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 :كىتاپخانالر دىققىتىگه
 ۋەتهن ئىچىدىكى مهتبۇئاتالردا، قولىڭىزدىكى بۇ كىتاپ ۋەتهن ئىچىدە

بۇ نۇقتىنى كىتاپخان ھهر . ئېالن قىلىش كۆزلهنگهن ھالدا يېزىلغان
ۋاقىت ئېسىدە تۇتسا؛ كىتاپنىڭ نهشىرگه ھازىرالنغان نۇسقىسى 

 »تارىم«(ئىلگىرى ۋەتهن ئىچىدىكى مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنغان 
بولۇپ، بۇ كىتاپ ) توربهتلىرىدە »گۈلىستان«ۋە  »دىيارىم«ژۇرنىلى، 

كىتاپقا . كۆچۈرۈپ ئېلىندىر مۇنبىرىدىكى نۇسقىسىدىن تو »دىيارىم«
ھىچقانداق ئۆزگهرتىش، تهھرىرلهش  )ئاساسهن(ئومۇمىي جهھهتتىن 

  .ئېلىپ بېرىلمىدى
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 ��������	
�»������� « ��������� ������� ���
�  �!"�#»$%!�&#%' (����« )
»���  �	�*�%� « +,»�-��� �..�!/�� «0�.��� 1�2$%� 3�&�-�4,
� 56� 7+$�8�� 3�� .

!���� �&�*�!�-��# :;$<2 =�> �?!�> �����!��@,%" (�!!�" �#$A�� ���"��� �B� 0�C
D��	
' %�E�F4� .  

»$%!�&#%' (���� « ��#$A$�C��� ������� +�20-  (���F�� ���&�*�!/�' ��#*��%�
���ـ��F#D� K�Lـ� �%�.�ـ&+  ����*�!#
Fـ���F�� $�C��� 3�&�!"6@ )+&�.�%� M*�&�%�

D&ــ �$�' Nــ �!B� :ــ� #�!�
ــ�$ � .O
ــ�). � ��F�� �#$%ــ ــ�$ �%� ــ&�3 "2�% ــ� #��-� '-
�F�P
	
L���3��"�" �F4� %F�&BP�*� K�! . ���F�&BP�*� ���#��$�-�%"%" ����$%�%�

$D&ـ���F�&BP�*� ـ����*�!�Q'���#��ـ&� . �>� #>,�-�&+ #�$�ـ�C��� 0ـ�$ "�!!�ـ) ���.�
$�' ���#%" R��*4S�#�� 06�6� $A$�C��� ��#$�.�	��@�� K�L��� 0��$�# 0�C��6	;$<2 .  

*�' +&���Q�2 0��$�-�%"%" ����$%�%�  %Qـ��FB2 +, 0ـ�C	���� +&ـ�!���� ���->%'
� %-��!�Q?�-B�����S�.B' ����<� +�$%� �� N�*B' �C#	Cـ�0 ���ـ�$ ���F	��Fـ���� ��$��?�ـ&+ 

»0�.��� ����<2 «$D&�Q'��.��� *�' . 0%!�' M*�!2%-��� ���CB� ��#%�+, �� 3�FB2
&#�� TD��	
' �&�.�!F�"�� ��������� R�,,�� )N�-��� %P$%./%� ���.O�� M�<� (�U������ 3�

D�6ـ�ـ� �>C�.�!F�"�� V�!�� ��#�� )W6/;$<2 0%!�' ��	
"�� *����D&'�� 0�C�!O�� �&#���� .
 )X%"%� ���#$A$ـ�C��� R6��6� �E���!�� =�%� 3�&�U�$%� $%!�62 K�	$%� ���"�	
"��

D�6�6�$<2 *��%� $�.O
� �?�C������ ��#�� ��	%' .�S���%��.ـ� 'B*�ـN( �� �%/ـ.3��$% 
 N���!��#�� =�P�%" *�' 06�6� :���� 0�@ �&��B� ����E�&��,�� ���-��$�%" �����<�

D��	
' $�8@%" �./D$�� . $/ـ���% ��2ـ6"%<� Nـ�E�	*�' 0%!ـ!%$ '�ـ��	ـ� �%$� �-��S���%�
 ) �!"�> )K�!�+$%U�+*�</ ) �	���"���-��� )�&#�C	
' �Q2%?�%�$<2  �!�/$��  �!	�$
�

��Q#��$
�	
' Y�!�%" 3�&�'+,%�  �!��A�� +,  �!����� ) �!�D� . ����B@ �� )+&�Z��%#
 )Wـ�	

,�U�--�� [4�� �C�%2 N�.�� N�QB�Q2%?ـ� '�  �'�� )N�!B� %-��!�%� ��"

�����@ 3�.B� �C#�-�����*�� ���/��D&ـ�$�' %\�*B� 0%\4� �%Q�%U . 3�-/ـ��ـ� �%$�+ ���
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 �-��� 3�&�U�$%� $A$�C��� 0�..�� �#��E#�ـ��  -����$+�!���D$�� +, N	�W( �ـ�<�*M #ـ�
	<�6D� .  

ــ� \B� )0-�$�ــ��0  -"%"%�C	D$�-ــ /A���#�?�*�%� )�&ــ #�.-FB� Nــ �!B� 3�&ــ �-2%�
$D&ــ ــ�#-�—�%�*�?�# ــ� � ــ� � ــ-�$ �%# ــ\% /%<� �� %\�-��ــ6 ــ�#!�  � ــ� . �%�*�? �#��

�ـ�#Q% #�ـ� ��ـ&��%F�K�! #��-��ـ� /ـ��2( �ـ� �%�*�?ـ�0 '
	�/ـ.� » �%�*�?�#!�.�«
D&�E�	���#�?�*�%� %Q#�/ )M*B�#�C#D$�� . ��#��»�.�!#�?�*�%� «  �!ـE���QB� ـ��#


	Cــ�0 �%�*�?�#!�.��ــ� �%��.�ــ) "%#��ــ��� ' �Q�ــ�?��$�� M�<ــ� /ــ��2( �ــ� �ــU�$%�
ــ�  �#�� %�$%P )D&ــ ــ�#!�  ��!� ــ06 �%�*�? ــ� ��6 �%�%U#%" ــ� ���
� 0�C�&�%?#%ــ /6�

�
�!�E�Eـ.� ��#�Q!�ـB' Kـ*�!\0% '
	�/ـ�&�  3�%"%� �.�!#�?�*�%	�F%�-% /%<��) #ـ��
$+�%�F�]�%� .  

�%�*�?ـ�#!�  <���Eـ� �ـ>� #>,�-�ـ&+ ���A$�C$#�ـ� ����Fـ�) -�%�%$���� �ـ�#-�
�$<2  �!�/$��6�6�-��� +&�!2%/ ^6!26-"%2 K�!�F�P
	���� =�> *�' +&�*�!�%��$%� :- 

ــ ���.�-B� )Kــ �!"%�ــ�	-%  ــ����!� ( 2 � 0�C�&ــ ���!���U�� ــ� ــ ( ���- �	��S�$�� ) �	��
�$ �%$��U&�3 '%	\�!%#ـ\0%!�"��  �	$����  �!��-/�8/�' ) �!��.��� )K�!�Q#%?#%" . R+�

�-#�� A�B� +�$%�%� ���.�!#�?�*�%� $�!�"�� �/�"-P�<� �..�!#�?�*�%�6$; M*�\!�� ���/
$6�;D� .$0 'ـ��?�*�%� (�.��%� A*�' 7%�%� +�$%�%�—��	
�%2ـ�%  'ـ�. ��'ـ&D����* ��"ـ

 3�&�U�$%� M*�!���#%" K�!	%�B2 K�!�F�P
	
��� �/�" M�<� ���#�+, �����<� 0�?�*�%�
D&���$��/�� 0%!�' ���	
� )��&#%\	;$6-	<� . )X%"%� ���#�� �>	6"� '�ـ* �%�*�?ـ�#���

D&ـ�A$�2�@ �����!#%\	<� +�$%�%� �����_$  �!#�?�*�%� *�' ��	%' . ـ�?�LB� �'ـ� �>	ـ6
 )W��� 3�-.�!#�?�*�%�N�E�! 2%�ـ�E�2 0%ـ�!%$#�� 2
	!�B-�ـN �>	ـ6"��� ��!\�*�!%

D&�%!�$�E��  .  
 `�-�> ��#$%!��6��%�$<2  �!�/$��  �!	�$
� +�$%�%� �E�E�!��� ���.�!#�?�*�%�
 3�&�U�$%� $A�� M*�>�� W��$
� 3�-/;$6-	<� �#$A�� )�&#�C�	�' ���	�$
� ����*�!��*B�

� ^+&���!#%\	;$6-	<�D&��6\% �2*�ـ� $�"�� �$�� +�a�@� . b�&!�  "�#ـ��ـ� �ـ�$' $
-��ـ�
D&�#�� %P��?�-�..�� ���%.��%�  �Q���—  0%?ـ/;� ��$%/ �.��&	�� ���.�!#�?�*�%�

� �%"%X( '%	�� �%#% �;/?����� �>	-6$;/ـ-��?� .�!��?�$
� 3�-/6	;$6-	<� 3�&�U�$%�
: �%�*�?�#�ــ��	�.��� "���F%�!�ــK �;/ــ?����� �>	-6$;/ــ-�3 �
$�ــ�. �
$�?��ــ!�.-�$

$D&�!2%/ . ـ��E�E�	*�>�� 0%!�' :6	;$6-	<� +&�Q�� c#��$
� 3�&�U�$%� ���?/;� ��
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» �%�*�?ــ�D�»0/ــ?����� �>	-6$;/ــ-�3 �
$�.ــ���D� . 0ــ�	!� 0D$�8��A$�$/ــ-�0��$ '
	ــ
 0�C�&-6$�ـ	ـ�0«/%�2���2  �>���� �>?�*�%�«$D� . 0%%/ـ�	���26	�<� %-�%Fـ� "ـ����

»0�?�*�%�« W6ـ	ـ&+ �>��<� R�,,�� 3�-/6	;$6-	<� 3�&�U�$%� ���?/;� �� ��#6� )$D�
 0�C	
'»0�?�*�%�«$D� .  

 �--�4,
�20- 0�C#��$�� �%/.%$�+ ����) ,+ "%�+#�ـ) ���ـ�$�� '�ـ!%0 /ـ���	!��
�"��� �*�BPـ&�K�!�F �>	ـ6"� '�ـ!0% 	
"�� *����D&'��1980-  �&�*�!ـ� '�/ـ���*�!!��

�S���%� Mg�#ــ��*B�
$�	!�ــ  ��$/ــ�!�  �%$���-ــ� �%�ــ%$ � 0%P$%' �6.�ــ) �ــ��ــ� �%-�
0%\!�-4,D$ـ!%0 ���ـ��' M*�!ـE�"$6�%2 7���� ���#��$�-�%"%" . $
-�'ـ� �ـ�$��!�  �ـ�

 0�"�� ��#�� %#%� ��	%' )3�-��?	�� ��D$�-/����
� �?�LB� ����6�  �!	h4$ ��#$%�%�
0%�-�%�B2 K�!�%��%" �����!/
' .%� R���� =�> �' )�&#�.-FB� N�!B� 3�&�-��# *�' %#

D&�%!�$ـ�E�� ��?��Bـ* �ـ�' b�&ـ�0 "�#ـC�.	�� A
� ��� 3�-.�!F�L�$��— ـ��#$A$�C���
 ^+&�P$;&#62$6ـ&� �ـ��+"�� /ـ	ـ&�3 "��-%�ـ�� �����.B� ـ���-���, �	�S�%� (���F��

%\�� �..�!/�E>
� +&�Z�$+� :1920- �� $�C��� 0�C	
' Y�!�%" �!�� �.�!�/$1980- 
�?�&�!��— 3�&�$�� %�$%P60 `�?�$�� %\#%��<� ^+&!��—  0%!ـ�' Rـ�: ���ـ�E>
�

	
' Y�!�%"�D&���, ! ��#6ـ-�$( �ـ/�E>
� �?�%F�'�!�%" )^+&���C	
' :�E>
� 0%?/;�
� >���A$�C$#�� 'ـ� 2%l�!Bـ� M*�	�C	ـ��
� K�Lـ���$+/ـ!%$ ��,�"�ـ&� �����U!%,��.ـ�0 

$�-/�E>
�.  
ــ� �%#% '�/ــ.� ــ* #��- ــ�$��!�  : '� � M*B-2�$-�$�ــ�#��� <ــ��ــ.%�*�?�0 "��%"?%/�'

 0�C�&�!�� D�$�� ^%' %�$%P 0��$�-�%?"%��" )W�	
' ��?�*B-2�$�> (�!!�" 0%\#%!���U��
)���!#D$
6�%�!�ـ&�3 ... �����ـ= '
	?��ـ!�.�('
	�/��C ��$�?�`( ��*����ـ��	���( ��

D&��?	A
' �?�	�F�� .��.��� M�<� %�$%PTX%"%� =ـ��B�	;�6� �&�	
� %��� )�?��	
' �Q� 
 0�C�&ـ����/ـ-�&�3 '
	Cـ�0 ,+ �>��?ـ� �ـ>���� "��ـ�	?�0 ��� ���#�?	���" *�' %�$%P

TD&ـ��?	A

	�/��C ��$�?ـ�`( �ـ�6;2*+^ "��ـ�	?�#?� '' X%�-�ـ�$�D-�%	8ـ� ��!!%�ـ�%( 
$D�
� (��>%/ )%P$%!�+,%�-0�C	
� �C���"�� 7+,A�� . %#%�# *�' )�-�� �&�#�/
� W��.���

�?ــ� ��$���S	�ــ  ��!�ــ <���Eــ�( D$��> (ــ�"�) "�!!�ــ "
� )���%F��&ــ ����ــ�) ��
�E���> �!4,��
� �C�&	�� ����%F��&�� (ـ�"�) "�!!�ـ"
� ����%�%U#%" ����D$
P $�� )

 �4!� <����E �%�ـ%$�+ ��!Cـ� �C��!Bـ�0 �ـ�$��L) �+,$��ـ,��
� 06-�6� 3�-�%�%U#%"
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P6' )X%"%�%\�� %��62 �?#6�6� 06 . ) �!#�@ �?�LB� ��?�*�!.�	��@�� �' 06P6' ��	%'
%-2%?#%!���U�� +&�F�,%� 0%��%� %\���, �?�LB�.    

  [�4,
� �Q������»ـ���  �	ـ� » �ـ%�*�����!��ـ�$ "%,@�C��� ����?�&ـ	2ـ>� ��
0���� b�&#�" �����!E���*4� +, ���	+�6� )�.�!!�>*�' ���&�Z�$+� ����C�&�� D&�!��:  

  
بىر تهرىپى چهكسىز كهتكهن شـورلۇققا، يهنه بىـر تهرىپـى ئـاچچىق     

پ ۇشـ ۇئاق بوز توپىلىق تاقىر دالىغا، يهنه بىر تهرىپـى قاقـاس تاغقـا تۇت   
ــداپ     ــدەك ھۇۋۇل ــدا ئىڭراۋاتقان ــامراتلىق قۇچىقى ــزا ن ــۇ يې ــدىغان ب تۇرى

ئادەملهرنىــڭ رەڭگــى روھىــدىن، پهخشــى تــامالردىن، ئهپــلهپ  . تــۇراتتى
ــ ــىۋېلىنغان  س ــۆيلهر«هپلهپ ياس ــوزان    »ئ ــاڭ ت ــاقلىرى چ ــن، يوپۇرم دى

دىغـــان پاخمـــاق ۋە ۈنۈپ ئاقىرىـــپ كۆرۇتـــۇدەســـتىدىن رەڭگىنـــى يوق
شــاالڭ دەرەخلهردىــن، تىنجىــق ئىسســىق ئۈســتىگه قۇرغــاقچىلىق      
ــىرىگه      ــت تهس ــوڭ مۇھى ــزالر ۋە چ ــكهن ئېتى ــاپ كهت ــتىدىن چاڭق دەس

هتتـا پهخشـى تـامالر ئۈسـتىدە     ۋارانـالر، ھ -ئۇچراپ ياۋىشىپ قالغان مـال 
تــــۈكىنى ھۆرپهيتىـــــپ، ھورۇنلــــۇق بىـــــلهن چــــۇرۇقالپ تۇرغـــــان    

چـــاڭ، غېرىـــب، مىســـكىنلىك -ئاققۇچقاچالرنىـــڭ ئهپتىـــدىنمۇ توپـــا
  .چىقىپ تۇراتتى

  
    )^+&#�.-FB� $
-��� M���> )7���� �&��B� �'»  ��->
� 0��$�� �!�C�$��  ��O��

�� «�<� ^+�6D� . �'»$6�2%-E��$�� «� �"$�-�D$�' ��"+��� �����<� �����B  0�C�&�!��
 mB� %Q�C�$�� ��*�>�� �2�� N��$�� 3�&�$�� �Q��*�' ��#$%�%� ��$�#�L'�-�2 ����62

D&�$D&!�� .  
�
,�4ـ--��� "%"%�-�$�ــ�#�C  —�%�ـ%$ �B*�ـ�#�6P Mg	E�hــ%�<ـ���Q��*�' Mــ� 

:�E>
�—�-#�� %\�� �C�*B-2�$�>  �!#�?�*�%� .' +&��+$ �� 
	ـ���F#D� )Wـ� ��ـ��.�
(����� �?�	
� �C��#�� �F#D� )�&#�.��S�.B' 0%!�'—�?��	
'  �	���@ %�$%P— D&���!�' .

0�C	
� �..�!F����� 0�C�&�!�� 0�E�$%� ��"+��� ������ ��#��—  )�!�� ���*�!E�� `<�
( /ـ%�%$�+ �%�ـ���CB0 �ـD$�/
� �#$%!?���!	�� )�!�� +, :�O�� 7+S�%� ��A�� M�

$A���2��+, )�!�� R�F�> ��/;$6� . n�' *�8���*�' 0�C�&�$�� W���' 0%!�' 7���� �#��



 

V 

 

$D&���-��� (����@ R%?@6" +, ��	%"�# )����C	�,��
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  .ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر —ۋەتهن سۆيمهك 

  .ئاتىالر سۆزى —

  
شـاتقۇچى  يازنىڭ قوياشى غهرپكه قىشـايغان بولـۇپ، ئهمـدى جـاننى قاخ    

ئىسســـىق ئورنىغـــا تاغنىـــڭ ســـاپ ھـــاۋالىق ســـالقىنى ئالمىشىشـــقا        
چېگــرا پونكىتىــدا ئىككــى ســاقچى ئــاددىي بىــر يولــۇچىنى  . باشــلىغانىدى

يولــۇچى ئهمــدىال بــۇرۇتى خهت   . ۋاتاتتىۈئــاختۇرۇپ، قهغهزلىرىنــى تهكشــۈر  
تارتقــان، يىگىتلىكنىــڭ جۇشــقۇن ھىســلىرى تېشــىغا تېپىــپ تۇرىــدىغان  

كېچهكلىــرى  -يــاش يىگىــت بولــۇپ، ئۇچىســىدىكى كىــيىم مهزگىلىــدىكى
ــدى   ــك ئى ــا رەتلى ــاددىي، ئهمم ــى    . ئ ــبهتهن خېل ــا نىس ــۇ مۇھىتق ــۇ ئاش ئۆزىم

ــۆر ــي كـ ــۇپ،   . نهتتىۈمهدەنىـ ــۈنچهك بولـ ــنه تۈگـ ــدا كىچىككىـ ــڭ قولىـ ئۇنىـ
بۇنىڭدىن ئۇنىـڭ سـودىگهرمۇ ئهمهس، ئوغرىمـۇ ئهمهس، ئـاددىي ئىشـلهمچى      

  .ئىكهنلىكى بىلىنىپ تۇراتتى
  ئهنجانغا نېمىشقا بارغان؟—
ــانى    — ــپ باغ ــا ياللىنى ــودا كارۋانلىرىغ ــۇل   تس ــۆپرەك پ ــيىن ك ىم، كې

ــدىم   ــپ قال ــامهنمىكىن دەپ قې ــا. تاپ ــۇپ،   زە-ئامم ــنقىالپ بول ــايىزدا ئى ، س
دەپ، قهشـقىرىمنى تېپىـۋاالي يـا،     ژئاچاچىلىق ئېغىالپ كهتتى، خۇدانى بىـ 

  .دېگهن نىيهتكه كهلدىم ـ دە، بۇيان ياندىم
جـــاۋاپالردىن كېـــيىن ئـــۇنى بـــۇ تهرەپـــكه  -هچچه ئـــاددىي ســـوراقبىـــرن

دە،  -ئوتتــۇز قهدەم ئۇزىــدى -يىگىــت ســاقچىالردىن يىگىــرمه. ۋەتتىۈئۆتكــۈز
ئۇنىـڭ بۇنـداق يېتىشـىدا    . ئۆزىنى ئـاي داالغـا تاشـالپ سـوزۇلۇپ يېتىۋالـدى     

ئــۇزۇن يىــل يىتىملىــك زۇلمــى چهكــكهن بالىنىــڭ ئانىســىنى تاپقانــدىكى  
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ارىـــدى؛ جهنـــۇپ تهرەپـــلهردە زېرىكىشـــلىك قىـــش پهســـلىنى ئهركىلىكـــى ب
ئۆتكۈزۈپ، باھاردا يۇرتىغا قايتقـان قۇشـالرنىڭ شـوخلۇق بىـلهن چـۇرۇقالپ،      

ئـۇ ئوڭـدا   . ئۆز تىلىـدا تىنمـاي ھىكـايه قىلىشـلىرىدەك قانماسـلىق بارىـدى      
يېتىۋېلىــــپ ئاســــماننى، ئاســــماننى يــــۆلهپ تۇرغانــــدەك بىلىنىــــدىغان 

بـۇ تهرەپلهردىكـى نهچـچه مىـڭ كىلومېتىرلىـق      . لـدى چوققىالرنى تاماشا قى
تــــــاغ  —دۆلهت چېگرىســــــى تهبىئىــــــي جۇغراپىيىلىــــــك چېگرانــــــى 

بۇ ئىپتىـدائىي چېگـرا ئـايرىش ئۇسـۇلى ئـۆز      . چوققىلىرىنى ئاساس قىالتتى
بـۇ  . زامانىسى ئۈچۈن بىر ئىجادىيهت، شـۇنداقال مـۇداپىئهگه قواليلىـق ئىـدى    

مىتى بىـــلهن بىـــرلىكته بېكىـــتكهن چېگـــرا بهدۆلهت چـــار پادىشـــاھ ھۆكـــۈ
چـــوققىالر ئارىســـىدىكى بهزى تهكشـــىلىكلهردە، . ئـــاخىرقى چېگـــرا ئىـــدى

ــۆزگه    ــادىلىرى كــ ــوي پــ ــرى، قــ ــڭ مهھهللىلىــ ــالردا چارۋىچىالرنىــ جىلغىــ
ئهممــا يىگىــت بۇالرغــا قىزىقىــپ يېتىــۋاتقىنى يــوق، ئۇنىــڭ   . چېلىقــاتتى

ڭ باغرىغــا قايتىــپ ھىســىياتىدا ھــازىر ئــۇ ئــۆز ئــۆيىگه، جانىجــان ئانىســىنى 
ــات    ــىرەش ي ــاش، خۇدۈكس ــۇ يهردە يېتىرق ــگهن، ب ــدا،   . كهل ــى تاغ ــۇڭا مهيل ش

ــۇن،    ــدا بولسـ ــى باغـ ــڭ«مهيلـ ــلهن    »مېنىـ ــايىنلىق روھ بىـ ــگهن خوجـ دېـ
بـۇ  . دۇۇيۈرىكىنى تولـدۇرۇپ نهپهس ئـال  . دۇۇكىبىرلىنىپ يېتىپ، ھاردۇق ئال

خۇشـپۇراق   يهرنىڭ ساپ ھاۋاسى، ئاللىقانداق شـىپالىق تهركىـپلهرگه ئىـگه   
تـاغ شـىۋاقلىرىنىڭ   ! ئۇنىـڭ ۋەتىنـى   —چۈنكى بۇ . ھاۋاسى ئۇنىڭ قۇۋانچى

پۇراقلىرى شۇ قهدەر خۇشـبۇيكى، ئهتتارنىـڭ دۇكىنىمـۇ بۇنـداق يېقىشـلىق      
  ...ئهمهس

ئېيتىشــلىرىچه، ئــۇ شــهھهردە . ئــۇ دادىســىنىڭ كىملىكىنــى بىلمهيتــى
... ىسـى بولسـا  ئان. ھاللىق تۇرمـۇش كهچۈرىـدىغان ھـۈنهرۋەن ئـادەمكهنمىش    

ــدى  ــىز بول  . جــاالپ ئى ــۇ قهدەر كۆڭۈلس ــش ئ ــراپ قىلى ــاي،  ۇئېتى ــىغا قارىم ش
ــدى  ــۇنداق ئى ــيهت ش ــۇزاق     ! ئهمهلى ــدى دەپ ئ ــۇ ئى ــدى، ب ــۇ ئى ــالنى ئ ــۇ ئاي ب

ــىلىنى     ــمهي، مهس ــى دې ــان يېرىن ــدا بولغ ــيىن ئاخىرى سۈپهتلهشــلهردىن كې
ــى       ــڭ پاجىئهس ــۇكى، ئۇنى ــا ش ــاقتىن مۇددىئ ــت قويم ــوغرا دۇرۇس ــداق ت بۇن

ــائىلىگه قانـــداق تۇيۇقســـىز زەربه ئۇرغـــان ۋە  ئ هســـلىدىكى بـــۇ بهختىيـــار ئـ
ئائىلىنى تىـرە ـ پىـرەن قىلىـۋەتكهن بولسـا، ئهينـى شـۇنداق بىـر پىسـخىك          
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ئـۇ  !  ئۈنۈم قازانماق ئۈچۈن مۇشۇنداق دېمهكتىن باشقا چـارە يـوق، ئهلـۋەتته   
ــانچه      ــاق ھهرق ــۇ ئات ــۋەتكهن ب ــنه قىلى ــرىگه دەپ ــر يې ــۇر بى ــڭ چوڭق  كۆڭلىنى

زورۇقــــۇپ ئۇنتــــاي دېســــىمۇ يهنىــــال ئۇنىــــڭ يــــۈرىكىنى ئېچىشــــتۇرۇپ،  
شۇڭالشــقىمۇ ئۇنىــڭ بــۇ ئاتــاقنى ئۇنۇتقــان . خاتىرىســىگه كېلىــپال تــۇراتتى

ئۇنىـــڭ گـــۆدەك قهلبىـــدە . چـــاغلىرى ئهڭ بهختلىـــك مىنـــۇتلىرى ئىـــدى 
دېگهن ئاھـانهتنى ئـۇ ئـون     »جاالپنىڭ بالىسى«ئۆچمهس جاراھهت قالدۇرغان 

ــىغى ــى يېشـ ــدىئىككـ ــاڭالپ كهلـ ــڭ  . چه ئـ ــۇزۇنغىچه بۇنىـ ــلهپ ئـ ــۇ دەسـ ئـ
ئـون ئىككـى ياشـقا    . قىنى بىلـمهي يـۈردى  ۇسهۋەپلىرىنى، ئاساسى بار ـ يوقل 

ــتىدىكى    ــدەل ئۈس ــدە جى ــالردا رەقىپلىــرى   »يېغىــرى«كهلگهن ــى تاتىالش ن
  .ھهممه تهپسىالتنى يۈزىگه سالدى

 ئۇنىــڭ ئانىســى شــهھهردىكى خېلــى گــۈزەل جــۇۋانالردىن بىــرى بولــۇپ،
كهمبىغهلنىــڭ قىــزى بولغــاچقىال ھۈنهرۋەننىــڭ قولىغــا چۈشــكهنىكهن،       

كېــيىن دوتهيمــۇ، تىتهيمــۇ،   . بولمىســا ئامبالغــا يــارىغۇدەك قىــزكهنمىش   
الردىن بىرسـىنىڭ خوتـۇن تېپىشـتۇرىدىغان دەللىسـى     »دارىن«ئىشقىلىپ 

ــاپتۇ    ــۆرۈپ ق ــۇۋاننى ك ــۈزەل ج ــۇ گ ــى    . ب ــازا ئىش ــرى ت ــدىن بې ــڭ خېلى ئۇنى
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ    . ئااللمـاي يـۈرگهنىكهن   »خـو «ايىنىدىن ئهپلهشمهي، خوج

ئايالغا قاقۋاش دەلاللالرنـى سـېلىپ، مهھكىمىـگه ئالـداپ ئېلىـپ كهپتـۇ ۋە       
پهجۇن دېگهندەك سـهرخۇش قىلغـۇچى ۋاسـىتىلهر بىـلهن ئهيۋاشـقا       -مهجۇن

سـى ئۈچـۈن تۇتـۇپ    »خو«كهلتۈرۈپ، بۇ بهختسىز چوكاننى خوجايىننىڭ بىر 
ــۇ ــۇم دائىرىـــدە يېيىلىـــپ كېتىپتـــۇ     بـــۇ ئىـــش . بېرىپتـ . شـــهھهرگه مهلـ

ــق،      ــۇ خهل ــدىغان ب ــا كهلمهي ــېچ كارغ كوللىكتىــپ نومۇســىنى قوغداشــتا ھ
نومۇس تۆكۈلگهندىن كېيىن لهنهتلهشـته غـايهت ئۇيۇشـقاقلىق بىـلهن بىـر      
ياقىــدىن بــاش چىقىرىــدىغان ئىتتىپاقلىققــا ئىــگه بولغاچقــا، چىدىغۇســىز 

نومۇسسـىزلىققا بولغـان نهپـرەتلىنىش     .ھىكايىلهرنى توقۇپ چىقىرىشىپتۇ
ـــ ھىكــايىلهر بىــر كــۈنلهردە رەھمهتلىــك ئهرنىــڭ قۇلىقىغىمــۇ     مهھســۇلى ـ

ــۇ ــۇرۇپ    . يېتىپتـ ــلهن ئېـــرى ئـــۇنى ئـ  -دەسســـهپ، رەڭگـــى  -شـــۇنىڭ بىـ
بۇنىـڭ بىـلهن ئىـش تـۈگىمهي،     . رۇخسارىدىكى گۈزەللىكنىمۇ نـابۇت قىپتـۇ  

بولمىغاچقـا  ئهسـلى    يهنىال شـهھهردە بـاش كۆتـۈرۈپ يۈرۈشـنىڭ ئىالجىسـى     
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ئارىـدىن  . شهھهر ئهتراپىدىكى مهلـۇم يېزىغـا كۆچـۈپ كېتىپتـۇ     —ئاتا يۇرتى 
بـۇ كۆڭۈلسـىز ئىشـنى     »ئـاال قـاغىالر  «بىرنهچچه يىل ئۆتمهيال ئاللىقانـداق  

بـارا   - ئهر نومۇس دەستىدىن بېشى ئېلىشـىپ، بـارا  . يېزىغىمۇ سۆرەپ كهپتۇ
ــۇ   ــۈپ كېتىپت ــاجىزالپ ئۆل ــهلدىن ئ ــ. كېس ــىغا  ئاي ــك بالىس ــا كىچى ال بولس

چىــدىمىغاچقا شــۇنىڭغا تارتىشــىپ، ئاھــانهتلهر ئىچىــدە تىرىشــىپ ياشــاپ   
  .كهپتۇ

پ، بهتتهرلهشـتۈرۈلۈپ ئېيتىلغاچقـا   ۇنـ ۇلۇبۇ تهپسـىالتالر ئىنتـايىن بۇرم  
ئـون ئىككـى ياشـلىق بـاال     . كىشىنىڭ چىـداپ تۇرغـۇچىلىكىنى قويمـايتى   

پـــلهرگه چىـــداپ تۇرالمـــاي غـــان بولغاچقـــا بـــۇ گهۇدۇخېلـــى ئهقىـــل توختۇت
. تاغىسـى كـارۋان بېشـى ئىـدى    . شهھهردىكى تاغىسىنى پاناھ تارتىپ كهتتـى 

 -ئـۇ تاغىسـىغا يىـراق   . ئۇ بىر باينىڭ سودا كارۋىنىنى باشالپ ئهل كېزەتتى
يىـــراق يهرلهرگه ئالغـــاچ كېتىـــپ، شـــۇ يهرلهرگه تاشـــالپ كهلگىـــن دەپ      

كــارۋىنى بىــلهن   مانــا شــۇ كهچمىشــلهرگه كــۆرە تاغىســىنىڭ    . يېلىنــدى
ــدى  ــپ قال ــكه   . رۇســىيىگه بېرى ــالپ كېتىش ــالىنى تاش ــك ب ــى كىچى تاغىس

چىــــدىماي يهنه ئېلىــــپ كهتمهكچــــى بولغانىــــدى، ئــــۇ بىــــر كېچىســــى 
  .تاغىسىنىڭ يېنىدىن ئون رۇبلى پۇل ئوغۇرالپ توپتىن ئايرىلىپ كهتتى

ــۈردى     ــرەپ ي ــۈن تهمتى ــرنهچچه ك ــدا بى ــۇ قازان ــش   . ئ ــه ئى ــلهي دېس ئىش
 - داۋاملىق ئوغۇرلۇق قىلىشـنى ئـار بىلىـپ، ئـاچ    . پۇلى تۈگىدى. تاپالمىدى

زېرىن ھالدا ئۈچ كۈن يۈردى ۋە ئـاخىرى قونالغۇسـى بولغـان مهسـجىدته ئـۆرە      
تۇرغىــدەك ھــالى قالمــاي ياتقــانچه يېــرىم بىهــۇش ھالــدا ئهتىســى بامــداتقا   

  ...كهلگهن نامازخانالر تهرىپىدىن بايقالدى
بـۇ كىشـى قىرىقالرغـا    . ه ئېلىـپ كهتتـى  ئۇنى بىر تاتار موللىسى ئۆيىگ

ئـۇ بـۇ مۇسـاپىر    . بارمىغان، يېڭىلىقپهرۋەر، ئوچۇق پىكىرلىك كىشـى ئىـدى  
ئارامنىـــڭ  -ئـــۇنى ھـــويال. بالىغـــا خېلـــى ئوبـــدان ئاتىـــدارچىلىق قىلـــدى

ــلهن       ــاھ بى ــدىغان پان ــاق ۋە ياتى ــاۋىغا تام ــېلىش ھېس ــىغا س ــاق ئىش ئۇشش
  .تهمىن ئهتتى

ــات  ــدا پ ــۇ ھويلى ــر   -ب ــات بى ــي   پ ــۇپ ئىلمى ــالر جهم بول ــوپ پىكىرداش ت
. شـاتتى ۇسۆھبهتلهرنى ۋە مۇشائىرە، مۇتائىله يىغىنلىرىنـى ئۇيۇشـتۇرۇپ تۇر  
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بۇنــداق كــۈنلىرى بــاال چــارچىغىنىنى بىلــمهي ســورۇن ئهھلىــگه خىــزمهت   
ئۇ شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ چارچىمايتىكى، بـۇ سـۆھبهتلهر ئۇنىڭغـا بهكـال     . قىالتتى

ــاتتى ــى چۈشهن. ياقـ ــاللىنهرى   گهرچه ھهممىنـ ــۆھبهتلهر ئـ ــۇ سـ ــىمۇ، بـ مىسـ
بىلهنـــدۇر ئۇنىــــڭ مهيلىنـــى تارتــــاتتى، خىيـــاللىرىنى پهرۋاز قىلــــدۇرۇپ    
ئۇزاقالرغــا ئېلىــپ كېتهتتــى؛ زامانىســىنىڭ كېســهلمهن چۈشــهنچىلىرىدىن 

يېشــىل  - خــۇددى قىشــتىن قالغــان قــۇرۇق ئــوتتىن، يېڭــى چىققــان يــاپ 
ۇ چهكـكهن رىيـازەتلىرىگه   بـالىم . كۆكات پهرقلهنگهندەك پهرقلىنىپ تـۇراتتى 

مهن دەپ ئىـرادە قىلىـپ يـۈرگهچكه بـۇ     ۇكۆرە جهزمهن كاتتـا بىـر كىشـى بولـ    
كاتتـا  «ئۇنىـڭ غايىسـىدىكى   . سۆھبهتلهرگه دىققهت بىـلهن قـۇالق سـاالتتى   

  .كاتتا موللىمۇ؟ كاتتا ئهمهلدارمۇ؟ بۇنى ئۆزىمۇ ئېنىق بىلمهيتى »كىشى
ــاغرىتىش ئىچىـــ   ــچ ئـ ــىنى ئېچىـــنىش، ئىـ ــۇ دادىسـ ــاتىرىلهيتى؛ ئـ دە خـ

ئهممـا ۋىجـدانهن ئېيتقانـدا يۈرىكىنىـڭ     . ئانىسىدىن قاتتىق نهپرەتلىنهتتى
قانداقتۇر بىر يېرىدە سـىرلىق بىـر ئـوت ـــ ئانىغـا بولغـان مـۇھهببهت ئـوتى         

ئانىسـىنى گۇناھسـىز دەپ ئاقاليـدىغان بىـر شـىۋىرالش      . يېلىنجاپ تـۇراتتى 
ــى  ــدىن كهتمهيتـ ــۇلىقى تۈۋىـ ــىرنى گ . قـ ــۇ سـ ــا بـ ــا ئهممـ ــدىنمۇ«ويـ  »ئۆزىـ

دەپ سـوراققا   »جاالپ خوتۇننىمـۇ ئانـا دەمسـهن؟   «خۇددى بىرسى . يوشۇراتتى
تارتىۋاتقانــدەك، ئۆزىــدە نهپرەتنىــڭ بارلىقىغــا ئــۆزىنى ئىشــهندۈرمهك ئۈچــۈن 

بىـراق  . ئۇرۇناتتى ھهم بۇ  نهپرەتنى ھهمىشه بىـلهپ ئىتتىكلىتىـپ تـۇراتتى   
. تىلغــاپ تاشــاليتى. دۈرەتتىئۆتكۈرلهشــكهن نهپــرەت يهنىــال يــۈرىكىنى كۆيــ 

بىـراق  . دېگهنـگه ئوخشـاش سـوئالالر ئـۇنى قىينـايتى      »ئۇ بهرىبىر ئـانىغۇ؟ «
ــۈن دۇنيــا، قانــداقتۇر ناھــايىتى قۇدرەتلىــك ئهممــا    ئانىســىنى سۆيۈشــكه پۈت

ــى    ــقۇنلۇق قىالتت ــۈچ توس ــر ك ــېزىلمهس بى ــۇ  . س ــدىنال ئ ــڭ «ئارقى جاالپنى
ىن ۋە ســۆيهلمىگىنىدىن، بولغىنىــدىن، ئانىســىنى ســۆيمىگىنىد »بالىســى

ــۆز  -ھهم يهنه نۇرغــۇن ــپلهپ،  -نۇرغــۇن نهرســىلهر توغرىســىدىن ئ ــۆزىنى ئهي ئ
نېمىشـكىدۇر ئۇنىـڭ سـهبى كـۆڭلى بـۇ      . ئۆزىدىن يىركىنىپ كېتهتتى -ئۆز

نهپرەتلىرىنىڭ ھهقىقىي ئورنىنى تاپالمايۋاتقـانلىقىنى خـۇددى يىراقتىكـى    
ــۇراتتى  ــدۇرۇپ تـــ ــدەك ئاگاھالنـــ ــۇراق ئۈنىـــ ــي . قوڭغـــ ــا، ھهقىقىـــ ئهممـــ

نهپرەتلىنىشــكه تېگىشــلىكى نــېمه؟ نــېمه ئهڭ رەزىــل؟ ئــۇ بۇنىڭغــا جــاۋاپ 
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ئــۇ ئهڭ يېــتىلگهن كۈنلىرىــدىمۇ  —كېيىكــى زامــانالردىمۇ ... بېرەلمهيتــى
ئانىســـىنىڭ نومۇســـى تۆكۈلـــۈش ۋاقهســـىدىكى مهســـئۇلىيهتنىڭ يـــالغۇز  

ــر ئانىســـدا بولمايـــدىغانلىقىنى، بـــۇ تۆكـــۈلگهن نومۇســـنىڭمۇ يـــالغۇز   بىـ
يــۇ، ئهممــا بۇالرغــا  - ئايالنىــڭ نومۇســى ئهمهســلىكىنى غــۇۋا ھىــس قىلــدى

  .توغرا ۋە تولۇق تهرىپ بېرىشكه ئهقلى يهتمىدى
ــارا  ــۇ ب ــدى     - ئ ــۇپ قال ــۇالق موللىســى بول ــارا ق ــىمۇ ئۇلغۇيــۇپ  . ب يېش
ۋېتىــپ ئىختىيارســىزال ۇشــۇڭا ئــۇ بهزىــدە مىهمانالرغــا چــاي قۇي. بېرىۋاتــاتتى

  .قوشۇق سېلىپ تاشاليتىبىرە ـ يېرىم ئېغىز 
  .خېلى ھوشۇڭ جايىدىكهن جۇمۇ —دەيتى خوجايىن،  —ئوھۇي،  —
دەيتـى ئــۇ ئېســىگه   —... كهچۈسـىله، ئهدەپســىزلىك قىـپ ســالدىم   —

  .كېلىپ، ئالمان ـ تالمان
مۇشـــائىرە كېچىلىرىـــدە ئـــۇ كـــۆڭلىگه يارىغـــان ۋە چۈشـــىنهلىگهن      

ــدۇر    ــىدە قالـ ــز خاتىرىسـ ــۇ تېـ ــېئرالرنى بهكمـ ــۇ خهت  . ۋاالتتىۇشـ ــا ئـ ئهممـ
مهكـتهپكه  . تىـت بولـۇپ يـۈرەتتى    - شكه ئىمكـانىيهت تاپالمـاي تىـت   ۈنۈئۈگ

ــه ھهرپ     ــۈگىنهي دېسـ ــۆزى ئـ ــوق، ئـ ــۇلى يـ ــيىن پـ ــر تىـ ــه، بىـ ــرەي دېسـ كىـ
ــايتى  ــا بولمــ ــتاز بولمىســ ــا ئۇســ ــ. تونىمىغاچقــ ــادەمنى ۇلۇزچۇيوقســ ق ئــ

 جۈرئهتسىز، قورقۇنچاق قىلىپ قويسـا كېـرەك، ئـۇ بـۇ ئـارزۇيىنى خوجايىنغـا      
ئهمـدى  «. ئېيىتپ بېقىشـنى شـۇنچه ئويلىسـىمۇ ئاغزىـدىن چىقىرالمىـدى     

دەيدىغانــدەك بىلىنىــپ،  »قورســۇقۇڭ تويــۇپ تىلىــڭ چىققىلــى تۇردىمــۇ؟ 
  .ئىززىتىنى ساقالپ يۈرگهننى خوپ كۆردى

بـۇ   -بىر قېتىم خوجايىن مىهمانالر كهتكهنـدە مىهمانخانىـدا ئۇيـاقتىن   
ى ئوقۇغـان، ئارىـدا كـۆپ مۇناقىشـىگه     ياققا مېڭىپ، بايا مىهمانالردىن بىرس

سهۋەپ بولغان شېئردىن ئـۈچ مىسـرانى تهكـرارالۋەردى، تـۆرتىنچى مىسـرانى      
. تىتلىـق چىقىـپ تـۇراتتى    -دېمهيال باشتىن ئېيتاتتى، بۇنىڭدىن بىر تىت

ــله   « ــرانى ئېســــىگه ئااللمــــاي جىــ ــا، خوجــــايىن تــــۆرتىنچى مىســ ئهجهبــ
پىكىـــر يۈرگـــۈزمهك ئۈچـــۈن  ۋاتامدىغانـــدۇ؟ يـــاكى مهزمـــۇنى ھهققىـــدەۇبول

ــدۇ؟ ــۇ  »تهكرارالۋاتامدىغان ــدى ئ ــه . دەپ ئويلى ــاخىرى، نهرس ــى  - ئ كېرەكلهرن
قــۇالق ســېلىپ تــۇرۇپ، خوجــايىن ئــۈچىنچى مىســرانى دەپ   يىغىشــتۇرغاچ
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شىغىال تۆرتىنچى مىسـرانى ئېيتىۋىـدى، خوجـايىن تۇيۇقسـىزال ئۇنىـڭ      ۇبول
ــدى  ــدىال قاماللى ــىدىن كاپپى ــۇ قو . مۈرىس ــلهپ ئ ــى دەس ــۇپ كهتت ــا . رق ئهمم

خوجايىننىڭ ئىللىق كۈلۈمسىرەپ تۇرغان كـۆزلىرى بىـلهن ئۇچراشـقىنىدا    
  .يۈرىكى جايىغا چۈشۈپ، خوش بولۇپ كهتتى

 —دېـدى خوجـايىن ماختـاپ،     —! يىگىت، جايىدا، ئېسـىڭ جايىـدا   —
مىسرادىن كېـيىن ئىلهـامى قېچىـپ    بىر بۇ بهئهينى ناۋايى ھهزرەتلىرىنىڭ 

ــدۇرا ــدا ئابـ ــى تۇرغانـ ــڭ روھـ ــاتۇڭلۇكھمان جامىنىـ ــى   قـ ــپ كېيىنكـ كېلىـ
ئــــۇ  —.... ھاھــــا ①!مىســــرانى ئېيتىــــپ بهرگىنىــــدەكال ئىــــش بولــــدى 

  خهت تونۇمسهن؟ —مهمنۇنىيهت بىلهن ئېچىلىپ كۈلدى، 
  ...ياق —
مهن سېنى خهت بىلسه كېـرەك دەپ يـۈرۈپتىمهن، مۇنـداق    ... نېمه؟ —

گۇنــاھ، ماڭــا ئېغىــر ؟ !ئهســلىك بالىنىــڭ ساۋاتســىز بــولغىنى قانــداق گهپ
ــڭ  ــدۇ بۇنى ــاھى كېلى ــۈگهن،  . گۇن ــاپتۇ، خهت ئ ــاپتۇ، بولم ــۇ   —بولم ــدى ئ دې

  .ئېچىنىش ئارىالش ھاياجان بىلهن
  ...بىراق —
  سهن قايسى چاغدا ۋاقت چىقىرااليسهن؟ —
  ...ىتكېچىسى ئۇخلىمىساممۇ مهيلى... ئهگهر —
پ خوجــايىن ئۇنىــڭ يهلكىســىدىن مهھــكهم تۇتــۇ —ماڭــا قارىغىنــا،  —

ــارىكهنۇ  —كــۆزىگه تىكىلىــپ قارىــدى،  دۇرۇس، ... شــۇنچىال ئىشــتىياقىڭ ب
مۇنداق بولسۇن، كۈندۈزى ئىككـى سـائهت ئۆيـدە دەرس    . دۇرۇس، ئهيپ مهندە

مهن، بولمىغـــان چاغلىرىمـــدا باشـــقا ۈتـــۈئـــالغىن، مهن بولســـام ئـــۆزەم ئۈگ
ن دەيـدىغا » شـۇرا «بىلهمسهن، بىـز ھـېلىقىالر بىـلهن    . مۇئهللىم ئهۋەتىمهن

                                            
ــىدا     ①    ــۈنى كۈتۈپخانىس ــر ك ــاۋايى بى ــىچه ن ــۋايهت قىلىنىش ــى  «رى ــن ئهكس ــرەقهت مى ئهش

دەپ توختــاپ قــاپتۇمىش، قــانچه قىلســىمۇ كېيىنكــى مىســرا  »شهمســىل كهئىســى ئهنۋەرۇلهــۇدا

ــپ   شــۇ . ئهپلهشــمهپتۇ ــدىن كېلى ــڭ روھــى ئۇنىــڭ تۇڭلۇكى ــدۇراھمان جامىنى ــدا ئاب ــار ‹«: چاغ ي

بـۇ يهردە  . دېگهن مىسرانى ئېيتىـپ بهرگهنمىـش   »دەپ جامدىن چىقتى سادا ›ئهكسىن مهيدە كۆر

 .ئا_ شۇ رىۋايهتكه ئىشارە قىلىنىۋاتىدۇ، 
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شــۇ يهردە ســهن بىــلهن قــۇرداش يىگىتلهرمــۇ بــار،      . ژۇرنــالنى چىقىرىمىــز 
  .شۇالردىن بىرەرسى كېلىپ تۇرىدۇ

ـــ ئۇنىـڭ ئـاۋازى تىتـرەپ     ...مىڭ ياشقا كىـرەال ... خۇدا! رەخمهت، ئاكا —
  .كهتتى

  .شۇندىن كېيىن ئۇ ئوقۇشقا باشلىدى
لۋارىس بىر قېـتىم سـۆھبهت ئۈسـتىدە ئابـدىقادىر دامـولال بىننـى ئابـدۇ       

مۇنـــازىرىگه دىققىتـــى   -قهشـــقىرى دېـــگهن ئىســـىم ئۈســـتىدىكى بهس   
دېـــگهن ئىســـىم شـــۇنداق ســـۆيۈملۈك  »قهشـــقىرى«ئۇنىڭغـــا . قوزغالـــدى

ــىرغىپ    ــاش سـ ئاڭالنـــدىكى، كۆزلىرىـــدىن مۇنچـــاقتهك ئىككـــى تـــامچه يـ
ــدىكى،    . چۈشــتى ــۇ ســۆز شــۇنداق تهســىرلىك ئى ــگهن ب چــۈنكى قهشــقهر دې

ــڭ تېرەنل  ــدا دېڭىزالرنىـــ ــهكلىكى،  ئۇنىڭـــ ــڭ يۈكســـ ــى، چوگېرىنىـــ ىكـــ
تهكلىماكاننىــڭ ئهزىملىكــى، تارىمنىــڭ ئوينــاقلىقى، بولۇپمــۇ ئــۇ ھىــچ       

بــۇ ســۆھبهتته  . تېتىــپ باقمىغــان ئانــا باغرىنىــڭ ئىللىقلىقــى بارىــدى     
نىڭ بۇرۇنقى سانلىرى تىلغـا ئېلىنىـپ تهرىپـى    »شۇرا« ۋە نىڭ»قهشقىرى«

ز ئاتىسـى ھهققىـدىكى   ئۇنى شۇنداق سۈپهتلهشتىكى، ئۇ گويـا ئـۆ  . قىلىندى
ماختاشالرنى ئاڭالۋاتقانـدەك، دادىسـىغا تهئهللـۇق شـهرەپ گۈلدەستىسـىنى،      
ــدەك ھاياجانلىنىــپ، قهلبــى ئېرىــپ كهتتــى؛    ــۇل قىلىۋاتقان ــاتنى قوب مۇكاپ

  .دىمىقى ئېچىشىپ، كۆزىگه ھاياجان يېشى قاپلىشىپال تۇردى
 »رىقهشـقى «ئهتىسى ئۇ ئـۆزىگه دەرس بهرگىلـى كهلـگهن تهڭتۇشـىدىن     

  .ھهققىدە سۈرۈشتۈردى
غـا  »شـۇرا «ئىلگىـرى بىزنىـڭ   . ئۇ كىشى قهشقهرلىك، ئالىم كىشى —

  .ماقالىلىرى بېسىلغانىكهن
  ھازىر ئۇ كىشى مۇشۇ شهدە باما؟ —
بىــر بولســا . يــاق، بــۇ يهردە ئهمهس، ھــازىر قهشــقهردە بولســا كېــرەك  —

  .شىمۇ مۈمكىنۇبۇخارادا بول
ــا  نىــڭ ھېلىقــى ســانلىرى، شــۇ  »شــۇرا« — ــالىلىرى ب كىشــىنىڭ ماق

  سانال تېپىالما؟
  ...ئىزدەپ باقساق تېپىلىپ قاالر —
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سىلىدىن خوش بوپ كېتهي، ئاداش، ماڭـا شـۇالنى تېپىـپ بهسـىله،      —
  .بى ئوقۇپ باققىم باتى

  .ئىزدەپ باقاي —
بــۇ . نىــڭ بىــرنهچچه ســانىغا ئىــگه بولــدى»شــۇرا«شــۇنداق قىلىــپ ئــۇ 

  .ئۇنىڭ تۇنجى شهخسىي مۈلكى ئىدى
رۇسـىيه بـۇ كهمـلهردە    . كـۈنگه قىيىنالشـتى   -ۇ يۇرتتـا تـۇرۇش كۈنـدىن   ب

ئاچـارچىلىق  . ئىنقىالپ، دۇنيا ئۇرۇشى خـارابىلىرى ئىچىـدە ئىڭرىماقتىـدى   
ــۆزىنى كۆرس ــلىدى ۈتۈئ ــكه باش ــدە   . ش ــدىچىلىك ئىچى ــۇ پاراكهن ــدى ب ــۇ ئهم ئ

گهرچه ئــۇ تېخــى ئهمــدىال ســاۋادىنى چىقارغــان، تېخــى . تۇرغۇســى كهلمىــدى
ــۆپ ئو ــۆزى،    ك ــالغىنىنى ئ ــىمۇ، ق ــرەك بولس ــى كې ــۇرا«قۇش ــۇپ  »ش ــى ئوق ن

ــا  . ۋالســـىمۇ بـــوالتتىۈنۈئۈگ مـــوھىمى ئۇنىـــڭ ۋەتىنىـــدە، يۇرتىـــدىمۇ كاتتـ
ئـــالىمالر بـــارىكهن ئهمهســـمۇ؟ يهنه كېلىـــپ ئـــۇ يـــۇرتىنى ســـېغىندى،       

ــۇ يهردىكــى ئاجايىــپ ســۆھبهتلهر سايىســىدە   . ئانىســىنىمۇ ســېغىندى ــۇ ب ئ
گهرچه بـۇ  . لغان نهرسـىنىڭ قارىسـىنى تـاپتى   ئاخىرى نهپرەت تېگىشلىك بو

كســىزراق بولســىمۇ، ھهر ھالـــدا   ۈنۈكــۆلهڭگه تېخــى ناھــايىتى غــۇۋا، چۈش    
ھېلىقـى  . ئانىسىدىن يىركهنمهيدىغان، ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىيـدىغان بولـدى  

نېمىنىڭ قارىسى؟ كىمنىڭ قارىسـى؟ ھـازىرچه روشـهن بولمىسـىمۇ،      »قارا«
ئـۇ تـام تۇتـۇپ ماڭغـان     . ۋالىدۇۈنۈبـارا چۈشـ   -ھېچقىسى يوق، ئـۇ ئهمـدى بـارا   

تېـز   - بالىغا ئوخشايدۇ، ئىنشائالالھ، ئهمدى ئولتۇرۇپ قالمايـدۇ، بهلكـى تېـز   
ئۇنىڭ جانىجـان قهشـقىرىدىمۇ يېتىشـكهن ئـالىمالر     ! ۋالىدۇۈنۈيۈرۈشنى ئۈگ

ئۇنىـڭ كـۆز ئېچىـپ كـۆرگىنى     ... بـار تۇرسـا  »شـۇرا «بار تۇرسا، ئۇنىڭ قولىـدا  
دىغـان جاھاننامىـدەكال   ۈنۈولغاچقا بۇ خـۇددى پۈتـۈن ئـالهم كۆر   مۇشۇ ژۇرنال ب

  .ئىخالس قىلىپ كهتكهنىدى
ئــۇ ئۆزىمــۇ مهكــتهپ ئېچىــپ باشــقىالرنى  . ئــۇ ئهمــدى ۋەتهنــگه قايتىــدۇ

ــ ــۆزلهيدۇ، . دۇۇئوقۇت ــدە س ــنقىالپ ھهققى ــپ  ... ئى ــا بېرى ــاۋال بۇخاراغ ــر «ئ مى
تهخهللۇسـلۇق   »قهشـقىرى «مهدرىسهسىدىن ئابدىقادىر دامـوللىنى،  » ئهرەپ

دېـگهن جـاۋاپنى ئاڭلىـدىمۇ،     »قهشـقهرگه كهتـكهن  «زاتنى سۈرۈشته قىلىـدۇ،  
  !بولدى، خۇدانى بىردەپ قهشقهرگه ئاتلىنىدۇ
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ــدى  ــۇنداق بولـ ــۇددى شـ ــدە  . خـ ــنه تۈگۈنچىكىـ ــڭ كىچىككىـ ئهنه ئۇنىـ
ئـۇ ۋەتهنـدىن   . ، بىر قۇر ئىـچ كىـيىم، بىـر نهچـچه نـان     »شۇرا«بىرنهچچه سان 

ۇرۇق قــول كهتكهنىــدى، ئهمــدى ئــۇ بىــر نهچــچه پــارچه  ھهســرەتنى يــۈدۈپ قــ
ــدۇ     ــپ كېلىۋاتى ــى ئېلى ــۇمۇل يېڭىلىقن ــۈن ئالهمش ــڭ ئۈچ ــالنى، ئۇنى . ژۇرن

  ...كۆزى ئېچىلىپ، يىگىت بولۇپ يېتىلىپ كېلىۋاتىدۇ
ــدى،      —! ھهي، ھهي — ــپ توۋلى ــوش تېپى ــا ب ــڭ پۇتىغ ــرى ئۇنى  —بى

ــهن؟    ــۈپ قالمىغانس ــدۇڭ؟ ئۆل ــېمه بول ــا  —ن ــى س ــۇ چېگرادىك قچىالردىن ب
ئــۇالر يولۇچىنىــڭ ئاســمانغا قــاراپ دالىيىــپ يــاتقىنىچه ئورنىــدىن . بىرىــدى

ــايۋاتقىنىنى   ــارى بولمـ ــاراڭغۇ چۈشـــۈپ كېتىۋاتســـىمۇ كـ تـــۇرمىغىنىنى، قـ
  .كۆرۈپ، ھهر خىل گۇمانالر بىلهن كېلىپ، ئۇنى توۋالپ بېقىۋاتاتتى

  .ئۆلمۈدۈم —
  ؟!يىپدالى ،ئۆلمىگهن بولساڭ نېمىشكه بۇنداق ياتىسهن —
ۈرۈپــتىمهن، ژســهككىز يىــل چهتئهلــدە  -ياتســام نــېمه بوپتــۇ؟ يهتــته —

سـېغىنچىمنى  . ۋەتىنىمنىڭ تۇپرىقىنى سـېغىندىم، ئـاران ئۈلگـۈدۈم، مانـا    
  .بېسىۋاتىمهن، دارىن

 !تېـز يوقـال  ! بولـدى تـۇر، يولۇڭغـا مـاڭ    ! تاپقان گېپىنى كۆر بۇنىـڭ  —
  !ۋەتهننى بىلىپ كېتىپتىمىش تېخى

  .ۈنهيمهنمۇشۇ يهدە ت —
ئــون چــاقىرىم مېڭىــپ بىــرەر بــۆرە   -بولمايــدۇ، بــۇ يهر چېگــرا، بهش —

  !يوقال! ئۇۋىسى ئۇچراپ قالسا شۇ يهردە تۈنهرسهن
توۋا، سېغىنىپ كهلگهن ۋەتىـنىم، بـۇ نـېمه ئىـش؟ ئهتىگهنـدىال بـۇ        —

ــ  ــىز كۈتـ ــداق كۆڭۈلسـ ــۇ؟  ۈقانـ ــارىتىدۇ بـ ــڭ بىشـ دەپ  —ۋېلىش؟ نېمىنىـ
يانچۇقتــــا بــــارىنى  —ئــــاۋازدا قاغىــــدى، غۇدرىــــدى ئــــۇ ۋە تېخىمــــۇ پهس 

  !...قۇرۇقدىغىنى يهتمىگهندەك توڭگۇزال
قارشــــى ئــــالغىلى بىــــر ۋىاليهتنىــــڭ ئــــادىمى چىقىــــدۇ دەپ       —

  !چاپسان يوقال! ئويلىغانمىدىڭ، ھاماقهت
يــۇرت دەپ ســېغىنىپ كهلــگهن بىــلهن مانــا مانــداق  !... ۋاي، ئانــاڭنى«
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دەپ ئويلىغـاچ، يـولىنى   » !...دەسـتىدىن شـۇ   ۋۇ، مۇشـۇ خهقنىـڭ  ! دە-گهپ با
 ...داۋام قىلىشقا مهجبۇر بولدى

. ئۇ بىر جىلغىدا يامغۇردىن پاناھ بولغىدەك بىر يهرنـى تېپىـپ تۈنىـدى   
ھهتتـــا تومـــۇز  . تـــاغلىق جـــايالردا كېچىســـى بهكـــال ســـوغۇق بـــوالتتى     

ئـۇ بـۇ يهردە سـوغۇقتىن    . كۈنلىرىدىمۇ كېچىسـى سـوغۇق جانـدىن ئـۆتهتتى    
ــۇ تهســ  ــۈپ بهكم ــاتقۇزدى تۈگۈل ــاڭنى ئ ــدە . ته ت ــاق«ئهتتىگهن ــۈيىگه  ①»ق س

. قاتتىق ناننى تۆگۈرۈپ ناشتا قىلىۋالغانـدىن كېـيىن يـولىنى داۋام قىلـدى    
چهتئهلدە يـۈرگهن كىشـىگه ۋەتهننىـڭ ھهمـمه     . ئهمدى ئۇ ئانچه ئالدىرىمىدى

ــول     ــاز ي ــايراپ، ئ ــۇ ئهركىــن ي يېــرى ئۆزىنىــڭ ئۆيىــدەكال تۇيۇلســا كېــرەك، ئ
. ەم ئېلىۋېلىــپ، تاغنىــڭ ســاپ ھاۋاســىدىن راھهتلهنــدىمېڭىــپ، كــۆپرەك د

تهۋەسـىگه   ②ئۇ شهرق تهرەپكه بهكرەك يانداپ كهتـكهن بولسـا كېـرەك، تويـۇن    
. تهۋەسـىگه چىقىـپ قالغـانلىقىنى بىلـمهي قالـدى      ③چۈشمهي، تۆگـۈرمىتى 

ــدى  ــدەك قىلغانىـ ــۇزۇراپ كهتكهنـ ــۇ ئـ ــورۇس  . يولمـ ــپ يهنه ئـ ــپ قېلىـ ئېزىـ
ــدىممۇ   ــپ قالــ ــىگه كېلىــ ــىرەپتهۋەســ ــز   ،دەپ ئهنســ ــان قىرغىــ ئۇچرىغــ

ئـــۇ تۆگـــۈرمىتى . ئوتاۋلىرىـــدىن ســـورىۋىدى، تۆگـــۈرمىتى تهۋەســـى ئىـــكهن 
بوخچىسـىغا بىـرنهچچه   . تهۋەسىدىكى قىرغىز ئايىللىرىدا مىهمـانمۇ بولـدى  

نېنىمـۇ تـۈگهپ قالغاچقـا بـۇ تـازا      . كۆمهچ سېلىۋېلىشـقىمۇ نېسـىپ بولـدى   
هچـــچه كۈنـــدىن بېرىكـــى  تـــاغ ئارىســـىدىكى بىـــر ن. جايىــدا ئىـــش بولـــدى 

لهردىـن كېـيىن ئهمـدى بىـر ئـاز تـۈز       »ئىگىز چىق، پهسكه چۈش«تۈگىمهس 
سايالرغا، شاالڭ ئۆسـۈملۈك ئۆسـكهن جهنۇپقـا خـاس يايالقالرغـا ئۇالشـقان ۋە       
ــپلهپ بېرىشــى    تۆگۈرمىتىــدىكى قىرغىــز ۋەتهنداشــلىرىنىڭ تهپســىلى تهرى

   .لغانىدىشىنىمۇ پهملىۋاۈبىلهن بىر قهدەر توغرا يول يۆنۈل

                                            
①
 .ئاپتور —يامغۇر سۈيى تۇرۇپ قالغان قىياتاش ئويۇقچىلىرى قاق دەپ ئاتىلىدۇ،  —قاق   
②
 

②
ھــازىر ئــاتۇش . ئاتۇشــقا يــېقىن جــايالردىكى قىرغىــز يېزىلىــرى —تويــۇن ۋە تۆگــۈرمىتى  

ــۇن   ــۇپ، توي ــزا بول ــدا،    پغهر —شــهھرىگه تهۋە يې ــولى بويى ــته، بۈگــۈنكى تورغــات ئېغىــزى ي تهرەپ
  .ئا—، تۆگۈرمىتى شهرق تهرپته
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 جىلغىســىغا كېلىشــى بىلهنــال ئۇنىڭغــا باشــقىچه ھــاۋا ①»تهڭــگه تــار«
ئۇ قهشـقهرگه كېلىـپ قالغانـدەك، نېمىـدۇر ئۇنىڭغـا      . بىلىنىشكه باشلىدى
تهرەپـته يوغـان بىـر تـۈپ      ئـوڭ جىلغىدىن چىققانـدىال  . تونۇشتهكال قىالتتى

ــوغراق بارىــدى ــۇ قــانچه ئهســىرنى باشــتىن كهچــۈردىكىن، شــاخلىر  . ت ىنى ئ
ــۇ    ــا مۇش ــپ، گوي ــرىگه يېيى ــار «كهڭ دائى ــگه ت ــرىش   »تهڭ ــدورىنىڭ كى كۆرى

ئـۇ  . ئېغىزىدا قاراۋۇللۇقتا تۇرغان گىگانت ئادەمـدەك ھهيۋەتلىـك كـۆرىنهتتى   
ــداق تاۋاپگــاھىمىكىن، شــاخ   -پۇتاقلىرىغــا رەڭگــا -چارۋىچىالرنىــڭ ئاللىقان

ىك بـــۇنى كـــۆرۈپ ئـــۇ ھهســـرەتل . پـــۇرۇچالر ئېســـىۋېتىلگهنىدى -رەڭ التـــا
ۋاي، بىچارە نادان خهلقـئهي، يـالغۇز دەرەخـتىن پانـاھ تىلىگهننىـڭ      «: تىنىپ

چــۈنكى ئــۇ . دەپ پىچىرلىــدى »!دە - پايدىســىز ئىكهنلىكىنىمــۇ بىلمهيــدۇ
ــۆھبهتلهر ۋە     ــان س ــدە بولۇنغ ــدىكى ئۆي ــۇرا«قازان ــىۋەتلىك  » ش ــى مۇناس دىك

مهزمــــۇنالردىن بۇنــــداق قىلىقالرنىــــڭ ئىســــالم دىنىغــــا مۇخالىــــپ،      
  .ىكلىك قىلمىشى سانىلىدىغانلىقىنى بىلىۋالغانىدىمۇشر

ســول تهرەپتىكــى گىگانــت تــاغ بىــلهن تۇتــاش تــاش ســۇپا ئۈســتىدىكى  
ــپ      ــپ چىقى ــۇ ئېتىلى ــلىقچه س ــى تاش ــرىقتىن ئىكك ــر يې ــنه بى كىچىككى

ــۇراتتى ــر   . تــ ــزلىكته يهنه بىــ ــرچه ئىگىــ ــون مېتىــ ــتىدە ئــ ــۇنىڭ ئۈســ شــ
يالدامىسـى بولغـان بىـر    تهكشـىلىكىدە يـاقۇپبهگ زامانىنىـڭ    » پهللهمپهي«

  .قاراۋۇلخانىنىڭ خارابىسى كۆرىنهتتى
كهۋسـهردەك سـۇدىن ئۇچـۇمالپ ئىچىـپ،      -ئۇ سـۇ بويىغـا كېلىـپ ئـابى    

بوخچىســىدىكى كــۆمهچتىن ئــازراق يېۋېلىــپ، ســۇنىڭ ئېقىشــىنى بــويالپ 
قىرغىزالرنىــڭ تهرىپــى بــويىچه بــۇ ســۇ تــاكى ئاتۇشــقا . يــولىنى داۋام قىلــدى

كـۈن ئولتۇرۇشـقا باشـلىغان بولـۇپ، جىلغـا      . ل باشاليتىبارغىچه ئۇنىڭغا يو
ــڭ ھهرە      ــى تاغالرنى ــوڭ تهرەپتىك ــمهيتى، پهقهت ئ ــۇرى چۈش ــۈن ن ــگه ك ئىچى

                                            
 ىرلهردىن بېـرى ئاتۇشـنى تهمىنلهۋاتقـان   ئهسـ . تاغ دەپمۇ ئاتايـدۇ بهزىلهر تهڭگه —تهڭگهتار  ①     

تـۈۋىگىچه كېسـىلگهن بىـر تـار جىلغـا       بۇ يهردە تاغ چوققىسىدىن. سۇنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى
بـۇ تارنىـڭ   . بۇ جىلغا تۆگـۈرمىتىگه ئۆتۈدىغـان يـول بولۇپمـۇ خىـزمهت قىلىـدۇ      . بىلهن ئايرىلىدۇ

 .ئا—لىپ چىقىدۇ، شهرق تهرىپىدىكى قىيا تاشلىق قىرغاقنىڭ يېرىقىدىن سۇ ئېتى
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تــارام نــۇرالر چېچىلىــپ، جىلغىنىــڭ ھــاۋا   - چىشــلىق ئاراچلىرىــدىن تــارام
بوشــــلۇقىدىن ئۆتــــۈپ، ســــول تهرەپتىكــــى تــــاغ چوققىلىرىــــدا قىزغــــۇچ 

ــاتتى  ــىنى چاقنىت ــر . شولىس ــۇ بى ــى    ئ ــۈن قهدىمىن ــپىش ئۈچ ــالغۇ تې ەر قون
ــى ــۇپ    . ئىتتىكلهتتـ ــر تۇيۇلـ ــۇ ئېغىـ ــا ھهقىقهتهنمـ ــتىش ئۇنىڭغـ ــاالدا يېـ تـ

  .قالغانىدى
كارىدورىدىن چىققانـدىن باشـالپ جىلغـا گـاھ كېڭىيىـپ،       »تهڭگه تار«

سـاندا كىچىـك ئهگىملهرنـى ھاسـىل قىلسـىمۇ       -ئاندا. گاھ تارىيىپ باراتتى
ھـارۋا يـولى گـاھ ئـوڭ تهرەپتىكـى تـاغ       . چوڭ يۆنۈلـۈش ھامـان جهنـۇپ ئىـدى    

باغرىـدا روشـهن ئىـز قالـدۇرغان بولسـا، گاھىـدا ئـېقىن ئىچىـدىكى كهلكــۈن         
ــۇراتتى     ــۇپ تـ ــىز يوقۇلـ ــېغىللىقتا ئىزسـ ــدىغان شـ ــاالپ تۇرىـ ــر  . يـ ــۇ بىـ ئـ

پهيـدا   »تـۆگه تـاغ  «شىگىال پىشانىسى تۈۋىـدىال ھهيۋەتلىـك   ۈئهگىمىدىن ئۆت
لىكــى كىشــىگه ئهنه شــۇنداق   بــۇ چوققىنىــڭ تىكلىكــى، ئىگىز  . بولــدى

  .سۈرلۈك بىلىنهتتى. تهسىر قىالتتى
دېدى ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ چوققىنىـڭ ئاسـمان بىـلهن     —! يا پهناھ —

ــۈزۈپ،    ــرىگىچه س ــان يې ــۈپ تۇرغ ــىۋاالمدۇ    —سۆيۈش ــۈپ بېس ــۈپ چۈش ئۆرۈل
ھهر دۆڭنـــى تـــاغ دەپ ژۈرۈپتـــۇق، تــاغ دېـــگهن بۇنـــداق بولـــۇدۇكهن   !نــېمه 

  !ئهمهسما
تــاغ بىــر قاتــار پاكــار تــاغالر ۋە ئىــدىرلىقالرنىڭ ئارقىســىدا  ئهممــا تــۆگه 

بولۇپ، بۇرۇنغا تېگىـپ تۇرغانـدەك بىلىنگىنـى بىـلهن تېخـى خـوپ يىراقتـا        
ئىـــدى، شـــۇنداقال ئۇنىـــڭ چوقچايغـــان ئۈســـتى تهرىپىـــدىن باشـــقا يېـــرى  

كهچكـى قويـاش نـۇرى ئـۇنى چهكسـىز كائىنـاتتهك ھـاۋا رەڭـدە         . كۆرۈنمهيتى
ــدە،   كۆرســهتكهن بولســا،  ــارا رەڭ ــاراڭغۇ چۈشكهنســېرى ق ــدە  ... ق ــارا رەڭ ــۇم ق ت
  .كۆرۈنۈشكه باشلىدى

ئهركىــن يــۈرگهن داال . ئېغىــر يــاتقۇ بىــلهن ئــۇ بىــر كهڭلىكــكه چىقتــى 
ئــوڭ . شــامىلى يــاكى ئېزىققــان ســالقىن كۆكســىگه گۈپپىــدە ئۇرۇلــدى      

ئىــدىرالر باغرىــدا بىــر كىچىــك يېزىنىــڭ بــارلىقى دەرھــال  -تهرەپتىكــى تــاغ
ئۇ يهردىـن ئىتالرنىـڭ قاۋىشـى ئاڭلىنـاتتى، كـۆيگهن تېزەكنىـڭ       . دىبىلىن

ــارلىقىنى ئۇ  ــڭ بـ ــر مهھهللىنىـ ــۇ بىـ ــۇراتتىقدۇتىمـ ــدى  . تـ ــاغ ئهمـ ــۆگه تـ تـ
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ئېقىننىــڭ ســول تهرىپىــدە قالغــان بولــۇپ، قهۋرىــلهردەك بىلىنىۋاتقــان يېــزا 
بــۇ ھهيۋەتلىــك چوققــا . بىــلهن ئىككــى قىرغاقتــا روبىــرو قارىشــىپ تــۇراتتى

ــم  ــۆك ئاس ــى   ك ــك بىلىنهتت ــا ھهيۋەتلى ــۇۋا ئهمم ــهتهىدە غ ــدىن . ان س ئۇنىڭ
قانـــداقتۇر ئهجـــدەرھا يـــاكى چـــۆچهكلهردە تهســـۋىرلىنىدىغان بهھهيـــۋەت      

 -شــىۋىر، غــاۋۇر -مهخلــۇقالر چىقىــپ كېلىدىغانــدەك، ئاللىقانــداق شــىۋىر 
ــى  ــوۋۇرالر كېلهتتـ ــدا    . غـ ــك ھالـ ــالمىغۇدەك تىـ ــمۇ قونـ ــدى تهرەپ قۇشـ ئالـ

ــېقىن   ــاكى ئ ــۈۋىگىچه چۈشــهتتىچوققىســىدىن ت كهينــى تهرىپــى بولســا  . ت
تهدىرىجــى پهســلهپ، دولقۇنســىمان ســوزۇلۇپ قــاراڭغۇلۇق قوينىــدا غايىــپ   

ئــــۇ بېشــــىنى كۆتــــۈرۈپ ســــويالۋاتقان ئهجــــدەرھاغا يــــاكى  . بولغانىــــدى
ئالـــدى تىـــك ۋە چـــوڭ، تهدىرىجـــى     —رەســـىمدىكى پـــويېز شـــهكلىگه   

ــگه   ــنچىكلهپ كهتكهن ــاغ تېخــى خ . ئوخشــايتى —ئى ــا ت ــا  ئهمم ــى يىراقت ېل
  ...ئىدى

ئۇ ئاخىر تۆگه تاغنىـڭ روبىروسـىدىكى يېزىغـا يېتىـپ كهلـدى ۋە سـهل       
ــڭ      ــر ئۆينىـ ــراق بىـ ــبهتهن راۋىرۇسـ ــگه نىسـ ــۇ مهھهللىـ ــزراق ھهم شـ ئىگىـ

  .ئىشىكىنى ئىككىلىنىش ئىلكىدە، ئىشهنچىسىزلىك بىلهن قاقتى
ــاچتى  ــر ئايـــال ئـ ــادىتى بـــويىچه . ئىشـــىكنى بىـ كىمنـــى «قىرغىـــز ئـ

ئـۆزى كېلگـېن قونـوق،    «دەپ ئولتۇرمـاي،   »نېمه ئىشىڭىز بـار؟  ئىزدەيسىز؟
دېـــگهن ئهنـــئهنىگه كـــۆرە مىهمـــاننى ئـــۆيگه   ①»قـــۇداي بېـــرگېن قونـــوق

ــلىدى ــاراڭغۇ     . باشـ ــۆردەك قـ ــى گـ ــۆي ئىچـ ــىگه ئـ ــرگهن كىشـ ــاالدىن كىـ تـ
ــۆرۈنمهيتى  ــى، ھېچنهرســه ك ــادەم   . بىلىنهتت ــرنهچچه ئ شــۇنداق بولســىمۇ بى

  :هنبولسا كېرەك دېگهن پهرەز بىل
  .دەپ ساالم قىلىپ بوسۇغىدىن ئاتلىدى —! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم —

ــىز غىڭىلـــداش    ــاۋابهن بۇلـــۇڭ تهرەپـــتىن ھالسـ ــالىمىغا جـ ئۇنىـــڭ سـ
ئۇ ياقتا بىر بولسا سهكراتتا ياتقان قېرى ئـادەم، بىـر بولسـا ئېغىـر     . ئاڭالندى

كىشــى ياتقــان بولســا كېــرەك دەپ پهرەز   بىمــاركېســهلگه مــۇپتىال بولغــان  
سـهلدىن كېـيىن مـورا بېشـىدا سېسـىق ئىـس چىقىرىـپ يېنىـپ         . دىقىل

                                            
①

  .ئا —ئۆزى كهلگهن مىهمان، خۇدا بهرگهن مىهمان،   
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تۇرغـان جىـن چىـراق بىـر ئـاز رول ئوينىغانـدەك بولـدى ۋە شـۇ غـۇۋا يورۇقتــا          
ئــۆي . ھهقىقهتهنمــۇ بىــر قېرىــراق كىشــىنىڭ ئورۇنــدا ياتقــانلىقى كۆرۈنــدى

ئهســلىدە خېلــى ئهجىــر قىلىــپ ســېلىنغان بولســىمۇ، دەرىزىنىــڭ تــايىنى  
ــۇراق، زەي   يــوق بولغــاچمىك ىن، ھــاۋا ئالمىشــالماي، غهلىــتىال بىــر خىــل پ

ــۆي       ــۇراق ئ ــك پ ــۇرەككهپ تهركىپلى ــدىغان م ــپ بولماي ــاكى بىلى ــۇرىقى ي پ
دىغان يهر بولمىغاچقــا كۈنــدۈزىمۇ بىــر ۈئىچىنــى بىــر ئالغــان، يــورۇق چۈشــ 

نهرســـه ئىزدەشـــكه تـــوغرا كهلســـه جىـــن چىـــراق يېقىـــپ ئىزدىلىـــدىغان  
  .سلىشىپ كهتكهنىدىبولغاچقا تام ۋە تورۇسالر ئى

ــازراق پهگـــاھ قالـــدۇرۇلۇپ، ئۇزۇنىســـىغا   ئـــۇ ئۆينىـــڭ كهڭلىكىـــدىن ئـ
شـــۇندىال ئۆيـــدە . ســـېلىنغان شـــىرداقنىڭ ئۈســـتىگه كېلىـــپ ئولتـــۇردى

ھېلىقــى بۇلۇڭــدا ياتقــان كېســهل كىشــى بىــلهن مۇشــۇ ئايــالال بــارلىقىنى   
ــى    . بىلــدى ــر تهرىپ كېســهل كىشــىنىڭ يېنىغــا ســېلىنغان يوتقاننىــڭ بى
ــن     ســهل  ــۇ يهردى ــدا ش ــقا چىققان ــال ئىشــىك ئېچىش ــۇپ، ئاي ــان بول ئېچىلغ

ــى  ــانلىقى بىلىنهتت ــان    . تۇرغ ــۇن يوتق ــۆلهپ نۇرغ ــا ي ــى تامغ ــۆر تهرەپتىك  - ت
ــاردەك        ــۈك ب ــۈزۈكرەك مۈل ــقا ت ــدىن باش ــدە ئۇن ــۇ ئۆي ــان، ب ــۆرپىلهر تىزىلغ ك

  .قىلمايتى
  :مىهماننىڭ تۇرقى ھالىغا قىزىقىپ سورىدى ،ئايال

  ز؟قاياقتىن كهلدىڭى —
  .ئورۇسال تهرەپتىن —
  ئهمدى قاياققا كېتىۋاتىسىز؟، ...ھۇ —
 —دېـــدى ئـــۇ ئىپتىخـــار بىـــلهن،  —قهشـــقهگه، مهن قهشـــقهلىق،  —

  قهشقه بۇ يهدىن ئۇزاقما؟
  .مهن قهشقهگه بېرىپ باقمىسام —دېدى ئايال،  —ۋاي تاڭ،  —
  ئاتۇشچۇ؟ ئۇزاقما؟ —
  .ياق، ئهته يېتهلهيسىز —
 — ①؟!ونوقتـۇن قۇرسـاغىن سوراۋايسـىڭبوي   ق ،جوق گېپتى قىلـۋاي  —

                                            
  .ئا —، )قىرغىزچه! (يوق گهپنى قىلماي، مىهماننىڭ قورسىقىنى سورۇمامسهنهۋەي ①
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  .دېدى كېسهل خىرىلداپ تۇرۇپ
ئانـدىن مىهمانغـا قـاراپ،    . دېـدى ئايـال   —ھې، راسلې، ئۇنتـۇپمېن،   —

  .ـــ دېدى... ھهقىچان قورسىقىڭىز ئاچ، —
دېـــدى يىگىـــت  —دۇ، ۇئۇسســـۇلۇق ئىچســـهمال بولـــ، ...مۇقۇقوســـ —

هممـــا بـــۇنى راســـت دەپ ئ. شــهھهرلىكلهرگه خـــاس ياســـالما تـــۈزۈت بىــلهن  
بىلىدىغان ساھىپخان بولسـا ئۇنىـڭ دېگىنـى بـويىچه بىـر ھېجىـر قېـتىقال        

 »ئــاپال، يوقــۇالڭ تــۈزۈتنى قىلمىســام بــوپتىكهن«يىگىــت . ئېلىــپ كهلــدى
ئــۇ  —دەپ ئــويالپ ھېجىرنــى قولىغــا ئالــدى ۋە قېتىقنــى ئىچىۋېتىــپ،      

  .دەپ سورىدى —كېسهل دادىڭىز ئوخشىمامدا؟ 
دېـــدى ئايـــال چۆچـــۈپ كېتىـــپ ۋە تهشۋىشـــلىك      —تـــوۋا دەڭ،  —

  .پىچىرالپ
ھاياتتـا  . ئهممـا كـوچىالپ سـورىمىدى   . ھهيران بولـدى ئـۇ   —؟ ...!ھه —

 — 13بۇنداق ئىشالر ئـازمۇ؟ ئـۇ يېزىـدىكى ۋاقتلىرىـدا ئـۆلهرمهن بوۋايالرغـا       
سـىز بىـزچه گهپنـى     —ياشلىق قىزالرنـى بهرگهننـى كـۆپ كۆرگهنىـدى،      14

دەپ ســورىدى ئايالغــا خوشــامهتچىلىك قىلغانــدەك  —ھه؟  -بىلىدىكهنسـىز 
  .تهرزدە

ــېڭىم قىرغىــز،  — ــال كۈلۈمســىرەپ،   —ت ــدى ئاي دەپ  —دادام،  —دې
  . تولۇقالپ قويدى ئۇ

  ...ئانىڭىز؟ —
ئانــام ئاتۇشــنىڭ بىــر يېزىســىدىن، شــۇنداق تــۇرۇپ، ئانــا تىلىمنــى   —

 دېـــدى ئـــۇ ئۆكۈنۈشـــكىمۇ، ماختىنىشـــقىمۇ  —بىلمهمـــتىم بۇنچىلىـــك، 
  .ئوخشىمايدىغان ئاھاڭدا

  ئانىڭىز ئهجهپ قىغىزغا ياتلىق بوالپتىكهنا؟ —
  ...دادام چوڭ چارۋىداركهن. قنىڭ زورىۇلۇزچۇيوقس... تهقدىر، —
  ...قانداق بولۇپ، ياش تۇرۇپ... سىز —
ــڭ يوقلــ  — ــك، ئانامنى ــكهن،  ... قى،ۇيىتىملى ــۈگهپ كهت ــدۇر ت ــۇ بال ... ئ

دىن بىـر گهپ چىقتىمـۇ، بولـدى، راسـت     دادام تولىمۇ جاھىل ئادەمتى، ئاغزى
دېـدى ئـۇ    —ھېرىپ كهلدىڭىز ھهقىچان، يېتىۋېلىـڭ،  ... قىلماي قويمايتى
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ســۆزىنى ئــۈزۈپ ۋە ئۆزىنىــڭ ئورنىــدىن چــوڭ بىــر قهدەم ئــارىلىق قالــدۇرۇپ، 
ئـۆي بىـر ئېغىـز، بۇنـدىن باشـقا مىهمـان       . مىهمانغا تۆشهك سـېلىپ بهردى 

ئۆيدە كـۆنگهن ئهنـئهنىلهردە بىـر ئۆيـدە      ئهسلى ئاق. ئۈچۈن يهرمۇ يوق ئىدى
ــۆي ئىگىســى خــاتىرىجهم     ــارىالش يېــتىش غهلىــته تۇيۇلمــاي كهلگهچــكه ئ ئ
ئورنىغا بېرىپ ياتتى، ئهمما مىهمـان بىـر ئـاز ئوڭايسـىزلىنىپ، قۇرۇنۇپقىنـا      

  .يوتقاننىڭ ئۈستىگىال سوزۇلدى
ئۇ كۆڭۈلسىز سۆھبهتتىن قاچقان يـاكى كېسـهل ئېرىـدىن قورققانـدەك     

  .ۋەتتىۈزال داستىخاننى يىغىشتۇرۇپ، جىن چىراقنى ئۆچۈرتې
قـول  . مىهمان يىگىت ھېرىپ كهلگهن بولسىمۇ زادىـال ئۇخلىيالمىـدى  

ئۇزاتسىال يهتكۈدەك يهردە ياش بىر ئايـال ياتقـاچمىكىن، نـازۇك ئۇھسـىنىش     
ــۇنى   ــۇ تهشــــۋىقاتتهك ئــ ــلىرى خــــۇددى قۇتراتقــ ۋە يېنىــــك نهپهس تاۋۇشــ

ئـــۇ خېلـــى . شـــقا باشـــلىدىۇتۇىســـتهكلهرنى ئويغئېلىشتۇرۇشـــقا، تهلـــۋە ئ
. پ ئـــۆزىنى باســـتىۈنـــۈئـــۆزىگه نهســـىههت قىلـــدى، كۈچ -ئـــۇزۇنغىچه ئـــۆز

ــالق مىزانلىرىنــى ئېســىگه       ــڭ بــۇيرۇقلىرى، دوزاق ئــازابى، ئهخ ئېتىقادنى
ــدى   ــۆزىنى ئهيپلى ــپ ئ ــول    . ئېلى ــۆزىنى گ ــارقىلىق ئ ــلىمىلهر ئ ــقا ئهس باش

ــدى  ــقا ئۇرۇنــــ ــ . قىلىشــــ ــڭ كاللىســــ ــا ئۇنىــــ ــېمىگه ئهممــــ ى ھېچنــــ
ئىشلىمهيدىغاندەك، پهقهت بىرال چـاقىرىق، بىـرال ئهكـس سـادا بىـلهن بهنـد       

ــدى ــوي ي«. ئى ــاي     ! ئوئ ــر يهرگه ج ــقا بى ــادەمگه باش ــات ئ ــكهن، ي ــازىمۇ خهق ت
  ...دەپ ئويالپ، ساھىپخاننى ئهيپلىدى »...سېلىپ بهرمهي، تازىمۇ

. اتتىئــاخىرى ئــۇ يوتقانــدىن قــولىنى چىقىرىــپ ئــۇ تهرەپــكه ئاســتا ئــۇز 
دېـگهن   »قولـۇم يهتمىگهنـدىكىن بولـدى قىـالي    «ئـۇ  . ئهمما قولى يهتمىـدى 

بىـراق بۇمـۇ ۋەسۋەسـىلهر ھۇجۇمىغـا     . ئۆزىنى گول قىلـدى  -باھانه بىلهن ئۆز
ئهمدى ئۇ كۆرپىنىـڭ ئهڭ لېـۋىگه سـۈرۈلۈپ ياتقانـدىن     . بىردەمال دال بولدى

ئهممـا  ! هگـدى قـولى يۇمشـاق بىـر نهرسـىگه ت    . كېيىن قولىنى قايتا ئۇزاتتى
ــدى   ــان ئى ــاقتىكى يوتق ــۇ ي ــۇ ش ــاي بهردى . ب ــۆزىگه ھ ــۇ يهنه ئ ــڭ . ئ كۆڭلىنى

ئـــــــاللىقهيىرىگه قوغلىـــــــۋېتىلگهن ئهخـــــــالق ۋە ئادىمىگهرچىلىـــــــك  
ــكه      ــۆزىنى چهكلهش ــارقىلىق ئ ــۇ ئ ــقا ھهم ش ــزدەپ تېپىش ــوتچىلىرىنى ئى س

ــان  . ئۇرۇنـــدى ــايۋانى ئىســـتهكلهرنىڭ قۇترىغـ بىـــراق، ئۇنىـــڭ ئالـــدىنى ھـ
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پهقهت قولـۇمنى  «ئۇ ئهمدى ئهخـالق ئهلچىلىرىنـى   . ۋالدىۇتوسساقچىلىرى 
دە،  -دەپ ئالدىـدى  »تهگدۈرۈپ باقسامال بولـدى، ئۇنـدىن نېرىغـا ئـۆتمهيمهن    

 - قـولى ئىختىيارسـىز ھالـدا يوتقـاننى مىجىقـالپ تـۇتتى      . يهنه قول سـۇندى 
بــۇ ھهركهتنــى شــۇنچىلىك ئاســتا    . دە، ئــۆزى تهرەپــكه تارتىشــقا باشــلىدى   

ــدىكى، ــىغا    قىلــــ ــتىن قېشــــ ــا ئويغىتىۋەتمهســــ ــان بولســــ ئۇخالۋاتقــــ
قـولى ئىسسـىق   : بـۇ ئىشـى ئۈنـۈم بهردى   . ئهكىلىۋېلىشىمۇ مۈمكىن ئىـدى 

تېخىمــۇ ئۇلغايتىۋېتىــدىغان ھــارارەتكه  نــى »شــهيتان ۋەسۋەسىســى«تهنــگه، 
ــگه، قۇتراتقۇلــ  ــگه تهگــدى  ۇئىــگه تهن ــۇ ! قى تېخىمــۇ كۈچلــۈك بولغــان تهن ب

. ۈرەتلىك شـهيتاننىڭ قۇتراتقـۇ ئهلهڭگىسـىدى   بۇ ئايال س. ئايالنىڭ قولىدى
ئـــۇ ئـــاخىرقى قېـــتىم ئـــۆزىنى چهكلهشـــكه بىـــر باھـــانه ئايـــال تهرەپـــتىن  

ــكهن    —كېلىشــىنى  ــانهت چهك ــدىن ئاھ ــىنى، ئان ــاتتىق سىلكىۋېتىلىش ق
ئهممــا ئــۇ ھېچقانــداق . ھالــدا رايــى قايتىــپ ئــۇخالپ قېلىشــنى ئىســتىدى 

بولســا شــۇڭا قارشــىلىق   ئــۇ ئــۇخالپ قالغــان   ! قارشــىلىققا ئۇچرىمىــدى 
چوڭقـــۇر  -قىلمىغانـــدىمۇ يـــا؟ يـــاق، ئايالنىـــڭ پۇشۇلداشـــلىرى، چوڭقـــۇر 

تىنىشــلىرى ئۇنىڭمــۇ بىــر خىــل قۇتراتقۇلۇققــا تهســلىم بولــۇش گىرداۋىــدا 
تۇرغانلىقىنى، بۇنداق بىر ھـالهتته ئۇخلىيالىشـى مـۈمكىن ئهمهسـلىكىنى     

ــۇراتتى  ــدۈرۈپ ت ــا   . بىلىن ــدى يوقق ــلىنىش ئۈمى ــدىن ســىلكىپ تاش چىققان
ــتهكلىرىنىڭ      ــۆتتى ۋە ئىسـ ــا ئـ ــاكىم ئورۇنغـ ــۇق ھـ ــهيتان تولـ ــيىن شـ كېـ

شـىنى تامــا قىلىشـقا، شــۇ تامـا بىــلهن قارشىسـىدىكى ھارارەتلىــك     ۇقاندۇرۇل
دۇنيــادىكى . ئـۇ مهسـتخۇش بولـۇپ كهتكهنىـدى    . قـولنى سىالشـقا باشـلىدى   

ــۇتتى   ــنى ئۇنـ ــمه ئىشـ ــۆڭلى    . ھهمـ ــۇچى كـ ــپ قىلغـ ــۈكنى تهرغىـ ئېزگۈلـ
قابـــاھهتنى تهرغىـــپ قىلغـــۇچى تهرەپ غهلىـــبه  . ه ئۇچرىـــدىمهغلـــۇبىيهتك

ــدى ــۈپهيلى     . قىل ــاھى ت ــۇ گۇن ــىمۇ، مۇش ــۈپ چۈشس ــمان ئۆرۈل ــۇ ئاس ــۇڭا ئ ش
ــارە  ــرى پ ــايتى   - تهنلى ــهنت قىلم ــدىردىمۇ پىس ــان تهق ــارە بولغ ــگه . پ ھهممى

  .تهييارلىنىپ قويغانىدى
بهخــتىگه يارىشــا ئايــال قولىنىــڭ تارتىلىشــىغا ئهگىشــىپ بارغانســېرى 

ئهمــدى ئۇنىــڭ بهدىنىنــى سىالشــقىمۇ    . نىڭغــا يېقىنداشــقا باشــلىدى  ئۇ
بىراق ئۇ بۇنىڭغا قانائهت قىلىدىغان چېگرىـدىن ئۆتـۈپ كهتـكهن    . يېتهتتى
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شۇڭا ئهسهبىيلىك بىلهن كۈچىنىپ ئـۇنى تېخىمـۇ يـېقىن تارتىشـقا     . ئىدى
ئهممـا  . ئايالنىڭ كۆڭلىدىمۇ نۇرغۇن كۆرەشلهر بولغانـدۇر بهلكىـم  . باشلىدى

ھهم نورمـــــال فىزىئولوگىيىلىـــــك ئىســـــتهكنىڭ ئېزىقتۇرىشـــــىنى  ئـــــۇ
  ...كېسىل تهسلىم بولدى -يېڭهلمهي، ئۈزۈل

ھاردۇقى چىققاندەك جىمىـپ قېلىشـقاندىن كېـيىن بىرىنچـى بولـۇپ      
  :ئايال ئۇنىڭ قۇلىقىغا پىچىرلىدى

  ئېتىڭىز نېمه؟ —
  سىلىنىڭچۇ؟. تتۇسۇنمهمه —
  .ئايجامال —
  ...دەكمۇ يا؟ كۈندۈز بولغان بولساجاماللىرى راستىنال ئاي —
  ئهتىالم كېتهمسىز؟. ئانچىال ئهمهس، ئۆزەمگه چۇشلۇق —
  .مايدۇ ـ دەميولۇچى دېگهن خهقنىڭ ئۆيىدە سهۋەپسىزال تۇرا. ھهئه —
  سهھهردىال ماڭامسىز؟ —
ئــۇ شــهنى ئالغــان    —يــول ماڭىــدىغان ئــادەمگه ســهھه ياخشــى،      —

نلىقىنى نامايــان قىلغــۇچى ئاھــاڭ  نوچىــدەك تهلهپپــۇزدا، ئهرلىــك ھۆكــۈمرا 
  .بىلهن سۆزلهيتى

— ...  
  بۇ يهنىڭ ئىسمى نېمه؟ —
  .كۆكتام —

ئۇنىـڭ ئوتلـۇق   . ئـازاپ بىـلهن ئېغىـر تىنـدى     يئايال قانـداقتۇر ئىچكىـ  
ــدى   ــدەك ئىـــ ــايه قىلىۋاتقانـــ ــىزلىكنى ھىكـــ ــلىرى بهختســـ . ئىهتىراســـ
، مۇھهممهتتۇرســۇن ئۇنىــڭ بهختســىزلىكىنى چۈشۈنۈشــنىمۇ خاھلىمــايتى  

ــا كهلمهيتــى    ــهللى ئېيتىشــمۇ يادىغ ــدى خــاتىرىجهم ئۇيقۇغــا    . تهس ئــۇ ئهم
  .كهتتى
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قۇرئاننىڭ چۈشۈرىلىشى قىرائهت قىلىش ئۈچۈنال ئهمهس، 
  .بهلكى ياخشى ئهخالقنى بهرپا قىلىش ئۈچۈندۇر

  »گۈلىستان«شهيخ سهئىدى،  —
  

توپلىشــىۋالغان ئۆســتهڭ بويىــدىكى قازىخانــا ئالدىــدا نۇرغــۇن كىشــىلهر 
ــدى   ــادەم بارى ــۇن ئ ــدىمۇ نۇرغ ــۇپ، ھويلى ــۇۋاھچىالر، دەۋاگهرلهر ۋە  . بول ــۇالر گ ئ

ــدى   ــابىنالر ئى ــارچى تاماش ــزىقىش    . بىك ــدۇر قى ــىدا نېمىگى ــائهت ئارىس جام
  .كهيپىياتى ھۆكۈم سۈرەتتى

  ...ئابدىقادىر دامولالم ـ زە، خۇدا ئۆزى ئهۋەتكهن ئادەمكهن ـ دە —
كــا بولــۇپ قاســامال بــۇ  اشــىم بولمىســىمۇ ببهك ئادىــل، مېنىــڭ ئى —

يهگه كېلىــپ دامولالمنىــڭ داۋا ســورىغىنىنى كــۆرىمهن، ھــاردۇقۇم چىقىــپ 
، پـۇلى بـا دەپ يـان    امايـد مپ قالامۇتىههملهردىن قوق. پ قالىمهقاغاندەك بوال

  ...، خۇدا ھهققىاباسمايد
خۇدا خاھلىسا ھېلى كۆرىسىله، ئۇ ئادەم داۋا ھهققـى، موھـۇر ھهققـى     —

  .ا، سۆزلىرىدىن دىلىڭ ئېرىپ كېتىدامايدمىنىمۇ ساژدېگهنلهگه كۆز قى
مهنمۇ ئاڭلىغان، ئۇ يهنه ھاممام ئالدىدا كۈلـدە ياتىـدىغان يېـتىمهك     —

يهگه  ژدىۋانىلهنىـــڭ ھهممىســـىنى كېيىنـــدۈرۈپ، يېـــتىمال ئـــۆيى دەپ بىـــ
  .يىغىپتۇمىش، يهنه تېخى ئوقۇتۇدىكهن

ــدا  — ــى قانــ ــوق يېتىملهنــ ــۇلى يــ ــىز  ئوقۇ غپــ ــدۇ؟ ئىگىســ تىدىغانــ
  !...ئىش ـ ته ژيېتىمالنىڭ ئوقۇشى دېگهن تازىمۇ ئاڭالپ باقمىغان بى

ۋەز ئېيتقىنىنـــــى ئاڭلىســـــاڭ ئاجايىـــــپ، ھېچقانـــــداق مـــــولال   —
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  ...ادېمهيدىغان، دەپباقمىغان، بىزمۇ ئاڭالپ باقمىغان گهپلهنى قىلىد
  !ئاينا، قازاخۇنۇم كهلدى —

ســــاالم بېرىشــــلهر، . پ كهتتــــىجامــــائهت تهرتىپســــىز پادىــــدەك تهۋرە
خوشـــامهت ئـــارىالش ئېيتىلغـــان تهكهللـــۇپ ســـۆزلىرى، كۇسۇلدىشىشـــالر  

كوچىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان دىۋانىلهرنىــڭ . ئومــۇمىي شــاۋقۇنغا ئايالنــدى
مۇڭلــۇق قوشــاقلىرى، ســېتىقچىالرنىڭ چوقــانلىرى بىردەملىــك كۆمۈلــۈپ 

ــدى ــ  . قالـ ــيىن سـ ــدىن كېـ ــۈپ كهتكهنـ ــازاخۇنۇم ئۆتـ ــولال قـ ىرتتىكىلهر دامـ
بىردەملىــك . بىرىنــى قىستاشــقا باشــلىدى -ئىچكىــرىگه بويۇندۇشــۇپ بىــر

  .تۆپىدىن ئاياقالردىكى قاغجىراق يهرنىڭ توپىسى چېڭىپ كهتتى -ئۆرە
يـــاردەمچى قـــازىالر ۋە . ئابـــدىقادىر دامـــولال ئورنىغـــا بېرىـــپ ئولتـــۇردى

  .مىرزىالرمۇ ئورۇن ئېلىشتى
ــاتىالرچه مۇاليىملىــق بىــل  ــاراپ چىقىــپ،  دامــولال ئ هن كــۆپچىلىككه ق

  :كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
بىـــرلهپ  - جامـــائهت، دەۋا بىـــلهن كهلگهنـــلهر، گـــۇۋاھچىالر بىـــر     —

سۆزلىســــۇن، باشــــقىالر بــــۇ يهردە تىقىلىشــــىپ تۇرغانــــدىن كــــۆرە، ئــــۆز 
تىـــــرىكچىلىكىڭالر ئۈچـــــۈن ھهركهت قىلســـــاڭالر تېخىمـــــۇ خهيرلىـــــك 

بهنــدىنىڭ «): يىزىبىلالھئهســتا(بولماسـمىدى؟ چــۈنكى قۇرئـانى كهرىمــدە   
تهرتىپســىزلىك . دېــيىلگهن »تىرىشــچانلىقىغا يارىشــا نهســىۋە بــاردۇر

  .ياخشى ئهمهس، ئىشقا تهسىر يهتكۈزىدۇ، ـــ دېدى
چـوڭ نهپهس ئېلىشـمۇ ئـاڭالنغۇدەك    . پۈتۈن ئهتراپ جىم بولۇپ كهتتـى 

. جىمجىتلىق ھاسىل بولدى، ئهممـا ھـېچكىم بـۇ يهردىـن كېـتهي دېمىـدى      
ــ ــۇ يهرگه    ئۇالرنىـ ــۇالرنى شـ ــى ئـ ــۈك قىزىقىشـ ــان كۈچلـ ــا بولغـ ڭ داموللىغـ

  .كۈچلۈك تارتىپ تۇراتتى
دەۋاگهردىــن بىــرى پهريــات كۆتۈرىۋىــدى، يهنه بىــرى ئــۇنى   —!... دات —

  :ۋەتتىۈتۈرت
  !ھارامدىن بوغان! نېرى ئۆت! مهن بالدۇ كهگهن —
  .ئۈچىنچى بىرىمۇ تاالشقا قوشۇلدى —! نېمه دەيدۇ ما سهرالىق —
ــۈك -هپخ — ــمۇ  ! ش ــات ئهمهس ــۇلمانالر، ئۇي ــولال   —؟ !مۇس ــدى دام دې
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ــلهن   ــق بى ــال شــۇنداق مۇاليىملى ــازى يهنى ــداق ســېهرى  . ق ئۇنىــڭ ئاللىقان
ــۈردى،     ــلىگه كهلتـ ــى ئهسـ ــاڭى جىمجىتلىقنـ ــگه ئاھـ ــۈچكه ئىـ ئهگهر  —كـ

بىرىڭالرغــــا يــــول بهرمهي كــــۈننى كهچ  -ســــىلهرگه قويــــۇپ بهرســــه بىــــر
ــىلهر، قېرىن  ــكه يارايسـ ــلىرىمقىلىۋېتىشـ ــى . داشـ ــېمه پايدىسـ ــڭ نـ ؟ !بۇنىـ

ــر  ــاق، بى ــراق بولس ــۇپ،    -ئهدەپلىك ــدە بول ــادەملهرچه مۇئامىلى ــزگه ئ بىرىمى
ــنى      ــدى؟ ئىش ــان بوالرمى ــززەت قىلىشســاق يام ــول قويۇشســاق، ئى ــارا ي ئۆزئ

  چوڭالردىن باشلىساق قانداق دەيسىلهر؟
ئهمـــدى ھـــېچكىم ئـــاۋال سۆزلهشـــكه پېتىنالمـــاي بىـــر ھـــازا ســـۈكۈت 

ــتى ــدىن    پ. قىلىش ــپ قىلغان ــكه تهكلى ــوۋاينى سۆزلهش ــر ب ــولال بى هقهت دام
  ...كېيىنال ئۇ تهسلىكته گهپ باشلىدى

بىــرلهپ ســورالدى، گــۇۋاھچىالردىن گۇۋاھلىــق ئېلىنىــپ،   - دەۋاالر بىــر
ــه  ــكه   —خۇالسـ ــلىكلىرىگه خهت پۈتۈلۈشـ ــقا، تېگىشـ ــۈن چىقىرىلىشـ يهكـ
  .باشلىدى

ــدىغانالرمۇ   ــا كۆرىـ ــپ، تاماشـ ــر  دەۋاگهرلهر ئازىيىـ ــان بىـ ــاالڭالپ قالغـ شـ
ئېغىـر لۆمشـۈپ،    -مهھهلدە كىشىلهر تـوپى يارىالنغـان ئهجـدەرھادەك ئېغىـر    

ئۇنىـڭ  . چايقىلىش بىلهن، سىرتتىن توپنى يېرىـپ بىـرى كىرىـپ كهلـدى    
باش ـ كـۆزى قـان، تـۇرقى ئۆمسـه بولـۇپ، تېـز ـ تېـز نهپهس ئېلىـپ، قاينـاپ            

  :سۆزلىگهچ كېلهتتى
بوسـا بـوغىنىنى كـۆدۈم،    ! مهن بى بىلهي يوق، -جاھاندا ئادالهت بامۇ —

ــى     مبو ــۇۋۇپ، قېنىن ــانىنى چ ــدىغاننىڭ ق ــۇز قوپى ــدىن توڭگ ــۇ گورى ــا ئ مىس
  !دامولال بولماي دوتهي بولسىمۇ جېنىمنى تىكتىم! ئىچمهيدىغان بوسام

ھهمــمه يهدە قازاننىــڭ قــۇلىقى ! ھېلــى كۆرىســهن، ھېلــى كۆرىســهن —
ۇمقۇشـــالنىڭ ھېچـــيهدە ســـهندەك ش! مهن ســـاڭا دەپ قويـــاي! ، جىمـــاتـــۆت

دەپ سۆزلهپ كېلهتتى ئارقىـدىن بىـر ياشـانغان ئـادەم،      —، ئۆتمهيداگېپىڭ 
مهن كىم، سهن كىـم؟ مهن بىـلهن دەۋالىشـىمهن دېگىنىـڭ چۆچـۈرىنى       —

  !...ھۇ ئۆزىنى بىلمهيدىغان!... خام سانىغانلىقىڭ
ــوراققا     —! بهس، بهس — ــۇزۇپ سـ ــى بـ ــولال جىمجىتلىقنـ ــدى دامـ دېـ

  .گهن يېڭى كهلگۈچىلهرنى ئاگاھالندۇرۇپ، بېسىق ئاۋازداتهسىر يهتكۈز
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ــۆمهپتىكهنمهن،      — ــدىقىنى كـ ــڭ مۇنـ ــولال دېگهننىـ ــا، مـ ــا، دەيمىنـ يـ
مېڭىســىنىڭ قېتىقىــدا ئۆتۈكــۈمنى  ! ئىنســاپ دېگهننــى بىلمهيــدىكهنغۇ؟ 

  !...، ھۇ ئاناڭنىامايلىمىسام چىقمايد
پلىكــراق ئاچچىقلىرىغــا ھــاي بهرســىله، ئىــنىم، ئهدە! ئهدەپ! ئهدەپ —

ئـاچچىق دېـگهن شـهيتان،    . دۇۈبولۇپ، ئالدىرىمايراق سۆزلىسهكمۇ بىرگه ئۆت
ــۈرۈش      ــۇنى ئۆلت ــاچ ئهمهس، ئ ــگهن قۇچق ــادەم دې ــۈك، ئ ــاي بهرگۈل ــا ھ ئۇنىڭغ

ــانمۇ؟  ــۇنداق ئاسـ ــۈز   —شـ ــان يـ ــا بويالغـ ــڭ قانغـ ــولال ئۇنىـ ــۆزىگه  - دامـ كـ
 -ئـــاۋال ئىچكىـــرى كىرســـىله، يـــۈز —ئېچىـــنىش بىـــلهن قـــاراپ تـــۇرۇپ، 

ۋالســـىال، بــــالىالر يـــارىنى تېڭىــــپ قويســـۇن، ئانــــدىن    ۇزلىرىنى يۇيكـــۆ 
دېــدى مۇاليىملىــق بىــلهن ۋە  —ئهھــۋاللىرىنى ئــاڭالپ باقــايلى، بوالمــدۇ؟ 

  .شۇ يهردە بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرغان خىزمهتچىلهرگه ئىشارە قىلدى
ئۇنى ئىچكىرىسـىگه ئهكىرىـپ قـانلىرىنى تـازىالپ، يارىسـىنى تېڭىـپ       

  .رمۇ تۈگهپ قالغانىدىچه، دەۋاگهرلهۇچىقق
  :دامولال ئۇنىڭغا قاراپ

دەپ گهپ  —... دۇۇخــوش، ئهمــدى ســىلى بىــلهن سۆزلهشســهك بولــ   —
  :باشلىۋىدى، ئۇنىڭ رەقىبى بولغان ياشانغان ئادەم گهپنى بۆلدى

ئابدالنىڭ گېپىنى ئـاڭالپ ئـاۋارە بـوالمال، تهقسـىر، مهنـدىنال       غبۇندا —
  .ىق كىبرى بىلهندېدى بىر خىل خوجايىنل —! سورىسىال

دېـدى دامـولال ئۇنىـڭ كـۆرەڭلىكىنى يهرگه ئـۇرۇپ،       —! شۈك -خهپ —
ــىر،      — ــدۇ، تهقس ــز يېتى ــكىمۇ ۋاقتىمى ــلهن سۆزلىشىش ــىلى بى يهنه  —س

  خوش، ئاتلىرى نېمىكىن، يىگىت؟ —يىگىتكه قاراپ داۋام قىلدى، 
  .ئېتىم مهمهتتۇسۇن —
ھــۋال بولــدى؟ مۇھهممهتتۇرســۇناخۇن، ئهمــدى سۆزلىســىله، نــېمه ئه  —

ئهيپكـــــار بوۋاينىـــــڭ سهۋرســـــىزلىك بىـــــلهن ئېغىـــــز قازىئـــــاخۇنۇم  —
  .ئۆمهللهشلىرىگه پىسهنت قىلماي، دەۋاگهرگه رىغبهت بهردى

ئـالته ژىـل چهتـته سهرسـان بولـۇپ ژۈرۈپ، قازانـدا        -مهن ئهسلى بهش —
ىم، شـۇڭىزە ھهمـمه مـوللىنى تاتارنىـڭ موللىسـىدەك      تئـازراق ئوقـۇپ قاغـان   

دېـدى ئـۇ دۇدۇقـالپ،     —دۇ دەپ قالدىممۇ، بىلمىـدىم،  ۇق بولكۆڭلى يۇمشا
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پــاز بىلىــم ئــاالي دەپــتىكهنمهن،  - موللىنىــڭ خىزمىتىنــى قىلغــاچ ئــاز —
نـېمه   ژئېغىـز بىـ   ژيىل ئىشلىدىم، ئىلىپنى تايـاق دەپ بىـ   ژنهدىكىنى، بى

ــدۇ، بىــۈئۈگــ ــېمه ئۈگ ژتهي دېمهي ــۈن مهن دېمىســهم خهقنىــڭ ھويلىســىدا  ۈن
ــالچىلىقىنى قى ــاممۇ     غ ــش قىس ــۆتىرە ئى ــهممۇ، ك ــا ئىشلىس ــچه مهدىك لغى

ئـۇ  —! راۋىرۇس ئىككى ئهركهكنىـڭ ئىشـىنى قىلغـۇچىلىكىم بـا ئهمهسـما     
ــدى   ــهل ئالدىرىـ ــاراپ سـ ــا قـ ــهتكه   . داموللىغـ ــېخىچه مهخسـ ــۇ تـ ــۈنكى ئـ چـ

يېقىنالشــماي، كېرەكســىز ســۆزلهرنى قىلىــپ ئولتۇرغىنىــدىن دامــوللىنى  
هش قېقىـپ كېتىـپ قاالمـدىكىن    زېرىكىپ قاالمدىكىن، تهنبىـه بېرىـپ، پ  

دېــگهن تهشــۋىش بىــلهن ھودۇقــۇپ، گهپنىــڭ پوسكاللىســىنى تاپالمــاي،       
. تېخىمـــۇ مۇناسىۋەتســـىز ســـۆزلهرنى بىلجىـــرالپ بوغۇلـــۇپ كهتمهكتىـــدى 

ــهندەكلهرنىڭ      ــا س ــولال ئۇنىڭغ ــار م ــوھىم ســهۋەبى ئهيپك ــۇ م ــڭ تېخىم بۇنى
شــۇنداق  ھېچــيهردە گېپــى ئاقمايــدۇ، دەپ ئىشــهنچ بىــلهن بىلــدۈرگهچكه     

  .بولۇپ چىقىش ئىهتىمالى ئۇنى ئۈمىدسىزلهندۈرمهكتىدى
ھودۇقمىسىال، ئىـنىم، ئالدىرىمىسـىال، نـېمه بولسـىمۇ ئـاڭاليمهن،       —

گه »مومـا تـۈۋى  «دېدى قازى دامولال ئۇنىڭ چهتنهپ كهتكهن سـۆزلىرىنى   —
خـوش، شـۇنداق قىلىـپ، ئىلىـم ئـېلىش       —كهلتۈرىشىگه يـاردەم قىلىـپ،   

ــار، موللىغــا ئىشــلىدىله، بىــراق، بىــر يىلغىچىمــۇ بىــر خهت    نىيهتلىــرى ب
  ئۈگىتهي دېمىدى، ئاندىنچۇ؟

. مۇھهممهتتۇرســۇن ئهمــدى خېلــى دېدىللىشــىپ قالغانــدەك بولــدى     
كۆز ئالدىدىكى بۇ قـازاخۇنۇم ھهمـمه ئـادەم    . كاللىسىمۇ روشهنلىشىپ قالدى

دىقادىر تهرىپىنى قىلىـدىغان، ئۆزىمـۇ قازانـدىن تارتىـپ يـادالپ كهلـگهن ئابـ       
  ؟!دامولال بولمىغىيدى

شـهيتىنىم دېـدىكى، بـۇ يهدە ئىلىـم ئـالىمهن       ژئاندىن، ئانـدىن، بىـ   —
ۈرۈۋېرىسـه؟  ژگېلىڭغـا ئىشـلهپ    ژدېگىنىڭ سۇغا چىالشـتى، قاچـانغىچه بىـ   

ــ  ــا بى ــن    ژموللىغ ــى دېگى ــا گهپن ــپ ب ــى تېپى ــۈنى ئېپىن ــى  -ك دە، بهگىنىن
ئىزدەمســهن، يــا   ئېلىــپ خــوش دېگىــن، ئانــدىن ئابــدىقادىر دامــوللىنى     

گه  »توقـام مهدرىسـى  «بوممىسا قۇتلۇق ھاجىم دېـگهن ئـادەمنى تاپامسـهن،    
ئىشـقىلىپ، بـۇ يهدە ئـۆمرۈڭنى    . بارامسهن، ئىشقىلىپ بىلگىنىڭنـى قىـل  
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مۇھهممهتتۇرســــۇن بىــــردەم تىنىۋېلىــــپ،  —! زايــــا قىلىشــــىڭنى قــــوي
ئهيپكـار  ئهتراپتىكىلهرگه ۋە سهۋرسىزلىك بىلهن قـوللىرىنى ئىشـقىالۋاتقان   

ــدى  ــاراپ قوي ــاراپ داۋام قىلــدى  -موللىغــا ق ــكه ق ــدى تهرەپ ــۇ  (دە، ئال ئهممــا ئ
ــۆرمهت     ــل ھـ ــر خىـ ــقىدۇر بىـ ــدى، نېمىشـ ــۆزلىرىگه قارىيالمىـ ــڭ كـ قازىنىـ
ــداق      ــدا بۇنـ ــيىقىش ئۇنىڭـ ــىغان ھېـ ــا ئوخشـ ــاكى قورقۇنۇچقـ ــى يـ ھىسسـ

شـۇڭا ئـۇ دامـولال تهرەپـكه قارىغانـدەك      . جۈرئهتنى قۇرۇتىۋەتكهنـدەك قىالتتـى  
قـــاراپ ... لســـىمۇ، ئۇنىـــڭ يارىشـــىملىق ســـاقىلىغا، گـــاھ سهللىســـىگهقى

كــۈنى ئۆيــدە يــالغۇز  ئولتــۇرۇپ  ژمــولال بىــ ،شــۇنىڭ بىــلهن —، )ســۆزلهيتى
ــاپ كۆ ــ رۈكىت ــانىكهن، بى ــ   ژۋاتق ــلهپ، بى ــاي دەم ــنهك چ ــلهن   ژچهي ــاال بى پىي

ــۆت ــدىم هك ــدىن بىــ . گهچ قېشــىغا چى ــاراپ    ژچاي ــۇپ تهڭلىســهم ق ــاال قۇي پىي
ۋەمىســۇن، ئــۇ بــى ئهۋلىيــا ۈيــدا، توختــا، قورققانغــا قــوش كۆرۈنقويــايمۇ دېمه

دە،  -بوممىغانــــدىكىن، دەيــــدىغىنمنى دەي، دەپ ئــــۆزەمگه مهدەت بهدىــــم
ــاۋازىم پىچىلىغانـــدەك  . دېـــدىم »!موللىكـــا« ھودۇقـــۇپ كهتكىنىمـــدىن ئـ

ــدى   ــاراي دېمىـ ــولالم قـ ــانمۇ، مـ ــى را. چىققـ ــىگېلىمنـ ــپ، ژقى س بـ ىۋېتىـ
بهك ئۆمســه چىققــانمۇ، ئــۇ بېشــىنى ئىتتىــك   ئــاۋازىم. دېــدىم »!تهقســىر«

  .كۆتهدى
  .دېدى —ھه، نېمه گهپ؟ نېمه بېزىرىپ تۇرىسه؟  —
  ...مهن دەيمهن، ئهمدى، كهتسهممىكىن دەپ... مهن ئهمدى، —
مـــولالم گېپىمنـــى چۈشـــهنمىگهندەك پهرۋايـــى پهلهك  —كېتىـــۋە،  —

  .ھالدا شۇنداق دېدى ـ دە، يهنه ئۆز ئىشىغا بېرىلدى
ئهمدى كېتىپ باشـقا بـى ئىـش قىسـاممىكىن دېگهنـتىم،      ... مهن،  —

بـۇ گېپىمنــى يهنه چۈشـهنگىلى ئۇنىمــاي، ھويلىغـا چىقىــپ، باشـقا بــى      —
ــايدۇ دەپ قا    ــوراۋاتقان ئوخش ــهت س ــقا رۇخس ــش قىلىش ــگهن  مئى ــۇن دې مىس

ياخشــى بوســۇن، يامــان بوســۇن بــى ژىــل  —م، ۇدۇنىيهتــته ئالــدىراپ تولۇقلــ
ــتىمهن، ئ ــى قىپـ ــقا  خىزمهتلىرىنـ ــڭ باشـ ــپ تىرىكچىلىكنىـ ــدى كېتىـ همـ

  ...يوللىرىنى ئىزدەپ باقساممىكى، شۇڭا
ــدى،   —! نـــېمه؟ — ــهنگهندەك قىلـ ــۇ ئهمـــدىال گېپىمنـــى چۈشـ  —ئـ

  !كېتىمهن دەمسهن؟ بىزنىڭ ئۆيدىنما؟
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  ...سىلىنىڭ ئۆيدىن... ئه،...ھه —
  ؟!قوسۇقۇڭ تويۇپتۇ ـ دە —
سـاق، ئـۆزەم    ئهسلىدىمۇ ئـاچ قېلىـپ كهممىگهنـتىم، تـۆت ئهزايىـم      —

ســىلىنىڭ خىزمهتلىرىنــى قىلغــاچ، . يــاش تــۇرۇپ ئــاچ قاســاممۇ ســهت تــۇرا 
  ...ئازراق ئىلىم ئاالمهنمىكىن دەپتىكهنمهن

  ھه، ئهمدى نېمه قوسۇقۇڭنى ئهستى؟ —
ھازىرغىچه ئېلىپنى تاياق دېگهنلىرىنى ئـاڭالپ باقمىـدىم، بۇنـداق     —

ســىلىنى ئــاۋارە   ... ق، ھه، يــا ...غانــدەك قىلىــمه،  ۇدۇكېتىۋەســهم ئــاۋارە بول 
  ...ماي دەيمهنمقى

باغلىغــان ئىــت «. ، بوالپتــا، كهتكىــڭ كهگهن بولســا كېتىــۋە...ھىــم —
ــدۇ ــالتۇن   »ئوۋغــا يارىماي ، دەپ ســېنى زوالپ ئېلىــپ قــاالمتىم، ســهن ماڭــا ئ

ئــــۇ يهنه ئــــۆز ئىشــــىغا  —چىچىــــپ بېرەمتىــــڭ، بىلگىنىڭنــــى قىــــل، 
ىڭ بىـلهن، بۇنىـڭ مـولالم    شـۇن . ىرىشىپ، مېنى ئۇنتۇغىسـى بـا، قارىسـام   چ

ن بىــژ نــېمه ئوخشــايدۇ، دەپ ئېتــى بــوغىنى بىــلهن، ئىنســاپنى بىلمهيــدىغا
مىغاندىكىن نېمانچه خۇدۇكسـىرەپ، تاتىنىـپ كېـتىمهن،    مزدا بوبۇنىڭغا قه
  :دېدىم ـ دە

ــلىدىم    — ــل ئىش ــژ ژى ــىال، مهن مهيهدە بى ــا قايلىس ــژ تهقســىر، ماڭ ، بى
بىـژ ژىـل   . ، بېجىـرىم بـى ئه كىشـى   نېمىال بوممىسۇن، مهن بى ئـادەم  !ژىل

  ئىشلهپ چاپىنىمنى دوالمغا سېلىپ چىكهتسهم سىلىگه ياخشى بوالما؟
 —پ، ەدېـدى ئـۇ چۆچـۈپ بېشـىنى كۆتـۈر      —؟ !نېمه دەيدۇ بـۇ ! ئوھ —
ــۇن ئاتىـــپ   ەكۆتـــۈر ــا خۇجـ ــا بوممىسـ ــه؟ يـ ــامتىم ئهمىسـ پ ئاچىقىـــپ قويـ

  قويامتىم؟ ئېلىشىڭ بادەك گهپ قىلىسهنغۇ؟
يېــرىم  -كــۈن ژ؟ نىمكــا ئىشــلىگهن ئــادەممۇ بىــ!ەكئېلىشــىڭ بــاد —

تهڭگه بولمىسىمۇ بىـرە يامـاق ئېلىـپ ماڭىـدۇ،      ژكۈنلۈك ئىش ھهققىگه بى
  !بىژ ژىل ئىشلىدىم مهن، تهقسىر، بىژ ژىل

مهن سېنى مهدىكا بازىرىدىن سودىلىشـىپ ئهكىلىـپ، ئهمـدىزە،    ! ئ  —
ــتىمهن  ــرىمه ؟ !دە -ئىــــش ھهققىڭنــــى بهمهۋېتىپــ ــۇل بېــ ــچه پــ دەپ  نهچــ

ئـــۆزەڭ كهلـــدىڭ، ئېشـــىمنى يېـــدىڭ، سۆزلهشـــكهنتۇق، دەپپـــاقه، قېنـــى؟ 
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يوتقىنىمنى توڭرىلىرىڭ بىلهن مهينهت قىلىپ ياتتىـڭ، ئهمـدە كېـتىمهن    
  دەيسه، يهنه نېمه گهپ؟ نېمه دېسهم بولىتى؟ كهتسهڭ كېتىۋە دېمهي؟

بولغـان گهپ شـۇ، شـۇنىڭ     —دېدى مۇھهممهتتۇرسـۇن،   —مانا شۇ،  —
ىشىپ قالدۇق، ئاغزىمىز بۇزۇلدى، بىژ كهمـدە ئىككـى ئـوغلى    بىلهن غىجىر

ــۆز     ــېمه س ــېمه گهپ، ن ــپ، ن ــپ قېلى ــتىگه چىرى ــڭ ئۈس ــالم  ،غهۋغانى دېمهي
باكاغــا ئىشــلهپ ئايىغىــدا ئىــش ھهققىــم بــۇ  . كاللىپــاي ئــۇرۇپال كهتمهســما

  !بولدى، مانا
ــ    — دەپ چاخچــاق قىلــدى   —، ائىــش ھهققىلىرىنــى ئوبــدان بېرىپت

  .بىرى
جىــــس توڭگــــۇز، مۇشــــۇنداق خۇمســــىالنىڭ چىشـــــىنى     ۋاي نى —

بــۇنى دېــگهن   — !ســېنىڭ موللىقىــڭ ! مــاللىمىش، ۋۇ ...تۆكۈپالۋەتســه،
ــادەمگه ھهمــمه كىشــى خهۋپســىرىگهندەك، خــۇددى قــان ئىــچ   هر قاراســاقال ئ

ــدەك ئهيمىنىــپ  ــا قارىغان ــاراپ قويۇشــتى  جالالتق ــڭ . ق ــدىراق بىرىنى : ئارقى
تېخىمــۇ ئىهتىيــاتلىق پىچىــرالش   دېــگهن ســوئالىغا يهنه بىــرى  »كىمــۇ؟«

ــلهن ــپ «: بىـ ــۆكهمه‹ئارىـ ــۇ  ›كـ ــگهن شـ ــاۋاپ بهردى »دېـ ــورۇندا . دەپ جـ سـ
بـۇ   ،جىتلىـق جـارى بولۇۋاتقاچقـا   -داموللىنىڭ نوپۇزىدىن پهيدا بولغان جىـم 

ــدى   ــمه ئاڭلىـ ــالرنى ھهمـ ــپ   . پىچىرالشـ ــاردا ئارىـ ــۇ قاتـ ــۆكهمه«شـ ــۇ »كـ مـ
كىــم بىــلهن   ! ۈمهھه، مهن كــۆكهمه، ھهقنــى دەپ كۆكــۈر   —ئاڭلىغاچقــا، 

ــى؟   ــۇپتىمهن، قېنــ ــاھهق ئۇرۇشــ ــۆزىنى  —نــ ــتىن ئــ ــاۋاپ بېرىشــ دەپ جــ
  .تۇتالمىدى

 —... شۇنى دەيمهن، ھهققىمگه بېشىمنى يېرىـپ بهدىمـۇ دەيـمهن،    —
  .، سۆھبهتنىڭ ئاخىرىنى ئۇالپدېدى داۋاگهر سهل ئېچىلىپ

كۆڭـــۈللىرىگه كىرىـــپ   —دېـــدى قازىئـــاخۇنۇم،   —ھه، شـــۇمۇ؟  —
ازراق ئىلىـــم بهرگهن بولســـا، ھهقمـــۇ تهلهپ قىلمـــايتىم چىقســـام، ئهگهر ئـــ

  دەيدىكهنال، شۇنداقمۇ؟
ــالھ — ــتىم! بىلـ ــۇنداغ قىلىـ ــدان  . شـ ــۇ ئوبـ ــايتىم، تېخىمـ ھهق ئالمـ

  .ئىشلهپ بېرىتىم
دېـدى دامـولال ۋە ئـۆز ئـۆزىگه      —مانا ياخشى نىـيهت، ئۇلـۇغ نىـيهت،     —
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شــۇنداق كاشــكى، ھهمــمه ياشــلىرىمىز مۇ —دەۋاتقانــدەك قوشــۇپ قويــدى، 
  ...روھتا بولغان بولسا

ــوالمچىنى     — ــۇ سـ ــاتتى، ئـ ــم قـ ــدى، جهھلىـ ــتىم بۇزۇلـ ــدى نىيىـ ئهمـ
  !ئۆلتۈرىۋەتمهي قويمايمهن

ــهمىمىي   —ئهدەپ، ئهدەپ، ! بهس — دېــــدى دامــــولالم يىگىتنــــى ســ
ئهيپلهپ، ئهمما ئۇنىڭ جۈرئىتىنى سۇندۇرماسـلىق ئۈچـۈن ئۈسـتىلهپ زەربه    

ــ    ــاۋزۇنى بۇرى ــۆرمهي، م ــوپ ك ــنى خ ــالىس   —ۋەتتى، بېرىش ــىلىگه خ مهن س
شـــــۇنداق دەپ قويـــــاي، ســـــىلىنى ئۇنچىلىـــــك جاســـــارىتى يـــــوق دەپ 

ــگه     ــرەر ئىــ ــدەك بىــ ــىلى ئۆزلىرىــ ــا ســ ــهممۇ، ئهممــ  -جهزملهشتۈرەلمىســ
ۋېتىشــلىرى مــۈمكىن، ۈچاقىســىزنى ئهرزىمىــگهن بىــر ئىــش ئۈچــۈن ئۆلتۈر 

ــۈرئهتلىرى      ــكه جـ ــۇنى ئۆلتۈرۈشـ ــقا گهپ، ئـ ــگهن باشـ ــايىن دېـ ــا خوجـ ئهممـ
بىـــز ھهممىمىزنىــــڭ قېنىـــدا مۇشـــۇنداق بىــــر    . ىرى ناتـــايىن بولۇشـــل 

ــۇرۇنغان  ــدىلىك يوش ــدە   . ئاالھى ــىتى كهلگهن ــۇنى پۇرس ــقا دېســىله، ب نېمىش
چۈشهندۈرۈپ قويارمهن، ھازىر ئـۆز ئىشـىمىزغا كېلهيلـى، ئهيپكـار كهلـدىمۇ؟      
ــدۇ،      ــه بولماي ــايدۇ، كهلمىس ــگهن ئوخش ــۇللىرى كهلمى ــىرنىڭ ئوغ ھه، تهقس

. شـــىمىز لىلـــال بولىشــى ئۈچـــۈن ئۇالرمـــۇ كهلســـۇن دەۋاغــا كېســـىم قىلى 
  .دېدى —ئۆيلىرى قهيهردە تهقسىر؟ بالىالرنى چاقىرىپ كهلسۇن، 

ئـــۇ . بـــۇ ســـوئالغا مۇھهممهتتۇرســـۇن جـــاۋاپ بېرىشـــكه ئالدىرىـــدى     
قــازى . موللىنىــڭ ئــۆيىنى، دەرۋازىســىنىڭ بهلگىلىــرىگىچه ئېيتىــپ بهردى 

ــولال خىزمهتكـــارالردىن بىرىنـــى جاۋاپكارن   ىـــڭ بـــالىلىرىنى باشـــالپ   دامـ
ئۇالر كهلگىچه بولغـان ئـارىلىقتىكى سـۈكۈت دەۋاگهرنـى     . كېلىشكه ئهۋەتتى

قورۇندۇرماســلىقى ئۈچــۈن دامــولال ئۇنىــڭ بىــلهن چوڭقــۇرراق ھاللىشىشــقا  
  .باشلىدى

ئهجهبا، سىلى جاھـان تۇتقىـدەك ياشـقا كهلگهنـدە ئىلىـم ئالمـاقنى        —
  ئويالپ قاپلىغۇ، ئىنىم؟

موللىنىڭ ئۆيىدە بىژنهچچه زامان تـۇدۇم، ئـۇ كىشـى     ژبىمهن قازاندا  —
پـاز   -ئـۇ مېنـى ئـاز   . ىتدېگهن مهجمۇئهنى چىقىرىدىغانالدىن بىرسى» شۇرا«

ــان،  ــۇرا«ئوقۇتق ــالىغ »ش ــلهپ ئوقۇي ــى ئهپ ــان ۇن ــۇپ قاغ ــيىن . ىمتدەك بول كې
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كهســهم، . ئانــامنى كۆگــۈم كېلىــپ، قهشــقهنى ســېغىنىپ قايتىــپ كهلــدىم
ســېغىنغان . پ كېتىپتــۇاللىقاچــان رەھمهتلىــك بــوالكۆگــۈم كهگهن ئانــام ئ

يېنىــپ كېلىشــىمگه ســهۋەپ    . قهشــقىرىمنىڭ ئهھۋالىمــۇ تــايىنلىقكهن  
ــژ ئىـــش، مهن   ــان يهنه بىـ ــۇرا«بولغـ ــگهن  »شـ ــولال دېـ ــدىقادىر دامـ ــن ئابـ دىـ

ــۆر  ــانلىرىنى كـ ــىنىڭ يازغـ ــانتپ قاەكىشـ ــدە  . ىمغـ ــلهيدىغان ئۆيـ مهن ئىشـ
ى، ئۇالمــۇ ھېلىقــى قهشــقهلىك ھهمىشــه بىــژ تــوپ مــولال ســۆھبهتته بــولىتت

شــۇنىڭ بىــلهن، ئۆزەمنىــڭ ماكانىمــدا  . موللىنىــڭ تهرىپىنــى قىلىشــاتتى 
شــۇنداق ئــالىملىرىمىز تۇســا، نېمىشــقا شــۇالدىن تهلىــم ئالمــاي، سهرســان  

ــدىم    ــمهن، دېـ ــهرىدە ژۈرىـ ــىنىڭ شـ ــۇپ، كىشـ ــايتتىم -بولـ ــراق، . دە، قـ بىـ
اغامنىـڭ ئۆيىـدە   ت. تىرىكچىلىكنىڭ غېمـى ئارزۇيۇمغـا ئارىلىشـىپ كهلـدى    

چــوڭ ئــادەم بولۇپمــۇ تهيياتــاپلىق  - چــوپ. ۋەگىم كهلمىــدىۇداۋاملىــق تــۇر
ــدانراق موللىغــا   ! ته -قىلســام ســهت ــرە ئوب ــدىرىتىپ بى ــامنى ئال شــۇڭا تاغ

ھهم . ۋالـدىم ۇتونۇشتۇرۇپ قـوي، خىزمىتىنـى قىلغـاچ تهلىـم ئـاالي، دەپ تۇر     
ۇنىــڭ ماڭــا تېپىــپ ئهممــا ئ. قوســىقىمنى باقــاي، ھهم تهلىــم ئــاالي، دېــدىم

بىلىـنمهس ئىمـا قىلـدى،     - ئۇ ئهيپكارغا بىلىنهر —بهرگهن موللىسى مانا، 
  .ئايىغى ياخشى چۈشمىدى —

دا ئىسـمى زىكـرى قىلىنغـان دامـوللىنى     »شۇرا«نېمىشقا ھېلىقى  —
  .دېدى دامولال كۈلۈمسىرەپ —ئىزدەپ باقمىال؟ 

ــلىر   ــڭ پىچىرالشــ ــدى ئهتراپتىكىلهرنىــ ــۇن ئهمــ ىدىن مۇھهممهتتۇرســ
ــهل   ــى سـ ــڭ كىملىكىنـ ــان ئادەمنىـ ــدا تۇرغـ ــپ   -ئالدىـ ــاس قىلىـ پهل قىيـ

ئهممـا ئـۆزىنى ئوڭايسـىزلىقتىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن بىلـمهس       . قالغانىدى
  .بولۇپ تۇرۇپ سۆھبهتنى داۋام قىلدى

تاغامـدىن  «نهدىن بىلهي، كېلىپال تاغامنىڭ ئۆيىدە تـۇدۇم، لـېكىن    —
ــى  ــا ياخشـ ــۇڭ    »تاغـ ــما، شـ ــا ئهمهسـ ــگهن گهپ بـ ــۇر دېـ ــۇ يهدە تـ ۋەگىلى ۇا ئـ

ــۇن بىس   چبوممىغا ــال بولمىس ــدىم، كىم ــال ئالدىرى ــا بهك ــق ــدە س ىنىڭ ئۆيى
ــام، ھهم تهلىــم ئاســام، كېيىــنچه ئابــدىقادىر داموللىغــا يولۇقــۇپ،       پاناالنس

ــڭ تهلىمىــگه اليىقــراق بــوال    ــام ئانــدىن بىــژ نــېمه قىــالمهن،     ئۇنى پ قاس
ــتىمهن ــت . دەپ ــاڭغىچه ھاي ــ   -ئ ــل ئ ــژ ژى ــال بى ــت دېگىچى ــىھۇي . ۆتهپ كهتت
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ۋاتقىنىـدىنمۇ خهۋەسـىز ئـۆتهۋەگهن    ئىشنىڭ تولىلىقىدىن جاھاندا نېمه بوال
  .گهپ

ــېمىكهن  — ــمهق ن ــازا ئهخ ــۇنىمۇ    -ت ــم، ش ــى كى ــقهنىڭ قازىس دە، قهش
  بىلمهمدا؟

شۇنى دەيـمهن، ئابـدىقادىر دامـولال دېسـه پۈتـۈن جاھـان بىلىـدىغان         —
  .تۇسا

شـــۇ موللىنىـــڭ  بـــۇ بىچـــارە راســـتىنال قهپهزدىكـــى قۇشـــتهك ئا     —
ئهتـراپتىكىلهر   —دە،  - ھويلىسىدىن چىقامماي، كـۈننى ئۆتكـۈزۈپ ژۈرۈپتـۇ   

  .شىۋىرلىشاتتى
مۇھهممهتتۇرســۇن شــۇندىال قازاخۇنۇمنىــڭ دەل ئــۆزى ئىخــالس بــاغالپ  

ئــۇ بــۇ پهرىشــته ســۈپهت  . كهلــگهن دامــولال ئىكهنلىكىنــى رەســمىي بىلــدى 
ــىغا، جا    ــالي دەپ تۇرىش ــا يىقى ــىنىڭ ئاياقلىرىغ ــالىلىرى  كىش ــڭ ب ۋاپكارنى

  .ئېلىپ كېلىنىپ، يهنه بىر دەم تهرتىپسىزلىك باشالندى
ــاالمۇئهلهيكۇم،  — ــاالم   —ئهسسـ ــاۋال سـ ــولال ئـ ــدىقادىر دامـ ــدى ئابـ دېـ

ھهربىرلىرىنـــى ئــــاۋارە قىلىشـــقا تــــوغرا كهلـــدى، ئهيــــپكه     —قىلىـــپ،  
بۇيرۇشـــــمىغايال، بىـــــراق، دەۋا ئىككىلىرىگىمـــــۇ ئاالقىـــــدار بولغاچقـــــا  

شــۇنداق ئهمهســمۇ، . نىـڭ شــۇنداق قىلمــاي ئىالجــى بولمىــدى كهمىنىلىرى
ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىـدا ئۇالرنىـڭ دادىسـىغا، جاۋاپكارغـا خىتـاپ       —دامولالم؟ 

  .قىلدى
جاۋاپكـار شـۇنداق دېگىنـى     —... ھېچقىسى يوق، ھېچقىسى يـوق،  —

بىــلهن، كــۆزلىرى چــاچراپ چىقىــپ كهتكــۈدەك بىــر خىــل تهرزدە چاقنــاپ،    
ئــۇالر ئهسـلىدىال بىـر بىرىنـى بىلىشــهتتى،    . لماي تـۇراتتى غهزىپىنـى يوشـۇرا  

ــا    ــېلىش موللىغـ ــدئهت چـ ــۇ بىـ ــاتلىرى بـ ــڭ تهرغىبـ ــدىقادىر داموللىنىـ ئابـ
ئــۇ خېلىــدىن بېــرى ئابــدىقادىر داموللىغــا ئۆچمهنلىــك ســاقالپ . ياقمــايتى

ئهمــدى . كېلىۋاتقــان مۇتىئهسســىپلهر گورۇھىــدىكى موللىالرنىــڭ بىرىــدى 
دېگهنـدەك بۈگـۈنكى ئهپسـىز     »هر تـار يولـدا ئۇچراشـتى   رەقىـپل «ئۇالر خۇددى 

قــــازاخۇنۇم ئۇنىــــڭ ئــــۆزىگه . ســــورۇندا روبىــــرو بولــــۇپ قېلىشــــماقتىدى
دۈشــمهنلىك پوزىتسىيىســىدە ئىكهنلىكىنــى بۇرۇنــدىن بىلگهچــكه، ئۇنىــڭ 
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بــــــۇ يهردە مهۋجۇتلىقىغــــــا ئــــــانچه دىقــــــقهت قىلمىغانــــــدەك، ھه دەپ 
نى دىققهتـكه ئالماسـلىق بىـلهن،    مۇھهممهتتۇرسۇن بىلهن پاراڭلىشـىپ، ئـۇ  

ــدىكى  . تاكتىكىســى ئىشــلهتكهنىدى »پىســخىك يېمىــرىش«ســوراق ئالدى
  .ئهمدى ئۇنىڭغا قاراپ گهپ باشلىدى

ىــــل ژمۇھهممهتتۇرســــۇناخۇننىڭ دېيىشــــىچه ئۆيلىرىــــدە بىــــر     —
  ئىشلهپتۇ، بۇ راستمۇ، تهقسىر؟

  ...راست —
  يتتىمۇ؟ئۇ ئهمدى چىقىپ كهتمهكچىكهن، بۇنى ئۆزلىرىگه ئې —
  .ھه، ئېيتتى —
  ىل ئىشلىگىنى ئۈچۈن قانچىلىك ھهق بهردىله؟ژبىر  —
بـــۇ ئـــۆزى كهلــدى، خىزمهتلىرىنـــى قىلمـــاقچى دېـــدى، مهن  ... بــۇ  —

مىـــدىم، يـــا سودىلىشـــىپ مهدىكـــار بازىرىـــدىن ئېلىـــپ      مچىلـــالپ كه
ئهمـــدى ئـــۆزى كهتمهكچـــى بولـــدى، يهنه بۇنىڭغىمـــۇ مـــاقۇل . مىـــدىممكه

  !ـ دە »ن يارىيار، ئۆزى كهتكهن يارىيارئۆزى كهلگه«بولدۇم، 
دۇ، دەپ ۇدېمهك، سىلى ئـۆزى كهلگهنـدىكىن ھهق بهرمىسـهممۇ بولـ     —

  قارايدىكهنال ـ دە؟
تاغىســــى بــــۇنى ھهق تهلهپ قىلمايــــدۇ، دېگهنــــدەك ... ئهمىســــه، —

  ...قىلىۋىدى
  مۇھهممهتتۇرسۇناخۇن، بۇ نېمه گهپ؟ —
نـېمه ئـۈگهتكهن بوسـا ھهق     ژمهن بايا دېدىمغۇ، ئهگهر ماڭا ئازراق بىـ  —

زە، ئېلىپنى تاياق دەپ بىـر ئېغىـز دېـگهن بولسـا      -ئهمما. تهلهپ قىلمايتىم
  ...، ئۆزى دەپ باقسۇن، ئايناكىمنىڭ دەردى

ئابــدۇلال دامــولال، بىــز ئاۋامنىــڭ نهزىرىــدە كــۆپنى بىلىــدىغانالرمىز،  —
  ئاۋامغا شۇنداق ئۈلگه بوالمدۇق؟

قــوپتى،  - پانــالىق بهدىــم، يېتىــپ ئــۇ مېنىڭكىــدە يېــدى، ئىچتــى، —
  ؟!دىكهن ـ دەۇبول »ۋاپاغا جاپا بارمۇ؟ ئىزدىسه تېپىالر«ئهمدى ـ زە، 

تهبىئىيكى، ئۇ يېمىكىنى ئۆيىـدە يهپ كېلىـپ ئىشـلهپ بهرمهيـدۇ،      —
پۈتۈنســۈرۈك بىــر ئهركىشــى ئــاران ئۆزىنىــڭ گېلىغــا چۇشــلۇق ئىشــلهمدۇ؟  
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ئۇنىـڭ ئىنكاسـىنى كۈتـۈپ سـهل      ئابدىقادىر دامولال —... ئويالپ كۆرسىله،
ــدىن كېــيىن،   ــچىنىڭ ئىــش ھهققــى      —تۇرغان ــهھىه ھهدىســلهردە ئىش س

ماستىن بېرىلىشى بۇيرۇلغـان ئهمهسـمۇ، تهقسـىر؟    ۇئۇنىڭ ماڭالي تهرى قۇر
بۇ سـىلىنىڭ ئىلمىلىـرى داخىلىـدىكى گهپ ئهمهسـمۇ؟ سـهئىدى شـۇنداق       

ــۈنال «: دېـــگهن ئهمهس،  قۇرئاننىـــڭ چۈشۈرۈلىشـــى قىـــرائهت قىلىـــش ئۈچـ
ئـويالپ كۆرسـىله، بىـز    . »بهلكى ياخشـى ئهخالقنـى بهرپـا قىلىـش ئۈچۈنـدۇر     

  قۇرئاننى نېمىشقا ئوقۇدۇق؟ قىرائهت قىلىش ئۈچۈنلىما؟
ــا — ــى  —! ئهجهپ كهلتۈدىيــ ــىپال كهتتــ ــراپتىكىلهر شىۋىرلىشــ . ئهتــ

ــپ      ــلىرى ئېلىــ ــداق قىساســ ــۇددى ئاللىقانــ ــدىن خــ ــڭ چىرايىــ ئۇالرنىــ
  .ە قىالتتىبېرىلگهندەك تهبهسسۇم جىلۋ

ئابدىقاردىر دامولال دەۋاگهر بىلهن ئهيپكـار ئارىسـىدا بولغـان جىـدەلنىمۇ     
موللىنىــڭ ئىككــى ئــوغلىنى يولســىزلىق بىــلهن ئــادەم  . تهســبىت ئهتتــى

ئــۇالر بـارلىق ئهيپنــى بوينىغـا ئېلىشــتىن   . ئۇرغانلىقىغـا ئىقــرار قىلـدۇردى  
ىســـىدە ئهمـــدى مۇھهممهتتۇرســـۇننىڭ ھهققـــى مهسىل. بـــاش تارتالمىـــدى

  :توختۇلۇپ، ئهيپكار موللىغا قاراپ
  .دەپ سورىدى —گهپ قىلسىال، قانداق قىلساق ئادىل بوالر؟  —
مهن بهمهيـــمهن دېمىـــدىم، تېخـــى نـــېمه گهپلىكىنـــى ئاڭقىرىـــپ   —

ئهيپكار خهلقى ئـالهم ئالدىـدا كـاژلىق     —... پ كهتكهنتىهتىل س مبوغىچىال
تىقىلىـق سـۆز ھۇجۇمىـدىن    بىلهن تىرەجهپ تۇرغانسېرى قازاخۇنۇمنىڭ مهن

ــۇزى چۈشــ  ــڭ  ۈدۈمىجىقــى چىقىــپ، نوپ غانلىقىنى، كىشــىلىك پهزىلىتىنى
قــــــانچىلىكلىكىال ئهمهس، بىلىمىنىڭمــــــۇ قانچىلىــــــك ئىكهنلىكــــــى 

ــدى  ــكارىلىنىدىغانلىقىنى پهملىـ ــق   . ئاشـ ــىمۇ موللىلىـ ــازراق بولسـ ــۇ ئـ ئـ
دېــــگهن تونۇشــــنى پهيــــدا  »چــــاال مــــوللىكهن«ھــــۆرمىتىنى ســــاقالش، 

ئۈچـــۈن، ھۆكـــۈملهرگه رازى بولـــۇپ، تېـــزرەك بـــۇ ســـورۇندىن  قىلماســـلىق 
  .قۇتۇلۇشنى اليىق كۆردى

بوپتــــۇ، ســــىلى دېــــگهن ئۇقۇمۇشــــلۇق دامــــولال، خۇدامــــۇ ئهپــــۇ   —
دە،  -غـان نـادان بـالىنى كهچۈرسـىله    ۇدۇغـۇ؟ ئوقۇم ۇقىلغۇچىالرنى دوست تۇت

ئۇنىڭغـــا بىـــر يىللىـــق ھهققىنـــى بېرىـــپ، رەھـــمهت ئېيتىـــپ ئۇزىتىـــپ 
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  ۇنداق تۈگهشسهك بوالرمۇ؟قويسىال، ش
شــهرىئهت قازىســىنىڭ ھــۆكمى ۋاجىــپ، بويۇنتــاۋلىق قىلمــايمهن،    —

  ...مهنمۇ شۇ
ئابــدىقادىر دامــولال مىرزىالرغــا بــازاردا مهدىكارالرنىــڭ كۈنلــۈك ئىــش       

ــگه    ــۇل ئىكهنلىكى ــانچه پ ــى ق ــى    ھهقق ــش ھهققىن ــق ئى ــر يىللى ــا بى قارىت
پۈتۈشـــكه ئهمىـــر ئهقىلـــگه مۇۋاپىـــق شـــهكىلدە ھېســـاپ قىلىشـــقا، خهت  

تاتىرىـــپ، قولتـــۇقىنى بىـــر ھـــازا  - ئابـــدۇلال دامـــولال قىزىرىـــپ. قىلـــدى
ــاردى   ــى چىق ــتكىلهپ، تهســلىكته ھهميېنىن ــۇ . تى ــرىش(ب ــولال  ) بې ــر دام بى

غـــان ئىـــش بولغاچقـــا بۇنىڭغـــا چىـــدىماقمۇ، ۇدۇئۈچـــۈن كهمـــدىن كهم بول
  .كۆنمهكمۇ ئاسان ئهمهسىدى

ئابـــــدىقادىر دامـــــولال  دەۋا خۇالســــىلىنىپ بولۇنغانـــــدىن كېــــيىن،  
جاۋاپكارنىــڭ دەســلهپ بــۇ ســورۇنغا كىرىــۋاتقىچه دېــگهن گهپلىــرىگه جــاۋاپ  

چــۈنكى ئۇنىــڭ ئادىــل تهبىئىتىــدە بۇنــداق  . بېرىــپ قويۇشــنى ئۇنتۇمىــدى
  :گهپلهرگه سۈكۈت قىلىش پىرىنسىپسىزلىق بوالتتى

ســهندەك «تهقســىر، ســىلى بىــر ئهھلــى ئىلمــى ئــادەم تــۇرۇپ، بايــا    —
ھېچـيهردە گېپىـڭ ئۆتمهيـدۇ، ھهمـمه يهردە قازاننىـڭ قـۇلىقى        شۇمقۇشنىڭ

دېگهنـدەك گهپلهرنـى قىلغـانتىله، يېڭىلىشـمىغان بولسـام، مـاڭىمۇ        »تۆرت
بۇنــداق ئابــدالالرنىڭ گېپىنــى ئــاڭالپ ئــاۋارە بولمــاي، مهنــدىنال «خىتــابهن، 
  دېگهندەكمۇ قىلدىال، خاتا ئۇقۇۋالمىغاندىمهن؟ »سورىسىال

  ...چىدىمكى،دېمهك... يا... —
ئىســالم، ئىنســانالر ئارىســىدا . ئــادالهت دېمهكتــۇر، تهقســىر ،ئىســالم —

تهڭســـىزلىكنى يـــوق قىلمـــاق ئۈچـــۈن، ئـــادالهت بهرپـــا قىلمـــاق ئۈچـــۈن  
ئىســالم ئىنســانالر ئارىســىدىكى دەرىــجه پهرقىنــى     . چۈشــۈرۈلگهن دىنــدۇر 

ــدۇ ــۇ ھهقــ  ! ئېتىــراپ قىلماي ته رەســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇئهلهيهى ۋەســهللهم ب
ــدىلىمۇ؟    ــاتىرىلىرىگه ئال ــگهن، خ ــېمه دې ــانالر «ن ــارابهرلىكته(ئىنس ــر ) ب بى

ــايدۇ  ــلىرىغا ئوخش ــڭ چىش ــا  . »تاغاقنى ــك مىزانلىرىغ ــالم يهنه بارابهرلى ئىس
ــدۇكى،    ــارقىلىق تهكىتلهيـــ ــالالر ئـــ ــۇنداق مىســـ ــاقنى شـــ ئهمهل قىلمـــ

شۈبهىســىزكى، ئــالالھ ســىلهرنى ئامــانهتلهرنى ئېگىســىگه قايتۇرۇشــقا،      «
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. ①»...ر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغانـدا ئادىـل ھۆكـۈم قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ     كىشىله
خۇدالىـق ئۈچـۈن گۇۋاھلىـق بېرىشـته، ئۆزۈڭالرنىـڭ يـاكى       ! ئـى مـۆمىنلهر  «

) گۇۋاھلىـق بېرىشـكه  (ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زېيىنىغـا   -ئاتا
ــقا تىرىشـــىڭالر،       ــا قىلىشـ ــدىردىمۇ، ئـــادالهتنى بهرپـ ــگهن تهقـ ــوغرا كهلـ تـ

يــاكى ) ئۇنىڭغــا رىئــايه قىلماســتىن(بــاي بولســا ) ۇۋاھلىــق بېرىلگــۈچىگ(
ــر بولســـا   ــتى  (پېقىـ ھامـــان ئادىـــل گـــۇۋاھ   ) نئۇنىڭغـــا ئىـــچ ئاغرىتماسـ

ھهتتــا بىــزگه بۇيرۇلغــان ئـادىللىق شــۇ دەرىجىــدىكى، ئــالالھ  . ②»...بولـۇڭالر 
ئــادىللىق بىــلهن گۇۋاھلىــق بېــرىڭالر، بىــرەر ...«: بــۇنى شــۇنداق بۇيرۇيــدۇ

ئادىـل بولماسـلىقىڭالرغا سـهۋەپ    ) ئۇالرغـا (گه بولغان ئۆچمهنلىكىڭالر قهۋم
يهنــى ئۇالرغــا ئــۆچمهن  (ئادىــل بولــۇڭالر، بــۇ ) دۈشــمىنىڭالرغا(بولمىســۇن، 

سـىلى دېـگهن    .③»...تهقۋادارلىققـا ئهڭ يېقىنـدۇر  ) تۇرۇپ ئادىل بولۇشـۇڭالر 
ڭقـۇر،  دامولال، شـهھرىمىزنىڭ بۈيـۈك ئادەملىرىـدىن بىـرى، ئىلمىلىـرى چو     

يهنه كېلىـپ،  . كهمىنىلىرىنىڭ تهپسـىرىگه ئىهتىيـاجلىرى يـوق، ئهلـۋەتته    
شـۇنداق ئهمهسـمۇ،   . ئايهتته بۇيرۇلغىنىمۇ ئـۇ قهدەر ئوچـۇق، چۈشىنىشـلىك   

  تهقسىر؟
  ...شۇنداق، شۇنداق —
. ھېلىقىــدەك ســۆزلهردىن ســاقالنماق ســىلىگه تېخىمــۇ يارىشــىدۇ   —

  .ه، مهرھهمهت قىلسىالئىشلىرى بولسا كۆپ ماالل قىلماي، ئهمىس
. پېشــىندىن ســهل بــۇرۇن ھهمــمه ئىــش تــۈگهپ، قــازى ئورنىــدىن تــۇردى

  .جامائهت ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ ھېيتگاھ تهرەپكه مېڭىشتى
ئــــۇ ئهمــــدى . مۇھهممهتتۇرســــۇن داموللىغــــا ياندىشــــىپ كېلهتتــــى

ئىــزدىگهن ئــادىمىنى تاپقــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ پېشــىگه مهھــكهم ئېســىلىش   
  .كهلگهنىدى نىيىتىگه

ئهمــــدى نــــېمه قىــــالي دەيــــال، ئىــــنىم؟ دەپ ســــورىدى دامــــولال  —

                                            
    

①
  .ـ ئايهت 58“ نىسا”سۈرە   

  .ـ ئايهت 135“ نىسا”سۈرە   ②    
  .ـ ئايهت 8“ مائىدە”سۈرە   ③    
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  .مىهرىبانلىق بىلهن
دېـدى ئـۇ    —ئهمـدى ئۆزلىرىنىـڭ شـاگىرتى بولسـاممىكىن دەيـمه،       —

  ...مىسهمئهگهر سىلىگه ماالل كه —قورۇنۇپ تۇرۇپ، 
نېمىشقا ماالل كهلگـۈدەك؟ مېنىـڭ سـىلىدەك بـالىلىرىم نۇرغـۇن،       —

  .دېدى دامولال كۈلۈمسىرەپ —ىدىكى بالىالرنى دەيمهن، يىتىمالر ئۆي
ــۇن   — ــدىغان نۇرغ ــىلىگه دەي ــڭ س ــاردەك،   -مېنى ــرىم ب ــۇن گهپلى نۇرغ

  ...ئهمما ھېچ تاپالمايمهن
  .بوپتۇ، ئويالنغاچ تۇرسىال، ناماز پېشىندىن كېيىن پاراڭلىشىمىز —

ــېمه     ــدى نـ ــىمۇ، ئهمـ ــى بولسـ ــۇنچه سۆزلهشكۈسـ ــۇن شـ مۇھهممهتتۇرسـ
ــيىش كېر ــدى   دې ــۈكۈتته ماڭ ــاي، س ــى ئاڭقىرالم ــۇالر ھېيتگــاھ  . ەكلىكىن ئ

ــاق      ــپ قوش ــزالر، راۋاپ چېلى ــۇ يهردە ۋائى ــدە، ب ــدىغا كهلگهن ــىنىڭ ئال جامهس
ــوپى      ــدىغان س ــۆكمهت ئېيتى ــپ ھ ــايايى چېلى ــۋانىلهر، س ــىدىغان دى  - قوش

  .ئىشانالر توپ ـ توپ جامائهتنى ئهتراپىغا ئوالشتۇرىۋالغانىدى
ىــڭ غالىــپ جهڭلىــرى ھهققىــدە جهڭنــامىلهرنى ۋائىــزالر ھهزرىتــى ئهلىن

. بىــــر نهچـــــچه ھهمشــــېرىكى دوس تارتىشــــىپ بېرەتتـــــى   . ســــۆزلهيتى 
تاماشـــابىنالرنىڭ ھايـــاجىنىنى باســـالماي قالغـــانلىرى ئۇالرغـــا قوشـــۇلۇپ  

ــى  ــېلىپ كېتهتتــ ــان ســ ــى   . چوقــ ــۆز يېشــ ــىرلىنىپ كــ ــرى تهســ بهزىلىــ
  .قىلىشىاتتى

ــاقلىق — ــۋىي قاششـ ــولال په —!... مهنىـ ــدى دامـ ــڭ  دېـ ــاۋازدا، ئۇنىـ س ئـ
ــازاپلىق تــۈس ئالغانىــدى  ئۇنىــڭ ئــۇھ تارتىــپ تــۇرۇپ دېــگهن بــۇ  . چىرايــى ئ

جهڭنــامىلهردىن  —گېپىنىــڭ مهنىســىنى مۇھهممهتتۇرســۇن چۈشــهنمىدى، 
تهسىرلهنگهندەك كـۆز يېشـى قىلىشـىدۇ، بىـراق ئۇالرنىـڭ تهسـىراتى ئـادەت        

ــاالس ــدىن، خـ ــامىلهر نې ! كۈچىـ ــىرلىنىش ئهمهس، جهڭنـ ــوغرا تهسـ ــى تـ مىنـ
ئــويالپ  !ســۆزلهۋاتىدۇ؟ نېمىنــى تهرغىــپ قىلىۋاتىــدۇ؟ بــۇالرنى بىلمهيــدۇ     

  !...باقايمۇ دېمهيدۇ
  

  سهن ـ سهن دۇنيا، سهن دۇنيا،
  كىمگه ۋاپا قىلدىڭسهن؟
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  مهن ـ مهن دېگهن يارەننى
  .يهر قوينىغا ئالدىڭسهن

  
ــۇ       ــل ئۈنىم ــڭ زى ــال دىۋانىنى ــالهچ ئاي ــر پ ــدە بى ــاۋقۇن ئىچى ــۇمىي ش ئوم

  :ىئىشتىلهتت
  

  پاتىمهمنىڭ كۆينهكى،
  ...يهتمىش يهردە ياماقى

 

2 
  

  كېرەكسىز، مۇستهھهپ ئىشالر ئۈچۈن جاننى پىدا قىلدۇق،
  .ۋە لېكىن ھهجگه باج ئالسا توزۇپ قاچقانىمىز باردۇر

  .خالىق ئۇيغۇرۇـــ ئابد            

  
ھهققىـدە گهپ قىلغانـدەك قىلىۋىـدىله،    » شـۇرا «بايا سـىلى قـازان،    —

ــېقىن  دېــــدى ئ — ــۇنغا ئۆزىنىــــڭ يــ ــدىقادىر دامــــولال مۇھهممهتتۇرســ ابــ
ــپ،     ــامىله قىلى ــلهن مۇئ ــۇپ بى ــۆزلهۋاتقاندەك تهكهلل ــلىرىغا س مهسلهكداش

ــاچ  ــاي لىقلىغــ ــىگه چــ ــىدا  (پىيالىســ ــڭ مىهمانخانىســ ــۇالر داموللىنىــ ئــ
ــاتتى ــۆزلهپ    —،)ئولتۇرۇشـ ــۇق سـ ــلىرىنى تولـ ــه كهچمىشـ ــاالل كهلمىسـ مـ

ــۆزە    ــدىن ئـ ــۇنىڭ ئىچىـ ــۇ شـ ــىله، مهنمـ ــىگه   بهرسـ ــر نهرسـ ــۇش بىـ مگه تونـ
 . ئېرىشىدىغاندەكال قىلىپ تۇرىمهن

ــدىن    ــۇنچىال ئىلتىپاتىــــ ــاھىپخاننىڭ شــــ ــۇن ســــ مۇھهممهتتۇرســــ
. ۋاتـاتتى ۇشـنى ئـويالپ تۇر  ۈتۈتهسىرلىنىپ، ئۇنىڭغا قانـداق خىـزمهت كۆرس  

ــال       ــاھىپخاننى خوشـــ ــاڭالش ســـ ــلهرنى ئـــ ــۇ كهچمىشـــ ــۇ بـــ ــۇڭا ئـــ شـــ
ن سـودا كـارۋىنى بىـلهن    قىلىدىغانلىغىنى بىلگهنـدىن كېـيىن، قهشـقهردى   

بىلله كهتكىنىدىن باشالپ، تاكى قهشـقهرگه قايتىـپ كهلگهنگىـچه بولغـان     
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ھهتتـا قايتىـپ كـېلىش سـهپىرىدە     . ھهممه ئىشنى تهپسىلى سـۆزلهپ بهردى 
ئــاتۇش بازىرىــدىن ئــۆتكىچه راســا يــۈزى كــۆكهرگىچه تايــاق يىگهنلىكىنىمــۇ  

ــدى ــ  . قالدۇرمى ــلهن بىل ــال بى ــدا ئايجام ــېچه  پهقهت كۆكتام ــۈزگهن ك له ئۆتك
بـۇ ئىـش ئېسـىگه كېلىشـى بىلهنـال ئولـۇغ       . ھهققىدىال ھېچـنىمه دېمىـدى  

ــنىڭ       ــر ئىش ــۇنداق بى ــىگه ئاش ــدىغان كهچمىش ــپ ئاڭالي ــادەملهر قىزىقى ئ
شـۇتاپ ئـۇ ئهشـۇ ھهيۋەتلىـك  تـۆگه      . ئارىلىشىپ قالغانلىغىدىن ئىزا تارتتى

لـۇپ ئـۆتكهن   ك كىچىـك يېزىـدا بو  ۈتاغنىڭ روبىروسـىدىكى ئونـدەك تۈتۈنلـ   
ــ ــىرەپ  ۇتۇزكورلـــ ــدەك خۇدۈكســـ ــاھىپخان بىلىـــــپ قېلىۋاتقانـــ قىنى ســـ

ــا ھــېلىال  . ساراســىمىگه چۈشــكهنىدى ــدا بولغــان ئىشــنى  «ئۇنىڭغ كۆكتام
ــهن؟ ــاق    » دېمهمس ــۆزلىرىنى ئۇي ــدەك ك ــوئال بېرىلىدىغان ــا  -دەپ س بۇياقق

 . ئېلىپ قاچاتتى
ــدى   ــوئال قويمىــ ــداق ســ ــولال ئۇنــ ــراق، دامــ ــدىكى . بىــ پهقهت قازانــ

ــدى  ت ــدار بولـ ــكىنىدىن مىننهتـ ــا ئېرىشـ ــلىرىنىڭ ئۇچۇرىغـ ــۇرا«. ونۇشـ » شـ
ــورىدى   ــىلهرنى س ــۆپ نهرس ــدىمۇ ك ــاپ   . ھهققى ــل ئالىجان ــر خى ــدا بى ئاخىرى

 :خىجىللىق بىلهن
دېـدى   —شۇنداق قىلىپ ئاتۇشقا كېلىپال تاياق يېـدىم دېسـىله،    —

ر شـۇ  ئـۇال . م بولـۇدۇ ۇرۇبىلهمال،  سـىلىنى ئۇرغـانالر مىنىـڭ يۇرتلۇقلـ     —ئۇ، 
. مكىنۈشــى مــۇكــۈنى  قايســى بىــر شــهنى ئالغانــدەك خۇشــال بولغــان بول  

ئـۆزىگه ئوخشـاش ھوقۇقسـىز، تىلـى     . چۈنكى ئۇالر جېدەلسـىز ياشـىيالمايدۇ  
ــدىن     ــۇس ھىــس قىلمىغان ــتىن نۇم ــى ئوخشــاش كىشــىلهرنى ئۇرۇش ۋە دىن

دامولالمنىــڭ  —دەپ ئــويالپ پهخىرلىنىــدۇ، » نوچىلىــق«تاشــقىرى بــۇنى 
ھېلىمــۇ ياخشــى  —لهملىــك ئېچىــنىش چۇلغــاپ ئالغانىــدى، چىرايىنــى ئه

بىلهملىكىــن ھۆكــۈمهت . ۋەتمهپتــۇ، شــۇنىڭدىمۇ ســورىغى بولمــايتىۈئۆلتۈر
دەل ئاشــۇنداق نــادان نــوچىالردىن پايــدىلىنىپ بىزنىــڭ ئارىمىزغــا ئــاداۋەت  

شۇڭالشـقا  . ئۇرۇقى چېچىش، ئىتتىپـاقىمىزنى بـۇزۇش مهقسـىدىگه يېتىـدۇ    
ــ   ــۈن مۇش ــۈمهت ئۈچ ــىز    ھۆك ــاكى ئاڭس ــاڭلىق ي ــى ئ ــۇھىم ۋەزىپىن ۇنداق م

ھهقلىـق يۇسـۇندا   . يوسۇندا ئورۇنداپ بېرىۋاتقان قاپاق نوچىالرغا سـوت يـوق  
 !يتااليمىزكى، ئۇالر ھۆكۈمهت بېقىۋاتقان اللما ئىتالرېئ
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دامولالمنىـڭ  . مۇھهممهتتۇرسۇن نىمىشـقىدۇر خىجىـل بولـۇپ قالـدى    
ــيى   ــى دېـ ــاق يىگهنلىكىنـ ــدىن تايـ ــىنى   يۇرتلۇقلىرىـ ــۇ كىشـ ــلهن ئـ ش بىـ

ــدى    ــايمان قىل ــدۇممىكىن دەپ پۇش ــىزالندۇرۇپ قوي ــى  . ئوڭايس ــۇڭا گېپن ش
 :بۇراش ئۈچۈن

بايا سىلى ماڭا بىرنىمىنى پۇرسىتى كهلگهندە چۈشهندورۇپ  —
 .دىدى —...قويىمهن دىۋىدىله

 نىمه دېگهن بولغىيدىم ؟ قايسى گهپ ئارىلىغىدا بولغانىدى؟ —
مهن ۈرۈھېلقـى ئابـدۇلال دامـوللىنى ئۆتتـ    مهن . راق ئۈستىدەوبايا س —

 ...دېگهندەك گهپلهرنى قىلغاندا
 —دېـــدى دامـــولال پىشانىســـىغا شـــاپىالقالپ قويـــۇپ،      —ھه،   —

ــدى  ــىمگه كهل ــال    . ئېس ــانلىق مىس ــهتته، ج ــرەر ئهپ پۈرس ــلىدە بى مهن ئهس
بونــداق  نىمىشــكه دېســىله، . ئۈســتىدە چۈشــهندۈرۈپ قويــارمهن دېۋىــدىم   

. ز بولمايــدۇ، ئــانچه ھايالــدىمايمىز ھهم نېرىغــا بارمــايمىزمىســالالر بىــزدە ئــا
ــۆزلىرى ســ  ــراق، ئ ــاي ئهمســه،  وبى ــالال، چۈشــهنچهمنى ئېيت ــۇلال  —راپ ق دام

ــۇپ ســهل   ــوتالپ قوي ــازراق ئ ــدىن ئ ــدى،  -چاي مهن ســىلىگه   —پهل  تۇرىۋال
ئۆزلىرىــدەك ياالڭتۆشــتىن بىرەنــى ئۆلتۈرۈشــكه قــۇربىلىرى يېتىــدۇ، ئهممــا  

ــا  ــىلىدە بول  خوجايىنالرغـــ ــۈرئهت ســـ ــداق جـــ ــبهتهن بۇنـــ ــىغا ۇنىســـ شـــ
ــۇنداق  ــدىم؟ شـ ــىنهلمهيمهن دېگهنمىـ ــر  .  ئىشـ ــايمىزكى، بىـ ــز ئويلىمـ بىـ

بىـــر . مىز، ئـــادەم خـــۇنىۇئىگىســـىز دىـــۋانىنى ئۆلتهرســـهكمۇ قاتىـــل بولـــ
ئهممـا  . مىز، يهنه ئـادەم خـۇنى  ۇخوجايىننى، زالىمنى ئۆلتهرسهكمۇ قاتىل بولـ 

ــ    دىراپ جــــۈرئهت قىاللمــــايمىز،  زۇلــــۇم ســــالغۇچىنى ئۆلتۈرۈشــــكه ئالــ
ــتۈرگىلى بول ــدا    ۇدۇكېلىش ــۈن، پاي ــددىيهت ئۈچ ــان زى ــان توقۇن -غ ــى ۇزىي ش

ئهمـدى مهن سـىلىگه بـۇ    . مىزۇبولمىغان بىر بىچارىنى ئاسانال ئۆلتۈرۈپ قوي
ــىلى       ــرەي، سـ ــۆزلهپ بېـ ــايه سـ ــر ھېكـ ــپاتاليدىغان بىـ ــۆزلىرىمنى ئىسـ سـ

ــاچ تۇرســىال،   ــدىن ي  —داســتخانغا باقق ــولال چاي ــۇپ  دام ــوتالپ قوي ــر ئ هنه بى
 . ھېكايىسىنى باشلىدى

خهلقنىـڭ غهزىپىنـى   «ئانچه ئۇزۇن بولمىـدى، قهشـقهردە ھۆكـۈمهت     —
بۇنــداق دېســهم ئــۇالر ھۆكــۈمهتكه . تــۆرت ئــادەمنى ئــاتتى» بېســىش ئۈچــۈن



 

39 

 

قارشــى ئىنقىالپچىالردىــنمىكىن دەپ قالمىســىال، ئــۇالر تولۇمــۇ ئهرزىــمهس  
ــانالر،   ــاتىللىق قىلغـ ــۈن قـ ــش ئۈچـ ــۈن    ئىـ ــايىتى ئۈچـ ــۇ جىنـ ــدىن شـ ئانـ

ئىككــى ئاتۇشــلۇق يىگىــت : ئىشــنىڭ باشلىنىشــى مۇنــداق. ئېتىلغــانالر
يهرنـى كهشـىم، ئاسـماننى    «قهشقهرگه ئوينىغىلى كهپـتىكهن، ئـۇالر خـۇددى    

ــۇ   »بۆكــۈم ــدىغان مهغرۇرلــۇق بىــلهن قاڭقىــپ يۈرۈپت ــار  . دەي كېــيىن بىــر ت
ــاپتۇ     ــۇچراپ ق ــا ئ ــان جۇۋانغ ــالغۇز كېتىۋاتق ــدا ي ــۇ   كوچى ــلهن ب ــۇنىڭ بى ، ش

. بهڭۋاشــالرنىڭ بۇغرىســى تۇتــۇپ، ئۇنىــڭ پهرەنچىســىنى قايرىمــاقچى بوپتــۇ 
ئايــال ئــۆزىنى ئۇيــان ئېپقېچىپتــۇ، بۇيــان     . ناشــايان چاقچــاقالرنى قىپتــۇ  

ــاپتۇ ــۇ، بولمـ ــدىكىلهر  . ئېپقېچىپتـ ــدا، ئۆيـ ــۇ كوچىـ ــۆيهم مۇشـ ــالۋورۇپتۇ، ئـ يـ
نىڭمـۇ ئايـاللىرى،   چىقىپ قالسا ھهممىمىـزگه ياخشـى ئهمهس، ھهر بىرلىرى  

سـىڭىللىرى بـاردۇ، ئۇنـداق قىلىشمسـىال دەپ نهسـىههت قىلسـىمۇ        -ئاچا 
ــاپتۇ ــلهن    . بولمـ ــر نهچچهيـ ــالغانىكهن، بىـ ــار سـ ــاي جـ ــال بواللمـ ــارە ئايـ بىچـ

ــۇ  ــۈرۈپ كهپتـ ــان . ئۆيلىرىـــدىن چىقىـــپ، نىـــمه گهپ دەپ يۈگـ ــال بولغـ ئايـ
دېيىشـىپ  پهن  -شۇنىڭ بىلهن تـۆرت ئهر كىشـى سـهن    . ئهھۋالدىن داتالپتۇ

 .قاپتۇ
 ؟!ئاچاڭ يوقمۇ ھهقاسىڭنىڭ —
 . بۇ سىنىڭ ئاچاڭمىتى، ئۇقماپتۇق —
ئـۇالر گهپنىـڭ تهلهپپۇزىـدىنال     —! زاڭلىق قىلىۋاتىدا ما ئاتۇشلۇق —

 . ئاتۇشلۇقالرنى تونۇۋاپتۇ
ــا   ــتالش، قىيـ ــلهن مۇشـ ــۇنىڭ بىـ ــلىنىپتۇ -شـ ــا باشـ ــاڭغىچه . چىيـ ئـ

ئـۇ ئهھــۋالنى  . ئېرىمـۇ چىقىپتـۇ  ھېلىقـى ئايالنىــڭ  . ئـادەملهرمۇ كۆپىيىپتـۇ  
ــۆزىنى زادىــال تۇتۇۋااللمــاپتۇ  بىــز خهق . غــۇرۇرى ئىســيان ئېتىپتــۇ . ئۇقــۇپ ئ

ئۆزىمىزمۇ باشقا ئىشـتا مهسـت كاللىـدەك يـۈرۈپ، غۇرۇرنىـڭ نىمىلىكىنـى       
بىلمىــگهن بىــلهن ئايــال ئــارىالش ئىشــالردا غــۇرۇرىمىز ئويغــاق تۇرىــدىغان، 

دامـــولال بىـــر  —خهق ئهمهســـمۇ، قهھرىمـــانلىقىمىز تۇتـــۇپ كېتىـــدىغان 
ــۇپ      ــىرەپ قويـ ــتىهزالىق كۈلۈمسـ ــتۇرۇپ، ئىسـ ــخىرە ئارىالشـ ــز مهسـ ئېغىـ

شـۇنداق قىلىـپ ھېلىقـى ئهر بولغـۇچى قولىغـا       —گېپىنى داۋام قىلـدى،  
دە، بىـــر تهرەپـــتىن  -ئاتۇشـــلۇقالر ئىـــم، بولمىـــدى، دەپتـــۇ . پىچـــاق ئـــاپتۇ
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ه قېچىشـقا ئۇرۇنغـاچ،   دىغـان كـوچىالر تهرەپـك   ۇمۇھاسىرىنى يېرىـپ بـازار بول  
 :جهھلى بىلهن ۋارقىراپتۇ -بىر تهرەپتىن جان 

 !...ئاتۇشلۇق بوساڭ كهل! ئادەم ئۆلدى — 
ــازار بول  ــۇ يهر ب ــۇڭا    ۇدۇب ــكهن، ش ــۇ ئهمهس ــانچه يىراقم ــا ئ ــان كوچىالرغ غ

ــۇ    ــاپ كېتىپت ــدەك قاين ــۇ يهرگه كۆچكهن ــازار ب ــدىال ب ــڭ . بىردەم كهلگهنلهرنى
ــلۇقالرمۇ   ــقا ئاتۇشــ ــدە باشــ ــۈچ   ئىچىــ ــىمۇ كــ ــۇنداق بولســ ــارىكهن، شــ بــ

شـــۇڭا . سېلىشتۇرمىســـى جهھهتـــته يهنىـــال قهشـــقهرلىكلهر كـــۆپ ئىـــكهن 
تهتــــۈر  -ئاتۇشــــلۇقالرنىڭ ھهممىســــى پىچــــاقلىرىنى ئېلىــــپ، ئوڭمــــۇ  

پىچــاق بهزىلهرنىــڭ يــۈزىنى . شــىلتىغاچ قاچىــدىغاننىڭ ئېپىنــى ئىزدەپتــۇ
يېرىنىـڭ تـايىنى   ئۇالرنىڭمـۇ سـاق   . تىلىپتۇ، بهزىلهرنىڭ قـارنىنى يېرىپتـۇ  

ــاپتۇ ــۈرۈلۈپ . قالمـ ــۈمهت     -سـ ــدا ھۆكـ ــا چىققانـ ــوڭ كوچىغـ ــۈرۈلۈپ چـ سـ
ــىقتۇرۇپتۇ    ــدەلنى بېسـ ــپ جېـ ــپ كېلىـ ــرى يېتىـ ــى . چېرىكلىـ ھهر ئىككـ

شـۇ مهيدانـدا ئـون بهش    . تهرەپنىڭ ئهيپكـارلىرىنى تۇتـۇپ زىنـدانغا تاشـالپتۇ    
ــۇ      ــۇم بولۇپت ــيىن مهل ــۆلگهنلىكى كې ــڭ ئ ــۈچ ئادەمنى ــپ، ئ ــادەم يارىلىنى . ئ

ۆلگهنلهرنىڭ ئىچىدە ھېلىقى ئايالنىڭ ئېرى، ئۇنىـڭ قوشنىسـى، كېـيىن    ئ
 -ئــۇ جىــدەلنىڭ بــاش   . يېتىــپ بارغــان مۇناسىۋەتســىز بىرىمــۇ بــارىكهن    

ــايال    ــتۈرۈپ ئولتۇرمـ ــايىغىنى سۈرۈشـ ــقهرلىق   «ئـ ــلهن قهشـ ــلۇق بىـ ئاتۇشـ
پ كېتىــپ ۇنــۇئويغ» غـۇرۇرى «دېگهننــى ئـاڭالپال يۇرتۋازلىــق  » ئۇرۇشـۇۋاتىدۇ 

 . ىن ئىكهنكهلگهنلهرد
ــى   ــدا تېخ ــى ئارقى ــڭ قىزىق ــڭ  . ئويۇننى ــدار بولغانالرنى ــۆلگهن ۋە يارى ئ

ــۇرادەرلىرى، ئــورۇق  -دوســت  تۇققــانلىرى، تۇققانلىرىنىــڭ تۇققــانلىرى   -ب
دېـگهن ئۇلۇغـۋار شـۇئار بىـلهن،     » جان ئالىمىز -قان ئالىمىز، جانغا  -قانغا «

پ چاقمــاقچى بولــۇپ قهھرىمـانالرچه ئىلگىــرىلهپ، يــامۇلنى ، تـۇرمىنى ئــۇرۇ  
چېــرىكلهر ئــوق . نۇرغــۇن چېــرىكلهر زادىــال توســۇۋااللماپتۇ. غهۋغــا كۆتۈرۈپتــۇ

ــاپتۇ   ــهنت قىلم ــىمۇ پىس ــه،    . چىقارس ــدۇ دېس ــك كېلىۋاتى ــدا چېرى يهنه چاغ
گۇناھى بولمىسىمۇ سـىيىۋېتىدىغان بـۇ خهق ئهمـدى شـۇنداق قهھرىمانغـا      

تــــۈز  -پ ئــــايلىنىپتۇكى، بــــۇ قۇشــــۇننىڭ ھهيۋىتىــــدىن شــــهھهرنى تــــۈ 
ئـــاخىرى ھۆكۈمهتنىـــڭ بـــۇ قهھرىمـــان . نهرمىشۈقىلىۋېتىدىغانـــدەك كـــۆر
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ــر    ــالمايدىغانلىقىغا كـــۆزى يېتىـــپ، قايســـى بىـ قوشـــۇننى ئېتىپمـــۇ توسـ
ــاقىرىپتۇ   ــاردەمگه چـ ــاالرنى يـ ــولال ئۈلىمـ ــلهن مـ ــلىههتى بىـ . دانانىـــڭ مهسـ

پهتىــۋاالرنى ) ھۆكۈمهتنىــڭ تــۇزىنى ئــاقالپ(مــوللىالر يــېگهن نېنىغــا يارىشــا
 . دە، ئۇالرنى مىڭ تهسته پهسكارىغا چۈشۈرۈپتۇ -قۇپتۇ تو

ــلىنىپتۇ    ــهھنىدە باش ــى س ــۇن ئىكك ــدى ئوي ــىرتتىكهن . ئهم ــرى س : بى
ــۇرۇق  ــا ئېلىنغانالرنىــــڭ ئــ تهرگىنىنــــى  -جهمهتلىــــرى تاپقــــان  -قولغــ

بىــرى ئۇچراشــماي كىرىشــىپ   -يامۇلــدىكىلهرگه ســوغات قىلىــپ، بىــرىگه 
ويـۇۋېتىش، قارشـى تهرەپنـى قـاتتىق     خۇشامهت قىلىپ، ئـۆز تۇققـانلىرىنى ق  

. الرنىڭ چـۆنتىكىنى توشـقۇزغىلى تۇرۇپتـۇ   » دارىن«جازاالش تهلىپى بىلهن، 
تۈرمىــــدە بــــۇ كــــۆرەش : يهنه بىــــر ئويــــۇن تۇرمىنىــــڭ ئىچىــــدە ئىــــكهن 

ــىپتۇ  ــانالرچه داۋاملىشـ ــڭ ئهنه   . قهھرىمـ ــى يۇرتنىـ ــۇ ھهر ئىككـ ــۇ يهردىمـ ئـ
پ قامالغــــان ۈتۈشــــۇنداق كېرەكســــىز ئىشــــالردا قهھرىمــــانلىق كۆرســــ 

ــكهن   ــك ئى ــلىرى يېتهرلى ــۈچ    . كىش ــڭ ك ــى تهرەپنى ــقا ھهر ئىكك  -شۇڭالش
ئـۇالر خاالغـا چىققـان پۇرسـهتنىمۇ، شامالداشـقا چىققـان       . قۇۋۋىتى پهر كهپتۇ

ھهر قايســى ســوالقخانىدىكىلهر خــۇددى مهخپــى . پۇرســهتنىمۇ چىــڭ تۇتۇپتــۇ
ــايىن پ    ــلهردەك ئىنتـ ــيىلهنگهن كىشـ ــىدە تهربىـ ــزمهت دائىرىسـ ــا، خىـ ۇختـ

ــۇ    ــۈپ تۇرۇپت ــاالقىلهر يۈرۈش ــىپتۇ، ئ ــدىتلىق ئىشلىش ــار  . ئى ــايىنى ب ــرەر ت بى
ــپ    ــى چىقى ــال يىل ــا دەرھ ــا ئېلىنس ــلهن قولغ ــن«ھهركهت بى ــڭ » دارى الرنى

ئايىقىغا يىقىلىدىغان بۇ بىچارە مىللهت، مانـا شـۇنداق ئهرزىـمهس ئىشـالردا     
 . قهھرىمانانه جاسارىتىنى راسا نامايان قىپتۇ

الرنىـــڭ بوسۇغىســـىدىن »دارىـــن«ۇشـــامهت ئۈچـــۈن ســـىرتتىكىلهر خ
ئهگىپ كېتهلمهي، داستىخان كۆتۈرۈپ يـۈرگهن يوللىرىـدا قارشـى تهرەپنىـڭ     
ئـــادەملىرى بىلهنمـــۇ دوقۇرۇشـــۇپ قاالىـــدىكهن، بۇنـــداق چـــاغالردا قىســـقا 

 . تۇرىدىكهن مۇكۆرەشلهر، ئوتتۇرا ھال جاراھهتلهر پهيدا بولۇپ
ــدىكهن، ئۇنىــڭ  تۇرمىــدىكىلهر بولســا بىــردەم بىرىن  ىــڭ بېشــىنى يارى

ئـــادەملىرى ئـــاۋۇالردىن بىرىنـــى خـــاالدىكى نىجاســـهتكه بېشـــىچه پـــاتۇرۇپ 
ئهتىســى يهنه بىــر تهرەپنىــڭ ئــادەملىرى ھىســاپنى بـــاالنس      . قويىــدىكهن 

نى ئۆزلىرىمـۇ  ۈقىلىش ئۈچۈن يهنه بىرىنىڭ قـۇلىقىنى ئۈزىۋالىـدىكهن، ئۆگـ   
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رىشـى تـاكى   ۆرىمانالرنىـڭ ك بـۇ تىـز پـۈكمهس قهھ   . بۇرنىدىن ئايرىلىدىكهن
ســــىرتتىكى تۇققانلىرىنىــــڭ يامۇلغــــا تۇشــــۇغىدەك بىــــر نىمىســــى      

كهيـنىگه تارتسـىمۇ   » دارىـن «شۇندىال ئهمدى .  قالمىغانغىچه داۋاملىشىپتۇ
بىر نىـمه كهلمهيـدىغانلىغىنى پهمـلهپ، تۈرمىـدىكىلهرنىڭ تـۆرتىگه ئۆلـۈم       

 . ۈم قىلىنىپتۇقالغانلىرىغا ئۆمۈرلۈك زىندان ھۆك. جازاسى بېرىپتۇ
بـۇ مىلـلهت قهھرىمـانلىقىنى ئـۆز ئىچىـدە ئوبـدان       ! مانا قهھرىمانلىق

ــدۇ ــارى قىلىـ ــۆرت   . جـ ــۆرتنى، تـ ــۈرىمىز تـ ــۆزىمىز ئۆلتـ ــۇنداق قىلىـــپ ئـ شـ
ــادىللىق بىــلهن  » ئىــگه«ھۆكــۈمهت بىــزگه . نۇپۇســىمىزغا زىيــان بولــۇپ، ئ

يهنه .  ئوتتۇرىغــا چىقىــپ تــۆرتنى ئاتىــدۇ، جهمئــى ســهككىز نۇپۇســقا زىيــان 
 . تېخى بىر مۇنچه ئهرزان ئهمگهك كۈچى بىلهن ھۆكۈمهتنى تهمىنلهيمىز

ــانلىقى قوزغ  ــىدىن قهھرىمـ ــالالر خۇسۇسـ ــلهت  ۇلۇئايـ ــۇ مىلـ ــان بـ دىغـ
ماتىتهينىڭ كۈن بۇيى نىـمه قىلىـدىغانلىقىنى بىلهمـدۇ؟ ئۇنىڭغـا نـازارەت      

بىرىمىـزگه ھېـزى    -قىلغۇدەك جۈرئېتىمىز نىمه قىلسۇن؟ بىز پهقهت بىـر  
ماتىتهي ۋە ئۇنىـڭ قـول چۇمـاقلىرى ئـۆزىمىزدىن بولغـان      .  لساقال بولدىبو

جـۇۋانالرنى بۇلغـاپ    -شوۋىچىالرنىڭ تونۇشتۇرىشى بىلهن قانچىلىغان قىـز  
 . بولدى؟ مانا، مېنىڭ سىلىگه دېمهكچى بولغانلىرىم

مۇھهممهتتۇرســۇن خــۇددى ئۇزۇنــدىن بۇيــان تېڭىــپ قويۇلغــان كــۆزى   
ئــۇ . ققــا چىققانــدەكال بولــۇپ قالــدىۇىنال يۇرۇقلبىــردىنال ئېچىلىــپ، بىــرد

ــلهن     ــالهت بىـ ــر خىـــل رۇھـــى ھـ ــمه دەرىنـــى بىلـــمهي قالغانـــدىكى بىـ نىـ
ــدى   ــاراپ كۈلۈمســىرەپ قوي ئۇنىــڭ . داموللىنىــڭ پهرىشــتىدەك چىرايىغــا ق

 ...ئېسىگه ئانىسى كېلىۋالغانىدى
دېــدى دامــولال بىــر ھــازا   —ھهممىــدىن ئېچىنىشــلىقى شــۇكى،    —

نـادان خهلقتىنغــۇ ئـاغرىنغىلى بولمـايتى، بىــراق،     —يىن، سـۈكۈتتىن كېـ  
ــڭ    ــۇنداق مهزھهپچىلىكنى ــدىمۇ ئهنه ش ــلۇقلىرىمىزنىڭ تۇمۇرلىرى ئۇقۇمۇش

بهزى . دۇۇلىك قوزغــاپ تــۇريدۇ، ئهســهبىۇقــۇرۇتلىرى قىمىلــداپ، قــۇتراپ تــۇر
ئۇقۇمۇشــلۇقلىرىمىز ئهقىــل كــۈچى بىــلهن بــۇ زىيــانلىق قۇتراتقــۇ قــاننى   

ــدۇ ــدە نهســلىدىن  ئ. بېســىپ تۇرى ــتلهرگه كهلگهن نهســلىگه  -هممــا بهزى پهي
. يۇقۇپ كېلىۋاتقان ھېلىقى ئهسـىبى قـان ئۇالرنىڭمـۇ ئهقلىـگه مىنىۋالىـدۇ     
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 . ئاشۇ ئىسكهنجىدىن قۇتۇاللمايدۇ
ئۇالر ئهمدى پاراڭلىرىنىڭ تېمىسىنى ئۆزگهرتىـپ بىـردەم قهشـقهرنىڭ    

ئانـدىن  . اراڭالشـتى ئوقۇتۇش ئىشـلىرى ھهققىـدە پ   -ھازىرقى ئهھۋالى، ئوقۇ 
ئابدىقادىر دامولال مۇھهممهتتۇرسۇننى قانـداق بىـر تهرەپ قىلىـش ھهققىـدە     

 . دىغان ۋاقتى كهلگهنلىكىنى ئېسىگه ئالدىۇشۇئويل
خــــوش، ئىــــنىم، ئهمــــدى ســــىلىنىڭ ئىشــــلىرى ھهققىــــدە       —

ــاتىالرچه مىهرىۋانلىــق   —مهسلىههتلىشــىپ باقــايلىمۇ؟ دەپ ســورىدى ۋە ئ
رسۇن ئاتـا مىهـرى كـۆرمهي ئۆسـكهن يېـتىم بولغاچقـا،       مۇھهممهتتۇ. (بىلهن

بۇنداق مىهرىۋانلىق ئالدىـدا بوشىشـىپ، كـۆز چانـاقلىرى ئېچىشـىپ، ئىـچ       
ئهگهر ســىلىنىڭ بىلىــم ئــېلىش  —، )ئىچىـدىن يىغــا يامىشــىپ كهتتــى  -

 ...قىزغىنلىقلىرى تېخى سوۋۇمىغان بولسا، 
لــمهي دېــدى مۇھهممهتتۇرســۇن خــۇدىنى بى —! يــاق، ســوۋۇمىدى —

 . مهن بالدۇقىغا قارىغاندا تېخىمۇ قىزىپ كېتىۋاتىمه —گهپنى بۆلۈپ، 
ــا، يېـــتىملهر ئۆيىـــدە يېتىـــپ قوپســـىال،  . ياخشـــى — ئۇنـــداق بولسـ
 مهدرىسىدە تهلىم ئالسىال، قانداق؟» توقام«ھازىرچه 
ــام«... — ــالىمهن؟ مهن    » توق ــم ئ ــدىن تهلى ــۇ يهدە كىم ــىدە؟ ئ مهدرىس

 ...تتىمىلىبولۇشنى ئارزۇ قسىلىنىڭ ئۆزلىرىگه شاگىرت 
. مهدرىسىدە مهنمـۇ دەرس بېـرىمهن، شـهۋقى ھـاجىممۇ بـار     » توقام« —

 . كۆپرەك شۇ كىشى سىلهرگه ئىگه بولۇدۇ
 ...سىلىچۇ؟ مهن سىلىگه —
ئۇنىــڭ . ئىــنىم، شــهۋقى ھهزرىتىمنــى ماڭــا ئوخشاشــال كۆرســىله    —

گه تهلىمىنــى ئالغــان بىرىنچــى كۈنىــدىن كېــيىن مهن ســىلىنى ئــۆزەم      
 . دەپ چاقچاق قىلدى دامولال —قارىتالماي قاالرمهنمىكىن؟

ئهممــا ئــۇ . بــۇ گهپ بىــلهن مۇھهممهتتۇرســۇن ســهل كۆڭــۈل تىنــدۇردى
 . ئويالشمىسا بولمايدىغان يهنه بىر ئىش بارلىقىنى ئېسىگه ئالدى

ــولال دادا  — ــاۋازىنى      —مـ ــدا، ئـ ــهزمىگهن ھالـ ــۇ سـ ــۇ ئۆزىمـ ــدى ئـ دېـ
ــۇمايمهن مهن يېـــتىمال ئۆ —تىترىتىـــپ،  ــا ئوخشـ ــقا بالالغـ . يىـــدىكى باشـ

ــادەم، نهزرە      ــان ئ ــى تۇرغ ــاقال چىققىل ــگهن س ــدە ، مهن دې ــقا دېگهن  -نىمىش
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شــۇڭا . ۈســهم ســهت بولــۇدۇژئىهســاننى يهپ ئۇقــۇيمهن دەپ  -نــۇزرەت، خهيــر 
سـىلى ماڭـا   . مهن ھهم ئوقۇسام، ھهم نېنىمغا چۇشلۇق ئىشلىسـهم دەيـمهن  

 ...ه، شۇنداق قىلساممىكىنتوغرا كېلىدىغان ئىش تېپىپ بهسىل
ياخشى گهپ، بۇ گهپـتىن مهلـۇمكى، سـىلى تهييارغـا ھهييـار بولـۇپ        —

ــنى خاھلىمايــدىغانلىقلىرى       ــان باقــارالردىن بولۇش ــۈن ئۆتكۈزىــدىغان ج ك
مهن ئىــش . مانــا بــۇ بىــر ئىنســاندا  بولۇشــقا تېگىشــلىك تهبىــئهت. ئېنىــق

 . تېپىپ بېرىمهن، ئهلۋەتته
رەھــمهت ئېيتىــدىغانغا گهپ تاپالمىغاچقــا،  مۇھهممهتتۇرســۇن دەرھــال

 . ئوڭايسىزغىنا كۈلۈمسىرەپ قويدى
ئهمىســــه مهن بىــــلهن يۈرســــىله، يېڭــــى ھهمراھلىــــرى بىــــلهن  —

  . پ كېلهيۈتۈئۇچراشتۇرۇپ، تۇرالغۇلىرىنى كۆرس
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   ،ئـــــۇ . دېـــــدى مۇھهممهتتۇرســـــۇن  —قـــــالتىس ئـــــادەملهكهن
ــ    امىلىق قىلغــۇچىالرنى، ئۇســتازلىرىنى  تاغىسســىنىڭ ئۆيىــدە ئــۆزىگه ھ

. ئۇ ھهپتىدە ئىككى ئاخشام تاغىسـىنى يـوقالپ تـۇراتتى   . ماختاپ ئولتۇراتتى
ھېلىقــى ئابــدۇلال دامــولال تاغىســىنىڭ ئــۆيىگه يــېقىن يهردە ئولتۇرىــدىغان 

ــاالتتى    ــۇپمۇ ق ــلهن دوقۇرۇش ــڭ بى ــدە ئۇنى ــا بهزى ــولال  .  بولغاچق ــدۇلال دام ئاب
دىغــان ۇئــۇ بولســا غــالىپالردا بول. دە قــاراپ قويــاتتىئۇنىڭغــا قهھرلىــك نهزەر

دېگهنــدەك گهپــلهر  » موللىكــا، قايــان يــۈردىله؟  « كهڭ قوســاقلىق بىــلهن 
دامـولال بولسـا جـاۋابهن دىمىقىنـى قېقىـپ      . بىلهن سـاالم قىلىـپ قويـاتتى   

ــاتتى ــان      . قوي ــا تولغ ــه مهزمۇنغ ــۆيىگه كهلس ــىنىڭ ئ ــتىم تاغىس ــۇ ھهر قې ئ
ــا   ــۇن  ھېك ــدىن نۇرغ ــى ھاياتى ــۆزلهپ بېرەتت ــدە،  . يىلهرنى س ــس ھهققى مهدرى

ــۆزلهپ       ــپ س ــدە ئىپتىخارلىنى ــهۋقى ھهققى ــۇق ش ــولال، قۇتل ــدىقادىر دام ئاب
ــى ــىرلهندۈرگهن    . بېرەتت ــۆزىنى تهس ــدىكى ئ ــالقۇنلۇق نۇتۇقلىرى ــڭ ي ئۇالرنى

شـۇنداق قىلىـپ خـۇدا خالىسـا      —شوقى بىلهن سۆزلهيتى،  -جايالرنى زوق 
ــۆز  . ادخېلــى كــۆزۈم ئېچىلىــپ قېلىۋاتىــ  ــدە ئۇســتازلىرىمنىڭ  ئ ــارا  -بهزى ئ

 »ئىلىــم ئاشــىقى«ئــۇال مىنــى . ســۆھبهتلىرىگىمۇ داخىــل بولــۇپ قــالىمهن
ــۇپ      ــدىغان بول ــۆھبهت قىلى ــدە س ــىنىڭ ئۆيى ــۇڭا بىس ــدۇ، ش دەپ ئهكىلىتى

مهن . ۇكۈشـلهرگه قارىشـىپ بېرىشـكه قىچقىرىۋالىـد     -قالسىال مېنى ئىـش  
: بهزىـدە دەپ كېـتىمهن  . لىمهنپىـش قىلغـاچ گهپلىـرىگه قـۇالق سـا      -ئىش 

خۇدا، موللىلىرىمىزنىـڭ ھهممىسـى، ھـېچ بولمىغانـدا يېرىمـى ئاشـۇالدەك       
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 ...راس ئهمهسما. بوسا جاھان بۇنچىمۇ بولۇپ كهتمهستى
دېــدى تاغىســى رەڭگىنــى تاتارتىــپ، ســهن قــۇرۇق گهپ   —ئۇكــام،  —

پ بىلهن بولـۇپ، جاھـان تۇتۇشـۇڭنى ئويلىماۋاتىسـهن، كېـيىن پۇشـايمان يه      
ــدىن      ــڭ كهينى ــان گهپلهنى ــۇنداق ئاقمىغ ــاي، ئاش ــۇل تاپم ــهنمىكى؟ پ قاالس

ك ۈلــۈيهنه كېلىـپ ھــازىر قهشــقهنىڭ كۆپچ  ۋەسـهڭ، كېــيىن نىــمه بــوال؟ ۈۈرژ
ــڭ ۋاھــابىمىش،      ــولال دېگىنى ــدىقادىر دام ــىچه، ئاب ــڭ ئېيتىش موللىلىرىنى
ــيانغا     ــاپال ئىسـ ــۈدەكمىش، سـ ــى ئۈگهتكـ ــژ نىمىلهنـ ــان بىـ ــدىن چىققـ دىنـ

ــدىغا ــىقۇترىتىـ ــانچه ۋاي دەپ   .ن بىژنېمىلهنـ ــىگه ئـ ــۇ كىشـ ــۇ ئـ ھۆكۈمهتمـ
كهتمهيدۇ، چوڭ بايالرنىڭ، كۇنسۇل جانـاپالنىڭمۇ ئـانچه خۇشـى يـوق، شـۇڭا      

 . مهن سهندىن ئهنسىرەپ قېلىۋاتىمهن
ــدى   — ــازا چهك باســمايدىغان گهپ بول ــرى ت ــا، گهپلى ــدىن  . تاغ ــۇ دىن ئ

ئهمهلىيهتـــته  چىققـــان بولســـا ئهجنهبـــى جاناپالرنىـــڭ دىتىغـــا ياقمـــامتى؟
ــدەكله    ــۆمهر باي ــدەكله، ئ ــدۇلال داموللى ــدەك، ئاب ــانال ھېلىقى . دىنــدىن چىقق

 . شۇڭا ئۇال غهيرى مۇسۇلمانلىنىڭ پىشىدە ناماز ئوقۇيدۇ
ــدىممۇ، ھېلى   — ــا، دېمى ــا، مان ــنمان ــۇ،  تى ــڭ ئۇزىراپت ــز «ال تىلى ئېغى

 . دەپ بېشىڭغا چىقمىساڭال مهيلىتىغۇ» ۈگرىكى باشقاژ
ۈن بېشىمغا چىقسام چىقىپـتىمهن، ھهقىچـان بىـژ    توغرا ئىش ئۈچ —

ــوغرا   ىلىســ. دىغــان ئىشــقۇۈئۆل ــاننى ت تهرىپىنــى ئېلىۋاتقــان مــوللىال قۇرئ
تهپسىر قىلمايدۇ، ئۆزىنىڭ نهپسى، ئىت جېنىنـى قوغـداپ قـېلىش ئۈچـۈن     

ئابـدىقادىر دامـولالم بىـزگه بىـژ ئـايهتنى يېشـىپ       . بۇرمۇالپ مهنا چىقىرىـدۇ 
شـۇنىڭغا  . ه ھېچقانـداق موللىـدىن ئـاڭالپ باقمىغـان    بهدى، بۇنى ھازىرغىچ

بىزنىــڭ دىنىمىــز شـــۇنداق   . قــاراپ باشــقا مــوللىالدىن كوڭلـــۇم قالــدى    
ئۇلۇغكهن، قۇرئانـدا شـۇنداق بهلهن گهپـله بـارىكهن، خهلقنىـڭ مهنـپهئهتىگه       
كېرەكلىك يهلىرىنى نىمىشقا يوشۇرۇدۇ؟ يا بوممىسـا ئـۇال ئـۆزىگه پايدىسـى     

 انمىدۇ؟با يېرىنىال ئوقۇغ
نىمه ئـايهتكهن ئـۇ؟ شـۇنچه جىـق پايـدا چىقىـدىغان بولسـا مهنمـۇ          —

 . ئاڭالپ باقاي
ئۇچرىغــان زۇلۇمغــا ... « :قۇرئــان كېرىمــدە شــۇنداق دېيىلىپتــۇكى —
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قارشــى تۇرااليــدىغانالغا ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىــدىكى ســاۋاپ تېخىمــۇ كاتتىــدۇر،  
ــدۇر  ــۇ باقى ــىال،    .  »تېخىم ــپ باقس ــىلى ئېيتى ــدى س ــى ئهم ــرى  قېن ئىلگى

 قايسى مولال بۇنى تهپسىر قىغان؟ سىلى ئاڭالپ باققانما؟
ــقا     — ــهنگىرىتىۋەتتى؟ باشـ ــۇنچه ئېسـ ــىنى شـ ــى سـ ــڭ نىمىسـ بۇنىـ

 موللىال دېگهن بولسا، دېمىگهن بولسا نىمه بولماق؟
ــاپلىرىغا يۇۋاشـــلىق بىـــلهن يېتىـــپ   — ئـــۇالر بىزنـــى زامـــان قاسسـ

ــنى  ــۋاالنىال چىقىرىشــ ــدىغان پهتىــ ــكه ئۈندەيــ ــدا بېرىشــ ــا . بىلىــ زۇلۇمغــ
ئۇچرىغانالرنىــڭ زۇلۇمغــا قارشــى كــۆرەش قىلىشــى الزىملىقىنــى، كــۆرەش   
قىلغاننىڭ ساۋابى بالىقىنى، زۇلۇمغا قـۇلالچه تىـز پۈكۈشـنىڭ ئاسـىيلىق     

 دىغانلىقىنى چۈشهندۈمىسه، بۇنىڭ كارايىتى بولمامدىكهن؟ۇبول
ــا  — ــا، مانــ ــىڭدەك  !خهتهر! خهتهر! مانــ ــولال ھهقاســ ــدىقادىر دامــ  ئابــ

 !دە -يېتىمهكلهنى يىغىۋېلىپ ئىسيانغا قۇترىتىۋېتىپتۇ 
 قۇرئان كېرىمنىڭ ھۆكمىگه نىمه دەيسهن؟ —
قۇرئانــدا راســتىنال . امهنغــۇ قــارا تــۈرۈك، ئهممــا ئىشــهنگۈم كهلمهيــد —

ئۇكـام، بـۇ گهپلىرىڭـدىن مهن    . يـوق، بۇنىسـى قـاراڭغۇ    -شۇنداق گهپ بـامۇ  
ــۋاتىمه ــدا مهن ســ. ئهنســىرەپ قېلى ــر ھهر ھال نهچــچه ئىشــتاننى  -هندىن بى

راسـت  . ئارتۇق ژىتقاندىكىن، مىنىـڭ گېپىمنـى ئـاڭالپ قويسـاڭ بـولىتتى     
 -، زامـان  )كوتـا (دەپتىكهن دەيسـه، ئىشـهنگهن ئادەملىرىڭنىـڭ ئـۆمرى كـۆته     

 نهچچه مولالڭ ئۆزگهرتىۋېتهلهمتى؟ ژزاماندىن كېلىۋاتقان رەسىمنى بى
ــۋەتته   — ــز ئهل ــدۇ، بى ــى تهربىلهي ــۇالر بىزن ــه   ئ ــۇالردىن نهچــچه ھهسس ئ

 ...كۆپ، بىز تېخىمۇ كۆپ ئادەمنى تهربىلهيمىز، شۇنداق قىلىپ
شـــۇنداق قىلىـــپ نىـــمه قىلمـــاقچى؟ھۆكۈمهتنى ئۆرۈمســـىله؟      —

 نهچچه يېتىم ئوغالق؟ ژدارىنالغا تهڭ كېلهلهمسىله؟ بى
 . پۈتۈن خهلق، جاپا چېكىۋاتقان ئاۋام بىز تهرەپته  —
ئاكـــاڭ «!ڭ ياخشـــى بـــوالمىكىنئۆزەڭنىـــڭ ئىشـــىنى بىلگىنىـــ —

دېــگهن گهپ بــاغۇ؟ زۇلۇمنىمــۇ بىكــادىنال    » كىمنــى ئالســا يهڭــگهڭ شــۇ   
دە، خوجــايىن نىــمه دېســه خــوش دەپ تۇرســاڭ بىهــۇدە ئۇرامــدا     -ســالمايدۇ 

 نى؟ېس
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خهلقنىڭ كـۈچى چهكسـىز، كۆپنىـڭ    ! مهن ئادەم، قۇل بولغۇم يوق —
 .ئالالھمۇ كۆپنى قولاليدۇ. تىلىكى ئىجابهت

؟ دارىننىـــڭ بىـــر اك؟ بىـــر تـــوپ يـــاالڭ تۆشـــمۈلـــۈق؟ كۆپچخهلـــ —
 . ابولۇد» چىچا يېرى سامانلىق«چېرىگىنى كۆرسه 

ئـۇ ئىلگىـرى تاغىسـىنى    . مۇھهممهتتۇرسۇن تاغىسـىغا ھهيـران قالـدى   
ــوياليتى    ــادەم دەپ ئ ــدان ئ ــى ئوب ــر    . خېل ــلهن پىكى ــڭ بى ــدىلىكته ئۇنى ئهم

هلمهيدىغانلىغىنى ئىختىالپى كېلىپ چىققاندىال تاغىسـى بىـلهن كېلىشـ   
شـۇڭا ئـۇ چـوڭ ئـادەم بىـلهن تاكاللىشـىپ نىـمه قىـالي دەپ         . ھىس قىلدى

 . ئويالپ، قايتىپ كېتىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇردى
ئۇ كېتىۋېتىپ ئابـدۇلال داموللىنىـڭ دەرۋازىسـىغا يـېقىن قالغانـدا ئـۇ       

ئــارىلىق ئــانچه  . يهردە بىــر نهچچهيلهننىــڭ تۇرغــانلىقىنى كــۆرۈپ قالــدى    
ــراق بو ــاتتى  يىــ ــۆزلىرىمۇ ئاڭلىنــ ــقان ســ ــڭ قىلىشــ ــا ئۇالرنىــ . لمىغاچقــ

ــانالرنى ئۇز   ــداق مىهمـ ــڭ ئاللىقانـ ــدۇلال داموللىنىـ ــۇنىڭدىن ئابـ ــۇشـ پ ۇتـ
نىـڭ،  »دارىـن «سۆز ئارىسـىدا بىـر نهچـچه    . چىققانلىقىنى بىلگىلى بوالتتى

ئــۆمهر باينىـــڭ ۋە ئاللىقانــداق ئهجنهبـــى ئهپهنــدىلهرنىڭ ئىســـمى تىلغـــا    
 . ئېلىندى

ئـۇ  . ۇرسۇن يېتىپ بارغىچه مىهمـانالر خوشلىشـىپ ماڭـدى   مۇھهممهتت
ــى      ــپ قهدىمىن ــى كېلى ــى بىلگۈس ــڭ كىملىكىن ــۈچ ئادەمنى ــدىكى ئ ئالدى

تار كوچىدىن ئۆسـتهڭبويى كوچىسـىغا چىققانـدا بىـر دۇكاننىـڭ      . تىزلهتتى
ــۇالرنى غىـــل   ــدا ئـ ــام يۇرىقىـ ــۆرۈپ قالـــدى  -شـ ــال كـ ــاپهتلهرنى . پـ ــۇ قىيـ بـ

ــدى  ــدەك بول ــڭ . تونۇغان ــدارمۇ،   ئۇالرنى ــدىكى غوجى ــڭ ئۆيى ــرى ئۆمهرباينى بى
پ ۈنــۈتهرەپــته كۆر ①يهنه بىــرى ھهمىشــه چىنىــۋاغ. ئهيتــاۋۇر بىــر نىــمه ئىــدى

تۇرىــدىغان، ئۆزىمــۇ ئهجــنهبىچه كېيىنىۋالىــدىغان بىــرەيلهن بولــۇپ، يهنه      
 . بىرى ھۆكۈمهت ئادىمىدەك قىالتتى

ل بۇ ئادەتتىكى مىهماندارچىلىقمىـدۇ؟ يـاكى سۈيقهسـت ئۈچـۈن تىـ     «

                                            
ر شــــهھرىدىكى يهر ئىســـــمى بولــــۇپ، ئىلگىـــــرى چهتـــــئهل   قهشـــــقه —چىنىــــۋاغ   ①   

 .ئا —كونسۇلخانىلىرى مۇشۇ مهھهللىدە ئىدى، 
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پهل تهشۋىشـــلىنىپ  -دېگهنلهرنـــى ئـــويالپ ســـهل   » بېرىكتۈرۈشـــمىدۇ؟
خـۇدايىم ياخشـى   » بۇ جاھاندا ئهزەلدىن ياخشى ئىشقا پـۇتالش تـوال  «. قالدى

 ...بهندىسىنى بالدۇر ئېلىپ كېتهرمىش
گه قايتىــــــپ بېرىــــــپ، »يېــــــتىمالر ئــــــۆيى«مۇھهممهتتۇرســــــۇن 

ىرە، ھهمراھلىرىنىــــــڭ تــــــۈن نىســــــپىگىچه داۋاملىشــــــىدىغان مۇنــــــاز
ئـۇ  . بىراق، زادىـال ئۇخلىيالمىـدى  . مۇتالىئهلىرىگىمۇ ئارىالشماي يېتىۋالدى

 —گاھ چهتئهلدە ئۆتكهن كـۈنلىرىنى ئهسلىسـه، گـاھ كهلگۈسـى مهنزىرىنـى     
. ئۇســتازلىرى ســىزىپ كۆرســهتكهن پــارالق كېلهچهكنــى تهســهۋۋۇر قىالتتــى 

شـۋىش بىـلهن   گاھ نۆۋەتته ئۇنى ۋە ئۇالرنى نىمىـلهر كۈتـۈپ تۇرغـانلىقىنى ته   
ئهسلىسه، گاھ كۆكتامـدا ئۆتكـۈزگهن بىـر كـېچه، ئايجامالنىـڭ ئـۆزىگه خـاس        

ش ۈنـ ۈشـۇ دەۋرگه نىسـبهتهن ئاللىقاچـان ئۆيل   . تىنىقـى ۋە پـۇرىقى كېچهتتـى   
ــا قىلغــ    ــائىله بهرپ ــكهن بولســىمۇ، ئۇنىڭــدا بىــر ئ ــۇدرەت ۇيېشــىغا يهت دەك ق

. اشـالپ كېتهتتـى  بـۇ ھـال ئـۇنى يهنه باشـقا خىيـالالر سهھراسـىغا ب      . يوقىدى
 -ئانـدىن ھهشـهمهتلىك قـورا    . بىر كېچىدىال باي بولۇپ كهتكۈسى كېلهتتـى 

ــۇش ك   ــېلىپ راھهت تۇرم ــايالرنى س ــا   هج ــىز يېتىمالرغ ــنى، ئىگىسس چۈرۈش
بـالىلىقى   تـۇرۇپال ئانىسـى ۋە  . ئىهسان بېرىشنى ئوياليتى -كۆپرەك خهيرى 

ھـالى بـار تـۇرۇپ،    » ەكدۇئامبالغا يـارىغ «ئانىسىنىڭ . يادىغا  يېتىپ قاالتتى
ئـــاددى كاســـىپقا يـــاتلىق بولـــۇپ قـــالغىنى، ئهنه شـــۇ تـــۈپهيلى ئۆزىنىـــڭ  

ــازاپاليتى      ــالغىنى ئــۇنى ئ ــۇپ ق ــا مۇشــۇنداق بول ــدىرى مان زەردارالرنــى . تهق
ــى    ــى ھهم ھهۋىســى كېلهتت ــۈكى كېلهتت ــا ئۆچل ــۈكى .  ئويلىســا ئۇالرغ ئۆچل

كى بىـرەر چېرىكنـى   ۋېتىپ، دەردىنـى ئالمـاقچى يـا   ۈكهلگهندە ئۇالرنى ئۆلتۈر
ــارقىلىق   كېچىســى (ئۆلتــۈرۈپ، ئۇنىــڭ قــورالىنى ئېلىۋېلىــپ، شــۇ قــورال ئ

ــپ   ــپ كىرى ــايالرنىڭكىگه نىقاپلىنى ــايلىقالردىن   ) ب ــۇپ  ب ــايالرنى قورقۇت ب
بىــراق، چېرىكنــى ئۆلتۈرۈشــنى ئويلىســا  .  بهھــرىمهن بولغۇســى كېلهتتــى 

داموللىنىـڭ   ئـۇ ئابـدىقادىر  . پ، قورقۇنچ بېسـىپ كېتهتتـى  ۈنۈيۈرىكى شۈرك
ســـۆزلىرىنى ئهلهم بىـــلهن ئهســـلهپ، بـــۇ رەھىمســـىز رېئـــاللىقنى غهزەپ ۋە 

ــدى    ــراپ قىلــ ــدە ئىتىــ ــالهت ئىچىــ ــقا   . خىجــ ــۇ باشــ ــكىدۇر ئۇمــ نىمىشــ
قېرىنداشــلىرىغا ئوخشاشــال كوچىــدا بىــرەر ســهھرالىقنىڭ پېشــى تېگىــپ  



 

50 

 

يـۇ، بىـرەر چېرىكنىـڭ يـاكى      -ۋەتكۈدەك ئـاچچىغى كېلهتتـى   ۈكهتسه ئۆلتۈر
ــقا  ــادىملىرى،  باشـ ــۈمهت خـ ــن«ھۆكـ ــا   »دارىـ ــا ئۇچرىسـ ــڭ خورلۇقىغـ الرنىـ

بـۇ نىمىـدۇ؟ رۇھتىكـى    . تۆۋەنچىلىك بىلهن جاۋاپ قايتۇرۇپ كېتىپ قاالتتى
ــدۇ؟  ــانمىز  «ئاجىزلىقمى ــۇ قهھرىم ــزدە بهكم ــۆز ئىچىمى ــكهن »ئ ــت ئى . ، راس

  !ھه -دامولال بىزنىڭ ئهجهللىك ئاجىزلىقلىرىمىزنى نهقهدەر چۈشهنگهن 

 

2 
  

 ۈك، كۆرەلمهسلىك ۋە يا ئۆزى قىاللماسلىق، قىزىلكۆزل
 . قىالي دەپ بهل باغلىغانالرغا تۈمهن بوھتانىمىز باردۇر

  ئۇيغۇر. ئا —              
 

الر ۋە كۇنســۇلخانا »دارىــن«، »يــۇرت چــوڭلىرى«ئــۆمهر باينىــڭ ئۆيىــدە 
. خادىملىرىدىن بىر نهچچىسى مـول داسـتخاننى چۆرىـدەپ ئولتۇرۇشـقانىدى    

ىــڭ كىبرىســى ھهققىــدە شــۇنداق ئاجايىــپ يۇمۇرلــۇق ھىكــايىلهر  ئۆمهرباين
ــاي،  ــا قارىمـــ ــن«توقۇلغىنىغـــ ــ» دارىـــ ــنهبىلهرگه كۆرســـ ۋاتقان ۈتۈۋە ئهجـــ

ــدۇرۇپ    ــادەمگه ئايالن مۇئامىلىســىدىكى خۇلــۇقلىرى ئــۇنى تامــامهن باشــقا ئ
ــى  ــدەك قىالتتـ ــل     . قويغانـ ــى خىـ ــورۇندىال ئىككىنچـ ــۇ سـ ــۇ شـ ــراق ئـ بىـ

ــۇ   ــادىلهپ ت ــاراكتىرىنىمۇ ئىپ ــولال   . راتتىخ ــقا م ــوبىكتلىرى باش ــڭ ئ  -بۇنى
بۇالرنىـڭ ئىچىـدە ئابـدۇلال    . ئۈلىماالر، تۆۋەنراق تهبىقىـدىكى مىهمانالرىـدى  

ــى   ــڭ قوشنىسـ ــولال ھهم ئۇنىـ ــى   —دامـ ــڭ تاغىسـ ــاش قهھرىمانىمىزنىـ بـ
 . ھۆسىيناخۇنمۇ بارىدى

دارىــن جانــاپلىرى، ســىلى ئىشــهنمهيال، ئــۆزلىرى ئــاڭالپ باقســىال،  —
اليىقلىرىـدا   —رباى تۈۋەنچىلىك بىـلهن قۇللـۇق بىلـدۈرۈپ،    دېدى ئۆمه —

ــاۋارە     ــايىن ئـ ــۆزلىرىنى ئاتـ ــتالپ، ئـ ــتخان راسـ ــۈل داسـ ــىمۇ، غۇرىگـ بولمىسـ
قىلىشتىن مهخسهت شۇتى، مانا بۇ كىشـى ئابـدۇلال دامـولال، جهدىتلهرنىـڭ     
ــان، مۇنۇســــى ئۇنىــــڭ قوشنىســــى   بىۋاســــته زىيانكهشــــلىكىگه ئۇچرىغــ
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مـمه ئىشـنىڭ گۇۋاچىسـى، بىـزگه كېرەكلىـك      ھۆسىيىناخۇن، بۇ كىشـى ھه 
» توقـام «چۈنكى ئۇنىـڭ جىـيهن ئـوغلى    . خهۋەرلهرنى تهمىن ئېتىپ تۇرااليدۇ

 -دە پىتــنه »يېــتىمالر ئــۆيى«تهلىملىرىنــى ئـاڭالپ،  » جهدىــت«مهدرىسـىدە  
 . پاسات سېتىپ ياتىدىغانالردىن بىرى

ــاۋارە بولۇپســىلهر،      — ــوق، بىكــار ئ ــى ي ــدى  —ھېچقىس » دارىــن«دې
بۇ ئىشـالرنىڭ قورقـۇپ كهتكـۈدەك نىمىسـى      —ئۆزىگه خاس كىبىر بىلهن، 

 بار؟ چۈمۈلىلهر دەرەخنى لىڭشىتاالمتى؟
ئــابرۇيىمىز قالمىــدى،  -ئۇنــداق دېگهنلىــرى بىــلهن، بىزنىــڭ يــۈز  —

 .دەپ داتلىدى موللىالردىن بىرى —
ھۆكۈمهتنىــــڭ ئۇلۇغلىقىغــــا شــــهك كهلتــــۈرگىنىمىز ئهمهس،      —

ــن« ــدۇ، ئهممــا   لىرىمىزنى»دارى ــۇ مويىنىمــۇ تهۋرىتهلمهي ــا   -ڭغ ــزگه ئات زە، بى
 ...بولۇپ، بىز ئۈچۈن بوسىمۇ

بىـــر ئاتۇشـــلۇق كهلگىنـــدى، قهشـــقهرگه پـــۇت ســـىغدۇرىۋېلىپال،  —
 !...مايدىكهن، دارىنمدىغىلى بوېشىمىزدا ياڭاق چاققىلى تۇسا چىب

 خوش، نىمه يېڭىلىقالر بار؟ —
ــۇ    — ــۋەتته، دارىنغىمــ ــا ئهلــ ــېڭىلىقالر بــ ــۇ، يــ ، ھۆكۈمىتىمىزگىمــ

دەپ ئالـدىراپ   —چهتئهللىك دوسـتلىرىمىزغىمۇ ئاالقىـدار يـېڭىلىقالر بـا،     
تهرەپــكه  » دارىــن «چۈشــهندۈردى ئۆمهربــاي ئهۋرىشــىم ھهرىكهتــلهر بىــلهن     

ئارقىــــدىن ھۆســــىيىناخۇنگه بۇرىلىۋىــــدى، بــــايىقى . ئىگىلىــــپ تــــۇرۇپ
غرۇرلـۇق، كـۆز   ئهۋرىشىملىكىدىن ئهسهرمۇ قالمـاي، ھۆكۈمرانالرغـا خـاس مه   

ئهزمهڭنــى ئهزمهي ســۆزله،  —قاپاقلىرىــدىن يېغىــپ تــۇرغىنى بىلىنــدى،  -
ــدى،     — ــۇپ قويــ ــرالپ قوشــ ــۇ ۋە پىچىــ ــدى ئــ ــىلهرنى  —دېــ بهزى نهرســ

 !مامقوشۇۋەتسهڭ مهيلى، ئېلىپ قا
ــۈتىدىن    ــۇ سـ ــدا، توخـ ــهمهتلىك مىهمانخانىـ ــۇ ھهشـ ــىيىناخۇن بـ ھۆسـ

شـقهرنىڭ تهقـدىرىنى ئـۆز    باشقىسى تېپىلىدىغان مول داستخان ئالدىـدا، قه 
. الرنىـڭ كـۆز ئالدىـدا ھودۇقمـاي تۇرالمـايتى     »چوڭ«قوللىرىدا تۇتۇپ تۇرغان 

بــۇ يهتمىگهنــدەك ئۆمهرباينىــڭ كىبىــرگه تولغــان مــۇز چىرايــى، قهھىرلىــك  
 شــۇنداق بولســىمۇ ئــۇ. پىچىرالشــلىرى ئــۇنى تېخىمــۇ ســىقىپ قويغانىــدى
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 . سۆزلىمهي قۇتۇاللمايتى
ــى — ــۇ —، ...بىزنىـــڭ ئىنـ ــمىغان . دېـــدى ئـ ھه دېگهنـــدىال قامالشـ

ئاڭلىسـاق،   —دە، دۇدۇقـالپ كهتتـى،    -يهردىن باشلىۋالغىنى مهلۇم بولـدى  
... 

ــاق؟   — ــمه ئاڭلىسـ ــۆز     —نىـ ــپ، ئـ ــاي كايىـ ــدى ئۆمهربـ دەپ ھۈرپهيـ
 !قۇلۇقۇڭ بىلهن نىمىنى ئاڭلىغان بولساڭ شۇنى دە

ۇ ـــــ يهنه ئهپلهشــــمىگىلى تۇرىۋىــــدى، بىــــراق، ئــــ...ئــــۇال ھــــازىر —
ئۆمهرباينىـــڭ نهشـــتهردەك كـــۆزلىرىگه دۇچ كېلىشـــتىن قېچىـــپ، يهرگه     

ــدى  ــارىغىنىچه داۋام قىل ــدا     . ق ــنىڭ پاي ــۇ ئىش ــان ب ــدا قىلىۋاتق ــۇ ئارى ــۇ ب  -ئ
ــاكى     ــدى، ئۇنىــڭ رەزىللىــك ي ــدە ئويلىنىۋېلىشــقا ئۈلگۈرمى زىيىنــى ھهققى

ئۇنىــــڭ . شــــهرەپلىك خىــــزمهت ئىكهنلىكىنــــى تېخىمــــۇ چۈشــــهنمهيتى
ــاپتىمۇ، دېــمهك، ســۆزلهش   بىلىــدىغىنى، دار ىــنالر، يــۇرت چــوڭلىرى الزىــم ت

ئــۇ مۇھهممهتتۇرســۇن چېتىلىــپ قــاالرمۇ، .  كېــرەك، دېگهنــدىن ئىبارەتىــدى
يـۇ، ئهممـا    -پـال ئويلىـدى    -ئۇنىڭغىمۇ گۇنـاھ كېلهرمـۇ دېگهنلهرنـى غىـل     

ــى    ــالپ كهتت ــۆزىنى باش ــۈرمهيال س ــقا ئۈلگ ــاۋاپ تېپىش ــا  . ج ــم قىلس ھهر كى
گهنــدەك ئــاددى تهســهللى بىــلهن ئــۆز كــوڭلىنى ياســاپ،  ئــۆزىگه قىلىــدۇ، دې

ئۆمهرباينىڭ ۋەباشقا موللىالرنىـڭ كـۆڭلىگه يارىشـا بهزى نهرسـىلهرنى ئـۆزى      
ئۇنىڭسىزمۇ ئابدۇلال دامولال ئـۇنى راسـا بىـلهپ    . قوشۇپ، ئهدىتىپ سۆزلىدى

بۇنــدىن باشــقا مۇشــۇ ئاخبــارات تۈپهيلىــدىنال  .  ئىتتىكلىتىــپ كهلگهنىــدى
ــ ــىپ     ئۆمهرباينى ــا نېس ــاتالش ئۇنىڭغ ــىدىن ئ ــوڭ دەرۋازىس ــك چ ڭ ھهيۋەتلى
شـهرەپكه، ئابرۇيغـا ئـۇ شـۇ سـهۋەپتىنال ئىرىشـىپ        -مانا بۇ شـان  . بولغانىدى

ئــۆزىنى ئــابرۇيلۇق كىشــىلهر بىــلهن . ئولتــۇرغىنىنى ئهلــۋەتته چۈشــىنهتتى
نـى چىقارمىسـا، ئـۇ    »كـوزىر «بىلله ئولتۇرۇش شهرىپىگه مۇشـهررەپ قىلغـان   

 -نى اللمـا ئىتنــى قــوغالپ چىقارغانـدەكال قــوغالپ چىقىرىــدۇ   نىمىتـى؟ ئــۇ 
 !دە

دەپ داۋام  —ئهلچـــى جانـــاپالغىمۇ ھهمىشـــه تىـــل تهككۈزىـــدۇ،      —
قىممهتلىـك بـايلىقلىرىمىزنى ئالـداپ ئېلىـپ كېتىـدىغان       —قىلدى ئۇ، 
يهنه تېخـــى ئهجنهبـــى جانـــاپالرنى قـــوغالپ . دەپ ھاقارەتلهيـــدۇ! ئالــدامچىال 
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ــدىغا  ــز دەيـ ــا چىقىرىمىـ ــات . ن پىالنلىرىمـــۇ بـ ــ  -پـ ئىـــش  ژيېقىنـــدا بىـ
 . غاندەكال تۇرىدۇۇبولۇد

دەپ پىچچىرلىــدى ئابــدۇلال   —ھېلىقــى ئايهتنىــڭ گېپىنــى دە،    —
الرغا قارشى خهلقنى ئىسـيانغا قۇترىتىـدىغان ھېلىقـى    »دارىن« —دامولال، 

 . گهپنى
 ژزۇلۇم قىلغانالغا قارشى ئىسـيان كۆتـۈرگهن سـاۋاپ دېگهنـدەك بىـ      —

. بىزغۇ قارا تـۈرۈك، بىلمهيمىـز، مـوللىلىرىمىز ئولتۇرۇپتـۇ    . هتنى تېپىپتۇئاي
ــامۇ   ــۇنداق گهپ بـ ــت شـ ــوق،  -راسـ ــقىلىپ...يـ ــىيىناخۇن  ...ئىشـ ــ ھۆسـ ــ

مۇھهممهتتۇرسۇن ئېيتىپ بهرگهن ئايهتنىـڭ تهپسـىرىنى ئهيـنهن دېـيهلمهي     
 . بهكمۇ ھۇدۇقتى

دىننــى —دەپ ئېچىتتــى ئابــدۇلال دامــولال،  —مانــا، دېمىــدىممۇ،  —
ــپ، يهنه      ــاز كېلى ــۇزغىنى ئ ــاكلىقىنى ب ــڭ پ ــالم دىنىمىزنى ــۇرمىالپ، ئىس ب

 . تېخى بىزنى ئىهتىياجىغا قاراپ پهتىۋا توقۇيدۇ دەپ ھاقارەتلهپتۇ
قــــاراقچى  -كۇنســــۇلخانىدىكىلهنى ھاقــــارەت قىلىــــپ، ئــــوغرى  —

دېگهنــدىن باشــقا ، مۇســۇلمانالنى دىنــدىن چىقىرىۋاتىــدۇ، بۇنىڭغــا چىــداپ 
 . ولمايدۇ، دېگۈدەكمىشتۇغىلى ب
يــاق دەيمىنــا، دارىنلىرىمىزنىــڭ ئــۆمرىگه دۇئــا قىلىــپ، نــامىزىنى —

ئوقۇمـاي، خهقنــى ئىســيانغا قــۇتراتقىنى نىمىســى؟ مۇشــۇ كــۈنلهگه شــۈكرە  
 ...زە -قىلمىغان ئادەمنى 

 !بولسا  ئۇ پالشىۋىكالنىڭ جاسۇسى ژبى —
ــران قىلغــان ئۇرۇســال  ! شــۇ — ــۇغ بۇخــارايى شــىرىپنى ۋەي ــلهن  ئۇل بى

 ئۇنىڭ قىلىۋاتقىنى ئوخشىشىپ كېتىۋاتامدۇ، قانداق؟
ئۇنىـــڭ مهدرىســـىدە ســـۆزلهيدىغىنىمۇ غهلىـــتىال، ۋاھـــابىچىلىق،  —

ــڭ ئو   ــۇقهددەس كىتاپالرنىـ ــىلىرىنى مـ ــان نهرسـ ــڭ تېپىۋالغـ ــا يئۆزىنىـ نىغـ
 !دەسسىتىپ، ئهۋالتلىرىمىزنى بۇزماقتا

 -شـىۋىر   الرنىـڭ بـۇ  »دارىـن «دېدى ئۆمهربـاي، ئـۇ    —! شۈك -خهپ  —
ــىرەپ،    ــدى دەپ ئهنسـ ــپ قالمىغىـ ــپ، زېرىكىـ ــى ئايلىنىـ ــىۋىردىن بېشـ شـ

ــدى،    ــۇپ قوي ــلهن قوش ــامهت بى ــىپال    —خۇش ــدەك چۇڭۇلدىش ــك بالى كىچى
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 !كهتتىڭالر، بۇ يهردە يۇرت ئاتىسى ئولتۇرغىنىنى ئهستىن چىقامايلى
. مهسـخىرە قىلغانـدەك مىيقىـدا كۈلۈمسـىرەپ ئۈنچىقمىـدى     » دارىن«

پس ئاۋارىلىرىنىڭ ئـازراقال شهخسـىي مهنپهئهتـى ئۈچـۈن ئـۆز      بهلكىم ئۇ بۇ نه
ــېتىۋاتقىنىغا كۈل  ــلىرىنى س ــدە نىــمه   . ۋاتقانــدۇرۈقېرىنداش ــڭ كۆڭلى ئۇنى

 . ئويالرنىڭ بارلىقىنى ئۆزى ۋە ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيتى
ــار؟   — ــى ب ــۈدەك نىمىس ــىرەپ كهتك ــڭ ئهنس ــدى  —بۇنى ــن«دې » دارى

ياالقچىلىرىنىـڭ ۋەسۋەسـه ئىچىـدە ئـۆزىنى      ئـۇ . ئۇلۇغلۇق بىلهن كېرىلىـپ 
يوقۇتــۇپ قويماســلىقى ئۈچــۈنال ئهنه شــۇنداق تهســهللى ئېيتقىنــى بىــلهن،  

ــكهن   ــۋار چۈش ــۇ دىش ــڭ كۆڭلىگىم ــدىكى   ىدىئۇنى ــايۋانالرچه ئورۇن ــۇ ھ ــۇ ب ، ئ
خهلقنىڭ ئىچىدە بىر يېڭىلمهس كۈچنىڭ ئۇرغـۇپ چىقىۋاتقـانلىقىنى، بـۇ    

پ ۈنۈلىكىنـى  غـۇۋا ھىـس قىلىـپ، شـۈرك     مۇقهررەر تارىخنىڭ ئېقىمى ئىكهن
ــۇمران ھالىتىــدە يوقۇتــ  . كهتتــى ــۇ بىخالرنــى ي ــارقىلىق، ۇبىــراق، ب ۋېتىش ئ

قانــداق ئامــال . تۇغۇلغۇســى بــوراننى كېچىكتۈرۈشــكه بولــۇدۇ دەپ ئويلىــدى
ئـۆز گۆشـىنى   «بـۇ  ! بىلهن يوقۇتۇش كېرەك؟ ئهلۋەتته كونا ئۇسۇل ئـارقىلىق 

  !ىلىدۇدەپ ئات» ئۆزىنىڭ يېغىدا قورۇش
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دىكى تۈركى خهلقلهردە ئۆزلىرىنىڭ هرقىي تۈركىستانش
ھهرقايسى جايالردىكى ئاھاله ئۆزلىرىنى . مىللهت نامى بولمايدۇ

. شهھهرنىڭ ۋە ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق جاينىڭ نامى بىلهن ئاتايدۇ
 .، قاتارلىقالر»تۇرپانلىق«، »قهشقهرلىق«: مهسىلهن

ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك تارىخىدىن    ئون «: بارتولد. ۋ. ۋ —   

  ①.دىن»ئىككى لىكسىيه

 
ئىلىــــم تهلهپ قىلغۇچىالرنىــــڭ ســــانى كــــۆپهيگهنلىكى دەۋرنىــــڭ 

ئــۆز زامانىســىنىڭ ئۇقۇمۇشــلۇق كىشــىلىرىنىڭ ئالــدىغا  ،مــۇقهررەر تهلىپــى
ــدى    ــىنى قوي ــتىش ۋەزىپىس ــورۇننى كېڭهي ــا    . س ــر ۋاقتت ــلهن بى ــۇنىڭ بى ش

. زىـددىيهت بولـۇپ ئۇالرنىـڭ بېشـىنى قـاتۇردى      ئىقتىسادىي مهسىلىمۇ بىـر 
 ،ئابدىقادىر دامولال، قۇتلـۇق شـهۋقى قاتـارلىق كىشـىلهر مهسلىههتلىشـىپ     

تاشــلىنىپ قالغــان اليپهشــتاق مهدرىســىنى رىمونــت قىلىــپ، ئــۇ يهردىمــۇ   
ــتى  ــاقچى بولۇشـ ــا قويمـ ــارىپنى يولغـ ــى مائـ ــلىههتنى  . يېڭـ ــۇ مهسـ ــۇالر بـ ئـ

ــازادە ك  ــڭ ئــ ــدىقادىر داموللىنىــ ــاتتى ئابــ ــىدا قىلىشــ ــدە . ىتاپخانىســ ئۆيــ
ــۇن      ــۇپ، مۇھهممهتتۇرسـ ــقان بولـ ــالتهيلهن جهم بولۇشـ ــالردىن ئـ پىكىرداشـ

 .ئۇالرنىڭ خىزمىتىدە بولغاچ، پهگادا پاكار كوسىدا ئولتۇراتتى
ئهجنهبىيلهر خهلقىمىزنىڭ نـادان ۋە نامراتلىقىـدىن پايـدىلىنىپ،     —

قىينالغـــانالر جـــان تۇرمۇشـــتا . ئۇالرغـــا خىرىســـتيان دىنىنـــى تېڭىۋاتىـــدۇ

                                            
شىنجاڭ خهلق نهشـىرىياتى،  » قىسقىچه ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى«: )رۇس تۈكشۇناس( بارتولد  ①
  .ئا —ـ بهت،  168ـ ئاي، خهنزۇچه نهشرى،  6ـ يىل،  1980
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دېــدى شــهۋقى  —بــېقىش ئۈچــۈنال ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن ئهگىشــىۋاتىدۇ،  
بىزنىڭ ئالالھ ئالدىدا، مىلـلهت ئالدىـدا ئـۇالرنى تۇيـۇق      —ھهسرەت بىلهن، 

 .يولدىن توسۇش، توغرا يولغا باشالش مهجبۇرىيىتىمىز بار، ئهلۋەتته
ــولال چ  —شــۇنداق،  — ــدىقادىر دام ــۇھ  دەپ تهســدىقلىدى ئاب ــۇر ئ وڭق
مىللىتىمىزدىكــى گــادايلىق ئــۇالرنى ھهرقانــداق يامــان يولغــا   —تارتىــپ، 

يوقسـۇزلۇق كۇپرىغـا   «: ھهدىسـته دېـيىلگهن  . مېڭىشقا مهجبـۇر قىلىۋاتىـدۇ  
ــۇ  »يـــېقىن ــالى بـ ــادايلىق . دېگهننىـــڭ بىـــر مىسـ ــاددىي  —بـــۇ گـ ھهم مـ

بۇنــداق قــوش گــادايلىق كېلىمــاتى    . گــادايلىق، ھهم مهنىــۋى گــادايلىق  
ــ  —دەمنى ئهنه شــۇنداق پاسســىپ كهيپىياتقــا   ئــا ش ۈتۈقارشــىلىق كۆرس

ــۈرۈپ قويـــ  ــا چۈشـ ــرۇم كهيپىياتقـ ــدىن مهھـ ــۋى . دۇۇكۈچىـ ــاددىي ۋە مهنىـ مـ
دۇ، بىــر ۈجهھهتتىكــى گــادايلىق يــاكى بــايلىق بىــر بىرىنــى ئىلگىــرى ســۈر

مېــنىڭچه بــۇ ئىككىســىدىن مهنىــۋى جهھهتتىكــى      . بىرىنــى تولۇقاليــدۇ  
ــۇر ــايلىق مۇھىمراقتـ ــانال  ئ. بـ ــدا ئاسـ ــادايلىق قۇچىقىـ ــۋى گـ ــان مهنىـ ىنسـ

ئېتىقـــادى  -زااللهتـــكه پاتىـــدۇ، ئىنســـاپ، دىيـــانېتىنى يوقۇتىـــدۇ؛ ئىمـــان  
 -ئىمــان ! ئېتىقــاد تولىمــۇ مــۇھىم نهرســه -ۋەھــالهنكى ئىمــان . سۇســاليدۇ

ئېتىقـــادى بولمىغـــان يـــاكى مۇســـتهھكهم بولمىغـــان مىلـــلهت شـــهقى ۋە 
بىر مىللهتنـى يـاكى بىـر دۆلهتنـى      —چۈنكى ئېتىقاد. بهختسىز مىللهتتۇر

ئېتىقـاتتىن   -ئىمـان  . بىر گهۋدە قىلىپ، ئىتتىپاقالشتۇرىدىغان بىـر مۇمـا  
ئايرىلغان خهلقته بىر نىيهت، بىر مهقسـهد بولمايـدۇ، تېـرىقتهك چېچىلىـپ     

شــۇنىڭ بىــلهن . شهخســىيهتچىلىك، قورقۇنچــاقلىق ئهۋج ئالىــدۇ . كېتىــدۇ
ــر  ــرلهپ يهم بولۇشــقا   -بى ــۇن —بى ــدۇ م ــۈز تۇتى ــاتتىق  . قهرزلىككه ي ــاش ق ت

 . نهرسه بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئۇششاق ھالىتى بولغان قۇم يۇمشاقتۇر
بىــراق، مــاددى جهھهت بۇنىــڭ ئاساســىمىكىن دېگىــم كېلىــدۇ،    — 

 . دېدى يهنه بىر دامولال —
مهدەنىــيهت ۋە پــاراۋانلىقنى مېــۋە دېســهك، بــۇ مېۋىنىــڭ  . ئهلــۋەتته —

 . سۇ، ھاۋا، كۈن نۇرى ئوخشاشال زۆرۈر تهييار بولۇشى ئۈچۈن يهر،
 شۇنداق بولغاندا  بىزنىڭ قولىمىزدىن نىمه كېلىدۇ؟ —
 دېـــگهن گهپ بـــار، ئۈمىدســـىز بولمـــايلى،» ئۈمىدســـىز شـــهيتان« —
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  .دېدى شهۋقى —دامولالم، 
ئانـدىن نېمىنـى ئهۋۋەل   . بولسـۇن  تبىزدە رەۋشهن مهقسـه . ئهلۋەتته —

بىــز كىشــىلهرنى مهئنهۋىــي : مهســهلهن. قىاللىســاق شــۇنىڭغا كىرىشــهيلى
ــڭ   ــى ئىمكانىيهتنىـ ــز، مهكتهبلهرنـ ــنى قىالاليمىـ جىههتىـــدىن تهربىيهلهشـ
بارىچه كېڭهيتهيلى، ئانـدىن مۇشـۇ سـورۇنالردىن پايـدىلىنىپ تهلهبهلهرنىـڭ      
دىلىغـــا مۇســـتهھكهم ئېتىقـــاد ئورنۇتـــايلى، ئۇنىـــڭ كـــۆزى ئېچىلغانـــدىن 

ــد    ــۆزى مېڭىۋېرى ــاراپ ئ ــزىلگه ق ــيىن، مهن ــدىنمۇ  . ۇكې ــادى جىههتى ئىقتىس
بىــرىگه بولغــان مــۇھهببهت  -كىشــىلهردە بىــر . مــالىيه يــوللىرىنى تاپااليــدۇ

دىغــان، ۈنۈبىــرىگه كۆي -ئويغانســا، ياخشــى ئهخــالق ۋۇجۇدقــا چىقىــپ، بىــر 
ــاددى    ــا مــ ــدا بولســ ــات پهيــ ــدىغان كهيپىيــ ــاردەم قىلىــ ــدىكى جىيــ ههتىــ

 . قاششاقلىقمۇ تهدرىجى تۈگهيدۇ
دېـدى   —! ۇنبىرىمىز بىزگه ياخشـى بىـر جهڭگـاھ   مۇددەرىسلىك م —

ــولال،  ــى    —دامــ ــدىلىنايلى، مىللــ ــى پايــ ــاھتىن ياخشــ ــۇ جهڭگــ ــز بــ بىــ
ــى    ــېالن قىاليلـ ــلهرگه جهڭ ئـ ــى مهرەزلىكـ ــى  . روھىمىزدىكـ ــى روھنـ مىللـ

تازىالش، مىللى غورۇرنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش ئـاممىۋى دولقـۇنى قوزغاشـتا      
ــايهتل   ــڭ جىنــ ــوجىالر دەۋرىنىــ ــى قهدەم خــ ــدە بىرىنچــ ىرىنى كهڭ كۆلهمــ

لهنهت ئاسـتىغا   -ئـاممىۋى تهنقىـد، جهمىيهتلهشـكهن تـوقى     . ئاشكارىالشتۇر
چـــۈنكى، بۈگـــۈنكى جىمـــى مىللىـــي ئـــاجىزلىقلىرىمىز شـــۇ  . ئېلىشـــتۇر

شـۇ بـاھىس بىـلهن    . اقنىـڭ كهشـپىياتىدۇر  بدەۋرنىڭ مهھسـۇلى، ھهزرىتـى ئا  
غـان بـارلىق   تۇرمۇشىمىزدا يىلتىز تارتىـپ، دىـن ئېتـى بىـلهن مهۋجـۇت بول     

ئـادەت   -دىن نـېمه؟ ئۆرىـف   ! پ بېرىش كېرەكۈتۈبىدئهتلهرنى خهلققه كۆرس
ــاق،      ــۇنى ئايرىمــ ــى، بــ ــۇپ كهتتــ ــقايناق بولــ ــىپ داشــ ــېمه؟ ئارىلىشــ نــ

پ بهرمهك ۈتۈروشهنلهشــتۈرمهك، خهلقـــقه تـــوغرا دىنىــي ئېتىقـــادنى كۆرســـ  
، ئهممـا بـۇنى ھـازىر ئورۇنداشـقا ئىمكـانىمىز يـوق      ! بىزلهرنىڭ بـۇرچىمىزدۇر 

ــۇلمىز  ــۈنكى، ق ــڭ دۆت بول . چ ــايىن قۇلنى ــان   ۈخوج ــكه پاتق ــىنى، ئىللهت ش
قاچـانىكى ھـاكىمىيهت   . شىنى ئۈمىـد قىلىـدۇ  ۈشىنى، روھى پاسىق بولۈبول

ــاددىي     ــدەبىلىك مـ ــقا دەبـ ــداقتۇر باشـ ــنى قانـ ــه ئىشـ ــا ئۆتسـ ــق قولىغـ خهلـ
مهپكــۈرە تازىالشــتىن  —قۇرۇلۇشــالردىن ئهمهس، مانــا مۇشــۇ مهنهۋىيهتــتىن 
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 !كېرەك باشلىماق
. دېــمهك، بىــز ئىككىلهنـــمهي اليپهشــتاق مهدرىســىنى ياســـايلى     —

ــور   ــالىيهت س ــر پائ ــڭ يهنه بى ــز   ۇبىزنى ــدىن دېگىنىمى ــدۇ، ئان نىمىز كۆپىيى
بىــلهن قىلغىنىمىــز بىــردەك بولســا، ئاۋامغــا ياخشــى ئــۈلگه بولســاق، ئــۇالر 

 .كىمگه ئىشىنىش كېرەكلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ
ــايمى   — ــداق ياس ــنى قان ــادىي   مهدرىس ــنىم، ئىقتىس ــڭ دېگى ز؟ مېنى
 ...جهھهتته
. پــۇلى يــوقالرنى ئهمگهكــكه ســهپهرۋەر قىلىمىــز . ئىئــانه تــوپاليمىز —

تــالىپالردىن باشلىســاق، قــالغىنى دىلىــدا ئىنســاپ بــار پــۇخراالر قــاراپ        
 .تۇرماسلىقى مۈمكىن

ئهمدى پهرەڭلهرنىـڭ مهنهۋىـي تاجاۋۇزىغـا    . بۇ ئىش شۇنداق بولسۇن —
 ىل تۇرۇش كېرەك؟قانداق تاقاب

 !ئۇالرنى دۇمباالش كېرەك —
 .تالىپالرنى ئىشقا سااليلى —
مېـنىڭچه، بـۇ ئىشـنى قوپـال ۋە ئـاددىي ئۇسـۇل بىلهنـال بىـر تهرەپ          —

بىــرى، بىــز : شــۇڭا، مۇنــداق قىلســاقمىكىن، دەيــمهن. قىلغىلــى بولمايــدۇ
مۇددەرسـلىك مۇنبىرىـدىن پايـدىلىنىپ، قارشـى تهشـۋىقات بىـلهن مهنىـۋى        

ــۇم    ئا ــائهت پىكــرى مهل ــدە، جام ــدىن ئىككىنچــى قهدەم ــايلى، ئان ســاس يارىت
. يېتىلىش باسقۇچىغا بارغانـدىن كېـيىن ئـاممىۋى نامـايىش ئۇيۇشـتۇرايلى     

پهرەڭـلهر بىزنىڭمـۇ مهدەنىـي كـۆرەش شـهكىللىرىنى بىلىـدىغانلىقىمىزنى       
 .كۆرۈپ قويسۇن

 !...يائالال! نامايىش؟ —
ــۇ―  ــپ قو ... بـ ــاقنى تېرىـ ــش چاتـ ــۇ ئىـ ــى،  بـ ــاس؟ دېمهكچىمهنكـ يمـ

ــۇپ  ... ھۆكــۈمهتكه تېگىــپ كهتمهســمىكىن؟  چاتاققــا قالىــدىغان ئىــش بول
 ...دە -قالمىسۇن دەيمهن 

. دە -ئــوق ئاتقــان كىشــى ئهلــۋەتته نىشــانغا تهگســۇن دەپ ئاتىــدۇ    —
چاتاققا كهلسهك، چاتاقتىن قورقسـاق، ئهڭ ياخشىسـى، تاپسـاق يهپ جىمـال     

دېـدى شـهۋقى    —! بهل تالىـدۇ : چىقىـدۇ ئهممـا ئۇنىڭـدىمۇ چاتـاق    . يېتىش
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 .ھهزىل قىلىپ
ــۆلچهرلهپ    — ــدىن مـــ ــاقالرنى ئالـــ ــدىغان چاتـــ ــنىڭچه، چىقىـــ مېـــ

دېدى ئابدىقادىر دامـولال تهمكىنلىـك بىـلهن،     —قويغىنىمىز خوپراق بوالر،
ــوق    « — ــى ي ــڭ زىيىن ــۇپ قويغىنىنى ــوۋچىنى تون ــڭ ئ ــدەك، » ئوۋنى دېگهن

ــته، كى   ــى تهقلىت ــن، قايس ــڭ قهيهردى ــك   چاتاقنى ــدىن، قانچىلى ــلهر تهرىپى م
 .چىقىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهپ كۆڭۈلدە سان بولۇپ قالغىنى پايدىلىق

ــي گهپ  — ــۇ ئهمهلىـ ــا بـ ــپ  . مانـ ــا تهييارلىنىـ ــدىغان چاتاقالرغـ چىقىـ
 .قويغىنىمىز ياخشى

ــۋەتته پهرەڭلهچاتاقنىــڭ بىــرى  — ــۆزى، ئهل ــۇالر ھۆكــۈمهتكه . رنىــڭ ئ ئ
بىــزگه جــازا بېرىشــكه قىستىشــى نــارازىلىق خېتــى تاپشــۇرۇپ، ھۆكــۈمهتنى 

ــۈمكىن ــدۇ   . م ــاق چىقى ــى چات ــلهن ئىككىنچ ــۇنىڭ بى ــۇ   . ش ــز ب ــراق، بى بى
چــــۈنكى، خهلــــق . دۇۇئىككـــى چاتــــاقتىن قورقــــۇپ كهتمىســـهكمۇ بولــــ  

شـۇڭا ھۆكـۈمهت خاپـا بولغـانال ئىشـنى      . ھۆكۈمهتنىڭ قانداقلىقىنى بىلىدۇ
يهنه . هيــدۇبىزنىــڭ ئــاممىۋى ئاساســىمىز تهۋرىم. ياخشــى ئىــش دەپ قارايــدۇ

ــىدا تهرلهپ،     ــڭ جۇۋىسـ ــى چهتئهللىكلهرنىـ ــار،  بۇنىسـ ــاق بـ ــۈچىنچى چاتـ ئـ
ــدا ئېلىـــپ كېلىۋاتقانالرنىـــڭ    ــدا ئىچىـــپ، پايـ دارىنالرنىـــڭ يالىقىـــدا يۇنـ

ئۇالر ئىقتىسادى مهنپهئهتىنى قوغـداپ قـېلىش ئۈچـۈن ھهرقانـداق     . چاتىقى
كىدىن ۈئــۇالر ئىقتىســادى جهھهتتىكــى ئۈســتۈنل. شــهرمهندىلىكنى قىلىــدۇ

ــۈچ      ــى كــ ــېتىۋالىدۇ، قارشــ ــىزالرنى ســ ــر ۋىجدانســ ــدىلىنىپ، بهزىبىــ پايــ
ــۋا تېرىـــپ، بىزنـــى مهنىـــۋىي جهھهتـــتىن يېڭىشـــكه  . ئۇيۇشـــتۇرااليدۇ ئىغـ

بىـز مانـا شـۇ چىققۇسـى ئىغۋاالرغـا ئالـدىن جـاۋاپ بېرىشــىمىز،        . تىرىشـىدۇ 
 . شىمىز كېرەكۈخهلقنى ئۇنىڭغا ئىشهنمهس ھالغا كهلتۈر

دېـدى مۇھهممهتتۇرسـۇن    —اللىبۇرۇن باشـلىدى،  ئۇال ھهركهتنى ئـ  —
 .ئىختىيارسىز لوقما سېلىپ

 خوش، ئوغلۇم، نىمىشكه بۇنداق دەيسهن؟! مانا، مانا —
ــڭ    — ــۇيرۇقلىرى، دارىنالنىــ ــڭ قــ ــۇلخانىدىكى ئهجنهبىلهنىــ كۇنســ

ــۇپ     ــاۋاق بولـــ ــڭ ھهمتـــ ــىپ موللىالنىـــ ــاالقچىلىرى ھهم مۇتهئهسســـ يـــ
 . ۈگهنلىكىنى سېزىپ قالدىمژ
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 ، نىمىلهرنى بىلدىڭ؟سۆزله —
 . ئاڭلىغانلىرىنى سۆزلهپ بهردى -مۇھهممهتتۇرسۇن بىلگهن 

ئارقىـــــدىن باشـــــقىالرمۇ بهزى ئۇچـــــۇرالرنى، شـــــۇنىڭغا مۇناســـــىپ 
 . پهرەزلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىدى

دامــولالم ھهققىــدە ھهر خىــل ئۆســهكلهر، قۇتراتقــۇ گهپــلهر بىزنىــڭ  —
دېــدى بۇلــۇڭ تهرەپتىكــى بىــرەيلهن،  —ھهم قۇلىقىمىزغــا كىرىــپ قالــدى، 

ــقهرلىكنىڭ شىللىســــىگه مىنىۋالــــدى دېگهنــــدەك   — ئاتۇشــــلۇق قهشــ
ئۇنىـــڭ بـــۇ پهســـكهش گهپلهرنىـــڭ ھهممىســـىنى  — ...تۇتامســـىز گهپـــلهر
 . دېگۈسى كهلمىدى

بــۇ ئــارقىلىق ئــۇالر قهشــقهرلىقلهرنىڭ يۇرتۋازلىــق ھىسســىياتىنى  —
بىـز شـۇنداق ھامـاقهت     —، دېدى شهۋقى زەردىسـى بىـلهن   —قوزغىماقچى، 

ــداق قۇتراتقۇل ــا ئاســانال ۋە ئىختىيارســىزال ئهگىشــىپ  ۇخهلقمىزكــى، بۇن قق
 . چۈنكى بىزنىڭ تومۇرىمىزدا ئاشۇنداق يىرىڭالر بار. كېتىمىز
دېـــدى ئـــاچچىق كۈلۈمســـىرەپ ئابـــدىقادىر  —ئويلىمـــايمىزكى،  —

ــولال،  ــلۇقنىڭ   —دامـــــ ــىدىكى، ئاتۇشـــــ ــقهرلىكنىڭ شىللىســـــ قهشـــــ
ىكى، ھهممىمىزنىــڭ شىللىســىدىكى كىــم؟ بىزنىــڭ بۇنــداق  شىللىســىد

ــى    ــۇپ، ھهقىقـ ــان بولـ ــزگىال قارىتىلغـ ــۆز ئىچىمىـ ــۋازلىقىمىز پهقهت ئـ يۇرتـ
 !دېيهلمهيمىز» قهيهرلىكسهن«شىللىمىزغا چىقىۋالغانالرنى 

دېمهك، بۇ ئىـپالس سـۆزلهرگه قارىتـا ھهر بىـر مـۇدەررىس بازغانـدەك        —
ــى، ئالـــ  ــارالپ قويۇشـ ــۆزلهرنى تهييـ ــڭ  سـ ــى، مىللهتنىـ ــيه بېرىشـ دىن رەددىـ

ئىللهتلهرنــى ئېچىــپ، ھهر بىــر ئــادەمگه     -بهدىنىــدىكى مۇشــۇنداق مهرەز  
ئۇنىـڭ ئـۇرۇق يـۈزى ۋە ئوچلـۇق     . دېـدى شـهۋقى   —چۈشهندۈرۈشى كېـرەك،  

 . ساقىلى تىترەپ، كۆزلىرى ئۇچقۇن چېچىۋاتقاندەك بولدى
ــۈرۈپ،   — ــارەت كهلت ئاتۇشــلۇق «يهنه دامولالمنىــڭ ئهشــئارلىرىغا ھاق

چاال مـولال ئۆزىنىـڭ پهلهپهتىـش كىتـاپلىرىنى مـۇقهددەس كىتـاپالر ئورنىغـا        
ــۇردى   ــهتكىلى تـ ــۆزىنى كۆرسـ ــا ئـ ــىتىپ، تالىپالرغـ ــلهن . دەسسـ ــڭ بىـ بۇنىـ

ــدۇ  ‹ ــار، باشــقا مــوللىالر ھېچــنىمىگه ئهرزىمهي ــال ب دېگهننــى › قهشــقهردە مهن
ــۈرمهكچى  ــپ ئىچ ــا ئېزى ــۇ   » خااليىقق ــارىكهن، ب ــلهر ب ــدەك گهپ ــلهر دېگهن گهپ
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نۇرغـــۇن مـــوللىالردا ھهســـهت ئـــوتىنى . خېلـــى رول ئوينىغـــانلىقى مهلـــۇم
ــدىغان      ــز قاالم ــپ، بى ــۇپ كېتى ــولال تونۇل ــدىقادىر دام ــۇالر ئاب تۇتاشــتۇرۇپ، ئ

 . دەيدىغانراق كهيپىياتتا قىتغۇرالرغا ھهمتاۋاق بولۇپ يۈرگىدەك
دىر دېـدى ئابـدىقا   —ۋاتىمىز، ۇدېمهك، بىز ئاز ۋە ئـاجىز ئورۇنـدا تـۇر    —
. ئۇالر كۆپ بولغاننىـڭ ئۈسـتىگه كۈچلـۈك ئارقـا تېـرەككه ئىـگه       —دامولال، 

ــاۋامنى      ــلهن ئـــ ــز بىـــ ــى ھهركىتىمىـــ ــز ئهمهلـــ ــدا بىـــ ــداق ئهھۋلـــ بۇنـــ
ــرەك ۈتهسىرلهندۈر ــىمىز كېـ ــۇر   . شـ ــزدىن قۇسـ ــڭ ھهركىتىمىـ ــۇالر بىزنىـ ئـ

 . تاپالمىسۇن، شۇندىال خهلقنىڭ رايىنى ئۇتااليمىز
ــۇالر   — ــۈمهت چوقــــۇم ئاشــ ــزگه ســــىلى ھۆكــ ــدۇ، بىــ تهرەپــــته تۇرىــ

 ھىسداشلىق قىلمايدۇ دەپ ئويالمال؟
چـۈنكى ھهرقانـداق   ! بۇنىسى ناھـايىتى ئېنىـق ۋە ئهقهللـى سـاۋات     —

خوجايىنغـا كېرىكـى   . بىر ئهقىللىق قـۇل خوجـايىن ئۈچـۈن بـاش ئـاغرىقى     
ــېمه ئۈچــۈن؟ دەپ ســورىمايدىغانالر  ــداقكهن، . ئاڭســىز بويســۇنغۇچىالر، ن ئۇن

ــا  ــزلهردەك قۇلغـ ــدىغانالرغا   بىـ ــاچىمهن دەيـ ــۆزىنى ئـ ــپ كـ ــل ئۈگىتىـ ئهقىـ
 ئۆچ بولماي، ھهشقالال ئېيتاتتىمۇ؟» خوجايىن«

ــلىقى — ــز  : ھهممىـــدىن ئېچىنىشـ ــۈك دىنىمىـ ــازىر بىزنىـــڭ بۈيـ ھـ
ــا  ــزمهت قىلماقتـ ــۈن خىـ ــۈمرانالر ئۈچـ ــارۇغۇل . ھۆكـ ــڭ قـ ــۇالر ئاۋامنىـ قى، ۇئـ

ــدىلىنىپ، دىنىمىز  ــاختىلىقىدىن پايـ نـــى دىنـــدارالردىكى ئېتىقادنىـــڭ سـ
ــارقىلىق پـــۇخراالرنى . ئۆزلىرىنىـــڭ قـــورالى قىلىۋالـــدى » شـــۈكرى«بـــۇ ئـ

ــۇۋاش«قىلىشــقا،  بولۇشــقا، ئىتــائهت قىلىشــقا، ھهتتــا ھېلىقــى ســېخى   » ي
ــايىن« ــدۇ   »خوج ــقا ئۈندەي ــمهت ئېيتىش ــا رەھ ــكهن   . غ ــۇپ كهت ــاپىق بول مۇن

دىنــدارالرچۇ؟ ئــۇالر ھۆكۈمرانالرنىــڭ يــالىقىنى يــاالش ئۈچــۈن ئىمــانىنى       
ھهتتـــا ھۆكـــۈمرانالر ئۇالرغـــا ئۆزلىرىنىـــڭ مهلـــۇم     . ۇشـــقانســـېتىپ بول

مۇنـــــداق پهتىـــــۋا بهرگهن  -مۇنـــــداق«مهقســـــىدىگه يېـــــتىش ئۈچـــــۈن 
دېسه، ھۆكۈمهتنىڭ سىياسـى غهرىـزى ئۈچـۈن قۇرئـاننى بـۇرمىالپ      »بولسىال

ــدۇ   ــار تۇرى ــقىمۇ تهيي ــۋا توقۇش ــ . پهتى ــڭ دۆتل ــى ئهنه  ۈئاۋامنى ــۇ يهردىك كى ش
ــادەملهرنىمۇ يهنىــال  ــۇالق ســالىدۇ   شــۇنداق ئ . ھــۆرمهت قىلىــپ، گېــپىگه ق

ئـۆزىگه ئـۇ خهلقـقه زادى نىـمه ئىـش قىلىـپ بهردى؟ دېـگهن         -ھېچكىم ئۆز 
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 . سۇئالنى قويۇپ باقمايدۇ
دېــدى  —نامــازدا ئىمــام بولــۇپ بهردى دېــگهن جــاۋاپ چىقىــدىغۇ؟   —

 .بىرى ھهزىل قىلىپ
 . دېمىسىمۇ ئۇالرنىڭ خهلققه قىلىپ بېرىۋاتقىنى شۇال —
دېـــدى   —، ئهمـــدى ئـــۆز مهســـلىههتىمىزگه كېلهيلـــى،     خـــوش  —

اليپهشــتاق مهدرىســىنى ياســاش ئىشــىدا قايســىمىز  —ئابــدىقادىر دامــولال، 
 .قايسى ئىشنى قىلىمىز، شۇنى دېيىشىۋااليلى

 

2 
 

باشقىالرنى ياخشى ئىش قىلىشقا دااللهت قىلغۇچى 
 . شۇ ئىشنى قىلغۇچىغا ئوخشاش ئهجىرگه ئىگه بولۇدۇ

  )دە كهلتۈرۈلگهن نهقىل»ارىخى ئهمىنىيهت«( ھهدىس —

 
ــالىپالر . لۇق ئىــش باشــالندىۇاليپهشــتاق مهدرىســىدە داغــدۇغ  ــاۋال ت ئ

ئاساسـى ئهمــگهك كـۈچى بولغــان بولسـا، ئارقىــدىن بىـر ئــاممىۋى دولقۇنغــا     
شهھهر پۇخرالىرى، بازارغـا كهلـگهن دىهقـانالر، ھـۈنهرۋەنلهر     . ئايلىنىپ كهتتى

بـــۇنى مهســـچىتلهردە ئېلىـــپ . ىپ كهتتـــىخالىســـانه ئهمگهكـــكه قاتنىشـــ
بېرىلغــــان جهدىــــت موللىالرنىــــڭ تهشــــۋىقاتىدىن ئايرىــــپ قــــارىغىلى  

ــايتى، ئهلـــۋەتته بىـــراق بـــۇ تهرغىبـــاتالر بىـــر كۈچلـــۈك يالقۇننىـــڭ  . بولمـ
ــالىس     ــدا خـ ــۈنى نهق مهيدانـ ــۇ كـ ــا، شـ ــان بولسـ ــىنى تهييارلىغـ يېقىلغۇسـ

 . دىجارچىالرنىڭ ئۈندەشلىرى سهرەڭگه رولىنى ئوينىغانى
 45بـۇ  . ئهنه شـۇ خـالىس جارچىالرنىـڭ بىـرى ئىـدى     » كـۆكهمه «ئارىپ 

ــۇپ، بهســتلىك،     ــارا ســاقاللىق كىشــى بول ــۇق، ق ياشــالر چامىســىدىكى قوي
ــۇچ   ــمىدىن ك ــمه     -جىس ــك، ھهم ــجهزى ئىتتى ــان، مى ــۇپ تۇرغ ــۇۋۋەت ئۇرغ ق

ئـۇ ئىـش ئورنىـدا ئوبـدان     . ئىشقا قايناپ، سـۆزلهپال تۇرىـدىغان كىشـى ئىـدى    
ەمنىڭ ئىشىنى قىلغاندىن باشـقا قـولى بوشىسـىال يـول بويىـدا      ئىككى ئاد
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نــاھهق ئىشــلىرىدا ھهق تهرەپ  -ئــۇ ھهق . تۇرىۋېلىــپ جــارچىلىق قىالتتــى
ــادەملهر بولســىمۇ يــان بېســىپ گهپ  » ئهرزىــمهس«مهيلــى تــۆۋەن تهبىــقه،   ئ

قىلىــدىغان، ھهرقانــداق ســورۇندا كــۆكرەك كېرىــپ ئوتتۇرىغــا چىقىــپ،       
ئۈلىماالرغــا لوقمــا  -مۇنــازىرىگه ئــامراق، بهزى مــولال  ھهقنــى قوغدايــدىغان،

ســـېلىپ تىرىكتـــۈررۈپ تۇرىـــدىغان كىشـــى بولغاچقـــا، كىشـــلهر ئۇنىڭغـــا 
 . دېگهن لهقهمنى قويۇپ قويۇشقانىدى» كۆكهمه«

يولىـدا سـاۋاپلىق ئىـش     ھۋىجدانى بـا مۇسـۇلمانالر كـېلىڭال، ئـالال     —
بـۇ مىنىـڭ چـوڭ     —ۇ، دەيتـى ئـ   —ئۈچۈن ئازراق كۈچ چىقىرىـپ قويـۇڭال،   

ك ۈلــۈسـا مىنىــڭ قهســرىم ئهمهس، كۆپچ مىدادامنىـڭ ئىشــى ئهمهس، يــا بول 
ــوق     ــى ي ــڭ زىيىن ــاللىرى ئۈچــۈن ئىشــلهپ قويغاننى . ئۈچــۈن، مۇســۇلمان ب

ــادەمله، ب  ــىلهردەك ئ ــلهۋاتقانالمۇ س ــۇپ   ائىش ــاراڭ بول ــلهيدىغان س ــا ئىش كاغ
 ! قالغانالمىكىن دەپ قالماڭالر

ســـاۋاپ بولمايـــدۇ، مانـــا مۇشـــۇنداق ســـىال نامـــاز ئوقـــۇپ، رۇزى تۇت —
كنىڭ ئىشى ئۈچۈن كـۈچ چىقارغاننىـڭ سـاۋابى    ۈلۈخالىسانه ئىشلهپ، كۆپچ

نــامىزىڭالر ھهســهنهت بولســا، مانــا بۇنــداق ئىشــالر ســالىه   ...تېخىمــۇ چــوڭ
 ...ئهمهل بولۇدۇ

. ئۇنىــڭ بۇنــداق پىــدائىالرچه روھــى كــۆپ ئــادەملهرنى تهســىرلهندۈردى 
گه »كـۆكهمه «چىلىك قىلىۋاتقان قۇتلۇقهـاجىم ئارىـپ   ئىش ئۈستىدە يېتهك

ڭ بــۇ كىشــى بىــلهن سىردىشــىپ ىــئارىلىقتــا ئۇن. دىقــقهت قىلىــپ قالــدى
 .سى كهلدىۇباقق

ــداش،   — ــاالمۇئهلهيكۇم، قېرىن ــاداق     —ئهسس ــڭ ق ــۇ ئارىپنى ــدى ئ دې
قــوللىرىنى قىســىپ تــۇرۇپ، ئىللىــق كۈلۈمســىرىگىنىچه ئۇنىــڭ قارايغــان 

 .تونۇشۇپ قااليلى —ىلىپ، ساقاللىق يۈزىگه تىك
... زە -مهن ئــۆزلىرىنى تونــۇيمهن، پاراڭالشــقۇممۇ بــارىتى، ئهممــا      —

 ...مهندەك ھهربىر سولتهك سىلى بىلهن ئارىالشقىلى تۇرسا
نــــېمه دېگهنلىــــرى بــــۇ؟ مهنمــــۇ ســــىلىدەك ئــــادەملهر بىــــلهن  —

 .ئارىلىشىشقا ھېرىس
ــقهر     — ــه قهشـ ــۆكهمه، دېسـ ــپ كـ ــورلۇق، ئارىـ ــتىم شـ ــڭ ئېـ دە مېنىـ
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دېـگهن گهپ تۇسـا، بـۇنى    » ئۇرۇشـقاق «دېگهن » كۆكهمه«. بىلمهيدىغانال ئاز
 .دە -ئاڭلىغانال مهندىن قاچماي قاالمتى، دەيمهن 

مهن بىلدىم، سـىلىگه قويۇلغـان بـۇ لهقهم قىـزغىن مىجهزلىـرىگه       —
 .قارىتىپ قويۇلغان

زە، گهپنـى سـىلغايتىپ، شـۇنچه يامـان      -ئۇقۇمۇشـلۇقال  ... ھى ھـى  —
ئارىـپ شـهۋقىنىڭ ئـۆز لهقىمىـگه      —دە،  -مۇ چىرايلىق قىلىۋېتىـدۇ  گهپنى

بهرگهن تهپسىرىگه قارىتا ئۆز ئۆزىنى مهسـخىرە قىلىـش ئاھاڭىـدا ھىجىيىـپ     
 .قويدى

ئۇرۇشقاق بولسـىلىمۇ سهۋەپسـىز ئۇرۇشـمايدىغانلىقلىرىغا كـۆزۈم      —
ــى ــۇنداق  . يهتت ــۇ ش ــقا ئــامراق،    »ئۇرۇشــقاقالر«مهنم ــاغىنه تۇتۇش ــى ئ  —ن

ــازاد قىلىــش ئۈچــۈن چاخچــاق   قۇتل ۇقهــاجىم ئــاخىرى ئــۇنى قورۇنۇشــتىن ئ
ــدىكى   ــتۇرۇپ، ئارى ــىرلىق«ئارىالش ــ »س ــى كۆت ــا  . ۋەتتىۈرۈلىقن ــپ بولس ئارى

شهۋقىنىڭ سۆز ئاھاڭىـدىكى سـهمىمىيهتنى، سۆھبهتدىشـىنى ئـۆزى بىـلهن      
ئـۇ ئهسـلىدىمۇ   . ئوخشاش كۆرۈش تۇيغۇسىنى ھىس قىلىپ ئېرىپال كهتتـى 

ــ  ــدەك   ئوچــۇق مىجهزلىــك ئ ــۆزى ئويلىغان ــا قارشــى تهرەپنىــڭ ئ ادەم بولغاچق
پهزىلهتلىك، ئـاددىي ھهم ئۇلـۇغ ئـادەملىكىنى جهزىملهشـتۈرگىنىدە كـۆڭلى      

 :يايرىغان ھالدا چاخچاق بىلهن جاۋاپ بهردى
گهپــــــكه گهپ كهلگهنــــــدە ســــــىلىنىمۇ ئايــــــاپ قويمــــــايمهن،  —

 !شىۋېرىمهن، جۇماۇئۇر
ــا، ھهقىقىــي دوســت  — ــا، مان هۋقى چىــن دىلىــدىن دېــدى شــ —! مان
دۇ، بۇنـداق چاغـدا   ۇئادەم بهزىدە ئـۆزى سـهزمهي خاتـا قىلىـپ قويـ      —كۈلۈپ، 

ــازىمۇ      ــول دوســتالر ت ــاتتىق ق ــدىغان ق ــپ تۇرى ــزگىن تارتى ــا شــۇنداق تى مان
 .ته -كېرەك 

ــۇالر سۆزل ــۈئ ــپ    ۈش ــولال كېلى ــدىقادىر دام ــتىگه ئاب ــڭ ئۈس پ تۇرغاننى
ــدى ــۇنمۇ ب  . قالـ ــىدا مۇھهممهتتۇرسـ ــڭ ئارقىسـ ــدىئۇنىـ داموللىنىـــڭ . ارىـ

ــۈرگهن بىــر نهچــچه ئىخالســمهنمۇ ئۇالرنىــڭ     ــاڭالپ كــۆرەلمهي ي تهرىپىنــى ئ
 .توپىغا يېقىنلىشىپ پاراڭغا قۇالق سېلىشتى

ــېمه مهجلىــس؟ دەپ ســورىدى دامــولال دوســتانه    — ــۇ يهردە ن ھــاجىم ب
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 .ئاھاڭدا
تونۇشــۇپ قويســىال دامــولالم، بــۇ يــاق قېرىندىشــىمىز ئارىپــاخۇن،   —

ئىككــى كىشــىلىك ئهمــگهك قىلغاننىــڭ . تىس كــۈچ چىقــاردىبۈگــۈن قــال
ــپ، بى   ــارچىلىق قىلىـ ــالىس جـ ــايىنىدا خـ ــۈچى   ژتاشـ ــگهك كـ ــۇنچه ئهمـ مـ

نـى قىـزغىن تونۇشـتۇرۇپ    »كـۆكهمه «شـهۋقى ئارىـپ    —تهشكىللهپ بهردى، 
 .كهتتى

دېدى ئابـدىقادىر دامـولال مۇاليىملىـق بىـلهن،      —رەخمهت، ئىنىم، —
ــگهن  — ــۇنداق كهلـ ــايهتته شـ ــى ئىـــش  ك«: ئـ ــك ياخشـ ــى زەررىچىلىـ ىمىكـ

قىلىدىكهن ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىـدۇ، كىمىكـى زەررىچىلىـك يامـان ئىـش      
 .①»قىلىدىكهن ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

ــپ،     ــاي قىزىرىـ ــال گهپ قىاللمـ ــپ زادىـ ــكهن ئارىـ ــپ كهتـ ھاياجانلىنىـ
 .ئېسىلىپال كهتتى

ــال   — ــېمه، ئىككىڭــــــالر خوشــــ ــۇررام چاخچاقلىشــــــىپ  -نــــ خــــ
ــىل ــدىغۇ؟   تۇرۇپتىكهنس ــمهي قال ــالر كهل ــهمال گهپ قىلغىڭ  —هر، مهن كهلس

 .دېدى ئۇ ئارىپقا ئىلهام بهرگهندەك قاراپ
پهل ئېســىگه كېلىــپ ئابــدىقادىر داموللىنىــڭ   -ئارىــپ ئهمــدى ســهل

ــىمۇ      ــۇپ ئولتۇرمىس ــدىن قورۇن ــۆرە ئۇنىڭ ــپلهرگه ك ــان تهرى ــدە ئاڭلىغ ھهققى
ىشـــــى دىغـــــانلىقىنى، ئۇنىـــــڭ خهلقـــــپهرۋەر، كىچىـــــك پېئىـــــل كۇبول

ــۈزدى   ــدىن ئۆتكـــ ــى خىيالىـــ ــاس  -ئىكهنلىكىنـــ ــڭ تارتىنمـــ دە، ئۆزىنىـــ
 :خاراكتېرىغا قايتىپ

ھــاجىم ئــاكىمىز بىــلهن ئهمــدىال ئهسرالىشــىپ، تارتىنىشــتىن       —
دەم ژقۇتۇلــۇپ تۇســام ســىلى كهلــدىله، ئېچىلىشــىپ قېلىشــىمىزغا يهنه بىــ

  .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ —دە،  -ۋاخ كېتىدىغان بولدى 
ئـۇ داموللىغـا   . ئارىپ كـۆكهمىنى دەرھـال تونۇۋالـدى   مۇھهممهتتۇرسۇن 

دەۋاغــا بارغــان كۈنىســى ئــۇنى شــۇ ســورۇندا كــۆرگهن، بــۇ ھهجهپ ھهر ئىشــقا   
 .چېپىلىپال تۇرۇدۇغان ئادەمكهن، دېگهنلهرنى ئويلىغان ئىدى

                                            
  .ئا —ـ ئايهتلهر،  8ـ   7» زەلزەله«سۈرە : قۇرئان كهرىم  ①



 

66 

 

دېـدى دامـولال    —مانا، مانا، ئېچىلىشتۇق دېگهن مۇشۇ ئهمهسـمۇ؟   —
ــۈپ ــال كۈلـ ــۇ ئارىپنىـــ . خوشـ ــدىن ئـ ــزغىن بولئانـ ــۇنچه قىـ ــىنىڭ ۇڭ شـ شـ

ــدەك،    ــاقچى بولغان ــپ باقم ــهۋەپلىرىنى بىلى ــدىغان   —س ــىلىنىڭ ئوقۇي س
دەپ  —بالىلىرى بارمۇ ياكى ئۆزلىرىنىڭ تالىـپ بولـۇش نىيهتلىـرى بـارمۇ؟     

 . سورىدى چاخچاق ئارىالش
قــارىنى پهرق ئېتىــپ  -مــۇنچه قــۇالق موللىســى بولــۇپ ئــاق   -ئــانچه

 .ىر كهلدىقالغان ئارىپقا بۇ گهپ ئېغ
؟ مىـۋە  اياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ ھهممىسـى بىـرە تامـادا قىالمـد     —

كـۆچىتىنى قويغـان ئــادەممۇ ئـۆزىال يېـيىش ئۈچــۈن قويمايـدىغۇ، دامــولالم؟      
مهن بــۇ يېشــىمدا   —دېــدى ئارىــپ ئــۆزىنى كۆرسهتكۈســى كېلىــپ،      —

تالىپ بولۇپ نېمه قىالمهن، بالىلىرىمنىـڭ چـوڭلىرى ھـۈنهرۋەن، قـالغىنى     
 .ككىچى

ــىلىق  — ــىز ياخش ــۋەتته   ! تاماس ــههد، ئهل ــاۋابى بى ــڭ س بىــراق، . بۇنى
ــقا . ئىلىــــم ئالماقنىــــڭ پهســــىل، مهزگىلــــى بولمايــــدۇ  ســــاقال ئوقۇشــ

 .پۇتالشمايدۇ
ــال  — ــا مهن ب ــام بوىلئهمم ــاس، منى باقمىس ــنى   —م ــپ ئۆتمۈش ئارى

مهن دېمىسـىلىمۇ ئىلىمـگه    —ئهسلهپ ئېچىنىش بىلهن قوشـۇپ قويـدى،   
بىـراق،  . ىم، كىچىكىمـدە ئـازراق ئوقۇغـان   تياقىم بـا ئـادەم  ئاجايىپال ئىشـتى 

شـــۇڭىزە، . يىـــتىم قېلىـــپ ئـــاخىرىغىچه ئوقۇيالمىغـــان ئـــارمىنىم بـــا     
ــۆر   ــنى كـ ــدان ئىشـ ــدەك ئوبـ ــدىم ەبۈگۈنكىـ ــاي قالـ ــرى . پ تۇرالمـ ھهربىرلىـ

ــم     ــپ، ھهم ئىلىــ ــان بېرىــ ــۇپ، ھهم نــ ــا بولــ ــا ئاتــ ــىز يىتىمالرغــ ئىگىســ
 !با مۇسۇلمان تهسىرلهنمهمدا؟بېرىشىۋاتىال، بۇنى كۆرۈپ ۋىجدانى 

دوســـت بولـــۇپ قـــااليلى، كهچلىـــرى بىكـــار بولـــۇپ قالســـىال        —
دېــدى دامــولال چىــن دىلــى   —كهپىمىــزگه كهلســىله، ســۆھبهتته بــواليلى،  

 .بىلهن
چـۈنكى  . پال قويـدى ۇتـ ۇئارىپ ئۆزىنى يوق —... ھهشقالال، ھهشقالال —

نامـدار بىـر ئـادەم     گه شـۇ زامـان مۇھىتىـدا بۇنـداق    »كـۆكهمه «ئۇنىڭدەك بىر 
ئهمهس، ئادەتتىكى موللىالمۇ بۇ يوسـۇندا ئىلتىپـاتلىق مۇئـامىله قىلىشـى     
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ــداق   . مــۈمكىن ئهمهس ئىــدى ــداق دوســتانه، بۇن ــادەمگه بۇن ــر ئ ــدەك بى ئۆزى
ســــــهمىمىي پوزىتســــــىيىدە مۇئــــــامىله قىلىشــــــى ئــــــۇنى شــــــۇنداق 

ــدىن   ــدۇردىكى، كۆڭلى ــپ،   «ھاياجانالن ــىدىن مېڭى ــڭ ئارقىس ــۇ ئادەملهرنى ب
بـۇ  . دېگهنـلهر كهچتـى  » !جان بېرىدىغان ئىش بولسىمۇ يانمىسـاڭ ئهرزىيـدۇ  

 .  ئهينى ۋاقتتا يهنه ئۇنىڭ ئۆز ئۆزىگه قىلغان ۋەدىسى ئىدى
مېنىـڭ دېگىـنىم ھهرگىزمـۇ قـۇرۇق     . ھهشقالال ئېيتىش كهتمهيدۇ —

 .تهكهللۇپ ئهمهس، چىن كۆڭلۈمدىن ئېيتىۋاتىمهن
پۈتــۈن قهشــقهر . ۇ تهســىرلهندىئارىــپ بهكمــ —... دۇ،ۇدۇ، بولــۇبولــ —

 —! دىيارىنىــڭ ئهڭ ھۆرمهتلىــك ئــالىمى ئۇنىــڭ بىــلهن دوســت بولمــاقچى
ھهربىرلىرىنى ئـاۋارە قىلـدىم، ئهمـدى قـۇرۇق گهپ قىلىـۋەمهي ئـازراق ئىـش        

 .قىالي، قىش تاشالۋاتىتىم، مهن باراي
ــىلىنىڭ     — ــىله، ســ ــاتلىرىنى قىلىۋەســ ــىلى تهرغىبــ ــا، ســ ئارىپكــ

دېـــدى باياتىنـــدىن بېـــرى ئۇالرنىـــڭ  —ىـــش تاشـــالي، ئورۇنلىرىـــدا مهن ق
 .ئارقىسىدا گهپكه قۇالق سېلىپ تۇرغان سهھرالىق بىر يىگىت

دەپ ســـورىدى شـــهۋقى  —ســـىلىنى نهدىـــن ســـورايمىز، ئىـــنىم؟  —
 .يىگىتكه قول ئۇزىتىپ

ئـــۇ  —... شـــهگه ئـــازراق ســـودا بىـــلهن كهگهن،. مهن پهيزىـــۋاتتىن —
 .غا كهتتىدە، ئىش مهيدانى -شۇنداق دېدى 

ھهرھالــدا دوســـتالر تېخـــى كــۆپ تېپىلىـــدىكهن، مىللهتنـــى بهك    —
 .دېدى شهۋقى تهسىرلىنىپ —بۇزۇلۇپ كهتتى، دېگىلى بولمايدىكهن، 

سـىلى ئـۇ يىگىـت     —دېدى دامولال مۇھهممهتتۇرسـۇنغا،   —باالم،  —
ئۇنىــــڭ دەردى بــــارمۇ، . بىــــلهن بىلــــله ئىشــــلىگهچ، دوستلىشىۋالســــىال

شـۇنداق بولـۇپ قالسـا قورۇنـۇپ     . ارزۇسى بـارمۇ، بىلسـىله  يىتىممۇ، ئوقۇش ئ
 .يۈرمىسۇن، بىز تهرەپكه باشلىسىال

ــائالالھ،    — ــدايمهن، ئىنشـــ ــزال ئورۇنـــ ــۇنى تېـــ ــاقۇل، مهن بـــ  —مـــ
 .مۇھهممهتتۇرسۇن دەرھال ئىش قاينىمىغا كىرىپ كهتتى

ــدى   ــۇ كــۈنكى ئهمــگهك تولىمــۇ ئۈنۈملــۈك بول ئارىپنىــڭ چــاقرىقى . ئ
 .ى كۈچلهر خالىسانه ئهمگهككه كېلىپال تۇردىيېڭ -بىلهن يېڭى 
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كهچـته ئابـدىقادىر دامـولال خالىسـانه ئهمگهكـكه قاتناشـقان جامــائهتكه       
ــازىرقى      ــڭ ھـ ــارىپنى، دۇنيانىـ ــى مائـ ــىتىدە يېڭـ ــتىش پۇرسـ ــمهت ئېيـ رەھـ
تهرەققىيـــات ئهھـــۋالى ۋە بىزنىـــڭ قاالقلىقتـــا قايســـى دەرىجىـــگه چۈشـــۈپ 

ق مىسـالالر بىـلهن سـۆزلىدى ۋە بـۇنى     قالغىنىمىزنى ئاددىي سۆزلهر، جـانلى 
قۇرئــان كهرىمنىــڭ مۇناســىۋەتلىك ئــايهتلىرىنى تهپســىر قىلىــپ، تېخىمــۇ  
ــۋىقات      ــك تهشـ ــپ مۇۋەپپىقىيهتلىـ ــۈرۈپ، ئاجايىـ ــا كهلتـ ــىرلىك ھالغـ تهسـ

ــ ــتىىمۈئۈن ــى    . گه ئېرىش ــاتتىن ئهزىزلىكىن ــى مهخلۇق ــانالرنىڭ جىم ئىنس
ــله مۇشــۇ   اليىــق مۇســۇلمان  ســۈپىتىگه» ئهزىزلىــك«ســۆزلهش بىــلهن بىل

بولــۇش تامــامهن ئــۆز تىرىشــچانلىقىمىز ئــارقىلىق بولىــدىغانلىقى، ئــالالھ  
ئهمهلســىزال تاشـالپ بهرمهيــدىغانلىقىنى، ئـالالھ بېرىــدىغان    -بـۇنى ئهجىـر   

ــانى كهرىمـــدىكى   ــۇم بهدەل تهلهپ قىلىـــدىغانلىقىنى قۇرئـ رىزىقنىـــڭ مهلـ
ــلهپ،   ــارقىلىق دەلىل ــى ئ ــالالھ مهريه«مهريهم قىسسىس ــز   ئ ــر ئهزى ــدەك بى م

بهندىســى ئىســادەك بىــر پهيغهمبهرنــى تهۋەللــۇد قىلىۋاتقــان ئاشــۇنداق بىــر  
ــارمۇ    ــۈن تهيي ــۇ، مهريهم ئۈچ ــتىن،     -پهيتتىم ــالپ بهرمهس ــق تاش ــار رىزى تهيي

پ، ئېغىتىشــنى، ئانــدىن شــۇ ســهۋەبىيهت ۈنۈئۇنىڭغــا خورمــا دەرىخىــگه ســۆي
رەت قىلغـان، مانـا   بىلهن ئۇنىڭغـا خورمـا چۈشـۈرۈپ بېرىـدىغانلىقىنى بىشـا     

ــدىغانلىقىنى      ــېمه بولمايــ ــار ھىچنــ ــتىن تهييــ ــهۋەبىنى قىلماســ ــۇ ســ بــ
بــۇ تاســادىپىي شــهكىللهنگهن ســورۇندا قىلىنغــان  ... دېــدى» چۈشــهندۈرىدۇ

ــا ھاياجانالنـــدۇردى  ئـــۇالر ئىلگىـــرى بۇنـــداق . تهرغىبـــات كىشـــىلهرنى راسـ
ــگهن     ــى كهلمىـ ــورۇندىن كهتكىسـ ــۇ سـ ــا، بـ ــاڭالپ باقمىغاچقـ ــۆزلهرنى ئـ سـ

لســىمۇ، لــېكىن دامــولال ســۆزىنى قىســقىال ســۆزلهپ، ئۇالرغــا ئــالالھتىن   بو
 .مهت تىلهپ، ئىشنى يىغىشقا ئىجازەت بهردىهرەھمهت ۋە مهرھ

بۇ كهمگىچه مۇھهممهتتۇرسـۇن ھېلىقـى پهيزىۋاتلىـق يىگىـت بىـلهن      
ئۇنىــڭ ئىســمى ئهخهت قــارى ئىـكهن، ئوقــۇش ئارزۇســى كۈچلــۈك  . تونۇشـتى 

هردە، ئابـدىقادىر دامولالمنىـڭ قولىـدا ئوقۇشـنى     يهنه كېلىـپ قهشـق  . ئىكهن
بىراق، دادىسى بالدۇر ئۆيلهپ قويغاچقـا ئـۆيگه باغلىنىـپ    . ئارزۇ قىلىدىكهن

 .قاپتۇ
ــدۈرۈپ، ئۆزىنىــڭ    ــۇپ ئهته كېتىشــكه كۆن ــۇنى قون مۇھهممهتتۇرســۇن ئ
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ئانىسـىدىن   -ئهخهت قارى قايتىپ بېرىـپ ئاتـا   . تۇرالغۇسىغا ئېلىپ كهتتى
ــكه، بىـــر رۇخســـهت ئېلىـــپ  ــقا، ھهم  -يهنه كېلىشـ ئىككـــى ھهپـــته تۇرۇشـ

پــات كېلىــپ ســىرتتىن ئوقۇشــقا نىــيهت قىلغــانلىقىنى   -كېيىنمــۇ پــات 
 .يېڭى دوستىغا سۆزلهپ بهردى

ــى   ــىپ چىقتـ ــېچه مۇڭدىشـ ــر كـ ــلهن بىـ ــۇن . ئىككهيـ مۇھهممهتتۇرسـ
ــدىن      ــدىقادىر داموللىـ ــپ، ئابـ ــدىن تارتىـ ــدە كۆرگهنلىرىـ ــا چهتئهلـ ئۇنىڭغـ

نگهنلىرىگىچه سـۆزلهپ بهردى ھهم ئهخهت قارىنىـڭ قهلبىـدە    ئاڭلىغان، ئـۈگه 
قى، كــۆرەش قىلىــش الزىملىقــى، بــۇالر ۇتــۇنجى قېــتىم ھۆرلۈكنىــڭ ئۇلۇغلــ

ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئاڭنى ئۆستۈرمهي بولمايدىغانلىقى ھهققىـدە غـۇۋا بىـر    
ــايىۋى    . چۈشــهنچه ئويغــاتتى ــۈرەك يىگىــت بولســا ھــېلىال بىــر غ ــوت ي ــۇ ئ ب

ــنهتكه ئۇچ ــۈپ   ۇدۇجهنـ ــتىقبال كۈتـ ــارالق ئىسـ ــپ پـ ــۇنى ئاجايىـ ــدەك، ئـ غانـ
 .تۇرغاندەك يۈرىكى تىپچهكلهپ، ئاجايىپ تاتلىق خىيالالرغا غهرق بولدى
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ئېزىلگهن مىللهتلهرنىڭ مىللىي ئازادلىق ھهركىتى ۋە 
 .مىللىي ئازادلىق ئۇرۇشلىرى مۇقهررەر ئىلغار ۋە ئىنقىالبىيدۇر

پ، خهلق ۋە ۇنۇپلىتىدىن ئويغئاممىنىڭ فىئودال غه
مىللهتنىڭ ئۆزىگه ئۆزى خوجا بولىشى ئۈچۈن ھهرقانداق مىللى 

 .زۇلۇمغا قارشى كۆرىشى ئىلغاردۇر
  ①لېنىن. ئى. ۋ —

 
ئىنسانىيهت مهڭگۈلۈك كۆرەش ئىچىدە راۋاج تاپىدۇ، 

 ...مهڭگۈلۈك تېنچلىق ئىچىدە ھاالك بولىدۇ
 - 3«(»     كۆرەشلىرىم« :ىتلېرھئادولىف  —

دا كهلتۈرۈلگهن » ئىمپىرىيىنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھاالكىتى

  )نهقىل

 
چهتــئهل مىسســىئونېرلىرىنىڭ قىلمىشــلىرى چېكىــدىن ئېشىشــقا  

ــك   . باشــلىدى ــاكى باغالنغــان يهرلى ــئهل ســودىگهرلىرىگه ســېتىلغان ي چهت
. تهرىنـــى شـــوراپ، يىلىكلىرىنـــى قۇرۇتماقتىـــدى -بـــايالر خهلقنىـــڭ قـــان 
مهھســۇالتلىرى، قىممهتلىــك مهدەنــلهر ھهقىقىــي  قىمــمهت باھــالىق چــارۋا

بــايلىق ئىگىلىرىنىــڭ قولىــدىن ناھــايىتى ئهرزانــال يهرلىــك دەلاللالرنىــڭ   
قولىغـــا، ئانـــدىن بايالرنىـــڭ قولىغـــا، ئانـــدىن چهتئهللىكلهرنىـــڭ قولىغـــا 

ئانــا زېمىــن گويــا . ئۆتــۈپ، تــۆگه كارۋانلىرىغــا ئارتىلىــپ چهتــئهلگه ئاقــاتتى 

                                            
ــنىن   ① ــۇالھىزىلهر  «لې ــدىي م ــدە تهنقى ــي مهســىله ھهققى ــى «(» مىللى » شــهرق ھهقىقىت

  .ئا —ـ بهتلهر،  37 — 36ـ يىل، ئۇيغۇرچه نهشرى،  1954نهشىرىياتى، 
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ــدەك ت ــىز يېتىمـ ــىز  ئىگىسـ ــا ئۈنسـ ــانلىرىنى پارازىتالرغـ ــدىكى قـ ومۇرلىرىـ
ــىزلىق،     ــكىنلىك، روھســ ــېرى مىســ ــدەك، بارغانســ ــاققۇزۇپ بېرىۋاتقانــ ئــ

 .گادايلىق قۇچىقىدا ئىڭرىماقتىدى
ئهمــدى بــۇ ئىشــالرغا ئاشــكارە ئېتىــراز بىلدۈرۈشــنىڭ پهيتــى كهلــگهن  
بولــۇپ، داۋاملىــق قــول قوشــتۇرۇپ تــۇرۇش چىــن ئىنســانالرنىڭ ۋىجــدانىغا  

 .اسىپ كهلمهيدىغان ئىش بوالتتىمۇن
ئابدىقادىر دامولال توقـام مهدرىسـىدە، خـانلىق مهدرىسـىدە، اليپهشـتاق      

ــۆزلىدى  ــۇقلىرىنى سـ ــالقۇنلۇق نۇتـ ــته يـ ــارلىق  . مهدرىسـ ــۇ بـ ــم ئـ ھهر دايىـ
ــۇرۇپ ئهمــرى   ــدا قوشــنا  -تالىپالرغــا مهدرىــس سهيناســىدا ت  -مهرۇف قىلغان

جىمىكــى شــهھهر .. گهر، كاســىپ،خۇلــۇمالر، قــۇلىقى ئــاڭالپال قالغــان ســودى
مهدرىســنىڭ ھــوجرا، دەرســخانا،   . خهلقــى مهدرىســكه تىقىلىــپ كېتهتتــى   

شــــهۋقى . پىشـــايۋانلىرى، ئـــۆگزە، تــــام تورۇســـلىرىمۇ ئــــادەمگه تـــوالتتى    
ــڭ      ــالم دىنىنى ــقه ئىس ــپ، خهلق ــىرلهر قىلى ــدىن تهپس ــارلىقالرمۇ قۇرئان قات

ھـۆكمى، ئىلغـار    ھهققانىيىتى، بۇرمىلىنىپ كهتـكهن جايلىرىنىـڭ ئهسـلى   
دۇنيا قارىشى ھهققىـدە سـۆزلهيتى ۋە ئاڭلىغۇچىالرنىـڭ سـوئاللىرىغا جـاۋاپ      

ش ھهرىكىتــى ۇتــۇمۇشــۇنداق بىــر مهزگىــل داۋام قىلغــان ئويغ   . بېرەتتــى
ــاس   ــاراتتىكى، ئهييۇھهننـ ــيهت يـ ــر ۋەزىـ ــقۇن بىـ ــۇنداق جۇشـ ــقهردە شـ ! قهشـ

داڭقـى يىـراق   ئابدىقادىر دامولال ۋە ئۇ باشـلىغان ئىسـالھات ھهرىكىتىنىـڭ    
 ...يىراقالرغا كهتتى -

مهرۇف قىلىنغــــان بىــــر كــــۈنى چهتــــئهل   -ئهنه شــــۇنداق ئهمــــرى 
ــى     ــاالقچىلىرى خهلقنـ ــڭ يـ ــودىگهرلىرى ۋە ئۇالرنىـ ــىئونېرلىرى، سـ مىسسـ

ڭغۇلۇققـــــا، قاششـــــاقلىققا اقايســـــى تهقلىتـــــته، قانـــــداق ئۇســـــۇلدا قار
ــا  يى باشــــالۋاتقانلىقى توغرىســــىدا ئوچــــۇق توختۇلــــۇپ، ئۇالرنىــــڭ جىنــ

شـۇنداق  ... خهلـق كۆرەشـكه قوزغىتىلـدى   . شۇملۇقلىرى ئېچىپ تاشـالندى 
ــا دەۋرەپ      ــلهن كوچىغـ ــى بىـ ــتازلىرىنىڭ باشلىشـ ــالىپالر ئۇسـ ــپ، تـ قىلىـ

ــى ــۇلدى   . چىقتــ ــا قوشــ ــالىمۇ ئۇالرغــ ــى ئاھــ ــۇالر شــــىۋىد  . ئهتراپتىكــ ئــ
 .دوختۇرخانىسىغا، كونسۇلخانىسىغا قاراپ ئاتالندى

ــۆكهمه«ئارىـــپ  ــهپ » كـ ــۇ سـ ــار ئىـــدىتهبىئىيكـــى بـ ــان . ته بـ ــۇ ئاسـ ئـ
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ھاياجانلىنىدىغان مىجهزىگه كۆرە يهنىال سـهپنىڭ ئالدىـدا بـار ئـاۋازى بىـلهن      
ســـۆزلهپ، كىشـــىلهرنى تـــوغرا يولغـــا ئۈنـــدەپ، ھىـــدايهتكه دەۋەت قىلىـــپ  

ــاراتتى ــدىن    . ب ــڭ ئۈلپهتلىرى ــدىقادىر داموللىنى ــتالردا ئاب ــى ۋاق ــۇ كېيىنك ئ
ىئه، مۇھـاكىمىلهرگه قاتنىشـىپ   بولۇپ قالغاچقا، بىـر قـانچه ئىلمىـي مۇتـال    

ئـۇ ئـاڭلىغىنىنى بهكمـۇ ئاسـان ئهسـته      . خېلى كـۆپ نهرسـه بىلىۋالغانىـدى   
شــــۇنىڭ ئۈچۈنمــــۇ تۈرلــــۈك ســــورۇنالردا ئوخشــــىمىغان . ۋاالتتىۇقالــــدۇر

ــپ،     ــدا مهھــكهم تۇتىۋېلى ــۋاالرنى يادى ــان تهپســىر، پهتى ئۆلىمــاالردىن ئاڭلىغ
ــتۇر   ــلهن سېلىشـ ــاڭلىغىنى بىـ ــايالردا ئـ ــقا جـ ــپ باشـ ــۇتىقىنى تېپىـ ۇپ، پـ

ــاقچى« ــۇراتتى »پاچ ــپ ت ــق قىلى ــاپلىنىدىغان   . لى ــار ھىس ــى ب ــى ئىلم خېل
موللىالرمــــۇ ئــــۇ بولغــــان ســــورۇنالردا ســــهل ھېيىقىــــدىغان بولــــۇپ       

ئۇنىڭغـا مۇنـداقال سـىپاپ جـاۋاپ     . ئۇ سوئالنى كۆپ سورايتى. قېلىشقانىدى
ىـۋاالر بىـر   كۆپ ھـالالردا تهپسـىرلهر، پهت  . بېرىش بىلهن قۇتۇلغىلى بولمايتى

ھهتتا بىر مولال بىر نهچچه سـورۇندا بىـر بىـرىگه زىـت     . بىرىگه رەپ يېمهيتى
بۇنـداق گهپـلهرگه ئارىـپ بهك دىقـقهت     . بىرنهچچه خىـل گهپلهرنـى قىالتتـى   

ــلهرگه       ــۇتى گهپ ــان پ ــداق داڭق ــان بۇن ــقهت قىلمىغ ــېچكىم دىق ــپ، ھ قىلى
ــوللىالرنى ئوســال قىال   -ئېســىلىپالۋاالتتى  ــار م ــان باق ــىدە، ج شــۇنىڭ . تت

ــدىن قورق    ــاززاپالر ئۇنىڭــ ــامچى كــ ــۆز بويــ ــۇ كــ ــۇپ  ۇئۈچۈنمــ ــان بولــ دىغــ
 .قېلىشقانىدى

ئهمما ئارىپتا بىر خىل ساددە ۋە پـاك ئېتىقـاد بارىـدىكى، ئـۇ ھهرگىزمـۇ      
ــدە        ــش نىيىتى ــال قىلى ــتهنگه ئوس ــوللىالرنى قهس ــلهن م ــيهت بى ــان نى يام

ى ھــۆرمهت بهلكــى ھهمــمه كىشــىدىنمۇ بهكــرەك دىنىــي زاتالرنــ  . بولمــايتى
ــۇ پهقهت ئاڭلىغانلىرىنىــڭ قايســى راســتلىقىنى ئايرىۋېلىشــقا   . قىالتتــى ئ

ئــۆزى ئىشــهنچ قىاللىغــان ئهھۋالــدا باشــقىالرنىڭ خاتاســىنى      . ئۇرۇنــاتتى
مــوللىالر ئۇنىڭغــا نىســبهتهن ســىرلىق،    . شــكه ئۇرىنــاتتى، خــاالس  ۈتۈتۈز

 .بهھهيۋەت، ئاللىقانداق غايىپ كۈچكه ئىگىدەك كۆرىنهتتى
لىمىــدىم دېــمه، قهشــقهلىق، ئهجــنهبىلهر پــاك ئېتىقــادىمىزنى  ئاڭ —

ــاللىنى ئازدۇر  زۇلۇمغــا ... اناســارا دىنىنــى تېڭىۋاتىــد . ۋاتىــداۇبۇلغــاپ يــاش ب
ــۆچ ئېلىشــى ھــاالل     ــاڭال، زۇلۇمغــا ئۇچرىغانالرنىــڭ ئ ئۇچرىغــان خــااليىق ئ
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زۇلۇمغـا ئۇچرىغـۇچى ئـادەم ئىنتىقـامىنى ئالسـا      «: قۇرئان كهرىمـدە ! ئىشتۇر
ئىمـانى كامىـل مۇسـۇلمان بولسـا     . ، دېـيىلگهن »نى ئهيىپلهشكه بولمايدۇئۇ

 ...ئارقىمىزدىن ماڭسۇن
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مۇھهممهتتۇرسـۇننىڭ يېڭـى دوسـتى ئهخهت قـارىمۇ     

. ئـۇ مۇھهممهتتۇرسـۇننىڭ يېنىـدا قېنـى قاينىغـان ھالـدا كېلهتتـى       . بارىدى
تهرتىپسـىز، ئۇچرىغـاننى   ئومۇمهن بـۇ ئاالمـان قۇترىغـان يولۋاسـالر توپىـدەك      
ــدەك ســۈر    ــۇرۇپ چاقىدىغان ــدىغان، ئ ــۆرىنهتتى  -يالمــاپ يۇتى ــك ك . ھهيۋىلى

چـاڭ تـوزۇپ،    -نامايىشچىالر قوشۇنى چۇۋالىشىپ ئۆتكهن كوچىالردىن توپـا  
بولۇپمـۇ  . خۇددى جاڭگالدىن پادا يانغان چاغـدىكى مهنزىرىنـى ئهسـلىتهتتى   

ــار كــوچىالردا چــاڭ   ەســتىدىن نهپهس ئالمــاقمۇ تــوزاڭ د -ئۈســتى يېپىــق ت
قااليمىقـان ۋارقىراشـالر، ئهسـكى سـۆزلهر بىـلهن      . مۈشكۈل بولـۇپ كېتهتتـى  

پـــات بېســـىپ  -تىلالشـــالر تهرغىباتچىالرنىـــڭ كوچـــا نۇتـــۇقلىرىنى پـــات 
ــى ــمى     . كېتهتت ــر قىس ــېتىقچىالرنىڭ بى ــودا س ــۈنچىلهر، س ــدىكى ئۆتك يول

توپقــــا   .يــــايمىلىرىنى يىغىشــــتۇرىۋېتىپ توپقــــا قوشــــۇلۇپ تــــۇراتتى    
قوشۇلۇشـــتىن قورققـــان، ئهممـــا كۆڭلىـــدە ھىسسىداشـــلىق قىلغـــۇچىالر 

 :ھۆرمهت بىلهن چهتته تۇرۇپ
 !ئامىن —
 . دەپ قول كۆتۈرىشهتتى —! ئالالھ نۈسرەت ئاتا قىلغاي، ئامىن —

بــالىالر، قېــرىالر يــاكى ئايــالالر ســىرەج تــامالردىن ئېچىلغــان كىچىــك 
ــرە  ــىنىپ قا  -پهنجى ــن قىزىقس ــاتتى ۋە رۇجهكلهردى ــامىن«رىش ــگهن » !ئ دې

ئومـــــۇمىي چوقـــــاننى ئاڭلىغـــــان ھامـــــان ئىختىيارســـــىز قـــــوللىرىنى  
 .شهتتىۈكۆتۈر

ــورۇر       ــتۈن غ ــل ئۈس ــر خى ــا بى ــىز، ئهمم ــۇنداق تهرتىپس ــان ئهنه ش ئاالم
بىـــلهن شـــىۋىد دوختۇرخانىســـىغا بارغانلىرىـــدا بـــۇ يهردە ئهجنهبىيلهرنىـــڭ 

ــۇالر ئاللىقاچــان ئهنگ. قارىســىمۇ كــۆرۈنمهيتى ــيه كونسۇلخانىســىغا ۋە ئ ىلى
بىــر نهچــچه . باشــقا چهتــئهل مۇئهسسهســهلىرىگه قېچىــپ ئۈلگۈرۈشــكهنىدى

مىللىي مۇنـاپىق يـاالقچىلىرىمۇ قېچىشـقان، بىـر قىسـمى ئهمـدىال قولغـا        
چۈشكىدەك بىر نهرسه بولسا مۇشۇ باھانه بىـلهن چـۆنتهككه تىقىـش كويىـدا     
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 .تىمسىقالپ، قېچىش تهرەددۇتىدا تۇرۇشقانىدى
بهزىـــلهر . هزەپـــكه تولغـــان كىشـــىلهر ئـــۇرۇپ چېقىشـــنى باشـــلىدى غ

بۇنـــداق . ھېلىقــى تـــۆۋەن دەرىجىلىــك ياالقچىالرغـــا لهنهت ياغــدۇرىۋاتاتتى   
» كـــــۆكهمه«ســـــورۇنالردا سۆزلهشـــــنى قولـــــدىن بهرمهيـــــدىغان ئارىـــــپ 

 :تۇرغانىدى» ئهركىلهتكىلى«ھېلىقىالرنىڭ ئېڭهكلىرىنى 
ــۆزەڭ كىمســهن؟  — مۇســۇلمان بالىســىمۇ؟  نومــۇس قىلمىــدىڭمۇ؟ ئ

ــاچ       ــدۇڭمۇ؟ ئـ ــارا بولـ ــدى ناسـ ــۇپ، ئهمـ ــۈيدۈكىدىن بولـ ــۇلماننىڭ سـ مۇسـ
 نهپســىڭنى دەپ شــۇنداق قىلغانســهن؟ دوزاقتــا ســهندەكلهرگه ئــوتتىن تائــام

 !ھۇ خاۋارىچ! سهنراسالنغان، ئهمدى شۇنى يهپ تويا
دۇمبـالىغىلى قويسـاڭچۇ، بـۇ    ! قۇرۇق گهپنى قىلمىغىناۋاي، ئاغىنه —
مۇنـــداق نېمىلهرنىـــڭ دىلىغـــا قۇلـــۇپ ســـېلىنىپ ! ن بولغـــاننىھارامـــدى

ئۇنــدىن كــۆرە ئىتنــى دۇمبالىغانــدەك . كهتــكهن، بهرىبىــر ھىــدايهت تاپمايــدۇ
 !ئۇرە، خااليىق! دەردىڭ چىقىدۇ! دۇمبالىغان ياخشى

ۋاي مېنـى  ! ۋايجـان ! باشـقىلهتىن ئىمـان ئېيتـاي   ! مهن ئادەم بوالي —
 !...خۇدا ھهققى! ئۆلتۈرمهڭال

بېشــىغا كــۈن چۈشــكهندە خــۇدانى تىلغــا ئالىــدىغۇ مــاۋۇ، زۇۋانىــڭ   —
 !تۇتۇلغۇ

 !...دەسسه! ئۇرە —
مهن مۇنـــاپىق ئهمهس، مېنـــى ئـــۇرغىلى   ! ئاۋايلىســـىال، غوجـــام  —

 ...تۇردىلىغۇ
 ...خاپا بولمىسىال، ئادەم توال يهردە شۇ —

ــدى،      ــدا ئالـ ــايال پايـ ــى ئوڭـ ــار كىشـ ــا جىنايهتكـ ــۇ قااليمىقانچىلىقتـ بـ
ئهممـا بـۇ   . نىڭ ئاياقلىرى ئاسـتىدا ئۆمـۈلهپ، چاتراقلىرىـدىن قـاچتى    ئاالمان

 —تهرتىپســـىز تـــوپ ئـــۆز قوشـــۇنىدىكىلهردىن بىـــر نهچچىســـىنىڭ بـــاش 
ــتى   ــپ قويۇش ــۆزىنى يېرى ــۇمى غهزەپ،    . ك ــاي ئوم ــىغا قارىم ــۇنداق بولىش ش

ئورتـــاق نهپـــرەت ئۇالرغـــا بـــۇ ئىشـــالرنىڭ ھىســـابىنى قىلىشـــقا ئىمكـــان  
 .بهرمهيتى

ــ  ل ئىچىــدە بىــر تــوپى قولغــا چۈشــكهن ئىنجىلالرنــى      مۇشــۇ مهزگى
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 -كۆيدۈرۈشكه، بىر توپى مهتـبهئه ماشـىنىلىرىنى ئـۇرۇپ چېقىشـقا، ئىشـك      
چۆرۈشــــكه  -دەرىزىلهرنــــى سۇندۇرۇشــــقا، كــــۆرۈنگهنال نهرســــىنى ئــــۆرۈپ 

ئهپلهپ پۇلغا يارىغۇدەك بىر نـېمه بـارمىكىن دەپ تىمسـىقىالپ    . باشالشتى
خهلـــق ئىنقىالبـــى غـــايهت زور قىيانغـــا . دىيۈرگهنلهرمـــۇ يـــوق ئهمهس ئىـــ

بۇنداق قىياندا نېمىلهر ئاقمايـدۇ، دەيسـىز؟ ئىشـقىلىپ ھهمـمه     . ئوخشايتى
ئهممــا بۇنـــداق  . غهشــت، پاســـكىنا نهرســىلهرمۇ ئاقــاتتى    -نهرســه، غهلــدە   

ــارىخىي    مــۇرەككهپ تهركىپلىــك كــۈچ، چــوڭ نىشــاندىن ئېيتقانــدا يهنىــال ت
 .ۋەزىپىسىنى ئورۇندايتى

هتتۇرسۇن بىلهن ئهخهت قارى ئىنجىـل كۆيـدۈرۈپ، مهتبهلهرنـى    مۇھهمم
چېقىـــپ ھهمـــمه يېـــرى كـــۈل تـــوزانلىرى، مهتـــبه مېيىـــدىن بۇلغىنىـــپ  
ــبه       ــقۇنلۇق، غهلى ــالىپالرچه جۇش ــىمۇ، غ ــكهن بولس ــۇپ كهت ــىز بول تونۇغۇس

 .شادلىقى كۆزلىرىدىن چېچىلىپ تۇراتتى
ــل    ــىنى غى ــدە تاغىس ــان ئىچى ــۇ ئاالم ــۇن ئهنه ش ــال  - مۇھهممهتتۇرس پ

ئـۇ تاغـام تـوغرا يولغـا     . يۇ، يهنه دەرھال يۈتتۈرۈپ قويدى -كۆرگهندەك قىلدى 
ئهممــا دەرھــال بىــر كۆڭۈلســىز  . ماڭغــان ئوخشــىمامدۇ، دەپ ئــويالپ قالــدى
جاسۇسـالرمۇ ئـارىمىزدا بـارمۇ،    «. گۇمان بـۇ ئـويلىرى ئۈسـتىگه سـايه سـالدى     

 .كۆرمىدىبىراق، يهنه تاغىسىدىن گۇمانلىنىشنى توغرا . »نېمه؟
ــارالق غهلىبىلهرنــى قولغــا   ...  نامايىشــچىالر ئــۆز خىيــاللىرى بــويىچه پ

بــۇ چاغــدا  . كهلتــۈرۈپ، يهنه شــۇنداق تهرتىپســىز چۇۋالىشــىپ قايتىشــتى    
بايــا . ئۇالرنىــڭ قولىــدا نه پىالكــات، نه شــۇئار، نه بــايراقچىالر يــوق ئىــدى      

ئايـاقالردا  قىزىشىپ كهتكهندە ئـۇالر ھهممىنـى ئۇنتۇشـقان بولـۇپ، سانسـىز      
 ...ھهممه چهيلىنىپ كهتكهنىدى

ــال     ــۆرگىنى خىي ــدە تاغىســىنى ك ــان ئىچى مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ ئاالم
ــايالر،  . ئهمهســىدى ــۆمهر ب ــن«ئ ــلهر، »دارى ــزىم«الر، پهرەڭ ــى  »جهدىتى ــا قارش غ

ــۋەتته  ــارمهنلىرى،  . مــوللىالر بىكــار ياتمىغانىــدى، ئهل ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ چاپ ئ
ــق  ــاكى باش ــارلىرى ۋە ي ــچىالر  خىزمهتك ــۇالقالرنى نامايىش ــالىق ق ا ئهرزان باھ

شــۇ كــۈنى ئاخشــىمىال ئۇالرنىــڭ ھهر قايسىســى  . ســېپىگه قوشــۇۋەتكهنىدى
ئۆز سىستېمىلىرى بـويىچه مهلۇمـاتالرنى رەتـلهپ، خهتهرلىـك ئۇنسـۇرالرنىڭ      
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ھۆكـــۈمهت تهرەپنىـــڭ خهتهرلىـــك دەپ   . رويخېتىنـــى تـــۈزۈپ چىقىشـــتى  
ــادەملىرى   ــان ئــــ ــزىمالپ چىققــــ ــڭ،  بايال —تىــــ ــڭ، موللىالرنىــــ رنىــــ

ــارا ئوخشــىمايتى  شــۇنداق بولســىمۇ ھهممىســىنىڭ  . ئهجنهبىيلهرنىــڭ ئۆزئ
ــاتتى      ــچه ئىســىم ئوخشــاش چېلىق ــدە بىــر نهچ ئــۆز ئۆزىــدىن  . تىزىملىكى
مۇددەرسـلهر،   —مهلۇمكى، بۇالر ئابـدىقادىر دامـولال ۋە ئۇنىـڭ سهبداشـلىرى     

ىق بىـر قـانچهيلهن،   داموللىالر، تـالىپالر ئىچىـدىن مۇھهممهتتۇرسـۇن قاتـارل    
 .، ئهخهت قارىالر بارىدى»كۆكهمه«باشقا ئاممىدىن ئارىپ 

ــۇالر پهقهت    ــا ئــ ــهتتىن بولغاچقــ ــۆچمهنلىكى ھهســ ــڭ ئــ موللىالرنىــ
شـۇندىمۇ باشـالمچىلىرىدىن   . موللىالرنىال يوقۇتۇشـنى ئـوياليتى  » جهدىت«

بــايالرمۇ . بىــر ئىككىنــى ئۆلتــۈرۈپ چۆچۈتــۈپ قويۇشــال كىپــايه دەپ قــارايتى
ئــۇالر ئــارتۇقچه تهكهببــۇر بولغاچقــا باشــقا ئاكتىــپ  . ۇنداق قاراشــتا ئىــدىشــ

ھۆكــــۈمهت ئــــاڭلىق . ئىشــــتىراكچىالرنى كــــۆزىگه ئىلىپمــــۇ قويمــــايتى
ــاپاليتى    ــك دەپ ھىس ــىنى خهتهرلى ــقۇچىالرنىڭ ھهممىس ــڭ . قاتناش ئۇالرنى

ش كېـرەك  ۇتـ ۇقارىشىچه ئىسياننىڭ ئهڭ كىچىك بىخىنىمۇ رەھىمسـىز يوق 
ۇالرنىـڭ توپلىغـان ئاخبـاراتى بىـر قهدەر تهپسـىلىي، ئىـنچىكه،       شۇڭا ئ. ئىدى

ھۆكـۈمهت ئهمـدى ئهڭ   . الرنىڭ سانىمۇ ئهڭ كۆپ ئىـدى »خهتهرلىك ئۇنسۇر«
شــۇنداقال . خهتهرلىــك دەپ قارالغانالرغــا مهخســۇس پــايالقچىالرنى بېكىتتــى

ــالىيىتىنىمۇ      ــۇرالرنىڭ پائــ ــك ئۇنســ ــۈچىنچى دەرىجىلىــ ــى، ئــ ئىككىنچــ
 .شكه باشلىدىقهرەللىك ئىگىله

ــر قېتىملىــق      ــۇ بى ــورۇر ب ــۇخالپ قالغــان كىشــىلىك غ ــۇزۇن يىــل ئ ئ
پ قالغــان بولــۇپ، ۈيــۈپ، خــېلىال كۈچۇنــۇكــۆرەش جهريانىــدا قايتىــدىن ئويغ

» ...ئىنســــانىيهت مهڭگۈلــــۈك كــــۆرەش ئىچىــــدە راۋاج تاپىــــدۇ،«خــــۇددى 
ــوالتتى   ــكه بـ ــا كويالردىمـــۇ روھلـــۇق چىرايالرنـــى كۆرۈشـ . دېگهنـــدەك كوچـ

ــى  چېرىكله ــۆزلىرىگه ئىلمهيت ــى ك ــقان    . رن ــايالردا ئۇچراش ــالغۇز ج ــى ي بهلك
ــاتتى   ــاالپ قېچىشـ ــى دۇمبـ ــتۈن   . چېرىكلهرنـ ــل ئۈسـ ــۇ خىـ ــۇ بـ ھۆكۈمهتمـ

چـــۈنكى ھۆكـــۈمهت . كهيپىيـــات ســـهۋەبىنى ئاشـــۇ نامايىشـــتىن كـــۆرەتتى 
مىلــلهت . توختــام ســۇدەك جىملىــق غــورۇرنى ئۇخلىتــاتتى    : بىلهتتىكــى

ىن ئهمهس، بهلكـــى، قارشـــىلىق  ئۇرۇشـــتىكى قىرغىنچىلىـــق تۈپهيلىـــد  
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 .ش كۈچىدىن مهھرۇم بولۇش تۈپهيلى نهسلى قۇرۇپ كېتهتتىۈتۈكۆرس
ــدىغان « ــقان ئالىــ ــدا توشــ ــگهر » ھارۋىــ ــن«ھىلىــ ــداق »دارىــ الر بۇنــ

ــۇز«ھهرىكهتلهرنىــڭ تهشكىللىگۈچىســى بولغــان   ــى يوقۇتۇشــتا »نوپ ــۆز «ن ئ
ــورۇش    ــدا ق ــڭ يېغى ــىنى ئۆزىنى ــدى   »گۆش ــارە دەپ قارى ــى چ ــى ئهڭ ياخش  .ن

شـۇنىڭ  . بۇنداق بولغاندا ئاممىنىڭ نهپرەت نىشانى ئـۆز ئىچىـگه بـۇرىالتتى   
ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ياراشــتۇرغۇچى بولســىمۇ،  » خــالىس«بىــلهن ھۆكــۈمهت 

ئـــاۋۇالردىن بىـــر قانچىســـىنى » ئاممىنىـــڭ غهزىپىنـــى بېســـىش ئۈچـــۈن«
لىـق تـاجىنى   »ئادىـل «كېيىنكىسىدە تېخـى  . قۇربانلىق قىلسىمۇ بوالتتى

ھېلىمـۇ ياخشـى   «: نـادان خهلـق  . ق ئالدىدا ئـابرويمۇ قازىنـاتتى  كېيىپ خهل
ــدىكهنمىز     ــى يهي ــر بىرىمىزن ــز خهق بى ــا بى ــارىكهن، بولمىس ــۈمهت ب » !ھۆك

 .دەيدىغىنى ئېنىق ئىدى
ھۆكــۈمهت ھهرخىــل تهبىــقه ئىچىــدە . تــوغرا، شــۇنداق قىلىــش كېــرەك

ئهســـلىدىمۇ كهم بولمايـــدىغان، ئاللىقاچـــان ئهلـــگه ســـىڭىپ كهتـــكهن      
ئۇالر مۇتىئهسسـىپ موللىالرنىـڭ، قىزىلكـۆز    . سلىرىنى ئىشقا سالدىجاسۇ

بايالرنىــڭ چىــن ئىخالســمهن دوســتلىرى ســۈپىتىدە مهيــدانغا چىقىــپ،       
دەيـگه سېلىشـقا    -زارلىشـىپ، ئـۇالرنى دەي   » پايدىسىغا كۆيۈنۈپ«ئۇالرنىڭ 

ھۆكـــۈمهت ئـــۆز قۇللىرىنىـــڭ خاراكتېرىـــدىكى ئـــاجىزلىقالرنى . باشـــلىدى
. نگهچكه ئۇالرنىــڭ ئۇچمــاي قالمايــدىغانلىقىنى بىلهتتــى   چوڭقــۇر چۈشــه 

ر بىـلهن مهنپهئهتـى چهمـبهرچهس باغالنغـان ئـايرىم      پهرەڭلهئۇنىڭ ئۈستىگه 
  .بايالرنىڭ ئۇنىڭسىزمۇ شۈك تۇرمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى
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 .نوپۇز بولمىسا تهشكىللىنىش مۈمكىن ئهمهس

  .»نوپۇز توغرىسىدا«: ئېنگىلس. ف —       
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ــل  -1924 ــڭ  -8يىـ ــۈنى  -16ئاينىـ ــرىيه  —كـ ــى  - 1343ھىجىـ يىلـ
ــۇز   -14مۇھهررەمنىـــڭ  كـــۈنى كېچىســـى شـــهرق ئاســـمىنىدىن بىـــر يۇلتـ

قهدىمىــي شــهھهر قهشــقهرگه يورۇقلــۇق ۋە ئۈمىــد ئېلىــپ كهلــگهن . كــۆچتى
 .قهشقهر قايتىدىن زۇلمهت ئىچىگه پاتتى. بىر تال چوغ يانچىۋېتىلدى

 —پۈتــــۈن قهشــــقهر خهلقــــى ئهتىســــى تــــاڭ ســــهھهردىن باشــــالپ 
تــار كوچىالرغــا پاتمىغــان . ياخشــىالرمۇ، يامــانالرمۇ نوۋېشــى تهرەپــكه ئاقــاتتى

 -خااليىق تاكى ھېيتگـاھ ئالـدىغىچه دۆۋىلىشـىپ كهتـكهن بولـۇپ، شـىۋىر       
ئــاددىي ئهممــا، ئۇلــۇغ؛ مۇســۇلمانالردا كــۆپ      —شــىۋىرالردا بىــر ئىســىم   

تارىخىــدا يىگــانه بولغــان بىــر   ئۇچرايــدىغان، ئهممــا يهنه ئۇيغــۇر مهدەنىــيهت 
ئۇنىــڭ دوســتلىرىنىڭ كۆزلىرىــدە يــاش، دىلىــدا ئهلهم، . ئىســىم يادلىنــاتتى

ــاتىرىجهم ئولتۇرۇشـــقا پېتىنالمـــاي، دوســـت   دۈشـــمهنلىرىمۇ ئۆيلىرىـــدە خـ
ــاۋازدا پىچىـــرالپ   قىياپىتىـــدە بـــۇ يهرگه كهلـــگهن بولـــۇپ، مۇســـىبهتلىك ئـ

 .سۆھبهتلهرگه قېتىلغانىدى
 ۈشمهننىڭ گېپىمۇ؟راست دەمدۇ، د —
ــايدۇ، راس بو  — ــت ئوخش ــېمه    مراس ــۇ يهدە ن ــااليىق ب ــۇنچه خ ــا ش مىس
 قىالتى؟
 !دە -دېگهن راس ئىكهن » ياخشىغا كۈن يوق، يامانغا ئۆلۈم«توۋا،  —
ــ   — ــۇ بىـ ــڭ شـ ــان بىزنىـ ــقه قىلىـــپ تۇرغـ ــقهنى قهشـ ــچه  ژقهشـ نهچـ

ــدى؟   ــلهن لهڭپۇڭچىالمى ــالىملىرىمىز بولمــاي، دوغچــى بى ــېمه  ! ئ ئهمــدى ن
 !رگۈلۈكىمىز بارىكىن تاڭ، ۋاي، خۇداكۆ

ــۇ؟      — ــۇ؟ نــېمه گهپ ب ــولغىنىكهن ب ــداق ب ــېڭىالر كېلىــپ   —قان ي
 .شۇنداق دېگىنىچه قىستىلىپ توپقا قوشۇالتتى

 !نېمه شۇم خهۋە بۇ؟ ھهقانچه بوسىمۇ راس ئهمهستۇ؟ —
 !...شۇندا بوسىغۇ، ئىالھىم —
. مهنتۈنۈگــــۈنال كۆمىــــدىممۇ؟ كــــۆزۈم قۇيۇلســــۇن، راس دەۋاتىــــ  —

 ...زە -تۈنۈگۈن تېخى شۇنچه تېمهن، بهردەم تۇغان ئادەم 
پېمهن دەۋەسـهڭ نـېمه پايدىسـى     -تېمهن ! شېهىد بوالپتۇ، شېهىد —

 !ئهمدى؟ دۈشمهن قهس قىلغان گهپ
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قانداق نېمىكهن ئۇ؟ ئـون بېشـى بـامىكهن؟ يـاكى بېشـىدا      ! قهس؟ —
 شهمشىرى بامىكهن؟

ــداقمۇ ئهمهس، بىــ ―  ــىد  ژئۇن ــن دېيىش ــدى،  . ۇمهزى ــېمه دې ــى ن ئېتىن
ــڭ   ــۇز قوپقۇرنى ــدىن توڭگ ــ!... گۆرى ــا    ژھه، بى ــىۋاتىدۇ، ئاغزىمغ ــېمه دېيىش ن

 .ائالغىممۇ كهلمهيد
ئاشۇنىڭ تولىشـى بىـلهن نامازغـا    ! ئۇ قانداق مهزىن؟ مۇسۇلمانالر؟ —

 !قوپۇپتۇقمۇ؟ ئېسىت
ــۇ زات  — ــان ماڭىــدىغان چاغــدا ئۇســتازلىرى،   »مىــر ئهرەپ«ئ تىــن بۇي

 ...لىمالر ئۇنى توسقانىكهن،چوڭ ئا -چوڭ 
 !قهشقهلىق بهرىبىر قهدىڭنى بىلمهيدۇ، دېگهن گهپته —
ھېلىقـى ئـالىمالر   . لېكىن ئۇ ئانا يۇرتۇم دەپ يېنىـپ كهپـتىكهن  ... —

ئــۇ ... دەپــتىكهن» بۇخــارا قهشــقهگه كــۆچتى«: ئۇنىــڭ كهتكىــنىگه قارىتىــپ
 ...مۇنداق ئادەملهدىن ئهمهستى جۇما -ئۇنداق 

  اپامماپتىما؟مهزىننى ت —
 چىم تاپىدا؟ ھۆكۈمهتما؟ دارىنالما؟ —
شـــۇنى دەيـــمهن، مـــا خهق نىمىشـــقا بـــۇ يهدە بىزىرىـــپ تۇرىـــدۇ؟   —

بــۇنچه خااليىققــا نــېمه ! تــوپىمىز بىــلهن دۈشــمهننى ئىزدىســهك بوممــامتى
 تهڭ كېلهلهيتى؟

زارە قهشــقهر  -يىغــا . خااليىقنىــڭ قىســتاڭ تــوپى تهۋرەشــكه باشــلىدى 
. مهلۇم بولـدىكى، مىيىـت ئېلىـپ چىقىلىۋاتـاتتى    . تهتتىئاسمىنىنى تىترى

ــازا يىـــراقتىن   ــاش  —يوپـــۇقالر بىـــلهن بېـــزىتىلگهن جىنـ خااليىقنىـــڭ بـ
جىنـازا ئارقىسـىدا يىـتىم بـالىالر، تـالىپالر ئـۆزلىرىنى       . ئۈستىدىن كۆرۈندى

ــالپ كېلىشـــهتتى    ــان قىلىـــپ يىغـ ــتازى ھايـــات ۋاقتىـــدا   . قـ گهرچه ئۇسـ
مىيىـــتكه جــار ســېلىپ يىغــالش بىـــدئهت     ســىڭدۈرگهن ئهقىــدە بــويىچه   

بولســىمۇ، ئهممـــا ئــۇالر مىهرىبـــان ئاتىســىدىن ئايرىلغـــان مۇشــۇ دەمـــدە     
بـــۇ ئېچىنىشـــلىق مهنزىـــرە ھهمـــمه ! قانـــداقمۇ يىغلىمـــاي چىدالىســـۇن؟
شـۇ چاغـدا ھهمـمه ئـادەم ئـۈن سـېلىپ       . ئادەمنىڭ كۆزىگه يـاش كهلتـۈرەتتى  

 .مامىدەك كۆكنى ياردىيىغلىغاچقا بۇنىڭ شاۋقۇنى ھهيۋەتلىك گۈلدۈر
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ئهلمىســاقتىن تارتىــپ ھىچقانــداق بىــر كىشــىنىڭ جىنــازا نامىزىغــا  
نامـازدىن كېـيىن بىرمـۇ ئـادەم     . بۇنچه كـۆپ كىشـى كهلمىـگهن بولغىيـدى    

 .قالماي قهۋرىستانلىققا قاراپ ئاقتى
بــۇ ھهيۋەتلىــك ھــازا قوشــۇنى گويــا ئــۆز يولىــدا ھهممىنــى يالمــاپ         

. ئۇنىڭغــا ھىچنــېمه تهڭ كېلهلمهيتـــى  . كېتىــدىغان قىيانغــا ئوخشـــايتى  
بۇنــداق زور قوشــۇن بىــر نىــيهتكه كېلىــدىغان بولســا ئــۇ زۇلــۇم دەرياســىنى   
قۇرىتىۋېتىشـــكه، ئـــازاپ دوزىقىنـــى توڭلىتىۋېتىشـــكه، تهڭرىتـــاغلىرىنى     

ــ    . تۈزلىۋېتىشــكىمۇ يــارايتى  دۇ؟ نېمىنــى ۇبىــراق، ئۇالرغــا كىــم بــاش بول
پ بېرىـــدۇ؟ مۇمـــا ۈتۈرســـچـــېقىش، قايســـى نىشـــانغا مېڭىشـــنى كىـــم كۆ

 ...ئهل چوپانسىز پادىدەك قالدى! نوپۇز سۇندى! شام ئۆچتى! يىقىلدى
مۇڭلۇق قوشاقالر ئازاپالنغـان يـۈرەكلهردىن ئېتىلىـپ چىقىـپ، باشـقا      

 ...نوپۇز ئۆلگهنىدى. دىلالرنى ئېزەتتى
ــۈرىمهيتى، بهلكــى     ــك قوشــۇن شــىردەك ھۆك ــۇ زور قوشــۇن، ھهيۋەتلى ب

ــىدىن ئايرىلغــ  ــاجىز   پادىچىس ــۇپ، ئ ــىز بول ــىز، نىشانس ــدەك تهرتىپس ان پادى
ــۆكهتتى خــاالس  ــاش ت ــۇنالردەك ي ــۆلگهن،  ! خوت چــۈنكى ئۇالرنىــڭ ئاتىســى ئ

 !، مهنىۋى تۈۋرۈكى ئۆرۈلگهنىدى»ئىشهنگهن تېغى«
 -بـۇ يهردە ئـاجىز خىرىلـداپ ئاڭلىنـاتتى      -قىساس چوقـانلىرى ئـۇ يهر   

وشــۇن قىســاس ئېلىشــقا بــۇ زور ق. يــۇ، ھازىــدەك ئومــۇمىي تــۈس ئااللمــايتى 
ــۈپ      ــي كۆمـ ــا ئهبهدىـ ــاننى يهر قوينىغـ ــۇغ ئىنسـ ــر ئۇلـ ــى، بىـ ئهمهس، بهلكـ

ــارايتى  ــقىال يـ ــڭ،   . قويۇشـ ــان ئىهتىرامىنىـ ــا بولغـ ــڭ مهرھۇمغـ ــۇ ئۇالرنىـ بـ
ساداقىتىنىڭ بهلگىسى، روھىنـى خـوش قىلىـدىغان ئهمهللىرىنىـڭ بېشـى      

 !ۋە ئاخىرقىسى ئىدى
كه يهتسـه ئـۆلگهن ئـادەم    پ يىغـالش مهلـۇم يوقـۇرى چهكـ    ۈيۈئهگهر ئۆمچ

ــرىلگهن    ــىال تىـ ــۇ كىشـ ــدا پهقهت مۇشـ ــا تارىخىـ ــا دۇنيـ ــدىغان بولسـ تېرىلىـ
. شۇنچه كـۆپ يـاش قاغجىرىغـان تۇپراققـا بىهـۇدە سـىڭىپ كهتتـى       .  بوالتتى

ــاتتى   ــازاپ ياشــلىرىغا تويمايۋات ــۇپراق ھــېلىغىچه ئ ــۇ ت ــا ئۇنىــڭ  . ب ــۇالر گوي ئ
ۈشــتى، تهڭرىنىمــۇ جىســمىنى تىرىلدۈرىدىغانــدەك شــۇنچه كــۆپ يــاش تۆك 

بىـراق، ھىچكىـم ئۇنىـڭ    . دەك مۇڭلۇق قوشـاقالرنى توقـۇدى  ۈتهسىرلهندۈرگ
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روھىنــى تىرىلـــدۈرۈش مــۈمكىنلىكىنى ھىـــس قىلمىــدى، شـــۇنداق دەپ    
ــالمىدى  ــان سـ ــاننى   ! چوقـ ــداق چوقـ ــىدىكى بۇنـ ــڭ ئارىسـ ــۈنكى بۇالرنىـ چـ

 »ياغـاچ ئـات  «بىر كىشى ئۆز ئـايىغى بىـلهن ئهمهس،    -ساالاليدىغان بىردىن 
ئۇنىــــڭ يــــالقۇنلۇق نۇتــــۇقالرنى تهيياراليــــدىغان ! بىــــلهن كېتىۋاتــــاتتى

مېڭىســى، بــۇ نۇتــۇقالرنى ئىسســىق قــان بىــلهن ســۇغۇرۇپ بېرىــدىغان        
 !يۈرىكى ئىشلهشتىن توختىغان ئىدى

ــپ    ــلهپ چايقىلىـ ــدەك ئهلهڭـ ــان كېمىـ ــدىن ئايرىلغـ ــااليىق رولچىـ خـ
 .قهۋرىستانلىققا قاراپ كېتىۋاتىدۇ

 !غان بىر جاننى قايتۇرىۋېلىش ئالدىدا تۇرىدۇزېمىن ئۆزىدىن يارال
 ئهمدى يهنه كۈن چىقارمۇ؟

 يهنه تاڭ ئاتارمۇ؟
 تاڭ ئاتمىسا ئاي چىقارمۇ؟

 !بۇالرغا ئىشىنىش شۇنچىلىك مۈشكۈل
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 .يىتىمنىڭ ئاغزى ئاشقا تهگكىچه بۇرنى تاشقا تېگىپتۇ
 خهلق تهمسىلى —   

  
ئــاداۋەت ھهم غهزەپ جــاراھهتلىرىنى  ھهممىــدىن غالىــپ بولغــان ۋاقــت

ــز قالـــدۇرۇپ ئۆتـــۈپ كېتىۋاتـــاتتى      ــپ چۈشـــۈرۈپ، غـــۇۋا ئىـ . قهقهچ قىلىـ
داموللىنىڭ ئۆلۈمى پهيدا قىلغـان غهزەپ تۇيغۇسـى، مـاتهم قايغۇسـى پهقهت     

باشـقا ھىساپسـىز   . مهرھۇمنىڭ ئائىلىسـىدىكىلهرگىال ھهمـرا بولـۇپ قالـدى    
ئاغزىـــدىال قاينـــاپ قويىـــدىغان  غهزەپلهنگـــۈچىلهر ئاللىقاچـــان بـــۇ ئىشـــقا 

غۇدرىغۇچىالرغا ئايلىنىـپ، ئـۆز تىرىكچىلىكـى يولىـدىكى ئالدىراشـچىلىق      
ــدە  ــدان«ئىچى ــادالهت«ھهم » ۋىج ــرى،   » ئ ــدەبىلىك ۋەدىلى ــدىكى دەب ھهققى

ئۇيغۇرنىـڭ قېنىـدىكى مانـا مۇشـۇنداق     . پولىرىنى ئۇنتـۇپ كېتىشـكهنىدى  
ــزال پهســكارىغا چۈشــۈش،    ــنىش ۋە تې ــز غهزەپلى قىساســنى ئۇنتــۇش، كــۆز  تې

بىـر دەملىـك خاتىرىجهملىـك ئۈچـۈن گـول       —ئالدىدىكىال خاتىرىجهملىك 
ــۈك   ــۇپ، مهڭگۈلـــــ ــۇ  —بولـــــ ــىدىغان  -ئهۋالدمـــــ  —ئهۋالد داۋاملىشـــــ

خاتىرىجهملىك ئۈچۈن قۇربـان بېرىشـكه چىدىماسـلىقتهك ئـاجىز خـاراكتىر      
ىتىلهر ئــۇالر تۈرلــۈك ۋاســ. ھۆكۈمرانالرغــا بهكمــۇ تونــۇش بولــۇپ كهتكهنىــدى

ئـارقىلىق يـالقۇننى پهسلىتىۋالســىال قالغـان ئۇچقــۇن ھهم چوغالرنىـڭ ئــۆز     
 .ئۆزىدىن ئۆچۈپ تۈگهيدىغانلىقىنى بىلىشهتتى

ئهنه شـــۇنداق قىلىــــپ، قهشــــقهردە يېڭـــى دولقۇنغــــا كۆتــــۈرۈلگهن   
. ھهرىكىتى جىمىپ، يهنه زۇلمهت تولـۇق خوجـايىن بولـدى   » جهدىتچىلىك«

يىـــتىمالر «. انـــات قېقىشـــقا باشـــلىدىزامـــان شـــهپىرەڭلىرى بهخـــۈدەك ق
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مـۇھهببهت   -قىمـمهت تېپىـپ، دۇنيـادا مىهـرى      -دە ئىنسانىي قهدىر »ئۆيى
ــاز     ــارلىقىنى ئ ــىنىڭ ب ــدىغان نهرس ــىز     -دەي ــۆرگهن ئىگىس ــپ ك ــازال تېتى پ

ئۇالرنىــــڭ . يىــــتىمالر يهنه ھاممــــام ئاســــتىدىكى گــــۈلهخكه قايتىشــــتى
ــهرگهردانلىق ھايــاتى قايتىــدىن تېخىمــۇ مــۇكهم     . مهل ھالــدا باشــالندى س

ــۇرى   ــتىن يوق ــارەت ئوبېكتىغــا،      -يېڭىباش ــڭ ھاق ــمه تهبىقىنى ــۆۋەن ھهم ت
ىغـا ئۇچرايـدىغان بىچارىالرغـا، قىسقىسـى ئىگىسـىز      »نېرى تۇر، بېـرى تـۇر  «

ــادەم ھىســـاپاليدىغان ۋە شـــۇنىڭ  ! ئىتالرغـــا ئايلىنىـــپ قالـــدى ئـــۇالرنى ئـ
لگهن، ئهمـدى ھىچكىـم   ئۈچۈنمۇ ئۇالرغا ئـادەمچه مۇئامىلىـدە بولغـان زات ئـۆ    

ئۇالرنىڭمــۇ مۇشــۇ مىللهتنىــڭ ئهزاســى، ئــۆزلىرى بىــلهن بىــر قانــدىن، بىــر  
ــۇ      ــىمۇ ئـ ــداقالر چىقسـ ــاكى ئۇنـ ــدۇ يـ ــى تونۇمايـ ــزدىن ئىكهنلىكىنـ يىلتىـ
ــۇرۇق      ــۇرۇقتىن ق ــرەلمهي پهقهت ق ــى بې ــا بېرەلىگهنن ــا ئۇالرغ ــان ئات مىهرىب

 ! دۇ، خاالسۇشۇھىسسىداشلىق قىلىپ قوي
ئــــۇ . ئهمــــدى نــــېمىلهر قىلىشــــنى بىلمهيتــــىمۇھهممهتتۇرســــۇن 

ــدى    ــارى كېلىــپ قال ــۋاتتىن ئهخهت ق ــدا يۈرگىنىــدە پهيزى . گاڭگىرىغــان ھال
ــگهن      ــق دېـ ــولى مۇۋاپىـ ــك يـ ــى تىرىكچىلىـ ــاش، قايسـ ــداق ياشـ ــۇالر قانـ ئـ

بىــــراق، ئهخهت قارىنىــــڭ . مهســــىلىلهرنى بىلــــله مهســــلىههت قىلــــدى
ھهرگه كۆنـــۈپ ئـــۇ شـــه. دېگهنلىـــرى مۇھهممهتتۇرســـۇنغا تـــوغرا كهلمىـــدى

ــتۈرەلمهيتى   ــلىرىنى ئهپلهشــ ــهھرانىڭ ئىشــ ــان، ســ ــدە يهنه . قالغــ كۆڭلىــ
ئوقۇشــنى داۋامالشتۇرۇشــنى ئىستىســىمۇ، ئهمــدى ئىشــهنچلىك ھىمــات      

 .يوقىدى
دېـدى ئـۇ    —قۇتلۇقهاجىم بىـرە مهسـلىههت بهسـه ئهجهپ ئهمهس،     —

ــاخىرى،  ــ    —ئ ــاالمهن، بى ــاراپ ق ــزمىتىگه ي ــڭ خى ــم ئۇنى ــتىن  ژبهلكى تهرەپ
 .مدىن ساۋاق ئالغىلىمۇ بوالپ قاالھاجى

ۈرىكـــى جايىغـــا چۈشـــكهنمىدۇ؟ ئهگهر ۋەسۋەســـه ژئـــۇ كىشـــىنىڭ  —
بوممىســۇن، » كۆتىرەممىســهڭ ســاڭگىلىتىۋال«ئىچىــدە ياشــاۋاتقان بوســا، 

 .دەيمىنا
 .قېنى بېرىپ باقمامدۇق —

ئــۇ . شــهۋقى ســولغۇن كــۆرىنهتتى. ئــۇالر شــهۋقىنى ئىــزدەپ تېپىشــتى
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ــ  ــېقىن بۇرادىرى ــىۋاتقان    ئهڭ ي ــۈرىكى ئېچىش ــۈن ي ــانلىقى ئۈچ دىن ئايرىلغ
بۇنــدىن باشــقا مىللهتنــى ئاقــارتىش جهھهتــته ئهمــدىال   . شــى مــۈمكىنۇبول

ــابۇت     ــايال نـ ــز ۋە ئوڭـ ــايىتى تېـ ــكهت ناھـ ــر ھهرىـ ــۇغ بىـ ــان ئۇلـ جانلىنىۋاتقـ
ــدى   ــرەت ئېلىـــپ كهلگهنىـ ــاپ ھهسـ ــا بىهىسـ ــۇ ئۇنىڭغـ . قىلىۋېتىلگىنىمـ

ە ئاالھىدە چـوڭ بىلىنىـدىغان نۇرلـۇق    شۇنداق بولسىمۇ ئۇنىڭ ئورۇق يۈزىد
بـۇ  . كۆزلىرى ئۆزىگه خـاس بىـر خىـل جۇشـقۇنلۇق بىـلهن چاقنـاپ تـۇراتتى       

. چاقناشتا تىركىشىش روھى، ھارماس روھ، جاھىالنه ئىـرادە ئهكـس ئېتهتتـى   
ئــۇ يــاش يىگىتلهرنــى . شــائىرغا خــاس خىيالچــانلىقىمۇ بىلىنىــپ تــۇراتتى 

 .ئىنتايىن خوشال قارشى ئالدى
دېــدى ئــۇ مىهمــانلىرىنى ئــۆيگه  —لگىــنىڭال ياخشــى بولــدى، كه —

ــالپ،  ــۇراتتىم،   مبو —باش ــزدىتهي دەپ ت ــىلهرنى ئى ــا مهن س ــدى  —مىس دې
 .مۇھهتتۇرسۇنغا

مۇھهممهتتۇرســـــۇننىڭ كـــــۆڭلىگه يهتمىـــــگهن گۇمـــــان قالمـــــاي،  
 :دىلىغۇللۇق بىلهن سورىدى

 ؟...مېنى ئىزدىگهنمىدىله؟ نېمه خۇسۇستىن —
ئوتى ئۆچتى، قارشـىلىق روھـى سـۇندى، ئۆملـۈك      خهلقنىڭ غهزەپ —

ھۆكــۈمهت ئــادىتى بــويىچه ئومــۇمى . ھــالىتى تــۈگهپ، شهخســلهرگه ئايالنــدى
ــادەم   دەپ » ئۆزنىــڭ جېنــى —جــانمۇ ـ جــان    «غهزەپ بېســىلىپ، ھهمــمه ئ

چېچىلغــــان پۇرســــهتته ئــــۆتكهنكى نامايىشــــنىڭ، دامولالمنىــــڭ دەپــــنه 
ــاپ   ــدۇغىنىڭ ھىسـ ــدىكى داغـ ــى  -كۈنىـ ــاليدۇ كىتىپىنـ ــنى باشـ . قىلىشـ

ــىپ       ــازىالش پىش ــى ت ــى مهخپ ــىي جهھهتتىك ــدا سىياس ــالرغا قارىغان ئاڭالش
مهنمــــۇ ســــورۇنالردا كــــۆرۈنمهيراق . تهييــــار بولــــۇپ قالغانــــدەك قىلىــــدۇ

ــۇردۇم، يهنه بىــر مهزگىــل   . ۋاتىمهنۈيــۈر توققۇزاققــا چىقىــپ بىــر مهزگىــل ت
ــن  ــۇنداق قىالرمهنمىكى ــۆزلىرىنى چ  . ش ــپ ئ ــى قىلى ــىلىمۇ ئىالج ــكه س هت

ــىال  ــپ تۇرسـ ــۆچهت    . ئېلىـ ــۆچىتى، كـ ــال كـ ــر تـ ــڭ بىـ ــىلى دامولالمنىـ سـ
قويغۇچىنىــڭ ئۈمىــدى نــېمه؟ كــۆچىتىم كــۆكلهپ قالســا دەيــدىغۇ؟ ســهھرا 

تۇققـانلىرى بولسـا شـۇ تهرەپـلهردە ئىسـتىقامهت قىلىـپ        -تهرەپلهردە ئـۇرۇق 
 .بوران ئۆتۈپ كهتسه مهن سىلىنى ئىزدىتىمهن. تۇرسىال
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 —... ئونـدىن باشـقا ھىچـنىمهم يـوق    . غـام بـا  مېنىڭ شهدە بىرال تا —
ئۇنىـڭ سـهھرادا ئانـا تهرەپ تۇققـانلىرى بارىـدى،      . دېدى ئۇ مهيۈسلۈك بىلهن

ئۇنىـڭ بـالىلىق دەۋرىنىـڭ بىـر قـانچه يىلـى شـۇ يهردە ئۆتكهنىـدى، بىــراق،         
ــۈرك    ــدە ۋۇجــۇدى ش ــدىن ئۆتكهن ــلىمىلهر خىيالى ــالىق ئهس پ ۈنۈئانىســىغا ت

ــى ــته ئوي  -كهتت ــۇ ھهق ــارلىقىنى    دە، ئ ــڭ ب ــداق تۇققانلىرىنى ــى، ئۇن لىغۇس
 .ئېسىگه ئالغۇسىمۇ كهلمهي قالدى

ــاغىنه،    — ــۇ، ئ دېــدى ئهخهت   —بوممىســا بىزنىــڭ ئــۆيگه چىقىــپ ت
بىزنىـــڭ ئىشـــلىرىمىزغا قارىشـــىپ بېرىـــپ تۇســـاڭ، ئـــاڭغىچه  —قـــارى، 

ــقىلىپ،       ــهن، ئش ــۇپ قاالس ــان تۇت ــۇيهدە جاھ ــا ش ــۈپ قالس ــقىنىڭ چۈش ئۇس
 .ڭ بۇيرىغىنى كۈتمهمسهنقالغىنىغا خۇدانى

شـۇيهرنىڭ ئهھـۋالى   . غان گهپكهن، ئىـنىم، شـۇنداق قىلسـال   ۇدۇبول —
 .ياربهسه بالىالرنى ئوقۇتسىال تېخى ياخشى

 !مهن؟ —
ــاال ئوقۇتۇشــنى شــۇنداق ســىرلىق ئىــش دەپ   . ســىلى ھه، — نىــمه، ب

ــدىغاننى ئۈگهتســـىله بول    ــويالمال؟ ئـــوزلىرى بىلىـ ــان گهپۇئـ ھىـــچ .  دىغـ
 ساالم خهت يېزىشقا ياراپ قالسىمۇ بىرگه ھىساپ ئهمهسمۇ؟بولمىغاندا 

 ...بۇنى كېيىن بىرنىمه دەمىز—
. مهن ســاڭا ئوقۇيــدىغانالنى ژىغىــپ بېــرىمهن، ئۆزەممــۇ ئوقــۇيمهن  —

 . بىژ ئېغىزنى بىكاالپ بى ئىش قىممامدۇق —بىزنىڭ ئۆيدىن بىژنى
ئـــۇالر شـــهۋقى بىـــلهن چۈشـــلۈك تاماقتـــا بىلـــله بولغـــاچ ھهر خىـــل  

ئۇنىــڭ تــاالنتى ، مىلــلهت . دامــولالمنى ئهسلهشــتى. ېمىالردا پاراڭالشــتىتــ
ــۇر      ــدە چۇڭق ــڭ غايىســى ھهققى ــى، ئۇنى ــۆچمهس خىزمىت ــان ئ ئۈچــۈن قىلغ

بولۇپمــۇ شــهۋقى سهپدىشــىنىڭ تېخــى    . ســېغىنىش ئىچىــدە سۆزلهشــتى  
زىنىلىــرى، ئۇنىــڭ مهقســىدىنىڭ هكىشــىلهرگه ئاشــكارىالنمىغان بىلىــم غ

ــانلىقى  كى، ئىككىنچـــۈبۈيۈكلـــ ى قهدەمـــدە نىمىلهرنـــى قىلمـــاقچى بولغـ
ئانــدىن ئىككــى مىهمــان ســاھىپخان بىــلهن  . قاتــارلىقالرنى ســۆزلهپ بهردى

 . پ چىقىپ كهتتىۇشۇخوشل
ئهخهت قارى دوستىنى بهكمـۇ چىـڭ تۇتـۇپ ھـازىرال مېڭىـپ كېتهيلـى       
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ــدى ــهھهردىن    . دەپ تۇرۇۋال ــۇ ش ــۇننىڭ ھهقىقهتهنم ــراق ، مۇھهممهتتۇۇرس بى
ئۇمـــۇ بـــارلىق شـــهھهرلىكلهردەك ســـهھرالىقالرنى    . قىـــدىكهتكۈســـى يو

ــداق بىــر  . ياراتمــايتى، ســهھرا يېرىنــى پهس كــۆرەتتى  گهرچه ئۇنىڭــدا ھهرقان
ــش    ــاراتمىغۇدەك ســاالھىيهت، ئى ــى ي ــۆۋەن تهبىقىن ــوقهت بولمىســىمۇ،   -ت ئ

مهن كۆتـــــۈمنى ياراتمـــــايمهن، كۆتـــــۈم مىنـــــى    «: قانغـــــا ســـــىڭگهن 
ــدۇ ــڭ ئ »ياراتماي ــگهن خاراكتىرنى ــۈپهيلى ئهنه شــۇنداق   دې ــى ت ــان رول ويناۋاتق
ــتى ــۇق،  . تارتىش ــدىكى بىخۇتل ــالال «قان ــت ك ــا   »مهس ــاراكتىر بولس ــق خ لى

ــه      ــڭ؟ دەپ ۋەسۋەسـ ــدىن قورقاتتىـ ــوالتتى، نىمىـ ــمه خهۋپ بـ ــا،  نىـ ئۇنىڭغـ
ــاالتتى ــڭ     . ســ ــۈنال ئۇنىــ ــۆرمهتلىگىنى ئۈچــ ــهۋقىنى ھــ ــۇ شــ ــراق ئــ بىــ

سـهھرانى كـۆرۈپ    تاپىالشلىرىنى ئورۇنسـىز دەپ قاراشـتىن خىجىـل بولـۇپ،    
ئــۇ تاغىســىغا خــوش دەپ ماڭغۇســى، ئۆزىنىــڭ كهتــكهن  . باقمــاقچى بولــدى

» بهرىبىـر ئـۇزۇن تۇرمـايمهن   «يېرىنى ئۇقتۇرۇپ قويغۇسى كهلگهن بولسىمۇ، 
. دېگهن خىيال بىلهن دوستىنىڭ رايىغا بېرىپ پهيزىۋاتقـا قـاراپ مېڭىشـتى   

تۇرســــۇن دەســـلهپ مۇھهممهت . دەڭـــدە ئهخهتقارىنىـــڭ ئىشـــىكى بارىـــدى    
. ئىشهككه مىنىۋېلىشـقا ئۇنىمـاي شـهھهرلىكلهرچه چـوڭچىلىقىنى قىلـدى     

ئۇنىــڭ بــۇ قىلىقــى . كېــيىن ھېرىــپ كهتكهنــدە مىنىشــكه مهجبــۇر بولــدى
غـان ھهزىـل   ۇدۇئىككىسىنىڭ ئارىسىدا شهھهرلىك، سـهھرالىقالر بـويىچه بول  

مۇھهممهتتۇرســـــۇن . چاقچاقالرنىـــــڭ چىقىشـــــىغا ســـــهۋەپچى بولـــــدى -
ــهھرالىقال ــدى سـ ــخىرە قىلـ ــا مهسـ ــۇن   . رنى راسـ ــى نۇرغـ ــۇ جهھهتتىكـ ــۇ بـ ئـ

 . لهتىپىلهرنى بىلهتتى
ــپ      — ــالۋا ئېتى ــرىپتىكهن، ھ ــۆيىگه چى ــهلىكنىڭ ئ ــهرالىق ش ــر س بى

سـهرالىق بـۇ شـهلىك ئاغىنىسـىدىن تـازا      . كىچىك تهخسـىدە ئېلىـپ كهپتـۇ   
نىـمه ئوخشـىمامدا، ئۇمـاچنى تهخسـىدە      ژبۇ تـازا پىخسـىق بىـ   « ئاغرىنىپ، 
ــۋاتقىنىنى قارىمامــدىغانئېلىــپ كې ــۇ ســاھىپخاننىڭ . دەپ ئويالپتــۇ» لى ئ

نانغــا مىــالپ يهۋاتقىنىنــى دوراپ نانغــا مىــلهپ ئاغزىغــا شــۇندا سامماســما،   
ــاتلىق نهســىكهن  ،قايلىســا ــاتلىق «دە، شــۇنىڭ بىــلهن بۇنــدا   -كــارامهت ت ت

ــاچ ــات »ئۇم ــى پ ــنىلهپ       -ن ــاي چى ــاز قىمم ــدا ئ ــى، بۇن ــپ تۇغىس ــات ئىچى پ
بـۇ  «: دە، سـاھىپخاندىن سـوراپتۇ   - ۋالماقچى بوپتـۇ ۈۈگۈنئىچكۈسى كېلىپ ئ
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 . دەپتۇ»كهنۇدۇۋاساق بولۈتازىمۇ تاتلىق ئۇماچ بوپتۇ، بىزمۇ ئۈگۈن
 . دەپتۇ شهلىك —بۇ ئۇماچ ئهمهس، ھالۋا،  —
نىم بوسا مهيلـى، ئىشـقىلىپ بىـز بۇنـدا نهسـىنى ئۇمـاچ دەيمىـز،         —

ــاتلىق ئهمهس  ــدا ت ــا بۇن ــات . ئهمم ــدا ئ ــداي ئۇنى ــ بۇغ ــدىغان بى ــمه  ژىال دەي نى
بــۇ تاماققــا نىمىــله كېتىــدىغانلىغىنى دەپ  . ئىتىمىــز، ئۇمــۇ بۇنــدا ئهمهس

 . بهگهن بوسىال، خوتۇنغا دەپ بى ئهتكۈزۈپ باقسام دەيمهن
 ققانــدا.  ســاھىپخان ئۇنىڭغــا كېتىــدىغان خــۇرۇچالرنى دەپ بېرىپتــۇ 

 . تهڭشهشنىمۇ ئېيتىپ بېرىپتۇ
تـۇزدىن قانچىلىـك    —پتـۇ سـهرالىق،   دە —تۇزچۇ؟  تۇزنى دېمىله،  —

 سالىمىز؟
دېـــگهن تهمســـىل »ھالۋىغـــا تـــۇز قۇيغانـــدەك«مانـــا شـــۇنىڭ بىـــلهن 

 . چىقىپتىكهن
 :ئهخهتقارى تۈز كۆڭۈللۈك بىلهن

ھـــالۋىنى بىزمـــۇ . بـــۇ شـــهلىك ســـاختىپهزلهنىڭ توقۇغـــان گېپـــى —
 . دېدى —بىلىمىز، 
يهنه  .ۋالغانســـىله، تـــايىنلىقۈھېلىقـــى ئىشـــتىن كېـــيىن ئۈگۈن —

 نى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ژبى
 —بولدى، مهن شهلىكلهرنىڭ سـاراڭلىقىدىن بىرنـى دەپ بېـرەي،     —

ئانــدىن بىــر تــوپ شــهلىك مىهمانالرنىــڭ كهچكــۈزدە      . دېــدى ئهخهتقــارى 
ــۆرۈپ    ــا قىلىنغـــان سانســـىز ئېتىزالرنـــى كـ ــانلىقى، كانجـ ســـهھراغا چىققـ

ــۇ ــوال؟ دەپ ســو   -ھهيران ــۇ يهردە نىمــانچه كــۆل ت ــۇپ، ب رىغانلىقىنى ھهس بول
بىـــراق ئـــۇ تولۇمـــۇ ئـــاددى قىلىـــپ ئېيتقاچقـــا ئۇنىڭـــدا . ئېيتىـــپ بهردى

 . كهمسىتىش مهنىسى كۆرۈنمهيتى
ــدۇ؟   — ــا كهلگهنـ ــدى ماڭـ ــى   —ئهمـ ــۇن قهتئـ ــدى مۇھهممهتتۇرسـ دېـ

 . يېڭىپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقاندەك بىزەڭلىك بىلهن
 . شۇنداق قىلىپ ئۇالر خېلىال قىزىشىپ قالدى

دېـدى   —هۋە، ئـۆگزىگه چىچىـدىغان ھـارامزادە شـهلىك،     بولدى قىل —
ئهخهتقــــارى ئاچچىقىــــدىن قىزىرىــــپ كهتــــكهن بولســــىمۇ مىهماننىــــڭ 
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 . ھۆرمىتىنى ئۇنۇتماي، كۈلۈپ تۇرۇپ
 !ماقۇل، بولدى قىلدۇق ، اليسۇ ئىچكهن سهرالىق —

ئهخهتقارىنىــڭ ئــۆيىگه يېقىنلىغــانچه مۇھهممهتتۇرســۇننى بىــر خىــل  
ــدىلىق رۇھــى ھــ  ــۆزبېقىن ــرۇم   - الىتى، ئ ــۆزىگه بولغــان ئىشــهنچدىن مهھ ئ

ــازىرقى ســاالھىيىتى     ــۇش تۇيغۇســى ئىســكهنجىگه ئېلىــپ، ئۆزىنىــڭ ھ بول
ــقا،      ــى قىلىشـ ــدىغان گهپلهرنـ ــا ياقىـ ــال ئهخهتقارىغـ ــتىش بىلهنـ ــا يېـ يادىغـ

 . سهھرالىقالرنى مهرت، تۈز كۆڭۈل دەپ ماختاشقا باشلىدى
ــا شــۇندا ھــا   — ــا، شــهلىك دېــگهن مان ــا، مان ــۇدۇمان  —دە،  - رامزادە بول

ــۇپ،      ــڭ تۇت ــىتىنى چى ــېلىش پۇرس ــى ئ ــارى ئهنتىن ــدى ئهخهتق خهپ، «—دې
دەيدىغان شـهلىك، بىزنىمـۇ شـۇندا ئـويالپ     » بىزنىڭ مهھهللىگىمۇ باراسهن

ــدىڭ ــادېغۇلىقال ــ ش، ئ ــاتىرجهم بول ــهلىك. ۇڭال؟ خ ــهن«ش ــولى » ئۆيس دەپ ق
لــۇقىالرنى  - كۆكســىدە تۇســىمۇ، ئــۆيىگه چىســه قوســاق تويمايــدىغان القــا 

ــدىقمۇ،         ــهن دې ــز ئۆيس ــلهن، بى ــان بى ــا زولىغ ــۇرۇق چايغ ــۇپ، ق ــپ قوي تىزى
ــۇ قــۇرۇق پهش ئهمهس، جىــڭ گهپ،    ئــۇ مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ   —ھهرگىزم

ــاراپ، ســهل ئىچــى     ــان بېشــىغا ق بارغانســىرى مۈرىســىگه چۆكــۈپ كېتىۋاتق
ئــادېش، كــۆڭلىڭلىگه كهلمىگهنــدۇ؟ ســهرالىق  —ئاغرىــپ قالــدى بولغــاي، 

 . دەپ قوشۇپ قويدى —مايسىله، مگهپنى تۈز قىلىدۇ، خاپا بو دېگهن
ئهمما بۇ چاغدا مۇھهممهتتۇرسـۇن يهنه بىـر ئىشـنىمۇ ئـويالپ خىجىـل      

ــاتتى  ــۇپ قېلىۋاتـ ــز    . بولـ ــڭ بىـ ــۇم دامولالمنىـ ــويلىغىنى مهرھـ ــڭ ئـ ئۇنىـ
ــا خېلـــى    ــانلىقى، ھهتتـ ــز تارتقـ ــداق يىلتىـ خهقتىكـــى يۇرتۋازلىقنىـــڭ قانـ

پ ھــــالالردا ئــــۆزىنى تۇتالماســــتىن تــــار ئوقۇمۇشــــلۇق كىشــــلهرمۇ كــــۆ
  . مهزھهپچىلىككه بېرىلىپ كېتىدىغانلىقى ھهققىدىكى سۆزلىرىدى
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ــا    ــۇنى  -ئهخهت قارىنىــڭ  ئۆيىــدە بىــر سىڭلىســى، ئات ئانىســى ۋە خوت
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ــايتى   ــادەم ياش ــان ئ ــى بهش ج ــۇپ، جهمئ ــر   . بول ــا بى ــوي قىلغىنىغ ــڭ ت ئۇنى
بـۇ  . ئىـدى » گۇمانـدار «ايـالى  يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، تېخى بالىسى يوق، ئ

چىرايـــى بهك گـــۈزەل . يـــاش كـــېلىن ســـهھرالىقالرچه تـــۈز، ســـاددە ئىـــدى 
بولمىسىمۇ، زىلۋا، مهڭزى قىزىل، كـۆكرەكلىرى چىـڭ ۋە زوقنـى تـارتقۇدەك     

ئهممــا پوالمپــاي قىلىــپ تىكىلــگهن ســهگهز كــۆڭلهك  . كۆتۈرۈلــۈپ تــۇراتتى
پهقهت بىــرەر . تمهيتــىيــاكى خــام ئهتــلهس كــۆينهكته ئــانچىۋاال بىلىنىــپ كه

سىڭلىســىمۇ بويىغــا  . ھهرىــكهت تــۈپهيلى تاســادىپهن بىلىنىــپ قــاالتتى    
ھه دېســـىال . يېتىـــپ قالغـــان بولـــۇپ، بىـــر ئـــاز نورمالســـىزدەك قىالتتـــى 

ــپ،  ــاق «ھىجىيى ــه پاقالچ ــالال دېس ــراق  » ك ــاۋازدا چىرقى ــىز ئ دەپ، يېقىمس
 .سۆزلهپ تۇراتتى

ــۇ زا   ــى شـ ــڭ تۇرمۇشـ ــۇمهن ئهخهت قارىالرنىـ ــا   ئومـ ــۇ ماكانغـ ــان، شـ مـ
ــانىالتتى   ــاللىق س ــبهتهن ھ ــۇمچه   . نىس ــى، قوش ــارلىق قىالتت ــى باپك دادىس

ــى  ــتىن كېلهتتـ ــام سېتىشـ ــراجهتلهر خـ ــى . خىـ ــۆزىگه يېتهتتـ ــلىقى ئـ . ئاشـ
ســاھىپخانالر دەســلهپ ئوغلىنىــڭ بىــر شــهلىكنى ئــاغىنهم دەپ باشــالپ       
ــاغالپ،       ــدەك چ ــۇپ قالغان ــابرويلۇق بول ــى ئ ــۆزلىرىنى خېل ــدىن ئ چىققىنى

كېـيىن ئۇنىـڭ ئـۇزاق تـۇرۇپ     . ال بولۇشتى، ياخشى مىهمان قىلىشتىخوش
ــمىدى     ــراي ئېچىش ــۇق چى ــانچه ئوچ ــاڭالپ ئ ــدىغانلىقىنى ئ ــۈنكى، . قالى چ

بىرىنچىــدىن بىــر تهييارتــاپنى بىكــاردىنال بــېقىش ئــۇالر ئۈچــۈن ئېغىــر        
ــى ــدە يــاتۋاش       . كېلهتت ــز بــار ئۆي ــا يهتــكهن قى ــدىن، بىــر بويىغ ئىككىنچى

كهم . تۇرىشــــى ياخشــــىلىقتىن دېــــرەك بهرمهيتــــى ئهركهكنىــــڭ ئــــۇزاق 
ــدىمۇ گهپ  ــ -دېگهن ــۇپ  ۈچــۆچهك كۆپ يهتتى، قىزنىــڭ بهخــتىگه توســاق بول

بىــراق ئــۇالر ئهخهت قــارىنى بهك ئهتىۋاراليــدىغان بولغاچقــا ئۇنىــڭ . قــاالتتى
 .ئارزۇسىغا مۇخالىپ كېلهلمهي ئىچىدە بىلىشتى

ــاپىال  ــارى ھـ ــاتالر قىلىـــپ   -ئهخهت قـ ــاپىال تهرغىبـ ــار شـ ــالىلىرى بـ بـ
بىـر  . ئائىلىلهرنى بالىلىرىنى ئوقۇتۇشـقا ئۈنـدەپ سـهككىزدەك بـاال يىغـدى     

كېــيىن ئــۆي الزىــم بولغاچقــا . ئېغىـز ئــۆينى بىكــارالپ دەرســخانا قىلىشـتى  
مۇھهممهتتۇرســۇن . دەرسـخانا پىشــايۋان ئورنىــدىكى چهلــله ئاســتىغا كــۆچتى 
بـارا سـوۋۇپ،    -بـارا  . دەسلهپته تولىمۇ ئهستايىدىللىق بىلهن ئىش باشـلىدى 
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ــهھرالىقالرنىڭ دۆتل ــر  ۈبــــۇ ســ ــۇالرنى بهرىبىــ كىــــدىن زېرىكىــــپ، ھهم ئــ
بىلمىگهندىكىن دەپ، ئاغزىغا كهلگهنچه بىلجىرالپ، جـان بـېقىش خىيـالى    

 .پهيدا بولۇپمۇ تۇردى
ئهخهت قارىنىـڭ  (ھهر قېتىم بىر ئىـش بىـلهن ھويلىغـا چىققـان قىـز      

ــى ــۆزى   ) سىڭلىس ــدە ئ ــىنىڭ تۈۋى ــويال سۇپىس ــۇرۇپ   ھ ــدا ت ــان ھال نى ئۇنۇتق
ــۇننىڭ      ــايغىنىچه مۇھهممهتتۇرس ــپ، ھىج ــىڭا ئېچى ــاغزىنى س ــاالتتى ۋە ئ ق

ئـۇنى يه دادىسـى يـاكى ئانىسـى ئـاچچىقى      . دەرس ئۆتىشىنى تاماشا قىالتتى
 :بىلهن چاقىرىۋاالتتى

 —! ؟ مــاڭه بۇيانغــاابېشــىڭ ئايلىنىــپ قېلىۋاتامـد ! ھهي، شـهقىقه  —
رچه رەنجىــش ئــاالمىتى يۈگۈرتــۈپ كېتىــپ    ئــۇ شــۇندىال چىرايىغــا بــالىال   

 .قاالتتى
ــاالتتى   ــپ ق ــارىمۇ ئاشــۇنداق چاقىرى ــدە ئهخهت ق ــڭ  . بهزى چــۈنكى ئۇنى

ــۆرگهچكه     ــۆچ ك ــق قېينــى سىڭلىســىنى ئ ــادەتكه مۇۋاپى ــۇمىي ئ ــالى ئوم ئاي
ــامراقچىلىق  -يېڭــى ئهر . ھهمىشــه چېقىشــتۇرۇپ تــۇراتتى  خوتــۇنالردىكى ئ

 .زلىرىگه ئىشىنىپ قاالتتىتۈپهيلى ئهخهت قارى خوتۇنىنىڭ سۆ
بىـــر شـــهلىكنى ئىـــچ «تـــۈزدە ئۇالرنىـــڭ ئائىلىســـى ھهققىـــدە  -تـــاال 

بـۇ گهپـلهر   . دېـگهن گهپـلهر تارقالـدى   » كىيوغۇل قىلىپ ئۆيىگه ئهكىلىۋاپتۇ
شـۇڭا ئـاخىرقى پـۇت قويغىـدەك     . مۇھهممهتتۇرسۇننىڭ قۇلىقىغىمـۇ يهتتـى  

ھهمــدە . ۋالــدىۇتۇت زېمىننــى ســاقالپ قــېلىش ئۈچــۈن زور دەرىجىــدە ئــۆزىنى
بالىالر تارقىغاندىن كېيىن دۇكانغا كىرىپ خوجايىننىـڭ خـام توقۇغىنىغـا    
. قــاراپ تۇرىــدىغان، بىــرەر ئىــش بولســا ياردەملىشــىدىغان بولــۇپ قالــدى       

ــارلىقنى ئۈگ  ــا باپك ــدە بولس ــۇ يهردە   ۈنۈكۆڭلى ــتىش، ش ــهھهرگه كې ــپ ش ۋېلى
رۈش ئىســتىكى مۇشــۇ ھــۈنهرگه تايىنىــپ تېــنچ، خــاتىرىجهم تۇرمــۇش كهچــۈ 

ئهممـا ئـۇ باشـقا ئىشـالرغا قارىشـىپ بېرىشـنى يهنىـال        . پهيدا بولۇپ قـاالتتى 
 -قىــغ چىقىــرىش، ئۇالقالرغــا ئــوت ســېلىش ۋە باشــقا ئېتىــز  . خاھلىمــايتى

ــاالھىيىتىنى      ــۈن ســـ ــۆزى ئۈچـــ ــنى ئـــ ــلىرىنى قىلىشـــ ــق ئىشـــ ئېرىـــ
 .پهسلهشتۈرگهنلىك دەپ ئويالپ، ئانچه ياقتۇرمايتى

ۇش، كۆڭۈللـۈك ئـائىله ھهققىـدە كـۆپرەك خىيـال      ھازىر ئـۇ تېـنچ تۇرمـ   
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قىلىپ، بۇنىڭغا ئېرىشىشـنىڭ تۈرلـۈك پىالنلىرىنـى تـۈزۈش بىـلهن بهنـت       
ــدى ــان   . ئى ــر ئىشــقا ج ــڭ بى ــا ئۇنى ــىدىغان   -ئهمم ــلهن كىرىش ــى بى جهھل

ــازىمۇ   الردىــن بولغاچقــا تــۈزگهن  »قــوڭى يــوق«تىرىشــقاق مىــجهزى يــوق، ت
ئـــۇ خـــۇددى قامغـــاقتهك، . رىمـــايتىپىالنلىـــرى ئـــانچه ئـــۆتمهيال ئـــۆزىگه يا

ــۈتهتتى،     ــۇنى ك ــالركىن، دەپ ش ــپ تاش ــامىلى قهيهرگه ئاپىرى ــدىرنىڭ ش تهق
ــاالس ــىنى   . خـ ــالى كاللىسـ ــتىش خىيـ ــۇپ كېـ ــاي بولـ ــادىپى بـ ــدە تاسـ بهزىـ

ــ ــامهتلهر     . ۋېتهتتىۇقوچ ــدىغان ئ ــىز كېلى ــۇنداق تۇيۇقس ــانهمدە ئاش ــۇ پىش ئ
يالۋېرىــپ ئــاخىرى   ئاشــۇنداق ئو . بولــۇپ قالســىكهن، دەپ ئــارزۇ قىالتتــى   

 .بىمهنه خىيالالرغا ئايلىنىپ، رىياللىقتىن پۈتۈنلهي چهتنهپ كېتهتتى
بىـراق، ئۇنىڭغـا كىـم تـېگهر؟     . ئۇنىڭ تازىمۇ ئۆيلهنگۈسى كهلگهنىدى

شـــىغا قارىمـــاي، ســـهھرالىقالردىن   ۇشـــۇنداق بول. ھىچكىـــم تهگمهيتـــى 
ــوق ئىــدى  ــازىرقى ئهھۋا  . ئۆيلهنگۈســى ي ــڭ ھ ــۇ ئويلىمــايتىكى، ئۇنى ــا ئ لىغ

ئېلىــپ » ســاۋاپلىق ئۈچــۈن«يارىشــا ئاالاليــدىغىنى بىــرەر مهســچىد قهۋمــى 
نىكــاھ ئىشــىدا . بېرىـدىغان ئهيىپنــاق قىــز يــاكى تــۇل قالغــان ئايــال ئىــدى 

ــدى    ــۇنداق ئى ــانىيىتى ش ــى ۋە ئىمك ــڭ خاھىش ــاھتىكى  . ئۇنى ــراق، نىك بى
باشـقا گهپمىكىـن، ئۇنىـڭ كـۆزىگه      -تالالش بىلهن جىنسىي ئىستهك باشقا

. دىغـان بولـۇپ قالغانىـدى   ۈنۈال ئېتى بارنىـڭ ھهممىسـى چىرايلىـق كۆر   ئاي
كېچىنىڭ كـۆپ قىسـمىنى ئايـالالر ھهققىـدىكى شـىرىن ئـارزۇالرنى        ،بىچارە

ــا بىــرەر شــهپه ئاڭالنســا  . قىلىــپ، بىــمهنه خىيــال بىــلهن ئۆتكــۈزەتتى   ھهتت
ــاكى ھېلىقــى گاڭســا    ــالى يېنىمغــا كىرىۋاتامــدىكىن ي ئهخهت قارىنىــڭ ئاي

پ، ئـــۆزىچه ھايـــاجىنى يوقـــۇرى ۈنۈســـىمىكىن، دەپ ۋۇجـــۇدى شـــۈركسىڭلى
ئهممــا، چاپســانال بۇنىــڭ . پهللىــگه  چىقىــپ، بهدىنــى ئــوت بولــۇپ يانــاتتى 

دە، شـۇندىال بـۇ خىيالنىـڭ تـۇز      - بىمهنه خىيال ئىكهنلىكى مهلـۇم بـوالتتى  
ئۇنىڭــدىكى . غانلىقىــدىن ئــۆزىنى قــاتتىق ئاگاھالنــدۇراتتى ۇدۇكورلــۇق بول

ــۋە ئ ــڭ   تهلـــ ــتىغاندا ئۇنىـــ ــلهن قىســـ ــىزلىك بىـــ ــتهكلهر رەھىمســـ ىســـ
ــاس       ــپ ئىنك ــرەر ئاكتى ــال بى ــۇپ، ئهتى ــۇلىرى يوقۇل ــك تۇيغ ئادىمىگهرچىلى
بىــلهن قىزغــا يــاكى جۇۋانغــا ئۆزىنىــڭ تهييــار ئىكهنلىكىنــى بىلــدۈرۈپ        

ــى  ــقا ۋەدە بېرەتتـ ــنا . قويۇشـ ــدىنال قوشـ ــنا   - ئارقىـ ــر ئاشـ ــۇمالردىن بىـ قولـ
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بـۇ ۋەسۋەسـه،   .  ئـۆي كىرىـپ، نـامزات تـالاليتى     - تۇتۇۋالماقچى بولۇپ، ئۆيمۇ
ــۈنلهي       ــۇنى پۈتـ ــى ئـ ــان مهسلىسـ ــۇدەك ماكـ ــاش تىققـ ــۇش، بـ ــنچ تۇرمـ تېـ

ــكهن ــۈزۈل    جىگئىس ــى ئ ــۋار پىالنلىرىن ــى ئۇلۇغ ــا، ئىلگىرىك  -ه ئېلىۋالغاچق
 . كېسىل ئۇنتۇلغاندەك قىالتتى

ــۇۋەپپهقىيهت      ــالپ م ــاقال تاش ــىگه س ــنىالردىن بىرس ــۇ قوش ــيىن ئ كې
ــد ــيىن   . ىقازىنىــپ قال ــدىن كې چىڭقالغــان ئهســهبلىرى ئهســلىگه كهلگهن

ــدەك بولــدى  ــدىن  . خېلــى يىنىكلىشــىپ قالغان بىــراق، ئوينىشــىنىڭ ئۆزى
يېرىم ھهسسـه چـوڭلىقى يـۈرىكىنى تـاتىالپ، ئىچىـدە نىمىـدۇر بىـر نهرسـه         

ــدى   ــىز ئهيپلى ــۇنى رەھىمس ــى     . ئ ــش ئىككىنچ ــۇ ئى ــۇ ، ب ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ش
ئىچىدىكى ھېلىقـى رەھىمسـىز سـوتچىنى     تهكرارالنمايدۇ، دەپ ۋەدە قىلىپ

بىراق سهھرا تۇرمۇشـىدىكى بىـر خىللىـق، ئادەمـدە ئـاللىنىمىگه      . ئالدىدى
ــۇپ،    ــه ئويغۇتــ ــدىغان ۋەسۋەســ ــۇ قانائهتلهنمهيــ ــدىغان، مهڭگــ ئىنتىلدۈرىــ

خېلـى  . زېرىكىش جانغا تهككهچكه، ئىچ پۇشـىقى ئـۇنى ھهر كويغـا سـاالتتى    
ۆزىگه مۇناســىپ ياشــتىكى ئوينــاش تىرىشــچانلىقالردىن كېيىنمــۇ بىــرەر ئــ

تاپالمىغاندىن كېيىن، يهنه باش كـۆتهرگهن، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئاۋالقىـدىنمۇ     
ــگه     ــا ئى ــونكىرت ســېغىنىش مهزمۇنلىرىغ ــدا ك ــا قارىغان ــۈك، ئاۋالقىغ كۈچل
ئىستهكلهرگه بهس كېلهلمهي، ۋەدىسـىگه خىـالپ ھالـدا ھېلىقـى ئايالنىـڭ      

 . ىتتيېنىغا كىرىشكه مهجبۇر بوال
ئــــۇ . ىــــڭ خىيالىــــدا ھامــــان بىــــرال مۇۋاپىــــق نــــامزات بارىــــدىئۇن

ــدى  ــڭ ئايالى ــك    . ئهخهتقارىنى ــرەك تىكهنلى ــۈل بهك ــپۇراق گ ــۇ خۇش ــا ب ئهمم
ۋىجـدانى ئـۇنى رەھىمسـىز    . بولغاچقا بهھرىمهن بولۇشنىڭ ئىالجى يوقىـدى 

تېخىمــۇ ئېنىقراقــى ئهخهتقارىنىــڭ يانپېشــىدا پــۇالڭالپ  . ئهيــپلهپ تــۇراتتى
 . ار پىچىقى تېخىمۇ زور چهكلهش كۈچىگه ئىگه ئىدىتۇرىدىغان يېڭىس

بىر كۈنى ئۇ باغدا تهرەت سـۇندۇرۇپ ئـۇزۇنغىچه ئىشـتىنىنى ئهتكۈسـى     
ئــۇ . كهلـمهي ھاڭۋېقىـپ تــۇراتتى، يېقىـنال يهردە شـىلدىرالش بولــۇپ قالـدى     

ــدا قىلىــپ     ــۈرۈپ، چــوڭ ئۈرۈكنىــڭ غــولىنى دال ئىتتىــك ئىشــتىنىنى كۆت
ــۇۋان   ــۇ جـ ــدى، دەل ئاشـ ــدىلىكته   —قارىۋىـ ــامزات بىـ ــق نـ ــۇ مۇۋاپىـ دەل شـ

ئۇ ئۆزىنى تولىمـۇ تهسـته تۇتـۇپ قـاراپ تۇرىۋىـدى، پـۇتى بىـر        . ئولتۇرغانىكهن
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شــاخنى مىــدىرلىتىۋەتكهنمۇ، شــاراقالش بىــلهن تهڭــال جــۇۋان ئىشــتىنىنى   
 .كۆتۈرۈپ چۆچۈپ تۇرۇپ كهتتى

دېـــدى قىزىرىـــپ كهتـــكهن ئايـــال ھهم ئىتتىـــك  —! قىلىقســـىز —
ــىغا ئۆر ــى  ئارقىســ ــڭ ئېتىكىنــ ــتاننى ئېتىــــپ، كۆينىكىنىــ ــۈپ ئىشــ ۈلــ

 .چۈشۈرىۋېتىپ يۈگرىگهنچه چىقىپ كهتتى
جـان ۋەسۋەسىسـى ھهممىنـى    . مۇھهممهتتۇرسۇن قورقۇپ ئۆلهيال دېـدى 

بېسىپ چۈشـكهچكه بايـا كـۆرگهنلىرىنى ئـويالپ ھوزۇرالنغۇسـىمۇ كهلـمهي،       
ئــۇ بــۇ ئىشــنى ئــۈچىنچى بىــرى كــۆرۈپ قالغــان بولســا قانــداق قىــالرمهن،   

ئهخهت قارىغــا ئېيتىــپ قويــارمۇ، دەپ ئــويالپ، ھېلىقــى چۇچىلىــق غىالپتــا 
پــۇالڭالپ تۇرىــدىغان يېڭىســار پىچىقىنــى كــۆز ئالدىــدىن نېــرى قىاللمــاي   

ــدى ــوق،       . قال ــايىنى ي ــهۋەپنىڭ ت ــه س ــتهي دېس ــپ كې ــن قېچى ــۇ يهردى ــۇ ب ئ
 ...ھويلىغا چىقاي دېسه ھېلىقى پىچاق

ھىچـيهردىن تاپالمىغـان ئهخهت    ئاخىرى كهچته ئۇنى تاماققا چاقىرىـپ 
 .قارى، ئۇنى باغدىن تاپقانغىچه ھېلىقى ئورنىدىال تۇردى

 نېمه بولدۇڭ؟ تاتىرىپ كېتىپسهنغۇ؟ —
ئـــۇ ئهمــدىال تولــۇق خـــاتىرىجهم    —... دۇۇكۆڭلــۈم بۇزۇلــۇپال تــۇر    —

 .بولغان ئىشنى ئېرىگه ئېيتمىغان ئىدى ،، جۇۋانبولغانىدى
 نېمىگه؟ —
ۇشۇنداقال ئۆتـۈپ كېتىۋېرەمـۇ، بىـرە ئىشـنىڭ     مېنىڭ كۈنلىرىم م —

ــا   ــويالپ... پېشــىنى تۇتمــاي مۇشــۇنداقال ئۆتهمهنمــۇ، دەيمىن زە،  - شــۇالنى ئ
 ...روھىم چۈشۈپ شۇ

ــدىن    ــايىقى ئىشــالردىن بىخهۋەرلىكىنــى بىلگهن ئــۇ ئهخهت قارىنىــڭ ب
 .كېيىن كۆپ يېنىكلهپ كهتكهنىدى

ــۆ     ــۈنى تهس، دەل ئ ــڭ ك ــدە ئۇنى ــۇ مهزگىل ــىمۇ ب ــدەك دېمىس زى دېگهن
بهزىـدە ئىككىسـى،   . ئوقۇغـۇچىالر بهزىـدە كېلىـپ، بهزىـدە كهلمهيتـى     . ئىدى

ئېنىقكـى، بـۇ بـالىالر ئۆيـدە ئىـش ئېغىـر كهلگهنـدە        . بهزىدە تۆرتى كېلهتتى
ئــۇالر يادىغــا . مهكــتهپكه بــارىمهن، دەپ غهلــۋە قىلىــپ، ئىشــتىن قۇتــۇالتتى 

شـۇڭا بـۇ ئىـش ئـانچه     . ىئالمىسا ئاتا ئانىسى ھهرگىـز خىيالىغـا كهلتـۈرمهيت   
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 .ئۇزۇنغا قالماي سۇغا چىلىشىدىغاندەك قىلىپ تۇراتتى
ــلى،     ــش پهسـ ــلىك قىـ ــىقىدىغان زېرىكىشـ ــى سـ ــىنىڭ ئىچىنـ كىشـ
ئۇيقۇســــىزالر، بويتــــاقالر، كهمــــبىغهللهر ئۈچــــۈن ئۆمۈردىنمــــۇ ئــــۇزاق      

. سـىرتالرغا چىقىـش ئـاز بـوالتتى    . بىلىنىدىغان قىش كېچىلىرى باشالندى
ئوقۇغـۇچىالر پۈتـۈنلهي   . ولتـۇرۇش تولىمـۇ ئـازاپلىق ئىـدى    ئۆيدە قامىلىـپ ئ 

ــا     ــدى پهقهت ئهخهت قارىغ ــۇ ئهم ــا ئ ــمهي قويغاچق ــۈگىتىش «كهل ــم ئ » ئىلى
ــال چهكلهنـــدى  ــۈن ئوقۇشـــنى باھـــانه قىلىـــپ     . بىلهنـ ئوقۇغـــۇچىالر ئۈچـ

قاچىدىغان ئهمـگهك بولمىغاچقـا ئـۇالر سـهندەلگه پـۇتىنى تىقىـپ يوتقانغـا        
ــۆچهك    ــۇرۇپ چ ــپ ئولت ــۈكرەك ھىســاپلىغان   ئورىنى ــنى كۆڭۈلل ئېيتىشىش

يېڭــى بىلىـــم   -يېڭـــى «ئـــۇ ئهخهت قــارىنى ئۆزىــدىكى   ... بولســا كېــرەك  
گه قىزىقتـــۇرۇپ تـــۇرۇش، ئهڭ ئـــاخىرقى ئىخالســـمىنىنى    »غهزىنىلىـــرى

بولسىمۇ ئۆزىدىن بىـزار قىلىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن داموللىـدىن ئاڭلىۋالغـان      
هۋۋۇرالرنى تېخىمـــۇ كهلگۈســـى دۇنيـــا ھهققىـــدىكى ئاجايىـــپ گـــۈزەل تهســـ

. بېيىتىپ، قىزىق تهركىـپلهر بىـلهن ئهپسانىۋىالشـتۇرۇپ سـۆزلهپ بېرەتتـى     
ــهنمهيتى    ــال ئىشـ ــارى زادىـ ــا ئهخهت قـ ــۆرە   . بۇالرغـ ــتىن كـ ــا زېرىكىشـ ئهممـ

ــۇنداق  ــۆچهك«مۇش ــۈكرەك    »چ ــدا كۆڭۈلل ــۇرۇش ھهرھال ــاڭالپ ئولت ــى ئ لهرن
 !دە -ئىدى 

تهييارتــاپلىق . ىمهھهللىنىــڭ ياشــلىرى بىــر كــۈنى ئوتۇنغــا جابدۇشــت
ۋاتقـان مۇھهممهتتۇرسـۇن نـان بېرىۋاتقـان ئـائىله ئۈچـۈن       ۈبىلهن كۈن ئۆتكۈز

بىر ئىش قىلىپ بهرمهكچى، يهنه بىر تهرەپـتىن كهڭ داالدا بىـر نهچـچه كـۈن     
نهپهسلىنىپ، سىقىلىپ قورۇلۇپ كهتـكهن يـۈرىكىنى يېيىلـدۇرۇش ئۈچـۈن     

ــ. ئوتۇنغــــا بىلــــله بېرىشــــقا جابدۇنــــدى  ازىر بهكــــال دېمىســــىمۇ ئــــۇ ھــ
ــگهن ــىرەپ، يىـ ــۇپ تۇي -خۇدۇكسـ ــى زەھهر بولـ ــاتتىۇلۇئىچكىنـ ــمه . ۋاتـ ھهمـ

. پ قالغانـــدەك گۇمانســـىراپال يـــۈرەتتىۈنـــۈكىشـــىنىڭ كـــۆزىگه ســـهت كۆر
بىرەرســى پىچىرلىشــىۋاتقان بولســا، ئۇنىــڭ كېلىشــى بىــلهن گهپلىـــرى       
ــۇپ ئازاپلىنىــپ كېتهتتــى    ــاچچىق يۇت ــۇ ھامــان ئ . توختــاپ قالغــان بولســا ئ

ــ« ــىۋاتىدۇ   ھهقىچ ــى قىلىش ــڭ گېپىمن ــۇالر مېنى ــازىمۇ ئېشــهكنىڭ  . ان ب ت
دېگهنلهرنــى ئــويالپ » تاپىــدەك بىــر نــېمىكهن، دېيىشــىۋاتقاندۇ، تــايىنلىق 
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بۇنداق چاغالردا ئۇ ئانىسىنىڭ تۇققانلىرى بـار سـهھراغا كېتىـپ،    . كېتهتتى
ئهممـا ئـۇ يهردىـن    . ئانىسىنىڭ تۇققانلىرىنىڭكىدە پاناھالنغۇسـى كېلهتتـى  

ــا ــان      ھاق ــكهن ھام ــا يهت ــرى يادىغ ــان دەملى ــدە ئايرىلغ ــانهت ئىچى رەت ۋە ئاھ
شۇ ھاقـارەتنى يهنه ئاڭالشـتىن كـۆرە خهقنىـڭ     . يۈرىكى ئېچىشىپ كېتهتتى

ــارۇ   ــدا خـ ــمۇ؟  -يۇرتىـ ــىراق ئهمهسـ ــىغىنى ياخشـ ــۈن  ! زار ياشـ ــڭ ئۈچـ ئۇنىـ
ئۇنىـڭ  . تۇيۇقسىزال كهلگهن قىش ئۇنى تېخىمۇ بىچـارە قىلىـپ قويغانىـدى   

دەپ ســهھرالىقالردىن ئــۆزىنى ئۈســتۈن تۇتىــدىغان ئۈســتۈنلۈك شــهلىكمهن 
تۇيغۇســى بىــلهن قېرىشــقاندەك، ئــۇنى ســهھرالىقالر ئالدىــدا تېخىمــۇ يهرگه  

ئۇنىـڭ قىشـقا ھىچقانـداق تهييـارلىقى يوقىـدى، قىشـلىق       : ئۇرىۋەتكهنىدى
قېلىن كىيىمى بولمىغاچقـا ئۆزىـدىنمۇ نـامرات سـهھرالىقالر ئۇنىڭغـا ئىـچ       

ــپ ب ــكىئاغرىتىـ ــۇرقى ئهسـ ــكهنىدى -ۇلتـ ــكىلىرىنى بېرىشـ ــڭ . تۈسـ ئۇنىـ
ــىمۇ،       ــس قىلسـ ــارەت ھىـ ــىز ھاقـ ــدىن چهكسـ ــورۇرى بۇنىڭـ ــىلىك غـ كىشـ
ــۇندۇرۇپ، يهنچىــــپ    ــوڭچىلىقىنى ســ ــڭ چــ ــاللىق ئۇنىــ ــىز رىيــ رەھىمســ

رىيــال،   —مهۋھــۇم بــولغىنى بىــلهن، ســوغۇق      —غــورۇر  . تاشــلىغانىدى 
ــدى  ــت ئىـ ــاختىلىق ! كونكىرىـ ــى پـ ــڭ ئىلگىرىكـ ــونىنى  ئهخهت قارىنىـ تـ

كهيگىنىدە ئـۇ ئهنه شـۇنداق روھ ۋە رىيـاللىقتىن ئىبـارەت ئىككـى تاشـنىڭ       
توننىڭ كونىلىقىدىن باشقا ئۇنىـڭ كـالته ۋە تـار    . ئارىسىدا تازىمۇ قىينالدى

ــۇ كۈلك   ــۇنى بهكم ــى ئ ــۈكېلىش ــۈل ــدىغان  ... تهتتىۈك كۆرس ــدە قىلى ئائىلى
ال بىلىنىـپ  پ، ئـارتۇقچى ۇشـ ۇئىشى بولمىغاچقا باشـقىالرنىڭ ئىشـىغا پۇتل  

باپكــارلىق . شــتىن نېرۋىســىمۇ ئــاجىزالپ كهتكهنىــدىۇنۇقالغــان، تــوال ئويل
ــاتتى   ــلهن چىقـ ــامهت بىـ ــمىغان خوشـ ــۇ پهقهت قوالشـ ــا . دۇكىنىغىمـ ئهممـ

ئـــۇ دەســـلهپكى . نهلمىـــدىۈھـــۈنهرگه كۆڭـــۈل قويمىغاچقـــا ھىچنـــېمه ئۈگ
ــۆۋەن تهبىــقه كىشــىلىرىگه خــاس پهس ئىشــالر دەپ     ــۇ ئىشــنى ت چــاغالردا ب

ــۈل قويمىغانىـــدىقارى ــا كۆڭـ ــىنى ئوچـــۇق ئـــېالن  . غاچقـ گهرچه بـــۇ قارىشـ
ــراپ     ــىنى ئېتىــــ ــداق قارىشــــ ــۇ بۇنــــ ــدە ئۆزىمــــ ــان، كۆڭلىــــ قىلمىغــــ

بولســـىمۇ، بهرىبىـــر شـــۇنداق ) ســـاختا كهمتهرلىـــك بىـــلهن(قىلمايـــدىغان
دە بولسـا ئـاۋال پهيـدا قىلىـپ قويغـان      »ئاتتىن چۈشـكهن «بارا  -بارا . قارايتى

نــى  -ئــۇ ھامــان مهن نــى . پــۇتالش بولــۇپ قالــدىقاتمــال ۋەزىيىتــى ئــۆزىگه 
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ــلهن      ــالر بىـ ــگهن ئىشـ ــان، ئهرزىمىـ ــۈن يارىتىلغـ ــش ئۈچـ ــالرنى قىلىـ ئىشـ
بىـراق، بـۇ   . باغلىنىپ قالماسلىقىم كېـرەك، دەپ ئـۆز ئـۆزىنى ئاۋۇنـدۇراتتى    

ئـــۆزى ياراتمايـــدىغان » ئۇلـــۇغ ئهربـــاپ«نـــى ئىشـــالرنى قىلغـــۇچى  -نـــى 
ئهمهلىيهتــته دىلىــدىن خــاھالپ   . ئادەملهرنىــڭ قولىغــا قاراشــلىق ئىــدى   

كهتمىســىمۇ، ئــازراق بولســىمۇ ئهپۇغــا ئېرىشــىش نىيىتىــدە تۆۋەنــدىكى       
كىشــىلهرنىڭ تىرىكچىلىــك پائــالىيىتىگه قىزىقىــپ قالغــان قىيــاپهتته      
ئوتۇنغــا جابــدۇپ، قوشــنىالردىن الپقــۇت ئۈچــۈن ســورىۋېلىنغان ئېشــهكنى   

ىمــۇ كۆڭۈلســىز  مىنىــپ ياشــالر بىــلهن يــۈرۈپ كهتكىنىــدە دەســلهپ تول     
ــدى    ــس قىل ــۇق ھى ــدى، خورل ــهل    . ماڭ ــيىن س ــدىن كې ــا چىققان كهڭ داالغ

ــۆزىنى كۆرس  ــپ، ئ ــهھرالىقالرنى    ۈتۈئېچىلى ــقا، س ــدانلىق قىلىش ــكه، گهپ ش
ــۇ . مهســخىرە قىلىــدىغان لهتىپىلهرنــى ئېيتىشــقا باشــلىدى  كېــيىن يهنه ب

يىگىتلهرنىـــڭ تـــۇپراقتهك پـــاك ئىكهنلىكىـــدىن تهســـىرلىنىپ، تېمىنـــى 
تىــپ، ئــۆزى بىلــگهن ۋە باشــقىالرغا بىلــدۈرمهكچى بولغــان نهرســىلهر  ئۆزگهر

ــدە  ــۆزلهپ      —ھهققى ــزغىن س ــدە قى ــازاالر ھهققى ــۈك ۋاھاك ــنقىالپ، ھۆرل ئى
 .كهتتى

بـــۇرۇن بىـــر ئوتـــۇنچى بولغـــانىكهنمىش، ئۆمـــۈر بـــويى ئوتۇنچىلىـــق  
خــۇدا دېــگهن ! خــۇدا«: قىلىــپ، ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىــدا خۇداغــا نىــدا قىلىــپ 

ــ  ــدەڭنى ئوت ــهنبهن ــاش   » ۇنچى قىلمىغايس ــۇنىڭغا ئوخش ــتىكهنمىش، ش دەپ
مۇھهممهتتۇرســۇن گهرچه ناھــايىتى قىينالغــان بولســىمۇ، ئائىلىــدە، ياشــالر  

شۇڭالشـقا ئوتۇنغـا   . ئارىسىدا قايتىدىن ھۆرمىتىنى تاپقاندەك بولـۇپ قالـدى  
ــاردى  ــۈرىكىگه    . ھهر قېتىمــدىال ب ــۇ ي ــدا ئۆزىم ــۇ ياشــالرغا ســۆزلهش جهريانى ئ

يــاش ھهمراھلىرىغــا قىلغــان . وت تۇتاشــقاندەك بولــۇپ قــاالتتىقايتىــدىن ئــ
تهرغىباتلىرىــدىن ئۆزىمــۇ ھاياجانغــا كېلىــپ، قهلبىــدە ئۇلۇغلــۇق  -تهبلىــغ 

ــى     ــۇ ن ــدى ھهقىقهتهنم ــدەك، ئهم ــاش كۆتهرگهن ــقا   -ب ــالرنى قىلىش ــى ئىش ن
ــس قىلىــپ        ــۆزىنى جهســۇر ھى ــدەك ئ ــدىغان بولــۇپ قالغان ــى يېتى چامىس

ــاالتتى ــى پاكلى. ق ــوالتتى قهلب ــدەك ب ــپ قالغان ــاتتىق  . نى ــدىن ق گۇناھلىرى
ــچ      ــلهن ئى ــش بى ــس قىلى ــۇش ھى ــش، قورق ــۇس قىلى ــوۋا   -نوم ــدىن ت ئىچى

ــاغاليتى . قىالتتــى ــۇ ئۇســتازىدىن . ئۇســتازىنىڭ ئهجرىنــى ئاقالشــقا بهل ب ئ
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ــارا     ــكه باشلىســا، ب ــېمىالردا سۆزلهش ــۈگهنگهن سىياســىي ت ــپ،   -ئ ــارا قىزى ب
ئـادەمگه، سـۆيۈملۈك ھهم ئۇلـۇغ ئـادەمگه،      ئۆزىمۇ سهزمىگهن ھالـدا باشـقىچه  

ئهممـا ئۇنىـڭ پىسخىكىسـى    . ھۆرمهتكه اليىـق موللىغـا ئايلىنىـپ قـاالتتى    
ــهرگهردانالرچه     ــال س ــهكىللهنگهچكه يهنى ــهرگهردانلىقتا ش ــته، س يىتىمچىلىك

ئاساسىي ئورۇنغـا ئۆتـۈپ، قىزىـپ سـۆزلىگهندە     ... قوپاللىق، قىلىقسىزلىق،
ــان ھـــۆرمىتىنى ســـاقلى   پـــۇخراالر بۇنـــداق خـــاراكتېرنى   ( يالمايتىقازانغـ

 ). دەپ تهرىپلىشىدۇ»ھۆرمىتىنى سېتىپ يهيدىغان«
قنىــڭ باشلىنىشــى، ئۇنىــڭ جاپاســى بولــۇش بىــلهن بىــرگه  ىلىئوتۇنچ

ــڭ       ــېگهن ناننى ــاالل ي ــپ ھ ــگهك قىلى ــن نهپهس، ئهم ــى ئهركى كهڭ داالدىك
داش، ئـۇ جاپاغـا چىـ   . شى ئۇنى خېلـى خـوپ ئۆزگهرتكهنىـدى   ۇلهززىتىنىڭ بول

ئوقــۇبهتلهرگه ئــۆزىنى تهييــارالش نىيىــتىگه     -قىــيىن ســىناقالرغا، ئــازاپ   
. كهلــگهن بولــۇپ، ئــۇ ئــۆزىنى قىيىنچىلىقالرغــا چىداشــقا كۆندۈرمهكچىــدى 

ــدا      ــالىق مۇســاپه جهريانى ــۈك جاپ ــۈچ كۈنل ــرى ئ ــر ياخشــى يې بۇنىــڭ يهنه بى
ــىدىن     ــىتى ۋە ۋەسۋەسىسـ ــۈزۈش پۇرسـ ــاھ ئۆتكـ ــالالردىن، گۇنـ ــمهنه خىيـ بىـ

 ...كهلگهن كۈنى ھېرىپ كهلگهچكه ئېزىلىپ ئۇخاليتى. تۇلۇپ قاالتتىقۇ
بىــراق، ئېشــهكنىڭ الپقــۇتى قوشــنىغا كهلگهنــدە ئــۇ يهنه بىــر نهچــچه  

ــۈرەتتى   ــلهن ي ــال بى ــۇرۇش    . كــۈن خىي ــرەپ ت ــۇت تى ــدىن پ ــۇ قايتى ــدى ئ ئهم
زېمىنىگه ئىگه بولغاندەك ئىشهنچ پهيـدا قىلىـپ قالغاچقـا ئهخهت قارىنىـڭ     

الپتــــا ئېســــىلىپ تۇرىــــدىغان پىچىقــــى توغرىســــىدىكى چۇچىلىــــق غى
ــات . ۋەھىمىلهردىــن خــالى بولــۇپ قالغانىــدى  ــاتال نىيىتــى  -شۇڭالشــقا پ پ

ــۇراتتى  ــۇپ ت ــال      . بۇزۇل ــال بىلهن ــىپ، خىي ــلهن بېس ــۈچ بى ــۆزىنى ك ــا ئ ئهمم
چــۈنكى، ھهرقانــداق يامــان خىيــالمۇ ئــادەمنى دار ئالــدىغا      . چهكلىنهتتــى

ــۈن بىــر ئهلنىــڭ  . خــالى ئىــدى جاۋاپكــارلىقتىن. ئاپارمــايتى خىيالىڭــدا پۈت
شــۇڭا . خهلقىنــى قىرىۋەتســهڭمۇ ھىچكىــم ســېنى قاتىــل دېمهيــدىغان گهپ

ــدىن     ــانلىرىنى قايتى ــۆرۈپ قالغ ــدا ك ــدا باغ ــى چاغ ــۇ ھېلىق ــدىغا   ئ ــۆز ئال ك
ۋەتكهن نهرسـىنى قايتىـدىن يانـدۇرۇپ كۆشـىگهندەك،     ۇتۇكهلتۈرۈپ، خۇددى ي

 .لهززەتلىنىپ ئهسلهيتى
ــلهن   ھهم ئهمــگ هك، ھهم دەخلىســىز خىيــال، ھهم ســۆزىگه ئىخــالس بى
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قۇالق سالىدىغان بىر تـوپ سـاددە دوسـتالر ئارىسـىدا ئـۇ قايتىـدىن ھايـاتىي        
ــاپتى  ــۈچ ت ــلىغانىدى  . ك ــكه باش ــۈك ئۆتۈش ــى كۆڭۈلل ــۈنلىرى خېل ــۇنى . ك ئ

بىر قىينـاپ تۇرىـدىغان نهرسـه ھېلىقـى قوشـنا ئايالنىـڭ ئـۆيىگه         -بىردىن 
 ، گۇناكـارلىق تۇيغۇسـى  ېيىنكى پۇشـايمان ھىسسـى  چىقىپ كىرگهندىن ك

بىـراق،  . چىقىدىغان چاغدا بىر نهچچه كۈن شهيتىنىغا ھـاي بېرەتتـى  . ئىدى
چىـۋىن  «شـۇندىن كېـيىن بىـر نهچـچه ۋاخ خـامۇش،      . بواللمىغاندا چىقاتتى

  ...كهيپىياتتا يۈرەتتى» يهۋالغاندەك
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ۇيغۇسى قهشقهرىيهلىكلهردە ۋەتهنپهرۋەرلىك ت

ئۇالر كۆز ئالدىدىكى بىردەملىك . ئىنتايىن ئاجىز
خاتىرىجهملىكنى دەپ، دۈشمهنلىرىگه خىزمهت 

 .قىلىشتىن يانمايدۇ
 »قهشقهرىيه«: كورۇپاتكىن. ن.ئا― 

 

1 
  

ن، كېلىماتقــا يىللىقلىــق، ھــاۋاغىمۇ ۈتهبىــئهتكه ھۆســ. باھــار كهلــدى
جانۋارالرنىـڭ   -جـان   باھارنىـڭ ئـۆزگىچه پـۇرىقى،   . ئۆزىگه خـاس پـۇراق بهردى  

ئــۈچهكلهردىن چىقىــپ ھايــات پائــالىيهتلىرىنى باشلىشــى كىشــىگه يېڭــى  
ــ  ــۆزگىچه تۇيـ ــۇننىڭ  . التتىۇھهم ئـ ــۈنمىكىن، مۇھهممهتتۇرسـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ

تومۇرلىرىـــدا جۇشـــقۇن بىـــر خىـــل قـــان ئېقىۋاتقانـــدەك، ئـــۆزى قۇشـــتهك  
ئۇنىـــڭ . يېـــنىكلهپ، كهيپىمـــۇ ياخشـــىلىنىپ قالغانـــدەك بىلىنهتتـــى    

تايانچى، بايلىقى، ئائىلىسـى بولماسـلىقى ئىلگىـرى ئـۇنى      —قى ۇزلۇسيوق
ــا     ــدى ئۇنىڭغ ــا، ئهم ــىندىرغان بولس ــڭ   «غېرىپس ــوق مولالمنى ــىكى ي ئېش

. دېگهنــــدەك يېنىكلىـــك بېرىــــدىغان بولـــۇپ قالــــدى  » قـــۇلىقى تېـــنچ  
تارتىشـــىدىغان نهرسىســـىنىڭ يوقلىقىـــدىنمىكىن ھهمىشـــه ھهســـهتكه     

قـاتتىق  : ن خىيـالالر كۆڭلىـدىن كېچهتتـى   ئوخشاپ كېتىدىغان غهلىته ياما
يهر تهۋرەشنى، پۈتـۈن دۇنيـانى كومپهيكـۇم قىلىۋېتىـپ، دۆلهتمهنـلهر بىـلهن       

ش ۈنـ ۈيوقسۇلالرنى ئوخشاش قىلىپ قويۇشىنى، شـۇنىڭ بىـلهن قايتـا گۈلل   
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باسقۇچىدا ئۆزىنىڭمۇ بـايالردىن بولـۇپ قېلىشـىنى يـاكى بولمىسـا بۇنـداق       
ــر   ــىز، قهدى ــىز -مهنىس ــااليى    قىممهتس ــۇ ب ــۆرە ئاش ــىغاندىن ك ــاپهت  -ياش ئ

دىغــان ۈئىشــقىلىپ بىــر خىلــدا ئۆت . تــۈپهيلى ئۆلــۈپ كېتىشــنى ئــوياليتى 
ــاتتىق جهڭ      ــدە ق ــدەك، بهزى ــا تهككهن ــات جېنىغ ــنچ ھاي ــلىك تې  -زېرىكىش

ئهنه شـۇنداق پهۋقۇلئـاددە   . شـىنى تىلهيتـى  ۇيېغىلىـق بول  -جىدەل، ئۇرۇش 
دەۋردىــال كــۆرەش قايناملىرىــدا ئــۆزىنى  بىــر ئىشــالر يــۈز بهرگهن پهۋقۇلئــاددە

ئۇنىڭســىز . كۆرسهتكۈســى، قهھرىمــانلىقى بىــلهن ماختانغۇســى كېلهتتــى 
بۇنــداق تېــنچ ۋەزىيهتــته ئۇنىــڭ ماختــانغۇدەك ھىچنېمىســى بولمــايتى،       

ــ  ــۆزىنى كۆرس ــايتى ۈتۈئ ــىتىمۇ بولم ــدە   . ش پۇرس ــڭ يۈرىكى ــالهنكى، ئۇنى ۋاھ
. رەسـلىك تۇيغۇسـى بارىـدى   شۆھرەتپه —شـهرەپ تۇيغۇسـى    -ئهسهبىي شان 

ــا        ــا، ئايالالرغ ــتهلمىگهن قىزالرغ ــا يې ــتىلگهن، ئهمم ــۆزى ئىن ــى ئ ــۇ ھېلىق ئ
ئۇنـدىن كـۆرە ئـۆلگىنى    . ئۆزىنى تونۇتۇپ قويمىسـا بولمـايتى، ئهلهم بـوالتتى   

 !ياخشى ئهمهسمۇ؟
ئـــۇ ئهنه شـــۇنداق ئىـــچ پۇشـــقى ئىچىـــدە كـــۆچهت قويـــۇش ۋە باشـــقا  

ــۇ ئىشــلىرىنى ئهخ  ــازلىق تېرىلغ ــا ياردەملىشــىپ ئىشــلهش  ئهتىي هت قارىغ
ــتىن   . بىــلهن ئۆتكــۈزدى ــاق تېرىلىــپ بولغــان مهزگىلــدە قهشــقهر تهرەپ قون

 .غهلىته خهۋەرلهر كېلىشكه باشلىدى
پۈتۈن قهشقه شهرى ئاياققـا تۇرۇپتـۇ، دارىـنال توسـامماي قـاپتىمىش،       —

 .دېيىشهتتى ئۇزۇن قۇالقالر —
ېرىكلىنىـــڭ  شـــهگه يـــېقىن ســـهرانىڭ دىخـــانلىرىمۇ بـــامىش، چ      —

  ...مىلتىقلىرىنى تاتىۋاپتۇمىش، ئاندىن قاتتىق ئېتىشىپتۇ
مـاي، تىـۋىپالردىن چارىسـىنى    مما تىتهي خوتۇنلىرىغا يېتىشـىپ بوال  —

ســـوراپتىكهن، تىـــۋىپال ئاققۇچقـــاچ يېســـىڭىز، ئـــون خوتـــۇن بولســـىمۇ       
ــوالمچى       ــنى؟ س ــا ئىش ــا م ــتىكهن، كۆدىڭلىم ــىز دەپ ــىدىن چىقىس ھۆددىس

ــىنى  لـــال قىزلىرىدەلال ــۋىپلىرىمىز دارىسـ ــتۇرۇپ بهگهن، تىـ ــى تېپىشـ مىزنـ
مـاڭه ژۇگـۇ،   «ياالقچىسـىغا   ژشـۇنداق قىلىـپ، مـا تىـتهي بىـ     ! بۇيرۇپ بهگهن

دېگهنـــكهن، بـــۇ غالچـــا پۈتـــۈن  »قـــانچىنى تۇتـــۇپ كهلژئاققۇچقـــاچتىن بى
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ھه، بىــز خهق كــۆمىگهن . ①ئهتراپتىكــى يېزىالغــا ئاققۇچقــاچ ئــالۋىڭى ســاپتا
ــان ئه   ــانهت قاغ ــۇ ئاھ ــماش ــهممىگهن   ؟ !مهس ــا يېتىش ــام، خوتۇنۇمغ ۋاي، غوج

ــدەك   ــاچ  ! بوســىلىرى، دارىســىنىمۇ مهن تېــپ بېــرەي، دېگهن ــا شــۇ قۇچق مان
ئالۋىڭى سـهۋەپلىك بىرەسـىنىڭ ئـۆتى تاشـقان بوسـا كېـرەك، بـۇ خـاپىلىق         

 !شۇنىڭدىن چىققانمىش
ئۇنىڭمــۇ . بــۇ خهۋەر مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ ئارزۇســىغا مۇۋاپىــق كهلــدى

قـــا ئېرىشكۈســـى، شـــۇنىڭ بىـــلهن ئاجايىـــپ قهھرىمـــانلىق  بىـــر مىلتىق
ــى   ــى كېلهتتـ ــتانلىرىنى ياراتقۇسـ ــت   . داسـ ــڭ شۆھرەتپهرەسـ ــراق، ئۇنىـ بىـ

ۋەننىـڭ  رتۇيغۇسى ئاددىي ئهسكهر بولـۇپ، باشـقا ئـاددىي دىهقـان يـاكى ھۆنه     
شــۇڭا ئــۇ قوزغىالڭغــا بىــر تــوپ  . قوماندىســىغا بويسۇنۇشــقا يــول قويمــايتى

ــكىللهپ   ــدائىالرنى تهش ــىيىتىدە    پى ــۇنىڭ خاس ــى، مۇش ــپ قوشۇلغۇس بېرى
 .ئۆزىمۇ رەھبهرلهردىن بىرى بولۇپ قېلىش نىيىتىدە بولدى

ــارى،     — ــغ، ئهخهت ق ــاللىرىنى يى ــاش ب ــڭ ي ــۇ   —مهھهللىنى ــدى ئ دې
ــگهن ئوخشــايدۇ   —شــۇڭا ھاياجــان بىــلهن،   ــازات قىلىشــنىڭ ۋاقتــى كهل . غ

ــدۇ   ــگه يارىتى ــى جهڭ ــاال دېگهنن ــۇل ب ــ  . ئوغ ــۇپ بېرى ــوپ بول ــر ت ــهپكه بى پ س
ھهقىچــان ئۇالرنىــڭ باشــلىقى بىــر ساۋاتســىز تومپــاي، دېگىــنه، . قوشــۇاليلى

 .ئاستا ئۆزىمىز ھهممىنى قولىمىزغا ئالىمىز -ئاستا 
ــۇ ئىشــتىن قانچىلىــك  . بىــراق، ئهخهت قــارى ئىككىلىنىــپ قالــدى  ب

ــا ئۈگ    ــنچ ھاياتق ــار؟ تې ــجه چىق ــۈنهتى ــۈكرى    ۈن ــا ش ــۈل، بارىغ ــان كۆڭ پ قالغ
مــۇ يوغىنىغــا ئېرىشــىمهن دەپ كىچىكىــدىنمۇ قــۇرۇق  قىالتتىكــى، ھهرگىز

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بالىسـىدىن ئهنسـىرەپال     . قېلىشقا تهۋەككـۈل قىاللمـايتى  
ــۇق     ــداق ياشاشــنىڭ قۇلل ــۈگهنگهن، بۇن ــدىغان، بىچــارىالرچه ياشاشــقا ئ تۇرى
يــــاكى ھۆرلــــۈك بولىــــدىغانلىقىنى، ئــــادەملهر قانــــداق ئهۋزەللىكــــلهرگه 

الپمــۇ كــۆرمهي ياشاشــقا ئادەتلىنىــپ قالغــان  ئېرىشىشــى الزىملىقىنــى ئوي
 .ئانىسىمۇ ئۇنىڭغا كۆز قۇالق بولۇپال تۇراتتى -ئاتا 

قوڭـاڭنى قىسـىپ   . سـۆزلهرگه ئارىالشـما   -ھهرگىز مالىماتـاڭ گهپ   —
                                            

   
 .ئا —تارىخىمىزدا ھهقىقهتهنمۇ بولغان بىر ئىش،  »قۇچقاچ ئالۋىڭى« ①
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كىــم دارىــن . »ئالسـا يهڭــگهڭ شــۇ  ئاكــاڭ كىمنــى«. سـىڭگهن نېنىڭنــى يه 
ــۆز ئىشــى   بو ــۇ ئۇلىنىــڭ ئ ھــامىنى ســهن . ســا بىزنىــڭ ھــاكىمىمىز شــۇ، ب

ــهمبوال ــدىن كه . مايسـ ــدەكلهنىڭ قولىـ ــهندەك، مهنـ ــۇ سـ ــدمبـ دەپ  —، امهيـ
ــۇراتتى ــاپىالپ ت ــويالپ   . ت ــۇالر ئ ــۇالرنىڭچه كىمنىــڭ ھۆكــۈمران بولىشــى ئ ئ

 .ئولتۇرىدىغان ئىش ئهمهسىدى
كۆپ ئۆتمهي قهشقهردىكى بۇ تـوپىالڭنى كۆتۈرگـۈچىلهر ھـۆنهرۋەنلهر ۋە    

» كــــۆكهمه«ش ســــهردارى ئارىــــپ دىهقــــانالر ئىكهنلىكــــى، ئۇالرنىــــڭ بــــا
بـــۇ ھـــال  . ئىكهنلىكـــى ھهققىـــدە ئىشـــهنچلىك خهۋەر كېلىـــپ قالـــدى    

ــى    ــش قىزغىنلىقىنــ ــتىراك قىلىــ ــا ئىشــ ــۇندا ئىنقىالپقــ مۇھهممهتتۇرســ
شـــى ئۇنىڭغـــا قانـــداقتۇر غـــۇۋا ئۈمىـــد ۇئارىپنىـــڭ بـــاش بول. ۋەتتىۇئاشـــۇر

انچه نـى ئېلىـۋېلىش ئـ   »رول«بېغىشلىغان بولۇپ، بۇنـداق ساۋاتسـىزالردىن   
 .تهس ئهمهسىدى

ــادەم؟     — ــك ئ ــگهن قانچىلى ــپ دې ــارى، ئارى ــاقه، ئهخهت ق ــويالپ ب  —ئ
قوشــۇنغا  ژئارىــپ بىــ —دېــدى مۇھهممهتتۇرســۇن ئىچــى قاينــاپ، بوغۇلــۇپ، 

زە خوتـۇن كىشـىدەك كۇلۇڭـدىن     -باش بولۇپ دارىنال بىلهن سوقۇشسا، بىـز  
ــ ... ســاق، امــاي ئولتمچىقا ــپ قوشۇلســاقۋاغۇ، ئارى ــزال بېرى پ كــۆكهمىگه بى

 ...بىز با يهدە ئۇنىڭغا نېمه؟. امايدمقىلغۇدەك ئىش قا
بىراق، ئهخهت قارىنىڭ ئۆيىـدىكىلهر ئـۇنى نـازارەت قىلىـپ، نهسـىههت      

قهتئىــي . قىلىــپ، ئاگاھالنــدۇرۇپ ئۇنىــڭ يــۈرىكىنى ئېغىتىــپ تــۇراتتى     
ــى      ــتلىرىنىڭ قايسىس ــۇنچى دوس ــۇن ئوت ــگهن مۇھهممهتتۇرس ــيهتكه كهل نى

ئۇنىـــڭ . ە تهشـــۋىقاتالرنى بىرلهشـــتۈرۈپ ســـۆزلهپال تـــۇردىئۇچراشســـا الپ ۋ
ــارالق مهنزىرىســى، تهســىرلىك ســۆزلهرنىڭ    ســۆزلىرىدىكى كهلگۈســىنىڭ پ

ياشــالر ســهل قىزىــپ . ســېهرىي قــۇۋۋىتى ھهرھالــدا رول ئويناشــقا باشــلىدى
ــدى ــ . قالـ ــۆز يۇرتلـ ــۇالر ئـ ــېكىن ئـ ــانراق  ۇلـ ــا ئاسـ ــان ئهخهت قارىغـ قى بولغـ

شـۇڭا ئهخهت قارىغـا قىلىنىـدىغان تهشـۋىقات     . ىئىشىنهتتى ھهم ئهگىشـهتت 
 .ھۇجۇمىنى تېخىمۇ كۈچهيتتى

. دۇۇيـــــاش يـــــۈرەك ھامـــــان يېڭىلىققـــــا بهكـــــرەك يـــــېقىن بولـــــ 
ئـاخىرى  ئـۇالر جهمئىـي ئـون ئىككـى      . دۇۇتهۋەككۈلچىلىك روھىغـا بـاي بولـ   
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 .ياش يىگىت ئىنقىالپقا قوشۇلۇش پىكرىگه كېلىپ ئۆزئارا ۋەدە قىلىشتى
ــدىرنىڭ چــا ــداق، شــۇ كــۈنلهردە ئۇالرنىــڭ يېزىســىغا   تهق قچىقىمۇ قان

ــۈيلهپ،     ــالۋاڭ سـ ــك ئـ ــون بهش چېرىـ ــدىن ئـ ــك يامۇلـ ــۋات ناھىيىلىـ پهيزىـ
پوپۇزا قىلىـپ، راسـتىن قارشـى چىقمـاقچى      -بويۇنتاۋلىق قىلغانالرغا پهش 

بولغــانالرنى يامۇلغــا ئېلىــپ كهتكىلــى كهلــگهن بولــۇپ، شــۇ يهردىكــى بىــر 
يېـزا ئـارىالپ، نهپسـىنى تويغـۇزۇپ      -ر يېزىمـۇ  ئـۇال . باينىڭ ئـۆيىگه چۈشـتى  

. يۈرۈشــكهچكه، ناھىيىــدىن چىققىلىمــۇ ئــون كــۈنچه بولــۇپ قالغانىــدى      
ئۇالرنىــڭ باشــلىقى ئــاتلىق، قــالغىنى پىيــادە، ئارىســىدا قۇمــۇل تهرەپلىــك   

ــدى   ــى بارىــ ــكهردىن بىرســ ــۇر ئهســ ــاچلىق   . ئۇيغــ ــۇمچه تىلمــ ــۇ قوشــ ئــ
 .ۋەزىپىسىنىمۇ قىالتتى

ــۇن، ــڭ     مۇھهممهتتۇرسـ ــپ ئۇالرنىـ ــال قىلىـ ــر ئامـ ــارىالر بىـ ئهخهت قـ
ئـۇالر  . قوراللىرىنى تارتىۋېلىپ، ئانـدىن توپقـا قوشـۇلۇش نىيىـتىگه كهلـدى     

ئــــاخىرى  . قانــــداق قىلىــــش ھهققىــــدە كــــۆپ مهســــلىههت قىلــــدى     
 :مۇھهممهتتۇرسۇن مۇنداق دېدى

ــىغا بىـــ  — ــڭ ئارىسـ ــدىن   ژئۇالنىـ ــۈزەيلى، ئانـ ــاقچىمىزنى چىگـ ئايغـ
 .مىزن ئاڭالپ تۇرۇپ ئامال تاپاۇنىڭدىئهھۋالالنى ش

ــد   — ــدەپ چىقامامــ ــۈزىمىز؟ ھهيــ ــى چىگــ ــا  اكىمنــ ــا بوممىســ ؟ يــ
 !گۇمانلىنىپ ئېتىۋەتسه كۆرۈڭ

بايكامنىڭ ئۆيىگه كىم قوشـنا؟ يـا بوممىسـا كىمنىـڭ ئـۆيى ئهڭ       —
 يېقىن؟
 .نېمه قىلىسهن؟ مانا مېنىڭ ئۆيۈم ئهڭ يېقىن —
 -م، ئىــــشبهلكىـــ . ھهببهللـــى، ســــهن چىســـهڭ گۇمانالنمايــــدۇ   —

 .كۈشلىرىگه قارىشىپ بېرىشكه دەپ قاالمدۇ، تېخى
 مېنى ـ زە، ئۆلۈمگه ئىشتهمهكچىكهنسهن ـ دە؟ —
مهمهتتۇسـۇن تـوغرا    —دېدى ئهخهت قـارى،   —ئۇنداق دەپ كهتمه،  —

 .ماقۇل دە. دەيدا، توغرا مهسلىههت، بۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق چارە يوق
 .ئۇ ماقۇل بولدى

 .، بېشىمغا كهلگهننى كۆرەمهناسهن دەپ قالدىڭ، بوپت —
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مۇشـۇ كىچىككىـنه تـوپ    . بۇ ھال مۇھهممهتتۇرسـۇنغا يهنه ھـار كهلـدى   
ئىچىــدىمۇ بىرىنچــى نوپــۇز بواللمايۋاتــاتتى، شــۇنداق بولســىمۇ ھــازىرقى       

 .پهيتته ئىچىدە بىلىشكه توغرا كېلهتتى
ــۇ باينىــڭ ئــۆيىگه چىرىــپ نىمىــش قىلىــدۇ؟    —  —قېنــى ئېيــته، ئ

 .گويا مهسلىههتچىسىنى بۇيرىغاندەك دېدى ئهخهت قارى
ــتى  ــۇن    -ئۈســ ــېگهن مۇھهممهتتۇرســ ــازار يــ ــورۇرى ئــ ــتىلهپ غــ ئۈســ

 :ۋالغاندىن كېيىنۇكىنى قاتتىق يۇتۇپ، سهل جىم تۇرۈتۈكر
لهنىڭ بىـرە ئىشـقا سېلىشـىغا ئىلىشىۋاسـا     كىئهگهر ئـۇ شـۇ ئۆيـدى    —

ــولىتى ــورالنى قهيهگ  . بهك ياخشــى ب ــوالپ قاســا چېرىكلهنىــڭ ق ه شــۇنداق ب
ۋېلىپ، قانـداق چاغـدا قـول ساسـا     ۈقويغانلىقىنى، نېمه قىلىۋاتقىنىنى كۆر

 .شىنى بىزگه خهۋە قىسا ئىش ئوڭاي بولىتىۇئهڭ ئوبدان بول
ھه، سهن خاتىرىجهم بول، باينىـڭ ئـۆيىگه مىهمـان كهسـىال مېنـى       —

بۇ دو شۇنچه جىق ئـادەمنى ئـۆزى يـالغۇز كۈتـۈپ     . قارىشىپ بېرىشكه تواليدۇ
 .بوالالمتى
ئىشـىمىزنى  ! خـۇدا، خـۇدا  . غـان بولـدى  ۇدۇراستما؟ بهك ياخشـى بول  —

خۇدانىـڭ بىـزگه   . ئوڭ قىلغايسهن، بۇ بى بىشـارەت، بـالال، ياخشـى بىشـارەت    
نۈسرەت ئاتـا قىلغۇسـى كېلىۋاتامـدۇ، نـېمه؟ بـالال، ئـازراق مهجـۇن تـاپقىلى         

 بولماسما؟
 نېمه قىلغىلى؟ —
ال تــازا مهس بـــوالپ،  الرنىــڭ چېيىغــا سېلىۋەتســـه ئــۇ   »مىهمــان « —

توڭگــۇزدەك ئۇخلىســا بىــز ئىشــىمىزنى بهخــۈدۈك پۈتتــۈرۈپ، يولىمىزغــا       
 .ماڭمامدۇق

دېـدى ئهخهت   —بهللى، بهللى، تازا پهمىڭ با نېمىكهنسـه، راسـالم،    —
 ...ىم مهجۇن تاپااليدۇ؟ ھهممه ئىشىمىز خهتهرسىز پۈتىتىچ —قارى، 

مهجـۇن دېـگهن بـاي    . ئۇ ئىشنىمۇ ئاكاڭ قارىغايغـا قويـۇپ بېـرىڭال    —
مهن ئــۆزەم ! ئاكاڭنىــڭ ئۆيىــدە بوممىســا يــاالڭ تۆشــله نــېمه قىلىــدۇ ئــۇنى 

توغرىاليمهن، مهن ھايت، دېگهندە گۈر قىلىپال چىرىسـىله، ئـاۋۇالنى بـاغالپ    
ئهمـدى ئۇمـۇ يولباشـچىلىق     —... تاشالپ مىلتىقلىرىنى ئېلىپ مـاڭىمىز 
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 .تهلهپپۇزىدا سۆزلىگىلى تۇردى
 . ڭغىنئهمسه سهن ما —
 . ۈڭالساقالپ تۇرماقۇل، خهۋىرىمنى  —
 . بىزنى شۇ ئۆينىڭ ئارقىسىدا، ئېغىلىدا، ئۆگزىسىدە دەپ ئويالۋە —

ــاتتى     ــى تۇرۇۋات ــا چىققىل ــلىنىپ چىڭىغ ــاقتهكال باش ــش چاقچ ــۇ ئى . ب
ــدا    ــر كاللىـ ــدەش، ھهربىـ ــىز دۈكۈلـ ــۆكرەكته ئهنسـ ــر كـ ــدىلىكته ھهربىـ ئهمـ

ئهمــدىلىكته ئــۇالر . الر كېزەتتــىھىساپســىز خىيــال، قورقۇنچلــۇق تهســهۋۋۇر 
يىگىتلىـــك غـــۇرۇرى بىلهنـــال ئـــۆزلىرىنى بېســـىپ، بىرىنچـــى بولـــۇپ       

ئهممــا ھهممىســىنىڭ . قورققــانلىقىنى ئىپادىلهشــتىن ئــۆزىنى تارتىشــاتتى
چـۈنكى ئۇالرنىـڭ   . يۈرىكىدە بىرخىل قورقۇنچ، بىرخىـل دەھشـهت كېزەتتـى   
ــۈش، ھه    ــان تۆك ــورال، ق ــۇۋاتقىنى ق ــمهكچى بول ــدى  ھهپىلهش ــۈم ئى ــا ئۆل ! تت

كىمكــى  شــۇتاپ بىرىنچــى بولــۇپ، بهك قورقــۇۋاتىمهن، بولــدى قىاليلىچــۇ،  
پهقهت ھىچكىـم بىرىنچـى بولـۇپ    . دېسىال، ھهممىسـىنىڭ يېلـى چىقـاتتى   

ــاالس    ــايتى، خـ ــنى خاھلىمـ ــى  ئاشكارىالشـ ــانه مىجهزلىكىنـ ــداق زەيپـ . بۇنـ
پ بولــدى بهلكىــم ئــاخىرىمۇ بىــر ئويۇنــدەكال ئاخىرلىشــار، شــۇنداقتا قورقــۇ  

قىلغىــنىم  تــازىمۇ ئهخمهقلىــق بولمامــدۇ، دېگهنــدەك تهســهللىلهر ئــۇالرنى 
 . تۇتۇپ تۇراتتى

ئوتنىــڭ ئىچىــدە كۆيگهنــدىن تېشــىدا كــۆيگهن يامــان دېگهنــدەك،       
 -ســـىرتتىكىلهرگه ئهنه شـــۇنداق يامـــان بولۇۋاتقانـــدا، ئىچىدىكىســـى ئـــۆز  

ئـۆزىگه   -بىـلهن ئـۆز   ئۆزىگه سىرتتا بىر توپ دوستلىرىم بار، دېگهن ئىشهنچ 
قـۇرالالر بىـر   . تهسهللى بېرىپ، ئىشنى ھهرھالـدا كۆڭۈلدىكىـدەك بېجىـردى   

ــاننى       ــلىق ناگ ــۇپ، باش ــان بول ــوپالپ قويۇلغ ــهكلىدە ت ــدا ش ــدا پىرامى بۇلۇڭ
. ئۇالرنىڭ توپىغا قوشـماي، ئولتۇرغـان يېرىـدە يېنىغـا قويـۇپ ئولتۇرغانىـدى      

ئىـــزىلگهن مهجـــۈن  بىـــراق، ئۇالرنىـــڭ ھهممىســـى چىالنـــدەك، گۈلىـــدەك
كومــــۇلىچىنى دەملهنــــگهن چايــــدا بىلهلمهيــــال ئىچىــــۋەتكهن بولغاچقــــا  

ئارقىــدىن  -ئارقــا . ھهرقانــداق ھۇشــياردىنمۇ قورقۇشــنىڭ ھــاجىتى يوقىــدى
ــاپ،     ــدان تارقـ ــازا ئوبـ ــۇن تـ ــقازاندىكى مهجـ ــدا ئاشـ ــق چايـ ــگهن قىزىـ ئىچىلـ

هك بىــردەم كۈلۈشــم.  نىرۋىالرنــى ئــۆز ســهنىمىگه دەسسىتىشــكه باشــلىدى 
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 . جايىغا قىڭغىيىشتى -بولغاندىن كېيىن جايى 
 . سىرتتىكىلهر سىگنالنى ئاڭالپ دەرھال ئۆيگه كىردى

 -قورالنىــڭ ھهممىســى پهگــاھتىكى بۇلۇڭــدا بولغاچقــا ئــۇالر بىــردىن  
ــردىن       ــارراقلىرى يهنه بى ــى ب ــالغىنىنى جېن ــىپ ق ــۈرۈپ، ئېش ــردىن كۆت بى

ىنى ئىـــــزدەپ مۇھهممهتتۇرســـــۇن باشـــــلىقنىڭ تاپانچىســـــ. ئېلىشـــــتى
. يىگىــت ئېلىــپ بولغــانىكهن» كۈتكــۈچى«يۈرگهنىــدى، ئــۇنى ئاللىقاچــان 

 .بىراق ئۇنى مۇھهممهتتۇرسۇنغا بهرمىدى
دېـدى   —ھه، سهن بىزگه باشلىق بولغاندىكىن بـۇنى سـهن ئـاس،     —

 .  ئۇ تاپانچىنى ئهخهتقارىغا سۇنۇپ
ــۇپ مىلتىقنــى مۈرىســىگه    مۇھهممهتتۇرســۇن ئهلىمىنــى ئىچىــگه يۇت

 .ستىئا
ــاۋۇالنىچۇ؟   — ــوش، م ــت    —خ ــا مهس ــۇ ئهخهت قارىغ ــدى ئ ئهلهس  -دې

 .پۈتۈھالدا خورەك تارتىۋاتقان چېرىكلهرنى كۆرس
 .بۇال ئۇخالۋەسۇن، بىزمۇ يولىمىزغا مېڭىۋېرەيلى —
تىمىز دەپ قوزغالــدۇق، ئهمــدىزە، تهييــاال ۇدارىــن، چېرىكلهنــى يوقــ —

ه بېرىــپ، كىــم بىــلهن تۇغــان، چــاڭگىلىمىزدىكى دۈشــمهننى قويــۇپ قهيهگ
 .دۇۇئېلىشىمىز؟ بىز ئۇنى يوقاتمىساق ئۇ بىزنى يوقۇت

ــۋېرەيلى   — ــز مېڭىـ ــاته، بىـ ــهن ئـ ــا سـ ــۇڭ باسـ ــا . قولـ ــادىن بىكـ بىكـ
 ...گۇنايىمىزنى ئېغىرلىتىپ نېمه قىلىمىز

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه   ... جـاننى،  ژشۇنى دەيمه، قانداق قـول بارىـدۇ؟ بىـ    —
ماڭــا قاســا توخۇنىمــۇ ! يــاق، يــاق. ..دە، خىتــاي دېمهكلىــك بىــلهن -ئــادەم 

 ...يهنه كېلىپ بۇ دېگهن ھۆكۈمهت ئادىمى تۇسا! ئۆتتۈرەممهيمهن
ــدى    ــىغا داجى ــۇپ ئارقىس ــىدە بول ــۇنمۇ لهسس ــۈنكى . مۇھهممهتتۇرس چ

ئهممـا ئـۇ بـۇ بوشـاڭلىقنىڭ، تهييـار      . ئۇنىڭدىمۇ بۇنداق جۈرئهت يـوق ئىـدى  
ۋاتقىنىنى بىلسـىمۇ  ۇدۈشمهننى ئۆلتۈرمهي كېتىشنىڭ ئىنتـايىن خاتـا بولـ   

ئهســـلىدە ئـــۇ بۈيـــۈك پىالنلىرىنـــى بـــۇيرۇق بىـــلهن . ئامـــال يـــوق ئىـــدى
ــۇرماقچىدى    ــگه ئاشـ ــارقىلىق ئهمهلـ ــولى ئـ ــقىالرنىڭ قـ ــتهڭهي، «. باشـ ھهتـ

ئۇخالۋاتقـــان ئـــادەمنى ئۆتتـــۈرەش توخـــا بوغۇزلىغانـــدىنمۇ ئاســـانتى، ئـــوق 
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شـــىتىك بىـــلهن . شـــنىڭمۇ ھـــاجىتى يـــوقتىۇئېتىـــپ جاھـــاننى غالغۇيت
بۇنـدا بولغانـدا باينىـڭ    ... ردىن ـ بىردىن سانجىپ چىقسـاڭال بـوالۋېرىتى   بى

ياســـىداق مىمانخانىســـى نـــېمه بـــوپ كېـــته؟ زىلچىـــال، يىكهنـــدازال قانغـــا 
... پ، ئۆيگه نهچچه ۋاخ چىگىلـى بوممـاس دەرىجىـدە ژىـن بـۇراپ كېـته،      ۇلۇبوي
 .مۇھهممهتتۇرسۇن تۇيۇقسـىز سـوغۇق تهككهنـدەك دىرىلـدەپ كهتتـى     » ...ۋۇ

 :ئاندىن سهل ئهقلىگه كېلىپ
ــا . بىســـىگه چېتىـــپ بـــاغالپ قـــويىلى  - ژئهمىســـه بىـــ — بوممىسـ

. ھېلىالم ئويغىنىدۇ، ھايالدىمايال ئىزىمىزغـا چۈشـىدۇ، باكـا پايدىسـى يـوق     
 .دەك ئىش بوممىسۇن»سويما قوڭ«قىلغان ئىشىمىز تازىمۇ 

شـۇنىڭ بىـلهن   . دېـدى ئهخهت قـارى   —بۇ گېپىـڭ خېلـى جايىـدا،     —
 .ىالرمۇ ھهرىكهتكه كېلىپ چېرىكلهرنى باغلىغىلى تۇردىباشق

بـۇ مۇسـۇلمانكهن،    —، »كۈتكـۈچى «دېدى  —بۇنى قوياپ تۇرۇڭال،  —
 .پ قويسۇنۈتۈبىلله ئېلىپ كېتىلى، بىزگه مىلتىق ئېتىشنى ئۈگ

زە، بۇ ھازىر بىر زەمبىـل پـوق دەڭـال، بـۇنى كۆتـۈرەپ       - توغرا، ئهمما —
 جان توشاما؟

ــا — ــى تاالغـ ــدۇ  ھېلـ ــىگه كېلىـ ــىالم ئېسـ ــاق، سهگىسـ ــا . ئاچىقسـ يـ
 .بوممىسا بىر چىنه سوغۇق سۇ ئىچۈرىمىز

ھېلىقـى ئۇيغـۇر   . شۇنداق قىلىپ، ئۇالر قوراللىنىپ تاالغـا چىقىشـتى  
 .چېرىكنى ئۆلۈكنى سۆرىگهندەك سۆرەپ بىلله ئېلىپ چىقىشتى

ــارىمىز؟   — ــدە نهگه بــ ــاپ   —ئهمــ ــۇالر تېڭىرقــ ــتى ئــ ــۇ . دېيىشــ بــ
ــۇق ئى ــى تورمۇزل  قورقۇنۇچلـ ــىنىڭ ئهقلـ ــيىن ھهممىسـ ــتىن كېـ ــۇشـ پ ۇنـ

ــقانىدى   ــاي قېلىش ــى ئاڭقىرالم ــدەك ھىچنېمىن ــنىمۇ  . قالغان ــېمه قىلىش ن
 .بىلمهيتى
دېـدى   —! باكادىنال باال تېرىپ قويدۇق، خۇدانىڭ ئـۆزىگه ئامـانهت   —

 .بىرى قورقۇمسىراپ
 .باش كېتىدىغان ئىشته بۇ. شۇنى دەيمهن —
 ...ىغانمېنىڭ زادىال كۆڭلۈم تارتم —
 ...نهدىنمۇ ما شهلىك ساختىپهزنىڭ كهينىگه چىدۇق —
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ــمه      ــا ھهمـ ــۇپ قالسـ ــامىنى بولـ ــڭ يـ ــى كۈننىـ ــن ياخشـ ــۇ گهپلهردىـ بـ
ــان     ــس قىلغــ ــدىغانلىقىنى ھىــ ــپ قويىــ ــۆزىگه ئارتىــ ــئۇلىيهتنى ئــ مهســ

ئـــۇ ئـــۆزى ئۈچـــۈن . مۇھهممهتتۇرســـۇننى بىـــردىنال ســـۈر بېســـىپ كهتتـــى
 :چېكىنىش يولى ھازىرالش كويىدا

ــيىن بىــ  ئىشــنى  — ــدۇق، كې ــز تهڭ قىل ــش  ژقىلســاق ھهممىمى ئى
ــ     ــهك بولـ ــدۇق دېسـ ــز تهڭ قىلـ ــا، ھهممىمىـ ــوالپ قاسـ ــدى  —... دۇ،ۇبـ دېـ

ئۇنىـــڭ يـــالقۇنلۇق نۇتـــۇقالرنى ســـۆزلهپ تهرغىـــپ قىلغـــان  . غودۇڭشـــۇپ
ئهمما ئۇ سـۈر بېسـىۋالغاچقا سـۆزلىگهن چاغـدىكى     . ئىشلىرى مانا شۇ ئىدى

ــۇپ   ــان بول ــۇپ قويغ ــۋارلىقىنى يوقۇت ــكه  جهڭگى ــالىالرنى رىغبهتلهندۈرۈش ، ب
ھهتتـا  . رەۋىتى بولمايۋاتاتتى ھهم مۇۋاپىق سـۆز تاپااليدىغانـدەكمۇ قىلمـايتى   

مهسئۇلىيهتنىڭ ئېغىرى ئارتىلىـپ قېلىشـىدىن قورقـۇش تۇيغۇسـى ئـۇنى      
 .تاماسىدىنمۇ ۋاز كهچتۈرگهنىدى» باشلىقلىق«

 قېنى ئېيته، ئهمدى نېمىش قىلىمىز؟ —
ئـۇ ئـۆزىنى مهســئۇلىيهتتىن    —... بولمىســام،نـېمه، مهن باشـلىق    —

ــدى    ــۇنداق دېـ ــۇپ شـ ــقا ئۇرۇنـ ــاڭلىقىنى    -قاچۇرۇشـ ــدىنال بوشـ ــۇ، ئارقىـ يـ
ئارىپكامالنىـڭ توپىغـا   . لىىقهشـقه تهرەپـكه مـاڭ    —چاندۇرماسلىق ئۈچـۈن،  

ئــۇ چاپســانراق ئارىپقــا  —ك نــېمه بوســا شــۇ، ۈلــۈئانــدىن كۆپچ. قوشــۇلىمىز
ئهمــدى «چــۈنكى . ى ئــارزۇ قىلىــپ قالــدىۋېتىــپ قۇتۇلۇشــنۈبــۇالرنى ئۆتكۈز

. دېگهن سوئالالر ئـۇنى مهڭـدىتىپ، كالۋاالشـتۇرۇپ قويـاتتى    »نېمه قىلىمىز؟
  .ئۇنىڭ بولسا ھىچنېمىگه ئهقلى يهتمهي قېلىۋاتاتتى

 

2 
  

 .يىالننى كۆرۈپ ئۇنى ئۆلتۈرمىگهن ئادەمنى قاغايدۇ
 خهلق تهمسىلى —      

  
وزغىالڭچىالرنىـــڭ كـــۈچى بـــۇ مهزگىلـــدە ئارىـــپ باشـــچىلىقىدىكى ق
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ــپ    ــكه قېچىــ ــۋات تهرەپــ ــپ پهيزىــ ــقهردىن چېكىنىــ ــىپ، قهشــ ئاجىزلىشــ
  .كېلىۋاتاتتى

 .تهۋەسىدىكى بىر قۇمۇشلۇقتا ئۇچراشتى ①ئۇالر شاپتۇل
ئـــۇ مۇھهممهتتۇرســـۇنالرنىڭ . ئارىپنىـــڭ ئوتتـــۇزدەك ئـــادىمى بارىـــدى

 .قوراللىق ئون ئۈچ كىشى ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ بهك خوش بولدى
دېــدى  —لنى ئوبــدان قىپســىله، ئېتىشــنى بىلىدىغانســىله؟ قــورا —

 .ئۇ
 .مۇسۇمان چېرىكنى بىلله ئېلىپ كهلدۇق ژياق، ئهمما بىز بى —
دەم ئـــارام ئېلىۋېلىـــپ ژبىـــز بىـــ. ڭالۈنـــۈئهمىســـه ئېتىشـــنى ئۈگ —

 .پهيزىۋات تهرەپكه ماڭىمىز
ھېلىقـى چېرىــك ئۇالرغــا قانــداق قارىغـا ئېلىشــنى، تهپكىنــى قانــداق   

ئانـدىن  . نى، زاتۋۇرنى قانداق تارتىپ مىشهك چىقىرىشـنى ئـۈگهتتى  بېسىش
شـۇ چاغـدا مهلـۇم    . ئوق سېلىشنى ئـۈگهتمهكچى بولـۇپ ئوقـداننى سـورىدى    

بولـــــدىكى، بـــــۇ قوڭالتـــــاق ئىـــــنقىالپچىالر ئوقـــــدانالرنىڭ بىرىنىمـــــۇ 
ــدېنى، تاســما  . ئالمىغــانىكهن ــاۋزېرنىڭال ئوق ــله   -پهقهت م پاســمىلىرى بىل

 .قا ئالمىغاندا باشقا مىلتىقالر ئوقسىز بولۇپ چىقتىبولغاننى ھىساپ
ــپ    ــاڭالپ ئارى ــۇنى ئ ــۆكهمه«ب ــۆزىنى تۇت» ك ــا   ۇئ ــۇالرنى راس ــاي ئ ۋااللم

ــايتى   . تىللىــدى ــۇرۇپ بولم ــڭ ســهتلىكىگه ت ــان گهپلهرنى ــدىن چىقق . ئاغزى
ك، ئارىغـا  ۈزلۈشى بىلهنال تۇغۇلغان بـۇ كۆڭۈلسـ  ۇشۇئىككى قوشۇننىڭ ئۇچر

ئـــاخىرى ئارىـــپ بـــۇ   . ت ئېلىـــپ كهلـــدى جـــاننى قىينىغـــۇچى ســـۈكۈ  
 :ش ئۈچۈن ئېغىز ئېچىپۈتۈكنى ئۆزى تۈزۈزلۈكۆڭۈلس
. بوالپتۇ، بولغۇلـۇق بوالپتـۇ، ئهمـدى قاخشـىغاننىڭ پايدىسـى يـوق       —

 —ىككى تالـدىن بېرىلـى،   شـ ئهمدى ھهربىـر مىلتىققـا بىزدىكـى ئـوقتىن     
قالغانىـدى،  ئۇالردىمۇ بارى ئون تالچه مىلتىـق بولـۇپ، ئوقىمـۇ ئـاز     . دېدى ئۇ

 .مىلتىقنى ئوقلىۋېلىپ، دەرھال قوزغىاليلى —
                                            

   
—لىق بىر يېزا بولۇپ، قهشقهر شهھرى تهرەپـكه يېقىنـراق،   پهيزىۋاتقا قاراش —شاپتۇل  ①

 .ئا
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ــدىلىنىپ مۇھهممهتتۇرســۇن ئارىپقــا   ۋەزىيهتنىــڭ يۇمشــىغىنىدىن پاي
 :يېقىنالشتى

 قايسى تهرەپكه بارىمىز، ئارىپكا؟ —
ــۈپ، چــۆلگه چىرىــپ كېتىمىــز   — ــنهپ ئۆت ــدىن چهت ــۋات بازىرى . پهيزى

ــاھلىنىم     ــپ پانـ ــپ كېتىـ ــىغا چىرىـ ــاغ ئارىسـ ــا تـ ــدىن . ىزبولمىسـ ئۇنىڭـ
 .نېمه دەژكېيىنكىسىگه خۇدايىم ئۆزى بى

ئــۇالر يولغــا چىققانــدىن كېــيىن مۇھهممهتتۇرســۇن ئارىــپ بىــلهن       
 .ش جهريانىنى سورىدىۇلۇياندىشىپ ماڭغاچ ئۇالرنىڭ قوزغ

ئارىپنىڭ ئېيتىشىچه ئالۋاڭ يىققىلـى چىققـان چېـرىكلهر چىرايلىـق     
ىزنـى ئـالۋاڭ ئورنىغـا گـۆرەگه     قىزالرنى كۆرسـىال قانـات سـۆرەپ، بىـرنهچچه ق    

شـۇنىڭ بىـلهن سـهھرانىڭ    . ۋاپتۇۇتۇتتۇق دەپ دوتهي يامۇلغا ئهكىرىپ سـول 
ئارىــپ بــۇ گهپنــى ئــاڭالپ، غهزەپــكه . خهلقــى غهزەپــكه كېلىــپ دەۋاغــا كهپتــۇ

 :كېلىپ
ســــېنىڭ دەۋاســــىڭنى چىــــم ئاڭاليــــدۇ؟ جــــاننى     ! ھهي، خهق —

ــال  ــا ئ ــېلىش  ! ئالقىنىڭغ ــاڭ ئ ــاال بوس ــۇل ب ــا! ئوغ ــۆكهمه،   مان ــپ ك مهن ئارى
! مىغان بوسـىمۇ جېنىمنـى تىكىـپ قويـدۇم    مۋاۇمېنىڭ ھىچنهسهمنى سـول 

 .دەپتۇ —! ماڭه ئاقامدىن
قاينـــــاپ . شـــــۇنداق قىلىـــــپ، ئـــــادەملهر كۆپىيىشـــــكه باشـــــالپتۇ

ســـۆزلهيدىغانالرنىڭ تهســـىرى بىـــلهن بارغانســـېرى غهزەپلىـــرى قاينـــاپ      
ئــۆتكهن كــاپىرالرنى، ئــاۋال كــالتهك چومــاقالر بىــلهن كوچىــدىن  . تېشــىپتۇ

ئـاخىرى  . كېيىن ئۇالرنىڭ قولىغىمـۇ قـورال چۈشـۈپتۇ   . چېرىكلهرنى ئۇرۇپتۇ
 .قهشقهر راسا بىر مهيدان قايناپتۇ

دېــدى ئارىــپ ئىپتىخــار بىــلهن كــۆرەڭلهپ،  —دەســالپتا جىقتــۇق،  —
ــون مىڭــدەك ئادەممىــدىكى، ســهمهن، شــامالۋاغ، قوغــان،   — ــدەك ... ئ دېگهن

ھهي ي، بــۇ قهشــقهلىقنى ... ئــادەملىرىمۇ بــارىتى شــهگه يــېقىن ســهھرانىڭ
 -كېـيىن ھهممىسـى تـۇش   ! ئادەم دېگىلى بوالمدا)! دېمهكچى» ئۇيغۇرنى«(

ھهممىــدىن ئــاچچىغىمنى كهلتــۈگىنى   . تۇشــقا قېچىــپ تېزىــپ كهتتــى   
چـاقىلىرى ئهلـدىن    -ھېلىقى چېرىكله ئېپ كهتـكهن قىزىۋاللىنىـڭ ئىـگه   



 

111 

 

ئاخىرىــدا مانـــا مۇشــۇنچىلىك ئـــادەم    !...المـــزەللىله! بــۇرۇن تىكىۋېتىپتــا  
! دە - قاچقــانال قولىــدىكى قــورالنى بولســىمۇ قويــاپ كهتمهپتــۇ     . قــاپتۇق

بۇ قاغانالنىڭ ئىچىدە شهلىكلىمۇ بـا، سـهرالىقمۇ بـا، قانـداق     ! كىسپۇرۇچالر
بولۇپ ئېزىـپ قالغانـدەك شـهگه ئىـش بىـلهن كېلىـپ ئارىلىشـىپ قالغـان         

ئىشـقىلىپ، ئوغاۋالىنىـڭ ئوغاۋالىسـى    ... ئاتۇشلۇقتىنمۇ بىر نهچچىسـى بـا  
 !... بۇالدىنغۇ قاچىدىغانال چىقماس. ئىلغىنىپ قالدى، دېگىنه

 ھهممىمىز ئاران قىرىق نهچچه بوالپتۇق، نېمه قىالمىز ئهمدە؟ —
. دۇۇگهپ بولـ  ژئۇزۇنراق يوشۇرۇنغىدەك پاناھ تاپسـاقال كېيىـنچه بىـ    —

بــۇ  —... بىچــارىال... دىكىۋاي، ئــالالھ، بــاللىرىم نــېمه بــوالپ كېتىــپ بارىــ 
ئــۆزىگه دەۋاتقانــدەك ئۇھســىنىپ تــۇرۇپ دېگهنــدىن كېــيىن، -ســۆزلهرنى ئــۆز

جېنىـدىن تويغـانال كېلىـپ     —ئهسـلى مهۋزۇدىكـى سـۆزىنى داۋام قىلىـپ،     
. يۇرتالرغـا ئايغـاقچى ئهۋەتىـپ تـۇرىمىز    . اسانىمىز ئاۋۇيد. ابىزگه قوشۇالۋېرىد

ىــپ، قــورالنى تولــۇقاليمىز، مانــا  تازغــان چېــرىكلىگه تــېگىش قىل -ئازغــان
 ...شۇنداق

ــول       ــلهن ي ــات بى ــرى ئىهتىي ــۇرۇنۇپ، كېچىلى ــدۈزلىرى يوش ــۇالر كۈن ئ
ئۆزلىرىمــۇ . يــۈرۈپ، قــوغالپ كېلىۋاتقــان دۈشــمهننى ئېزىقتــۇرۇپ تاشــلىدى

بـۇ نهتىجىـلهر ئارىپنىـڭ خېلـى     . كۆپ ئاۋارە بولۇپ ئانچه يىراققا كېتهلمىدى
شـۇنداق بولسـىمۇ مۇھهممهتتۇرسـۇنغا ھىـچ      .ئېپى بارلىقىنى ئىسـپاتاليتى 

ئىشـــى يارىمـــاي كوتۇلـــداپال تـــۇراتتى، يېنىـــدىكىلهرگه ئۇنىـــڭ ساۋاتســـىز  
ــى   ــدۈرۈپ كېلهتتـ ــق قىلىـــپ، كۈلـ ــاقلىقىنى زاڭلىـ ــا . تومتـ ــۆزىگه قالسـ ئـ

ھودۇقــۇپ كېتىــپ ھىــچ ئىشــقا ئهقلــى ئىشــلىمهي قالىــدىغان بولســىمۇ،    
بولــۇپ بهرســه » شــوتا ئــات«ھهرھالــدا قۇســۇر تېــپىش ئاســانمۇ، باشــقا بىــرى 

ۋېلىــپ مهســلىههت بېرىشــكه ئهقلــى بهك ئىشــلهيدىغان  ۇئانــدىن يانــدا تۇر
 .گهپمۇ، ئىشقىلىپ ئۇ ئهقىلدىمانلىق قىلىپال تۇراتتى

ــا    — ــوق ئاتمــاڭال، ئوقنىــڭ ئىشــى ب ــدى  —! ھــازىردىن باشــالپ ئ دې
 .ئارىپ

كىمىكـى  «: بۇيرۇق دېگهن كهسكىن بولۇش كېرەك، مانـا مۇنـداق   —
دەپ گۇڭۇلدىـــدى  —» !رۇققــا خىالپلىـــق قىلســـا ئېتىــپ تاشـــلىنىدۇ  بۇي
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 .ئۇنىڭ سۆزلهش تهرزىنى ياراتماي مۇھهممهتتۇرسۇن
ــۇالر يوشــــــۇرۇنغان يېرىــــــدە تۈگۈلــــــۈپ ياتقــــــان چېغىــــــدا       ئــــ
ــدىمۇ    ــارلىقى كهلـ ــدىمۇ، تـ ــلىكى كهلـ ــا مهسـ ــۇننىڭ ئارىپقـ مۇھهممهتتۇرسـ

 :ئهيتاۋۇر ئۇنىڭ ئاغزىنى تاتىالپ سورىدى
 ؟اڭالمىدهخېلى كۆپ ئۆلت چېرىكلهنى —
ئـۇردا ئـۆلگهنلىرى بولسـا تـاڭ،      -بىلمهيمه، ئـادەم جىـق چاغـدا ئـۇر     —

مىـدىمۇ،  مقاچۇرىۋەتسـهكال بو ... ئهمما بىز ئۆلسۇن دەپ چهنـلهپ ئاتمىسـاق،  
 ...تهس گهپكهن... ئادەمنى ژقاراپ تۇرۇپ بى

ــۇ،   — ــۇ ش ــپ،     —بىزم ــن ئېلى ــك تى ــۇن يېنى ــدى مۇھهممهتتۇرس دې
ۇ ئـادەم ئۆلتۈرۈشـكه يارامسـىز چىقىشـى ئۇنىڭغـا نىمىشـكىدۇر       ئارىپالرنىڭم

ــلىدى،  ــك بېغىشـ ــان   —يېنىكلىـ ــۈكتهكال ياتقـ ــرىكلهر ئۆلـ ــى چېـ ھېلىقـ
 .مهكتىنمۇ ئاسان ئىش يوقتىهئۇالنى ئۆلت. بوممىسا

بـۇ  . ئۇالر بىر كېچىسـى قويـۇق بىـر جىگـدىلىككه كېلىـپ توختىـدى      
تـوغراقالر ئارىالشـقان قاغـا     ساندا قېرى -كهنتتىن يىراق سازلىقتىكى ئاندا 

دۈشـمهن بـۇ يهرنـى    . جىگدىلىك بولۇپ، يوشۇرۇنۇشقا بهكمـۇ ئهپلىـك ئىـدى   
 .تاپقان تهقدىردىمۇ بۇنىڭ ئىچىدىن ئادەم تاپمىقى تهس بوالتتى

دۈشـمهن بىزنـى    —دېـدى ئارىـپ،    —بىز بۇ يهدە ئۇزاقراق تۇرىلى،  —
وشاشـقاندىن كېـيىن   باشقا ياققـا كهتتـى دەپ ئـويالپ، ئىـزدەپ زېرىكىـپ، ب     

 .ماڭىمىز
ــادەم ئۆزئــارا دوستل  پ، زېرىكىشــتىن ۇشــۇتهقــدىرداش قىرىــق نهچــچه ئ

 .ھهممه پاراڭالرنى سېلىشىپ يېتىشتى
ــزگه     ــولالم بى ــتلهردە دام ــالقىلىق پهي ــۇنداق ھ ــۇن مۇش مۇھهممهتتۇرس

دامـولالم  . باش بولغان بولسا قانداق بـوالتتىكىن دېـگهن خىيـالالردا بولـدى    
ئۇيغـۇر مهسلىههتلهشـكهن مهخپـى ئىشـنىڭ پـاش بولـۇپ        ھهمىشه ئىككـى 

مانـا بـۇ يهردە قىرىـق نهچـچه ئـادەم      . قالمايدىغىنى ئاز، دەپ ھهسـرەتلىنهتتى 
يېتىپتۇ، بۇالر نـېمىلهر قىـالر؟ تۇتۇلـۇپ قېلىشـقا تـوغرا كهلسـه جىنـايهتنى        
ــارا      ــپ، قـ ــاش قىلىـ ــىلهرنىمۇ پـ ــورىمىغان نهرسـ ــپ، سـ ــرىگه ئارتىـ ــر بىـ بىـ

پ كېتهرمــۇ؟ دامــولال ھهمىشــه ھهســرەت بىــلهن شــۇنداق قۇچقــاچتهك ســايرا
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بۇ مىللهتته تولغان بىر سىياسىي داھـى كهم، بۇنـداق ئـادەم تېخـى     «: دەيتى
بــــۇ جىــــدەلخور مهزھهپچىلهرنــــى بىــــر مهخســــهت يولىــــدا  . تۇغۇلمىــــدى

خېلـــى  -ئۇيۇشـــتۇرۇپ، بىـــر غـــايه يولىـــدا كۆرەشـــكه ئاتالنـــدۇرۇش خېلـــى 
نكى ئــۇ بىــر يــاقتىن ئۇيۇشــتۇرىدۇ،    چــۈ . ئادەمنىــڭ قولىــدىن كهلمهيــدۇ  

. ھۆكۈمهت بىزگه تۇيدۇرماي نىزا ئۇرۇقى تېرىـپ بىـر يـاقتىن چـۇۋۇپ تۇرىـدۇ     
ــۇنىڭ . ئىچىمىزدىكـــى ئىـــتالردىن پايـــدىلىنىپ ئـــۆزىمىزنى تالىتىـــدۇ  شـ

ــك      ــالال كۈلكىلى ــانىمىز  دەرھ ــۆرەش نىش ــۈپهيلى ك ــادانلىقىمىز ت ــلهن ن بى
مىگهن ھالـدا ئۆزئـارا تالىشىشـقا    پ كېتىپ، ئۆزىمىزمـۇ سـهز  ۇنۇلۇتۈسته بۇرم
 »!باشاليمىز

ھېلىمۇ شۇنداق بوالرمۇ؟ قارىغاندا بـۇ يهردىكـى ھهرقايسـى يۇرتلـۇقالر،     
شهلىكلهر بىلهن سهرالىقالر خېلى ئىناقلىشـىپ قالغانـدەك، بىـر مهخسـهت     
يولىــدا بىرلهشــكهندەك تۇرىــدىغۇ؟ خۇداغــا شــۈكرى، ئادەملهرنىــڭ كــۆڭلىگه  

ــ! ئىنســاپ بهرســۇن  ــاغىنىلهردەك   ئهنه ئ ــلهن شــهلىكلهر ئ اۋۇ ئاتۇشــلۇقالر بى
 !...سۆزلىشىۋاتىدىغۇ؟ ماشائالالھ

ــۆز   — ــز ئــ ــاغى ھهممىمىــ ــتىنما؟ نهچــــچه كۈننىڭيــ ســــىلى ئاتۇشــ
ۇپ سوراشــــماپتۇق، تونۇشــــماي بىلــــله ھهلهكچىلىكىمىــــز بىــــلهن بولــــ

 .دەيتى قهشقهرلىك —ۋەدۇق، ۈۈرژ
 .ھه، ئاتۇشتىن —
لىقانــداق مهخســهت ئۈچــۈن   لىك ئالرقهشــقه —ئــاتۇش نهدىــن؟   —

ھېلىقــى پاالنــاخۇننى تونــۇمال؟ ئۆتكهنــدە قهشــقهدە   —كــوچىالپ ســورايتى، 
چوڭ بـى جىـدەل بـوالپ، تـۆت ئـادەمنى ئاتمىـدىمۇ، شـۇ جىدەلـدىكى نـوچى          

 .ئادەمنى دەيمهن
 تۆت ژىل بوغان ئىشقۇ بۇ؟ —
 .ھه، شۇ —
دى؟ نـېمه بولـ  . دۇۇئۇ دېگهن بىزنىڭ يېقىن تۇققـان بولـ  . تونۇيمهن —

 سوراپ قالدىڭلىغۇ؟
چچه كۈننىڭياغى سـهن بىـلهن بىلـله    نه! ئاتۇشلۇق!... ھۇ، ئاناڭنى —

قهشـــقهلىق بوســـاڭ تـــۇرە، مـــاۋۇ ئاتۇشـــلۇقلىنىڭ قېنىنـــى  ! ۈرۈپتىمىنـــاژ
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 !ئىچمىسهك ھىساپ ئهمهس
ــىدى    ــۆپ ئهمهس ــانچه ك ــهلىكلهرمۇ ئ ــى ش ــتكه قارش ــهھرالىقالر . بهخ س

ــاداۋەتنى قوزغىغــۇچى  شــ. ئۇالرنىــڭ ھىچقايســىغا يــان باســمايتى  ــا ئ ۇڭا كون
ئارىپنى توپ بېشى بولغاندىكىن يۈز ئابرويىـدىن پايـدىلىنىپ ئـۆچ ئېلىـپ     
بېرەمدىكىن، دەپ، جاۋىلـداپ سـۆزلهپ ئـارىپنى بـۇ ئىشـقا ئارىالشـتۇرماقچى       

ــدى ــى    . بولـ ــلهن ئىچكـ ــۈپىتى بىـ ــۇش سـ ــى بولـ ــوپ بېشـ ــپ تـ ــا ئارىـ ئهممـ
هرەپـكه تهڭ گهپ قىلىـپ   شۇڭا ئـۇ ھهر ئىككـى ت  . ئىتتىپاقلىقنى ئىستهيتى

 .جىدەلنى تىنچىتماقچى، ئىككى تهرەپنى ياراشتۇرماقچى بولدى
ــۇ ئاتۇشـــلۇقالنى ھهيدىۋەتســـىله ھهيدىســـىله    — بوممىســـا مهن ! بـ

ــتىمهن ــۇرۇغ  ! كې ــڭ ئ ــن    -مېنى ــا زامى ــڭ جېنىغ تۇققانلىرىمــدىن ئۈچىنى
ــىيمهيمهن     ــۈككه س ــر تۆش ــلهن بى ــوۋىچىال بى ــان ش ــدا  ( —! بولغ ــۇ جهريان ب

ــل ــىز     ئاتۇش ــى جاۋاپس ــر گهپن ــۇپ، ھهربى ــۇپ بهرگهن بول ــاغزىنى قوي ۇقالرمۇ ئ
يېڭىلىـــپ . قالـــدۇرمايتى، ئاغزىـــدىن رەســـۋا گهپلهرنـــى تۆكـــۈپ تىلاليتـــى

 ).قېلىش، بىرە ئېغىز گهپتىن قېلىش ئۆلۈم بىلهن بارابهر دەپ قارايتى
دەيتــى ئارىــپ  —! بولــدى قىــل، ئــۆپكهڭنى بــاس، جېــنىم ئۇكــام  —

ــم  ــى بىل ــېمه قىالرىن ــۇپ،  ن ــله بول ــا    —هي جى ــۇ، كون ــش ئۆتهپت ــۆتكهن ئى ئ
 ...خاماننى سورۇپ نېمه قىلىمىز ئهمدى؟ نېمه پايدىسى؟ 

تـاڭال  ! ؟ ئۆلگىچه داۋايىـم تۈگىمهيـدۇ  !نېمىشكه سورىمايدىكهنمهن —
 !مهھشهردىمۇ ئىككى قوالم بۇ قانخورلىنىڭ ياقىسىدا

! قتۇتىقۇشــۇ! قوالڭــدىن كهلگىنىنــى قىــالۋا، ســاختىپهز شــهلىك  —
 .ئاتۇشلۇقالرنىڭمۇ ئاغزى بىكار تۇرمايتى —

 —! سهن بوساڭمۇ ئاغزىڭنى شۇك تۇتۇپ تۇسـاڭچۇ، جېـنىم ئۇكـام    —
 .دەپ ئاچچىقالندى ئارىپ ئاتۇشلۇقالرغا

شـهلىكىڭگه يـان بېسىۋاتامسـه؟    ! سهنمۇ بىر شهلىك! ماڭاۋا - ماڭ —
 !جۇما ،سېنىڭ گېپىڭ بوسىمۇ ئاڭاليمىز

ئـۇ ئـۆزىچه مهن باشـلىق، مېنـى     . ئهلهم قىلـدى بۇ گهپ ئارىپقا تولىمـۇ  
ــويالپ قالغــان بولســا كېــرەك   بىــراق . ھهممىســى ئېتىــراپ قىلىــدۇ، دەپ ئ

نهچچه كۈندىن بېرى ئىستىخىيىلىك ھالـدا ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهن كىشـىلهر     
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پ، ھىچقانـداق نوپـۇزنى   ۇنـ ۇئويغ» غورۇرى«يۇرتنىڭ گېپى چىقىشى بىلهنال 
 .مايهن قىلدىئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى نا

جىــدەل بارغانســېرى ئۇلغۇيــۇپ، قهشــقهرلىك يىگىــت ئاتۇشــلۇقنى      
دېــگهن ! ھهيدىۋەتمىســهڭالر مهن كېــتىمهن، يــا ئــۇ تۇرىــدۇ، يــا مهن تــۇرىمهن

 .يهرگه يهتتى
ــلهپ      ــوللىنى ئهس ــۇن يهنه دام ــان مۇھهممهتتۇرس ــاڭالپ تۇرغ ــۇالرنى ئ ب

قېرىندىشـىنى  قانداق خهلق بۇ؟ ھهر ئىككىسىنىڭ نهچـچه يـۈزلهپ   . كهتتى
 !ئۆلتۈرگهن دارىنالرغا شۇنچىلىك ئۆچمهنلىك قىلسا كاشكى

قهشــقهرلىك يىگىــت راســتىنال جىگــدىلىكتىن چىقىــپ كهتمهكچــى  
 :بولۇپ ماڭدى

ــ    — ــڭ بىـ ــدۇق، ئۆزەڭنىـ ــۆرۈپ قويـ ــلىقنىمۇ كـ ــا باشـ ــهندەك التـ  ژسـ
يهلىكىــــگه بولۇشــــاممىغان ئهدەم، چــــوڭ ئىشــــتىن الپ ئېتىــــپ نــــېمه  

 !...قىلىسه
ــ — ــدا       ئارىپك ــۇ ئاچچىغى ــۇ ئاش ــدى، ئ ــى بوممى ــازا ياخش ــش ت ــۇ ئى ا، ب

ــدۇ   ــى باشــالپ كېلى ــرىكلهر تۇت  . چېرىكلهن ۋېلىــپ يــول  ۇيــا بوممىســا چې
 .ئۇنى ئېلىپ قااليلى. باشالتقۇزىدۇ

دېـــدى ئارىـــپ  —تۇغىســـى كهممىـــگهن ئهدەم بهرىبىـــر كېتىـــدا،  —
 .بىچارىلىك بىلهن

 !ئۇنى باغالپ قويايلى —
ئاتۇشلۇقالرنىڭ ئـۆزىگه قىلغـان يولسـىز     ئارىپ —! پايدىسى يوق —

پ ۇتـ ۇقوپاللىقى بىلهنال روھى جهھهتـتىن يېمىرىلىـپ، ئىشهنچىسـىنى يوق   
شــۇڭا ھهمــمه ئىشــقا ئېرەڭســىزلىك بىــلهن قارايــدىغان بولــۇپ . قويغانىــدى

» !نــېمه بولســا بــوالر، مېنىــڭ نــېمه كــارىم«: بــۇ پوزىتســىيىدە گويــا. قالــدى
 .دېگهندەك قېيداش بارىدى

 !ۋېتهيلى، بوممىسا پۇت ـ قولىنى چېقىۋېتهيلىۈۆلتۈرئ —
يهنه . بهندە بوسـىمۇ كۈننىـڭ سـېرىغىنى كۆسـۇن     ژقوي، ئۇكام، بى —

 .كېلىپ قولىمىزدىنمۇ كهممهيدۇ
ــدىل،    ... ھهي ي، — ــز، رەھىمـ ــول، ئهخمهقلىقىمىـ ــڭ گـ ــز خهقنىـ بىـ
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لى، ىئاقىســـىدىن ئېتىـــۋېت  ! دە -ســـاددىلىقىمىز بېشـــىمىزغا چىقىـــدۇ   
 ...بوممىسا
ــمهنگه    — ــدۇ، دۈشـ ــان ئاڭلىنىـ ــاۋازى يامـ ــڭ ئـ ــدە ئوقنىـ ــاق، كېچىـ يـ

 .ئۆزىمىزنى بىلىندۈرۈپ قويىمىز
ــدۇ    — ــى تېپىۋالى ــمهن بىزن ــر دۈش ــالپ   . بهرىبى ــۆزىال باش ــۇنىڭ ئ ئاش
 .كېلىدۇ

 .خۇدايىم كۆڭلىگه ئىنساپ بېرە —
قايسـى گۇنـاھلىرىمىز ئۈچـۈن بىزنـى مۇشـۇنداق      ! خۇدا، ئاھ، خـۇدا  —

 ...اراتقان بولغىيدىدۆت ئېشهكتهك ي
 .دېدى ئارىپ قهھرى بىلهن —! دۇۇيامان بول! خۇدادىن ئاغرىنما —

ــۈمنى كۈت  ــۇالر ئۆل ــتى  ۈئ ــۈكۈتكه چۆمۈش ــدەك س ــلۇقالرمۇ . ۋاتقان ئاتۇش
قــازا كېلىدىغانــدەك ئــۈنى ئىچىــگه چۈشــكهن ھالــدا       -ھــېلىال بىــر بــاال  

  .نېمىنىدۇر كۈتهتتى
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يېنىپ چىققـان يىگىـت شـورلۇق دالىـدىكى      جىگدىلىكتىن قېيداپ
قــۇرۇق ئۆســتهڭگه ئوخشــاش ئىككــى تهرىــپىگه قارىغانــدا خېلــى    —يولغــا 

. خـوپ چوڭقــۇر بولغـان يولغــا چىقىۋالغانـدىن كېــيىن چوڭقـۇر تىــن ئالــدى    
ــپ       ــمانغا چىقى ــپ ئاس ــۈمهتتىن قېچى ــرەك؟ ھۆك ــرىش كې ــدى نهگه بې ئهم

ــېلىش     ــاقالپ ق ــاننى س ــى ج ــى؟ ئهڭ ياخشىس ــڭ  كېتهلهمت ــۈن ئۇالرنى ئۈچ
بۇنىڭـدا ھهم ئـۆچ ئـالغىلى    . يوشۇرۇنغان يېرىنى دارىنالرغا ئېيـتىش كېـرەك  

ــ   ــى بول ــاھنى يېنىكلهتكىل ــدۇ، ھهم گۇن ــى . دۇۇبولى ــدۇ تېخ ! ســۆيۈنچه بېرەم
ئهگهر ســـۆيۈنچه بېرىـــپ قالســـىغۇ شـــۇنى دەســـمى قىلىـــپ ئۆســـتهڭبويى  

ــوالتتى    ــداق ياخشــى ب ۈرنىــڭ ئۆم. كوچىســىدىن بىــر دۇكــان ئېلىۋالســا قان
ــوالتتى   ــۈزگىلى ب ــاتىرىجهم ئۆتك ــالغىنىنى خ ــىدىن  . ق ــۇ نوچىس خوتۇننىڭم

چهۋرىلىـــك  -چـــاقىلىق بولــۇپ، ئانــدىن نهۋرە    -بىرنــى ئېلىۋېلىــپ، بــاال   
 ...پاھ پاھ... بولۇپ، تازا

دەســلهپ . ئــۇ قهتئىـي قاراغـا كهلـدى   ! تـوغرا، شـۇنداق قىلىـش كېـرەك    
ــ     ــۇنى خىجىـ ــه ئـ ــر نهرسـ ــدۇر بىـ ــىدا نېمىـ ــى دۇنياسـ ــدەك ئىچكـ ل قىلغانـ

ئۆچ ئـالىمهن دەپ باشـقا گۇناھسـىز ئـادەملهرنىمۇ باالغـا تىقسـا       . قىلغانىدى
ئاتۇشــلۇقالرنى «كېــيىن . شــىنى ئــويالپ ئىككىلهنگهنىــدى  ۇقانــداق بول

» !خــوپ بولــدى! ھهيـدىۋېتىڭال دېســه ئۇنىمىغانــدىكىن، ئــۆز ئـۇۋالى ئــۆزىگه  
مهن دەپ قويسـام،   بهرىبىـر . دېگهنلهرنى ئـويالپ ئـۆز ئـۆزىگه تهسـهللى بهردى    

ــاالمتى    ــى تاپالمــاي ق ــۇ نېمىلهرن ــۈمهت ئ !... دەپ قويمىســام ئوخشــاش، ھۆك
ــدى    ــهللى بول ــا زور تهس ــالالرمۇ ئۇنىڭغ ــدەك خىي ــى  . دېگهن ــدىن كهلگۈس ئان
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ھهققىدىكى شېرىن ئويلىرى، ھايات ياشـاش ئىسـتىكى ھهممىنـى بېسـىپ     
ــدى  -كهتتــى ــا كهل ــر قارارغ ــڭ ئ  . دە، بى ــۇ مىللهتنى ــك ب ــۆزى كىچى هزاســى ك

. بولغان بۇ يىگىتمۇ مىللـى خـاراكتىرگه مۇخالىـپ خۇالسـىگه كېلهلمىـدى     
ــاداۋەت، خۇسۇســىي     ــان شهخســىي ئ ــدە تۇرغ ــڭ تۈۋى ــان بۇرنىنى ئۇنىڭغــا ھام

ۋېلىـپ، ئـاخىرى   ۈنۈقىساس ھهممىـدىن چـوڭ ھهم ھهممىـدىن مـوھىم كۆر    
ــدەك     ــىر يېتىدىغانـ ــا تهسـ ــۇل بالىلىقىغـ ــا ئوغـ ــنى ئالمىسـ ــۇ قىساسـ مۇشـ

پ قويـۇش  ۈتۈ، ئۆزىنىڭ قانداق قايتمـاس ئهركهكلىكىنـى كۆرسـ   دە -تۇيۇلدى
 .ئۈچۈن ئهنه شۇنداق قارارغا كهلدى

ئۇ يولدىن ئېزىـپ قېلىـپ قىزىـل دەرياسـىنىڭ بىـر تارمـاق ئېقىنـى        
ــكه بېرىــپ قالــدى  ــۈرۈپ يهنه ئارقىســىغا يانــدى . تهرەپ . ئانــدىن تهمــتىلهپ ي

ھهمـمه  . رىـپ كهلـدى  شۇنداق قىلىپ تـاڭ ئاتقانـدىال بىـر يېـزا بازىرىغـا كى     
يهردە گۇمـــانلىق كىشـــىلهرنى ئىـــزدەپ يـــۈرگهچكه بـــۇ يهردە چېرىكلهرنـــى  

 .ش تهس گهپ ئهمهسىدىۇتۇئۇچر
 :ئۇ بىرىنچى ئۇچرىغان چېرىكنىڭ ئالدىنى توسۇپ

ــارىالش   —... مهن ھېلىقــى! دارىــن! دارىــن — دەپ قــول ئىشــارىتى ئ
ىكهنلىكىنــى چۈشهندۈرۈشــكه باشــلىۋىدى، شــۇئان ئــۇ چېرىكنىــڭ ئۇيغــۇر ئ 

دە، تهلهپپــۇزىنى ئۆزگهرتىــپ،  -بىلىــپ قېلىــپ گېپىنــى دەرھــال توختــاتتى 
 .دېدى —! دارىنال نهدە؟ مېنى دارىنلىنىڭ ئالدىغا باشالپ با —

ــا     — ــدىغۇ، مهن دارىنغـ ــهڭ بولـ ــا دەۋەرسـ ــا ماڭـ ــڭ بولسـ ــېمه گېپىـ نـ
 .يهتكۈزۈپ قويمامدىم

 .ياق، دارىننىڭ ئۆزىگه دەيمهن —
 .ۇرالمايسهن، يهنه مهن دەپ بېرىمهنبهرىبىر گهپ ئۇقت —
ئـۇ گويـا بۈيـۈك     —! توال سۆزلىمهي بـول چاپسـان، مـويىم ئىـش بـا      —

 .سىرنى بىلگۈچىدەك، ئۆزىدە قالتىس ئىشهنچ پهيدا قىلىپ قالغانىدى
 .ئۇالر بىلله بېرىپ يهنه بىر چېرىكنى تاپتى

 .دېدى ئۇ —مانا بۇنىڭغا ئۇقتۇرۇپ به،  —
پ كېتىــپ بــارىتىڭغۇ، بۇمــۇ ماڭــا ئوخشاشــال دارىنغــا ئېيــتىمهن دە —

 ...بىر سولتهك چېرىك
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ــۇرۇپ به  — ــۇنىڭغىال ئۇقتـ ــاق، مۇشـ ــڭ  . يـ ــى توپىالڭچىلىنىـ ھېلىقـ
 .بۆكىۋاغان يېرىنى مهن بىلىمهن

什么?混!— ) چېرىـك ئـۇنى دۆشـكهلهپ تـۇرۇپ      —... ①!)گۈنشىما؟
بـــۇنى كومانـــدىرنىڭ ئالـــدىغا ئـــاپىرايلى، بـــۇ گۇمـــانلىق   —ھهمراھىغـــا، 

 .دېدى —ادەمدەك قىلىدۇ، ئ
ــهن  — ــا قىلىۋاتىس ــىڭ پــۈتهتتى، خهر    -باك ــهڭ ئىش ــاڭىال دېس ! دە، م

 .دېدى ئۇيغۇر چېرىك —!... يامان قىلدىڭ
ــله   ! ۋې — ــىڭنى قى ــۈگهتمهي ئىش ــل ئ ــا ئهقى ــوال ماڭ ــا  ! ت ــى بىك ھېل

دېــدى ئــۇ، ئۇيغــۇر  —! ســېنىمۇ دارىنغــا دەيــمهن، كۆرگۈلۈكــۈڭنى كۆرىســهن
 .هيچېرىكنى كۆزىگه ئىلم

ئالــدىرىغان يولــدا قــاالر دېگهنــدەك  . دېگهنــدەكال ئــۇ باالغــا قالغانىــدى 
ئــۇ جىگــدىلىكنىڭ ئــورنىنى . ئۇنىــڭ ئــازاپ تارتىشــى بالــدۇرراق باشــالندى 

بىــراق، . ئېيتىــپ بهرســهمال ئىشــىم تۈگهيــدۇ، كېــتىمهن دەپ ئويلىغانىــدى
بـۇ   چهنتۇالرنىـڭ ھهممىسـى يالغـانچى،   «. ئۇنىڭغا تازا ئىشـهنمىدى » دارىن«

دەپ » شــۇڭا بــۇنى ئالــدىغا ســېلىپ مــېڭىڭالر . بىــر ئالــدامچىلىقمۇ تېخــى
ــدى ــۇپ،  . بۇيرى ــڭ جــۇدۇنى تۇت ــدىغان  «ئۇنى ــاننى بىلمهي ياخشــىلىق قىلغ

ــۇ  ــاڭقىلىكهن بــ ــدى،   » !مــ ــرەجهپ بېقىۋىــ ــپ تىــ ــىلىق قىلىــ دەپ قارشــ
ئانـــدىن بـــاغالپ، . مىلتىقنىـــڭ پـــاينىكى بىـــلهن راســـا ئهدىپىنـــى يىـــدى

ى ھهيدىگهنــدەك چۇلۋۇرنىــڭ بىــر ئــۇچىنى ئۇيغــۇر  يېتىلهكتىكــى ئېشــهكن
دەپ تـاپىالپ  » !قـاچۇرۇپ قويسـاڭ كـالالڭنى ئـالىمهن    «چېرىككه تۇتقۇزۇپ، 

 .ئۇ مانا شۇنداق ئېلىپ مېڭىلدى. تاپشۇردى
مـاڭه  ! مهن دېمىدىممۇ، قارىم، ماڭىال دېگهن بوساڭ شۇ كـۈن يـوق   —

 .غۇر چېرىكدېدى ئۇي —! ئهمدى توال سۆرەلمهي، ماڭىمۇ جان الزىم
زە، دارىنغـا مهن تــاپتىم دەپ ياخشــى   -سـاڭىال دېــگهن بوسـام ســهن   —

ھهمــدە غهزىپىنــى باســالماي . دېــدى تۇتقــۇن —دە؟  -بولىۋالماقچىكهنســهن
! ئــۇنى ھهيــدىۋېتىڭ! مــا چېرىــك بوممايــدۇ! دارىــن! دارىــن —ۋارقىرىــدى، 

                                            
   

 !نېمه؟ يوقال ①
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ىسـى  تۇرالمىغاچقـا قـول ئىشار  قئهممـا ئـۇ گهپ ئۇ   —! ئۇنىڭ نىيىتى يامـان 
ــدى   ــولىنى بوشــىتالماي يۇلقۇن ــاغالقتىكى ق ــۇ . قىلىــش ئۈچــۈن ب ئۇنىــڭ ب

ئارقىــدىن كېلىۋاتقــان » دارىــن«ھهرىكىتىنــى قارشــىلىق دەپ چۈشــهنگهن 
 :چېرىككه
 .دەپ بۇيرىدى —! ما ئېشهكنىڭ زۇۋانىنى باس —

ــلهن كېلىشــتۈرۈپ     ــاينىكى بى ــڭ پ ــك مىلتىقنى ئارقىســىدىكى چېرى
  . ۈمال چۈشۈپ بۇرنىدىن ئوقتهك قان كهتتىبىر ئۇرىۋىدى، ئۇ ئالدىغا د

 

2 
  

جىمىكــى ئهزگــۈچى ســىنىپنىڭ ھهرقانــدىقى ئۆزىنىــڭ     
ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن  ئىككى ئىجتىمـائىي  

بۇنىــــڭ بىــــرى، جــــالالت : دۇۇفونكىســــىيىگه مۇھتــــاج بولــــ
—جـالالت . فونكىسىيىسى؛ يهنه بىرى، پوپلۇق فونكىسىيىسى

ــى  ــڭ قارشــــ لىقىنى ۋە قــــــوزغىالڭلىرىنى ئېزىلگۈچىلهرنىــــ
ئۇالرغــا . باســتۇرىدۇ، پــوپ ئېزىلگــۈچىلهرگه تهســهللى بېرىــدۇ    

ســىنىپىي ھۆكــۈمرانلىقنى ســاقالپ قــېلىش شــهرتى ئاســتىدا،  
ئـازاپ ـ ئوقـۇبهت ۋە قۇربـانلىقنى ئازايتىشـنىڭ كهلگۈسـىدىكى        

ــدۇ   ــۋىرلهپ بېرى ــىنى تهس ــۇالرنى   ... مهنزىرىس ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ش
 .چىداشقا دەۋەت قىلىدۇ مۇنداق ھۆكۈمرانلىققا

ــو             « —    ــاد بــ ــىونالنىڭ بهربــ ــى ئىنتىرناتســ ئىككىنچــ
ــى ـ تــوم، خهنــزۇچه      2» لېــنىن تالالنمــا ئهســهرلىرى  «، »لىش

 .ـ بهت 638نهشرى، 
  

. جىگدىلىكته يوشۇرۇنۇپ ياتقانالر ئـاچلىقتىن ھالسىراشـقا باشـلىدى   
الرنىـڭ  »تـوپىالڭچى «. قوشۇن تهۋرىنىشـكه، ئىـرادە بوشاشـقا يـۈز تۇتقانىـدى     

بىچـارە ئارىـپ ئۇالرنىـڭ روھـى چۈشـۈپ      . ئېغىر تىنـاتتى  -ھهممىسى ئېغىر 
كېتىۋاتقــــانلىقى، بۇنىــــڭ تولىمــــۇ خهتهرلىــــك ئىكهنلىكىنــــى ئــــويالپ 

ــدى ــدا    . ئازاپالن ــان ھال ــۇپ زورۇقق ــى كۆتۈرۈشــكه ئۇرۇن ــڭ روھىن شــۇڭا ئۇالرنى
ىـدىكى قىلىقسـىز   تـوالراق ئايـالالر ھهقق  . بىلگهن لهتىپىلىرىنى سـۆزلهيتى 
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بــۇ پاراڭالرنىــڭ بــاش . پــاراڭالرنى ســېلىپ ئــۇالرنى كۈلدۈرۈشــكه تىرىشــاتتى
قهھرىمانى ئۆزى بولۇپ، ئاڭلىغان ئىشـلىرىنىمۇ ئـۆزى قىلغانـدەك قىلىـپ     

تامــدىن ســهكرەپ قــاچقىچه پــۇتى ســۇنۇپ كهتكهنلىكىنــى، يهنه . ســۆزلهيتى
 . سۆزلهيتىبىر قېتىمدا سۆڭگۈچىگه پىچاق تىقىلغانلىقىنى توقۇپال

مۇھهممهتتۇرسـۇن ئارىپنىـڭ بـۇ ئۇرۇنۇشـلىرىدىكى ئېزگـۈ مهخسـهتنى       
ــ ــۇراتتىۈنۈچۈشــ ــقا   . پ تــ ــارىپقىمۇ ۋە باشــ ــۇ، ئــ ــڭ ئۆزىگىمــ ــۇڭا ئۇنىــ شــ

ــپ     ــى ئاغرىـ ــلىرىغىمۇ ئىچـ ــارلىق ۋەتهنداشـ ــۇنداقال بـ ــۇ، شـ ھهمرالىرىغىمـ
ئـۇ گهرچه ئارىپقـا قارىغانـدا ئـاڭلىقراق بولسـىمۇ، ئۇنىڭمـۇ       . كۆڭلى بۇزۇلدى

. بۇ كهيپسىزلىكنى ئوڭشاش، قىيىن ئهھۋالدىن قۇتۇلۇشـقا ئامـالى يوقىـدى   
ــدى   ــوللىنى ئهســلهپ قال ــۇ يهنه دام ــارىمىزدا   . ئ ــالىم ئهگهر ئ ئاشــۇ ئۇســتاز، ئ

سىياسـى داھـى   «بولۇپ بىزگه باش بولغان بولسا ئامال تاپاالرمىدى؟ ئۇنىـڭ  
ــرەك ۇبول ــى كې ــى    »ش ــىي داھ ــدى؟ سىياس ــادەم بولغىي ــداق ئ ــى قان  ، دېگىن

ــوڭ   ــى ئ ــگهن پىشانىس ــۇنداق     ،دې ــۇ مۇش ــدۇ؟ ئۇالرم ــار ئادەملهرمى ــى ب تهلىي
ــل     ــداق ئهقىــ ــه قانــ ــدۇ؟ دۇچ كهلســ ــا دۇچ كېلهمدىغانــ ــيىن ئهھۋالغــ قىــ
تاپىدىغانــدۇ؟ نېمىشــكه مېنىــڭ ئهقلىمــگه بىــر نــېمه كهلمهيدىغانــدۇ؟       
ــالرمهن دەپ       ــالرنى قى ــر ئىش ــى بى ــمهن؟ خېل ــرەككه كهلمهي ــكه كې نېمىش

لگهنـدە مانـا بۇنـداق بۇجۇمبۇشـتهك كېـرەككه كهلـمهي       ئوياليتىم، باشقا كه
قالــدىم، دېــگهن بىــلهن تولىمــۇ تهس ئىــش ئوخشــىمامدۇ؟ مانــا ئهمــدە بىــز   

؟ كاشـكىدى، تـۆرتتىن ئېتىشـىپ، جهڭ ئۈسـتىدە     ابىهۇدە ئۆلۈپ كېتهمىزمـ 
يــا بوممىســا ساســلىققا ئــاچىقىپال ! ۋاســا زىندانــدا چىرىيمىــزۇتۇت! ئۆلســهك

 ...ئېتىۋېتىدۇ، شۇ
ئارىپكا، يېتىۋەگهننىڭ پايدىسى يـوق، جانـدىن ئۈمىـد بولمىغانـدا      —

بـۇ يهدە  . خهقنىڭ ئېسـىدە قالغىـدەك بىـر ئىـش قىلىـپ ئۆلگهنمـۇ ياخشـى       
شــۇنداق دېگىنــى بىــلهن    —بىكــا يېتىــپ ئــاچلىقتىن ئۆلهمــدۇق يــا؟     

مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ بــۇ ســۆزى ئۇقۇمۇشــلۇقالرنىڭ شــۇئار گهپلىرىــدىن      
چوڭقــۇر بىــر يېرىــدە زىنــدانغا چۈشســهممۇ ھايــات  بولــۇپ، ئۇمــۇ كۆڭلىنــڭ 

ــا بوممىســا دارىنالرنىــڭ     قالســام، كېــيىن بىــر نىجــاتلىق بولــۇپ قــاالتى، ي
ــۈمكىن،     ــك قىلىۋېتىشــىمۇ م ــپ قالســا كهڭچىلى ــۆڭلىگه ئىنســاپ بېرى ك
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ھهرھالــدا ئۆلــۈم بهكمــۇ قورقۇنۇچلــۇق، جــان بهكمــۇ  . دېگهنلهرنــى ئــوياليتى
 ... تاتلىق نهرسىدى

. تــاس -خېلــى چــاغ بولــدى، تىــم. ئــويالپ قالــدىم غۇندامهنمــۇ شــ —
ئهمدى يـولنى داۋام قىلىلـى، دۈشـمهن ئـۇچراپ قاسـا ئېتىشـىپ ئۆلسـهكمۇ        

ككه ئورنىــدىن تۇرۇشــقا ئىشــارە ۈلــۈئانــدىن كۆپچ. دېــدى ئارىــپ —مهيلــى، 
 .دېدى —جۈرۈڭال، يولىمىزنى داۋام قىلىلى،  —قىلىپ، 
! بــۇ اېــرى بــادەك گهپ قىلىــد، باغىــدەك يۇ؟ ماڭغىــدەك ماغــد!نهگه —

ك تهرتىپسـىز شـوۋۇلداپ،   ۈلـ ۈشـۇنىڭ بىـلهن كۆپچ  . دېدى بىـرى غـۇدراپ   —
بىر دەم ئاللىكىمنى ئهپسانه تىلالر بىلهن تىلـالپ، كىمدىنـدۇر ئاغرىنىـپ،    

ــا  ــۇننىڭ . تهنه قىلىـــپ، تهتۈرلـــۈك قىلغىلـــى تـــۇردى  -تاپـ مۇھهممهتتۇرسـ
ــدىلىنىپ     ــۆزمهنلىكىدىن پايـ ــپ سـ ــا چىقىـ ــلىرى، ئوتتۇرىغـ چۈشهندۈرۈشـ

ياتســــاق بىرســــى نــــان ئهكىلىــــپ بېرەمــــدۇ، دېگهنــــدەك رىيــــاللىقنى  
ئهسلىتىشـــــلىرى تهســـــىرىدە ناھـــــايىتى تهســـــته ئهيۋاشـــــقا كېلىـــــپ، 

 .ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى
ــا     ــدە خوخىلىرىغــ ــا جىگــ ــىقىالپ، قاغــ ــوغرىالردەك تىمســ ــۇالر ئــ ئــ

. ۈرۈلدىئاسـتا شـهرققه سـ    -كىيىملىرىنى ئىلدۈرۈپ، غۇدراپ تىلالپ، ئاسـتا  
 .تۈن قاراڭغۇ، ئورمان ۋەھىمىلىك ئىدى

ئورمـانالر شـاالڭالپ، ئـارىلىقالر     —ئۇالر ئورماندىن چىققۇدەك بولغاندا 
ــېزىلدى     ــى س ــادەم شهپىس ــته ئ ــدى تهرەپ ــدە ئال ــدىغان يهرگه كهلگهن . كۆرىنى

ــدا جــايى    ــۆچكهن ھال ــۈنلىرى ئ ــازا    -ئۇالرنىــڭ ئ ــر ھ ــا دۈم يېتىــپ بى جايىغ
اســـتىنال ئـــادەم بـــارلىقى، يهنه كېلىـــپ چېـــرىكلهر كۈزىتىـــپ تۇرىۋىـــدى، ر

قارشـى تهرەپـتىن كالـدىرالپ بىـر نـېمه دېـگهن ئـاۋاز        . بارلىقى مهلۇم بولـدى 
 .كېچه جىملىقىدا سۇس ئاڭلىنىپ قالدى

 .دېدى ئارىپ —قانداق قىلىمىز؟  —
 —دېـــدى مۇھهممهتتۇرســـۇن،  —ئېتىشـــىپ ئۆتـــۈپ كېتهيلـــى،  —

تـاڭ  . كـۈچىمىز يېتىـدۇ  . بولىشى ناتـايىن  ئورمان چوڭ، شۇڭا چېرىكلهر زىچ
 .دۇۇئاتقىچه يهنه بىر جاڭگالغا بېرىۋالغىلى بول

! ھهر گهپنـــى قىلىـــدىغان نـــېمىكهن، مـــاۋۇ -ھالىغـــا باقمـــاي ھهر —
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ــدىن كهســه كاشــكى  ــرى مۇھهممهتتۇرســۇننى   —! ئۆزىنىــڭ قولى ــدى بى دې
 .مهسخىرە قىلىپ

ــرەك، ق    ــا كې ــاتلىق بولس ــان ت ــېرى ج ــا كهلگهنس ــۇ  ھهلقۇمغ ــانالر ب الغ
ئــۇالر توسالغۇســىز چىقىــپ كېتىــدىغان بىــر يهرنــى  . قاراشــقا قوشــۇلمىدى

 .تېپىش ئۈمىدىدە ئىدى
دېـــدى ئارىـــپ  —ك ئۇنىمىـــدى، قانـــداق قىلغۇلـــۇق؟ ۈلـــۈكۆپچ —

 .بىچارىلىك بىلهن
ئۆلســهكمۇ ئــۆلىلى، ئۆلۈشــتىن . بۇنىڭــدىن ياخشــىراق چــارە يــوق —

ئىككـى دۈشـمهننىڭ جېنىنـى     جېنىمىـز ئورنىغـا   ژبۇرۇن ھىچ بولمىسـا بىـ  
 ئېلىۋالساق بوممامدۇ؟     

قىماغـا تىكىـدىغانغا باكـا    ! نوچى بوغاندىكىن ئۆزەڭ شۇنداق قىل —
 !تۇمشۇقىنى ئېزىۋېتىدىغان نېمىكهن ماۋۇ! جان يوق بۇ يهدە

چـۈنكى ئـۇ   . دېـدى ئارىـپ   —كنىڭ رايىغا بـارىلى، ئۇكـام،   ۈلۈكۆپچ —
ــدىردىمۇ ھىچكىمن  ــۇيرۇق بهرگهن تهق ــق   ب ــۇنمايدىغانلىقى ئېنى ــڭ بويس ى

ــدى ــدى  . ئى ــى كهلمى ــاۋىتىنى چۈشۈرگىس ــۇڭا ئىن ــۇ  . ش ــه ب ــا كهلس يامىنىغ
 .دەپ ئۇنى ئوسال قىالتتى» سهن كىمنىڭ باشلىقىتىڭ؟«ئادەملهر 
ــرەك   — ــۋېتىش كېـــ ــاننى ئېتىـــ ــىال، ئۇنىمىغـــ ــۇيرۇق قىلســـ ! بـــ

 .رەھىمسىزرەك بوممىسا ئىش ئاقمايدۇ
 بۇ سېنىڭ قوالڭدىن كېلهمدا؟ —
ــۇ — ــىمۇ،   —... بــــ ــالى بولمىســــ ــۇن گهرچه زىيــــ مۇھهممهتتۇرســــ

ــۆزى      ــلهن ئـ ــى بىـ ــپ بېرەلىگىنـ ــولىنى ئېيتىـ ــنىڭ يـ ــالىالردەك ئىشـ زىيـ
 .قىاللمايتى

ــدۇق    — ــاق يان ــا يانس ــۈر ئارقىمىزغ ــا، ج ــق قىمم ــۈرۈڭال، ! قېيىقلى ج
 !دېگىنىڭالدەك قىلساق قىلدۇق

 .شۇنداق قىلىپ ئۇالر يهنه ئارقىسىغا قايتتى
ئۇالرنىڭ مېڭىشـى بىـلهن لىڭشـىغان دەرەخ شـاخلىرى     . تاڭ سۈزۈلدى

ــۆتىلى،  . ســىرتتىكىلهرگه ئېنىــق بىلىنهتتــى  ــته بوۋايالرنىــڭ ي ئالــدى تهرەپ
بالىالرنىـــڭ يىغىســـى، ئايالالرنىـــڭ ئـــۆز خۇسۇســـىيهتلىرىگه مۇۋاپىـــق      
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 .ۋاتىلداشلىرى ئاڭلىنىپ قالدى
 .دېدى ئارىپ ھهمراھلىرىنى توختاشقا ئۈندەپ —بۇ نېمه گهپ؟  —
ــۋېرەيلى،   — ــايدۇ، مېڭىـ ــادەملىرىمىز ئوخشـ ــۆز ئـ ــدى ئهخهت  —ئـ دېـ

ئاۋازىــدىن تونىغانــدەك قىلىــۋاتىمهن،  —قارىنىــڭ ھهمراھلىرىــدىن بىــرى، 
 .ئاڭالپ بېقىڭالر! جىم

 .ئۇالر ئىچىنى تىڭشاۋاتقاندەك دەممۇ ئالماي بىر دەم قۇالق سالدى
ــادەملىرى   — ــڭ ئـ ــڭ مهھهللىنىـ ــدەك بىزنىـ ــۇ، دېگىنىمـ ئهخهت ! شـ

 ارى، خوتنۇڭنىڭ ئۈنىدىن تونىمىدىڭما؟ق
ــاڭالر — ــىپ،   —! توخت ــۇن جىددىيلىش ــدى مۇھهممهتتۇرس ــۇ  —دې ب

بـۇ  . چىقسـاقال قولغـا چۈشـىمىز   ! شـى مـۈمكىن  ۇدۈشمهننىڭ ھىلىسـى بول 
 .الرنىڭ ئويالپ تاپمايدىغىنى يوق»ھارۋىدا توشقان ئالىدىغان«

ــۇندا دەيســه      — ــۇڭا ش ــېمهڭ يــوق، ش ــىدىغان ھىچن ــېنىڭ تاتىش . س
 !بىزنى مهيلىمىزگه قوي، ئۆزەڭ بىلگىنىڭنى قىل

 —دېــدى ئــارىپمۇ يېلىــنىش تهلهپپۇزىــدا،     —! توختــاپ تــۇرۇڭال  —
ســهل تهخىــر ! تســاڭلىمۇمېنىــڭ گېپىمنــى بــى ئــاڭالپ قويــۇڭال، زىيــان تا 

قىلىپ باقىلى، ئۇالنى دۈشمهن ھهيدەپ كهممىسـه ئـۆزىچه بـۇ يهدە نىمىـش     
ــۇقىلىــــدۇ؟ ئويل ــزپراق چىقســــاقمۇ ۇنــ ــهل . كېچىكمهيمىــ ــا ســ بوممىســ

 .يېقىنلىشىپ، ئاندىن بۈكهپ ياتىلى
 .ئهمدى ئاۋازالر ئېنىقراق ئاڭلىنىشقا باشلىدى

دېــدى   —! ئهخهت قــارى باشــلىق مۇســۇلمانال ئــاڭالڭال   ! ئارىــپ —
 .بىرسى ياڭراق ئاۋازدا سىرت تهرەپتىن

ــاۋازىغۇ؟    — ــڭ ئـ ــۈپ داموللىنىـ ــۇ يۈسـ ــارى ھهم   —بـ ــدى ئهخهتقـ دېـ
تــوۋا، بــۇ ئــادەم بــۇ يهدە نىمىــش   —ھهم ھهيــران بولغــان ھالــدا، ســۆيۈنگهن، 

 قىلىدىغاندۇ؟
ــدىغا ســېلىپ    — ــدىممۇ، ئۇالنىــڭ ھهممىســىنى دۈشــمهنله ئال دېمى

ۋەتتۇق، شــۇ ۇھېلىقــى شــهلىك ئاداشــنى باكــادىن ماڭــدۇر ! ئهكهلــگهن گهپ
 .يول باشالپ كهلگهن نېمه

ــاۋاز قىــرائهت قىلىــش بىــلهن چ  —! ئــاڭالڭال — ېنىققــان ھېلىقــى ئ
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ــۆزلهيتى،       ــهن تهلهپپــۇز قىلىــپ س ــاۋازى بىــلهن روش بىــز ھۆكــۈمهتكه   —ئ
دارىـــنال ۋەدە بهدى، ســـىله قـــورال تاپشـــۇرۇپ    . ۋەكىـــل بولـــۇپ كهلـــدۇق  

ئـــۆز . بولـــدى، قالغـــان گۇنـــاھىڭالنى سۈرۈشـــته قىممايـــدۇ     مبهســـهڭالال
ئۆيلىرىڭالغا قايتساڭلىمۇ، ئىشـهش قىالممىسـاڭال تـاغ ئاقىسـىغا چىقىـپ      

ــكهتســهڭ ــا  ... دۇۇلىمۇ بول ــۇ يهدە پهيزىۋاتلىــق قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ئات  -ب
 ...ئۇالمۇ ھۆكۈمهتنىڭ ۋەدىسىنى ئاڭلىدى. چاقىلىرىمۇ با -ئانا، باال 
دىغــان ئىشــنى بولــدى ۈياخشــى گهپــكهن، يــاۋايىالدەك بۆكۈنــۈپ ژۈر —

 .چاقىمىزنى قولىمىزغا ئالىلى -قىلىپ، باال 
 !انۋارنى تازىمۇ سېغىندىم ـ دەشۇنى دېگىنه، شۇ تاپ خوتۇن ج —
ئـاچ قوسـاق،   «! قوساقنىڭ ئاچلىقىدا نـېمه دەيدىغانـدۇ، مـا ئـاداش     —

 ...دېگهندەك» ئاچچىق چوچاق
 .دۇ ـ دەۇتاماقمۇ بول —
ھهي، گول مۇسۇلمانال، بـۇ بـى قاپقـان، بۇنىـڭ كهيـنىگه چىگىلـى        —

بىـر  ئهمـدىال   ،ئـۇ . تىـت بولـۇپ  -دېدى مۇھهممهتتۇرسـۇن تىـت   —بوممايدۇ، 
ــاتىم باشــالندى، مهخســهتلىرىمگه يېــتهلمىگهن تهقــدىردىمۇ    جهڭگىــۋار ھاي
كېيىنكىلهرگه ئۈلگه بولۇپ قاالرمىز، دەپ ئويالۋاتقانـدا ھهمراھلىرىنىـڭ بـۇ    

ــىزلهندۈرۈپ قوي  ــۇنى ئۈمىدســ ــلىقى ئــ ــۆڭلى بوشــ ــاتتىۇقهدەر كــ يهنه . ۋاتــ
ــهت كۆر    ــۆزىگه س ــىلهرنىڭ ك ــا، كىش ــىز ھاياتق ــۈماكانس ــدىلىقۈن  پ، بېقىن

بىــلهن ياشـــايدىغان سىقىلىشـــتىن يـــۈرەك مۇجۇلـــۇپ كېتىـــدىغان ئاشـــۇ  
بىـر قهرنه جهڭگىـۋار ھايـات    . ھاياتقا قايتىشنى ئويلىسـا تېنـى شـۈركىنهتتى   

 سۈرۈپ ئۆلۈپ كهتسه مىڭ ياخشى ئهمهسمۇ؟
يۈســــۈپ داموللىــــدەك پهيزىۋاتنىــــڭ مويســــىپىت موللىســــىمۇ   —

 شۇنداق ھىلىگه ئارىلىشاما؟
 !لماقچىمقى الماكانـ زە، بىزنىمۇ ئۆزىدەك شۇنى دەيمهن، بۇ  —
ــدۇ،    — ــوغرا دەي ــز ت ــۇ ئىنىمى ــۆرەپ    —ب ــېپىگه س ــڭ س ــدى ئۇالرنى دې

ــك،   ــرىلگهن قۇمۇللــۇق چېرى ــاغالردا    —كى ــز كىچىــك چ ــداق ئىــش بى بۇن
ھۆكــــۈمهت مــــوللىالنى ئىشــــقا ســــېلىپ، قــــورال . قۇمۇلــــدا بــــوپتىكهن

ئانــدىن ئــۇالر . كهنتاپشۇرســاڭال گۇنــاھىڭالنى سۈرۈشــته قىلمــايمىز، دەپــتى 
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 .ئالدىنىپتۇ، كېيىن دارىنالر ھهممىسىنى قىرىۋېتىپتىكهن
 -تــازا كــوت. مايممــاڭهۋە، ئادەمنىــڭ كــۆڭلىگه غۇلغــۇال ســا  -مــاڭ —
 !نېمه ئوخشىمامدا ژكوت بى

 ...ك نېمه بولسا شۇۈلۈمېنىڭغۇ كارىم يوق، كۆپچ —
ئـۇ  . لـدى مۇھهممهتتۇرسۇن بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ تېخىمـۇ ئولتۇرالمـاي قا  

بىـــر دەم ئارىپقـــا، بىـــردەم باشـــقا بىـــر توپقـــا بېرىـــپ چۈشـــهندۈرەتتى،        
سىلكىش ۋە قوپاللىقالردىنمۇ رايـى يانمـاي، داۋاملىـق ئـۆز     . ئاگاھالندۇراتتى

ھىـچ بولمىسـا ئېتىشـىپ ئـۆلهيلى، دەپ     . قارىشىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشاتتى
ى ئـويالپ،  لېكىن كۆز ئالدىـدىكىال قىيىنچىلىقـتىن قۇتۇلۇشـن   . قاخشايتى

ئاللىقاچــان  ،كهلگۈســى ئۈچــۈن بهدەل تۆلهشــنى خاھلىمايــدىغان بــۇ خهلــق
پال تۇرغــان، قــول سوزســىال يېتىــدىغان يهردىكــى ۈنــۈپ، كــۆزىگه كۆرۇشــۇبوش

ئانـدىن  . چىقسـىال تويغىـدەك تامـاق يهيتـى    . راھهتكه بېرىلىشكه تهييارىـدى 
ــاچكۆزلۈك بىــلهن قۇچاقلىيــااليتى  ــۇنلىرىنى ئ ــۇ. خوت يرۇقتىن كېيىنكــى ق

ئـۇالر يهنه كۆڭلىنىـڭ چوڭقـۇر بىـر يېرىـدە      ! ته -ھازىرقى ئـۆپكه ياخشـىراق   
دارىنالرنىڭ ۋەدىلىرىدىن گۇمانالنسىمۇ، سـېغىنغان خوتۇنلىرىغـا يېـتىش،    

 —ئاچقان قوساقلىرىغا ئۆيـدىكىلهر ئېلىـپ كهلـگهن نهرسـىلهرنى يېـيىش      
ھهپسـىگه   خىيال قىلغىنىدەك ئۇنداق ئاسـان بولماسـلىقى، شـۇ ئـاچ پېتـى     

ــايتى   ــاي قالم ــۇ ئويلىم ــى مۈمكىنلىكىنىم ــدىن  . ھهيدىلىش ــا ۋۇجۇدى ئهمم
قهھرىمانلىق ئـۆچكهن بـۇ خهلـق بـۇ ئىككـى يولـدىن ئهنه شـۇ ئهل بولـۇش         
ــر ئهل بولۇشـــتىن      ــكه بهرىبىـ ــالغا يېقىنـــراق دەپ بىلگهچـ ــولىنى ۋىسـ يـ

 !باشقىنى تاللىمايتى
ىن كېـيىن جـار   سىرتتىن يهنه بىر مولال ئۆز ئىسمىنى مهلۇم قىلغانـد 

 :سېلىشقا باشلىدى
نهچچه ۋەكىـل چىقىـرىڭال، بىـز قۇرئـان تۇتـۇپ       ژئىشهنمىسهڭال بى —

 ...قهسهم ئىچىپ بېرىمىز
ــا؟ دادىمىزمــۇ    — بهلهن گهپ بولــدى، بۇنىڭــدىنمۇ ياخشــى گهپ نهدە ب

 —دېــدى ئۆپكىســى يــوقتىن بىــرى،  —چىقــايلى، . دېمهيــدۇ، بۇنــدا گهپنــى
ــى   ــا، س ــىال ئارىپك ــىلى چىقس ــله   س ــز بىل ــوالپ يهنه ئىككىمى ــرا ب لىگه ھهم
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 .چىقىلى
 .دېدى مۇھهممهتتۇرسۇن —! ياق دېسىله، ئارىپكا، چىقمىسىال —
ــان      — ــپ باققـ ــۇلى قىلىـ ــدۇق؟ سـ ــاچ يېتىۋېرەمـ ــتهك ئـ ــا ئىتـ اللمـ

 ! ياخشىراق ئهمهسما؟
 .ئۇال چىسۇن، شۇندا ۋاقىرايلى —
 .دېدى ئارىپ —راس، ئۇلىنىڭ چىگىنى ئوڭ،  —
ــل چىســۇن ســىلىدىن ۋ — ــۋېتىمىز . ەكى ــرىكله چىســه ئېتى  —! چې

 .دەپ ۋارقىرىدى ئهخهت قارى
كنى ھۇشــيارلىق بىــلهن قــورالنى بهتــلهپ ۈلــۈمۇھهممهتتۇرســۇن كۆپچ

 :ئۆزى ئارىپنىڭ قېشىغا سۈرۈلۈپ. يېتىشقا ئۈندىدى
ــا؟ راس گهپنـــى    — ــولغىلىرى بامـ ــلىم بـ ــىلىنىڭمۇ تهسـ ــا، سـ ئارىپكـ

 .دېدى —كېتىلى، قىلسىال، بوممىسا ئىككىمىز قېچىپ 
ــ   . قــوي، ئۇكــام  — ئادەمنىــڭ   ژبىــز خهق كاغــا يارىمايــدىكهنمىز، بى

ــا، نــېمه قىلغىلــى       ــز ئــۆزىمىزگه پادىش ــى ئاڭلىمىســاق، ھهممىمى گېپىن
دا؟ ئهمــدى مهن شـۇالنى ئــويالپ، قـانچىلىكلىكىمىزگه كــۆزۈم يېتىــپ،   ۇبولـ 

ىرىمنى باكـادىن باكاغـا قىزىققـانلىق قىلىـپ بـالل     . ئاپال دەپ قېلىۋاتىمهن
بىســهرەمجان قىپــتىمه، قالغىنىغــا يىــتىم قىاليمــا، ئهمــدە؟ ئاســتا قــوڭنى   

 ...غىت قىسىپ، سىڭگهن ناننى يهيمىكىن
 سىلىنىڭچه، سىڭگهن ناننى يهي، دېگهنلىرىگه دارىنال قوياما؟  —
نهچــچه ژىــل ســوالپ  ژ، يامىنىغــا كهســه ھــاغىچه ئــۇرا، بىــ قويمىســا —

ــزى     ــاق، ئېنىڭ ــۇنىڭغا چىدىس ــا، ش ــلهن جهم   قوي ــالال بى ــهك، ب يهنه ئۆلمىس
 ...رىسقىمىز پۈتمىگهن بولسا... بوالمىز،

ھهممىمىــز ! خــۇدايىم نېمىشــقا مۇنــداق يــاراتتىكىن   ... ي، ھهي —
ئـۇ يهنىـال    .دېـدى مۇھهممهتتۇرسـۇن ھهسـرەتلىنىپ    —! خام كـاللىكهنمىز 

بــۇ ئىشــالرنى ئۆزىــدىن، ئۆزلىرىــدىن كــۆرمهي، ياراتقۇچىــدىن ئــاغرىنىش       
  .گۇناھقا پېتىۋاتقانلىقىنىڭ پهرقىگه بارغىدەك ئهمهس ئىدى بىلهن،
ــرى        ــاراقالپ، بىرلىــ ــاخالر شــ ــتىن شــ ــىرت تهرەپــ ــدا ســ ــۇ چاغــ شــ

  :كېلىۋاتقانلىقى بىلىنگهندە ئالدىراپ قوشۇپ قويدى
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كهســه ئالــدىراپ بىــر قاراغــا كهممىســىله، بىلــله ماڭىــدىغان  ئــاۋۇال —
بىـز بـى   «انـدىن كېـيىن   گېپىنى ئـاڭالپ باقق . مىسىالمقىھهرگىز ئىشنى 

ــۋااليلى  ــۇالنى كهتكۈز »مهســلىههت قىلى ــپ  ۈدەپ ئ ۋەتســىله، ئىالجــى قىلى
ئهلپـــازى چاتـــاقراق بوســـا ئهھۋالغـــا قـــاراپ قېچىـــپ . كهچنــى كهلتۈســـىله 

مهن ئۈچۈن بوسـىمۇ شـۇنداق قىلسـىال، ئاكـا، مهن     . كېتىشكه كېچه ياخشى
 !بهرىبىر قېچىپ كېتىمهن

ــدى  —! ئهسســاالمۇئهلهيكۇم — ــرگهنلهر دې ــىرتتىن كى ــۈچ  . س ــۇالر ئ ئ
 .مولال ۋە تۆرت ئايال ئىدى

ــۆھبهت ق  — ــام س ــا تا  ئارىپك ــقىلىرىمىز ئهتراپق ــۇن، باش ــپ ىلس قىلى
دېـدى مۇھهممهتتۇرسـۇن، بىـرەر ئويلىمىغـان توزاققـا       —لى، ىھۇشيارراق تۇر

 .چۈشۈپ قېلىشتىن ئىهتىيات قىلىپ
يـا بىـزگه    سهن سولتهك نـېمه دەيسـهن ئهمـدە؟ سـهن    ! ماڭهۋە -ماڭ —

باشـــلىقمۇ؟ ئـــۆزىمىزگه ئـــۆزىمىز باشـــلىق بىـــز، بىزمـــۇ ســـۆھبهتنى تهڭ  
 .قىلىمىز

بـــۇ ئـــادەملهر بۇنـــدىن . مۇھهممهتتۇرســـۇن لهسســـىدە بولـــۇپ قالـــدى
ــقانىدى ــۇنداق قىلىشـ ــۆۋەتچىلىككه ھىچكىـــم  . بۇرۇنمـــۇ شـ كېچىلىـــك نـ

ــدا ئۆلــۈش   «. ئۇنىمــايتى خــۇدايىم كېچىنــى ئۇخالشــقا ياراتقــان، ئۇخالۋاتقان
بۇنـداق تهرتىپسـىز   . دېيىشـهتتى » !ىشانىمىزگه پۈتـۈلگهن بولسـا ئـۆلهمىز   پ

ــۈزەتچىلىكنى      ــدى كــ ــدى؟ ئهمــ ــۈش كېرەكىــ ــۇ كۈتــ ــوپتىن نېمىنىمــ تــ
بىـراق، ئۇمـۇ مهنسـىز سـۆھبهت     . مۇھهممهتتۇرسۇن ئۆزى قىلمـاقچى بولـدى  

ــېمه بول ــپ   ۇن ــۇپ، كېلى ــارىلىق بول ــى ئ ــدىكىن، دەپ ئىكك ــپ  - ۋاتى كېتى
 .تۇراتتى

دېـدى ئهلچىلهردىـن بىـرى     —! تـازا ئاچقانـدۇ، بىچـارىال    ڭالۇقۇقوس —
ئهممــا بــۇ ســۆز ناھــايىتى كۈچلــۈك پىســخىكا      . ئۇالرغــا ئېچىنغــان ھالــدا  

 ...ي نهدىنمۇ شۇ پوقنى يهپتىڭلىكى، ھهي —ھۇجۇمى ئىدى، 
ــىپ      ــلهن يىغلىشـ ــوغلى بىـ ــاكى ئـ ــرى يـ ــال ئېـ ــۆرت ئايـ ــگهن تـ كهلـ

 .بىرنېمىلهرنى دېيىشىۋاتاتتى
ــپ   — ــاق ئېلىـ ــدى،   تامـ ــى قويمىـ ــپ چىگىلـ ــنال ئېلىـ كهگهن، دارىـ
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 .دەيتى ئۇالر —چىققانال يهيدۇ، دېدى، 
ۋاي باالم، نېمىشقا بۇ پـوقنى يىگهنسـه؟ نـېمهڭگه نـېمهڭ يهتـمهي       —

ۈرىدىغانســــه؟ ھېلىمــــۇ مهيلىغــــۇ، بىــــز ســــېنى     ژگۇنــــاھ ئۆتكــــۈزۈپ  
ــا. ئازمــاس ئــالالھ، دەپــتىكهن . تاشــلىۋەتمهيمىز ئهمــدە . ئازمايــدىغان كىــم ب

 ...ڭ، دارىنلىنىڭ كۆڭلىگه ئىنساپ بېرىپ قاساابدان توۋا قىسئو
 :ئۇ ياقتا سۆھبهت داۋام قىالتتى

 ...چاقاڭال بىلهن ئۆيۈڭالغا كېتىدىكهنسىله -قورالنى بېرىپال باال —
ئۆينىــڭ گېپــى چىقىشــىغا مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ يــۈرىكى زىرىلــداپ  (
 ).كهتتى

ئـويالپ باقمـاي ئىـش    ! سىلىمۇ تازا قـاپ ژۈرەك خهقكهنسـىله جۇمـا    —
قىلىدىكهنســىله، بــۇ قــورال دېــگهن دارىنالنىــڭ ئىشــى تۇســا، قــورال بىــلهن  

 !...دۇ، دېمىگىنىڭلىنى قارىمامدىغانۇھهپىلهشسهك قانداق بول
 دارىنلىغا ئىشهنگىلى بوالما؟ —
 ...بىزگىغۇ ئىشىنهسىله؟ مانا قۇرئان، قهسهم ئىچىپ بېرىلى —
يىـتىم قىلىـپ، نـېمه قىـالي دەيـال؟      مېنى تۇل قويۇپ، باللىرىنى  —

  .ئۇ تهرەپتىن مىشىلداشالر ئاڭلىناتتى —... نېمه پوق يهپ
ــاالم، — ــى يهپ،   ... ۋاي جېــنىم ب ــوق؟ ســىڭگهن نېنىڭن ــېمه ي ســاڭا ن

ــپ،   ــۈكرى قىلىـ ــا شـ ــۇ  «بارىغـ ــگهڭ شـ ــا يهڭـ ــى ئالسـ ــاڭ كىمنـ دەپ  »ئاكـ
  ...ئۆتهۋەمهي، ساڭا نېمه ئاقساقاللىق؟ قاسى شهيتان سېنى ئازدۇدى؟

ــداغ      — ــهن ئۇن ــايىنلىق، س ــدۇ ت ــىز ئازدۇغان ــهلىك ماكانس ــۇۋۇ، ش ئىش
  ...قىلىدىغان باال ئهمهستىڭ

قهسهملىرىگىغۇ ئىشىنىمىز، ئهمما قهسـهمنى دارىـنال ئىچمىـگهن     —
  ...بوغاندىكىن

  !...بىز شۇ دارىنالنىڭ ۋەكىلى ئهمهسما؟... !ئ —
هن بـوالپ  داداڭ رەھمهتلىكـتىن ئارىلىـپ، يـالغۇز بىـر تۈۋرۈكـۈم سـ       —

  ...قاغان تۇساڭ، سهندىنمۇ ئارىلسام، ماڭا نېمه كۈن؟
ــڭ بىرســىمۇ ئېچىلمىغــان تۇســا،       — ــى مېنىــڭ ئــون گۇلۇمنى تېخ

ئهمــدى تــوي قىلىــپ تېخــى جاھاننىــڭ مىرادىغــا يهتــمهي تــۇرۇپ، تــۇل         
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  ...قېلىشىمنى ئويالپ شۇ،
 ...بولدى، يىغلىماڭال —

 ...ئۇ ياقتا شىلدىرالش
ــا — ــ  ! توخت ــم ب ــدى چى ــاتىمهن  ئهم ــه ئ ــكه ئۆتس ــكه،  —! ۇ تهرەپ غهزەپ

ــىپ     ــدى قهتئىيلىشــ ــۇن ئهمــ ــان مۇھهممهتتۇرســ ــىزلىككه پاتقــ ئۈمىدســ
 ...قالغاندەك، جېنىنى ئالقىنىغا ئېلىپ قويغاندەك قىالتتى

ــهمنىڭ      ــان قهسـ ــۇپ قىلىنىۋاتقـ ــان تۇتـ ــورۇنىدىن قۇرئـ ــۆھبهت سـ سـ
 .تهنتهنىلىك ئىبارىلىرى ئاڭلىناتتى

 ۈرەسىله؟ئهمدى بىز بىلهن بىلله ي —
 .مۇھهممهتتۇرسۇن ھاسىراپ يېتىپ كهلدى

 .ياق، بىز مهسلىههت قىاليلى، ھهربىرلىرى قايتىپ تۇرۇشسىال —
 .ئهمىسه بىز قورال ـ ياراغلىنى ئالغاچ كېتىلى —
 .ئاۋارە بولۇشمىسىال. ياق، ياق، بىز ئۆزىمىز ئېلىپ چىقىمىز —
لـــله بىـــز مـــوللىكىمىز بىـــلهن بى  ! مـــاڭهۋە، چۈپرەنـــدە  -مـــاڭ —

 !چىكىتىمىز
ــاتىمهنچ — مۇھهممهتتۇرســۇن كــۆزىگه قــان دېــدى  —! ىــم ماڭســا ئ

بوممىسـا   —تولغان ھالدا مىلتىقىنى بهتلىگهنـچه ئارقىسـىغا سـا يېنىـپ،     
زىندانـدا چىرىـپ ئۆلگهنـدىن    ! ۈرىكى با ئوغۇل باال بوسا مېنى ئېتىۋەتسـۇن ژ

 !مۇشۇ يهدىال ئۆلهي
 -يـــــدا بولغـــــان ئۇنىڭـــــدا شـــــۇنداق جۈرئهتنىـــــڭ راســـــتىنال په   

. بولمىغـــانلىقىنى ســـىناپ كۆرۈشـــكه ھىچكىـــم جـــۈرئهت قىاللمىـــدى     
ــى   ــرەپ كهتتــ ــاقاللىرى تىتــ ــڭ ســ ــاقلىرىنى  . موللىالرنىــ ــالالر بارمــ ئايــ

 .چىشلىگىنىچه تۇرۇپ قالدى
مهسلىههتلىشــىپ قالــدى، ھــازىر «بىــز چىقىــپ . دۇ، ئهمىســهۇبولــ —

ــدۇ ــويىلى» چىقىــ ــد  . دەپ قــ ــىلىنى ئاياۋاتىــ ــۈمهت ســ ــا ، بومماھۆكــ ىســ
چېرىـك دېـگهن   ! دەملىـك ئىـش ئهمهسـما    ژقىرىۋېتىدىغان نىيىتى بوسا بى

بىــز ... پ كهتــكهن، غىــچ چېرىــكتــوال گهپ، ئورمــاننى چۆرىــدەپ زىچــال تــۇرۇ 
 دېــدى موللىالرنىــڭ چــوڭى  —... مان خهققــۇ ئايىغــاننى بىلمهيمىــزمۇســۇ
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 .يۈسۈپ دامولال
ەپ كېلىـپ  ئۇالر مېڭىشقا تهمشـىلىۋاتقاندا قۇمۇللـۇق چېرىـك يـۈگر     

 :يېلىندى
دارىنالرغـا  . بۇالر مېنـى مهجبـۇر سـۆرەپ ئهكهلـدى، كهلگىـم يـوقتى       —

ئېيتىــپ قويســىڭىزالر، بىــر ئهســكىرىڭالرنى تۇتقــۇن قىلىۋاپتــۇ، بىچــارە       
 ...سىلهرنى تازىمۇ سېغىنىپتۇ، دەپ

ــاقۇله، — ــا، مـ ــۇنداق  ... ي، ھهي... ماقـ ــا مۇشـ ــگهن مانـ ــاش خهق دېـ يـ
ېگهنـگه ئۇنىمـاي قىلغۇلـۇقنى قىلىـپ قويـۇپ،      دە، ھـاي د  - بهڭۋاش بولىـدۇ 

ھهي ... دېــگهن،» جــان غوجىكــام«ئانــدىن چىچــا يېــرى ســامانلىق بولغانــدا 
 ...بىچارىلهر، ئۇچۇشىنى بىلىپ، چۈشۈشىنى بىلمىگهن بهڭۋاشال

قۇرئـان تۇتـۇپ قىلىنغـان قهســهمگىمۇ ئىشـهنچ قىلمـامال، ئۇكــام؟       —
 . چىرالپدەپ سورىدى ئارىپ مۇھهممهتتۇرسۇندىن پى —

دېدى، مۇھهممهتتۇرسـۇن مـۈجىمهل قىلماسـتىن ئېنىـق      —ياق،  —
شـى كېـرەك،   نىىلىقبىرىنچىـدىن، قهسـهم ئـالال نـامى بىلهنـال       —قىلىپ، 

قۇرئـــان تۇتـــۇپ ئىچـــكهن قهســـهم بىـــدئهت بولغاچقـــا ھىـــچ كـــۈچى يـــوق،  
ئىككىنچىــدىن، قهســهمنى بىزنىــڭ مــوللىال ئىچــكهن بىــلهن، ! بىكــاچىالم

ــنال   ــنى دارى ــلهن     ئىش ــهم بى ــكهن قهس ــڭ خهق ئىچ ــۇ نېمىلىنى ــدۇ، ئ قىلى
 !...پهرۋايى پهلهك، ئىشىنى پۈتتۈرىۋاسىالم بولدى

ــدى   ــاراپ قال ــپ ق ــپ ھاڭقىيى ــدىقادىر   . ئارى ــدە ئاب ــهم ھهققى ــۇ قهس ئۇم
ــارلىق   ــولال قات ــت«دام ــدەك   »جهدى ــۇنداقراق ئاڭلىغان ــوللىالردىن ش ــى م چ

بـويىچه، ئـالالھ نـامى    لگهن ۈتۈقهسهمنى باشقىدىن، دىنـدا كۆرسـ  . قىلىۋىدى
بىلهن قىلدۇراي دېسـه، مۇھهممهتتۇرسـۇننىڭ كېيىنكـى گېپـى ھهرقانـداق      

ــى   ــا چىقىراتتـ ــى يوققـ ــهمنىڭ ئهھمىيىتىنـ ــوال،   . قهسـ ــولغىنى بـ ــۇڭا بـ شـ
 .دېگهندەك بېشىنى چايقاپ قويدى

زارە قىلىشــقاندىن  - ئايــالالر بىــر قهپهس يىغــا. ئــۇالر چىقىــپ كهتتــى
 .كېيىن  ئارقىدىن ئهگهشتى
ــا  ــۇ يهردە قىي ــا باشــالندى  - ئهمــدى ب ــۈكۆپچ. چىي ــوللىلىرىمىز ۈل ك م

قالغــانالر خوتۇنلىرىغــا، . بىلهنــال ماڭســاق ئوبــدان بــوالتتى، دەپ ۋايساشــتى
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ــاتتى  ــىدىن قارىشــ ــاي ئارقىســ ــا قىيالمــ ــۇننى . ئانىلىرىغــ مۇھهممهتتۇرســ
  .تىللىشاتتى

 باكـا -ئومـدان گهپلهتـى، مـا قوڭالتاقنىـڭ دەسـتىدىن باكـادىن       ژبى —
  ...ئارتۇق دەرت تارتىمىز ئهمدە

  ...شۇنى دەيمه، نىمانداق نېمىدۇ بۇ، بىزەڭ —
  ...ئۆزى ماكانسىز ئهمهسما، شۇڭىزە، —
قانـدا قىلىمىـز؟ چـوڭىمىز بـولال ئهمهسـما، دېسـىله       ! ھه، غوجوووم —
  .دەپ تهئهددى قىلدى بىرى —قېنى؟ 

  ...يهنه بىژدەمگىچه ئۆلۈمهن، چوقۇم، ئۇسساپ —
ىنا، ماگۇيغا كۇچىمىز يهتمهمـدا؟ قۇالقنىـڭ تـۈۋىگه قويـاپ     يا، دەيم —

  ...مېڭىۋەمىدۇق
ــله     — ــى قى ــۇندا ب ــا ش ــۈڭ بوس ــان    —! ژۈرۈك ــدىن تويغ ــدى جېنى دې

  .مۇھهممهتتۇرسۇن، ئۇ ھهقىقهتهنمۇ قهتئىيلىشىپ قالغاندەك كۆرۈنهتتى
ــىلىق    ــۇالرنى قارشـ ــتىم ئـ ــر قېـ ــۇن يهنه بىـ ــلىدە مۇھهممهدتۇرسـ ئهسـ

-ئهمـدى تۇشـمۇ  . ۋىق قىلىپ كۆرۈش نىيىتىدە ئىـدى قىلىپ ئۆلۈشكه تهش
ــل     ــارەت، تى ــان ھاق ــۆزىگه قىلىنىۋاتق ــتىن ئ ــۇملىرىنى  –تۇش ــانهت ھۇج ئاھ

پهقهت چارىسـىزلىك، بىچارىلىـك بىـلهن    . ئاڭالپ بۇ نىيىتىـدىن ۋاز كهچتـى  
  :غۇدراپ

ــا      — ــۋالغىلى ئاچـ ــا، چىقىـ ــالغىلى قاچـ ــايماننى ئـ ــىله، پۇشـ كۆرۈسـ
مىزگه قـايتىمىز دەپ خامخىيـال قىلىۋاتىسـىله،    راھىتى! تاپامماي قالىسىله

ئۆلمىگهنلهمــۇ زىندانــدا چېرىــپ . ئهممــا ئــۆمرۈڭال مهنــدىنمۇ قىســقا بولــۇدۇ
ياتقان چاغـدا مېنىـڭ مۇشـۇ گهپلىرىمنـى يادىغـا ئېلىـپ راسـت دەپـتىكهن         

  ...دەپ قالۇدۇ، خۇدايىم بۇيرىغان بوسا
  .هلۇم شۇمتهكتى نام-ماڭهۋە سولتهك، يىتىم ئوغالق، تېگى-ماڭ —
ــا، كىــم بىلىــدۇ، ھارامــدىن   ! ھهببهللــى — مــاگهپ جىــڭ باســىدۇ مان

  !بوغان نېمىمۇ تېخى
ــى        ــاز ئىچ ــر ئ ــتىغا بى ــۈپهيلى دوس ــارەتلهر ت ــقان ھاق ــتىن ئاش ــۇ چهك ب

 :ئاغرىغان ئهخهتقارى گهپنىڭ تېمىسىنى بۇراش ئۈچۈن
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دىغـان بولـدۇم   ۈى، بـاالمنى كـۆرەلمهي ئۆل  تئايىلىمنىڭ بويىدا بـارى  —
ئهنســــىرىگهنتىم، ھېلىمــــۇ ياخشــــى، دارىنلىرىمىزنىــــڭ ئىنســــاۋى دەپ 

  . دېدى —... بارىكهن،
ئهخهت قــارىمۇ ئۇيقــۇدىن ئويغانغانــدەك، ئــۆزىنى كۈتــۈپ تۇرغــان ئاشــۇ  

ئاشـۇ خوشـاللىقتىن مهھـرۇم    . خوشاللىققا پاتراق ئېرىشكۈسـى كېپكهتتـى  
سـان  ئىن. پ كېتهتتـى ۈنۈبولغىلى تاس قالغانلىقىنى ئويلىسـا تېنـى شـۈرك   

ھامــان شــۇنداق، قولــدىن كهتــكهن يــاكى قولــدىن كېتىشــكه تــاس قالغــان  
. نهرسىســىنى بهكمــۇ قهدىرلهيــدۇ، مهيلــى قانچىلىــك كىچىــك بولســىمۇ      

ــات    شــۇنىڭ ئۈچــۈنمىكىن قايتىــدىن ئېرىشــىش ئالدىــدا تۇرغــان تېــنچ ھاي
ــمهي      ــۇق قولغــا كهل ــا قولغــا كــېلهيال دەپ قالغــان، ئهممــا تېخــى تول ئۇالرغ

ۆرۈنۈپ تۇرغـان قىممهتباھـا نهرسـىدەك ئـۇالرنى ئاشـىقانه تهشـنا       يېقىندىال ك
ــۇراتتى ــا ئېرىشــــــىش شــــــادلىقى ھهممىنــــــى  . قىلىــــــپ تــــ بۇنىڭغــــ

بۇنىــــڭ ئۈچــــۈن . ئۇنتۇلدۇرىۋېتهلهيــــدىغان ســــېهرىي كــــۈچكه ئىگىــــدى
الرنىــڭ ئايىقىغــا يىقىلىشــقا، تهبىئىتىنــى يوقاتقــان ھالــدا باشــقا  »دارىــن«

ئـــۇالر موللىالرغـــا . اردەك قىلىشـــاتتىرەســـۋاچىلىقالرنىمۇ قىلىشـــقا تهييـــ
بولۇپمــۇ قۇرئــان تۇتــۇپ قىلىنغــان قهســهم . چوڭقــۇر ئىشــهنچ باغالشــقانىدى

  .ئۇالردا ئۈمىد، ئىشهنچ پهيدا قىلغانىدى
دېـدى   —ئالدىراپ خوش بولـۇپ كهتمىسـىله بـوالمىكىن، غوجـام،      —

ت مۇھهممهدتۇرسۇن ئهخهتقارىنىڭ قايتـا ئېرىشـىۋاتقان ئـۈمىتلىرىگه ھهسـه    
دارىنلىنىـــڭ ئىنســـاۋىنى كۆرگهنـــدىراق خـــوش  —قىلغانـــدەك قىلىـــپ، 

  .بولسىلىمۇ كهچ قالمايال
 .دەپ مهسخىرە قىلدى ئۇنى دوستى —! ۋاي بىچارە، ۋاي ئاۋارە —

ــچ  ــۇن ئى ــانلىقىنى    -مۇھهتتۇرس ــىپ چىقىۋاتق ــا يامىش ــدىن يىغ ئىچى
ــدى  ــس قىل ــدى   . ھى ــلهپ قال ــوللىنى ئهس ــدىقادىر دام ــتازى ئاب ــۇ يهنه ئۇس  .ئ

ئۇســـتازى بـــۇ خهلقنىـــڭ ئـــاجىزلىقلىرى ئۈســـتىدە توختالغانـــدا شـــۇنداق 
ــادانكى، ئــۇالر ئــۆزلىرىنى   «: دېگهنىــدى بىزنىــڭ خهلقىمىــز شــۇ دەرىجىــدە ن

ــىگه    ــۇن، ئۈلگۈجىســـ ــوللىالر بولســـ ــېتىۋېتىدىغان مـــ ــادا ســـ ئهرزان باھـــ
ــىنىڭ     ــان نهپس ــان، ئاللىقاچ ــدىن ئاجرىغ ــۇن، ئىمانى ــاتىدىغانلىرى بولس س
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كۇپۇرلــۇق ئۆتكــۈزۈپ بولغــانلىرى بولســۇن ھهممىســىگه  كهيــنىگه كىرىــپ
ئۇالرغـــا يوغـــان . ۋېرىدۇ، ئىشـــىنىۋېرىدۇ، ئهگىشـــىۋېرىدۇۈتۈھـــۆرمهت كۆرســـ

، ›مـولال ‹دەستارالر بولسىال بولـدى، نـامى چىنـدىن يـاكى ھهزىـل قىلىنىـپ       
ئاتىلىــپ قالغــان بولســىال ئىــت › قــارى‹، ›خهلــپهت‹، ›ئىشــان‹، ›مهخســۇم‹

يامــانلىرىنى . ھهرگىزمــۇ ئىلغــا قىلىــپ ئولتۇرمايــدۇ. ۇبولســىمۇ بېقىۋېرىــد
مانــا بــۇ قــارىغۇ . يىــتىم قالدۇرۇشــنى، ياخشــىلىرىنى قوغداشــنى بىلمهيــدۇ 

ــادتۇر ــرە  . ئېتىق ــدىلىنىپ، بى ــزدىن پاي ســولتهك  ردۈشــمهن دەل شــۇ يېرىمى
 .»ئىمام ئارقىلىقال پادىنى باشقۇرغاندەك بىزنى تىزگىنلهپ كېتىۋېرىدۇ

ــۇن  ــدىكى   مۇھهممهتتۇرســ ــاد ھهققىــ ــتازىنىڭ ئېتىقــ ــدى ئۇســ ئهمــ
ســۆزلىرىنى ئهســلهپ كهتتــى ۋە ئېتىقــادتىن ئــايرىلىش يــاكى ئېتىقادنىــڭ  

پ كېتىشـىنىڭ نهقهدەر قورقۇنۇچلـۇق   ۇشـ ۇساختىلىشىپ كېتىشـى، سۇسل 
  .ئىكهنلىكىنى ھىس قىلدى

 

3 

  
ــدى   ــىرتىدىكىلهر كۈتمهكتىــ ــدىلىكنىڭ ســ ــكه  . جىگــ ــۈن غهرپــ كــ

ــهپهقنىڭ ئـــ  ــى شـ ــايغان، كهچكـ ــايالردا  قىشـ ــز جـ ــۇرلىرى ئىگىـ  —التۇن نـ
 .شاخالرنىڭ ئۇچىدا جىمىراليتى

 :داموللىالرغا بۇيرىدى» دارىن«تاقىتى ـ تاق بولغان 
كهچكىـــچه چىقمىســـا بېســـىپ كىرىـــدۇ، ھهممىســـىنى قىرىـــپ  —
 !چاپسانراق چىقسۇن! ۋارقىرا! توۋال! تاشاليدۇ

پ ۇشــ ۇرۇبــۇ گهپنــى ئــاڭالپ قورقــۇپ كهتــكهن ئــانىالر، ئايــالالر چۇق      
ــاچ،  ــن«يىغلىغـ ــۆمرىگه    »دارىـ ــڭ ئـ ــتى، ئۇنىـ ــاتىنى تىلهشـ ــڭ ئىلتىپـ نىـ

بولسـا ئىككـى ئارىلىقتــا ھهر    يۈســۈپ دامـولال . كـۆپ دۇئـا قىلـدى    -كـۆپتىن 
ئىككــى تهرەپــكه يامــان بولــۇپ قېلىشــتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن تىرىشــىپ،  

 :نى تېنچالندۇرماقچى بولدى»دارىن«تېنهپ  -ئالدىراپ
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ــۇال — ــن رازى بو ئــ ــان، دارىــ ــا  غــ ــاپلىرى، ئهممــ ــرى  -جانــ زە، بهزىلىــ
بويۇنتاۋلىق قىلىدىغاندەك تۇرىتى، شـۇالنى مـاقۇل كهلتـۈرىمىز دەپ ھايـال     

  ...قالدىمىكىن
كــۈن ئولتۇرغانــدا ! ئــۇالر چىقســۇن! تــوال گهپ يورغىالتمــاي ۋارقىــرا —

 !سۈرۈك توشىدۇ، چېرىكلهر بېسىپ كىرىدۇ، دە
ــرىالر يهنه چۇق  ــالالر، قېـ ــۇرۇئايـ ــىۇشـ ــى تهڭ  . پ كهتتـ ــۇالر ھهممىسـ ئـ

 .ۋارقىراشقاچقا ھىچنېمىنى ئاڭلىغىلى بولمىدى
 !قالغانلىرىڭ ئۈنۈڭنى ئۆچۈرۈش! بىرىڭ توۋالش، ئېشهكلهر —

. ئهزەن ئېيتىپ كۆنگهن يـاڭراق ئـاۋاز ئورمانـدىكىلهرنى ئاگاھالنـدۇردى    
 ...بۇ يۈسۈپ داموللىنىڭ مۇھتىرەم ئاۋازىدى

شـهلىك يىگىـت بىـر    » غاققېيـدى «چېرىكلهرگه يول باشالپ كهلگهن 
ئهممـــا قـــولى قاچانـــدۇر تهرەت . چهتـــته چېرىكلهرنىـــڭ نازارىتىـــدە تـــۇراتتى

ــا     ــان، ئهممــ ــا باغالنمىغــ ــى قايتــ ــۇتۇلغان پېتــ ــدا بوشــ ــۇندۇرغان چاغــ ســ
كېتىشىگىمۇ رۇخسهت قىلىنماسـتىن چېرىكلهرنىـڭ ئالدىـدا يۈكۈنـدۈرۈپ     

 :ساپ تۇراتتىئۇ پات ـ پاتال نارازىلىقىنى بىلدۈرۈپ ۋاي. قويۇلغانىدى
ــاۋارە     — ــقا ئــ ــدىغۇ؟ يهنه نېمىشــ ــىم تۈگىــ ــدى ئىشــ ــڭ ئهمــ مېنىــ

ــدۇ ــن! قىلىدىغان ــن، دارى ــا؟ ســىلىنى باشــالپ   ! دارى ــامۇ ي ــدا ب مهن يادىلىرى
 ...كهلگهن مهن، ئهمدى مهن كهتسهم بوال؟

 !ئاغزىڭنى يۇم، سىڭكو —
 .ئهمما ئۇنىڭ ئاغزىنى يۇمۇشى ئۇزاققا بارمايتى

پهقهت غهرپ . جاھـــاننى گۇگـــۇم قاپلىـــدى بىـــردىنال. كـــۈن ئولتـــۇردى
ئهممـــا ئۇنىمـــۇ بۇلـــۇتالر . تهرەپـــته بىـــر يـــورۇق دائىـــرە قىزىرىـــپ تـــۇراتتى

توسىۋالغاچقا خىرەلىشىپ كهتكهن، بۇلۇتالر بولسا قارىـداپ كهتـكهن قـاننى    
 .ئهسلىتهتتى

چىقمىســــا بېســــىپ كىرىــــپ ! ئــــاخىرقى قېــــتىم! يهنه تــــوۋال —
 !ھهممىنى ئېتىۋېتىڭال

 :ۋارقىراشقا جاۋابهن ئۇ ياقتىنمۇ ئۈن قاتتى بۇ قېتىم
ئــارىمىزدا يىقىلىــپ قالغــانال بــا، ماغدۇرىــدىن ! مانــا چىقىــۋاتىمىز —
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 !شۇلىنى كۆتۈرۈپ ماڭمىساق بوممايدىكهن. كېتىپتۇ
» دارىـن «دېـدى   —ئۇالر قهسـتهن كـېچىگه تارتىۋاتقـان ئوخشـايدۇ،      —

باشـقا  ! ھۇشـيار تـۇرۇڭال   بۇنىڭـدا بىـر ھىـله بـار،     —ئادەملىرىگه كالدىرالپ، 
مۇشـۇ يهردىـن باشـقا يهردىـن     ! تهرەپتىكىلهر چىققـاننى شـۇ يهردىـال ئاتسـۇن    

ــدىغانالر  ــانالر قاچىـ ــپ،    —... چىققـ ــا قارىتىـ ــارچى موللىغـ ــدىن جـ  —ئانـ
ماغـدىرى يـوقالر قالســۇن، قـورالنىال ئالغــاچ چىقسـۇن، ئانــدىن بىـز ئــۇالرنى      

هممـا باشـقا تهرەپـتىن چىقىمىـز     مىز، ئۇئاتقا مىندۈرۈپ ئۆيىگه ئاپىرىپ قويـ 
ئـۇ تهرەپـتىكىلهرگه چىققـاننى ئېتىشـقا     ! دەپ خام خىيالدا بولۇپ يۈرمىسۇن

 .دېدى —! بۇيرۇق بهردۇق
 :ئۇياقتىن يهنه جاۋاپ ئاڭالندى

 ...ماقۇل، قويدۇق، مانا —
 :بىر ئهسكهرگه بۇيرۇدى» دارىن«

ىــگه ھهمم! دەرھـال بۇيرۇقـۇمنى ئېلىــپ ئورمـاننى ئايلىنىـپ كهل     —
 !...يهتكۈز، مۇھاسىرە چهمبىرىكى تارايتىلسۇن

ــولىتى،    — ــهم بــ ــدىكىن مهن كېتىۋەرســ ــۇالر چىقىۋاتقانــ دەپ  —ئــ
 . »يول باشلىغۇچى«غودۇڭشىيتى ھېلىقى 

. ئهتراپ گىرىمسهن يورۇق، ئهمما ئورمان قاراڭغۇلۇققـا چـۆككهن ئىـدى   
 .كۆرۈندىيېقىنال يهردىن شاخالرنىڭ شاراقلىغىنى، ئاندىن ئادەم قارىسى 

ــالالر ۋە قېــرى چۈرىلهرنىــڭ  » دارىــن« چېرىكلهرنىــڭ ھهممىســىنى ئاي
ۋېتىپ، موللىالرنى ئالـدىغىراق بېرىـپ قـورالالرنى ئېـپ     ۈئارقىسىغا ئۆتكۈز

 .قېلىپ، گۇناھكارالرنى پۇخراالر تهرەپكه ماڭدۇرۇشقا بۇيرىدى
ــى،      ــى كىشــ ــۈرگهن بىرىنچــ ــز كۆتــ ــىدىن ئىگىــ ــى بېشــ مىلتىقنــ

 .چىقىپ كهلگىلى تۇردى... ىسى،ئارقىسىدىن ئىككىنچ
 .دېدى ئالدىدىكىسى —... مانا بىز چىقتۇق —
مىلتىقنى مانا ماۋۇ يهگه، مېنىـڭ پۇتۇمنىـڭ تـۈۋىگه    ! ھه، بارىكالال —

دىكىله شـــۇ تهرەپـــته قويـــاپ، ئـــاۋۇ تهرەپـــكه بېـــرىڭال، ئـــۇكىلىرىم، ئۆيـــۈڭال
 .اساقالۋاتىد

ــته   ــا تهرەپ ــن«ئارق ــا  » دارى ــدە ئ ــڭ ياردىمى ــا  - ئىلهتىلماچنى تاۋاباتالرغ
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 :بۇيرىدى
راشـقا  ۇنهزەر ئـۈنىنى چىقىرىشـقا، چۇق  شـىدىن قهتئىيـ  ۇنىمىش بول —

ــدۇ ــاليمهن    ! بولمايـ ــپ تاشـ ــۇنى ئېتىـ ــدىكهن شـ ــۈنىنى چىقىرىـ ــم ئـ ! كىـ
 .گۇناھكارالر سوراق قىلىنىپ ئۆگۈنلۈككه قويۇپ بېرىلىدۇ

ــلهپكى ئىككـــى   پـــۇخراالر توپىغـــا كېلىشـــىگىال   » گۇناھكـــار«دەسـ
ــڭ ــرىكلهر    ئۇالرنى ــان چې ــىدا تۇرغ ــار«دالدىس ــدىن  »گۇناھك ــڭ كارنىيى الرنى

قوسـاقلىرىغا كېلىشـتۈرۈپ مۇشـلىغانىدى، ئـۈن چىقىرالمـاي يهرگه      . ئالدى
ئايــالالر ئــۈنلىرىنى چىقىرالمــاي بــارمىقىنى چىشــلىگهن ھالــدا  . يىقىلــدى

 .بوقۇلداپ كېتىشتى
 .ئورماندىكىلهر ئارقا ـ ئارقىدىن چىقىشىۋاتاتتى

ــن،  — ــندارى ــۈن    ! دارى ــتىش ئۈچ ــپ كې ــرەيلهن قېچى ــارىمىزدىن بى ئ
ھهممىنـى قىلغـان   ... كۈن چىقىش تهرەپكه كېتىـپ قالـدى  ! ئورماندا قالدى

ــۇتى ــر —... شـ ــدا   بىـ ــان ھالـ ــۈن ھولۇققـ ــۈتۈش ئۈچـ ــزمهت كۆرسـ ەيلهن خىـ
  :يهنه بىرى ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈۋېلىشقا ئالدىراپ، مهلۇمات بېرىۋاتقانىدى

ــن، شــۇنچه   — ــن، دارى ــدى،   دارى ــاۋلىق قىل ــاي، بويۇنت قىســاقمۇ ئۇنىم
  ...بىزنى كېچىكتۈرۋەتكهنمۇ شۇ

ــۇرۇن دەپ      — ــىلىدىن ب ــۇدا، س ــىلىمۇ بول ــاپ كهتمىس ــوووم، كۇچ غوج
ئهمهلىيهتـــته ئۇالرغـــا يـــېقىن ( »دارىـــن«دېـــدى ئاۋالقىســـى،  —بولـــدۇق، 

تـــۇرغىنى بىـــر ئهســـكهر ئىـــدى، ئهممـــا خهنســـۇ بولغـــاچقىال بـــۇ ئهخـــمهق 
 -نىـڭ دىقـقهت قىلىۋاتقـان   )رىدە ھهممىسـى دارىـن ئىـدى   ئۇيغۇرالرنىڭ نهزى

ــانلىقىاقىلم ــۈنۈۋاتقانيۋاتقــــ ــهنمهيۋاتقانلىقى -، چۈشــــ ــلهن  چۈشــــ بىــــ
ــۇپ   ــدا قوش ــامهتكارانه ئاھاڭ ــتىن خوش ــدى،  -ھىساپالشماس مهن دەپ  —قوي

ــا  —... بوغـــان گهپنـــى دەۋاتىـــدا، دارىـــن، تىڭشىمىســـىلىمۇ بولـــۇدا،  ئهممـ
ئۆچــۈپ، يهردە ياتقانالرنىــڭ ئۈســتىگه  ســۆزنىڭ ئــاخىرى تــۈگىمهي ئــۈنلىرى

 .بولۇپ چۈشتى» خامباستى«
ئهخهت قــارى بىــلهن ئارىــپ ئهڭ ئارقىــدا چىقىشــىۋاتاتتى، ئۇالرنىــڭ      
ــى     ــپ كېلهتت ــك چىقى ــۇق چېرى ــلهپ قۇمۇلل ــورال بهت ــا ق ــىدا بولس . ئارقىس

ئۇنىـــڭ يېلىنىـــپ ئىلتىمـــاس قىلىشـــى، گۇناھكـــار بولـــۇپ بىـــر تاياقتـــا  



 

138 

 

ــلىك ئۈ  ــدىلىپ كهتمهسـ ــلىرىنى   ھهيـ ــك قىلىشـ ــر ئهركهكچىلىـ ــۈن بىـ چـ
شىگه بهس كېلهلمهي، ئۇنىڭ قولىغا قـورال بېرىـپ، ئۇنىـڭ خىـزمهت     ۈئۆتۈن
بىـز ئۈچـۈن   «. پ ئاقلىنىۋېلىشىغا پۇرسهت يارىتىپ بېرىشـكهنىدى ۈتۈكۆرس

ئهمــدى ھهممىســى بهرىبىــر، بىــر مۇســۇمان بالىســى بولســىمۇ چېتىلىــپ    
ۇنىــڭ بهدىلىــگه چېــرىكتىن، ب. ، دەپ ئــويالپ مــاقۇل بولۇشـتى »مىسـۇن مقا

الرنىــڭ ئالدىــدا بىــر نهچــچه ئېغىــز ياخشــى گهپ قىلىــپ، »دارىــن«كېــيىن 
گۇناھىنى يېنىكلىتىشكه، ھهممىنـى مۇھهممهتتۇرسـۇنغا ئارتىـپ گۇۋالىـق     

ئارىــپ نــېمىال بولمىســۇن ئىهتىياتنىــڭ . بېرىشــكه ۋەدە ئېلىشــقان بولــدى
ۇشــلىرىنى ئېســىدە  زىيىنــى يــوق دەپ، مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ ئاگاھالندۇر  

تۇتقان ھالدا تاسادىپى ئهھۋالدا قېچىشـقا ئهپلىـك بولسـۇن ئۈچـۈن ئـارىلىق      
 .قالدۇرۇپ چىقىۋاتاتتى

چېــرىكلهرگه يــول باشــالپ كهلــگهن شــهلىك يىگىــت تايــاق يهپ ئــۈن  
ــڭ     ــېرىن گهپلهرنىـ ــاتىنقى شـ ــۆرۈپ، بايـ ــانالرنى كـ ــاي يهردە ياتقـ چىقىرالمـ

 -ە، چېـرىكلهر تۇتقـۇنالرنى ئـۇرۇپ   د -ئالدامچىلىق ئىكهنلىكىنـى پهملىـدى  
 .دەسسهپ باغالۋاتقان ئالدىراش پۇرسهتته ئوچۇقچىلىققا قاراپ قاچتى

ــاچتى  — ــادەم قـ ــرى،    —! ئـ ــاتالردىن بىـ ــائىله تاۋابـ ــدى ئـ دەپ توۋلىـ
پ ۈنۈئىختىيارســىزمۇ يــاكى ياخشــىچاق بولــۇش ئۈچۈنمــۇ ئهيتــاۋۇر چۈشـــ      

 .بولمايدىغان تهرزدە
قارىتىپ بىـر نهچـچه مىلتىـق     هۋدىگهگگۇگۇمدا گىرىمسهن كۆرۈنگهن 

 .تهڭال ئېتىلدى
ــا — ــا!... ئـ ــق   —!... ئـ ــمىنىدا ئېنىـ ــال ئاسـ ــاۋۇش جاڭگـ ــان تـ قىلغـ

 . ئاڭالندى، بىر قارا كۆلهڭگۈ پۇالڭالپ يىقىلدى
بۇ ھـال ئارقىـدا قالغـان ئىككهيلهنـگه يامـان تهسـىر قىلىـپ، قارىسـى         

 .كۆرۈنگىدەك يهردە توختاپ قالدى
ــۇنى  بىر! چىقىـــۋېرىڭال — ــۇرماي قاچقـــانىكهن، شـ ســـى قـــورال تاپشـ

دەپ چۈشـهندۈردى يۈسـۈپ    —ئېتىۋەتتى، ياماننىـڭ جازاسـى مانـا شـۇنداق،     
 .دامولال

ــدى  ــاراپ كهلـ ــا قـ ــارى يهنه ئالغـ ــان  . ئهخهت قـ ــۆڭلىگه گۇمـ ــراق، كـ بىـ
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ئـــۇ مىلتىقىنـــى بهتـــلهپ بىـــرە . چۈشــكهن ئارىـــپ جايىـــدا تـــۇرۇپ قالـــدى 
يـۇ، بىـراق، قايتـا تۇغۇلغـان      -ويلىـدى چېرىكنى بولسىمۇ ئېتىۋااليمۇ، دەپ ئ

تېخىمــۇ رىيـــال،  . تېــنچ ياشــاش ئۈمىـــدى ئــۇنى ئىككىلهنــدۈرۈپ قويـــدى    
قـورال بېرىـپ ئارقىسـىغا     —» ئۆزى تېرىغـان بـاال  «تېخىمۇ ئهمهلىي تۈرتكه 

ئارىـپ يهنىـال مېڭىشـقا ئالـدىرىمىغان     . سېلىۋالغان ئۇيغـۇر چېرىـك ئىـدى   
ەش ئـاۋازى كهلمهيـال، ئارقىسـىدىن    ئىدى، ئهممـا بـۇ قېـتىم ئالدىـدىن ئۈنـد     

 :بۇيرۇق ئاۋازى كهلدى
شـــــۇندا ئارىـــــپ  —! ھه، بىزىرىـــــپ تۇرمـــــاي چاپســـــان مـــــاڭه —

ــز خامكــاللىكهنمىز،«مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ  ــى  ... ھهممىمى ــى خــۇدا، بىزن ئ
مانـا،  . دېگهنـدەك ئاغرىنىشـلىرىنى يادىغـا ئالـدى    » !...نىمانداق ياراتقانسهن

مىســاق بىــر چېــرىككه قــورال تۇتقــۇزۇپ     ممىســاق، ســاراڭ بو مگــول بو«
شـۇ چاغـدا   . دېگهنلهرنى كۆڭلىـدىن ئۆتكـۈزدى  » كهينىمىزگه سېلىۋاالمدۇق

 :ئالدى تهرەپتىنمۇ ئۈندەش ئاۋازى ئاڭالندى
 !ھه، چىقسىال، چىقىۋەسىله —
ــا ھــازىر،   — ــكه دېگهنــدىن كــۆرە       —مان ــدى ئــۇ ئالــدىكى ئۈندەش دې

شـــۇنداق دەپ . قـــا جـــاۋابهنئارقىســـىدىن دۈمبىســـىگه تېـــرەلگهن مىلتىق
 :ئهمدىال بىر قهدەم ئېلىپ تۇرىشىغا ئالدى تهرەپتىن

ــارى — ــگهن  —!... ۋاي ئېســىت! ئۇمــاڭال، خــۇدا ھهققــى ! ئهخهت ق دې
دېــگهن قهھرلىــك  ①)!ســىڭكۇ! جــۇ كــۇ( »住口! 生口«نــاله، ئارقىــدىنال 

. كالـــدىرالش ئاڭلىنىـــپ، ھهمـــمه گهپنىـــڭ ســـاختىلىقى ئاشـــكارە بولـــدى
ــىدىكى  چېرىـــك ئهمـــدى ئۇنىڭغـــا قـــورالنى تاشـــالش بـــۇيرىقى      ئارقىسـ

ــدانغا      ــارار مهي ــر ق ــدە بى ــاق تېزلىكى ــىدە چاقم ــڭ مېڭىس ــدا، ئۇنى بېرىۋاتقان
 كهڭ داالغـا قـاراپ جـان    —دە، ئۇ قورالنى تاشالپال، شىمال تهرەپـكه   - كهلدى

 . ـ جهھلى بىلهن قاچتى
دەپ  —! بىرسـى قېچىـپ كهتتـى   ! بىرسى قېچىپ كهتتـى، دارىـن   —

قىرىدى ئارقىدا قورال بهتـلهپ چىقىۋاتقـان ئۇيغـۇر چېرىـك، كۈتـۈلمىگهن      ۋار
                                            

  .ئا —ئاغزىڭنى يۇم، ھايۋان،   ①



 

140 

 

 .ئىشتىن مهڭدەپ، نېمه قىالرىنى بىلهلمهي
— 打死他)دارىن«دەپ ۋارقىرىدى  — )①!داسى تا«. 

ــىنى     ــىنىڭ دۈمبىســ ــبهل كىشــ ــۇ تهمــ ــق ئــ ــچه مىلتىــ ــر نهچــ بىــ
 نىشــانالۋاتقاندا ئورمــان تهرەپــتىن ئېتىلغــان ئــوق ئــاۋازى بىــلهن ئارىپنىــڭ 

ــهندىرەكلهپ كهتتـــى  ــا . قارىســـى سـ ــرىكلهر توپىـــدىن ئارقـ ئارقىـــدىن  -چېـ
ــكهن       ــڭ كېلىش ــلهن تهڭ ئۇنى ــاۋازى بى ــوق ئ ــاي ئ ــچه پ ــر نهچ ــان بى ئېتىلغ

ئــۇ ئارمــانلىرىنى، . پ تــاقىر دالىغــا يىقىلــدىۇنــۇگهۋدىســى ئهلهملىــك تولغ
ــدى  ــا . ســاۋاقلىرىنى سۆزلهشــكه ئۈلگۈرمى ــش  ۈھــامىنى ئۆل«ھهتت ــان ئى دىغ

دېــگهن پۇشــايمانلىق » !، بىرســىنى بولســىمۇ ئېتىۋەتســهمچۇبولغانــدىكىن
بـۇ خهلقـته ئىنتىقـام    ! ھىسىياتىنىمۇ ئويلىۋېلىشقا ئۈلگۈرمهيال جان ئۈزدى

ــىلهرنىڭ        ــۇ كىش ــكهن ب ــدا كهت ــا، ئارمان ــاجىز بولغاچق ــايىن ئ ــۇدۇمى ئىنت ئ
ئهكسـىچه،  . بالىلىرىدىنمۇ قىسـاس ئـېلىش ئۈمىـدىنى كۈتۈشـكه بولمـايتى     

ئىشــالردىن ئاگاھالنــدۇرۇپ تــۇراتتى، بــالىالر بولســا بۇنــداق  چــوڭالر بۇنــداق
باشـقا   —يهنـى، قىسـاس   . ئىشقا مهڭگۈ جۈرئهت قىاللماس ھالغـا كېلهتتـى  

ــۇ     ــق، قارشــىلىق روھــى ئويغاتســا، ب ــدا جهڭگىۋارلى خهلقلهرنىــڭ ئهۋالدلىرى
بۇنـــــداق ئىشـــــنىڭ پوققـــــا پايدىســـــى يـــــوق، بىزنىـــــڭ  «مىللهتـــــته 

ــوۋىلىرىمىز ــ (بـ ــاكى دادا، تـ ــڭ  ) اغىلىرىمىزيـ ــتىكهن، ئۆزىنىـ ــپ بېقىپـ قىـ
دېـگهن سـهلبىي   » !بېشىغا چىققاندىن باشقا ھىچ ئىش بـوپ كهتـكهن يـوق   

 ...ساۋاق رولى ئويناپ، جىم يېتىشنىڭ تارىخى ئاساسى بولۇپ قاالتتى
ــن« ئۇيغــۇر چېرىكنىــڭ قولىــدىكى مىلتىقنىمــۇ تارتىۋېلىشــقا   » دارى

ــدى  ــر قىلـ ــارىتى  . ئهمىـ ــىلىقنىڭ بىشـ ــۇنى ياخشـ ــۇپ بـ ئهمهس، دەپ قورقـ
 :كهتكهن چېرىك، بىچارىالرچه مۆلدۈرلهپ تۇرۇپ

دېــدى  —!... دارىــن، دارىــن، ھېلىقــى قاچقــاننى مهن ئــاتتىم، مهن —
 .ئۆزىنى چۈشهندۈرۈپ

— 你)ــى ــدى  —... ؟)ن ــن«دې ــلهن،  » دارى ــۆرىمىز،  —ئىســتىهزا بى ك
 !ھازىر قورالنى قويۇپ بۇيرۇقۇمنى كۈت

                                            
  .ئا —! ئېتىپ ئۆلتۈر  ①
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ــن« ــا   » دارى ــهت يېنىغ ــى جهس ــى   ئىكك ــپ يېنىن ــى ئهۋەتى چېرىكلهرن
ــۆلگهن ــقا ۋە ئـــ ــكه   -ئاختۇرۇشـــ ــۈرۈپ كۆرۈشـــ ــۆلمىگهنلىكىنى تهكشـــ ئـــ

بىـرلهپ باغالشـقا    -بۇيرىغاندىن كېيىن، خاتىرىجهم ھالـدا تۇتقـۇنالرنى بىـر   
بــاغالش جهريانىــدا رەھىمســىزلىك بىــلهن قــوللىرىنى قايرىــدى، . باشــلىدى

 .ئهپ كهلمهي قالسا دەسسهپ تۇرۇپ باغلىدى
دېـدى مـوللىالردىن بىـرى ئـۆز ئىچىـدىكى ئهڭ       —؟ ...لالم بـۇ دامو —

 .ئىناۋەتلىكى بولغان يۈسۈپ داموللىغا
بـازادا جـان سـاتمايدا،    . باالغا قاغاننىـڭ پايدىسـى يـوق   ! شۈك -خهپ —

 .دېدى يۈسۈپ دامولال زەردە بىلهن —
 ...بىراق، بىز قۇرئان تۇتتۇق، تهقسىر —
ىـــڭ بـــى ئىالجلىقىمىزنـــى بىزن. ئـــالالھ رەھىمـــدىل، مىهرىبـــان —

 .دۇ، ئىگىمىز ھهممىنى بىلگۈچىۈكۆرۈپ تۇرغاندىكىن كهچۈر
 ...دۇقمۇ، تهقسىر؟ بولۇپمۇ ئاۋام ئالدىداۇچوڭ گۇناھكار بولم —
دۇ، ۇبىــزدە نــېمه گۇنــاھ؟ خــۇدا گۇناھكــارالرنى ئــۆزى كــۆرۈپ تــۇر        —

سـىڭگهن نېنىمىزنـى يهيلـى، خۇداغـا شـۈكرى      . جاجىسىنىمۇ ئـۆزى بېرىـدۇ  
ــزگه   دەي ــۇال گېپىمى ــۇ ئ ــى، ھېلىم ــدۇق  چل ــز قۇتۇل ــپ چىقىشــتى، بى ... ىرى

مۇشــۇنىڭ . دۇ، ئــاۋام دېــگهن بىــر پــاداۇئاۋامــدىن باشــلىرى قاتمىســىمۇ بولــ
بىلهنال بىزگه ئىشهنمهس بولـۇپ قاالمـدىكىن دەپ ئهنسـىرەمال؟ خـاتىرىجهم     

 !بولسىال، ئاۋام ئالدىدا نېمه قىلساقمۇ ھۆرمهتلىكمىز، تهقسىر
ــالالر  ھىــچ بولمىســا  . نــاله كۆتــۈرۈپ دالىنــى باشــلىرىغا كىيــدى    ئاي

. ئهكهلگهن تاماقالرنى بولسىمۇ يېۋالسـۇن، رەھىـم قىلىڭـالر، دەپ يېلىنـدى    
ــراق،  ــن«بىـ ــۇزۇر  »دارىـ ــلىرىنى بهھـ ــۆز ئىشـ ــپ، ئـ ــۇالرنى ئىتتىرىۋېتىـ الر ئـ

ئىـــش پۈتكهنـــدىن كېـــيىن كومانـــدىر چېرىكلهرنىـــڭ بىـــر . بېجىرىشـــتى
ىــر نهپهر گۇناھكــارنى تۇتۇشــقا قالــدۇرۇپ،    قىســمىنى قېچىــپ كهتــكهن ب  

 .تۇتقۇنالرنى سۆرەپ دېگۈدەك ئېلىپ مېڭىشتى
 .ئهمدى ئايالالر ۋە قېرىالر ئىشهنگهن موللىلىرىغا يېپىلىشتى

گهپ قىلىشــمىلىغۇ؟ ھه؟ نېمىشــكه بىــز ئۈچــۈن بىــر ئېغىــز گهپ  —
 قىلىپ قويۇشمايال؟
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ۋالغــان  چهتــته ئىشــىپ تۇرى   ژقىلغۇلــۇقنى قىلىــپ بولــۇپ، بىــ     —
  ...قانداق گهپ

  ...نېمىلهغۇژشۇنى دەيمهن، تازىمۇ دەيۈز بى —
 ...مولال دېگهنغۇ شۇ —
 !شهيتىنىڭالرغا ھاي بېرىڭال، مۇسۇلمانال، مۆمىنله! بهس بهس، —
 سىتىشسىله، ئهمدى بىز قانداق قىلىمىز؟بىزگه يول كۆ —
 قانداق قىلىمىز؟ —
ــا ر     — ــى قازاغ ــۈن ئهۋزىل ــۇلمانال ئۈچ ــۆمىن مۇس ــا ســهبىر   م ــزا، باالغ ى

ــاقتۇر ــىال . قىلمـ ــهبىر قىلىشسـ ــلهن   . سـ ــۇچىالر بىـ ــهبىر قىلغـ ــالالھ سـ ئـ
ھۆكــۈمهت ھهم دارىنالرنىــڭ كــۆڭلىگه ئىنســاپ بهرســه، خــۇدا      . بىللىــدۇر

دارىنالرنىــڭ ئىنســاۋىنى تىلهيلــى، . ئامــان كۆرۈشىســىلهر -خاھلىســا تېــنچ
 !ئامىن

  .خااليىق ئاڭسىز ھالدا ئهگهشتى —! ئامىن —
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 كهلمىگهن تهلهيدە ئاناڭنىڭ ھهققى بامىدى؟ 

  خهلق تهمسىلى —     

 

1 
 

ــپ     ــدەك يېپى ــۈرۈپ قويغان ــازاننى دۈم كۆمت ــى ق ــۈن پهردىســى ئهتراپن ت
قــــاراڭغۇ . كهتــــكهن بولــــۇپ، ئورمــــان قاراڭغۇلۇقتــــا ھوھۇلــــداپ تــــۇراتتى

لغـا  ئورمانلىقتا تېخمۇ بهھـوزۇر ھۆكـۈمران بولـۇپ، ھىچقانـداق نهرسـىنى ئى     
ــايتى  ــپ بولم ــوغرا   . قىلى ــاراپ مېڭىشــقا ت ــداق تاۋۇشــالرغا ق پهقهت ئاللىقان

ــۇ ھــال مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ قېچىــپ قۇتۇل . كېلهتتــى شــى ئۈچــۈن بهك ۇب
ئۇ دەسلهپ يوغان بىر تـۈپ توغراقنىـڭ ئۈسـتىگه چىقىـپ     . ئهپ كهلگهنىدى

قويـــۇق شـــاخالر ئارىســـىدا غـــولنى قۇچـــاغالپ، دېمىنىمـــۇ چىقارماســـتىن 
ــدىۋاۇتۇر چېرىكلهرنىــڭ ســانى ئازلىغــان، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه قاچقۇننىــڭ   . ل

ــوك      ــۈرىكى پ ــكه ي ــارلىقىنى بىلگهچ ــق ب ــدا مىلتى ــاراڭغۇدا   -قولى ــوك، ق پ
ــۇلىقىنى   -ســـىالپ  ــا قـ ــىلدىرالش ئاڭالنسـ ــىپاپ، ئالـــدى تهرەپـــتىن شـ سـ

ئـۇالردا قـاچقۇننى تۇتىۋېلىـپ خىـزمهت     . شىڭتايتىپ، قورقۇپ كېلىشـهتتى 
قارىغانــدا جــان تهشۋىشــى كۈچلــۈكرەك بولغاچقــا   ش ئىســتىكىگهۈتۈكۆرســ

ئۇالرنىـڭ  . بهكمۇ زەڭ سېلىپ، زىغىرالپ كهتتـى دېيىشـكه ئاسـاس يوقىـدى    
ۋېلىش پوزىتسىيىسـى بىـلهن قـاچقۇننى    ۇبۇنداق ئـالۋاڭغىال ئىـزدىگهن بولـ   

ــدى     ــاز ئى ــايىتى ئ ــالىمۇ ناھ ــېلىش ئىهتىم ــاپ ق ــىرە  . بايق ــڭ مۇھاس ئۇالرنى
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غراقتىن ئۆتـۈپ بولغانـدا مۇھهممهتتۇرسـۇن    چهمبىرىكى تارىيىـپ، چـوڭ تـو   
جان ۋەسۋەسـىدە چاققانلىشـىپ كهتتىمـۇ، ئهيتـاۋۇر مايمۇنـدەك چاققـانلىق       

سـىپىالپ بىـر تـال چالمـا      -بىلهن توغراقتىن سـېرىلىپ چۈشـۈپ، سـىالپ    
دە، ئۇنى ئورمـان ئۈسـتىدىن ئارتىلـدۇرۇپ جهنـۇپ تهرەپـكه قارىتىـپ        -تاپتى 
چه دۈشـمهننىڭ دىققىتىنـى چالمـا چۈشـكهن     بـۇ تىـۋىش بىـلهن ئـۆزى    . ئاتتى

تهرەپـكه چالغىتمــاقچى بولغـان بولســا كېـرەك، ئانــدىن ئـۆزى شــىمال تهرەپ     
شـاخالرنىڭ شاراقلىشـى   . بىلهن چىقىپ كېـتىش ئۈچـۈن ئالـدىراپ ماڭـدى    

دۈشمهننىڭ دىققىتىنى قوزغـاپ قويماسـلىقى ئۈچـۈن دوڭغـاقالپ، شـاخالر      
دىــن شاپاشــلىغىنىچه مېڭىــپ »كارىــدور«ئارىســىدىكى ئهگــمه شــهكىللىك 

ئۇنىڭغا قورقۇنۇچ شۇ دەرىجىدە ھۇجۇم قىلغـانكى، ھهتتـا ئورمانـدىن    . كهتتى
چىقىـــپ، ئوچـــۇق داالدىمـــۇ خېلـــى ئـــۇزاققىچه ئهنه شـــۇنداق دوڭغـــاقالپ  

ــدى  ــنى داۋام قىل ــانلىقىنى   . مېڭىش ــپ بولغ ــدىن چىقى ــان ئورمان ئاللىقاچ
ــازىمۇ خىجىــل بولــدى   ــا شــۈ. ھىــس قىلغىنىــدا ت ــۇ خۇداغ كرىكى، ئۇنىــڭ ب

 .قىلىقىنى ھىچكىم كۆرۈپ تۇرمىغاچقا سهتچىلىككه قالمىدى
ئهمـــدى قهيهرگه بېـــرىش كېـــرەك؟ ئوچـــۇق داال بىـــلهن مېڭىـــۋېرىش  

تاڭ ئاتقىچه بىرەر پاناھ جـاي تاپمىسـا، بولۇپمـۇ ئىككـى كۈنـدىن      . خهتهرلىك
. بېرى ھىچنېمه يېمىگهن قورساققا يېگـۈدەك بىـر نـېمه تاپمىسـا بولمـايتى     

ــدا بول ــددىيهتلىك    ۇھهم دال ــازىمۇ زى ــپىش ت ــدىغان نهرســه تې ــان، ھهم يهي دىغ
يهيدىغان نهرسه ئـادەملهر بـار جايـدىن تېپىلىـدۇ؛ يوشـۇرۇنۇش ئۈچـۈن       . ئىدى

بـۇ زىـددىيهتنى مۇۋاپىـق ھهل    ! بولسا ئادەملهردىن نېرىـراق بولـۇش كېـرەك   
ــاچلىقتىن يىقىلىــپ قالماســلىق، ھهم       ــدىغان چــارە تېــپىش، ھهم ئ قىلى
تۇتۇلۇپ قالماسلىق ئۈچۈن ئۇيغـۇن بىـر نىشـاننى بهلگىلىـۋېلىش كېـرەك      

! قهيهرگه بېـــرىش كېـــرەك؟ بهشـــكېرەم تهرەپـــكه مـــېڭىش كېـــرەك . ئىـــدى
ــىغا         ــاغ ئارىس ــال ت ــپ يهپ ــېمه تېپى ــر ن ــازراق بى ــار، ئ ــاغ ب ــىدىال قۇمالت قېش

ئانــدىن نــېمه قىلىــش، قهيهرگه بېــرىش توغرۇلــۇق     ... كىرىۋالســا بولىــدۇ 
 . ھازىر بىرىنچى نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. رتۇقچهئويالشمۇ ئا

) يـاكى غهربـى شـىمال   (چهكسىز كهتكهن تاقىر دالىنىڭ قىيپاش غهرپ
تهرىپىدە قارامتۇل كۆك ئاسـمان سـهتهىدە تۆۋەنـدىن يوقۇرىغـا يېيىلىۋاتقـان      
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شـــىغا ۇيولـــۇچى ماغدىرســـىز بول. داغـــدەك بىلىنگىنـــى قۇمالتـــاغ ئىـــدى 
ىســـىدىن قـــۇۋۋەت تېپىـــپ ئالـــدىرىغىنىچه ئاشـــۇ قارىمـــاي، جـــان قورقۇنچ

 .نىشانغا قاراپ كهتتى
ئـــۇ ھايـــاتنى ســـاقالپ قېلىشـــتىن ئىبـــارەت تهبىئىـــي ئىســـتهك       

ئـۇ ئۆزىمـۇ   . شىغا قارىماي شۇنچه ئـۇزاق ماڭـدى  ۇتۈرتكىسىدە ئاچ قورساق بول
بىـراق،  . شـىغا ھهيـران قالـدى   ۇئادەمدە شـۇنچه كـۆپ يوشـۇرۇن كۈچنىـڭ بول    

ــه   ــگهن سـ ــر كهلـ ــلىق ئۈچـــۈن    ئېغىـ ــقهت قوزغىماسـ ۋەپلىك ھهمـــدە دىقـ
 . مىلتىقنى ئورماندىن چىققاندىال تاشلىۋەتكهنىدى

تاڭدىن خهۋەر بېرىپ توخۇالر چىلالشقا باشـلىغاندا ئـۇ بهشـكېرەمنىڭ    
بىرىنچـــى ئائىلىنىـــڭ ئىشـــىك ئالـــدىغا قۇمباغقـــا تهۋە ئهڭ شـــهرقىدىكى 

ىنغـا قانـداق   شـۇنچه سـهھهردە تىلهمچىلىـك قىلىـش خوجاي    . يېتىپ كهلدى
تهسىر قىالر؟ ئۇ بىردەم ئىككىلىنىپ تۇرغانـدىن كېـيىن ئىشهنچسـىزلىك    

ــراق قـــاقتى... بىـــلهن دەرۋازىنـــى قـــاقتى ــاتتىقراق ... يهنه چىڭـ يهنىمـــۇ قـ
 ... قاقتى

ت پـوق يىمهسـته چىمـدۇ، بـۇ؟     شـ شۇنچه سـهدە، ئى ) كىمۇ؟( چىما؟ —
ــۆي       — ــدىن ئ ــاۋازى، ئارقى ــان ئ ــىنىڭ غۇدرىغ ــال كىش ــگهن ئاي ــگه دې ئىچى

ــۆزلهر       ــيىلگهن س ــا دې ــان ئهر خوجايىنغ ــدىن تۇرمىغ ــى ئورنى ــپ، تېخ قارىتى
 .قاراپ باقسىلىچۇ، بىسسى داۋزىنى ئۇرىۋاتىدا —ئاڭالندى، 

ــۇزۇنغىچه تىــم   ــال خوجــايىن . تاســلىق ھۆكــۈم ســۈردى  -خېلــى ئ ئاي
ــۇرۇپ     ــهھهر تــ ــق ســ ــادىتىگه مۇۋاپىــ ــڭ ئــ ــهھرا ئاياللىرىنىــ ــچان ســ ئىشــ

بىــراق، بۈگــۈنكى دەرۋازىنىــڭ . اشــلىۋەتكهنىدىتىرىكچىلىــك ھهركىتىنــى ب
ــدىن       ــى ئورنىـ ــۇ ئېرىنـ ــدەك، ئۇمـ ــت بهرگهنـ ــا ھاالقىـ ــى ئۇنىڭغـ قېقىلىشـ

 .تۇرغۇزۇش ئۈچۈن كىرىپ كهتكهندەك قىالتتى
 .ئهرنىڭ ئۇيقۇلۇق ئاۋازى ئاڭالندى —! چىم بۇ؟ —

بـــۇنىڭغىچه بولغـــان ئـــۇزۇن ســـۈكۈت ئارىلىقىـــدا مۇھهممهتتۇرســـۇن  
. ھهر خىـل ئهخمىقـانه خىيـالالرنىمۇ قىلـدى    . بولـدى قېچىپ كهتمهكچىمـۇ  

ئاخىرى ئۆي ئىگىلىرى سورىشى ئىهتىمال بولغـان سـوئالالرغا جـاۋابهن بىـر     
 .ھىكايه توقۇپ تهييارالشقىمۇ ئۈلگۈردى
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 .مهن، مۇساپىر يولۇچى —
دەپ سورىدى ئـۆي ئىگىسـى دەرۋازىنـى ئېچىـپ      —ھه، نېمه بولال؟  —

انچه خــاھالپ كهتمىســىمۇ ئۇيغــۇر ئــادىتىگه  گهرچه ئــ. ئــاۋال ئهھــۋال ســوراپ
 .دېدى —سىله، چىقېنى ئۆيگه  —مۇۋاپىق، 
ــا،    — ــدىرايمهن، ئاك ــدى، مهن ئال ــۇ نهپىســىنى   —خــوش، بول ــدى ئ دې

بېشـىمىزغا   —راسلىۋېلىپ، توقۇغـان ھىكايىسـىنى ئېيتىشـقا باشـلىدى،     
ــى ــا   بــ ــدى، ئاكــ ــۈپ قالــ ــۈن چۈشــ ــايالقتىن  . كــ ــز كاتتــ دادام ئىككىمىــ

ــ ــايىتى   كېلىۋاتىتـ ــپ، ناھـ ــپ قېلىـ ــلىققا پېتىـ ــهكلىرىمىز ساسـ ۇق، ئىشـ
كـۈن كهتتـى،    ىـژ ۈكنى چۈشـۈرۈپ ئىشـهكنى تـارتقىچه ب   يـ . پاراكهندە بولدۇق
ــهكنىڭ بى ــئېشـ ــدى،سـ ــىله  ... ى ئۆلـ ــهرەمجانلىق، دېسـ ــۇندا بىسـ ــا شـ . مانـ

ــنهپ      ــپ چهت ــدىن ئېزى ــدا يول ــى، جاڭگال ــۈگهپ كهتت ــىمىز ت ــدىغان نهرس يهي
دادام  . يولــدىنمۇ يولــۇچى ئــۆتهي دېمىــدى كېتىپتىكهنمىزمــۇ، ئىشــقىلىپ 

رســــىز، مهنمــــۇ ۇئېشــــهكتىكى يــــۈكنى ســــاقالپ قالــــدى، ئۆزىمــــۇ ماغد 
بولسا ئـازراق يهيـدىغان بىـژ    . تۈنۈگۈننىڭياقى ئاغزىمغا بىژ نهسه ساممىدىم

ــام     ــا بېرىۋالس ــڭ يېنىغ ــته دادامنى ــپ كهتمهس ــۈن قىزى ــىله، ك ــه بهس ... نهس
 ...ئادەم يوق بهندىچىلىكته بېشىغا كۈن چۈشمهيدىغا

قوشـــۇق قىزىـــق   ئـــاۋال ئـــۆزلىرى بـــى  . مـــاقۇل، مـــاقۇل  ...ھه، —
 ...ئوتلىۋالمامال؟

رەخــــمهت، ئاكـــــا، دادام ئــــۇ يهدە ياتســـــا، قانــــدامۇ خـــــاتىرىجهم     —
 ...ئوتتۇرااليمهن

ئـۇ يهنه   —! ماقۇل ئهمىسـه، ھهي، ئانىسـى، ماڭـا قـاراڭال    . راس، راس —
 ڭال بامىتى؟سۇچۇ؟ سۈيى —يولۇچىغا بۇرۇلۇپ سورىدى، 

يــاق، ســۇمۇ تــۈگهپ كهتــكهن، مــا بهغهرەزلىكىمنــى قارىمــامال، ســۇ    —
مانــــا ئهمــــدە يادىمغــــا يهتســــه ! ئالىــــدىغان قاپــــاقنى ئېلىۋاممــــاپتىمهن

 !...ۋاي، توۋا! بوالمدىغان
مهيلى، مهن قاراپ باقاي، كىچىكـرەك بىـر قاپـاق بـاردەكتى، ئـازراق       —

 ...پۇچۇلۇپ كهتكهن، ھهرھالدا يوقتىن ياخشى
ھهرھالـدا خـۇدا ئۇنىڭغـا بـاش پانـاھ      . مۇھهممهتتۇرسۇن ئىچىدە كۈلـدى 
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ئاخىر ئۇ تاڭ ئېتىشتىن بـۇرۇن خهقنىـڭ كـۆزىگه چېلىقماسـتا تـاغ      . بولدى
ئـۆي ئىگىسـى بىـر دانه    . ئارىسىغا كىرىۋېلىش نىيىتىگه يېتىدىغان بولـدى 

ى يهنه بىـر يېقـ  . بهش زاغـرا ئېلىـپ چىقىـپ ئۇنىڭغـا بهردى     —توقاچ، تۆرت 
 .پۇچۇلۇپ كهتكهن كىچىكرەك قاپاقتا سۇمۇ بارىدى

 ...بىزمۇ كهمبىغهل، بۇغداي نېنىمىز يوقكهن، ئاز بوسىمۇ، —
رەخــمهت، خــۇدا مىــڭ ياشــقا كىــرەال، . يــاقهي، نــېمه دېگهنلىــرى بــۇ —

 ...مهن ماڭاي
ئــۇ ئــاچلىق ۋە ئۇسســۇزلۇقتىن ئــۆلهيال دەپ قالغاچقــا، ئــۆي ئىگىســى  

دە، قاپـاقتىكى سـۇنى غۇرتۇلـدىتىپ     -ئۈلگـۈردى   بىلهن خوشلىشىپ ئارانال
ئچىشكه باشلىدى، ئارقىدىن توقاچ ناننى ئاغزىغـا تولـدۇرۇپ تىقىـپ، ھهتتـا     

ــى   ــپ كهتت ــۆمهللىيهلمهي، قاقىلى ــدىن   . ئ ــۈن ئىزلىرى ــېگهچ كهلك ــاننى ي ن
. ھاســىل بولغــان ئېقىــنالر بويىــدىكى يۇلغــۇنالر ئارىســىغا كىرىــپ كهتتــى 

ئـۇ چهكسـىز بايلىققـا ئىـگه     . تاققا قاراپ ماڭـدى  ئاندىن ئېقىن ئىچى بىلهن
ــۇپ    بولغانــدەك خوشــاللىق ئىلكىــدە بهلبېغىغــا تۈگــۈلگهن زاغرىالرنــى تۇت

 ...قوياتتى
ــۈرلهر،    ــاالر، ئۆڭكـ ــۇپ  قىيـ ــاغ بولـ ــوز توپىلىـــق تـ ــاقۇش بـ ــاغ ئـ قۇمالتـ
. قىسقىســـى ئـــادەم يوشـــۇرۇنغىدەك بىـــر يېرىنىـــڭ تـــايىنى يـــوق ئىـــدى 

ــدە  ــادەم بىلىــپ   قورققانغــا قــوش كۆرۈنگهن ــى ھهمــمه ئ ــۇ يهرن ك قاچقۇنغــا ب
ــاتىرىجهم    ــال خـ ــۇپ، زادىـ ــدەك تۇيۇلـ ــېلىال تېپىۋالىدىغانـ قالىدىغانـــدەك، ھـ

جىلغــا ئــادەم ۋە ئــۇالق ماڭىــدىغان ئايــاق يولىغــا ئوخشــاپ       . بواللمىــدى
دەك يهر ۇپ قالســا دالــدا بولغــۇشــۇبــۇ يهردە بىــرەر ئۆتكــۈنچىگه ئۇچر. تــۇراتتى

تـاكى تـاغ   . ، دەرھال تاغ ئۈسـتىگه قـاراپ ماڭـدى   يوقلىقى ئۇنى ئهنسىرىتىپ
بــۇ . ئۈســتىگه چىققــۇچه تــازىمۇ دۆمــبهل ئۈســتىدە مېڭىشــقا تــوغرا كهلــدى 

تازىمۇ قامالشمىغان تاغ ئىـكهن، پهقهت تـاغ ئۈسـتىدە سـهل ئويمـانراق بىـر       
كـۈن كـۆزنى چېقىـپ    . يهرنى تېپىپ ئـۆزىنى تاشـالپ ئولتۇرۇشـقا پېتىنـدى    

. لهتتىۈشـى كۈتـ  ۇا داغسـىز، راسـا ئىسسـىق بول   ھـاۋ . پارالپ چىقىـپ كهلـدى  
ئــۇ بىــر قاپــاق ســۇنى تاققــا . بولغىــدەك بىــر يهرمــۇ يــوقدالــدا تۈگــۈل ســايه 

چىققۇچىال ئىچىپ تۈگهتكهچكه، بۇ قاقـاس تاغـدا يـاز قوياشـىنىڭ كۈچلـۈك      
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نۇرلىرى ئاستىدا بىـر كـۈن ئاپتاپقـا قاقلىنىـپ ئولتـۇرۇش قىسـمىتىگه دۇچ       
ئهمـــدى ئـــاچلىق تـــۈگهپ ئۇسســـۇزلۇق جـــاننى قىينىشـــى  . كېلىۋاتـــاتتى

ــدى ــك ئىـ ــز. بهلگىلىـ ــۈن نهيـ ــىق  كـ ــاق ئىسسـ ــۈپال قۇرغـ ــويى كۆتۈرۈلـ ە بـ
قـۇرۇق نـان يېگهنلىكـى،    . ئۇ ھېلىتىنال ئۇسساشقا باشلىغانىدى. باشالندى

تاققا تېزرەك چىقىۋېلىشـقا ئالـدىراپ، نۇرغـۇن تهر چىقىرىـۋەتكىنى ئۈچـۈن،      
ھاياتنىـــڭ بـــۇ  . ئۇسســـۇلۇق ئـــۇنى مهزگىلســـىزال قىيناشـــقا باشـــلىدى    

ــتكه    ــۈپ كهن ــدىن چۈش ــۇنى تاغ ــاجى ئ ــات    ئىهتىي ــه، ھاي ــكه ئۈندىس كىرىش
قېلىشـــنىڭ يهنه بىـــر زۆرۈرىيىتـــى ئـــۇنى تېخىمـــۇ قـــاتتىق يوشۇرۇنۇشـــقا 

يېڭـى يوشـۇرۇنۇش    -ئۇ ئـۆمىلهپ دېگـۈدەك چـارالپ يېڭـى     . مهجبۇر قىالتتى
ــاتتى  ــايلىرىنى تاپ ــان     . ج ــۇ بهك ئاس ــۇ يهرم ــنال ب ــدىن كېيى ــراق، بىردەم بى

ھهربىـر ئالقانـدەك سـايه    . بىلىنىپ قالىدىغاندەك تۇيۇلۇپ، يهنه يۆتكىلهتتى
جاينى تاپقاندا بارمـاقلىرى بىـلهن يـاكى بىـرەر ئۇچلـۇق تـاش بىـلهن يهرنـى         
كـــوالپ نهم يهرنـــى چىقىرىـــپ، شـــۇيهرگه تېنىنـــى يـــېقىش ئـــارقىلىق       

ئهمما، بۇ تـاغ خۇمـداننىڭ كۆيـۈك    . تهشنالىقىنى ئازراق بېسىشقا ئۇرىناتتى
ــا  ــاچمىكىن، كولىسـ ــىدەك بولغـ ــا نهم ي -توپىسـ ــۆرۈنمهيتى،كولىسـ ... هر كـ

ئۇسســۇلۇق ئــاچلىقتىنمۇ غالىــپ بولغاچقــا ئــۇ ئهتىگهنكــى پېتــى نــان        
ــدى ــدەيتى   . يېيهلمىـ ــكه ئۈنـ ــكه چۈشۈشـ ــۇنى پهسـ ــۇلۇق ئـ ــهرق . ئۇسسـ شـ

ــدە بهزەن چهكســىز چــوڭ كــۆل     ــكهن چۆل ــا تۇتۇشــۇپ كهت تهرەپتىكــى ئۇپۇقق
ــوالتتى ــڭ  . كۆرۈنگهنــــدەك بــ ــىمال تهرەپتىكــــى قۇمســــېغى كهنتىنىــ شــ

ــدا  ــارقىراپ ســۇ كــۆرىنهتتى ئېتىزلىرى ــادەمنى تېخىمــۇ  . پ يىراقتىكــى ســۇ ئ
نهم يهرگه كــۆكرەك يــېقىش ئــاچ ئــادەم ئۈچــۈن زىيــانلىق،      . ئۇسســىتاتتى

تېخىمـــۇ ماغدىرســـىزالندۇرىدىغان قىلىـــق بولســـىمۇ، جـــاننى ئالغىـــدەك  
» نهم يهر«كاشــكى بـــۇ  . پــاز ئـــارام بولغانــدەك قىالتتـــى   -تهشــنالىققا ئـــاز  

مۇشــۇ يوســۇن كــۈننى كهچ قىلىــش ! ە ســۆرۈن بولســاتــۈزۈكرەك نهم بولســا ۋ
. التتىۇئۇنىــڭ ئۈچــۈن پۈتــۈن ئۆمــۈرنى زىندانــدا ئۆتكۈزۈشــتهك قىــيىن تۇيــ  

ۋىـــدى، خىيـــالمۇ ۇقىنى ئۇنۇتمـــاقچى بولۇخىيـــال بىـــلهن ۋاقـــت تۇيغۇنلـــ 
ــۇپال       ــمهي چۇۋۇل ــا چۈش ــا، رېتىمغ ــر ئىزغ ــىمۇ بى ــانچه قىلس ــىز، ھهرق مهزىس

شـــىال ئىلگىرىكـــى ئىچـــكهن بـــۇالق  تۇرىـــدىغان، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه ھهمى
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ــا     ــدىگهن مهزمۇنالرغ ــۇنى چۆرى ــدەك س ــالىرى دېگهن ــكهن دەري ســۇلىرى، كهچ
كېيىنكـى ھايـاتىنى   . سۆرەپ تۇرىدىغان تۇترۇقسىز خىيـال بولـۇپ چىقـاتتى   

قهيهردە، قانداق ئۆتكۈزۈش، قوغالپ تۇتـۇش خاپىلىقىـدىن قانـداق قۇتۇلـۇش     
ۇرۇنـۇپ كـۆرگهن بولسـىمۇ، تـازا     توغرىسىدا كـونكىرىتراق پىـالن قىلىشـقا ئ   

شـــىدىن قهتئىـــي نهزەر، ئـــاۋال تويـــۇپ بىـــر ســـۇ  ۇنـــېمه بول. ئهپلهشـــمىدى
ــه     ــىمۇ كۆرس ــېمىش بولس ــدى ن ــا، ئان ــدىكى ئايجامــالنى  ! ئىچىۋالس كۆكتام

ئهسلهپ، شۇ ئارقىلىق ئۇزۇندىن بېـرى ئـۆزىنى قىينـاپ كهلـگهن جىنسـىي      
ىن ئـويالر قۇچىقىـدا   پ، شـۇ مهزمۇنـدىكى شـېر   ۇتۇئىستهكلىرىنى قايتا ئويغ

ئورمانـــــدىكى يوشـــــۇرۇنۇپ يېتىشـــــتا . بىـــــردەم ئۇخلىمـــــاقچى بولـــــدى
ــۇپ    ــۇق قىلىـــپ تۇتۇلـ ــاي، بىخۇدلـ ــى ئۇنىتالمـ ــۈزەتچىلىككه ھىچكىمنـ گـ
قېلىشـــتىن قورقـــۇپ، ئىككـــى كـــېچه ئـــۆزىال گۈزەتچىلىـــك قىلغـــان،       

شـىغا قارىمـاي، زادىـال    ۇئۇيقۇسىراشتىن كۆزلىرى ئېچىشىپ كېتىۋاتقان بول
. ئايالالر ھهققىـدىكى خىيـالمۇ دىققىتىنـى چالغىتالمىـدى    . المىدىئۇخلىي

ئهگهر شـۇ تـاپ دۈشـمهنلهر    . جان تهشۋىشـى ھهممىنـى بېسـىپ كهتكهنىـدى    
ۋېلىش ئـانچه تهس  ۇئىزچى ئىتالر بىـلهن قـوغالپ كېلىـپ قالسـا ئـۇنى تۇتـ      

بــۇ خىيــال ســۇ ئىچىــش ئۈچــۈن تاغــدىن چۈشۈشــكه       . ئىــش ئهمهســىدى 
. رنى قوغلىۋېتىــپ، ئۇنىڭغــا بىــر دەم ئــارام بهردى   ئۈنــدەۋاتقان ۋەسۋەســىله 

ــاڭگىالپ، ھــاۋامۇ كۆر    ــكه س ــۇ غهرپ ــالقىنداپ قالغانىــدى  ۈكۈنم ــك س . نهرلى
ــۆزىگه  ــۆز ئ ــۇ ئ ــاراڭغۇ چۈشــىدۇ،   «: ئهمــدى ئ ــازراقال چىدىســام ق ــدى، ئ ــاز قال ئ

ــهلهيمهن   ــكه چۈشـ ــدىن پهسـ ــى » ...ئانـ ــهللى بېرەتتـ ــنىڭ . دەپ تهسـ قوياشـ
، بــۇ »غېــرىچالپ«لهن بولغــان ئــارىلىقىنى غهرپتىكــى تــاغ چــوققىلىرى بىــ

ــدىغانلىقىنى  ۈئارىلىقنىــــــڭ تۈگ ــىگه قانچىلىــــــك ۋاقــــــت كېتىــــ شــــ
ۋەتسـه، چـوڭ بىـر كـۆلچهك     ۇشـۇ تـاپ شـارقىراپ يـامغۇر قۇي    «... مۆلچهرلهيتى

ئېچىپ يامغۇر سۈيىنى قاچىلىۋالسـام، خالىغـانچه ئىچسـهم، نـان تـۈگىگىچه      
ئوۋلىۋالســــام، ســــۇ  ياتســــام، تــــاش بىــــلهن ئــــۇرۇپ توشــــقاندىن بىرنــــى

بولغاندىكىن، يهيدىغاننىمۇ ئـوۋ قىلىـپ تېپىـپ، بهش يىـل مۇشـۇ تاغـدىال       
ــق،     ــدىكىن غېرىپچىلىـ ــېزىپ تۇرغانـ ــۇرىقىنى سـ ــقهرنىڭ پـ ــام، قهشـ تۇرسـ
ــارامهتلهر     ــېمه ك ــدە ن ــل دېگهن ــايتىم، بهش يى ــس قىلم مۇســاپىرچىلىق ھى
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ــ  ــا دوتهي ئۆلـ ــدۇ، يـ ــدۇ، ئا ۈبولمايـ ــان يېڭىلىنىـ ــا زامـ ــا بولمىسـ ــدىن دۇ، يـ نـ
ــۇ چاغــدا مهن ئاشــخانىالرغا ســۇ توشــۇپ   ... غىپپىــدىال شــهگه كىرىۋالســام،  ئ

ــوالمىكى،      ــۇ بـ ــى شـ ــدىن ياخشىسـ ــام ھهممىـ ــنى قىلسـ ــدىغان ئىشـ بېرىـ
 » ...ئۇسسىسام ئچىپ، تازا

قېرىشقاندەك ئاسمان يۈزى توق كـۆك رەڭـدە داغسـىز، يېڭـى تـاۋاردەك      
ياغىدىغانــدەك  جۇاللىــق ئىــدىكى، ھــازىر ئهمهس، كهلگۈســىدىمۇ يــامغۇر     

مۇشــۇ زەڭــگهررەڭ چهكســىزلىككه  —شــۇنچه ســۈزۈك ئاســمانغا . قىلمــايتى
 يامغۇر بۇلۇتلىرى قهيهردىنمۇ كهلسۇن؟

يوقـــۇرى  —ئهممـــا ئۇپـــۇق نـــۇرلىرى . خهيـــرىيهت، كۈنمـــۇ ئولتـــۇردى
ئاتموســفىرا قهۋىتىــدە ســۇنۇپ قايتقــان نــۇرالر يهنىــال جاھــاننى يورۇتــۇپ        

ئـۇ ئىلگىـرى كـۈن    . ۇنغا بهكمۇ ئهلهم قىلدىبۇ ھال مۇھهممهتتۇرس. تۇراتتى
ئولتۇرغان ھامانال قاراڭغۇ چۈشـىدۇ، دەپ ئويالپمىـدىكىن، كـۈن بىـلهن تـۈن      
ــان       ــقهت قىلمىغ ــا دىق ــاپه بارلىقىغ ــۈنچى مۇس ــۇم ئۆتك ــدا يهنه مهل ئارىلىقى

ئۇنىـڭ ئىـنچىكه ھىسـابىدا دەل سـۇغا ئېغىـز تهككۈزىـدىغان ۋاقـت        . ئىكهن
ــۇ مهزگ  ــاپالنغان بــ ــل دەپ ھىســ ــۆرمىگهن،   —ىــ ــويالپ كــ ــاپقا «ئــ ھىســ

ئاغزىـدىكى  . بۇ ۋاقت ئۇنىڭغا ھهممىـدىن ئېغىـر كهلـدى   » كىرگۈزۈلمىگهن
ــدى     ــوالي دې ــۇرۇپ ب ــۇيۇقلۇقمۇ ق ــىق س ــاخىرقى شىلىمش ــا  . ئ ــى بولس گېل

 ...چوپسا سۈرۈپ قوتۇر قىلىۋەتكهندەك تۇيۇالتتى
ــۈدۈرۈپ     ــۇرۇپ مـ ــدىن تـ ــۇپ ئورنىـ ــانالردۇر زورۇقـ ــۇ قاچـ ــۇرۇپ  -ئـ چوقـ

دەك ئهھـــۋالى ۇكـــۆزىنى ئـــاچق. لىي ئېـــتهككه چۈشۈشـــكه باشـــلىدىشـــىما
بولمىغاچقــا خۇماالشـــقان كــۆزلىرى ئالـــدى تهرەپنـــى خىــرە شـــىرە ئىلغـــا    
. قىالتتى، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ھه دېمهي يىقىلىپ، ئۆمـۈلهپ قوپـۇپ كېلهتتـى   

ھاسىراش ئۈچۈن ئاغزىمۇ ئېچىلمـاي قالغـان، پهقهت بىـر تۇيغـۇ ئـۇنى ئالغـا       
 ...ا قاراپ مېڭىۋېرىشكىال ئۈندەيتىمېڭىشقا، ئالغ

پـال   -ئۇ بىر ئېرىقنىـڭ ئويمـان جايىـدا توختـاپ قالغـان سـۇنى غىـل        
ســۇنىڭ . پارقىرىشــىدىن قىياســهن تېپىــپ، ئۇنىــڭ بويىغــا ئــاران ئۇالشــتى 

تهمىنىمــۇ . پـاكىز يــاكى پاســكىنىلىقى بىـلهن ھىساپلىشــىپ ئولتۇرمىــدى  
ــدى  ــس قىلمى ــنال . ھى ــدىن كېيى ــۇغا قانغان ــداپ  پهقهت س ــۇنىڭ قارى ــۇ س  ب
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مهيلـى نـېمه   . كهتكهن، ھهلهپكه سامان چىلىغان سۇ ئىكهنلىكىنـى بىلـدى  
پهل ماغـدىرىغا كهلگهنـدىن    -سـهل  ! بولسا بولسۇن، سۇنى ئـاخىرى ئىچتـى  

كېيىن ئورنىدىن تـۇرۇپ، پـاكىزرەك سـۇ تېپىـپ، نـاننى تۈگـۈرۈپ يىـۋېلىش        
ــايىغى . ئۈچــۈن ماڭــدى جىمىقمىغــان،  ئهمــدىال قــاراڭغۇ چۈشــكهچكه ئهل ئ

شۇڭا ئـۇ بـۇ يهردە كـۆپ    . ھېلى بالىالر ۋە ياشالر كوچىالردا ئويناپ يۈرىشهتتى
بايــا تــاغ ئۈســتىدىكى چاغــدا كــۆرگهن يــار . تۇرمــاي كېــتىش قارارىغــا كهلــدى

يـار تۈۋىـدە سـۈزۈك سـۇ ئاقـاتتى، سـۇ بويىـدا        . تېز يۈرۈپ كهتتى -تهرەپكه تېز 
 .نى قىلىش مۈمكىن ئىدىناننى يېگهچ كېيىنكى ئىشالرنىڭ پىالنى

سـۇ بويىـدا ئولتـۇرۇپ نـان يـېگهچ بۇنـدىن كېـيىن نـېمه          ①ئـۇ ئاچيـاردا  
قــانچه ئويلىســىمۇ روھىنــى   . قىلىــش، نهگه بېــرىش توغرۇلــۇق ئويالنــدى   

نهدە بولســــىمۇ ھۆكــــۈمهت ئــــۇنى تاپمــــاي . ۋەھىمىــــدىن قۇتقۇزالمىــــدى
مـدى ئـۇ   ئه! ئهڭ ياخشىسى يهنه ئهنجان تهرەپـكه كېـتىش كېـرەك   . قويمايتى

تۆركــۈل يېزىســىنى ئــارىالپ كېتىۋېتىــپ، يهنه بىــر قېــتىم يالغــان ھىكــايه  
ــدى     ــان ھهل قىلىۋال ــچه ن ــر نهچ ــلهن بى ــۈپ    -بى ــىغا ئۆت ــۇنتاغ يېزىس دە، س

ــته   . كهتتــى ــى شــىمال تهرەپ ــۇ غهرب ــپ    —ئ كــۆك ئاســمان ســهتهىدە قارىيى
ــاتتى  ۈنۈكۆر . ۋاتقــان ئىككــى چوققــا ئارىســىدىكى بوغــۇزنى كــۆزلهپ كېتىۋات

ــل      ــى ھهرخى ــا كاللىس ــداۋاتقان ئارىلىقت ــىنى ئورۇن ــڭ ۋەزىپىس ــۇتى ئۆزىنى پ
 .ئىدى تبىمهنه خىيالالر بىلهن بهن

. قهيهرگه مېڭىش مهسىلىسـى تېخـى ھهقىقىـي قـارار قىلىنمىغانىـدى     
ــاراردا    ــۇ قـ ــىمۇ، بـ ــان بولسـ ــنى ئويلىغـ ــان تهرەپـــكه كېتىشـ گهرچه يهنه ئهنجـ

ــى  ــوقتهك قىالتت ــى ۋاقتل. مۇســتهھكهملىك ي ــۈن  مهيل ــالىنىش ئۈچ ــق پان ى
ئــۇ . بولســۇن يــاكى ئهنجانغــا كېــتىش بولســۇن بىــر مهنزىــل مــۇقىم ئىــدى 

ھــازىرچه  . ئايجامالنىــڭ قېشــىغا بېــرىش ئىــدى     —بولســىمۇ كۆكتامغــا  
ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ كۆڭلىدە پهيـدا بولغـان ئهڭ ئېنىـق نىشـان مانـا شـۇ بولـدى       

كى شـــۇڭا ئـــۇ ئايجامـــال ھهققىـــدى. نېرىســـىنى ئويلىغۇســـىمۇ كهلمهيتـــى
ــتۇرغىلى، ئاجايىـــــپ   ــالىنى كونكىرتالشـــ ــك  -خىيـــ غارايىـــــپ رومانتىـــ

                                            
 .ئا —هنۇبى، قۇمالتاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى بىر ئېقىن، جئاتۇشنىڭ   ①   
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ئايجامـال ئـۇنى سـېغىنچ ئىلكىـدە قۇچـاق      . كارتىنىالرنى سـىزغىلى تـۇردى  
ــال   ــى ئ ــپ قارش ــدۇ . دۇۇئېچى ــېغىنغانلىقىنى ئېيتى ــۆزلىرىنى  . س ــۈرەك س ي

ــدۇ  ــاش تۆكى ــپ ي ــۇرۇپ    . ئېيتىۋېتى ــىپ ت ــا بېس ــۇۋاننى باغرىغ ــا ج ــۇ بولس ئ
 ...ئاندىن تاتلىق چاخچاقالر باشلىنىدۇ. للى بېرىدۇپهپىلهيدۇ، تهسه

ئــۇ ئهنه شــۇ شــېرىن دەملهردىــن كېــيىن نــېمه قىلمــاقچى؟ شــۇ يهردە   
ئهبهدى تۇرۇۋەرگىلى، ئۆمـۈرنى چاشـقاندەك ئوغۇرلـۇقچه مۆكـۈپ ئۆتكـۈزگىلى      

ئهمدى ئۇ مۇشۇ كۆڭۈلسـىز ئىشـنى ئهقىلـگه كهلتـۈرۈپ     ! بولمايدىغۇ؟ راست
رىبىــر جانغــا ئهســقاتمايدىغان بــۇ پىالنــدىن ۋاز     به. مهيۈســلىنىپ قالــدى 
ــدى  ــۇ بول ــى،    . كهچمهكچىم ــاغ ئارىس ــرى، ھهم ت ــهھهردىن نې ــېكىن، ھهم ش ل

دىغان بىردىن بىـر جـاي شـۇ    ۇخالى، ھهم ئۇنىڭغا بىر كۈن بولسىمۇ پاناھ بول
مهيلـى ئهمهسـمۇ، ئـاۋال ئۇنىـڭ بىـلهن      «ئۇندىن باشقا نهگه بـاراتتى؟  . ئىدى

ۈننى ئۆتكۈزمهيمــــۇ، ئانــــدىن ئۇنىــــڭ بىــــلهن كۆرۈشــــۈپ بىــــرنهچچه كــــ
ــمهمدىم ــاغ   . مهسلىههتلهشـ ــڭ تـ ــدۇ، ئۇنىـ ــم بىلىـ ــرە   -كىـ ــايالقالردا بىـ يـ

تــۇققىنى بولســا، شــۇنىڭغا تونۇشــتۇرۇپ، پانــاھلىق جــاي تېپىــپ بېرەمــدۇ،  
ۋېلىـپ، جاھـان تىـنچىغىچه    ۇبولمىسا ئۇنىڭ ئۆيىگىال يالالنغـان بول ! تېخى

بىـراق، شـه كـۆرگهن    . پ ئۆز ئۆزىنى بهزلىـدى دېگهنلهرنى ئويال» ...يۈرمهمدىم
بىر ئادەم بىر نهچچه تۈتۈنلۈك كىچىككىنه مهھهللىـگه، يهنه كېلىـپ تـاغالر    
ئارىســـىدىكى كىچىككىـــنه مهھهللىـــگه كۆنۈكهرمـــۇ؟ كۆنۈشـــنىغۇ كـــۆنهر، 
ــپ      ــر يهردە ياللىنىـ ــۇنداق بىـ ــادەم مۇشـ ــر ئـ ــان بىـ ــهدىن چىققـ ــا، شـ ئهممـ

. قانـداق؟ ئۇنىـڭ چاپسـانال رايـى قـايتتى      ئىشلهيدۇ، دېسه تازا ئهپلهشـمهمدۇ، 
بۇنداق كۆڭۈلسـىز ئىشـالرنى بـۇ تهرىـقه تهپسـىلى ئـويلىغىلى تۇرسـا، بـاش         

ــدۇ    ــول ئاقماي ــچ ي ــش، ھى ــچ ئى ــېڭىش  ! چــۆگىلهپ، ھى تهۋەككۈلىســىگىال م
ئۇنــدىن كــۆرە باشــقا خىيــالالر بىــلهن بهنــد بولســا ســهل ئــارام        ! كېــرەك

لغـانلىقىنى ئـويالپ، ھهرخىـل    بولماسمىكىن؟ سهبداشـلىرىنىڭ قانـداق بو  
!... ئهخهت قـارى ئېتىلغـان بولسـا كـۆرۈڭ    «. مۇدھىش تهسهۋۋۇرالرنى قىلـدى 

مهن چهتــكه چىقىــپ، تــازا بــاي بولــۇپ كهلســهم، ئهخهت قارىنىــڭ خوتــۇنىنى 
بۇنداق خىيال تولىمـۇ يـاۋۇزلۇق بولـۇپ، دوسـتالرغا     . »...ئۆيگه ئهكىلىۋالسام

ه قىلىپمــۇ بۇنــداق تــاپتىن چىققــان    بىــراق، ئــۇ ھهرقــانچ  . راۋا بولمــايتى
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نــېمه ئۈچۈنــدۇر ئــۇ كــۆپرەك بــاي بولــۇپ . خىيالــدىن ئــۆزىنى قۇتقۇزالمىــدى
كــۆز قىلىشــنى تــوال ئــوياليتى، ئىنقىالپنــى  -قــايتىش، دۈشــمهنلىرىگه كــۆز

ــدىكى    ــلىق ھهققىـ ــۇچه توختىماسـ ــبه قىلمىغـ ــكىللهش، غهلىـ ــا تهشـ قايتـ
ــى   ــىغا كهچمهيت ــالالر كاللىس ــ . خىي ــدىلىكته ن ــدىن ئهم امهھرەم خىياللىرى

ــا  ــۇپ، ئارق ــۇپ، مۇشــۇ    -خىجىــل بول ــوۋا قىلىــپ ياقىســىنى تۇت ــدىن ت ئارقى
ــدە      ــنقىالپ ھهققى ــۈنال ئى ــۇش ئۈچ ــويالردىن قۇتۇل ــاھلىق ئ ــدىكى گۇن خىل

ــدى ــدا      . ئويلى ــى ئالدى ــتازىنىڭ روھ ــۇم ئۇس ــدى، مهرھ ــا يېتۋى ــولال يادىغ دام
 ھهمــــدە قهتئىــــي قارارغــــا كهلگهنــــدەك   . چهكســــىز خىجىــــل بولــــدى  

. مۇشتۇملىرىنى تۈگۈپ، دۈشـمهندىن قىسـاس ئېلىشـنى كـۆڭلىگه پـۈكتى     
ــقۇچى،      ــنىڭ قهدەم باس ــاس ئېلىش ــېلىش، قىس ــاس ئ ــداق قىس ــراق، قان بى

مهيلــى، . ئۇســۇلى ھهققىــدە كــونكىرت ھىچنــېمه كاللىســىغا كهلمىــدى     
ۋاقتــى كهلگهنــدە خــۇدا ئــۆزى بىــر يولغــا ســالىدۇ، دەپ ئــۆز ئــۆزىنى بهزلىــدى  

 .ئاخىرى
رياسىنىڭ بوغۇزىغا كىرىشى بىلهنال بوغۇزنىـڭ سـاپ ھاۋاسـى    دە قىران

بـۇ راھهتـبهخش ھـاۋا ئۇنىڭـدا ئۈمىـد      . مهيىن سالقىن بىلهن يۈزىگه ئۇرۇلدى
ئۇنىڭـدىكى ياشاشـنى خـاھالش    . ۋە ھاياتقا بولغان قىزغىنلىقنـى ئويغـاتتى  

ــدى    ــقا دەۋەت قىل ــايىلهرنى ئۇنتۇش ــۋار غ ــارلىق ئۇلۇغ ــتىكى ب ــۈنكى . ئىس چ
ــىز  ــايتى  ئۇنىڭسـ ــدۇرغىلى بولمـ ــتىكىنى قانـ ــاش ئىسـ ــاۋاش . ياشـ پهقهت يـ

چاشـقان  «بولغاندىال، باشقىالر قانداق بولسـا شـۇنداق بولـۇپ، كىچىككىـنه     
تىرمىشىپ روزغار تـوپالش بىلهنـال مهشـغۇل بولسـا      -غا تىرىشىپ »ئۇۋىسى

ــاالاليتى  ــاپ ق ــوغرى   . ياش ــىمۇ، ئ ــهرگهردان بولس ــىمۇ، س ــك قىلس دىۋانىچىلى
الرنىـڭ چىشـىغا   »دارىـن «پهقهت . بولسىمۇ ياشـاپ قـاالاليتى  ياكى ئالدامچى 

ــولغىنى  ــىال ب ــدا بول ! تهگمىس ــڭ پهي ــاش قىزغىنلىقىنى ــا  ۇياش ــى ئۇنىڭغ ش
ئهتراپتىكــى بــارلىقنى گــۈزەل، رەڭــدار ۋە قىزغىنلىــق بىــلهن قۇچىقىغــا       

ئــۇ خــۇددى ھاياتقــا ئهمــدىال كــۆز . ۋاتقانــدەك كۆرســهتتىۇجهلــپ قىلىــپ تۇر
ئىلگىرىكـى  . ك ھهمـمه نهرسـىگه تويمـاي قـاراپ كهتتـى     ئاچقان سهبى بالىدە

كهچمىش دەپتىرىنى ۋاراقالپ كۆرگىنىـدە ئۇنىڭـدىكى ھهمـمه نهرسـه، ھهتتـا      
ئهســكه ئېلىشــتىن خىجىــل بوالرلىــق بهتلهرمــۇ ھاياتنىــڭ يهنه بىــر خىــل   
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ــۇ    ــۇنداق بىمهنىلىكلهرنىمــ ــۇپ، ئهنه شــ ــدەك تۇيۇلــ ــۆزگىچه گۈزەللىكىــ ئــ
 .زوقلىنىپ ئهسلهپ كهتتى

ــتهر   . .. ــۆھهر يــــاكى ئهنگۈشــ تۇيۇقســــىز بــــاي بولــــۇپ كېــــتىش، گــ
ئهممــا ھــازىرقى زامانــدا   . چــۆچهكلهردە كــۆپ ســۆزلىنهتتى  ... تېپىــۋېلىش،

ــا     ــقىلىپ، ئۇنىڭغ ــۇنچىلىكمۇ، ئىش ــدۇ، تهلهي ش ــالر ئۇچرىمام ــداق ئىش ئۇن
ئـــۇ چـــۆچهكلهردىن يـــاكى باشـــقىالرنىڭ الپ . ھىچنـــېمه ئـــوڭ كهلمهيتـــى
ــدىن  ــۆپ     ئارىالشــقان ھىكايىلىرى ــدە ك ــۇۋانالر ھهققى ــۇل ج ــايالر، ت ــاي موم ب

ئاڭلىغــان، ھهتتــا ھايــات بايالرنىــڭ بىرمۇنچىســىنىمۇ خوتۇننىــڭ دۆلىتىــدە 
بىـراق، بۇنـداق بېـيىش پۇرسـىتى ئۇنىڭغـا نىسـىپ       . بېيىغان دېيىشـهتتى 

ئۇنىـڭ شـهرەپ تۇيغۇسـى نورمـال ھـالهتتىن سـهل       . غاندەك قىلمـايتى ۇدۇبول
ىنمىكىن، مىليونلىغـــان ئــــاددىي  چىقىـــپ كهتـــكهن ھالـــدا بولغىنىـــد    

ئىنســانالر قاتارىــدىكى بىرســى بولــۇپ دۇنيــادىن كېتىشــنى ئويلىســا تېنــى 
ئىلگىـرى  ! بۇنى قوبـۇل قىلىـش مـۈمكىن ئهمهسـىدى    . شۈركۈنۈپ كېتهتتى

ئۇ چهتئهلدە بىرەر باي جـۇۋان يـاكى ھهتتـا بـاي مومـاي بولسـىمۇ بىرەرسـىگه        
شـى بىـلهن مىراسـخور بولـۇپ     ۈشنى، كېيىن ئۇ بـاي خوتۇننىـڭ ئۆل  ۇشۇئۇچر

بېيىــپ كېتىشــنى، ئانــدىن خاھلىســا ئــون بهش ياشــلىق قىــزدىن تــۆرتنى 
خورلـۇق،  ... ۋېرىدىغانلىقىنى ئويالپ سـاراڭ بـواليال دېگهنىـدى   ۇئالسىمۇ بول

ــات ئۇنىڭغــا ئهنه شــۇنداق خــاراكتىر، ئهنه     ــۆتكهن ھاي ــدە ئ يوقســۇزلۇق ئىچى
ۇ بىـر بـاي تـۇل خوتـۇن ھهققىـدە      ئـ . شۇنداق خام خىيالالرنى ئاتا قىلغانىدى

بىــراق، جۈرئهتســىزلىك، تهۋەككۈلچىلىــك روھىنىــڭ  . ئــاڭالپمۇ قالغانىــدى
بولماســلىقىدەك يهنه بىــر پاسســىپ خاراكتىرىنىــڭ توســقۇنلىقى تــۈپهيلى  
ــۇ ئايالغــا يېقىنلىشىشــقا جــۈرئهت قىاللمىغــان، كىملهردىنــدۇر خىجىــل     ئ

ىــم كىچىكلىكــى، يــۈزى   بهلك. بولغانــدەك، ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ يۈرگهنىــدى   
ــاچچىق    ــي ئـــ ــڭ ھهقىقىـــ ــانلىقى، ھاياتنىـــ ــۈكىنى  -ئېچىلمىغـــ چۈچـــ

كېـــيىن ياخشـــى ئوقـــۇپ ... تېتىمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن شـــۇنداق بولغانـــدۇر
ھۆرمهتكه سازاۋەر دامـولال بولـۇش خىيـالى پهيـدا بولـۇپ، ھهممىنـى بېسـىپ        

كېـيىن ئـۇ ئىـنقىالپ قىلىـش، شـۇ ئـارقىلىق ئاتـاغلىق بولـۇش         ... كهتتى،
ــدى  خ ــپ قالغانى ــا كېلى ــارتتى   . ىيالىغ ــان ت ــدىمۇ زىي ــدە بۇنىڭ ... ھه، دېگهن
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ئۇنىڭدا مهلۇم مۇددىئا يـاكى مهخسـهتكه قارىتـا تهۋرەنـمهس ئهقىـدە، قهتئىـي       
مانــا . ئىــرادە بولمىغاچقــا ھهرقانــداق ئىشــتىن چاپســانال كــۆڭلى ســوۋۇيتى 

ىم بهلكىـم بـۇ قېـت   . ئهمدى ئـۇ يهنه بىـر قېـتىم مۇشـۇ يولـدىن كېتىۋاتىـدۇ      
. شــۇراالرغا بارســا ھېلىقىــدەك بــاي خوتۇنــدىن بىرســى ئــۇچراپ قــاالرمىكىن 

 ...بهختكه يارىشا ئۇ خوتۇن كېسهل بولسا، كۆپ ئۆتمهيال ئۆلسه
تــۇزىنى «گهرچه . پهيزىــۋاتتىكى كۈنلهرمــۇ خېلــى ياخشــى ئــۆتكهنىكهن

قـا نىسـىپ بولمىغـان بولسـىمۇ، ئهخهت قارىنىـڭ ئايالىغـا       »تېتىپ بېقىش
بىچـارە تـۇل قـاالرمىكىن؟    . دە -شمۇ شۇنداق تاتلىق ئىـش ئىـدى   قاراپ قويۇ

ــدارچىلىق     ــۆزۈم ئىگى ــا ئ ــۇپ كهلســهم ئۇنىڭغ ــاي بول ــدە ب ئهگهر مهن چهتئهل
يــاق، ئالســام بولمايــدىكهن، ئــۆيلهنمهي تــۇرۇپ ... ئــۇنى ئالســام،... قىلىــمهن

ن يهنه كېلىـپ ئۇنىـڭ بويىـدا بـار، مه    . جۇۋان ئالسا ئۇ دۇنيادا توخۇ باقارمىش
بــاي تــۇرۇپ بالىســى بــار ئايــالنى ئالســام . كهلگىــچه تۇغىــدۇ، چوڭمــۇ بولىــدۇ

ئۇنى مهن ئۆي خىزمىتىگه ياللىۋېلىـپ، شـۇ ئـارقىلىق    ... خهق نېمه دەيدۇ؟
 ؟!دۇغۇۇخهۋەر ئالساممۇ بول

ــالنى      ــدىكى ئايجامـ ــان كۆكتامـ ــى بولغـ ــهپهر مهنزىلـ ــازىرقى سـ ــۇ ھـ ئـ
نهرسـىنى ھامـان ئايـاش،     ئۇنىڭچه قىممهتلىـك . ئويلىماي دېسىمۇ بولمىدى

ئۇنىـڭ ئـۆمرى ئۈچـۈن ئېيتقانـدا ئايجامـال      . كېيىنگه قالدۇرۇش كېرەكىـدى 
بىچـارىگه ئۇنىڭچىلىـك   . ھهققىدىكى خاتىرە ئهڭ گۈزەل، ئهڭ يـارقىن ئىـدى  

ياش ھهم تهققـى تـۇرقى جايىـدا كهلـگهن ئايـال نىسـىپ بولمـاي شـۇ كـۈنگه          
ى ئۇنىـــڭ خىيـــال ئهمـــد. كهلـــدى، بۇنـــدىن كېيىنمـــۇ قانـــداق بـــوالركىن

قايتـــا ئۇچراشـــقاندىن كېيىنكـــى    . ئىكرانىـــدا ئايجامـــال پهيـــدا بولـــدى    
ئۇنىـڭ  . ئىهتىراسالر، تويماي بېقىشـالر كـۆز ئالدىـدىن بىـر بىـرلهپ ئـۆتتى      

ــي ئايالالرغــا تويمايدىغانــدەك ئــاچكۆزلۈك       ــۇ دەمــدىكى خىيالىــدا ئهبهدى ش
نهگه؟ . دۇۇولــبولمىســا ئايجامــالنى ئېلىــپ قاچســىمۇ ب. يوشــۇرۇنۇپ ياتــاتتى

تـوغرا، ئۇنىـڭ ئېـرى ھهم    ! بارار يهرنىڭ، تۇرمـۇش كاپالىتىنىـڭ تـايىنى يـوق    
قېــرى، ھهم كېســهل ئىــدى، بىــر بولســا بــۇ كهمگىــچه ئۆلگهنــدۇر، بولمىســا   

ــ  ــۈپ تۇرســىمۇ بول ــېقىن  ۇكۈت ــى ي ــۆلهر ۋاقت ــڭ ئ ــيىن  . دۇ، ئۇنى شــۇندىن كې
 ...دۇرۇس. دۇۇئايجامالنى ئېلىپ، شۇ يهردە ماكانالشسىمۇ بول



 

156 

 

ــاڭ     ــقاندا تـ ــا يېقىنالشـ ــارا تاغقـ ــىپ، قـ ــىدىن يىراقلىشـ ــاغۇ يېزىسـ ئـ
كىشـــىلهرنىڭ ھهركىتـــى . ئالـــدىراش كېرەكىـــدى. سۈزۈلۈشـــكه باشـــلىدى

بهلكىـم  . باشالنغىچه تاغ ئارىسىغا كىرىـپ بىـر دالـدىنى تاپمىسـا بولمايـدۇ     
ئاللىقاچـان بـۇ يهرلهرگه چاپـار    ! ئاتلىق چېرىكلهر ئۇنى ئىزدەپ يۈرىدىغانـدۇر 

ۋەتىــپ ئۇختــۇرۇش تارقاتمــاي ئولتۇراتتىمــۇ؟ ئــۇ قــانچه كۈنــدىن بېــرى       ئه
ــۈپ      ــى كۈت ــر كــۈن كېچىن ــدە بى ــپ، ھهر مهنزىل ــۈپ، كېچىســى مېڭى مۆكۈن
يۈرگىنى بىلهن ھۆكۈمهت ئـادەملىرى شـۇ كۈننىـڭ ئۆزىـدىال تـۆرت ئايماققـا       

. بــۇ ۋەھىــمه ئۇنىڭغــا غهيــرەت ئاتــا قىلــدى! دە -خهۋەر تارقىتىــپ ئۈلگۈرىــدۇ 
چارچىغـــان بولىشـــىغا قارىمـــاي جىلغـــا ئېغىزىغـــا بېرىـــۋالغىچه   قـــاتتىق

 .سوكۇلداپ ماڭدى دېيىشكىمۇ بوالتتى. قهدىمىنى ئىتتىكلىتىپ ماڭدى
جىلغــا ئىچىــگه كىرگهنــدىن كېــيىن ئــاۋال ئهتتىگهنلىــك ئورنىــدىن  

. كــۆزىنى يــۇدى -تۇرۇشــتىن كېيىنكــى يــۈز يۇيۇشــقا ھىســاپ قىلىــپ يــۈز  
ئانـدىن قىيـا تاشـلىق تـاغ ئارىسـىدىن      . الـدى مۇزدەك سۇدىن قېنىپ ئىچىۋ

ۋولقــان كۆپۈكچىلىرىنىــڭ يېرىلىشــىدىن ھاســىل بولغــان پىشايۋانســىمان 
دە، تېلىــپ  -دالــدىنى تېپىــپ، بىــر زاغرىنــى ســوغۇق ســۇ بىــلهن يىۋالــدى  

ــاتتى    ــرىش ئۈچــۈن ســوزۇلۇپ ي ــا دەم بې ــان پۇتلىرىغ ــاي قالغ ــا . بواللم خۇداغ
دۇ، ۇىســىال يىلــالپ ياشىســىمۇ بولــ   شــۈكرى، بــۇ يهردە نــان تــۈگهپ كهتم   

ئـۇ بهك ھېرىـپ   ... پهستىال سـۇ بـار، يوشۇرۇنۇشـقىمۇ، قېچىشـقىمۇ ئهپلىـك     
ــك      ــرى خاتىرىجهملىـ ــۈنلهردىن بېـ ــانچه كـ ــتىگه قـ ــڭ ئۈسـ ــكهن، ئۇنىـ كهتـ

ــا قېنىــپ ئۇخلىيــالمىغىنى ئۈچــۈن ناھــايىتى تېــزال ئۇيق      غــا ۇبولمىغاچق
 .كهتتى

ــتىن   ــدە غىدىقلىنىش ــىز لهززەت ئىلكى ــۇ چهكس ــۇئويغ ئ ــىۇن . پ كهتت
ئـۇ ئېزىلهڭگۈلـۈك بىـلهن    . كۈن ئاللىقاچان غهرپ تهرەپكه ئۆتۈپ كهتكهنىدى

ــىل       ــام ھاسـ ــوقۇلۇپ قاينـ ــا سـ ــۈيىنىڭ قىياغـ ــاغ سـ ــۇرۇپ، تـ ــدىن تـ ئورنىـ
قىلىشــىدىن پهيــدا بولغــان چوڭقــۇر كــۆلچهككه ســۇغا چۈشــۈپ، ئــۆزىنى        

ئانــــدىن نامازشــــامنى ئوقــــۇدى، ئارقىــــدىن كۈنــــدۈزكى قــــازا . پاكلىــــدى
ــراق        ــپ نېرىغى ــۇ ئېلى ــا س ــۇپ، قاپىقىغ ــپ ئوق ــىر قىلى ــازلىرىنى قهس نام

غـان  ۇدۇسۇ بهك سوغۇق، پىژغىـرىم ئاپتـاپ بول  . كېتىپ بىر دالدىدا يىۋالدى
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چۈش ۋاقتىدىمۇ جاننى قاخشـىتىۋېتىدىغان بولغاچقـا، كهچقـۇرۇن بـۇ سـۇغا      
 -يهنه كېلىـپ كهچقـۇرۇن غـۇر    . چۈشۈپ ھۆددىسىدىن چىقماق تهس ئىـدى 

غ سالقىنى ئۇرۇپ تۇرغاچقا، ئۇنىڭ چىشـلىرىنىڭ كاسىلدىشـى تـاكى    غۇر تا
ئهمــدى پهقهت يولغــا چىقســا، . بىــر زاغرىنــى يهپ بولغىچىمــۇ بېســىقمىدى 

ئازراق ھهرىكهتلهنگهندىن كېيىنال ئىسسـىپ قېلىشـتىن ئۈمىـد كۈتۈشـكه     
ئهســلى يولغــا چىقىشــقا تېگىشــلىك ۋاقــت بولمىغــان، ســهل       . بــوالتتى

ــى  ــدۇردەك قىالتت ــان    . بال ــرەر ئازغ ــدىمۇ بى ــۇ مهھهل ــۇچى،   -مۇش ــان يول تازغ
شـۇڭا ئـۇ يولـدىن    . تۇزچى ياكى مالچى ئـۇچراپ قالمايـدۇ دېگىلـى بولمـايتى    

ــدى  ــدىراق ماڭ ــدى   . نېرى ــكۈل ئى ــېڭىش بهك مۈش ــن م ــۇ يهردى ــا ب ھه . ئهمم
تهرلهپ . دېگهنـــدىال پۇتلىشـــىپ، مـــۈدۈرۈپ چاپســـانال ماجـــالىنى قـــۇرۇتتى 

ــنىگه چاپل  ــرى بهدى ــى كىيىملى ــىپ كهتت ــمهي،   . ىش ــى يهت ــراق، سهۋرىس بى
بهرىبىـر بىـر ئۆلـۈم،    «دە،  -مىللى روھتىكى ئورۇنسىز قهھرىمانلىقى تۇتتى 

ــۆرەي  ــى كـ ــىمغا كهلگهننـ ــنى داۋام  » !بېشـ ــپ مېڭىشـ ــا چىقىـ ــال يولغـ دەپـ
 ...قىلدى

» تـــۆگه تـــاغ«جىلغىغـــا ئىچكىـــرىلهپ خېلـــى ماڭغانـــدىن كېـــيىن 
وۋۇرى، جـاننى راھهتلهندۈرىـدىغان   غـ  -تاغنىڭ ئـۆزىگه خـاس غـاۋۇر    . كۆرۈندى

ئۇنىڭــدا يهنه ھايــات قىزغىنلىقــى   . ســالقىنى ئــۇنى تېتىكلهشــتۈرىۋەتتى  
ــدى ــپ تۇرغانــدەك بىلىنهتتــى     . تۇغۇل ــوققىلىرى ئاســمانغا تىرىلى . تــاغ چ

ئاسمان قـارامتۇل كـۆك رەڭـدە، تـاغ بولسـا قـارا رەڭـدە بولـۇپ، بىـر بىرىـدىن           
ــۇراتتى   ــپ تـ ــاران ئاجرىلىـ ــدىن په. ئـ ــېرى   چوققىـ ــاراپ چۈشكهنسـ ــكه قـ سـ

ــاي    ــق بولمـ ــىمۇ ئېنىـ ــڭ چېگراسـ ــىپ، ھهر تاغنىـ ــاراڭغۇلۇق قويۇقلىشـ قـ
ــاالتتى ــدەك   . قـ ــا يېنىۋاتقانـ ــېرى ئارقىغـ ــاغ بارغانسـ ــا تـ ــاراپ ماڭسـ ــا قـ تاققـ

ــن    «. بىلىنهتتــى ــېقىن يهردى ــگهن شــۇنداق ي ــاغ دې ــدىغان ئىــش، ت ــوۋا دەي ت
 .»دىكهن، ئهمما ماڭساڭ، ماڭساڭ يېتهلمهيدىكهنسهنۈنۈكۆر

بـۇ تـاغ   . ش پهيـدا بولـدى  ۇنـ ۇنىـڭ ھهيـۋىتىگه زوقل  »تـۆگه تـاغ  «ئۇنىڭدا 
. بهلكىـم مىليـون يىلــالر ئهنه شـۇنداق مهغــرۇر قهد كۆتـۈرۈپ كېلىۋاتقانــدۇر    

پ ۈتــــۈمۇھهممهتتۇرســــۇندەك قانچىلىغــــان ئۆتكــــۈنچىلهرنى ئۈنســــىز كۈز
نىشانســىز ئۆلــۈپ  -مۇھهممهتتۇرســۇنمۇ ئىلگىــرىكىلهردەك نــامۇ. تۇرغانــدۇر
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دۇ، بىراق بۇ تاغ ئاشـۇ پېتـى يهنه قانچىلىـك ياشـار؟ نـام نىشانسـىز يهر       تۈگهي
ــدى    ــهتلىك تۇيۇلـ ــۇنغا دەھشـ ــۈش مۇھهممهتتۇرسـ ــدىن يۈتـ ــدا . يۈزىـ ئۇنىڭـ

شــهرەپ تۇيغۇســى بــاش كۆتــۈرۈپ، ئهبهدىــي ياشــاش   -ئىنســانغا خــاس شــان 
ئهبهدىــي ياشــاش ئۈچــۈن قانــداق قىلســا بــوالر؟ ئۇلــۇغ . ئىســتىكى تۇغۇلــدى

ئــۆتكهنلهردىن نۇرغــۇن ئــالىمالرنى، ســهردارالرنى     ... هۋرىــتىش، ئىشــالرنى ت
ئۇنىــــڭ خىيالىغــــا . ھهســــهت قىلغــــان ۋە زوقالنغــــان ھالــــدا ئهســــلىدى

چـۈنكى ئـۇ تېخـى ناھـايىتى نـادان، چـاال       . ھىچقانداق ئۇلۇغ ئىش كهلمىـدى 
تـۆگه  «ئۇلـۇغ بولۇشـنىڭ ئاسـانراق يـولى يوقمىـدۇ؟ تـوغرا       . ساۋات باال ئىدى

ئهڭ ئىگىــز يېــرىگه   —تــا چاپقانــدەك ســىدام يــۈزىگه    نىــڭ قىلىچ»تــاغ
بـۇ خهت شـۇنداق چــوڭ يېزىلىشـى كېرەككــى،    . ئىسـمىنى يېـزىش كېــرەك  

 -بىر چېكىتى ئۆمهر باينىڭ پۈتكۈل قورو جايىـدەك يوغـان بولسـۇن، يىـراق     
بـۇ تېخىمـۇ تهس ئهمهسـمۇ؟ ئـادەتته     ... بىراق،! پ تۇرسۇنۈنۈيىراقالردىن كۆر

بـۇ تاغنىـڭ ئالدىـدىن     ،ۋاتقانـدەك بىلىنىـدىغان سـا   ۇچئاسماننىڭ قهرىدە ئۇ
ئۇچـــۇپ ئۆتكهنـــدە ئۇنىـــڭ ئىگىزلىكـــى تاغنىـــڭ يانباغرىغـــا ئـــاران تـــوغرا 
ــداق    ــدىغان ئىگىــزلىككه قان كېلىــدىغان تۇرســا، قۇشــمۇ ئۇچــۇپ چىقالماي
چىققۇلۇق؟ توغرا، چوققـا ئۈسـتىگه ئارقـا تهرەپـتىن چىقىـپ، ئارقـان بىـلهن        

ئۇنىڭغا قانچىلىـك ئارقـان كېـتهر؟ بىـر     ... ياق، ياق،... ساڭگىالش ئاسانراق
ھېلىقــى ! قــورو مالنىــڭ يۇڭىمــۇ بۇنچىلىــك ئارقــاننى ئېشىشــكه يهتــمهس 

ئۆمهرباينىــڭ قــورو جايىــدەك بىــر چېكىتنــى ئويــۇش ئۈچــۈن قــانچه ئهســىر   
كېــتهر؟ بــۇنى دېمىگهنــدىمۇ ئاشــۇ ئىگىزلىكنىــڭ دەھشــىتىدىن يــۈرەك       

 هي قاالرمۇ؟يېرىلىپ شۇ مىنۇتتىال جان بهرم
! تهلهيسـىز ئادەمنىـڭ ھىـچ ئىشـى ئاقمايـدىكهن     ! ۋاي شور پىشـانهمهي 
شــهرەپ تۇيغۇســى سانســىز ئــاددىي ئادەملهرنىــڭ  -ئهممــا ئۇنىڭــدىكى شــان 

بىرسى سۈپىتىدە ئىزسىزال دۇنيـادىن ئۆتـۈپ كېتىشـنى چهكسـىز خورلـۇق      
ەپـكه  ياق، ئۇ ئايجامال بىلهن كۆرۈشكهندىن كېـيىن سـايىز تهر  . ھىساپاليتى

ئهنه . دۇۈنـ ۈقانـداق قىلىشـنىڭ يـولىنى ئۈگ   . ئۇ يهردە ئهقىل تاپىدۇ. كېتىدۇ
ئهلـۋەتته،  . شۇ چاغدا باشقا بىر ئادەم بولۇپ يهنه بىر قېتىم قايتىـپ كېلىـدۇ  

 .پۈتۈن قهشقهرگه پۇر كېتىدۇ. ئۇ كېلىشتىن بۇرۇن نامى يېتىپ كېلىدۇ
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ــرد    ــاراڭغۇلۇق بى ــدەك، ق ــپ باقمىغان ــاڭ ئېتى ــدىن ت ــا ئهزەل ىنال جىلغ
ــۆز ســهلتهنىتىنى تىكلىگهنىــدى  ــامنى  . ئىچىــگه ئ ــۇ ئهمــدى كۆكت ــۆگه «ئ ت

ــاغ ــاتتى  »ت ــايىنىپال ماڭ ــڭ قارشىســىدا دەپ تهســهۋۋۇرىغا ت ــڭ . نى ئايجامالنى
كېسهلمهن بوۋىيى ئۆلگهن بولسـا، ئـۆيگه كىرىشـىم بىلهنـال ئۇنىـڭ يـالغۇز       

السـامچۇ؟ يـاق،   قاراڭغۇدا تهمـتىلهپ يـۈرۈپ تاپالمـاي ق   ... تۇرغىنىنى كۆرسهم
 !تاپماي قويمايمهن

ــدە كۆكتامغــا كهلــدى   ــاران دېگهن ــېقىن ئ ــداق . بامــدات نامىزىغــا ي بۇن
چاغدا ئىشك قېقىشنى ئهپسـىز كـۆرۈپ، ئهتىسـى ئاخشـامغىچه يهنه ئـوغرى      

  .چاشقاندەك تاغنىڭ بىر دالدىسىدا مۆكۈنۈپ ياتتى

 

2 

  
پ تهسـهۋۋۇر  ئۇ ئۆزىنىڭ مهتـۇالرچه خىيـالى بىـلهن ئايجامـالنى تهنهـا دە     

ــى ئۇنتــۇپ راســت دەپ ئىشــىنىپ،     قىلىــپ، بۇنىــڭ تهســهۋۋۇر ئىكهنلىكىن
ــدا مهشــۇقىنى كۆرۈشــكه ئالــدىرىغان       ــان، خوشــال بولغــان ھال ھاياجانالنغ

ئىشـك خېلـى ئۇزۇنـدىن    . ئاشىقتهك سهۋرسىزلىك بىـلهن ئىشـكنى قـاقتى   
 بوسۇغىدا خىرىلـداپ نهپهس ئېلىۋاتقـان بىـر بـوۋاي پهيـدا     . كېيىن ئېچىلدى

 .بولدى
دېــدى ئـۇ قىرغىــز ئــادىتى بـويىچه، كىمســهن، نــېمه    —كېلىڭىـز،   —

 .ئىشىڭ بار؟ دېگهن سوئالالرنى سورىمايال
ــدى   ــۇپ كېتىــپ قالمــاقچىمۇ بول . مۇھهممهتتۇرســۇن ئارقىســىغا بۇرۇل
. چــۈنكى ئــۇ باشــقا ئــۆيگه كېلىــپ قالــدىممىكىن دەپ ئــويالپ قالغانىــدى  

ئـۇ ئهر  . شـىپ قالغانـدەك قىالتتـى   ھىچ بولمىغاندىمۇ ئۆي ئىگىلىرى ئالمى
بىــراق، . خوجــايىننى تونىمىغاچقــا ئهنه شــۇنداق ئىككىلىنىــپ قالغانىــدى

مهيلىـال، بـۇ يهردە   . ئىش بۇ دەرىجىگه يهتكهنـدە كېتىـپ قـالغىلى بولمـايتى    
ــر ئۇنىــــڭ    ــىمۇ ئۈلگۈرىــــدىغۇ؟ بهرىبىــ ــۇپ ئهته ئىزلىســ ــۈن قونــ بىــــر كــ
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 .ئادىمى يوق ئالدىرايدىغان ئىشى يوق، ساقالپ قالىدىغان
ــردى   ــۆيگه كى ــۇ ئ ــمىغانىكهن. ئ ــدا   . يېڭىلىش ــاق ئالدى ــال ئوچ ئايجام

ئـۇ كهلگۈچىنىـڭ نهچـچه يىلنىـڭ ئالدىـدا بـۇ       . تېزەك قاالپ ئولتۇرغـانىكهن 
ئۇنىڭـدا بـۇ   . ئۆيدە قونۇپ ئۆتكهن يىگىـت ئىكهنلىكىنـى قىلـچه بىلمهيتـى    

ــۇنچ      ــاقنى ش ــك قون ــر كېچىلى ــۇ بى ــان ئهمهس، ئ ــلىمىمۇ بولغ ــته ئهس ه ھهق
ــانتىكالردىن ئهمهس،    ــت رومـ ــدىغان خىيالپهرەسـ ــلهپ يۈرىـ ــۇزۇنغىچه ئهسـ ئـ
ھهركۈنلــۈك ئىشــنى ســهلال ئــاۋال مۇنــداقال ئــويالپ قويىــدىغان ســهھرالىق  

ــاز    . ئىــدى ــۆرگىنى ئ ــاق، ك ــۇ مۇھهممهتتۇرســۇندەك بويت ــڭ ئۈســتىگه ئ ئۇنى
كىشـــىلهردىن بولمىغاچقـــا، بۇنـــداق كـــېچىلهر ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ئاالھىـــدە  

بىــــراق، . شــــى ناتــــايىن ئىــــدى  ۇتهســــىرگه ئىــــگه بول  ئهســــلىگۈدەك
ش ئۇنىڭـدا  ۇشـ ۇمۇھهممهتتۇرسۇن ئۇنىمۇ ھامان مېنى ئهسلهيدۇ، ئاشـۇ ئۇچر 

ئۇنتۇلماس تهسىرات قالدۇردى، دەپال ئـويالپ يـۈرگهچكه جۇۋاننىـڭ پهرۋاسـىز     
 .ھالىتى ئۇنىڭغا بهكمۇ ئهلهم قىلدى

ــۈن   ــۇ ئ ــۇردى   -ئ ــۋىگه ئولت ــڭ ئهر . تىنســىزال ســۇپىنىڭ لې خوجايىننى
 .قىسقا جاۋاپ بهردى -سوئاللىرىغا قىسقا 

دېگهنلهرنـــى ئاالھىـــدە   —قهشـــقهردىن، ئېـــتىم مهمهتتۇســـۇن،    —
لـېكىن  . ئۇرغۇلۇق ئېيتىپ، ئايجامالنىڭ ئىنكاسـىنى ئوغۇرلـۇقچه كـۈزەتتى   

ئـۇ ئايجامـالنى   . بۇ ھال ئۇنىـڭ غورۇرىغـا تهگـدى   . ئايال يهنىال پهرۋاسىز ئىدى
 .ھهرگىزمۇ راست ئىسمىنى ئېيتمىغان بوالتتىتونىسىكهن دېمىسه 

دېـدى   —، ①قاشقاردا بولغـون ئىشـتېردى سـۈيلۆپ بېرۋېيسـىڭبې     —
 .خوجايىن

ــه     ــر نهرســ ــا بىــ ــى ھهم گېلىغــ ــپ كهتتــ ــۇن تاتىرىــ مۇھهممهتتۇرســ
 :ۋالغاندەك بولۇپ، خېلى ئۇزۇندىن كېيىنالۇتۇر

ئۇقمـــــــۇدۇم، مهن تۆگـــــــۈرمىتىگه چىققـــــــان، قهشـــــــقهدىن     —
ــدى ژبىــ چىكهتكىــنىمگه ــايچه بول ــدىم،  . ئ ــن يان ــدى —ھــازىر شــۇ يهدى . دې

ــا باشــــقىچه ئىنكاســــتا   ئانــــدىن خوجايىننىــــڭ بــــۇ ســــاختىلىققا قارىتــ
دەپ  —قهشـقهدە نـېمه بوپتـا؟     —بولمىغىنىدىن يۈرىكى ئىزىغـا چۈشـۈپ،   
                                            

  .ئا —) قىرغىزچه(قهشقهردە بولغان ئىشالرنى سۆزلهپ بهرمهمسهن  ①    
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 .سورىدى
دېدى ئۆي ئىگىسـى ئۇيغۇرچىغـا يېقىنـراق     —مهنمۇ شهگه باغان،  —

. تـوپىالڭ بوپتـۇ  . بۈگـۈن تۈشـته چىقـتىم    —پ، تهلهپپـۇز قىلىشـقا تىرىشـى   
ــىۋاتىدۇ  ــۇ دېيىشـ ــر جاڭگالـــدىن تـــوپىالڭچىالنى تۇتۇپتـ . پهيزىـــۋاتتىكى بىـ

ــۇرت    ــتىكهن، ي ــپ كېتىپ ــۇپ    -بىرســى قېچى ــپ، تۇت ــار ئهۋەتى ــا چاپ يۇرتالرغ
تۆگـۈرمىتى تهرەپلهرگىمـۇ   . بهرگهنلهرگه سـۆيۈنچه بېرىمىـز دەپ جاكـالىتىپتۇ   

سېنى شۇ ياقتىن كېلىۋاتقـان بولسـا تـۈزۈكرەك     مهن تېخى. ئادەم چىكهتتى
 .ئۇقاي دەپتىم

ــتى   ــۇچ باســـ ــۇننى قورقۇنـــ ــىمۇ  . مۇھهممهتتۇرســـ ــۇنداق بولســـ شـــ
قورقۇنچىســــىنى بېســــىپ تــــۇرۇپ ھهمراھلىرىنىــــڭ تهقــــدىرى قانــــداق 

 .بولغانلىقىنى بىلگۈسى كهلدى
تۇتۇلغــــــانالرنى قانــــــداق قىپتــــــۇ؟ ھهپســــــىگه ئاپتىمـــــــا؟      —

 قويىۋېتىپتىمىيا؟
ۋېتىدىغان ئىش بوالمـدۇ؟ شـۇ يهرنىـڭ ئۆزىـدىال ئىككىسـىنى      قويى —

سۈرۈشــتۈرۈپ . قالغــانلىرىنى قاشــقارغا ئېلىــپ كهپتــۇ . ئېتىۋېتىپتــۇ دەيــدۇ
ــايدۇ  ــان ئوخشــ ــازا قىينىغــ ــاپىمىز دەپ تــ ــلىقىنى تــ ــاقلىرىنى . باشــ ژىڭــ

قويـاپ  . گهپ قىلغـۇدەك ھـالىنىمۇ قويمـاپتۇ   . چىقىرىۋېتىپتۇ دېيىشىۋاتىدۇ
ــىمۇ ئهي بومم ــدۇبهسـ ــدۇ دەيـ ــپ  . ايـ ــگه ئاتىـ ــپ كهتكهنـ ــى قېچىـ ھهممىسـ

گهپ ئاچـا  . بىر دەم ئـۆلگهنلهر باشـلىقىمىزتى دېگهنمـۇ ئوخشـايدۇ    . ۋاپتۇۇتۇر
ــهنمهي قىينـــاۋېرىپتۇ   ــا ئىشـ ــك باشـــلىقىنىڭ   . چىققاچقـ ــاخىرى چېرىـ ئـ

ــرەك، دەپ      ــا كېـ ــۇ بولسـ ــلىقى مۇشـ ــنى باشـ ــر ياشـ ــان بىـ ــاگىنىنى تۇتقـ نـ
قالغــانالرنى ھهم ئاتىــدىكهن . ئــاتتىبۈگــۈن ئهتــتىگهن ئۇنىمــۇ . قــاراپتۇمىش
دېــدى بــوۋاي خــۇددى قىزىــق بىــر ھىكــايه ســۆزلهۋاتقاندەك    —دېيىشــىدۇ، 

ــلهن ــى . ھــوزۇر بى ــاالمىتى بىلىنمهيت بوۋاينىــڭ گهپ . ئۇنىڭــدا ئېچىــنىش ئ
ھــازىر كېســىلى خېلــى خــوپ . قىلىشــلىرىدىن خېلــى تېمهنــدەك قىالتتــى

 .پ قالغان بولسا كېرەكۈلۈتۈز
. باالغـا قـالغىنى ئهخهت قـارى ئىكهنلىكـى ئايـان بولـدى      بۇ گهپلهردىـن  

ــى    ھهي« ــدىغان ئاســ ــى بىلمهيــ ــڭ نېمىلىكىنــ ــهرەپلىك ئۆلۈمنىــ ي، شــ
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 .دەپ خۇرسىندى ئۇ» !بهندىلهر
يـۈرىكى  . مۇھهممهتتۇرسۇن تاكى تامـاق يهپ بـولغىچه زۇۋان سـۈرمىدى   

ھــېلىال بىــر تــوپ چېرىــك بــۇ ئــۆيگه باســتۇرۇپ  . تهشــۋىش بىــلهن ســاالتتى
دىغاندەك ۋەھىمه ئىچىدە قالغاچقا تىكهننىـڭ ئۈسـتىدە ئولتۇرغانـدەك    كىرى

ئهمـدى نهگه بارسـا   . تۈگۈلۈپ، بى ئارام بولۇپ، كاللىسىمۇ ئىشلىمهي قالـدى 
بــوالر؟ چېگــرا تهرەپلهرگىمــۇ چاپــار كهتــكهن بولســا قانــداق كهتكۈلــۈك؟ بىــر  
ــهل       ــىدىن س ــىلهرنىڭ ئېس ــا، كىش ــۇرۇنۇپ ياتس ــر يهردە يوش ــۈن بى ــانچه ك ق

بىـراق، نهدە يوشـۇرۇنۇپ ياتىـدۇ؟ ئهل ئىچىـدە     . كۆتۈرۈلگهندە ماڭسـا بـوالتتى  
ئايجامـال  ! دىغـان جايـدا نـان يـوق    ۇيوشۇرۇنغىلى بولمايدۇ، يوشۇرۇنغىلى بول

مايۋاتىــدۇ، ئــۇ مېنىــڭ ئويلىغىنىمــدەك مېنــى ئهســلهپ تۇرغــان  ۇمېنــى تون
غان بىـر نهرسـه   بولسا، مهن مۇشۇ ئهتراپتا يوشۇرۇنۇپ ياتسام، ئايجامـال يهيـدى  

بۇنـدىن باشـقا مېنىـڭ بارىـدىغان يېـرىم      ... ئاچىقىپ بېرىپ تۇرسا بـوالتتى 
 !...بولمىسا

ئورۇنغا كىرىپ ياتقاندىن كېيىن تهشۋىشـلهردىن سـهل خـالى بولـۇپ،     
ــدى    ــدەك بول ــانىالرنى تاپقان ــدىغان باھ ــۆزىنى بهزلهي ــۆز ئ ــوۋاي  . ئ ــدا ب ــۇ چاغ ب

ــى چ     ــېلىپ بهرگىلـ ــوت سـ ــك ئـ ــا كېچىلىـ ــدى،  ئۇالغالرغـ ــپ كېتىۋىـ ىقىـ
 :مۇھهممهتتۇرسۇن ئۆي ئىچىدە بىر نېمىلهر قىلىپ يۈرگهن ئايجامالغا

 .دېدى —ئايجامال، مېنى تونۇمىدىلىما؟  —
 .ياق —
ــى، — ــپ بهردى،     —... مهن ھېلىق ــى ئېيتى ــڭ كىملىكىن ــۇ ئۆزىنى ئ

 نشــۇندى —ئايالنىــڭ ئۇنتــۇپ قالغىنىــدىن ئاغرىنغــانلىقىنى بىلــدۈردى،  
 ...سىلى شۇندا ئاسان ئۇنتۇپ كېتىپال. يالپال تۇردۇمتارتىپ سىلىنى ئو

ۋايجـانهي، بىــر كـۈن قونــۇپ قالغــان ئـادەمنى ئۇنتۇمايــدىغان ئىــش     —
ئىشـىمنىڭ  . سـام بـوال  ابولسا، مهن ھىچ ئىش قىمماي خهقنـى ئـويالپال ئولت  

 ...تولىلىقىدا كالالم ئېلىشىپ كېتىپباغاندا، نېمه دەيدىغاندۇ
مېنىـڭ تېخـى مۇشـهدە    ... ئهمـدى قانـداق   بوۋاي سـاقىيىپ قـاپتۇ،    —

 .تىبىر نهچچه زامان تۇرغۇم با
 .تۇرىۋېرىڭ —
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 تۇرىۋەسهم ماڭا قايلىياالمال؟ —
 ...قېنى بىر گهپ بوال —
بوممىسا مهن يېقىن ئهتراپتا بىـر يهگه يوشـۇرۇنۇپ ياتـاي، كېچىـدە      —

ــىال  ــىلى چىقس ــاغ    ... س ــاقىمىزدىكى ت ــا؟ ئ ــر يه بام ــۇرۇنغىدەك بى مهن يوش
 .ارىسىدا دەيمهنئ

ۋېلىـپ، ئانـدىن ئـاۋۇ    ۇپ كېتىپ باغان بولۇشۇئهته بۇ يهردىن خوشل —
 ...تهرەپكه باسىڭىز بىر دالدا يه با، ئانچه يىراق ئهمهس،

دېيىشـىدىغان جىـق   . ئاياق تىۋىشـى ئاڭلىنىـپ ئـۇالر جىـم بولۇشـتى     
ئهمــدى بۈگــۈنكى كېچىنــى قانــداق . گهپــلهر بارىــدى، بىــراق دېيىشــهلمىدى

ــولغىچه ئۇنىــڭ سهۋرىســى قــۇرۇپ  ... زگۈلــۈك؟ ئهته،ئۆتكۈ بىــراق، ئهته كهچ ب
بۇمــۇ بىــر بىشــارەتمىكىن؟ ھهمــمه ئىــش بودىغــان بوداققــا       . دە -دۇ ۇبولــ

 !ۋاتىدۇ، خۇدانىڭ ئۆزىگه ئامانهتۇكهلمهي، تهتۈرىگه بول
... 

ئــۇ ئالــدى . ئــۇ بامــداتنى شــۇ ئۆيــدە ئوقــۇپ كېتشــكه تهرەددۇت قىلــدى
ــۋاتقىنىنى راســت قىلىــش ئۈچــۈن يولغــا چۈشــۈپ   بىــلهن قهشــقهرگه كې تى

كۆپ ئۆتمهي، ئارقىسىدا ھىچكىمنىڭ قـاراپ تۇرمىغىنىغـا ئىشـهنچ    . ماڭدى
ھاسىل قىلغاندىن كېيىن دېيىشكهن تهرەپـكه بۇرۇلـۇپ، ھېلىقـى دالـدىنى     

ــاپتى ــۈش باشــالندى  . ت ــاش  . ئهمــدى بىتاقهتلىــك بىــلهن كۈت ــۇ ئۇچلــۇق ت ئ
هت يېزىـپ بـاقتى، كېـيىن بـۇ بىـر ئىـز       بىلهن قىيانىـڭ سـىلىق يـۈزىگه خ   

بولـۇپ قالمىسـۇن دەپ قورقـۇپ ئۆچۈرۈشـكه، ئۆچـۈرگىلى بولمىغانـدا بولســا       
بۇنىـڭ بىلهنمـۇ   . ئارتۇق سىزىقالر بىلهن شهكلىنى ئۆزگهرتىشـكه باشـلىدى  

ــدى   ــۈزگىلى بولمى ــى ئۆتك ــانچه ۋاقتن ــاش   . ھىچق ــۇزدەك ت ــايىدا م ــدىن س ئان
ــلهن بول  ــال بىـ ــتىدە يېتىـــپ ئايجامـ ــىدا  ۇئۈسـ ــىۋەت توغرىسـ ــان مۇناسـ دىغـ

ئۇنىـــڭ بىـــلهن بـــۇرۇنقى مۇناســـىۋەتنى ئهســـلىگه . شـــقا باشـــلىدىۇنۇئويل
كهلتــۈرۈش نىمىشــكىدۇر ئۇنىــڭ قهلبىنىــڭ چوڭقــۇر بىــر يېرىــدە جــاراھهت  

ئۇنىـڭ ئېزگۈلـۈكنى تهرغىـپ قىلغـۇچى مهنىـۋىيىتى ئـۇنى       . پهيدا قىالتتـى 
قىلمىشــىدىن ئــۇزاق ھهم ئۆزىمـۇ بــۇ  . بۇنـداق گۇنــاھتىن چهكــلهپ تــۇراتتى 

ئهممــا، گۇناھقــا ئۈندەيــدىغان . بىــر زامــان يىركىنىــپ، ئازاپلىنىــپ يــۈرەتتى
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ئهگهر شـۇنى دېمىسـه يـات    «. مهنىۋىيىتى بولسـا ئـۇنى ۋەسۋەسـىگه سـاالتتى    
ــېمه دەپ خهۋەنــدە   ــال ســاڭا ن دەيتــى  —خــالىق قىــپ كېتىتــى؟   -بىــر ئاي

ئېـرى  . بـار نهرسـه  خـاھىش ھهر ئىنسـاندا    -ياش ئايـال، نهپسـى   —شهيتىنى، 
، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه   ھامان ئۇنىڭ ئۇسسـىغان يېـرىگه بارالمايـدۇ   . قېرى بوۋاي

ــۇرت،      ــر ي ــك بى ــۈك كىچى ــرنهچچىال تۈتۈنل ــۇنداق بى ــرى مۇش ــاۋاتقان يې ياش
كۆڭۈل ئاچقۇدەك باشقا نېمه ئىشى بار؟ ئۇمۇ تىرىك جـان، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه    

ــتهيدۇ    ــى ئىس ــۈل خۇش ــدىكىن كۆڭ ــاش بولغان ــۇ. »...دە،-ي ــاج   ئ ــازىر مۇھت ھ
بىر قانچه ئاي بولمىغاندىمۇ، بىر ئىككى ھهپـته يوشـۇرۇنۇپ تۇرمىسـا    . ئىدى

دەك كىمـى بـار؟ بـۇ    ۇبولمايتى، ئهمما ئۇنىڭ بارىدىغان نهرى بـار؟ پانـاھ تـارتق   
ــيهرگه ســــىغمايدىغانلىقىنى ئوبــــدان بىلهتتــــى  . يهردىــــن كهتســــه ھىچــ

ۆزىگه ياردەملهشتۈرسـه  ئۇنداقكهن ئايجامالنى ۋەز ئېيتىـپ تهسـىرلهندۈرۈپ ئـ   
مى بوالمـــۇ؟ يـــاكى ئۇنىـــڭ راســـت دېگهنـــدەك ئېرىـــدىن تاپالمىغـــان ۈئۈنـــ

ــۇ؟    ــا بوالرم ــۆزىگه قارىتىۋالس ــارقىلىق ئ ــرىش ئ ــتهكلىرىنى بې ــت ... ئىس راس
ئهمهسمۇ، ئهگهر ئۇ شۇنى دېمىسه كېچىدە ياتۋاش ئهركهكنىـڭ ئالـدىغا نـېمه    

 ...شهيتان غالىپ كهلمهكتىدى... دەپ كېلهتتى؟
ــتىال   كه ــاراپ، ئاسـ ــۇپ قـ ــا ھولۇقـ ــدە يىرتقـــۇچالدەك ئهتراپقـ چ كىرگهنـ

ئايجامـال  . دە، ئايجامـال كۆرسـهتكهن جايغـا قـاراپ ماڭـدى      -ئىنىدىن چىقتى
بـۇ يهردىكـى   . چـۈنكى بـوۋاي چاپسـان ئۇخلىمـايتى    . شۇ تاپتىال چىقالمـايتى 

ــاننى قۇر     ــۇ دەرمـ ــازاپلىق، تېخىمـ ــۇ ئـ ــا تېخىمـ ــۈش ئۇنىڭغـ ــان ۇتۇكۈتـ دىغـ
ئـۇ  . ۋېلىشى كېـرەك ئىـدى  ۈشۈئۇ ئايجامال بىلهن ئېنىقراق سۆزل .التتىۇتۇي

قانچه زامان يوشـۇرۇپ باقااليـدۇ، قانـداق مۇناسـىۋەتته بولـۇش كېـرەك، باشـقا        
قورسـىقىمۇ  . بىلىشـى كېـرەك ئىـدى   ... پايدىلىقراق مهسلىههتلىرى بـارمۇ، 

ــدى  ــا ئاچقانى ــقا  . راس ــدىن باش ــهيتان«ئۇن ــىمۇ ئــۇنى تهقهززا  » ش ۋەسۋەسىس
مۇشــۇ جهريانــدىمۇ قــانچه قېــتىم بــۇ نىيهتلىرىــدىن يېنىــپ  . ماقتىــدىقىل

ئهھـۋالىم خهتهر بولغانـدىكىن يامـان ئىشـتىن ئـۆزەمنى      . ئۆزىگه ھـاي بهردى 
ــوغاليتى    ــهيتاننى ق ــۈرەي، دەپ ش ــېغىنىپراق ي ــا س ــپ، ئالالھق ــا . تىيى ھهتت

ــدىمۇ  ــدى شــهيتاننىڭ شــهررىدىن ســاقال «نامىزىنىــڭ ئاخىرى دەپ » !قوغالن
ــا ق ــالالھتىن تىلىــدى دۇئ ئهممــا ئۇنىڭــدا ھىچنهرســىگه ھهقىقــى  . ىلىــپ ئ
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 .قى ناھايىتى چاپسانال مهلۇم بولۇپ قاالتتىۇئىخالس يوقل
ئــۇ . ئايجامــال ئۇنىڭغــا ئىسســىق كــۆمهچ نــان ئالغــاچ كهلگهنىــدى      

ئانــدىن . نېمىگىــدۇر ئالدىرىغانــدەك ھولۇقــۇش ئىچىــدە كــۆمهچنى يېــۋەتتى
ــۇلدا يېق   ــاۋايىالرچه ئۇس ــۇالر ي ــتى  ئ ــار قىلىش ــى ئىزھ ــۇندىن . ىنچىلىقىن ش

ــۇن رەســـــمىي گهپـــــكه كېلىـــــپ، ئۆزىنىـــــڭ   كېـــــيىن مۇھهممهتتۇرســـ
 :ساالھىيىتىنى ئاشكارىلىدى

ــ    — ــاچقۇن مهن بول ــۈرگهن ق ــزدەپ ي ــرىكلهر ئى ــى چې  —مهن، ۇھېلىق
ــارلىنىش   ــانه ئىپتىخـ دېـــدى ئـــۇ بـــالىالرچه ســـاددىلىق بىـــلهن ۋە ئهخمىقـ

ــا شــ  —ئاھاڭىــدا،  ــوق، شــۇڭا  مېنىــڭ ئهھــۋالىم مان ــرىم ي ــا يې ۇنداق، بارارغ
ــرىمگه    ــگهن يې ــدا كهل ــى چاغ ــانتىم  —ھېلىق ــتهي دەپ ماڭغ ــايىزغا كې . س

. غانــدەكمۇ تۇرىــدۇۇدۇئهھۋالــدىن قارىغانــدا چېگرىــدىن ئــۆتكىچه چاتــاق بول 
بىــر زامــان ئۇنتۇلــدۇرۇپ ماڭــاي دېســهم نهدە جــان ســاقاليمهن؟ ســېنىڭ        

يېتهمـدۇ؟ يهتسـه قـانچه ۋاخ    ئهھۋالىڭ قانچىلىك، مېنى يوشۇرۇشـقا چامىـڭ   
ــدۇ؟  ــدا     —يېتى ــك ھال ــيىن يۈرەكلى ــتىن كې ــۇ يېقىنچىلىق ــهن«ئ لهپ »س
ــق    . ســۆزلىدى ــته ھۆكۈمرانلى ــل غهلى ــر خى ــدىن بى ــداق تۇتۇمى ــڭ بۇن ئۇنى

 .ئاالمىتى بىلىنهتتى
نــېمه  سـىالم بـېقىش دېگهنــگه قانچىلىـك بـى    خهق بىلىـپ قالمى  —

 كېتىتى؟
 قانداق قىلساق بوالر؟ —
ه تـۇرۇپ، بولمىغانـدا   تـۇرالىغىنىڭىزغىچ . ، تۇرۇپ بېقىـڭ مهيلىڭىز —

 .سىزئاندىن ماڭا
زە، كـۈن بـويى تاغنىـڭ     -ئهممـا  . ھه، مانا بۇ گېپىڭ خېلـى جايىـدا   —

كامىرىدىن چىقمـاي ئولتـۇرۇش بهك تهسـكهن، سـاراڭ بـوالپ قاالمهنمـا دەپ       
ا بوممىسا ئازراق تاماكـا ئاغـاچ چىقسـاڭ بـوالمىكى، ئىـچ پۇشـقىغ      . قوقىمهن

 ...ئارام بوالمتىكى، دەيمهن
 ئهسلى چېكهمتىڭىز؟ —
. نهچــچه قېــتىم تاتىــپ باققــان  ژيــاق چهكمهيــتىم، ئىلگىــرى بىــ  —

 !قانداق قىلىمهن، ئىچىم بهك تىتىلداپ كېتىدىكهن
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ــڭ      — ــېلهممهيمهن، ئۆينى ــۇ يهگه ك ــدى ب ــاي، ئهم ــاچ چىق ــى تاپق مهيل
ىقالمــاي چ. كهپ تــۇرۇڭئاقىســىدىكى ســۆگهتلىككه بېرىــپ شــۇ يهدە بــۆ    

پـان ئاچىقىـپ سـۆگهتنىڭ ئاچىسـىغا      -ئىالج قىلىپ نـان   )ر(قالساممۇ بى
 .ئېلىپ قويىمهن

 !دە -تېخى بهزىدە چىقالمايمۇ قالىمهن، دېگىنه؟ ئۆلىدىكهنمهن  —
 ...كۈندۈزلىرى تاغنىڭ ئىچكىرىسىگىراق كېتىڭ، ئىشقىلىپ —
. لـدى مانا شۇنداق قىلىپ بۇ ئىـش رىتىمغـا چۈشـكهندەك بولـۇپ قا    ... 

تاغنىــڭ ئىچكىرىســىگه كېــتىش ۋاقتــى، تــاغ ئارىســىدىن چىقىــش ۋاقتــى،  
خـۇددى ئايالنمـا مىخانىزىمـدەك بىـر خىلـدا      ... سۆگهتلىككه بېرىش ۋاقتـى، 

ــا ئايجامالنىــــڭ چىقىــــش ۋاقتــــى قانۇنىيهتلىــــك  . تهكرارلىنــــاتتى ئهممــ
بۇنـداق چـاغالردا قىسـقا    . بهزى كۈنلىرى ئۇ چىقالمايمۇ قـاالتتى . ئهمهسىدى

بىـر تۈگـۈنچهك   » تهمىنـات «ۇرسهتلهردىن پايدىلىنىپ ئاچىقىپ قويۇلغـان  پ
بـــۇ ھـــالنى كـــۆرگهن . بولـــۇپ ســـۆگهت ئاچىســـىغا قىســـتۇرۇلغان بـــوالتتى

. كۈنلىرىـدە قاچقۇننىــڭ بېشـىغا بىــر تــاغ يىقىلىـپ چۈشــكهندەك بــوالتتى   
ئىچىدىن ھهسرەتلىنىپ، ئۆز ئۆزىگه ئىچـى ئاغرىـپ ئۈنسـىز يىغـالپ      -ئىچ 

 ...كېتهتتى
كــۈنگه ئۇنىــڭ نېرۋىســى بۇزۇلغانــدەك، تېــرىككهك، ســهپرا    -كۈنــدىن
ئايجامالغـا خوتۇنىغـا بـۇيرۇق قىلغانـدەك بـۇيرۇق قىالتتـى،       . بولۇپ كهتتـى 

بــۇ تــاغلىق ســاددە ئايــال ئۇنىڭــدىن . چىقمــاي قــالغىنى ئۈچــۈن ســوتاليتى
بهلكىم بـۇ تـاغ ئارىسـىدىكى بىـرنهچچه تۈتۈنلـۈك      . ئانچه رەنجىپ كهتمهيتى

رادا زېــرىكىش ئىلكىــدە ئۆتۈۋاتقــان بــۇ ئايــال ئــاران تاپقــان بــۇ كۆڭــۈل   ســهھ
ــڭ ئېچىنىشــلىق       ــاچقۇن يىگىتنى ــۇ ق ــاكى ئ ــدىكىن ي ــىغا قىيالمام خۇش
ئهھــۋالىنى چۈشــهنگىنى ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ئىچــى ئاغرىــپ شــۇنداق كهڭ       

 .پ بولمايتىۈنۈقورساقلىق بىلهن مۇئامىله قىلىۋاتامدىكىن چۈش
سى ھولۇققان ھالـدا، قوپـال ئۇسـۇلدا كۆڭـۈل     ئايجامال چىققان، ئىككى

ــنى داۋام       ــۇ تۇرمۇش ــۇن ب ــا مۇھهتتۇرس ــتلهردە بولس ــقان پهي ــارى قىلىش ئىزھ
مهڭگــۈ . قىلدۇرۇشــقا ئهرزىيــدىغان تۇرمۇشــتهك كۆڭۈللــۈك ھىــس قىالتتــى 

مۇشۇ يهردە قېلىش، مۇشـۇنداقال ياشـاش ئۈچـۈن جـان پىـدا قىلىـش قارارىغـا        
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ۋېتىـپ، ئايجامالغـا تولـۇق ۋە    ۈېچىـدىال ئۆلتۈر ھهتتا بوۋاينى بىر ك. كېلهتتى
بىــراق، كۈنــدۈزى شــهپىرەڭدەك تاغنىــڭ . ئاشــكارە ئىــگه بولۇشــنى ئــۇياليتى

كامىرىــدا بىكــار ئولتــۇرۇش ئۇنىــڭ تــازىمۇ جېنىغــا تېگىــپ، ئىنســانالر        
كۆرســهڭ «ھهتتــا . ئارىســىغا قايتىشــنى، ئاشــكارە ياشاشــنى ســېغىناتتى    

بۇنــداق چــاغالردا . ىغــا چىققۇســى كېلهتتــىدەپــال ئاشــكارە ئوتتۇر» !كۆرۈشــه
بۈگۈن كهچتىال ئايجامال بىلهن خوشلىشـىمهن، دەرھـال يولۇمغـا مـاڭىمهن،     

ــى  ــهملهر قىالتتـ ــىپ، ھورۇنل . دەپ قهسـ ــۇ ھارامتاماقلىشـ ــراق، ئـ ــۇبىـ پ ۇشـ
كهتــكهن، ئــۆز بېشــىغا ياشاشــقا كــۆزى يهتمهيــدىغان بولــۇپ قالغــان، تــازىمۇ  

 ...پاسىققا ئايالنغانىدى
ندىكى مهڭگــۈ قانائهتلهنمهســلىك خــاراكتېرى ئۇنىــڭ كۆڭلىــدە ئىنسـا 

. بىر خىلدا تهكرارالنغـان تۇرمـۇش جېنىغـا تهگـدى    . تهدرىجى بايراق كۆتهردى
ــاز   ــۇرىقى ۋە ن ــال      -پ ــكهن ئاي ــىڭىپ كهت ــا س ــدا ئېڭىغ ــر خىل ــى بى خۇلقىس

پ ۈنـ ۈئۇنىڭدا يهنه بىر قېتىم چهتئهلـدە بـاي تـۇل خوتۇنغـا ئۆيل    . زېرىكتۈردى
ــالى كۈچ تۇيۇقســ ــتىش خىي ــۈىز بېيىــپ كې ــتىش قارارىغــا  ۈي پ قهتئىــي كې
 .كهلدى

دېدى ئۇ قـانچه يىلـالر شـۇ يوسـۇندا ياشـىغاندەك       —، مهن كېتىمه —
ــيىن    ــۈنلهردىن كې ــلىك ك ــنگهن زېرىكىش ــۇزاق بىلى ــر  . (ئ ــا پهقهت بى ئهمم

ــدى   ــت بولغانى ــۇقراق ۋاق ــدىن ئوش ــژ   ســهن —.) ھهپتى ــا ســهپهرلىك بى ماڭ
خـۇدا بۇيرىغـان بىـژ كۈنىسـى يهنه كـېلىمهن،      . بهگىـن نى تهييـارالپ  نهسىله

ئۇ ئـاخىرقى سـۆزىنى ئـۆزىگه چىـدىماي قېلىشـى مـۆلچهرلهنگهن ئايالغـا         —
 .تهسهللى ئۈچۈن قوشۇپ قويغانىدى

ــۇرىتى  — ــدەك تـ ــىڭىزمۇ بوممايدىغانـ ــۇندا قىممىسـ ــدى  —... شـ دېـ
 .ئايجامال ساددىلىق بىلهن تهبىئىي ھالدا

دۇ، يهنه بىـر نهچــچه  ۈن ئـۇنى يـاش تۆكـ   مۇھهممهتتۇرسـۇ  —! نـېمه؟  —
كــۈن بولســىمۇ تــۇرۇڭ دەپ ئىلتىمــاس قىلىــدۇ، دەپ ئويلىغاچقــا ئايالنىــڭ 

 .جاۋابى ئۇنىڭغا ھار كهلدى ھهم ھهيران قالدۇردى
كــۈنى ئهمهس، ژبى. دا كېتىـۋەگهن بىــلهن بوممايـدۇ  راس دەيـمه، بۇنــ  —
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، گۇمانســـــىرىغاندەك تۇرىـــــدۇ ①ئاۋۇشـــــقام. كـــــۈنى نهس باســـــىدۇ ژبىـــــ
قوشنىلىرىممۇ كهچلىرى بىزنىـڭ ئۆينىـڭ ئىشـىكىنى ماراۋاتقانـدەك زايـى      

 ...بوالۋاتىدۇ
غـــان بوســـا، تېچلىـــق تۇغســـاڭ  دۇ ئهمىســـه، قوســـىقىڭدا قاۇبولـــ —

ــايالپ      ــىلىنى ج ــگهن نهس ــۇ، مهن دې ــاڭ جۇگ ــوي، م ــىم ق ــى ئوبۇلقاس ئېتىن
 .چىق

جۇدالىــق ئهمــدىال چىڭىغــا چىقىــۋاتقىنى تولــۇق ھىــس قىلىنســا       
ئايـال  . ئايالنىڭ نهرىدۇر بىـر يېـرى زىرىلـداپ ئېچىشـقاندەك بولـدى     كېرەك، 

بىــر قــانچه دانه نــان، ئــۆزى كۆڭــۈل قويــۇپ كهشــتىلهپ چىققــان بىــر تاماكــا  
قاتـــارلىق نهرســـىلهرنى ئېلىـــپ ... خالتىســـىدا بىـــر ئۇچـــۇم كـــۆك تاماكـــا،

 :چىقتى
تۆگـــۈرمىتى يـــولى چـــوڭ يـــول، ئـــۇ تهرەپ بىـــلهن ماڭســـىڭىز        —

بېرىشـتا سـول تهرەپتىكـى    . جايپهچچهم تهرەپ بىلهن مېڭىـڭ ۋالمىسۇن، ۇتۇت
ئــــۇ تهرەپ بىــــلهن كۈنــــدۈزىمۇ . دۇۇئېقىنغــــا بۇرۇلــــۇپ ماڭســــىڭىز بولــــ

 .دەپ يول كۆرسهتتى ئايال تىترەك ئاۋازدا —دۇ، ۇمېڭىۋەرگىلى بول
كـــېچه قېشـــىمدا  ژمــاقۇل، كېتىـــدىغان ۋاقتىمـــدا بولســىمۇ بىـــ   —

 ...م بولىتىبوساڭ، باش توخۇ بىلهن مېڭىپ كهتسه
خۇدايا توۋا دەڭ، كېچىچه يۈتۈپ كهتسهم قانـداق بـوال؟ ئىـگهم يـوق      —
 ...ئادەمدەك
 پ قويمامسهن؟ۇتۇمېنى ئۇز —
 ...پ قويامهنۇتۇبوممىسا سهلىككه چىقىپ ئۇز —
  ...ماقۇل ئهمىسه...ھه، ما گېپىڭ جايىدا، —

3 

  
ق مۇھهممهتتۇرسۇن پۈتۈن ھاياتىدىكى بىردىن بىـر بهختىـدىن شـۇندا   

                                            
  .ئا —) قىرغىزچه( ، بوۋاي، بوۋىيىمقېرى —ئاۋۇشقا   ①
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ــاتتى  ــان ئايرىلىۋات ــدى   . ئاس ــۈزۈك ئۇخلىيالمى ــېچه ت ــاخىرقى ك ــۇ ئ ــۇڭا . ئ ش
ــپ خوشل  ــۆگهتلىككه كېلىــ ــدۇرال ســ ــان  ۇشۇبالــ ــاقچى بولغــ ــقا چىقمــ شــ

ــلىدى   ــكه باش ــۇقىنى كۈتۈش ــىكونتالپ   . مهش ــۇتالرنى س ــلىك مىن زېرىكىش
ــۈتكهن    ــېكىن كـ ــىمۇ، لـ ــۈرگهن بولسـ ــى كهلتـ ــۇ ۋاقتىنـ ــاش توخـ ــاناپ، بـ سـ

اپالمىغانــدىمۇ؟ يــاكى ئــاخىرقى دەمــلهردە پۇرســهت ت. كىشىســى چىقمىــدى
بامـدات  ... بىرەر پېشكهلگه قالماي دېگهنـدىمۇ؟ ئـۇ يهنه كـۈتتى، يهنه كـۈتتى    

ئۇ پاسىقلىشـىپ كهتكهچـكه بـۇ يهرگه كهلگهنـدىن كېـيىن      ... ۋاقتى بولدى،
ــۇپ قالغانىــدى   ــاز ئوقۇشــقىمۇ خوشــياقماس بول ــۇ بهختســىزلىكلىرى . نام ئ

ــ  ــرىگه قېيداۋاتقان ــاز  . دەك قىالتتــىئۈچــۈن تهڭ ــدا بولســىمۇ نام ســهپهر ئالدى
ئـادەملهر  . ئوقۇي دېمهستىن غهزىپى تاشـقان ھالـدا تـاڭ سـۈزۈلگىچه كـۈتتى     

ۋېرىشــى ۇئهمــدى ئۇنىــڭ بــۇ يهردە تۇر. تىرىكچىلىــك ھهركىتىنــى باشــلىدى
ــىدى  ــۈمكىن ئهمهس ــۈن     . م ــر ك ــپ يهنه بى ــپ كېتى ــىغا قايتى ــاغ ئارىس ــۇ ت ئ

پ راسـا كېلىشـتۈرۈپ تهسـتىكىگه    ۇشـ ۇچرتۇرۇشنى، كهچـته ئايـال بىـلهن ئۇ   
بىــراق ئۇنىــڭ بۈگــۈن كېتىشــى قــارار قىلىنغاچقــا      . ئۇرۇشــنى ئويلىــدى 

مانـا ئهمـدى ئـۇ    . ئايالنىڭ كهچـته سـۆگهت تـۈۋىگه كېلىشـى ناتـايىن ئىـدى      
ئهمـدى  . ئېغىر ھهسرەت ئهلهم يۇتۇپ يولغا چۈشۈشكه مهجبـۇر بولـۇپ قالـدى   

ــالالر قوينىـــدىن رىياللىق  ــاي،  ئـــۇ بىـــمهنه خىيـ ــا قايتىـــپ كهلـــدى بولغـ قـ
ــز      ــدىن تېـ ــان دائىرىـ ــالى بولغـ ــېلىش ئىهتىمـ ــپ قـ ــادەملهرگه چېلىقىـ ئـ

ــدى   ــازا ئالدىرى ــۈن ت ــۋېلىش ئۈچ ــاكى   . چىقى ــىنى ت ــز مېڭىش ــۇنداق تې مۇش
جايپهچچهم تهرەپكه قايرىلىپ، يولـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋاتقـانالر ئارقىسـىدىنمۇ     

ــدىن كېــيىن   ــۇھ«كــۆرۈپ قــالمىغۇدەك ئىچكىــرىلهپ كهتكهن دەپ تىــن  »ئ
بــۇ چاغــدا قويــاش پــارالق نــۇرلىرىنى تاغالرنىــڭ ھهرە چىشــلىق       . ئالــدى

ــدى   ــارام چاچماقتى ــارام ت ــۆزىگه مۇناســىپ   . ئاراشــلىرىدىن ت ــۆگه تاغنىــڭ ئ ت
ئـۇ بىـر   . سايىسى جىلغىنىڭ غهرپ تهرىپىدىكى تاغالرنىمۇ يېپىـپ تـۇراتتى  

كــېچىچه . دالدىــدا ئــارام ئېلىۋېلىــپ، ئالــدىرىمايراق ماڭمــاقچى بولغانىــدى 
ــالمىغىنى      ــۈزۈكرەك ئۇخلىي ــۈتىمهن دەپ ت ــۇننى ك ــائهھلى خوت ــى ن ھېلىق

بىــراق ئۇيقۇســى كهلــمهي، خىيــال . ئۈچــۈن بىــر دەم ئۇخلىمــاقچىمۇ بولــدى
. ئـويال ئۆزىنىـڭ گۇناھلىرىـدىن قورقۇشـقا باشـلىدى      -ئـويال  . سۈرۈپ يـاتتى 
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ىنىـڭ  ئۇنىڭ ئۈستىگه بارسا كهلـمهس سـهپهرگه چىقىۋاتقـان مهھهلـدە ئـۇ ئۆز     
سـهپىرىنىڭ  . ئالالھنىڭ پاناھلىقىغا مۇھتـاج ئىكهنلىكىنـى ھىـس قىلـدى    

ئـۇ  . شـى ئۈچـۈن ئالالھقـا يېلىـنىش قارارىغـا كهلـدى      ۇخاتىرىجهم بول -تېنچ 
ــا       ــۇش، بولس ــاز ئوق ــل نام ــدىن نهف ــاكالپ ئان ــۆزىنى پ ــۇپ، ئ ــدانراق يۇيۇن ئوب

تىــدە ئــون كۈننىڭيــاقى قــازا قىلغــان نامــازالرنىمۇ ئوقــۇش نېيى  -ســهككىز 
كــۈن قىزىمىســـا تــاغ ســـۈيىگه   . كۈننىــڭ راساقىزىشـــىنى كۈتــۈپ يـــاتتى  

 .چۆمۈلۈپ چىدىغىلى بولمايتى
ــا     ــتىلهپ بهرگهن تاماكــ ــپ كهشــ ــتىلىك قىلىــ ــۇقى ئهســ ــۇ مهشــ ئــ

ئــۇ چىرايلىــق ئىشــلهنگهن بولــۇپ، بوغۇچىغــا بىــر  . خالتىســىنى چىقــاردى
ر ئـۆزلىرى  قىرغىز ئـادىتى بـويىچه قىـزال   . نهچچه تال مارجان ئۆتكۈزۈلگهنىدى

ــوغا    ــى سـ ــا خالتىسـ ــتىلىك تاماكـ ــۇنداق كهشـ ــتكىال مۇشـ ــۆيگهن يىگىـ سـ
ــى ــى     . قىالتت ــال تاماكــا چهكت ــر ت ــدىرىماي ئــوراپ بى ــۇ ئال ــا كــۆك  . ئ تاماك

شـۇڭا ئـۇ تـازا    . تاماكىدىن ئۆيـدە تهييارالنغـان بولغاچقـا بهك ئـاچچىق ئىـدى     
ــدى    ــا يۆتۈلـــۈپ كېتىـــپ، چېكىشـــنى بولـ ــۈگهنمىگهن بهڭگـــى بولغاچقـ ئـ

ــاۋازىنى بىرلىــرى  . ، خــالتىنى يېنىغــا ســېلىپ قويــدى قىلىــپ يــۆتهلگهن ئ
بۇياققـا قـاراپ    -ئاڭالپ قالمىدىمىكىن دەپ ئهنسـىرەپ، ئـۆرە قوپـۇپ ئۇيـاق     

ــدى ــاتتى   . قوي ــپ ئوڭدىســىغا ي ــدىن بوغجىمىســىنى بېشــىغا قويىۋېلى . ئان
تـوۋا، شـۇنچه   «. قات تاغالر تولىمۇ سىرلىق ھهم سۈرلۈك بىلىنهتتـى  -قاتمۇ 

ــاتمۇ ســىرلى ــاي     -ق ق ــر ج ــىدا يوشــۇرۇن ياشــىغىدەك بى ــاغالر ئارىس ــات ت ق
شـۇنچه چهكسـىز تـاغالر ئارىسـىدىن     ! چىقماي، چهتكه قېچىپ كېتىۋاتىمهنا

ــوك  ــۆت ت ــوك    -ت ــالته ت ــن بىــلهن ئۇنىــڭ ئ ــوك دارى ــوك چېرىكــى بىــر   -ت ت
ــدۇ    ــا؟ تېپىۋالى ــزدەپ تېپىۋاالم ــادەمنى ئى ــۇ ! ئ ــان خهق ئ ــۇ  ! يام ــاق، ئۇالرغ ي

 -مۇسـۇلمان قېرىنداشـالنىڭ ئهتـى     —بىراق ئۆزىمىزنىڭكىلهر  تاپالمايتى،
 »!نېمه بولسا بوال، پىشانهمدىكىنى كۆرەمهن! ته -مهتى شۇنچىلىك 

ئــۇ يۇيۇنــۇپ، بىــر نهچــچه رەكــئهت نهفــل نامــاز ئوقۇۋالغانــدىن كېــيىن  
دامـولالم  . تهكـرار ئوقـۇدى  -نـى تهكـرار  »ناس«بىلهن  »فهلهق« .يولغا چۈشتى

يارىتىلغــان ھهمــمه  . يىــپ تهپســىر قىلىــپ بهرگهنىــدى   بــۇ ســۈرىنى ئاجا 
ئـــۇنى شـــۇنچىلىك . دېـــگهن ئىـــدى... نهرســـىنىڭ، شـــهررىدىن ســـاقاليدۇ، 



 

171 

 

يـــۇ، -تهســـىرلهندۈرگهن بـــۇ تهپســـىرنىمۇ مهۋھـــۇم ھالـــدا ئېســـىگه ئالـــدى  
ــاك   ــىالتىنى پـ ــت تهپسـ ــۇ   -كونكرىـ ــدىن بهكمـ ــۇپ كهتكىنىـ ــاكىزە ئۇنتـ پـ

 .ئۆكۈندى
ــدىكى   ــىنىڭ ئىچىــ ــايپهچچهم جىلغىســ ــارچه    جــ ــر پــ ــرەك بىــ كهڭــ

ــاۋايى ئــاچچىق ئــۈرۈك ئــورمىنى    تــۈزلهڭلىكته تېرىلغــۇ يهرلهر، چۆپلــۈك ۋە ي
ئــۇالر ھهم . تۈزلهڭنىــڭ بــاش ئۇچىــدا ئىككــى ئــائىله بــار ئىــدى      . بارىــدى

بـۇ  . چارۋىچىلىق بىلهن، ھهم دىهقـانچىلىق بىـلهن تىرىكچىلىـك قىالتتـى    
ــاتومىيه دەرســىدىكى ئاشــقازاننىڭ رەســى   . مىگىال ئوخشــايتىيهر خــۇددى ئان

ــۆڭگهچ«بىــر تهرىپــى  ــار جىلغــا، يهنه بىــر تهرىپــى   »قىزىــل ئ كه تۇتاشــقان ت
گه تۇتاشـــقان كهڭـــرەك جىلغـــا بولـــۇپ، تۈزلهڭلىـــك دەل  »چـــوڭ ئـــۈچهي«

ــدى ــقازاننىڭ ئۆزىـ ــته  . ئاشـ ــدىن كىرىشـ ــوڭ يولـ ــۈچهي«چـ ــوڭ ئـ ــن »چـ دىـ
ــى ــدىكى   . كىرىلهتتـ ــۇرى تهرىپىـ ــقازاننىڭ يوقـ ــۆڭگهچ «ئاشـ ــل ئـ كه »قىزىـ

جــاي ۋە » مــۇقهددەس«دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر » مــازار«دىغان جايــدا تۇتىشــى
مهسـچىتنىڭ ئهتراپىـدا بىـر نهچـچه تـۈپ قېـرى       . ئاددىغىنه مهسچىد بارىـدى 

بــۈگرى ئۆســكهن ھهم يهر بېغىــرالپ غهلىــته ســىرلىق      -ســۆگهت ئهگــرى  
تۈســـته ســـويالپ كهتـــكهن بولـــۇپ، بـــۇ يهرنىـــڭ مۇقهددەســـلىكىگه يارىشـــا 

بىــر تــۈپ ســۆگهت تۈۋىــدە ئالــدىراپال ياســالغان . ىدىســىرلىق تــۈس قوشــقان
ــقازان بارىـــدى  ــاق ھهم داشـ ــاۋاپ قىلغۇچىالرنىـــڭ نهزرىلىـــك  . ئوچـ ــۇالر تـ بـ

ــلىتىلهتتى   ــقا ئىش ــىنى پىشۇرۇش ــڭ گۆش ــكهن  . مېلىنى ــرالپ ئۆس يهر بېغى
ســــۆگهت تۈۋىــــدىكى ئاداالنغــــان يهردە بــــۇ يهرنىــــڭ مــــۇقهددەس بولــــۇپ  

ئهمهلىـــي «ن ھىكايىالرنىـــڭ نۇرغـــۇ —قېلىشـــىدىكى ئاساســـىي ئامىـــل 
ئهپســۇن ئوقــۇپ «بــۇالر . بــولمىش ئاجايىــپ تاشــالر قويۇلغانىــدى» شــاھىدى

ــدۇرىۋېتىلگهن  ــاش   » تاشــقا ئايالن ــۈگرە ئ ــدۇرىۋېتىلگهن ئ ــقا ئايالن ــاۋۇز، تاش ت
ــى       ــۇتۇق تهختنـ ــۇلتان سـ ــىچه سـ ــۋايهت قىلىنىشـ ــۇپ، رىـ ــارلىقالر بولـ قاتـ

ــت    ــق كۆرەش ــر قېتىملى ــان بى ــۈن قىلغ ــارتىۋېلىش ئۈچ ــا  ت ــۇ جىلغىغ ه مۇش
دېگهن جايـدا دەم ئېلىـپ، بىـر نهرسـه     » مازار«دەل مۇشۇ . چېكىنگهن ئىكهن

شـۇنىڭ بىـلهن ئـاش ۋە    . يىمهكچى بولـۇپ تۇرغانـدا دۈشـمهن كېلىـپ قـاپتۇ     
ــدۇرىۋېتىپتۇ     ــقا ئايالن ــمهي تاش ــى كهل ــمهنگه قالدۇرغۇس ــاۋۇزالرنى دۈش ــۇ . ت ب
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ۇ تاشـالر ئىسـپاتالپ   رىۋايهتنىڭ راستلىقىغا قىل سـىغمايدىغانلىقىنى ئاشـ  
دىــن ئۆتكهنــدىن كېــيىن جىلغــا بارغانســېرى تارلىشــىپ  »مــازار«. تــۇراتتى

ئىككى قىرغاق بىتـون تامـدەك تىـك ۋە سـىلىق ھالـدا تـاكى بۇلـۇتالرغىچه        
 .بۇ يهردە كۆرۈپ كېتىشكه ئهرزىگۈدەك نهرسىلهر ئاز ئهمهسىدى. يېتهتتى

ئــائىله ئهزالىرىغــا ئــۇ تــاغ بــاغرىنى بــويالپ تــۈزلهڭلىكتىكى ئــائىله ۋە  
كىـم بىلىـدۇ، بـۇ يهردە چېـرىكلهردىن     . ئۇچراپ قېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى

سـاندا ئـۇچراپ    -جىلغىـدا ئانـدا   . بىرنهچچىسى ئـۇنى كۈتـۈپ ياتقـان بولسـا    
ئهلهمــلهر، رەخــت پــۇرۇچلىرى،  -قالىــدىغان يــالغۇز تــوغراقالر سانســىز تــۇغ  

پ، بۇالرمـــۇ مـــۇقهددەس رەڭ لېنـــتىالر بىـــلهن بېـــزىتىلگهن بولـــۇ -رەڭگـــا 
يىـراقالردىن شـۇ يهرگه    -بىدئهتكه پاتقـان بـۇ خهلـق يىـراق     . ھىساپلىناتتى

 .كېلىپ، مۇشرىكالرچه شۇ نهرسىلهردىن مهدەت تىلهپ كېتهتتى
ــۇ جىلغىنىــڭ مۇقهددەســلىكى ھهققىــدىكى    مۇھهممهتتۇرســۇن ھهم ب

 -ى مـازار  رىۋايهتلهرنى كۆپ ئاڭلىغان، ئۇ گهرچه داموللىنىـڭ تهلىمـى تـۈپهيل   
ماشـــايىخالردىن، يـــالغۇز دەرەخلهردىـــن، ئاتـــالمىش مـــۇقهددەس جـــايالردىن 

دىغــــانلىقىنى، بىــــدئهتلىكىنى،  ۇمهدەت تىلهشــــنىڭ مۇشــــرىكلىق بول 
خۇراپـــات، دىنغـــا خىـــالپ ئىـــش ئىكهنلىكىنـــى بىلســـىمۇ، قىـــزىقىش       

بۈگـــۈن . يۈزىســـىدىن بـــۇ يهرنـــى بىـــر كـــۆرۈپ بـــېقىش ئارزۇســـىدا ئىـــدى  
شتۇرىشـــى بىـــلهن بـــۇ يهرلهرنـــى كۆرۈشـــكه نىســـىپ  قىســـمهتنىڭ ئورۇنال

پ ۇشــــۇغــــا بېرىــــپ يهر بېغىــــرالپ ئۆســــكهن، پورل»مــــازار«. ۋاتــــاتتىۇبول
تاشــقا «تۈگمهننىــڭ نورىغــا ئوخشــاپ قالغــان ســۆگهتنىڭ غولىــدا ئولتــۇرۇپ 

ئـۇ ئاڭلىغانلىرىنىـڭ قىـل    . نهرسىلهرنى بىـر دەم تاماشـا قىلـدى   » ئايالنغان
ھـاردۇقىنى  . ارلىقىنى كـۆرۈپ ھهيـران قالـدى   سىغمايدىغاندەك دەلىللىرى ب

 .غا قاراپ يۈرۈپ كهتتى»كارىدور«ئېلىۋالغاندىن كېيىن تار 
بهزى . غارايىــپ بــۇالقالر بارىــدى   -ئىچىــدە ئاجايىــپ  » كارىــدور«تــار 

تىــك قىرغاقنىــڭ  —بــۇالقالر تۇربىــدىن چىقىۋاتقــان ســۇنى ئهســلىتهتتى  
كلهردىن جىرغــــاپ ئوخشــــىمىغان ئىگىزلىكلىــــرىگه جايالشــــقان تۆشــــۈ

بهزىلىرى ئادەم بويى ئىگىـزلىكته بولـۇپ، خـۇددى ئادەمنىـڭ بىـر      . چىقاتتى
يهنه بىـر  . »توختىمـاي يـاش تـۆكهتتى   «بـۇ كـۆزلهر   . جۈپ كـۆزىگه ئوخشـايتى  
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ــۇپ، دەل شــۇ    ــدىغان جــاي بول ــڭ »پىشــايۋان«پىشــايۋانغا ئوخشــاپ كېتى نى
يهردە سـۇلتان  رىـۋايهت قىلىنىشـىچه بـۇ    . تورۇسىدىن سۇ جىرغاپ چۈشـهتتى 

سـاقايمىغان بـاش   (سۇتۇق يۇيۇنۇپ غۇسلى قىلغانىكهن، كونا باش ئـاغرىقى 
شــۇڭا زىيــارەتچىلهر   . دۇ دەيــدىغان گهپ بارىــدى ۇغــا شــىپاھ بولــ  )ئــاغرىقى

 .»داۋالىناتتى«ۋاتقان سۇغا باشلىرىنى تۇتۇپ يۇيۇنۇپ ۈچۈش
ــۆزىگه      ــنىڭ ئ ــدەك كۆرۈنۈش ــر مۆجىزى ــى ھهربى ــۇ يهردىك ــى، ب قىسقىس

 .مى، بىردىن گۈزەل رىۋايىتى بارىدىخاس نا
ۋېلىــپ، تــار جىلغىنــى بــويالپ    ۈمۇھهممهتتۇرســۇن پۇشــقىقىنى تۈر 

ــنه    ــدا كىچىككىـ ــپ، ئاخىرىـ ــا كېڭىيىـ ــېرى جىلغـ ــا كۆتۈرۈلگهنسـ يوقۇرىغـ
ــى     ــا چىقت ــان يانتۇلۇقق ــلهن قاپالنغ ــانلىقى بى ــوغراق ئورم ــڭ . ت يانتۇلۇقنى

ــتىن   ــى چىقماس ــىلىك ئىكهنلىك ــكهن تهكش ــپ ئۈســتى كهڭ كهت ال بىلىنى
ــۇراتتى ــى     . تـ ــاغ ئارىسـ ــپ، تـ ــردىنال كېڭىيىـ ــۇ يهردە بىـ ــى بـ ــاغالر ئارىسـ تـ

ــى  ــىل قىالتت ــۈزلهڭلىكىنى ھاس ــپ   . ت ــلهن مېڭى ــى بى ــق ئىچ ــۇ توغراقلى ئ
يــــانتۇلۇقتىن يوقۇرىغــــا كۆتۈرۈلــــۈپ، يوقۇرىــــدىكى تهكشــــىلىك بىــــلهن 
تهڭلهشــكهندە يېقىــنال يهردە قىــبلىگه قــاراپ يۈكۈنــۈپ ئولتۇرغــان تــۆرت       

يوچــۇن ئــادەملهر نامــاز . ئــۇ مهڭــدەپ تــۇرۇپ قالــدى. گه كــۆزى چۈشــتىئــادەم
ــام بىــلهن دائىــرىگه ئېلىنغــان   . ئوقۇۋاتــاتتى ئۇالرنىــڭ يېنىــدا پاكــار تــاش ت

رىـۋايهت قىلىنىشـىچه بـۇ سـۇلتان سـۇتۇقنىڭ يـېقىن       . يالغۇز قهبرە بارىـدى 
جــايپهچچهم تاۋاپگاھىنىــڭ ئــاخىرقى . تــۇققىنى دەپــن قىلىنغــان جــايمىش

تاۋاپقـا چىققـانالر بـۇ يهردە شـېهىتالرغا     . ىسى مۇشۇ يالغۇز قهبـرە ئىـدى  نۇقت
دەپ » قىرىــق مىچىــت«بــۇ يهرنــى . تىــالۋەت قىلىــپ نامــاز ئوقــۇيتى -دۇئــا 

ھهربىر تاۋاپچى مۇشتتهك تاشالردىن دۆۋە ياسـاپ، ئۆزىنىـڭ كېلىـپ    . ئاتايتى
ــدۇراتتى  ــگه قالــ ــدىن بهلــ ــاش  . كهتكهنلىكىــ ــداق تــ ــدا بۇنــ قهۋرە ئهتراپىــ

ھهتتـا بـۇ تـاش    . دۆۋىلىرىدىن نهچچه ئـون مىڭـى بـار دېسـىمۇ الپ بولمـايتى     
دۆۋىلىرى پۈتۈن تۈزلهڭلىكنى بىر ئېلىپال قالمـاي، ئىككـى تهرەپتىكـى تـاغ     

 .يامپاشلىرىغىچه سوزۇلۇپ كهتكهنىدى
ــادەملهرگه ئۇچر  ــۇن ئــ ــۇن يوچــ شــــتىن قېچىــــپ ۇشۇمۇھهممهتتۇرســ

. دىغان جـاي ئىزدىـدى  ۇنۇرجىلغـا ئىچىـگه كېلىـپ يوشـۇ    . ئارقىسىغا يانـدى 
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بىراق، ئاۋۇالرنىـڭ نامـاز ئوقۇۋاتقـانلىقى ئۇنىڭغـا ئاللىقانـداق بىخهتهرلىـك       
. دېـمهك، ئــۇالرنى يامــان ئـادەم دېيىشــكه بولمــايتى  . تۇيغۇسـى بېغىشــلىدى 

شۇڭا ئۇنىڭدا ئىشـهنچ پهيـدا بولـۇپ، يېڭىۋاشـتىن ئارقىغـا قايتىـپ يـولىنى        
ــدى    ــدا بول ــالى پهي ــش خىي ــۆزىنى   ي. داۋام قىلى ــۆز ئ ــدى؛ يهنه ئ هنه ئىككىلهن

ــدى ــاتىرىجهم قىلـ ــا   . خـ ــۇ زىيارەتگاھقـ ــۇۋاتقىنى، مۇشـ ــاز ئوقـ ــڭ نامـ ئۇالرنىـ
ئېتىقــادى بــار مــۆمىنلهر ئىكهنلىكىنــى  -چىققــانلىقىمۇ ئۇالرنىــڭ ئىمــان 

ــپاتاليتى ــي   . ئىســـ ــۇننىڭ ھهقىقىـــ ــۇالر مۇھهممهتتۇرســـ ــدا ئـــ ــۇ ھالـــ ئـــ
ــ   ــېمه بولمـ ــدىردىمۇ ھىچنـ ــگهن تهقـ ــاالھىيىتىنى بىلـ ــىچه، سـ ايتى، ئهكسـ

ــدىمۇ بىلــگهن     ــاردەم قىلىشــى، ھىــچ بولمىغان ئۇنىڭغــا قولىــدىن كهلســه ي
ــ  ئــۇ دادىللىــق بىــلهن   . شــى مــۈمكىن ئىــدى  ۇپ قويۈتۈيــوللىرىنى كۆرس

ئۇ توغراقلىق يانپاشقا يـېقىن كهلگهنـدە تـاۋاپچىالر بىـلهن     . كهينىگه ياندى
غىنىغـــا ئــۆزىگه ئاگــاھ بېرىــپ، روھــى تهييــارلىق بىــلهن تۇر      . ئۇچراشــتى 

شـى بىلهنـال مهڭـدەپ، ئارقىسـىغا بىلىـنهر      ۈنۈقارىماي، ئۇالرنىڭ قارىسى كۆر
بــۇ ھــال تاۋاپچىالرنىــڭ دىققىتىــدىن چهتــته . بىلىــنمهس داجىــپ كهتتــى -

 .قالمىدى
ــدىڭال؟   — ــادېش، نهگه ماڭ ــان    —ئ ــتانه بولمىغ ــانچه دوس ــاۋاپچىالر ئ ت

ــورىدى  ــدا سـ ــل تهله    . ئاھاڭـ ــۇ خىـ ــاڭ، بـ ــل ئاھـ ــۇ خىـ ــڭ بـ ــۇزى ئۇالرنىـ پپـ
ــۇپ،    ــارىتىدەك تۇيۇلـ ــڭ بىشـ ــداق يامانلىقنىـ ــۇنغا ئاللىقانـ مۇھهممهتتۇرسـ

 .تېنىنى شۈركهندۈرىۋەتتى
غىزدا ئېلىشىم باتى، ئۇزۇن بولدى، كـېلهي دېمهيـدا، شـۇنى    قى ژبى —

 .ئۇنىڭ سۆزلىرى تازا ئهپلهشمىگهندەك بىلىندى —ئىزدەپ مېڭىشىم، 
 قهشقهلىق ئوخشىمامسه؟ —
 .ھه، شهدىن —
اختىپهز شــهلىكنىڭ گهپلىــرى قوالشــمايال تۇرىــدۇ، ئوغۇلــۇق بــۇ ســ —

 !قىلىپ قاچقان نېمىمۇ، تېخى
ڭـــدىڭ؟ بارىـــدىغان دەم؟ نهگه ماهســـهن زادى نـــېمه ئ! ۋې، شــهلىك  —

ــه ــى بىلهمسـ ــپ   —؟ يېرىڭنـ ــۇنداق قىلىـ ــا شـ ــاقيهردىن«مانـ ــادىس ئـ » ھـ
مۇھهممهتتۇرســۇننىڭ گهپ . ســوئال باشــلىنىپ كهتتــى -دېگهنــدەك ســوراق
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 .بىرىگه رەپ يېمهي، باالغا قالدى -ى بارغانسېرى بىر سۆز -
ــاغىنىله  — ــاكىال، ئ ــنىم ئ ــوغرى  ! جې ــلهن مۇســۇمانكهنمىز، ئ ھهممهي

ــوالي        ــوغرى ب ــا ئ ــه بوس ــارىغۇدەك نهس ــا ي ــېقىڭال، پۇلغ ــاختۇرۇپ ب ــام ئ . بوس
 .بوممىسا مېنى يولۇمغا ماڭغىنى قوياڭال

لىكنىڭ شــۇنىڭ بىــلهن قهشــقهر —! تولىمــاي گهپ قىــل، ھهزلهك —
ــۇردى،    ــى تـ ــارەتلهر ئېيتىلغىلـ ــى ھاقـ ــدىغان جىمىكـ ــهنىگه تېگىـ  —... شـ

غىـزدا  بوممىسـاڭ، سـهن زادى نېمىسـهن؟ قى    ئوغرىمۇ بوممىسـاڭ، توغرىمـۇ  
 ! قىزىل يالغان -ئېلىشىم با دېگىنىڭغۇ قىپ 

ــاغزىڭلىنى بهك بــۇزۇپ كهتــتىڭال،       — ــايىز تهرەپــكه ماڭغــانتىم، ئ س
ئـۆزەم يوقسـۇز،   ! ۇناسىز ئادەمگه ئۇۋال قىممـاڭال گ ژدۇ، قايالڭال، بىۇيامان بول

ــكه        ــايىز تهرەپ ــۇڭىزە، س ــدىم، ش ــولى تاپاممى ــېقىش ي ــان ب ــچ ج ــتىم، ھى يى
 ...چىقىپ ئىشلهپ كېلهي دېگهنتىم

 ؟!بايا نېمىشقا شۇندا دېمهيسه، ھېجىقىز —
بايــا شــۇنداال دەپ قويغــانتىم، نــېمه ... ئــاغزىڭلىنى بۇزمــاڭال، ئــادې —

 ...نچه زىغىالپ كېتىشىڭلىنىبىلهي سىلىنىڭ بۇ
ــازا قىزىــق تاماششــه    — بــۇنى يالىڭــاچالپ يولغــا ســېلىپ قــويىلى، ت

 .دېدى بىرەيلهن —دۇ، ۇبول
 .دېدى يهنه بىرى —تازا ئۇرۇپ پۇخادىن چىقمايلىما،  —
 ...ئاداۋىتىمىز بوممىسا -نېمىشقا ئۇرىسىله؟ يا بىزنىڭ ئاغرىق  —
بـۇ  ! دە -ۆگهنـدەك كـۆرىمهن   دۆنـى ك ...! شهلىك دېگهننىڭ قىزىنى —

 !ھهزلهكلىنىڭ ھهممىسى ئوخشاش ساختىپهز
 ...تىللىماي گهپ قىلىڭال، ئادېش —
 تىللىسام نېمه قىالاليتىڭ؟ ئاكاڭنى تونۇمسهن؟  —
 ! سىلى ئاتۇشنىڭ نوچىسى! تونۇدۇم، ئاكا، تونۇدۇم —
 .دەپ تۈزەتتى بىرى —! ئاتۇش بازاۋېشىنىڭ نوچىسى —
 ؟!بولدىما! ىڭ نوچىسىئاتۇش بازاۋېشىن —
بوممىســـا ھېلـــى بۇنـــۇڭنى ! تهئهددى قىممـــاي گهپ قىـــل! ھـــې —

 !تۈزلىۋېتىمهن
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غورۇرى ئازاپالنغان مۇھهممهتتۇرسـۇن بهزى گهپـلهرگه چىـداپ تۇرالمـاي،     
شــۇنىڭ بىــلهن گهپــلهر بارغانســېرى قــان پــۇرىقى . جــاۋاپ يانــدۇرۇپ تــۇراتتى

ۇھهممهتتۇرســـۇننىڭ بـــۇ ھـــال تهرەققىـــي قىلىـــپ، م . ئـــارىالش چىقـــاتتى
ــاردى    ــپ ب ــكه يېتى ــى ئهركىلىتىش ــقا، ئىڭهكلىرىن ــاقىلىرى تارتىلىش ــۇ . ي ب

 .مۇقهررەر قانلىق جىدەلنىڭ مۇقهددىمىسى ئىدى
ــااليلى     — ــلهن س ــۋىقى بى ــڭ چى ــۇرۇپ توغراقنى ــاچالپ ت ــۇنى يالىڭ . ب

غىزلىغـا  پ جايپهچچهمـدىكى قى كېچىكىنى ئالغـاچ كېتىـ   -ئاندىن كىيىم 
 .دۇۇالپ قالبېرىۋەتسهك خوش بو

 .دۇۇراس، ماندا تاشلىقتا پۇت يالىڭاچ ماڭسا كارامهت ياخشى بول —
جهھلـى بىـلهن قارشـىلىق قىلىـپ، دۇنيـادا       -مۇھهممهتتۇرسۇن جـان  

 -ئــۆزى بىلىــدىغانلىكى ياخشــى ســۆزلهرنى قىلىــپ يېلىنىــپ، قهھــرى       
ــلهن تىلــالپ، ــۋىلهرنى توخت  ... غهزەپ بى ــۇ تهل ــداق قىلىپمــۇ ب ــۇھىچقان پ ۇت

ــاقتهك باشـــلىنىپ، ئـــاخىرى دۈشـــمهنلهرچه  . لمىـــدىقاال بـــۇ ئىـــش چاخچـ
ــدى  ــكه ئايالن ــدى  . ھهرىكهت ــۇن يالىڭاچالن ــارە مۇھهممهتتۇرس ــۋىقالر . بىچ چى

ــدى ــاال   . تهييارالن ــدە ت ــاچ بهدەن ــدىن يالىڭ ــقا    -ئارقى ــدا بولۇش ــزالر پهي ــاال ئى ت
بۇ ئۇرۇش ئاتۇش بازار بېشـىلىق نوچىالرنىـڭ قـوللىرى تـالغىچه     ... باشلىدى

 :داۋام قىلدى
 !دۇۇھه، ئهمدى يولۇڭغا ماڭساڭ بول —
غىزغــا ئالغـــاچ  چارىســىنى نــېمه قىلىمىــز؟ قى    -پــان  بۇنىــڭ چا  —

 كهتسهك، بىزنى بۇالڭچىمىكى دەپ قاممىسۇن، ئۆزىگه قاسۇنمىكى؟
 !بۇنى يالىڭاچ ماڭدۇغۇم بارىتى، شېغىلدا تازا ئوبدان بولىتى —
ــا   — ــتىڭ، ھــ ــى باســ ــڭ قىچىقىنــ ــدى قوالڭنىــ ــدىغان، بولــ ي دەيــ

ــدان ئۇر    ــازا ئوب ــوق ت ــدىغان ئهدەم ي ــا   ۇئاجىتىۋېتى ــدە يولىمىزغ ــدۇق، ئهم ۋال
 .ماڭىلى

توختــاڭال، ھىــچ بوممىســا چــورىقىنى بوســىمۇ ئاالممايــدىغان بىــر   —
 .يهرگه تاشلىۋېتهي

مۇھهممهتتۇرســۇن قــورام تــاش ئۈســتىدە ئىــنجىقالپ . ئــۇالر كېتىشــتى
ئهپقـــاچىمهن دەپ، چىۋىقنىـــڭ  تـــوال دومىـــالپ، ئـــۆزىنى ھهريـــان. ياتـــاتتى
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چوقۇرىمــۇ ئۇنىــڭ ھهمــمه  -زېدىســىدىن يامــانراق قــورام تاشــالرنىڭ مــودۇر  
ئـۇ ئىشـهنگهن قېرىنداشـلىرىدىن كهلـگهن بـۇ      . يېرىنى يارا قىلىۋەتكهنىـدى 

قازانىــڭ ئهلىمىــگه، ئۆزىنىــڭ ئانىــدىن تۇغمــا يالىڭــاچ ياتقىنىغــا        -بــاال 
ئـۇ  . لـى ئـۇزاق بۇقۇلـداپ يىغلىـدى    غورۇرى ئازاپلىنىپ، خۇداغا قاغىنىپ خې

بىلىـپ تـۇرۇپ پاسـىق بولـۇپ كهتكىنـى،      . بۇ قىسمهتنى ئۆزىـدىنمۇ كـۆردى  
نامازنى تهرك ئهتكىنى، گۇناھقا پاتقىنى بىـر بىـرلهپ كـۆز ئالدىـدىن ئۆتـۈپ،      

ــۆز ئــۆزىگه كايىــدى   ــا بــۇ ئالالھنىــڭ  . بــۇ جــازا بهرھهق جــازا بوپتــۇ، دەپ ئ مان
ــله   « ــولى بى ــڭ ق ــى زالىمنى ــلهن    زالىمن ــولى بى ــىقنىڭ ق ــىقنى پاس ن، پاس

ــى  ــدىغانلىقىنىڭ ئهمهلىيىت ــدى » جازاالي ــى ئويلى ــى  . دېگهنلهرن ــا، ئاس ئهمم
ــمهي،     ــدە ئېــۋەن قويغۇســى كهل ــال ئۆزى ــۇش ســۈپىتى بىــلهن، يهنى ــدە بول بهن

تـوۋا قىلغـانتىمغۇ؟ كىـم گۇنـاھ     «. ئالالھتىن ئاغرىنىپ، قاغىنىـپ كهتتـى  
كۈلـــۈپ  -ۇ بهخىرامـــان ئوينـــاپ قىلمايـــدۇ؟ مهنـــدىن قهبىـــه گۇناھكـــارالرم

. »...غۇ؟ تـوۋا قىلغانـدىكىن، بۇنـدىن كېـيىن قممىسـام بوممىـدىمۇ؟      ۇدۈۈرژ
. ئـــۇ ئـــۇزاق ياتقانـــدىن كېيىنمـــۇ ئورنىـــدىن تۇرۇشـــقا ماجـــالى يهتمىـــدى 

شـۇنداق بولسـىمۇ تىرىشـىپ    . مىدىرلىسىال پۈتۈن ئهزايى قاقشاپ كېتهتتى
ــۇمىالپ دېگــۈدەك سۇقېشــىغا كېلىــ   - ــدى تىرمىشــىپ ي . پ، ســۇدا يۇمۇلى

. چۈنكى بۇ يهردىكى سۇ چۆمۈلگىدەك چوڭقۇرمـۇ ئهمهس، كۆپمـۇ ئهمهسـىدى   
بىــراق، . ئــۇ تاياقنىــڭ زەھرىنــى ســوغۇق ســۇ ئالىــدۇ، دېگهننــى ئۇققانىــدى  

ئــۇ بىــر بــاالالر ... بهدەنــگه ســۇ تهككهنــدە چىدىغۇســىز ئېچىشــىپ كېتهتتــى
. ىنــى كىيــدىســۇدا ســۈرتۈپ چىقتــى ئانــدىن كىيىملىر  نــىبىــلهن بهدىنى

ــۆگىمهچ   ــا چاپلىشــــىپ كهتمهســــلىكى ئۈچــــۈن يــ كىيىمنىــــڭ يارىالرغــ
ــى   ــاپالپ چىقت ــا چ ــى يارىغ ــڭ بهرگىن ــيىن  ... گۈللىرىنى ــۇ ئىشــالردىن كې ب

مۇشـۇ جايـدا   . خۇددى خامان ئالغاندەك چارچـاپ، ئورنىـدىن تۇرالمـايال قالـدى    
چـورۇقى ئىگىـز قىيانىـڭ    . بىر ئىككى كۈن تـۇرۇپ قالىدىغانـدەك قىالتتـى   

ــادەممۇ       ــاق ئ ــۇنى س ــۇپ، ئ ــلىۋېتىلگهن بول ــرىگه تاش ــدىغان يې ــوي يهتمهي ب
قوللىرىـدىكى ئېغىرلىـق كۆتۈرۈلـۈپ كهتكىـچه      -ئۇ تېخى پـۇت  . ئااللمايتى

بىرەر ئهپلىك يهردە يېتىپ ئارام ئـاالي، دەپ ئـويالپ ئهتراپىـدىن مۇۋاپىـق يهر     
شــى ۋە بــۇ تارتى -ئىــزدەپ قاراۋاتــاتتى، بايــا كېتىشــكهن نوچىالرنىــڭ تــاالش  
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 .ياققا كېلىۋاتقان ئاياق تىۋىشى ئاڭالندى
ــا  — ــا ماڭس ــى   يولىمىزغ ــا ب ــادىن باك ــالال، باك ــولىتى ب ــى  ق ب ئهدەمن

 .ئۇدۇق، شۇمۇ يهتمهمدۇ؟ ئهمدى ئۇمۇ يولىغا ماڭسۇن
ئوغۇلبــاال بوســاڭ قىغــان ئىشــىڭغا ! اۋاۋې، تــازا زەيپــانه نېمىكهنســ —

 !پۇشايمان قىمما
لدۇق، ئۇ ھـازىر يـالغۇز بـوغىنى بىـلهن،     قىساسقا قا ئىشقىلىپ بى —
ــۇرۇغ  تــۇققىنى بــا، ھهمىشــه بايقــاپ جۈمهيســه، تۇيۇقســىز تۇرىــدىغان        -ئ

 ...دۇ، ئىشقىلىپ، يامان بولدىۇدۇ، كېچه بولۇۋاقتىڭ بول
مهنمۇ شـۇنى دەيـمهن ئهمهسـما، بولغۇلـۇق بولـدى، ئهمـدى ئۇنىـڭ         —

ــرە    ــۈرەش كې ــۇنى ئۆتت ــا ئ ــهك، ي ــۇلىمىز دېس ــاس  دەۋاســىدىن قۇت ــا قىس ك، ي
 !ئااللمايدىغان قىلىۋېتىش كېرەك

ئۇمـۇ تـازا قاپىقىنىـڭ بېـزى     . مهنمۇ شۇنىڭدىن ئهنسـىرەپ قالـدىم   —
ھــامىنى بــى ئېپىنــى   . مــله ئــاداۋەتچى كېلىــدۇ  بــا نىمىــكهن، بۇنــدا ئهدە  

 -ھىـــچ بوممىغانـــدا ئـــۇنى پـــۇت . مـــاي قاممايـــدۇمكهلتـــۈرۈپ ئهنتىنـــى ئا
 .تۇلغىلى بوممايدۇقولىدىن ئارىۋەتمىسهك، ئۇنىڭدىن قۇ

بــۇ ئىشــنى يــامۇل سۈرۈشــته ! بىزمــۇ قــان قىساســقا قــالىمىز، شــۇ —
 .دۇۇقىلىپ قاسا، مويتوزىغا كهتتىم دەۋەسهڭ بول

ــاينهك    — ــارىمىزدىن بىــرە مازپ بــۇ يهدىكــى ئىشــنى چىــم بىلىتــى؟ ئ
كىنى خهق كـۆگىچه نهچـچه   ۈئۇنىـڭ ئۆلـ  . چىقىپ دەپ قويمىسـىالم بولـدى  

 .قۇزغۇنال ئۇنىڭ ئۇستىخىنىنىال قويىدۇ -اغا كۈن ئۆتىدۇ، ئاڭغىچه ق
ئىش يادىمغا يېتىپ قالدى، بـايىقى قهشـقهدە بوغـان توپىالڭـدا      بى —

بىســى قېچىــپ كېتىــپ تۇتۇلمــاپتىكهنمىش، مۇشــۇ شــۇمۇيا؟ ئهگهر شــۇندا  
ــازا دارىنلىنىــڭ  . بــوالپ قاســا قوقمىســاقمۇ بــولىتى  بىزنىــڭ قىغىنىمىــز ت

 .دىتىدىكى ئىش بولىتى
ــۇنداال — ــۈمهي،    شـ ــاپ جـ ــولىمىزنى بۇلغـ ــى، قـ ــا مهيلـ ــوالپ قاسـ م بـ

 .تېخى ھۆكۈمهتكه تاپشۇرۇپ بهسهك سۆيۈنچه ئالىمىز
 ھهببهللى، شۇندا قىممايلىما؟ —
مــاڭه ســاراڭ، ئۇنىڭغــا نهچــچه كــۈن بــوالپ كهتتــى؟ شــۇ چــاققىچه    —
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ــكه    جايپهچچهمــدە تهمــتىلهپ جــۈرەمتى، ئاللىقاچــان جېنىنــى ئهنجــان تهرەپ
 .ئهپ بوممامدۇ

ۇھهممهتتۇرســـۇن ئۇالرنىـــڭ ســــۆزلىرىدىن يوقـــارقى مهزمــــۇنالرنى    م
ــ    ــدە بول ــۆزى ھهققى ــڭ ئ ــاڭالپ، گهپنى ــدىۇئ ــاي  . ۋاتقىنىنى بىل ــۇپ قاچ قوپ
بايا قىزىقچىلىقتـا ئـازراق ھهرىـكهت    . دېۋىدى، ھىچيېرىنى مىدىرلىتالمىدى

ــايال     ــىپ بواللمـ ــېرى ئېغىرلىشـ ــدى بارغانسـ ــا ئهمـ ــلهن مانـ ــى بىـ قىلغىنـ
مالسىز قالغىنىدىن، تهقدىرنىڭ بـۇ يازمىشـىدىن بوغۇلـۇپ    ئۇ ئا. قالغانىدى

ــدى  ــۆلهيال دې ــى     . ئ ــاي، جېن ــۇرۇپ ئولتۇرم ــى يوش ــرى غهزىپىن ــۇ قهھ ــۇڭا ئ ش
ئهنه شـۇ غهزەپـته   . قاشايغان ھالدا سېسـىق گهپلهرنـى ياغـدۇرۇپ تىلـالۋەردى    

ــهندىرەكلهپ     ــكه سـ ــق تهرەپـ ــاچ توغراقلىـ ــۇرۇپ، تىللىغـ ــدىن تـ دەس ئورنىـ
لىرىنى قىياتاشـنىڭ قوتـۇر يـۈزىگه بېسىشـنىڭ ئـازابى      يالىڭـاچ پـۇت  . قاچتى

ــدى   ــانچىكى ئىـــش ئىـ ــدا ئـ ــاغرىقلىرى ئالدىـ ــقا ئـ ــۇ . ئۇنىـــڭ باشـ ــۇڭا ئـ شـ
لېكىن تېـز يـۈگرەلمهيتى ۋە قهدەملىرىمـۇ مهزمـۇت     . ھىچنېمىنى سهزمىدى

ــۇراتتى    ــا ت ــارانال ئاياقت ــهندىرەكلهپ، ئ ــا س ــوڭ  . بولمىغاچق ــۇ چ ــك  -ب كىچى
ــاۋايالپ   ــىدا ئ ــالر دۇنياس ــىدى   تاش ــان ئهمهس ــانچه ئاس ــمۇ ئ ــداق . مېڭىش بۇن

شــى مــۈمكىن بولمــايال قالمــاي  ۈيېــرىم جــان يارىــدار كىشــىنىڭ تېــز يۈگر 
ھهر قاچـان قـاتتىق يىقىلىـش ۋە قـورام تاشـالرغا      . ناھايىتى خهتهرلىك ئىـدى 

ئــۇ ئــاخىرى . چــۇل بولــۇپ كېــتىش خهۋپــى مهۋجــۇت ئىــدى -ئۇرۇلــۇپ چــۇل 
قـاتتىق يىقىلىـپ، بېشـى يوغـان بىـر      : كۈتۈلگهن قىسمهتكه دۇچـار بولـدى  

تاشـــقا تېگىـــپ يېرىلـــدى ۋە شـــۇئان ئـــوقتهك قـــان ئېتىلىـــپ چىقىشـــقا 
لېكىن ئۇنىڭدا غايىۋى بىـر كـۈچ، ھايـات قـېلىش ئىسـتىكىدىن      ! باشلىدى

تۇغۇلغان ئاجايىپ بىر خىل سىرلىق كۈچ ھاسـىل بولـۇپ، ئورنىـدىن تېـزال     
 !... دە، يهنه ئالغا قاراپ ئۆمتۈلدى -تۇردى 

غـــايهت زور كـــۈچ ســـهرپ  گهئهممـــا ئۇنىـــڭ قـــېچىش ســـۈرئىتى ئـــۆزى 
قىلىنىۋاتقــان تېــز ھهرىكهتــتهك تۇيــۇلغىنى بىــلهن، كۈلكىلىــك دەرىجىــدە  

نـــوچىالر » بازاربېشـــىلىق«شـــۇڭا ئـــاتۇش . ئاســـتا ۋە ئهھمىيهتســـىز ئىـــدى
 .ئىككى تاقالپال ئۇنىڭغا يېتىشىۋالدى

ــوپىالڭچى — گهچ ئۇنىــڭ بىرســى شــۇنداق دېــ  —! نهگه قاچىســهن، ت
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ــى      ــارە ئىكك ــدى، بىچ ــر تېپىۋى ــاتتىق بى ــول ئوتتۇرىســىغا ق ئارقىســىدىن غ
ــدىغا ئۇچــۇپ چۈشــتى   ــرچه ئال ــرى ئوڭغــۇل   ! مېتى ــمه يې ــڭ ھهم ــۇ يهرنى  -ب

دوڭغــۇل تاشــالر بىــلهن تولغــان جىلغــا بولغاچقــا بــۇ ھالــدا يىقىلىشــنىڭ    
لى، ئۇنىـڭ تىـزى، قـو   . نېمىدىن دېرەك بېرىشى ئۆز ئۆزىدىن مهلۇم، ئهلۋەتته

كۆزى دېگۈدەك كۆرگىلى بولمايـدىغان ھالغـا كهلـگهن بولـۇپ، ھهمـمه       -يۈز 
ئهتراپتىكــى تاشــالر ئۇنىــڭ ئىسســىق . يېرىــدىن جىرىلــداپ قــان چىقــاتتى

 .پ كهتكهنىدىۇلۇقېنى بىلهن بوي
 ئۆلدىمۇ، نېمه؟ —
 .ياق، ئۆلمهپتۇ، ھوشىدىن كېتىپتۇ —
 -م قىلــدىڭ ئهمــدى ئــۇنى قانــداق ئهكىتىمىــز؟ ســۆيۈنچىنى ھــارا  —

 !ئاناڭنى! دە
ئىگىـس ســىڭلىڭنىڭ سۆيۈنچىســىما؟ نهدىكـى ســۆيۈنچىكهن ئــۇ؟    —

 شۇ قاچقۇن شۇ دەپ كىم دەيدۇ ساڭا؟
 !بولدى، ئۇنى تاشالپ كېتىلى —
دۇ، ۇقىغىـــز دېـــگهن ئـــوۋچى خهق، ئـــوۋچى دېـــگهن قانـــداق بولـــ   —

ــون     ــدۇ، ئ ــى پهرق قىلى ــدىكى ئىزن ــڭ ئالدى ــر ئاينى ــڭ ژبىلهمســه؟ بى يىلنى
بۇنىـــڭ ئـــۆلىگى شـــۇ يهدىـــن . گهن ئـــادەمنى تونۇۋالىـــدۇىـــدا بـــى كـــۆئالد

 ...دۇۇتېپىلغاندىن كېيىنال جايپهچچهمدىكى قىغىزال بىزنى ئېسىگه ئال
نى راس، بــۇ يهدە قويــاپ كهتســهك ســۇنى ھــارام قىلىــدۇ، ئــايىغى       —

ــۆزىمىز ئىچىمىــز ــى. ئ ــاۋۇ ســهلهپ  . گه ئېــپ قــويىلىهي ئىگىــزرەك ب ــا ئ ئاين
. ھوشــىغا كهســىمۇ ئــۇ يهدىــن چۈشــهممهيدۇ. چاققاســۈيى چۈشــكهن قىســىل

 .كهچكهنلهمۇ دەمالى كۆمهيدۇ -ئۆتكهن 
 .بۇ يهدىنغۇ ئايدا يىلدا ئۆتمىسه، بىرچىممۇ ئۆتمهيدۇ —
 !ته -ي، باكادىن گۇناكا بولدۇق  ھهي —
قانـــداق قىلىســـهن؟ بولغۇلـــۇق ! ھېجىقىـــز! غىڭىلـــداۋەمىگىناۋا —

 .ئاستا ئۆلهپ قاسۇن - ئۇ ئهمدى ئاشۇ تۆپىدە ئاستا. بولدى
پهسـتىكى سـۇنى كـۆرۈپ    . دە، بىچارە -ھۇشىغا كهسه تازا ئۇسسايدۇ  —

ــۇت    ــه پـــ ــهي دېســـ ــدۇ، چۈشـــ ــىمۇ ئىچهممهيـــ ــرەككه  -تۇســـ ــول كېـــ قـــ
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 ... كهممىگهندىكىن چۈشهممىگهن
دە، -نـېمه   بـوش بـى   ئوغۇلباال بوساڭ ماندا بوش بومما، تـازا لېيىـڭ   —

 !سهن
ئۇنىــڭ . قــول كۆتۈرۈشــتى -قولمــۇ  ئــۇالر ھۇشســىز ياتقــان قــاچقۇننى

پــۇت قــولى ســۇنغاندەك پــۇالڭالپ قالغــان، بېشــىمۇ ئــوق تهكــكهن غازنىــڭ  
ــاڭگىالپ قالغانىـــدى  ــۇرچىنى،  . بوينىـــدەك سـ ــۈك بـ ــا ئۆمۈرلـ ــوچىالر گويـ نـ

ــانالردەك     ــان قهھرىمــ ــادا قىلىۋاتقــ ــۇرچىنى ئــ ــانىي بــ ــۇقهددەس ئىنســ مــ
رســــۇننىڭ ئهســــتايىدىللىق بىــــلهن ئىــــنجىقالپ، كــــۈچهپ، مۇھهممهتتۇ

كېــرەكتىن چىققــان تېنىنــى قــاراردىن ئــۆتكهن ئاســقىغا ســۆرەپ چىقىــپ،  
مىليون يىلالر سۇنىڭ يالىشىدىن ھاسـىل بولغـان تـۈگمهن نورىـدەك تىـك      

بــۇ چاغــدا مۇھهممهتتۇرســۇن ئىنتــايىن پهس، . ئويۇقچىغــا قــاپالپ قويۇشــتى
ــنهر  ــڭ    -بىلى ــان قاننى ــىمۇ، ئېقىۋاتق ــان بولس ــنمهس نهپهس ئېلىۋاتق  بىلى

كــۆپلىكى، تۇرغــان ئورنىنىــڭ ئىگىزلىكــى قاتــارلىقالرنى ھىســاپقا ئالغانــدا  
 .شۇ يهردە ئۆلۈپ قالىدىغانلىقى شۈبهىسىز ئىدى

نــوچىال پــاكىز بــۇالق ســۈيىدە ئىپالسالشــقان قــوللىرىنى، ئىزانــى       
تاغىـل ناخشـا تـوۋالش ئـارقىلىق      -ۋېلىپ، ئاال ۇبىلمهيدىغان يۈزلىرىنى يۇي

روھى ھـالىتىنى بېسىشـقا ئۇرۇنـۇپ، جىلغىنىـڭ      يۈرىكىدىكى ۋەھىمىلىك
 .تۆۋىنىگه قاراپ كېتىشتى

ــاغالر        ــۇپ، ت ــان بول ــى ياپق ــۇم پهردىس ــى گۇگ ــا ئىچىن ــدا جىلغ ــۇ چاغ ب
جىتلىقتـا   -تـاغ سـۈيىنىڭ شىلدىرلىشـى جىـم     . ۋەھىمىلىك ھوھۇلـدايتى 

  .روشهن ئاڭلىناتتى
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ئىسمىڭ نېمه؟ كىمنىڭ بالىسى سهن؟  —

 ...سېنىڭ داداڭ دۆنهنباي، دۆنهنباي، دۆنهنباي! ئويلىساڭچۇ

  »ئهسىردىن ئۇزاق بىر كۈن«: چىڭغىز ئايتماتوۋ —  

  

 
قېــرى ئېرىــدىن قانــائهت تاپمايــدىغان يــاش ئايــال ئايجامــال، ئــۇدا بىــر  

ــائىله . نهچــچه كــۈن مۇھهممهتتۇرســۇننى ســېغىنىپ ئۇھســىندى   بىــراق، ئ
 .پ كهتتىئىگىلىكىنىڭ قاتىالڭچىلىقىدا چاپسانال ئۇنتۇ

تــۆرت ئــايچه ۋاقــت ئۆتكهنــدە جــاي پهچــچهم جىلغىســىدىن بىــر ئــادەم   
ــدى  ــانلىقى داۋراڭ بولـ ــكىلىتى تېپىلغـ ــقهر  . ئىسـ ــۈن قهشـ ــۇ پۈتـ ــا بـ ئهممـ

بۇنىڭـدىن جايپهچچهمـدىكى   . زىلىـگه سـېلىۋەتكىنى يـوق    -تهۋەسىنى زىل 
بىـر قىرغىـز   . ئىككى ئائىله، كۆكتامدىكى ئونچه ئائىله خهۋەر تـاپتى خـاالس  

ــ ــكهن  ســ ــان ئىــ ــكىلىتنى ئۇچراتقــ ــۇ ئىســ ــدىن  . هيياھ ئــ ــڭ يېنىــ ئۇنىــ
تاماكـا خالتىسـىنىڭ بوغۇچىغـا    . قىرغىزالرنىڭ تاماكـا خالتىسـى چىقىپتـۇ   

ــۈزۈلگهنىكهن  ــان ئۆتكـ ــۈرۈپ    . مارجـ ــىنى كۆتـ ــا خالتىسـ ــى تاماكـ ــۇ كىشـ بـ
 .كۆكتامغىمۇ كهلدى

ئهممـا بـۇ ئهتراپتــا   . قارىغانـدا ئـۇ ئهركىشـىكهن، قىرغىــز كىشىسـى     —
يوقۇلۇپ كهتمىگهنىدى، قايـاقتىن كېلىـپ قالغـان قىرغىـزكىن؟      ھىچكىم

ــن؟   ــن كهلگهنمىكىـ ــارىن تهرەپلهردىـ ــى، نـ ــدا   —ئاتبېشـ ــۇ، قولىـ ــى ئـ دەيتـ
تۆگۈرمىتىـدە مۇشـۇنداق بىرسـى يوقالغـانمۇ      —ھېلىقى تاماكا خالتىسـى،  

 .يوق، سوراشقا ئۇ يهرگىمۇ بارىمهن
ــدى ۋە بىچــارە مۇھه   ــالتىنى كــۆرۈپال تونى ــال خ ممهتتۇرســۇننىڭ ئايجام

ئـۇ  . نېمه ئۈچـۈن شـۇنچه يـېقىن يهردىـال ئۆلـۈپ قالغىنىغـا چۈشـىنهلمىدى       
ئىختىيارسىز ھالدا قوسىقىنى سىالپ تـۇرۇپ رەھمهتلىكـكه ئىـچ ئـاغرىتتى،     
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ئهمما چاپسانال بىر بـاش ئاغرىقىـدىن خـاالس بولغانـدەك يېنىكلىـك ھىـس       
ڭـدا روشـهن بىـر    بىلىنمهس مىدىرلىۋىدى، ئۇنى -قورسىقى بىلىنهر . قىلدى

. خوشـــاللىق، غهشـــلىك ئارىالشـــمىغان بىـــر خوشـــاللىق بـــاش كۆتـــۈردى 
ئۇنىڭدىن باشقا ھىچكىـم ئاشـۇنداق بىـر شهخسـنىڭ بىـر زامـانالردا مۇشـۇ        

ئـۇ  . سهييارىدا ياشىغانلىقىنىمۇ ئېسىگه ئـالغىنى، ئـۇنى ئهسـلىگىنى يـوق    
 -ىـل  پهقهت بىر غهيـرى رەسـمىي مۇناسـىۋەتتىكى ئايالنىـڭ خاتىرىسـىدە غ     

  .پال پهيدا بولۇپال يوقالدى
 

 .ئاتۇشيىل يانۋار،  — 1991
  .ئاپرىل، بېيجىڭ — 14يىل  — 1991
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بىر تهرىپى چهكسىز كهتكهن شـورلۇققا، يهنه بىـر تهرىپـى ئـاچچىق ئـاق            
رىـدىغان بـۇ   پ تۇۇشـ ۇبوز توپىلىق تاقىر دالىغا، بىر تهرىپـى قاقـاس تاققـا تۇت   

ئادەملهرنىـڭ  . يېزا نامراتلىق قۇچىقىـدا ئىڭراۋاتقانـدەك ھوھۇلـداپ تـۇراتتى    
ــلهپ    ــامالردىن، ئهپ ــى ت ــدىن، پهخش ــىۋېلىنغان   -رەڭگــى روھى ســهپلهپ ياس

تـوزان دەسـتىدىن رەڭگىنـى يوقۇتـۇپ      -لهردىـن، يوپۇرمـاقلىرى چـاڭ    »ئۆي«
جىـق ئىسسـىق   غان پاخمـاق ۋە شـاالڭ دەرەخلهردىـن، تىن   ۇدۈنۈئاقىرىپ كۆر

ــوڭ       ــزالر ۋە چ ــكهن ئېتى ــاپ كهت ــتىدىن چاڭق ــاقچىلىق دەس ــتىگه قۇرغ ئۈس
ۋارانـالر، ھهتتـا پهخشـى     -مۇھىت تهسىرىگه ئـۇچراپ ياۋىشـىپ قالغـان مـال     

تــامالر ئۈســتىدە تــۈكىنى ھۆرپهيتىــپ، ھورۇنلــۇق بىــلهن چــۇرۇقالپ تۇرغــان 
ىقىـپ  چـاڭ، غېرىـپ، مىسـكىنلىك چ    -ئاققۇچقاچالرنىڭ ئهپتىدىنمۇ توپـا  

شــــۇنداق بولىشــــىغا قارىمــــاي بهزى ئادەملهرنىــــڭ ئاغزىنىــــڭ . تــــۇراتتى
ھهرىكهتلىنىــپ، يېڭىلىنىــپ تۇرمىغــانلىقى ئۈچــۈن قاڭســىق «چۆرىســىدە 

قېتىشمىســـى » قېيىنـــدا كـــۈلكه«دەك »پـــۇرىغىلى تۇرغـــان توختـــام ســـۇ
ــۇ كــۈلكه ئهقلــى بــى نورمــال ئادەملهرنىــڭ باشــقىالر   . كۆرۈنۈپمــۇ قــاالتتى ب

بىـر قىممهتلىـك نهرسىسـىنى     -قىلىـپ بهرگهن بىـردىن    ھىسسىداشـلىق 
قويۇپمۇ ھىجىيىـپ تۇرىۋەرگىنىـدەك ئهخمىقـانه،    ) ياكى يوقۇتۇپ(سۇندۇرۇپ 

 .تۇتامسىز كۈلكه ئىدى
 -گويـاكى شـاپ، لـويال، يانتـاق، ئازغـانالر ئانـدا        —ئۇ ئهنه شۇ مۇھىتتا 

ــ  ــاندا كۆكـ ــۆل   ۈرۈسـ ــۈك چـ ــۇزلۇققا كۆنـ ــدا ئۇسسـ ــاق دالىـ ــان قۇرغـ  پ تۇرغـ
ــۈملۈكلىرى قات ــدى   ائۆس ــز ئى ــكهن قى ــدەك ئۆس ــدىكى يۇلغۇن ــۇ  . رى ــا ئ ئهمم

يۇلغۇندەك چىداملىق، يىلتىزى چوڭقـۇر ئهمهس، مامكـاپتهك ئـاجىز، ئهممـا     
مامكــاپ گۈلىــدەك زوق بېغىشــلىيالمايدىغان، يــۆگىمهچ گۈلىــدەك چــۆلگه  
خــاس رەڭــدە، ئهممــا يــۆگىمهچتهك ســۇلۇق جــايالردا ئهمهس، قۇرغــاق دالىــدا  

شــهھهر ئايــاللىرى   —ئــۇ چىرايلىقمــۇ؟ ئۇنىــڭ زىلــۋالىقى    . نىدىئۆســكه
ئوينــــاپمۇ ئېرىشــــهلمهيدىغان » گۈزەللىــــك گىمناستىكىســــى«يىلــــالپ 

ــۈزۈكلىكىدىن     ــىنىڭ س ــدىكى تېرىس ــگهن جايلىرى ــۈن تهگمى ــق، ك زىلۋالى
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ئهممــــا يــــۈزى گۈزەللىــــك . قارىغانــــدا گۈزەللىــــك ئــــۆلچىمىگه تــــوالتتى
ئۇنىــڭ يـۈزى ســوزۇنچاقراق كېســىلگهن  . پىرسـهنتىنى كېمهيتىــپ تـۇراتتى  

تاختىغــا ســـىزىلغان يـــاكى ئويۇلغانـــدەك، يـــاپىالق، تـــۈز، تهكشـــى تۇيغـــۇ  
ــى ــۇ    . بېرەتت ــان، ب ــل قىزارغ ــا مايى ــدەك قارىغ ــزى كۆمهچنىڭكى ــراق، مهڭ بى

قىزىرىش نورمالسىز بولغاچقا چىبهرقۇتنىـڭ يوللىرىـدەك سـىزىقالر بىـلهن     
ســـىر قىلمىغانـــدەك يهنىـــال بۆلۈنـــۈپ كهتـــكهن، تېگـــى بولســـا ئاپتـــاپ ته 

گويـا  . لهۋلىرىدە بىر خىـل ئهخالقسـىزلىق مـاراپ تـۇراتتى    . سۈزۈلۈپ تۇراتتى
. نهتتىۈبۇ لهۋلهر سۆيۈشۈش ئۈچۈن كۆپ ئىشـلىتىلگهندەك نهم قىزىـل كـۆر   

ــىنىڭ سۆي    ــدە كىشــ ــال تىكىلگنىــ ــۇ لهۋلهرگىــ ــۆز مۇشــ ــىنى ۈكــ ۋالغۇســ
ــۇ يىلــدىن ئهممــا ئۈســتۈنكى لېۋىنىــڭ بىــر تهرىپىــدە   . كهلتــۈرەتتى ــۇ  -ئ ب
مهيدىغان شـاپاق يارىسـى خـۇددى رو چىۋىننىـڭ يامپىشـىدەك      ۈيىلغا ئۆكسـ 

بهزىـدە ئـۇچى قىزىرىـپ،    . يېشىلغا مايىـل سـېرىق رەڭـدە پـارقىراپ تـۇراتتى     
بهزىـــدە ســـېرىق ســـۈيى ئېقىـــپ، بهزىـــدە ســـاقىيىدىغاندەك قهقهچ بولـــۇپ 

دا ســـويۇلۇپ چۈشـــكهندىن كېـــيىن ئۇنىـــڭ ئورنىـــ. سويۇلۇشـــقا باشـــاليتى
. پ قــاالتتىۇشــۇبــۇ چاغــدا ئــۇ خېلــى خــوپ ئۇزل . تاجىرەڭلىــك ئىــز قــاالتتى

ــۆتمهي   ــراق، كــۆپ ئ ــڭ تېرىســى     —بى ــورنى باشــقا يېرىنى ــارا ئ ــاجىرەڭ ي ت
بىلهن ئوخشاش رەڭگه كېلىپ ئۈلگۈرمهيال، قىزىرىـپ تۇرغـان جـاي تـاتلىق     

 .قىچىشىشقا، ئارقىدىن دومبىيىشقا، ئاندىن يارىغا ئايلىنىشقا باشاليتى
دەپ سـىيمىگهننىڭ، كـۆزۈڭگه قارىمـاي    » !پوش ـ پوش «سىيگهندە  —

 .دەيتى مومىسى ئۇنىڭغا خاپا بولۇپ —! شاپاققا سىيگهننىڭ خاپىلىقى
 -ئۇمــــــۇ ئىلگىـــــــرى شــــــۇنداقراق ســـــــهھۋەنلىك ئۆتكـــــــۈزگهن  

ــۈزمىگهنلىكىگه جهز ــىنىڭ    مئۆتكــــ ــال مومىســــ ــىمۇ، يهنىــــ قىاللمىســــ
كۆڭــۈل قويــۇپ ئــاڭالپ،   نهســىههتلىرىنىڭ سىيىشــكه دائىــر قىســمىنى    

چــۈنكى بــۇ ئهيىــۋى ئــۇنى . ۋالــدى ۋە ئهمهل قىلىــدىغان بولــدىۇئېســىدە تۇت
بىراق، خېلىـدىن بېـرى دىقـقهت قىلىـپ كېلىۋاتسـىمۇ،      . تولىمۇ ئازاپاليتى

 .ش بولمايۋاتاتتىۈرۈئۆزگ
ئۇمۇ بارلىق ئايالالرغـا ئوخشـاش ئهڭ قامالشـقان جـايلىرىنى تهبىئىـي      

بىلهتتــــى ۋە كىشــــىلهرگه شــــۇ تهرىپىنــــى  تۇيغۇســــى بىلهنــــال ياخشــــى
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شۇڭالشـقا  . شكه، ئېـۋەنلىرىنى ئىمكـان بـار يوشۇرۇشـقا تىرىشـاتتى     ۈتۈكۆرس
ئۇ ئىشىك ئالدىدا تۇرغـان چاغلىرىـدا يولـدىن خهقـلهر ئۆتـۈپ قالسـا دەرھـال        

ــىغا بۇر  ــاكى ئارقىسـ ــا يـ ــۇيانغـ ــان  . ۋاالتتىۇلـ ــىدىن قارىغـ ــا ئارقىسـ ئۇنىڭغـ
لىۋېلىشــــتىن ئــــۆزلىرىنى ئــــاران   يىگىــــتلهر يــــۈگرەپ بېرىــــپ قۇچاق  

 .ۋالغۇدەك فىگورىسى كېلىشكهنىدىۇتۇت
ئـۇ چـاغالردا   . دىغـان ۇرەك بول»ئهركهك ـ زەدەك «ئـۇ كىچىـك چاغلىرىـدا    

ئۆسـتهڭنىڭ الي ســۈيى پــات ـ    . يېـزا بۇنچىۋاالمــۇ قۇرغـاق ئهمهســتهك ئىــدى  
ئۇ ئوغـۇل بـالىالر بىـلهن بىلـله پـات ـ پـات        . پات كېلىپ تۇرغاندەك قىالتتى

ھــازىر ئۇنىــڭ شــۇ يېشــىدىكى  . كېلىــدىغان الي ســۇغا چۆمۈلــۈپ ئوينــايتى 
ــ  ــا چۆمۈلگـ ــوق ۈبالىالرغـ ــۇمۇ يـ ــۇنىڭ  . دەك سـ ــداردىكى سـ ــك مىقـ چهكلىـ

پ ۈيـــۈتهمىنلهيـــدىغان دائىرىســـى كېڭىيىـــپ، ئىچكۈچىلهرمـــۇ بىـــههد كۆپ
 . كهتكهنىدى

ئـۇ چـاغالردا ئـۇالر كېچىلىــرى تـا بـاش توخـۇ چىللىغىــچه بـۈك ـ بــۈك          
ــاپ، ئه ــۈرەتتى   -گــرىئوين ــۈرۈپ ي ــق كــوچىالرنى چــاڭ كهلت ــۈگرى توپىلى . ب

ــۈپ         ــهكىلگه كهلتۈرۈل ــا ش ــزالر چاس ــولالر، ئېتى ــوق، ي ــوچىالر ي ــۇ ك ــازىر ئ ھ
ــۇچراتقىلى بولمــايتى   ــۇن تاماشــا قىلىــدىغانالرنى ئ . تــۈزلهنگهن، ئهممــا، ئوي

ــاۋار        ــدۇ، چ ــزەك تېرى ــوڭراقلىرى تې ــهل چ ــدۇ؛ س ــۇالغ باقى ــلهر ئ ئهڭ كىچىك
ــوڭ ك  ــدۇ، ئــ ــنا  تېرىــ ــۇ، قوشــ ــڭ جىرىملىرىنىمــ ــه ئهترەتنىــ  -هلتۈرەلىســ

ئۇنىڭـــدىنمۇ  ؛قۇلۇمالرنىـــڭ جىرىملىرىنىمـــۇ قايرىـــپ قاپقـــا تىقىۋېرىـــدۇ
ئىلگىـرى يۇرتنىـڭ   . چوڭراقلىرى ئېتىزدا ئىشلهيدۇ، ئۇالغالرغـا ئـوت ئالىـدۇ   

غـان، مـال بېقىشـمۇ،    ۇدۇقومۇشـلۇق بول  —تۆۋەن تهرىپىدە كهڭرى جاڭگـال  
ھــازىر بىــر تۇتــام ئــوت تــاپقىلى نه ـ   . تهك قىالتتــىئــوت ئېلىشــمۇ ئاســانراق

 !...نهلهرگه كېتىسهن، نېمه رەزىللىكلهرنى قىلمايسهن
ســـۇ كېلىـــدىغان يوقـــۇرى تهرەپـــته ئىلگىـــرى يېـــزا بـــازىرى بارىـــدى،  

شـۇڭا  . كېيىنچه بـۇ بـازار كېڭىيىـپ شـهھهر تۈسـىگه كىرگىلـى تۇرغـانمىش       
نـۆۋەت سـۈيى بىـر ئـاي،      سۇنىڭ كۆپرەكى شـهھهرگه باغلىنىـپ، يېزىالرنىـڭ   

دەسلهپ سـۇ ئـازالپ كهتـكهن    . بىر يېرىم ئايدا بىر ئايلىنىدىغان بولۇپ قاپتۇ
! شـهرىڭنى كـۆتهر  «چاغدا دىهقانالر غهۋغا قىلىپ، ھۆكۈمهتكه بارغان، ھهتتـا،  
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دەپ، بىرلىـرى بىـلهن سوقۇشـۇپ بىرمـۇنچه     » بىز سۇسىز قانداق ياشايمىز؟
جىدەلــدە تۇتــۇپ ســوالپ قويغــان    شــۇ ! ئادەمنىــڭ بېشــى يېرىلغــانىكهن  

ــوالقتىكهن    ــۇ س ــى ھېلىم ــڭ ئاخىرىس ــىنى   ! ئادەملهرنى ــڭ بېش ــۇ غهۋغانى ب
شــهھهر بولســا پايدىســى كــۆپ، ســىلهرنىڭ بــاللىرىڭالردىن بىرمۇنچىســى   «

كادىر بولۇپ قېلىشـى، ئىشـچى بولـۇپ قېلىشـى مـۈمكىن، ياخشـى ئىشـقا        
ىنى كۆرگهنـدە،  كېـيىن بىلىـپ قالىسـىلهر، پايدىسـ    ! توسقۇنلۇق قىلماڭالر

ــىلهر ــتىكهن دەيسـ ــاخىرىنى  » ...ھه، راس دەپـ ــلهن، ئـ ــاالالر بىـ ــدەك سـ دېگهنـ
ھېلىقىدەك بـاغالپ، سـوالش بىـلهن تىنچىتىـپ، ئـاخىرى بـۇ كىچىـك بـازار         

. ھـازىر بـازار شـۇ يهردە بـوالتتى    . ناھىيىنىڭ بازىرى بولۇپ يوغىنىغان ئىـكهن 
جــايلىرى مۇســادىرە غانــدۇ؟ بــۇرۇن ئــۇ ئــۆي ـ    ۇدۇشــهھهر دېــگهن قانــداق بول

ــاي بهلكىــم شــهھهر . پومىشــچىكالرنىڭ قــورالىرىنى كــۆرگهن  -قىلىنغــان ب
 ...دېگىنى شۇنىڭغا ئوخشاش يوغان ھويلىدۇر

ئۇ يېزا باشالنغۇچ مهكتىپىدە ئىككـى يىلـچه ئوقۇغـان، ئهممـا كېـيىن      
ــدىكىلهرمۇ زورلىمىغــان ئىــدى . ئــۆزىچىال بارغىســى كهلــمهي بارمىغــان  . ئۆي

. دېيىشـكهنىدى » ئهالغـا چىقـامتى؟   -مه ئوقۇش، ئوقـۇپ ئهرش قىزۋالىغا نې«
ــۇالر     ئۇنىــڭ مهكــتهپكه بارغىنىــدىن كۈنــدە بىــر ســېۋەت تېــزەك تهرگىنــى ئ

كـۆپ ئـۆتمهي دادىسـى ئـۇنى ھېلىقـى شـهھهر بـولغىلى        . ئۈچۈن پايدا ئىـدى 
 -ئهمما ئـۇ شـهھهر دېگهننىـڭ ھهقىقىـي ئهلمـى     . تۇرغان بازارغا ئىلىپ باردى

ــازاردا ئادەمنىــڭ  . كېتهلمىــدى تهلمىنــى بىلىــپ ئۇنىــڭ بىلگىنــى پهقهت ب
ۋاران ئېلىـپ مېڭىشـىۋاتقان ئادەملهرنىـڭ     -سـامان، مـال   -كى، ئوتـۇن ۈكۆپل

ــاڭ   ــتاڭچىلىقى ۋە چـ ــ  -قىسـ ــڭ كۆپلـ ــۇز  ۈتوزاننىـ ــدا تومـ ــال بازىرىـ كى، مـ
قاتــارلىقالر ... تهپتىــدىن ئهدەپ كهتــكهن چىلــله پــۇرىقى، سېســىقچىلىق    

ل بازىرىنىـڭ دوقمۇشـىدا ئېشـهككه قـاراپ تۇرۇشـقا      دادىسى ئـۇنى مـا  . بولدى
ــڭ    ــى ئادەملهرنىـــ ــىنى قىلغىلـــ ــازارلىق سودىســـ ــۆزى بـــ ــدۇرۇپ، ئـــ قالـــ

ــۈپ كهتتــى  ــۇ دادىســىنىڭ ئهمــدى قايتىــپ  . قىســتاڭچىلىقى ئىچىــدە يۈت ئ
ــقا     ــا تۇتۇشـ ــىنىپ، يىغـ ــاي، غېرىپسـ ــهنچ قاللمـ ــۆپ ئىشـ ــىگه كـ كېلهلىشـ

تېپىــپ كېلهلهمــدۇ،  بــۇنچه مالىمــانچىلىق ئىچىــدىن بــۇ يهرنــى. باشــلىدى
 !كىشى؟
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ئويــۇن «، »كىنــو كــۆردۇق«ســۆزلىرىدىن  -ئــۇ ئهتراپتىكىلهرنىــڭ گهپ
ــۆردۇق ــرىلهپ كىرگهنــدە     » ك ــۇ ئىچكى ــدى ھهم تېخىم ــى ئاڭلى دېگهنلىرىن

ئۇمـــۇ بىـــر قېـــتىم كىنـــو كـــۆرگهن،  . بـــارلىقىنى پهم ئهتتـــى» ئويۇنخانـــا«
ىــدا نۇرغــۇن كهنــت ئىشخانىســىنىڭ ئاقارتىلغــان تېم! ته -ئاجــايىپال ئىــش 

ــى ــر    -جهڭگـ ــنه بىـ ــدىغان كىچىككىـ ــداپ تۇرىـ ــان، گىژىلـ ــدەللهر بولغـ جىـ
ــدا        ــاتالرنى پهي ــادەم ۋە ئ ــۇن ئ ــدا نۇرغ ــااللىرى تام ــۇر ت ــان ن ــىدىن چىقق نهرس

كىنـو دېگىنـى   . قىلغان، چىراق ئۆچكهندە ھېلىقى ئادەملهر غايىپ بولغـان 
ســى قايتىــپ ئـۇ شــۇالرنى ئــويالپ ئولتۇرغانـدا دادى  . ئهنه شـۇنداق بىــر نهرســه 

خۇرجۇنىـدا بـازارلىق نهرسـىلهر، تـۇرۇپ     . ئۇ ئۆزىنى يۈتتۈرۈپ قويماپتۇ. كهلدى
ــدەك          ــان دېگهن ــردە ن ــردىن گى ــىغا بى ــان بېش ــهگهز، ج ــا ـ س ــامغۇر، مات ــ چ ـ

 .نهرسىلهر، قولىدا بىر شىشه كىرسىن بارىدى
 —ئۇنىڭ قوسىقى ئاچقان، ئۆرە تۇرسـا بېشـى زىڭىلـداپ، كـۆز ئالدىـدا      

دا ئهيـــنهك پارچىلىرىغـــا ئوخشـــاش بىـــر نـــېمىلهر ئۇچـــۇپ  قىۇھـــاۋا بوشـــل
پ كېتىــدىغان دەرىجىــگه ۇشــۇيۈرگهنــدەك بولــۇپ، ئارقىــدىنال كــۆزى قاراڭغۇل

ــدى ــا  . يهتكهنى ــۇنى ئهزگهن، توپ ــىق ئ ــتىگه ئىسس ــڭ ئۈس ــاش   -ئۇنى ــاڭ ق چ
بولۇپمــــۇ ئــــۇ دادىســــىنىڭ يۈتــــۈپ  . كىرپىكلىرىنــــى ئاقارتىۋەتكهنىــــدى

رغانــدا دادىســىنىڭ پهيــدا بولىشــىدىن    كېتىشــىدىن ئهنســىرەپ ئــاران تۇ  
ــاپىمۇ،  —ھاســىل بولغــان چۈشىنىكســىز تۇيغــۇ   خوشــاللىقمۇ، ئــاچچىق ت

ــۋەتتى    ــۇنى ئۆمچهيتىـ ــقىلىپ ئـ ــمۇ، ئىشـ ــته  . قېيداشـ ــالپۇكلىرى غهلىـ كـ
 !لىپىلداپ كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈلۈپال كهتتى

ــ — ــزىم،   ۇقۇقوسـ ــاچتىغۇ، قىـ ــازا ئـ ــاددا    —ڭ تـ ــى سـ ــدى دادىسـ دېـ
ــۇ گىردىــدىن بىرنــى ئۇنىڭغــا   —مه، بــۇنى يه،  —هن، كۆيۈمچــانلىق بىــل ئ

 .   بهردى
بىــر گىــردە، دېــمهك، ئايــدا بىــر ـ ئىككــى قېــتىم بولســىمۇ ھهرھالــدا    

بىـــر دولقـــۇن، ئىنتىـــزار قىلغـــۇچى     -ئۇنىـــڭ تۇرمۇشـــىدىكى بىـــردىن  
 .ئهمما ئۇ يىيىشكه قىيمىدى. خوشاللىق ئىدى

 نېمىشقا يىمهيسهن؟ —
 —دېــدى ئــۇ نهپســىنى زورغــا بېســىپ،  —ئــۆيگه باغانــدا يهيــمهن،  —
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 .ھازىر يهۋەتسهم ئۆيدە ھهممىسى يېگىلى تۇسا مېنىڭ كۆزەمنى قىزاتىدۇ
ۋاي، بىچــارە قىــزىمهي، يهۋە، ۋاي ســادا قىــزىمهي، بــۇ ســېنىڭ بازاغــا   —

ــى    ــڭ ھهقق ــىپ بهگىنىڭنى ــا قارىش ــپ ماڭ ــادا يهنه  . كېلى ــدا قات ــۆيگه باغان ئ
 .بېرىمهن، جېنىم باالم

بــۇ دېــمهك، بهختنىــڭ يوقــۇرى  . رىغــا ئىشــىنهلمهي قالــدىئــۇ قۇالقلى
ــرەك  ــا كې ــى بولس ــۈن    ! چېك ــر ك ــۆتكهن بى ــدەك ئ ــۇ كۆڭۈلدىكى ھهقىقهتهنم

غــان بولــدى، مــال بازىرىنىــڭ سېســىقچىلىقىدىن باشــقا ھىــچ يهرنــى  ۇدۇبول
بىلمهســتىن يېنىــپ كېلىۋاتقــان بولســىمۇ، نــېمىال دېــگهن بىــلهن ئــۇ       

 .ئىككى گىردىگه ئېرىشىۋاتاتتى
ئهممـا بۇنـداق   . ۇندىن كېـيىن ئـۇ بازارغـا ھېرىسـمهن بولـۇپ قالـدى      ش

ــدى    ــۆپ بولمى ــانچه ك ــومېنتلىرى ئ ــارلىق م ــزا   . بهختىي ــۇ يې ــاخىرى ب ــۇ ئ ئ
بـۇ يهردە  . بازىرىنى، كېيىنكى نـاھىيه بـازىرىنى خېلـى ئىچكىـرىلهپ كـۆردى     

بولۇپمـۇ قىـزالر، ئايالالرنىـڭ كىيىملىـرى     . ياشايدىغانالرغا ھهۋىسـى كهلـدى  
بـۇ يهرنىـڭ ئايـاللىرى قېشـىدىن ئۆتسـىال باشـقىچه       . ھهيران قالدۇردى ئۇنى

 .خۇشپۇراق تارقىتىدىغانلىقىنى ھىس قىلدى
، دىققهتنــى تارتمايــدىغان قۇرغــاق »گــۈل«دىققهتنــى تارتمايــدىغان بــۇ 

 .داال ئۆسۈملۈكلىرى ئارىسىدا ئاستا ـ ئاستا ئۆسمهكتىدى
ــد    ــا مهي ــلهپ باغچ ــدە دەس ــال تهرىپى ــڭ جاڭگ ــر  يېزىنى ــدىغان بى ان دەي

قــورۇق پهيــدا بولــۇپ، مــال باقىــدىغان يهرنىــڭ تــايىنىنى قويمىغانىــدى، ئــۇ 
مــال باقىــدىغان يېرىمىزنــى قاشــا    «چاغــدىمۇ دىهقــانالر غهلــۋە قىلىــپ،    

ــدۇ؟  ــز نهدە ئوتاليـ ــاڭال مېلىمىـ ــقانىدى،  » ...چۆرىۋالسـ ــدەل تېرىشـ دەپ جىـ
ىلىرىـدىن بهھـرىمهن   ئۇالرغا، جاڭگالدا باغ بىنا بولسا ياخشـى ئهمهسـمۇ، مىۋ  

ــىلهر، كېــرەك بولســا ئــوتنى شــۇ باغــدىن  ئالىســىلهر، قۇمۇشــلۇق       ۇبول س
جاڭگالنىڭ ئوتىدىن بـۇ ياخشـى ئهمهسـمۇ؟ دېيىشـىپ، سـىلىق گهپلهرنـى       
ــۇرۇنقى ســۇ     ــلهرگه ب ــمهن دېگهن ــانراق گهدەنكهشــلىك قىلى قىلىشــىپ، يام

ــۇ قېتىممــۇ . جىدىلىــدە ســوالنغانالر ئهســلىتىلىپ، جىمىقتۇرۇلــدى  بىــر ب
ئىككىسىنى بـاغالپ كېتىشـتى دېيىشـكهندەكمۇ قىلـدى، شـۇنىڭ بىـلهن       

ــدى    ــا چىققانى ــش روياپق ــۇ ئى ــچىلىك بولۇشــقا    . ب ــدىغانالرغا تهس ــال باقى م
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ــلىدى ــا ھه     : باش ــكهن بولغاچق ــىپ كهت ــال تارلىش ــىرتىدىكى جاڭگ ــا س قاش
ۋاران قاشانىڭ ئـۆرۈلگهن يهرلىرىـدىن بـاغ ئىچىـگه كىرىـپ       -دېگهندىال مال

ــى ــالنى ســول  كېتهتت ــلهن م ــۋەتكهن . ۋېلىپ بېرىشــمهيتىۇ، شــۇنىڭ بى بۇزى
ھهركـۈنى  . زىرائهت ياكى ئورماننى تـۆلهپ بېرىسـهن دەپ خـاپىلىق قىالتتـى    

 .دېگۈدەك بىر ئىككى دىهقاننىڭ بېشىدا بۇ دەدىسهر بولۇپ تۇراتتى
قاشــالىق  —ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن جاڭگالنىــڭ تېخىمــۇ نېرىســىدا     

دەســلهپكى كــۈنلىرى . ر نــېمىلهر پهيــدا بولــدىباغنىــڭ تــۆۋەن تهرىپىــدە بىــ
يوغـان يـۈك ماشـىنىلىرى     -شـهھهر تهرەپـتىن يېزىنىـڭ يـولى بىـلهن يوغـان      

ماشــىنا ئــانچه تــوال قوپــال بىــر نېمىلهرنــى يــۈكلهپ ئۆتۈشــكهنىدى؛  -قوپــال
پ چىقىـپ  ۈشـ ۈكۆرمىگهن يېزا خهلقى ئۇنى كۆرىمىز دەپ ئۆيلىرىـدىن يۈگر 

ــقان، ھهت  ــا تىقىلىشــ ــول بويىغــ ــاڭ  يــ ــان چــ ــا توزۇۋاتقــ ــۆز  -تــ ــوزاڭ كــ تــ
مانــا شــۇنداق توشــۇش    . ئاچقۇزمــايۋاتقىنى بىلهنمــۇ كــارى بولمىغانىــدى   

ــدى   ــۈن داۋام قىل ــرنهچچه ك ــتى  -بى ــپ قېلىش ــال  . دە، جىمى ــدىن جاڭگ ئان
ــپ تۇر    ــدە ئاڭلىنى ــدەش يهر تېگى ــر گۈرۈل ــتىن بى ــرى  ۇدۇتهرەپ ــان، كېچىلى غ

. پ كېتىــدىغان بولــدىچىراقلىــرى يۇلتــۇزدەك پــارقىراپ ئاســمانغا ئۇلىشــى
بــۇ بورىــۋاي دېگهنگىمــۇ ســۇ . بــۇنى بورىــۋايكهن، مــاي كــواليمىش دېيىشــتى 

يهتمهيۋاتقــان ســۇنىڭ بىــر قىســمى شــۇ يهرگه  . غــان نــېمىكهنۇدۇالزىــم بول
 . باشالندى

دەســلهپ دالىغــا ســۇ باشــالنغاندا دىهقــانالر ســۇنىڭ ئــاز قالغىنىــدىن   
ــ   ــزا كــ ــان، پهقهت يېــ ــاي غۇدرىغــ ــىغا چىقىرالمــ ــالڭال تېشــ ادىرلىرى باشــ

. دېگهچكىال باشلىغان، نـېمه ئىـش بـوپ كېتىۋاتىـدۇ، چۈشـهنمىگهن ئىـدى      
ئۇالرنىڭ ناھىيه بازىرىدا ئوقۇيـدىغان باللىرىـدىن بىـر نهچچىسـى ئوتتۇرىغـا      

 -چىقىپ يېزا كادىرلىرى بىلهن قىزىرىشـىپ ئۇرۇشـقان دىهقـانالرنىمۇ دەي   
ڭ بىـلهن دىهقانالرنىـڭ   شـۇنى . دەيگه سېلىپ بىرنېمىلهرنى دېيىشكهنىدى

يېـزا  . پ، ئۇالرمـۇ نـارازىلىق بىلدۈرۈشـكهنىدى   ۈنۈپهل چۈشـ  -بهزىلىرى سـهل 
مــاي كــوالپ ئېلىنســا «چۈشــهندۈرۈپ، » خىــزمهت ئىشــلهپ«كادىرلىرىنىــڭ 

ــ  ــىنىڭ كۆپلـــ ــاي بول ۈپايدىســـ ــڭ بـــ ــانلىقى،ۇدۇكى، دىهقانالرنىـــ » ...غـــ
ــمىدى   ــنىمۇ خاھالش ــى ئاڭالش ــىدىكى ۋەزلىرىن ــ . توغرىس ــا يې ــولى ھهتت زا ي
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چـوڭالر ياشـالرغا ھـاي    . بىلهن ماڭىـدىغان ماشـىنىلىرىنىمۇ توسىۋېلىشـتى   
ئۇچۇشنى بىلىپ، چۈشۈشـنى بىلمهيۋاتىسـىله، ھۆكـۈمهت بىـلهن     «بېرىپ، 

چــۈنكى چــوڭالر  . دېگهنــدەك نهســىههتلهرنى قىلىشــتى  » ...تهڭ بولمــاڭال
قىنى بىــر نهچــچه قېــتىم كۆرۈشــكهچكه  ۇبۇنــداق ئىشــنىڭ پايدىســى يوقلــ 

بىـراق ياشـالر غهۋغـا قىلىۋېرىـپ،     . ى ئهقىللىـق بولـۇپ قېلىشـقانىدى   خېل
ــدى  ــاق تېرىلـ ــاخىرى يهنه چاتـ ــتىن  . ئـ ــالالر مهكتهپـ ــدىغان بـ ــازاردا ئوقۇيـ بـ

ــلىتىش      ــازارەتته ئىش ــۇالرنى ن ــدى، ئ ــۇرۇپ بېرىل ــرەتكه تاپش ــدىلىپ، ئهت ھهي
قالغان دىهقان ياشـالرنىڭ بهزىلىرىنـى ھهيـدەپ ئهكهتتـى؛     . تهلهپ قىلىندى

مانا شـۇنداق قىلىـپ جاڭگالـدىن بىرخىـل     . ىلىرىنى رىجىمغا تاپشۇردىبهز
ــدى    ــا چۈشــۈپ قال ــدەش ئىزغ ــدىغان گۈرۈل ــۇ  . رىتىمــدا ئاڭلىنى ــدى ئۇيق ئهم

كهلمىگهن كېچىلىرى شـۇ گۈرۈلدەشـكه قـۇالق سالسـا مۇڭلـۇق ئهللهيـدەك       
 .تۇيۇلۇپ، كۆپ ئۆتمهيال ئۇخالپ قاالتتى

ن بولسـىمۇ بهكـال تـېمهن    ئۇنىڭ مومىسـى توقسـان ياشـالردىن ئاشـقا    
ئهتىــدىن كهچكىــچه دەرۋازا ئالدىــدىكى كىچىــك ســۇپىدا يــاكى كوچــا . ئىــدى

كهچكهنلهرنىـڭ سـالىمىغا    -ئـۆتكهن . بويىدىكى قىـغ دۆۋىسـىدە ئولتـۇراتتى   
ئۇزۇنغــا جــاۋاپ بېرىــپ، ســاالم قىلمىغــانالرنى ئهيــپلهپ غــۇدراپ  -ئۇزۇنــدىن

مۇ ئۇنىـڭ ۋەزىپىلىرىـدىن   نهۋرىسـىنىڭ بـالىلىرىنى بېقىشـ   . كۈنى ئۆتهتتى
ئۇ ھويلىسىنى، ئىشىك ئالدىدىكى توپـا تـوزۇپ تۇرىـدىغان يـولنىال     . بىرىدى

ــاپ       ــارىلىقتىال قاتن ــان ئ ــك بولغ ــا كىرگۈچىلى ــدىن ھويلىغ ــۆرۈپ، كوچى ك
ــۆمرىنى ئۆتكۈزگهنىــدى  ــۈن ئ ــا باغلىنىــپ، قايســى   . پۈت ــېمه ئارزۇغ ئۇنىــڭ ن

ئــۇ ھهتتــا بــازارغىمۇ . ئۈمىــد ئۈچــۈن ياشــايدىغانلىقىنى بىلىــش تهس ئىــدى
ــان يىللىــــق    ــىمۇ توقســ ــۇنداق بولســ ــان، شــ قــــۇالق «بېرىــــپ باقمىغــ

ــى ــدەكال     »موللىس ــۆرۈپ تۇرىدىغان ــه ك ــازارنى ھهمىش ــىيىتىدە ب ــى خاس لىق
نهرقـى ـ نـاۋاالرنى ئۇقۇشـۇپ، گهپ     . گهپكه لوقما سـېلىپ كوتۇلـداپ تـۇراتتى   

 .تالىشىپ كېتهتتى

*

 
*  

       *** 
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لــۇپ قالســا چىقىرىلىــدىغان قىــز يــاكى  تۆكــۈن بو -مهھهللىــدە تــوي 
ــلىنىپ      ــى ھهۋەسـ ــڭ ھهممىسـ ــنگه قىزالرنىـ ــنگهن كېلىـ ــۆتكهپ كېلىـ يـ

بىكـار بولۇشسـىال تـويى بولغـۇچى ئولتۇرغـان ئـۆيگه كىرىشـىپ        . قارىشاتتى
شــاتتى، بىــر بۇلۇڭغــا تىقىلىۋېلىــپ  ۇنهچــچه كــۈنگىچه ئۇنىڭغــا ھهمــرا بول 

اشـالپال بۇنـداق قىزىـق    ئۇ ھهم ئـون ئىككـى ياشـلىرىدىن ب   . كوتۇلدىشاتتى
بـۇ ياشـتىكى قىـزالر تـويى     . سورۇنالرنىڭ ئىشتراكچىسى بولۇپ كېلىۋاتاتتى

ــېمىلهر       ــدا ن ــڭ ۋۇجۇدى ــپ، ئۇنى ــدە بېقى ــق ئىلكى ــا ھهيرانلى ــان قىزغ بولغ
ــىنچىاليتى   ــىدا س ــېقىش ئارزۇس ــپ ب ــۆزگهرگهنلىكىنى بىلى ــكى، . ئ ئهپسۇس

ــدەكال بول   ــڭ ئىلگىرىكىـ ــويى بولغۇچىالرنىـ ــى  ۇتـ ــى، بهلكـ ــهلشـ پهل  -سـ
، سىلىقلىشـىپ قالغـانلىقىنى   )يېڭى كىيىملهر بىـلهن (چىرايلىقلىشىپ 

دېمهك، توي قىلىـش ئاجايىـپ ياخشـى ئىـش     . ھىس قىلىپ ھهيران قاالتتى
غــان، ھهم ۇدۇبولسـا كېــرەك، ھهم بىــر مــۇنچه ياخشـى كىــيىملهرگه ئىــگه بول  

لهرنـى  دېگهن... غـان گهپـكهن  ۇدۈئاللىقانداق بهختىيارلىق تۇيغۇسـىغا چۆمۈل 
ــدىرايتى    ــقا ئال ــوڭ بولۇش ــانراق چ ــويالپ، چاپس ــا   . ئ ــان، ئهمم ــىدە بولغ رېس

ــى      ــۈرگهنلهر يېڭ ــاي ئىچــى پۇشــۇپ ي ــايىنى بولم ــدارنىڭ ت ــېلىغىچه خېرى ھ
ــۈك     ــۇنى تۈرل ــۇپ، ئ ــارىالش يوپۇش ــهت ئ ــنگه تېخىمــۇ ھهۋەس ھهم ھهس كېلى

راســـتىنى ئېيتقانـــدا بـــۇ گهپلهرنـــى ئهخـــالق . تـــېمىالردا گهپـــكه ســـاالتتى
ــد ــوالتتى    چېكى ــكه ب ــلهر دېيىش ــكهن گهپ ــپ كهت ــۇمهن ئهرگه . ىن چىقى ئوم

تېگىشـــــــنىڭ نېمىلىكىنـــــــى، ئۇنىـــــــڭ مهخپـــــــى مهزمـــــــۇنلىرىنى 
بهزى شـــوخراق كېلىـــنلهر ئـــۇالرنى قىزىقتـــۇرۇپ راســـا  . شـــهتتىۈسۈرۈشتۈر

ــردىن   ــڭ بى ــۈرۈپ، دۇنيانى ــاللىقى،   -كۆپت ــڭ مــۇرادى «بىــر خوش » جاھاننى
 .قىلىپ تهسۋىرلهپ بېرەتتى

ىدا بۇنىڭدىن ئارتۇقراق كۆڭۈللۈك ئىـش بولمىغاچقـا ئـۇالر    يېزا مۇھىت
بىــر تهرەپــتىن ئۇيۇلــۇپ تۇرســىمۇ، يهنه بىــر تهرەپــتىن ئاللىقانــداق ئىچكــى  

پ ۇشـ ۇكۈچنىڭ ئۈندىشـى بىـلهن مۇشـۇ كىچىككىـنه روھـى لهززەتنـى قوغل      
ــان « ــاپتىن چىقق ــوچىاليتى » ت ــى ك ــۇرۇپال  . گهپلهرن ــك ت نارېســىدىلهر كىچى

، مهســتانه »جىگــدە پــۇراپ«تهســىرىدىن پــاتال » قېــرىش قــۇالقتىن«بۇنــداق 
 .خىيال بولۇشقا باشاليتى
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ھىكايىمىزنىــڭ قهھرىمــانى ئهنه شــۇنداق مۇھىــت ئىچىــدە بولغاچقــا  
بــۇنى خىيــال قىلىشــقا  -ئــون بهش ياشــتىن ئۆتكهنــدىال كېچىلىــرى ئــۇنى 

كهچقـــۇرۇن قـــاپنى كۆتـــۈرۈپ ئوتقـــا چىقىشـــقا ئالدىرايـــدىغان، . باشـــلىدى
چاخچـاقالر   -كلهردە، قوناقلىقالردا ئوغـۇلالر بىـلهن بىـر دەم ھهزىـل    جىگدىلى

قىلىشىۋالســا خــۇددى بهڭگــى بىــر تــال تاماكــا چېكىۋېلىــپ خۇمــاردىن        
ــاش      ــا ئوخشــ ــۇپ قالغىنىغــ ــدەك بولــ ــىپ قالغانــ ــپ، يېنىكلىشــ چىقىــ

ــاردىن« ــۇنى    » خۇمــ ــدە شــ ــت ئۆتكهنــ ــۇم ۋاقــ ــدىغان، يهنه مهلــ چىقىۋالىــ
چاخچاقالرنىــــڭ ئــــاخىرقى  -ھهزىــــل. بولــــۇپ قالــــدى» خۇماردايــــدىغان«

ۋېلىشــى ۈزورالپ سۆي — نهتىجىســى بهزىــدە يىگىتلهرنىــڭ قىلىقســىزلىقى
بۇنـــداق چاغـــدا قىـــزالر ســـۈنئىي غهزەپ بىـــلهن  . بىـــلهن نهتىجىلىنهتتـــى

ــالپ، خۇمـــارى تولـــۇق يېشـــىلگهن ھالـــدا كېتهتتـــى      تىلالشـــنىڭ . تىلـ
ــا    ــپ ق ــىدىنال بىلىنى ــى مۇئامىلىس ــى كهچتىك ــۈنئىيلىكى ئهتىس : التتىس

بۇنـداق نهتىـجه   . غـا تېخىمـۇ يـېقىن بولـۇپ قـاالتتى     »قىلىقسـىز «ئۇالر شـۇ  
بىـــــلهن ئاخىرالشـــــمىغان چاخچاقالرنىـــــڭ قانـــــداقتۇر بىـــــر يېـــــرى      
يېتىشــمهيۋاتقاندەك، ئاللىقانــداق بىــر يېــرى چــاال قېلىۋاتقانــدەك، خــۇددى  

هپ بۇالق سۈيى كۆتۈرۈلـۈپ، كۆتۈرۈلـۈپ، ئـازال قالغانـدا تاشـالماي، يهنه پهسـل      
ــان       ــان، خۇماردىغـ ــپ قالغـ ــا چېكىـ ــراق تاماكـ ــى بوشـ ــدەك؛ بهڭگـ كهتكهنـ

ــىقاتتى   ــى سـ ــۇ ئىچىنـ ــر تۇيغـ ــدەك بىـ ــازا تهگمىگهنـ ــرىگه تـ ــزالر . يهرلىـ قىـ
ئۆزلىرىــدىكى يوشــۇرۇن ئىســتهكنى ھىــس قىالاليــدىغان شــوخ يىگىتلهرنــى 

ئــۇالر ئهنه شــۇ يوشــۇرۇن تامــا بىــلهن راســا چېقىشــىپ، يهنه بىــر  . يــاقتۇراتتى
مهجبـۇرى ھهرىـكهت   «قۇرۇق پهش قىلىپ قېچىـپ، يىگىتلهرنىـڭ    تهرەپتىن

ىنـــى تامـــا قىلىۋاتقانـــدا ئهگهر يىگىـــتلهر نـــازنى چۈشـــهنمهي، »قـــوللىنىش
ــىزلىق« ــا غهزەپ ۋە تهنه بىـــلهن    »قىلىقسـ ــا جۈرئهتلىنهلمىســـه ئۇنىڭغـ قـ

 .دەپ تىللىغىنىچه قېچىپ كېتهتتى» !ماز! ھېجىقىز«: ھۇجۇم قىلىپ
بويىدىكى دەرەخـلهر ئارىسـىدا قامالشـمىغان     كهچلىرى مهھهللىدە يول

ئانـدىن مومىسـىنىڭ   . پىچىرلىشىشالر بىـلهن خېلـى ئـۇزاق ئـاۋارە بـوالتتى     
قـــارغىش ئـــارىالش چاقىرىشـــلىرى بىـــلهن قىيماســـلىق ئىلكىـــدە ئـــۆيگه 

كهچـــــته يهنه خېلـــــى ئـــــۇزاققىچه ئۇخلىيالمـــــاي . كىرىـــــپ كېتهتتـــــى
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رنى خىيالىــدا تهكــرارالپ جىگــدىلىكته، قوناقلىقتــا، كوچىــدا بولغــان ئىشــال
يـاز كـۈنلىرى ھهرھالـدا يامـان ئهمهس، ھويلىـدا ياتقاچقـا يۇلتـۇزالر        . چىقاتتى

كېيىنكـى  . ئالىمىگه قـاراپ بهكمـۇ ياخشـى خىيـالالرنى قىلغىلـى بـوالتتى      
چــاغالردا جاڭگــال تهرەپــته پهيــدا بولغــان بورىــۋاي ئۇيقۇســىز كــېچىلهرگه يهنه 

ىـــدىن ئاڭلىنىۋاتقانـــدەك رېتىملىـــق يهر تېگ. بىـــر ئهمهك بولـــۇپ قالـــدى
 .پ قوياتتىۇتۇگۈرۈلدەش خۇددى مۇڭلۇق ئهللهيدەك ئۇخل

ئـادەم  . ئۇنىڭ كۆپرەك ئوياليدىغىنى تـام قوشنىسـىنىڭ ئـوغلى ئىـدى    
ئهمهلــگه ئاشــمايدىغان خىيالغــا ھهممىــدىن كــۆپ ۋاقــت ســهرپ قىالمــدۇ ـ    

 .قانداق، ئۇمۇ مۇشۇ ھهقته كۆپ ئاۋارە بوالتتى
ئوغلى دەسلهپ يېزىدا ئوقۇيـدىغان چاغلىرىـدا ئۇنىڭغـا    قوشنىسىنىڭ 

قىـــزالر ئـــانچه نهزەر ســـالمايدىغان، جىگـــدىلىكلهردە غـــازاڭ ســـىرىغىچىمۇ  
ــلهن قىچىقلىشــىپ يۈر    ــۇلالر بى ــۆزىچىال باشــقا ئوغ ــۇنى ۈشــۈئۇنىــڭ ك پ، ئ

ىـدە  پكېـيىن ئـۇ يېـزا بازىرىـدا ئانـدىن شـهھهر مهكتى      . شاڭخو قىلىشىدىغان
ــدىغان بولــدى  ــپ    . ئوقۇي ــۇ شــهھهردە يېتى ــدىن قارىغانــدا ئ قوپــۇپ  -ئهھۋال

يىگىــت  -قوشــنا قىـز . غــان بولـدى ۇدۈنسـا كېـرەك، مهھهللىــدە ئـاز كۆرۈ   ۇئوق
ــقاندا    ــى قېــتىم ئۇچراش ــا ئــانچه دىقــقهت     (بىرىنچ قىــز ئىلگىــرى ئۇنىڭغ

يىگىـت كىچىككىـنه بـۇرۇت    . قىز ئۇنىڭ تۇرقىغا ھهيران قالدى) قىلمىغان
تۇرقىمـــۇ بهك پـــاكىز،  . شـــۇنچه يارىشـــاتتى  ۋالغـــان بولـــۇپ، ئـــۆزىگه  ۇقوي

ــدى  ــاالپهتلىك ئى ــىمۇ     . س ــدەك قىلس ــهت قىلغان ــازراق ھهس ــتكه ئ ــۇ يىگى ئ
بىـراق،  . چىرايلىق لهۋلىرىنى كۈلۈمسىرىتىپ پىچىرالپقىنـا سـاالم قىلـدى   

ــدى  بهخــتىگه يارىشــا دەل شــۇ مهزگىلــدە ئۇنىــڭ   . دەرھــالال يولىغــا راۋان بول
ــ    ــاپاق يارىسـ ــدىكى شـ ــتىنقى لىۋىـ ــاجىرەڭ   ئاسـ ــدا تـ ــاقىيىپ، ئورنىـ ى سـ

 .قىزىللىق قالغان ئىكهن
دېــدى  —ھــوي، ســهنمۇ بــۇ؟ چىرايلىــق چــوڭ بوپســهن جۇمــۇ،        —

 . يىگىت شهھهرلىكلهرگه خاس مهدەنى تهلهپپۇزدا ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ
ئىككــى قهدەم يىراقلىشــىپ بولغــان قىــز ئارقىســىغا يهنه بىــر قــاراپ   

 . لىشىپ كهتتىقويدى ۋە تېخىمۇ ھودۇققان ھالدا يىراق
 . شۇندىن كېيىن مانا شۇنداق خىيال ئۇنىڭ ھهمراسى بولۇپ قالدى
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ئــۇ يىگىتنىــڭ ئاجايىــپ تهلهپپۇزىــدىن ئــۆزىنى ياراتمايــدىغانلىقىنى،  
ــزى، ســىڭلىمدەك،       ــاق، قوشــنامنىڭ قى ــر كىچىــك قىزچ دەپ ...پهقهت بى

دېمىســىمۇ ئــۇالر . قارايــدىغانلىقىنى ھىــس قىلىــپ، تولۇمــۇ ئهلهم چهكتــى 
فىزىئولـــوگىيه نۇقتىســـىدىن (ئـــادەت بـــويىچه. ۆت ياشـــچه پهرقلىنهتتـــىتـــ

ش دەۋرىـــگه قهدەم ۇنـــۇقىـــز تېخـــى ھىسســـىيات ئويغ  ) دېســـهكمۇ بـــوالر 
يىگىـت شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ    . شـى كېـرەك ئىـدى   ۇباسمىغان نارەسىدە بـاال بول 

 . ئۇنىڭ ئوتلۇق كۈلۈمسىرىشىنى چۈشهنمىگهنىدى
ــهھهردە ئوقۇيـــدىغان يهنه بىـــ  ــۇ بارىـــدىبـــۇ كهنتـــته شـ ــۇ . ر قىزمـ ئۇمـ

ئېغىلـدا يۈرۈشـتىن ئـازات     —مۇش ئورۇش، مالنىڭ ئايىغىـدا  وسازلىقتىن ق
شــهھهردە ئوقــۇش ۋە يهنه شــۇ . بولــۇپال بــۆلهكچه سىلىقلىشــىپ كهتكهنىــدى

ــپ       ــقىچه قىلى ــادەمنى باش ــاللىنىمه ئ ــدىغان ئ ــۇپ قالى ــادەمگه يۇق ــا ئ ياقت
ھـېچ يېرىـدە   . ىشـاتتى قويامدۇ قانداق، ئۇنىڭ كېيىملىـرى ئـۆزىگه خـوپ يار   

ــۆلچهپ      ــوق، ئ ــۈرۈكلهر ي ــاكى پ ــىلهر ي ــدىغان نهرس ــاڭگىالپ تۇرى ــارتۇقچه س ئ
يېڭى تويى بولغـان قىـزالر كهنتـته كېيىمـدە     . قۇيغاندەكال جىپىس كهلگهن

ئهڭ باي ھىسـاپلىنىدۇ، بىـراق ئۇالرنىـڭ كېيىمـى نابـاپ تىكىلهمـدۇ يـاكى        
ېنىــپ تۇرمىســا ســهھرالىق دېگهننىــڭ بىــر يېــرى بولمىســا بىــر يېــرى چ   

ــدۇ، ئهيتـــاۋۇر قانـــداقتۇر بىـــر يهرلىـــرى ئـــارتۇقتهك، دىۋانىنىـــڭ       ئۇنىمامـ
ــاڭگىل  ــىدەك سـ ــۆر -جهندىسـ ــۇڭگۇل كـ ــزالر  . نهتتىۈسـ ــدە قىـ ــۇ كېيىمـ بـ

 . چاڭچىلىگىال ئوخشاپ قاالتتى
دېــمهك، ئوقــۇش دېــگهن ئوبــدان نىــمه ئوخشــايدۇ، ئــادەم بالىســىغا       

تــۈگهتكهنلهردىن يېــزا ئوتتــۇرا بىــراق، باشــالنغۇچ مهكتهپنــى . يارىشــىدىكهن
ــ ــوالتتى  پمهكتى ــاز ب ــانى بهك ئ ــڭ س ــاۋۇر . ىگه بارغانالرنى ــان«ئهيت ــوق » س ي

ئــۇ يهردىــن نــاھىيه بازىرىــدىكى . بولغاچقــا كــۆپ ســانلىقى ئــۆيگه قايتــاتتى 
ــوالتتى       ــاپتىال ب ــوق ھىس ــاز، ي ــۇ ئ ــدىغانالر تېخىم ــا چىقى ــۇق ئوتتۇرىغ . تول

ــاز بولغــانل» ســان«بۇنىڭغىمــۇ يهنه شــۇ  ــوالرمىشئ ــۇ ســان . ىقى ســهۋەپ ب ئ
بـۇ يېزىــدىن شـهھهردە كــادىر   ! دە -غـان نىمىــكهن ۇدۇدېگىنـى ئهجهپ ئــاز بول 

ئىلگىـرى خېلـى كـۆپ ئـادەم ئوتتـۇرا      . ياكى ئىشچى بولغانالرمۇ يـوق ئىـدى  
مهكــتهپكه چىقىــپ ئۇقــۇيتى، كېــيىن بۇرىــۋاي خاپىلىقىــدا بىــر قانچىســى   
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بۇنىڭغـا يېـزا كـادىرلىرى    . تىمهكتهپتىن ھهيدەلگهندىن كېيىن ئازالپ كهت
بىـلهن كهنــت كــادىرلىرى قوشــۇلمايدىكهن دېـگهن گهپلهرمــۇ بــار، قانــداقتۇر   

ــكهش بول  ــادەم شــۇنداق گهدەن ــدىغىنىڭ  ۇدۇئوقۇغــان ئ ــا ئۇن غــان بولســا، ماڭ
كېرىكى يوق، دېگهنمىش، بىر ھىساپتا ئۇنىڭ دېگىنىمـۇ راسـتهك قىلىـدۇ،    

ــول   ــپ سـ ــدەل قىلىـ ــى جىـ ــى ھهم كېيىنكـ ــڭ ۇنۇئىلگىرىكـ پ قالغانالرنىـ
ــدى   ــادەملهر ئىـ ــاپلىنىدىغان ئـ ــلۇق ھىسـ ــۇ يهردە ئۇقۇمۇشـ ــىال بـ . ھهممىسـ

زىيىنىنــى ئــايرىغۇچىلىكى بولمىغــان ئــۇ     -شــۇنچىلىك ئىشــنىڭ پايــدا  
 !...نېمىلهرنىڭ ئۇقۇمۇشلۇق بولغىنى قۇرۇسۇن

 -دەممـۇ . ئۇ يۇلتۇزالرغا قاراپ بىر تاغدىن بىر باغـدىن خىيـال قىالتتـى   
ئهمــــدى ئــــۇ ئۆزىنىــــڭ نىمىشــــكه    . يانغــــا ئــــۆرۈلهتتى بۇ -دەم ئۇيــــان

ــا، مهكتهپــتىن نېمىشــكه كۆڭۈلســىزلىنىپ كهتكىــنىگه      ئوقۇيالمىغىنىغ
 .چۈشىنهلمهي، ئۆكۈنۈچ ئارىالش ئويالپ كهتتى

ئۇنىـڭ  . ئارقىدىن ئۇ تام قوشـنا يىگىتنـى خىيـال قىلىشـقا باشـلىدى     
ــۇلدى    ــۇزلىرى قوشــ ــىنىڭ يۇلتــ ــهۋۋۇرىدا ئىككىســ ــك تهســ ــۇ. رومانتىــ  ئــ

ــىنى  ــى   —كهلگۈس ــىزىپ چىقت ــىنى س ــىنىڭ كهلگۈس ــت : ئىككىس يىگى
ئوقــۇپ كېلىــپ كهنــت باشــلىقلىقىنى تارتىۋالســا، دەپ ئويلىــدى ئــۇ، ئهڭ   

چــۈنكى ئۇنىــڭ نهزىرىــدە كهنــت باشــلىقىدىنمۇ كۈچلــۈكرەك      . دەســلهپ
ــدى   ــوقهت يوقىـ ــى ئـ ــى ياخشـ ــاپ، كىرىمـ ــۇالق  . ئهربـ ــلىقى قـ ــت باشـ كهنـ

ھهمتـــاۋاقلىرى بىـــلهن مهشـــرەپ    كهســـتىلهرنى ھاشـــارغا ھهيـــدىۋېتىپ،  
قۇتقــۇزۇش ئاشــلىقى، . كــېچىلهپ گــۆش يهپ چىقــاتتى  -قىزىتىــپ، كــېچه

قۇتقــۇزۇش پــۇلى، ئىشــقىلىپ كهنــتكه نــېمىال كهلســه تــوم بېشــى شــۇنىڭ 
ــالهت ئــائىله«ھهتتــا . بــوالتتى گۇۋاھنامىســىنىمۇ ئېلىۋېلىشــقان » بهش كاپ

هرمهسـلىك ئۈچـۈن   سـهدىقىلىرىنىمۇ قولـدىن ب   -بولۇپ، ھۆكۈمهتنىڭ خهيـر 
ئۇنىڭــدىن باشــقىمۇ نۇرغــۇن يــولالر بىــلهن . پۇختــا ئاســاس يارىتىۋالغانىــدى

ــار ئىــدى  يېزىــدىن شــهھهرگه : مهســىلهن. كىرىمىنــى كۆپهيتىشــكه ئېپــى ب
مهدىكار ئىشلهشكه كېتىدىغانالر بوالتتى يـاكى شـارائىتى ياخشـىراق باشـقا     

پ كېلىشـــكه يېزىالرغــا مهدىكـــارچىلىق قىلىـــپ ئـــاز ـ تـــوال پـــۇل تېپىـــ    
ــۇل      ــگه پ ــۆرت تهڭ ــدىن ئايرىلىــپ ئىشــلهپ ت ــايالپ ئۆي ــلهر نهچــچه ئ كهتكهن
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ــاتتى    ــانه قويــ ــا جهرىمــ ــه، ئۇالرغــ ــپ كهلســ ــىغا  : تېپىــ ــتهڭ ھاشاســ ئۆســ
قاتناشمىغىنىڭ ئۈچۈن مۇنچه پـۇل ئهمـگهك ھهققـى؛ يهرنـى ساالالشـتۇرۇش      
ــىغا    ــۇنچه پــــۇل؛ يــــول ھاشاســ ھاشاســــىغا قاتناشــــمىغىنىڭ ئۈچــــۈن مــ

. دەپ ئېلىـۋېرەتتى ... ئۈچۈن مـۇنچه پـۇل ئهمـگهك ھهققـى،    قاتناشمىغىنىڭ 
ــايتى  ــڭ قىاللم ــم غى ــۇ   . ھىچكى ــدىغان بولســا، ســهن زادى مۇش ــڭ قىلى غى

 -كهنتنىــڭ ئهزاســىمۇ ـ يــوق؟ ســېنىڭ مــاۋۇ ـ مــاۋۇ مهجبۇرىيىتىــڭ بــارمۇ      
يوق؟ يىلدا يۈز كۈن ھهقسـىز ئهمگهكـكه قاتنىشـىش مهجبۇرىيىتىـڭ بـارمۇ      

، يهنه نـېمه؟ پـۇل تۆلىشـىڭ كېـرەكمىكهن قانـداق؟      ھه! ـ يوق؟ ئهلۋەتته بـار 
بولمىسـا باشـقا كهنـتكه كـۆچ، مېنىڭمـۇ      . تـوغرا ئىـدى   -مانا شـۇنداق، تـوپ  

ۋېتهمسـه،  ۈسهن بىلهن چاتىقىم يـوق، پـۇل تـاپقىلى بارامسـه، ئاسـماننى ئۆر     
تــوغرا گهپــكه كىــم بىــر نــېمه دېيهلهيــدۇ؟ غىــڭ ـ پىــڭ    ! ئىشــىم بولمايــدۇ

 ... رسهنقىلماي بېرىشكه مهجبۇ
ــى     ــدىن كېيىنكـ ــلىقى بولغانـ ــت باشـ ــڭ كهنـ ــۇ يىگىتنىـ ــدى ئـ ئهمـ

ئالـدى بىـلهن ئـۈچ ـ تـۆرت ئېغىـز ئـۆي        : ئىشلىرىنى رەتكه تىزغىلـى تـۇردى  
ئــۆيىمىز گهژخــا، ۋاســا جــۇپ بولســا،      —دەپ ئويلىــدى ئــۇ،   —سالســاق، 

پىشــايۋىنىمىز بولســا، پىشــايۋانغا تــال بــارىڭى ئارتىلىــپ، يــاز كــۈنى ھــويال   
لقىن بولســا، ئېغىلىمىــزدا تــۆرت قــوي، بىــر كــالىمىز بولســا، ھهر ســا -ســايه

بـاي بولغاننىـڭ بهلگىسـى سـۈپىتىدە      —... كۈنى قېتىق ئىچىپ تۇرسـاق، 
داۋراڭ ســېلىنىپ بــاي بولــۇپ . ئــۆي يېڭىالشــمۇ بــۇ يهردىكــى ئــادەت ئىــدى 

كهتتى دېيىلىۋاتقانالر ئهمهلىيهتته تولىمۇ ئـاز بولغاننىـڭ ئۈسـتىگه، ئـۆينى     
شــقا ئالــدىراپ كېتىــپ ھهمــمه دەسمايىســىغا بىــر ئــۆينى يــېڭىالش  يېڭىال

دە، ئوخشاشـال زاغـرا غاجـاپ، ئومـاچ      -بىلهنال دەسمايىسى غالتهككه چىقاتتى
 .دېگهندەك ۋەزىيهتكه قاالتتى» داۋزا يوغان بىر نان يوق... «ئىچىپ، 

بـۇ يهردە ھهممهيـلهن  سـۇپىغا    : ئۇ تۇيۇقسىزال بىر ئىشقا ھهيران قالدى
ئۇمــۇ تېخــى ھهمــمه . ز يــاكى يــۇڭى ئۇچــۇپ تۇرىــدىغان كىگىــز ســاالتتىپــاال

ــايتى    ــۈدەك بولم ــۇپىغا يهتك ــمه س ــدە، ھهم ــىنىڭ   . ئۆي ــگهن نهرس ــان دې يوتق
ــايىنى بولمــايتى ــۈپ   . ت ــاننى يېپىنىــپ، كىگىــز ئۈســتىدىال تۈگۈل ــون چاپ ت

لهرمـۇ  »هبېيىغـان ئـائىل  «ئۆينى يامـان ئهمهس سـالغان، ئېتىغـا    . يېتىشاتتى
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نداق، بىـر كىيىمـى ئۇگۇلـۇپ، تـوزۇپ كهتكهنـدىال ئىككىنچىسـىنى       ئهنه شۇ
بولۇپمـۇ ئهرلهرنىـڭ يهڭگۈشـلهيدىغان    . كىـر يۇيـۇش بولمـايتى   . كىيىشهتتى

ــته«كىــر، تهر دەســتىدىن دۈمبىســىدە  . كىيىمــى بولمــايتى ھاســىل » خهرى
ــوالتتى ــا نهچــچه مىــڭ ســومنى تۈگــۈپ    . ب ــكهن قولياغلىقق ياغلىشــىپ كهت

ت مىۋىســــىنىڭ مېغىزىنــــى قانــــداق چېقىشــــنى يۈرگهنلهرمــــۇ مىهــــنه
 ...تامىقى يهنىال يوبدان، ئوماچ، زاغرا. بىلمهيدىغاندەك قىالتتى

بىراق، قوشنا ئۆيلۈكنىڭ بالىسى شهھهردە ئوقىۋىدى، ئـۇالر ئـانچه بـاي    
 ...بولمىسىمۇ، شۇنچه پاكىز ۋە رەتلىك بولۇپ كېتىۋاتاتتى
هپ كهتتــى، ئــاخىرى ئۇنىــڭ خىيــالى يهنه چېچىلىــپ، مــاۋزۇدىن چهتــن

  .چۈش بىلهن خىيال بىر ـ بىرىگه قوشۇلۇپ كهتتى
 
*  

       ** 
  

ــڭ       ــدىن ھاۋانى ــۆتىلىنى، ئان ــالته ي ــىنىڭ ك ــۇ مومىس ــهھهردە ئ ــاڭ س ت
دە،  -باھالىرىنى ئۇيقۇلـۇق ھـالهتته غـۇۋا ئـاڭاليتى     -ئۇزايى ھهققىدىكى پهرەز

ــۇرۇش توغرىســىدىكى     ــدىن ت ــۈرىكى سىقىراشــقا باشــاليتى، ئورنى ــدىن ي ئال
 .بېرىلگهن بۇ سىگنال ئۇنىڭغا شۇنچىلىك يېقىمسىز ئاڭلىناتتى

ــىيىتى كـــۆپ، غهپـــلهت       — ــپ ســـهھهر قوپقاننىـــڭ خاسـ كهچ يېتىـ
دەيتى ئۇ ئـاۋال ئـۆز ئـۆزىگه دەۋاتقانـدەك،      —ئۇيقۇسىغا غاپىل بولغان يامان، 

ــى ئويغ  ــۇ يهنه نهۋرىلىرىنـ ــ  ۇتۇبـ ــدىن كۆرسـ ــقا ئالـ ــهۋەپتهكمۇ ۈتۈشـ لگهن سـ
ڭــدىن، قىــزۋاال ينالئايشــهمخان، قـوپه ئو ۇگ —نكى ئارقىـدىنال،  چــۈ. قىالتتـى 

ــا ئه     ــولغىچه ياتس ــۈش ب ــۈن چ ــگهن ك ــى يىيهلمهيــدۇ،   )ر(دې ــڭ نېنىن  —نى
بىـرلهپ چاقىرىشـقا    -ئاندىن داۋامالشتۇرۇپ باشـقا نهۋرىلىرىنـى بىـر   . دەيتى

 .باشاليتى
بىــراق، گۈلئايشــهمنىڭ زادىــال تۇرغۇســى كهلمهيتــى، مومىســىنىڭ      

 -لـېكىن، ئانىسـى ئۇنـداق سـىالپ    . سهنت قىلمىسـىمۇ بـوالتتى  گېپىگه پى
ــپ      ــىقىنى قىلىـــ ــڭ سېســـ ــتىن، گهپنىـــ ــاپ ئولتۇرماســـ ــىپاپ ئايـــ ســـ
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 :سىلكىشلهيتى
سېسـىق ئوسـۇرۇپ يېتىۋېرەمتىـڭ، گهپ    ! تۇرە ئورنۇڭدىن، شـهقىقه  —

 !قوپ، ئوتقا ماڭ! قىلمىسا؟ بىكا نان
نىـڭ ئـوڭ   ئۇ شۇندىال مهست ئادەمدەك ئهلهڭلهپ قوپـۇپ، كۆينىكى  —

كهينىنــى  -تهتــۈرىنى تاپالمــاي بىــر ھــازا ھاڭۋېقىــپ، ئىشــتىنىنىڭ ئالــدى  
ئـۇ تهرەتــكه چىقىــپ  . چـۆرۈپ كېيىنىشــكه باشــاليتى  -پهملىـيهلمهي ئــۆرۈپ 

 :تېخى ئاخىرقى يۇلتۇزالرنىڭ تارقاپ بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ غۇدرايتى
 ...يېرىم كېچىدە، ئادەمنى —

نى چاينىغـاچ قـاپ بىـلهن ئويىغـۇچنى     ئۇ يۈزىنى يۇيۇپ، بىر بۇردا زاغرى
ــۆچهتتى    ــۇزالر ئ ــاخىرقى يۇلت ــدىن ئ ــدا ئان ــا چىققان ــۈرۈپ يولغ شــۇنداق . كۆت

 :بولسىمۇ ئانىسى ئارقىسىدىن نارازى كوتۇلداپ قاالتتى
ھـــېلىال قـــاپنى پاخپارىتىـــپ يېنىـــپ كهلـــمهي، چىـــڭ تىقىـــپ،  —

نىڭمۇ ھهقاســىڭ! بــۇ ئۆيــدە مهنــال نــان يــېمهيمهن! زاپ كهلۇراۋىــرۇس توشــق
سـهن نــېمىلىگه  ! نېنىڭغــا چۇشـلۇق ئىشـلهش  ! بىـر كىشـىلىك زۇۋانـى بـا    

دە، بوممىســـا كۆرىشــىتىڭ، ئهتتىگهنـــدىمۇ،   -بولمـــاي قالــدى  ①»كامىنــا «
دەپ ھهيــدەپ، كۈنــدۈزى كهچكىــچه قــاپ يۈتتــۈرۈپ  » دولقــۇن«ئاخشــامدىمۇ 

ــۇپ  ــۆز    —... قوڭــاڭلىنى يه ژىلــداتماي جۇغۇت ــالىلىرى ئ ــاكى ھهمــمه ب ــۇ ت ئ
 .لىرىگه مېڭىپ بولغىچه كوتۇلداپ قاالتتى»ئوقهت«

گۈلئايشــهم زىــرائهتلهر ئارىســىدىكى تــار ھــارۋا يــولى بىــلهن قولىــدىكى  
. زاغرىنــى غاجىلىغــاچ كېتىۋاتقانــدىال ئانــدىن ئۇيقۇســى تولــۇق ئېچىالتتــى

ســهھهرنىڭ نهمخــۇش ســوغۇق ھاۋاســى ئۇيقۇلــۇق ھــالىتىنى قوغلىۋېتىــپ   
رائهتلهرنىـڭ ئـۆزىگه خـاس پـۇراقلىرى،     زى. يېنىكلىك ۋە راھهت بېغىشـلىدى 

ــۇرىقى، پاكــار  پاكــار يېــزا ئۆيلىرىنىــڭ   -ئاللىقايــاقتىن كېلىۋاتقــان چىــله پ
تۇرخۇنلىرىـــــدىن چىقىۋاتقـــــان تېـــــزەك دۇتـــــى ئارىلىشـــــىپ يېـــــزا      

ــهكىللهندۈرگهنىدى ــىنى شـ ــالتىراق  . ئاتموسفىراسـ ــا كـ ئۇنىـــڭ كهڭ ئهممـ

                                            
كوممۇنا سـۆزىنىڭ بـۇزۇپ ئېيتىلىشـى، بـۇ يهردە ئـوپچى ئىشـلهيدىغان زامـانالر         —كامىنا   ①

  .ئا —كۆزدە تۇتىلىدۇ، 
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ــدىن م   هيىــن ســالقىن چــوڭ گۈللــۈك شــهمبىزە ئىشــتىنىنىڭ پۇچقاقلىرى
بۇ چاغدا ئـۇ قولىـدىكى زاغرىنـى    . ۋەتتىۈئۇرۇلۇپ ئۇنى تامامهن تېتىكلهشتۈر

يهپ تـۈگهتكهن بولـۇپ، كوچـا ناخشـىلىرىنى غىڭشـىغاچ تـار ھـارۋا يولىـدىن         
بــۇ يهرلهر قاچــانالردۇر بىنــام بولغــان ئۈنۈمســىز . قۇرغــاق زەيكهشــكه چۈشــتى

بۇ زەيـكهش شـۇ چاغالرنىـڭ    . ئهتراپ زەيلىشىپ قارىداپ ياتاتتى. يهرلهر ئىدى
ــازىرغىچه ســاقلىنىپ قالغــان   ــۇپ، ھ ــراپ قۇرغاقلىشــىپ، . شــاھىدى بول ئهت

ســـىزغۇدەك زەي ســـۇ قالمىغاچقـــا كىشـــىلهر ئۇنىڭـــدىن يـــول ئورنىـــدا       
ــاتتى ــدىلىنىپ كېلىۋات ــۇ . پاي ــول«ب ــدىن  » ي ــدا ماڭغان زىرائهتنىــڭ قىرلىرى
ن تـار چىغىـر يـول    زەيكهشـنىڭ ئاسـتىدا ئىنتـايى   . ھهرھالدا ئـازادىرەك ئىـدى  

ھاســــىل بولغــــان، چىغىــــر يولنىــــڭ ئىككــــى تهرىــــپىگه يوپۇرماقســــىز 
بـۇ يهردىـن ماڭغۇچىالرنىـڭ    . زىچچىـدە ئۈنـۈپ كهتكهنىـدى    ①ئىتسىيگهكلهر

 .پاقالچاقلىرىغا تېگىپ، يېشىل ئىزنا قالدۇرۇپ تۇراتتى
بـــۇ . زەيكهشـــنىڭ ئـــاخىرى ئهترەتنىـــڭ ئورمانلىقىغـــا تۇتىشـــاتتى    

كــۈدەك قـاراڭغۇ ســايه تاشــالپ تۇرغـان ســهيلىگه  اليىــق   ئورمـانلىق دەپ كهت 
ــا جىگــدىلىكتىن     ــان پاخمــاق قاغ ــپ قالغ ماكــان ئهمهس، ئۆســهلمهي قېرى
ئىبــارەت بولــۇپ، ئهســلىدە شــورلۇقنى ئۆزگهرتىــپ يهر قىلىــش مهخســىدىدە   
ئهھيـــا قىلىنغـــان، يىـــل بـــويى شـــورلۇقنىڭ تهبئىـــي نهملىكـــى بىلهنـــال  

چه ســۇنىڭ نكېيىــ. ايدىغان ئورمــان ئىــدىياشــايدىغان، ئهتهيــلهپ ســۇغۇرۇلم
ھهرخىــل تهرەققىيــات مهھســۇلى بولغــان مۇئهسسهســهلهرگه بۆلۈنــۈپ ئــاز       

ــپ،     ــدىن قېلى ــى ئهمهل ــش پىالن ــۈپهيلى، يهر قىلى ــى ت ــڭ «قېلىش ئهترەتنى
ــورمىنى ــدى » ئـ ــۇپ قالغانىـ ــراي،     . بولـ ــامرات چىـ ــۇ قهدەر نـ ــان ئـ ــۇ ئورمـ بـ

ا قارىمــاي، ئۇنىڭــدىنمۇ يېغىلىقــتىن كېيىنكــى ۋەيــرانه يــۇرتتهك بولۇشــىغ
تۆۋەن ئهھۋالدىكى بـۇ يېـزا خهلقـى ئۈچـۈن خـۇددى سـۈتلۈك، بىـراق ئـورۇق         
ــدىغان،      ــا تۈگىمهيـــ ــا ساغســـ ــان، ئهممـــ ــېقىش تاپمىغـــ ــتهك بـــ ئېنهكـــ

ــارلىق قوشـــۇمچه . تىرىكچىلىكنىـــڭ مهنبهســـىدەك قىالتتـــى ئۇالرنىـــڭ بـ

                                            
كى، تىگىپ ۈبىر يىللىق سامان غوللۇق شورلۇق ئۆسۈمل —يوپۇرماقسىز ئىت سىگهك  ①

  .ئا —ان سۇلۇق، سۈيى شورتاڭ، كهتسىال سۈيى چىقىدىغ
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، ئوتـۇن  ئـوت ئالىـدىغانالر  . تىرىكچىلىك پائالىيهتلىرى مۇشۇ يهردە قاينـايتى 
ــۇ    تېرىــدىغانالر، ئــۇالغ باقىــدىغانالر، تېــزەك تېرىــدىغانالرنىڭ ھهممىســى ب

شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ   . قىلىشـاتتى » ئـاۋات «يهرنى ھهركۈنى سـهھهردە ۋە كهچـته   
ئۇنىڭسـىزمۇ دىهقانالرنىـڭ   . بۇ يهر ئىگىسىز جاڭگالغا ئوخشـاپ قالغانىـدى  

ــالىي   ىتى ئۈچــۈن بىــر نهچــچه مېلىنــى بېقىشــى ۋە باشــقا تىرىكچىلىــك پائ
ــدى  ــدانمۇ يوقى ــوش    . مهي ــايالق، جاڭگــال ۋە باشــقا ب چــۈنكى ئىلگىرىكــى ي

يهرلهرنىــــڭ ھهممىســــى تهرەققىياتنىــــڭ مهھســــۇلى بــــولمىش تۈرلــــۈك  
مۇئهسسهسهلهر تهرىپىدىن ئىگهللىنىپ كهتكهچكه مـال چىقـارغۇدەك بىكـار    

 -شۇڭالشــقا ئــۇالر ئاشــۇ كىچىككىــنه جىگــدىلىكته قىيــا. يهر قالمىغانىــدى
تىللىشـىپ، ھهركىـم ئـۆز قـاپ ـ سـېۋەتلىرىنى        -ا قىلىشىپ، ئۇرۇشۇپچىي

 .تولدۇرۇشقا تىرىشاتتى
ــۇنداق      ــى ئهنه ش ــك ھهرىكىت ــۈك تىكچىلى ــر كۈنل ــهمنىڭ بى گۈلئايش

ئـۇ ئهتتىگهنلىـك چايـدىن بـۇرۇنقى     . باشلىنىپ يهنه شۇنداق ئاخىرلىشاتتى
نـــــى ئورۇنـــــداپ قايتىـــــپ كهلگهنـــــدە ھارغـــــان، ئهممـــــا  »ۋەزىپىســـــى«

. ىلىكتىكى كۈلكه چاخچاقالردىن كۆڭلى كۆتۈرۈلـۈپ قالغـان بـوالتتى   جىگد
پۇشـــقاقلىرى ۋە قوللىرىـــدا يۇســـىمۇ ئاســـانلىقچه چىقمايـــدىغان يېشـــىل 

ئـۇ قايتىـپ كېلىــپ ھۆشنىسـىدىكى قـاپنى ئوقـۇر ئالــدىغا      . داغـالر قـاالتتى  
ئاندىن بىر زاغرىنى چىـالپ چـاي قۇيغانـدىن كېـيىن     . تاشالپ، قول يۇياتتى

شـۇندىال ئـۇ بىكـار بولـۇپ،     . ملهپ قويۇپ، تالقان قىلىپ ئىچىۋاالتتىسهل دۈ
ــا   ــا ب ــۇرۇن يهنه جاڭگالغ ــاكى كهچق ــويىچه   رت ــارى ب ــۆز ئىختىي ــى ئ غىچه ۋاقتن

دىهقانچىلىقنىــــڭ ئالــــدىراش . ئۆتكــــۈزۈش ئهركىــــنلىكىگه ئېرىشــــهتتى
ــرەر     ــڭ بىــ ــيىن ئۇنىــ ــدىن كېــ ــدا چايــ ــاپقا ئالمىغانــ ــى ھىســ پهيتلىرىنــ

 . ىتى يوقىدىقانۇنىيهتلىك ھهرىك
ھهممه قىسـمهتكه كۆنـۈككهن بـۇ كىشـىلهر ئىلگىـرى بـاش توخـۇدىن        
تارتىـــپ ئهل يـــاتقۇغىچه ماشـــىنا ئـــادەملهردەك ئاڭســـىز ھالـــدا بويســـۇنۇپ، 

ــى  ــڭ ئهلمـ ــداقتۇر    -دىهقانچىلىقنىـ ــدىغان قانـ ــچه بىلمهيـ ــى قىلـ تهلمىنـ
يوقۇرىــدىن كهلــگهن كادىرالرنىــڭ بــۇيرۇقلىرى بىــلهن قــارىغۇالرچه ئېغىــر،  

ــماندىن     ئ ــدى ئاسـ ــا، ئهمـ ــان بولسـ ــى قىلغـ ــىز ئهمگهكلهرنـ ــا ئۈنۈمسـ هممـ
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چۈشــــكهندەكال پهيــــدا بولغــــان بىكارچىلىقنىــــڭ ئېغىــــر ســــۈكۈناتلىق 
ھېلىمــۇ تېرىقچىلىــق . پ بارماقتىــدىۇشــۇئېزىشــلىرىگه كۆنۈكــۈپ ھورۇنل

ئهۋالد دىهقـانچىلىق قىلىـپ    -پهيتلىرىدە ھېلىقىدەك كـادىرالر ئهۋالدتىـن   
» پۈتـــۈئۈگ«هرگه نـــېمه تېـــرىش، قانـــداق تېرىشـــنى كېلىۋاتقـــان كىشـــىل

ــۇپۇتل ــى قايتىــــدىن     ۇشــ ــڭ يېرىنــ ــۆزىچه تېرىۋالغانالرنىــ ــۇراتتى، ئــ پ تــ
شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ بۇ يېرى يا ئـاق قـاالتتى؛ يـا ئوسـىنىڭ     . ھهيدىۋېتهتتى

نېمــى كېتىــپ قايتــا ئوســا قىلمىســا بولمــاي قــاالتتى، قايتــا ئوســا قىلىــش 
ــۆۋىتىنى بىــ   ــوغرا   ئۈچــۈن بولســا ســۇ ن ــاي ساقالشــقا ت ــر يېــرىم ئ ــاي، بى ر ئ

ــى ــا شــۇنداق  . كېلهتت ــتهكلهش  «مان ــان بېيىشــقا يې خىزمهتلىــرى » چاپس
ــيىن غهلىــته،       ــاتىالڭچىلىقى ئاخىرالشــقاندىن كې ــلهن تېرىقچىلىــق ق بى

بهزەن نهچــچه كۈنلــۈك ھاشــار چىقســا . بىنورمــال بىكــارچىلىق باشــلىناتتى
هرنى كېـــرەكتىن چىقـــاتتى، بولمىســـا زېرىكىشـــلىق ســـۈكۈت كىشـــىل    

پـۇل تېپىـپ   . بهزىلهر مهدىكار ئىشلهشـكه شـهھهرگه كېتىشـىدۇ   . چىقىراتتى
كهلگهنلهرنىـــڭ پـــۇلىنى كهنـــت باشـــلىقى، ئهتـــرەت باشـــلىقى ھهر خىـــل 

ــ   ــپ بول ــانىلهرگه دەپ ئې ــپكه   ۇجهرىم ــازىرىنى تهرتى ــگهك ب ــرى ئهم دۇ؛ بهزىلى
رلىق ســېلىش يوليورۇقىغــا بويســۇنماي، تهرتىپســىزلىك قىلغىنــى، مهدىكــا

ــرمهي قانۇنســىز    ــۇنچه رەســمىيهتلهرنى بېجى ــارلىق بىرم كېنىشكىســى، قات
ســــــاالھىيهت (يوســــــۇندا ئىشــــــلىگهنلىكلىرى، ئانــــــدىن كىملىكــــــى

قى قاتـارلىق سـهۋەپلهر بىـلهن يىغىۋېلىنىـپ، سـوالپ      ۇيوقلـ ) گۇۋاھنامىسى
ــاكى    ــوي يـ ــۇپ، قـ ــدە بولـ ــۈن پاراكهنـ ــچه كـ ــا ئۆيـــدىكىلىرى نهچـ قويۇلغاچقـ

تامـاق  «بىـلهن  » ياتاق ھهققـى «رنىڭ سوالقتا ياتقان ئىشهكنى سېتىپ ئۇال
ــى ــاتتى »ھهقق ــۆلهپ چىقىرىۋېلىش ــى ت ــار   . ن ــپ مهدىك ــهھهرگه بېرى ــۇڭا ش ش

ــايتى    ــادەم قىزىقم ــۆپ ئ ــكىمۇ ك ــالته   «‹. ئىشلهش ــىمغا ئ ــان بېش ئاغرىمىغ
دېگهندەك، ساق باشـنى ئـاغرىق قىلغىـچه، سـىڭگهن نـاننى يـېگهن       › تاياق

. دېيىشـهتتى » مىـز، ئهممـا تېچلىـق ئهۋزەل   ياخشى، گۆش يىمىسهك زاغرا يه
شــهھهردە ئىشــچى بولــۇش كــادىر بولــۇش توغرىســىدىكى تامــاالر بىــر زامــان   
نۇرغــۇن كىشــىلهرنى ئومۇنــدۇرۇپ كهلــگهن بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ بــوداقلىرى  
ئىشــقا ئاشــمايال پېنســىيه يېشـــىغا يېتىشــتى، ئهمــدى ئــۇ ئۈمىـــدلهرنى       
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ــوالتتى  ــىمۇ ب ــلهر ج . قىلمىس ــۇ بهزى ــاي   ھېلىم ــۋايالردىن م ــدىكى بورى اڭگال
 . چىقسا يېزىمىزنىڭ يېرىمى ئىشچى بولۇپ كېتىدۇ، دەپ ئۈمىدلىنهتتى

 -ئهتتىگهنلىك چايدىن كېيىن ئورتا ياشلىق ئايـالالر، مومـايالر قوشـنا   
ــڭ   ۇشــۇقۇلۇمالرنىــڭ ھويلىســىغا توپل ــرەر قاراياغاچنى ــاكى بولمىســا بى پ ي

ــاراڭالرنى  ــىز پــ ــىدا ئولتۇرۇشــــۇپ مهنىســ ــۋەت  سايىســ ــاتتى، غهيــ سېلىشــ
بهزىلىرى غهيۋەت قىلىشقاچ بىر بىرىنىـڭ چاترىقىغـا پاخمـاق    . قىلىشاتتى

گــايىلىرى ئۇرچــۇقلىرىنى  . بېشــىنى تىقىــپ ئــۆز ئــارا بــاش بېقىشــاتتى     
 .كۆتۈرۈپ بۇ توپقا قوشۇالتتى ۋە يىپ ئىگىرگهچ پاراڭغا قوشۇق ساالتتى

ــرەر جايغــا توپل  ــوۋايالر ھهم بى ــۇرۇپ ئهپقــ ۇشــۇب ــاراڭالرنى پ ئولت اچتى پ
 .سېلىپ كۈن ئۆتكۈزەتتى

ــدۇر دەۋەت    ــاغالردا كىمنىڭـ ــلهپكى چـ ــان دەسـ ــا بۇزۇلغـ ــالر كامىنـ ياشـ
قىلىشى بىلهن بىرلىرىنىڭ ھويلىسىغا يىغىلىـپ دىنىـي تهلىـم ئـېلىش     
ئــارقىلىق بىكــار ۋاقتلىرىنــى ئۆتكۈزۈشــكهن؛ بهزىلىــرى مهشــرەپ شــهكلىدە 

، ياخشـــى ئىـــش ۋە يامـــان يىغىلىـــش ئۇيۇشـــتۇرۇپ، يـــېڭىلىقالر ھهققىـــدە
كېــيىن . پ كۆڭۈللــۈك كــۈن ئۆتكۈزۈشــكهنىدى ۈشــۈئىشــالر ھهققىــدە سۆزل

ــدا مۇشــۇنداق يىغىلىــش قىلغــان ياشــالر بىرســىنىڭ قىزىغــا     قوشــنا يېزى
بىرلىشىپ زورلـۇق قىلغـان يامـان ئىـش سـادىر بولۇپتـۇ؛ يهنه بىرلىرىنىـڭ        

ــۆزلىرىنى پهدەز    ــلهن ئـ ــلهر بىـ ــق گهپـ ــۇالر چىرايلىـ ــىچه ئـ ــان دېيىشـ لىۋالغـ
شــــۇنىڭ بىــــلهن كــــادىرالر بۇنــــداق . ئوغرىالرنىــــڭ شايكىســــى ئىــــكهن

يـــــاش بـــــالال   . يىغىلىشـــــالرنىڭ ھهممىســـــىنى چهكلىـــــۋەتكهنىكهن  
ــالرنى      ــى ئىش ــدۇ، دەپ ھېلىق ــاي قالماي ــاق چىقم ــىۋالغان يهردە چات دۆۋلىش

ــۇ  ــۆزلهپ بېرىپتـ ــاش    . سـ ــانالر يـ ــكهن دىهقـ ــۇپ كهتـ ــلهن قورقـ ــۇنىڭ بىـ شـ
هرگه بارىمهن دېسـىمۇ ئهۋەتمهيـدىغان، مهيلـى بىكـار     بالىلىرىنى ئۇنداق يهرل

ــۇپ      ــدىغان بولـ ــپ بهرمه، دەيـ ــاغرىقى تېپىـ ــاش ئـ ــا بـ ــا، ماڭـ ــاڭ ئوينـ بولسـ
دىغــان ۈئۇنىڭــدىن كېــيىن ياشــالر كــوچىالردا الغــايالپ يۈر . قېلىشــقانىدى

ــاتتى؛  . بولۇشـــتى ــۇرۇپ قـــارت ئوينىشـ ــلىرىدا يهردىـــال ئولتـ ــا دوقمۇشـ كوچـ
ــىالپ چېل  ــالىالرنى ش ــك ب ــا    كىچى ــاالتتى؛ ي ــقا س ــاالتتى؛ مۇشتالش ــقا س ىش

. پ ئـاغىنىلىرىنى تىلالتقـۇزاتتى  ۈتـ ۈبولمىسا ئىنتايىن سـهت گهپلهرنـى ئۈگ  
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. بۇ قىلىقى ئۇالر ئۈچـۈن تېپىلغۇسـىز ئهمهك بولـۇپ كۈلـۈپ تېلىقىشـاتتى     
ــدەلگه،    ــاخىرى جىــ ــڭ ئــ ــىپ ئۇنىــ ــىدىن قىزىرىشــ ــڭ ئارقىســ كۈلكىنىــ

ىــڭ بهخــتىگه يارىشــا بــۇ كوچىغــا  ئــاۋاللىرى ئۇالرن. مۇشتالشــقا ئايلىنــاتتى
بىـــرەر تىراكتـــور يـــاكى ســـوپهك كېلىـــپ قالســـا خـــۇددى چـــوڭ تىيـــاتېر   

ئـۆيلهردىن   -ئۆمهكلىرى كېلىپ قالغاندەك خوش بولۇشـۇپ كېتهتتـى؛ ئـۆي   
ئهمـدىلىكته جاڭگالـدا بورىۋاينىـڭ پهيـدا     . ۋاالتتىۇشۇيۈگرۈشۈپ چىقىپ ئول

ــد      ــۇش رولى ــا بول ــق تاماش ــۇالر قىزى ــلهن ب ــى بى ــدىبولىش ــۈنكى . ىن قال چ
ھهركــۈنى نهچــچه قېــتىم بورىــۋاي تهرەپــكه يــاكى ئۇيــاقتىن شــهھهر تهرەپــكه    

يېزىنىـڭ توپىلىـق يولىـدا بىـر قېـتىم ماشـىنا       . ماشىنىالر قاتنـاپ تـۇراتتى  
دىغان چاڭ يهنه بىـر قېـتىم ماشـىنا ئۆتكىچىمـۇ بېسـىقىپ      ۈلۈئۆتسه كۆتۈر
پ ۇنـ ۇىـرى بىـرىگه ئۇل  شـى ب ۈتوزاننىـڭ كۆتۈرۈل  -دېـمهك، چـاڭ   . بواللمايتى
ــارىالش نهپهســلىنىپ،     -كېتهتتــى ــا ئ ــاچچىق توپ ــاۋادىن ئ ــويى ھ دە، كــۈن ب

بىـــزگه باشـــقا پايدىســـىنىمۇ   «. بـــۇرۇن ئېچىشـــىپ تۇرىـــدىغان بولـــدى   
ياغــدۇرىۋەتمهي، ئــۆزلىرى مېڭىۋاتقــان مۇشــۇ يولغــا بولســىمۇ مــاي يــاتقۇزۇپ 

ىـرى ئهركهكـلهرال   ئىلگ. دەپ غۇدرىشـاتتى دىهقـانالر  » ...قويۇشسا بوالتتىغـۇ، 
ــر    ــكهن، كىــ ــان ئۈزۈلــــۈپ كهتــ ــۈگمىلىرى ئاللىقاچــ ــۆكرەك تــ ئهمهس، كــ
ــىنى     ــدۈرۈپ كۆكســ ــرىمىغىچه كۆرۈنــ ــىقىنىڭ يېــ ــۆينهكلهردىن قوســ كــ
ــۇنالر، ھــېلىال توپىــدا ئــۆمىلهپ ئوينــاپ كهلــگهن قىــپ    چىقىرىۋالغــان خوت

ئهمـدىلىكته  . شـاتتى ۇيالىڭاچ بـالىلىرىنى ئېمىـتكهچ ھاڭقىيىـپ قـاراپ تۇر    
 .ر بۇ چاڭ توزان پادىشاھىدىن زېرىكىشتىئۇال

دەك ئهمهك تېپىلىـــپ ۈئۇالرغــا بۇنىڭـــدىن باشـــقىمۇ ۋاقــت ئۆتكۈزگـــ  
بىرەرسىنىڭ ھـارام بولـۇپ قالغـان قـويى يـاكى يېڭـى سـېتىۋالغان        . تۇراتتى

ئۇالرنىـڭ  . ۋاالتتىۇشـ ۇئېشىكى غۇلغۇال تېمىسى بولۇپ بىر توپ كىشـى ئول 
ڭ ئهزاســى ئۆتــۈپ قــالغۇدەك بولســا نىــ»بېيىغــان ئــائىله«قېشــىدىن بىــرەر 

ئاۋال ئـۇالر بـۇ بـاي    . ئۇنىڭ ھهققىدىكى غۇلغۇلىمۇ بىرمۇنچه ۋاقتنى ئاالتتى
بىرىــدىن قېلىشــماي قىــزغىن ســاالم بېرەتتــى، ئهھــۋال   -يۇرتدىشــىغا بىــر

ئـۇ بولسـا بىكـار تۇرۇشـنى     . سورايتى، ئۇنى بىردەم تۇرۇشقا تهكلىپ قىالتتـى 
ــدىراپ كېت  ــدەك ئالــ ــاالتتى خاھلىمىغانــ ــپ قــ ــڭ  . ىــ ــارچىالر ئۇنىــ بىكــ
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 :ئارقىسىدىن زەھهرلىك مهسخىرىسىنى باشاليتى
 .باي مهن دەپ تازا كۆرەڭلهپ كېتىپتۇ بۇ —
بــاي بولســا بىــزگه نــېمه؟ تۈتــۈنىنى بۇلــۇت، يۈندىســىنى ئىــت         —

 .كۆمهيدۇ، بۇنىڭ
ئهمـــدى بىـــژدەم بىكـــا تۇغۇســـى    ! پۇلغـــا كـــۆزى تويمايـــدىغان   —

 ...كهممهيدىغان بوالپتۇ
— ... 

ــاز       ــېمىالر ئ ــۇدەك ت ــۇال قىلغ ــۈن غۇلغ ــۇالر ئۈچ ــقىمۇ ئ ــدىن باش بۇنىڭ
ئــۇالر بىرىنىــڭ تــااللىق بولغــان قىــزى، يهنه بىرىنىــڭ ئــوغلى  . ئهمهســىدى

يېڭـى تـېمىالردىن بىـرى    . ۋېرەتتىۈشـ ۈچۆچهك توقۇپ سۆزل -ھهققىدە گهپ 
ــدا بول  ــڭ پهيـ ــت قۇدۇقلىرىنىـ ــدى ۇنېفىـ ــا كهلـ ــلهن ۋۇجۇتقـ ــى بىـ بهزى . شـ

ر كۈنــدۈزلىرى ۋاقــت ئۆتكــۈزگىلى بورىۋايغــا بېرىــپ ھاڭقىيىــپ   بىكــارچىال
» ئشـچى «بۇنـداقالرنى  . قاراپ بىـر كـۈننى شـۇ يوسـۇندا ئۆتكـۈزۈپ كېلهتتـى      

ــاتتى  ــخىرە قىلىش ــتلىككه    . دەپ مهس ــۈنى نېفى ــر ك ــان بى ــقىالرمۇ ھام باش
ــاراڭ باشــلىنىپ     ــۇ ھهقــته پ ــا ب ئىشــچى بولــۇپ قــېلىش ئارزۇســىدا بولغاچق

ــۇز  ــا گهپ ئـ ــى  راۇقالسـ ــېچىگىچه داۋام قىالتتـ ــرىم كـ ــۇ   . پ يېـ ــۇ، بـ ــا بـ مانـ
 !يېزىدىكىلهرنىڭ بىر كۈنلۈك ھايات پائالىيىتىنىڭ ۋاقت جهدۋىلى

ــيىن     ــدىن كېـ ــپ ئىچىۋالغانـ ــان قىلىـ ــىنى تالقـ ــهم زاغرىسـ گۈلئايشـ
ھويلىدا ئۇنىڭ ئانىسى بىـر نهچـچه قوشـنا ئايـالالر بىـلهن      . ھويلىغا چىقتى

ئـۇ تاالغـا قـاراپ    . اراڭغـا چۈشـكهنىدى  جۇپتىن بولۇپ باش بېقىشقاچ پ -جۇپ
 :ماڭغاندا ئانىسى ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ۋارقىرىدى

ــا خــوتنى   — ــمه، كوچ ــۇالپ كهت ــچه يوق ــىيىمهن،  ! كهچكى ــا س ئاغزىڭغ
 !بوممىسا

ــدى    ــارەتتهك تۇيۇلمى ــۆزلهر ھاق ــۇ س ــهمگه ب ــداق  . گۈلئايش ــۈنكى، بۇن چ
. قاتقانىـدى سۆزلهر ھهمىشه ئادەتتىكىچه تهكرارلىنىـپ تۇرغاچقـا كـۈچىنى يو   

شۇڭا ئۇ يېقىملىق ئهركىلىتىشـنى ئاڭلىغانـدەك مهنسىتمهسـلىك بىـلهن     
 .كۈلۈپ قويۇپ بېشىنى ئارقىسىغا ئىغاتتى ـ دە، چىقىپ كهتتى

ئۇ سىمونتتهك مىلىقالپ تۇرىدىغان توپىلىـق كوچىـدا ئهركىـنلىككه    
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ــۇن تېپىــپ ئويناشــقا ماڭــدى   ــۇ يهردە . چىققانــدەك قىيغىتىــپ، بىــرەر ئوي ب
كىچىكـرەك قىـزالر كوچىنىـڭ سـايىراق     . دېگۈدەكمۇ ئويۇن بولمايتىئويۇن 

ــۇرۇپ   ــدە ئولت ــاكۇم«يهرلىرى ــتهمهك«، »چ ــرى  » تاش ــاتتى؛ يهنه بىرلى ئوينىش
يولغا چاسا شـهكىللىك سـىزىقالرنى سـىزىۋېلىپ بىـر پـۇتالپ ئوينايـدىغان       

 .ئوينايتى» سىزىق«
ــدا بىـــردەم  ــداق ئويـــۇنالر توپىـ ــرىم دەم م -گۈلئايشـــهم بۇنـ هلىـــكه يېـ

ــۆز تهڭتۇشــلىرىنى ۋە ئۆزىــدىن ســهل چــوڭراق يېڭــى    بولغانــدىن كېــيىن ئ
ــى  ــۆزلهپ كهتتـ ــنى كـ ــۇۋانالرنى تېپىشـ ــىدا  . جـ ــىنىڭ ھويلىسـ ــۇالر بىرسـ ئـ

ــاراڭلىرىنى باشــلىۋەتتى  ــارىڭى  . ئولتــۇرۇپ دائىمىــي پ ئۇالرنىــڭ ئاساســىي پ
ئــۇ . يىگىــتلهر ھهققىــدە، كېلىــنلهر ھهققىــدە، تويلــۇقالر ھهققىــدە بــوالتتى  

ۋاتقانـــدا قوشنىســـىنىڭ ئـــوغلى ھهققىـــدە ۇىگىـــتلهر ھهققىـــدە ســـۆز بولي
شــــــېرىن خىيــــــال سۈرۈشــــــكه باشــــــلىغانىدى، تۇيۇقســــــىز ئۇنىــــــڭ 

سـۆزلىرىدە ئـۇالر بـۇ    . سۆھبهتداشلىرى ئۇ يىگىتنىمـۇ تىلغـا ئېلىـپ قالـدى    
 .يىگىتنى يارىتىشمىدى

ــايدۇ    — ــدىغان ئوخشـ ــۇپ كېتىـ ــان ئهدەم بۇزۇلـ ــق ئوقۇغـ ــۇ . جىـ ئۇمـ
 بىژنېمه بولدىمۇ، نېمه؟زەيپانىرەك 

شۇنى دەيمهن، ئـۆزىنى ياساشـلىرى قىزۋاللىنـى باكـا قىلىۋېتىـدۇ،       —
 !ۋاي قوۋۇغام... ئۆزىگه چاڭ قونداماي كېتىشلىرى،

ــدى     ــا ئال ــۇ تىلغ ــى قىزنىم ــدىغان ھېلىق ــهھهردە ئوقۇي ــۇالر ش ــۇنى . ئ ئ
ــدىن      ــمايدۇ، تۇرقىـ ــرى ياراشـ ــايدۇ، كىيىملىـ ــتىغا ئوخشـ ــداقتۇر ئالۋاسـ قانـ

 .ىقى چىقىپ تۇرىدۇ، دېيىشتىبۇزۇقل
بىـراق، ئـۇ شـۇنىمۇ    . بۇ مۇالھىزىلهر گۈلئايشهمنىڭ تازا زىتىغـا تهگـدى  

بايقىــدىكى، ئۇالرنىــڭ ھهممىســى شــهھهردە ئوقۇيــدىغان بــۇ ئىككــى ياشــقا   
 .ھهسهت قىالتتى

ــز   ــۇزۇقچىلىقلىرى، قىـــ ــهھهرلىكلهرنىڭ بـــ ــۇالر شـــ ــدىن ئـــ  -ئارقىـــ
اي تـۇرۇپ قورسـىقى دومبىيىـپ    يىگىتلهرنىڭ بىلله يۈرۈشلىرى، توي قىلمـ 

قالىــدىغانلىقى، بهزىلىرىنىــڭ ئوتتــۇز ياشــقىچىمۇ ئهرگه تهگمهيــدىغانلىقى  
 .ھهققىدە پاراڭ قىلىشتى
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گۈلئايشـــهم بـــۇ پـــاراڭالر بىـــلهن تهســـهۋۋۇرى جانالنغانـــدەك خىيالغـــا  
ــرەت بىــلهن تىلغــا    . كهتتــى ــلهر نهپ ــۇ يهردىكى ــۇ خىيالىــدا ب نىمىشــكىدۇر ئ

ئۇنىڭمـۇ شـهھهر قىزلىرىـدەك    . رمۇشـىنى ئـارزۇ قىلـدى   ئېلىۋاتقان شـهھهر تۇ 
ــدى    ــلهن ياندىشــىپ كــوچىالردا بىلــله ماڭغۇســى كهل ئۇنىــڭ . يىگىتــى بى

 .تهسهۋۋۇرىدىكى يىگىتى ئهلۋەتته تام قوشنىسىدى
ــپ      ــى ئېســىگه ئېلى ــۈنگه شــهنبه ئىكهنلىكىن ــۈن ك ــردىنال بۈگ ــۇ بى ئ

يىگىــت  دېــمهك ئوقۇغــۇچى —شــهنبه . ئىتتىــك ئورنىــدىن تــۇرۇپ كهتتــى 
ئــۇ دېيىشــىپ قويغــان ئــادىمىنى . ئائىلىســىگه قايتىــپ كېلىــدىغان كــۈن

ۋالىدىغان مهشـۇقتهك ھاياجانـدىن تېنـى جۇغۇلـدىغان ھالـدا ئالـدىراپ       ۈكۈت
ئـۇ ئىشـىكى ئالـدىغا بېرىـپ كوچـا بويىـدا ئـۆرە تـۇرغىنىچه         . چىقىپ كهتتى

گـــاھ يولنىـــڭ بېشـــىغا، گـــاھ ئايىغىغـــا مۆلـــدۈرلهپ قـــاراپ ئهخمهقـــلهرچه  
ۋاقتســىز غــازاڭ تاشالشــقا . ئاپتــاپ قىــزدۇرۇپ تــۇراتتى. كۈتۈشــنى باشــلىدى

ــڭ سايىســى ئۆزىنىــڭ       ــاغجىراپ قالغــان دەرەخلهرنى ــلىغان، سۇســىز ق باش
يولــدىن چېپىشــىپ ئــۆتكهن بالىالرنىــڭ    . تۈۋىــدىن نېرىغــا چۈشــمهيتى  

ــۇراتتى   ــوزۇپ ت ــا ت ــاچچىق توپ ــدىن ئ ــگهن چاغــدىكى  . ئاياقلىرى كــۈن تىكلهن
كىچىـك بـالىالرنى   . ىسسىقتا ئۆتكۈنچىلهرمۇ كـۆپ بولمـايتى  كۆيدۈرگۈچى ئ

شــۇڭا كوچــا . ھىســاپقا ئالمىغانــدا بــۇ مهزگىلــدە كىشــىلهر تــاالدا يــۈرمهيتى  
 .ئادەمسىز، ئۆلۈك ماكاندەك جىم ـ جىتلىققا پاتقانىدى

ــقا      ــى زىڭىلداشـ ــىلىپ بېشـ ــۆزلىرى قىسـ ــاپتىن كـ ــهم ئاپتـ گۈلئايشـ
ــايىغا ب   ــدىكى س ــڭ تۈۋى ــلىغاندا تامنى ــۇردى  باش ــر دەم ت ــپ بى ــراق، . ېرى بى

ــۆرەلمهي    ۈكۈت ــپ كــ ــپ قېلىــ ــدا كېلىــ ــۇ چاغــ ــى مۇشــ ــان كىشىســ ۋاتقــ
. بىـراق، كوچـا يهنىـال تىمتاسـىدى    . قالىدىغاندەك يهنه كوچا بويىغا چىقتـى 

ــرەك       ــڭ كهچتى ــانلىقىنى، يىگىتنى ــۈش بولغ ــى چ ــازىر تېخ ــۇندىال ھ ــۇ ش ئ
ــپ بوش   ــا ئېلىـ ــدىغانلىقىنى يادىغـ ــۇكېلىـ ــىۇشـ ــر . پ كهتتـ ــاتتىق بىـ  قـ

 .ئهسنىگهندىن كېيىن چاي ئىچىش ئۈچۈن ئۆيگه ماڭدى
ــلهپ     ــردەم دۈمـ ــدىن بىـ ــالپ ئالدىرىغىنىـ ــى چىـ ــر زاغرىنـ ــۇ يهنه بىـ ئـ

دە، كوچىغـــا   -شـــاپىال ئىچتـــى   -قويۇشـــقىمۇ تـــاقىتى يهتـــمهي ھـــاپىال   
ــدى ــتۇرىۋەتتى  . ئالدىرىـ ــۇنى يهنه بوشاشـ ــى ئـ ــڭ تهپتـ ــداق  . ھاۋانىـ ــۇ بۇنـ ئـ
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ىــدە ئــاللىكىمنى قارغــاپ يهنه ئىسســىقتا كۈتــۈپ تۇرۇشــتىن يالتيىــپ ئىچ
ــردى  ــپ كىـ ــۆيگه قايتىـ ــر دەم   . ئـ ــۈن بىـ ــى ئۈچـ ــزرەك ئۆتۈشـ ــڭ تېـ ۋاقتنىـ

ــۈجمه سايىســىغا ســېلىنغان ئهســكى  . ئۇخلىمــاقچى بولــدى ھويلىــدىكى ئ
يهردىنمــۇ ئــوت تهپتــى كېلىۋاتقانــدەك، بىــراق، . پــاالز ئۈســتىدە يانپاشــلىدى

. يېقىمسـىز تۇيـۇالتتى  پاالزنى ئىسسىتىۋەتكهچكه، پاالز بهدەنگه شـۇنچىلىك  
خېلـــى ئۇزۇنغىچىمـــۇ ئۇيقۇســـى كهلـــمهي، كـــۆزىنى يۇمۇۋېلىـــپ بىـــمهنه   

ــامهلۇم، بىــر كهمــدە   . خىيــالالرنى قىلــدى قاچــانالردا ئــۇخالپ قالغــانلىقى ن
ق ھـالهتته  ۇلـ ۇئـۇ چـاال ئۇيق  . پ كهتتـى ۇنـ ۇقاقاقلىغان كۈلكه ئاۋازىـدىن ئويغ 

ــاتتى   ــدىرلىماي يـ ــردەم مىـ ــۇۋىالپ، بىـ ــۆزلىرىنى ئـ ــ. كـ ــنا شـ ــدا قوشـ ۇ چاغـ
بــۇ . ھويلىــدىن ھېلىقــى كــۈلگهن كىشــىنىڭ گهپ قىلىــۋاتقىنى ئاڭالنــدى

ــىنىڭ ئاۋازىـــدى   ــۈتكهن كىشـ ــۇزاق كـ ــۇ ئـ ــاۋاز ئـ ــال . تونـــۇش ئـ ــۇڭا دەرھـ شـ
ئـۇنى قانـداق كـۆرۈش ۋە ئۇنىڭغـا     . سهگهكلىشىپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ كهتتـى   

ئۆگزىــدىن . ق ئــويالپ ئــاخىرى ئــۆگزىگه چىقتــىۇلــۇقانــداق كۆرۈنــۈش توغر
ــوالتتى    ــۆرگىلى بـ ــق كـ ــويلىنى ئېنىـ ــنا ھـ ــاللىقراق   . قوشـ ــويال ھـ ــۇ ھـ ئـ

ــازادىلىككه ئىگىــدى  ــائىلىلهرگه خــاس ئ ــا پىشــايۋانغا ياماشــقان  . ئ ئاددىغىن
پـاكىز سـۈپۈرۈلگهن يهرگه   . ئۈزۈم تاللىرى ھويلىنى قاراڭغۇالشتۇرۇپ تـۇراتتى 

قېنىــق ســۇ ســېپىلگهچكه نهمخــۇش كۆكــۈرۈپ تېخىمــۇ راھهتــبهخش تۇيغــۇ 
ــۇ ســۆرۈن ھويلىغــا    . ىبېرەتتــ ــدە تۇرغــان قىــز ئىسســىق تهپتىــدىن ب ئۆگزى

ــاكى ئۇنىــڭ ياشــلىقتىكى ئهســهبىي تۇيغــۇلىرى ئويغ   ــدىمۇ ي ــۇئىنتىل پ ۇن
ســالقىن ھويلىــدا يېــرىم يالىڭــاچ  -كهتتىمــۇ ئهيتــاۋۇر ئۇنىــڭ ئاشــۇ ســۆرۈن

ــز ئۈســتىدە       ــىدىكى كىگى ــايۋان سۇپىس ــى، پىش ــپ يۈرگۈس ــۇپ كېرىلى بول
ئـۇ بـاغ   . بايـا پاراڭالشـقانالر ھويلىـدا كـۆرۈنمهيتى    . ىسى كهلدۇئېغىناپ ياتق

تهرەپــــكه قارىۋىــــدى، باغــــدىكى مىۋىلىــــك دەرەخــــلهر لىڭشــــىغاندەك،      
ــدى   ــىۋاتقاندەك تۇيۇل ــاللىكىملهر پىچىرلىش ــا    . ئ ــدا بولس ــى باغ ــۇ يىگىتن ئ

ــدى  ــرەك دەپ پهرەز قىلـ ــتى   -كېـ ــدىن چۈشـ ــال ئۆگزىـ ــڭ . دە، دەرھـ ئۇالرنىـ
ئـۇ  . لىقىدا ئىككـى قهۋەت پهخشـى تـام بارىـدى    باغلىرىمۇ يانداش بولۇپ، ئارى

پهخشى تامنىڭ پۇشى بىلهن ماڭغاچ تام ئۈسـتىدىن بويۇنـداپ قوشـنا باققـا     
ــدى  ــدۇر ئىزدى ــاراپ، نېمىنى ــپ    . ق ــېمىغىچه بېرى ــا ت ــڭ ئارق ــاكى باغنى ــۇ ت ئ
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باغنىــڭ شــۇ يهردىكــى   . قارىغــان بولســىمۇ، ئــۇ ياقتــا ئــادەم كــۆرۈنمهيتى     
ــۇق ســۈپ   ــايىن قوي ــدا ئىنت ــدى، ســۈپۈرگىلهر  بۇلىڭى ــۈپ كهتكهنى ۈرگىلهر ئۈن

ئـۇ يهرگه كىرىۋالسـا   . ئارىسىدا ئىككى ئادەم جايالشقىدەك بوشلۇقمۇ بارىـدى 
ئۇنىــڭ » ســىرلىق ماكــان«بــۇ ئاجايىــپ . ســىرتتىن ھىچكىــم كــۆرەلمهيتى

ئهســهبلىرىنى غىــدىقالپ، ئۆزىگىمــۇ ئــانچه روشــهن بولمىغــان شـــهھۋانى       
شــه ئادەمســىز بوشــلۇقنى، خـــاس    ئــۇ ھهمى . ئىســتهكلىرىنى قوزغىــۋەتتى  

پۇچقـــاقالرنى، قويـــۇق ئورمـــان ئارىســـىدىكى كىچىككىـــنه بـــوش  -بۇلـــۇڭ
ئاشــۇ خىلــۋەت . جــايالرنى كۆرگهنــدە ئهنه شــۇنداق ئــۆزىنى تۇتالمــاي قــاالتتى

ئــۇ ھــازىرمۇ قويــۇق . جــايالردا ئــاللىكىم بىــلهن بىــرگه بولغۇســى كېلهتتــى
ئۇمـــۇ بېغىغـــا « : ېرىلـــدىســـۈپۈرگىلهرگه قـــاراپ ئهخمىقـــانه خىيالالرغـــا ب

ــلهن    ــۆز ئىشارىســــى بىــ ــول ۋە كــ ــه، قــ ــۇ يهردە مېنــــى كۆرســ ــا، بــ چىقســ
ــاق ــۈپۈرگىلىكنى كۆرســ   -ساالمالشس ــا س ــۇ ماڭ ــۇ يهرگه  ۈتۈدە، ئ ــۇرۇپ ش پ ت

كىرىشـــكه ئىشـــارەت قىلســـا، مهن تامـــدىن ئارتىلىـــپ ئۇياققـــا چۈشســـهم، 
ىيارىغـا  سۈپۈرگىلهر ئارىسىغا كىرىپ كهتسهك، ئۈن ـ تىنسـىزال ئۇنىـڭ ئىخت   

 .»...ئۆزەمنى تاپشۇرسام
ئــۇ گويــا بــۇ بىــمهنه خىيــاللىرى قاچانــدۇر رىياللىقتــا بولــۇپ ئــۆتكهن،   
بۈگۈن يهنه قايتىلىنىدىغانـدەك خىيـالى تۇيغـۇ بىـلهن يـۈرىكى جىغىلـداپ       

. پ قويغانــدەك ئــۇنى كــۈتتىۈشــۈشــقا سۆزلۇشۇبــايىال بــۇ يهردە ئۇچر. كهتتــى
بىـر ھـازادىن كېـيىن بۇنىـڭ     . كـۈتتى ئاغرىنىش ئىچىدە غۇدراپ قويۇپ يهنه 

بىر بىمهنه خىيال ئىكهنلىكىنى ئېسـىگه ئېلىـپ تېخىمـۇ خـۇيى تـۇتتى ۋە      
ئـۇ يهردە  . قېيدىغان ھالدا باغنىڭ يان ئىشـىكىدىن بـاغ ئارقىسـىغا چىقتـى    

ــدى       ــۆگهتلىك ئى ــى س ــى تهرىپ ــڭ ئىكك ــۇپ، ئېرىقنى ــق بول ــر ئېرى بــۇ . بى
ــازدىال كې  ــان  ســۆگهتلهرنىڭ بادرىســى مۇشــۇ ئهتىي ســىلگهچكه يېڭــى چىقق

نوتىالر بهكمۇ قويۇق، رەڭگىمۇ قېنىـق بولـۇپ، ئېرىقنـى پۈتـۈنلهي يېپىـپ      
ئېرىـق  . ئۇ نـوتىالرنى يىرىـپ ئۆتـۈپ ئېرىـق ئىچىـگه چۈشـتى      . كهتكهنىدى

شـۇندىال  . ئـۇ قـۇم ئۈسـتىگه ئولتـۇردى    . ئاستى نهمخۇش يۇمشاق قـۇم ئىـدى  
ــ  -بــۇ يهرنىــڭ تېخىمــۇ خــالى، تېخىمــۇ جىــم      ۇ قــاراڭغۇ ۋە جىــت، تېخىم

ئاســتىدىكى . ئىنتــايىن ســۆرۈن، كۆڭۈللــۈك دۇنيــا ئىكهنلىكىنــى پهملىــدى
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ــرىگه      ــگهن يهرلىـ ــۇپ، تهرلىـ ــۇ راھهت بولـ ــۇم تېخىمـ ــاق قـ ــۇش يۇمشـ نهمخـ
ــۇنچىلىك خوشــياقتىكى، مهڭگــۈ شــۇ يهردە ياتقۇســى كهلــدى      بــۇ يهردە . ش

پهقهت نوتــا شــاخالرنىڭ  . يېتىــپ ئاســمانغا قارىســا ئاســمان كــۆرۈنمهيتى    
ــر  قو ــۇزالردەك جىمىـ ــدىن يۇلتـ ــكهن ئارىلىقلىرىـ ــىپ كهتـ  -يـــۇق گىرەلىشـ

ــۇر دانىچىلىــرى كــۆر   ــويى ئاپتــاپ  . نهتتىۈجىمىــر ئۇششــاق ن ئهممــا كــۈن ب
بــــۇ ئــــازادە، ســــالقىن، يوشــــۇرۇن مۇھىــــت ئۇنىــــڭ تهلــــۋە . چۈشــــمهيتى

ئۇ ئايالالرغـا بهخـت ۋە بهختسـىزلىك    . ۋەتتىۇئىستهكلىرىنى قايتىدىن قوزغ
ــايلۈكهلتۈر ــان جـ ــادىمى   دىغـ ــۈتكهن ئـ ــى، كـ ــا قىلغۇسـ ــۆزى تاماشـ ىرىنى ئـ

پ، قارشـى تهرەپنىـڭ   ۇنـ ۇچىقمىغاندىكىن جازا خـاراكتېرلىق ھهرىـكهت قولل  
ھوزۇرى ئۈچۈن يارىتىلغان جايلىرىنى ئۆزى كـۆرۈپ ۋە مىجىقـالپ باقمـاقچى    

ئـــۇ ئالـــدى بىـــلهن كـــۆينىكىنى تـــۈرمهكلهپ ئېڭىكـــى ئاســـتىغا  . بولـــدى
ــتى ــز  ... قىســ ــتىنىنى تىــ ــيىن ئىشــ ــۈركېــ ــدا ۈىغىچه چۈشــ ۋېتىپ قۇمــ

ــۇ يېڭــى  . ئولتۇرىۋىــدى، نهمخــۇش قــۇم شــۇنداق ســالقىن تهگــدى   ــدىن ئ ئان
مهلۇمــاتالرنى ئهســلهپ، ئـــۆز   » قــۇالق پىشـــۇرغان «كېلىــنلهردىن ئــاڭالپ   

ئاللىقانــداق بىــر . باشــلىدى... ئــۆزىنى تاماشــا قىلىشــقا، ســىالپ كۆرۈشــكه،
تتىق جىغىلــداپ يهرلىــرىگه بارمــاقلىرى تېگىــپ كهتكهنــدە ۋۇجــۇدى قــا     

ئۇنىڭــدىكى غــۇۋا ئىســتهكلهر ئهمــدى  ... كېتىــدىغانلىقىنى ھىــس قىلــدى 
كـــونكىرتراق تـــۈس ئېلىــــپ، ئهرلهرگه بولغـــان كۈچلـــۈك تهلپۈنۈشــــنى     

ــاتتى ــان      ... ئويغ ــونتروللىقىنى يوقاتق ــي ك ــۈنلهي ئهقلى ــدا پۈت ــۇ چاغ ــۇ ش ئ
ــۈپ     ــتىن قانــداقلىكى بىــر ئهركىشــى ئۆت ــاپ ئېتىزلىــق تهرەپ بولــۇپ، شــۇ ت

 ...لسا چاقىرىدىغاندەكال تۇراتتىقا
ــاراڭ  — ــهك س ــۇنى     —! ھهي، ئايش ــاۋازى ئ ــك ئ ــىنىڭ قهھىرلى ئانىس

ئـۇ چهكسـىز نومـۇس تۇيغۇسـىنىڭ     . ئهپسانىۋى دۇنيـادىن قـايتۇرۇپ كهلـدى   
ھۇجۇمى ئاستىدا تېـنىگه يېپىشـقان قـۇم دانچىلىرىنـى قېقىشـتۇرىۋېتىپ،      

 .ىدە، ئالدىراپ ئېرىقتىن چىقت -ئىشتىنىنى كۆتهردى
قىــدا؟ نېمهڭنــى ســېتىۋاتامتىڭ ئا ژ؟ بىــ!پنهلهدە جۈرىســهن، جــاال —

 .دېدى ئۇ ھويلىغا قايتىپ كىرگهندە ئانىسى ئاچچىقالپ —
دېـدى گۈلئايشـهم شـهلپهردەك     —... دەمژباغدا سايىدا ئوتتادىم، بىـ  —
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ئــۇ بــايىال قىلغــان شــهرمهندىلىكىم بىــر يېرىمــدىن بىلىنىــپ   . قىزىرىــپ
ھاۋىنىــڭ قىزىقىــدىمۇ بىژســهم    —، ەپ ئهنســىرەيتىقېلىۋاتامدىغانــدۇ، د

 ...ا-ئارام يوق
 !كهچ بوغىننى كۆمىدىڭما؟ اللما! جاڭگالغا ماڭ —
ئـۇ بارماسـلىقنىڭ    —... بۈگۈن بامىساممىكى، ئانـا، سـهل بېشـىم    —

كۆڭلىــــدە قوشــــنا يىگىــــت بىــــلهن . باھانىســــىنى تېپىشــــقا ئۇرۇنــــدى
ــۇ  ۇشۇئۇچر ــپ قالمىســــ ــدىن كېتىــــ ــىتى قولــــ ــنىڭ پۇرســــ ن، دەپ شــــ

 .تارتىشىۋاتاتتى
ــا ئۆلمهيســهن   — ــان  ! بېشــىڭ ســهل ئاغرىغانغ ــدىكىن جاھ ئۆلمىگهن

ــ  ھاۋىنىــڭ قىزىقىــدا  ! مــاڭ، تــوال كاپشــىماي  ! دۇ، دېــگهن گهپۇالزىــم بول
 ...ئۇخلىسا شۇندا باش ئاغرىيدۇ، لهقۋالىشىپ

يىـل بـويى، شـۇنداقال    . ئۇ بويسۇنۇپال كېلىۋاتـاتتى . ئۇ يهنىال بويسۇندى
ى ئهنه شـــۇنداق ئالدىرىشـــىپ قـــوي بېقىشـــاتتى، ئهممـــا بىـــر  يىلالرســـېر

قوينىڭ بېشىنى كېسىپ، يۈرەكلىك بىـر جىـڭ گۆشـنى پىشـۇرۇپ، ئېغىـز      
نــــېمه ئۈچــــۈن قــــوي   . تولغىــــدەك يهپ بــــاققىنىنى ئهســــلىيهلمهيتى  
پهقهت ئهنـــئهنىگه كـــۆرە . باقىـــدىغانلىقىنىمۇ ئـــاڭلىق چۈشـــهندۈرەلمهيتى

بولمايــــدۇ، دەپــــال باقىدىغانــــدەك دىهقاننىــــڭ ئۆيىــــدە ئــــۇالغ بولمىســــا 
شۇنچه ئهمگهكلهر نهتىجىسىدە پهقهتـال قىغىنـى پايـدا ئـاالتتى،     . قىلىشاتتى

ئهبهد ســــويۇپ يىيىشــــكه  -بهزىــــدە تېخــــى ئــــۆزلىرى ئهبهدىــــل. خــــاالس
ــاالتتى   ــارام بولۇپمــۇ ق ــدىن بىرەســى ھ ــدىغان قويلىرى ــداق . قىيماي ــاھ، قان ئ

لىـدىغان چىشـلىق چاقىنىـڭ    ئـۇ تۇرمۇشـنىڭ بىرخىلـدا داۋام قى   ! دەھشهت
كۆڭلىـدە بايـا بـۇ    . ئايلىنىشىغا بويسۇنۇپ، قاپنى كۆتۈرۈپ جاڭگالغـا ماڭـدى  

ــۇپ     ــدىلىكته بولـ ــنىڭ جىگـ ــان ئىشـ ــا بولمىغـ ــان، ئهممـ ــا قىلغـ يهردە تامـ
ــدۇرۇپ ماڭــدى   ــۆزىنى ئاۋۇن ــدلىنىپ ئ ــر . قېلىشــىدىن ئۈمى تۇرمۇشــنىڭ بى

هردىكى كـــۆل خىلــدىال تهكرارلىنىـــدىغان مهنىســـىزلىكى تىنجىـــق كـــۈنل 
شــىنى ۈكىشــىنىڭ قهلبــى ســۇدا دولقــۇن كۆتۈرۈل . ســۈيىنىال ئهســلىتهتتى

مانـا شـۇنداق ئىنـتىلىش،    . شـىنى تىلهيتـى  ۇئىستهيتى، بىرەر يېڭىلىق بول
ئىستهك، تامـا ئهتىـدىن، ئۆگۈنـدىن ئۈمىـد قىلـدۇرۇپ، خـۇددى قـۇرۇق قـول         
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ــا » ...مهھ، مهھ«بىــلهن كۈچــۈكنى  دەمنى دەپ گــولالپ ئهپكېتىۋەرگهنــدەك ئ
ــىغۇزاتتى   ــداپ ياشـ ــلهن ئالـ ــاختىكارلىقى بىـ ــدىن  . سـ ــان ئهگهر ئهتىـ ئىنسـ

ئۈمىدۋار بولىمىغاندا ئىدى، بۈگۈننىڭ دىشـۋارلىرى نۇرغـۇن جانالرغـا زامىـن     
 ...بولغان بوالتتى

كهچقــۇرۇن ئىشــك ئالدىــدىكى كىچىــك ســۇپىدا ئولتۇرغىنىــدا قوشــنا  
ۇ دەرھـالال ئـۆيگه كىـردى،    دەرۋازا تهرەپتىن يىگىتنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىۋىدى، ئـ 

ــدى      ــېپىۋېتىپ بىكارلىــ ــۇنى ھويلىغــــا ســ ــى ســ دە، ســــۇ  -چىلهكتىكــ
ئهكىلىدىغان بولۇپ قوشنىسـىنىڭ دەرۋازىسـى ئالدىـدىن ئۆتـۈپ باقمـاقچى      

 .بولدى
ــىپ      ــلهن پاراڭلىش ــلىرى بى ــدا تهڭتۇش ــىك ئالدى ــت ئىش دەرۋەقه يىگى

ىڭشـىتىپ  بىلىـنمهس بـاش ل   -ئۇ ئۆتۈپ كېتىۋېتىـپ بىلىـنهر  . تۇرغانىكهن
ــاالم قىلـــدى   ــتكه سـ ــاس ســـۈنئىي    . يىگىـ ــۇ شـــهھهرلىكلهرگه خـ يىگىتمـ

. بــۇ قىزنــى قانائهتلهندۈرمىــدى. ســىپايىگهرچىلىك بىــلهن جــاۋاپ قــايتۇردى
دەيـدىغان نـېمه   . ئۇنىڭ ئۇزۇنراق تۇرغۇسـى، كـۆپرەك سۆزلهشكۈسـى بارىـدى    

گېپـــى بـــارلىقىنى ئۆزىمـــۇ بىلمهيـــدىغان بولســـىمۇ، شـــۇنداق ئـــارزۇدا       
ــول قويمــايتى  . دىبولغانىــ ــۈپ كېتىــپ  . بىــراق مۇھىــت بۇنىڭغــا ي ــۇ ئۆت ئ

 -بولغاندا ئهلهم چهكـكهن ھالـدا كىمگىـدۇر غهزىپـى كېلىـپ پـۇتىنى چىـڭ       
چىـــڭ ئــــۇرۇپ قهدىمىنـــى ئىتتىكلهتكهنىــــدى، چېلىكىنىـــڭ بېغىمــــۇ    

ئـۇ يىگىتنىـڭ تهنهـا قېلىشـىنى، سۆھبهتداشـلىرىنىڭ      . غىچىـرالپ كهتتـى  
چقــا ئىختىيارســىز كهيــنىگه تارتىــپ، كــۆل  تارقــاپ كېتىشــىنى ئــارزۇ قىلغا

بۇ تهرەپلهرگه سۇ كهلمىگىلـى ئـۇزاق بولـۇپ كهتكهچـكه     . بويىدا ئۇزاق تۇردى
كــۆل يــۈزىنى . كۆلــدىكى ســۇمۇ ئــازال قالغــان، چىلهكنــى ئــاران چۆكــۈرەتتى 

لهش قاپالپ، پاشا لېچىنكىلىرى قىمىلداپ، سـۇمۇ لېيىـپ، بهدبـۇي قـاراالي     
ــۇراتتى  ــۇراپ تـ ــانتۇراق. پـ ــاق    يـ ــڭ تۇيـ ــل ھايۋانالرنىـ ــرۋەكلهردە ھهرخىـ گىـ

كىچىــــــك ئــــــورەكچىلهر ھاســــــىل بولغــــــان،   -ئىزلىرىــــــدىن چــــــوڭ
ــورەكچىلهردە . يوقــۇرىراقتىكىلىرى قــۇرۇپ قېتىشــىپمۇ ئۈلگۈرگهنىــدى  ــۇ ئ ب

. كۆكــۈش رەڭلىــك ئېشــهك ســۈيدۈكى كــۆلچهك ھاســىل قىلىپمــۇ قــاالتتى 
 .چېلىقاتتىسۇغا يېقىن گىرۋەكلهردە تېزەك يۇقۇندىلىرىمۇ كۆزگه 
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پ كهتـكهن يۇقۇملـۇق كېسـهللهرنى    ۈيـ ۈبهزى ئۇقۇمۇشلۇقالر ھـازىر كۆپ 
ــىدىكهن    ــتىن دېيىش ــۇدىن، مهينهتچىلىك ــۇنداق س ــا ش ــش،  . مان ــق ئى قىزى

بالـــدۇر كۆلنىـــڭ ســـۈيى ئىككـــى غېـــرىچ پهســـلىمهيال يهنه ســـۇ كېلىـــپ  
ــدۇ،    ــاغالردا كهمبىغهللهرنـــى بـــى پـــۇل داۋااليـ ــۇراتتى، ئـــۇ چـ لىقلىنىـــپ تـ

ــاننى    . دېيىشــهتتى ــۇردا ياتق ــوق، بولســىمۇ، دوخت ــۇنچه كېســهلمۇ ي ــا ئ ئهمم
ئېغىر ئالغاچقا، دوختۇرغا بارماستىن ئـۆز ئـۆزى بىـلهن بىـرنېمىلهر قىلىـپ      

مانا ئهمـدى كـۆرۈڭ، كېسـهل جىـق، پۇلنىـڭ يوقلىقىـدا       . ساقىيىپ قاالتتى
ــىكىدىنمۇ       ــڭ ئىشـ ــا دوختۇرنىـ ــايالپ بارمىسـ ــۇل جـ ــوي پـ ــۈز كـ ــچه يـ نهچـ

 ...كىرگۈزمهيدۇ
سـۇنى ئالـدىرىماي ئۇسـۇپ، يهنه شـۇنداق ئاسـتا ھهرىكهتـلهر بىـلهن         ئۇ

ــى  ــا چىقت ــدى   . كوچىغ ــدىغا قارى ــىك ئال ــڭ ئىش ــۇرۇپ يىگىتنى ــۇ يهردە ت . ش
يهنىال بىر توپ سهھرا ياشلىرى ئۇنى ئوراپ تۇرغـانلىقىنى كـۆرۈپ ئـاچچىقى    

ئۇنىــڭ بىــردىنال قېرىشــقاقلىقى تۇتــۇپ يىگىــت . كهلــدى، رەشــىق قىلــدى
ــال  ــالغۇز ق ــدى    ي ــتىگه كهل ــۇرۇش نىيى ــاقالپ ت ــمهي س ــۈپ كهت ــۇ . غۇچه ئۆت ئ

چىلهكلىرىنـــى كۆتـــۈرۈپ يولنىـــڭ يېرىمىـــدىن كـــۆپرەكىنى ماڭغانـــدىن  
 ...كېيىن توختاپ، كۈتۈشكه باشلىدى

ســهھرا ياشــلىرى تارقــاپ، . نىهــايهت ئــاخىرى ئۇنىــڭ كــۈتكىنى بولــدى
تتهك يىگىتنىڭ يـالغۇز قالغـانلىقىنى كـۆرۈش بىلهنـال ئۇنىـڭ ۋۇجـۇدى ئـو       

ئۇنىڭغــا نېمىلهرنــى دېــيىش كېــرەك؟ ســۈپۈرگىلىككه     . يېنىــپ كهتتــى 
تهكلىــپ قىلىــش كېرەكمــۇ؟ يــاكى باغنىــڭ ئارقىســىدىكى ئېرىقنىــڭ       
گېپىنى چىقىرىش كېرەكمۇ؟ ئۇ شۇندىال دەيـدىغان ھىچقانـداق گېپىنىـڭ    

ــانىلىق  ۇتوقلـــ ــڭ ئهخمىقـ ــلىرى ۋە خىياللىرىنىـ ــاتىنقى كۈتۈشـ قىنى، بايـ
شــۇنداق بولســىمۇ ئــۇ يىگىتنىــڭ ئۇدۇلىغــا . ىلــدىئىكهنلىكىنــى ھىــس ق

ئۇنىڭـدا ھىچقانـداق روھـى    . كهلگهندە چېلهكلىرىنى قويۇپ توختـاپ قالـدى  
 :شۇڭا ئۇ لهقۋاالشقان ھالدا. تهييارلىق يوقىدى

دېـگهن سـۆزنى بوغۇلغـان     —دە؟  -ئۆيدىكىلهنى كۆگىلى كهپسـىز  —
 .ھالدا ئاغزىدىن چىقاردى

 —دېــدى يىگىـت چاخچــاق قىلىــپ،   —ھه، ئازنىلىققـا كهلــگهن،   —
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 ئۆزەڭچۇ؟ سۇغا چىققانمۇ؟
دەپ » ...ئـۇ مېنـى كـۆزىگه ئىلمهيـدىكهن    «. بۇ سـۆز قىزغـا ھـار كهلـدى    

ــۇ ــچه   . ئويلىـــدى ئـ ــانى قىلـ ــىدىكى مهنـ ــۇغا چىقىشـ يىگىـــت قىزنىـــڭ سـ
ئـۇ شــۇندىال ئـۆز ھاياجانلىرىنىــڭ بىهـۇدىلىكىنى ھىــس    . چۈشـهنمىگهنىدى 

ته، ھهربىـر سـۇغا    -دېمىسـىمۇ شـۇنداق    .قىلىپ، سـهل پهسـكارىغا چۈشـتى   
چىققان قىزنىڭ نېمىشكه چىققـانلىقى بىلىنىـپ تۇراتتىمـۇ؟ ئـۇ شـۇندىال      

 :بىر ئاز تهمكىنلىشىپ
شــــهھهرگه كۆنــــۈپ قالغــــان ئــــادەم ســــهھرا يېرىــــدە زېرىكىــــپ  —

كــۈننى كهچ قىلمـــاق تهس كهلســه كېـــرەك،    ژقالىدىغانــدۇ؟ ئهتىكــى بىـــ  
 .ىلهن بىشارەت بېرىپدېدى ئۇ تاماگهرلىك ب —سىزگه؟ 
زېرىككىدەك ۋاقت نهدە، بـاراڭ ئاسـتىدا يېتىـپ كىتـاپ ئوقـۇغىلى       —

ــالىمهن    ــايال قـ ــۇ تۇيمـ ــداق كهچ بولغىنىنىمـ ــام قانـ ــدىن . باشلىسـ ئهھۋالـ
 قارىغاندا سېنىڭ ئىچىڭ پۇشۇپ تۇرىۋاتقان ئوخشىمامدۇ؟

ــۇپ   — ــهدىكىدەك جـ ــۇ يهدە شـ ــش     -بـ ــدىغان ئىـ ــۇپ يۈرىـ ــۇپ بولـ جـ
ــوڭ بو مبو ــىمۇ، چ ــز بو مىس ــان يېرىمى ــاپتۇق،  لغ ــۈپ ق ــا كۆن ــۇ  —... غاچق ئ

 .ئۆزىمۇ سهزمهستىن شۇ گهپنى قىلىپ سالدى ـ دە، قىزىرىپ كهتتى
دېــدى  —ئۇنــداق گهپلهرنــى قىلىشــقا ســاڭا تېخــى ئهتــتىگهن،       —

 .يىگىت مهنسىتمىگهندەك خىرىلداپ كۈلۈپ
ــىنىڭ     —، ... — ــدى، ئانىسـ ــاغزىنى ئۆمهلالۋاتقانىـ ــدىال ئـ ــز ئهمـ قىـ

 -لىك چاقىرىشى ئاڭلىنىپ، دېمهكچى بولغـان سـۆزلىرىنى ئاسـتىن   ھاقارەت
ۋېتىــپ، يىگىــتكه خوشــمۇ  ۇئــۇ گېپىنــى ئىچىــگه يۇت . ئۈســتۈن قىلىــۋەتتى

ئـۇ مېنـى تېخـى كىچىـك قىـزۋاال      «ئىچىدە بولسـا  . دېمهستىن يۈرۈپ كهتتى
  .دەپ ئويلىدى ئهلهم بىلهن» ...كۆرىدىكهن

 
*  

       ** 
  

شــېرىن، گــاھى ئهلهملىــك ئويالرغــا   گۈلئايشــهم شــۇ كېچىســى گــاھى 
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يىـــراقتىن، يهرنىـــڭ تېگىـــدىن . غهرق بولـــۇپ، ئـــۇزاققىچه ئۇخلىيالمىـــدى
چىقىۋاتقانــــــدەك ئاڭلىنىۋاتقــــــان رېتىملىــــــق گۈرۈلــــــدەش ئــــــۇنى     

ئۇ يىگىتنىڭ كـۈن بـويى كىتـاپ ئوقـۇيمهن دېگىنىنـى      . ئهللهيلىمهكتىدى
ــىنهلمهيتى ــدۇ؟    . چۈش ــېمه چىقىدىغان ــدىن ن ــه ئۇنىڭ ــچ   ئوقۇۋەرس ــۇ ئى ــا ئ ي

پۇشقىغا يارىغۇدەك ئاپتاپپهرەس بوممىسـا، يـاكى قـارت بوممىسـا ئۇنىڭـدىن      
نىمــانچه زېرىكمهيــدىغان گهپكىنــا؟ ئــۇ بهزىــدە يىگىتــتىن ئاغرىنغــان ھالــدا 

ھـېلىال بىـر   ... ئۇنىڭغا ھاقارەت كهلتۈرىدىغان گۇمانى خىيـالالردىمۇ بولـدى  
ــ   ــۈلنى ئاۋۇندۇرىـ ــدەك كۆڭـ ــپ كېلىدىغانـ ــاللىق يېتىـ ــا خۇشـ دىغان، ئهممـ

ــۈپ      ــۇ كۈنمــۇ ۋە تۈنمــۇ ئۆت ــاالي مهنىســىز كــۈنلهرگه ئوخشاشــال ب ــۆتكهن ت ئ
 .كهتتى

ئهتىسى ئهتتىگهنلىك ئوت ئهكىلىش ئالۋىڭىدىن قـايتقىچه ئـۇ يهنىـال    
. ئالــدامچى خىيالنىــڭ ئهســىرى بولــۇپ، ئــۆيگه قايتىشــقا بهكمــۇ ئالدىرىــدى

 .تتىئۇنى ئاللىقانداق خۇشاللىق كۈتۈپ تۇرغاندەكال قىال
ئـــۇ چـــاينىمۇ ھولۇققـــان ھالـــدا ئالـــدىراپ ئىچتـــى ۋە باغنىـــڭ ئارقـــا  
بـــۇلىڭىغىراق كېلىـــپ، پاكـــار پهخشـــى تـــام ئۈســـتىدىن ئـــۇ تهرەپتىكـــى  

. نهتىجىســـىز ۋە بىـــمهنه كۈتـــۈش يهنه باشـــالندى. ســـۈپۈرگىلىككه قارىـــدى
بىــردىنال ئۇنىــڭ ئېســىگه لىۋىنىــڭ ئۈســتىدە دومبىيىــپ تۇرغــان شــاپاق    

ە، تېــزدىن يــانچۇقىنى ئــاختۇرۇپ كىچىككىــنه يــۇمىالق د -يارىســى كهلــدى
. دىـن ئۆتكۈزۈشـكه باشـلىدى   »پىريـۇم «ئهينىكىنى چىقىرىـپ ئـۆز ئهپتىنـى    

لىۋىدىكى شاپاق يارىسى ھهقىقهتهنمـۇ ئۇنىـڭ ئىسـكهتىگه ئېغىـر نۇقسـان      
ــۇراتتى ــۈزۈپ تـ ــخىرىلىك   . يهتكـ ــامقى مهسـ ــڭ ئاخشـ ــۇ يىگىتنىـ ــدى ئـ ئهمـ

ۋەبىدىن بولغــانمىكىن دەپ ئــويالپ بهك ئىپــادىلىرىنى مۇشــۇ يارىنىــڭ ســه
شــۇنىڭ بىــلهن . ئازاپالنــدى، يــارىنى شــۇنداق يامــان ســۆزلهر بىــلهن قاغىــدى

ــۇپ قالـــدى  ــىدە بولـ ــوۋۇپ، لهسسـ ــاقايمىغۇچه «. قىزغىنلىقـــى سـ ــارام سـ يـ
 -دېگهنلهرنــى كۆڭلىــدىن ئۆتكــۈزدى» ...ئۇنىڭغــا كــۆرۈنمهي تۇرســاممىكىن

ــدىن   ــهتنى قولـ ــدىغان پۇرسـ ــته كېلىـ ــۇ، تهسـ ــدەك  يـ ــى كهلمىگهنـ بهرگىسـ
 ...جايىدىن قىمىرلىمىدى

ــدى  ــا چىقمى ــدى . يىگىــت باغق ــۇ بهرمىگهنى ــڭ . چىقىشــقا ۋەدىم ئۇنى
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ھىچقانــداق ۋەدە . كــۈن بــويى كىتــاپ ئوقــۇيمهن دېگىنــى راســت ئوخشــايدۇ 
ئــۇ ئاچچىقىــدا  . ئالمىغــان تۇرۇقلــۇق قىــز ئۇنىڭــدىن قــاتتىق رەنجىــدى     

دە، باغنىــڭ  -هرنــى ئويلىــدى دېگهنل» !سهنســىز ئهر تــۈگهپ كېتىپتىمــا  «
ئـۇ  . ئارقىسىغا چىقىپ سۆگهت نوتىلىرى بىلهن قاپالنغان ئېرىققـا چۈشـتى  

ــۈرگهچ     ــالنى س ــمهنه خىي ــگهن بى ــۈپ قالســىكهن، دې يهردە يهنه بىرەرســى ئۆت
ــدى   ــاراڭلىقىنى تهكرارلى ــۈنكى س ــۇ يهردە   . تۈنۈگ ــال ب ــۈنكىگه ئوخشاش تۈنۈگ

تـۇرۇپ، ئانـدىن نومـۇس، غهزەپ،    تاكى كهچلىك ئوتقا بارىدىغان چـاغقىچه ئول 
ئــۇ . ھهســرەت تۇيغۇلىرىــدىن بېشــى ئېلىشــقان ھالــدا قايتىــپ چىقتــى      

ئهتتىگهن ئاشۇ بهڭـۋاش ئىسـتهكلهرنىڭ مهپتـۇنلىقى تـۈپهيلى دادىسـىنىڭ      
بازارغا بىلله ئېلىپ بېـرىش تهكلىپىنـى رەت قىلغىنىغـا بهكمـۇ پۇشـايمان      

  .قىلدى
 
*  

** 
  

ــۆتتى  ــدىكى ئوقۇشــنى  يىگ. كــۈنلهر ئهنه شــۇنداق ئ ــاھىيه بازىرى ىــت ن
زامانــدىن  -بـۇ زامـان  . پ، قهشـقهرگه ئــالى مهكـتهپكه ئوقۇشـقا كهتتــى   ۈتـ ۈتۈگ

ــادەم ئىــدى    ــا ئ ــدىن چىققــان بىــردىن بىــر كاتت ــۇ يېزى ھــازىرغىچه . بېــرى ب
ــدى      ــۇال ئى ــى پهقهت ش ــپ كهتكىن ــتىن ھالقى ــدىكى مهكتهپ ــاھىيه بازىرى . ن

قوشنىسـىنىڭ  . هختـى بارىـدى  ئۇنىڭ ئۆز ئارزۇسـى، غايىسـى، خۇشـاللىقى، ب   
 .قىزى ھهققىدە قىلچىلىك خىيال قىلىپمۇ باقمىغانىدى

گۈلئايشــهممۇ ســهھرا قىزلىرىنىــڭ ئهڭ چــوڭ بهختــى ســانىلىدىغان   
ــدى   ــهر بول ــهرىپىگه مۇيهسس ــېگىش ش ــاللىكىمگه  . ئهرگه ت ــۈن ئ ــڭ ئۈچ ئۇنى

كىمـال بولمىسـۇن ئهر بولســىال   . ئهقىـدە بـاغالپ ئولتـۇرۇش بىهــاجهت ئىـدى    
كونـا ئىشـتىياق ئـوتلىرى سـهھرا كىشـىلىرىدە      . ۋېرەتتىۇقىلسىال بولـ توي 

ھهمىشــه بولــۇپ تۇرىــدىغان كۆڭــۈل جــاراھهتلىرىگه ئوخشــاش ئــازراق قهقهچ  
ئهمدى ئۇنىڭ لېۋىـدىكى شـاپاق يارىسـى سـاقىيىپ     . قالدۇرۇپ قېلىۋېرەتتى

كهتــكهن، بهختىيــارلىقتىنمۇ يــاكى تويلــۇق كىيىملىــرى بىلهنمــۇ ئهيتــاۋۇر 
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پ قالغىنىغــا ئۆزىنىــڭ ۇشــۇئــۇ ئۆزىنىــڭ ئۇزل. پ قالغانىــدىۇشــۇئۇزلخېلــى 
ــدە   ــپ، كۆڭلى ــى كېلى ــدى،   «: ھهۋىس ــهڭ ئى ــر كۆرس ــدا بى ــۇ تۇرقۇم » ...مۇش

ــۈزدى  ــدىن ئۆتكــ ــى كۆڭلىــ ــنچهكلهرگه  . دېگهنلهرنــ ــارلىق كېلىــ گهرچه بــ
ــا     ــىنىڭ تاپـ ــۇ قېينىئانىسـ ــاش ئۇمـ ــلىرى،   -ئوخشـ ــرى، كوتۇلداشـ تهنىلىـ

خـــالى بواللمىســـىمۇ، يهنىـــال توققـــۇزى تهل  ئېرىنىـــڭ دۇمباالشـــلىرىدىن 
ئۇنىـــڭ تۇرمۇشـــىدا كـــۆپ . خـــۇررام ئۆتمهكتىـــدى -ئـــادەملهردەك خوشـــال 

ــ ــقا   ۈرۈئۆزگــ ــا ئولتۇرۇشــ ــۆگهتلىك ئېرىقتــ ــوق، پهقهت ســ ــولغىنى يــ ش بــ
قىستايدىغان تهلۋە ھىسسىياتالر پهسـهيگهن، كېچىسـى بىـمهنه خىيـالالرنى     

ــان، خــاالس   ــى قالمىغ ــدى ئ. قىلغــۇدەك ۋاقت ــوش  ئهم ــدۈزدىكى ب ــڭ كۈن ۇنى
چـاغلىرى چــوڭ ئايالالرنىـڭ پىتــنه سـورۇنلىرى ۋە ئــۆز ئـارا بــاش بېقىشــىش     

 . بىلهن ئۆتهتتى
يىگىـــت بىرىنچـــى يـــازلىق تهتىلـــگه كهلگهنـــدە ئـــۇ ئورتـــا ياشـــلىق 

بۇنى كـۆرۈپ يىگىتنىـڭ يـۈرىكى ئېچىـنىش     . جۇۋانالرغا ئوخشاپ قالغانىدى
ئـۆزى بولسـا ھاياتىـدىن خېلـى      ئهممـا جۇۋاننىـڭ  . ئارىالش ۋىژىلداپ كهتتـى 

 —بىـــر يهكشهنبىســـى ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ باغلىرىـــدا . رازىـــدەك قىالتتـــى
گۈلئايشــهم بۇنــداق . پهخشــى تامنىــڭ ئىككــى تهرىپىــدە تــۇرۇپ ئۇچراشــتى 

شنى بهڭۋاش يىللىرىدا قانچه يىل، قـانچه يهكشـهنبه كۈتكهنىـدى ـ     ۇشۇئۇچر
 !ھه

ئهمهس، يـۈزى ئېچىلغــان،  ئـۇ ئهمـدى بۇرۇنقىـدەك تارتىنچـاق قىزچـاق      
مهن «شـۇڭا ئـۇ يىگىتنـى ئۆزىـدىن كىچىـك كـۆرۈپ ۋە       . قاتقان ئايـال ئىـدى  

دېگهنـدەك قىلىـپ   » ئېرىشكهن بهختكه سهن تېخى ئېرىشـهلمهي يۈرىسـهن  
 :مهسخىرىلىك سورىدى

 ۈرەمسىز؟ژتېخىچه ئۆيلهنمهي  —
لهشـكه  »سـهن «يىگىت ئادەت بـويىچه ئـۇنى    —نېمه دەيدىغانسىز،  —
مهن تېخــى تــۆت يىــل ئوقــۇيمهن،  —بارمــاي قالغــانلىقىنى ســهزدى، ئـاغزى  

شــۇ . ئانــدىن كهم دېگهنــدە ئىككــى يىــل ئىشــلهپ پــۇل تېپىشــىم كېــرەك  
 .چاغدا ئۆيلهنسهممۇ كېچىكمهيمهن

ــ   — ــك بولـ ــاغقىچه نهۋرىلىـ ــۇ چـ ــزله ئـ ــام، بىـ ــدى  —مىز، ۇۋاي ئانـ دېـ
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 .ھاڭداگۈلئايشهم ماختانغانغىمۇ، مهسخىرىگىمۇ ئوخشاپ كېتىدىغان ئا
نىڭ ئىشـ  چـۈنكى بـۇ  . ئهمما يىگىت ئېچىنىش بىـلهن كۈلۈمسـىرىدى  

ــدا يىگىــتكه تهپســىلىي زەڭ  . غۇدەك ھىچنېمىســى يوقىــدىنماختــا ــۇ ئارى ب
ــىرىپ    ســـالغان گۈلئايشـــهم يىگىتنىـــڭ تـــېخىچه پـــورەك غۇنچىـــدەك ياشـ
ــك،     ــاكىز، رەتلىــــ ــۇ پــــ ــلىرىنىڭ تېخىمــــ ــانلىقىنى، ئۈستىۋاشــــ تۇرغــــ

بـــۇ . ى كـــۆرۈپ ئـــازراق ھهســـهت قىلـــدىچىرايلىقلىشـــىپ كهتكهنلىكىنـــ
ــچ      ــۆزىگه ئى ــۆز ئ ــلهن مهســخىرىگىمۇ، ئ ــڭ ئۈندىشــى بى ــۇرەككهپ تۇيغۇنى م

 :ئاغرىتىشقىمۇ ئوخشىمايدىغان ئاھاڭدا
ئـاڭغىچه بىزنىـڭ بـاللىرىمىز    . غىچه ئوقـۇڭ بوپتۇ، ساقىلىڭىز ئاقـا  —

ــ ــۇل بوالســىز،  . دۇۇســىزچىلىك بول ــدى  —بوممىســا مــاڭىال كۈيوغ دە،  -دې
ــاراڭال ــدى  س ــپ قال ــۇپ كېتى ــپ قوي ــڭ   . ردەك ھىجىيى ــا ئۇنى ــت بولس يىگى

چاقىســـىز يىـــتىم بالىنىـــڭ پهريـــادىنى ئاڭلىغانـــدەك  -ئاھاڭىـــدىن ئىـــگه
 .بولدى

شــى گۈلئايشــهمنىڭ توختــام ۇيىگىتنىــڭ بــۇ دەرگاھتــا قايتــا پهيــدا بول
سۇدەك ھاياتىغا، بارغا شۈكرى قىلىپ ھهممىـگه كۆنـۈپ قالغـان تۇرمۇشـىغا     

 .داۋالغۇش ئىلىپ كهلدى —قۇن كىچىككىنه دول
بـاغرى  «دەپ تهكـكهن ئېـرىگه   » ئهر —دېسـه   —ئهر «بۇ چاغدا ئۇنىـڭ  

ــدەك بوش  »قانغــان ــان بهڭگى ــاردىن چىقق ــۋاش تۇيغــۇلىرى خۇم پ، ۇشــۇ، بهڭ
مــۇتلهق كــۆپ ســانلىق ئۇيغــۇر ئــائىلىلىرىگه     . پهســكارىغا چۈشــكهنىدى 

ــىدىمۇ ئهر   ــڭ ئائىلىس ــاش ئۇالرنى ــۇخوتۇنچ -ئوخش ــۈچ ۋۇل ــاقتهك ق ئ اق تام
ــان      ــتهكلهرگه باغالنمىغـ ــاھىش، ئىسـ ــان، خـ ــپ قالغـ ــيهتكه ئايلىنىـ زۆرۈرىـ

ــاالس    ــدى، خ ــىال ئى ــۇش تهقهززاس ــدىكى تۇرم ــر . ھال ــۇن بى ــرىگه  -ئهر خوت بى
دۈمبىلىرىنى قىلىپ يېتىپ ئۆز ئالـدىغا ئـاللىكىملهرنى خىيـال قىلىشـقا     

ــلىغانىدى ــى   . باشـ ــۇ توغرىسـ ــاكى تېخىمـ ــڭ يـ ــك قىزغىنلىقنىـ بىردەملىـ
رمۇش زۆرۈرىيىتىنىڭ مهھسۇلى بولغـان بۇنـداق ئـائىلىلهرنى قۇدرەتلىـك     تۇ

ــۇددى      ــمىيىتى خ ــى ۋاراق رەس ــڭ ئىكك ــى قانۇننى ــۇھهببهت ئهمهس، بهلك م
 .تاشنى تاياققا تاڭغاندەك تۇتۇپ تۇراتتى

ــرىگه       ــته ئېـ ــۈنى كهچـ ــقان كـ ــلهن ئۇچراشـ ــت بىـ ــهم يىگىـ گۈلئايشـ
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 —! خىيـال ! خىيـال . دۈمبىسىنى قىلىپ يېتىپ ئۇزاققىچه خىيال سـۈردى 
ســهن ئىنســانالر دۇنياســىنىڭ ئهركىســى ســهن، ھىچكىــم، ھهرقانــداق كــۈچ 

ــدۇ  ــېنى چهكلىيهلمهيـ ــلهن سـ ــۈر . بىـ ــهمنىڭ سـ ــۇتاپ گۈلئايشـ ۋاتقىنى ۈشـ
ــۇنى ســېزەلمهيتى ۋە     ــرى ب ــان ئې ــال بولســىمۇ قېشــىدىال ياتق ناشــايان خىي

 مهنىـۋىي  -چۈنكى ئۇنىڭ ئىگىلىگىنـى ئايالىنىـڭ روھـى   . چهكلىيهلمهيتى
. دۇنياســى ئهمهس، ئۇنىــڭ ســېتىۋالغىنى پهقهت بىــر ئايالنىــڭ جىســمى     
ــۇ ئهر   ــۇلمىغان بـ ــكهن، روھ قوشـ ــىمال بىرلهشـ ــقىمۇ پهقهت جىسـ  -شۇڭالشـ

 .خوتۇنالر بىماالل ئۆز خىياللىرىنى قىلماقتىدى
گۈلئايشهمنىڭ خىيالىـدا يىگىتنىـڭ سىماسـى پهيـدا بولۇشـى بىـلهن       

يىگىـت ئۇنىڭـدىن تـۆرت يـاش     . ھهسهتخورلۇقتىن ئىچى ئېچىشـىپ كهتتـى  
چوڭ بولسىمۇ نېمىدۇر بىر نهرسـه ئـۇنى ياشـارتىپ تۇرغانـدەك شـۇنچه يـاش       

ــدى  ــۈز . ۋە چىرايلىــق ئى ــدەك  ۈگۈلئايشــهم بولســا ئ ۋېتىلگهن مامكــاپ گۈلى
. قورسىقى دومبۇيـۇپ ئانـا بولـۇش ئالدىـدا تـۇراتتى     ... سولۇشقا باشلىغانىدى

ــال    ــقا يهتمهي ــرمه ياش ــا يىگى ــۇنداقال بولس ــوالتتى  مۇش ــالىلىق ب ــى ب .  ئىكك
  ...بالىالرنىڭ غهلۋىسى، يۈگۈر يېتىمى ئۇنىڭ قېرىشىنى تېزلىتهتتى

 
*  

       ** 
  

ــدە گۈلئايشــهم     ــازلىق تهتىلــگه كهلگهن ــر ي ــدەك يىگىــت يهنه بى دېگهن
ئىككــى بۆشــۈكته بــاال بېقىــپ مۈكچىيىــپ  . ئىككــى بــالىلىق بولغانىــدى

ئىككـى بـاال   . ۈرمهس بولغانىـدى قالغان، چىرايى سـولغان، ئۆزىنىمـۇ تۈزەشـت   
كۆكســىگه ئېســىلىپ يىرتىۋەتكهنــدەك كۆينىكىنىــڭ ئالــدى خېلــى چــوڭ  

ــۇراتتى ــاقلىرى، كهڭ   . ئېچىلىــپ ت ــوم ۋە قارايغــان پاقالچ ــاغ، ت ــۇتى ياالڭئاي پ
پۇشقاقلىق قىسـقا شـهمبىزە ئىشـتاندىن چىقىـپ قالغـان ھالـدا توپىلىـق        

ۇرۇپ كۆكسـىنى ئاشـكارە   كوچىنىڭ بويىدا بهخـۈدۈك بهدەشـقان قـۇرۇپ ئولتـ    
ــتكهچ خوتۇنالرنىــڭ       ــالىلىرىنى ئىمى ــگهن ب ــا مىلهن ــا چاڭغ ــپ توپ چىقىرى

بۇالردىن بىرەرسـى ئورنىـدىن تۇرىـدىغان بولسـا     . پاراڭلىرىغا قوشۇق ساالتتى
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. ساغرىسىغا ياماشـقان توپىنىـڭ تۆكۈلىشـىدىن ئهتـراپ چېڭىـپ كېتهتتـى      
ئهمــدى . ئىڭرىـدى ئىچىـدىن ئهلهملىـك    -بـۇ ھـالنى كـۆرگهن يىگىـت ئىــچ     

ــڭ ئارىســىغا كــۆرۈنمهس ســېپىل ســوقۇلغاندەك پاراڭلىشىشــنىڭ       ئۇالرنى
 .ئېپى يوقىدى

ــدىن كېــيىن يهنه    گۈلئايشــهمنىڭ كۆڭلىــدە بولســا يىگىتنــى كۆرگهن
ئهممــا بـــۇ داۋالغــۇش مهيىـــن ســـالقىندا   . بىــر قېـــتىم داۋالغــۇش بولـــدى  

ۋە بىچـارە  بىلىـنمهس ئهلهڭلىگهنـدەك ئـاجىز     -كۆلدىكى سـۇ يـۈزى بىلىـنهر   
بىـراق ئىككـى بالىنىـڭ    . كېچىسى يهنه بىـر قېـتىم خىيالغـا پـاتتى    . ئىدى
. بهس بىلهن يىغلىشى ئۇنىڭ خىيـال قىلىشـىغىمۇ يـول قويمىـدى     -بهس 

. يهنه بىــر تهرەپــتىن ئــاغرىق ئېرىنىــڭ ئىنجىقلىشــىمۇ يــۈرەكنى ســىقاتتى 
ــاقيهردىن« ــا  » ھــادىس ئ ش دېگهنــدەك ئېــرى بىچــارە بىــر تــوپ يــاش، ئورتــا ي

مىز دەپ بورىۋايغـا كېتىـپ، شـۇ يهردە    ۈئهركهكلهر بىلهن ماي چىققـاننى كـۆر  
پاالكهتلىك بىرە نهرسىگه تېگىپ كهتكهنمـۇ، ئىشـقىلىپ، نېفىتچىالرنىـڭ    
چىشىغا تېگىپ قويغان بولسا كېـرەك، جىـدەل چىقىـپ، تۆمـۈر كهلـتهكلهر      

ى ئــۇنبىــلهن راســا تايــاق يــېگهن ئىــكهن، ســهل يېنىكــراق تايــاق يــېگهنلهر  
 »ھۆكـۈمهتكه ئهرز قىلىمىـز  «بهزىلهر بـۇ جىـدەلنى   . كۆتۈرۈپ كېلىشكهنىدى

ــاقچى  ــىپ، س ــۇالرنى   غادېيىش ــا ئ ــرىپتىمىش، ئهمم ــلهن  «بې ــتچىالر بى نېفى
ــۇق قىلغــانالر ســىلهرمۇ   ــا بۇزغۇنچۇل ــۇپ   »؟بولغــان ئىتتىپاقلىقق ــال تۇت دەپ

ســوالپ قويــۇپتىكهنمىش؛ شــۇنىڭ بىـــلهن ئــۇالر بىــرەر ئايــدىن يېتىـــپ،       
رىــدا ئېشــهك يــاكى قــويلىرىنى ســېتىپ جهرىمــانه تــۆلهپ قۇتۇلۇشــقان ئاخى

ــدى ــا ئهرزگه    . ئىـ ــرراق بولغاچقـ ــرى ئېغىـ ــهمنىڭ ئېـ ــىكى، گۈلئايشـ ياخشـ
ئۇنىـــڭ ئىنجىقلىشـــى شـــۇنچىلىك . بارالمىغاننىـــڭ پايدىســـىنى كـــۆردى

ئازاپلىق ئىدىكى، بىر نهچـچه كۈنـدىن بېـرى گۈلئايشـهم ئېچىـنىش بىـلهن       
دى خىياللىرىغـا ھاالقىـت بهرگىنـى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه      ئۆرتهنگهن بولسا، ئهم

كېســهلنىك كونىرىشــى بىــلهن ئېچىــنىش سۇســاليدىغان بولغــاچمىكىن،   
ــدى    ــا تهگ ــازىمۇ جېنىغ ــۈن ت ــقىلىپ، بۈگ ــاغالردا   . ئىش ــر چ ــدۇر بى ــۇ قاچان ئ

ــاللىققا     ــهنبىلىك خوش ــان يهكش ــۇپ باقمىغ ــدىن بول ــام   —ئهزەل ــى ت پهخش
ا ئالدىرىغانــدەك بىــر خىــل ئالــدىراش تۈۋىــدە ســۈپۈرگىلىككه قــاراپ تۇرۇشــق
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بىــلهن، بــۇ خوشــاللىقنىڭ پــاتراق كېلىشــىگه توســقۇنلۇق قىلىۋاتقــان       
ــنىچه ئېمىتىشــكه باشــلىدى   ــوۋاقالرنى تىللىغى ــۇرغىنى  . ب ــۈپ ت ــۇنى كۈت ئ

قانـــداقتۇر ئهمهلىـــي نهرســـه بولماســـتىن، پهقهت جىـــم ـ جىـــت يېتىـــپ      
 .خىياللىرىنى داۋامالشتۇرۇش ئىدى

ىگه رزى بېسىلغاندىن كېيىن سـامان قاچىالنغـان تهكـ   بالىالرنىڭ ئاغ
. ئهمــدىال بــاش قويــۇپ خىيــاللىرىنى باشــالي دېگهنــدە يىغــا يهنه باشــالندى 

 :ئۇنىڭ سهۋرىسى تاشتى
 !شۇم شهقىقه، ئهبگانىڭ باللىرى! ئۈنىڭنى ئۆچه —
 —دېدى ئهر بۇ تهرەپـكه تهسـته ئۆرۈلـۈپ،     —! ھېلى باكا، زۇۋانىڭغا —

 !...، سهن نېمه؟ پىتلىق، قهلهندەنىڭ قىزىمهن ئهبگا بوسام
ــمىدى    ــۇپ جاۋاپالش ــاۋانلىقىنى نهزەردە تۇت ــڭ نات ــۇ ئېرىنى ــتىن . ئ گهپ

ــېمه      ــى ن ــى، پايدىس ــارام قىالتت ــۇنى ھ ــا ئۇيق ــدەل ئاۋۇس ــپ، جى ! گهپ چىقى
مانـا بـۇ ئهھۋالـدا قانـداق خىيـال؟      . ئۇ چوڭقۇر ئۇھسىندى. دۇۈخىيالنىمۇ بۆل

ــهم   ــهۋۋۇر؟ گۈلئايش ــداق تهس ــى قان ــۈرگىدەكمۇ   —گه دەل شۇنىس ــال س خىي
 .پۇرسهت بولمىغىنى ئهلهم قىلدى

  ...كۈنلهر ئهنه شۇنداق ئۆتۈپ كېتىۋەردى
 
*  

** 
  

ــداق      ــپ بۇنـ ــدە كېلىـ ــازلىق تهتىلـ ــر يـ ــت يهنه بىـ ــۇچى يىگىـ ئوقۇغـ
گۈلئايشـهم ئىككــى بــالىنى ئـۆزى ئېلىــپ ئېرىــدىن   : يېڭىلىقالرنـى ئــۇقتى 

يېـرىم جـان   ئېـرى  اقتىن كېـيىن  ئاجرىشىپ كېتىپتۇ، چۈنكى ھېلىقى تاي
ــۇق         ــۇ؛ تول ــر كهپت ــۇرۇش ئېغى ــپ ئولت ــۇنى بېقى ــكهن، ئ ــان ئى ــۇپ قالغ بول
ئوتتۇرىغىچه ئـۆزى بىـلهن بىلـله ئوقـۇپ، ئـالىي مهكـتهپكه بارالمـاي قالغـان         

 .ھېلىقى قىز بىر ساۋاقدىشى بىلهن قېچىپ كېتىپتۇ
. گۈلئايشـــهمنىڭ ئاجرىشـــىپ كهتكهنلىكـــى ئـــۇنى قايغۇغـــا ســـالدى 

چــۈنكى بــۇ خېلــى چويلىــدا    . اشمىســىمۇ بولمايدىغانــدەك قىالتتــى  ئاجر
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ئـادەتته تولىمـۇ ئهرزىمىـگهن سـهۋەپلهر بىلهنمـۇ      . توختايدىغان سهۋەپ ئىـدى 
 .غان ئىش ئىدىۇدۇئاجرىشىش، بالىالرنى يىتىم قىلىش بولۇپال تۇر

 :ئۇ گۈلئايشهم بىلهن تۇنچى قېتىم ئىشك ئالدىدا ئۇچراشتى
ــا   — ــدىڭىز، بـ ــان كهلـ ــاق    —لىمۇي، قاچـ ــهم چاخچـ ــدى گۈلئايشـ دېـ

ــا مومايغــا ئايالنغــان،   . قىلغانــدەك قىلىــپ ــۆزى گوي ــۇ ســۆزىدىن ئ ئۇنىــڭ ب
ئهممــا . يىگىــت بولســا ئىلگىرىكــى يېشــىدا توختــاپ قالغانــدەك ئىــدى      

بــۇ گۈلئايشــهمنىڭ ئــۆز ئــۆزىگه  . يىگىــتكه بــۇ ســۆز تولىمــۇ ئېغىــر كهلــدى 
ۋەپكارى بولغـــان قىلغـــان مهسخىرىســـى، شـــۇنداقال بـــۇ قىســـمهتنىڭ ســـه 

. بـۇ پهقهت يىگىـتكه شـۇنداق تۇيۇلـدى    . ئاللىكىمگه قىلىنىۋاتقـان تهنىـدى  
گۈلئايشهم بولسا ئۆزىنىڭ بۇنداق ئېچىنىشـلىق ھالغـا چۈشـۈپ قېلىشـىغا     

ش تۈگــۈل ئويالپمــۇ باقمــايتى، ۈنۈكىــم، نــېمه ســهۋەپچى دېگهنلهرنــى چۈشــ 
 .ئهلۋەتته

ىرىكىنىـڭ ئهكسـى   دېمىسىمۇ ئۇالرنىـڭ تۇرقىـدىن يـاش پهرقـى ئىلگ    
بولۇپ قالغاندەك، گۈلئايشهم باشـقىالردىن يوشـۇرۇن نۇرغـۇن يىلـالر ئـارتۇق      

ــى  ــىغاندەك قىالتت ــلهن    . ياش ــىمى بى ــڭ بېس ــى كۈچنى ــداق ئىچك ئاللىقان
بوغۇلۇپ كهتكهن يىگىت اليىقىدا جاۋاپ بېـرەلمهي ئـاغزىنى مىـدىرلىتىپ،    

 .ىبېشىنى لىڭشىتىش بىلهن بۇ غهلىته ساالمنى ئىلىك ئالد
پهخشـــى تامنىـــڭ ئىككـــى  —ئىككىنچـــى قېـــتىم ئـــۆز باغلىرىـــدا  

گۈلئايشــــهم ئىلگىــــرى ســــورىيالمىغان ۋە . تهرىپىــــدە تــــۇرۇپ كۆرۈشــــتى
 .ئېيتالمىغان سۆزلىرىنى ھازىر قىلىۋالماقچى بولدى

نـېمه سـىز، قېــرىغىچه ئوقۇۋېرەمسـىز؟ خوتــۇن ئېلىـپ جاھاننىــڭ      —
 .خوۋلىقىنى كۆرەي دېمىگىنىڭىزنى قاراڭ

 ز؟ۈڭۈز قانچىلىك خوۋلۇق كۆردسى —
توي قىلمىغان بولسـا ئۇمـۇ بهلكـى بهڭـۋاش بـاال      . بۇنىسى راست ئىدى

 !مانا ئهمدى تۇرىقى بۇ. كۈلۈپ يۈرىۋېرەر ئىدى -بولۇپ، ئويناپ 
مهن دېگهن مهن، ئهزەلـدىن شـۇنداق شـور پىشـانه، زوۋۇالم كىچىـك       —

 ...سىز ماڭا ئوخشامتىڭىز... ئۈزۈلگهن بهدۋەخ
ــوي  — ــاللىق يــوقمىتى؟ دۇنيــا دېگهنــدە      ت قىلىشــتىن باشــقا خوش
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 .ئادەمنى سۆيۈندۈرىدىغان ئىشالر ناھايىتى كۆپ
 .يهنه شۇ كىتاپ ئوقۇشنى دەيدىغانسىز، ھهقىچان —
 .ئۇمۇ شۇنىڭ بىرسى —
ــوق  «ھهي،  — ــتان پ ــك، ئىش ــاال كىچى ــى   »ب ــىز نېمىن ــدەك س ، دېگهن

 ...بىلىتىڭىز
ئهممــا ئۇنىــڭ ۋاقتــى . ننىمهۈنىمــۇ چۈشــ»خوۋلــۇق«ســىز دېــگهن  —
 .ئۆتمهيدۇ
ــ — ــا ۈچۈش ــا، مان ــىز؟ مان ــاغلىغىلى  ! نىمهن دەمس ــهل چ ــىزنىمۇ س س

 !شهنىڭ ئادەملىرىنى بۇزۇق كېلىدۇ، دېگىنى راسكهندە. بولمىغىدەك
ق، يېــزا ۇلــۇنــېمه شــهھهر دېــگهن پۈتكــۈل بۇزۇقچ.. بولــدى قىلىــڭ، —

يــوقتهك   مىكهن؟ شــهھهردە باشــقا ئىــش يــوقتهك، گــۈزەل يهر    ۈكلــۈتۈزۈكچ
ــدۇ  ــاڭال بولمايـ ــال قارىۋالسـ ــ . ئهخلهتلىككىـ ــمه يهردە بولـ ــلهت ھهمـ . دۇۇئهخـ

 . شهھهرنىڭ ئهۋزەل تهرەپلىرىمۇ نۇرغۇن
زە، ھهممىنـى كىتـاپتىن بىلىـپ     -ئهمىسـه ! گهپدانلىقىنى بۇنىـڭ  —

 ۋېرىدىكهنسىز ـ دە؟ ۈيۈر
ــدىن بېــرى يــالغۇز ياشــاپ كېلىۋاتقــان جۇۋاننىــڭ كۆزلىرىــدە       خېلى

ئۇنىـــڭ يـــاش . ســـىرلىق ئۇچقـــۇنلىرى چاقناشـــقا باشـــلىدىياشـــلىقنىڭ 
قورامىدىن ئېيتقاندا فىزىئولوگىيه جهھهتتىن تـازا ۋايىغـا يهتـكهن، مهنهۋىـي     
ــپ    ــلىرى تهڭ راۋاجلىنىـ ــمانىي ئىنتىلىشـ ــلهن جىسـ ــلىرى بىـ ئىنتىلىشـ

دەل مۇشــۇنداق چاغــدا ئۇنىــڭ تــۇل . يوقــۇرى پهللىــگه يهتــكهن مهزگىلىــدى
. ۋە مهســـتانىگه ئايالنـــدۇرۇپ قويغانىـــدى بولـــۇپ قېلىشـــى ئـــۇنى مهســـت

ئىلگىـرى ئــۇ مۇشـۇ يهردە تــۇرۇپ، ئــۇ تهرەپتىكـى ســۈپۈرگىلىككه قارايــدىغان    
چاغـــدا پهقهت بـــالىالرچه قىـــزىقىش، غـــۇۋا كـــۆرۈنگهن نهرســـىنى تېخىمـــۇ  
ئېنىقراق كـۆرۈپ بـېقىش، بـالىلىق بىـلهن ياشـلىق ئارىلىقىـدىكى تۇيغـۇ        

كســـىز بولغـــان ئىســـتهكلهرنىڭ ۈنۈرىشـــى چېگرىســـىدا تېخـــى چۈشۈئۆزگ
شىغا ئۇچـۇپ كېـتىش سـهۋەبىدىن شـۇنداق قىلغـان بولسـا، ئهمـدى        ۇتۇقۇتر

ــارمىنىنى    ــازا قهدرىنــى بىلمىــگهن، قولــدىن كهتكهنــدە ئ قولغــا كهلگهنــدە ت
قىلغـــان نهرســـىنى يېڭىۋاشـــتىن قولغـــا كهلتـــۈرۈش يولىـــدىكى ئـــاڭلىق 
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هت تهرەپـكه بـۇراپ   ئۇ سۆز تېمىسىنى غهرەزلىك ھالـدا مهقسـ  . ھهرىكهت ئىدى
 .باقماقچى بولدى

 غاندۇ؟ۇدۇچوڭ شهھهرلهنىڭ خېنىملىرى كارامهت ئېسىل بول —
 ...ئۆزىگه يارىشا —
رەڭ گــۈل غۇنچىســىدەك ئــۇز خېنىملىنــى كــۆرەپ   -ئــۇ يهدە رەڭگــا —

پ قاغــان كــۆزىڭىزگه بىــزدەك تېــزەك بۇرايــدىغانال قېــرى خوتۇنــدەك  ۈنــۈئۈگ
 نهمدىكهنمىز؟ۈكۆر

ۆزنى قايســى نىشــانغا ئېلىــپ كېتىۋاتقــانلىقىنى  يىگىــت ئۇنىــڭ ســ 
. ئۇنىڭدا ھهم غهزەپ، ھهم ئېچىـنىش تۇيغـۇلىرى تهڭـال ئويغانـدى    . چۈشهندى

ــۇپ ھهممىســى ئارىلىشــىپ       ــىمۇ پهيــدا بول ــدىنال قىــزىقىش تۇيغۇس ئارقى
ئـــۇ بـــۇ چىگىشـــنى يېشـــىپ باقمـــاقچى، ئۆزىنىـــڭ زادى قايســـى  . كهتتـــى

 .لىپ باقماقچى بولدىئاساسىي ھىسسىياتتا ئىكهنلىكىنى بى
راســـتىنى ئېيتســـام ســـىز ھهقىقهتهنمـــۇ چـــوڭ ئايالـــدەك بولـــۇپ  —
ئهگهر مهن يېشــىڭىزنى بىلمىســهم ئىــدىم، ئــۆزىڭىز دېگهنــدەك     . قاپســىز

). ىڭىـز »خوۋلـۇق «مانا بۇ سىزنىڭ ئالـدىرىغان  ( مومايمىكىن دەپ قاالتتىم
ــو      ــدا چ ــڭ ئالدىم ــگهن مېنى ــىز دې ــمهن دە، س ــىزنى بىلى ــراق، مهن س ڭ بى

شــۇڭا ســىز ماڭــا ھهرقاچــان كىچىــك  . بولغــان كىچىــك قىزچــاق ئهمهســمۇ 
 .   سىزۈنۈقىزدەك، گۈلنىڭ غۇنچىسىدەك كۆر

شـــۇ . دېـــدى گۈلئايشـــهم قىزىرىـــپ —! ۋىيــيهي، گهپچىلىكىنـــى  —
ئاالھىــدە ئــۇ بۈگــۈن  . غۇنچىغــا ئوخشــاپ قالــدى  قىزىرىشــتا بىردەملىــك  

دەسـلهپكى  . قـان ئىـكهن  تهييارلىقى باردەك خېلـى ئـۆزىنى تۈزەشـتۈرۈپ چىق   
ــته كۆر  ۇشۇئۇچر ــۆزىگه غهلى ــڭ ك ــتا يىگىتنى ــۈش ــۇق ۋە  ۈن ــكهن مۇڭل پ كهت

سـىز؟  ۇراس شـۇنداغما؟ گـۈل ئـۈزۈپ باققانم    —بىچارە ئايالغا ئوخشـىمايتى،  
 ئۈزۈپ باققىڭىز كېلهمدا؟

قاچقــاننى قــوغال،  «. بــۇ ســۆز يىگىتنىــڭ بېشــىنى ئايالنــدۇرىۋەتتى    
ــاچ  ــدىن ق ــ » قوغلىغان ــدەك ئۇنى ــۆزنى   دېگهن ــداق س ــۇپ بۇن ــى بول ڭ بىرىنچ

ــۇ يىــركىنىش ۋە خىجىللىــق  . قىلىشــى يىگىتــته يىــركىنىش ئويغــاتتى  ئ
پ تۇرۇشــقىمۇ ۈشــۈئــارىالش جۇۋانغــا قارىغانىــدى رايــى قايتىــپ، ھهتتــا سۆزل 
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گۈلئايشــهمنىڭ ھـازىرقى تــۇرىقى بايـاتىنقى بىردەملىــك   . رەۋىتـى قالمىـدى  
ــ    ــال ئوخشـ ــۆرۈنگىنىگه زادىـ ــدە كـ ــق ئىچىـ ــى . ىمايتىقىزغىنلىـ قىسقىسـ

ــدى  ــۇنى ياراتمىـــ ــت ئـــ ــدۇرۇپ  . يىگىـــ ــانلىقىنى چانـــ ــا ياراتمىغـــ ئهممـــ
ــه      ــا تهنبى ــۆرمهي ئۇنىڭغ ــوپ ك ــنى خ ــا تېگىش ــىنىڭ غورۇرىغ  -سۆھبهتدىش

نهسىههتلهرنى قىلىـش بىـلهن ئۆزىـدە پهيـدا بولغـان ئىنكاسـنى يوشۇرۇشـقا        
شـــۇنداق بولســـىمۇ گهپنـــى قىلىـــپ ســـېلىپ كـــۈتكىنىگه      . ئۇرۇنـــدى

ــدىغىنىچه  ئېرىشــهلمهي غــ ــى غۇتۇل ــال تهنه گهپلهرن ــارەتلهنگهن ئاي ورۇرى ھاق
 .پېشىنى قېقىپ كېتىپ قالدى

ئارمـــانلىرى  -ئـــارزۇ. شـــۇ كېچىســـى ھهر ئىككىســـى ئۇخلىيالمىـــدى
ــاش      ــىز ي ــانىلىكىگه ئۈنس ــور پىش ــڭ ش ــال ئۆزىنى ــگهن ئاي ــهپ چهيلهن دەسس
ــدە      ــى ھهققىـ ــان كهلگۈسـ ــاراڭغۇ بولغـ ــىز ۋە قـ ــۇ ئۈمىدسـ ــۈپ، تېخىمـ تۆكـ

ــ ــان     . دىئويالن ــالىلىق بولغ ــى ب ــتىگه ئىكك ــڭ ئۈس ــان، ئۇنى ــن چىقق ئهردى
ــڭ كـــۆڭلىگه ئايـــان ئىـــدى       ــا قانـــداق خېرىـــدار چىقىشـــى ئۇنىـ . ئايالغـ
ــۈك     ــالىلىرىنى ئۆيل ــكهن، ب ــۈپ كهت ــۇنى ئۆل ــۇ خوت ــدى ئ  -شهكســىزكى، ئهم

بۇمـۇ  . ئوچاقلىق قىلغان، دادىسى بىلهن قۇرداش قېرىالرغـا خوتـۇن بـوالتتى   
 ...ھىساپالنمايدۇبۇ يهردە غهلىته ئىش 

يىگىتمــۇ گادىرمــاش خىيــالالر بىــلهن تۈننىــڭ يېرىمىنــى ئۇيقۇســىز   
ئــۇ كۈنــدۈزدە باغــدا بولغــان ســۆھبهتنى خىيالىــدا تهكــرارالپ  . ۋەتتىۈئۆتكــۈز
كهلگۈسىگه ئىنتىلگـۈچى غايىلىـك يـاش بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن       . چىقتى

ى ئۇالرنىـــڭ بهختســـىز تهقـــدىرىن  . بـــارلىق گۈلئايشـــهملهرگه ئېچىنـــدى  
كېــــيىن بــــۇ  . ئــــۆزگهرتىش توغرىســــىدا غــــايىۋى پىالنالرنــــى تــــۈزدى    

خىياللىرىنىڭ ئهپسانىغا يېقىنـراق ئىكهنلىكىنـى پهمـلهپ، يېڭىباشـتىن     
ــدى   ــتىدە ئويالن ــارىلهر ئۈس ــراق چ ــى   . ئهمهلىي ــاۋارە قىلغىن ــۇ ئ ــۇنى تېخىم ئ

تهييـار ئـولجىنى قولـدىن    . ياشلىقتىكى ئىستهكلهرنىڭ ۋەسۋەسىسى بولدى
ىنىغــا پۇشــايمان قىلىــپ كۈنــدۈزكى ســۆھبهتنى تهســهۋۋۇرىدا  بېرىــپ قويغ

ــمىغا تۈز   ــاخىرقى قىس ــدا ئ ــۈقايتىلىغــان چېغى ــڭ  ۈت ــۈزۈپ، ئۆزىنى ش كىرگ
الپ ســـۆھبهتنىڭ ىجـــاۋابىنى ھـــازىرقى ئارزۇســـى بـــويىچه قايتىـــدىن تـــوغر

ــتۇردى  ــايىۋانه داۋامالشــ ــاخىرىنى غــ ــان  . ئــ ــىپ بولمىغــ ــڭ مۇناســ ئۆزىنىــ
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دەپ چۈشـهنگهنلىكىنى ئويلىغىنىـدا بهكمـۇ    سۆزلىرىنى قارشى تهرەپ نـېمه  
شـنى، مۇناسـىۋەتنى   ۈتۈئۇ ئـاخىرى بۇزۇلغـان سـۆھبهتنى تۈز   . نومۇس قىلدى

 ...نورمالالشتۇرۇشنى ۋە يىگىتلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇشنى قارار قىلدى
ئۇنىـڭ  . ئهمما شۇندىن كېيىن گۈلئايشـهم ئۇنىڭغـا چىـراي ئاچمىـدى    

ــۈن  ــهۋەنلىك«ئۈچـ ــى تۈز»سـ ــۈىنـ ــىۈتـ ــدىش پۇرسـ ــۇ  . تى بولمىـ ــى ئـ تېخـ
جـۇۋانالر ئارىسـىغا نۇرغـۇن     -بىلمهيتىكى، گۈلئايشهم ئۇنىـڭ ھهققىـدە قىـز   

ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بــۇ قېتىمقــى يــازلىق . بىــمهنه گهپلهرنــى تارقىتىۋەتكهنىــدى
  .تهتىل ئهنه شۇنداق كۆڭۈلسىز ۋە ئۆكۈنۈش ئىچىدە ئۆتۈپ كهتتى

 
*  

       ** 
  

ــد    ــىقىلىش ئىچىــ ــۈنلىرى ســ ــهمنىڭ كــ ــدىگۈلئايشــ . ە ئۆتمهكتىــ
دەك بىـرەر ئىشـقا ئۇنىـڭ ئهقلـى     ۇشـۇغۇلالنغ . بىكارچىلىق جانغا تېگهتتـى 

. بىكارچىلىقتا بولسا غهم ۋە ھهسـرەت مېڭىسـىنى چىرمىـۋاالتتى   . يهتمهيتى
ــورۇنالرغىمۇ       ــقا س ــايتى؛ باش ــۈچ ئوينىيالم ــوچىالردا تهپك ــدەك ك ــۇ بۇرۇنقى ئ

ىغا تهســــىر شــــۇچــــۆچهك بولــــۇپ قايتــــا يــــاتلىق بول -گهپ. بارالمــــايتى
ئۆيـــدە قامىلىـــپ . يهتكۈزمهســـلىك ئۈچـــۈن سهۋەپســـىز تاالغـــا چىقمـــايتى

ــات، ســوغۇق    . ئولتــۇراتتى ــۆي ئۇنىڭغــا تولىمــۇ ي ــۆزى تۇغۇلــۇپ ئۆســكهن ئ ئ
چىققـان قىـز   «بىر قېتىم ياتلىق بولۇپ قايتىـپ كهلـگهن قىـز    . نهتتىۈكۆر

ــردىن تاشــقىرى  ــدە  » چىغى ــۆيىگه پاتمايۋاتقان ــۆز ئ ــدەك ھهرقاچــان ئ ك دېگهن
. ئانىســىنىڭ مۇئامىلىســىمۇ ئۆگهينىڭكىــدەك تۇيــۇالتتى    -ئاتــا. بــوالتتى

ــا   ــاش   -ئهمهلىيهتتىمــۇ بۇنــداق قىــز ئات ئانىســى ئۈچــۈن غهم ۋە تهشــۋىش، ب
 .شىمۇ ھهقىقهتكه يېقىنىدىۈنۈئاغرىقى بولۇپ، كۆزىگه سهت كۆر

گۈلئايشـــــــهم ھه دېســـــــىال ئانىســـــــىنىڭ دوق ۋە تاپىلىرىـــــــدىن 
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 ①»زاڭكـالىق «ئۇنىـڭ ئېتىنـى ئاتىمـاي، ھه، دېسـىال     ئانىسى . قۇتۇاللمايتى
كېچىلىـرى كېيىنكـى تهقـدىرى توغرىسـىدا بـاش قـاتۇرۇپ       . دەپ چاقىراتتى

ئۇنىڭ خوشال يۈرىـدىغان كـۈنلىرى بهكمـۇ ئـاز     . ئۇيقۇسىز يىغالپ چىقاتتى
 .بوالتتى

ئېـرى يـوق   «جىگدىلىكته ياكى قوناقلىقتـا ئهر خهقـلهر ئېسىلىۋالسـا    
اتامــــدىكىن، ئېــــرىم بولغــــان بولســــا خهقمــــۇ بــــوزەك دەپ ئــــانىي تېپىۋ

ــايتى ــى    » قىاللم ــپ كېتهتت ــدەك ئازاپلىنى ــويالپ، خورالنغان ــى ئ . دېگهنلهرن
ئــۇ . بىــراق، ئــۇزۇن ئــۆتمهي ئىچكــى ئىنتىلىشــلىرى ئــۇنى تىــز پۈكتــۈردى  

ــاھى  ــۇلىرىنى   -گـ ــىز تۇيغـ ــۆزىنى بىردەملىـــك بهزلهش، يۈگهنسـ ــدا ئـ گاھىـ
 .گه باققانمۇ بولدىپهسهيتىش ئۈچۈن كۆڭۈلنىڭ مهيلى

ئۇ دەسلهپ قېرىغـا خوتـۇن بولـۇش تهقـدىرى كۈتـۈپ تۇرغىنىـدىن ئـاھ        
ئۇرغان بولسا، كېيىـنچه شـۇنىڭمۇ نهخلىنىـپ تۇرمايۋاتقىنىـدىن لهسسـىدە      

ئهمـدى ئـۇ شـۇ تهقـدىرگه بـوي ئهكـكهن ھالـدا قايسـى قېـرى          . بولۇپ قالـدى 
ــدار بولۇشــىنى تهســهۋۋۇر قىلىــدىغان،   ــۆزىگه خېرى كهنتتىكــى  بويتاقنىــڭ ئ

ــتىن     ــر باش ــىنى بى ــڭ ھهممىس ــرى بويتاقالرنى ــخهت«قې ــۇزۇپ »روي كه تۇرغ
ته ئهڭ ياشـلىرى ئۆزىـدىن   »رويـخهت «بـۇ  . نىشان تالاليـدىغان بولـۇپ قالـدى   

بىر ھهسسه چوڭ بولغان، قېرىلىرى نهۋرىسىنى يـاتلىق قىلغـان كىشـىلهر    
ــاش ئهتراپىــدىكى ئهركه  . بارىــدى ــۇ ئالالھقــا نىــدا قىلىــپ، قىرىــق ي كنــى ئ

ــى ــقىمۇ   . تىلهيتـ ــدەك، ئويالشـ ــى پاتمايدىغانـ ــراقىغا چىشـ ــدىن ياشـ ئۇنىڭـ
 .جۈرئهت قىاللمايتى

ئۇنىڭ كۆڭلىـدە مهلـۇم بىـر ئهرگه نىسـبهتهن ئىشـتىياق، مهپتۇنلـۇق       
ــدى ــۇقى ۋە     . يوقى ــاش ھوق ــتهقىل ياش ــڭ مۇس ــىمۇ ئايالالرنى ــۇنداق بولس ش

ىشـى بولسـىال   ئىقتىدارى تهرەپلهردىن ئېيتقاندا كىمگىـال بولمىسـۇن ئهر ك  
شــىدا ۇبۇنــداق ئارزۇنىــڭ بول . شــى كېــرەك ئىــدى  ۇبىرســىگه يــاتلىق بول 

                                            
سـۆزىنىڭ بۇزۇلىشـىدىن كهلـگهن بولسـا      »زەڭگهر« —زاڭكا يهرلىك شىۋە، —» زاڭكالىق«  ①

دات : جـۇۋانالرنى ھاقـارەتلهپ ئاتاشـقا ئىشـلىتىلىدۇ     -ئهر ئالمـاي ئولتـۇرۇپ قالغـان قىـز      .كېرەك
  .ئا —بېسىپ قالغان دېمهكچى، 
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تىرىكچىلىكنىڭ ئىهتىياجىـدىن باشـقىمۇ سـهۋەپ بـار دېيىلسـه ئـۇ پهقهت       
 .ھايۋانىي جىنسىي ئىستهك ئىدى

ــېچه  ــڭ ك ــدە     -ئۇنى ــل ئۆتكهن ــۈچ يى ــى ئ ــان غايىس ــارزۇ قىلغ ــدۈز ئ كۈن
ــتى   ــگه ئاش ــدىن ئهمهل ــق بهش ي . ئان ــرى قىرى ــادىي  ئې ــالردىكى، ئىقتىس اش

شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ئـۇ ئـۆزىنى خېلـى بهختىيـار       . ئهھۋالى ئورتا ھال كىشـىدى 
بىـراق، گـاھى چـاغالردا ئـۇ ئـۆزىنى تولىمـۇ بهختسـىز ھىــس        . ھىـس قىلـدى  

ئـۆگهي بـالىلىرى ئـۆزى بىـلهن تهڭ دېگـۈدەكال بولغاچقـا ئۇنىڭغـا        . قىالتتى
ــى  ــك بهرمهيتــ ــك قىلىۋ«ئېــــرى . خاتىرىجهملىــ دەپ » اتىســــهنئۆگهيلىــ

ھهمىشـه ئۇنىڭغـا كـۆز ـ     . تېخىمـۇ بـوزەك قىالتتـى   » بـالىلىرى «دۇمبالىسـا،  
ئــۇنى خوشــال قىلىــپ تــۇرغىنى  . قــۇالق بولــۇپ، دادىســىغا چېقىشــتۇراتتى

دېيهلهيـدىغانلىقى ۋە  » بـار «دېسـه،  » ئېرىـڭ بـارمۇ  «تۇللۇقتىن قۇتۇلغىنى، 
 .ئىدى ئهڭ تۆۋەن تهلهپته تۇرمۇش كاپالىتىگه ئىگه بولغانلىقى

ــكهن،      ــتكه ئېرىش ــمهس بهخ ــۈدەك ئهرزى ــۇۋا كۆلهڭگ ــۇنداق غ ــۇ ئهنه ش ئ
ــا     ــاش ئاغرىقىغــا ۋە خورلۇقالرغ ــاالي ب ــر ت ــرى بولمىغــان بى شــۇنداقال ئىلگى
مــۇپتىال بولغــان كۈنلىرىــدە قوشنىســىنىڭ ئــوغلى ئائىلىســىنى يوقالشــقا  

ئــۇ ھــازىر . بــۇ يىگىتنىــڭ تــۇنجى قېتىملىــق ئاتپوسكىســى ئىــدى. كهلــدى
 .بىر شهھهردە خىزمهت قىالتتى قايسى

ــى     ــى يىگىتنــ ــان يهكشهنبىســ ــىنىڭكىگه بارغــ ــهم ئانىســ گۈلئايشــ
ئۇچراتقان چېغىدا خۇددى ئارىدا ھىچ ئىش بولمىغانـدەك چاخچـاق ئـارىالش    

 :گهپ ئاتتى
ــا      — ــا بوممىس ــىز؟ ي ــۆلهنمهي جۈرەمس ــېخىچه ئ ــت، ت ــالىق ژىگى زاڭك

 ما؟كىشىگه ئېيتقىلى بوممايدىغان يامان كېسىلىڭىز با
 .ش دېگهن قاچمايدۇ، ئهر كىشى كونىراپ قالمايدۇۈنۈئۆيل —
چاخچــاقمۇ قىلــدۇق، نېمىشــقا ئۆلهنمهيســىز؟ قانــداقمۇ ئىچىڭىــز   —

 پۇشمايدۇ؟
دەك بـوش ۋاقـتىم بولمىسـا، سـىز دېـگهن ئىشـالرنى       ۇئىچىم پۇشق —

 -ئويالشقا چوالم بولمىسا قانداق قىالي؟ يېزىـدىكى ھهممىڭالرنىـڭ ئېسـى   
ڭ بالىلىرىدا بوالمدۇ؟ يېشى ئـون ئالتىـدىن ئۆتكهنـدىال ئۇنىـڭ     يادى خهقنى
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ــوپ      ــاۋارە بـ ــاتۇرۇپ ئـ ــىڭالرنى قـ ــىدا بېشـ ــوغلى توغرىسـ ــڭ ئـ ــزى، بۇنىـ قىـ
بۇ تـويالردىن سـىلهرگه ئىشـتانلىق تېگىشـىمۇ ناتـايىن،      . كېتىدىكهنسىلهر

شــۇنداق بولغانــدىكىن، خهقنىــڭ ئىشــىغا بــاش قاتۇرمــاي، ئۆزۈڭالرنىــڭ       
 ئويلىساڭالر پايدىسىنى كۆرمهيتىڭالرمۇ؟ئىشىنى شۇنچىلىك 

دېمىســىمۇ راســت ئهمهســمۇ؟ . گۈلئايشــهم ســهل ئىــزا تارتىــپ قالــدى 
خهق ئۆيلهنســـه يـــاكى ئهرگه تهگســـه نـــېمه پايدىســـى، نـــېمه زىيىنـــى؟ ئـــۇ 

 :خىجالهتلىك ۋەزىيهتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن دەرھال گهپ باشالپ
ــېمه    — ــدان ن ــوھىم  ھهم ئوب ــدىنمۇ م ــمهن، ئۇنىڭ ــىڭىز  راس دەي ئىش

 بادۇ؟ 
ــۈكى،       — ــڭ ي ــيىن ئائىلىنى ــدىن كې ــار، ئۆيلهنگهن ــالر ب ــۇن ئىش نۇرغ

ــۈپ قىلغىلــى  ... قايغۇســى، بالىالرنىــڭ خــاپىلىقى،  دېگهنــدەك مــېڭه بۆلۈن
يــاش ۋاقتىــدا قىلىۋالمىســا قىلغىلــى بولمايــدىغان،  . بولمايــدىغان ئىشــالر

نـــدا ش دېگهننىـــڭ قاچاۈنـــۈئۆيل... پۇرســـىتى ئۆتـــۈپ كېتىـــدىغان ئىشـــالر
ئــادەم قــانچه ئهقىلــگه تولــۇپ، . بولســىمۇ ۋاقتــى ئۆتــۈپ، كــونىراپ قالمايــدۇ 

ــدۇ، ئاجرىشــىش      ــازراق ســادىر قىلى ــى ئ ــوي قىلســا تهنتهكلىكن پىشــقاندا ت
مېنىڭ غېمىمنىمۇ تـوال قىلىـپ كهتـمهڭ، مهنمـۇ     . دۇۇخاپىلىقى ئازراق بول

 .تهييارلىق قىلىۋاتىمهن، ئاز قالدى
دىغـان بـۇ   ۇال ئىسـپاتىنى تـاپقىلى بول  ئۆزىنىڭ تۇرمـۇش پاجىئهسـىدىن  

پ كهتمىـگهن  ۈنۈبهك ئېنىـق چۈشـ  . پ قالـدى ۇنۇسۆزلهردىن گۈلئايشهم ئويل
بولسىمۇ، بۇ سـۆزلهردىكى ھهقىقهتنـى خـۇددى يىراقتـا چاقنـاپ تۇرغـان بىـر        

شــۇنداق بولســىمۇ ئۆزىنىــڭ . نهرســىنى كۆرگهنــدەك ھىــس قىلىــپ يهتتــى 
 :كهلمهييېڭىلىشىنى دەرھالال ئېتىراپ قىلغۇسى 

ــداق ۈتــوۋا، ياشــلىقتىكى ئىشــتىياقنىمۇ بېســىپ چۈشــ  — دىغان قان
 .دەپ قويدى —ئىشتۇ ئۇ؟ 

ــىزگه       — ــازىر س ــراق ھ ــز، بى ــىڭىز بىلهتتىڭى ــان بولس ــىزمۇ ئوقۇغ س
دۇنيــادا تــوي قىلىشــتىن باشــقىمۇ ئــادەمنى خوشــال  . چۈشهندۈرۈشــمۇ تهس

 .قىلىدىغان ئىشالر كۆپ
ئۈزەڭگىـــدىن چۈشـــمهي،   گۈلئايشـــهم يهنىـــال ئـــاتتىن چۈشســـىمۇ    
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ــدى  ــا    . دىمىقىنــى قېقىــپ قوي ــال بولغاچق ــار ئاي ــرى ب ــۇ ھــازىر ئې چــۈنكى ئ
 .ئۆزىنى خېلى غالىپ ھىس قىالتتى

 .بىلهمسىز، مېنىڭ دېگهن ھازىر سهككىز باالم با —
يىگىــــت مېيىقىــــدا  —ھهقىقهتهنمــــۇ بهختلىــــك ئىكهنســــىز،  —

. بولغانىــــدىئــــۇ گۈلئايشـــهمنىڭ ئهھۋالىــــدىن خهۋەردار  . كۈلۈمســـىرىدى 
ــدۇ   « ــپ كېتىـ ــى تارتىـ ــه چىرايىنـ ــا تهگسـ ــتمىكىن،  » قېرىغـ ــگهن راسـ دېـ

گۈلئايشــهمنىڭ چىرايىمــۇ بىــردىنال ئۆزگــۈرۈپ ئورتــا ياشــلىق خوتــۇنالردەك  
ــدى  ــۇپ قالغانى ــون    . سولۇش ــت ئ ــدىن يىگى ــىنىڭ تۇرقى ــازىرقى ئىككىس ھ

ــۆرۈنهتتى  ــك ك ــاش كىچى ــهت    . بهش ي ــهم ھهس ــدە گۈلئايش ــۇ مهزگىل ــا ب ئهمم
، ئۆزىنى باشقىالر بىـلهن سېلىشتۇرۇشـقىمۇ جـۈرئىتى، رەۋىتـى،     قىلىشقىمۇ

ھهپسىلىسى قالمىغان، قىسقىسـى رىقـابهت تۇيغۇلىرىـدىن خـاالس بولـۇپ،      
ھهممىــــدىن كــــۆڭلى قالغانــــدەك، ھىچنهرســــىگه قىزىقمــــاس ھــــالهتكه 

ئــۇ ئهمــدى تهقــدىرگه پۈتــۈنلهي تىــز پــۈككهن، مۇشــۇنچىلىك   . كهلگهنىــدى
ا ئـــۈگهنگهن، گويـــا تۇرمـــۇش مۇشـــۇنداقال تۇرمۇشـــقىمۇ شـــۈكرى قىلىشـــق

غانــدەك، ھهم شــۇنداق بولۇشــقا تېگىشــلىكتهك، باشــقىچه بولىشــىمۇ ۇدۇبول
  .مۈمكىن ئهمهستهك، تۇرمۇشقا قارىتا ئارتۇقچه تهلىپىمۇ قالمىغانىدى

 
*  

** 
  

يهنه بىر يىلـى يىگىتـتىن ئاتـا ـ ئانىسـىنى شـهھهرگه تويغـا چاقىرىـپ         
بـۇ خهۋەر ھهش ـ پهش دېگـۈچىال كهنـتكه     . ىخهت كهپتـۇ دېـگهن گهپ تارقىـد   

ــۇر كهتتــى ــۇ    . پ ــۇ بېشــىدا بىرســى توخــۇ ئۆلتۈرســه كهنتنىــڭ ب كهنتنىــڭ ئ
بېشىغىچه پۇر كېتىدىغان، شـۇنچىلىك ئىـش ئۈچۈنمـۇ بىـر مـۇنچه غۇلغـۇال       

 .قىلىشىدىغان يېزىلىقالر ئۈچۈن بۇ خهت كارامهت يېڭىلىق ئىدى
ېيتىـدىغان ئىشـنى بۈگـۈن    ئانىسىنى باغاق يېزىـپ تويىغـا ئ   -ئاتا —
 ...كۆردۇق
دېگهنــدەك، ھهمــمه ئىــش  » ســهۋزىدە خهۋە يــوق گــۇرۇچ دەم يهپتــۇ « —
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ــۈن        ــدىغان ئىشــنىمۇ بۈگ ــا ئېيتى ــا ـ ئانىســىنى تويغ ــدىن ئات ــدە ئان پۈتكهن
 ...كۆدۇق

 ...توۋا دەڭال، خهقله، زامان ئاخىرنىڭ ئاالمىتى بۇ —
ارىله تاتىـدىغان  بالىنى كۆپ ئوقۇتقاننىڭ خـاپىلىقىنى مۇشـۇ بىچـ    —

 ...بولدى
كىــم بىلىــدۇ، ئۇنىــڭ ئالمــاقچى بــولغىنى قالمــاق يــاكى خانســۇ    —

 .بوسا شۇڭا يۇرتتىكىله كۆمىسۇن دېدىمىكىن
دېگهنـدەك، شـۇنداراق   » بىر باالسى بوممىسا قۇرۇق ياتامدۇ تاشـتا « —

 ...بى چاتىقى بوسا كېرەك
— ... 

ــا ــڭ ئاتـ ــد  -يىگىتنىـ ــا قالـ ــۇ خىجىللىقتـ ــى تولىمـ ــمه . ىئانىسـ ھهمـ
ــى       ــر نېمىن ــزىلىقالردىن بى ــدىغان يې ــپ تۇرى ــىرتىقىنى ئېلى ــنىڭ س ئىش

پىچىرنىـــڭ دەســـتىدىن  -مانـــا ئهمـــدى پىچىـــر. يوشـــۇرغىلىمۇ بولمـــايتى
ــدىن چىقالمــاي قېلىشــتى  ــدە گۈلئايشــهم راســا شاشــىلىپ   . ئۆي مۇشــۇ دەم

ئىچـى قـارىلىق بىـلهن گهپ توشـۇپ ۋە گهپ تېپىـپ مهنىســىزلىك      . كهتتـى 
پ تۇرىـــدىغان تۇرمۇشـــىغا ئـــازراق بولســـىمۇ كۆڭۈللـــۈك  ئىچىـــدە بىخســـى

 .پائالىيهت قوشۇلغاندەك تېتىكلىشىپ كهتتى
چۆچهكنىڭ تېخىمـۇ ئهدەپ كېتىـدىغانلىقىنى ھىـس     -ۋەرسه گهپۇتۇر

ئانىسـى قويـدىن ئىككىنـى سـېتىپ، پـۇلىنى       -قىلىشقان يىگىتنىـڭ ئاتـا  
 ...بهلگه تۈگدى ـ دە، يولغا چىقتى
ــا يـــېقى  بـــۇ . ن يوقۇلـــۇپ، ئانـــدىن قايتىـــپ كهلـــدى ئـــۇالر بىـــر ئايغـ

ــدى     ــاز ئى ــايىتى ئ ــانالر ناھ ــپ باقق ــوڭ شــهھهرلهرگه بېرى ــن چ . يهردىكىلهردى
شۇڭالشــقىمۇ چــوڭ شــهھهرگه بېرىــپ كهلگهنــلهرگه گويــا مۈڭگــۈز چىقىــپ  

ــاراتتى  -قالىدىغانــدەك چــوڭ بىــر . كىچىكنىــڭ ھهممىســى كۆرۈشــكىلى ب
بىـــر نهچـــچه كـــۈنگىچه  ئۇالرمـــۇ. نهچــچه كـــۈنگىچه ئـــۆي خـــالى قالمــايتى  

ســهپهر جهريانىــدىكى كــۆرگهن، ئاڭلىغــانلىرىنى    . يۇرتداشــلىرىنى كــۈتتى 
يۇرتداشـالرمۇ ئـۇنى ـ بـۇنى كـوچىالپ سـوراپ        . تهكرار ھىكايه قىلدى -تهكرار

 .تۇراتتى
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 شۇنداق قىلىپ توينى قىلدىڭالما؟ —
تـــوينى . دىكهنۇچـــوڭ شـــهنىڭ تويىمـــۇ ئاجايىـــپ بولـــ. قىلــدۇق  —

ئهممــا  . گــايى قىلىقلىــرى بىــزگه ياقمىــدى   ... كۈزىــدىكهن ئاشــخانىدا ئۆت
نىسـى ئـۇزۇن   ۇشۇغ. يـورۇق، سـىلىق سـىپايه قىـزكهن     -كېلىنىمىز ئوچـۇق 

ئــۇ . بــۈدۈر -قوزىنىــڭ تۈكىــدەك بــۈدۈر. ۋاپتــۇۇچــاچ قويمــاي، جىــن چــاچ بول 
 .يهردىغۇ كۆپۈنچىسى شۇندا بوغاچقا ئانچه يوچۇن بىلىنمهيدىكهن

ــخانىدا قىلغىنـــــ  — ــوينى ئاشـــ ــا  تـــ ــدە قىلســـ ــى؟ ئۆيـــ ى نېمىســـ
 بوممامدىكهن؟

ــۇزاتقىلى       — ــوي ئـ ــا تـ ــته تۇسـ ــمان پهلهكـ ــۆيلىرى ئاسـ ــڭ ئـ ئۇالرنىـ
ــدىغان ــىنىال   . بوالمـ ــى ماشـ ــا يهردىكـ ــىدىن قارىسـ ــڭ دەرىزىسـ ــۇ ئۆيلهرنىـ ئـ

ــك كۆر ــدۇۈقوڭغازچىلىـــ ــدۇ . نىـــ ــپ كېتىـــ ــى قېيىـــ ــڭ بېشـــ . ئادەمنىـــ
. ئـادەم  مىـغ -كوچىلىرىنىڭ ھهممه يېرىدە بىزنىڭ بازار كۈنىدىكىـدەك مىـغ  

ــولىلىقى  ــىنىنىڭ ت ــدىڭمۇ،    ... ماش ــدام ماڭ ــك ماڭ ــپ ئهللى ــدىن چىقى ئۆي
 .بولدى، قايتىپ ئۆينى تاپالمايسهن

 ۈرەمدۇ؟ژئۇ خهقچۇ؟ ئۇ خهق ھهمىشه ئېزىپال  —
 .ئۆزلىرى كۆنۈپ كېتىدىكهن —

كېلىنىڭىـــز «بهزىـــلهر . بـــۇ پـــاراڭالر نهچـــچه ئاخشـــام داۋامالشـــتى    
ــۇلمانمىكهن؟ ــتى» مۇسـ ــا   ي. دەپ سوراشـ ــڭ ئۇيغۇرلىقىغـ ــلهر ئۇنىـ هنه بهزىـ

 .ئىشهنمىگهندەك، ئىسمىنى سوراپ باقاتتى
بــۇ ســۆھبهتلهرگه كــۆپ قېــتىم قاتناشــقان گۈلئايشــهمدە بىئــاراملىق   

بــۇ تۇيغــۇ ھهســهت قىلىــش، ھهۋەســلىنىش، ئارمــان . پهيــدا بولــدى ســىتۇيغۇ
ئۇنىڭـدا يهنه  . قىلىش، پۇشايمان قىلىـش مهنىلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئـاالتتى     

بىـراق، بـۇ   . پ قالـدى ۇنـ ۇىر قېتىم شهھهرلهردە ياشاپ بېقىش ئارزۇسى ئويغب
كــۆڭلى . ئــارزۇ مۇزغــا ئــوت تۇتاشــتۇرغاندىنمۇ تهســراق ۋە بىمهنىــراق ئىــدى 

ــىغا    ــېرى ئارزۇسـ ــىش، بارغانسـ ــېرى يىراقلىشـ ــىدىن بارغانسـ ــان نهرسـ قالغـ
. يېــتىش شــهرتلىرىدىن مهھــرۇم بولــۇش ئۇنىــڭ يــۈرىكىنى كۆيــدۈرەتتى      

تـوزان ۋە ئىـس پـۇراپ     -ۇشـۇ سـهھرادا قاغجىرىغـان توپىلىقتـا، چـاڭ     مهڭگۈ م
غانلىقىنى ئويلىســـا ۇدۇتۇرىـــدىغان قـــاراڭغۇ ئۆيـــدە ئـــۆمرىنى ئاخىرالشـــتۇر
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ئـۇ مانـا شـۇ چاغـدىال     . ئهسهبىيلىكى تۇتـۇپ ھـازىرال ئۆلۈۋالغۇسـى كېلهتتـى    
يىگىتنىــڭ خوتــۇن ئېلىشــنى ئويالشــقىمۇ چولىســى تهگــمهي ئاللىقانــداق 

. ر ئىچىــدە مهســت بولــۇپ يــۈرگهنلىكىنى چۈشــهنگهندەك بولــدى خوشــلۇقال
ئـۇ  . ش دۇغ سـۇنىڭ ئاسـتىدا كـۆرۈنگهن تاشـقا ئوخشـايتى     ۈنۈبىراق، بۇ چۈش

نهچچه ۋاقتـتىن بېـرى ھـازىرقى تۇرمۇشـنى ئويغانسـىال ئۆتـۈپ كېتىـدىغان        
ــۆزىنى كهم     ــۇن ئـ ــانال بولمىسـ ــاۋۇر قاچـ ــدىكىن، ئهيتـ ــۈش دەپ ئويالپمىـ چـ

ــال  ــدىغان خوش ــاللىق    ئۇچراي ــۇ خوش ــدەك، پهقهت ئهنه ش ــۈپ تۇرغان لىق كۈت
قۇچىقىغــا يهتكهنــدىال ھايــاتى رەســمىي باشــلىنىدىغاندەك تۇيۇلغــان بولســا 
كېرەك؛ ھهتتا ئۇ ھهممه زۆرۈرى شهرتلهردىن بىر بىـرلهپ مهھـرۇم بولغىنىغـا    
ــۇنى    ــۇ بـ ــى؛ ئـ ــۈپ يۈرگهنـــدەكمۇ قىالتتـ ــد كۈتـ ــاي يىگىتـــتىن ئۈمىـ قارىمـ

ــوي قىلغــانلىقى، كېلىننىــڭ   شــۇنىڭدىن ھىــس قىلــدىكى،  يىگىتنىــڭ ت
ئـۇ  . چىرايلىق ۋە مۇاليىملىقى ئۇنىڭ يۈرىكىدە رەشىقتىن ۋولقـان ياسـىدى  

ــك    ــى، قاباھهتلىــ ــىز كهچمىشــ ــى بهختســ ــى جىمــ ــۇندىال، ئىلگىرىكــ شــ
ــلىكىنى،      ــۈش ئهمهسـ ــدىغان چـ ــۈپ كېتىـ ــىال ئۆتـ ــمىتنىڭ ئويغانسـ قىسـ

ــۇپ    ــۈردە تون ــي ت ــى ھهقىقى ــاللىق ئىكهنلىكىن ــدەك،  رەھىمســىز رىي يهتكهن
پال ھهممىســــى چــــۈش ۇنــــۇچۈشــــىدە تهخــــت چۈشــــىگهن بهڭگــــى ئويغ 

ئىكهنلىكىنــى كــۆرۈپ، كــۆڭلى يېــرىم بولــۇپ ئــاھ چهككهنــدەك بىــر خىــل  
ئـۇ بـۇ كۆڭـۈل دەردىنـى ئـازراق بولسـىمۇ       . روھى ھالهت ئۇنى چولغـاپ ئالـدى  

غانـدەك ئـۇالر ھهققىـدە زەھهرلىـك ئۆسـهك سـۆزلهرنى       ۇدۇيهڭگىللهتكىلى بول
 . ىپ يۈردىتارقىت

كېلىدىغان يىلى كۈزدە ئـايىلىنى ئېلىـپ كـېلىمىش، شـۇ چاغـدا       —
كۆرىمىزغـۇ، ئـۇ نېمىسـى يـا قالمـاق، يـا خانسـۇ، ئىشـقىلىپ بىـز خهقــتىن          

 .ئهمهس
ۋاقتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئۇنىڭ كۆڭـۈل جـاراھهتلىرى سـاقايغاندەك ئـۇ     

ــدەك  . ھهقتىكــى خىيــالالرنى قىلمــاس بولــدى  ئۆچمهنلىــك، رەشــىق دېگهن
بـۇ  . وھنى غاجىاليدىغان تۇيغۇالرنىـڭ سىقىنتىسـىدىنمۇ قۇتۇلـۇپ كهتتـى    ر

ــا      ــداق تىۋىپق ــڭ ھىچقان ــىز يىرتقۇچنى ــان ئىگىس ــا يارىالنغ ــاقىيىش گوي س
 .كۆرسهتمهيمۇ ساقىيىپ قالغىنىغا ئوخشايتى
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ــاق     ــېقىش، تام ــۇالغ ب ــېلىش، ئ ــوت ئ ئۇنىــڭ كــۈنلىرى ئاۋالقىــدەكال ئ
پىتـــنه ـ پاســـات     . ئـــۆتهتتى ئېـــتىش ۋە باشـــقا ئـــائىله ئىشـــلىرى بىـــلهن 

ــانىلىقىنى       ــڭ ئ ــهككىز بالىنى ــۇپ، س ــان بول ــاز قالغ ــى ئ ــورۇنلىرىغا ۋاقت س
ئـۇ تـاڭ سـهھهردىن ئهل يـاتقۇغىچه ئالــدىراپ     . قىلىـش بىـلهن ئالدىراشـىدى   

يـــۇ، شـــۇنچه كـــۆپ جاپـــا  -بىرمـــۇنچه ئادەملهرنىـــڭ خىزمىتىنـــى قىالتتـــى
رىســىدا ئــويالپ  بهدىلىــگه بــۇ ھايــاتتىن نــېمىگه ئېرىشــىدىغانلىقى توغ    

كــۈن بــويى چــاۋار تېرىــپ، تېــزەك تېرىــپ ۋە يهنه بىرنېمىلهرنــى  . باقمــايتى
قىلىپ ھېرىـپ چارچىسـىمۇ يـا جىسـمانى خوشـاللىق، يـا روھـى شـادلىققا         

. ئائىلىســـىنىڭ ئىقتىســـادىي ئهھۋالىمـــۇ يۈكســـهلمهيتى. ئېرىشـــهلمهيتى
بـــۇ ئۇنىڭـــدىمۇ باشـــقا يۇرتداشـــالغا ئوخشـــاش روشـــهن نىشـــان، پىـــالن ۋە  

ــدە بول   ــدىغان ئهقى ــكه تهۋرەنمهي ــاچقىلى  ۇمهقســهتكه يېتىش ــۆز ئ ــىدىن س ش
گويا ئۆلمهي مىدىرالپ يـۈرگىنىگىال گـول بولـۇپ كېتىۋاتقانـدەك     . بولمايتى

 .ئىدى
يهنه بىر يىلى كۈزدە كونا قوشنىسـىنىڭ ئـۆيى يهنه بىـر قېـتىم بـايرام      

ئۇالرنىــــڭ ئــــوغلى يېڭــــى كېلىننــــى ئېلىــــپ  . كهيپىياتىغــــا چۆمــــدى
ئــۇالر . خۇلۇمالرنىــڭ ھهممىســى كۆرۈشــكىلى كىــردى-قوشــنا. گهنىــدىكهل

يىگىـــت بىـــلهن قىزنىـــڭ يېـــزا مۇھىتىغـــا تولىمـــۇ مـــاس كهلمهيـــدىغان  
 -يـــاش ئهر. چـــۆچهك قىلىشـــتى -تـــۇرقىنى كـــۆرۈپ، يهنه بىـــر مهھهل ســـۆز

تۇققانالرنىـڭ ئـۆيىگه    -خوتۇنالر ئاتا ـ ئانىسـىنىڭ باشلىشـى بىـلهن ئـۇرۇق     
ــنىالر  ــېقىن قوشـ ــدى ۋە يـ ــاتىهه قىلـ ــۆيىگه پـ ــاش ئهر. نىڭ ئـ ــۇنالر  -يـ خوتـ

توپىلىــق يــولالردا ماڭغانــدا يېــزىلىقالر ئارىســىدا خــۇددى ســهگهز ئىشــتانغا  
ــۇردى     ــپ تـ ــۇن بىلىنىـ ــاقتهك يوچـ ــېلىنغان يامـ ــاۋاردىن سـ ــنگه . تـ كېلىـ

ــلهردەك گهپ   ســـهھرالىقالرنىڭ ھهممىـــگه قىزىققـــۇچى كـــۆزلىرى، نهرقچىـ
گهرچه ئۇمــۇ ســهھرادا (لىــته تۇيۇلــدى كوچىاليــدىغان مىــجهزى دەســلهپته غه 

تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بولسىمۇ، ئۇنىـڭ يېزىسـى شـهھهرگه يېقىنـراق بولغاچقـا      
 -توپـا ) ئـاڭلىق بولغاچقـا  (كېيىـنچه ئـۇ   ). ئۇ دەرىجىـدە قاششـاق ئهمهسـىدى   

چــــاڭ باســــقان بــــۇ ئادەملهرنىــــڭ تۇپراققــــا ئوخشاشــــال پــــاك ۋە ســــاددا  
، ھهســهت دېگهنــدەك ســهلبىي ئــۇالردىكى ئــاداۋەت. ئىكهنلىكىنـى چۈشــهندى 
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بالىالرنىـڭ ئاچچىقىـدەك   . تۇيغۇالرمۇ ئـۇ قهدەر چوڭقـۇر، كۈچلـۈك بولمـايتى    
ــورۇن     ــدىن ســاددە دوســتانىلىك ئ ــدىغان، ئارقى ــۇپ كېتى بىردەمــدىال ئۇنتۇل

 -شـۇڭا كـېلىن ئۇالرنىـڭ سـوئاللىرىغا ئوچـۇق     . ئالىدىغان ساددا دىل ئىدى
رغــا ئۇنىــڭ كېســىك چــاچلىرى يېزىلىقال. يــورۇق، ســهمىمىي جــاۋاپ بهردى

ــكهن، دېيىشــتى     ــز ئى ــۇنى ياخشــى قى ــال ئ ــۇپ تۇرســىمۇ يهنى ــته تۇيۇل . غهلى
بهس بىـلهن ئـۆيگه    -شۇڭالشقىمۇ سـهندىن مهن قاالمـدىم، دېگهنـدەك بهس   

ئـاۋال ئـۇرۇق تۇققـانالر چاقىرىشـتى؛     . چاقىرىپ مىهمان قىلىـش باشـالندى  
ق يېقىنــدىكى مۇشــۇ خۇلــۇمالر چــاقىردى؛ ئارقىــدىن يىــرا  -قوشــنا نئانــدى

ــهھهرلىكلهرگه      ــڭ شـ ــانىلىدىغانالر ئۆزلىرىنىـ ــاي سـ ــبهتهن بـ ــا نىسـ يېزىغـ
پ ۈتۈئهمهســــلىكىنى كۆرســــ» ســــهھرالىق«يهتمىســــىمۇ ھهر ھالــــدا بهك 

كـۆز قىلىـش مهخسـىدىدە     -لىرى كېلىـپ، ياسـىداق ئـۆيلىرىنى كـۆز    ۇقويغ
ي بۇنـداقالر ئاساسـى  (يىل بويى بىر جىڭ گـۆش كۆرمهيـدىغانالر  . چاقىرىشتى

گۈلئايشــهممۇ . مىهمــان ئۈچــۈن نېســىگه گــۆش ئېلىشــتى) ئورۇنــدا تــۇراتتى
» دادامالرنىــڭ يــېقىن قوشنىسـى تۇرســا، چاقىرىۋالمىســاق بوالمــدۇ  -ئانـام «

ــداپ، ئېرىنــى قايىــل قىلــدى  ــوال كوتۇل ــۇ ھهممىســىدىن  . دەپ ت ئهســلىدە ئ
ــان      ــى يام ــۋالى خېل ــائىله ئهھ ــڭ ئ ــنى، ئۆزىنى ــان قىلىش ــۇرۇپراق مىهم ئاش

ــۆزىنى بهك پهس   ۈتۈلىكىنى كۆرســئهمهســ ــۆز ئ ــارقىلىق ئ ــۇ ئ پ قويۇشــنى، ب
دىغان تۇيغۇلىرىغا زەربه بېرىپ، ئـازراق بولسـىمۇ غـورۇرىنى تىكلهشـنى     ۈكۆر

ئـاران كېتىۋاتقـان ئـائىله ھارۋىسـى      -بىـراق، ئۇالرنىـڭ ئـاران   . ئارزۇ قىالتتـى 
يېقىنــدا چوڭقــۇر كاتاڭغــا چۈشــۈپ كېتىــپ،  نورمــال ئىــزدىن چىققــان،        

ىڭ بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ ئهمـــدى ئىلگىرىكـــى ئىقتىســـادىي ســـهۋىيهگه شـــۇن
ئېــرى : قايتىــپ كېلهلىشــىدىن ئۈمىــد يــوق دېيهرلىــك بولــۇپ قالغانىــدى 

قانۇنســــىز «نــــاھىيه بازىرىــــدا پــــۇل تېپىــــپ كــــېلىمهن دەپ كېتىــــپ، 
ــلىگهن ــۈن »ئىشـ ــى ئۈچـ ــان«لىكـ ــۇلى ۋە  »يىغىۋېلىنغـ ــاق پـ ــاق، تامـ ، ياتـ

. ېشـهكنى سېتىشـقا تـوغرا كهلگهنىـدى    جهرىمانه ئۈچـۈن بىـر قـوي بىـلهن ئ    
تهلمىگهن بولسـىمۇ،  ۈشۇڭا، ئـۇ ئـارزۇ قىلغىنىـدەك بـايۋەچچىلىكىنى كۆرسـ     

ــۇالرنى مىهمــان قىلــدى   ــارىنى داســتىخانغا تۆكــۈپ ئ ــدا ب ــۇ چاغــدا . روزغارى ب
ئۇنىڭ كۆڭلىدە ئىلگىرىكى ھهسهتتىن قىلچىمـۇ ئهسـهر قالمىغـان بولـۇپ،     
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قالماســلىق تۇيغۇســىال ھۆكــۈمران   ســاددە يېزىلىقالرغــا خــاس قاتــاردىن    
يهنه بىــر تهرەپــتىن ئۇنىــڭ كۆڭلىــدە يىگىــتكه بولغــان ئىلگىرىكــى . ئىــدى

ــۈپهت ئۆزگ  ــى سـ ــتكه     ۈسۆيگۈسـ ــدا يىگىـ ــۇپ، ئۇنىڭـ ــىغان بولـ ــى ياسـ رىشـ
ــۈش،     ــا ئوخشــاپ كېتىــدىغان بىــر خىــل كۆيۈن ــانىلىق تۇيغۇغ نىســبهتهن ئ

لهرگه مىهرىبــــانلىق تۇيغۇســــى، شــــۇنداقال ئــــوغلى ئېرىشــــكهن شــــهرەپ 
 .ھهغدالىق ئىپتىخارى ئويغانغانىدى

. يىگىــت خوتۇنىغــا گۈلئايشــهمنىڭ كهچمىشــلىرىنى ســۆزلهپ بهردى  
ــاش كىچىــك     ــدىنمۇ ئىككــى ي ــۇ ســهھرالىق جۇۋاننىــڭ ئۆزى شــۇ چاغــدىال ب
ــلهن      ــى غهزەپ بىـ ــداق ئىچكـ ــان ئاللىقانـ ــگهن مىهمـ ــى بىلـ ئىكهنلىكىنـ

ۋانغـا نېمىنىـڭ   بوغۇلۇپ كهتتـى ھهم سـاددا دىللىـق بىـلهن سـهھرالىق جۇ     
ــڭ      ــى، نېمىنىـ ــۇش ئىكهنلىكىنـ ــڭ تۇرمـ ــى، نېمىنىـ ــات ئىكهنلىكىنـ ھايـ
ــى    ــداق ياشىشـــ ــڭ قانـــ ــادەم دېگهننىـــ ــى، ئـــ ــۇھهببهت ئىكهنلىكىنـــ مـــ
ــارلىقىنى،      ــۇقى ب ــىش ھوق ــلهرگه ئېرىش ــداق ئهۋزەللىك ــى، قان كېرەكلىكىن

شـوقى   -ئىنسانىي ھوقۇقالرنىـڭ نـېمىلهردىن ئىبـارەت ئىكهنلىكىنـى زوق    
ئـادەم بىـلهن ھايۋاننىـڭ پهرقـى، ئـادەم      . رۈپ، قايناپال كهتتـى بىلهن چۈشهندۈ

بـۇ  . ئېرىشىشى كېرەك بولغان ئهۋزەللىكلهر ھهققىدە  دەرس ئۆتـۈپال كهتتـى  
 :ياتا چۈشهنگهن گۈلئايشهم مهيۈس كۈلۈمسىرەپ -سۆزلهرنى يېرىم

ــا    — ــۈرۈپتىمىز، خۇداغـ ــۆلمهي يـ ــدا ئـ ــهكمۇ ھهرھالـ ــىلهگه يهتمىسـ سـ
 .از تهتۈرلۈك بىلهندېدى، بىر ئ —شۈكرى، 
ــادەمگه؟  — ــايىمۇ، ئـ ــال كىپـ ــۆلمهي يۈرۈشـ ــدى  —! ئـ ــهھهرلىك دېـ شـ

 ...كېلىن ئاچچىقالپ تۇرۇپ ۋە يهنه چۈشهندۈرۈشكه باشلىدى
ــى     ــىمۇ، ياخش ــان بولس ــرداش بواللمىغ ــپ، گهرچه پىكى ــۇنداق قىلى ش

 .دوستالردىن بولۇپ قالدى
ــۆپ       ــۆيىگه كـ ــىنىڭ ئـ ــدە ئانىسـ ــل ئىچىـ ــۇ مهزگىـ ــهم مۇشـ گۈلئايشـ

دە،  -ئۇ يهرگه بارسـىال شـهھهرلىك دوسـتىنى تاپـاتتى    . ۋالدىۇاتنايدىغان بولق
ۋەتكهن، قايتــا ۇگهرچه ئــۇ ھهمــمه نېمىســىنى ئۇتتــۇر . پ كېتهتتــىۇشــۇمۇڭد
ــۈگۈلل ــا ئوخشىســىمۇ   ۈن ــدىن مهھــرۇم بولغــان قىمارۋازغ ش ئىمكانىيهتلىرى

ۆلـۈپ  بـۇ خـۇددى ئ  . يهنىال ئۆزىگه يېڭى بولغان پاراڭالرغـا ھېرىسـمهن ئىـدى   
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كېتىشى مۇقهررەرلىشىپ قالغـان كېسـهلگىمۇ ئـاز ـ ئـازدىن سـۇ ئىچكـۈزۈپ        
تۇرۇلغىنىــدەك، پايدىســىز پهرۋىشــلهر قىلىــپ تۇرۇلغىنىــدەك بىــر ئىــش       

 .ئىدى
ــى ئهر ــىراتلىرىنى     -يېڭــ ــالى تهســ ــدا ئايــ ــالغۇز قالغانــ ــۇنالر يــ خوتــ

 :يىغىنچاقالپ ئېرىگه 
ا ئاجايىـپ بىـر   بىزنىڭ خهلقىمىـز نـامرات بـولغىنى بىـلهن ئـۇالرد      —

ئهممـا بـۇ خىسـلهتلهر    . خىـل روھ، ئىنسـانغا خـاس ئالىجانـاپلىق بـار ئىـكهن      
ــايدىكهن،    ــىغا ئوخش ــۇران رودىس ــگهن ئ ــدى،  —چهكلهنمى ــۇالردىكى  —دې ب
 .قىزغىنلىقنى توغرا نىشانغا يېتهكلهشال كهمكهن

دېــدى  —ئهممــا بــۇ قىزغىنلىــق قوراينىــڭ ئــوتىغىال ئوخشــايدۇ،   —
ڭ ئـوتى كۆچلـۈك يـالقۇن چىقىرىـدۇ، بىـراق، چاپسـانال       قوراينى —يىگىت، 

يېتهكلهشــكه . ھهتتــا ئــوت كــۆيگهن جايــدا چوغمــۇ قالمايــدۇ. دۇۇئۆچــۈپ قــال
دېدى ئۇ ئاللىقانداق تهئهددى، مهسـخىرە ئـارىالش ئـاۋاز بىـلهن،     —كهلسهك، 

ــدىغۇ؟      — ــتهكلهپ قويماي ــله كــوي يې ــرەر قوشــنا، مهھهل ــالىنى بى ــتىم ب يى
 !لىشى مۈمكىن؟ شېرىن ئهمما ئاقمايدىغان خىيالئۇالرنى كىم يېتهك

ئــۇ قايتىــدىغان چېغىــدا قىزالرنىــڭ بوينىغــا ئاســىدىغان زەنجىرلىــك  
گۈلئايشـهم ئۇنىڭغـا   . ئېلىكترونلۇق سائىتىنى گۈلئايشهمگه سـوغا قىلـدى  

 .ئۆزى يىل بويى يىيهلمهيدىغان قاتلىما توقاچ يوللۇق تۇتتى
ــانالر كهتكهنــدىن كېــيىن ئۇنىڭغــا    گويــا پۈتــۈن يېــزا بوشــاپ     مىهم

ــدەك بىلىنــدى ــدەك  . قالغان ــېقىن قېرىندىشــىدىن ئايرىلىــپ قالغان ئهڭ ي
پــاتال ھېلىقــى ئهرزان باھــالىق ســائهتنى قولىغــا  -پــات. يىغــا تۇتــۇپ يــۈردى

بۇ ئهرزىـمهس ئهرزان مـال ئۇنىـڭ ئۈچـۈن گويـا دېڭىـز       . ئېلىپ قاراپ قوياتتى
ۋېلىنغــان تهڭداشســىز ۈئۈزۋېلىنغان يــاكى كــۆك قهرىــدىن ۈتهكتىــدىن ســۈز

ــا     ــرىگه چېقىلىشــقا پېتىنالمــاي ياغلىقق ــچ يې قىممهتلىــك نهرســىدەك ھى
بىــر نهچـچه قېــتىم خـالى قالغــان چېغىـدا بوينىغــا    . ئـوراپ كۆتــۈرۈپ يـۈردى  

. ئېسىپ بېقىپ، ئۆزىچه خىجىل بولغانـدەك بولـۇپ يهنه دەرھـال ئېلىـۋەتتى    
بويـۇمىنى بـى ئىجـازەت     گويا جهننهتتىكى ھۆرلهرگىال خـاس بولغـان زىنـنهت   

. ئېســىۋالغان گۇناھكــاردەك تۇيۇلــۇپ، ئــاخىرى ئاسماســلىق قارارىغــا كهلــدى
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ــى     ــاپ كېلهتت ــزالرغىال ب ــه قى ــۇ نهرس ــۇنىڭچه ب ــا   . ئ ــوڭ ئايالالرغ ــدەك چ ئۆزى
ــۇ . ئېشــهككه شــالدۇرۇق تارتقانــدەك ياراشــمايدىغان نهرســىدى  ۋاھــالهنكى، ب

 !ىرگهنىدىئهمدىال يىگىرمه ئىككى ياشقا ك» چوڭ ئايال«
ــائىتىنى   ــقا  «گۈلئايشـــهم بـــۇ بويـــۇن سـ ئۆزەمنىـــڭ قىـــزى ئـــون ياشـ

ــويىمهن   ــىپ ق ــدە ئېس ــىنىڭ   » كىرگهن ــۈپ، ئانىس ــۆڭلىگه پۈك ــى ك دېگهنن
 .ئۆيىدىكى ئۆزىگه تهئهللۇق ساندۇقنىڭ تهكتىكه سېلىپ قويدى

 
دوختۇرخانىدا ئاغزاكى ئېيتىپ بىرىنچى ئارگىنالنى سىنتهبىر،  — 25يىل،  — 1990

 ، ئىنىم مۇھهممهدكه يازدۇرغانبېرىپ
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ــپ    ــا پېتىـ ــدەك مۇڭغـ ــلىمىلهردىن مهســـت بولغانـ ــېرىن ئهسـ ــۇ شـ ئـ

ــۇراتتى ــايتى  . ئولت ــقا بارم ــولى ئىش ــداق   . ق ــتهك، ئاللىقان ــداق ئىس ئاللىقان
ــۇ قهدەر . تىــت قىالتتــى -روھــى ئــاچلىق، قانائهتســىزلىك ئــۇنى تىــت  ئــۇ ب

ياشــــاپ باقمىغــــان، بــــۇ قهدەر كېرەكســــىز، ئــــارتۇقچه بولــــۇپ مهنىســــىز 
ئارمــانلىرى بهك يۈكســهك، ھايــاتتىن تاماســى  -ئۇنىــڭ ئــارزۇ. باقمىغانىــدى

ئهمـدىلىكته ئـۇ ئـارزۇ ئارمانلىرىنىـڭ يۈكسـهكلىكىگه ئهمهس،      . چوڭ ئىـدى 
ــچانلىقلىرى    ــهلمهي، تىرىشـ ــۇ يېتىشـ ــات زۆرۈرىيهتلىرىگىمـ ــي ھايـ ئهقهللىـ

بىـراق، ئۆلـۈش ئۈچـۈن    . ئۆلۈشـنى ئـوياليتى  . ىپ يۈرەتتىئاقماي، غېرىپسىن
ــوق . ئىــرادە كېــرەك ــرادە ي ياشــاش ئۈچــۈن زۆرۈر بولغــان  . ئهممــا ئۇنىڭــدا ئى

ــاچلىرى  ۇھهرىكهتـــلهرگه يـــوق بول ــان ئىـــرادە ئۆلۈشـــكه يهتســـۇنمۇ؟ چـ ۋاتقـ
پ قالغانـدەك، ھىچنـېمىگه ياراقسـىزدەك،    ۈيـ ۈئۆزىمۇ مۈكچ. ۋاقتسىز ئاقاردى

ىنى بولسا ھهممه ئـادەم بىلىدىغانـدەك، شـۇ تـۈپهيلى جىمـى      بۇ ياراقسىزلىق
ئادەم مهسخىرىلىك قاراۋاتقاندەك تۇيۇلـۇپ، ھهممىـدىن خۇدۇكسـىرەيدىغان،    

شــىغا ۇشــۇنداق بول. ئــاۋازىمۇ ئىشهنچىســىز چىقىــدىغان بولــۇپ قالغانىــدى 
قارىماي ئۇنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدا نېمىدۇر بىر نهرسه ئىسـيان ئېتهتتـى، ئـۇنى    

شــۈكرى قىلىشــقا، تهقــدىر قىســمهتلىرىنى تهن ئېلىــپ، ئهڭ تــۆۋەن بارىغــا 
 ...دەرىجىدىكى ھاياتلىق سۈپىتىدە ياساشقا يول قويمايتى

ــدى     ــاۋازى ئاڭالن ــا ئ ــن مۇزىك ــراپتىن غهمكى ــېقىن ئهت ــاكى  . ي ــاتار ي س
غىــجهك ئهيتــاۋۇر يىــراق چۆللــۈكتىن كــارۋان تارتىــپ كېلىۋاتقــان ھــارغىن  

ــ  ــىمان ئىڭرايتــ ــدەك يىغاســ ــۇقتىن  . ىئادەمــ ــداق چوڭقۇرلــ نهي ئاللىقانــ
جىم ـ جىت ئورمان، تۈرلـۈك ـ تـۈمهن قۇشـالر ناۋاسـىنى       . زىرىلداپ چىقاتتى

پۈتـۈن كائىنـات يىغىـدىن كېيىنكـى ئۆكسۈشـته      . كۆز ئالـدىغا كهلتـۈرەتتى  
ھــــاۋامۇ بۇزۇلـــۇپ كهتكهنــــدەك، يورۇقلــــۇق  . تىترىگهنـــدەك دىرىلــــدەيتى 

هم ئاشـۇ مۇزىكىغـا قـۇالق سـېلىپ     پ ئۆچكهندەك، ھهتتا پۈتۈن ئالۇشۇسۇسل
ــۇپ      ــدەك تۇيۇل ــۈكۈتته تۇرغان ــاي س ــۇ چىقارم ــاپ، تىنىقم ــتىن توخت ھهرىكهت

مۇزىكـــا ياراتقـــان كهيپىيـــات ئۇنىـــڭ ئهڭ نـــازۇك ھىســـلىرىغا      . كهتتـــى
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شـــۇ تاشــــقى  . ئـــاللىنېمىنى قوشـــتى؛ ئــــاللىنېمىنى ئېلىـــپ كهتتــــى   
مـــۇھىتتىكى مـــۇڭ ئىچكـــى مـــۇڭلىرى بىـــلهن پاراللېلالشـــتى يـــاكى       

ــتىت ــدۇردى   . هڭپۇڭالشـ ــۇنى جانالنـ ــال ئـ ــۇ ھـ ــېرىنلىكى  . بـ ــڭ شـ ھاياتنىـ
ئارمانالرنىڭ بىخـى مۇشـۇ سـۆرۈن سـاپ      -ئارزۇ. يېڭىۋاشتىن ھىس قىلىندى

ھاۋالىق باھار پهسلىدەك شـېئىرى كهيپىيـات ئىچىـدە يېڭىۋاشـتىن تـۇپراق      
 —ئۇنىـــڭ چېهرىـــدە غهمكىـــن . ۋاتقانـــدەك بىلىنـــدىۈئۈســـتىگه كۆتۈرۈل
ئـاغزى ئىختىيارسـىز مىـدىرالپ،    . ىرەش ۋىللىـدە پارلىـدى  سۇسقىنا كۈلۈمس

شـــۇنداق، خېلـــى . خېلـــى قامالشـــتى. مۇزىكىغـــا قوشـــۇلۇپ غىڭىلدىـــدى
ــتۇردى ــزال ئۈگ. قامالش ــۇدەكۈنۈتې ــر   . ۋالغ ــدىنال بى ــۇ كىچىكى ــىمۇ ئ دېمىس

ــاراپال ئۈگ ــاڭالپال تۇت ۈنۈقـ ــر ئـ ــدىغان، بىـ ــدىغۇ؟  ۇۋالىـ ــرەك ئىـ ــدىغان زېـ ۋالىـ
نهلمهيــدىغانمۇ نهرســه بوالمــدۇ؟ بــۇ ۈۈدەك؟ ئــۇ ئۈگگــۈنهلمۈنېمىشــكه ئــۇ ئۈگ

ــپ     ــردىنال جانلىنىـ ــدەك بىـ ــا بهرگهنـ ــا مهنـ ــا مهدەت، ھاياتىغـ ــال ئۇنىڭغـ ھـ
ــۇجۇشقۇنل ــىۇش ــدۇ؟     . پ كهتت ــان مۇزىكى ــدىن كېلىۋاتق ــڭ ئۆيى ــۇ كىمنى ب

ــنىالرنىڭ ئولتۇر    ــا، قوش ــدىغۇ؟ ئهجهب ــدىنال ئاڭلىنىۋاتى ــا،  ۇيېقىن ــى بولس ش
 ه؟مېنى نېمىشكه چاقىرىشمىدىكىن

ئـۇ تېخـى يىگىتلىـك مهۋسـۇمىغا يهتمىگهنـدىال       —راست، ئىلگىـرى  
تهڭتۇشــلىرىال ئهمهس، چــوڭ يىگىــتلهر، ئوتتــۇرا يــاش كىشــىلهرمۇ ئــۇنى       

ــى   ــپ كېتهتت ــپ ئېلى ــورۇنلىرىغا تارتى ــدىغىنى  . س ــڭ بىلمهي ــۈنكى ئۇنى چ
ئۇنىــڭ تۇتىيــادەك . ئىــدى» ســورۇننىڭ گــۈلى«يــوق، قىلمايــدىغىنى يــوق، 

ى بارىـــدى، خهقنىـــڭ تېخـــى تـــۈزۈك ســـاۋادى »ىـــۋاند«قىممهتلىـــك بىـــر 
نــى ســۇدەك بىلىۋالغــان، شــىرىن ســۇخهن »دىــۋان«چىقمايۋاتقانــدىال ئــۇ بــۇ 

ــنى    ــۆزىگه قارىتىشــ ــنى، ئــ ــران قالدۇرۇشــ ــى ھهيــ ــنى، خهقنــ گهپ قىلىشــ
ــدى  ــۇنىڭدىن ئۈگهنگهنى ــۇ . ش ــۋان«گهرچه ب ــاخىرى  »دى ــى، نه ئ ــڭ نه بېش نى

بــۇ . ئۇنىڭــدىن ئالغانىــدى بولمىســىمۇ، ئــۇ بىلىــدىغىنىنىڭ ھهممىســىنى
ئاخىرىغــا قىيــاس يهتمىســىمۇ، ھهر  -قىممهتلىــك تهۋەرۈك كىتاپنىــڭ بــاش

ھالــدا ئۇنىــڭ ئىچىــدىن شــېئىر دەمســهن، جهڭنــامه دەمســهن، نهســىههتلهر   
ئــــۇ . ھهرنهرســــه تېپىالتتــــى.. دەمســــهن، ســــۆيگۈ خهتلىــــرى دەمســــهن،  

ن نېمهرســىكى بىلســه ھهممىنــى شــۇنىڭدىن ئــۈگهنگهن، شــۇنىڭ بىــله      
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ئۆز ۋاقتىدا شۇ مۇھىتتا ھىچكىـم ئۇنىڭچىلىـك كىتـاپ    . مهشهۇر بولغانىدى
ــارايتى     ــاغزىغىال ق ــڭ ئ ــمه ئۇنى ــا، ھهم ــۇپ باقمىغاچق ــۇ  . ئوق ــپ ئ يهنه كېلى

ــدىكى     ــڭ قولى ــا ئۇنى ــىغان مۇھىتت ــۋان«ياش ــار،   »دى ــاۋىتى ب ــڭ بهك ئىن نى
ئوقۇغانالرنىـــڭ ھهم، ئـــۇنى ئوقۇغـــان بىرقـــانچه پېشـــقهدەمنى ھېســـاپقا      

كىـم نېمىـدىن ئىنـاۋەت    . ئۇسـتاز سـانىالتتى   -اندا پهقهت ئـۇال پىـرى  ئالمىغ
تېپىپتۇ، بولدى، ئۇنىڭ بهسلىشـىش تۇيغۇسـىدىن بهغـايهت تىرىشـچانلىق     

شـۇ ئىشـنىڭ ئهسـلىدىنال    . ۋاالتتىۈنـ ۈھاسىل بولۇپ، شۇ ئىشـنى تېـزال ئۈگ  
ۋېلىش قـابىلىيىتى  ۇئۇنىـڭ ئهسـته تۇتـ   . دا بولغـانلىقى بىلىنهتتـى  »دىۋان«

ــۈتهتتىكىشــــىن ــازىر  . ى چۆچــ ــۇرلىقى، ھــ ــۈر قىلىشــــنىڭ چوڭقــ تهپهككــ
 .جاۋاپلىقى يېتىلگهن ئادەملهرنىمۇ تاڭ قالدۇراتتى

نـى بىـرال   »ئىنقىالبى تـارىخى ناخشـىالر  «ئۇ چاغالردا راسا دەۋر سۈرگهن 
ســۆزلىرىنىڭ زۆرۈر جايلىرىغــا . ئاڭلىســا بولــدى، ئهيــنهن ئوقــۇپ بېرەلهيتــى 

ــۈرۈپ   ــپىس كهلت ــ«شــۇنداق جى ــاراڭ   »دەئۈزۈن ــل قىســتۇرۇپ پ ــن نهقى لهردى
قىلىدىغان بولسـا شـهھهر سـوراۋاتقانالرنىمۇ ھهسـهتتىن يېرىلغـۇدەك ھالغـا       

 . كهلتۈرۈپ قوياتتى
راسـت قېرىـدىمىكىنه؟ قىرىـق ياشـالر راسـا      . ئهمدىلىكته ئـۇ قېرىـدى  

 ... شى كېرەك ئىدىغۇ؟ۇتولغان مهزگىل بول
دەپ غىڭىلدىــدى ئــۇ » ...ھهممىســى شــۇ!... چوشــقىالر! ۋاي ئانــاڭنى«

 .ئاللىكىمنى تىلالپ
ئــۇ . مۇڭلــۇق كۈينىــڭ ئارقىســىدىن ئاجايىــپ شــوخ نهغــمه باشــالندى 

قــول ۋە مــۈرىلهر   -شــۇنداق جهلپكــار ئىــدىكى، ئىختىيارســىز ھالــدا پــۇت     
ئۇســــۇل بىلمهيــــدىغانالرنىمۇ ئۇســــتا   . ھهرىكهتــــكه كېــــپ كېتهتتــــى  

ىكتىن ئۇمـــۇ بـــۇ خىـــل ئهســـىرل    . ئۇســـۇلچىدەك تۇيغۇغـــا كهلتـــۈرەتتى   
ــۇردى   ــدىن ت ــاي، ئورنى ــى  ... قۇتۇاللم ــاراپ كهتت ــۆزىگه ي ــۇلى ئ ــۇ  . ئۇس ــوۋا، ئ ت

شــۇنداق بولمــاي، ! ئاالھىــدە ئوينايــدىكهن ئهمهســمۇ؟ ھايــات نهقهدەر قىزىــق
ــا     ــگهن مانـ ــۇل دېـ ــدى؟ ئۇسـ ــداق ئىـ ــلىقىدا قانـ ــگهن ياشـ ــۇ دېـ ــه ئـ ئهمىسـ

 شــۇ. ئۇنىڭســىز ســورۇن قىزىمــايتى. مۇشــۇالردىن قالغــان دېســىمۇ بــوالتتى
شــوخ يىگىــت، شــۇ ئۇســۇل مــاھىرى مۇشــۇ ئهمهســمۇ؟ بىــراق، يىراقتىكــى   
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. مۇزىكىغــا خــالى ئۆيــدە تــۇرۇپ ئــاۋاز قوشــۇش يهنىــال مهززىســىز ئىــكهن        
ۋاتقـــان ســـورۇنغا چىقمايـــدىكهن؟ ناخشـــىنىڭمۇ، ۇنېمىشـــكه ئـــۇ مـــۇڭ بول

قـايغۇدىن  -ئۇسۇلنىڭمۇ پىرى تۇرۇپ، سـورۇن ئهھلـى ئارىسـىدا بىـردەم غهم     
مىسه تهتۈرلۈك ئهمهسمۇ؟ تهكلىـپ مهسىلىسـىگه كهلسـهك،    يېشىلىپ كهل

ــپ        ــپ تهكلىـ ــالر تارتىنىـ ــۇڭا ياشـ ــادەم، شـ ــوڭ ئـ ــدى چـ ــگهن ئهمـ مهن دېـ
ــدۇ ــوغرا. قىاللمىغان ــامهن ت ــار  . تام بىــر دەم بولســىمۇ ياشــلىقتىكى بهختىي

دەمـــلهرگه، جۇشـــقۇنلۇققا، ھهممىنىـــڭ ئهتىۋارلىشـــىغا مۇيهسســـهر بولـــۇپ 
 قاننىڭ نېمه يامىنى؟يۈرگهن ئىللىق مۇھىتقا قايت

 .ئۇ مهستلهرچه قىزغىنلىق بىلهن چىقىپ كهتتى
يــاق، ئۇنــداق دېســهكمۇ بولمــاس،  . ھىچكىــم ئــۇنى ئىلىــك ئالمىــدى 

 -ئىشىككه يېقىنراق ئولتۇرغانالردىن بىـر نهچچىسـى ئۇنىڭغـا قـاراپ جىـم     
ــدى   ــاش لىڭشــىتقاندەك بول ــت ب ــۆزى؟ «. جى ــۇ ئ ــم ب ــېمه  «، »كى ــا ن بۇنىڭغ

. بۇ ھـال ئۇنىڭغـا ھـار كهلـدى    . شكىمۇ بوالتتىۈنۈەك چۈشدېگهند» بارىكىنه؟
ئــۇ ئهمــدى ھىچــيهردە قارشــى ئېلىنمايــدىغان،  ! ئېســىت، ئۇنىــڭ ياشــلىقى

ئــۇ : يــاش چاغلىرىــدا باشــقىچه ئىــدى! دە -ھىــچ ســورۇندا ئــورنى يــوق بوپتــۇ
تـۆپه بولۇشـۇپ    -بىرەر سورۇنغا ھازىرقىدەك كىرىپ كهلسه ھهممهيـلهن ئـۆرە  

ــى ــ . كېتهتتـ ــرى ھـ ــۇناتتى  بىـ ــاي سـ ــرى چـ ــڭ  . اراق، بىـ ــۇ ئۇنىـ نېمهتلهرمـ
خهيـر، مهيلـى، ھـازىرال مېنىـڭ سـورۇننىڭ گـۈلى       «. ئالدىغىراق سـۈرۈلهتتى 

 »! ئىكهنلىكىم ئاشكارە بولغاندا ئۆزلىرى خىجىل بولۇپ قېلىشىدۇ
ئۇ ئىشك تۈۋىدىكى كۈسـىغا ئهپلهپكىـنه جايلىشـىۋالغاندىن كېـيىن،     

سـاز بىـلهن    -مىنىـڭ دىققىتـى ناخشـا   پ، ھهمۈتـ ۈھهممهيلهننى بىر قـۇر كۈز 
ــق،       ــان خىجىللىـ ــدا بولغـ ــلهپ پهيـ ــلهپ، دەسـ ــى پهمـ ــت ئىكهنلىكىنـ بهنـ

ئـــۇ ئۆزىنىـــڭ . سىقىلىشـــتىن قۇتۇلـــدى ۋە ئىچىـــدە ناخشـــىغا قوشـــۇلدى 
شـى كېـرەك ئىـدى، ئۇنىـڭ ئاالھىـدىلىكى      ۈپ قويۈتۈئاالھىدىلىكىنى كۆرسـ 

امـامهن خاتاسـىز   ناخشـىنى ت . بولسا ئاساسـهن ناخشـا ۋە ئۇسـۇلدا كـۆرۈلهتتى    
ــۆز    ــپ، ئ ــىل قىلى ــهنچ ھاس ــا ئىش ــدى ۋە   -ئوقۇۋاتقىنىغ ــدىن ھاياجانالن ئۆزى

شـىغا قويـۇپ بېرىـپ ناخشـىغا     ۇتهدىرىجى بوش ئاۋازدا ۋە كېيىن ئاۋازىنى بول
ــدەك بولــدى . جــۈر بولــۇپ كهتتــى  ــا، مېنــى . ھهمــمه ئۇنىڭغــا قارىغان ھه، مان
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كىتـاپالرنى سـهن نـېمىلهر    ئۆز ۋاقتىـدا بىـزلهر ئوقۇغـان    ! بىلىپ قاالتتىڭالر
 !چۈشۈڭدىمۇ كۆرۈشمىگهن تۇرساڭ، شۇنداق بولماي ئهمىسه

دېـدى   —... ئاكىمىزغا چاي قۇيۇڭالر، ئۇسسـاپ قالغانـدەك تۇرىـدۇ،    —
 .بىرى

ئۇنىڭغــا ھــازىر . دېگهنــدەك بــاش چايقىــدى» چــاي كېــرەك ئهمهس«ئــۇ 
 ۋېلىش تېخىمــۇ مــوھىم ئىــدى، ۈىنى ناخشــا بىــلهن تۆكــ رئىچكــى پىغــانلى

 .چاينى نېمه قىلسۇن؟ قۇرۇق سۇ شالغىال پايدا قىلىدۇ
 .بىراق، بىرەيلهن چاي قۇيۇلغان پىيالىنى ئۇنىڭغا سۇندى

 .چاي ئىچىڭ، ئاۋازىڭىز ئېچىلىپ، سازلىشىپ قالىدۇ —
ــۇ يهنه بىــر قېــتىم ئاھــانهت چهكتــى   ــاال،  . ئ ــۇ ئائىلىــدە ئهتىۋارلىــق ب ئ

يىگىـرمه يېشـىغىچه   . غـان مهكتهپته ئهالچـى، ئـۈچته ياخشـى ئوقۇغـۇچى بول    
ــدى  ــىز قالمىغانىـ ــى ئىجازەتسـ ــڭ تهلىپـ ــقا . ئۇنىـ ــكه، رەت قىلىشـ چهكلهشـ

ــدى ــۇچراپ باقمىغانىـ ــه  . ئـ ــىپ كهتسـ ــۈل نازۇكلىشـ ــۈگهنگهن كۆڭـ ئهركه ئـ
ئىالجىسـىز زەھهر يۇتقانـدەك چـاينى    ئـۇ  مانا . كېرەك، ئۇ چاپسانال ته بوالتتى

جىللىقنـى يوشـۇرۇش   ئۇسساپقۇ كهتمىـگهن، بىـراق، خى  . ئوتالشقا باشلىدى
ۋاي، «. ئۈچــۈن شــۇنىڭدىن باشــقا مــۇۋاپىقراق قىلىــق يــوق ئىــدى ـ دە         

 .»!...چوشقىالر! ئاناڭنى
ــارلىقى كهلــدى   . ئۇنىــڭ ناخشــا ئوقۇۋاتقانالرغــا، ســاز چېلىۋاتقانالرغــا ت

ــل بول  ــۇالر نائىـ ــززەت  ۇئـ ــان ئىـ ــوتىنى    -ۋاتقـ ــهت ئـ ــدا ھهسـ ــرام ئۇنىڭـ ئىكـ
چـــۈنكى . ت قىلىـــپ باقمىغانىـــدىئـــۇ ئهزەلـــدىن ھهســـه. الۋۇلـــدىتىۋەتتى

ــۇ ئهزەلــدىن غالىــپ بولــۇپ     ھهســهت غالىپالرغــا ئاالقىســىز تۇيغــۇ بولــۇپ، ئ
بــــۇ يهردە . كهلــــگهن، شــــۇڭا ھهســــهت قىلىــــش باشــــقىالرنىڭ ئىشــــىدى
ــنمهيال قالـــدى   ــىنىڭ پهيـــزى بىلىـ ــۇڭى، ناخشـ ــڭ . مۇزىكىنىـــڭ مـ ئۆزىنىـ

ــا   ــدە ھىچكىمنىــــڭ خىيالىغــ ــۇتلىقى ھهققىــ ــورنى، مهۋجــ ــان ئــ  ئولتۇرغــ
ــۈك       ــر ي ــىز ئېغى ــى زەربه مىسلىس ــۇ روھ ــپ، مۇش ــار كېلى ــلىكى ھ كهلمهس

. پال قالـــدىۈيــ ۈئــۇ تۈگۈلــۈپ، مۈكچ  . بولــۇپ گهجگىســىدىن باســماقتىدى   
ــكهن،      ــۇ ئهمهس ــدىكى نېمىلهرم ــڭ خىلىم ــدىمهن، مېنى ــكه كىرگهن نېمىش

. دەپ نـادامهت چهكتـى  ! بىر نېمه بىلمهيدىغان نېمىلهر ئوخشـايدۇ بـۇ  ! خهپ
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ك يىــگهن كۈچــۈكتهك چىقىــپ كېــتىش تېخىمــۇ تهس ئهمــدى بولســا تىپىــ
چىقىــپ كېــتىش كېرەكىــدى، بىــراق، قانــداق چىقىــپ كېــتىش  . بــوالتتى

گـۈزەل مۇزىكىمـۇ،   . كېرەك؟ ئهمدى ئۇنىڭ قۇلىقىغا ھىچنهرسه ئاڭالنمـايتى 
. ناخشىمۇ، ئالقىش سادالىرىمۇ، خۇشال چاخچـاقالرمۇ ھىچنهرسـه كىرمهيتـى   

قانـائهتكه ئېرىشـهلمىگهن مهن   . لـۇپ كهتتـى  ئۇ ئۆزىنىڭ خىيـالى بىلهنـال بو  
ــر دەرت، ئىچكــــى     - ــىز ئېغىــ ــا كۆتهرگۈســ ــى ئۇنىڭغــ ــك تۇيغۇســ مهنلىــ

 .مالىمانچىلىق تېرىپ بهرگهنىدى
ئۇنىڭ خىيـال دەرىخـى باغجـانالپ، شـاخالپ، يىلتىزلىـرى چوڭقـۇرالپ       

 .ئۇنىمۇ شۇ چوڭقۇرلۇقالرغا، كۆكلهرگه بىلله ئېلىپ كهتتى
مېنىــــڭ يــــاش چاغلىرىمــــدىكى    ! لهرمهنــــ  -مهن! چۈپرەنــــدىلهر «

ئـاھ شـۇ كـۈنلهر قايتىالنسـا، ماۋۇنىڭكىـدەك      . تاالنتىمنى بىلىشسهڭ ئىـدى 
ۋالســام، ماڭــا بىــر نهرســه يادالشــتىنمۇ ئاســان ۈنۈچــالغۇالرنى بىردەمــدىال ئۈگ

ئــون ئىككــى مۇقــام دەمــدۇ، يىگىــرمه تــۆرت ســهنهم !  دە -ئىــش يــوق ئىــدى
ــمه بول  ــدۇ، ھهمـ ــا  ۇدەمـ ــانلىكى ناخشـ ــلهن   -دىغـ ــۇقى بىـ ــاقالرنى تولـ قوشـ

ــا شــۇ چاغــدا كــۆرۈڭ، ماڭــا قــوي ســويۇپ يىگــۈزەلمىگهنلهر     يادلىۋالســام، مان
مهنچــۇ، مهن ئۇنچىــۋاال . ئارمانــدا، تويىغــا ئاپىرالمىغــانالر ھهســرەتته ئــۆلهتتى

ــى    ــهھنىلهر مېنـ ــارا سـ ــىناتتىممۇ؟ خهلقئـ ــا ئېشـ ــۇرۇپ بۇالرغـ ــىتىم تـ پاراسـ
ئۇ شـهدىن بـۇ شـهگه    . شتۇرۇلغان بوالتتىتالىشىپ، ھهربىر كۈنۈم زىچ ئورۇنال

دەم ئېلىشـقا يۇرتقـا قايتىـپ كهلـگهن مهزگىلىمـدە تـوي       ... ئۇچۇپال يۈرگهن،
ــا      ــى تويىغـ ــۈنكى مېنـ ــاتتى، چـ ــك سانىشـ ــۆزلىرىنى ئامهتلىـ ــانالر ئـ قىلغـ

مانـا شـۇندا رەسـىملىرىنى قوشـۇپ     ! قاتناشتۇرىۋالغىنى ئۇالرنىڭ بهختى ـ دە 
بـۇ قىزالرنىـڭ ئىچىـدە ئـاق تهنلىكـتىن      ! كىۈخهت ئهۋەتىدىغانالرنىڭ كۆپل

 » !قارا تهنلىككىچه ھهممىسى تېپىالتتى
ئهگهر مېنىــڭ قىــران ! نــاپ كهتكىنىنــىۇبــۇ ئهبگــاالرنى كــۆرۈڭ، يوغ «

غــان بولســا، ۇدۇچاغلىرىمــدا مۇشــۇنچىلىك زامــان، مۇشــۇنچىلىك ماكــان بول
نهچــچه غــان بولســا بــۇالر مېنىــڭ چــاپىنىمنى  ۇدۇئىمكــانىيهتلهر تولــۇق بول

» ...ئـۇ چـاغالردا بۇنـداق ئىـش يـوق، بولمايـدىغان بولسـا       ! يىل كۆتۈرمهمتى
 ...ئۇنىڭدا ياشلىققا قايتىش ئىستىكى ئوتتهك ياندى
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ئــۇ ئىچمىــگهن بولســىمۇ مهســت ئادەمــدەك بولــۇپ قالغاچقــا قانــداق   
بهلكىـم ئولتـۇرۇش   . چاغدا سـورۇندىن قايتىـپ چىققـانلىقىنى بىلهلمىـدى    

ايتقانـــدا بىلـــله يانـــدىمىكىن؟ ئـــۇ ئـــۆيگه كېلىـــپ تارقــاپ ھهممهيـــلهن ق 
ــاپ      ــىنىڭ قاغ ــۇن كىش ــدىن خوت ــۇراتتى، ئىچكىرى ــاي دەپ ت ــىكنى ئاچ ئىش

ــاله  ــا  -تىلالشــلىرى، ن ــڭ قىي ــادلىرى، بالىالرنى ــدى  -پهري ــالىرى ئاڭالن . چىي
ــتىلىك      ــر ئهسـ ــۇۋا بىـ ــتىكى غـ ــۇزاق ئۆتمۈشـ ــىدىن ئـ ــڭ يىغىسـ بالىالرنىـ

ــڭ تۇمانال  ــۇپ، ئۇنىـ ــدەك بولـ ــاپ  قايتالنغانـ ــتلىككىمۇ ئوخشـ ــقان، مهسـ شـ
ئــۇ . كېتىــدىغان كاللىســىدا چۈشــكه ئوخشــاش بىــرنېمىلهر قايتىالنــدى     

يهنه شــۇنداق تۇيغــۇ، خىيــالى بىــر . ۋالــدىۈنۈدە، تامغــا يۆل -قورقــۇپ كهتتــى
تۇيغــۇ، قاچــانالردۇر باشــتىن كهچــۈرگهن كهچمىشــكىمۇ، بــۇرۇن بىــر قېــتىم 

النىــڭ چىقىرىشــى  بىــر ئاي: ... چۈشــىگهن چۈشــكىمۇ ئوخشــاپ كېتىــدۇ   
ــالنى بىرســى بېســىۋالدى، ... ئاڭالنــدى، ئۈســتىلهپ  -بۇلۇڭغــا ئۈســتى... ئاي

بىــر بــوۋاق، ! ئــاپال... كــۆرپىلهر ئۆرۈلــۈپ كهتتــى، -تىزىــپ قويۇلغــان يوتقــان
 !...كۆرپىلهر ئاستىدا بېسىلىپ قالدى -بۆشۈكتىكى بىر بوۋاق يوتقان

بېشـى  . رەپ تـۇراتتى جـاالقالپ تىتـ  . ئۇ بهكمۇ تهسته ئـۆزىگه كهلـدى  ... 
ــۇراتتى   ــپ ت ــهل قېيى ــۇ س ــدى   . ھېلىم ــتىن يالتاي ــۆيگه كىرىش ــدا ئ ــۇ ھال . ب

ھهممىنى باشتىن ئويالپ كۆرۈش كېرەك، ئۇ ھـازىر نهدە؟ قانـداق بولـۇپ بـۇ     
ــدى؟  ــدى؟ نهلهردە بولـ ــپ قالـ ــىمىلىك  ... يهرگه كېلىـ ــڭ سهراسـ ــۇ ئۆزىنىـ ئـ

ــول    ــدۇر يوشــۇرغاندەك، ئۇنىڭغــا ي ــدىكى كىمدىن ــالىتىنى ئىچى ــى ھ : ئېيتت
ھـازىر  ! ھهي، بىشهم خوتۇن، ئاچچىقىنى بـالىالردىن ئېلىۋاتقـان ئوخشـايدۇ   «

ــ      ئاھـــانهت . مهنۇئـــۆيگه كىرســـهم ئـــوت ئۈســـتىگه ســـهكرىگهندەكال بولـ
كىــم بىلىــدۇ، ئــۇ مېنىــڭ بىــر ئىشــىمغا شــۇنداق خاپــا بولــۇپ . چــېكىمهن

 جىـدەل كۆتهرگـۈدەك ماجـالىم يـوق، ئۇنـدىن كـۆرە بىـر       ! كېتىۋاتامدۇ، تېخى
بهلكىـم ئـاڭغىچه بـۇ    . ياقالرنى ئايلىنىپ، ھاۋا يهپ، ۋاقت ئۆتكـۈزۈپ كىـرەي  

 .»قانجۇقنىڭ پهيلى يېنىپ قاالر
ئــۇ بىــر بېســىپ، ئىككــى بېســىپ ئــادەم كــۆپ بولمايــدىغان كــوچىالر 

دەرياغـا يانداشـتۇرۇپ   . بىلهن بالىلىق كۈنلىرى ئۆتكهن دەريا بويىغـا كهلـدى  
ن مهنزىــــرە ئورمــــانلىرى ھــــازىر چېپىلغــــان كــــۆل ۋە ئهتراپقــــا قويۇلغــــا
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باراقسانلىشىپ كهتكهن، كۆل بولسا ئىسـتراھهت بېغىنىـڭ بىـر بـۆلىكىگه     
. كىشــىلهر ئۇنىڭــدا قولــۋاق سهيلىســى قىلىــپ ئوينىشــاتتى. ئايالنغانىــدى

كۆڭۈللۈك چاغ بولسا، كۆڭۈلـدىكى ھهمراھىـڭ بولسـا قېيىـق سهيلىسـىمۇ      
الغۇز كىشـىگه بـۇ تـازىمۇ    بىراق، يـ . ئىچ پۇشقىنى چىقىرىشقا ياخشى ئىدى

ــش  ــمىگهن ئى ــدا    «! ته -ئهپلهش ــاش چاغلىرىم ــپ ي ــڭ غالى ــه ئهگهر مېنى ئى
مۇشۇنچىلىك جايالر بولغان بولسا ياكى ئـۆزەم مۇشـۇنداق يهرلهردە ياشـىغان    

ــى  !... ۋاھ! ۋاھ... بولســام، ــر قىزن ــداق بى ــت‹قان ــدىن  › !ئۈش دېســهمال ئارقام
انـدىكىن بۇنـداق سـهيلىلهر    كېلىدىغان قاۋۇل، كېلىشكهن چـاغلىرىم بولغ 

ــاتتى ــازا قاملىشـ ــدىن  . دە -تـ ــوھىم ئاالھىدىلىكلىرىمـ ــۇ ئهڭ مـ ئۆزەمنىڭمـ
 »!بىرى ئهنه شۇ قىزالرنى ئوۋالشنىڭ ئېپىنى بىلىدىغانلىقىم ئىدى ـ دە

غان قولتۇقىـدىكى ئورماننىـڭ ئارىسـىغا    ۇدۇشـ ۇئۇ دەريانىـڭ كـۆلگه تۇت  
ــپ ئولتۇر    ــى تېپى ــر يهرن ــاكىزىرەك بى ــپ، پ ــۇكىرى ــدە  . دىۋال ــڭ كۆڭلى ئۇنى

ئېنىقراقى قورقۇشقا ئوخشـاپ كېتىـدىغان روھـى ھـالهت      —دۈككه  -دەككه
بـۇ يهردە  . ئايالنىـڭ چالۋاقاشـلىرى مېڭىسـىگه كىرىۋالـدى    . ھۆكۈمران ئىدى

ــل     ــلهن، تىـ ــۆزىنى قـــاچۇرغىنى بىـ ــق ئـ ــددىيهتتىن ۋاقتلىـ ئاھـــانهت  -زىـ
كهچمىـش ۋە  ئـۇ بـۇنى   . ئاڭلىماي، جىدەللهشمهي بۇ ئىش ئۆتـۈپ كهتمهيتـى  

بۇنـــداق ئىـــش بىرىنچـــى قېـــتىم بولـــۇپ . كهچۈرمىشـــلىرىدىن بىلهتتـــى
ــوق  ــۇرغىنى يـ ــۋاتقىنى   . ئولتـ ــۇنچه چېچىلىـ ــېمىگه شـ ــڭ نـ ى نگهرچه ئۇنىـ

بىلگىلـــى بولمىســـىمۇ، ئىشـــقىلىپ جىـــدەل بـــۇ ئائىلىـــدە قهرەللىـــك ۋە 
ئـۇ  . قهرەلسىز پارتالپ تۇرىدىغان ئۆچمىگهن يانارتاغـدەك مهۋجـۇدىيهت ئىـدى   

قاچانــدىن بېــرى شــۇنداق بولــۇپ قــالغىنى ئېســىدە  . ن قورقــاتتىجىدەلــدى
ــوق ــاتتى . ي ــدىن قورق ــاتتى. ئىشــقىلىپ ھــازىر جىدەل . ســورۇنالردىنمۇ قورق

ــاتتى  —دوســتلىرىدىن  ــۇش. ئىلگىرىكــى دوســتلىرىدىن قورق  -يېڭــى تون
ــاتتى ــلىرىدىنمۇ قورقـ ــاتتى . بىلىشـ ــۈلگهنلهردىن قورقـ ــاراپ كـ ــا قـ . ئۇنىڭغـ

ھهمــمه ئــادەم ئۇنىــڭ ياخشــى گېپىنــى     . قورقــاتتى پىچىرالشــقانالردىنمۇ
. قىلمايدىغاندەك، پۈتۈن دۇنيا ئۇنىڭغا دۈشـمهندەك، ھهممىـدىنال قورقـاتتى   

يـۇ، بـۇالر رىياللىققـا ئايالنمـايتىال      -خىيالىدا بهزەن بـاتۇرلۇق پهيـدا بـوالتتى   
ــتتهك     ــپ، راس ــىالتالرغىچه بېرى ــونكىرىتراق تهپس ــالى ئهگهر ك ئهمهس، خىي
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ــۇپ ك ــى  تۇيۇل ــۇپ كېتهتت ــدىنمۇ قورق ــادەم بول . هتســه خىيالى ــىغا ۇچــوڭ ئ ش
» تىرنىقىنـــى تـــاتىالپ«قارىمـــاي، كىچىـــك بالىـــدەك تارتىنچـــاق، ھامـــان 

ئـۆز  . غان بولۇپ قېلىشى ئهنه شـۇ روھـى ھالهتنىـڭ نهتىجىسـى ئىـدى     ۇدۇتۇر
شـى، ئـۆز ئـۆزىنى پهسـت كـۆرۈش      ۇئۆزىگه بولغان ئىشهنچ تۇيغۇسـىنىڭ سۇن 

ــاش كۆت ــجه   ۈۈرتۇيغۇســىنىڭ ب ــۇقهررەر نهتى ــدىغان م شــىدىن كېلىــپ چىقى
 !ئىدى

ئهمدى بـۇنى كـۆرۈڭ، ئـۇ تېخـى بىـر كۆڭۈلسـىزلىكتىن ئـۆرە بولمـايال         
بىــر ! بــۇ قانــداق ھايــات بولــدى، ھه، كاســاپهتنىڭ    ! يهنه ئۆيــدە خــاپىلىق 

خوتۇننى ئهپلهپ باشقۇرالماسلىق ئۇنىـڭ ئهرلىـك غورۇرىغـا تـازىمۇ قـاتتىق      
ھهمىشــه زەربىگىــال ئــۇچراپ تۇرغــان، ھهمــمه ســهپلهر   بىــراق،. زەربه بــوالتتى

بــويىچه، ھهمــمه زامــان ۋە ماكانــدا ئوخشاشــال پهخشــى يهپ تۇرغــان غــورۇر       
ــقىمۇ چىداشــقا ئۈگ   ــدىكى ئىش ــۈئۆي ــا كېــرەك ۈن ــدا جهلــپ  ! پ قالس ئۇنىڭ

شــىنى كهلتــۈرۈپ ۈقىلىــش كۈچىنىــڭ يوقۇلىشــى، ئهرلىــك نوپۇزنىــڭ سۇن  
ــاق  ــاق، ي ــانمىكىن؟ ي ــڭ ! چىقارغ ــۈگىگىنى   ئۇنى ــپ قىلىــش كــۈچى ت جهل

ــى؟ ئــــۇ ياشــــلىقىدا   ــى چاغلىرىــــدا، كېيىنــــرەك    -نېمىســ مهكتهپتىكــ
ــنىقىش« ــلهپكى     »چې ــان دەس ــزمهتكه چىقق ــيىن خى ــاغالردا ۋە كې ــى چ تىك

مهزگىلــلهردە ئۇنىڭــدا شــۇنداق مــول جهلــپ قىلىــش كــۈچى بارىــدىكى،        
زور  ئهجهبــا شــۇنچه. ئۇنىڭغــا بــۇ كــۈچ ئهبهدىــي قورىمايدىغانــدەكال تۇيــۇالتتى

زاپاس بىردىنال تۈگهپ كهتـكهن بولسـا؟ يهنه كېلىـپ شـۇنچه بالـدۇر، شـۇنچه       
ــاالنتىمۇ   ! تېــزال ئۇنىــڭ ئاساســىي ئاالھىــدىلىكى، ئاساســىي خاســلىقى ۋە ت

ــته تۇرســا  ــاھ، ! دەل مۇشــۇ جهھهت ــۋان«ئ ــورالىم، ئۇنىڭــدىكى  »دى ، مېنىــڭ ق
 !ئاساسىي سالماقمۇ سۆيگۈ ھهققىدىكى سهھىپىلهر ئهمهسمىدى؟

ىـــڭ ئېســـىگه يهنه ئـــۆتكهنكى شـــېرىن كهچمىشـــلهر كېچىشـــكه  ئۇن
ــلىغان  . باشـــلىدى ــۆيگۈ ئۇقـــۇمى قهلبىنـــى غىدىقالشـــقا باشـ ئهمـــدىال سـ

ــا     ــتىن قېچىــپ دەري ــۇرادەرلهر مهكتهپ ــوپ دوســت ب ــۇالر بىــر ت مهزگىلــلهردە ئ
ــۇ     ــدىال سـ ــۈن كهلگهنـ ــدىغان، پهقهت كهلكـ ــۇ ئاقمايـ ــدىكى سـ ــى ئىچىـ قىنـ

بهز اليـدىن لۆمشـۈپ تۇرىـدىغان جايـدىكى      چىقىدىغان، التقا تىنىپ قـۇم ۋە 
سۆگهتلىكته سۆگهت تاللىرىدىن بىر نېمىلهرنى توقـۇپ، سـۇغا چۆمۈلـۈپ ۋە    
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يهنه ئاللىقانداق ئويۇنالرنى ئويناپ يۈرگهنـدە بىـر كـۈنى دوسـتالردىن بىـرى      
ئـــۇالر تېخـــى كىچىـــك، . مهكتهپتىكـــى قىـــزالر ھهققىـــدە پـــاراڭ باشـــلىدى

. ق مهسـىلىلىرىنى پهقهتـال چۈشـهنمهيتى   ۇلۇنچخوتۇ -مۇھهببهت، نىكاھ، ئهر
ــلهر     ــان ئهپســانه گهپ ــادەملهردىن ئاڭلىۋالغ شــۇنداق بولســىمۇ، قىلىقســىز ئ

ئۇالرنىــڭ قىزالرغــا . ئاساســىدا زورۇقــۇپ بىــر نېمىلهرنــى تهســهۋۋۇر قىالتتــى 
ــايتى،      ــقىال ئوخش ــان قىزىقىش ــا بولغ ــق بويۇمغ ــىمۇ پهقهت چىرايلى بېقىش

ــاالس ــۆرۈش، قهلب . خ ــى ك ــلىرى    ياخش ــڭ جىغىلداش ــازۇك تارلىرىنى ــڭ ن نى
: ئهنه شــۇنداق ئهھۋالــدا ھېلىقــى ســاۋاقداش. تېخـى بېشــىغا كهلمىگهنىــدى 

بـۇ پهقهت ھهرقانـداق   . دەپ قالـدى » گۈلنى ئـالىمهن  xxمهن چوڭ بولغاندا «
دىغــان قىزىقىشــتىن ھىــچ پهرقــى بولمىغــان بىــر ۇچىرايلىــق نهرســىگه بول

بولسـا مهكتهپتىكـى ئهڭ چىرايلىـق    گۈل  xx تۇيغۇدىن چىققان گهپ ئىدى
ھهمىشـه غالىـپ بولغۇچىغـا، مهكتهپتىكـى      —بـۇ گهپ ئۇنىڭغـا   . قىز ئىدى

دېـدى ئـۇ قهتئىـي    » !يـاق، مهن ئـالىمهن  «: داڭلىق ئوقۇغۇچىغا ھـار كهلـدى  
چـۈنكى ئـۇالر بىلهتتىكـى، ئـۇ     . ھىچكىم تالىشىشـقا پېتىنالمىـدى  . قىلىپ

بىـلهن تالىشـىدىغان بولسـاڭ    ھېلـى ئۇنىـڭ   . قىلىمهن دېگىنىنى قىالتتى
ــاخىرى مۇشتل   ــنىڭ ئـ ــۇ ئىشـ ــاراتتى  ۇشۇبـ ــپ بـ ــقا ئېلىـ ــل،  . شـ ــۇ جاھىـ بـ

بهسلهشكهك، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ھـازىرغىچه رەت قىلىـنىش قىسـمىتىگه دۇچ     
ئۇنىڭ بىـلهن تالىشـىپ ئاخىرىغـا چىققىلـى     . كهلمىگهن ئهتىۋارلىق ئىدى

شـــــۇندىن كېـــــيىن ئـــــۇ راســـــتىنال ئاشـــــۇ قىـــــز بىـــــلهن . بولمــــايتى 
ئۇنىــڭ شــۆھرەتكه تۇققــان بولــۇپ كهتــكهن نــامى      . هببهتلهشــكهنىدىمۇھ

ــدى  ــاچقۇچى بولغانىـ ــنىڭ ئـ ــىلىنى ھهل قىلشـ ــارلىق  . مهسـ ــۇ بـ ــا ئـ ئهممـ
ــزغىن     ــىگه قىـ ــۇم نهرسـ ــاش، مهلـ ــادەملهرگه ئوخشـ ــك ئـ ــزغىن مىجهزلىـ قىـ
بېرىلگىنـى بىـلهن قولغـا كهلـگهن ھامـانال بـۇ ئىشـنىڭ مهزىسـى يــوقتهك،         

ــدەك چاپســانال  ــى تۈگىگهن ــوۋۇيتىقىممىت ــۇ مهن  .  س ــا ش ــتىن -مان مهنلىك
شـــۇ چاغـــدا . تۇغۇلغـــان تـــۇنجى مۇھهببىتىمـــۇ شـــۇنداق ئاخىرالشـــقانىدى

گۈل ئۇنى تاشـلىۋېتىپتۇ دېـگهن گهپـلهر تارقىلىـپ،     xxساۋاقداشالر ئارىسىدا 
ــدى   ــىغا تهگـ ــڭ چىشـ ــلىۋېتىلگهن  . ئۇنىـ ــڭ تاشـ ــۈچى  —ئۆزىنىـ يېڭىلگـ

ســىلهر «: ىــش ئۈچــۈن ئــۇئهمهس، تاشــلىۋەتكهن غــالىپلىقىنى ئىســپات قىل
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ڭالر، مهنمـۇ  ۈتۈشهھهردىن ئهڭ تـۇتقىلى بلمايـدىغان قىـزدىن بىرنـى كۆرسـ     
مهن ئـۇنى كـۆز ئالـدىڭالردىال    . مايـدىغان بولسـۇن  ۇمايدىغان، مېنىمۇ تونۇتون

ئــۇالر چاخچــاق . دېگهنىــدى» ئىنــدەككه كهلتــۈرۈپ، گهپلىشــىۋاالي، قانــداق؟
ن بولغاچقـا ئۇنىـڭ بـۇ ئىشـنى     ئارىالشمۇ بۇنداق سىناقالرنى كـۆپ قىلشـقا  

ئۇ بىـرەر ئىشـقا ئهسـتايىدىل ئىخالسـى     . قىاللىشىدىن گۇمان قىلىشمىدى
ــدى   ــادىچى ئى ــلهن ي ــان بى ــان   . بولمىغ ــاپلىرى، ئاڭلىغ ــان كىت ــۇڭا ئوقۇغ ش

ــان    -گهپ ــىل بولغ ــۆزلىرىدىن ھاس ــامبىرى  «س ــال ئ ــام ماتىرىي ــا »گهپ خ غ
پىلهرنـــى يـــادا  لهتى -نۇرغـــۇن قىزىقـــارلىق ھىكـــايه ۋە يۇمـــۇر   . ئىگىـــدى

بىلىــــدىغان بولغاچقـــــا، چىرايلىـــــق گهپلهرنـــــى ئۇنچىـــــدەك تىزىـــــپ،  
ــۇ نــېمىال دېمىســۇن ئۇنىــڭ قىزىــق  . بۇلبۇلگويــادەك ســۆزلهپال كېتهتتــى  ئ

گهپلىـــــرى بىـــــر مهھهل ئـــــادەمنى ئېســـــهنكىرىتىپ، باشـــــقا ئىشـــــنى 
ــدۇرىۋېتهلهيتى ــوالراق يىگىــتلهر ئولتۇر  . ئۇنتۇل ــۇ ت شــى، ۇئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئ

شــىغا چاقىرىلىــپ تۇرغاچقــا تهڭتۇشــلىرى بىلمهيــدىغان      ۇلتۇرچــوڭالر ئو 
شـۇڭا  . لهرنـى بىلهتتـى  »بىلىم«جىق ئىشالرنى، ئايالالر خۇسۇسىدىمۇ كۆپ 

ئۇ مهكتهپتىمۇ خاھلىغـان بىـر قىزنىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ، ئـۇنى بىردەمـدىال        
يـــۇ،  -ئهممــا قىزالرنـــى ئۈمىدلهنــدۈرۈپ قويــاتتى   . ئــۆزىگه رام قىلىــۋاالتتى  

ــايتى بىرســىگىم چــۈنكى، ئۇنىــڭ . ۇ كۆڭــۈل بهرمهي ئهخــمهق ئېتىــپ ئوين
ئــۇ دۇنيــا بــويىچه . خىيالىــدا ئۇنىــڭ جــۈپتى باشــقىچه ســۈپهتلهرگه ئىگىــدى

خـۇلقى ئوچـۇق، مـۇاليىم، ئهبهدىـي      -گۈزەل، ئهقىللىق، ئهخالقلىق، مىجهز 
ئــۇ مۇشــۇ تهســهۋۋۇرى . قىزغىنلىقنــى ســوۋۇتمايدىغان ئاجــايىپال قىــز ئىــدى

لىـق قىلىـپ، مهن ئالىـدىغان قىـز تېخـى ماڭـا ئۇچراشـقىنى        بىلهن چوڭچى
ــۈرەتتى  ــوق، دەپ يـ ــۇلالر       . يـ ــز ـ ئوغـ ــدىكى قىـ ــك دەۋرىـ ــڭ يىگىتلىـ ئۇنىـ

ــۈرگهن          ــپ يــ ــلهردە قىلىــ ــۇھهببهت جهھهتــ ــۆيگۈ ـ مــ ــىۋىتى، ســ مۇناســ
شــۇ شــوخلۇقالرنىڭ   . بهڭۋاشــلىقلىرىنى ھــازىر ئويلىســا ئاجايىــپ ئىــش    

ئولتۇرغـان كىشـى شـۇمىكىنه؟     ساھىبى مانـا مۇشـۇ كـۆل بويىـدا پۇشـۇلداپ     
ــۇن     ــداق خوت ــايىقى جاۋىل ــۇ ب ــۈپ قىلغىنىغ ــا ج ــمهتنىڭ ئۇنىڭغ ــۇ ! قىس ب

ــر زەربه ــاڭنى«! ھه -نهقهدەر ئېغىـ ــقىالر! ۋاي، ئانـ ــۇ  !... چوشـ ــى شـ ھهممىسـ
 .»!...چوشقىالرنىڭ كاساپىتى
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ــۇ يهردە ئولتــۇرۇپ    ــزىكهن، بىــراق، ب كــۆل بويىنىــڭ ھاۋاســىغۇ بهك پهي
ــۋەتكىل  ــۈرنى ئۆتكۈزى ــايتىش     ئۆم ــا ق ــىمۇ ئۇۋىغ ــان بولس ــدىغۇ؟ يام ى بولماي

 ئۇنى قانداق كۆڭۈلسىزلىك كۈتۈپ تۇرىدىكىن؟. كېرەك
 :خوتۇن ئۇنى ئويلىغىنىدەكال جاۋىلداپ قارشى ئالدى

! سهن قانداق ئهر كىشـى؟ قانـداق دادا؟ قولۇڭـدىن پـوق كهلمهيـدۇ      —
ھىسـاپ  خۇرجۇننى يۈدۈپ كوچىغا چىقـايمۇ، ئهمـدە؟ بـاال دېگهننـى تاپسـىال      

بــۇ ئايالنىــڭ ئهڭ چىرايلىــق گهپلىرىــدىن  —!... ئهمهس، باقالىســا ھىســاپ
بــــۇ گهپــــلهر ئارىســــىدىكى ئهپســــانه ھاقــــارەتلهرنى قايتىالشــــمۇ  . ئــــارىيه

 .ھهركىمنىڭ قولىدىن كېلىۋەرمهيدۇ
ــدى؟   — ــالي ئهمـ ــېمه قىـ ــالي؟ نـ ــېمه قىـ ــاغىمۇ،   —! نـ ــۇ ئىلتىجـ ئـ

ــاۋازدا جــاالقالپ  ــۇرۇپ شــۇنىال   سوقۇشۇشــقىمۇ ئوخشــىمايدىغان ئ تىتــرەپ ت
 .دەيتى

ــا  ــۇن ئۇنىڭغـ ــهن «خوتـ ــنى بىلمهيسـ ــۇل تېپىشـ ــۇڭ يـــوق، پـ » يورۇشـ
تــوغرا، ئــۇ نېمىشــكه بــۇنى قىاللمايــدۇ؟ ئــۇ . دېگهنــدەك تهنىلهرنــى قىالتتــى

قىلىــمهن دېــگهن ئىشــىنى قاچــان قىاللمــاي قالغــان؟ ئىككــى قــولى بىــر   
يـاكى  (ايتىغۇ؟ بېشى بار ئادەملهر قىاللىغانلىكى ئىشـنى ئـۇ قىلمـاي قويمـ    

ئـۇ ئىلگىـرى بۇنـداق نـامرات     ) ئۇ ئۆزىگه شۇنداق تهمهننا قويۇپ كهلگهنىدى
ئۇنىـڭ خىيـالى   ! غان، بۇ جهھهتتىمۇ خهقـتىن قالغـان ئهمهس  ۇدۇئهمهس بول

يهنه غالىـــپ چاغلىرىغـــا، غالىپلىقنىـــڭ ســـىرلىق مهدەتكـــارلىقى بىـــلهن 
ھهممىــدىن  ھىچنېمىــدىن قورقمايــدىغان، ھىچنېمىــدىن تارتىنمايــدىغان، 

ــامىله    ــهيئىلهرگه مۇئـ ــلهن شـ ــالهت بىـ ــى ھـ ــدەك روھـ ــهك دېگهنـ مهن يۈكسـ
چالۋاقاشــالر، تىــل ھاقــارەتلهر   . قىلىــدىغان جۇشــقۇن يىللىرىغــا قــايتتى   

ۋېلىـپ خىيالغـا كېتىشـى    ۇيېغىۋاتقىنىغا قارىماي بېشىنى سـېلىپ ئولتۇر 
ــا  . بىلهنــال ھىچنــېمه قۇلىقىغــا كىرمىــدى  ــۇ قايتىــدىن كــۈچ تــوپالپ كون ئ

هرىپىنى ئهســـلىگه كهلتـــۈرمهكچى بولغـــان چاغلىرىدىكىـــدەك قولىغـــا  شـــ
ئــۆزىنى شــهرەپلهرگه چۆمــدۈرگهن كىتــاپنى    . ســۆيۈملۈك كىتــاپنى ئالــدى  

ــۇرۇپ شـــ  ــاۋايالپ تۇتـــۇپ ئولتـ ــا غهرق بولـــدىېئـ ــۇ . رىن خىيالغـ ئهمـــدى ئـ
خــــاتىرىجهم ئولتــــۇرۇپ غالىپلىقنىــــڭ پهيزىنــــى روھهن قايتــــا باشــــتىن  
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ــۆزىگه تهســهلل  ــدىكى  كهچــۈرۈپ، ئ ى ۋە مهدەت تېپىشــقا باشــلىدى ھهم قولى
دىــن قايتــا بــاش كۆتۈرۈشــكه يېتهرلىــك غهيــرەت تېــپىش ئۈمىدىــدە »دىــۋان«

ئاندىن خىيالى شاخالپ قايتـا بـاش كۆتهرگهنـدىن كېيىنكـى پـارالق      . بولدى
ــت    ــادلىقىدىن مهســ ــۇنىڭ شــ ــقا ۋە شــ ــىزىپ چىقىشــ مهنزىرىلهرنــــى ســ

 -كــېلىچهك ۋە ئۇنىــڭ شــاد   بــۇ خىيــالى پــارالق   . بولۇشــقىمۇ ئۈلگــۈردى 
خۇرراملىقىدىن خېلى كـۆڭلى كۆتۈرۈلـۈپ قالـدى، شـۇنداقال ئهمـدى ئـۆزىگه       
ھىچنېمه توسالغۇ بواللمايدىغاندەك بىر روھ پهيـدا بولـۇپ، ئهتىـال قايتىـدىن     

 ...سهپكه قوشۇلۇپ، سهپنىڭ ئالدىغا ئۆتىۋېلىش قارارى بېكىتىلدى
ن ئازغىنــا دەســمايه تېرىــپ تۆشــهلگه. شــۇنداق، ئــۇ ئىشــقا كىرىشــتى 

تىجارەتچىلهرنىــڭ كۆپىنچىســى چــاال ســاۋات  . بىــلهن تىجــارەتكه كىرىشــتى 
ــڭ    ــلىرى ئۇنىـ ــۇ يېڭـــى سهبداشـ ــڭ بـ ــا، ئۇنىـ ــىزالر بولغاچقـ ــاكى ساۋاتسـ يـ

ــدى   ــمهن بول ــا ھېرىس ــىلىرىگه    . پاراڭلىرىغ ــان نهرس ــى چىقق ــۇ ئهبجىق ــۇ ب ئ
. بى بىللىـدى يېنىـدىن ئايرىمايـدىغان كىتـا   . بۇالرنىڭ ئارىسىدا بـازار تـاپتى  

ھهمـمه ئـۇنى   . ھهمراھلىرىغا ئۇنى ئالهمدە بىر دېگهن مهزمۇنـدا تونۇشـتۇردى  
ــى   ــدەك قىالتتـ ــۆرمهت قىلغانـ ــاكى ھـ ــى يـ ــۆرمهت قىالتتـ ــۇ ھه . ھـ ــۇڭا ئـ شـ

دېگهندىال نوپـۇزى ئهسـلىگه كهلـگهن كونـا كاتتىـدەك ھىسسـىياتتا بولـۇپ،        
ــا مهبلىخى   ــهنگىنىچه ئازغىنـ ــۇر ئىشـ ــمهنلىرىگه چوڭقـ ــى ئىخالسـ ــى يېڭـ نـ

ۋالسـا  ۇچۈنكى ئۇ تىجـارەتكه خـام بولغاچقـا ئاۋۇالرغـا قوشۇل    . تاپشۇرۇپ قويدى
ــدىن       ــڭ كۈچى ــىدە ئۇالرنى ــڭ سايىس ــۈپ، ئىناۋىتىنى ــدا ئۈلۈش ــدا پاي ئاخىرى

يېڭـى شـېرىكلهر تىجـارەتنى ئوبـدان     . پايدىلىنىدىغاندەك ھىس قىلغانىـدى 
ت بېرىـپ،  دەپ دوكـال » ئىشـالر جايىـدا  «پـات ئۇنىڭغـا    -ئۇالر پات. قىلىشتى

. تامـاق، ياتـاق ھهممىسـى شـۇالردىن بـوالتتى     . ئۇنى خوشال قىلىپ تۇراتتى
ئـۇالر مېنىــڭ ئىخالسـمهنلىرىم، ماڭــا قــارا   «. ئـۇ ئــۆز نوپۇزىـدىن زوقلىنــاتتى  

ــانىمايدۇ ــايتى » سـ ــاپ قىلمـ ــاپ كىتـ ــىلى ھىسـ ــهنگهچكه، تهپسـ . دەپ ئىشـ
 . ەپ ئوياليتىد» ئاخىرىدا شۇالر ماڭا ئېتىۋار بىلهن پايدا ئايرىپ بېرىدۇ«

چـوڭ ھىسـاپ   . كىتـاپ سـائهتلىرىمۇ كهلـدى    -خهير، ئاخىرقى ھىسـاپ 
. ئېچىلغاندا ئۇ ئۇقۇمۇشـلۇق كىشـى سـۈپىتىدە ھىچنېمىنـى چۈشـهنمىدى     

ــدى  ــۇالر قهغهز، قهلهم ئىشلهتمهســتىنال ھىســاپنى ئايرى ــدىكى، . ئ ــۇم بول مهل
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ــۇپ     ــۈچتىن بىــرى زىيــان بول ئومــۇمىي ھىســاپتا ئۇنىــڭ دەسمايىســىنىڭ ئ
ــ ــدى ت ــه چىقىرىل ــدى   . ۈگىگهن خۇالس ــپال قال ــاغزىنى ئېچى ــۇ ئ ــى . ئ ھېلىق

خالىس تۆلهنگهن ياتاق، تامـاق پـۇللىرى شـۇنچىلىك تهپسـىلىي، ئىـنچىكه      
ــدى  ــران قالـ ــۇ ھهيـ ــاپالندىكى، ئـ ــى نهقهدەر  . ھىسـ ــڭ خاتىرىسـ ــوۋا ئۇالرنىـ تـ

ــۇر ! كۈچلـــۈك ــايال ھهمـــمه ئۇجـ ــاپ دەپتىـــرى تۇتمـ ــۇرلىرىغىچه  -ھىسـ بۇجـ
 ! قىلىشتىئېسىگه تايىنىپال

دېـگهن گهپ بـار، ھىسـاپ ئىشـىكهن،     » ھىساپ باغداتتىن يانىـدۇ « —
بـۇ دو شـۇنداق   . »پايـدا بىـلهن زىيـان بىـر تۇققـان     «. خاپا بولمايسىز، ئهمـدى 

 .دېيىشتى ئۇالر —... بولۇپ قالدى
ئۇنىڭ كۆڭلىدىمۇ بىر خىـل بىۋاسـىته سـهزگۈدىن بولغـان خـام چـوت       

ئۇنىڭ ئىچىنـى بىـر نهرسـه    . دەك ئهمهسىدىدىغانۇئۇنىڭدا زىيان بول. بارىدى
ــدى ــدەك قىلـــ ــدى. تاتىلىغانـــ ــى كهلمىـــ ــقى . ئۇيقۇســـ ــڭ ئىشـــ پۇلنىـــ

ــۈك بول  ــدىنمۇ كۈچلـــ ــدى  ۇئايالالرنىڭكىـــ ــس قىلـــ ــانلىقىنى ھىـــ . دىغـــ
شۇڭالشقىمۇ داناالر پۇلنى بىرىنچـى ئېزىتقـۇ، ئايـالالر ئىككىنچـى ئېزىتقـۇ،      

ــكهن ــدى  -دېگهنــ ــى ئويلىــ ــدالم . دە، دېگهنلهرنــ ــاخىرى چىــ ــقا ئــ اي باشــ
ئـۇالر گهرچه شـېرىك   . تىجارەتچىلهرگه بولغان جهريـاننى بايـان قىلىـپ بهردى   

بولمىسىمۇ بۇالرنىـڭ تىجـارەت ئهھـۋالىنى ئۇنىڭغـا قارىغانـدا تهپسـىيلىراق       
ئــۇالر پــۇل ئىشــىغا، ھىســاپقا نهقهدەر ســهزگۈر، نهقهدەر  ! تــوۋا ،دىكهنۈنۈچۈشــ

ــېچهن ــاڭنى«! ھه -چ ــى! چوشــقىالر! ۋاي، ئان ــۇ چوشــقىالرنىڭ   ھهممىس ش
 .»!...كاساپىتى
دېــگهن گهپ بــار،  » دادىســىنى ئالــدىمىغان ســودىگهر بولمــاپتۇ   « —

ــۇ  ــىتىپ كېتىپتـ ــۇالر دەسسـ ــىزنى ئـ ــا  . سـ ــان، قايتـ ــولغىنى يالغـ ــان بـ زىيـ
شــــۇنداق ئىنساپســــىز ســــاختىپهزلهر بىــــلهن شــــېرىك ! ھىساپلىشــــىڭ

 .دېيىشتى —بولغاندىكىن ئۆزىڭىزگه ئاز، 
ــۇ قايتــا ھىساپلىشىشــت  ھهممىــدىن . ىن ئىنتــايىن خىجىــل بولــدى ئ

بۇجـۇرىنى چۈشـهنمهيدىغان بـۇ ھىسـاپنى قايتـا قوزغـاپ،        -يامىنى ئـۇ ئۇجـۇر  
 .قهرزدار بولۇپ چىقىشتىن قورقاتتى

. ئۇ بۇ مهغلـۇبىيهتنى تهن ئېلىشـتىن تولىمـۇ خورلـۇق ھىـس قىلـدى      
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ــېمه دەپ بېرىشــنى بىلمهيتــى   ــۆيگه ن ــۇ نهتىــجه بىــلهن ئ ــۆزىگه . ب ئهمــدى ئ
داشــلىق قىلىــپ ســۆزلىگهنلهرنى ئــاۋۇالردىن ئوبــدانراقكهن، دەپ     ھىسسى

دە، ئۇالرنىــڭ توپىغــا قوشــۇلۇپ، يهنه بىــر زامــان تېڭىرقــاپ   -ئــويالپ قالــدى
لـــېكىن ئـــۇ يهنىـــال قىلىۋاتقـــان ئىشـــىغا نىســـبهتهن بىـــر خىـــل . يـــۈردى

ــدى    ــهنچىدە ئىـ ــۇۋا چۈشـ ــاۋادەك غـ ــانلىق ھـ ــۇ  . تۇمـ ــقىمىكىن، بـ شۇڭالشـ
ــارەت جهر ــدىنمۇ  قېتىمقــــى تىجــ ــى ئاۋالقىــ ــانىمۇ ئاۋالقىــــدەك ۋە بهلكــ يــ

ــجه بهردى  ــلىقراق نهتىـ ــاپ. ئېچىنىشـ ــۇنى    -ھىسـ ــقاندا ئـ ــاپ قىلىشـ كىتـ
يـۇ،   -ئاللىقانداق ناتوغرىلىق بـاردەك ھىـس قىالتتـى   . كولدۇرلىتىۋېتىشتى

ــى  ــان  «. ئۇالرنىــڭ ساختىســىنى ئېچىــپ بېرەلمهيت ــداق بولغ ــداق، مۇن مۇن
ــادىڭىزدىمۇ؟ ــر » يـ ــر بىـ ــۇالر بىـ ــى ئـ ــكه ئېلىـــپ، دەيتـ ــۇنداق «لهپ ئهسـ شـ

ــداق، توغرىمــۇ  ــدىكىن، بۇنىڭــدىن چىقتــى، مۇن ــا؟ -بولغان بىــر بىــرلهپ » ي
ــۇراتتى  ــپ ت ــۇ بولســا  . تهســتىق ئېلى ــار  «ئ ــوغرا، ئېســىمدە ب » ...شــۇنداق، ت

راق، ئــاخىرقى نهتىــجه شــۇنچه ئوســال ىــب... دېگهنــدەك تهســتىقالپ تــۇراتتى
ساۋاتسـىز ھهمرالىـرى   ئـۇ  . بولۇپ چىقتىكـى، ھىـچ ئىشهنگىسـى كهلمهيتـى    

ئـۇ  . تهرىپىدىن شۇنچه ئاسان، ھىچ كۈچىمهستىنال ئاخمـاق ئېتىلمهكتىـدى  
كۆڭلىـــدە نىمىـــدۇر بىـــر نهرســــه تـــوغرا بولمـــاي ھىســـاپتا كهتكــــۈزۈپ       

ــويى  . قويىــۋاتقىنىنى غــۇۋا ھىــس قىلىــپ قــاالتتى، خــاالس   ئۇنىــڭ ئۆمــۈر ب
ى ماختىنىـــپ يـــۈرگهن بىلىمـــى شـــۇنچىلىك ئىشـــقىمۇ ئهســـقاتمايۋاتقىن

بــۇ ھىسـاپالر ئۇنىـڭ ئۈچــۈن قانچىلىـك ئىـش ئىــدى     . چۈشىنىكسـىز ئىـدى  
ــاۋۇالرنى كــۆزىگه ئىلىپمــۇ قويمــايتى، ئهممــا ئــۇالر ھــازىر ئــۇنى     بولمىســا؟ ئ
ــاراڭ نــــــــېمىكهن دەپ   ــۇنى ســــــ ــدۇ؟ ئــــــ كــــــــۆزىگه ئىلىۋاتامدىغانــــــ
ــاھىر،      ــاغزى ســۆزگه م ــاھىر، ئ ــۇالر ئىشــقا شــۇنچه م ــدۇ؟ ئ ئويلىمايۋاتامدىغان

 .ماھىر ئىدى ھىساپقا تېخىمۇ
بــۇنى ! ئىشــقىلىپ مېنــى يۇناشــتىڭ  ! كــاززاپالر! ھــۇ ئالــدامچىالر «

ئــۇ ئهمــدى » !ۋاتىمهن، ئهمــدى ئــۆز كۈچــۈمگه تايانمىســام، خهپۇبىلىــپ تــۇر
ئۇالرنىــڭ كۈلۈشــلىرى، . قهتئىــي نىــيهتكه كهلــدى. شــۇنداق قارارغــا كهلــدى

رغــا ئهمــدى ئۇال. پىچىرلىشىشـلىرى ئۇنىڭغــا ئېغىـر روھــى بېســىم بـوالتتى   
ھېلىمـۇ بىكـار بولـۇپ    . ئۇنىڭ قىزىق گهپلىرى ياقمايدىغاندەك بىلىنهتتـى 
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يـۇ، ئهممـا دىققىتـى ئۇنىڭـدا      -شاتتىۇنۇقېلىشسا ئۇنى پاراڭغا سېلىشقا ئۇر
بۇرۇنمـــۇ . قىلىقلىـــرى، تهلهپپـــۇزى مهســـخىرىلىك بىلىنهتتـــى. بولمـــايتى

مه ئۇنىڭغــا ئىخالســمهنلىك قىلغــانلىرى ســاختىمىدىكىن؟ ئۇنىڭغــا ھهمــ 
 -ئادەم قىزىقىپ ئاڭالۋاتقانـدەك تۇيۇلۇپتىكىنـا؟ ئـۇ ئهمـدى ئـۇالردىن ئـۈزۈل      

ــدى  ــۇپ قالـ ــدىغان بولـ ــىل گۇمانلىنىـ ــان  . كېسـ ــۆزلىرى ھامـ ــڭ سـ ئۇالرنىـ
مهســــخىرىلىك، خــــاراكتىرى كىبىرلىــــك، ھىچنېمىنــــى ياراتمايــــدىغان، 
ــۆڭهكلىك    ــاختا ئاقسـ ــر خىـــل سـ ــۆزىگه ئىلمهيـــدىغان، بىـ ھىچكىمنـــى كـ

ــۇپ  ــاراكتىر  بول ــى  خ ــپ كهتت ــتىن   . بىلىنى ــخىرىگه قېلىش ــۇ مهس ــۇڭا ئ ش
ــدى     ــۇپ قال ــور بول ــۆز، جىمخ ــدىغان، كهم س ــرى قاچى ــدىن نې ــۇپ، پاراڭ . قورق

جىتلىقتـا شۈبهىسـىزكى    -جىـم . ۋاھالهنكى، جىمخورلـۇق نېرۋىنـى يهيتـى   
خىيـــال بولســـا بارغانســـېرى شـــاخالپ بـــاراتتى،     . خىيـــال بېســـىۋاالتتى 

ــاالتتى   ــۈس ئ ــمهنه ت ــېرى بى ــدە   خ. بارغانس ــدىن كېتىۋەرگهن ــڭ كهينى ىيالنى
بولســا رىيــاللىقتىن شــۇنچه چهتــنهپ، ســاراڭالردەك بىــر دۇنياغــا، بىــر خىــل  

 ...ققا كېتىپ قاالتتىۇلۇچهكسىز ئوچۇقچ
ــاللىق  ــى    —ھهردەم خىي ــز ئىنكاســنىڭ رەقىب ــڭ، تې ھازىرجاۋاپلىقنى

شـۇڭا ئـۇ خىيالىـدا    ! تىجارەتته بولسا تېز ئىنكاس، زىرەكلىـك كېـرەك  . ئىدى
قانچه قېتىم مىليونېر بولۇپ، مهن مهنلىك تۇيغۇسـى ئۈچـۈن روھـى     -قانچه

ــان     ــدا ئېلىــپ بارغ ــته مۇســتهقىل ھال ــان بولســىمۇ، ئهمهلىيهت ــائهت تاپق قان
ــۇپ بولـــدى  ــارەت پائالىيىتىـــدىمۇ مهغلـ ــاپتىكى  . تىجـ ــۇ يـــوق ھىسـ ــۇ شـ ئـ

دەسمايىســى ۋە كىچىككىــنه تىجارىتىنىــڭ ھىســابىنى چىقىرالمــاي تــازا      
زىيــان تــارتقىنىنى قولىــدىكى پۇلنىــڭ دەســلهپ ئىشــقا      . بېشــى قــاتتى 

ئهممـا قهيهردە،  . كىرىشكهن چاغدىكىـدىن ئـازالپ كهتكهنلىكىـدىنال بىلـدى    
ئـۇ ئهمـدى ئـاتتىن    . نهلمهيتىۈنېمه سهۋەپتىن زىيـان چىقىـۋاتقىنىنى چۈشـ   

چۈشۈشــكه باشــلىغان بولســىمۇ، ئۈزەڭگىـــدىن چۈشۈشــكه خېلــى ۋاقـــت      
ــدى ــۇ پهقهت. بارىــ ــدى«: ئــ ــز ئۈگ  ئهمــ ــدەك تېــ ۋېلىش ۈنــــۈمهن بۇرۇنقىــ

ئاسـتا ئۈگهنسـهممۇ    -ئىقتىدارىمدىن قاپتىمهن، مهيلى، باشـقىالردەك ئاسـتا  
ئهممــا يارىماســلىقىنى تــېخىچه بوينىغــا  . ، دېــگهن يهرگه كهلــدى»غــۇۇدۇبول

 .ئالغىنى يوق
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ــى « ــايتىش ھادىسىســ ــىلىگه قــ ــى  » نهســ ــدا ئىلگىرىكــ دەك ئۇنىڭــ
. ۇپ، بىر مهھهل قـاتتىق كـۆرەش قىلـدى   قېرىشقاق تىرىشچانلىق پهيدا بول

ۋىــدى، دەســلهپ ئۆيــدىن چىققــان چاغــدىكى ۈكىتــاپ قىلىــپ كۆر -ھىســاپ
مانــا دېمىــدىممۇ، مهن «. دىــر پۇلىغــا ئــازراق قوشــۇلغانلىقى مهلــۇم بولــدى 

ئــۇ بــۇ نهتىجىنــى قولغــا . دەپ مهغرۇرالنــدى ئــۇ» قىاللمايــدىغان ئىــش يــوق
پ، ئىنتــايىن پىخســىقلىق بىــلهن كهلتۈرۈشـته ئــۆزىگه قــاتتىق تهلهپ قويــۇ 

ــاددىي  . باشــقۇرۇش چــارىلىرىنى بېكىتىۋالغانىــدى ــاددىي غىــزا، ئهڭ ئ ئهڭ ئ
كىيىم، تاكسى ئورنىغا ئـاپتوبۇس، ئـاپتوبۇس ئورنىغـا پىيـادە يـۈرۈپ، خويمـۇ       

نهتىجىنـــى كۆرگهنـــدىن كېـــيىن بولســـا ئۇنىڭـــدا يهنىمـــۇ . قىينالغانىـــدى
ــۇدى  ــرەت ئۇرغـ ــ   . غهيـ ــۇپ قالـ ــاغ بولـ ــى چـ ــىق  . دىكهيپـ ــردىنال پىخسـ بىـ

ۋالغىنى بىـــلهن پــۇلنى تۇتـــۇپ تۇرالماســـلىق ئۇنىڭــدا غهلىـــته بىـــر   ۇبولــ 
پ ۈتـ ۈكېسهللىك ھالهت ئىـدىكى، ئۆزىمـۇ ئۇقماسـتىن چاپسـانال پـۇلنى تۈگ     

 !كاشكى ئۆزى بولسىمۇ ھوزۇرىنى كۆرسه. قوياتتى
ــۇ    ــان ئاشــ ــبه خاتىرىلىنىۋاتقــ ــم «غهلىــ ــدىكى جىــ  -جهڭ ئارىلىقىــ

ە بىـرى ئـۇنى رىسـتۇراندا ئوينـاپ كېلىـدىغان بولسـاڭ       مهزگىلىد» جىتلىق
ــۈراســـالن، كۆپچ ــپ  ۈلـ ــۈرۈپ كهلمهكچـــى، دەپ تهكلىـ ــزى سـ ــۈن پهيـ ك بۈگـ

ــم بول     ــۆپ چىقى ــڭ ك ــلهپ پۇلنى ــۇ دەس ــدى، ئ ــىدىن ئهنســىرەپ  ۇقىلىۋى ش
ــۇل   . ئارىســالدى بولــدى بىــراق، كېــيىن خېلــى پــۇل تاپقــانلىقى، ئهمــدى پ

بــوپتىال، «لىــدىن كېچىــپ، تېپىشــنىڭ ئېپىنــى بىلىــپ قالغــانلىقى كۆڭ 
ئهسـلىدىمىغۇ، بۇنـداق   . شۇنچه ئۇزۇن زامان جاپا چېكىپتىمهن، بارسام بـاراي 

ــان   ــۈن يارالغـ ــز ئۈچـ ــورۇنالر بىـ ــورۇننى    . سـ ــارال سـ ــېمىلهر بىكـ ــر نـ ــا بىـ مـ
ھېلىمـــــۇ بىـــــزله ياشـــــلىقىمىزدىكى    . شـــــىدۇ ۈپۈچهكلهشـــــتۈرۈپ يۈر

ــار ســورۇندا خېلــى خ . شــوخلۇقىمىزدىن قــالغىنىمىز يــوق  ېلىســىغا بىــز ب
بىـراق، تۇيۇقسـىز   . دە، جابدۇنۇشـقا باشـلىدى   -دەپ ئويلىـدى » ...ئىش يـوق 

شـۇ كۈنىسـى   . ئۇنىڭ ئېسىگه بىر ئىـش كېچىـپ ئارىسـالدى بولـۇپ قالـدى     
ــۇم زاۋۇتتــا مــال زاكــاز قىلىــدىغان،     چۈشــتىن كېيىنكــى ئىــش ۋاقتىــدا مهل

ــۇلى تاپشــۇر  ــدىۇدۇزاكــالهت پ ــۇ ئىــ . غان ئىشــى بارى ش رىســتورانغا كهتســه ب
بۇ پۈتكـۈل تىجـارەت پائـالىيىتى جهريانىـدا ھـالقىلىق بولغـان بىـر        . قاالتتى
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بۇنى قولدىن بېـرىش نهچـچه ئـايالپ، ھهتتـا يىلـالپ بىـر ئىـش        . قهرنه ئىدى
ئهممـا ئـۇ رىسـتورانغىمۇ    . ئوڭ كهلمهي ئۆتۈپ كېتىشىدىن دېـرەك بېرەتتـى  

دە بىرمـۇنچه  بولۇپمـۇ بۈگـۈن ئـۇ يهرگه بارىـدىغانالر ئىچىـ     . قىزىپ قالغانىدى
. ۋەتكهنىــدىۈشــى ئــۇنى تېخىمــۇ تهخىرســىز ھالغــا كهلتۈرۇگۈزەللهرنىــڭ بول

ۋالغۇســى، نهچــچه ۇتۇپۇخــادىن چىققــۇدەك بىــر ئوينىۋالغۇســى، ئىچىنــى بوش
پ قويغۇسـى  ۈتۈتىن ئۆزىگه مهسخىرىلىك باققانالرغا ئـۆزىنى بىـر كۆرسـ   تۋاق

ىلى بوالرمـۇ؟ يـاق،   رىستوراندىن يېنىپ زاۋودقـا بېرىشـقا ئۈلگـۈرگ   . بار ئىدى
ــر قهپهز ئوين ــيىن ۇبى ــدىن كې ــه     ۋەتكهن ــۇپ كهتس ــى تۇت ــنال تاكس ــۇ يهردى ش

. بولمىدىمۇ؟ بۇنىڭ ئۈچـۈن زاكـالهت پـۇلنى يېنىغـا سېلىۋالسـىال بـولغىنى      
ئــۇ پۈتــۈن . شــۇنداق قىلىــپ بــۇ چىگىــش جايىــدا ھهل بولغانــدەك قىلــدى  

ــ    ــېلىۋېلىپ تاماشـ ــا سـ ــۇن يانچۇغىغـ ــاغالمنى قويـ ــى بـ ــدىن ئىككـ ىغا پۇلـ
دىغــان ۇئىلگىرلىــرى بول. ئۇنىــڭ تــۈزۈكراق كىيىمىمــۇ يــوقكهن. راسـالندى 

بولسا ئهڭ يېڭى مودىالر ئۇنىـڭ ئۇچىسـىدا كـۆرىنهتتى، ئهمـدى، ئـۇ قانـداق       
كىيىمنى قانداق سورۇنغا كىيىشـنىمۇ بىلمهيـدىغان تومتـاقالردىن بولـۇپ     

 نــى يېڭــى زامــان تېخنىلوگىيىســى   »دىــۋان«ئهگهر . قالغانــدەك قىالتتــى 
ــا       ــدۇ، ئهمم ــاي قالماي ــدىن چىقم ــۇ ئۇنىڭ ــىغۇ بۇالرم ــق قىلس ــلهن تهتقى بى

ــۇ چامىســىنىڭ يېتىشــىچه يامــان ئهمهســرەك  ... شــۇئاندا مېنىــڭ ۋاقــتىم  ئ
ــدەك     ــپ قالغان ــالىتىگه كېلى ــار ھ ــى جهلپك ــۇددى ئىلگىرىك ــپ، خ كېيىنى

ئهينهك ئالدىدا ئۆزىنىـڭ ئهپـتىگه بېقىۋىـدى، چېچىنىـڭ     . تۇيغۇدا كېرىلدى
ى، تېخىمــۇ يامــان يېــرى، شاالڭلىشــىپ ئاســتىدىن قىزىــل تېــرە چارالشــقىن

... پ تـۇرغىنى، شـاالڭ چـاچ ئارىسـىدىكى يالپـاق، يالپـاق كېـپهكلهر،        ۈنۈكۆر
! قانـــداق يىگىـــت ئىـــدۇق بىـــز ھه«. ئۇنىـــڭ كـــۆڭلىنى يېـــرىم قىلـــدى

ــۆتمهيتى   ــاق ئ ــدىن تارغ ــڭ قويۇقلىقى ــۆزىنى   » ...چېچىمىزنى ــلهپ ئ ــۇ ئهپ ئ
 .ان بولدىتۈزەشتۈرۈپ يولغا راۋ

. بـۇ يهردە بىرمـۇنچه پهرىـلهر بـارىكهن    . زىياپهت ئارىالش ئويۇن ئوينالـدى 
ــز  ــارەتچى قىـ ــۇ ئهمهس، تىجـ ــا مۇالزىملىرىمـ ــۇالر مىهمانخانـ ــانالرمۇ  -بـ چوكـ

ئىچىملىكـــلهر . ئىـــدى» پـــۇل تاپىـــدىغانالر«ئهمهس، ئىشـــقىلىپ ئۇالرمـــۇ 
ئـۇ چىرايلىـق    ھه دېگهنـدىال . پ تـۇراتتى ۇنـ ۇئىچىلىپ، كۈلكه چاخچاقالر ئۇل
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قىــزالردىن ئۆلگــۈدەك قورۇنــۇپ، خــۇددى ئهڭ روشــهن كــۆزگه تاشــلىنىپ       
. تۇرىـــدىغان يېرىـــدە ئىنتـــايىن ســـهت ئهيىبـــى بـــاردەك تۈگۈلـــۈپال قالـــدى 

ئۈستىۋاشلىرى، بايا ئهينهكته كـۆرۈنگهن ئهپتـى، چـاچلىرى يادىغـا يهتكهنـدە      
ــۇبوش ــىۇشـ ــار  . پال كهتتـ ــان جهلىپكـ ــدا بولغـ ــته پهيـ ــا كېلىشـ ــۇ ياققـ لىق بـ

. تالقـــان بولـــۇپ كهتكهنـــدەك قىالتتـــى -توغرىســـىدىكى ئىشـــهنچ كۇكـــۇم
چــۈنكى بــۇ يهردە ھــېچكىم ئۇنىڭــدەك كونــا بىرنېمىلهرنــى كىيىگلىــك       

ــىدى ــۇر . ئهمهسـ ــڭ يۇمـ ــى    -ئۇنىـ ــورۇن ئهھلىنـ ــۆزلهپ سـ ــى سـ لهتىپىلهرنـ
ۋېلىش ھهققىــدىكى ئــويلىرى ۇتۇكۆكســىنى بوشــ -كۈلــدۈرۈپ، راســا كۆڭــۈل
يېمىرىلىـــپ كهتـــكهن بولـــۇپ، ســـۈكۈت ئىچىـــدە  ئاللىقانـــداق زەربىـــدىن

ــى  ــى، ئىچهتت ــى، ئىچهتت ــاقلىرىنى   . ئىچهتت ــار چاخچ ــڭ جهلپك چــۈنكى، ئۇنى
ــۇ يهردە بول ۈنۈچۈشــ ــاردەك قىلمــايتى، ب ــۇ  ۇدىغانالرمۇ ب ــان قىزىقچىلىقم ۋاتق

ــدى  ــۈك ئى ــاڭنى چوشــقىالر «. باشــقا تۈرل ــى  ! ۋاي ئان ــڭ تىپ ــمه نېمىنى ھهم
ــداق؟   ــۇ قانــ ــپ كهتكهنمــ ــڭ   ئه» ئۆزگىرىــ ــىمۇ ئۇنىــ ــته بىرەرســ مهلىيهتــ

ــ ــايتى،   ۇمهۋجۇتل ــارىنىمۇ قاراتم ــدەك، ئېتىب ــدى «قىنى ھىــس قىلمىغان ئهم
ــۇ ئاكىمىزغــا قــۇالق ســااليلى  ــدەك تهكلىــپ بىرىنىڭمــۇ  » بىــر دەم ب دېگهن

ئۇنىــــڭ مهۋجــــۇتلىقى ھهممىنىــــڭ ئېســــىدىن . ئاغزىــــدىن چىقمــــايتى
ــى  ــدەك قىالتتـ ــۈپ كهتكهنـ ــڭ  . كۆتۈرۈلـ ــتلهر ئۇنىـ ــىز يىگىـ ــۆز قىلىقسـ كـ

قىــزالر بولســا ياســىما قارشــىلىق  . ئالدىــدىال قىزالرنــى قۇچىقىغــا تارتــاتتى 
مىكرافـونىنى قولىغـا    OKبىرلىـرى كـارا   . بىلهن زىل ئاۋازدا چىرقىرىشاتتى

ــوۋاليتى  ــپ ناخشــا ت ــڭ   . ئېلىۋېلى ــۇ غېرىپســىنىش ئۈســتىگه يىگىتلهرنى ئ
ــۆزىگ     ه شــوخلۇقلىرىنى كــۆرەلمهي، ياشــلىقنى ســېغىنىش ئىچىــدە ئــۆز ـ ئ

قىـزالر پـۇلنى دەپـال ئۇالرغـا     . بـۇ نـېمىلهر پۇلغـا زوراليـدۇ    «: تهسهللى بېرىـپ 
بىــز دېــگهن ئــۆز ۋاىتىــدا قــۇرۇق     . ســاختا كۈلكىســىنى تهقــدىم قىلىــدۇ   

ــاغلىۋاالتتۇق  ــزگىال ب ــلهن    . گېپىمى ــوغاتالر بى ــى س ــۇۋانالر بىزن ــا نهۋج ھهتت
ال شـۇ پـۇل   بۇ كۈنـدىغۇ كۆڭـۈلنى دەيـدىغانالر يـوق، سـاپ     . ناتتىۇئالداشقا ئۇر

 .دېگهنلهرنى ئويلىدى» ...ئاچارچىلىقى
ــم ــىنى      -جى ــالالردىن مېڭىس ــر خىي ــش، ئېغى ــۇرۇپ ئىچى ــت ئولت جى

 .چارچىتىش نهتىجىسىدە ئۇ بارا ـ بارا ئۆزىنى ئالدۇرۇپ قويدى
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بىــر چاغــدا ئــۇ ناخشــا    . كىمــدۇر ئــۇنى ناخشــىغا تهكلىــپ قىلــدى    
ــۆزىنى كۆپچ ــان ئ ــۈئوقۇۋاتق ــۇرۇپ كۆ ۈل ــدى ۈرك ئارىســىدا ئولت ــدەك بول . ۋاتقان

ــاقالپ كۈل  -ئهر ــالالر قاقـ ــهتتىۈئايـ ــۈلهتتى  . شـ ــۇلۇپ كـ ــۇ قوشـ ــۇ ئۆزىمـ ... ئـ
كــۆرپه  -يوتقــان! تونۇشــال چىرقىــراش! قىزالرنىــڭ زىــل ئــاۋازدا چىرقىرىشــى

 !...باال، باال بېسىلىپ قالدى! ئاپال! ئۆرۈلۈپ كهتتى
ــىز    ...  ــۇرۇپ ماغدۇرســ ــۇپ تــ ــۈكىنى تۇتــ ــدۇقنىڭ يۆلهنچــ ــۇ ئورۇنــ ئــ

ــاغلىقى بىــلهن تهرلىرىنــى    گهۋدى ــۈرۈپ رۇســلىنىۋېلىپ، ي ســىنى ســهل كۆت
ــۈرت ــىنى   . ۋاتاتتىۈســ ــاال ھارۋىســ ــان كــ ــپ قالغــ ــا پېتىــ ــېلىال پاتقاققــ ھــ

بىـرى ئـۇنى يېنىـدىكى قىزالرغـا     ! ئىتتىرىشكىنى ئېسىدە، مانا شۇ چارچاش
 :تونۇشتۇردى

 -ناخشــا. بــۇ كىشــى ئهســلىدە ناخشــىنى قــالتىس ئېيتــاتتى     ...  —
بۈگــۈن . ئىشــرەت ســورۇنلىرىنىڭ گــۈلى ئىــدى  -ى، ئهيــشئۇســۇلنىڭ پىــر

يـاش چاغلىرىـدىغۇ قـالتىس    . ئـاۋازىمۇ قىسـىلىپ قـاپتۇ   . سهل چارچاپ قاپتۇ
 ...ئادەمكهندۇق

ــس       ــۇۋا ھى ــانلىقىنى غ ــى ئېيتالمىغ ــازا ياخش ــىنى ت ــۈن ناخش ــۇ بۈگ ئ
ــپ      ــتا ھېرى ــىنى چىقىرىش ــاال ھارۋىس ــاقتىن ك ــايىقى پاتق ــۇنى ب ــپ، ب قىلى

رتىـپ ئـۆزىنى ئاقلىمـاقچى بولـۇپ تهمشـىلىۋاتقاندا، يــاش      كهتكهنلىكىـگه ئا 
ــى    ــپ كهتتـ ــپلهردىن ئېرىـ ــىدىكى تهرىـ ــاغلىرى توغرىسـ ــۆزلىرى  -چـ دە، كـ

ــدا تهمشــهلگهن ســۆزلىرىنى يۇت  ــى  ۇياشــالنغان ھال ۋېتىــپ، كېيىنكــى گهپن
 :تهستىقالشقا ئالدىرىدى

قىـزالر تومۇچـۇقتهك   ! بىزله ياش چـاغلىرىمىزدا ئاجايىـپ ئىـدۇقته    —
 ...ىزغا قونۇپ ئولتۇرغانتىزىم

چېچىنىــڭ ئاقــارغىنىنى ئۇنتــۇپ   ! ۋايــيهي، مــا قېــرى ئــوغرىنى    —
 !ئهينهككه قاراپ باق، ھهي، قېرى... قالدىمىكى؟

بىزدىكـى كۆڭـۈل    —بـۇ گهپ ئۇنىڭغـا ئېغىـر كهلـدى،      —قېرى؟  —
ئــۇ بىــردىنال قىزىشــىپ  —... ئــون ســهككىز ياشــلىق يىگىتلهردىمــۇ يــوق،

ــۆزلهرنى،   ــهھۋانى س ــمهنه   ش ــىدىكى بى ــى توغرىس ــڭ تهجرىبىلىكلىك ئۆزىنى
ــىنى باشــلىۋەتتى  ئــۇ خېلىــدىن كېيىــنال ھىچكىــم قــۇالق     ... ماختىنىش
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ــلىرىنىڭ     ــك سۆھبهتداشــــ ــايىقى بىردەملىــــ ــالمايۋاتقانلىقىنى، بــــ ســــ
تۇمشــۇقلىرىنى قۇالقلىرىغــا چــاپالپ دېگــۈدەك پىچىرلىشــىۋاتقانلىقىنى     

يهنه بېشــىنى . وختــاپ قالــدىدە، ئهلهم بىــلهن ت -غــۇۋا ھالــدا ھىــس قىلــدى
 .ئېغىرلىشىپ كهتكهندەك تۆۋەن سېلىپ، جىمال ئىچىشكه باشلىدى

سىلهر دېگهن بىـلهن جىمخـور ئـادەملهرنى چۈشهنمهيسـىلهر، ئـۆزەم       —
 —دېــدى شــوخ قىــزالردىن بىــرى ئۇنىڭغــا يېقىنالشــقاچ،   —مهن، ۈنۈچۈشــ

دىغان ۈنۈمانا شـۇنداق ئـادەملهر مـۇھهببهت دېگهننـى تېخىمـۇ چوڭقـۇر چۈشـ       
ھاالۋەتنىــڭ  —يېشــى چــوڭراق ئهرلهر يىگىــتلهرگه قارىغانــدا ھــوزۇر . دۇۇبولــ

دېگىــنىچه ئۇنىڭغــا  —مهن مۇشــۇنداقالرغا بهك ئــامراق، . قهدرىنــى بىلىــدۇ
تـاپتىممۇ، تـاتلىقىم؟ دەپ    —يېقىنالشتى، ئانـدىن قۇلىقىغـا ئېڭىشـىپ،    

  . پىچىرلىدى
ئۇنىـڭ   —كهن چاغـدا  قىز ئۇنىـڭ قۇلىقىغـا ئېڭىشـ    —مانا شۇ چاغدا 

كــۆزلىرى كهڭ ئوچــۇق يــاقىلىق كوفتىنىــڭ ئېڭىشــىش بىــلهن نېمىــدۇر   
ــدى      ــاراپ قال ــرىگه ق ــان يې ــۇ ئېچىلغ ــىپ تېخىم ــر بېس ــدى. ئېغى ــۇ، -قارى ي

ــۈرەكلىرى ئوينــاپ كهتتــى  ــانمۇ »جىــڭ مومــا«ئاپپــاق ئىككــى ! ي ــان-ي ... ي
ته ئــاق ۋە ســۈزۈكلىكىدىنمۇ ئــۆ! ئىككىســىنىڭ ئارىلىقىــدا ياتقــان جهزىــبه 

مىلىققىدە يۇمشاقلىقىنىڭ بىلىنىـپ تۇرۇشـى ئۇنىـڭ ئهقلىنـى ئوغـۇرالپ      
 .ۋالدىۇچاپلىشىپ ئولتۇرقىز پىچىرالپ بولۇپال ئۇنىڭغا . ئالدى

. ئۇ يۇمشاق ئۇرۇلغـان يـوتىنى يۈرىكىنىـڭ بىـر يېرىـدە ھىـس قىلـدى       
ــۇنى       ــۇ ئ ــۇق تۇيغ ــالقىندەك ھوزۇرل ــن س ــق، مهيى ــدەك قىزى ــوغ يېقىلغان چ

ئــۇ ئاشــۇ تۇيغــۇدىن ئهللهيلىنىــپ، ئىالســتىكىلىق     . ئهســىر قىلىۋالــدى 
ۋاتقاندەك، قهلبــى  ۈمــاتراس ئۈســتىدە يوقۇرىغــا قاڭقىــپ يهنه لهرزان چۈشــ    

ــا      ــل ئۈســتۈن كهيپىياتق ــر خى ــاراملىق، بى شــائىرانه ھىســقا، رىتســارالرچه ق
» !ياشـاش ئۈچـۈن ئالغـا   «كۆڭلىنىـڭ چوڭقـۇر بىـر يېرىـدە خـۇددى      . چۆمدى

ئـۇ بـايىال ئۇنىـڭ روھـى ۋە جىسـمىنى      . تـۇراتتى  دېگهن چاقىرىق گۈرۈلـدەپ 
ــاق    ــكهن يۇمش ــپ كهت ــدەك بىلىنى ــامهن يۇتۇۋەتكهن ــۈك«تام ــڭ »تۆپۈل لهرنى

ــۇ   ــى دەمم ــدۇرغان لهززىتىن ــدە قال ــڭ   -قهلبى ــداق دەملهرنى ــهپ، بۇن دەم كۆش
ــڭ     ــپ تۇرۇۋاتقاننىـ ــدىن ئاغرىنىـ ــۇزاقراق داۋام قىلمايدىغىنىـ ــقا ئـ نېمىشـ
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ڭ يۇمشـاقلىقى، كـۆرۈش سهزگۈسـىدىن    ئۈستىگه ھىس قىلىنغان يوتىالرنى
ئهمهس، تــېگىش سهزگۈســىدىن مهنبهلهنگىنــى ئۈچــۈن تېخىمــۇ كنكرېــت،  

ئهممـــــا ئۇنىـــــڭ نهقهدەر ئـــــاق بولۇشـــــى . تېخىمـــــۇ ئهمهلىـــــي ئىـــــدى
  !مۈمكىنلىكىنى كۆرەلىگهن بولسا ئىدى، ھۇشىنى يوقۇتارمىدىكىن

ــى    ــىدىا قايتىلىنشـ ــۈك تهقهززاسـ ــڭ كۈچلـ ــېرىن ئارزۇالرنىـ ــدە شـ بهزىـ
! ىستهلگهن ئىشالر راسـتىنال قـايتىلىنىپمۇ قالۇدۇغـان دەمـلهر بولـۇدۇكهن     ئ

ئۇ بايىقى بىر نهچـچه سـېكونتلۇق پۇرسـهتته كـۆرگهن مـامۇق تۆپۈلـۈكلهرگه       
قـــاراش پۇرســـىتىنى يهنه تۇغـــدۇرۇپ، قىـــز ئۇنىـــڭ قۇلىقىغـــا ئـــاغزىنى       

ــتۇردى ــۇپ،      . يېقىنالش ــق ئۇرۇل ــىق تىنى ــر ئىسس ــا بى ــدا قۇلىقىغ ــۇ چاغ ش
 :نى ئويالپ ئۈلگۈرمهيالنېمىلىكى

ــنىڭچه     — ــى، مېــ ــپ كېتهيلــ ــتىال چىقىــ ــدىڭىزمۇ؟ ئاســ زېرىكمىــ
ــۇنداقمۇ،   ــدۇ، شـ ــوغرا كېلىـ ــىزگىمۇ تـ ــدى —سـ ــى ئاڭالنـ ــۇ   .دېگىنـ ــۇ بـ ئـ

ئۇشــــــتۇمتۇتلۇقتىن ئېســــــهنكىرەپ قېلىــــــپ، ئىشــــــمۇ خىيـــــــالى     
الرنــى ئىزدەشــكه مهركهزلىشــىپ كهتكهچــكه، قىزنىــڭ ســۆزى  »ئىــدىرلىق«

قىـــز ئۇنىڭغـــا . دىن ئىبـــارەت بولـــۇپ ئاڭالنـــدىمهنىســـىز تاۋۇشـــالر توپىـــ
ــېمه     ــۇ ھهقىقهتهنمــۇ قىزنىــڭ ن بىلىنهرلىــك ئىشــارەت قىلمىغــان بولســا ئ

 .دېگىنىنى ئۇقالمىغان ئىدى
ســىلهر پــۇلنى «. ئــۇ يهنه بىــر مهرته مهغرۇرلىنىشــقا مــۇۋەپپهق بولــدى 

مهنچـۇ؟ مانـا، بىــر   . بـۇزۇپ چـېچىش ھىسـاۋىغا قىزالرنـى مايىـل قىلىسـىلهر      
ن خهژلىگىنىممۇ يوق، كۆز نۇرۇمدا، ئوتلـۇق ئىهتىراسـلىرىم، ئۈنسـىز    تىيى

ــى تهســلىم       ــلهن قىزالرن ــرىم بى ــېزىلمهس ھهرىكهتلى ــىقانه س ــاھىم، ئاش ئ
سـىلهر بىرمـۇنچه چىقىمـدار بولـدۇڭالر، ئاالتاغىـل توۋالشـقاندىن       . قىلىمهن

ــا      ــۇ؟ مان ــكه ئېرىشــهلمهي قايتىســىلهر، مهنچ ــي نهپ ــر ئهمهلى ــچ بى باشــقا ھى
ئىلگىرىمـۇ شـۇنداق ئىـدىم، ھـازىرمۇ تېخـى جهلـپ قىلىـش        !... نداقمۇشۇ

ــاپتىمهن  ــۈمنى يوقاتم ــس  . كۈچ ــى ھى ــۇ ياخش ــى   —ھېلىم ــۇالر تىلىن تۇيغ
ــ ــارىكهنۈنۈچۈش ــېتىۋالغىلى     ! دىغانالر ب ــا س ــدۇ، پۇلغ ــوغرا ئېيتى ــز ت ــۇ قى ب

ــ ــهن ھامــاقهتلهر     ۇبول ــۇھهببىتى ئهمهس، س ــمى، م ــڭ جىس دىغىنى قىزالرنى
 » !چۈشىنىشهتتىڭمۇ مۇھهببهتنى مهندەك
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ئۇالر چىم بىلهن قاپالنغان سـۈنئىي دۆڭلـۈكلهرنى ئايلىنىـپ، بىـردەم     
 :ھاۋاالنغاندىن كېيىن، قىز بىردىنال توختاپ

بازاردا بىر ئىشىم بارىـدى، ئهمهسـمۇ؟ سـىز ماڭـا      تالالئاپال، مېنىڭ  —
ــيىن    ھهمـــرا بولىســـىزغۇ دەيـــمهن؟ بىـــراق تاكســـىدىن چۈشـــكهندىن كېـ

ئىشـىم تۈگىگهنـدە مهن   . يـۈرۈڭ كهتتـۇق  . اڭسـىڭىزال بولـدى  ئارقامدىراق م
ــارىڭىزدا،   ــىزنىڭ ئىختىي ــايىنالرچه      —س ــهنچ، خوج ــل ئىش ــر خى ــدى بى دې

 .ئىشهنچلىك ئاھاڭدا
ــالالر پــۇل تۆلهشــكه تــوغرا كهلمهيتــى  -ئهرلهر بــار ســورۇندا قىــز ــۇ . ئاي ب

 .ئهرلهرنىڭ رىتسارالرچه روھى بهلگىلىگهن ئادەت
ــازاردىكى  ــۇ ئىــش . نهرســه ســېتىۋېلىش ئىــكهن » ئىشــى«قىزنىــڭ ب ب

ــت  ــۇنداق ئۇسـ ــۈتتى ۇلۇشـ ــلهن پـ ــا زۆرۈر  . ق بىـ ــارالرچه روھىغـ ــڭ رىتسـ ئۇنىـ
ئاندىن قىزنىـڭ قېيىـق سهيلىسـى    . ئوزۇقلۇقتهك خوشاللىق بهخش ئهتتى

ــى      ــدىن ئاللىقايس ــى، ئارقى ــرنېمه ئىچكۈس ــۇزدەك بى ــدىن م ــى، ئان قىلغۇس
. ى كـۆرۈپ باققۇسـى كهلـدى   چهتئهللىكلهر ئاچقان كۆڭۈل ئـېچىش سـورۇنىن  

ــانچۇقى   ــولى بىــــلهن يــ ــېرى يىگىتنىــــڭ قــ گهرچه تهلهپــــلهر كۆپهيگهنســ
ئارىلىقىــــدىكى مۇســــاپه يىگىــــرمه بهشــــمىڭ چاقىرىمغــــا ســــوزۇلۇپ      

كه ئېلىـــپ، بۇالرنىــــڭ ھهممىســــىگه  » ئهركهكچىلىــــك«كېتىۋاتســـىمۇ،  
 .چىداشقا توغرا كېلهتتى

تارقىغانمىــدۇ؟ ۋايــيهي، تــازىمۇ ھېرىــپ كېتىپــتىمهن، ھــېلىقىالر   —
تارقىغان بولسـا بىزمـۇ كېتهيلـى، سـىز مېنـى ياتىقىمغـا ئاپىرىـپ قويـۇڭ،         

 .قانداق؟ ئاۋال رىستورانغا بېرىپ قاراپ باقايلى
رىسـتوران ئالدىـدا تاكسـىدىن چۈشۈشـىگىال قىـز      . تاكسىدا كېتىشتى

 :ئۇنىڭغا پىچىرالپ
! الۋېتىـدۇ ىم تۇرىـدۇ، كـۆرۈپ قالسـا ئۆلتۈرۈپ   ىگىتقاراڭ، ئاۋۇ يهردە ي —

! مهن قېشــىغا بــاراي، ســىزنى ھــاردۇرۇپ قويــدۇم، يهنه كۆرۈشــهرمىز، بهي بهي
 .دېدى يېقىملىق كۈلۈپ —

ئــۇ قىزنىــڭ يىگىتــى كــۆرۈپ قېلىــپ جىــدەل قىلىشــىدىن راســتىنال 
ــۇلىنى     ــۇن پــ ــۇنچه نۇرغــ ــلىمهي، شــ ــى ئىشــ ــپ مېڭىســ ــۇپ كېتىــ قورقــ
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 .مهي قالدىخهژلىتىۋەتكهن قىزنى ئاسانال قويىۋەتكىنىنى ئۆزىمۇ سهز
! مــاڭه چاققــان !... ئهشــمىدا قىشــالپ نهلهردە يۈرىســهن، ئانــاڭنى    —

 . ئۇياقتىن ئهپسانه تىلالش ئاڭالندى —!... ھېلى بىكا
شــۇنچه ئىلمىيلىــق بىــلهن مۇئــامىله . ئــۇ تهنهــا قالــدى. ئــۇالر كهتتــى

ــىدىن      ــڭ ئارقىس ــر ياۋايىنى ــۇپ، بى ــادەمنى قوي ــر ئ ــي بى ــدىغان مهدەنى قىلى
ــكىن  ــى، پاس ــدى  ! اكهتت ــنىگه قارى ــدى كهي ــۇ ئال ــدىن يىغل. ئ ــىئهلهم دەك ۇغ

بـۇ قانـداق بـولغىنى؟ ھـېلىال مـاختىنىش تۇيغۇسـى بىـلهن        . بولۇپ كهتتى
ھـېلىال  . لهخـته قـان بولـدى    -تولۇپ تاشقان كۆڭلى ئهمـدى ئىـزادىن لهخـته   

جىــت كــۈيىگه پهۋەس تولغــان قهلبــى چهكســىز   -روھــى شــادلىقنىڭ جىــم
ۇلداپ، ئاچچىق شور تـوپىنى ئۇچۇرغـان بـوران    كهتكهن شورلۇق دالىدەك ھوھ

ئۇ تهسـهللى تېـپىش كويىـدا قىزنىـڭ ۋۇجۇدىـدىن يارىمـاس       . قۇترىماقتىدى
بىراق، ئـۇ يارىمـاس بولسـا نېمىشـكه يېـرىم      . ئامىلالرنى ئىزدەشكه ئۇرۇندى

كۈن ئۇنىڭ ئارقىسىدىن سوكۇلداپ يۈردۈڭ؟ دېگهن سـوئال ئۇنىڭغـا دەكـكه    
ھــازىر بولســـا قاياققـــا  . انه ســـهۋەپ تاپالمىـــدىئـــۇ ھىچبىـــر باھــ . بېرەتتــى 

قايانغــا بارســىمۇ بهرىبىــر، ھىچــيهردىن كــۆڭلىنى   . مېڭىشــىنى بىلمهيتــى
شــۇنداق بولســىمۇ ئۆمــۈر بــويى بــۇ يهردە . ئاۋۇندۇرىــدىغان ئهمهك تاپالمــايتى

ــدۇ  ــۇرۇپ بولماي ــرەك ! دە -ت ــتىش كې ــۈدەك قهيهر  . كې ــا؟ كهتك ــراق، قاياقق بى
 !ېتىش كېرەك ـ تهبولماقچىدى، ياتاققا ك

ئۇ شۇندىال يانچۇقىـدا بىـر تىيىنمـۇ پـۇل قالمىغـانلىقىنى، ئهتـتىگهن       
سېلىپ چىققان ئىككـى بـاغالم پـۇلنى تامـامهن خهژلهپ تـۈگهتكهنلىكىنى      

نهچچه ئاي ئاچ ـ توق يـۈرۈپ، ناچـار مىهمانخـانىالردا يېتىـپ، نهچـچه       . بىلدى
ېچهكلهر، قــانچه ـ   رەت ئېلىشــقا ئىنتىلىــپ يهنه ۋاز كهچــكهن كىــيىم ـ كــ    

قــانچه ئــۇزۇن مۇســاپىالرنى پىيــادە يــۈرۈپ تــېجىگهن پــۇلالرنى قوشــقاندىمۇ   
ئۇ ئاشۇ جاپاالر بهدىلىـگه كهلـگهن پـۇلىنى شـۇنچه     . ئۇنچىلىك پۇل بولمايتى

ئىـش ئۈچـۈن   » يـورۇقى چىقمايـدىغان  «ئاسان، شـۇنچه تـايىنى يـوق، قىلـچه     
ــۆينى ئويلىغىن. بىردەمــدىال يــوق قىلىۋەتكهنىــدى  ــۇ ئىــش تېخىمــۇ  ئ ىــدا ب

ئۆيدىكى تىيىنلهپ خهژلىنىـدىغان پـۇل، بالىالرنىـڭ ئومـاق     : ئهلهم قىالتتى
تىللىرىدا سايراپ كېتىشلىرىگه جاۋابهن بېرىلىـدىغان نهچـچه ئـون تىـيىن     
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ــۇل، ــت... پـ ــۇش    ! ئېسـ ــال تۇرمـ ــل ئوتتۇراھـ ــى يىـ ــا ئىككـ ــۈنكى پۇلغـ بۈگـ
ئۈچـۈن بېرىـپ    كهچۈرگىلى، نهچچه ئون يىـل بالىالرنىـڭ پـارچه خىراجىتـى    

بۇنىڭغـا بىـر يـۈرۈش ئۆينىـڭ ئاساسـىي      . ئۇالرنى خوشال قىلغىلـى بـوالتتى  
قوشـــنىالر نـــان سورىســـا ئـــۆتنه    . گهۋدىســـىنى پۈتكۈزگىلىمـــۇ بـــوالتتى  

ھىساپلىنىدۇ؛ ئۇ بولسا نهچچه ئون مىڭ ناننى نـا تونـۇش بىـرىگه بىكـارغىال     
ــدى ــىن    . بېرىۋەتكهنى ــان ئائىلىس ــلۇق دىهق ــۆپ نوپۇس ــا ك ــۇ پۇلغ ــر ب ىڭ بى

مهھســـۇالتلىرىنى  ... چىـــۋە   -يىللىـــق بۇغـــداي، قونـــاق، پاختـــا، مىـــۋە    
سـهككىز ئهمـگهك كـۈچى     -ئۇ بولسـا مانـا شـۇ يهتـته    . سېتىۋالغىلى بوالتتى

ۋەتكهن ۇبىر يىل ئىشلهپ يارىتىدىغان ئهمـگهك مىۋىسـىنى ئوغرىغـا ئالـدۇر    
س؛ دەۋا شۇنىسـى قىزىقكـى، بـۇ قهرز ئهمه   ... ۋەتكهنىدى،ۇياكى شامالغا ئۇچۇر

ــدۇ   ــۆلهتكىلى بولماي ــالغىلى، ت ــپ ئ ــۈنلىرى  . قىلى ــر ك ــۇ ئهمهس؛ بى ئوغرىم
ــايتۇر  ــۇپ قالســا ق ــدۇۇتۇتۇل ــپ   ... ۋالغىلى بولماي ــقه ئېيتى ــى خهق ــۇ ئهلهمن ب

يـا  «: ھهركىـم شـۇنداق دېيىشـى مـۈمكىن    . قوساقنى بوشاتقىلىمۇ بولمايدۇ
اش ساقالغا بېقىپ ئىـش تۇتـۇش كېـرەك، يـا بولمىسـا ئهركهكچىلىـك، چىـد       

 . »!كېرەك
زاۋودقــا بارىــدىغان ۋاقــت ئۆتــۈپ كهتــكهن، ۋاقــت بولغانــدىمۇ زاكــالهت   
ــوغرا      ــقا تـ ــۇل ئېلىشـ ــدىن يهنه پـ ــان، بانكىـ ــام بولغـ ــۇل تامـ ــدىغان پـ بېرىـ

بۇنـداق پۇرسـهتنى   . كېلىدىغان بولۇپ ئوخشاشـال پۇرسـهت ئۆتـۈپ كېتهتتـى    
ــابهتچىلهر    ــان باشــقا رىق ــۈپ تۇرغ ــاراقچى ســوققان «كۈت ــوغرىنى ق ــۇ  دەك»ئ ب

ھهممىســى شــۇ !... چوشــقىالر! ۋاي، ئانــاڭنى«. تىجــارەتنى بــاپالپ كېتهتتــى
 »!...چوشقىالرنىڭ كاساپىتى

 ...ئۇ كىراغا اليىق پۇلى بولمىغاچقا پىيادە كهتتى
ئـــۆزىگه . ئهمـــدى يهنه ئىشـــنى باشـــتىن باشالشـــقا تـــوغرا كېلهتتـــى 

ــلىدى     ــقا باشـ ــۆزىنى قىيناشـ ــادەم يهنه ئـ ــۇ ئـ ــول بـ ــاتتىق قـ ــايىن قـ  .ئىنتـ
ھىچكىمگه ئىشهنمىگهچكه ھىچكىـم بىـلهن دوسـتلۇق يـاكى ھهمكـارلىق      

پ كهلگهنــدە بولســا ۈتــۈســىرتالردىن ئىشــىنى تۈگ. مۇناســىۋىتىدە بولمىــدى
ــۇرۇپ،   ــالغۇز ئولت ــا ي ــۋان«ياتاقت ــ»دى ــا  ن ــاكى بولمىس ــۇيتى ي ــۋان«ى ئوق » دى

ئىچىــدىكى بىــرەر تېمــا ئۈســتىدە تهتقىقــات ئېلىــپ بارغۇچىالرنىــڭ يېڭــى  
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ئىشــقىلىپ ئايلىنىــپ . ى ئوقــۇيتى، يېڭــى تهپســىرىنى ئوقــۇيتىتهھلىلىنــ
ھهققىـدىكى بۇنـداق يېشـىملهر، تهھلىلـلهر     » دىـۋان «. نېرىغا كېتهلمهيتـى 

ــى      ــۇرۇن بېرىلگهنلىك ــڭ يوش ــالتىس مهنىلهرنى ــۇ زور ق ــۈرمه، زورم بهك كۆپت
پ يېزىلىـــدىغان بولغاچقـــا ئـــادەمنى چاپســـانال ۇنـــۇداۋاســـى بىـــلهن ئۇلۇغل

ســاندا  -ھهمكهســىپلهر ئانــدا. چىقىغــا باشــالپ كېتهتتــىشــېرىن خىيــال قۇ
بــۇ ئىنساپســىز . خهت يــاكى تېلىگراممــا يــازدۇرۇش ئۈچــۈن ئــۇنى ئىزدەيتــى 
دىغــان مهيــدان ۇجامــائهگه ئــۆچ بولســىمۇ لــېكىن ئۆزىنىــڭ رولــى جــارى بول  

ــۈرۈپ    ــتايىدىل پۈتتـ ــىنى ئهسـ ــۇپ، ئۇالرنىـــڭ ئىشـ ــا خـــوش بولـ چىققىنىغـ
ــ  . بېرەتتــى رنهچچه دەقىــقه ئــۇ يهنه ئهتىۋارلىنىشــقا   مۇشــۇ قىســقىغىنه بى

نائىل بولۇپ، بهك ئۇسساپ كهتكهن كىشـىنىڭ ئاغزىغـا سـۇ تېمىتقانـدەك،     
ئهممـــا ئۇسســـىغان . ئۇنىــڭ ئۈســـتۈنلۈك تۇيغۇســـىغا ئـــاراملىق بېرەتتـــى 

ــى       ــال ئۇسسىشــ ــى بىلهنــ ــۋى تېگىشــ ــۇغا لىــ ــامچه ســ ــر تــ ــى بىــ كىشــ
ۇنىــــڭ تهخىرسىزلىشــــىپ، نهپســــى تېخىمــــۇ تاقىلــــداپ كهتكهنــــدەك، ئ

لىك تۇيغۇســــىى خــــۇددى تىنغــــان ســــۇنى قوچــــۇپ ـ      تشۆھرەتپهرەســــ
 .قوچۇۋەتكهندەك بوالتتى

يېـــرىم دەم بىلـــله   -بىـــردەم«بىـــر كـــۈنى ئـــۇنى قوشـــنا ياتاققـــا     
ئهسلىدە ئـۇ بۇنـداق سـورۇنالردا مهسـخىرە     . قا تهكلىپ قىلىشتى»ئولتۇرۇش

 دىغــان بولغاچقــا چىقماســلىقۇئــوبېكتى بولــۇپ قېلىشــتىن تولىمــۇ قورق 
بىــراق، ســورۇندا چهتئهلــدە ئوقــۇپ كهلــگهن بىــر      . نىيىتىــدە بولغانىــدى 

ــۈرگهن    ــاراپ يـ ــۇلىنى مـ ــڭ پـ ــراپالردا ھاماقهتلهرنىـ ــۇ ئهتـ يىگىـــت ھهم مۇشـ
ئــۇ شــۇنچه . بىــرنهچچه قىزنىــڭ بــارلىقىنى ئۇقــۇپ كىــرىش قارارىغــا كهلــدى

تۇمشــىقىغا يىگىــنىگه قارىماســتىن قىزالرنىــڭ ئېتىنــى ئاڭلىســا ئــۆزىنى   
ــۇپ تۇ ــىدىن  تۇتــ ــدىغانلىقىنىمۇ ئېســ ــېمىگه ئهرزىمهيــ ــايتى، ھىچنــ رالمــ

ــاتتى  ــپ قويـ ــوھىم   . چىقىرىـ ــى مـ ــڭ دىققىتـ ــورۇندا ھهممىنىـ ــداق سـ بۇنـ
مىهمانــدا بــوالتتى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه تىجــارەتچىلهر ئۆزلىرىنىــڭ ســېپىدىمۇ 
ــوزىر     ــۇنى ك ــدە ئ ــۇش نىيىتى ــدۈرۈپ قوي ــارلىقىنى بىل ئۇقۇمۇشــلۇقالرنىڭ ب

 بولۇشقا چاقىرغانمىكىن؟
ــۇپ     ئ ــدە ئوق ــدىكى، چهتئهل ــۇم بول ــيىن مهل ــتىن كې ــارا تونۇشتۇرۇش ۆزئ
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ــىكهن    ــىنىڭ ئىنىســ ــر ساۋاقدىشــ ــڭ بىــ ــان ئۇنىــ ــگهن مىهمــ ــۇ . كهلــ ئــ
بــۇ . كىنى دەرھــال يادىغــا ئېلىــپ، مېيىقىــدا كۈلــدىۈساۋاقدىشــىنىڭ دۆتلــ

مانـــا ! ئىنىســـى قانچىلىـــك نىمىكىـــن تـــاڭ؟ بهلكىـــم بۇمـــۇ تـــايىنلىقتۇ
ئۇنىڭـدا مۇشـۇ   !... ە چهتئهلدە ئوقۇپ كهلسـه شۇنداق نېمىلهر بۈگۈنكى كۈند

 .كهمدە ياش بولۇپ قېلىش ئىستىكى يهنه بىر قېتىم كۈچلۈك پارتلىدى
بىــر ئــادەمنى . ئـۇ ســورۇنغا كىــرمىگهن بولســا پــاراڭمۇ قامالشماســكهن 

قوپـا سـۆھبهتداش بولغانـدىال پـاراڭ      -گهپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن شـۇنىڭغا يېـته  
باشـقىالر  . نـا شـۇ ئىشـقا ئـۇ تـازا ئهسـقاتتى      ئىچكىرىلهپ بارىـدۇ ئهمهسـمۇ، ما  

ــۇ . بولســا ئىككــى ئۇقۇمۇشــلۇقنىڭ پارىڭىغــا قــۇالق ســېلىپال ئولتــۇردى    ئ
ش پۇرســىتىگه ۈتۈئــۇزۇن يىلالردىــن كېــيىن تــۇنجى قېــتىم ئــۆزىنى كۆرســ  

ئـــۇ گهرچه چهتـــئهلگه چىقىــپ باقمىغـــان بولســـىمۇ دۇنيـــا  . ئىــگه بولـــدى 
چــۈنكى ئــۇ ئوقۇغــان . قالــدى جۇغراپىيىســىنى ئوبــدان بىلىــدىغان چىقىــپ

ئاشـۇ كهم تېپىلىـدىغان كىتـاپالردا، باغـداتنىڭ، يهمهننىـڭ، يهنه تېخـى رۇم،       
ــۋالى      ــۇمىي ئهھ ــڭ ئوم ــدى ئهمهســمۇ؟ دۇنيانى ــرى بارى ــڭ گهپلى شــور دەريانى

ــى   ــدىغان چىقت ــۆپ بىلى ــىدىمۇ ك ــۇ . توغرىس ــم«گهرچه ب ــڭ » بىلى لىرىنى
ــ  ــىنى جۇغلىس ــ   « اھهممىس ــاڭ بولماي ــر كهتمهنــگه ق بولســىمۇ، » دىغانبى

ئۇنىڭ بىلهن ئىقتىسادىي قىمـمهت يـاراتقىلى يـاكى باشـقا بىـرەر ئىلمىـي       
ــىمۇ،    ــارغىلى بولمىس ــا چىق ــى ۋۇجۇدق ــى «ئهمگهكن ــۇالق موللىس ــۇ »ق چه ب

ــدى    ــابروي ئېلىــپ كهل ــدا ئۇنىڭغــا چهكســىز ئ ــۇ ئاشــۇ . بىلىمــلهر ھهر ھال ئ
دە ئوقـۇپ  بـۇ ھـال چهتئهلـ   . دۆلهت ھهققىدە بېرىـپ كهلگهنـدەكال سـۆزلهيتى   

ــېمه    ــاي، ئۇنىـــڭ كىملىكىنـــى، نـ ــۇردى بولغـ كهلـــگهن يىگىتنـــى قىزىقتـ
غانلىقىنى، قهيهردە ئوقۇغــانلىقىنى ســوراپ  ۇدۇنۇكهســىپ بىــلهن شــۇغۇلل  

 .ئۇ تهنتهنه بىلهن ئۆزىنى تونۇشتۇردى. قالدى
دېــدى  —... ھه، تــوغرا، تــوغرا، ئاكــام كــۆپ تهرىپىڭىزنــى قىالتتــى، —

 دە تهمتىلهپ يۈرگىنىڭىز نېمىسى؟ئهمدى بۇ يهرلهر —مىهمان، 
بــۇ گهپ بىــلهن ئــۇنى يىغــا قىســتاپ، ئــۆز ئــۆزىگه ئىــچ ئــاغرىتىش        

ــى قوزغ ــۇتۇيغۇسـ ــىۇلـ ــاتتىق   . پ كهتتـ ــدىن قـ ــۇ گېپىـ ــڭ بـ ــۇ يىگىتنىـ ئـ
ــدى    ــاقتۇرۇپ قالـ ــى يـ ــۇنى خېلـ ــىرلىنىپ، ئـ ــدا  «. تهسـ ــىغا قارىغانـ ئاكىسـ
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ىلىك نـامى  مانـا، دېـمهك، ئـۇ شـۇنچ    . دەپ ئويلىدى ئۇ» تۈزۈكرەك ئادەم بوپتۇ
ئهينــى ! بـار ئــادەم ئىــدى، پهقهت تهقـدىر كــاژ كهلــدى  » ئــۇمىچى«بـار، خېلــى  

ئۇنىـڭ كهلگۈسـىنى   ! چاغدا ئۇنى مۇئهللىملهر قانـداق ماختـايتى دېسـهڭچۇ   
. ئۇالر دۇنيانىڭ يېڭى كهشـپىياتلىرى بىـلهن بـاغالپ تهسـهۋۋۇر قىلىشـاتتى     

 .»...ھهممىسى شۇ !چوشقىالر! ۋاي، ئاناڭنى«! مانا، ئهمدى ئۇنىڭ ئهھۋالى
 :ئۇ چهتئهلدە ئوقۇپ كهلگهن يىگىتتىن ئوقۇغان كهسپىنى سورىدى

دېگهنــدەك قىلىۋىــدى،  —... ئـاتوم فىزىكىســى بــويىچه ماگىســتىر  —
ۋېلىنىپ بىرسـىگه  ۇگويا ئۇنىڭ يۈرەك قېتىدىن موھىم بىر ئهزاسـى سـۇغۇر  

 .ۋەتتىۇبېرىۋېتىلگهنــدەك بىــر خىــل تۇيغــۇ ئۇنىــڭ مېڭىســىنى ئېلىشــتۇر 
ماڭا تهتقىقـات ئـورۇنلىرى قـاراپ تۇرۇپتىمـۇ؟      -نېمه بولۇپ كهتسهڭمۇ ساڭا«

پۇلۇڭ بولسا، يولۇڭ بولسا ناھىيىلىـك ئورتـا مهكتهپـته، بولمىسـا يېـزا ئورتـا       
دەپ ئويلىـــدى ئـــۇ قىتىغۇرلـــۇق » !مهكتىپىـــدە مـــۇئهللىم بولىســـهن شـــۇ

 .بىلهن، شۇنداقال ئۆزىگىمۇ تهسهللى بېرىش ئۈچۈن
دا ئىككىنچى مـوھىم شـهخس بولـۇش ئۇنىـڭ روھىنـى      بۈگۈنكى سورۇن

ــۆتهردى  ــى ك ــا پهقهت  » ئىككىنچــى«ئهســلىدىغۇ . خېل ــگهن ســۆز ئۇنىڭغ دې
ــ     ــۇ بول ــدا بۇم ــال؟ ھهر ھال ــېمه ئام ــا ن ــى، ئهمم ــوغرا كهلمهيت ــم ۇت دۇ، ھىچكى

ئهممـا،  . كۆزىگه ئىلمهيدىغان ئـادەملهردىن بولغانغـا قارىغانـدا بۇمـۇ ياخشـى     
بۈگــــۈن ماگىســــتىرلىقتىن گهپ ئۇرىشــــى نىــــڭ »تۈنۈگــــۈنكى دۆتــــلهر«

بـۇ  . ئاللىنېمىسى ئىگىلىۋېلىنغاندەك بىر خىل روھـى يـۈك بولـۇپ قالـدى    
 .يۈك ئهمدى ئۇنى ئۇزاققىچه قىينايتى

ــق      ــا يېقىنچىلى ــان، ئۇنىڭغ ــلىقىغا زوقالنغ ــڭ قالتىس ــۇ ئۇنى قىزالرم
لىــق »ئــالىم«قىلغــان بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇ ئــۆزىنى تهســته بېســىپ،       

بۇنــداق قىلىشــىدا بىرىنچىــدىن ئىشهنچســىزلىك  . اقلىدىپهزىلىتىنــى ســ
بهرىبىــر بــۇ قىــزالر مېنــى ياراتمايــدۇ، ئۇالرغــا يــېقىن كهلــدىڭمۇ،   «. بارىــدى

بولــدى، بىرمــۇنچه پــۇل بىلىــنمهيال تۈگهيــدۇ، نهتىجىــدە بولســا ھىچقانــداق  
بولغـان تهقـدىردىمۇ كىچىككىـنىال بىـر ئىـش بىـر       . مۇراد ھاسىل بولمايـدۇ 

ئىككىنچىـدىن، بـۇ قىزالرنىـڭ    . دەپ ئويلىـدى » تكه توختايـدۇ مۇنچه قىممه
ــىپايىگهرچىلىك   ــۇرۇق سـ ــايىتى قـ ــان يېقىنچىلىقـــى  ناھـ ــا قىلغـ ئۇنىڭغـ
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بىلهن قىلىنىۋاتقان خۇلقالر بولسـا، پـۇل خهژلهپ سـورۇن ئۇيۇشـتۇرغان، يهنه     
ۋاتقانالرغـا تېخىمـۇ   ۇيېڭى نېمهتلهر بىلهن داستىخاننى تولـۇقالپ تۇر  -يېڭى

ــدانر ــدى ئوب ــق قىلماقتى ــۆزىنى تۇت . اق يېقىنچىلى ــڭ ئ ــى ھهم ۇئۇنى ۋېلىش
دېـمهك ئـۇ   . مهنىۋى زىياننىـڭ، ھهم ئىقتىسـادىي زىياننىـڭ ئالـدىنى ئالـدى     

يهنـى   —شۇنى تونۇپ يهتتىكى، مۇشۇنداق ساالھىيهتته ئوتتۇرىغـا چىقىـش   
ــ   ــۆزىنى تۇت ــارتۇقچه كــۆرەڭلىكتىن ســاقلىنىپ ئ ۋېلىش، ۇشــالالقلىقتىن، ئ

ولۇش ئۇنىـڭ ئۈچـۈن راسـا بـاپ كېلىدىغانـدەك، ئـابروي ئېـپ        چوڭ سۈپهت ب
ئهممـا ئـۇ ئويـۇن تاماشـاغا، قىزالرغـا بېرىلىشـتىن       . كېلىدىغاندەك قىالتتـى 

ــكه ھــۆددە        ــاقالپ ئۆتــۈپ كېتىش ــاالپهتلىك ھــالهتنى س ــۆزىنى تۇتــۇپ، س ئ
 !ئۈگهنگهن خۇي ـ دە. قىاللمايتى

ۇسـى قېچىـپ   خىيـالالردىن ئۇيق  -ئۇ شۇ ئاخشىمى زىـددىيهتلىك ئـوي  
ئـــۇ گهرچه تامـــامهن بولـــدى قىلىـــۋەتمىگهن بولســـىمۇ . تـــازىمۇ قىينالـــدى

ئىشـــرەت ســـورۇنلىرىدا ئهمـــدى    -شـــۇنىڭغا جهزىـــم قىلـــدىكى، ئهيـــش   
ۋېلىشــقا ۋەدە ۇئىمكــان قهدەر بــۇ جهھهتــته ئــۆزىنى تۇت! نهسىۋىســى قالمــاپتۇ

. چهتئهلدە ئوقۇغـان يىگىـت ئۇنىـڭ كاللىسـىدىن زادىـال كهتمىـدى      . قىلدى
ويــا ئۇنىڭغــا تېگىشــلىك ئورۇنغــا شــۇ يىگىــت چىقىۋالغانــدەك بــۇ ئىــش   گ

ھهتـتهڭ، يـاش چـاغلىرىم ئهمـدى     «. ئۇنىڭ يۈرىكىنى تاتىالپ ئارام بهرمىدى
بــۇ بىــمهنه ئــوي ئۇنىــڭ خىيــال يىپلىرىنــى ئۆتمۈشــكه،  » !بولــۇپ قالســىچۇ

 ...ئاندىن خىيالى ئىشقا ئاشقان كهلگۈسىگه ئۇلىدى
 .ۆردىسهھهر مهھهلدە ئۇ چۈش ك

ئۇ ئۆيگه قايتىپ باردى، ئىشىك ئالدىدا نۇرغۇن جامـائهت ئـۇنى كۈتـۈپ    
تۇرغانىكهن، ھهممهيـلهن ئۇنىـڭ بىـلهن خـۇددى ھهجـدىن قايتقـان ھـاجىالر        

ــۆيىگه سوڭد     ــۈپ ئـ ــىپ كۆرۈشـ ــكهندەك قۇچاقلىشـ ــلهن كۆرۈشـ ــۇبىـ پ ۇشـ
ــال   . كىرىشــتى ــۈچ قهۋەتلىــك، نهقىشــلىك پىشــايۋانلىق كاتتــا ئۆينىــڭ ت ئ

ــاي  ــارىڭى سـ ــۆچهكلهردىكى     بـ ــىدا چـ ــاۋالىق ھويلىسـ ــان ھـ ــالپ تۇرغـ ه تاشـ
پهرىزاتتهك گۈزەل ئايالى ئۇنى قىزغىن، مۇاليىم تهبهسسـۇمى بىـلهن قارشـى    

ــدى ــۇنى قۇچــاغالپ   -شــۇنداق چىرايلىــق ئۆســكهن ئوغــۇل . ئال ــرى ئ قىزلى
ســۆيدى ۋە ئاپىســى بىــلهن ئىككىســىنى خــالى قالــدۇرۇپ نهگىــدۇر غايىــپ   
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ئـۇالر  . ۋالـدى ۈق گـۈزەل ئايـالىنى يېنىككىـنه كۆتۈر   ئۇ زىلـۋا بويلـۇ  . بولۇشتى
ئۇچـــار گېلهمـــدە ئولتۇرغانـــدەك لهرزان كۆتۈرۈلـــۈپ يوقـــۇرى قهۋەتتىكـــى      

ئۇ يهردە لۆم ـ لـۆم چۈشـهك ئـۇالرنى     . ئۆزلىرىنىڭ ھوجرىسىغا كىرىپ كهتتى
ــوي قىلغــان ئاشــىق    . كــۈتهتتى ــالى بىــلهن يېڭــى ت ــۇ ئاي مهشــۇقالردەك  -ئ

ئايــالى  . نــاتتىۇىال يېقىنچىلىــق قىلىشــقا ئۇر پومىداقلىشــىپ، كۈنــدۈزد 
شـۇ ئارىـدا ئۇالرنىـڭ    . بولسا كهچ بولسۇن، سـهۋر قىلىـڭ دەپ ئهركىلىتهتتـى   

ــان    ــق يوتق ــدىن تىزىقلى ــوخ ھهرىكهتلىرى ــى   -ش ــۈپ كهتت ــۆرپه ئۆرۈل ــۇ . ك ئ
ئويغانــدى بىــراق، يهنىــال چــۈش  . پ كهتتــىۇنــۇقــاتتىق چۆچــۈگىنىچه ئويغ

ــى ۈكۆر ــدەك قىالتتـ ــۈش. ۋاتقانـ ــايىقى     -چـ ــاي، بـ ــا قىاللمـ ــوڭىنى ئىلغـ ئـ
ــۈن      ــىلدايتى، پۈت ــلىرى كاس ــاي، چىش ــهبىيلىكى توختىم ــنىڭ ئهس چۆچۈش

دەپ ئهندىشـــىلىك ... بـــاال، بـــاال... ئهزايىنـــى ســـوغۇق تهر بېســـىپ كهتتـــى
 .پىچىراليتى

ــاتتى   ــپ ي ــته ئاغرى ــۇ بىــر ھهپ ــارلىقىنى  . ئ ــۇر ئۇنىڭــدا كېســهل ب دوخت
ــتۇرالمىدى ــق. مۇقىمالشـ ــدىپهقهت دەم ئېلىشـ ــدىن  . ا بۇيرىـ ــا ئۆيـ ئۇنىڭغـ

جىنسـىي ئىسـتهكمۇ ئۇنىـڭ نېرۋىلىرىنـى     . ئايرىلغىلىمۇ ئۇزۇن بولغانىدى
ــۇراتتى    ــۇپ تــ ــه قوشــ ــى ھهسســ ــتا خېلــ ــدە قىلىشــ ــۇ  . پاراكهنــ ــۇڭا ئــ شــ

يۇرتداشلىرىنىڭ ئۆيگه بېرىپ بىر مهزگىـل ئـارام ئېلىـپ، ئانـدىن كـېلىش      
 .ھهققىدىكى مهسلىههتىگه ماقۇل بولدى

دا بـۇ ئـۇزۇن سـهپهرنى تـۈگهتكىچه ئۇنىڭغـا خىيالـدىن       پويېز ۋە ماشىنى
 .دەك ئىش يوقىدىۇباشقا مهشغۇل بولغ

بىشـهم خوتۇنىمـۇ خېلــى   . ئـۇ كۆڭۈلسـىز ئائىلىسـىنى ســېغىنغانىدى   
دېــمهك،  . ئوبدانــدەك، ســېغىنغۇدەك يهرلىــرى بــاردەك بىلىنىــپ كهتتــى     

ــات   ــقىنىدىن پـ ــۈپ ئولتۇرۇشـ ــهت كۆرۈنۈشـ ــه سـ ــايرىلىش   -ھهمىشـ ــات ئـ پـ
ــارقى ــدى  ئ ــدىلىقتهك تۇيۇل ــش پاي ــۇ  . لىق ســېغىنچ ھاســىل قىلى ــدى ئ ئهم

ــا   ــۇر خىيالغـ ــىدا چوڭقـ ــاد توغرىسـ ــدا   —ئېتىقـ ــدىن ئېيتقانـ ــۇم مهنىـ مهلـ
ئۇنىـــڭ ياشـــلىققا . تهتقىقـــات خاراكتىرىـــدىكى تهپهككـــۈرگه ئـــورۇن بهردى

يارەنســىز تهنهــا  -قــايتىش ھهققىــدىكى بىــمهنه ئىســتىكى، دۇنيــادا دوســت 
ــارلىقال  ــانلىقى قاتـ ــدىن    قالغـ ــن كۆڭلىـ ــىگه چىـ ــۇم نهرسـ ــا مهلـ ر ئۇنىڭغـ
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ــارقىلىق تهنهــالىق،     ــۇ ئ ــۇم ئهقىــدىگه باغلىنىــپ ياشــاش، ب بېــرىلىش، مهل
يۆلهكســـىز قېلىشـــتهك يامـــان قىســـمهتتىن قۇتۇلـــۇش  -بىچارىلىـــك، يـــار

بۇنىڭــدا ئهگهر چىــن ئهقىــدە بىــلهن ئــالالھتىن تىلىســه . نىيىتــى تۇغۇلــدى
لىغــان دەۋرنــى قايتــا باشــتىن  جۇشــقۇن، ئهقلــى پار —بهلكىــم ياشــلىقنى 

 !كهچۈرۈشكه ئىجازەت بولۇپمۇ قاالمدۇ، تېخى
نـېمىال دېـگهن   . ىـدىن بهكمـۇ زوقالنـدى   »كهشـپىيات «ئۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ   

بىــلهن ئۇمــۇ مۇســۇلماننىڭ پۇشــتى بولغاچقــا بىرقــانچه قىســقا ســۈرىلهرنى 
ــوڭ    . بىلهتتــى ــم ئ ــاز ئوقۇشــنى باشلىســا بهلكى ــلهن نام چىــن ئىخــالس بى
ــاالر   كهلمهيۋات ــۇپ ق ــرىلهش بول ــلىرىدا ئىلگى ــان ئىش ــىدا  . ق ــڭ ئاڭلىش ئۇنى

چىن ئېتىقاد، چىن ئىخالس ۋە چىـن ئهقىـدە بىـلهن ئالالھقـا سـېغىنىپ      «
ئهممـــا ھه دېگهنـــدىال . تىلىـــگهن تىـــلهك ئىجـــابهت بولمـــاي قالمايـــدىكهن

 .»...زېرىكمهسلىك، بوشاشماسلىق، گۇمان قىلماسلىق كېرەككهن
ــدە خوتۇن  ــۆيگه كهلگهنـ ــۇ ئـ ــانلىقىنى  ئـ ــىپ قالغـ ىنىـــڭ مۇاليىملىشـ

كۆپتـۇر   -بهلكىم ئۇمۇ سېغىندىمىكىن؟ يا بولمىسـا ئۇنىـڭ ئـازدۇر    . سهزدى
نهتىــجه بىــلهن كهلگهنلىكــى ئــۇنى مۇاليىمالشــتۇرۇپ قويــدىمىكىن؟ ئــۇالر  

 .ئىككى كۈن ئهنه شۇنداق ئىناق، سىپايه كهيپىياتتا ئۆتۈشتى
ــ     ــچىتكه چىقت ــداتقا مهس ــپ ئهتىســىال بام ــۇ بېرى ــازنى چىــن  . ىئ نام

ئىخالســى بىــلهن ئوقۇۋىــدى، كــۆڭلى ئاللىقانــداق روھــى ئۈســتۈنلۈك يــاكى 
نامـازدىن كېـيىن جامـائهت    . مهنىۋى بايلىق پهۋەس تولغاندەك بولۇپ قالـدى 

بـۇ  . ئۆزئارا كۆرۈشۈپ، ئامـانلىق تىلىشـىپ، قىـبلىگه قـاراپ دۇئـا قىلىشـتى      
ــاش      ــۆزىگه ي ــپ، ك ــىرلىك بىلىنى ــۇ تهس ــا تولىم ــال ئۇنىڭغ ــدەك  ھ كهلگهن

كنىـڭ قۇدرەتلىـك توپىـدا بىـر ئهزاغـا ئايالنغانـدەك،       ۈلۈئـۆزىنى كۆپچ . بولدى
ــدى    ــۇپ قال ــوق بول ــۆڭلى ت ــك كېچىــدە     . ك ــوزا زۇلمهتلى ــان ق ــپ قالغ ئېزى

ئېچىنىشلىق مهرەپ، توقايالر، جىراالردا نىشانسىز چېپىـپ يـۈرۈپ، ھارغـان،    
قورققـان ۋە كېـيىن    ئاچقان، يالغۇزلۇقتىن يىرتقۇچالرغا يهم بولۇشـتىن تـازا  

ــداق شا   —قوروغــا  ــدە قان النســا ئۇمــۇ تئۆزىنىــڭ پادىســىغا قايتىــپ كهلگهن
ــا  ــۇنداق شـ ــۆيۈندىتشـ ــۈككه   . الندى، سـ ــهنچلىك يۆلهنچـ ــل ئىشـ ــر خىـ بىـ

 .ئېرىشكهندەك كۆڭلى توق بولۇپ قالدى
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ئىلگىرى ئـۇ دىنىـي بىلىملهرنىمـۇ ئـازدۇر ـ كۆپتـۇر ئـۈگهنگهن بولـۇپ،         
ــارچه ــۇرات ســورۇنالردا  -پ ــپ، گهپ يورغ  پ ــۋا چىقىرى ــۈدەك  ۇتۇلۇپهتى ــقا يهتك ش

تهبىئىيكى، ئۇ ئوقۇغـان دىـۋانالردا دىنىـي مۇراسـىمالر،     . دەسمايىگه ئىگىدى
ــۇ      ــا بۇالردىنم ــدىغان بولغاچ ــۇ ئۇچراي ــر ۋاقهلهرم ــىپالرغا دائى ــي پىرىنس دىنى

بـۇ  !  قانـداق ئېسـىل كىتـاپ   . بىرئاز خهۋەردار بـولغىنى ئوبـدان بولغـانىكهن   
ئـۇ خـۇددى مويسـىپىت موللىـدەك     . ۈن خېلى كۆڭۈللۈك ئۆتتىبىرنهچچه ك

تـوۋا مانـا مۇنـداق بولسـا،     «. ئايالى ئـۇنى ئوبـدان كۈتـۈپ خىزمىتىـدە بولـدى     
. دەپ ئويلىـدى ئـۇ  » جارقىرىمىسا بىر ئوبدان ئايالكهن ئهمهسـمۇ؟  -ۋارقىراپ 

ــق پهقهت جهڭ       ــدىكى تېنچلىـ ــۇ ئۆيـ ــدىكى، بـ ــان ئىـ ــا ئايـ ــا ئۇنىڭغـ ئهممـ
 .جىملىققا ئوخشايتى ئارىلىقىدىكى

 —! تاپتهك دالىيىپ سهت ياتمـاي، بىـر ياققـا يۈتـۈپ تۇرسـىڭىزچۇ      —
ــۈنى   ــر ك ــال بى ــدى ئاي ــپ،   . دەپ ۋارقىرى ــوزۇلۇپ دۈم يېتىۋېلى ــۇپىدا س ــۇ س ئ

پۇتىنىــڭ بىرقىســمى  . شــىۋاتاتتىۇبــالىلىرى بىــلهن بىرنېمىلهرنــى ئوين  
ــۇراتتى،  ــا چىقىـــپ تـ ــهت داردايتىـــپ يېتىشـــ  —پهگاغـ ىنى پـــۇتلىرىنى سـ

 !...بۇنىڭ
بـــۇ گهرچه ئىلگىرىكىـــدەك بىهـــۇدە، . ئۇنىڭغـــا بـــۇ گهپ ھـــار كهلـــدى

پــۇتىنى (بىكــاردىن بىكــار چالۋاقاشــالرغا ئوخشــىمايدىغان، تولــۇق باھــانىگه 
ــانلىقى ــوزۇپ ياتقـ ــىلغايتىپ  ) سـ ــتىگه خېلـــى سـ ــڭ ئۈسـ ئىـــگه بولغاننىـ

پ ۈنـ ۈئېيتىلغان بولسىمۇ، بىر نهچچه كۈنلۈك يېقىملىـق مۇئـامىلىگه ئۈگ  
ــدلىنىپ     ــرەك، دەپ ئۈمىـ ــهك كېـ ــوپ كهتسـ ــى بـ ــدى ياخشـ ــان ۋە ئهمـ قالغـ

شـۇنداق بولسـىمۇ   . قالغاچمىكىن، كۈتۈلمىگهن زەربىـدەك قـاتتىق تهگـدى   
ۋېلىش ئۈچــۈن تىرىشــىپ ۇئــۆزى تهشــنا بولغــان ئىللىــق ۋەزىيهتنــى قۇتقــۇز

 :بېقىش نىيىتىدە
ــه؟    — ــۇ، ئهمىسـ ــدىن يۈتهيمـ ــاڭ كۆزۈڭـ ــرىككهن بولسـ ــدى  —زېـ دېـ

ــ ــىگه     كۈلۈمسىرەشـ ــڭ كېتىشـ ــا ئۇنىـ ــلهن، گويـ ــادە بىـ ــراق ئىپـ كه يېقىنـ
 .چىدىماي، دەرھال ئهپۇ سوراپ كېتىشىنى كۈتكهندەك تاما بىلهن

زېرىكسهم، زېرىكمىسهم تاپتهك يېتىۋەرمهي، بىـر ئىشـنىڭ پېيىـدە     —
 ...غان گهپ، سانچىمىسا ماڭمايدىغان ئېشهك بولمىغاندىكىنۇدۇبول
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ــا ــا باشــالندى -قىي ــاراپ ۈشــۈهممىســى مۆلدۈرلبالىالرنىــڭ ھ. چىي پ ق
بــۇ ھــال بهكمــۇ . ئۇالرنىڭمــۇ نېرۋىســى زىللىشــىپ كهتكهنىــدى. تۇرىشــاتتى

 .ئېچىنىشلىق ئىدى
دېــدى ئــۇ ئهلهم بىــلهن، ھهرقېتىمقىــدەك بــۇ قېتىممــۇ   —خــوپ،  —

ــۇپ  ــدە مهغلــۇپ بول ــا   . جىدەل ــا چهكســىمۇ ئهركىــن دۇني ئۇنىــڭ ئۈچــۈن جاپ
ەپـال بىـر قـانچه كـۈن ئوشـۇق تـۇرۇپ       ئهلۋەتته ياخشىدى، بىـراق، بـالىالرنى د  

ئـۇ ئـاخىرقى    —... چوشـقىالر ! ۋاي، ئاناڭنى. ئهتىال يوقىالي —دە،  -قاالتتى
 .سۆزلهرنى پىچىرالپ ئېيتتى ئهلۋەتته

 !يوقالسىڭىز يهنه تېپىلىپ قاالرسىز، سىزنى ئوغرى ئهكىتهمتى —
شــۇنداق قىلىــپ ئــۇ بامــدات نــامىزىنى جامــائهت بىــلهن ئوقۇۋېلىــپ،  

 ...ن دەرھال ماشىنا توسقىلى چوڭ يولغا چىقىپ كهتتىكېيى
ــۆزىنى     ــدا بولســا ئ ــۇ ماشــىنىغا چىقىــپ ســهپهرگه رەســمىي ئاتالنغان ئ

يـۈرىكى ئاللىقانـداق جۇشــقۇن   . كـۆكته پهرۋاز قىلىۋاتقانـدەك ھىـس قىلــدى   
ــادەملهر بــوالتتى . ئېقىمغــا تولــدى بهزىــلهر كىچىــك . ئاپتوبۇســتا ھهرخىــل ئ

ــۇرۇپال توختاشــلىق، ســ  ــدەك ســاقالنى   ت ــاغ بېدى ــلهر بىــر ب ىپايه بولســا، بهزى
ــكىنىچىلىق     ــدىن پاسـ ــپ، ئاغزىـ ــاراڭالرنى قىلىـ ــانه پـ ــۇ ئهپسـ قويۇۋېلىپمـ

ــان، ۇدۇئېقىــپ تۇر ــدىغان «غ ــولغىنىنى بىلمهي ــمهك، . الر ئىــدى»چــوڭ ب دې
چــۆچهك  -ھىچكىمنىــڭ ئارقىســىدىن ســۆز -نــاتونۇش كىشــىلهر، ھىچكىــم

پ ھهركىــم ئــۆز مهنــزىلىگه تــاراپ ماشــىنىدىن چۈشــۈ. قىلىــپ ئولتۇرمايــدۇ
ــدە ئاللىقاچــان بىــر  ــۇ تهرىپــى . بىرىنــى ئۇنتــۇپ قالىــدىغان گهپ  -كهتكهن ب

خىجىللىققـــا قـــېلىش ئهندىشىســـى، . ئۇنىڭغـــا جاســـارەت بهخـــش ئهتتـــى
 .تارتىنىش تۇيغۇسىدىن خاالس بولغاچقا تازا يايرىۋېلىش پۇرسىتى بولدى

بــارا  -بــارا. ىــدىئــۇ دەســلهپ ئــۆزىچه مۇڭلــۇق ناخشــىالرنى غىڭىلد    
غــاالپ ناخشــىالرنى -ھـازىرقى زاماننىــڭ مهھسـۇالتلىرىدىن بولغــان گۈلـدۈر    

ســـى كېلىـــپ، ۇپ قويغۈتۈتوۋالشـــتىمۇ بـــوش كهلمهيـــدىغانلىقىنى كۆرســـ
ى بولــۇپ، »تېكســت«بــۇ ناخشــىالرنىڭ يــاخش يېــرى  . ئــاۋازىنى قويىــۋەتتى

. دىبىـــر ئېغىــز ســۆزدىن ئىبــارەت ئىـــ   : يــادالش ئــاۋارىچىلىقى بولمــايتى   
بـۇ  . دېگهندەك بىـرال سـۆز ئىـدى   » ...ئوماغىم سهن«ياكى » ...قايغۇرما جان«
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ــتىن   ــا باش ــۆز بولس ــۋېرەتتى  -س ــاخىر تهكرارلىنى ــپه   ... ئ ــۇ لهتى ــدىن ئ ئارقى
ھهمــمه ئــۇنى ياخشــى كــۆرۈپ    . ۋەتتىۈســۆزلهپ ھهمســهپهرلىرىنى كۈلــدۈر  

ــدەك قىلــدى رنىڭ تاماققــا توختىغــان جــايالردا بىــرەر مهرته باشــقىال . قالغان
ئۆزىمـۇ ئىككـى ئوقۇغـۇچى قىـز ئۈچـۈن پـۇل       . مىهمان قىلىشىغا ئېرىشـتى 

ئـــۇ قىـــزالر ئۇنىڭغـــا خېلـــى . ۋېتىـــپ، مهرتلىكىنـــى نامـــايهن قىلـــدىۈتۆل
يېقىنچىلىـــق قىلغانـــدەك قىلغانىـــدى، ئـــۇ ھهرھالـــدا ئهخمىقـــانىراق      

ــدى    ــپ قالغانى ــا كېلى ــدلىك خىيالالرغ ــىمۇ ئۈمى ــۇ  . بولس ــلهن ئ ــڭ بى بۇنى
ۇ ئهركىن، تېخىمۇ ئازادە، تېخىمـۇ ئهتىۋارلىـق ھىـس قىلىـپ،     ئۆزىنى تېخىم

ئــــۇ ئهڭ . قى، شۆھرەتپهرەســــتلىك تۇيغۇســــى قانــــائهت تــــاپتىۇمهغرۇرلــــ
 .ئارزۇاليدىغان ياشلىقى قايتىالنغاندەك بولدى

دېمهك، ھهمىشه ئـۆزەمنى شـوخ تۇتسـام، ئهركىـن پـاراڭ قىلىۋەرسـهم،       «
ى كهڭ ئېچىـــپ تۇرغـــانال قورۇنمىســـامال دۇنيـــا، جامـــائهت ماڭـــا قـــۇچىقىن

بۇنىــڭ بىــلهن خــۇددى ھاياتقــا مهنــا . دېگهنلهرنــى ئويلىــدى ئــۇ» ...گهپــكهن
ــاغرىقى مهســىلىلهرنى     ــاش ئ ــا، چــېگىش، ب بېرىشــته زۆرۈر بولغــان ئاچقۇچق

 .يېشىشتىكى موھىم فورمۇلىغا ئېرىشكهندەك قانائهت بىلهن ھىجايدى
ــادەمگه ئا     ــقاق ئ ــاراكتىرلىق، چىقىش ــۇق خ ــدى ئوچ ــۇ ئهم ــپ ئ يلىنى

تونۇشـــالرغىمۇ، ناتونۇشـــالرغىمۇ ئوخشاشـــال يۇمۇرلـــۇق جـــاۋاپ     . قالـــدى
بۇنداق ئوچۇق خاراكتىر ھهمـمه ئـادەمگه ياقىـدىغان بولغاچقـا، ھه     . بېرەتتى

ــدى      ــۇپ قال ــى بول ــدىغان كىش ــىلهرگه ياقى ــۇ كىش ــدىال ئ ــى . دېگهن كاللىس
گه شـۇڭا ھهرقانـداق ئادەمنىـڭ سـۆزى    . ناھايىتى سهگهك، ھـازىر جـاۋاپ ئىـدى   

ــۇراتتى    ــارال ت ــق ئىنكــاس تهيي ــر قىزى ــا مۇشــۇنداقال . جــاۋابهن دەرھــال بى مان
ــڭ       ۇدۇبول ــمه ئادەمنىـ ــاقتۇرۇپ، ھهمـ ــادەم يـ ــمه ئـ ــۇنى ھهمـ ــا ئـ ــان بولسـ غـ

يېقىنالشقىســى كېلىــدىغان بولغاچقــا، ئېنىقكــى تىجــارىتىمۇ قــالتىس      
 .نهتىجىلهرگه ئېرىشىشى مۈمكىنىدى

تونـۇش  . رىنى سـاقلىدى ئۇ پويېزدىمۇ شـۇنداق تېتىـك، شـوخ خـاراكتى    
ــاردىمىنى    ــدىن يـ ــۇ ھهركىمـ ــدا ئـ ــۇن زۆرۈر تېپىلغانـ ــاتونۇش بولسـ ــاكى نـ يـ

غهرەزسـىز، چىـن كۆڭۈلـدىن قىلىنغـان يـاردەم ئۇنىڭغـا تېخىمـۇ        . ئايىمىدى
ــدى  ــپ كهل ــابروي ئېلى ــدىغان   . ئ ــدا بولى ــاردەم قىلغــۇچىالردا ھهمىشــه پهي ي
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ال دەرىزىســــى بىــــراق -قۇشــــتهك يىنىــــك، كۆڭۈلنىــــڭ خــــۇددى ئىشــــك
ــالىپالرچه     ــورۇپ كېتىشــى، بىــر خىــل غ ــدەك پاللىــدە ي ئېچىــۋېتىلگهن ئۆي

ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە   . مهغرۇر روھى ھالهت ئۇنى ئۇلۇغـۋار تۈسـكه كهلتۈرگهنىـدى   
ــۇن   —تاماشــىغا، كىشــىلىك مۇناســىۋەت   -پهۋەس ئىشــهنچ، تىجــارەتكه، ئوي

. چهكسـىز ئىشـهنچ ئېـتهك يېيىـپ تـۇراتتى      -جۈملىدىن قىزالرنـى ئوۋالشـقا  
 .هتتىىنىمىال قىلماقچى بولسا يولۇپال قىالاليدىغاندەك بىلن

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــۇ پــۇلنى . پــويېز تولىمــۇ تولىمــۇ تهرتىپســىز ئىــدى
تــــېجهش ئۈچــــۈن ئــــاددىي ئورۇنــــدۇققا بىــــلهت ئالغاچقــــا بــــۇ يهردىكــــى 

ــدى   ــۇ ئېغىرى ــانچىلىق تېخىم ــاالر       . مالىم ــا ـ چىي ــن قىي ــۇ يهردى ــۇ يهر، ب ئ
 .ئاڭلىنىپ تۇراتتى

. للىشــىۋاتقانالرغا قــاراپ ئۇنىــڭ مۇشــتى قىچىشــقىلى تــۇردى     جىدە
ــۇ مۇشتلىشىشــتىمۇ ھىچكىمــدىن يېڭىلمهيتــى، گهرچه كــۆپ    ئىلگىــرى ئ

ئىككـى   -ئۇرۇشۇپ باقمىغـان بولسـىمۇ، ئۆزىـدىن ۋىجىكـرەكلهر بىـلهن بىـر      
شـــۇڭا ئـــۇ بـــۇ . قېـــتىم قىلغـــان جىدىلىـــدە غهلىـــبه قىلغىنـــى ئېســـىدە 

ــدىن قالمايدى  ــۇ ھىچكىم ــس    جهھهتتىم ــوچى ھى ــى ن ــۆزىنى خېل ــدەك، ئ غان
ئۇالرنىـڭ  ! ھه -ئۇ ئوقۇغـان جهڭنـامىالردا قانـداق نـوچىالر بـوالتتى     . قىالتتى

ــلىرىچۇ  ــۆزلىرىنى تۇتۇش ــته    !  ئ ــالىپلىقلىرى جهھهت ــمه غ ــكى، ھهم ئهپسۇس
ــلهن،      ــۋەتكهن بىـ ــۇنى مۈكچهيتىـ ــىناقالر ئـ ــك سـ ــى مهغلۇبىيهتلىـ كېيىكـ

ــداق ســىناققا دۇچ ك   ــۇ بۇن ــته ئ ــۇ . ېلىــپ باقمىغانىــدىسوقۇشــۇش جهھهت ئ
ــۇ  ــان«جهھهتتىمـ ــدىن قالغـ ــاقالپ  »مودىـ ــالىپلىقىنى سـ ــاكى غـ ــدۇ؟ يـ مىـ

ــدقالغان ــى  مى ــۇ بىلمهيت ــۇنى ئۆزىم ــىناپ    . ۇ؟ ب ــۇنى س ــرى ب ــدىن ئىلگى بۇن
ــدى   ــۈرئهت قىاللمىغانى ــكه ج ــويىچه    . كۆرۈش ــهپ ب ــۇمىي س ــۇ ئوم ــۈنكى ئ چ

يېمىرىلىۋاتقـــــان مهغلۇبىيهتلىـــــك تهقـــــدىرى ئۇنىـــــڭ جـــــۈرئىتىنى     
ــرىگه    . ىــدىقويمىغان ــۇ ياشــلىقتىكى شــوخ، جۇشــقۇن دەملى ــۈن ئ ــا بۈگ مان

 !قايتقان پهيتته بۇ سىناققا جۈرئهت قىلىش مۈمكىن، ئهلۋەتته
ســـــىز چـــــوڭ بولغانـــــدىكىن نهســـــىههت قىلىـــــپ، بـــــۇالرنى   —

 .دەپ يالۋۇردى بىرى ئۇنىڭغا —ئاجرىتىۋەتسىڭىز بولمامدۇ، 
. ئـــــــۇ ســـــــاالپهت بىـــــــلهن، ئالـــــــدىرىماي ئورنىـــــــدىن تـــــــۇردى
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دەللىشىۋاتقانالرنىڭ توپىغـا بېرىـپ، تهنبىـه بېرىۋاتقـان ئوقۇتقۇچىـدەك      جى
 :بىردەم غهزەپلىك تىكىلىپ تۇرغاندىن كېيىن

ــرى  — ــۇرە، نېـ ــالى    —! تـ ــۇ خىيـ ــدى ئـ ــۇيرۇق قىلـ ــراپ بـ دەپ ۋارقىـ
دۇنياسىدىن ئورۇن ئالغان قهدىمقى زامـان نوچىلىرىنىـڭ تۇرقىغـا تهقلىـت     

ــش، ئ   ــپ قىلى ــى جهل ــپ  ھهم دىققهتن ــۇ  قىلى ــوڭلىقىنى تېخىم ــڭ چ ۆزىنى
گهۋدىلهندۈرۈش ئۈچۈن، بىرىنىڭ كارنىيىـدىن چـۆجىنى سـا قاماللىغانـدەك     
تۇتـــــۇپ ســـــىلكىگىنىچه بىـــــر چهتـــــكه ئىتتىرىـــــۋەتتى؛ يهنه بىرىنـــــى 

ــالدى،   ــتهك ســ ــر تهســ ــتۈرۈپ بىــ ــولتهكلهر، مۇشــــتۇڭ  —كېلىشــ ھه، ســ
 !قىچىشقان بولسا ماڭا كېلىشه، خامىرىڭنى بىر ئېزىۋېتهي

 !دەمنىڭ گېپىنى ئاڭاليلى، ماقۇل دەڭال، بولدى قىلىڭالچوڭ ئا —
 ...بولدى قىلىڭال، چوڭ ئادەم گهپ قىلغاندىكىن —
 ...ۋېلىڭالچۇۇجايىڭالغا ئولتۇر —
... 

ئـۇ غـالىپلىق   . شۇنداق قىلىپ جىـدەل جىممىـدە بېسـىقىپ قالـدى    
ۋاتقـــان مهنزىـــرىلهرگه ۈتۇيغۇســـىدىن كـــۆڭلى كۆتۈرۈلـــۈپ، دەرىزىـــدىن ئۆت

 ...چ ناخشا باشلىدىقارىغا
دەپ توۋلىــدى بىــرى، ئــۇالر مهنــزىلگه     —! ۋې، قېــرى ھېجىقىــز  —

 .بېرىپ ۋوگزالدىن چىقىۋاتقاندا ئارقا تهرەپتىن
ئۇ چۆچۈپ قاراپ، سهپهر ئۈستىدە تهستهك يهپ، تهنبىـه ئاڭلىغـان يـاش    

ئۇنىــڭ تېنــى شــۈركىنىپ . پ كېلىــۋاتقىنىنى كــۆردىۈيــۈيىگىتنىــڭ ھۆرپ
چاندۇرماي، مۇشـۇ سـهپهر ئۈسـتىدە شـهكىللهنگهن، مۇشـۇ       يۇ، بىراق -كهتتى

ياشـــالرنىڭ جىـــدىلى ئۈســـتىدە ئهمىلىـــي ئىپـــادىلهنگهن ســـاالپىتى ۋە      
 :نوپۇزىنى ساقلىغان ھالدا

 .دېدى، مېڭىشتىن توختاپ —! ھه، نېمه گهپ؟ ئهدەپسىز —
شـۇ گهپـلهر بىلهنـال     —!... مانا مۇنـداق ! ئهدەپ دېگهن مانا مۇنداق —

مهن تېخــى ســېنى  —كــۆزىگه مــۇش پهشــۋا يېغىــپال كهتتــى،  ئۇنىــڭ بــاش 
ــا       ــدەك جېنىڭغ ــام تىغ ــتىكهنمهن، قارىس ــارمىكىن دەپ ــادەملىرى ب ــق ئ جى

 !...شۇنچه يوغانلىق قىپسهنا
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ئۇ ئۆزىمۇ ھىچنېمىنـى ئاڭقىرالمـاي كالۋالىشـىپال قالغاچقـا ئىنكـاس      
ئارقىــدىن نېمىگىــدۇر پۇتلىشــىپ يىقىلىــپ    . قايتۇرغىــدەكمۇ بولمىــدى 

ــتىچۈ ــارا  . شـ ــرىگه قـ ــمه يېـ ــلهن ھهمـ ــۇنىڭ بىـ ــىلىپ،  -شـ ــۇق دەسسـ قويـ
بــــۇ يهردە ســــاقچىالرمۇ يوقمىــــدىكىن، . ھىچنېمىنــــى ســــهزمهي قالــــدى

ــدى  ــادەم چىقمىـ ــدىغانغا ئـ ــۆرۈپ  . ئاجرىتىـ ــا كـ ــلهر تاماشـ ــاتونۇش يهرلىكـ نـ
بېشـىنىڭ بىـر يېـرى    . بىر ھازادا ئۇ ئىنجىقالپ ئورنىدىن تـۇردى . شاتتىۇتۇر

ىپ تـۇراتتى، پـۇتلىرى ناھـايىتى ئېغىـر، بىلهكلىرىمـۇ      ۋە بۇرنىدىن قان ئېق
قولىـدىكى سومكىسـى شـۇ پاتپاراقچىلىقتـا     . كېرەككه كهلمهيال قالغانىـدى 

 .ئۇنى ئۇرغان لۈكچهكنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمهيتى. يوقالغانىدى
بۇ يهردە سـاقچىالر يـوق ئهمهسـكهن،     —! جىدەل قىلغانالر قايسى؟ —

 .ىبىراق ئۇالر كېچىكىپ قالغانىد
تاماشـابىنالر ئـۆزلىرى    —بىرسى قېچىپ كهتتى، بىرسى مانا شـۇ،   —

 .بىلىدىغان يىپ ئۇچىنى ئېيتىپ بهردى
 شېرىكىڭ قايان قاچتى؟ —
ۋاتقـــان ئـــادەم قانـــداقمۇ مېنىـــڭ ۇمـــايمهن، مېنـــى ئۇرۇئـــۇنى تون —

 !  شېرىكىم بولسۇن؟
ــاڭ قانــــداق ئۇر  — ــهن؟ تونىمىغــــان ئــــادەمنى   ۇتونۇشمىســ شىســ

 !ۇرغىلى بوالمدۇ؟ ماڭبىكاردىنال ئ
 ...توختاڭال، مهن چۈشهندۈرەي، —
 !ماڭ بىز بىلهن، چۈشهندۇق، بولدى —
 ...توختاڭال، مېنىڭ گېپىمنى ئاڭالپ بېقىپ، ئاندىن —

رېزىنكه كالتهك تارس قىلىپال بهلگه تهككهنـدە ئـۇ يامپىشـى چىقىـپ     
 .كهتكهندەك تولغىشىپال كهتتى

ــ     — ! ۋۇ ئانــاڭنى! گهن شــۇ دەئــوغرىنى قويــۇپ تــوغرىنى تۇتــۇش دې
ــقىالر ــاپىتى  ! چوشـــ ــقىالرنىڭ كاســـ ــۇ چوشـــ ــى شـــ ــۇ  —! ھهممىســـ ئـــ

 .غۇدۇڭشىغىنىچه ئۇالرنىڭ ئالدىغا چۈشۈپ ماڭدى
» تــۈرمه يوســۇنى«ئۇنىــڭ كامېرداشــلىرى . قــاراڭغۇ كامېرغــا ســوالندى

ــداخۇننى    ــى كهل ــويىچه يېڭ ــان«ب ــا  » مىهم ــپ راس ــدى «قىلى ــوپ ئوينى . »ت
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قاڭقىـپ، ئـۇ ياقتىكىسـى بىرنـى ئۇرسـا بـۇ ياققـا         بىرسى بىر تهپسه ئۇ ياققا
ــى   ــدىن كهتت ــۇالپ، ماجالى ــر . دوم ــۇنى «يهنه بى ــۈرمه يوس ــى  » ت ــر يېڭ ھهربى

ــدا بۆل     ــا ئوتتۇرى ــۇلى بولس ــدا پ ــاختۇرۇلۇپ، يېنى ــۈچى ئ ــهتتىۈكهلگ ــر . ش بى
پــۇل . كــۆپرەك ئــاالتتى» نــوچىالر«. التتىۇئۆلۈشــى پــۇل ئىگىســىگه قالــدۇر 

تا ئۇنىڭغـا بهزىـدە ئېتىبـار قىلىنىـپ، پۇلىنىـڭ      ئىگىسىنىڭ ئهھۋالىغا قارى
ــدۇر  ــۆزىگه قال ــۇلى  . التتىۇكــۆپرەكى ئ بهزىلىرىنىــڭ باشــتا ئېلىۋېلىنغــان پ

كېـيىن ئۆزئـارا چىقىشـىپ قـېلىش، دوستلىشىشـتهك ئاالھىـدە ئهھـۋالالردا        
غـا يـاراپ قالغـان،    »نـوچىالر «تېخى بهزىلهرنىـڭ ئـۆزى   . قايتۇرۇپمۇ بېرىلهتتى

ــارراق ــۋالى ناچـ ــا  ئهھـ ــۇزۇش«بولسـ ــى»قۇتقـ ــۇ بېرىلهتتـ ــۇ . مـ ــىكى ئـ ياخشـ
يېنىـــدىكى پــــۇللىرىنى تىزىملتىـــپ ســــاقچىالرغا تاپشــــۇرىۋەتكهنىكهن،   

ھىـچ بولمىغانـدىمۇ پۇلىنىـڭ    . بولمىسا بۇ يهردە ئۇنى يالىڭاچالپ قويـاركهن 
نــى بىلىــۋالغىچه »يوســۇنلىرى«ئــۇ تــۈرمه . يېرىمىــدىن ئايرىلىــپ قــاالركهن

ــدى   ــاق يې ــۈنى تاي ــم ئىشــقا     ھهم. ھهرك ــۆكتى، كى ــى ت ــىنىڭ تهرىتىن مىس
ــدى    ــوپ دې ــۇنىڭغا خ ــا ش ــر   . بۇيرىس ــالر يهنه بى ــۇ ئىش ــان «ب ــى مىهم » يېڭ

نــى ئومۇمخــور دۇمباالشــتا ئــۇ    »يېڭــى مىهمــان «. كىــرگىچه داۋامالشــتى 
رەھىمـــدىللىك قىلغـــانلىقى ســـهۋەپلىك يهنه قېـــتىم رەھىمســـىزلهرچه     

. ئـۆزى يىۋالـدى  نـى  »نېمىتـى «نىـڭ  »مىهمـان «دۇمباالشـقا ئـۇچراپ، يېڭـى    
نــى تولــۇق چۈشىنىۋېلىشــقا مــۇۋەپپهق »يوســۇن«شــۇنىڭدىن كېيىــنال ئــۇ 

 —ھه، دېـمهك، رەھىمـدىل بولسـاڭمۇ زىيـان تارتىـدىغان گهپـكهن،       «. بولدى
بــۇ جهمىيهتنىــڭ كىچىكلىــتىلگهن مــودىلى ئىــكهن،  —دەپ ئويلىـدى ئــۇ،  

ك، ۈشــلۈنۈئهممــا بــۇ يهردە ھىــچ ئىــش پهردىلهنمىــگهن ھالــدا، تېخىمــۇ چۈش 
 . »كهنۇدۇتېخىمۇ ئېنىق بول

ــلىقنى      ــپ ياشـ ــا پېتىـ ــا يهنه خىيالغـ ــدىكى بىكارچىلىقتـ ــۇ تۈرمىـ ئـ
ــدى    ــوتتهك يانـ ــىدا ئـ ــېغىنىش تۇيغۇسـ ــان    . سـ ــى چاققـ ــۆزىنى خېلـ ــۇ ئـ ئـ

ــۇ    ــۇ جهھهتتىمـ ــدىكى، بـ ــۇم بولـ ــانىكهن، مهلـ ــىمهن دەپ ئويلىغـ مۇشتلىشـ
 ئۇ ھىچ ئىشـتا ھىچكىمـدىن يېڭىلىـپ باقمىغـان تـۇرۇپ،     . چاغلىق ئىكهن

ــچ    ــنىگه ئىـ ــرەككه كهلمىگىـ ــقا كېـ ــچ ئىشـ ــدىلىكته ھىـ ــدىن  -ئهمـ ئىچىـ
ئۇنىڭ خهۋىرى بهلكىم ئـۆيگه يهتكهنـدۇ، ئۆيـدىكىلهر نـېمه     . ئۆكۈنمهكتىدى
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ھهمـدە تېخـى شـۇنداق ئهپسـانه     . دەۋاتىدىكىن؟ يامان خهۋەر بهك تېز يېتىـدۇ 
ــهكىلدە بۇرم ــۇلۇش ــدۇۇن ــۇن   . پ كېتى ــىگه ئۇيغ ــادەتتىكى ئىپادىس ــڭ ئ ئۇنى

هلكىــم ئــۇنى جــاالپالر بىــلهن تۇتۇلــۇپ قــاپتۇمىش دېــگهن خهۋەر       ھالــدا ب
ئـۇ ئىلگىــرى بۇنــداق ئىشــالردىن ئىــزا  ! بــۇ نهقهدەر ســهت ئىــش. تارقالغانـدۇ 

بـۇنى  يىگىتلىكتىكـى قازانغـان غهلىبىسـى ھىسـاپالپ،      . تارتىپ يـۈرمهيتى 
ــى    ــارزۇمۇ قىالتت ــدە ئ ــۇم مهنى ــىنى مهل ــاتىقى چىقىش ــتىم  . ئ ــۇنجى قې ــۇ ت ئ

 .قىلدى ۋە بۇنىڭدىن ھهيران قالدىنومۇس ھىس 
ــدىن  ــداق    «ئۇنىڭـ ــۇ يهرگه قانـ ــڭ؟ بـ ــايهت ئۆتكۈزگهنتىـ ــداق جىنـ قانـ
دەپ سوراشــقا چــوللىرى تهككىــچه ئىككــى ئــاي ئۆتــۈپ  » كىرىــپ قالــدىڭ؟

ئــۇ بىهــۇدە ئىككــى ئــاي دوزاق ئــازابى تارتقانــدىن كېــيىن ئانــدىن   . كهتتــى
ــۇ ئىشـــالر تهرگهۋ قىلىن  ــا يېتىـــپ، بـ ــۇپ  كىمنىڭـــدۇر يادىغـ ــۇ قويـ ىـــپ، ئـ

كىمــدۇر ئۇنىڭغــا پۇرىتىــپ، ئۆزىنىــڭ ئىلتىپــاتى     . بېرىلىــدىغان بولــدى 
ئـــــۇ بۇنىڭـــــدىن پـــــارا تهلهپ . ۋاتقـــــانلىقىنى ئهســـــكهرتتىۇبىـــــلهن بول

پ، غهزەپـتىن يېرىلغـۇدەك بولـدى، بىـراق نـېمه      ۈنۈقىلىۋاتقانلىقىنى چۈشـ 
امـاق  ئامال؟ ئاندىن ئۇنىڭ ياتقـان ۋاقتـى  ئۈچـۈن كـۈنلىكىگه قـانچه پـۇل ت      

پــۇلى، قــانچه پــۇل ياتــاق پــۇلى قاتــارلىق چىقىمــالر ئىــنچىكه ۋە تهپســىلىي 
ھىساپالنغاندىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا چهتـتىن كهپسـهن، بوپتـۇ، دەپ ئاالھىـدە       
ــالر ياتىــدىغان ياتــاق بــار        ــار قىلىــپ، بىــر ۋاق تامــاق يهپ، يۇرتداش ئېتىب

 . ىشتىمهھهللىگه يېتىۋالغۇدەك كىرا ئۈچۈن ئازراق پۇل ئاشۇرۇپ بېر
ئۇ خـۇددى قۇسـۇپ چىقىرىـۋېتىلگهن كېرەكسـىز نهرسـىدەك كوچىغـا       

ــۇ قاياققــا بېرىشــى كېــرەك؟ ھهقىقهتهنمــۇ تهس كــۈنگه   . چىقىرىۋېتىلــدى ئ
 .قالغانىدى

پهقهت ئــۇ شــهھهرنىڭ يهنه بىــر . بــار پــۇلى ئــۆيگه كېتىشــكه يهتمهيتــى
كه چېتىـدىكى ئىلگىــرى يۇرتداشـلىرى بىــلهن ياتىـدىغان مىهمانخانــا تهرەپــ   

ئهگهر ئۆيگىچه كىرا قىلىشقا پۇلى بولغـان تهقـدىردىمۇ ئـۆيگه    . بېرىۋاالاليتى
تۆشـهلگهن دەسمايىســىنى،   -ئــۇ دەسـلهپكى تېرىــپ . كېتهلمهيتـى، ئهلـۋەتته  

ــۆلگه چۈشــۈرگهنىدى   ــۆزى تاپقــاننى قوشــۇپ، بىــراقال ن ــدا . كېــيىن ئ ــۇ ھال ب
ــوالۈلــۈبىــر تۈرمىــدىن يهنه بىــر تــۈرمىگه يۆتك  —ئــۆيگه كېــتىش  تتى، ش ب
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 !خاالس
دەسمايىسـىز نـېمه ئىــش قىلغىلـى بــوالر؟ ئۇنىـڭ ھىــچ ئىشـقا كــۆزى      

نىمكــار ئىشلهشــچۇ؟ ئــۇ بىــرەر بــاي ســودىگهر يــالالپ ئىشلهتســه  . يهتمىــدى
ئهمـــدى ئۇنىـــڭ كىبىـــر . ئىشلهشـــكه رازى ئىكهنلىكىنـــى ھىـــس قىلـــدى

ئـۇ  ! تالقـان بولـۇپ كهتكهنىـدى    -قۇرۇلمىلىرى پۈتـۈنلهي ئـۆرۈلگهن، كۇكـۇم   
ىغىمۇ، ئاپتوبۇســـقىمۇ ئولتۇرمىـــدى، نـــېمه قىلىـــۋاتقىنىنى ئۆزىمـــۇ تاكســ 

ــدىن قارشــى يۆنۈلۈشــتىكى     ــۈرمه ئالدى ــدىكى ت سهزمهســتىن شــهھهر ئهتراپى
بىــراق، ئــۇ . قورســىقى ئــاچ ئىــدى. شــهھهر ئهتراپــى رايونىغــا پىيــادە كهتتــى 

كــۈچنى قهيهردىــن ئالــدىكىن ھىچنېمىنــى ســهزمىگهن ھالــدا گۈرســۈلدەپ   
كوچىالردىكى ئىتنىـڭ قۇرۇتىـدەك مىغىلـدىغان ئـادەملهر،     . ىقهدەم تاشاليت

 .ماشىنىالر، شاۋقۇن سۈرەنلهر ئاڭالنمايتى، كۆرۈنمهيتى
ــدى    ــپ كهل ــان يهرگه يېتى ــلىرى ياتق ــاخىرى يۇرتداش ــۇ ئ ــرىيهت، ئ . خهي

. مىهمانخانىغــا كىرگــۈزمهيتى . يــۇ، بېشــى قېيىشــقا باشــلىدى    -كهلــدى
بېرىــپ، ئانــدىن بىــر كۈنلــۈك   كىــرىش ئۈچــۈن بىــر مــۇنچه پــۇلنى رەنىــگه 

 .ئۇنىڭدىكى پۇل ھىچنېمىگه يهتمهيتى. بىلهت كهستۈرۈش كېرەكىدى
ــۇز    « ــر تويغ ــاقنى بى ــاۋال قورس ــوالر، ئ ــا ب ــېمه بولس ــا  ۇن ــدىن ي ۋاالي، ئان

ھېلىمـۇ بولسـا بىـرە ۋاخ    ... تىلهمچىلىك قىـالرمهن، يـا ئوغۇرلـۇق قىـالرمهن    
» ولمىسـا نـېمه دېيهلهيـتىم   دەك پـۇلنى قولۇمغـا قـايتۇرۇپتۇ، ب   ۇقوساق تويغـ 

ــكه ماڭــدى   ــويالپ ئاشــخانا تهرەپ ــى ئ ــيىن،  . دېگهنلهرن قالغــان ئىشــالرنى كې
دەل شـۇ چاغـدا كهچلىـك تاماققـا     . قوساق تويغانـدا ئـويالش قارارىغـا كهلـدى    

ئۇنىـــــڭ يوقۇلـــــۇپ . ماڭغـــــان يۇرتداشـــــلىرى ئـــــۇنى كـــــۆرۈپ قالـــــدى 
ــپ يۈر  ــلهن خاۋاتىرلىنىـ ــدىن ھهممهيـ ــهتتىۈكهتكهنلىكىـ ــۇڭ. شـ ــۇنى شـ ا ئـ

كهيـنىگه بۇرۇلـۇپ ئـۆز    . ئـۇ توختىـدى  . كۆرۈپال ئارقىمۇ ـ ئارقا تـوۋالپ كهتتـى   
قېرىنداشلىرىنى كۆرگهندەك ھاياجانـدىن ئۆپكىسـى ئۆرۈلـۈپ، كۆزلىرىـدىن     

ئۇنىڭغــا بولســا ســوئالالر . يــاش مارجــانلىرى دومــۇالپ چۈشۈشــكه باشــلىدى 
 :يېغىپال كهتتى

 نهلهردە يۈردىڭىز؟ —
 نسىز؟قامىلىپ قالمىغا —
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 نېمه بولغانغا؟ —
 بىز ئاڭلىغان ئهپسانىلهر راست بولمىغىيدى؟—
» بىـــر ھارغانغـــا گهپ قىلمـــا، بىـــر ئاچقانغـــا«بولـــدى قىلىڭـــالر،  —

دەپـــتىكهن، ئـــاۋال تامـــاق يهيلـــى، ئانـــدىن ياتاققـــا كىرىـــپ ئـــارام ئالغـــاچ  
 .كنى سوئالدىن توختۇتۇپۈلۈدېدى بىرەيلهن كۆپچ —پاراڭالشمامدۇق، 
ىئىتىــدە رەھىمــدىللىك، بــاغرى يۇمشــاقلىق ئاساســىي     ئهســلى تهب

غان خهلـق كېيىنكـى چـاغالردا ئـۆزىگه يـات بهزى ئىللهتلهرنـى       ۇدۇئورۇندا تۇر
ۋالغــان بولســىمۇ، مۇشــۇنداق ئهھۋالغــا يولۇققــان ئــادەمنى كۆرگهنــدە ۇيۇقتۇر

ئـۇالر پـاجىئهگه   . يهنىال ئۆز تهبىئىتىدىكى ئاشـۇ خۇسۇسـىيهت رول ئوينـايتى   
ھهمـــمه نهرســـىدىن . ىنىــڭ ھىكايىســـىنى تهپســـىلىي ئاڭلىـــدى يولۇققۇچ

 .ئايرىلغان بۇ ئادەمگه ھهممهيلهننىڭ ھىسسىداشلىقى قوزغالدى
 —ســىز پــۇل تاپقــانغىچه ياتــاق پــۇلىڭىز مهنــدىن بولســۇن، ئاكــا،   —

 .دېدى بىرى
ــازراق     — ــۇرۇپ ئ ــانالرغىمۇ ئۇقت ــقا ئۇقمىغ ــانلىرىمىز ۋە يهنه باش قالغ

ئانـدىن سـىزمۇ تېلېگراممـا يازىـدىغان، ئـادرىس      . ىـز دەسمهيه يىغىپ بېرىم
ــڭ   ــىگه ھهق ئېلىـ ــالرنىڭ ھهممىسـ ــدىغان ئىشـ ــوڭ . يازىـ ــڭ چـ  -ئوقهتنىـ

ــوقهت    ــر ئـ ــۇ بىـ ــوق، دەپ، بۇمـ ــى يـ ــا   . كىچىكـ ــرە داۋاغـ ــى بىـ ئهگهر بىرەسـ
ــدۇرماقچى بولســىمۇ ھهق ئېلىــڭ  ــۈكۆپچ. تهرجىمــانلىق قىل ك ئهھۋالغــا ۈل

 .بىلهن پۇل تاپقىلى بولمايدۇ كۆڭۈلچهكلىك. دۇۇقاراپ باھا كېسىپ قوي
. تۇرالغۇغـا ئېرىشـتى  . شۇنداق قىلىپ ئۇ ھىسسىداشـلىققا ئېرىشـتى  

ــاپتى  ــۇ تـ ــنىڭ يولىنىمـ ــپ،   . ياشاشـ ــا ئهۋەتىـ ــۆيىگه تېلېگراممـ ــدىن ئـ ئانـ
 .ئۆيدىكىلهرگه ئۆزىنىڭ ھايات ئىكهنلىكىنى مهلۇم قىلدى

 ئــۇ تېلېگراممىنــى بىــر ۋاخ تاماقنىــڭ پۇلىغــا، كېيىــنچه ئىككــى ۋاخ  
ــى ھهم    ــالرنىڭ ھهربىرىنـ ــدىكى ئادرېسـ ــال تاغارلىرىـ ــا، مـ ــڭ پۇلىغـ تاماقنىـ

ــدى  ــدىغان بول ــۇ باھــاالر تهدرىجــى شــهكىللىنىپ،  . شــۇنچىلىك پۇلغــا يازى ب
. ھهممه ئادەم ئاڭلىق تونۇپ، سودىلىشىپ ئولتۇرمايـدىغان ھـالهتكه كهلـدى   

ۇ بـ . ئۇنىڭ بهختىگه يارىشا بىـرنهچچه پـۇل دەۋاسـىدا ۋاكالهتچىلىـك قىلـدى     
ــدى    ــش ئى ــى ئى ــدىن ياخش ــهنتى    . ھهممى ــۇم پىرس ــاراپ مهل ــتىگه ق قىممى
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ــايرىالتتى ــوالتتى   . ئ ــومغىچه ب ــڭ س ــانچه مى ــۇڭا بىرق ــپ  . ش ــۇنداق قىلى ش
ــاردىمى  ۈلۈكۆپچ ــڭ ي ــپ     —كنى ــهۋەپ قىلى ــانه س ــالرنى باھ ــل ئىش ھهر خى

تۇرۇپ مهبلهخ جۇغالپ بېرىشى بىـلهن تېـز ئارىـدا ئهسـلىدىكى مهبلىخىنـى      
 .ۋالدىۈتىرىلدۈر

شــۇندىن كېيىنمــۇ شــهكىللهنگهن ئــادەت بــويىچه خىــزمىتىگه يارىشــا 
ــدى    ــى قامدى ــدىلىك چىقىمن ــلهن كۈن ــڭ بى ــپ بۇنى ــى . ھهق ئېلى مهبلىغ

بىــــلهن قىلىنىۋاتقــــان تىجــــارەت پايدىســــى بولســــا دىرىغــــا قوشــــۇلۇپ، 
ــېرى كۆپ  ــى كۈنســ ــۈدەسمايىســ ــدىقپ بارماۈيــ ــڭ  . تىــ ــاز پۇلنىــ گهرچه ئــ

ولسـىمۇ، تىيىـنلهپ، سـومالپ قوشـۇلۇپ     دىغان بۇكۆپهيمىكى بهك ئاستا بول
ــاتتىۇتۇر ــۇش كهچۈرۈشــنى داۋامالشــتۇردى   . ۋات ــالىق تۇرم ــۇ جاپ . شــۇندىمۇ ئ

بهزىدە ھهتتا ئانچه بىتـاقهت بولـۇپ كهتمىـگهن ئهھۋالـدا بىـرە ۋاخ تامـاقنىمۇ       
ــقارتتى ــىز،     . قىس ــى، پايدىس ــك قىلغىن ــگهن يهردە مهرتلى ــورنى كهلمى ــۇ ئ ئ

پ، ئــۆزىنى ئوخشــاتقىنى بىــلهن، ۈتۈات كۆرســئاالقىســىز ئــادەملهرگه ئىلتىپــ
 .ئۆزىگه شۇنداق قاتتىق ئىدى

ــۇل ئىشــىدا يــۈز قىلماســلىق، كۆڭــۈل  : ئــۇ تىجــارەتچىلهر ئــۈگهتكهن  پ
ئايىماسلىق، ھىسـاپتا قىلنـى قىرىققـا يېـرىش پىرىنسـىپلىرىنى قـالتىس       

 .چۈنكى ئۇنىڭغا پۇلنىڭ قهدرى بهكمۇ ئۆتۈلگهنىدى. تهدبىق قىلدى
بۇنىــــڭ نهتىجىســــى . »دۈم يېتىــــپ، دۈم قــــوپتى«ئــــۇ بىــــر يىــــل 

ئۇنىڭ كىچىككىـنه بىـر تۈگـۈنچهك    . دەسمايىسىنى بىر قاتلىۋېلىش بولدى
ــاۋۇپ قالــدى  ئهمــدى ئــۇ ســېغىنغان بالىلىرىنىــڭ ئالــدىغا  . پــۇلى خېلــى ئ

ــوالتتى  ــىمۇ ب ــۇ ئۇنىڭغــا     . كهتس ــىدەك خوتۇنىم ــڭ بــاش نازارەتچىس دوزاقنى
ــكهن بولســىمۇ    .ســۆيۈملۈك تۇيۇلۇشــقا باشــلىغانىدى  ــدىال كهت شــۇ مهزگىل

ــۆيگه يهتكــۈزۈش    بولغــان، بىــراق، ھهسســىلهنگهن دەســمايىنى شــۇ پېتــى ئ
ــاقچى،      ــۇل تاپم ــازراق پ ــايرىم ئ ــاپ ئ ــرا ھهم ســوغا ســاالمالرغا ئات ئۈچــۈن، كى

پىشــــكهل ئهنه شـــۇ تويمـــاس نهپــــس   . ئانـــدىن كهتمهكچـــى بولغانىـــدى   
 . خاھىشىدىن كېلىپ چىقتى

دەۋا ئىشـىغا بهش مىـڭ سـوم پـۇل تهلهپ      ئۇ بىرسى تهكلىـپ قىلغـان  
ئـېالن قىلىـپ   » مۇراجهتنـامه «دەۋاگهر ئۇ تۈرمىدىن چىققـان چاغـدا   . قىلدى
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ئۇنىڭغا ئىئانه توپالپ بهرگهن، ئهڭ كـۆپ ھىسسىداشـلىق قىلغـۇچىالردىن    
ۋالغـــــان ۈنۈئۇنىـــــڭ پۇلغـــــا بولغـــــان ئـــــامراقلىقى، ئۈگ   . بىرســـــىدى

ئۆزلهشتۈرىۋېلىشــــى  نــــى چهكــــتىن ئاشــــقان دەرىجىــــدە»پىرىنســــىپالر«
سهۋەپلىك، ئۆزىگه ياخشـىلىق قىلغۇچىغىمـۇ تهپ تارتماسـتىن مۇشـۇنداق     

ياخشـىلىق  . باھانى ئېيتقانـدا قارشـى تهرەپ غهزەپـتىن يېرىلغـۇدەك بولـدى     
قىلغۇچى ئۇنى دەسمايىلىك قىلىشتا توغرىدىن تـوغرا بهرمهسـتىن ئۇنىـڭ    

هق بېرىــپ ئــۇنى بىــرەر خىزمىتىنــى باھــانه ســهۋەپ قىلىــپ، ئاشــۇرۇپراق ھ
مېنــى يۆلىگــۈچى بولغانــدىكىن بــۇ ئىشــقا  «: شــۇڭا ئــۇ. ۋالغانىــدىۇقۇتقۇز

ــۇ       ــهم ئ ــپ كهتس ــك قىلى ــېلىال بايۋەچچىلى ــدۇ، مهن ھ ــداپ يهنه بېرى باھانى
مېنـــى پـــۇل تېپىشـــنىڭ يـــولىنى تـــېخىچه ئۈگهنمهپســـهن دەپ ئهيـــپلهپ  

ــۇن ــدى» كهتمىســــ ــهنمىگهنكى،  . دەپ ئويلىغانىــــ ــۇ چۈشــــ ــا ئــــ ئهممــــ
قاتارلىق ئىنسـان تۇيغۇسـى زامـان ۋە ماكانغـا     ... ، مهرتلىك،ھىسسىداشلىق

ــمه يهردە مهرت بول     ــه، ھهم ــى ھهمىش ــر مهرت كىش ــۇپ، بى ــاغلىق بول ــى ۇب ش
» بىر تىيىننىڭ تۆشـۈكىدىن مىـڭ ئۆتىـدىغان   «مۈمكىن ئهمهس، بهزىدە ئۇ 

شــى مــۈمكىن؛ ئــادەم بهزىــدە خېلــى ئېغىــر گهپــلهرگه ۈتۈخۇسۇســىيهت كۆرس
ــدۇ،   ــهنت قىلماي ــا  پىس ــدە بولس ــق كهتســه  «بهزى ــدىن قىيى دەرغهزەپ » قىل

! ھهممىــدىن ئهقهللــى ســاۋات شــۇكى، پــۇل ھامــان تــاتلىق نهرســه ... دۇۇبولــ
 !ئهمهس» ئاپپاق غوجىنىڭ ئۇمىچى«بېرىۋەرگىلى 

دەپ تىللىــدى ئــۇ ئاقباشــلىق يۇرتدىشــىنى  —! ھــۇ دىــۋانه، ئهبگــا —
ــاپ ئولتۇرماســتىن،  ــادەم دەپ ياخشــىلىق قىل  —ئاي ســام، ئهمــدى ســېنى ئ

ــاۋاپ قايتۇر   ــۇنداق جـ ــا مۇشـ ــهنۇماڭـ ــۇنداق    —؟ !ۋاتامسـ ــاغزىنى شـ ــۇ ئـ ئـ
گېلىغـا   —قويىۋەتتىكى، ئهڭ ئهقهللىي ئهيپلهرمـۇ قالمـاي ئېچىۋېتىلـدى،    

ئىككـــى قـــۇر خهتـــكه پـــۇل ! يېيىشـــكىمۇ چىدىمايـــدىغان پهس پىخســـىق
ــۇل     ــېمه پهرقــى؟ ســهندەك يۇغۇچلــۇق قىلىــپ پ ــدىن ن ئالغىنىــڭ تىلىگهن

 !... ئۆلگهن ياخشى تاپقاندىن
ۋەزىــيهتكه چۈشــۈرۈپ » ئاســمان يىــراق، يهر قــاتتىق«بــۇ گهپــلهر ئــۇنى 

ــدى ــارىغۇچىلىكىنى     . قويـ ــقه قـ ــه خهقـ ــن كهتمىسـ ــۇ يهردىـ ــۇ بـ ــدى ئـ ئهمـ
چاخچـاق  «نـى بىلمىگهچـكه   »جاھاننىـڭ رەپتـارى  «ئۇ يهنىـال  . قويمىغانىدى
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» قىلىــپ دەپ قويــدۇم، ئۇكــا، ســېنىڭ ئىشــىڭ ئۆزەمنىــڭ ئىشــى ئهمهســمۇ
دېگهندەك بىـر ئېغىـز گهپ بىـلهن ۋەزىيهتنـى باشـتىال ئوڭشـىۋااللمىغاچقا،       

ــۈگهپ كۆپ ــن   ۈي ــۈدەك  زېمى ــگه چېكىنگ ــرالپ، ھىچكىم ــارەتلهر ئېغى پ، ھاق
دەپــال كېتىشــى، » بــۇ شــه ھــارام«. ئــۇ كېتىشــى كېرەكىــدى. قالمىغانىــدى

ئهمـــدى ئاشـــۇ رەســـۋاچىلىققا شـــاھىد بولغـــان ئادەملهرنىـــڭ بىرەرىگىمـــۇ  
 . قالماسلىقى كېرەكىدى پۇشۇئۇچر

بىـــر مهھهل تىجـــارەت قىزغىنلىقـــى تۈپهيلىـــدىن ئۇنتۇلغـــان روھـــى  
ــلۇق يهنه      ــاش خامۇش ــا ئوخش ــۇق تۇمانغ ــي قوي ــىدىكى دائىمى ــۈكلهر، بېش ي

ــتى  ــپ باس ــتى   . كېلى ــۇپ باس ــرراق بول ــدىن ئېغى ــقاندىمۇ ئىلگىرىكى . باس
بـــۇ ھـــال خىيالىـــدىكى . ھاقارەتلىـــك سهرگۈزەشـــت يـــۈرىكىنى تـــاتىاليتى

ــلهن  ــلىقى بىـ ــهن    —ياشـ ــۇ روشـ ــلهن تېخىمـ ــاغلىرى بىـ ــاش چـ غالىـــپ يـ
 .سېلىشتۇرما بولۇپ، ئۇنىڭ يۈرىكىنى يىمهكتىدى

ئىلگىرى يۈرەكنى يهيدىغان روھى يـۈكنى ئۆيـدىن يـۈكلهپ چىقـاتتى،     
مۇشـۇ يـۈك   . ئهمـدى تـاالدىنمۇ يۈكلىۋالـدى   . تاالغا تاشـلىنىپال يېنىكلهيتـى  

ا بارسـا ئـۇ پۈتـۈنلهي مىجىلىـپ     غـ »يـۈك ئىسـكىالتى  «بىلهن تېخىمۇ چـوڭ  
 قالماسمۇ؟

ئېغىـر يـۈك   . ئـۇ كهتتـى  . نىمىال دېگهن بىلهن كهتمهي ئىالج يوقىـدى 
بـۇ پـۇل   . تاپقـان پـۇلىنى بـېلىگه تۈگـۈپ كهتتـى     . يۈرىكىنى مۇجۇپ تـۇراتتى 

شــهرەپ تۇيغۇســىنىڭ چهيلىنىــپ كېتىشــى    -ئابرويىغــا، نومۇســىغا، شــان 
ئـۇ  . خىـل كۆتهرگۈسـىز يـۈك ئىـدى     بۇمـۇ بىـر  . بهدىلىگه كهلگهن پۇل ئىـدى 

ئـۇ كېتىـپ   . يهنه خامۇش، ھهردەمخىيال، چاال ساراڭ ھالهتكه كېلىـپ قالـدى  
ئۇ مهنزىلگه ياكى بۇ مهنزىلگه بارسۇن ھهمـمه يهردە ئـۇنى خـاپىلىق    . باراتتى

قىســقا ئۇيقۇغــا   -پويېزنىــڭ تاسقىشــى بىــلهن قىســقا   . كۈتــۈپ تــۇراتتى 
شــىمۇ بىــر خىــل ســهھهر تۇمانىــدەك  ئۇيقۇســىمۇ، خىيــالىمۇ، چۈ. كېتهتتــى

ــكهن ئېنىقســىزلىق ئىــدى ۇشــۇبىــرىگه تۇت -بىــر ــاتتى، . پ كهت ــۇ كېتىۋات ئ
بولسـىمۇ دېيىشـكۈدەك نـېمه    . سۆھبهتدىشىمۇ يوق ئىـدى . زۇۋان سۈرمهيتى

ئــۇ ... گهپ بولســۇن؟ ئۇنىــڭ كاللىســى ســۆھبهتكه اليىــق ئىشــلىمهيتى     
ۆتكــــۈزۈش بۇنــــدىن كېيىنكــــى ھايــــاتىنى نــــېمه مهشــــغۇالت بىــــلهن ئ 
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كېرەكلىكــى توغرىســىدا كــونكىرت پىــالن تــۈزمهكچى، ھايــات يــوللىرى       
بىــراق، خىيالنىــڭ بىرىنچــى . ئۈســتىدە چوڭقــۇرراق ئىزدەنمهكچــى بــوالتتى

ــپ    ــالپال قېيىـ ــىدىن باشـ ــلىناتتىيۇ، ئىككىنچىسـ ــۇنداق باشـ ــى شـ قهدىمـ
ــات ســېلىپ    . كېتهتتــى ــا ئ ــر ياقالرغ ــدىن تاشــقىرى بى ــڭ ئىختىيارى ئۆزىنى

ــى ــدىن خىيال  . كېتهتتــ ــدە ئانــ ــۇزاق ئۆتكهنــ ــى ئــ ــپ  ىخېلــ ــڭ قېيىــ نىــ
كهتكهنلىكىنــى ھىــس قىلىــپ، سىســتېمىلىقراق بىــر نهرســه ئــويالش       

ــى   ــپ كېلهتت ــقا قايتى ــۈن باش ــىپ   . ئۈچ ــۈزى قېلىنلىش ــادەملهر ي ــا ئ ھاياتت
ــۆڭلىگه       ــانهتنى كـ ــۇنچىلىك ئاھـ ــۇ ئاشـ ــدە ئـ ــۈنكى كۈنـ ــان بۈگـ كېتىۋاتقـ

 شــهكىللهنگهن كۈچلــۈك بىــراق، كىچىكىــدىنال. ئېلىۋالمىســىمۇ بــوالتتى
ئهمـدىلىكته  . شهرەپ تۇيغۇسى تېخى تامـامهن ئۆچـۈپ كهتمىگهنىـدى    -شان

جىمـى سـهپلهردە    —بولسا بۇ ئاھانهت ئـۇنى باشـقا ئاھـانهتلهرنىمۇ ئويالشـقا     
» ئۇالنمـا تهسـهۋۋۇر  «مهغلۇپ بولۇشتهك شـهرمهندىلىكلهرنىڭ ھهممىسـىنى   
» نـــېمه ئۈچـــۈن؟«ه بىـــلهن بىـــر بىـــرىگه چېتىـــپ، ئـــۆزىگه ھهم تهقـــدىرگ 

ئهممـا ئۇنىـڭ ئالدىـدا شـۇنداق     . دېگهندەك سوئالالرنى قويۇشقا مهجبۇراليتى
ــدى؛     ــدى؛ ئۇســۇلچىمۇ بواللمى ــىچى بواللمى ــۇ ناخش ــاتتىكى، ئ ــاللىق يات رىي

ــدى   ــۇلمانمۇ بواللمىــ ــۋادار مۇســ ــدى؛ تهقــ ــودىگهرمۇ بواللمىــ ــالالر . ســ ئايــ
ــاي      ــى بولم ــۈپهت دېگىل ــاكى س ــىپ ي ــى كهس ــىدىكى ئېپىن ــۇ . تىخۇسۇس ئ

بۇالرنىــڭ ھهممىســى بىــر ! ھىچنــېمىگه يارىمــاس بىــر تىرىــك مــۇردا ئىــدى
ــپ تاشــاليتى   ــى ئېزى ــۇپ ئۇنىــڭ روھىن ــۈك  . بول ــۋى ي ــۇ كۆتهرگۈســىز مهنى ب

مېڭىسـىگه نـاتونۇش ھهم   » قـاتتىق ـ قۇرۇققـا كـۆنمىگهن    «ئۇنىڭ بۇ خىـل  
بىـر مهھهل ئېتىقـادتىن يۆلهنچـۈك تاپقانـدەك     . مىسلىسىز ئېغىر كېلهتتى

بهلكىـم  . لۇپ قالغان بولسىمۇ بىراق سـهپهر ئۈسـتىدە نامـاز ئوقۇيالمىـدى    بو
بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى ئهنه شـــۇ ئېتىقادقـــا بولغـــان ساداقهتســـىزلىكىنىڭ  

شـۇنىڭ  . جازاسىمىكىن؟ بۇنى ئويلىغاندا ئۇنىڭ تېنـى شـۈركىنىپ كهتتـى   
ئىســتىغپار ئېيتىــپ، بىلىــدىغان ســۈرىلىرىنى پىچىــرالپ     -بىــلهن تــوۋا  

ــدىن ئ. ئوقــۇدى ــالالھۇئهكبهر«، »ئهلههمــدۇلىلالھ«، »ســۇبهانالالھ«ان ــى »ئ ن
شـۇندىال ئـۇ بىـر    . ئوتتۇز ئۈچ قېتىمدىن ئېيتىپ كـۆڭلىگه تهسـكىن بهردى  

 ...ئاز يېنىكلهپ قالغاندەك ئۇيقۇغا كهتتى
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ــپ     ــۆڭلى ئېچىلىـ ــۈپ، كـ ــهل كۆتۈرۈلـ ــى سـ ــدا غهمكىنلىكـ ئويغانغانـ
نىـڭ سـهۋەبىنى ئـۇخالش    قالغانىدى، بۇ ھال ئۇنى خېلى خوشال قىلىـپ، بۇ 

ئالدىـــدا ئـــالالھنى يـــاد ئهتكهنلىكىـــدىن دەپ بىلـــدى ۋە چىـــن ئىخالســـى 
دەپ » مهن بىچارىنىـــڭ ئـــالالھتىن باشـــقا ھىچنـــېمهم يـــوقكهن «: بىـــلهن

 .مهنزىل يېقىنالشقانىدى. پىچىرلىدى
. ئــۇ ئىنتــايىن مــۇرەككهپ كهيپىيــات ئىچىــدە ئــۆيگه قايتىــپ كهلــدى  

ــالى خېلــى ياخشــى قارشــى ئا  ــۆزىنى ئوڭايســىز   ئاي لغــان بولســىمۇ يهنىــال ئ
ئېتـى  » قهيهرگه بارسا شۇ يهرنـى سېسـىتىدىغان  «ئۇ ئهزەلدىن . ھىس قىلدى

ــهنمهيتى      ــا ئىشـ ــلىدىمۇ ئۇنىڭغـ ــالى ئهسـ ــا ئايـ ــادەم بولغاچقـ ــورلۇق ئـ . شـ
ئهمــدىلىكته بولســا ئۇنىــڭ تــۈرمىگه كىــرگهن ئىشــىنى پاھىشــىۋازلىقتىن   

ئـۇ تېپىـپ كهلـگهن پـۇل     . ئىـدى  شـىمۇ ئىهتىمـال  ۇبولغان دەپ ئۇققـان بول 
پـۇل، بـۇنى بهلكىـم پۈتـۈن يـۇرت ئۇقـۇپ       » دىۋانىدەك تىـلهپ تاپقـان  «بولسا 

ــا بـــۇالر ئـــۇنى يهنه ھهممىـــدىن خۇدۇكســـىرەيدىغان،  . كهتســـه كېـــرەك مانـ
ــۆزىنى قاچۇر ــامهن   ۇدۇھهممىــدىن ئ ــۆزىگه بولغــان ئىشــهنچى تام ــۆز ئ ــان، ئ غ

ئايــالى ئــۇنى تهرگهۋ . نىــدىغاويپ قرۈيىمىــرىلگهن ناچــار كهيپىياتقــا چۈشــۈ 
ــۆرە    -قىلىــپ چۈشــهنچه بېرىشــنى تهلهپ قىلغــان بولســىغۇ، بىردەملىــك ئ

بىـراق، ئايـال ئۇنىـڭ پۈتكـۈل     . تۆپه بولۇشـتىن كېـيىن يىـنىكلهپ قـاالتتى    
 :پهقهت. سهپىرى توغرىسىدا ھىچنهرسه سورىمىدى

دەپــال  —بالىالرنىــڭ رىســقىغا چۇشــلۇق ئــازراق نهتىــجه بــادۇ؟       —
 .سورىدى

بۇنىڭغا جاۋابهن ئۇ مالىيهسـىنىڭ ئـاخىرقى گىراپىسـىدىكى رەقهمنـى     
 -بۇ رەقهم ئايالنىـڭ خاپىغـان تهلهتىنـى بىـر سـىكونتقا سـهل      . مهلۇم قىلدى

شـۇنداق  . يۇ، مهيىـن سـالقىندەك ئىتـتىكال ئۆتـۈپ كهتتـى      -پهل ئۆزگهرتتى
بولســىمۇ ئۇنىــڭ شــهھۋانى ئــوت بىــلهن يانغــان كۆزلىرىــدىن ۋە ئىهتىيــات   

ــله ــدى بى ــۆزىنى قاچۇرمى ــىدىن ئ ــدى،   . ن سۈركىلىش ــوق ئى ــالىالر ي ــدە ب ئۆي
ــا ســــوزۇلغان جۇدالىــــق ھهر    بۇنــــداق خــــالىيلىق، بولۇپمــــۇ بىــــر يىلغــ

ــداق ھوقــۇقنى بېرەتتــى  ــۇ بولســا تۇغمــا خوتۇنپهرەســت  . ئىككىســىگه بۇن ئ
بولغاچقــا گهرچه يــاش بولمىســىمۇ، كهچــكه تــاقىتى يهتمهيــدىغانلىقىنى      
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 .نامايان قىلماقتىدى
ايال دەسـلهپ ئـۇنى مۇنـداقال ئهركىلهشـلهر ۋە ئهركىلىتىشـلهر بىـلهن       ئ

بولـــدى قىالرمىكىـــن دەپ ئويلىغانىـــدى، بىـــراق ئۇنىـــڭ جىددىلىشـــىپ  
ــكه   پۇشۇلداشـــلىرىدىن تهلىپىنىـــڭ يوقـــۇرىلىقىنى پهمـــلهپ، تىپچهكلهشـ

ئهممـا ئـۇنى قورقۇتىـدىغان يـاۋايى ئهلپـاز بىـلهن يۇلقۇنماسـتىن،        . باشلىدى
 .ئامراقلىق ئارىالش قارشىلىق قىلدى ئادەتتىكىچه،

كۈنــدۈزدە نــېمه قىلىــق بــۇ؟ بولــدى   -كــۈپ... ھــاي، ســهت تۇرىــدۇ، —
 !...سهتلهشمهڭ

ــكه   ــۇڭ تهرەپـ ــپ بۇلـ ــاي بهرگهچ چېكىنىـ ــرىگه ھـ ــۇ ئېـ ــتىلهپ  ،ئـ ئۈسـ
كــــۆرپىلهرگه بېرىــــپ تاقالــــدى ۋە ســــا قوغلىغــــان  -تىزىلغــــان يوتقــــان

 ...چۆجىدەكال چاڭگالغا چۈشتى
كـــۆرپىلهر ئىككىســـىنىڭ   -نهتىجىســـىدە يوتقـــان  ھهپىلىشىشـــلهر

 ...ئۈستىگه ئۆرۈلۈپ چۈشتى
شۇ دەسلهپكى بىر دەقىقه ئىچىدە ئۇنىڭ ئهڭ كونـا خـاتىرىلىرى، گويـا    
ئهسىر ئاتالپ كهتكهنـدەك ئـۇزاق ئۆتمۈشـته قالغـان خـاتىرىلىرى، شـۇنداقال       

بــۇ . پ كهتكهنــدەك بولــدىۇنــۇلۇشــۇ مهزمۇنــدىكى چۈشــلىرى بىــراقال چوخچ
. ۋەتكهنـدەك ئىـش بولـدى   ۇددى تىنىپ سۈزۈلگهن سـۇنىڭ ئاسـتىنى قوچ  خۇ

 —ئاللىقانــداق پهردە . بــۇ غهلىــته زەربىنــى ئۇنىــڭ مېڭىســى كۆتۈرەلمىــدى
تىلغــان پهردە رقورقۇنۇچلــۇق تىلســىمات بىــلهن نورمــال ھايــات ئارىســىغا تا 

ــان    يىرتىلىـــپ كېتىـــپ، ئـــۇ تهرەپتىكـــى كۆرۈشـــكه تېگىشـــلىك بولمىغـ
رقۇنۇچلــۇق كۆرۈنۈشــنى، نېرۋىنــى ئهڭ شــىددەتلىك زەرب  مهخپىيهتنــى، قو

ئــۇ . بىــلهن غىدىقاليــدىغان ئــاللىنېمىنى كــۆرۈپ قالغانــدەك ئىــش بولــدى 
قورقۇپ كهتتى؛ ئۇ چۆچـۈپ كهتتـى؛ ئـۇ قـاتتىق غىدىقلىنىشـقا بهرداشـلىق       

ئۇنىــڭ ۋۇجــۇدى جــاالقالپ ســىلكىنىپ    . بېــرەلمهي چهكچىيىــپ قالــدى  
ــى ــېم. كهتتـ ــڭ قهيهردە، نـ ــېڭىال  ئۆزىنىـ ــى، يـ ــتىدە ئىكهنلىكـ ــش ئۈسـ ه ئىـ

ــارەت،    ــالىالر، تىجــ ــائىله، بــ ــى، ئــ ــهپهردىن كهلگهنلىكــ ــقىالر ... ســ ۋە باشــ
ھهققىدىكى خاتىرىلهرنىڭ ھهممىسى خۇددى ياخشـى سـۈپهتلىك پارشـۇكتا    

ئــۇ ئهمــدى باشــقا بىــر دۇنياغــا     . ۋېتىلگهنــدەك يۇيۇلــۇپ كهتكهنىــدى  ۇيۇي
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 ...مهنسۇپ بولۇپ قالغانىدى
 .ىسى بىر نهچچه دەقىقه ئىچىدە بولۇپ ئۆتتىبۇالرنىڭ ھهمم

ئـــۇ تېـــزدىن   —! بـــاال، بۆشـــۈكتىكى بـــاال بېســـىلىپ قالـــدى     —
ــا    -تىــپچهكلهپ يوتقــان كــۆرپه دۆۋىســىنى ئۈســتىدىن ئېلىــپ تاشــالپ، توپ

ئاستىدىن مىتىلـداپ چىققـان قـۇرۇتتهك بوشـلۇققا چىقتـى ھهم داۋاملىـق       
ــان ــاق  -يوتقـ ــۆرپىلهرنى ئۇيـ ــالپ،   -كـ ــا تاشـ ــلهن  بۇياققـ ــهبىيلىك بىـ ئهسـ

 ؟!باال قېنى؟ بۆشۈكتىكى باال —ۋارقىرايتى، 
ھوي، نېمىلهرنى دەپ يۈرىسىز؟ نېمه بۆشـۈك؟ نـېمه بـاال ئـۇ؟ نـېمه       —

ــدىڭىز؟ ــم ۋە    —... بول ــانالنغۇچى، ھىچكى ــدىن گۇم ــلهپ ھهممى ــال دەس ئاي
ــۇن      ــېمه ئوي ــى ن ــلهن ئېرىن ــى بى ــهنمهيدىغان غهلىتىلىك ــېمىگه ئىش ھىچن

ېگهندەك غهزەپـته تىكىلىـپ قـاراپ تـۇردى، ئـۇنىڭچه ئېـرى       ئويناۋاتىدىكىن د
تۇتۇلۇپ قېلىـپ تـۈرمىگه چۈشـۈپ قالغـان ئهيىبىنـى ئۇنتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن        

سـۆزلىرى ھىـچ    -بىرەر ھىـله قىلىۋاتقانـدەك ئىـدى؛ كېـيىن ئېرىنىـڭ گهپ     
ــۇنى    ــۇرۇپ، ئـ ــىراپ تـ ــېزىپ، يىغالمسـ ــىمايۋاتقانلىقىنى سـ ــا ئوخشـ ئويۇنغـ

ــىگ  ــۇنى ئېس ــكه، ئ ــىدىن   سىلكىتىش ــانه دۇنياس ــۇ غايىب ــكه، ئاش ه كهلتۈرۈش
مۇشۇ رىيال دۇنياغا، غهم قايغۇغا تولغـان دۇنياغـا، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن خورلـۇق ۋە      
ــۇپ ھه دەپ     ــى بولــ ــايتۇرۇپ كهلمهكچــ ــا قــ ــان دۇنياغــ ــارەتكه ئايالنغــ ھاقــ

بۇ تېتىقسـىز ئهر، ھىچنـېمىگه يارىمايـدىغان ئهر،    . جالداقلىتىشقا باشلىدى
ئۆلگهنــدە «قىلىشــقا يارىمىغــان ئهر ئهمــدىلىكته  بىــر ئــائىلىنى بهختلىــك

 .دېگهندەك قىممهتلىك بىلىنمهكتىدى» رەھمهتلىك
ــتانه      ــا مهسـ ــپ ئايالىغـ ــمىال ھىجىيىـ ــر قىسـ ــدى بىـ ــا ئهمـ ــۇ بولسـ ئـ

تـۇرقى، كۆزلىرىـدە يالىلـداپ تۇرغـان      -ئۇنىـڭ چىـراي  . يىگىتلهردەك قارايتى
ئــاغزىنى ســىڭا ئايــالى بولســا . ئــوتتىن يىگىتلىكنىــڭ ئهنگىــزى كېلهتتــى

 .ئاچقىنىچه ئۇنىڭغا قاراپ داڭ قېتىپ قالغانىدى
دېــدى ئــۇ ئايالىغــا   —! قېرىلىقىڭغــا باقمــاي ھــالىڭنى، ســېنىڭ  —

 .نهپرەتلىك ئالىيىپ
نېمىلهرنــى دەيدىغانســىز، تــۇرۇڭ، بالىالرنىــڭ كېلىــدىغان ۋاقتــى   —

 ...بولدى، ئېگىنىڭىزنى كېيىۋېلىڭ، سهت تۇرىدۇ
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ئانىجـان، ئهمـدى   ! الر؟ ماڭا نـېمه؟ ئـۆزەم بـاال مهن   بالىالر؟ نېمه بالى —
پ ۇنۇيـــاش يىگىتنىـــڭ ئۆيـــدە ســـول -مهن بـــازاردا قاڭقىـــپ كـــېلهي، يـــاپ

 .ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ تاالغا ماڭدى —شى قانداق گهپ؟ ۇئولتۇر
ــدى    ــال كۆرۈنمى ــى نورم ــر ھهرىكىت ــڭ ھىچبى ــا ئۇنى ــېمه  . ئايالىغ ــۇ ن ئ

 .ئهر بولسا چىقىپ كهتتى. قىالرىنى بىلمهي تېڭىرقاپال قالغانىدى
نهچـچه ئـون يىـل كـۆڭلى ئۆسـمهي،      . ئۇ شـۇ پېتـى قايتىـپ كهلمىـدى    

دوزاقتا تۇرغاندەك تۇرغـان  بـۇ ئـائىلىگه قايتقۇسـى كهلمىـدىمىكىن؟ يـاكى       
ئۇنتۇپ كهتتىمىكىن؟ ئىشقىلىپ ئانچه ئـۆتمهيال ئۇنىـڭ بـازاردا چىرايلىـق     

ېلىشــىپ باقمــاقچى قىزالرنــى قــوغالپ يۈرىــدىغانلىقى، بىرلىــرى بىــلهن چ
غــانلىقى، كهپســىز ۇدۇپ باقمــاقچى بولۇشــۇبولســا، بىرلىــرى بىــلهن مۇشتل

ــپ      ــاالقالپ يىقىلىـ ــىلىپ، پـ ــنىگه ئېسـ ــىنىالرنىڭ كهيـ ــالىالردەك ماشـ بـ
ــىدا خهۋەر تارقالــدى   ــۈرگهنلىكى توغرىس ــڭ بېشــى    . ي ــۇ خهۋەردىــن ئايالنى ب

ــدى ــزد   . قاي ــائىله باشــلىقىنى ئى ــتىلهپ ســابىق ئ ــالىلىرىنى يې ەپ چــوڭ ب
 .چىقىپ كېتىشتى
بالىلىرىنىـــڭ ئـــۆيگه ئېلىـــپ كهتمهكچـــى بولغـــان      -ئـــۇ خوتـــۇن 

ــدى ۋە رەت قىلــدى   ــۇپ چهكچىيىــپ قارى ــران بول ــالىنى . تهكلىــپىگه ھهي ئاي
ــي تون ــلهن    ۇقهتئىـ ــى، غهزەپ بىـ ــهم ئىچتـ ــپ قهسـ ــدىغانلىقىنى ئېيتىـ مايـ

ئهممــا بالىلىرىغــا ئىللىــق . ھۆرپىيىــپ گهپ قىلىشــىغىمۇ يــول قويمىــدى
ئۆزىنىـڭ قايسـىدۇر بىـر    . بىلله ئويناشقا تهكلىپ قىلـدى . ه قىلدىمۇئامىل

ــدى ۋە      ــلهن ماختان ــارلىقى بى ــۇقلىرى ب ــپ ئويۇنچ ــا ئاجايى ــكى تاملىقت ئهس
ــپ،    ــىدىغانلىقىنى ئېيتىـ ــلهن ئورتاقلىشـ ــۇالر بىـ ــا پهقهت ئـ ئهگهر خاھلىسـ

ئهممـا ئـۇالر جـاۋابهن ئېچىنىشـلىق يىغلىشـىپ،      . دوستلۇق ئىزھار قىلدى
 .نگهن ھالدا ئۆيىگه قايتىپ كهلدىئۈمىدسىزله

ئۇنىــڭ ھاياتىــدا مهنــا قالمىغــان، ياشاشــتا ئاساســلىنىدىغان ھىچبىــر  
گهرچه ئېتىقادنى ئهسـلىگه كهلتـۈرگهن بولسـىمۇ خـۇدانى     . تۈۋرىكى يوقىدى

چـۈنكى ئۇنىڭـدىكى ئېتىقـادمۇ    . ئالدىغان، ئهمهلىيهتته ئۆزىنى ئالدىغانىدى
ىــن ئهقىــدە ئۈســتىگه قۇرۇلمىغاچقــا باشــقا ئىشــلىرىغا ئوخشــاش ســاختا، چ

ــى   ــلىۋەتكهندەك قىالتت ــۇنى تاش ــۇ ئ ــتقىال   . خۇدام ــىز ئى ــادا ئىگىس ــۇ دۇني ئ
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ئۆيــدىمۇ، تــاالدىمۇ قهدرى تــۈگىگهن، ھهمــمه ئــادەم     . ئوخشــاپ قالغانىــدى 
ــقىنى      ــچ پۇش ــاالپ ئى ــادەملهر دۇمب ــقانلىكى ئ ــولى قىچىش ــهتلهيدىغان، ق س

ــ    ان ئـــاچچىقىنى ئۇنىڭـــدىن  چىقىرىـــدىغان ۋە ئـــاللىقهيهردە پهيـــدا بولغـ
بۈگـــۈنكى دۇنيـــادا ياشاشـــقا ســـاالھىيىتى  . چىقىرىۋالىـــدىغان بولغانىـــدى

توشــمايدىغان بــۇ ئىنســان ئهمــدى ئــۆزىگه يارىشــا غهلىــته بىــر دۇنيــانى         
. ئــۇ ئهمــدى نېمىگىــدۇر خوشــال بولــۇپ قاقــاقالپ كــۈلهتتى       . تاپقانىــدى

ــۆي ــدۇر سـ ــى . نهتتىۈنېمىدىنـ ــاپ كېتهتتـ ــدۇر قاينـ ــ. نېمىگىـ قىالرنىڭ باشـ
نهزىرىدە نېمىگه ئهرزىيمهن دەپ ئـويالپ كۆرمهسـتىن ئـۆزىچه ماختىنىـپ ۋە     
بــــۇ ماختىنىشــــلىرىغا ئــــۆتكهن كهچمىشــــلىرى ئىچىــــدىن شــــهرەپلىك 

ئوقۇغــان جهڭنــامىلىرى، مهســنهۋىلىرى، . پــاكتالرنىمۇ تېپىــپ ئۈلگــۈرەتتى
. »خهقنىـــڭ كۆزىـــدىن ئـــوت چىقىرىـــۋېتهتتى   «بىـــلهن ... مهســـهللىرى،

ــ ــۈپ ئاللىقان ــاراغهتلىرى ئۈچــۈن كۆي . پىشــىپ پاالقشــىيتى -داق تۇرمــۇش پ
ــدىغان     ــېمىگه ئهرزىمهي ــدە ھىچن ــقىالرنىڭ نهزىرى ــى باش ــڭ ھهممىس بۇالرنى

 ... كۈلكىلىك بىر نېمه ئىدى
ئۇنىڭ ئۆز ئـۆزىنى كـونترول قىلغۇدەكمـۇ ئهقلـى ھوشـى بولمىغاچقـا،       

ــقا ئهرگه    ــىپ باش ــدىن ئاجرىش ــۈپ، ئۇنىڭ ــدى ئۈزۈل ــڭ ئۈمى ــېگىش  ئايالنى ت
بوۋىسـىدىن   -ئاتـا  —بۇنـداقتا ئهمـدى ئۇنىـڭ ئائىلىسـى     . نىيىتىگه كهلدى

ــ    ــۇ مهۋجۇتل ــان ئۆيىم ــۇپ كېلىۋاتق ــراس بول ــاتتىۇمى ــۇنى . قىنى يوقىت خوت
يېڭى ئېرى بىـلهن ئۇنىـڭ ئهجداتلىرىـدىن كېلىۋاتقـان ئۇۋىسـىغا تامـامهن       

بولـۇپ،   ئىگه بوالتتى، ئۇ بولسا بۇنداق ئىگىـدارچىلىقتىن تامـامهن مهھـرۇم   
ــۈزۈل ــىزغا     - ئـ ــلهن ماكانسـ ــى بىـ ــۇق مهنىسـ ــهرگهردانغا، تولـ ــىل سـ كېسـ

ــالىلىرىمۇ ئۇنىڭــدىن نومۇســى كېلىــدىغان ھالغــا كېلىــپ،   . ئايلىنــاتتى ب
ــۇراتتى     ــۈپال ت ــۆزگه كۆرۈن ــلىكىمۇ ك ــىنى ئىشلهتمهس ــڭ فامىلىس ــۇ . ئۇنى ب

ئهممــا قــاش بىــلهن كىرپىــك ئــارىلىقىغىال كېلىــپ قالغــان  —كېيىنكــى 
بـۇنى ئويلىغۇچىلىكىمـۇ   . ا ئۇنىـڭ خىيـالىغىمۇ كېلىـپ باقمـايتى    قاز-باال 

 .يوقىدى
ياشــلىقتىكى «پ، ۇشــۇقىــزالر بىــلهن قوغل. ئــۇ ياشــلىققا قايتقانىــدى

  . چاغ ئۆتكۈزەتتى نىالر بىلهن خوشال ھالدا ۋاقتى»بهڭۋاشلىق
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ئۇنىــڭ  ...بــالىالر،... ئۇنىــڭ ئائىلىســى نــېمه بولــۇپ كېــتهر؟ ...ئــائىله،
  ؟... كېيىنكى ئهۋالدى —بالىلىرى 

 !ئېسىت، شور پىشانىلىكىنى بىلمهس بولۇپ قالغان شور پىشانه
  

 .، ئاتۇشـ يانۋار  15ـ يىل،  1996      
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