالر موشۇ غول ئۆستهڭ چېپىغىدا خهلىق تهرىپىدىن ئىجات » ناخشىسى

 ..!قىلىنىپ، ئۇنىڭ سۈيى بىلهن خهلىق قهلبىگه سىڭىپ كېتىشى بىجهز ئهمهسته
چىسىدا بېغىر رەڭ چىبهرقۇت پهشمهت، سىم، بېلىدا بېشىدا قاسقىنى كهڭ كۇچار كۆپىلىك تۆپه، ئۇ

 .قارا لهستىك پوتا باغلىغان تهمبهللىك ئادەم ئۆستهڭ چېپىۋاتقانالرنىڭ قېشىدا توختىدى
 . دېدى ئۇ ئاۋازىنى كۆتىرىپ–! ئىشقا بهرىكه، يۇرتداشالر –
 .ۆك بېشىالر دېيىشتى ئىش بېشىدا تۇرغان ئاقساقالالر ۋە ك–ئىالھىم، بهرىكىسى بولغاي،  –
 . سورىدى تهمبهللىك ئادەم–كىتهرمىز؟ تومىسىنى بۈگۈن بې-ئېچىق. ر بوپتۇتۈرمهللهر تهييا –
  . دېدى كۆك بېشىالرنىڭ بىرى–ھاشارالرنىڭ غهيرىتى بىلىدۇدە، مىراپ بېگىم،  –
 .سورىدى مىراپ– كىمۇ؟ يىگىتئهۋۇ يوغان تاشنى كۆتىرىپ توسۇققا تاشالۋاتقان  –
  .تهيىگىتنهچچه ئادەمنىڭ كۈچى باردە، ئۇ ! ىئۇمۇ؟ غېن –
 كىمنىڭ ئورنىغا كهلدىكىنه؟. ھه بىلىمهن –
 .ئاڭلىسىال يېتىپ كېلىدۇ. چېپىغىدىن قالمايدۇ» ئاق ئۆستهڭ «يىگىتئۇ  –
 دېدىدە، كۆك بېشىنىڭ بىر نهرسه دېمهكچى بولغىنىغا قارىمايال غېنى –ياخشى ئادىتى بار ئېكهن،  –

پ دەپ نام ئالغان بۇ ئادەمنىڭ خهلق قاسىم مىرا. رەپكه قاراپ ماڭدى باش مىرەپبهگئىشلهۋاتقان ته
 مىراپلىرىنىڭ ئۈستىدە سۇ ئىشلىرىنى، –ھهممه يېزىالرنىڭ كۆك بېشى .  ئىناۋىتى بارئىچىدە خېلى

ئۆزى ئارئۆستهڭ يېزىسىدىن، ئهالخان سۇلتاندىن تارتىپ . ماجرالىرىنى باشقۇرىدۇ-تهخسىمات
نداق بولۇشتىكى سهۋەپ ئوتتۇز ئالته كۈن مۇ.  بولۇپ كهلگهن ئهن بار» مىراپباش «ڭلىكلهر ئارئۆسته

سۇلتانلىق تهختىدە ئولتارغان قارا نىيهت ماھمۇت ئوچىنى ئورنىدىن ئېلىپ تاشالشتا ۋە ئهال پالۋاننى 
نلىقتىن ئهمىرلىككه كۆتىرىشته كۈچ چىقىرىپ، تۇغ كۆتهرگهنلهر ئاساسهن ئارئۆستهڭلىكلهر بولغا

ئۆستهڭلىكلهرگه كۆكهرتىپ تۇرغان سۇ مهنبهلىرىنى باشقۇرۇش ئىشلىرى ئارا» ئالهمنى-ئىلى«
قاسىم مىراپ شۇ . شۇندىن بۇ يان بۇ ئىش ئهن بولۇپ كهلگهن. خشهندە قىلىپ بېرىلگهن ئېكهنبه

 خالىس ۋە ن بولۇپ، بۇ ئادەمدەستۈرگه بېنائهن  ھېكىمبهگ غوجىنىڭ رازىلىغىدىن ئۆتكهن ۋارىسالردى
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  .ى بىلهن خهلىققه يېقىن تۇراتتىكهمتهرلىك
 دەپ ۋاقىرىدى –! توال ئېغىرنى كۆتىرەۋەرمه، بېلىڭ چىم بولۇپ قالمىسۇن، ئاۋايال! يىگىتھاي،  –

 .خېله نېرىدىنال قاسىم مىراپ
 دېدى غېنى پېشانىسىدىكى تهر مونچاقلىرىنى سىرىۋېتىپ ۋە –ھارام كۈچنىڭ نېمىسىنى ئاياي،  –
 .ىراپقا ساالم بهردىم

بۇ ئهجايىپ . ئاڭلىسام ھهر دايىم ئۆز ئىختىيارىڭ بىلهن ئۆستهڭ چېپىغىغا كېلىدېكهنسهن، ئىنىم –
 .ياخشى خىسلهت

خهلىققه باشقا ياخشىلىق قىلىش . ھهممىسى ئىچىدۇ» ئىلى ئالهمنىڭ«سۈيىنى » ئاق ئۆستهڭنىڭ–
 !ا، مىراپكاقولۇمدىن كهلمىسىمۇ، ئۆستىڭىنى چېپىپ بېرەي دەيمهن

سهندەك بالىلىرىمىز  بولسا ھېچ قاچان سۇسىز قالمايمىز، . بارىكالال، ئىنىم، ھىممىتىڭگه رەخمهت –
 . دېدى غېنىغا تېخىمۇ زوقمهنلىك بىلهن قارىغان قاسىم مىراپ–

» ئاق ئۆستهڭ«ئۇما ( دېدى ئاقساقالالر قاتارىدا تۇرغان نۈسرەت خهلپهت –، »ئاق ئۆستهڭ –
ئاۋرال تېغىنىڭ غهربىي .  بىزنىڭ قان تومۇرىمىز–» ئاق ئۆستهڭ«)  المايدىغانچېپىغىدىن ق

 كۈرەگىچه ئىككى كۈنلۈك مۇساپه ئۇزۇنلۇقتىكى بۇ غول ئۆستهڭنى –ئېتىگىدىن تارتىپ تا ئالمۇتىيار 
 نۈسرەت گېپىنىڭ –قېزىپ پۈتهرگىچه ئهجداتلىرىمىزنىڭ بېشىدىن نه قىسمهتلهر كهچمىدى؟ 

گۈجهك، -رى بولىدېكىن دېگهندەك ئهتراپقا نهزەر تاشلىۋېدى، ھهممهيلهن كهتمهنقانچىلىك تهسى
» ئاق ئۆستهڭ «–. ئۇ داۋام قىلدى. جوتۇالرنىڭ ساپلىرىغا تايانغان ھالدا تىڭشاپ تۇرۇشقان ئېكهن-لوم

مۇسا گۇڭ دەۋرىدىن باشلىنىپ، ئاندىن ئورانزىپ، مهلىكىزات ۋە ئۇالردىن كېيىن چورۇق ھېكىم 
 - بوۋىالرنىڭ جاپالىق ئهجرىدىن -مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ئاتا. ىسىدا چېپىلىپ پۈتكهنزامان

قهدىناس ئۆستهڭنىڭ سۈيىدە كۆكهرگهن زىرائهتلهردە -تۆكۈلگهن قان تهرلىرىدىن بېنا بولغان  بۇ قهدىم
 ئۆزىمىزدىن كۆرە چهتتىن كېلىپ يهلكىمىزگه مىنىۋالغان زوراۋان  كهلگهندىلهرنى-ئۆزىمىزنى

 ...بوداپ كهلدۇق-بېقىپ
. غۇال قىلىشىپ، تهۋرىنىپ كهتتىدە، نۈسرەت خهلپهت توختاپ قالدى-مهشهگه كهلگهندە ھاشارالر غۇل

 .قاسىم مىراپ بوسا سۆزنى چهكلىمىدى
 سۆزىنى ئۇالشتۇردى نۈسرەت –ئاق ئۆستهڭ توغرىلىق قوشاقالر بېكارغىال توقۇلغىنى يوق،  –

ئارمانلىرىدىن -ھهسرىتى ۋە ئارزۇ-زارى، ئهلهم-ر ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئاھ بۇ قوشاق، ناخشىال–خهلپهت، 
ئىلى » ئاق ئۆستهڭ «–:  ئۇ سهل تىنىق ئالدىدە، شىار قىچارغاندەك بهلهنت ئاۋازدا–. ئىبارەت
 ! ئانا ئۆستهڭ–قۇۋەت، ھايات بهرگهن -لىرىغا كۈچدىهقان

 ھاشارالر قوشۇلدى، كۈچلۈك سادا ياڭراپ ئۇنىڭغا.  ۋاقىرىدى غېنى–!  بىزنىڭ ئۆستهڭ"ئاق ئۆستهڭ"
ئېيتىلدىدە، ھاشارالر ھاياجان ئىچرە ئىشقا  » ئۆستهڭ ناخشىسى«كهتتى ۋە بۇ ساداغا جور بولغاندەك، 

 .چۈشتى
 

 ئۆستهڭنىڭ تېگى اليدۇر،
 .دەسسىسهم لىغىراليدۇ
 زالىم تۇڭچىسى كهلسه،

 .ىغاليدۇيۈرەكلهر ي
 

*** 
ئهتىگهندىن بۇ . غ تهرەپتىن كهچ كۈزنىڭ سوغ شامىلى ئۇرۇشقا باشلىدىكهچكه يېقىن ھاۋا بۇزۇلۇپ، تا

تۇرمهللهشكهن بۇلۇت قاتالملىرى . ىۋالدىۈمبىزىنى قېلىن بۇلۇت پهردىسى بېسيان ئوچۇق ئاسمان گ
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ئاخىرقى . ىغاندەكال كۆرۈنهتتىبارغانچه يهر بېتىگه يېقىنلىشىپ، پاختا تۈرتهكلىرىدەك ئۈزۈلۈپ چۈشىد
 .ىن مۇزقۇمسۇق يامغۇر تامچىالشقا باشلىدىاق، لېكئۇۋ
 . دېدى كۆك بېشىالرنىڭ بىرى–ئاق يېغىنغا ئايلىنىپ كهتمېگىدى، ھاۋانىڭ ئوزايى يامانىراق،  –
 كۈن پېتىشتىن شامال قوزغالدى، –.  دېدى كۈن پېتىشقا قاراپ تهجرىبىلىك ئاقساقال–! ياقه –

 .يماي، ھايداپ كېتىدۇئهتىگهنگىچه بۇلۇت دېگىنىڭدىن بىر پارچىمۇ قو
ياالڭ كىيىملىك ھاشارالر سوغ شامالدىن دالدىلىنىپ، ئۆستهڭ ئىچىگه . سوغ كۈچهيدى
 .چۈشۈۋەلىشتى

سهنلهرنىڭ سۇسىز  قالغىدەك يېرىڭ، نه بېغىڭ بولمىسا بۇ سوغدا شۈمشهرىشىپ تۇرۇشقىنىڭنى   –
 .غا كهلگهن غېنى دېدى قويالر ئوخشاش غۇجمهكلىشىۋالغان ھاشارالرنىڭ يېنى–! قارا
 . دەپ سۆزگه ئارىالشتى كۆك بېشى–! كۆپچىلىككه تهڭ كهلگهن ھاشاردە –
ئونىياريۈزلۈك ھاشارالرغا .  غېنىغا قاراپ تىكلهندى–ۈرىسهنڭچۇ، ئۆزەڭ بۇ يهردە نېمه قىلىپ يئۆزە –

 .باش بولۇپ كهلگهن زېمىندارنىڭ ئوغلى
چ كىم چاقىرغىنى يوق، مهجبۇرلىغىنى يوق، ئۆز راست، ئۇنى ھې. غېنى دەرھال جاۋاپ قايتۇرالمىدى

سۇ » ئاق ئۆستهڭدىن« قاراباغ يېزىلىرى –ئايىغىدىن كهلگهن، قاش دەرياسىنىڭ شهرقىي قانىتىدىكى 
شۇنداق ئېكهن، نېمه سهۋەپتىن دايىم بۇ يهرگه . ئىچمهيدۇ، بۇ تهۋەگه سۇ مهسىلىسىدە مۇناسىۋەتسىز

 كۆتىرىدۇ  بىرەر مهنپىيهت كۆزلهمدۇ ياكى كۈچلۈكلىگىنى كېلىپ، يهرنى قېزىپ ئېغىر تاشالرنى
كۆرسهتمهكچى بوالمدۇ؟ ياق، ياق ئۇ بۇ تهرىقه شهخسىي غهرەزدىن تامامهن خالى، بهلكى ئۇ بىرەر 

بهلكىم با ئۆستهڭ چېپىغى . الرنى ھاشارالرنى ئۇقاق تارتىپ كهلگهندۇردىهقاندوستىنى ياكى موشۇ 
لىدىغان چېلىش، كۈچ سىناش ئويۇنلىرىنى ھهۋەس قىلىپ كهلگهندۇر؟ تۈگهپ، ھهر قېتىمدىكىدەك بو

 قىلىشقا بۇنىڭ نېمه يامانلىغى ياكى ئارتۇقلىغى بار؟ ئۇ كۆپچىلىك بار يهرگه تهلپۈنىدۇ، بىرەر ياردەم
خهلىققه باشقا ياخشىلىق قىلىش ... «: ۇقۇرىدا قاسىم مىراپقا دېگىنى ھهق گېپىي. ئىنتىلىدۇ

ھه، مۇھتاجىغا ياردەم قىلسا، بېشىغا » ...ىمۇ، ئۆستىڭىنى چېپىپ بېرەي دەيمهناقولۇمدىن كهلمىس
 !كۈلپهت چۈشكهنلهرنى پاالكهتتىن قۇتۇلدۇرسا ئۇنىڭ كۆڭلى سۇ ئىچىدىغۇ

 مهن سوغدا دۈگدەرەشكه موشۇ –:  سوئال ئورنىغا سوئال بهردى غېنى ۋە كهسكىن دېدى–مهنمۇ؟–
ىپ ئىشلهتكىنى ئهكهلگهن سهن سىياقى يهر ئېگىسى الرنى ئالدىغا سېلدىهقانكهمبهغهل 

 .غوجامنىڭ غوجايىنلىغىنى كۆرەي دەپ كهلدىم-باي
 ...بۇنداق تهپرىقه چىقىدىغان گهپلهر... بۇ، بۇ –
 غېنىنىڭ باشقا يامان غهرىزى يوق – كۆك بېشىنى كهسكىن توختاتتى قاسىم مىراپ، –! بولدى –

 تىشنىڭ نېمه ھاجىتى؟ئۇنى يوغۇنۇ. نداق دەپ قويدىېلىپ شۇسۆز ئۇختىسىغا ك. بولسا كېرەك
بىر . غۇلىسى كۈچىيىشى مۈمكىن ئېدى-تهجرىبىلىك قاسىم مىراپ ئارىالشمىغاندا ھاشارالر غۇل

ي، توغرا كهلگهندە ھهق غېنىنىڭ ھېچ كىمدىن ئهيمهنمه. قېتىم شۇنداق بولۇپ، جېدەلمۇ چىققان
 ماجرانىڭ ئالدىنى ئالدى، كۆپچىلىك ئالدىدا كۆك شۇڭا. هيدىغانلىغىنى بىلهتتى ئۇسۆزنى سۆزل

 .بېشىنى ئهيىپلهپ، غېنىغا يان باسقان بولدى
سىتىنى دى قاسىم مىراپنىڭ مهق دەپ ئهتتهي ئاگاھالندۇر–يامغۇر كۈچىيىپ قالدى، مىراپ بېگىم،  –

  .چۈشهنگهن لولى كۆك بېشى
ئاق چېدىرنىڭ ئالدىدا توختاپ، ئۇ .  بۇيرۇق قىلدى قاسىم مىراپ–! ىغىشتۇرۇڭالريئىشنى  –

 . دەپ ئاگاھالندۇردى–!  يهنه ئىككىنى سويۇڭالر كۆك بېشى–ھهممىگه ئاڭلىتىپ، 
داش قازانالردا قاينىغان گۆشنىڭ پۇرىغى ئاچ قوساق ھاشارالرنىڭ نهپسىنى غىدىقالپ، ئاغزىدىن 

ېقىلغان ئوتقا قاخلىنىپ، ئۇ يهر، بۇ يهردە ي. سېرىق سۇ كهلتۈرۈپ، تهقاززاسىنى تېخىمۇ ئاشۇراتتى
» الردىنچوڭ«گۈلخاندىن تهپ ئېلىپ ئولتىرىشقان ھاشارالر غېنىنىڭ مهردانلىغىنى، قهيهردە بولسا 
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ىپ، بوزەكنى قولاليدىغانلىغىنى ماختىشىپ پاراڭالشقىنى بولمىسا، ئهيمهنمهي، ھهققه يان بېس
. لىگى بىلهن بولۇپ قېلىشتىجېنىدىن ئۆتۈپ، ئۆز ھالهكچى-بارغانچه كۈچهيگهن سوغ شامال جان

 –تهڭنىلهردە پۇقۇراپ ھو چىقىپ تۇرغان مېيىزلىك گۆش، چېلهكلهردە بولسا -ئاخىرى جاۋۇر
 .شوۋىالركهلتۈرۈلدىدە، بىردىن خوشاللىق كهيپىيات روي بهردى

ئهتىكىگه ! لهريىگىتدەپتېكهن، قېنى ئېلىڭالر »  يېرىم باي بولغىنى–كهمبهغهلنىڭ بىر تويغىنى "
 . دېدى ھاشارالرغا گۆش بۆلۈپ بېرىۋاتقان توپ باشلىغى–! ال ئېگهمئال

تويمىساق قانداق قىلىسهن، تاغا؟ ياكى ئهۋۇ قازان بېشىدا قۇمايدەك قادىلىپ تۇرغان كۆك بېشىنى  –
 !سويۇپ بېرەمسىلهر؟

ھهممىنىڭ ئاغزىدا لىق گۆش بولسىمۇ پاراقالپ كۈلۈشتى ھاشارالر غېنىنىڭ ئاچچىق تهنىسىنى 
 .ۇۋەتلهشكهندەكق

 .سېنىڭ بهستىڭ زور، ئاندىن سهن مېهمان ھېساۋىدا بولغاچقا ساڭا چهك يوق، يهۋەر ئۇكام، غېنى –
 ئوتتۇز كۈن، يهيدىغىنى ئۆزىدىن، شامالغا –مونۇ ئايلىغى . مېنىڭدىن قايغۇ قىلما، تاغا –

 .ىمهن جۇمۇبولمىسا سولخاي يهڭنى چىقىر. ئىشلهيدىغان ھاشارالرنى ئۇبدانىراق تويغاز
ئۇ غېنىغا رەددىيه . توپ بېشى غېنىنىڭ بۇ سۆزلىرىنى كۈلكه بىلهن قۇالق تۈۋىدىن ئۆتكۈزىۋەتتى

 .بېرىشتىن قورقۇپ، نان ئهكېلىشنى بانه قىلىپ، قازان بېشى تهرەپكه كهتتى
 دېدى غېنى ھاشارالر تېگىشلىك گۆشنى يهپ، ئىسسىق شوۋا –مهن بىر نهرسىگه ھهيرانمهندە،  –

ئىشلىتىپ بىر قېتىم ئۇبدانىراق - ئىشلىتىپ–شىپ، نهپسى قۇرۇتىنى باسقاندىن كېيىن، ئىچى
 تويغۇزۇپ قويسا شۇنىڭغا قانائهت قىلىپ ياتىدىغان زامانمۇ بۇ؟

باياراقتا ئېچىق بېشىدا قىلغان سۆزۈڭ بىلهن موشۇ دېگهنلىرىڭنىڭ جېنى بارلىغىنى بىلىمىز،  –
 بىز شۇ مېهنهتكه –، دىهقانللىرى بىلهن چوغنى ئالدىغا تارتقان  دەپ خىتاپ قىلدى قاداق قو–! ئۇكا

 ...تۇغۇلغان ئېكهنمىز
جاقاڭ كۆرسه - ھاالۋىتىنى ئۆزەڭ، باال–نىڭ سۆزىنى بۆلدى غېنى، دىهقان –شۇ، مېهنىتىڭنى،  –

 !باشقىالر كۆرۈۋاتسا قانداق چىداپ تۇرغىلى بولىدۇ دەيمهنا! مهيلىدىغۇ
 .پۇخرا-ئهمهلدار، بىرى-گاداي، بىرى-باي، بىرسى-بىرسى: كهنتهغدىر ئىالھى شۇنداق –
 .دىهقان دەپ قاداق قولغا يانداشتى يهنه بىر –ئهلمىساقتىن تارتىپ موشۇنداق تۆرەلگهن دېسهڭچۇ،  –
ئۇ بۇ ئىبارىنىڭ مهناسىنى قوغالشقانددەك . ئهلمىساقتىن، تهكرارلىدى خىيالچان قىياپهتته غېنى –

 :الدىدە، ئاندىن دېدىبىر دەم ئويلىنىپ ق
بوينىمىزغا بويۇنتۇرۇق سېلىنغان ئۆكۈز، قاياققا ھايدىسا شۇ ياققا ماڭىمىز دېمهكچىسهنغۇ -بىز –
 !ھه؟
ىرساڭ يېرىنى ئوتاققا بهرمىسه، ھۆكۈمهتنىڭ ئالۋاڭ سېلىغىنى تۆلهلمىسهڭ يبايالرنىڭ گېپىنى  –

چاپسا تهغدىرىڭگه تهن بهرمهي نېمه -ئاتسازىندانغا سوالپ، -سوقسا، نارازىلىق قىلساڭ يامۇل-ئۇرسا
 . ئۆزىنىڭكىنى توغرا قىلماقچىدەك، غېنى تهرەپكه سىلجىدىدىهقان قانداق قول –چارە؟ 

شۇالرمۇ بىزگه ئوخشاش ئادەملهردۇ، يه . زورلۇققا چىدىمىغان قۇمۇللۇقالر قوزغىلىپ چىقىپتۇ –
 .ىگه ئهندى كهلدىسىت غېنى ئېيتماقچى بولغان مهق–كىن؟ ئىككى بېشى بارمې

 دېدى قاداق قول –قانلىغىنى ئاڭلىدۇق، ئاقىۋېتى قانداق بولىدېكىن تاڭ، ئۇ خهقنىڭ ئىسالم ئاچ –
 .سۆزىگه قارىغاندا ھايات تهجرىبىسى باردەك كۆرۈنهتتى-ئۇنىڭ گهپ. غېنىغا سىلىق جاۋاپ بېرىپ

 . دېدى كىمدۇر بىرى–! ئاقىۋېتى قانداق بوالتتى، ئىسالم ئاچىدۇدە –
 يهنه ئۆز پىكرىنى –ئىسالمنى قىيا ئېچىپ قويۇپ، كېيىن دەردىنى بىزدەكلهر تارتمىسا،  –

 .قۇۋەتلىمهكچى بولدى قاداق قول
 ئىسالمنى قىيا –غا تىكىلىپ، دىهقان دېدى قاداق قول –! نېمه دەيسهنكىنتاڭ، نۇرغۇن تاغا –
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  ئاچىدىغان ئىشىكمېدى؟
ئويۇنى بولسىمۇ، -گهرچه سۆز. ەك ھاشارالر كۈلۈۋېتىشتىغېنىنىڭ بۇ گېپىگه ئۈگدەك، چاال ئۈگد

مهقسهتلىك دېيىلگهن بۇ سۆزلهرنىڭ تېگى تهتىگه بارچهيلهن يېتهلمىسىمۇ، بهزى مهئىشىي تهجرىبىگه 
دەپ قاتتىق ئىشىنىدىغان غېنى »  ھهق–خۇدا بىر، پهيغهمبهر بىر «ئېگه بهزىلهر چۈشىنهتتى 

شۇ تاپتا قاداق قوللۇق . تتىيائىدىلىك ئىبارىلهرگه چۈشهنمهدېگهن ق» ئىسالم ئېچىش«، »ئىسالم«
خىتايالرغا يان باسامدۇ نېمه «. غا خاپا بولۇپ، ئۇنىڭغا  گۇمانالنغاندەك كۆڭلىگه شهك كهلدىدىهقان

لېكىن نۇراخۇن تاغىنىڭ گېپىگه .  دەپ پىچىرلىدى ئىچىدە–! مونۇ، خهقنىڭ رايىنى قايتۇرۇپ؟
بېسىپ چۈشكىدەك قوزغىالڭ كۆتىرىپ، قۇللۇق ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇش ئېتىراز بىلدۈرۈپ، ئۇنى 

ئۈچۈن نېمه قىلىش، نېمىدىن باشالش توغرىلىق ئۆز چۈشهنچىلىرىنى ئېيتىپ، باشقىالرنى قايىل 
قىلىش، ئۇالرنى ھهرىكهتكه كهلتۈرۈش ئۈچۈن تېخى ئۇنىڭدا يېتهرلىك تهجرىبىمۇ، چۈشهنچىمۇ، 

نېمىشكه قاراپ ياتىمىز؟ نېمىشكه باش كۆتىرىپ چىقمايمىز؟ «. ېدىتهشكىلىي قابىلىيىتىمۇ يوق ئ
 .دانىي چاقىرىقالر ئۇنىڭ قهلبىنى ئازاپالتتىيموشۇ  ۋى«

. غېنى ئورنىدىن دەس تۇرۇپ، كۈچلۈك شامالدا تېخىمۇ شاۋقۇن كۆتهرگهن قاش دەرياسىغا قاراپ ماڭدى
 –لگهن ھاشارالر ئۇنى توختاتمىدى قاداق قوللۇق نۇراخۇن باشلىق ئىسالميۈز مهھهللىسىدىن كه

  .غېنىنىڭ رايىغا بېقىشتى
دەل شۇ دەقىقىلهردە ئاق كىگىز ئۆينىڭ ئىچىدە تائامالر تولۇق دەستىخاننى چۆرەدىشىپ ئولتىرىشقان 

كۈچلۈك تائامدىن كېيىن ئۈنلۈك كېكىرىشىپ، خامقايماق ئىلهشتۈرۈپ، سىڭچاي » چوڭلىرى«يۇرت 
 .ئىچىشمهكته ئېدى

ھېلىقى غېنى دېگهن تهنتهك باشنى راسا ئۇچۇقداپ قويىدىغان يولى كېلىۋېدىدە، مىراپ بېگىم، بايا  –
 .ئارقىسىدىن ئۈنلۈك كېكهردى- ئۆكۈنگهندەك دېدى سېمىز كۆك بېشى ۋە ئارقا–

 قوشۇمچه –! مىراپ بهگ تۇرسىمۇ ھېتىقىماي، گهپكه قوناق بهرمهيدا، بېئهدەپ. مهنما ھهيران بولدۇم –
 .ڭيۇالردىن بىرىقىلدى شا

زادى . تهلۋە كۈچىگه ئىشىنهمدېكىن، قهيهردىال بولسا چوڭالرنىڭ ئاغزىنى غېرىچاليدىغان بولۇۋالدى –
 بۇ تهلۋە كىمىگه ئىشىنىدۇ؟

شۇنى دېگىن، ھېمىت باي، ئۇنىچۇ موشۇنداق سورۇنالرنىڭ قېشىغا كهلتۈرمهسلىك كېرەك،  –
  .باشقىالرنى يامان ئۈگىتىدۇ

 .تهكسىز گهپلهرمۇ قىلىدېكهنئۇچۇ، يهنه  –
شاڭيۇ، ئهللىك بېشى، كۆك بېشى ئوخشىغان بىر نهچچىسى  غېنىنى خېله غاجىالشقان بولدىيۇ، 

قۇۋەتلىمىگىنىگه -لېكىن قاسىم مىراپ نېمه ئۈچۈندۇر ئۇالرنىڭ شىكايهتلىرىنى دەرھال قولالپ
  .ھهيران بولۇشتى

ى كۆتىرىپ، خالىس قارىشىپ بېرىۋاتسا يامان ئون ئادەم بىرلىشىپ كۆتىرەلمهيدىغان تاشالرن –
 قاسىم مىراپنىڭ بۇ سۆزى ئۇالرنىڭ  بېشىغا  چېقىلغان چۈشكهندەك بولدى، ھهممىسىنىڭ –بوپتىمۇ؟ 

 :ياردەمچىلهرنىڭ روھى چۈشكهنلىگىنى سهزگهن قاسىم مىراپ. دېمى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى
 غېنىنى يامانالشقا ئهمما دەپ قوشۇپ قويدىيۇ، – ھه، دەپ قويۇپ، ھارام كۈچىدىن پايدىالنمامسىلهر، –

 .تىلى بارمىدى
. دەپ ئاڭلىساق، ئهتىسىگىال ئات چېپىپ تۇتۇپ كهتكىنىنى كۆرىمىز» غېنىنى سوالپتۇ«بۈگۈن  –

  زادى نېمه ئادەم؟
 .يهنه غېنىنى كوچىالشقا باشلىدى سېمىز كۆك بېشى –
 !ۈرگهنالپ يۈرگىنى ي، ئات ئۈستىدە مالىخاينى قىرھېچ ئوقهت قىلماي –
 دېدى كهسكىن رەۋىشته ھېلىقى غېنىدىن گهپته سوققا يېگهن ئونىياريۈزلۈك –ئوغرىلىق قىلىدۇ،  –
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 .ئۇ سۆزلىگهندە مولۇن كۆزلىرى چاناقلىرىدىن چىقىپ كېتىدىغاندەك بوالتتى. ھىېمىت باي
ئىچمهي پۇل - يېمهيتېزەكچى قوڭغۇزدەك،. ئوغرى بولسىمۇ پاسكىنا ئوغرى ئهمهس، مهرت ئوغرى –
ىرالرغا يېس-ىتىمالدامچىالرنىڭ مېلىنى ئوغرىالپ، يىغىدىغان خهسىسلهر بىلهن، جازانىخور ئي

 دەپ باياتىن دەستىخاندىن باش كۆتهرمهي، –ۋاپ ئىشقۇ ھه تهخسىر؟ بىر ھېساپتا سا. بېرەرمىش
  .بۇنى ئۈزمهي يهۋاتقان ئىمامغا قارىدى قاسىم مىراپ-ئۇنى
 تېخى ياش، خۇدا -ىتچى مولال، ئ ئىككى بىسلىق جاۋاپ بهردى شارا–ئالال ئۆزى بىلىدۇ، ... ھه، ھىم –

 ...ئىنساپ بېرەر
 دەپ زور بهستىلىك، –ئۇنىما قويۇپ، بۇنىما قويۇپ، قېنى قايسىڭ غېنى بىلهن كۈچ ئېلىشااليسهن؟  –

ھېمىت . م مىراپموشۇ كهمگىچه  چېلىشتا يېنى يهرگه تهگمىگهن ياش باي ھېمىتقا قارىدى قاسى
قاسىم مىراپقا لهنهتلهر » يان باسقان« بولسا پۇشۇلدىغىنىچه يهرگه قاراپ ئولتىرىپ، ئىچىدە غېنىغا 

 .باشقىالرمۇ جىمىپ كېتىشتى. ئوقۇدى
 سهن ھېمىت ياكى باشقا بىرسىڭ كۈچ – دېدى، يهنه ئاگاھالندۇرغان قاسىم مىراپ، –ئهگهر،  –

توقۇمى بىلهن قوشۇپ مىنگۈزۈپ -لىق قۇال يورغامنىڭ كۈمۈچ ئېگهرسىناشتا غېنىنى يهڭسهڭالر ئاتاق
 .قويىمهن

ھېمىت، سېمىز كۆك بېشى ۋە باشقىالرنىڭ كۆز ئالدىدا قازاندەك تاشالرنى بۇلجۇتماي كۆتىرىپ، سوغ 
دەريا سۈيىگه بېلىچه كىرىپ، تۈرمهللهرنى باغلىغان غېنىنىڭ باتۇرالرغا خاس كىپتى نامايان بولدىدە، 

 . رەشقى كېلىشىپ، تهرلىرىنى پۈرۈشتۈردى–ىغى تارل
 . توساتتىن، چۆچۈگهندەك سورىدى ھېمىت–غېنى يهڭسىچۇ؟  –
 !بهسلىشىشنىڭ قىزىغى شۇدە. مىنىپ كهلگهن ئېتىڭنى غېنىغا بېرىسهن –
 قالماقالرنىڭ پالۋانلىرىنى يهڭگهنلىگى راستمېكىن؟-قازاق –
 –! كۆتىرىپ، ئۆستهڭ كېچىگىدىن ئۆتكىنىمۇ راستئۈچ ياشلىق غۇناننى دەس . راست بولمايچۇ –

 .دېدى غېنى ئۈچۈن ئۆزى ماختانخان قىياپهتته قاسىم مىراپ
مهلئهنالر  توغرا كهلمىسه، ئادىمىزات تاقابىل تۇرالماس، -ئۇنداق بولسا ئۇنىڭغا دېۋە...ۋاي، كاساپهتهي –
 . دەۋەتتى بۇ قېتىم غېنىغا ھهۋەسى كهلگهن سېمىز كۆك بېشى–

 . دېدى ھۆسۈتخور ھېمىت–! ۇنچىلىكمۇ ئهمهستايئ –
 قوياي، كېيىن داداڭدىن تىل يهپ  ئېيتىپ– دېدى   قاسىم، –ئىشهنمىسهڭ بهسلهشكىن،  –
 .ۈرمىگىني

 دەپ كۆكسىگه ئۇردى، قاسىم مىراپنىڭ سۆزى تىك كهلگهشكه، –! مېنى ئاتام ئوغۇل دەپ تاپقان –
 .ھېمىت

 . ماختاپ قويدى قاسىم مىراپ–! ارايسهن ھېمىت باينىڭ لهۋزى، ييىگىتمانا بۇ ئهر  –
 ...ئهگهر جىرەن قاشقامنى كۆتىرىپ، ئون چامدام يهرگه ئاپارسا مىنىپ كهتسۇن –
 !بارىكالال، ھېمىت باي –
ئۆستهڭ بېشىنى ياساپ پۈتىرىپ، ئاندىن بۇ ئويۇننى باشاليمىزدە، مىراپ بېگىم؟ : رەسمىمىز بويىچه –
 .ېشى سورىدى سېمىز كۆك ب–

 !ياق، ھازىر، شۇ تاپنىڭ ئۆزىدە –
 . ھهيران بولۇشتى ئولتارغانالر–موشۇ جۇدۇندىما؟  –
 ...گۈلخان دېگهننى يېقىۋېتىمىز.  سهينانى كهڭ قۇرىمىز. ىغىمىزيھهممىنى  –
 . يهنه چۇقىراشتى ئولترغانالر–نېمه شۇنچه ئالدىراش، مىراپ بېگىم؟  –
 .كېچىدە كېتىپ قېلىشىمۇ مۈمكىنبۈگۈن .  ئۇ ئهركىن بۈركۈت–غېنى  –
 .ئۇ ئېتىنى ئونىيار يۈزىگه قويۇپ كهپتۇ. بۇ قاراڭغۇ تۈن، جۇدۇندا نهگه كېتهلهتتى –
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بهلكىم، بۇ ۋاققىچه سېنىڭ  جىرەن قاشقاڭنى مىنىپ، قاش دەرياسىدىن . ئۇنىڭغا ئات كاممېدى –
 . دەپ كۈلدى قاسىم مىراپ–! ئۆتۈپ كهتكهندۇر، تېخى

ئۇ راستىنال .  دەپ كۆپسهپ كهتتى ھېمىت–يولدا چۈشۈپ قالغان ئات يوق .  ئهمهسياق، ھهددى –
  :قاسىم مىراپنىڭ ھهزلىسىگه ئىشهندى، ئهتىمالىم، تاالغا قاراپ مېڭىشىغا

ئۆز .  دېگهن پېتى كىرىپ كهلدى غېنى–سېنىڭ سوكال تېيىڭ مېنى كۆتىرەلهيدۇ دېۋىدىڭمۇ؟  –
» بۇ نېمه گهپ؟«قالغانالرمۇ . االق بولۇپ قالدى ھېمىتج-كۆزلىرىگه ئىشهنمىگهندەك ئاالق

قاسىم مىراپ بولسا سۆزىنىڭ . دېيىشكهندەك كۆزلىرىنى پاقىرتىپ غېنىغا قاراپ قېلىشتى
 :ئۇختىسىغا كېلىپ قالغىنىغا ماختانغاندەك قويۇق قارا بۇرۇتىنى تولغاپ، مىيىغىدا كۈلدىدە

 . دەپ ئورۇن كۆرسهتتى–ئولتار، چاي ئىچ كهل، . سېنىڭ غېۋىتىڭنى قىلىۋاتىمىز غېنى –
كۆك بېشىنىڭ ئۈنى غۇلجىدىكى بۇقا مهزىنىڭ . چۆرىسى قۇلىغىمغا كىردى-غېۋەتنىڭ چهت –

 ..!ئۈنىدىنمۇ كۈچلۈك ئېكهندە
.   تېرىككهن كۆك بېشى غۇدۇڭشىپ تهتۈر قاراۋالدى. غېنىنىڭ ئوخشىتىشىغا يهنه كۈلۈشمهك بولدى

  .كىدەك گواليدىھېمىت بولسا غېنىنى يهۋەت
 !ئولتارۇي، ئولتارساڭچۇ، ئۇكا –
 . دېدى ئۆرە تۇرغىنىچه غېنى–مهن خوشالشقىنى كىردىم، . رەخمهت، مىراپ بېگىم –
ياكى بىرسى رەنجىتتىمۇ؟ ! بۇ قانداق گېپىڭ؟ كهتسهڭمۇ، ئهلۋەتته دېگهن، تاڭ يورىغاندا كهتكىندە –
 . قاسىم مىراپنىڭ كهتكۈزگۈسى كهلمىدى ئۇنى–

 .ماڭا كېچىمۇ، كۈندۈزمۇ ئوخشاشال –
 ئاسماقچىلىدى غېنىنىڭ –نېمه شۇنچه ئالدىرايسهن، بىرەر زۆرۈر ئىشىڭ چىقىپ قالمىغاندۇر؟  –

قوزغايدىغانلىغىنى  پهرەز قىلغان  قاسىم » چاتاق«بېكار كهتمهسلىگىنى، بىرەر -كېچىلهپ بېكاردىن
 .مىراپ

 !يۇرتۇمغا چاپسانىراق باراي دەيمهنا.  چۈشهپتىمهنچۈشۈمدە يېرىمىزنى قارا قاۋانالر تىلغاپ –
غېنىنىڭ ياپتا گېپىگه چۈشهنگهن قاسىم مىراپ ئۇنى تۇتۇپ قېلىش مۈمكىن ئهمهسلىگىنى چۈشهندى 

 :ۋە
 مهن بىر تهرەپ، مونۇ ئولتارغانالر بىر – دەپ ئورنىدىن قوزغالدى، –! سهل تهخىر قىلىپ تۇر، ئۇكا –

 .تۈگۈننى سهن يېشىسهن. ۇقتهرەپ بولۇپ بهسلىشىپ قالد
 ن؟-مه –
 .ھه، سهن –
 ...ھېچ نهرسىنى ئۇقالمىدىم –
 دېدىدە ياردەمچىلىرىگه مهنىلىك ئىما قىلىۋېدى، ئۇالر ئىلدام چىقىشىپ –ھازىر بىلىسهن،  –

 .كېتىشتى
  مىراپقا غېنى چاقچاققا يۆلهپ دېسىمۇ، كۆڭلى–ئامبالالرغا تۇتۇپ بهرمهيدىغانسىز، -مېنى لوزۇڭ –

  .گۇماندىن خالى ئهمهس ئېدى
مۇ يىگىتۈرگهن يدەپ كۆكسىگه ئۇرۇپ » مهندۇرمهن« سهندەك –:  كۈلدى قاسىم ۋە–! ھا، ھا، ھا –

 قورقامدېكهن؟
كىم بىلىدۇ، بۇ كۈندە ئهمهلدارالرغا ئىشىنىپ بوالمدۇ؟ ئۇالر خۇددى بۆرە ئوخشاش ھېجىيىپ تۇرۇپ  –

 !پاخالننى يهيدۇ
 دېدى قانداقتۇر ئىچكى –بهگلهرگه ئىشهنمهسكه ھهققىڭ بار، ئىنىم غېنى، -ئهمهلدارالرغا، لويه –

ئىدرەكنى -غهيرەتنى، ئهقىل-ۋۇجۇدۇڭغا پۈتۈلگهن كۈچ:  بىلىپ قوي–ئهسرارلىق بىلهن قاسىم مىراپ 
 ...ئورنىدا، كېرەك جايدا سهرىپ قىلىشنى ئۈگهن
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ىغان غېنى تهئهجۈپ ئىچرە ھودۇقۇپ قاسىم مىراپنىڭ ئاغزىدىن بۇ تهرىقه سهمىمىي گهپلهرنى ئاڭل
بۇ تهرىقه چىن ئهسرارلىقنى نۈسرەت خهلپهت، رەھىمجان  ئوخشىغان ئىشهشلىك، . قالغان ئېدى

ھه، بۇ قاسىم مىراپته، . ئىخالس قىلىدىغان كىشىلهردىن ئاڭلىسا غهيرى تهبىىي تۇيۇلماس ئېدى
منىڭ ئوردىسىغىمۇ ئۇددۇل كىرىپ ئۇ شهنگهن يامۇلغىمۇ، دوتهي مهھكىمىسىگىمۇ، غوجا... ئاخىر

غېنىنى ئىككى قېتىم يامۇلغا سوالتقان بىر  يۇرتلۇق رەقىپلىرى ! كېتىدىغان ئىناۋەتلىك مىراپبهكقۇ
ھاشىم باي، ، روزى ئىمام ۋە غوجهك شاڭيۇ ئوخشىغان زومىگهرلهردىن قاسىم مىراپنىڭ نېمه پهرقى بار؟ 

شىغا چىقىۋالغان بۇ لهڭ يهيدىغان سۈلۈكلهرگه زادى ھۆكۈمهتكه خىزمهت قىلغان، خهلىقنىڭ بې
باشقىسى ئهمهس، موشۇ ساالپىتى بار، بىر كۆرگهندىال دىلىغا ياققان ! ئىشىنىشكه بوالمدۇ؟ ياق، ياق

 ..ئادەم ئۇنى خىتايالرغا تۇتۇپ بېرەرمۇ؟ ئۇنى مايلىق سۆزلهر بىلهن ئالدارمۇ؟
 رەنجىش قىلدى غېنىنىڭ –اپ قالدىڭا؟ مېنىڭ سۆزۈمگه ئىشهنمىدىڭغۇ دەيمهن، قوساق تىڭش –

ىگهرىم بولغىنىڭ ئۈچۈن دىلىمغا  قان ج–دىن مهڭپۇڭ ئالغان قاسىم، ئىچكى كهچۈرمىلىرى
 . دېدىدە سىرتقا قاراپ ماڭدى–! پۈككىنىمنى ئېيتتىم، ئىشهنمىسهڭ يولۇڭ بولسۇن

سىل، مىللىي غهزنىدىكى گۆھهر مىسالى، قهلبىنىڭ ئهڭ تۆرىدە ساقلىنىدىغان بۇ تهرقى ئا
ئىپتىخارنى قوزغايدىغان سۆزلهردىن كېيىن گۇمان بۇلۇتلىرى تارقىلىپ دىلى يورۇپ كهتكهندەك 

ئىشهندىم، مىراپقا، «: ئۇ قاسىم مىراپنىڭ كهينىدىن قوغالپ دېگىدەك چىقىپ. بولدى غېنىنىڭ
  .تى تۇرۇپ قالدىدېمهكچى بولۇپ، ئاغزىنى ئاچقان پې» !سىزدەك ئادەمگه ئىشهنمهي، كىمگه ئىشىنىمهن

بىر دەمنىڭ ئىچىدىال يۈزلىگهن ھاشارالرنى تاتلىق ئۇيقىدىن تۇرغۇزۇپ، كهڭ سهيناغا گۈلخانالرنى 
اسىم مىراپ دېگهندەك ق» غوجا كۆرسۇن«يېقىپ ئۈلگهرگهن شاڭيۇ، ئهللىك بېشى، كۆك بېشىالر 

سىمۇ، قۇمسۇق بولغاچقا يهر نهم تارتىپ تۇر. يامغۇر توختاپتۇ. ىغىلىشتىتۇرغان دۆڭرەك يهرگه ي
يامغۇرنىڭ نېمى ۋە سهھهرنىڭ سوغ سهلكىنىدىن ياالڭ كىيىملىك ھاشارالر، . تېيىلغاق ئهمهس

بهزىدە ھاشاردىن . چۈشتىن يۆتىلىشكه باشلىدى-ئۆپكىسىگه سوغ تهككهن قوتاندىكى قويالردەك چۈشمه
» گۇناھكارالرنى«غان قىلىپ قوي» ھگۇنا«قاچقان ياكى بهگ ۋە لوزۇڭالرنىڭ گېپىگه كىرمهي 

تۇيۇقسىز، ھهممه تاتلىق ئۇيقىدا ياتقان چاغدا ئورۇنلىرىدىن تۇرغۇزۇپ، جازااليدىغان، قالغان 
بۇ قېتىممۇ . ۈرىگىنى موجۇشنى مهقسهت قىلىدىغانيھاشارالرغا ئىبارەت بولۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 

ن جازااليدۇ دەپ دەھشهتلىك ھاشارالر بىرە بېچارىنى مهيدانغا چىقىرىپ قامچا ياكى دەررە بىله
 .مهنزىرىنى كۈتۈشمهكته

 . بۇيرۇق قىلدى قاسىم مىراپ–! ئادەملهرنى سوغدا ئۇزاق تۇتماڭالر، باشالڭالر –
 ... جېنىنىڭ بارىچه ۋاقىرىدى كۆك بېشى، ھازىر مونۇ غېنى–! ھهي، خااليىق –

ى ئاڭلىغان ھاشارالر ئۇنى غېنىنىڭ ئىسمىن. نېمه ئۈچۈندۇر كۆك بېشى تېلىققاندەك تۇرۇپ قالدى
 .غۇل بولۇشۇپ تهۋرىنىپ كېتىشتى-جازااليدېكهن دەپ بىلدى، ئهتىمالىم، غۇل

 !ھېمىت باينىڭ ئېتىنى كۆتىرىدۇ... غېنى دېگهن –
 .ۈرەكلىرى ئورنىغا چۈشكهندەك يېنىك تىنىق ئېلىشتىكېيىن ھاشارالرنىڭ يبۇ گهپتىن 

 ھاي، راستمۇ؟ –
 !ت ئهمهس، قوتازنىمۇ دەس    كۆتىرەلهيدۇغېنى ئا. راست بولمايچۇ –
 !ئهته كۈندۈزى كۆرسهك بولماسمېدى –
 !قهۋەتال ئالدىراشقۇ بۇالر. شۇنى دەڭا –
 !كۆتىرەلمهي، رەسۋا بولمېغىدى –

غۇلىسى بېسىلغىچه سۈرەتتهك چىرايلىق، قومۇچ قۇالق، غاز بويۇن، قۇرغۇيدەك -ھاشارالرنىڭ غۇل
ا يېتىلهپ كىرگهن ھېمىت ئېتىنى قىيالمىدى، ئهتىمالىم، چاققان جىرەن قاشقىنى سهيناغ

 .جىرەننىڭ يايلى، كوكۇلىسىنى سۆيۈپ، بوينىدىن قۇچاقلىدى
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 . ۋاقىرىدى مىراپ–! سىيپاپ كهتتىڭا-بولدۇي، ھهجهپ خوتۇنۇڭنى ئهركىلهتكهندەك سىالپ –
 تۆگه قۇشىدەك، شۇ ئارىلىقتا ياالڭ كۆينهك كىيگهن، بىلهكلىرىنى تۈرۈپ، شامدىغايلىنىپ، –
. ۇلۇپ دېگىدەك ئالدىيئۇ ھېمىتنىڭ قولىدىن تىزگىنىنى . لۇڭ بېسىپ مهيدانغا چۈشتى غېنى-لهڭ

جىرەن قاشقىنىڭ گۈلخانالر شولىسىدا ئىپهكتهك تاۋلىنىپ تۇرغان دۈگلهك ساغرىسىنى پهپىلهپ، 
  :ئاندىن نهپهسلىرىنى تۇتۇپ جىم تۇرغان ھاشارالرغا

 !ھهر قايسىڭالرنىڭ مهدەت تىلىشىڭالرغا تايىنىپ، بۇ ئاتنى كۆتىرىمهن، ھهپپائاۋال خۇدا، ئاندىن  –
غېنى ئاتنىڭ مىنهر تهرىپىدىكى ئالدى قولى ۋە كهينى پۇتىنى چاققانلىق بىلهن قاماپ تۇتتىدە 
چېتىغا كىرىۋالدى ھهم شۇنداق تېز ھهرىكهت قىلدىكى جىرەن باشتا تۇيماي قالسا كېرەك، پهقهت 

رگهندىال جۇلقۇندىيۇ، لېكىن كۈچلۈك قولالردىن بوشىنالماي، تهن بهرگهندەك بېشىنى مۈرەدەپ كۆته
ئهلۋەتته، . ۇلقۇنغاندا غېنى سهنتۈرۈلۈپ كېلىپ يهنه قهددىنى رۇسالپ ئالغا چامدىدىيئات . تۆۋەن سالدى

سۈپ، «قاراپ ھاشارالر ئۇنىڭغا مهدەت تىلهتتى، بهزىلهر دەم سالغاندەك نېمىلهرنىدۇر ئوقۇپ، پالۋانغا 
غېنى ئاتنى دەس كۆتهرگهندە بولسا، يېنىك تىنىق ئېلىشىپ، دولقۇندەك، . دەپ نىجات تىلهشتى» سۈپ

 .ئالغا تهۋرىنىشتى
 ئهندى –:  ئون قهدەم سانالغاندا ئورنىدا توختىغان غېنى ھېمىتقا قارىتا–! ئون... بىر، ئىككى، ئۈچ –

 !ۋېتهيداداڭنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن يهنه ئون قهدەم بېسى
 !يارايسهن، غېنى –  

 !ئاناڭغا رەخمهت-تاپقان ئاتا –
 ! يار بولغاي، ئوغلۇم غېنىھئالال –

  .ھاشارالرنىڭ خوشاللىق ئاۋازى كۆككه كۆتىرىلدى، سهينا ھاياجانغا تولدى
ىگىرمه قهدەم باسقان غېنى، كىچىك بالىنى مۈرىسىدىن ئېلىپ يهرگه قويغاندەك، يساناپ تۇرۇپ 

سۈرەن سېلىشىپ، دەۋرەپ بېرىپ غېنىنى -نى يهرگه قويۇۋېدى، ھاشارالر چۇقانقاشقى-جىرەن
 .ئوراۋېلىشتى

 ! ئېكهنسهنيىگىتىنىڭ يىگىت –
 !سهدىقهڭ بواليلى –
 !بىزنى يهرگه قاراتمىدىڭ –

 .بۇ تهرىقه ئېقىدە ۋە ئهينى ۋاقىتتا مهغرۇر ۋە شادىمان ئاۋازالر ھهر تهرەپتىن ياڭرىدى
 دېدىدە يېپىنچاقالۋالغان  بهرقۇت پېرىجىسىنى غېنىنىڭ –وغ تهگمىسۇن، تهرلهپ قاپسهن، س –

ئۇنىڭ سۆزىدىمۇ، ھهرىكىتىدىمۇ ئاپىرىن ۋە تهھسىن . ئۇچىسىغا يېپىپ قويدى، قاسىم مىراپ
 .ئوقۇغانلىغى بىلىنىپ تۇراتتى

 !تونغا مۇبارەك، غېنىجان –
 !كىيگىنى نېسىپ قىلغاي، ئىالھىم –

ھۆرمىتىنى كۆكسىگه سىغدۇرالمىغان، خۇسۇسهن، -ېنىغا بولغان ئىخالسالرنىڭ غدىهقان-ھاشار
كۆز تۇرا قىلغان ئېقىدىسىگه چىدالمىغان شاڭيۇ، ئهللىك » ئوغرىغا«قاسىم مىراپنىڭ بىر لهۋشهن 

  .دېگهننى قىلىشىپ، نېرى كېتىشتى» كۆزۈم كۆرمىسۇن«بېشى، كۆك بېشىالر 
 . دېدى غېنى– بېگىم؟ ئات ئهندى مېنىڭ بولدىغۇ دەيمهن، مىراپ –
 !ۇۋالدىڭدەسهن ئۇت. ھه، ئهلۋەتته سېنىڭ –

 .خهلىق جىم تۇرالماي يهنه سۈرەن كۆتهردى
 !ئۇتقاندا يهنه ھااللالپ ئۇتتى –
 !ھه، قانچه ماختىسا ئهرزىيدۇ –
 !بۇ ئاتزە غېنىغىال اليىقكهندە!... پاھ، پاھ –
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 ...اقلىرى كۈمۈچ يامبۇدەكقۇالقلىرى قومۇچ قهلهمدەك، كۆزلىرى بۇالقتهك، تۇي –
 . ۋاقىراۋەتتى چىدالمىغان ھېمىت–! بولدى قىلىشۇي! بولدۇي –
 !ھه، ئويۇن دېگهننى چىداپ ئويناش كېرەك –
 !چىدىغانغا چىقارغان –

 ...  قويۇۋەتمهيلى"قارغوجىنى"
  .بۇ كۈلكه ھاشارالرغا تهن يېڭىش كۈلكىسى ئېدى. كۈلكه كۆتىرىلدى

 . سورىدى غېنى، كۈلكه بېسىلغاندا–دە؟ سىدىقكام بارمۇ مهشه –
 .باياتىن پهش قايرىپ، سېنىڭ تهلىۋىڭنى قىلدىم. مهن، بار، باالم –

 .جۇل كىيىملىك سىدىق-توپنىڭ ئىچىنى يېرىپ غېنىنىڭ ئالدىغا كهلدى جۇل
 .ۈر، مونۇ ئاتنى قېرىغىنىڭدا مىنىپ يمه. ئۆمرۈڭدە ئاتنىڭ قۇلىغىنى تۇتماپسهن –
 .دىهقان قۇالقلىرىغا ئىشهنمىگهندەك تىڭىرقاپ قالدى سىدىق ئىسىملىك – !نېمه دېدىڭ؟ –
 . دېدىدە، جىرەن قاشقىنىڭ چۇلۋۇرىنى سىدىققا تۇتقۇزۇپ قويدى غېنى–! تۇت، دەيمهن –
 !بارىكالال –
 !ھهشقالال –
 !يىگىتمهرت، پالۋان  –

  .يهنه چۇقان كۆتىرىلدى
 قانچه پۇل –ىغا چۈشتى ئۆڭسۈلى قالمىغان ھېمىت،  دېگهن پېتى ئوتتۇر–! توختا، توختاپ تۇر –

 ...!ئالساڭ ئال،  ئېتىمنى قايتۇرۇپ بهر
 . دېدى غېنى–سىدىقكامدىن سورا، . ئهندى ئات مېنىڭ ئهمهس –
بۇ ئاتنى ئهندى جاڭجۇڭ كهلسىمۇ مېنىڭدىن . غېنى باالم بهرگهن ئات.  تهۋەرۈك ئات–بۇ ئات   –

كچهيگهن قهددىنى رۇسلىدى سىدىق ۋە لىككىدە ئاتنىڭ ئۈستىگه  دېدىدە مۈ–تارتىپ ئااللمايدۇ 
ۈرۈپ  دەپ ي–! خهيىر، يارانالر!  چۇ–: مىندى، ياالڭ پوپۇچ سېپىۋالغان پۇتلىرى بىلهن ئاتنى دېۋىتىپ

 .كهتتى
 .يول بېرىشتى» ياالڭ تۆشكه«ھهممه سىدىق 

 
 بهشىنچى باپ

 
ۇنىڭدەك ئاتالرغا قاراپ ئېيتىلغان بولۇش  دېگهن تهمسىل موش" ئوغۇل بالىنىڭ قانىتى–ئات " 

ئۇ يول . قاشقىنىڭ بۆرە مېڭىشىغا ھهر قانداق ئات ئۆكرەڭ تاشالپ يېتىشهلمهيدىغان-كۈرەڭ. كېرەك
بېسىپ قىزىغانسىرى تىزگىن سىرىپ، بېشىنى ئوينىتىپ، ئىككى يانغا كۆۋۈك تاشالپ ماڭسا 

 كۈرەڭ قاشقىنىڭ ئۈستىدە يېنىك ھىس .قۇيرۇغى بهئهينى لهگلهكتهك لهپىلدەپ كېتهتتى-ياكى
ئاتنىڭ قهدرىنى بىلگهن ئادەم ئۇنىڭ باھاسىغا . قىلىسهن ئۆزەڭنى، يولنىڭ ئۇزۇنلىغىمۇ بىلىنمهيدۇ

كۈرەڭ قاشقىنى بىر ئۈيىر ئىلقىغا تېگىشمىگهن غالدان دوستلۇق ئهقىدىسى ئۈچۈن . قارىمايدۇ
، غېنى كۈرەڭ قاشقىغا شۇنداق ياراشقانكى، كۈرەڭ قاشقا غېنىغا. غېنىغا مىنگۈزۈپ قويغان ئېدى

 .كۆرگهن كىشىنىڭ زوقى كهلمهي قالمايدۇ
ۈرۈشىگه سېلىپ، قىرقا بويالپ كېلىۋاتقان غېنىنىڭ خىياللىرى بۈگۈنمۇ داڭلىق ئېتىنى بۆرە ي

ئاخشام ھاشارچىالر ئارىسىدا قاداق قوللۇق . قهيهردە كىمگه بارىدىغانلىغىمۇ مۇقۇم ئهمهس. چېچىالڭغۇ
تهغدىرىگه تهن بېرىپ، ئۆز ھاياتىغا بېپهرۋا، بېغهم، قانداقتۇر «نىڭ گېپىنى ئاڭالپ، ئۇالرنىڭ دىهقان

شۇ تاپتىمۇ . دانى قايناپ، دەريا بويىغا كهتكهن ئېدىيمهھكۈم ھالىتىنى كۆرۈپ ۋى» تهپسه تهۋرىمهس«
پىكىرلهر -ندەك ئويتهتىگه يهتكىنى بولمايدىغا-قارشى، تېگى-بىرىگه قارىمۇ-ئۇنىڭ قهلبىنى بىر
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 .چۇلغاۋالغان، گويا پىكىرلهرگه جاۋاپ ئىزدىگهندەك قاياققىدۇر كېتىۋاتقاندەك ھىس قىالتتى
بۇ خهق بىلهن نېمه ئىش .  دېگهندەكال مۆلدۈرلىشىپ تۇرۇشىدا"بهرسهڭ يهيمهن، ئۇرساڭ ئۆلۈمهن"

پىچىرلىدى ئۇ كىمگىدۇر  «–! گاراڭلىقنى بىزگىال ئاتا قىلغانمۇ يه، بۇ خۇدا-قىلغىنى بوالر؟ گاس
مۈلۈك يىغىپ، كۆپ خوتۇن ئېلىپ -رىمىز بايلىق توپالپ، ماليۇرت چوڭلى» ئهزىيهت ئېيتقاندەك

» دىرگه تهن بېرىپتهغ«دا بىر تويغىنىغا رازى بولۇپ يىل-چۈمبهغهللهر ئايدا-ۈرسه، كهمبهغهلي
ن ئۈنلۈك چىقىپ كهتكهشكه، بۇ ئويالر ئۇنىڭ ئاغزىدى«!  نېمه ئىش قىالاليسهن؟سۆرۈلۈپ يېتىشسه

بىردىن غېنىنىڭ ئېسىغا كىچىگىدىن، . كۈرەڭ قاشقا شىڭتىيىپ، قۇالقلىرىنى ئويناتتى
ئاخۇنۇمالر تهكرارالپ، ئىسالم دىنىدىكى مۆمۈنلهرنىڭ قۇالقلىرىغا قۇيۇپ -ئىمامالر مۇددەرىس-مولال

مهھكۈملۇققا -ئهڭ قاالق قۇللۇققادېگهن »  بىزنىڭ– كاپىرالرنىڭ، ئۇ دۇنيا –بۇ دۇنيا «: كېلىۋاتقان
شهخسىي غهرەز ۋە . باستىكهلدىدە، ۋۇجۇدىنى غهزەپ تىتىرىگى » پهتۋا«چىرماپ بېرىدىغان 

پاراغىتىنى قوغالشقان روھانىيالر تهرىپىدىن ئىشهنگهن بۇ ساختا -تلىرىنى، ئۆزىنىڭال راھهتئههمهنپ
چه بۇرۇن بۇ خۇراپىي پهتۋاغا ئهستائىدىل يىلون ئ! مۇسۇلمانالرغا ئاز كۈلپهت كهلتۈرگىنى يوقمۇ» پهتۋا«

ئېتىقات قىلىدىغان غېنى بۈگۈن شهك كهلتۈرۈپ، بۇنى تاپقان ساختىپهزلهرگه، ئالدامچىالرغا لهنهتلهر 
ئۇ دىنغا ئالالنىڭ بىرلىگىگه ئېتىقات ! نېمىشكه؟ دىنىي ئېيتىقاتتىن كهچتىمۇ؟ ھهرگىز. ئوقۇدى

پهقهت ھايات، مهئىشهت، مۇسۇلمان ئاتالمىش قان . دۇقىلىدۇ، دىنسىزالرنى يامان كۆرى
قېرىنداشلىرىنىڭ ئېزىلىشى، ھاقارەتلىنىشى ئۇنى ئويغاتتى، ئىنسان مۇناسىۋەتلىرىگه تهنقىدىي كۆز 

مۇسۇلمان بهندىلىرىنى ياخشى كۆرگهن ! ھهجهپ ئىشا«. قاراشنى، ھهق، ناھهقنى ئايرىشنى ئۈگهتتى
 كاپىرالرغا، –نهق ! رالرغا، ئۇ دۇنيادىكىنى مۇسۇلمانالرغا ئاتا قىپتا؟خۇدا بۇ دۇنيانىڭ راھىتىنى كاپى

قايسى كۈنى جۈمه ! توختا، توختا«بېئىختىيار كۈلۈۋەتتى غېنى » !خا-خا- مۇسۇلمانالرغا، خا–نېسىيه 
ھۆكۈمهتنىڭ دېگىنىدىن چىقماس .  خۇدانىڭ ئهمرى–پادىشانىڭ ئهمرى «: قۇتبىسىدا خاتىپ ئاخۇن

. تىت بوالتتى-ئۇ ئويلىسا، ئويلىسا تىت! ېگىنى پۇت قولىمىزنى باغالپ بهرگهنلىكتۇ؟د» ...كېرەك
غازاتنى ئاۋال ئۆز ئىچىمىزدە ئېچىپ، ئهشۇنداق ئېزىتقۇالرنى يوقىتىپ، ئاندىن ياتالرغا تۇتۇش «

ياق، ! ئۇنداقتا ئۆزىمىزنىڭ قېنىنى ئۆزىمىز تۆككهنلىك بولىدىغۇ... قىلساق بولىدىغان ئوخشايدۇ
 "...غا پاتىمىزھ ئالدىدا گۇناھبۇنداق بولمايدۇ، ئالال

غا يېقىن كهلگهندىال ئۇيقىدىن ئىچكى كهچۈرمىلهر ئىلكىدا نۈسرەت خهلپهتنىڭ قوغۇنلىغى
ئۇنى بۇ يهرگه ئات ئېلىپ كهلدىمۇ ياكى ئاتنىڭ بېشىنى . انغاندەك، خىيالدىن باش كۆتهردى غېنىئويغ

 .مهي قالغان ئېدىموشۇ تهرەپكه بۇرىدىمۇ ئۆزىمۇ سهز
تاۋۇزالرنىڭ يوپۇرماقلىرى -قوغۇن: ياشناپ تۇرغان قوغۇنلۇق ۋاشاڭ بولغان-تېخى يېقىندىال كۆكىرىپ

رى يېسىلىشىپ، ئۇ يهر، بۇ يهردە غازاڭلىشىپ، نۆكچه غوللىرى كۆرۈنۈشكه، چۆنهكلهرنىڭ قىرلى
باراڭنىڭ . ىشقا  باشالپتۇىگىلىگهن كهنجه خهمهكلهر ۋە گۈللهرنىڭ نازۇك نۆكچىلىرى قاخشاللىشج

 قوغۇنلۇق شۇ قهدەر –تهمىسى ئېلىپ تاشالنغان، پهقهت سۇپىچه بىلهن ئوچاقنىڭ ئىزناسى قاپتۇ 
 .تتىيخۈنۈك تاشالندۇققا ئايالنغانكى، كۆڭۈل غهشلىگىنى قوزغا

بهلكىم ئۇ . غېنى ۋاشاڭالشقان قوغۇنلۇقتىن كىمنىدۇر ئىزدىگهندەك ئهتراپقا نهزەر تاشلىدى
 قىزى دىهقانىرمىزى گۈللهرگه ياراشقان ساغالم ىلىك باراڭغا، غۇچچىدا ئېچىلغان قتهم: ۇنلۇققاقوغ

بهلكىم چولپان يوق بولغاشقا قوغۇنلۇق بېپهيزە، خۇنۈك، . چولپاننى ئىزدەيدىغاندۇر؟ چولپان يوق
نۈگۈن ئۆستهڭ نۇرانىي ئۈزلۈك ئاقساقال نۈسرەت خهلپهتچۇ؟ ئۇ تۈ... قۇرۇق قاخشال بولۇپ قالغاندۇر؟

ھه، راستال نۈسرەت ! نېمىشكه غېنىغا گهپمۇ قىلماي كېتىپ قالدېكىنه؟. چېپىغىدىن كېتىپ قاپتۇ
ىتىمسىرىغاندەك، غېنى كۈرەڭ قاشقىنى ي! ئهمهسمېدى؟خهلپهت بىلهن كۆرۈشمهكچى، سۆزلهشمهكچى 

ى يېسا تاشقا ئولتاردى يالغۇز دىڭگىيىپ تۇرغان موم ياغاچقا باغالپ قويۇپ، باراڭلىق قىلغان يهردىك
يازدا كهلگىنىدە چولپان قىز موشۇ تاشنىڭ ئۈستىدە ئولتىرىپ بوۋىسىنىڭ كۆينىگىنى ياماۋاتقان (



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 43

يانچۇغىدىن كهشتىلهنگهن تاماكا خالتىسىنى چىقاردى ۋە شۇ ئان موشۇ خالتىغا ). ئېكهن
 .هچتىه كۆڭۈلدىن كئئىزتىراپ كهلتۈرگهن ۋاقى-مۇناسىۋەتلىك ئۆمۈر بويى پۇشمان

» ئېچىلىشقا«،  يېقىندىن بۇ يان شهھهرلىكلهر بىلهن ئارىلىشىپ، كۆزى »رالىقھسه«تېخى  ...
: »لىرىجىسهكچى«پۇلىنى ئهندىال ئېلىشىغا شهھهر باشلىغان غېنى مال بازاردا ئىككى ئاتنى سېتىپ، 

 .ئۈچى، ئاسماندىن توككىدە چۈشكهندەكال پهيدا بولۇشتى» توكۇ«ئۆمهر، ئاۋۇت، ھاشىم 
 قۇماي ئۆلۈك ئاتنىڭ ھىدىنى – دېدى ھهيرانلىغىنى يوشۇرالمىغان غېنى، –! ىلهرەيۋاي، جىسهكچ –

 !سهنلهر قۇمايدىن قېلىشمايسهندە: بىر كۈنلۈك يهردىن ھىدالپ ئۇچۇپ كېلىدېكهن
 !خۇدايىم رىسقىمىزنى سهن توڭ كۆزلهردىن ئېيتىپ قويغاندە. رالىقھداڭگاللىغىڭنى قىلما، سه –
 !ۇغۇڭ تهتۈر ئۆرۈلمىگىچه بىزدىن قۇتۇاللمايسهن، قاشلىقيانچ –

بۇالر غۇلجىنىڭ لۆكچهك، . ئهسهنلىكنى شۇ تېرىققىدە سوراشتى- غېنى بىلهن ئامان"جىسهكچىلهر"
قىمارۋاز گاڭگۇڭلىرىدىن بولۇپ، ئۆمهر دېگىنى بۇالر ئىچىدە ئىناۋەتلىگىرەك، مهرتىرەك بولغاشقا 

مهرنىڭ سايىسىدا جان ئاۋۇت بىلهن ھاشىم ئىككىسى ئۆ. ارىتىدىغانغېنى ئۇنىڭ شۇ تهرەپلىرىنى ي
ھهر ئۈچىلىسى ئهتىگهندە مال بازاردا بېدىكچىلىك قىلىپ، . ھېساپلىناتتى» ىلهرجىسهكچ«باقىدىغان 

 . قىمار ياكى ئاشنا ئوينايدىغانالر–» چهنخۇ«ئىچىپ، كهچقۇرۇندا -چۈشته ئاشپۇزۇلدا يهپ
 دەپ ئالغا چۈشۈپ –! ۈرۈڭالربولۇشمايسهن، يغىچه خاتىرجهم ۇمۇڭدۇيا ر قاتتايىنلىق، مېنى بى –

 .ماڭدى
 قهيهرگه؟ –
 !يۈسۈپنىڭ ياكى ئىسمايىلنىڭ ئاشپۇزۇلىغىدە –
 !لهڭشاڭغا، ماداسىنىڭ ئاشپۇزۇلىغا –

، چۈنكى بۈگۈن غېنىنىڭ »ىلهرجىسهكچ«ناپ چىقىشتى تائامدىن دىتى بار بىر نهچچه ئاشخانىالرنى سا
 ! ئىككى ئاتنىڭ پۇلى باردە– دۆڭ يانچۇغى

 دېدى دىڭگاقالپ، باشقىالردىن قالماي كېلىۋاتقان –! ئهدەپ كهتكىنىنى قاراڭالر» يامپاشنىڭ«مونۇ  –
  . ساڭىچۇي، مهنتهڭما ئارتۇق كېتىدۇ–ھاشىمغا قارىتا، غېنى، 

لىغا قاراپ چىقىرىدىغان ماداسىنىڭ ئاشپۇزۇ» سهكسهن تۈرلۈك سهي«كۈلىشه -ئىلپهتلهر كۈلىشه
 .مېڭىشتى

لهيلىشىپ « ئىلپهتلهر –نهچچه خىل سهيلهر يېيىلدى، نهچچه جىڭ جۈن ھاراقالر ئىچىلدى 
غېنىال ئاشخانىغا قانداق كىرگهن بولسا شۇنداق . دېيىشكه باشلىدى» مهن ساڭا ئېيتاي«، »چالۋاقاشقا

وت چاقناپ كهتكىنى ئۇنىڭ بۇرنىنىڭ ئۇچى سهل قىزىرىپ، كۆزلىرى ئ. ئولتىرىپتۇ» بۇدۇڭتهي«
ئۇ شىر كهيپه . ۋەسكه ساالتتى-بولمىسا، ھاراق ئىچكهنلىگى بىلىنمهتتىيۇ، لېكىن پهيلى بۇزۇلۇپ ۋەس

شۇ تاپتا كوچىغا چىقىپ ئۇچراشقان . پتى بارتوڭتهي قىلىۋەتكهندەكال ئه- ئوڭتهيھهممىنى. بولۇۋالغان
گهن ئهمهلدار خىتايالرنى ئاتسا، ئاندىن، چېرىكنىڭ تۇمشۇغىغا ئۇرۇپ، مىلتىغىنى تارتىۋالسا، كۆرۈن

 .ھاشىم نېمىنىدۇر غىڭشىدى... ئاندىن
  !بۇ سېنىڭ ئاشناڭنىڭ ئۆيى ئهمهس! مىياڭلىمارۇي، يامپاش –
... ئۆز قولى بىلهن شاراپ قويۇپ بېرىدۇ. تاۋىڭ بولسا ئاشنامنىڭكىدە باشالپ بارىمهن، ئۇكا، غېنهم –

 تىلىنى چاينىدى ھاشىم، –! تاۋكا تهييار-، دەتتىكام»ت ئوشۇقتۆر«، »بهش لهڭ«، »چهنخۇ«خالىساڭ 
 :ۋە
 

 ...ئاشنام چهنخۇ ئوينايدۇ
 

 .غىڭشىشقا باشلىدى
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ئىچىپ قىزىۋالغان، شىر كهيپه بولۇۋالغاندىن كېيىن كۆپ .  ھاراق–بۇزۇقچىلىقنىڭ ئىلهامچىسى 
ۋە نه ئهيمىنىش قالمايدۇدە، االر ئويغىنىپ نه ھايا ئىدئادەملهر تهڭپۇڭىنى يوقىتىپ غهرەزلىك مۇد

بۇ ھالهت ئهزەلدىنال مهئىشىي مۇناسىۋەتلهردە روي . پاھىشه، قىمار ۋە ھهتتا جىنايهتكه ئىنتىلىدۇ
تهكلىۋى كهيىپمهنلهرنىڭ » جازىبىلىك«ھاشىم توكۇنىڭ  . بېرىپ كېلىۋاتقان خۇدبىنلىكتۇر

 .ن يايراپ كېتىشكهندەك بولدىتهقاززاسىنى غىدىقلىدى، ئهتىمالىم، ئۇالر بۇ تهكلىپتى-نهپسى
تۈكلۈك مهيدىسىگه ئۇرۇپ، » كاۋا« دېدى ئاۋۇت –ئويۇن دېگهننى، تهكتىگه يهتكۈزۈپ ئويناش كېرەك،  –
 !ئوينىغان- ئوينىغىنىمىز–.  ئاشنىغىمۇ بارىمىز، قىمارىڭنىمۇ ئوينايمىز–

 "گۆش"مهر  دېدى ئۆ–! سهن قۇرۇق چاقماقتىن ئوت چىقىرىدىغان كالۋا! پۇلۇڭ بارمۇ –
 دېدىدە، ئوڭ يامپىشى –! بىزدەك ئوغا بالىنىڭ قوينىمۇ، قونچىمۇ پۇل دېگىنه! ھا، ھا، ھا! ل؟-پۇ –

 . پۇلنى ئېلىپ، جوزا ئۈستىگه قويدى ئاۋۇت–تهرەپكه پولدۇڭالپ تۇرىدىغان چهڭدازىدىن بىر تۇتام تىزا 
 !ئاخشام ياپا كهپتۇدە بۇ كالۋاغا –
 ...ۇرىمىز، بىردە ئۇرۇپ، بىردەبىردە ئۇتۇپ، بىردە ئۇتت –
ئاڭۋاشقا ! ورازدەك ھېمىشهم تاياق يهيسهنغۇ پوقچى خ–ىڭ سۆزىنى بۆلدى ئۆمهر،  ئاۋۇتن–. بولدى –

  . ئورنىدىن قوزغالدى ئۇ–! دېمهيدۇدە، كهتتۇق» كالۋا«بېكار -سېنى بېكاردىن
هرگه بېرىشساڭ مهن  ھاراق ئىچىشسهڭ، سهتهڭل– دېدى غېنى قولىنى شىلتىپ، –! توختاڭالر –

 .قىما دېگىنىڭنى ماڭا دالىۋاي قىلىشما. تهييار
ئۇالر ئارىالپ . ئۆمهر، ئاۋۇتالر كهسپىي قىمارۋازالر. ئىلپهتلهر، بىسى قايتىشقاندەك، جىمىپ قېلىشتى

. دىن ئېدى» تۈلهكلهر«ئۇتۇپ دەندىگهن » شۇركىالرنى«ئۆز ئۆيلىرىدە جهز قۇرۇپ، چوتۇ ئالىدىغان، يېڭى 
خۇسۇسهن، ئۆز ئاغىنه . ىنىڭ كهسكىن رەددىيهسى ئۇالرنىڭ تۇمشۇغىغا مۇش تهككهندەك بولدىغېن

ئۇ مال بازىرىدىال  غېنىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ . ئۆڭگىلىرىنى ئالداپ ئۈگهنگهن ئاۋۇت كالۋاغا ئهلهم بولدىدە
 !دەپ چوت قويغان ئېدىدە» ئۆزەمنىڭ«يانچۇغىدىكى پۇلنى 

 يهنه –ن قورقساڭ بىزنىڭ ئويۇنىمىزغا  قاراپ ئولتار، چوتۇ ئالىسهن، پۇلۇڭنى ئۇتتۇرۇپ قويۇشتى –
 .قاماق سېلىپ كۆردى ئاۋۇت

 .مېنى چوتۇغا قىزىقتۇرالمايسهن –
 . يېپىشقان–كانىدەك يېپىشقىنىمىز . سهنما بۈگۈن بىزدىن ئاسانلىقچه قۇتۇاللمايسهن –
 .غانئاتاپ قوي» ىلهرگهجىسهكچ«مهنما بىر ئاتنىڭ پۇلىنى سهن  –
 !كهتتۇق» دۆڭ شوپاڭغا«ئۇنداق بولسا  –

» خانىقاسى«غېنى شهھهرلىك ئىلپهتلىرىنىڭ رايىغا بېقىپ، شۇ كهملهردە ئىچهرمهنلهرنىڭ 
زاتهن غېنى ئىچىشنى، چېكىشنى موشۇ . بېرىشقا رازى بولدى» دۆڭ شوپاڭغا«ھېساپلىنىدىغان 

باشتا ھهۋەس قىلىپ، ئاندىن كهيپه . هندى  قېتىلغاندىن بۇ يان ئۈگ1»الئۇ دەيۋاڭالرغا«شهھهرلىك 
 تۆكۈس- ئۇنىڭدەك ھهر جهھهتتىن تهل.سۈرۈپ، ئهندى خۇما سۈرۈپ ئىچىدىغان، چېكىدىغان بولۇۋالدى

كه بۇ خىل بۆۋەكچىلىك ياراشمايدىغانلىغىنى، ئاقىۋېتى خهتهرلىك ئېكهنلىگىنى ئېيتىپ، يىگىت
دەپ »  ئاچىدىغان نهرسه بولمىسا، نېمه قىلىسهن؟باشقا كۆڭۈل«: نېسىههت قىلغۇچى جان كۆيهرلىرىگه

. ئۇالر دەلدەڭلىشىپ كوچىغا چىقىشتى... ھهي، ياشلىق، نادانلىق، تهلۋىلىك. جاۋاپ بېرەتتى
ۋە ئاۋۇت » گۆش«بار ئۆمهر » چىلتهنلىرى«گاڭگۇڭلىقتىن تاماسى بار، ئۆزلىرىگه يارىشا تهرەپدار 

ۈرۈش ئۇ ئابروي، مهدەت ۋە ز ياش پالۋاننى يېنىغا ئېلىپ يسىئۈچۈن غېنىدەك كۈچلۈك، قورقۇم» كالۋا«
غېنى بار چاغدا ھهر قاندىغىغا  قىر چىقىرىپ، ئىشهشلىك ھالدا سولخاي يهڭنى . تهماننا ئېدى
 .چىقىراالتتى

 :كىمنىڭدۇر ناخشا ئېيتقىنىنى ئاڭلىدى
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 ...شوپاڭدىن ھاراق ئىچسهم    
 ...شهنسىڭ داڭزىغا يازدى    

 
ۈشسىمۇ، كوچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا يامغۇر سۈيىدىن ھاسىل بولغان قارا پاتقاقنى كېچىپ، گۇگۇم چ  

ئۇ ئىككى كوچىنىڭ . خىرامان ناخشا ئېيتىپ كېلىۋاتقان ئېگىز بوي ئادەمنى پهرىق قىلغىنى بوالتتى
 :قىيىلىشىغا كهلگهندە توختاپ، كىمگىدۇر خىتاپ قىلغاندەك

پۆتۈت قىلساڭ بىر ئۇرۇپال بىقىنىڭنى تېشىپ بىلهي -تۈتھۆ! ھهي، ئۆرۈۋېتىمهن! ئۆرۈۋېتىمهن –
 ...ئۈزۈك قىلىمهن

راسا » ۇزتوڭگ« قهسلهپ يۈرەتتىم، بۇ –» كالۋا«راۋەتتى ئاۋۇت  خوشاللىغىدىن ۋاقى–! مانا-ھه، مانا –
 !راسا سالمايمىزمۇ ھه، غېنى؟! ۋاقتىدا يولۇقتىدە

ئۇ مهس ! ال بولساڭ قېنى مۇشلىشىپ باققىنا ئوغۇل با– كالۋانى سىلكىۋەتتى غېنى، –! تهرنام –
ئاتالغان مهسنىڭ كهينىدىن » ۇزتوڭگ« شۇ ئارىلىقتا –. قا تېتىيدۇبولسىمۇ سهندەك ئون لهيلىۋاش

ئۈچ تهرەپلهپ تهككهن مۇشقا پىسهڭ . سۆزسىزال ئۇنىڭغا يېپىشتى-ئۈچهيلهن يېتىپ كېلىشتىدە گهپ
، ئۇ پهقهت بېشىنىال قاچۇرغاندەك »ۇزتوڭگ«هردى  بقىلمىغاندەك كۆكسىنى كېرىپ بىر پهس تۇرۇپ

بىرى قالپاقتهك ئۇچۇپ بېرىپ، ئهگىز » نوچىنىڭ«سالغا ئاتقاندەك، بىر مۇش ئېتىۋېدى، ئۈچ . قىالتتى
الزا ساتىدىغان -ىغاندەك، كهينىگه، سىركهقالغان ئىككىسى خوراز بازل.  مىلىنىپ كهتتىسۈيىگه

باشلىۋېدى، شۇ ئان تورلۇق مۇش يهنه بىرسىنى تىرىڭڭىدە خىتاينىڭ دۇكىنى تهرەپكه، داجىشقا 
 .ئۇچىرىۋەتتى

 دېگهن پېتى ئۈچىنچىسىگه ھهمال قىلىشىغا ئۈچىنچى –! تىمهن-ۋې-پۆتۈت دېسهڭ ئۆرى-ھۆتۈت –
 :يېلىندى» نوچى«
 

  . چوڭ بۇزۇق–الۇ دەيۋاڭ  1
 

 ...هيمهنئىككىنچى ئالدىڭدىن توغرا ئۆتم... بولدى، جېنىم ئابدۇلكا، بولدى –
بولغاننىڭ » ئهل« دەپ يېقىن كهلگهن غېنى –ىقىز؟ لىڭغا بىرۇغا قول كۆتهردىڭما، ھېجشۇ ھا –

 دەپ، كېسهك تاشلىغاندەك، –!  ئۆگۈزگه چىقىپ كهپتهر ئوينا–بېلىدىن تۇتۇپ دەس كۆتهردىدە، 
 .دۇكاننىڭ ئۆگۈزىگه ئېتىۋەتتى

 ماۋۇ كىسكاشالرنى قارا، –ېقىن كهلدى ئابدۇلال  دېگهن پېتى ي–غېنىمۇ سهنۇي، ئۈنۈڭدىن تونۇدۇم،  –
 ...ئادەمنى بېكار ئاۋارە قىلىپ

 مهستهك قىلىۋېدىڭ، مۇش يهپ سهگىپ كهتتىڭمۇ نېمه؟ –
 . دېدى ئابدۇلال–! سوقۇشسام سهگىپ كېتىمهن، قارا –
 !"توڭغۇز"مۇشتۇڭ ھهزرىتى ئهلىنىڭ گۈرزىسىدىنمۇ قاتتىق ئېكهنا،  –
 ئات كىشنىگهندەك –تۆرتىگه يېتىپ جان بهرمهيمهن، جۇمۇ، -ق تهگمىسه ئۈچتايا-بېشىمغىال تاش –

 . دەپ تهكلىپ قىلدى– خىزمهتته بوالي، ئۇكا، –: ئۈنلۈك كۈلدى ئابدۇلال ۋە
جوۋا، ! ۇڭ ساۋىغاندەك، سالماقلىق مۇش ئاتقىنىڭغا پهيزە قىلدىم، ئوغۇل بالىسهندەي ئهمما. رەخمهت –
 .نى ئابدۇللىغا سۇندى غېنى دەپ چېكىۋاتقان تاماكىسى–

ئۇالر كۆپمۇ . ئىككىسى بىرىنچى قېتىم ئۇچراشقاندىال ئىجىلالشقان مهرتنىڭ دىلى مهرتكه يېقىن
نىڭ ئالدىدا گۈلشهنباغ سهيلىسىدە تونۇشتى ۋە يىلئىككى . بىرىگه يېقىپ قېلىشقان-گهپلهشمهيال بىر

 .ئۇنىڭدىن كېيىن نهچچه قېتىم ئىلپهتچىلىك قىلىشتى
 دېدى كۈلكه –ئىككىنى ئۇچۇقداپ، بىرىنى توۋۋا ئوقۇتتۇڭ شۇما بۈگۈنگه يېتهر، . ن ئارام ئالسه –
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 .ئارىالش غېنى
ۇزنى توڭگ« ئوتتۇرغا چۈشتى يېڭىال –ز، ياقه، ئابدۇلالمنى قويۇپ بهرمهيمىز، مېهمان قىلىمى –

 .، ئۈزىنى ئۆرۈپال»كالۋا«دەپ غېنىنى كۈچهيتمهك بولغان ئاۋۇت » ئۇرىمىز
 ئۇچاڭغا قارىغىنا، پاتقاققا –:  دەپ ئاۋۇتقا ئااليدىدە، ئابدۇللىغا قاراپ–! ۋاي، لهڭمهنتاختاغهي –

 .ۇيۇنغىندەرھال ئۆيۈڭگه باردە ي. ئابدۇلكاچۆمۈلگهندەك بولۇپ كېتىپسهن، 
 .ۇزغا ئىشارە قىلغان چاقچېغى ئورنىغا چۈشكهشكه ھهممه كۈلۈشتىئۆمهرنىڭ ئابدۇللىنى توڭگ

 .ۈسۈپنىڭ ئاشپۇزۇلىدا كۆرۈشمهك بولۇپ ۋەدىلهشتىسى يهتىئۇالر ئ
 

*** 
ھاراقكهشلهر ئۈچۈن دۆڭ ! پاسكىنا قاۋاقخانا بىلهن بېشهم ئايالنىڭ مېهرى كۈچلۈك بولىدىغۇ

باشقا جايالردا ئىچىپ ئاخىرى بېرىپ، دۆڭ . شۇنداق كۈچلۈك بولىدىغان» مېهرى«شوپاڭنىڭ 
غۇلجىنىڭ شهرقىي . ه خۇمادىن چىقمايدىغانالر كۆپ  ئىچمىس2 ياكى سىلهڭ1شوپاڭدىن ئهرلهڭ

 :مهھهللىسىگه جايالشقان بۇ قاۋاقخانىنىڭ ئىشىك ئالدىغا» توپا دەڭ«قىسمىدىكى 
 3سى لهڭ بۇ گائۇ گۇئاڭ، 
 4–با لهڭ بۇ چى چۇئاڭ  

موشۇ ئىچهرمهنلهر، چېكهرمهنلهر، ئوينارمهنلهر توالراق . دەپ خىتايچه يېزىلغان خهت ئېسىقلىق تۇرىدۇ
. نهق ئىچىدۇ، نېسىيگه ئىچىدۇ. ئۇالر بهسلىشىپ ئىچىشىدۇ، تالىشىپ ئىچىشىدۇ. ئهتراپنى ئهگىشىدۇ

 5قهرىزدار بولسا، شهنسىننىڭ داڭزىسىغا. تهرگىنى خىتاي جاڭگۇيدىنىڭ غهللىسىگه چۈشىدۇ-تاپقان
 . ئۇالرنىڭ ھايات چاقى شۇ قېلىپتىال پېقىرايدۇ–چۈشىدۇ 

ئىشتانباغدەك توم ئېشىلگهن . ن بىقسىپ تۈتهكلهشكهن قاۋاقخانىغا كىرىشتىغېنىالر چىراق ئىسىدى
سېسىق ھاراق، . تۈتهك بۇرقۇپ چىقىپ تۇرۇپتۇ-پىلىكلهردىن، خۇددى تۇرخۇندىن چىققاندەك، ئىس

زاغۇننىڭ ئاچچىق ئىسى قوشۇلۇپ شۇنداق قاڭسىق، قهي قىلغىدەك -ئېچىغان سهيلهر بىلهن قىچا
لېكىن دايىملىق . ى، بىرىنچى كىرگهن ئادەم تۇنجۇقۇپ قېلىشى مۈمكىنبهدبۇي ھاسىل بولغانك

سۈرۈشۈپ » پهيزە«چۆپقاتالر ئىپارگۈللهر سايىسىدا ئولتىرىشقاندەك كۈلۈشۈپ، چاقچاق قىلىشىپ 
غېنى بوسۇغىدىن ئاتلىشى بىلهن كۆزلىرىدىن ئاچچىق ياش تۆكۈلدى، قاتتىق . ئولتىرىشىدۇ

 .قهي قىلىۋەتكىنى تاسال قالدىدە، ئۆزىنى تاالغا ئاتتىچۈشكهردى ۋە كۆڭلى ئايلىنىپ 
 خاپا بولدى غېنىنىڭ قىلىغىغا –! نېمه بولدۇڭۇي، سېزىك بولغان خوتۇندەك قهي قىلىپ كهتتىڭا –

 .ئۆمهر
 تهنه قىلدى –! ، ئهھۋالىڭ شۇما؟ جانهن قىزالردەك ئاچچىق بۇسقا چىدىماي قالدىڭا؟»باتۇر«ھه،  –

 ."كالۋا"ئاۋۇت 
 دېدى، كۆزلىرىدىن چىققان ئاچچىق ياشنى سۈرتۈپ، –! ن سهنلهر ئوخشاش مهخلۇق ئهمهستهمه –

 .غېنى
 دېدى ئۆمهر –دۆڭ شوپاڭغا ئااليتهن كېلىپ، ئهرلهڭدىن قاقماي كهتسهك ئۇيات بوالر، باتۇرۇم؟  –

 . تۈڭلۈكتىكى توقۇمنى ئالغۇزىۋەتسهك ئىس ئۇرمايدۇ–يېلىنغاندەك، 
تۈڭلۈكنى -كىچىككىنه يامغۇر يېغىۋېدى، ئىشىك. ققا كايهكخىتاي خهق دېگهن سو –

 . كايىغاندەك قىلدى ئاۋۇت–! دۈملهۋەتكىنىنى قارا
______________ 

  ئىككى سهر–ئهرلهڭ  1
  تۆرت سهر–سىلهڭ  2
 تۆرت سهر ئىچسهڭ بېكهتتىن ئۆتهلمهيسهن 3
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 !سهككىز سهر ئىچسهڭ ئورنىڭدىن تۇرالمايسهن 4
 .ه يازىدىغان تىزىمىغا نېسىي–داڭزىسىغا  5
 
 

سۇال بىلهن تۆرت سهردىن تىكتۇرما قىلىشقا كۆندى -ساال. ئىلپهت دېگهننىڭ رايىنى قايتۇرماق تهسقۇ
 .غېنى

تۆرىدە » داڭزىنىڭ«ئۆمهر بىلهن ئاۋۇت قاۋاقخانىچى الئۇ ۋاڭنىڭ قهرزىنى ۋاقتىدا تۆلهيدىغان 
 بولغاشقا ئۇالرنىڭ ئىلتىماسىنى رەت ئىسىملىرى يېزىقلىق تۇرىدىغان ئىشهشلىك چۆپقاتلىرى

قىلماي، تۈڭلۈكنى يېپىپ قويغان پاختىلىق كونا چۈشهكنى ئېچىۋېتىپ، ئۇالرغا كىچىگىرەك ئوڭچه 
تۈڭلۈك ئېچىلغاندىن كېيىن بىقسىغان قويۇق تۈتهك بېسىلغاندەك . جوزىنى بوشىتىپ بهردى

كۆزلىرى، اليقا سۇدىكى -ەملهرنىڭ ئۈزبولدىيۇ، لېكىن شوپاڭ ئىچىدىكى ماناندا  ئولتىرىشقان ئاد
ئۇالر چالۋاقىشىپ سۆزلىشهتتى، نېمىلهرنىدۇر بهسلىشهتتى، . ئهكسىدەك، گىرىمسهن كۆرۈنهتتى

 .ئۇچى يوق ناخشىالرنى باشالپ قويۇپ، ئاخىرىغا يهتكۈزمهيال، يېڭىنى ئېيتىشاتتى-كۈلۈشهتتى، باش
، مايلىشىپ پاقىراپ، سىلىقلىشىپ كهتكهن ۇيۇلمىغانىڭ بۇيرۇتمىسى بويىچه ھېچ قاچان يئۆمهرن

ھېجىرالرغا تۆرت سهردىن جۈڭ، يهنه شۇنداقال ياغلىشىپ، قاسناقلىرى كىرلهشكهن ساپالغا تۇزلىغان 
 . كهلتۈردى1دۇفۇالرنى-پوچاق، ئېچىتقان سامساق، جۈسهي، چىلهڭ

ىساقما ھېچ كىم غىڭ جاقىر-بۇ يهرنىڭ ھاۋاسى كهڭ، قانچه ۋاقىراپ! ئىچهيلى، جورىالر، ئىچهيلى –
 دەپ بېشى تاقىر، ئۈزى ياغلىق قاپاقتهك پاقىراپ تۇرغان –قىلمايدۇ، قانداق دېدىم، ۋاڭ جاڭگۇيدا؟ 

 .بهدىنى كۈپتهك دۈگلهك خىتايغا قارىدى ئۆمهر
 . دېدى قاپاقلىرىنى مۇشتۇمدەك تۈرگهن ۋاڭ–! ئىچسۇڭ، كهتسۇڭ –
 . دېدى غېنى–تېپىسهن، شۇنداقمۇ  جاڭگۇيدا؟ يانچۇقالرنى تازىاليسهندە، ئاندىن دۇبۇرغا  –

 :قاشقا باش خىتاي چاشقاننىڭكىدەك مىتىق  كۆزلىرىنى غېنىغا قادىغىنىچه تۇرۇپ قالدى
 ئۆزىگه ئىشهنگهندەك ئۇتتۇر چىشلىرىنى –قوغاليدۇ دېسۇڭ، يهنه كهلسۇن دەيدۇ، :  بىلىدۇ شۇمهن –

 .ھىڭگايتىپ كۈلدى، قاۋاقچى خىتاي
، دېدىدە ھېجىردىكى ھاراقنى زەردە »تۇلۇم چاشقان«پوستىغا راسا كىرىۋاپتۇدە، مونۇ بىز خهقنىڭ  –

چۇرۇڭالرغىمۇ قۇالق -ئهتراپتىكى ۋاراڭ. قىلىپ ئىچىۋەتتى غېنى، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسه خۇش ياقمىدى
بهلكى . سالماي، بۇ يهرگه كىرىپ قالغانلىغىنى ئۇنتىغاندەك بىر قىياپهتته جىم بولۇپ كهتتى

ئېشهكمۇ تۇرمايدىغان -دېگهندەك، مونۇ ئادەم ئهمهس، ئىشت» پىتىڭ قارغا بولسا يېيىشىڭ تېزەكئىل«
ئۆزى كايىۋاتقاندۇر؟ ياكى ھاراق ئىچىپ -سېسىق، مهينهتچىلىككه كهلگىنىگه ئۆكۈنۈپ، ئۆزىگه

س، پالئولتىرىشقان ياشالرنىڭ گۈلدەك ئۆمرىنى، تهكرارالنمايدىغان ياشلىق باھارىنى موشۇنداق ئى
  زېهنىنى بۇلغاپ ناكالىشىشىغا كۆيۈندىمۇ؟-ۇزخانىدىنمۇ بېتهر ھاراقخانىدا ئۆتكۈزۈپ، ئهقىلتوڭگ

___________ 
 . سهيلهرنىڭ نامى–دۇفۇ -چىلهڭ 1
 

وجايىنالرچه نهزەر تاشالپ تۇرغان يالغۇز بىر ھاراق كۈپىگه يۆلىنىپ، ئهتراپقا خياكى بولمىسا ئهۋۇ 
سالداپ زەھهرلهپ، خۇماش قىلىپ، كېرەكسىز مهخلۇقالرغا -الداپئ» چهنتۇالرنى«خىتاي شۇنچه 

  .ئىچىدىن تىتتىت بولۇۋاتقاندۇر؟ ھهر ھالدا چىرايىنى ئاچماي ئولتاردى-ئايالندۇرغانلىغىغا ئىچ
 تهنه قىلدى –! رالىق، دېمىڭ ئىچىڭگه چۈشۈپ كهتتا؟ھئاپاڭنى سېغىنىپ قالمىغانسهن، سه –

 .ئاۋۇت
 . دېدى ئۆمهر– پۇشقان بولسا، ئۇكا، ئۆيگه كېتهيلى، بۇ دىمىقتىدا ئىچىڭ –
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 ئاشنام نهكهتتى، بالىخان،... ئا

 ...شاياغا كهتتى
 

 ...ۈرۈڭالر، ئاشنىغا كهتتۇقي –
» ئاشنا«ئۇ پهقهت . ھاشىم توكۇنىڭ تىلى مۇنهكلىشىپ، سۆزىنىڭ ئاخىرىنى ئۇالشتۇرالمىدى

  .تتىيئىبارىسىنى تهكرارال
 : غېنى ئورنىدىن تۇرۇپ مېڭىشىغا، كىمدۇر–! كهتتۇق... ىدېمىم سىقىلىپ كهتت –
 !ساراڭ شويىنىڭ چېرىكلىرى –
 ...ئۇ راسا قاندىن! ھېلىقى بولۇسقۇ –

ئۇڭغىچه مهخسۇس تىكىلگهن چېرىك كىيىملىك بولۇس ۋە ئۇنىڭ كهينىدە قوچاقتهك ياسانغان 
شۇ .  تۇسۇق كىرىپ كېلىشتىچىرايلىق ئىككى چېرىك، ئۇالر بىلهن بىلله غوجهك شاڭيۇنىڭ ئوغلى

ئۇنىڭ تهلۋە قىلىقلىرىدىن بېزەر ( ۋالىسىنىڭ ئوغلى شويى –ۋاقىتالردا ئىلى ۋىاليىتىنىڭ دوتىيى 
قىلىدىغان قىلىق تاپالمىغاندەك ) دەپ ئاتايدىغان» ساراڭ شويۇ«بولغان خهلىق ئۇنى  

پ تاپقان شهخسىي ىئۇيغۇر بالىلىرىدىن تهرك) بېساقال(ئهللىكچه ياش، چىرايلىق -قىرىق
بىر تهرەپتىن ساراڭ شويىنى مۇھاپىزەت » مۇھاپىزەتچىلهر«بۇ شهخسىي .  قۇرغانمۇھاپىزەتچى ئهترەت

ئهگهر، ساراڭ . بۇزۇقچىلىقلىرىغا ھهمدەم بولۇشاتتى-قىلىدېكهن، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇنىڭ پاھىشه
 –چى مۇھاپىزەت» تېكىز«ئهشۇ شويى كوالسكىدا، ئاتلىق ياكى مهپىدە سهيله تاماشىغا چىقىدېكهن 

دەبه بىلهن -تىنال كوچىالرنى بوشاتقۇزۇپ، دەبيىراقاپ مېڭىشىپ، دغكهينىدە قو-چېرىكلىرى ئالدى
شۇ » چهنتۇالرنى«ساراڭ شويىنى كۆرگهندىال توختاپ باش ئېگىپ ھۆرمهت بىلدۈرمىگهن . ماڭىدىغان

ئهگهر ساراڭ شويىغا قاراپ، . تتىيهردىال قامچىالتتى ياكى بىر نهچچه كۈن سهيىسىگه ئىشلىته
بهگدىنمۇ غالچىسى . زىندان-ئۇقۇشماي كۈلۈپ قويغان كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي، ئۇنىڭ ئورنى يامۇل

نىڭ باشلىغى مۇھاپىزەتچىلهر. دېگهن گهپ بارغۇ» بۆكىنى ئهكه دېسه بېشىنى كېسىپ كېلىدۇ«يامان، 
ى قىلىدىغان، ھهتتا لومودىلىق  ، ساراڭ شويى بىرنى دېسه ئونن1ڭبولۇس ئىسىملىك پهيجا

مۇرتهد، ئادەملهرنى قورقىتىپ پۇلىنى ئېلىش، خالىغانچه » قىزىل كۆز«ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆتهيدىغان بۇ 
ئهشۇ قىزىل كۆز، قۇش ... ۈرىدىغانيزورلۇق قىلىش بىلهن شۇغۇللىنىپ، ھهممىال يهرنى تىمىسقىالپ 

ىيىم بولۇس شوپاڭنىڭ بوسۇغىسىنى بۇرۇن، دوقا ماڭالي، ئات ئۈزلۈك، ئۈستىدە چېرىك ك
 :ئاتلىمايال-ئاتال
قاينىغان قازانغا سوغ سۇ .  دەپ سورىدى، مهيدىسىنى كهرگهن ھالدا–غېنى ئوغرى بارمۇ؟  –

جىتلىقنى سالماقلىق -بۇ جىم. قۇيغاندەك، باياتىن قايناپ تۇرغان شاۋقۇن بىردىن جىمىپ قالدى
 :ئاۋاز بۇزدى

 
__________________ 

 . ۋزۋود كوماندىرى–ىڭ پهيج 1
 

 . ئىككى قهدەم ئالغا چىقتى غېنى–! غېنى دېگهن مانا مهن –
 . خىتاي ئهمهلدارلىرىغا قىياسهن بۇيرۇق قىلدى بولۇس پهيجاڭ–! ئالدىمىزغا چۈشۈپ ماڭ –
  ئالدىڭغا چۈشۇپ ماڭىدىغان ئويناش قىلىپ، تۇتۇلۇپ قالغان خوتۇنىڭمېدىم؟ –

قومۇچالر -ه شۇنداق كۈلكه كۆتىرىلدىكى، ھهتتا ھاراقتىن بوشىغان قاچاغېنىنىڭ زەردىلىك  تهنىسىگ
 .جاراڭالپ كهتتى
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. ڭا دېۋەيلىدى ئىزا ئهلهمدىن تىتىرىگهن بولۇس پهيج–! ھوش كالالڭ بىلهن سۆزله، ئوغرى –
غېنىنىڭ ئۈز تۇرا » ئوڭ قانىتى«ۈرگهن بۇ ساراڭ شويىنىڭ ئهتكهن بولۇپ ي-دېگهن، ئهتكىنى-نىدېگى
ئۇ ئۆزىنى ئوڭالپ، . هندىلهرنىڭ كۈلكىسى ئۇنىڭغا ئهلهم قىلغان ئېدىدىيهسى، خۇسۇسهن، مونۇ كۈشدرە

 :زەربىگه تهييارالنغىچه غېنى ئىككىنچى سۆز پهشۋاسىنى بهردى
دەيدېكهنسهن، ئوتتۇز » ئوغرى«ئۈچىنچى قېتىم . دەپ ئىككى قېتىم تىلغا ئالدىڭ» ئوغرى«مېنى  –

 !چىقىرىمهنئىككى چىشىڭنى سوڭۇڭدىن 
 . دېدى بولۇسنىڭ كهينىگه ئۆتۈۋالغان تۇسۇق–ڭ، ىلىنى تونۇمايۋاتىدۇ، بولۇس پهيجابۇ، بۇ دودەن س –
قوينۇڭدىكى خوتۇننى ! بولۇسنىڭ ئاغزىنى مايالپ، ئۇنى قالقان قىلماي، بۇ ياققا چىق، تۇسۇق –

 ئهته مال بازارغا چىقىپ، بىر تارتقۇزۇپ قويغان ئادەم، قىز ئهپقېچىپ نېمه قىالتتىڭ؟ ئۇنىڭدىن كۆرە
  ! سېتىۋالدە، شهھهرنى بوشاتيئاختا تهخه

يوقاتماسلىققا تىرىشتى، ئۇ » ساالپىتىنى«ڭلىك بولسىمۇ ھېجايدىيۇ، پهيجا. اڭرىدىيهنه كۈلكه ي
  :ئۈنىنىڭ بارىچه

 .ئىبارىسى ئۇنىڭ ئاغزىدا قالدى» ئوغرى «–... ئو. ماڭامسهن يوقمۇ –
 نهگه؟ –
 .تتى، دوتهي يامۇلىغانهگه بوال –
مېنىڭ ئۇ يهردە نېمه كېرىگىم باركهن؟ ساراڭ شويىنىڭ بېلىنى تۇتۇپ، بېشىنى يهلپۈيدىغان  –

 ئهللىك لهلىگۈشلىرى ئازلىق قىلدىمۇ؟-قىرىق
ئۇنىڭغا قوشىال ئىككى . بۇ زەردىسىگه چىدالمىغان بولۇس ئاچچىق ھهسرىتىدە غېنىغا ئېتىلدى

بىرلىشىپ يېپىشتىيۇ، خادا تاشتهك تىك تۇرۇۋالغان غېنىنى بىر چېرىك ۋە تۇسۇقمۇ » تېكىز«
ئورنىدىن » ئوغرىنى«تۆرت ئادەم يېپىشىپ، تېچ تۇرۇپ بهرگهن بىر . قهدەممۇ قوزغىتالمىدى

بولۇس «غاندا تىك تۇرىدىغان ھهممه ئىسمىنى ئاڭلى!... قوزغۇتالمىسا نېمه دېگهن رەسۋاچىلىق
 بولغىنى قېنى؟» ڭپهيجا

 !نۇ چۆرەدەپ تۇرۇشقان رودۇپايالرنىڭ زاڭلىق كۈلكىسىگه ئۆلهيمۇ تېخىخهپ، مو –
ڭ ئهندى قۇرالىغا تايانماق بولدى، ئهتىمالىم، تاپانچىسىنى قېپىدىن كۈچ ئېلىشالمىغان پهيجا

دەپ ئىڭراپ، تولغىنىپ » ۋاي، قولۇم«چىقاردىيۇ، لېكىن شۇ ئان قولىدىن ئۇچۇپ كهتكىنىنى سهزمهي 
 .كهتتى

ېنىنىڭ ئاياق پهشۋاسىدىن ئۇچۇپ بېرىپ، ئاغزى ئوچۇق تۇرغان ھاراق كۈپىلىرىنىڭ بىرىگه تاپانچا غ
 .چۈشكهن ئېدى

دەپ » باپلىدىڭدە«، »ياشاپ كهت«. بهزىلهر. بۇ قېتىممۇ غېنىنى ئالقىشلىغاندەك چۇقان كۆتىرىلدى
 .ۋاقىراشتى

 .تتى ئۆمهر دەپ غېنىنىڭ پېشىدىن تار–ئاستا كېتهيلى، ئۇكا، . ئهندى، يېتهر –
  ".كالۋا" دېدى تهشۋىشلهنگهن  ئاۋۇت –! قانچه دېگهن بىلهن ھۆكۈمهت ئادىمىدە –
  . پىسهڭ قىلمىدى غېنى–! قورقۇشساڭ كېتىشىۋەر –
ننىڭ ئهپتىدىن ھېلىغۇ چهنتۇ  ئىلتىماس قىلدى قاۋاقچى خىتاي، غېنى–سهن كهتسۇڭ، ئۇكاڭزا؟  –

توڭتهي -وپىالڭ چىقىرىپ، ھهممىنى ئوڭتهيڭ ئېكهن، شويى كهلسىمۇ بۇ قهيسهر تپهيجا
 .قىلىۋېتىشىگه كۆزى يهتكهنلىكتىن

سوقۇپ -قېرىنداشلىرىنى ئۇرۇپ-لويىالرنىڭ تاپىنىنى ياالپ، كۈندۈزى ئۆز قان-كېچىسى شويى –
 –! بوسۇنچى قىلىپ كۈن كۆرگىچه ئىشتانباققا بوغۇلۇپ ئۆلسهڭچۇ، خىتاي گهندىسىنى يېگهن ئىپالس

لهڭ بېسىپ، -ن كۆينىگىنىڭ ئىزمىسىنى ئېتىپ، پهشمىتىنى مۈرىسىگه تاشالپ لهڭدېدىدە، ماداخا
 :ئىشىك تهرەپكه ماڭدى غېنى ۋە بوسۇغىدا توختاپ
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 دەپ خىتاپ –! ڭئوخشاش تاپانچاڭنى كۆرگهنال ئادەمگه تهڭلهۋەرمه، قىزىل كۆز پهيجاپالپىستهككه  –
 .قىلدى ۋە پهش قېقىپ چىقىپ كهتتى

 
**** 

! خامۇشىراق بولىدىغۇ-هقلى كوتاپاراسىتى كام، ئ-قۇۋىتى زور ئادەملهرنىڭ پهم-ردا كۈچكۆپ ۋاقىتال
پاراسهت قوشۇلۇپ -غهيرەت ۋە پهم-كۈچ:  تېخى ياش بولسىمۇ غېنىدا ھهر ئىككى خىسلهت،ممائه

 ھهر –كۈچ -سۆز، كۈچكه-سۆزگه. كهلگهنلىكتىن ئۇنىڭ ئىنسانىي سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ تۇرىدىغان
 .ھېمىشهم تهڭپۇڭئىككىلىسى 

ه ئهتىسىال ئشىكايهت مهركهزلىرىدىن بىرى بولغاشقا ئاخشامقى ۋاقى- شهھهرنىڭ غېۋت"دۆڭ شوپاڭ"
ھۆكۈمهتنىڭ .  شهھهر بويالپ تارىلىپ، كۆپنى كۈلدۈرۈپ، ھهممىنى دېگىدەك خوشال قىلغان ئېدى

. ، ئىشهنمىگهنلهرمۇ بارئىشهنگهنلهرمۇ بار. ئىشهشلىك ئادىمىگه سۆز قايتۇرۇپ، ئۇنى ھاقارەتلىگهن
مىللىي ھىسسىياتى بارالر غايىۋانه غېنىغا ئاپىرىنالر ئوقۇيدېكهن، مىللىي مۇردەتلهر، ئازغۇنالر 

» شهخسىي توقۇنۇش«ھۆكۈمهت دائىرىلىرى بولسا مهسىلىگه .  دەپ ئهيىپلهشتى–» دودەن«غېنىنى 
» پېيىنى قىرقىش«يېزىپ، ۋاقتىدا دەپ قارىماي، چوڭقۇرىراق تهھلىل قىلىپ، غېنىنى قارا داڭزىغا 

غهزەپناك بولغان ساراڭ شويى ئون نهچچه مۇھاپىزەتچى چېرىكلىرىنى . ئۈچۈن تاپشۇرۇقالر بېرىشتى
پېرەڭ -كېلىپ تېخى تارقاشمىغان ھاراقكهشلهرنى تېرە» دۆڭ شوپاڭغا«قۇرالالندۇرۇپ شۇ كېچىسىال 

ئۆتهڭلهرنى، تونۇش بىلىشلهرنىڭ -رلىق دەڭقىلغاندىن كېيىن، غېنى بارىدۇ دەپ تهخمىن قىلغان با
كۆپلىگهن ئادەملهر شاپىالق يېدى، مۇش يېدى، . توڭتهي قىلىشتى-جايلىرىنى ئاختۇرۇپ ئوڭتهي-ئۆي

ھېچ كىم كۆردۈم . لېكىن غېنى تېپىلمىدى. »يېلىمالشتى«قامچا يېدى، تۈكۈرۈكتهك ئۈزلىرى 
 .دېمىدى

ئېتىنى توقۇپ، ئهندىال ئاتالنماق بولۇپ .  كهلدىدە»توپا دەڭگه«غېنى شوپاڭدىن چىقىپ، ئۇدۇل 
 .ھۆمۈدەپ كېلىشكهن ئىككى ئىلپىتى تهڭال ئاتنىڭ تىزگىنىگه يېپىشتى-تۇرۇشىغا ھاسىراپ

 .كالالمنى چورت ئۈزۈۋەتسهڭمۇ، سېنى بۈگۈن ئۆيۈمدە قوندۇرماي قويۇپ بهرمهيمهن –
نكى قهيسهرلىگى ئۈچۈن باالمنى سويۇپ، ئۇنىڭ بۈگۈ. باتۇر بۈگۈن مېنىڭ مېهمىنىم بولىدۇ! ياق –

  .بېشىدىن سهدىقه قىلىشقا تهييارمهن
ڭ ياسالما تهكهللۈپىنى  دېدى ئاۋۇتنى–ۆزەڭنىال سويايلى، باالڭنىڭ گۆشى نېمىگه يېتىدۇ، ئ –

 .سهزگهن غېنى
 ...سهدىقه بوالي... مهيلى، مهيلى –
 بۈگۈنكى كۈن –ئۆمهر، «ى لكىۋەتت كالۋانى سى–! توختىغىنا، نهدىكى ياپتا گهپنى قىلماي –

سېنى موشۇنداقال قويۇپ بېرىشكه، . غا بىلهن ئۆتتى، ھېچ  بىر جۇڭ سۈرۈشهلمىدۇقغهۋ-جېدەل
 !ئهزبىرايى خۇدا، كۆڭلۈم تىنمايدۇ، ئۇكا

 . دېدى جىددىي ھالدا غېنى–! باشالر-ھاراقنى توال ئىچىپ، ئهقىلدىن ئېزىپسىلهر، قاپاق –
 . دېيىشتى چاال مهسلهر–ھه نېمه بوپتىمىز  –
ساراڭ شويىمۇ . مغا چۈشهرپىيىھېلىقى بولۇس دېگهن شوۋەك كۈچۈكلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ مېنىڭ  –

 ...بىلله ئاتلىنار تېخى
 .ئۇالرنىڭ مهسلىهىتى پۈتمهي، چوڭ كوچىدىن ئاتالرنىڭ دۈپۈرلىشى ئاڭالندى

 ...لى كېتهي–، »كالۋا« دېدى ھودۇققان ئاۋۇت –! ئهشۇالر، ئهشۇالر –
ئهگهر دوقۇرۇشۇپ قالغىدەك بولسا . مهنما يولۇمغا ماڭاي. مېنى دەپ باالغا قالماڭالر. تار قىلىڭالر –

 ...ئات ئۈستىدە سىنىشارمىز
 ئۇ –! جۈرى، بۇ ياققا.  شويى ۋاققىدە ئېتىۋېتىشتىن قايتمايدۇ– تېرىكتى ئۆمهر، –! ساراڭمۇ سهن –
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 .  ئالدىۇلۇپ دېگىدەك ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى قولىغاي
مهھهللىسىدىكى ئۆيلىرى قاتار، شىنادەك قويۇق، خالتا كوچىنىڭ تاقىلىشىغا » قارا دۆڭ«ئۇالر 

قوۋۇقتىن غېنى -پاكا قوش. سېلىنغان تام ئۆينىڭ ئىشىك ئالدىغا كهلگهندە باش توخۇ چىللىدى
 ئاران توقۇملىرىنى سىرىپ ئېلىۋەتكهندىال،-كۈرەڭ قاشقىنىڭ ئېگهر. ئېگىلىپ ئىچكىرى كىردى

ئارام سهرەمجان، ھهتتا ھويلىنىڭ -سىرتى خارابى كۆرۈنگهن ھويال. قوۋۇقتىن سىغدى-دېگهندە قوش
قوش مومشام يېقىلىۋېدى، چاسا كهلگهن ئۆي ئىچى يالتىراپ . بىر چېتىدە ئهپچىل ئوقۇرما بار ئېكهن

قومۇچالر - پىڭالر، قاچاجۈپ-يوتقانالر، جۈپ-مېهراپچه ئويۇقالردا ئادەم بويى كۆرپه: كهتكهندەك بولدى
تامالردا زىلچه گىلهملهر، خانا چۆرىسىگه بولسا زەدىۋال ئېسىلغان بولۇپ، ھويال تهرەپكه قارايدىغان 

 بۇالرنىڭ ھهممىسى مىللىي خۇسۇسىيهتكه رىايه –ئىككى دېرىزىگه گۈللۈك پهردە تارتىلغان 
دەك، خانه ئوتتۇرىسىغا قويۇلغان خۇددى مېهمان كېلىشنى كۈتكهن. قىلىنغانلىغى بىلىنىپ تۇرۇپتۇ

جوزىنىڭ تۆرت . بىلهن يېپىپ قويۇپتۇلوڭگا يېمىشلهر تىزىلىپ، ئاق -دۈگىلهك جوزا ئۈستىگه يهل
 ئۆي كهيپىياتى –تهرىپىگه قېلىن كۆرپىلهر سېلىقلىق، يۆلهنسهڭ مامۇق ياستۇقالرمۇ بار 

 .ئارامۇجانلىققا تهكلىپ قىلغاندەك
 دېدى ئۆي –سىل خوتۇن ئوخشايدۇ،  خېنى ئې–ئۆينىڭ ئانا بۇ نېمه بولسا شۇ بولسۇن،  –

 .سهرەمجانلىغىغا ھهيران بولغان غېنى
 . دەپ مىيىغىدا كۈلدى ئۆمهر، ئىچكهركى ئۆيگه كىرىپ كېتىۋېتىپ–سىل، قىزى ئانىسىدىنمۇ ئې –

. پهشمىتىنى يانغا قويۇپ، ياستۇققا يۆلهندى. سۆزىنى ئاڭلىماسقا سالدى» كالۋانىڭ«غېنى 
ۈرىگى ئويناپ، ئىختىراسلىق تۇيغۇالرغا بېرىلىدىغان پهيتلهرمۇ چوكاننىڭ ئېتى چىققاندا ي-ىزق

چوكانالرنىڭ ئالدىنى توراپ، جااللىرىنى كۆرگهن -بۇرۇتى خهت تارتقان چاغالردىال قىز. بولىدىغان
گۈلهڭگۈچ بولۇپ، چاشتهڭگىسىنى قىيىۋالىدىغان، تۇيۇقسىز تام ئاتالپ باغالردا پهيدا بولۇپ، 

مهھهللىنىڭ قىزلىرى ئۇنىڭدىن . چوكانالرنى قورقىتىدىغان ئادىتى بولىدىغان-ئويناۋاتقان قىز
كىچىك باال چېغىدا شوخلىغى ئۈچۈن دادىسىدىن .  قايرىلىپ كۆرگۈسى كېلهتتى،مماهئ. ئهيمىنهتتىيۇ

تىنى تىلغا ئاالتتى تاياق يېگهن چاغلىرىدىمۇ، ئاكىلىرىنى ياردەمگه چاقىرماي، ھهمشېرىلىرىنىڭ ئې
 :ئۇنىڭ قۇالقلىرىغا ئايال كىشىنىڭ ئاۋاز كىردى... ۋە شۇنىڭدىن ئاغرىغى بېسىلغاندەك قىالتتى

 ئۇخالۋاتىدۇ، مهرىيهمنى سۈرۈشته قىلىپ قالدىڭا؟. ە، ئۆيدە-ھه –
 ...سۈرۈشتۈرسهم نېمه بوپتۇ –

 .قۇالقنى ھهر قانچه دىڭ تۇتسىمۇ، ئاخىرىنى ئاڭاللمىدى غېنى
 ئېگىز بوي، ئۇنىڭ كهينىدىنال. نى ئاچتىداستۇرخان ئۆتمهي ئۆمهر قايتىپ كىرىپ، جوزىغا يېپىلغان ئاز

وراز رىنى يېپىپ تۇرغان، قۇالقلىرىدا خوسما قويۇلغان قاشلىرى، قاپاقلىئات ئۈزلۈك، قېنىق ئ
 تۇرغان تاجىسىدەك ئالتۇن زىرە، ئۆز چېچىمۇ ياكى ئۇالقمۇ، ئىككى ئۆرۈم چېچى تاپىنىغا چۈشۈپ

ئاقپىشما ئايال كىرىشى بىلهن بىر قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ، ئىككىنچى قولى بىلهن چېچىنىڭ 
ىدىن ھهر قانداق بهخهست ئۇچىنى تۇتقان ھالدا شۇنداق تازىم قىلدىكى، ئۇنىڭ نازكهرەشمىلىر

 .ۈرىگى ئاغماي مۈمكىن ئهمهسكىشىنىڭ ي
ۈپىنى ئاڭلىمىدى، ئهتىمالىم، ئايالنىڭ دېگهن تهكهلل» خۇش كهپسىز«غېنى لېۋەن ئايالنىڭ  

ئۇ ھهتتا شامال ئۆتۈپ كهتكهندەك يېنىككىنه . سۈرۈشتىگه، جىلۋىسىگه مهپتۇن بولغاندەك قاراپال قاپتۇ
 .دەسسهپ چىقىپ كهتكهن ئايالنىڭ كهينىدىن كۆز  ئۈزمىدى

 دېدى –! لتارئادەمنى خىجىل قىلماي، ئىسكهتىڭ بىلهن ئو! جۇن كۆرمىگهن كۆك بۇقاىھۇي، غۇن –
ئاۋۇت كالۋالىغىغا يارىشا، ئۆيگه كىرىپال، ياستۇققا قىڭغىيىپ، شۇ ئان خورەك . ئوڭايسىزالنغان ئۆمهر

  .تارتىشقا باشلىغان ئېدى
دۈگلهك پهتمۇستا پىشقان جۈجه، نهچچه تۈرلۈك سوغ سهي، ئاپتاۋاسىمان . لېۋەن ئايال يهنه پهيدا بولدى
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 :ىغا قويدى ۋە قوللىرىنى كۆكسىگه ئېلىپ، تهبهسسۈم ئىچرە ئاستاگهردىن قۇمرىدا مۇسهللهسنى جوز
 ئۆمهر ئاكا، مېهماننى سىز مېلىكه قىلىپ –!  دېدى ۋە ئۆمهرگه قىيا بېقىپ–خۇش كهپسىلهر،  –

 .تۇرۇڭ، مهن غىزاغا تۇتۇش قىالي
. قىلغاندەك، ئۆمهر دېدى ئۆز خوتۇنىغا مۇئامىله –ئايهك، . كېچىدە ئاۋارە بولما. موشۇالرمۇ يېتهرلىك –

 :ئۇنىڭ بۇ خىل بېقېيىتلىگىگه غېنىنىڭ غىجىغى كهلدىيۇ، لېكىن ئهپتىنى بۇزماي
 . ھۆزۈرخانلىق قىلدى ئۇ–رەخمهت، ئاۋارە بولماڭ، ھهدە،  –
 دېدىدە، ئىككى ئۆرۈم –مېهمان ئۈچۈن تهسهددۇق، خۇش كهپسىلهر، . ئاۋارە بولغىدەك ئىش يوق –

 .پ چىقىپ كهتتىچېچىنى ساغرىسىدا ئوينىتى
 . قوپال سورىدى كۈنچىلىگى تۇتقان غېنى–سېنىڭ بۇ نېمهڭ؟  –
 نېمهم بولۇشىنى خااليسهن؟ –
 !خۇددى ئۆز خوتۇنۇڭدەك قىلىقالرنى قىلىسهنا –
ناۋاسىنى سۈرۈشتۈرۈپ نېمه قىالتتىڭ؟ ئېپى -نهرقى. يهنه شۇ، سهرالىق داڭگاللىغىڭ باردە –

 !اخماقكهلگهندە، قهنتىنى چاقمامسهن، ئ
 .ھېمىشهم ھازىر جاۋاپ غېنى اليىغىدا سۆز تاپالماي قالدى –
 !قۇيه ھارىغىڭدىن... ئېزىتقۇ شهلىك –
 .مانا ئهندى ئهكسىڭگه كهلدىڭ، پالۋان –

 .ەملهردەك غورتۇلدۇتۇپ ئىچىشتىدچاڭقىغان ئا. ئىككى پىيالىغا شارپ قۇيۇلدى
 !ۈشسۇندەمهيهگه كىرىپ بىز بىلهن چۇڭ سۈر: ئايىگىڭگه ئېيت –
 .خوپ، دېگىنىڭنى بهجا كهلتۈرەي. رالىقھئاستا پهللىگه يېقىنلىشىۋاتىسهن، سه-ئاستا –

بولغان » قېلىنالشماق«ئۆمهر ئىچكىرى كىرىپ كېتىشىگه پىيالىنى لىق تولتۇرۇپ ئىچىۋەتتى 
  .غېنى

. ىپ كهلدى تارتىنغاندەك نازلىنىپ كىر–ۋىيهي، سهت بولمامدۇ، نېمه دېگهنلىرى بۇ، ئۆمهركا؟  –
 .ئۇنىڭ ئاپپاق بىلىگىنى ئۆمهر تۇتۇۋالغانلىغىنى كۆرۈپ يهنه رەشقىسى قوزغالدى غېنىنىڭ. ئايىمخان

 پهيزە شۇنىڭدىدە، قانداق دېدىم، –ئهندى ئۆز قولۇڭ بىلهن قۇيۇپ، ئۆز قولۇڭ بىلهن جوۋايسهن  –
 . دەپ غېنىغا كۆز قىستى ئۆمهر–پالۋان؟ 

چىقىرىپ، ئهيمىنىپكىنه، يهكتىز » لىپ«ك، تىلىنىڭ ئۇچىنى ئايىمخان تارتىنچاق قىزالردە
ئۇنىڭ ئهڭنىگه سېپىلگهن مۇشك ئىپارىنىڭ خۇش بويى غېنىنىڭ  دىمىغىغا گۈپپىدە . ئولتاردى

 .ئۇرۇلدى ۋە كۆڭۈل خۇشلىغىنى قوزغاۋەتتى
ارتىپ ىركهنگهندەك چىرايىنى تۈردى ئايىمخان خورەك تي –بۇ ئاكىسى ئۇخلىغىنى كهلدىمېكىن؟  –

 .ئۇخالۋاتقان ئاۋۇتقا بېقىپ
 .بېزەر بولغان غېنى» كالۋادىن« سورىدى –بوش ئۆي بارمۇ؟  –
 .سىتىگه چۈشهنگهن ئايىم دېدى غېنىنىڭ مهق–دىغان، ئىنىم، بولمام –
 دېدىدە، زاكىالقلىق سهبىنى كۆتهرگهندەك، خېله –يېسۇن، » دەم«بۇ كالۋانى دۈملهپ قوياي، بىر ئاز  –

ئۇالر . غېنىنىڭ كهينىدىن ئايىمخان بىلهن ئۆمهر قوزغىالشتى. اۋۇتنى كۆتىرىپ ماڭدىبهستىلىك ئ
  :قايتىپ كىرىشكهندە، ئايىمخان قوللىرىنى قوشتۇرۇپ» جايالشتۇرۇپ«ئاۋۇت كالۋانى 

تهكهللۈپ قىلغاندىن كېيىن، يهكتىزلىنىپ ئولتىرىپ چاي قۇيۇشقا - دەپ تازىم–خۇش كهپسىلهر،  –
 .باشلىدى
بىرىنچى قهدەھنى ئايىمخان زورغا ئىچتى، ئىككىنچى قهدەھنى خاالپ . ىچىلدى، مهي ئىچىلدىچاي ئ

باياتىن ئارىنى توساپ تۇرغان ھايا پهردىسى ... قىزىرىپ ئىچتى-ئىچتى، قالغانلىرىنى قىزىپ
ئىچه -مهجۈن قوشۇلغان تهملىك سىڭچاينى ئىچه.  ئايىمخان ئېچىلىپ، يېيىلىپ كهتتى–كۆتىرىلدى 
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ى قىيامىغا يېتىپ، روھىي خوشاللىغى سهيالنه قىلىشقا باشلىغان غېنىنىڭ كۆزىگه ئايىمخان كهيپ
 .ئۇجماق قىزلىرىدىنمۇ جانان، دىلكهش كۆرۈنۈشكه، ئۇنى مهپتۇن قىلىشقا باشلىدى

 سهتهڭ – دېدى بىر كهمدە ئۆمهر، گويا ئۇ بۇ ئۆينىڭ غوجىسىدەك قىياپهتته، –! ئايهك –
 !ىناناخشىلىرىڭنى باشلىغ

دەيدىغان بولساڭ، » ئايهك« يهنه پهسهيتىپ – ئۆمهرگه قادالدى خاپا بولغان غېنى، –! نېمه دېدىڭ؟ –
 ".!گۆش"نوخۇالڭنى ئالىمهن، بىلىپ قوي 

 ... پالۋېنىم–ۋاي، سۇمباتلىق بويلىرىنىڭ سهدىقىسى بوالي، باتۇرۇم . ۋاي، باشلىرىدىن ئۆرگىلهي –
ت  ھهسه–!  ئازىراغى بىزگىما قالسۇندەسهدىقهڭنىڭ!  كهتتىڭغۇبولدۇي، قالىغاچتهك ۋىچىرالپال –

 .قىلدى بارغانچه غېنى تهرەپكهرەك سىلجىپ، كۆز ئوينىتىشقا باشلىغان ئايىمخاننى كۈنلىگهن ئۆمهر
يېشى خېلىغا يهنكهن .  ئايىمخان قاقاخالپ كۈلدى–خېرىدارى بولسا، سېخىلىغىم يهتكۈلۈك،  –

ملىغى ۋە ئۈنچىدەك چىشلىرىنىڭ نوخۇتتهك ئاقلىغى ھۆسنىنى ئاۋۇتۇپ بولسىمۇ ئاۋازىنىڭ بېجىرى
  .تۇراتتى

 .غېنىدىن ئهيمهنگهن ئۆمهر.  بۇ قېتىم ئىلتىماس قىلدى–! دۇتارىڭنى قولۇڭغا ئالساڭا –
 . نازالندى ئايىمخان، خۇماالشقان كۆزلىرىنى ئويناقلىتىپ–غېنهم خۇش كۆرەمدېكىنتاڭ؟  –
دېدى غېنى ھهرىر ئهتلهس كۆينهكنى تېپىپ چىقىپ كېتىدىغاندەك دىغراپ  –خۇش كۆرمهمدىغان،  –

دېگهن » ئانىسىمۇ، قىزىمۇ؟«ئۇنىڭ تۇمانالشقان كاللىسىدا . تۇرغان ئايىمنىڭ كۆكسىدىن كۆز ئۈزمهي
 .غهرەزلىك سوئال ئويناتتى

 :ئايىمخان چالغۇ ئهسۋاپلىرى تىزىقلىق چوڭ مېهراپچه ئويۇقنى كۆرسىتىپ
  راۋاپمۇ؟ داپ نهغمىسى قىلىپ بېرەيمۇ، غېنهم؟دۇتارمۇ، –

دەم ) بهلكىم مهجنۇن كهيپى ئۆتۈپ كهتكهندۇر(ئۇ سېخىرلهنگهن ئادەمدەك، . غېنى جاۋاپ بهرمىدى
  .ئايىمغا، دەم چالغۇ ئهسۋاپلىرىغا قارىدى

ۋاپ  غېنى ئۈچۈن ئۆمهر جا–! سهتهڭ ناخشىلىرى راۋاپ پهدىسىگه ياخشى چاپلىشىدۇ، راۋاپنى چال –
 .بهردى

بۈگۈن غېنهمدىن چوڭ، ئهزىز مېهمىنىم يوق، . »گۆشۈم«سىلى جىم ئولتارسىال بوالمېكىن، ئۆمهر  –
 !جۇمۇسىال

كىمنىڭ شهھۋىي ئىختىراسىنى قوزغىمىسۇن؟ ياش ! بۇ تېرىقه نهپىس ئهقىدىلهر كىمنى تهۋرەتمىسۇن
 نهپسى –الىپ كهلدى ئۇ لېۋەن سهتهڭگه دېۋىندىيۇ، تهمكىنلىك غ.  تهۋرىنىپ كهتىيىگىت

 .تهققازاسىنى زورغا باستى
 :ناخشىسى ياڭراشقا باشلىدى» سهتهڭ«ئۇڭغىچه بۇلبۇل مىسال سايراشقا باشلىغان راۋاپقا جور 

 
 

 ئاق كهپتهرمۇ ئۈندەشكهن،
 .كۆك كهپتهرمۇ ئۈندەشكهن

 ھهجهپمۇ يامان ئېكهن،
 .قاراڭغۇدا كۆرۈشكهن

 
 ئاق كهپتهر ئۇچااليدۇ،

 .چااليدۇكۆك كهپتهر ئۇ
 .ئاشنا تۇتساڭ لېۋەن تۇت
 ...ھهجهپ تاتلىق كۈتهلهيدۇ
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ئۇ شوخ، . ئايىمخان تهجرىبىلىك ناخشىچى ئېكهن. ئېيتىشنى بىلسه ناخشىنىڭ يامىنى بولمايدۇ

ناخشا ئېيتقان چاغدا سول مهڭزىنى سهل قىڭغايتىپ، چالغۇ . جوشقۇن ناخشىالرنىڭ ماھىرى ئېكهن
ڭ ياڭاققا چۈشۈپ تۇغان سېكىلىگى راۋاپ پهدىلىرىنى يهلپۈگهندەك ئۈزلىگىگه چىرپاشقاندا ئۇنى
بۇ ھالهت ئۇنى تېخىمۇ يېقىملىق، . ۇغىرىلىشىپ كهتكهندەك قىالتتىيسىلكىنهتتى، راۋاپ بىلهن 

لېكىن ئۇ شۇ پهيتته . غېنى ناخشىنى تولۇق ئاڭلىدىمۇ، يوقمۇ نامهلۇم. جازىبىلىك كۆرسىتهتتى
 .ئۈزمهكته ئېدىساماۋىي دولقۇنالر ئىچرە 

 ...راۋاپتىن كېيىن دۇتار، ئاندىن داپ نهغمىسى، ئۇسسۇل پهدىسى بىلهن تاڭغا ئۇالشتى
غېنى ئهتىسىمۇ، ئۆگۈنىمۇ بۇ ئۆيدىن ئۈزۈلۈپ چىقىپ كېتهلمىدى، كېچىنى كۈندۈزگه ئۇالپ دېگىدەك 

. هرىزدارمۇ بولدىتوال ق-پاكىزە تۈگهپ ئاز-ساپا سۈردى، ئىككى ئاتنىڭ پۇلى پاك-ئالته كۈن كهيپه
يېقىنلىرىنىڭ : قولدىن چىقىپ كهتمهسنىڭ ئامالىنى قىلدى» شۇڭقار«يهتتىنچى كۈنى ئايىمخان 
ئىچ «سۇال بىلهن چېتىپ قويۇشتى ۋە شۇ ھويلىدا ئۆي تۇتۇپ بېرىپ، -بىرسىنىڭ قىزىنى ساال

تىدە، ئايقلىرى ئائىله ئالدىراقسان كۈنلهر ئۆتۈپ، بىر پهرزەنت تاپ. ھېساۋىدا تۇتۇپ قالدى» كۈيئوغۇل
  .بۇ ۋاقىه ئۇنىڭ ئوڭىمۇ، چۈشىمۇ ئۆزىمۇ بىلمهي، سهزمهي قالغان ئېدى. ىپىغا چېتىلدىي

ۈك غېنىنىڭ كۆز ئالدىدىن شۇ سېخىرلىك كېچه ۋە ئۇنىڭغا ئۇلىشىپ داۋام قىلغان ئالته كۈنل ...
چاچراپ تۇردى ۋە تاماكا ۈرىگى قىسىلغاندەك قىلدىدە، ئورنىدىن قىسمهتلهر تىزىلىپ ئۆتكهندە، ي

 شۇ كۆڭۈلسىز خىيالالردىن قاچاندەك، ئاتنى –خالتىسىنى پېقىرتىپ تاشالۋېتىپ، ئېتىغا مىندى 
. كېچىنى ئهستىن چىقىرالماي قىينالدى»  خالتىسى«ئۇ شۇ ئازغۇن كېچىنى، شۇ پۇشمان . چاپتۇردى

  .مۇ ئېغىرالشقان ئېدىتېخى» خالتىسى«چولپان قىزنى بىرىنچى كۆرگهندە بولسا بۇ پۇشمان 
 

 ئالتىنچى باپ
 

كاال ئهندى ئوتالققا ماڭغان، -غېنى قاش دەرياسىنىڭ بويىغا جايالشقان ئاۋات مهھهللىسىگه پادا
كۇكۇمالرنىڭ ئىسلىرى چىقىشىغا -پاخال، تېزەك-تۇرخۇنالردىن ئهتىگهنلىك چايغا قاالنغان مهڭگهن

ھاۋاسىدا ئىسسىق قوتانالردىن يېڭىال چىققان كهچ كۈزنىڭ نهم . باشلىغان چاغدا يېتىپ كهلدى
غېنى تاز چىراي، توپاق كۆز، توپاققا . كالىالردىن يېنىك ھو كۆتىرىلىپ چىله پۇرىغى دىماققا ئۇرىالتتى

مىنىۋالغان پادىچى بالىدىن نۈسرەت خهلپهتنىڭ ئۆيىنى سورىۋېدى، پادىچى جاۋاپ بېرىش ئورنىغا 
 .اراپ قالدىغېنىغا پالكۆزلىرىنى تىككىنىچه ق

 كېكهشمۇ سهن، پاقىراپال تۇرىسهنغۇ؟ –
 ئۆزىڭىز كىم بولىسىز؟ –
 دېگهننى ئاڭلىمىغانمۇ؟» ئوغرى«غېنى  –
ئاخشامال بىز، بالىالر، ...  غېنى پالۋان– دەپ دېمىنى ئىچىگه تارتتى پادىچى ۋە كۈلۈمسىرەپ، –. ھه –

 .تونۇر بېشىدا ئولتىرىشىپ، سېنىڭ گېپىڭنى قىلىشقان
  ۋا كۆمگهنمېدىڭالر؟كا –
 .ھه، كاۋىسىز ئولتىرامدىغان –
 .سهن تازال تونۇر بېشىدا ئولتىرىپ، نان تۇتمايدىغان قىلىۋېتىدىغان –

 :تازچاق پادىچى قاقاھالپ كۈلۈۋەتتى ۋە ئهيمىنىشنى قايرىپ قويۇپ، سۆزلهپ كهتتى
  تما؟ئاتنى دەس مۈرەڭگه ئېلىپ، ئوتتۇز قهدەم يهرگه كۆتىرىپ بارغىنىڭ راس –
 .راست –
 ىقىتىپ، يهتته ئات ئۇتۇۋالغىنىڭ راستما؟ييهتته قالماق بۆكسىنى  –
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 .يهتته ئهمهس، ئۈچ –
 ئىلى دەريا تاشقىنىدىن ئاەملهرنى قۇتقازغىنىڭچۇ؟ –
 .راست –
 لهڭ قوغالپ چىققان ياقۇپ لوزۇڭنى ئۇرغىنىڭما راستما؟ –
 !تتىمدەچه يامۇلدا يايىلشۇ سهۋەپتىن بىر . راست بولمايچۇ –
 توقايلىقتا يولۋاس بىلهن ئېلىشقىنىڭچۇ؟ –
 .بۇ يالغان –
 ...ھاكىم باينىڭ كېلىنى –
 !بوالرمېكىن، شېتىله –
ئىشهنمىسهڭ .  سېنىڭ گېپىڭنى قىلىمىز– دېدى مۇغهمبىر پادىچى، –خاپا بولمايسهندە، غېنىكا،  –

 .قايماقلىرى بار، ئېه، ئهتكهن چاي بىلهنئاپامنىڭچۇ ناندەك قېلىن قاتۇرما . جۈرۇ، ئۆيگه باشالپ بارىمهن
سهن ماڭا ئاۋال نۈسرەت خهلپىتىمنىڭ . مېهماندوستلىغىڭنى كېيىن كۆرەرمىز. بولدى، ماختانما –

   !ئۆيىنى كۆرسىتىپ بهرگىنه
 ... خهلپهتنىڭ ئۆزى كېرەكمۇ، يه ھېلىقى– يهر تېگىدىن سىرلىق كۆز تاشلىدى، تازچاق، –ھىم،  –
 !هيلىۋاششاخ ئارىما، ل –
 ...ئۇالر ئۆيدە يوققۇ، دەيمهن –
  !ئهزمه، پهخشهك ئوخشىمامسهن، ئوچۇغىراق گهپ قىلغىنا –
 !سېنى خاپا قىلىپ قويماي دەيمهنا... تىلىم بارمىسا –
 !ۈرەك يېرىلىپ كهتكىدەك ئىش بولسىمۇ ئېيتهي –
 ...خهلپىتىمنى يايىالر... خهلپىتىمنى –
 .ۈپ كهتتى غېنىنىڭ ئۆڭى ئۆچ–! يايىالر؟ –
باشلىق يايىالر تۇتۇپ » ئاال بايتال«چېپىغىدىن يېنىپ كېلىۋاتقىنىدا » ئاق ئۆستهڭ«ئاخشام  –

 ...كېتىپتۇ
ئهسلى ئىسمى نىياز، .  دېگهندە بېشىغا تۇيۇقسىز چوماق تهككهندەك تۇيۇلدى غېنىغا"ئاال بايتال"

. دەيدىغان» ئاال بايتال«ىق ئۇنى بولسىمۇ، خهل» لوزۇڭ«شهنگهن يامۇلدا ئىشلىگهندىن كېيىن نىياز 
ىغىش ئۈچۈن يپاراق -نىياز لوزۇڭلۇق مهنسهپكه چىققاندىن كېيىن خهلىقتىن سهي لهڭ، غهلله

سۆزى ئىالندەك زەھهرلىك، ئۆزىمۇ -گهپ. بىرىنچى قېتىم كهلگىنىدە ئاال بايتال مىنىپ چىققان ئېكهن
زومبىلىغى خهلىقنىڭ جېنىغا -لۇقچىغ بويۇن، ئىالنباش كهلگهن بۇ ئهشهددىي زالىمنىڭ زور

. دەپ لهقهم قويۇشقان ئېدى» ئاال بايتال«پاتقانلىقتىن ئۇنىڭ ئىسمىنى ئاتاشقىمۇ دىلى تارتماي 
نۈسرەت . الر پايدىالنغانيىلچىققان بۇ مىللىي مۇرتهدتىن خىتايالر ئۇزۇن » داڭقى«شهپقهتسىزلىكته 

. لىغان غېنى زور خهتهر بارلىغىنى ھىس قىلدىئېلىپ كهتكهنلىگىنى ئاڭ» ئاال بايتال«خهلپهتنى 
بۇ يهردە باشقا گهپ . دەپ سولىمايدۇ» پاراق تۆلىمىدىڭ-غهلله» «لهڭ بهرمىدىڭ«دەرۋاقه، نۈسرەتنى 

 ...بولۇشى كېرەك
 ...سىزغانلىرىنى ئېلىپ كېتىپتۇدەك-ئۆيىنى ئاختۇرۇپ، ھهممه كىتاپلىرىنى، يازغان –
 !يهنىچۇ، يهنه؟ –
 ...نىمۇچولپان قىز –
چولپان .  بۇ ئهندى ئىككىنچى زەربه بولۇپ، غېنىنىڭ كۆزلىرىگه قاراڭغۇلۇق تىقىلدى–! چولپان؟ –
 ..!قىز بالىدا نېمه گۇنا؟ بۇ زامان نېمه بولۇپ كهتتى ھه.. چولپاننى نېمه قىلىشماقچى؟! ھه
 ...مىش گهپلهرگه قارىغاندا بۇ ئىشقا تۇردىيۈزلۈك ھاكىم باينىڭ چېتىلىشى-مىش –
ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن غهزەپ ئهلهڭگىسى چاقناپ، . ئىزتىراپلىق ۋاقىراۋەتتى غېنى! باي؟-كىم-ھا –
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 :ۇلۇپ ئالدىدەيھهممىگه پادىچى باال ئهيىپلىكتهك، غهزەپ كۈچىدە ئۇنى يهلكىدىن تۇتۇپ يهردىن 
 !دېگهنلىرىڭ راستمۇ؟ –
قوچاقتهك، پۇالڭالپ تۇرغان ھالهتته،  دەپ ياغاچقا ئىلىپ قويغان –ئهزبىرايى خۇدا راست، ... راست –

 .پادىچى
ىققان غېنى ۋە بالىدىن كهچۈرۈم ي دەپ پادىچىنى ئاستا يهرگه قويدى، ئېسىنى –! قورقما، ئۇكا –

 ! يهنه بىر كهلگىنىمدە ئۆيۈڭگه بارىمهن، خوش–: سورىغاندەك، ھېلىملىق بىلهن
ئهال : ئۇنى چۆچهكلهردىكى باتۇرالر. ىي قاراپ تۇردۈزمهىچه كۆز ئپادىچى غېنىنىڭ قارىسى يوقالغ

 ...مۇسهللىملهرگه قىياسهن تهڭلهشتۈرۈپ، مهغرۇر ئىلمايدى-داستان، ئابۇ-شېرىيازدان، رۇستىمى
غېنىكام ! غېنىكام«. تىنال تونۇغان ئۇششاق بالىالر ئويۇنلىرىنى تاشلىشىپيىراقكۈرەڭ قاشقىنى 

غول ئۆستهڭدىن سۇ ئېلىشقا چىقىشقان . ۈگرەشتىيدەپ چۇقۇرىشىپ ئاتلىقنىڭ ئالدىغا» !كېلىۋاتىدۇ
الر دىهقانئۆگۈزلهردە پاخال بېدىلهرنى ئۆردەۋاتقان . جۇگانالر قايرىلىپ ئاتلىق تهرەپكه قاراشتى-قىز

بۆرە مېڭىشلىق ئويناقىي ئاتقا، سۇمباتلىق يۇرتدېشىغا زوقلىنىپ، ئارىلىرىغا تايانغان ھالدا قاراپ 
پاتال يوقاپ كېتىپ، ئارىالپ پهيدا بولۇپ قالىدىغان غېنىنى - پاتالردايىلكېيىنكى . قېلىشتى

خورام قارشى ئېلىشىپ، -يۇرتداشلىرى سېغىنىپ قالسا كېرەك، بۈگۈن ئۇنىڭ كېلىشىنى خوشال
بۇ قېتىم ئۇششاق بالىالرال ئومۇلۇپ قېلىشقان، . ئۆيلىرىگه تهكلىپ قىلىشقانالر ئاز بولمىدى

ئۇالر ھهر قېتىمدىكىدەك غېنى ئاكىسىنىڭ كهينىدىن .  ئېدىقاپاقلىرى چۈشۈپ، دومسىيىشقان
بۇ قېتىم . قالماي ئۆيىگىچه ئۇزىتىپ قويۇشماي، چوڭ كوچىدا بىرلهپ، ئىككىلهپ ئۈزۈلۈپ قېلىشتى

ئۇنىڭ . پهتتاسىالردىن بىر تالمۇ بازارلىق ئهكهلمهپتۇ- زىماتاڭگا، كهمپۈت–غېنى ئاكىسى قۇرۇق قول 
غېنىدىكى بۇ كهيپىياتنى . چاپقۇن يېغىپ تۇرغاندەك كۆرۈنىدۇ-هس، جۇدۇنىدىن بازارلىق ئهمهپتئ

 .يۇرتداشلىرىمۇ سېزىشكهن، بىرەر چاتاققا مۇپتىال بولدىمېكىن دەپ تهشۋىشلىنىشكهن ئېدى
 بولغان ئۇنىڭ رەقىپلىرىنىڭ پۇشقاقلىرىغا پىشت جىالمهھهللىدە پهيدا بولۇشىغا نائ" چاتاقچىنىڭ"

غېنى ئۆز . بىرىنى خهۋەردار قىلىشتى-دېيىشكهندەك، شۇ ئان بىر» گا بولۇڭالرئا«چۈشۈپ سوكۇلداپ 
ئۆيىنىڭ ئالدىدا توختاپ، ھويلىغا كىرمهستىنال ئېتىنىڭ بېشىنى ھاكىم باينىڭ ئۆيىگه ئاپىرىدىغان 

بىرىگه مهنالىق قارىشىپ قويۇپ، ئۇنىڭ كهينىدىن كۈزىتىپ -كوچىغا بۇرىغاندا يۇرتداشلىرى بىر
شۇنداقتىمۇ . دېگهندەك قامچا تۇتقان قولىنى شىلتىدى» قېلىڭالر«ولۇشىۋېدى، غېنى ماڭماق ب

زىمىندارى ۋە شاڭيۇسى ھاكىم -تۇردىيۈزىنىڭ ئهڭ ئاتاقلىق باي. ئونى سوڭىدىن قالمىدى-بهش
ۈرۈش يپهشايۋىنى كۆتىرىپ سېلىنغان نهچچه . باينىڭ ئۆيى باشقا ئۆيلهردىن پهرىقلىنىپ تۇرىدۇ

ئۆزىال زور بايلىقتىن دېرەك بېرىپ، قورغانسىمان ئېگىز تامالر بىلهن ئىهاتىلهنگهن، ھويال ئىمارەتنىڭ 
ىر رەڭ سىردا سىرالنغان چوڭ قاپقىنى غغېنى كهلگهن پېتى بې. ئىچىدە بولۇۋاتقانلىغىنى بىلىش تهس

  .جاۋاپ بولمىغاچقا مۇشتۇمالپ، جاالقالتتى. قامچا سېپى بىلهن تاقىلداتتى
 . خوتۇن كىشىنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى–ەرۋازىنى چېقىۋېتهمدېكىنه؟ د! كىمۇي؟ –
 ، كۆرگۈڭ كهلمىدىمۇ؟»ئوغرى«غېنى ! ئاچ. مهن –
 . بهدەر قاچتى ئايال–! ۋاي، ئالال –

غېنى ئېگهرنىڭ ئۈستىگه ئۆرە بولۇپ، قاپقىغا بويالشتى ۋە ھويلىغا سهكرەپ چۈشمهك بولۇشىغا ئاكىسى 
 :ۈگرەپ كهلگهن پېتىيئېلهم 

 دەپ ئاكىالرچه تهلهپچانلىق بىلهن –! ۈرىسهن، چۈش بۇ ياققاينېمه خهقنىڭ تېمىغا يامىشىپ  –
 .ۋاقىرىدى

 .ئۆيۈڭدە نامىزىڭنى ئوقۇپ تېچ ياتىۋەر ئاكا. ئارىالشما –
 ...باال تېپىپ بېرىسهن. چۈش دەيمهن –

 ھاكىمباي، روزى ئۇڭغىچه بىرلهي، ئىككىلهپ تورالنغان يۇرتداشلىرى غېنىنىڭ پهيلىنى سېزىپ،
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 .ئىمام ۋە ئهللىك بېشىالر بىرلىكته توققۇز تارا تهرەپكه كهتكهنلىگىنى ئېيتىشتى
 غهزىۋى تېخىچىال  –! بهرى بىر مېنىڭدىن قۇتۇاللمايسهن! خهپ، كېچىكىپ قالغىنىمنه –

بېسىلمىغان غېنى يهنه ئاتالنماق بولدىيۇ، كۈرەڭ قاشقىنى چېلىقتۇرمىسا زورۇقۇپ ئۆلۈشى 
 .كىنلىگىنى ئهسلهپ ئاكىسى ئېلهمنىڭ رايىغا بېقىپ، ئۆيىگه كهلدىمۈم
ئالتۇن قوزۇق ئۆيۈڭگىمۇ باش تىقمايدىغان . ۈرىسهنكىنتاڭ، ئۇكامينهلهدە ئوتالپ، نهلهردە سۇالپ  –

جهم ئولتىرىشقاندىن -سىڭىلالر دەستىخان چۆرىسىگه جۇغى-ئۇكىالر، يهڭگه- دېدى ئاكا–بولۇۋالدىڭ، 
 .كىسى ئېلهمكېيىن، چوڭ ئا

چىلىقتىن ئۇلۇق ئىش دىهقانئاتا كهسپى . ئۆزەڭگه تاۋى يېرىڭنى قوراي بېسىپ يېتىپتۇ –
 . دەپ ئۆكۈندى كىچىك ئاكىسى ئهمهت–بولمايدىغۇ، 

ئۇ شهلىك يهڭگىنىمۇ كۆرمىدۇق، راستال، قىزىڭغا ... قاياقالردىن ئويلىنىۋالدىڭكىنتاڭ، ئېگهكىم –
 .ىللىق مېهرىنى تۆكتى ئايسىخان سىڭ–! مۇبارەك بولسۇن، ئاكا

 دەپ سىڭلىسىنىڭ پاناغىراق بۇرنىنى –پۇچۇغۇم، . ئۇ يهڭگهڭنىڭ گېپىنى ئىككىنچى قىلما –
  .چىمداپ قويدى، ئهركىلهتكهن ئاكا

تهتىنى سۈرۈشته قىلىشقا -قېرىنداشلىرى غېنىنىڭ بۇ سۆزلىرىگه ھهيران بولۇشتىيۇ، لېكىن تېگى
 .پېتىنالمىدى
يېرى » مۆھىرلىك«بوۋىلىرىدىن تارتىپ مىراس بولۇپ كېلىۋاتقان ئۈچ يۈز خولۇقچه - ئاتابۇ ئائىلىنىڭ

دەسلهپكى . مهمهتباقى تاغا ۋاپاتىدىن  كېيىن يهر ئۈچ ئوغۇلغا تهخسىم قىلىنغان. بولىدىغان
ئۇ . چىلىق قىلغان غېنى زىرائهتتىن مول ھوسۇل ئالدىدىهقان ئۆز بېشىغا ئوڭچه يىلئۈچ -ئىككى
لېكىن ئهتراپتىكى ! ز ئۆزى بهش كىشىنىڭ ئوقىتىنى قىلىپ، بهش كىشىلىك ئومىنى ئوراتتىدەيالغۇ

قۇشالر ئهركىن پهرۋاز . مۇھىت تۈپهيلى، ئۇنىڭ جوش ئۇرۇپ تۇرغان قهلبىگه يېزا تارلىق قىلدى
تاشالىقنى، ئهركىن -ئۇ باشقىالرغىمۇ كهڭ. قىلغاندەك، كهڭ تاشالىققا، ئهركىنلىككه تهلپۈندى

غېنىغا قايتىدىن ساپان تۇتقۇزۇش ئۇنى ساپانغا، ... ۈرىدۇ، ھهرىكهت قىلىدۇيلۇشنى خااليدۇ، شۇ كويدا بو
 .تار يېزىغا بهنت قىلىش ئهندى مۈمكىن ئهمهس

 دېدى يهڭگىلهرنىڭ –ۈرسهك ياخشى بوالتتى، ئىنىم، يمۇڭۇر -چۇۋا، گۇڭۇر-مهلىگه چىقىۋالساڭ قۇۋا –
 .بىرى

ۈرگهن ياخشى بوالرمېكىن، يتاراق يىراق دېگهندەك، "قىندا چىشلىشىدۇتا كىشنىشىدۇ، يېيىراق"
  . دەپ گهپنى باشقا قىنغا سالماق بولدى غېنى–! يهڭگه

 .ئهشۇ شوخلىغىڭنى تاشلىساڭ دەيمىز. ۈر ، ئۇكاميۈرسهڭ يقهيهردە  –
نىپ  يالغۇز قارا كۈچۈڭگه تاي– دېدى ئېلهمنى قوللىغان ئهمهت، –راست ئيېتىسهن، ئاكا،  –

چاپارمهنلهر بىلهن ئۈزەڭگه سوقۇشتۇرساڭ ئوڭداڭغا  -ھاكىمباي، روزى ئىمام ئوخشىغان ئاتارمهن
 .چۈشكهن-چۈشكىنىڭ

 !ئۇالرنىڭ كهينىدە لوزۇڭ ، شهنگهن، دارىنالر تۇرسا تهڭ كهلگىنى بوالمدۇ؟. شۇنداق بولمايچۇ –
 ...يدۇىغاليلىسام يۈرىگىم يسېنى ئو.. ۈرگىنه؟يجېنىمغىنا ئاكا، تېچ  –

كۆيۈمچان سىڭلىسىنىڭ قۇندۇز  چاچلىرىنى ئاكىلىق مېهرى بىلهن سىلىغان غېنى ئاستا، باشقىسى 
 :ئاڭلىمىسۇن دېگهندەك پىچىرلىدى

 ...مېنى ھېچ كىم قورقىتالمايدۇ، سهنما قورقما، سىڭلىم –
 .ئايال يۇرتداشلىرى ئائىلهۋىي سۆھبهتنى بۇزۇۋېتىشتى-چوالش كىرىشكهن ئهر-ئوالش

 غېنى گويا ھهرەمدىن –كهتتۇغاي، سېغىنىپ سېنى قهۋەتال . كۆزۈمىزدىن ئۇچۇپال كهتتىڭا، باالم –
 .كهلگهندەك، ئۇنىڭ قوللىرىنى كۆزلىرىگه سۈرتتى دۈمچهك موماي

 .دىهقان دېدى چا ساقال –سهن يۇرتتا بولساڭ كۆڭلىمىز توق تۇراتتى،  –
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 قوشۇمچه قىلدى –پ، يېنىكلىشىپ قاالتتۇق، مۇنچه ئهھۋالىمىزنى ئېيتى-شۇنى دېگىنه، ئانچه –
 .بېشى توختىماي لىڭشىپ تۇرىدىغان قېرى بوۋاي

تۆكۈن، چېلىشالر سهن بار چاغدىال قىزىغان چېغىكه، ھازىر ياشالر ئهسنىشىپ ئولتىرىدىغان -توي –
 ...بولۇۋالدى

وراقالرغا س-ئۆينىڭ ئىچى لىق تولۇپ، بوسۇغىدىمۇ ئولتىرىشقان يۇرتداشالر غېنىنى سوئال
  .ئهھۋالىنى سورىدى-غېنىمۇ ئۆز نوۋىتىدە ئىخالس بىلهن ھهممىسىنىڭ ھال. كۆمۈۋېتىشتى

 –ياغاچ جايلىۋالغانسهن؟ ئۆيۈڭدە تامچا ئۆتمهيدىغاندۇر، زورا چوڭنا؟ -كۈزلۈك ئۇن تارتىپ، ئوتۇن –
  .ئاالھىدە تهكىتلهپ سورىدى غېنى دۈمچهك مومايدىن

 زورا موماينىڭ ئورنىغا چا ساقال – موماي بىزدىنمۇ سهرەمجانراق، .نهۋرىسى ئهسقېتىپ قالدى –
  .جاۋاپ بهردى

 سوقۇملىغىڭ باردۇ؟ –
 سوقۇمنىڭ ئېتى چىققاندا موماي تىلىنى چىقىرىپ، قورۇق –ئۇنىڭغا يېتىش نهدە دەيسهن، باالم،  –

پ تۇرغان سوغ  ئىلگىرى، قىشنىڭ راسا جاڭگىراليىلبۇنىڭدىن نهچچه . لهۋلىرىنى ياالپ قويدى
ئۇھ، ! كۈنلىرىنىڭ بىرىدە، سېمىز تۇۋ سىيىرنى سويۇپ، تۇزالپ، قازناققا ئېسىپ بهرگهن موشۇ غېنىدە

ىغىلىپ قالغان سېرىق يموماي ئاغزىغا ! ى نهۋرىسى ئىككىسى قىشىچه ماي چايناپ چىققانهيىلشۇ 
 .سۇنى غۇرتتىدە يۇرتىۋەتتى

 تېخىچىال ھاكىمباينىڭ – سورىدى غېنى،  دەپ چا ساقالدىن–سېنىڭ ھالىڭ قانداق؟  –
 مسهن؟يۈرەچاڭگىلىدىن چىقالماي 

 رەنىگه قويغان يېرىمنى –، ساقىلىنى ئوچۇمالم، دىهقان ھارسىندى چا ساقال –قانداق قىالي،   –
 .قايتۇرۇپ ئالغىچه ياللىنىپ ئىشلهيمهندە

ىملىگىنى تېخىچه بىلمهي ئۇنىڭ ك. ئۆمۈر بويى ئىشلىسهڭمۇ ئۇ جازانىخوردىن قۇتۇاللمايسهن –
ڭ زەردىسى قايناپ  غېنىنى–ۈرەمسهنا؟ ئۇالر بىلهن يهڭ تۈرۈپ ياقىالشمىغىچه  بولمايدۇ، ئۇقتۇڭمۇ؟ ي

 .جهزىنى ياخشى بىلىدىغان يۇرتداشلىرى شۈك ئولتىرىشتىئۇنىڭ مى. كهتتى
 دەپ – ئېيتساڭ تىلىڭ كۆيىدۇ، ئېيتمىساڭ جېنىڭ، دېگهندەك ئېيتىپ كهلسهڭ دەرت توال، –

 .چوڭقۇر تىندى ياشىراق بىرسى
 ...قانداق قىلساق بولىدېكىنتاڭ، لهڭنى ۋاقتىدا تۆلىمىدىڭ دەپ يهر خېتىمنى تارتىۋېلىشتى –
 !مېنىڭكىنىمۇ –
 !مېنىڭكىنىمۇ –

 .يهرلىرىنىڭ مۆرى خېتىنى تارتقۇزۇپ قويغانالرنىڭ سانى ئونغا يهتتى
 كىم شۇ تارتىۋالغان؟ –
 !،  ھاكىم شاڭيۇالردە»ئاال بايتال«ن، ئهشۇ كىم بوالتتى دەيسه –
 ...تېخى ھاكىم باي لهڭنى ئۆزەم تۆلهيمهن، گادايالرنىڭ يېرى تهۋە بولىدۇ دېگىدەك –

ئهمهلدارالرنىڭ، ئۇالرنىڭ . ئهھۋالىنى ئېيتمىسىمۇ ھهممىسى غېنىغا مهلۇم-الر دەرتدىهقانيۇرتداش 
تۈنۈگۈنكى ئىش ئهمهس، -غى، مۇتهھهملىگى بۈگۈنگۇماشتىلىرى بايالرنىڭ، شاڭيۇالرنىڭ زوراۋانلى

شاڭيۇ ئۆلسه . ئهزەلدىن كېلىۋاتقانلىغىنى كىم بىلمهيدۇ؟ ئهمهلدار كهتسه ئورنىغا باشقىسى كېلىدۇ
بۇ شۇ پېتىچه . اچ كۆز، پارىخوريېڭىلىرى كونىلىرىدىن بېتهر زالىم، ئ. ئورنىغا باشقىسى بهلگۈلىنىدۇ

الر موشۇنداق زار قاخشاپ ئۆتىدىغان دىهقانشاڭيۇالر شاپ، كۈلۈپ، -هگلهرلىۋېرىدىغان ئهمهلدارالر، بقې
زامانمۇ؟ خىتايالرغۇ چهتتىن كېلىپ ئهزسۇن، بۇلىسۇن، يېسۇن، بوزەك قىلسۇن دەيلۇق، بۇ ئۆز 
... مىللهت، دىنداش، قېرىنداشلىرىمىز بهگلهر، شاڭيۇالر، بايالر نېمىشكه ئۆز خهلقىگه كۆيۈنمهيدۇ؟

موشۇالرنى ھهممىمىز ! ىالر ھهممه ئهسكىلىكنى شۇالرنىڭ قولى بىلهن قىلىدىغۇخىتاي جاڭگۇد
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ھا، -چۆرىسىنى ئېيتىپ، چۈشهندۈرمىگهن بولسا مهنما ھا-بىلىمىزمۇ؟ ئهگهر نۈسرەت خهلپهت چهت
ۈرىگىنى سوغ تۆمۈر پهنجه قىسقاندەك غېنىنىڭ ي...نۈسرەت خهلپهت. ئېدىمۈرەر  يھو بىلهن گاراڭ-ھو

ئهنتىنى ئېلىش ئۈچۈن » ئۇچۇقداپ«ئۇ نۈسرەتنى سوالتقانالرنىڭ بىرى ھاكىم شاڭيۇالرنى . سهسكهندى
تداشلىرىنىڭ دەردىگه دەرمان رۇېمه ئۈچۈن بۇ يهردە  ئولتىرىدۇ؟ يبۇ يېزىغا كهلگهن ئهمهسمېدى؟ ن

بولغىدەك باشقا ئىش قولىدىن كهلمىسه، ھاكىم باينىڭ كهينىدىن قوغالپ بېرىپ  يهر خهتلىرىنى 
 ...بولغىنىم قۇرسۇن» غېنى پالۋان«تارتىۋېلىشقا چامىم كهلمىسه 

 كهسكىن سورىدى ئېغىر خىيالالردا ئىلكىدە بىر نهچچه –قايسڭ مهن بىلهن بىلله بارااليسهن؟  –
  .دەقىدە جىم ئولتارغان غېنى

 .ئۆزەڭنى ئوتقا ئاتماقچىمۇسهن؟ تهشۋىشلهندى چوڭ ئاكىسى ئېلهم –
 زارالندى، –ئۆزەڭنى ئايىمىساڭمۇ، قېرىنداشلىرىڭنى ئايىساڭچۇ، ئىنىم، ! الغاباالغا قالىسهن، با –

 .كىچىك ئاكىسى ئهمهت
ۋاھ -ئۆيدە ئولتىرىپ ئاھ! ئۆزەمنى ئاياپ، قورققانچاقلىق قىلىپ، يهتكهن يېرىمىز موشۇغۇ –

 !ئۇرغاندىن نېمه ھاسىل چىقىدۇ؟ ياق، مهن مۇنداق ياشالمايمهن
شۇ پهيتته ئۇنىڭ يولىنى . ا، ھهمشىرەلهرنىڭ زارلىشىغا قارىماي ئاتالندى غېنىئاكىالرنىڭ يالۋۇرىشىغ

ھېچ كىم توساشقا قادىر ئهمهس، ئۇما كۆنمهس، چۈنكى ئۇنىڭ ھاكىم شاڭيۇغا نىسبهتهن غهزىۋى، 
الرنىڭ دىهقانئۇنىڭ بۇ تهرەپكه شهخسىي قهھرىمانلىققا مايىل ھهرىكىتى . ئۆچمهنلىگى چهكسىز ئېدى

ى ئۈچۈن پايدىلىقمۇ ياكى دەخلىسى بوالمدۇ، بۇ جهھهتلهرنى ئهتراپلىق ئويالشمىغان ۋە مهنپىيىت
دان ئهمرى، ئهرلىك يقارشىلىقالرغا دائىر چۈشهنچىسى چهكلىك بولغان غېنى ۋى-ئىجتىمائىي قارىمۇ

ت غۇرۇرى بويىچه بوزەكلهرگه يان باستى، زوراۋانالرغا قارشى چىقتى، ئۇالردىن ئۆچ ئېلىشنى مهقسه
  .قىلدى

 
 

*** 
ئىشىكى چوڭ كوچىغا قارايدىغان پاكا تام ئۆينىڭ . ئۇالر گۇگۇم چۈشكهندە توققۇز تاراغا يېتىپ باردى

  .ئالدىغا كېلىپ توختاشتى
 . دەپ سورىدى غېنى ئاتتىن چۈشۈۋېتىپ يولدىشىدىن–ھالىڭ قانداق، مۇزلىدىڭمۇ؟  –
قېرىنىمنى تهتۈر -سوك ئۈچهي- مونۇ سوك.كىچىك تىنىپ- دېدى مهھهممهتجان ئۇلۇق–سورىما،  –

 ...خۇددى كېلىنچهكلهر كېله سوققاندەك قاتىرايدېكهن بۇ ھاراملىق. ئۆرۈۋەتتى
 دېدىدە، يان ئىشىكنى – ئىچكهندە ساقىيىپ كېتىسهن، 1ھازىر كاڭشاڭدا ئولتىرىپ، شاڭپهر چاي –

 . دەپ ۋاقىرىدى، غېنى–!  ھاي، سهي شهنسىن، بارمۇسهن–تاقىلدىتىپ، 
 مونۇ خىتىيىڭ بۇ جۇدۇندا قاشاڭدىن قوپامۇ؟

ئىشهش قىلغان ئۈچۈن . مېنىڭ ئۈنۈمنى ئاڭلىسا ئالدىرىغىنىدا خېيىنى تهتۈر كىيىپ چىقار –
 .قاراپتۇر، ھهممه خهۋەرنى موشۇ خىتايدىن ئاڭاليسهن. سېنى باشالپ كهلدىمدە

شىنىڭ يېرىمىنى چىقاردى ئۆي خۇددى سېپىل قاپقىسىنى ئاچقاندەك، يان ئىشىكنى قىيا ئېچىپ، بې
 :ئېگىسى، ۋە

 خۇشخۇيلۇق بىلهن ئىشىكنى كهڭ –! ئهييا، سوگاكى، سوگاكى. مهن بىلىدۇ، سهن شۇ كېلىدۇ –
شۇ ئان كىچىك باال پهيدا .  دەپ ۋاقىرىدى–! شاۋ گۇي.  كىرسۇڭ ئاتى باغلىسۇڭ–ئاچقان خىتاي، 

ايىپخانا بولسا كىچىك فونارچىدا مېهمانالرنىڭ س. ئىككى ئاتنى قورا تهرەپكه يېتىلهپ كهتتى. بولدى
. ئالدىنى يورۇتۇپ، غېنى يېنىچه ئاران سىققان تار ئايۋان ئارقىلىق كاڭشاڭلىق ئۆيگه باشالپ كىردى

مېهمانالر كاڭشان ئۈستىگه سېلىنغان لهكهن سۈرەگه چازا قۇرۇپ ئولتىرىشقاندىن كېيىن غېنى 



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 60

  .ئامانلىق سورىدى-تېچلىق
 ىگىڭنى تاقىلداتتىم، خاپا بولماسسهن، سهي شهنسىن؟كهچته ئىش –
 سهي شهپىرەڭ قانات قاققاندەك قوللىرىنى پۇالڭلىتىپ، –مهن خوشال شۇ، . سهن، ئاينى، ساالڭ –

خىتاي رەسمى بويىچه دەرھال ئىسسىق چاي كهلتۈردى ۋە بىر گهز ئۇزۇنلۇقتا غاڭزىغا تاماكا سېلىپ، 
 .تۇتاشتۇردىدە، غېنىغا ئۇزاتتى

 غاڭزىنى ئېلىپ، راھهتلىنىپ شورىدى غېنى ۋە –! موشۇ قىلىغىڭغا خۇشتارمهندە، سهي جاڭگۇدا –
 .ئات سوقۇپ، بېلىنى كۆتىرەلمهي قىڭغىيىپ ئولتارغان مهھهممهتكه جوۋىدى

 ...توال-سهن كهلمىسۇڭ، مهن ئهرتهڭ ساڭا بارىدۇ شۇ، گهپ توال. سهن ياخشى كهلدى شۇ –
 . غېنى ئالدىراش سورىدى–بولدىمۇ؟ بىر نهرسه ! نېمه؟-نېمه –
 سهن شۇ نېم يهيدۇ؟. سهن ئالدىرمىسۇڭ –
 .نېمه بهرسهڭ شۇنى يهيمىز –
 

______________________________ 
 . ئالىي سورتلۇق چاي–شاڭپهرچاي  1
 
 

 قارشىلىق كۆرسهتتى، مۇسۇلمانچىلىقتىن –. سهن مۇسۇرمان شۇ، قوي سويسۇن. ھهي بولمايدۇ –
 .رخىتايخهۋىرى با

 قوي سوياالمسهن، دوغىالق؟ –
 . دېدى مهھهممهتجان ئاغزىنى تامشىپ–شۇ تاپتا تۆگىنىمۇ سويۇشقا تهييار،  –
 .سويدە، بىزگه ئاتىغان قوي بولغاندىكى، ھهممىنى قازانغا سال، ئېشىپ قالسا يولغا ئېلىۋالىمىز –
 .هتى سهيپ چىقىپ ك دېگهن پېتى مهھهممهتجاننى باشال–شۇنداق، شۇنداق،  –

نهچچه كۈن ئات ئۈستىدىن چۈشمىگهن غېنىغا ھادۇق يهتكهن بولۇش كېرەك، ئىسسىق ئۆيدە ئۇنى 
 .ئۈگدەك بېسىشقا باشلىدى

تارادا چوڭ بولغانلىقتىن ۋە ئۆمرى يهرلىك خهلىقلهر بىلهن -سهي فامىلىيهلىك خىتاي توققۇز
شى بىلىدىغان ۋە ھۆرمهت قىلىدىغان، ئادەتلىرىنى ياخ-بىرلىكته ئۆتكهنلىكتىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇرپى

ق بىلهن شۇ سهۋەپتىن بولسا كېرەك خهل. انيهرلىك خهلىققه ھېمىشهم ياخشىلىق تىلهيدىغ
باشقا ئوپقان خىتايالردەك ھېچ قاچان جازانىخورلۇق . ئۇ  ئۇتتۇر ئوقهت ئادەم. مۇناسىۋىتى ياخشى ئېدى

 ئىلگىرى، ئىلى دەرياسى تاشىدىغان يىلبۇنىڭدىن بهش . قىلمىغان، سهي كۆكتاتچىلىق قىالتتى
ناملىق بۇتخانىغا » چىڭ خۇئاڭ مىياۋ«مهزگىلدە، چوڭ قىزىنى ئهرگه بېرىش ئالدىدا غۇلجىدىكى 

چوقۇندۇرۇشقا ئېلىپ كېتىۋاتقىنىدا ياماتۇ كېمىسىنىڭ ئۆتكۈل سىمى ئۈزۈلۈپ، ئۆركهشلىك دولقۇنالر 
قتا پهيدا بولغان غېنى ادىن  چۈشكهندەكال، قىرغدەل شۇ ئاندا، ئاسمان. كېمىنى ئېقىتىپ ماڭىدۇ

كىچىگىدىنال ئۈزۈشكه . ئهھۋالنى بايقاپ، ئۈست كىيىملىرىنى يېشىپ، دەرياغا ئۆزىنى ئوقتهك ئاتىدۇ
ۈرگهن، بهزىدە ھهتتا قوينى مۈرىسىدە كۆتىرىپ سىدىن نۇرغۇن قېتىم ئۈزۈپ ئۆتۈپ يماھىر، ئىلى دەريا

بۇ قېتىممۇ دولقۇنالر بىلهن ئويناشقاندەك، . تتىيلىقهك ئوينائۆتۈپ كېتىدىغان غېنى سۇدا بې
ئىشهشلىك غۇالچ تاشالپ، كېمىگه يېتىپ باردىدە، ھودۇقۇپ، نېمه قىلىشنى بىلمهي تېنهپ قالغان 

ۈرۈشى ئۆزگىرىشكه، ولالر پاالقنى تۇتقاندا كېمىنىڭ يكۈچلۈك ق. ئىككى قېرى كېمىچىگه مهدەت بهردى
مۇ غهيرەت كىرىپ، ئۇالر كېمىنى ئىشهشلىك باشقۇردى ۋە ئاخىرى سىمنىڭ بىر بۇ ھالدا كېمىچىلهرگى

سهي ئايالى ۋە : ئۈچ جان. چېتىدىن ئايرىلمىغان كېمه شىمالىي قىرغاققا سۈرۈلۈپ كېلىپ توختىدى
دەسلهپ -ئۆتنه ئالهم سهيشهنسىنمۇ غېنىنى ئىككى قېتىم. قىزى ئۆلۈم خهتهردىن قۇتۇلغان ئېدى
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تارا شهنگهن -، ئاندىن سولىنىشتىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدى، سهينىڭ كۈيئوغۇل  توققۇزقېتىم سوالقتىن
يامۇلنىڭ ئىش باشقۇرغۇچىسى ۋەزىپىسىدە ئىشلىگهنلىكتىن شۇنىڭ ئارقىلىق غېنىغا ئارا 

ئارا دوستلۇق رىشتىسنىڭ باغلىنىشىغا ئاساسىي سهۋەپنىڭ بىر -ئىككىسىنىڭ ئۆز! بواللىغاندە
ېنى غ. ھۆرمهت-بىرىگه نىسبهتهن ئاق نىيهت ۋە ئىشهنچه-ئىككىنچىسى بىرتهرىپى موشۇ بولسا، 

ئىككىسى ئىناق . دەپ يهكلىمهيدۇ» چهنتۇ«سهي غېنىنى . دۇدەپ ھاقارەتلىمهي» خىتاي«سهينى 
 .دوستالر

. سهي مهھهممهتكه سويىدىغان قوينى، پىشىرىدىغان قازاننى كۆرسىتىپ بېرىپ قايتىپ كىردى
. هلهڭ، تۇزالنغان دادۇ پوچاق سېلىنغان خونچىالرنى غېنىنىڭ ئالدىغا قويدىسىركىگه چىالنغان چ

 :ئىنجىقالپ تۇرۇپ، كاڭ تېگىدىن ھاراق پىڭىنى ئالدى ۋە ئىككى چىنه قهدەھكه قۇيۇپ
 . دېدى، دوستانه قىياپهتته–ئىچ،  –

 :ئىككى قهدەھ ئىچىلگهندىن كېيىن، سهي دېدى
 ...توال-سهن شۇ چاتاكى توال –
 !ئۆلۈم خهۋىرىنى ئېيتساڭما، تاڭگادەك سوزماي ئېيت. ايچه ئهزمىلىگىڭنى قويخىت –
 .شۇ زامان يامان.  باالڭزە بىلمهيدۇ– 1سهن شوخۇزا –
 . غېنى زەرپ بىلهن قهدەھنى كۆتىرىۋەتتى–زامانهڭنى كىم ياخشى دەپتۇ؟  –
 .سېنى سواليدۇ گهپ بار شۇ –
 !شۇلىما؟ بۇ يېڭىلىق ئهمهسقۇ، سهي –
 دەپ غاڭزىسىنى شورىدى سهي ۋە ئۇيغۇرچه تهس سۆزلهرنى يامىداپ –! ىتا، ئاينى ئۇكاڭزاتوك –

ئون زامان كۆزدىن نېرى بولۇشنى، -بولسىما مهقسهتنى ئۇقتۇردى؛ ھازىرقى جىددىي، ۋەزىيهتته بهش
سوالش، كۆزدىن يوقىتىشقا جهزم » دودەڭلهرنى«شهنگهن، لوزۇڭ، شاڭيۇالر غېنى ئوخشىغان 

 :غىنى ئېيتىپ كېلىپقىلغانلى
 دېدى، غېنىنىڭ بۇ –سهن باي، شاڭيۇ ئۇرىدۇ، يايى، لوزۇڭ تىلاليدۇ، نېمه پايداڭ بار؟ بېتىڭكار،  –

 .ھهرىكهتلىرىدىن نهتىجه چىقماسلىقنى بۇرۇنالردىمۇ دەيدىغان ئۇ» يهككه«خىل 
 . تهلهپ قىلغاندەك سهيگه تىكىلدى غېنى–! سهن ماڭا ئوچىغىنى ئېيتقىنا –
ك يىال-كيىالسهن . ئۇ چهنتۇالرنى سواليدۇ خىيال بار. شىسهي يامان ئاداڭ-شىڭ: ي، مهن دېدىھه –

 ...كهتسۇن
 .شۇ كېچىسى ئۇالر خېلىغىچه ئهسرارالشتى

 قاراڭغۇدا كېلىپ، –خوشنىلىرى بايقىمىدى -غېنىنىڭ كهلگىنىنىمۇ، كهتكىنىنىمۇ سهينىڭ خولۇم
تاقىسىز، جۇگازدىنال چىقىرىپ، . بېتى توڭغىالققا ئايالنغانقارا سوغدا يهر . قاراڭغۇدا كهتكهن ئېدى

 .سوك تېشىقاپ، ماڭالماي قالدى-مىنگهن تورۇق سوك
 –مهشهدە ئىككىمىز بۆكىمىزنى ئالدىمىزغا قويۇپ، مهسلىههتنى چىڭىتايلى، . ئاتتىن چۈش، ئاداش –

 .تارادىن خېله ئۇزىغاندىن كېيىن، ئېتىنى توختىتىپ-دېدى غېنى توققۇز
 

______________________ 
  . گۆدەك باال–شوخوزا  1
 

 . دېدى مهھهممهتجان–مهسلىههتنىڭ ھهممىسى ئاخشام پۈتكهنغۇ، يهنه نېمىنى ئويالپ تاپتىڭ؟  –
يهنه بىر قېتىم ئۇبدانىراق . كهل، ئولتار. ئادەم دېگىنىڭ سهھهر ۋاقتىدا الچىندەك چېچهن بوالرمىش –

 :مهسلىههت قىلىشايلى
 . چېقىشتى تاماكىنى تۇتاشتۇرۇپ غېنىغا جوۋىغان دوستى–وجىنى قويۇۋەتمىگهنسهن؟ قارىغ –
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 .ئاخشامقى مهسلىههتته بىر نهرسىنى ياخشى ئويلىماپتىمىز –
 نېمىنى؟ –
 !بىر نېمىنىدە –
خهپ، خالتار يورغام ! لىكاشاڭ بولىدۇ دېمهكچىسهنغۇتسوك قاشاڭ پۇ-مونۇ سوك: ھه، بىلدىم–
 !ئۆلمىگهن بولسا، ساڭا يول بهرمهس ئېدىمدەقاراق بولۇپ -ئاال
 .ئات كېرەك بولسا ھازىرال تاپااليمىزغۇ. گهپ ئاتتا ئهمهس –
 قاقاخالپ، خۇش كۈلكىسىنى كۈلدى –ئۇنداق بولسا، تۇرۇپال ماڭا كۆڭۈلسىز بولۇپ  قالدىڭمۇ؟  –

 .مهھهممهتجان
م سهينى كۆنمهيدۇ دەپ ئهتتهي بۇ ئاخشا:  دەپ دوستىنى كۈلكىدىن توختاتتى ۋە–يوق گهپنى قوي،  –

 .گهپنى ئاچمىدىم
تۈككهنلىرىڭنىڭ ھهممىسىنى - كۆڭلۈڭگه پۈككهن–: ھىم، ئويلىنىپ تۇردىدە، دېدى مهھهممهتجان –

 –سهينىڭ ئالدىغا شاراقلىتىپ تۆكۈۋەرسهڭ ياخشى بولماس، قانچه قىلغان بىلهن خىتاي دېگهن 
 !خىتايدە

 بوالمسهن؟ سهينىڭ ماڭا قىلغان ياخشىلىقلىرىغا قاراپ تۇرۇپ سهي شهنسىنگه ئىشهنمه دېمهكچى –
 ئىشهنگۈڭ كهلمهمدا؟

ئۇ سېنى ئىككى قېتىم خهتهردىن ساقالپ . سهن سهينىڭ خوتۇنى، قىزى بىلهن خهتهردىن قۇتقازدىڭ –
 ! ماڭا دېگهندەك، ئۆتنه ئالهم ئىشته– ساڭا، سهن –مهن : بۇ ئهندى. قالدى

 .يدىماقچىسهنسهن كومشا ھهممىنى بىر تاياقتا ھه –ۋەتتى غېنى،  دوستىنى سىلكى–! بارە –
خىتاي ئهدىۋايىنى كۆرسهم «ھۇي، تېخى تۈنۈگۈنال ... ۋۇي، مونۇنىڭ دانىشمهن بولۇپ كهتكىنىنى-ۋاي –

 !دەيدىغان سهن ئهمهسمېدىڭ؟ ھهجهپ چاپسانال ئۆزگىرىپ كېتىپسهنا؟» قۇيقا چېچىم تىك تۇرىدۇ
 رمهيدىغان مۇزاتنىڭ چوققىسى دېۋىدىڭمۇ؟ئۆزگه! ئۆزگهرمهيچۇ –
 .زالىم خىتايالر بىلهن ئىناق بولغۇڭ كهلسه بولۇۋال، سوغ كۈلدى مهھهممهتجان. بوپتۇ، بوپتۇ –
  كىم ساڭا زالىم خىتايالر بىلهن ئىناق بولىمهن دەپتۇ؟– تېرىكىشكه باشلىدى غېنى، –! ھېجايما –
 سودىگىرىمۇ، ھهتتا ئاددىي پۇخراسىمۇ بىزنى – 1، خۇرجالويىسىمۇ-خىتايالرنىڭ ئهمهلدار. تېرىكمه –

 !بوزەك قىلىدىغانلىغىنى ئۇنتۇماسلىغىمىز كېرەك دېمهكچىمهندە، ئاداش
زىمىندارالر قايسى خىتايدىن -شاڭيۇالر، باي-غوجامالر، لوزۇڭ-ئۆز ئىچىمىزدىن چىققان بهگ –

وتقا تىقىشتىن يانمايدىغانلىغىنى مهندەكلهرنى ئ-ياخشېكهن؟ ئۇالر ئۆز پايدىسى ئۈچۈن سهندەك
 !بىلىسهنغۇ

 . قايىل بولدى مهھهممهتجان–بىر راست، -بۇ دېگىنىڭغۇ بىردىن –
 –بىز . ناھهق دېيىشىمىز كېرەك-ھهق، ناھهقنى-سهن بىلهن بىز ئۆلۈپ كهتسهكمۇ ھهقنى –

 .ھهقنىڭ قۇلى
سىدا ئادەتتىكى مهئىشىي ئۇالر ئارى. پىكرىنى جهملىمهكچىدەك جىمىپ قېلىشتى-ئىككى دوست ئوي

تارتىش بولۇپ تۇرىدىغانۇ، لېكىن -ئهتمىشلهر توغرىلىق تاالش-ئىشالر، كۈندىلىك قىلمىش
شۇ . بۈگۈندىكىدەك ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلهرگه دائىر مهسىلىلهر ئۈزەكى قهيت قىلىنىدىغان

رگهنلىگىنى بايقىغان سهۋەپتىن بولسا كېرەك، غېنىنىڭ پىكىر قىلىشىدا قانداقتۇر ئۆزگىرىش روي به
مهھهممهتجان بىر جهھهتتىن ھهيران بولسىمۇ، يهنه بىر تهرەپتىن بۇ ئۆزگىرىشنى كېيىنكى ئىككى 

 ئىچىدە رەھىمجان سابىرىي، نۈسرەت خهلپهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهر نهتىجىسى دەپ يىل
پاراسهتكه تهن بېرىپ، -پهممهردانىلىققا ۋە -غېنىدىكى غهيرى تهبىئىي كۈچكه، ئهرلىك. ھېساپلىدى

ئۇنىڭغا ئىخالس باغلىغان مهھهممهتجان شۇ تاپتا دوستى نېمه دېسه ۋە نهگه باشلىسا تهييار 
 :ئېكهنلىگىنى بىلدۈرمهك بولدى
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ئون زامان ئهمهلدارالرنىڭ كۆزىدىن نېراراق تۇرماققا -بهش: ئاخشامقى مهسلىههت بويىچه –
 .لساڭ باشقا ياققا باشال، مهن تهيياركېلىشكهن ئېدىڭغۇ؟ ئهگهر يالتايغان بو

 يۇلتۇز قالماقلىرىنىڭ  ئىچىگه بېكىنىش – دېدى كهسكىن رەۋىشته غېنى، –يالتايغىنىم يوق،  –
ئالدىدا ھاكىم شاڭيۇنىڭ كهينىدىن قوغالپ يېتىپ، ئۇ  زومىگهردىن يهرنىڭ مۆرە خهتلىرىنى 

 .ۈم تىنمايدۇتارتىۋېلىپ، ئهسلى ئېگىلىرىگه تاپشۇرۇپ بهرمىسهم كۆڭل
چاپارمهنلهر سېنىڭ -سهي شهنسىننىڭ گېپىگه قارىغاندا ھاكىم شاڭيۇ باشلىق ئاتارمان –
شىكايهت يېزىپ، دوتهيگه تاپشۇرغىنى غۇلجىغا ماڭسا، سهن كهينىدىن بارساڭ -ۈڭدىن ئهرىزەتئۈس

 ئۆزەڭ تۇتۇپ بهرمهمسهن؟-ئۆزەڭنى
 !مهنھاكىم شاڭيۇالر غۇلجىغا بارغىچه قوغالپ يېتهلهي –
 !تارادىن ئاتالنغان بولسا-قانداقچه؟ ئۇالر تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن توققۇز –
 

___________________________ 
 .دىهقان –خۇرجا 1
 
 

مېنىڭ ھېساۋىمچه ھاكىم باداڭ قوساق قونالغۇ قىلماي، ئات ئۈستىدە تۈن قېتىپ غۇلجىغا  –
ا ۋە ئېتىنى زوقمهنلىك بىلهن ئىما قىلىپ،  دېدى ئۆز سۆزىگه ئىشهنگهن ھالد–يېتىشكه چىدىمايدۇ، 

 .نهچچه سىناقالردىن ئۆتكهن خالتىرىم بۇ قېتىممۇ دېگهن مهنزىلگه يهتكۈزۈپ بارااليدۇ
 ...ئۇنداق بولسا مهنما بىلله بارىمهن –
 . دەپ دوستىنىڭ سۆزىنى بۆلدى غېنى–ياق،  –
 . رەنجىپ سورىدى مهھهممهتجان–نېمىشكه؟  –
 سېنى بۇ قېتىم ماجراغا –:  رەت قىلدى غېنى ۋە–يولدا قالىدۇ، سوگۇڭ -مونۇ سوك –

 . دەپ قوشۇپ قويدى–ئارىالشتۇرمىغىنىم ياخشى بوالر، 
 !ماجراالرغا ئارىالشقان مهنغۇ –
 .كېيىن بىلىسهن. رەنجىمه، ئاداش –
 . سېنى يالغۇز قويۇپ بهرمهستىم– ئۆكۈندى مهھهممهتجان، –خهپ، خالتار يورغام بولسا  –
 دېدىدە –دېگهن قىشالقتىكى ئهكبهر قازاقنىڭ ئاۋۇلىدا مېنى كۈت، » ئۈچ كهپتهر«سهن : ىشتۇقكېل –

نېراراق بېرىپ،ئېتىنىڭ بېشىنى ئىلى . گهپنى چورتتىدە كهستى غېنى ۋە دەرھال ئېتىغا مىندى
ىر دەم مهھهممهتجان بولسا ئۇنىڭ كهينىدىن ئىككىنچى كۆرۈشمهيدىغاندەك ب. دەرياسى تهرەپكه بۇرىدى

 .مىسكىن بېقىپ تۇرۇپ، ئۇما ئاتالندى
ھېلىغۇ كۈندۈز ئېكهن، قاراڭغۇ كېچىلهردە بۇ . بۇ يولالر خهرىتىگه سىزىلغاندەك غېنىغا مهلۇم

يهتمهيال دەريا -شۇڭا بىر سائاتقا يېته. ئهتراپنىڭ تار چىغىر يوللىرىنى تېپىپ، تېنىمهي ماڭااليدۇ
ارتىلىپ قالغان بولسىمۇ، كۈنهس، تېكهس دەريالىرىنىڭ بىر كهچ كۈزدە سۇ ت. بويىغا يېتىپ كهلدى

سۇنىڭ سىرىنى ۋە كېچىك بېرىدىغان . قىنغا قۇيۇلغان تۈگىنى بولغاشقا دەريا لۆمشۈپ ئاقماقتا
.  ئويلىنىپ تۇرمايال ئۈست كىيىملىرىنى يېشىپ بوغمىلىدىيىگىتئۆتكۈلىنى ياخشى بىلىدىغان 

پ سهل تۇردىدە، ئېتىنى دى، ئهتىمالىم، ئۇ كىرپىدەك تۈگۈلۈهندۈرسۇنىڭ سوغ تهپتى ياالڭ تهننى شۈرك
كۈمۈچ -ئهگهر زۆرۈرىيهت بولمىسا، ئالتۇن. يېتهكلهپ، سۇغا قهدەم قويۇپ، سهسكىنىپ تارتىۋالدى

ياماتۇغا بېرىپ، كېمىدىن ئۆتۈپ . لېكىن ئۇ ئالدىراش. بهرسىمۇ بۇ مۇزدەك سوغ سۇغا كىرمهس ئېدى
دوستى غالداننى ... قېتىپ قالسىمۇ سۇغا چۈشۈش كېرەك-توڭالپ. ۈزۈپ قويىدۇكهلگىچه ۋاقىتنى ئۆتك
ئۇنىڭ ! ۈرگهن ۋاقىتتا دەل مهشهدىن ئۆتكهنغۇرغاندا، بۇنىڭدىنمۇ سوغ، شۈرمهل يچېرىكلهردىن قۇتۇلدۇ
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 :كۆز ئالدىدا ھاكىم بىلهن نىياز لوزۇڭ نامايان بولدىدە، ۋۇجۇدى تىركهشتى
 سۇنىڭ پىرى نوھنى شېپى كهلتۈردىدە ئاتنى يېتىلهپ سۇغا –! سساالميا، پىرىم، نوھ ئهلهيهى –

غېنى ئۇنىڭدىنمۇ . دەريانىڭ ئۇ قانىتىغا چىققاندا ئات سىلكىندى. كىرىپ، بېلىچه ئۈزۈپ ماڭدى
يهلكىسىگه . هك تامبىلىنى يهشتىنھۆل كۆي.  قاتتىق سىلكىنىپ، جاالقالپ تىتىرەشكه باشلىدى

ىيىمىنى كىيىپ، ئهتراپتىن مال تېزەكلىرى ۋە زاك شاخلىرىنى تېرىپ قويۇۋالغان قۇرۇق ئۈست ك
ئۇ ئوتقا قاخلىنىۋاتقاندا چىشلىرى بولقىنى سهندالغا ئۇرغاندەك كاسىلداپ . كېلىپ ئوت ياقتى

. توقۇمنى سېرىپ ئېلىپ ئوتقا قاخالپ قويدى-ئۇ غالىلداپ تىتىرەپ تۇرۇپ ئېگهر. تۇراتتى
توغرىنى يېشىپ كۈرەڭ قاشقىنىڭ بېشىغا ئىلدى ۋە ئاندىن كېيىن غانجۇغىدىكى ئارپا سېلىنغان 

 :خالتىدىكى پىشقان گۆش بىلهن ھاراق تورسىغىنى ئالدىغا قويۇپ ئاچاي دېيىشىگه
  . ئاسماندىن توككىدە چۈشكهندەك، ئوت بېشىدا بىر ئىنسان پهيدا بولدى–! لهيكۈمئهسساالمۇئه –
 نهدىن پهيدا بولدۇڭ؟ –
 غېنهم؟ –
 .ڭ ھىدىنى ئېلىپ كهلگهنسهن، ئولتاتايىنلىق ئىسنى. مهنھه،  –
 . يهك تىزلىنىپ ئوتقا قولىنى قاخلىدى، مالچى–ۈرىمهن، مال بېقىپ ي –

كىتكهن قوناق مهدىگىنى ئېلىپ، ھاراقتىن نهچچه ئۇتالپ، گۆشتىن بىر  غېنى  تورسۇقنىڭ ئاغزىنى بې
 .پارچىنى ئاغزىغا سالدى

 ھاراق ئىچهمسهن؟ –
 . ئىچهيبهرسهڭ –

 .مالچى ئىچتىيۇ قاقىلىپ كهتتى، لېكىن تورسۇقتىن كۆز ئۈزمىدى، قايتۇرۇپ بهرمىدى
 مېنى نهدىن بىلىسهن؟. مه، گۆش يه –
 سهن قۇسېننىڭ تامىرىغۇ؟ –
 .مېلىڭ ئۆزەڭنىڭمۇ؟ مه، تاماكا چهك –

 :مالچى ئاۋال تاماكىنى شوراۋېلىپ ئاندىن
 .ىلقىسىھاكىم شاڭيۇنىڭ ي –
ى يايالقتىن كېيىن باينىڭ جانلىق يىلھهر .  چۆچۈگهندەك سورىدى غېنى–! ۇنىڭ؟ھاكىم شاڭي –

ئوتالقتا قىشاليدىغان ئهمهسمېدى ھاكىمنى ئوياليدېكهن، -ماللىرى دەريا بويىدىكى قومۇچلۇق
ئىككى . ئىلدام ئۇتالشقا باشلىدى-ۇلۇپ دېگىدەك ئېلىپ، ئىلداميمالچىنىڭ قولىدىن تورسۇقنى  

پۇال قۇرىغان كىيىملىرىنى كىيىپ، ئېتىنى -لدىراش چاينىماي دېگىدەك يهپ، چاالپارچه گۆشنى ئا
  .ھهرىكهتلىرىگه ھهيران بولغان مالچىنىڭ ئاغزى ئوچۇقال ئولتارغان ئېدىجىددىي ئۇنىڭ . توقىدى

 ھاكىم شاڭيۇ نهدىلىگىنى بىلهمسهن؟ –
 ...بۈگۈن ئهتىگهن شهھهرگه كهتتى –
 سهن نهدىن بىلىسهن؟ –
مالچىنىڭ باشقا تهپسىالتلىرىنى ئاڭالشقا تاقىتى . ەن قاشقا بىلهن قارىگىرنى يهتكۈزۈپ بهردىمجىر –

قالمىغان غېنى ئهندى مهھهلله تهرەپكه ماڭماي، توقايلىقنى كېسىپ ئۆتىدىغان چىغىر يولنى بويالپ، 
 .شهھهرگه قاراپ كهتتى

رلىك  سهپهر تىلهپ، ئۇنىڭ  كهينىدىن كه خهيىيىگىتمالچى بولسا غايىۋانه ياخشى كۆرىدىغان پالۋان 
نېمىلهرنىدۇر پىچىرلىدى ۋە غېنى قالدۇرۇپ كهتكهن گۆش بىلهن تورسۇققا كۆز قىرىنى تاشالپ 

 .ئىلمايدى
 دېگهندەك قۇياش غىالۋىغا كىرگهن مهزگىلدە غۇلجىغا يېقىن "ما ئولتاردى، مهنما يېتىپ باردىمكۈن"

ئۇالر تۆرت كىشى . تكهن غېنى ئۇالرنىڭ يولىنى تورىدىجىرغىالڭ سېيىدا ھاكىمالرنى قوغالپ يه
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 .يىگىتھاكىم،  روزى قارى ۋە ئىككى ئاتنى يېتهكلىگهن ئىككى ماالي : ئېكهن
 . دېدىدە، باينىڭ ئېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى شارتتىدە قولىغا ئالدى غېنى–! يول بولسۇن، شاڭيۇكا –
 !نېمه قىلىۋاتىسهنۇي، ساراڭ –
 . دېدى غېنى ھاكىمغا قادىلىپ–! دەم ئوغالق تارتىشايلى دەيمهنانېمه قىالتتىم، بىر  –
 ھاكىم –! نېمه دەغداراپ تۇرىسهن، اللمىالر... ھاي، ئاسىم... ھېلى بولمىسا! يولۇمنى توسىما –

لهر غېنىنى بىلىدۇ، ئۇنىڭغا يېقىن يىگىتماالي . ھودۇققىنىدىن نېمه قىلىشىنى بىلمهي قالدى
ى بولسا كهينىگه قاراپ قاچماق بولۇشىغا سويلىنى تېقىمدىن چىقىرىپ، كېلهلىسۇنمۇ،  روزى قار
 :ئاسماندا پۇالڭالتقان غېنى

 !مهن دېگهننى قىلمىساڭ تىرىك پېتىڭچه دەرياغا تاشالۋېتىمهن! ، يالغان پهتۋاچىتوختا –
 .تىۋالدى قارى تىتىرەپ، ئات ئۈستىگه دۈم يې–باالم، ئابدۇلغېنى، دېگىنىڭنى قىالي ... خوپ، خوپ –
 . ئهيمىنىپ سورىدى سويلىدىن كۆز ئۈزمهي تۇرۇپ ھاكىم–يىڭ نېمه؟ ئاادمۇد –
 !مۆرە خهتلهرنى چىقار –
 ...مهندە يوق، لوزۇڭ بهگدە –
 . سويلىنى ئېگىز كۆتىرىپ سالماقلىدى غېنى–نېمه؟  –
 ...مۆرى خهتنىڭ ساڭا نېمه كېرىگى؟... توختا، سويالڭنى چۈشهر –
 غېنى –جان كېرەكمۇ، يهر خېتىمۇ؟ . ولمىسا پوكىنىڭنى تېشىپ ئالىمهنب! چىقار دەيمهن –

 .سويلىنى يهنه ھهمله قىلدى
 . دەپ ئارىغا چۈشتى ئۆز جېنىدىن قورققان روزى قارى–بېرىدۇ، بېرىدۇ، ... توختا، ئۇرما باالم –
 قارىۋېدى، ئۇالر لىرىگه مهدەت تىلىگهندەكيىگىت- پىغان چىقاردى ھاكىم ۋە ماالي–! ئهستهخپۇرۇلال –

تهسلىم بولۇشتىن باشقا چارە . يېقىن كېلىش بۇ ياقتا تۇرسۇن، نېرىراق داجىپ كېتىپتۇ
هر خهتلىرىنى ئورىغان يۈرىگىنى سۇغىرىپ  ئالغاندەك، قوينىدىني يقالمىغانلىغىنى چۈشهندىدە، 

 :تۈگۈننى ئېلىپ يهنه بىر قېتىم پىغان چىقىرىپ
 مېنى سوالتماق بولۇپ خىتاي دارىنلىرىغا سوغا –. ققا سالغان غېنى دېدى تۈگۈننى يانچۇ–ئهندى،  –

 .قىلماق بولغان ئهۋۇ ئىككى ئېتىڭنى ئالىمهن
 ...نائىنساپ، نائىنساپ بۇالڭ –

ھاكىم شاڭيۇنىڭ بوغۇزىغا تۇۋۇق كهپلىشىپ قالغاندەك خىرىلدىدى، يهر خېتىدىن كۆرە تۇلپاردەك 
لېكىن غېنىنىڭ پهيلى يامان، قارشىلىق قىلدى سويال . ېدىئىككى ئاتتىن ئايرىلىش ئېغىر ئهلهم ئ

يولۇۋچىالرما ! ، خهپئهنهالرنىڭ ئهھۋالى، ىخورۇنديۈرگهن ئۈچ مونۇ كهينىدە ئهگىشىپ ي. ا تېگىدۇبېشىغ
 !ئۆتمىدا

چوماق » خالىس« بولۇشه، بولمىسا -لهرگه غېنى، يىگىت خىتاپ قىلدى ماالي –! ئهكېلىش، ئاتالرنى –
  .ا تېگىدۇبېشىڭالرغ

ئۇالرنىڭ نېمىسى كۆيهتتى؟ . لهر  غىڭ قىلماي ئىككى ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى غېنىغا تۇتقۇزۇشتىيىگىت
 .بهلكى غېنىغا يان باسقاندۇر ئۇ چارىسىز يالالنمىالر

 دەپ ئىككى ئاتنى –! سهندىن ئالىدىغان ھېساۋىم تۈگىمىدى، يهنه كۆرۈشۈپ قاالرمىز، ھاكىم شاڭيۇ –
پهرىيات ئوقۇپ، خۇدىنى يوقاتقان ئادەمدەك، غېنىنىڭ ئۈزەڭگه -غا، بىردىن داتيېتهكلهپ مېڭىشى

 :بېغىغا ئېسىلغان ھاكىم
خېله .  دەپ چالۋاقىدى... ئاۋال مېنى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن تۇلپارلىرىمنى ئال، ئوغرى، قاراقچى –

 ئارىالش ىغايدەپ » ...ئېتىم، جېنىم ئاتلىرىم«ئۇ ھازا تۇتقاندەك . يهرگىچه سۆرىشىپ باردى
دەپ » مهن-مهن«دىيۇ، لغېنى ئاتالرنى قالدۇرۇپ كهتمهك بو. زارلىناتتى، داتلىناتتى، غېنىغا يالۋۇراتتى

ىغلىغىنى يبولغان بىر ساالپهتلىك باي ئىككى ئات ئۈچۈن ئۈن سېلىپ » باش«يۇرت سوراپ، خهلىققه 
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سىگه بىرنى تېپىپ، يولىغا دەپ باينىڭ شىللى» !ئىپالس، خهسىس«ئۇنىڭ نهپرىتىنى قوزغىدى ۋە 
 ئوغالقچىنىڭ تېقىمىدىن چۈشكهن كۆك سهركىدەك توڭغىالق –ھاكىم شاڭيۇ بولسا . راۋان بولدى

 .يهرگه پوككىدە چۈشتى
 

 يهتتىنچى باپ
 

. بۇ كهچه نىياز لوزۇڭ قارادۆڭ مهھهللىسىدىكى كىچىك خوتۇنى ھاۋاخاننىڭ ئۆيىدە جهز قۇردى
 خۇسۇسهن، خىتايالرغا ياالقچىلىغى تۈپهيلى خهلىق نهزەرىدىن قالغان زالىملىغى، شهپقهتسىزلىگى ۋە

ناخشا، مىللىي - مىللىي ساز!سۇنيارانلىرى بول-بۇ قاالق بېشهمنىڭ نه ئىلپىتى، نه دوست
خىتايالردا .  قىمار–بىر كۆڭۈل خۇشى -ئۇنىڭ بىردىن. تاماشه دېگهننىڭ قېشىدا تۇرمايدىغان-ئويۇن

بىر تۈرى » مهدەنىيىتىنىڭ«ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر ئېلىگه ئېلىپ كىرگهن . ىدۇقىمارنىڭ تۈرى كۆپ بول
 شۇ قىمار تۈرلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆزلهشتۈرگهن ۋە ئهنهنىياز لوزۇڭ . موشۇ قىمارغۇ ئاخىر

: دەتتىكامىدا كۆكسى تاۋالنغان داغال قىمارۋازالردىن بولۇپ، ئۈچ ئهيىپ-ئۇيغۇرالرنىڭ تۆرت ئوشۇق
ئۇنىڭ جۇڭ سۈرۈشىدىغان ئويۇنچىلىرى ئۆزى . ىشهۋاز ۋە قىمارۋازنىڭ پىرلىرىدىن ئېدىھاراقخور، پاھ

ما : بۈگۈن شۇالردىن. پارىخورالر» ۇڭى بىلهن يۇرتىدىغانتۆگىنى ي «–وزۇڭ، تۇڭچى، لويىالر ئوخشاش ل
ا ىتىمغي-يۈگۈئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھېمىشهم . لوزۇڭ، داۋۇر تۇڭچى، ياقۇپ لوزۇڭالر جهم بولۇشتى

» قۇيرۇغى«تېمىتماي يهتكۈزۈپ تۇرىدىغان داۋۇرنىڭ -تۈزنىڭ گېپىنى ئېقىتماي-ماڭىدىغان، تاال
ئۇنىڭغا ھهممه ئوخشاش قوسىغى . نى يېقىن قىلىپ بېرىدۇيىراقئۇ قىمارۋازالرغا . ھاشىم توكۇمۇ بار

ىر چېتىدە، ياسىداق خانىنىڭ  ب. دەيدىغانالردىن» تېكه بولسىمۇ سۈتى بولسۇن«ئۇ . تويسا بولدى
ئىچمهك، ئىككىنچى تۆرىدە قېلىن كۆرپىلهرگه ئولتىرىشقان -دۈگلهك جوزىنىڭ ئۈستىدە لىق يېمهك

 .ئۇالر شۇنچىلىك ۋاقتى يوقتهك، ئويۇندىن باش كۆتىرىشمهيدۇ.   ئويناشماقتا1»بهش لهڭ«قىمارۋازالر 
 قهغىزىڭنىڭ –ىياز لوزۇڭ،  دېدى ياپتا كهلمهي جېلى بولغان ن–بۇ قېتىم دوكالىغىمغا ئۇتمىسام،  –

 .ئۈزىگه شاالققىدە تۈكۈرىمهن
 .بىر پوپۇزا بىلهن ئهتىال تۆلهۋالىسهن: نېمه كېتىپتۇ شۇنچه؟ ئاغزىڭنىڭ يېلى –

چاال مهس قىمارۋازالر داۋۇرنىڭ كىنايىسىگه كۈلۈشتىيۇ، ھهممىسى نىياز لوزۇڭدىن تهپ تارتقاچقا 
 .جىمىپ كېلىشتى

بۇ قېتىم ئۇتمىسىال ئوڭ قۇلىغىمنى كارتتىدە كېسىپ، تاۋكىغا . كسىلهنىياز بېگىم كۆپىرەك تى –
 . خوشامهت قىلدى ئۇسۇلۇق سۇنۇۋېتىپ ھاشىم توكۇ–تاشالپ بېرىمهن، 

ئادەمنىڭ ئۆغىسىنى قايناتماي نېرى تۇر توكۇ، ھېلى تېپهك . ما سېسىق غالچىنىڭ گېپىنى –
 . ھاشىمغا ئااليدى نىياز–! يهيسهن

 . داڭگاقالپ سىرتقا چىقتى ھاشىم–... پخوپ بېگىم، خو –
 . زارلىدى يهنه ئۇتتۇرغان نىياز لوزۇڭ قهغهزنى پېقىرىتىپ تاشالپ–بۇ گۇيتۇزا قهغهز چىقمىدى،  –
 .شامالداپ كىر، ياپتا كېلىدۇ –
 .جىسا قىلمىسام ئېتىمنى يۆتكهۋېتىمهن- گاڭسا– داۋۇرغا تېرىكتى نىياز، –كۆرەڭلىمه شوۋىچى،  –
 .جىسا  قىلىدىغانلىغىنى-كىمنى كىم گاڭسا: رىمىزقېنى كۆ –
 .ئويناشساڭ تۆرت ئوشۇق ئوينايمهن. بۇ ئوياندا ھهپسىلهم قالمىدى –
 

______________________ 
  .ئويۇنى) كارتا( خىتايچه قهغهز –بهشلهڭ  1
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ينايمهن  ئو1»ماجاڭ« تۆرت ئوشۇقتىمۇ ئۇتتۇرىساڭ –:  دېدى داۋۇر ۋە–سېنىڭچه بولسۇن، . خوپ –

 دېسه؟
 ...ئهگهر ساڭا ئۇتتۇرسام خوتۇنۇمنى ئۈچ. تېخى ئهتىگهن. چوڭ سۆزلىمه –
 . دېدى باياتىن شۈك ئولتارغان ما لوزۇڭ–! ئۇ تهرەپلهرگه ئۆتمهيلى! ھاي، نىياز بهگ-ھاي –
ه چۈنكى نىياز لوزۇڭ ھ.  دېۋىدى داۋۇر، باشقىالر كۈلۈۋېتىشتى–نهچچه قېتىم ئۆتۈپ قايتىۋالغان،  –

ھارسىز بېشهملهرنىڭ .  تېز يېنىۋالىدىغان،ممادەپ قهسهم ئىچىدىغانۇ، ئه»  تاالقخوتۇنۇم ئۈچ«دېسىله 
جېدەلگه ئايلىنىپ كېتىدىغان چاغالرمۇ بوالتتىيۇ، ئهتىسىگىال -چاقچاقلىرى تىلالشقا، ئاندىن ئۇرۇش

بىرى بىلهن -لېكىن بىر. ىماداسىنىڭ ئاشپۇزۇلىدا ناماقۇل بولۇشۇپ، ئاخىرى يهنه قىمارغا باغلىناتت
، ئېپىنى تاپسا پېيىنى قىرقىش، ، بايلىق تالىشى سامان ئاستىدىن سۇقۇيۇپمهنسهپ تالىشى

 .غۇلىتىشقا، دەسسهپ ئۆتۈپ كېتىشكه ھهر دەم تهييار تۇرۇشىدىغان
 خوتۇنىنى تىلغا ئالغىنىغا سهل خىجىل بولغان نىياز گهپنى يوپۇتماققا –نهدىسهن؟ ! ھاي توكۇ –
 .ۇندىئۇر
 . پهيدا بولدى ھاشىم–! لهبهي، بېگىم –
 .ما گىلهمنىڭ چېتىنى قايرىغىن –
 تۆرت ئوشۇق  – ھاشىم زور زىلچىنىڭ بىر ئۇچىنى ئىنجىقالپ تۇرۇپ قايرىدى –خوپ، بېگىم،  –

 .قىمارۋازالر تاۋكىنى دۆرە قىلىشىپ، زوڭزىيىشتى. ئوينايدىغان تاۋكا تهييارالندى
 دېدى تۆرت چىمهتنى قولىدا دەڭسهپ تۇرۇپ –تىكىشسهڭ ئوشۇق ئاتمايمهن، يۈز لىڭپىيۈدىن كام  –

 . ئۇ يهكتىز بولۇۋاپتۇ–نىياز، 
 . ئىككى بوالق پۇلنى تاۋكىغا تىكتى داۋۇر–مانا، ئىككى يۈز،  –
 . دېدى ما لوزۇڭ–يۈز،  –
 . دېدى ياقۇپ لوزۇڭ–. يۈز –
ىدى، قاتاڭ مهيدىسىگه ئوڭ قولىنى ئۇرۇپ  چىمهتلهرنى تاۋكىغا زەرپ بىلهن تاشل–! تىكام-دەت –

 .نىياز لوزۇڭ
ئۇ ئاۋال .  دەپ قىمارنىڭ پىرىنى تىلغا ئالدى ئۆز نوۋىتىدە چىمهتلهرنى ئاتقان داۋۇر–! يا، جهمشىت –

 .يهرنى، ئاندىن كۆكسىگه ئۇردى
، ئاخىرى كىر، مايلىق قولالردا توال تۇتۇلۇپ. قارشى ئېتىشالر نهچچه تهكرارالندى-قارىمۇ
» ئهپسۇن«سىلىقداپ كهتكهن چىمهتلهرنى غهزەپ بىلهن ئالىقىنىغا تىزغان نىياز لوزۇڭ -پاقىراپ

 :ئوقۇغاندەك پۈۋدىدى، ئاڭدىن كىچىك باال چېقىرىغاندەك
 

_________________________ 
  . قىمارنىڭ يهنه بىر تۈرى–ماجاڭ  1
 

 . دېدى–دو بارمۇ؟ . ئوشۇق تارتىشىۋاتىدۇ –
 . دەپ بىر بوالقنى تاۋكىغا قويدى داۋۇر–الما، يهنه يۈزنى تىكىش، ئارماندا ق –
 تاۋكادا بىر تاككا، ئۈچ چىككا – نىياز ئۈنلۈك ۋاقىرىدىدە، چىمهتلهرنى ئاتتى –! يا، پىرىم، لهيلىۋاش –

 .كۆرۈندى
 . ۋاقىراشتى ئۇتقانالر–! چۇ، چۇ، چۈشتى –

قىمارۋازالر . شۇ ئارىلىقتا دەرۋازا تاقىلداپ كهتتى. نىياز لوزۇڭ ھوشىنى يوقاتقاندەك قېتىپال قالدى
چۈنكى دوتهي، شهنگهنلهرما . ئۇالر قىمار ئويناشتىن قورقمايدۇ.  بىرىگه قاراشتى-تهشۋىشلهنگهندەك بىر
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 لىڭسىڭ زامان، كىم –مونۇالرنىڭ قورقىشى باشقا .  قىمارنىڭ بېشى شۇالر–خاگۇڭ يوق ئوينايدۇ 
 . چىقتىمۇبىلىدۇ بىر يهردىن توپىالڭ

 قايسى لومودا بۇ ھه؟ –
 ...كېچىدە بېكار كهلمىگهندۇر –
 .شۇم خهۋەر بولمىسا بوالتتىغۇ –
 . دەپ قوزغالدى ياش، باشقىالردىن جۈرئهتلىگىرەك داۋۇر–مهن چىقىپ باقاي،  –

ۇپ، ىغىشتۇريدىكى پۇلالرنى كا ئۆكۈندى تاۋ–! ئهستاخپۇرۇلال، ئويۇننىڭ بېلىغا تېپىۋېتىدىغان بولدىدە
 .نىياز لوزۇڭ

 :ئاتلىمايال-تاالدىنال نېمىلهرنىدۇر غۇدۇڭشىپ كىرىپ كهلگهن ھاكىم شاڭيۇ بوسۇغىدىن ئاتال
 . دەپ داتلىدى–! ۋاي دات، نىياز بېگىم –
 اللما ئىشتتهك كېچىدە –ىركهنگهندەك تهرىنى تۈردى نىياز، ي –! سهنمېدىڭ، قېرى پهسهندى –

 !ىنىنى قايالڭال، بۇ گۇيتۇزىنىڭۈرگيئادەمنىڭ بۇردىسىنى قاچۇرۇپ 
ئۇ . تهنتىپ كهتتى- دېگهندەك، بۇ خىل زەھهرخهندىلىكتىن ھاكىم شاڭيۇ تېنهپ"ئۆلگهننى تهپتى"

قورققاشقا تۆۋەن قارىغىنىچه پۇشۇلداپ، ئۈن چىقارماي » ئاال بايتالدىن«كهينىگه قايتماقمۇ بولدىيۇ، 
. چېتىپ قويۇلغان ئىككى دوساقنى ئهسلىتهتتىئۇنىڭ شۇ تاپتىكى ئىككى مهڭزى . دومسىيىپ تۇردى

غوجهك بىلهن ھاكم بىر قېلىپتىن ! بىرىگه شۇنداقمۇ ئوخشايدېكهنه-ھهجهپ، ئادەم بالىلىرى  بىر
 –ناھايىتى تهپتىشلهپ كهتسهڭ ھاشهكنىڭ شىللىسىدىكى قىزىل مهڭنى تاپالمايسهن . چىققاندەكال
 .پهرقى شۇال

 دېۋەيلىدى نىياز بارىچه –! پىنى بۇزۇپ كهلدىڭ دەيمهنۇي ئۇششۇقنېمه دەپ كېچىدە ئادەمنىڭ كهي –
 ! بۇ قېتىم قوينۇڭدىكى خوتۇنۇڭنى تارتقۇزۇپ قويمىغانسهن، ھېلىقى غېنى ئوغرىغا؟–كۆپسهپ، 

 ...شۇ،شۇ.. ھه، ھه، –
 !دەيدىغىنىڭنى دېمهمسهن، ھهلهپ يېگهن ئۆكۈزدەك پۇشۇلدىماي –
 ئارىغا چۈشتى ھاكىم شاڭيۇدىن تاالي –ر چىنه چاي بېرەيلى، ىغىۋالسۇنال، بىيبېچارە ئېسىنى  –

 .ئالغان ياقۇپ لوزۇڭ» سوغىالر«قېتىم 
 يهنه بىر دەم ۋايسىغان نىياز ئىشىكتىن –بۇ دىتسىز كاالمپاينىڭ تاپقان ۋاقتىنى قارىمامسىلهر،  –

 . دەپ بۇيرىدى–!  چاي قۇيۇپ بهر–: بېشىنىال كىرگۈزۈپ تۇرغان ھاشىم توكۇغا
غۇرىغان تهرىنى سۈرتۈپ، يكهينىدىن ئۇالپ ئىچىپ، بۇ-ۆرە تۇرغان پېتىچه نهچچه چىنه چاينى كهينىئ

 .ئاندىن دۇدۇقالپ تۇرۇپ بولغان ۋاقىهنى سۆزلهپ بهردى ھاكىم شاڭيۇ
بوينى بېشى بۇقىدەك تۆرت ئادەممۇ بىر ياش گۆدەككه ... ۈرگىنىڭيئىست، شاڭيۇ نامىنى كۆتىرىپ  –

مېنىڭ ئالدىمغا كهلگىچه، ئهۋۇ ! ۈرگهن ھهزىلهكيئهر نامىنى كۆتىرىپ !... تفۇ! ابوزەك بولۇشتۇڭم
 .ئاغامچىدەك سۆرۈلۈپ تۇرغان پۆپۈكلۈك ئىشتانبېغىڭغا  ئېسىلىپ ئۆلسهڭچۇ، كاشكى

 دېدى –! جېنىمنى ئالساڭمۇ ئال، موشۇنداق زەھهردىن بېتهر تىلىڭنى سانچىمىساڭ، نىياز بهگ –
 .ىلهر جېنىغا پاتقان ھاكىم شاڭيۇئاخىر زەھهرلىك كىناي

 سهن، نىياز لوزۇڭ، غېنىنى ياخشى بىلمهيدېكهنسهن، ھېلىغۇ تۆرت – دېدى داۋۇر تۇڭچى، –سهن،  –
 .كىشىكهن، ئون كىشى بولسىمۇ ئۇنىڭ بىلهن ئېلىشماق تهس

 مېنىڭكىنى، ئاندىن شهنگهن –غېنى دېگىنىڭ بۈگۈن شاڭيۇنىڭ يولىنى تورىسا، ئهته سېنىڭ  –
 دېدى ما لوزۇڭ، –ۋاقتىدا ئۇنىڭ تاناۋىنى تارتىش كېرەك، . وتهينىڭ ئالدىنى تورىشى چوقۇمد

 .قولىدىكى تۆرت چىمهتنى ئوينىتىپ تۇرۇپ
ئۈچ كۈن ئىچىدە تۇتۇپ، شهنگهن دارىننىڭ ئالدىدا تىز پۈكۈرمىسهم ئۇ . بهك ئاشۇرىۋەتتىڭالر –

 .ئوغرىنى، نىياز لوزۇڭ بولماي قاالي
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 دېدى غېنىنى ياخشى بىلىدىغان ۋە ئۇنىڭ بىلهن –ىراپ كۆكسۈڭگه ئۇرما، نىياز لوزۇڭ، بهكمۇ ئالد –
 .خېله ئىلپهتچىلىك قىلغان داۋۇر

مۈلكۈم سىلهردىن ئۆرگهلسۇن، -شۇ ھارىمىدىن ئۆچۈمنى ئېلىپ بهرسهڭالر، جان بهگلىرىم، مال –
 . يالۋۇرۇپ بېشىنى ئهگدى شاڭيۇ–! ئهزبرايى خۇدا

خاتىرجهم بولغاندەك كىچىككىنه شىشه » ئاال بايتال«دىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ھاكىم باينىڭ ۋە
 .قۇتىدىن بۇغدايدەك ئهپىيۇننى ئېلىپ ئاغزىغا سالدى

. قىمارۋازالر ئهندى غېنىنى تۇتۇشنىڭ چارىسىنى ئويالشتىيۇ، ئېنىق بىر قارارغا كېلىشهلمىدى
مۇ ياكى شهھهردىمۇ؟ بهلكىم داۋان ئېشىپ ئاقسۇ، چۈنكى شۇ تاپتا غېنى قهيهردە؟ تاغدىمۇ، توقايلىقتى

! كۇچار، قهشقهر تهۋەسىگه ئۆتۈپ كهتتىمۇ؟ غېنى بىر قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئۆتۈپ كهتكهن ئېدىغۇ
  1ھاراق بىلهن ئهپىيۈن كهيپىدە باشلىرى ئايالنغان پارىخورالر بۇ ئىشنى ئاۋال شهنگهن دارىنغا بوگوله

بۇ مهسلىههتكه داۋۇر قوشۇلماي . لىق كۈچكه تايانماققا قارار قىلىشتى قۇرال–قىلماق بولۇشتىن 
 .چوتى بار- ئۇنىڭ ئۆز ھېساپ–سۈكۈت قىلىپ ئولتاردى 

 
**** 

بىرىنىڭ . چوڭ قوبۇلخانىغا چېتىالش پىنهان بۆلمىگه ئىككى كىشى ئهپىيۈن چهككىنى كىرىشتى –
ۆزلىرىدىن قۇۋلۇق شۇملۇق ئهكس چۇغى كىچىك، ئۈزى مومشام ئوخشاش ساغۇچ، مونچاقسىمان ك

كىرپىگىنىڭ تاينى يوق، -ئىككىنچى، قاش.  شهنگهن–ئېتىپ تۇرىدۇ، بۇ غۇلجىنىڭ ھۆكۈمرانى 
كهڭ، ئىنتايىن باي .  شهنگهننىڭ مهخسۇس كاتىۋى ۋە مهسلىههتچىسى–بۆقاپاققا ئوخشايدىغان بولسا 

 ئۇالر  ئهپىيۈن تارتىپ يېتىپ .غۇلجا ناھىيهسىنىڭ تهغدىرى موشۇ ئىككى ئهمهلدارنىڭ قولىدا
مهھكۈم ئۇيغۇرالرنى باشقۇرىدۇ، ئهپىيۈننىڭ كهيپىنى سۈرۈپ تۇرۇپ خهلىق ئۈستىدىن ھۆكۈم 

چۈنكى شهنگهنلىك ۋە باشقا مهنسهپلهرنى سېتىپ .  ئۇالرنىڭ ھوقۇقى چهكسىز، داخىلسىز–چىقىرىدۇ 
چىڭ خاندانلىغى -مهن. ه قىلىنىدۇئالغاشقا خهلىق ئۇالر ئۈچۈن خۇسۇسىي مۈلۈك ھېساۋىدا مۇئهمىل

 .ياسهتنىڭ تۈپ ماھىيىتى شۇنىڭدىن ئىبارەتن بولۇپ كېلىۋاتقان مۇستهملىكه سىدەۋرىدىن ئه
قۇياش نۇرى چۈشمهيدىغان مهخسۇس بۆلمىنى مىس تاۋاق ئۈستىدە يېنىۋاتقان ئهپىيۈن چىرىغى غۇۋا 

 پهقهت ئهپىيۈن –يۈن ۋە چهككۈچ ئهسۋاپالر تاۋاق ئۈستىدە يهنه تالقان قىلىنغان ئهپى. يورۇتۇپ تۇرىدۇ
  .چېكىش ئۈچۈن كېرەك

 بۇ –ئهپىيۈنكهشلهر ئهندىال قىڭغىيىشىپ، چېكىشكه تهرەددۈت قىلىشىغا ئىشىك ئاستا چېكىلدى 
شهنگهن ئهپىيۈن . ئىنتايىن زۆرۈر ئىش ياكى مۇھىم خهۋەر روي بهرگهندىال بولىدىغان ھالهت

كاتىپ ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشىك تۈۋىگه . ي تۇرۇپال كاتىپقا قارىدىنوگهيچىسىنى ئاغزىدىن چىقارما
  :بېرىپ

 . ئاستا سورىدى–! نېمه ئىش –
 ...ئاينى –
ئۇ قانداق تۇرغانلىغىنىمۇ .  شهنگهننىڭ ئاغزىدىكى نوگهيچى مىس تاۋاققا چۈشۈپ كهتتى–! ئاينى؟ –

 .سهزمهي قالغاندى
 . داۋۇر تۇڭچى كهلدى–ېشىنى كۆرسهتكهن خادىم،  تهكرارلىدى ئىشىكنى قىيا ئېچىپ ب–ئاينى،  –

گهدەنكهش، چاتاقچى چهنتۇنى -چىققىچه غېنىنى قانداق جازاالش ۋە بۇ دولهن» داتاڭغا«شهنگهن 
 .چارىلىرىنى ئويلىدى» ۈرىگىنى موجۇشي«چهنتۇالرنىڭ  جازاالش ئارقىلىق باشقا

 
__________________ 

 . مهلۇم قىلىش–بوگوله  1
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ىگهن ئورنىدىن ئهندىال تۇرۇپ، ئاخشامقى كهيپىنى بېسىلدۇرۇش ئۈچۈن ئاچچىق چاي بۈگۈن ئهت
دەملىتىپ ئىچىپ تۇرۇشىغا كۈمۈچ پهتمۇستا جۈپ يامبۇ، ئۈچ يۈز سهر پۇلنى كۆتىرىپ كىرگهن 

قاراباغلىق ھاكىم شاڭيۇنىڭ ئېكهنلىگىنى ۋە غېنى دېگهن -قاش» سوغىالر«شهخسىي كاتىپ بۇ 
قىلغانلىغىنى ۋە نىياز لوزۇڭ، ما لوزۇڭ، ياقۇپ لوزۇڭالر » زورلۇق« شاڭيۇغا ئاتاقلىق» زىۋازا«

قوزغاش ئېهتىمالى بارلىغىنى » غوغا«غېنىنى دەرھال تۇتۇپ چارە كۆرۈلمىسه چوڭ 
» ئوغرى تهپرىقىچى«غېنى » چوڭلىرىنىڭ«ئېيتىشقانلىغىنى  يهتكۈزۈپ، ھاكىم شاڭيۇ باشلىق يۇرت 

» زىۋازا«شىكايهتنى ئوقۇمايال -ىكايهتنى تاپشۇرغان ۋە شهنگهن ئهرىزەش-ئۈستىدىن يازغان ئهرىزە
 .غېنىنى قهيهردىن بولمىسۇن تۇتۇپ كېلىشكه جىددىي بۇيرۇق بهرگهن ئېدى

 ئۇ ۋىجىك ئهپىيۈنكهشتىن سۈرلۈك مهمۇرغا –مهنسهپ ئۈستىلىگه ئولتاردى . چىقتى» داتاڭگا«شهنگهن 
 .مهسلىههتچىلهر-چىلهر، كاتىپئايالندى؛ ئۇنىڭ ئهتراپىدا مۇھهپىزەت

 !داۋۇر كىرسۇن –
 . باش كاتىپ، چىقىپ داۋۇرنى باشالپ كىردى– 1شى –
 . رۇخسهت قىلغايسىز، غوجام–  دارىن 2بوگو،  –

 .داۋۇر چوقۇنغاندەك، ئۈچ قېتىم باش ئېگىپ، يهرگه قارىغىنىچه تهق تۇردى
 . بۇيرىدى شهنگهن–! سۆزله –
 ...ايى تېپىلدىغېنى ئوغرىنىڭ بېكىنگهن ج –
 قېنى؟ ئېيت قهيهردە؟ –
 ...مهشهدە، شهھهردە –
نېمه قاراپ !  تۇتۇڭالر–:  ئورنىدىن تىك تۇردى شهنگهن ۋە ئهسهبىي ئادەمدەك ۋاقىراپ–! دە؟-ھهر-شه –

 !تۇرىسىلهر، تۇتۇڭالر
 بىلهن شهنگهن. داۋۇر قۇراللىق چېرىكلهرنى ئهگهشتۈرۈپ چىقىپ كهتتى. توپۇر بولدى- ئوپۇر"داتاڭ"

ئۇالر چاال قالغان خۇمارنى قاندۇرۇش ئۈچۈن يهنه پىنهان بۆلمىگه . شهخسىي كاتىپ ئىككىسىال قالدى
  .كىرىشىپ كېتىشتى

ئون نهچچه قۇراللىق چېرىكنى ئهگهشتۈرۈپ، غېنىنى تۇتۇش ئۈچۈن شهنگهن يامۇلنىڭ قارا 
ئۆتمۈشته قهسهم ئىچىپ . رقاپقىسىدىن چىققاندىال نامهرتلىك قىلغانلىغىغا ئهپسۇسالندى داۋۇ

دوستالشقان ئادىمىنى نېمه ئۈچۈن خىتايالرغا تۇتۇپ بېرىدۇ؟ غېنىدىن نېمه يامانلىق ئۆتتى؟ بۇ 
ئهندى قانداق قىلىش كېرەك؟ يالتايسۇنمۇ؟ باشقا بىر . سوئالالرغا چاك باسقىدەك جاۋاپ تاپالمىدى ئۇ

گهن نېمه دەر؟ ياق ئۇ ھهرگىز ئىشهنمهي، جاينى چېرىكلهرگه كۆرسىتىپ، ئىز يوقىتىش كېرەكمۇ؟ شهن
 ...ئىش چاتاققا ئايلىنىپ، ئۆزى جازاغا تارتىلىدۇ

 
 

___________________ 
  خوپ–شى  1
 . دوكالد قىلىمهن–بوگو  2
 
 

 ئىلگىرى غېنى بىلهن يىلبۇنىڭدىن بىر نهچچه . ئهندى باسقان ئىزىدىن قايتالمايدۇ-كېچىكتى
تاالي شوخلۇقالرنىمۇ . سىدا سېنىڭ، مېنىڭ دېگهن گهپ بولمايدىغانئىككىسى ئوتتۇرى. دوستالشقان
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ئۇ داۋۇرغا ئاشلهڭپۇڭ سېتىپ جان . بىلله قىلىشقان داۋۇرنىڭ يامۇلدا تۇڭچى بولۇشى غېنىغا ياقمىدى
ھهتتا . باقساڭ مهيلى، يامۇلغا يېقىن بارما دەپ رەنجىپ، ئېچىنىپ دېسىمۇ دوستى پىسهڭ قىلمىدى

خالىساڭ . ھهممه سېنىڭدىن ئهيمىنىدۇ.  شهنگهننىڭ تىلى بولدۇڭ دېگهن سۆز–ۇڭ تۇڭچى بولد«: ئۇ
ۋەدىگه، . ئۇالر قهسهم ئىچىپ دوستالشقان. دەپ غېنىنىڭ غهزىۋىنى قوزغىغان» ...يايى قىلىپ قويىمهن

لېكىن زالىم . قهسهمگه ۋاپا قىلغان غېنى داۋۇردىن كېچىپ كهتمىدى، ئۇنىڭغا قارا سانىمىدى
داۋۇرنىڭ مۇئامىلىسى ئۆزگىرىپ گېدىيىپ . الرغا يېقىنالشقان داۋۇردىن سهل چهتنهپ قالدىئهمهلدار

 باھاردا دەريا بويى سهيلىسىدە مهس يىلبۇ . قارايدىغان، ئۇزۇن بۇرۇتىنى تولغاپ سۆزلهيدىغان بولۇۋالدى
نېمه شۇنچه «:  غېنىبولۇۋالغان داۋۇر ئىلپهتلهرنىڭ بىرىگه زوتالىق قىلىپ، بېكاردىن ئازار بهرگىنىدە،

غېنىنىڭ سۆزى تۇڭچى . دېۋىدى ئىلپهتلهر قاقاخالپ كۈلۈشتى» ئهدەپ كهتتىڭۇي، كۆكۆلتهك؟
ئالدىدا ئابرويىنى » سوكولتاقالرنىڭ«مونۇ . يالغۇز يهردە بولسا مهيلېدى. جاناپلىرىغا تىك كهلدى

بېشى پېقىرىغاندەك بولدىدە، داۋۇرنىڭ كۆزىگه قان قۇيۇلدى، غهزەپتىن ... تۆككۈنىنى قارا ۋەھشىنىڭ
بېخۇت ئادەمدەك غېنىغا پهشۋا ئاتتىيۇ لېكىن ئۇنىڭ پۇتىنى كوپپىدە تۇتۇۋالغان غېنى لىككىدە 

باشتا كۈلۈشكهن، كېيىن ئۈزۈشنى بىلمهيدىغان داۋۇرنىڭ سۇغا چۆكۈپ . كۆتىرىپ سۇغا تاشالۋەتتى
بۇ خادا «. ېنىغا يالۋۇرۇشقا باشلىدىكېتىۋاتقانلىغىنى كۆرۈشۈپ قورقۇپ، چۇقۇرىشىپ كېتىشتى ۋە غ

ۈدۈپ يدېدىيۇ، ئۆزىنى دەرياغا ئاتتى غېنى، ھهيهل قىلماي بېهوش داۋۇرنى » بىردەم سۇ ئىچسۇن
قولىنى سىلكىشتۈرۈپ ئاغزىدىن سۇ قايتۇرغۇزۇپ ئاران ئهيۋەشكه -قىرغاققا ئېلىپ چىقتىدە پۇت

شۇ كۈندىن . قنىڭمۇ ئاقىۋېتى شۇنچىلىكچاقچا-بولغان ۋاقىه شۇنچىلىك، ئويۇن. كهلتۈرگهن ئېدى
. كۆرسىتىشنى ئىچىگه پۈكۈپ قويدى» موماخاللىسىنى«ئېتىۋارەن غېنىنى قهستلهپ، ئېپىنى تاپقاندا 

» خىزمهت كۆرسىتىپ«غېنىنى تۇتۇپ بېرىپ ئۆچىنى ئالىدۇ ۋە ئهينى ۋاقىتتا : مانا شۇ پهيتمۇ كهلدى
ئۇنىڭ . » كالتهكته ئىككى پاختهكنى ئۇرماقچىبىر«شهنگهن دارىن ئالدىدا ئىناۋىتى ئاشىدۇ 

توكۇ غېنىنىڭ ھهممه كىرىپ چىقىدىغان تۆشۈكلىرىنى بىلهتتى، (ياردەمچىسى ھاشىم توكۇ 
 )...غېنىنىڭ سۇقۇنغان يېرىنى تېپىپ بهرگهندى

 .قېنى، قهيهردە؟ بىر يهرنىال ئايالنغاندەك قىلىمىزغۇ ھه –
 .چېرىكلهر باشلىغىخىتاپ قىلدى گۇمانلىنىشقا باشلىغان  –
 ...ھازىر، ھازىر يېتىمىز –
 

 سهككىزىنچى باپ
 

بهش -ھاكىم شاڭيۇدىن  يهرنىڭ مۆرە خهتلىرىنى ۋە ئىككى يورغا ئاتنى تارتىۋالغان  غېنى تۆرت
تارا تهرەپكه  قاراپ مېڭىپ، چوڭ يول چېتىدىكى ئويمانلىقتا توختاپ، -ىغا، توققۇزقچاقىرىمچه ئار
تارا بىلهن غۇلجا ئارىلىغىدىكى بىر يېرىم كۈنلۈك مۇساپىنى بىر كۈندە باسقان -زتوققۇ. ئاتتىن چۈشتى

 زورۇقۇپ نوخۇال، ياكى –كۈرەڭ قاشقا ئهندى يهنه شۇ مۇساپىنى ھادۇق ئالماي مېڭىش مۈمكىن ئهمهس 
ئۆزى قىينالسا مهيلى، لېكىن كۈرەڭ قاشقىنى ھهرگىز . ئاالقاراق بولۇپ كاردىن چىقىشى چوقۇم

توقۇمىنى -ئۇ ئۇزۇن ئويلىنىپ تۇرمايال بىر نهرسىنى جهزم قىلدىدە، ئېتىنىڭ ئېگهر. ايدۇقىينىم
سىرىپ ئېلىپ، قارا تورۇقنى توقۇپ مىندى ۋە ئىككى ئاتنى يېتهكلىگهن پېتى يولسىزال، دەريانى 

ىغا ئاز ئۆتمهي، جىرغىالڭ سۈيىنىڭ ئىلى دەرياسىغا قۇيۇلىش. ياقىالپ، غۇلجا تهرەپكه قاراپ ماڭدى
دەريانىڭ ئىككى ئاچىالش ئاقىدىغان . بۇ ئهتراپ ئۇنىڭغا بهش قولدەك تونۇش. يهتكهندە ئاتتىن چۈشتى

بۇ بۈككىدە ئارالغىچه يازنىڭ ئىسسىق . يېرىدە تال، جىگدە دەرەقلىرى قويۇق ئارالچا بولىدىغان
غېنى . هلمهيدىغانئۆتمىسه، باشقا ھېچ كىم ك» بېلىقچىالر«كۈنلىرى ئۈزۈشنى بىلىدىغان ھهۋەسكار 

كۈز كۈنلىرى -ئارالچىدىن موشۇنداق كهچ» پىنهان«قولداشلىرى ئهكبهر، نۇراخۇن، غالدانالر بىلهن بۇ 
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،غېنى )قىلىشقان» سۇ«ئاستا -الردىن ھايدىلىپ كېلىنگهن ئاتالرنى سۇقۇپ قويۇپ، ئاستايىراق(
نى چېتىپ، دەريا بويىغا مىنگهن ئېتىنى  جىگدىگه باغالپ قويۇ، كۈرەڭ قاشقىغا ئىككىنچى ئات

 :ئهكېلىپ
ئېگىسىنىڭ .  دەپ كۈرەڭ قاشقىنىڭ ساغرىسىنى پهپىلهپ، سۇغا قويۇۋەتتى–! باشال، جانىۋارىم –

تىلىنى بىلىدىغان، بۇ ئۆتكۈلدىن نهچچه قېتىم ئۆتكهن ۋە كىچىك ئارالچىنىڭ جىگدە، تال 
غېنى بولسا . گهشتۈرۈپ سۇغا كىردىيوپۇرماقلىرىنىڭ تهمىنى تېتىغان كۈرەڭ قاشقا چېتىق ئاتنى ئه

 ...ئاتالر ئۇ قاناتقا ئۆتۈپ، قاتتىق سىلكىنىپ، كۈرەڭ قاشقا كىشنىگهندىن كېيىنال ئاتالندى
 

**** 
 

رەھىمجان سابىرى مېهمىنىنى ئىش بۆلمىسىگه باشالپ، ئۇالر ئهندىال پاراڭ باشالپ ئولتىرىشىغا 
لگهنلىگىنى، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشىمهن دېگهنلىگىنى خىزمهتكار باال كىرىپ، قانداقتۇر بىر ئادەم كه

 .ئېيتتى
 كىملىگىنى سورىدىڭمۇ؟

مېنى توال سوراققا «: قهيهردىن، كىم بولىسىز، نېمه ئىش بىلهن كهلدىڭىز دەپ سورىۋېدىم، ئۇ ئادەم –
  .دەيدۇ» ئالما، سوراق دېگىنىڭدىن سېسىق كېكىرىپ كهتكهن ئادەممهن

  .ۈشتىرەھىنجان بىلهن مېهمان كۈل
 . دېدى مېهمان–! سوراقتىن بېزار بولغان بولسا، سوالقتا توال ياتقان ئادەم بولدىدە؟ –
 . سورىدى رەھىمجان–تۇرقى قانداراق؟ -بوي –
 ...ئۇنىڭ چىرايىغا قارايمهن دەپ بۆكۈم يهرگه چۇشۈپ كهتتى –
 . دېدى–! پ كىر دەرھال باشال–:  ۋاقىراۋەتتى خوشال بولغان رەھىمجان ۋە بالىغا–! غېنى –
 .دەپ چىقىپ كهتتى باال–خوپ،  –
 تونۇشامسهن؟ –
مۇ خوشال يىگىتمېهمان ! ۈرەتتىم، ياخشى بولدىدەيبىر كۆرسهم دەپ . نامىنى ئاڭلىغىنىم بار. ياق –

 .بولدى
 .ھازىر كۆرىسهن، پالۋان دېسهڭما، سۆزمهل دېسهڭما لهۋزىڭ يهردە قالمايدۇ –
 .نىتىنى كهڭ ئېچىپ لهڭڭىدە كىرىپ كهلدى غېنى ئىشىكنىڭ ئىككى قا–! ساالم –
 .كهلگىنىڭگه خوشالمهن. كهل، كهل پالۋان –

 .رەھىمجان ئوچۇق چىراي قارشى ئالدى ۋە كۆرۈشۈپ ئولتىرىشقا تهكلىپ قىلدى
 . دەپ پاتىهه قىلدى، يۇمشاق ئورۇندۇققا ئولتىرىپ غېنى–! ساالمهت ساھىبخانا –

غېنىنىڭ قاپاقلىرى ئوتۇقۇپ، كۆزلىرى ياشاڭغىرىغاندەك . ىئۈچهيلهن سهمىمىي تېچلىق سوراشت
 :ئىلىشىپ تۇرغانلىغىنى كۆرۈپ

 . سورىدى رەھىمجان–سوغ تهككۈزدىڭمۇ نېمه، چىرايىڭ ئوتۇقۇپ، يۆتىلىپ قاپسهن؟  –
 .ھېچ گهپ ئهمهس –
ساڭا دورا !.. ئۆپكهڭگه سوغ تهككهن بولسا، سېنىڭ باتۇرلىغىڭ كۈچهكهلمهيدۇ، جۇمۇ. ئۇنداق دېمه –

 : دەپ ئورنىدىن تۇرماق بولغان رەھىمجاننى توختاتقان غېنى–بېرىمهن، 
 . دېدى–ئۇنىڭدىن كۆرە بىر چىنه ئىلىتما سېرىق ياغ بهرسهڭ بولدى، . پورا بىلهن خۇشۇم يوق-دورا –
 . دەپ چېقىشتى رەھىمجان–توۋۋا، مۈجهزىڭ ئادىمىيزاتقا ئوخشىمايدۇدە، سېنىڭ،  –
پتىم ئادەمزات دېگهنگه ئوخشاپ قالغىنىغا پۇشايمهن يهپ ه قىالتتىڭ؟ ھېلىما ئهئوخشىتىپ نېم –
  .ۈرىمهني
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ئۇ ئولتارغاندىمۇ بىر ئادەم بويىدەك بهستى بار . غېنىنىڭ كىنايىسىگه مېهمان قاقاخالپ كۈلدى
دەپ » قهلبىمۇ زور بولۇش كېرەك«: غېنىنى ئۆلچهيدىغاندەك زەڭ قويۇپ، زوقلىنىپ قارىدى

 :رەھىمجان چىقىپ كېتىپ، ھهيهل قىلماي قايتىپ كىردى. ىدى ئىچىدەپىچىرل
  . دەپ تهكلىپ قىلدى–ۈرۈڭالر، مېهمانخانىغا كىرەيلى، ي –

يېمىشلهر ۋە چهينهككه -ئۇالر ئازادە مېهمانخانىغا كىرگهندە چوڭ ئۈستهل ئۈستىدە تۈرلۈك يهل
ىر چىنه ئىلىتقان سېرىق ياغنى كۆتىرىپ خىزمهتچى باال پهتمۇستا ب. دەملهنگهن چاي تهييار تۇرۇپتۇ

غېنى تهكهللۈپسىزال ياغنى كۆتىرىپ ئىچىۋەتتىدە، ھادۇغى . كىرىپ، غېنىنىڭ ئالدىغا قويدى
  .چىققاندەك ئۇھ تارتتى

 . دېدى–پوغ دېگىنىڭنىڭ مومىسىنى  كۆرسىتىدۇ بۇ سېرىق ياغ، -مانا ئهندى سوغ –
 .ىلىدېكهنسهندېگهن بىلهن ئۆزەڭنىڭ دورىسىنى ئۆزەڭ ب –
 ...كهچ دېمهي ئۆيۈڭگه كىرگۈزگىنىڭگه، مونۇ سېرىق ياغنى بهرگىنىڭگه رەخمهت –
 .چايغا باق. قاچان كهلسهڭ ساڭا ئىشىگىم ئوچۇق! نېمه دېگىنۇڭۇي –
 .چېيىڭدىن ئاچچىق تهر چىققىچه ئىچىمهن –
نى يىگىتمونۇ . هن سىلهرنى تونۇشتۇرماپتىم– دېدى غېنىغا چاي سۇنغان رەھىمجان، –راستال،  –

 تونۇيدىغانسهن؟
 بۇ ئاقپىشماڭنى بۇرۇن كۆرمىسهممۇ، دىلىمغا يېقىن تۇرىدۇ، ئېتى نېمه؟ –
 .زامان –
 .پاھ، ئېتى ئۇلۇقكهن دىتى قانداقكىن –
 .دىتىمۇ بار، جىگهرىمۇ بار –

 .ى دەپ ئورنىدىن تۇرۇپ، زامانغا ئوڭ قولىنى سوزدى غېن–جىگهرلىك بولساڭ، كهل كۆرۈشهيلى، 
 –! بۇ ئۇچرىشىش ياخشى بىر خاتىرە بولۇپ قالىدۇ، ئهلۋەتته. غېنىكام بىلهن تونۇشقىنىمغا رازىمهن –

 .دېدى ھاياجان ئىچرە زامان
 –زامان بولسا ساڭا ئوخشىغان ئادەملهر بىلهن مۇڭدىشىشقا خۇشتار، . ھهر ئىككىڭ قونۇپ قالىسهن –

 .دېدى رەھىمجان
 ...قونالمايمهن –

سېنىڭ بۇ كىرىپال چىقىپ كېتىدىغان . ىسهنۇ، قونمايال كېتىسهنلدە كېنېمه؟ كېچى –
 . رەنجىدى رەھىمجان–مېچىتىڭمېدى؟ 

 .ساڭا يولۇقۇپال كهتمهكچىدىم. بىراق قونالمايمهن. ئوتتهك قونغۇم بار –
ۈرمهيدىغانلىغىنى ي بۇ قېتىم تهشۋىش ئارا سورىدى غېنىنىڭ تېچ –زۆرۈر ئىشىڭ بارمېدى؟  –

 .ن رەھىمجانبىلىدىغا
 نۈسرەت خهلپهتتىن خهۋىرىڭ بارمۇ؟ –
 .ھه، بار –
 . رەھىمجانغا قادالدى غېنى–بار، دەيسهنغۇ؟  –
 . سهۋەۋىنى ئۇقالمىدۇق،مماهئ. قاماققا ئېلىنغانلىغىدىن خهۋىرىمىز بار –

 . دېدى زامان–ئۇ ئادەمنىڭ بۇ بىرىنچى سولىنىشى ئهمهسقۇ دەيمهن؟ 
 دېدى –! دە-ئازاۋىغا چىدىغان بىلهن ئهندى قېرىغاندا  بهرداش بېرەلمهيدۇياشلىق ۋاقتىدا زىندان  –

قىلغان » خاڭسىر«شۇ تاپتا .  ئهگهر پۇل تىقىپ بوشىتىدىغان يېرى كهلسه قاراپ تۇرمايمهن–غېنى 
 .ئىككى يورغا ئات چاتقالدا تۇرۇپتۇ

 .ئۇ تهرەپتىن خاتىرجهم بول –
 غېنى بۇ ئىشتا گويا رەھىمجان ئهيىپلىكتهك ئۇنىڭغا  خىتاپ قىلدى–! خاتىرجهم بول دەيسهنا –
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 قوي قوتىنىغا چۈشكهن بۆرە سىياقى، موشۇنداق بىر چهتتىن يوقىتىۋەرسه قاراپ –توغرا قادىلىپ، 
 ياتقۇلۇقما؟

 سهنچه بولغاندا نېمه قىلساق بوالر؟ –
دەم بولغاندىكى  دېگهندەك، قاراپ يېتىپ ھارام ئۆلگىچه، بىزما ئا"يېتىپ قالغىچه ئېتىپ قال"

 !قىمىراليلىدە
توپۇل ئاتلىنىپ چىقىدىغان ئوغالق تارتىشى ئهمهس، -قوزغىالڭ دېگهن ئوپۇر... ھهي، غېنى –

 . دېدى جىددىي تۈس ئالغان رەھىمجان–ئۇختۇڭمۇ؟ 
بىر زامانالردا ئاز قالدى، قوزغىلىمىز، . قاچانال بولسا موشۇنداق سهۋەپ كۆرسىتىشكه ئۇستا سهنلهر –

كېيىن يېڭى ھۆكۈمهت قۇرۇلدى، ئهندى تهڭ باراۋەر ياشايمىز دەپ . ر تۇرۇڭالر دېدىڭالرتهييا
، غۇلجىدا 1قېنى نېمه ھاسىل چىقتى؟ ئۈرۈمچىدە ھېلىقى خوجانىياز فۇجۇشى. ۋاالقلىدىڭالر

 خىتايالر –،  ئاۋاكى ھاجى شهنجهڭ بولغىنى بولمىسا، يهنه شۇ كونا سهنهم 2تۇردىئاخۇن باي فۇدوتهي
ئهندى بولسا مۆتىۋەر ئادەملهرنى بىر چهتتىن قىرقىشقا ! پ يهلكىمىزدىن چۈشكىنى يوققۇنىمې

 . غېنىنىڭ دېمى سىقىلىپ، سوغ چايدىن ئۇتلىدى–! دېگىنىڭالر؟» تهڭلىك«شۇما ... باشلىدى
ئۇ .   دېدى خېله ئۇزۇنغا سوزۇلغان سۈكۈناتتىن كېيىن زامان–گېپىڭىز ئىنتايىن ئورۇنلۇق،  –

 –: شۇڭا غېنىنى يان باسقاندەك سۆزلىدى. ىز غېنىنىڭ پىكىر قىلىشىغا ھهيران قالغان ئېدىساۋاتس
 ...ئۇنداق قىلساق بوالتتى، مۇنداق قىلساق بوالتتى دەپ پال بېقىپ قالغانلىغىمىز راست

 
 تېرىككهندەك زامانغا –سهن قىلغان ئىشلىرىمىزنىڭ ھهممىسىنى يوققا چىقارماق بوالمسهن؟  –

 . رەھىمجانتىكىلدى
 ئىچىدە يىلتۆرت -ئاپرېل ئۆزگىرىشىدىن كېيىنكى ئۈچ. ھهرگىز ئۇنداق دېمهكچى ئهمهسمهن –

سهۋىيهسى ئۆستى ۋە  مهيىشىتى خېله -مائارىپ ئىشلىرى رىۋاجلىنىپ،  خهلىقنىڭ ئاڭ-مهدەنىي
 ! بۇ قۇمۇل قوزغىلىڭىنىڭ سهمهرىسى، ئهلۋەتته–ئوڭالندى 

_______________________ 
 . مۇئاۋىن رەئىس–ۇجۇشى ف 1
 . مۇئاۋىن ۋالى–فۇدوتهي  2
 

قا يهرلىك خهلىق كۈتكهن چشىسهي قولىدا بولغا-لېكىن ھاكىمىيهت تىزگىنى يهنه شۇ شىڭ
يېڭى -ئاستا يوققا چىقىشقا باشالپ، مهمۇرىي ئېزىش ۋە يهكلهشنىڭ  يېڭى-ئۈمۈتلهر ئاستا-ئارزۇ

 ...هرنىڭ پۇراقلىرى ھېلىتىنال دىماققا ئۇرۇلماقتاسىرلىق تۈرلىرى مهۋجۇت بولماقتىكى، چوڭ خهت
 قان –:  رەنجىگهندەك دېدى رەھىمجان ۋە–سهن، زامان، كۆلهڭگۈ تهرەپلهرنى بهكمۇ ئاشۇرىۋەتتىڭ،  –

 .بهدىلىگه كهلگهن ھوقۇقالرنى قاراپ تۇرۇپ تارتقۇزۇپ قويماسمىز
ۈرەك ي –ئىقرار قىلىشقا قورقىمىز لېكىن شۇ ئاچچىق ھهقىقهتنى . ئاللىقاچان تارتقۇزۇپ قويدۇق –

بىر :  دېدى كهسكىن رەۋىشته زامان ۋە سهل ئويلىنىپ قوشتى–جاراھىتىنى يوشۇرىمىز، يوپۇتىمىز 
 ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى ئهمهلىيهتكه: يمهنئويال. دېگهندى» بىز دۇتارنى قۇچاقالپ قالمىغېدۇق«: دوستۇم
  .يېقىن

قامىتى -قهددى.  مىيىغىدا كۈلدى رەھىمجان–زامانجان؟ ھېچ قاچان دېمىگهننى بۈگۈن دەۋەتتىڭ،  –
 .كه قىسقا بۇرۇت ۋە تهبهسسۈم يارىشىدىغانيىگىتكېلىشكهن بۇ 

ىغىنالرغا يئۇ سهن، مهن ئوخشاش گېزىت، كىتاپالرنى ئوقۇمىسىمۇ، . غېنىكامدىن ئىلهامالندىم –
 م، غېنىكا؟قانداق دېدى. قاتناشمىسىمۇ ۋەزىيهتنى چۈشىنىشىگه تهن بېرىش كېرەك

لهيكىن ئۇكا، -ممائه. نى ئانچىال چۈشىنىپ كهتمهيمهنسهنلهرنىڭ قارغا پۇتى ئىلمهك گهپلىرىڭالر  –
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سهنما بۇ گهپلهرنى قىمارۋاز ھهممىنى ئۇتتۇرۇپ، . زامان، سېنىڭ گېپىڭ كۆڭلۈمگه قونغاندەك قىلدى
 ...پ دەۋاتىسهنغۇ دەيمهنيالىڭاچ قالغاندىن كېيىن توۋۋا ئوقۇغاندەك، ھوقۇقنى تارتتۇرۇپ قويۇ

 .زامان بىلهن رەھىمجان غېنىنىڭ نهق سۆزىگه راسا كۈلۈشتى
ھالبۇكى، بىزنىڭ . مهيلى ئۇتتۇرايلۇق ياكى تارتقۇزۇپ قويايلۇق ئاقىۋەت نهتىجىسى بولماي قالماس –

. شلىشى مۈمكىنرە ئۇالر ئىرىشهلمىگهنگهخاتالىقلىرىمىزنى بىزدىن كېيىنكىلهر تۈزۈشى، بىز ئى
 دېدى زامان ۋە خوجانىياز قوشۇنلىرى تهركىۋىدە –ئازاتلىق ئۈچۈن كۈرەش تېخى داۋام قىلغۇسى، 

شىسهي بىلهن ئىتتىپاق -از شىڭقۇمۇلدىن تاكى قهشقهر، خوتهنلهرگىچه بارغانلىغىنى، خوجانىي
گۇمانلىق قارىغانلىغىنى ۋە ھازىرمۇ زور خاتالىق دەپ » ئىتتىپاققا«گهندىن تارتىپ بۇ تۈز
نۇيدىغانلىغىنى سۆزلهپ بهردى، رەھىمجاننىڭ بۇ مۇجادىلهلهردىن خهۋىرى بولسىمۇ، غېنى ئۈچۈن تو

دېگهن ئوي كهچتى ۋە » !ھه، ئىش مۇنداق  ئېكهندە«تامامهن يېڭىلىق بولغاچقا ئۇنىڭ كۆڭلىدىن 
 :زامانغا زوقالنغاندەك دېدى

 .ياش بولساڭما خېله چوڭ قازاندا قايناپسهن، ئۇكا –
 !كۆپ قاينىساق، شۇنچه ياخشى پىشىمىز، غېنىكاقانچه  –
.  سېنىڭ رەھىمجان، ئىناۋىتىڭ بار– دەپ ئورنىدىن تۇردى غېنى، –دەللىڭ گهپ قىلدىڭ، زامان،  –

 .نۈسرەت خهلپهتنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئامالىنى قىالرسهن
 توختا، كېتىشىڭ شۇما؟. خاتىرجهم بول –
ىن يهر خهتلىرىنى چىقىرىپ ئۈستهل ئۈستىگه قويغان  دېدى قويۇن يانچۇقت–مونۇ نهرسىلهرنى،  –

 .قارا باغلىقالرغا بېرىپ قويارسهن- قاش–غېنى، 
 . تېرىككهندەك سورىدى رەھىمجان–ساڭا بۇ نهرسىلهرنىڭ نېمه كېرىگى بار؟  –
 دېدىدە، ئۆتكهن ئاخشام بولغان –! الرغا جاندەك كېرەكتهدىهقانماڭا كېرەك بولمىسا، گاداي  –
 .ى سۆزلهپ بهردى غېنىهنئۋاقى
 !ئاقىۋېتىنى ئويلىمايال موشۇنداق تهنتهكلىك قىلىدىغىنىڭ ياماندە –
 !كۆز ئالدىڭدا ناھهق ئىش بولۇۋاتسا قانداق چىداپ تۇرىسهن؟ –
 بۇالرنى بۈگۈن تارتىۋالساڭ، ئهتىال ھاكىم شاڭيۇ قايتۇرۇپ تارتىۋالىدىغۇ؟ –
بۇ خىل يهككه . نىنى تېخىمۇ يامان بىرسى باسىدۇاكىم شاڭيۇنى يوقاتساڭ، ئۇنىڭ ئورھبۈگۈن  –

 . دېدى زامان–! ھهرىكهت بىلهن خهلىقنى زۇلۇم سىتهمدىن ئازات قىاللمايسهن، غېنىكا
ئىز بېسىلغىچه مېنىڭ ئۆيۈمدە . بهلكى، شۇ تاپتا سېنى تۇتۇش ئۈچۈن ھهممه يهرگه خهۋەر كهتكهندۇر –

 .جان دېدى رەھىم–تۇر، ھېچ كىم گۇمان قىلمايدۇ، 
سهن موشۇ يهر خهتلىرىنى ئۆز . ىلهرنىڭ كۆزىدىن نېرىراق كېتهيچهكجىسئون زامان مونۇ-بهش –

 دېدىدە، شىددەت –! خهيىر.  رازىلىغىم شۇ–ئېگىلىرىگه يهتكۈزۈپ بېرىشنىڭ ئامالىنى قىلساڭ، 
 .بىلهن چىقىپ كهتتى غېنى

ىدەك بىر قىياپهتته غېنىنىڭ چرەھىمجان بىلهن زامان ئىككىسى قۇرغۇيىنى ئۇچىرىپ قويغان ئو
  .ىدىن قاراپ قېلىشتىئارق

 
*** 

تېخى ئهل ياتقۇ بولمىسىمۇ، ئهتراپ ئادەمدىن خالى؛ پهقهت . غۇلجا قاراڭغۇ تۈن پهردىسىگه ئورالغان
سىرەن ئادەملهرنىڭ قارىسى كۆزگه -كوچىالر قىيىلىشىدىن قولىدا پانۇز تۇتۇپ ئۆتكهن بىرەن

كۆڭۈلسىز قارڭغۇ تۈن مىسالى، ئۇنىڭ . كوچىسىنى بويالپ كهلمهكته» ازائۈچ دەرۋ«غېنى . چېلىقىدۇ
ا، ئۇ ىبھهج.  ئىزتراپلىق ھهسرەت، گۇمانلىق تهشۋىش چۇلغاۋالغان–دىلى پهرىشان، قهلبىنى بولسا 

شۇ تاپتا ئۇ قاياققا . دىيھېچ قاچان ئۆزىنى بۈگۈنكىدەك يالغۇز، تهنها ۋە چارىسىز سهزمىگهن بولغې
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دېگهن » نېمه قىلىش كېرەك؟«: نېمه قىلىشىنىمۇ جهزم قىلماي، مېيىسىگه ئورناۋالغانبېرىشىنى، 
ئۇ ئىشهنگهن ئادىمى رەھىمجان بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىنمۇ كۆڭلى سۇ . تتىيسوئالنى تهكرارال

رەھىمجاننىڭ ھېمىشهمقىدەك .  ئارىدا ئۆتۈلگهن سۆزلهردىن قانائهت ھاسىل قىلمىدى–ئىچمىدى 
غېنىنىڭ تهلهپچان ئىستهكلىرىگه، جوشقۇن ئىنتىلىشلىرىگه، چهك » ىههتلىرىنېس-پهندى«

بۇ خهق گهپ قىل «. باسقىدەك، قايىل بولغىدەك، تهسىر قىاللماتتى، بهلكى رايى قايتقاندەك بولدى
 ئۇنداق قىلىش كېرەك، مۇنداق –تتى غېنى، ي ئېچىنىشلىق پىچىرال–دېسه ئۇ تاغنى بۇ تاققا ئۇرىدۇ، 

ئۇ ئهسهبىي » ...ۋاي، قۇرۇق گهپ بىلهن شهھهر ئالىدىغانالرەي. قاچانال بولسا شۇ گهپ... رەكقىلىش كې
تهييارلىق «.  قاراڭغۇ تۈندە ھېچ كىم كۆرۈنمىدى–كۈلۈۋەتتى ۋە چۆچۈگهندەك ئهتراپىغا قارىۋېدى 

ىر دېيىشىدا؟ سهنلهرنىڭ تهييارلىغىڭ پۈتكىچه ئهلنى ب» قىلىش كېرەك، ۋاقىتنى كۈتۈش كېرەك
زادى ئۆزەم ئوخشىغان ياالڭ تۆشلهرنى ئهتراپىمغا توپالپ، ! چهتتىن قىرىپ بوالر، بۇ خىتايلىرىڭ

ھۇ بىلهن ئۆتكهزمىگهن بولسام، -ھا، ھۇ-مهن نادان شۇنچه ۋاقتىمنى ھا... ھهرىكهت قىلمىسام بولمىدى
 ئورۇنسىز سهرىپ غېنى كهچمىشىنى ئوياليدېكهن!.. بۇ چاققىچه بىر يهردىن بۆسۈپ چىقارېدىم، خهپ

قىلىنغان قارا كۈچىگه، بېهۆددە قاراملىغىغا ۋە خۇسۇسهن، نادان تهلۋىلىكلىرىگه ئۆكۈندى، 
ئېغىر كهچۈرمىلهرگه بهنت بولغان پالۋان . ىركهنگهندەك يهرگه تۈكهردىيئهپسۇسالندى، ھهتتا ئۆزىدىن 

ڭ بۇ شىمالىي قاپقىسى شهھهر سېپىلىنى. دوالن دەرۋازىغا يېتىپ كهلگهنلىگىنى سهزمهي قالدى
زاتهن شهھهر ئىچىگه نېمىگه كىرمهكچى؟ ھه، .  شهھهر ئىچىگه كىرىشكه بولمايدۇ–تاقىلىپ قالغان 

داۋۇر بىلهن كۆرۈشۈپ، نۈسرەت خهلپهتنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئامالىنى قىلماقچى ئهمهسمېدى؟ ! ھه
لدىدە، بىر نهچچه دەقىقه ۈرىگى ئېغىپ، بېشى پىررىدە قايغاندەك بويچولپانچۇ، چولپان؟ ئۇنىڭ 

 ئۇ قىزنىمۇ – ھهسرەتلىك پىچىرلىدى غېنى، –چولپان، «. ماڭلىيىنى تۇتقان پېتى تۇرۇپ قالدى
بۇ دەھشهتلىك گۇماندىن بېدەر قاچقاندەك ئىلدام مېڭىپ » ...بوۋىسى بىلهن قوشۇپ سولىغان بولسا

كىمگىدۇر » !ڭ ھهددى ئهمهسسۈتتىن پاك قىزغا قول تهككۈزۈشكه ھېچ كىمنى! ياق، ياق«. كهتتى
شۇ تاپتا چولپاننىڭ قهيهردە . ئاگاھالندۇرغاندەك قولىنى شىلتىدى ئۇ تېخىمۇ شىددەتلىك چامداپ

باال چېغىدىنال ئاڭلىغاننى ئۇنتىمايدىغان، . ئېكهنلىگىنى ۋە قهيهردىن ئىزدىشىنى ئېنىق بىلمهيدۇ
. ېچه قايمۇقۇپ قالغاندەك ھىس قىلدىكۆرگهننى ئهستىن چىقارمايدىغان زېهنى ئۆتكۈر غېنى بۇ ك

بىرەر . دانىي ئازاپ ۋە جىسمانىي ھارغانلىق تهسىرىدە زېهىن چىرىغى خىرەلهشكهندۇريبهلكى، ۋى
ۈردى ۋە توساتتىن بىر نهرسه يسائاتچه، خامۇش ئادەمدەك، نهگه بارارىنى بىلمهي، كوچا ئايلىنىپ 

ھاشىم توكۇ نۈسرەت خهلپهتنىڭ غۇلجىدا «. ئېسىگه كېلىپ، كۆڭلى ۋاللىدە يورىغاندەك بولدى
» ... شۇ توكۇنى تاپسام چولپاننىڭ بار يېرىنى تاپىمهن–تۇققىنى بار دېگهندەك قىلغان، پىچىرلىدى ئۇ، 

 .ئۇ ئهندى گىر بازىرىنى بويالپ، قازانچى تهرەپكه ئىلدام مېڭىپ كهتتى
زىدىغان ھاشىم توكۇ ھهر كۈنى ھاياتىنى چېقىمچىلىق، ياالقچىلىق ۋە بۇزغۇنچىلىق بىلهن ئۆتكۈ

.  ئۆلگىچه مهس كېلهتتى–بهزىدە توق، بهزىدە ئاچ، بهزىدە بولسا، : دېگىدەك ئۆيىگه كهچ كېلهتتى
ھاشىمنىڭ بۇ خىل بېشهملىگىگه ئىچىكىپ كهتكهن شاۋاخان ئۇنىڭ قاچان كېلىپ، قاچان 

ى ئاشنىسى دەپ ئېنىق بۇ ئايالنى ھاشىمنىڭ ھاالل جۈپتى ياك. كهتكىنىنى پهرۋامۇ قىلماتتى
» مېكىيهن بايۋەچچه«ئۇمهمهن، تۇل خوتۇننىڭ تهييار ئۆيىگه كىرىۋالغان . بهلگۈلهش مۈمكىن ئهمهس

  .ئېدى
 داۋۇر تۇڭچىغا غېنىنىڭ بار يېرىنى كۆرسىتىپ بهرگىنى ئۈچۈن –بۈگۈن ھاشىم توكۇنىڭ ۋاقتى چاق 

لىغىدا مهرتلىگى تۇتۇپ كېتىپ شاۋاخانغا شۇ خوشال. ئاشپۇزۇلدا مېهمان بولدى. مۇكاپات ئالدى-شاڭ
شاۋاخان بىلهن . ئىچمهك، ھهتتا خۇگۇ ھاراقتىمنۇ ئالدى-بىر كىيىملىك توگا، بىر سېۋەت يېمهك

كهنچهندا كهيپه سۈرمهك بولۇۋېدى، بىراق ھاشىم خاپىلىقتا ھاراقنى چىنىگه بۇلۇقلىتىپ قۇيدىدە، 
چىراقنىمۇ ئۆچهرمهي، سېلىقلىق تۇرغان ئورۇنغا كۆتىرىپ ئىچىۋەتتى ۋە كىيىملىرىنىمۇ يهشمهي، 
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 ...ئۆزىنى ئاتتى
 !ۋاھ، ھاكىمبهگنىڭ ئومىسىنى ئورىغاندەك، ياتقىنىنى ماۋۇ شوۋەكنىڭ، قوپۇي، يامپاش –

 .جاالق بولۇپ كهتتى-انغان ھاشىمنىڭ چېقىر كۆزلىرى ئاالقسۈرلۈك ئاۋازدىن چۆچۈپ ئويغ
 .دى ھاشىم دۇدۇقلى–قانداق كىردىڭ؟ ... قانداق –
 .بىر ئاتالپ ھويلىغا، ئىككى ئاتالپ دېرىزىدىن كىردىم: قانداق بوالتتى –

بۇ ئوغرى يهنه قۇيرۇق «: ئۇنىڭ كۆڭلىدىن. ھاشىم قومىرىلغان دېرىزىگه قاراپ تاتىرىپ كهتتى
 ئۆزى خۇدۇكلىنىپ تېخىمۇ-دېگهن تهشۋىش كهچتىدە، ئۆزىدىن» ...ۈرىدېكىنيداۋۇر نهدە ! تۇتقۇزماپتىدە
 .قورقۇپ كهتتى

ىدىن نىي دېدىدە، ھاشىمنىڭ كا–ۈرگهنلىگىڭنى بىلىمهن، يسهن زۇغۇي توكۇنىڭ نېمه قىلىپ  –
 .بۇ يان سىلكىپ، ياتقان ئورنىغا تاشالۋەتتى-تۇتۇپ كۆتهرگهندە ۋە قوچاقنى پۇالڭالتقاندەك، ئۇ يان

!  غېنهم–: قا باشلىدىىقىلىپ، يېلىنىشي دېدى ئىچىدە ھاشىم ۋە غېنىنىڭ ئايىغىغا – "ئۆلدۈم"
 ...سادىغاڭ كېتهي... جېنىم ئۇكا

 .دېگىنىمنى قىلمىساڭ بۇ قېتىم قولۇمدىن تىرىك چىقمايسهن! مىياڭلىما –
 ...نېمه دېسهڭ شۇنى قىالي، غېنهم –
  نۈسرەت خهلپهتنىڭ قهيهردە ئېكهنلىگىنى بىلهمسهن؟ –
ئهگهر، غېنى بۇ گهپنى . ۈر سۇخهنچى دەرھال جاۋاپ بهردى سهزگ–! بىلىمهن، بىلىمهن! ھه، ھه –

بولسا ئۇنى تۇتۇش ئۈچۈن داۋۇرنىڭ ئاتلىنىپ » ئۇچۇقدىغان«سوراشنىڭ ئورنىغا يهنه بىر قاتار 
 .غېنى ئالدىراپ كهتتى. چىققانلىغىنى ئېيتىپ بېرەتتى

 نېمه ئىشتىن سوالپتۇ؟ –
 .ئۇنىسىنى ئېنىق  بىلمهيمهن، غېنهم –
 !هن شۇمقۇش بىلمهيدىغان ئىش بارمۇ ھهس. يالغان ئېيتىسهن، يامپاش –
 ...ھۆكۈمهتكه قارشى چىقىپتهك –
سهكسهندىن ئاشقان، بىر پۇتى گۆرگه ساڭگىلىغان ئادەم .  غېنى تىڭىرقاپ قالدى–! نېمه، نېمه؟ –

بۇ يهردە ! يالغۇز ئۆزى قانداقالرچه نىيهت بولسا نېمىشكه غېنىغا بۇ توغرىلىق گهپ ئاچمىدى؟ ياق، ياق
 ...هپ بار، ئهشۇنداق بانىالر بىلهن خهلىقنىڭ كۆزىنى تاڭماقچىباشقا گ

 ...قىزنى، ياق نهۋرىسى –
 . ھاشىمنىڭ سۆزىنى بۆلدى تاقهت قىاللمىغان غېنى–! ھه، نهۋرىسى چولپان –
 ...نهۋرىسى شهھهردە –
 !نهدە؟ تىلىڭنى چاينىماي، ئېنىغىنى ئېيت، يامپاش –
 ...ۈرىدېكىن، شۇ بىلهتتىي مېنىڭ ناينىغىم نهدە خهپ،... نۈسرەت خهلپهتنىڭ تۇققىنى –
  . دەپ دېۋىندى غېنى–ھېلى بولمىسا، ! سهنما شاۋاخىنىڭدىن قالمايسهن، ئېيته –
ىم راست ئويالندىمۇ، يالغانمۇ، كۇچار ش ھا–ىغىۋاالي، جان ئۇكا يتوختا، توختا غېنهم، ئېسىمنى  –

 ...ستال، ياقۇپ ۋاپۇرۇش ھه، را–سوۋىنىغا ئوخشىغان دوقا بېشىنى سىالپ، 
  !ئهندى قۇيرۇق شىپاڭالتماي ئالدىمغا چۈشۈپ ماڭ –
 –چۆرىسىگه قاراۋېلىپ، - ئورنىدىن تۇردىيۇ، نېمىگىدۇر تارتىشقاندەك، ئۆپ–خوپ، خوپ غېنهم،  –

 ۋاپۇرۇشنىڭ ئۆيىنى كۆرسهتمىسىال بولىدىغۇ؟
اۋۇرىڭنى ھاپاش قىلساڭمۇ كارىم ئهتىلىككه د. بۈگۈن كېچىچه مېنىڭ دېگىنىمنى قىلىسهن. ياق –
 .يوق

ئىككىسى ئهندىال كوچىغا چىقىشىغا كوچىنىڭ ئۇ بېشىدىن ئادەم كېلىۋاتقانلىغىنى بايقىغان غېنى، 
ئاتلىق ئۆتۈپ كهتكىچه ئۆزىنى دالدىغا ئالماق بولۇپ، ھاشىمنىڭ قولىدىن تۇتۇپ، يوغان سۆگهتنىڭ 
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بۇ يان قاراپ، -گهن پېتى ئىشىك ئالدىدا توختاپ ئۇ يانئاتلىق ئادەم ئۇدۇل كهل. كهينىگه ئۆتۈۋېلىشتى
 :پتىدىن تونۇغان غېنىئهئاتتىن چۇشمهك بولۇشىغا ئۇنىڭ 

 ۋاقىراۋەتتى خوشاللىغىدىن ۋە سۆگهتنىڭ دالدىسىدىن چىقىۋېدى ئات ئۈركۈپ، –! مهھهممهتجان –
 .ىقىلغىنى تاسال قالدىيمهھهممهتجان ئاتتىن 

 دېدى دوستىنى ئاتتىن يۆلهپ چۇشهرگهن غېنى، –! هيدا بولدۇڭدە، ئاداشئاسماندىن چۈشكهندەكال پ –
 ! بۈگۈن يالغۇزسىراپ راسا قهدرىڭگه يهتتىم جۇمۇ–

 .ئهنسىرەپ بۈگۈن سهھهردە ئاتالندىم. تۈنۈگۈن كۈتتۇق، چىقمىدىڭ –
 دېدى مهھهممهتجان ۋە –موشۇ جانىۋاردە  مېنى پېشىنغىچه يهتكۈزۈپ كهلگهن، ! هئ-ھه –
 –بىلىشلهر قالمىدى -ۈرىسهنكىنتاڭ، ئىزدىمىگهن يېرىم، سورىمىغان تونۇشي نهدە –جىگهندەك، رەن

 .ھهممىسى كۆرمىدۇق دەيدۇ
 .خېلى ئاۋارە بولۇپسهندە، ئاداش –
  .ئاخىرى كىرمهيدىغان ئىشىگى، پۇرىمايدىغان تۆشۈگى يوق ھاشىم توكۇ بىلهر دەپ كېلىشىم –
 .مهنما موشۇ مولال تاپقاقنى ئىزدەپ كېلىۋېدىم. نبۇ دېگىنىڭ توغرا، مهھهممهتجا –

 .ئىككى دوست قاقاخالپ كۈلۈشتى
 .ھاشىم ئۇالرنى ئىچىدە قارغىدى

 .ئۆيگه كىر دېمهيسهنغۇ، ھاشىم؟ شۇ تاپتا ھېرىپ ئارانال ئاياق  ئۆرە تۇرىمهن –
 كهسكىن دېدى – تاڭ ئاتقىچه پۈتىرىدىغان ئىشالر بار، –بۈگۈن تۈنهيمىز . چىدا، مهھهممهتجان –

 . دەپ بۇيرىدى–!  باشال–: غېنى ۋە ھاشىمغا قاراپ
 

*** 
چۈچۈگىنى تېتىپ ئۈلگهرمىگهن -تېخى مهسۈمه، باالغهتكه ئهندىال يهتكهن، ھاياتنىڭ ئاچچىق

ئانا ئورنىدىكى -ھهم بوۋا، ھهم ئاتا. غۇسىنىڭ سالمىغى ئېغىر ئېدى-چولپاننىڭ بېشىغا چۈشكهن غهم
 تايانچىسى بولغان  قىممهتلىك بىر ئىنساندىن كۆز تۇرا ئايرىلىش، ئۇنىڭ گۇزارى، ھاياتىي-غهم

دەھشهتلىك زۇلۇمىغا گىرىپتار بولۇشىنى كۆرۈپ ئارا تۇرالماستهك ئېغىر ھهسرەت بوالرمۇ؟ تهغدىرنىڭ 
شهپقهتسىز ئادالهتسىزلىگى تۈپهيلى روي بهرگهن بۇ ھادىسه ياش قىزنىڭ بېشىغا توساتتىن، گويا 

چۈشكهندەك، زەربه بولغاشقا ئۇ دەسلهپته گاڭگىراپ قالغاندەك بولدى، لېكىن تهئهجۈپكه تهن چېقىلغان 
ئهكسىچه، چوڭ ئىرادە ئېگىسى مىسالى زەربىگه . پهرىيات قىلمىدى-ئۆزىنى ھهر يان ئۇرۇپ دات

 بۇ ھالهت زاتهن ۋۇجۇدىغا پۈتۈلگهن تهمكىنلىك ۋە باال. ھوشىنى يوقاتمىدى-بهرداشلىق بېرىپ، ئهس
تهربىيهسى نهتىجىسىدە شهكىللهنگهن ئىرادە تۇراقلىغىدۇر؟ -چېغىدىن تارتىپ بوۋىسىنىڭ تهلىم

چېرىكلهر ئۇنىڭ قوللىرىغا كويزا سېلىپ، ئېلىپ -نۈسرەت خهلپهتنى قاماققا ئالغىنى كهلگهن يايى
 دەپ ھازا »...مهن-بوۋامنى بهرمهيمهن، بهرمهي«: ماڭغان چاغدا چولپان بوۋىسىنىڭ بوينىغا ئېسىلىپ

 :كۆتهرگهندە، بوۋىسى
بوۋىسىنىڭ .  دېگهندەك..."ۈريدۈشمهنلهر ئالدىدا بېشىڭنى ئېگىز كۆتىرىپ . ىغلىمايىغلىما قىزىم، ي"

ىغلىمىدى، ي ۋەسىيىتىنى قۇالققا تۇتقان چولپان ياش تۆكۈپ، ئۈن سېلىپ –نېسىهىتىنى، توغرىراغى 
ه سىڭىرىپ، مۇدھىش زىندان گىرىپتارى بولغان ئهلهمنى ئىچىگ-پهرىيات ئوقۇمىدىيۇ، لېكىن دەرت

ئىچىدىن ئاداپ بوالتتى، بوۋىسىغا ھهمدەم بواللمىغانلىغىغا -قېرى بوۋىسى ئۈچۈن كۆيۈنهتتى، ئىچ
ئامال قانچه، تېخى ئۆزى تولۇق ئازات ئهمهس ياش، ئىجتىمائىي تايانچىسىز بىر . دانهن ئازاپلىناتتىژۋى

نهپرەتلهرنى ئوقۇش -هتتى؟ ئۇ پهقهت زالىمالرنى قارغاتتى، لهنهتمهسۈمه قىزنىڭ قولىدىن نېمه كېل
بوۋىسىنىڭ قايغۇسىدا ھهر كېچىنى ئۇيقىدىن بېدار ئۆتكۈزىدىغان ! بىلهن چهكلىنهتتى، خاالس

بوۋىسى . چولپان بۇ كېچىمۇ كىرپىكلىرىنى قاتماي، تورۇسقا قادالغان ھالدا خىيال سۈرۈپ يېتىپتۇ
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اق، خاتىرجهم كۈنلهرنى ئوياليدېكهن ئۇنىڭ كۆز ئالدىغا قوغۇنلۇققا مېهمان بىلهن بىلله ئۆتكهن قۇۋن
نىڭ غهيۈرانه سىماسى نامايان بولدىدە، قهلبى تهۋرىنىپ ئورنىدىن يىگىتبولۇپ كهلگهن سۇمباتلىق 

قوزغىلىپ كهتتى ۋە قېلىن بۇلۇت قاتالملىرىنى يېرىپ چىققان قۇياش نۇرىدەك، ئۈمۈت يۇلتۇزى 
  .نىڭ كېلىشىنى كۈتكهندەك دېرىزە تۈۋىگه باردىيىگىتپ، شۇ ۋاللىدە يورۇ

 پىچىرلىدى چولپان ۋە بۇ ئىزگۈ ئارمىنىنى بىرسى ئاڭالپ ..." يېنىمدا بولسىچۇ، كاشكىيىگىتشۇ "
قالدىمېكىن دەپ چۆچۈپ ئهتراپىغا قارىدىيۇ، لېكىن كۆڭلىدىن يېقىملىق تۇيغۇ كهچكهنلىكتىن 

 .دىئۈزىدە يېنىك تهبهسسۈم ئوينى
 . يان يېنىغا ئاۋاز ئاڭالندى–! كىچىك دادىڭىز كهلدىغۇ دەيمهن! نچولپا –
 :قوۋۇقنىڭ يېنىغا كېلىپ ئاستا- دېدىدە ھويلىغا چىقتى ۋە قوش–! ھازىر –
 . دەپ سورىدى چولپان–كىم؟  –
 مهن؟ –

، نهچچه قهدەم بۇ تونۇش، زېهىن غهزنىسىدىن مهڭگۈ ئورۇن ئالغان ئاۋازنى ئاڭالش بىلهن توك ئۇرغاندەك
» ...شۇ، شۇ«. ئارتىغا شوقچىغان قىز كۆكسىنى ئىككى قولى بىلهن مهككهم باسقان ھالدا تۇرۇپ قالدى

 .پىچىرلىدى ئۇ، كۈچلۈك ھاياجان ئىچرە
غېنىمۇ دەل شۇ سېزىم ئىلكىدە تهۋرەندىيۇ، باشقا ۋاقىت تېپىلمىغاندەك، تۈن كېچىدە قىزنى 

ئۆزى ئهيىپلىدى ۋە قايتا -ه سالغانلىغىغا خىجالهت بولدى، ئۆزىنىئىسسىق ئورنىدىن قوزغاپ، تهشۋىشك
 .كېتىشكه تهمشهلسىمۇ، پۇتلىرى ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلماي، ئۆرە پېتىچه تۇرۇپ قالدى

 . ئۆي ئىچىدىن يهنه ئاۋاز چىقتى–قاپقىنى نېمىشكه ئاچمايسىز؟ ! پان-چول –
ى ئىلغۇرغا قانداق تهككهنلىگىنىمۇ سهزمهي، چولپان قانداقتۇر غهيرى تهبىئىي ھېسىياتتا ئوڭ قول

 .ۈگرىگهن پېتى ئۆيگه كىرىپ كهتتىيقوۋۇقنى قىيا ئېچىپ، گويا ئۈركىگهن ئاھۇدەك، -قوش
 . ئهنسىرەپ سورىدى كىچىك ئانىسى–نېمه بولدىڭىز قىزىم، ئۆپكىڭىزنى باسالمايسىزغۇ؟  –
 .لىغى بېسىلمىغان چولپان دەلهلىدى تېخىچىال ھاياجان–دى، -مېهمان كهل... مېهمان –
 ھهيران بولغان ئايال پهشايۋانغا –ۈرگهن مېهمان ئۇ؟ يتۈن كېچىدە نېمه قىلىپ ! مان؟-مېه –

 .دەپ كهينىگه ياندى» ۋاي«چىقتىيۇ، ھويلىنىڭ ئوتتۇرىسىدا پوتهيدەك زور ئادەمنىڭ قارىسىنى كۆرۈپ 
نى ئاچتىيۇ، لېكىن قىزلىق نومۇسى  دېمهك بولۇپ ئاغزى– ..."قورقما، كىچىك ئاپا، بۇ غېنىكام"

 .ئۈستىن كېلىپ، سۆزى تىلىنىڭ ئۇچىدا قالدى چولپاننىڭ
 دەپ ئايالنىڭ ئهيمىنىپ –ياقۇپكام بىلهن كۆرۈشمهكچىدىم، . رقماڭ ھهدە، مهن ئۆز ئادەمقو –

 .تۇرغانلىغىنى سهزگهن غېنى
 .ايال دېدى ئ–ئهتىگهنلىككه كهلسىڭىز بوالرمېكىن، . دادىسى ئۆيدە يوق –

 :ۈرىگى جىغ قىلدى چولپاننىڭ ۋە كىچىك ئانىسىنى ئاستا نوقۇپ، پىچىرلىدىيبۇ جاۋاپنى ئاڭالپ 
 .نېمه ئىشتىن كهلدېكىن، سوراپ باققىنا –
 ...ئهتىگىچه شهھهردە تۇرالمايمهن –
ئۇ غېنى بىلهن .  بۇ سوئال ئاغزىدىن قانداق چىقىپ كهتكىنىنى سهزمهي قالدى چولپان–! نېمه؟ –
بىراق شۇ . تتىيزارىنى تۆكۈشنى خاال-كه مۇڭيىگىتهمته تۇرۇپ سۆزلىشىشنى، دىلىدا ئىشهنگهن دەق

 ئۇنىڭ ھالىنى سورىماي، بىر ئېغىزمۇ كۆڭۈل ئېيتماستىن يىگىتغايىۋانه كۆڭۈل بهرگهن 
 !كېتهمدېكىنه؟

 ئهتتهي مهن نۈسرەت خهلپىتىمنىڭ ئهھۋالىنى بىلهي، قولۇمدىن كهلگهن ياردىمىمنى قىالي دەپ –
 . دېدى قىزنىڭ ئىچكى تهشۋىش، رەنجىشىنى بىلگهندەك غېنى–كېلىۋېدىم، 

 ئىخالسنى ئاڭلىغان قىز تاقهت قىاللمىدى كىچىك ئانىسىغا يېلىنغاندەك، –بۇ تېرىقه چىن ئېقىدە 
 :ئۇنىڭ قۇلىغىغا
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لدام  دېدىدە، كىچىك ئانىسى غېنىنى تهكلىپ قىلغىچه، ئى–ئۆيگه باشلىمىساق سهت بوالر،  –
 .كىرىپ، مېهمانخانىنىڭ شېمىنى ياقتى

 ئادەت بويىچه پاتىهه قىلدى كۆرپىچه ئۈستىدە ئولتارغان غېنى ۋە ئهدەپ –! ساالمهت، سايىپخان –
. ساقالپ، قول قوشتۇرۇپ ئۆرە تۇرغان چولپان قىزغا قىيا باقتىيۇ، ئىچى سىرىلىپ، چوڭقۇر ھارسىندى

له گۈلدەك بېجىرىم چولپان، ئۇنىڭ كۆزىگه تهڭ يېرىم ياداپ ۈزىدىن قان تېمىپ تۇرىدىغان اليئىككى 
ئۆي ئىچىنى بولسا قايغۇلۇق، ئېغىر . كهتكهندەك كۆرۈنۈپ، ئۇنىڭ دېمى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى

 .ئۆكۈنۈشلۈك سۈكۈنات باسقان ئېدى
 ...چولپان، مېهمان ئاكىڭىز ئۇسساپ قالدىمېكىن –
ى ئالدىراش، باياتىن سۆزنى نېمىدىن باشالشنى بىلهلمهي  دېد–يوغسۇ، رەخمهت، ئاۋارە بولماڭالر،  –

  .ئولتارغان غېنى
 !بالىالرنىڭ دادىسى داۋۇت تۇڭچىغا يولۇقاي دەپ كېتىۋېدى كېچىكتىغۇتاڭ –
 . چۆچۈگهندەك سورىدى غېنى–! داۋۇت تۇڭچى؟ –
 ...ەيمىزائۇلۇقالرغا خىتايچه ئهرىزە يازساق نۈسرەت خهلپىتىمنىڭ گۇناسى يېنىكلهمدېكىن د –

 ئهندى يىگىتچولپانغا كۆڭۈل ئېيتىش ئۈچۈن كهلگهن . ئۆي ئىچىدە يهنه ئېغىر سۈكۈنات داۋام قىلدى
ا، سۆزگه ھهجهب. سۆز تاپالماي قىينىالتتى-پقىزنىڭ كۆڭلىنى ئاۋۇتقىدەك، دىلى سۇ ئىچكىدەك گه

غېنى چولپان قىزنى كۆرۈشى شۇنچه چېچهن، مۆرىتى كهلگهندە بهگزادە ئهمهلدارالرغا ياپتا بهرمهيدىغان 
نۈسرەت خهلپهتنى زىنداندىن ئۆزەم «زاتهن ئۇ نېمه دېمهكچى؟ ! بىلهن تىلى تۇتۇلۇپ كهتتا؟

ئۇ ! دەپ نهۋرىسى ئالدىدا كۆكسىگه ئۇرۇپ، پالۋانلىغىنى كۆرسهتمهكچېدىمۇ؟ ياق، ياق» قۇتۇلدۇرىمهن
ياسىي نى تېگىدە ئازاپ چېكىۋاتقان سىنداخىتاي زى» يهتته قات«شۇ تاپتا . مۇنداق ۋەدە بېرەلمهيدۇ

بۇ كۈنلهردە ئۇ ئۆزىمۇ تورغا چۈشۈپ قالماسلىق ئۈچۈن . مهھبۇسنى ئازات قىلىشقا ئۇنىڭ چامى يهتمهس
شۇ دەقىقىلهردە ئۇنىڭ يولىغا قويۇلغان تۇزاقنى، ! ئون زامان يوشۇرۇنۇشقا نىيهت قىلغان ئېدىغۇ-بهش
ىدا كهسكىن ئۆزگىرىش روي بېرىدىغانلىغىنى ئۇ نهدىن ئىككى سائاتتىن كېيىن ئۇنىڭ ھايات-بىر

 ...بىلسۇن
نغاندەك كۆرۈنسىمۇ، چىرايىدىن سېزىم ئىچرە مۇڭال-خاس نهپىس تۇيغۇئىككى ئاجىز بولسا ئايالالرغا 

 .جهزم ۋە شىجائهت تىلىگهندەك تهلمۈرۈشۈپ تۇرۇشىدۇ-قهتئىيهت
باتۇرالرغا، - قىسسىالردىكى ساماۋىي پالۋانچولپان غېنىنى بوۋىسى دايىم ھېكايه قىلىپ بېرىدىغان

ئهينىقسه رۇستىمى داستانغا قىياس قىلىپ، ئۇنى يېڭىلمهس قىران ھېساپالتتى، ئىشىنهتتى ۋە 
دېگهن » مهن«شۇ ئېقىدە تۈپهيلى بولسا كېرەك غېنىنىڭ . ئۇنىڭ ئۈچۈن غايىۋانه مهغرۇرلىناتتى

اپتىن ساقىت بولۇپ، قهلبىنى چۇلغاۋالغان ئاۋازىنى ئاڭالش بىلهن نهچچه كۈن چهككهن ئىزتىر
شۇ تاپتا غېنى ئاكىسى قېشىدا . ئهندىشىلهر بۇلۇتتهك تارقىلىپ، دىلى يورۇپ كهتكهن ئېدى-غهم

 ... ئۇنىڭ كۆڭلى توق–ئولتىرىدۇ 
 – قىزنىڭ ئىچكى كهچۈرمىلىرىگه جاۋاپ بهرگهندەك –بوۋاينى قۇتۇلۇرۇشنىڭ ئامالىنى قىلىمىز،  –

 .دېدى غېنى
 . دەپ رازىمهنلىك بىلدۈردى ياشانغان ئايال–ئىالھىم، شۇنداق بولغاي، ئوغلۇم،  –
 ...سىزنىمۇ سىڭلىم، يوقالپ تۇرىمهن، توال غهم قىلماڭ –

 .يهنهكۆڭۈل سۇ ئىچكىدەك سۆزلهرنى ئېتماق بولدىيۇ، نهپهسى كېسىلگهندەك توختاپ قالدى غېنى
 :ز سۆز بىلهنال رازىمهنلىك ئىزھار قىلدىدىلىدا چهكسىز مهمنۇن بولغان چولپان بىر ئېغى

 ...رەخمهت، غېنىكا –
 ياقۇپ ئاكامدىن ئۈچ پارە ئۆتۈك، ئىككى پارە چېتىكنى – دېدى ئايالغا بېقىپ غېنى، –مهن،  –

 يانچۇغىدىن بىر بوالق ئاخچا چىقىرىپ –شۇ قهرزىمنى سىلىگه تۆلهۋېتهي، ئايال، . قهرىزگه ئالغان
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 چولپاننى خىراجهتتىن قىينالمىسۇن دەپ موشۇ ئامالنى تاپقان ئېدى –ى ئايالنىڭ ئالدىغا قويد
  .غېنى

 . دېدىدە، ئاخچىنى تىزىقلىق يوتقاننىڭ قېتىغا سېلىپ قويدى ئايال–رەخمهت، ئوغلۇم،  –
ئۇ قوزغىلىۋېدى . ئهتىلهتىن يهنه كېلهرمهن، دېدى ئورنىدىن تۇرغان غېنى. ئهندى مهن قايتاي –

نىڭ يىگىتبېچارە قىز قانداق قىلسۇن، .  ئېغىپ، تهشۋىشلىك ئۇرۇشقا باشلىدىۈرىگىيچولپاننىڭ 
غېنىمۇ ئۆيدىن . ۈرئهت قىاللمايدۇجئالدىنى توسالمايدۇ، ھهتتا يهنه بىر دەم ئولتىرىڭا دېيىشكىمۇ

ئهگهر كوچا دوخمۇشىدا ئۇنى مهھهممهتجان بىلهن بىلله بولۇشنى، ئۇنىڭ . تارتىشىپ چىقتى
  .نىشىنى ئاڭلىغۇسى كېلهتتىكىچىك تى-ئۇلۇق

 رەھىمجان –قوۋۇق قېشىغا كهلگهندە غېنى چولپان قىزغا، - دېدى قوش–ھهر قانداق ئىشىڭىز بولسا، 
 .نى ياقۇپكام بىلسه كېرەكيىگىتئۇ . سابىرى دېگهن كىشىگه ئىشهشلىك ئېيتىڭ

 .ىغالۋەتتىيىدە ڭندا پاڭنىڭ ئاياق تىۋىشى بېسىلغايىگىتئىشىك ئالدىدا تهلمۈرۈپ قالغان قىز 
دوستىنىڭ قايتىپ چىقىشىنى تاقهتسىزلىك بىلهن كۈتۈپ تۇرغان مهھهممهتجان غېنىنىڭ  ...

 :قارىسى كۆرۈنگهندىال كوچىنىڭ ئوتتۇرۇسىغا چىقتى، ۋە
 رەنجىش –! دەس چامدىساڭچۇي، تاڭ قاالي دېدى-تهيلىرىدەك مىتىقلىماي، دەس-خىتاي تهي –

 .قىلدى ئۇ
 تمىگهنسهن؟يامپاشنى قويۇۋە –
 .، دەرەق دالدىسىدا ئاغرىق مۆشۈكتهك مىياڭالپ ئولتىرىدۇئهنه –
 .بۇ مېرەز توكۇ، قىرچاڭغۇ ئاتتهك، ئىلىخونى پۈتۈن يېسىمۇ تېنىگه ئهت قونمايدىغاندىن. مۇزالپتۇدە –
 . غالىلداپ تىتىرەپ غېنىنىڭ قېشىغا كهلدى ھاشىم–ماڭا بۇ نېمه زۇلۇم؟  –
.  دەپ ئاخچا سۇندى غېنى–همسه، ئهته ئىچهمسه ئالىدىغىنىڭنى ئال، يامپاش، مه، ھازىر بېرىپ ئىچ –

غېنىنىڭ قولىدىن ئاخچىنى سا جۈجىنى ئىلغاندەك، شۇنداق چاققانلىق بىلهن ئالدىدە، بېدەر قاچتى 
 .ئىككى دوست پهسهندىنىڭ كهينىدىن نهپرەتلىك كۈلۈشتى. ھاشىم

 چولپاننى كۆرۈپ كۆڭلۈڭ تىنغاندۇر؟ –
مهن . سهن مېنى جىرغىالڭ سېيىدا كۈت. ئۇ گهپنى قويايلى. دەرت قوشۇلدى-دەرتكه. ياق –

 .ئابدۇللىننىڭ ئۆيىدىكى ئېتىمنى مىنىپ، تاڭ يورۇغىچه يېتىپ بارىمهن
 ئابدۇلكامغا بىللىال بارساقمامدۇ؟ –
 دېدىدە، –، مونۇ ئاخچىنى ئۆمهرگه تاشالپ كهت، ئۆيدىكىلىرىمگه بېرىپ قويسۇن، ئاتالن ئاداش! ياق –

 .مهھهممهتجان سهل تىڭىرقاپ تۇرۇپ، ئۇما ئاتالندى. ناغرىچى تهرەپكه قاراپ ماڭدى غېنى
ئۇ . غېنى ئارقا كوچىالر بىلهن مېڭىپ ئابدۇللىنىڭ لۆكچهك پاڭزىسىغا بىر دەمدىال يېتىپ كهلدى

. ئېدىقىلىنغۇسى ھهممه ئىشلىرىنى دۇرۇس ھېساپلىغان بولسىمۇ، بىر ساندىن خاتا كهتكهن 
ۈرگهن چاغلىرىدا ئابدۇللىنىڭ يچاپاق بولۇپ - ئىلگىرى داۋۇر تۇڭچى بىلهن ئاپپاقيىلبۇنىڭدىن ئۈچ 

ئۇنتۇپ . ۇڭ سۈرۈشكهنلىگىنى ئهستىن چىقىرىپ قويۇپتۇيبىر قېتىم » لۆكچهك پاڭزىسىدا«موشۇ 
قىلمايدۇ دەپ  نامهرتلىك يىگىتۈرگهن يدەپ كۆكسىگه ئۇرۇپ » مهن«قالمىغان ھالهتتىمۇ داۋۇردەك 

چېرىكلهرنى -ئۇنى ئۆز قولى بىلهن تۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن يايى» دوستى« شۇ ئىشهنگهن ئهنه. ئىشىنهتتى
 .باشالپ كېلىپ، پايالپ تۇرۇپتۇ

ھېمىشهمكىدەك، كهچ كهلگهن ۋاقىتالردا دەرۋازىنى تاقىلداتماي، تامدىن ئارتىلىپ چۈشىدىغان غېنى، 
اۋارە قىلماس ئۈچۈن تامدىن ئارتىلىپ چۈشتىدە، ئالدى بىلهن بۇ قېتىممۇ ئاغىنىسى ئابدۇللىنى ئ

 :ئېتىنى كۆرمهك بولۇپ ئېغىل تهرەپكه مېڭىشىغا
غېنى ئۆگۈزگه سهكرىمهك بولۇپ قارىۋېدى بىر چېرىك .  ئىككى چېرىك ئالدىدىن تورىدى– 1!زەڭخا –

 .هرەپتىن چىقىپ كهلدىكهينىگه قايتماق بولۇۋېدى يهنه ئۈچ يايى لهمپه ت. قۇرال تهڭلهپ تۇرۇپتۇ
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 خهپ، قاراپ تۇرۇپ قولغا –، يىگىت پىغان چىقاردى تورغا چۈشكهنلىگىنى ھارسىنغان –! خهپ –
 ...ئات ئۈستىدە بولسامدىم! چۈشكىنىمنه

 زەھهرخهندىلىك بىلهن دېدى ۋە –! ئهندى ئات ئۈستىدە ئوينايدىغان ۋاقلىرىڭ تۈگىدى غېنى –
 .ن چىقىپ كهلگهن داۋۇرئىبلىسانه سوغ كۈلدى ئۆي ئىچىدى

 
_________________ 

 . توختا–! زەڭخا 1
 
 

 ...سهنمېدىڭ؟ سهندەك نامهرتنى دوست تۇتقان مهن ئاخماققا بۇ ئاز... ھه –
 .ئۆز پېشانهڭدىن كۆر، غېنى –
 !ئاپىرىدىغان يېرىڭگه ئاپار! ساتقۇن –

 ...سۈرلۈك غېنىنى قۇراللىق چېرىكلهر ئارىغا ئېلىشتى
 

  باپتوققۇزىنچى
 

ئۇ ھهر كۈنى تاڭ بهلگۈسىنى بهرگهن چاغدا ئورنىدىن ئاستا تۇراتتىدە، خۇددى سوغ ئېقىن سۇغا 
ئۇزاق -چۈشىدىغاندەك، پۇتىنىڭ ئۇچىدا ئاۋايالپ دەسسهپ، روجهك تۈۋىگه كېلىپ، ئاسمانغا ئۇزاقتىن

نىدەكال ئاسماننى كىچىككىنه، ئۈچ بهلدەم تۆمۈر ساالسۇنلۇق روجهكتىن توقۇم ئور. تىكىلىپ قاراتتى
شۇ توقۇم ئورنى ئاسماننى ئالهمگه قىياس قىلىپ بهھىرلهنگهندەك تۇيغۇالرغا . ئاران كۆرگىلى بولىدۇ

 .چۆمۈلىدۇ
، تار زىندان گىرىپتارى بولغاندىن بۇ يان بېپايان يىگىت دەرياغا مۇناسىپ بۇ – تاققا، قهلبى –قهددى 

قىممىتىگه يهتسه كېرەك، ئهتىمالىم، -ھاۋانىڭ قهدرىدىيار، چهكسىز يايالق، جوشقۇن دەريا، تىنىق 
 .بهزىدە موشۇ روجهكنىڭ تۈۋىگه كېلىۋېلىپ، ساماغا تهلپۈنىدۇ

يۇلتۇزالرنى : ئۇ كۆزىنى ئۈزمهي ئاسمانغا قارايدۇ نېمىنىدۇر ئاختۇرۇپ مۆلچهرلىگهندەك قىلىدۇ
ۈرگهن ئۇچار يىن پهرۋاز قىلىپ سانامدۇ، يه؟ ياكى ئاي جامالىنى كۆرگۈزى كهلدىمۇ؟ بهلكىم با، ئهرك

 ..قۇشالرنىڭ بهسلىشىپ پهرۋاز قىلىشلىرىنى تاماشه قىلغۇسى كېلىدىغاندۇر؟
ۈرگهن كهپتهرۋازنىڭ مولالقچى يبىر قېتىم، سهھهر مهزگىلى قانداقتۇر بهخىتلىك، ئۆز ئهركىدە 

غىپ كهپتهر ۈرىگى ئېيپال كهتكهندە، ئۇنىڭ -كهپتهرلىرى موشۇ روجهكنىڭ دەل ئۇدۇلىدىن غىل
پ، ئۇخالۋاتقان كهينىدىن ئۇچماق بولغاندەك تۆمۈر ساالسۇنغا ئېسىلىۋېدى پۇتىدىكى كىشهنلهر شاراقال

مانا شۇنىڭدىن بۇ يان كهپتهرلهرمۇ، باشقا قۇشالرمۇ ھېچ . ىتىۋەتكهن ئېدىيولداشلىرىنى ئويغ
سهرەن كۆزگه چېلىقىپ -پهقهت، ئۈرۈمچىنىڭ ئىسىدا قارىداپ كهتكهن قۇشقاچالر بىرەن: كۆرۈنمىدى

 ...قالىدۇ
مهھبۇسالرنى ئهتىگهنلىك تاھارەتكه چاقىرىدىغان گۇندىپايالرنىڭ . ئالهم يورۇشقا باشلىدى

گېكىتىگىنى قىرغان كالته يۆتهللىرى، تۆمۈر ئىشىكلهر قۇلۇپلىرىنىڭ دەھشهتلىك شاراقالپ 
بولغان مهھبۇس تېخىچىال توقۇم  ئهركىن نهپهس تهشناسى ئهمما،. ئېچىلىشلىرى ئاڭلىنىشقا باشلىدى

 .ئورنىدەك ئاسمان بوشلىغىدىن كۆزىنى ئۈزەر ئهمهس
 ئون بهش جىڭ ئېغىرلىق ئوڭاي ئهمهسقۇ، –؟ ئۈچ كىشهن !ئۇنىڭ بېلى ئاغرىپ، پۇتلىرى تالمامدېكىنه

 ...ئاخىر
ىن ۋازىدئۇنىڭ ئا.  دەۋەتتى مهھبۇس ۋە شۇڭغۇپ چىقىدىغاندەك روجهككه بويالشتى–! بۈركۈت –
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 :انغان مهھبۇسالردىن بىرسى بېشىنى كۆتىرىپچۆچۈپ ئويغ
 . دەپ ئهسكهرتتى–چېرىكلهر كۆرۈپ قالسا چاتاق، ! ئۆتۇي بۇ ياققا! ھۇي، باتۇر –
ئۇنىڭ بۇ قىلىغىدىن . ئاتالغان مهھبۇس» باتۇر«تهكرارلىدى ... ئهنه، ئهنه! بۈركۈت دېدىمغۇ، بۈركۈت –

 ئىرغىپ تۇردىدە، باتۇرنى زورالپ دېگىدەك روجهك يىگىتىئهنسىرىگهن قۇسهن ئىسىملىق قازاق 
 .تۈۋىدىن نېرى ئېلىپ كهتتى

مهھبۇسالر ھهر كۈنى ئهتىگهنلىك تاھارەتكه چىقىپ كىرىشكهندىن كېيىن كۆرگهن چۈشلىرىنى 
دىندارلىرى بولسا سۇسىز تهيامۇم قىلىپال نامازلىرىنى . يامانغا جورۇشىدىغان-ئېيتىشىپ، ياخشى

ئاندىن . مىڭالپ تهكرارلىشاتتى-ئايىتىنى مىڭالپ» نىجات-دۇرۇت«دە، تهسۋىه سۈرىشىپ ئوقۇشاتتى
قۇمالق -يېيىشكهندىن كېيىن، پىشت بېقىشىپ ياكى كىيىم ياماپ، پال» تاماقنى«ئهتىگهنلىك 

»  گۆرمۇ گۈلشهن كۆرۈنىدە–ياخشى يولداش يار بولسا «. سېلىشتتىدە، پاراڭ دۇكىنى ئېچىشاتتى
ئاتالمىش كىشىگه ئىجىللىشىپ » باتۇر«نداندا بىلله يېتىشقان ئالته مهھبۇس دېگهندەك زى

چۈنكى تىلىدىن بال تامىغىدىغان بۇ ئادەم ئۆز بېشىدىن ئۆتكهن سىرلىق . كېتىشكهن ئېدى
سهرگۈزەشتىلهر، قىزىق پاراڭالر بىلهن ئۇالرنى دەم كۈلدۈرۈپ، دەم ھاياجانغا ساالتتىدە، ھهر كىمنىڭ 

 .غۇسسىدىن خالى قىلىشقا تىرىشاتتى-تىغا قاراپ مهدەت بېرىشكه، بىر دەم بولسىمۇ غهمروھى كهيپىيا
ا، چىرايىغا غهم كۆلهڭگۈسى يات بۇ ئادەم ئۈچ كۈندىن بۇ يان جىمىپ، مۇڭاليغاندەك بولۇپ، بھهجه

ۇ ئۇ جىمىپ قېلىۋېدى، گۇندىخانا تېخىم.. نېمه بولغاندۇر؟ ! روجهك تۈۋىدىن كهتمهس بولۇپ قالدا؟
مانا چېيىنىمۇ ئىچمهي، يهنه روجهك تۈۋىدە . سۆرۈنلىشىپ، گۆر سۈرى باسقاندەك بولۇپ كهتتى

داڭقېتىپ تۇرغان ھالدا، ئالىقان ئورنىدەك تۆشۈكتىن كۆرۈنگهن ئاسمان بوشلۇغىدىن كۆز ئاالر 
 ...ئهمهس

لىرىنى بۇزماسقا يولداشلىرى ئۇنى ئهزىزلهپ ھۆرمهتلىگهشكه، ئۇنىڭ رايىچه بولۇشۇپ، پهرىشان خىيال
 .تىرىشاتتى

 –نېمه دېگهن بهخىتلىك قۇش، دەپ پىچىرلىدى مهھبۇس، ! ئهشۇ بۈركۈتنى يهنه كۆرسهم ھه"
مانا بۇ ئازاپقا گىرىپتار ! بۈركۈتنىڭ بىرال كۈنلۈك ئهركىنلىگى مېنىڭدە بولسېدى، ھهسسىنه

ۇ خىل خىيالالر كېچىپ،  ئۇنىڭ كۆڭلىدىن ب..."جىسىنى، ئهدىۋىنى راسا بهرسهمقىلغانالرنىڭ جا
ئۆكۈنۈش چۇغالپ ئالدىدە، پۇتىدىكى ئۈچ كىشهننى ئۈزۈپ -نهپرەت، ھهتتا پۇشايمان-ۋۇجۇدىنى غهزەپ

 .تاشلىماقچىدەك، تولغاپ قويۇپ، چىشلىرىنى ئهسهبىي غۇچۇرالتتى
. جهزىنى ياخشى بىلىدىغان جان دوستى قۇسهن يالۋرغاندەك دېدى ئۇنىڭ مى–ينام، سهۋىر قىل، غا –

ئهلىمىنى -هزەپيوغان بهستىلىك مهھبۇس ئوت چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىنى قۇسهنگه قادىدى، غ
 .ىغا بۇرۇلۇپ يهنه ئاسمانغا تىكىلدىيوشۇرماقچىدەك ئارق

 تهلۋە كۈچۈمنى، ياشلىق ۋاقتىمنى يوقىالڭ – دەتتى ئۇ، ئۆزىنى ئۆزى جېمىلهپ، –مهن ئاخماق،  –
بىر !  ئهركىنلىك ئېكهنغۇ، ھه–سىل نهرسه ى ئهڭ قىممهتلىك، ئهڭ ئ!ۈرۈپتىمهنايئىشالرغا زايه قىلىپ 

!  ئادەمغۇ–چاغالردا قولۇمغا قوندۇرۇپ تۈلكه ئواليدىغان ئهشۇ بۈركۈتچىلىك ئهركىن بواللىسام، ھه؟ مهن 
ياق، ياق، مهن ۋە ماڭا ! ئادەم بولۇپ تۇرۇپ ئۇچار قۇشتهك ئهركىن بواللمىسام ئهلهم ئهمهسمۇ

بۇ قېتىم ئۇ مۇش تۈگۈپ، چىشلىرىنى ... ى كېرەكش ھهممىسى ئهركىن بولۇئوخشاشالرنىڭ
ئهركىنلىك ئۇنىڭ كۆزىگه ئاسمان بوشلۇغىدا يانغان . غۇچۇرالتمىدى ۋە كىشىلهرنىمۇ تولغىمىدى

زادى مهن «. مهشئهلدەك، بۇ مهشئهلنى ھېلىقى بۈركۈت تۇمشىغىدا چىشلهپ ئۇچۇپ كهتكهندەك ئېدى
 –نى نهدىن ئۈگهندىم؟ نېمه ئۈچۈن بالدۇر بۇ سۆزنىڭ مهنىسىگه چۈشهنمىگهن؟ ئهركىنلىك دېگهن سۆز

مونۇ تار . مهن زىنداندا ھوشۇمغا كهلدىم!  ھه، ھه–سوئالالر بېرەتتى تېلىققاندەك ئاسمانغا قاراپ، 
مېنى . قهپهزگه سوالپ، ھهر كۈنى جېنىمنى قىينايدىغان خىتاي ئهمهلدارلىرى مېنىڭ كۆزۈمنى ئاچتى

ئۇنىڭ كۆڭلى بىردىن يورۇپ، ۋۇجۇدىغا » ...اتقان موشۇ زۇلۇم، موشۇ زىندانويغهت ئۇيقىسىدىن ئغهپل
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 .غهيرەت قۇيۇلغاندەك بولدى-كۈچ
بۇ .  دېدى قۇسهن، ئىنتايىن جان كۆيهرلىك بىلهن–ىۋالساڭچۇ، چچېيىڭ سوۋۇپ قالدىغۇ، غاينام، ئى –

 .رىدىنمۇ چارى يولدىشى بولۇپ كهتكهن غېنى باتۇرنىڭ بىر تۇققان قېرىنداشلىيىگىتىقازاق 
سېنىڭسىز، يالغۇز ئىچىمهنما؟ قۇسهننىڭ ئاۋازى تىتىرىگهندەك، ئېقىدە ئارىالش چىققانلىقتىن  –

خىجالهت بولغان غېنى دوستىنىڭ قېشىغا  ياندىشىپ ئولتاردى ۋە ئىنتايىن ھېلىملىك بىلهن 
 :قۇسهننىڭ پېشانىسىنى سىالپ تۇرۇپ

 دېدىدە ھېجىرنى قولىغا –ۇ ئىشت ئېشىنى بىرسى تارتىپ ئالماس، دوستۇم، ئالدىرىمىساڭمۇ ب –
ئالدى غېنى، گۆلهڭ ئۇنىڭدىن قۇرۇق سۇغا قاينىتىلغان ئاتىال موزدۇزالر ئىشلىتىدىغان سىراچتىن 

ئامال قانچه، . پهرقى يوق، چۆچۈن ھىدى كېلىپ تۇرغاشقا ئاغزىڭغا ئاپارساڭ قهي قىلغۇڭ كېلهتتى
ۇمغان ھالدا، يغېنى قۇسهننىڭ كۆڭلى ئۈچۈنال كۆزلىرىنى . ېمه كويغا سالمايدۇقوساق ئېچى ن

چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ،  ئاتىلىدىن نهچچه يۇرتۇپ، ھېجىرنى ئورنىغا قويدىدە، ھېمىشهم سېلىقلىق 
خۇلقىدا كهسكىن ئۆزگىرىشلهر -جهزىكېيىنكى كۈنلهردە، دوستىنىڭ م. تۇرىدىغان ئورنىغا قىڭغايدى

لۇشى، خۇسۇسهن، ئۇنىڭ ھېمىشهم تهبهسسۈم كهتمهيدىغان ئۈزىدە ئېغىر خىيال كۆلهڭگىسى پهيدا بو
ھاسىل بولۇشى، كېچىنى ئۇيقىسىز دېگىدەك ئۆتكۈزۈپ، كۈندۈزى كىچىككىنه روجهك تۈۋىدىن 
كهتمهسلىگى، ياداپ، ئاۋالقى زور، ھهيۋەتلىك بهستىنىڭ كىچىكلهپ، يېرىمى قالغاندەكال كۆرۈنۈشى 

ئۇ ھازىرمۇ غېنىنىڭ ھېچ نهرسه يېمهي، مونۇ . ئهندىشىگه سالغان ئېدى-ستى قۇسهننى غهمسادىق دو
ئاققوناقتىن ياسالغان، شاخاردىن قايناتقان سوۋۇن ئوخشاش، مومىدىن بىر بۇردىمۇ ئاغزىغا سالماي 

ئۇ غېنىنىڭ قېشىغا قىڭغايدىدە، ئاستا، . يېتىشىدىن ئهنسىرەپ، گېلىدىن ھېچ نهرسه ئۆتمىدى
 :شقىالرغا تۇيغۇزمايبا

 . دەپ سورىدى تهشۋىشكه تولغان ئاۋاز بىلهن قۇسهن–ساڭا نېمه باال بولدى، غايمان؟  –
 جاۋاپ بېرىش ئورنىغا غېنىنىڭ سامساق سورىشى قۇسهننى –سامسىغىڭ تۈگىمىگهندۇر، قۇسهن؟  –

 .تېخىمۇ ھهيران قالدۇرۇپ، چۆچۈتىۋەتكهن ئېدى
 دېدىدە، ئۇخلىغان بولۇپ خورەك –سى سامساق بىلهن سۈركه، كىشهننىڭ چاتمىسىنى ھهر كېچى –

 .تارتتى غېنى
چۈنكى .  خوشال پىچىرلىدى قۇسهن–ۈرمهپتېكهنسهن، غاينام، يبىلدىم، بېكار خىيال سۈرۈپ ...ھىم –

غېنى بىر ئىشنى كۆڭلىگه پۈكتىمۇ ئۇنىڭ ھاغداتىغا . شىجايىتىگه ئىشىنهتتى-ئۇ غېنىنىڭ غهيرەت
مانا، ھازىر غېنىدىن سامساقنى كىشهنگه سۈركهشنى ئاڭالش بىلهن قۇسهننىڭ كۆز . تىيهتمهي قويمات

قۇسهن » ...سامساق تۆمۈرنى ئوڭاي چىرىتىدۇ! ھه، ھه«. ئالدىدا ئۈمۈت يۇلتۇزى چاقنىغاندەك بولدى
 .غېنىنى قۇچاقاليدىغاندەك ئۇنىڭغا چاپلىشىپ دېگىدەك ياتتى

ىكى سهككىز زىنداننىڭ تۆرتىنچىسى بولۇپ، بۇ زۇلۇم غېنىالرنى سولىغان زىندان ئۈرۈمچىد 
سوالنغانالرنىڭ . مىياۋ ئېدى-خۋاڭ- چىڭ–ئوچىغىنىڭ ئورنى ئهسلىدە خىتايالرنىڭ زور بۇتخانىسى 

. غانلىقتىن، يېڭى سېلىنغان ئىمارەتلهر زىندانالرغا ئايالنغاندالئارتۇق ئورۇن» پالندىن«سانى 
دەپ ئاتىلىدىغان بۆلۈمچىنىڭ ئېگىز، ) هربىي كىچىك ھويالغ(» شاۋشيار«تۆرتىنچى زىنداننىڭ 

سېپىلغا ئوخشاش قوش قهۋەت تاملىرى تىكهنلىك سىمالر بىلهن ئورالغان بولۇپ، ھويلىنىڭ 
دېگهن » بۇ يهردىن ئۇچار قۇشما قاچالماس«تېشى ۋە ئۆگۈزلهردىمۇ جېسهكچىلهر تۇرغاشقا -ئىچى

 .ئىچىدە ئېدى» پوالت قورغاننىڭ«دىپايالرنىڭ سۆزىچه  شۇ گۇنئهنهغېنى . پهرەزنى قىلىش مۈمكىن
ئۆزىنى سادىر پالۋانغا قىياس قىلىدىغان غېنى ھهر كۈنى تاھارەتكه چىققاندا ئهتراپقا كۆز قىرىنى 

قوش ئۈچ -سېلىپ، كۆڭلىدە نېمىلهرنىدۇر مۆلچهرلهتتى قورغاننىڭ مهزمۇتلىغى ۋە پۇتىدىكى قوش
هيۈسلهندۈرۈپ، بۇ قېتىم ئۇزاغىراق يېتىپ قالغانلىغىغا كىشهننىڭ سالمىغى ئۇنى بهزىدە م

ئۇ بىر كۈنى كېچىسى ھهممه قاتتىق ئۇيقىغا كهتكهن چاغدا كاتنىڭ ئاستىغا چۈشۈپ، . ئېچىناتتى
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تامنىڭ ھۇلىغا ياتقۇزغان خىشالرنى قوزغاپ كۆرىۋېدى، كونا ئىمارەت زەيلىشىپ، ئاراش تارتىپ 
بۈگۈنما يهنه بىر . تهس ئهمهس ئېكهنلىگىگه كۆزى يهتكهن ئېدىقالغاشقا خىشنىڭ قوزغىلىشى ئانچه 

قېتىم تهكشۈرەش ئۈچۈن تهمشىلىشىگه، چىراق تۇتقان ئىككى گۇندىپاي  كىرىشىپ كېلىشتىدە، 
 :ئۇخلىغان بولۇپ يېتىۋالغان غېنىنىڭ قېشىغا كېلىپ بىرسى خىتايچىالپ

 . دەپ ئۇنىڭ پۇتىغا تهپتى–! تۇر، ئورنىڭدىن –
ئۇنىڭ نېمه دەۋاتقىنىنى .  دېدى ئورنىدىن قوزغالماي تۇرۇپ غېنى–ېپىڭ بار، شوۋەكلهر؟ نېمه گ –

 :چۈشهنمىگهن گۇندىپاي قول چىراقنى غېنىنىڭ كۆزىگه تۇتۇپ
 . دېدى قوپاللىق بىلهن– 1زو –
 دەپ كىشهنلهرنى شاراقلىتىپ ئورنىدىن تۇردى غېنى ۋە پۇتىدىكى كىشهنلهرنى –زو بولسا، زو،  –

 ئۇ –ئاۋازىنى سېغىنىپ قېلىشقان ئوخشايدۇ بۇ كۆك ماڭقىالر، » ساپايىلهرنىڭ« مونۇ –تىپ، كۆرسى
غېنىنىڭ تهنىسىنى ئاڭالپ يېتىشقان مهھبۇسالر . كىشهنلهرنى ئهتتهي قاتتىق شاراقالتتى

كۈلۈۋېتىشتى تار دەھلىزىگه چىققاندا سىرتقى كۆرۈنۈشى گۇندىپايالردىن پهرىق قىلمىغان ئهسكهرىي 
يىملىك ئىككى چېرىك پهيدا بولدى ۋە ئالدىراشلىق غېنىنىڭ قولىغا كويزا سالماق بولۇۋېدى كى

 :غېنى ئادەتتىكى تهنىسى بىلهن
قولۇمدا بىلهيۈزۈك كامدى، ئهكېلىش قورققانچاق شوۋەكلهر، ئۇنىما سېلىش دەپ قولىنى تۇتۇپ  –

ىن، مهخسۇس ئىشلهنگهن پاختىلىق چېرىكلهر ئۇنىڭ قولىغا كويزا سېلىپ قۇلۇپلىغاندىن كېي. بهردى
خالتىنى بېشىغا كىيدۈرمهك بولۇشۇپ، قوللىرىنى سوزۇشتىيۇ، لېكىن غېنىنىڭ ئېگىز تۈۋرۈكتهك 

 بويىغا نهدىن بويالشسۇن؟
 . دەپ ئهسهبىي كۈلۈۋەتتى غېنى–! مهن پهرەنجه پۈركىنىدىغان نامهھرەممېدىم، ھۇي پاقا يېگهنلهر؟ –
ېيىشتىدە، ئۇنىڭدىن ئهيمهنگهن ھالدا مائۇزېرلىرىنى ياالڭاشالپ، ھهيۋە د) چوڭ ئوغرى(دا زىۋازا  –

 .قىلدى چېرىكلهر
نېمه « دېدى غېنى ۋە –قولىدا قۇرال تۇرۇغلۇق كىشهنلهگلىك ئادەمدىن قورقىشىدا بۇ ياچىۋەكلهر  –

ئۇنىڭ ئهلپازىدىن چۆچۈگهن . دېگهندەك، مهغرۇر ھالدا كۆكسىنى كېرىپ تۇردى» !قىلىشىسهن؟
 :ۇندىپايگ

 . دەپ سىلىق مۇئامىله قىلىشقا باشلىدى–! سوراققا بارىسهن –
تالمان خالتىنى -چېرىكلهر ئالمان.  ئىڭىشىپ تۇردى غېنى–! سېلىشه» چۈمبىلىڭنى«ماقۇله،  –

كۈندۈزى ! بۇ خۇمپهرلهرنىڭ نېمه قىلىغىدۇ ھه«. ئۇنىڭ بېشىغا كهپلىدىدە، يېتىلهپ ئېلىپ مېڭىشتى
پ قالمىسۇن دەپ خالتىسىنى كهپلىسه مهيلېدى، كېچىدە بۇ نېمىگه كېرەك؟ بۈگۈن بولسا بىرسى كۆرۈ

ئۇنىڭ ! مېنى ئۆلتهرگىنى ئېلىپ، مېڭىشمىغاندۇر؟! بۇ چىل بۆرىلهرنىڭ قىلىقلىرى ئۆمسىال
. كۆڭلىدىن مۇھدىش گۇمان كهچتى، بهدىنى تىكهنلىشىپ، قۇيقا چاچلىرى تىك بولۇپ كهتتى

ئهڭ ! لۇمنى تۇتۇپ، بېشىمنى ئېگىپ بهردىم بۇ ھهجىموناخالرغا؟نېمىشكىما مهن ئاخماق قو
ئهندى تۆرت پۇتى ماتاقلىق، قۇرۋانلىققا . ئىككىسىنى دومىالتقىنى بوالتتىغۇ-بولمىغاندا بىر

 "!ياق، ياق ئىشت ئۆلۈمىدە ئۆلۈشنى خالىمايمهن! سويىدىغان توپاق ئوخشاش يېتىپ بېرىمهنمۇ
 

______________ 
  ماڭ–زو  1 

 
 ۋاقىرىغان پېتى –! سهنلهرگه باش ئېگىپ، بوزەك بولىدىغان غېنى يوق! نامهرت، مۇتهھهملهر –

ۇلقۇپ مولالق چۈشهردىدە، كويزىنى تولغاپ يقولىدىن مهككهم تۇتۇپ ماڭغان چېرىكلهرنى بىر 
 مانا ئهندى ئات، ئېتىشمامسهن، پاقىراپ –بېشىدىكى خالتىنى بولسا سىرىپ تاشالپ، . ئۈزۈۋەتتى
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 !تۇرغىچه، قارغۇياپىالقالر
ودۇقۇپ قالغان چېرىكلهر غېنىنى ئېتىپ ھھېچ قاچان يۈز بهرمىگهن كۈتۈلمىگهن ھادىسىدىن 

ئۇنىڭ غهزەپلهنگهن يولۋاس سىياقى . تاشالشقا جۈرئهت قىلىشالمىدى ۋە ئۇنىڭ يېنىغىمۇ كېلهلمىدى
. ا چېكىنىشكهن ئېدىم ئارقىغشامدىغايلىنىپ تۇرغان غېنىنىڭ ئهلپازىدىن ئهيمىنىپ، نهچچه قهدە

دۈگلهك، خۇددى -نېرىراقتا، ئىككى ئات قېتىلغان فائېتون قېشىدا، ئهھۋالنى كۈزىتىپ تۇرغان دۈپ
 :بودىغان چوشقىدەك، گۈرەنلىرى قاتلىشىپ كهتكهن ئادەم ئالچاڭالپ كهلدىدە، ياسالما كۈلكه ئارىالش

 .غېنىنى ئاستا نوقۇپ قويدى دەپ –مېنى تونۇمىدىڭما؟ ! نېمه بولدۇڭۇي، باتۇر؟ –
سهن غۇلجىدىكى ئاشالڭپۇڭچىنىڭ ئوغلى مهخهممهر ئهمهسمۇ؟ . مېنى تونۇمىدىڭمۇ دەيدا تېخى –

 ...بولۇۋاپسهن» ليۇبىڭدى«ئۈرۈمچىگه كېلىپ، ئهمهلدار بولۇپ 
 دوق قىلدى، غېنىنىڭ –! بۇيرۇق بهرسهم ئۆزەڭنى جهھهننهمدە كۆرىسهن! كاپشىما، ئوغرى –

 . چىدىمىغان ليۇبىڭدىتهنىسىگه
 !تۈرمىنىڭ تهرتىۋىگه بوي سۇنمىساڭ يهر تېگىدە يېتىپ چىرىپ كېتىسهن ئاخماق –
 !ۋاي، خۇدا، يهر ئاستىغا سولىماي، ئاسمانغا سوالتتىڭالرمۇ؟ –
 دېدى غېنىنىڭ ھېچ ئهيمهنمهي قىلغان –! ئۆلۈم ھالىتىدىمۇ تهنهڭنى تاشلىمايسهندە، تهلۋە –

 دەپ قوشۇپ قويدى –شىسهي ئۆزى سوراققا ئالماقچى، - بۈگۈن شىڭ–ليۇبىڭدى سۆزىگه تهن بهرگهن 
 .ئۇ

سۆرەپ » ساپايىنى«ئۇ ئۇلۇقنىڭ ئالدىغا بېشىمنى پۈركهپ، قولۇمنى باغالپ ئاپىرىشساڭما مونۇ ئۈچ  –
 !قېچىپ كهتمهسېدىم

 قىلساڭ، ئون راستال، ئېيتىپ قوياي، چوڭ كىشىنىڭ ئالدىغا بارغاندا ھازىرقىدەك بېغهرەزلىك –
 . جىددىي تهكىتلىدى ليۇبىڭدى–! جېنىڭنىڭ بىرسى ساق چىقمايدۇ

 . رەددىيه بهردى غېنى–! قاراپ تۇرۇپ، ئۆزىنى ئوققا تۇتۇپ بېرىدىغان ئاخماق مهن ئهمهس –
 !ياسىي گهپلهرنى ۋاالقاليدىغان بولۇپ قاپسهن؟مۇنچه سى-بايقىشىمچه، سهن ئانچه –
  .مهن ھهقنىڭ قۇلى ئادەم. ارىم يوقپهياسهت بىلهن ك-ياسهتسى –
 تهكرارلىدى ليۇبىڭدى ۋە سوغ كۈلۈپ، چېرىكلهرگه ئىشارە قىلىۋېدى، ئۇالر غېنىنى –ھهق؟  –

يۆلهشتۈرۈپ ئاران دېگهندە فائېتونغا ئولتارغۇزۇپ، ئۇنىڭ ئىككى يېنىدا ئىككى چېرىك مائۇزېرلىرىنى 
 .ڭ ياردىمى بىلهن ئىنجىقالپ فائېتونغا ئولتاردىليۇبىڭدىمۇ گۇندىپايالرنى. بهتلهپ ئۆرە تۇرۇشتى

بۇ تۈن كېچىدە ئىسسىق ئورنۇڭدا ياتماي، ساڭىمۇ، مونۇ مېنى يۆلهشتۈرۈپ ھارۋۇغا چىقارغىچه  –
 دېدى غېنى، –پاقىدەك ماكىلداپ كېتىشكهن چېرىكلهرگىمۇ نېمه شۇنچه ئاۋارىگهرچىلىكتۇ، ھه؟ 

 :ۈر قاراۋالدى ۋە ئاسماقچىالپ شۇنداق دېدىكۈلكىسىنى يوشۇرماق بولغان ليۇبىڭدى تهت
 .تتىيىق قىلماي، گۇنايىڭنى ئىقرار قىلساڭ ساڭىمۇ بىزگىمۇ ئاۋارىگهرلىك بولمالجكا –
سېنىڭ «.  تهكرارلىدى غېنى ۋە ئارتۇق سۆز قىلغۇسى كهلمهي، ئاسمانغا تىكىلدى–! گۇنايىڭنى؟ –

 پىچىرلىدى غېنى –» !دۇ دەمسهن، سېتىلما؟يۇمشاق تىلىڭنىڭ تېگىدە مېرەزلىك بارلىغىنى سهزمهي
 .ئۆزىگه، ئاسماندىن كۆز ئۈزمهي تۇرۇپ-ئۆز

مارت ئېيى بولغاشقا كۈندۈزى قۇياش تهپتىدە ھاسىل بولغان ئهگىز سۇالردىن كۆتىرىلگهن ھو 
پهقهت تولۇن ئاي، : ئاشكارە كۆرگىلى بولماتتى-چاڭلىشىپ ئاسمان گۈمبىزىنى، يۇلتۇزالرنىمۇ ئوچۇق

چاڭ ئارىسىدىن -ى قېلىن چاشهپنىڭ ئىچىدە سۇس يېنىپ تۇرغان چىراق نۇرىدەك، تۇمانخۇدد
ئاچا -ئاي قوش. كۆزۈمنىڭ نۇرى ئاجىزلىشىپ قالسا كېرەك«. گىرىمسهن پاقىراپ تۇراتتى

بىر چاغدا سايرام « ئۆكۈندى غېنى، ئايغا قاراپ ياشاڭغىرىغان كۆزىنى سۈرتۈپ، –! كۆرۈنۈۋاتىدۇ
دا  قىمىز ئىچىپ ئولتارغاندا، كۈندۈزى ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنى كۆرگهن كۆلىنىڭ ياقىسى

 "...ئىست شۇ قۇۋناق كۈنلهر. ئهمهسمېدىم
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 دەپ غېنىنىڭ بىقىنىنى –ئايغا سهياھهت قىلغۇڭ بارمۇ نېمه؟ ئاسماندىن كۆز ئۈزمهيسهنغۇ، باتۇر؟  –
 .نوقىدى ليۇبىڭدى

 !ورنىغا گۆرنى سهياھهت قىلمىساق بوالتتىغۇخۇلقىڭ موشۇ بولسا، ئاي ئ-سهنلهرنىڭ پهيلى –
ايه ئ يۇرتداش دەپ رى– ۋاقىراۋەتتى غېنىنىڭ سۆزى تېنىگه تىغدەك سانچىلغان ليۇبىڭدى، –! الۋزا –

 !قىلغاننى بىل جۇمۇ، ۋەھشى
 . تهنىلىك كۈلدى غېنى–! ايه قىالرمىشائرى –
 ! جۇمۇۈرمه،يشىسهينىڭ ھوزۇرىدا ۋاالقالپ -شىڭ: تهكرار ئېيتىمهن –
 . دېدى بېپهرۋالىق بىلهن غېنى–! ماڭا خۇدادىن باشقىسى ئوخشاشال –
 دېدى –! قارا كۈچۈڭگه ئىشىنىپ رەسۋا بولىسهن! چوڭ سۆزۈڭ بېشىڭغا يهتمىسۇن، ئاخماق –

 .تېرىككهن ھالدا ليۇبىڭدى
هنگه بوزەك پاراسىتىمىز بولسا، كۆرۈنگ-ئهگهردە پهم. بىزدە قارا كۈچتىن باشقا نېمه بار دەيسهن –

 ..!بولماستۇق
ئۇيغۇردىن  بۇ خىل چوڭقۇر  مهنالىق » نادان«غېنى ئوغرى  دەپ نام ئالغان –! تېخى مۇنداق دېگىن –

 ئاددىي – دەتتى دېمى ئىچىگه چۈشكهن ليۇبىڭدى، –ا، بھهجه. سۆز چىقىشنى زادىال كۈتمىگهن ئېدى
 "...اقنى تۈرمىگه سوالپ، ئىسىيانكار قىلىپ چىقارمىسدىهقانبىر 

 ئالىي مهمۇرىي باشقارما دەپ ئاتىلىدىغان زور ۋە ھهيۋەتلىك بېنانى، پىششىق –دۈبهن گۇڭشۇ 
دا سېلىنغان يېڭى ئۇسلۇببۇ زامانىۋىي . خىشتىن ياسالغان سېپىل سىياقى قورغان قورشاپ تۇرىدۇ

 ئالىي بېنا ئۈرۈمچى سېپىلىنىڭ قاق ئوتتۇرىسىغا جايالشقان بولۇپ، شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ئهڭ
. مهمۇرىي باش مهھكىمىسى ۋە شهخسىي رېزىدېنسىيهسى ئېدى-شىسهينىڭ ھهربىي-ھۆكۈمرانى شىڭ
پهرەست قىلمىش جىنايىتىدىن ئهيمهنسه كېرەك، -ۋەيران قىلغان بۇ مهككار، پۇرسهت-تۈركستاننى خانۇ
پهقهت، . يدىغانتېرىم سىرتقا چىقما-دەپ ئاتالمىش ئوردىسىدىن توال» دۈبهن گۇڭشۇ«ئهتىمالىم، ئهشۇ 

ئاتمىشچه ئاتلىق -ىدا ئهللىكئارق-قا چىقىش توغرا كهلسه، ئالدىبىرەر زۆرۈرىيهت بولغاندىال، سىرت
ئهسكىرىي كىيىم . چېرىك، قۇراللىرى  سهنجاق ھالدا ئۇنىڭ ئهتراپىنى كۈزىتىپ ماڭىدىغان ئېدى

 رەھىمسىزلىك يېغىپ تۇرىدىغان ئورتاچه بويىغا قونۇپ كهلگهن دىڭ قاش، رېپىدە ئۈز، ياپما قاپىغىدىن
شۇڭالشقا ئۇ . كۆرە، قولىغا قىلىچ تۇتقان جالالتنى ئهسلىتهتتى» خهلىق رەھبىرىدىن«بۇ شهخس 

ىرتقۇچالرچه كۆز تاشالپ ئۆتكهن چاغدا، پۇخراالر يكولياسكىدا غادىيىپ ئولتارغان پېتى، ئهتراپقا 
 ئۇنىڭغا نائىالج باش ئېگىشىپ سهمىمىي ھۆرمهت بهلگۈسى بىلهن ئهمهس، قورققانلىغىدىن

 1پۇال كۆرگهن؛ دوستلىرى بىلهن بىرلىكته شىداچو-غېنى باتۇر ئۇنى بىر قېتىم چاال. تۇرۇشىدىغان
دەبهسى بىلهن -شىسهي ئادەتتىكى دەب-يېنىدىكى ئۇمۇمىنىڭ سهيلىگاھى باققا چىققان چېغىدا شىڭ

سهيگه تىكىلىپ قاراپ، كۆڭلىدە ئۇنىڭغا شى-شۇ چاغدا شىڭ. ئهشۇ باغ ئالدىدىن ئۆتۈپ كهتكهن ئېدى
مونۇ تىرىك بۇتنىڭ كېرىلىپ ئولتىرىشىنى، مونۇ خهقنىڭ  «–: نىسبهتهن نهپرىتى قوزغالغان غېنى

 دېۋىدى دوستلىرى ئۇنىڭ سۆزلىشىگه ھهيران –» !ئۇنىڭغا باش ئېگىپ چوقۇنۇشىنى قاراڭالر
 .بولۇشقان

 
_________ 

  .غهربىي چوڭ كۆرۈك–شىداچاۋ  2
 

ئايلىنىپ ئۇنىڭ شهنىگه » داھىچاققا«شىسهي ئۇ كهملهردە تىل تهككۈزۈپ بولمايدىغان -چۈنكى شىڭ
مانا ھازىر ئۇ ئادەمنى تىرىك يۇرتقىدەكال . شهك كهلتۈرگهن كىشى ئۆزىنى قاراڭغۇ زىنداندا كۆرىدىغان

دە ئېسىغا قىلىپ تۇرىدىغان سۈرلۈك قارا قاپقىسىدىن كىرىشى بىلهنال ئهشۇ دېگهنلىرى گۈپپى
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ئۇالر مېنىڭ نېمهمگه ! ئۈز كۆرۈشىمهندە؟-ئهشۇ تىرىك بۇت بىلهن ئۈزمۇ«: چۈشكهن غېنى
خۇدا دىلىمغا نېمىنى سالسا ! مېنىڭدىن نېمىنى سورار؟ نېمه دەپ جاۋاپ بهرسهم بوالر! قىزىقىدېكىنه؟

خهۋەرلهش «ېتون فائ.  ئايهتنى ئوقۇشقا باشلىدى–»  نىجات–دۇرۇت «ئۇ ئهندى » !شۇنى دەۋېرىمهندە
دەسلهپ ليۇبىڭدى چۈشتىدە، . دەپ ئاتىلىدىغان ياالڭ قهۋەتلىك ئىمارەتنىڭ ئالدىدا توختىدى» بۆلۈمى

چېرىكلهر غېنىنى . چېرىكلهرگه خىتايچىالپ نېمىلهرنىدۇر جېكىپ، ئۆزى شۇ ئان غايىپ بولدى
. باشالپ كىرىشتىبايىقىدەك ھهشهم بىلهن يۆلهشتۈرۈپ يهرگه چۈشىرىپ، خهۋەرلهش بۆلۈمىگه 

ئاال ھازىرالپ قويغان كىشهن ئاچىدىغان ۋە سهندالدا غېنىنىڭ پۇتىدىكى ئۈچ كىشهننى -ئالدىن
 .بوشىتىپ، ئاندىن كېيىن ئىچكهركى بۆلمىگه ئېلىپ كىرىشتى

بېماالل ئىستىمال قىلىۋېرىڭ، . دۇبهن ئۆزى بۇيرۇق بېرىپ ھازىرالتقۇزدى-بۇ غىزاالرنى جانابى شىڭ –
 .دېدى ئېگىز، ئورۇق، ياچىۋەككه ئوخشاپ كېتىدىغان ئوفىتسېر، ئىنتايىن ھېلىملىك بىلهن –غېنى، 

 تهكهللۈپسىزال ئورۇندۇققا ئولتاردى غېنى، –! دۇبهن ئىلتىپات قىلغان بولسا، ياق دېمهيمىزدە –
 دېگهن –» تايىنلىق مېنى قىلتاققا چۈشىرىش ئۈچۈن دان چېچىۋاتىدۇ بۇ ئالدامچىالر«: كۆڭلىدە

دېدىدە، ھه دېگهندە سېمىز گۆشكه » ...ھازىرچه بارىغا دەتتىكام «–: گۇمان كهچتى ئۇنىڭ كۆڭلىدىن ۋە
 .قول ئۇزاتتى

 ھاراقتىن قۇيايمۇ؟ –
پهش دېگىچه يوغان -ئۇ ھهش.  دېدى ئاغزىدىكى لىق گۆشنى چاينىماي يۇرتۇۋېتىپ غېنى–! ياق –

ىالشتۇرۇپ سوقۇشقا لهرنى جىڭمومىغا ئارتاۋاقتىكى گۆشنى سىيپاپ سېلىپ، تهخسىلهردىكى سهي
كهينىدىن سۈمۈرۈۋېتىپ، پېشانىدىن -نتهڭنى كهينىچۈچۈك ئىككى چىنه سۋە-كىرىشتى ۋە ئاچچىق

. ىدە چىققان تهر تامچىلىرىنى ئوچۇمالپ سىرىۋەتتىدە، ئاچچىق دەملهنگهب چايغا تۇتۇش قىلدىييبۇ
راپ تۇرۇشقان ئوفىتسېر ۋە تۆرت قۇراللىق چېرىك باياتىن ئۇنىڭ تاماق يېيىشىگه ھهيرانلىق ئىچرە قا

بىزنىڭ ئۇسۇڭ ناملىق باتۇرىمىزدىن قالمايدىغان «: بۇ قاراشتا. بىرسىگه مهنىلىك كۆز تاشالشتى-بىر
شۇ ئارىلىقتا، سېمىزلىقتىن خىرىلداپ ليۇبىڭدى كىرىپ . دېگهن مهنا چىقىپ تۇراتتى» چهنتۇكهن

 :ئۇ. كهلدى
 : دەپ سورىۋېدى، غېنى ئۈنلۈك كېكىرىۋېتىپ–رتىپ ئالغانسهن؟ قوساقنى بىر ئاز قاپا –
بۇ نهرسىلىرىڭ ! ئونى يېپىشىپ، بىر جىڭ گۆشنى يهپ بواللمايدىغان خىتاي دېۋىدىڭمۇ مېنى؟ –

 .قوسىغىمنىڭ بىر بۇلۇڭىغىمۇ كهلمىدى
 ئاكاڭ قوغالپ »ھاسان«بايقاپ يه . ئېچىقاپ قالغان ئادەمنىڭ ئۆزى تويسىما كۆزى تويمايدۇ ئهمهسمۇ –

 . دېدى كۈلۈمسىرەپ ليۇبىڭدى–! كهتمىسۇن يهنه
 .مانا، ئازىراق يهپ نهپسىم قوزغىلىپ كهتتى. گۆشنى كۆرمىگىنىم ياخشىدى –
 . سېمىز پاخالنالر تهييار–بىز دېگهنگه كۆنسهڭ  –
 .الن؟ پاخالن تۇرماق چاشقانمۇ ئاشماس سهنلهردىن-پاخ –
ئۇالر ئىشىكتىن چىقىشىغا .  باشالپ ماڭدى ليۇبىڭدىى دەپ غېنىن–! يۈربولدى، بولدى  –

غېنىالر تا . ئۈگهنگهندەكال، ئىككى رەت بولۇپ، سهپ تارتقان قۇراللىق چېرىكلهر تۇرۇشاتتى
تايىنلىق ماڭا «. شىسهينىڭ ئىشخانىسىغا كىرگىچه قۇراللىق سهپنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ماڭدى-شىڭ

لغىنى؟ بىر دەم مېهمان قىلىدۇ، تۇرۇپال پوپۇزا قىلىپ زادى بۇالرنىڭ نېمه قى... قىلغان ھهيۋىسى
بىزگه ئوخشىغان قۇرالسىز مهھكۇمالرنى ھهر كويغا سېلىشقا ... قويىدۇ، بىلهلمىدىم بۇ دىمىقتىالرنى

ئىنتىقام ھىسسىياتى -نهپرەت، ئۆچمهنلىك-دەپ پىچىرالتتى، قهلبىدە غهزەپ» !...ئۇستىدە، بۇ رەڭۋازالر
 .شلىغان غېنىتېخىمۇ كۈچىيىشكه با

مىڭلىغان ئادەملهرنىڭ . كهڭ بۆلمىنىڭ ئىچىنى سۈرلۈك سۈكۈنات بېسىۋالغاندەك سېزىلىدۇ
شهنبه لغۇچى بۇ بۆلمىگه ھهر ھهپتىنىڭ سه يهنى  بىرال سىزىق بىلهن ھهل قى–تهغدىرىنى بىرال بهلگۈ 
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ساقالش  بېخهتهرلىكنى –گهن لىچۇ -گۇڭهن. شىسهي-كۈنى بىر قېتىم تهشرىپ قىالتتى شىڭ
فۇلىڭ تهرىپىدىن خۇالسىلهنگهن -يىڭچى به ھهربىي سوت باشلىغى لى-باشقارمىسىنىڭ باشلىغى لى

شىسهي ئىمزاسى چېكىلگهندىن كېيىن، مهزمۇت ئېهاتىلهنگهن مهزكۈر -رگهۋ ھۆججهتلىرى شىڭتې
 .بۆلمىنىڭ ئىچىگه ئورنىتىلغان سهيفتا ساقلىناتتى

 ھهپسىخانىالردا –مۇرىي ۋىاليهتنىڭ ھهممىسىدىكى زىندان شهرقىي تۈركستان دائىرىسىدىكى ئون مه
بېگۇنا ئازاپ چېكىۋاتقان تۇتقۇنالرنى ھېساپقا ئالمىغاندا، پهقهت ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ ئۆزىدىال ئالته 

شىسهي بېۋاسىته -ئورۇندا چوڭ زىندانالر بولۇپ، بارلىق مهھبۇسالرنىڭ جازا ھۆكۈملىرىگه شىڭ
هلگه ككبهلگۈسىنى قوياتتىدە، ئهشۇ تهۋە» خ«له، بهزىدە ئۇمۇمىي تىزىم بويىچه نازارەت قىلىش بىلهن بىل

ئايرىم ۋاقىتالردا . مىڭلىغان ئادەملهرنىڭ قهتلى قىلىنىشىغا ئاساس بوالتتى» خ«سىزىلغان 
دەپ ھېساپاليدىغان كىشىلهرنى موشۇ  بۆلمىگه » خهتهرلىك ئۇنسۇر«ياكى » شهخسىي دۈشمهن«
ڭ ئېلىپ بېرىلىشىنى يان بۆلمىنى ئايرىپ تۇرىدىغان سىرلىق پهردە كهينىدە ۋنىلتۈرۈپ، تېرگاكه

ۋلهرگه ئۇنىڭ ئهڭ ئىشهشلىك تېرگا-تېرىقىدىكى سوراقبۇ . تۇرۇۋېلىپ، كۈزىتىشكه خۇشتار ئېدى
فۇلىن ۋە ئىشهشلىك تهرجىمان ھهمدە جىنائىي تهپتىشچى -يىڭچى، لى-بولغان لى» تايانچىلىرى«

ھېساپلىغان غېنى باتۇرنى ئهشۇ بۆلمىگه » خهتهرلىك«مانا بۈگۈن . ىليۇبىڭدى قاتنىشاتت
 .كهلتۈرۈشتى

» ياسىي جىنايهتچىلهرسى«ق ھالدا سوالققا ئېلىنىۋاتقان دىن بۇ يان داۋاملىيىلغېنى يهتته 
 نىڭشىسهي-شىڭ قهيسهرلىگى -ات يولى ۋە جۈرئهتلىكجۈملىسىدىن بولمىسىمۇ، غېنىنىڭ ھاي

هن كىرگۈزگ» قارا تىزىمغا«جۈملىسىدىن ھېساپالپ » خهتهرلىكلهر«وزغاپ، ئۇنى ئېتىۋارىنى ق-دىققهت
» قارا تۈرۈك«ئىككىنچى تهرەپتىن بولسا قورقۇمسىزلىغىدىن ھهر كىم ئهيمىنىدىغان بۇ . ئېدى

 .، كۈچىدىن پايدىلىنىشمۇ نهزەردە تۇتۇلغاندى"تهربىيىلهپ"ئهيۋەشكه كهلگىدەك بولسا، ئۇنى 
رگهن ليۇبىڭدى بۆلمىنىڭ بوسۇغۇسىدىن ئاتالپ ئۆتۈپ، كهڭ ئۈستىلىدە غېنىنى باشالپ كى

 :نېمىنىدۇر ئىنتايىن دىققهت بىلهن ئوقۇپ ئولتارغان كىشىنىڭ يېنىغا كېلىپ
 . دېدى ئاستا پىچىرالپ–باشاليمىزما؟  –
 .يىڭچى- دېدى كۆزىنى قهغهزدىن ئۈزمهي لى–ھازىر،  –
ئۈستهلدىن باش . ۇندۇقنى كۆرسهتتى غېنىغا ليۇبىڭدى دەپ بۇلۇڭغا قويۇلغان ئور–! ئولتار –

شىسهي بولسا كېرەك دەپ پهرەز قىلغان غېنى ئۇنىڭغا -كۆتهرمهي ئولتارغان كىشىنى شىڭ
 .تىكىلگىنىچه تۇرۇپ قالغاندى

 . تهكرارلىدى ليۇبىڭدى–! ھاڭۋاقماي، ئولتار دەيمهن –
 ئورۇندۇق غىرسىلداپ كېتىۋېدى، غېنى كۆرسىتىلگهن جايغا ئولتارغاندا ئۇنىڭ سالمىغىدىن

شىسهي - شۇ چاغدىال لىنىڭ شىڭئهنه. يىڭچى بېشىنى كۆتىرىپ، چۆچۈگهندەك ئۇنىڭغا قارىدى-لى
» !بۇ خهقنىڭ ھهممىسى دېگىدەك رېپىدە ئۈز، پاناق بۇرۇن بولىدېكىنه«: ئهمهسلىگىنى بايقىغان غېنى

 .دەپ پىچىرلىدى ئىچىدە
 دېدى غېنىغا سىنچىالپ قاراپ –ىنىڭنى بىلىدىغانسهن؟ بۇ يهرگه نېمه سهۋەپتىن كهلگ –
 .ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئېغىزچه تهرجىمه قىلىپ تۇردى ليۇبىڭدى. يىڭچى-لى
ئۇ ئۆزىنى تهمكىن، بېپهرۋا تۇتماققا قانچه تىرىشسىمۇ، .  قىسقىال جاۋاپ بهردى غېنى–... ھه –

غان بۆلمىنىڭ تۆرت تېمىدىن جالالتالر مونۇ خۇن پۇراپ تۇر. نېمىشكىدۇر سۇر باسقاندەك ھىس قىلدى
پالتا كۆتىرىپ چىقىدىغاندەكال، ئهۋۇ بۇلۇڭدىكى ئادەم بويى سېيفتىن قانغا مىلهنگهن قولالر چىقىپ، 

خهتهرلهرگه دۇچ  -قانچىلىگهن خېيىم... ھهجهپ«. ئۇنىڭ گېكىتىگىدىن  بوغىدىغاندەكال تۇيۇالتتى
 «...شهنىڭگه ئۇيات! تهق تۇر، غېنى»..ېمه بولدىمه؟ كهلگىنىمدە پىسهڭمۇ قىلمىغاندىم، بۈگۈن ن

ئۇ قىيا تاش چوققىسىغا قونغان تاغ . يىڭچى- دەپ سورىدى لى–قىلغان جىنايىتىڭنى بىلهمسهن؟  –
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بۈركىتىدەك، ئورۇندۇقتا مهغرۇر ئولتارغان غېنىنىڭ قىياپىتىگه، ئۇنىڭ بهستىلىك، بهقۇۋەت قهددىگه، 
 –قناپ تۇرغان كۆزلىرىگه ھوسۇت قىلغاندەك، تىكىلىپ قالدى، خۇسۇسهن، شىجائهت ئۇچقۇنى چا

 .يىڭچى- تهكرارلىدى لى–نېمىشكه جاۋاپ قىلمايسهن؟ 
 ياندۇرۇپ سوئال –شىسهي جاناپلىرى ئۆزى سورىغان بولسا، موشۇنداق سوئالنى بېرەتتىمۇ؟ -شىڭ –

ن چىقىپ كهتكهندەك يىڭچىنىڭ كۆزلىرى چانىغىدى-بۇ خىل جاۋاپنى كۈتمىگهن لى. بهردى، غېنى
ليۇبىڭدى بولسا غېنىغا كايىماق بولۇپ تهمشهلدىيۇ، ئۆزىدىن زور ئهمهلدار ئالدىدا . چهكچىيىپ كهتتى

پهردە ئارقىسىدىكى يان بۆلمىدە . چات كېرىشتىن ئهيمهندى، ئهتىمالىم، ئېغىز ئاچقىنىچه تۇرۇپ قالدى
ىقىش ھاسىل قىلىپ، پهردىگه تېخىمۇ شىسهي غېنىنىڭ جاۋاۋىغا قىز-ئولتارغان گهپ ئۆغرىسى شىڭ

  .يېقىنالشتى
 .يىڭچى- سورىدى غهزىۋىنى زورغا باسقان لى–نېمه سهۋەپتىن موشۇنداق پهرەز قىلدىڭ؟  –
مېنى نهچچه قېتىم سوراققا ئالغان سوراقچىالرمۇ، مانا سىزمۇ موشۇنداق تومتاق سوئال  –

 !بېرىسىلهردە
دەپ ھاقارەتلىشىنى مىڭالرچه قېتىم ئاڭالپ، » ئوغرى«ئۇنىڭ . يىڭچى- دەۋەتتى لى–! زىۋازا –

 .سىڭىش بولۇپ قالغاشقا ئېرەڭمۇ قىلمىدى غېنى
بىز سېنىڭدىن ھۆكۈمهتكه قارشى ئۇيۇشقان تهشكىالتنى پاش قىلىپ بېرىشىڭنى تهلهپ قىلىمىز،  –

چى بولۇپ،  غېنىغا قانداق تهسىر قىلغانلىغىنى بىلمهكيالغانچىلىقنىڭ  دېدىدە، بۇ –ئۇقتۇڭمۇ؟ 
تېرەمنى تهتۈر «غېنى بولسا جاۋاپ بېرىش ئورنىغا مىيىغىدا كۈلدىدە، . غېنىنىڭ كۆزىگه تىكىلدى لى

 ياخشىلىقچه جاۋاپ –. دېگهن قىياپهتته جىم ئولتاردى» شۈلىسهڭمۇ يوق نهرسىنى بار دېگۈزەلمهيسهن
 –! ئانى باتۇلى. قارمابهرمهيدېكهنسهن، قالىغاچتهك سايرىتىش قولۇمىزدىن كېلىشىنى ئهستىن چى

 .دەپ دوق قىلدى لى
 – چاپالشقا تىلىم بارمايدۇ، قاراپۇتۇمدىن تارتىپ بېشىمغىچه كهرتىسهڭالرمۇ ئۆزەمگه ۋە باشقىالرغا  –

 .كهسكىن جاۋاپ بهردى غېنى
 ئورنىدىن چاچراپ تۇرغان لى غېنىنىڭ كاچىتىغا ئۇرماق بولۇپ، قولىنى كۆتهرگهن –! خۇندەن –

چۈنكى مونۇ تهۋرەنمهس ئادەمنى ئۇرۇش، پوپۇزا قىلىش ئارقىلىق ئهيۋەشكه . پ قالدىپېتى توختا
 :كهلتۈرمهسلىگىنى ئهسلهپ، چاتاشتۇرۇپ سىر ئېلىشقا تۇتۇش قىلدى

 . ئهندى باشقىچىال سوئال بهردى–نېمىگه ئىشهش قىلىسهن؟  –
 !ھه، بىر خۇداغا ئىشىنىمهن –
  قىلىدىغانالرنىڭ بىرلىگىنى تهشهببۇس قىلىدېكهنسهندە؟دېمهك، بارلىق ئىسالم دىنىغا ئېتىقات –
ۈرگهن چاغدا بارلىق يبىرسىگه ئورا كولىشىپ -مهيهدىكى ئۇيغۇرالر  بىرىكىش ئورنىغا بىر –

يىڭچىنىڭ ساختا سوئالىغا ئىككى بىسلىق جاۋاپ بهردى - لى–مۇسۇلمانالر قانداقمۇ بىرىكهله؟ 
 .غېنى

پهردە ئارقىسىدا . ڭ مهنىلىك جاۋاۋىغا  تىڭىرقاپ قېلىشتىلى يىڭچى بىلهن ليۇبىڭدى غېنىنى
بۇ «: شىسهي-چاشقاننىڭ تۆشۈكتىن چىقىشىنى پايالپ ياتقان مۆشۈكتهك ماراپ ئولتارغان شىڭ

ۋنى ئۆزى دەپ پىچىرلىدى ئۇ، تېرگا» يدا بولىدۇخهتهر موشۇنداقالردىن په...ئاددىي ئوغرى ئهمهسكهن
 .تىدە، بۇ پىكىردىن يېنىپ يهنه ئولتاردىباشقۇرماق بولۇپ بىر قهدەم باس

ئىسىيان :  خهلىق ئىچىگه–يىڭچى، - دېدى ئوڭ قولىنى غېنىغا قارىتىپ شىلتىگهن لى–سهن،  –
 ...كۆتىرىمهن، ئىسالم ئاچىمهن دەپ ئىغۋا تارتقانلىغىڭنى بىزدىن يوشۇرالمايسهن

غېنى يهنه كۈلۈمسىرىگهن قىياپهتته،  دېدى لى يىڭچىغا دەرھال رەددىيه بهرگهن –بۇما كونا سهنهم،  –
 ! ئىسالم ئاچىمىز دەپ ئاخىرىدا ئۆزلىرىنىڭ سوڭى ئېچىلىپ قالغانالرنى كۆردۇققۇ–

 خوش قېنى كىملهرنىڭ سوڭى ئېچىلىپتۇ؟. تېخى مۇنداق دېگىن... خې –



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 91

 ...ھېلىقى ساۋۇت دامولال ئوخشىغانالردە –
تهكتىنى كوالشقا - دەپ تېگى–! غان ئاالقهڭنى ئېيتسهن ئۇالرنى نهدىن بىلىسهن؟ ئۇالر بىلهن بول –

 .باشلىدى، لى يىڭچى
سوراقنىڭ  بارغانچه شاخالپ كېتىۋاتقانلىغىنى، ئهگهردە بىر ئېغىز ئوشۇق گهپ قىلىپ قويسا 

 :مونۇالرنىڭ كانىدەك يېپىشىۋالىدىغانلىغىنى سهزگهن غېنى ئهندى پهخهس بىلهن جاۋاپ بهردى
 ...ىمسوالقتا يېتىپ ئاڭلىد –
 كالته كۆسهيدەك قىسقا قوللىرىنى شىلتىپ، ۋاقىراشقا باشلىدى –! يالغان ۋاالقاليسهن –
ساۋۇت دامولال بىلهن بولغان ئاالقهڭنى، مهخپىي .  سهن ھهممىنى بىلىسهن–يىڭچى، -لى

ۇلۇۋالىمهن، يتهشكىالتىڭالردا كىملهرنىڭ بارلىغىنى ئۆز ئاغزىڭ بىلهن ئېيتىپ بهرمىسهڭ تىلىڭنى 
 !ىۋازاز

ياسىي توقۇلمىالرنى ئاڭلىغاندا قىمىر قىلماي ئولتىرىشى، شۇنچه سىغېنىنىڭ ئۇيۇل تاشتهك 
يىڭچىنىڭ ئهسهبلىرىنى قوزغىدى ئۇ، شۇ تاپتا -چىرايىدا تهشۋىش ئاالمىتى ئهكس ئهتمهسلىگى لى

بېرىشكه غېنىنى قىيناشقا بۇيرۇق بېرىشكه تهمشهلدىيۇ، لېكىن ئۆزىنى زورغا تۇتۇپ، يېڭى سوئال 
  :قارار قىلدى

ئهندى پانتۇركىستالر بىلهن قانداق مۇناسىۋەتته . ماقۇل، بۇ  مهسىله ئۈستىدە كېيىن سۆزلىشهرمىز –
 بولدۇڭ؟

دېگهن ئىبارىنىڭ  مهنىسىنىمۇ » پانتۇركىست«چۈنكى ئۇ .  دەپ ياقىسىنى تۇتتى غېنى–! توۋۋا –
 .چۈشهنمهتتى

تتى، خۇددى غېنىنىڭ پېشانىسىدە پانتۇركىستلىق  قهتئىي ئېي–!  نهق پانتۇركىست–سهن  –
 .تامغىسى باردەك لى يىڭچى

 ...يهيدىغان، ئىچىدىغان نهرسىمۇ، بىلمىسهم: ھاي تاڭ، ئۇ دېگىنىڭالر –
 .يىڭچى نه غهزەپناك بولۇشىنى، نه كۈلۈشىنى بىلمهي قالدى-لى
 .رىغا قىسىلدى ليۇبىڭدى ئا–مۇغهمبىرلىك قىلما، غېنى، قهيهردە ئېكهنلىگىڭنى بىلهمسهن؟   –
 هر، مهن نهدىن بىلهي؟بۇ يېرىڭنى سهن بىلمىسهڭ، مۇغهمب –
 !تۈرمىدە يېتىپ ئوغرىلىق ھۈنىرىڭگه   مۇغهمبىرلىك قوشۇلغانمۇ نېمه، ھه؟ –
 تهنىگه –سهنما غۇلجىدا چېغىڭدا ئاشالڭپۇڭ ساتاتتىڭ، بۇ يهرگه كېلىپ، ئهمهلدار بولۇۋاپسهنغۇ  –

 .هردى، غېنىتهنىلىك رەددىيه ب
ئۇنىڭ سېمىزلىقتىن گارمون ئوخشاش، قاتالشقان .  دېيىشكىال تىلى باردى ليۇبىڭدىنىڭ–! تهلۋە –

ئۇ مهھبۇسالرغا قوللىنىدىغان ۋەھشىلىگىنى ئىشقا سالماق بولۇپ . گۈرەنلىرى تېخىمۇ كۆپۈپ كهتتى
بارمىفىىنى شىسهيدىن تهپ تارتىپ، كۆرسهتكۈچ -تهمشهلدىيۇ، لېكىن يان بۆلمىدىكى شىڭ

يىڭچى ئهندى -دوق ۋە پوپۇزىدىن سادا چىقمايدىغانلىغىنى سهزگهن لى. چىشلىگهن پېتى تۇرۇپ قالدى
 :ئالدامچىلىققا ئۆتتى

ئىناۋېتىڭنى، خۇسۇسهن، باتۇرلىغىڭنى ئېتىۋارغا ئېلىپ، ساڭا -سېنىڭ خهلىق ئىچىدىكى ئابروي –
 !ىڭ كېرەك، ئاينى باتۇلىنىسبهتهن قاتتىق قوللۇق قىلمىغانلىغىمىزنى چۈشىنىش

قولۇمغا چېتىق، پۇتۇمغا ئۈچ كىشهننى سېلىپ، قاراڭغۇ زىنداندا ئازاپلىغىنىڭالرنى نېمه دېيىشكه   –
 بوالر؟

 دەپ –! تۆرت قېتىم سوالقتىن قاچقان ئادەمنى چىڭ تۇتمىسا، بهشىنچى قېتىم قېچىشى مۈمكىندە –
 ئۆتكهننى تىيله قىلماي، ساڭا بىر تهكلىپ – ىركىنچىلىك ھېجايدىدە، سۆزىنى داۋام قىلدى لى،ي

 .قىلماقچىمىز
 . ھهيران  بولدى، غېنى–! نېمه؟ –
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 ئهگهر سېنى تۈرمىدىن بوشاتساق، بىزگه خىزمهت قىالمسهن؟ –
قاپاققا سېلىپ «: لى يىڭچىنىڭ بۇ سۆزلىرى يارىغا تۇز سهپكهندىنمۇ ئازاپلىق تۇيۇلدى غېنىغا

 مونۇ پاناق  – پىچىرلىدى غېنى، –، »ۋاتقىنىنى قارا بۇ پهسكهشلهرنىڭكولدۇرالتقاندەك، ئاخماق قىلى
 !بۇرۇننىڭ مىيىسىنى چۇگۇۋېتىپ، نېمه كۆرسهم كۆرەيمېكىن، ھه

 تهكرار سورىدى غېنىنىڭ ئىچكى كهچۈرمىلىرىنى –ياخشىلىقنىما قوبۇل قىلغۇڭ كهلمهمدا؟  –
 .سهزگهندەك لى يىڭچى

 ىق تېگهرمۇ؟سىلهردىن ئادەم بالىسىغا ياخشىل –
. يىڭچى يهنه نېمىلهرنىدۇر ۋايساشقا باشلىدى- تهڭپۇڭلىغىنى يوقانقان لى–! نادان، ۋەھشى، زىۋازا –

 :ئۇنىڭ نهيرەڭلىرىگه پىسهڭ قىلمىغان غېنى
توال بېشىمنى ! دانسىز ساتقۇن مهن ئهمهس، بىلىپ قويۇشژسهنلهر ئىزدىگهن قورققانچاق، ۋى –

 ...ىشقوچۇماي جازا ھۆكۈمىڭنى ئېيت
شىسهي غېنىنىڭ ئالدىدا توختاپ، ئىككى قولىنى كهينىگه -يان بۆلمىدىن ئىلدام كىرگهن شىڭ

مهشهۇر جالالتنىڭ بۇ قىلىغىدىن قىلچه ئهيمهنمهي، . تۇتقان ھالدا ئۇنىڭ كۆزىگه تىكىلدى
تۇرقىنى -شىسهي ئۇنىڭ بوي-شىڭ. قاپاقلىرىنى تۈرگهن پېتى بۇلجىماي ئولتاردى غېنى

شىسهينىڭ بويى ئولتارغان غېنىنىڭ مۈرىسىگه ئارانال -دەك بىر ئايلىنىپ چىققاندا شىڭئۆلچىمهكچى
 ت قىلدىدە، سورىدى؟ئىچىدە ھهسه» ... ئهڭ زورى ئېكهنسهنيهرلىك ھايۋانالرنىڭ«: ئۇ. بويالشتى

 نهچچه ياشقا كىردىڭ؟ –
 .قوغۇن پىشىغىدا، خۇدايىم بۇيرىسا، قىرىق ئىككىگه توشىمهن –

ئۇنىڭغا غېنىنىڭ ئاددىي سۆزلىرىدە قانداقتۇر مهقسهت باردەك . يهنه تىڭىرقاپ قالدىشىسهي -شىڭ
قازا -ئوقۇمىغان ساۋاتسىز چهنتۇ دېيىشكهندى، ئهگهر ئوقۇغان بولسا بېشىمىزغا زور باال«. سېزىلدى

 :دېگهن تهشۋىشلىك ئوي كهچتى ئۇنىڭ كۆڭلىدىن، ۋە» بولىدېكهندە بۇ زىۋازا
 . دەپ سورىدى–اۋاتىڭ يوق ئېكهن، نېمىشكه ئوقۇمىدىڭ؟ س-ئاڭلىشىمچه خهت –
 . جاۋاۋەن سورىدى غېنى–زىندان، سۈرگۈنلهردە ئوقۇغىنىم يهتمهمدۇ؟  –
شىسهي ۋە كىيىم پىچىدىغاندەك غېنىنىڭ - ئهسهبىي، ئۆشكه مهشىرىدە كۈلدى شىڭ–! خا، خا، خا –

 قارىشىدىن ئۆچمهنلىك، لېكىن ئۇنىڭ بۇ زەھهرلىك. بهستىگه خېلىغىچه كۆز ئۈزمهي تىكىلدى
سېنى ھازىرچه ئۆلتۈرمهيمهن، قانداق يولالر «.  ھهۋەس ئهكس ئېتىپ تۇراتتى–چهكسىز قىزىقىش 

دېگهن پىكىرنى » ...1ۇۈچ تهسىرىڭدىن پايدىلىنىمهن، سىڭكبىلهن بولمىسۇن ئهيۋەشكه كهلتۈرۈپ، ك
 .ىرىغان پېتى ئىلدام چىقىپ كهتتى دەپ ۋاق–  2! دا زىۋازا–: كۆڭلىگه پۈكتىدە، ئۈنلۈك ھالدا

 
___________________________ 

  ھايۋان–ۇ سىڭك 1
  چوڭ ئوغرى–ال زىۋازا  2
 

ئۆلۈم نوۋىتىنى كۈتۈپ . مۇھدىش كېچىدە دەھشهت بهلگۈسىنى بېرىپ، زىندان ئىشىكلىرى ئېچىلدى
ىچرە باشلىرىنى تهشۋىش ئ-يېتىشقان مهھبۇسالر، نوۋەت كىمگه كهلدېكىن دېيىشكهندەك، ۋەھىم

 .دېگهن تاۋۇش چىقتى» بارمۇ سىلهر؟«تۇم قاراڭغۇدا كىشهن ئاۋازى ئاڭالندىدە، ئاندىن . كۆتىرىشتى
 دەپ ئورنىدىن ئېتىلىپ تۇرغان قۇسهننىڭ پۇتىدىكى كىشهن كاتقا ئىلىنىپ، –! غاينامغوي، غاينام –

 ئىككىسى –ىغا ئېسىلدى شۇنداق بولسىمۇ تهمتىلهپ بېرىپ، غېنىنىڭ بوين. ئوڭدىسىغا چۈشتى
شۇ ئارىلىقتا غېنىنىڭ سوراقتىن . الر جۇداالشقان قېرىنداشالردەك گىرەلىشىپ كېتىشتىيىلئۇزۇن 
ئهھۋال سوراشقا -خهتهرسىز قايتىپ كىرگهنلىگىگه خوشال بولغان مهھبۇسالر ئۇنىڭدىن ھال-خېيىم
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 .باشلىدى
 دەپ كۆڭۈل ئېيتتى –مهم -تۇر، مهمئۆزله كېچىككهنسىرى بۆلهكچىال قوختۇق، جۇمۇسىال، با –

 .قۇمۇللۇق چارۋىدار
 ۋە ئاياپ ساقلىغان دىهقان دېدى تۇرپانلىق –! بۇ لومودوالردىن ھهر باال كېلىدۇ دېسىله، يا پىرلهر –

 ئۇسساپ قالغاندىال، –چىمهلتهكتهك موم شامنى يېقىپ، ھېجىردىكى سوغ چاينى غېنىغا سۇنۇپ، 
 .ئىچسىله، پالۋان

 مىننهتدارلىق بىلدۈردىدە، ھېجىردىكى سوغ چاينى دەم ئالماي ئىچىۋەتتى – نىياز تاغا، رەخمهت، –
 .غېنى ۋە راھهتلىنىپ ئۇ تارتتى

 . دەپ التىغا يۆگهكلىك ئىككى جىڭمومىنى دوستىنىڭ ئالدىغا قويدى قۇسهن–قارنىڭ ئاچتۇر؟  –
اۋال، نېمه ئۈچۈنكىن، گۆشكه مېنى سوراققا تارتىشتىن ئ. قوسىغىم توق،  قۇسهن، ئۆزەڭ يېگىن –

 .راسا تويغۇزۇشتى
 . دەپ پىغان چىقاردى، ئاغزىنى تامشىغان قۇسهن–... قايران ئېت –
ياۋداق ۋەدىلهرنى قىلىپ، ئالدام خالتىسىغا سالماق -بۇ مهككار خىتايالر ئاغزىمنى مايالپ، يالغان –

 ئۆتۈلگهنلهرنى تهپسىلىي سۆزلهپ  دەپ سوراق جهرياندا–! بولۇۋېدى مهنما بوش كهلمىدىم، جۇمۇڭال
 .بهردى غېنى

 دېدى غېنىنىڭ جۈرئىتىگه قايىل بولغان –بىي دېگۈلۈك، -غېنىكام، ئوغۇل باال ھېمىشهم بىينى –
 ن قىلغانلىغىنى ئۆزىمۇ بىلمهي، زىنداھدىن بېرى نېمه گۇنايىلبهش . خوتهنلىك گىلهم ئۇستىسى

ىدىن كۆرە غېنىنىڭ  ئۆمرى زايه بولۇۋاتقىنىغا كۆپىرەك ئازاۋىنى چېكىۋاتقان بۇ قېرى ھۈنهرۋەن ئۆز
دەپ » سىلى قۇتۇلۇپ چىقسىال بۇ كۇپايلىدىن ئۆچىمىزنى ئېلىپ بهيهتتىله«: ئېچىناتتى ۋە بهزىدە

 .ئارمىنىنى ئېيتتى غېنىغا-ئارزۇ
نىڭ دىهقانمهن بولسام يهر تېگىدىن قۇدۇق كوالپ، كارىزدىن سۇ چىقىرىپ زىرائهت كۆكهرتىدىغان  –

ما پاراق قۇيۇشتىن باشقا نېمه يامانلىغىم بارلىغىنى ئۆزەم-سېلىق تۆلهش، غهلله-بىرى، باج
قاتارىدا سوالنغانلىغىنى ئېيتىپ زارلىناتتى  ياسىي جىنايهتچىلهرسى«بىلمهيمهن، ۋاي، دوۋۋا دەپ 

 .تۇرپان دېخىنى
توال - بولدۇڭ دېگهن بانه بىلهن ئازمانا مېنىما خوجانىيازغا ئهسكهر. قويسىال، بۇ كېپهن ئۆغرىلىرىنى –

چۆچۈرىدەك ...  بولدى مهم، مهميىلمېلىمنى تارتىۋېلىپ، مونۇ قاراڭغۇ گۆگه تاشلىۋەتكىنىگه ئالته 
بۇ خىل .  قۇمۇللۇق چارۋىچىمۇ ئۆز دەردىنى تۆكۈشكه باشلىدى–! يهتته باالم باش پاناسىز قالدىغۇزە

پۇشقاقلىرىنى -مهس، پۈتكۈل شهرقىي تۈركستاننىڭ بۇلۇڭئهلهم زىندانالرنىال ئه-پىغان، دەرت-ئاھۇ
ى ھاكىمىيهت ئۈستىگه يىل-1934. قاپالپ، بېپايان ئۆلكه بهئهينى تىرىكلهر گۆرىگه ئايالنغان ئېدى

شىسهينىڭ جالالتلىغى شۇ دەرىجىگه -ۈرگۈزگهن شىڭيغىچه قانلىق ھۆكۈم يىل-1944چىقىۋېلىپ، 
ر ھهر دەقىقه قىيناش ۋە ئۆلۈمگه مهھكۈم بولۇشىنى كۈتىدېكهن، يهتكهن ئېدىكى، قاماققا ئېلىنغانال

لېكىن مىللىي . تهھلىكه ئاستىدا ئهركىن نهپهس ئېلىشتىن مهھرۇم ئېدى-سىرتتىكىلهر تهقىپ
ئېزىش، مىللىي ھاقارەت ۋە كامسىتىش، زۇلۇم ۋە سىتهم قانچىكى ئاشقان سىرى خهلىقنىڭ 

كۈنگه ئۇلغىيىپ پارتالش نۇقتىسىغا يهتكهن -ى كۈندىنئهزگۈچىلهرگه نىسبهتهن نهپرەت ۋە غهزىۋ
زۇلۇم گىردابىدا تاۋلىنىپ ھهق، ناھهقنى . شارائىت پىشىپ كېلىۋاتاتتى-ئېدىكى، بۇ پارتالشقا شهرت

 . خهلىق ئازاتلىق ئىشىغا تهلپۈنهتتى–پهرىق قىلىش دەرىجىسىگه يهتكهن غېنى بولسا ئهركىنلىككه 
 –. ى مهھبۇس يولداشلىرىنىڭ ھهسرەتلىرىنى ئىخالس بىلهن تىڭشاپ دېد–گهپ شۇ قېرىنداشالر،  –

هت جاڭگۇدىالر بوزەك انىيۇگاچ، ئىتائهتمهن بولۇپ، باش ئېگىپ تۇرساق بۇ ناپىسيبىز قانچىكى 
ۈرگهن مهخسىتىنى ئىزھار ي ئۇ سهل ئويالندىدە، كۆڭلىگه پۈكۈپ –! قىلغىنى قىلغان، جۇمۇڭالر

 قىلىپتىمىز؟ يه ھ ۋە بىزگه ئوخشىغان مىڭلىغان كىشىلهر نېمه گۇنا موشۇ ئولتارغانالر–قىلدى، 
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قۇمۇلغىچه پىيادە ! ئۇالرنىڭ يۇرتىغا كىرىپ، ئۇالرنىڭ التا خهيلىرىنى ئوغرىالپ چىقىپتىمىزمۇ، ھه
مۈلكىمىزگه ئېگىدارچىلىق قىلىڭ، -داڭكاڭ كۆتىرىپ كېلىپ، يېرىمىزگه غوجايىنلىق قىلىڭ، مال

پ زىندانالرغا سوالپ، سۈرگۈنگه پاالپ جېنىمىزغا قهست قىلىڭ شۇما ئىنساپتىن ئهندى ئۇنى ئاز دە
ھايۋان چېغىدا تۆرت پۇتىنى بوغۇپ سويماق ! بولدىما؟ شۇنچىما بوزەك بولىمىزما، قېرىنداشالر؟

بىزنى بۇ قان ئىچهرلهر ھايۋانالردىنما پهس كۆرۈۋاتسا باش پۈركهپ، تهغدىرگه ! بولغاندا تېپىراليدىغۇ
 !ن بېرىپ ياتىۋېرىمىزما؟ته

مۇھدىش زىندان دەھشىتى بىلهن ۋەھىم قايغۇ گىردابىغا مۇپتىال . بۇ كېچىسى ھېچ كىم ئۇخلىمىدى
غېنى ئۇالرنى قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا . مهھبۇسالر ئۆز تهغدىرى ۋە غېنى ھهققىدە ئويلىشاتتى

غېنىمۇ تاڭ . ورۇغاندەك بوالتتىباشالپ ماڭغاندەك ھىس قىلىشاتتىدە ئۈمۈت يۇلتۇزلىرى قايتا ي
يىڭچى بىلهن بولغان - بۈگۈن يۈز بهرگهن جالالتالر باشلىغى لى–ئاتقىچه كىرپىك قاققىنى يوق 

تىركىشىشنى ئهسلىگهندە ۋۇجۇدىنى غهزەپ ئوراپ، خىتاي ھۆكۈمدارلىرىغا نىسبهتهن ئۆچمهنلىگى 
 پىچىرلىدى ئۇ –!  بېرەمىشابۇالرنىڭ دېگىنىگه كۆنسهم ماڭا خىزمهت«. تېخىمۇ كۈچىيهتتى

 مهن بۇ زالىمالرغا قېتىلىپ، ئۆز قېرىنداشلىرىمنى –يىڭچىنىڭ تهكلىۋىنى ئهسكه ئېلىپ، -لى
تىرىك تۇرغۇزۇپ ! سهنلهرنىڭ ئالدام خالتاڭغا چۈشىدىغان ئاخماق غېنى يوق! ئازاپاليدېكهنمهندە؟

» رارئىق«ڭ كۆز ئالدىدىن ئۇنى نىنىئهندى غې» !سويۇشساڭمۇ سهنلهرگه باش ئهگمهيمهن، لۆجىلهر
قىلدۇرماق ئۈچۈن نهچچه كۈنلهپ ئاچلىقتا مۇزخانىغا يالىڭاچ قامىغانلىغى، تېنىگه قىزىتقان ياغ 

سۈرەتلىنىپ ئۆتۈشكه باشالپ، تېنى شۈركىنىپ ... ىڭنه سانچىشقانلىرىيچېچىپ، تىماقلىرىغا 
! دىغان، ئهزمه جاڭگودىالرەي چىمداپ ئۆلتۈرىۋاي، بۇقىنىمۇ«. لغاندەك بولدىۈرىگى موجۇي

؟ »چۆچۈنلهرگه شورىتىپ ئۆلتۈرەمدېكىنه-بۈرگىلهرگه، چۇسى-ئالدىرىماستىن قېنىمىزنى پىشت
بۈجۈرىنى ياخشى بىلىدىغان، -غېنى پهرەز قىلغاندەك ئۇيغۇرالر ئىچىگه سىڭىپ، ئۇالرنىڭ ئۈجۈر

ھهيىتىنىڭ باشلىغى ياسىي تهپتىش ىسهينىڭ ئىشهشلىك تهرجىمانى ۋە سىش-ئهندىلىكته شىڭ
ئارقىلىق غېنىنىڭ اليىقىتىنى، ئۇنىڭ ئۆز دائىرىسىدىكى كىشىلهر ئارىسىدا ) مۇخهممهر(ليۇبىڭدى 

» ئىندەككه«مابادا غېنى . شىسهي غېنىدىن پايدىالنماق بولدى-ئىناۋىتىنىڭ بارلىغىنى بىلگهن شىڭ
ئاستا شۇ مهزگىلدە -ىلله ئاستاپايدىلىنىش بىلهن ب» قارا كۈچىدىن«كهلسه زىندان باشلىغى قىلىپ 

» تايانچى خادىم«ئهڭ خهتهرلىك جاي ھېساپالنغان ئىلى ۋادىسىدىكى ئىنقىالپچىالرنى بېسىش ئۈچۈن 
خىتاي ئهمهلدارلىرى بۇ خىل قهستىگه يېتىشته ئۆزلىرىنىڭ . قىلىشمۇ نهزەردە تۇتۇلغان ئېدى

نه سىلىق سۆھبهت ۋە يهنه پوپۇزا  سىلىق سۆھبهت، ئاندىن پوپۇزا، يه–ئادەتتىكى مهككارلىغى 
.  غېنىنىڭ  ئىرادىسىنى سۇندۇرالمىدى–ئۇسۇلىنى ئىشقا سېلىپ بېقىۋېدى ھېچ نهتىجه چىقمىدى 

چېلىشتا بۆكه، سوقۇشتا گاڭگۇڭ، ئېتىشتا مهرگهن ۋە :  ئىلگهركىيىلئهلۋەتته، بۇنىڭدىن بىر نهچچه 
 ئۇمۇمهن، بهڭۋاش، –ا تهخسىم قىلىدىغان ئېلىپ، گادايالرغ» چوتۇ«زومىگهر بايالرنىڭ مېلىدىن 

ۈگهنسىز غېنى تامامهن يېڭى ئىرادىلىك غېنىغا ئايالنغان ئېدىكى، خىىتاي شوۋىنىستلىرىنىڭ ي
كامسىتىشى  ئۇنىڭ مىللىي غۇرۇرىنى ئويغاتقان بولسا، مىللىي زۇلۇم ۋە تهڭسىزلىك -ھاقارەت

 ...شكه چاقراتتى كۈرە–زارى -ئازاتلىققا دەۋەت قىلىپ، خهلىقنىڭ ئاھۇ
ئهگهر ھايات قۇتۇلسام ئۆزەم . هل قىلىش كېرەكككزىنداندا چىرىپ ياتماي، بهختهش تهۋەسېسىق  –

» ...ئوخشاش دەرتمهنلهرنى توپالپ، بۇ زوراۋانالرغا ئۇيغۇر بالىسىنىڭ كىم ئېكهنلىگىنى تونۇتىمهن
 .ۇمدى غېنىيقهتئىي قارارغا كهلدىدە، كۆز 

كۈن ئۆتكهنسىرى خاۇ تهنجاڭنىڭ . دى غېنى قايتىپ كامېرىغا كىرمىدىبۈگۈن ئالته كۈن بول...
غېنىنى كېچىسى، ! ئالدىنقى سوراقالردا مۇنچىلىك كېچىكمىگهن ئېدىغۇ. تهشۋىشى ئارتىشقا باشلىدى

 –جىتلىغى باسقان -ھهممه مهھبۇسالر ئۇيقىغا كهتكهن، زىندان ئىچىنى مۇدھىش گۆرىستان جىم
قالپاقلىق مهزمۇت ئىشىكلىرى تاقىلىپ، گۇندىپايالرنىڭ گۇندىخانىالرنىڭ تۆمۈر 
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 ماۇزېر تۇتقان –تۇرىشلىرى سېلىككهن چاغدا، بهستىلىك تۆرت گۇندىپاي قوللىرىدا خازىچاڭ -مېڭىش
غېنى گۇندىپايالرنىڭ ئۇنى ئالدىرتىشىغا پىسهڭمۇ . ھالدا كىرىشىپ، ئېلىپ چىقىپ كېتىشكهن

خهپ، خويما «: اشلىرىنىڭ كۆڭلىنى تىندۇرماق بولدى، ئهتىمالىمبىلله ياتقان يولد. قىلماي كىيىندى
قىزىنى » ئاال بايتالنىڭ«اتماي تۇرسا، مونۇ چا پاقىالر، يهنه بىر دەم ئويغ... كۆرۈۋاتاتتىمتاتلىق چۇش 

 ...دەپ كۈلدۈرگهن ئېدى» !ئېلىپ قاچاتتىمدە
لهن كۈتمهكته، كېچىلىرى تىرىق كۈندۈز ئۇنى مهھبۇس قولداشلىرى تۆرت كۆزى بى-مانا، ئالته كېچه

ئۇنىڭغا ئاتاپ .  تهلمۈرىشهتتىقىلغان تاۋۇش ئاڭالنسا باشلىرىنى كۆتىرىشىپ ئىشىككه قاراپ
قۇسهننىىڭ بولسا تامىغىدىن ھېچ نهرسه ئۆتمهي، كېچىلىرى مىچىلداپ . تهگبىر ئوقۇشاتتى-ادۇئ
 .ىغاليدىغان بولۇۋالدىي

ئۇنىڭ سىياقى . غېنى ئۆلمهيدۇ. مهردانه بول قۇسهن غېنىدەك –غېنىنىڭ يولدىشى بولساڭ  –
  .1 دەپ قۇسهنگه تهسهلال بېرەتتى خاۇ تهنجهڭ–ئادەملهر ئاسان ئۆلمهيدۇ، 

 . تۇرسايىگىت غېنى پالۋان ئوتتىنمۇ ساق چىقىدىغان –. دىهقان دېدى تۇرپانلىق –راست،  –
 .قخۇدا گۇندۇ، ئۇ پالۋان ساق بولغاي دېسىلهرا، دېدى قۇمۇللۇ –

پىكرى غېنىدا بولدى، ئهگهر -مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسى غېنىنىڭ تىلىگىنى تىلهشتى،  ئۇالرنىڭ ئوي
 .پاراڭ سېلىشىدېكهن، غېنىنىڭ ياخشى تهرىپىنى قىلىشاتتى

 بىزنىڭ ئهلدە – دېدى غېنىنى ئهسلهپ ئولتارغان  كۈنلهرنىڭ بىرىدە خاۇ تهنجاڭ، –ئۆتمۈشته،  –
جۇت تۈزۈمگه، بۇالرنىڭ ھهممىسى مهۋ. ق قىسسه باردە توغرىلى سهركهر– باتۇر 108ئۆتكهن 

يهك ئېلىشىپ، جاڭگال -شۇالرنىڭ بىرى يولۋاس بىلهن يهكمۇ. سىتهمگه قارشى تۇرغانالر-زۇلۇم
. دەپ ئاتايدۇ» يولۋاسنى يهڭگهن ئۇسۇڭ« يهنى، –» ئۇسۇڭ دا الۇخۇ«تارىختا ئۇنى . يولۋىسىنى يهڭگهن

كۈنلهر كېلهر سىلهر غېنى بىلهن . ۇر ئۇسۇنغا ئوخشىتىمهنمهن غېنىنى ئاتاقلىق بات
 ...پهخىرلىنىسىلهر

 
________________________ 

 . پولكوۋنىك–تهنجاڭ  1
 

تۈگىمهي گۇندىخانا ئىشىگى شاراقالپ ئېچىلىپ، غېنىنى ئىشتىرىپ -خاۇ تهنجهڭنىڭ گېپى تۈگه
 .دېگىدەك ئىچكىرى كىرگۈزۈۋېتىپ، قايتا قۇلۇپ سېلىندى

باشقىالرمۇ ئىشىككه يۆلىنىپ، ئاران ئاياق ئۆرە .  ئۆزىنى غېنىنىڭ ئالدىغا ئاتتى قۇسهن–! غاينام –
 :شام بىلهن غېنىنىڭ ئۈزىنى يورۇتقان خاۇ. تۇرغان غېنىنىڭ ئهتراپىغا ئوالشتى

 . دەپ ۋاقىراۋەتتى–! يا-ئي –
 . دەپ پىغان چىقاردى مۇسۇلمانالر–! اي، ئالالۋ –

ىرىڭدىغان قاپاقلىرى كۆزىنى يئوتۇقۇپ . النغان كۆمۈقوناقتهك چاۋۇرۇپ كېتىپتۇغېنىنىڭ ئۈزى پۇچى
جاۋغايلىرى قاسقانلىشىپ، لهۋلىرى گۆشۈنىدەك شهلۋەرەپ، تىلى ئىششىپ ئاغزىغا سىغماي . يېپىۋاپتۇ

 .قاپتۇ
 . دېدى تهنجهڭ–شۇ قىلماڭالر، يولداشالر، -شاۋ... ئاستا ياتقۇزايلى –

 .هشتۈرۈپ، ئورنىغا ئاپىرىپ ئولتارغۇزدىمهھبۇسالر غېنىنى يۆل
 . دەپ ئاران ئۈن قاتتى غېنى–سۇ،  –
قۇسهن بولسا .  دەپ خوشال بولۇشتى غېنىنىڭ تىلغا كهلگهنلىگىگه  مهھبۇسالر–! سۇ، دەيدۇ، سۇ –

 .ىغلىدىيبۇقۇلداپ 
ەت خاۇ تهنجهڭ ياستۇق قېپى ئىچىدىن ئىككى چاقماق قهنت ئېلىپ سۇغا ئارىالشتۇرۇپ، شهرۋ
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قىلدىدە، غېنىنىڭ لهۋلىرىنى بىر قولى بىلهن ئېچىپ، ئىككىنچى قولى بىلهن شهرۋەتنى ئىچكۈزدى 
 :ۋە

 دېدىدە، غېنىنى –! دەرھال ھېجىرغا موما توغراپ ئىۋىتىڭالر، بولۇڭالر. اندا ئىسسىق چاي باردچاي –
هينى بهدىنى قىزىتقان ئۇنىڭ ك. كۆرپىچىگه ياتقۇزماق بولۇپ مۈرىسىنى تۇتۇۋېدى  ئۇ ئىڭراپ كهتتى
غېنىنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇش . ياغ بىلهن داغالنغاشقا تېرىسى شۈلىنىپ جاراھهتكه ئايالنغاندى

مۈمكىن ئهمهسلىگىنى بىلگهن خاۇ ئۆزىنىڭ ۋە غېنىنىڭ ياستۇغىنى ئۈستىلهپ تىكلهپ ئۇنى 
ك پۇچىالنغان تهننى مهيدىسىچه ياتقۇزۇپ، قانغا بويالغان كۆينىگىنى ئاستا قايرىۋېدى، كۆمهچته

 :كۆرگهن مهھبۇسالر
 . دېيىشىپ، كۆڭۈللىرى چىدىماي تهتۈر قاراۋېلىشتى–! ۋاي، خۇدايىمهي –
. بۇنچىلىك قىيناشقا چىدىمىسا غېنى بوالمدۇ. ئىككى كۈندە سهگىپ قالىدۇ-ھېچ گهپ ئهمهس، بىر –

ا سېلىپ، باشقىالرغا  خاۇ غېنىنىڭ ھالىغا ئىچىدە ئېچىنسىمۇ، چاندۇرماسق–قېنى، چېيىڭالر؟ 
 . بهردىتهسهللى

 ...سۇ، سۇ –
ئادەمنى قىينىغان چاغدا دەرھال تاماق . بۇ قېتىم غېنىنىڭ ئاۋازى تېتىگىرەك، ئۈنلۈگىرەك چىقتى

. ئالته كۈن قىينىغان ۋەھشىلهر غېنىغا بىر يۇرتۇم سۇ بهرمىدى. قۇرىيدۇ، تهشنالىق كۈچىيىدۇ
ئۇنىڭ تهشنالىغى قانار ئهمهس، . ىرىراق تۇيۇلدى ئۇنىڭغاقىيناشتىن كۆرە تهشنالىق ئازاۋى ئېغ

يېنىپ تهلهپ -دەپ يېنىپ» سۇ، سۇ«لېكىن غېنى . مهھبۇسالرنىڭ چايدانلىرىدىكى چايالر تۈگىدى
 ئۇنى –ئۇ يهنه ئۇيقىسىز، . ئاخىرى ئۇنىڭ جېنى سهل ئارام ئالدى، ئهتىمالىم، ئۇيقىغا كهتتى. قىالتتى

 !قىينىغاندەئالته كۈن ئۇيقا بهرمهي 
» زاپاسلىرى«ئۈچۈن سۇقۇشتۇرۇپ قويغان » ئېهتىيات«خاۇ تهنجاڭ باشچىلىغىدا ئالته مهھبۇس 

بىرسىدىن كىچىككىنه ناسۋال . ىغىشتىيقۇرۇتقان موما، قهنت، مېغىز قاتارلىق نهرسىلهرنى 
ئۇالردىنمۇ بۇنىڭ ئۈستىگه خوشنا كامېرىالرغا شهرتلىك بهلگۈ بېرىپ، . قۇتىسىدا ھهسهلمۇ تېپىلدى

چىقارغاندا بهلگۈلۈك جايغا تىقىپ قويۇش ئىلتىماس »  تاھارەتكه–فاڭفىڭ «ماي، قهنت بولسا 
 .قىلىندى

 . ئاۋال غېنىنى تويغۇزۇپ، ئاندىن ئۆزىمىز تاماقلىنىمىز– دېدى خاۋ، –بۇ نهرسىلهرنىڭ سىرتىدا،  –
 . خاۇنى قۇۋەتلىدى تۇرپانلىق–شۇنداق بولمامدىغان، تهنجاڭ،  –
 ..!پالۋاندىن جاننى ئايىمايمىز، دېسىله –
 .جاراھىتىنى چاپسانىراق ساقايتىشنىڭ ئامالى بولسا ئېدى –
 كىچىك بالىنىڭ سۈيدۈگى كۆيۈكنىڭ –، دىهقان دېدى تۇرپانلىق –مېنىڭ ئاڭلىشىمچه،  –

 .زەھىرىنى تارتارمىش
 .بۇ تىرىكلهر گۆرىدە نهدىن كىچىك بالىنى تاپااليسهن –
 . دېدى خاۇ تهنجىڭ–سىناپ كۆرەيلى، . دا قىلسا چوڭ ئادەمنىڭمۇ داۋا بولۇشى مۈمكىنسۈيدۈك پهي –

ھهر كۈنى ئىككى ئادەم نوۋەتلىشىپ غېنىنىڭ قان ئۇيۇپ : شۇ كېچىدىن تارتىپ پهرۋىش باشالندى
ۇيىدۇ، تاماق يېگۈزىدۇ، ي قىلىدۇ، جاراھهتلهرنى سۈيدۈك بىلهن جئىششىپ كهتكهن پۇتلىرىنى ماسسا

 .تكه ئاپىرىدۇھاجه
ھهمدەرت يولداشلىرىنىڭ مهدەت بولۇشى تۈپهيلى ئىككى ! شهپقهتتىن ئارتۇق شىپا بولغايمۇ؟-مېهرى

ئۈچ كۈندىال ئهكسىگه كېلىشكه باشلىغان غېنى ئاۋالقىدەكال سۆزگه كىرىشىپ، ئورنىدىن تۇرۇپ 
ىرلىسا زىڭىلداپ تېنىدىكى جاراھهتلهر قېتىشقاندەك بولسىمۇ، قىم. ھهرىكهت قىلىشقا باشلىدى

 .ئاغىراتتى، تېخى ئوڭدىسىغا سۇنايلىنىپ ياتالماتتى
 دەپ رەت قىلدى غېنى، خىتايالرنىڭ –! ياق، بۇ قىلىغىڭالر بولمىدى، ھهرگىز يېمهيمهن –
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يرىمى مۇناسىۋىتى بىلهن گۆشلۈك شوۋا بهرگهن كۈنى ئالته مهھبۇس ئۆزلىرىگه تېگىشلىك با»چاغان«
 .دىغا  قويغاندىگۆشنى يېمهي، ئۇنىڭ ئال

ئۆزەڭ ئهمهس، سېنىڭ كۈچۈڭ بىزگه . چاپسانىراق كۈچۈڭگه كىر. يېمىسهڭ رەنجىيمىز، غېنى –
  . دەپ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا چېقىشتى خاۇ–كېرەك، 

. دا بىر كېلىدىغان چاغاندا بېرىدىغان گۆشۈڭالرنى يالغۇز يهۋالسام،  ئىنساپلىق بولماسيىلبىر   –
 دەپ قهتئىي تۇرۇۋالدى – بۇ گۆشنى ئۆزەڭالرنىڭ گۆشىنى يېگهندەك بولىمهن، .ياق، مېنى زورلىماڭالر

تارتىشا يولداشلىرىنىڭ كۆڭلى ئۈچۈن ھهر بىرسىدىن بىر چىشلهم ئېغىز -ئاخىرى تارتىش. غېنى
ئىجىللىق مېهرى سىڭگهن ئالته چىشلهم گۆش ئالته قوي يېگهندەك قۇۋەت بهردى . تهگدى غېنى

 .غېنىغا
ئهمهلدار بىلهن . بۇ يهردە سېنىڭ، مېنىڭ يوق. بىر تۇققان قېرىنداشتهك بولۇپ كهتتۇقمانا، بىز  –

:  دېدى خاۇ ۋە ئۆز سوئالىغا ئۆزى جاۋاپ بهردى–نېمىشكه شۇنداق؟ . پۇخرا يوق ھهممىمىز تهڭ، ئىناق
ما شىسهي خىتاي، مهن-شىڭ.  ئۇ ئهركىنلىك، باراۋەرلىك–سىتىمۇ بىر ق ھهممىمىزنىڭ دەردىمۇ، مه–

ئۇ ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىقىۋېلىپ سىلهرنى، خهلىقنى ئېزىپ، قۇللۇق ئاسارىتى ئاستىدا . خىتاي
ئۇ مېنىڭ دۈشمىنىم، خهلىقنىڭ قاتىل . مهن ئۇنىڭ تۇتقان يولىغا قارشى. تۇتماقچى بولۇۋاتىدۇ

 شىسهي ئوخشىغان مۇستهبىتلهر يوقىلىپ، خهلىق ئۆز ئهركىنى،-كۈنلهر كېلىدۇ شىڭ. دۈشمىنى
 .ئازاتلىغىنى قولغا ئالىدۇ

 ...ئاغىزلىرىغا ماي، خاۇ تهنجاڭ –
ئازاتلىق ئۈچۈن . ئۆزىدىن كهلمهيدۇ ياكى بىرسى ئهكېلىپ بهرمهيدۇ-ئازاتلىق دېگهن ئۆز –

 دېدىدە خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئىنقىالۋىي –جانپىدالىق بىلهن كۈرەش قىلىش كېرەك، 
ىتلېر فاشىستلىرى ئۈستىدىن چوقۇم غالىبه قازىنىشى ۋە كۈرەشلىرىنى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ گ

ئېزىلگهن ئهللهر ئۆز ئهركىنى تېپىشى توغرىسىدا شۇ ئهللهر قاتارىدا شىنجاڭ خهلقىمۇ ئازاتلىققا 
ئۇنىڭ دېگهنلىرىنى ھهر كىم ئۆز سهۋىيهسىگه . ئېرىشىشى مۇقهررەرلىگىنى سۆزلهپ بهردى خاۇ تهنجاڭ

ى بولسا ئىنقىالۋىي كۈرەشكه دائىر پىكىرلهرنى ئۆزلهشتۈرۈشكه تىرىشىپ، غېن. يارىشا قوبۇل قىلىشتى
چۈنكى ئۇ . ئۇ خاۇ تهنجاڭنىڭ سۆزىگه ئىشىنىدۇ. ئۆزىنى شۇ كۈرەش قاينىمىدا تهسهۋۋۇر قىالتتى

ھهممه خىتاي موشۇنداق بولسا ئارىدا ماجرانىڭ نېمه .  ھهقىقهتچى خىتاي–غهرىزسىز خىتاي 
 ..كېرىگى؟

 :ىزىق پاراڭالرنى قىلىشىپ ئولتىرىشقاندا غېنى مۇنداق دېدىبىر كۈنى ق
باشقىالرنىڭ بىر نورى، مونۇ سامساق بىلهن جۈسهينى . موشۇ سۈيدۈك بىلهن داۋاالشنى توختاتساق –

 ...توال يېگهن ئادىشىمىز خاۇ تهنجهڭنىڭ سۈيدىگىگه چىدالمىدىم
 .غېنىنىڭ چاقچىغىغا ھهممىدىن ئاۋال خاۇ قاقاخالپ كۈلدى

 . دېدى قۇمۇللۇق–شىپا بولسا بولدى، . دورىنىڭ ھاالل، ھارىمى يوق دېسىله –
رەخمهتنى نوۋىتى كهلگهندە . كۈندۈز بېشىمدا تۇرۇپ باقتىڭالر-مېنى بوۋاقنى ئاسرىغاندەك كېچه –

 .ئېيتارمهن
 .ئهندى ئاۋارۋ بولمىساڭالرمۇ بولىدۇ، ياخشى بولۇپ قالدىم

 –! يوق گهپنى تاپماي، بىز دېگهننى قىلىسهن. اي يېتىشىڭ كېرەكيهنه بىر نهچچه كۈن قىمىرلىم –
 .باشقىالر ئۇنىڭ سۆزىنى قۇۋەتلهشتى. قهتئىي دېدى خاۇ

 مېنى سوالپ ئۈرۈمچىگه ئېلىپ كېلىۋاتقاندا ساۋەن – دېدى ئۆتمۈشنى ئهسلهپ غېنى، –بىر قېتىم،  –
وشاتقان چېرىكنىڭ كانىيىنى بوغۇپ يهرگه االي دېگهن بانه بىلهن قولۇمنى بۋدېگهن يهردە تاھارەت قىلى

لېكىن ئۇنىڭغا يهتكىچه قارىغاچ سايىسىدا ئارام ئېلىپ . چاتقاللىق يېقىن ئېدى. ئۇردۇمدە، قاچتىم
بىر ئوق سول پۇتۇمنىڭ بۇلجۇڭ . يېتىشقان ئىككى چېرىك تۇيۇپ قېلىپ، ئوق ئېتىشقا باشلىدى
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 ...لىنىپ مېڭىپ چاتقاللىققا كىرىۋالدىمشۇنداقتىمۇ تۆرت ئاياق. ىقىلدىميگۆشىگه تېگىپ 
 . سورىدى تۇرپانلىق–خۇمپهرلهر تاپالمىغاندۇر؟  –
 ...قاراڭغۇدا نهدىن تاپسۇن...تاپالمىدى –
 . يېنىك تىنىق ئالدى قۇمۇللۇق–! خۇدا گۇندۇ، ئۆزى ساقالپتۇدە –
قانچه ۋاقىت ياتتىمكىن، كۆزۈمنى ئاچسام تاڭ . مهنئۆمله قانسىراپ يېتىپ قاپتى- ئۆملهئهمما –

ئوق تېگىپ چىققان تهرەپكه . ئوق تهككهن پۇتۇم ئۆزەمنىڭ ئهمهستهك ئۇيۇشۇپ قاپتۇ. يورۇپ قاپتۇ
ۇلۇپ ئېلىۋەتتىمدە، چاپاننىڭ پاختىسىنى كۆيدىرىپ، قان يساڭگىالپ قالغان بۇلجۇڭ گۆشنى 

ىتىۋېلىپ، مهككهم يپ، كۆينىگىمنىڭ بىر يېڭىنى تهپچىرەپ تۇرغان جاراھهتنىڭ ئاغزىنى يېپى
 ...تاڭدىم

 !بهندىنىڭ بېشىغا كهلمهيدىغىنى يوقته! ۋاي، توۋۋا –
ۇلغۇننى ھاسا يغولى بىلهكتهك . تاڭ ئاتسا چېرىكلهر قان ئىزىنى قوغلىشىپ كېلىشى ئېنىق –

يهنه تۆرت ئوق تهككهن پۇت التىدەك سۆرىلىپ، مېڭىشقا بولمىدى، . قىلىپ مېڭىپ باقتىم
جىيما -شېخىل تاش، تىكهن قىيىندىلىرى ئالىقانلىرىمنى قىيما. ئاياقلىنىشقا توغرا كهلدى

يهر جاھان يورۇغىچه ماناس . چىشقا بېسىپ، ئالغا سىلجىدىم-شۇندىمۇ چىشنى. قىلىۋەتتى
 .ىمسۇغا چۈشتۈمدە، ئۆزەمنى ئېقىن ئىختىيارىغا قويۇپ بهرد. دەرياسىنىڭ بويىغا كېلىپ قاپتىمهن

 چۆكۈپ كهتمىدىلىما، پالۋان؟ –
 !سۇدا بېلىقتهك ئوينايدىغان ھۈنهر باردە –
 !ۋاي، توۋۋا –
ئهندى مېنى . شۇ ئاققىنىمچه ئىككى يولچه يهرگه بېرىپ، قېلىن قومۇچلۇق ئىچىگه كىرىۋالدىم –

ققا ھېلىقى نازۇگۇم دېگهن خوتۇنما قومۇچلۇ. ئاسماندىكى ئالالدىن باشقا ھېچ كىم كۆرەلمهتتى
 !مۆكۈنگهنكهنغۇ

 !شۇنى دېسىلهرا –
 .ئون كۈنچه قومۇچلۇقنى ماكانلىدىم –
 . تهشۋىش ئارا سورىدى تۇرپانلىق–ۋاي، ئاچ قالمىدىلىمۇ؟  –
 قومۇچلۇق – دېدى غېنى، –بىزدەك ھۈنىرى جىق ئوغۇل باال ئاچ قاالمدىغان، نىياز تاغا،  –

تقا قاخالپ كاۋاپ قىلسا، سۇاليمان پاشامۇ ئۇنداق ئو. مىغ-ئارىسىدىكى كۆلچهكلهردە بېلىق دېگهن مىغ
 .لهززەتلىك تاماق يېمىگهندۇر

 . سورىدى خاۇ–جاراھىتىڭچۇ؟  –
ئوق تهككهن جاراھهتنى داغلىسا زەخمهت كهڭهيمهيدۇ دېگهننى  سىلهرگه ئوخشاشالردىن  –

قايتا داغالپ -يتابېلىق يېغىنى ئوتتا راسا قىزىتىپ، جاراھهتنىڭ چۆرىسىنى قا. ئاڭلىغىنىم باردى
 .دېگهندەك ئاغرىق پهسهيدى، جاراھهتنىڭ ئاغزى پۈتۈشكه باشلىدى. بهردىم

 . دېدى قۇمۇللۇق چارۋىچى–! ئۆزله تهكسىز ئادەم ئهمهس جۇمۇسىال –
 دەپ پاراڭنىڭ –قىلىپ ئاۋارە بولغىچه، داغلىساڭالر بوالتتى، » ئوسا«سىلهر بېكارال ئۇچامغا  –

 .رىدى غېنىچاققا ئۆ-ئايىغىنى چاق
دان ئۇخاليدىغان ئاۋالقى كۈنلىرى خېله ئوب. ى ئېدىشۇ كېچىسى غېنىغا قاراش خاۇ تهنجاڭنىڭ نوۋىت

 .غېنىنىڭ شۇ كېچىسى ئۇيقىسى قېچىپ، خىياللىرى چېچىالڭغۇ، پهرىشانلىق بېسىۋالغان
 ئاستا پىچىرلىدى خاۇ –نېمىشكه ئۇخلىمايسهن؟ پىغان چېكىپ قالدىڭغۇ؟ تېچ ئۇخال،  –

 .باشقىالرنىڭ ئۇيقىسىغا دەخىل يهتكۈزمهس ئۈچۈن
 ...جۇدۇنۇم تۇتۇپ تۇرىدۇ –
 راستال، كېيىنكى سوراقتا نېمه گهپ بولدى؟ –
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 .ئېيتىپ نېمه قىالي... ھهي، خاۇ تهنجاڭ –
 .ئېيتقىنىڭ يامان بولماس –

 :غېنى ئاز جىم ياتتىدە، دېدى
 ...يمىز دېيىشتى قويماي سوالپۇشتىڭنى بىز دېگهنگه كۆنمىسهڭ يهتمىش –
 !ئېشىپ كهتكهن رەزىللىك –
 .ئازاپالشتىن كۆرە كولدۇرالتماق بولغىنى ئهلهم قىلىدۇدە، بۇ گهزەندىلهرنىڭ-قىيناپ –
 شۇندا تۈپ مهقسهتلىرى نېمىكهن؟ –
جاي، ماشىنا بهرمهكچى، دېگهن قىزىمغا ئۆيلىمهكچى، خا، -ئۇالرنىڭ دېگىنىگه كۆنسهم ئااليتهن ئۆي –

 . ئهسهبىي كۈلدى غېنى–! خا، خا
.  قىزىقارلىق تهكلىپ ئېكهن– غېنىنىڭ ئاغزىنى قولى بىلهن يېپىۋالدى خاۇ، –! ئاستا، ئاستا –

 سهن نېمه قىلىپ بېرىدېكهنسهن؟
مهنمۇ؟ مهن ليۇبىڭدىنىڭ ياردەمچىسى بولۇپ، گۇندىپايالرنىڭ باشلىغى بولغىدەكمهن، تفۇي  –

تۇرماققا تهمشىلىشىگه خاۇنىڭ قولى ئۇنىڭ مۈرىسىگه تهگدى  غېنى چىدىماي ئورنىدىن –! ئىپالسالر
 :ۋە ھېلىملىك بىلهن

ئۇالر ھهممه ئادەمنى ليۇبىڭدى ئوخشىغان .  تاپقان ئادىمىنى قارا– دېدى خاۇ –ياۋاش، ياۋاش،  –
 !دانسىز ساتقۇن كۆرەمدېكىنهژۋى

قا باشنىڭ خامارىنى يىڭچى دېگهن پا-خهپ، مونۇ كاساپهت كىشهنلهر كاشىال بولمىغاندا لى –
 ...شۇنداق قول سوزۇشۇمغا نهچچه گۇندىپاي يېپىلىپ، يهنه قىيناشقا باشلىدى! چۇگىۋەتتىمدە

بۇ زاماندا قارا كۈچ ئهمهس، . يىڭچىنى ئۆلتهرگىنىڭ بىلهن زامان ئۆزگىرىپ كهتمهيدۇ-لى –
 ...پاراسهت يېڭىدۇ-ئهقىل

ئۇ ئىلدام تام بۇلۇڭىغا بېرىپ، . شى ئۈزۈۋەتتىخاۇ تهنجاڭنىڭ سۆزىنى يان تامنىڭ شهرتلىك چېكىلى
. ئىككى تهرەپ شهرتلىك بهلگۈلهر ئارقىلىق تام چېكىپ سۆزلىشىدىغان. جاۋاۋەن تامنى توكۇلداتتى

ئۇ ساۋاتسىزلىغىغا . غېنى ساۋاتسىز بولغىنى ئۈچۈن بۇ تهرىقه مۇھىم ۋاسىتىدىن مهھرۇم ئېدى
 .دېگهن تهمسىلنى ئهسلىدى» كسىز ئۆي تۈڭلۈ–ئوقۇمىغان ئادەم «ئۆكۈنگهن ھالدا 

 . دېدى قايتىپ ئورنىغا ئولتارغان خاۇ–خوشنا كامېرغا سېنىڭ يۇرتلىغىڭدىن بىرسىنى يۆتكهپتۇ،  –
 .ئىسمى؟ بهلكى تونارمهن –
 .ئۆزى غۇلجىلىق ئېكهن. ئىسمىنى ئېيتىشمىدى –
 قانداق يېڭىلىقالرنى بىلىدېكهن؟ –
ئهڭ مۇھىمى ئىلىخو ئهتراپىدا . بۇ ئهندى بهلگۈلۈك ئوقهت. لغانقاماش تېخىمۇ ئهۋجىگه ئا-سوالش –

 .بىلهمسهن، غېنى، بۇ ئىنتايىن مۇھىم خهۋەر. پهيدا بولغان» زىۋازىالر«قانداقتۇر قۇراللىق 
 تهۋرەنگهن غېنى بۇ قېتىم جاراھىتىنىڭ ئاغرىغىغا –! كىملهركى ھه... خهپ، سىرتتا بوالرمېدىم –

 : ئاران جايىدا ياتقۇزغان خاۇ تهنجاڭ سۆزىنى داۋام قىلدىئۇنى. قارىماي قوزغالدى
 دېدى ئۇ، گىتلېر قاراقچىلىرىنى سوۋېتلهر ئېلىدىن سۈرۈپ چىقارغان –ئىككىنچى خۇش خهۋەر،  –

دېمهك، غهلىبه يېقىن، ئازاتلىق . قىزىل ئارمىيه ھازىر گېرمانىيه تهۋەسىدە جهڭ قىلماقتا ئېكهن
 !ماسلىشىپ ھهرىكهت قىلىش كېرەك، ئۇقتۇڭمۇ، ئىنىم غېنى؟ شۇ ئازاتلىققا ئهنه. يېقىن

ئىككى زىندان دوستالر كۈرەش يولىنى ئىزدىگهندەك، ئازاتلىق رىجىسىنى تۈزگهندەك خېله ئۇزۇن 
ۈرۈپ ياپونىيه باسقۇنچىلىرى ۋە يخىتاي قىزىل ئارمىيهسى سېپىدە . ۋاقىت جىمىپ قېلىشتى

لىرىدە پىشقان، تهجرىبىلىك كوممۇنىست خاۇ تهنجاڭغا كايشى گومىنداڭچىلىرىغا قارشى جهڭ-چاڭ
. لىبىسى ئۈچۈن كۈرەشتى ۋە يهنه كۈرىشىدۇتسىيالىزم غه ئۇ خىتايدا سو–كۈرەش نىشانى بهلگۈلۈك 

غېنىچۇ؟ ئۇ قايسى تۈزۈم ئۈچۈن كۈرەشمهكچى؟ ئىقرار بولۇش كېرەككى، ئۇنىڭ ئېنىق غايىۋانه كۈرەش 



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 100

وراۋانلىققا تهڭسىزلىككه قارشى، ئۆزى يېرى، قۇتلۇق ئېلىدىن خىتاي ز- ئۇ خورلۇقئهمما. نىشانى يوق
مۇستهملىكىچى ئوغرىالرنى قوغالپ چىقىرىش، ئۆز ۋەتىنىگه ئۆز خهلقى ئېگه بولۇش ھهققانىيهت 

 ... بۇ ئۇنىڭ قهتئىي قارارى، ھايات يولىدا مۇقامالشقان مۇقهددەس ۋەزىپىسى–ئۈچۈن كۈرىشىدۇ 
ئىشىكنى ئېچىپ كىرگهن گۇندىپاي . خاۇ دەرھال ئورنىغا يېتىۋالدى. قلىدىگۇندىخانا ئىشىگى شارا

 :پۇشقاقالرغىچه سهپ سېلىپ چىققاندىن كېيىن- بىلهن كامېرا ئىچىنى يورۇتۇپ، بۇلۇڭچېرىغىقول
 . دەپ ۋاقرىدى– 1!خاۇ، چىلي –
 . خاۇ ئهتتهي ئېرىنىپ باش كۆتهردى–نېمه دەيسهن؟  –

دېگهنلىك » ىغىشتۇريكۆرپىلىرىڭنى -ئورۇن«. دىپاي دېدى گۇن– 2!شۇشى شىڭلى –
ئۇمۇمهن، . كامېرىغا يۆتكهش ياكى تامامهن ئېلىپ چىقىپ كېتىشنىڭ بهلگۈسى ئېدى-كامېرىدىن

دەپ ھېساپلىسا » تىل بىرىكتۈرىدۇ«شىسهي جالالتلىرى مهھبۇسالر ئۇزۇنىراق بىلله يېتىشسا -شىڭ
ئهسهبكه تېگىپ، دايىم كېچىلىرى، » ئىشنى«ىغان ۋە بۇ پاتال ئالماشتۇرىد-كېرەك، مهھبۇسالرنى پات

 .ئۇخالۋاتقاندا ئىشلىشىدىغان
 دەپ –!  غېنى–كهپىسىنى تاڭغان خاۇ ۋە ئىشىك ئالدىدا توختاپ، - دېدى كۈدە–! خوش، يولداشالر –

 .دەپ چۈشهندى غېنى» مېنى ئۇنتىما«ئۇنىڭ بۇ ئايرىمچه خىتابىنى . چىقىپ كهتتى
يېپىلىپ، دەھشهت بهلگۈسىنى بېرىپ -چچه سائات گۇندىخانا ئىشىكلىرى ئېچىلىپشۇ كېچىدە بىر نه

يا پاۇ «پاتال بولۇپ تۇرىدىغان -خاۇ تهنجاڭنى باشقا زىندانالرنىڭ بىرىگه يۆتكىدىمۇ ياكى پات. تۇردى
 . ئېتىشقا ئېلىپ كهتتىمۇ ھېچ كىم بىلمهتتى–» چىڭگۇڭغا

غان، خۇش پېىل، ھهققىهت خاۇ تهڭجاڭدىن ئايرىلغان ئالته خىتاي ئهمهلدارلىرىغا تامامهن ئوخشىمايدى
خۇسۇسهن ئىشهش باغلىغان خىتاي دوستىدىن ئايرىلغانلىغى غېنىغا . مهھبۇس چوڭقۇر ئۆكۈنۈشتى

 .ئېغىر تۇيۇلغان ئېدى
 

 ئونىنچى باپ
 

. هت ئويغاندىئيهرلهر ئهكچىپ، تهبى. قار ئېرىپ، ئويمانالر ئهگىزگه تولدى. يهنه بىر ئايچه ۋاقىت ئۆتتى
 –تۇيغۇالرنى قوزغاپ، شادىمانلىق بېغىشلىدى -باھار شامىلى ئېلىپ كهلگهن ئىللىق پۇراقالر ھىس

 .لهندىئارمانالرغا يۈز-، يېڭى ئارزۇھهممه جانلىقالر باھار پهيزىگه
ئهندى بىخ ئۇرۇپ، يهر كۆكسىنى تېشىپ ھاياتقا كۆز ئاچقان ئهشۇ بىر چاغدا -مايسىالر ئهندى...ئېه
 ئالدىڭغا بېپايان ئىلى ۋادىسى گۆزەل –ېگىز دۆڭ ئۈستىگه چىقىۋېلىپ، ئهتراپىڭغا نهزەر سالساڭ ئ

 ...پاراغهت-ئېتىگىنى كهڭ ئېچىپ تۇرسا نېمه دېگهن راھهت
 

___________________ 
  ئورنىڭدىن تۇر–چىالي  1
 .ىغىشتۇريكۆرپهڭنى - ئورۇن–شۇ شىڭلى  2
 

ئۇ ئورنىدىن سهھهر تۇرۇپ، يېزىغا يانداش دۆڭنىڭ . ۇشتار ئېدىغېنى كىچىگىدىن باھار پهسلىگه خ
تۈرتهكلىشىپ چىققان ۋە ئاسمان -چوققىسىغا چىقىۋېلىپ يېزا ئۆيلىرىنىڭ تۇرخۇنلىرىدىن تۈرتهك
ۈكلىشىپ  ئېتىزغا يسايمانلىرىنى -گۈمبىزىدە بۇلۇت شهكلىنى ھاسىل قىلىدىغان تۈتۈنلهرگه؛  ساپان

ئوتالققا ماڭغان مال پادىالرغا؛ قىنىغا سىغماي ئىككى لېۋىنى ياالپ ئۆركهشلهپ نالرغا؛ هقامېڭىشقان دې
ئاقىدىغان قاش دەرياسىغا خۇسۇسهن، ھاۋا بوشلىغىدا ئهركىن پهرۋاز قىلىدىغان ئۇچار قۇشالرغا 

» يېڭى قۇالق«ئۇزاق، تېلىقىپ قالغاندەك، قاراپ تۇراتتى ۋە -ئىختىراس ئىچرە ئۇزاقتىن-ھهۋەس
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... ۈگرەپ بارغىنىچه شۇالرغا قوشۇلۇپ ئويناتتىيىققان ئۇششاق بالىالرنى كۆرۈشى بىلهن تهرگىنى چ
 تىرىكلهر گۆرى –مانا دەل شۇ تاپتا نه باھار تهپتى، نه قۇۋناق باھار پهيزىنىڭ قهترىچه ئىزناسىمۇ يوق 

هلتۈرۈپ،  بالىلىق چاغلىرىنى ئېسىگه ك–زىنداننىڭ گىرىپتارى بولغان غېنى ئهشۇ ئۇزاق ئۆتمۈش 
دەپ » بۈگۈن كېچىدىن قالماي قېچىش كېرەك. ۋاقىت يهتتى«. ھهسرەتلىك پىغان چىقاردى

پىچىرلىدى ئۇ ئالىقان ئورنىدەك روجهكنىڭ تۈۋىدە ئۆرە تۇرغان پېتى ئاسماندىن كۆز ئۈزمهي ۋە ئورنىغا 
ىنىڭ چىرايىدا يېنىپ ئولتاردىدە يانداش ياتقان قۇسهننىڭ بىقىنىغا ئىككى ئۈچنى نوقىۋېدى، دوست

چۈنكى، بىرەر ئىشقا جهزم قىلغان چاغدا غېنىنىڭ ئهشۇنداق . خوشاللىق تهبهسسۈمى ئويناپ كهتتى
 .بهلگۈ بېرىشىنى بىلهتتى قۇسهن

 ... دەپ قۇسهنگه ئىما قىلدىدە، پهشمىتىنى بېشىغا پۈركىدى، غېنى–! ياخشىالپ ئۇخالۋال، قۇسهن –
ۈرگۈزۈلۈپ، ئۈرۈمچىنى دەھشهتلىك قورقۇنۇچ يمىۋىي تهقىپ ى ئاپرېل ئېيىنىڭ بېشىدا ئاميىل-1944

مهمۇرىي خىزمهتچىلهرنى سوالش بىلهن بىلله -بۇ قېتىم كۆزگه كۆرۈنهرلىك ھهربىي. بېسىۋالغان ئېدى
بىر چهتتىن ئېتىشقا باشالپ، يهنه بىر تهرەپتىن، ياش كۆچهتلهرنى قىرقىغاندەك 

ئىمارەتلهر ۋە -امىغاشقا تۈرمىلهر يېتىشمهي ئۆيتۈركۈملهپ ق-ستۇدېنتالرنى تۈركۈم-ئوقۇغۇچى
قوللىرى بهنت بولغان باش » چاپ بازاردا-چاپ«موشۇ . تۈرمىلهرگه ئايالنغان ئېدى» شۆبه«بۇختانىالر 

فۇلىن، ليۇبىڭدى قاتارلىقالر كونا چاڭگال ئىچىدىكى -يىڭچى، لى-شىسهي، لىتس-قاتىلالر شىڭ
تاردا غېنىنىڭ مهسىلىسىنى بىر تهرەپ قىلىشقا پۇرسهتلىرى مهھبۇسالر بىلهن شۇغۇللىنىشقا، شۇ قا

موشۇ پۇرسهتتىن پايدىالنغان . يهتمىسه كېرەك، ئهتىمالىم، ئۇنى ۋاقىتچه سۈرۈشتۈرۈپ كېتىشمىدى
ئۇ ۋە قۇسهن ئىككىسى كېچىلىرى ھهممه ئۇخالپ . غېنى قېچىش ھهرىكىتىگه جىددىي كىرىشتى

تۆمۈرنى دات يېگهندەك، . باغلىرىغا سامساق سۈركىشهتتىقالغان چاغدا پۇتلىرىدىكى كىشهنلهر 
ئاستا چىرىتىدىغانلىغىنى  نهچچه قېتىمالپ تهجرىبىدىن -سامساقمۇ تۆمۈر ماددىسىنى ئاستا

ئۆتكۈزگهن ۋە بۇ ئارقىلىق تۆرت قېتىم زىنداندىن قېچىشقا مۇيهسسهر بولغان غېنى بۇ قېتىممۇ شۇ 
موشۇ تېرىقىدە ئون بهش كۈنچه ھازىرلىق كۆرۈلۈپ، بۇ . ئىشهشلىك داۋام قىلدۇردى» ھۈنىرىنى«

ئارىلىقتا ئىككى قېتىم كات ئاستىغا چۈشۈپ، تام ھۇلىغا ياتقۇزۇلغان خىشالرنى بوشىتىپمۇ 
 ...قىلماقچى» كهلكتهۋە«مانا بۈگۈن .  قۇرۇتۇپ ئېلىشتىتوال-ئۈلگىرىشتى ۋە مومىدىن ئاز

ساندا جۆلۈپ، ئىڭرىغان مهھبۇسالرنىڭ دەرمانسىز -ئاندا. زىنداننىڭ ئادەتتىكى مۇدھىش كېچىسى
ئاۋازلىرىنى، قهيهردىندۇر، يهرنىڭ تېگىدىن چىققاندەك ئاڭلىنىدىغان تۆمۈر ئىشىكلهرنىڭ جاالقالپ 

ھاياجان -اقپهقهت ئىككىال كىشى ئويغ. سېزىلىدۇئېچىلىشىنى دېمىسه، ھايات بهلگۈسى يوقتهك 
ئۇالرنىڭ قوللىرى ئاخىرقى دەقىقىغىچه تىنماي ھهرىكهتته . ئىچىدە ۋاقىت كۈتۈشۈپ جىم يېتىشىدۇ

 .كىشهنلهرگه سامساق سۈركهش بىلهن بهنت
ئۇنىڭ ئۈنى ئۆزىگه ناله .  دەپ تهڭرىگه نىدا قىلدى غېنى–! يا، خۇدا، ئۆزەڭ مهدەت بهرگهيسهن –

 .ىغالمسىرىغاندەك ئاڭلىنىپ كهتتىيقىلغاندەك، 
 .ۋازدا دېدى قۇسهن تىتىرەك ئا–ئارۋاق،  –
قۇۋەتنى ئىككى قولىغا - دېدىدە، ۋۇجۇدىغا پۈتۈلگهن كۈچ–! ئاتام سادىر پالۋاننىڭ روھى قوللىغاي –

. جهملهپ، لېۋىنى چىشلىگهن ھالدا بىرىنچى كىشهننىڭ چاتمىسىنى تولغاشقا كىرىشتى غېنى
ەك، چىنقىلىپ كۈچهشتىن ئۇنىڭ ئۇيۇل تاشتهك گىرەنلىرى كۆپۈپ تومۇرلىرى ئېتىلىپ كهتكىد

كۆزلىرىدىن ئوت چاقناپ،  ئورغۇپ چىقىدىغاندەك ھالهتكه يهتسىمۇ، تولغاشنى بوشاشتۇرمىدى ۋە 
دەۋەتتى » شۈكرى«.  بىرىنچى كىشهننىڭ بېغى ئۈزۈلدى–ئاخىر تهلۋە كۈچ غالىپ كهلدى 

ىدە ييئۇ پېشانىسىدىكى بۇ. خوشاللىغىدىن، لېكىن قوللىرى جان قالمىغاندەك، السسىدە ساڭگىلىدى
ىققان تهرنى سۈرتۈپ، ھېجىردىكى سوغ چاينى ئىچتى ۋە ئازىراق دەم ئېلىۋېلىپ، ئىككىنچى چ

ئىككىنچى كىشهن بىرىنچىدىن، ئۈچىنچىسى ئىككىنچىدىن ئاسانىراق . كىشهنگه تۇتۇش قىلدى
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چۈنكى بىرىنچى نهتىجىدىن روھالنغاشقا ئۇنىڭ تومۇرلىرىغا . ئۈزۈلگهندەك سېزىلدى غېنىغا
ئىشهنچىسى تېخىمۇ -يۇلغاندەك، غايىپتىن قۇۋەت ھاسىل بولغاندەك سېزىم ئىرادەغهيرەت قۇ-كۈچ

خۇداغا چهكسىز . شۇ تاپتا ئۇ تۆمۈر قهپهزنى پاچاقلىغان ئارسالننى ئهسلىتهتتى. ئاشۇرغان ئېدى
پاراسىتىگه ۋە -ۇي غېنى كىشهنلهرنىڭ بېغىنى ئۈزۈپ تاشالشتا ئۆزىنىڭ پهمگئېتىقات قىلىدىغان خۇدا

نىڭ قۇدرىتى، پهيغهمبهرنىڭ شاپائىتى دەپ ھه پۈتۈلگهن كۈچىدىن ئهمهس، بهلكى ئالالتېنىگ
  .دەپ ئالالغا تهسهننا ئوقۇدى» ...كارامىتىڭدىن ئۆرگىلهي، خۇدا«: ھېساپلىغاشقا كۆڭلىدە

قانچه كۈچىسىمۇ پۇتىدىكى كىشهننىڭ بېغىنى ئۈزۈلمهي ئاۋارە بولۇۋاتقان قۇسهننىڭمۇ ئىشىنى 
ئۈزۈلگهن كىشهنلهرنىڭ باغلىرى شاراقلىماسلىق ئۈچۈن تۆڭگىلىرىگه قوشۇپ، . ردى غېنىئاسانالشتۇ

پاقالچهك ۋە يوتىالرغا التا بىلهن پۇختىالپ تېڭىپ، چهمبهرچاس بولۇشقاندىن كېيىن، ئهندىال كات 
ئاستىغا چۈشمهك بولۇشىغا، كۈزەتتىكى چېرىكلهر يۆتكىلىپ،ئىشىكنىڭ روجىگى ئېچىلىۋېدى، 

 دەتتى پاش بولۇپ قېلىشتىن –ئهگهر، «.  تهڭال ئورۇنلىرىغا ئۆزلىرىنى ئېتىشتىئىككىسى
گۇندىپايالر كامېرىغا «...  بىلىپ قېلىشسا ھۇجۇم قىلىشتىن باشقا ئامال يوق–ئهنسىرىگهن غېنى، 

 بىلهن سوالقخانىنى بىر قاتار يورىتىپ، يېتىشقانالرنى چېرىغىروجهكنى ئېچىپ، قول: كىرىشمىدى
ئهندى كۈزەتچىلهرنىڭ ئايىغى . ۇمۇمىي ساننى تۈگهللىدى، ئهتىمالىم، قايتىپ كېتىشتىساناپ ئ

دەتتى پۈتۈن » قاچانمۇ ئايىغى بېسىالر بۇ شۆلگهيلهرنىڭ«. بېسىلغىچه كۈتۈپ يېتىش كېرەك
موشۇ قىسقا  . قىلغان تىۋىشنى تىڭشاپ ياتقان غېنى» تىرىق«دىققىتىنى سهرىپ قىلىپ، سىرتتىكى 

ئهندى ئالدىراش . بىرەر سۈكۈناتى باسقاندەك بولدى. چه بىلىنىپ كهتتىيىلىڭ ئۈچۈن ۋاقىت ئۇن
 .كېرەك

چىقىشنى مهشىق قىلىۋالغان غېنى  بوشىتىلغان -سۈڭگۈچلهرنى تېشىپ، كىرىپ-كۆپلىگهن تۆشۈك
پهش دېگىچه قومىرىپ چىقاردىدە، باش پاتقىدەك كاما ئېچىپ، سىرتقا قارىغاندىن -خىشالرنى ھهش

ن، يهنه بىر نهچچه خىشنى قومىرىپ، تۆشۈكنى كهڭهيتتىدە، ئاۋال ئىككى قولىنى، ئاندىن كېيى
بېشىنى چىقىرىپ، تايغاندەك تىرەجهپ ئالغا سوزۇلدى ۋە مهشهقهتسىزال سىرتقا چىقىۋالدى، لېكىن 
پهمسىزىرەك قۇسهن تۆشۈككه كهپلىشىپ قالغاشقا ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ، پۇتلىرىنى تامغا تىرەپ، 

ئۇالرنىڭ باشتىكى مۆلچهرى . تۆرت خىش بىلهن قۇسهن بىللىال سۇغىرىلىپ چىقتى-ارتىۋېدى ئۈچت
 تام دەل ھاجهتخانىنىڭ مهيدانچىسىغا –ئۇالرنىڭ باشتىكى مۆلچهرى توغرا چىقتى . توغرا چىقتى

، ھاجهتخانىنى چوڭ ھويلىدىن بۆلۈپ تۇرىدىغان پاكاراق تامغا قولىنى قويدىدە. ئۇدۇل تېشىلىپتۇ
مۆشۈك دەرەققه ياماشقاندەك، چاققانلىق بىلهن دەس كۆتىرىلىپ چىققان غېنى قۇسهنگه قولىنى 

ئۇالر تامغا باغرىچه يېتىپ ئهتراپقا كۆز قۇالق سېلىپ بىر نهچچه دەقىقه . سوزۇپ ئۆزى تارتىۋالدى
 .تىڭشاپ يېتىشتى

 ئۆگۈزنى چۆرەدىتىپ ئاۋايال،. ئۆگۈزگه چىقىمىزدە كوچىغا كهينىمىزچه سىرىلىپ چۈشىمىز –
قات - دەپ ئاستا پىچىرالپ جېكىدى غېنى قۇسهنگه ۋە قاتمۇ–! تارتىلغان سىمغا ئىلىشىپ قالما
ئۇالر ئۆگۈزنى ئايلىنىپ كۈزەت قىلىدىغان چېرىكنىڭ نېرىقى باشقا . تارتىلغان سىمالرنى ئىما قىلدى

 :لىشىغايىراقكېتىشىنى پايالپ تۇرۇشتىدە، كۈزەتچى 
 دەپ زوڭزايدى غېنى ۋە قۇسهننى مۈرىسىگه ئېلىپ، ئۆگۈزگه چىقاردى، –! سسه، قۇسهمۈرەمنى دە –

ئۆزى ئۆگۈز گىرۋىگىگه ئىككى قولىنى قويۇپ، لىككىدە چىقتى ۋە كىچىك بالىنى كۆتهرگهندەك، 
.  دەپ كوچىنى ئىما قىلدى–، »ئاستا سىرىل«قۇسهننى سىمدىن ئاتىلدۇرۇپ كوچا تېمىغا تىكلىدى 

تلهر شۇنداق ئىلدام ۋە چهبدەسلىك بىلهن قىلىندىكى، چېرىك ئۆگۈزنىڭ بۇ بېشىغا تېخى موشۇ ھهرىكه
 :غېنى تىكهن سىم تارتىلغان تۈۋرۈكچىدىن ئارتىلىشىغا. يېتىپ ئۈلگىرەلمىگهن ئېدى

 . دېگهن تاۋۇش ئاڭالندى خىتايچه–كىم؟  –
ىن ئارتىلىپ، دۈمبىسىنى تامغا  ھېچ ھودۇقماي خىتايچه جاۋاپ قايتۇردىدە، ئۇچقاندەك سىمد–! بىز –
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دولىنى تامغا يېقىپ، سىرىلىپ چۈشۈشنى . ياققان ھالدا يهرگىچه سىرىلىپ چۈشتى غېنى
كېسهكتهك يهرگه پوكال چۈشكهشكه سول پۇتى قايرىلىپ كهتكهن ئېدى، -بىلمهيدىغان قۇسهن چالما

 :غېنى ئۇنى يۆلهشتۈرۈپ مېڭىشىغا ئۆگۈز گىرۋىگىگه يېتىپ كهلگهن چېرىك
 دەپ مىلتىغىنى شاراقالتتى، لېكىن غېنىالر ئۇڭغىچه زىندان تېمىغا يانداش تار كوچىغا –! توختا –

 ...كىرىپ ئۈلگهرگهشكه، ئېتىلغان مىلتىق ئوقى دوخمۇش تامغا تېگىپ، قۇرۇق توپا پۇقۇرىدى، خاالس
 

 ئون بىرىنچى باپ
 

 ...يهنه بهش يۈز قهدەم، بهش يۈزال
... نهچچه ئۆلۈم خهتهرلىرى-ھهسرەت، مۇدھىش زىندان ئازاپلىرى، نهچچه-هلهمالر چهككهن ئيىلئايالر، 

مانا، ئهندى بهش يۈز قهدەمچه ئهرزىمهس مۇساپىنى . ھهممىگه بهرداشلىق بهردى، تاقهت قىلدى، يهڭدى
بېسىپ ئۆتهلمىسه ئاقىۋەت شۇ بولغىنىمۇ؟ ئهجهل ئۇنى مهشهگىچه قوغالپ كهلدىمېكىنه؟ قېنى ئۇ 

كالىالرنى دەس كۆتىرىپ، قورام تاشالرنى ئىرغاتقان -قېنى ئۇ ئات! غهيرەت؟-ۈتۈلگهن كۈچۋۇجۇدىغا پ
 ..!توۋۋا، ھېالراقتىال ئۈچ كىشهننى موشۇ قولالر بىلهن تولغاپ، ئۈزۈپ تاشلىغان ئېدىغۇ! قارام كۈچلهر؟

اكا، كىچىك قوللىرىدا جان قالمىغان بىر ھالهتته پ- بوشاپ، پۇت ئۇستىخانلىرىى-ئۇستىخان ئۇنىڭ 
بالىنىڭ بويىدەكال، ئۆستهڭ قىرغىغىدىن ئارتىلىپ ئۆتهلمهي، ھالسىز ئولتىرىپ قالدى ۋە تهڭرىدىن 

 :مهدەت كۈتكهندەك ئاسمانغا تىكىلدى
 بۇ يهرگه ئهكېلىپ تاشلىغىچه، –نىدا قىلدى ئۇ چىن ئىخالس بىلهن، ! قۇدرىتىڭ ئۇلۇق، خۇدا –

 !اڭ بولماسمېدىئالىدىغان ئامانىتىڭنى زىنداندا ئالس
كهينىدىن ئېتىلغان مىلتىق ئاۋازلىرى تۈن كېچىنىڭ -زارىغا جاۋاپ بهرگهندەك، كهينى-ئۇنىڭ ناله

. بۇ، ئهلۋەتته، قاچقۇنالرنىڭ كهينىدىن ئېتىلغان تهھلىكه بهلگۈسى. تىنىق ھاۋاسىدا جاراڭالپ كهتتى
هن سىمالردىن ئارتىلىپ ئۆتكهن، كىشهنلهرنى پاچاقالپ قېلىن تامنى تېشىپ، مۇستهھكهم، ئىهاته تىك

شهھهر سېپىلىدىن سېرىلىپ چۈشكهن خهتهرلىك مهھبۇسنىڭ قېچىشى كىمنى تهشۋىشكه 
يىڭچىالرغا يهتكهن بۇ خهۋەر ھهممىنى ئاياق ئۆرە -سالمىسۇن؟ بىر سائاتنىڭ ئىچىدىال ليۇبىڭدى، لى

ىرىنى كۆرسىتىپ، ئاالمهتل-بېكهتلهرگىچه، مهھبۇسنىڭ بهلگۈ-ھهممه يودەنزە: تۇرغۇزغان
 .تېلېگراممىالر بېرىلگهن ئېدى

 : دېدى تىتىرەك ئاۋازدا قۇسهن ۋە–! چېرىكلهر... مىلتىق –
 ...كهل، غاينام، ماڭا يۆلهن –
 تىرەجهپ، –يېقىنغۇ، ئۆملهپ بولسىمۇ يېتهرمهن، ... ياق، سهن ئالدىمال چاتقاللىققا قاراپ ماڭىۋەر –

تۇرغان بالىدەك، بىر دەم دەڭسىلىپ تۇردىدە، پۇتلىرىنى ئۇ يېڭى دەم . ئورنىدىن تۇردى غېنى
بۇ قېتىممۇ ئۇنىڭ غهيرىتى غالىپ كهلدى، لېكىن . ئاران يۆتكهپ، قۇسهننىڭ كهينىدىن ماڭدى-ئاران

 .بهش يۈز قهدەمچه ئارىلىق بىر كۈنلۈك يولدىنمۇ ئېغىر مهشهقهت تۇيۇلدى ئۇنىڭغا
 .ىكهنلىك ئىچىگه بېكىنگهندىن كېيىن قۇسهن سورىدى قېلىن ئازغان ت–قارنىڭ قانداق؟  –
 ...سۇ، بولسېدى، سۇ –
 سۇ تېپىپ كېلهيمۇ؟ –

ئۇالر قاچقۇنالرنىڭ يېنىغىال . يېقىنال يهردە ئاتالرنىڭ دۇپۇرى، چېرىكلهرنىڭ ئاۋازلىرى ئاڭالندى
 .شۇندىال ئۆتهر يولغا يېقىن مۆكۈنگهنلىگىنى سهزدى غېنى. كېلىپ توختاشتى

 . پىچىرلىدى، بېغىرتاقتهك يهرگه چاپلىشىپ قۇسهن–اق ئارۋاق، ئارۋ –
ئهڭ بولمىغاندا . تىت بولدى غېنى- ئىچىدە تىت–كۆرۈپ قالسا ئهلهم قىلىدۇدە، بۇ مهجۇسىيلهر،  –

 .چۆرىسىنى سىيپاشتۇردى-تاش بىلهن بولسىمۇ ئۇرۇپ قاالي دېگهننى قىلىپ، ئۆپ
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 .كنىڭ ئىنجىقالپ تۇرۇپ چىڭقالغىنى ئاڭالندىئۈچ قهدەمچه ئارىلىقتا ئاتتىن چۈشكهن چېرى-ئىككى
 . ۋاقىرىدى باشلىغى، ئهتىمالىم، چېرىكنى ئالدىرىتىپ–!  بول، چاپسان–كوي -كوي –

. ئۇھ، يېنىك تىنىق ئېلىشتى، بىر نهچچه دەقىقه دېمىنى ئىچىگه سىڭىرىپ يېتىشقان ئىككى قاچقۇن
لىشىپ، يىراقئۇالر چېرىكلهر ! رى بولىدۇدەقاراڭغۇ تۈننىڭمۇ موشۇنداق پايدىسى تېگىدىغان پهيتلى
 . قويۇق چاتقاللىققا بېكىنىشتى–ئاتالرنىڭ دۈپۈرى بېسىلغاندىن كېيىن، ئورۇن يۆتكهشتى 

كېچىچه چاراقالپ . چولپان داكا بۇلۇتالر پهردىسىگه ئورالدى» قىزى«ئاسمان . ئالهم يورۇشقا باشلىدى
قۇياشنىڭ .  سۈبهى سادىق كۆتىرىلدى–چۈشكه باشلىدى يانغان يۇلتۇزالر بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى ئۆ

ئالتۇن چوچۇال زىياسى ئاسمان گۈمبىزىنى، قىرلىق تاغ چوققىلىرىنى پهرەڭدەك تاۋالپ، ئاندىن 
 .ھايات بېغىشلىدى. چوققىالر ۋە بېپايان داالنى نۇرغا چۆمدۈردى-ئىدىر

  قاچاندۇر ئاڭلىغان بۇ دانا تهبىر "ۇ كېسهل بولمايد–ھهر كۈنى قۇياشنىڭ چىقىشىنى كۆرگهن ئادەم "
تهسۋىرگه تىل يهتكۈسىز تاڭ مهنزىرىسى، قۇياشنىڭ ھاياتبهخش نۇرى . خىيالىدىن كهچتى غېنىنىڭ

» ياستۇق«ئۇ . ئۇنىڭ دىلىغا ئارام، مادارسىز تېنىغا روھىي قۇۋەت بېغىشالپ، كۆڭلى يورۇپ كهتتى
نى قۇچاقلىماقچىدەك قوللىرىنى كهڭ يېيىپ قىلغان ياپىالق تاشتىن بېشىنى كۆتهردى ۋە قۇياش

 قارسىلداپ ئورنىغا چۈشكهندەك بولدى  ئۇستىخانلىرىئۇنىڭ زەي زىنداندا يېتىپ بوشاشقان. كېرىلدى
  .روھى كۆتىرىلىپ، خوشاللىق تۇيغۇالرغا چۆمۈلگهندەك بولدى.  ئۆزىنى ئىنتايىن تېتىك سهزدى–
 "...قرۇ، قرۇ، قرۇ"

 ئۇنىڭ دەل بېشىدا قاينام ياسىغان تۇرنىالرنىڭ يهلپهڭ قاناتلىرى قۇياش –تى غېنى ئاسمانغا كۆز تىك
غېنى تۇرنىالر بىلهن قاينامغا . رەڭ چاقناپ، كۆزلهرنى قاماشتۇرۇپ، ھهۋەسنى قوزغاتتى-نۇرىدا رەڭمۇ

ر گۆزەل قۇشال. چۈشمهكچىدەك ئاسمانغا تهلپۈندى، ئۇالرغا نېمىلهرنىدۇر ھاۋاله قىلغاندەك پىچىرلىدى
سهپ ئالدىغا ئۆتۈپ، » سهردار«ئويۇنىنى تۈگىتىپ، غاز قانىتى شهكلىدە تىزىلىشتى ۋە » قاينام«

ئهسكهرلهر مىسالى تهرتىپلىك سهپ تارتقان تۇرنىالرنىڭ غاز قانات . مهنزىلگه قاراپ باشالپ ماڭدى
پال -ىپتهك غىليقرۇلىرىمۇ سۇسلىشىپ، ئاخىرى ئىنچىكه -لىشىپ، قرۇيىراقبارا -شهكلى بارا

بىر نهچچه نهپهس تۇرنىالر بىلهن باغلىغان رىشتى ئۈزۈلگهندەك . كۆرۈندىدە، كۆزدىن غايىپ بولدى
 .چوڭقۇر تىنىق ئالدى غېنى

شۇ سهبى ئانا كۆكسىنى دەسلهپ : ئۇ گويا سهبى ھاياتقا دەسلهپ كۆزىنى ئاچقاندەك تاڭ نۇرىنى كۆردى
 ...اندەك ھاياتقا كۆز ئاچتى، يېڭى قهدەم تاشلىدى قايتىدىن تۇغۇلغ–ئهمگهندەك قۇياش نۇرىنى ئهمدى 

 
*** 

 ئاق –قىرقىسى ئېتىگىدىكى چىغان » يوماسهن«ئۇالر شۇ كۈنى ئۈرۈمچىنىڭ غهربىي جهنۇبىي 
زىلىرى، تېرىلغۇ ڭلىرىنىڭ جادىهقانجهنۇپ تهرىپىدە ئۇيغۇر، تۇڭگان . چاتقاللىققا بېقىنىشكهن

قوزىالرنىڭ مهرەشلىرى، -ئهتىياز پهسلى بولغاشقا قوي. يهرلىرى تاكى نهنسهن تېغىغچه سوزۇلىدۇ
قايناق مهيىشهتنى . موزايالرنىڭ مهرەشلىرى، ئارىالپ ئاتالرنىڭ كىشنهشلىرى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ-كاال

قاچقۇن ئۈچۈن بۇ تونۇش، يېقىملىق ئاۋازالر ھاياتىي ئىشتىياقنى قوزغاپ -كىنىگهن ئىككى مهھبۇس
قوزىالرنىڭ مهرىشىنى ئاڭلىغاندا قۇسهن بېپهرۋا -قوي. جهلىپ قىالتتىھاياجانغا ساالتتى، ئۆزىگه 

ئولتىرالىسۇنمۇ؟ ئۇ ئۆرە تۇرۇپ، قارىماققا تهمشىلىۋېدى، غېنى ئۇنىڭ مۈرىسىدىن بېسىپ، ئورنىغا 
 .ئولتارغۇزدى

 – كېپه قوزا بولسارە، – دەپ تاڭلىيىنى قاقتى قۇسهن ۋە –ئهتتهڭ، ئوغۇز سۈتىنىڭ ئىرىمچىگى،  –
 .دېدى

 .قوزاڭدىنما ئاۋال ئات تېپىش كېرەك –
 .مانا، بۇ گېپىڭ جايىدا –
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 ! قۇتۇلدۇق دەۋە، قۇسه–ئات ئۈستىگه چىقتۇق،  –
ئات بىلهن ئوزۇقنى قهيهردىن، قانداق ئېلىشنى ۋە قايسى يولالر بىلهن مېڭىشنى مهسلىههتلىشىپ، 

جاھان -اندا بۇلۇتالر قويۇقلىشىپ، يهرئاسم. كهچ كىرگىچه قىمىر قىلىشماي ئۇخالشتى، ئارام ئېلىشتى
تۇرۇشلىرى، چاقى مايالنمىغان -كهچكهنلهرنىڭ مېڭىش-چوڭ يولدىن ئۆتكهن. قاراڭغۇالشتى

ئاستا بېسىلىپ، بىردىن ھايات -ھارۋۇالرنىڭ غىچىلداشلىرى ۋە ھارۋۇكهشلهرنىڭ قوپال تىللىرى ئاستا
 .ېپىۋالدىنهپىسى توختاپ قالغاندەك ئهتراپنى سۈكۈنات پهردىسى ي

 . ئورنىدىن دەس تۇردى غېنى–! يا، پىرى كامىلالر –
 . دېدى قۇسهن–! ئو، مۇقامبېت –

 :يېرىم سائاتچه مېڭىپ توختىغان غېنى. دىن نىجات تىلهپ يولغا چۈشتىھئىككىسى ئالال
 !سوقۇلۇپ ھالىمىزدىن ئوڭايال كېتىمىز، قۇسه-بۇ يولسىز چاتقاللىقتا ماڭساق قېقىلىپ –
 وشۇنداق ماڭىمىز دېگهندىڭغۇ؟ئۆزەڭ م –
ئات ياكى . بىزنى قوغالپ چىققانالر ھهرگىز پىيادە ماڭمايدۇ. چوڭ يولنى ياقىالپ ماڭىمىز –

 .ماشىنىنىڭ كېلىۋاتقانلىغىنى ئاڭالپ ئۆزىمىزنى چهتكه ئالىمىز
 .ئۆزەڭ بىل –

پ ئارام بىر كۈن ئۇخال. ئۇالر نهنسهن تېغى تهرەپكه كېتىدىغان يولنى ياقىالپ مېڭىشتى
. ئالغاشقىمېكىن غېنىنىڭ پۇتلىرى خېله جان كىرىپ، خېلىغىچه قۇسهننى يهتكۈزمهي ماڭدى

 .دوڭغۇل يهرلهردە پۇتلىرى تىتىرەپ، ئالمىشىپ كهتتى-شۇنداقتىمۇ ئۆڭغۇل
 دەپ سورىدى كىچىگىرەك –ۋۇ، يېنىپ، ئۆچۈپ تۇرغاندەك قىلغان يورۇقنى كۆردۈڭمۇ، قۇسهن؟ -ئه –

 .وختىغان غېنىدۆڭگه چىقىپ ت
 .كۆرۈۋاتىمهن، ماشىنىالرغۇ –
 .شۇ تهرەپكه ئۆتىمىز –
بۇ تاش .  داۋانچىڭ يولى ئېدى–چۈنكى كۆرسهتكهن تهرەپ ئۈرۈمچى !  ھهيران بولدى قۇسهن–نېمه؟  –

 تۇرپان، –يولنىڭ بىر  شېخى شهرقىي تۈركستاننىڭ غهربىي جهنۇبىي يهنه بىر شېخى شهرىققه 
 .انقۇمۇلالرغا سوزۇلىدىغ

. ھهر ئىككىلىمىز ئىلىلىق بولغاشقا بىزنى تۇرپان، توقسۇن تهرەپلهرگه قاچىدۇ دەپ ئويالشمايدۇ –
ئاندىن، راستلىغىمنى ئېيتسام، پۇتلىرىمنىڭ ئانچىال جېنى يوق، ئۇزۇن يولغا پىيادە مېڭىپ 

ھادۇق ئۈچ كۈن ئۇالنباي توقايلىغىغا بېكىنىپ، ياخشىراق -ئىككى. چىدالمايدىغان ئوخشايمهن
 .ئالمىسام بولمايدىغاندەك تۇرىدۇ

 ...مهن تۇتۇلسام مهيلى، سهن بىر ئامالالپ ئامان قالساڭ بولدى –
 تۆمۈر قهپهزنى يېرىپ چىققان خهڭزىلهر ئهندى قولغا چۈشهرمۇ، ھه؟! ھهي، قۇسه –

قايلىق قاراڭغۇ كېچىدە ماغدىرسىز ئادەمگه تو. ئهندى ئۇالر غهرىپكه ئهمهس، شهرىققه قاراپ ماڭدى
ئىچىدە ماڭماق ئاسانمۇ؟ ئۇالر بىردە يىلتىز پۇتاقلىرىغا، بىردە كېسىك كۆتهكلهرگه پۇتلىشىپ 

ئۇالر مۆلچهرلهنگهن مهنزىلگه ئۆملهپ بولسىمۇ، دومىالپ . ىقىالتتى، بىردە ئويمانغا دومىالپ كېتهتتىي
لغا چۈشۈشى چوقۇم، ئهگهر تاڭ ئاتقىچه ئارچىلىق غولغا يېتهلمىسه، قو. بولسىمۇ يېتىشى شهرت

خۇدا كۆرسهتمىسۇن، ئۆلۈمدىنمۇ ... گۇندىخانىنى، گۇندىپايالرنىڭ نېجىس تېلهتىنى قايتا كۆرۈش
 !ئېغىر ئازاپقۇ

ىش، پۇتالرغا تاش باغالپ قويغاندەك، سيول ئۇزارغانسىرى ماغدىر كېتىپ، ھهر قهدەمنى بې
 .ئېغىرالشماقتا، مۈشكۈللهشمهكته

 .ارتىشىپ ئولتىرىپ قالغان غېنى دېدى پهيلىرى ت–! قۇسه –
 نېمه بولدى غاينام؟ –
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 مونۇ سوغ شامالنىڭ ئۇرۇشىغا قارىغاندا – قۇسهننى يېنىغا ئولتارغۇزۇپ دېدى غېنى، –ئولتار،  –
ئارچىلىق غولغا يېتىپ . تاڭ ئېتىشىغا ئاز قالدى. سهييۇپوغا كېلىپ قاپتىمىز» شامال ئېغىزى«

 .بېرىشىمىزغا كۆزۈم يهتمهيدۇ
  ئاغرىپ قالمىغانسهن؟– چۆچۈپ كهتتى قۇسهن، –نېمه دېگىنىڭ غاينام؟  –
يېنىمدا پالتا بولىدىغان بولسا، راسا كېرەك چاغدا كارغا يارىمىغان مونۇ ئۆلۈك پۇتلىرىمنى  –

 .كارتتىدە كهسلهۋېتهتتىم
  دېدىدە، غېنىنىڭ كىشهنلهر زەخمىسى ۋە–! ىندى بولدۇڭمۇ، يوق گهپنى قىلمايئويباي،  –

قىيناقتىن كېيىن ئىششى تېخى يانمىغان پۇتلىرىنى مۈرىسىگه ئېلىپ، تۆۋەن سىرىشقا، ئۇگالشقا 
 .باشلىدى قۇسهن

بۇ ئۆلۈك پهتالرنى ئهيۋەشكه . بۇ تاقىرلىقتا پۇلتۇيۇپال كۆرۈنۈپ قالىمىز...  تاڭ سۈزۈلمهكتهئهنه –
 ...ڭمۇ تىرىك قۇتۇلسهن بولسا... كهلتۈرىمهن دەپ ئاۋارە بولماي، يولۇڭغا ماڭ، قۇسه

ھهسرەتتىن - قىلىۋاتقان قوللىرى، بهلكى پۈتۈن ۋۇجۇدى ئاچچىقج قۇسهننىڭ ماسسا–مه؟ -نې –
 .تىتىرەپ، ئاغزى سۆزگه كهلمهي قالدى

 ...بىرىمىز بولساقما ئامان قااليلى –
 ...ساڭا كهلگهن ئهجهل ئاۋال ماڭا كهلسۇن! ۇميئاغزىڭنى  –

ېرەك، خۇددى كىچىككىنه چۈمۈله زور چېكهتكىنى كۆتهرگهندەك، بىر  ئىزا كۈچىدىن بولسا ك–ئهلهم 
ھهمله بىلهن غېنىنى ئاياق ئۆرە قىلدى قۇسهن ۋە قولتۇقالپ ماڭدىيۇ، لېكىن غېنى ئاز ئېغىرلىقمۇ؟ 
قۇسهن زورۇققىنىدىن پۈتۈن بهدىنىدىن ھهتتا كۆز چاناقلىرىدىن ئاچچىق تهر چىقىپ، بۇ تهرلهر بىلهن 

ۈك ھارۋۇدا داۋان ئاشقان ئاتتهك يىتى بىلله چىقىپ كهتكهندەك، تېز ھالسىزلىنىشقا، قۇۋ-ئۇنىڭ كۈچ
زىندان ! الىس بولىدىغۇخلېكىن ئادەمنىڭ غهزەپ ئوتى، نومۇس كۈچى . ھاسىراشقا باشلىدى

دېگىنى ئۇنىڭ دىلىغا قاتتىق تهككهچكه قۇسهندە تهلۋىلهرچه غهيرەت » مېنى تاشالپ كهت«دوستىنىڭ 
پ چىن ئىخالسنىڭ نېمه ئېكهنلىگىنى كۆرسهتمهك بولغان ئېدىيۇ، ئهپسۇسكى، چامىدىن ئهلهڭگىله

 ...ىقىلدىيۈك بىلهن ئۇزۇنغا بارالماي يئوشۇق 
ھالىدىن تايغان ئىككى قاچقۇن تاقىرلىقتىكى پاكا . تاڭ سۈزۈلۈپ ئهتراپ يورۇشقا باشلىدى

  .شىۋاقلىقتا يېتىشتى
قۇسهن تېز ئۆملهپ، . الدا بوالرلىق جاي بارمېكىن، ئۆملهپ ماڭئهتراپقا قاراپ كهلگىنه، قۇسه، د –

ئهندى ئىككىسى . كېچىكمهي قايتىپ كېلىپ، يېقىنال يهردە كىچىك جىرا بارلىغىنى ئېيتتى
بهسلهشكهندەك ئىلدام ئۆمىلىشىپ، قىيان سۇ كهلگهندە يار ئالغان خېلىال چوڭقۇر جىراغا 

 .بېكىنىشتى
 نام؟ئاياقلىرىڭ ئاغرامدۇ، غاي –
 .ت ماڭغاندەك چىكىلداپ تۇرىدۇمىسا، باشقا ئهزايىم ساپساق، سائهسىڭىرىم تارتىشقىنى بول –
تېرىگه ئورىنىپ، ئىسسىق شوۋىدىن ئىچسهڭ ... قارا قوينىڭ تېرىسى بوالرمېدى! ئهتتهڭ –

 ...ۈگرەپ كېتهتتىڭيقوقاقلىرىڭ  تارقىلىپ، كىچىك بالىدەك 
ھهر ئىككىلىسى . ىن چۆچۈپ، شىڭتىيىشتى قاچقۇنالرتاڭڭىدە ئېتىلغان مىلتىق ئاۋازىد

بىرىنى -بهلكى، بىر. دېيىشتىيۇ، ئۈنلۈك ئېيتىشقا تىللىرى بارمىدى» تۇتۇلدۇق«كۆڭۈللىرىدە 
! ئۆلۈم خوۋپىنى ئىقرار قىلىش نهقهدەر ئېغىر ۋە دەھشهتلىگه. چۈشىنىدىغاندۇر ياكى ئاياشقاندۇر

مانا، ھازىر ئۇالر باستۇرۇپ . ا بهلگۈ بېرىپ مىلتىق ئاتتىئۇالرنى كۆرۈپ قالغان چېرىك باشقىالرغ
 :قاچقۇنالرنى قورشاۋغا ئېلىپ، مىلتىقلىرىنى تهڭلهپ تۇرۇپ. كېلىدۇ

... ئاھ، نهقهدەر سېسىق، نهقهدەر ھاقارەتلىك، زەھهرلىك تىلالش.  دەپ ۋاقىرىشىدۇ!"چىالي، زىۋازا"
خهپ، ... ئۆلۈم مىڭ، مىڭ ئهۋزەل! ش نهقهدەر مۇدھىشهقۇالقالرنى يېغىر قىلىۋەتكهن بۇ ھاقارەتنى ئاڭال



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 107

 ...مونۇ پۇتنىڭ كاساپىتى! خهپ
قۇسهنمۇ . ىغىپ دوگىالپ قويدىيچۆرىسىدىكى تاشالرنى -غېنى قارشىلىق كۆرسىتىش نىيىتىدە ئۆپ

خېله ۋاقىت ئۆتتى، :  چېرىكلهرنىڭ كېلىشىنى پايالپ يېتىشتى–گهپ قىلماي، شۇنداق قىلدى 
  .لېكىن ئادەمنىڭ ۋاقىرىشى ۋە كهينىدىنال يهنه مىلتىقنىڭ ئېتىلىشى ئاڭالندى. لمىدىچېرىكلهر كه

 قويچىالر قاراقۇيرۇق ئوالپ –ئۇ خاتاالشمىدى .  ۋاقىراۋەتتى خوشاللىغىدىن قۇسهن–! ئوچىالر
 .ۈرەتتىي

ىڭ شامالدا ھهر قانداق تىۋىش، ھهتتا شىۋاقالرن. بۈگۈنكى كۈن تۈنۈگۈنكىدىنمۇ تهشۋىشلىگىرەك بولدى
ئارامنىڭمۇ -شۇڭا ئۇيقا. لىڭشىشى، لهڭمهنتاختاقنىڭ ئىرغىشى ئۇالرغا ئادەم كېلىۋاتقاندەك تۇيۇالتتى

چاتقاللىقنى، دەم سوغ سۇالرنى كېچىپ، دەم ئۆملهپ -ئۇنىڭ ئۈستىگه دەم تىكهنلىك. مهزىسى بولمىدى
قىيىندىالرنىڭ زەخمىتى -ن تىكهنتۆرت ئاياقلىنىپ ماڭغاشقا تاپانالر، ئالىقانالر، تىزالرغا كىرگه

چۈنكى . لېكىن بۇ ئازاپقا ئۇالر ئانچىال پىسهڭ قىلىشمىدى. زىڭىلداپ، ئېچىشىپ، ئاغرىپ ئازاپالتتى
قانداقالرچه شۇنداق بولدى .  غېنىنىڭ سىڭىرلىرى تارتىشىپ، ماڭالماي قېلىشى ئېدى–چوڭ غهم 
ئېتىقاتىنى يهنه بىر -سېلىپ، ئۇنىڭ ئىمانكاساپهتمۇ؟  تهغدىر ئىالھى موشۇ ئازاپنى -ھه؟ كېسىر

تاقىرلىققا قوغالپ كهلدىمۇ؟ زىنداندىن قاچقان -قېتىم سىناپ كۆرمهكچىمۇ؟ ياكى ئهجهل موشۇ چۆل
كېچىسى شهھهر سېپىلىدىن كهينىچه سىرىلىپ چۈشكهندە سول پۇتىنىڭ پېيى زىقىلداپ 

الر زەي زىندانالردا يېتىپ يىلئۇزۇن . ۇربهلكى شۇ چاغدا پېيى سوزۇلۇپ كهتكهند. ئاغرىغاندەك بولغان
بهلكى ھۆل قوقاق چىرماۋالغاندۇر؟ ھهر ھالدا بېۋاقىت، ئىنتايىن ! تاپقان رېۋماتىزممۇ تېخى

 ...گۆش قىلىدىغان ھادىسه-كۆڭۈلسىز زەردە
 !مهم-مۆكۈنهكته يېتىشقان نېمه ئادەمدۇر بۇالر، مهم –

ئاۋازدىن مهڭدىگهندەك، ئىلتارغان پېتىچه قېچىپ چېقىلغان چۈشكهندەك، توساتتىن ئاڭالنغان بۇ 
 .قېلىشتى قاچقۇنالر

 !ۈرىسىلهريداالدا نېمه قىلىپ -ئاي –
 دېدى غېنى كهينىدە توپاقتهك ئىشت، –نېمه قىالتتۇق، ئاكىسى، مانا ئۆزەڭ كۆرۈپ تۇرۇپسهن،  –

مالغا كۆرە چومىغىنى ئىرغاي تاياققا يۆلىنىپ تۇرغان چاڭگا ساقال ئادەمگه تىكىلىپ ۋە ھهر ئېهتى
 .قولىغا ئالدى

چاڭگا ساقال غېنىنىڭ خېلىال پۇچۇلغان، لېكىن غهيرەت شىجائهت  چاقناپ تۇرغان چىرايىغا، 
 :كېلىشكهن بهستىگه زوقالنغاندەك قاراپ، دېدى

 ...بۇ تۇرقۇڭالرغا قارىغاندا –
 .زىنداندىن قاچتۇق –
 ناله قىلغاندەك، نېمىلهرنىدۇر ئوقۇشقا –يسهن، ئۇ كۈنلهرنى ھارام قىلغا! يا، پىر، يا، ھهزرەت –

 .باشلىدى چاڭگا ساقال
 . دېدى غېنى–ياخشىلىق قىلساڭمۇ، يانمانلىق قىلساڭمۇ بىز سېنىڭ قولۇڭدىكى ئادەم،  –
 دېدىدە، كهينىگه بۇرۇلۇپ، ئىلدام –! بۇ كۇپپارالرنىڭ زۇلۇمىدىن ساقلىغايسهن، خۇدا! دوۋۋا، دوۋۋا –

 .الكهتتى چاڭگا ساق
 ... ماڭا قويۇپ بهرسهڭ كانىيىدىن بوغاتتىم– ساقىلىنى ئهسهبىي ئوچۇملىدى قۇسهن، –! قاپ –
چاڭگا ساقالنىڭ ئىنساۋىنى تىلهشتىن . ئهندى قاچساقمۇ، مۆكسهكمۇ قۇتۇاللمايمىز! كۆرەڭلىمه –

 .باشقا چارەڭ يوق، دېدى غهمكىن ھالدا غېنى
ىچرە چاڭگا ساقالنىڭ چېرىكلهرنى باشالپ كېلىشىنى، ئىككىسى قانداقتۇر ئۈمۈتسىز بېپهرۋالىق ئ

ھهسرەت ئهكس -ئۇالرنىڭ پهرىشان قىياپهتلىرىدىن ئۆكۈنۈش. ئهجهلنى كۈتكهندەك كۈتۈپ ئولتىرىشتى
 .ئېتىپ تۇراتتى
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 بۇ قېتىم چاڭغا ساقالنىڭ ئاۋازىدىن قېرىنداشلىق تۇيغۇالر ئهكىس ئهتكهشكه، –بارمۇ سىلهر؟  –
 .ىڭ ئۆچۈشكه باشلىغان ئۈمۈت يۇلتۇزلىرى قايتىدىن چاقناپ كهتتىغېنى بىلهن قۇسهنن

 . خوشال جاۋاپ بهردى غېنى–بىز بار، ئاكىسى،  –
 –: ىپ غوجۇننى غېنىنىڭ ئالدىغا قويدى چاڭگا ساقال ۋەي دەپ –سىزلهرگه ئوزۇق ئهكهلدىم،  –

ېدىدە، جاۋاپمۇ كۈتمهي  د–قويالرنى قوتانغا كىرگۈزۈۋېتىپ، قاراڭغۇ چۈشكهندە كېلىمهن ئۆكهم، 
 . بۇ ئهتراپقا خىتاي لومودىالر كهلمهيدۇ، قورقماڭالر–كهينىگه قايتتى ۋە نهچچه قهدەم بېسىپ توختاپ، 

تۆرت تۇرپانچه پوم ناننىڭ ئىككىسىنى قولىغا ئېلىپ، كۆزلىرىگه : وجۇننىڭ ئاغزى ئېچىلدىخ
!  ئۆي نېنى ئۇنىڭغا توتىيا بولۇپ كهتكهندەھه،. قايتا پۇراپ، چوڭقۇر تىنىق ئالدى غېنى-سۈرتۈپ، قايتا

 .ىرىپ ئاغزىغا سالدىيقۇسهن بولسا مايلىق قوۋۇرغىنى 
وجۇننىڭ بىر بېشىدىن نان، گۆش، قۇرۇتقان تۇرپان ئۈزۈمى، قوغۇن قېقى، يهنه بىر بېشىدىن بىر خ

 .قاپاق سوغ ئهتكهن چاي، بىر قاپاق قېتىق، ئىككى ياغاچ چۆچهك چىقتى
 خوشاللىغىدىن –زىر يولۇقتى دەيدۇ، خىزىر مونۇ چاڭگا ساقالدىن ئوشۇق بولماس، ئادەملهر خى –

غايىپتهكال . داالدا مۇنچىلىك رىسقىنى كىم بېرىدۇ-دېمىسىمۇ ئاي. چېهرى ئېچىلىپ كهتتى غېنىنىڭ
 .بىر ئىش

قان . كقۇۋەتكه ئايالنسا كېرە-ئىچكىنى تهنگه سىڭىپ، كۈچ-كۆڭۈل خاتىرجهم چاغدىال ئادەمنىڭ يېگهن
زېرىن قاچقۇنالرغا -قېرىنداش يهتكۈزۈپ بهرگهن مىللىي تائامنى راھهتلىنىپ يېيىشكهن ئىككى ئاچ

خاتىرجهملىك ۋە توق تائام ئۇيقىغا مايىل . قايتىدىن جان كىرىپ، قۇۋەت پۈتۈلگهندەك بولدى
ىز توق  غهمس–ھادۇق يهتكهن قاچقۇنالر ئۈگدەشكه ۋە ئاخىرى قىڭغىيىشىپ ئۇيقىغا . قىلىدىغۇ

 .ئۇيقىغا پېتىشتى
. اتتىيغبۇ قېتىم ئۇالرنى غهم سېزىمى ئهمهس، چاڭگا ساقال سىلكىشتۈرۈپ ئاران دېگهندە ئو

مهلهخ بولۇپ ئۇخالشقان ئىككى دوستنىڭ ھادۇقلىرى چىقىپ، .  ئۇ بىر شىپالىق–تهشۋىشسىز ئۇيقا 
ن، ئىككى چاڭگا ساقال دىتى بارئادەم ئېكه. يېنىكلىشىپ قېلىشقان ئېدى-سهگىپ
لىرىدىن خالى قالماپتۇ؛ ئۇ يىتىق تىزلىرى، سۈرۈنگهن پۇتلىرى ئۇنىڭ كۆيقاچقۇننىڭ -مهھبۇس

 .ئىككى جۈپ شىرە چورۇق، ئىككى تېرە شالۋۇر ئالغاش كهپتۇ
 . دېدى بۇ نهرسىلهرنى كۆرۈپ مهمنۇن بولغان غېنى–خىزىر ئهمهسسهن، ئاكىسى؟  –
 .ئۆكهم ئېگهم خار قىلمىسۇن، دېسىله ھئالال –
 ئۆزەڭ كىم، ئاكىسى؟ –
 ...مهنما سىلهر ئوخشاش ئازاپ چهككهن بىر بهندە –

ئۇالر بىر نهپهستىال، بىر . قېرىنداشلىق تۇيغۇسى، ھهمنهپهسلىك سېزىمى قانچىلىك ئۇلۇق نهرسه
ئۇ . چاڭگا ساقال قېرى كۆرۈنگىنى بىلهن قىرىق ياشقا تېخى يهتمهپتۇ. قاراشتىال تىل تېپىشقاندى

ئۆمهرنىياز ئىسىملىك بۇ ئادەمنىڭمۇ ! دا دەردى يوق، غېمى يوق ئادەم تېپىلمىغى تهس ئېدىغۇزامان
ئۇنىڭ دادىسى سېيىت نىيازنى خوجىنىياز قوزغىلىڭىدا خىتاي . ئۆزىگه چۇشلۇق دەردى بار ئېدى

 »گۇمانلىق ئۇنسۇر«شىسهي ئهمهلدارلىرى -ئۆزىنى بولسا شىڭ. چېرىكلىرى بېگۇنا ئېتىپ تاشلىغان
ان باشلىق قوزغىالڭ كۆتهرگهن قازاقالرنى  سوالپ، ئاندىن ئالتايدا ئوسميىلدېگهن بانا بىلهن ئىككى 

ئۆمهرنىياز قان . باستۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن چېرىكلهر قاتارىدا، ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى سېپىگه قوشقان
ۇ يهر بۇ يهردە قېرىنداشلىرىغا قارىتىپ ئوق ئېتىشتىن باش تارتىپ، ئهسكهرلىكتىن قېچىپ، ئ

 خىتايغا ياللىنىپ، ماالي بولۇپ 1دىن بۇ يان خۇرجايىليوشۇرۇنۇپ، ئۆز يۇرتىغا بارالماي، ئالته 
  .بولۇۋاپتۇ» غازى«ئىسمىنىمۇ ئۆزگهرتىپ، . ئىشلىمهكته

 . دەپ ئۇھ تارتتى غېنى–ئاكا ئهمهس، دەرتمهن ئۇكام ئېكهنسهن،  –
قېيىنلىق بۇالق ناملىق غۆلىدىكى ئۆڭكۈرگه شۇ كېچىسى ئۆمهرنىيازنىڭ ياردىمى بىلهن 
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يورىماستىنال سېمىز قارا قوينى ئېشهككه ئارتىپ كهلگهن -تېخى تاڭ يورا. بېكىنىشتى غېنىالر
ىنىغا غېنىنىڭ ئىككى پۇتىنى ي-پهش دېگىچه ئۇنى سويۇپ، قېرىن-ئۆمهرنىياز قۇسهن بىلهن ھهش

 .ئۆزىنى چۈمكهپ ياتقۇزۇپ قويدىئوشۇققىچه چىالپ، ئىسسىق تېرىگه بېلىغىچه ئوراپ، 
 دېدى تۇرپانچه تهلهپپۇزدا ئۆمهرنىياز ۋە يىسا تاشالرنى تىزىپ، ئوچاق –خۇدا گۇندۇ، شىپالىق بېرۇر،  –

گۆش . ئۇڭغىچه قۇسهن پارچىالپ ئۈلگهرگهن گۆشلهرنى چېلهككه سېلىپ، ئوتقا ئاستى. ياساپ قالىدى
 .نى غېنىغا ئىچكۈزۈشكه باشلىدىبىر قايناپ، كۆۋۈكلىرى ئېلىنىپ، ئىسسىق شوۋ

 
 

_______________________ 
 .چىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئادەمدىهقان –خۇرجا  1
 

 دەپ زارالتتى –چىلىقىپ تهرسىله، قوقاق يهل بىلهن چىقىپ كېتىدۇ، . ئىچسىله، زورالپ ئىچسىله –
 .ئۆمهرنىياز، غېنىنىڭ ئاغزىغا چۆچهكنى تهڭلهپ

 زورلىمىساڭمۇ، ھېلىغۇ بىر چېلهك شوۋېكهن، ئون چېلهك بولسىمۇ ئىچكۈم بار شۇ ۋاي، قېرىنداش، –
ئۆمهرنىياز بولسا كېسهلنى پهرۋىش قىلغاندەك قۇمداپ .  دەتتى تهرلهشكه باشلىغان غېنى–تاپتا، 

. چېلهك ئىككى قېتىم قاينىدى. يېپىپ، چاپىنىنىڭ پاختىسىدا  قۇالقلىرىنى بهكىتىپ قويدى
شۇندىمۇ شوشاراپ كهتكهن پالۋان . ىدەك غېنىغا ئىچكىزدىيۇ، لېكىن گۆش بهرمىدىھهممىسىنى دېگ

. سوراپ يالۋۇرۇپ، قۇيرۇقنىڭ يېرىمىنى ئىككى يالماپ يۇرتىۋېتىپ، نهپسى قۇرۇتلىرىنى باستى
تهر .  چىلىققىدە  تهرلىگهن غېنى ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇيقىغا غهرىق بولدى ئۇستىخانلىرىغىچه-ئۇستىخان

 .بهدەندىن چىققان بۇسقا يېقىن كهلگىنى بولماتتىئارىالش 
 دەپ – خۇدا گۇندۇ، شىپالىق بولۇر، – دېدى ئۆمهرنىياز قۇسهنگه، –اتمىسىال، يغانغىچه ئويغئۆزى ئو –

ئهتىسى كهچته كېلىدىغانلىغىنى ۋە ئۆڭكۈردىن كۈندۈزى سىرتقا چىقماسلىقنى جېكىپ، قايتىپ 
 .كهتتى

تهنگه يېپىشقان دەرت كۆتىرىلىپ، . هك ئورنىدىن يېنىك تۇردى غېنىئهتىسى خۇددى ياراتقان ئاتت
شۇ تاپتا ئۆڭكۈرگه سىغمايدىغاندەك بىر قىياپهتكه . ئۇنىڭ روھى ئۈستۈن. كۆڭلى نۇردەك يورۇغان ئېدى

 .كىرگهن
 .بولمىسا ئۆزەڭنى تىرىك پۈركهۋېتىمهن! مېنىڭ نېسىۋىمنى بهرۇي، قازاق –
 . دېدى قۇسهن–مىساڭ مېنى قوشۇپ يهرسهن، توي. ئاۋال مونۇ گۆشنى يه –

 .ئىككىسى گويا ئوغا چىققان ئوچىالردەك خۇش كهيىپ ناشتا قىلىشتى
ئاڭالۋاتامسهن، بۇالقنىڭ شىقىراپ ئېقىشىنى؟ خۇددى جامىكام تهمبۈر چېلىۋاتقاندەك ئاڭلىنىدا  –

 . دەپ ئورنىدىن تۇردى غېنى–قۇالققا، 
 .هپ سىرتقا چىقما، شامالداپ قالىسهنتهرل. چاينى ئىسسىغىدا ئىچىۋال –
 دېدىدە ئۆڭكۈردىن ئىڭىشىپ، سىرتقا –ۈرىگىم قايناپ تۇرىدۇ، ي. ئهشۇ بۇالق سۈيىدىن ئىچكۈم بار –

  .چىقتى غېنى
ئاپرېل ئېيى بولسىمۇ، غىمسا . قۇياش ئىككى ئاغامچا بويى ئاسمانغا كۆتىرىلگهن. ھاۋا چايدەك ئوچۇق

غېنى تاش كامىرىدىن جىڭغىپ . بۇالق سۈيىمۇ سوغ ئهمهس. دىغول بولغاشقا ئىسسىق سېزىل
ن كۆرۈنۈپ تۇرغان بۇالق سۈيىدىن نهيئهچىقىۋاتقان سىماپتهك سۈزۈك، تېگىدىكى ئۇششاق تاشالر 

ئاندىن . ۈرىگى قانمىدى، ئهتىمالىم، ئىككى قولىنى تىرەپ، دۈمىچه يېتىپ ئىچتىي. ئوچۇمالپ ئىچتى
ى ھهيران قالدۇرۇپ، كىيىملىرىنى يهشتىدە، بۇالقتىن ھاسىل بولغان ئۇنى كۈزىتىپ تۇرغان قۇسهنن

 يېتىپ تۇرۇپ –ھودىشىپ تۇرغان سۇغا تىزىغىچه كىردى ۋە ئېقىنغا قارشى سۇنايلىنىپ ياتتى 
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 .ئاغزىنى ئاچقان پېتى سۇدىن سۈمىرىشكه باشلىدى
 .ۈگرەپ كهلدى قۇسهني –! نېمه قىلىۋاتىسهن، جىندى –

تېخى ھاۋا ئىلىماي تۇرۇپ سۇغا يالىڭاچ ! منىڭ مۈجهزىمۇ ئۆزگىچه بولىدېكهندەغهيرى تهبىىي ئادە
 !چۈشىۋېلىپ، ياتقىنىنى قارا

قارىغىنا، ئهۋۇ شىرغىپ ئېقىۋاتقان ئىككى بۇالقنىڭ بىرسى سوغ، . قورقما، قۇسه، توڭلىمايمهن –
قاراپ تۇرماي . شىپاۇيۇنساڭما يئىچسهڭما شىپا، .  بۇ ئارشاڭ سۈيى، شىپالىق سۇ–بىرسى قايناق 

 !سهنما چۈشه، پىشتتىن قۇتۇلىسهن
قۇسهن سۇغا چۈشمىدى غېنىنىڭ كىچىك بالىدەك قىلىقلىرىغا زوقى كهلگهندەك ئۇنىڭغا قاراپ، تاش 

   .ئۈستىدە ئولتاردى
 پۇراق غهيرى بولسا،چىۋېتكهنا بىلهن   قۇيرۇق ياغ ئۈچهي يوللىرىنى ئىرپئاخشامقى مايلىق شو

 . مهددىلهرنى سۈرۈپ چىقاردى–لىق قهۋزىيهت يىلۈرگه بولۇپ، نهچچه ئارشاڭ سۈيى س
 دەپ كىيىنىشكه باشلىدى سۇدىن چىقىپ غېنى، –! كۆزلىرىم يۇلتۇزدەك يورۇپ كهتتى، قۇسهن –

 !ئهندى غۇلجىغا پىيادە كېتهلهيمهن
 

*** 
 زاۋودتا سوۋېتلهر بۇ.  ئات زاۋودى بار بولىدىغان– كىلومېتر جهنۇپتاراق ماچاڭ 15-10ئۈرۈمچىدىن 

كۆلهمى ئانچه چوڭ . ئىتتىپاقىدىن كهلتۈرگهن نهسىللىك ئاتالر، بۇقىالر ۋە قوشقارالر ئۆستۈرۈلهتتى
غېنى بىلهن . بولمىسىمۇ، نهسىللهندۈرۈشنىڭ دەسلهپكى تهجرىبىلىرى موشۇ زاۋودتا باشالنغان ئېدى

ئۇالر بۇ . پ، پهيت كۈتمهكتهقۇسهن موشۇ ئات زاۋودنىڭ ئارقا تېمى كهينىدىكى گوداڭدا يېتى
ئۆمهرنىياز بۇ يهردە ئات زاۋودى بارلىغىنى  . قۇرۇلۇشىنى ئۆمهرنىيازدىن سوراۋالغان» ماچاڭنىڭ«

چۈنكى ھۆكۈمهت مېلىغا تېگىش خهتهرلىك ئېكهنلىگى، كۈزەتچىلهر . ئېيتىپ، ئۆزى پۇشايمان قىلدى
 ئهسكهرتىپ يالۋۇردىيۇ، لېكىن غېنى تۇيۇپ قالسا ئېتىپ تاشالشتىن يانمايدىغانلىغىنى غېنىغا

دەپ » شىسهينى مىنگهندەك بولىمهن- زالىم شىڭ–ئهشۇ ئاتالردىن بىرىگه مىنسهم «: دېگىنىدە تۇرۇپ
دەپ، ياخشى » خۇدا گۇندۇ، مهدەت بېرۇر«: غېنىنى بىر كۆرۈپال ئىخالس باغلىغان ئۆمهرنىياز. تۇرۇۋالدى

كهتتىلهرنىڭ ئايىغى بېسىلىشىنى، -شۇ تاپتا كهلدى. ېدىتىلهك تىلهپ، ئۇالرنى  ئۇزىتىپ قويغان ئ
شىسهي -ئاپرېل، ھۆكۈمهت ئۆزگىرىشى بولۇپ، شىڭ-12بۈگۈن . ئات باقارنىڭ ئۇخلىشىنى كۈتۈشمهكته

تهختكه مىنگهن بايرەم كۈنى بولغاشقا زاۋود بېناسىدىن خىتايچه مۇزىكا، ناخشا سادالىرى ياڭراپ، 
 :ىغىچه بېسىلمىدىچۇرىڭى خېل-ئادەملهرنىڭ ۋاراڭ

 تاقهتسىزلهنگهن غېنى  ئاستا –! مهجۈزلهر، توي ئوينىشىۋاتامدۇ يه؟-نېمه قىلىۋاتىدېكىنه بۇ ئهجۈز –
 :ئىڭىشىپ ئېگىز تامنىڭ يېنىغا بېرىشىغا، ئىچكىرىدىن

 : مۆشۈك مىياڭلىغاندەك ئاۋاز ئاڭالندى ۋە كهينىدىنال–! ئهمهيتى، مهمهيتى –
مهمهت بىلهن ئهمهت ئات باقارالر ياكى قارا خىزمهتچىلهر . ۋاپ ئاۋاز ئاڭالندى دېگهن جا– بار؟ –ياۋ  –

 ئۇيغۇرالر بولۇشى – خىتايالر، قارا خىزمهتچىلهر –چۈنكى مهمۇرىي خىزمهتچىلهر . ئېكهنلىگى ئېنىق
ئاتالر بېقىلىدىغان سىرىمدىن . غېنى تامغا يامىشىپ، قورا ئىچىگه سهپ سالدى.  قانۇنىي ھالهت

 ئىدارە بولسا –يورۇق -تۆر تهرەپتىكى ئۆيلهر يوپ.  ئادەم چىقىپ، چوڭ قاپقا تهرەپكه ماڭدىئىككى
ئهمهت بىلهن مهمهت تۆر . چېرىكلهر ياتىغى قاياقتا؟ ھويلىدا قۇراللىق چېرىك كۆرۈنمىدى. كېرەك

تهرەپتىكى ئۆينىڭ ئىشىگىنى ئېچىۋېدى ئۆي ئىچىدە چالۋاقاشقان خىتايالر بىر نېمه 
»  خوشاللىق–گاۋ شىڭ، گاۋ شىڭ «اتقانلىغى، ئۈستهل ئۈستىدىكى نهرسىلهر كۆرۈندى ۋە قىلىشىۋ

ئات زاۋودىنىڭ باشلىغى ئهمهت بىلهن مهمهتنى . دەپ ھاراق ئىچىپ ۋاقىراشقان ئاۋازالر ئېنىق ئاڭالندى
ئېگهرلىك ئات . باشالپ ئۆيدىن چىقتىدە، موم ياغاچقا باغالنغان ئاتنى كهلتۈرۈشكه بۇيرىدى
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ئىككى ئۇيغۇر زاۋود باشلىغىنى قولتۇغىدىن يۆلهپ ئاتقا مىندۈرۈپ، ئاندىن ئۆزلىرى . كهلتۈرۈلدى
 .ئاتالندى

 . دەپ كوماندا بهردى چاال مهس چاڭجاڭ–! كهتتۇق –
 .ئالدىدا ئهمهت، كهينىدە مهمهت، ئوتتۇرىدا چاڭجاڭ جاناپ قاپقىدىن چىقىپ كېتىشتى –
 بىز زىنداندىن قاچقىنى تۆرت –ىغا كهلتۈرۈپ پىچىرلىدى غېنى،  نېمىنىدۇر ياد–! توختا، توختا –

 قۇسه، – ئۇ ئالدىراش قۇسهننىڭ قېشىغا كهلدى، –! ئاپرېل، بايرام ئېكهندە-12بۈگۈن ... كۈن بولدى
 .ئىشىمىز ئوڭغا تارتتى

 !نېمه دېدىڭ؟ –
 .خىتايالر ھاراق ئىچىشىپ، بايرام قىلىۋاتىدۇ –
 قانداق بايرام؟ –

 !ېلچۇئاپر12 –
– ... 
 .ئهندى تام تېشىپ ئاۋارە بولمايمىز –
  قانداقچه؟ –
 .ئىنتىقامنى مهشهدىن باشاليمىز... قانداق بوالتتى، كۈزەتته تۇرغان چېرىكنى پىخ –
 ...باي-ئوي –

مهسلىههت بويىچه ئات ئېغىلىنىڭ تېمىنى تېشىپ، . ئۇ ئويلىنىپ قالدى. غېنى  جاۋاپ بهرمىدى
لېكىن ئات زاۋودىنىڭ خىزمهتچىلىرىنىڭ بايرام مۇناسىۋىتى بىلهن . ۇشقانئىككى ئات ئالماق بول

ھاراق ئىچىپ، ئويناۋاتقانلىغىنى، زاۋود باشلىغى ئىككى خىزمهتچىنى ئهگهشتۈرۈپ ئاتلىق چىقىپ 
پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، چوڭ قاپقا ۋە ئۆگۈز . كهتكهنلىگىنى كۆرگهن غېنىدا باشقا ئوي پهيدا بولدى

ئهگهر تۇيۇپ . ۈزەتچىلهرنى قۇرالسىزالندۇرۇپ، ئات قوتاندىن ئىككى ئاتنى ئېلىپ چىقىشئۈستىدىكى ك
ئىنتىقامنى مهشهدىن «ئۇنىڭ قۇسهنگه . قېلىشسا تارتىۋېلىنغان مىلتىقالرنى ئىشقا سېلىش

 :شۇ تاپتا ئاۋال قايسىسىنى باشالشنى جهزم قىلدىدە، قۇسهنگه. دېگىنى شۇ ئېدى» باشاليمىز
 .ىر ھهملىنى باشاليمىزقۇسه، ھاز –
 نېمه دېدىڭ؟ –
 قورقمايدىغانسهن؟. ھۇجۇمنى باشاليمىز دەيمهن –
 .قورققاق بولسام ساڭا يولداش بوالرمېدىم، ئوڭباغان سارت –
» ھهمله« دېدىدە، قۇسهنگه –ئهندى مهن دېگهننى قىلىسهن، . رەنجىش كهتمهيدۇ. رەنجىمه، قۇسه –

 .قىلىشنى ئېيتىپ بهردى
ئويۇنىنى ئويناۋاتقان » ماجاڭ«تا چوڭ قاپقا ۋە ئۆگۈزدە كۈزەتته تۇرۇشقان ئىككى چېرىك ۋە بۇ ۋاقىت –

ئىككى ئهر ئىككى ئايالدىن باشقا خىزمهتچى ۋە چېرىكلهر كهيپه سۈرۈپ ئۇيقىغا كېتىشكهن، ئات 
 .زاۋودىنىڭ ئىچى ئادەم يوقتهك جىمىپ قېلىشقان
رنى ئاغىزلىرىغا چىشلىشىپ، تامنىڭ دالدىسى بىلهن غېنى بىلهن قۇسهن ئۆمهرنىياز بهرگهن پىچاقال

ئهتراپقا . ىگىرمه قهدەمچه نېرىدا توختاشتىيئۆملهپ بېرىپ، چوڭ قاپقا ئالدىدىكى كۈزەت بۇتكىسىغا 
. كۈزەتچى ئۇخالپ قالدىمېكىن، بۇتكىدا ئادەم بارلىغى بىلىنمهتتى. جىتلىق- جىم–زەڭ قويۇشتى 

غېنى قهدەمچه ئارىلىق تاشالپ، ئۇنىڭ . بۇتكا تهرەپكه ئۆملهپ ماڭدىقۇسهن : غېنى بهش ئىشارە قىلدى
 :قۇسهن بۇتكىنىڭ ئىشىگى تهرەپكه يېقىنالشقاندا، ئۇنىڭ ئىچىدىن. كهينىدىن ئۆملىدى

. ئهتىمالىم قاراڭغۇدا قۇسهننى ئىشت دەپ قالسا كېرەك.  دېگهن ئاۋاز ئاڭالندى–! سېسىق قانجۇق –
ىپ چىقىشىغا بۇتكىنىڭ كهينىدىن يېتىپ كهلگهن غېنىنىڭ قۇالق چېرىك مىلتىغىنى ھهيۋە قىل

» ۋاي، جان-ئهيياۇ«ىقىلغان كۈزەتچى چېرىك يتۈۋىگه تهككهن مۇشىدا قالپاقتهك ئۇچۇپ بېرىپ ئېرىققا 
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 .دېيىشكىال ئۈلگىرەلىدى
ان پېتى غېنى بولسا دۈشمهنگه ئاتقان بىرىنچى مۇشىغا زوقالندىمۇ ياكى ھودۇقتىمۇ، مۇشتىمىغا قارىغ

 .تۇرۇپ قالدى
 :قۇسهن ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئاستا

 دېگهندىال ئېسىغا كېلىپ –ىدىن چىقىپ كهتتىغۇ دەيمهن، ھهي، مونۇ خىتاينىڭ جېنى ئارق –
  .كۈلدى

ئۇالر ھوسسىز ياتقان چېرىكنىڭ مىلتىغىنى ئىككى سىرىم التا ئوقداننى ئېلىشتىدە، چېرىكنىڭ التا 
ئولجا . قولىنى ماتاپ قويۇشتى- ئۇزۇن پايتىمىسىدا پۇت–پ، گوجه شاپكىسىدا ئاغزىنى كهپله

. مىلتىقنى سۆيدى غېنى، ئارمان قىلغان مىلتىقنى ئېگىز كۆتهرگهن پېتى چوڭ قاپقا تهرەپكه ماڭدى
غېنى قۇسهننى . ئۇالر يهنه تام ياقىلىشىپ، ئات ئېغىلى تهرەپكه ئۆتۈشتى. قاپقا ئىچىدىن ئېتىق ئېكهن

قۇسهن . ه بويالشتۇردىدە، ئىككى پۇتىنى ئىككى مۈرىسىگه ئېلىپ، كۆتىرىپ تۇردىيۆلهپ، ئۆگۈزگ
. چېرىكنىڭ قهيهردە تۇرغانلىغىنى بىلمهك بولۇپ قانچه زەڭ قويسىمۇ، ئادەم قارىسىنى بايقالمىدى

اتقىنى چۈشۈپ لىنى سېزىپ قېلىپ، چېرىكلهرنى ئويغكۈزەتچى نهگه كهتتى؟ قاپقا ئالدىدىكى ھهم
 .ئۇنداقتا ئوق چىقىرىپ تهھلىكه قوزغار ئېدىكهتتىمۇ؟ 

 ...مۈرىلىرىمنى ئېزىۋەتتىڭ، قاراتاش! بىر نهرسه بايقالىدىڭمۇي –
 .ئۆگۈزدە چېرىك يوقلىغىنى ئېيتتى. قۇسهن يهرگه چۈشتى

ئېغىرلىق .  دېدىدە، قۇسهننىڭ مۈرىسىنى دەسسهپ تامغا بويالشتى غېنى–مهن قاراپ كۆرەي،  –
قا قۇسهننىڭ مۈرىلىرى قارسىلداپ، سالماق كۈچىدە تىزلىرى تىتىرەپ، نىسبهت زور بولغاش

ھېچ نهرسىنى بايقالماي جېلى بولغان غېنى ئۆگۈزگه چىقماق بولۇشىغا . ئاران بهرداش قىلدى-ئاران
شۇ يورۇقتا . سهرەڭگىنىڭ يورۇغى بىر پارچه ئوت يالقۇنىدەك كۆرۈندى ئۇنىڭغا. ۋاللىدە ئوت چاقنىدى

غېنى يهرگه چۈشۈپ، قۇسهننى باشالپ . ورۇقچىغا يۆلىنىپ تۇرغان كۈزەتچىنى بايقالىدىپوتهيسىمان ق
كۈزەتچىنىڭ . ئىهاته تامنىڭ غهربى تهرىپىگه، كۈزەتچى تۇرغان قورۇقچىنىڭ ئاستىغا ئۆتۈشتى. ماڭدى

ۋاتىدۇ، نېمه قىلىش كېرەك؟ ۋاقىت ئۆتۈ. ئۇ يان، بۇ يان ماڭغان ئاياق تاۋۇشى ئوچۇق ئاڭلىنىپ تۇرۇپتۇ
ئالدىرىمىسا ئهمهت بىلهن مهمهت غوجايىنىنى  ئاپىرىۋېتىپ قايتىپ كېلىشى ياكى كۈزەت يۆتكىلىشى 

ياق، ياق شاۋقۇن ... قولدا مىلتىق بولغاندىكى ئۆگۈزدىكى چېرىكنى ئېتىۋەتسىچۇ. مۈمكىن
 .تاۋۇش چىقارماس كېرەك. كۆتىرىلىدۇ، بولمايدۇ

ئۇنىڭ ئۆگۈزدىن باش چىقىرىشى . ئۆگۈزگه كۆتىرىلدى غېنىقۇسهننى يهنه تامغا تىرەك قىلدىدە، 
كۈزەتچىنىڭ ئات ئېغىلنىڭ ئۇ بېشىغا بېرىپ قايتىپ كېلىشىگه توغرا كهلگهنلىكتىن دەرھال 

كۈزەتچى قورۇقچىغا  كېلىپ تۇردى . يېنىپ چۈشۈپ، تامغا چاپالشقان ھالدا قۇالق سېلىپ تۇردى
ئۇ يهنه تاماكا چېكهمدۇ ياكى سوغ شامالدىن قېچىپ قورۇقچا . ئهتىمالىم، ئاياق تاۋۇشى جىمىپ قالدى

غېنى قول ئىشارىسى بىلهن .  ئىش ئوڭغا تارتقىنى–ئهگهر قورۇقچىغا كىرسه . ئىچىگه كىرەمدۇ
ئېغىر بهست زەپتىدىن مۈرە سۆڭهكلىرى قاماپ كهتكهن بېچارە . قۇسهننى يهنه تامغا تىرەك قىلدى

هل قىلدى، ئهتىمالىم، بۇ قېتىم ئۆگۈزگه شىددەتلىك ككهختهش تهۋەب. نائىالج تامغا تىرەندىقۇسهن 
تۆرت قهدەم -ئۇنىڭ چىقىشىغا كۈزەتچىنىڭ قورۇقچىغا كېلىپ، قايتىپ ئۈچ. كۆتىرىلدى غېنى

مېڭىشى توغرا كهلگهشكه ئۇ تىۋىشنى ئاڭالپ، كهينىگه بۇرۇلدى ۋە لهڭڭىدە پهيدا بولغان ئېگىز 
قىدە ھودۇقۇپ تۇرۇپ قالدىدە، ئاندىن مۈرىسىدىكى مىلتىقنى قولىغا نهرسىنى كۆرۈشى بىلهن بىر دەق

ئېلىشىغا، مۆشۈك چاشقانغا ئېتىلغاندەك، ئىككى سهكرەپ يېتىپ بارغان غېنىنىڭ كۈچلۈك قوللىرى 
ئۇنىڭ بوينىنى ئامبۇردەك قىستى ۋە ئۆزىنى ھاۋاغا كۆتىرىپ، بىر باغ بېدىنى تاشلىغاندەك، ئات 

 .چوگاغا ئىرغىتىۋەتتى-ئهخلهتئېغىلى ئارقىسىدىكى 
ئېغىر ئهمگهكتىن كېيىن ھادۇغى چىققان ئادەمدەك ئۇھ تارتتى غېنى ۋە زورۇققاندىن ئهمهس، تهشۋىش 
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داپ چىققان تهر مونچاقلىرىنى ئالىقان كهينى بىلهن سىرىۋېتىپ، ىلژ ھاياجاندىن پېشانىسىدىكى بۇ–
 :ئۆگۈزدىن تۆۋەن ئىڭىشىپ، ئاستا

ىرنىڭ مۈرىسىدىكى مىلتىق بىلهن ئوقداننى ئالدە، قاپقا ئالدىغا بار، بول چاپسان، قۇسه، ئهۋۇ خىنز –
 . دېدى–

ئۇ ئهندى سېپىل قورغاننىنى ئىشغال قىلغان ئادەمدەك، ئىشهشلىك ھالدا مىلتىقنى بهتلهپ، 
كىچىك خانىالر ئالدىدىن -مهدرىسه ھوجرىلىرى سىياقى كىچىك. شوتىدىن چوڭ ھويلىغا چۈشتى

ئۇچىدا دەسسهپ مېڭىپ، المپا يورۇغى چۈشۈپ تۇرغان بۆلمىنىڭ دېرىزىسى يېنىغا كېلىپ، پۇتىنىڭ 
» ماجاڭ«قارشى ئولتىرىشىپ -ئىككى ئهر،  ئىككى ئايال قارىمۇ: يېنىچه تۇرۇپ، بۆلمه ئىچىگه قارىدى

ۇ ئالتىسى  ب–نوۋەت كۈتۈپ تۇرسا كېرەك، ئىككى ئهر ئويۇندىن كۆز ئۈزمهي قاراپ تۇرۇپتۇ . ئويناۋېتىپتۇ
قىمارغا شۇنچىلىك بېرىلىپ كېتىپتۇكى، ئات زاۋودىنىڭ ھهممه مېلىنى ھايداپ چىقىپ كهتسىمۇ 

قىلماق بولىدىيۇ، » چاشقان ئويۇنى-مۆشۈك«غېنى ئۈستىلهپ بېسىپ كىرىپ . قېتىغا كىرەر ئهمهس
غۇرنى ئاستا، ئۇ چوڭ قاپقىنىڭ يان ئىشىگىنى ئىچىدىن ئىلغان ئىل.  نېمىنىدۇر ئويالپ نېرى كهتتى

ئۇ ئوقدانالرنى چاپراس ئېسىپ، مىلتىقنى مۈرىگه .  قۇسهن كۈتۈپ تۇرغان ئېكهن–شاراقالتماي ئاچتى 
قۇسهننىڭ بۇ . غېنى بېئىختىيار كۈلۈۋەتتى.  التا شاپكىسىنى بېشىغا كىيىۋاپتۇڭئېلىپ، چېرىكنى

 نىمجان ياتقان چېرىكنى قىلىغى ئۇنىڭغا ئىلهام بولدى، ئهتىمالىم، ئۇ ئېرىق ئىچىدە تېخىچىال
 .يېشىندۈرۈپ، ئۈس كىيىمىنى قۇسهنگه كىيگۈزۈپ،  قايتىدىن ماتاپ قويۇشتى

 . دېدى غېنى قۇسهنگه–» چېرىگىم«، يۈر –
. ئىككىسى سوغ ئېقىن سۇغا چۈشكهن ئادەملهردەك، ئاۋايالپ بېسىپ، ئات ئېغىلى تهرەپكه مېڭىشتى

.  ئاندىن ئاتخانىنىڭ بىرىگه كىرىشتى– ئېغىلىغا ۈرۈش ئاتيچوڭ ھويلىنى كېسىپ ئۆتۈپ، ئىككى 
 ئاتخانىنى چېراغالرئالدى دەھلىزەسىمان توسۇقنىڭ ئىككى بېشىغا ئېسىپ قويۇلغان پىلىكلىك 

. ھهر بىر كاتهكچىدە بىر ئات ۋە ئاتنىڭ نامى يېزىلغان تاختا ئېسىقلىق. سۇس يورۇتۇپ تۇرۇپتۇ
چۆپ سالىدىغان كېچىلىك نوۋەتچى، - بۇ ئاتالرغا ئوت–اتىدۇ چهتتىكى بۇلۇڭدا تار كاتچىدا بىر ئادەم ي

غېنى ئهگىر بويۇن، .  غېنىالر ئاتخانىغا كىرىشىگه ئاتالر پۇرقۇشۇپ، ئاياقلىرىنى چاپچىشتى. ئهلۋەتته
سۈرەتتهك چىرايلىق ئارغىماقالرنىڭ نهچچىسىنىڭ ئالدىدا توختاپ، ھهۋەسلىنىپ قارىسىمۇ، ھېچ 

ئاخىرى نهسىللىك بولمىسىمۇ، . ەك ئۆتۈپ كهتكىنىگه قۇسهن ھهيران بولدىقايسىسىنى ياراتمىغاند
 ئهكسىدە چاقناپ تۇرغان چېراغبويى سوقما تامدەك ئېگىز، يولۋاس كۆكسىلىك، ئۇزۇن يال، كۆزلىرى 

دېگهندەك شىڭتىيىپ، قومۇچ قۇالقلىرىنى ئوينىتىپ تۇرغان ئاال ئاتتىن نېرى  » !يىگىتمېنى تالال «
 شۇ ئان مېهرى چۈشكهن غېنى ئاتنىڭ قويۇق كوكۇلىنى قايرىپ، پېشانىسىنى سىيپاپ، .ئۆتهلمىدى

. غېنى ئىشهشلىك توسۇقنى ئاچتى. ئات جاۋاۋەن يېنىك، خۇددى كۈلگهندەك كىشنىدى. يايلىنى تارىدى
 .قۇسهن بولسا يانداش تۇرغان تورۇق، قاشقا ئاتنى تاللىدى

 دېدى تام تهرەپكه قاراپ ياتقان ئادەم، –!  توڭاپ  كهتتىماھهجهپ...مهمىتهك، يېنىپ كهلدىڭما؟ ئېه –
 .ياستۇقتىن كۆتهرمهيال-بېشىنى ئېگهر

 . قىسقىال جاۋاپ قىلدى غېنى، ئاغزىنى قولىدا يېپىپ–! ھه –
 جاڭ چاڭجاڭ قايتىپ كهلدىما؟ –
 !ھه –
.  يهنه قارىدى ئۆرۈلدى ياتقان ئادەم ۋە كۆزلىرىگه ئىشهنمىگهندەك، ئۇگالپ–» ھه، ھه؟«نېمه  –

 . ۋاقىراۋەتتى ئۇ–! مىلتىق تهڭلىگهنلهنى كۆرۈپ، ۋاي، جان
  !ئۈنۈڭنى چىقارما، ھارام ئۆلۈسهن –
 ئاتباقار ئۇچقاندەك تۇرۇپ غېنىنىڭ –زىنداندا چىرىپ كېتىمهن، ئاتالرنى تىرىك بهرمهيمهن،  –

  .قولىغا ئېسىلدى
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ماق بولۇپ ياقىسىنى تۇتتىيۇ، پهيلىدىن  دەپ ئاتباقارنىڭ كانىيىدىن بوغ–! ئهستاخپۇرۇلال –
 . دېدى غېنى– خىتاي جاڭگۇدىلىرىڭدىن قورقساڭ، جۈرى، بىز بىلهن بىلله كهت، –قايتىپ، 

 باشقا يهردىن ئات تېپىلمىدىمۇ؟... ئۇششاق بالىلىرىم بار. ياق، ياق –
اپىرىپ كاتقا ياتقۇزدى  دېدىدە، ئاتباقارنى كىچىك بالىنى كۆتهرگهندەك، كۆتىرىپ ئ–! ۈرەكيتوشقان  –

بالىلىرىڭ بولمىسا .  ئهندى ساڭا خىتايالر تهگمهيدۇ–ۋە تامغا  ئېسىقلىق تۇرغان توشىندا ماتاۋەتتى، 
 . جېمىلىدى غېنى–سهن التاپۇشنى ئۆلتۈرۈۋەتكهن ياخشېدى، 

ىڭ ئىككى ئاتنى يېتهكلىشىپ، چوڭ قاپقا سىرتىغا چىققاندا بىر نهرسه ئېسىگه كهلگهن غېنى ئېتىن
ۇلۇپ يالمپا يېنىقلىق بۆلمىنىڭ ئىشىگىنى . چۇلۋۇرىنى قۇسهنگه تۇتقۇزۇپ، ئىچكىرى كىرىپ كهتتى

 :دېگىدەك ئېچىپ
تۆرت ئهر، ئىككى ئايال .  دەپ ۋاقىراپ مىلتىقنى تهڭلهپ، بوسۇغىدا تۇردى–! ئاينى زىۋازا لهيال –

غېنى شىنجاڭ . قىمىرلىسۇن نه ئۈن چىقارسۇن، نه –ئورۇنلىرىدا مۇردىدەك قېتىپال قېلىشتى 
شىسهي بىلهن بىر -ئازاپالپ، قىرغىن قىلىۋاتقان شىڭ-تاالپ، ئۇنى ئاز دەپ سوالپ-خهلقىنى بۇالپ

: دانى يار بهرمىدىژئۇرۇق مونۇ ئالته خىتايدىن ئىنتىقام ئالماق بولۇپ مىلتىغىنى تهڭلىدىيۇ، ۋى
ىغىشتۇرۇپ يغهز پۇلالرنى هئۈستىدىكى قئۇ ئۈستهل » ...قۇرالسىز ئادەملهرنى ئۆلتۈرۈش نامهرتلىك«

 . دەپ قويۇپ، چىقىپ كهتتى–!  ئاينى زىۋازا مهن بولىمهن–: قوينىغا سالدى ۋە
ئىككى قهيسهر ئاتلىنىپ، غۇلجا تهرەپكه قاراپ يول ئالغاندا، توخۇالر ئۇالرغا خهيىرلىك سهپهر، 

  .نىجاتلىق تىلىگهندەك چىلالشقان ئېدى
 

 ئون ئىككىنچى باپ
 

يىڭچى، ئۇنىڭغا بېرىلگهن - جامائهت بېخهتهرلىگى باشقارمىسىنىڭ باشلىغى لى–هن گهنلى چۇ گۇڭ
ئاتالمىش » ئاپرېل بايرىمى-12«ئۇ ھهتتا .  ۋاڭپاڭدىن خاتىرجهم ئهمهس–چهكسىز مهمۇرىي ھوقۇق 

تۈركۈم كېيىنكى كۈنلهردە ئىككى .   زپىرۈر، مۇھىم، مهخپىي ئىشالر بىلهن بهنت–بايرام كۈنلىرىدىمۇ 
» ۋەزىپه«ياسىي لىرىنى بىر تهرەپ قىلىشتهك چوڭ سىقاماققا ئېلىنغان ھهربىي خادىمالرنىڭ ئىش

ئۆلتۈرۈلگهن ۋە چۆللهردىكى ئهمگهك الگېرلىرىغا  ئهۋەتىلگهنلهر ھېساۋىغا .  ۈرۈپتۇيقاينىمىدا ئۈزۈپ 
ۆلچهرلهپ پىچىلغان ئاال م-الدىنزىندانالرنى تولتۇرغان يېڭى مهھبۇسالرنى سوراش،  ئۇالرغا ئ

» ئىقرار«كىيگۈزۈش، كۆنمىگهنلهرنى جىسمانىي قىيناش ئارقىلىق »  قالپاقالرنى«ياسىي سى
بۇ ئىشالرنى شىڭ . قىلدۇرۇش،  سۈنئىي جىنايهت ئويدۇرۇپ چىقىش ئاسان ئهمهس، ۋاقىت كېرەكته

ئۆزەڭ ئهشۇ  –» ! خۇدا كۆرسهتمىسۇن–الۇ تهننا «. دۈبهننىڭ دىتىغا سىققىدەك ئىشلهلمىسهڭ
يىڭچى ئىلگىرى نهق موشۇ ۋەزىپىدە ئولتارغان ئۈچ سابىق -لى... مهھبۇسالر قاتارىدىن ئورۇن ئالىسهن

يىڭچى ئۆزى قىيناپ -ئۇ ئۈچ ئهمهلدارنىڭ ئىككىسىنى لى! باشلىقنىڭ ئاقىۋېتى شۇنداق بولغانغۇ
 .ئۆلتۈرگهن، بىرى ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرۈۋالغان

ئۇ بهزىدە ھهممه ھوقۇق، ... رمىلهر نه ئۇيقا، نه ئارام بهرسۇنبۇ تهرىقه دەھشهتلىك كهچۈ
الرغا، ھېچ قانداق سىياسىي ماجرا يوق پىنهان يىراقئىمتىيازلىرىدىن بىر يولى كېچىپ، -ئهمهل

 ئۇنىڭ ئىختىيارى ،ئهمما. مىڭ رازى-كىنىۋېلىپ، ئاددىي، تهشۋىشسىز ھايات كهچۈرۈشكه مىڭجايغا بى
يىڭچىنىڭ قولى ئىشقا -لى... ىپسىز باغالنغاني پۇت، قوللىرى –ه كېتهلمهيدۇ ئۆزىدە ئهمهس، ھېچ نهگ

دېلوالرنى ئوقۇمايال ۋاراقداپ، خىيال -قات تىزىلغان ئهنزە-كهڭ ئۈستهل ئۈستىگه قات. بارمىدى
ئۇنىڭ كۆزلىرى يېڭىال كهلتۈرۈلگهن تېلېگراممىالرغا چۈشتىدە، خاالر خالىماس قولىغا . سۈرەتتى
 :ۇ تېلېگراممىالر ئۇنىڭ قولىنى چېقىۋالغاندەك ئۈستهل ئۈستىگه تاشالۋەتتىئالدىيۇ، ب

 پىچىرلىدى ۋە ئالدىراشلىق ئۈستهل قانىتىدىكى كنوپكىنى بېسىۋېدى، شۇ ئان ئىشىك – 1خۇندەن –
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 .يىڭچى، كرېسلوغا ئولتىرىپ- قىسقىال بۇيرۇق بهردى لى–!  ليۇ جهنسا–تۈۋىدە ئاديۇتانت پهيدا بولدى، 
ل قىلماي بودىغان چوشقىدەك گۈرەنلىرى قاتالشقان ليۇبىڭدى كىرىپ، باشلىغىنىڭ ئالدىدا تىك ھهيه
 .تۇردى

 .يىڭچى- ئۈستهل ئۈستىدىكى تېلېگراممىالرنى ئىما قىلدى لى–! ئوقۇپ كۆر –
 .ليۇبىڭدى تېلېگراممىنى ئوقۇۋېتىپ ئۈزى گۆشۈنه سىياقى تاتىرىپ كهتتى

 .بۇيرىدى لى قوپال –! ئوقى، ئۈنلۈك ئوقى –
 :ليۇبىڭدى ئاسما كېسىلى بار ئادەمدەك دېمى تۇتۇق ئوقۇشقا باشلىدى

چهكمهن ئارتىلغان -شىخو ناھىيهسىگه تهۋە چىگوۇشۇ ئۆتىڭىدە ھۆكۈمهتكه تېگىشلىك ماتا" –
چهكمهنلهرنى بۇالپ، ئهتراپتىكى -ئېشهكچىلهر كارۋىنىغا ئىككى ئاتلىق زىۋازا ھۇجۇم قىلىپ، ماتا

 ...ۋىچى پۇخراالرغا تارقىتىپ بېرىپ ئۆزلىرى قۇملۇققا كىرىپ كېتىشكهنچار-دىهقان
 !ئىككىنچىسىنى ئوقى –
ئۇنىڭ .  دەپ باشلىدىيۇ، دېمى سىقىلىپ، قاقىلىپ كهتتى ليۇبىڭدى–! ئىككى ئاتلىق زىۋازا" –

دوساقتهك كۆپۈك  مهڭزى ئېتىلىپ كېتىدىغاندەكال چىڭقىلىپ، كۆزلىرى كۆرۈنمهي قېلىۋېدى، 
ليۇبىڭدىنىڭ مهيدىسى سهي . يىڭچى كۈلۈۋېتىشكه تاسال قېلىپ، نهپرەتلهنگهندەك، تهتۈر قاراۋالدى-لى

دەڭجا تۇتماق » كۈل ئۆتهڭدىكى« ئىككى ئاتلىق قۇراللىق زىۋازىنى – قىلدى ، يگۇ-يقورىغاندەك، گا
 –» ...كه كهتكهن سارايۋەننى ئۆلتۈرۈپ، تاغ ئىچىگه، ئاچال داۋىنى تهرەپ–بولۇپ قوغلىغاندا دەڭجا 

غىراپ تهرلهپ كهتكهن ژئۇ بۇ. ليۇبىڭدى تاغ چوققىسىغا ئۆرلىگهندەك، ئاران شۇ يهرگىچه ئوقالىدى
 :ىركىنىپ تىكىلدى ۋە تهلهپچان ئاۋازدا سورىدىييىڭچى ئۇنىڭغا -لى. ئېدى

 سېنىڭچه بۇ ئىككى ئاتلىق كىملهر؟ –
 ...مۇنداق ئىشنى غېنىدىن بۆلهك –
 !نى؟-ئاي –

 .يىڭچىنىڭ كىندىگىدىن تېشىپ ئۆتكهندەك تولغىنىپ كهتتى ئۇ-ىم لىبۇ ئىس
. ئىككى چېرىكنى ئۆلتۈرۈپ، ئىككى ئاتنى ئېلىپ قاچتى. ئۈچ كىشهننى ئۈزۈپ، تۈرمىدىن قاچتى –

ۈرسۇنۇ، ئون بهش كۈندىن يھۆكۈمهتكه تېگىشلىك مالنى بۇالپ بىزگه سادىق دەڭجانى ئۆلتۈرۈپ ئازادە 
 ...م تۇتالمىسۇنبۇ يان ئۇنى ھېچ كى

_________________ 
 . بۇزۇق، ھارامزادە–خۇندەن  1
 

 گويا ليۇبىڭدى ئهيىپلىكتهك ئۇنىڭغا ئېالن كۆزىنى –دۇبهن جاناپلىرىغا نېمه دەيمىز ھه؟  –
 .يىڭچى-سانچىدى لى

 ...ئهسلىدە تۈرمىدە ئۇزۇنغا سوزماي، ئېتىپ تاشلىغان بولساق، بۇ ئاۋارىگهرچىلىك بولماس ئېدى –
 !ھېلىما ئېتىپ زېرىكمىدىققۇ –
يىڭچى بۇ سۆزنى ليۇبىڭدىنى سىنىماق ئۈچۈن قىلدىمۇ، سۆز ئۇختىسىغا كهلگهشكه ئاغزىدىن -لى

 .چىقىپ كهتتىمۇ، بىلگىنى بولمىغاشقا ليۇبىڭدى تىڭىرقاپ قالدى
هر ئۇ ئهگ.  ئاينى خهتهرلىك زىۋازا–يىڭچى ليۇبىڭدىدىن كۆز ئۈزمهي تۇرۇپ، - دېدى لى–ئاينى،  –

 .ئالته ئوغرىغا قوشۇلىدېكهن، ئويۇننى شۇندا كۆرىسهن«نىلقا تېغىدا پهيدا بولغان 
ياسىي مهككار بىلهن ئىنتايىن بۇ سى. خۇلقىنى ياخشى بىلىدۇ-ۈجهزيىڭچىنىڭ م-ليۇبىڭدى لى

، نى ئۆزەڭگه ئارتىپ قويۇشقاھھوشىيار مۇئامىله قىلمىسا، بىرەر ئېغىز  سۆزدىن پۇتاق چىقىرىپ، گۇنا
 ئىسالم دىنى ليۇبىڭدىگه تهكهببۇر خىتاي –مىللىتى تۇڭگان،  ئېتىقاتى . ئورىغا ئىشتىرىشكه ماھىر

: چوماقلىرى-شىسهي ۋە ئۇنىڭ قول-چوڭ مىللهتچىلهرنىڭ شىنجاڭدىكى باش ۋەكىلى شىڭ
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ئۆز فۇلىن قاتارلىقالر تامام ئىشهنمهسلىگى، پهقهت خىزمهت زۆرۈرىيىتى بىلهنال ئۇنى -يىڭچى، لى-لى
چۈنكى ئۇ كۆپ . سهپلىرىگه تارتىپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدىغانلىغىنى ليۇبىڭدى ياخشى بىلىدۇ

سىرلىق ئىشالرنىڭ بېۋاسىته ئىشتراكچىسى بولغان .  تىرىك شاھىدى–ئىشالرنىڭ قاتناشچىسى 
» قابىر چوقۇپ، ئون قاراش«شۇڭالشقا ئۇ ! كىشىنى قول ئىچىدە، تاپان ئاستىدا تۇتۇشقا تېگىشلىكته

 ... ئىش تامام، ۋەسساالم–قىلدىن قىيىق كهتتى . مهجبۇر
 .ھېچ كىم ھىمايه قىلمايدۇ» ئالته ئوغرىنى «– دېدى ئېهتىيات بىلهن ليۇبىڭدى، –مېنىڭچه،  –
 مهسىلهن؟ –
. ئالته ئوغرىنىڭ باشلىغى ئۆز ۋاقتىدا روسسىيهدىن قېچىپ كهلگهن پاتىخ دېگهن تاتار ئېمىش –

 ...چۇيدا قوڭالتاقالر-داقالغان بهشىمۇ ماي
مهدىنىدىن - سېنىڭچه بولغاندا مهككه–يىڭچى، -ۇقۇرى كۆتهردى لىي بېگىز قولىنى –! توختا –

 مهھهممهت پهيغهمبهر تىرىلىپ كېلىپ، ئوغرىالرغا باشلىق بولسا ئىناۋەتلىك بوالتتىمۇ؟
 كىم ئېتىۋارغا يدا سېتىقچى پاتىخنى ھېچهۈرگهن ميقالماقالر ئارىسىدا قىرچىلىق قىلىپ  –

ئۇ ھېمىشهم .  مۈجۈمهل جاۋاپ بهردى ليۇبىڭدى–چۇجاڭ جاناپلىرى، . ئالماس دېمهكچىمهندە
 .پىكىر بېرىدىغان» قۇيرۇقلۇق«موشۇنداق 

 پاتىخ دېگهننىڭ كهينىدە ئىناۋەتلىك كىشى ياكى كۈچ يوق دەپ ئېيتاالمسهن؟ –
 .كىن ئېيتىشقا جۈرئهت قىاللمايمهندەپ كهس» يوق«تاشقى ۋەزىيهت تۈپهيلى -ھازىرقى ئىچكى –
يىڭچى ۋە سهل ئويلىنىپ - دېدى لى– يېقىن پىكىر بهردىڭ ليۇ جهنساجاڭ، هتكهمانا، مانا ئهمهلىي –

ۇرنالالر ژ- خهلىق ئىچىگه تاشكهنت ۋە ئالمۇتىالردا نهشىر قىلىنىدىغان گېزىت–داۋام قىلدى، 
قات كىملهر تهرىپىدىن تارقىلىۋاتىدۇ، كىملهرنىڭ بۇ خهتهرلىك تهتۈر تهشۋى. تارقىلىدىغان بولۇۋالدى

ىسىنى ۋلېكىن نهق جىنايهتچىلهر ئۇ. ئىشى ئېكهنلىگىنى پهرەز قىلىش تهس ئهمهس
 .دېمهك، ھهرىكهتتىكى ئۇيۇم، تهشكىالت بارلىغى شۈبهىسىز! تاپالمايۋاتىمىزغۇ

ۋ جهريانىدا بۇ تېرگا-ر سوراققاماققا ئېلىنغان ياشالغۇلجا، چۆچهك، ئۈرۈمچى قاتارلىق شهھهرلهردە  –
ئىقرار . خىل ئۇيۇم ياكى پىكىرداشلىق تهشكىالتالرغا مۇناسىۋەتلىك ئېكهنلىگىنى ئىقرار قىلىشمىدى

 ...بولغانالرنىڭ ئاساسى يوق
 شىڭ دۇبهن – ۋاقىراۋەتتى بىردىن تېرىسىنى تهتۈر كىيگهن ئهمهلدار، –! ناچار ئىشلهۋاتىمىز، ناچار –

دەپ كۆرسهتمه بهرگهنلىگىنى »  بىز ئۈچۈن زور خهتهر–رداش ئۈچ كىشى بىرلهشسه پىكى«: جاناپلىرى
دېمهكچىمهنكى، سوۋېتپهرەس ئۇنسۇرالردىن، سوۋېت تهسىرىدىن . ھهر دەقىقه ئهستىن چىقارما

 خىتاپ قىلدى، جالالتالر –ئۆلكىمىزنى تازىالش بىزنىڭ كۈندىلىك، دايىملىق ۋەزىپىمىز، 
 .لى چۇجاڭ –ئوردىسىنىڭ باشلىغى 

 كۆرسهتمىسى ئۇالر ئۈچۈن قانۇن –شىسهينىڭ ھهر بىر سۆزى -داھىچاق بولۇۋالغان شىڭ
دەپ » سوۋېتپهرەسلهر«شۇ تاپتا . يىڭچى چۈشهندۈرمىسىمۇ ليۇبىڭدى ياخشى بىلىدۇ-ئېكهنلىگىنى لى

انلىرى ب قۇرمىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ئىلغار زىيالىالر، ياشالر، ستۇدېنتالر زىندان گرىپتارى، ئۆلۈم
لېكىن قانچه قىرمىسۇن، . بولۇۋاتقانلىغى ئۇنىڭ  كۆز ئالدىدىن، كىنو لېنتىسىدەك تىزىلىپ ئۆتتى

نېمىشكه شۇنداق؟ بۇ . كېمىمىدى، بهلكى كۆپهيمهكته» سوۋېتپهرەسلهر«تهقىپ ئاستىغا ئالمىسۇن 
ھېساپالنغان » ھېكمهت«بۇ . دايىملىق سوئال، باش قاتۇرىدىغان، ھهتتا تهھلىكىلىك سوئال

شىسهي چۈشهنمهيدۇ، چۈشهنسىمۇ -يىڭچى ۋە شىڭ-مهسىلىنىڭ تۈپ ماھىيىتىنى ليۇبىڭدى، لى
ئۆزىنىڭكىنى راست قىلماق . خىتاي ئهمهلدارلىرىغا خاس جاھىللىق بىلهن چۈشهنگۈسى كهلمهيدۇ

 .زوراۋانلىققا تايىنىدۇ-ئۈچۈن زورلۇق
غا سوزۇلغان ئىچكىي مۇالھىزىلهردىن كېيىن لى،  دېدى خېله ئۇزۇن–ئىلى، ئۇنىڭ مهركىزى غۇلجا  –
سوۋېتكه چېتىالش، .  پارتالش ئالدىدا تۇرغانلىغىنى تهكىتلىمىسهمما، سېنىڭ خهۋىرىڭ بار–
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شارائىتىنى، خهلقىنى ياخشى بىلىدىغان -هدىسه بۇ رايوننىڭ شهرتھمۇرەككهپ، مېنىڭچه بولغاندا، 
سېنى ئىلىغا .  ئىشلىشى ئىنتايىن زۆرۈر بولۇۋاتىدۇسهن كهبى تهجرىبىلىك كىشىلهر غۇلجىدا تۇرۇپ

سهن شىڭ دۇبهننىڭ ھوقۇقلۇق ۋەكىلى سۈپىتىدە ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ھهربىي . ئهۋەتمهكچىمىز
 .مهمۇرىي ئىشلىرىنى باشقۇرىسهن

 ...مهن، مهن –
اتىن باي«: لېكىن ئىچىدە. تتىي بولغانلىغىنى بىلگىنى بولماجىالليۇبىڭدىنىڭ نه خوشال، نه نائ

ھېمىشهم ئادەمنىڭ پىكرىنى تاسقايدىغان ... شۇنچه ئايالندۇرۇپ گهپ قىلغىچه توغرىسىنى ئېيتسىچۇ
 .تتىيدە» قىلىغى باردە بۇ مهككارنىڭ

ياكى » ئىسالمچىالر«مهيلى ئۇ . غۇلجىدا قانداقتۇر تهشكىالت مهۋجۇت: تهكىتلهيمهن –
.  مۇستهقىلچىلهر–قى ھېساپتا ھهممىسى بولسۇن ئاخىر» ئۇيغۇرستانچىالر«، »رېسپۇبلىكىچىالر«

 قوزغىالڭ –دەپ خهلىق ئالدىدا ئۇالرنى كامسىتىۋاتقانالر بولسا » ئالته ئوغرى«ئهندى، بىز 
ئىككى قۇرالغا ئېگه بولغان ئاينى بۇ چاققىچه نهچچىسىنى . شتۇرغۇچىھه، ھه ئۇيۇ... شتۇرغۇچىالرئۇيۇ

ۋە » ئالته ئوغرى«دېمهك، تهشكىالت، . شى مهنتىقى ھالهتقوشۇلۇ» ئالته ئوغرىغا«يېنىغا توپالپ، ئهشۇ 
 .ۇمالمايمىزيئاينىنى بىر پۈتۈن ھېساپلىساق چوڭ خهتهر روي بېرىشىدىن كۆز 

 سوراق –. ئۇ ھهممىدىن ئاۋال غېنىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈردى.  ھارسىندى ليۇبىڭدى–شۇنداق،  –
ۈرىگى يتېنىنى سوغ شۈرشۈم قاپالپ، . لدىشىسهيگه بهرگهن جاۋاپلىرىغا ئېسىگه ئا-ئۈستىدە شىڭ
 .پوكۇلداپ كهتتى

بىرىگه -موشۇ ئۈچ خهتهرنى بىر. ۋە ئاينى» ئالته ئوغرى «–تهشكىالت : دىققهت مهركىزى –
بۇ ئىش پهقهت سېنىڭ قولۇڭدىن كېلىدۇ، ساڭا . يهككه دەپنه قىلىش الزىم-ئۇالشتۇرماستىن يهككه

  .ئىشىنىمىز
 . دېدى ئورنىدىن ھهربىيلهرچه تۇرۇپ ليۇبىڭدى–! ىرىشىمهنئىشهنچىنى ئاقالشقا ت –
 دەپ قېلىن پاپكىسىنى قولىغا ئالدى –شىسهي جاناپلىرىنىڭ ھوزۇرىدا بولىمىز، -ئهندى، شىڭ –
 .يىڭچى-لى

ئهتىسىال ) مۇخهممهر(شىسهيدىن قاتىالنه كۆرسهتمىلهرنى ئالغان مىللىي مۇرتهد ليۇبىڭدى -شىڭ
 .ىغا ئۇچۇپ كهتتىمهخسۇس سامولوتتا غۇلج

 
 ئون ئۈچىنچى باپ

  
نهپرىتى -سىتهمگه قارشى خهلىقنىڭ غهزەپ-الرنىڭ بېشىدا چېكىگه يهتكهن زۇلۇميىل - 1944

ئۇلغىيىپ، شهرقىي تۈركستاننىڭ ئۇ يهر، بۇ يهرلىرىدە خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشى مهخپىي 
مىن قۇراللىق قوزغىالڭغا زى-پارتالشقاچوڭ كۈنگه كهڭىيىپ، -تهشكىالت، گرۇپپىالر قۇرۇلۇپ، كۈندىن

ئازاتلىق «شۇ قارشىلىق كۆرسىتىشى تهشكىالتلىرىنىڭ  بىرى غۇلجىدىكى . ھازىرالنماقتا ئېدى
  .ئېدى» تهشكىالتى

تهبىقه ۋەكىللىرىدىن تهركىپ تاپقان بۇ تهشكىالت مۇئهييان نىزامنامىسى ۋە -ھهر سىنىپ
، گومىنداڭ ھاكىمىيىتىگه قارشى كۈرەش بىرلىك سهپ پروگراممىسى بار، پارتىيه بولمىسىمۇ

ئازاتلىق تهشكىالتىنىڭ رەھبهرلىك تهركىۋى . شهكلىدىكى پىكىرداشالر تهشكىالتى ئېدى
بايالر، زىمىندارالر، ئىلغار كۆز قاراشتىكى زىيالىالردىن ئىبارەت بولۇپ ئۇالرنى -ئاخۇنالر، سودىگهر-مولال

 خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنى ئانا ۋەتهندىن قوغالپ چىقىرىش،  ئۇ–بىرلهشتۈرگهن ئۇلۇق مهقسهت 
ئازاتلىق تهشكىالتىنىڭ سول قاناتقا مهنسۈپ  . ئهركىنلىككه يېتىشتىن ئىبارەت ئېدى-ئازاتلىق

ئهزالىرىدىن رەھىمجان سابىرىي، ئابدۇكېرىم ئابباسوۋ ۋە قاسىمجان قهمبهرىي ئۈچى خېلىدىن بېرى 
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 .جىددىي سۆھبهت ئۈستىدە
دېدى ھۆكۈمهت دائىرىلىرىدە ... تۇتۇش قىلدى» كېلىشى بىلهنال چوڭ تازىالشقا«ليۇبىڭدى،  –

تهرجىمانلىق ۋەزىپىنى ئۆتهيدىغان ۋە تهشكىالت پايدىسىغا مۇھىم ئىچكى مهخپىي مهلۇماتالرنى 
 .يهتكۈزۈپ تۇرىدىغان ياش ئابدۇكېرىم ئابباسوۋ

لهر توشۇپ كهتتى، يهنه قهيهرگه سواليدېكىنه بۇ تۈرمى-زىندان... دېمهك، يهنه ئاممىۋىي تهقىپ –
 . ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى رەھىمجان–! ۋەھشىلهر؟

قارىتىلىدىغانلىغى مهلۇم، » سوۋېتپهرەسلهرگه«بۇ قېتىمقى تازىالش كومپانىيهسىنىڭ تىغ ئۇچى  –
 . قوشۇمچه قىلدى ئابباسوۋ–

» مىللهتچى«، »نتۇركىست، پانىسالمىستپا«، »نگلىيه شپىئونىئه«، »ياپونىيه جاسۇسى«ئۆتمۈشته  –
دېگهن قالپاقنى توقۇپ » ئورۇسپهرەس«دېگهنگه ئوخشاش ئويدۇرمىالرنى توقۇپ، جازالىغان بولسا، ئهندى 

 يېتىپ، يېڭى قۇتۇلۇپ يىلئۇ زىنداندا ئالته .  دېدى قاسىمجان–چىقىپتۇدە بۇ مهككار شىڭ دۇبهن، 
 .ى ۋەھشىلىكلىرىنى ياخشى بىلهتتىچىققاشقا گومىنداڭچىالرنىڭ زىندانالردىك

ليۇبىڭدى مهن بىلهن سۆزلىشىپ، سۆز ئارا ئاسماقچىالپ سورىغىنىغا قارىغاندا غۇلجىدا ھۆكۈمهتكه  –
قارشى قانداقتۇر تهشكىالت ھهرىكهتته  ئېكهنلىگىنى ۋە بۇ تهشكىالت كهينىدە سوۋېتلىكلهر بارلىغىنى 

 تهشكىالتنى پاش قىلىش ۋە –ۇنىڭ ئاساسىي ۋەزىپىسى موشۇ نۇقتىدىن قارىغاندا ئ. پۇرىتىپ ئۆتتى
ھهرىكىتىنى باستۇرۇشتىن ئىبارەت » ئالته ئوغرى«ئۇنىڭغا باغلىق ھېساپالنغان نىلقا تېغىدىكى 

 . دېدى ئابباسوۋ–ئېكهنلىگىدە شۈبهه يوق، 
چۈن غۇلجىدا چوڭ بولغان، ئىلى ۋىاليىتىنىڭ شارائىتىنى ياخشى بىلىدىغان ليۇبىڭدى بىز ئۈ –

» سېپى ئۆزىدىن«... تاپقان ئادىمىنى قاراڭالر! شىسهي-ۋاي، مهككار شىڭ. ئىنتايىن خهتهرلىك
تهرەپتىن تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ  بىر –:  خىتاپ قىلدى قاسىمجان ۋە–! قىلماقچىدە بۇ ئىبلىس

ائىن ياسىي سهزگۈرلۈگى ۋە ھوشىيارلىغىنى ئاشۇرۇش  بىلهن بىلله ئىككىنچى تهرەپتىن مىللىي خس
ليۇبىڭدىنىڭ جىنائىي قىلمىشلىرىنى پاش قىلىدىغان تهشۋىقات ۋاراقالرنى يېزىپ خهلىق ئىچىگه 

  .تارتىشىمىز كېرەك
ۈرگۈزىدېكهن، ئۇ ھالدا كۆپلىگهن تايانچى يئىشىنى » تازىالش«ئهگهر ليۇبىڭدى زور  –

هرگه جىپسىلىشىپ، شۇنىڭ ئۈچۈن نىلقا تېغىدىكىل. كۈچلىرىمىزدىن ئايرىلىپ قېلىشىمىز مۈمكىن
 .غۇلجىدا قۇراللىق قوزغىالڭغا جىددىي تهييارلىق قىلىشىمىز كېرەك

شۇ پهيتته ئىچكى ۋە تاشقى ۋەزىيهت بىزنىڭ .  ئۇيغۇن، رەھىمجان ئاكاهتكهبۇ پىكرىڭىز ئهمهلىي –
كېسىل -غهرىپته گېرمانىيه فاشىستلىرى، شهرىقته ياپونىيه مىلىتارىستلىرى، ئۈزۈل: پايدىمىزغا

ئىچكى خىتايدا بولسا كومپارتىيه رەھبهرلىگىدىكى خهلىق ئازاتلىق .  مار بولۇش ئالدىدا تۇرۇپتۇ-ارت
بىز ھهم موشۇ ۋەزىيهتكه . كۈرىشىنىڭ دائىرىسى كهڭهيمهكته ۋە غهلىبه قىلىش ئالدىدا تۇرۇپتۇ

گىز مۇستهقىللىق تۇغىنى ئې-ماسلىشىپ،  موشۇ قواليلىق شارائىتتىن پايدىلىنىپ، ئازاتلىق
 ئهگىشىپ ماڭىدۇ، بىزنى ھىمايه قىلىدۇ، گهكۆتىرىپ چىقىدېكهنمىز تهۋرىنىپ تۇرغان خهلقىمىز بىز

ىگىرمه بهش ياشالردا بولسىمۇ، زېرەك ۋە ي دېدى شۇ كهمدە خىتايچه مهنبهلهردىن خهۋەردار، تېخى –
 .ناتىقلىغى بىلهن ياشالر ئارىسىدا ئىناۋىتى كۈچلۈك ئابباسوۋ

 – دېگهندەك، بىزما پهيتنى قولدىن بهرمهسلىگىمىز كېرەك، "دا سوقۇش كېرەكتۆمۈرنى قىزىغى"
كۈرە ۋە - غۇلجىدىكى تهشكىالت ئهزالىرىدىن سۈيدۈڭ–ئابباسوۋنىڭ پىكرىنى قۇۋەتلىدى رەھىمجان، 

چىلپهڭزە قاتارلىق ناھىيهلىك شهھهرلهردىكى پىكىرداشالرمۇ قۇرال كۆتىرىپ ئوچۇق مهيدانغا 
 .تى دېيىشمهكتهچىقىش ۋاقتى يهت

دېمهك، ئۇمۇمىي قوزغىالڭنى قاچان، قهيهردىن باشالش كېرەك، غۇلجىدىنمۇ ياكى نىلقىدىنمۇ؟  –
 دېدى –دېگهن مهسىله كۈن تهرتىۋىگه قويۇلۇشى ۋە بۇ ھهقته بىر قارارغا كېلىشىمىز كېرەك، 
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 .قاسىمجان قهمبهرىي
ىنى قۇرغۇچىالرنىڭ بىرى بولغان مهرىپهتچى، يېڭى زامان ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىڭ ھۇل-ئهدىپ

چه يىلئالته -قهمبهرىي خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ زۇلۇمىغا قارشى ھهرىكىتى ئۈچۈن بهش
تهشكىل ئېتىشته پائال » ئازاتلىق تهشكىالتىنى«قاماقتا يېتىپ، بوشىنىشى بىلهن 

  .قاتناشقۇچىالرنىڭ بىرى ئېدى
چقا قۇراللىق قوزغىالڭ مهسىلىسىنى ئازاتلىق ئۈچ پىكىرداشنىڭ پىكىر بىرلىگى ئوخشاش بولغا

تهشكىالتنىڭ رەھبهرلىك گرۇپپىسىدا مهخسۇس قاراشقا كېلىشىپ، باشقا مهسىلىلهر ئۈستىدە 
 .مهسلىههتلىرىنى داۋام قىلىشتى

.  سۆزىنى داۋام قىلدى–ليۇبىڭدىگه مۇناسىۋەتلىك يهنه بىر مهسىلىگه دىققهت بۆلۈشىمىز زۆرۈر،  –
شىسهي -شىڭ. ۇ يهرلىك مۆتىۋەر زاتالر بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه ھازىرلىق كۆرۈۋاتىدۇ ئ–. ئابباسوۋ

 .ئهۋەتكهن سوغىالرنى تاپشۇرارمىش» ھال سوراپ«نامىدىن 
 مۆتىۋەر زاتالرنى بىزگه، –...  ئالداش، ئېزىقتۇرۇش قارا بۇ مهككارنى–يهنه شۇ خىتايچه كونا سهنهم  –

 . ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى رەھىمجان–! ىدەقارشى قويماقچ» ئالته ئوغرىغا«
بۇ سۆھبهت ھازىرقى ۋاقىتتا ھۆكۈمهت ئالدىدا ئهڭ ئىناۋەتلىك ھېساپالنغان تهلئهت مۇسابايېۋنىڭ  –

 .ئۆيىدە، مېهماندارچىلىق دەستىخىنى ئۈستىدە ئۆتهرمىش
ه ئاپىرىپ  دۇنيانى ئۇيغۇرستاندا تېپىپ، تۈركىيهگ–زادى بۇ پۇل ! تهلئهت، يهنه شۇ تهلئهت –

 . غهزەپلهندى قاسىمجان قهمبهرىي–! خهشلهيدىغان مۇسابايېۋالردىن ھېچ سادا چىقمىدىدە
لېكىن غۇلجا، قهشقهرلهردىن يېڭىچه مهكتهپلهرنى سالغان، زامانىۋىي زاۋودالر . ئۇغۇ شۇنداق –

 كېرەك قۇرغان، تهرەققىيپهرۋەر مهرھۇم باۋدۇن باينى باشقا مۇسابايېۋالردىن پهرىقلىق قاراش
  .دېمهكچىمهن

تهلئهت مۇسابايېۋتىن پايدىالنغىنى بوالرمۇ، رەھىمجان ئاكا؟ چۈنكى سىزنىڭ ئۇنىڭ بىلهن شهخسىي 
 . سورىدى ئابباسوۋ–مۇناسىۋىتىڭىز بولىدىغانغۇ، 

 . پاراغهت– راھهت – پۇل، غايىسى –تهلئهتنىڭ دوستى  –
 تهلئهتتهك، ئۇمۇمهن، شۇ خىلدىكى –ان،  رەھىمجاننىڭ سۆزىنى قۇۋەتلىدى قاسىمج–! توپ توغرا –

ئۇنداق داغالالرغا يېقىنالشماسلىق ! بايۋەچچىلهردىن مىللهتكه پايدا تهگمهيدۇ ۋە تهككهن ئهمهس
 .كېرەك

مهن تهلئهتنى تهشكىالتىمىز سېپىگه جهلىپ قىلىش تهرەپدارى ئهمهسمهنۇ، لېكىن مۆرىتى  –
 .ۇش الزىملىغىنى قهيت قىلدىمكهلگهندە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى نهزەردە تۇت

تهلئهتتىن پايدا ئالىمىز دەپ زىيان تارتىپ، ئۇمۇمىي ئىشىمىزغا دەخىل قىلىپ قويۇشىمىزمۇ  –
ئۇنىڭدىن كۆرە، تهلئهتكه دوق قىلىش، ئۇنىڭ ليۇبىڭدى ۋە خىتاي .  ئهمهسيىراقئېهتىمالدىن 

 .سىنى چىتقا يېيىش كېرەكمهمۈرلىرى بىلهن مۇناسىۋىتىنى خهلىق ئالدىدا پاش قىلىپ، چاۋى
 .قاسىمجان قهمبهرىينىڭ كهسكىن پىكرىنى يولداشلىرى ماقۇللىدى

 دېدى تهشكىالت پائالىيىتىگه دائىر مهسىلىلهر توغرىلىق پىكىرلهشكهندىن كېيىن –ئهندى،  –
 . سىلهرگه بىر خۇش خهۋەر ئېيتماقچىمهن–جان، مرەھى

 .خوش، قېنى ئاڭاليلى –
 ...كلىك بولغان قهيسهر ئۈرۈمچى تۈرمىسىدىن قېچىپتۇبىز ئۈچۈن ئهڭ كېرە –
 كىم ئۇ؟ –
 !غېنى –
 ئۇنىڭ تهرىپىنى تۈرمىدە ياتقىنىمدا – ئورنىدىن قوزغىلىپ كهتتى قاسىمجان، –! غېنى؟ –

 .ئاڭلىغانمهن
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 . سورىدى ئابباسوۋ–ھازىر قهيهردېكهن؟  –
ئارئۆستهڭگه كېلىپ، قاسىم ئىككى كۈن بۇرۇن كېچىدە غېنى : قاسىم مىراپنىڭ ئېيتىشىچه –

 ...مىراپ بىلهن كۆرۈشكهن
 . تهشۋىشلهندى قاسىمجان–يهنه قولغا چۈشۈپ قالمىدى، ! ۈرۈپتۇدە؟يبۇ گهپچه غېنى موشۇ ئهتراپتا  –
 .تۈلۈك بېرىپتۇ-كېچهك، ئوزۇق-قاسىم مىراپ ئىككى ياراق ئات، كىيىم –
 نهگه بارارمىش؟ –
 .مېنىڭ بىلهن كۆرۈشىمهن دېگىدەك. نهگه بارارىنى ئېنىق ئېيتمىغان –
 .ئۇنى نهدىن بولسىمۇ تېپىپ، ئاگاھالندۇرىشىمىز كېرەك –

قاراباغ تهرەپنى، يهنه بىرى چۇلۇقاي، -بىرى قاش: غېنىنى تېپىش ئۈچۈن ئىككى كىشى ئهۋەتتىم
 .بۈلۈكهي تهرەپلهرنى ئىزدىمهكچى

بىرىگه مهنىلىك -اش بىرئۈچ پىكىرد. سۆھبهتنى ئىشىكنىڭ شهرتلىك چېكىلىشى بۆلۈۋەتتى
قارىشىۋېلىشتىدە، ئېهتىياتهن تهييارالپ قويغان قهدەھلهرگه شاراپ قۇيۇشتى ۋە قهمبهرىي بىلهن 

ئۇنىڭ . ئابباسوۋ ئىككىسى شاخماتقا تۇتۇش قىلىشتىدە، سابىرىي چىقىپ، كېچىكمهي يېنىپ كىردى
 .كۈلۈمسىرىشىدىن ياخشى خهۋەر ئاڭلىغانلىغى ئهكس ئېتىپ تۇراتتى

 . ئالدىراش سورىدى ئابباسوۋ–ياخشىلىق بارمۇ نېمه، رەھىمجان ئاكا؟  –
 ... سۈيىنچه بېرىڭالر–خۇش خهۋەر،  –
 . دېدى قهمبهرىي–ئهرزىگىدەك بولسا بىر پۈتۈن ماتا بېرىمهن، ئاداش،  –

 كېيىنكى ۋاقىتالردا، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن مۇئامىلىنى ئۈزگهندىن كېيىن، گهزمال دېگهن كۆزگه
شهرقىي تۈركستاندىن كېلىدىغان - جهنۇبىي–سۈرتۈشكىمۇ تېپىلماتتى، ئالته شهھهردىن 

ماتا تاپالماي، بورىغا -چهكمهنمۇ ئىنتايىن قىس بولۇپ، ئادەملهر ئۆلگهندە كېپىنگه اليىق چاتا-ماتا
 .يۆگهپ كۆمگهن ھادىسلهر بولغان

 .هۋەرنى ئاڭاليلى، رەھىمجان ئاكاقېنى خۇش خ. بۇ ئات مىنگۈزگهندىمۇ ئارتۇق سۈيۈنچه بولدى –
  ...بىز سۆزىنى قىلغان غېنىدىن كىشى كهپتۇ –
 . تهڭال ئاۋاز قوشتى ئابباسوۋ بىلهن قهمبهرىي–! نېمه؟ –
 .غېنى ئۆزى تاغ ئىچىگه مۆكۈنۈپ قۇسهن دېگهن يولدىشىنى ماڭا ئهۋەتىپتۇ –
 قۇسهن، قازاق –لدى قهمبهرىي،  نېمىنىدۇر ئېسىگه ئالماق بو–توختا، -قۇسهن دېدىڭما، توختا –

تهرەتخانىنى تازىالش ۋاقتىدا . مهن ئۇنى ئۈرۈمچىدە بهشىنچى تۈرمىدە كۆرگهن، ئېسىمدە بار... يىگىت
. دەپ، نېرى كهتكهن» غاينام بىلهن«: دەپ سورىغىنىمدا ئۇ» كىملهر بىلهن ياتىسهن؟«: ئۇنىڭدىن

 .ئېهتىمال، شۇ بولۇشى كېرەك
ئۇنىڭ سۆزىدىن كېيىن ھهممىسىنىڭ ئۈزىنى گۇمان . تهخمىنلىدى ئابباسوۋ. بهلكى شۇدۇر، بهلكى –

كىم بىلىدۇ، تهجرىبىلىك جاسۇس ليۇبىڭدى ئۈچ پىكىرداشنىڭ . پهردىسى قاپلىغاندەك بولدى
ىغىلىشقانلىغىدىن خهۋەر تېپىپ، ھهقىقىي قۇسهن ئورنىدا باشقا بىر قازاقنى يرەھىمجاننىڭ ئۆيىدە 
شىسهينىڭ -رەھىمجان بىلهن غېنىنىڭ بۇرۇنقى مۇناسىۋىتىنى شىڭ. لغاندۇرئهۋەتىپ سىنىماق بو

. بهلكى قاسىمجاننىمۇ غېنىغا مۇناسىۋەتلىك دەپ گۇمان قىالر. جاسۇسلۇق ئورگانلىرى بىلمهي قاالمدۇ
ھهممىله يهردە، يامغۇردىن كېيىن يهر يېرىپ . چه بولغانيىلچۈنكى ئۇنىڭ زىنداندىن بوشانغىنىغا بىر 

ىغان مهدەكلهردەك، لىپپىدە پهيدا بولىدىغان جاسۇسالر ئازمۇ؟ ئادەمگه ئادەم گۇمانلىق چىقىد
دەپ كهلگهن ئادەمگه دەرھال ئىشىنىش » مهن غېنىنىڭ ئادىمى«قارايدىغان مۇدھىش زاماندا توساتتىن 

 .ساددىلىق بوالر
 ئۇالر تۆرت – رەھىمجان،  دېدى ئېغىر سۈكۈناتنى بۇزۇپ–دەپال تۇرىدۇ، » ئىشهن، ئىشهنگىن«كۆڭلۈم  –

 .كىشى، تۆرتىلىسىال قۇراللىق ئېكهن
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 . دېدى قهمبهرىي–ىڭمۇ ئىشهنگۈم كېلىۋاتىدۇ، نمې –
 سىنچىالپ – نىشاننى دېمهپتىمۇ؟ –ئۆتمۈشتىكى مۇناسىۋەتلهرنى ئهسلىتىدىغان بىرەر بهلگۈ  –

 .سورىدى ئابباسوۋ
. ئۈگهندىم دەپتۇ» خهنلهيلۈن« ئهمهس، ئون مهن زىنداندا بوش: ئېيتىپ قويسۇن» تۆشۈككه«جامى  –

الر ئىلگىرى، چۇلۇقايدىكى بهزمىدە يىل دەپ نهچچه –غېنى ئهستهرلىك گهپكه چېۋر بولىدىغان، 
 .ئېيتقانلىغىنى سۆزلهپ بهردى» خانلهيلۇننى«مهھهممهتجاننىڭ جامىكام ئالدىدا بهش 

  سىز ئۇنىڭغا سۆز قىلمىغانسىز؟–: ۋە ئويلىنىپ قالدى ئابباسوۋ –بۇ گهپنىڭ جېنى بار ئېكهن،  –
 .سۆزىنى ئاڭلىدىم، جاۋاپ بهرمىدىم –
 .بهلكىم كۆرسهم تونارمهن. رۇخسهت قىلساڭالر، مهن سۆزلىشىپ باقاي –
 .قانداقچه سۆزلىشىسىز؟ قهمبهرىيگه تىكىلدى ئابباسوۋ –
 .ئېمتىهان ئالىمهن –
چىۋىرلىرىنى ئېيتىپ -ته زىنداننىڭ ئىۋىرئهگهر ئۈرۈمچىدىكى ئال. راستىنال ئېمتىهان ئالىمهن –

ئېيتىپ بېرەلمهيدېكهن رەھىمجان ليۇبىڭدىگه خهۋەر بېرىپ، . بهرسه، دېمهك، قۇسهن بولۇپ چىقىدۇ
 . دەپ ئۆز پىكرىنى ئىسپاتلىدى قهمبهرىي–جاسۇسنى جاسۇسقا تۇتۇپ بېرىدۇ، 

جاڭزىسىدا رەھىمجان بىلهن شۇ كېچىسى شهھهرگه چېتىالش جايدىكى رەھىمجاننىڭ داچا ئورنىدىكى 
قۇسهن . قازاق قېرىنداشالر بىر كۆرگهننى ئۇنتىمايدىغۇ. ئالدى» ئېمتىهان«قهمبهرىي قۇسهندىن 

ئۈرۈمچىدىكى زىندانالرنىڭ كۆلهملىرىنى، سوراق ۋە قىيناش : ئهال دەرىجىدە ئۆتهلىدى» ئېمتىهاندىن«
 تهرىپىدىن قويۇلغان لهقهملىرىگىچه ئېيتىپ بېشهر گۇندىپايالرغا مهھبۇسالر-ئورۇنلىرىنى، ھهتتا بهد

 .بهردى
 يىلئالته -خۇسۇسهن، بهش. قۇسهننىڭ دېگهنلىرى تۈزۈپ چىققان ئويدۇرمىغا زادىال ئوخشىماتتى

قىلغان قهمبهرىينىڭ سوراقلىرىغا » ئىستىقامهت«تۈرمىدە يېتىپ، ھهممه گۇندىخانالرنى چاال قويماي 
 .همبهرىينى كۆرۈش بىلهنال تونۇغانلىغى كۆڭۈلنى تىندۇرغان ئېدىدۇدۇقلىماي جاۋاپ بهرگهنلىگى ۋە ق

 سهن بۇرۇن غۇلجىنى كۆرمىگهن بولساڭ، رەھىمجاننىڭ ئۆيىنى قانداق تاپتىڭ؟ –
 . كۈلۈمسىرىدى قۇسهن–غاينام ئېيتىپ بهرگهن،  –
 كۈلىسهنغۇ؟ –
كىچىك »  دەرۋازىنىئۈچ«ئاتنىڭ قاشقىسىدەك، چوڭ يولنىڭ قاق ئوتتۇرىسىدا قاقىيىپ تۇرغان  –

 .بالىمۇ تېپىپ كېلهر
 .ئۇيغۇرچىنى ياخشى بىلىدېكهنسهن –
 يهنه كۈلۈمسىرىدى –كىچىگىمدىن ئۇيغۇرالر بىلهن بىلله، . سۈيدۈڭ بايلىرىنىڭ قويىنى باققان –

 .قۇسهن مهغرۇرالنغاندەك
 نېمه سهۋەپتىن سوالندىڭ؟ –
 .ۇ دەيمهنبۇ زاماندا زىنداندا ياتمىغان ئهرنى تاپماق تهسق –

 .گهپ ئورنىغا چۇشكىنىگه سابىرىي بىلهن قهمبهرىي كۈلۈشتى
 سېنى تۇتۇپ بېرىشتىن قورقمىدىڭمۇ؟. زاماننىڭ خهتهرلىگىنى بىلىپ تۇرۇپ كهپسهن –
 سىلهردەك يۇرت مۆتىۋەرلىرى جاسۇسلۇق قىلسا بۇ دۇنيادا ياشاشنىڭ نېمه كېرىگى بار؟ –
  ئهۋەتتى؟سېنى غېنى نېمىلهرنى  بىلىپ كهل دەپ –
دېگهنلهر » ئالته ئوغرى«بىرىنچى، رەھىمجان ئامان بارمۇ، نېمه ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇ، ئىككىنچىسى  –

 .كىملهر، ئۇالرغا قوشۇلۇشقا بوالمدۇ؟ موشۇ ئىككى ئىشنى بىلىپ كهل دەپ ئهۋەتتى
سورىدى  –قوشۇالمسىلهر ياكى ئالته باتۇرغىمۇ؟ » ئالته ئوغرىغا«سىلهر، غېنى ئىككىڭالر،  –

  .قاسىمجان قهمبهرىي
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 .ئۇ ھهتتا رەنجىگهندەك تۈس ئالدى. بۇ قېتىم قۇسهن نېمه دېيىشىنى بىلهلمهي سهل تىڭىرقاپ قالدى
دەپ تهتۈر تهشۋىق قىلىۋاتقانالر ئوغرىالر ئهمهس، ئىسىيانكار » ئالته ئوغرى«خىتاي قاراقچىلىرى  –

 . دەپ چۈشهندۈردى رەھىمجان–باتۇرالر، 
غاينام قهيهردە بولسا . پۇچۇق ئاڭالپ، شۇالرغا قوشۇلۇشنى نىيهت قىلغان- چاغدا چاالاندىكىبىز زىند –
 . مهن شۇ يهردە–

 دېمهك، نىيىتىڭالر قهتئىي؟ –
 قهتئىي دېدى قۇسهن ۋە غېنى –ۈرمهس ئېدىم، ينىيهت چىڭ بولمىسا، بۇ يهردە سهندىلىپ . قىزىق –

 .سۆزلهپ بهردى» ھهملىلهرنى«نقى بىلهن بىرلىكته زىنداندىن قېچىشتىن بۇ يا
ئهندى رەھىمجان ساڭا بىرەر . غېنىنىڭ رەھىمجانغا بولغان ئىشهنچىسىنى، ھۆرمىتىنى ئېيتتىڭ –

  . جىددىي رەۋىشته سورىدى قهمبهرىي–تاپشۇرۇق بهرسه قانداق قارايسهن؟ 
ورنىدىن تۇردى  ئ–! مهنغۇ-ئويباي، يول كۆرسىتىدۇ، تاپشۇرۇق بېرىدۇ دەپ كېلىپ ئولتىرىپتى –

 .قۇسهن
غېنى .  ساڭا ئىشىنىمىز– قۇسهننىڭ مۈرىسىنى دوستالرچه پهپىلىدى رەھىمجان، –ئورتار، ئولتار،  –

بىزما غېنىنىڭ زىنداندىن . بىزگه ئىشهش باغالپ سېنى ئهۋەتكىنى ئىنتايىن ئهقىالنه ئىش بولدى
غالشنى نىيهت قىلغان ئېدۇق، مانا، ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋەت با. قاچقانلىغىنى ئاڭالپ خوشال بولدۇق

 .ئۆزەڭ كېلىپ، بىزنىڭ يولنى قىسقارتتىڭ
ۋە ئۇنىڭ پائالىيىتى توغرىلىق چۈشهنچه بهرگهندىن » ئازاتلىق تهشكىالتى«سابىرىي بىلهن قهمبهرىي 

بىلهن » ئالته باتۇر«شۇ كۈندىن ئېتىۋارەن غېنى ۋە . كېيىن شۇ كېچىسىال قۇسهننى يولغا سالدى
 .ان مۇناسىۋەتنى باغالپ تۇرىدىغان ۋاسىتىچىالرنىڭ بىرى قۇسهن ئېدىبولىدىغ

 
*** 

 
دېرىزە . ىتۋەتتىىنى پىلىكتهك ئىرسىم يامغۇر يهر كۆكس-ئۈچ كۈندىن بۇ يان توختىماي ياققان سىم

جامالىنى كۆرسىتىپال، قايتا يېپىۋالغان جانهن قىزالردەك، قېلىن -پهردىسىنى قىيا ئېچىپ، ھۆسنى
 قاتلىمىنى يېرىپ غىلپال كۆرۈنگهن قۇياش نۇرىدىن گىياالر بهرگىگه قونغان يامغۇر بۇلۇتالر

ساالالردىن شىرغىپ ئاققان يامغۇر سۈيى -ساي. قهترىلىرى خۇددى ماجاندەك پاقىراپ كېتىدۇ
كامالىنى كۈيلىگهندەك، -قوشۇلمىسىدىن ئۇلغايغان چوڭ غول سۈيى، باھار پهسلىنىڭ قۇدرەت

 .ن كۆتىرىپ ئاقىدۇئۆركهشلهپ، شاۋقۇ
ئاپتاپ چىقىپ قارلىق چوققىالر . تۆرتىنچى كۈنى بۇلۇتالر تارقىلىپ ھاۋا سۈپتهك ئېچىلدى

كتهك يالتىراپ، قارغايلىق غولالر، ئارچىلىق ئىدىرالر، ئوتالق تهكچىلهر يېشىل مهخمهلدەك نهيئه
گىياالر ئىللىق پۇراق -گۈلقۇياش تهپتىدە ئارچىالر ۋە . تاۋلىنىپ، تاغ ھۆسنى بېغۇبار تۈسكه كىردى

ئېه، دىلغا ئارام، تهنگه راھهت بېغىشاليدىغان تاغ . ئىپارغا تولدى-چېچىپ، تاغ ئىچى مۇشكى
غېنى گۆزەل قىزغا مهپتۇن بولغاندەك تاغا مهنزىرىسىدىن كۆز ئۈزمهي، تېلىقىپ ...مهنزىرىسى
يامغۇردا پاكىزە .  چۇشتىتوپىغاا ىلقژۈرگهن يبىردىن تاغ باغرىدا يايراپ -ئۇنىڭ كۆزلىرى. قارىماقتا

ئات جانىۋار تاققا زەپمۇ «. ۇيۇلغان ئاتالرنىڭ تۈكلىرى ئاپتاپتا ۋالىلداپ، كۆزلهرنى قاماشتۇرىدۇي
شۇ ئارىلىقتا ئۈيرىسىنى ئالدىغا سالغان مهخمهل قارا ئايغىر ئىككىنچى . پىچىرلىدى ئۇ» ...يارىشىدۇ

دېگهندەك كۈچلۈك كىشىنىۋېدى تاغ ئىچى »  ئهتراپ ماڭا تهۋەبۇ«: ئايغىر. قىرقا ئۈستىدە پهيدا بولدى
قارا ئايغىر ئۈيرىسىنى تۈگهللىگهندەك بىر ئايلىنىپ چىقتىدە، . مىلتىق ئاتقاندەك جاراڭالپ كهتتى

ئىشتىياقى . بايتالالرنى ئالدىغا سېلىپ، گۈكۈرەپ ئېقىۋاتقان غول سۈيى تهرەپكه سۈرۈپ كهتتى
 بىرىنچى قېتىم كۆرگهندەك، ئاتالر چاپچىپ سۇ ئىچىپ، يان باغرىغا ىنىژىلقا توپقوزغالغان غېنى 
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قولىدا قۇرۇق، ئات ئۈستىدە قۇرغۇي ئوخشاش چاققان ئولتارغان . يېيىلغىچه كۆز ئۈزمهي قاراپ تۇردى
جاراڭلىق ئۆلهن ساداسى .  قارىغايلىق بۆكتهرنى يانتۇالپ ئۆلهن ئېيتىپ كهلمهكتهيىگىتىلقىچى ژ

ىن گويا ئونلىغان ئۆلهڭچىلهر بىرىكىپ ئېيتقاندەك كۈچلۈك، ئهتراپ تىتىرىگهندەك، قىيا تاشالرد
 .ئهكىس سادا ھاسىل قىلدى
 قازاق خهلقىنى چىن دىلىدىن –تاققا يارىشىدىغان قازاق مهيىشىتىنى، . غېنى تاغنى ياخشى كۆرەتتى

تاغ ۋە . ناسىۋەتلىكئۇنىڭ ھاياتىنىڭ نىسپى تاغ بىلهن، تاغلىق دوستلىرى بىلهن مۇ. سۆيهتتى
. بۇ قېتىممۇ زىنداندىن قېچىپ، تاققا يوشۇرۇندى! تاغلىقالر ئۇنىڭغا نهچچه قېتىم پانا بولغانغۇ، ئاخىر

ئاز كۈن ئىچىدىال ئۇنىڭ . قازاق، قالماقالر كهڭ قوينىنى ئېچىپ، ئۇنى كۈتۈۋالدى: تاغلىق دوستلىرى
 ...ۋالقى بهقۇۋەت ئهكسىگه كهلدىجاراھهتلىرى، كۆڭۈل غهشلىگى سهللىمازا ساقىيىپ، ئا

زارغا تولغان ۋە ئهينى ۋاقىتتا مۇھهببهتنى كۈيلهيدىغان ئۆلىڭى پالۋاننىڭ -نىڭ مۇڭيىگىتىلقىچى ژ
ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا چولپان قىزنىڭ جانان چىنىدەك بېجىرىم .  ئېدىنتۇيغۇلىرىنى قوزغاۋەتكه-ھىس

چولپان ھايات «. ۈرىگى لوقۇلداپ كهتتىيېچىپ، سىماسى تىكلهندىدە، ئۆتمۈش خاتىرىلهر كۆڭلىدىن ك
بىر ئادەم سىلكىپ كۆتهرگهندەك ئورنىدىن دەس تۇرۇپ » ...بارمېكىن؟ ئهگهر ھايات بولسا كىمگه

 چېغىدىمۇ، خۇددى تېگى يوق قۇدۇقتهك قاراڭغۇ تۈنلهردە چولپاننى ئهسلهپ، ئۇنىڭ ىكىزىنداند. كهتتى
كۆز ئالدىغا كهلتۈرەتتىدە، تهلپۈنۈپ ئورنىدىن قوزغىالتتىيۇ، قوغۇنلۇقتا كۆرگهن جامالىنى خىيالهن 

قوش كىشهنلهر شاراقالپ كهتكهندە بهنت ئېكهنلىگىدىن، چولپانغا قولى يهتمهسلىگىدىن ئۆكۈنۈپ، ئاھ 
شۇ تاپتا قارىغاي . بۈگۈن ئۇنىڭ پۇتلىرى بهنت ئهمهس، ھاۋادىكى بۈركۈت مىسالى ئهركىن. ئۇراتتى

ۇرغان ئېگهرلهكلىك ئېتىنى مىنىپ، غۇلجىغا ئۇدۇل ئات چېپىپ كىرەلهيدۇ، ئىچىدە باغالقلىق ت
قۇسهننى . غالقتىن يهشتىيۇ، دەرھال ئاتالنمىدىائۇ ئىلدام بېرىپ ئېتىنى ب... چولپاننى تاپااليدۇ

 ... كهتسه ئىش بۇزۇلىدۇ–كۈتۈش كېرەك، قۇسهن كهلمىگىچه ئۇ ھېچ نهگه كېتهلمهيدۇ 
اغالپ قويۇپ، ئارچا شاخلىرى بىلهن دەستىلهنگهن ئورۇنغا سۇنايلىنىپ غېنى ئېتىنى قايتىدىن ب

ئۇنىڭ ئۇچقۇر خىياللىرى ھايات يولىنى قوغلىشىپ، . ياتتىدە، ئاسمانغا قادالغان پېتى خىيال سۈردى
شىي گادىرماشلىقتىن بىرەر خۇالسه ارىالپ چىقتىيۇ، لېكىن ئۆتمۈش مهئھهممه كهچمىشلىرىنى ئ

 .ن قاپاقالر يېپىلدىدە، ساپ ھاۋادىن مهس بولغاندەك، ئۇيقىغا كهتتىچىقىرالماي، ھارغى
قۇسهن دېگهن ۋاقىتتىن كېچىكىپ، چارۋا مالالر ئوتالقتىن قايتىپ،ئاۋۇل ئهتراپىدا كهچكى 

قۇسهننىڭ ئېلىپ كهلگهن خۇش خهۋىرىنى ئاڭالپ، . كاكۇنچىلىق باشالنغان چاغدا يېتىپ كهلدى
 ئۇ بۈگۈن كېچه –چۈشمهيال ئاتالندى -الماي قالغان غېنى قاراڭغۇ چۈشهخوشاللىغىدىن ئورنىدا ئولتىر
 .دېگهن مهنزىلگه يېتىشى كېرەك

 
 ئون تۆرتىنچى باپ

 
. قارارىنى تاپقان ئادەم قاراڭغۇدىن يورۇقلۇققا، تۇيۇق كوچىدىن تۈزۈك يولغا چىقىپ قالغاندەك بولىدۇ

ىۋارەن كۆز ئالدىدا نىجات يۇلتۇزى يورۇغاندەك رەھىمجان سابىرىي بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغاندىن ئېت
ئازاتلىق «ۋە » ئالته قهيسهر«. يېگانه ئهمهس-ئۇ ئهندى يهككه. ھىس قىلىشقا باشلىدى غېنى

مۇستهقىللىق -سېپىدىكى يۈزلىگهن سهپهرداشالر بىلهن بىر قاتاردا تۇرۇرپ ئازاتلىق» تهشكىالتى
ئۇ ئۆمۈر بويى موشۇ . شىپ، ۋەتهننى ئازات قىلىدۇياۋۇز دۈشمهنلهر بىلهن ئېلى. ئۈچۈن كۈرىشىدۇ

ئازاتلىق يولىنى ئىزدىگهن، كۆپ ۋاقىتالردا نېمه قىالرىنى بىلمهي گاڭگىرىغان ئهمهسمېدى؟ ئۇ 
ئۆتمۈشته نه جاپاالرنى چهكمىدى؟ مانا ئهندى ئۇنىڭ ئالدىدا بارىدىغان يولى ئېنىق، كۆزلىرى يۇلتۇزدەك 

 ئىزگۈ ئارمانالر چۇلغاپ، كۆز ئالدىدا –الىپ ئويالر، قهلبىنى بولسا غېنىنىڭ ۋۇجۇدىنى غ... روشهن
 .مامات ئۈچۈن كۈرەش جېڭگه تهلپۈنهتتى-شىددەتلىك جهڭلهر ئهلهڭگىلهپ، شۇ جهڭگه، ھايات
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ئۇنىڭ ئىنتىلىشىنى، مهنزىلگه تېزىراق يېتىشنى ئالدىراۋاتقانلىغىنى سهزگهندەك، ئاستىدىكى ئاال 
سىتىنى قچېچهن ئات ئېگىسىنىڭ مه. گه تهگمهي، ئۇچقاندەك ئىلدام كېلىۋاتىدۇئاتنىڭ ئاياقلىرى يهر

ئاال ئاتنى «: غېنىنىڭ تهرىپى بويىچه:  خهلىق ئۈچۈن يارالغاندە– غېنى ئۈچۈن، غېنى –ئات . بىلىدۇ
 كۈرەش يولى –ئاال ئاتقا مىندى .  ئامهت كهلدى–ئاال ئاتقا مىندى . »ئۇنىڭغا خىزىر يولۇقتۇرغان

 ...ئاال ئات كۆزلىگهن مهنزىلگه يهتكۈزەلهيدۇ. لدىئېچى
ئهتىسى بۈلۈكهي غولىغا يېتىپ كهلگهندە شىمالغا قاراپ مېڭىش ئورنىغا ئېتىنىڭ بېشىنى جهنۇپقا 
. بۇرىغان غېنى بۈك تاللىق ئىچىگه كىرگهندە توختاپ، يولداشلىرىنى ئاتتىن چۈشۈشكه ئىما قىلدى

 .نىڭ رايىچه بولۇشتىيولداشلىرى ھهيران قېلىشسىمۇ غېنى
بىر نهزەر - دەپ يولداشلىرىغا بىر–لهر قۇرۇق قول بارىمىزما؟ يىگىتبوي تۇرقىمىز بۇقىدەك  –

 .تاشلىدى غېنى
سۇ بويىدىكى چىمهنلىكته چازالىرىنى قۇرۇپ ئولتىرىشقان يولداشلىرى غېنىنىڭ نېمه دېمهكچى 

 .بىرىگه مهنىلىك قاراشتى-ا بىرئېكهنلىگىنى ياخشى پهرۋا قىاللماي، جاۋاپ بېرىش ئورنىغ
 .سهن، قۇسه، نۇراخۇن ئىككىڭالر ئۇالستايغا بېرىپ ئهھۋالنى ئۇقۇپ كېلىڭالر –
 . سورىدى قۇسهن–سهنچۇ؟  –
. سۆز قىلماي ئورنىدىن تۇردى غېنى- دېدىدە، ئارتۇق گهپ–مهن بۈلۈكهينى ئايلىنىپ چىقاي،  –

 ...يولداشلىرى ئۇنىڭ رايىچه بولۇشتى
 كۆكتاتلىققا سۇ ئېچىپ تۇرۇشىغا قورۇق تامدىن كىمدۇر بىرسى ئارتىلىپ چۈشكهندەك ھهجهرخان

ۈرگهن ئادەمنىڭ كىملىگىنى، نېمه قىلماقچى ئېكهنلىگىنى بايقىماق يكېچىدە تام ئاتالپ . قىلدى
بولغان ھهجهرخان دەرھال ئۆرۈكنى دالدىالپ، ھهر ئېهتىمالغا قارشى، كهتمهننى تۇتقان ھالدا ماراپ 

تام ئاتلىغان ئادەم زوڭزىيىپ ئولتىرىپ، باغ ئىچىگه سهپ سېلىپ قارىدىدە، مېۋە دەرەقلىرىنى . ردىتۇ
دېگهندەك ئهتراپىغا » خاتاالشمىغاندىمهن؟«. ئارىالپ ئۆتۈپ، كۆكتاتلىق سهيناغا كېلىپ توختىدى

 .قارىدى
ونۇغان ھهجهر قول غېنىنىڭ بهستىدىن ت.  دېگهن پېتى دالدىدىن چىقتى–! سهنمېدىڭ، پالۋىنىم –

ئۈچ قېتىم ئورنىدىن قوزغىدى ۋە -يېيىپ كهلگهن پېتى باتۇرنىڭ بېلىدىن قۇچاغالپ ئىككى
 .ىغالۋەتتىيخوشاللىغىنى باسالماي 

 . دېدى مېهرىۋان ئېقىدىدىن ھاياجانالنغان غېنى–! بېلىمنى ئۈزۈۋەتمه» ئېيىق«ئاستاراغۇي  –
 ماڭا قارىغىنا، سهنمۇ ئهمهسمۇ؟... ېكهنسېنىمۇ كۆرىدىغان كۈن بار ئ! ھيا، ئالال –

ئهلهمدىن -دەرت: خۇدا مۇڭدىشايلى-ۈرى ئىنىم، ئۆيگه كىرىپ ئاراميۈرى، ي –ھهجهرخان سايراپال كهتتى، 
 .ۈرەكلهر زەرداپ بولۇپ كهتتىي

موشۇ باغنىڭ بىر بۇلۇڭىدا ئولتىرىپ سۆلىشهيلى، . ئۆيگه كىرمهيلى. قولۇمنى قويۇۋەت. توختا –
  ...لىسهنغۇئۆزەڭ بى

غوجهك شاڭيۇ . زىنداندىن قاچقىنىڭنى ئاڭالپ بېشىمىز كۆككه يهتتى: بىلىمهن، بىلىمهن –
. ئوخشىغان دۈشمهنلىرىڭ چېرىكلهرنى ئهگهشتۈرۈپ بۇ ئهتراپنى قاسىرىۋېتىشتى

دېگهن سېنى ئىزدەپ » ئاقۋاش«يۈسۈپ .  يولۇڭغا قاراقلىق–ئۆڭگىلىرىڭنىڭ قۇالقلىرى دىڭ -ئاغىنه
 .ۇۈرىدي

 ئۇ مهشهدىمۇ؟! يۈسۈپ؟ –
 .مهنما بۈلۈكهيگه بۈگۈن كېلىشىم. باياراقتىال چۇلۇقاي  تهرەپكه كهتتى –

سۆزلىشه باغنىڭ بىر بۇلۇڭىدا  قويۇق ئۆسكهن ئهينۇلىالرنىڭ ئارىسىغا -ئىككىسى ئاستا سۆزلىشه
 .كېلىپ ئولتىرىشتى

 .ماڭا تهن سۆزۈڭ بولسا قىسقىچىال ئېيت. ئالدىراپ تۇرىمهن –
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راستىنى ئېيتسام ...ئېسهن-ئاكىلىرىڭما ئامان. قىزىڭ بىلهن ئوغلۇڭ بوي تارتىپ قېلىشتى –
 ...مهھهممهتجان ئاغىنهڭ بولسا سوالقتا. ھېساۋىدا تۇتۇپ تۇرىدۇ» گۆرە«سېنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى 

 .بۇ خهۋەرنى يهتكۈزگىنىگه خىجىل بولغان ھهجهرخان جىمىپ قالدى
 .قىسىلماي ئېيتىۋەر –
قاراباغنىڭ ھهممه ئهتراپىدا ھاكىم شاڭيۇ باشلىق پۇخراچه كىيىنگهن چېرىكلهر قاسرىشىپ -قاش –
 .ئۇ تهرەپكه ئۆتكۈچى بولما. ۈرىشىدۇي

ئۇنىڭ چولپان توغرىلىق . يهنىچۇ؟ سورىدى غېنى. بۇ گهپلهرنى قاسىم مىراپتىن ئاڭلىدىم –
 –. لپان توغرىلىق گهپ ئاچمىدىبىلگۈسى كېلهتتى ھهجهرمۇ غېنىنىڭ كۆڭلىدىكىنى بىلگهندەك چو

 :ئۇ گهپنى باشقا قىنغا سالماق بولۇپ مۇنداق دېدى. هسىنى ئېيتىشقا تىلى بارمىدىئچولپان پاجى
 .بىر ئوغۇل، بىر قىزى بار. سهن ئارا بولغان زەينهپ بىلهن باۋدۇن ئىككىسى قهۋەتال ئىناق تۇرۇشىدۇ –
 ئۇالر موشۇ بۇلۈكهيدىمۇ؟ –
 .كچىلىگى يامان ئهمهستىرى. ھه، مهشهدە –
 ئىنىڭ شېرىپخان توغرىلىق گهپ قىلمايسهنغۇ؟ –
  ...رىندىشىم-قې –

 .ىغالشقا باشلىدىي بۇقۇلداپ –ھهجهرخان ھهسرەتلىك پىغان چىقاردى 
شېرىپخان ئوغۇل باال قهيهردىن بولسا پۈتۈن . غهيرەتلىك ئېدىڭغۇ، بۇما ئۆتۈپ كېتهر. سهۋىر قىل –

 .چىقااليدۇ
 ...ئۇنى ئېتىۋېتىشتى... ايات ئهمهس، يوقئۇ، ئۇ ھ –
 توساتتىن چوقماق تهككهندەك بېشى ئايلىنىپ، كۆزلىرىگه قاراڭغۇلۇق تىقىلدى –! مه؟-نې –

لېكىن . بۇ دەھشهتلىك ئىبارىنى نهچچه قېتىم تهكرارلىدى ئىچىدە» ...ئېتىۋېتىشتى«. غېنىنىڭ
شىسهي -ى بار؟ جالالت شىڭسوراشنىڭ نېمه ھاجىت. ھهجهرخاندىن سهۋەۋىنى سورىمىدى

چېپىلغان ئادەملهر ئازمۇ؟ شېرىپخان بولسا شۇالرنىڭ -ھۆكۈمرانلىق قىلغان زاماندا بېهۆدە ئېتىلغان
شېرىپخاننىڭ ! نىڭ ئېتىلىپ كېتىشى ئهلهم قىلىدۇدەيىگىتخهپ، شېرىپخاندەك قىران ! بىرىدە

 يىليهتته -ولدى ۋە بۇنىڭدىن ئالتهپتى غېنىنىڭ كۆز ئالدىدا نامايان ب ئهباقۇۋەت، ئۇيۇل تاشتهك
 –ئىسسىق ياز كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ئىككى دوست : ه كۆڭلىدىن كهچتىئئىلگىرى بولغان  بىر ۋاقى

ئۇالر ئاتلىرىنى . غېنى بىلهن مهھهممهتجان كهچكى سالقىندا شهھهردىن ئۆيلىرىگه قايتىشتى
يار يۈزىگه كىرەردە ئالدىدىن بىر خۇدى. ۈرۈشىگه قويۇپ، يول بويى ناخشا ئېيتىشىپ كېلىشهتتىي

ئاتلىق چىقتىدە، ئۇالرغا ئىككى يۈز قهدەمچه قالغاندا توختاپ، يولنىڭ ئوتتۇرىسىدا توغرىسىغا 
بۇ كهملهردە غېنى پالۋاننىڭ ئالدىنى تورىغان كىم؟ ئون جېنى .  بۇ يول تورىغانلىق ئېدى–تۇرۇۋالدى 

ھېلى ئاناڭنى ! يولنى بوشات«: ئۇ نېرىدىنال. ۇتتىبار ئادەممېكىنه؟ شىر كهيپه غېنىنىڭ جۇدۇنى ت
 .ائاگاھالندۇردى غېنى»!ئاختامىدا كۆرسىتىمهن

ئىبارىسىنى پىسهڭ قىلمىغاندەك قهيىت » پالۋان« دېدى –غېنى پالۋان دېگهن سهن بولساڭ،  –
 "! يولنى يېرىپ ئۆتكىن–، يىگىتقىلغان 

پ كهلگهن پېتى ئۇنىڭ ئالدىنى تورىغان غېنى ئېتىنى قامچىلىدى ۋە چاپتۇرۇ! داقمۇ؟-شۇن –
ۇلماق ينوچىنى ئوغالق تارتقاندەك تېقىمغا باسماق بولدى، ئهتىمالىم، بېلىدىن تۇتۇپ ئېگهردىن «

ئهكسىچه ئېتى بىر يانغا .  بۇلجۇپما قويمىدىيىگىتبولۇپ تارتىۋېدى، ئۇيۇل تاشتهك ئېغىر 
كۈچلۈك چاڭگىلىدىن  بوشىنىپ ئۆزىنى ئۇڭغىچه غېنىنىڭ . ىقىلغىنى تاسال قالدىيقىڭغىيىپ 
 تۆرت ئۆرۈم تېۋىلغا ساپلىق قامچىسىنى سالغا ئاتقاندەك، پۇالڭلىتىپ غېنىنىڭ يىگىتئوڭالۋالغان 

ھېچ قاچان قامچا !  ئومۇرتقىلىرىنى بويلىتىپ شۇنداق سالدىكى، ھهي ھات–ئىككى تاغىغى ئارىسى 
چۈشكىنى تاسال قالدىيۇ، لېكىن ئېتىنىڭ بوينىنى زەپتىدە قىڭغايمىغان غېنى پالۋان ئاتتىن ئۇچۇپ 
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بۇ قېتىم . كه ئېتىلدىيىگىتىغدىدە، نومۇس ۋە غهزەپ كۈچى بىلهن يئۇ ئېسىنى دەرھال . قۇچاقالۋالدى
ايه قىلدىمۇ ياكى بولمىسا غېنىنىڭ بىساتىدىكى كۈچ خۇرۇشى تۇتتىمۇ، ئ پالۋان ئاكىسىغا رىيىگىت

لهر ھېچ قانداق ئاداۋەت ساقلىماي، شۇ يىگىتمهرت . ۈشكهن ئېدىنى ئاتتىن ئۆرۈپ چيىگىتقامچىسى 
. شېرىپخان غېنىنى بۈلۈكهيدىكى ئۆيىگه باشالپ كېلىپ، ئۈچ كۈن مېهمان قىلغان. يهردىال دوستالشتى

 ...مانا، ھازىر شۇ باغدا ئولتىرىپتۇ
ۆكۈنۈشلۈك پىغان غېنى ئ! بولسا غېنىنىڭ ئوڭ قانىتى بوالر ئېدى، خهپ. ئهپسۇسكى، شېرىپخان يوق

 .ۇلۇۋالغاندەك دەس تۇرۇپ كهتتىيچىقاردىدە، بىر كىشى ئۇنى ئورنىدىن 
شېرىپخاننىڭ ئورنىدا سهن بار ... قانداق قىالي، غېنهم، بېشىمنى تاشقا ئۇرسامما ئورنىغا كهلمهس –

 .ئهندى، ئۇكام
 . سورىدى غېنى–ساڭا بىر ئىش تاپشۇرسام ھۆددىسىدىن چىقاالمسهن؟  –
 غهيرەتلىك –قهيهرگه باشالپ بارساڭ بىر ئهر كىشىنىڭ خىزمىتىنى قىالاليمهن، ! امدىغانچىقم –

 .ئايال غېنىغا بويالشتى، ئۇنىڭما بهستى زور ئېدى
بۈگۈن كېچه چۇلۇقايغا بېرىپ يۈسۈپ ئاقۋاشنى تاپقىن، ئهته ۋاقتىدىن قالماي، بۈلۈكهي غولىدا  –

 ...بىزگه قوشۇلسۇن
 مېنى ئاجىز، ئات ئۈستىدە –ىڭ سۆزىنى بۆلدى رەنجىگهن ھهجهر،  غېنىن–مهنچۇ، مهن؟  –

 ئولتىرالمايدۇ دەمسهن؟
ۋاقىت كهلگهندە قولغا مىلتىقمۇ . ئهر كىشىگه تېگىشمهيمهن» ئېيىقنى«سهن . ئۇنداق دېمه –

  مىنگىدەك ئېتىڭ باردۇ؟. ھازىرچه باشقا قىلىدىغان ئىشىڭ بار. ئالىسهن تېخى
 خىتاي گېزەندىلهر گهز ئات –يدىغان تورۇق ئېتىمدىن ئاللىقاچان ئايرىلدىم ھېلىقى ئوغالق بهرمه –

 .ئالىمىز دەپ تارتىۋالغان
 .ئات يهتكۈزۈپ بېرىمهن –
 .خىزمىتىڭنى ئېيتىۋەر. ياق، ئۆزەمنىڭ تاپقۇچىلىگىم بار –
لىرىنى مېنى يىگىتتهييارلىماقچى بولغان : ئارائۆستهڭلىك قاسىم مىراپقا بېرىپ ئېيت –
 ئهۋەتسۇن، ئۇقتۇڭما؟» ئالته قهيسهرگه«تمهستىن، نىلقا تېغىدىكى كۈ

 ئۇقماي، مېنى گاراڭ دېۋىدىڭمۇ؟ –
 .خوش، ئامان بول. راستال، باۋدۇن خالىسا ئۇنىما يولغا ساالرسهن. ئهندى مهن كېتهي –
 ئۇسۇلۇق بولسىمۇ  ئىچمهي كېتهمسهن؟! توختا، غېنهم –
 . ئىچهي–قېتىغىڭ بولسا ئىچسهم  –
اتمايال، قازناققا كىرىپ، بىر تهشتهك قېتىق بىلهن يغئو) شهرىپخاننىڭ ئايالى(هجهرخان، كېلىنىنى ھ

غېنى تهشتهكتىكى قېتىقنى دەم ئالماي ئىچكىچه ھهجهرخان ئۇنىڭغا . بهش يېسا نان كۆتىرىپ چىقتى
 .ھهۋەسلىنىپ قاراپ تۇردى ۋە نانالرنى دەستىخانغا تۈگۈپ، غېنىغا قولتۇقالتتى

 
يۈسۈپ ئاقۋاش باۋدۇننى . جهم بولۇشتى-ئهتىسى دەل ۋاقتىدا، كۆرسىتىلگهن جايدا دوستالر جۇغى ...

كۆرگهنلىرىگه -ھهممىدىن خهۋەردار يۈسۈپ ئاقۋاش ئادىتى بويىچه  ئۆزىنىڭ بىلگهن. باشالپ كهپتۇ
ىسا  بولمجىددىيئهگهر ۋاقىت . چېتىپ خېله نۇرغۇن نهرسىلهرنى سۆزلهپ بهردى-ئۈستىلهپ قېتىپ

 .خېله كۈنگه يېتهتتى» دەسمىيىسى«ئۇنىڭ گهپ 
 – دېدى غېنى، –، توال شاخ ئارىپ كهتمه، گهپ دېگهننىڭ تۈگۈچى بولىدۇ، »ئاقۋاش«توختا  –

 مهھهممهتجاننىڭ ئامانلىغى راستمۇ؟
دەپ سوالنغانالرنىڭ » قۇيرۇقلىرىڭ«سېنىڭ . تۈرمىدە بىلله ياتقان بىالل دېگهن بالىدىن ئاڭلىدىم –
 ...قهمهشلهر ئامان ئېكهن. چىدە مهھهممهتجان، غالدانئى
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 . يۈسۈپكه تىكىلدى تاقهتسىزلهنگهن غېنى–! قالغانالرچۇ، قالغانالر؟ يوشۇرماي ئېيت –
 ...بىلمىدىم –
 نۈسرەت خهلپهتچۇ؟ –
 ...بىلمىدىم –

هچچه يۈسۈپ ئاقۋاشتىنمۇ چولپان توغرىلىق ھېچ گهپ چىقمىغانلىغىغا جېلى بولغان غېنى بىر ن
 :سۆزسىز ئولتاردىدە، نېمىنىدۇر جهزم قىلغاندەك قۇسهنگه قاراپ-دەقىقه گهپ

 . دەپ سورىدى–ئالته چېرىك بار ئېكهن دېدىما؟ -ئۇالستايدىكى ساقچى چازىسىدا بهش –
 .كهچكهننىڭ يول خېتىنى تهكشۈرەيدېكهن-ئۆتكهن. ئه-ھه –
ئۇنىڭ بىلهن ھېلىقى، سهن بىلسهڭ . بىن دېگهن ئوق ئىالندەك زەھهرلىك خىتاي-باشلىغى ۋاڭ –

 . قوشۇمچه قىلدى يۈسۈپ–ۈرەرمىش، يكېلىش قىلىپ -بېرىش» تهيتهي«كېرەك، غېنىكا، تېيىپ 
 . ھهيران بولدى غېنى–! تېخى شۇنداقمۇ؟ شۇ تهقۋادارە –
 تېيىپ كېلىۋاتىدۇ دېسه، ئىشىگىدە تۇرغان ئادەملهر ئۆيىگه. ئۇ قهۋەتال ئۆتكۈرلىشىپ كهتتى! ۋا –

 . يهنه قوشتى يۈسۈپ ئاقۋاش–كىرىپ كېتىشىدۇ، 
 :غېنى ئوڭ لېۋىنى قاتتىق چىشلىدى ۋە

 . دەپ سورىدى–تېيىپنىڭ ئۆيىنى بىلهمسهن؟  –
 . دېدى يۈسۈپ– قهبىرستانلىقنىڭ كهينىدە دەپ ئاڭلىغىنىم بار، ئهممائېنىق بىلمهيمهنۇ،  –
ئۇنىڭ . ەپكه ماڭغان غېنىنى باشقىالر ئهگهشتى دېدىدە، يهرنى چاپچىپ تۇرغان ئاال ئات تهر–! باشال –

دەك بۇ ئهتراپنى بهش قول.  سوراشمىدىدەپمۇ» نېمه قىلىمىز؟«چىرايىدىن ئهيمهنگهن يولداشلىرى 
سىپتاي دۆڭلىگىنى ئارتىلىپ، قارىسۇ كهنتىگه كىرمهي، . بىلىدىغان پالۋان ئۆزى يول باشالپ ماڭدى
  .دېگهندەك ئىما قىلدى غېنى» ئاتتىن چۈشۈڭالر«:  توختاپدۆڭ ياقىالپ مېڭىپ، تۈزلهڭگه چۈشكهندە

 .بىرىگه چېتىپ، ئېغىزدۇرۇقالرنى چىقىرىپ، ئوتقا قويدى-لهر ئاتالرنى بىريىگىت
ۇيىۋېتىپ يكۆزىنى - بۇالق سۈيىدە ئۈز–قېنى، بىزما چېلىقىۋااليلى، بىر نېمهڭ بارمۇ نۇراخۇن؟  –

  .سورىدى غېنى
  .ان گۆش باربىر تورسۇق قېتىق، پىشق –
 . دېدى يۈسۈپ–مهندە ھهجهرخىندەم بهرگهن توغاچ، تۇخۇمالر بار،  –
 ھارىغىڭ يوقمۇ، ئاقۋاش؟ –
 .كۆڭلۈڭ تارتسا تېپىلىدۇ –
بىزما ھهمله ئالدىدا . ئورۇسالر جهڭگه كىرىش ئالدىدا بىر ستاكاندىن قېقىۋالغىدەك. ئهكه، ئاقۋاش –

 .ئىچىشتى-جېلىكلهر كۆڭۈللۈك يهپ. دىنىپ ئولتاردى غېنى قام–ئازىراق پهلهمما قىاليلىدە؟ 
شۇنىڭغا قاراپ ئىش . يوقلىغىنى بىلىپ كهل-سهن، ئاقۋاش، ئاستا بېرىپ، تېيىپ تهيتهينىڭ بار –

  . دېدى غېنى–تۇتىمىز، 
 ئهمهس دۆڭدىن يىراقئوالستاي . يۇسۈپ ئاقۋاش ئاتالنغان چاغدا كۆز باغلىنىپ، قاراڭغۇ چۈشكهن

 .ىدۇئارتىلسا يېت
 پهشمىتىنى يېشىپ، بېشىغا قويدى –كهلگىچه، پۇتالرنى ئازىراق سۇنۇۋااليلى، » ئاقۋاش«! قۇسه –

قۇسهن بىلهن نۇراخۇن پالۋاننى كۈزەت قىلغاندەك، ئۇنىڭ . ل قىلماي خورەك تارتتىاياغېنى ۋە ھ
ىلىسىدىن قۇسهن قازاقنىڭ ئالبان قهب. قېشىدىن نېرى كىتىشمهي، ئاستا پىچىرلىشىپ، مۇڭداشتى

مۇ داۋانالرنى بىلله ئېشىپ، كۆپلىگهن ئاتالرنى يىگىتبۇ ياش . نۇراخۇن بولسا كۈنهسلىك قىزاي. ئېدى
غېنىنىڭ ئاچال داۋانىدىن ئېكهنلىگىنى ئۇزۇن . يېغىر قىلىشقان، يامۇلدىمۇ بىلله بولغان سىرداشالر

ئهل ئارىالپ،تامىرىنى قۇالق خهۋەرلهردىن ئاڭلىغان نۇراخۇن ئۆيىدە ئولتىرالماي، ئاخىرى 
نىڭ بۇ رەھمىتىگه ئاتاپ شۇ كۈنىال ھۋە ئالال. جېلىليۈزىنىڭ ئۈستىدىكى جىرغىالڭ غولىدا تاپتى
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 .يېسىرالرغا بۆلۈپ بهرگهن ئېدى-ىتىميئاقسارىباس قوينى سويۇپ نهزىر قىلىپ، 
 . ئۇ ئۆلسه ئۆلىدۇ، تىرىلسه تىرىلىدۇ–ئۇ ئهندى غېنىدىن ھهرگىز ئايرىلمايدۇ 

ئۆتمهي يۈسۈپ ئات چېپىپ كېلىپ، تېيىپنىڭ ماناپخان دېگهن تامىرىنىڭ ئائۇلىغا -ر سائاتچه ئۆتهبى
 .كهتكهنلىگىنى ئېيتتى

:  دېدى نۇراخۇن ۋە– ئهمهس، ئۇ تېخى يايلۇغا كۆچكىنى يوق، كۆكلهكته، يىراقماناپخاننىڭ ئائۇلى  –
 .قويدى دەپ قوشۇپ –ماناپخانما تېيىپ دېگىنىڭالر ئوخشاش ساتقۇن، 

 . دەپ ئورنىدىن تۇردى غېنى–! ئۇنداق بولسا، ئىككى ساتقۇننى بىر كۆگهنگه كۆگهنلهيلى –
ئۇالر ئىككى دۆڭ بىر ساينى كېسىپ ئۆتۈپ، ئوالستاي غولىنىڭ . ئهندى نۇراخۇن يول باشالپ ماڭدى

، چهتتهرەك بۆكتهردە ئون نهچچىال كىگىز ئۆي تىكىلگهن بولۇپ. ىزىغا يهتكهندە توختاشتىغكىرەر ئې
 .باشقا ئوتائۇالر جىم، قارڭغۇ. ئوتائۇنىڭ ئالدىدا ئۈچ پۇتلۇقتا تېزەك كۆيۈۋېتىپتۇ

 .ئهشۇ ئوت كۆيۈۋاتقان ماناپخاننىڭ ئائۇلى بولسا كېرەك –
 .تاپتىڭ، غاينام –
ئۇنىڭ يولداشلىرى .  دېدىدە ئېتىنى قامچىلىدى غېنى–! سىلهر ئائۇل چېتىدە كۈتۈپ تۇرۇڭالر –

 .تۇتاش قېيىنلىق  ئىچىگه كىرىپ تۇرۇشتىئائۇلغا 
بويى چاڭغىراققا .  تۇيۇقسىزال كىرىپ كهلدى ئاق ئوتائۇ ئىچىگه غېنى–! ئهسساالمۇئهلهيكۇم –

تهككىدەكال زور ئادەمنىڭ ئاۋازى بوراندەك گۈكۈرەپ چىققاشقىمېكىن چاي ئىچىشىپ، خىرامان 
ىپ قېلىشتى، چاي قۇيۇپ تقان پېتى داڭ قېئولتىرىشقان ئۈچ ئادەم پىيالىالرنى قوللىرىدا تۇتۇش

دەپ قوللىرى بىلهن » ئويباي«) ئهلۋەتته، ماناپخاننىڭ توقىلىدۇ(بېرىۋاتقان پومىالق كېلىنچهك 
  .ئۈزىنى توساۋالدى

 ! غېنى–مهن  –
 . غۇدۇڭشىدى تىتىترەك ئاۋازدا ماناپخان–ئې، ئې  –
. كۆرپىگه يۆلىنىپ قالدى-سىلجىپ، ئورۇن تېيىپ نېمه ئۈچۈندۇر  كهينىچه –... غېنى! ھه، ھه –

  .قازاقچه كىيىنگهن مېهمان ئورنىدىن قوزغىلىپ، قايتىدىن ئولتاردى
 – دېدى تهكهللۈپسىزال  دەستىخاننىڭ بىر چېتىگه ئولتىرىپ غېنى، –قىمىرالپ ئاۋارە بولماڭالر،  –

 .لهرئاڭلىشىمچه تېيىپ ئىككىڭ ئۆز خهلقىڭدىن ئۈز ئۆرۈپ، چاقۇچى بولۇۋاپسى
 ...يو، يوغۇسى –
 ...ياق-ياق –
 ھازىر دوست كىم، دۈشمهن كىم ئېكهنلىگىنى ئايرىيدىغان – خىتاپ قىلدى غېنى، –! توختاش –

 .دۈشمهنگه يان باسقان بولسا ئاتامنىمۇ ئايىمايمهن، ئۇقتۇڭالرمۇ، ئايىمايمهن. ۋاقىت
 ...ئاينااليىن، غاينام، مېنى زورالپ –
 ...جان باقماق پهرىزكهن –
 دەپ مىلتىغىنىڭ پاينىگىنى تېيىپنىڭ تۇمشۇغىغا –تۇمشۇغۇڭنى ئېزىۋېتهيمۇ؟ ... ئىپالس –

 ئۇنداق پهسكهشلىك بىلهن جان باققىچه خوتۇنۇڭنىڭ ئىشتان بېغىغا بوغۇلۇپ –تهڭلىدى غېنى، 
كېرەك، ئېچىش » زاتاغ«زادى سهنلهر ئوخشىغان ساتقۇنالرنى ئاۋال ئۆلتۈرۈپ ئاندىن ! ئۆلسهڭچۇ، ئهبلهخ
 !تۇرۇش ئورنىڭدىن

 .ىغالشقا باشلىغان كېلىنچهكنىڭ بىقىنىغا بىر نوقۇپ جىمىتتى غېنىي ئۈن سېلىپ –ئويباي  –
 ...كېشىر، كېشىر –
 ...گۇنايىمدىن كهچ، غېنهم –

 .ىقىلىپ، پۇتلىرىنى سۆيۈشتىيھهر ئىككى ساتقۇن غېنىنىڭ ئايىغىغا 
 . ئارىغا چۈشتى قازاق كىيىملىك ئادەم–م، مۇ كهچۈرىدىغۇ، غېنهھتۆبه قىلغاننى ئالال –
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 سهن نېمه ئادەم؟ –
 .ۈرگهن قىرچىدەيمهن، ئهندى ئۇكا، قازاق ئىچىدە ئوقهت قىلىپ  –
 قىرچى، ئالدامچى دېگىنه؟ –
 ...ئوقهتنىڭ ئۆگىيى يوق –
 !باشقىالر جهڭ قىلسا قىلىۋەرسۇن، مهن  پۇل تېپىشنىڭ كويىدا دېگىنه –
 .دەپ قاراپ تۇرماسمىز»  ئاغزىمغا چۈش–ئۈزۈم پىش «ر، ئاندىن بىزما ئاۋال ئىشنى باشالڭال –
 دېدىدە ئىككى مۇرەتكه –! تهييار بولغاندا ئۈستهلدە ئولتىرىپ، چوت سوقىمىز دېگىنه، قۇۋ تۈلكه –

  ئالال، توۋۋا دېمهكچى بولىسىلهردە؟–تىكىلىپ، 
 .زارلىدى ماناپخان –كۈلېتاي، ھېلىقى قۇرئان قېنى؟ ... قۇرئان تۇتۇپ بېرەي –
 دەپ –مهنما بهش باالمنى شېپى كهلتۈرۈپ، ئىككىنچى يامانلىق قىلماسقا قهسهم ياد قىلىمهن،  –

 ."تهيتهي"ئىستىهپار ئوقۇشقا باشلىدى تېېيىپ-ئۈنلۈك توۋۋا
تىغا سېلىنغان كونا، چۆرىسىنى يىلكۈلېتاي ئالدى قېشىغا قهلهي قاپلىغان ساندۇقچىنى ئېچىپ، التا 

 .ن قىرقىغان قۇرئاننى ئېلىپ غېنىغا بهردىچاشقا
 !تۇرۇڭالر –
 "تهيتهي" يهنه يالۋۇرۇشقا باشلىدى تېيىپ –قاياققا ئاپىرىسهن، جېنىم ئۇكا؟  –
 .سهن تهيتهينى ۋاڭ سوجاڭنىڭ ئالدىغا ئاپىرىپ، ئۇسسۇل ئويناتماقچىمهن –
 ...خۇدا ھهققى ئۇنىڭ ئالدىغا ئاپارما، جېنىم –
يهنه ئوغامنى قاينىتىدىغان بولساڭ، راستىنال !  نېمه شۇنچه غىڭشىيسهنبولدۇي، قانجۇق، –

  !ئېتىۋېتىمهن
 ...ماقۇل، ماقۇل، دېگىنىڭچه بوالي، جېنىم ئۇكا –

 ...ئىككىڭنى ئوالستايغا ئاپىرىپ، ئىمامنىڭ ئالدىدا توۋۋا ئوقۇتۇپ، قۇرئان تۇتقۇزىمهن
 .اسۇسالر دېيىشتى تىرىك قالىدىغانلىغىنى بىلگهن ج–خوپ،  –
 ئاتلىرىڭ قهيهردە؟ –
 ...يېقىنال يهردە –
 .ئۇنداق بولسا ئېگهرلىرىڭنى كۆتىرىش، شۇ يهردىن ئاتلىنىمىز –
 .توقۇمالرنى باغالشتى تېيىپ بىلهن ماناپخان- دېيىشىپ، ئالدىراش ئېگهر–! خوپ –
تمهي ياتىسهن،  چۇرۇق ئه– دېدى قازاقچه كىيىنىۋالغان سودىگهرگه قاراپ غېنى، –سهن، قىرچى،  –

 ئهته چۈشتىن كېيىن ئاتالنساڭ مهيلى، ئۇقتۇڭمۇ؟
 ...ئۇقۇشلۇق –

قوزىنى بۆرىگه ئامانهت قىلغاندەك، ياش كېلىنچهكنى  قۇۋ . ماناپخان ئوتائۇدىن تارتىشىۋاراق چىقتى
سېتىقچىغا يالغۇز قالدۇرۇپ كهتكهنلىگى ئۇنىڭغا ئهلهم قىلسىمۇ، نائىالج سۈرلۈك غېنىنىڭ 

 . باش ئېگىپ مېڭىشقا مهجبۇر بولدىكهينىدىن
ئالته ئاتلىق كىشى ئاتلىنىش ئالدىدا، قىسقا مهجلىس قىلغاندەك، ئىككى جاسۇسنى ئارىغا ئېلىپ، 

 .خېله ئۇچۇقداشتى
ئوغۇل بالىدەك ۋەدە . سهنلهرنى ئىمامغىمۇ ئاپارمايمهن، توۋۋا ئوقۇتۇپ، قۇرئان تۇتقۇزمايمهن –

 . دېدى غېنى–بېرىشسهڭ بولدى، 
 دەپ –جاقىمىزنى قىرىۋەتسهڭما ئارمان يوق، -ئهگهر ۋەدىمىزدە تۇرمىساق، ئۆزىمىزنىال ئهمهس، باال –

  .ماناپخانما ئۇنىڭدىن ئارتۇق ۋەدىلهرنى قىلدى. كۆكسىگه ئۇردى تېيىپ
 ئهندى بىزگه، خهلىققه خىزمهت قىلىسىلهرە؟ –
 . دېدى تېيىپ–دىلىمىز، ئىمانىمىز بىلهن  –
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» تهيتهيگه«غېنى تېيىپ . قايتا قهسهم ئىچتى ماناپخان- قايتا–ۈرېمىز، غاينام، ينان ىڭقسېنىڭ ئار –
 .قارىغاندا ماناپخانغا كۆپىرەك ئىشهنگهندەك بولدى

غېنى .  دۆڭدىن چۈشسىال ئوالستايغا كىرىدۇ–. ئۇالر تاققا يېقىن مهھهللىگه يېتىپ كېلىشتى
 :نېمىنىدۇر تىڭشىغاندەك شىڭتىيىپ تۇردىدە

 . دەپ سورىدى–الۋاتامسىلهر؟ ئاڭ –
 نېمىنى؟ –
 !قاشنىڭ شاقىرىشىنى –
 قاشنى راسا كىنهپسهندە، غېنىكا؟ –
ياق دېمىسهڭالر، ئۆزىمىزنىمۇ، ئاتالرنىمۇ .  قاش سۈيىدە قاتقان بولسائۇستىخانلىرىمكىنىمهيچۇ،  –

 !چۆمۈلدۈرۈپ كهلمهيمىزمۇ ھه
 . دېدى چاقچاق ئارىالش يۈسۈپ–ىزمۇ؟ چازىغا ھۇجۇم قىلىمىزمۇ ياكى چۆمۈلۈپ ئوينايم –
 !ئاڭالڭالرا قاشنىڭ كۈچلۈك شاۋقۇنىنى. ئىككىلىسىگه ئۈلگۈرىمىز –

 .ىرمىدىيغېنى ئۇالرنىڭ سۆزىنى . قۇسهن، نۇراخۇنالر يۈسۈپنىڭ سۆزىنى قۇۋەتلهشتى
دىلهرنى ئالته ئاتلىق مهھهللىنىڭ چېتىگه كىرگهندە مهزىن ئاخۇننىڭ بامدات نامىزىغا مۇسۇلمان بهن

الردىن بۇ يان ئهزان ئاڭلىمىغان غېنىغا مهزىن ئاخۇننىڭ يىلخېله . چاقىرغان ئهزان ئاۋازى ئاڭالندى
ئهسساالمۇ خهيرۇن «: بوم ئاۋازى  تهسىر قىلدى، ئهتىمالىم، ئهزاننىڭ ئاخىرقى مىسرالىرىنى

ندا ئېدى، ئېتىنى مېچىت زۆرۈر ئىشقا ماڭمىغا. تهگبىر ئوقۇدى-ائئىچىدە تهكرارلىدىدە، دۇ» ...مىنناس
 ..!ئالدىغا باغالپ قويۇپ، جامائهت بىلهن بىرلىكته ئىمامغا ئىختىدا قىلىپ، بامدات نامازنى  ئوقاتتىدە

 . دەپ ئېتىنى توختاتتى، يول باشالپ كېلىۋاتقان يۈسۈپ–مونۇ كوچىنى ئايالنساقال چازىغا يېتىمىز،  –
بىنغا غېنىنىڭ ئوالستاي يايلىغىدا -شلىغى ۋاڭماناپخان چازا با: دەسلهپكى مهسلىههت بويىچه

بىن ئهلۋەتته، ئۆزى ياكى -بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان ۋاڭ. ۈرگهنلىگىنى خهۋەر قىلىدۇيئاۋۇلچىالپ 
ئۇالر ئاتلىنىپ چىقىپ كهتكهندىن . ئۈچ چېرىكنى ماناپخانغا قوشۇپ، غېنىنى تۇتۇشقا ئهۋەتىدۇ-ئىككى

بهكمۇ ئاددىي، قانداقتۇر » پالننى«لېكىن بۇ . هكچى بولغان باستۇرۇپ كىرم1كېيىن غېنىالر چازىغا
توك التىخهي چېرىكنىڭ ئۈستىگه -تۆرت توك«: ھېساپلىغان غېنى» نامهرتلىك، قورقانچاقلىق«

دەپ » ۈرىمىزيباستۇرۇپ كىرىپ، كانهيلىرىدىن سۆرەپ چىقالمىساق نېمه دەپ قۇرال كۆتىرىپ 
 .باشتىكى مهسلىههتنى رەت قىلغان ئېدى

 
_________________________ 

 .(زاستاۋا( پوست، كىچىك بهندارگاھ –چازا  1
غېنى، قۇسهن، نۇراخۇن، تېيىپ تۆرتى چازىنىڭ ئانچه . ھازىر ئۇنىڭ دېگىنىچه چازىغا يېقىن كېلىشتى

. ئېگىز بولمىغان تاملىرىنىڭ دالدىسىغا ئۆتۈشتىدە، تامدىن ئارتىلىپ چۈشۈشكه تهييار تۇرۇشتى
 .ىلهن يۈسۈپ چازىنىڭ كۈزەتچى تۇرىدىغان ئالدى ئىشىگى تهرەپكه قاراپ مېڭىشتىماناپخان ب

 . دېگهن چېرىكنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى–! كىم بۇ؟ توختا –
چېرىك تهڭلىگهن .  دېدى خىتايچىالپ ماناپخان ۋە يېقىن بېرىپ پارولنى ئېيتتى–مهن، ئۆزىمىز،  –

 .ننى تونۇپمىلتىقنى مۈرىسىگه ئالدى، ئۆز كىشىسى ماناپخا
  بارمۇ؟1ۋاڭ سوجاڭ –
 .ئهتىگهنلىككه كهل. ئۇخالۋاتىدۇ. بار –
 ...چوڭ زىۋازا غېنى. ھازىر يولۇقمىسام بولمايدۇ –
 چۆچۈپ كهتتى غېنىدىن خهۋىرى بار چېرىك ۋە ئىشىكنى ئاچماق بولۇپ كهينىگه –! ئاينى؟ –

يا، «: دەل شۇ ئان. گىگه سانچىلدىۈرىيبۇرۇلۇشىغا بوينىغا سىرتماق سېلىندى ۋە يۈسۈپنىڭ پىچىغى 
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ئۇنى ئهگىشىپ . دەپ تامدىن ئارتىلىپ ھويلىغا سهكرىدى غېنى» !بوۋام سادىر مهدەت بهرگهيسهن
. غېنىنىڭ بۇ ئۇلۇغۋار نامنى تىلغا ئېلىپ، نهر تارتقىنى بىرىنچى قېتىم. يولداشلىرى سهكرەشتى

ئۈچ سهكرە چېرىكلهر ياتىغىغا باردىدە، -كىغهيرەتكه تولغاندەك، ئىك-سادىر نامى بىلهن ۋۇجۇدى كۈچ
 :ۇلۇۋېلىپ، پېقىرتىپ تاشالپ، ئىچكىرى كىردىيئىشىكنى موجۇغى بىلهنال 

زاكىالپ قويغاندەك ياز بولسىمۇ قېلىن يوتقانالرغا .  دەپ ۋاقىرىدى– ! 2چىالي، چىالي، ئاينى لهيال –
ۇلۇپ يپ باشلىرىنى كۆتىرىشتىيۇ، مهڭدە-ئورىنىپ يېتىشقان تۆرت چېرىك سۈرلۈك سۈرەندىن چۆچۈپ

دىيىپ تۇرغانلىغىنى غاتاشالنغان ئىشىك بوشلىغىدىن چۆچهكلهردىكى دېۋە سىمان زور ئادەمنىڭ 
 .كۆرۈپ، يوتقان ئىچىگه باشلىرىنى تىقىشتى

 تهكرارلىدى غېنى ۋە تاش پاقىالردەك باشلىرىنى يوشۇرۇشقان تۆرت –! چىالي، ئاينى زىۋازا لهيال –
ئۇڭغىچه ۋاڭ سوجاڭنى ياالڭ ئىشتىنى بىلهنال ھايداپ غېنىنىڭ .  قىلىقلىرىغا كۈلۈۋەتتىمهخلۇقنىڭ

پالۋاننىڭ ئىشارىسى بىلهن پىلىگى چۈشىرىلگهن ئاسما . »ئاقۋاش«ئالدىغا دۈم ياتقۇزدى يۈسۈپ 
المپىنى يورۇتتى، قۇسهن ۋە نۇراخۇن ئىككىسى تىرەكته تۇرغان ئالته مىلتىق ۋە ئوقدانالرنى 

 .مجانالشتۇردىسهرە
 . سورىدى يۈسۈپ–تىڭىرقىپ قالدىڭا، غېنىكا؟  –
 !مونۇ ئۆشكىلهردەك ھېلى سويىدۇ دەپ تىتىرەپ يېتىشقان تۆرت مهخلۇقنى نېمه قىلساق دەيمهنا –
 !جهھهننهمگه يولاليمىزدە –
.  بالىلىرى بولۇش كېرەكدىهقان- بۇالر تايىنلىق خۇرجا– دېدى كهسكىن رەۋىشته غېنى، –ياق،  –

 ئۇنىڭ سۆزىگه –. موشۇنداق ياتقىنىچه ئورنىغا ئوسا قىلىپ ياتىۋېرىشسۇن. قارشىلىق كۆرسهتمىدى
 .ھهممه قاقاخالپ كۈلۈشتى

 
____________________ 

 .سوجاڭ پولىسىيه بۆلۈمچىسىنىڭ باشلىغى 1
 . تۇرۇڭالر غېنى كهلدى–چىالي، ئاينى لهيال  2
 

لماي غالىلداپ تىتىرەپ، بېشىنى ساڭگىلىتىپ تۇرغان  دېدى بۇرنىغا ئېگه بوال–مونۇسىنى،  –
بۇ .  يوللۇق ئۈچۈن چېكىسىدىن ئىس چىقارساق سهۋەپ بوالر–ساقچى ئهمهلدارىنى كۆرسىتىپ غېنى، 

 .خۇنسىدا يۈزلىگهن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قان قهرزى بار
 .راست دېدىڭ، غاينام –
 .راست، ھهق سۆز –

بهتلىدى ماۇزېرنىڭ مۆسۈنىنى . ڭ ياغاچ قاپلىق ماۇزېرىنى ئالدىبىنى-غېنى يۈسۈپنىڭ قولىدىكى ۋاڭ
. ھاۋا گۈمبىزى جاراڭالپ كهتتى. تهپكىنى بېسىۋەتتى–بىنىڭ پېشانىسىغا قاراتتى -ۋاڭ

مهزىناخۇننىڭ بامدات نامىزىغا ئۈندىگهن ئهزەن چاقرىغىغا ئۇلىشىپ دېگىدەكال ئېتىلغان ئوق ئاۋازى 
ۇ ئوق ساداسى كۈرەش چاقىرىغى، قوزغىالڭ خهۋەرچىسىدەك ئىلى ب. يېزا خهلقىنى ئوخىتىۋەتتى

 . يىراقالرغا كهتتى-ۋادىسىنى بويالپ، سهھهر سهلكىنى بىلهن يىراق 
دەرتمهن . بارا يوغىرىپ، غېنىنىڭ قهيسهرلىگى غۇلجىغا يهتتى-ئهتىسىال بىرى ئونغا قوشۇلۇپ، بارا

 ...ۇغاندەك بولدىخهلىق يېنىك نهپهس ئېلىشىپ، ئۈمۈت يۇلتۇزلىرى يور
 

*** 
 شىمالىي ۋە جهنۇبىي قىسىمالرغا بۆلۈپ تۇرغان جۇڭغار ئاال تېغىنىڭ بىر –ئىلى ۋىاليىتىنى ئىككىگه 

داشىگۈر، تهلكه، ئاچال، : بۇ تاغنىڭ ئىلى تهۋەسىدىكى قىسمىدا نهچچه پۇتاقالر. ئۇچى قازاقستاندا
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بۇ پۇتاقچه تاغالر ئابۇ . لىدىغان تاغ تىزمىلىرى بارئۇالستاي، نىلقا، كۈنهس، يۇلتۇز، ۋە ئاۋرال دەپ ئاتى
شۇنىڭ ئۈچۈن بولسا . ھاۋاسى ، كهڭ يايالقلىرى، گۆزەل مهنزىرە ۋە تهبىئىي بايلىقلىرى بىلهن مهشهۇر

ئاتالمىش تاغ تىزمىلىرىنىڭ .  دەپ ئاتىشىدۇ1»شىڭجاڭنىڭ خائۇنجۇسى«كېرەك خىتايالر ئىلىنى 
 كىرىپ كهتسه تاپماق تهس قويۇق توقايلىقالر، بىرىدىن ئىككىنچىسىگه ئىچىدە ئۇالستاي تېغىدا ئادەم
بۇ ئۆڭكۈرلهردىن تهبىئىي ئىستىهكام ئورنىدا پايدىلىنىشقا . ئۆڭكۈرلهر بار-ئۇلىشىپ كېتىدىغان جىرا

ئۇالستاي غولى ئىچىگه كىرىدىغان قاپقا سىمان تار قىساڭنىڭ ئۈستىگه . ئىنتايىن قواليلىق
موشۇ تهبىي ئاالھىدىلىگى .  كىشى ئهللىك ئادەمگه يول بهرمهسلىگى  مۈمكىنچىقىۋالغان بىرال

تۈپهيلى ئۇالستاي غولى قۇراللىق قوزغىالڭچىالرنىڭ ئىستىهكام قورغىنى ۋە دەسلهپكى ھهرىكهت 
 .بولغان» شتابى«
 

___________________ 
 . ئىچكى خىتايدا ئهڭ مهنزىرىلىك جاي–خاڭجۇ  1
 

يېقىنغا مهخسۇس تاپشۇرۇقالر بىلهن كېتىشكهنلهر قايتىپ -يىراق. جهم-جۇغىبۈگۈن ئالته قهيسهر 
غېنىنىڭ خهۋىرىنى ھهممىدىن ئاۋال ئاڭلىغان . ھهممىسى بىرلىكته غېنىنى كۈتۈشمهكته. كېلىشتى

 تامىرىنىڭ قهيهردە ئېكهنلىگىنى سۈرۈشته قىلىپ خېله – قهدىناس دوستى يىگىتىئهكبهر قازاق 
قاراباققىچه بېرىپ، ئاخىرى ئۇالستاي تېغى تهرەپكه -ە ئائۇل قىشالقالرنى ھهتتا قاشئۇيغۇر يېزىلىرى ۋ

ئهكبهر ئۆزى تۈنۈگۈندىن بېرى  غول ئېغىزىدىكى قىساڭ .  بهت ئالغانلىغىنى ئېنىقالپ كهلدى
ۈرىگى يتىن كۆزگه چېلىققان ھهر بىر قارىنى كۆرگهندە يىراق. ئۈستىگه چىقىپ كۈزىتىپ يېتىپتۇ

دىن ئايرىلىپ قالغان توپئالغا قاراپ ئىنتىلهتتىدە، كۆرۈنگهن نهرسه ئادەم ئهمهس، ئاڭ ياكى ئويناپ، 
ئهكبهر غېنىنى سېغىنغان، ئۇنىڭ . ئات، بولمىسا كاال ئېكهنلىگىنى بايقاپ السسىدە بولۇپ قاالتتى

اندىن بىرىنى دەس كۆتىرىپ، ئاۋايالپ يهرگه قويۇشنى، ئ-بىلهن دىدارلىشىشنى، قۇچاقلىشىپ بىر
ئاتلىرىنى سىناشقاندەك بىر مهنزىل چاپتۇرۇپ بېقىشنى، ئېگىز دۆڭنىڭ ئۈستىگه چىقىپ ئاتالرنى 
. قايچىالشتۇرۇپ قويۇپ، ئۆزلىرى كۆك چۆپ ئۈستىگه يامپاشالپ يېتىپ سىردىشىشنى كىنىگهن

خۇش پۇراق كهچته بولسا كۆڭۈل تارتقان ئائۇلغا بېرىپ ئوتاۇ ئوتتۇرىسىدىكى ئۈچ پۇتلۇقتا يېقىلغان 
قارىغاي شاخلىرىنىڭ تىرسىلداپ كۆيۈشىگه ۋە قازاننىڭ پىلتىقالپ قاينىشىغا تهڭكهش -ئارچا

نىڭ يېقىملىق كۈيگه چېرتىشىنى، كېلىنچهكلهرنىڭ بهسلىشىپ ئۆلهن يىگىتدومبرچى 
بۇال ئهمهس، غېنى ئىككىسى ئۇيغۇر . ئېيتىشلىرىنى غېنى بىلهن بىرلىكته ئاڭالشنى سېغىنغان

بۇ ! مهرىكىلىرىدە بىلله ئويناپ كۆڭۈل ئېچىشقانغۇ-كۇلكىلىك توي-ىدا، سهيلىگاھلىرىدا، ئويۇنباغلىر
ئۇالر ئهندى .  ئۇزۇن جۇدالىقتىن كېيىنكى خوشاللىق ئۇچرىشىش–قېتىمقى ئۇچرىشىش باشقىچه 

يان تۇرۇپ جهڭ مهيدانغا -قولغا تۇتۇشۇپ ئۇلۇق مهقسهتلهر ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ، يانمۇ-قولنى
ۈرىدېكىن؟ ئۇ يغالدانچۇ؟ ئۇ قهيهرلهردە ... ئۇ غېنى بىلهن بولسا ھېچ نهرسىدىن قورقمايدۇ. ىرىدۇك

 ...!ئۈچىمىز يهنه بىرلهشسهگه
 ئاۋال بېشى، گهۋدىسى، ئاندىن ئاتلىق ئادەم ئوچۇق –كۆز يهتكىدەك دۆڭ ئۈستىگه ئادەمنىڭ قارىسى 

 ...ككىنچىسىئۇنىڭ كهينىدىن يهنه بىرى، ئى. كۆرۈنۈشكه باشلىدى
 .ئۇنىڭ ئاۋازى قىيا تاشقا ئۇرۇلۇپ، غول ئىچى جاراڭالپ كهتتى.  ۋاقىراۋەتتى ئهكبهر–! غاينام –
 دۆڭ ئۈستىدە پهيدا – خاتاالشمىدى يىگىتىبۈركۈت كۆزلۈك تاغ .  تهكرارلىدى ئهكبهر–! غاينام –

  .پتىلىك غېنى بار ئېدىئاتلىقنىڭ ئىچىدە باتۇر ئهبولغان تۆرت 
مىلتىغىنى ئاسمانغا قارىتىپ تهپكىسىنى بېسىۋەتتىدە، پهسكه قاراپ ئۇچقاندەك » موزىفاڭ «ئهكبهر

تا ئورنىدا ئېتىلغان ئوق ساداسىدىن توقايلىق» چاجاڭ«غېنىنىڭ كېلىشىنى خهۋەرلهپ . ۈگرىدىي
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جانىۋارالر ئورۇنلىرىدىن قوزغىلىپ، تاغ كهپتهرلىرى بولسا ئۈركۈپ -ىالنغان ئۇچار قۇش، جانئۇۋ
پهش دېگىچه پهسكه چۈشتىدە، ياۋا ياڭاققا باغالپ قويۇلغان -ئهكبهر ھهش. ئاسمانغا كۆتىرىلىشتى

 ...چابدارنى مىندى ۋە غېنى كۆرۈنگهن دۆڭگه قاراپ چاپتۇردى
ئۆڭكۈر ئاغزىدىكى قول بىلهن تىكىپ قويغاندەكال، قاتار ئۆسكهن ئۈچ تۈپ قارىغاينىڭ سايىسىغا ئاق 

 –تاغ يېرى بولسىمۇ، مۇنچىلىك تهرەددۇتنىڭ بولۇشى ئېقىدە . امالر تىزىلىپتۇدەستىخان يېيىلىپ، تائ
پاتىخ باشقىالرغا نىسبهتهن، يېشىنىڭ چوڭلۇغى ۋە ساالپىتىغا كۆرە ئاق . ھۆرمهت بهلگۈسى ئېدى

بىرسى : يىگىتقاناتلىرى تۆرت ياش -ئۇنىڭ قول. جاۋۇردىكى قىمىزنى ئالدىرىماي سورۇپ ئولتىرىدۇ
ياساپ، قالغان ئىككىسى سۈزۈك » كاۋاپدان«قتا گۆش قاينىتىپ، بىرسى ياپىالق تاشالردىن ئۈچ پۇتلۇ

 . قۇۋناق– ھهممىسى شامدان –بۇالق سۈيىنى توشۇپ، ئوتۇن كهسلىمهكته 
غېنى دېگىنىڭ شۇ بولسا، بهستى . ھوي- ئوھ–، يىگىت دېدى سۇ كۆتىرىپ كېلىۋاتقان –! ، ئۇالرئهنه –

ۈگرەپ كىرىپ يمىنىدۇر ئهسلىگهندەك چېلهكنى يهرگه قويۇپ، ئۆڭكۈر ئىچىگه  ئۇ نې–!  بارئېكهندە
ئۇڭغىچه غول ئاغزىدىن كىرگهن بهش ئاتلىق يېقىنلىشىپ، ئۈچ يۈز قهدەمچه ئارىلىق قالغاندا . كهتتى

دەل . لهر ئۇالرنىڭ ئالدىغا قاراپ مېڭىشتىيىگىتپاتىخ باشلىق . ئاتلىرىدىن چۈشۈپ، پىيادە مېڭىشتى
 .ن پۇلېموتتهك ئوق ئاۋازى تارتىلداپ كهتتىشۇ ئا

. تاڭ بولۇشۇپ، دەسسىگهن يهرلىرىدە تۇرۇپ قېلىشتى-كېلىۋاتقانالر، ئۇالرغا قارشى كېلىۋاتقانالر ئاڭ
چاڭ كۆتهردىيۇ، لېكىن -ئاۋتوماتتىن ئېتىلغان بىر دىسكا ئوق غېنىنىڭ بىر مېترچه ئالدىدىن توپا

 .دىغېنى پىسهڭ قىلماي ئالغا چامداۋەر
 . كايىدى ئوق ئاتقۇچىغا پاتىخ–بۇ نېمه قىلغىنىڭ؟ ! ماق-ئاخ –
 دېدى ئېگىز بوي، –ئوغۇل باال ئېكهن، ! كهينىگه داجىمىدى: ماختىغان باتۇرىڭنى سىناپ كۆردۈم –

 .يىگىتقارا ماتاق 
 . دېدى ئهكبهر ھهممىنى كۈلدۈرۈپ–زەمبىرەك ئاتساڭما تهۋرىمهيدۇ، بېكار ئاۋارە بوپسهن،  –
 .ىككى تهرەپ بهش قهدەمچه قالغاندا ئوقتهك ئېتىلىشىپ، گىرەلىشىپ كېتىشتىئ

 –لىرىمنى تونۇشتۇراي، يىگىتدەپ نام قويغان » ئالته ئوغرى«ئهندى، غېنهم، ساڭا گومىنداڭچىالر  –
 .دېدى پاتىخ، تائامالر يېيىلىپ، قانغىچه قىمىز ئىچىلگهندىن كېيىن

 .ياخشى گهپ، تونۇشايلى –
 . رەپىق–ڭا قارىتىپ ئوق ئاتقان ئېگىز بوي تهنتهك مونۇ سا –
. ۈتۈپ كهتسه ئوڭاي تېپىلىدېكهني – دېدى پاتىخنىڭ سۆزىنى بۆلگهن غېنى، –نىڭ، يىگىتبۇ  –

 .قاراڭالرا، ئاستى كالپۇگىنىڭ بىر چېتى قوغۇشۇن قۇيغاندەك، سالۋاراپ تۇرۇپتۇ
ەپىق ئۆزىمۇ دېمىنى ئىچىگه تارتىپ، غېنىنىڭ ئوخشىتىشىغا شۇنداق كۈلمهك بولدىكى، ھهتتا ر

 .ھېقىلداپ كهتتى
 دەپ تونۇشتۇردى كۈلكه –وسمان دېگىنىمىز، ئ –ۈرىگى چوڭ يمونۇ چۇغى كىچىك بولغىنى بىلهن  –

 . بۇنىڭ تىزگىنىنى تارتىپ تۇرمىساڭ، ئاسانلىقچه بويۇن بهرمهيدۇ–: بېسىلغاندىن كېيىن پاتىخ ۋە
وسمان  دېدى ئ–ىۋېرىشتىن بېزار بولدۇم، ئۆڭكۈردە بىقسىپ يېتئېيىقالر ئۈچهككه كىرگهندەك،  –

 .، قوللىرىنى شىلتىپيىگىتئىسىملىق 
 دېدىدە، قارشىسىدا ئۈن قاتماي – ئهمهس، يىراقئالدىرىما، ئۇخالشقىمۇ ئۈلگىرەلمهيدىغان ۋاقىتالر  –

 ئهمما. پسهڭ تهۋرىمهس مونۇسى ته–كه قاراپ، يىگىتئولتارغان بۇغداي ئۆڭ، قارا قاش، ھهممىدىن ياش 
 . نۇرۇم–ئىشقا پۇختا، ئاغزى مهككهم، ئهڭ ياخشى مهرگىنىمىز 

 !دەيدىغانالرنىڭ بىرى ئېكهندە"ئوقۇڭنى ساناپ بهر، دۈشمىنىڭنى ساناپ ئال"
ۇقۇملىغىنى بىرەر يئۇنىڭ بهستىگه يارىشا دىلكهشلىگى، . غېنىنىڭ سۆزىگه يهنه كۈلۈشمهك بولدى

 .ېلىكلهر قهلبىدىن ئورۇن ئېلىشقا باشلىدىسائات ئىچىدىال يېڭى ج



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 134

 . نۇرۇم– يىگىت دېدى ئۆز نوۋىتىدە كهمتار – تهككۈزەلهيمهن، 1بهش ئوقنىڭ ئۈچىنى بالوڭخوي –
كىچىگىدىن .  بالىسىدىهقانبۇما مونۇالر ئوخشىغان .  ھوشۇر–مونۇ سوقىباش كۆك كۆزنىڭ ئېتى  –

تاپشۇرغان ئىشنىڭ .  دەردىنى تارتقانالرنىڭ بىرسىياساقنىڭ-كېسهك قۇيۇپ، ئۆستهڭ چېپىپ، ئالۋاڭ
 .نى كۆرسهتتىيىگىتۈز ي دەپ چهتته ئولتارغان قىزىل –ھۆددىسىدىن چىقااليدۇ، 

.  مونۇ قارا كۆزلهرنى تونۇشتۇرمىسامما بوالر–ئۈچ يۇرتۇپ پاتىخ، - دېدى قىمىزدىن ئىككى–ئهندى،  –
 .بۈجۈرىڭنى ئهكبهردىن ئۇقتۇق-سېنىڭ ئۈجۈر

 .چوتۇمنى قىلىپ بوپسىلهردە؟ بۇ مېنى ھهرگىز يامان دېمهيدۇ-ن كهلگىچه ھېساپمه –
كهلگىنىڭ، بىزگه قوشۇلغىنىڭ . سېنى ئىنتىزارلىق بىلهن كۈتتۇق. شۇنداق، غېنى، شۇنداق –

قۇۋىتىمىز نهچچه ھهسسه ئاشقاندەك بىر خۇش - شۇ تاپتا توخسىنىمىز تولغاندەك، كۈچ–ياخشى بولدى، 
نى باشالپ يىگىتيالغۇز كهلمهپسهن ھهر بىرى نهچچه ئهرگه تهن تۆرت . ولتىرىپتىمىزكهيپىياتتا ئ

 .كهپسهن
 

______________________ 
 . ھۆددىگه–بوالڭخوي  1
 

 .بىز غېنىغا يوللۇق تۇتقىچه ئۇ بىزنىڭ ئالدىمىزغا ئۆتۈپ كېتىپتۇ دېدى ئهكبهر –
 . تهئهجۈپلهندى پاتىخ–شۇنداقمۇ؟  –

  .سۆزلهپ بهردى» ھهممىلىسىنى«بۇ يهرگه كهلگىچه قىلغان ئهكبهر غېنىنىڭ 
  دېدى شىمايلىنىپ–ماناپخان بىلهن تېيىپ دېگهن ساتقۇننى مهن بولسام ئېتىپ تاشالتتىم،  –
 .وسمانئ

 . دېدى غېنى–لېكىن پهيدا قىلماق تهس، . ئادەمنى ئۆلتۈرمهك ئاسان –
ئهگهر ۋەدىسىگه تۇرۇشمىسا ئۇ ۋاقتا . بولۇشتىئىككىسى خىتايالر ئىچىدە تۇرۇپ بىزگه ئىشلىمهك  –

  . دەپ كۈلۈمسىرىدى–سېنى ئهۋەتهرمىز، ئۇكا، 
جاسۇس، «خىتايالر گۇمان قىلمىسۇن دەپ ئىككىسىنى يالىڭاچ قارىغايغا ماتاپ، بويۇنلىرىغا  –

 . قوشۇمچه قىلدى يۈسۈپ–دەپ يېزىلغان خهتنى ئېسىپ قويدۇق، » ساتقۇن
 يولى كهلگهندە پايدىلىنىشقا، سىناپ ئهمما. شهپقهت قىلماسلىق كېرەك-ەھىممىللىي خائىنالرغا ر –

 . دېدى پاتىخ–كۆرۈشكه بولىدۇ، 
 دېدى –نېمىال بولسا بىزنىڭ مهسلىهىتىمىز پىشقىچه، غېنىكام بىر چهتتىن ئىش پۈتىرىپتۇ،  –

 –.نۇرۇم
 دېدى غېنى ۋە رەپىقنى –ر، ئىككى قولۇمنى بۇرنۇمغا تىقىپ، قۇرۇق قول كهلمهي دېدىمدە، ئۇكىال –

ئىما قىلىپ، ئهگهر ئولجىسىز كهلگهن بولسام مونۇ ئات كالپۇك خوتهك پاچىغىغا ئوخشايدىغان 
 .يهنه كۈلكه بولدى... نېمىسى بىلهن ئېتىپ تاشاليدېكهندە

 ئۇ – ساڭا سوغا قىلسام ئاالمسهن؟ – كالپۇكلىرىنى قىيشايتىپ كۈلدى رەپىق، – "خوتهك پاچىغى"
 .ماتنى غېنىغا تۇتقازدىئاۋتو
 بۇ نهرسهڭ –بۇ يېقىنى زوقلىنىپ كۆرگهندىن كېيىن، - دېدى غېنى ئاۋتوماتنىڭ ئۇ ياق–ياق،  –

 . ئاۋتوماتنى رەپىققه قايتۇرۇپ بهردى–! مه، بوينۇڭغا ئېسىۋال، ئۇكا. ئۆزەڭگه كۈتىسۇن
لهن ئهزىز كۆرگهن ئۇ چىن ئىخالسى بى.  رەنجىگهندەك بولدى رەپىق–ياراتمىدىڭمۇ نېمه؟  –

 .ئاۋتوماتىنى غېنىغا سوغا قىلماق بولغان ئېدى
ىگىرمىدىن ئوشۇق ئوق يهيدىغان مۇنداق ئېسىل يھازىرقى ۋاقىتتا . ھهرگىز ئۇنداق دېمه، ئۇكا –

ئۆزەڭنى يولدىشىڭدىن . قۇرال ئهمهس، تۈتۈن چىققىدەكال قارا كۆسهي مىلتىقنىڭ ئۆزى غېنىمهت
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 !ئايرىماي دېدىمدە
 . دومسايدى رەپىق–لى، ئۆزەڭ بىل، غېنىكا، مهي –
 مونۇ ئۆزەم ئهجرى قىلىپ تاپقان قۇرالىم بىلهن جهڭ – دېدى ماۇزېرنى قولىغا ئېلىپ غېنى –مهن،  –

 !ساقاللىق تاغام خوجىنىياز ھاجىنى دوراي دەيمهنا. قىلماقچىمهن
الىنىڭ ئۆزى سۆيگهن  ئوغۇل ب–وسمان، ئ سۆزگه ئارىالشتى –! دەللىڭ گهپ قىلدىڭ، غېنىكا –

چاڭ سايراپ -ئېتىپ تۇرساڭ چاڭ: مانا، مهن پۇلېميۈتنى ياخشى كۆرىمهن. قۇرالى بولۇش كېرەكته
 ...تۇرسا، التىخهيلهر ساي تېشىدەك دومىالپ تۇرسا

ئهسالھه، قۇراللىنىش، جهڭگه ھازىرلىق كۆرۈۋاتقان ئىسىيانكارالر ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم -قۇرال
تارتىشالرمۇ -انلىقتىن بۇ ھهقته ئۇالر خېله ئۇزۇن پاراڭالشتى ھهتتا تاالشمهركهزلىك مهسىله بولغ

 .بولدى
 –جابدۇقنى بىزگه ئاسماندىن ئهيسا پهيغهمبهر، يهردىن خىزىر پهيغهمبهر يهتكۈزۈپ بهرمهيدۇ، -قۇرال –

 .ياراقنى ئۆزىمىز تاپىمىز- قۇرال–ئۆز پىكرىنى ئېيتتى غېنى، 
 دېدى –ياراق تۇتقۇزۇپ قويمايدۇ، -دەپ تهييار قۇرال» مه، ئال«گه غېنى دېگهندەك ھېچ كىم بىز –

 يهنى –بىرىنچىسى، گومىنداڭچىالرنىڭ ھېساۋىغا :  قۇراللىنىشنىڭ ئىككى يولى بار–پاتىخ، 
 پۇل سهرىپ –دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلىپ، قولىدىكى قۇرالىنى تارتىۋېلىش، ئىككىنچىدىن بولسا 

 .قىلىپ سېتىۋېلىش
  . ئالدىراش سورىدى يۈسۈپ–يهردىن؟ كىمدىن، قه –
. ئوفىتسېرلىرىدىن سېتىۋالغىنى بولىدۇ-ئېپىنى تاپساڭ ئهپىيۈنكهش، قىمارۋاز گومىنداڭ چېرىك –

 –خىتاي لوتچىكلىرىدىن سېتىۋالدىم، » ياپونكىنى«مونۇ ناگاننى، ئهۋۇ قارىغايغا ئېسىقلىق تۇرغان 
 .وسمانئدېدى 

 مونۇ خوتهك پاچىغىنىچۇ؟ –
 . كۈلۈمسىرەپ جاۋاپ بهردى رەپىق–! ىما؟ بۇنىڭما يولىنى تاپتۇقته، غېنىكابۇن –
 . دېدى ئهكبهر–قىلساق قۇرالغا ئېگه بولىمىز، » ھهمله« غاينامدەك –ئهڭ ياخشىسى  –
 . دېيىشتى ياشالر–! توغرىسى شۇ –
دىن، پور ئىچى-ھازىرقى پهيتته ئىچ. ق ئۇ خهل– تايانچى كۈچىمىز –تىخ،  دېدى پا–بىزنىڭ،  –

كۆتهكتهك، چىرىغان ۋە خهلىق نهزەرىدىن قالغان گومىنداڭچىالرغا قارشى خهلىق غهزىۋى پىشىپ 
 گهنهيزىلهر بىلهن بىز-توخماق، ئارا-ئهگهر بىز قۇرال كۆتىرىپ چىقساق خهلىق تاياق. يهتتى

تهرغىپ، خهلىقنى قوزغاش، تهشكىللهش -بىز بۈگۈنگىچه تهشۋىق. ئهگىشىپ چىقىشى شهكسىز
 ...ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغان بولساق، ئهندىكى باسقۇچ قۇراللىق جهڭگه ئاتلىنىشتىن ئىبارەت

 :پاتىخ ئۇمۇمىي ۋەزىيهت، شهھهر بىلهن باغلىنىش ۋە قىلىنغان ئىشالرنى تهكىتلهپ ئاخىرىدا
ۇرۇش نىلقا ناھىيهسى تهۋەسىدىكى ئۇيغۇر، قازاق، قالماق خهلىقلىرى ئارىسىدا خهلىقنى ئۇيۇشت –

ئۇالر بىزنىڭ سىگنالنى كۈتۈپ . ئىشلىرى بىلهن جىددىي شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلىرىمىز بار
 . دەپ چۈشهندۈردى– قوزغىالڭنى نىلقىدىن باشالش، –بىزنىڭ پالنىمىز . تۇرماقتا

 
 
 

 .غېنى رەھىمجان سابىرىي بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغانلىغىنى ئېيتىپ بهردى
» ئازاتلىق«.  سېنىڭ ئالدىڭدىال غۇلجىدىن چىقتى–تتى پاتىخ،  دەپ نۇرنى كۆرسه–مونۇ،  –

پهقهت رەھىمجاننى تونۇيمهن، شۇنىڭ ئارقىلىق . لهر بارلىغىنى بىلمهيمهنمتهشكىالتىدا كى
بىرىكىشكه تېگىشلىك كىملهر بىرىككهندىال غهلىبىنى تهمىن قىلغىنى بولىدۇ، . مۇناسىۋەت باغاليمىز
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ۈرۈش يھهممىال سىرنى ئوچۇق ئاشكارە كۆتىرىپ . نېرىسىغا ئۆتمىدى دېدىدە، ئۇنىڭ –! ئهلۋەتته
زۆرۈرىيهت تېپىلغاندىال ئىچكى سىرالر بىلهن ئورتاقلىشىش الزىملىغىنى ! مۈمكىن ئهمهسقۇ

 .باشقىالرمۇ چۈشىنىشكه تېگىشلىك
 يهنه،  دېدى–باشلىساق ياخشى بوالتتى، » ئويۇننى«سوغ چۇشكىچه . يازما بىر يهرگه تاقاپ قالدى –

 .وسمانئھېمىشهم دەيدىغان پىكرىنى ئالغا سۈرۈپ 
 –ئۆڭكۈردە ياتىۋەرسهك ئۆزىمىزنىما، مىلتىقالرنىما دات بېسىپ قالىدىغان ئوخشايدۇ، . ھه، راست –
 .وسماننى ياقلىدى، رەپىقئ

پۇختا تهييارلىق قىلساق كېيىن باشمالتاقنى چىشلهپ . تى بارېسائ-ھهر نهرسىنىڭ ۋاقتى –
 .ىزقالمايم

 پاتىخ ئهۋزىكام موشۇنداق ئېغىر –وسمان، ئ شىمايلىنىپ ئوتتۇرىغا چۈشتى –! ماڭا قارا، غېنىكا –
ئهتتهڭ، . بىزگه قويۇپ بهرگهن بولسا بۇ چاققىچه نىلقىنى ئېلىپ، غۇلجىغا قاراپ ماڭاتتۇق. كارۋان

 !سهن بالدۇرراق كهلمىدىڭدە
 بولغاندا ئالدىراقسانلىق قانچه زىيانلىق بولسا، مېنىڭچه. پاتىخمۇ بىر نهرسىنى ئوياليدىغاندۇر –

دەپ بېكار » تۆمۈرنى قىزىغىدا سوق«.  مىلجىڭلىق ئۇنىڭدىن بېتهر زىيانلىق–ئالدىرىماسلىق  
 !ئېيتمىغاندە

ھېمىشهم پاتىخنىڭ . تهسىر قىلدى»  ھهملىسى«غېنىنىڭ سۆزى ۋە ئاخشام ئۇالستايدا قىلغان 
 . پىكرىنى ئېيتتىپىكرىگه يان باسىدىغان نۇر ئۆز

 – كۆپلىگهن ياشالر بىلهن پىكىرلهشتىم – دەپ باشلىدى ئۇ، –بۇ قېتىم غۇلجىغا كىرگىنىمدە،  –
 .پارتالشنى تاقهتسىز كۈتۈشمهكته

كهلسه چاپسانىراق كهلسېكهن، بۇ » ئالته ئوغرى«ھېلىقى : ئۇالر! يېزىالردىكى خهلىقلهرچۇ –
 ."ئاقۋاش"ۈسۈپ  دېدى ي–خورلۇقتىن تويدۇق دېيىشمهكته، 

 . قوشۇمچه قىلدى نۇراخۇن– سىلهرنىڭ يولۇڭالرغا قاراشلىق، –قازاق ئاۋۇللىرىمۇ شۇ  –
 .بۇ دەلىللهر ۋەزىيهتنىڭ پىشىپ يهتكهنلىگىنى كۆرسهتتى

 :شۇ كۈنى پاتىخ بىلهن غېنى باشلىق تاغ قهيسهرلىرى تۆۋەندىكى قارارغا كېلىشتى
ۋەيىس، ياماتۇ ئوخشىغان كىچىك، كۈچى ئاز ساقچى -لتانۇنىلقىغا ھۇجۇم قىلىشتىن ئىلگىرى سۇ.1

 .ئهسالھقا ئېگه بولۇش- ئىدارىسىگه بىر ۋاقىتتا ھۇجۇم قىلىپ، قۇرال1»ئاق قوي«بۆلۈمچىلىرىگه ۋە 
خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشى قۇراللىق قوزغىالڭ كۆتىرىپ، ۋەتهننى ئازات قىلىش ھهققىدە .2

ئېالن قىلىپ، كهڭ خهلىق ئاممىسىنى سهپهرۋەرلىككه كهلتۈرۈش ۋە » مۇراجىهت«خهلىققه قارىتا 
 .خهلىق ھىمايىسىگه ئېگه بولۇش

 ...بىلهن مۇناسىۋەتنى چىڭىتىپ، بىرلىكته ھهرىكهت قىلىش» ئازاتلىق تهشكىالتى."3
ى ھېساپالنغان ئالته قهيسهرگه يهتتىنچى ئۇيۇشتۇرغۇچىسىشۇنداق قىلىپ قۇراللىق قوزغىالڭنىڭ 

شۇ كۈندىن ئېتىۋارەن .  غېنى باتۇر كېلىپ قوشۇلدى–ئابدۇغېنى مهمهتباقى ئوغلى بولۇپ 
 .قوزغىالڭچىالرنىڭ ھهرىكهت پائالىيىتى جانلىنىشقا، خهلىق ھىمايىسىگه ئېگه بولۇشقا باشلىدى

 
 ئون بهشىنچى باپ

 
ىنىدا ئۈچال ماش.  سۈيدۈڭ تاش يولىدا غۇيۇلداپ كهلمهكته– ماركىلىق يېنىك ماشىنا غۇلجا "فورد"

 بۇقىدەك، تېنىتىن ىكسېمىزل. ىۇرنىڭ شهخسىي مۇھاپىزەتچىسى ۋە شوف ليۇبىڭدى، ئۇ–ئادەم 
گىرەنلىرى قاتالشقان بۇ ليۇبىڭدى ماشىنىنىڭ كهينى بۆلمىگه كهپلهپ قويغاندەك تىقىلىپ 

. بولىدۇئۇ ماشىنىدا ئولتىرىپ ئارام ئېلىشنى ياخشى كۆرىدۇ، خاتىرجهم ئۇخلىغاندەك . ئولتىرىدۇ
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بىرەر ماشىنا كوچىدىن ئۆتكهندە خېله يهرگىچه . كىچىگىدىنال ماشىنىغا چۈشۈشنى ھهۋەس قىالتتى
ىغاليدىغان چاغلىرىمۇ يچۈشهلمهي ئۆكۈنهتتى، بهزىدە تېپىرالپ -ۈگرەپ، يېتهلمهييكهينىدىن 
هنسهپ ۋە ئۇ م. ماشىنىغا، مهنسهپكه ئېگه قىلدى: پهلهكنىڭ گهردىشى ئۇنى ھهممىگه. بولىدىغان

تاالڭ قىلىش ھېساۋىغا بېيىدى، دۆلهتمهن -مۈلكىنى بۇالڭ-بايلىققا ئهمگهك بهدىلىگه، خهلىقنىڭ مال
ى يىل-1937ئهسلىدە خوجىنىياز ھاجىنىڭ شهخسىي مۈلكى بولۇپ، » فورد«مونۇ ئاستىدىكى . بولدى

شىسهي -لىغى شىڭمۈلكى بىلهن تارتىپ ئېلىنغان ۋە جالالتالر باش-تهقىپ قىلىنغاندا باشقا مال
  .ئورنىدا تهغدىم قىلىنغان» مۇكاپات «– 1ليۇ جهڭسا جاڭغا» خىزمهت كۆرسهتكهن«تهرىپىدىن  

 
________________________________ 

 كۈنهس ناھىيهسىدىكى نهسىللىك ئاق مېرىنوس قوي يېتىشتۇرىدىغان –ئاق قوي ئىدارىسى  .1
 .للىق چېرىكلىرى تۇراتتىفېرما بار ئېدى، ئۇ يهردىمۇ دۈشمهننىڭ قۇرا

 . تاپتىش باشلىغى ليۇبىڭدىگه–جهڭسا جاڭغا  .1
 

شۇنىڭدىن بۇ يان يېڭى، ئازادە ماشىنىنىڭ ھاالۋىتىنى كۆرۈۋاتقان كهسپىي جاسۇس ماشىنىغا چۈشۈپ 
بۈگۈن سۈيدۈڭ، كۈرەدىكى گارنىزوننى كۆزدىن كهچۈرۈپ . راھهتلىنىپ ئۇخاليدىغان ئادەت چىقىرىۋالدى

پۇختىالشتۇرۇش كهبى بىر » غهرىپتىكى خهتهرلىك چېگارىنى«سىيه ئىشلىرىنى تهكشۈرۈپ ۋە پولى
» گۇمانلىق ئۇنسۇرالرنى«قاتار ئىشالر توغرىلىق بېۋاسىته كۆرسهتمىلهرنى بېرىشىنىڭ سىرتىدا 

. ۇمۇلدىيقايتىشىدا ماشىنىغا ئولتىرىشى بىلهنال كۆزى . قاماققا ئېلىش تىزىمىنى تهستىقلهپ بهردى
نىڭ چاال بوغۇزالنغان كالىدەك، خاقىراپ خورەك تارتىشى ماشىنا موتورىنىڭ گۈكۈرىشىنى بېسىپ ئۇ

 .قاراپ قوياتتى-كهتكهشكىمېكىن، مۇھاپىزەتچى چۆچۈپ كهينىگه قاراپ
غۇلجىدىن يهتته كىلومېتر غهرىپتىكى بايانداي يېزىسىغا كىرەردە ماشىنا ئالدىدىن ئېتىلغان 

 .ۇر، نه مۇھاپىزەتچى ئاڭلىمىدىمىلتىق ئاۋازىنى شوف. تۈپ كهتتىۆداپ ئىلژمىلتىق ئوقى ۋى
 .لېكىن ليۇبىڭدى چۆچۈپ چۆرىسىگه قارىدى

 ...تاڭ-تاڭ
ئالدى ئهينىگىنى » فوردنىڭ«بۇ قېتىمقى ئوقنىڭ بىرى .  دۈم يېتىۋالدى جالالت–! ئهي، ياۇ –

وفۇر قورقۇپ رۇلغا ئېگه ش. تېشىپ ئۆتۈپ، مۇھاپىزەتچىنىڭ ئوڭ مۈرىسىنى چىرپاپ كهتكهن ئېدى
بواللماي، ماشىنا دۈم كۆمۈرۈلگىنى ئاز قالدىدە، قىڭغىيىپ يول چېتىدىكى ئىمارەتنىڭ تېمىغا 

  .ئۇرۇلدى
. يېرىم سائاتتىن كېيىن بايانداي ساقچى بۆلۈمىنىڭ باشلىغى ئۈچ ساقچى بىلهن يېتىپ كهلدى

 .ىماشىنا ئىچىدە ئىڭراپ يېتىشقان ئۈچ ئادەمنى چىقىرىۋېلىشت
 دەپ تىللىدى ساقچى باشلىغىغا قادىلىپ ليۇبىڭدى ۋە كاچىتىغا شۇنداق ئۇردىكى، –! خۇن دەن –

ۈرسىمۇ، سهنلهر ي ئهتراپىڭدا ئوغرىالر قۇتراپ –سهنتۈرۈلۈپ بېرىپ ماشىنىغا يۆلىنىپ قالدى، 
 .كاڭشاڭدا باش پۈركهپ يېتىش

ئۇنىڭ ئېپىنى بىلىدىغان . پ قالدىليۇبىڭدىنىڭ دېمى كېسىلىپ ئۈنى چىقماي خىرىلداپ، ئولتىرى
 : ئېلىپ، ئىچىرەتتى1جۇنى» موتهي«شوفۇر 

 .چاپسانىراق قېچىپ شهھهرگه يېتىۋېلىشقا ئالدىرىدى ئۇ.  ۋاقىرىدى ليۇبىڭدى–! ماشىنا، ماشىنا –
 –ئاران دېگهندە ئازگالدىن يول ئۈستىگه ئهپچىقتىيۇ، لېكىن موتور ئوت ئالمىدى » فوردنى«ساقچىالر 

 .شۇ ئارىلىقتا كېچىنىڭ تىنىق  ھاۋاسىدا ئوق ئاۋازى ياڭراپ كهتتى. يۇراتور ماكچىيىپ كېتىپتۇكارب
تهڭپۇڭىنى . ۈگرىدىيىغلىغاندەك ۋاقىرىدى ليۇبىڭدى ۋە ھهممىنىڭ ئالدىغا چۈشۈپ ي –! زا-ۋا-زى –

پ كهتتىيۇ، ىقىلىپ، خۇددى ياغاچ تۇڭدەك نهچچه دومىاليتۇتالمىدى، ئهتىمالىم يۈز قهدەمچه بارماي 
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شۇنىسى تهججۈپ قىالرلىقكى، ماڭغاندا قوسىغى . ۈگهردىيلېكىن تىرەجهپ تۇرۇپ يهنه ئالغا قاراپ 
ئاران ئاياق باسىدىغان بۇ لوپسا باشقىالرنى يهتكۈزمهي، ھهممىنىڭ ئالدىدا -تىزىغا تېگىپ، ئاران

ليۇبىڭدى ! ن دېگهن تاتلىقتهجا. ۈگرەيدىغاندۇريبهلكى ئادەم قورققاندا چاپقۇرلىشىپ، . كېتىۋاتاتتى
بۇ قېتىم قويۇق پاتقاققا پېتىپ قالغان قاۋاندەك خارتىلداپ تۇرالماي خېله . يهنه دومىالپ كهتتى

تېپىرالپ، تۆرت ئاياقلىنىپ، ئاران ئۆرە تۇرۇشىغا يهنه ئېتىلغان ئوق ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىدىن ئۆتۈپ 
يهتمهي -ۋە ساقچى ئىدارىسىنىڭ ئىشىگىگه يېتهۈگرەپ كهتتى يكهتكهندەك تۇيۇلدىدە، جان ئاچچىغىدا 

 ...دۈمىچه چۇشۈپ، تېلىپ قالدى
 

______________________ 
 . ھاراقنىڭ نامى–موتهي جۇ  1
 

شوفۇرنىڭ . ليۇبىڭدى كۆزىنى ئاچقاندا ئىككى يېنىدا ئاق خاالتلىق بىر ئهر بىر ئايال ئولتىرىپتۇ
جۇجاڭ ئولتارغانلىغىنى بايقاپ، -ىنىڭ باشلىغى گاۋقېشىدا بولسا ئىلى ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىس

 رەسۋا بولغىنىدىن ئهندىكىپ –هنى ئهسلىدى، ئهتىمالىم، ئۇيالغىنىدىن، توغرىراغى ئكهچمىش ۋاقى
دەرۋاقه، شىڭ دۈبهننىڭ مهخسۇس ۋەكىلى، نوپۇسلۇق ئهمهلدارنىڭ بۈگۈنكى ھالىتى . كهتتى

 كۆرسىتىدىغان، ئېتائىتىدىكىلهرنىڭ ھوشىيار ۋە يورۇق-شهرمهندىلىك ئهمهسمۇ؟ باشقىالرغا يول
قانداقتۇر غايىپ » رەھبهر«سهزگۈر، غهيرەتلىك ۋە جاسارەتلىك بولۇشىنى تهلهپ قىلىدىغان تهلهپچان 

ھوشىنى يوقىتىپ، ساقچى ئىدارىسىدا ئۆزىنىڭ -ئوق ئاۋازىدىن قورقۇپ بېدەر قېچىشى، ئهس
ئۇ قايسى ! ىقىلىشى، ۋاي، رەسۋاچىلىغهييا شا بولۇپ ئېتائهتمهن كىچىك خادىملىرىنىڭ كۆز ئالدىد

پهرمان بېرىپ، ئىجراسىنى تهلهپ -ۈزى بىلهن خادىمالر ئۈزىگه قارايدۇ؟ قايسى تىلى بىلهن ئهمىري
 ئهڭ ئاۋال. ھه، ئۇ قورقىدۇ. ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى قورقۇنۇچلۇق تىتىرەك باستى.. قىلىدۇ؟

 .لىگىدىن قورقىدۇشهپقهتسىزدۈبهننىڭ . شىسهيدىن قورقىدۇ-شىڭ
يېنىدا ئولتىرىشقانالر ئۇنىڭ تىلغا .  پىغان چىقاردى ھهسرەت ئىچرە ليۇبىڭدى–! خهپ –

 :كهلگهنلىگىنى ئاڭالپ خوشال بولۇشتى، ئهتىمالىم، ھهممىسى تهڭ دېگىدەكال
 . دېيىشتى–خهيرىيات، ھوشىغا كهلدى،  –
 . سورىدى ليۇ–نهگه كېتىۋاتىمىز  –
 .مهخسۇس شىپاخانىغا –
 .ھاجىتى يوق –
 ...جاڭغا تىببىي ياردەم زۆرۈر-ليۇ جهنسا –
 .دېمىم سىقىدىغان، ئۆتۈپ كهتتى. ھاجىتى يوق –
 .شۇنداقتىمۇ ئهسهبلهرنى تهكشۈرۈش زۆرۈر –
 . خىتاپ قىلدى ليۇبىڭدى–! گاۋ، جۇجاڭ –
 . دەرھال كهينىگه بۇرالدى، گاۋ–! ياۋ –
  !جىڭسا جۈزىگه –
 !ياق –

لېكىن ئۇالر ھېلىال . قهھهرلىك ئهمهلدارنىڭ خاھىشىغا تهن بېرىشكه مهجبۇر بولدىتىببىي خادىمالر 
بېهوش ليۇبىڭدىنىڭ مهينهت كىيىملىرىنى يۆتكىگهنلىگىنى، ئۇنىڭ قهي بولغىدەك 

 .سېسىق تېلهتىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈشۈپ، ئىچىدە نهپرەت ئوقۇشتى-ئىپالس
ساقچى «خهلىق ئۇنى (هرلىگىنى ساقالش ئىدارىسى  جامائهت بېخهت–ئىلى ۋىاليهتلىك جىڭسا جۇ 

» دۆڭ مهھهللىنىڭ«بىلهن » يېڭى شهھهر«غۇلجىنىڭ غهربى قىسمى ) دەپ ئاتىشىدۇ» ئىدارىسى
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سېپىلدەك ئېگىز تامالر بىلهن  ئىهاتىلهنگهن بۇ خۇن پۇراپ تۇرىدىغان  سۈرلۈك . پاسىلىغا جاالشقان
كىرگهن » قۇشخانىغا«بۇ . ىنى بىلمهك بهسىي مۈشكۈلمهھكىمىنىڭ ئىچىدە نېمىلهر بولۇۋاتقانلىغ

ئىككى قاناتتا ئىككى قاراۋۇل بۇدكىسى ئورنىتىلغان زور قارا قاپقا . ئادەم تىرىك چىقىشى ئهمرىمهھهل
شۇ ئان قاپقىنىڭ بىر قانىتى ئېچىلدىدە، ماشىنا . ئالدىدا توختىغان ماشىنا شهرتلىك گۇدوك بهردى

دەپ » خهۋەرلهش بۆلۈم«گاۋ جۇجاڭ شوفۇرنى توختىتىپ، . ا يېپىلدىئىچكىرى كىرىشى بىلهن قايت
ئاتىلىدىغان بۆلمىنىڭ ئىشىك ئالدىدا تۇرغان كۈزەتچى ئوفىتسېرنى ئىما بىلهن ئالدىغا كهلتۈرۈپ، 

ئوفىتسېر ماشىنا ئىشىگىنى ئېچىپ، . ماشىنىدا ئولتارغان ئاق خاالتلىق كىشىلهرنى كۆرسهتتى
مۇنداق قوپال . شكه ۋە ئۇنىڭ كهينىدىن مېڭىشقا قولى بىلهن ئىشارە قىلدىئۇالرنى ماشىنىدىن چۈشۈ
. ھوشىنى يوقىتاي دېگهن تىببىي خادىمالر سهنتۈرۈلۈشۈپ ئاران ماڭدى-مۇئامىلىدىن قورقۇپ ئهس

ئۇالرنى خهۋەرلهش بۆلۈمىگه باشالپ كىرگهن ئوفىتسېر ئىككىسىنى ئۈستهل قېشىغا ئولتىرىشقا 
ەت، قهلهمنى ئالدىلىرىغا قويۇپ، ئهمىرانه قىياپهتته ۋكى ۋاراق قهغهز بىلهن دۈشهرەت قىلدىدە، ئىك

 :دېدى
 !بىلگىنىڭالرنى ھېچ كىمگه ئېيتمايمىز دەپ تىل خهت يېزىڭالر-بۈگۈن كۆرگهن –

ئامان قۇتۇلۇپ، -خهيرىيات، موشۇنىڭ بىلهنال تېچ. تىببىي خادىمالر يېنىك تىنىق ئېلىشتى
بۇ خىل تىل خهتلهرنى نۇرغۇن قېتىم يازغان، قىيناپ ئۆلتۈرۈلگهن ... قۇشخانىدىن چىقىپ كهتسه

دەپ يالغان دائاگنوز قويۇلغان ئاكتالرغا مهجبۇرىي ئىمزا » پاالن كېسهلدىن ئۆلدى«نۇرغۇن ئادەملهرگه 
قويۇشقانۇ، ئاخىر ھهر ئىككىسى باش ساقچى ئىدارە مهھكىمىسىگه كىرگهندە جاننى قولتۇققا قىسىپ 

 .ان، ساالمهت قايتىپ چىقىپ كېتىشكه ئىشهنمهيدىغانكىرىشىدىغ
 ۋالى مهھكىمىلىرىدە –باش ساقچى ئىدارىسى، ھهربىي شتاب ۋە دوتهي (ليۇبىڭدى كابىنېتقا كىردى 

ۋە يۇمشاق كرېسلوغا ئولتىرىپ، پىكىرلىرىنى ) ئۇنىڭ مهخسۇس كابىنېتلىرى بولىدىغان
غاچقا بۈگۈن روي بهرگهن ھادىسىدىن خۇالسه لېكىن تهشۋىشى كۈچلۈك بول. جهملىگهندەك بولدى

ئوق ئاتقان «. بۇ سوئالنى نهچچه تهكرارلىدى ئۇ» نېمه قىلىش كېرەك؟«. چىقىرىشقا مادارى يهتمىدى
 "ئوغرىمۇ ياكى سۈيىقهستىمۇ؟

 .بۇ سوئالدىن ئۆزى چۆچۈپ كهتتى ۋە قانداقالرچه كنوپكىنى بېسىۋەتكهنلىگىنى سهزمهي قالدى
 . دېدى يان بۆلمىدىن كىرگهن گاۋ جۇجاڭ–ىر نهرسه كېرەكمېكىن؟ جهنسه جاڭغا ب –
 . تېپىشماقتهك سوئال بهردى ليۇبىڭدى–نېمه قىلدىڭ؟  –

 نېمه دېيىش كېرەك؟. گاۋ تىڭىرقاپ قالدى
 ھېلىقىالرنى نېمه قىلىشتىڭ؟ –
نداقتىمۇ  شۇ– دېدى جهنسه جاڭنىڭ سوئالىغا ئهندى چۈشهنگهن گاۋ، –ئۇالر ئىشهشلىك كىشىلهر،  –

  .تىل خهت ئېلىندى
 .ليۇبىڭدى قانائهتلهنگهندەك بېشىنى لىڭشىتىپ، كرېسلوغا قايتىدىن ئولتاردى

 ...بۇ كېچىدىكى سۈيىقهست توغرىلىق ئۈرۈمچىگه تېلېگرامما بېرىلدى –
 ليۇبىڭدى گاۋنىڭ تاپقۇرلىغىغا مهمنۇن بولغانلىغىنى –! دۇرۇس ئىشلهپسهن، گاۋ جۇجاڭ –

 .يوشۇرالمىدى
 بۇ سۈيىقهستنى كىم دەپ ئوياليسهن؟ –
سىزنى قارىالپ تهشۋىق تاراتقان . ئالته ئوغرىدىن كۆرە، شهھهردىكى بۇزۇق ئۇنسۇرالر بولۇشى كېرەك –

  !يهنه شۇالرغۇ
 .ئۇ كاساپهتنىڭ قولىدىن ھهممه كېلىدۇ... غېنى بولسىچۇ، غېنى –
زى تاتىرىپ كهتتىيۇ، بىلىندۈرمهسكه  ئوقنىڭ گېپىنى ئاڭلىغان ليۇبىڭدىنىڭ ئۈ–راست، راست،  –

 .سېلىپ، سىگارېتىنى تۇتاشتۇرماق بولۇشىغا گاۋ ياندۇرغۇچنى ياقتى
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ئۈچ شورىغاندىن - دېدى سىگارېتىنى ئىككى–بايانداي ساقچى بۆلۈمىنىڭ باشلىغى ماڭا ياقمىدى،  –
 .كېيىن ليۇ

 .بېرىلدىئۇ لهيغهزەل بىلهن ئۈچ ساقچىنى قوشۇپ قاماققا ئېلىشقا بۇيرۇق  –
بۈگۈنكى رەسۋاچىلىقنىڭ . گاۋنىڭ يهنه دېگهن يهردىن چىققىنىغا ئىچىدە خوشال بولدى ليۇبىڭدى

 !گۇۋاچىلىرىنى كۆزدىن نېرى قىلىپ، سىرنى يېپىش كېرەكته
ئۇنۋان - ئهمهل–ۇقۇرىغا يگاۋنى تۆۋەندىن . ھهر ئىككىسى تۇنگان.  بىر تهن، بىر جان–گاۋ بىلهن ليۇ 

ئىلى ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىغى . رىشكه سهۋەپچى بولغان ليۇبىڭدىدەرىجىسىنى كۆتى
يىڭچى ئالدىدا كاپالهتلىك بېرىپ، -شىسهي ۋە لى-قىلىپ تهيىنلهشتىمۇ يهنه شۇ ليۇبىڭدى، شىڭ

شهرقىي تۈركستاننىڭ ئون ۋىاليهت، ئۈچ بېۋاسىته مهمۇرىي رايون ئىچىدە ئهڭ باي ۋە . تهۋسىيه قىلغان
ھېساپلىنىدىغان ئىلى » خهتهرلىك جاي«ۇرەككهپ، سوۋېت تهسىرى چوڭقۇر يىلتىز تارتقان  ئهڭ م

 –ۋىاليىتىنىڭ باش ساقچى ئىدارىسىگه باشلىق بولۇش ئۈچۈن سىناقالردىن ئۆتكهن، ئىشهش 
گاۋدا گومىنداڭچىالر تهلهپ .  تهجرىبىلىك كادر بولۇشقا تېگىشلىك–ئىناۋەتلىك ۋە ئىستىداتلىق 

تۆكۈز بولمىسىمۇ، ئۇ گومىنداڭچىالرغا سادىق، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ۋە -ۇ تهرىقه شهرتلهر تهلقىلغان ب
پ ئېدىكى، ئۇنىڭ موشۇ ىتىرنىغى بىلهن قارشى ئهشهددىي مۇتهئهسس-لېنىنىزمغا چىش-ماركسىزم

شۇ سهۋەپتىن ليۇبىڭدىنىڭ تهكلىۋىنى رەت قىلىشمىغان . تهرەپلىرى شىڭ بىلهن لىغا ياقىدىغان
 ئىچىدە زىندانالر لىققىدە تولۇپ، خهلىق يىلگاۋ غۇلجىغا كهلگهندىن بۇ يانقى ئىككى . دىئې

 .زومبىلىق ھهددىدىن ئاشتى-كۈندە ئېغىرلىشىپ، زورلۇق-مهئىشىتى كۈندىن
 . بۇ چاي ۋە تائام كهلتۈرۈلدى دېگهنلىك ئېدى–يان بۆلمىنىڭ ئىشىگى چېكىلدى 

 ئۇسۇلۇق ئىچىۋاالمسىز؟ –
 .ئىنجىقالپ ئورنىدىن تۇردى ليۇ –ماقۇل،  –

گاۋ . چاي ئىچىپ تۇرۇشىغا تېلېفون جىرىڭالپ كهتتى» شاڭپهر«ئىككىسى ئهندىال بىر پىيالىدىن 
 :جۇجاڭ تېلېفون نوگىيىنى قۇالققا تۇتۇپ

 : ئۈنىڭ ئۆڭى ئۆچۈپ كهتكهنلىگىنى بايقىغان ليۇبىڭدى ئالدىراش–نېمه؟ -نېمه –
 نېمه گهپ؟ –
 ...زارسۇلتانۇ ۋەيس ما –
 يهنه نېمه بوپتۇ؟ ئوغرىالرمۇ؟ –
 ...ئوغرىالر ھۇجۇم قىلىپ، ئالته ساقچىنى ئۆلتۈرۈپ، جاڭ سوجاڭنى تۇتۇپ –
ۈگرەپ دېگىدەك چىقتى ليۇبىڭدى ۋە گاۋنىڭ قولىدىكى تېلېفون ي كابىنېتىغا –! گالۋاڭ پاالكهتلهر –

 :ۇلۇپ دېگىدەك ئېلىپينوگىيىنى 
 –! غېنى دېدىڭما؟! ھه؟! م؟ ھه؟ دۇدۇقلىماي گهپ قىل،  دەلدۈشساقچىغا ھۇجۇم قىلغانالر كى –

 .السسىدە ئولتىرىپ قالدى ليۇبىڭدى غېنىنىڭ ئېتىنى ئاڭالپ
 بۇ ھهربىي  گارنىزون نېمه قىلىۋاتىدۇ؟ بىر – پىغان چىقاردى گاۋ جۇجاڭ، –! يهنه شۇ دا زىۋازا –

 !ۈرىدېكىنهيباتالئون ئهسكهر ئهۋەتىلگهن، ئۇالر نهدە 
ئۇنىڭ بۇ سۆزى تهنىمۇ ياكى .  دەپ سوغ كۈلدى ليۇبىڭدى–! ۈرۈشكهندۇريماڭقىسىنى ئېقىتىپ  –

شۇ ئارىلىقتا تېلېفون يهنه . چېرىكلهرنىڭ قابىلىيهتسىزلىگىنى ياراتمىغانلىقمۇ بىلگىنى بولماتتى
 .بۇ قېتىم ليۇبىڭدى ئالدى. قاتتىق جىرىڭالشقا باشلىدى

  !ېكهچمۇسهن، نېمه بولدى دەيمهن؟ زىۋازا؟ھه، نېمه بولدى؟ ك! ماتۇ؟-يا –
 دېگهن پېتى ئىشىككه قاراپ –» باش قاتتى«ليۇبىڭدى تېلېفون نوگىيىنى پېقىرىتىپ تاشالۋەتتىدە، 

 . دېدى–!..ۈر، ھهربىي شتابقاي –ماڭدى ۋە بوسۇغىنى ئاتالپ توختاپ 
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 ئون ئالتىنچى باپ
 

. جهنۇبىي قىسمى ئىلى دەرياسىغا تاقىلىدۇ-ربىيدەپ ئاتىلىدىغان غه» ساينىڭ قۇيۇلۇشى«غۇلجىنىڭ 
  شۇ ساي قۇيۇلۇشىدىكى قىسمى جىگدىلىكنىڭ ئىچى بىلهن ئىككى كىشى غهرىپكه قاراپ كېتىپئهنه

ئالدىدا يول باشالپ كېتىۋاتقان . تچه مېڭىپ بۈك تاللىققا چىقىپ كېلىشتىئۇالر يېرىم سائه. بارىدۇ
ەر تاشلىدى ۋە نېمىنىدۇر مۆلچهرلىگهندەك قىلىپ، سولغا، دەريا ئېگىز بويلۇغى توختاپ، ئهتراپىغا نهز

ئون قهدەمچه مېڭىپ ئۆسكىلهڭ تال تۈۋىدە توختاپ، تالنىڭ غوللىرىنى . تهرەپكه بۇرۇلدى
 :سىيپاشتۇرۇپ بىر نهرسىنى تاپتى، ئهتىمالىم، ئۇنىڭ كهينىدىن ئىز بېسىپ كهلگهن يولدىشىغا قاراپ

 . دېدى–كهلدۇق، مهشهدە،  –
 يېڭىلمىگهنسهن؟ –
 . بۇ بهلگۈمىز–ياق، مانا، مونۇ تالنىڭ بىر شېخىدا ئىككى، يهنه بىر شېخىدا ئۈچ بهلدەم  –
 قولۋاق يېقىن يهردىمۇ؟ –
 .ئهللىك قهدەمچه كېلىدۇ –
 .، تهخىر قىلمايلىيۈرە –

 –ىڭىشىپ قاراڭغۇدا قويۇق تال شاخلىرىنى قايرىپ، ئ. يول باشلىغان كىشى يهنه ئالغا چۈشۈپ ماڭدى
غىراپ ژبۇ-ئىككى پۈكلىنىپ ماڭغاشقىمېكىن، ئهللىك قهدەمچه يهرنى بېسىپ ئۆتكىچه تهرلهپ

 .كېتىشتى ئۇالر
 ئولتار، – دېدى يول باشلىغۇچى، دەريانىڭ قولتۇق سىمان دوناي يېرىگه يېتىپ كهلگهندە، –! مانا –

 .ئارام ئااليلى
. جىت- گويا ئاي قاراڭغۇسىغا كۆمۈلۈپ قالغاندەك جىمئهتراپ. دەريا لېۋىنى ياالپ، چايقىلىپ ئاقماقتا

يولۇۋچىالر كېچه . جىتلىقنى بۇزۇپ تۇرۇپتۇ-پهقهت دەريانىڭ شاالقالپ چايقالغان تاۋۇشىال سۈرلۈك جىم
بهلكى، ئۇالر دەريانىڭ قىنىغا پاتماي . جىتلىغىنى ئۆزلهشتۈرگهندەك، شۈك ئولتىرىشىدۇ-جىم

زارغا تولغان نهغمه مىسالى شاۋقۇننى دىلغا جا قىلىشقاندۇر؟ ئېه، -چايقىلىشىنى ۋە قانداقتۇر مۇڭ
ھهسرەتلىرىنى باغرىڭغا -ئهۋالتلىرىمنىڭ ئهلهم-ئاق، ئهجدات! ئىلىنىڭ ھايات ھېكمهتلىك دەريا

 ..!يوشۇرۇپ چايقىلىپ، كۈچلۈك شاۋقۇن چىقىرىپ ئاق
راڭغۇدا يورۇق كۆرۈنىدىدە ئۆچتى ۋە دەريانىڭ ئۇ قانىتىدا، قېلىن بۇلۇتنى يېرىپ چىققان يۇلتۇزدەك قا

 .يهنه يورۇپ، يهنه ئۆچتى
 – دېدى يول باشلىغان ۋە يولدىشىنى باشالپ، دەريا قولتۇغىنىڭ لېۋىگه كېلىشتى –! بىزنىڭكىلهر –

ئىككىسى ئالدىراشلىق بىلهن چېتىقنى بوشىتىپ قولۋاققا چۈشۈشتى ۋە .  قولۋاق تۇرغان ئېكهن
ئۇ قاناتقا يېتىشى بىلهن كۈتۈپ تۇرغۇچىالر . پ شىددەتلىك ئۈزۈشتىئېقىن بويالپ، پاالق ئۇرۇ

ئىككىسىنى قولۋاقتىن كۆتىرىپ دېگىدەك چۈشىرىشتىدە، ئاتالرغا مىڭگۈزۈپ، ئېگىز قومۇچلۇق 
بهش كىلومېترچه ماڭغاندا چاتقاللىق -ئۇالر دەريانى ياقىالپ، تۆرت. ئىچىگه كىرىپ كېتىشتى

 .ق ئىچىدىكى گهمه ئالدىغا كېلىپ توختاشتىشۇ قېلىن چاتقاللى. باشالندى
 .ۈرۈش گهمىنىڭ ئىچى گۈپپىدە زەي ۋە بېلىق پۇراپ تۇرسىمۇ پاكىزە، سهرەمجانيئىككى 

تاڭ يورۇغىچه تارقىلىپ، ئۆز جايلىرىمىزغا يېتىشىمىز كېرەك، . ۋاقىت ئاز. ئولتىرايلى، بۇرادەرلهر –
 دەپ سورىدى –لۋاقتا باش قايمىغاندۇر؟  دېدى گهمىگه كىرىپ ئولتىرىشقاندىن كېيىن، قو–

 .رەھىمجان ئابباسوۋتىن
ەتكهندەك، سىلىق ئۈزۈپ ر تهۋنىدەريادىن خۇددى بۆشۈك. مهمهش ئاكا پاالق ئۇرۇشقا ماھىر ئېكهن –

 . سورىدى ئابباسوۋ–سىلهرچۇ؟ . ئۆتتۇق
اق قىلىپ  شۇند– دېدى رەھىمجان ۋە كۈلۈمسىرەپ، –كېمىچى ئۆتكۈلدىن ئۆتكۈزۈپ قويدى،  –
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 تاشالپ ماڭىدىغان بولدۇڭ؟» دوستۇڭنى«ليۇبىڭدى 
 دەپ يېقىملىق كۈلكىسىنى كۈلدى ئابدۇكېرىم –ئامال قانچه، سېغىنسام قايتىپ كېلهرمهن،  –

 .ئابباسوۋ
 .ليۇبىڭدى بىلهن ئهندى باشقىچه ئۇچرىشارمىز تېخى

شىم مهن ئۈچۈن ئىنتايىن چۈشىدىغان ۋاقىتتا سىلهردىن ئايرىلى» چوڭ ئويۇنغا«كۈرەش قىزىپ  –
 دەپ –چوڭ ئىش، چوڭ پايدا يهتكۈزىمهن دەپ ئلدىراپ، چاندۇرۇپ قويدۇم، : ئهيىپ ئۆزەمدە... ئېغىر

 .ئۆكۈندى ئۇ
ئورۇن يۆتكىشىڭ ئۇ ۋاقىتلىق . ھهتتا تهغدىرلهيدۇ. تهشكىالت سېنى ھېچ قانداق ئهيىپلىمهيدۇ –

 . دېدى رەھىمجان–!  تېخى ئالدىمىزداسهن بىلهن بىرلىكته ئىشلهيدىغان ئىشالر. ھالهت
ليۇبىڭدى ئۆزى ئۇيغۇرچه سۆزنى . دېگهندە مهلۇم ھهقىقهت بار ئېدى» ئهيىپ مهندە«ئابباسوۋنىڭ 

تهرجىمان ئارقىلىق ئاڭاليدىغان بولۇۋالغان » چهنتۇ تىلىنى«مۇكهممهل بىلسىمۇ، تۆرىلىگىگه ئېلىپ 
زىيالىالرغا -ىغىنالردا خهلىققه، كادري-ئۇنىڭ مهجلىسۋە ئىككىنچى تهرەپتىن بۇ قۇۋ جاسۇس ئابباسوۋ 

كېتهمدۇ دەپ » قىستۇرۇپ«قارىتا سۆزلىگهن سۆزلىرىنى توغرا تهرجىمه قىالمدۇ، بىرەر يهردە 
يهنه بىر قېتىم، سوراشقا تېگىشلىك » سۆز قىستاردى«دېگهندەك، ئابباسوۋ بىر قېتىم . سىنايدىغان

. دەپ سوراپ قويدى» ش ئۈچۈن يېڭى قىسىمالر ئهۋەتىلهمدۇ؟ئالته ئوغرىنى باستۇرۇ«ئهمهس يهنى 
ليۇبىڭدى بۇالرنى ئېرەن قىلمىغاندەك كۆرۈنگىنى بىلهن شۇ كۈندىن ئېتىۋارەن ئابباسوۋنىڭ ئهتىدىن 

 جاسۇسالر ۋە لىغانكهچكىچه پۈتۈن ھهرىكىتىنى تهكشۈرەيدىغان، ئۇنىڭ كهينىدە نهچچى
كۆرسىتىپ، » ۋەتهنپهرۋەر«ۇالردىن بهزىلىرى ئۆزلىرىنى ۈرىدىغان، ئيئىلپهتلهر » مېهماندوست«

ليۇبىڭدى ئابباسوۋنىڭ زېرەكلىگى ۋە . تهشكىللىك ھهرىكهت قىلىشنى تهۋسىيه قىلىدىغان بولۇۋالدى
قابىلىيىتىگه تهن بهرگهن ھالدا ئۇنى پهرەز قىلىنغان ھهرىكهتتىكى تهشكىالتنىڭ مۇھىم ئهزاسى 

چۈن ئۇنى دەرھال قاماققا ئالماي، ئاغامچىنى ئۇزۇن قويۇۋېتىپ، ئىزىغا شۇنىڭ ئۈ. دەپمۇ گۇمان قىالتتى
ئهگهر ئىككى كۈن ئالدىدا بايانداي .  مهقسهت قىلغان ئېدىېتىشنىىچۈشۈپ، تهشكىالتقىچه بېرىپ ي

تهرىپىدىن » زىۋازىالر«سۇلتان ئۇۋەيس ۋە ياماتۇ ساقچى بۆلۈمچىلىرى غېنى باشلىق » شهرمهندىلىگى«
نمىسا، ئهينى ۋاقىتتا ھۆكۈمهتكه، شهخسىي ئۆزىگه قارشى تهشكىالتالر تارىلىپ، خهلىق ۋەيران قىلى

لېكىن ۋاقىت .  كېچىكتۈرىلهر ئېدىىشنىغۇلىسى كۈچهيمىسه ئابباسوۋنىڭ قاماققا ئېلى-غۇل
كۈتمىدى، قارا تىزىمغا ئېلىنغان ياش كۈرەشچىنى سوالش مهزگىلىدە ئۇنىڭ يېقىن تۇققانلىرىدىن 

قېرىنداشلىق ) بۇ ئاتاقلىق جاسۇس كېيىن ئىنقىالپچىالر تهرىپىدىن ئېتىپ تاشالنغان (ھاشىماخۇن
خهۋەر » ئازاتلىق تهشكىالتى«.  قويدىدار قىلىپمېهرى ئويغانسا كېرەك، ئهتىمالىم، ئابباسوۋنى خهۋەر

ەھىمجان تېپىپ، ئابباسوۋنى ۋاقىتلىق بىر جايغا بېكىنىشكه قارار قىلىشتى ۋە شۇ قارارغا بېنائهن ر
 .قويماقچى» ئۇزىتىپ«ئۇنى 

 دېدى ئابباسوۋ، ۋە قويۇن يانچۇغىدن دەپتهرچىنى –ۈرۈش ئالدىدا بىر نهچچه پىكىر بهرمهكچىمهن، ي –
تهلئهت بايۋەچچىنىڭ ئۆيىدىكى زىياپهتته .  بۇنىڭدا يېڭى تهشۋىقات اليىهىسى بار–چىقاردى، 

ۋە باشقا » ئالته ئوغرى«نى بېرىپ، ئۇالرنى بايالرغا مۇكاپاتالر-ليۇبىڭدى موللىالر، سودىگهر
شۇ رەزىل مهقسهتنى پاش قىلىش بىلهن، يېڭى . كۈرەشچىلهرگه قارشى ھهرىكهتكه دەۋەت قىلغان

مهنچه بولغاندا بۇنى تېز . تهقىپكه تهييارلىق كۆرۈشۈۋاتقانلىقنى دەلىللهپ بېرىدىغان فاكتالر يېزىلغان
 .بېسىپ تارقىتىش كېرەك

 . دەپتهرچىنى ئالدى رەھىمجان–خشى، ئىنتايىن يا –
 ليۇبىڭدى – داۋام قىلدى سۆزىنى ئابباسوۋ، –دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك يهنه بىر مهسىله،  –

خهلىق ئىچىدە ئىناۋىتى بار دەپ ھېساپالنغان مۇختهر ھاجى بىلهن نودەر زۈڭگهننى تاغدىكى 
 .ۆرۈۋاتىدۇئهۋەتىش ئۈچۈن تهييارلىق ك» ئهلچىلىككه«قوزغىالڭچىالرغا 
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 !داقمۇ؟-شۇن –
ئهگهر قوزغىالڭچىالر ھۆكۈمهتكه ئهل بولىدېكهن، ئۇ ھالدا، پاتىخنى نىلقا ناھىيهسىگه، غېنىنى  –

 ... توققۇزاتارا ناھىيهسىگه شهنگهن قىالرمىش–بولسا 
 سوغ كۈلدى –! قىلماق بولۇپتىدە، بۇ گومىنداڭچى پهسهندىلهر»  ۋەسساالم–ئىش تامام «!... پاھ –
 .ھىمجانرە

 بۇ قېتىممۇ قاپاققا سېلىپ 1ولالپ ئۈگىنىپ قالغان بۇ جاڭگۇدىالرگ» چهنتۇالرنى«بىز  –
 !كولدۇرالتماقچىدە

ئىندەككه ئوڭاي كېلىدىغان نادان – دېدى مۇنداق چاغالردا زەردىسى قاينايدىغان رەھىمجان، –! ياق –
 ...ئهندى تېپىلماس» چهنتۇالر«

ل مهقسهتلىرى نېمىدىن ئىبارەت ئېكهنلىگىدىن غېنىكامالرنى ھهر ھالدا خىتايالرنىڭ رەزى –
 . دېدى ئابباسوۋ–ئاال خهۋەردار قىلىپ قويۇش كېرەك، -ئالدىن

ئۇالر ئازاتلىق تهشكىالتنىڭ پائالىيىتى ۋە قۇراللىق  قوزغىالڭغا تهييارلىق كۆرۈش مهسىلىسى 
 :توغرىلىق پىكىرلهشكهندىن كېيىن، رەھىمجان دېدى

 .راقتا ئالدىڭگا ئات ئاپارغان ئادەم مهنزىلگه يهتكۈزۈپ قويىدۇسېنى بايا –
.  دېدى ئابباسوۋ سهل ئۆكۈنگهندەك–مهن تېخى مهمهش ئاكىنى بىلله ئېلىپ كېتهي دېۋىدىم،  –

 .چۈنكى مهممهش ئۇنىڭ ئهڭ ئىشهشلىك يېقىنى ئېدى
 بۇنىڭدا پۇل، –ىپ،  وجۇننى كۆرسىتئاال خ دېدىدە، –تهشكىلىي رەھبهرلىكنىڭ پىكرى شۇنداق،  –

 . دەپ قوشۇپ قويدى–كېچهكلهر بار، -ئوزۇق ۋە كىيىم
 :ئابباسوۋنى ئاتالندۇرۇش ئالدىدا

يولۇڭغا ئىنتىزار بىز، . ئولجىلىق قايت. بىلىم ۋە تهجرىبه ئاشۇرۇپ كېلىشڭگه ئىشىنىمهن، ئىنىم –
 . دېدى ھاياجان ئىچرە رەھىمجان–

 .تىرىشىمهن –
 .شتىئۇالر قۇچاقلىشىپ خوشال

 
*** 

ھغا توالراق سىغىنىپ، سېتهم ئېغىرالشقانسىرى ئالال-جۈمه نامىزى بولغاچقىمۇ ياكى بولمىسا، زۇلۇم
شهپقهت تىلهيدىغان نامازخان سوپىالرنىڭ سانى كۆپهيدىمۇ، بهيتۇلال - ئېگهمدىن رەھىمھالئال

كىيىملىرى يهتته . ىمېچىتىنىڭ ئىچىگه ئادەم سىغماي، مېچىت ھويلىسىمۇ ئادەمگه لىق تولۇپ كهتت
يهردىن ياماق بۇ ئادەملهرنىڭ چىرايلىرىدىن توپا يېغىپ تۇرسىمۇ، لېكىن ھهرىكهت، بېقىشلىرىدىن 

نىڭ ئۆيى ھئۇالر مۇسۇلمان بهندىلهر، ئالال. نېمىنىدۇر كۈتكهندەك جىددىيلىك ئهكىس ئېتىپ تۇراتتى
ھ  مهككىگه قارىغان ھالدا ئالال–ه  جامى ئىچىدە تىزلىنىپ ئولتىرىپ، قىلۋىگ–ھېساپالنغان مېچىت 

 رەھىمداردىن مهغرىپهت تىلهشلىرى ۋە شهك كهلتۈرمهسلىكلىرى، مهئىشىي خىيالالرنى دىلغا – كهرىم
  .پۈكمهسلىگى الزىم

 
_________________________ 

 . غوجايىن بېگىم–جاڭگۇدا  1
 

ى  بۇزغۇچىالر، سهپراس بولۇپ لېكىن بۈگۈن جۈمه نامىزى ئوقۇلماي تۇرۇپال بۇ دىنىي قائىدىلهرن
 :گۇرۇڭ پاراڭ باشلىنىپ كهتتى-ئولتارغۇچىالر ئارىسىدا گۇرۇڭ

 .ھهممىال مېچىتتا شۇنداق بوپتهك –
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 .جىيا چاپالنغان قهغهزلهر كۈن چۈشكىچه تۇردى-مېچىتالرال ئهمهس، كوچىالرغا قىزىل –
 !كىملهركىن، نېمىال بولسا ئوغۇل بالىالر ئېكهن –
 .ىلهرنى سوالپتىمىشنۇرغۇن كىش –
 !سوالق دېگهن ھهممىمىزنىڭ بېشىدا بار ئىشقۇ –
 .دېگهنلهردۇر، ھهر قاچان» ئالته ئوغرى«بۇ ئىشالرنى قىلىۋاتقانالر ھېلىقى  –
 !ئۇالرنىڭ شهھهردىمۇ جېلىكلىرى باردە –
دېگهنلهر نىلقا تاغلىرىنىال ياقلىغىچه شهھهرگه بېسىپ كىرسه قاراپ » ئالته ئوغرى«ئۇ  –

 ...تۇرماتتۇق
 .قارا پاچاقالر ئاڭالپ قالمىسۇن. ھاي، ئاستا –
 ...مېچىتما تىڭچالردىن خالى ئهمهس دەڭالر –

جۈمه نامازدىن كېيىن .  پاراڭ بېلىدىن كېسىلدى–تهگبىر ئېيتىلدىدە، ھهممه نامازغا سهپ تارتىشتى 
چېرىكلهر -اللىق ساقچىقۇتبه ئوقۇلۇپ جامائهت تارقالماي تۇرۇپال بهيتۇلالنىڭ ئهتراپىنى قۇر

تېشىدىال ئهمهس، -چېرىكلهر مېچىتنىڭ ئىچى. قورشاۋېلىشتىدە، ھېچ كىمنى سىرتقا چىقارمىدى
 ھازىرال ئادەملهرگه قارىتىپ ئوق چىقىرىدىغاندەكال بىر –ئۆگۈزلهرگىمۇ پۇلېميۈتالرنى قويۇۋېلىشقان 

لىنىپ قالغاندەك، ئۇنچىال قورقۇپ ئادەت. جامائهت بۇ ھالهتنى كۆرۈپ. سۈرلۈك قىياپهتته تۇرۇشىدۇ
 .كېتىشمىدى

 !خۇدا ناماز ئوقالمىساق ھه-نېمه بۇ؟ ئارام –
 !ئاياق ئاستى قىلمىغان مېچىتال قالغان –
 زىندان يېتىشمهي، ئهندى مېچىتالرنى زىندان قىلماقچىمۇ ھه؟– 
 !قىرىۋەتسىما دىنىمىزنى، مېچىتالرنى ئاياق ئاستى قىلدۇرمايمىز –

ئاال خهۋىرى بولسا كېرەك، ئهتىمالىم، ئىككى ساقچى -تكهن خاتىپ ئاخۇننىڭ ئالدىنقۇتبىدىن ئۆ
 :غۇال قىلىشقان جامائهتكه قارىتا-ئهمهلدارى بىلهن بىرلىكته سۇپىنىڭ ئۈستىگه چىقىشتى ۋە غۇل

 . دېدى خاتىپ–! چۇقان كۆتهرمهي، ئۇلۇقالرنىڭ گېپىنى ئاڭالڭالر! ھاي، ئهھلى مۇسۇلمانالر –
 نېسىهىتى بولسا بۇ ھهيۋىنىڭ نېمه كېرىگى؟-نىڭ بىزگه قىلىدىغان پهندىئۇلۇق –
 ...تهرتىپ بۇزۇلمىسۇن دەيدېكهن –

ليۇبىڭدى بىر توپ مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن كىرىپ كهلدىدە، . خاتىپ ئاخۇن گېپىنى تۈگهتمهي تۇرۇپ
پ، جامائهتكه ساالم بهجا كهلتۈرمهك بولۇ» مۇسۇلمانچىلىقنى«ئىنجىقالپ سۇپا ئۈستىگه چىقتى ۋە 

 .بهردى
 –هت قىلدى ليۇبىڭدى بىلهن سۆز ئالمىشىۋالغاندىن كېيىن خاتىپ ئاخۇن، ئ مۇراجى–! جامائهت –

ئىخالس قويۇپ . نېسىهىتى بار ئېكهن-بۈگۈن ئهھلى جامائهتكه ليۇبىڭدى جاناپلىرىنىڭ سۆز
 !تىڭشايلى

نىڭ ئۆيى ھاق نېمه سهۋەپتىن ئالالبىز ئىسىيان كۆتهرمىسهك، ياكى قااليمىقانچىلىق قىلمىس –
 "!ئۇلۇق زات"بولغان ئۇلۇق بهيتۇلالنى قورشاۋالىدۇ؟ ئاۋال شۇنىڭغا جاۋاپ بهرسۇن بۇ 

 ھۆكۈمهت ئۆز پۇخراسىغا ئىشهنمىسه قانداق بولغىنى؟! ھه-ھه –
ە  شهھهرد– كاله كۆسهيدەك، دىخماق قولىنى پۇالڭالتتى ليۇبىڭدى، –! سهبىر، دىنداشالر، سهبىر –

 –شۇالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن مۇھاپىزەت ئورنىدا بۇ ساقچىالر . تهپرىقىچى بۇزۇقالر كۆپىيىپ قالدى
 ! ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ قانداق غهرەز يوق، خاتىرجهم بولۇڭالر، يۇرتداشالر–چېرىكلهر كهلتۈرۈلدى، 

قىلىپ » يۇرتداش «ئىبارىسىنى ئاالھىدە ئۇرغۇ بىلهن قهيىت قىلىپ، ئۆزىنى» يۇرتداشالر«ليۇبىڭدى 
بولماي » يۇرتداش«، »قارا بۇ لولىنى«لېكىن توپ ئىچىدە ئۈنلۈك بولمىسىمۇ . كۆرسىتىشكه ئۇرۇندى
 !قۇرۇپ كهت، جالالت
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 .دېگهن نهپرەتلىك كىنايىلهر ئاڭالندى 
 جىنايهت ئۈستىدە بىر نهچچه بۇزۇق ئۇنسۇرالرنى قولغا – سۆزىنى داۋام قىلدى ليۇبىڭدى، –بۈگۈن،  –
ئۇ ئۆزىنى تىلغا (باشقا ئهمهلدارالرنى ... شىسهينى، ھه، ھى-ئۇالر ھۆكۈمهتنى، داھىمىز شىڭ. لدۇقئا

ھاقارەتلهپ يېزىلغان ۋاراقالرنى شهھهردىكى ئوتتۇز ئىككى مېچىت قوۋۇمىغا تارقىتىشنىڭ ) ئااللمىدى
 ...شقانسىرتىدا دۇكانالر ئىشىكلىرى، ئۆيلهرنىڭ قاپقىلىرى ۋە ھهتتا دەرەقلهرگه چاپال

ئۇ بۇ . بۇ سۆزلهر ئېغىر كهلدى، ئهتىمالىم، ليۇبىڭدى دېمى كېسىلگهندەك گهپتىن چىپ توختاپ قالدى
كۆزىنى سۈرۈشكه، يالغان يۆتىلىشكه -ھالىتىنى چاندۇرماسقا تىرىشىپ، قول ياغلىغى بىلهن ئۈز

مۇغهمبىرلىك «، »تېلىقىپ جېنى چىقىپ كهتسېدى بۇ بۆقاپاقنىڭ «–توپ ئىچىدە بولسا . باشلىدى
 .دېيىشتى ئادەملهر» كىم ئىشىنىدۇ بۇ ساتقۇننىڭ سۆزىگه«، »قىلىپ، يالغان يۆتىلىۋاتىدۇ

 ئىغۋا تاراتقۇچىالرغا ھهرگىز ئىشهنمهسلىگىڭالر – سۆزىنى ئۇلىدى ليۇبىڭدى، –خهلىق ئىچىگه،  –
» ئالته ئوغرى«ۈرگهن يۇتراپ بۇ يهردە ق-ئاز كۈندە تاغنى ماكانالپ، ئۇ يهر. ئۇالرنىڭ ئۆمرى قىسقا. الزىم

بۇ . شهھهردىكى ئۇالرنىڭ ھهمنهپهس تهرەپدارلىرىمۇ قولغا ئېلىنىپ، جازاغا تارتىلىدۇ. يوق قىلىنىدۇ
كىمدە كىم ئۇالرغا ! توك ئوغرى بهش يۈز مىللىون جۇڭخۇا خهلقىگه تاقابۇل تۇرالمايدۇ، ھه؟-تۆرت توك

 خۇدىنى يوقاتقان ئاخماق بولۇپ، ئۆز ھاياتىغا ئۆزى ئىشهنسه، ئۇالرنىڭ كهينىدىن ئهگهشسه ئۇ ئادەم
 ...مىن بولىدۇاز

نېسىههت قىلىدېكهن، دەم پوپۇزا قىلىپ، -ئۇ دەم  سىلىق پهندى. ليۇبىڭدى خېله ئۇزۇن ۋايسىدى
. بولۇشقا دەۋەت قىالتتى» پۇخرا«ۈرىگىنى موجۇپ، قورقۇتۇش ئارقىلىق ئىتائهتمهن يخهلىقنىڭ 

 :داق خۇالسىلىدىسۆزىنىڭ ئاخىرىنى شۇن
كىمدە كىم ھۆكۈمهتكه قارشى ئىسىيان كۆتهرگهنلهرگه بۇزۇقالرغا يان بېسىپ ئۇالرنى ياقاليدېكهن،  –

ئىغۋاگهرلهر تاراتقان تهشۋىق ۋاراقالرنى ئوقۇپ، باشقىالرغا يهتكۈزىدېكهن يالغۇز ئۆزىنىال ئهمهس، ئۇنىڭ 
تارتىلىدۇ، ئۇقتۇڭالرمۇ؟ قاتتىق جازاغا بىلىشلىرى بىرلىكته جازاغا -خوشنىلىرى، تونۇش-خولۇم

 ئاكابىرالر، مۆتىۋەر زاتالر ھۆكۈمهتكه ياردەم قىلىپ يامان ئادەملهر –ئهندى ئاخۇن ... تارتىلىدۇ
ئۈستىدىن نازارەت قىلىشلىرى، ئۇالرنى ئۆز ۋاقتىدا تېگىشلىك ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىغا مهلۇم 

 بۇ ئاخىرقى –غىمۇ ئۈز خاتىرە قىلىنمايدۇ ئهگهر ئۇنداق قىلمىسا ئۇالر. قىلىشلىرى الزىم
 !ئاگاھالندۇرۇش

 چېرىكلهرمۇ قاتار –بهيتۇلالنى قورشىغان ساقچى . ئولتىرىپ ليۇبىڭدى كهتتى» فوردقا«قارا 
ئالغان تهسىراتلىرىنى » مهجلىستىن«جامائهت بولسا . تىزىلىشىپ، ئۇنىڭ كهينىدىن مېڭىشتى
ى، پۇتى كۆيگهن توخۇدەك  تهمتىرىشىپ قېلىشقان باشقىالرغا ئېيتىپ بېرىشكه، توغراراغ

گومىنداڭچىالر ئۈستىدىن شىكايهت قىلىشقا ئالدىراشتىيۇ، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىگىنىڭ يانچۇقلىرىدا 
 .كىملهر تهرىپىدىندۇر سېلىپ قويۇلغان ۋاراقالر بار ئېدى

 
*** 

مجان بىلهن قاسىمجان سىتىدە جۈمه نامىزىغا قاتناشقان رەھىقخهلىقنىڭ كهيپىياتىنى بىلىش مه
جۈمه كۈنى . ئىككىسى بالدۇر كېلىشكىنى بويىچه توغرا كۆرۈكتىكى ئاشخانىالرنىڭ بىرىدە ئۇچراشتى

شۇنداق بولسىمۇ يېقىن تونۇش ئاشپهز بۇ . باس ئېدى-بولغاشقا ئاشخانا ئىچىدە بوش ئورۇن يوق، باس
 .ئىككىسىگه ئايرىم بۆلمىلهردىن بىرىنى بوشىتىپ بهردى

 . كۈلۈمسىرەپ سورىدى بىر پىيالىدىن چاي ئىچكهندىن كېيىن رەھىمجان–رات؟ تهسى –
قۇراللىق قوزغىالڭنى ئهندى كهينىگه . راسا ۋاقتى. خهلىق قىلىچتهك ئىشتىك بولۇپ كېتىپتۇ –

 . دېدى قاسىمجان–سوزۇشقا بولمايدۇ، خهلىقنىڭ بىسىنى قايتۇرۇپ قويىمىز، 
 .پىكرىڭگه تولۇق قوشۇلىمهن –
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ز مېهمانالر بۇيرۇتمىسىمۇ، بىر بوتۇلكا ھاراق بىلهن پىشقان باڭزىالرنى كۆتىرىپ كىرىپ جوزىغا ئاشپه
 :تاققىدە قويدىدە

نهق تۆلىمىسهڭالر، ئورۇننى بوشىتىڭالر، كۈتۈپ تۇرۇشقان مېهمانالر ئاز . نېسىيىگه خۇشۇم يوق –
ئىككىسى » چىۋىندىن «–رلىدى  دەپ يان بۆلمىگه قاراپ بىر كۆزىنى قىستى ۋە ئاستا پىچى–ئهمهس، 

 .ئولتىرىدۇ
قورقماڭالر، ئاداش، نېسىيه داڭزاڭغا . ئىچمهككه قانلىق قىلىدىغان چۈپهيلهردىن ئهمهس-يېمهك –

 . دېدى قاسىمجان ئهتتهي، ئۈنلۈك–يېزىلمايمىز، 
 –مه، پۇلۇڭنى ئاۋال تۆلهۋېتهي، . شىسهينىڭ زامانىدا ئوينىغىنىمىز ئوينىغان- شىڭ"داھىمىز"

 .تېخىمۇ ئۈنلۈگىرەك دېدى رەھىمجان
پارڭالرنى قىلىشقاندەك بولسىمۇ بىر تېمىم » ئىشقىي«ئىككى دوست ھاراق ئىچكهندەك، ھهر تۈرلۈك 

بۇ ئارىلىقتا سهرەڭگه سورىغان، تاماكا سورىغان بولۇپ يان بۆلمىدە . ھاراق يۇرتماي يهرگه تۆكۈۋېتىشتى
ئۇالرنىڭ بىرى قۇۋ، بېزەڭ ئوخشايدۇ، . چىقىشتى-ىرىپنوۋەتلىشىپ ك» چىۋىن«ئولتىرىشقان ئىككى 

 :قۇرۇق بوتۇلكىنى كۆرۈپ
 ھاراقنى بۇدۇلكا بىلهنال ئاغزىڭالرغا قۇيۇۋەتتىڭالرمۇ نېمه؟ –
بىر بوتۇلكا ھارىغىڭ سهي بوالمدۇ، دوستى؟ دۆڭ شوپاڭغا چىقىپ ئىچمىگىچه خۇمادىن چىقمايمىز،  –

 .قاسىمجان دەپ چاقچاققا ئايالندۇردى –! دېگىنه
 . سورىدى بېزەڭ جاسۇس–جۈمه نامىزىغا بارغىانسىلهر؟  –

» ياخشى«ئىبادەت قىلدۇق ھهم ليۇبىڭدى جاناپلىرىنىڭ -ھهم تائهت. بارمامدىغان –
 –سىلهرچۇ، ئاداشالر؟ . شۇنىڭ خوشاللىغىغا ئاتاپ ئىچتۇق. نېسىههتلىرىنى ئاڭلىدۇق-پهندى

 .قايتۇرۇپ سوئال بهردى سابىرىي
 دېدى خۇش ياقمىغان قىياپهتته جاسۇس ۋە سۆزدىن ئىلىندۇرماسلىققا – جۈمهدىن قالمايمىز، بىزما –

كۆزى يېتىپ ئاستا چىقىپ كهتتىيۇ، جېلىگى ئىككىسى توسۇققا يېپىشىپ ئىككىنچى بۆلمىگه 
 .قۇالقلىرىنى يېقىشتى

دىغانلىغىنى  ئهتتهي دېدى جاسۇسنىڭ تىڭشاي– كۆرۈنىدۇ، يىگىتئىلپهتچىلىككه يارايدىغان  –
 .سهزگهن قاسىمجان

ئۇالر كېيىنكى ۋاقىتالردا (ئاشخانىدا سۆزلىشىشكه ئىمكانىيهت بولمىغاشقا باشقا بىر خالىراق 
ئورۇن تېپىپ گهپلهشمهك بولۇپ سىرتقا چىقىشىغا تاغ ) ئۆيلهردە ئۇچرىشىشنى قىسقارتقان

 ئالدىراش كهلگهن يىگىتىملىك پارتىزانلىرى بىلهن ئاالقه قىلغۇچىالرنىڭ بىرى بىلهن مهمهش ئىس
 :پېتى

 . دېدىدە، توختىماي ئاشخانا ئىچىگه كىرىپ كهتتى–ھهدىمىز كهلدى،  –
 دېدى قاسىمجان، ئهتتهي باشقىالر ئاڭلىسۇن –خهيىر، مېهمان قىلغىنىڭغا رەخمهت، ئاداش،  –

 .دېگهننى قىلىپ
 . ئۈنلۈك سورىدى رەھىمجان–ئۆيگه كېتهمسهن؟  –
 ىسىغا يولۇقىدىغان ئىشىم بار، سهنچۇ؟ئۇيغۇر ئۇيۇشم –
 .بازارغا –

رەھىمجان . چىقتىالرنىڭ ئالدىدا شۇ تهرىقه سۆزلىشىپ، خوشلىشىشتى-ئىككىسى ئاشخانىغا كىردى
باس ئادەملهر توپىنى يېرىپ ئۆتۈپ، -ۈتهرمهك ئۈچۈن، باسيئىلدام ماڭغىنىچه بازارغا كهلدىدە، ئىز 

 :ئولتارمايال-دە ۋە ئولتىرائۇتتۇر كهلگهن ھارۋۇكهشنى توختاتتى
 . دېدى–! دۆڭ مهھهللىگه تارت، ئۇكا –
 . ئېتىنى قامچىلىدى ھارۋۇكهش–خوپ ئاكىسى،  –
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 قاشاڭ ئاتنىڭ ئاستا مېڭىشىغا –! ئېتىڭنى چىڭاراق قامچىلىساڭچۇي، ئۇكا، ئىشىم ئالدىراش  – 
 .تاقهت قىلماي رەھىمجان

ئاخشامال ئون كۈنلۈك سهيسىدىن . بۇ ھاراملىقنىڭئۇرۇپ بىقىنىنى تېشىۋەتسهمما بوالرى شۇ  –
ىشنى ىلهپ قامچا تهگسىمۇ، بىر خىل مېڭىئۈست- ئاتنىڭ ساغرىسىغا ئۈستى–! چۇ. چۇ... كهلدىم

 .ئۆزگهرتمهي، چوالق قۇيرۇغىنى شىپاڭلىتىپ قويدى، خاالس
 . قىزىقىپ سورىدى رەھىمجان–قهيهرگه سهيسىگه باردىڭ؟  –
 .سىپاتاي، قاراسۇغا –
 نېمه ئاپاردىڭ؟ –
 .كىچىك ساندۇقچىالرغا قاچىالنغان ئېغىر نهرسىلهرغۇ-نېمىكىنتاڭ، كىچىك –
 چېرىكلهر جىقمېكهن؟ –
بىزنى قاراسۇغا يېقىن يوالتماي، دۆڭنىڭ كهينىدە قالدۇرۇپ، ھارۋۇالرنى . خېله بار كۆرۈنىدۇ –

 يولدا ئۆتۈپ كېتىۋاتقان –! نېمىگه توختاپ قالدۇي مونۇ قىرچاڭغۇ... بوشىتىپ ئهكېلىپ بېرىشتى
 .غان ئېدىالبىرسى رەھىمجانغا ساالم قىلىۋېدى، ھارۋۇكهشنىڭ ئېتى توختاپ ق

 . سورىدى رەھىمجان، ئات قوزغىلىپ ماڭغاندا–قاراسۇدىن باشقا يهردە چېرىك كۆرمىدىڭالرمۇ؟  –
ۈرگهندە باالغا ي جان بېقىپ توال سوراۋەرمهڭا، ئاكىسى، ئاران... سۇلتانۇ ۋەيس مازارىدا باردەك قىلىدۇ –

 دېدى ئهتراپىغا تهشۋىشلىك كۆز تاشالپ ھارۋۇكهش دۆڭگه كهلگهندە ئىرغىپ يهرگه چۈشۈپ، –قالماي، 
رەھىمجانمۇ ھارۋۇكهشكه ياردەملىشىپ، ھادۇق يهتكهن ئات بىلهن . ھارۋۇنىڭ كهينىدىن ئىشتهردى

 .ھارۋۇنى يۆلهپ دۆڭگه چىقىرىشتى
 .تىنىقتۇرساڭ بولىدېكهنئىككى كۈن -ئاتنى بىر –
 .ئىككى باغ بېدە بىلهن بىر كۈنلۈك ئوزۇقنىڭ ئورنىنى قىلسامال ئۇتتۇر ئۆيگه كېتىمهن، ئاكىسى –
 .كېتىپتۇ» سايراپ«ھارۋۇ چاقىنىما مايلىساڭ بولىدېكهن، بهكما  –

 جان باقماق ھهي،... ، دېگهندەك ئۆزەمنىڭ لېۋىنى مايلىغاندەك ماي يوق"كانهيگه يوق، سۇنهيگه نهدە" 
 . ھهسرەت چهكتى ھارۋۇكهش–قهۋەتال تهس بولۇپ كهتتىغۇ، ئاكىسى، 

  . دەپ ئاخچا سۇندى رەھىمجان–مانا، كىرا ھهققىڭ،  –
 . دېدى ئاخچىنى قىسىنىۋاراق ئالغان ھارۋۇكهش–دېگهن يېرىڭىزگه يهتمهيلىما؟  –
ئۇ يولنى . ىپ رەھىمجان دېدىدە ئىلدام مېڭ–پىيادە چاپسانىراق يېتىدىغان ئوخشايمهن،  –

ۈگرەپ دېگىدەك قهبىرستانغا كىرىشىگه يقىسقارتماق بولدى، ئهتىمالىم، چوڭ كوچا بويالپ ماڭماي، 
ئۇيغۇرالر ھاياتىدا . يوپۇقسىز تاۋۇتنى، بورىغا ئورالغان مۇردىن كۆرۈشى بىلهن داڭقېتىپ تۇرۇپ قالدى

تكى ئىككى دانه شاتراق ماتا تېپىلمىسا؟ جهسهتنى بورىغا يۆگهپ كۆمگهن ۋاقىه بولغانمېدى؟ ناھا
 –تاۋۇتنىڭ ئۈستىگه كونا دۇندۇق ياغلىقنى ئارتىپ قويۇپتۇ ! ئهنهقهھهتچىلىك شۇ دەرىجىگه يهتتىمۇ؟ 

ۇمران تېنىنى يئهشۇ مهسۈمه، نازۇك بهدەن قىزنىڭ سهبىلهرچه پاك، ...  قىز ياكى چوكان بولسا كېرەك
ئاھ، ! بورا بىلهن ئوراپ، ئۆلگهندىمۇ ئۇنىڭ تېنىنى قىينىساىرىك، قىيىندى قومۇچتىن توقۇلغان ي

 ...نادامهت
 توختاڭالر، – دەپ ئوڭ قولىنى كۆتهردى، مۇردىنى گۆر ئاغزىغا ئاپارغاندا رەھىمجان، –! توختاڭالر –

 ...مهن ئۆيگه بېرىپ، كېپىن بولغىدەك يۇمشاغىراق بىر نهرسه ئېلىپ كېلهي! قېرىنداشالر
 بۇال ئهمهس، خېله – دېدى ساالپهتلىك ئاق ساقال ھاساسىغا تايانغان ھالدا، –لۇم، كېچىكتىڭ، ئوغ –

بهلكىم . زامانه شۇنداق بولغاندىكى ئامال قانچه. نۇرغۇن كىشىلهرنى بورا كېپىن بىلهن دەپنه قىلدۇق
ىڭ بهلكىم با، بۇ خىل ھاقارەت ۋە ئازاپن. پهيلىمىزدىن موشۇ كۈنگه قالغاندىمىز-ئۆزىمىزنىڭ خۇي

 ...غا يېتىپ ئاسايىشته بولۇپ قاالرھزارىمىز ئالال- ئاھ–ھاالۋىتى بوالر 
ساالپهتلىك ئاق ساقالنىڭ مهنالىق ۋە سىرلىق سۆزلىرى يېڭى كوالنغان گۆر ئهتراپىدا تۇرۇشقان 
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ئىبارىسىنى  » ئاسايىشته«ئادەملهرگه چوڭقۇر تهسىر قىلسا كېرەك، ھهممىسىنىڭ لهۋلىرى قىمىرالپ 
 .شتىتهكرارال

.  موشۇ پېتىچه  كۆمۈش كېرەك– ئىچىدە پىچىرلىدى رەھىمجان، –ئاق ساقالنىڭ گېپى ئورۇنلۇق، "
سىتهم، مهھكۈمىلىك  نېمه -زۇلۇم. خهلىق كۆرسۇن. بۇ ھهم زۇلۇمنىڭ جانلىق بىر دەلىلى
 "...ئېكهنلىگىگه تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشهنسۇن

 
*** 

جهز ئايال ھېچ نهرسىدىن ئهر مى. ىشىشىلهن بۇ ئۈچىنچى ئۇچرھهجهرخاننىڭ رەھىمجان بى
ئۇ ھهتتا غېنى بىلهن بىر قاتاردا بولۇشنى تهلهپ قىلغان، لېكىن ھازىرچه ئىككى . ئهيمهنمهتتى

 مۇناسىۋەت باغالپ تۇرۇش زۆرۈرىيىتى مۇھىم – رەھىمجان بىلهن غېنى ئوتتۇرىسىدا –ئوتتۇرىدا 
 .بولغاشقا شۇ ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىپ تۇردى

 زارالندى رەھىمجان بىلهن –! بۇ ئىككى ئوتتۇرىدا توال قاتراپ تاپانالر تېشىلىپ كهتتىغۇ، ئۇكا –
 ئهندى شهرىڭگه كىرمهيمهن، ئۇدۇل تاققا، غېنىنىڭ قېشىغا چىقىپ –كۆرۈشمهيال ھهجهرخان، -كۆرۈشه

 .كېتىمهن
نى ئولتىرىشقا تهكلىپ  دېدى سالماقلىق بىلهن رەھىمجان، ھهجهر–ئالدىرىما، ئۈلگىرىسهن تېخى،  –

 ! قېنى، نېمه خهۋەر كهلتۈردىڭ، ئاۋال شۇنى ئېيتقىنا–قىلىپ، 
چوڭ «. ئهندى تاغ ئۆڭكۈرلىرىگه سىغمايمىز. كۈنگه كۆپهيمهكته-سانىمىز كۈندىن«: خۇش خهۋىرىم –

 .دەپ ئېيتىپ بېرىپتۇ غېنى پالۋىنىمىز» ...باشالش ۋاقتى يهتتى» ئويۇننى
 بىزما ۋاقىت پىشىپ يهتتى دەپ –: لىدى رەھىمجان ۋە سهل ئويلىنىپ، دېدى تهكرار–، "چوڭ ئويۇن"

 .ھېساپاليمىز
 .نېمه جاۋاپ قىلىمهن. غېنى ئهۋەتكهن قۇسهن مېنى كۈتۈپ تۇرماقچى –
قاچان، قهيهردىن باشالش توغرىلىق مۇقۇم جاۋاپنى ئۈچ كۈندىن » چوڭ ئويۇننى«غېنى دېگهن  –

 .قالماي خهۋەر قىلىمىز
 رىڭ شۇلىما؟ئېيتا –
 .ئۇيغۇرچه، قازاقچه، موڭغۇلچه يېزىلغان تهشۋىق ۋاراقالر بار –
 !ۋاي، قهغهز بىلهنال شهر ئالىدىغانالرەي... قهغهز، يهنه شۇ قهغهز –
 .ھهر بىر ۋاراق بىر زەمبىرەك ئوقىغا تهڭ: ئۇقۇپ قوي –
 دەپ –ن ئالىمىز، بىز مونۇ قارا مۇشنىڭ كۈچىنى  ته. ھهي، تاڭهي، ئۆزەڭالر بىلمىسهڭالر –

 .تۆمۈرچىنىڭ بازغىنىدەك ئېغىر مۇشتۇمىنى تهڭلىدى ھهجهرخان
: پتىدىن زوقالندى، ئهتىمالىم، بىر دەقىقه تىكىلىپ قالدىئهرەھىمجان ھهجهرخاننىڭ پالۋانالرغا خاس 

 :پهخىرلهندى ئۇ ۋە» ...جۇكانلىرىمىز باردە بىزنىڭ-ئهجايىپ قىز
 ئىشهشلىك – ئۆيدە ئهمهس، كهڭ جهڭ مهيدانىدا ئۇچرىشىمىز، ئهندى سېنىڭ بىلهن مۇنداق تار –

 .ھالدا دېدى رەھىمجان
 دېدىدە، رەھىمجاننىڭ ئوڭ قولىنى سىقىمىغا –! ئهكه قولۇڭنى، ئۇكا. مانا  بۇ دەللىڭ گهپ بولدى –

 .ئالدى ۋە ئامبۇردا قىسقاندەك مهككهم قىستى ھهجهرخان
 دەپ مىيىغىدا كۈلدى رەھىمجان ۋە ئاغرىغان قولىنى –» ئېيىق«ئاستا، قولۇمنى سۇندۇرۇۋەتمه  –

 . دەپ سورىدى– كېمىچى ئىبراھىمنى بىلىسهنغۇ؟ –: ئۇگالپ تۇرۇپ
 . كونا تونۇش–بىلىمهن  –
 .ئۇ سېىنى كېمه بويىدا كۈتۈپ تۇرماقچى. بۇ قېتىم تهشۋىق ۋاراقالرنى شۇنىڭ قولىدىن ئالىسهن –
 .ئۇقۇشلۇق –
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ىالڭغا ئۈندەيدىغان بۇ مۇراجىهتنامىالرنى تېگىشلىك كىشىلىرىمىزگه خهلىقنى قۇراللىق قوزغ –
 دەرھال يهتكۈزۈپ بېرىشىڭ كېرەك، ئۇقتۇڭمۇ؟

 !ئۇقمايچۇ، بۇ بىرىنچى قېتىم ئهمهسقۇ –
يولۇڭ بولسۇن، ھهر قهدەمدە پهخهس بول، دەپ ئورنىدىن تۇردى رەھىمجان ۋە نېمىدۇر ئېسىغا  –

 نۈسرەت خهلپهت ۋە نهۋرىسى توغرىلىق غېنىغا –: تىكىلىپ سورىدىكهلدى، ئهتىمالىم، ھهجهرخانغا 
 ھېچ نهرسه دېمىگهنسهن؟

 .نهچچه قېتىم تهمشهلدىمۇ، ئېيتىشقا تىلىم بارمىدى –
ئهلهملهرگه پىسهڭ قىلمىغان غېنى بۇنىڭغىمۇ -شۇنچه كۆپ دەرت. ئوچىغىنى ئېيتىش كېرەك –

 . دېدى رەھىمجان–چىدار، 
كۆڭۈلسىز خاتىرىلهرنى ئهسلهش دىل ئهسرار . چچه دەقىقه جىمىپ قېلىشتىھهر ئىككىلىسى بىر نه

شۇنىڭ ئهينى نۈسرەت خهلپهتنىڭ زىنداندا قىينىلىپ ئۆلۈشىنى ۋە ! ئادەملهر ئۈچۈن ئېغىر بولىدىغۇ
پاناسىز قالغان چولپان قىزنىڭ مهجبۇرەن تۇرمۇشقا چىقىپ كېتىشىنى غېنىغا ئېيتىش ئىنتايىن 

 .نى ۋاقىتتا يوشۇرۇشنىڭمۇ ھاجىتى يوق ئېدىئېغىر، لېكىن ئهي
 دېدى –!  چولپاندا قىلچه گۇنا يوق–هنى قۇسهنگه دەيمهن، ئۇ غېنىغا يهتكۈزەر ئبولغان ۋاقى –

 .كهسكىن رەۋىشته ھهجهرخان
 ...ھهق سۆزنى ئېيتتىڭ –

مىلهردۇر ھهجهرخاننى ئاتالندۇرۇپ، ئۆيگه قايتىپ كهلگهن رەھىمجان ئهندىال يېشىنىپ تۇرۇشىغا نې
ھهيران بولغان رەھىمجان دېرىزىنىڭ پهردىسىنى قايرىپ، كوچىغا . دەرۋازىنى قاتتىق تاقىلداتتى

 .، دەرۋازا قېشىدا ئىككى ساقچى ئۆرە تۇرۇشۇپتۇ»فورد«قارىۋېدى؛ ئىشىك ئالدىدا ئۇنىڭغا تونۇش قارا 
ئالدىراشلىق ئۈستهل تهشۋىشلىك گۇمان كهچتى ئۇنىڭ كۆڭلىدىن ۋە ... مىېنى ئالغىنى كهپتۇدە"

 ئۇ ھويال ئارقىلىق خوشنىالرنىڭ "! تىرىك قولغا چۈشمهسمهن–:تارتمىسىنى ئېچىپ، ناگاننى ئالدى
قوراسىغا چۇشمهك ئۈچۈن تاشقارقى ئىشىكتىن چىقىشىغا ماالي باال دەرۋازىنى ئېچىۋېدى، چېرىك 

 ئېتىش –ىلمهي قالدى، يوشۇرۇنىشقا ئۈلگىرەلمىگهن رەھىمجان نېمه قىلىشىنى ب. كىرىپ كهلدى
 :كېرەكمۇ ياكى قېچىش كېرەكمۇ؟ ئۇڭغىچه يېقىنالشقان چېرىك ئۇيغۇرچىالپ

 . دېدى–سىزنى ليۇبىڭدى ئۆيىدە كۈتىۋاتىدۇ،  –
 . ھهيران بولغاندەك سورىدى رەھىمجان، چېرىكنىڭ سۆزىگه ئىشهنمىگهندەك–شۇنداقمۇ؟  –
 كىيىنىپ چىقامسىز؟ –
 ئاز تىنغان رەھىمجان ۋە ئۆيگه كىرىپ كىيىنىپ چىققاندىمۇ، ماشىنىغا  دېدى كۆڭلى بىر–ھازىر،  –

كىم بىلىدۇ مېنى سىلىقلىق بىلهن ماشىنىغا ئولتارغۇزۇپ، شۇ تاپتا ئۆيۈمنى «: ئولتىرىپ ماڭغاندىمۇ
نېمه ئۈچۈن مونۇ شۇم قۇشالرنى ئېتىپ ... توڭتهي قىلىشقا باشلىغاندۇر  بۇ كاساپهتلهر-ئوڭتهي

تهشۋىش، گۇمان، پۇشايمانغا » ...ھېلىقى ئاخماق بالىنىڭ دەرۋازىنى ئېچىۋەتكىنىنه! قاچمىدىمۇي
 .ھهسلىگى بېسىلمىدى-بهنت بولغان رەھىمجان ليۇبىڭدىنىڭ ئالدىغا باشالپ كىرىشكهندىمۇ ھهس

 سوغ تهنه –ياكى قورقتىڭمۇ؟ . كېچىدە ئاۋارە قىلغىنىمغا خاپا بولدۇڭمۇ نېمه؟ تاتىرىپ كېتىپسهن –
 .الش سورىدى ليۇبىڭدى رەھىمجانغا تىكىلىپ قاراپئارى
 . تهنىگه تهنه قايتۇردى رەھىمجان–نېمه، مېنى سىنىماقچى بولۇۋاتامسهن، مۇخهممهر؟  –
 سېنىڭ بىلهن كونا – ئورۇن كۆرسهتتى ليۇبىڭدى ۋە رەھىمجان كرېسلوغا ئولتارغاندا، –ئولتار،  –

 . قىلدى دەپ قوشۇمچه–تونۇشالرچه سۆزلهشكۈم كهلدى، 
 چاقچاققا ئايالندۇرۇپ تىغ –ھهجهپ كونا تونۇشالرنى ئهسلهپ قاپسانه، چۈشۈڭ بۇزۇلمىغاندۇر؟  –

 .سانچىدى رەھىمجان
دېگهن » چۈشۈڭ بۇزۇلدىمۇ«ئۇيغۇرچه چاقچاق ۋە سۆز ئويىنىنى ياخشى چۇشىنىدىغان ليۇبىڭدىگه 
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چۈنكى بۈگۈن رەھىمجاننى ئاالھىدە ئىبارە تىك كهلدىيۇ، لېكىن قاپتىلىغا ئالماي ئۆتكۈزۈۋەتتى، 
بۇ ئارىلىقتا كۆڭلى تىنىپ، ئهسهبلىرى بېسىلغان ! مهقسهتنى كۆڭلىگه پۈكۈپ تهكلىپ قىلغان ئېدىدە

 .رەھىمجان ئۆزىنى ئهركىڭ بېقېيىت تۇتۇپ، ھهر ئېهتىمالغا قارشى بولغۇسى ھۇجۇمغا تهييار تۇردى
 دېدى قاماقنى –لىشىپ كهتتۇق، يىراقن، ئهندى بېرىشىمىز قويۇق بولىدىغا-بىر كهملهردە كېلىش –

 .تىن تاشلىغان ليۇبىڭدى، رەھىمجانغا سىگارېتا تۇتۇۋېتىپيىراق
 دېدى رەھىمجان سىگارېتىغا رەخمهت ئوقۇغاندىن كېيىن –سهن چوڭ ئهمهلدار بولۇپ كهتتىڭ،  –

 ... راستىنى ئېيتسام سېنىڭدىن ئهيمىنىمىز–: كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ
ئۇ كهسكىن بىر نهرسه دېمهكچى بولۇپ ئۆزىنى تۇتۇۋالدىدە، . ىرايى ئۆڭدى ليۇبىڭدىنىڭ چ–نېمه؟  –

 نېمىشكه مېنىڭدىن قورقىسىلهر؟ مهن سىلهرگه نېمه يامانلىق –: يالغان ھىلمىيىپ سورىدى
 قىلىپتىمهن؟

دېدى  –نېمه قىلغىنىڭنى ۋە قىلىۋاتقىنىڭنى، بىزدىن كۆرە، ئۆزەڭ ياخشى بىلهرسهن، مۇخهممهر؟  –
 .رەھىمجان ئىنتايىن مۇاليىملىق بىلهن، لېكىن جېنىغا تېخىمۇ پاتۇرۇپ

ليۇبىڭدى ھۈرپهيدىيۇ، لېكىن نېمه دېيىشىنى بىلمىگهندەك بىر ھالهتته . ئوق دەل نىشانغا تهگدى
  .ئولتىرىپ قالدى

ۇ جالالت  ب– دەتتى ئۇ ئىچىدە، –ئهگهر، «: رەھىمجان بولسا ھۆكۈمنى كۈتكهن ھالدا تىكىلىپ تۇردى
ئاديۇدانتىنى چاقىرىپ مېنى سوالشقا بۇيرۇق بېرىدېكهن، قۇرالىمنى ئىشقا سالىمهنكى، تىرىك قولغا 

 "...چۈشمهسمهن
 بىر نهچچه دەقىقه پۇشۇلداپ ئولتاردىدە، –تهئهججۈپكى، ليۇ  جهنساجاڭ  ھوقۇقىنى ئىشلهتمىدى 

 :بوغۇق ئاۋازدا شۇنداق دېدى
ۋ دېگهن ھارىمى موشۇ  سهن دېگهن گهپنى قىلغان، ھهممىڭالرنىڭ ھېلىقى ئابدۇكېرىم ئابباسو  –

 ...شۇنچه ھىمايه قىلىپ قولتۇغۇمغا قىسسامما قاياققىدۇر غايىپ بولدى... گېپى بىر
 . ھهيران بولغاندەك سورىدى رەھىمجان–ئابباسوۋ سوالقتا ئهمهسما؟  –

ى رەھىمجاننىڭ ياسالما چۈنك. بۇ قېتىم ليۇبىڭدى رەھىمجانغا سىناق نهزەرىنى تاشلىدى
 .ھهيرانلىغىنى سهزگهن ۋە ئهسلىدە ئابباسوۋ توغرىلىق ئۇنىڭدىن سورىماقچى ئېدى

 –! ۈرگهن پىكىردىشىڭنىڭ نهگه يوقالغىنىنى بىلمىسهڭ، ھهيكۈندۈز بىلله -كاشكى كېچه –
. ڭدىئىبارىسىنى ئاالھىدە قهيت قىلغان ليۇبى» پىكىرداش«زەھهرخاندىلىق بىلهن خىتاپ قىلدى 

ئۇ اليىغىدا جاۋاپ تاپقىچه تهجرىبىلىك جاسۇس ئۈستىلهپ زەربه بهرمهك . رەھىمجان تىڭىرقاپ قالدى
 :بولدى

 بهلكى، يولدىشىڭنى ئۇزىتىپما قويغانسهن؟ –
بۇ دەھشهتلىك سوئالدىن رەھىمجاننىڭ كۆزلىرى قاراڭغۇالشتىيۇ، لېكىن تهمكىنلىگىنى يوقاتماي، 

 .پ كۈلدىجاۋاپ بېرىش ئورنىغا قاقاخال
 .ۋچى قىياپىتىدە ئاگاھالندۇردى ليۇ جهنساجاڭېرگا ت–! كۈلمه، كۈلكه كهتمهيدۇ –
. كۈلمهيچۇ؟ قاراپ تۇرۇپ ئويدۇرما توقۇپ چىققىنىڭنى دەيمهنا دېدى ھېچ ئهيمهنمهي رەھىمجان –

 .ۇئهيمهنسۇن، ئهيمهنمىسۇن بوالر ئىش بولدى، ھهممه ئاشكارە بولۇپتۇ دەپ ھېساپالنغان ئېدى ئ
دېگهن » ئابباسوۋنى ئۇزىتىپ قويغانسهن«ئۇ .  دوق قىلدى ليۇ جهنساجاڭ–! ئويدۇرما ئېمىشا –

ئهگهر بولغان . ۋچىلىك تهجرىبىسىگه ئاساسلىنىپ بهرگهن ئېدىېرگا ت–سوئالنى سىنىماق ئۈچۈن 
ىالر هنى بىلگهن بولسا رەھىمجان ئۆيىدە ئهمهس، قاماققا ئېلىپ تۇرۇپ، مهھكىمىدە سوراق قئۋاقى
  .ئېدى

ئهندىزە نهدىكى گۇمانلىق سوئالالرنى بېرىۋاتىسهن، . باشتا كونا يۇرتداشلىق ئېقىدىسىنى ئېيتتىڭ –
 . دېدى ئۆزىنى توختىتىۋالغان رەھىمجان قانداقتۇر بېقېيىتلىق بىلهن–
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ن ليۇبىڭدى يا. شۇ ئارىلىقتا ئاديۇتانت كىرىپ، ئۈرۈمچى تېلېفوندا سوراۋاتقانلىغىنى خهۋەرلىدى
 :ئۇ قايتىپ چىققىچه پىكرىنى جهملىمهكچى بولغان رەھىمجان. بۆلمىگه كىرىپ كهتتى

ياق، ... ئابباسوۋنى ئۇزىتىپ قويغانلىغىمنى بىلىپتۇ بۇ جاسۇس؟ مهمهش، ياكى ئىبراھىم كېمىچى"
 ئۇالر ئىشهشلىك، سىناقتىن – ئورنىدىن قوزغىلىپ كهتتى بهتگۇماندىن چۆچۈگهن رەھىمجان، –! ياق
ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرەسى ساتقۇن بولسا بۇ چاققىچه تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ بىر . كهن ئادەملهرئۆت

ھه، ھه، دەل . ماڭىمۇ بۇ تهرىقه تهكهللۈپ قىلماي، زىندانغا تاشالر ئېدى. تۈركۈمى سوالققا ئېلىنار ئېدى
مېنى سىناپ شۇنداق ليۇبىڭدىنىڭ قولىدا ھېچ ئاساس يوق، بۇ مهككار ئۆز تهخمىنىگه يۆلىنىپ 

 دەپ خۇالسه چىقاردىدە، تهشۋىشتىن يېنىكلهنگهندەك –كۆرمهكچى، شۇ يول بىلهن توغرا چۈشهرمهكچى، 
 راستىنال بىزگه –ئۆزىگه سوئال بهرگهندەك، - پىچىرلىدى ئۇ ئۆز– بهلكى، –. تىنىق ئالدى

انچى ھامىسى ئۇنۋانغا ئېگه قىلغان تاي-ئۇنى موشۇنچىلىك ئهمهل. يېقىنالشقۇسى باردۇر بۇنىڭ
شىسهي تهختتىن چۈشكهندىن كېيىن، بۇنىڭ ئورنىغا باشقىسى تايىنلىنىپ، ۋاكالهت ھوقۇقى -شىڭ

شىسهينىڭ سادىق كۈچۈكلىرىنى چهتكه قېقىشى -بارا يېڭى ھۆكۈمران شىڭ-بارا. چهكلهندى
شىسهينىڭ قانلىق جىنايىتىگه شېرىك بولغان ليۇبىڭدى ئۆز جېنىنى -شىڭ. مهنتىقىي ھالهت

موشۇ . سىتىدە ئامانلىق يولىنى ئىزدىشى، باشقا تۈسكه كىرىشىمۇ مهنتىقىي ھالهتقتقۇزۇش مهقۇ
سهۋەپكه بېنائهن ئازاتلىق تهشكىالتىمىزنىڭ پائالىيىتىنى بىلىپ تۇرسىمۇ جىددىي چارە قولالنماي، 

 – ل قىاليمۇ؟كۇكهۋەت! كېلىشىش نىيىتى باردۇر؟ ئهگهر كېلىشهلىسهك زور پايدىسى تېگهتتىدە
ليۇبىڭدىنىڭ بۈگۈنكى . رەھىمجان قانداقتۇر ئىچكى تهۋرىنىش ئىچرە ئىككىلىنىپ قالدى

ھهرىكهتلىرى ئۇنىڭغا مايىللىغىنى ئىزھار قىلغاندەك سېزىلگهشكىمېكىن، -مۇئامىلىسى، سۆز
ئۇنىڭدا بىر قهدەر ئىشهنچ سېزىم ھاسىل قىلدىيۇ، لېكىن ليۇبىڭدىنىڭ ئۆتمۈشى، قىلمىشلىرىنى 

: ن رەھىمجان شۇ ئان بۇ كۆڭۈلچهكلىك پىكرىدىن قايتتى، سهزگۈرلىگى ئۈستىن چىقتىئهسلىگه
 "...بۇ زەھهرلهنگهن مېرەزگه يېقىن يولىماسلىق كېرەك! ياق، ياق«

 . دەپ كىرىپ كهلدى ليۇبىڭدى–سهن خوشال بولىدىغان بىر خهۋەر ئېيتايمۇ؟  –
 .رھال جاۋاپ بېرەلمىدىقارشى مۇالھىزىلهرگه بهنت بولغان رەھىمجان دە-قارىمۇ

 ھه، ئاڭالشقا تاۋىڭ يوقمۇ نېمه؟ –
 . بېپهرۋالىق بىلهن سورىدى رەھىمجان–خۇش خهۋەر بولسا نېمىشكه تاۋىم بولمىغاي؟  –
ئاز كۈندە سهپداشلىرىڭ تېيىپ ھاجى، . ياسىي مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسى ئازات قىلىنىپتۇسى –

 ...زامانالر بىلهن كۆرۈشىسهن
 بىر ئادەم ئورنىدىن كۆتهرگهندەك، تۇرۇپ كهتتى، خوشاللىغىنى –ر ئامانمېكىن؟ راستما؟ ئۇال –

  .ئىچىگه سىڭىرەلمىگهن رەھىمجان سابىرىي
ئاستا خهلىق پاراۋانلىغى ياخشىلىنىدۇ، -ئاستا. ۈرگۈزۈۋاتىدۇيياسهت ىيېڭى  رەئىس كهڭچىلىك س –

ئالته « شۇنداق بىر ياخشى ۋەزىيهتته –دى، لغا سالدى ليۇبىڭيو دەپ گهپنى تامامهن باشقا –! ئهلۋەتته
 بېكار –ۋە شهھهردىكى بهزى تهنتهكلهرنىڭ ھۆكۈمهتكه قارشى ھهرىكىتى تامامهن ئورۇنسىز » ئوغرى

 ...ۋەيرانچىلىق بولىدۇ-قان تۆكۈلىدۇ، خانۇ
كۈچىنى ئۆلچىمهكچى بولۇپ، رەھىمجانغا سىنچىالپ -ليۇبىڭدى ئېيتمىش سۆزلىرىنىڭ  تهسىر

 رەھىمجان بولسا، شۇ بىر نهچچه دەقىقه ئىچىدە ليۇبىڭدىنىڭ ھۇزۇرىدا ئېكهنلىگىنى .قارىدى
مارت كۈنى -9ى، يىل-1934ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىن . ئۇنتىغان بىر ھالهتته، ئۆز كهچۈرمىلىرىگه بهنت ئېدى

ۋە » ئۇيۇشمىسى-ئۈيغۇر مهدەنىي«غۇلجىدا تېيىپ ھاجى سابىتوۋ باشچىلىغىدا تهشكىل ئېتىلگهن 
سهنئهتنى تهرەققىي ئهتكۈزۈشتىكى -مائارىپ، ئهدەبىيات-هزكۈر ئۇيۇشمىنىڭ زامانىۋىي مهكتهپم

يېزىالردا يۈزلىگهن مىللىي مهكتهپلهر ئېچىلىپ، - ئىچىدىال شهھهريىلتۆرت -ئىجابىي رولى، ئۈچ
رپا نهپىسه ئۆمهكلىرىنىڭ به-تهربىيه ئېلىشى ۋە كلۇبالر، سانائىي-مىڭلىغان ئۆسمۈرلهرنىڭ تهلىم
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بىرلهپ - شۇ جانلىنىش، شۇ يۈكسىلىشلهر بىر–بولۇشى، مىللىي سهنئهتنىڭ تېزلىكته رىۋاجلىنىشى 
ناپىسهنت خىتاي مهمۇرلىرى توسقۇنلۇق قىلمىغان بولسا، مىللىي «: ئۆتتىيۇ،  ئۇ ھهسرەت ئىچرە

لسا، بۇ مهدەنىيهت ناماياندىلىرىنى تهقىپ ئاستىغا ئېلىپ تهرەققىيات يولۇمىزنى توسىمىغان بو
الر ئېدۇقته، ىقاالقلىقتىن قۇت-كهمگىچه ئۆلكىمىزنىڭ قىياپىتى تامامهن ئۆزگىرىپ، قاشاقلىق

 "...!قهددىمىزنى رۇسالپ ئاالر ئېدۇق، خهپ
ياكى تېيىپ ھاجىالرنى كۈتۈۋېلىشنىڭ غېمىنى ! دېمىڭ ئىچىڭگه چۇشۈپ كهتتىغۇ، ھه –

 .بىڭدى دېدىدە، زەھهرخهندىلىك كۈلدى ليۇ–قىلىۋاتامسهن؟ 
ساالمهت چىققان ئادەملهرنى مۇناسىپ -  زىنداندا يېتىپ، ساقيىلخهلىق ئۈچۈن يهتته  –

 ...كۈتۈۋېلىشقا ئهرزىيدۇ
وراز مايتارتقاندەك رەھىمجانغا گۆلىيىپ، خ ئورنىدىن ئىنجىقالپ قوزغالدى ليۇبىڭدى ۋە –! زا-الۋ –

 ھهممىڭ خام –ڭ، ياتمىغىنىڭ  زىنداندا ياتقىنى–ئۇنىڭ ئالدىدا توختاپ قادىلىپ تۇرۇپ، 
 سهنلهر تېخى ئۆزەڭالرنى مىللهتپهرۋەر، خهلىقپهرۋەر دېيىشهمسهن؟. خىيالچانالر

 ...كاشكى شۇنداق بواللىساق نېمه ئارمان –
 ھازىرقى – خىتاپ قىلدى رەھىمجان سۆزىنى بۆلگهن ليۇبىڭدى، –ھهقىقىي خهلىقپهرۋەر بولساڭ،  –

ھوقۇقىنى -خهلىقنىڭ ئهركى. تۆكۈلۈشىگه يول قويماسلىغىڭ كېرەككۈندە خهلىقنىڭ بېهۆددە قېنى 
بېهۆددە قان تۆكۈشنى  «–! مۇرەسسه بىلهن ھهل قىلىشقا بولىدىغۇ-تېچلىق يولى بىلهن، مادارى

» مۇستهقىللىق ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىڭالر-خالىمىساڭالر، ئۇ ھالدا، خهلىقنىڭ  ئازاتلىق
 .ىتىۋالدى رەھىمجاندېمهكچى بولۇپ ئۆزىنى زورغا توخت

لېكىن ئۇنىڭ غېرىزىنى چۈشهنگهن رەھىمجان . ليۇبىڭدى بولسا دەل شۇنداق جاۋاپنى كۈتكهن ئېدى
  :باشقىچه جاۋاپ بهردى

 ئىككى ئوتتۇرىدا ۋاسىته بولۇشۇمنى تهلهپ قىلماقچى بوالمسهن؟ –
 .تهلهپ ئهمهس، تهكلىپ –
  .ېتىراپ بىلدۈردى رەھىمجان ئ–مۇنداق ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايمهن،  –
  سهۋەپ؟ –
بىرىنچىدىن، مېنىڭ قوزغىالڭچىالر بىلهن ھېچ قانداق مۇناسىۋىتىم يوق؛ ئىككىنچىدىن،  –

ھۆكۈمهتنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىغا، قۇراللىق باستۇرماق بولۇشىغا پىسهڭ قىلمىغان ئىسىيانكارالر 
ئالته «ئاالمدۇ؟ ئۈچىنچىدىن، ئۆزەڭالر نېسىهىتىمنى ئىناۋەتكه - ئاددىي پۇخرانىڭ پهندى–مېنىڭ 
  نېمه شۇنچه چۆچۈپ، تهھلىكه كۆتىرىسىلهر؟» ئوغرىالردىن«دەپ ئاتاۋاتقان » ئوغرى
كهينىدىن بېرىلگهن لىپاپلىق سوئالالرغا دەرھال جاۋاپ قايتۇرۇش تهس كهلدىمۇ ياكى -كهينى

  .نغا تىكىلگهن پېتى تۇرۇپ قالدىھهقىقىي ئهھۋالغا تهن بهردىمۇ، ليۇبىڭدى تىڭىرقىغاندەك رەھىمجا
رەھىمجانمۇ بهرگهن جاۋاپلىرى بىلهن قايتارما سوئاللىرىنى ھۆكۈمهت ۋەكىلى ليۇبىڭدى قانداق 

  .ھهزىم قىلىدېكهن ۋە نېمه دەپ ھۆكۈم چىقىراركىن دەپ كۈتۈپ تۇردى
نى مهلۇم ئاديۇتانت كىرىپ باش شتاب باشلىغى سورىغانلىغى. تېلېفوننىڭ جىرىڭلىشى ئاڭالندى

 . سائات ئىككى–تىغا قارىدى رەھىمجان سائې. لمىگه چىقىپ كهتتىليۇبىڭدى يهنه يان بۆ. قىلدى
دا 6چۈنكى ئۇ بۈگۈن سائات .  پىچىرلىدى رەھىمجان!"ھۇجۇمنى بالدۇر باشلىدىمېكىن؟"

 .ساقچى بۆلۈمچىسىگه ھۇجۇم قىلىشىدىن خهۋەردار ئېدى» ئاق قوي«قوزغىالڭچىالرنىڭ 
 . دېدى قوپاللىق بىلهن ئاديۇتانت ۋە رەھىمجاننى ئالدىغا سېلىپ ماڭدى–! تۇر –

تهرەپكه » ئۈچ دەرۋازا «– باش ساقچى مهھكىمىسىگه ئهمهس، ئوڭغا –ماشىنا كوچىغا چىققاندا سولغا 
دېدى ئۆيى تهرەپكه قاراپ » خۇدايا شۈكرى«: بۇرۇلغاندا رەھىمجان يېنىك تىنىق ئالدى ۋە ئىچىدە

 :چا قىيىلىشىغا كهلگهندە شوفيۇرغا ماشىنىنى توختىتىشنى بۇيرىغان ليۇبىڭدىكو. ماڭغاندا
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 دېدىدە، رەھىمجاننى –ئهته سېنىڭ بىلهن يهنه سۆزلىشىمهن، ! ۈر، رەھىميىغىپ يكالالڭنى -ھوش –
  .ۈرۈپ كېتىشتىيماشىنىدىن چۈشىرىۋېتىپ، باش شتاب تهرەپكه قاراپ 

 . دەپ پىچىرلىدى رەھىمجان"...مهسمهن مىللىي ساتقۇنبېشىرىڭنى ئىككىنچى كۆر-خۈنۈك ئهپتى"
 

 ئون يهتتىنچى باپ
 

كىچىك غهلىبىلهردىن كېيىن قوزغىالڭچىالر تهشكىلىي جهھهتىن پارتىزان -بىر نهچچه كىچىك
گهرچه ھهممىسىدە دېگىدەك قۇرال . ئوترەدىغا ئايلىنىپ، بهش يۈزچه كىشىدىن تهركىپ تاپقان ئېدى

ئهسالھقا ئېگه - يېقىن كۈنلهردە ھهممىسى قۇرال– كۈرەش روھى ئۈستۈن بولمىسىمۇ، ئۇالرنىڭ
كۈنگه -كۈندىن. تاغ ئىچىدىكى ئۆڭكۈرلهر تارلىق قىلىدۇ. بولۇشىغا ئىشهنچىلىرى كامىل ئېدى

قىش . خهشهك كېرەك-ئۇالقالرغا يهم-كېچهك، ئوزۇق، ئات-پارتىزانالرغا كىيىم-كۆپىيىۋاتقان جهڭچى
 .قاپ كهلمهكته چېڭنلىشىپبولسا بارغانچه يېقى

 .قوزغىالڭچىالر بۈگۈن جىددىي كېڭهش ئۈستىدە ئولتىرىدۇ
. ئۇالققىمۇ ئېگه بولىمىز- قۇرالغىمۇ، ئات– دېدى پاتىخ، –ئهگهر نىلقىنى ئىشغال قىلساق،  –

 .ئىناۋىتىمىز ئاشىدۇ، سېپىمىز تېخىمۇ ئۆسىدۇ-ئىككىنچى تهرەپتىن خهلىق ئالدىدا ئابروي
ئاۋال دۈشمهننىڭ بېشىنى يانچىپ، . لغاندا غۇلجىغا ھۇجۇم قىلساق ياخشى بوالتتىمېنىڭچه بو –

 .وسمانئ دېدى –! قۇيرۇغىنى چاپساق دەيمهندە-ئاندىن قانات
 بۇ ئاز كۈچ بىلهن غۇلجىغا ھۇجۇم –وسماننىڭ پىكرىنى قهتئىي رەت قىلدى ئهكبهر،  ئ–ياق،  –

 .كهلچىلىك بولىدۇهۋە ت–قىلىش 
 خهلىق بىزدىن –ئهگهر كهينىمىزگه چېكىنىدىغان ئهھۋال بولسا . لىساققۇ ياخشىغۇلجىنى ئاال –

 .رايى قايتىپ قېلىشى، ئىككىنچىلهپ ئهگهشمهسلىگى مۈمكىن
 ئاۋال نىلقىنى ئۆزىمىزگه – دەپ باشلىدى غېنى، –ئهكبهر بىلهن نۇرنىڭ گېپىنىڭ جېنى بار،  –

 .ۈرۈش قىلىمىزيمۇ نېرىسىغا قاراپ قارىتىپ، ئاندىن غۇلجىغا، ئۇنىڭدىن كېيىن تېخى
ئۇالرنىڭ بۇ قارارى شارائىت جهھهتتىنمۇ، . غېنىنىڭ پىكرىگه ھهممه بىر ئېغىزدىن قوشۇلدى

 ئۇ ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ئهڭ باي –چۈنكى نىلقا . ستراتېگىيه جهھهتتىنمۇ توغرا بولغان ئېدىئ
شهرىقته : بىىي ئىستىهكامغا ئېگهچارۋىچىلىق ناھىيهسى بولۇش بىلهن بىلله بۇ تاغلىق رايون ته

كۈنهس، يۇلتۇز ناھىيهلىرى، جهنۇپتا غۇلجا ناھىيهسى، شىمالدا بولسا تارباغاتاي ۋىاليىتىگه 
ئهگهر نىلقا ئىشغال قىلىنسا كۈنهس خهلقى ۋە غۇلجا . چېگارىداش، ئاالقه تۈگۈنىدىن ئىبارەت

الر تهرەپكه ئۆتۈپ، پارتىزانالر سېپى ناھىيهسىنىڭ شهرقىي قىسمىدىكى كۆپلىگهن خهلىق قوزغىالڭچى
 .زورىيىپ، ئۇلغىيىشى مۇقهررەر

گه يىگىتى دېدى پاتىخ ۋە ياش، كېلىشكهن تاتار – بۇ قارارىمىز قارار، –نىلقىغا ھۇجۇم قىلىمىز  –
 .سهن، خهمىت، نىلقىنىڭ كېيىنكى ئهھۋالىنى سۆزلهپ بهر: قاراپ

 .غهزنى چىقىرىپ، ياپىالق تاش ئۈستىگه يايدى خهمىت دەپ قويۇن يانچۇغىدىن بىر تاختا قه–خهپ،  –
 دىققهت بىلهن كۆز تىكتى –! بۇ نېمهڭ؟ ئۆمچۈك تورىدەك، گادىرماش بىر نېمىلهرنى سېزىپسهنغۇ –

 .باشقىالرمۇ يېيىقلىق قهغهزگه يېپىلىپ قاراشتى. غېنى
بېرىشكه باشلىدى  دەپ چۈشهنچه –! بۇ ئهندى كۆرسىتىشكه ئوڭاي بولسۇن دەپ سىزغان نهرسېدە –

مونۇ قورغانچه ھازىر ساقچىالر ۋە چېرىكلهر ئاساسهن .  مونۇ ساقچى، مونۇ شهنگهن ئىدارىسى–خهمىت، 
موشۇ ئىككى مهھكىمىنىڭ تاملىرى، ئۆگۈزلىرىگه قۇم قاچىالنغان خالتىالرنى تىزىپ، پوتهيلهرگه، 

 ...ئۆگۈزلهرگه پۇلېميوالرنى ئورنىتىپ، پايلىشىپ يېتىشماقتا
 ونۇ بهلدىمىڭ نېمه؟م –
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 دېدى –كلۇبنىڭ ئۈستى چېدىرىدىمۇ پۇلېميوالر ئورنىتىلغان، . مونۇ كلۇب. چوڭ يولدىكى توسۇق –
بۇ ئوكوپىالرغا ساقچى ۋە .  مونۇ قورغاننى ئورىغان ئوكوپىالر–خهمىت ۋە قىزىل سىزىقنى كۆرسىتىپ، 

 .شهنگهن ئىدارىلىرى يهر تېگى يول ئارقىلىق باغلىنىش قىلىدۇ
 . دېدى غېنى–ھه، بۇ اللمىالر، ئاغمىخان ئوخشاش، يهر كوالشقا ئۇستا،  –
 .وسمانئ شىمايالندى –يهتته قات يهرنىڭ تېگىگه كىرىپ كېتىشسىمۇ سۆرەپ ئهچىقىمىز،  –
 قۇراللىق –:  دېدى پاتىخ ۋە خهمىتتىن سورىدى–دۈشمهننى سهل چاغلىماسلىق كېرەك،  –

 الرمۇ؟دۈشمهنلهرنىڭ سانىنى ئېنىقلىدىڭ
 . بار1ساقچى، مۇھاپىزەتچىلهرنى ھېساپلىمىغاندا بىر يىڭچارەك –

خهمىت نىلقىدىكى خىتاي گارنىزونى ۋە ئۇالرنىڭ تۇتقان پوزىسىيهسى توغرىلىق مهلۇماتالرنى سۆزلهپ 
بېرىش بىلهن بىلله خهلىقنىڭ روھىي كهيپىياتى ۋە ئۇالر قوزغىالڭچىالر نىلقىغا ھۇجۇم قىلىشى 

 .ىلىپ چىقىشقا تهييار ئېكهنلىگىنى تهكىتلىدىبىلهن كۆتىر
 . دەپ سورىدى–لهر؟ يىگىت دېدى پاتىخ مۇسلىموۋ، قانداق پىكرىڭالر بار، –ئهھۋال چۈشىنىشلىك،  –
قېنى سهن بىر نېمه . جېپىنى ھهممىمىزدىن ياخشى بىلىسهن-نىلقىنىڭ ئېپى. ئۆزەڭ نىلقىلىق –

 .لهريىگىت دېيىشتى –دېگىن، 
 

_______________ 
 . باتاليون–يىڭ  1
 

سىمان بهلگۈلهرنى ىپ ۋە خهمىت سىزىپ كهلگهن خهرىته پاتىخ سهل ئويلىن–مېنىڭچه بولغاندا،  –
 . بار كۈچىمىزنى ئۈچكه بۆلۈپ، ئۈچ تهرەپلهپ ھۇجۇم قىلساق–كۆرسىتىپ، 

  :پاتىخ مۇسلىموۋنىڭ پىكرى بىر قهدەر ئۆزگهرتىلىپ، قوبۇل قىلىندى
لهر چوڭ كۆرۈكنى ئىشغال قىلىپ، نىلقىنىڭ شهرىق يىگىت-دىكى جهڭچىغېنى باشچىلىغى . 1

 تهرىپىدىن ھۇجۇم باشاليدۇ؛
 .ئهكبهر بىلهن نۇر باشچىلىق قىلغان جهڭچىلهر نىلقىنىڭ غهرىپ تهرىپىدىن . 2
 :وسمان بىلهن ھوشۇر، سېيىت باشچىلىغىدىكى جهڭچىلهر نىلقىنىڭ جهنۇپ تهرىپىدىن ۋەئ .  3
لهر بىلهن نىلقىنىڭ شىمالىغا ئورنىشىپ خهلىقنى يىگىتقىپ، خهمىتالر بىر قىسىم پاتىخ، رە .  4

ى، يىل-1944 –ھۇجۇم ۋاقتى بولسا . تهشكىللهپ، ھۇجۇم باشلىنىشى بىلهن غېنىغا قوشۇلىدۇ
 ...ته5ت ئوكتهبر تاڭ سهھهرلىگى سائه-5
 

*** 
ىپقا ئۇلىغاندەك بىرىنىڭ كهينىدىن يى لهر يالغۇز ئاياق يولدا قاتار، خۇدديىگىتيۈزگه يېقىن قۇرللىق 

ئۇالر موشۇ . بىرى ئىز بېسىپ، ئالدى دۆڭگه چىقسا، كهينى ئويماندا ئاتالرنى ئاياڭدىتىپ كېلىشمهكته
تۇم قارا ئايغىرنى مىنگهن، . ا چىقىشتىغقېلىپتا نهچچىلىگهن دۆڭلهردىن ئېشىپ، ئاخىرقى كهڭ يېزى

 غالدان ئېتىنىڭ تىزگىنىنى تارتىپ، يىگىتىموڭغۇل سهپنىڭ ئالدىدا يول باشالپ كېلىۋاتقان 
لهر يىگىت غېنى باشلىق –دېگهندەك ئوڭ قولىنى ئېگىز كۆتهردى » توختاڭالر«كهينىگه بۇرالدى ۋە 

 .توختاشتى
 . دېدى غالدان–سول تهرەپكه قاراپ ماڭىمىز، -ئوڭ ياققا، بىز-سىلهر: مهشهدە ئايرىلىمىز –

ڭ داالغا، قۇياشنىڭ پېتىش ئالدىدىكى قىيپاش نۇرىدا تاۋلىنىپ تۇرغان غېنى جاۋاپ بېرىش ئورنىغا كه
باھاردا يېشىل ئىپهكتهك مهيىن ۋە كۆركهم، كۈزدە . سېرىق داالغا، مهپتۇن بولغاندەك تىكىلىپ قاپتۇ
يايالقالر كىمنىڭ زوقىنى قوزغىمىسۇن؟ غېنى بۇ -بولسا ئالتۇن تۈسكه كىرىدىغان بۇ كهڭ ئوتالق
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باھاردا، يازدا، ئالتۇن كۈزدە نهچچه قېتىم بولغان، ھهر پهسىلنىڭ ئۆزىگه خاس پهيزىنى ئهتراپالردا 
 ...سۈرگهن

ئۇيغۇرالر بىلهن مهئىشىي مۇناسىۋەت . بۇ كهڭ يايالق، كۈزلهق، قىشالقالردا قازاق، قالماقالر ياشايدۇ
 .قىلىدۇ، ئىناق ھايات كهچۈرىدۇ

 –غالدان، قامچا سېپى بىلهن غېنىنىڭ بىقىنىغا نوقۇپ،  ئۈنلۈك تهكرارلىدى –ئهندى ئايرىلىمىز،  –
 !خىيالغا چۆكۈپ كهتتىڭا-ھهجهپ

 .موشۇ يهرلهرنى ئهكبهر ئۈچىمىز كهلگىنىمىز يادىمغا چۈشۇپ كهتتى –
 .مانا، ئايرىلىپ يهنه بىرلهشتۇق –
 !ھه، ئهندى بىزنى ئۆلۈمدىن باشقا ھېچ نهرسه ئايرالمايدۇ، غالدان –
 ...شۇنداق –
باشقىالر ئالدىدا ئهرلىگىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك جۇمۇ، .  ئۈچىلىمىز ئهته جهڭگه كىرىمىزھهر–

 !بوتا
 .دېمىسهڭما بىلىمهن –
 !يولۇڭ بولسۇن، دېگهن ۋاقىتتا يېتىپ كهل –

ئۇنىڭ .  قالماقكۆرە تهرەپكه قاراپ ئات سالدى– بىلهن سولغا يىگىتغالدان ئىككى . ئۇالر ئايرىلىشتى
موڭغۇل خهلقىگه قارىتا يېزىلغان مۇراجىهتنى تارقىتىش بىلهن بىلله ئۆزىگه ئىشهشلىك ۋەزىپىسى 

شۇڭا ئۇ تاپشۇرۇقنى . بىلىشلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، نىلقا ھۇجۇمىغا قاتنىشىشتىن ئىبارەت ئېدى-تونۇش
 .ئورۇنالش، غېنىغا بهرگهن ۋەدىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشقا ئالدىرىدى

ئون بهش كىلومېترچه مۇساپىنى ئارتۇق بېسىپ زورۇققان ئاتالر . چه قالدىتهتاڭ يورۇشقا ئىككى سائ
يېنىك . غال تىتىرىشهتتى-پ، غاليىتاغ شامىلى ۋە قاش دەرياسىنىڭ سالقىن تهپتىدىن شۈمىشى

لهرنىڭ بهدەنلىرى تىكهنلىشىپ، قوللىرى قېتىشسىمۇ ئۇالر جهڭ باشلىنىشىنى يىگىتكىيىملىك 
ئازاتلىق تهشنالىغىمۇ ياكى خىتاي مۇستهملىكىچى قاراقچىالرغا . مهكتهتاقهتسىزلىك بىلهن كۈتۈش

نهپرەت ۋە ئىنتىقام ئېلىش شۇ دەرىجىدە كۈچلۈكمۇ، قوزغىالڭ سېپىگه -نىسبهتهن ئۆچمهنلىك، غهزەپ
ئۇالر . ئىنتىقام ئېلىشقا ئىنتىلهتتى-كىرگهن ھهممىال پىدائىيالر جهڭ قىلىشقا، چاپسانىراق ئۆچ

 سۇغا چۈشۈشكه تهييار، – ئوتقا، سۇغا چۈش دېسه –ه شۇنىڭغا تهييار، ئوتقا كىر دېسه غېنى نېمه دېس
 ...دۈشمهنگه قارىتىپ بىر پاي ئوق ئېتىپ ئۆلۈپ كهتسه ئارمىنى قالمايدۇ

ئاسمان گۈمبىزىنى قويۇق قارا بۇلۇتالر قاپالۋالغاچقا بهش چامدام ئارىلىقتىكى نهرسىنى پهرىق 
پهقهت قاش . قاراڭغۇغا ماسالشقاندەك ئهتراپنى سۈرلۈك سۈكۈنات باسقانتۇم . قىلغىنى بولمايدۇ

بۇ شاۋقۇن غېنىنىڭ قۇالقلىرىغا . تاشقا ئۇرۇلۇپ ئاققان شاۋقۇنى ئاڭلىنىدۇ-دەرياسىنىڭ تاشتىن
بۇ شاۋقۇن ئۇنىڭغا نهغمه ئاۋازىدەك مۇڭلۇق، . بالىلىق چېغىدىن سىڭگهن، دىلىغا ئورناشقان

 روھىي تېتىكلىك – دىل خۇشلىغىنى، ئىزگۈ كهچۈرمىلهرنى قوزغايدۇ يېقىملىق ئاڭلىنىدۇ،
 .بېغىشاليدۇ

ئۇالر كۆرۈكنىڭ غهربىي چېتىدە ئىككى .  قايتىپ كېلىشتىيىگىتچارىالشقا ئهۋىتىلگهن ئىككى 
 .پوتهي بارلىغىنى، كۆرۈك ئۈستىدە بولسا ئىككى كۈزەتچى توختىماي مېڭىپ تۇرغانلىغىنى ئېيتىشتى

خهمىت كۆرۈكته كۈزەتچى چېرىكلهر بارلىغىنى، لېكىن .  ئاڭالپ غېنى ئويلىنىپ قالدىبۇ خهۋەرنى
ئۈچ كۈن ئىچىدە قۇرۇلغان بوالمدۇ؟ -شۇندا بۇ پوتهيلهر ئىككى. مهزمۇت ئىككى پوتهينى ئېيتمىغان

پوتهيلهرنى پارتالتماي ھۇجۇمغا . پوتهي قۇرۇلغان ئېكهن ئۇنىڭغا پۇلېميۈتالر ئورنىتىلىشى ئېنىق
نى چىقىم قىلغۇسى يىگىتبىرما . ان بولۇشى تۇرغان گهپبلهرنىڭ خېلىسى قۇريىگىتئۆتۈدېكهنمىز، 

 .كهلمهيدۇ غېنىنىڭ
  !يۈسۈپ –
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 .يان ياتقان يۈسۈپ- ئۈن قاتتى يانمۇ–! خوش –
 .پوتهيلهرنى پارتلىتىش كېرەك –
 قانداق پارتلىتىمىز؟ –
 .ئۆزەم –
 . چۆچۈپ كهتتى يۈسۈپ–ئۆزەم؟  –
 .، مهن ئۆزەمھه-ھه –
 .باشقىمىزنى بۇيرىغىن. قويه، بۇ گېپىڭنى –
 .قاشنىڭ سىرىنى ئۆزەم بىلىمهن. ئۈزۈشكه ئۇستا ئادەم بولمىسا چاندۇرۇپ قويىدۇ –
 . دېدى يۈسۈپ–ئۇنداق بولسا مهن بىلله بولىمهن،  –
نىڭ باش ۋە ئىككى قىسىم كۆرۈك. لهرنى ئۈچكه بۆلۈمىزيىگىت: ئاڭال. ياق، ماڭا كاشىال بولىسهن –

.  بۇنى سهن باشقۇرىسهن–ئۈچىنچىسى كۆرۈكنىڭ بۇ بېشىدا قالىدۇ . ئاياق تهرىپىدىن كېچىپ ئۆتىدۇ
 مهن بىرىنچى پوتهينى پارتلىشىم بىلهن ھهممىڭالر تهڭال  ھۇجۇمغا ئۆتىسىلهر، ئۇقتۇڭمۇ؟

 ...بىراق سېنى. ئۇقۇشلۇق –
بىلهن باۋدۇننى چاقىرىۋېلىپ، ئۇالرغا  يۈسۈپنى سىلكىۋەتتىدە، قۇسهن –! ئهزمىلىك قىلما –

 .نى باشالپ، بهلگۈلهنگهن جايغا كېتىشتىيىگىتئۇالر ئوتتۇزدىن ئاتمىش . تاپشۇرۇق بهردى
 دېدى كىيىملىرىنى –! پهستهڭ بولۇپ قالسا ھودۇقماي جهڭ قىل، جۇمۇ-ئاقۋاش، پهله –

 يا، ئهلى –ا ئاستىدە، ىپقا چېتىپ بوينىغييېشىنىۋېتىپ غېنى ۋە ئالته شوينىلىق بومبىنى 
ئېقىن بويالپ ئۈزۈپ كۆرۈك ئاستىغا يهتكهندە توختاپ، .  دېگهن پېتى سۇغا كىردى–! شاھىمهردان

ئىككى چېرىكنىڭ كۆرۈك ئۈستىدە . كۆرۈكنىڭ غول تۈۋرۈگىگه يۆلىنىپ ئهتراپقا قۇالق سالدى
دىن دەريا سۈيىنىڭ ئۇ ئهندى كۆرۈك ئاستى. توكۇرلىشىپ مېڭىشىدىن باشقا تىۋىش ئاڭالنمىدى

ىغىلىپ ئاققان كۈچلۈك ئېقىمىنى كېسىپ ئۈزۈشى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن كۈچ ۋە ئۈزۈش ماھىرلىغى ي
قۇۋەت، ئۈزۈشكه چېۋەرلىگى ۋە -ئۇ ۋۇجۇدىغا پۈتۈلگهن كۈچ. غېنى يهنه سۇغا بېلىچه كىردى! كېرەك

تاشالپ ئۈزۈپ، كۆرۈكنىڭ غهيرىتى بىلهن سۇنىڭ زەپتىگه بهرداشلىق بېرىپ، غۇالچ -خۇسۇسهن، ئىرادە
سۇدىن . غهربىي بېشىغا چىقتىدە، ئاستا بېشىنى چىقىرىپ ئهتراپقا قارىۋېدى، ئادەم قارىسى كۆرۈنمىدى

چىقىپ سوغ شامالدا جاالقالپ تىتىرىسىمۇ ھاياجان ئىچرە مۇزلىغانلىغىنى سهزمىدى، ئهتىمالىم، 
 يهشتى ۋە ئۈچ بومبىنى دەڭسهپ تۇرۇپ تىتىرەك قوللىرى بىلهن بومبىالرنى يهرگه قويۇپ، چېتىقنى

گۈمبۈرلىگهن دەھشهتلىك تاۋۇش .  سول قاناتتىكى پوتهيگه قارىتىپ تاشالپ، سوغ يهرگه چاپالشتى
ساداسىمۇ » !را-ئۇر«كۈچلۈك . تۈتۈن ۋە ئادەم جهسهتلىرىنىڭ پارچىلىرى كۆتىرىلدى-بىلهن ھاۋاغا توپا
پۇلېميۈتالر ئېتىلىشقا باشلىدىيۇ، لېكىن بومبىالرنىڭ ئۇڭغىچه ئىككىنچى پوتهيدىن . تهڭال ياڭرىدى

 .يېرىلىشى بىلهن پارتالپ، كۈلى كۆككه سورۇلدى
  !را-ئۇر! را-ئۇر! را-ئۇر –

پ ھاياجانغا يغىتۇار ساداسى ھاۋا گۈمبىزىدە جاراڭالپ نىلقا خهلقىنى ئۇيقىدىن ئوۇئبۇ غالىپ شى
  .سالغان ئېدى

. ەس قىلغاندەك، كۆرۈك ئۈستىدە ئۆرە تۇرغان پېتىچه قېتىپ قاپتۇغېنى پوتهيلهرنىڭ پارتلىشىغا ھهۋ
لهر كۆرۈكتىن ئات چېپىپ ئۆتكهندىال ئۇ ئېسىغا كېلىپ، مۇزلىغانلىغىنى يىگىتيۈسۈپ باشلىق 

 :سهزگهن بولسا كېرەك
 ... كىيىملىرىم قېنى؟ توڭالپ ئۆلىدىغان بولدۇم–! ھاي، ئاقۋاش –
  !مانا مهن، مانا كىيىمىڭ –

بۇ شهرتلىك بهلگۈ بىلهن تهڭ . ئاال ئېتىغا مىندى كۆرۈككه ئوت قويۇشقا بۇيرۇق بهردى.  كىيىندىغېنى
 .نىلقىنىڭ تۆرت ئهتراپىدا ئېتىشۋازلىق باشلىنىپ كهتتى
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جايالر -ئاھالىلىق ئۆيلهر، قورا. قوزغىالڭچىالر شىددەتلىك ھۇجۇم قىلىپ، نىلقا شهھىرىگه كىرىشتى
 ساقچى –» ىسىۋئۇ«ومىنداڭچى خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ئىستىهكام ئارقىلىق ئالغا سىلجىپ، گ

ئىدارىسىنىڭ قورغىنىغا تۆرت ئهتراپتىن يېقىنالشتىيۇ، لېكىن يهنه ئالغا باسالماي توختاپ 
مۇشى ۋە چوڭ قاپقىنىڭ ئۈستىگه ئورنىتىلغان قسېپىل سىمان قورغاننىڭ تۆرت دو. قېلىشتى

نى چۆرەدىتىپ تىزىلغان قۇم قاپالر دالدىسىدىن ئېتىلغان پۇلېميۈتالردىن، قورغان تامنىڭ ئۈستى
ئاال ھازىرلىق كۆرگهن گومىنداڭچىالر ساقچى ئىدارىگه -ئالدىن. ئوقالر مۆلدۈردەك ياغماقتا ئېدى

. دەرەقلهرنىمۇ كېسىپ تاشالپتۇ-تۈزلهپ، چوڭ كوچىدىكى دەل-پاسىلداش خهلىق ئۆيلىرىنى بۇزۇپ
. شۇڭالشقا ئالغا سىلجىشقا ئىمكان بولمىدى. دالدا بوالرلىق جاي يوقئارىلىق ئوچۇق سهينا بولغاچقا 

ھهربىي مهشىقتىن ئۆتمىگهن، جهڭ قائىدىلىرىنى تېخى بىلمهيدىغان قوزغىالڭچىالر دەسلهپكى 
ئۈچ ئاسان غهلىبىگه بېرىلىپ كېتىپ، بۇ قېتىمما ھۇجۇمغا ئۆتتىيۇ، لېكىن چېكىنىشكه -ئىككى

كۆتىرىپ ئوچۇق سهيناغا » را-ئۇر«پىدائىيالر -ىلىق  قىلغان جهڭچىوسمان باشچئ. مهجبۇر بولدى
ئهگهر، ئهتىگهنكى .  چىقىم بولدىيىگىتبېسىپ كىرگهندە پۇلېميۈتالردىن ياققان ئوقالردىن ئوتتۇزچه 

قارشىسىغا جايالشقان شهنگهن ئىدارىسىنى ئىشغال قىلىپ، -جهڭدە ساقچى ئىدارىسىنىڭ قارىمۇ
 ئېچىپ قوللىمىسا، چىقىم تېخىمۇ كۆپ بوالر ت ئوتترە باشچىلىغىدىكى ئهىيه تۇتقان غېنىپوزىس
غېنى بولسا . قويۇق ھۇجۇم قىلىشنى توختاتتى-بۇ ھالهتتىن كېيىن قوزغىالڭچىالر قارا. ئېدى

 :وسمانغا كايىدىئىغىپ، ئهكبهر بىلهن ي باشلىقلىرىنى تترەهغهزەپناك بولۇپ ئ
لهرنى ئوققا تۇتۇپ يىگىتقاراپ تۇرۇپ سهرخىل ! كالالڭ يوقمۇ، ھهر قايسىڭنىڭ؟-ھوش –

  !سىالرمبېرىشتىڭغۇ ھه، خۇ
 –. ۋاقتىدىكى تىلالر بىلهن دەشنهم بهرسىمۇ، ئهيىپكار يولداشلىرى سۈكۈت قىلدى» لۆكچهك«غېنى 

ھهسرىتى بېسىلدى، ئهتىمالىم، بوغۇق ئاۋازدا -ئاخىرى ئاچچىق. بىر ئېغىز جاۋاپ قايتۇرۇشمىدى
 :دېدى
ئهگهردە، بىر ئامالالپ، ساقچىنى ئااللمايدېكهنمىز، . قويۇق، ھۇجۇمدىن سادا چىقمايدۇ-قارا –

 .غۇلجىدىن بۇالرغا ياردەم كېلىپ ئىككى تهرەپتىن بىزنى قورشاۋغا ئېلىشى ئېنىق
 مهن ساقچىنىڭ چوڭ قاپقىسىنى – دەپ ئوتتۇرىغا چۈشتى خهمىت، –ماڭا رۇخسهت بېرىڭالر،  –

 ...پارتلىتىمهن
.  سهن بهك ياش–كه زوقلىنىپ غېنى، يىگىت دېدى چىرايلىق –ممىتىڭگه رەخمهت، ئىنىم، ھى –

 .ئالدىرىما، ھهر ئىشالر تېخى ئالدىڭدا
 قهتئىي –! رۇخسهت قىل، غېنىكا، بىسىمنى قايتۇرما. جهڭ دېگهندە ياش، قېرى دەپ بوالمدۇ –

 .قىياپهتته دېدى خهمىت مۇسلىموۋ
  : دېدى غېنى ۋە–زىر ئهمهس، ماقۇل، مۆرىتى كهلسۇن، ھا –
ئاۋال . كلۇبنىڭ ئۈستىدىكى چېدىرىغا ئورنىتىلغان ئىككى پۇلېميۇت خېله ئاۋارە قىلىۋاتىدۇ –

 .شۇنىڭ ئۈنىنى ئۆچهرسهك دېمهكچىمهن
 ئۇنىڭغا قانداق چىققىنى بولىدۇ؟ –
 .كلۇبقا ئوت قويىمىز –

. ھهممه ئۆز پوزىسىيهلىرىگه تارقىلىشتىغېنى كلۇبقا ئوت قويۇش پالنىنى سۆزلهپ بهرگهندىن كېيىن 
. ئارىالپ ئېتىشۋازلىق داۋام قىلسىمۇ، ھهر ئىككى تهرەپ ھۇجۇمغا ئۆتۈشمىدى-كهچ كىرگىچه ئارىالپ

 بىلهن يهنه بىر ياش يىگىتيېرىم كېچه بولغاندا غېنى نىلقىدا قوشۇلغان پىدائىيالردىن بىر قاۋۇل 
ئۇالر كلۇبقا پاسىلداش ئۆيلهرنىڭ . تىپ، باشالپ ماڭدىبالىغا ئىككى قهلهي تۇڭ كېروسىننى كۆتهر

بىرىدىن ئىككىنچىسىگه ئۆتۈپ، كلۇبقا يانداش تامغا كېلىپ توختاشتىدە، تامغا بويالشقان غېنى 
 .كلۇبنىڭ ئىچكى ھويلىسىدا چېرىكلهر كۆرۈنمىدى. ئهتراپقا زەڭ قويۇپ قارىدى
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 .لهردىنيىگىتپ سورىدى غېنى نىلقىلىق  ئاستا، پىچىرال–كلۇبنىڭ كهينى ئىشىگى قاياقتا؟  –
 .سول قول تهرەپته –

. غېنى باشقا  گهپ سورىمايال خهنجىرىنى غىالپىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ، سوقما تامنى تېشىشكه باشلىدى
پهش دېگىچىال -ئۇ خۇددى دوغاپقا مۇزنى چاكۇشلىغاندەك، شۇنداق چاققانلىق بىلهن تهشتىكى، ھهش

تۆشۈكنى يهنه سهل كهڭهيتىپ، ھهيرانلىقتا ئىچكه قاراپ . ۈك ھاسىل بولدىئادەم بېشى سىققىدەك تۆش
 :لهرنىڭ بويى كىچىگىرەگىگهيىگىتتۇرۇشقان 

 . دەپ بۇيرىدى غېنى، ياش بالىغا–سهن، ئۇكا، ئاستا ئۆملهپ بېرىپ، ھويال ئىچىنى بايقاپ كهل،  –
غېنى .  بېغىرالپ ئۆملهپ كهتتىباال سهل ئهيمىنىپ تۇردىيۇ، بىردىن تۆشۈككه بېشىنى تىقىپ، يهر

قايتىپ ) قورقسا كېرەك( ھهيهل قىلماي، ئىشتىك ئۆملهپ يىگىت. ماۇزېرنى بهتلهپ تهييار تۇردى
 .كهلدىيۇ، دېمى سىقىلىپ، دەرھال گهپ قىاللمىدى

 ...يوق-ھېچ، ھېچ كىم يو –
 ئىشىككه كۈچۈك .لهرنى باشالپ، تام ياقىالپ مېڭىپ كلۇبنىڭ كهينى ئىشىگىگه باردىيىگىتغېنى 

ئۈچ كىشهننى پاچاقلىغان خهڭزە ئۈچۈن بۇ قۇلۇپ . بېشىدەك يوغان خىتاي قۇلۇپى سېلىنغان ئېكهن
لهرنى ئىچكىرى كىرگۈزۈپ، ئىشىكنى يىگىتۇلۇۋالدىدە، يسهي بوالمدۇ؟ غېنى قۇلۇپنى ئىككى تولغاپال 

 .ئىچىدىن بهكىتتى
 ئاستا –دىڭ، قېنى ئىچكىرىگه باشالڭالر، جىۋىرىنى بىلىمىز دېيىشكهن-ئىككىڭ كلۇبنىڭ ئىۋىر

 .پىچىرلىدى غېنى
 ئۇالر تېنىهي، تهنتىرىمهي، پهلهمپهي –ھهر ئىككىسىال كلۇبنىڭ ئىچىنى ياخشى بىلىشىدېكهن 

سهھنه ئارقىلىق ئارتىستالر كىيىم يۆتكهيدىغان، گرىم . ئارقىلىق سهھنىگه باشالپ چىقىشتى
وڭ زالغا يېقىن كېلىشىگه، يان بۆلمىلهرنىڭ بىرىدە چىراق قىلىدىغان خانىالر ئالدىدىن ئۆتۈپ چ

نىڭ مۈرىسىدىن بېسىپ يىگىتغېنى دەرھال ئىككى قولى بىلهن ئىككى . يورۇغى كۆرۈندى
 –ئۆزى ئاستا، پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسهپ مېڭىپ، ئىشىككه قۇلۇغىنى يېقىپ تىڭشىدى . ئولتارغۇزدى
 .ىشىك غىچىلداپ كهتتىغېنى ئىشىكنى ئىشتىرىۋېدى، ئ. بۆلمه ئىچى

 . ئۇيقىلىق ئاۋاز چىقتى بۆلمه ئىچىدىن– 1سۈي يىگو؟ –
ۇلۇپ دېگىدەك ئېچىپ، ئىچكىرى كىردىدە، ماۇزېرنى ي جاۋاپ بهردى غېنى ۋە ئىشىكنى – 2ۋا يىگو؟ –

 . دەپ خىتايچىالپ ۋاقىرىدى–!  قىمىرالشما–تهڭلهپ، 
بۆلمه ئىچى تولغان . ئىككى چېرىك ياتاتتىكىچىككىنه كاتنىڭ ئۈستىدە كىيىملىرىنى يهشمهيال 

  .ئىچمهك-يېمهك
 

________________ 
  كىم بۇ؟–سۈي يىگو؟  1
 . بۇ مهن–ۋو يىگو  2
 

» !ئهي، ياۋ«ئىككىسى تاماق توشۇغۇچىالر بولسا كېرەك، ماۇزېرنىڭ تهڭلهنگهن مۇسىنىدىن قورقۇپ 
لهر يىگىتئۇڭغىچه . غېنى ئۇالرغا تهگمىدى. دەپ زارالشتىيۇ، شۇ ئان كات ئاستىغا يوشۇرۇنماق بولۇشتى

 .كىرىشتى
لهرگه ۋە كات ئاستىغا يىگىت دېدى غېنى –! ئهۋۇ كات ئۈستىگه يۆلهكلىك مىلتىقالرنى ئېلىڭالر

كىرىۋالغان چېرىكلهرنىڭ بىرىنىڭ پۇتىدىن سۆرەپ چىقىرىپ كلۇبنىڭ ئۈستىدە نېمىلهر بارلىغىنى 
ىدا بىر ۋزۋود چېرىك بارلىغىنى، چېدىردا بولسا ئىككى سورىۋېدى، كلۇبنىڭ ئۆگۈزى ۋە چېدىر

ئىچمهك يهتكۈزۈپ تۇرىدىغانلىغىنى -پۇلېميۈت ئورنىتىلغانلىغىنى، بۇ ئىككىسى چېرىكلهرگه يېمهك
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 .ئېيتىپ بهردى ئاشپهز چېرىك
ىپ، غېنى ئاشپهزلهرنىڭ بىرىنى ماتاپ، ئاغزىغا كىر دەسمالنى كهپلهپ قويۇپ، يهنه بىرسىگه شام كۆتهرت

شام يورۇغىدا ئىككى تۇڭ كېروسىننى سهھنه پهردىلىرىگه،  دېكوراسىيهلهرگه، . چوڭ زالغا كىردى
لهرنى ۋە ئاشپهزنى يىگىتئاندىن . دېرىزىلهرگه چاال قويماي چاچقۇزدى-زالدىكى ئورۇندۇقالرغا، ئىشىك

 :رۇپچىقار ئىشىك يېنىغا باشالپ كېلىپ، كېروسىنغا چىالنغان چىپتا تۈرتهكنى ياندۇ
 . دېدىدە، كلۇبنىڭ ئىچىگه تاشالۋېتىپ، ئۆزىنى سىرتقا ئالدى غېنى–! قېچىڭالر –

ئۇالر قايتىپ ئۆز پوزىسىيهلىرىگه يېتىپ كهلگهن چاغدا ئوتنىڭ ئۇزۇن تىللىرى كلۇبنىڭ 
دېرىزىلىرىدىن ئېتىلىپ چىقىپ، سىرتقى تامنىڭ پهۋەزلىرىنى ياالپ، ئۆگۈزگه، چېدىرغا يامىشىشقا 

 .ن ئېدىباشلىغا
ت ۋە ئاچچىق ئىس ئىچىدە قېلىشقان چېرىكلهر ئۆگۈزدىن يهرگه سهكرەپ، بهزىلىرى ھودۇققىنىدىن وئ

يهرگه سهكرەپ چۈشكهنلىرىنى . ۈگرىشىپ، چىقار يول تاپالماي قېلىشتىيبۇ يان -تۈتهك ئىچىدە ئۇ يان
ى ماۇزېرى بىلهن غېن. بولسا ئوتنىڭ يورۇغىدا نىشانغا ئېلىپ ئېتىپ تاشالشتى قوزغىالڭچىالر

 .ئالتىسىنى ئېتىپ ئۈلگهردى-چهنلىگهننى خاتا كهتكۈزمهي بهش
ساقچى قورغانى  تهرەپتىن ياققان ئوقالر بوشقا، ھاۋاغا كهتكىنى بولمىسا، قوزغىالڭچىالرغا 

شۇندىمۇ پۇلېميۈتالر توختىماي، ھودۇققان خىتايالر ئېتىشنى داۋام . زەخمهت يهتكۈزەلمىدى-زىيان
 .قىلدى

بنى ئىستىهكام قىلغان بىر ۋزۋود چېرىكنىڭ يوق قىلىنىشى قوزغىالڭچىالرنىڭ غهلىبه كلۇ
ئهندى تهخىر قىلماي ئالغا . ئىشهنچىسىنى ئارتتۇرۇپ، ساقچىغا ھۇجۇم قىلىشنى ئاسانالشتۇرغان ئېدى

لېكىن  . پىدائىيالرنى سهپلهپ، ھۇجۇمغا تهييارلىق قىلدى-غېنى جهڭچى. بېسىش كېرەك
سوغ، مۇزدەك .  سول پۇتىنىڭ سىڭىرى تارتىشىپ، زىقىلداپ ئاغرىپ ئارامىنى قويمىدىقېرىشقاندەك

دەريا سۈيىنى  ئۈزۈپ ئۆتكهندىنمۇ ياكى قارڭغۇ كلۇپ ئىچىدە پۇتىنى قايرىۋالدىمۇ پۇتىنى سۆرەپ 
لىرىنىڭ ئالدىدا يىگىتشۇندىمۇ قىينالغىنىنى سهزدۈرمهي، جهڭچى . مېڭىشى ئېغىرلىشىپ قالدى

 .هرىكهت قىلدى، ئۇالرنى روھالندۇردىتۇرۇپ ھ
 دېدى غېنى توختىماي ئوت ئېچىۋاتقان –مانا ئهندى ساقچى قاپقىسىنى پارتلىتىش ۋاقتى يهتتى،  –

 ... ئهشۇ يالماۋۇزنىڭ ئۈنى بېسىلمىغىچه ئالغا سىلجىماق تهس–پۇلېميۈتالرنى كۆرسىتىپ، 
رۇخسهت بهرمىسهڭ ئۆزەمگه ئۆزەم رۇخسهت  ئهندى – دېدى شۇ ئان پهيدا بولغا خهمىت، –! غېنىكا –

 ...قىلىمهن
قارىساڭ زوقۇڭ كېلىدىغان بىر نهۋجۇۋان . غېنى بۇ قېتىم نېمه دەپ جاۋاپ بېرىشنى بىلهلمهي قالدى

ما نېمه شۇنچه قادىلىپ تهلهپ يىگىتنى ئۆلۈم خهتىرىگه بۇيرۇشقا قانداق تىلىڭ بارسۇن؟ بۇ يىگىتياش 
! نۇ كاساپهت پۇتنىڭ سىڭىرى تارتىشمىغاندا ئۆزى مهيدانغا چۈشهتتى، ئۆزىخهپ، مو! قىلىدىغاندۇر، ھه

 قانداق قىلىش كېرەك؟
 ...سهن تېخى بومبا تاشالپ كۆرمىگهنغۇ، خهمىت –
 . ئىشهشلىك جاۋاپ قىلدى غېنىنىڭ بانه ئىزدەۋاتقانلىغىنى سهزگهن خهمىت–! بىلىمهن –

 .ئارىدا بىر پهس ئېغىر سۈكۈنات ھۆكۈم سۈردى
 ...مهيلى، رايىڭنى قايتۇرماي –
 خهمىتنىڭ ئوتلۇق كۆزلىرىدىن غۇرۇر، قانائهت –! ئىشهنچهڭنى ئاقاليمهن! غېنىكا. رەخمهت –

 .چاقناپ كهتتى
... بىز پوتهيگه قارىتىپ ئوق ئېتىپ تۇرىمىز... بېشىڭنى كۆتهرمهي سىلجى.  پهخهس بول، ئۇكا –

  !بومبىنى ھودۇقماي تاشال
ئاياقالشقىچه ئىككى تۈگۈن قىلىنغان بومبىالرنى بهلبېغىغا قىستۇرۇپ تهييار غېنىنىڭ تاپشۇرۇغى 
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 :بولغان خهمىت
 . دېدىدە، كوچا بويالپ ئۆملهپ ماڭدى–! پوتهينىڭ كۈلىنى ئاسمانغا سورىمىغىچه قايتمايمهن –

پ خهمىت مۇسلىموۋنىڭ شۇ پهيتتىكى مهردانه قىياپىتىنى يالقۇنلۇق سۆزلىرىنى ھېمىشهم خاتىرىله
 .ۈردى غېنىي

ئۈچ سهكرەپ -خهمىت كوچىنىڭ يېرىمىغا بارغاندا ئاياق ئۆرە تۇردىدە، ئېرىق ئاتلىغاندەك، ئىككى
 .ىقىلدىي

ئۇ خهمىتكه .  ۋاقىراۋەتتى قۇيقا چاچلىرى تىك بولغان غېنى–! نېمه قىلىۋاتىدۇي، مونۇ تهنتهك باال –
ايمان قىلىپ، ئۆزىنى ئهيىپلهشكه ىقىلدى دەپ قورققان، رۇخسهت بهرگىنىگه پۇشيئوق تېگىپ 

دەپ يېنىك » شۈكرى«باشلىغىنى ئېدىيۇ، لېكىن قهيسهرنىڭ ئۆملهپ كېتىۋاتقىنىغا كۆزى چۈشۈپ 
خهمىتكه قارىتا ئېتىلغان ئوقالر ئۇنىڭ بېشىدىن، يېنىدىن، ئالقىپ، يهرگه سانچىلىپ، . تىنىق ئالدى

گويا ئوق ئۆزلىرىنىڭ پېشانىلىرىگه تهككهندەك توپا توزۇتقاندا ئۇنى كۈزىتىپ تۇرۇشقان يولداشلىرى 
 .تهشۋىش ئىچرە خهمىتكه مهدەت تىلىشهتتى. ۈرەكلىرى جىغىلداتتىي

ئهندى پوتهيدىن يېغىۋاتقان پۇلېميۈت ئوقلىرى خهتهرلىك . ئاخىرى خهمىت چوڭ قاپقىغا يېقىنالشتى
 .ئهمهس، ئۈستىدىن ئالقىپ كېتىدۇ

كۆز ئۈزمهي، ئهسهبىي قادىلىپ تۇرغان غېنىنىڭ كۆزلىرى باياتىن تىنىغىنى ئىچىگه سىڭىرىپ، 
 .تىندى بولغاي، يېنىدا تۇرغانالرغا قاراپ

 . بۇيرۇق بهردى–پوتهي پارتلىشى بىلهن ھۇجۇمغا ئۆتىمىز، ! تهييارلىنىڭالر –
ىغدى ۋە يئالدىغا قاتار تىزدى، بىر دەقىقه ئېسىنى . خهمىت گراناتىلىرىنى بهلۋېغىدىن يهشتى

 دەپ ئۈنلۈك ۋاقىراپ، بىر تۈگۈن گراناتىالرنى –!  ئازاتلىق ئۈچۈن–ىك ئورنىدىن تۇردىدە، شىددەتل
پوتهي پارتلىشى . ىقىلدىيپوتهيگه قارىتىپ ئاتتىيۇ، ئۆزى بىر گهزچه ھاۋاغا كۆتىرىلىپ، قاڭقىپ يهرگه 

 بىردەك ياڭراپ، ساداسى تۆرت تهرەپتىن» !را-ئۇر«بىلهن تهڭ دېگىدەكال قوزغىالڭچىالرنىڭ قۇدرەتلىك 
دەپ » ئالغا، ئالغا«زىلىگه كهلگهن ئېدىكى، ھهممىنىڭ ئالدىدا ماۇزېرىنى ئېگىز كۆتىرىپ -نىلقا زىل

نهر تارتىپ كېلىۋاتقان غېنى قاپقا ئالدىدا جانسىز ياتقان خهمىتنى بېسىپ ئۆتهلمهي توختاپ، 
 .ۈگهردىيتى ئالغا قاراپ جهسهتنى دەس كۆتىرىپ ئوڭ مۈرىسىگه ئالدىدە، سول قولىدا ئاتقان پې

غان خىتاي نكلۇبنىڭ كۆيۈشى، چوڭ قاپقىنىڭ پارتلىشىدىن كېيىن تۆرت تهرەپتىن ھالقىغا ئېلى
چېرىكلىرى تهھلىكىگه چۈشۈپ، چېكىنىشكه، بهزىلىرى مىلتىقلىرىنى تاشالپ دالدا جاي ئىزدەشكه 

لىرىدىكى پوتهيلهر دەل شۇ پهيتته ساقچى قورغاننىڭ جهنۇبىي ۋە غهربىي تهرەپ. باشلىدى
ساداسى چېرىكلهرنى تېخىمۇ دەھشهتكه » !را-ئۇر«كهينىدىن پارتالپ، قوزغىالڭچىالرنىڭ -كهينى

سېلىپ، ئۇالر قارشىلىق كۆرسىتىش بۇ ياقتا تۇرسۇن، جېنىنى قۇتۇلدۇرىدىغان جاي تاپالماي 
 . خىتايالر ئاق بايراق كۆتىرىپ، تهسلىم بولۇشقا مهجبۇر بولدى–قېلىشتى 

 دەپ جار سالدى قورغاننىڭ ئۈستىگه ئاق بايراق كۆتىرىپ –! ئېتىشنى توختىتىڭالر، مۇسۇلمانالر –
ئۇ گومىنداڭچىالرنىڭ ئىشهشلىك خادىمى بولغاشقا خىتايالر ئارىسىغا . 1چىققان نۇسۇپقان چۈيجاڭ

 .كىرىۋالغان
 . ئهمىرانه خىتاپ قىلدى غېنى باتۇر–! قۇرالنى تاشالپ، تهسلىم بولۇڭالر –

كامىل ئىبارىلهر بىرىنچى قېتىم، سهھهر مهزگىلىدە -غالىپالر ئاغزىدىن چىقىدىغان بۇ تهرىقه قۇدرىتى
 .نىلقا ھاۋاسىدا ياڭرىدى

 
_____________________ 

   رايون باشلىغى–چۈيجاڭ  1
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 ئون سهككىزىنچى باپ
 

 نىلقا ناھىيهسى ئوكتيهبر كۈنى شهرقىي تۈركستاننىڭ ئىلى ۋىاليىتىگه تهۋە-7ى، يىل - 1944
 ۋەتهن –ھاكىمىيهت يهرلىك خهلىقلهر . مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئاسارىتىدا ئازات قىلىندى

شۇ غهلىبه تهنتهنىسى كۈنىال يهرلىك خهلىق ۋەكىللىرىدىن تهركىپ . ئېگىلىرىنىڭ قولىغا ئۆتتى
تىپ ۋە يېڭىچه يېڭى مهمۇرىيهت، يېڭى تهر. تاپقان ناھىيهلىك خهلىق ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسى قۇرۇلدى

 .ئهركىن ھايات بهرپا بولدى
شان ۋە جۇڭغار تاغلىرىدىن ئېشىپ، -بۇ شانلىق غهلىبه ساداسى چاقماق تېزلىگىدە ئىلى ۋادىسى تيان

پۈتۈن شهرقىي تۈركستاننى بويالپ ياڭرىدىكى، خهلىقنى كۈرەشكه، قۇراللىنىشقا چاقىرغان، چهت ئهل 
 .چىقىرىش ۋاقتى يهتكهنلىگىنى جاكالىغان ئېدىباسقۇنچىلىرىنى ئانا ۋەتهندىن قوغالپ 

. ئازاتلىق ۋە مۇستهقىللىق تۇغىنى كۆتهرگهن نىلقا قوزغىالڭچىلىرى بىرىنچى قهدەمنى باستى
 ۋەتهن بويالپ –ئهندىكى قهدەم غۇلجىغا، ئاندىن نېرىسىغا . ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئۇزۇن مۇساپه تۇرۇپتۇ

ئىستىهكاملىرىنى بۇزۇپ ئۆتۈش كېرەك، مۇرەككهپ ۋە -ۈرۈش قىلىش كېرەك، دۈشمهننىڭ توسالغۇي
 ...قانلىق جهڭلهر تېخى ئالدىدا

توپ بولۇشۇپ قوزغىالڭچىالرغا -نىلقا ئىشغال قىلىنىشى بىلهن پهيت كۈتۈپ تۇرۇشقان خهلىقلهر توپ
خىتاي مۇستهبىتچىلىرىنىڭ زۇلۇم ئوچىغى بولغان زىنداندىن ئازات قىلىنغان . قوشۇلۇشقا باشلىدى

.  ئائىلىلىرىگه قايتىشماي قوللىرىغا قۇرال ئېلىپ سهپكه قېتىلدى–هھبۇسالرمۇ ئۆز ئۆيلىرىگه م
ئهندى . پىدائىيالرغا تارقىتىلىپ بېرىلدى-ئهسالھاالر يېڭى جهڭچى-جهڭدە غېنىمهت ئېلىنغان قۇرال

قۇراللىق قوزغىالڭچىالرنىڭ سانى مىڭدىن ئېشىپ، كۈچلۈك ھهربىي شهكىلگه كىرگهن، 
نىلقا بولسا كىچىك ھهربىي شهھهر تۈسىگه . كهيپىياتى ئۈستۈن جهڭگىۋار قىسىمغا ئايالنغان-يروھى

  .كىرگهن ئېدى
پاتىخ ) دەپ ئاتاشقا باشلىغان» باتۇر«نىلقا جېڭىدىن كېيىن ئۇنى خهلىق (بۈگۈن غېنى باتۇر 

لىقالردا ئهمهس، بۇ مهجلىس تاغ ئۆڭكۈرلىرى ياكى توقاي. مۇسلىموۋ باشلىق جىددىي مهجلىس بولدى
 . يېڭى ھاكىمىيهت بېناسىدا داۋام قىلدى–سابىق شهنگهن ئىدارىسىدا 

 مانا، – دەپ باشلىدى سۆزىنى پاتىخ، – دېگهندەك، "شهھهرنى ئېلىشتىن كۆرە ساقالپ قېلىش تهس"
ئهندى بىز نىلقىنى ساقالپ قېلىشال . نىلقا ئېلىندى، بىر ناھىيهنىڭ خهلقى ئازاتلىققا ئېرىشتى

دۈشمهننى بوش چاغلىماسلىغىمىز، لېكىن . ۈرۈش قىلىمىزيمهس، بهلكى ئالغا قاراپ ئه
ئۇرراچىالرنى ھېساپلىمىغاندا . پۇختا تهييارلىق قىاليلى. لچىلىك قىلماسلىغىمىز كېرەكتهۋەككۇ

بۇالرنىڭ تولىسى يېڭى قوشۇلغان خام قولالر، . قولىدا مىلتىغى بارالرنىڭ نهق سانى مىڭغا يهتتى
 غېنى – دېدى، –جهڭ بولۇپ قالسا ئۆزلىرىنى ئېتىۋېلىشى مۈمكىن، . قنى ئوڭشاپ تۇتالمايدۇمىلتى

ھازىرغۇ خهلىق . ئىچمهك كېرەك- مىڭدىن ئوشۇق ئادەمگه ئات، ئېگهر، كىيىم، يېمهك–: ۋە
 .ۈك بولىۋەرسهك، خهلىقنىڭ رايىنى قايتۇرۇپ قويۇمىزيھېمىشهمال . خوشاللىغىدىن بىزنى بېقىۋاتىدۇ

يامىنى كهلسه قهرىز بېرىپ . ىلقىسى بار بايالردىن ئالمايمىزمۇژئون مىڭلىغان قويى، مىڭلىغان  –
 .وسمان، ئادەتتىكى ئالدىراقسانلىغى بىلهنئ پىكىر بهردى –تۇرار، 

 مهيلى بېيى، مهيلى گادىيى بولسۇن، خهلىقتىن مهجبۇرىي ھېچ – كهسكىن دېدى پاتىخ، –ھهرگىز،  –
 .مهيمىز ئىختىيارى ئىئانه قىلسا، ياق دىهممائ. نهرسه ئالمايمىز

 .وسمانئ دېدى –سىق بايالر ئۆز ئىختىيارى بىلهن بىر نهرسه بهرگىنى بار؟ قمهتهم پى قاچان –
بايالر ئۆيلىرىدىن . چۈمبهغهل خهلق-ساالم ئهكهلگهن يهنه شۇ كهمبهغهل-بىزنى تهبرىكلهپ، سوغا –

 . قوشۇمچه قىلدى رەپىق–تىڭشاپ يېتىشىپتۇ، چىقىشماي، قانداق بوالر ئېكىن دېيىشىپ، 
 . دېدى ئهكبهر–بىزگه پىدائىي بولۇپ قوشۇلغانالرمۇ ساپ كهمبهغهللهرنىڭ بالىلىرى،  –
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 !ئۆگۈن ئاش پىشىپ تهييار بولغان چاغدا چۆمۈشنى شۇ بايلىرىڭ تارتىۋاالرمېكىن تېخى-ئهته –
 .غېنىنىڭ كىنايىسىغا ھهممه كۈلۈشتى

كىم بولسا شۇ بولسۇن خىتاي قاراقچىلىرىغا قارشى قول . همبهغهلنى ئايرىمايلىھازىرچه باي، ك –
 . دېدى پاتىخ–كۆتهرسه بولغىنى، 

لهر دېگىنىدەك قوزغىالڭچىالر سېپىگه قوشۇلغانالرنىڭ ئهسكهرىيىتى ئۇتتۇر ئوقهت يىگىت
سودىگهرلهر، -چوڭ بايكاسىپالر ۋە زىيالىالر بولۇپ، -ەنۋالر، ھۈنهردىهقانكهمبهغهللهر، ئوتتۇر ھال 

پوزىسىيهنى تۇتۇپ، قوزغىالڭنى قىزغىن ھىمايه قىلىشمىغان، » بېتهرەپ«چارۋىدارالر تېخى -زىمىندار
پ جاھىلالر گومىنداڭچىالردىن ئۈمۈت ئۈزمهي ئۇالرغا خىزمهت قىلىشنى داۋام ىئايرىم مۇتهئهسس
هچچىسىنى خهلىق تهلىۋى بىلهن قوزغىالڭچىالر بۇ ئهشهددىي ساتقۇنالرنىڭ بىر ن. قىلماقتا ئېدى

. ياسىتىنى قولالندىىس» كهچۈرۈم«ئېتىپ تاشلىغان بولسىمۇ، تازىالش دائىرىسىنى كهڭهيتمهي، 
دانسىز ساتقۇنالرغا نىسبهتهن بۇ تېرىقه يۇمشاق مۇئامىلىنىڭ ئاقىۋېتى ژمىللىي خائىن، ۋى

ۇالر ئهتراپلىق ئويالشمىغان زەخمهت يهتكۈزىدىغانلىغىنى ئ-مۇستهقىللىق ئۈچۈن قانچىلىك زىيان
ئهسىرلهر ماباينىدا مۇستهقىللىقتىن ئايرىلىپ، دۆلهتنى ئىدارە قىلىش . بولسا كېرەك

تهرتىپلىرىنى ئۇنتۇپ قالغان ئۇيغۇرالر دۆلهت ئىشى بىلهن شهخسىي مۇئامىله چېكىنى -قائىدە
 !ئاز تارتتىمۇ؟ئارىالشتۇرۇۋېتىپ، ئورۇنسىز ئالىيجاناپلىق ۋە كۆڭۇلچهكلىكنىڭ دەردىنى 

بايلىرىڭدىن  سادا -سىق سودىگهرق دېدى پاتىخنىڭ رايىغا باققان غېنى سهن ئهشۇ پى–مهيلى،  –
 لهر؟يىگىتبىزنى جهڭ قىلىشقا قويۇپ بهر، قانداق دېدىم، . چىقىرالىساڭ شۇالر بىلهن ھهپىلهش

 يهنه –پ بېرەيلى، پاتىخ ئهۋەزى ھاكىملىغىنى قىلسۇن، بىز سوقۇشۇپ شهر ئېلى! توغرىسىمۇ شۇدە
 .وسمانئھهممىدىن بالدۇر ئوتتۇرىغا چۈشتى 

ئهكبهر، نۇر، غالدان ۋە باشقىالر ئۆز پىكىرلىرىنى ئېيتىشقاندىن كېيىن، پىكىر بىرلىگى ئۈچ ئاساسىي 
پىدائىيالرنى مىلتىق -غۇلجىغا ھۇجۇم قىلىش ئالدىدا جهڭچى: بىرىنچىسى. مهسىلىگه تۈگۈلدى

ئىككىنچى مهمۇرىي : بۇ ئىشنى غېنى باشقۇرىدۇ. مهشىق قىلدۇرۇشئېتىش ۋە جهڭ قىلىشقا 
ئىشالرنى باشقۇرۇش ۋە جهڭچىلهرنى تهمىنلهش، گومىنداڭچىالردىن غېنىمهت ئېلىنغان 

نىلقا ناھىيهسىگه تهۋە : مۈلۈكنى باشقۇرۇش قاتارلىق ئىشالرنى پاتىخ باشقۇرىدۇ؛ ئۈچىنچىسى-مال
ئاقاالقچى، : ىنى، قازاق، قالماقالرنىڭ ئېل، ئائۇل باشلىقلىرىقىشالقلىرىنىڭ يېزا باشلىقلىر-يېزا

زەڭگى، ئۈكۈرداي، كۈندې قاتارلىقالرنى شۇ خهلىقنىڭ رازىلىغى بىلهن قايتىدىن بهلگۈلهپ، 
قىشالقالردا يېڭى خهلىق ھاكىمىيىتىنى تىكلهش ۋە خهلىقنى گومىنداڭچىالرغا قارشى -يېزا

 .ۇھىم مهسىلىلهرنى ئىجرا قىلىشقا قارار قىلىندىسهپهرۋەرلىككه كهلتۈرۈش ئوخشىغان م
 

**** 
ۈرۈش چوڭ ئىمارەت شهھهر بويىچه ئهڭ ئالىپته يغۇلجا شهھىرىنىڭ شىمالىغا جايالشقان نهچچه 

ئىمارەت بولۇپ، ئۆز زامانىسىدا مهشهۇر ۋېلىۋاي يولداشېۋ تهرىپىدىن بېنا ئېتىلگهن ئۈچ زور 
. ى مهدرىسه، غۇلجىدىكى بانكا بېناسى ۋە موشۇ ئىمارەتتۇرياركهنت شهھىرىدىك: قۇرۇلۇشنىڭ بىرى

شىسهي ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەۋىرلهردە بۇ بېنا بىردە -شۇرىن، شىڭ-ىڭشىڭ، جىڭز-مهنچىڭ، يان
 –مهخسۇس رېزىدېنسىيه، بىردە ھهربىي مهمۇرىي مهھكىمه بولغان بولسا، ئهندىلىكته سىلىڭ بۇ 

ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ ) شهرقىي تۈركستان(ۇپ، شىنجاڭ دىۋىزىيه شتابقا مهركهزلهشكهن بول
 .پاۋقۇالددە ۋەكىلىمۇ شتابقا ئورۇنالشقان ئېدى

شىسهي - قانلىق ھۆكۈمرانلىق قىلغان شىڭيىلى، سېنتيهبر ئېيىدا شىنجاڭدا ئون يىل - 1944
بۇ .  ئېدىئورنىدىن بوشىتىلىپ، ئىچكى خىتايغا يۆتكهلگهندە، ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇ جۇشى بهلگۈلهنگهن

ۇيماقچى بولۇپ، ئۆلكه خهلقىگه بىر يشىسهينىڭ قانلىق ئىزىنى -گومىنداڭچى قېرى تۈلكه شىڭ
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الپ قاراڭغۈ زىندانالردا يېتىپ، قىرغىندىن ئامان يىلۋەدە قىلغان ۋە ئون » ياخشىلىقالرنى«مۇنچه 
پاراكهندىلىك  «شۇالر ئىچىدىكى غۇلجىلىقالرغا. قالغان بىر تۈركۈم مهھبۇسالرنى ئازات قىلغان

نېسىههت قىلىپ قويۇشنى جېكىگهب بولسىمۇ، ئۇالردىن بهزىلىرى -پهندى» سېلىۋاتقان ئالته ئوغرىغا
ئىسىيانكار  «–ئۇ جۇشى . غۇلجىغا كېلىش بىلهن مهخپىي تهشكىالتقا قوشۇلۇپ كېتىشكهن ئېدى

 مهخسۇس، 1لىڭنى ئىلىغا ئىچكى خىتايدىن بىلله چىققان ئۆزىگه ئىشهشلىك ئادىمى داۋ سى» جاي
شىسهينىڭ مهخسۇس ۋەكىلى -داۋ كهلگهندىن كېيىن شىڭ. پاۋقۇالددە ۋەكىل قىلىپ بهلگۈلىدى

ليۇبىڭدىنىڭ ھوقۇق داىرىسى چهكلهندىيۇ، لېكىن  يهرلىك شارائىتنى ياخشى بىلىدىغان، 
مه تهجرىبىلىك جاسۇسنىڭ تهسىر دائىرىسى كۈچلۈك بولغاشقا ئۇنىڭ بىلهن ھېساپلىشاتتى، ھهم

بۈگۈنمۇ زۆرۈرىيهت تۈپهيلىدىن كېچىدە . مهسلىههتلىرىگه ئېتىۋار بېرىلهتتى-ئىشتا ئۇنىڭ پىكىر
بىلىرى اشلىمىغان داۋ سىلىڭنىڭ ئهسهچاقىرىلغان ھهربىي كېڭهشنى ليۇبىڭدى كهلمىگىچه ب

ان ازغا قوشقۋئاخىرى، جۇ. قايناپ، ليۇبىڭدىنى ۋاقتىدا ھازىر قىلمىغان شتاب باشلىغىنى كايىدى
ئۆكۈزدەك پۇشۇلداپ كابىنېتقا كىرگهن ليۇبىڭدى، ئىشىك تۈۋىدە توختاپ چوڭقۇر تىنىق ئالدىدە، 

غىرىغان گۈرەنلىرىنى قول ژئالچاڭالپ كهلگهن پېتى تۆردىن ئورۇن ئالدى ۋە ھاۋا سالقىن بولسىمۇ، بۇ
 :ياغلىغى بىلهن سۈرتۈپ

 .ى، ھاسىراپ تۇرۇپ ئۈزۈر سورىد–كۈتتۈرۈپ قويمىغاندىمهن، جانابىي داۋ؟  –
 .هسى يوقئھېچ ۋاقى –
 تهنه ئارىالش دېدى ليۇبىڭدى، –ئهھۋالىمىز ماختىغىدەك ئهمهسقۇ دەيمهن، جانابىي سىلىڭ؟  –

 .تىنىق ئالغاندىن كېيىن
: ئېيتماقچى. ئهسكهرلىرىمىز تاغ شارائىتىنى ياخشى بىلمىگهشكه چېكىنىشكه مهجبۇر بولغان –

 مۇختهر ھاجى بىلهن نودەر زۇڭگهنلهرنىڭ ھېچ پايدىسى –ىككى چهنتۇ سىز تهرەپتىن كۆرسىتىلگهن ئ
 . دەپ ليۇبىڭدىگه داقاق قىلدى داۋ سىلىڭ–بولمىدى، 

توك زىۋازىالرنىڭ سۈرىدىن -بىزنىڭ ئهسكهرلىرىمىز غېنى ئوغرى باشلىغان ئالته توك. خهۋىرىم بار –
 چهنتۇ نېمه قىاللىسۇن؟ ھېلىما قورقۇپ، مىلتىقلىرىنى تاشالپ قاچقاندا ئۇ قۇرالسىز ئىككى

 !ئوغرىالرغا قوشۇلۇپ كهتمهپتۇ دەڭا
بىرىگه -ليۇبىڭدىنىڭ ئاچچىق تهنىسى تهسىر قىلسا كېرەك ئهتىمالىم، داۋ ۋە شتاب باشلىغى بىر

ھهر ئىككى باشلىق روي بهرگهن مهغلۇبىيىتنىڭ تۈپ سهۋەپلىرىنى ياخشى . مهنىلىك قاراشتى
بىرىگه دۆڭگهشكه، مهركهز -ار بولۇشقا جۈرئهت قىلىشالماي، ئهيىپنى بىربىلىشسىمۇ، تهن بېرىپ ئىقر

تاپا قىلىشمۇ -ھهربىي كېڭهش باشالنماي تۇرۇپال تهنه. ئالدىدىكى جاۋاپكهرلىكتىن قېچىشقا تىرىشاتتى
بۇالرنىڭ بىرى سابىق مۇرەببهسىدىن ئايرىلىپ، مهنسهپ ئورنى تۆۋەنلىگهن، . بېجاز ئهمهس، ئهلۋەتته

ئۇالر بىر مهقسهت ئۈچۈن . چىسى بولسا ئۆز مۇرەببهسىنىڭ سايىسىدا يېڭى مهنسهپكه مىنگهنئىككىن
 .كۈرەشسىمۇ، شهخسىي رىقابهت ۋە ئاداۋەتتىن خالى ئهمهس ئېدى

 
 

___________________ 
 )باشلىغى( دىۋىزىيه رەھبىرى –سىلىڭ  1

مهمۇرىي -هن خىتاي ھهربىينىلقىنى قوزغىالڭچىالر ئىشغال قىلغاندىن كېين سهراسىمغا چۈشك
نىلقىدىن ئالغا باسقۇزماي تۇرۇپ تارمار قىلىشنى » ئوغرىالرنى«ئهمهلدارلىرى قانداق بولمىسۇن 

جاڭ ئىسىملىق پولكوۋنىك قوماندانلىغىدا بىر پولك ياخشى قۇرالالنغان . پالنلىغان
ەپلهردىن ھۇجۇم باشالپ باسىلگهن، سۇلتانئۇۋەيس، قارايوتا تهر: چېرىكلهرنى ئۈچ تهرەپتىن-ئهسكهر

بۇ چېرىكلهر  نىلقىغا يهتمهي ئالدى ئۇالستايغا ئۇالشقىچه . نىلقىنى مۇھاسىرىگه ئالماق بولۇشقان
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. پىدائىيالر دۈشمهن ئالدىغا چىقىپ شىددەتلىك ھۇجۇم باشلىدى-ى باتۇر باشچىلىغىدىكى  جهڭچىنغه
ولسىمۇ، ئۈستۈنلۈكنى ئالغان ه تۇتۇپ قارشىلىق كۆرسهتكهن بئقاراسۇ دېگهن يهردە مۇداپى

 .قوزغىالڭچىالر ئۇالرنى بۇ يهردىنمۇ سۈرۈپ چىقىرىپ، تا سۇلتاپ ئۇۋەيس مازارىغىچه قوغالپ باردى
غېنى باتۇر موشۇ كۈنگىچه شۇ قىيامهت جهڭدە قانداق قىلىپ ئۆزىگه ئوق تهگمهي تىرىك قالغانلىغىغا 

ئهكبهر باتۇردىن مهڭگۈ ئايرىلغانلىغىغا تهئهججۈپ ئهيلهيدېكهن، ئهڭ يېقىن دوستى، سهپدىشى 
 .ئېچىنىدۇ، ئۆكۈنىدۇ، ئهپسۇسلىنىدۇ

كىم ئېكهنلىگىنى، ئۇالر بىر تهسادىپى » ئالته ئوغرى«شۇ مهغلۇبىيهتتىن كېيىن خىتاي مهمۇرلىرى 
ئادەملهر بولماي، مۇئهييهن تارىخىي شارائىتتا خهلىق ئىچىدىن يېتىلگهن ئىسىيانكارالر، ئازاتلىق 

نى كۆتهرگهن جهڭگىۋارالر ئېكهنلىگىگه قايىل بولۇش بىلهن بىلله ئۇالردا قورقۇنۇچ، تهھلىكه پهيدا تۇغى
ئايلىنىۋاتقان ئىسىيانكارالنى دەپنه » مۆشۈكتىن يولۋاسقا«بۇ كېچىدە ھهربىي كېڭهشته . بولغان ئېدى

 .قىلىش چارىلىرى قارالماقچى
 .ىلىڭ، شتاب باشلىغى ساۋغا دېدى داۋ س–! خبارات بېرىڭ، ساۋ سهنمۇجاڭائ –
 ئورنىدىن تۇردى ساۋ ۋە تامغا ئېسىقلىق تۇرغان ھهربىي خهرىتىگه يېقىن باردى، كۆرسهتكۈچ –! ياۋ –

» زىۋازا« دەپ باشلىدى  ئۇ –زىۋازىالر - ئىسىيان كۆتهرگهن ئوغرى–بىلهن بهلگۈلهرنى كۆرسهتتى، 
 زىۋازىالر ھازىر –ندەك تامىغىنى قىرىپ، ئىبارىسىنى ئۇرغۇ بىلهن قهيىت قىلىپ ۋە ئېغىر كهلگه

نىلقا شهھهرچىسىنى ئاساسىي بازا قىلىپ، نىلقا ناھىيهسى ۋە كۈنهس ناھىيهسىنىڭ غهربىي 
» ئاق قوي«موشۇ دائىرىدىكى . قىسمىنى تاكى توققۇزتارا ناھىيهسىگىچه ئىشغال قىلىپ تۇرماقتا

ئۇالر بۇ . لهرنى نىلقىغا يۆتكهپ كېتىشكهنچارۋا، مۈلۈك-فېرمىسى ۋە باشقا دۆلهتكه تېگىشلىك مال
 ...تهۋەدىكى خهلىقنى باشقۇرۇپ، ئهركىن ھهرىكهت

 . ساۋنىڭ سۆزىنى بۆلۈۋەتتى ليۇبىڭدى–سانى قانچىگه يهتكهن؟  –
، ئات چېپىپ »راچىالر-ئۇ«قالغانلىرى . بۇالردىن مىڭدىن ئوشۇغىدا قۇرال بار. ئىككى مىڭچه –

 ...ئۇالرنىڭ دەھشهتلىك كۆرۈنۈشى شۇ بولسا كېرەك.  تاغ ئىچىدە–سۈرەن سالىدىغانالر -قىقاس
زىۋازاالر سۇلتان ئۇۋەيس مازارىنى ئىشغال قىلىپ، نېمه سهۋەپتىن -ئوغرى! توختاڭ، سهنمۇجاڭ –

 . سورىدى ليۇبىڭدى–تاشالپ، نىلقىغا چېكىنىشتى؟ 
 .مېنىڭچه بولغاندا، توال ئالغا ئىچكىرلهپ كىرىشتىن قورقۇشسا كېرەك –
 زىۋازىالر بىزنى – قهتئىي رەت قىلدى سهنمۇجاڭنىڭ پىكرىنى ليۇبىڭدى، –ئۇنداق ئهمهس، . ياق –

 بىزنىڭ ھېساۋىمىزغا قۇرال سانىنى –يهنه ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ دەپ تاغ ئىچىگه تارتىپ، زەربه بهرمهكچى 
 .ئاشۇرماقچى

غۇلجىغا ھۇجۇم قىلىشقا جىددىي لېكىن زىۋازىالر، ئېلىنغان مهلۇماتالرغا قارىغاندا، . بۇ ئېنىق –
 مازار، تار، سىپتاي يېزىلىرىنى – دېدى ساۋ سهنمۇجاڭ ۋە خهرىتىگه قاراپ –تهييارلىق كۆرۈشمهكته، 

ئهينى .  ئوغرىالرنىڭ غۇلجىغا كېلىش يولىنى توسايمىز–ه تۇتىمىز ئئالدىنقى سهپ قىلىپ، مۇداپى
 .هسىنى كۈچلهندۈرىمىزئۋاقىتتا غۇلجا مۇداپى

  دېگهندىن قېلىپ، ئهندىلىكته "زىۋازىالرنى ئۇگىسىدىن چىقارماي تۇرۇپ يوق قىلىمىز-ىئوغر"
 ئهگهردە، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ – سوغ كۈلدى ليۇبىڭدى تهرىنى تۈرۈپ، –مۇداپىهگه چۈشۈپ قالدۇقمۇ؟ 

 ۋاقتىدا نىلقا، ئۇالستاي، قاراسۇ، باسىلگهندىكىدەك جهڭ قىلىدىغان بولساق، جاناپالر، ئورنىمىزنى ئۆز
 . دەپ ئولتارغان كرېسلونىڭ تايانچىسىنى مۇشلىدى ئۇ–بوشىتىپ بهرگىنىمىز دۇرۇس بوالر، 

بىز ...  رەددىيه بهردى داۋ سىلىڭ–ساجاڭ، بىر ئاز چۈشكۈنلۈككه بېرىلىپ قاپسىز، نسىز، ليۇ جه –
ۇشقا كۈچىمىز، ۇرالرنىڭ نهچچه قېتىمقى ئىسىيانىنى باستۇرغان ئېكهنمىز، بۇ قېتىممۇ باستۇرئۇيغ
 .پاراسىتىمىز يهتكۈلۈك-پهم
سېزىمىمۇ -مىللىي زىيالىالرنىڭ ئاڭ. ئۆتمۈشنى ھازىرقى زامانغا سېلىشتۇرۇشقا بولمايدۇ –
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 دېدىدە، پاپكىسىدىن –ئۇالر يان خوشنا قازاقستان، ئۆزبهكستانالردىن ئۈلگه ئالماي تۇراالمدۇ؟ . باشقىچه
غازات «، »ئىسالم ئاچىمىز« مانا، ئۆتمۈشته –ىقاردى ليۇبىڭدى، بىر نهچچه نۇسخا تهشۋىق ۋاراقالرنى چ

، شهرقىي »مۇستهقىل ئۇيغۇرستان قۇرىمىز«دەپ ئىسىيان كۆتهرگهن بۇ خهلىق، ئهندى » قىلىمىز
 .ارنى مهيدانغا ئاتماقتاۇئدېگهن ش» تۈركستان رېسپۇبلىكىسى ئۈچۈن كۈرەش قىلىمىز

ئازاتلىق «. اراقالرنى ئالدىرىماي كۆزدىن كهچۈرۈپ چىقتىداۋ سىلىڭ خىتايچىغا تهرجىمه قىلىغان ۋ
تهشكىالتى ۋە نىلقا قوزغىالڭچىلىرى تهرىپىدىن تارقىتىلغان بۇ تهشۋىق ۋاراقالردا » ئۈچۈن كۈرەش

هتلهر، خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ئليۇبىڭدى قهيت قىلغان ئىبارىلهر، خهلىققه قارىتا مۇراجى
ئىسپاتالر - قىلىدىغان، كۈچلۈك رەت قىلىپ بولمايدىغان دەلىلبهشىرىسىنى پاش-خۈنۈك ئهپتى

ۈرەكلىرىگه يقىسقا، لېكىن شۇنداق مهزمۇنلۇق يېزىلغانكى، ھهر بىر ھهرپ خىتاي مهمۇرلىرىنىڭ 
ۈزى بىلهيدەك كۆكهردى، پهۋاز يداۋ سىلىڭنىڭ سۈر . نهشتهر بولۇپ سانچىالتتى، تهشۋىشنى ئارتتۇراتتى

 :ۋىسىنى بىلىندۈرمهسكه تىرىشتى- لېكىن ئىچكى ۋەسقاپاقلىرى تۈرۈلدىيۇ،
 زىۋازىالر نېمه دەپ – دەپ پىغان چىقاردى ئۇ ۋە ليۇبىڭدىگه تىكىلىپ، –!  ھارامزادە–خۇن دەن  –

 داۋ دېمهكچى بولغان سۆزىنى كۆشىگهندەك، بىر نهپهس –... لېكىن، لېكىن... جۆلىسه جۆلىۋەرسۇن
 ... ئۇالرنىڭ كهينىدىكى تىرەنچىسى–، تىل ئۇچىدا تۇتۇپ، ئاخىرى دەۋەتتى

 .شۇنىڭ ئۈچۈن چهتنىڭ ئارىلىشىنى چهكلهش بىلهن چېگارىنى تېخىمۇ پۇختىالش الزىم–
 سىز بىلهن بىزنىڭ ۋەزىپىمىز – دېدى ليۇبىڭدىگه جاۋاۋەن داۋ، –بۇ كۈن تهركىۋىدىكى مهسىله،  –

 غا ماسلشىپ، توپىالڭ كۆتىرەرمۇ؟غۇلجا خهلقى زىۋازىالر... ئىچكى ماجرانى بېسىشتىن ئىبارەت
 .ۋپنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەكهۋالهيكىن ھهر نهكى خ... ھه ياكى ياق دەلهلمهيمهن –
 مهسىلهن؟ –
 ...خهلىقنى باشالپ ماڭىدىغان تهسىرلىك كىشىلهرنى قاماققا ئېلىشىمىز –
 قوزغىالڭنى  ئهكسىنچه خهلىقنىڭ غهزىۋىنى قوزغاپ،–بۇ ئۇسۇلدىن نهتىجه چىقمىدىغۇ  –

 .يېقىنالشتۇردۇق
 دېدىدە، قاماققا ئېلىنىدىغانالرنىڭ نوۋەتتىكى تىزىمىنى داۋغا –مهن ئۆز پىكرىمنى تهكىتلهيمهن،  –

 .كۆرسهتتى ليۇبىڭدى
 قارا تىزىمدىكىلهرنى ئوقۇدى داۋ ۋە ئويلىنىپ –...  مهي مهيتىجان مهخىسۇم–راخىمجان، خاسىمۇجاڭ، 

كى مۆتىۋەر زاتالرنى قاماققا ئالىدېكهنمىز، كۆيۈپ تۇرغان ئوتقا ياغ چاچقان ئهگهر، بۇ تىزىمدى. قالدى
 .بولىمىز، ياخشىسى ئۇالرنى نازارەت ئاستىدا تۇتۇپ، ئىالجه بار ئۆزىمىزگه جهلىپ قىاليلى

ھهربىي كېڭهش خىتاي پهدىسىدە ئۇزۇن مۇالھىزىلهردىن كېيىن، شتاب باشلىغىنىڭ مۇداپىه پالنىنى 
سۈيدىڭدىكى ھهربىي قىسىمالرنىڭ بىر قىسمىنى غۇلجىغا يۆتكهش، ئۈرۈمچىدىن -ۈرەك: ماقۇللىدى

قوشۇمچه ياردەم سوراش قاتارلىق مهسىلىلهر قارالدى ۋە شۇ كۈندىن ئېتىۋارەن شهھهر، يېزىالر ئارا 
 .ئىختىيارىي قاتناش چهكلىنىپ، غۇلجىدا ھهربىي ھالهت ئېالن قىلىندى

 
 ئون توققۇزىنچى باپ

  
ئادەتتىكى قاتناش، . كوچىالر خالى. شهھهرنى سۈرلۈك كهيپىيات بېسىۋالغان.  كېچهئهنسىز
 گويا شهھهر ئاھالىسى باشقا ياققا كۆچۈپ كهتكهندەك ئېغىر –بېرىشالردىن ئهسهرمۇ يوق -كېلىش

 –زەڭخۇۋا «الرنىڭ توڭغۇالقتا دۈرۈكلهپ ئۆتكىنى، نئارىالپ ئاتلىق پاترۇ-پهقهت ئارىالپ. جىتلىق-جىم
يېرىم مىلتىق ئاۋازى ۋە اللما ئىشتالرنىڭ -تا ئېتىلغان يالغۇزيىراقدەپ كهپسىز ۋاقىرىغىنى، » !وختات

 . ئهنسىزچىلىكتىن دەرەك بهرگهندەك قىلىدۇ–ئاسمانغا قاراپ ھۇالشلىرى 
تاڭغا يېقىن ئىلى دەرياسىدىن كۆتىرىلگهن يېنىك چاڭ تۈتهك ئاستا يېيىلىپ، شهھهر ئۈستىنى ئاق 
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دەل موشۇ قاراڭغۇلۇقنى كۈتۈپ . قاراڭغۇلۇق تېخىمۇ قويۇقالشتى. پقاندەك پۈركهۋالدىيوپۇق يا
شىمالىي قىسىمىدىكى ئاھالىلىق ئۆيلهردىن -تۇرغاندەكال شهھهرنىڭ غهربىي ۋە غهربىي

ئىككىلهپ دېگىدەك، پهخهسلىك بىلهن چىقىشقان كىشىلهر تام ياقىلىشىپ بهلگۈلهنگهن -بىرلهپ
دېگهندەك، بۇ » تاما كۆل توشار-تاما«. مهلىسىگه قاراپ مېڭىشقا باشلىدى» رئالته شىا «–جايغا 

بۇ كېچىدە توپالنغان . ىغىلماقتايبارا كۆپىيىپ، چوڭ ھويلىغا سىغماي، خوشنا ئۆيلهرگه -ئادەملهر بارا
زىيالىالر، ئىشچىالر، ھۈنهرۋەنلهر، ئۇششاق كهسىپ ئېگىلىرى : ئادەملهر شهھهر قوزغىالڭچىلىرى

.  پ، ئۇيغۇر، قازاق، ئۆزبهك، تاتار، تۇڭگان ۋە باشقا خىتاي ئهمهس مىللهتلهردىن تهركىپ تاپقانبولۇ
ئارمانلىرى بىر ئېكهنلىگىنى ۋە -موشۇ تهركىپنىڭ ئۆزى خىتاي ئهمهس مىللهتلهرنىڭ دەردى بىر، ئارزۇ

رقىن مۇستهملىكىچىلهر ئۇالرنىڭ ئۇمۇمىي دۈشمىنى ئېكهنلىگىنىڭ يا-خىتاي ئىستىپداتچى
توخماق -نهيزە، ھهتتا تاياق-قوزغىالڭچىالرنىڭ بهزىلىرى مىلتىق، بهزىلىرى قىلىچ. كۆرۈنۈشى ئېدى

 ۋەتهننى ئازات قىلىش، مۇستهقىل ئۇيغۇرستان –ھهممىدە بىر مهقسهت، بىر ئىرادە . بىلهن قۇرالالنغان
ۈرەك ي ئهزەلدىن بۇ ئالىي مهقسهت تۈنۈگۈن ياكى بۈگۈن ئهمهس،. دۆلىتىنى قۇرۇشتىن ئىبارەت

بالىغا ئامانهت بولۇپ قالغان ۋە خىتاي مۇستهملىكىچى زوراۋانالرنىڭ -قاتالملىرىدا ساقلىنىپ، بالىدىن
سېتهم، ھاقارەت كامسىتىش كهبى ۋەھشىلىكلهر تۈپهيلى ھاسىل -الر داۋامىدىكى زۇلۇميىلئۇزۇن 

يغۇرستان خهلقى ھېچ قاچان مۇستهقىللىق بايرىغىنى تىكلىمىگىچه ئۇ-بولغان ئېدىكى، ئازاتلىق
بۇ قېتىمكى قوزغىالڭ شۇ كۈرەشلهرنىڭ داۋامى بولۇپ، . تىنىم تاپمايدۇ، داۋاملىق كۈرەش قىلىدۇ

 مىللىي ئازاتلىق –تارىخىي شارائىت ۋە ئىچكى ۋەزىيهت تهلىۋى جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا 
رلىك سهپتىن تهركىپ تاپقان  بولسا مۇرەككهپ بىۇشتۇرغۇچىسىئىنقىالپ ۋە ئۇنىڭ رەھبهرلىك ئۇي

 يهنى –مۇخلىسالر -ئېدىكى، بۇ بىرلىك سهپنىڭ ئوڭ قانىتىدا ئېلىخان باشلىق بىر گرۇھ مۇرىد
زىمىندارالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغانالر، ئابباسوۋ، رەھىمجان، قاسىمجان شۇ -دىنىي تهبهقه، باي

 كهڭ خهلىق ئاممىسىغا –ن پىداكارالر قاتاردىكى ئىلغار مىللىي زىيالىالر ھهمدە غېنى باتۇر ئوخشىغا
 .ۋەكىللىك قىلىپ، ئىنقىالپنىڭ سول قانات زەربىدار كۈچىدىن ئىبارەت ئېدى

 ئازاتلىق ئۈچۈن كۈرەش تهشكىالتى رەھبهرلىك گرۇپپىسىنىڭ باش –مانا شۇ پىكىرداشالر سېپى 
» خهلقىگهئازات شهرقىي تۈركستان «ىغىنى ئهخمهتجان قاسىمىي يېزىپ چىققان يقوشقان 

قىسقا، لېكىن ئىنتايىن مهزمۇنلۇق . سهرلهۋھىلىك دەسلهپكى مۇراجىهتنى كۆرۈپ چىقىشتى
شهرقىي تۈركستان تا ئهزەلدىن ئۇيغۇرالرنىڭ زىمىنى، ئانا ماكانى -يېزىلغان بۇ مۇراجىهتنامه شىنجاڭ

ە دۇنياغا ئېكهنلىگى، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كۆپ ئهسىرلىك كۈرەش تارىخى، مۇستهقىل دۆلهت شهكلىد
تونۇلغانلىغى، قېدىمىي مهدەنىيهتلىك، قابىلىيهتلىك، ئىستىداتلىق خهلق ئېكهنلىگى ۋە جاھان 
مهدەنىيىتىگه  مۇناسىپ ھهسسه قوشقانلىغى ئېنىق، ئىسپاتلىق كۆرسىتىلىش بىلهن بىلله، خىتاي 

نۈك ئهزگۈچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ۋارىسلىرى گومىنداڭ ئهكسىيهتچى قارا نىيهتلىرىنىڭ خۇ
هتته ئازاتلىق، ئهركىنلىك ئۈچۈن ئمۇراجى. بهشىرىسىنى پاش قىلغان، چاۋىسىنى چىتقا يايغان-ئهپتى

كۈرەش، مۇستهقىللىق بايرىغىنى تىكلهش ۋاقتى يهتكهنلىگى ئاالھىدە تهكىتلىنىپ، تۆۋەندىكى 
بىزمۇ ! نى خااليمىزبىزمۇ ئىنسان، ئىنسان قاتارىدا ياشاش! ۋەتهنداشالر«: ئىبارىلهر بىلهن ئاياقلىشىدۇ
ئهرىك، ! ھوقۇقىمىزنى ھىمايه قىلىشقا، تهلهپ قىلىشقا ھهققىمىز بار-ئىنسان، ئىنسانىي ھهقىقىي

ئىنسانىي ھوقۇق، تهڭلىق باراۋەرلىك ئۆزلىگىدىن كهلمهيدۇ ياكى بىرەۋلهر تۆھپه قىلىپ بهرمهيدۇ، 
ئهركىن، ئازات ۋە -ىلىقال ئهمىنپهقهت كۈرەش، پىداكارلىق، جاسارەتلىك كۈرەش ئارق! قېرىنداشالر

ئازاتلىق تۇغىنى ئېگىز كۆتىرىپ جهڭگه، ئازاتلىق ! قوزغىاليلى، ۋەتهنداشالر! مۇستهقىل بوالاليمىز
ھهقىقهت بىز تهرەپته، قهھرىمان ئهجداتالرنىڭ كۈرەشچان روھى، غالىپ !  ئالغا! جېڭىگه ئاتلىنايلى

مۇراجىهتنامه !!!  ئهزىز قېرىنداشالر–ۇم يېڭىمىز بىز چوق! يۆلهك بولغاي-جاسارەتلىرى بىزگه يار
  .تهستىقلهندى ۋە دەرھال شاپىروگرافتا كۆپهيتىلىپ، خهلىق ئىچىگه تارقىتىلدى



   International PEN Uyghur Center  http://www.uyghurpen.org خهلقئارا قهلهمكهشلهر ئۇيغۇ مهرآىزى 
 

 

 167

 –يهنه ئىككى سائاتتىن كېيىن تاقهتسىزلىك بىلهن كۈتكهن ۋاقىت يېتىدۇ . ھازىرلىق تهييار
 .غۇلجىدا قوزغىالڭ كۆتىرىلىدۇ

تاتار مهكتىۋىدىن چىقىپ، دەرەقلهر ئارىسى بىلهن مېڭىپ، ئىككىنچى ئىككى قۇراللىق ئادەم ...
كوچىغا ئۆتتى ۋە ئوتتۇز قهدەمچه ئۆملهپ مېڭىپ، ئاق سۇۋادانلىق ئېرىق ئىچىگه چۈشۈپ، بىر دەم باش 

سىيهدىن ئۈچ كوچا ت باش پولى–كىنگهن جاي باش ساقچى ئۇالر بى.  تىرىشمهي، جىم يېتىشتىكۆ
قوزغىالڭ تهشكىالتچىلىرى ئىرىم . ىڭ شهخسىي ئۆيىنىڭ دەل قارشىسى ئېدىشىمالدىكى ليۇبىڭدىن

قىلدىمۇ ياكى شۇ كهمدە ئىلى ۋىاليىتى بويۇچه  تهسىرى ئهڭ زور، باش جىنايهتچى يوقالسا دۈشمهنگه 
روھىي زەربه بېرىلىدۇ دەپ ھېساپالشتىمۇ، ئىنقىالپنىڭ بىرىنچى ئوقىنى ليۇبىڭدىگه قارىتىپ 

ېكىن ئىنتايىن خهتهرلىك ۋەزىپه، ئۆز لنى تىرىك تۇتۇش قارار قىلىنىپ بۇ مۇھىم، ئېتىش ياكى  ئۇ
قۇراللىق ئىككى كىشىنىڭ بىرى ئابباسوۋ، . تهلىۋى بويىچه، ئابدۇكېرىم ئابباسوۋقا تاپشۇرۇلغان

مانا ئۇالر، مۆشۈك تۆشۈكتىن چاشقاننىڭ چىقىشىنى ماراپ ياتقاندەك، . پىدائىي-ئىككىنچىسى جهڭچى
تهخمىن قىلىنغان ۋاقىتتا چىقمىسىچۇ؟ ئۆزىنىڭ بېشىغا . ىڭدىنىڭ چىقىشىنى پايالپ تۇرۇشىدۇليۇب

ليۇبىڭدىنىڭ ئۆز ئۆيىدە قونغانلىغىنى . چۈشىدىغان خهتهردىن كۆرە، موشۇ سوئال ئابباسوۋنى قىيناتتى
 باش ساقچىغا غاژقايتىپ، گارا» فورد«ئۆيگه يهتكۈزگهن «ت ئون ئىككىدە ئۇنى هكهچ سائ. ئېنىقالشقان

چوڭ قاپقا ئالدىدا پوست . جىۋىرىنى ياخشى بىلىدۇ-ئابباسوۋ ليۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئىۋىر. 1كهتكهن
ئهگهر چىقمىسا، ئۆيگه . ئالته مهخپىي مۇھاپىزەتچىلىرى بار-تۇرمىغىنى بىلهن، قورا ئىچىدە بهش

ڭ چىقىدۇدە، بېسىپ كىرگهن تهغدىردە، بېۋاقىت توپىال. بېسىپ كىرىشنىڭ ئىمكانىيىتىمۇ يوق
 ...ئۇمۇمىي ئىشقا دەخلىسى يېتىدۇ، كۈتۈش كېرەك

. بۇ ليۇبىڭدىنىڭ ئىش بۆلمىسى. بىردىن چهتتىن سانىغاندا، ئۈچىنچى دېرىزىگه يورۇق چۈشتى
باش جاسۇس بهزىدە شهھهر مۆتىۋەرلىرىنى ئۆيىدە، موشۇ بۆلمىدە قوبۇل . ئابباسوۋ نهچچه قېتىم بولغان
جاسۇسلىرىنى قوبۇل » داڭلىق«كېچىلىرى بولسا، ئهڭ ئىشهشلىك  . ىغانقىلىدىغان، سۆھبهتلىشىد

 .يورۇق، تاپشۇرۇقالرنى بېرىدىغان-قىلىپ، يول
 ..ئىش بۆلمه نېمه ئۈچۈن يورۇق؟ بهلكى بىرى باردۇر ياكى جىددىي خهۋەر كهلدىمۇ؟ –
 . ئاستا پىچىرلىدى جهڭچى–تام ياقىالپ كېلىۋاتقان ئادەمنى كۆردىڭىزمۇ؟  –
ئوتتۇز مېتر نېرىدىكى ئادەم -ىگىرمهي ئاق تۈتهك شاالڭلىشىپ، –اڭ يېقىنالشقانسىرى چاڭ ت –

جهڭچى كۆرسهتكهن ئادەم ليۇبىڭدىنىڭ ئۆيىگه يېقىنالشقاندا ئاتلىق . قارىسىنى بايقىغىلى بوالتتى
 :الر يان كوچىدىن چىقىپ كېلىشتىنپاترۇ

 
 

__________________ 
شىسهي ۋاقتىدا -سىيه بولۇپ خىتايالر بۇنى شىڭتىدىكى باش پولى ئىلى ۋىاليىت–باش ساقچى  1

 .ئهنجۇ دەپ، گومېندان ۋاقتىدا جىڭ ساجۇ دەپ ئاتاشقان-گۇڭ
 

 . ۋاقىرىدى ئالدىدىكى ئاتلىق–! زەڭخا –
 ! قولۇڭنى كۆتهر–جۈشۇ  –

پ بهردى، ارولىنى ئېيتىپغا ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ، نقوللىرىنى ئېگىز كۆتهرگهن ئادەم ئاتلىق پاترۇ
ئادەمنىڭ كىملىگىنى تونالمىسىمۇ، خىتايچه تهلهپپۇزى . ئهتىمالىم، ئۇنى قويۇپ بېرىپ، نېرى كهتتى

زەينۇلال، شېرىۋاخۇن : جاسۇسالر» ئۇنۋانلىق«قايسىسى؟ ئۇ بىلىدىغان . ئابباسوۋقا تونۇشتهك سېزىلدى
رلىدى، ۋاقىراۋەتكىنى تاسال قالغان  پىچى–» !زەينۇلال، زەينۇلال«قايسىدۇ؟ ... ھاشىماخۇن، داۋۇر» زاڭ«

 "..تايىنلىق بىزنىڭ ھهرىكهتتىن خهۋەر تاپتى بۇ مۇرتهد«. ئابباسوۋ
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يهل قىلماي اھ. ئادەم يورۇق چۇشۈپ تۇرغان دېرىزىنى شهرتلىك چهكتىدە، دەرۋازا يېنىغا كېلىپ تۇردى
 .دەرۋازىنىڭ ئىشىگى ئېچىلىپ، ئادەم ھويلىغا شۈڭغىدى

 يولدىشىنىڭ قۇلىغىغا پىچىرلىدى ئابباسوۋ ۋە –! نى قوشۇپ ئاتىمىز، جۇمۇھهر ئىككى جاسۇس –
 .ىگىرمه مىنۇتى كام ئالتهي –تىغا قارىدى ېسائ

تچه يېتىش ئاسانمۇ؟ كىيىمى ياالڭىراق هكهچ كۈزنىڭ قارا سوغى ۋە ئېرىق ئىچىدە ئىككى سائ
مۇھىم ۋەزىپىنى ھۆددىگه . لدى تىتىرەشكه باشلىدىيۇ، لېكىن بىلىندۈرمهسكه سايىگىتئاۋتوماتچىك 

 !ئالغان جهڭچىگه مۇنچىلىك سوغ تهسىر قىلسۇنمۇ
ساقچى تهرەپتىن مانا، . تاقهتسىزلهنگهن ئابباسوۋ بىر يورۇق دېرىزىگه، بىر ساقچى ئىدارە تهرەپكه قارايدۇ
 .مانا ماشىنا كۆرۈنىدۇ، ئۇ ليۇبىڭدىنى  ئالغىلى كېلىدۇ دەپ تاقهتسىزلىنهتتى

ماڭار ئالدىدا . تىغا يېنىشالپ قارىدىېئابباسوۋ خاتامېكىن دەپ سائ. جىتلىق-جىم.. .سائات ئالته
نېمىشكه ... كۈتۈش قانچىلىك ئېغىر!  توغرا–تلىرىنى سېلىشتۇرغان هرەھىمجان ئىككىسى سائ

بۇ ئۈچ مىنۇت بىر كۈندەك ئۇزۇن ... بىر، ئىككى، ئۈچ مىنۇت ئۆتتى! دېگهن ۋاقىتتا باشلىمايدۇ ھه
 ...بهش، ئالته، يهتته! ھهل قىلغۇچى مىنۇتالرنىڭ كېچىكىۋاتقىنىنه. ى ئۇنىڭغابىلىند

 . كۈچلۈك سادا ياڭرىدى غهرىپ تهرەپتىن–! را-را، ئۇر-ئۇر! را-ئۇر –
 تېخىمۇ كۈچلۈك سادا ياڭرىدى شهرىقتىن ۋە بۇ قۇدرەتلىك ساداالر قوشۇلۇپ، گويا –!  را-ئۇر! را-ئۇر –

. بۇ خهلق ساداسى، ئىنقىالۋىي سادا ئېدى. ان گۈمبىزى گۈلدۈرلهپ كهتتىزەمبىرەك ئاتقاندەك، ئاسم
  .دېمهك، شهرىقتىن نىلقىلىقالر، غهرىپتىن غۇلجىلىقالر ھۇجۇم باشلىدى

باش ساقچى مهھكىمىسى تهرەپتىن ماشىنا فارى يورۇدى ۋە دەل شۇ ئان دەرۋازا ئېچىلىپ، ليۇبىڭدى 
 كېچىكىپ بولمايدۇ، ماشىنا يېتىپ – غېنىمهت، ئهندى مىنۇت. پروپكىدەك ئېتىلىپ چىقتى

 ...كېلىدۇ
 شىار تولىغاندەك ۋاقىرىدى ئابدۇكېرىم ۋە ناگاندىن ئوق چىقاردى –! مىللىي خائىنغا ئۆلۈم –

مىللىي خائىن ئۆكۈز ھۆكۈرىگهندەك چېقىرىغان پېتى دۈمبىچه . ئاۋتوماتنىڭ تهپكىسىمۇ بېسىلدى
 ...ىقىلدىي

نويابر كۈنى غۇلجىدا قۇراللىق -7ى، يىل-1944ولغان مهخپىي كېڭهشته ئۈچ كۈن ئىلگىرى ب...
قوزغىالڭ كۆتىرىش قارار قىلىنىپ، ئازاتلىق تهشكىالتى بېۋاسىته ئۇيۇشتۇرغان غۇلجا 

 شهھهرنىڭ شهرقىي –قوزغىالڭچىلىرى شهھهرنىڭ غهربىي قىسمىدىن، نىلقا قوزغىالڭچىلىرى بولسا 
ۇقۇرىدا قهيت يشۇ پالن بويىچه، . م باشلىماق بولغانشىمالى قىسمىدىن ھۇجۇ-ۋە شهرقى

 . تاڭ سهھهردە باشالندى–قىلىنىدىغاندەك، ھۇجۇم بىر ۋاقىتتا
 كېپهك يۈزى، تۆۋەنكى پهنجىم –شىمال -جهڭچىلهر شهرقى-پاتىخ مۇسلىموۋ باشچىلىغىدىكى پارتىزان

 مۇستهھكهم ۋە بوينى كېسىك ئارقىلىق ھۇجۇمغا ئۆتكهن ئېدىيۇ، لېكىن دۈشمهننىڭ
ئىستىهكاملىرىنىڭ بىرى بولغان لهڭشان شاڭ دۆڭلىگىدە كۈچلۈك قارشىلىققا دۇچ كهلدىدە، كهينىگه 

 .چېكىنىشكه مهجبۇر بولۇشتى
جهڭچىلهر بولسا، توپادۆڭ،  قارادۆڭ ۋە جىرغىالڭ سېيى -غېنى باتۇر باشچىلىق قىلغان پارتىزان

ىكى بىرىنچى توسۇق قارادۆڭ رايونلۇق ئۇالرنىڭ ئالدىد. تهرەپتىن ئىچكىرىلهپ كىرمهك
 ئايدۆڭ رايونلۇق  ساقچى مهھكىمىسى –سىيه مهھكىمىسى، ئىككىنچى توسۇق تپولى-ساقچى

جهنۇبى -ئېدىكى، ئهگهر بۇ ئىككى رايون ئىشغال قىلىنسا ئاھالى قويۇق جايالشقان شهھهرنىڭ شهرقى
ايىسىگه ئېگه بولۇش بىلهن بىلله ۋە جهنۇبى قىسمى ئازات قىلىنىپ، كهڭ خهلىق ئاممىسىنىڭ ھىم

كېمه يولى ئارقىلىق ئىلى دەرياسىنىڭ ئىككى لېۋىدىكى كۆپلىگهن يېزىالر بىلهن بېۋاسىته ئاالقه 
 قوزغىالڭچىالر موشۇ جهھهتنى نهزەردە تۇتقان ۋە بۇ ۋەزىپه غېنى باتۇرغا تاپشۇرۇلغان –ئورنىتىالتتى 

 .ئېدى
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ئۇالر ئۈچۈن قۇتلۇق . جۇم باشالشقا شىمايلىنىپ تۇرۇشۇپتۇ ھۇ–غېنى باتۇرنىڭ جهڭچىلىرى سهنجاق 
پاراۋەن -غۇلجا شهھىرىنى خىتاي قاراقچىلىرىدىن ئازات قىلىشتهك شهرەپلىك ۋەزىپه بولغايمۇ؟ گۆزەل

ئهسىرلهر داۋامىدا .  ئىپتىخارىغۇ ئاخىر–ۈرىگى غۇلجا شهھىرى ئىلىلىقالرنىڭ غۇرۇرى يئىلىنىڭ 
تهرلىرى بهدىلىگه بېنا ئېتىلگهن بۇ جانىجان شهھهرنى قوغداش، ئاسراش -ئهجداتالرنىڭ ئىسسىق قان

 ...!ئىمتىيازىغۇ ئاخىر-ھهر بىر ئىلىلىقنىڭ ۋارىسلىق قهرىزى ۋە ھوقۇق
» چوڭ ئويۇن«ئۇ ئۆزى ھهر دەم تهكىتلهپ باشقىالرنى دەۋەت قىلغان . غېنى باتۇر ھاياجان ئىلكىدە

ئۆزى باشلىغان جهڭچىلهر . رەت ئۈلگىسىنى كۆرسىتىش كېرەكبۇ قېتىم يهنه جاسا. بۈگۈن باشلىنىدۇ
غېنى قاتار ئۈچ سهپكه تىزىلغان  جهڭچىلهرنى ...  سهپنىڭ ئهڭ ئالدىدا مېڭىش كېرەك–ئالدىدا 

يېنىك ئاق تۈتهك يهر بېتىنى قاپلىغان . كۆزدىن كهچۈرۈپ چىقتىدە، سهپ ئالدىدا ئېتىنى توختاتتى
 .اال ئات ۋە غېنىنىڭ زور بهستى بۆلهكچىال ھهيۋەتلىك كۆرۈنهتتىتۈن كېچه بولسىمۇ ئۇزۇن يال ئ

تېخى مۇنتهزىم ھهربىي قوشۇن ئهمهس، لېكىن قۇراللىق قىسىم شهكلىگه كىرگهن بۇ 
نهپرەت ۋە جهڭگىۋار -قىياپىتىدىن دۈشمهنگه نىسبهتهن چهكسىز غهزەپ-پىدائىيالرنىڭ تۇرقى-جهڭچى

 .روھ ئهكىس ئېتىپ تۇراتتى
 بىز غۇلجىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن – دېدى قانداقتۇر ھاياجان ئىچرە غېنى، –! ريۇرتداشال –

 ...ئوغۇل باال بولساڭالر مېنى يهرگه قاراتمايسىلهر. ئاتالندۇق
 !غۇلجىنى ئازات قىلىمىز –
 !ۋەتهن ئۈچۈن جېنىمىز پىدا –

» !را-ئۇر«ان كۈچلۈك ھهممه بىرئېغىزدىن قهسهم ياد قىلغاندەك ئاۋاز قوشتى جهڭچىلهر ۋە دەل شۇ ئ
 . جهڭ باشالندى–ساداسى ياڭرىدى 

باشلىق جهڭچىلهر » ئاقۋاش«وسمان بىلهن يۈسۈپ ئ:غېنى باتۇرنىڭ جهڭچىلىرى ئۈچ تهرەپتىن
توپادۆڭ؛ نۇر بىلهن سېيىت باشلىق جهڭچىلهر جىرغىالڭ قۇيۇلۇشى، غېنى ئۆزى باشلىغان جهڭچىلهر 

بۇ ۋاقىتتا رەھىمجان . ر تهرەپكه شىددەتلىك ئۇچ تارتتىقارادۆڭ تهرەپتىن ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، شهھه
سابىرىي باشچىلىغىدا بىر تۈركۈم شهھهر قوزغىالڭچىلىرى غېنى باتۇرغا ياندىشىپ، دەريا بويى، 

 دېمهك، –ئۇالرنىڭ سېپى يول بويى كۆپهيمهكته، : قاپ كهلمهكتهچېڭچىمىلهك مهھهللىسى ئارقىلىق 
كوچىدىن يامىراپ چىقىپ كهلگهن غازاتچىالر، گويا -كوچا. شهھهر ئاھالىسى قوزغالغان ئېدى

دوقىالرنى ھىمىرىپ، يهر بېتىدە داۋالغۇپ ئاققان قىيان سۈيىنى -چاتقانالرنى سۈپىرىپ، توسۇق-چوگا
نهيزە بىلهن قۇرالالنغان خهلىقنىڭ غېزىۋى كۈچلۈك -توخماق، پالتا-دەر ھهقىقهت، تاياق. ئهسلىتهتتى

 !دېگهن شۇدە» دۈشمهننىڭ ھالىغا ۋاي «–غالمىغى تهس، قوزغالسا ئېدىكى، خهلىقنىڭ قوز
غېنى باتۇرنىڭ جهڭچىلىرى ئۈچ تهرەپتىن ئىچكىرىلهپ كىرىپ قارادۆڭ ساقچى مهھكىمىسىنى 

 .مۇھاسىرە قىلىشتى
ھهرەمباغ، لهڭشاڭ : خىتاي مهمۇرلىرى بولسا ھهربىي كۈچىنى ستراتېگىيه جهھهتتىن مۇھىم بولغان

ېرودروم ۋە باش ساقچى قورغىنىغا مهركهزلهشتۈرۈپ، مۇداپىه تۇتقانلىقتىن، جامائهت دۆڭلىگى، ئائ
ئاتمىشتىن -سىيه مهھكىمىلىرىدە ئهللىكتپولى-تهرتىۋىنى ساقلىغۇچى شهھهرنىڭ رايونلۇق ساقچى

دەسلهپكى قهدەمدە مۇھاسىرىگه ئېلىنغان قارادۆڭ ساقچىسىدا . چېرىك بولمايدىغان-ئوشۇق ساقچى
چېرىكلهر بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىشى ئۇزۇنغا سوزۇلمىدى، دەم - ساقچىئاتمىشچه

غهزەپلىك، ئهينى ۋاقىتتا خىتاي - تۆرت تهرپتىن ياڭرىغان سۈرلۈك–شهرىقتىن، دەم غهرىپتىن 
ساداسىدىن ۋە يهنه پاسىل تامالرنى » !ئۇررا«ۈرەكلىرىگه ئوق بولۇپ سانچىلىدىغان يچېرىكلىرىنىڭ 

پ ئۆتۈپ، ساقچى قورغىنى ئىچىگه تاشالنغن گراناتالر پارتلىشىدىن مهڭدەشكهن چېرىكلهر تېشى
تهسلىم بولۇشقا مهجبۇر بولۇشتى، قاچقانلىرى بولسا غهزەپلىك شهھهر قوزغىالڭچىلىرىنىڭ قولىغا 

رىپ قارادۆڭ ساقچىسىغا، قۇيرۇق مايغا پىچاق تىققاندەك، ئوڭايال كى«: غېنى باتۇرنىڭ. چۈشكهن ئېدى
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ئۇالرنىڭ ئىچىدە . بۇ قېتىم يهنه بىرەر يۈزچه مهھبۇسالر ئازات قىلىندى. دېگىنىدەك بولدى» كهتتۇق
 .ھېساۋىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان پاتىخ مۇسلىمۋنىڭ ئايالى بار ئېدى» گۆرۈ«

 دەپ كۈلۈمسىرەپ كىرىپ كهلدى رەھىمجان، –! بىزگىمۇ قالسۇنۇي، ھهممىنى ئۆزەڭال ئېلىۋالما –
 .ۈشكهن قۇرالالرنى بۆلۈپ بېرىۋاتقان غېنىغاغېنىمهت چ

 دېدىدە، ئوقتهك ئېتىلىپ كېلىپ، رەھىمجاننى قۇچاقلىدى –سهنما قۇرۇق قول قالمايسهن، ئاداش  –
 .غېنى

 دېدى چهكسىز مهمنۇنىيهت ۋە ئىپتىخار ئىچرە غېنىنىڭ –يارايسهن، دېگهن يهردىن چىقتىڭ،  –
 .مۈرىسىنى پهپىلهپ رەھىمجان

 .خورام ئوراۋېلىشتى-ىككىسىنى جهڭچىلهر، يېڭى قوشۇلغان پىدائىيالر خوشالئۇڭغىچه ئ
 بىز بىر كېچىكتىن – دېدى تهۋرىنىپ تۇرغان قوزغىالڭچىالرغا خىتابهن غېنى، –! ئاغىنىلهر –

 !تېخى بۆسۈپ ئۆتۈدىغان نۇرغۇن كېچىكلهر ئالدىمىزدا. ئۆتتۇق
 ..!ىن ماڭىمىزقاياققا باشلىساڭ كهينىڭد! باشال، غېنى باتۇر –
 قىسقىال كوماندا بهردى غېنى باتۇر ۋە ئاال ئېتىغا مىنىۋېدى ئۇنىڭ باتۇرلىغىغا خاس –! ئاتلىنىڭالر –

سۇمباتلىق قامىتىگه، سۈرلۈك قىياپىتىگه ئاپىرىن ئوقۇشقان قوزغىالڭچىالر بىرەر دەقىقه ئۇنىڭغا 
 .تىكىلىپ قېلىشقاندى

 !سهپكه تىزىلىڭالر –
كۈچلۈك نهر تارتقان ھالدا ئايدۆڭ تهرەپكه قاراپ . تلىق ۋە پىيادە سهپكه تىزىلىشتىقوزغىالڭچىالر ئا

 .ئالغا باستى
پىدائىيالر ئايدۆڭ رايونىغا يېتىپ كهلگىچه بۇ -غېنى باتۇر بىلهن رەھىمجان باشچىلىغىدىكى جهڭچى

 غېنىمهت ئهسالھ-بۇ يهردە قۇرال. يهردىكى چېرىكلهر باش ساقچى مهھكىمىسىگه چېكىنگهن ئېدى
 .ئېلىنمىسىمۇ، سهكسهندىن ئوشۇق قېرىنداشالر زىندان ئازاۋىدىن ئازات قىلىندى

 . دېدى گۇمانالنغان غېنى–خىتايلىرىڭ بىزدىن قورقۇپ قاچتىمۇ ياكى قاپقان قويۇۋاتامدۇ؟  –
 جاۋاپ بهردى رەھىمجان ۋە سهل ئويلىنىپ، – ئهمهس، يىراقھهر ئىككىلىسى ئېهتىمالدىن  –

 خىتايالر چېكىنگهن بولۇپ، تۇيۇقسىز قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتۈشى مۈمكىن، –: قىلدىقوشۇمچه 
 .ئالدىنىپ قالمايلى

بۇالرنىڭ ئىچىدە مهھهلله .  دېگهن پېتى بىر توپ ئادەم كىرىپ كېلىشتى–! ئهنه، غېنى، ئهنه – 
 .شتىئۇالر غېنى بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈ. باشلىقلىرى، غېنىنىڭ كونا ئىلپهتلىرىمۇ بار

  . دېدى رەنجىگهندەك غېنى–ئهندى كېلىشتىڭما ئۆلۈكلهر، ئاخشامدىن نېمه قىلىشتىڭ؟  –
 –ھىېلى بولسىما كهچ ئهمهس، مىلتىغىڭنى بهر؛ غۇلجىنىڭ قالغان يېرىمىنى بىزگه قويۇپ بهر،  –

 .دەپ كۆكسىگه ئۇردى ئۆمهر
ئۆزەڭ جهڭگه كىرىپ مىلتىق .  ساڭا تهييار مىلتىق يوق– ئۆمهرگه تىكىلدى غېنى، –! نېمه؟ –

 .تېپىۋال
 دەپ ئابدۇللىغا قارىدى –سهن بار يهردە مىلتىقسىز قالمايمىزغۇ، قانداق دېدىم ئابدۇلال؟ . خوپ –

 .ئۆمهر
 ...ھه، بىزنىما ئانىمىز ئوغۇل دەپ تاپقاندە –
 . ئابدۇلالنىڭ سۆزىنى بۆلدى غېنى–» ۇز؟گتوڭ«ھۇي، قوينۇڭدىكى نېمهرۇي،  –
 !تتى سهرەڭگهنېمه بوال –
 قانداقتۇر ئادەملهر خىتاينىڭ دۇكىنىنى بۇالۋاتقاننىڭ – دېدى سۆزگه ئارىالشقان بىرسى، –بۇچۇ،  –

 .ئۈستىگه كېلىپ قاپتۇدە، باشقا نېمه ئالماي سهرەڭگه ئاپتۇ
 ...سهرەڭگىنىڭ دەردى ئۆتۈپ كهتتى ئهمهسمۇ –
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 .ئابدۇللىنىڭ ساددىلىغىغا غېنى باشلىق ھهممه كۈلۈشتى
 دېدى كۈلكه توختىغاندا –ئۆيدە ياتقان ناپىسهتلهر بۇالڭچىلىق قىلسۇن، . بىز جهڭ قىاليلۇق –

 .غهزەپلهنگهن غېنى
 . قوشۇمچه قىلدى رەھىمجان–زورلۇق ۋە بۇالڭچىلىققا ھهرگىز يول قويۇلمايدۇ،  –
 . چاقىردى غېنى–! باۋدۇن –
 .يىگىتامهتلىك مىلتىق ئاسقان ق» ياپونكا« ھازىر بولدى –! مانا، مهن –
! كۆپچىلىك ئالدىدا جازااليمىز. نى ئالدە، بۇالڭچىالرنى قهيهردىن بولساتېپىپ كهليىگىتتۆرت -ئۈچ –
 . بۇيرۇق قىلدى غېنى باتۇر–

باۋدۇن جهڭچىلهرنى باشالپ چىقىپ كېتىشىگه قاسىم مىراپ، ھهجهرخان بىرەر يۈزچه ئاتلىق ئادەملهر 
بىلهن » قارا مىلتىق«، »موزىپاڭ«ىگىرمىچه  ئادەم يىچىدە بۇالرنىڭ ئ. بىلهن يېتىپ كېلىشتى

ئۇالرنى سوڭدىشىپ دېگىدەكال كېمىچى ئىبراھىم باشلىق قاينۇق، جاغىستاي، . قۇرالالنغان
يۇلتۇزلۇق ئاق بايراق ياساپ -ئۇالر ئۆزلىگىدىن ئاي. خونىخايلىقالر ئات سېلىشىپ كېلىشتى

 .ئۈلگىرىشكهن
جهنۇبى -جهنۇبى، ۋە جهنۇبى غهربىي-نچى كۈنى غۇلجىنىڭ شهرقىشۇنداق قىلىپ، جهڭنىڭ بىرى

 .قىسمى ئازات قىلىنىپ، ئىلى دەرياسىنىڭ ئىككى قانىتىدىكى يېزىالرغا كهڭ يول ئېچىلدى
شىمالى قىسمىدىن ھۇجۇم باشلىغان شهھهرلىك قوزغىالڭچىالر ئانچىال -شهھهرنىڭ غهربىي ۋە غهربىي

كۆك « غهربىي تهرىپىدىكى 1 ئهتراپىدا ئايلىنىپ، سىلىڭبۇنىڭ»ئۈچ دەرۋازا«ئۇالر . سىلجالمىدى
 ...ئۆتۈپ، ساي بويىغا كېلىپ تاقىلىپ قېلىشتى» قۇدۇق مهھهللىسىدىن» «كۆرۈك

نويابر كۈنىدىكى ھۇجۇم نهتىجىسىدىن خۇالسه چىقىرىلىپ، -7كېچىسى بولغان ئالدىراشلىق كېڭهشته
 .يېڭى ۋەزىپىلهر بهلگۈلهندى

لىق ھىمايىسىگه ئېگه  خه– دېدى كېڭهشكه ئىشتىراق قىلغان قاسىمجان، –ىمىز، ئهڭ زور ئۇتۇغ –
 .لىبه كاپالىتىبۇ دېمهك، غه. بولدۇق، خهلق قوزغالدى

دائىيالرنى تهشكىللهپ، ھۇجۇمنى ئهندى بىز سېپىمىزغا ئۈزلۈكسىز قوشۇلۇۋاتقان پى. توغرا –
 . دېدى رەھىمجان–زىم، ڭهيتىپ، غۇلجىنى تېزلىكته دۈشمهندىن تازىلىشىمىز الكې
ئۇ قهھرىمانلىقنىڭ ئۈلگىسىنى . غېنى باتۇرنىڭ جاسارىتىنى ئاالھىدە قهيت قىلىشىمىز كېرەك –

 ئايرىمچه –غېنى قهيهردە بولسا ئۈستۈنلۈك ئېلىپ، دۈشمهنگه زەربه بهرمهكته، . كۆرسهتمهكته
 .تهكىتلىدى ئابباسوۋ

ارىتى تۈپهيلى دۈشمهننىڭ ئۈچ رايونلۇق ساقچى غېنى باتۇر ۋە ئۇ باشلىغان جهڭچىلهرنىڭ جاس –
ياراق غېنىمهت ۋە ئۈچ يۈزچه -ئىدارىسى، شهنگهن يامۇل ئىشغال قىلىنىپ، كۆپلىگهن قۇرال

 تهرەپتىن ببىراق بىز، غهر.  زەربهقاتتىقچېرىكلهر ئهسىرگه ئېلىنىشى دۈشمهنلهر ئۈچۈن -ساقچى
پاتىخنىڭ قىسىملىرىمۇ مۆلچهرلهنگهن . ىدۇقھۇجۇمغا ئۆتكهنلهر، ئۈچ دەرۋازىدىن نېرى ئۆتهلم

يوشۇرماسلىغىمىز كېرەك، . لهڭشاڭ، بوينى كېسىكلهرنى ئىشغال قىاللماي، تۇرپان يۈزىگه چېكىندى
 ئۆز پىكرىنى بايان قىلدى –بهلكى جهڭ قىلىشنى بىلمىگهنلىگىمىزدۇر، . بۇ بىزنىڭ كامچىلىغىمىز

 .مهخسۈم
 غۇلجا ئاھالىسىنى ئازات – دەپ باشلىدى رەھىمجان، –، دۈشمهننى سهل چاغلىماسلىق كېرەك –

شهھهرنىڭ مۇھىم . جۇتهۋلېكىن قۇراللىق دۈشمهن شهھهردە تېخى م. قىلدۇق دېسهكمۇ بولىدۇ
ئائېرودروم، ھهرەمباغ قورغىنى، لهڭشاڭ دوڭلىگى، باش ساقچى ۋە : ستراتېگىيهلىك ئورۇنلىرى
ئۇالر ئهپلىك پهيتىنى تاپتىال قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتۈشى، . پتۇه تۇتۇپ تۇرۇشۇئسىلىڭبۇالردا پۇختا مۇداپى

شۇنىڭ ئۈچۈن خهلىققه تايانغان ھالدا كۈچىمىزنى . ئۇالرغا يهنه ياردەم كۈچ كېلىشىمۇ مۈمكىن
 .مهركهزلهشتۈرۈپ ھۇجۇمنى كۈچهيتىش كېرەك
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______________________ 

 .سى تۇرىدىغان ئىدارەمهمۇرىي ۋالى- ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ھهربىي–سىلىڭبۇ  1
 
 

ئالدى بىلهن باش ساقچىغا ھۇجۇم قىلىپ تۈرمىدىكى مىڭلىغان قان قېرىنداشالرنى ئۆلۈم  –
 دەپ ئېلىخان تۆرىنىڭ  ئىچكى مۇالھىزىسىنى بۆلۈۋەتتى –ۋپىدىن قۇتۇلدۇرىشىمىز كېرەك، هخ

 .ئابباسوۋ
ن جۇدا قىلساق دېمهكچىمهن، بۇ دېگىنىڭىز توغرىيۇ، لېكىن ئاۋال دۈشمهننىڭ بېشىنى تېنىدى –

 .تهخسىر
ئهسالھ كامچىل، -بۇ كۈنلهردە قوزغىالڭچىالردا قۇرال. مهخسۈمنىڭ پىكرىدە مهنتىقه باردەك بىلىندى

شۇ سهۋەپتىن كۈچنى پارچىلىماي، .  ئوخشىغان مۇھىم قۇرالالر يوقنىڭ ئورنىداكهخۇسۇسهن، زەمبىرەك
ىپ، شتابنى ئىشغال قىلىش ھهر جهھهتتىن خىتايالرنىڭ باش شتابى سىلىڭبۇغا ھۇجۇم قىل

 .ئهھمىيهتلىك ئېدى
، ئهمما – دېدى رەھىمجان، –سىلىڭبۇنى ئىشغال قىلىشنىڭ ئهھمىيىتى زور، ئهلۋەتته،  –

سىلىڭبۇغا ھۇجۇم قىلىش ئالدىدا، ئالتۇنلۇقنى ئېگىلىسهك ئۇ ھالدا ئالغا سىلجىشقا ئوڭايلىق 
 .تۇغۇلىدۇ

 دەپ ئىككى تهكرارلىدى، قورايدەك رەزگه –زنىڭ جانى بار، جانى بار، بۇ سۆزۈڭى! ھه، بهرىكهلله –
بۇ دىنىي پېشىۋازنىڭ مۇخلىسلىرىمۇ، ئۇنىڭ سۆزىنى . بوينىنى لىڭشاتقان ھالدا ئېلىخان تۆرە
 .تهستىقلىگهندەك باشلىرىنى لىڭشىتىشتى

 
*** 

هرەڭگه زاۋودىغا شۇ كېچىدىكى جهڭدە غېنى باتۇرنىڭ قىسىملىرى سىلىڭبۇنىڭ شىمالىدىكى س
بېكىنىۋالغان خىتاي چېرىكلىرىنى سۈرۈپ چىقارغان بولسىمۇ، ئالتۇنلۇق دۆڭلىگىنى ئىشغال 

 .قىلىشقا ئىمكانىيهت بولمىدى
خىتايالر دۆڭلۈك ئهتراپىغا چوڭقۇر، خهندەك سىمان، ئوكوپالرنى كوالپ، پوتهيلهرنى ئورنىتىشنىڭ 

يېرىپ ئۆتۈشى -ېميۈتالرنى ئورناتقانلىقتىن، بۆسۈپسىرتىدا، قهبىرستاندىكى گۈمبهز ئۈستىگه پۇل
 .ئاسان ئهمهس ئېدى، ئهلۋەتته

 مونۇ –تتى ئالغا بېسىپ كېلىۋېتىپ، توسىلىپ قالغانلىغىغا تېرىككهن غېنى، ي دە–! خهپ –
 ...بوۋىلىرىمىز گۈمبهز سالغىچه ئۆي ياسىسىچۇ-ئاتا! گۇمبهزنىڭ ئهلىمىنه

بۇ قورقۇمسىز . ئۆڭگىلىرى توپالشقان-ىدىكى كونا ئاغىنهبۇ كهمدە غېنىنىڭ ئهتراپىغا غۇلج
اليىغىدا مۇئامىله قىلىنسا جاسارەت كۆرسىتىشكه تهييار . گاڭگۇڭالرنىڭ قولىدىن ھهر نهرسه كېلىدۇ

 .تۇرغان بۇ خهڭزىلهر غېنى باتۇر قاياققا باشلىسا ئۇنىڭ دېگىنىنى قىلىدۇ
 . ئوتتۇرىغا چۈشتى ئابدۇلال شىمايلىنىپ–! ئهشۇ گۈمبهزگه مېنى ئهۋەتكىنه –
 . رەت قىلدى غېنى–مىلتىق تۇتۇشنى تۈزۇگىرەك بىلمهيسهن، ئۆلگۈڭ كهلدىمۇ؟  –
 ...تۈنۈگۈندىن ھهر خهڭزىلهر ئۆلدىغۇ. مهيلى، ئۆلسهم ئۆلهمهن –
 ىقىتقۇڭ بارمۇ، يه؟يگۈمبهزنى باش بىلهن . باش ئېتىشقا ئۇستا بولىدىغان» ۇزگتوڭ«سهن  –

 . ئهتراپتىكىلهر كۈلۈشتىغېنىنىڭ سۆزىگه
 ...زادى شۇ گۈمبىزىڭنى –
 كۆپ ئۈچۈن پىدا بولىمهن دېسهڭ، – ئابدۇلىننىڭ سۆزىنى بۆلدى غېنى باتۇر، –ئالدىرىما،  –
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بىلهن مۇشلىشىش » گوپهي«بىلىپ قوي، جهڭ دېگهن سېنىڭ تۇردى . شېهىدلىق قېچىپ قۇتۇلمايدۇ
 !شجهڭدە گاڭگۇڭلىق ئىشلىمهيدۇ، ئادا! ئهمهسته

غېنى باتۇرنىڭ سۆزى تۈگىمهيال ئىككى جهڭچى بىر كىشىنى سۆرەپ دېگىدەك ئېلىپ كىرىشتىدە، 
 .غېنىنىڭ ئالدىغا تاشلىدى

 . سورىدى غېنى–بۇ نېمه ئادەم؟  –
 .خىتاي –
  !خىتاي؟ –
 .دەپ يالۋۇردى» ...مهن ئاينى كۆرىدۇ«يولدىال جايلىۋېتهي دېۋىدىم، . ھه –

ۆزىنى ئاڭلىمايال دۈمىچه ياتقان ئادەمنىڭ گهجگه ياقىسىدىن تۇتۇپ، ئۆرە غېنى جهڭچىنىڭ ئاخىرقى س
 :قىلدىيۇ

ىققان، توغرىراغى، قايتىدىن جان كىرگهن يئۇڭغىچه ئېسىنى .  دەپ ۋاقىراۋەتتى1شهنسىن-سهي –
 :سهي
ه بۇ ھالهتك.  دېدىدە خىتايچىالپ غېنىغا باش قويۇشقا باشلىدى–مهن بىلىدۇ، سهن ئاينى ياكىشى،  –

  .ئهتراپتىكىلهر ھهيران بولۇشۇپ داڭ قاتقىنىچه تۇرۇپ قېلىشتى
 دەپ سهينى يۆلهپ قېشىغا ئولتارغۇزدى –شهنسىن، -مېنى بۇت قىلىۋالما، سهي. بولدى، بولدى –

 . دېدى– بۇ ياخشى خىتاي، –غېنى ۋە يولداشلىرىغا قاراپ، 
 .ىدىن بىر جهڭچى دېدى غېنىنىڭ يېقىنلىر–ئېتىپ تاشلىغىنى تاسال قالدىما؟  –
 دەپ –قارا قۇماي ئۆلۈك ئاتنى ئولىغاندەك، تهييار خىتاينى ئېتىشقا ئۇستا، » شاڭخا«سهن  –

 .باشقىالرنى كۈلدۈردى غېنى
 دەپ غېنىغا تويمىغاندەك –! توال خىيال بار، ئاينى ئۇكاڭزا-ھهي، مهن سېنى كۆرىدۇ توال –

 .شهنسىن-يېنىشالپ قاراتتى سهي-يېنىشالپ
 

____________________ 
 . سهي ئهپهندى–شهنسىن -سهي 1
 
 

قىلساق خاپا » پىخ«بىزنى ئهزگهن، بوزەك قىلغان، قېنىمىزنى شورىغان خىتايالرنى  –
 . كۈلۈمسىرەپ سورىدى سهيدىن غېنى–بولمايدىغانسهن؟ 

 ... ئۆلسۈڭ–ھهي، ئاينى ئۇكاڭزا؟ كىم گۇنا قىلسۇڭ  –
 .پ تۇرغانالر دېيىشتى ئاڭال–ئادىل خىتايكهن بۇ؟  –
شهنسىنگه چاي - دېدىدە سهي–! ھهقىقهتچى بولغاشقا بۇنى دوست تۇتقانمهندە. ھه، شۇنداق –

 .كهلتۈرۈشنى بۇيرىدى غېنى
كار ھئۇالر گۇنا. شۇ ئارىلىقتا رۇخسهت سوراپ ھاكىم شاڭيۇ بىلهن روزى قارىالر كىرىپ كېلىشتى –

 .ن سېلىپ، بوسۇغىدىن ئاتلىغان يهردىال توختاشتىئادەملهردەك قوللىرىنى قوشتۇرۇپ، باشلىرىنى تۆۋە
نىياز لوزۇڭ :  ھېلىقى يۆلهنچىڭالر– زەھهرخهندىلىك بىلهن دېدى غېنى، –» يۇرتداشلىرىم«ھه،  –

 بىلهن داۋۇر تۇڭچى قېنى؟ ھهجهپ ئۇالردىن ئايرىلىپ قاپسىلهر؟
 ...بهندىچىلىك، بهندىچىلىك –
 !ر كىشىدەك تهخ تۇرۇشبېشىڭ كېتىشسىمۇ ئه! ھازا كۆتىرىشمه –
 ...نېمه قىلساڭ ئىختىيار ئۆزەڭدە، ئوغلۇم. ئالدىڭغا باش ئېگىپ كهلدۇق. سهۋەنلىك ئۆتتى –

 ."چوڭلىرى«يېلىنىشتى ھهر ئىككى يۇرت 
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ئهگهر ئاستائىدىل توۋۋا قىلىپ، ئادەملهرگه . مهن ئۆچ ئالىدىغان، ئاداۋەت ساقاليدىغان نامهرت ئهمهس –
 . دېدى قانداقتۇر سالماقلىق بىلهن غېنى–ڭ، ئۆتكهننى تهگىمهيمهن، يامانلىق قىلىشماسا

ئېتىۋېتىشكه قولۇڭ بارمىسا ماڭا قويۇپ بهر، ھازىرال . بۇ قان شورىغۇچىالر ھېچ قاچان ئوڭالنمايدۇ –
 ...تامغا يۆلهيلهن

 –! المسهن؟تېخى بىرمۇ خىتاينى ئاتماي تۇرۇپ، ئۆز جىنىسىڭنى ئۆلتۈرمهك بو» !شاڭخا«ۋاالقلىما،  –
ئوقۇپ تۇرۇشقان ھاكىم شاڭيۇ بىلهن روزى قارىغا » سانا-شۈكرى«قولىنى شىلتىدى غېنى ۋە ئىچىدە 

بار، كۆزۈمدىن .  سهنلهر ئۆز يۇرتلۇغۇم بولساڭمۇ، سهندەكلهردىن مونۇ خىتېيىم ئهال–: تىكىلىپ دېدى
 . دەپ ئىشىكنى كۆرسهتتى ئۇ–! يوقىلىش

كهينىچه شوخشۇپ، تىرىك قالغانلىغىغا شۈكرى ئوقۇشۇپ سىرتقا ھاكىم شاڭيۇ بىلهن روزى قارى 
. چىقىشىغا بىر قۇراللىق جهڭچى قوللىرى كهينىگه باغالنغان داۋۇرنى ئالدىغا سېلىپ كىرىپ كهلدى

 .سائات قىلىش ئورنىغا بۇتنىشىپ، تهتۈر قاراپ ئۆتۈپ كېتىشتى-كونا قهدىناسالر ساالم
 بىزگه –: تهيلهپ تۇردى غېنى داۋۇرنى ئىچكىرى ئهكىرگهندە ۋە ئورنىدىن ئهت–! كهل، كهل داۋۇر –

 دەپ داۋۇرنىڭ كۆزىگه –قوشۇلغىنىڭمۇ، ياكى بولمىسا جاڭگۇدىالرنىڭ تاپشۇرۇغى بىلهن كهلدىڭمۇ؟ 
 .تىكىلدى

 دېدىدە،، يېپىنچاقالۋالغان خروم چاپاننى بىر –نېمه قىلساڭ ئهندى ۋاڭپا سېنىڭ قولۇڭدا،  –
 ... مانا، قولۇم باغالقلىق–ن چۈشىرىۋەتتى داۋۇر، سىلكىپ مۈرىسىدى

بىراق سهن خهلىققه توال زۇلۇم . مهن سېنى تۇتۇپ كېلىڭالر دەپ ھېچ كىمگه بۇيرۇق قىلمىدىم –
 .قىلغاشقا سېنى ئۆزلىگىدىن تۇتۇپ ئهكهپتۇ

 . قانداقتۇر ئۈمۈتۋارلىق  بىلهن سورىدى داۋۇر–سهن ئهمهسما؟  –
سهن مېنى خىتاي چېرىكلىرىگه  تۇتۇپ بېرىپ، قوللىرىمنى . ېشانهڭدىن كۆرئۆز پ. ھه، مهن ئهمهس –

 !دېگهن ئېدىڭغۇ» ئۆز پېشانهڭدىن كۆر غېنى«: باغلىغان چاغدا
ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كىنايىلهر ئۆلۈم ھۆكمىدىنمۇ ئېغىر ئېدى، ئۇما . داۋۇرنىڭ بېشى تۆۋەن ساڭگىلىدى

 ! ئېدىدەيىگىتۈرگهن يدەپ » مهن، مهن«ئۆزىنى 
 زىنداندا ياتقان – ئاز سۈكۈناتتىن كېيىن سۆزىنى داۋام قىلدى غېنى، –! راستىمنى ئېيتسام –

 ئهمماچېغىمدا سېنى، ھاشىم توكۇنى ئۆز قولۇم بىلهن تۇتۇپ ئۆلتۈرۈشكه قهسهم ياد قىلغان ئېدىم 
لۇم ھهرگىز قولى باغالقلىق ئادەمنى ئېتىشقا قو. بهخىتكه قارشى، سېنى باشلىقالر تۇتۇپ كېلىشىپتۇ

 ...بارمايدۇ
 . يهنه ئۈمۈت ئىچرە سورىدى بېشىنى كۆتىرىپ داۋۇر–كهچۈرۈم قىلغىنىڭمۇ؟  –
 –سېنى خهلىقنىڭ قولىغا تاپشۇرىمهن، . سېنى كهچۈرۈشكه يالغۇز ئۆزەمنىڭ ھهققىم يوق! ياق –

الر بۇ باياتىن سامىي بولۇپ تۇرۇشقان. دېدىدە، داۋۇرنى ئېلىپ چىقىپ كېتىشكه بۇيرىدى غېنى
شۇ ئارىدا ئاۋتومات ئاسقان، كۆزلىرىدىن ئوت . يېشىمگه رازى بولۇشقاندەك يېنىك تىنىق ئېلىشتى

دەپ نام ئالغانالرنىڭ ھهممىسىنى، » ئالته ئوغرى«كېيىنكى كۈنلهردە (وسمان باتۇر ئچاقناپ تۇرغان 
غېنىنىڭ ئهتراپىغا ئالدىراش كىرىپ كهلدىدە، ) دەپ ئاتاشقا باشلىدى خهلق» باتۇر«. قويۇق-قارا

 :توپالشقانالرغا تهڭسىتمىگهندەك نهزەر تاشالپ، غېنىغا خىتاۋەن
 گۈمبهزنى ئااللمايدىغان – دېدى ۋە كهسكىن رەۋىشته، –تاش پاقىدەك بىر يهردىال تۇرىمىزمۇ،  –

 !بولساڭ، ماڭا قويۇپ بهر
 ھه، –رغۇ بىلهن دېدى غېنى،  باتۇر ئىبارىسىنى ئاالھىدە ئۇ–! وسمان باتۇرئ دېدىڭما، "ئااللمىساڭ"

 ...ئهندى سهن ئېلىپ كۆر... سهن دېگهندەك، كۈچۈم يهتمىدى
 دېدىدە، قانداق كىرگهن بولسا، شۇنداق ئالدىراش چىقىپ كهتتى باتۇرلۇق –! كۆرسهم، كۆرەي –

ئۇ بهزىدە . نىڭ ئالدىراقسانلىق ۋە كۆرەڭلىگى بولىدىغانيىگىتقورقۇمسىز بۇ . وسمانئخۇرۇشى بار 
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ئۆزىگه تهمهننا قىلىپ، غېنى بىلهن ئۈزەڭگه سوقۇشتۇرغۇسى كېلهتتىيۇ، ئاكا باتۇرنىڭ سۈرىدىن 
 تهلۋىلىك قىلدىيۇ، غېنى –بۈگۈن بولسا كۆپچىلىك ئالدىدا ھۆرمهتسىزلىك، توغرىسى . ئهيمىنهتتى

 .باتۇر بىلىندۈرمهسكه سالدى
شىغا كېلىپ، ياردەمچىسى سېيىت وسمان پوزىسىيه تۇتۇپ ياتقان ئېهاتىدىكى جهڭچىلهرنىڭ قېئ

 :باتۇرغا
 دېدى ۋە  سېيىت گهپ قىلغىچه تهخىر قىلماي، جهڭچىلهرگه كوماندا –گۈمبهزنى بىز ئالىمىز،  –

 ! ئالغا، ئالغا–: بهردى
وسماننى ئئاۋتوماتتىن  ئوق ئېچىپ، جهڭچىلهردىن ئون قهدەمچه ئالدىدا شىددەتلىك كېتىۋاتقان  –

گۈمبهز . پۇشايمان قىلدى» ...ھهجهپ، تۇتۇپ قالمىدىم، بۇ تهنتهكنى«: كۈزىتىپ تۇرغان غېنى
ىقىلغان ئون نهچچه جهڭچىنى كۆرگهندە ئورنىدا تۇرالماي يتهرەپتىن مۆلدۈردەك يېغىۋاتقان ئوقتىن 

وسمان باشلىغان جهڭچىلهر گۈمبهزگه ئ. قالغان غېنى دۈشمهنگه قارىتا ئوق ئېتىشقا كوماندا بهردى
ىپ، سۇ ئېقىنى گىرۋەكلهشتۈرگهن قىرغاقنى دالدا قىلىشىپ، ئېتىشۋازلىقنى داۋام يېقىنلىشىپ بېر

وسمان باتۇر شۇ تۇماندىن ئ. كۈندىكىدەك كهچكى تۇمان كۆتىرىلدى. گۇگۇم چۈشۈشكه باشلىدى. قىلدى
 :پايدىالنماق بولسا كېرەك، يهنه تۇردىدە

 ...اڭالنمىدىقا ئيىراقدەپ ئالغا ئىنتىلدىيۇ، ئۇنىڭ ئاۋازى –! ئالغا –
 :ىقىلغانلىغىنى كۆردىدە، غهزەپلىك ۋاقىرىدىيوسمانغا ئوق تېگىپ ئبۈركۈت كۆزلۈك غېنى باتۇر  –
 ئۇ شۇنداق كۈچلۈك نهر تارتتىكى، جهڭچىلهر چۆچۈگهندەك، ئۇنىڭغا بىر قاراۋېلىپ، –! ئالغا –

 :سهركهردە كهينىدىن دۈشمهن ئۈستىگه ئېتىلىشتى
 ..!را-را، ئۇر-ئۇر –

 كهينى سهپكه داجىشقا –ەتلىك ھۇجۇمغا بهرداشلىق بېرەلمىگهن چېرىكلهر چېكىنىشكه شىدد
غېنى ۋە ئۇنىڭ بىلهن تهڭال گۈمبهز ئىچىگه . تۇمان قويۇقلىشىپ، قاراڭغۇ چۈشتى. باشلىدى

 :كىرىشكهن سهككىز جهڭچىگه
 . بۇيرىدى ئۇ–! مىلتىقالردىن تهڭال ئوق چىقىرىڭالر –

بۇ دەھشهتلىك . ، چېقىلغان چۈشكهندەك، گۈمبهز ئىچى جاراڭالپ كهتتىجهڭچىلهر زالپ بېرىۋېدى
ھوشلىرىنى يوقاتقان گۈمبهز ئۈستىدىكى پۇلېميۈتچى چېرىكلهر يهرگه -گۈمبۈرلهشتىن ئهس

 .قوللىرى سۇنماي ساق قالغانلىرى بېدەر قېچىشقان ئېدى-پۇت. سهكرەشتى
همشىرىلهر ئېلىپ كېتىشكهندىن كېيىن، وسمان باتۇرنى ھئئوڭ قولىغا ئوق تېگىپ، قانسىرىغان 

ئۇنىڭ ئورنىغا سېيىت باتۇرنىڭ كوماندىر بهلگۈلهپ، ھهيهل قىلماي، غېنى باتۇرنىڭ سۆزى بىلهن 
كۆك كۆرۈك تهرەپتىن پاتىخ، رەھىمجان .  سىلىڭبۇغا ھۇجۇم باشالندى» تۇۋاق سوۋۇماستا«: ئېيتقاندا

غېنى باتۇرنىڭ ئالتۇنلۇق دۆڭلىگىنى ئىشغال . باشچىلىق جهڭچىلهرمۇ ھۇجۇمغا ئۆتۈشكهن ئېدى
قىلغان جهڭچىلىرى غالىبىدىن روھالندى، ئهتىمالىم، دۈشمهننىڭ كۈچلۈك قارشىلىغىغا قارىماي، 

ئوكوپىغا سهكرەپ، ئاخىرى سىلىڭبۇنىڭ قورغان تېمىغا ياماشتى -ئوكوپىدىن: ھامان ئالغا سىلجىدى
ساداسى ئاستىدا دەۋرەپ » !را-ئۇر«. شكه باشلىدىۋە ئالدىنقى قىسىمالر تامدىن ئارتىلىپ چۈشۈ

كېلىۋاتقان قوزغىالڭچىالرنىڭ شىددەتلىك ھۇجۇمىغا بهرداشلىق بېرەلمهي چېكىنىشكه باشلىغان 
ئهپسۇسكى، موشۇ جهڭدە . چېرىكلهرنى ھهرەمباغ ئىستىهكامىغىچه سۈرۈپ باردى خهلىق جهڭچىلىرى

 ...هن سېيىت بار ئېدىشېيىت بولغانالرنىڭ ئىچىدە جاسارەت كۆرسهتك
وسماننىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالماق بولغان غېنى باتۇر باۋدۇن بىلهن ئجهڭ توختىشى بىلهنال سهپدىشى 

ئۇ ئېتىنى باۋدۇنغا تاپشۇرۇپ، ئىشىكتىن كىرىشىگه .  ۋاقىتلىق شىپاخانا قىلىغان بېناغا كهلدى
» شهپقهت ھهمشىرىسى«ۈك، يېڭىگه بولسا ئۇچىسىدا پوستىما جۇگا، بېشىدا قۇالقچا، پۇتىدا، پۇتىدا ئۆت

قىزدىمۇ شۇ : ۈرىگى ئېغىپ ئورنىدا تۇرۇپ قالدىيبهلگۈسىنى تېڭىۋالغان قىزغا دوقىرىش قىلدىيۇ، 
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ئۇ ھهممىنى : ھه، كۆڭۈل دېگهن ئۇلۇق. ھالهت كهچتى، ئهتىمالىم، ئۇما تۇرغان يېرىدە قېتىپ قاپتۇ
نار گىرىمسهن يورۇتۇپ تۇرسىمۇ، پهن دەھلىزىنى ئاسما ئۇزۇ... سېزىدۇ، ھهممىدىن ئۆتكۈر ۋە ئۇچقۇر

ۈرەككه مهڭگۈ ئورناشقان يالر ئالدىدا ئىككىال قېتىم كۆرگهن، لېكىن يىلزېهىن نۇرىدا نهچچه -كۆڭۈل
 :قىزنى تونۇغان غېنى

 . ئاتهشىن ئۈن قاتتى ۋە قىزنىڭ ئالدىغا كهلدىيۇ، نېمه قىالرىنى بىلمهي تۇرۇپ قالدى–! چولپان –
قىزنىڭ ئوتلۇق، ئىختىراس چاقناپ تۇرىدىغان كۆزلىرىدىن ئهندى . پان غېنىغا الپپىدە قارىدىچول
 :ئهلهم، ھهتتا غهزەپ ئهلهڭگىسىنى ھىس قىلغان غېنى-ئىزا
 مهندىن خاپا بولمىغانسىز؟ –
 . چۆچىگهندەك دېدى چولپان–نېمىشكه؟  –
 ...سىزگه پانا بواللمىدىم –
 ئۇنداق دېمهڭ، غېنىكا؟ –
 ېنى ئۇنتىمىغانسىز؟م –
 دېدىدە، بۇرۇنقى چاققانلىغىغا يارىشا، شامالدەك سىلىق مېڭىپ چىقىپ كهتتى –! ھېچ قاچان –

 .چولپان
وسماننىڭ قېشىغا ئىلدام كىرگهن پېتى ئغېنى قىزنىڭ كهينىدىن نهچچه قهدەم بېسىپ توختىدى ۋە 

 :ئۇنى ياتقان كارىۋېتىغا قوشۇپ دەست كۆتهردى
 .تتى خوشاللىغىنى باسالمىغان غېنىۋە دە–! م، ئهڭگۈشتهرىمنى تاپتىمتاپتىم، تاپتى –
 

*** 
ئهندى دۈم يېتىپ، دىڭ . مهلىسىدىن سابىق سىلىڭبۇغا كۆچىرىلدى» ئالته شىار«ئىنقىالۋىي شتاب 

 –ۈرگهن جهڭچىلهر ئۈچۈن ئىسسىق ياتاق، ئاشخانىالر، مهمۇرىي ئىشالرنى باشقۇرغۇچىالرغا يتۇرۇپ 
ھهبىپ يۈنچى، ئهخمهتجان . گېزىت چىقىرىش ئۈچۈنمۇ ئىمكانىيهت تۇغۇلدى. يېتهرلىكئىشخانىالر 

گېزىتى چىقىشقا » ئازات شهرقىي تۈركستان«قاسىمىي باشچىلىغىدا مهتبهئه ئهكسىگه كهلتۈرۈلۈپ 
 ھهربىي –يېتهكچىلىك تارقاقلىقتىن تهشكىلىي ئىنتىزام ئاستىدا يولغا قويۇلۇپ، مهمۇرىي . باشلىدى

ھهممه ئىش، ھهممه . م شهكىللىنىشكه، خىزمهت تهخسىماتى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىدىتۈزۈ
ئالتۇنلۇق ۋە . ئىمكانىيهت قۇراللىنىشقا ۋە دۈشمهن ئۈستىدىن غالىبىيهت قازىنىشقا قارىتىلدى

ر هترەتلهئهسالھاالر تېزلىكته تارقىتىلىپ، يېڭى ئ-غېنىمهت ئېلىنغان قۇرال-سىلىڭبۇدىن ئولجا
چېرىكلهرنى قوغالپ -نوۋەتتىكى جهڭ باش ساقچىنى ئېلىش، ئۇنىڭدىن ساقچى. ئېتىلدىتهشكىل 

ساقچىنى ئىشغال قىلماي تۇرۇپ، شهھهردە ئهركىن قاتناش ۋە . چىقىرىش ئۈچۈن جهڭ بولىدۇ
بۇ ۋەزىپه يهنه غېنى باتۇرغا، جهڭگىۋار . خهلىقنىڭ مهيىشىتىنى ئهكسىگه كهلتۈرۈش مۈمكىن ئهمهس

لىبه مى بىلهن باغلىق، ئۇ بار يهردە غهلىبىلىرى غېنى ناچۈنكى جهڭ غه.  تاپشۇرۇلدىشلىرىغاسهپدا
 ...بار

بولسا، ئىككىنچى » كۆك كۆرۈكته«بۇ ئادەملهرنىڭ بىر ئۇچى . شتاب ئالدىدىكى چوڭ كوچا لىق ئادەم
دېڭىز دولقۇنىدەك تهۋرىنىپ، ھهر ساھا، ھهر كهسىپتىكى شهھهر » توغرا كۆرۈكته«ئۇچى 

 ياۋۇز –ھهممىنىڭ نىيىتى بىر . توقماق بىلهن قۇرالالنغان-لىسىنىڭ تولىسى نهيزە، تاياقئاھا
ئۇالر ... دۈشمهنگه قارشى جهڭ قىلماق، ئانا ۋەتهننى ئازات قىلىش كۈرىشىگه قاتناشماق

جهڭلهردە تاۋالنغان باتۇرالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ جهڭ قىلىشنى . ئىنقىالپچىالرنى ھىمايه قىلىدۇ
ق تهرىپىدىن قوشاقالرغا قېتىلىپ مهدھىيىلهنگهن ق ئىچىگه تارقالغان ۋە خهلداڭقى خهل. االيدۇخ

 ...ئۇنى سادىر پالۋانغا تهخلىت قىلىدۇ. غېنى باتۇرغا ئىشىنىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلهن ئىپتىهارلىنىدۇ
اياجان توپ ئىچىدىن كىمدۇ بىرسى ئېگىزىرەك يهرگه چىقىۋېلىپ، تۆۋەندىكى قوشاقنى، ئۈنلۈك، ھ
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 .ئىچرە ئوقۇۋېدى، خهلىق دۈررىدە شۇ تهرەپكه ئاغدى
 ئالته باتۇر ئىچىدە،

 .غېنىكامدەك مهرگهن يوق
 مىڭ چېرىك بېسىپ كهلسه،
 .نىلقا شهھىرىنى بهرگهن يوق

 
 قازانالر قايناپ تاشتى،

  .خىتايالر ھهددىدىن ئاشتى
 غېنى باتۇر چىقىپ كهلسه،
 .ھهرەمباققا قاراپ قاچتى

 
 ارىشىپتۇ،ھهجهپمۇ ي

 .غېنىكامنىڭ تۇمىغى
 خىتايالرنى يوقاتقان،

 ...جهڭچىلهرنىڭ چومىغى
 

 !ياشا، ياشاپ كهت –
 !غېنىكام ياشىسۇن –

بىرەر يۈزچه ئاتلىق .  يىراقالرغا ئاڭالندى-قهلبلهرنى يېرىپ چىققان بۇ يالقۇنلۇق سۆزلهر يىراق 
 .ىپ كهلدىجهڭچىنى ئهگهشتۈرگهن غېنى باتۇر كوماندانلىق شتابتىن چىق

دېگهن تاۋۇشالر كۆتىرىلىپ، باياتىنقى » ...، بىزنىڭ باتۇرىمىزئهنهغېنى باتۇر، «خهلىق توپى ئىچىدىن، 
يولۋاس مىسالى ئاال ئاتقا . غۇال بىردىن جىمىپ، ھهممىنىڭ دىققهت  نهزەرى غېنىغا تىكىلدى-غۇل

ئۇ . ھهر كىمنى سۈر باساتتىمىنگهن غېنى باتۇرنىڭ ھهيۋەتلىك ساالپىتى، جهڭگىۋار قىياپىتىدىن 
چاپراس قىلىپ ئىككى ماۇزېر ئېسىپ، سۈسهر تۇماق كىيىۋاپتېكهن، سۆلىتىنى تېخىمۇ ئۇلغايتىپ 

 .كۆرۈپ، ھهۋەس قىلىسهن، رەشقىڭ قوزغىلىدۇ
مانا «باتۇرنىڭ كهينىدە سهپكه تىزىلغان جهڭچىلهردىن شىددەت ئهكىس ئېتىپ تۇرغاشقىمېكىن 

. مىللىي غۇرۇرىڭ قوزغىلىدۇ. دېگۈڭ كېلىدۇ» ...، بىزما جهڭ قىالاليمىزبىزگىمۇ قۇرال يارىشىدۇ
غېنى باتۇر ئويناقىي ئېتىنى توختىتىپ، ئۇنىڭغا زوقلىنىپ قاراپ تۇرۇشقان خهلىققه نهزەر تاشلىدى 

دېگهن دانا ئىبارىلهر كهچتىدە، ۋۇجۇدىغا » قۇۋىتىمىز خهلق-بىزنىڭ كۈچ«ۋە شۇ ئان ئۇنىڭ كۆڭلىدىن 
 .قۇۋەت قۇيۇلغاندەك ھىس قىلدى-ۈچيېڭى ك

 بىز يه ئۆلۈم، – ھاياجان ئىچرە خىتاپ قىلدى غېنى، ئوڭ قولىنى ئېگىز كۆتىرىپ، –! قېرىنداشالر –
 –! ئهندى بۇ يۇرتتا يه خىتاي زومىگهرلهر تۇرىدۇ، يه بىز تۇرىمىز. يه كۆرۈم دەپ قولۇمىزغا قۇرال ئالدۇق
ا قاراپ تۇرۇشقان خهلىققه سهپ سالدى ۋە سۆزىنى داۋام قىلدى، ئۇ تىنىق ئالماقچىدەك، ئۇنىڭ ئاغزىغ

مهن يېڭىال باش ساقچىدا ئازاپ چېكىۋاتقان قان . چوڭى تېخى ئالدىمىزدا» ئويۇننىڭ «–
ماڭا قوشۇلۇشنى خااليدىغىنىڭالر بىر چهتكه . قېرىنداشلىرىمىزنى قۇتۇلدۇرۇشقا ۋەدە بېرىپ چىقتىم

 !ئۆت
 !القاياققا باشلىساڭ، باش –
 !سېنى دەپ كهلدۇق، غېنى باتۇر –

 .چۈشتىن ئاۋازالر كۆتىرىلدى-چۈشمۇ
 !سهپكه تىزىاليلى، سهپكه –
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 !سهپكه، سهپكه، سهپكه –
يۇلتۇزلۇق بايراقنى قوينىدىن - ۋە ئۇالرنىڭ بىرى ئاييىگىتتۆرت -توپنىڭ ئالدىغا چىقتى ئۈچ

 .چىقىرىپ پۇالڭالتتى
ئۇنىڭ . ر ۋە جهڭچىلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ ئالغا چۈشۈپ ماڭدى كوماندا بهردى غېنى باتۇ–! ئالغا –

 .كهينىدىن دەۋرىگهن خهلىق ماڭدى
 !ياشىسۇن ئازاتلىق –
 !ياشىسۇن ئىنقىالپ –

 ...خهلق دولقۇنى گويا داۋالغۇپ ئاققان قىيان سۇنى ئهسلىتهتتى
پاسىلداش باش ساقچى مهھكىمىسى غۇلجىنىڭ غهربىي قىسمى دۆڭ مهھهلله بىلهن يېڭى شهھهرگه 

تامنىڭ ئۈستى تىكهنلىك سىم . تۆرت ئهتراپى ئېگىز قورغان. چاسا كوچىنى ئىشغال قىلىپ تۇرىدۇ
ېزىم بىلهن توسالغان بۇ زۇلۇم ئوچىغىنىڭ ئىچىگه ساقچى ئهسكهرلىرىدىن باشقا بىر باتاليون مۇنت

يۈتالر بىلهن پۇلېميۈت، مىنوم. دورا يېتهرلىك-ئۇالردا ئوق. كىنگهن ئېدىچېرىكلهر پۇختا بى
ساقچى باشلىغى گاۋ مۇھاسىرە ئىچىدە قالسىمۇ، ئۆز كۈچىگه ۋە ئۈرۈمچىدىن كېلىدىغان . قۇرالالنغان

هسىنى ئگاۋ جۇجاڭ قورغان مۇداپى. ياردەمگه ئىشىنىپ، تهرسالىق بىلهن قارشىلىق كۆرسهتمهكته
» ئوغرىالرنىڭ«كىرىپ ئارىالپ، كۆزدىن كهچۈرۈپ، ئهندىال كابىنېتىغا كىرىشىگه شهخسىي كاتىۋى 

 .ئهلچىسى كهلگهنلىگىنى خهۋەر قىلدى
 . گاۋ زاڭلىق قىلغاندەك كۈلدى–! زىۋازىالر ئهلچى ئهۋەتىش دەرىجىسىگه يېتىپتىما؟! چى؟-ئهل –
 ...مۇخهممهر –
 – ۋايساپ كهتتى گاۋ، –! ۈرىدۇ ھهيئۇ چهنتۇالر ئارىسىدا نېمه قىلىپ ! مۇخهممهر بايۋەچچىما؟ –

 يالغۇزمۇ؟
 .يالغۇز ئۆزى –
 !كهلتۈر –
 . مهخسۇس كاتىپ چىقىپ، مۇخهممهر بايۋەچچىنى باشالپ كىردى–خوپ،  –
 . سورىدى مۇخهممهرنى ئولتىرىشقىمۇ تهكلىپ قىلماي گاۋ–ۈرىسهن؟ ينېمه قىلىپ  –
 ...ئىنقىالپچىالر نامىدىن ئهلچى –
ان بالىسى ئوغرى چهنتۇالرغا تۇنگ! ئوغرى، بۇالڭچىالر دېگىنه! ئىنقىالپچىالر ئېمىش! ... سهن –

 .ئهگىشىپ، ئهلچى بولغىنىغا ھهيرانمهن
 ...گېپىمگه قۇالق سېلىشىڭنى ئىلتىماس قىلىمهن.  ئهلچى–مهن  –
شۇندا نېمه گهپ قىلماقچى بولىسهن؟ تهسلىم بول دېمهكچى ئېكهنلىگىڭنى ئېيتمىساڭمۇ بىلىپ  –

 .تۇرۇۋاتىمهن
 قوزغىالڭچىالر يالغۇز ئۇيغۇرالر، –. ى يهتتىغۇ، گاۋ جۇجاڭئويالش، بىلىش ۋاقت. بىلگىنىڭ ياخشى –

 ...تهغدىرى بىر ئېزىلگهن مىللهتلهردىن تهركىپ تاپقان...سهن دېگهن چهنتۇالر ئهمهس
 !تهشۋىقاتىڭنى قوي، سېتىلما! بهس –
لېكىن بىلىپ تۇرۇپ تهن . سهنما بىلىسهن. كىم سېتىلما ئېكهنلىگىنى خهلىق بىلىدۇ –

 ...بهرمهيسهن
 ئورنىدىن چاچراپ تۇرغان گاۋ ھۇرپىيىپ كهلگهن پېتى ئهلچىنىڭ كاچىتىغا شۇنداق –نېمه؟  –

 :ئۇردىكى، ئۇ سهنتۈرۈلۈپ بېرىپ توختاپ، تهمكىنلىك بىلهن دېدى
تهسلىم بولماي چارەڭ يوق، سهن ! ئادەملهرنىڭ جېنىغا زامىن بولما! ىغ، گاۋ  جۇجاڭيئېسىڭنى  –

 ...قورشاۋدا
 غالجىرالشقان جالالت تاپانچىنى كوبۇردىن –! هن سۆز چىققان ئاغزىڭغا ئاتىمهن دېگ"تهسلىم"
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چىقىرىپ، ئهيمهنمهي ئۇنىڭغا نهپرەت بىلهن تىكىلىپ تۇرغان مۇخهممهر بايۋەچچىنىڭ ئاغزىغا 
قانغا مىلىنىپ، تېخى جان ئۈزەلمهي، تېپىرالپ ياتقان جهسهتنى قورغان . قارىتىپ تهپكىنى باستى

تهرەپكه تاشالشنى بۇيرۇپ، ھېچ نهرسه كۆرمىگهندەك كرېسلوغا » ئوغرىالر«تىلدۇرۇپ تېمىدىن ئار
ئولتىرىپ، سىگارېتىنى تۇتاشتۇردى ۋە گۇندىخانا باشلىغىنى چاقىرىپ، مهھبۇسالرنى تىزىمىسىزال 

 .بىر چهتتىن ئۆلتۈرۈشكه قاتىالنه بۇيرۇق بهردى گاۋ
ئالدىنقى سهپكه . رت تهرەپتىن قورشاۋغا ئېلىندىگومىنداڭچىالرنىڭ باش ساقچى مهھكىمىسى تۆ ...

. توخماقالر تۇتقان پىدائىيالر تىزىلغان-نهيزە، تاياق-قۇراللىق جهڭچىلهر، ئۇالرنىڭ كهينىگه قىلىچ
 .ھۇجۇم باشلىنىشىنى كۈتۈپ تۇرماقتا-ھهممه سانجاق

چىالر كىچىك جهڭچىلهر بىر قهدەر تهجرىبىگه ئېگه بولۇشقان قوزغىالڭ-بىر نهچچه چوڭ
تىن، ئادەمنى ئورۇنسىز چىقىم بېرىشتىن ساقلىنىشقا ھهم ھۇجۇم، تهۋەككۇلچىلىقدەسلهپتىكىدەك 

 .ھهم مۇداپىه قىلىشنى ئۆزلهشتۈرۈشكه باشلىدى
باش ساقچىغا ھۇجۇم باشالش ئالدىدا غېنى، پاتىخ، رەھىمجان، قاسىمجان ۋە ئابباسوۋالرنىڭ 

ۇقۇرىدىكىدەك يلېكىن ئاقىۋەت . هلچىلىككه كىرگۈزگهنمهسلىهىتى بويىچه مۇخهممهر بايۋەچچىنى ئ
 .ئهلچىنىڭ قانغا مىلهنگهن جهسىدى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا يېتىپتۇ. بولدى

 غهزەپلهنگهن غېنى باتۇر ماۇزېرىدىن قاتار ئۈچ –! ئۇنىڭدىن باشقا گهپ كهتمهيدۇ... قان-زادى قانغا –
 . ھۇجۇم بهلگۈسىنى بهردى–ئوق چىقاردى 

 تهرەپتىن كىرگهن جهڭچىلهر ساقچى قوراسىغا ىرغىن ئېتىشۋازلىقتىن كېيىن غهربتچه قئهابىرەر س
ئهندى ئۇالرنى دۈشمهن قورغىنىدىن . جايالرنىڭ ھويلىرىغا بېكىنىشتى-يېقىنلىشىپ، ئاھالىلىق ئۆي

 .كوچا بۆلۈپ تۇرىدۇ
 .باتۇر دېدى غېنى –قورغاننىڭ بىر چېتىنى پارتالتماي ئىچكىرىلهپ كىرىش تهس،  –
 . دېدى نۇر باتۇر–تول يېتهرلىك،  –
ىگىرمه ئىككى، كهڭلىگى تۆرت گهز كېلىدىغان بايانداي سېپىلىنى يسادىر بوۋىمىز ئېگىزلىگى  –

لمىسهك، نېمه دەپ ىيهبىز نېپىز قهغهزدەك تامنى ئۆر. دورا بىلهن پارتلىتىپ، كۆككه سورىغان ئېكهن
 .دەپ يۈسۈپكه قارىدى غېنى –» !ئاقۋاش«مىلتىق كۆتهردۇق، گهپ قىله 

 ...ئۆزەمگه قويۇپ بهر، بۇ تېمىڭنى –
  "!ئاقۋاش"ئاته پاختاڭنى  –
 دېۋىدى، يهنه –يۈسۈپ، ئاداشالر كۈچ بىلهن بولمىسىمۇ سۆز بىلهن ھهر قانداق تامنى ئۆرەلهيدۇ،  –

 :بىرسى
 . دېدى–» !، جۇمۇڭالرئاتقاننىڭما پايدىسى بار» پو«،  دېگهندەك، بهزىدە "توققۇزى رەڭ، بىرى جهڭ"

 !يۈسۈپ ئاقۋاشتهك ئېتىشنى بىلسهڭ دېگىنه –
يۈسۈپ بىلهن قۇۋان ئىككىسى باشلىق ئاھالىدىن : كۈلكه، چاقچاقتىن كېيىن مهسلىههت قىلىشتى

نۇر بىلهن باۋدۇن قورغان تېمىنى پارتلىتىدىغان تول تهييارالشقا ۋە پارتلىتىشقا : ىغىشقايشوتا 
 .مهسئۇل بولۇشتى

 ھۇجۇمغا ئۆتكهن ۋاقتىمىزدا كوچا چۆگلهپ، – دېدى ۋەزىپه تهخسىماتىدىن كېيىن غېنى، –ندى، ئه –
ئۆگۈز ئاتالپ ئاۋارە بولماسلىق ئۈچۈن قورغانغا يېقىنىراق ئۆيلهرنىڭ تاملىرىنى تېشىپ، شۇ 

ئاسان تۆشۈكلهردىن سۇغۇرالر ئىنىدىن چىققاندەك تۇيۇقسىز چىقىپ، شوتىالر بىلهن قورغانغا ياماشسا 
 .بولىدۇ

 .تۆشۈكتىن خېله تېشىش كېرەكته –
 دېدى، لوم تۆمۈر تاپقۇزۇپ –تۆشۈكنى قانداق تېشىشنى ئۈگىتىپ قوياي، سهن شوۋەكلهرگه، . ئه-ھه –

كهلدى ۋە لومنى قولىغا ئېلىپ دەڭسهپ، نانغا چاككۇچ سالغاندەك، تامنىڭ توقۇم ئورنىدەك يېرىنى 
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 ئۇ ھهر سانچىغاندا لوم تامغا بىر غېرىچتهك كىرىپ، تام .چۆگىلىتىپ سانچىشقا باشلىدى غېنى
ئاخىرى سانچىلغان دائىرىنى بىر تېپىۋېدى گۈمۈرۈلۈپ، ئادەم بېماالل . لىڭشىغاندەك قىالتتى

 .پاتقىدەك تۆشۈك ھاسىل بولدى
 سهن ئوغرى مۆشۈكتهك، كېچىلىرى توخۇ – تۇدىنى چاقىردى ئۇ، –» !گوپهي«يېقىن كهل،  –

 ماھىر ئېدىڭغۇ،ئوغرىالشقا 
  !مونۇ تۆشۈكتىن چىقىپ، كوچىنىڭ كهڭلىگىنى بىلىپ كهلگىنه

 ...ئوق يېغىۋاتسىما –
ئوق تېگىپ ئۆلۈپ كهتسهڭ، گاۋ جۇجاڭ ئىككىڭنى بىر ساندۇققا سېلىپ كۆمىمىز، . قورقما –

 "!گوپهي"
 .يهنه كۈلكه بولدى

 ... ئۆلسهم، ئۆلهي– چوڭقۇر تىنىق ئالدى تۇدى، –خهيىر،  –
 . ساندۇققا سالماممائه

ۋە ھهيهل قالمايال » گوپهي«غېنى باتۇر دېگهندەك تۆرت ئاياقلىنىپ، تۆشۈكتىن مۆشۈك سىياقى چىقتى 
 :قايتىپ ھويلىغا كىردى

 . دەپ كىيىمىنى قېقىشتۇردى–سهككىز غۇالچ،  –
 . خىتاپ قىلدى غېنى–! سهككىز غۇالچنى سهككىز ئاتالپ بېرىپ قورغان تېمىغا يامىشىمىز –

ئارىالپ ئېتىشۋازلىق قىلىپ، ھهل قىلغۇچى  ھۇجۇمغا -كهچ كىرگىچه ۋە كېچىسىمۇ ئارىالپ
 .تهييارلىق كۆرۈشتى قوزغىالڭچىالر

. ىنىپ كهتتىيغتاڭ سهھهردە گۈمبۈرلىگهن پارتالشتىن دېرىزىلهر جاالقالپ، شهھهر خهلقى ئو...
. ياڭرىدى» !را-ئۇر«قان قۇدرەتلىك ۈرىگىنى موجۇۋاتيكۈچلۈك پارتالشقا ئۇلىشىپال چېرىكلهرنىڭ 

جهڭچى ۋە پىدائىيالرنىڭ بىر قىسمى پارتالنغان قورغان يوچۇغىدىن ئىچكىرىلهپ كىرسه يهنه بىر 
قىسمى شوتىالر ئارقىلىق قورغان ئۈستىگه چىقىپ مهڭدىگهن، ھودۇققان چېرىكلهر ئۈستىگه يولۋاس 

شتىك بىلهن ئىلهن بېدە سانچىغاندەك مىسالى ئېتىلىپ دەس كۆتىرىپ يهرگه ئاتاتتى، ئارا بى
قورغان ئىچىدە بولسا توشقان قوغلىغاندەك، چېرىكلهرنى سۈرۈپ . تتىيسانچىپ، پېقىرىتىپ تاشال

قول . سوقۇپ ئۇجۇقتۇراتتى-توخماقالر بىلهن ئۇرۇپ-ماققنهيزىلهپ، چو) ئوقىنى زايه قىلماي(ۈرۈپ ي
ويالرنى ھايدىغاندەك ھايداپ ئاپىرىپ، بوش قالغان ئۇالرنى ق. كۆتىرىپ، تهسلىم بولغانالر ئاز ئهمهس

ىغلىغان يساي تېشىدەك ياتقان ئۆلۈكلهر، ئىڭىرىغان، . گۇندىخانىغا، زىندانغا قاماپ قويۇشتى
گومىنداڭچىالرنىڭ ھاكىمىيهت قورغانى بولغان باش ساقچى مهھكىمىسىنىڭ ئىچى گويا -جانالر

 خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى زومىگهر –سهۋەپكارلىرى قۇشخانىغا ئايالنغان ئېدىكى، بۇ قىرغىننىڭ 
 !مۇتهھهملهرگه مىڭ، مىڭ لهنهت

ئۆزىگه تهماننا قىلغان تهكهببۇر گاۋ جۇجاڭ جهڭ دەھشىتىدىن قورقۇپ كهتكهنلىكتىن تېلېفون 
تۈنۈگۈنال يۈزلىگهن ئادەملهرنىڭ مهسۈم جانلىرىنى بىر ئېغىز . نوگىيىنى تۇتقان پېتى  قېتىپ قاپتۇ

بىر ئىمزا بىلهن جۇدا قىلىشقا قادىر ۋە قۇدرىتىگه ئارتۇقچه ئىشىنىدىغان بۇ ھۆكۈمدار غېنى سۆز، 
 .باتۇر، نۇر، باۋدۇنالر بېسىپ كىرگهن چاغدا شۇ بېچارە ھالهتته ئېدى

 . دەپ كىرىپ كهلدى غېنى– 1!؟ ئاينى زىۋازا لهيالڭنى خاۇ، گاۋ جۇجا –
ىز تاۋۇش چىقاردى گاۋ ۋە بىردىن غېنىنىڭ ئايىغىغا  ساكىراتتىكى ئاغرىقتهك ھالس–! نى؟-ئاي –
 .ىقىلىپ، بۇتقا سىغىنغاندەك، باش قويۇشقا باشلىدىي

 مۇخهممهرنى نېمه قىلدىڭ؟ –
 ...ياۇ-ئهي... ياۇ-ئهي –

 .غېنى گاۋنىڭ ئاغزىغا ماۇزېرنى تهنلىشىگه نۇر تۇتۇۋالدى
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 . دېدى–بۇ جالالت كۆپ سىرنى بىلىدۇ، ھازىرچه ئاتمايلى،  –
ئۇنىڭ ئېسىغا مۇھىم بىر ئىش كهلگهن بولسا كېرەك، . غېنى نۇر باتۇرنىڭ سۆزىنى رەت قىلمىدى

  .ۈگرىدىيئهتىمالىم، كهينىگه كهسكىن بۇرۇلدىدە، سىرتقا قاراپ 
 

_____________________ 
 . ياخشىمۇسهن، گاۋ جۇجاڭ؟ غېنى ئوغرى كهلدى–! نى خاۇ، گاۋ جۇجاڭ؟ ئاينى زىۋازا لهيال 1
 
 
شۇڭا ئۇدۇل گۇندىخانىغا . بولغان» مېهمان«بۇ يهردە نهچچه قېتىم . اقچىنىڭ ئىچى ئۇنىڭغا تونۇشس

ھهر بىر ئاتقاندا بىر . كىرىپ، تېخىچه تاقاقلىق تۇرغان كامېرىالرنىڭ قۇلۇپلىرىنى ئېتىشقا باشلىدى
ى تېپىپ، ئېچىپ قۇلۇپ شاراقالپ ئېچىالتتىدە، تاقهتسىز تهلمۈرۈپ تۇرۇشقان مهھبۇسالر ئىشىكلهرن

بۇ تۈركۈمدىكىلهر . ىغلىشاتتىيدۈكۈرلهپ چىقىشىپ، ئازات قىلغۇچىالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېسىالتتى، 
 !قالغانلىرىچۇ؟ يۈزلىگهن قېرىنداشالر قېنى؟. ئۆلۈمدىن ئامان قالغان بهخىتلىك جانالر

ه  غهزەپ قېنى تىرىك قالغۇچىالر ئىچىدىن ئىزدىگهن ئادىمىنى تاپالمىغان غېنىنىڭ كۆزلىرىگ
قۇيۇلۇپ، ئۇنىڭ كۆزىگه نه جهڭچى  يولداشلىرى، نه تىرىك قالغان مهھبۇسالر، نه ئهسىرگه چۈشكهن 

 .چېرىلهر كۆرۈنگهي
 ياردەمچىلىرى ئۇنىڭدىن نېمىلهرنىدۇ سورىغاندەك –نۇر، باۋدۇن، يۈسۈپ، قۇسهن ۋە باشقا يولداشلىرى 

ئۇنىڭ غهزەپناك . تتىيتتى، ئاڭلىمايرنى كۆرمهغېنى ئۇال. بولدىيۇ، لېكىن جاۋاپ ئېلىشالمىدى
بىرىگه -دېگهندەك، بىر» نېمه بولغاندۇر؟«ئوزايىدىن ھهر كىم ئهيمىنىپ، يېقىن كېلىشتىن قورقۇپ، 

 .تهئهجۈپ ئىچرە قارىشاتتى
ئهخلهت تۆكۈدىغان !..دەھشهت. غېنى چېرىكلهرنىڭ جهسهتلىرىنى ئاتالپ ئۆتۈپ، ئارقا قوراغا كىردى

بۇ دەھشهتلىك مهنزىرىنى كۆرگهن غېنى باتۇر مۇرىدەك قېتىپ . وداڭ ئۆلۈكلهرگه توشقانچوڭقۇر گ
مهھبۇسالر . ۈگرىشىپ كهلگهن يولداشلىرىمۇ داڭ قېتىپ قېلىشتىيئۇنىڭ كهينىدىن . قالدى

 .چېپىلغان، جادۇدا باشلىرى توغرالغان
قىرىدى بىرى، ھهممهيلهن شۇ تهرەپكه  ئارىالش ۋايىغا دەپ –! مونۇ ئاالمهتنى كۆرۈڭالر، قېرىنداشالر –
 .ۈگرەشتىي

بۇالرنىڭ ھهممىسى . ئاغزى تۈگمهن تاش بىلهن باستۇرۇلغان قۇدۇقنىڭ ئىچى لىق تولغان ئۆلۈك
 .تىرىك بويىچه تاشلىنىپ، تۇنجۇقتۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهن

 ! ئهۋالتقا لهنهت كهتكۈر، قانخورالر–ئهۋالتتىن  –
 .ە قارغىشالر ياغدىنهپرەت ۋ-خىتاي زالىملىرىغا لهنهت

 .شۇ ئارىلىقتا. قۇدۇقتىن ئۆلۈكلهرنى چىقىرىشقا  باشلىدى جهڭچىلهر
 . ئات قورا تهرەپتىن ئاۋاز چىقتى–! مهيهگه كېلىڭالر، مهيهگه –

قويالرنى  كۆگهنلىگهندەك، مهھبۇسالرنى بىر بىرىگه ماتاپ، بوغۇزالش ئۈچۈن قېزىلما گىرۋىگىگه 
جالالتالر بۇالرنى ئۆلتۈرۈشكه . ىغا بويالغان ئالته جادۇ قاتار تۇرۇپتۇئادەم قېن. ياتقۇزغان ئېكهن

كۆگهنلهرنىڭ ئىچىدە . ئۈلگىرەلمهي، ئۆزلىرى بېدەر قېچىشقانلىقتىن خېله ئادەم تىرىك قاپتۇ
بۇرادەر، قېرىنداشلىرى تونۇپ، ئۇالرنى باشلىرىدا كۆتىرىپ دېگىدەك ئېلىپ -بهزىلىرىنى جهڭچىلهر، يار

 .كېتىشتى
سهرجاندەك تىزىلغان گوداڭدىكى . غېنى باتۇرنىڭ ئىزلىگهن قهدىناسلىرى بۇالر ئىچىدىمۇ يوق

 .ۈرىگى ئېغىپ، چۆچۈپ كهتتىيقۇدۇق تېگىدىمۇ، يه؟ بۇ تهخمىندىن . ئۆلۈكلهر ئىچىدىمۇ يوق
نىڭ، باتۇرنىڭ، پالۋان.  ئارىالش زارى ئۈنى تېخىمۇ چۆچۈتۈۋەتكهن ئېدىيىغا باۋدۇننىڭ –! كا-نى-غې –
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دانىي ئازاپقا سېلىۋاتقان؟ ئۇ ژكىملهردۇر ئۇنى شۇنچه روھىي، ۋى. قهيسهرنىڭ بېشى قايغاندەك بولدى
نېمه شۇنچه ئازاپلىنىدۇ، قىينىلىدۇ، ئهسهبىيلىنىدۇ؟ بىر تۇققان ئاكىلىرى ئهمهت ياكى ئېلهممۇ؟ ياكى 

 دىل ئهسرارى مهھهممهتجانمۇ، ئۇستازى نۈسرەت خهلپهتمۇ؟
 ...غېنىكاقارىغىنا،  –

ئۇنىڭ ئالدىدا سۇنايلىنىپ ياتقۇزۇلغان جانسىز .  گهپ قىاللمىدىيىغالپباۋدۇن بۇقۇلداپ 
 ...مۇھهممهتجان

 . ۋاقىراۋەتتى غېنى، بۇ ھهسرەتلىك پىغان ئۇنىڭ قهلبىنى يېرىپ چىققان ئېدى–! مهت-ھهم-مه –
ايات ۋاقتىدىكىدەكال ئۇ ھ. مهھهممهتجاننىڭ دۈگلهك ئۈزىدىن  يېقىملىق تهبهسسۈم ئۆچمهپتۇ

ۈردۈڭ؟ مېنى كۆرگۈڭ يقهيهرلهردە سۇقىنىپ ! ھه، سالمىباش«: خۇشخوي، خۇش چاقچاق
 .دېگهندەك، دوستىغا تهلپۈنگهندەك كۆرۈنهتتى» ...كهلمىدىمۇ؟

دوستىنىڭ زىنداندا ئۇزاق يېتىپ چاڭگىالشقان چاچلىرىنى قايرىپ، پېشانىسىدىن . غېنى تىزالندى
ن ياش چىقمايدىغان كۆزلىرىدىن ئىسسىق، دىلهسرارلىق ئىككى تامچا سۆيگهندە، ھېچ قاچا

» ... كهچۈر، ئاخىرەتلىك دوستۇم، كېچىكتىم–مهھهممهتجاننىڭ سوغ جانسىز پېشانىسىگه تامدى ۋە 
ئۇنىڭ نىلقا قوزغىلىڭىدىن بۇ يانقى بىر ئاي ئىچىدە ئۈچىنچى قېتىم ماتهم . دەپ پىچىرلىدى باتۇر

 خهمىتكه، ئىككىنچى يىگىتبىرىنچى قېتىم ياش، نهۋجۇۋەن باتۇر . موشۇ ئېدىھهسرىتىنى چهككىنى 
تۇشى، جان - ئهكبهر باتۇرغا ۋە ئۈچىنچىسى بىلله ئۆسكهن تهڭيىگىتىقېتىم  دوستى، سهپدېشى قازاق 

 !ئاھ، خۇش پېىل مهھهممهت. ئاغىنىسى، قهدىردانى مهھهممهتجانغا
ۋايالپ كۆتهرگهندەك مهھهممهتجاننى ئىككى قولالپ كۆتهردىدە، تاتلىق ئۇيقىدا ياتقان سهبىنى ئانىسى ئا

غهيىرانه چامداپ ساقچى مهھكىمىسىنىڭ چوڭ ھويلىسىغا چىقتى غېنى باتۇر ۋە توپلىشىپ، ئۇنىڭغا 
تىكلىنىپ قاراپ تۇرۇشقان جهڭچىلهرنىڭ، ئاھالىنىڭ، تىرىك قالغان مهھبۇسالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ 

 :نهزەر تاشالپ چىقتىدە
 دېدى سهل تىتىرىگهن –! بۇ مېنىڭ يېقىن دوستۇم، قېرىندىشىم، سىلهرنىڭمۇ قېرىندىشىڭالر –

بۇالر ...  مۇنداق قىيناپ ئۆلتۈرۈلگهن يۈزلىگهن قېرىنداشالرنى ئۆز كۆزۈڭالر بىلهن كۆردۈڭالر–ئاۋازدا، 
 ان بولدى؟بكىم ئۈچۈن، نېمه ئۈچۈن قۇر

 !ق ئۈچۈن، ئازاتلىق ئۈچۈنخهل –
 !ك، مۇستهقىللىك ئۈچۈنئهركىنلى –

 .توپ ئىچىدىن يالقۇنلۇق ئاۋازالر ئاڭالندى
 ھېچ كىمنىڭ يېرىنى ئالىمىز، –غۇال بېسىلغاندىن كېيىن غېنى، - دېدى غۇل–بىز،  –
شۇنىڭ . ئۆزىمىزنىڭ يېرىگه ئۆزىمىز ئېگه بولىمىز دەيمىز. مۈلكىنى تارتىۋالىمىز  دېمهيمىز-مال

ئهندى بىز يېرىمىزنى، ئېلىمىزنى بېسىۋېلىپ، غوجايىن ...  ئالدۇقئۈچۈن قوزغالدۇق، قولغا قۇرال
بولۇۋالغان، قېنىمىزنى سۈلۈكتهك شوراپ، قىيناپ، ئازاپالنغاننى ئاز دەپ ئۆلتۈرۈپ قىرىۋاتقان خىتاي 

 !زومىگهر، مۇتهھهملىرىنى سۈپۈرۈپ تاشلىمىغىچه قولۇمىزدىن قۇرالنى تاشلىمايمىز
 !ئىنقىالپياشىسۇن مىللىي ئازاتلىق  –
 !ياشىسۇن جهڭچى قهھرىمانلىرىمىز –

 .ارالر ياڭرىدىۇئكۈچلۈك، يالقۇنلۇق ش
غېنى باتۇر مهھهممهتجاننى دەپىن قىلىشنى باۋدۇنغا تاپشۇرۇپ، ئېتىغا مىندى ۋە جهڭچىلهرنى، 

 :دۈشمهن ھېساۋىغا يېڭىدىن قۇرالالنغان پىدائىيالرنى رەتكه تىزدى
 –ئۇنىڭ كهينىدىن سهپكه تىزىلغان خهلىق قوشۇنى . پ كوماندا بهردى دە–! ئالغا، دۈشمهن ئۈستىگه –

 !ئالغا، غالىبه سېرى ئالغا. ارالرنى ياڭرىتىپ ئالغا باستىۇئجهڭگىۋار ش
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 ىگىرمىنچى باپي
 

يۇلتۇز نىشانلىق تۇغ ئازاتلىق ۋە مۇستهقىللىككه دەۋەت قىلغاندەك -ئېگىز بادرىدا قادالغان ئاي
 شهرقىي تۈركستان جۇمهۇرىيىتى، ۋاقىتلىق – ئازاتلىق تۇغى – بۇ تۇغ .مهغرۇر لهپىلدىمهكته

 .ئىنقىالۋىي ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلهت بايرىغى
نويابردا تهسىس ئېتىلگهن ۋاقىتلىق ئىنقىالۋىي ھۆكۈمهت تهرىپىدىن ئېالن -12ى، يىل - 1944

ىڭ مىللىي بىرلىگى قىلىنغان ئون ماددىلىق پروگراممىدا شهرقىي تۈركستاندا ياشىغۇچى خهلىقلهرن
ۋە تهڭلىگى ئاساسىدا ئازات، مۇستهقىل جۇمهۇرىيهت قۇرۇش؛ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن دوستلۇق 

مائارىپ، سهھىيه -مهدەنىي: مۇناسىۋەت ئورنىتىش، سانائهت، يېزا ئېگىلىگىنى تهرەققىي ئهتكۈزۈش
 قوشۇن تهشكىل ئېتىش ىنى تهمىن ئېتىش، مىللىيق پاراۋانلىغئىشلىرىنى رىۋاجالندۇرۇش، خهل

قاتارلىق خهلىقنىڭ جانىجان ئېهتىياجىغا ۋە دەۋىر تهلىۋىگه مۇۋاپىق ھاياتىي ئهھمىيهتلىك 
گهرچه ئىنقىالپنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا رەھبهرلىك ئۈستۈنلىگىنى . مهسىلىلهر قهيت قىلىنغان

ىلىي ۋە غايهۋىي ۇئازىيه ۋە دىنىي مۇتهئهسسىپلهر ئېگىلهپ، تهشكژ فېئودال، بۇر–زىمىندار 
مهسىلىلهردە مهلۇم دەرىجىدە سهلبىي تهسىر يهتكۈزگهن بولسىمۇ، لېكىن كېيىنىرەك ئىلغار كۈچلهر 

ۈگهنلهپ، رەھبهرلىك ئورۇنالردىن چهتلهشتۈردى ۋە دېموكراتىك يۈكسىلىشلهر روي بهردىكى، بۇ يئۇالرنى 
، رەھىمجان سابىرىي، ئابدۇكېرىم ئىنتايىن مۇرەككهپ ئىچكى مۇجادىله بېشىدا ئهخمهتجان قاسىمىي

ئابباسوۋ، دەلىلخان سۈگۈرباېۋ، غېنى باتۇر ۋە ئۇالرنىڭ پىكىرداشلىرى تۇرغان ۋە شهرقىي تۈركستاندا 
  .مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتى قۇرۇشتهك ئۇلۇق مهقسهتلهر ئۈچۈن كۈرەشكهن ئېدى

 ھۆكۈمهت ئهزالىرى ئىچىدە ۋاقىتلىق ئىنقىالۋىي ھۆكۈمهتنىڭ سهككىز مىللهتتىن تهركىپ تاپقان
 .غېنى باتۇر مهمهتباقى ئوغلىمۇ بار

تىسات قئى-مهمۇرىي، مالىيه-ىغىنى چاقىرىلىپ، ھهربىييبۈگۈن ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ پهۋقۇالدە 
غېنى باتۇرغا مهخسۇس كولياسكا . ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك مۇسئۇل خادىمالرمۇ تهكلىپ قىلىنغان

دېگهننى قىلىپ، ئالما گۈللۈك كۆك » بۇ نهرسهڭگه چۈشسهم، ئىچىم پۇشىدۇ«ئهۋەتىلگهن بولسىمۇ، ئۇ 
نامىنى ئالغان ئاال ئاتنى ئوقۇرغا باغالپ بېقىپ، » ئاق يولتاي«كېيىنكى كۈنلهردە (ئارغىماققا مىندى 

ئۇ ھۆكۈمهت ئۆيىگه يهتكىچه ئۇنىڭغا ئهگىشىپ كهلگۈچىلهرنىڭ ). چىقىرىپ قويغاندى» دەم ئېلىشقا«
ئهگىر بويۇن، ئويناقىي ئارغىماق ئۇنىڭغا بهكمۇ ياراشقان، . كۆپىيه بىر توپ ئادەم بولدى-ۆپىيهسانى ك
خهلق ئۇنىڭ قهھرىمانلىغىغا تهن . تىن گويا پىل ئۈستىدە كېلىۋاتقاندەك ھهيۋەتلىك كۆرۈنهتتىيىراق

 ئۇنى چىن قهلبىدىن .بېرىپال قالماي، باتۇرانه تهن قۇرۇلۇشى ۋە غهيۇرانه قىياپىتىنى كۆرۈشكه خۇشتار
 .سۆيىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن مهغرۇرلىنىدۇ

 تارقىلىپ – دېدى ھۆكۈمهت ئۆيى ئالدىغا يهتكهندە ئېتىنى توختاتقان غېنى باتۇر، –ئهندى،  –
چوالش ئىچكىرى كىرىپ بارساق، ئېلىخان تۆرە قورقۇپ -ھهممىمىز ئوالش! كېتىڭالر، قېرىنداشالر

 !كهتمىسۇن دەيمهنا
 .ۈرۈشتىيا ئىچىگه كىرىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ بهزىلهر شۇ ئهتراپنى ئايلىنىپ غېنى چوڭ قاپق

بۇ ئالىپتا مېهمانخانىدا ئۆز زامانىسىدا ۋېلىۋاي . مىللىي نهقىشلهر بىلهن بېزەلگهن زور قوبۇلخانا
قولغا ئۆتۈپ كهلگهن بۇ بېنا -دەۋىرگه، قولدىن-دەۋىردىن. يولداشوۋ چوڭ زىياپهتلهرنى ئۆتكۈزىدىغان

ئهگهر بىز ۋېلىۋاينىڭ . ئاخىرى ئۆز ۋارىسىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ، مۇھىم ئىشالر ئۈچۈن پايدىلىنىلماقتا
بايلىغىنى ئهسلى خهلىقنىڭ بايلىغى دەيدېكهنمىز، شۇ بايلىق ۋە مۈلۈكنىڭ بىر قىسمى ئۆز 

 !ئېگىلىرىنى تاپتى دېگهن موشۇدە
سىق، قلىقتىن يوشۇرۇپ ئۆتىدىغان پىتۈككهنلىرىنى تىقىشتۇرۇپ خه-ىققانيتېزەكچى قوڭغۇزدەك 

بىر ياماق ئۈچۈن گۆرىدە ئۆرە تۇرىدىغان خهسىس، قىلچه نهپ تهگمهيدىغان جاھىل بايالرغا نىسبهتهن 
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 !ۋېلىۋاينىڭ ئىجابىي تهرەپلىرى موشۇالر بولسا كېرەك
تىن ئۇ ئىشىك. غېنى باتۇر مهجلىسخانىغا كىرىپ كېلىشىگه چاقىرىلغانالر جۇغىجهم بولغان ئېدى

ئۆزىنى شۇالر قاتارىدا -ق ئىچىدە ئۆسكهن، ئۆزئاۋام خهل. يلهن دۈررىدە تۇرۇشتىكىرىشىگىال ھهممه
بۈگۈن بۇ قهدەر ھۆرمهتكه قانداق سازاۋەر بولدى؟ ساالم » ئۆغرى«ئاددىي ھېساپاليدىغان تۈنۈگۈنكى 

ىڭ ئالدىدا قول تهكهببۇرالر ئۇن-قىلسا ئىلىك ئالماي غودىيىپ ئۆتۈپ كېتىدىغان بهزى ھاكاۋۇر
بۇ غهيرىي تهبىئىي بىلىنگهندەك ھۆرمهت زاڭلىق قىلغاندەك ... ھېكمهت! قوشتۇرۇپ تۇرغىنىنى قارا

ھۆرمىتى نهقهدەر -ئاددىي خهلىقنىڭ ئىززەت. تۇيۇلدى، ئهتىمالىم، ئۇ ئوڭايسىزالنغاندەك بولدى
 ...ئىسسىق-سهمىمىي، ئىللىق

تۆر .  دېگهن خوشامهتامۇز ئاۋاز ئاڭالندى–! ، مهرھهمهتئورنىڭىز بۇ يهردە.  كېلىڭ كېلىڭ باتۇر –
تهرەپتىن توغرىسىغا قويۇلغان ئۈستهل ئۈستىگه ئىككى قولىنى قويۇپ، سهل دۈمچىيىپ تۇرغان 

 . ئېلىخان تۆرە، سول قانات تهرەپتىكى بوش ئورۇننى كۆرسهتتى–ۋىجىك ئادەم 
اردىدە، كۆرسىتىلگهن ئورۇندۇققا بارلىق گۈس دەسسهپ، باسقان يېرىدىن ئاۋاز چىقىرىپ ب-غېنى گۈس

 .ئېلىخان تۆرە باشقىالرنى ئولتىرىشقا ئىما قىلدى. سالمىغى بىلهن ئولتاردى
يېشىل موۋۇت ياپقۇ بىلهن : ۈگهرتىپ چىقتىيغېنى باتۇر ئولتىرىپ مهجلىسخانا ئىچىگه تېز كۆز 

 سهللىلهر يۆگهلگهن، ھهر خىل يېپىلغان ئۇزۇن ئۈستهلنىڭ ئوڭ تهرىپىدە باشلىرىدا قاسقاندەك چوڭ
خوتهن بهقاسهم پېرىجه كىيىشكهن دىنىي كاالنالر، سول تهرەپته بولسا، بهزىلىرى تىك ياقىلىق پهشمهت، 
بهزىلىرى كوستيۇم كىيىپ، ياالڭپاشتاق ئولتىرىشقان نازىرالر، مهھكىمه باشلىقلىرى ۋە ھاجىالر 

. ھىمجان، قاسىمجان، ئابباسوۋ بار ئېدىبۇالرنىڭ ئىچىدە غېنىغا ئهسرار رە. ئولتىرىشىپتۇ
شۇ ئارىدا . پۇچۇق كۆرگىنى، تونۇغىنى بولمىسا، يېقىن مۇناسىۋەتته بولمىغان-قالغانلىرىنى ئۇ چاال

 .دېگهندەك قىلىپ كۆز قىسىپ ئۈلگهردى ئابباسوۋ» بىز بار«
 دېگهن سوئال – " بىرسىمۇ كۆزگه چېلىقمىغانغۇ ھه؟قاياقتىن ئۈندېكىنه مونۇالر؟ جهڭ ۋاقتىدا"

 .كهچتى باتۇرنىڭ كۆڭلىدىن
 بىزلهر قۇدرىتى ئىالھنىڭ – دەپ باشلىدى سۆزىنى مۇۋەققهت رەئىس ئېلىخان تۆرە، –! جاناپالر –

ۋاجىپلىرىنى دەستۇر قىلغان ھالدا غازات -نىڭ ئهمىرھشهپقىتىگه تايانغان ھالدا، رەسۇلىلال-رەھىم
 .قىلدۇق

 . ئاۋاز قوشتى سهللىلىكلهر–! ەببى ئۆزەڭ مهدەت بهرگهيسهنيا، ساتتار، يا، غاپپار، يا، ر –
 –.  داۋام قىلدى تۆرە– ۋەتهننى سۆيۈش ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر، – "مىنهل ئىمان-ھۇببۇل ۋەتهن"

بىزلهر ۋەتهن سۆيگۈچىلهردۇرمىزكى، كاپىر قهۋمىدىن ۋەتهننى ئازات ئهيلهپ، ئهھلى مۇسۇلمانالرنى 
بىزلهر . رىدىن قۇتۇلدۇرماق كهبى ئۇلۇق ۋەزىپهنى زىمنهمىزگه ئالگهنمىزسېمهتلى-كاپىرالر زۇلۇم

ئىسالم بايرەغىنى ئېگىز كۆتىرىپ غازات قىلماقنى مۇقهددەس ۋەزىپىمىز ۋە پهرىزىمىز دەپ 
 ...بىلگهيمىز

تۆرە سۆز تاللىماق بولدىمۇ، ياكى سۆزىنىڭ تىڭشىغۇچىالرغا تهسىرى بولدىمۇ، يوقمۇ ئولتارغانالرغا 
دېيىشىپ، باشلىرىنى » ئارىي«سهللىلىكلهر ئۇنىڭ ھهر بىر سۆزىنى تهستىقلىگهندەك : زەر تاشلىدىنه

ئۇزۇن سۆز، . لىڭشىتسا، كۆپچىلىك شۈك، ئۇالرنىڭ ئوزايىدىن ھېچ نهرسه سهزگىنى بولماتتى
 »!توال خالتا كوچىالرغا كىرمهي، ئۇدۇل گېپىڭنى قىلغىنا «–ئهزمىلىككه خۇشى يوق غېنى بولسا 

ئۇنىڭ ئىچكى ھالىتىنى تهجرىبىلىك تۆرە سهزدى، ئهتىمالىم، سۆزىنى . دەيدىغاندەكال كۆرۈنهتتى
قىسقارتىشقا تىرىشتىيۇ، لېكىن دىنىي پهلسهپهدىن گهپ قىلىشقا خۇشتار بۇ ئىسالم تهشۋىقاتچىسى 
شۇ تهرەپلهرنى خېله ئهگىپ، سۆز داۋامىدا غازات قىلغۇچىالرنىڭ سوۋاۋىنى، ئۇالرغا 

غېنى باتۇر بۇ . فىردەۋسىدىن ئورۇن تهيىنلهپ، ئۇجماق پهرىلىرىنى ئىنئام قىلىپ ئۆتتى-نهتۇلجهن
دېگهندەك » جىم«ئهگهر رەھىمجان، قاسىمجانالر . ئارىلىقتا نهچچه قېتىم ئۈنلۈك يۆتهلدى
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 .دەۋېتىش تۇرغان گهپ» !بوالرمېكىن، تهخسىر«: ئېغىزلىرىنى تۇتۇپ شهرەت قىلىشمىسا، ئۇ
 بىزنىڭ ئىشىمىز – دېدى سۆزىنى خۇالسىلىماق بولغان تۆرە، غېنىغا بىر قاراۋېلىپ، –، بىزنىڭ –

ئازاتلىق كۈرەشىمىز جهرىيانىدا كۆپكىنه جهسۈر . ئاز ۋاقىت ئىچىدە زور غالىبهلهرگه ئېرىشتىك. ھهق
شۇ قهھرىمانلهرىمىزنىڭ ئېڭ سهردارى غېنى باتۇر . قىزلهرىمىزنىڭ داڭقى چىقتىلهر-ئۇغۇل
 ...هنلىگىنى بىز ھهم، خهلقىمىز ھهم، ئېتىراپ قىلدىلهرئېك
 . تۆرىگه لوخما سالدى سابىرىي–غېنى باتۇر بىزنىڭ غالىبه تۇغىمىز بولۇپ قالدى،  –
 . قوشۇمچه قىلدى ئابباسوۋ–! لىبه بايراقدارىمىزهغېنى باتۇر غ –

سۆز «ۈزى ئهندى ئېلىخان تۆرىگه بۇ ئىزاھالر ئانچىال ياقمىسا كېرەك، ئۇنىڭ قاتىالڭ ئ
 .دېگهندەك، قولىنى شىلتىپ، سۆزىنى ئاخىرالشتۇردى» قىستۇرۇلمىسۇن

غېنى باتۇرنىڭ جهڭلهردە كۆرسهتكهن جاسارىتىنى، جهڭگىۋارلىغىنى، قورقماس ئهرلىگىنى  –
ئۇنۋانى » خهلىق قهھرىمانى«ئېتىۋارغا ئېلىپ، ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ قارارى بويىچه ئۇنىڭغا -نهزەر

 ...بېرىلدى
مهجلىس ئىشتىراكچىلىرى ئورۇنلىرىدىن دەس تۇرۇشۇپ، ھۆرمهت بىلدۈرۈشتى ۋە قهھرىماننى 

 .شهرەپلىك ئۇنۋان بىلهن تهبرىكلهشتى
ئالقىشالر بېسىلغاندىن كېيىن مۇۋەققهت - دېدى چاۋاك–مهسئۇل كاتىپ پهرماننى ئوقۇغايسىز  –

 .رەئىس
ئۇنۋانىنى بېرىش توغرىلىق پهرماننى ئوقۇپ » نىخهلىق قهھرىما«ئابدۇرەئۇپ مهخسۇم غېنى باتۇرغا 

بۇ ئالىي . بهرگهندىن كېيىن، رەئىس غېنى باتۇرنىڭ كۆكسىگه قهھرىمانلىق ئوردېنىنى قاداپ قويدى
جات يۇلتۇزى مىسالى خهلىق قهھرىمانى غېنى باتۇرنىڭ كهڭ، باقۇۋەت كۆكسىدە يالتىراپ، ىمۇكاپات ن

 .ايغاندەك بولدىئۇنىڭ غهيۈرانه سىماسى تېخىمۇ ئۇلغ
 بوۋىمىز – دېدى ئۆمرىدە روي بهرمىگهن قانداقتۇر ئىچكى تهۋرىنىش بىلهن غېنى باتۇر، –مهن،  –

 .سادىر پالۋان قىلغان ئىشالرنىڭ ئوندىن بىرىنىمۇ قىلغىنىم يوق
 ...سادىر پالۋان مۇنداق ئالتۇن بىلهن پاقىراق مونچاقالرنى كۆكسىگه قادىمىغان بولغېدى

غېنىنىڭ ئاددىي لېكىن مهنىلىك سۆزى بهزەنلهرنىڭ . غۇال كۆتىرىلدى-ىدا كۈلكه، غۇلمهجلىس زال
دەپ ئىچىدە زاڭلىق قىلغانالرمۇ بولدىيۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ » نادان، قارا تۇرۈك«دىتىغا سىغسا، 

 .ئۈزلىرىدە ياسالما خوشاللىق ئهكىس ئهتتى
قىمىساڭالرما خىتاي گېزەندىلىرى بىلهن  كۆكسۈمگه تا– داۋام قىلدى قهھرىمان، –بۇ نهرسىنى،  –

 قوغالپ بېرىپ، ئۆز يېرىگه 1ئۇ اللمىالرنى شىڭشىشاغا... جېنىمنى تاۋكاغا تىكىپ قويۇپ سوقۇشىمهن
 ...ئۆتكۈزۈۋەتمىگىچه پۇخانىم چىقمايدۇ

 !ياشا،قهھرىمان –
 ..!نىيىتىڭ ئىجاۋەت بولغاي –
 

__________________________ 
 . تۈركستان بىلهن خىتاي دۆلىتى ئوتتۇرىسىدىكى چېگارىنىڭ نامى شهرقىي–شىڭشىشا  1
 

 سۆزىنى ئۇلىدى غېنى، –جهڭنى بىزدەكلهر قىاليلى، سىلهر ئۈستهلدە ئولتىرىپ يۇرتنى سوراڭالر،  –
ئوخشاش » ئاال بايتال«چۈمبهغهللهرگه ياخشىلىق قىلىڭالر، ئهگهردە - ئادىل، كهمبهغهلئهمما –

 ..باشالۋېتىمهن» ئويۇننى«گېرە قىلىۋېتىپ، ئۆز ئارا » ئويۇننى«ۇ زالىملىق قىلساڭالر ب
خهلىق قهھرىمانى غېنى باتۇر كۆك ئارغىماققا مىنىپ، كوچىغا چىقىشىغا ئۇنى تېخىچه كۈتۈپ 

خۇش خهۋەر شۇنداق چاپسان تارقالغان ئېدىكى، شهھهر ئاھالىسى . تۇرۇشقان خهلىق ئوراۋېلىشتى
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چۇشتىن ئادەملهر ھۆكۈمهت ئۆيى تهرەپكه قاراپ -چۇشما. هن ئېدىچهكسىز شادىمانلىققا بۆلهنگ
ئۇڭغىچه بېسىلىپ ئۈلگهرگهن گېزىت خهۋەرلىرىنى . بىرلىرىنى تهبرىكلىشهتتى-بىر. كېلىشهتتى

 قوشاقچىالر مىللىي قهھرىمانغا –ئىلهامى ئۇچقۇر شائىر . ئوقۇشۇپ تېخىمۇ خوشال بولۇشاتتى
ياش رەسسام مهسۈمىي قهھرىماننىڭ . ۈلگىرىشتىقوشاقالر توقۇپ ئ-بېغىشالپ شېىر

 .نىشانلىرى بىلهن قهھرىمانلىق سىماسىنى ئهكس ئهتتۈرگهن رەسىمىنى سىزىپ كهپتۇ-ئوردېن
. الرنى كۆتىرىشىپ، يول يورۇتۇپ مېڭىشماقتاسكهچ كىرىپ، قارڭغۇ چۈشكىچه ئادەملهر گۈللۈك پانۇ
ئۇ ئادەملهردىن بىر گهزچه پهرىق قىلىپ . ىغېنى باتۇر ئاتتىن چۈشۈپ، خهلىققه قوشۇلۇپ كهتت

ارالر ۇئبۇ خوشاللىق نامايىشىدا قهھرىماننىڭ شهنىگه يالقۇنلۇق ش. تۇرغاشقا ئااليتهنال كۆرۈنهتتى
 :جاراڭلىدى

 !ياشىسۇن غېنى باتۇر –
 !ياشىسۇن مىللىي قهھرىمانىمىز –
 !يوقالسۇن خىتاي باسقۇنچىلىرى –

 .ئۇالر ناخشا ئېيتىشىپ توپ ئالدىدا ماڭدى. سهنئهتكارالر بار-دەخهلق توپى ئىچىدە مهشهۇر سازەن
خوراملىق بىلهن ئۆيىگىچه - شۇنداق خوشالئهنهق قهھرىمانى غېنى باتۇرنى شهھهر ئاھالىسى خهل

 .ئۇزىتىپ قويۇشقان ئېدى
 دېدى خهلقىمىزنىڭ مىللىي –! ق قهھرىمانى ئۇنۋانىنى ئېلىش نه قهدەر بۈيۈك شهرەپخهل –

 .ھۆرمىتىنى كۈزىتىپ بارغان ئىككى ياشنىڭ بىرى-انغا نىسبهتهن سىيقهھرىم
 . دېدى ئىككىنچىسى–! غېنى باتۇر شۇ بۈيۈك ئۇنۋانغا مۇناسىپ جاسارەت كۆرسهتتىدە –
 
 ىگىرمه بىرىنچى باپي

 
ئاتالر قارنى . بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى ئىز بېسىپ، داۋان ئۆرلهپ كېلىۋاتقان جهڭچىلهر. قارلىق داۋان

داۋاننى ئۆرلىگهنسىرى مېڭىش . كۆكسىدە يېرىپ، تۇمشۇقلىرىنى قارغا تىرەپ، زورغا سىلجىشىدۇ
ۈكنى يىقىلىپ، بېلىغىچه قارغا كۆمۈلۈپ، ئۈستىدىكى يتهسلىشىپ، زورۇققان ئاتالر مۈدرەپ 

 .ئاران ئالغا چامدايدۇ-جهڭچىلهرمۇ بارغانچه ھالىدىن تېيىپ، ئاران. يېنىكلهتمىگىچه قوپالمايدۇ
لېكىن ئۇالرنىڭ جهزمى كۈچلۈك قىينالسىمۇ، سوغدا مۇزلىسىمۇ پىسهڭ قىلىشماي، مهنزىلىگه 

سهپنىڭ ئالدىدا . يېتىشكه، سهپتىن ئايرىلىپ قالماسلىققا غهيرەت قىلىدۇ، ئىرادىسىنى بوشاتمايدۇ
 باقۇۋەت ئۇنىڭ كهينىدە. ئۇ ئومىدا سول تارتقاندەك، قار كېچىپ، يول باشالپ ماڭماقتا. غېنى باتۇر

داۋاننىڭ بهل ئوتتۇرىسىغا . ، مۇساخان ۋە باۋدۇنالر ئىزنى كهڭهيتىپ ماڭماقتا»ۇزگتوڭ«ئابدۇلال 
يهتكهندە، توساتتىن قۇيۇن ئوخشاش، تهتۈر شامال چىقتىدە، خامان سورىغاندەك قارنى ئۇچۇرۇپ، 

 .مانانلىشىپ، قاراڭغۇلۇق بېسىپ كۆز ئاچقىنى بولمىدى
 !بىرىگه چېتىڭالر- ئاتالرنىڭ چۇلۋۇرىنى بىر– ۋاقىرىدى غېنى باتۇر،  ئۈنلۈك–! توختاڭالر –

 .جهڭچىلهر سهردارنىڭ دېگىنىنى قىلىشتى
 !چۇلۋۇرنى مهككهم تۇتۇپ، ئىز يوقاتماي مېڭىڭالر –

ئهندى جهڭچىلهر قارغۇ ئادەم ھاسا تاياققا تايىنىپ ماڭغاندەك، چۇلۋۇرنىڭ تارتىلىشىغا بېقىپ، 
» تهلۋە داۋان«بۇ داۋاننى داشىگۇر ئاھالىسى . اتتى، ئاتالر ئۇالردىن قالماي ئهگىشهتتىئاۋايالپ قهدەم باس

ھايات بۇ چوڭ غول قىشتا ئاشۇ بهرمهيدىغان، دەم -ياز پهسلىدە بهكمۇ گۆزەل، ئابۇ. دەپ بېكار ئېيتمىغان
لىك ئادىتى چاڭ قاپلىتىدىغان خهتهر-ئېچىلىپ، دەم تۇتۇلۇپ ۋە بىردىن تهتۈر شامال چىقىپ، مانان

تهلۋە «غېنى باتۇرالرغا داشىگۈر ئاھالىسى . بولغاشقا، قىش كۈنلىرى ھېچ كىم داۋان ئاشمايدىغان
 يهنى داۋان ئاشسا ئۈچ –بىلهن ماڭماسلىقنى مهسلىههت بهرگهنۇ، لېكىن زۆرۈرىيهت تۈپهيلى » داۋان
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بىلهن ئېلىشىپ كۆرۈشنى » ۋانتهلۋە دا«كۈنلۈك يول قىسقىرايدىغانلىغىنى نهزەردە تۇتقان غېنى باتۇر 
باتۇرغا ئىشىنىدىغان ۋە ئۇ باشلىغان يولدىن قايتمايدىغان قهيسهر يولداشلىرىمۇ . جهزم قىلغان ئېدى

خهتهرگه پىسهڭ قىلىشماي، دۈشمهننىڭ ئارقا تهرىپىدە تۇيۇقسىز پهيدا بولۇپ، زەربه بېرىشكه 
 .قىزىقىشقان، ئالدىراشقان ئېدى

ىقىلىپ، ئويمانغا غۇالپ چۈشسه كهينىدىكىلهرمۇ شۇ ھالهتنى ي، مۇدرەپ باشالمچى يولدىن ئازسا
قهھهرلىك .  ئهمهسيىراق ھهممه قار داۋان ئاستىدا قېلىپ ھاالك بولۇش ئېهتىمالىدىن –كېچىدۇ 

 !ئۇ نه باتۇر، نه ئاجىزنى ئايىمايدۇ، ئهلۋەتته. غهزىۋى يامان» تهلۋە داۋاننىڭ«
ئۇ يهرنى ئهمهس، ئۆزىنىڭ . اۋايالپ، پهم بىلهن بېسىپ ئالغا سىلجاتتىغېنى باتۇر ھهر بىر قهدىمىنى ئ

قۇۋەت بولغان بىلهن -پاراسهت كېرەكقۇ؟ كۈچ-ھهر ئىشتا پهم. ئۈزىنى دەسسىگهندەك ئاۋايالپ دەسسهتتى
 !ھېساپ ئهمهسقۇ

ۇ يۇلتۇز ئ. پاراسهتمۇ بار، داۋان ئېشىش تهجرىبىسىمۇ بار-قۇۋەت بار، پهم-غېنىدا ياشلىغىدىنال كۈچ
بهلكىم شۇ ! تاغلىرىنىڭ تهلهمهت، كۈيكۈن داۋانلىرىدىن، ئاتاقلىق مۇزات داۋانىدىن ئۆتكهنغۇ

 ئاالھىدىلىكلىرىگه ئىشىنىپ، ئىككى يۈزچه ئادەمنىڭ جېنىنى ھۆددىگه ئالغاندۇ؟
 !غهيرەت، غهيرەت قىلىڭالر... ئاز قالدى –

ەت بېغىشالتتىدە، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش بىلهن مهد-غېنى باتۇرنىڭ ئهمىرانه ئاۋازى جهڭچىلهرگه كۈچ
مۇنداق ۋاقىتالردا ئات جانىۋارالر ئادەمدىنمۇ چېچهن . تېتىكلىشىپ، يهر بېغىرالپ ئالغا سىلجىشاتتى

پهقهت ئۈستىگه پۇلېميۈت، ئوق ياشىگى . ئاتالر ئىزدىن چىقماي، تىرەجهپ ئالغا باساتتى! كېلىدىغۇ
ئۇنى قۇتۇلدۇرۇش مۈمكىن . ۈرۈندىدە كۈلتۈك قارغا پېتىپ قالدىئارتىلغان ئاتالردىن بىرىال س

مېنى «توپتىن ئايرىلىپ قالگان بېچارە جانىۋار . بولمىغانلىقتىن تاشالپ كېتىشكه توغرا كهلدى
دېگهندەك كىشنىدى، لېكىن شامالنىڭ بۆرىدەك ھۇلىشى ئۇنىڭ ئۈنىنى بېسىپ » !تاشالپ كهتتىڭالر

 .كهتتى
 تۇيۇقسىز چىققان بولسا، شۇنداقال تۇيۇقسىز توختاپ ئهتراپ ۋاللىدە يورۇپ، ھايات تهتۈر شامال قانداق

ئارامدىكى قارالرنى سۈپۈرۈپ تازىلىغاندەك، تهتۈر شامال داۋان ئۈستىنى -ھويال. قايتىپ كهلگهن ئېدى
 !تهبىهتنىڭ ھېكمىتى ئۇلۇقته. تاقىر قىلىپ قويۇپتۇ-گۈجهپ، تاپ

بىرلهپ - دەپ سورىدى جهڭچىلهرنىڭ ھهممىسىنى بىر–شاڭزۇڭ؟ ئهھۋالىڭ قانداق سۇاليمان  –
بېشىغا تۈلكه قۇالقچا، ئۇچىسىدا بۆرە جۇغا . كۆزدىن كهچۈرۈپ، خاتىرجهم بولغاندىن كېيىن غېنى باتۇر

كىيگهن بۇ ئادەم داشىگۇرلىق باي بولۇپ، غېنى بىلهن ئۇزۇندىن بېرى دوستلىشىدىغان مهرت 
كېچهك -زغىالڭچىالرغا ياراق ئهللىك ئات ۋە ئىككى يۈز جهڭچىگه كىيىمئۇ قو. بهيۋەچچىلهردىن ئېدى

 .ئىئانه قىلىپ، ئۆزى پىدائىي بولۇپ قوشۇلغان
 ...يامان ئهمهس –
تېچقىنا، ئىككى خوتۇنىڭنىڭ قېشىدا ياتساڭما . چىرايىڭ سوالشقان چهيزىدەك پولۇشۇپ قاپتۇ –

 ...بوپتېكهن
 .غېنىنىڭ سۆزىگه جهڭچىلهر كۈلۈشتى

 كۈنى كهچكىچه ئادەم ۋە ئاتالرغا ئارام بېرىشنى تاپشۇرۇپ، ئۆزى باۋدۇن بىلهن قىرقا ئۈستىگه چىقتى شۇ
 .غېنى

ساندا -ئاندا. ياز كۈنلىرى چايقىلىپ يېقىملىق ئاۋاز چىقىرىپ تۇرىدىغان سايرام كۆلى مۇز قېتىپتۇ
.   كۆزلهرنى قاماشتۇرىدۇكتهك پاقىراپ،نهيئهقار توختىمىغان تۆگىدەك مۇزالر قۇياش نۇرىدا تاش 

تاغ باغرىدىكى . ئوتالقالر قېلىن قار ئاستىدا قالغان-سايرامنىڭ تۆرت تهرىپىدىكى كهڭ يايالق
تۆرت ئهتراپ ئاق كېپهنگه . قارىغايلىقالر ئاق قاردا تېخىمۇ قېنىق يېشىللىشىپ، ياشناپ كېتىپتۇ

ئىلقىالر، - ئات–ىڭ كۆركى نه يايالقن. جىتلىق-يۆگىنىپ، قاتتىق ئۇيقىغا چۆمگهندەك جىم
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 . كۆڭۈل غهشلىگىنى قوزغايدۇ–قوزىالر كۆرۈنسه ۋە نه سايرامنىڭ شوخ شاۋقۇنى ئاڭالنسا -قوي
 قانداقتۇر پۇشايمان ئاۋازدا دېدى غېنى ئاپپاق داالدىن كۆز –نېمه دەپ داۋان ئاشتۇق، باۋدۇن؟  –

  .ئۈزمهي تۇرۇپ
 .دىتاڭ بول-اڭھباۋدۇن نېمه دېيىشىنى بىلمهي، 

 ۈرىمىز دەيمهن؟ينېمىشكه تاغ ئارىالپ  –
 .دېدىڭ، ماڭدۇق» ماڭ«سهن  –
 دېدىدە، قار ئۈستىگه چازانى قۇرۇپ، تاماكا ئوراشقا باشلىدى –دېيىشكهن، » ماڭ«ھه، مېنىمۇ  –

  .غېنى
غۇلجا، نىلقا، كۈنهس، تېكهس، موڭغۇلكۈرە، : ئىلى ۋىاليىتىگه تهۋە جۇڭغار تېغىنىڭ شهرقىي قىسمى

جۇڭغار تېغىنىڭ . ققۇزتارا، چاپچال سۈيدۈڭ، چىلپهڭزا ناھىيهلىرى دۈشمهندىن، ئازات قىلغانتو
 :شىمالىي قىسمىدىكى

تۈگۈنى تهلكه -ئارشاڭ، بۆرەتاال، جىڭ ناھىيهلىرى بىلهن ئاالقه باغاليدىغان چوڭ تاش يولنىڭ ئۆتكهل
ۆرەتاالالر ئازات قىلىنسا چۆچهك، تهلكه داۋىنى ئېچىلىپ، ئارشاڭ، ب. داۋىنىمۇ تېخىچه توسۇق ئېدى

بۇ ئىككى ۋىاليهتنى ئازات قىلىش مۇھىم ستراتېگىيه ۋە . تارباغاتايغا ۋە ئاندىن ئالتايغا يول ئېچىالتتى
 .ئىختىسادىي ئهھمىيهتكه ئېگه ئېدىكى، موشۇ يولنى ئېچىش ۋەزىپىسى يهنه غېنى باتۇرغا تاپشۇرۇلغان

 . دەپ پىچىرلىدى تاماكىنى نهچچه شوراپ غېنى–ىتىشتى؟ قا ئهۋيىراقنېمه ئۈچۈن مېنى شۇنچه "
شۇ تاپتا ئۇنىڭ كۆز . بۇ گۇمانلىق ئوي ئۇنىڭ كۆڭلىدىن داۋان ئېشىۋاتقاندىمۇ نهچچه قېتىم كهچكهن

ئالدىدا ئېلىخان تۆرىنىڭ ۋىجىك قهددى، شهپىرەڭ قانىتىدەك قىسقا، لېكىن ھهرىكهتچان قوللىرى، 
سىز، پهقهتكىنه سىز بارماسهڭىز بولمايدى، «لته ساقىلى گهۋدىلهندى، قىز بالىنىڭ سېكىلىگىدەك كا

 ...دېگهنلىرىچۇ تېخى»» ...قهھرىمان، جان قهھرىمان
كىمدۇ بىرسى . گۈلخان يېقىپ، چۆرەدىشىپ ئولتىرىشقان جهڭچىلهرنىڭ كۈلكه ئاۋازى ئاڭالندى

 .رنى كۈلدۈرمهكتهقوللىرىنى ھهر تۈرلۈك ھهرىكهتكه كهلتۈرۈپ، قىزىق سۆزلهپ جهڭچىله
 سېپىل ئۈستىدىكى زور –، يىگىت دېدى قىزىقچى –چىلپهڭزە مېنىڭ كۈچۈم بىلهن ئېلىنغان،  –

ئوق دېگىنىڭ يامغۇردەك يېغىپ، » سايراپ«پوتهيگه ئورنىتىلغان تۆرت پۇلېميۈت دېگىنىڭ توختىماي 
 كۆچهتلهرنى ئىككى قېتىم ھۇجۇمغا ئۆتكهن جهڭچىلىرىمىزنى. يېقىن بارغىلى بوالمدىغان

قارىسام، ئۇيغۇر بالىلىرى قىرىلىپ كېتىدىغان تۈرى ... ھهردىگهندەك تۆكۈۋەتتى ئهمهسمۇ، قاراڭالر
ئىككى ئاتالپ، كوماندىرنىڭ ئالدىغا باردىمدە، ! مۇنداق چاغدا يۈسۈپ ئاكاڭ چىداپ تۇراالمدۇ... بار
سۇ قۇيۇپ بېرەلمهيدىغان تىرتهك  دەپ سورىۋېدىم، ئاچچىغى چاس، مهرگهنلىكته ماڭا –»  رۇخسهتمۇ؟«

پوتهينى پارتلىتىشقا «.  خۇش ياقمىغاندەك سورىدى–، »نېمه گهپ؟«كوماندىر ماڭا بىر گۆلۈيۈپ قاراپ  
رۇخسهت «. دەپ سوغ كۈلدى! نېمه، نېمه؟«: كوماندىر. دەپ، ئىلىپتهك تىك بولدۇم! رۇخسهت قىلىڭ

 .اندىر رۇخسهت قىلدىقاتتىق تۇرغانلىغىمدىن كوم. تهكرارلىدىم» !قىلىڭ
ۈز ئېيتقىنى بهرگهن ياغلىققا ئالته گراناتىنى تۈگۈپ، يهر  ي دېدىمدە ئاپام"خۇدا، ئۆزەڭ يار بولغايسهن"

خۇداغا ئىشهنسهڭالر، ئۆزەمگه راست، سىلهرگه يالغان، ئوق دېگىنىڭ . بېغىرالپ ئۆملهپ ماڭدىم
تېگىپ پوڭزەكتهك قاڭقىپ كېتىدۇ، ماڭا كهينىمدىن يهرگه -مۆلدۈردەك يېغىپ، ئىككى يېنىم، ئالدى

 ...تهگمهيدۇ
 !كامىلالر قوللىغاندا-سهن ئۆزەڭ مازاغوجاملىق بولغاندىكى پىرى –
چۇشتىن تهنه قىلىشتى -چۇشما! ئاپىسى تىلسىم تۇما قاداپ قويۇپتۇ، ئاڭۋاشقا ئوق تهگمهيدۇ –

 .لهريىگىت
 شۇ ئۆملىگىنىمچه –سهڭ قىلمىغان يۈسۈپجان،  داۋام قىلدى تهنىنى پى–نېمه دېسهڭالر دەۋېرىڭالر،  –

دەپ بىر نهر تارتىپ، ياغلىققا تۈگۈلگهن » !يا،رۇستىمىيداستان«سېپىل تۈۋىگه يېتىپ بېرىپ 
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بىر كهمدە تاغ . گراناتىالرنى دەڭسهپ تۇرۇپ پوتهيگه  قارىتىپ ئاتتىمدە، يهرگه چاپلىشىپ يېتىۋالدىم
ئاستا بېشىمنى كۆتهرسهم، پوتهي . ، ئالهم قاراڭغۇالشتىغۇالپ يهر يېرىلغاندەك ئاۋاز كۆتىرىلىپ

چېرىكلهرنىڭ جهسهتلىرى تېرىقتهك چېچىلىپ، ساق . تهكتى بىلهن كۆچۈپ، ئاسمانغا چىقىپتۇ-تېگى
 دەپ 1»سۈيدى بومبا؟«: ئاستىدىكىسى ئۈستىدىكىسىدىن. ۈرۈپتۇيقالغان ئىككىسى ئاسماندا لهيلهپ 
»  يۈسۈپجاندى گراناتا3پىڭيۇ» 2سۇاليمان شاڭزۇدى«: ۈرگىنىييلهپ سورىۋېدى، ئۈستىدە لهگلهكتهك له

 .دېدى
 :شۇنداق كۈلكه كۆتىرىلدىكى، غېنىمۇ كۈلۈشكه باشلىدى ۋە

 دەپ –! سېنىڭ پورىڭ بىلهنال شه ئالساق بولىدېكهن! بېكاال ئاۋارە  بولۇپ داۋان ئېشىپتىمىزا –
 .جهڭچىلهر قېشىغا باردى

ئاتلىنىش . ۈرۈپ كېتىشتى جهڭچىلهري ئاتالرنى چېلىقتۇرۇپ، كېچىلهپ شۇ كۈنى ياخشى دەم ئېلىپ،
شهرق : ئالدىدا ئارشاڭدىكى گومېنداڭ قىسىملىرىغا ئىككى تهرەپلهپ ھۇجۇم قىلىشقا كېلىشىلگهن

. ىق قىلغان جهڭچىلهر تهرەپتىن غالدان باشچىلى باتۇر باشلىغان جهڭچىلهر، غهربتهرەپتىن غېن
دۆڭلىگىنى ئېشىپ، غهرىپتىكى قىشالقتا قىشاليدىغان » رتاق سارىئو«ى ىتترغالداننىڭ ئه

ىگه قوشۇپ ئالماقچى ۋە ئارشاڭ ئىشغال هترېتموڭغۇلالرنى قوزغاپ، ئۇالر ئىچىدىن پىدائىيالرنى ئۆز ئ
 . تهشكىل قىلىنماقچىوڭغۇلالردىن تهركىپ تاپقان ئهترەتقىلىنغاندىن كېيىن م

ىن ئارشاڭغا يېتىپ كهلگهن جهڭچىلهر، ئانچىال ئېگىز ئهمهس ئىككىنچى كۈنى تاڭ ئاتارغا يېق ...
نىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۈتۈپ ئهترەتسىيه تۇتۇپ، غالدان باشچىلىغىدىكى تدۆڭلۈكلهر ئۈستىدە پوزى

شۇ شىپالىق سۇ تۈپهيلى ئارشاڭ مهھهللىسى ئاۋات . ئارشاڭنىڭ شىپالىق سۈيى مهشهۇر. تۇرۇشتى
ياز كۈنلىرى دەم ئالغىلى، داۋاالنغىلى . هلىك شهھهرچىگه ئايالنغان ئىچىدىال ناھىييىلبولۇپ، ئاز 

چارۋا ئۆستۈرۈشكه قواليلىق كهڭ، بېپايان داالدا -مال. كهتكهن ئادەملهرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمهيدۇ-كهلگهن
جۇڭغار «! تېخى ئېچىلماي ياتقان مهدەن بايلىغىچۇ. ئاساسهن موڭغۇل، ئۇيغۇر چارۋىچىلىرى ياشايدۇ

موشۇ سهۋەپلهرگه كۆرە .  شۇ ئارشاڭ تهۋەسىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا چېگارىداشئهنه »قاپقىسى
 .ئارشاڭغا گومىنداڭچى خىتايالرنىڭ ھهربىي گارنىزونى جايالشقان

_____________________________ 
  كىمنىڭ؟–سىدى؟  1
  سودىگهرلهر بېگى–شاڭزۇڭ  2
                                                       .اداشئ دوست، –پىڭيۇ  3

                                                                          
                                                                          
                                                                          

                                    
تاڭ بهلگۈسىنى بهرگهندە غېنى باتۇر مىلتىقلىرىدىن زالپ بېرىشكه كوماندا بهردى ۋە قىلىچىنى 

 شۇنداق سادا كۆتىرىلدى، ھۇجۇم ئهنه تهرەپتىنمۇ بغهر. دېگهن پېتى ئات سالدى» !را-ئۇر«يالىڭاچالپ 
ىغىپ، قارشىلىق كۆرسهتكىچه يلهر ئېسىنى باشالندى، كۈچلۈك سۈرەندىن مهڭدىگهن چېرىك

شىددەتلىك بېسىپ كىرگهن جهڭچى ۋە پىدائىيالر ئۇالرنى ئېتىپ، چېپىشقا باشلىدى، ئهڭ ئالدىدا ئاال 
ئاتنى چاپتۇرۇپ كېلىۋاتقان غېنى باتۇرنىڭ سۈرىدىن قورققان چېرىكلهر مىلتىقلىرىنى تاشالپ بېدەر 

ربىدىن يهرگه دومىلىشاتتى، جان تالىشىپ ىلىچ زە كۈچلۈك قولىدا چېپىلغان ققاچاتتىيۇ،
ئۇ . غېنى ھېچ قاچان بۇ قېتىمدىكىدەك دۈشمهن چېرىكلىرىنى قىرمىغان بولغېدى. تېپىرلىشاتتى

 .پۇخاندىن چىققاندەك، قانلىق قىلىچىغا بىر قاراۋالدىدە، گارنىزون شتابىغا كىرىپ كهتتى
. الالر پىدائىيالرغا تارقىتىلىپ بېرىلدىئارشاڭ ئىشغال قىلىنىپ، غېنىمهت ئېلىنغان قۇر
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بۇ ئېسكادرون كېيىنىرەك ئېردە بۇلغۇنوۋ . موڭغۇلالردىن مهخسۇس ئېسكادرون تهشكىل ئېتىلدى
 .باشچىلىغىدا قۇرۇلغان موڭغۇل پولكىغا ئاساس بولغان ئېدى

 ئاسان غهلىبه بىلهن قانائهت ھاسىل قىلىشتىمۇ ياكى مهشهقهتلىك يول ئازاۋىدىن ھېرىپ
مار -كېسىل تار-ينىدىن قوغالپ، ئۈزۈلهئېچىشتىمۇ، قېچىپ ئۈلگهرگهن بىر تۈركۈم چېرىكلهرنىڭ ك

قىلىشنىڭ ئورنىغا، ئارشاڭ سۈيىدە چۆمۈلۈشكه، توق تاماقالرنى يهپ، ئارام ئېلىشقا ئالدىراشتى 
 ئهترەتۇ ھهربىي ئىنتىزامدىن خالى، تهشكىل جهھهتتىن تاراقاق، پارتىزان شهكىلدىكى ب. جهڭچىلهر

ئوراپ، » قهرش«ئىچىدە تېخى خام، تارقاقلىققا مايىل ئادەملهرمۇ ئارىالشقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى 
كېچىدە شۇ دۈت كهيپىنى سۈرۈشۈپ ئولتىرىشقان چاغدا، جهڭچىلهردىن . دۈت كهيپىنى سۈرىدىغان

قىڭغىيىپ، ئارام . ىبىرى ھودۇققان ھالدا كىرىپ، خىتايالر بېسىپ كېلىۋاتقانلىغىنى خهۋەرلىد
ئېلىپ ياتقان غېنى باتۇر ئورنىدىن چاچراپ تۇردىدە، ئېتىغا مىندى ۋە ھازىر تۇرغان ئهللىكچه 

غالدان، قۇسهن، باۋدۇنالر غېنى ئۆزى بارماي، باشقا . جهڭچىنى ئاتالندۇرۇپ، ئالدىراش چىقىپ كهتتى
ىڭ ئالدىنى توساپ بېقىشتىيۇ، بىرسىنى باشلىق قىلىپ ئهۋەتسىمۇ بولىدىغانلىغىنى ئېيتىپ، ئۇن

لېكىن ئۇالرنىڭ ئىلتىماسىنى ئىلىك ئالمىغان باتۇر، جاۋاپ ئورنىغا ئاال ئېتىنى زەرپ بىلهن 
 .قامچىلىدى

بىرىگه -ئهسلىدە ئارشاڭدىن پىتراپ قاچقان ۋە كهينىدىن قوغلىغۇچىالر بولمىغانلىقتىن، بىر
تىن يىراق قىلىشقان چېرىكلهرنىڭ قارىسىنى قوشۇلۇپ، بۆرەتاال تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىشكه ھهرىكهت

 .دەپ خاتا خهۋەر قىلىنغان ئېدى» خىتايالر بېسىپ كېلىۋاتىدۇ«كۆرۈپال 
دەشتلهرنى ئايلىنىپ، ئالدىنى تورىغان جهڭچىلهرنى كۆرگهن -ئات كۆكسىدە قارنى كېچىپ، ئويمان

ئۇالر خۇددى . بۇر بولۇشتىچېرىكلهر ئاخىر ھاالك بولۇشىنى بىلگهنلىكتىن، پوزىسىيه تۇتۇشقا مهج
ھويلىغا سوالنغان ئىشت ئىشىكنى توراۋالغان ئادەمگه جان ئاچچىغىدا ئېتىلغاندەك، جېنىنى 

 .قۇتۇلدۇرماق ئۈچۈن توساپ چىققان جهڭچىلهرگه قارىتا ئوق ئېتىپ، ھۇجۇمغا ئۆتۈشتى
زۇپ ئۆتۈپ، غېنى باتۇرنىڭ جهڭچىلىرى چېرىكلهرنىڭ ھۇجۇمىنى ھىمىرىپ، ئالدىنقى سهپنى بۇ

چوڭقۇرنى بايقىغىنى بولماتتى، كۈلتۈك قارغا -تۈن قاراڭغۇسىدا ئويمان. ئىچكىرىلهپ كىرىشتى
ئاال ئات سهپنىڭ ئالدىدا قارنى كهڭ كۆكسى . ئاتالرنىڭ ئاياقلىرى پېتىپ، ئالغا ئىلگىرلىمهك تهس

 چىشلىگهن ھالدا ئۇنىڭ ئۈستىدىكى قهھرىمان بولسا، تىزگىننى ئاغزىغا. بىلهن بۆسۈپ كهلمهكته
ئىككى قولىدىكى ئىككى مائۇزېر بىلهن ئاپپاق قار ئۈستىدە قارىيىپ كۆرۈنگهن خىتاي چېرىكلىرىنى 

ئۇ قىزىقىپ كهتكهنلىكتىن . ئالغا ئىنتىلهتتى-خاتا كهتكۈزمهي دومىلىتىپ، ھامان ئالغا
. رنىڭ ئوقى تۈگىدىئاخىر مائۇزېرال. جهڭچىلهردىن خېلىال ئىلگىرىلهپ كهتكهنلىگىنىمۇ بايقىمىدى

گويا بىر پاتمان ...  لهنىتى ئوق–اللما ئوق، ! خهپ.يېڭى ئوقالرنى سېلىش ئۈچۈن ئېتىنى توختاتتى
 قىڭغىيىپ ئېتىنىڭ بوينىنى –ىقىلمىدى يلېكىن ئۇ ... گۇرزا بىلهن ئۇرغاندەك بىلىندى باتۇرغا

 :مهككهم قۇچاقلىدى ۋە
 ئاال ئات ئۇنى جهڭ مهيدانىنىڭ سىرتىغا –ۋاپادار يولدىشى .  ئۈنلۈك كوماندا بهردى–! ئالغا، ئالغا –

 ...ئېلىپ چېقىتى
 !باتۇرغا ئوق تهگدى، ئوق –
 !قهھرىمانىمىزغا ئوق تهگدى –

 . يىراقالرغا كهتتى-يۈرەكلهرنى يېرىپ چىققان پىغانلىق نالىالر سوغ، قارلىق داالنى بويالپ، يىراق 
 ...رۈش شۇ يهردە توختىدىغېنى باتۇر باشچىلىقىدىكى غهلىبىلىك يۈ
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كېيىنكى ۋاقىتالردا زارەتگاھقا . كۈندۈز ئادەمدىن خالى ئهمهس-كۆك دەرۋازىلىق ئۆينىڭ ئالدى كېچه

كهتتى -كهلدى. ئايالنغان بۇ قهدىناس ئۆي ھهر كىمنىڭ كۆڭلىگه يېقىن، كۆزىگه ئىسسىق كۆرۈنىدۇ
راالرىدىن، ھهتتا چهت ھسه-كه مهنسۇپ بولۇپ، يىراق يېزائادەملهر ھهر مىللهت، ھهر كهسىپ

 غېنى باتۇردىن ھال سوراش، –ھهممىسىنىڭ مهقسىتى، تىلىكى بار . ناھىيىلهردىن كهلگهنلهرمۇ بار
ئۇالر باتۇر بىلهن دىدارلىشىپ، ئۇنىڭ جاراھىتى ساقىيىپ، . كۆڭۈل ئېيتىش، ھهمدەم بولۇش

نى يۇرتداشلىرىغا چاپسانىراق يهتكۈزۈشكه ئالدىرايدۇ، ساالمهتلىكى ئهكسىگه كېلىۋاتقانلىقى
 .تالمان ئاتقا مىنىپ چاپىدۇ-ئالمان

 .ئادەملهر شۇ تهرەپكه ئاغدى.  دېدى كىمدۇر بىرى توپ ئىچىدىن–! ئهنه، قاسىم مىراب چىقتى –
 ...پتىگه كهپتۇ ئهۋا، باتۇرىمىز ئاۋۋالقى –
 !ھه، ھه؟ –
ى پوتامدىن تۇتۇپ دەس كۆتۈرۈپ، ئۆينى بىر ئايالندۇرۇپ چىقتى، مهن شۇنداق كىرىۋېدىم، بېلىمدىك –
 ... دېدى ھهۋەس ئىچىرە قاسىم مىراب–

 !ئىالھىم! خۇدا شىپالىق بهرگهي! بارىكالال، بارىكالال –
 تاال تۈزگه چىقمامدىكىن؟ –
 ...دوختۇر دېگهن چىرماش خهقكهن، قويۇپ بهرمهيۋېتىپتۇ –
 !ندەكراسته، شىرنى قهپهسكه سولىغا –
 .ئۆزىما ئۆيدە يېتىپ، ئىتتهك زېرىكىپ كهتكهندۇر –
دە، تاققا چىقىپ -دوختۇرالر مۇشۇ ھهپته ئىچىدە قويۇپ بهرمىسه، بىر كېچىدە ئاتنى مىنىمهن –

 ...كېتىمهن دەيدۇ
 !ئۇ بۇرۇنتىن دېگىنىنى قىلىدۇ –

، موڭغۇلالردىن قاسىم مىراب ئاتلىنىپ كهتكهندىن كېيىن تېكهس، كۈنهسلهردىن كهلگهن قازاق
شۇ ئارىلىقتا . ئىككى كىشى كۆك دەرۋازىنىڭ ئىچىگه، غېنى باتۇرنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ كېتىشتى

ئۇ ئىچكى ئىشالر (سكىدا ئولتۇرۇپ، كوچىدىن ئىلدام ئۆتۈپ كېتىۋاتقان رەھىمجان سابىرىي لهكو
 .ى يېنىغا چاقىرىۋالدىدە، كولهسكىنى توختاتقۇزۇپ، ئۇن-زاماننى كۆرۈپ قالدى) نازىرى بولغان ئىدى

 بۇ يهردە نېمه قىلىپ يۈرىسهن، زامان؟ –
 .غېنىكامدىن ھال سوراي دەپ كهلدىم –
 .تۈنۈگۈن كۆرۈشكىنىمدە سېنى سورىغان –
 . دېدى زامان–خۇدا مۇڭدىشىش پهيتىنى كۈتۈپ يۈرىمهن، -مهنما باتۇر بىلهن ئارام –
 نېمىشقا ئىچكىرى كىرمىدىڭ؟ –
ئاۋۇ تۈگۈن تۇتقان موماي بىلهن ھاسا . ملهردىن تهسىرلىنىپ تۇرۇپ قالدىممونۇ ھهر خىل ئادە –

 !تايىنىپ، ئاران ئاياق ئۆرە تۇرغان دۈمچهك بوۋايغا قارىغىنا
 . ھهيران بولدى رەھىمجان–قارىدىم، نېمه بوپتۇ؟  –
 .يۈرە، ۋاقتىڭ بولسا، سۆزلىشىپ كۆرەيلى –

 .ۈگۈن تۇتقان موماينىڭ ئالدىغا كېلىشتىرەھىمجان سائېتىغا قارىۋېلىپ، زامان بىلهن ت
 . ھېلىملىق بىلهن سورىدى زامان–بۇ يهردە نېمه قىلىپ تۇرىدىال؟ ! ساالم، چوڭنا –

موماي پۇزۇر كىيىنگهن سۆلهتلىك رەھىمجاندىن ئهيمىنىپ، ئهتىمالىم، جاۋاب بېرىش ئورنىغا لېچىكى 
 .بىلهن ئۆزىنى قىيا يېپىۋالدى

 بۇ تۈگۈندىكى – دەپ موماينىڭ تۈگۈنىنى تۇتتى رەھىمجان، –بالىلىرى، قورقمىسىال، بىز ئۆز  –
 ؟!نېمه
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 ...توغاچ، چۇلۇقايدىن كهلدىم –
 . چۈچۈگهندەك سورىدى، نېمىنىدۇر ئىسىغا ئالغان رەھىمجان–چۇلۇقايدىن؟  –
 ...تۈگمهنچى. چۇلۇقايدىن. ھه –
 .بولدى، بولدى تۈگمهنچى مۆمىن تاغىنىڭ –
 . موماي ئهمدى ئۆزىنى ئېچىپ، ئهيمهنمهي سورىدى–ن بىلىدىال، باالم؟ سىلى ئۇنى نهدى –
 .ئاغزىدىن قۇتۇلدۇرغان كۈنى بىز چۇلۇقايدا ئىدۇق» بۆرىلهرنىڭ«غېنى باتۇر زەينهپ قىزىڭالرنى  –
 باش پاناسى غېنى باتۇرنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرەي، –شۇ بىزدەكلهرنىڭ ئاتىسى . راست، باالم –

 . موماي ئۆپكىدەپ قالدى–يتاي دەپ كېلىشىم، رەھمىتىمنى ئې
 . دەپ موماينى قولتۇقىدىن يۆلهپ، كۆك قاپقا ئىچىگه كىرگۈزۈۋەتتى رەھىمجان–يۈرسىله،  –
 . سورىدى زامان بوۋايغا ساالم بهرگهندىن كېيىن–؟   داسىلى قهيهردىن كهلدىال، چوڭدا –
 .ئونىيار يۈزىدىن، ئوغلۇم –
 .ۋارە بولۇپ كهپتىالشۇنچه يىراق يهردىن ئا –
ئاۋارە بوالمدىغان، غېنى باتۇر دېگهنگه سهكسهن قېتىم ساالم بهرگىنى كهلسهكمۇ ئارتۇق كهتمهيدۇ،  –

 !دە-ئۇ مېنىڭ يالغۇز ئوغلۇمنى ئاۋاختىدىن، ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرغان . جۇمۇ ئوغلۇم
 خوجۇندىكى نېمه؟–
 يۈرەككه شىپا –ئۇسسىغاندا يېسۇن باتۇرىمىز . قىشىچه ساقلىغان. ئۆز بېغىمنىڭ. نهشپۈت–

 .بوالرمىكىن دەۋېدىم
 .دە، بوۋاينى قولتۇقالپ ئاپىرىپ، ئىچكىرى كىرگۈزۈۋەتتى رەھىمجان- دېدى–ياخشى نىيهت،  –
 . سورىدى ئون ياشلىق باال بىلهن تۇرغان تاتار ئايالىدىن زامان–سىزچۇ، تهته؟ –

قۇتۇلدۇرۇپ ئالمىغان بولسا، تۆت باالم پېتىم كۈيهۋىمنىڭ بېشىنى كېسهر ئالدىدا غېنى باتۇر  –
 ...شۇڭا باتۇرنىڭ ھالىنى سوراپ، رەھمهت ئېيتىش ئۈچۈن باالم بىلهن كهلدىم. قاالتتى

رەھىمجان بىلهن زامان توپنى ئارىالپ، خېلى ئادەملهردىن نېمه سهۋەبتىن كهلگهنلىكىنى، باتۇردىن 
ئۇالرنىڭ بهزىلىرى يۇقۇرىدىكىدەك ھال سوراپ، . نېمه تهلهپ قىلىدىغانلىقىنى سۈرۈشته قىلىشتى

. مىننهتدارلىق ئىزھار قىلىشقا كهلگهن ئېكهن، بېزىلهر ساالمهتلىكىنى بىلىشكه كېلىشكهن
 .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئورۇسالرنىڭ پوپى ھال سوراپ كهپتۇ

ېدى  د–مۇھهببىتىگه ئېگه بولۇش نه قهدەر زور بهخت، -ھۆرمىتى ۋە ئىشهنچى-خهلقنىڭ ئىززەت –
 .خهلقنىڭ غېنىغا نىسبهتهن چىن ئېتىقادىدىن تهسىرلهنگهن رەھىمجان

 قهھرىمانلىق ئۈلگىسى –دەرھهقىقهت، غېنى باتۇر خهلق قهلبىدىن مهڭگۈ ئورۇن ئېلىپ، جاسارەت  –
 ھهممىال ئانا قهھرىمان –:  دېدى زامان ۋە سهل ئويلىنىپ قوشۇمچه قىلدى–بولۇپ قالغۇسىدۇر، 

 ...شهمال قهھرىمان تۇغۇلىۋەرمهيدۇتۇغمايدۇ ۋە ھىمى
  

 . يىل ئالمۇتا-1978.  بىرىنچى كىتابنىڭ ئاخىرى
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