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  .قىڭغىر ئىش قىرىق یىلدىن كېیىن بىلىنهر

  خهلق ماقالى—
ــۇ ئالهمــــدە ھــــېچ نهرســــه بهختــــسىزلىكتهك      بــ

  . مۇكهممهل بولمایدۇ
 »ساغرا تېرە«بالزاك —

 
  

سىیاسهتنى ئهمهلىیلهشـتۈرۈش  «ۋىالیهتته یېڭىدىن تهسىس قىلىنغان   
ئاندا . لىغا یېڭى مېھمانالر بىلهن تولۇپ تۇراتتى ھې ـ ھېلىدىن» ئىشخانىسى

 ســـاندا كىـــشىلهر رەڭـــگىهە كـــۈلگه یۈگـــۈرتكهن ھالـــدا قایتىـــپ چىقـــسا،  –
  . كۆپچىلىكى مهیۈس ۋە سۇلغۇن ھالدا قایتىپ چىقىشاتتى

نېمانــداق » مــۇزاكىرە، مــۇزاكىرە« ئىـش شــۇنداق ئېنىــق تۇرسـىمۇ،   —
  !تۈگىمىگهن مۇزاكىرە بۇ؟

، ئىسپات ئېلىپ كهلسهم، یهنه تـۆت    شهت، تونۇشتۇرۇ  ئالته یهردىن خ   —
  یهرنىڭ چاال قاپتۇ دەیدۇ، قانداق گهپ بۇ؟ 

 ھېلىغا غۇدىرىغان ئاۋازالر، نارازىلىق سـادالىرى ئاڭلىنىـپ      -  ھېلىدىن
 ئـاپهت ئـاز     -دەپ ئاتالغان بـاالیى   » مهدەنىیهت ئىنقىالبى «دېمىسىمۇ  . تۇراتتى

 نــاھهق دىلــالر ئۆمۈچــۈك تورىــدەك    بولمىغــان ئــادەملهرگه ۋابــال قىلىــپ،   
 — ھهق، نــاھهقنى —بـۇالرنى یېــشىپ ھهقنـى   . چېگىلىـشىپ كهتكهنىــدى 

  ! تهـ ناھهق قىلىپ ئایرىماق ئۇنداق ئاسان ئىش ئهمهس
مهھىكىمىلهر جایالشقان یوغان قورانىڭ ئىچىدىكى زىننهت ئورمانلىرى  

ــراق  ــدە یى ــپ، دەۋا قىل  -تېگى ــایالپ یېتى ــپ، ئ ــراقالردىن كېلى ــانالر  یى ىۋاتق
مىغىلىدىشاتتى، ئۇالر ۋەیران بولۇپ، نامراتچىلىق ئىچىدە ئىڭراۋاتقان غېرىپ 

 مېھمانخانىالردا یېتىشقا  نىڭكهپىلىرىدىن كهلگهن كىشىلهر بولغاچقا، ئۇالر    
بهزىلهرنىڭ قایتىپ كېتىشكىمۇ پـۇلى قالمـاي، چىرایلىرىنـى         . پۇلى یوقىدى 
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  . ېتىشاتتىرسىز ھالدا كۆلهڭگىدە یۇسارغایتىپ ماغد
ئىشخانىغا كىرىپ چىققانالر سوغۇق گهپ ئاڭالپ، یىلىمان داڭقان پۇتى 

ــېكىن     ــسىمۇ، ل ــۆڭلى قېلىــپ قایتىــپ چىق ــامىلىلهردىن ك ــڭ «مۇئ پىتنى
 قایتا ـئۇالر قایتا  . قېیداپ كېتهلمهیتتى» ئاچچىقىدا چاپاننى ئوچاققا سېلىپ

اتالرنى تېپىپ یهنه ئىلتىماس قىلىشاتتى، یالۋۇراتتى، تهلهپ قىلىنغان ئىسپ  
كېلىشهتتى، یهنه قانداق باھانىلهر كۆرسىتىلىشىگه قـۇالق سـاالتتى، جېنـى           
قاشایدىغانلىرى ۋارقىرایتتى، تىلالیتتى، بولدى قىلىپ قایتىپمۇ چىقاتتى، بۇ 
ئىـــش دەســـلهپ ئىنـــسانپهرۋەرلىك قىلىـــش نوقتىـــسىدىن باشـــلىنىپ،      

 ،چوڭقــۇر خهیرىخــاھلىقبېجىرگۈچىلهرنىــڭ زىیانكهشــلىككه ئۇچرىغانالرغــا  
 بـارا   ـئېچىنىش تۇیغۇسى بىلهن چىن ۋە قېتىرقىنىپ ئىشلىگهن بولسا، بارا   

نــــى چۈشــــىنىۋېلىپ، ئىــــشقا ســــاختىپهزلىك    » جاھاننىــــڭ رەپتــــایى «
ئهســلىدە ئىـش بىجىرگۈچىلهردىغـۇ ئهیىــپ   . شـقا باشـلىغانىدى  لۇئارىالشتۇرۇ

اپالر بـۇ ئىـشتىمۇ   یوقىدى، بىـراق، ھهمىـشه پۇرسـهت كۈتـۈپ تۇرىـدىغان كـازز          
یېزىـــدىكى تۇققــــانلىرى، خىزمهتــــسىز  (ئۆزلىرىنىـــڭ بهزى ئــــادەملىرىنى  

ــازا  ــرى، ۋاھاكـ ــتۇرۇۋېلىش   ) یېقىنلىـ ــزمهتكه ئورۇنالشـ ــهتته خىـ ــۇ پۇرسـ مۇشـ
 يمهقـسىتىدە ئاللىقانــداق یالغــان ئىـسپاتالرنى كۆتــۈرۈپ كېلىــپ، ھهقىقىــ  

. هتتىكېتىـــش» سىیاســـىتى ئهمهلىیلىـــشىپ«دەرتمهنلهردىـــن چاپـــسانراق 
 —ئىسپات بهرگۈچىلهر، ئىش بىجىرگۈچىلهرنىڭ ھهممىسىدە تېنىمسىز گال 

قوشۇقالپ ئالسىمۇ توننىالپ ئاشلىقنى یهپ تۈگىتىدىغان گال بولغاچقا ئۇالر 
نـى ئایىمـاي بىـرەر پـارچه      » قولىدىن كېلىـدىغان یـاردىمى    «ئۈچۈن  » سوغات«

 دەرتمهنـلهرگه  يئهلـۋەتته بۇنىـڭ بىـلهن ھهقىقىـ    . ئىسپاتنى یېزىـپ بېرەتتـى   
ــدا بولـــــۇپ، بـــــۇ  » ســـــوغات«نىـــــسبهتهنمۇ ئهنه شـــــۇنداق  تهلىپـــــى پهیـــ

بىلمهیــدىغان بىچــارىلهر قىینىلىــپ قېلىــشقا باشــلىغان كېیىنكــى  »یــول«
  . مهزگىللهر ئىدى

 دەپ ســـورىدى —؟ ا، ســـىلىنىڭ ئىـــشلىرىنى نـــېمه دەیـــد① قـــارى—

                                            
   ئاپتۇر— دەپ چاقىرىدۇ» قارى«ن ئهرلهرنى، جهنۇپ ئۇیغۇرلىرى ئىسمىنى بىلمهیدىغا  ①
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تهرەپــكه كۆلهڭگـۈدە یاتقـانالردىن بىـرى كارىــدۇر ئىـشىكىدىن چىقىـپ ئـۆزى       
كېلىۋاتقان ئۇستىخانلىق، بۇلجۇڭ گۆشلىرى بۆرتۈپ چىققان، چىرایى ھېلىال 
خامــانلىقتىن كهلگهنــدەك قىزغــۇچ قــارامتۇل، چاچلىرىغــا مهزگىلــسىز ئــاق  

  .كىرگهن كىشىگه قارىتىپ
ــارمۇ؟     — ــاكىلىرى ب ــاغىنه، تام ــدەك ئهمهس، ئ ــۆۋەت تېگىدىغان ــېچ ن  ھ

ىلىرىم سـهھرادا یېـرىم ئـاچ، یېـرىم       یېنىمدا بىر تىیىنمۇ پۇل قالمىـدى، بـال       
 ئۇسقانلىق كىشى — ...یالىڭاچ قالغان، ئۇالر نېمه ئىش تۇتىۋاتقاندۇ، دېسىله،

 ھهرھالـدا مېنىـڭ بـۇ یهردە ساۋاقداشــلىرىم،    — تاماكـا یـۆگىگهچ سـۆزلهیتتى،   
ئىلگىرىكى خىزمهتداشـلىرىم كـۆپ بولغاچقـا، بىـر ئـاز قېلىنلىـق قىلىـپ             

 مۇنچه جان بېقىپ كېتىـۋاتىمهن،  ـالرنىڭكىدە ئانچه  بولسىمۇ نۆۋەت بىلهن ئۇ
 زە، یاندا پۇل بولمىغاندىكىن ئالغان قهدەملىرىمۇ بوش، جانسىزدەك         -لېكىن

  ... پوك بولىدىكهنـیۈرەك پوك 
ــى     — ــدى، تېخـ ــى  بولـ ــۈرگىلى خېلـ ــۆرگىلهپ یـ ــۇ یهردە چـ ــىلى بـ  سـ

  ئهھۋاللىرىنى ئېیتمىدىلىمۇ؟
ــۇ خهق شــۇ، ھېلىقىــدەك   ئىــش بىجىرگۈچىلىرىگىغــۇ ئېیتــتىم، —  ئ

قلىشىۋاتـسا   یىلىمان گهپ بىلهن ئاغا تارتىپ تۇرىدۇ، چامامدا بىـر نـېمه تامـا            
كېرەك، مهندە نېمه بوالتتى؟ مېنىڭ ھازىر كۈتىۋاتقىنىم بۇالرنىـڭ باشـلىقى    

  ...بىلهن بىر كۆرۈشۈپ بېقىش
 خۇدانىــڭ بىــر بــۇیرىقى بــاردۇر، كهلــسىله، بــۇ یهردە مۇڭدىــشىپ       —

  . ۈن كهچكىچه راۋىرۇس یېتىدۇگ، ئىنشائالال، تاماكام بۇ ئولتۇرىمىز
ئـۇالر شــۇ یهردە كونـا پــاختىلىق چاپانالرغــا یامپاشـالپ پاراڭغــا چۈشــتى،    
یېزىغا پاالنغاندىن كېیىنكى كۆرگهن كۈنلىرى ھهققىدە، تارتقان رىیازەتلىرى     
ــدا جىــسمانى ئهمــگهك ئېغىــر كېلىــپ ۋەزىپىنــى     ھهققىــدە، دەســلهپ بارغان

ھهممه نهرسىلهر ھهققىـدە سۆزلىـشىپ كـۈننى      ... رەلمهي قىینالغانىدى، پۈتتۈ
  . كهچ قىلدى

كهچكه یېقىن ئۇالرنىڭ ئهتراپىدا بىر گۇمانلىق ئادەم ئایلىنىپ قالدى،        
ئـۇ  . ئۆزى كېلىشكهن یىگىت بولۇپ، یېڭى بایالردەك راۋىرۇس كىیىنگهنىـدى  
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گىپى باردەك، .  راپ قویاتتى پات دەرەخلىك ئىچىدە یامپاشالپ یاتقانالرغا قاـپات 
 یـۇ، یهنه چـۆرگىلهپ نېـرى        -ھېلىال ئۇالرنىڭ ئالـدىغا بارىدىغانـدەك قىالتتـى       

یامپاشـالپ یاتقــان دەرتمهنـلهر ئۇنىـڭ بىركىمنـى ئىــزدەپ     . كېتىـپ قـاالتتى  
یۈرگهنلىرىنى قىیاس قىلغان بولسىمۇ، بىرىنچى بولۇپ گهپ سوراپ بېقىشقا 

  . ئېغىرلىق قىلدى
یوغان گهۋدىلىك . اللىقاچان ئىشتىن چۈشۈپ كهتكهنىدىمهھكىمىلهر ئ

  . كىشى ئورنىدىن تۇردى
دېـدى ئـۇ    — ...ۋىـدى ې بۈگۈن بىر تونۇشۇم ئۆیگه كېلىپ كهتكىـن د        —

ئىلگىـرى  .  سىلىمۇ تونۇملىكىن، مهتتۇردى، سـاقچى   —تهقدىردىشىغا قاراپ، 
ى بىزنىڭ ناھىیىدە ئىشلىگهن، خىزمهتدىشىم ئىدى، مهن ھېلىقى كـۈنلهرن        

كۆرۈپ سهھرادا یۈرگهن چاغالردا ۋىالیهتكه یۆتكىلىپ كهپتىكهن، شۇ ئاغىنىمىز 
 ئۇ سهل ئىككىلىنىپ تۇرۇپ یامپاشالپ یاتقـان      ـ...كهچته كېلهرسهن دېۋىدى،  

یۈرمهمال بولمىسا، بىلله بېرىپ    —ھهمراھىغا ئادىمىگهرچىلىك یۈزىسىدىن،  
  . دېدى — ...كېلىلى،
ئـۆزەم پاتمىغـان كاماغـا، غهلـۋىر         « خوش، سىلى بېرىىـپ كهلـسىله،      —

دېگهندەك ئىشنى قىلمایلى، رەخمهت، یاخشى كۆڭۈللىرىگه، » بایالي قوڭامغا 
  . پاتراق كهلسىله پاراڭلىشىپ یاتىمىز

  ...بىر بولسا قونۇپ قاالرمهنمىكىن...  خۇدا بۇیرىسا،—
مىغان لئاال«ئۇ كهتتى، ئۇ كېتىشى بىلهنال ھېلىقى ئالىپته كىیىنگهن، 

ئایلىنىـپ یـۈرگهن كىـشى ئالـدىراپ یامپاشـالپ یاتقـان كىـشىنىڭ        » ەكسـاد 
  . قېشىغا كهلدى

ئۇنىڭ تاۋۇشالرنى —...  رەنجىمىسىله، ئاكا، بىر گهپ سوراي دىۋىدىم  —
  . تهلهپپۇز قىلىشى تازا توغرا ئهمهس ئىدى

ــورىماقچى دەپ    — ــرنېمه س ــان بى ــىلىنى ھهقىچ ــۇ س ــسىال، مهنم  سورى
  . تۇرغانىدىم

  یهردىن كهتكهن كىشى تونۇشلىرى بوالمدۇ؟ ھېلى بۇ —
تۇق، خۇدا تهقدىرىمىزنى ئوخشاش قىلغانىكهن،     ی ئىلگىرى تونۇشما  —
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  مۇشۇ یهردە سۆرىلىپ یۈرگهن جهریاندا تونىشىپ قالدۇق، قانداق دەیال؟
   ئۇ كىشىنىڭ ئىسمى ئابلهي ئهمهستۇر؟—
  .  شۇنداق، شۇنداق دېگهنىدى—
   ئىلگىرى ساقچى بولغانمىكهن؟—
  ...سىلى؟! ھه، ھه، شۇنداق  —
   ئۇ قایاققا ماڭدى؟ بىلهمال؟—
  . مهتتۇردى دېگهندەك قىلىدىغۇ دەیمهن... ئۇ بىر دوستىنىڭكىگه —
یوچـۇن   —خهیر، سىلىنى ماالل قىلدىم،  ! مهتتۇردى!  شۇ، ئهمسه شۇ   —

  . كىشى ئالدىراپ كېتىپ قالدى
  

**************  
  

ىدە تهقدىرداشـالر ئۇچرىــشىپ  ئهتىـسى قـاق ســهھهردىال كارىـدۇر ئىــشك   
  . قالدى

بۈگـۈن   —دېدى ئابلهي ئهیىپكـاردەك،  —  ئاخشام كېلهلمهي قالدىم،   —
  . نهدىن بولسا باشلىق بىلهن كۆرىشىمهن دەپ، سهھهر كېلىۋاتىمهن

 تاماكا چېكهمال؟ ئاخشام ھېلىقى ئهگىپ یۈرگهن بایۋەچچه سـىلىنى      —
  سورىغانىدى ئۇچراشتىلىمۇ؟ 

ــس — ــاق، ئىــشى بول ــاقۇل ئهمــسه  ی ــزلهر، م ــ ...ا یهنه ئى ــزلىگهن  ـ ــۇ ئى ئ
تهقدىردىـشىنىڭ سـۆزى    . ئادەمنىڭ كىملىكىگه ئېرەن قىلمىغان بولىۋالدى    

ئۇنىـڭ خىیالىغـا ئاخـشام مهتتـۇردى دېـگهن گهپلهرنـى كهلتـۈرۈپ، كــۆڭلىنى        
زىر ئىدارە باشلىقى بولۇپ ائۆمهر ھ«پاراكهندە قىلىپ قویدى، مهتتۇردى ئۇنىڭغا 

ڭ ئىشىڭنىڭ ئاقلىنىـپ چىققىنـى ئۇنىـڭ ئىنـاۋىتى ئورنىغـا             سېنى. قالدى
شۇڭا ئـۇ قارشـى ھهرىـكهت قىلماسـلىقى مـۇمكىن، ئهمهس           . بېرىپ تاقىلىدۇ 
نىڭ ئىـشىڭ كاشـال، ئـاغىنه، مېنىـڭ ھـېچ كـۆزۈم یهتـمهي               ېئىشقىلىپ سـ  

دېگهنــدەك » ...ھهرھالــدا ئــانچه بهك داۋراڭ قىلمــاي یــول ماڭارســهن ... تۇرىــدۇ،
  .انىدىگهپلهرنى قىلغ
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ئۇالر شـۇ تهقلىـدته خادىمالرنىـڭ ئىـشقا چۈشۈشـىنى كـۈتتى خـادىمالر           
 ئېچىشى بىلهنال گۈلدۈرلىشىپ ئارقىدىنال كىرىشتى، ئابلهي نىئىشخانىلىرى

باشلىقىنىڭ ئىشخانىسىغا، ھهمراھى ئىـش بىجىرگـۈچىلهر ئالـدىغا كىرىـپ         
یغــۇ ئابلهینىــڭ كــۆڭلىگه بىــر خىــل دەرمــاننى سۇسالشــتۇرغۇچى تۇ. كهتتــى

نىھایهت باشلىق ئىشخانىسىغا بىرال ۋاقىتتا بىر توپ . چاڭگال سېلىۋالغانىدى
  . شۇڭالشقا ئابلهي ئۈچۈن قوالي پۇرسهت كهلدى. ئادەم كىرىۋالمایتتى

باشلىق سـاپانى كۆرسـىتىپ قویـۇپ، ئـۆزى شـىرەنى       — ئولتۇرسىال، —
. زا قىلـدى سۈرتۈش، ئالال نېمىنى ئاختۇرۇش بىلهن بولـۇپ، ئـۇنى تـازىمۇ تهقهز    

ئاندىن بىر تال سۈزگۈچلۈك تاماكىنى ئاغزىغا قىستۇرۇپ تۇتاشتۇرىۋالغاندىن        
كېـیىن، ئالـدىرىماي جایىغـا كېلىــپ جایالشـتى ۋە ئـۆز دەۋاگىـرىگه بۇرۇلــۇپ       

  سىلىنىڭ ئىسىملىرى نېمه ئىدى؟ —قارىدى،
  . ئىسمىم ئابلهي—
  ؟ خوش، نېمه ئىش بىلهن كهلدىله... ئابلهي، ئابلهي...  ھه، —
 ھېلىقـى، شــۇ، خهقنىڭكىـدەك، مېنىڭمــۇ شـۇ، بىــر داۋا ئىـشىم بــار     —
نېمىال دېگهن بىلهن ئۇ ئاساسى . ئابلهي ھه دېگهندە مهڭدەپ كهتتى    —ئىدى،

جهھهتتىن سهھرالىققا ئایلىنىپ بولغان، ۋۇجۇدىدا ھۆكۈمهت مهھكىمىلىرىدە 
 شـۇ ئىـش   ! دە-شـۇ نـاھهت دىلـو      —قورۇنىدىغان ئالهمهتلهر پهیـدا بولغانىـدى،     

  ...بىلهن
   ھه، قانداق دەۋا دېدىله؟—
مهن ئىلگىرى ج خ ئىدارىـسىنىڭ رازۋىتكـا بۆلىمىـدە          ...  ناھهق دىلو  —

ئىـــشلهیتتىم، ھه، ئهلـــۋەتته ۋىالیهتـــته ئهمهس، ناھىیىـــدە، ناھىیىلىـــك ج خ 
ــسىنىڭ ــپ، ئالــدىرىماي سۆزلهشــكه      ـــ...ئىدارى ــابلهي ســهل ئــۆزىگه كېلى  ئ

كهلمىــگهن «شــۇ ... زۋىــدچىك ئىــدىم، كېــیىنیامــان ئهمهس را —باشــلىدى،
  ...دېگهندەك ئاق یهردىن باالغا ئۇچراپ» سودىگهرچىلىك

  خاتالىشىپ قالغانمىدىله؟ نېمه بولغان؟ —
ــت   — ــدى، ھای ــم ئاقمى ــتى، داۋایى ــشقىلىپ خاتاالشتۇرۇش ــت - ئى  ھۇی

دېگۈچه ئۈچ یىللىق كهستى، ئائىلهمنى یىراق بىر یېزىغا تارقاقالشتۇرىۋەتتى، 
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رمىــدىن چىقىــپ شــۇ یېزىغــا بــاردىم، یهتــته یىلــدىن بېــرى شــۇ یهردە         تۈ
ئىشلهۋاتىمهن، ئىـش دېـسه ئىـشخانىدا ئولتۇرىـدىغان ئىـش دەپ قالمىـسىال،            

  !...كهتمهن چاپتىم، تۈگىمهس ھاشار
   نېمه گۇناھىڭ بار دېگهنىدى؟—
ــاھهقنى ھهق   — ــاھىم بــوالتتى، شــۇ، خاتــانى توغرىلىغــان، ن  نــېمه گۇن

ئادەمنىـڭ بىھـۇدە ئۆلـۈپ كېتىـشنىڭ ئالـدىنى ئېلىـپ، ئۆلـۈم            قىلغان، بىر   
ئۇالرنىڭ ماڭا !  جازاسى ئىجرا قىلىنىۋاتقان جایىدىن قۇتقۇزۇۋالغان گۇناھىم بار

خهلــق ســودىنىڭ ئىنــاۋىتىگه تهســىر یهتكــۈزدى، قانۇنــسىز ھالــدا «ئـارتقىنى  
لىپ دېگهندەك شۇ، ئىـشقى   » ... جىنایهتچىنى ئېلىپ قاچتى  ... ماشىنا بۇالپ، 

  !تاغاردا بىر
باشلىق ئۇنىڭ سۆزلىرىگه قىزىقىپ قالدى، چۈنكى بـۇ سـۆزلهر تولىمـۇ       

  .  قارشى، غهلىتىدەك قىالتتى–قارىمۇ 
 نېمه؟ نېمه؟ نېمىلهرنى دەۋاتىال؟ تهپسىلىراق سۆزلهپ باقسىلىچۇ؟        —

 باشلىق دەرھال یانچۇقىنى كوچىالپ ئىلتىپات كۆرسىتىپ —نېمه گهپ بۇ؟ 
  . ال سىگارت تۇتتىئابلهیگه بىر ت

 دە،  -ئابلهي سىگارتنى تۇتاشـتۇرۇۋېلىپ، ھۇزۇرۇلىنىـپ بىـر تارتىۋالـدى         
  : گهپ باشلىدى

  : بۇ مۇنداق گهپ—
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   جىددى تېلىفون.بىرىنچى باب
  

مهلۇم ناھىیىلىك ج خ ئىدارىسىنىڭ دىژۇرنى بۆلۈمىدە بىر مۇنچه یـاش           
 خىزمهت ۋاقتىدا بۇ ئۇالرنىڭ. ساقچىالر قۇرۇق پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرىشاتتى

ئـۇالر ۋەزىپىلىرىنـى    . تهقلىدته ئولتۇرۇشلىرى ئادەتكه ئایلىنىـپ كهتكهنىـدى      
 دە، پاراڭ ئۈچـۈن  ـقىلىشاتتى  » تهپمه ھاالل« تىنهپ، قول ئۇچىدىال ـئالدىراپ 

  . ۋاقىت ئاشۇراتتى
ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كهلگىنىگه بىـر یېـرىم یىلـچه بولـۇپ قالغـان ئـابلهي           

ھـاردۇقى چىقمایۋاتقانـدەك    .  خۇمـارلىق ئىچىـدە یاشـایتتى      ئاللىقانداق روھـى  
ئۇنىـڭ بهیـگه مهیدانىـدا راسـا چېپىـپ چهۋانـدازلىق       .  ئېغىر تىنـاتتى ـئېغىر  

 یۇ، ئهمما ئۆزى تار قهپهزگه ئوخـشاش مۇھىتتـا   ـدى  ىماھارىتى كۆرسهتكۈسى بار
ــۇراتتى  ــدە ت ــىقىلىش ئىچى ــۈل    . س ــاي كۆڭ ــادىن چىقم ــۇ پۇخ ــقىمۇ ئ شۇڭالش

  .چاال قىلىۋاتقان ئادەمدەك ھامان كهڭلىكلهرگه تهلپۈنۈپ تۇراتتىخاھىشى 
 چــۇرۇڭ ئىچىـدە قــارت  ـئـۇ شـۇ تــاپ بىكـارچىالر توپىــدا ئۇالرنىـڭ ۋاراڭ       

بهزىلهر ئورۇندۇق یېتىـشمىگهنلىكتىن   . ئوینىشىغا قاراپ، بۇلۇڭدا ئولتۇراتتى   
 اچقا، ئــابلهیگهقشـىرەنىڭ ئۈســتىگه چىقىۋېلىــپ، قىستىلىــشىپ ئولتۇرۇشــ 

ــایتتى    ــانالرنى كۆرگىلىمــۇ بولم ــدا ئولتۇرغ . ئوخــشاش ھهم پهســته، ھهم بۇلۇڭ
ــابلهي جهینىكىنــى شــىرەگه تایىنىۋېلىــپ، ئالقىنىــدا چېكىــسىنى تۇتــۇپ    ئ

ئــۇ چــاغالردا ئــۇ ئهال ئوقۇغــان، . ئولتــۇرۇپ، مهكــتهپ ھایــاتىنى ئــویالپ كهتتــى
ىقىشنى  بولۇپ چ  ①ئۇ ئۇیغۇرالرنىڭ ھولمېسى    . غایىسى ئۇلۇغ یىگىت ئىدى   

گهپنـى بهك یوغـان قىلىۋەتتىـڭ،    «بهزى ساۋاقداشلىرى ئۇنى . خىیال قىالتتى 
مارشـال  «دېیىـشكىنىدە، ئـۇ ناپالىئوننىـڭ      » نىسى پوچىلىـق بـوالرمىكىن    بۇ

                                            
رازۋېـدكا  « ئهنگىلىیه یازغۇچىـسى كونـان دویىلنىـڭ قهلىمـى ئاسـتىدا یارىتىلغـان       -ھولمېس  ①

   ئاپتۇر-، »پىرى
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دېـگهن سـۆزى   »  یاخشى ئهسـكهر ئهمهس —بولۇشىنى ئویلىمایدىغان ئهسكهر    
ك نىــشان بىــر جهڭچىــدە مارشــال بولۇشــتهك بۈیــۈ . بىــلهن رەددىــیه بېرەتتــى 

ــشاننىڭ       ــدۇ، نى ــشىپ جهڭ قىلى ــلهن تىرى ــى بى ــان جهھل ــۇ ج ــدىال ئ بولغان
یۈكسهكلىكى كىـشىدە تىرىـشچانلىق، سـهۋر ۋە چىـدام پهیـدا قىلىـدۇ، ئالغـا               

  ....ئىنتىلدۈرىدۇ
ئۇ خىزمهتكه چىققـان ھامـانال ئۆزىنىـڭ غـایىلىرىنى ئىـشقا ئاشۇرۇشـقا        

كىشىلهر شوئارنى كـۆپ    قابىلىیهتسىز  . ئىمكانىیهت ئازلىقىنى ھىس قىلدى   
 ئىش كهلمهیدىغان بۇنداق يتوۋالپ باشلىق بولىۋېلىشقان، قولىدىن ھهقىقى

خۇددى . كىشىلهر باشقىالرنىڭ مۇۋەپپىقىیهت قازىنىشىغا یول قویۇشمایتتى     
ئهقلى ۋە كۈچى بىلهن شهھهر بىنا قىلغـانالر شـهھهر پۈتكهنـدە پـۇخرا بولـۇپ،              

لېنتا ) ھاكىم بولۇپ ( ىڭ تۆرىگه چىقىپ    ئاغزىدا شهھهر سالىدىغانالر شهھهرن   
قانۇن ئىجرا قىلىدىغان بۇ ئورۇندا . كهسكهندەك، بۇ یهردىمۇ ئهنه شۇنداق ئىدى

ــدى  ــدىنمۇ ئېغىرىـ ــسىزلىق جهمئىیهتتىكىـ ــڭ  . قانۇنـ ــۇددى كارىۋانالرنىـ خـ
ئادىتىدىكىگه ئوخشاش بۇ یهردىمۇ یۈكنىـڭ ئېغىرىنـى كۆتىرىـدىغان قـاۋۇل             

بۇنـداق  . ان ئىشهكلهرنىڭ قۇیرىقىغا چېتىپ قویۇالتتىتۆگىلهر پاكار ۋە نىمج  
ـــ مۇرەككهپ دىلوالرنى یهشسىمۇ   مۇھىتتا ئۇ ئهگهر بىرەر یېڭىلىق یاراتسىمۇ     

  . نىمجان جانۋارغا مهنسۇپ بوالتتى» یول باشلىغۇچى«شهرەپ 
ئـۇ بىـر قــانچه دىلـونى پـاش قىلىــشقا     . ئهمهلىیهتتىمـۇ شـۇنداق بولــدى  

كونـا رازۋىــدچىكالرغا  » تهجرىبىلىـك «یــاكى » هدەمپىـشق «قاتناشـتى لـېكىن   
لهرنىـڭ ئاڭـسىز ۋە نـادانلىقى،       » تهجرىبىلىـك «. یاردەمچى بولـۇپ ئىـشلىدى    

قوپــال ۋە بولۇمــسىزلىقى تــۈپهیلى، ئــۆزى قــول ســېلىپ ئىــشلهشكه مهجبــۇر  
  . ئۇنىڭغا تهگمىدى» ھهشقاللىسى«ئاخىرىدا بۇنىڭ ... بولغان

قارت .  ابلهینىڭ خىیالىنى بۆلىۋەتتىتېلىفوننىڭ قاتتىق جىرىڭلىشى ئ
ــكه      ــاراتى تهرەپ ــون ئاپپ ــك تېلىف ــېلىۋاتقانالرمۇ ئىتتى ــاراڭ س ــانالر، پ ئویناۋاتق

  . قاراشتى
  ...ئهجهب چۆچۈپ كهتتىما، قۇالققا مۇشت ئۇرغاندەكال!...  ئاناڭنى—
  .  دېمىسهم بىر یهردە بىر ئىش بولدىـدېسهم  —
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» ھه، ھه«ۇپكىنى قۇلىقىغا تۇتۇپ تېلىفونغا یېقىن ئولتۇرغان بىرى تىر
  . دەۋاتقاندا باشقىالر شاۋقۇن بىلهن ئۆز پهرەزلىرىنى سۆزلىشىۋەردى

  ... خۇشیاقمىغاندا بۇ نهدىن كهلگهن تېلىفون بولدى، دەڭال—
  . نېمه دەیدۇ؟ دېمهمسهن—
 تېلىفـوننى  — توختا، ھه، ھه، ماقۇل، مهن بۆلۈم باشلىقىغا ئېیتـاي،       —

ــالغۇچى تىرۇپكىنــى  ــكه   ئ ــۇردى ۋە ئىــشىك تهرەپ قویــۇپ دەرھــال ئورنىــدىن ت
تالتىرەك یېزىسىدىن كهپتـۇ، بىـر      !  قاتىللىق دىلوسى  ، دىلو —كېتىۋىتىپ،

  .  ئۇ چىقىپ كهتتى—!... ئایالنى ئۆلتۈرۈپ چوڭ یولغا تاشالپ قویۇشۇپتۇ
ئهمدى قارتمۇ، پاراڭمۇ توختىدى، ئۇالر بۆلـۈم باشـلىقى ھـېلىال كىرىـپ           

رۇیدۇ دەپ ئویالپ، مۇشۇ ھهقته غۇلغۇال قىلىشىپ، كۈتـۈپ   كېلىپ ئىشقا بۇی  
  .ئولتۇرىشاتتى

ئابلهي ھامان رومانتىك خىیالالرغا بېرىلىپ، ئـۆزىنى شـېرىن ئـویلىرى      
بىـــلهن بهزلهشـــكه ئادەتلىنىـــپ قالغاچقـــا، بـــۇ خهۋەر ئۇنىڭـــدا یهنه خىیـــالى  

  . كارتىنىالرنىڭ باشلىنىشىغا سهۋەبچى بولدى
 مهن دېگهنلهرمـۇ پـاش   ـىتى مۇرەككهپ بولۇپ، مهن  ئهگهر بۇ دىلو ناھای«

ئهنه شـۇ چاغــدا ئــۆمهردەك  ... قىاللمىـسا، ئــاخىر ئـۆزەم پــاش قىلىـپ چىقــسام   
باشلىق دېگهن پـوق قوسـاقمۇ   ... نېمىلهرنىڭ ئىچى ئېچىشىپ كېتهرمىدى؟ 

ھه دېـسه ئىنقىالبـى   . دەیدىغان بـوالر ئىـدى  » ۋاي ئابلهي«شۇنىڭدىن كېیىن   
، یاكى، تهركىۋى ساغالم، ئىدىیىـسى قىزىـل، پـارتىیه ئـۆزى            پىشقهدەم یولداش 

تهربىیىلىگهن ئىنقىالبى یولداشالر باشالمچىلىق، ئاۋانگارتلىق رولىنى جارى 
ۋاھاكــازا دەپ، ھهمــمه ئىــشتا ئاغزىــدا شــهھهر ئالىــدىغانالرنى » ...قىلدۇرىــشى،

ــادىتىنى تاشــالرمىدى؟ ھهي، خــۇدا كــونىالر    ــدىغان ئ  ئىــشنىڭ بېــشىغا قویى
ــۆرگهنچىلىكال،      ــسهكمۇ ســهن ك ــار دې ــوق، ب ــادالهت ی ــادا ئ ــۇ دۇنی ــدىكهن، ب دەی
شۇڭالشقا خۇدا باقى دۇنیادا جهننهت بىلهن دوزاقنى تهییـارالپ قویغـان، چاغـدا         

راسـت، دېگهنـدەك، قاچـان    ... »ئادىللىق بولسا ئۇنىڭ ھاجىتى بولماس ئىـدى  
ىي ئىقتىـدارىغا  ئادەمنىڭ مهنىۋى قىممىتىگه قاراپ مۇئامىله قىلىش، كهسپ   

  »...قاراپ ئىشقا قویۇش بولىدىغاندۇ؟
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ئابلهي ئۆزى ئۇچرىغـان نـاھهقچىلىكلهر، باشـلىقالرنىڭ خۇشـامهت تامـا        
قىلىشى، ئـۇنى بىجـا كهلتـۈرمىگهنلهرنى بىـر ئامـال قىلىـپ چېقىۋېلىـشقا،               

شۇ چاغدا، تېلىفون . پۇتالشقا تىرىشىشلىرى كۆز ئالدىدىن ئۆتۈشكه باشلىدى
لـۈم باشـلىقىغا یهتكۈزۈشـكه چىقىـپ كهتـكهن سـاقچى قایتىـپ         خهۋىرىنى بۆ 

  . كىردى
   ئېیتتىڭمۇ؟ ئۇالر كىمنى ئهۋەتكۈدەك؟—
 كىمنى ئهۋەتىش تېخى ئهتتىگهنكى گهپ، ھازىر ئۇالر جىددى یىغىن —

چاقىرىش ئالدىدا تۇرىدۇ، ئىدارە باشلىقى بۆلۈم باشـلىقلىرىنى یىغىـپ ئـاۋال     
 قانداق قىلىمىز دېگهندەك ئىشالر ھهققىـدە       یاچایكا یىغىنى، ئاندىن دىلونى   
  .یهنه بىر نېمه یىغىنى ئاچقۇدەك

  .  قېنى ئهمسه، بىز قارنىمىزنى ئویناۋەرسهكمۇ بولغىدەك —
 راست، ئـۇالر یىغىنىنـى بىـر كۈنـسىز تۈگهتمهیـدۇ، ئهمـدى تامـامهن            —

  . خاتىرىجهم بولۇشقا بولىدۇ
ئۇالر یىغىننـى   —ىپ، راست، دەپ ئویلىدى ئابلهي یهنه خىیالغا پېت     —

بىر باشلىۋالدىمۇ، بولدى، ئادەتكه ئایلىنىپ كهتكهن، گېزىتلهرنىڭ بىرىنچى        
الردىكـى سـۆزلهرگه ئوخـشاش، بىـر        » مـۇھىم ماقـاله   «بهتلىرىگه بېرىلىدىغان   

  »...ىدۇشتهرتىپته تىزىۋېلىنغان سىیاسى گهپلهرنى بىلجىرلى
 بولۇشــى  مېــنىڭچه، بــۇ ســىنىپى كۆرەشــنىڭ بىــر خىــل ئىپادىــسى—
 دەیتتـى بىــرى گویــا بىـر پهیالســوپتهك، یېڭـى بىــر نهزەرىیىنــى    ـــ ...مـۇمكىن 

 پهن ساھهسىدە بىر كهشپىیات یارىتىپ ـئوتتۇرىغا قویىۋاتقاندەك یاكى ئىلىم 
ئىالن قىلىۋاتقاندەك كىبىرلىنىپ، ئهمهلىیهتته بولسا بۇ سـۆزلهر ئاللىقاچـان      

مۇ قالمىغان كونا موقـام  رىدە تهسكۈچىنى یوقاتقان، توال تهكرارالش نهتىجىسى    
  . ئىدى

ــۇق — ــز ئورۇنلـ ــوغرا، پىكرىڭىـ ــى  !  تـ ــنىڭ یېڭـ ــىنىپى كۈرەشـ ــۇ سـ بـ
  ...یۈزلىنىشى

ــى  — ــدۈرۈپ، ئىچكــ ــل ھهرىكهتلهنــ ــاممىنى دادىــ ــز ئــ ــقى - بىــ  تاشــ
ــا   ــسۇرالرنىڭ، كون ــات ئۇن ــدۇرمىچىالرنىڭ، ســىنىپى ی ــازىیه  -ئاغ  یېڭــى بۇرژۇئ
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  ...لىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىپبۇزغۇنچىلىق ھهرىكهت... داشقاللىرىنىڭ 
  ...قهتئى نىیهتكه كېلىپ قۇربان بېرىشتىن قورقماي—
باشـلىق گویـا   .  دەیتتـى — ھه، قېنى یولداشالر، ئىپـادە بىلـدۈرەیلى،   —

 ھهربىـر یولـداش ئىپـادە     —ئىنتایىن مۇھىم بىر یىغىن ئۈستىدە تۇرغاندەك،  
  بىلدۈرۈپ باقسۇن، قانداق قىلىمىز؟

ان تهكرارلىنىپ تۇرغـان، سـىلىقدىنىپ كهتـكهن        بۇ ئىپادىلهرمۇ ھهرقاچ  
كىتابى سۆزلهرىدى، ئهلۋەتته نىھایهت بۇ رەسمىیهتلهر تولۇق ئادا قىلىنمىغىچه 

بۇ قۇرۇق گهپلهر تولۇق . گویا ئىشقا كىرىشكىلى بولمایدىغاندەك قىلىشاتتى 
كىمنى  « —بىر كۈننى ئىگىلىگهندىن كېیىنال سهل ئهمهلىیرەك مهسىلىگه،

مۇ نۇرغـۇن   » ئهمهلىي ماددا «ئهمما بۇ   .  كېلىشهتتى —كه  » ېرەك؟ئهۋەتىش ك 
لهر بىلهن بېیىتىلىپ، یهتكـۈچه الۋزىالشـتۇرۇلۇپ، ئهڭ   » ئىنقىالبى نهزەرىیه «

  . ئاخىرىدا قارار چىقىرىالتتى
  ... ئابلهي بېرىپ كهلسۇنمىكىن،—
 مېنىڭچه، ئابلهینىڭ كهسپى بىلىمى مول بولغىنى بىلهن سىنىپى —

ــا ڭلىقلىقى یوقــــــۇرى ئهمهس، ئۇنىــــــڭ تېنىــــــدىن ئــــــاق  كــــــۈرەش ئــــ
  ...ئىقتىساسلىقالرنىڭ بىر خىل پۇرىقى كېلهمدۇ قانداق؟

 توغرا، مهن بۇ پىكـرىگه قوشـۇلىمهن، مېـنىڭچه ئۆمهرنىـڭ بـارغىنى              —
یاخشىراق، نېمىشقا دېگهندە ئۇنىڭ مهیدانى ئېنىق، كۆزى روشـهن، تهركىـۋى      

ــ ...ســـاغالم، ــارتۇقچ ــ ــۇنچه ئـ ــر مـ ــىتىلهتتى، ئۇنىـــڭ بىـ  —ىلىقلىرى كۆرسـ
شۇڭالشقىمۇ مۇشۇنداق بىر یولداش مهسئۇل بولسا بۇ ئىش تېخىمـۇ یاخـشى          

  ...بىر تهرەپ بولمامدۇ، بولمىسا ئابلهي ئۇنىڭغا یاردەملهشسۇن
ئــابلهي یىغىنالرنىــڭ ئهنه شــۇنداق تهرتىــپال ئېچىلىــپ، ئهنه شــۇنداق  

ىغىنالردىن شۇنچىلىك ئۇ بۇنداق ی. ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى
بىزار ئىـدىكى، كـۈن بـویى ھهجىـۋى قىلىـپ، خهلقـى ئـالهم ئالدىـدا شـاڭخوغا             

بىـراق، چىـدىماي نـېمه    . قالدۇرغۇسى، مهسـخىرىگه كۆمۈۋەتكۈسـى كېلهتتـى      
  ئامال؟ 

ــشىۋاتقاندەك      ــۇ قاتنى ــسىگه ئۆزىم ــقىالرنىڭ مۇزاكىرى ــدا باش ــۇ خىیال ئ
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قاچـان تـۈگهپ، نهق مهیـدانغا      یىغىننىـڭ   . ھهممىنى كۆز ئالدىدىن ئۆتكۈزدى   
چـۈنكى بۇنـداق   . قاچان یولغـا چىقىـش مۇمكىنلىكىنىمـۇ تهخمىـن قىلـدى        

تهخمىـن قىلىـش، ئهقلىــي یهكـۈن چىقىـرىش بىــر رازۋىـدچىكىنىڭ تهبىئــى      
  .خۇسۇسىیىتى، كهسپى ئادىتى ئىدى، ئهلۋەتته

كهچقــۇرۇن باشــلىقالر یىغىنــدىن چىقىــپ، نــۆۋەتچىلهر ئىشخانىــسىغا  
  . مىنىڭ باشلىقى كىرىپ كهلدىرازۋىد بۆلۈ
 پاش قىلىـشقا مهسـئۇل      نىسهن ھېلىقى قاتىللىق دىلوسى   !  ئۆمهر —

  . قىلىندىڭ، ئابلهي ساڭا یاردەملىشىدۇ
   قاچان ماڭىمىز؟ —
  ! ئىشقىلىپ ئهتىگىچه یېتىپ بارساڭال بولىدۇ، بۇنى ئۆزەڭ بهلگىله—

ــۆگىنى ئىــشهكنىڭ قۇیرىقىغــا چېتىــپ قویۇپتــۇ «ئــابلهي یهنه   دەپ »ت
ئاغرىنغان بولسىمۇ، قۇرۇق پاراڭ سالىدىغان ئىشخانىدىن كائىناتنىڭ قوینى 

 ئۇنىڭ ھهقىقى خىزمهت ئورنى بولغان جهمىیهت یاخشىراق بولغاچقا، بىر   —
  . تهرىپىدە خۇشالمۇ بولدى

ــشى     ــدىكى دوســتى ۋە ساۋاقدى ــان تېخنىكــا بۆلۈم ــشىدا تۇرغ ئۇنىــڭ قې
ندەك ئۇنى ئاستا نوقىدى ۋە ئۆمهرنى مهتتۇردى ئۇنىڭ كۆڭلىدىكىنى چۈشهنگه

ئىككىسى ھامان غۇملىرىنى . زاڭلىق قىلغاندەك ئاغزىنى پۈرۈشتۈرۈپ قویدى
  .  بىرىنى ئوبدان چۈشىنهتتىـئورتاقلىشىپ تۇرغاچقا بىر 

ــۆمهر      ــراق ئ ــدى، بى ــار ئى ــاپتىال مېڭىــپ كهتكۈســى ب ئابلهینىــڭ شــۇ ت
  : سائىتىگه قاراپ قویۇپ

یاقمایـدۇ، ئهمــدى بىـراقال ئهته مــاڭغىنىمىز    بـۇ چـاغ بولغانــدا ئىـش    —
  .دېدى كۆرەڭلىك بىلهن —یاخشىراق، ئهته سهھهردىرەك كېلهرسهن،

بىـراق ئۇیاخـشى ئوقۇمىغاچقـا    . ئۆمهر ئابلهي بىلهن تهڭتـۈش كېلهتتـى      
تولۇقسىزدىنال چىقىپ كېتىپ جهمئىیهتته یۈرگهن ۋە كېیىن دادىسىنىڭ یۈز 

شۇڭالشـقىمۇ ئۇنىـڭ خىـزمهت      . شقانىدىخاتىرىسى بىلهن خىزمهتكه ئورۇنال   
، ئىككىنچى ئهۋالد »تهجرىبىسى مولراق «، ئۇزۇنراقڭكىدىنسىتاژى ئابلهینى 

  .  مىجهزى بولسا ئالدىراڭغۇراق ئىدى،لهردىن» پىشقهدەم«
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ئـابلهي ئهتىـسى سـهھهردىال ئىـدارىغا كهلگهنىـدى، بىـراق ئـۇنى ســهھهر        
ئـابلهي  . هت كېـیىن كهلـدى  كېلىشكه تاپىلىغان ئـۆمهر ئـۆزى سـاق بىـر سـائ         

بارلىق جىمخۇر، ئىچى كۈچلۈك ئادەملهرگه خاس ئېغىرلىق بىلهن ئۇنىڭ بـۇ       
  . قېلىقىنى یۈزىگه سالماي، ئىچىگه سىڭىرىۋەتتى

دېدى   —دەپ ئهمدى كېلىشىم،  بهرىبىر شوپۇرنى ساقالیدىغان گهپ،—
 پایدىسى هندە كهلگهننىڭمانا تېخى كهلمهپتۇ، ئهتتىگ —ئۆمهر ئۆزىنى ئاقالپ،

  !دە- یوق ئىدى
 دېـدى ئۇالرنىـڭ   — ھوي، سىلهر نېمه بۇ یهردە لهلهڭلهپ یۈرىـسىلهر؟     —

  تېخى نهق مهیدانغا ماڭمىدىڭالرمۇ؟  —خىزمهتداشلىرىدىن بىرى،
 — ماشىنىنىڭ شوپۇرى كۆرۈنمهیدىغۇ؟ شۇنى ساقالپ تۇرۇپ قالدۇق،—

  . دېدى ئۆمهر باشلىقالردەك یوغانچىلىق بىلهن
 ئىدارە باشلىقىنىڭ ئایالىنى ئاپىسىنىڭ ئۆیىگه ئاپىرىـپ     ئۇ دېگهن  —

قویغىلى كهتمىدىمۇ؟ ساقلىغىنىڭالر بىكار، كهچكىگه ئـاران كېلىـدۇ، كىـرا           
  . ماشىنىسىدا بېرىڭالر

. ئابلهینىڭ زەردىـسىنى قاینىتىـدىغان ئىـشالرنىڭ بىـرى مۇشـۇ ئىـدى            
، قاینـاپ   بىراق ئۇ چىرایىنى پۈرۈشتۈرۈپ، چىشىنى چىـڭ چىـشلهپ قویـدىیۇ          

  لىقباشلىق»  بىراق، ماشىنا بىلهن بېرىپ ئىناۋەت قازىنالماسلىق. كهتمىدى
 شـوپۇرنى بىــر مـۇنچه سـۆكۈپ، بىـزگه دەپ قویمــاپتۇ     ،شـهنىگه تهگـكهن ئـۆمهر   

  . ەن قویمىدىۋدېگهندەك ئاغرىندى، ئهمما ئىدارە باشلىقىغا ئى
نـدىال    قانداق قىلـدۇق ئهمـدى؟ تـازا نهس باسـتىغۇ بىزنـى، ئهتتىگه      —

  . دېدى ئۆمهر—... كېلىشمىدى بۇ ئىش، ئاخىرى نېمه بوالركىن
ارایلى  تۇرغاننىڭ پایدىسى یوق، ئهمـدى كىـرا ماشىنىـسى بىـلهن بـ             —

 دېدى ئابلهي — توغرىسىدا یىغىن ئېچىۋاالمتۇق؟یاكى بىزمۇ قانداق قىلىش
  .تهلهتىنى سۈرلۈك قىلىپ، بۇ ئۇنىڭ تۇنجى ئېغىز سۆزى ئىدى
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 نهخ مهیداندىكى  .بئىككىنچى با
  تهكشۈرۈش

  
ئۇالر تـالتېرەك یېزىـسىغا یېتىـپ كهلگهنـدە چـۈش بولـۇپ قالغانىـدى،               
ئــۇالرنى دادۈي رەھبهرلىـــرى قارشــى ئالـــدى، ســېكرىتار یاشـــىنىپ قالغـــان،    
ئهللىكىنچى یىلالردىكى ھهرىكهتلهردە ئاكتىـپ بولـۇپ تونۇلـۇپ شـۇنىڭدىن          

تسىز بـولغىن ئۈچـۈن ئۆسـهلمهي     بېرى كادىر بولۇپ كېلىۋاتقان، لېكىن ساۋا     
زالىمـالر ئۈسـتىدىن    «ئۇنىڭ ئهینى زامانالردىكى    . تۇرۇپ قالغان كىشى ئىدى   

یىغىنلىرىدا چاڭىلداپ سۆزلهپ تۇرىـدىغان ئـاغزى تالغانـدەك،       » دەرت تۆكۈش 
دادۈیجاڭ بولسا ئـۆزىنى ئهمـدىال ئـۆیلىنىش      . ئهمدى سهل جىمغۇر كۆرىنهتتى   
ۇتىــدىغان، شــۇ زاماننىــڭ مودىــسى بولغــان  یېــشىغا یهتــكهن یىگىــتلهردەك ت

 پهشمهت ۋە ھهربىیچه شهپكه كېیىۋالغان، كـۆزلىرى ئوینـاق،   ـھهربىیچه شىم   
  .  یاشالر چامىسىدىكى كىشى ئىدى35

دېــدى ئــابلهي كهســپىي  — بىزنــى نهخ مهیــدانغا باشــالپ بېــرىڭالر،—
   نهخ مهیداننى بۇزىۋەتمىگهنسىلهر؟—قىزغىنلىق بىلهن،

تــى، بىزنىــڭ قىرغاۋۇلــدەك یىگىتلىرىمىــزدىن تــۆتنى   یــاق شــۇ پې—
دېــدى  — دە،-رىىــڭبىڭلساقالشــقا قویغــان، ھېلىقــى شــۇ، ئۆزىمىزنىــڭ مې 

 -ئهمدى چۈشمۇ بولۇپ قالدى، قوسـاقنى ئـاز      —سېكرىتار ئالدىراپ، ھولۇقۇپ،  
پــاز ئهســتهرلىۋېلىپ ئانــدىن ئىــشقا چۈشــمهیلىمۇ؟ مهنغــۇ ســىلهرگه ھهمــرا    

م تازا ساز ئهمهس، ئهمما دادۈیـدىن بىـزلهرگه ۋاكـالىتهن           بواللمایمهن، ساقلىقى 
  . دادۈیجاڭ ئىنىمىز سىلى بىلهن بىلله بولىدۇ

دېدى ئۆمهر قـوللىرىنى ئىـشقىالپ،    — دە،- ھهئه، شۇنداق قىلىمىز   —
تاماخورلۇق بىلهن كۆزلىرىنى پىلـدىرلىتىپ، ئانـدىن خىزمهتدىـشىغا قـاراپ           
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  .دېدى ئىزاھالپ— كېچىكمهیدۇ،—قویۇپ،
ئىــش دېــگهن ئۆلگهنــدە   —دېــدى دادۈیجــاڭ تهســتىقالپ،   — شــۇ،—
  .  ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن ئویۇنپهزلىك چىقىپ تۇراتتى—تۈگهیدۇ،

قارار چىقىرىش ھوقۇقى   . بولغاچقا غىڭ قىاللمىدى  » یاردەمچى«ئابلهي  
ەت كۆرسىتىـشكه تهشـنا بولـۇپ       رشۇنداق بولسىمۇ ئابلهي ماھا   . ئۆمهردە ئىدى 

ماھـــارەت مهیـــدانىغا ئالـــدىراپ تۇرغاچقـــا دادۈیجـــاڭ  كهتـــكهن چهۋانـــدازدەك، 
  :داستىخنىغا ئانچه قىزىقمىدى

 مېنىـــڭ قورســـۇقۇم تـــوقتهك تۇرىـــدۇ، بولمىـــسا مهن نهخ مهیدانـــدا —
سهن بىـر نـېمه یىگـۈڭ     —دېدى ۋە ئۆمهرگه قاراپ، —سىلهرنى ساقالپ تۇراي، 

  .دېدى —بولسا بېرىپ كهل،
ىردەم ئولتۇرۇشۇپ بهرسىلىمۇ  ئىچمهكتىمۇ؟ یۈرسىله، بـ گهپ یېمهك —
  .دېدى دادۈیجاڭ قىزغىنلىق بىلهن ئابلهینى چىڭ تۇتۇپ —بولىدۇ،
 تارلىقى كهلگهن ئۆمهر ئۆزىنىڭ بۇ قاىڭغا كۆرسىتىلىۋاتقان ئىلتىپاتئۇن

ئىكهنلىكىنى تهكىـتلهپ قویۇشـنى، دادۈیجاڭغـا ئـۆز ئـورنىنى           » رەھبهر«یهردە  
  :سهزدۈرۈپ قویۇشنى زۆرۈر تېپىپ

 —لى، بارمىسا بارمىسۇن، بىزنـى نهخ مهیدانـدا كۈتـۈپ تۇرسـۇن،        مهی —
 —شۇنداق قىلىمهن دېسهڭ قارشى ئهمهسـمهن،    —دېدى ئۆزىگه سۈر بېرىپ،   

  .دېدى خىزمهتدىشىغا قاراپ
دادۈیجاڭ بىلله كېلىۋاتقان خهلق ئهسكهرلىرىدىن بىرىگه ئابلهینى نهخ 

  . مهیدانغا باشالپ بېرىشىنى تاپلىدى
مراھى بىلهن بىلله كېتىۋىتىپ، دىلوغـا مۇناسـىۋەتلىك   ئابلهي یاش ھه  

  . پاراڭ باشلىۋەتتى
   ئېرى بار ئایالمۇ؟ ى ئۆلگۈچ—
  . ھهئه، ئېرى بار، ئىككى بالىلىق بولۇشقان—
   ئېرى قانداقراق ئادەم؟—
نى دەمال؟ سهل قاپىقىنىڭ بېزى بار، خۇیى یامانراق » كۆكهمه« زاھىر —

  .ئادەم، تهرسا
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  نىڭ مىجهزى قانداقراق؟  ئایالىچۇ؟ ئۇ—
 شىرىننىسا یېزىمىزدىكى ھهممه ئادەمنىـڭ كـۆزىنى قىزارتىـدىغان      —

! مىــجهزى ئوچــۇق، ئــۆزى ئوڭلــۇق، كاســاپهتنىڭ، ھــوي، ئــاپال . چوكــان ئىــدى
دادۈیجاڭدىن سورىسىال ئۇ . رەھمهتلىكنىڭ ئۆزىمىغۇ توال كېلىشكهن ئایالىدى

ى یىگىت بىر خىل سىرلىق   دېد —چوكاننىڭ تهرىپىنى ئوبدان دەپ بېرىدۇ،    
ئـۇ  . كۈلۈمسىرەش بىـلهن، ئهممـا ئۇنىڭـدىكى سـىرنى ئـابلهیال بـایقىۋاالالیتى       

ئابلهینىڭ یالت ئېتىپ قارىشىدىن ھودۇقۇپ كېتىـپ، ئـۆزىنى ئاقلىمـاقچى            
 دادۈیجاڭ دېـگهن رەھبهرلىـك ئهمهسـمۇ، شـۇڭا بىـز بىلمىـگهن           —بولغاندەك،

  . ىلدى دەپ قوشۇمچه ق— دە،ـتهرەپلهرنى بىلىدۇ
  :ئابلهي سهلدىن كېیىن سورىدى

   ئېرى ئۇنى كۈنلهمتى؟—
ــازا بىلمهیـــمهن، ئىـــشقىلىپ خۇلـــۇم — وشـــنىلىرىنىڭ ق - مهنغـــۇ تـ

ئىلگىرى ئۇنىڭ بىلهن كۆیدۈم، پىشتىم . شىچه كۈنلهیدىغانمۇ ئوخشایدۇېیىد
شــۇنىڭ بىــلهن گېپــى چىقىــپ كۈنلىــدىغۇ . دەپ یــۈرگهن بىرســى بــار ئىــدى

ــۆكه   ــر ك ــمهن، زاھى ــى    دەی ــاپتۇ دېگهنن ــشىپ ق ــلهن قىزىرى ــۇنىڭ بى مىنى ش
ــۈرچى  ئاڭل ــۇ تۆم ــۇ كۆكهمىمــۇ ش ــلهن  - ىغــانتىم، ئ ــسا شــۇنىڭ بى  دە، بولمى

  ....قىزىرىشامدۇ، بوزەكنى بوزەك ئېتىپ، یاماندىن قورقۇپ دېگهندەك
دەپ ئویلىـدى ئـابلهي،   » ...كۈنلىشى كېرەك، شۇنداق بولىشى كېرەك   «

ئۇ نېمه « ز سۆزلىرىنى ئویلىنىپ قالدى، بىراق، ئۇ ھهمراھىنىڭ چۈشىنىكسى
دېگهنلهرنـى  » مـۇ بـارمۇ؟   » نوچى«دېمهكچى؟ كۈنلهشكه تېگىشلىك یهنه بىر      

چـۈنكى بـۇ    . كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى، بىراق ئۇ بـۇ ھهقـته كـوچىالپ سـورىمىدى           
شۇڭا .  دىن قورقىدىغانلىقىنى سهزدۈرۈپ تۇراتتى» نوچى«سۆزلهرنى دېگۈچىمۇ 

  :وئالنى سورىدىئۇ بۇنى قویۇپ باشقا س
   جهسهت بىلهن ئۆینىڭ ئارىلىقى یېقىنمۇ؟ —
ــرچه     — ــك مېتى ــۈز ئهللى ــشقىلىق ی ــدۇ، ئى ــۇ بولمای ــېقىن دېگىلىم ی

  . كېلهرمىكىن
 —ئابلهي سهل ئویلىنىـپ قالـدى، ئانـدىن یهنه،    —...  یىراق ئىكهن  —
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  . دەپ سورىدى—ئۆلگۈچىنىڭ ئىرى تهمبهل، جېنى بار ئادەممۇ؟
  :نلىق بىلهن ساقچىغا قاراپ قویدە ۋەخهلق ئهسكىرى ھهیرا

 ھهئه، ئــۆزى چېلىـــشچى، خېلــى نـــامى بــار چېلىـــشچىدى، ئهممـــا    —
ماس بولـۇپ  ش پېلىش دېگهندەك ئىشالرغا ئارىالـكېیىنكى چاغالردا چېلىش   

  . كهتتى
 ـئابلهي ئهمدى شۈك ماڭدى، ئۇ خىیال سۈرۈپ، خىیالىدا ھالقىالرنى بىر 

اق، ھـازىر زەنجىـر تېخـى تولـۇق بولمىغاچقـا،         بېرىگه تۇتاشتۇرۇپ بـاقتى، بىـر     
ئۇنىـڭ قىلغــۇدەك گېپىمـۇ یــوق   . ھېچنهرسـه ھاســىل قىلغىلـى بولمــایتتى  

بىـراق ئۇنىـڭ ھهمراھـى جىملىقنـى        . سـوئالمۇ تـۈگهپ قالغـان ئىـدى       . ئىدى
  : بۇزدى

پهل قان یۇقى چىقىپ تۇرىدۇ، باشـقا بىـر   - ئایالىنىڭ ئاغزىدىن سهل  —
  ... بىر نېمه باردەكیېرىدە زېدە یوق، ئاغزىدا

  ئاغزىدا بىر نهرسه چىشلهكلىكمۇ؟
ــازا   — ــكه نېمىلىكىنــــى تــ ــلهن بویىلىــــپ كهتكهچــ ــان بىــ  ھهئه، قــ

  ...تهك بىر نېمىغۇ...ئاڭقىرىۋالغىلى بولمایدۇ، ئىشقىلىپ، گۆش
 ئـابلهي جىددىیلىـشىپ كهتتـى، بۇنـداق     ــ ! بارماقنىـڭ ئۇچىمـۇ یـا؟   —

بۇ دېمهك، قاتىلنىڭ بىر بارمىقى . تتىبولغاندا قاتىل ناھایىتى ئاسانال تېپىال
  . چوالق دېگهن سۆز ئىدى

 ئهمهسمۇ، بىـز ئېلىـپ كـۆرۈپ باقمىـدۇق، نهخ     ـ بارماقنىڭ ئۇچىمۇ  —
  .مهیداننى بۇزىۋەتمهیلى دېدۇق

   یهنه باشقا ئاالمهتلهر بارمۇ؟—
  . یوق، بىز بىلمىگهن بولساق ھهربىرلىرى بىلىپ بېقىشاال—
   نېمىنى بىلىشكه بوالمدۇ قانداق؟  ئایاق ئىزلىرىدىن بىر—
 ئایاق ئىزى جىق، قایسى بىرسىنى بىلگىلى بولىـدۇ، ئـۇ یهرمـۇ تـازا        —

ــر یهر  ــدەك بىــ ــۆت كوچىــ ــدىغان یهر  ،تــ ــۈگمهنگه قایرىلىــ ــازلىقتىكى تــ  ســ
ۇڭا ئۇ یهردە ئىز بولغاچمىكىن، یهنه كېلىپ شۇ تهرەپكىمۇ شۇنداق ماڭىدۇ، ش       

  . تهـ دېگهن توال گهپ
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ه قاراپ ئابلهي ئىزدىن ئۈمىد ئـۈزدى، قاتىلنىـڭ جهسـهت            بۇ گهپلهرگ  —
كۆتۈرۈپ ئېلىپ كېلىپ شۇ یهرگه تاشلىغانلىقىنى قىیاس قىلدى، بولمىسا       

ئۇنى خالى جایدا ئۆلتۈرۈپ، مۇشۇ   «. بۇنداق جایدا ئادەم ئۆلتۈرگىلى بولمایتتى    
خـالى  ‹دېمهك، ئـاچقۇچلۇق مهسـىله ئاشـۇ      › ...یهرگه ئېلىپ كېلىپ تاشالپتۇ   

  . دېگهنلهرنى ئویلىدى ئۇ» نى تېپىش› ریه
ــاقالۋاتقان خهلـــق    ــدى، جهســـهت سـ ــدانغا یىتىـــپ كهلـ ئـــۇالر نهق مهیـ

جهسـهت بولـسا    . ئهسكهرلىرى یـول بویىـدىكى دەرەخ سایىـسىدا ئولتۇرىـشاتتى         
كىچىك ھارۋا یـولى بىـلهن چـوڭ یـول كېسىـشكهن جایـدا توپىغـا مىلىنىـپ           

قورساق قىسمى سهل یـانتۇ ھـالهتته،   ئۇنىڭ بېشى ئاسمانغا قارىغان،   . یاتاتتى
ــۇپ، پهركانىــڭ    ــسا تېخىمــۇ یېــنىچه بول ــۇتلىرى بول  پۇتىــدەك ئېچىلىــپ ①پ

جهسهتنىڭ چىرایلىق ئاق یۈزى تېخىمۇ تاتىرىپ سـۇزۇلۇپ كهتـكهن       . تۇراتتى
بولۇپ، قوشۇمىسىنىڭ تۈرۈلگهن ھالىتى، كۆزلىرىنىڭ قورقۇنۇچلۇق پارقىراپ 

بۇ كـۆزلهردە ھایاتىنىـڭ     . ىتى چىقىپ تۇراتتى  تۇرۇشىدىن قاتتىق غهزەپ ئاالم   
. دۈشمهنلىرىگه بولغان غهزەپ بىلهن بىلله یاشاش قىزغىنلىقىمۇ بىلىنهتتى

سۈزۈك لهۋلىرى سهل ئېچىلغان بولۇپ، ئېغىز بوشلۇقىدا قارىداپ كهتكهن قان 
مۇشۇ قان سوۋۇمىغان ۋاقتىدا جاۋغىیىدىن ئازراق ئېقىپ . ئۇیۇمىسى بار ئىدى

ئېچىلىپ تۇرغان ئاغزى ۋە سهدەپتهك . ېیىن قېتىشىپ قالغانىدىچىقىپ، ك
بــۇ . چىـشلىرىنىڭ ئارىـسىدا كىچىككىـنه بىـر نهرسـه چىـشلهكلىك تـۇراتتى       

ــپ        ــى بىلى ــېمه ئىكهنلىكىن ــا ن ــالهتته بولغاچق ــان ھ ــا بویالغ ــىمۇ قانغ نهرس
  . بولمایتتى

ئابلهي جهسهتنىڭ یېتىش ھالهتلىرىنى ئـانچه مـۇھىم ھېـسابلىمىدى،          
ئۇ دەرھـال جهسـهتنىڭ   . كى بۇ قاتىللىق یۈز بهرگهن مهیدان ئهمهس ئىدى       چۈن

ئهگهر ئـۇ مهجبـۇرى ئۆلتـۈرۈلگهن    ... قولىنى تارتىپ، ئىككى ئالقىنىنى ئاچتى   
ئۇنىڭ قولىدا قاتىلدىن قالغان بىر نهرسىلهر . بولسا قارشىلىق قىلغان بولىدۇ

  . دېگهنلهرنى ئویلىدى ئۇ... بولۇشى مۇمكىن
                                            

   ئاپتۇر— سىركول، –پهركا   ①
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ارماقلىرى ئارىسىدا چىمداپ یۇلىۋېلىنغان بىر توپ قىسقا     جهسهتنىڭ ب 
ئابلهي بۇ چاچالرنى قىسقۇچ بىلهن ئېلىپ خاتىرىسى ئارىـسىغا      . چاچ تۇراتتى 

ــالدى ــساننىڭ ئهڭ  . سـ ــۇ یهنه ئىنـ ــئـ ــان  ئـ ــورالى بولغـ ــىلىق قـ اداققى قارشـ
شـۇڭا ئـۇ لوپـا    . تىرناقالرنىڭ بىرنهرسه سۆزلهپ بېرىـدىغانلىقىغا ئىـشىنهتتى      

دەرۋەقه ئـوڭ  . ك بىلهن ھهربىر تىرناققا سهپ سـېلىپ قاراشـقا باشـلىدى    ئهینه
بۇ تېرىنىڭ .  اقۇش بىر نهرسه تۇراتتىئقولىنىڭ بىگىز بارمىقىنىڭ تىرنىقىدا 

ئۇ قۇرۇپ قالغاچقـا ئۇۋۇلـۇپ كېتىـشى        . پارقىراق قهۋىتىگه ئوخشاپ كېتهتتى   
 قۇتـا ئىچىـگه    شۇڭا ئابلهي ناھایىتى ئـاۋایالپ ئېلىـپ، ئهیـنهك        . مۇكىن ئىدى 

ئۇ جهسهتنىڭ كۆزىگه سـهپ سـېلىپ قارىغانىـدى، ئۇنىڭـدا سـۈرەتلهر           . سالدى
ئۆچكهن بولغاچقا ھېچنهرسىگه ئېرىشهلمىدى، ئهمدى ئۇ جهسهتنىڭ ئاغزىنى    

ئۇ بۇنىـڭ پـاش قىلىـشتىكى ئـاچقۇچ ئىكهنلىكىنـى      . تهكشۈرۈشكه باشلىدى 
ــۇراتتى  ــپ تـ ــىنى چىقىرىۋې . ھـــېس قىلىـ ــى نهرسـ ــۇڭا ئېغىزدىكـ ــشقا شـ لىـ

یـاكى  (ئاۋال لوپا بىـلهن بـۇ نهرسـىنىڭ ئېغىزغـا قىـستۇرۇلۇش        . ئالدىرىمىدى
ئېغىزدىكـى نهرسـىنىڭ ئـازراق      . ھالىتىنى تهپسىلى كۈزەتتى  ) چىشلىنىشى

  . بىر قىسمى چىش ئارىسىدا، كۆپرەكى كالپۇك ئارىلىقىدا قىسىلىپ تۇراتتى
ــاكى  «  ــۇ نېمىــدۇر؟ بارماقنىــڭ ئۇچىمىــدۇ؟ ی ــېم...ب ــسا ؟ مهیلــى ن ه بول

بولسۇن، ئهگهر ئۆلگۈچى ئۆزى چىشلهپ ئۈزىۋالغان نهرسه بولىدىغان بولسا ئـۇ            
ئېغىز بوشلۇقى ئىچىدە بولىشى كېرەكقۇ؟ ئۇ نېمىشكه چىـشنىڭ سـىرتىدا            
ــانمۇ؟ یـــاكى چىـــشلهپ   تۇرىـــدۇ؟ ئهجهبـــا بـــۇنى باشـــقىالر قىـــستۇرۇپ قویغـ

بولغان، ئهمما ئۈزىۋالغاندىن كېیىن تىلى بىلهن ئىتتىرىپ چىقىرىۋەتمهكچى 
  »...تولۇق چىقىرىۋېتىشكه ئۈلگۈرمهي نهپهستىن توختىغانمۇ؟

ئــۆمهر كهلگهنــدىن كېــیىن   . ئــۇ ئــۆمهرنى كۈتــۈپ تۇرمــاقچى بولــدى    
چۈنكى ئـۇ بـۇ   . دىكى نهرسىنى چىقىرىۋېىشنى زۆرۈر تاپتى  ىجهسهتنىڭ ئېغىز 

لىق  ۋە گۇمـان ىمۇشۇ پۇرسهتته ئۇ ئازراق خـاتىرە یـازد       !  دە -دىلونىڭ مهسئۇلى 
ئهگهر جهسهتنىڭ  «ئاندىن پىكىر یۈرگۈزۈپ، بىردىنال     . نوقتىالرنى ئهسكهرتتى 

ئاغزىدىكى نهرسـه باشـقىالر تهرىپىـدىن قىـستۇرۇپ قویۇلغـان بولـسا جهزمهن              
بارماق ئىزى بولمىسا، دېمهك، ئىككىنچى خىل . ئۇنىڭدا بارماق ئىزى بولىدۇ  
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ــشىدۇ  ــال مۇقىملىـ ــ » ... ئېھتىمـ ــویالپ قالـ ــى ئـ ــۇ  . دىدېگهنلهرنـ ــدە بـ ھهمـ
  . ئویلىغانلىرىنى خاتىرىسىگه یېزىپ قویدى

دادۈیجــاڭ ۋە باشــقا بىــر نهچچهیلهننىــڭ ھهمرالىقىــدا ئۆمهرمــۇ یېتىــپ  
ــدەك ھهمــرا بواللمىغانىــدى . كهلــدى ئــۆمهر بىــلهن . ســىكرىتار ئــۆزى ئېیتقان

دادۈیجاڭنىـڭ مۇناسـىۋىتى ئاالھىــدە ئىلگىـرىلىگهن بولــۇپ، ئـۇزۇن یىللىــق     
  . ك چاقچاقلىشىپ كېلهتتىقهدىناسالردە

 دېدى ئۆمهر، دېھقانالر —ڭمۇ؟ بىر قاتارلىق؟ۈ خوش، تهكشۈرۈپ كۆرد—
  .ئالدىدا ئۆزىنىڭ ھوقۇقلۇق ئورۇندا ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشكه ئالدىراپ

دېـدى ئـابلهي ئـانچه ئوچـۇق         — ھه، ئازراق بىر نېمىلهرنى قىلـدىم،      —
لمایتتى، دادىسىنىڭ ئابرویىغا چىراي ئاچماي، ئۇ ئادەتتىمۇ ئۆمهرنى كۆزگه ئى      

تایىنىپ ئىشقا ئورۇنلىـشىۋالغان بـۇ یىگىـت كهسـپىي بىلىمـى یـوق، ئـۆزى         
ئۇنىڭ ئهمدى ئـۆزىگه  . تهنتهك بولغاننىڭ ئۈستىگه ئهمهلدار مىجهزى بار ئىدى    

  . لىق قىلىش ئۇنىڭغا تازىمۇ ھار كېلىپ تۇراتتى» باشلىق«
 — قىلىپ باقمامسهن، ئهمسه ئۆزەڭنىڭ ئېنىقلىغانلىرىنى دوكالپ—

  .دېدى ئۆمهر ھېچبىر خىجىل  بولمایال بۇیرۇق چۈشۈرۈپ
 ئالدى بىلهن ئۆزەڭمۇ بىر قۇر تهكشۈرۈپ كۆرۈپ باقمامسهن، ئانـدىن         —

ئـــۇ ھهم . دېــدى ئـــابلهي ــــ ...شــىلىرىمىزنى سېلىـــشتۇرۇپ باقمامــدۇق،  اقار
ه ئېگه رازۋېدكىنىڭ مهخپىیهتلىكىنى ساقالش، ھهم ئۆمهرنىڭ تهییار نهتىجىگ

  . تسىیه تۇتقانىدىىبولىۋېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن شۇنداق پوز
.  چۆرۈشــكه باشــلىدى-ئـۆمهر تهرىنــى ســوغۇق تــۈرۈپ، جهسـهتنى ئــۆرۈپ  

) چىشلىنىش ھالىتىگه قارىمایال  (ئاخىرىدا جهسهنتنىڭ ئاغزىدىكى نهرسىنى     
سېلىشقا باشـلىدى  پ ئاندىن كۆزىگه یېقىنراق ئهپكېلىپ سه . چىقىرىۋالدى

  . ارماقلىرى بىلهن مىجىپ باقتىب
  . دېدى ئاخىرىدا ئابلهیگه ئۇزىتىپ— قاراپ باقه، نېمه بۇ؟ —

ئابلهي قانغا مىلىنىپ قېتىپ قالغان بۇ نهرسىنى قولىغا ئالدى ئـۇ بـۇ            
نهرسىنىڭ نېمىلىكىدىنمۇ كۆرە ئۇنىڭدا بارماق ئىزى بار، یوقلىقىغا دىققهت    

ئـابلهي  ! هن بارمـاق ئىـزى بـاركهن    رۇشـ  داقىلدى، ئۇنىـڭ ئویلىغىـدەك ئۇنىڭـ      
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  : ئېلىپ جاۋاب بهردىگهشۇندىال ئۆمهرنىڭ سوئالىنى ئېسى
  ....  تىلىنىڭ ئۇچى،بۇ ئادەمنىڭ تىلىكهن —
كـۆردە ۋە   » تهكشۈرۈپ«... ئۆمهر قولىغا ئېلىپ یېڭىۋاشتىن    —؟  !ھه —

  . دەپ ۋارقىرىۋەتتى—! راست، تىل ئىكهن —
  . لىرىنى تۇتۇشتىدېھقانالر ھهیران بولغىنىدىن یاقى
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  ۋە گۇمان» نهتىجه «.ئۈچىنچى باب
  

  . دېدى دادۈیجاڭ ئهتراپتىكىلهرگه قاراپ— توۋا، ئادەمنىڭ تىلى؟—
 كۆرەشنى تۇتۇشۇڭالر تـازا دېگهنـدەك بولمـاپتۇ، دادۈیجـاڭ،       پىينىىس —

سىنىپى كۈرەشنى چىڭ تۇتۇش سهپهرۋەرلىك چوڭ یىغىنى ئېچىش ئىنتایىن 
 ئۆزەم تـۆت ئېغىـز بىـر    — دېدى ئۆمهر كۆرەڭلىك بىلهن،  —زۆرۈر بولۇپ قاپتۇ،  

  .نېمه دېمىسهم بولمىغۇدەك
دېدى دادۈیجاڭ دوسـتانىلىق     — شۇنداق قىلسىلىرىغۇ، دەمدىغان،   —
  . ئهجرىلىرىنى یهردە قویمایتتۇق —بىلهن،

 بۇنى كېیىن قاراپ بېقىپ بىـر نـېمه دەي، ھه، بـۇ دىلوغـا كهلـسهك،       —
 ئۆمهر كۆرەڭلىك بىلهن ئهتراپتىكىلهرگه پو — !گهپبۇنى پاش قىلىش ئاسانال 

  . ئېتىشقا باشلىدى
بــۇ چاغــدا ئــابلهي یهنه بىــر گۇمــانلىق نــوقتىنى ئایدىڭالشــتۇرۇۋېلىش   

چـۈنكى  .  جهسـهت بىـلهن ھهپىلهشـمهكته ئىـدى        پزۆرۈرلىكىنى ھـېس قىلىـ    
جهســهتنىڭ ئاغزىغــا قىــستۇرۇلغان نهرســه تىــل بولغــانىكهن بــۇ جهســهتنىڭ  

. ىلىمۇ؟ یاكى ئىككىنچى شهخسنىڭمۇ؟ دېگهن سـوئال  تۇغـۇالتتى   ئۆزىنىڭ ت 
ھهمدە ئۇنىڭ مۇشۇ ئایالنىڭ چىشىدا چىشلهنگهن یاكى باشقىالرنىڭ چىشىدا 

  . چىشلهنگهنلىكىنى ئېنىقالشمۇ كېرەك ئىدى
  .دەپ سورىدى ئۆمهر—یسهن؟ۈ ھه، سهن یهنه نېمه قىلىپ یۈر—
ەككقـۇ؟ شـۇڭا مهن    بۇ تىل كىمنىـڭ تىلـى، شـۇنى ئېـنىقالش كېر           —

ئۇنىـڭ تىلـى سـاق    . جهسهتنىڭ ئۆزىنىڭ تىلىمۇ قانـداق دەپ قـاراپ بـاقتىم    
  . ئىكهن

 ئــۆمهر ـــ! مهن ئۇنىڭــسىزمۇ بىلهتــتىم، بــۇ چوقــۇم قاتىلنىــڭ تىلــى—
ئهمدى جهسهتنىڭ ئىشى تۈگىـدى،   —شۇنداق دېدى ۋە خهلق ئهسكهرلىرىگه،  
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بىـز ئىـشخانلىرىنى     —،دېدى ئاندىن دادۈیجاڭغـا    —یهرلىكىدە قویسا بولىدۇ،  
  . ئىشلىتىپ تۇرساق قانداق؟ دىلو ئهھۋالىنى مۇزاكىرە قىلىۋاالیلى

  . بولىدۇ، بولمامدىغان قولىمىز كۆكسىمىزدە—
  . ئۇالر دادۈیگه قاراپ كهتتى

. دادۈي ئىشخانىــسىدا ئىككــى رازۋىــدچىكنىڭ مۇزاكىرىــسى باشــالندى 
 بولغاچقـا ھه دېگهنـدىال    قارىـشى -ئهمما ئۇالرنىڭ چىققان قۇتـۇپلىرى قـارىمۇ     

  . تالىشىپ قېلىشتى
 مېنىڭچه، جهسهتنى تهكشۈرۈشته بىزگه كېرەكلىك یىپ ئۇچى كۆپ —

بولمىدى، یهنى پهقهت ئۇنى ئاغزىـدىن چىققـان تىلنىـڭ ئـۇچىال بىـز ئۈچـۈن           
 بىر یىپ ئۇچى لېكىن بـۇ ناھـایىتى مـۇھىم یىـپ ئـۇچى بولغاچقـا              -بىردىن

  سېنىڭچه قانداق؟ . باشقىسىنىڭ زۆرۈرىیىتىمۇ یوق
  . بهلكىم شۇنداقتۇر، بىراق باشلىقلىرىنىڭمۇ زۆرۈرىیىتى بار—
غا ئاساسهن قاتىلنى ئاسانال ى نېمه زۈۆرۈرىیىتى بار؟ بىز تىلنىڭ ئۇچ    —

  ! تېپىۋالىمىز، ۋەسساالم
  ! مېنىڭچه ئۇنچه ئاسان ئهمهس—
ــا   — ــان ئهمهس؟ دادۈیجاڭغ ــشكه ئاس ــى   « نېمى ــارلىق ئهزاالرن ــز ب دەیمى

كىمنىڭ تىلىنىڭ ئۇچى ئۈزۈۋېلىنغان    . ۈیجاڭنىڭ ھویلىسىغا  توپالیمىز   داد
  .ىزىمبولسا شۇنى قولغا ئال

 تېپىۋېلىشىمىز ئانچه نى شۇنداق، بىزنىڭ تىلى ئۈزۈۋېلىنغان ئادەم—
  !تهسكه چۈشمهس، بىراق ئۇنىڭ قاتىل بولۇشى ناتایىن

ا ئۇنىڭ  نېمىشكه ئۇنداق بولمایدىكهن؟ ئهگهر قاتىل ئۇ ئهمهس بولس—
  تىلى خهقنىڭ ئاغزىدا نېمه قىلىدۇ؟

تىلىمنــى «بىــراق، ئهگهر ئــۇ قاتىــل بولــسا خهقنــى ئۆلتــۈرۈۋاتقىچه   —
دەپ تىلىنى خهقنىـڭ ئاغزىغـا سـېلىپ بېرەمـدۇ؟ ئهگهر ئـۇ             » چىشلىۋالغىن

. بارماقنىڭ ئۇچى بولغان بولسا بۇنى چۈشهندۈرۈش ئاسانراق بولغـان بـوالتتى           
ىـڭ ئىچىـدە، ئـۇنى ئىختىیـار قىلىـپ چىقىرىـپ        بىراق، تىل دېـگهن ئېغىزن    

  ! دەـ بهرمىسه چىشلىۋالغىلى بولمایدۇ
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ئۆمهر داناالرچه ئهلپازدا سهل  — ئهگهر مۇنداق ئهھۋال بولغان بولسىچۇ،—
 ئۇالر ئىزچىل تۈردە غهیرى ئهخالقى -توختىۋېلىپ، ھېكایه قىلىشقا باشلىدى،

ۇالر یهنه خالىـدا ئۇچراشـقان،      مۇناسىۋەتته بولۇپ كهلگهن، ئاخىرقى قېتىمدا ئـ      
ئامراقلىقىنى ئىپادە قىلىدىغان جىمى قىلىقنى قىلىشقان، شۇ چاغدا ئایال          

نـى  » ئـامرىقى «ئهرنىڭ تىلىنى شورىغان ۋە چهكتىن ئاشقان چاقچاق بىـلهن     
ئهر جــان ئاچچىقىــدا . تېرىكتۈرۈشــكه نىــیهت قىلىــپ قــاتتىق چىــشلىۋالغان

ېلىپ چاخچىقى ن ئایال نهپهس ئااللماي قئىختىیارسىزال ئۇنىڭ گېلىنى بوغقا
 دە، رەسمى چىشلهشكه ئـۆتكهن، ئهرمـۇ ئۇنىـڭ گېلىنـى     - ئاچچىققا ئایالنغان 

 بىـرىگه  –بۇنداق یامان ئادەملهر ئهسـلىدىمۇ گۇمـانخۇر، بىـر        . تېخىمۇ بوغقان 
ئـۇ مېنـى ئهیىپنـاق قىلىـپ     «ئىشهنمهسلىك پوزىتسىیىـسىدە بولغاچقـا ئهر     

دەپ ئـویالپ، تىلىنــى  » ك، ئۇنىـڭ نىیىتـى بۇزۇلۇپتـۇ   قویمـاقچى بولـسا كېـرە   
قویۇپ بېرىشكه مهجبۇر قىلىش ئۈچۈن قاتتىقراق كۈچهپ ئایالنىڭ گېلىنـى    

ئــۇ مهنــدىن زېرىكىــپ مېنــى یالتــایتىش ئۈچــۈن شــۇنداق « :سىقــسا ؛ ئایــال 
... دەپ ئویالپ تېخىمۇ قاتتىقراق چىشلىگهن» ئهسكىلىك قىلىۋاتسا كېرەك

ۆلۈپ قالغان، بۇ قهستهنلىك بولماي، ئىختىیارسىز قاتىللىق       ئاخىرىدا ئایال ئ  
 ھۇیت دېگۈچىال بولۇپ ئۆتكهن، ئهر قورقۇپ كېتىپ، جهسهتنى ـبولۇپ، ھایت  

  ... كوچا دوقمۇشىغا ئهپكېلىپ تاشلىغان
ــالنى یوققــا چىقــارغىلى        ــدى، بۇنــداق ئېھتىم ــابلهي ئویلىنىــپ قال ئ

  . بولمایتتى
  ... بهلكىم—
یهنه نـېمه؟ بىـز   ! شـۇنداق، دەل شـۇنداق  ! ىكهنـسهن دەید» بهلكىـم  «—

 یـاش ئهزاالرنـى مۇشـۇ یهرگه    ـئایـال، قېـرى      -دەرھال دادۈیجاڭغا دەپ جىمى ئهر
  . یىغدۇرایلى، تىلى چىشلىۋېلىنغان ئادەمنى تاپساقال بولدى

ــۈن كهنتنــى       — ــڭ ئۈچــۈن پۈت ــایلى، بىــراق، بۇنى ــدۇ، شــۇنى تاپ  بولى
ــنىڭ   ــۇ یهرگه توپالش ــنىڭ، ب ــكهرلىرىگه    قوزغاش ــق ئهس ــاجىتى؟ خهل ــېمه ھ  ن

  تاپشۇرساقال تېپىپ كهلمهمدۇ؟
  بىراق، بىز خهلق ساقچىلىرى بولۇش سـۈپىتىمىز بىـلهن، دېھقـان        —
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سـى بهرسـهك تېخىمـۇ      ىزغا بىـر قېـتىم سـىنىپى كـۈرەش دەر         قېرىنداشلىرىم
 دېدى ئۆمهر ئـۆزىنى كۆرسىتىـشنىڭ كهم تېپىلىـدىغان          —یاخشى ئهمهسمۇ؟ 
  .ىن بهرگۈسى كهلمهيپۇرسىتىنى قولد

ــابلهي ئۇنىـــڭ كۆڭلىـــدىكىنى چۈشـــىنىپ   » بىلگىنىڭنـــى قىـــل«ئـ
ئــۆمهر دادۈیجاڭغــا ئۇقتــۇرغىلى چىقىــپ . دېگهنــدەك قــول ســىلكىپ قویــدى

كهتكهندە ئۇ جىـددى تۇتـۇش قىلىـپ، ھېلىقـى تىـل ئۇچىـدىكى بارماقنىـڭ             
  . ئىزىنى سۈرەتكه ئالدى

یىغىـش ھهققىـدە ئهتـرەت    دادۈیجاڭ بارلىق ئهزاالرنى دادۈي ھویلىـسىغا      
ــابلهي     ــدە ئ ــۆمهر بىــلهن ئىــشخانىغا كىرگهن باشــلىقىغا یولیــۇرۇق بېرىــپ، ئ

ئــۇ ئــۆزى ئىگىلىــگهن یىــپ ئــۇچلىرى ھهققىــدە . ئىــشلىرىنى تۈگهتكهنىــدى
تهھلىل یۈرگۈزىۋاتقان ئارىلقتا ئۆمهر بىلهن دادۈیجاڭ ئىككىسى پاراڭلىـشىپ   

 یېقىنـدىن   -كانـایلىرى یىـراق   سىرتتا ئهترەت باشلىقلىرىنىڭ    . ئولتۇرۇشتى
كاناینىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان مىسلىسىز ئېغىر   . یاڭراشقا باشلىغانىدى 

یۈك ئۈستىگه ئارتىلىۋاتقاندەك سهلبى تهسـىرگه ئۇچرایـدىغان دېھقانالرنىـڭ          
بهدەنلىرى تىكهنلىشىپ كېتىۋاتقان بولسىمۇ، لـېكىن ئـۇالر كانـاي ئـاۋازىنى          

نـگهن جایغـا یېتىـپ بېرىـشىقا ئـادەتلهنگهچكه بـۇ           ئاڭلىغان ھامـانال بهلگىله   
  . ئىشمۇ كۆپ كېچىكمىدى

پۇرسـهتنى غهنىـمهت    . ئهزاالرنىڭ یىغىلىپ بولغانلىقى خهۋەر قىلىندى    
بىلگهن ئۆمهر خۇددى یوقۇرىدىن كهلگهن باشلىقتهك كىرىلىپ ئىشخانىدىن  

ىن ئۇنىڭ خىیالى تهسهۋۋۇرىدا مهشھۇر یىغ. چىقىپ، سۇپىنىڭ لىۋىگه كهلدى
ئــۇ ئــۆز .  یاســىداق ســهھنىدە مىكرافــون ئالدىــدا تۇرغانــدەك ئىــدى-زاللىرىــدا

  : نۇتىقىنى ئهنه شۇندا ئۇلۇغلۇق ئىچىدە باشلىدى
 یېڭى  ئهكـسىلئىنقىالپچىالر، سـىنىپى   - سىنىپى دۈشمهنلهر، كونا  —

یات ئۇنسۇرالر پىرۇلتاریات دىكتارتۇرسىنىڭ پوالت مۇشتىدىن مهڭگۈ قېچىـپ     
  ...بىز ھۇشیارلىقنى ئۆستۈرۈپ، سىنىپى كۈرەشنى چىڭ تۇتۇپ! قۇتۇاللمایدۇ

ئابلهینىڭ سهپرایى ئۆرلهشكه باشلىدى، ئهمما ئاچچىقىغا ھـاي بېرىـپ،          
  . نىڭ تاماملىنىشى كۈتتى» نۇتۇق«
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ــدۇ، دۈشــمهن    — ــۇپ تۇرى ــت، ھهرســائهت بول  ســىنىپى كــۆرەش ھهرۋاقى
ه كېلىپ، ھهرخىـل    شۇڭا بىز ھهممىمىز پائال ھهرىكهتك    . بىزنىڭ ئىچىمىزدە 

ئاممىنى !...   غهلبىنى قولغا كهلتۈرۈشىمىز كېرەك،قىیىنچىلىقالرنى یېڭىپ
ئاممىغـا تایانـساقال،    ... ئاممىۋى لۇشیهندە مېڭىپ،  ... دادىل ھهرىكهتلهندۈرۈپ 

  !...بۆسۈپ ئۆتكىلى بولمایدىغان توسالغۇ یوق
رەت ، بـۇ گهپلهرنـى ئهتـ       سـالدى  ئابلهي ئىختىیارسىزال مىیىقىـدا كۈلـۈپ     

باشلىقى یىغىن ئاچسىمۇ، ھاكىم یىغىن ئاچسىمۇ، ۋالـى دوكـالت بهرسـىمۇ         
سـهھىپىلهرمۇ  » مۇھىم«دەیدىغان گهپلهر بولۇپ، گېزىتلهرنىڭ بهتلىرىدىكى   

  . مۇشۇنداق گهپلهر بىلهن تولغانىدى
ــدۇ، دۈشــمهن  !  دۈشــمهن بىزنىــڭ ئىچىمىــزدە — ســۇ ئۇخلىــسا ئۇخالی

  ... باشالیمىزبىز ھازىر تهكشۈرۈشنى! ئۇخلىمایدۇ
ئۆمهر ئابلهینى چاقىردى ۋە بىـر نهچـچه قوراللىـق خهلـق ئهسـكىرىنىڭ        
ھهمرالىقىدا دېھقانالر توپىنى تهكشۈرۈشكه باشلىدى چىشى ئاغرىپ قېلىپ        

 بــۇرنىنى چۈمكىۋالغــان كىــشىلهرنىڭ ماســكا، یــاغلىقلىرى تارتىــپ -ئــاغزى
 -ىق كىـشى ئىـدى  دۈشمىنى ئاغزى ئاغر  ئۇالرنىڭ ئىزدەۋاتقان   . ئېچىۋېتىلدى

  !...دە
  . نىھایهت بۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇالر ئىزدىگهن ئادەم تېپىلمىدى

  : ئۆمهر ئىنتایىن جىددىیلهشكهن ھالدا دادۈیجاڭنىڭ ئالدىغا كهلدى
یـا بولمىـسا    !  دادۈیجاڭ، بۇ قانداق بولغىنى؟ یـا جىنـایهتچى قاچقـان          —

هر بـویىچه یوقلىمـا      یـوق، ئهتـرەتل    -كهلمهي قالغان ئادەملهر بارمۇ   ! كهلمىگهن
  !قىلىڭالر

دادۈیجـاڭ دەرھـال ئهزاالرغـا یېقىملىـق ئاڭلىنىـدىغان كانـاینى ئاغزىغـا        
ئهترەت باشلىقلىرى . تۇتۇپ، ئهترەت باشلىقلىرىغا یېڭى بۇیرۇقنى جاكالىدى  

 مـالالرغىچه بهش قولـدەك بىلىـدىغان    -ئۆز تهۋەسىدىكى ئادەملهر تۈگۈل چـارۋا  
  : جهت بولمایال بىرى دادۈیجاڭنىڭ ئالدىغا كهلدىبولغاچقا یوقلىما قىىشقا ھا

  . بىزنىڭ ئهزاالردىن بىرسى كهلمىگهن—
   نېمىشقا؟—
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 تۇتۇپ یېتىپتىكهن،  كۆزىنى تېڭىپ، ئورۇن- ئېغىر كېسهلكهن، باش—
  ...شۇڭا. كېلهلمهیدىغاندەك تۇردى

 —،! ھهي، سىلهرنىڭ سىنىپى ھۇشیارلىقىڭالر نـېمه دېـگهن تـۆۋەن      —
دۈشمهننىڭ مىكرىسى توال بولىدۇ، بىزگه كىرگىمـۇ   —ى ئۆمهر، دەپ ۋارقىرىد 

دادۈیجــاڭ، دەرھــال ئــادەم بۇیرىــسىال، ئاشــۇ  ! دەل ئاشــۇنداق كېــسهل كىــشى 
  . ئادەمنى پۇتىنى یهرگه تهككۈزمهي ئېلىپ كهلسۇن

  .  دادۈیجاڭ ئهترەت باشلىقىدىن سورىدى— كىم ئىدى ئۇ؟—
  .»شوخ« تاھىر —
ىـــدا ھهم ھهیرانلىـــق، ھهم خۇشـــاللىق دادۈیجاڭنىـــڭ چىرای—؟! ھه—

ئىپادىلهندى، بۇ شۇنداق خۇشاللىق ئىدىكى، مهخسهدكه یهتكهن ئاداۋەتچىلهر        
شۇڭا ئۇ دەرھال شـۇ یاققـا خهلـق        . ئهنه شۇنداق خۇشاللىق تۇیغۇسىدا بوالتتى    

 ئارقىدىن تاپىلىـدى، الۋزىلىـق بىـلهن    -ئارقا. ئهسكهرلىرىدىن تۆتنى بۇیرىدى 
پ، تــاكى ئۇالرنىـڭ قارىـسى كــۆزدىن یوقـالغىچه ۋارقىــراپ،    بـۇیرۇقنى تهكـرارال  

  . ئۈگىتىال تۇردى
ــاش ــان  -ب ــۆزلىرى تېڭىلغ ــسهل« ك ــدى » كې ــورۇنغا ئېلىــپ كېلىن . س

ــنهر  ــاڭ بىلى ــدى،    -دادۈیج ــۆرۈپ قال ــابلهي ك ــسىرىۋىدى، ئ ــنمهس كۈلۈم  بېلى
ئـۆمهر  . ئارقىدىن دادۈیجاڭ ئۆمهرنىـڭ قۇلىقىغـا بىـر نېمىلهرنـى پىچىرلىـدى        

ــق  ــاھىر  خهل ــكهرلىرىگه ت ــوخ«ئهس ــى   » ش ــدىكى تېڭىقالرن ــاش كۆزى ــڭ ب  نى
ى، بولۇپمـۇ یـۈزى ئـادەتتىن تاشــقىرى    یېشىـشنى بـۇیردىكى، تاھىرنىـڭ بېــش   

ــان     ــۇپ، ئاغزىنىــڭ چۆرىــسىدە قېتىــشىپ قالغــان ق ئىشــشىپ كهتــكهن بول
  . داغلىرى مانا مهن دەپ كۆرىنىپ تۇراتتى

  .ر قهھرى بىلهن سورىدى ئۆمه— ھه، نېمه بولدۇڭ؟—
ئۇنىـڭ  . ئۇ جاۋاب بېرىشكه قادىر ئهمهس ئىدى     . تاھىر جاۋاب بېرەلمىدى  

ئىششىپ كهتكهن قوۋزى شۇ تاپ ئۇنىڭ تىلى ئىشـشىپ ئېغىـز بوشـلىقىغا        
  . لىق كهپلىشىپ قالغانلىقىنى مانا مهن دەپال بىلىندۈرۈپ تۇراتتى

  .تهكرارلىدى ئۆمهر —!  نېمه بولدۇڭ دەۋاتىمهن—
دېـدى ئـابلهي     —ېمىشكه بىھۇدە ۋارقىرایـسهن،    ئۇ سۆزلىیهلمهیدۇ، ن   —
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  . نارازىلىق بىلهن
بـۇنى ھـازىرچه     —دېدى ئۆمهر جاكـارالپ،    —!  سهن قولغا ئېلىندىڭ   —

ئــۇ خهلــق ئهســكهرلىرىگه شــۇ  —دادۈیــدە بىــر یهرگه ســوالپ قویــۇپ تــۇرۇڭالر، 
بــۇیرۇقنى بېرىــپ، ئارقىــدىن خاالیىققــا ســىنىپى ھۇشــیارلىقنى ئۆســتۈرۈش  

نىـڭ ئایـالى ئـۈن سـېلىپ     »شـوخ «ەز ئېیتىشقا باشلىغاندا تاھىر  توغرىسىدا ۋ 
  . یىغالپ ئۇنىڭغا ھاالقهت بهردى

نىڭ یۈزىگه ئىنچىكىلىك بىلهن سهپ »شوخ«شۇ پۇرسهتته ئابلهي تاھىر 
  . سېلىپ نېمىدۇر بىر نهرسىنى ئىزدىدى

ئــابلهي ئــۆمهر بىــلهن بىلــله دادۈیجاڭنىــڭ ئىشخانىــسىغا كىرگهنــدىن  
  : ۇشاللىق بىلهن قوللىرىنى ئىشقىالپ، تهنتهنه بىلهنكېیىن ئۆمهر خ

 ئهمدى دىلونى نهتىجىلهندى دەپ قارىساق بولىدۇ، قـاتىلنى سـوراق          —
  . قىلغاندىن كېیىن دوكالتنى یازساقال بولىدۇ، ئىش تامام

دېـدى ئـابلهي    — تېخى ئۇنى قاتىل دېیىـشكه تولـۇق ئاسـاس یـوق،          —
  .خاتىرىجهم ھالدا

ــۆزى   نېمىــشكه؟ تىلــى چىــ— شلىۋېلىنغان شــهخس دەل تاھىرنىــڭ ئ
ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلماقچىمۇ سهن؟ مهن باشتىال بۇ سىنىپى كۈرەشنىڭ 
بىر خىل ئىپادىسى بولۇشى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه تهركىـۋى سـاغالم ئهمهس دەپ          

  .پهرەز قىلغانىدىم
ــى چۈشــهندۈرۈپ      — ــۇ ھهممىن ــانمهن، بىــراق، ب ــدىن گۇمانالیم  بۇنىڭ

  . بېرەلمهیدۇ
شۇڭالشـقا  . مهن بۇنى ئىـسپاتالپ بېـرەلهیمهن     ! نىڭچه قهتئى شۇ   مې —

  !مهن بۇ ئىشنى ساڭا تاپشۇرىمهن. دەرھال خۇالسه ماتىرىیال یېزىش كېرەك
ــال      — ــۇڭا ماتىرىی ــوق، ش ــۇلغىنىم ی ــهڭگه قۇش ــۇ خۇالس ــى ب  مهن تېخ
  . یازمایمهن
   نېمه ؟ سهن مېنىڭ بۇیرۇقۇمدىن باش تارتماقچىمۇ؟—
 بىــز تاھىرنىــڭ . ئىلمــى پاكىـت تهلهپ قىلىــدۇ  ئۇنـداق ئهمهس، بــۇ —

ئانـدىن شىرىننىـسانىڭ قوشـنىلىرى      . ئایالى بىلهن سۆزلىشىشىمىز كېرەك   
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مېنىڭچه بۇ دىلودا ئۈچىنچى شهخسنىڭ . بىلهنمۇ سۆزلىشىشكه توغرا كېلىدۇ
  !دەل شۇ ئۈچىنچى شهخس قاتىل. قولى بار
ــلهن سۆزلىشىــشكه قارشــى ئهمه  — ــالى بى ــز  مهن تاھىرنىــڭ ئای س، بى

قــاتىللىق یــۈز بهرگهن كېچىــسى تاھىرنىــڭ ئۆیىــدە بولغــان بولمىــانلىقىنى 
سۈرۈشتۈرۈپ باقساق یامىنى یوق، باشقىالر بىلهن سۆزلىشىـشكىمۇ بولىـدۇ،         

  . مېنىڭچه بۇالرنىڭ ھهممىسى مېنىڭ قاراشلىرىمنى ئىسپاتالیدۇ
 خۇالسـه ئالـدىراپ چىقىرىلـسا       ، نېمىنى ئىسپاتلىسا مهیلى، بىـراق     —

ــساقمۇ    ب ــه قىلـ ــیىن خۇالسـ ــدىن كېـ ــۇق بولغانـ ــالالر تولـ ــدۇ، ماتىرىیـ ولمایـ
  . كېچىكمهیمىز

  . بولىدۇ، ئهمسه ئاۋال تاھىرنىڭ ئایالىنى بۇ یهرگه چاقىرىتایلى—
 بۇنىسى ئانچه یاخشى بولماسمىكىن، ئۇ بۇ یهردە قورۇنۇپ یاكى باشقا —

ڭ ئه. ســهۋەپلهر بىـــلهن چهكلىنىــپ قېلىـــپ ســۆھبهت یاخـــشى ماڭمایـــدۇ   
  . یاخشىسى بىز ئۇنىڭ ئۆیىگه بارایلى

ئۆمهر ئابلهینىڭ كـۆزىگه نـارازىلىق بىـلهن بىـر قارىۋالغانـدىن كېـیىن               
  . بېرىشقا قۇشۇلدى
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   ئىككى خىل ئهقلى خۇالسه.تۆتىنچى باب
  

. ئۇالرنى یىغىدىن كۆزلىرى قىزىرىپ كهتكهن، یـاش جـۇۋان كۈتىۋالـدى           
  . س ئهمهس ئىدىئۇنىڭ قورقۇۋاتقانلىقىنى قىیاس قىلىش ته

 بىـــز ســـىلىگه مېھمـــان بـــولغىلى كهلمىـــدۇق، گهپ ســـورىغىلى  —
دېـدى ئـۆمهر داسـتىخان سـېلىش بىـلهن ئـاۋارە بولىۋاتقـان ئایالغـا                ــ   !كهلدۇق

توڭلۇق بىلهن دوق قىلىپ ئایالنىڭ كۆزلىرى بىچارىلىك بىلهن مۆلـدۈرلهپ   
  . كهتتى

  :ە ئابلهي خىزمهتدىشىغا نارازىلىق بىلهن قاراپ قویدى ۋ
 — ئېىپ كېلىۋەرسىله، بۇ ئاغىنىمىز چاي ئىچمىسه مهن ئىچىمهن،—

  .دېدى مۇالیىم ئاھاڭدا، دوستانىلىق بىلهن 
بولىشى ھهرقاچانقىـدەك ئـۆز رولىنـى كۆرسـىتىپ،         بىر قوللىغۇچىنىڭ 

  : ئایالغا جۈرئهت ۋە ئۆز ئىززەت نهپسىنى قوغداش تۇیغۇسىنى بهخش ئهتتى
ــۆیگه كىــرگهن   گهپ ســورامال، ســورىمامال ئــ — ۇ ئۆزلىرىنىــڭ ئىــشى، ئ

ئىكهنال، داستىخان سـېلىش مۇسـۇلمانچىلىق، ئادىمىگهرچىلىـك قهرزىمىـز،          
  !ئىچمىسىله زورلىمایمهن، ۋىیهي

ئۆمهرنىڭ تېنى سهل تىكهنلهشكهندەك بولۇپ كهتتى، شۇنداق بولسىمۇ 
  چېگرىسى تازا ئېنىق بولمایۋاتقان خىزمهتدىشىغا نارازى بولدى، بىراق -چهك

ئۇ مۇشۇ جهھهتلهردە پاسسىپ ئورۇنغا چۈشۈپ قالغـانلىقىنى     . گهپ قىلمىدى 
ــوغرا      ــۆز شــهنىگه ت ــراپ قىلىــشنى ئ ــسىمۇ، ئاشــكارا ئېتى ھــېس قىلغــان بول

شۇڭا پېتىدىن چۈشـمهي ئولتـۇرۇپ، لهۋزىـگه        . كهلمهیدىغان ئىش دەپ قارىدى   
ىشىنى ھهقىقهتهنمۇ داستىخان ك. ئهمهل قىلىپ داستىخانغا نهزەرمۇ سالمىدى

مـال باھاسـى مـۇقىم، بـازارالر        «بۇ كـۈنلهردە    . جهلىپ قىلغۇدەك ئهمهس ئىدى   
 ژۇرنال، -دەپ گېزىت» ... كۈنگه یۈكسهلمهكته-ئاۋات، خهلق تۇرمۇشى كۈندىن
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ــلهن  رادىئـــوالردا ــۇرۇلغىنى بىـ ــات چىـــشى  ، الپ ئېتىلىـــپ تـ ــتىخاندا ئـ  داسـ
ئـابلهي  . تىشهكىلدىكى سـېرىق كـۆممه زاغرىـسىدىن باشـقا نهرسـه بولمـایت            

  :  ئۇشتىۋېلىپ، ئىشتىھا بىلهن نان یېگهچزاغرىنىڭ نېپىز تهرىپىدىن
 ماالل كۆرمىسىله، سىلىدىن بىر نهچچه ئېغىز گهپ سورىماقچىمىز، —

 —،  بۇنىڭغا توغرا جاۋاب بهرسىله تاھىرنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن پایدىسى بـار         
   .دېدى

نه یىغالمسىراشقا ئایال یه — سورىسىال، بىلگىنىمنى دەپ بېرىمهن،—
  . باشلىدى
 شىرىننىــسانى بىرســى ئۆلتــۈرۈپ كوچــا دوقمۇشــىغا تاشــلىۋەتكهن  —

  كېچىسى تاھىر ئۆیدە بارمىدى؟ 
  ...مىجهزى یوق یېتىپ قالغان...  ھه، ئۆیدە بار—
 مىـــجهزى نهگه كهتكىنىنـــى بىـــز بىلىمىـــز، یېتىـــپ قېلىـــشتىن  —

دېــدى ئــۆمهر گهپ  —راســتىنى دېــسىله، راســتىنى،! ئىلگىرىكىنــى دېــسىله
  .قىستۇرۇپ

ــانى — ــۇ، م ــدىغۇ  ! راســتى ش ــسىمۇ بولى ــادەم سورىمى ــگهن ئ  —،... بىل
  . ئایالنىڭ سهل تۈكى تهتۈر ئۆرلىدى

ــسىال، — ــد — یاخــشىراق ئهســلهپ باق ــۇالیىم  ې ــابلهي تېخىمــۇ م دى ئ
   ئۇ  ئهمگهكتىن قایتىپ ئۆیگه كهلگهن، شۇنداقمۇ؟—بولۇشقا تىرىشىپ،

ــدىن كهچــته د  — ــا چىقتــۇق  ھهئه، ئان ــاۋازى   —،...ولقۇنغ ئابلهینىــڭ ئ
 بىـرلهپ  ـئایالنىڭ كۆڭلىنى سهل یۇمشاتتى ۋە سىر ساقالش توساقلىرى بىر  

  . یىمىرىلىپ، كارغا كهلمهیۋاتقاندەك تۇیۇلۇپ ئۆزىنىمۇ ھهیران قالدۇردى
   كهچلىك تاماقنى ئۆیدە یىگهنمۇ یاكى شۇ چاغدا چىقىپ كهتكهنمۇ؟—
ى، مهن ئاشـنى پىـشۇرغىچه قوتاننىـڭ قىغىنـى       تاماقتا ئۆیدە بار ئىد    —
  . چىقارغان
  ؟... تاماقتىن كېیىن—
ــاي تولىــدى، دولقۇنغــا ماڭــدۇق  — .  تامــاقنى یهپ بولىــشىمىزغىال كان

 قۇمۇشــنى - قوشــۇقنى جایىغــا تاشــالپ، قــازان-قبىزنىــڭ بــۇ یهردە شــۇ، تــاۋا
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  . ...یۇیۇشقا ئۈلگۈرمهیال، دولقۇنغا توۋالیدۇ
 ئــابلهي ناھــایىتى ئىھتىیــات بىــلهن —؟ ... ئــۇ دولقۇنــدىن كىرىــپ—

سوراۋاتقاچقا سوئالنى تولۇق سوراشنىمۇ بىر خىل قوپاللىقتهك ھېس قىلىپ، 
  . ئاھاڭ بىلهنال مهقسهدنى ئىپادە قىلىدىغان بولدى

...  دولقۇندىن كىرىپ مهن قازان قۇمۇشنى یىغىشتۇرغىلى تۇردۇم ئۇ —
ــۇ   ــ ...ئــۇ شــۇ چاغــدا ئ ــال مهڭــدەپ قالــد ـ ــدىلىقراق  ئای ــۇ نــېمه دېــسهم پای ى ئ

  .  بۇیاققا قارىدى، ئابلهیگه، ئۆمهرگه نۆۋەت بىلهن قارىدى-بولىدىكىن دەپ ئۇیاق
 راستىنى ئېیتىسىال، بۇنىڭ تاھىر ئۈچۈن پایدىسى بار، تاھىرغا ھېچ         —

  .ئىش كهلمهیدۇ، قورقمىسىال، ماڭا ئىشهنسىله
دىن یهنه ئاچچىقى سىتسىیىىئۆمهر ئابلهینىڭ بۇ خىل سوئال سوراش پۇز

  : كېلىپ قالدى، شۇڭا
 راســتىنى ئېیتقــانلىرى یاخــشى، بىــز بهرىبىــر ئىــسپاتنى قولغــا       —

  .دېدى پوپوزا قىلىپ... چۈشۈرىمىز، ئۇ چاغدا
ئایـــال مهدەت تىلىگهنـــدەك ئـــابلهیگه قارىـــدى، نېمىـــشكىدۇر ئۇنىـــڭ  

  . تتى ئۆزىگه یاردەم  بېرىدىغاندەك ھېس قىلدۇرۇپ تۇرانىسهزگۈلىرى ئابلهی
دېدى ئابلهي ئۇنىڭ روھـى    — خاتىرىجهم بولۇپ راستىنى دەۋەرسىله،    —

  .ھالىتىنى چۈشىنىپ 
  ..ئۇ چاغدا بىر یاققا چىقىپ كهتكهن...  ئۇ —
   قهیهرگه بارىدىغانلىقىنى ئېیتقانمۇ؟—
ــاق،— ــدەك   ... ی ــۇرۇپ كــېلىمهن دېگهن ــدە ئولت ــر ئاغىنهمنىڭكى ھه، بى
  .قىلغان

  تتىغۇ دەیمهن؟  ئۇ یهردىن خېلى كهچ قای—
ئانچىمۇ كهچ ئهمهس، مهن بالىالرنى ئۇخلىتىپ، تېخى ئـۆزۈم         ...  ھه،  —
  . یاتمىغان
   بىراق، شۇ چاغ ئېغىر یاتقۇ مهزگىلىمۇ قانداق؟ —
  ...خهق خۇپتهندىن یانمىغان چاغمىدىكىن.. یاق، خۇپتهن بىلهن، —
ـــ ئۆمهر  شۇ چاغدا ئۇ ئاغزىنى چاڭگالالپ، ئالال توۋا بىلهن كىرگهندۇ؟    —
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  . سوغۇق پۇزتسىیه بىلهن مهسخىرىلىك سورىدى
—...   
  . ئابلهي كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ سورىدى— راست شۇنداقمۇ؟—

ئایال ئىلتىجا قىلغانـدەك، كـۆزلىرىنى مۆلـدۈرلىتىپ ئـابلهیگه بىـردەم        
ئــۇ ئابلهینىــڭ . تىكىلـدى، ئۇنىــڭ كــۆز چاناقلىرىـدا یــاش لىغىــرالپ تـۇراتتى   

  : رایىدىن ئىشهنچكه ئېرىشكهندەككۈلۈمسىرەپ تۇرغان چى
  .دېدى بوش ئاۋازدا —،... ھهئه —
  .سورىدى ئۆمهر — تاھىر نېمه بولغانىكهن؟ —
ــۆزۈمنى    — ــاش ك ــدى، ب ــۇۋاپتىكهن، گهپ قىلمى ــكهم تۇت ــاغزىنى مهھ  ئ

  ....تېڭىپ قوي دەپ شهرەت قىلدى، ئاغزىدىن قان ئېقىپ تۇراتتى
ــى،  — ــدەك چىقت ــڭ ئویغلىغىنىم ــۆم  — مېنى ــدى ئ ــۆرەڭلهپ، دې هر ك

  . ئابلهیگه سهل ئىڭىشىپ
   ئۇ كېیىنمۇ نهگه بېرىپ، نهدە شۇنداق بولغانلىقىنى ئېیتمىدىمۇ؟ —
ئهتىسى مهن تېڭىقنى ...  یاق، تىلى ئىششىپ ئاغزىغا پاتماي قاپتۇ،   —

یېـشىپ ئېغىــز باشـلىرىنى یۇیــۇپ، باشـقىدىن تېڭىــپ قویـاي دەپ قارىــسام     
  ...تىپتۇكۆزىمۇ ئىششىپ كې ـیۈز ... شۇنداق

ىرى ل ســىلىنىڭچه تــاھىر قهیهرگه بېرىــشى مــۇمكىن؟ بىــرەر گۇمــان —
  بارمۇ؟ 

  ...ـــ 
 تاھىرنىڭ شىرىننىسا بىلهن مۇناسىۋىتى بارمىدى؟ ئىلگىرى سىلى —

  گۇمانالنمىغانمۇ؟
  ! یاق، ئۇ ئۇنداق ئادەم ئهمهس، تاالغا قارایدىغان قىلىقى یوق—
 ئۆمهر یهنه ـ !؟هسىۇلغان ئهمدېگهن لهقهم نېمىشكه قوی» شوخ« تاھىر —
  .ھۆرپهیدى
 سازغا ئامراق، ئۆزى چىقىـشقاق، مىـجهزى ئوچـۇق          - ئۇ دېگهن ناخشا   —

 تېـز   -ئۇ بىردەم چاناقلىرىنى كېرىپ، تېز    !... بولغاچقا شۇنداق دەۋالغان گهپ   
ــدى،  ــاھىردەك یاالڭتۆشــكه كىــم   —نهپهس ئالغانــدىن كېــیىن قوشــۇپ قوی ت
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ــگهن ئو  ــسا دې ــدۇ، شىرىننى ــدى،    قارای ــال ئى ــالى ئۈســتۈن ئای ــز، ھ ــۇرى ئىگى ق
رەھمهتلىكنىڭ غهیۋىتى بولمىسۇن، ئىشقىلىپ ئۇنىڭ باشقا ئادەملهر بىلهن، 

  ... ئهمهلى بار ئادەملهر بىلهن گىپى چىققانـھېلىقىدەك نام 
  .  ھولۇقۇپ سورىدى ئۆمهر—؟! كىم بىلهن؟ كىم بىلهن—
  ... دەـ  ئىشقىلىپ، كادىرالر بىلهن—

ىدە پهیدا بولىۋاتقـان ئاللىقانـداق گۇمـان كۈلهڭگۈسـىنىڭ         ئابلهي كۆڭل 
ــۇ كــۆڭلى       ــپ، ئۆزىنىڭم ــشىۋاتقانلىقىنى ھــېس قىلى ــسېرى روشهنلى بارغان

  . روشهنلىشىپ قالدى
ر سـۆھبهتنى شـۇ یهردە توختـاتتى، سـوراق خاتىرىـسىگه ئایـال ئىمـزا         ئۇال

  . قویغاندىن كېیىن، ئابلهي ساھىپخانغا ئۆزرە ئېیتىپ ئورنىدىن تۇردى
 بىز یهنه كېلىپ سىلىنى ماالل قىلىـشىمىز مـۇمكىن، كېیىنكـى          —

  .ئهھۋالالردا یهنه سورایدىغان بىر ئىش چىقىپ قالسا
  

************  
  

ئۇالر یولـدا كېلىـۋاتقىچه ئـۆمهر كۆرەڭلىـك ۋە مهنـسىتمهسلىك بىـلهن              
  : ئابلهیگه
   قانداق ؟ مېنىڭ دېگهنلىرىم راست چىققاندۇ؟—
  .ى كۆپ ئىسپات تهلهپ قىلىدۇ یاق تېخى، بۇ خېل—
ال راسـت  كىنى سهن تازىمۇ سېـسىق زىیـالى ئىكهنـسهنغۇ؟ ئـۆزەڭنىڭ     —

  قىالمسهن؟ سهن یهنه نېمىگه ئىسپات كېرەك دەیسهن؟ 
 تاھىرنىـــڭ تىلـــى چىـــشلهنگىنى، بـــۇ تىلنىـــڭ شىرىننىـــسانىڭ  —

ئاغزىدىن چىققان تىلنىڭ پارچىسى شۇ ئىكهنلىكى ئېنىق، ئهمما ئۇنى زادى 
ىشلهپ ئۈزىۋالدى، بۇنىسى تېخى ئېنىق ئهمهس، توغرا، بۇنى تاھىرنىڭ كىم چ

اق، بۇنىڭ قاتىللىق بىلهن مۇناسىۋىتى رئۆزىدىن سوراپ بىلگىلى بولىدۇ، بى
  . یوق، بولسا قانچىلىك؟ بۇالر تېخى نامهلۇمـبارمۇ 

 تاھىرنىڭ ئۆلگـۈچى بىـلهن غهیـرى ئهخالقـى مۇناسـىۋىتى بـارلىقى         —
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نىقالنسىال قاتىللىقنىڭ جهریانى مهن دېگهندەك بولغان جهزمهن، بۇنىسى ئې 
بولىدۇ، بۇنى قاتىل ئېتىـراپ قىلمىـسىمۇ بهرىبىـر، ھهقىچـان ئـۇ جىنـایهتنى        
بوینىغا ئالمایدۇ، ئۇالرنىڭ ئىستىلى مۇناسىۋىتىنى ئېـنىقالش تهس ئهمهس،         

 ئۆزىــدىن یېــشىلىدۇ، -بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاممىغــا تایانــساقال ھهمــمه ئىــش ئــۆز 
  .  دە، ئۇنىڭ یاردىمى بىلهن یىپ ئۇچىغا ئېرىشىمىزـاڭغا دەیمىز دادۈیج

  . ى بىلهن كۆرۈش زۆرۈر دەپ قارایمهن مهن ئۆلگۈچىنىڭ قوشنىلىر—
ــۋە، مهن دادۈي   —  مهن ئــۆز پىكرىمــدە قــالىمهن، بــارىمهن دېــسهڭ بېرى

 یوشۇرۇن -رەھبهرلىرى بىلهن كۆرىشىمهن، دادۈیجاڭ ئۆز تهۋەلىكىدىكى ئاشكارا
  . چوقۇمىرنىڭ ھهممىسىنى بىلىشئىشال

ــۆز یوللىرىغــا مېڭىــشتى   ــۇالر ئ ــشتا  . شــۇنداق قىلىــپ ئ ــۇ ئى ــابلهي ب ئ
ئۆمهرنىڭ جهزمهن مهغلۇپ بولىدىغانلىقىنى جهزملهشتۈردى ھهمدە ئۇنىڭغـا        
ئۆزى ئېرىشكهن مۇھىم یىپ ئـۇچى، نـازۇك ھـالقىالر ھهققىـدە سـۆز ئاچمـاي،            

ئهمهلىیهتتىمـۇ ئـۇالر   . ى بولـدى ئۇنىـڭ شـهرمهندە بولۇشـىنى كـۆرۈپ باقمـاقچ     
ئاللىقاچان ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنگهن بولۇپ، ھهرئىككىسى ئۆز ئالدىغا ئۇتـۇق        

  . قازانماقچى ئىدى
ئۇالرنىـڭ دەرۋازىـسىنىڭ    . ئابلهي شىرىننىسانىڭ ئۆیى ئالـدىغا كهلـدى      

ئــۇ . قـانىتى ئوچـۇق بولـۇپ، ئېغىلنىـڭ یېنىـدىكى تونـۇر كۆرىنىـپ تـۇراتتى        
قۇر كۆزدىن كهچۈرگهنـدىن كېـیىن ئایـاقتىكى قوشـنا ھویلىغـا            ئهتراپنى بىر   

ــدى  ــچه     . كىرىــپ كهل ــر نهچ ــدىال بى ــدە یول ــنلىرى ھهققى ــڭ قوش ــۇ زاھىرنى ئ
بهزىبىر مهلۇماتالرنى بىلىۋالغان ھهم مۇشۇ ھویلىغا    دېھقاندىن سۈرۈشتۈرۈپ، 

  . كىرىشنى قارار قىلغانىدى
ئـابلهي ئۇنىـڭ   . تتىھویلىدا بىر موماي تونـۇر بېـشىغا تېـزرەك یېیىۋاتـا       

  . پخان موماي ئىكهنلىكىنى پهرەز قىلىپ بىلىۋالدىهزەین
  . دېدى ئابلهي ساالم بېرىپ— ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، چوڭ ئانا،—
 دېـدى مومـاي سـىۋەتنى یهردە قویـۇپ،          — كهلسىله، كهلـسىله بـاالم،     —

  .سىلهچى ئۆیگه —قوللىرىنى قولتۇقىغا ئېرىتقاچ بۇ تهرەپكه كېلىپ،
ــاي ك ــپ،      موم ــشىكنى ئېچى ــاتلىق ئى ــوش قان ــان ق ــدىن قالغ ــا زامان ون
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ئۇنىـڭ ئـۆي بىـر ئاشـخانا، بىـر      . مهڭدىگهن ھالدا مېھماننى تهكلىـپ قىلـدى      
داالندىن تهركىپ تاپقان، ھهممه یېرىدىن غېرىپچىلىق یىغىـپ تۇرغـان ئـۆي        

  . بولۇپ، ئۇنىڭ تۇل خوتۇن ئىكهنلىكىنى بىلىندۈرۈپ تۇراتتى
 دېدى ئابلهي ھویلىدىكى سۇپىدا بىر پارچه —ى، ھویلىدىال ئولتۇرایل—

 سـىلىنى ئـاۋارە قىلىـدىغان بولـدۇم،         —ئۆچكه تېرىـسى ئۈسـتىگه ئولتـۇرۇپ،      
  .  سورایدىغان گهپ بار ئىدى،ئازراق ۋاقىتلىرىنى ئېلىپ

سىله بــــوالتتى، مهیلــــى، چىــــ بولىــــدۇ، غۇجــــام، بولىــــدۇ، ئــــۆیگه —
  .وشۇق چاي ئىچسىلهئىختىیارلىرى، توختىسىال، كۆرپه ساالي، بىر ق

 بولدى، بولدى، چـوڭ ئانـا، ئـاۋارە بولمىـسىال، مهن بهك ئالـدىرایمهن،             —
  .چاینى ئىچىشكه ئۈلگۈرىمىز، مهن تېخى یهنه كېلىمهن، ماقۇل دېسىله

ئابلهي موماینىڭ مېھماندوستلىقىغا تهشهككۈر ئېیتىپ، ئۇنى قېشىدا 
  . ئولتۇرۇشقا ئۈندىدى

قىــدە بىــر نهرســه ســورىماقچىدىم،  مهن ســىلىدىن قوشــنىلىرى ھهق—
  . بىلگهنلىرىنى ئاڭلىغانلىرىنى ئېیتىپ بهرسىله بولدى

 ماقۇل، بىلسهم دەپ بېرىهن، ھۆكۈمهت دېگهنننڭ گېپىگه یاق دېسه —
   دە، ـبولمایدۇ 
 سېلى شىرىننىسانىڭ ئۆلۈمىگه نـېمه دەپ قارایـدىال؟ سـىلىنىڭچه          —

  ئۇنىڭ دۈشمىنى كىمدۇ؟ 
قۇتۇلدى، هن كهتتى، بۇ دۇنیانىڭ مۇشهققىتىدىن  دېگهن بىلهن ئۆلگ—

 دە، ئۇنىڭغا قهست قىلغاننى خۇدایىم پهست قىالر، - بالىلىرىغا ئۇۋال بولدى
 ئهلهمـدە  ـدەرت  » كـۆكهمه «ىمۇ زاھىـر  شـۇڭ . زى ئوچۇق، لىۋەن چوكان ئىدىئۆ

  ...یۈزلىرىنى تاتىالپ، تازا یىغلىغان ئوخشایدۇ، یۈزلىرىدە تىرناق ئىزى
 دېدى ئابلهي چۆچۈپ، ئۇ بایا بـۇ     —ىرىنى تاتىلىۋاپتۇ دېدىلىمۇ؟   یۈزل —

ئــۆزى تاتىلىۋالغانــدىمۇ،  —ئـاالمهتنى تاھىرنىــڭ یۈزلىرىــدىن ئىزلىگهنىـدى،  
  ؟...یا

 ئۆزى تاتىلىۋالمىسا مۈشۈك تاتىلىۋاالمتى ئهمسه، قىزىقكهنال، ئادەم         —
  .دېگهن دەرت كهلگهندە نېمه قىلمایدۇ دەیال
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  :ومانغا كهلتۈرۈپ قویماسلىق ئۈچۈن نىشاننى بۇرىدىئابلهي مۇماینى گ
دە؟ ئىككىسى تازا ئـامراق   - دېمهك، زاھىر بىچارە ئهلهمگه چىدىماپتۇ  —

   ھه؟- خوتۇنالر ئىكهندۇقـئهر 
ســهتنىڭ ھــالى چــوڭ، چىرایلىقنىــڭ « ھهي، نېمىــسىنى ئېیــتىال، —
ىـدە جىـدەل    بۇالرنىـڭ ئۆی  . دېگهندەك، دەردى بار ئىدى، ئۇ چوكاننىـڭ        » دەردى

تىرىكلىكىـدە  «ئهمـدى شـۇ   ... قاچاندا قارىـسا تالىـشىپال یـۈرگهن      . قۇرىمایتتى
  .دېگهندەك گهپ بولمامدۇ»  پهریاد–ئهیلىمىدىڭ یاد، ئۆلگهندە ئاھۇ 

   نېمه تالىشىپ ئۇرىشاتتى؟ سىلىگه ئهھۋال ئېیتىدىغان بولغىدى؟ —
، ئـۇ   نېمىـسىنى ئېیـتىال   !  نېمه تالىـشاتتى، كۈندەشـلىك بولمامـدۇ       —

چوكانمۇ ئۆزى ئۇز بولغاچمىكىن، ئااللمىغان سادەك ئایلىنىپ یۈرىدىغانالرمۇ   
  . ئاز ئهمهس ئىدى

   قارىسىغىال كۈنلهپ ئۇرىشامتى، یاكى بىرەر گۇمانى بارمىدى؟ —
بىرســـــىگه ئاغىنىـــــسىدىن ...  ئىـــــشقىلىپ، قارىـــــسىغا ئهمهس،—

 بولۇشتى، ھهي،  جىگهر ئاغىنه -كۈنلهیتىغۇ، دەیمهن، ئىككىسى دەسلهپ جان    
مۇشۇنىڭ ئاخىرىسى یاخشى چىقمایدىغۇ، دەیتتىم، نېمىشقا دېگهندە پهھلى    

نى خىزىرنىمـۇ ئازدۇرىـدۇ دەپ،      ىشهیتان، كۆڭۈل دېگهن ساراڭ نېمه، خوتۇن ج      
  ...بىر باالسى تاشىدىغۇ دەیتتىم

   ئۇنىڭ قایسى ئاغىنىسىنى دەیال؟—
ــاھىر — ــا   » شــوخ« ت ــار، جىمــى س ــاپ ب ــر ئالىق ــگهن بى ــدۇ، دې زنى چالى

چاقچاقنى بولىشىغا قىلىپ، ناخشا توۋالپ ئاغزى بېسىقمایدىغان بىـر نـېمه،       
ــدى   ــۇنىڭ خىلى ــازا ش ــساغۇ ت ــڭ   . شىرىننى ــتىال، خۇدایىمنى ــسىنى ئېی نېمى

دىنىڭ دېگىنىدەك بولسىغۇ، ئىككىسىنى قوشۇپ نئۆزىنىڭ ئویلىغىنى بار، به
  .قویغۇدەك

  :دىئابلهي چېكىپ بېقىش مهقسىتىدە ئهتهي سورى
 ئۇالرنىڭ قىلىپ یۈرگهن ئىـشلىرىنى ھهمـمه خهلـق بىلـگهن یهردە             —

دادۈي رەھبهرلىرى بىلمهمدۇ؟ بىلگهن بولسا دادۈیجاڭ ئهجهب ئۇالرغـا تهربىـیه            
  ھه؟ ـبهرمهپتىكهن 
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ئۇ ...   كىم؟ كىمگه تهربىیه بېرىدۇ، دېدىله؟ دادۈیجاڭمۇ؟ ھه، ئۇ كىشى—
  ...ىپ یۈرەتتىغۇ دەیمهنكىشىمۇ شىرىننىساغا تهربىیه بهرگىلى كېل

  . ئابلهي بۇ جاۋاپتىن كۆزلىگهن ئۈنۈمگه ئېرىشتى
 شىرىننىسانىڭ ئۆلۈكى تېپىلغاننىڭ ئالـدىنقى ئاخـشىمى سـىلى       —

  ئۆیدىمىدىله؟
  . ھهئه، ئۆیدىدىم، تۇل خۇتۇننىڭ بارىدىغان نهرى بار، دەیال—
   شۇ ئاخشامدا زاھىر ئۆیدە بارمىدى؟ —
  ...ۇدا ئۆزى بىلهر، ئۆیدە بار بولغاي بۇنىسى ماڭا قاراڭغۇ، خ—
   شۇ كېچىسى بىرەر شهپه ئاڭلىغانمىدىله؟—
ــادەم  سى شــۇ كېچىــسى دەمــال؟ نېمىــ — ــدا شــۇ، ئ نى ئیېــتىال، قېرىغان

جاھاننى سورۇپ، ئوي ئویالپ یېتىپ ھېچنىمىگه زەڭ ئهتمهیـدىكهن ئىـشىك        
  ...تۈۋىدە مىلتىق ئاتسىمۇ تۇیماي یاتىدىغان بولۇپ قالىدىكهن

زاھىرنىڭ ئېیتىـشىچه ئـۇ شـۇنىڭ ئالـدىنقى كـۈنى شـهگه كهتـكهن             —
  ئىكهن، خهۋەرلىرى بارمۇ؟ 

  ... كهتسىمۇ كهتكهندۇ، یاش بالال—
 شۇ ئىككى كۈن ئىچىدىكى ئىشالرنى ئوبدانراق ئویلىنىپ كۆرسىله —

  . ئابلهي ئورنىدىن تۇردى —مهن یهنه كېلىمهن، ئاۋارە قىلدىم،
كه كـۆپ زورلىغـان بولـسىمۇ، ئـابلهي      موماي ئۇنى چاي ئىچىـپ كېتىـش      

  . رەھمهت ئېیتىپ خوشالشتى
  : ئۇ دادۈیگه كهلگهندە ئۆمهر ئۇنى مۇشۇ سۆزلهر بىلهن قارشى ئالدى

 ئهھــۋال دەل مېنىــڭ قىیاســىمدىكىدەك ئىــكهن، ئۇالرنىــڭ غهیــرى  —
ئهخالقى مۇناسىۋىتى بارلىقى بۇ یهردىكىلهرگه سىر ئهمهسكهن، دادۈیجـاڭ ئـۆز     

 ئىسپات یېزىپ بهردى قانداقال بولمىـسۇن پارتىیىنىـڭ كـادىرى،       قولى بىلهن 
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئۇنىـڭ تهركىۋىنىـڭ پـاك      ! ئۇنىڭ دېگىنى پوالتتهك پاكىت  

  ...ئهمهسلىكى
ــدۇ  — ــدان بىلىـ ــۋەتته ئوبـ ــاڭ ئهلـ ــۇنداق، دادۈیجـ ــڭ !...  دە- شـ ئۇالرنىـ

  .مۇناسىۋىتى بارلىقىمۇ راست بولۇشى مۇمكىن
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ــۇمكىن «— ــسهنغۇ؟ د» م ــك    دەی ــاڭا یېتهرلى ــسپاتى س ــڭ ئى ادۈیجاڭنى
  ئهمهسمۇ؟ 

مهنمۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا شۇنداقراق مۇناسىۋەتنىڭ بارلىقىغا ...  یاق،—
  ....ئىشىنىپ قېلىۋاتىمهن

 دە؟ - ئــاتتىنمۇ، ئۆزەڭگىــدىنمۇ چۈشۈپــسهندېــمهك، ســهن ئــاخىرى  —
ئهمدى تاھىرنى ئېلىپ قایتـایلى، ئـۇنى سـوراق قىلغانـدىن كېـیىن قالغـان          

  .ئىش ئایدىڭلىشىدۇ
ــۇ یهرگه كــۆپ كېلىمىــز،   —  قایتــساق قایتــایلى، بىــراق، بىــز تېخــى ب

  . ئالدىراپ خۇالسه چىقارغىلى بولمایدۇ
  .قېنى كۆرەرمىز —

 تۇتۇق ھالدا رئابلهینىڭ كۆڭلىدە باشقا بىر قاتىل ھهققىدىكى ئىسپاتال
تىشىگه بۇالرنىڭ ئېنىقلىنىپ كې  .  لىنتىسىدەك ئالدىن ئۆتۈۋاتاتتى   –كىنو  

 قاراڭغۇالشــقان كــۆزگه لنىــڭ سایىــسىقاتى. ئــالال نــېمه كاشــىال بولىۋاتــاتتى
ــدەك جــۈپ كــۆرىنهتتى  ــرگه   . كۆرۈنگهن ــۇنى جۈپتىــدىن ئاجرىتىــپ بى شــۇڭا ئ
  . مۇقىمالشتۇرۇش تهس بولىۋاتاتتى
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   ئاخىرلىشىش ۋە باشلىنىش .بهشىنچى باب
  

ېلىپ یېزا یولىدا دەپ گۇمان قىلىنىۋاتقان تاھىرنى ئ» قاتىل«ساقچىالر 
ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن دادۈیجاڭ قوشـۇپ قویغـان     . شهھهرگه قاراپ كېتىۋاتاتتى  

خهلـق ئهســكىرىدىن بىـرى ئۆمهرنىــڭ ئىككـى چــارەك بۇغـدىیىنى بــازارغىچه     
  . ئاپىرىشىپ بېرىش ئۈچۈن كۆتۈرۈپ ماڭغانىدى

ئۆمهر بۇ ئىككى چارەك بۇغداي ھهققىدە نېمىشكىدۇر ئابلهیگه چۈشهنچه 
  :رىشنى الیىق تېپىپبې

 ئۆیدە ھهمىشه  نـۇرمىمىز یهتمهیـدۇ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه قۇنـاق ئـۇنى               —
كۆپرەك، دېگىنه، شـۇڭا ئـازراق بۇغـداي سـېتىۋېلىپ قوشـۇمچه قىالیلـى دەپ         
ــاغىنىمىز ئــۆزى ئىككــى چــارەك ســېتىپ     ئــویالپ كهلگهنىــدىم، دادۈیجــاڭ ئ

  .دېدى  —بهردى،
ق ئىنكاستا بولمىغان، ئهكسىچه بۇ گهپ، ئهسلىدە بۇ بۇغدایغا ھېچقاندا     

بۇنى نۇرمال ئىش دەپ ئـویالپ ئۆزىمـۇ ئـازراق سـېتىۋېلىش ئۈچـۈن ھهرىـكهت        
قىلىپ باقمىغىنىغا ئۆكۈنۈپ، ئۆمهرنىڭ تۇرمۇشقا پىشقان ئادەملىكىگه قول 
ــان      ــدا گۇمـ ــپ، ئۇنىڭـ ــىر بېرىـ ــس تهسـ ــابلهیگه ئهكـ ــان ئـ ــۇپ كېلىۋاتقـ قویـ

ــدا قىلــدى ھهم ئىلگىرى  ــۇنلىرىنى پهی ــۈپ   ئۇچق ــان ج كــى گۇڭگــا كۆرىنىۋاتق
  . كۆلهڭگۈنىڭ بىرى روشهنلهشكهندەك بولدى

  . تاھىر ئهتىسىال سوراق قىلىندى
ئۆمهر خۇددى ئىدار باشلىقىدەك كىبىر بىلهن سۈر كۆرسىتىپ سوراقنى 

  .باشلىدى، سوراق خاتىرىسىنى ئابلهي یازدى
 ئىقــرار قىلغانالرغــا كهڭچىلىــك قىلىــش، جــاھىللىق قىلغانالرغــا  —

  مانا بۇ بىزنىڭ پىرىنسىپىمىز، ئۇقتۇڭمۇ؟ » قاتتىق بولۇش
  . تاھىر قورقۇنۇچتىن جاالقالپ تىترىگهن ھالدا بېشىنى لىڭشىتتى
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 ئۇنداق بولسا راستلىق بىـلهن جـاۋاپ بهر، بىـز سـېنىڭ ئىقرارىڭغـا             —
مۇھتاج ئهمهس، ھهممىنى ئېنىقالپ بولدۇق، پهقهت سېنىڭ پوزىتـسىیهڭنى         

یــــات ىلتارورۇر قىلمایــــدىغان بولــــساڭ پfهگهر ئىقــــركــــۆرۈپ باقمــــاقچى، ئ
ئــۇ چاغــدا بىــزدىن . دىكتاتۇرســىنىڭ پــۇالت مۇشــىتىنى تېتىتىــپ قــویىمىز 

ــدۇ،  ــسهڭ بولى ــپ داۋام     —كۆرمى ــر ئوتلىۋېلى ــدىن بى ــدىكى چای ــۆمهر ئالدى ئ
شىرىننىسا بىلهن . خوش، ئهمسه یاخشى ئویلىنىۋېلىپ جاۋاب بهر      —قىلدى،

  ؟ ىدىنېمه مۇناسىۋىتىڭ بار
ــدى   ــشىنى چایقى ــاھىر بې ــۆزلىیهلمهیتتى  . ت ــېخىچه س ــۇ ت ــڭ . ئ تىلىنى

ئـۆمهر قهھـرى بىـلهن شـىرەنى مۇشـتالپ ھهیـۋە            . ئاغرىقىمۇ توختىمىغانىدى 
تىترەشتىن ئىستاكاندىكى چاي داۋالغۇپ شىرە ئۈستىگه چېچىلىپ       . قىلدى
  . ئابلهي ئۇنىڭغا نارازىلىق بىلهن قاراپ قویدى. كهتتى

  ! ئېیتراستىڭنى!  ئېیته—
 تىــت بولغانــدەك تهشۋىــشلىك چىــراي بىــلهن -تـاھىر تىــت  —،  ...—

ــدى   ــاش چایقى ــاراپ، ب ــابلهیگه ق ــۆزلىیهلمهیدىغانلىقىغا   . ئ ــڭ س ــابلهي ئۇنى ئ
چۈشـىنىپ، ئــۇنى باشــقا بىـر شــىرە قېــشىغا یۆتكىــدى ۋە قهغهز قهلهم بهردى،   

الردىن، بىز ئۇنىڭ ئېرى بىلهن دوست —شۇندىال تاھىر تۆۋەندىكىلهرنى یازدى،
  ... گهپ تاپتىق چىقىش قىلىپ قاالتتۇق، شۇڭا خه ـكىرىپ 
ــدىغان ب — ــرار قىلمای ــساڭ، پو ئهگهر ئىق ــىنى  ىلتارورۇل ــات دىكتاتۇرس ی

 ئۆمهر ئهتهي بىـر نهرسـه ئاختۇرغانـدەك قىلىـپ، شـىرەنىڭ         —،  !ئۇنتۇپ قالما 
  . تارتمىسىنى ئاچتى ۋە كویزىنى ئېلىپ شىرەگه تاشلىدى

تـــكهن تـــاھىر توختىمـــاي بـــاش لىڭـــشىتىپ     قـــاتتىق قورقـــۇپ كه 
  : تۆۋەندىكىلهرنى یازدى

ــلهن بۇرۇنــدىن كۆی « ــۇنى  ۈشــۈبىــز شىرىننىــسا بى ــۈرگهن، بىــراق ئ پ ی
ئهمرىمگه ئېلىش نىسىپ بولمىدى، مهن پومىچىكنىڭ نهۋرىـسى بـولغىنىم       

 ئانىسى رازى بولمىدى، دادۈیدىنمۇ خهت یېزىپ بهرمىدى، -ئۈچۈن، قىزنىڭ ئاتا
رئىككىمىــــز ئېچىنــــدۇق، كــــۆڭلىمىز بولغاچقــــا كىیىنمــــۇ  بۇنىڭغــــا ھه

مۇناسىۋىتىمىزنى بۇزمىدۇق، كۆپ قېتىم بىر یهردە بولدۇق، پۇرسهت تاپساقال 
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ئۇچرىشىپ تۇردۇق، زاھىرنىڭ سهل گۇمـانى بـار ئىـدى، بىـراق، ئـۇ مهنـدىنال               
گۇمانالنمایتتى، ئۇ بۇ ئىشنى كوچىلىسا جىـق ئـادەملهرگه دەز كېتىـشىدىن،      

ــیىن ھ ــشىدىن    كې ــا قېلى ــۆھمهتچى دەپ باالغ ــداق ئاســاس تاپالمــاي، ت ېچقان
ئهنسىرەپ ئىچىدە ھهسرەتلىنىپ یۈردى، یۇرتتا بىزنىڭ ئىشلىرىمىز ھهققىدە 

  .»بولغان گهپ چۆچهكلهرنىڭ جىقى راست
   زاھىر یهنه كىمدىن گۇمانلىناتتى؟—

ئابلهي »  بىلمهیمهن، ئىشقىلىپ بۇ شىرىننىسا ئىككىمىزنىڭ پهرىزى«
ۈمــسىرەپ قویــدى، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــۆمهر ســورىغان ســوئالنى سوراشــنىڭ  كۈل

  . ھاجىتى یوق ئىدى
 سـهن شـۇنداق ئـامراق ئاشـناڭنى قانـداق ئهھۋالـدا ئۆلتۈرۈۋەتتىــڭ؟       —

  !ئۇچرىشىشنىڭ جهریانىنى سۆزله
بۇ گهپنى ئاڭالپ تاھىر چۆچۈپ كهتتى، ئۇ كۆرىنهرلىك ئازاپالندى، ئابلهي 

دىقـقهت بىـلهن كۈزىتىـپ تـۇردى، تـاھىر ئـۆزىنى         ئۇنىڭ چىراي ئىپادىـسىنى     
دېیىشىۋاتقىنى ئاڭلىغان، شىرىننـسا ھهققىـدە سـورىغىنىغا قـاراپ        » قاتىل«

ھهرخىـــــل خىیالالرغـــــا كېلىـــــپ باققـــــان بولـــــسىمۇ شىرىننىـــــسانىڭ  
ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى، ئۆزىنىڭ شۇ قاتىل ئىكهنلىكىنى ئېنىق ئۇقمىغانـدەك   

  . ئىپادىلهردە بولدى
 ئۇچراشقىنىمىزنى سۆزلىـسهم سـۆزلهي، ئهممـا ئـۇنى          متىئاخىرقى قې «

ئۆلتۈرۈشكه مېنىڭ قانداق قۇلۇم بارىدۇ؟ ئاخىرقى قېتىمـدا مۇنـداق بولـدى،            
كىرىپ ئویناپ چىقماقچى بوپتىكهن، مېنى ) شهھهرگه(بىر كۈنى زاھىر شهگه   

مهن ئۇنىمىدىم، ئىشىمغۇ یوق ئىدى،     . بىلله كىرىپ ئویناپ چىقایلى دېدى    
سا بىـلهن خـاس قالىـدىغان پۇرسـهتنى قولـدىن بهرگىـم كهلمىـدى،               شىرىننى

شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئۆزى ئېشهك بىلهن شهگه كهتتى، مهن ئۇنىڭ راست كهتكهن 
 كهتمىگهنلىكىنى ئېنىق كۆرۈۋېلىش ئۈچۈن پایالپ یۈردۈم، ئۇنىڭ سازلىق  -

ــۆردۈم     ــۈرۈپ كهتكىنىنــى ئېنىــق ك ــارىالپ ی ــلهن ئ ــهگه  (تهرەپ بى ــول ش ــۇ ی ب
ئاندىن خاتىرىجهم بولدۇم، كهچته مهن ئۇنىڭ ئۆیىگه باردىم، ) اق ئىدىیېقىنر

شىرىننىسا مېنـى كـۆرۈپال خاپـا بولـۇپ قالـدى، نېمىـشكه كهلـدىله؟ ئهمـدى                 
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مهن ئـۇنى  . دېـدى   » ..كهلمىسىله بوالتتى، تهقدىرگه تهن بهرمهي نـېمه ئىـالج        
ۇرۇنـدۇم،  مهندىن رەنجىپ قالغان ئوخشایدۇ دەپ، ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئېلىـشقا ئ          

، بالدۇرقىدەك ئامراقلىق قىلماي، قوالشمىغاندەك ش یۇقىئۇنىڭ كۆزلىرىدە یا
بىـراق بىـر   . مهن ئاخىرى ئۇنى ئىرىتتىم، ئۇ بوینۇمغا ئېـسىلدى     ... تۇرۇۋەردى

ــۇراتتى  ــاردەك جــاالقالپ تىتــرەپ ت كىرىۋاتقــۇچه بىــر كىــم  «... قورقۇنچــسى ب
زاھىر كىرىپ ! ۋاي، خۇدا«بول، ، یاق، كىم كۆرەتتى، خاتىرىجهم »كۆرمىگهندۇ؟

ئۇنىڭ شهگه كهتكىنىنى ئېنىـق     «دېدى ئۇ ئاھ تارتىپ،     » ...!قالىدىغان بولسا 
دېدىم » ...كۆرگهن تۇرسام، ئۇ سازلىقتىن ئۆتۈپ كهتكۈچه قاراپ تۇرغان تۇرسام       

ۋایهي، ئېیتىشقا تىلىم ! شۇنداق بولسىغۇ، ئىالھىم‹ئۇنى خاتىرىجهم قىلىپ 
مهن ئۇ چاغدا ئۇنىڭ گهپلىرىگه ئانچه زەڭ ئهتـمهي،  › !ىلىمكۆیىدۇ، ئېیتسام د 

پهقهت تىلىمنى . ئۇ مېنىڭ تهلىۋىمنى رەد قىلدى. چىالپ سورىمىدىمقئاسما
شــورىدى، شــورىدى، مهن ئــۆزەمچه كۆڭلۈمنىــڭ  . قــاتتىق شوراشــقا باشــلىدى 

ــۇ تىلىمنــى قــاتتىق     مهیلىــگه بېرىلىــپ گهپ قىلمــاپتىمهن، بىــر كهمــدە ئ
.  جېنىمدىن ئۆتۈپ كهتتـى   -ىم پىررىدا قېیىپ، ئاغرىق جان    بېش. چىشلىدى

یىقىلىــپ چۈشــكىلى تــاس قالــدىم، ئــاغزىم قانغــا تولــدى، ئاغزىمــدىن قــان  
چىقىــپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن ئــاغزىمنى مهھــكهم تــۇتقىنىچه تاالغــا قــاراپ   

پهمىمـچه قورقـۇپ   . مهن چىقىـپ كهتكهنـدە ئۇمـۇ قـاتتىق ۋارقىـردى         . چاپتىم
  »...لغايكېتىپ یىقىلدى بو

ئـۇ ئـابلهیگه    . بۇالرنى كۆرگهن ئۆمهرنىڭ گۈلقهلهلىرى ئېچىلىپ كهتتـى      
ئهتهي ئۇالرنىڭ تىل شوراشقىنىنى ئهسكهرتىپ، شۇ قۇرالرنى قهلهمنىڭ ئۇچى 

  .بىلهن كۆرسهتتى
  ! دەل مېنىڭ دېگىنمدەك بولغان—

ــابلهي یهنىــال قوشــۇلمایدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ بېــشىنى چایقىــدى   . ئ
قوش كۆلهڭگۈنىڭ ئىككىنچى بىرى روشهنلهشـكهندەك      «دىكى  ئۇنىڭ كۆڭلى 

ــدى ــر   . بول ــالقىالرنى بى ــدىكى ھ ــڭ كۆڭلى ــسا ئۇنى ــۇ بول ــېقىن  -ب ــرىگه ی  بى
ئهممــا ئـۇ دەرھــال بىـر مــۇھىم   . كهلتۈرۈشـنى تېخىمـۇ تهسلهشــتۈرۈپ قویـدى   

نهرسىنى ھېس قىلىپ، یانچۇق دەپتىرىنى ئېلىـپ تۆۋەنـدىكىلهرنى یېزىـپ           
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  : قویدى
 یـوق؟   -سازلىق تهرەپكه كهتكىنىنـى كـۆرگهنلهر یهنه بـارمۇ        زاھىرنىڭ  « 

نى قهیهردە قویغـان؟ ئۇنىـڭ قوشنىـسى        ىشىكېقایتىپ كېلىۋاتقىنىچۇ؟  ئۇ ئ    
  .»زەینهپخان بىلهن یهنه كۆرۈشۈش كېرەك

 سهن شۇ چاغدا جان ئاچچىقىڭدا چىدىماي ئۇنىڭ گېلىنى بوغـدۇڭ،         —
  شۇنداقمۇ؟ 

  . تاھىر بېشىنى چایقىدى
  !.راست گهپ قىلساڭال قۇتۇلىسهن! پ قىل راست گه—

  .تاھىر یهنه بېشىنى چایقىدى
ئۆمهر غهزەپتىن چىشلىرىنى غۇچۇرالتتى ۋە تىتـرەپ تۇرغـان ئهیىبكارغـا         

  :مىختهك قادىلىپ تۇرۇپ
  !یات دىكتارتۇرسىنى تېتىپ باقىتارېلورۇپ!  ئهمسه، یاخشى بولىدۇ—

ا كـویزا سـېلىپ،     ئۇ ئىككى نهپهر سـاقچى چاقىرىـپ، تاھىرنىـڭ قولىغـ          
  . سوالپ قویۇشنى ئهگهر یهنه یوۋاش بولمىسا، دىكتاتۇرا ئىشلىتىشنى بۇیرىدى

  :ئۇالر چىقىپ كهتكهندىن كېیىن ئابلهي
ــرار  — ــارە ئهمهس، بۇنـــداق ئىقـ ــرار قىلـــدۇرۇش یاخـــشى چـ  زورالپ ئىقـ

  .دېدى —ئىشهنچىلىك بولۇشى ناتایىن،
متى؟ بــۇ دېــگهن  نـېمه؟ بۇزۇقالرغــا یۇمــشاق قوللــۇق قىلــساق بــوال —

بىزنىــڭ دىكتــاتۇرىمىز ســىنىپى دۈشــمهنلهرگه، بۇزۇقالرغــا ! دىكتــاتۇرا ئــورنى
  . دېدى ئۆمهر مهنسىتمهسلىك بىلهن —قارىتىلىدۇ،

ــنى مۇناســىپ دەپ       ــپ ئولتۇرۇش ــازىرە قىلى ــلهن مۇن ــۆمهر بى ــابلهي ئ ئ
ئۇ ئاۋال سۈرەت لېنتىلىرىنى یۇیۇپ چىقىرىپ، بارماق ئىزلىرىنى        . قارىمىدى

بۇ ئېنىقالنسا، تۈگۈننى یىشىشكه یـاردىمى      . لىشتۇرۇپ چىقماقچى بولدى  سې
  . ئۇ ئۆمهرنى یالغۇز قالدۇرۇپ چىقىپ كهتتى. بوالتتى
  

*****  
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مهتتۇردى ئابلهیگه یاردەملىشىپ سۈرەتلهرنى یۇیۇپ، بارماق ئىزلىرىنى        
ئۇالر تىل ئۇچىدىكى بارماق ئىـزى      . سېلىشتۇرۇپ، تهھلىل قىلىشىپ بهردى   

دېـگهن  » ئوخـشاش ئهمهس  «ن تاھىرنىڭ بارماق ئىزىنـى سېلىـشتۇرۇپ،        بىله
تېرە قاسرىقىغا  . چاچالرمۇ ئوخشاش ئهمهس بولۇپ چىقتى    . یهكۈننى چىقاردى 

ئهممــا . دەپ بېكىتتــى» تېــرە قاســرىقى«ئوخــشاپ كېتىــدىغان ئۇۋانــدىالرنى 
ئۇنىڭــدىن قــان تىپىنــى تهھلىــل قىلىــپ چىقىــش خېلــى نــازۇك تېخنىكــا   

  . ئۇالردىكى تېخنىكا بۆلۈمى بۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمایتتىبولغاچقا 
ــشقا      ــشالردا رەت قىلىــ ــیىن بهزى ئىــ ــسا كېــ ــاس بولمىــ ــا ئاســ یازمــ
ئۇچرایدىغانلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ، ئابلهي یۇقارقى یهكۈنلهر ھهققىدە تېخنىكا        

ــدى    ــشنى تهلهپ قىل ــاس بېرى ــا ئاس ــڭ یازم ــېمه   . بۆلۈمنى ــۆمهرنى ن ــدىن ئ ئان
 دەپ ئۇنىــڭ قېــشىغا كىرگهنــدە ئــۆمهر ئــۇنى خوشــال ھالــدا  قىلىۋاتىــدىكىن

  :كۈتىۋالدى
 سهن ئۆزەڭنىڭ گېپىنى یورغىلىتىسهن، مانا قارا، بىز ئـاخىرى ئـۇنى     —

ئىقرار قىلـدۇردۇق، ئهمـدى دىلـونى ئاخىرالشـتۇرۇپ خۇالسـه یېـزىش ئىـشىال             
  .دېدى —قالدى،

  :ئىقرارنامىدا تۆۋەندىكىلهر یېزىلغانىدى
ــراپال  مهن تىلىـــم چىـــش« ــسانىڭ ۋارقىـ لهنگهندىن كېـــیىن شېرىننىـ

یىقىلىپ چۈشكهنلىكىنى كۆردۈم، ئۇ قورقۇپ كېتىپ ھۇشىدىن كهتتىمۇ، یا  
  » ...مهن جان ئاچچىقىمدا ئۆزەممۇ بىلمهي بوغۇپ قویدۇممۇ بىلمهیمهن

   قانداق؟ —
   بىراق، ئۇ قانداق بولۇپ كوچا دوقمۇشىغا بېرىپ قالدى؟ —
ىل ئېھتىمال بار، بىرى تاھىر كېیىن قایتىپ  بۇنىڭدا ئىككى خ   .... —

كىرگهن ھهم ئایالغا قارىسا ئۆلۈپ قالغان، شۇنىڭ بىلهن ئۇنى كوچىغا ئېلىپ 
چىقىپ تاشلىغان، یهنه بىرى ئایال تېخى ئۆلمىگهن، ئۇ ئۆزى ئورنىدىن تۇرۇپ    
ئاللىقانداق مهخـسهت بىـلهن كوچىغـا چىققـان، شـۇنىڭ بىـلهن ئاشـۇ جایغـا          

  .داشلىق بېرەلمهي یىقىلىپ چۈشۈپ جان بهرگهنكهلگهندە بهر
  !پۇت تىرەپ تۇرالمایدۇ» ئىككى ئېھتىمال« ھهر —
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دىلـونى  .  بىراق، بۆلۈم باشـلىقلىرى خۇالسـه چىقىرىـشقا قوشـۇلدى        —
  . ئېنىقالشنى ئاخىرالشتۇرۇشقا بولىدۇ

 مېنىڭچه بۇ دىلونى ئېنىقالش ئىشى ئهمـدىال باشـالندى، سـهن ئـۆز          —
ش كېرەك  الیانمىساڭ مهیلى، مهن بۇنى یېڭىباشتىن ئېنىق     قاراشلىرىڭدىن  

  . دەپ قارایمهن
  .  ئۇ ئۆزەڭنىڭ ئىشى، بىراق سهن ئۆزەڭنىڭ گۇمانلىرىنى قویۇپ باق—

ــاچ تۈرىنىــــڭ    ــشىماسلىقى، چــ ــاق ئىزلىرىنىــــڭ ئوخــ ــابلهي بارمــ ئــ
باشقا گۇمان ۋە . ئوخشىماسلىقى قاتارلىق ماددى پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قویدى  

  . الش زۆرۈر بولغان نوقتىالر ھهققىدە ئېغىز ئاچمىدىئېنىق
   ئهیىپكار ئىقرار قىلغان تۇرۇقلۇق یهنه نېمىنى كوچىالش كېرەك؟ —
  .  ئهمما، مهن كوچىالیمهن، نهق مهیدانغا یهنه بارىمهن—
 یــول بولــسۇن، ســهن قایتىــپ كهلگــۈچه بىــز تاھىرنىــڭ دىلوســىنى  —

 ئاجایىـپ تهسـهۋۋۇرلىرىڭ، ئهقلـى    ئىشلهپ یوقۇرىغا سۇنۇپ بولىمىز، سېنىڭ 
خۇالسىلىرىڭ ئىسپاتلىنىپ بولغىچه بهلكىـم ئۇنىڭغـا بېرىلىـدىغان ئۆلـۈم          

  . جازاسى ئىجرا قىلىنىپمۇ بوالر
ــدا چىقىــپ كهتتــى   ــابلهي جىددىیلهشــكهن ھال ــدىن  . ئ ئۇنىــڭ خىیالى

ــاھهق جازالىنىــشنى تو  « ــر ئادەمنىــڭ ن ۇپ ســجىــددى تۇتــۇش قىلمىــسام بى
  . دېگهنلهر كهچتى» !ل یېزىغا مېڭىشىم كېرەكقالمایمهن، دەرھا
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   گۇمان كۆلهڭگۈسى.ئالتىنچى باب
  

ئابلهي ئهتىسىال تالتېرەككه یۈرۈپ كهتتى، ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە گـاھ پهیـدا             
ــاھ یوقۇ  ــۇپ، گ ــى   بول ــان كۆلهڭگۈس ــان گۇم ــۇپ تۇرىۋاتق ــاراملىق  ل ــا ئ  ئۇنىڭغ

بهزىـدە  .  سـاالتتى  دەپ ۋارقىـراپ  » !شۇنىڭ ئۆزى ! دەل شۇ «ئۇ بهزىدە   . بهرمهیتى
مهن باشقىالردەك ھېسـسىیات    ! پاكىت كېرەك، پاكىت  «: یهنه ئىككىلىنىپ 

ــلىق  ــۈم چىقارماسـ ــویىچه ھۆكـ ــداق ىمبـ ــرەك، مهن ئۇنـ ــاۋاتالرغا   كېـ ــاال سـ  چـ
  . دەیتتى» !...ئوخشىمایمهن

دادۈیجاڭنى . ئۇ سېكتارغا یولۇقۇشنىڭ زۆرۈرىیىتى یوق دەپ ھېسابلىدى
. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ زۆرۈر ئۈچ ئىش بـار ئىـدى        . كېیىنرەك ئىزدىمهكچى بولدى  

بىرى زاھىر بىلهن كۆرۈشۈش ۋە ئۇنىڭ بارماق ئىزىنى ئېلىۋېلىش، یهنه بىرى    
ئۇنىــڭ قوشنىــسى زەینهپخــان بىــلهن كۆرۈشــۈپ قــاتىللىق یــۈز بېرىــشنىڭ   

. شدېگهنلهرنى سۈرۈشتۈرۈ.  ئاڭلىدى ئالدىدىكى ئاخشامدا ئۇ قانداق ساداالرنى    
ى بــویالپ مېڭىــپ كۆڭلىــدە پهیــدا بولغــان یېڭــى تۈگــۈننى ئانــدىن ســازلىقن

ــدى  ــا یول  . یهشــمهكچى ئى ــیىن دادۈیجاڭغ ــدىن كې ــۇالرنى تۈگهتكهن ــسىمۇ ۇب ق
  . كېچىكمهیتتى

ئۇ زەینهپخانغا شهھهردىن بىـر كىلـو       . ئۇ ئالدى بىلهن مۇماینى یوقلىدى    
پ بولغانـدىن كېــیىن ئــابلهي  ۇشــۇچلىــق سورېگـۆش ئېلىۋالغانىــدى، ئـۇالر ت  

  :ىڭغائۇن
ــردەم    — ــشقىچه بىـ ــسىال، پىـ ــېلىپ قویـ ــا سـ ــۇنى قازانغـ ــا، بـ  ھامماچـ

  .  دېدى—پاراڭلىشىمىز،
مومــاي ئوچــاق بېــشىدا ئــاۋارە بولىۋاتقــان پۇرســهتته، ئــۇ ھویلىــدا بىــرەم  

ئاندىن ئۆگزىگه چىقىپ زاھىرنىڭ ھویلىسىغا . ئایلىنىپ یۈردى، باغقا كىردى
ئـابلهي  .  جىـت تـۇراتتى  -، جىـم ھویال تىرىك جان باردەك ئهمهس   . قاراپ باقتى 
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 جىتلىقىغا ئېرەن قىلماي، دەرۋازىنىـڭ جایالشـقان ئـورنى،          -ھویلىنىڭ جىم 
ــقان ئـــورنى ۋە       ــڭ، ئېغىلنىـــڭ جایالشـ ــڭ ئىـــشىكى، باغنىـ ــۇر، ئۆینىـ تونـ

ھویال دەرۋازىسى زەینهپخاننىـڭ  . ئارىلىقلىرىنى پۇختىالپ ئىسىگه ئېلىۋالدى   
ــارقىلىقال ئایرى    ــام ئ ــر ت ــلهن بى ــۆیى بى ــۇراتتى ئ ــپ ت ــسى  . لى ــمهك، كېچى دې

 یېپىلغان ئاۋازلىرى مومایغا ئاڭلىنىپ تۇرىشى جهزمهن -دەرۋازىنىڭ ئېچىلىپ
  . ئىدى

  .ئۇ ئۆگزىدىن قایتىپ چۈشكهندە موماي تۆشۈكتىن بىكار بولغانىدى
 دېدى موماي، ئوچاققا قاتتىق ئوتۇنـدىن  — زېرىكىپ قالدىلىمۇ، باالم؟ ـ

ندىن كېیىن سـۇپىغا ئابلهینىـڭ قارشىـسىغا    بىر نهچچه تالنى سېلىپ قویغا 
  .كېلىپ ئولتۇرۇپ

دېدى  — یاق، نېمىشكه زىرىكهتتىم، ئهمدى پاراڭالشساقمۇ بولدىغۇ،—
  .ئابلهي مومایغا یېقىش ئۈچۈن تىرىشىپ

  . سهھرا یېرىدە، شۇ...  شۇنداق بولسىمۇ، دەیمىنا—
ــېمه   — ــۈمى توغرۇلـــۇق بىـــر نـ  ســـىلىدىن یهنه شىرىننىـــسانىڭ ئۆلـ

  ىماقچىدىم، ماالل كۆرمىسىله شۇ توغرۇلۇق پاراڭالشساق بوالرمۇ؟ سور
  .  سورىسىال، بىلسهمال ئىگهكىم، دەپ بېرىمهن—
 شۇ كۈنى ئاخشىمى تاھىرنىڭ بۇ ئۆیگه كهلگهنلىكى راست ئىـكهن،    —

سىلى ئۇنىـڭ كىرىـپ كهتكىنىنـى، ئـازراق      . ئۇ ئۆزىمۇ بۇنىڭغا ئىقرار قىلدى    
  ؟ شهپىسىنى بولسىمۇ سهزگهنال

 مهن ئۇ چاغدا ئـۆچكهمگه یۇنـدىغا كېـپهك سـېلىپ، ئـاداپ قىلىـپ                 —
 زە، ئـۇ  - یېپىلغىنىنى ئاڭلىـدىم، ئهممـا   -بېرىۋاتاتتىم، دەرۋازىنىڭ ئېچىلىپ  

اقتىن كهلگهندۇر دەپال چاغدا ئۇنىڭغا زەڭ ئهتمهپتىمهن، تایىنلىق زاھىر بىر ی
  ...ـ دە ئویلىدىم
 جهزىم قىالالمال؟ دېمهكچى  شۇ چاغدا شىرىننىسانىڭ ئۆیىدىلىكىگه—

بولغىنىم، دەرۋازىنى ئاچقىنى راست تاھىرمۇ یاكى بىرسىنىڭ ئۆیىگه چىقىپ 
  هن شىرىننىسانىڭ ئۆزىمۇ؟ بۇنى ئارىالشتۇرىۋەتمىگهندۇق؟ گكىر

 یاق، شىرىننىسا ئهمهس، مهن شۇنىڭ ئالدىـدا ئۆگزىـدىن كـۆتىچهك      —
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ــسا ئۆید   ــدا شىرىننى ــدىم، شــۇ چاغ ــۇالغ  تاشــلىغىلى چىققانى ــدى، ئۇنىــڭ ئ ى
كېیىن دەرۋازا ئېچىلىشنىڭ ئالدىدا مهن ئۇنىڭ . جایالۋاتقىنىنى كۆرگهنىدىم

زاھىر شـهگه كىرىـپ كهتـكهن بولـسا،       . بالىلىرىغا ۋارقىرىغىنى ئاڭلىغانىدىم  
  ...دەرۋزىنى ئاچقان تاھىر بولماي كىم بوالتتى؟ ھه، راست، بىر بولسا 

  . دەۋەرسىله—
  ...ىمغا كهلگهنىدى، ھېچگهپ یوق مۇنداقال بىر ئىش یاد—
  . دېدى ئابلهي پهس ئاۋازدا— بىر بولسا دادۈیجاڭ دېمهكچىغۇ سىلى؟—
 —ھهرگىـز ئۇنـداق دېمىـسىله،   !  تـۇپراق - یاق، یاق، ئاغزىمغـا تـاش   —

  . مۇماي جىددىیلىشىپ كهتتى
ئابلهي ئۇنى چۈشهنگهچكه بۇ ھهقته كوچىلىمىدى ھهم بۇنى كوچىلىغان 

  . ن ھېچنهرسه ئېیتىپ بهرمهیتتىبىلهنمۇ زەینهپخا
 یوق؟ - شۇ كۈنلهردە شىرىننىسانىڭ كهیپىیاتىدا ئۆزگىرىش بولغانمۇ—

  زەڭ قویغانمىدىله؟ 
 ئالدىنقى كۈندىن تارتىپال خاپىغان كۆرۈنگهن، یاق خېلى بۇرۇن بىر    —

ئۇنىـڭ ئالدىـدا ھهمىـشه    . نهچچه كۈن ئاۋالال شۇنداق خاپىغـان بولـۇپ قالغـان     
 ئوقۇپال یۈرىدىغان، ۋاالقالپ كۈلۈپال تۇرىدىغان بولغاچمىكىن، غىڭشىپ ناخشا

ئۆزگىرىپ قالغىنى بهكـال بىلىنىـپ كهتتـى، شـۇڭا ھازىرقىـدەكال ئىـسىمدە              
ئۇالر .  مهن ئۇنى زاھىر بىلهن ئۇرۇشقان بولسا كېرەك دەپ ئویالپ قالدىم. قاپتۇ
تتى، ئانـدىن   پاتال ئۇرۇشۇپ تۇراتتى، شىرىننىسا بىرە كۈن شـۈكلهپ قـاال   -پات

یهنه ئوخشاش قېلىپغا چۈشهتتى، ئهمما شۇ قېـتىم ئۇنـداق بولمـاي، قـاپىقى               
  . ئېچىلمایال قالغانىدى

 ئۇ سىلىگه ئۆیدىكى كۆڭۈلسىزلىكلىرى توغرۇلۇق كۆڭلىـدىكىنى         —
  ئېیتامتى؟ 

  .... ئۇ ماڭا جىق گهپ قىلىپ كهتمهیتتى—
  كېرەك؟  ئۇنىڭ سىرىنى ئېیتىدىغان باشقا سىرداشلىرى بولسا —
  . خۇدا بىلىدۇ...  بولسا كېرەك—
 دەرۋازا ئېچىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىپال شۇ پېتى یۈتتىمۇ یاكى باشقا بىـرە        —



 53 

  شهپىنىمۇ ئاڭلىدىلىمۇ؟ 
ــۆیگه  — ــا ســىلى ئ ىرىــپ ئولتۇرغانچىلىــك پۇرســهتته، چېغىمــدا  چ بای

شــۇنچىلىك ۋاقىــت ئــۆتتىمىكىن، بىرســىنىڭ ۋارقىرىغىنىنــى ئالىغانــدەك  
ئىــشقىلىپ بىرســىنىڭ ۋارقىرىغىنــى راســت، مــاڭىغۇ كېچىلىــرى  . بولــدۇم

  !ھهرقىسما ئاۋاز ئاڭالنغاندەك بولىدۇ، خۇدا كۆرسهتمىسۇن، یالغۇزلۇقنى
   ئاندىنچۇ؟—
ڭ ئىشىكى تاراقالپ ئېچىلدى، بىرسىنىڭ ھویلىدا  ئارقىدىنال ئۆینى—

دەرۋازا جاالقالپ ئېچىلـدى، بىرسـى تىپىـك        . یۈگرىگهندەك شهپىسى ئاڭالندى  
 -  هتكهندەك بولدى، بىز ئىلگىرى پاتیىگهن كۈچۈكتهك غىڭشىپ، مېڭىپ ك

پــات بۇالرنىــڭ جىــدىلىنى ئایرىیــدىغان، ئــۇالر كېچىلىــرى ھهمىــشه قــاتتىق  
ىرىـپ شىرىننىــسانى یانــدۇرۇپ  چردىن بىـر نهچچىمىــز  قوشــنىال. ئۇرىـشاتتى 
شـۇ  . بولمىسا ھېلىقى تهلۋە ئۇنى ھهنىـمه قىلـسا قىلىـۋېتهتتى         . ئاچىقاتتۇق

ئۇنـداق چاغـدا مهن   . ( ئىشالر یادىمغا یىتىپ ئاستا كوچىغا چىقىـپ بـاقتىم        
تېخى یاتمایتتىم، قېرىغانـدا ئۇیقـۇ كهم بولىـدىكهن، تـاڭنى ئاتقۇزمـاق تهس،              

قوشـنامنىڭ دەرۋازىـسى داغـداما    . كوچىدا ئادەم یـوق ). ك كهچ یاتىمهن شۇڭا به 
ئاستا بېرىپ دەرۋازىدىن بېشىمنى تىقتىم، قارىسام ھویال جىم . ئوچۇق تۇرىدۇ

 بىرىنـى قوغلىـشىپ سـىرتقا چىقىـپ كهتـكهن بولـسا ئـۆیگه        - بىـر  ، جىت –
   .ىدىمچ پیاماننىڭ كۆزى چۈشمىسۇن دەپ، دەرۋازىنى یېپىپ قویۇپ قایتى

   ۋارقىرغىنى ئهركىشى ئهمهستۇر؟ ھهقىچان شىرىننىساغۇ دەیمهن؟ —
  . قالغىنىنى خۇدا ئۆزى بىلىدۇ.  یاق، ئهر كىشىنىڭ ئاۋازىدەك قىلدى—
 شىرىننىسانىڭ ۋارقىرىغىنى ئاڭالنمىدىمۇ؟ ئـۇ ئهمهس، ئهر كىـشى          —

  ئىكهنلىكىگه رەسمىي ئىشهنچ قىالالمال؟
یـاق  ... ھ كـۆرۈپ تۇرغـۇچى ئـالال      بۇنى خۇدا ئۆزى بىلىـدۇ، ھهممىنـى       —

، كىچىككىـنه شـهپه بولـسىال    مراست مهن شۇ كىچىسى تۈزۈك ئۇخلىیالمىدى    
 نېمىشقا دېگهندە، ئهر كىشىنىڭ ۋارقىرغىنىنى ،كۆزۈم ئېچىلىپ كېتىدىغان

ئاڭلىغاچقا زاھىر بىلهن تاھىر ئىككىـسى تۇتۇشـۇپ قالغانمىـدۇ دېگهنلهرنـى        
  .ئویالپ، زىل یاتتىم
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  ولسا یهنه بىر شهپه ئاڭالنغانمۇ؟  ئۇنداق ب—
ئىـشقىلىپ، ئاڭلىــدىم دېــسهممۇ بولىــدۇ، بایــا دېگىنىمــدەك، ماڭــا   —

  ...ھهمىشه بىر نهرسىلهرنىڭ ئاۋازى ئاڭلغاندەك بولىدۇ، چۈشۈممۇ توال بۇزىلىدۇ
   مهیلى، قۇالقلىرىغا كىرگهن ئاۋاز نېمه بولسا شۇنى دەپ باقسىال —
یېپىـپ قویـۇپ كىرىـشىمگىال ئۆینىـڭ         مهن ئۇالرنىڭ دەرۋازىسىنى     —

بىـرەر  . ئىشىكى تاراقلىغان ئاۋازنى ئاڭلىدىم، ئارقىدىن یهنه جىمىـپ كهتتـى         
قوشـنا تـۇرۇپ، ھـاي    « ئـالهم    -كۆڭۈلسىزلىك بولۇپ قېلىـپ، كېـیىن خهلقـى       

دېمىسۇن دەپ، یهنه تاالغا چىقىپ دەرۋازىغا قاراپ » بېرىپ قویماي ئۇخالپسىلهر
  ...ىن زەنجىرالپ قویۇلۇپتۇدەرۋازا ئىچىد. باقتىم

قویغـــان دېگهنمىـــدىله؟ یېپىـــپ  توختىـــسىال، بایـــا ســـىلى ئـــۇنى —
  شۇنداققۇ؟ شۇنىڭدىن كېیىن ئېچىلغان ئاۋاز ئاڭالنمىدىمۇ؟ 

 یاق، یـا مهن ئاڭلىمـاي قالـدىممىكىن، ئهممـا بۇالرنىـڭ دەرۋازىـسى               —
  . ئاڭلىمىغۇدەك ئېچىلمایدۇ، شۇنداق سهت غىچىرالیدۇ

  .ىنى سۆزلىسىله خوش ئاخىر—
 ئۆگزەمگه چىقىپ قاراپ باقتىم، ئىشىك ھىم یېپىقلىق، تاۋاداننىڭ —

 جىت -، ئهمما جىمم ئهینىكىدىن ئۆیدە چىراق یېنىقلىق تۇرغىنىنى كۆردۈ①
دەپ ئویالپ، قایتىپ » خۇداغا شۈكرى، تىنچىپ قالغان بولسا ئهجهب ئهمهس    «

. پ بولغانـدەك زایـا بولـدى       غاال -ئۆینىڭ ئىچىدە گۈلدۈر  . چۈشهي دەپ تۇراتتىم  
تاۋاداننىڭ ئهینىكىدىن چۈشۈپ تۇرغان یـورۇق بىرسـىنىڭ گهۋدىـسى بىـلهن          

مهن یهنه بىردەم تۇرۇپ .  چاپسان مىدىرلىدى ۋە جىم بولدى-توسۇلۇپ، چاپسان
بىر ھازا تۇرۇپ باقسام یهنه جىملىق، چۈشـۈپ كېـتهي دەپ تـۇراتتىم،          . قالدىم

تىن زاھىر چىقىـپ كهلـدى ئـۇ ئالـدىراپ          ئۆینىڭ ئىشىكى ئېچىلدى، ئىشىك   
كېلىپ دەرۋازىنىڭ زەنجىرىنى تۇتۇپ بېقىپ، كهینىگه یانـدى، ئېھتىمـال ئـۇ     

ئـۇ كهیـنىگه    . دەرۋازا تاقالماي قالدىمىكىن دەپ قاراپ باققىلى چىقسا كېرەك       
ــا     ــسىدا تاماك ــشایۋاننىڭ سۇپى ــمهي، پى ــۆیگه كىرىــپ كهت ــېكىن ئ قــایتتى، ل

                                            
   ئاپتۇر— ئىشىكنىڭ ئۈستىدىكى كۆزنهك —تاۋادان   ①
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  . چىكىپ ئولتۇردى
ال زاھىـــر ئۆیـــدىمىكهن؟ ســـىلىنىڭ كـــۆرگهنلىرى تـــاھىر      راســـت—

  ئهمهسلىكىگه ئىشىنهمال؟ 
  .  شۇ، شۇنىڭ ئۆزى، نېمىشكه ئىشهنمهیتتىم—
  . سۆزلهۋەرسىله—
ــاتتىم،      — ــقا ی ــۈپ، ئۇخالش ــپ چۈش ــدىن قایتى ــلهن ئۆگزى ــۇنىڭ بى  ش

  .ئولتۇرسام زاھىر ئورنىدىن ھېلى تۇرىدىغاندەك ئهمهس
   ھویلىدا یاتتىلىمۇ؟—
، مهن قىــشنىڭ بېــشىغىچه ھویلىــدا یــاتىمهن، ئۆیــدە ئىچىــم       ھه—

ــد ــۆك    ۇتىتىلدای ــالىمهن، ئۇنىڭــدىن ك ــۇپ ق ــدەك بول ــۆرگه كىرىــپ قالغان ، گ
ئاسمانغا قاراپ یېتىپ، مېنىڭ یۇلتۇزۇم قایسىدۇ دېگهندەك خىیـالالر بىـلهن           

  . یاتسام ئوبدانراق
   چاپسانال ئۇخالپ قاللىمۇ؟ —
 كۆڭلۈمگه یهتمىگهن ئىشالر یېتىـپ،       نهدىكىنى، قوشنام توغرۇلۇق   —

كۆز یۇممۇدۇم، یهنه كۆزۈم ئىلىنسه بىر شهپه ئاڭالنغاندەك بولۇپ، ئویغىنىـپ        
  . كېتىمهن، ئاشۇنداقال تاڭ ئاتقۇزىۋەتتىم

 شــۇنىڭدىن كېــیىن بۇالرنىـڭ دەرۋازىــسى یهنه ئېچىلىــدىغۇ دەیــمهن؟  ــ 
  ...یېرىم كېچىلهر بىلهن

  ؟ كۆرگهنلهر بارىكهنـــ دە؟  ھهئه، سىلىگه كىم دەپ بهردى —
ــدىم — ــتۈرۈپ بىل ــلهن دەرۋازا ئــاۋایالپ    .  مهن سۈرۈش ــېچه بى ــرىم ك یې

  ئېچىلدى، شۇنداقمۇ؟ 
.  ھهئه، تازا شۇنداق بولدى، پهم بىـلهن ئاچـسىمۇ یهنىـال غىچىرلىـدى        —

  .  ئۈزۈك غىچىرلىدىـئهمما ئۈزۈك 
ىردەمدىن  دەرۋازا ئېچىلغاندىن كېیىن بىرسى ئۆي تهرەپكه كهتتى، ب —

كېیىن یهنه كهلدى، ئېغىر بىر نېمىنى كۆتهرگهندەك تاالغـا چىقىـپ كهتتـى،     
  ؟ مۇشۇنداق

 توۋا، یهنه كىم بۇالرنى كۆرۈپ تۇرغاندۇ؟ مهن زاھىرنىڭ ھاسىرغىنىنى —
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  . ئاڭلىغاندەك بولغانىدىم
   كېیىنچۇ؟ —
 كېـیىن، سـىلى دېگهنـدەك ئـۇ بىــر یاققـا كهتتـى، خېلـى ئۇزۇنــدىن        —

دەرۋازا یېپىلـدى، ئهتىـسى ئۇقـساق، ھېلىقىـدەك ئىـش           . ه كهلـدى  كېیىن یهن 
ــدى  ــدە كهلـ ــۈمگه گۈپپىـ ــۇ، كۆڭلـ ــلهر . بوپتـ ــا خهقـ ــقهرگه «ئهممـ ــر قهشـ زاھىـ

شۇنىڭ بىلهن ھه، ئهمـسه مېنىـڭ كـۆرگىنىم         . دېیىشىۋاتىدۇ» كېتىپتىكهن
  . شۇنىڭغا ئوخشایدىغان بىر كىشى بولسا كېرەك دەپ ئویالپ قالدىم

   چىقىش قىالمسىله؟ـ قانداق؟ كىرىپ  سىز زاھىر بىلهن—
شىرىننىـسا  .  شىرىننىسا بار چاغدا زاھىـر بىـزنىڭكىگه كىرمهیتتـى         —

بىلهن خېلى ئوبدان ئۆتهتتۇق، رەھمهتلىك، ئورنى جهننهتته بولسۇن، كېـیىن      
 پامـاقنى   -ئۇنىڭ بالىلىرى قىینىلىپ قالمىسۇن، ئهر كىـشى دېـگهن تامـاق          

ىـدىم، كېـیىن   چپ، بىر نهچچه  قېتىم ئـاش ئه تازائهپلهشتۈرەلمهیدۇ دەپ ئویال 
ىـرىڭالر دەپ تهكلىـپ قىلـدىم، ئـۇ بـالىلىرىنى      چتارتىنماي ئـاش ئىچكىلـى    
  ...ىدىچئېلىپ بىر نهچچه قېتىم 

   بۈگۈن ئۇنى چاقىرىپ كىرسىله ماقۇل بوالرمۇ؟ —
  .  بۈگۈن دەمال؟ ئاپال، ئۇ ئىككى كۈن ئاۋال كېتىپ قالدى—
   كېتىپ قالدى؟ نهگه؟ —
ــلهن     — ــالىلىرىم بى ــدى، ب ــار  ئى ــسى ب ــۇ یهردە ئاچى ــسىغا، ئ ــاغ ئارقى  ت

  . دەپ كهتتى —قىینىلىپ قالدىم، بالىالرنى ئاچامغا بېرىپ كېلىمهن،
ــا — ــسانىڭ ئات ــاكى    - شىرىننى ــامتى؟ ی ــه بولم ــپ بهرس ــسى بېقى  ئانى

  ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسى یىتىممىدى؟ 
تكهن، شىرىننىسانىڭ  ئانىسى بۇلتۇ ئالهمدىن ئۆ- یاق، زاھىرنىڭ ئاتا—

  .  ئانىسى تېخى یاشالـئاتا 
 ئابلهینىڭ كۆڭلىدىكى گۇمـانلىق كـۆلهڭگه روشـهن         — شۇنداقمۇ؟   —

 بىرىــدىن -ئــادەم سىماســى بىــلهن ئالماشــتى، نهچــچه ۋاقىتــتىن بېــرى بىــر  
نى ۇئاجرالماي، گاھ بىرى ئېنىقراق بولۇپ، گاھ یهنه بىرى ئېنىقراق بولـۇپ ئـ           

 ئىلگىـرى تۇتـۇقراق   -قان ئىككى كۆلهڭگۈدىن بىـرى  بىئارام قىلىپ كېلىۋات  
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تهسـهۋۋۇر  . بولغىنى بىردىنال روشهنلىشىپ، یهنه بىرىنىـڭ ئىزىنـى ئـۆچهردى         
ــشه     ــك ھهمىـ ــاچلىرى یىرىـ ــان، چـ ــۇنلىرى تاتىالنغـ ــۈزى ۋە بویـ ــدا یـ ئىكرانىـ

ئۇ شىرىننىسانىڭ . قوشۇمىسىنى تۇرۇپال یۈرىدىغان سۆرۈن تهلهت پهیدا بولدى
  . بىلهن كۆرۈشۈپ بېقىشنى كۆڭلىگه پۈكتى ئانىسى ـئاتا 

ئابلهي زەینهپخـان بىـلهن بىلـله غىزاالنغانـدىن كېـیىن ئۇنىـڭ بىـلهن            
  .خوشالشتى

 ماڭا دېگهن گهپلىرىنى باشـقىالرغا دەپ یۈرمىـسىله، بـۇنى بىـز بىـر           —
 — چـۆچهك بولـۇپ كهتـسه تهسـىرى یاخـشى بولمایـدۇ،      ـتهرەپ قىلغىچه گهپ  

  .دېدى ئۇ
لسىال، قورسقىدا گهپ یانمایـدىغان خوتـۇن بولىـدىغان          خاتىرىجهم بو  —

بولسام نىۋاق داپ ئېتىـپ چالمـامتىم، ئهسـلىدە ھـېچ كىـشىگه دېمهسـمهن            
ــا شـــۇنىڭغا ئارتىلىـــپ    ــارە قارىلىنىـــپ، گۇنـ ــسام تـــاھىر بىچـ دەپـــتىم، قارىـ

 ىز نېمه، ئهمدى، ئۇ دېگهن یاشلىقئۇ ئۆزىمىغۇ قىلىقس. قالىدىغاندەك تۇرىدۇ
 كېلىپ سىلى كۆڭلۈمگه یېقىپ قالال، باالمـدەكال بولـۇپ قـالال،           یهنه...  دە، -

  ...شۇڭا بىلگىنىمنى یوشۇرمىدىم
 ئانىسى قهیهردە تۇرىدىغانلىقىنى -ئابلهي مۇمایدىن شىرىننىسانىڭ ئاتا

بـۇ  . مومـاي ئـۇنى كـوچىغىچه ئۇزىتىـپ چىقتـى         . سورىۋېلىپ چىقىپ كهتتى  
دەرەخلىرى ئۈستىدە ئېسىلىپ چاغدا قۇیاش غهرپ تهرەپتىكى مهھهللىلهرنىڭ 

تـارام بولـۇپ ئۆگزىلهرنىـڭ     -قىزغـۇچ نـۇرالر شـاخالر ئارىـسىدىن تـارام      . تۇراتتى
  . گىرۋەكلىرىدە قىزغۇچ شولىالر جىمىرالپ تۇراتتى

  
**********  

  
ئهتىسى ئۇ سازلىق بویالپ شهھهر تهرەپكه ئارىالپ چىقىدىغان ھارۋا یولى 

ڭدىلىپ تۇرغاچقا ئىككـى تهرىپىـدىكى   بىلهن یۈرۈپ كهتتى، یول ھهمىشه چى    
شۇن غۇ قو—سىلىقدىلىپ كهتكهن یول یۈزى قارا . یهر یۈزىدىن پهسراق ئىدى

  . رەڭدە پارقىراپ تۇراتتى
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ــابلهي كېتىۋېتىــپ  ــۇ    : ئ ــشهلمىدىم، ب ــا ئېرى ــاق ئىزىغ ــڭ بارم زاھىرنى
ناھایىتى چاتاق بولدى، شۇنداق بولـسىمۇ سـازلىق یـولى ماڭـا بىـر نهرسـىنى           

ئــۇ ســازلىقنىڭ شــهھهر تهرىپىــدىكى . بېــرەر، دېگهنلهرنــى ئویلىــدىئېیتىــپ 
كهنــتكه بېرىــپ ئهڭ دەســلهپكى ئائىلىــدىن یىــپ ئــۇچى ئىگىــلهش ئۈچــۈن  

دېھقــان خۇجـایىن بــارلىق ئۇیغـۇر دېھقانلىرىغــا ئوخـشاشال ئــۇنى    . توختىـدى 
  . یاخشى مۇئامىله بىلهن قارشى ئالدى ۋە كاۋا باراڭلىرى ئاستىغا باشلىدى

كى كهنتنى بىر پارچه سازلىق ئایرىپ تۇرسىمۇ، ئارىلىقى یېقىن      بۇ ئىك 
  .  بىرىنى بىلىشى مۇمكىن ئىدىـبولغاچقا بىر 

 دەپ سورىدى — سىلى تالتىرەكلىك زاھىر دېگهن كىشىنى تونۇمال؟—
  .ئابلهي سۆھبهتدېشىدىن 

ــۈپ     — ــۇنى ئۆل ــدا خوت ــسۇن یهنه؟ یېقىن ــۆكهمه بولمى ــر ك ــر؟ زاھى  زاھى
   كهتكهن ئادەمما؟

  .  ھهئه، بىرەر ئایچه بولۇپ قالدى—
 تونۇمامدىغان ئۇ ئىلگىرى نامى بار چېلىشچى ئىدى، شـۇڭا ئىككـى     —

بىـز ئىككـى یـۇرت تـوال ئارىلىـشىپ          . یۇرت ئارىسىدا چـېلىش بولـۇپ تـۇراتتى       
  . مهنغۇ ھهممىسىنى دېگىدەك بىلىمهن. ئۆتىمىز
ۇنى ئۆلۈپ  ناھایىتى یاخشى بولدى، یهنه كېلىپ ئۇنىڭ یېقىندا خوت        —

  . دېدى ئابلهي چىن دىلىدىن خۇرسهن بولۇپ—كهتكىنىمۇ بىلىدىكهنال،
دېـدى دېھقـان     — دېدىمغۇ، ئىككى یۇرتنىڭ توي، نهزىرىمىز بىلله،      —

  .ماختانغاندەك
ــڭ    — ــېلىگه ئاڭالنغاننى ــگهن خهۋەر س ــۇ دې ــۇنى ئۆلۈپت  زاھىرنىــڭ خوت

 ئىشىكلىرىدىن ئالدىنقى كۈنى ئۇ شهھهرگه ماڭغانىكهن، ھهقىچان سىلىنىڭ
  ئۆتكهندۇ، شۇنىڭغا كۆزلىرى چۈشۈپ قالغانمىدۇ؟ 

 پىشىملهر بىلهن شهگه ماڭدىم دەپ چىقىپتىكهن، - دۇرۇس، ئۇ چۈش—
مهن ئۇنى ئالدىراش ئىشى بارمىكىن دېسهم، ئانچه ئالدىراشتهك ئهمهس، ئىشى 

ق  تهۋە بولغاندا شهگه مېڭىپتۇ، شۇڭا ئۇنىڭغا چاخچاكهیوقمىكىن دېسهم، كهچ
  :قىلىپ
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ــداق — ــدەپ    نىمانـ ــالال ھهیـ ــالال؟ بـ ــهگه مېڭىـــپ قـ ــدا شـ كهچ بولغانـ
  . دېگهنتىم—چىقامىغاندۇ؟ 

  قایتقانلىقىنىمۇ كۆرگهنمىدىله؟  —
ئهنه دەرۋازا شۇنداق قىیا ئىكهن، یول شۇ . ـــ ھه، بىز ئاشقا ئولتۇرغانىدۇق

  . مۇ كۆردۈمنىیهردىن ئۆتىدۇ ئهمهسمۇ، ئۇنىڭ ئۆتۈپ كهتكىنى
  ىسىالم قایتتىغۇ دەیمهن؟ ئهتىسىمۇ یا؟شۇ كۈن —
  . ۋاي شۇ كۈنىسىالم، كهچتىرەك—
   ئوچۇق كۆردىلىمۇ؟ —
 مهن ئازغاشتۇرۋەتمهیمهن، ئۇزۇن یىل كۆرۈشۈپ یۈرگهن ئادەمنى ئـاي       —

  . قاراڭغۇسى بولسىمۇ تونۇمامدۇ، كىشى
 یهنه ئىــشهكلىك، شــۇنداقمۇ یــاكى ئىــشهكنى بىــر یهردە تاشــالپ      —

  یېنىپتىمۇ؟ 
ئىشىكى بار، ئهمما ئىشىكىنى ھهیدەپ پىیادە مېڭىپتـۇ، مهن ئـۇنى           —

ئىشىكى مىتكوت بولۇپ كهتكهن بولسا ئارقىسىغا یاندىمىكىن دېدىم، ئانچه         
ئېتىۋار قىلماي ئۇنتۇپ كهتتىم، ئهمدى سىلى ماگهپنى ئاچقاننىڭىزنى ئویالپ 

زۇن باقسام راست بۇ ئاجایىـپ ئىـش، ئـۇ كهتكىلـى خېلـى بولغـان، شـۇنچه ئـۇ             
  یولدىن كهینىگه یانغىنى قانداق؟

ئىـشهكنى بـۇ كهتـته    «دەپ ئویلىـدى ئـابلهي،      » !ۋاقىت ئۆتكۈزمهكچى « 
قویمىغان بولسا قهیهردە قویىـشى مـۇمكىن؟ سـازلىققا تاشـالپ قویغانـدىمۇ؟              

ــته  ــاق، كهچ ــۇ قایتىــپ       ی ــۆیگه ئۆزىم ــدۇ، ئ ــشهك جهزمهن ســازلىقتا تۇرمای ئى
  ...كېتهلهیدۇ

ىــلهن خوشلىــشىپ یهنه ســازلىق یــولى بىــلهن ئــابلهي سۆھبهتدىــشى ب
 ئویال، ئاخىرىدا كۆڭلى پاللىدا ـئۇ یولدا كېلىۋېتىپ ئویال . تالتېرەككه قایتتى

دەپ پىچىرلىـدى ئـۇ ۋە ئىلـدام مېڭىـپ تـۈگمهنگه      » !تۈگمهن«یورۇپ كهتتى،   
  . كهلدى

  :تۈگمهنچى مۇنۇالرنى ئېیتىپ بهردى
گه كهلدى، ئۇ یـاقتىكى یۇرتقـا    زاھىر شۇ كۈنى قاش قارایغاندا تۈگمهن    —
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ــدى     ــپ، ئهم ــراق دەســلهپ ئىــشهكلىك چىقى ــى، بى ــۆتمهكچى ئىكهنلىكىن ئ
ئىشهكلىك بېرىشنىڭ ئهپسىزلىكىنى ئویالپ قالغانلىقىنى ئۆیگه ئاپىرىـپ    
قویۇشقا ئېرىنىۋاتقانلىقىنى، شۇڭا تۈگمهندە قویۇپ كېتىپ، كېیىن یانغانـدا    

 -گهپلىــرى ســهل تاققــا. تتــىئېلىــپ ئۆتــۈپ كهتمهكچــى ئىكهنلىكىنــى ئېی 
یۇ، ئۇ چاغدا كىم بىلىدۇ دەیال، بوپتـۇ، ئېغىلغـا سـۇالپ      -تۇققىدەكمۇ قىلىدۇ 

  ...قوي، ماڭا نېمه ئېغىرى دەپتىمهن
   ئهتىسى سهھهردە ئېلىپ كهتتىمۇ؟ —
 یاق خېلى كېچىدە، تهڭ كېچىدە دېسىمۇ بولىدۇ، ئهمـدى یانـدىڭمۇ         —

  . تىدە، كهت ـدېسهم ئهمدى یاندىم، دېدى 
   قایسى تهرەپكه كهتكىنى كۆردىلىمۇ؟ —
   ئۆیگه كهتكهندۇ، قایاققا ماڭماقچى ئىدى ؟—
   سىلى ئېنىق كۆردىلىمۇ قانداق؟ —
 یاق، مهن ئۇنىڭغا زەڭ قویـۇپ یۈرەیمـۇ، ئۇیقۇلۇقتـا، كهتـتىم دېـدى،           —

  .كهتتى دېدىم، شۇ
ــاڭغىنىنى      — ــا م ــاكى بۇیاقق ــاڭغىنى ی ــا م ــشىدىن ئۇیاقق ــاق تىۋى  ئای

  نمىدىمۇ؟ بىلى
  ... ھېچ—
  .  ئابلهي خوشالشتى— خهیر، سىلىنى ماالل قىلدىم،—
 ئۇنىڭغا دادۈیجاڭ بىـلهن كۆرۈشۈشـنىڭ ئهھمىیىتـى قالمىغانـدەك        —
  . ىل ئاساسهن مۇقىملىشىپ قالغانىدىتھازىر  قا. تۇیۇلدى

ى، یىغىــدىن كــۆزلىرى تئــۇنى قــایتىش یولىــدا تاھىرنىــڭ ئایــالى توســ 
 رەڭگى رۇخسارى سولۇپ، قېرى چىراي بولۇپ كهتكهن بۇ    قىزارغان، بىردەمدىال 

  . ایدا ساقالپ تۇرغانىكهنجچوكان ئابلهینى كهتتىن چىقىدىغان بىر خىلۋەت 
 سىلىنىڭ كهلگهنلىرىنى ئاڭلىدىم، كـۆردۈم، ئـۆیگه كېلهمـدىكىن          —

ئالــدىلىرىنى توســۇپ ئهدەپــسىزلىك    ... دېــسهم كهلمهیدىغانــدەك قىلــدىال   
  ...قىلدىم

  سۆزلىرى بارمىدى؟  ـ گهپ —
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زادى دۈشــمهنلىك مــۇ  تــاھىرنى نــاھهق یهپ كېتىــدىغان بولــدى، ئۇ —
  ...ئىدى

   قانداق دۈشمهنلىك؟—
سـىلىگه كۆڭلۈمـدىكىنى دېـدىم،    ...  دادۈیجاڭ ئۇنى یامـان كـۆرەتتى    —

ــى، ئهمــدى راســتىنى دەي،   ... ئىــشهنگهچكه ــویالپ قالــسىال مهیل ــېمه دەپ ئ ن
 چىققىنــى راســت، لــېكىن، دادۈیجــاڭ تاھىرنىــڭ شىرىننىــسا بىــلهن گىپــى

 -ئـۇ كـادىر بولغاچقـا غىـدىڭ     . ئىككىسى توغرۇلۇقمـۇ گهپ ئـاز ئهمهس ئىـدى        
سىلى بىلمهیال، نېمىال دېگهن ... پىدىڭ یوق، ھهممه گهپنى تاھىر كۆتىرەتتى

  ! دەـبىلهن نهچچه بالىنىڭ دادىسى 
  ... كۆڭۈللىرىنى بۇزمىسىال—
 مــایهردىكى غۇجامنىــڭ بىــر   بــۇزمىغىنىم بىــلهن ھېلىقــى غوجــام —

ــدەك    ــۇنىڭ دېگىنىــ ــسا، مۇشــ ــوق قىلىۋالــ ــى پــ ــسىنى یهپ گېلىنــ نېمىــ
  . قىلىۋىتهرمىكىن دەپ قورقىمهن

  .  خاتىرىجهم بولسىال، ئۇنداقال قىلىۋەتكىلى بوالمتى—
 گهپلىرىنى قارىسىال، ئۆزەممـۇ پهمـلهپ قالـدىم، دادۈیجـاڭ مۇنـاپىق        —

...  نـېمىلهر ئهۋەتىـپ تۇرىۋاتقانـدەك     ھېلىقى سوغۇق شورپا ھهمراھلىرىغا بىر    
ھۆركىرەپ یىغلىۋەتكۈدەك قىلىپ تۇرغاچقا ئىتتىـك       —... سىلىدىن تىلهي 

ئابلهي ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بىردەم قـاراپ تۇرغانـدىن كېـیىن      . مېڭىپ كهتتى 
  . یولىنى داۋام قىلدى
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   ئاخىرقى ئۇرۇنۇش.یهتتىنچى باب
  

  :ڭغا كۆڭۈلسىز خهۋەر یهتكۈزدىئابلهي ئىدارىگه كهلگهندە مهتتۇردى ئۇنى
 دىلو خۇالسه قىلىنىپ ئوتتۇرا سوتقا یوللىنىپ بولدى، تاھىر قاتىل    —

دەپ بىكىتىلدى، تېخى یىغىنالردا باشلىق ئۆمهرنىڭ خىزمهت پوزىتسىیىسى، 
  .چاققانلىقىنى كۆپ ماختىدى

ــسپاتالیدىغان    — ــاھىر ئهمهســلىكىنى ئى ــڭ ت ــدە قاتىلنى ــراق، مهن  بى
   .دەلىللهر بار

 ئهمدى ئۇنىـڭ قانچىلىـك پایدىـسى بـوالركىن؟ ئۆمهرنىـڭ دادىـسى              —
باشلىقنى ئاالھىدە ماختاپ، ئۇنىڭ ئـۆمهرگه خىـزمهت كۆرسـىتىش پۇرسـىتى            
ــپ      ــدچىك قىلى ــشى رازۋى ــیىلهپ یاخ ــۆمهرنى تهربى ــى، ئ ــپ بهرگهنلىك یارىتى

ئهمدى بىردىنال ئـۆمهر ئىـشلىگهن   . چىققانلىقىغا رەخمهت ئېیتىپ كىتىپتۇ 
  .  خاتاغا چىقىرىش تهس بوالرمىكىن دەیمهندىلونى

بىــراق، مهن ۋىجــدانغا مۇخالىــپ ئىــش قىلىــشنى خالىمــایمهن،       —
گۇناھسىز ئادەمنى ئۆلۈم كۈتۈپ تۇرغاندا سۈكۈت قىلىپ تـۇرۇش ئىنـساننىڭ      

  تهبىئىتى كۆتۈرىدىغان ئىشمۇ؟ 
دىگىنىڭنـى ئـۇالر ئـاڭالپ قالمىـسۇن، ھېـزى      » ئىنسان تهبىئىتـى   «—

   قانداق قىلماقچىسهن؟بول، خوش،
 بۆلۈم باشلىقى بىلهن كۆرۈشۈپ ئۇنى قایىل قىلىشقا تىرىـشىمهن،          —

  . بولمىغاندا ئۆمهر بىلهن ئۆز قاراشلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قویۇشۇپ باقىمىز
 ھهي، قانداق بوالركىن، ئىدارە باشلىقىمۇ، بۆلۈم باشلىقىمۇ ھوقـۇق   —

 شهیتان بولۇپ -ھهممىسى جىنتارتىۋالغانالر، كهسىپ ئهھلى باشلىقالرنىڭ 
ــېنى    ــا مهن سـ ــاركىن؟ ئهممـ ــدا راســـت گهپ قانچىلىـــك ئاقـ تۈرمىـــدە یاتقانـ
ــرى     ــسپاتلىغان بارمــاق ئىزلى ــۈمى ئى ــا بۆل توســىمایمهن، ئهكــسىچه تېخنىك
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ئهگهر یهنه ئانالىز قىلىشقا تېگىشلىك نهرسىلهر . ھهققىدە گۇۋاھلىق بېرىمهن
  . بولسا ماڭا بهرگىن، یاردەم بېرىمهن

 بۇ قېتىم مهن ئۆلگۈچىنىڭ ئىرى بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىـڭ بارمـاق         —
ئىزىنى ئالماقچىدىم، بهختكه قارشى بۇ ئادەم تاغ ئارقىسىغا چىقىپ كېتىپتۇ، 

  . بولمىغان یېرى كهلگهندە ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بېرىشقا توغرا كېلىدۇ
  . تۇرغانلىقىنىڭ بىشارىتىج بۇمۇ سېنىڭ تهلىیىڭ كا—
  .لۈم باشلىقى بىلهن كۆرۈشۈپ باقاي ماقۇل، مهن بۆ—

ئابلهي مهتتۇردى بىلهن خوشلىشىپ بۆلۈم باشلىقىنىڭ ئىشخانىسىغا       
  . كىردى

 سىزدە باش باشتاقلىقنىڭ ئامىللىرى بىـخ سـۈرۈپ قېلىۋاىتىـدىغۇ      —
  .دېدى بۆلۈم باشلىقى —دەیمهن،

  ...بۇ ئىشتا —
 ! ئۆزىڭىزنى ئاقلىمایال قویۇڭ—
ــاق — ــۆزەمنى ئاقلىمـ ــودا ئۆمهرنىـــڭ   یـــاق، ئـ چى ئهمهس، مهن بـــۇ دىلـ

خۇالسىسىگه قوشـۇلمایمهن، شـۇنداقال مهنـدە تاھىرنىـڭ ھهقىقىـي ئهیىپكـار           
مۇشـۇنداق تـۇرۇپ، بىـر گۇناھـسىز        . ئهمهسلىكىنى دەلىلهیدىغان پاكىتالر بار   

ئادەمنىــڭ جازالىنىــشىغا ســۈكۈت قىلىــش ئىنــسان تهبىئىــتىگه، ۋىجــدانىغا  
 ئىزدىنىپ بېقىش ئۈچۈن تالتېرەككه كېتىپ مۇخالىپ دەپ قاراپ، قایتىدىن

 ...قالغانىدىم
ــاللىرى  — ــارا م ــى؟ بۇرژۇئازىیىنىــڭ ق ــسان تهبىئىت ! گۇناھــسىز ؟!  ئىن

ــسا    ــېچ بولمى ــاكىتقۇ؟ ھ ــسى پ ــستىلى مهسىلى ــڭ ئى ــاھ  -ئۇنى ــۇ گۇن  دە، بۇم
  ئهمهسمۇ؟ 

  ... ئۇغۇ گۇناھ، بىراق ئۇ باشقا ئىش، ھازىرقى گهپ قاتىللىق—
گهرچه مهن سىزنىڭ ھېچ . ىرىڭىزنى سۆزلهپ بېقىڭ ئهمسه بىلگهنل—

ئىــشنى باشــقا ئېلىــپ چىقالمایــدىغانلىقىڭىزنى بىلــسهممۇ، ھهم بــۇ دىلــو   
  . ئاللىقاچان خۇالسىلىنىپ بولغان بولسىمۇ، سۆزلىرىڭىزنى ئاڭالپ باقاي

ئابلهي سومكىسىنى ئاۋایالپ ئېچىپ ئۇنىڭدىن دىلو ھهققىدىكى خاتىرە 
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  . ۋە سۈرەتلهرنى ئالدى
 ئۆلگۈچىنىڭ ئاغزىدىكى تىلنىڭ ئۇچى چىشلىۋېلىنغاندىن كېیىن —

تۈكۈرىۋېتىلگهن، ئۇنىڭـدا توپـا قېتىشمىـسىنىڭ بولىـشى ۋە روشـهن بارمـاق           
 تىلنىـڭ ئۆلگۈچىنىـڭ   ،بۇنىڭـدىن باشـقا  . ئىزىنىڭ بولۇشى بۇنىـڭ دەلىلـى    

ئاغزىدا تۇرۇش ھالىتىمۇ بۇ تىلنىڭ باشـقا بىرسـى تهرىپىـدىن كېـیىن قایتـا             
بارمـاق ئىزلىرىنـى سېلىـشتۇرۇش    . قىستۇرۇپ قویۇلغانلىقىنى ئىـسپاتالیدۇ   

نهتىجىسىدىن قارىغاندا تىلدىكى بارماق ئىزى تاھىرنىڭ ئهمهس ھهم ئۇنداق   
بـۇ  ! ئۆلگۈچىنىڭ بارماق ئىـزى تېخىمـۇ ئهمهس      ! ىمۇ مۇمكىن ئهمهس  ىشبول

لىـش  ھال بىزگه بۇ یهردە ھهرىكهت قىلغان ئـۈچىنچى شهخـسنى تهسـهۋۋۇر قى          
  .ئىمكانىیىتى بېرىدۇ

 ئۇ تىل پارچىسىنى تۇتۇپ باققانالر خېلى كۆپقۇ، ئۇنىڭدا سىزنىڭمۇ —
  بارماق ئىزلىرىڭىز قالغاندۇر، بۇ نېمىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلهیدۇ؟ 

 توغرا، ئۇنى تۇتۇپ باققانالر ئاز ئهمهس، بىراق، مهن دەۋاتقـان بارمـاق           —
ئـۇنى دورا ئـارقىلىق   . ق ئىـزى ئىزى قان تېخى قېتىشمىغان چاغـدىكى بارمـا     

  . روشهنلهشتۈرۈشنىڭمۇ ھاجىتى یوق
  . خوش داۋامالشتۇرۇڭ، بىراق قىسقىراق سۆزلهشكه تىرىشىڭ—
ــرە قاســـرىقىنىڭ      — ــدا تېـ ــقا جهســـهتنىڭ تىرنىقىـ ــدىن باشـ  بۇنىڭـ

تۇرغانلىقىنى بایقىغانىدۇق، بۇ ئۆلگۈچىنىـڭ قاتىـل بىـلهن قارشىلىـشىپ،         
.  كـۆزىنى مورلىغـانلىقىنى كۆرسـىتىدۇ     -ڭ یـۈز  ئاخىرقى مىنـۇتالردا قاتىلنىـ    

ۋاھالهنكى، بىز بۇ تېرە قاسرىقىنىڭ ئهسلى ئـورنىنى تاھىرنىـڭ یۈزلىرىـدىن           
باشقىالرنىڭ ئېیتىشىچه شۇ كۈنلهردە زاھىرنىـڭ یۈزىـدە بۇنـداق     . تاپالمایمىز

هلهمگه چىدىماي ئۆزىنى تاتىالپ     ئ -دەرت«ئىزالر پهیدا بولغان، كىشىلهر بۇنى      
بۇنىڭــــدىن باشــــقا . دەپ قاراشــــقانىكهن» انلىقىنىــــڭ مهھــــسۇلىیىغلىغ

بۇنداق تـوم ۋە   . جهسهتنىڭ بارماقلىرى ئارىسىدا بىر نهچچه تال قىسقا چاچ بار        
یىرىك چاچالرنىڭ جۈپتىنىمۇ تاھىرنىـڭ بېـشىدىن تاپالمـایمىز، تاھىرنىـڭ           

  ...چاچلىرى روشهن یۇمران چاچ، رەڭگىمۇ سېرىق قۇڭۇر
تىلــدىكى بارمــاق ئىزىنىــڭ ! پــاكىتالر ئىــكهنھهقىقهتهنمــۇ چــوڭ  —
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ــایىنلىق؟   ــ!جۈپتىمــۇ بهختــسىز ئهرنىــڭ قولىــدا بولمىــسۇن ت ــۈم ـ  دېــدى بۆل
  .باشلىقى تهئهددى قىلىپ

 ئهپسۇسكى، بۇ ئاخىرقى پاكىتقا ئېرىشهلمىدۇق، ئهینـى چاغـدا بىـز        —
ئۇنى مۇسىبهت ئۈستىدە بولغاچقا دەرھال زىیارەت قىلىشنى ئهپسىز كۆرگهن ۋە 

ۇنىڭ بارماق ئىزىنى كېیىنرەك ئېلىۋالساقمۇ بوالر دەپ ئویلىغان، ئهمما ئـۇ       ئ
ئاخىرقى پاكىت قولغا چۈشكهن ھامان ھهممه ئىـش قىـل سـىغمایدىغاندەك            

مهن ھېلىمۇ بۇنى ئاساسهن مۇقىمالشتۇرۇشقا بولىدۇ . دەرىجىدە روشهن بولىدۇ
  ...ۋىجدانهن ئېیتقاندا... دەپ قارایمهن

یىنىڭ ماللىرىنى تهشۋىق قىلىشنى قویۇڭ، سۆزىڭىز       ماڭا بۇرژۇئازى  —
  تۈگىدىمۇ؟ 

ــۇ     — ــېلىڭ، ب ــۇالق س ــرىمگه ق ــلهپ كهلگهنلى ــتىم ئىگى ــۇ قې ــاق، ب  ی
ئىنتــایىن مــۇھىم، بــۇالر قاتىلنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىنــى خېلــى روشــهن        

 ئابلهي زەینهپخان مومـاي بىـلهن قىلىنغـان سـۆھبىتىنى      —ئىسپاتلىیاالیدۇ،
 ئهمما بۆلۈم باشلىقىنىڭ خىیالى قایسى بىـر چـوڭ        تهپسىلى سۆزلهپ بهردى،  

ــۈل     ــازا كۆڭ ــارلىق ئىــشلىرى ئۈســتىگه كېتىــپ، ت پىــپهن یىغىنىنىــڭ تهیی
  . قویمىدى
 دېـدى ئـۇ   — خوش، شۇنداق بولغان بولسا بۇ نېمىنى چۈشهندۈرىدۇ؟      —

بهلكىــم مومــاي قــاراڭغۇدا خاتــا كــۆرۈپ قالغانــدۇر،  —ئېرەڭــسىزلىك بىــلهن،
  .  تاھىرنىڭ ئۆزىدۇر—ىسقىالپ یۈرگىنى دەل قاتىل كېچىچه ھویلىدا تىم

ئۇنداق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ تاھىر ئۇ چاغدا ئۆز جېنى بىـلهن ھهلهك       —
یهنه كېلىــپ زاھىرنىــڭ شــهھهرگه ... بولــۇپ، ئــۆیىگه ئــاران بېرىۋالغــان تۇرســا

مهن . كىرىــپ كهتكهنلىكىنــى رەت قىلىـــدىغان بىــر مـــۇنچه پــاكىتالر بـــار    
 شــۇ كــۈنى كېچىــسى بولغــان ۋەقهنــى مۇنــداق تىزىــپ   پاكىتالرغــا ئاساســهن

 دېدى ئابلهي ھهقىقى رازۋىدچىكالرغا خاس چىچهنلىك بىلهن ئۆز  —چىقتىم،
شـۇ كـۈنى زاھىرنىـڭ تـاھىرنى شـهھهرگه       —تهسهۋۋۇرلىرىنى دادىـل سـۆزلهپ،    

ئهمـسه مهن  «: بىلله كىرىشكه ئاالھىـدە تهكلىـپ قىلىـشى ۋە كېـیىن ئـۆزى         
دەپ تاھىرنىــڭ » نه، بولمىــسا ئۆگۈنلــۈككه چىقىــمهكهتـتىم، بىــر بولــسا ئهت 
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ئۇ بۇنى بىلىندۈرۈش ئارقىلىق، . كۆزىچه مېڭىپ كهتكىنى ئهسلىدە بىر توزاق
تاھىرنىڭ شۇ كۈنى شىرىننىسانىڭ قېشىقا كىرىشىنى قولغا كهلتۈرمهكچى، 
. ئاندىن شۇ یهرنىـڭ ئۆزىـدە تـاھىرنى تۇتىۋېلىـپ قىـساس ئالمـاقچى بولغـان                

ــسانىڭ  ــى   شىرىننىــــ ــسىنىڭ تىلىنــــ ــدىغان ئاشىنىــــ ــشى كۆرىــــ یاخــــ
 ئىـرى شـۇنى     .چىشلىۋېلىشىدىن قارىغاندا ئۇ ئىرى تهرىپىدىن مهجبۇرالنغان     

بۇ . ، قىلىمهن، دەپ تهھدىت سالغان...شۇنداق قىلىشقا قىستىغان، بولمىسا  
رنىــڭ ئىقرارىــدىنمۇ شــۇ كــۈنى تاھى. ھــال ئایالغــا ناھــایىتى ئېغىــر كهلــگهن

سـولغۇن، كهیىپـسىز بولغـان،     . ازا قىزغىن بولمىغان  نىڭ پوزتسىیىسى ت  ئایال
زەینهپخـان  . كېیىن گهرچه ئېچىلغاندەك بولغان بولسىمۇ بۇمۇ سـۈنئى ئىـدى         

موماینىڭ ئىسپاتلىشىغا ئاساسالنغاندىمۇ شىرىننىسا شۇ كۈنلهردە ناھایىتى 
شىرىننىـسا ئېرىنىــڭ قىستىـشى بىــلهن   . جىمخـور ۋە بىچـارە بولــۇپ قالغـان   

ــۋى  ــڭ تهلى ــر    ئۇنى ــیىن زاھى ــدىن كې ــاقۇل بولغان ــرىش «گه م ــهھهرگه كى » ش
دىن بىـشارەت  » ئۆیىنىڭ خاس قالغانلىقى«اھىرغا كومىدىیىسىنى ئویناپ، ت 

بهرگهن، ئــۆزى بولــسا ســازلىقتىن ئۆتــۈپ، ئــۇ تهرەپتىكــى كهنتــته كــۈننى كهچ 
شىكنى تۈگمهنـدە قالـدۇرۇپ، ئوغۇرلـۇقچه ئـۆیگه     ئېقىلغان، قایتىپ كېلىپ،    

زەینهپخاننىڭ ئهسلىمىسىدىن . دا بىر یهرگه یوشۇرۇنۇپ تۇرغان    كېلىپ ھویلى 
قارىغاندا تاھىر ئۆیگه كىرگهن ۋە تىلى چىشلىۋېلىنغاندىن كېـیىن یـۈگرەپ         

یاتقـان  . چىقىپ كهتكهن چاغدا زاھىر دەل ھویال ئىچىدە یوشۇرۇنۇقلۇق ئىـدى      
نى یېرىدىن چىقىپ ئۆیگه كىرگهن ۋە قورقۇپ كېچه ھۇشىنى یوقاتقان ئایـالى      

ــان، كېـــیىن    ئـــۆزى ئۆلتـــۈرگهن، دەســـلهپ ئـــۇ بىـــردەم ئىككىلىنىـــپ تۇرغـ
ئۈزۈۋېلىنغان تىل، قان ۋە ئایالى بىلهن تاھىرنىـڭ مۇناسـىۋەتلىرى قاتـارلىق         
نۇرغۇن ئىشالرنى خىیالىـدىن ئۆتكۈزگهنـسىرى خىیالىـدا یىرتقۇچلـۇق بـاش            

ازىنـى  كۆتۈرۈپ، ئایالىنى ئۆلتۈرۈۋېتىش نىیىـتىگه كهلـگهن ھهم چىقىـپ دەرۋ       
زەنجىرالپ قایتىپ كىرىپ ئایالىغا قول سالغان، بۇ چاغدا ھوشىغا كېلىـشكه          

، چېچىنـى  قان ئادەمنىڭ یۈزىنى تاتىلىغان   بۇغۇۋات نىباشلىغان ئایال كارنىیى  
یۇلغان، قاتىل مهقسىدىنى ئۇرۇنداپ بولغانـدىن كېـیىن تىلىنىـڭ ئـۇچىنى           

لغاندا ئۇنى یۈدۈپ ئېلىپ ئایالىنىڭ ئاغزىغا قایتىدىن كهپلهپ، یېرىم كېچه بو
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چىقىپ، كوچا دوقمۇشىغا ئاپىرىپ تاشىغان، ئۇنىـڭ ئهخمىقـانه تهسـهۋۋۇرىدا            
  ...مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق

 یېتهرلىك، یېتهرلىك، دېمهك، بىز سىزنىڭ خىیالىڭىزدا پهیدا بولغان —
   دە؟ـ اساسهن قارار چىقارساق بولىدىكهنھېكایىگه ئ

 پاكىتالرغـــا ئاساســـهن، بـــۇ پـــاكىتالر  ئۇنـــداق ئهمهس، بۇنىڭـــدىكى—
ھازىرنىــڭ .  كېــسىل تولۇقلىنىــدۇ-قاتىلنىــڭ بارمــاق ئىــزى بىــلهن ئــۈزۈل 

» پاكىـت «ئۆزىدىمۇ ئۆمهرنىڭ تاھىرنى قاتىل دەپ بېكىتىـشته ئاساسـالنغان    
  ...لىرىغا قارىغاندا مېنىڭ دېگهنلىرىم ئىشهنچىلىكراق

زمهتكه بهلگىلىسه  سىز پىتنىخورلۇق قىلماڭ، ئىككىڭالرنى بىر خى—
دېگهنلهر پهیدا بولىـدۇ، زادى؟ خىـزمىتىڭالر       » ئۇنىڭ، مېنىڭ «نىمىشكه یهنه   

  بىر بولغاندىن كېیىن خۇالسهڭالرمۇ بىر بولىشى كېرەكقۇ؟ 
 - خىزمىتىمىز بىر بـولغىنى بىـلهن ماڭغـان رىلىـسلىرىمىز باشـقا         —

  . دەـ باشقا بولغاندىكىن بېرىپ یهتكهن یېرىمىز باشقا بولىدۇ
 ئۆزىڭىزنىــڭ قولىــدىن بىــر نېمىنــى تولــۇق خۇالســىلهپ چىقىــش  —

... كهلمهیدۇ، خهقنىڭ پۈتكۈزگهن ئىشىدىن پۇتاق چىقىرىسىز، قامالشمىغان
ــۆمهر ــۆمهر، ئ ــۇ، مهن! ئ ــسىز؟   ! ئ ــېمه ســىز خهق بىــلهن ئۆزەڭگــۈ سوقۇشتۇرى ن

  . شهخسى كۆرەلمهسلىكنى خىزمهتكه سۆرەپ كىرىشكه بولمایدۇ
 زاھىرنىڭ بارماق ئىزىغا ئېرىشكىچه دىلونى سوتقا ھېچ بولمىسا بىز —

  ...قویۇشتىن كىچىكتۈرۈپ تۇرسا
ــدۇ— ــىز    !  بولىـ ــراق سـ ــى ئهمهس، بىـ ــشقا قارشـ ــۇنداق قىلىـ مهن شـ

ىڭىــز ئۇنــداق بولمــاي چىقــسا قانــداق » ئــاخىرقى پاكىــت«ئویلىغانـدەك ئــۇ  
قىلىسىز؟ دىلونىڭ كېچىكتۈرۈلىـشى، بىـر یامـان ئـادەمگه زەربه بېرىـشنىڭ            

  كېچىكىشىدىكى جاۋابكارلىقنى ئۈستىڭىزگه ئاالالمسىز؟
  ...ئهگهر!  ھۆددىگه—
 قۇرۇق گهپنى قىلىدىكهنسىز، بىز تاھىرنىڭ ئىستىلى بۇزۇقلىقىغا —

ــدىغانلىقىنى   ــایهتنى ئۆتكۈزەلهیــــ ــداق جىنــــ ــاراپمۇ ئۇنىــــــڭ ھهرقانــــ قــــ
  . جهزملهشتۈرەلهیمىز، بۇنىڭدا شهك یوق
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  !ماي قویمایمهن قاتىلنى تاپي بىراق، مهن ھهقىقى—
 بۇ ئۆزىڭىزنىڭ ئىشى، بۇ یولدىكى ئاۋارىگهرچىلىكنىـڭ ھهممىـسى          —

ئــۆزىڭىزگه ھېــساب، بىــز ســىزنى بۇیرىمىــدۇق، ھهرھالــدا خىــزمهتكه تهســىر   
  . ڭىزنى قىلىپ باقسىڭىز بولىدۇغىنىیهتكۈزمهي قىلىدى

ئابلهي بۆلۈمدىن قایتىـپ چىققانـدىن كېـیىن مهتتۇردىنىـڭ قېـشىغا            
  . رساق كۆپىكىنى تۆكۈشكه باشلىدىكىردى ۋە قو

  .  شهیتان بولۇپ قالمىغىن یهنهـ ئاستىراق سۆزله، جىن —
ئهتىـال یولغـا چىقىـمهن، شـىمالغا     !  مهیلى نـېمه بولـسام بـوپتىمهن       —

  ! بېرىپ زاھىرنى تاپىمهن
ــساڭمىكىن   —  ئهتىگىــچه ئىــدارە باشــلىقى بىــلهن بىــر كۆرۈشــۈپ باق
تۇر، شـۇنداق بولـسىمۇ تاسـادىپى قولالشـقا     ئۇمۇغۇ بىر ئىسیانچى بـا  . دەیمهن  

ــۈم      ــۇ بۆل ــاللىق ئهگهر ئ ــداق ئېھتىم ــساڭ ئهجهپ ئهمهس، بۇن ــشىپ قال ئېرى
ھـېچ  . باشلىقى بىلهن تازا كېلىشهلمهیدىغان یېـرى بولغانـدا بولـۇپ قالىـدۇ            

پىتىنىـڭ ئاچچىقىـدا چاپـاننى ئوچاققـا     «.بولمىسا رۇخسهت سوراپ ماڭارسـهن     
  .››اسلمسېلىپ بو

تــوۋا، بۇالرنىـڭ نىیىتىنىــڭ  .ى، دەپ قالـدىڭ كۆرۈشــۈپ باقـاي    مهیلـ —
ــادىمىنى  ! یامــانلىقىنى ــېقىن ئ ئىــگه قىلىــش ئۈچــۈن  » نهتىجىــگه ‹‹بىــر ی

  !پۈتۈنسۈرۈك بىر ئادەمنى قۇربانلىق قىلىۋەتكۈدەكقۇ
ئـۇ نـاھىیه بـویىچه      . ئابلهي  ئهتىسى ئىدارە باشلىقىنى یولۇقتۇرالمىدى       

یهنه بىر كۈن كۈتۈشكه تـوغرا  . غا كهتكهنىكهن ئېچىلغان چوڭ پىپهن یېغىنى  
كۆرۈشـۈپ ئهھـۋال ئېیـتىش      بىـلهن   ئاخىرى ئـۇ باشـلىق جانـابلىرى        . كهلدى  

  :بىراق ئۇ ئېغىزىنى ئېچىشىغىال . پۇرسىتىگه ئىرىشتى 
 ھه، بولــدى، مېنىــڭ ھهممىــدىن خهۋىــرىم بــار، بۆلــۈم باشــلىقىدىن —

ســت  قىلىــسىز ؟ئىــستىلى ئاڭلىــدىم، ســىز نىمىــشقا ئــۆزىڭىزنىڭكىنىال را
بــۇزۇق بىــر قــاتىلنى گۇناھــسىز دېیىــشكه قانــداق پېتىنــدىڭىز ؟ یهنهتېخــى  

مهن سىز بىـلهن  . دېگهندەك گهپلهرنى قىلىپ یۈرۈپسىز»ئىنسان تهبىئىتى  «
 دېگهنــدەك گهپلهرنــى —بــۇ توغۇرلــۇق ئوبــدانراق سۆزلىــشهي دەپ تــۇراتتىم، 
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  .قىلدى
ر نهچچه كۈن سهپهر تهییارلىقىنى ھهممىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگهن ئابلهي بى

ئانـدىن  . ز ئالـدى   شلىرىدىن پۇل، ئاشلىق بىلىتى قهر     بىلى -تۇنۇش. قىلدى  
دوستىلىرىنىڭ تۇنۇشتۇرىشى بىلهن بىر یۈك ئاپتوموبىلىغا ئولتۇرۇپ سهپهرگه 

  .چىقىپ كهتتى 
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ئاخىرقى پاكىتنى  .سهككىزىنچى باب
  ەپدئىز

  
ن ســهپهر قىلىــپ ئــۈرۈمچىگه شــۇنداق قىلىــپ ئــابلهي بىــر نهچــچه كــۈ

بارىدىغان ماشـىنا تاپالمـاي    ) زاھىر شۇ ناھىیىدە ئىدى   (ئاندىن تولىغا   . كهلدى
ئۆیدىن چىقىپ یېرىم ئایدىن كېیىن دىلـو یـۈز      . بىر نهچچه كۈن ئاۋارە بولدى    

  .بېرىپ ئىككى یېرىم ئایدىن كېیىن ئاخىرى مهنزىلگه یېتىپ كهلدى 
ىكى، ئۇ تۇققانلىرىنىڭ یـاردېمى بىـلهن   ئۇ زاھىر نى تاپقاندا شۇنى بىلد   

شـۇ یهردە ماكانلىــشىپ قالغــانىكهن ئــۇ ھهر ئېھتىماللىققــا قارشــى زاھىرنــى  
رەســمى ئىــزدەپ كهلــگهن قىیــاپهتته ئهمهس، تاســادىپى ئۇچرىــشىپ قالغــان   

  .قىیاپهتته ئوتتۇرىغا چىقتى 
 قانـــــــداق   ســـــــىلى ئایاللىرىنىـــــــڭ قـــــــاتىلىنى   ، ئهجهبـــــــا —

 دېـدى  —ى كۆرۈپ باقاي دېمهي، بـۇیهرگه كېلىۋاپلىغـۇ؟    جازاالیدىغانلىقىمىزن
ئۇ ئۇنىمىنىغىنىغا قویماي زاھىرنى بىر ئاشخانىغا ئهكىرگهن    . ئابلهي زاھىرغا 

ــۆچرەت    بولــۇپ ئۇالرنىــڭ ئالدىــدىكى شــىرەدە ئىككــى ســائهتلىك جاپــالىق ئ
بهدىلىــگه ســېتىۋېلىنغان تامــاق ۋە تاماققــا قوشــۇپ ســېتىلىدىغان ســېرىق 

  .تۇراتتى قوناق نېنى 
 دېـدى  — ئۇنى كۆرۈپ نىمه قىالتتىم ؟ ئایالىم تىرىلىپ قـاالمتى ؟      —

  . ئۇ شه ماڭا ھارام بولدى، یېنىپ كهلدىم، شۇ —زاھىر توڭلۇق بىلهن،
 بىراق، سىلى بالىالرنى ئاچامغا بېرىپ كىلىمهن، ئۆزۈم قىینىلىپ    —

  دەپ یېنىپ چىققانىكهنلىغۇ؟ —قالىدىكهنمهن،
ــگهن  ــۇنداققۇ دې ـــ ش ــدى   ــ ــم كهلمى ــۇپ، كهتكى ــۇیهرگه چىقىــپ بول . ، ب

  !؟ قاپ بىلهن تاغارتهتارتىشقۇدەك نىمه بار تالتېرەك
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ملىق رەخــتكه ئۇنىــڭ ھهر ئىككــى لىئــابلهي بــۇ ئارىــدا بىــر پــارچه شــى 
 ئۇستىلىق يئۇ بۇ ئىشنى ھهقىقى. قولىنىڭ بارماق ئىزلىرىنى چۈشۈرىۋالدى 

  . زاھىر زادىال تۇیمىدى. بىلهن قىلدى 
 —است ئېیىتىال، ئادەم دېگهنگه نهدە كۆڭۈل ئۆسسه شۇ یهردە یۇرت، ر—

 —بۇ ئىشلىرىمۇ ئوبداب بوپتۇ، —دېدى ئابلهي ئۇنىڭغا ھېسداشلىق قىلىپ،
ئــۇ زاھىرنىــڭ ھه دەپ بۇلــۇڭ ئىزلهۋاتقــان كــۆزلىرىگه قــاراپ، ئۇنىــڭ چىــراي   

  . ئىپادىسىنى تهھلىل قىالتتى
 دېــــدى زھىــــر —؟... یــــا-ەپ كهلــــگهن مــــۇد ســــىز مېنــــى ئىــــز—

  )ئۇ ھازىر شىمال تهلهپپۇزىدا سۆزلهیتتى (خۇدۈكسىرىگهندەك 
، قارىـسام سـىلى   م یاق، مهن باشقا بىر خىـزمهت بىـلهن كهلگهنىـدى          —

  .كېتىۋېتىپتىال ئهھۋاللىشاي دەپ قالدىم 
   تۇرامسىز ؟ پاتال كېتهمسىز ؟—
   . بىر ئاز ۋاقت تۇرىمهن، بۇیهردىكى ئشىم تۈگىگهن ھامان كېتىمهن—
   ئۆیگه بارارسىز؟—
  . قېنى، نسىپ بولسا—

  .ئۇالر شۇ تهرىقىدە خوشالشتى 
ئــابلهي مېھمانخانىغــا كىــرىپال زاھىرنىــڭ بارمــاق ئىــزى چۈشــۈرۈلگهن 

ئۇنىڭ . شىملىق رەختنى بۇزۇلمایدىغان ئامالالرنى قىلىپ كونۋېرتقا سالدى 
ڭـدا ئىـز     بولغاچقـا ئۇنى  » ئۆز بېـشىمچىلىق    «بۇ قېتىمقى كوماندىروپكىسى    

شۇڭا .  روشهنلهشتۈرۈش دورىلىرى، فوتو ئاپپارات ۋە باشقا قورال ئهسۋاب، یوقىدى 
  .ئۇ شىلىملىق رەختنىڭ ئۆزىنىال مهتتۇردىغا ئهۋەتىشكه مهجبۇر بولغانىدى

ــپ     ــسىنى ئهۋەتى ــشتۇرۇپ نهتىجى ــى سېلى ــاق ئىزلىرىن ــۇردى بارم مهتت
 ھامان زاھىرنـى سـوراق     بهرگهندىن كېیىن، ئۇ ئاخىرقى  پاكىتقا ئىگه بولغان       

بۇ چاغدا ئۇ ئازراق قائىدىنى بۇزۇشقا مهجبۇر بولسىمۇ ئىـشقىلىپ،         . قىالتتى  
 -ئاندىن ئۇ ھاسىالت بىلهن قایتىپ كېتهتتى. بۇ سوراقنى قىلماي بولمایتتى 

ــى   ــات قىالتت ــۆمهرنى م ــشقىمۇ    . دە، ئ ــسى قىلى ــبه تهنتهنى ــدە غهل ــۇ كۆڭلى ئ
  .ئۈلگۈردى 
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ھىرغـا  زا. هلمىگۈچه ئۇ یاتاقتىن نېرىغا بارمىـدى  مهتتۇردىنىڭ جاۋابى ك  
 كۈندىن كېـیىن مهتتۇردىنىـڭ      15تى، نىھایهت   قایتا كۆرۈنمهسلىككه تىرىش  

بۇنىـڭ  . خهت ئىچىدە ئىككى پارچه سـۈرەت بـار ئىـدى    . خېتى یىتىپ كهلدى    
بىـــرى تىـــل ئۇچىـــدىكى بارمـــاق ئىـــزى، یهنـــى بىـــرى شـــىملىق رەخـــتكه  

ئـۇ سـۈرەتكه ئىـنچىكىلهپ قـاراپ ئۇنىـڭ      . ئىـدى  ئېلىۋېلىنغان بارماق ئىزى   
دوسـتىنىڭ خېتىـدە ئۇنىـڭ نهتىجىــسى    .ئوخـشاش ئىكهنلىكىنـى پهملىـدى    

.  ئۆزىنى سـىناپ بـاقتى   -ئېنىق بار بولسىمۇ ئۇ ئهتهي ئۆزى سېلىشتۇرۇپ ئۆز      
  .خهتتىكى مهلۇماتنى پهرەز قىلىپ بىر مۇنچه ۋاقىتنى ئۆتكۈزدى 

مهتتۇردى مۇنۇالرنى  . قۇشقا كىرىشتى   ئابلهي ئاخىرى خهتنى ئېچىپ ئو    
  :یازغانىدى

ــى   ...« ــشاش چىقتـ ــامهن ئوخـ ــرى تامـ ــاق ئىزلىـ ــۇقلىرىڭنى . بارمـ ئۇتـ
بېراق، دوستۇم ساڭا شۇنى خهۋەر قىلىـپ قویـایكى، تـاھىرنى        . تهبرىكلهیمهن  

مهن ئۇالرغــا ســهن . ســوتالپ، جىنــایىتىنى ئوتتــۇرا ســوت بېكىتىــپ بولــدى   
ونكــا ۋە چوڭایتىلغــان ســۈرەتلهرنى كۆرســىتىپ،  ىلیفئهۋەتــكهن نهرســىلهرنى 

 قاتىلنىڭ تېپىلغانلىقىنى ئېیىتقـان ئىـدىم، بىـراق ئـۇالر قـوالق          يھهقىقى
ــل     . ســالمىدى  ــدىن قایى ــسا ئان ــسى بول ــۆز ئىقرارنامى ــدا قاتىلنىــڭ ئ قارىغان

ــشایدۇ   ــدىغان ئوخ ــاي،     . بولى ــپ قوی ــۇنىمۇ ئېیتى ــۈن ش ــشىڭ ئۈچ پایدىلىنى
ىلهب بىزنىڭ باشلىقالرنىڭ جۈملىدىن ئۆمهرنىڭمۇ دۈیجاڭى بداتالتېرەكنىڭ 

تاھىرنىڭ ئایالى ئىرىنـى یـوقالپ     . مۇناسىۋىتى یېقىنلىقى مهلۇم بولىۋاتىدۇ     
كهلگهنىكهن، ئۇنىڭ ئېیتىشىچه بىزنىڭكىلهر تالتىرەككه خېلى كۆپ قېتىم 

ئـۇ یـاق بولـسا بـۇ یهرگىمـۇ      . بېرىپ دادۈیجاڭغـا مېھمـان بولـۇپ كهپـتىمىش          
ــاڭ    . ى كېلىــپ كهتتــ  ــۇم بولىــشىچه دادۈیج ــیىن مهل ــاخىرقى ســوتتىن كې ئ

تاھىرنىڭ شۇ كېچىسى یېرىم كېچىلهردە شىرىننىسانىڭ ئۆیىدە، ھویلىسىدا 
تاھىرنىڭ ئایالىنىـڭ ئېیتىـشىچه   . یۈرگهنلىكىگه دائىر ئىسپاتالرنى بېرىپتۇ  

شىرىننىـسانى ئىرىــدىنمۇ  . دادۈیجـاڭ ئهزەلـدىن تــاھىرنى یامـان كۆرىــدىكهن    
ــادىلهپ  ... ك ئـــۇ كۈنلهیـــدىكهنمىش بهكـــرە ــدا ئـــۇ دوســـتلۇقنى ئىپـ ھهرھالـ

 سـېرىق   80.%بهرگهن ئوخـشایدۇ  » كهپـسهن «بىزنىڭكىلهرگه بىـرەر تاغـاردىن      
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  ... قوناق بىلهن تهمىنلىنىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بىرتاغار بوغداي ئاز سوۋغاتمۇ؟
ئــابلهي، ئهڭ مــۇھىم ئىــشنى تېخــى ئېیىتمىــدىم، بــۇنى ئېــسىڭدە       

 سـىنتهبىر ئهتتىگهنـدە جامـائهت ئالـدىغا ئېلىـپ چىقىـپ             -25ىرنى  تاھ.تۇت
كېـسىم ئــېالن قىلمــاقچى ھهم شــۇ مهیدانــدىن ئېلىــپ بېــرىپال جــازا ئىجــرا  

  ! قىلماقچى، ئاڭالۋاتامسهن ؟ ئۆلۈم جازاسى 
 سىنتهبىردىن بۇرۇن كېلهلىسهڭ بهلكىم بىـر ئـادەمنى ئۆلۈمـدىن     -25

شـكىچه كېلهلمىـسهڭ بىـر گۇناھـسىز      سىنتهبىر چۈ-25قۇتقۇزۇپ قاالرسهن،   
  .كىشى ئۆلدى دەۋەرگىن 

  :باشقا سۆزۈم یوق، ئىشلىرىڭغا ئۇتۇق تېلهپ، دوستۇڭ 
  .                                                             مهتتۇردى 

  »ئاۋغۇست ـ31 یىل -1971                                                            
  

بۈگـۈن یهتتىنچـى سـىنتهبىر      . ئابلهي ئورنىدىن چاچراپ تـۇرۇپ كهتتـى        
ككىز كۈنلــۈك ۋاقىــت ئۇنىــڭ ئۈچــۈن تولىمــۇ ئــازلىق  هیهنه ئــون ســ. ئىــدى 

ئهمـدى قائىـدىگه خىـالپ     . شۇڭا دەرھـال زاھىرنـى ئىـزلهپ كهتتـى          . قىالتتى  
  ئېلىـپ كېلىـپ  بولسىمۇ زاھىرنى مهجبۇرى تۈردە مېھمانخانىدىكى یاتىقىغا 

  .ى ۋە ئۇنىڭ یازما ئىقرارىغا ئىرىشىشى كېرەكىدىسوراق قىلىش
  

***  
  

  . ئۇالر زاھىرنىڭ یىڭى ماكانىنىڭ ئالدىدا ئۇچراشتى 
  .دېدى ئابلهي چىرایىغا سۈر بېرىپ — ! زاھىر، یۈر، مهن بىلهن ماڭ —
ىن دېگهنـدەك ئالـدى     كمائۇ سومكىنى نهگه قویس   . ھىر مهڭدپ قالدى    از

  ...نهگه ئاپىرىسىز؟ یۇرتقىمۇ؟ —. كهینىگه قارىدى
  !تېز ماڭ. بارغاندا بىلىسهن  —

ىرىلدەپ گېپىنى ئهپلهشتۈرۈلمهیدىغان ھالغا د زاھىر تاتىرىپ، لهۋلىرى 
  .كېلىپ قالدى 
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  :شۇنداق بولسىمۇ ئۆزىنى تېتىك تۇتۇشقا تىرىشىپ 
  دېدى — ... باللىرىم —
ىماقچىمۇ  مىنـى ئالــد ن، باللىرىـڭ ھهدەڭنىڭكىـدىلىكىنى بىلىــمه  —

  . سهن؟ ئهندىشه قىلما
  دېدى-...سومكىنى ئۆیگه تاشالپ قویۇپال چىقایمۇ؟ ئالدىرمىسىڭىز —

  .ئۇ
  !تىز ماڭ !مۇشۇ یهردىن ھویلىغا تاشلىۋەت ! یاق  —

زاھىرنىڭ زورۇقـۇپ ئـۆزىنى تۇتـۇپ تۇرىۋاتقـان ئـاخىرقى مـادارى تـۈگهپ،           
ى ئېلىـپ تامـدىن   ئـابلهي سـومكىن   . قولىدىكى سومكا یهرگه چۈشۈپ كهتتى      

  .ئارتىلدۇرۇپ ھویلىغا تاشلىۋەتتى 
  !ماڭه —

ئابلهي . ئۇالر شۇ تهرىقه تاكى مېھمانخانىغا كهلگۈچه زۇۋان سۈرۈشمىدى   
ئهممــا ســوراقنى . ئـۇنى ئولتۇرۇشــقا تهكلىـپ قىلىــپ، ئۇنىڭغـا چــاي قۇیـدى     

بۇنىڭ بىلهن ئۇ قارشى تهرەپنى روھى جىددىلىكتىن      .باشالشقا ئالدىرىمىدى   
  . ادارسىزالندۇرماقچى ئىدىم

نىــمه بولــسىمۇ مهیلىــدى، بولىــدىغىنى چاپــسانراق «:زاھىــر كۆڭلىــدە 
. دېگهنلهرنــى ئــویالیتتى  »...ئىــھ، خــۇدا ئهجهپمــۇ یۈرۈكــۈم ســىقىلدى .بولــسا

قېرىشقاندەك ئابلهي تاماكىسىنى تارتىپ ئۇنىڭ قارشىسىدا ئـۇنى كۆزىتىـپ     
  .ئولتۇراتتى

راكهنــدىچىلىككه، ئىككىلىنىــشىگه، ئــۇنى تېخمــۇ پا — چــاي ئىــچ،—
ــاۋازدا       ــۇالیىم ئ ــدە م ــۆز ئاالھى ــۇ س ــان ب ــۇپتىال قىلغ ــا م ــسالدىلىق ئازاۋىغ ئارى

ھهممىنى بىلىـپ قالغـان ئوخـشایدۇ، ئهمـدى       «بایاتىن بېرى   .ئېیتىلغانىدى  
قارىغاندا ماڭا یاخشى كۈن یوق، بېشىمغا كهلگهننى كۆرمهمدىم، بـولغىنىچه         

پ جېنى قاشىیىپ تۇرغان زاھىرغا مۇالیىم ئېیتىلغان دېگهنلهرنى ئویال» بوالر 
بۇ سۆز بهكمۇ قاتتىق تهسىر قىلدى، ھهم ھهیرنلىقتىن گاڭگىرىتىپ قویدى           

خۇددى قىززىق ئاش كهینىدىن سـوغۇق سـۇ چىـشنى زىڭىلدىتىۋەتكهنـدەك            .

شـۇنى  .قارشى ئىككى خىل مۇئـامىله ئـۇنى ئېلىـشتۇرىۋەتتى     -بۇنداق قارمۇ .
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ۈشكه بوالتتىكى، بۇ سۆز یهنه ئهینى ۋاقتتا ئازاپ ئىچىدە تۇرغان مۇئهییهنلهشتۈر
ــل تۇیغــۇ بىــلهن زاھىرنىــڭ        ــشى ھېــسداشلىققا ئىرىــشكهندەك بىرخى كى

ئۇ قانداقال بولمىسۇن ساقچىالرمۇ ئـادەم بولغاچقـا     . كۆڭلىنى پهپىلهپ ئۆتتى    
 مۇ ئىچ ئاغرىرىش تۇیغۇسى بولىدۇ، مىنىـڭ ئـازراق بولـسىمۇ ھالىمغـا         دىئۇالر

  .یىتىدۇ دېگهن ئىشهنچ پهیدا قىلدى 
ئىچكى كۈرەش .  قارشى خىیالالر ئىچىدە گاڭگىراپ كهتتى ـزاھىر قارىمۇ 

  . تۇشتىن تاالنغاندەك ئۇنىڭ ھالىنى قویمىدىـ تۇشمۇ
زاھىر شۇنچه دېققىتىنى مهركهزلهشتۇرۇپ ئولتۇرغانـدەك    ( —!  زاھىر —

ېنى بـۇ یهرگه نىـمه   سـ  —،)قىلغىنى بىـلهن یهنىـال قـاتتىق چۆچـۈپ كهتتـى          
  ئۈچۈن ئېلىپ كهلگهنلىكىمنى بىلهمسهن ؟

  .........مۇ  قىلىمهن.....گهندەك....نى  بىل... بۇ—
ئـۇ یهنهبىـر قېـتىم چۆچۈشـتىن       ( ـ ! خۇپسهنلىك قىلغىنىڭ یىـتهر  —

بىلسهڭ ئهمدى ساختىلىق قىلماي راست ئهھۋالنى  —،)سىلكىنىپ كهتتى 
  !هڭنى سىنایدىغان ئاخىرقى پۇرسهتئهینهن ئېیت، بۇ سىنىڭ پوزىتسىی

ىن یىغلىـۋەتكىلى، ھهم ئابلهینىـڭ ئایىقىغـا       تزاھىر دەسـلهپ قورقـۇنچ    
بىـراق سـهل   .ئۆزىنى تاشالپ تۇرۇپ ھهممىنى سۆزلهپ بهرگىلـى تـاس قالـدى         

راســــت ھهممىنــــى « :ئىككىلىنىــــشتىن كىــــیىن ئــــۆزىنى تۇتىۋېلىــــپ 
دېگهنلهرنى یاندۇرمىالپ  »...بىلىۋالغاندىمۇ ؟ پهش قىلىپ گهپ ئېلىۋاتامدۇ یا

گویا ئۇنىڭ خىیالىدىكى سوئالنى بىلىۋالغاندەك، ئابلهي یاتاق .ئویلىنىۋەردى 
  :ئىچىدە ئۇیاقتىن بۇیاققا ماڭغاچ مىھرىۋانلىق بىلهن گهپ باشلىدى

ئۆلگهنمـۇ كهتتـى،     كىم بىر ئادەمنىـڭ ئـازاپ چىكىـشىنى خاالیـدۇ؟       —
ش یـاكى ئۆلتـۈرۈش ئـارقىلىق ئـۇنى      ئـازاپال  نىئۇنىڭ ئورنىغـا یهنه بىـر ئـادەم       

ساقایتىۋالغىلى بوالمـدۇ؟ بىـز شـۇنى بىلىمىـز، شـۇڭا قاتىـل بولـسىال ئـۇنى                 
بىراق، بىز جهمىیهت ئامانلىقىغا مهسـئۇل      . یوق   مۇیدىغان گهپ ۇئۆلۈمگه بۇیر 

بولغــان ئىكهنمىــز، جىنــایهت ئۆتكــۈزگهن ئادەمنىــڭ كۆڭلىــدىكىنى بىلىــپ  
 خالىمایدىغانلىقىنى چىكىپ -  خاالیدىغانز، ئۇنىڭ ئۆزگۈرىشىنىبېقىشىمى

ــرەك   ــایهتچىنى بىلىــپ    .بېقىــشىمىز كې ــز جىن ــادەتته بى ــۈن، ئ شــۇنىڭ ئۈچ
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ــېلىپ بىرمهزگىــل     ــاقمۇ بىلمىگهنــگه س ــامچىنى ئــۇزۇن قویــۇپ   «تۇرس ئاغ
ئهگهر جىنــایهتچى .ئۇنىــڭ پوزىتسىیـسىنى ســىناپ كۈتـۈپ بــاقىمىز   »بىرىـپ 

ئىقرار « بىز سىیاسهت بویىچه . قىلىدۇئۆزگىرىشنى خالىسائۆزىنى پاتراق مهلۇم
بىز كـۈتكهن ۋاقـت ئىچىـدە ئهگهر ئـۆزىنى          . قىلىمىز»قىلغانالرغا كهڭچىلىك 

بـۇ چاغــدا جـازا ئېغىـرراق بولىــدۇ،    .مهلـۇم قىلمىـسا، ئـۇنى ئــۆزىمىز تـۇتىمىز     
ئابلهي خـۇددى كىنـو ئارتىـسلىرىدەك بىـر خىـل ئاھاڭـدا چوڭقـۇر               ـ  ...ئهلۋەتته

مهن سىلىگه بهك ئېچىنىۋاتىمهن دەسلهپكى  —لهیتتى،ئېچىنىۋاتقاندەك سۆز
ــال      ــشكهن ئایـ ــڭ كىلىـ ــارغىنىمىزدىال ئایاللىرىنىـ ــالتىرەككه بـ ــتىم تـ قېـ
ئىكهنلىكىنى كۆرۈپال، ئىرى بىچارىگه ئۇۋال بوپتۇ دەپ ئېچىنغانىدىم، ئۇنىڭ 

ــكهن    ــار ئىـ ــاللىرىڭالر بـ ــتىگه بـ ــاتىلنى  ... ئۈسـ ــدا قـ ــڭ تىرناقلىرىـ ئایالنىـ
 قالغان تىرە قاسراقلىرى ۋە قىسقا یىرىك چاچالرنىڭ بىرقـانچه     تاتىلىۋالغاندا

قـاتىلنى جهزمهن تاپـاالیمهن     .تېلىنى كۆرگىنىمدە مىنىڭ ئىشهنچىم ئاشتى    
چىنىـڭ ئىـرى بولغـان بىچارىنىـڭ     ۈئۇنى دەرھال تۇتـۇپ، ئۆلگ .دەپ ئویلىدىم  

 شۇنداق ئویلىدىمكى، قاتىلنىڭ یۈزىدە   .رىشكه ئالدىردىم   ېئۆچىنى ئېلىپ ب  
بار، ئۇنىڭ چېچى قارا، تـوم ۋە یىرىـك        تىرناقنىڭ ئىزلىرى  —مورالنغان ئىزالر 

كېیىن سىلى بىلهن ئۇچراشتىم، شۇچاغدا مهن سـىلىنى تاسـادىپى كـۆرۈپ            .
چۈنكى خىیالىمدا .كۆرۈپال چۆچۈپ كهتتىم .سىلى مىنى كۆرمىدىله   .قالدىم  

ــاالمهت    لىرىنى ئاللىقاچــان رەســىمى ســىزىلىپ بولغــان قاتىلنىــڭ جىمــى ئ
یۈزلىرى ۋە بویۇنلىرىدا تىرناقنىڭ ئىزلىرى، چاچلىرى .سىلىدىن كۆرگهنىدىم 

ــارا  ــك ۋە قـ ــشىمنى    ...یىرىـ ــلهپكى ئېچىنىـ ــان دەسـ ــىلىگه بولغـ ــراق، سـ بىـ
سۇن ئـادەم دېـگهن مـۇھهببهت بىـلهن نهپـرەت           مىـ نىمىـال بول  .ئۆزگهرتهلمىدىم

 ئاچچىقى كېلپ، قۇلئاددەۋئارىسىدا یاشایدىغان مهخلۇق، بهلكىم بۇ بىچارە په    
بىراق، بۇنىڭ بىلهنال ئۇنىـڭ  .  سالغان ئىشتۇر، قىپئۆزىنى تۇتالماي قېلىپ 

ــى ئویلىــدىم  ــدىغۇ، دېگهنلهرن  شــۇنداق ئهمهســمۇ؟.دەردى یهڭگىلــلهپ قالمای
مهیلـى كىــم تهرىپىـدىن ئۆلتۈرۈلــسه ئۆلتۈرۈلــسۇن، ئایـال ســىلىنىڭ، زىیــان    

ئۇنــداقكهن، ســىز یهنىــال   ئهلهم ســىلىگه، شــۇنداققۇ؟ ،ســىلىگه، كېلىــدىغان
بۇالرنى ئویالپ، سىلىگه كىلىـدىغان جـازانى قانـداق قىلغانـدا      ! دە - دەردمهن
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لىگه ئـۆزىنى مهلـۇم     ھهم سـى  . یىنىكلهتكىلى بولىدۇ، دېگهنلهرنى ئویلىـدىم      
ــدىم   قىلىــش پۇرســىت ــازانى یىنىكلىتىــشنى ئویلى ــارقىلىق ج ــرىش ئ . ى بى

نىقالپ ېنى كهلتۈرگهن ئىشنى ئكىیىن بىز سىلىنىڭ شۇ قهدەر ئاچچىقلىرى 
بۇنـداق ئهھۋالــدا قانـداق ئهرنىـڭ غهزىــۋى كهلمىـسۇن ؟ســىلىنىڭ     .چىقتـۇق 

ئورۇنلىرىدا مهن بولغـان بولـساممۇ ئىھتىمـال ئـۆزەمنى تۇتـۇپ تۇرالمـایتتىم         
ئـۇ قاتىـل   . ى قولغـا ئالـدۇق   شۇنداق قىلىـپ بىـز سـىلىنىڭ رەقىپلىرىنـ        ...

ن ئۇ ھېلىقى گۇناھى ئۈچۈن قـاتتىق  لىكى.بىز بۇنى بىلهتتۇق. ئىدى  ئهمهس
! دە ـجازاغا الیىق ئىدى سىلى قىلىپ سـالغان ئىـشنىڭمۇ سهۋەبچىـسى شـۇ       

بىراق، ئۇنىمۇ ئېنىقالش ئارقىلىق، ئهسلىدە ئۇنىڭ ئۈستىدىكى گۇماننىـڭ          
 —. ئــۇ ســىلىگه خېلــى ســادىق دوســتكهن. ئاساســى یوقلىقىنىمــۇ بىلــدۇق

هنلىكىنى بىرئاز بولسىمۇ پهسهیتىشكه ئابلهي زاھىرنىڭ تاھىرغا بولغان ئۆچم
ســىلى !  ئهممــا ئهسـلى چاتــاق باشـقا ئــادەم بىـلهن ئىــكهن   —ئۇرىنىۋاتـاتتى،  

ــا      ــاغىنىلىرىنى ئوتق ــشكه ئ ــۇق، نېمى ــدىغان تۇرۇقل ــدىنمۇ گۇمانلىنى ئۇنىڭ
.  ئابلهي بىر ھازا سۈكۈت قىلىپ، ئـۇنى كـۈزەتتى  —تىقماقچى بولدىلىكىن؟  

ــ   ــۇ ئىككىلىنىـ ــر ھهقىقهتهنمـ ــدى،  زاھىـ ــدەك بولـ ــىلىنىڭ  —پ قالغانـ سـ
مهن ئۇالرغا یهنه .دىكىلهر مىنى ئالدىراتتى  ىرۇیۇق...پوزىتسىیلىرىنى كۈتتۇق   

شۇنداق قىلىـپ كېـیىن سـىلىنى كۆڭلىـدىكىنى     . ..ئازراق كۈتهیلى دېدىم   
ئېیتىپ قاالر دەپ یېزىغا بارسام نهدىكىنى سىلى ئاللىقاچان یېزىدىن قېچىپ 

شـۇڭا ئـاخىرقى پۇرسـهتنى یارىتىــپ    .ه چىدىمىـدىم  یهنىـال سـىلىگ  .كىتىـپال  
ئهسلىرىدە باردۇر ؟لېكىن سىلىگه سىلىنىڭ شۇ .بىرەي دەپ بۇ یهرگه كهلدىم

دەپ سازلىقتىن ئۆتـۈپال قایتىـپ كهلگهنلىرىنـى،        »شهھهرگه بارىمهن   « چاغدا
ــدە     ــۆیگه غىپپىـ ــۇپ، ئـ ــۈگمهنگه قویـ ــشهكلىرىنى تـ ــپ ئىـ ــۈگمهنگه كىلىـ تـ

یېـرىم ئاینىـڭ    . ئېیتىپ قویۇشـنىڭ ئـورنى بولمىـدى        یۇشۇرنىۋالغانلىرىنى  
 ئــابلهي بــۇ ســۆزلهرنى —ئالدىــدا بىــر قېــتىم كهلگىــنىم ئهســلىرىدە بــاردۇر؟

شــۇنچىلىك ھېــسیات بىــلهن ئېیتتىكــى، ئــۇنى ھهقىقهتهنمــۇ ھېــسداشلىق  
ئــۇ زاھىرغــا كۆزىنىــڭ .كه ھــېچكىم پېتىنالمــایتتىېمهســلىكقىلمایۋاتىــدۇ د

 —قاتتىق چىقىرىپ داۋام قىلـدى،     -ئاۋازىنى قاتتىق قۇیرىقىدا قاراپ قویۇپ،    
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ھۆكۈمهتنى ئهخـمهق  !لېكىن سهن شۇ چاغدا بولسىمۇ ئىقرار قىلىۋەتمىدىڭ   
دەپ ئویالمــسهن ؟ســاڭا ئوخــشاش ســولتهك دېھقاننىــڭ ھهر بىــرى ھۆكــۈمهت  
 ساقچىلىرىنى كولدۇرلىتاالیدىغان بولسا قانداقمۇ ھۆكۈمهت بولۇپ تۇرالىسۇن؟

ى زەینهپخان مومـاي سـۆزلهپ بهرگهنـگه ئاساسـهن ئـۆزى رەتـكه               ئابلهي ئهمد  —
مۇندا تىلغا  -ك ھهركهتلىرىدىن ئاندالىچىېتۇرغۇزۇپ چىققان زاھىرنىڭ شۇ ك

ئېلىپ، ئۇنڭغا ھهممه ئىشنىڭ ھۆكۈمهتكه مهلـۇم ئىكهنلىكىـدىن بىـشارەت      
تــاھىر ئۆیــدىن قېچىــپ چىققانــدىن كېــیىن، دەرۋازىنىــڭ ئۇچــۇق   —بهردى،

ىنى كۆرگهنمىــــدىڭ ؟كىــــیىن كىمــــدۇر بىرســــى یېپىــــپ      قالغــــانلىق
  قویغانلىقىنىمۇ ھېس قىلغان بولغىدىڭ؟

ــۇ ىگیهرنىــڭ ئاســتىدا یىــالن كۆشــ !یــا، ھهزرەت« ــدە ب هننىمۇ بىلىدىكهن
  .دەپ ئویلىدى زاھىر كۆزىنى چهكچهیتىپ»!خهق

 شۇنداق، شۇكۈنى بىر كىشى سىنىڭ جىمى ھهركىتىڭنى كۆزىتىپ —
ئىـسىت،  ...ئىش بىلمهیدىغاندەك بىخارامان یۈرىـسهن      یهنه تېخى ھېچ    .تۇرغان

  !...ساڭا ئىشهنگىنىم 
اڭ دېگهن خوتۇنى  كىم ماراپ تۇرۇپتىكهن؟تایىنلىق ھېلىقى دادۈیج   —

  ...تۇتاالق
مــاراپ تۇرغــان ئــادەم بارلىقىغــا  .  بــۇنى ســهن سورىمىــساڭمۇ بولىــدۇ —

  ئىشهنگهنسهن؟
  ... ھهئه—
 !ىـدىڭ متكهن یىرىمـدىن چىقال   نهرسىكهنـسهن، كـۈ     ئۆزەڭمۇ بهغهرەز  —

مهن ئهسلىدە سىنى قولغا ئېلىپ، قولۇڭغا كویزا سېلىپ ھهیدەپ مېڭىشنى 
  !ــ دە تىم بىراق، ئوزەڭنى سورىمىدىڭزادىال خالىمایت

ــــ زاھىـر چۆچـۈپ      !ـــ ئهمدى مېنى قولغـا ئېلىـپ، یۇرتقائهكىتهمـسىز؟        
ىۋېلىـشىمغىمۇ  مۇشۇ یهردىنال ئۆیگه بىـر بېرىـپ بـاللىرىمنى كۆر     —كهتتى،

  ئۇنىمامسىز؟
   نىمه ئامال ؟ئۆزەڭ دەپ باقه، شۇنداق قىلماي نىمه ئامال؟—
ــدا تىنىـــپ قویـــسىڭىزچۇ، ھـــېچ  ... مهن بىلمهپـــتىكهنمهن — قىڭڭىـ
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  ...بولمىسا
  .ئابلهي بېشىنى چایقىدى

 ئۇ چاغدا سهن یهنىالقایىل بولمایتتىڭ، ئهسـلى ئىچىڭـدىن قاینـاپ       —
  .چىقمىغاندىكىن 

 ئۇنىڭ قورسـىقىدىكىنى تۆكۈشـكه ئـازال قـالغىنىنى پهمـلهپ        ـــ ئابلهي 
چۈنكى .ئهمما مهن بىلىمهن، سهن كىیىن پۇشایمان قىلدىڭ —داۋام قىلدى،

قانـداقال بولمىـسۇن،   ...شىرىننىسا دېـگهن پۈتـۈن تالتىرەكنىـڭ كـۆزى ئىـدى      
  . دەـ لنى بىلله ئۆتكۈزگهن یاستۇقدېشىڭیى سىنىڭ نهچچه

ــدىم، پهمهن بهك پۇشــایما! راســت—  !شــهیتاننىڭ ئىــشى  -لــىین قىل
  ...شهیتان بویۇنغا مىنگهندە ئادەم ھېچنىمىنى بىلمهي قالىدىكهن ئهمهسمۇ 

  .دە  ـشۇڭالشقىمۇ ساڭا یهنىال ئىچىم ئاغرىیدۇ ! ئهنه خاالس —
 ىز؟سئهمـدى مهن نىـمه قىالي؟مېنـى قانـداق قىلىـ     ... گهپ قىلىڭه،  —

  ...مىنى ئاتمایدىغاندۇ ؟ ئېلىپ كېتهمسىز؟
ــابلهي، —توختــا، مهن ســاڭا بىــر یــول كۆرســىتهي،  — خهت  —دېــدى ئ

  بىلىسهنغۇ؟
  . بىلىمهن —
مهن .ئهمسه سهن بارلىق ئهھۋالنى یـازغىن     . ناھایىتى یاخشى بولدى     —

بهلكىم ئهۋەتهیمۇ .زاھىر بۇنى یېزىپ تهییارالپ قویغانىكهن «ئىدارىدىكىلهرگه 
 بولسا كېرەك، مېنى كۆرۈپال      ئهۋەتمهیمۇ دەپ ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قالغان     —

مۇ توغرا كهلمىـدى، دەي، پوزىتسىیـسى       قىبۇنى ماڭا تاپشۇردى، سوراق قىلىش    
دەپ »ئۆزگىرىپ یاخشىالنغان بۇنداق كىشىگه كهڭچىلىـك قىلىـش كېـرەك     

  چىڭ تۇرۇپ باقاي، قانداق دەیسهن ؟
 — شۇنداق قىلساق راستىنال مهن كهڭچىلىككه ئىرىـشهرلهمهنمۇ ؟    —

هتدېـشىنىڭ سـاقچى ئىكهنلىكىنـى ئۇنتـۇپ قالغانـدەك، یـېقىن          زاھىر سۆھب 
  .دوستى بىلهن مهسلهھهتلىشىۋاتقاندەك ھېسیاتقا كېلىپ قالغانىدى

  .بۇنى مهن قالمالشتۇرۇپ باقاي . بولۇپ قاالر —
  .خۇدایىم دېگىنىڭىزدەك بوالر.  بولىدۇ یازاي —
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قتـا توختىمـاي   ئىقرارنـامىنى یـازغۇچه یاتا   . ئابلهي ئۇنىڭغـا قهغهز بهردى      
  . بۇیاقالرغا مېڭىپال تۇردى ـئۇیاق 

ئابلهي ئۈچۈن زاھىرنىڭ تهپسىلى یېزىشنىڭ كېرىكىمۇ قالمىغانىـدى      
 پـات  -زاھىـر پـات   . مۇھىمى ئۇ قاتىل ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلسىال بوالتتى        .

ــوقتىالردىن باشــالپ     ــۆزى ئهڭ مــۇھىم دەپ قارىغــان ن یېزىــشتىن توختــاپ ئ
زاھىرنىڭ « ئابلهي ئىلگىرى خىیالىدا قوراشتۇرۇپ چىققان . سۆزلهپ كېتهتتى 
  .زاھىرنىڭ سۆزلىرى بىلهن دەلىللهنمهكته ئىدى » ھهركهت تهرتىۋى 

 ئـــۆزىڭىزگه مهلـــۇم، كۈندەشـــىلىكنىڭ ئالـــدىغا ئۆتىـــدىغان ئـــازاپ —
بوغــۇزالیمهن، قــانجۇق،   «:شــۇنىڭ ئۈچــۈن خوتــۇننى قورقۇتتــۇم     . بولمایــدۇ 

 —بىزنىڭ ئارىمىزدا ھـېچ ئىـش بـولغىنى یـوق،         «.»!تاھىردىن ئالهقهڭنى ئۈز  
ئىـشقىلىپ  «.»ئۇنى سىلىمۇ بىلىـال     . ئۇ دېگهن بۇرۇنقى ئىشالر    —دېدى ئۇ، 

خهقنىڭ زۇۋانى ئۆچسۇن، ئۇنىمۇ ئىسىدىن چىقمىغـۇدەك چۆچۈتـۈپ قویـۇش          
بودو ئۇ بۇ ئۆیگه یوالپ قـالغۇدەك   »«نىمه قىالي دەیال ؟   » «ئۇختۇڭمۇ؟ !كېرەك

مهن؟ خوتۇن » «!ساق چىقمىسۇن .ئهیپىناق قىلىپ چىقار    بولسا سهن ئۇنى    
» ...ىرمهیـــدۇچئۇمۇغــۇ بۇئــۆیگه    ؟مهن ئهر كىــشىنى نىــمه قىالالیـــ  ،كىــشى 

زۇۋانىڭنى ئۆچهر قۇرۇق گېپىڭنى قوي، ئىـشقىلىپ بىـر ھىـله ئىـشلىتىپ      «
ئۇنىڭغا ئـاچچىق  ! دە -دېگىنىمدەك قىل  بىر یىرىنى چىشلهپ ئۈزۈۋالىسهن     

ئۇنىڭ ھالىنى كۆرسه . ككىنچى كوچىدا یۈرمهیدىغان بولسۇنساۋاق بولۇپ، ئى
توختا، راست ئهڭ یاخشىسى تىلىنى . باشقا كوسۇكالرمۇ كۆتىنى غىت قىسار 

ــوالق ئىشتمىــسه      ــشا ئېیتقىنىنىمــۇ ق ــدى، ئۇنىــڭ ناخ ــساڭ ئى ، »...ئۈزىۋال
بولمىسا ئۇنىمۇ،  !مهن دېگهننى قىل    «دېدى شىرىننىسا قورقۇپ    » نى؟ىتىل«

باللىرىڭغـا ئىچىـڭ ئاغرىـسا دېگىنىمـدەك     . ئۆزەمنىمۇ ئۆلتۈرىمهن   سىنىمۇ،  
 قىلىپ خاتىرجهم یاشایلى، ئـۇ    تۋاىشۇنىڭ بىلهنال ھهممه ئىشنى سال    . قىل  

 شىرىننىسا —تىلىنى ؟« ».بولسا نۇمۇس كۈچىدىن ھېچ كىشىگه تىنالمایدۇ
ــى،  ــپ كهتت ــداق   —تاتىرى ــى قان ــه بىــلهن    « »؟...تىلىن ــر نهرس ــسا بى بولمى

لـېكىن ئهڭ یاخشىـسى    .قسىزال ئۇرۇپ بىر كۆزىنى قۇیىۋەتسهڭمۇ بولىـدۇ      تۇیۇ
شـۇنداق قىلىـپ شىرىننىـسانى     »تـازا خـوپ بـوالتتى     . ئۇنىڭ زۇۋانـى ئۆچـسه      
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ئـۇ  . گېپىدىن یېنىۋالماسلىقى ئۈچـۈن قهسـهم ئىچكـۈزدۈم         . مهجبۇر قىلدىم   
چاغدا مهن پهقهت تـاھىرنى شـۇنداقراق چۆچۈتـۈپ قویـسام، شـۇندىن كېـیىن              

هممه گهپ سۆز تىنجىسا خـاتىرجهم كـۈنىمىزنى ئېلىـپ كېتىـۋېرىمىز دەپ        ھ
ئۇنى بىـرنىمه قىـالمهن دەپ      . شىرىننىساغا كۆڭلۈم بار ئىدى     . ئویلىغانىدىن

زاھىـــــر گویــــا جىنـــــایىتىنى   —خىیــــالىمغىمۇ كهلتـــــۈرۈپ باقمىغــــان،  
ــیىن یهنه      ــدىن كې ــردەم یازغان ــدەك بى ــسى بولىدىغان ــشكه پایدى یهڭگىللىتى

دۈرۈپ ىنـ دېگىنىڭـزدەك تاھىرغـا ئهتهي بىل      —ۆزلهشـكه باشـلىدى،   توختاپ س 
ئهمهلىیهتـته بولـسا سـازلىقنىڭ ئـۇ یېقىغـا ئۆتـۈپال            . بولدۇم»شهگه كهتكهن   «

 دە  - شهكنى تـۈگمهنچىگه تـاپىالپ قویـدۇم      مۆكۈنۈپ تۇرۇپ، قاش قارایغاندا ئى    
 چــۈنكى ئهگهر مهن راســتىنال.غىپپىــدە ئــۆیگه كىلىــپ تۇنۇرغــا كىرىۋالــدىم  

تىپ قالسام ئۇ ۋەدىسىنى ئورۇندىمایال قالماي، تاھىر بىلهن ئىش   ېشهھهرگه ك 
ــسىرەیتتىم    ــاالرمىكىن دەپ ئهن ــۈزۈپ ق ــسىنى  . ئۆتك ــسا ئهگهر ۋەدى شىرىننى

شـهپىلهرگه قـوالق    . ئورۇندىمىسا یاخشى كۈن كۆرمهیـدىغانلىقىنى بىلهتتـى        
 ئېلىشىپ مېڭهئۇ ئۆیگه كىرىپ كهتكهندە م. سېلىپ یاتاتتىم، تاھىر كهلدى 

نىمىـشقا  «شۇنچىلىك كۈندەشلىكىم كهلـدىكى     . ساراڭ بولۇپ قاالیال دېدىم   
ــدۇم؟     ــاال بول ــۇل ب ــداق ئوغ ــۈرۋەتمهیمهن ؟مهن قان ــۇنى ئۆلت دېگهنلهرنــى »...ئ

پات تۇتۇپ قاالتتىم، لېكىن بىر  ـپىچىقىمنىڭ دەستىسىنى پات  . ئویلىدىم 
ن بولۇپ یاتسام یاكى مـاڭىمۇ  قاتىل بولۇشۇمنى، تۇتقۇ  .قارارغا كېلهلمهیتتىم   

ــۆۋىتى كهلــسه شىرىننىــسانىڭ مهنــسىز مۇشــۇ دۇنیــادا قېلىــشىنى     ــۈم ن ئۆل
ئویلىغىنىمـدا ھېچبىـر ئاساسـسىزال كۈندەشـلىكىم تۇتـۇپ، ئاشـۇ مهن یــوق       

بـاللىرىمنى ئـویالیتتىم    . تتىم  انـ ىچاغالردىكى ئالال كىملهردىن ئـۇنى قىزغ     
پ چىقىرىۋەتكهنـدىن ئاقىـل چـارە       چىدىغىن زاھىر، ئۇنى ئهیپىناق قىلىـ     «...

ــوق  ــ  . یــ ــسهن ھهم تۇرمۇشــ ــا ئۇچرىمایــ ــۇنىڭدىال ھهم جازاغــ ڭمۇ ۇپهقهت شــ
  .دەپ ئویالیتتىم ئارقىدىن» ...خاتىرجهملىككه ئىرىشىدۇ 

مهن تاھىرنى ئۆلتـۈرۈش ھهققىـدە بىـر قارارغـا كېلىـپ بولغـۇچىال،               —
القالپ ئېچىلىپ ئۆیدىن ئهنسىز ۋاقىراش ئاڭالندى ھهم ئارقىدىنال ئىشىك جا

مهن تۇنۇر بېشىدىكى كـۆتىچهك   . بىرسىنىڭ گۈرسۈلدەپ ماڭغىنى ئاڭالندى     
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 چىقىـپ كىتىۋاتقۇچىنىـڭ   ،لهرنىڭ دالدىسىدا ئاستا بېشىمنى چىقىرىپ    ①
ئـۇ ئـاغزىنى چاڭگاللىۋېلىـپ ئېڭىـشكىنىچه        . تاھىر ئىكهنلىكىنـى بىلـدىم    

  . كېتىۋاتاتتى 
شىرىننىـسا ســۇپىدا  . دىم شـۇندىال مهن تۇنـۇردىن چىقىـپ ئـۆیگه كىـر     

ــاتتى  ــۇقى، چىرایــ . ھۇشــسىز یات  . تاتىرىــپ كېتىپتــۇىئۇنىــڭ ئــاغزى قــان ی
چاپىنىنىڭ ئالدى یېشىۋېتىلگهن بولۇپ، كۆینىكىنىڭ یاقىسىمۇ ئېچىلىپ .

شــۇ ئـــان كــۆز ئالــدىمغا تـــاھىر بىــلهن ئىككىــسىنىڭ قانـــداق      . تــۇراتتى  
ــۈگمى    ــڭ ت ــڭ ئۇنى ــقىنى، تاھىرنى ــكىنى، قۇچاقالش ــشىپ سۆیۈش لىرىنى یې

شۇنداق غهزەپ تۇغـدۇردىكى،     بۇ. كۆكسىنى مىجىقالپ ئوینىغانلىرى كهلدى   
شۇنداق بىرخىل ۋەھـشىلىك كۆڭلۈمـدە      .ھېچكىمنى ئهپۇ قىلغۇم كهلمىدى   

مۇشــۇ  . االلمــایتتى تــۇغ كــۆتهردىكى، ئۇچاغــدا مىنــى ھېچــنىمه توســۇپ ق     
نـۇم دەپ   یاتـا ئېچىـپ، دالىیىـپ یاتقـان مهخلـۇقنى خوتۇ       - كۆكسىنى یېـرىم  

ــدە بىلــــله       ــلهن بىــــر ئۆیــ ــىدە یهنه مۇشــــۇنىڭ بىــ ــسام، كهلگۈســ ئویلىــ
 كۆڭلۈمـدە   ، شـۈركۈنۈپ  نىمیاشایدىغانلىقىمنى كۆز ئالدىمغا كهلتۈرسـهم تېـ      

ــهكنى   ــان شـ ــدا بولغـ ــشنىڭ     — پهیـ ــۇپ تازىلىۋىتىـ ــى یۇیـ ــۇس دېغىنـ نۇمـ
سىنىڭ ئاشۇ !ۋۇ، ئىپالس جاالپ «...مۇمكىنلىكىگه كۆز یهتكۈزەلمهي قالدىم 

 یـــــاقۇتتهك كـــــۆرىمهن، -ئىلــــى له(لىرىڭنــــى مهن ئهڭ قىممهتلىـــــك  لهۋ
رۇخسىتىڭسىز یېقىنلىشالمایمهن، ئۆزەڭمۇ ماڭا كهلگهندە شۇنچه بىخىللىق    
 قىلىسهن ؛بىراق یات بىر ئهركهككه سـېخىلىق بىـلهن تۇتـۇپ بىرىپـسهنغۇ؟            
باللىرىڭغا سۈت بىرىدىغان نهرسهڭنى خهق مىجىقالپ ئوینىسا خىجىللىـق         

ئویلىغانسىرى . ئویلىغانسىرى ئوت بولۇپ یاندىم   »...ىغانسهنمۇ ؟ ھېس قىلم 
 -ئىلگىرى مهن ئۆز.  چۆچهكلهرنىڭ راستلىقىغا ئىشهندىم ـكوچىدىكى گهپ  

چـۈنكى   .ئۆزەمنى بۇنداق گهپلهرگه ئىشهنمهسلىككه مهجبۇرالپ كهلگهنىدىم     
م  خوتۇنلــۇق مۇناســىۋەت داۋا-بۇنىڭغــا ئىــشهنگهندىن كىــیىن بىــزدە یهنه ئهر

 ئهلهمـگه قویىۋاتقـان بـۇ    -شۇنىڭ بىـلهن مىنـى جىمـى دەرد   ! دە   -قىلمایتتى
پهگـادا ئـازراق قـان یـۇقى     . خوتۇندىن بىراقال قۇتۇلـۇش نىیىتـى پهیـدا بولـدى           

بىلهن تۇرغان نهرسىنى قولۇمغا ئېلىپ، ئۇنىڭ راستىنال ئۈزىۋېلىنغـان تىـل           
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 . ۇم ئهقىل كهلدىئۇچى ئىكهنلىكىگه ئىشهنگىنىمدە دەرھال كۆڭلۈمگه بىر ش
توختا، ھازىر ئۇ ھوشىدىن كېتىپتۇ، مهن بۈگـۈن شـهھهرگه كهتـكهن دېـمهك،           «

دېگهنلهرنـى  »...بۇنى تاھىرغا ئارتىپ تۇرۇپ بىر نىـمه قىلغىلـى بولغۇدەكقـۇ       
ئویالپ، دەرۋازىنى زەنجىرلهپ قویغاندىن كېیىن قول سالماقچى بولۇپ، ئـاۋال        

  .دەرۋازىنى تاقاپ قویۇپ كىردىم 
قویغىنـا، قاتىـل   «. پۇرسهتتىال ئىرادەم زور دەرىجىـدە بوشـاپ قـاپتۇ       مۇشۇ

بولۇپ نىمه قىلىسهن، نىمىال بولمىسۇن ئىككـى باالڭنىـڭ ئانىـسى، ئۆزىمـۇ       
ــۇن   ــار دېگىچــۈلىكى بــار خوت ــارمۇ دېــسه ب ــۆتتى . خوتۇنــۇڭ ب ــۆتكهن ئىــش ئ . ئ

چ تىـن  .ئىنشائالال تـاھىرمۇ ئهمـدى ھورىغـا جىمىـپ قـاالر           .ھهممىگه سالىۋات 
تاتىرىپ كهتكهن ئـاق   :ن شىرىننىساغا قارىدىم  هم» !خاتىرجهم یاشىمامسهن   

یۈزى، قان ئېقىپ قالغان ئاغزى، كۆكـسىنىڭ ئېچىلىـپ تۇرىـشى، بویىنىـڭ             
یـاق،  «...ئۇنىڭغا سـىڭىپ قالغـان قاڭـسىق تاماكـا ھىـدى     ...زىلۋا ئوماقلىقى   

پۇرسـهت،  یاق، بـۇ جىنـایهتنى تاھىرغـا ئارتىـپ قـویغىلى بولىـدىغان یاخـشى                
ن بـۇ جـاالپ بهرىبىـر    هدەپ، تاالغـا ئـۈگهنگ  ›جمه پىشقىچه ئۈگهنگهن كۆڭۈل ئۈ  ‹

  »...دە ـئۇندىن كۆرە ئوغۇل بالىدەك بولغىن . ئادەم بولماي یۈرىكىڭنى یهیدۇ
شۇنىڭ بىلهن یهنه بىر قېتىم قېنىم قىزىپ، تىلىنىڭ ئۇچىنى ئۇنىڭ 

ۋە یهنه بىر قولۇمدا قوۋزىنى ئاغزىغا تىقىشقا ئۇرۇنۇپ، كالپۇكلىرىنى یىرىدىم 
ھـازىر ئویلىـسام شـۇ چاغـدىكى ۋەھـشىلىكىمگه ھهیـران          (قاتتىق مىجىـدىم    

شۇ چاغدا ئۇ چۆچـۈپال ھۇشـىغا كهلـدى ھهم مىنـڭ كۆزلىرىمـدىن        ). قالىمهن  
  ...مهخسىدىمنى بىلىۋالغاندەك بولسا كېرەك قارشىلىق قىلىشقا باشلىدى 

راسـت  .  ئهنـدىكىپ كهتـتىم      شىرىننىسانىڭ نهپسى توختىغان ھامانال   
قىلىپ سالغان ئىشىم ئویـۇن      !چۆچۈپ كهتتىم  !سۆزۈم یولداش، چىن سۆزۈم   

ئهمهس، چۈشمۇ ئهمهس، راست ئىش ئىكهنلىكىنى ئویلىسامال سـۈر بېـسىپ            
. شۇ مىنۇتتىن باشالپال پۇشایمان یۇرىكىمنى تاتىالشقا باشلىدى        . كېتهتتى  

 ھـېلىال تىرىلىـپ قالىدىغانـدەك ۋە        ئۇ. ئۇنڭ قېشىدا ئولتۇرۇشتىن قورقتۇم     
ئۇنىڭغا شۇنداق مۇھهببىتىم   . شاالققىدە یۈزۈمگهتۈكۈرىدىغاندەك تۇیىالتتى    

ــۇنى     ــشىۋاتقان ئاشــىقالردەك ئ ــیىن كۆرى ــن كې ــۇزۇن یىلالردى ــوزغىالتتى، ئ ق
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ئهمما ئۇ سوغۇق مۇردىغا ئایلىنىپ قالغان بولۇپ، . باغرىمغا باسقۇم كېلهتتى 
ــو  ــۈلگه خـ ــدا كۆڭـ ــهل پ ئۇنىڭـ ــا سـ ــۆز، ھهتتـ  پهل - چۈشـــكىدەك ھهركهت، سـ

ــۇمكىن ئهمهســىدى   ــشى م ــالىلىرىم  .مىدىرالشــمۇ بولى ــدە ب ئىچكىركــى ئۆی
ــاتتى  ــرەلمهیتتىم   . ئۇخالۋاتــ ــشىغىمۇ كىــ ــڭ قېــ ــۈنكى، مهن . ئۇالرنىــ چــ

ــا   ــاللىرىممۇ بىلىدىغانــــدەك، مىنــــى ئهیىــــپلهپ تاالغــ قــــاتىللىقىمنى بــ
ھهم بـاش توخـۇغىچه تاماكـا    . ىم  قوغالۋاتقاندەك بولۇپ ھویلىغا چىقىپ كهتت    

كۆك ئاسماندا یۇلتۇزالرنىڭ جىمىرالشلىرىمۇ بىر قىسىمال .چىكىپ ئولتۇردۇم
ــدى ــدى     .ئى ــار ئى ــبلهش ب ــسىز ئهیى ــل ئۈن ــر خى ــدىنمۇ بى ــڭ . ئۇنىڭ كىچىنى

 بىلىــنمهس ئىغــاڭالپ قویىــدىغان  -ســالقىنلىرىدا ۋە بــۇ ســالقىندا بىلىــنهر 
مهن جهسـهتنى تاشـلىۋېتىپ    . ردەك ئىدى   دەرەخلهردىمۇ شۇنداقال نارازىلىق با   

ئاندىن قۇتۇلمىسام ماڭا ئاراملىق یوقتهك ئـویالپ، مۇشـۇ ئارلىقتـا ئـۆزەم چـاال       
ئۇیقۇلۇق، چۈش دېسه چۈشكه، خىیال دېسه خىیالغا ئوخشىمایدىغان ئاجایىپ 

بۇ  .شلهردىن چۆچۈپ، یۈرۈگۈم چىقىپ كهتكىدەكال بولدى    ۈنۈدەھشهتلىك كۆر 
  .ىنىدۇ یاكى نهس باسقاننىڭ سىگىنالىدۇربهلكىم قارا باسق

. ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئۆیگه كىردىم ۋە شىرىننىسانى ھۆشـنهمگه ئـارتتىم    
ــۇنچىلىك    ــازۇك خوتـــۇن شـ ــار، بـــۇ نـ ــوۋا، چاشـــقانچىلىك جېنـــى بـ ــا تـ خۇدایـ
ئېغىرلىشىپ كېتىپتـۇكى، ئۆیـدىن دەرۋازىغـا بـارغىچىال تىلىـم سـاڭگىالپ             

 دەل شـۇ  ...م ئۈچـۈن شـۇنداق تۇیۇلغانـدۇر      بهلكىم قورقۇپ تۇرىۋاتقىنى  . كهتتى
قورقــۇنچ ماڭــا كــۈچ بىرىــپ، مىــڭ تهســلىكته ھېلىقــى دوقمۇشــقا ئاپىرىــپ  

  .بۇ یهر بىزنىڭ ئۆیگه قارىغاندا تاھىرنىڭ ئۆیىگه یېقىنراق ئىدى.تاشلىدىم
بىـراق ھویلىغـا قایتىـپ      ...ئهمدى سـهل خـاتىرجهم بولغانـدەك بولـدۇم          

ئۇ یهردە مىنـى ئهزراھىـل كۈتـۈپ    .م كهلمىدىكىرگىنىمدە ئۆیگه زادىال كىرگۈ   
تاالغـا چىقـسام ھهربىـر ئـادەم مىنـى تـۇتقىلى كېلىۋاتقانـدەكال              . تۇرغاندەكال  

ئۆیگه كىرىشكه .مۇشۇنداق خىیال ئاخىرغىچه كالالمدىن چىقمىدى .تۇیۇلدى
بهكمۇ یۈرەكسىز بولۇپ كهتتىم، شۇڭالشقىمۇ شۇ ئۆیدىن بېشىمنى ئېلىـپ          

  ...زەل كۆرگهنىدىمچىقىپ كىتىشنى ئهۋ
ــۆۋ ڭنى ھېكــایه— ــر ن ــاڭالەتته یهنه بى ــابلهي ئۇنىــڭ   —،رمىز ئ ــدى ئ دې
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ئــاۋال  .مهن ئالــدىرمایمهن —ئىقرارنامىــسىنى قولىغــا ئېلىــشقا ئالــدىراپ،   
  .دېگهنلىرىڭنىڭ ھهممىسىنى یېزىپ بهرگىن

  .زاھىر ئالدىراپ یېزىشقا كىرىشتى
گه تاپــشۇرغاندىن نىھــایهت ئــۇ ئىقــرار نامىــسىنى یېزىــپ بولــۇپ ئــابلهی 

  :پ دېدىۇكېیىن، ئابلهي ئۇنى كونۋرىتقا سېلىپ سومكىسىغا جایالشتۇر
 مهن ھهقىقهتهنمۇ ئالدىرایمهن، شۇڭا ھازىرچه سىنى مۇشـۇ یهردىكـى        —

ســـاقچىغا تاپـــشۇرۇپ بىـــرىمهن، مهن قایتىـــپ بېرىـــپ ئهھـــۋالنى ئىنكـــاس 
دە ۋاقىتلىـق  سـهن بـۇیهر   .قىلغاندىن كېیىن، ئاندىن یهنه كۆرۈشۈپ قـاالرمىز     

  .تۇرۇپ تۇرىسهن 
ــله      ــلهن بىل ــسى بى ــلهن ھېكــایه ســۆزلهۋاتقاندا ئاغىنى ــر رەۋقــى بى زاھى

 .بولۇپ قالغاچقا، بۇ گهپ ئـۇنى بىـر ئـاز مهڭـدىتىپ قویـدى        تۇرغاندەك تۇیغۇدا 
  .بىراق ئۇ قارشىلىق قىلماستىن ئابلهینىڭ ئالدىغا چۈشۈپ ماڭدى
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    قاش بىلهن كىرپىكنىڭ.توققىزىنچى باب
  ئارىسىدا

  
شۇنداق دېیىش مۇمكىن بولسا ( ئابلهي زاھىرنى شۇ یهرلىك ج خ ئورنىغا

تاپـشۇرۇپ،   ) بولـۇپ قالغانىـدى    لهچكهمـلهردە قـانۇن ئـورۇنلىرى پـا       چۈنكى ئۇ   .
تىش تهییارلىقىغــا ېـ قىـسقىچه تۇنۇشــتۇرۇپ قویغانـدىن كېــیىن ك   ئهھـۋالنى 
  .كىرىشتى

یولـوچى   .ر یـوق ئىـدى    قاتناش تولىمۇ قىس ئىدى، نـۆۋەتچى ئابدوبوسـال       
ج خ ئىدارىـــسى ئۇنىـــڭ  .ئـــۆزى ماشـــىنا تېپىـــپ مېڭىـــشى كېـــرەك ئىـــدى

 چـۈنكى ئۇالنىـڭ ماشىنىـسى       .ئالدىراشلىقىنى بىلسىمۇ ئامـال قىاللمىـدى     
چوڭ پىپهن تهشۋىقات ماشىنىسى قىلىپ ئىشلىتىلىۋاتقاچقا، ھېچ بولمىسا       

ــپ قویالمىــدى   ــسىمۇ ئاپىرى ــایغىچه بول ــد  .قارم ــاھىیه بازىرى ــۈرۈمچىگه ن ىن ئ
ئۇ بىر كۈن یول بویىدا ماشىنا توسـقان       . بارىدىغان ماشىنا تاپماق تهس ئىدى      

بولـسىمۇ، كـۈتكىنى بىكـار بولـدى قارمایـدىن ئـۈرۈمچىگه قاتنـاپ تۇرىــدىغان        
شۇڭا ئهتىسى ماشىنا كۈتۈپ ئولتۇرماي قارمایغا قـاراپ        . ماشىنىالر كۆپ ئىدى  

 كهلــگهن  ن ھهم ئارقــا تهرەپــتى ئــۇ ھهم یــول یــۈرۈپ  . پىیــادە یــۈرۈپ كهتتــى  
 .ماشىنىالرنى توسۇپ بېقىـپ، توختىمىـسا داۋاملىـق مېڭىـۋەرمهكچى ئىـدى      

  .بۇنداق قىلغاندا ۋاقىتتىن ئۇتقىلى بوالتتى
ئــۇ ســائىتىگه بهش كىلومىتىرلىــق ســۈرئهت بىــلهن ماڭــسا بــۇ یــولنى  

  . ئىككى سوتكىدا مېڭىپ بوالتتى 
هرەپتىن ماشـىنا كىلهمـدىكىن     ئابلهي ھېرىپ ھالىدىن كهتكهندە ئارقات    

 لــېكىن قېرىــشقاندەك ھایــاتبهخش ماشــىنا ئــاۋازى  .دەپ تهلمــۈرۈپ قــارایتتى
 تـۆت ماشـىنا ئـۆتكهن بولـسىمۇ         - پۈتۈن سـهپهر جهریانىـدا ئـۈچ      . تتى  ئاڭالنمای
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جۇڭغار داالسىنىڭ شامىلى ئۇنىڭغا ھهمرا .لېكىن ھېچقایسىسى توختىمىدى
  ...بولدى

 سـىنتهبىر باشـالنغان بولـۇپ، ئـۇنى     -15هنـدە   نىھایهت ئۇرۈمچىگه كهلگ  
ئـۇ ئىـالج قىلىـپ    . قورقىتىۋاتقان ئهجهللىك ۋاقىتقا ئون كۈنال قالغان ئىـدى     

 ، لــېكىن ھهمــمه كــالون  .بىــرنهچچه كــۈن بــۇرۇنراق بېرىــشنى ئــویالیتتى    
جهنۇپقـا كېتىـدىغان   .  شىركهتلىرىگه قاتراشلىرى بىكـار كهتتـى        ئاپتوموبىل

ئۇنىـڭ  .  مۇشۇ یوسۇن ئارىدىن تۆت كۈن ئۆتۈپ كهتتى        .ماشىنا تېپىلمایتتى   
ئاشلىق بىلهتلىـرى تـۈگهپ كهتتـى ۋاھـالهنكى، ئاشـلىق بىلىتىـسىز تامـاق         

بىــلهت تىجــارەتچىلىرى ئۇنىــڭ ســاقچى فورمىــسىدىن  . تــاپقىلى بولمــایتتى
بىلهتـسىز نـان سـاتىدىغان نـاۋایالر بولـسا          .قورقۇپ بىلهت سېتىپ بهرمهیتتى   

ــایىتى كهم تېپ ــى ناھ ــۈنلهرنى       .ىالتت ــۈرۈپ ك ــوق ی ــرىم ت ــاچ، یې ــرىم ئ ــۇ یې ئ
ــا جىددىلىــشىپ  .ئۆتكــۈزمهكته ئىــدى  ــدىراپ تۇرغاچق ــۇ تولىمــۇ ئال  تامــاق ،ئ

بهشىنچى كۈنى ئۇ ئاخىرى جهنۇبقـا كېتىـدىغان        . یىیىشنىمۇ ئۇنتۇپ قاالتتى  
ــلهن ئۇچراشــتى    ــاپتوموبىلى بى ــۈك ئ ــر ی ــاقچى    .بى ــڭ س ــوپۇر ئۇنى ــراق ش بى

ڭدىن بىرنىمه ئۈندۈرۋالغىلى بولمایدىغانلىقىنى ئویالپ، ئىكهنلىكىنى، ئۇنى
ئىالجىـسىز قالغـان ئـابلهي یېنىـدا قالغـان پـۇلنى             .ئېلىۋېلىشقا ئۇنىمىـدى  

بـۇ ئۇنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى قېتىمقـى قېرىـق          . ئۇنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپ قویـدى    
ئۇبۇ ئاخىرقى پۇرسهتنى قولـدىن بىرىـپ قویالمـایتتى     .یهتته كوي پۇلى ئىدى   

 ئهڭ بىچارىلىـك بىـلهن یالۋۇرماقتىـدى    غاایاتىدا تۇنجى قېتىم باشـقىالر    ئۇ ھ .
  .خۇشامهت قىلماقتىدى

ئىنشائالال، ئۇالر سهپهرگه  .ئاخىرى شوپۇر ئۇنى ئېلىۋېلىشقا ماقۇل بولدى
ئابلهي ماشىنىنىڭ بۇزۇلۇپ قالماسلىقىنى تىلهپ، ئۆزىنىڭ سـهپهر     .ئاتالندى

چۈنكى ئۇنىڭ یېنىدا بىـر   .پ قویمىدىنىمۇ ئویالىىشئىچئۈستىدە نىمه یهپ   
ئهگهر ماشـىنا بۇزۇلمـاي ماڭـسا تـۆت كۈنـدە بـارغىلى        .تىیىنمـۇ قالمىغانىـدى  

  .بۇ دېمهك، بىر كۈن بۇرۇن بېرىش دېگهن سۆز ئىدى .بوالتتى
زىـدىغان یهرگه كهلگهنــدە ئــابلهي  ۈچىنــى ئۆتكېبىرىنچـى قېتىملىــق ك 

  .رىۋەردى ۇماشىنىدىن چۈشمهي ئولت
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 —، مۇشــۇ یهردە یــاتىمىز، یاتــاق ئېلىۋالمىــساق بولمایــدۇ،  یۈرســىله—
  دېدى شوپۇر 

 —دېسىله،  مهن ماشىنىنى ساقالپ كابىنكىدا یاتاي، ئۇشتام، ماقۇل —
  دەپ ئۇنىمىدى ئابلهي

شوپۇر كىرىپ كهتتى ئۇ ئابلهینىڭ یاتاقتـا یـاتقۇدەك پـۇلى یـوقلىقىنى              
كىـدا تۈگۈلـۈپ یېتىـپ      ئـاچ قورسـاق ئـابلهي كابىن       .ئویالپمۇ قویمىغان ئىدى  

كۈن بویى ماشىنىنىڭ سىلكىشىگه چىداپ بىر .چىنى ئۆتكۈزدى ېبىرىنچى ك 
 ھـاردۇق یهتـكهن بهدەن ئۈچـۈن، سـوزۇلۇپ یېتىـپ           ،خىلدا ئولتـۇرۇپ كهلـگهن    

ھاردۇق ئالماستىن یهنه تۈگۈلـۈپ یېـتىش ۋە ئولتـۇرۇپ ئـۇخالش مىسلىـسىز         
  .ئازاپ ئىدى

  .دېدى شوپۇر ئهتتىگهندە —ال،ناشتا قىلىمىز ئورۇنلىرىدىن تۇرسى —
دېدى ئـابلهي  ـ ... ئۆزلىرى بېرىپ كهلسىله،،مهن ھېلى نان یهۋالدىم   —

  .بىلىندۈرمهي
مۇشۇ تهقلىددە سهپهر یهنه بىر كۈن داۋام قىلدى ۋە ئهنه شۇنداق جاپالىق 

ــۆتتى  ــچه ئـ ــر كىـ ــشتى . بىـ ــۇالر یهنه مېڭىـ ــپ،    .ئـ ــىقى ئېچىـ ــابلهي قورسـ ئـ
 ئېلىۋالغـان بىـر     گهشـوپۇر ئـۆیى    .قا باشلىدى ماغدۇرسىزلىنىپ بېشى قېیىش  

سىۋەت پىششىق تۇخۇمنى ئابلهي تۇتۇپ كېلىۋاتاتتى ئۇنى تارتىنىش، نۇمۇس 
  ...دى؟هرىتۇیغۇسى چهكلهپ تۇرمىغىنىدا تۇخۇمدىن قانچىنى ی
ى ن پې- ئابلهینىڭ جان .بهختكه قارشى شۇ كۈنى ماشىنا بۇزۇلۇپ قالدى    

  :ەڭسىزلىك بىلهنبىراق شوپۇر ئېر .چىقىپال كهتتى
 مانا ئهمىسه دەپ ئىككى كـۈن تاماشـاقىلىپ، ئالـدىرماي یاسـىتىپ        —
  . دېدى—ماڭىمىز،

  . بۇ گهپ ئابلهیگه ئوق تهككهندەك دەھشهتلىك تهسىر قىلدى
  ...دىن ئۆتۈنۈپ قاالي، پاتراق مېڭىپ كېتهیلىى سىل—
  ! ئالدىرىسىال ئۆزلىرى كېتىۋەرسىله—

شوپۇر ئۇنىـڭ  . بىچارىلىك بىلهن یېلىندى  ئابلهي ئۇنىڭغا ھهقىقهتهنمۇ    
ئاللىقانداق بىر ئىشنى ئۆزىدىن یورۇشـۇپ كېلىـۋاتقىنىنى، ھـېس قىلغـان،            
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، ئۇنىـڭ تامـاق   ن قىزىققـا  غـا ئۇنىڭ كابىنكىدا یېتىـشىدا نـېمه سـىر بارلىقى        
. یهۋەتقـان یـاكى یېمهیـۋاتقىنىنى بىلىـپ بـېقىش ئىـستىكى كۈچهیگهنىـدى       

جىددىیلىشىۋاتقانلىقىنى بالىالرچه سـاددىلىق    ئابلهي ئۆزىنىڭ نېمه ئۈچۈن     
ئـــۇ شـــوپۇرنى تهسىرلهندۈرۈشـــكه مهجبـــۇر . بىـــلهن شـــوپۇرغا ســـۆزلهپ بهردى

ئاخىردا ئۇ بارلىق پۇلىنى بېرىۋەتكهنلىكتىن ماشىنىدا تۈنهشكه،       . بولغانىدى
  . ئاچ ئولتۇرۇشقا مهجبۇر بولغانلىقىنىمۇ سۆزلىدى

  چىسال دەمال؟ ـ 25 —
  . شۇنداق—
  شۇ ئاینىڭ؟ مۇ—
  .  ھهئه—
  ئۆگۈن ئارىلىقىدىكى گهپمۇ؟  ـ ئهته —
  . شۇنداق—
بالدۇرراق مۇنداق گهپ دېـسىله بولمامـدۇ؟       ! ئۆزەڭگه ئامانهت !  خۇدایا —

كـېچىلهپ بولـسىمۇ   ... ئهسـتاغ ... بىزمۇ ئادەم بالىسى بولغانـدىكىن ئهلـۋەتته     
  .ماشىنىنى یاسایلى، سىلى قول چىراق تۇتۇپ بهرسىله ئهمسه

  . بولىدۇ —
  ... توختىسىال، ماۋۇ پۇللىرىنى ئالسىال—
  . بولدى، مهن سىلىگه ئاتىغاندىكىن رازى بولدۇم—
سىلى مېنى تازىمۇ خىجىل قىلىپ قویىدىال، بۇنداق !  یاق، بولمایدۇ—

ئهھۋالدا كىرا پۇلى ئالسام ئادىمىگهرچىلىك بوالمدۇ؟ نهچچه كۈن ئاچ قورساق           
ولمىـسۇن دېـسىله، دەرھـال بـۇ پـۇلنى ئېلىـپ،            مېنى خاپا ب  ! ھهي... قانداقمۇ

توۋا، ...  بولمىسا كابىنكىدىكى تۇخۇمنىال یېسىله. قورساق تویغۇزۇپ كهلسىله
  . قىزىق ئادەمكهنال، باشتىراق دېمهمدىغان، سىلى تازىمۇ قىینىلىپال ئهمهسمۇ

  ... دوستلىشىپ كهتتىالئۇالر چاپسان
 شۇڭا ۋىالیهت مهركىزىگه .ئۇالر بىر سوتكىنى قولدىن بېرىپ قویغانىدى

ئهگهر ئاخىرقى كېچىسى دەم .  سىنتهبىر تاڭ سهھهردە یىتىپ كهلدى-25دەل 
  . ئالماستىن ماڭمىغان بولسا تولۇق بىر كۈن كېیىن كېلهتتى
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ئـابلهي شـوپۇرغا بىــر نهچـچه ئېغىـز تهكهللــۇپ سـۆزلهر بىـلهن رەخــمهت       
ۇرا ســـوت  دە، ئوتتـــ- ىن كېـــیىن ماشــىنىدىن ســـهكرەپ چۈشــتى  ئېیتقانــد 

  .قاراپ یۈگرىدى) ئهگهر شۇنداق دېیىش مۇمكىن بولسا(مهھكىمىسىگه 
ــلهن    ــىنا بىـ ــرىپال كىچىـــك ماشـ ئـــۇ مهھكىمىنىـــڭ ھویلىـــسىغا كىـ

  : ھهپىلىشىپ تۇرغان شوپۇردىن سورىدى
  قالر بارمۇ؟ لى باش—
  . یوق—
   ئىش بىجىرىۋاتقانالردىن ھېچكىم یوقمۇ؟ —
  .  ئىشخانا مۇدىرى باردەك ئىدى—
  ىلى بىر یاققا ماڭماقچىمۇ؟  س—
 شوپۇر ئهدەپسىز بىر خىل پۇزتسىیه بىلهن — قانداق؟ ئىش بارمىتى؟—

  . مهسخىرە قىلغاندەك سورىدى
بهلكىـم، سـهل تـۇرۇپ     !  شۇنداق، ئىش بـار ئىـدى، ناھـایىتى مـۇھىم          —

  . تۇرسىال باشلىقلىرى سىلىنى شۇ ئىشقا بۇیرۇپ قېلىشى مۇمكىن
سىله، قارى، باشـلىق تویغـا جابدۇۋاتىـدۇ،         نهدىكى گهپنى قىلىدىكهن   —

  . شۇنىڭغا مېنى ماشىنا تهییارال دېگهنىدى
ئـابلهي   —؟ توختاپ تۇرسىال، مهن ئىـشخانىغا كىـرىپال چىقـاي،         ! ھه —

  . یۈگرىگىنىچه ئىشخانىغا كىرىپ كهلدى
  . ئىشخانىدا بىر كىشى ئۆزى یالغۇز ئهسنهپ ئولتۇراتتى

  ... خوش؟—
 —دېـدى ئـابلهي ھاسـىراپ تـۇرۇپ،     —ىـدى،  بىر جىـددى ئىـش بـار ئ    —

 ناھىیىلىك ج خ ئىدارسىگه تېلىفون بېرىپ بىر ئىشنى xxھازىرنىڭ ئۆزىدىال 
  ...ئۇقتۇرۇپ قویغان بولسىال

ئۇنىڭ سۆھبهتدېشى ئېرەڭسىزلىك بىلهن تېلىفون ئاپپاراتىنى ئۇنىـڭ     
  . دىنىىدېگ»  ئىشىڭ بولسا ئۆزەڭ تېلىفون ئال«بۇ .  ئالدىغا ئىتتىرىپ قویدى

 یــاق، مۇنــداق گهپ، ئــۇ یهردە بۈگــۈن بىــر گۇناھــسىز ئــادەمگه ئۆلــۈم  —
 قاتىـل ئـۇ ئهمهس، باشـقا بىرسـى     يجازاسى بهرمهكچىدى، مهن ھـازىر ھهقىقىـ    
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ئىكهنلىكىنى ئېنىقالپ چىقـتىم، ماتىرىیـالالرنى كـۆرۈپ بولـۇپ ئۇقتـۇرۇش        
ــشقا ۋاقىــت   ــار بقىلى ــد   ی ــازانى ئهمهل ــون بېرىــپ ج ــدۇ، شــۇڭا تېلىف ىن هرمهی

  ...قالدۇرۇۋېتىپ تۇرسىڭىز، باشقا گهپلهرنى ئاندىن دېیىشسهك
.  خادىم ئهلپازىنى بۇزۇپ ئورنىدىن تۇردى— نېمه ؟ ئۆزەڭ كىمسهن؟   —

ئۇنىــڭ ھهرىكهتلىرىــدىن قارىغانــدا ئــابلهینى ســىنىپى دۈشــمهنمىكىن دەپ  
  . گۇمانلىىۋاتقاندەك ئاالمهت چىقىپ تۇراتتى

  ... سىدە ئىشلهیمهن مهن شۇ ناھىیىنىڭ ج خ ئىدارى—
 قىزىــق گهپ ئهمــسه نېمىــشكه شــۇ یهردىــال ئــۆزەڭ ئــۇالرنى توســۇپ  —

  قالمىدىڭ؟
ــىمالغا     — ــۈن ش ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــاكىتنى قولغ ــاخىرقى پ  مهن ئهڭ ئ

  ...كهتكهن، مانا ھازىرال ماشىنىدىن چۈشۈپ بۇ یهرگه كېلىشىم
ق  ئۇنداق ئاسان ئىش یوق، سېنىڭ ئاغزىڭدىكى گهپ بىلهنال شۇندا  —

قىلغىلى بوالرمۇ؟ سهن زادى قانداق ئادەم؟ قاتىلنىڭ شـېرىكىمۇ؟ بۇمـۇ بىـر            
 خــادىم ئــۇنى تۇتــۇپ تــۇرۇش ئورنىغــا ئهۋەتىــپ  -...توختىغىنــا!  دە-مهســىلى

  .بېرىدىغاندەكال قىالتتى
ئابلهي كۈتۈپ تۇرۇشنىڭ پایدىسىز ئىكهنلىكى ھـېس قىلىـپ دەرھـال            

ئـابلهي  . ۇچى ۋارقىـراپ قالـدى    ئۇنىڭ ئارقىسىدىن گۇمانالنغ  . چىقىپ كهتتى 
 ئـۇ  .پىكاپنىڭ یېنىغا كهلگهندە شـوپۇر ناراقتـا تۇربـا ئالدىـدا قـول یۇیىۋاتـاتتى            

 یــۇ، بۇنىڭمــۇ پایدىــسىز ئىكهنلىكىنــى  - شــوپۇرغا گهپ قىلىــشنى ئویلىــدى
دەرھال قىیاس قىلىپ ماشىنىغا چىقتى ۋە ئوت ئالدۇرۇپ، یـۈرۈپ كهتتـى، بـۇ       

 بولدىكى، ئۇنىڭ كۆڭلىـدە قىلچىمـۇ ئالـدىن    شۇنداق ئىختىیارسىز ھهرىكهت  
شۇڭا ئۇ . ئویلىنىش، قارار قىلىش قاتارلىق ھهرىكهت تهییارلىقى بولمىغانىدى  

.  چىیا بىلهنال ئېسىگه كېلىپ، چۆچۈپ كهتتـى ـئارقىسىدىن ئاڭالنغان قىیا  
بىراق ئهمدى ئىككىلىنىپ ئولتۇرۇشقا، قایتىـدىن ئـویالپ كۆرۈشـكه ۋاقىـت      

دى ئـۇ نــاھىیىگه قـاراپ بـارلىق سـۈرئهت بىـلهن ماشــىنىنى      ئهمـ . یـوق ئىـدى  
  . قویىۋەتتى

ــۇ ئىــشنىڭ ئــاقىۋى ھهققىــدە ئاجایىــپ    غارایىــپ بهزى -كېتىۋېتىــپ ب



 92 

  . ئىشالرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى
لېكىن ئىـالج یـوق،   . مېنىڭ ھهرىكىتىم ھهقىقهتهنمۇ توغرا بولمىدى    «

ن ھهمــمه ئىـــش  ئــاۋال بىــر ئــادەمنى نــاھهق ئۆلۈمـــدىن قۇتقــۇزاي، كېــیى      
ئېنىقلىنىپ، باشلىقالرمۇ مېنىڭ مۇشۇ ئهھۋالدا بۇنىڭدىن باشقىچه تهدبىـر        
قوللىنالمایــدىغانلىقىمنى چۈشــىنىدۇ ۋە مېنىــڭ بــۇ دادىــل ھهم قــارامالرچه  

  » ...ھهرىكىتىمنى ماختایدۇ
 كىلومېتىرچه یولنى بىر    40شهھهر بىلهن ناھىیه بازىرى ئارىلىقىدىكى      

ئۇ بازار كوچىلىرىدىن   .  ناھىیه بازىرىغا یېتىپ كهلدى    سائهتته بېسىپ ئۆتۈپ،  
چىۋەرلىك بىلهن ئایلىنىپ ج خ ئىدارىسىگه باراي دەۋاتقاندا قارشى تهرەپـتىن            
ھهربىــیلهر چۈشــكهن ئاپتومۇبىــل چىقىــپ قالــدى، ئاپتومۇبىــل كۇزۇپىنىــڭ  

  . ئالدىدا قوللىرى چهمبهرچاس باغالنغان تاھىر تۇراتتى
ــى،    ــابلهي چۆچــۈپ كهتت ــېالن قىلىــش یىغىنــى    ! ئــاپال«ئ كىــسىم ئ

ئــۇ ماشــىنىنىڭ ئۆتــۈپ كېتىــشىنى كۈتــۈپ تۇرۇشــقا  » ! دە- ئاخىرلىــشىپتۇ
مهجبۇر بولدى، بىراق ئۇ ج خ ئىدارىسىگه كىرىپ ئهھۋال خهۋەر قىلىمهن دېسه 

شـۇڭا یـۈك ئاپتوموبىلىنىـڭ ئارقىـسىدىن قـوغالپ یېـتىش         . ئۈلگۈرەلمهیتتى
چۈنكى، . شىنىنى ئایالندۇرۇشتا قىینىلىپ قالدىقارارىغا كهلدى، بىراق ئۇ ما

ــۈم جازاســىنى كــۆرگىلى ئالدىر  ــئۆل ــادە ۋە   ى ــادەم پىی ــڭ ئ شىۋاتقان نهچــچه مى
  . ۋەلىسپىتلىك بولۇپ یولنى بىر ئېلىشقانىدى

ئابلهي كىشىلهر سهل شـاالڭلىغان ھامـان ماشـىنىنى ئایالنـدۇرۇپ جـازا        
ولدا كىشىلهر توپى ئاۋارىچىلىق ئىجرا قىلىندىغان ساي تهرەپكه قاراپ ماڭدى، ی

ئـۇ  . تېپىپ بهرمىسۇن دەپ یىراقراق بولسىمۇ یهنه بىر یول بىلهن ماڭغانىدى  
یىتىپ بارغىچه ھهربىـیلهر چهكلهنـگهن رایـۇنالرنى بهلگىـلهپ پـوس قویغـان،              
جىنــایهتچى بىــر ئورەكنىــڭ لىۋىــدىكى توپــا دۆۋىــسى ئۈســتىگه یۈكۈنــدۈرۈپ   

زىپ ى ئالىـــدىغان نوقتـــا بـــور بىـــلهن ســـقویۇلغـــان، دۈمبىـــسىگه  نىـــشانغا
  . قویۇلغانىدى

خاالیىقنىڭ ئالدى یىتىـپ كېلىـپ، جـازا ئىجـرا قىلغۇچىالرنىـڭ ئارقـا         
جازا ئىجـرا قىلغـۇچى بهش   .  سانجاق تۇرۇپ كېتىشكهنىدى   -تهرىپىدە سانجاق 
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ــى     ــا مىلتىقلىرىن ــان قوللىرىغ ــرەپ تۇرغ نهپهر ھهربىــي ســهپ بولۇشــۇپ، تىت
  . ئېلىشىۋاتقانىدى

ابلهي ماشـىنىنى ئایالنـدۇرۇپ، خـاالیىقنى بـارغىلى قویمایـدىغان یـان             ئ
تهرەپكه ئېلىپ بېرىپ قاتتىق تۇرمـۇزالپ توختـاتتى ۋە ماشـىنىدىن ئـوقتهك             

  : ئېتىلىپ چۈشتى
  . ئۇ جېنىنىڭ بارىچه ۋارقىردى— ! توختاڭالر—

مىلتىقلىرىنى بهتلهۋاتقان ئهسكهرلهر نېمه بولغانلىقىنى ئاڭقىرالماي،      
  . ىلىرىگه تىرىگهن مىلتىقىنى پهسكه چۈشۈرۈشتىمۈر

  . دەپ سورىدى نۆۋەتچى ئوفسىتىر ئابلهیدىن — نېمه بولدى؟—
 جـازا ئهمهلـدىن قالدۇرۇلـدى، ئوتتـۇرا سـوت تېلىفـون بهردى، رەســمى       —

  . ئاالقه یېزىشقا ئۈلگۈرەلمىگهچكه، مېنى ئهۋەتتى
سه مۇشــۇ  نــېمه؟ بۇنــداق گهپــكه قانــداق ئىــشهنگىلى بولىــدۇ؟ ئهمــ —

یهردىن قوزغالماي بىردەم كۈتهیلى، سهن بېرىپ رەسمى ئۇقتۇرۇشنى ئېلىـپ           
  . كهل

ئــابلهي نـــېمه قىالرىنـــى بىلــمهي گـــاڭگىراپ قالـــدى، بــۇ چاغـــدا بـــۇ    
یېڭىلىقـتىن ھهیــران بولغـان خــاالیىق دەۋرەپ كېلىـپ چهكلهنــگهن رایۇنغــا    

 یېنىـشقا  ئوفـسىتىر ۋە ئهسـكهرلهر خـاالیىقنى كهیـنىگه        . كىرىشكه باشـلىدى  
دەۋەت قىلىپ ۋارقىرىشىۋاتقان پۇرسهتته ئابلهي ئهقىلدىن تاشقىرى قاراملىق 

  :بىلهن تاھىرنى ئورنىدىن تۇرغۇزدى
 -  دەپ پىچىرلىدى —، سهن قۇتۇلدۇڭ، ماشىنىغا چىق،ل چاپسان بو—

ــى، ماشــى   ــكه ئېلىــپ كهتت ــارلىقى یېقىــنال ئىــدى نىدە، پىكــاپ تهرەپ  .نىڭ ئ
ىنىنى ئاڭقىرىپ بـولغىچه ئـابلهي ماشـىنىنى زىۋىـت          ھهربىلهر نېمه بولىۋاتق  

  . قىلىپ ئۈلگۈردى
  !توسۇڭالر ئۇنى! ؟ توختا!جىنایهتچىنى نهگه ئاپىرىسهن!  ھوي—

بىر ھهربىي مىلتىقىنـى بهتـلهپ ماشـىنىڭ ئالـدىغا ئۆتۈۋېـدى، ئـابلهي          
خۇددى ئۇنى باستۇرۇۋېتىدىغاندەك تېز ھهیدەپ كېلىۋەردى، ئهسكهر ئىتتىكال    

  . چهتكه ئالدى، ئابلهي تاھىرنى ئېلىپ تاشیولغا چۈشۈپ یۈرۈپ كهتتىئۆزىنى
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ئابلهي ماشىنىنى ئوتتۇر ۋىالیهت مهركىزىگه ھهیدىدى، ئۇ ئۆزى قىلىـپ     
ســالغان قــاراملىقىنى، بۇنىــڭ ئــاقىۋىتىنى ئویلىغىنىــدا تېنــى شــۈركىنىپ  

تاھىرنىــڭ ئورنىغــا ئــۆزى ئۆلــۈمگه بۇیرۇلــۇش ئېھتىمــالىمۇ یــوق  . كېتهتتــى
ــدىئه ــوغرا     . مهس ئى ــاھىیىتى ت ــلى م ــشنىڭ ئهس ــان ئى ــۇ قىلىۋاتق ــراق ئ بى

  . ئىكهنلىكىنى ئویالپ یهنه خاتىرىجهم بوالتتى
  . شىۋەتتىېئۇ یېرىم یولغا بارغاندا تاھىرنىڭ قوللىرىنى ی

 مهن سېنى شهھهرگه ئاپىرىپ قویىۋىتىمهن، مهسىله ئایدىڭالشقىچه   —
  .  دېدى ئۇ—ۇ بار،یوشۇرۇنۇپ یۈر، خهققه كۆرۈنمه، ئۆیۈڭگىم

ئۆلۈم گىرداۋىدىن یانغان كىشى ھېچنىمىنى چۈشىنهلمىگهن بولسىمۇ 
  . یهنىال ناھایىتى خۇشال بولغانىدى

ئۇالر شهھهرگه كىرىپ ئادەم كۆپ كوچىالردىن بىرى بىلهن كىتىۋاتقاندا     
ئابلهي ماشىنىنى ئاستىلىتىپ، تاھىرنى چۈشۈپ قېلىـشقا بۇیرىـدى، تـاھىر           

زى ماشـىنىنى ئوتتـۇرا سـوت مهھكىمىـسىگه     ۆن كېـیىن ئـ  چۈشـۈپ قالغانـدى  
ــلىنى      ــىتىپ مهسـ ــلىرىنى كۆرسـ ــڭ ئاساسـ ــدى ئۆزىنىـ ــۇ ئهمـ ــدى، ئـ ھهیدىـ

  . ئایدىڭالشتۇرماقچى ئىدى
ئابلهي مهھكىمه ھویلىسىا كىرىپ ماشىنىنى توختىتىشى بىلهنال بىر   
مۇنچه سـاقچىالر ماشـىنىنى ئورىۋالـدى ھهم ئۇنىـڭ ئـۆزى چۈشۈشـنى كۈتـۈپ             

  .  دە، قولىغا كویزا سالدىـ ال قوپاللىق بىلهن سۆرەپ چۈشتىتۇرمای
  

  خاتىمه
  

دېــدى ئــابلهي ھىكایىــسىنى    — مېنىــڭ سهرگۈزەشــتهم ئهنه شــۇ،  —
نىــڭ مۇدىرىغــا » سىیاســهتنى ئهمهلىیلهشــتۈرۈش ئىشخانىــسى «تۈگىتىــپ، 

  .قاراپ
ــاراملىق قىلغــان ئىكهنــسىز — ــردەم  —!...  ھهقىقهتهنمــۇ ق مــۇدىر بى
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ئاندىن ھىكایىنىڭ داۋاملىشىـشنى خالىغانـدەك   . لهپ قالدى ئویلىنىپ شۈك 
   كېیىن یهنه تۇتىۋالدىمۇ؟ نىتاھىر —سورىدى،
 یاق، تۇتالمىدى، ئۇ یىراقالرغا كهتكهن بولـسا كېـرەك، ئـۇ قۇتۇلـدى،              —

تهمىنى » دىكتاتۇرنىڭ«ئۇنى دەپ تارتمىغان ئازابىم قالمىدى،   . مهن تۇتۇلدۇم 
ۇپ قویغانلىقىمنى قىستاپ سوراشتى، لـېكىن      تېتىدىم، ئۇنى قهیهرگه یوشۇر   

ئهمهلىیهتته ئۆزەم دېگهندەك ئۇنى شهھهرگىال قویىۋەتكهنىـدىم، یوشـۇرىدىغان         
  .نهرىم بولسۇن

   ھهقىقى قاتىلچۇ؟ —
  . ئۇ شۇ تۇتۇپ تۇرۇلغانچه بىر تهرەپ قىلىنماي تۇرۇۋەرگهن ئوخشایدۇ—
   شۇنداق قىلىپ، نهچچه یىل تۈرمىدە یاتتىم دېدىڭىز؟—
 یىلغىچه یاتتىم، چىقسام ئـائىلهمنى تهكلىماكانغـا یـېقىن      -1976 —

ــا  ــۋەتكهنىكهن» تارقاقالشــتۇرۇپ«بىــر یېزىغ ــدا  . كۆچۈرى ھــازىرغىچه شــۇ یېزى
ــشلهۋاتىمهن ــدى    ... ئى ــاي بول ــر ئ ــى بى ــۇ یهرگه كهلگىل ــۇ  . ب ــدا پۇلۇمم یېنىم

  . قالمىدى
   ھېلىقى دىلونى قایتا بىر تهرەپ قىلىشىمىدىمۇ؟—
  .  یاق—
   سىز ئىگىلهپ كهلگهن پاكىتالر ھازىر نهدە؟ —
 ئوتتۇرا سوتتا بولسا كېرەك، بىر قىسمى ج خ ئىدارىـسىدا بولۇشـىمۇ          —
  . مۇمكىن
 ھه، سىزنىڭ بۇ ئىشىڭىز بهك مۇرەككهپ ئىشكهن، ئاشۇ دىلـو قایتـا        —

ــوغرا     ــۇ ســىزنىڭ ت ــسا ب ــویىچه توغرىالن ئىــشلىنىپ، ســىزنىڭ دېگىنىڭىــز ب
ئۇنىڭــسىز بىــز ئــۆز ... هلىــي ئىپادىلىنىــشى بولىــدۇقىلغانلىقىڭىزنىــڭ ئهم

  ...ئالدىمىزغا بىر تهرەپ قىاللمایمىز
 سىلهر بۇ ئهھۋالنى سوتقا یولالپ، بىر تهرەپ قىلىشقا ھهیدەكچىلىك —

ــسىلهر ــش  ـقىلى ــا یېتى ــڭ یادىغ ــسا ئۇالرنى ــانغىچه  ى دە، بولمى ــۈپ قاچ نى كۈت
  تۇرىمهن؟ 
یهنه  —رىنى قىــستى، مــۇدىر مــۈرىلى— بــۇنى مهن نهدىــن بــېلهي؟ —
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 یـوق؟ بۇمـۇ بىـر     -كېلىپ، ئۇ دىلو راستىنال سىز دېگهندەك بولـۇپ چىقامـدۇ         
مهسىله، ئهگهر ئهسلىدىكى خۇالسه یهنىال توغرا بولۇپ چىقسا ئۇ ھالدا سـىزگه     

  . تارتقانلىرىڭىز ئاز بولۇپ چىقىدۇ
 نــېمه؟ ســىز یهنه ئىشهنمهمــسىز؟ مېنىــڭ ســۆزلهپ بهرگهنلىرىمــدە  —

  ئېنىققۇ؟ ھهممه گهپ 
 ئېنىقلىقىغۇ ئېنىق، بىراق سـىزنىڭ ھېلىقـى خىزمهتدىـشىڭىز،           —

كىم ئىدى؟ ئۆمهرمۇ؟ ھه، ئۇنىـڭ ئېنىقلىمىـسى تېخخمـۇ قایىـل قىالرلىـق              
ــانىڭىزنى     ــىزنىڭال بای ــازىر مهن پهقهت س ــۇمكىن، ھ ــشى ھهم م ــۇپ چىقى بول

وغرا ئاڭلىدىم، قارشى تهرەپنىڭ ئاساسلىرى قانداق، بۇنى كۆرۈپ بېقىشقىمۇ ت
   یه؟ ـ ئۇنداق ئهمهسمۇ. كېلىدۇ

 ئۇغۇ شـۇنداق، بىـراق، سـىلهر بـۇنى سۈرۈشـته قىلىـپ، ھهیـدەكچى              —
  .  ئابلهي زەردە بولدى—سهڭالر، ئۆزىچه ھهل بولۇپ قاالمدۇ؟مىبولۇپ بهر
 سىزگىغۇ ھهرنېمه دېسىڭىز دۇرۇستهك تۇیىلىدۇ، لـېكىن بـۇ ئىـش             —

قوپاللىق بىـلهن پۈتىـدىغان   سىزنىڭ جىنایهتچىنى ئېلىپ قاچقىنىڭىزدەك   
ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئىشخانىمىز ئاران سىزنىڭال ئىشىڭىز بىـلهن        . ئىش ئهمهس 

ۇل بولۇۋاتقىنى یوق، ناھهق دىلوالر تولۇپ یاتىدۇ، ناھایىتى كۆپ، ساراڭ  غمهش
  . قىلىشىۋېتىدۇ

   مهن یهنه قانچىلىك كۈتۈشۈم كېرەك؟ —
چه یېزىڭىزغا قایتىپ   بۇنىسىنى مهنمۇ بىلمهیمهن، ھهرھالدا مېنىڭ     —

  . تۇرۇڭ، ۋاقتى كهلگهندە بىز چاقىرتىمىز
 قایتىپمۇ تۇرغانمهن، چاقىرتىشىڭالرنى یېـرىم یىـل كۈتـۈپ، ئـاخىر      —

بۇنــداق بولۇشــىنى بىلــگهن بولــسام گۇناھــسىز  ! بولمــاي یهنه كېلىــۋاتىمهن
! بولماق تۈگۈل پهرىشتىنىڭ ئۆزى بولسىمۇ ئۆلسهڭ ئۆلىۋەرگىن دەیدىكهنمهن

 جهزىرىــدىن پهرقــى بولمىغــان یىــراق یېزىــدا - مېنىــڭ تۈرمىــدە، چــۆل!خهپ
تارتقانلىرىمنى سـۆزلهپ بېرىـدىغان بولـسام بـاغرى تـاش قـاراقچىمۇ یىغـالپ            

مهن بۇ ئازاپالرنىڭ ھهممىسىنى كىم ئۈچۈن تـارتتىم؟ بىـر نـاتونۇش     ! سالىدۇ
  غارایىــپ غــایىلهرغۇ؟ ھــازىرقى-یاشــلىقتىكى ئاجایىــپ! ئهخالقــسىز ئۈچــۈن
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  !...ئهقلىم بولىدىغان بولسا
  ... چېچىلماڭ، یولداش، دەیدىغان گهپ تۈگىگهن بولسا—
  ! گېپىم تۈگىدى—
خهۋىرىڭىز . ، مۇزاكىرلىشىپ باقایلىۇڭ ئهمسه رەنجىمهي كۈتۈپ تۇر   —

بار، سىز بىلهنال یېـرىم كـۈننى ئۆتكـۈزۈۋېتهلمهیمهن، مهن بىـلهن كۆرۈشـۈش          
  ...ى بىلىسىز كۆپلىكىننىڭئۈچۈن كۈتۈپ تۇرغانالر

  ... بولىدۇ، مهن قایتاي، ئهجهپ ئهنسىرەپ—
ئۇنىڭ چۈشلۈك تاماقتىن . ئابلهي چهكسىز ئهلهم بىلهن قایتىپ چىقتى

ئـۇ نهگه بېرىـشنى   . بۇ كـۆز ئالدىـدىكى زۆرۈرى غهم ئىـدى       . بهكمۇ بېشى قاتتى  
بىلمهســـتىن گـــاڭگىراپ زىنـــنهت ئورمـــانلىرى ئارىـــسىدىكى یـــول بىـــلهن  

ئىكـرام بىـلهن    -نىڭ ئالدىدىن بىر كىـشى كېلىـپ، ئىـززەت      كېتىۋاتاتتى، ئۇ 
  :ساالم قىلدى

   ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ئابلهي دېگهن سېلىغۇ دەیمهن؟ —
ئابلهي ئۇنىڭ تۈنۈگۈن مۇشـۇ ئهتراپتـا ئهگىـپ         ـ  ...خوش؟ مهن شۇ   ... —

یۈرگهن سودىگهر سۈپهت كىشى ئىكهنلىكىنى تونىدى، ئۇنىـڭ تىلـى بىـر ئـاز        
  .چېنىپ سۆزلهیتتى

 سىلىنىڭ بىر كونا تونۇشلىرى مهندىن سىلىگه ساالم ئېیتقان، ھهم —
ئۇ ئىلىنچىكى بار    —سىلىدىن ئهھۋال سورىغاچ كېلىشىمنى تاپىلىغانىدى،    
  . ئادەمدەك سۆزلهرنى تولۇق ۋە توغرا تهلهپپۇز قىاللمایتتى

   كىم ئىكهن ئۇ؟ —
بهلكىم  ئۇنىڭ بىر پارچه خېتى بار، كىملىكىنى خهتنى ئوقىسىڭىز —

 یوچۇن كىشى یانچۇقىدىن توم بىر كونۋېرتنى ئېلىـپ ئـابلهیگه           .خهتته باردۇر 
ئابلهي كونۋېرتنى ئېرەڭسىزلىك بىلهن یانچۇقىغا سـېلىپ قویـدى ۋە        . بهردى

  . سۆھبهتدېشىغا زەڭ سېلىپ قاراشقا باشلىدى
ئۇ كۆزلىرىدە شوخلۇق ئویناپ تۇرغان ئاق سېرىق كىشى بولۇپ، ئابلهي 

 بېشى شـۇنچه  -ئۈستى.  دېمهتلىك، بهلكىم سهل یاشراق كېلهتتىبىلهن بىر 
ــاش     ــۇپ، پهقهت یـ ــیىملهر بولـ ــودا كىـ ــازىرقى مـ ــۇ ھـ ــك، كىیىملىرىمـ رەتلىـ
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ــى  ــۇنداق كىیىنهتتـ ــودىگهرلهرال مۇشـ ــۇنى   . سـ ــسى ئـ ــاق شىلهپىـ ــڭ ئـ ئۇنىـ
ئـابلهي ئۇنىـڭ ئـاق سـېرىق چىرایـى ۋە         . ئهجنهبىیلهرگه ئوخشىتىپ تـۇراتتى   

رىـدىن قاچانـدۇر كـۆرگهن بىرسـىنى ئېـسىگه ئالغانـدەك       ئویناپ تۇرغان كۆزلى 
یۇ، بىراق یهنه یوقلۇق تۇمانلىرى ئىچىدە تهدرىجى یىـراقالپ، غایىـپ    ـبولدى  

  . بولۇپ كهتتى
 ئــۆز ئهھۋاللىرىــدىن ئــازراق ســۆزلهپ بهرمهمــال، بولمىــسا مهن ســاالم —

  . دېدى سودىگهر — ...ئهۋەتكۈچى ئالدىدا خىجىل بولۇپ قالماي
دېدى   —ىڭ ھازىرقى ئهھۋالىمنى سورىسىال، ئهھۋالىم ئوتۇندەك، مېن—

ئـۆزەم   —ئابلهي زەردە قىلىپ، ئۇنىڭ بایىقى ئاچچىقى تېخى تارقىمىغانىدى،       
ئـاچچىق گهپـلهر     -ئـۇ بـارلىق كهچمىـشىنى ئـاچچىق         ـ  ..سهھرایى قىیامهتته، 

بىلهن سۆزلىدى ۋە بۇ بهختسىزلىكلىرىگه سهۋەبچى بولغۇچىالرنىڭ یهتمىش     
  .پۇشتىغىچه تىلالش بىلهن گېپىنى تۈگهتتى

 سىلى بىلهن ئالدىراپ خوشلىشىدىغان بولدۇم، ئهپـۇ قىـالرالر، خـۇدا        —
  . نېسىپ قىلسا كۆرۈشۈپ قاالرمىز

 ئابلهي مهسخىرىلىك كۈلۈمسىرەش بىلهن ئۇنى ئۇزىتىپ —!  خهیر —
سودىگهر كېتىـپ قالغانـدىن كېـیىن ئـابلهي نېمىنىـدۇر ئویلىنىـپ         . قویدى

گهرچه چۈشـلۈك تامـاقنى   . الدى ۋە خهتنى ئوقۇپ بـېقىش نىیىـتىگه كهلـدى    ق
 پــاتال بېــشىنى قــاتۇرۇپ، یــۈرىكىنى    -قانــداق قىلىــش كېرەكلىكــى پــات   

ــدىغان نېمىــسى       ــقا كۆڭــۈل ئاۋۇندۇرى ــىمۇ، بهرىبىــر باش ــشتۇرۇپ تۇرس ئېچى
خهت خېلى . بولمىغاچقا خهتنى ئوقۇپ بىردەم سایىدا ئولتۇرۇشنى توغرا تاپتى

 سـومچه پـۇل   500ئۇ كونـۋېرتنى ئېچىۋىـدى، كونـۋېرتتىن       . زۇندەك قىالتتى ئۇ
دەرۋەقه، ئۇنىڭغا بىر پارچه خهتمۇ قوشۇمچه قىلىنغانىكهن، ئابلهي بۇ        . چىقتى

كىشىنى چۆچۈتىدىغان ئاجایىپ ۋاقىئهنـى چۈشـىنىش ئۈچـۈن، مۆجىزىـدەك            
ا نــى كونۋېرتــسا ســېلىۋېتىپ، قویــۇن یانچۇقىغــ    » دۇنیــا«قولغــا كهلــگهن  

  . تىققاندىن كېیىن، خهتنى ئاچتى، خهتته مونۇالر یېزىلغانىكهن
) رۇخسهت قىلسىال مۇشۇنداق ئاتایمهن(قىممهتلىك دوستۇم ئابلهي «

یاخشىمۇ سىلى؟ سىلىنىڭ ھهممه ئهھۋاللىرىنى ئېنىق بىلىپ تـۇرۇپ،          
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  .بۇنداق سورىشىم بىر رەسمىیهت ئهلۋەتته، كهچۈرسىله
ى یېزىۋاتقان ئادەم سىلى ئىككىنچى سىلىنى ماالل قىلىپ بۇ خهتن

ــا     ــى خىیاللىرىغ ــاھىر ئىكهنلىكىن ــشانه ت ــور پى ــات بهرگهن ش ــتىم ھای قې
كهلتۈرمىگهنال، بهلكىم؟ مهن شۇ، مېنىڭ سهۋەبىمدىن كۆپ زىیارەتلهرنى 
چهككهنلىكلىرىنى ئاڭلىدىم، مېنى قانچىلىك تىللىسىلىمۇ ھهق، قانداق 

  . قىالي
لېكىن بۇنىڭغـا ھـېچكىم سـهۋەبچى       (مهنمۇ ئاز رىیازەت چهكمىدىم   

  . ، یاخشى كۈنلهرگه ئېرىشكىلى بىر نهچچه یىلال بولدى)ئهمهس
سىلى مېنى شهھهردە قویۇپ بهرگهندىن كېـیىن خـوتهنگه كهتـتىم،         

 بىلىشلهرگه ئۇچراپ قالىدىغان ئىشالر بولماسلىقى ئۈچۈن یىراقراق ـتونۇش 
ۇپ، سـىلىنىڭ نـېمه باالغـا      ئۇ یهردە ئۆزەمنىڭال كویىدا بول    . كېتهي دېدىم 

دېمىـسىمۇ ئـۇ   . قالغانلىقلىرىنى خىیالىمغا كهلتۈرگىـدەكمۇ بولمىـدىم    
ــدى   ــار ئىـ ــدە ناچـ ــۇ دەرىجىـ ــۋالىم شـ ــدىكى ئهھـ ــداق  . چاغـ ــڭ بۇنـ مېنىـ

 ـشهخسىیهتچىلىكىمنى كهچۈرسىله، ئاۋال مهدىكـار ئىـشلهپ، قېقىنـدى     
وتهنـدە  خ(سوقۇندى بولـۇپ، یـۈردۈم، كېـیىن بىـر قېـرى خـارەد ئۇسـتامغا            

بۇۋاینىـڭ  .  شاگىرت بولـۇپ، ھـۈنهر ئۆگهنـدىم      ) یاغاچچىنى شۇنداق دەیدۇ  
رازىلىقى بىلهن ئىش ئایرىغاندىن كېیىن بىر ئاز پۇلمۇ تاپتىم، شۇنىڭدىن 

  . كېیىن سىلىنى سۈرۈشته قىلىشقا باشلىدىم
سىیاسهت كهڭرى قویىۋېتىلگهندىن كېیىن سودىگهرچىلىك قىلىپ، 

مۇشۇ چاغدا ئهڭ ئاۋال جېنىمنى قۇتقۇزۇپ .  ۇپ قالدى كۈنۈم یاخشى بولـھال 
ئهلۋەتته، سىلىنى سۈرۈشتۈرۈپ، سىلىنىڭ .  قالغان كىشىنى یادىمغا ئالدىم

 ئهلهملهرنى بىلدىم، مهن ھازىرغىچه ئۆز ئۆیۈمگىمۇ ـباشلىرىغا كهلگهن دەرت 
بارالماي یۈرىمهن، شۇنداق بولسىمۇ سىلى تۇرۇشلۇق یېزىغا ئىزدەپ باردىم، 

 چاقىلىرىنىڭ ئهھۋالىنى كۆرۈپ ئىچىـم سـېرىلىپ كهتتـى، ئۇالرغـا     ـاال  ب
ئۇالر سىلىنى بۇیاققـا   . ئاتىغان ئازراق نهرسهمنى بېرىپ قایتىپ چىقتىم     

كهتكىلى بىر ئایچه بولۇپ قالغىلى تۇردى، دېگهنىدى، شۇڭا سىلىنى بۇ یهردە 
هپ پۇلسىز مۇساپىرچىلىق تارتىـپ قالمىـسۇن دەپ ئارقىلىرىـدىن ئىـزل           
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  . كهلدىم
تۈنۈگۈن سىلى سایىدا یېتىپ بىرسـى بىـلهن پاراڭلىـشىپ، تاماكـا            
چېكىشىۋاتقاندا مهن ناراقتا سىلىنى شۇمىدۇ ئهمهسمىدۇ دەپ كۈزىتىـپ         
تۇرغانىدىم، كېیىن سىلى بىر دوستۇمنىڭ ئۆیىگه بېرىپ كېلىمهن دەپ 

رىپ كهتتىله، شۇ چاغدا مهن ھېلىقى سىلى سۆزلهشكهن ئادەمنىڭ قېشىغا بې
سـىلىنى سۈرۈشـتۈردۈم، شـۇ چاغـدىال پهرزىمنىـڭ تـوغرىلىقىنى بىلىـپ        

 بۇرۇن بىزنىڭ ناھىیىدە ـئارقىلىرىدىن چاپتىم، بىراق سىلى ئاغىنىلىرى 
ئىشلىگهن مهتتۇردىنىڭ ئۆیىگه كىرىپ كهتتىله، شۇنىڭ بىلهن بۈگۈن بۇ 

  . یهردە سىلىنى  پایالپ تۇرغانىدىم
ــ   ــداق پۇزتـ ــا قانـ ــىلىنىڭ ماڭـ ــدىغانلىقلىرىنى مهن سـ سىیه تۇتىـ

ــدىن    ــى ئادەم ــۈن ھېلىق ــدىم، مهن تۈگۈن ــكه تونۇشــلۇق بهرمى بىلمىگهچ
شۇ   .  سىلىنىڭ تاماكا ئالغۇدەك پۇللىرىمۇ قالمىغانلىقلىرىنى ئاڭلىغانىدىم

بۇ پۇلنىـڭ جىمىنـى     . خىجىللىقتا ئۆزەمنى تېخىمۇ ئاشكارا قىاللمىدىم    
یدىكىلهردىن غهم قىلمىسىال، شهھهردىن كهتكىچه ئۆزلىرى خهجلىۋەتسىله، ئۆ

ئۇالرغا مهن ئازراق پۇل قالدۇرۇپ كهلگهن بۇ یهردىكى ئىشلىرىنىڭ ئهمدى 
ھهل بولىشىغا ئىشهنسىله بولىدۇ، چۈنكى ئىش بىجىرگۈچىلهر، باشلىقالر 
قانچىلىك بىر نهرسه تاما قىلسا مهیلى، مهن ئۇالرنىڭ نهپسىنى تویغۇزۇپ، 

ادى جهھهتتىكـى مهسـئۇلىیىتىنى   ئىشلىرىنى ھهل قىلىشنىڭ ئىقتىـس   
  . ئۈستۈمگه ئالىمهن

  . پهقهت ئادرىسىمنى یازماي پۇل ئهۋەتىش بىلهنال چهكلىنىۋاتىمهن
ــوی   ــۈر بـ ــشىلىقنى ئۆمـ ــان  یاخـ ــىلى قىلغـ ــابلهي، سـ ــتۇم ئـ  ىدوسـ

، شۇنداق بولسىمۇ ئهرزىمىگهن، نهرسـه بىـلهن كۆڭلـۈمنى        مهنقایتۇرالمای
  .ئىپادىلىدىم، قوبۇل قىالال

    :  دەپ—
  »                            تاھىر

  
ئـابلهي شــۇئان چـاچراپال ئورنىــدىن تــۇردى ۋە بـایىقى ئادەمنىــڭ  تــاھىر    
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ئىكهنلىكىنى بىلگىنىدە، نهچچه ۋاقىتتىن بېرىكى ئاچچچىق نهگىدۇر غایىپ 
بولۇپ، خۇددى ئۇزۇن یىل كۆرۈشهلمىگهن قېرىندىشىنى سـېغىنغاندەك بىـر    

بهت بىلهن ئۇنى قایتا كۆرۈشكه ئىنتىـزار بولـۇپ         خىل ئوتتهك قىزغىن مۇھهب   
 ئۆزى قایتا ھایاتلىق بهرگهن كىشى گویا ئۆزىنىڭ پهرزەنتىگه ئایلىنىپ .كهتتى
. ەك بىر خىل تهرىپلىگۈسىز مىھىر یـۈرىكىنى شـۇررىدە ئېرىتىـۋەتتى          قالغاند

ئۇنىڭغـا تاپىالیـدىغان،    ... .ئۇزاق دەرتلهشكۈسى كهلدى   -ئۇنىڭ بىلهن ئۇزاق    
 قىالتتـى، ئـۇ تـاھىرنى تېپىـپ  بىـر          كمۇ نۇرغۇندە ىرىىڭغا دەیدىغان گهپل  ئۇن

  . ئاخشام مۇڭدىشىۋېلىش ئۈچۈن شهھهرنى كېزىشكه باشلىدى
بىراق تاھىرنى ھېچیهدىن تاپالمىدى؟ ئـۇ چۆچهكلهردىكىـدەكال غایىـپ      

  . بولغانىدى
  

   دىكابىر ـ 20 یىل -1987
  

 
  


