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  بىرىنچى قىسىم

  

  پىغان قاپلىغان دۇنيا

  

  مۇقهددىمه

  

  ...ئۇ دهرياغا قاراپ يۈگۈردى

تولىمـۇ ، سـامانيولى تولىمـۇ سـۈزۈك، ئهتراپ سىياھتهك قارايغان

يۇلتۇزالر پۈتۈن . كهتكهنىدىئۇ بۈگۈن جهننهتكىچه سوزۇلۇپ ، نۇرانه

پۈتـــۈن كـــۈچى بىـــلهن جىلـــۋه قىلىـــپ كـــۆك شـــهھىرىنى ، زېھنـــى

پهرىزاتنىڭ قېشىنى ئهسلىتىدىغان ھىالل ئاي غهربىي . زىننهتلهۋاتاتتى

  .خۇددى ئاشىقتهك، ئۇپۇققا لهۋ تهڭلهپ تۇراتتى

، لهيـلهپ ئۇچـۇپ كېلهتتـى ــ مهھهللىدىن مۇڭلۇق ئهزان لهيلهپ

  :دهكخۇددى ئاققۇ پېيى

  !...ئهكبهر ئالالھۇ ـــ ئهكبهر ئالالھۇ ـــ

ــۈرىكى  ــڭ ي ــده«ئۇنى ــپ»جىغغى ــا ،  قىلى ــده«قۇملۇقق  »موككى

نهمخـۇش ، مهيىـن. گويـا پېيـى كېـسىۋېتىلگهندهك، ئولتۇرۇپ قالـدى

 الغـايالپ ـــ شامالدا قهيهردىنـدۇر ھۇۋقۇشـنىڭ ھۇۋالشـلىرى الغـايالپ

  :مىسالى مۇدھىش خهۋهردهك، ئۇچۇپ كېلهتتى

  !...ھۇق...ھۇق ـــ

، ئاندىن تېپىچهكلهپ كهتتى،  ئېغىپ»شۇررىده«ئۇنىڭ يۈرىكى 

  .خۇددى قولىدىكى بوۋاقتهك

  ...زهرهپشان دهرياسى نهره تارتتى

ــــرهپ ئهزايــــى تىكهنلهشــــتى  –غهزهپ. ئۇنىــــڭ ۋۇجــــۇدى تىت

 » دهسسىده«، نهپرىتىنىڭ تۈرتكىسىده ئۇ قهددىنى رۇسالپ ئورنىدىن

  .ۈگهن ئاھۇ كېيىكتهكخۇددى چۆچ، تۇرۇپ كهتتى
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  ...ھۇۋقۇش ھۇۋاليىتتى

  ...ئۇ يهنه دهرياغا يۈگۈردى

ــا ــپ قېلىۋاتقاچق ــۇ ھېرى ــنىگه ئالمان، ئ ــاھ كهي ـــگ ــاراپ ــ تالمان ق

 پۇتىغـا ــ گـاھ بـار كـۈچىنى يىغىـپ پـۇت،  تېـز ماڭـساــ تېز، قويۇپ

  ...تهگمهي يۈگىرهيىتتى

  ...مهزىن ئهزان ئېيتاتتى

ــىرايتتى ــۇ ھاس ــسى كېرى، ئ ــىئۆپكى ــى ، لهتت ــپ كهتمهكچ يېرىلى

ــدهك ــۇراتتى. بولغان ــا ئ ــۆت تامغ ــۆزىنى ت ــۈرىكى ھهدهپ ئ خــۇددى ، ي

زهرهپـشان دهرياسـىغا قوشـۇلۇپ ، كۆكرهك قهپىسىدىن تېشىپ چىقىـپ

  .كهتمهكچى بولغاندهك

، ئۈســهتتى، خىرىلـدايىتتى، ئىنجىقاليتتــى، بـوۋاق پۇشـۇلدايتتى

شـۇ ،  كهتمهكچـىيۇغۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا سىڭىپ، سۈركىلهتتى

  .ئارقىلىق قايتىدىن تۆرهلمهكچى بولغاندهك

، شــۇنداق يــارقىن، ئهمـدىال باشــالنغان كــېچه شـۇنداق جۇاللىــق

  !شۇنداق قاباھهتلىك، شۇنداق سۈرلۈك، شۇنداق قۇتلۇق

، دهريا نهره تارتاتتى.  ھۆمۈدهپ يار لېۋىگه كهلدىــ ئۇ ھاسىراپ

ئۇ . گويا ئهجدىھادهك .ىتولغىنىپ ئاقاتت–خۇددى دېۋىدك؛ تولغىنىپ

يـاالپ كېلىۋاتقـان سـۆيۈملۈك  ــ ئهسىرلهردىن بېرى ئهتىۋارالپ سۆيۈپ

خۇددى بوۋاقنى باغرىغـا ئالغۇسـى ، قىرغىقىغا غهزهپ بىلهن ئۇرۇالتتى

ــدهك ــاقچى بولغان ــۇرۇپ قويم ــا ئۇقت ــوقلىقىنى ئۇنىڭغ كۈمۈشــسىمان . ي

، بىلهن ئاتاتتىكۆزلىرىگه زهرب  ــ يۈز، مۇنچاقلىرىنى ئۇنىڭ كۆكسىگه

ئۇ ئهلمىساقتىن بېرى قىرغىقىغا مۇشۇنچىلىك  .مىسالى سالغۇ تېشىدهك

  ؟ قاتتىق زهربه بېرىپ باققان بولغىيمىدى

  !ناتايىن

ئۇنىڭغا ، ئۇ ئهلمىساقتىن بېرى ياشلىرىنى مۇشۇنداق ئوق قىلىپ

ئوخشاش پهرزهنتلىرىنىڭ كۆكسىگه مۇشۇنچىلىك قهھرى بىلهن ئېتىپ 
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  ؟ مىدىباققان بولغىي

  !ناتايىن

 ؟ كىمـدىن نهپرهتلىنىۋاتىـدىكىن؟ ئۇ كىمـگه غهزهپلىنىۋاتىـدىكىن

  ؟  ئۇنىڭ  دادىسىغىمۇ ياكى تهقدىرىگىمۇ؟ بوۋاققىمۇ؟ئۇنىڭغىمۇ

  .بىلمهيتتى

ئىنسانالرنىڭ ئهڭ چـوڭ  ـــ تهبىئهتنىڭ كۆڭلىنى چۈشهنمهسلىك

  !بهخىتسىزلىكى

لىماقچى ۆز بالىــسىنى دهرياغــا تاشـــئــ –شــۇڭا ئــۇ بــوۋاقنى 

  !بولۇۋاتاتتى

بـوۋاق .  چۈشـتى»پپىـدهچى« بىر تـامچه سـۇ بوۋاقنىـڭ يـۈزىگه

، ئىككىنــى ئىڭهلهپــال توختــاپ قالــدى ــــ بىــر، ئهنــدىكىپ، چۆچــۈپ

  .چاقچاق ھېس قىلىپ

  !بىراق بۇ چاقچاق ئهمهس ئىدى

سهســكىنىپ ، يۇـــــقارىدى. ئــۇ بوۋاققــا ئــاخىرقى قېــتىم قارىــدى

  .هسكهنگهندهكخۇددى ئىت تاپىدىن س، كهتتى

  »!نېمىدىگهن بهتبهشره چىراي بۇ، ئاھ«

ـــۇ  ـــۇ «ئ ـــۈممۇ–ئوڭۇمم ـــپ»چۈش ـــدهك قىلى ـــۆزىنى ،  دېگهن ك

مهسـۇم بـوۋاق ئۇنىـڭ قولىـدا كـۆزلىرىنى مۆلـدۈرلىتىپ . چىمچىقالتتى

بـۇنى كـۆرۈپ ئۇنىـڭ . يهنىـال مهغـرور قـاراپ تـۇراتتى، يهنىال غهمسىز

  ؟ نېمىشقا،  قىلىپ قالدى»پىژژىده«يۈرىكى 

  .ىلمهيتتىب

 چىــشلهپ كاللىــسىدىن زهررىــچه »چىڭڭىــده«شــۇڭا ئــۇ لېــۋىنى 

 »پىڭڭىــده« بوۋاقنىـڭ كۆرپىـسىنى دهرياغـا، خىيالغـا ئـورۇن بهرمهي

خىـالپ  كـۆرپىنى ئىرادىـسىگه دهريا، خۇددى ساراڭالرچه، چۆرۈۋهتتى

چىرايىنـى قهھىرلىـك پۈرۈشـتۈرۈپ ،  يۇمـۇپ»چىـڭ«كۆزىنى ، ھالدا

  .هر يۇتقاندهكخۇددى زهھ، يۇتۇۋهتتى
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  ؟ بوۋاقنىمۇ شۇنداق يۈتۈپ كېتهرمۇ

  !بۇ ئۇنىڭ ئۈمۈدى ئىدى

  ...قۇمۇشالر شىۋىرلىشاتتى

بوۋاقا سـوغوق شـامالنىڭ . ئۇ قىپيالىڭاچ بوۋاقنى ئېگىز كۆتۈردى

دهريـا مۇنچاقلىرىنىـڭ سوقۇشـلىرىغا چىدىيالمىـدىمۇ يــاكى ، يالىـشىغا

بىـردىنال ، پ قالـدىمۇئانىسىنىڭ شۇملۇق بىلهن تولغان نىيتىنى تۇيـۇ

ئوكيانالرچه ــــبـۇ  ئىڭهلهشـلهرگه دېڭىز، ئۇ. كۈچهپ ئىڭهلهپ كهتتى

، ئۆزىـدىن، ئۆتۈنۈش سىڭىپ كهتكهنلىكىنى ئۇقمايىتتى؛ ئۇ، ئىلتىجا

دهريـادىن شـهپقهت تىلهنـگهن بـۇ ئىڭهلهشـلهرنىڭ ئـۇنى ، تهڭدىرىن

ئهگهر .  مهڭگۈلۈك ھهسرهتكه تۇتقۇن قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئۇقمايتتى

ــــسا ــــان بول ــــادىن، ئۇقق ــــۇ ئىڭهلهشــــلهرنى ، دهري ــــامالالردىن ب ش

، مهۋھۇمانه ماكانالرغا ئېلىپ كېتىشىنى ئۆتـۈنمىگهن، يىراقالرغاـــيىراق

مهقسهتكه يهتكۈزۈشنى  ـ ئۆزىنى مۇراد، شۇ ئارقىلىق قىساسىنى ئېلىپ

شۇڭا ئـۇ قىپيالىڭـاچ بـوۋاقنى سـۆڭگىچىدىن . ئارزۇ قىلمىغان بوالتتى

  .ۇپ ئېگىز كۆتۈردىتۇت

  !...ئىڭه!...ئىڭه

، زهرهپشان ۋادىسىنى، كېچىنى. بوۋاق پىغان بىلهن ئىڭهلهيىتتى

ــسى . پۈتــۈن دۇنيــانى پىغــان قاپلىغانىــدى ــۇ پىغــانلىق نالى بــوۋاق ب

دادىـسى ئۈچـۈن . شـهپقهت تىلهيتتـى ــ ئـارقىلىق ئانىـسىدىن رهھىـم

  !ئانىسىدىن كهچۈرۈم سورايتتى

ـــ ـــڭ داداى ـــڭ قولىـــدىن گهرچه بوۋاقنى ـــۈرۈش ئۇنى سىنى كهچ

شهپقهت قىلىش قولىدىن تامامهن  ـــ لېكىن بوۋاققا رهھىم، كهلمىسىمۇ

ئهپسۇسكى ئۇنى گاڭگىرىتىـدىغان مۇنـداق بىـر سـوئال بـار . كېلهتتى

  :ئىدى

  

ــم« ــا رهھى ــسىنى  –شــهپقهت قىلىــش  - بوۋاقق ئۇنىــڭ دادى
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  »؟قانداق ـ كهچۈرگهنلىك بولۇپ قاالمدۇ

  .بىلمهيىتتى

. يېنىـشالپ سـۆيدى ــ كـۆزىگه يېـنىش ـــ ا ئۇ بوۋاقنىڭ يۈزشۇڭ

دهرياغا ، ئاندىن ئۇنى ئېگىز كۆتۈرۈپ. قېنىپ ھىدلىدى ـ ئۇنى قېنىپ

  :ئهلهم بىلهن شىۋىرلىدى، تاشالشقا تهمشىلىپ

داداڭنىڭ شۇملۇقىدىن –ئۆز پېشانهڭدىن ، بۇنى مهندىن كۆرمه«

ئاشـۇ قاينـامغىال ..  !.مهلئۇننىڭ كۈچـۈكى، ھۇ، بېشىڭنى يه !...كۆر

  »!چۈش

ئــۇنى دوراپ تولغانــدى؛ ئــۇنى : دهريــا ئــۇنى دوراپ شــىۋىرلىدى

ئۆزىــدىن  ـــ دوراپ پهرزهنــت ئىــشقىدا ئۆرتهنــدى؛ ئــۇنى دوراپ ئــۆز

 ـــئۆزىنى قارغىدى؛ ئـۇنى دوراپ ئۆز ـ نهپرهتلهندى؛ ئۇنى دوراپ ئۆز

  !ئۆزىنى ھاقارهتلىدى

  !ىرلهنمىدىئۆزىدىن پهخ ــ ئۇنى دوراپ ئۆز، ئهمما

  !...ئىڭه!...ئىڭه

  !...ھۇق!...ھۇق

ئهشھهدۇئهننه مۇھهممىدىن  ــئهشھهدۇئهننه مۇھهممىدىن رهسۇلىلال

 !...رهسۇلىلال

  

1 

  

، مهغلۇپ بولغـان قوشـۇننىڭ ئالدىـدا كېتىۋاتقـان يـاقۇپ ئامبـال

. بىلهن چوالقنىڭ سېيىدا ئۇچرىشىپ قالدى) روزى تىلماچ(روزى يايى 

بـۇنى . ئاالقزادىلىك تۆكۈلـۈپ تـۇراتتى، هنسىزلىكئۇنىڭ ئهزايىدىن ئ

 ئامـانلىق سوراشـنىمۇ –كۆرگهن يـاقۇپ ئامبـال ئۇنىڭـدىن تىنىچلىـق 

  :ئۇنتۇپ سورىدى

  ؟ روزاخۇن، نېمه بولدى ـــ
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 ئـاغزى ـــ، ...بـېگىم، بهكـال چاتـاق،  ئىـش چاتـاق ...ئىـش ــ

  .قۇرۇپ كهتكهن روزى يايى دۇدۇقالپ قالدى

ــاق ــاقنى ئاغزىغــا ، نى ئۇنىڭغــا ســۇندىيــاقۇپ ئامبــال قاپ ــۇ قاپ ئ

، گهز بــاغالپ، كهپــلهپ ســۇدىن قــانغۇچه ئىچىۋهتكهنــدىن كېــيىن

، يېرىلىـپ كهتـكهن لهۋلىرىنـى قولىنىــڭ كهينـى بىـلهن ســۈرتۈۋېتىپ

  .قاپاقنى ياقۇپ ئامبالغا ئۇزاتتى

  . دهپ سورىدى ياقۇپ ئامبال تهقهززالىق ئىلكىدهـــ  ؟...ھه ــ

  :ىر تىنىۋېلىپروزى يايى ئېغىر ب

  . دېدى ھهسرهتلهنگهن ھالدا–! شهھهر قولدىن كهتتى ـــ

 گهرچه بۇ ياقۇپ ئامبال ئۈچۈن شـۇم ــ؟  قولدىن كهتى؟ نېمه ـــ

   ؟...قانداق بولۇپ، لېكىن قهۋهتال ھهيران قالدى، خهۋهر بولمىسىمۇ

ســـاۋۇرخان خوجىالرنىـــڭ ، ئهبهيـــدۇلال ئهئـــلهم :روزى يـــايى

ئىككـى سـائهتلىك قـاتتىق ، ڭ كۆتـۈرۈلگهنلىكىنىباشچىلىقىدا قوزغىال

بىـر ، ئېلىشىشتىن كېيىن ئاخىر قوزغىالڭچىالرنىڭ غهلبه قىلغـانلىقىنى

  .قانچه نهپهر ئهمهلدارنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى سۆزلهپ بهردى

چـۆل . كـۆزلهرنى ھهرىـدهك چاقـاتتى ـــ پارالق قۇياش نۇرى يۈز

ــۇپ ــدهپ ئۇرۇل ــساتتى، ئىســسىقى گۈپۈل ئهللىــك ياشــالرغا . دهمنــى قى

  .تهدبىرلىك بۇ ئامبال چوڭقۇر ئويغا پاتقانىدى، بهستلىك، كىرگهن

  .دهپ كېلىشىم، مهن ليۇ ئامبالغا خهۋهر قىالي ـــ

  . روزى يايى بۇ سۆزى ئارقىلىق ياقۇپ ئامبالنى ئالدىراتتى

   »!ماڭىال ئۇچراپتۇ، ھهر نېمه بولسا«

الپ روزى يايىغــا يــاقۇپ ئامبــال ھاياجــان بىــلهن شــۇنداق پىچىــر

  .تىكىلدى

ئهگهر بۇ خهۋهرنى دهردىنى ئالغىلى ئادهم تاپالماي تۇرغان ليۇ  ـــ

  . دېدى ياقۇپ ئامبال ئاۋازىنى پهسهيتىپـــ،ئامبال ئاڭاليدىغان بولسا

مۈشۈككىچه ـــئىت، ئادهم تۈگۈل،  شهھهرگه باستۇرۇپ كىرىپـــ 
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  ؟  يا–شۇنداقمۇ . قويماي قىرىۋېتىدۇ

بـۇ  ــــ،  دهپ تهسـتىقلىدى روزى يـايىـــ، شـۇنداق، شۇنداق ــ

  ؟ قانداق قىلىمىز ئهمىسه ...خهۋهرنى

ئاغزىغا ، ياقۇپ ئامبال روزى يايىغا پىچىرالپ ــ، مۇنداق قىلىلى ــ

  ؟  قانداق چۈشهندىڭمۇـــ، گهپ سالدى

  .سىلى دېگهندهك دهي. چۈشهندىم، چۈشهندىم ـــ

وشـۇننىڭ ئارقىـسىغا قـاراپ ياقۇپ ئامبال روزى يـايىنى باشـالپ ق

  .ماڭدى

ياقۇپ ئامبال قـاغىلىق بازىرىنىـڭ تۈگمهنئېرىـق مهھهللىـسىدىكى 

دىنىي مهكتهپته ئوقۇپ ، يۇنۇس ھاجىم ئائىلىسىده ئۆسۈپ چوڭ بولۇپ

شــۇ چــاغالردىكى چىــڭ سۇاللىــسى ، ســاۋاتلىق بولغانــدىن كېــيىن

.  غاندا ئوقۇ) خهنزۇچه مهكتهپ(» شۆتاڭ«ھۆكۈمىتى تهسىس قىلغان 

 »)تالىــپ(شــيۇ ســهي «، ئىمتىھانــدىن ياخــشى ئــۆتكهنلىكى ئۈچــۈن

كېيىن شىنجاڭ ئۆلكىلىك ئالىي مهكـتهپكه . دېگهن ئۇنۋانغا ئېرىشكهن

ئوقــۇش پۈتتــۈرۈش .  ئــۈچ يىــل ئوقۇغــان، ئىمتىھــان بېرىــپ ئۆتــۈپ

 دېـگهن »جـۈيرېن«ئىمتىھانىدىن ئهال دهرىجىده ئۆتكهنلىكى ئۈچـۈن 

شكهن ۋه ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتكه تهقـسىم قىلىنىـپ ئىلمىي ئۇنۋانغا ئېرى

بىــر قــانچه يىلــدىن كېــيىن يــاڭ . بۆلــۈم باشــلىقى بولــۇپ ئىــشلىگهن

، قاغىلىق ناھىيلىرىده ئـادالهت، زىڭشىننىڭ تهيىنلىشى بىلهن كهلپىن

  . پاكلىق بىلهن ئامباللىق قىلغان

ـــدىن  ـــۇرېن تهرىپى ـــن ش ـــوزغىلىڭىنى جى ـــانالر ق ـــوتهن دېھق خ

ــقا ئهۋ ــنلهنگهن باستۇرۇش ــپ تهيى ــدان قىلى ــۇنغا قومان ــگهن قوش هتىل

ــى  ــالنىمۇ ســۆھبهت ۋهكىل ــاقۇپ ئامب ــۇ شــياۋلى ي ــامبىلى لي ــاغىلىق ئ ق

بىر قـانچه قېتىملىـق سـۆھبهت ، سۈپىتىده بىلله ئېلىپ ماڭغان بولۇپ

ۋه ئۇرۇشــتا ھېچقانــداق نهتىجىــگه ئېرىــشهلمىگهن بــۇ قوشــۇن ھــازىر 

  .قاغىلىققا قاراپ كېتىۋاتاتتى
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  . امبال روزى يايىنى ليۇ ئامبال بىلهن كۆرۈشتۈردىياقۇپ ئ

 ـــ  دهپ سورىدى ليۇ ئامبال خـۇش ياقـارـــ ؟ نېمه گهپ، ھه ـــ

  . خۇش ياقماس ھالدا

 دېدى روزى يايى ياقۇپ ئامبالنىڭ ـــ، شهھهرنى... شهھهرنى ـــ

 ...  خوجىنىيـاز ھـاجىــــ، كۆرسهتمىسى بويىچه قهستهنگه دۇدۇقالپ

  . ياز ھاجى تارتىۋالدىخوجىنى... خو

  !؟نېمه ـــ

 خـۇددى قىرغاقتـا مۈگـدهپ قالغـان ، ليۇ ئامبال چۆچۈپ كهتتـى

خـۇددى ، ئۇيقۇسـىراپ تۇرغـان كـۆزلىرى چهكچهيـدى. ئۇخا پوقاقتهك

، ماشتهك، تهر تهپچىرهپ چىقتى، قارامۇتۇق چېھرى تاتىرىپ. جامدهك

  .ېتىدهكئاستىدىكى ئ،  قولىنىڭ ماغدۇرى قاچتى–پۇت . پۇرچاقتهك

ـــ ـــ ؟ قانچىلىــك ئــادهمكهنــ ليــۇ ئامبــال تهرلىرىنــى ســۈرتۈپ  ـ

  .سورىدى

  ...ھېسابسىز... بهك جىق ـــ

  ؟ ياراغلىرى قانداقكهن–قورال  ـــ

ــ ــورال  ـ ــل–ق ــپ خى ــاراغلىرى ئاجايى ــشهكلىك ،  ي ــسى مى ھهممى

  .مىلتىقالركهن

  .ليۇ ئامبال ۋهھىمىلىك ئويغا چۆمدى

. خـۇددى ئـوتتهك.  كۆيـدۈرهتتى كـۆزلهرنىـــپارالق قۇياش يۈز 

  .مىسالى سىلدهك، چۆل ئىسسىقى نهپهسنى قىساتتى

ليۇ ئامبال ئېغىرالشقان بېـشىنى . ياقۇپ ئامبال زورۇقۇپ يۆتهلدى

  .  دېگهن مهنىده قارىدى؟ كۆتۈرۈپ ياقۇپ ئامبالغا قانداق قىلىمىز

 دېــدى يــاقۇپ ئامبــال چوڭقــۇر ئويالنغــان ـــــ، مۇنــداق قىلىلىــــ

تـاغ يـوللىرى ئـارقىلىق ،  بىز قاغىلىق بازىرىغـا كىـرمهيـــ، تهقىياپهت

  .يهكهن تهۋهسىگه ئۆتۈپ كېتهيلى

، خـۇددى مايـدهك، بۇ مهسلىھهت ليۇ ئامبالغا شۇنداق خۇشياقتى
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  .تهشنا لهۋگه سۇ ياققاندهك

ــپ ــاغىلىق ، شــۇنداق قىلى ــال ق ــك ئامب ــۇ تهدبىرلى ــپهرۋهر ب خهلق

  .قالپ قالدىخهلقىنى زور بىر بااليىئاپهتتىن سا

 ...ئهمما

 

2 

 

ــارۋىچىلىق ــرىم چ ــانلىقالر يې ــلهن ، چوپ ــانچىلىق بى ــرىم دېھق يې

بىـرهر ، بىرهر ئايمۇ، ئهمما بىرهر يىلمۇ. شۇغۇللىنىپ ھايات كهچۈرىدۇ

ــاتىرجهم ــۇ خ ــانلىقىنى، كۈنم ــۈرۈپ باقق ــۇش كهچ ــشلىق تۇرم ، ئاسايى

ياشـاپ  ئـازاده – ماجراسىز ھالدا ئهركىن –ئۇرۇش ،  تاالڭسىز–بۇالڭ

بــۇ :  بۇنىــڭ ســهۋهبى. ئــۆتكهنلىكىنى ھــېچكىم ئهســلهپ بېرهلمهيــدۇ

 ،  ئهپچىللىكىـال ئهمهس–يۇرتنىڭ جۇغراپىيلىك ئورنىنىڭ مـۇرهككهپ 

 چېۋه ماكـانى بولغـانلىقى ۋه خهلىقنىـڭ  ـــمېۋه ، ئاشلىق، ايهنه چارۋ

چېكىدىن ئاشقان ، ئهڭ مۇھىمى، مېھماندوستلىقى، ساددا، ئاق كۆڭۈل

  .ىقىساددىل

 شىمالغا يىالن باغرى سوزۇلۇپ –ئهمما جهنۇپتىن ،  تار–چوپان 

ئوتتۇرىدا ، تاغ سېپىللىرى بار، شهرق ۋه غهربىده توپا دۆڭ. كهتكهن

چىمـدۇ كهنتلىرىـدىن ئۆتـۈپال زهرهپـشان ، قاراشـو، ياز ئېقىپـــقىشمۇ

يېــرى ، دهرياســى بىــلهن قۇچاقلىــشىدىغان كىچىككىــنه دهرياســى بــار

  . چۆپى مو قهدىمىي يۇرت–ئوت  ،سۇ، مۇنبهت

كـۆل ، ئهگهر دهريانىڭ قارىشىسىنى بويالپ جهنۇبقا قاراپ ماڭـسا

، بېشىدىكى داۋانـدىن ئېـشىپال كۆكيـار يېزىـسىنىڭ گوگـاس كهنـتىگه

شاپلىلق تۈز ئارقىلىق شهرققه ، ئىلىنىش كهنتىدىكى جىلغىدىن كىرىپ

ــسا ــاراپ ماڭ ــرىڭال، ق ــى گى ــتىگه؛ غهربتىك ــېيىخبۇ كهن ــ، ش اتىرىس ئ

دهرياغا ئهگىشىپ ، جىلغىلىرىدىن كىرسه يهكهننىڭ قوشراپ يېزىسىغا
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) يهكهننىڭ يېزىسى(چىمدۇ كهنتىدىن ئۆتۈپال كاچۇڭ كهنتىگه ، ماڭسا

بۇنـداق ئهپچىـل يـولالر . بىر كۈنگه قالمايال چۈشۈپ بولغىلى بـوالتتى

   .تولىمۇ جىق ئىدى

ھېلــى ، رھېلــى تۇڭگــانال، ھېلــى قىرغىــزالر، شــۇنداق بولغاچقــا

شـىمالدىن كىرىـپ ، جهنۇبتىن كىرىـپ بـۇالپ شـىمالدىن... ئاففانالر

غهربـتىن كىرىـپ ، شهرقتىن كىرىپ بۇالپ غهربـتىن، بۇالپ جهنۇبتىن

، چىقىــش ئهپچىــل–ئىــشقىلىپ قايانــدىن كىرىــپ ...بــۇالپ شــهرقتىن

ــسا ــق بول ــپ، قواليلى ــدىن كىرى ــۇ يان ــ ش ــۇالپ  ـ ــپ ب ــاالپ–چىقى ، ت

  .ېشىنى قۇرۇتمايتتىچوپانلىقالرنىڭ كۆز ي

 كۈنىدىكى نۇرغۇنلىغـان ــ13 ئاينىڭ  ــ 7 يىلى ـ1933مىالدىيه  

نۇرغۇنلىغـان ئـاتىالرنى بهخىتـسىز ، نۇرغۇنلىغان ئـانىالرنى، بالىالرنى

ــان ۋادىــسىنى، قىلىــپ پۈتــۈن دۇنيــانى جۇدالىقنىــڭ ئــاچچىق ، چوپ

ىق  شـاپل–پىغانى بىلهن تولـدۇرىۋهتكهن بۇپـاجىئه دهل مۇشـۇ يۇرتتـا

  .تۈزده يۈز بهرگهنىدى

ــدۇرغان بــۇ  ــۆچمهس داغالرنــى قال ــبلهرده ئ ــاپلىق تــۈز «قهل ش

  .نى چوپانلىقالر مهڭگۈ ئۇنتالمايتتى»پاجىئهسى

، رومانىمىزنىڭ باش قهھرىمانى ئايزۆھرهنىڭ ئازابلىق ئۆتمۈشىمۇ

 –ئـازابلىق كهچۈرمىـشىمۇ دهل مۇشـۇ كۈنـدىن، ئازابلىق ئهسلىمىسىمۇ

گهرچه ئۇ بۇ چاغدا تېخـى .  دىن باشلىنىدۇ»سىشاپلىق تۈز پاجىئه«

  .ئارانال ئالته ياشتا بولسىمۇ

ــلۇق ــاجىم ئوقۇمۇش ــۇل ھ ــسى روس ــڭ دادى ــۋهر، ئۇنى ئهل ، مۆتى

، خهلىقـپهرۋهر، جىگهرلىـك، كۈلسه كۈلىـدىغان، يىغلىسا يىغاليدىغان

  .ھېسياتچان ئادهم ئىدى

ــى ــشتىكى مهدرســته مۇددهرســلىك قىالتت ــۇ ئىلىنى ــده. ئ ــ ئهتى  ـ

ــم  ــا ئىلى ــان بالىالرنىــڭ ئاغزىغ ــن يىغىلغ ئاخــشامدا ئهھلىمهھهللىلهردى

ئــوغلى ،  پهزلــى بىــلهن ئايــالى لهيلىخــان–ئۇنىــڭ ئىلمىــي . ســاالتتى
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 ئىلىملىــك –شــۇ يۇرتنىــڭ خېلــى ئىلغــار، ئــاخۇنهكمۇ شــۇ زاماننىــڭ

ئـوغلى ئـاخۇنهك ئۇنىـڭ ، بولۇپمـۇ.  كىشىلىرىدىن بولـۇپ قالغانىـدى

، ئات مىنىش، قىلىچۋازلىق،  ئوقيا ئېتىش، تىقتهربىيلىشى بىلهن مىل

، چېلىــشۋازلىق قاتــارلىق ئىپتىــدائىي ھهربىــي ماھــارهتلهرنى ئىگىــلهپ

  .قولالپ قۇۋۋهتلىشگه سازاۋهر بولدى، خهلىقنىڭ ھۆرمىتىگه

ــدى ــرانال قال ــپ ھهي ــدىغا چىقى ــشىك ئال ــان ئى ــۈنكى . لهيلىخ چ

 ...چۇمـاق، هكگۈرجهك كـالت، كهتمهن، چوت، پالتا، قوللىرىغا كهكه

ئېشهكلىك  ھالـدا ، ئاتلىق، گۈره ئادهملهر پىيادهـــئېلىۋېلىشقان گۈره

  .ئىلىنىشقا  قاراپ تاشقىندهك ئېقىپ كېتىۋاتاتتى

 دهپ سورىدى لهيلىخان سۇ ـــ ؟ نهگه ماڭدىڭالر شۇنچه ئادهم ـــ

  .ئۇنىڭغا ھېجىردا سۇ ئېلىپ چىقىپ، سوراپ كىرگهن بىر يىگىتتىن

ــــ ـــــ ــــ، ۈزگه شـــاپلىق ت ـــدىتىپ ســـۇ ـ ـــت گۈپۈل ـــدى يىگى  دې

  .ئىچىۋهتكهندىن كېيىن

  ؟ نېمىشقا ...؟شاپلىق تۈزگه ـــ

ئۇالردىن زهبۇن ،  خوتهندىمۇ دېھقانالر قوزغىالڭ كۆتۈرۈپتىكهنـــ

. بولغان چېـرىكلهر ھـازىر كۆكيـار ئـارقىلىق شـېيىخبۇغا كېلىـۋاتىمىش

ــــگ ــــارقىلىق يهكهن ــــاچۇڭ ئ ــــپ ك ــــۇ يهرگه كېلى ه شــــېيىخبۇدىن ب

ــتىكهن. كهتمهكچىــكهن ــارلىق ئهۋهتىپ ــلهم ي ــدىنى ، ئهبهيــدۇلال ئهئ ئال

شـۇڭا ئـۇالرنى توسـقىلى ،  چىيمـا قىلىـۋېتىڭالر دهپ–قىيما ، توسۇپ

  .شاپلىق تۈزگه ماڭدۇق

 ؟ بىـلهن  قانـداق توسـقىلى  بولىـدۇ ئـۇالرنى.. .پالتـا،  كهكهـــ

  ؟  يا–مىلتىقى يوقمىكهن 

چقايسىـسىنىڭ مىلتىقىنىـڭ ئـوقى بىراق ھې،  مىلتىقىغۇ باركهنـــ

  .يوقكهن

 ؟ كىمدىن ئۇقتۇڭالر مىلتىقىنىڭ ئوقى يوقلۇقىنى ـــ
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ئۇالرنىـڭ «.. .: يارلىقتـا،  شۇنداق دهيمىش①ھهسهن ۋالىي ـــ

پۈتۈن ئهلنى باشالپ چىقىـپ ، ھېچقايسىسىنىڭ مىلتىقىنىڭ ئوقى يوق

 يهكهن بىرىنىمــۇ!  چىيمــا قىلىــۋېتىڭالر–قىيمــا ، ئالــدىنى توســۇڭالر

بىزنىمۇ مولالخۇن بىلهن .  دېيىلىپتىكهن».. .!زېمىنىغا دهسسهتمهڭالر

 ، دېمىسىمۇ. چىقمىساڭالر بولمايدۇ دهپ،  ھهيدهپ ماڭدى②مامۇراخان

. تـاالپ ھـېچ نهرسـىمىزنى قويمايـدۇ–چېرىكلهر يۇرتقا چۈشسه بۇالپ 

 توسساق توسىلى ، چوپان بهش كهنتىنىڭ ھهممه ئادىمى چىققاندىكىن

 ئىككىـسى تېگهرمىكــى ئــۇ –مــاڭىمۇ چـانىغىلى بىــر . پ مېڭىـشىمىزده

پــارقىراپ تۇرىــدىغان ،  يىگىــت شــۇنداق دهپ–.. .!نىجىــسالرنىڭ

 . كهتمىنىنى دولىسىغا قويۇپ كېتىپ قالدى

ــدى ــىت ئى ــرى راس ــڭ دېگهنلى ــتىنال . يىگىتنى ــارلىق راس ــا ي ئهمم

ئـوقى «  يارلىقتـا راسـتىنال؟كهلگهن بولسا كىمـگه كهلـگهن؟ كهلگهنمۇ

  ؟  دېيىلگهنمۇ»يوق

. بــۇ مهڭگۈلــۈك ســىر بولــۇپ قالــدى. بــۇنى ھــېچكىم بىلمهيتتــى

ــا ئىــشهنمىگۈچىلهردىن ئىــشهنگۈچىلهر كــۆپ ، شــۇنداقتىمۇ بــۇ يارلىقق

  . ئىشهنمىگۈچىلهرمۇ زورالپ ھهيدهپ مېڭىلغانىدى. ئىدى

  . لهيلىخانمۇ بۇ يارلىققا ئىشهنمىگهنىدى

  . لتىقىنىڭ ئوقى يوقمى،  ھىم»مىلتىقىنىڭ ئوقى يوق«

، ۋاي خـۇدايىم! ئىـم...تـوۋا خـۇدايىم؟ قانـداق قـاچقۇنالردۇر ئـۇ

  ...؟رۇسۇالخۇنمۇ چىقىپ كهتكهنمىدۇ

  

3  

  

   .ئۇ چىقىپ كهتمهي تۇرالمايتتى، ئهلۋهتته چىقىپ كهتكهنىدى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئۇنىـڭ –ۋالىـي . يىلى باستۇرۇلغان ـــ1950،  ھهربىي ئىشالرغا مهسئۇل خادىمى چوپاننىڭ شۇ چاغدىكى–ھهسهن ۋالىي ①

  . لهقىمى

  .بۇ ئىككىسى بىر تۇغقان②
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راشىت ئـاخۇن قاسـىم ئـاخۇن بىـلهن بىلـله شـاپلىق تـۈزگه ، ئۇ

  . ھهممىدىن بۇرۇن چىقىپ بولغانىدى

شاپ توال ، تۈپتۈز قۇملۇق بولۇپ،  كهڭرى كهتكهن–شاپلىق تاز 

  .كى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالغانىدىئۈنگهنلى

ــسىرهشكه باشــلىغاندا ــۈزده ، لهيلىخــان ئهن ــۈچى شــاپلىق ت ــۇ ئ ب

قۇيــاش شــۇنداق ، بــۇ چىڭقــى چــۈش مهزگىلــى بولــۇپ. كېتىۋاتــاتتى

خــۇددى ، ئىســسىق ئادهمنىــڭ يــۈزىگه گۈپۈلــدهپ ئــۇرۇالتتى، پــارالق

 مىـسالى قوقاسـقا، قۇمغا ياالڭ ئايـاغ بولمـايىتتى. تونۇرنىڭ تهپتىدهك

ئۇالر قايسىبىر مالچى يامغۇردىن . ياالڭ ئاياغا دهسسىگىلى بولمىغاندهك

. پاالھلىنىش ئۈچۈن كوالپ قويغان تارغىنه بىر گهمىـگه كىرىۋېلىـشتى

قۇملۇقنىڭ ئىسسىقى شىددهت بىلهن . بۇ يهر تونۇرالرنىڭ ئۆزىال ئىدى

، كـۆزلهرنى كۆيـدۈرهتتى ـــ يـۈز، نهپهسـنى بوغـاتتى، ئۈسۈپ كىرىپ

  . ئوتتهكخۇددى

ـــده ـــائهتچه ئۆتكهن ـــرهر س ـــدىن بى ـــراقتىن توپا، ئارى ــــيى چاڭ ــ

ئـۇالر . بىـر پهسـىتن كېـيىن بىـر تـوپ ئـاتلىق كۆرۈنـدى، كۆتۈرۈلدى

چېـرىكلهر ئۇالرنىـڭ ، يـول تـار بولغاچقـا. تېخىمۇ ئىچكىرى مۆكۈشتى

چېـــرىكلهر  بـــۇالرنى . ئالدىـــدىنال قاتارلىـــشىپ ئۆتۈشـــكه باشـــلىدى

لــېكىن بـۇالر چېرىكلهرنــى ئېنىـق كــۆرۈپ ، تتىئاسـانلىقچه كـۆرهلمهيى

، سولغۇن، گهرچه چېرىكلهر ھارغىن. خۇددى بهش قولدهك، تۇراتتى

. شۇملۇق يېغىپ تـۇراتتى، يهنىال ئهلپازىدىن سۈر، چۈشكۈن بولسىمۇ

يهنه ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى يانلىرىغا ياغاچ قاپلىق تاپانچا ئېسىۋېلىشقان

  .الدىغا توغرىسىغا قويۇۋېلىشقانىدىبهزىلىرى ئۇزۇن مىلتىقلىرىنى ئ

بهش يــۈز سهكــسهن ... توقــسان توققــۇز... ئــون... بىــر ــــ

خېلـى ئـۇزاق . ھاجىم شۇ يهرگه كهلگهنده ئېزىقىپ كهتتـى ـــ،...ئۈچ

ئىـشقىلىپ . ساننىڭ قـانچه ئىكهنلىكىنـى تهخمىـن قىاللمىـدى، ئۆتتى

  .ئۇالر ناھايىتى كۆپ ئىدى
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  :ھاجىم ئۆز ئۆزىگه پىچىرلىدى

ـــساق « ـــدىغان بول ـــر چـــانىغىلى تۇرى ـــادهم بى ـــڭ ئ نهچـــچه مى

  »...بىردهمده

  .ئۇالرنىڭ ئاياغ قۇيرۇقى ئۈزۈلدى

دېدى ھـاجىم ئهڭ ئـاخىرقى ئىككـى چېرىـك ، ئهمدى چىقىلى ـــ

  .ئالدىدىن ئۆتۈۋاتقاندا

  .دېدى قاسىم ئاخۇن ـــ، ھاجىم بىردهم توختايلى ـــ

 ئــاۋۇ ؟  قــورقىمىزنېمىــدىن، ئــوقى بولمىغانــدىكىن ئۇالرنىــڭ ــــ

  .ئىككىسىمۇ ئۆتۈپ كهتكىلى قوتى ئهينا

بىـز ئـۈچىمىز نـېمىش . باشقىالرمۇ چىقسۇن، توختايلى بىردهم ـــ

  ؟ قىلىپ بوالاليمىز

  .غوۋغاسى ئاڭالندى ئهيناـــئۇالرنىڭمۇ غهلۋه ـــ

ــان ئهلنىــڭ چوقــان ، دېــمهك ــدى چىقق  ساداســى ياڭراشــقا –ئال

  ...قورشايدىغان بولساچېرىكلهرنى بىر ، باشلىغانىدى

 ــــ،  دېــدى راشــىت ئــاخۇنمۇ گهپــكه ئارىلىــشىپـــــ، ھــاجىم ــــ

  .جىندهك توختىساقمۇ توختايلىمىكى

 ھـاجىم شـۇنداق –! دهپـتىكهن، يېتىپ ئۆلگۈچه ئېتىـپ ئـۆل ـــ

ئىككىسى .  گوياكى ئارسالندهك. دهپال گهمىدىن ئېتىلىپ چىقىپ كهتتى

   .»ئىم«ئۇنى تۇتۇۋېلىشقا ئۈلگۈرهلمهي 

ــاپال« ــدى»ئ ــشىپ قال ــپ ئهڭ .  دېيى ــۈرگىنىچه بېرى ــاجىم يۈگ ھ

، ئاخىرىدىكى چېرىكنىڭ بېشىغا قولىدىكى چوت بىلهن بىر قويۇۋېدى

كاللىسى ئىككى پارچه بولۇپ كهتكهن چېرىـك دهھـشهتلىك ۋارقىـراپ 

بۇ ۋارقىراشنى ئاڭلىغان ئالدىدىكى چېرىك . ئاتتىن يۇمىلىنىپ چۈشتى

دىكى ياغـــاچ قـــاپلىق تاپانچىـــسى بىـــلهن يېنىـــ، كهيـــنىگه ئۆرۈلـــۈپ

، ھـاجىم چـوتنى ئېگىـز كۆتـۈرۈپ ساپـسېرىق. ھهپىلىشىشكه باشلىدى

كـۆك كـۆز بـۇ چېـرىككه ، ئىككى قولىقى چورتال يـوق، كۈپتهك سېمىز
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چېرىــك ، ئــارىلىق بىــر قهدهم قالغانــدا. قهھــرى بىــلهن ئېتىلــدى

 ھـاجىم   قىلغـان ئـاۋاز بىـلهن تهڭ»پاڭڭىده«. كۈرجۈكنى بېسىۋهتتى

 جاالق  –ھېلىقى  چېرىك ئارقىسىغا  ئاالق . ئوڭدىسىغا  گۈپال يىقىلدى

،  ده– ئېتىنى چاپتۇرۇپ  قوشۇنغا يېتىـشتى، قارىۋهتكهندىن  كېيىن

، دۈدۈكـلهر چېلىنـدى. كوماندىرىغا ھاسىراپ تۇرۇپ  دوكالت  قىلدى

چېــرىكلهر چهمبهرســىمان  يېيىلىــپ دهســلهپكى . بــۇيرۇقالر بېرىلــدى

همده چىققان  نهچـچه يـۈز خهلىقنـى مۇھاسـىرىگه ئېلىـپ ئېتىـشقا قهد

ــر . باشــلىدى ــق بى ــر –خهل ــدى؛ بى ــرلهپ يىقىل ــدىغا –بى ــرلهپ ئال بى

ئهمـا چېـرىكلهر ئېتىلىـپ كهلگهننىمـۇ . بىرلهپ قاچتى–ئېتىلدى؛ بىر 

ــاتتى ــاش، ئ ــاتتى؛ ي ــاننىمۇ ئ ــرى–قاچق ــمهي –چــوڭ ، قې كىچىــك دې

كهلگهن   قاچماي ئۆلۈش قارارىغا، ئاخىر قېچىپ ئۆلگهندىن! ئېتىۋهردى

 نهپرىتى بىلهن يولۋاسـتهك –بار غهزهپ ، خهلق جاننى ئالقانغا ئېلىپ

. مهردلهرچه يىقىلىۋهردى، قۇتراپ چېرىكلهرگه مهردلهرچه ئېتىلىۋهردى

 –ئېچىنىـشلىق قىيـا،  لهر» ۋايـيهي– ۋايجـان «،  الر» پۇڭــ پاڭ«

ر شـاپلىق تـۈز ئاسـمىنىدا ئارسالندهك غهزهپلىك ھۆركىرهشـله، چىياالر

  .زېمىننى لهرزىگه سالدى، غۇيۇلداپ ئۇچۇپ

تار ئاغزى كهنتلىرىدىن كهلگهن نهچچه ، تارس، شېيىخال، ئويھاڭ

چېرىكلهر ، مىڭ خهلىق بۇ پاجىئهنى كۆرۈپ دهرھال كهينىگه قېچىشتى

 تـاالپ ـــ چىمـدۇ خهلقلىرىنـى خالىغـانچه بـۇالپ، قارا شـو، ئىلىنىش

  .هتتىكاچۇڭغا ئۆتۈپ ك

روسـۇل ، راشىت ئاخۇن بىلهن قاسـىم ئـاخۇن گهمىـدىن چىقىـپ

قانلىق ، ئۇ چوتنى يهنىال چىڭ قامالالپ، ھاجىمنىڭ قېشىغا كهلگهنده

ــپ ياتــاتتى ــسىگه مهھــكهم تېڭى ــان ئېچىلغــان كــۆزلىرى، كۆك ، يوغ

 –چوڭقۇر غهزهپ ، كىرىشكهن ئاپئاق چىشلىرى قاتتىق ئۆچمهنلىكىنى

  .اتتىنهپرهتنى ئىپادىلهپ تۇر

ــدى ــايىم بول ــامهت ق ــوالتتى، قيم ــسه ب ــا مۇشــۇنى دې ــسه مان . دې
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ئىككى –ئۆلگهنلهر ، ئىڭرىشاتتى، ئۆلمىگهنلهر ئازابلىق جان تالىشاتتى

قۇياشــنىڭ يــۈزى . يـۈز ئوتتــۇز نهپهر ئـوغالن قانغــا مىلىنىــپ ياتـاتتى

خۇددى ، قانغا بويالغان قۇملۇق جىلۋىلىنىپ تۇراتتى، قاپقارا قارايغان

  .ىكى كهچكى شهپهقتهكباھارد

ــــشىتى ــــۈرۈپ چىقى ــــۈزگه يۈگ جهســــهتلهرنى . ئهل شــــاپلىق ت

شـاپلىق . پىغـان بىـلهن يىغلىـشاتتى،  ھهسرهت–ئهلهم ، قۇچاقالشتى

  .پۈتۈن دۇنيانى پىغان قاپلىغانىدى، چوپان ۋادىسىنى، تۈزنى

غهزهپ ۋه ،  دېدى بىر ياش چهكسىز ئهلهم–! ھاجىم، رهھمهت ـــ

ــسيات ــك ھې ــلهنپهخرىمهنلى ــۈرمىگهن ،  بى ــى ئۆلت ــۇ ئهبلهخن ئهگهر ب

  !؟كىمنىڭ ئاغزىغا سىيهتتىم، بولسىال

ــا  ــان ئاغزىغ ــڭ ئوچــۇق قالغ ــى چېرىكنى ــۇ شــۇنداق دهپ ھېلىق ئ

بۇنى كۆرۈپ تۇرغان يهنه بىر يىگىت . جۇرقىرىتىپ سىيىشكه باشلىدى

بىر توپ يىگىت جۇرقىرىتىپ سىيىـشكه ... يهنه بىرى كهلدى. كهلدى

  !ىك سۈيدۈك ئاستىدا قالدىچېر. باشلىدى

  

4  

  

 دۈكـكه ئىچىـده لهيلىخاننىـڭ قـولى –دهكـكه ،  تهشۋىش–غهم 

، ئوقى تۈگهپ قاچقان گهپ«ئۇ . كهچ بولغۇچه ھېچبىر ئىشقا بارمىدى

ئۆزىگه ــــدهپ  ئۆز) ھهممه ئادهم شۇنداق ئويلىغانىـدى (»...بولمىسا

  .لېكىن يهنىال خاتىرجهم بواللمايتتى. تهسهللىي بېرهتتى

دادىـسىنىڭ قېـشىغا ، ئاخۇنهك چىمـدۇغا  كهتمىـگهن بولـسىمۇ«

  »!... ئهستاغپرۇلال–  ئهستاغپرۇلال !خهپ، بېرىپ كېلهدى

ــى  ــپ كهتكهنلىكىن ــۈزگه چىقى ــاپلىق ت ــاجىنىڭمۇ ش ــاخىر ھ ــۇ ئ ئ

خۇددى ئىچىگه قوقـاس . تىپىرالشقا باشلىدى، ده ـــ جهزىملهشتۈردى

، وقى يوقلۇقىغا ئىشهنسىمۇئۇ گهرچه ئۇالرنىڭ ئ. چۈشۈپ كهتكهندهك
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لېكىن ئۇالرنىڭ راستىنال ئوقى يوق بولـۇپ قېلىـشىنى تىـلهپ ئىلتىجـا 

  :قىالتتى

ئۇ مهلئۇنالرنىـڭ راسـتىنال ئـوقى يـوق ، ئهي ئۇلۇغ پهرۋاردىگار«

 كامالىـڭ بىـلهن ئـوقلىرىنى –ھهممىگه قـادىر قـۇدرهت ، بولۇپ قالسا

ـــــسهن ـــــب قىلىۋهتكهي ـــــستان چ، غايى ـــــى پى ـــــاس مىلتىقلىرىن اقم

  »!...قىلىۋهتكهيسهن

لهيلىخاننىـڭ ئهتـكهن ئېـشىمۇ . شۇنداق قىلىپ ھاجىم كهلمىـدى

ئــالالددىن ئۇنىڭغــا ئامــانلىق تىــلهپ . ســوۋۇپ بۇلمــاق بولــۇپ قالــدى

 مۆجىزاتلىرىمـۇ بىـر باشـقا –ئوقۇيدىغان دۇئا . ئاغزىمۇ ھېرىپ قالدى

  .چىقىپ بولدى

  .ئىچىنى ھېلىقى قوقاس ھهدهپ كۆيدۈرۈپ تۇراتتى

ــــرهك ــــسا كې ــــان بول ــــى بولغ ــــار ۋاق مهزگىل ــــان ، يات لهيلىخ

 –ئايهت ، جىنچىرىغىنىڭ يورۇقىدا تهشۋىشلىك خىيالالرغا بهند بولغاچ

ئـــايزۆھره بولـــسا پۇشـــۇلداپ غهمـــسىز ، ئىـــسالم ئوقـــۇپ ئولتـــۇراتتى

  .ئۇخالۋاتاتتى

ھويلىغـا بىـر تـوپ ،  قىلىپ ئېېچىلىپ»غات«بىر چاغدا دهرۋازا 

كىگىـزگه  ، ده –ئۇالر زهمبىلنى يهرگه قويدى. دىجامائهت كىرىپ كهل

  .يۆگهلگهن ئۇزۇن  بىر نهرسىنى سۇپىغا  ئاۋايالپ  ئالدى

 قىلىپ » جىغغىده«يۈرىكى .  تۇرۇپ كهتتى»لىككىده«لهيلىخان 

  .قالدى

  »؟ !ئۇ زادى نېمه.. .؟!ئۇ نېمه«

ــدى جامائهتنىــڭ چېھرىــدىكى . لهيلىخــان تېڭىرقــاپ تــۇرۇپال قال

ــشانلىق ــايغۇ  ،پهرى ــى كــۆرۈپ–ق ــاڭالپ،  ئهلهمن ــشلىرىنى ئ ، ئاھسىنى

 –ئـاچتى! كىگىزنى ئـاچتى،  ده–ئۇنىڭ تېڭىرقاشلىرى ۋهيران بولدى

پۈتـۈن . كهتتـى قىلىپ  دۈپۈلدهپ  سـوقۇپ »قارتتىده «يۇ  يۈرىكى

  .بىشى پىرقىراپ چۆرگىلىدى، ۋۇجۇدى قاراسالپ
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ىمىنـى  ماڭـا ن؟ بـۇ زادى نىمه ئىـش ؟ بۇ نىمه ئىش، خۇدا، ئاھ

  ……؟ ئوڭۇممۇ ــ  بۇ چۈشۈممۇ؟ كۆرسىتىۋاتىسهن

پىغان بىـلهن يىغالۋاتقـان لهيلىخاننىـڭ ، ھهسرهتـــئهلهم، بىراق

 زاردىـن ئويغۇنـۇپ كهتـكهن ـــ يىغـا. كۆرۋاتقىنى چۈش ئهمهس ئىدى

ئايزۆھرهنىڭ دادىسىنىڭ چىڭ يۇمىۋالغان كۆزلىرىنى يۇمران ئالقانلىرى 

كـۆزۈڭنى ئاچقىنـا ، دادا، كۆزۈڭنى ئاچ ،دادا«، بىلهن سىالپ تۇرۇپ

 دهپ يىغالشــــلىرى قانغــــا بويالغــــان قاپقــــارا ســــاقاللىرىنى   ».بىر

 –قان بىلهن كهشتىلهنگهن ئاپئاق پهرىجىسىنى سـىلكىپ، سىالشلىرى

ھاجىمنىڭ سـهل ئىچىلىـپ . سىلكىپ تارتىشلىرى چۈش ئهمهس ئىدى

، وبـدان بـاقئاي زۆھرهنـى ئ، مهندىن رازى بول«قالغان لهۋلىرىنىڭ 

ــل ــوڭ قى ــك چ ــال ، بىلىملى ــۇم ئ ــساسىمنى چوق ــڭ قى  دهپ »…مىنى

  !پىچىرالۋاتقاندهك قىلىشلىرىمۇ چۈش ئهمهس ئىدى

  !شۇنداق بۇالرنىڭ ھهممىسى چۈش ئهمهس

  !چوپانلىقالر تىخى ھازىرغىچه چۈش كۆرۈپ باقمىغان ئىدى

 دىـــدى بىـــرى شـــىۋىرالپ كىـــشىلهر ــــــ، ئـــاخۇنهك كهلـــدىــــ 

ئۇ ئۆزىنى دادىـسىغا . ۇرۇشۇپ ئۇنىڭغا ئورۇن بوشاتتىئورۇنلىرىدىن ت

 –ئۇنىڭ كىيىم كىچهكلىرى يۈز . تاشالپ بۇقۇلداپ بۇقۇلداپ يىغلىدى

، خـۇددى ئانىـسىنىڭ.  يۈرىكى قانغا بويالغانىـدى–باغرى ، كۆزلىرى

 –باغرى ،  كىچهكلىرى–كىيىم ، سىڭلىسى ئايزۆھرهنىڭ يۈز كۆزلىرى

  .يۈرىكىگه ئوخشاش

. پۈتۈن مهھهلىدىن ھازا كۆتۈرۈلگهنىدى، لىدىال ئهمهسمۇشۇ ھوي

  !پۈتۈن مهھهلىدىن شىرنىڭ غهزهپلىك ھۆركىرهشلىرى كۆتۈرۈلگهنىدى

پۈتـــۈن دۇنيـــانى غهزهپلىـــك ، چوپـــان ۋادىـــسىنى، مهھهللىنــى

 .ۋه جۇدالىقنىڭ ئاچچىق پىغانى قاپلىغانىدى، ئىسيان

  

5  
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چىدۇغۇســىز چوپانلىقالرغــا ، شــاپىلىق تــۈزدىكى قىرغىنچىلىــق

چوپـان دهرياسـى تولغۇنـۇپ .  ھهسرهتلهرنى قالدۇرۇپ كهتتـى–قايغۇ

تۇمانى ، پىغان.  ھهسرهت، چوپان ئاسمىنىنى. زهرهپشانغا ئۆزىنى ئاتتى

مۈكچىيىـپ ، تۈگه لوكىـسىدهك تاغالرنىـڭ قهددى پۈكۈلـۈپ. قاپلىدى

، قۇياش تاغ زۇلپىسىدىن كۆز يىشىنى سۈرتكهن پىتى چىقىـپ. قالدى

قۇياش مۇشۇ ھـالهتته . رتكهن پىتى ئۇۋىسىغا كىرىپ كىتهتتىيهنه سۈ

، لىكىـن كـۈنلهر يهنه ئهندىـشه. …، پـاتتى، چىقتـى، پاتتى، چىقتى

ئـــۇرۇش مـــاجرادىن خـــالى ، قااليمىقـــانچلىق، ئىزتىـــراپ، تهشـــۋىش

ــدى ــزالر. بواللمى ــانالر، تۇڭگــانالر، قىرغى ــۇالڭ ، ئاقق چىرىكلهرنىــڭ ب

ڭا خهلىقنىـڭ بىـرهر كىـچه خـاتىرجهم شـۇ. تاالڭلىرى داۋاملىـشىۋهردى

تويۇنــۇپ تامــاق يهيــدىغان ۋاقىتلىــرى ناھــايتىمۇ ئــاز ، ئۇخاليــدىغان

  .بهلكى بولمىدى، بولدى

دهل شۇنداق ئهنسىز كۈنلهرنىڭ بىرىده چوپاندا ئوتتۇز كىشىلىك 

بۇ قوشۇننىڭ باشلىقى يىگىـرمه . قوراللىق قوشۇن پهيدا بولۇپ قالدى

كهڭ ، بهسىتلىك،  ياشالردىكى بۇغداي ئۆڭيىگىرمه ئالته، بهش ياش

چهبـدهس بىـر يىگىـت بولـۇپ ئـۇ ، قاڭشارلىق، قوي كۆزلۈك، غوللۇق

ئۇنىــڭ دادىـسىدىن باشــقا . ئـاي زۆھرهنىــڭ ئاكىـسى ئــاخۇنهك ئىـدى

ــان ــته ، ئــۇرۇق تۇغق   ســهككىز كىــشى–دوســىت بۇرادهرلىرىــدىن يهت

بۇالرنىـڭ  ، نىـڭ قۇربانىغـا ئايالنغانىـدى»شاپىلىق تۇز پاجىئهسـى«

شۇنداقال دادىسىنىڭ مهردانى روھى بـارلىق قۇربانالرنىـڭ پاجىئهلىـك 

  .تهقدىرى ئاخۇنهكنىڭ قهلبىده قىساس ئوتى ياققانىدى

ماخۇسهن قاغىلىقنى كونتىرول قىلىپ يۈرگهن كۈنلهرنىڭ بىرىده 

ئاتمىشقا يىقىن تۇڭگان باندىتلىرى ئولجا يىغىـش ئۈچـۈن شـىيىخبۇغا 

چوپانغا قاراپ يـول ، ڭ تاالڭلىرىغا قانائهت قىلمايكىلىپ قىلغان بۇال

بۇنىڭدىن ئالدى خهۋهر تاپقان ئاخۇنهك دوسىت بۇرادهرلىرىنى . ئالدى
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. تهييارلىق پۇختـا قىلىنـدى، مهسلىھهت چىڭ. يىغىپ مهسلىھهتلهشتى

. كۈزهتچىلهر ئۇالرنىڭ داۋانغا يىقىنالپ كهلگهنلىكىنى خهۋهر قىلىۋىدى

. كـى شـىيىخبۇ جىلغىـسىدىن پهم بىـلهن كىرىـپبۇالر چوپـان تهرهپتى

داۋان ئۈستىگه تاشالر . داۋاننىڭ ئۈستىگه ئهپچىلگىنه چاپلىشىۋىلىشتى

  .جهڭ دۇمبىقىمۇ ئىپ چىقىلغان ئىدى، ئاللىبۇرۇن دۆۋىلىنىپ

جهڭ تاماشاســىنى كۆرۈشــكه تهشــنا بولــۇپ تۇرغــان يۇلتــۇزالر 

ــاتقۇغىچه ئۇخالشــمىغانىدى ــاچچىق شــا. ئهلي ــڭ ئ مىلى ســوقۇپ چۆلنى

ئـۇالر . دهل شۇنداق پهيىتته بانـدىتالر داۋانغـا ياماشـقانىدى. تۇراتتى

  :ئاخۇنهكلهرنىڭ يىنىغا كهلگهنده ئاخۇنهك يىنىدىكى يىگىتكه

 دهپ شىۋىرالپ بـۇيرۇق بهردى ۋه ـــ!قارغا ئوبدان ئىلىپ ئات ـــ

نه ئارقىدىنال يه. ئۆزىمۇ تازا ئوبدان قارىغا ئىلىپ پاڭڭىده ئوق ئۈزدى

ئالدىــدا بهخىرامــان كىلىۋاتقــان ئىككــى . ئىككــى پــاي ئــوق ئۈزۈلــدى

شـۇنىڭ ، خـۇددى ئهسـكى چاپانـدهك. باندىت ئاتتىن غۇالپ چۈشـتى

ــى گۈمبىرلهشــكه ــاش ، بىــلهن جهڭ دۇمبىق قــورام تاشــالر ئۇالرنىــڭ ب

ئـۈچ قـارا مىلتىـق .  گويـاكى مۆلـدۈردهك، ئۈستىگه يىغىشقا باشـلىدى

شـۇنىڭ . ئوقيا كارامىتىنى كۆرسهتكهچ تۇردىبهتلىنىپ بولغۇچه ئالته 

. بىـــلهن دۈشـــمهننىڭ ئـــالته ئـــادىمى جىنىـــدىن جـــۇدا بولـــدى

 –ئاخۇنهكلهرنىڭ كـۈچىنى زىيـاده چـاغالپ قالغـان بانـدىتالر ئالـدى 

خۇددى بۆرىگه يولۇققـان قـوي ، ئارقىسىغا قارىماي قىچىشقا باشلىدى

  .پادىسىدهك

  . دىيىشتى يىگىتلهرـــ !قوغاليلى، ئۇالر قاچتى،  ئاخۇنهكـــ

  : ئاخۇنهك ئۇنىمىدىبىراق

،  دىــدى ئــاخۇنهكـــــ، قاچقــاننى قوغلىمــا دهپــتىكهن،  يــاقـــــ

. بهلكى خهتهرلىك ئىدى، چۈنكى قوغالش پايدىسىز بولۇپال قالماستىن

ئهگهر باندىتالر بۇالرنىڭ كۈچىنى بىلىپال قالىدىغان بولسا ئاقىۋىتىنى 

  .ڭا ئىككى يىگىت ئۇالرنى پايالپ ماڭدىشۇ. تهسهۋۇر قىلىپ بولمايتى
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بانـــدىتالر شـــىيىخبۇ كهنـــتىگه كىلىـــپ ئـــۆزلىرىنى قــــوغالپ 

، قــاغىلىق تهرهپكىمــۇ، كهلمىگهنلىكىــدىن خــۇش بولۇشــتىمۇ قانــداق

  .چوپان تهرهپكىمۇ ماڭماستىن مومۇق تهرهپكه قاراپ يول ئالدى

ا  دىـدى ئـاخۇنهك ئويغـــــ،  بۇ ياخشىلىقتىن دىرهك بهرمهيدۇـــ

، ئازغانـسال،  ئۇالر گوسـاس داۋانىـدىن چوپانغـا چۈشـۈپـــ، چۆمۈپ

 تـاالڭ ــــ چوپانيولى قهنىتلىرىنى بـۇالڭ، شىيىخال، تار ئاغزى، شۇشۇ

  .مكىنۇتىشى مېئاتىرىس جىلغىسى بىلهن قوشراپقا ئۆتۈپ ك، قىلىپ

  .ھهممىسى ئويغا پاتتى

  ؟  ئهمىسه قانداق قىلىمىزـــ

ىدى ئاخۇنهك خىيالىـدىن بـاش كۆتـۈرۈپ  دـــ.  يهنه توسىمىزـــ

، قـورالىمىز كۆپهيـدى،  ئهمـدى نىـمه قورقـۇشــــ. جهڭگىۋار ھـاالتته

  !ئادىمىمىزمۇ كۆپىيىدۇ

، شۇڭا ئۇالر تىز. ئاخۇنهكمۇ يىگىتلهرمۇ ئىشهنىچكه تولغان ئىدى

پۇختا تهييارلىق قىلۋالغاندىن كىيىن چوپان دهرياسـىنىڭ قارشىـسىنى 

انــسالنىڭ كــۆل بىــشى دىــگهن يىــرىگه كىلىــپ ئازغ، بــويالپ مىڭىــپ

ئات بىـلهن ،  تىڭالپ كىلىش ئۈچۈنـــئىككى يىگىت تىڭ . توختىدى

ئهتىسى چۈش بىلهن باندىتالرنىڭ گوساس ، گوساسقا چۈشۈپ كىتىپ

  .داۋىنىغا كىلىۋاتقانلىق خهۋرىنى ئېلىپ كهلدى

باندىتالر گوساس . ئىش ئاخۇنهكنىڭ ئويلىغىنىدهك بولغان ئىدى

خۇددى ، ۋان تۈۋىگه ئاخۇنهكلهردىن يىرىم كۈن كىيىن كهلگهنىدىدا

  .كىلىشىۋالغاندهكال

. ئاخۇنهكلهر داۋاننىـڭ ئۈسـتىگه ئهڭ ئهپچىـل يىـرىگه مۈكۈشـتى

ــۇ ئالــدىناال  ــۈن تــۆت نهپهر يىگىتنىم ــدىنى توســۇش ئۈچ ــسا ئال قاچ

  .ئورۇنالشتۇرۇپ ئۈلگۈردى

داۋانــدىن كــۆز باغلىنــاي دىگهنــده قــاراڭغۇ چۈشۈشــتىن بــۇرۇن 

بىر ئوفىتسىر ئاتقا . چۈشۈۋىلىشنى ئويالشقان باندىتالر داۋانغا ياماشتى
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  .يېتىلىۋېلىشقانىدى قالغانلىرى ئاتلىرىنى، مىنۋالغان

  ! ئېتىڭالرـــ

تاغالردا ئهكس سادا قايتۇرغان بۇ بۇيرۇق بىلهن تهڭ ئون نهچچه 

ر ئـوقال،  ده–كۆتۈرۈلـدى» لهسـسىده«باش تاشـالرنىڭ ئارقىـسىدىن 

تاشـمۇ ، ئۇالرنىـڭ بـاش ئۈسـتىگه ئوقمـۇ.  ئارقىدىن ئۈزۈلدى–ئارقا 

ئـوقالر بهدهنلىـرىگه شـىددهت بىـلهن . گۈلدۈرلهپ تۆكـۈلمهكته ئىـدى

،  پهريادى– چوڭقۇر پاتقان باندىتالرنىڭ ناله –چوڭقۇر ، سانجىلغان

يۈرهكلىرىـــده قىـــساس يـــالقۇنلىرى الۋۇلـــداۋاتقان ، ئـــوق ئـــاۋازلىرى

زهپ بىـلهن يولۋاسـتهك ھۆركىرهشـلىرى تاغۇتاشـالرنى يىگىتلهرنىڭ غه

  .ئهكس سادا قايتۇراتتى. تىترىتهتتى

  !ئهبلهخلهر،  بىزمۇ قورال تۇتۇشنى بىلىمىزـــ

  ! دادام ئۈچۈنـــ

  ! ئۇكام ئۈچۈنـــ

  ! بارلىق قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈنـــ

  ...ـــ

 پېنـى چىقىـشقان –كۈتۈلمىگهن بۇ ھۇجۇمـدىن ھودۇقـۇپ جـان 

ئالـدى تهرهپـتىن . ھېلى كهينىگه يۈگۈرهيتتى، الر ھېلى ئالدىغاباندىت

ــسىغا  ــدىتالر ئارقى ــكهن بان ــۆزى يهت ــدىغانلىقىغا ك ــپ قۇتۇاللماي قېچى

  .غالجىرانه ھۇجۇمغا ئۆتتى، توپلىنىپ

 ـــ !توسقىلى جىقراق ئادهم قويـساممۇ بـوالپتىكهن...  ئاستاخـــ

  .دېدى ئاخۇنهك

  .شقىنه بىر يىگىت دېدى ياـــ،  قوغاليلى ئاكاـــ

  .قوغلىساق زىيان تارتىمىز،  ياقـــ

 ....خۇددى دهيدىكهنسىز شۇنداق ھهمىشهم ـــ

 ھهممىـسى يىگىتلهرنىڭ ۈنكىچ. تارتاتتى زىيان قوغلىسا راسىت

 ئـۆگهنگهن ئهمدىال ئېتىشنى مىلتىق زىلىرىبه. ئىدى ئهمهس مهرگهن
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 بۇلۇشـى ېرىشلهرب قۇربان بىھۇده ھهتتا، كېتىشى زايه ئۇق، بولغاچقا

 .قالغانىدى دهپ تۈگهي ئوقمۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ.ئىدى مۇمكىن

 قېچىپ ئوڭلىرى تهلىيى، چهپدهس دۈشمهننىڭ، قىلىپ شۇنداق

 تـاش، مىلىنىـپ قانغـا نهچچىـسى قرىـق اليپاسـلىرىدىن.قۇتۇلـدى

 سهككىزــــ يهتـته، مىلتىـق قىرىـق ئـاخۇنهكلهرگه ئـۇالر. چىـشلهشتى

 ئىككى ئون، ئوق ساندۇق يهتتهـــ ئالته، نچاتاپا قاپلىق بىر، قىلىچ

 .كهتكهنىدى قالدۇرۇپ غهنىيمهتلهرنى قاتارلىق ئات

 خهۋىـرى غهلـبه جېڭىنىـڭ بىرشـى زهربه تۇسـۇپ قېتىملىـق بـۇ

 ياقىـسىدىكى ئىككـى دهرياسـىنىڭ چوپـان دىگـۈچه پهشــــھهش

، شــېيىخبۇالرغا، مومــۇق، گوســاس ئۈتــۈپ ھالقىــپ كهنىــتلهردىن

ى كهتىتـ تـاراپ...كاچۇڭالرغا قوشراپ، دامىسى ىسىدىكىۋاد زهرهپشان

 !ولـۋاسي، كهت ياشـاپ «چوپـانلىقالر ئـاڭالپ هۋىرىنـىخ جهڭ بـۇ

 پىغـانىمىز بولـسىمۇ ئـازراق، ئالـدىڭ قىـساسىنى ئهلنىـڭ، داداڭنىڭ

 .قىلىشتى ئىلتىجاالرنى دۇئا، كىتىشتى دهپ »!چىقتى

 .قالـدى پبۇلۇ  يولۋاس ئىسىمى ئاخۇنهكنىڭ باشالپ شۇنڭدىن

 ھاجىمىنىـڭ روسـۇل خـۇددى باتۇرلىقىـدىن ئۇنىـڭ خهلقـى يـۇرت

 قـا»يولـۋاس «ئىـسمىنى پهخىرلىنىـپ پهخىرلهنگنـدهك باتۇرلىقىـدىن

 .ئۆزگهرتىۋالغانىدى

 !بىلهتتى پهخىرلىنىشنى باتۇرالردىن، ئهجدادىن تاغلىقالرمۇ

 يولۋاسـقا يىگىتلىرىمـۇ يىقىـن يـۈزگه ئۇنىـڭ ئهمهس ئـاخۇنهكال

 بېـشىغا ئهلىنىـڭ.ئىدى يولۋاس ئۇالر ،شۇنداق.ئىدى قالغان ئايلىنىپ

ــك چۈشــسىال كــۈن ــدىغان غهزهپلى ــلهن شــىددهت، ھۆركىرهي  بى

 بىــلهن شــهپه ئــۇالرابىر ئىــدى؛ يولــۋاس بىرتــوپ قۇترايــدىغان

 شـهپه بىـر، كېتىـدىغان بولـۇپ غايىپ كىرىپ غىپپىده جاڭگاللىقالرغا

 يىگـتلهردىن چهپـدهس انقالـدىغ توپلىنىـپ ــــ بۇلـۇپ پهيده بىلهنال

 ئۈچقېتىملىـق دۈشـمهننىڭ بولغـاچقىال شـۇنداق !ئىـدى يولۋاسـالردىن
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 قـۇرال، دۇرا ئـۇق مـۇنچه بىـر ئـۇالرنى ،چىلىـشىپ سـۇغا ھۇجـۇمى

 .كېتىشكهنىدى قايتىپ سالپىيىپ ،تهمىنلهپ ياراقالربىلهن

! ياشـىدى جاڭگـاالردا ـــ تـاغالردا بولغـاچقىال يولـۋاس ئـۇالر

 جاڭگالـدا يىـل ئـۈچ بولغـاچقىال يولـۋاس ئىـگه وھقـار قىـساسكارانه

  !ياشىدى

 ھهل ئـۆزلىرى يولۋاسـالر قىـسمىنى بىـر تۈلۈكلهرنىـڭ ـــ ئـۇزۇق

ــشتى ــسمىنى.قىلى ــدىكى بىرقى ــاي چوپان ــق، كاتتاب ، پهرۋهر خهل

 ھهل پىنھـان تهرپىـدىن خۇجـا مۇسـاغان زات دىنىـي رهمهرىپهتـپهرۋ

 ئېغىرچىلىقـى لـچهقى ئۇلهرنىـڭ خهلىقـقه شـۇڭا .تـۇردى قىلىنىـپ

 چوپـانلىقالردا، گوگـاس جهريانىـدا يىـل بۇئـۈچ، ئهكىسچه.چۈشمىدى

؛ قىاللمىـدى جـۈرئهت يېغىـشقا  سـېلىق ــ ئـالۋان خهلىقـتىن ھـېچكىم

 ھۆكـۈمهت .تالىيالمىدىــــبۇالپ كىرىپ باستۇرۇپ خالىغانچه ھېچكىممۇ

 ريولۋاسـال چېرىكالرنىـڭ . بۇلۇۋهردى  بىلهنرهك  يۇلى ئۆز ئىشلىرىمۇ

 كــارى چېـرىكلهربىلهن يولۋاسـالرنىڭمۇ، بولمىغاچقـا كـارى بىـلهن

 كۆڭلىگه  ئىشالرنى چوڭ خۇجا مۇساخان بىلهن يولۋاس ئهمما.بولمىدى

 يىگىتنـى ئـارتۇق نهپهردىـن ئهللـك يـۈز ئاسـتىدىكى قـول پۈكـۈپ

 تۇسـاتتىنال، بىرىـده كۈنلهرنىـڭ قىلۋاتقـان تهييهرلىـق، تهربىـيلهپ

 .قالدى چۈشۈپ قاپقانغا

 ئـادهمىنى يوچـۇن نهپهر ئـۈچ قـاراۋۇللىرى يولۋاسـنىڭ بىركـۈنى

 ئىـشهكنى– يهتـته ئـالته ئارتىلغـان تاقـا يـۈك ئـۇالر.قىلۋالدى تۇتقۇن

 بهش ئـاتمىش ــ ئـاتمىش بىـرى ئۇالرنىـڭ.سېلۋېلىـشقانىدى ئالـدىغا

 چېھـرى، قارامۇتۇقراق، ساغالم، قاۋۇل، بوي ئېگىز، كىرگهن ياشالرغا

 يوغـان، ئاپپـاق بېـشىغا، تۇردىغان نۇرلىنىپ لىرىكۆز، پاكىزه تولىمۇ

 ئككىسى يهنه بۇلۇپ كىيگهن چهكمهن يۇڭ ئۇچىسىغا، ئورىغان سهلله

 كىيىنىۋېلىشقان ساددا ــ ئاددى، كىرهك بولسا ئېشهكچىلهر  خىزمهتكار

 .ئىدى يىگىتلهر ياشالردىكى ئوتتۇز ـ يىگىرمه
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 قـوللىرىنى، پكۆرۈشـۇ قـولالپ ئىككـى بىـلهن قـاراۋۇلالر مـولالم

 كـۆزىگه تولغـان يـاش لىپمۇلىـق قـوللىرىنى ئانـدىن، سـىقتى مهھكهم

 ئـاخىردا .قىلـدى تـاۋاپ تهككـۈزۈپ قـول ئىزلىرىغـا ئايـاغ.سـۈرۈتتى

 :سورىدى ھال مېرىبانالرچه تۇرۇپ ئۆسۈپ ئۇالردىن

 مۇھهممىدىن ئىللهلالھۇ الئىالھه يۇرتنىڭ ـ ئهل، باللىرىم ــ ئهزىر

. ئاغرىيـدۇ ئىچـى مۇسـۇلماننىڭ ھهربىـر ئېيتقان انئىم دهپ روسۇلىلال

 تـوق يېـرىم، ئـاچ يېـرىم، بۇلـۇپ زار نانغاــــئاش جاڭگالـدا بـۇ سىلهر

 كىـيىم، ئۆسـۈپ سـاقىلىڭالر چـاچ، بۇلۇپ قاپسىلهر قۇرايدهك، يۈرۈپ

 دهرىــجه بۇنىــڭ، كىتىپتــۇ بۇلــۇپ ۇرانهجــ ـــ جــۇل كىچىكىڭــالر

 ئىچىـدىن ئىـچ مولالم ــ…!ىدۇبىر چۇقۇم ئاخىرهتته ئالال مهرتىۋىسىنى

 .يىغلىدى ئۆكسۈپ ــ ئۆكسۈپ، ئۆرتىنىپ

 … ــ سىلى 

 تولغـان ھاياجانغا سۆزلهردىن تهسىرلىك، كۆرۈنۈش بۇتهسىرلىك

 .قالدى كهلمهي گهپكه تىللىرى قاراۋۇلالرنىڭ

 نـېمه، كىـم ئۆزىنىـڭ مولالم دىدى ـــ كۆرۈپ سىلهرنى بۈگۈن ـــ

 چاھاريـارالرنى خـۇددى ئورنىغـا نىڭئېتىـش كهلگنلىكىنـى مهقـسهتته

 كۆزياشـلىرىنى تۆكۈلىۋاتقـان تـارامالپ ئـۇ ــــ، بولـدۇم رگهنـدهككۆ

 قويغانـدىن قـاراپ ئېـشهكچىلهرگه سـۈرتۈپ بىـلهن كهينـى قۇلىنىـڭ

 .يۈزلهندى قاراۋۇلالرغا، كىيىن

 قـول دۇئاغـا مـولالم ــــ، كۆڭلـۈم سـىلهرگه بۇ بولسىمۇ ئازراق ـــ

 تهسـىرلىك شـۇنداق دۇئاسـى قىلغـان ىـرالپپىچ ئۇنىـڭ. كۆتـۈردى

 .ئېرتىۋېتهتتى مومدهك يۈرۈكلهرنى تاشتهك، ئىدىكى

، بىلـمهي قىلىـشنى نـېمه، دىېيىـشنى نـېمه قـاراۋۇل ئىككـى

 ــــ نهرسـه ئېـشهكلهردىكى ئېشهكچىلهر، تۇرغاندا قارشىپ بىرگهـــبىر

  ئېـشهكچىلهرنىڭ .بولغانىـدى تىزىـپ ئالـدىغا ئۇالرنىـڭ كېرهكلهرنـى

 ــ نـان، يـاغ، گـۈرۈچ، ئۇن خۇرجۇنالردىكى ـــتاغار تۇنۇشتۇرشىدىن
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 ئۇققـان ئىكهنلىكىنـى… گېـزهك ــ قهنىـت، كـېچهك ـــ كىـيىم، تۇقاچ

 .قارشتى بىلهن ھهيرانلىق مولالمغا قاراۋۇلالر

 چهكسىز ھىممىتىدىن مولالمنىڭ، ھاياجانلىنىپ قاراۋۇلالر گهرچه

قۇبـۇل  سـاالملىرىنى ـــ سـوغا ئۇنىـڭ لـېكىن، تۇرسـىمۇ سـۈيۈنۈپ

 ــ  قالمىغان يالىڭاچ  ــ ئاچ دېگندهك مولالم يولۋاسالر  چۈنكى.قىلمىدى

 .قويمىغانىدى يالىڭاچ ــ ئاچ ئۇالرنى تاغلىقالر

 كۆرشۇپ يۈتۇرانه بىلهن مولالم، تېپىپ خهۋهر ئىشتىن بۇ يولۋاس

 بىـلهن ئۇنىـڭ يهنه مـولالم. چۈشـتى قارارگاھـدىن، بۇلـۇپ باقماقچى

 ئايـاغ، سـۈرۈتتى يۈزكـۆزلىرىگه قوللىرىنى، كۆرۈشتى ئىسكهتته بايقى

 سۆزلىشىشنى ئايرىم بىلهن يولۋاس ئۇ ئاندىن. قىلدى تاۋاپ ئىزلىرىغا

 .قۇشۇلدى يولۋاس، ئۆتۈنۈۋىدى تۇرۇپ يىغالپ

  قاشـلىرىغا ـــ، بـولىمهن ئهئـلهم قۇدرهتـۇلال يهكهندىكى ـــ مهن

 … كېلىشىم بىلهن ھاۋالىسى تۇردىپاشانىڭ

 خـۇددى، تهشـكىللهپ قۇشـۇن جايـدا دىـگهن كهنـدىرلىك ئـۇ

 قهدهر ھازىرغـا تۇردىپاشـانى چىقارغـان داڭـق ئوخـشاشال يولۋاسـقا

 يۇشـۇرۇن بىـلهن مهسـلىھهتلىرى قىممهتلىـك، خهۋهر، تۈلۈكــــئۇزۇق

 بىـلهن ھاۋالىـسى  تۇردىپاشـانىڭ بـۇقېتىم، كېلۋاتقانلىقىنى تهمىنلهپ

 قۇشـۇننى ئىككـى تۇردىپاشـانىڭ، كىنـىكهلگنلى قىياپىتىـده سودىگهر

 شـۇ، ئىكهنلىكىنـى قىلمـاقچى قۇماندان باش يولۋاسنى، بىرلهشتۈرۈپ

 ئېلىـشقا قىـساسىنى ئهلنىـڭ، تهۋرىتىـپ ئىـشالنى چـوڭ ئـارقىلىق

 كېلىپ ياسىنىپ سودىگهرچه تۇردىپاشا ھازىر، ئىكهنلىكىنى ئارزۇمهند

 سۆزلهر ئىشهنچلىك ،تهسىرلىك … قالغانلىقىنى ئۆيىده قازىنىڭ قاسىم

 .قىلدى بايان بىلهن

 تهۋرىتىش ئىش چوڭراق، بىرلىشىپ تۇردىپاشا بىلهن يولۋاسنىڭ

بهرگهن ھهم ئۆزى  تهكىلىپ ھهقته بۇ جۇجىمۇ مۇساخان.بارئىدى ئويى

  . بىلهن ئاالقىلهشمهكچى بولدىتۇردىپاشا، ئېپىنى كهلتۈرۈپ
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لىقلىـرى چـۈنكى ئۇنىـڭ قى. لېكىن يولۋاس مولالمغـا ئىـشهنمىدى

  .سىرلىق بىلىنگهنىدى، يولۋاسقا تولىمۇ غهلىته

، يـالغۇز ئاتنىـڭ چېڭـى چىقمــاس، ئوغلــۇم، قىلىلـىـــ شـۇنداق 

ــاس ــى چىقم ــسىمۇ دېڭ ــى چىق ــار ، چېڭ ــگهن گهپ ب ــشىلىدې ، بىرلى

  .قىلىلىبىرلىشىپ چوڭراق ئىش 

، مېنىــڭ ئۇنچىــۋاال چــوڭ ئىــش قىلغــۇم يــوق، ــــ يــاق ئاقــساقال

مۇشۇ تاغدا . شۆھرهتكه ئېرىشىش خىيالىممۇ يوق ، ئاتاق–نام ، ئهمهل

يۇرتداشلىرىم مۇشۇنداق خـاتىرجهمرهك كـۈن ، مۇشۇنچىلىك ياشىسامال

 پـۇقرانى خالىغـانچه كۈنىقايسى ،  قاچان.ماڭا شۇ كۇپايه، ئۆتكۈزسه

، خالىغــانچه ئۇرىــدىغان،  تااليــدىغان–بــوزهك ئېتىــدىغان بــۇالپ 

  ...مۇ ئۆز ئۆيۈمگه قايتىپئۆلتۈرىدىغان ئادهملهر يوقالسا مهن

 شۇڭا ئۇالرنى ـــ،  دېدى مولالمـــ !ـ ئۇالر ئۆزلۈكىدىن يوقالمايدۇ

  ...؟سىز يالغۇز يوقىتىپ بوالالمسىز. دهپ كهلدىم مهن، يوقىتىلى

يولـۋاس ،  نهسـىھهت قىلغـان بولـسىمۇ–مولالم خېلى ئۇزۇن ۋهز 

  :قهتئىي رهت قىلىپ

نېمىـشقا ئـۆزى چىقمايـدۇ بـۇ بىرلهشكۈسى بار ئـادهم ، ـــ ئهمىسه

  . دهپ سورىدى سهل بىزارلىق ئىلىكىدهـــ ؟ يهرگه

يولۋاســـــنىڭ ئىـــــشهنمهيۋاتقانلىقىنى ۋه ئىـــــشهنمهيدىغانلىقىنى 

جهزملهشــتۈرگهن مــولالم ئــاخىر قوينىــدىن ســهگهز جىلتىغــا ئورالغــان 

  :نى چىقىرىپ» قۇرئان«

، ن بولساممهن سىزگه ئاال كۆڭۈللۈك قىلغا،  يولۋاسخان ئوغلۇمـــ

ـــسىز ـــۆرۈپ تۇرۇپ ـــا ك ـــاغرىمنى ، مان ـــىرىپ ب ـــاالمى ش ـــدىكى ك قوالم

  .نى باغرىغا باستى»قۇرئان«يىغالپ تۇرۇپ ، دهپـــ!ئۇرسۇن

  »...گۇمان قىلغۇدهك ھېچ يهر قالمىدى، ئهمدى ئىشىنهي«

ــۋاس تۇردىپاشــا ب ــدهك ئېرىــپ ئۈلگــۈرگهن يول ــلهن قهلبــى موم ى

ىكىده چوڭقۇر ئۈمىد بىلهن ئهلنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئىست، بىرلىشىپ
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  .تاغدىن چۈشتى

پـاالكهت ، ئهگهر تاغـدىن چۈشـسه، يولۋاس تاغدا ياشىشى كېرهك

  ؟ ئۆزىنىڭ يولۋاسلىقىنى يوقاتماي قاالمدۇ، باسماي

ئــۇ باشــقىالرنىڭ دىققىتىنــى . يولــۋاس تاغــدىن چۈشــتى، بىــراق

ۇ ئـ. قوزغاپ قويماسلىق ئۈچۈن بىرال مۇھاپىزهتچى بىلهن يولغا چىقتى

، قاسىم قازىنىڭ ئۆيىگه مهغرۇرانه قهدهملهر بىـلهن كىرىـپ كهلگهنـده

ئۇنىـڭ ئاغزىغـا قـاراپ ، تۆت ئادهم ساالپهتلىك بىر كىشىنى چۆرىدهپ

  .خىزمىتىنى قىلىپ ئولتۇرۇشاتتى

  :مولالم.  ئهھۋال سوراشتى– ھال ئۇالر يولۋاس بىلهن قىزغىن

ــدۇ ــابىي تۇردىپاشــا بولى ــ بــۇ جان ــى يولۋاســق،  دهپـ، ـ ا ھېلىق

،  ئېھتىرام بىلهن تونۇشتۇردى–ساالپهتلىك كىشىنى ئاالھىده ھۆرمهت 

تۇردىپاشـا ھاياجانالنغـان ، ئاندىن يولۋاسنى ئۇنىڭغا تونۇشتۇرۇۋىدى

  :ھالدا

  .ئالال دىدارلىشىشقا نېسىپ قىپتۇ، يولۋاس، ــ كېله

  !چىقىرايلى

اڭدهك  خۇددى دادـــ دهپ يولۋاسنى باغرىغا باستى ـــ!    بۈگۈن

قـارا ،  ئاغزىڭدىن سۈت پۇراپ تۇرىـدۇ!قهيسهر ئادهم بوالپسهن، باتۇر

تۇردىپاشا يولۋاسنىڭ ئككى  مۈرىـسىدىن  ـــ !...سېنىڭ نوچىلىقىڭنى

  .  سىلكىپ بىر ھازا ماڭدىـــسىلكىپ ، چىڭ تۇتۇپ

بۈگـۈن ، خۇداغـا شـۈكۈر.. .سىلنىڭمۇ ناملىرىنى تـوال ئـاڭالپ ـــ

نهچــچه . لــۋاس جىــق بىــر نهرســه دېيهلمىــدىيو!... ھهر نــېمه بولــسا

ۋاقىتتىن بېرى قهلىب دۇنياسىنىڭ ئۇپۇقلىرىـدا جىلۋىلىنىـپ تۇرغـان 

ـــى ـــۈرۈپ تۇرۇش ـــدىال قهد كۆت ـــۆز ئالدى ـــىماھنىڭ ك ـــاش، س ، ماخت

ۋۇجـــۇدۇنى ، پهخىرمهنلىـــك تۇيغـــۇلىرى ئۇنىـــڭ تىلىنـــى قۇلـــۇپالپ

  .سېھىرلهپ قويغانىدى

، قاشـلىق،  ياغاق يۈزراقسهل، يولۋاس ئورنىغا كېلىپ ئولتۇردى
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ــارا، ىن كۈچتۈڭگــۈرلىكىۋۇجۇدىــد ــ چــوڭ، قاپق چــوڭ كۆزلىرىــدىن  ـ

مهردلىكى ، تولغان بهستىدىن قهيسهرلىك، ئېگىز، پاراسهتلىكىـــئهقىل

ئىپادىلىنىپ تۇرىدىغان بۇ زاتى مۇبارهككه چوڭقۇر  ھۆرمهت ۋه ئۈمىد 

  :قاسىم قازى ئېغىز ئاچتى، بىلهن تىكىلىۋاتقاندا

ئـاۋال تائـام يهۋېلىـپ . دهپـتىكهن، ئاندىن كـاالم، اۋال تائامــ ئ

ئانـدىن  .ئۇ ئاۋال يولۋاسقا ـــ؟ كاالڭ قىلىشىلىمىكى ـــئاندىن گهپتى 

 ـــ، بۇلۇق ساقاللىرىنى سىالپ ئولتۇرغان تۇردىپاشاغا قارىدى، قاپقارا

  ؟ ھه ــ  قانداق دېدىم

  .شۇنداق قىلىلى، شۇنداق قىلىلى ـــ

  .هن تۇردىپاشا تهڭال تهستىقالشتىيولۋاس بىل

ئۈسـتىگه بىـر كـالالكتىن گـۆش بېـسىلغان ، داستىخان سېلىنىپ

  .قولالر ئاشقا ئۇزىتىلدى، گۆش پارچىلىنىپ .رۈلدىهلتۈپولۇ ك

تۆت يــۈز ئــادهم بىــلهن ـــــئۈچ!...ناھــايتى ئۇلــۇغ ئىــش بولــدى«

، جاجــاڭنى بىرىــپ، مۇنــاپىقالر، خهپ توختــاپتۇرۇش ...دېگهنــده

، ئىــشهنچ ـــــ ئۈمىــد»  !...غان بولــساقىڭ قىــساسىنى ئالمايــدئهلنىــ

خىيـــالالرنى ســـۈرگهچ ئـــاش  ئىپتىخارغـــا تولغـــان يولـــۋاس شـــۇنداق

كات ساندۇقىنىڭ ئارقىسىدىن ئىككى ئادهم خۇددى ئوغرى ، يهۋاتقاندا

ــــىپىرالپ چىقتى ــــۈكتهك ش ـــــمۈش ــــڭ ، دهــ ــــلهن ئۇنى ــــۋاس بى يول

مۇھــاپىزاتچى بىــر  .ۇردىمۇھاپىزهتچىــسىنڭ بېــشىغا كــالتهك بىــلهن ئــ

پۇچۇقراق تېگىپ ـــكالتهك سهل چاال، كالتهك بىلهنال ھوشىدىن كهتتى

، ئهمما ئۆزىنى ئوڭشاپ .قالغان يولۋاس ئورنىدىن دهس تۇرۇپ كهتتى

كـالتهكتىن يهنه ئىكىـسى ، قوينىدىن تاپانچىسىنى چىقىرىپ بولغـۇچه

ـــدى ـــپ بول ـــسىلىۋېتىپ .تىگى ـــتىن دهس ـــۇ تۇشمۇتۇش ـــڭ ، ئ ئۆزىنى

ـــدى؛ ـــېس قىل ـــسانغانلىقىنى ھ ـــوققاندهك  ئال ـــاق س ـــۇددى قون ئۇخ

ــاتتىق پۇشــايمان ، ســۇقۇلىۋىتىپ ــا ق ــادهم ئېلىۋالمىغانلىقىغ ــراق ئ جىق

باشقا بىر ، ئهمهس »قۇرئان«ئهمما ئۇ جىلتىغا ئورالغىنىنىڭ .  قىلدى
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  .شاتقۇلال كىتاب ئىكهنلىكىنى بىلمهيتتى

هرچــاس همبقــوللىرى چ ـــ پــۇت، يولــۋاس ھوشــىغا كهلگهنــده

قولى ــــپۇت، لهخته قانغـا بويالغـان ـ پۈتۈن بهدىنى لهخته، باغالنغان

ئـۇالر  .ئىككى تال قوۋرۇغۇسى تۆت يهردىن سـۇنغانىدى، ئۈچ يهردىن

 .قىل تاغارغا پـۈكلهپ تىقىلغـان يولۋاسـنى يهكهنـگه ئېلىـپ مېڭىـشتى

  .مۇھاپىزهتچىسىنى كاچۇڭدىكى ھهپسىگه تۇتۇپ بېرىشتى

ۋهھشىيانه قىيناشالرغا باش ، قىستاقالرغا ـ يىنيولۋاس قاتتىق قى

بېشى بولسا  .باتۇرلۇق خىسلىتىنى كۆرسىتىپ قۇربان بولدى، ئهگمهي

يامۇل دهرۋازىسىنىڭ بۋشىغا مىخلىنىپ بىر ھهپـته سـازايى ، كېسىلىپ

بــۇ بــاش دهرۋازا ئۈســتىده ئۇيغــۇر يىگىتلىــرىگه خــاس  .قىلىنــدى

دى؛ بۇ باش ئۇيغۇر يىگىتلىـرىگه پىداكارلىقنى بىر ھهپته نامايىش قىل

ــۇر  ــاش ئۇيغ ــۇ ب ــدى؛ ب ــايىش قىل ــته نام ــر ھهپ ــى بى خــاس مهردلىكن

ــۈكمهس ــز پ ــرىگه خــاس تى ــته ، يىگىتلى ــر ھهپ ــى بى ــسىرانه روھىن قهي

بۇ باش ئۇيغۇر خهلقلىرىگه خاس چېكىدىن ئاشـقان  نامايىش قىلدى؛

ه چېكىدىن ئاشقان ساددىلىقنىڭ ئۇيغۇر خهلقىنىڭ قۇللـۇق ۋ، تۈزلۈك

تۇلـۇق نامـايىش ، بهختسىزلىكىنىڭ مهنبهسى ئىكهنلىكىنى بىـر كۈنمـۇ

  .قىاللمىدى

  .بهختسىزلىك داۋاملىشىۋهردى، قۇللۇق، شۇڭا

 .تۆت كۈن قوماندىـسىز قالـدىـــيولۋاسنىڭ يىگىتلىرى تاغدا ئۈچ

كېيىن مۇساخان خوجىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ھهقىقى تۇردىپاشـا بىـلهن 

ــازىنى تاشــ ـــقوشراپقا، الپبىرلىــشىش ئۈچــۈن ب كهندىرلىككه قــاراپ ــ

لېكىن تهڭ يولـدا چېرىكلهرنىـڭ زهربىـسىگه ئۇچرىغـانلىقى  .مېڭىشتى

بهزىلىـرى تۇردىپاشـانىڭ ئـادىمى ، بهزىلىرى قۇربـان بولـدى، ئۈچۈن

  .پۇخادىن چىققۇدهك جهڭ قىلىپ قۇربان بولدى، بىلهن ئۇچرىشىپ

هتتىن يولۋاســـنىڭ مۇھاپىزهتچىـــسى شامالداشـــقا چىققـــان پۇرســـ

ـــپايــدىلىنىپ ھهپــسىدىن قېچىــپ چىقتى ئــۇدۇل تۇردىپاشــانىڭ ، دهــ
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ــشىغا كېلىــپ ــدى، قې ــان قىل ــۋال باي ــان  .ئهھ ــدىن خهۋهر تاپق ئهھۋال

  .نادامهت بىلهن ياقا يىرتىپ يىغلىدىـــتۇردىپاشا ھهسرهت

ئۈلــۈمگه تۇتــۇپ بهرگهن ، يولۋاســنى تاغــدىن ئالــداپ چۈشــۈرۈپ

، تــۇلال ئهئىــلهم ئــاخۇنۇم بولماســتىنقۇدره، ئاقــساقال مــولالم ھېلىقــى

ئــۇ  .بهلكــى شــىڭ شىــسهينىڭ ســادىق غالچىــسى شهمــشهر بــاي ئىــدى

، يهكهن ئهســــكىرى قوماندانىــــدىن نۇرغــــۇن ئىنئــــامالرنى ئېلىــــپ

، سهللىـسىنى چـۆرۈپ تاشـالپ، چهكـمهن، ساقاللىرىنى چۈشـۈرۋىتىپ

ــگه چۈشــۈرۈلگهن شــهپكه ، گىــلهپه شــىم كىيىــپ، ھهره چىــشلىق بهل

كۈچلـۈك ئىلغـار قـورالالر بىـلهن ، دهــــىق تهختىـده ئولتۇردىيىڭجاقل

ــدىرلىككه باســتۇرۇپ  ــڭ ئهســكهرنى باشــالپ كهن ــر يى ــان بى قورالالنغ

  .كهلدى

تۇردىپاشا يولۋاسنىڭ يىگىتلىرى بىلهن قۇشۇلۇپ ئۇالر بىلهن ئۈچ 

. ھهر ئىككىلـــى تهرهپ ئېغىـــر چىقىمـــدار بولـــدى .كـــۈن سوقۇشـــتى

الغـــا چۈشــۈپ قالغــانلىقىنى پهملىـــگهن ۋهزىيهتنىــڭ پايدىــسىز ئهھۋ

دهپ ئـادهملىرىنى  »ھهممىڭالر ئـۆز جېنىڭالرنـى ئـېلىڭالر« تۇردىپاشا

  .ئۆزى خوتهن تهرهپكه ئۆتۈپ كهتتى، تارقىتىۋىتىپ

مۇساخان خوجا بولسا شىڭ شىسهي جـالالتلىرى تهرىپىـدىن بىـر 

ى ھهر قايس) كۈمۈشلىرى بۇلىنىپ ـ ئالتۇن(كېچىدىال تۇتقۇن قىلىنىپ 

ــاي ــۇن قىلىنغــان ب ــدا ، جــايالردىن تۇتق ــشلهر قاتارى ئۇقۇمۇشــلۇق كى

  .مارالبېشىدا ماشنىغا بېسىلىپ ئۆلتۈرۈلدى

ـــ1938   ـــق  ـ ـــق قىرغىنچىلى ـــۇ ئىككىنجـــى قېتىملى ـــدىكى ب يىل

پىغــان ، چوپانلىقالرنىــڭ قهلبىنــى تــاتىالپ قانــاتتى ھهســرهت بىــلهن

  .بىلهن يىغالتتى

ــاننى ــۈن، چوپ ــسىنى پۈت ــشان ۋادى ــڭ زهرهپ ــانى جۇدالىقنى  دۇني

  .ئاچچىق پىغانى قاپلىدى

ــا يىغــالپ  ــى لهيلىخانغ ــۇ  ۋهقهلهرن ــسى ب يولۋاســنڭ مۇھاپىزهتچى
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باش قهھرىمانىمىز ئـايزۆھره ئهمـدىال ئـون ، تۇرۇپ سۆزلهپ بهرگهنده

  .بىر ياشقا كىرگهنىدى

  

6  

          

خۇددى ، پىغانلىق ئالته يىل ناھايتى مۇشهققهتته ئۆتۈپ تۈگىدى

  .هك سۆرۈلۈپلهقۋاد

ئۆلــۈپ  ناھــايتى تېــزال،  ئاغرىــپ قېلىــپاللــېكىن لهيلىخــان بىــر

  .كهتتى

خارابـانه  .پىغـان بىـلهن يىغلىـدى، ئۆكسۈپ ـ ئايزۆھره ئۆكسۈپ

  !پۈتۈن دۇنيانى پىغان قاپلىغانىدى، چوپان ۋادىسىنى، ھويلىسىنى

ئۇنىـڭ  .ئايزۆھره مۇشۇ پىغان قاپلىغـان دۇنيـادا يىگـانه قالـدى

تــا ئۆلــۈپ تۇغقــانلىرى ئىككــى قېتىملىــق قىرغىنچىلىق ـــ ۇقيــېقىن ئــۇر

تنىڭ ھىــدىچىلىك تۇغقـــانچىلىقى بـــارلىرى يۇمغاقـــسۈ. تۈگىگهنىــدى

 ــــ ئۆزلىرىنىڭ دهرت،  بۇلۇپ  كېتهلمهيتتىھئۇنىڭغا ھهمىشهم باشپانا

  .خاپىلىقلىرى ئۆزلىرىگه يېتىپ ئاشاتتى

، پ يـوق ئىـدىلىشىدا گهيۆلهك بۇ ـ يۇرتنىڭ ئۇنىڭغا يار ـــ ئهل

ـــۇالر ـــېكىن ئ ـــايتتىل ـــشقا بولم ـــ .غىال تايىنىۋېلى ـــۇ ۈچ نكى ئۇالرنىڭم

  .ھهسرىتى بار ئىدى ـــ كۈرمىڭ دهرتـــكۈرمىڭ

ئانىسىدىن قالغـان  ـ ياشاش ئۈچۈن ئاتا، ئۇ ياشىشى، ئىشقىلىپ

، ۋارانلىرىنــى پهرۋىــش قىلىــشى ـــ بــاغ، ئــازغىنه يهرگه ئىشلىــشى

كۈنلـۈكچى بۇلـۇپ ئىشلىـشى ، ايلىقچىھهتتا ئ، ئىلمهك بېقىشىـــئۇالغ

  .شۇنداق قىلمىسا ياشىيالمايتتى. كېرهك ئىدى

  .ئۇ شۇنداق قىلدى

سى شـۇ چاغـدىال ئـۆيگه ئانىـ ـــ ئاكىسى يولۋاسنىڭ ئايالىنى ئاتـا

شۇڭا ئايزۆھرهگه ھهمـراھ بولىـدىغان ھـېچكىم  .كهتكهنىدىپ ياندۇرۇ



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

36 

ئۇنىـڭ بىلهنمـۇ  .ئۇ خاسـىيهتخاننى ئـۆيىگه ئهكىلىۋالـدى، بولمىغاچقا

بـۇ  .ئايزۆھرهنىڭ يۇمغاقسۈتنىڭ ھىدىچىلىك تۇغقانچىلىقى بـار ئىـدى

كۈنلـۈك ئـشلهپ ، ئاتمىش ياشـالردىكى تـۇل خۇتـۇن بۇلـۇپ ـ ئهللىك

ــاتتى ــر  .جــان باق ــدىغان بى ــپ كهتمهي ــانچه پهرقلىنى ــامانلىقىتىن ئ س

شۇڭا ئايزۆھرهنىڭ  .قوپاتتى ـ ئېغىزلىق ئهسكى ئۆيىده جىندهك يېتىپ

  .كلىپى ئۇنىڭغا مايدهك ياققانىدىته

  .ئىككىسى بىرلىشىپ جان بېقىش قارارىغا كهلگهنىدى

، كۈنلهر ناھايتى ئاسـتا قهدهم بىـلهن يـۆتكهلمهكته ئىـدى ـ  ئاي

  .خۇددى سازاڭدهك

ئازادىخـاننى ھهمـرا قىلىـپ ياتقـاچ ، گـۈن كـېلهلمهي قالـسامۈب ــ

ىـــڭ بىـــر  دېـــدى خاســىيهتخان قىـــش كۈنلىرىنــــــ، تۇرارســىزجۇمۇ

  .چۈشلۈكى

  . دهپ سورىدى ئايزۆھرهـــ ؟نېمىشقا ــ

ئاغرىـپ ، قىزىمنـى يـوقالپ چىقـاي دهپـتىم، چىمدۇغا چۈشۈپ ــ

  .دهيدۇ، قاپتۇ

  ؟قاچان چىقىال، چۈشسىله چۈشۈپ چىقسىال ئهمىسه، مهيلى

 دىــدى خاســىيهتخان ۋه مــېڭىش ئالدىــدا ـــ ، ئهته يــا ئۆگــۈنــــ

 ؟ مهھكهم تاقاپ ياتارسىز جۇما ئىشىكنى ـــ، قاتتىق جېكىلىدى

 .     ماقۇلـــ

 .خۇداغا ئامانهت،  ئهمىسهـــ

، ئايزۆھره قوشنىسىنىڭ قىـزى ئازادىخانغـا بىـر مـۇنچه يـالۋۇرۇپ

، ئازادىخـان ئۇيقۇغـا، ھهمراھ بولۇشقا مىڭ تهسلىكته ماقۇل دىگـۈزدى

 .ئايزۆھره خىيالغا كهتكهنىدى

ۋاي ، ھىـم! مهن تېخـىيېغىردانغا خوتۇن بولىمىش، قارا مهدهك«

ســـهندهك ئـــاال گهدهن تازغـــا خوتـــۇن بولغـــۇچه ! ئـــاچكۆز پاخـــشهك

   »!...ئىالھىم
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 ئايزۆھره شۇنداق خىيالالر بىلهن قاچانالردا ئۇخالپ قالغانلىقىنى 

قىلىــپ » تــاك ـــ تــاك ــــ تــاك«بىــر چاغــدا ئىــشىك . تۇيمــاي قالــدى

ىـلهن ئازادىخـاننى جهينىكـى ب، ئـۇ چۆچـۈپ ئويغۇنـۇپ، چېكىلىۋىدى

  .نوقۇدى

 ـ ئازادىخان ئويغىناـــ! ئۇيقۇڭنى ئۇخلىغىنا،  ھه نىمه دهيسهنـــ

ــدى ــۇنداق دهپ غودۇرى ــال ش ــاتتىقراق  .ئويغانماس ــۇ ق ــشىك تېخىم ئى

 ئاندىن ئۇ ئۇيقۇسىنى ئېچىپ ئايزۆھرهدىن؛، قېقىلىۋېدى

 . دهپ شىۋىرالپ سورىدىـــ؟  كىمدۇ ئۇـــ

 ؟ ياـــئوغرىمىكى.. . تاڭهيـــ

 ئــوغرى ئــالغۇدهكمۇ ؟ ئــوغرى ئىــشىك چېكىــپ كىرهمــدۇ، ڭسـارا

 . چاشقانلىرىڭمۇ يامانالپ كېتىپ بولدى؟ نىمهڭ بارمىدى ئۆيۈڭده

جهمهتى ئىچىدىكى .  ئازادىخاننىڭ دىگهنلىرى راست ئىدى، راست

، ئائىلىــده ئىــشلهمچى ئهرنىــڭ يوقلــۇقى، يېتىمنىڭ كۆپلــۈكىـــــئۆلۈم

ۇ ئــائىلىنى مۇشــۇ ھالغــا چۈشــۈرۈپ سېلىقالرنىڭ ئېغىرلىقــى بـــــــئالۋان

 .قويغانىدى

  :پولۇئاخىر ئايزۆھره ئۆره ب .ئىشىك يهنىمۇ قاتتىقراق قېقىلدى

 .دهپ سورىدى ـــ؟ كىم

 .ئۇنىڭ يۈرىكى ئهنسىز دۈپۈلدهيتتى ـــ

 !خاسىيهتخان ...مهن ـــ

ـــ ـــ! خاســىيهتخاناچامكهن، ۋاي ــ ــا چۈشــكهن ــ ــۈرىكى ئورنىغ  ي

  .ۇردىئايزۆھره چاچراپال ت

 ؟  چىمدۇغا چۈشمىدىلىماـــ

ـــمىدىم ھهي ـــسىله، چۈش ـــىمباي ئهته چۈش ـــاي ، ھاش دهپ قويم

 .خۇددى ئايزۆھره ئىشىك ئالدىغا كهلدى

  .بهك توڭاپ كهتتىم، بوالڭ ئىتتك

 ئايزۆھره ئىشىكنى راسا ئىتتىرىپ تـۇرۇپ تاقـاقنى ـــ، مانا ھازىر



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

38 

 .ئىشىكنى ئاچتى، ئېلىپ

ئىككـى ،  ئۆيگه خاسـىيهتخان ئهمهسلېكىن ئىشىك ئېچىلىشىغىال

.. .ۋايجـــان. خـــۇددى قـــارا بورانـــدهك، كـــۆلهڭگه بۆســـۈپ كىـــردى

  ؟ كىم بۇ ئىككىسى، خاسىيهتخاناچا

يېـرىم سـهرلىك . جاۋاپمۇ بهرمهيتتى، ئۇنىڭدىن جاۋاپ كهلمىدى

ــداپ  ــسىنى ئورۇن ــىيهتخان ۋهزىپى ــېتىلغان خاس ــگه س ــۈش تهڭگى كۈم

 .بولغانىدى

ئـۆي قـازان كۈيىـسىدهك  .اقىلىـپ بولغانىـدىئىشىك شۇ زاماتال ت

  .قاپقاراڭقۇلۇققا چۆمگهنىدى

، دهـــئازادىخانمۇ قورقۇپ چېرقىرىۋهتتى ــ، !... ۋايجان ئوغرىـــ

جان دىدارى ، قوللىرى غالىلداپ تىترهپـــپۇت .بۇلۇڭغا بېرىپ تىقىلدى

 .قالمىغان ئايزۆھرهمۇ زهگۈندىال ئولتۇرۇپ قالغانىدى

ــــ ـــما ـ ـــۋېتىمهن، ۋارقىراش ـــسا ئېتى ـــ!بولمى  دهپ ۋارقىرىـــدى ـ

  .مىلتىقنىڭ زاتۋورىنى شاراقشىتىپ، كۆلهڭگىنىڭ بىرى

 دېـدى ــــ، بۇ ئۆيده سىلهر ئوغرىلىغۇدهك ھېچنىمه يوق... بۇـــ

 .ئايزۆھره ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ

   ؟ نىمىشقا يوقكهن،  بارـــ

 ـــ! رلمايسىلهئىزدهپ ھېچنىمه  تاپا، ساپ ئوبدان نىمىلهر بار ـــ

   .دېدى ئازادىخانمۇ

  .ھازىرال تاپىمىز، قاراپ تۇرۇڭالر ـــ

مـورا بېـشىدىكى ، ئۇالرنىڭ بىرى شاراقشىتىپ سـهرهڭگه چېقىـپ

 . ئۆي يۇرۇپ ئىككى كۆلهڭگه روشهن كۆرۈندى. جىنجىراغنى ياندۇردى

ــلهپ ــق تهڭ ــسىگه مىلتى ــرى ئىككى ــڭ بى ــان ، ئۇنى ــشقا تهييارالنغ ئېتى

ئايزۆھره كۆزىنى چىـراغ ياققـان يهنه بىـرىگه . قىياپهتته تىك تۇراتتى

، دهــــقىلىـپ پىلـتىڭالپ كهتتى» قارتتىده«يۆتكىشى بىلهنال يۈرىكى 

نهپرهت ــــــچوڭقـــۇر غهزهپ، ئۈگىلىرىگه چوڭقـــۇر ئۆچمهنلىـــكــــــئۈگه
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، نهپرىتى شـۇنچىلىك تىـز قاينىغـان ئىـدىكىــــئۇنىڭ غهزهپ. تاراتتى

ناقلىرىنىڭ يىرىك ئالىقانلىرىغـا تىر، ئايزۆھره چىشلىرىنىڭ لهۋلىرىگه

ــتهك ــدى، مىخ ــهزمهي قالغانى ــانلىقىنىمۇ س ــپ كېتىۋاتق ــستهك پېتى . بى

بايــــاتىن قورقــــۇنچتىن تىتــــرىگهن ۋۇجــــۇدى ئهمــــدى غهزهپــــتىن 

ــاتتى ــدهك، تىترهۋات ــس ياپرڭقچىلىرى ــۈزدىكى نهرگى . خــۇددى كهچ ك

كۆپكــۆك ، كــۈپتهك ســېمىز، چــۈنكى ئۇنىــڭ كــۆز ئالدىــدا ساپــسېرىق

، ئىككى قۇلىقى چورتال يـوق، ىدىن شۇملۇق تۆكۈپ تۇرىدىغانكۆزلىر

، قىرىــق بهش ياشــالردىكى بىــرى ئۇنىڭغــا خىــرىس قىلىــپ تــۇراتتى

 .گوياكى ئاچ قالغان بۆرىدهك

 » ...! دادامنىڭ قاتىلىقاتىل، ئاھ«

ئــۇ شــاپلىق تــۈزده روســۇل ھــاجىمنى قهتلــى قىلغــان ، شــۇنداق

 ؟ قاچان پهيدا بولدىكىنئۇ چوپانغا  .قاتىلنىڭ دهل ئۆزى ئىدى

تومۇرلىرىدا كۈۋهجهۋاتقـان غهزهپ ئىـسيانغا  ـ ئايزۆھرهنىڭ تومۇر

تومۇرلىرىدا مهۋج ئۇرۇۋاتقان قىساس دولقۇنلىرى  ـئايالنغانىدى؛ تومۇر

شــۇڭا ئــۇ قــولىنى تهكىيىنىــڭ ئاســتىغا . ئــوت دېڭىزىغــا ئايالنغانىــدى

ىـدا ئىـشلهتكهن مهرھۇم دادىسىنىڭ ھايـات ۋاقت، شارتال قىلىپ تىقىپ

قـارا ، بۇ خهنجهرنى قورققۇم كهلمهيدۇ، ئۇ. خهنجىرىنى قولىغا ئالدى

. دهپ ھهر كــېچه تهكىيىنىــڭ ئاســتىغا تىقىــپ ياتــاتتى، باســمايدۇ

ئــايزۆھره . قۇالقــسىز مهلئــۇن بــۇنى كــۆرۈپ ئــايزۆھرهگه ئېتىلــدى

غهزهپ بىلهن خهنجهر  ـ ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭغا قهھرى» دىككىده«

ئهپــسۇسكى قۇالقــسىز مهلئــۇن ئۇنىــڭ قولىنىــڭ بېغىــشىدىن . ئــۇردى

. پۈتـۈن كـۈچى بىـلهن قايرىـدى، دهــــقىلىـپ تۇتۇۋالدى» كاپپىده«

خهنـجهر يهرگه  .قىلىـپ» قاراسـسىده«ئايزۆھرهنىڭ قايرىلغان قـولى 

خـۇددى  .ئايزۆھره ئاچچىق ئىڭراپ تولغىنىپ كهتتـى. چۈشۈپ كهتتى

ــپهك ئارقا ــرىلگهن يى ــۇپ بې ــشىپ قوي ــدهكئې ــاراڭغۇلۇق ، ن ــۆزىگه ق ك

ئهمما بۇ زۇلـمهت ئايزۆھرهنىـڭ . گوياكى يۇلتۇزسىز تۈندهك، تىقىلدى
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ــده« ــان قىــساس »لىققى ــوي كۆزلىرىــدىن چاچرىغ ــقا تولغــان ق  ياش

گوياكى ئايزۆھرهنىڭ ، ئۇچقۇنلىرى بىلهن نۇرىستانغا ئايلىنىپ كهتتى

 .قىساسقا تولغان نۇرانه قهلبىدهك

سـول قـولى ، ده–پ ئـۆزىنى ئوڭـشىۋالدىئايزۆھره بىرال تولغىنىـ

، ئۇنىـڭ يۈزىـدىن قـان.  تاتلىـدى»كارتتىـده«بىلهن ئۇنىڭ يۈزىنى 

  .قاپقارا قان تهپچىرهپ چىقتى

 قۇالقـسىز مهلئـۇن ـــ…، ھېلى بىكـار… ،  ما پاسكىنا جاالپنىـــ

ــدى ــلهن قايرى ــرى بى ــنىگه قهھ ــولىنى كهي ــال ق ــڭ ئىككى . ئايزۆھرهنى

 .چىشلىدىئايزۆھره لېۋىنى مهھكهم 

 .. .! مۇناپىقالرـــ

 ...! چىلبۆرىلهرـــ

 .. .! ئهزرائىلنڭ دهپتىرىگه چۈشمهي قالغانالرـــ

 ... ؟ ئادهم بارمۇـــ

، پىلتىڭلىغـاچ، ئايزۆھره بىلهن ئازادىخان ئۇالر بىـلهن ئېلىـشقاچ

، ئۇالرنى تىلاليتتى .تولغانغاچ شۇنداق دهپ ۋارقىرايتتى، تىركهشكهچ

تۈڭلـۈك ،  چىڭ يېپىلغان ئىشككه مېلهڭزه تارتىلغـانئهمما، قارغايتتى

–بـۇ تىلـالش، بـۇ ۋارقىراشـالر، ناھايتتى ھىم چـۈمكهلگهن بولغاچقـا

ــۇرۇالتتى ــا ئ ــاي تامالرغ ــى يوچــۇق تاپالم ــىرىتقا چىققىل ، قارغاشــالر س

 .كۆزى يېرىلىپ جان ئۈزهتتى-ئاخىرى باش، ئۈسهتتى

. هر بېلىقـتهكخۇددى تورغا چۈشكهن ز، ئىككىسى پىلتىڭلىشاتتى

گويـــا بــۆره ئاغزىـــدىكى . نـــاله قىالتتــى، تىپىراليتتــى، يۇلقۇنــاتتى

تىرناقلىرى قوزىالرنڭ … بۆره ئاغزىغا يېقىنالپ كهلمهكته، قوزىچاقتهك

قـوزىالر بولـسا بـار كـۈچىنى يىغىـپ ئۈمىـد … بهدهنلىرىنى تىلغىماقتا

  .بىلهن تىركهشمهكته

 ؟ بولـساڭ ھـازىر نهده بـار ؟ يوقمۇ–سهن بارمۇ ، خۇدا، ئاھ «ـــ

بـــــۆره ئاغزىــــدا تىركىــــشىپ جـــــان ، بىزنــــى ياراتقانلىقىڭــــدىن
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 بـۆره تـاپىنى ئاسـتىدا ؟ يوقمۇ–تالىشىۋاتقانلىقىمزدىن خهۋىرىڭ بارمۇ

 ؟ چهيلىنىۋاتقان بىزدهك ناتىۋان بهندهڭنى نېچۈك قۇتقۇزۇپ قالمايسهن

ــسهن ــۇپ قالى ــزنىال ئۇنت ــشقا بى ــان؟ نىمى ــۇپ قالمىغ ــز ســېنى ئۇنت   بى

 »...!مۆجىزه كۆرسىتىپ، خۇدا،  ئاھ؟ ئىدۇققۇ

ئۇالر ئالالغا تېۋىنىپ ئازاپلىق ئىلتىجا قىالتتـى؛ ئالالغـا تېۋىنىـپ 

ىراق بۇ ب. ېۋىنىپ ئازاپلىق ناله قىالتتىازاپلىق ئاھ ئۇراتتى؛ ئالالغا تئ

–ئازاپلىق نالىلهر بايىقى تىلالش ، زاپلىق ئاھالرائ، ئازاپلىق ئىلتىجاالر

 .ئۈسۈپ جان ئۈزهتتى، تامالرغا ئۇرۇلۇپ، غا ئوخشاشالقارغاشالر

بۇ خورلۇققا چىدىمىغان ئازادىخان يىغلىغان پېتى سىرىتقا چىقىپ 

ئۆكسۈپ  –ئايزۆھره زهگۈندىده ئولتۇرۇپ يىغاليتتى؛ ئۆكسۈپ . كهتتى

، چوپان ۋادىسىنى، كېچىنى، پىغان بىلهن يىغاليتتى، ھهسرهت بىلهن

 .ىغان ئىدىپۈتۈن دۇنيانى يىغا قاپل

نېمىـــشقا بـــار كهلگۈلۈكنىـــڭ ھهممىـــسى بىزنىـــڭ  …نېمىـــشقا«

… بۇنداق خورلۇقتىن؟  زادى نېمىشقا؟خۇدا؟ بېشىمىزغىال كېلىدىغاندۇ

 »؛…بۇنداق خورلۇقتىن

ــدا ــا چىققان ــپ ھويلىغ ــامچىنى ئېلى ــايزۆھره ئارغ ــكه  ئ ــاي غهرب ئ

، بهسـته چىللىـشىپ–توخـۇالر بهس ، تورغايالر چۇچۇالپ، قىيسىيىپ

ئـۇ  .ۈگۈنكى ھاياتلىقنىڭ يهنه جانالنغانلىقىدىن دېـرهك بېرىۋاتـاتتىب

ئۇچىنى  قولىدىكى ئارغامچىنىڭ بىر، ده–پاكار تامغا يامىشىپ چىقتى 

يهنه بىـر ئۇچىـدا سـىرتماق ياسـاپ ، ئۈجمه شېخىغا مهھـكهم چهگـدى

  . بوينىغا سالدى

قىيـامهتته … قىيـامهتته چېچىڭـدىن، خهپ، خاسـىيهت،  خهپـــ

 ...!سىمنى ئالمايدىغان بولسامقىسا

–قىساسىمنى بىر ، قىيامهت بولسۇنچۇ قېنى، ماجىڭسا،  خهپـــ

  .. .!بىرلهپ ئالمايدىغان بولسام–بىر ، بىرلهپ

 –ھهممه ئارزۇ، ئايزۆھره قىساسنىڭ ھهممىنى ئاخىرهتكه قالدۇرۇپ
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پۇتىنى ، شاخنى چىڭ قامالالپ تۇتۇپ، ئۈمىدلىرىنى ئاخىرهتكه باغالپ

شاخنى قويۇپ بهرسىال ھاقارهتلىك ھايات  ، ئاستا ئۈزدى–ن ئاستاتامدى

 .بىلهن خوشلىشاتتى

ئۆلـۈم ، بىر ئـاال گهدهن پاخـشهكنىڭ قولىـدا يهنه خورالنغانـدىن

  ...؟ مىڭ مهرتىۋه ئهۋزهل ئهمهسمۇ ماڭا

 .ئۇنىڭ ياشلىرى تارامالپ تۆكۈلهتتى

 ؟  ئامراقزارلىرىىغا نېمانچه–سهن يېتىملهرنىڭ ئاھۇ ، خۇدا، ئاھ

ـــاھۇ ـــڭ ئ ـــپ –ناتىۋانالرنى ـــساڭ زېرىكى ـــاڭالپ تۇرمى ـــانلىرىنى ئ ئهفغ

 …؟ يا–قاالمسهن

 .شۇ تاپتا ئۇنىڭ يۈرىكىدىن قان تامچىالپ تۇراتتى

نـاتىۋان قىزىڭنـى ئۇنتـۇپ ، بهخىتـسىز، چوپـان،  خـوش–خهير

  .كهچۈرگهيسهن) گۇناھنى(ئاجىزلىقنى ، كهتكهيسهن

 .ۇترايتتىئۈگىلىرىده خورلۇق ق–ئۇنىڭ ئۈگه

ھهسـرهتته ، سـېنى بهخىتلىـك قىاللمـاي، جېنىم يـاقۇپ، ئهلۋىدا

  .قويغانلىقىم ئۈچۈن كهچۈرگىن

 .ھۈجهيرىلىرىنى ھهسرهت غاجايتتى ئۇنىڭ ھهربىر نېرۋا

 !... دىشۋار ھايات، ئهلۋىدا

بۇ پهقهت ئاخىرهتكه باغالنغان ، ئۇنىڭ قهلبى ئۈمىدكه تولغانىدى

ئـۇ تـارامالپ  يـاش ئېقىۋاتقـان . ىد ئىـدىيىلىكسىز ئۈم، ئۇمۇرۇتقىسىز

–قوي كۆزلىرىنى چىڭڭىده يۇمۇپ نازۇك بارماقلىرىنى شاختىن ئاستا 

 ...ئاستا بوشاتتى

ئاكـاڭچه روھىـڭ ، قىـساس ئـال!...  قىـساسىڭنى كىـم ئالىـدۇـــ

–قىـساس … ئۆزۈڭنىڭ قىساسىنى ئـال، داداڭنىڭ، بىلهن ئاكاڭنىڭ

  !...قىساس ـــ قىساس

قهلبىنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن پارتالپ ، هلبىدىنئايزۆھره ق

ئۇ يهنىال ئۈجمه   . چىققان بۇ جاراڭلىق سادادىن چۆچۈپ كۆزىنى ئاچتى
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  . شېخىدا چىڭگىلهكتهك ئېسىلىپ تۇراتتى

 ؟  قهيهردىـن كېلىۋاتىـدۇ ؟ بۇ كىمنىـڭ ئـاۋازى؟  بۇ نېمه ئاۋازـــ

  .بىلمهيتتى

ۋىجـدانىنىڭ بـۇيرۇقى ، شـىئۇنىڭ يۈرىكىنىڭ ئاگاھالندۇرۇ، بۇ

ــڭ. ئىــدى ــڭ قامــالالپ يۈرىكىنى ــېخىنى چى ــۇ ئــۈجمه ش قهلىــپ ، ئ

–پهرمانىغـا بويـسۇنۇش– كانه ساداسـىغا بـۇيرۇقبۈيۈدۇنياسىنىڭ بۇ 

 .بويسۇنماسلىق ھهققىده ئويلىنىشقا باشلىدى

ئــۇ تېڭىرقىغانـسىرى خىيــاللىرىنى » … ؟قانـداق قىلــسام بـوالر«

 . قۇيىۋاتاتتىئۈمىدسىىزلىك چىگىشلهشتۈرۈپ

 قىاللمىغــان ؟  ئــاالاليمهنمۇ؟  قانــداق ئــالىمهن؟  قىــساس ئــالــــ

،  خۇداغـا قويـاي؟ ئىشنى قىلىمهن دهپ زورۇققاننىـڭ نىـمه پايدىـسى

 ...؟ماڭا، خۇدا باريا

ئايزۆھرهنىڭ ئۆلۈم گىردابىدىن قايتقۇسى يوق ، راستىنى ئېيتقاندا

ئۈمىدسىز سوئالالر ، چچۈنكى ئۇنىڭ كاللىسى بىر تاالي گادىرما. ئىدى

 .قايناپ كهتكهنىدى، بىلهن تولۇپ

بىـر ، بىر ئىككـى كـۈن ئهمهس، قىساس ئېلىش ئۈچۈن داۋاملىق

ياشــاش ئۈچــۈن ئۈمىــد  .ئــۇزاق ياشــاش كېــرهك–ئــۇزاق، قــانچه يىــل

 ئۈمىــد ؟ بىــراق مهنــده ئۈمىـد دىــگهن نهرســه بــارمۇ. بۇلىـشى كېــرهك

 ؛...؟بېغىشلىغۇدهك نېمهم بار

ـــ ـــى دهپ نـــېمىگه تهلپۈنـــۈپ ، ېمه ئۈچـــۈنئهمـــدى مهن ن كىمن

 سـىڭىللىرىم –ئاچـا، ئۇكام–ئاكا، ئانام– تارتىشقۇدهك ئاتا؟ ياشايمهن

بېـشىمنى قېرىنداشـالرچه مېھـرى بىـلهن ، مىـسكىن،  يېـتىم؟ بارمىدى

جاراھهتلىك قهلبىمگه ، ئېزىك،  تۇغقانلىرىم–سىلىغۇدهك يېقىن ئۇرۇق

غىنى يانـدۇرغۇدهك دوسـتلىرىم ئۈمىد چىرى، تهسهللى مهلھىمى چېپىپ

 ؛...؟بارمىدى

ئاشـىقىمغۇ ، يـاق ؟ تهلپۈنگۈدهك ئاشىقىم بارمىـدى، ئهڭ مۇھىمى
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بىراق ئۇنىڭغا تهقدىم قىلىدىغان غۇبارسىز سـۆيگۈم چهيلهنـدى؛ ، بار

 ئهمدى ئۇنىڭغـا. مهڭگۈلۈك بايلىقىم بولغان غۇبارسىز روھىم بۇلغاندى

ئهڭ ، ارىقىــپ كــۈتكهن ئهڭدىــدارىنى ز، كۈنــدۈز تهلپــۈنگهن–كــېچه

روھـسىز ،  بۇتـسىمان؟ سۈيۈملۈك ئاشىقىمغا نېمهمنى تهقدىم قىلىـمهن

 ئازاپقـــا تولغـــان شـــهھال ؟  ھېسسىياتـــسىز يۈرىكىمنىمـــۇ؟ تېنىمنىمـــۇ

 ؛...؟ ھهسرهتكه ئورالغان مۇزدهك باغرىمنىمۇ؟ كۆزۈمنىمۇ

بـۇ يهنىـال !  يـاق؟ ئـۇ قۇبـۇل قىالمـدۇ، تهقدىم قىلساممۇ، ناۋادا

 ...؟ۆلۈم بىلهن باراۋهر ئهمهسمۇئ

ئــاخىر ، شــۇالرنى قاتالممۇقــاتالم خىيالىــدىن ئۆتكــۈزۈپ،  ئــۇ

بىراق بۇ قارارى ئىجـرا قىلىنمـاي تـۇرۇپال . ئۆلىۋېلىش قارارىغا كهلدى

 .قهلبىده يهنه سادا كۆتۈرۈلدى

 »؟قىساس ئېلىش ئىستىكى يوق ئادهمده ۋىجدان بوالمدۇ«

 ؟ ادىغا يۈزكىلهلهمدۇقىساسنى ئۇنتۇغان ئادهم ئهجد

ـــادا ـــا ، دۇني ـــشالرنىمۇ ئالالغ ـــانچىكى ئى ـــدىغان ئ ـــۆزى قىالالي ئ

ــىي ــارتۇق ئاس ــدىنمۇ ئ ــدىغان بهندى ــۇپ كېتى ــشۇرىۋېتىپال قۇتۇل ، تاپ

 ؟ زهئىپ بهنده بوالمدۇ، پاسىق

ئايزۆھرهنىـــڭ ئۆلىـــۋېلىش قـــارارىنى مۇشـــۇ قهلىـــب ســـادالىرى 

الدىــدا لهيــلهپ لىڭــشىتىپ قويــدى؛ ئۇنىــڭ بــۇ بۈيــۈك قــارارى كــۆز ئ

قانغــا ، كــۆز–قانغــا بويالغــان يــۈز، يــۈرگهن قانغــا بويالغــان ســاقال

قانغــا بويالغــان بىپايــان ، قانغــا بويالغــان چــوت، بويالغــان يهكــتهك

، دۆۋه جهسـهتلهر–قۇملۇقتا قانغـا چىلىنىـپ يېتىـشقان دۆۋه ،قۇملۇق

تهرىپىـدىن تىرىپىـرهن بۇلـۇپ  ...يامۇل دهرۋازىسىغا ئېـسىلغان بـاش

 .تىكهت

  ئـۇنى كىمـگه ھـاۋاله؟  قىساسىمنى كىم ئالىـدۇ؟ راست ئهمهسمۇ

ئـۆز ،  ئـۆزۈم ئېلىـشقا خۇشـياقماي؟  كىمگه ۋهسىيهت قىلدىم ؟قىلدىم

بـۇ ئاسـىيلىق بولمـاي ، بۇرچۇمدىن ئۆلۈۋېلىش ئارقىلىق باش تارتسام
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ياشـاپ تـۇرۇپ قىـساس ئىلىـشىم ، مهن ياشىـشىم، تـوغرا« ؛...؟نېمه

س ئېلىـشنىڭ ئۆزىمـۇ ئـادهمنى تهلپۇندىرىـدىغان چۇنكى قىسا !كېرهك

  »؟ مهنزىل ئهمهسمۇ

قهلبىـده ئۇمىـدۋارانه  .ئۇ ئاخىرى سىرتماقتىن سۇغۇرۇلۇپ چىقتى

بۇ روھ  ئـۇنى يـۇرتتىن چىقىـپ كېتىـشكه دااللهت  .روھ جىلۋه قىلدى

  .قىلدى

ــپ  ــايزۆھرهنى ئۇزىتى ــارقىلىق ئ ــۇيلىرى ئ ــقۇن ك ــايالر جۇش تورغ

  .قويدى

  

7  

  

ـــان د ـــپ چوپ ـــدۇغا ئهكىلى ـــالپ چىم ـــايزۆھرهنى باش ـــى ئ هرياس

» .كهچۇر ئهمدى سـېنى باشـالپ ماڭالمايـدىغان بولـدۇم« :دهـــقويدى

ئۇنىـڭ بىـلهن خوشلىـشىپ زهرهپـشان  ، دهپ شىۋىرالپ ئۆزره ئىيتىـپ

ــى ــۇلۇپ كهتت ــىغا قوش ــسىز .دهرياس ــدى ھهمراھ ــايزۆھره ئهم ــول ، ئ ي

نـاتونۇش ،  يـولالرنـاتونۇش، نـاتونۇش دهريـا، باشچىسىز قالغانىدى

يهنه قانــداق قىــسمهتلهر كۇتــۇپ  .يــۇرتالر ئــۇنى كۇتــۇپ تۇرۇشــاتتى

  .بۇنى بىلمهيتتى، تۇرىۋاتىدۇ

، لېكىن كۆك قاتمۇقـات بۇلـۇتالر بىـلهن قاپلىنىـپ، تاڭ يورۇغان

ــدى ــدى. ســوغۇق كۇچهيگهنى ــا قارى ــده ئهتراپق ــاڭگىراش ئىچى ــۇ گ . ئ

ن مهھهللىـلهر ئۇيقـۇدىن بۇخۇناقالرغا ئورىلىـپ يېتىـشقاـــكۆپكۇك بۇس

  .ئويغىنىش ئالدىدا تۇراتتى

  »...؟بۇ يهرده كۇن قاياندىن چىقىدىكى«

قايــــسى تاغنىــــڭ زۇلپىــــسىدىن ، ئــــۇ قۇياشــــنىڭ قهيهردىــــن

، خـۇددى ئۆزىنىڭمـۇ قايانغـا مېڭىـشىنى .چىقىدىغانلىقىنى ئۇقالمىـدى

  .كىمنىڭكىگه بېرىشنى ئۇقالمىغاندهك
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يىراق بىر  ...؟نهگه كىتهي ؟ اراينهگه ب ؟ قايانغا ماڭسام بوالر«

  »...يهرگه كهتسهم بوالتتى

سـولغا ، ئايزۆھره بىر ھـازا گـاڭگىراپ تـۇرۇپ قالغانـدىن كېـيىن

  .بۇرۇلدى

دىـگهن گهپ ، تاغقـا چىـق، ئالالنىڭ جامالىنى كـۆرهي دېـسهڭ«

نكى ئـۇالر ۈچـ .تـاغلىقالر ئـاق كۆڭـۈلرهك كېلىـدۇ، تاغقـا كىـتهي، بار

  »پ تۇرااليدۇۈپات كۆرـــنىڭ جامالىنى پاتئالال، ئالالغا يېقىن

  .مهزمۇت قهدهملهر بىلهن مىڭىپ كهتتى، ئۇ شۇنداق ئويالپ

  ...شىۋىرغان ھۇشقۇيتاتتى، سوغۇق كۇچهيگهنىدى

، ھهسهلباغالرنى ئارقىـدا قالـدۇرۇپ، جىگدىباغ، ئايزۆھره قامراق

 ،تۇغقانلىرى بولمىــسىمۇـــــبــۇ يۇرتتــا ئۇنىــڭ ئۇرۇق .قوشـراپقا كهلــدى

ــېكىن تونۇش ــدىـــل ــار ئى ــشلىرى ب ــپ  .بىلى ــراپقا كىلى ــۇ قوش ــا ئ ئهمم

ــدى ــۇمكىن ئى ــلىقىمۇ م ــايتتى ھهم پاناھلىنالماس ــشنى خالىم  .پاناھلىنى

چۈنكى جهنۇبقا سوزۇلۇپ كهتكهن غـايهت زور تـاغ تىزمىلىـرى چوپـان 

چوپان مۇشـۇ تاغالرنىـڭ شهرقىدهــ  .بىلهن قوشراپنى ئايرىپال تۇراتتى

 چوپانئاز جىلغىسىدىن كىرسـىالر چـۈش .يىلىپ ياتاتتىئارقىسىدىال يې

ـــ ــوالتتىــ ــولغىلى ب ــۇپ ب ــا چۇش ــاي چولپانغ ــشىنگه قالم ــۇڭا .  پې ش

قوشــراپلىقالرنىڭ چوپانــدىن ئــايىغى ، چوپانلىقالرنىــڭ قوشــراپتىن

ــــئۇزۇلمهيتتى ـــشاتتىــ ـــۆز، ئۆزئارا قۇدىلى ــــ ئ ـــارا بىرىپ ــ ــــئ كىلىش ــ

ھره قوشـــراپتا خـــاتىرجهم شـــۇنداق بولغاچقـــا ئـــايزۆ .قىلىـــشاتتى

ئـۇنى ، ماجىڭـسا چىقىـپ ــ ئۆگـۇن ئىچىـدىال ھهتتا ئهته، تۇرالمايتتى

  .تۇتۇپ كېتىپ خوتۇن قىلىشىمۇ مۇمكىن ئىدى

بىلمهيـــدىغان يىـــراق بىـــر يهرگه ، بارمايـــدىغان چوپـــانلىقالر«

  »...كهتسهم

ــدا ــۇالرنى ئويالۋاتقان ــاراپ ش ــراپقا ق ــايزۆھره قوش  ــــ ئالــدى، ئ

 ئـادهم تهسـكهن ئارتىلغـان ئېـشهكنى ھهيـدهپ چىقىـپ تهرهپتىن بىـر
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  .كهلدى

  .ـ ئايزۆھره تهسكهنچىگه ساالم قىلدى !ــ ئهسساالم

ماڭـا بىـرهر گىپـى بـار « :ۋهئهلهيكـۇم ئهسـساالم ـ تهسـكهنچى ــ

  .دهپ ئويالپ قهدىمىنى ئاستىالتتى »ئوخشايدۇ

  ؟ يولدىن قهيهرگه بارغىلى بولىدۇ ــ بۇ

  .تامغا ــ بۇقا

  ؟ اقماــ يىر

  .ــ خېلى يىراق

  ؟ ــ ھازىر ماڭسام نېچاغدا  بىرىپ بوالرمهن

ــاز ــسىڭىز نام ــك ماڭ ـــ ئىتتى ــسىز ـ ــپ بوالالي ــن بېرى ، شــامغا يىقى

بىـر قـورام تـاش ئۇسـتىده ، ئايزۆھره تهسـكهنچى بىـلهن خوشلىـشىپ

ئـۇ زاغرىنـى  .ئولتۇرۇپ بوغجىمىسىنىڭ ئارىسىدىن بىر زاغرىنى ئالـدى

 .چــۈنكى نــان تــوڭالپ كهتكهنىــدى .شــتالمىدىھهرقــانچه قىلىپمــۇ ئۇ

لـېكىن شـۇنچه غاجـاپمۇ  .ئۇ ناننى بىر ھازا غاجىدى .خۇددى مۇزدهك

  .ئۇنىڭ بىر توغرىمىنىمۇ تۇگىتهلمىدى

ھېچنـــېمىگه ، قىزىرىـــپ، ئۇنىـــڭ ئۇســـتىگه قـــوللىرى تـــوڭالپ

يهنه نــان غاجــاپ ئولتۇرســا بۇقاتامغـــا كهچ  .قوالشــماي قالغانىــدى

تــاالدا قىلىــپ تــوڭالپ ئۆلــۇپ كېتىــشى ، تاپالمــايقونــالغۇ ، قېلىــشى

، زدىۈبـېلىكىگه ئۆتكـ، شۇڭا ئۇ بوغجىمىسىنى چىگىپ .مۇمكىن ئىدى

  .قولىنى يېڭىنىڭ ئىچىگه تىقىپ بۇقاتامغا قاراپ ماڭدى

  .شىۋىرغان ھۇشقۇيتاتتى .قار ئۇچقۇنداشغا باشلىغانىدى

انلىق چوپـ، ـ بىر كىمنىڭكىگه بىر كېچه قونۇۋېلىـپ بۇ قاتامدا«

  ؛»بىلهيدىغان يىراق بىر يهرگه كىتىمهن، بارمايدىغان

  ؛»!ھامان قىساس ئېلىش پۇرسىتى كېلىدۇ، ئىشقىلىپ«

  .قار لهپىلدهپ ياغاتتى

ئارىتاشتىن ئۆتـۇپ ، ئاندىن ئارىتاشقا، ئايزۆھره ئاۋۋال بۇقاتامغا
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  .ئۇ يهردىن يهنه بىر يهرگه كېتىشنى قارار قىلغانىدى، يهنه بىر يهرگه

ئىـشىكنى ، سـهن بىزنـى گـولالپ، خاسـىيهت، پ توختاپتۇرخه«

  »!ھامان جاجاڭنى بهرمهيدىغان بولسام، خهپ ...ئاچتۇرۇپ

ـــپ ـــلهن كېتىۋېتى ـــلهر بى ـــارغىن قهدهم ـــايزۆھره ھ ـــۇنداق ، ئ ش

ــى ــسېرى، پىچىراليتت ــڭ ، شــۇنداق پىچىرلىغان ــار ئۇنى شــىۋىرغانلىق ق

ـــانجىالتتى ـــۇزلىرىگه ھهدهپ س ـــۇند، ي ـــتهردهك؛ ش ـــۇددى نهش اق خ

پىچىرلىغانسېرى شىۋىرغانلىق قار ئۇنىڭ قوي كۆزلىرىگه قهھرى بىلهن 

  .كۆزىنى يوغانراق ئېچىشقىمۇ يول قويمايتتى، ئۇرۇلۇپ

ــــدى ــــپ كهتكهنى ــــۇنداق ھېرى ــــايزۆھره ش ـــــپۇت. ئ قوللىرى ــ

پىژىلداپ ، قاناپ، قاپارتقۇالر تېشىلىپ، پۇتى قاپىرىپ، سىرقىرايتتى

ئـاچلىق بىـلهن ھهمكارلىـشىپ ، نلىقبۇ ئېچىشماقالر ھـارغى، ئىچىشىپ

  .جېنىنى ئىكهكدهيتتى

بىـــز ئايرىلىـــپ ، ســـهن بولمىغـــان بولـــساڭ، خهپ ماجىڭـــسا«

 ئـۆز، خۇدايىم بۇيرۇسـا، مهن بۇنداق كۇنلهرگه قالمايتىم .كهتمهيتۇق

  »...!...قولۇم بىلهن

قهلبىـده ئهلهم  .ئۇ غهزهپ بىلهن پىچىرلىغاچ يولنى داۋام قىالتتى

  .ددى ھازىرقى قارلىق شىۋىرغاندهكخۇ .قۇترايتتى

  ...شىۋىرغان ھۇشقۇيتاتتى

  ...گۇگۇم ئۆزىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىدىن شهپه بىرىۋاتاتتى

 تېـز سـۆرهپ ئـاخىر كهنـت ئاغزىغـا ـــئايزۆھره قهدهملىرىنى تېز 

زهرهپـشان ، بېـشىنى كۆتـۇرۇپ، ناھايىتى مۇشـهققهتته يېتىـپ كهلـدى

اتامغـا كـۆزلىرىنى چىمچىقلىتىـپ بويىدىكى بۇ   قهدىمىـي يـۇرت ـ بۇق

  .تولىمۇ غۇۋا كۆرۇندى، مهھهلله كۆزى غۇۋا، تۇرۇپ نهزهر سالدى

بىرهركىمنىـڭ ئۇچرىـشىنى ، ئۇ كۆجـۈم مهھهلـله قوينىغـا كىرىـپ

بىــراق ھىچكىــم . ئۇيــاق ـ بۇياققــا قارىغــاچ بىــردهم تــۇردى، كۈتــۈپ

ا خــۇددى بــۇ يۇرتتــ. مهھهلــله تىمتاســلىققا چۆمگهنىــدى .ئۇچرىمىــدى
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ھهتتــــا ئىتالرنىــــڭ ، ھىچقانــــداق ھايــــاتلىق مهۋجــــۇد ئهمهســــتهك

ــشلىرىمۇ ــا، ھاۋشى ــ قاغ ــدىن ، قۇزغۇنالرنىــڭ قاقىلداشــلىرىمۇ ـ مېھمان

ــــ قـــوي، چى ســـىغىزخانالرنىڭ شاقىلداشـــلىرىمۇۈبېـــشارهت بهرگـــ  ـ

مـورىالردىن  ئهگهر. ئاڭالنمايتتى... مۆرهشلىرىمۇ ـ كالىالرنىڭ مهرهش

ــۈن ــان تۈت ــسىق چىقىۋاتق ــۇت قىي ــڭ مهۋج ــتكه ھاياتلىقنى ــۇ كهنى لهر ب

ئـۇ ئـۆزىنى تىلـسىم ، ئىكهنلىكىدىن بىشارهت بېرىـپ تۇرمىغـان بولـسا

  .دۇنياغا كىرىپ قالغاندهك ھېس قىلىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى

، كىشىلهر بىـلهن ئۇچرىـشىش، ھاۋا ئوچۇق كۈنلهر بولغان بولسا

غۇ تاپقىلى مۇڭدىشىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ھېسداشلىقىنى قوزغاپ قونال

  ...ئهمما ھازىر بۇنداق شارائىتتا .بوالتتى

  »...ن بىر كىچه قۇنۇۋالسامغۇۈگۈب«

لهيلهپ ـــم لهيلهپۈگۈگ، ئۇ كهنت قوينىغا ئىچكىرىلهپ كىرىۋهردى

  .ئۇچۇپ كىلىۋاتاتتى

ئهته خۇدايىم ئۆزى بىر نهرسـه ، ن بىر كىچه قونۇۋالسامغۇۈبۈگ«

  »دىرده

  .قىلىق بىر دهرۋازىنى قاقتىر ھالۈئۇ شۇ خىيال بىلهن تۆم

  :سهلدىن كىيىن ياشقىنا بىر چوكان پهيدا بولۇپ

ئايىغىغا ـــئايزۆھرهنىڭ باش،  دهپ سورىدىــ؟ ـ كىمنى ئىزدهيسىز

  .ئۇ بوسىغىسىغا دهسسهپ تۇراتتى .گۈرتۈپ چىقىپۈكۆز ي

  ...ھېچكىمنى ...ـــ ھېچ

، پال ئــۆيگه كىرىــپ كېتىــپۈچوكــان  ئايزۆھرهنىــڭ گېپىنــى بۆلــ

ئــايزۆھرهگه ، پ چىقىــپۈرۈك زاغرىنــى كۆتــۈھايــال بولمــايال بىــر كۆيــ

  .ئايزۆھره تۇرۇپال قالدى، تهڭلىدى

  ».مېنى تىلهمچى چاغالپ قالغان ئوخشايدۇ«

ـــپ ـــهللى بىرى ـــۇنداق تهس ـــۆزىگه ش ـــۇ ئ ـــۆز، ئ ياشـــلىرىنى  ك

  :رگهچۈقارىچۇقلىرىغا مىڭ تهسته سىڭد
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ـ دېـدى ، ىلىمۇمېنـى بىـر كـېچه قونـدۇرۋالغان بولـس ...ــ مېنى

  .يېلىنىش تهلهپپۈزىدا

  .يېلىنماي ئامال يوق ئىدى

دېـدى چوكـان قىلـچه ئويلىنىـپ ، ئـۆيىمىز تـار، خاپا بولمـاڭ ــ

 .تۇرمايال

ئهممـا ئـۆيى تـار بـۇ كاتتـا قـۇرۇدىن ، ئايزۆھره دهرۋازىـسى كهڭ

  .يىراقالشتى

  .گۇگۇم شىددهت بىلهن باستۇرۇپ كېلىۋاتاتتى

 بۈگـــۈن بىـــر كـــېچه ؟ ۇ قـــاالرمهنمۇتوڭالپمـــ، تـــاالدا قېلىـــپ«

مۈشـكۈلۈمنى ئـۆزهڭ ئاسـان ، ھهممىگه قـادىر ئىـگهم.... قۇنۇۋالسامغۇ

  »سهندىن باشقا باش پاناھىم يوق، قىل

ـــاقتى ـــشىكىنى ق ـــر ئى ـــۇ يهنه بى ـــشىكىنى ئوتتۇز. ئ ــــئى قىرىق ــ

  :ئايزۆھره ئهدهپ بىلهن ساالم قىلدى، ياشالردىكى بىر كىشى ئاچتى

  .ئهسساالم ــ

 ھېلقى كىشى ئايزۆھرهنىڭ سالىمىنى ـــ، ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم ـــ

  .خىرقىراق ئاۋازى بىلهن ئىلىك ئالدى

  .بىر كېچه قۇنۇۋالغان بولسام... ئۆيلىرىده،  مهن مۇساپىرـــ

 ئۆيـده ــــ،  ھېلىقى كىشى گهدىنىنـى قاشـلىدىـــ.... ئاستاخـــ

 ئۇ ھىجىيىـپ ـــ ؟يا ــمهيلى دهپ قۇنامسىز... بولمىسىغۇ. مهن يالغۇز

  .خىرىلداپ كۈلدى

مۇزالپ كهتكهن لهۋلىرىنى . ئايزۆھره ئهلهم بىلهن كهينىگه ياندى

قاينــاق ياشــلىرى مــۇزدهك مهڭزىــدىن . چىــشلهپ قهدىمىنــى تېزلهتتــى

  .قار ئۈستىده غايىپ بوالتتى، دومىالپ چۈشۈپ

 نېمىـدېگهن ـــ بويـۇن قىـسىش، يالۋۇرۇش، باشقىالرغا يېلىنىش

  !ھه–ئېغىر 

  .ئۇ يهنه بىر ئىشىكنى قاقتى
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 دېدى ئىشىك ـــ؟ مېنى بىر كېچه قۇندۇرامسىله،  مهن مۇساپىرـــ

  .ئاچقان بالىغا

،  باال ھايالشىمايال قايتىپ چىقىـپـــ،  دادامدىن سوراپ باقايـــ

  . دهپ بىر ئارپا نېنىنى تهڭلىدىـــ،  دادام قۇندۇرالمايمىز دهيدۇـــ

  .نېنىم بار،  رهھمهتـــ

بۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ، مېنى تاالدا قويما، ئىگهم، ئۆزۈڭ بار«

  »!ئىبادهت قىلىشقا رازى

ــۈرتۈپ ــلىرىنى س ــايزۆھره ياش ــدىن ۋهده ، ئ ــن كۆڭلى ــا چى ئالالغ

  .مهھهللىنىڭ ئاخىرىغا قاراپ ماڭدى، بهرگهچ

  

8  

  

ھـويال ،  ئايزۆھره بىر خارابه ھويلىنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختىدى

. بـۇنى تـام دېگىلـى بولمـايتى، شورا بولـۇپــــشوراتاملىرى پاكـار ۋه 

  .دهرۋازا ئورنىغا بىر سهت قوشام ئورنتىپ قۇيۇلغانىدى

 مهيلـى كىرســهم بىــر ؟  يــاـــــمۇشـۇ ئــۆيگه بىــر كىرىـپ باقايمۇ«

ئـــايزۆھره . دهپــتىكهن، كهمـــبهغهل كهمبهغهلنىــڭ قاياشـــى. كىــرهي

، كىچىـكھـويال ، قوشامنى ئاسـتا ئىتتىرىـپ ئېچىـپ ھويلىغـا كىـردى

ئۈسىنىڭ پهقهت ئىككى پـارچه كىگىزنىـڭ ئورنىچىلىـك يېـرى قۇنـاق 

قـار قۇنـۇپ ئېغىرالشـقان شـاخ ، شاخلىرى بىلهن چـۆمكهلگهن بولـۇپ

ھويلىنىڭ ، ئۇچلىرى خۇددى خىزىرنىڭ ساقىلدهك تاشلىنىپ تۇراتتى

كالىالردىن ئېشىپ ـــبىر بۇلۇڭدا قوي، ئوتتۇرىغا قار دۆۋىلهپ قۇيۇلغان

چهلــله ، نــاق پاينــاقلىرى قــار ئاســتىدا شۈمــشىيىپ ياتــاتتىقالغــان قۇ

ئاستىدىكى پاكار تامدا بىر قىزىل خۇراز بىلهن بىـر بالىجـان مېكىيـان 

ئـايزۆھره سـامانلىقنىڭ ئىـشىكىدهك . مۇگدهپ ئولتۇراتتى، دۈگدىيىپ

كىچىككىنه  بىـر تـاق قانـاتلىق ئىـشىكنىڭ ئالـدىغا كېلـپ ئويلىنىـپ 
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  .تۇرۇپ قالدى

 ئهڭ ؟ هم بۇالرمـــۇ يـــاكى چىكىـــپ باقـــسام بۇالرمـــۇكىرىۋهرســـ«

ــسى ــاي، ياخشى ــپ باق ــسا، چىكى ــل ، قۇندۇرمى ــشنىڭ ئېغى ــر كى –بى

سامانلىققا قۇلپـا سـېلىپ قويمـاس بىـر ، سامانلىقىدا بولسىمۇ ياتارمهن

  »؟كىم

  .ئۇ زهنجىرنى جالدىدىتتى

  »ھېچنېمىسى يوق بىر تۇل خۇتۇن چىقار ئىالھىم«

ئۇنىڭ ئالدىـدا ، مهي ئىشىك ئېچىلىپھايال ئۆت. شۇنداق بولدى

ســـول ، ئـــۇرۇق، ئاتمىش ياشـــالردىكى ئـــاق ســـېرىقــــــئهللىــك ياش

ــالىنى ئۇزۇن ــك خ ــدىكى تىرناقچىلى ـــمهڭزى ــلهپ ــ ــۈكلهر ئىگى ئۇزۇن ت

قاقشال بولـۇپ قالغـان بىـر ئايـال پهيـدا ـــئۇستىخىنى قۇرۇق، كهتكهن

لىدىغان بۇ ئايال بىر قاراشتىال كېسهلمهنلىكىنى بىلىۋالغىنى بو، بولدى

  .چۆچۈگهندهك قاراپال قالدى، ئايزۆھرهگه خۇددى مهڭدىگهندهك

  . ئهسساالمـــ

، ئايال ئايزۆھرهنىڭ يۈكلىنىپ قىلغـان سـالىمىنى ئىلىـك ئالغـاچ

ــــسالدى ــــشىغا سهپ ــــڭ ئۈسۋې ــــۇ كهچ كــــۈزدىكى نىمجــــان ، ئۇنى ئ

، ئاپئاق قىرو باسقان ئهگىم قاشلىرى، ياپراقچىالردهك نازۇك تىترهيتتى

ــۇس ــۆزلىرى مهي ــوي ك ــتىدىكى ق ــرى ئاس ــۇزۇن كىرپىكلى ــۇس ، ئ گۇن

ئۆچۈشـكه تهرهددۇتلىنىۋاتقــان ، خـۇددى يېغــى قالمـاي، جىمىراليتتـى

، لهۋلىــرى كۆكىرىــپ بارمــاقلىرى قىزىرىــپ كهتــكهن، جىنچىرىغىـدهك

بېـشىغا ئۆڭـۈپ ، ئۇستۋېشى قېلىن بىر قهۋهت قار بىلهن بېزهلگهنىدى

ئۇچىـسىغا ئـۇزۇن قـارا خـام ، ق ئورىۋالغانزهرىسى قالمىغان بوز ياغلى

پۇتىغـا ئهبجىقـى چىقىـپ كهتـكهن كونـا ئـۇزۇن كـۆن ئۆتـۈك ، چاپان

ئوڭ پۇتىدىكى ئۆتۈكنىڭ يانبهللىرىـدىن ئىچىـدىكى قـارا ، كىيىۋالغان

 سـاڭگىالپ –مازلىرى كۆرۈنـۈپ ، چهگدهم پايپاق كۆرۈنۈپ قالغانىدى

نىڭ يىرتىقلىرى لهپىلدهپ قالغان چاپىنىنىڭ پهشلىرىدىن ماتا كۆڭلىكى
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  .تۇراتتى

» شـوررىده«يـۈرىكى ، بۇالرنى كۆرۈپ ئايالنىڭ ئىچى سىيرىلىپ

شـۇڭا ئـۇ بـۇ بىچـاره . خۇددى ئوتقا چۈشكهن مومدهك، ئېرىپ كهتتى

بىر ، قۇرسىقىنى راسا تويغۇزۇپ، قىزنى ئۆيگه باشالپ ئىسسىندۇرۇشنى

  كېچه قۇندۇرۇشنى نىيهت قىلىپ؛

  . دېدى مېھرىبانلىق بىلهنـــ،  خېنىم ، ئۆيگه كىرسىلهـــ

ئۈسـتىدىكى ، ئايزۆھره بۇنى ئاڭالپ يهڭگىلغىنه بىر گۈۋىنىۋىدى

خۇددى تـوڭالپ ئـۆلگهن جانـسىز ، تۆكۈلۈپ كهتتى» پۇررىده«قارالر 

  .كېپىنهكلهردهك

، غۇسـسه ئىـدى –غهم ، تۆكۈلۈپ كهتكهنلىرى قار ئهمهس، ئهمما

  .اققۇ پېيىدهك گۇيا ئ، شۇڭا ئۇ يهڭگىللهپ قالدى

،  دهــــــ لهيلهپ ئـــۆيگه كىـــردىــــــئـــايزۆھره بۇلـــۇتتهك لهيلهپ

، لـېكىن ئىللىـق ئىـدى، ئـۆي قـاراڭغۇ. ئوچاقنىڭ يېنىدىال ئولتـۇردى

 –پاتمان غهم   ـ  بۇ ئىللىقلىق ئۇنىڭ پاتمان، خۇددى قۇش ئۇۋىسىدهك

كىرپىكلىرىـــدىكى قىـــروالر بىـــلهن قۇشـــۇپال –غۇســـسىلىرىنى قـــاش 

  .ئېرىتىۋهتتى

ئـــۆچهي دهپ قالغـــان ئـــوتنى ، ئايـــال ئۇچاققـــا تهمهچ ســـېلىپ

ئارقــا تامــدىكى . ھۆمــۈدهيتتى، ئــۇ ھاســىرايتتى. پۈۋلهشــكه باشــلىدى

كىچىك پهنجىـره گۇگـۇم بىـلهن تېخىمـۇ ، قهغهزده پهملىۋېتىلگهن تار

كىچىككىنه تۈڭلۈك زىغىر پـاخىلى بىـلهن مهھـكهم ، قارىيىپ كهتكهن

. ئــادهمگه كــېچه تۇيغۇســىنى بېرهتتــىئــۆي ، يېپىــۋېتىلگهن بولغاچقــا

ئــۆچهي دهپ قالغــان ئــوتنى پۈۋلهشــتىن ھاســىل بولغــان ئــازغىنه 

تهمهچـــكه ، يورۇقلۇقنىــڭ ئــۆينى يۇرۇتۇشـــقا قــۇربى يهتمهيۋاتــاتتى

ئايــال كۆيــۈپ . ئــوت تۇتىــشىش بىلهنــال بىـر ئــاز يــۈرۇدى» ۋاللىـده«

ــى  ــشىدىكى جىنچىرىغىن ــورا بې ــپ م ــى ئېلى ــال تهمهچن ــر ت ــان بى تۇرغ

ئـــوت شولىـــسى بىـــلهن چىــراغ ئـــۆينى خېلـــى ئوبـــدان ، يانــدۇردى
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  .يۇرۇتۇۋهتتى

ـــ ــسىالــ ــوت ئىسسىن ــپ ئ ــراق كېلى ــنىم،  يېقىن ــۇپ ، خې بهك توڭ

  . دېدى ئايال ئوچاققا ئوتۇن سېلىۋېتىپـــ، كېتىپال

قېتىـپ كهتـكهن قـوللىرىنى ، ئايزۆھره ئوچاققا يېقىنـراق كېلىـپ

قۇيرۇقىدا قاراپ چىقتى؛ تارغىنه ئۆي ئىچىگه كۆزىنىڭ ، ئوتقا قاقلىغاچ

سۇپىغا سېلىنغان قارا ئهسـكى كىگىزنىـڭ يىرتىقلىرىـدىن ئاسـتىدىكى 

تامنىڭ قاپقارا ئىسلىشىپ كهتكهن . زىغىر پاخاللىرى كۆرۈنۈپ تۇراتتى

ياغـاچلىرى بولـسا ھـازىرال ، سۇۋاقلىرى ئاجراپ تۆكۈلۈشـكه باشـلىغان

بىر . ددى قىسماقتهكخۇ، سۇنۇپ كېتىدىغاندهك ئېگىلىپ كهتكهنىدى

ياغاچ ، كۆرپىلهر يىغىپ قويۇلغان –تۈسكى يوتقان  –بۇلۇڭغا ئهسكى 

قازناقنىڭ ، يىرتىق ئىشتانالر ئارتىقلىق تۇراتتى، ئاسقۇغا كونا كۆڭلهك

، كىچىكـرهك بىـر سـېۋهت، بىر تۇز كوزىسى، ئىشكى يېنىدا بىر يۈدمه

  .ۇلغانىدىقۇشۇق كۆمتۈرۈپ قۇي، سېۋهت ئىچىگه بىر قانچه ئاياق

 سـورىدى ئايـال ئـايزۆھره ــــ ؟قىـزىم،  قهيهردىن كېلىشىلىرىـــ

  .سهل ئىسسىۋېلىپ بولغاندىن كېيىن

جاۋاب بېرهي دهپ تۇرۇشـىغا ، ئايزۆھره نهزىرىنى ئايالغا يۆتكهپ

 كۆرپىلهر ئۈستىده ئۇخالپ قالغان قارا ئاسالن ـــ باياتىن بېرى يوتقان

ــا  ــڭ قۇچىقىغ ــده«ئۇنى ــپ» دىككى ــۇۋهتتى، چىقى ــۇنى چۈچۈت ــۇ . ئ ئ

  .كۆزىنى سىالپ تۇرۇپ جاۋاب بهردى ــ ئاسالننىڭ باش

 . چوپاندىنـــ

 ؟ رىدىنى چوپاننىڭ قهيـــ

  . قاراشودىنـــ

ئـايزۆھرهگه دىقـقهت ،  ئايال بېشىنى كۆتـۈرۈپـــ؟  قاراشودىنـــ

،  بىزنىڭمــۇ بىــر تــۇغقىنىمىز بولــدىغان قاراشــوداـــــ، بىــلهن قارىــدى

  .ئون بهش يىل بولدىمىكىـــلى ئونكۆرهشىمىگى

  ؟  كىم ئۇـــ
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  ... خاسىيهتخان دهپـــ

   ؟ خاسىيهت ھېزىمماـــ

  . ھهئهـــ

» غۇژژىـده«. بولـۇپ قالـدى» گىچچىـده«ئايزۆھرهنىڭ كـۆڭلى 

  .تۇرۇۋالدى» جىممىده«، قوزغالغان غهزىپىنى بېسىۋېلىپ

ــپ « ــۆيىگه –قېچى ــڭ ئ ــڭ تۇغقىنىنى ــپ يهنه شــۇ دهلاللنى  قېچى

  » ...؟ يا–پ قاپتىمهن كىرى

ئايـال ، ئۇنىڭ خىيالىنى چۆگۈننىڭ ۋاراقالشلىرى ئـۈزۈپ قويـدى

  .ئايزۆھره چۆگۈننى ئوتتىن ئالدى ،ئورنىدىن قوزغىلىپ بولغۇچه

ــنىغىال داســتىخان ســېلىپ ــڭ يې ــال ئايزۆھرهنى ــر قېتىــپ ، ئاي بى

ئۇنىڭ ئالـدىغا ، بىر ھېجىرغا چاي قۇيۇپ ،كهتكهن زاغرىنى ئۇشتۇدى

  .قولالپ ئهدهپ بىلهن قويدىئىككى 

 ئايال ئىككى تـوغرام نـاننى ھېجىرغـا ـــ،  نانغا باقسىال خېنىمـــ

  .تۈگۈرۈپ قويدى

ئـۇ نانغـا ئـاران . ئايزۆھره ئىشتىھا بىلهن نان يېيـشكه باشـلىدى

» بىــر ئاچقانــدىن، بىــر ھارغانــدىن گهپ ســورىماڭ«. ئۈلگۈرگهنىــدى

ــال ــدىغان ئاي ــدان بىلى ــى ئوب ــايزۆھ، دېگهنن ــۇچه ئ ــان يهپ بولغ ره ن

قازناقتىن ، تهمهچ ـ ئۇ ھويلىدىن ئوتۇن، ھېچقانداق گهپ سورىمىدى

ئـايزۆھره ئىككـى ، ئوچـاق يېنىـدا ئولتۇرغانـدا، چامغۇر ئېلىپ كىرىپ

  .ھېجىرنى داستىخانغا قويغانىدى، توغرام ناننى يهپ بولۇپ

 ئايال ئورنىدىن تۇرۇپ ھېجىرغـا ـــ، چاي قۇياي،  نان ئالسىالـــ

  ئايزۆھره ھېجىرنى بهرگىلى ئۇنماي؛، قول ئۇزىتىۋىدى

 دېــدى يالغــان ـــــ، قۇرســىقىم تويـدى ئهمــدى،  بولــدى ئاچــاــــ

  .ئېيتىپ

  . ئالسىال يهنه بىر توغرامـــ

  .جىق يېدىم مهن، بولدى،  رهھمهتـــ
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ــپ ــتىخاننى يىغى ــال داس ــاق، ئاي ـــ ئاي ــتىگه  ـ ــالرنىڭ ئۈس قۇمۇش

  .دىچامغۇر ئاداالشقا باشلى، قۇيۇپ

  ؟  ئاتلىرى نېمهـــ

  . ئايزۆھرهـــ

  .ئايال ئايزۆھرهگه ھهۋهسلىنىپ قارىدى

  »ئىسمىمۇ شۇنداق چىرايلىقكهن«

  ئايال شۇنداق ئويالۋېتىپ سورىدى؛

  ...ئانىلىرى ــ ئاتاـــ

،  دېدى ئايزۆھره ئۇنىڭ سـۆزىنى بۆلـۈپـــ، ئانام يوق ــ  ئاتاـــ

ۈمىنى بۇقۇلـداپ يىغلىغـاچ ئاكىسىنىڭ ئېچىنىشلىق ئۆل، ئۇ دادىسىنىڭ

،  ئانام بۇلتۇر كېسهل بولۇپ قېلىپ ئۆلهپ كهتكهنـــ، سۆزلهپ بولۇپ

  ...ھازىر بىر جېنىمدىن باشقا ھېچنېمهم يۇق

ــــ ـــسىالــ ـــزىم،  يىغلىمى ـــۇ ، قى ـــرهر ئ ـــسىنى بې ـــۇدايىم جاجى خ

  ...مۇناپىقالرنىڭ

، ئايال بىر مۇنچه تاتلىق گهپلهر بىلهن ئۇنىڭغا تهسـهللى بېرىـپ

  .نى يىغىدىن ئاران توختاتتىئۇ

 ؟  كىيولىرى يوقماـــ

ئهسـكهر باشـلىغى ... يـاتلىق بولمىغـان... مهن تېخـى،  يوق ــ

  .قېچىپ چىقتىم، ماجىڭسا دېگهن تاز خۇتۇنلۇققا ئالماقچى بوالپتى

بۇ بىرنېمىلهرنىڭ ھهممىـسى ئوخـشاشمۇ .  تولىمۇ ئوبدان قىپالـــ

  ...!ئاچ كۆز شوۋچىالر. دهيمهن

قارغاپ ــــــل ماجىڭـــسا قاتـــارلىقالرنى بىـــر مـــۇنچه تىلالپئايـــا

كۆڭلى بىـر ، كۆزىگه ئىسسىق ياش كېلىپ. بولۇپ قالدى» جىممىده«

ــر كۈۋهجىــدى، قهلبىــده ھېــسداشلىق، قىــسىمال بولــۇپ قالــدى ، مېھى

  .زهرهپشان قايناملىرىده

بىچـاره ، ئـون يهتـته ياشـقا كىرگهنـدۇ ـ بهك كىرسه ئون ئالته«
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  »...!قىز

ئۇنى ئوبدانراق مېھمان ، ل ئايزۆھرهگه چوڭقۇر ئىچ ئاغرىتىپئايا

  .قىلىش قارارىغا كهلدى

ئــايزۆھرهمۇ بــۇ ئايالنىــڭ ئىچىكــى ئهھــۋالى بىــلهن قىــسقىچه 

باغرىـدىن مېھرىبـانلىق ، قهلبىـدىن ئـاق كۆڭۈللـۈك، تۇنۇشۇپ چىقتى

ئېرى ئون ، تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان بۇ ئايالنىڭ ئىسمى زىۋىدىخان ئىكهن

  . يىلىنىڭ ئالدىدا ئۆلۈپ كېتىپتىكهننهچچه

بىر ئوغلىنى چېـرىكلهر چېـرىكلىككه تۇتـۇپ كهتكىلـى ئـۈچ يىـل 

بۇئۆيـده ، تىرىكلىكىنى بىلمهيـدىكهنــــھـازىر ئۇنىـڭ ئۆلۈك، بولۇپتۇ

ئــوغلى . ھــازىر كامــال ئىــسىملىك ئــوغلى بىــلهن يــالغۇز ياشــايدىكهن

، الچىسى ئىـكهنئۆمهر سېيىت ئىسىملىك بىر باينىڭ م، بويتاق بولۇپ

ياز ، كالىالرنى باقىدىكهن–ئۇرۇق قوي ، قىش كۈنلىرى كهنتته ئاجىز

  .كۈنلىرىدىكى پۈتۈن ئۆمىرى يايالقتا ئۆتىدىكهن

، قازناققـا كىرىـپ كهتتـى، زىۋىدىخان چامغۇرنى ئـاداالپ بولـۇپ

  .قىلىپ قىرىلدى» كۇرت ـ كارت«كۈپ 

انـدا قـازان  بـۇ چـاغ بولغ؟ زىۋىدىخاناچام نېمىش قىلىدىغاندۇ«

  »؟ نېچاغدا پىشۇرۇپ بولغىلى بولىدۇ ئاشنى، ئېسىپ

زىۋىـدىخان بىـر تـاۋاق بۇغـداي ، ئايزۆھره شۇنداق ئويالۋاتقانـدا

، ئـۇنى بىـر تهرىپـى ئۇچـۇپ كهتـكهن،  دهــــ ئۇنى كۆتۈرۈپ چىقتـى

  .سوقىچاق كاساڭغا تۆكۈپ يۇغۇرۇشقا تهمشهلدى

  »...مېنى دهپ، بىچاره«

ـــ ــوالپ كــ ــى بهك كهچ ب ــدىخاناچا، هتت ــسىال ، زىۋى ــازان ئاسمى ق

  . دېدى ئايزۆھرهـــ، نان يهپ ياتىلى، ئهمدى

  .بىراق زىۋىدىخان پهقهتال ئۇنىمىدى

تـاڭ ، ئـۇزۇن كـېچه بـۇ، بـاالم،  بىردهمـده پىـشۇرۇپ بـولىمىزـــ

ئـايزۆھره ئورنىـدىن . ئاتقۇزۇپ بـولغىلى بولمايـدۇ بالـدۇر يېتىۋالـساق
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  .ا كهلدىتۇرۇپ زىۋىدىخاننىڭ ئالدىغ

  .خېمىرنى مهن يۇغۇراي، ئهكهلسىله ئهمىسه ـــ

يـاقى يـول  ھېرىپمۇ قالغـانال ئهتىگهننىـڭ،  ئارام ئالسىال سىلهـــ

  .مېڭىپ

 ئايزۆھره ـــ، ئهكهلسىله. بهك ئانچه ھېرىپمۇ قالمىدىم،  ياقهيـــ

قولىنى پاكىز يۇيۇۋهتكهندىن . كاساڭنى تالىشىپ تۇرۇپ ئالدىغا تارتتى

  .غۇرۇشقا باشلىدىكېيىن يۇ

ـــدىخان  ـــان زىۋى ـــامغۇر توغراۋاتق ـــاچ چ ـــوت قاالۋاتق ـــا ئ ئوچاقق

ئـۇ چىرايلىـق ھهم پـاكىز ، ئايزۆھرهدىن كۆزىنى ئـۈزهلمهي قالغانىـدى

خۇددى سۈزۈك تاڭـدىكى ، كۆزلىرى جىلۋىلىنىپ تۇراتتى–يۈز . ئىدى

ئىككــى ئــۆرۈم چېچــى ، ئــۇ خېمىرنــى ھهر بىــر باســقاندا. زۆھــرهدهك

ئۇنىڭغا تېخىمۇ يۈكسهك سۈلكهت ئاتا ، ىالندهك تولغىنىپيهلكىسىده ي

ـــى ـــى، قىالتت ـــسىرى قارىغۇس ـــايزۆھرهگه قارىغان ـــدىخاننىڭ ئ ، زىۋى

بـۇ مهسـتلىكلهر ئۇنىـڭ قهلبىـدىكى ، قارىغانسېرى مهستلىكى كېلهتتى

ــرهتلىرىنى ــى، ھهس ــۇرۇپ كېتهتت ــانلىرىنى ئۇچ ــار ، غهم تۇم ــا باھ گۇي

  .شاماللىرىدهك سوقۇپ

ئۇچــاقلىق  ــ يۇرۇقىـدا ئۆيلــۈك ــ ۆزۈمنىـڭ ئۇچــۇقئوغلـۇمنى ك«

  ».ئۆلسهممۇ ئارمىنىم يوقتى، قىلىۋالسام

بــۇ ھهســىرهتلىك پىچىــرالش زىۋىــدىخاننىڭ بىردىنبىــر ئــارمىنى 

، بۇ ئارمانلىرىنىڭ تهگسىز قايناملىرىـدا قاينـاپ پىرقىـراپ، ئۇ، ئىدى

  بهش ۋاخ نامىزىنىـڭ . مىـڭ تىرىلىـپ يـۈرهتتى، كۈنىگه مىـڭ ئۆلـۈپ

يىغالپ تۇرۇپ دۇئا ، ھهممىسىدىال ئالالدىن بۇ ھهقته مهدهت تىلهيىتتى

بىـراق ئۇنىـڭ يـامغۇردهك يـاش راۋان  .مۇناجهت ئوقـۇيىتتى، قىالتتى

، ســانالىرى  ـــــ ھهمــدۇ، مۇنــاجهت، ئىلتىجــا قىلىــپ تــۇرۇپ قىلغــان

ـــدۇئا ــ بــۇالڭ. بىكــارغىال كىتىۋاتــاتتى تىلهكلىرىــ ــ ئــالۋان، تــاالڭ ـ  ـ

ــاچكۆز، ســېلىق ــڭ ئ ــسىزلىقى، پىخــسىق، بايالرنى ــڭ  ....ئىنساپ ئۇنى
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يىگىـــرمه بهش ياشـــنىڭ ، ئارمـــانلىرى بىـــالن جـــاھىالنه تىركىـــشىپ

ـــان  ـــقا ئىمك ـــۆيلهپ قويۇش ـــوغلىنى ئ ـــان ئ ـــپ بولغ ـــسىنى ئېلى قارى

يهتـته ياشـلىق –ئوغلىنىڭ تهڭتۇشلىرى كهينىگه ئـالته  .بهرمهيۋاتاتتى

ھهر ، بىر كۆرسهـــنلىقىنى ھهرپ يۈرۈۋاتقاۈرۈئوغۇل قىزلىرىنى ئهگهشت

، ھهر بىـر خىيالىغـا كهلتۈرسـه ئـۇ شـۇنداق ئازاپلىنىــپ، بىـر ئاڭلىـسا

 ».تـارامالپ يـاش تـۆكهتتى، قهلبى ئۆرتىنىپ.ھهسىرهتلىنىپ كىتهتتى

 .دهپ ئـاھ ئـۇراتتى» ؟ مهنمۇ قاچان شـۇنداق نهۋره يـۈزى كـۆرهرمهن

، ئۇنــارمىكى ...غۇئۇنىــسى...؟ئارمــان يۇتاتتىكامالغــا تهككىلــى ئۇنارمــا

ئۇنىمىغىلى بىر جېنىـدىن باشـقا  !چوقۇم ئۇنايدۇ ؟ نىمىشقا ئۇنىمايدۇ

ــسى ـــيوقكهن ھېچنىمى ــڭــ ــارىم ...يا ئۇنى ــۇغ پهرۋهردىگ ــۇ ، ئهي ئۇل ب

تهلهي ئاتــا  ـــ بهخىــت !ئىككــى ئاجىزهنىــڭ رىــسقىنى قوشقايــسهن

  .قىلغايسهن

 ...يزۆھرهمۇ خىيالغا كهتكهنتىئا

ىـپ ئېچىلىـشى ئايزۆھرهنىـڭ  ئـازاپلىق قىل» غارىت«ئىشىكنىڭ 

ــۋهتتى ــسىنى ئۈركۈتى ــشىنى كۆتۈردى .ئهسلىمى ــۇ بې ـــئ ــاڭالي ، دهــ م

اشـلىرىنى چانـدۇرمايال يچاچلىرىنى تۈزهشتۈرگهن بولـۇپ مهڭزىـدىكى 

ئۇچىـسىغا كــالته ئــاق  ،ۋه ئــۆيگه كىـرگهن ئوتتــۇرا بــوي سـۈرتىۋالدى

اق چـورۇك كىـيگهن پۇتىغا كـالته سـ، بېشىغا قارا سالۋا تهلپهك، اجۇۋ

 .ئهدهپ بىلهن ساالم قىلدى، يىگىتكه يهر تىگىدىن قاراپ

                                                            ؟ يا بۈگۈن ــ كهچ قالدىڭ، باالم، ــ كهل

 .ئايزۆھره بۇ سۆزدىن ئۇنىڭ كامال  ئىكهنلىكىنى بىلدى

ســۆزىنى ئىلىــك دىــدى كامــال ئۇنىــڭ  ـــــ، ئىــش تــۈگىمهي شــۇ

ئايزۆھرهگه ھهيرانلىق ۋه ھودۇقۇش ئىچىده لهپپىده بىر قاراپ ، ئالغاچ

ــۇتىنى راســا  .قويــۇپ ــدىكى ئهســكى جهگــدىلىرگه پ ــشىك يېنى ــۇ ئى ئ

، قولىنى ئوتقا قاقلىغاچ، ده-سۇپىغا چىقتى ، سۈركىۋهتكهندىن كىيىن

ــدى ــدىن قارى ــايزۆھرهگه يهر تىگى ــك  .ئ ــايزۆھره غهزهپلى ــدا ئ ــۇ چاغ ب
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 :ىرالشتا ئىدىپىچ

، ئهزىرائىلنىڭ دهپتىرىگه چۈشمهي قهلغان ئۆلگۈر مۇناپىق، ھۇ«

، خهپ توختـاپتۇر؟ !ھه–سهن ئاخىرى مىنى مۇشۇ كۈنلهرگه قويـدۇڭ 

شـۇنداق بىـر  !ھامان سهندىن ئۆچۈمنى ئالمايدىغانن بولسام، چىلبۆره

 ؛....»كۈنلهر كىلىدۇكى

ھېـدايهت  ــ هۋپىـقت، قۇۋۋهتـــماڭا كۈچ، ئۇلۇغ تهڭىرىم ـ اھئ«

مىنى ئۆز دهرگاھىڭغا شۇ ئارمانلىرىمنى ھاسىل قىلىپ  !ئاتا قىلغايسهن

 ....!»ئاندىن ئېلىپ كهتكهيسهن، بىرىپ بولۇپ

ــسى  ــوت شولى ــاقتىكى ئ ــلهن ئوچ ــۇرى بى ــۇۋا ن ــڭ غ جىنچىرىغىنى

، نۇرىـستان قوينىـدا زىلـۋا بـوي .قوشۇلۇپ ئـايزۆھرهگىال يىپىـشقانتى

ئـــۇزۇن ، قىزىـــل مهڭىزلىـــك، ئـــاق يـــۈز، التاپهيلىـــك، جهزبىلىـــك

ــدىن  دهرد ــوي كۆزلىرى ــسىدىكى ق ــرى ھېمايى ــ كىرپىكلى ــۇڭ  ـ ئهلهم م

ــر ــل مىھى ــر خى ــشىپ بى ــرهتلهرگه ئارلى ــاقلىق، ھهس ــك ، ئوم چىچهنلى

تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان بىر قىز چاتقاللىقالر ئارىسىدا راسـا ۋايىغـا يىتىـپ 

ــۇراتتى ــاپ ت ــۇقتهك چاقن ــان چوغل ــۇنداق .ئېچىلغ ــۇ چ، ش ــۇقئ ، وغل

 ياپراقلىرىدىن قان تامچىپ تۇرىدىغان غۇباسىز چوغلۇق ئىدى؛ـــبهرگ

ھهسـىرهت تۆكـۈپ تۇرىـدىغان نـاتىۋان   ــ ياپراقلىرىدىن ئهلهمـــبهرگ

ــدى ــۇق ئى ـــ بهرگ: چوغل ــۇھهببهت ـ ــدىن م ــۇراپ ، ياپراقلىرى ــراق پ پى

ـــدى ـــۇق ئى ـــار چوغل ـــدىغان جهلىپك ـــ بهرگ: تۇرى ـــدىن  ـ ياپراقلىرى

  !ئوماق چوغلۇق ئىدى، ھ ئۇرغۇپ تۇرىدىغان گۈزهلقىساسكارانه رو

شۇنداق تهسهۋۋۇر ، شۇالرنى ھېس قىلىپ، كامال بۇالرنى كۆرۈپ

  قىلىپ ئاجايىپ ھهيران قالدى؛

  »...؟!يا ــ ئادهم بالىسىمۇ شۇنداق چىرايلىق بولىدىكهن، توۋا«

گۈل ، گۈل بهرگلىك ئاي ئايزۆھره تولىمۇ چىرايلىق ـ، دېمىسىمۇ

 !ۆھرهنىڭ ئۆزىال ئىدىبهرگلىك ز

ــڭ  ــدىكى تونۇشتۇرۇشــى كامالنى ــايزۆھره ھهققى ــدىخاننىڭ ئ زىۋى
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چولقـۇر مـۇھهببهت ، چوڭقۇر ھېـسداشلىق، قهلبىده چوڭقۇر ئېچىنىش

 ئايزۆھره كىسىلگهن چۆپلهرنى قازانغـا سـېلىش ئۈچـۈن، قوزغاۋاتقاندا

 دهردلىـــك، ئۇنىـــڭ مىــسكىن، دهـــــئوچــاق ئالــدىغا كىلىـــپ قالدى

. كامالنىڭ چاڭقـاق نىگـاھلىرى بىـلهن چىرمىـشىپ قالـدى ىنىگاھلىر

. ئايزۆھره زورۇقۇپ تۇرۇپ كامالغا مىسكىن تهبهسسۇم سوۋغا قىلىـۋدى

بـۇ . قىلىـپ دۈپۈلـدهپ سـوقۇپ كهتتـى» جىغغىـده«ئۇنىڭ يـۈرىكى 

ئــاخىرى ، ســىالپ ــ   مىـسكىن تهبهســسۇم كامالنىـڭ قهلبىنــى ســىالپ

                                  .چاپالپ قويدى» چىڭڭىده «مورىغا

               

    

9 

  

ـــا كـــۆيهي دهپ كـــۆيگىلى كـــۆيمهي دهپ كـــۆيمىگىلى ، بىراۋغ

ئۇ شۇنداق سـىرلىقلىققا ۋه  .مۇھهببهت ـ بولمايدىغان نهرسىنىڭ ئۆزى

  !سېھرىي كۈچكه ئىگه بولغانلىقى ئۈچۈنال بۈيۈك ۋه مۇقهددهس

مــۇھهببهتكه  لــگهنبۈگــۈن كامــالمۇ دهل شــۇنداق ئىــشقا دۈچ كه

 ئۇ بۇرۇن باشقىالرنى دوراپ خېلى كۆپ قىزالرغا كۆيۈپ .ئىرىشكهنىدى

 ....ھېجىـران، پىراق، مۇھهببهت، كۆيۈك :قالماقچى بولۇپ كۆيهلمهي

مانا بۈگۈن ئۇ  .دهپ ئويالپ قالغانتى !دىگهنلهر يوق گهپكهن ئهمهسمۇ

 ـــــھوزۇرئۇنىــڭ ، قــۇدىرىتىگه–غايىبــانه كــۈچ ، بۇالرنىــڭ راســلىقىغا

  .قايىل بولدى، ھاالۋېتىگه ئشهندى

 !چۈنكى كامال ئايزۆھرهنى بىر كۆرۈپال ئۇنىڭغا كۆيۈپ قالغانىدى

شىرىن ئىستهكلهر قوينىـدا تولغىنىـپ ، كامال شۇ كىچه شىرىن خىيال

، قاتـار تىزىلىـپ ...نهۋره ...پهرزهنىت ...توي :زادىال ئۇخلىيالمىدى

 .ۆتتىتهكرار ئ ــكۆز ئالدىدىن تهكرار

ـــتىمهن« ـــايزۆھره ئهته كى  ؟ نهگه كېتىـــدۇ ؟ دهپ تۇرۋاالرمـــۇ، ئ
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كهتكىلى  ھهرگىز، كېتىمهن دېسىمۇ، ياق ؟ لسىچۇكېتىمهن دهپ تۇرۋا

  ؛»!قويمايمهن

ـــارمۇ؟ ماڭـــا تېگهرمـــۇ« ـــى ئۇن ـــسام .. .؟ تهگكىل جېنىمنـــى سات

  »!...ئۇنى ئالماي قويمايمهن، ساتىمهنكى

  .  ۋهده بېرهتتىتهكرار ـــئۆزىگه تهكرار ــئۇ ئۆز

  : ئهتىسى ئهتىگهنده ئۇ ئانىسىنى ھويلىغا چاقىرىپ

. نهگه بارىـدۇ... قار يېغىۋاتىدۇ... ئايزۆھره كهتمىسۇن،  ئاناـــ

  .ـــ دهپ جېكىلىدى، ئۈچ كۈندىن كېيىنراق كېتهر ـــ كهتسىمۇ ئىككى

ــــ ، سـاۋاب بـوالر، بارنى تهڭ يهمىز. ــ مهنمۇ شۇنداق ئويلىغان

  .ىدىخانمۇدېدى زىۋ

ئانىسىنىڭ ئۇنىماي قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن كامال شۇنداق خۇش 

  . ئانىسىنىڭ ھىممىتىدىن چهكسىز سۆيۈندى، بولۇپ كهتتى

كېچهكلىرىنـى يغىـشتۇرۇۋاتقان  ـ زىۋىدىخان ئۆيگه كىرىپ كىيىم

  .ئايزۆھرهنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى

   ؟ئايزۆھره،  نهگه باراي دهيالـــ

ئـۇ بـۇ گهپنـى گهرچه . ــــ دېـدى ئـايزۆھره، ى كېـتهي ئهمـدــــ

لېكىن ، خۇشخۇيلۇق بىلهن ئېتىشقا تىرىشقان بولسىمۇ، كۈلۈپ تۇرۇپ

ــال غهم ــدىن يهنى ــ تهلهپپۇزى ــ  ئهلهم، غۇســسه  ـ ــۇپ  ـ ھهســرهت ئوقچ

  . چىققانىدى

   ؟ـ نهگه كېتىال

  ...ـ

چـــۈنكى ئــۇ نهگه كېتىـــدىغانلىقىنى . ئــايزۆھره گهپ قىلمىــدى

  .يىراقالرغا كهتمهكچىدىـــشقىلىپ يىراقئى، بىلمهيتتى

ئالته كـۈن ـــ بهش؟ تهمتىرهپ يۈرهالــــ بۇ دىشۋاردا نهلهرده تېنهپ

ئۆيىمىزده جىـق ئـادهممۇ . ئۆزلىرى كۆردىله ئهينا. بىزنىڭكىده تۇرسىال

  .ياـــيوق
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. تهڭلىكى جىـق ئىـدىــــجىق ئادهم بولمىغان بىـلهن قىيىنچىلىق

ــامرات ــۇ ن ــايزۆھره ب ــۇڭا ئ ــنىش ــۈك بولۇش ــائىلىگه ي ــق ،  ئ ئېغىرچىلى

  .سېلىشنى خالىمىغانىدى

  ... ئېغىرچىلىق سېلىپ...  ھهقاسىلىرىغا يۈك بولۇپـ

  .. .تهڭ كېيىمىز، بارنى تهڭ يهيمىز،  قويسىال ئۇنداق گهپنىـ

شۇنداق قىلىـپ ئـايزۆھره بـۇ نـامرات ئائىلىنىـڭ ئهتىۋارلىـق بىـر 

  . ئهزاسى بولۇپ قالدى

خان ئايزۆھرهگه ئۇنى ئۆزىگه كېلىن قىلىۋېلىش بىر كۈنى زىۋىدى

چۈنكى . ئايزۆھره ئۇجۇقۇپال كهتتى، ئارزۇسىنىڭ بارلىقىنى ئېيتىۋىدى

مهن ئويلىنىــپ « :شــۇڭا ئــۇ. ئۇنىــڭ كامالغــا تهگكۈســى يــوق ئىــدى

  :ئويالندى، دهـــدهپال گهپنى ئۈزدى» باقاي

لـۈك يـاقۇپتىن مهڭگۈ،  ئۇنىڭغـا تهگـسهم؟ قانداق قىلسام بوالر«

ئۇنىڭغـا نـېمه دهپ جـاۋاب ،  ئۇ كهلسه؟ ئايرىلىپ قالغان بولمايمهنمۇ

تهگمىـسهم ...  كامالغا تهگمىسهم؟  يۈزىگه قانداق قارايمهن؟ بېرىمهن

بىراق ئۇنىڭ ،  ئېلىشنىغۇ ئاالر؟  ياقۇپ مېنى ئاالمدۇ؟ كىمگه تېگىمهن

ــۈزىگه قانــداق قارىيــااليمهن ــارلىقىمنى؟ ي ــارل،  مهنغــۇ ئۇنىڭغــا ب ىق ب

 ؟ ئــۇ ماڭــا مــۇھهببهت ئاتــا قىالالمــدۇ، مــۇھهببىتىمنى بېغىــشلىيااليمهن

بۇ دۇنيـا ــــئـۇ دۇنيا، مهن رازى، مۇھهببهت ئاتـا قىاللمىـسىمۇ مهيلـى

ــوغالپ . چهكــسىز رازى، رازى ــدىن ق ــۆت كــۈن بولماســتا ئۆي ــېكىن ت ل

 !؟تېخىمۇ ئـازابلىق ئهمهسـمۇ، تېخىمۇ قورقۇنۇچلۇق،  بۇ؟ چىقارسىچۇ

 كېلىـپ بولغـۇچه مهن يهنه ؟  قاچـان كېلىـدۇ؟  ھـازىر نهدهبىراق ئۇ

 ؟  يهنه قانداق خورلۇقالرغا ئۇچرايمهن؟  نهگه بارىمهن؟ نهده تۇرىمهن

، ئۇنىڭدىن كۆره كامالغا تېگهيمىكـى.. .؟ماجىڭسا چىقىپ تېپىۋالسىچۇ

ــــئـــۇنى بارا يـــاقۇپنى ئۇنتۇپمـــۇ ، بارا ياخـــشى كۆرۈپمـــۇ قـــاالرمهنــ

  »...كېتهرمهن

لـېكىن بـۇ قارارىنىـڭ . اخىر كامالغا تېگىش قارارىغـا كهلـدىئۇ ئ
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  . ئىجرا قىلىنىشىغا تازا ئىشهنچ قىاللمايتتى

كامال ئايزۆھرهگه ئاشـىق بولـۇپ قالغانـدىن بېـرى باشـقىچه بىـر 

تهگـسىز ، ئۇ بۇرۇنقىدهك بوينىنى قىسىپ. كامالغا ئايلىنىپ قالغانىدى

تۇرسا  ـــ ماڭسا، قوپسا ـــائولتۇرس. خىيال دېڭىزىدا ئۈزۈپ يۈرمهيتتى

ــۈلكه ــدىن ك ــادلىق، كۆزى ــدىن ش ــۈيى ، قهلبى ــۇھهببهت ك ــدىن م تىلى

.  دهپ ئىختىيارسـىز پىچىراليتتـى»ئايزۆھره  ـ ئايزۆھره« .تۆكۈلهتتى

بىر جۈپ .  دهپ سوقاتتى»ئايزۆھره ـ ئايزۆھره ـ ئايزۆھره«يۈرىكىمۇ 

ــدهك ــۈنال يارالغان ــاراش ئۈچ ــايزۆھرهگه ق ــا ئ ــۆزى گوي ــدىن ، ك ئۇنىڭ

دوسـتانه ھېسـسىياتتىكى زورۇقـۇپ ، ئهمما ئۇنىڭ تاتلىق. ئۈزهلمهيتتى

، قىلىنغــان تهبهســسۇمىنى كــۆرگهن ھامــان پۈتــۈن ئهزايــى جۇغۇلــداپ

خـــۇددى كېيىـــك ، كـــۆزى ئۈركـــۈپ قاچـــاتتى، يـــۈرىكى جىغىلـــداپ

  .ئۈركىگهندهك

 بۇ كۆيۈنۈش كـۆپىنچه ئۈنـسىز .ئۇ ئايزۆھرهگه تولىمۇ كۆيۈنهتتى

چۈنكى ئۇنىڭ تىلى ئايزۆھرهنىـڭ . ى ئارقىلىق ئىپادىلىنهتتىھهرىكىت

، كامالنىـــڭ بۇنـــداق مېھرىبـــانلىقى. ئالدىـــدا الللىـــشىپ قـــاالتتى

ـــشچان، كۆيۈمچـــانلىقى ـــب ، ئى ـــڭ قهل ـــۈكى ئايزۆھرهنى ـــاق كۆڭۈلل ئ

چوڭقۇر ھـۆرمهت تۇيغۇسـىنى ، جاراھهتلىرىگه مهلھهم بولۇپ چېچىلىپ

  .يېتىشتۈرۈۋاتاتتى

تورۇسالردىكى ئۆمۈچۈك ـــئايزۆھره تام،  كهتكهنزىۋىدىخان سۇغا

  :كامال كىرىپ، تورلىرىنى سۈپۈرۈۋاتاتتى

  .ـــ دهپ سورىدى؟ ئايزۆھره، ـــ نېمىش قىلىۋاتىسىز

  . ـــ ئۆي سۈپۈرۈۋاتىمهن

، كامال ئۇنىڭ ئالدىغىال كېلىپ. ئايزۆھره سۈپۈرۈشتىن توختىدى

ــدى ــپ قارى ــا تىكىلى ــايزۆھرهگ. ئۇنىڭغ ــڭ ئ ــۇ ئۇنى ــتىم ب ــۇنجى قې ه ت

ئــۇنى نــېمه بۇنــداق . مهردانىلىــك بىــلهن قارىــشى ئىــدى، تىكىلىــپ

  ؟ جۈرئهتلىك قىلىپ قويدىكىن



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

65 

  .   بىلمهيتتى

  ؟ ـــ نىمه بولدى

  .ـــ ھېچنىمه

  ؟ ئهمىسه، يا ـــــ قاراپ قالدىڭىز

  ؟  يا–قارىغانغا پۇل ئاالمتىڭىز ، ـــ قارىدىم مۇنداق

خۇددى بـۇالق ، ھره ۋىلىقالپ كۈلدىـــ ئايزۆ، ـــ ئالسام ئالىمهن

  ؟ ـــ گېپىڭىز بار ئوخشىمامدۇ ماڭا، سۈيىدهك

  .جىق گهپ بار، بار بولماي ئۇ، ـــ بار

ــــ ، بىكار سۈپۈرۈۋهتمهي سىزنى، ـــ گېپىڭىز بولسا دهڭ ئهمىسه

  ...ـــ؟ ـــ قانداق گهپتى ئۇ، ئايزۆھره يهنه ۋىلىقالپ كۈلدى

تـــاتلىق ، شـــوخلۇقلىرى، لىرىئايزۆھرهنىـــڭ ۋىلىقـــالپ كۈلۈشـــ

ھهسـرهتلهر كامالنىـڭ  ـــ كۆزلىرىدىكى جهلبكـارانه مـۇڭ، چاقچاقلىرى

سېرىق چېھرى ، شۇڭا ھېچ نهرسه دېيهلمىدى. تىلىنى قۇلۇپالپ قويدى

يـار ، سۆز تاپقاندا يار يـوق. كۆپكۈك كۆزى تېپىرالپ كهتتى، تاتىرىپ

يادالپ قويغان ، پئۇنىڭ ئالدىدىن تهييارال، دىگهندهك، تاپقاندا سۆز

    .سۆزلىرىنىڭ بىرىمۇ يادىغا كهلمهيۋاتاتتى

  .ـــ ئايزۆھره سۈپۈرگىنى تورۇسقا ئۇزاتتى؟ ـــ دېمهمسىز قېنى

  .كامال قهتئىي نىيهتكه كهلدى

  ؟ ـــ دهيما ئهمىسه

  .ـــ ئۇ كامالغا بۇرۇلدى، دهڭ شۇ، ـــ دهيدىغان گهپ بولسا

  . كامال قىزىرىپال كېتىپ بولغانىدى

ـــ نهچچه ۋاقىتـتىن بېـرى !مهن سىزگه كۆيۈپ قالدىم... ـــ مهن

ئايزۆھرهنىڭ كۆزىگه تىكىلىـپ قاراشـقىمۇ جـۈرئهت قىاللمىغـان كامـال 

. بۈگۈن ئۇنىڭ كـۆزىگه مىخـتهك تىكىلىـپ تـۇرۇپ شـۇنداق دهۋهتتـى

كۈنسېرى ئۇلغىيۋاتقان مۇھهببهتنىڭ سېھرىي كۈچى ئۇنىڭغـا شـۇنداق 

  .غانىدىجۈرئهت بېغىشلى، مهدهت
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  !ـــ ساپ قېلىنكهنسىز خۇدى

ئۇنى ئۇرۇش ئۈچۈن سۈپۈرگىنى ،  قىزىرىپ»ۋىللىده«ئايزۆھره 

ئـايزۆھره ،  تۇتۇۋالـدى»كاپپىده«كامال ئۇنىڭ بېلىكىنى ، كۆتۈۋىدى

  .كهينىگه تارتىشتى

پهقهت چىدىيالمىــدىم ...  پهقهت؟ نهگه قاچىــسىز... ــــ قاچمــاڭ

ئارقىسىغا ، كۆزلىرى تېپىرالپ. هتتىـــ كامالنىڭ ئاۋازى تىترهپ ك!مهن

  .داجىۋهرگهن ئايزۆھره تامغا چاپلىشىپ قالدى

... ئهسـكى...  ئۇنـداق قىلمـاڭ؟ نېمىش قىلىـسىز... ـــ نېمىش

  !...ۋارقىرايمهن جۇما!... ما تازنى ھېلى بىكار.. .ۋايجان

ـــرىگه ـــۇ گهپلى ـــڭ ب ـــال ئايزۆھرهنى ـــراق كام ـــىلىقىغا، بى ، قارش

ئۇنىــڭ مهرمهردهك بوينىغــا قــولىنى ،  قىلمــايتهھتىتلىــرىگه پىــسهنت

يۇمـشاق باغرىغـا ، ئۇ شۇ ئارقىلىق ئۇنى باغرىغا باسماقچى. يۆگىۋالدى

ئهگهر . خــۇددى قۇمغــا ســۇ ســىڭگهندهك، ســىڭىپ كهتمهكچــى ئىــدى

ــپ ــى قېنى ــدىن مېھرىن ــسا گىالســتهك لهۋلىرى ــۇمكىن بول ــ  م ــپ  ـ قېنى

  .خۇددى بال شورىغاندهك، شورىماقچىمۇ ئىدى

ئايزۆھره ئۇنىـڭ قولىـدىن . ھېچقايسىسى نېسىپ بولمىدى، مائهم

ـــالتۇن ،  ســـۇغۇرۇلۇپ چىقىـــپ كهتكهنىـــدى»پارتتىـــده« گويـــاكى ئ

  .بېلىقتهك

پىراقى شىددهت بىـلهن  ــ شۇنىڭدىن تارتىپ ئايزۆھرهنىڭ ئىشق

، ئۇ ئايزۆھرهنى بىـردهم كۆرمىـسه چىدىيالمايـدىغان. ئۇلغىيىپ كهتتى

ــــسىنىدىغان ــــېغىنىپ ئۇھ ــــتانهئ، س ــــڭ دوس ــــن ، ايزۆھرهنى غهمكى

ۋۇجۇدى ، تهبهسسۇمىنى كۆرگهن ھامان يۈرهكلىرى دۈپۈلدهپ سوقۇپ

يۈرىكىـدىن ۋولقانـدهك ، شېرىن تۇيغـۇ ئىلكىـده لهرزىـگه كېلىـدىغان

پـارتالپ چىقىۋاتقـان ماگمــا ھېسـسىياتىنىڭ تهســىرىدىن تىلـى گهپــكه 

  .كهلمهيدىغان بولۇپ قالغانىدى

مۇڭغا ــــ ھويلىـدا ئاپتاپـسىنغاچ گۇڭئايزۆھره بىـلهن زىۋىـدىخان
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ئـۆيگه ، گهرچه كۈننىڭ تازا ئىسسىقى بولمىسىمۇ. چۈشۈپ كهتكهنىدى

  !شۇنداق چىرايلىق، تهبىئهت ئاپئاق. قارىغاندا ھۇزۇرلۇق ئىدى

ــــ دهپ ؟ ئـايزۆھره، يا ــــ مهن دېگهن گهپنى ئويلىنىپ بوللىمۇ

  . سورىدى زىۋىدىخان بىر چاغدا

  ...ـــ

تهكــرار  ــــچــۈنكى ئــۇ تهكرار.  بىــر نهرســه دېيهلمىــدىئــايزۆھره

ـــتهكرار، ئويالنغــان لــېكىن كهلــگهن ، تهكــرار بىــر قارارغــا كهلــگهن ـ

ئۆيـدىن چىقىـپ ،  تهگـمهي دېـسه.قارارىغا پۇت تىرهپ تۇرالمىغانىدى

تـېگهي . سـهرگهردان بولۇشـقا تـوغرا كېلهتتـى ـــ سهرسـان، كېتىشكه

ــسه ــدى، دې ــوق ئى ــى ي ــ. تهگكۈس ــا گهرچه ئ ــتىن ياقۇپق ــر تهرهپ ۇ بى

، ئـۇنى كۈتكۈسـى، ئۇنىڭغـا تارتىـشىپ، تېگىشتىن قورقـۇپ تۇرسـىمۇ

  .مهڭگۈ كۈتكۈسى كېلهتتى

   »...؟ قانداق قىالي؟نېمىدهي، خۇدا،  ئاھ؟ نېمه دىسهم بوالر«

ھويلىدا ئايزىم بـۈۋى پهيـدا بولـۇپ ، ئۇ ئېغىز ئاچالماي تۇرغاندا

ـــــــدى ـــــــڭ ئىخ. قال ـــــــشان ھاجىمنى ـــــــمهن ســـــــاۋۇتخان ئى الس

 ئـــاتمىش بهش ــــ  مۇخلىـــسلىرىنىڭ بىـــرى بولغـــان ئهللىـــكـــمۇرىت

پۇتىغـــا ، ياشـــالردىكى بـــۇ ئايـــال ئۇچىـــسىغا قـــارا مهخـــمهل پهلتـــو

بېشىغا تاپىنىغا چۈشكىدهك ئاپئاق شايى ، كاالچ ـــ چىرايلىققىنه مهسه

ــپ ــېچهك ئارتى ــۇپ، ل ــان بول ــپهك كىيىۋالغ ــا تهل ــۇ ، ئۈســتىدىن جىپ ب

ئـۇ . سۈرلۈك بولۇپ كهتكهنىدى،  تولىمۇ سۆلهتلىككىيىملهر بىلهن ئۇ

زىۋىـدىخاننى ، باغدىن بىردهم پاراڭ سـوقۇۋهتكهندىن كېـيىنـــتاغدىن

.  دهپ ســىرتقا ئېلىــپ چىقىــپ كهتتــى»ســىلىگه ئــازراق گېــپىم بــار«

ــان ــى تاتارغ ــا چىراي ــدىخان ھويلىغ ــيىن زىۋى ــهلدىن كې ــرى ، س لهۋلى

بۇنى .  ھالدا قايتىپ كىردىكۆزلىرى غهزهپتىن چاقنىغان، لىپىلدىغان

  .كۆرۈپ ئايزۆھره ھهيران قالدى

  ؟ زىۋىدىخاناچا، ـــ نېمه بولدى



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

68 

  ...ـــ

ــدى ــاۋاب بهرمى ــوئالىغا ج ــڭ س ــدىخان ئايزۆھرهنى ــېكىن . زىۋى ل

ــى« ــولىمىش تېخ ــاۋاپ ب ــۇپ»!س ــۇدۇراپ بول ــلهن غ ،  دهپ غهزهپ بى

  :ئايزۆھرهگه قارىمايال

ــــ چىقىـپ ، دى بىـلهنــــ دېـدى تهئهد! ـــ سىلىنى قىچقىرىـدۇ

  !گېپىنى ئاڭالپ كىرسىله

    ؟ ـــ نېمه دهيدىكهن

  !ئۆزىدىن سورىسىال، نېمه دهيدىكى، ـــ تاڭ

ــيىن ــۇرۇپ قالغانــدىن كې ــردهم تېڭىرقــاپ ت ــايزۆھره بى ــا ، ئ تاالغ

ئۇنى ئايزىم بۇۋى خۇددى ئۆزىگه ئوخشاشال دۈمچىيىپ قالغان . چىقتى

، دوۋزاخ ــ ئۇ بـېھىش. تۇراتتىبىر دوڭغاق ئۈرۈكنىڭ تۈۋىده كۈتۈپ 

... ئىنـسان ــ تهڭـرى، بهنده ـئهۋلىيا، مۇخلىس ـپىر، گۇناھ ـ ساۋاب

ساۋۇتخان ئىشان ھاجىمنى ، ھهققىده بىرمۇنچه ۋهز ئېيتقاندىن كېيىن

ــدى ــسىگه كۆتــۈرۈپ تهرىپلى ــالىق دهرىجى  –ئانــدىن مهقــسهت . ئهۋلىي

غا ئهلچى بولۇپ ئۇ ساۋۇتخان ئىشان ھاجىم. مۇددىئاسىنى ئاشكارلىدى

  .كىرگهنىدى

ــدى ــۆزلىرى چهكچهي ــڭ ك ــاڭالپ ئايزۆھرهنى ــۇنى ئ ــتىن ، ب غهزهپ

  .ۋۇجۇدى تىتىرىدى، لهۋلىرى لىپىلداپ. چاقنىدى

  دېدى ئۇ ئۆزىنى ـــ!  كۆزى چۈشمىگهن مهن قاپتىمهنمۇ ئهمدىـ

  . ئاران تۇتۇۋېلىپ

ـــ ــنىم، ئۇنــداق دېمىــسىله ــ ھاجىمنىــڭ ھاجىمنىــڭ خــوش . خې

ئۇنىـــڭ ســـىلىگه كـــۆزى . دهمگه كـــۆزى چۈشـــۈۋهرمهيدۇكهلـــگهن ئـــا

  . ئالالنىڭ نهزىرى چۈشكهنلىكىـــچۈشكهنلىكى 

  !ئالالنىڭ نهزىرى چۈشكهنلىكىمىش تېخى،  ھىمـــ

پىرىمىـز رازى ،  مىڭ يىل ئىبادهت قىلغىنىمىز بىلهنچـۇ خېـنىمـــ

 ــــپىرىـڭ رازى . بهرىبىر دوزىخـى بولـۇپ كېتىـدىغان گهپ، بولمىسا
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  .خېنىم.  ياـــدېگهن گهپ بار ، ازىخۇدا ر

  دېدى ئايزۆھره ھويلىغـا كىرىـپ ـــ!  ئۇ مېنىڭ پىرىم ئهمهســـ

  !بېرىپ دهپ قويسىال پىرلىرىغا.  ئالالـــ مېنىڭ پىرىم ـــ، كېلىۋىتىپ

  .ئايزىم بۈۋى نېمىلهرنىدۇر كوتۇلداپ قالدى

غا ئۆزىنى سۇپى،  ده–ئايزۆھره ھېچنېمىگه قارىماي ئۆيگه كىردى

خـۇددى كىچىـك ،  بـۇق يىغـالپ كهتتـى–تاشالپ دۈم تاشـالپ بـۇق 

  . بالىدهك

ــاھ« ــشانه، ئ ــور پې ــدىگهن ش ــان ؟ ! ھه–مهن نېمې ــاقۇپ بولغ  ي

  ؛»...بولسىمۇ بۇنداق كۈنلهرگه قالمايتتىم

 ؟ ! ســىز ھــازىر نهده!؟سـىز نهده. جېـنىم يــاقۇپ، يــاقۇپ، ئـاھ«

  ؛»...؟دى نېمىشقازا،  نېمىشقا؟ مېنى نېمىشقا ئىزدهپ كهلمهيسىز

 بـۇ دۇنيـا خـۇش –سـهندىن ئـۇ دۇنيـا ، كهرهملىك ئالال، ئهي«

ماڭــا شــهپقهت ، مېنىــڭ مىــسكىن بېــشىمنى سىالشــقا، بولــۇپ كېــتهي

 پهرىـشتهمنى قېـشىمغا ــــيـاقۇپنى ، ھهدىيه قىلىشقا چـوالڭ تهگمىـسه

  .»...!ئهۋهتكىن

پۈتـــۈن دۇنيـــانى ، زهرهپـــشان ۋادىـــسىنى، گىرىمـــسهن ئـــۆينى

  . پىغانلىق يىغىسى قاپلىغانىدى، رهنىڭ يىغىسىئايزۆھ

ئوبـــدانراق ، زىۋىـــدىخان ئـــايزۆھرهنى قـــانغۇدهك يىغلىۋالـــسۇن

  . دهپ ئۆيگه كىرمىدى، ئويلىنىۋالسۇن

،  مۇجۇپ يىغالپ ھارغاندىن كېـيىن–ئايزۆھره كىگىزنى مۇجۇپ 

ـــدىن، ســـاۋۇتخان ئىـــشان ھـــاجىم ھهققىـــده زىۋىدىخانـــدىن ، كامال

 ئاڭلىغـــانلىرىنى خىيالىـــدىن ...ىم بۈۋىـــدىنئـــايز، كىـــشىلهردىن

  . ئۆتكۈزۈشكه باشلىدى

. مۇشۇ ئۆينىڭ ئارقىسى ساۋۇتخان ئىشان ھاجىمنىڭ بېغى ئىـدى

نۇرغۇنلىغـان ،  ئىناۋهتلىـك ئـادهم بولـۇپ–ئـابروي ، ئۇ تولىمـۇ بـاي

 دهپ »ۋاي ئىشان ھـاجىم«، »ۋاي ئىشان غوجام«ساددا خهلق ئۇنى 
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ئـۇ .  كـۆزلىرىگه سـۈرهتتى–پىـسىنى يـۈز قهدهم تو، قولىنى سـۆيهتتى

ئۈچ ئورۇندا پېشايۋىنىغا باسقۇچلۇق پهلهمپهيلهر ، شۇنداق باي ئىدىكى

رىـۋايهتلهردىكى ، دهھلىزلىك ئـۆيلهرگه كىرىـدىغان، ئارقىلىق چىقىپ

مۇقىم «.  قهسىرلىرىدهك بېزهلگهن قورۇسىدىن ئۈچى بار ئىدى–شاھ 

بـۇالر تـاالق ،  بـار بولـۇپ ھېسابىدىكى خوتۇنىدىن ئىككىـسى»مۈلۈك

، بـــۇالر ئىككـــى قـــورۇنى بېقىـــپ. قىلىنمايـــدىغان خوتـــۇنالر ئىـــدى

ھـۆر « ماۋۇ قورۇسىدا ھاجىم .ھاجىمنىڭ دىدارىغا تهلمۈرۈكلۈك ئىدى

  .  لهر بىلهن جهننهت ھۇزۇرىنى سۈرهتتى» پهرى–

ـــالچىلىرى ـــدىغان م ـــويلىرىنى باقى ـــڭ ق ـــالىلىرىنى ، ھاجىمنى ك

 شۈكۈر، يهرلىرىنى تېرىيدىغان ئىشچان، ىلىرىباقىدىغان ياۋاش پادىچ

ئـۆي ئىـشلىرىنى قىلىـدىغان ئىتائهتچـان ،  قانائهتچان يىللىقچىلىرىــ

 »ھېسياتــسىز«خوتۇنلىرىنىــڭ خىزمىتىــده بولىــدىغان ، مۇخلىــسلىرى

، »ئىلمى« دۇنياالرغا ئۆزىنىڭ ـــبۇ دهپىنه ، ئۇ. سوپىلىرى بار ئىدى

ـــالىم«، » كـــارامهتلىرى–كهشـــپى « ، »ھـــاجىم«، »غوجـــام«، »ئ

  . لىقى بىلهن ئېرىشكهنىدى»ئهۋلىيا«، »پىر«، »ئىشان«

بىـر كـۈنى ئـۇ مـولال ســۇلتان ، ھـاجىم شـۇنداق ئهۋلىيـا ئىـدىكى

چۆپ دېگهن يـۇرتالردىكى ، مومۇق، ئىسىملىك بىر سوپىسىنى چارلۇڭ

مـولال سـۇلتان . مۇرتلىرىنىڭ قېشىغا مۇھىم بىر ئىش بىلهن ئهۋهتىپتـۇ

. توساتتىن ئۇنىڭغا بىر بۆره ئېتىلىپ كهپتۇ، للىقتا كېتىۋاتسابىر جاڭگا

،  ده– دهپ ۋارقىراپتــۇ »!يـاپىرىم«قورقـۇپ كهتـكهن مـولال سـۇلتان 

  . ھوشىدىن كېتىپتۇ

. دهل شۇ چاغدا ھاجىم پېشىن نامىزىغـا تاھـارهت ئېلىۋاتقـانىكهن

بېـشىنى .  دېگهن ئـاۋازى ئـاڭلىنىپتۇ»!ياپىرىم«قۇلىقىغا سوپىسىنىڭ 

بىر بۆره سوپىسى مـولال سـۇلتانغا ئېتىلىـپ ، كۆتۈرۈپ شۇنداق قارىسا

ئۇ دهرھال قولىدىكى مىـس ئـاپتوۋىنى بـۆرىگه قهھـرى . كېتىۋاتقۇدهك

  .ئاپتوۋا بۆرىنىڭ بېشىغا تېگىپ يىقىلىپتۇ، بىلهن بىر ئاتقانىكهن
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يېنىدا بۆره قانغا ، بىر چاغدا مولال سۇلتان ھوشىغا كېلىپ قارىسا

ئــاپتوۋا بۆرىنىــڭ بېــشىغا تهگــكهن پېتــى . لــۈك يــاتقۇدهكبويىلىــپ ئۆ

دهل ، مــولال ســۇلتان ئــاپتوۋىنى ئېلىــپ شــۇنداق قارىــسا. تۇرغــۇدهك

  ... پىرىنىڭ تاھارهت ئالىدىغان ئاپتوۋىسى

 لىقىغـــا ئىـــسپات بولىـــدىغان ۋه ئـــۇنى »ئهۋلىيـــا«ھاجىمنىـــڭ 

غـا »مىئهۋلىيالىق مۇقا « لىقىغا ئىسپات بولىدىغان ۋه ئۇنى»ئهۋلىيا«

 رىــۋايهتلهرنى – ياۋىــداق ئهپــسانه –يهتكــۈزگهن بۇنــداق يالغــان 

 – قـارىلىرى توقـۇپ چىقىراتتـى ۋه ئـۇنى يــۇرت –ھاجىمنىـڭ سـوپى 

 لىرىنـى تهشـۋىق » كـارامهت–كهشـپى «ئۇنىـڭ ، يۇرتالرغا تارقىتىپ

،  ئالدانغۇچىالرـ شۇنىڭ بىلهن ھاجىمغا بولىدىغان مۇرتالر.. .قىالتتى

 پــات –ھــاجىم پــات .  قىلىنغــۇچىالر كــۆپىيهتتى ســوقتى–قــاقتى 

لىـرى » كـارامهت–كهشـپى «يۇقىرىقىـدهك ، سوپىلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ

ــا ــان يۇرتالرغ ــاغ ، ئهڭ كهڭ تارقالغ ــرى ت ــۇ ئىچكى ــا –بولۇپم  تۇراالرغ

ــاراتتى»ئىمــان «خهلقنىــڭ دىلىغــا ،  ســالغاچ»ئىمــان«.  ســالغىلى ب

ھهربىر . ۇيلۇق قىالتتىدۇئاگ،  قىلغاچ مۇرت قوبۇل قىالتتى»تهبلىغ«

 ــــئـون ،  قوتـاز– تـۆت كـاال ـــ ئۈچ،  سهككىز قوي–دۇئاسى يهتته 

 – ئـالته جـۇۋا ۋه بىـر مـۇنچه يـۇڭ –بهش ، ئون بهش پارچه كىگىـز

ــره ــا ، تې ـــئارغامچ ــاقــ ــايتتى... توقۇن ــا توخت ــر .  الرغ ــا ھهربى ھهتت

  ئـون بهش ياشـلىق قىزالرمـۇ دۇئاغـا چۈشـمهي–سهپىرىده ئون تـۆت 

مهيلـى سـادىق ، بۇ قىزالر ھاجىمغا مهيلى سـادىق بولـسۇن. قالمايتتى

 »مـۇقىم مۈلـۈك«مىڭ قىلىپمۇ ھېلىقى ئىككى خوتۇنىدهك ، بولمىسۇن

!  ته– ئهمهس »غوجـا ئهۋالدى«چـۈنكى ئـۇالر . قاتارىغا ئـۆتهلمهيتتى

بـۇ قىـزالر ھاجىمنىـڭ ھوزۇرىــدا ، ئهڭ ئهپـسۇسلىنارلىقى شـۇ ئىـدىكى

شـۇنداق قورسـاق كۆتۈردىمـۇ . تۈرگىچىال تۇرااليتتىپهقهت قورساق كۆ

ــدى ــاالق قىلىنىــپ، بول ــۈرۈپ »غوجــام«قورســاقتىكى ، ت ــى كۆت لىرىن

مانا بۇ ھاجىمنىڭ نهسـهب كـۆپهيتىش . كهلگهن يېرىگه راۋان بوالتتى
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   ...ئۇسۇلى ئىدى

ئايزۆھره دهل شۇنداق قىزالرنىڭ تهقدىرىنى تهكـرارالش ئالدىـدا 

  . تۇراتتى

ئايزۆھرهنىڭ خىيالى . لىپ ئۆيگه زىۋىدىخان كىردىئىشىك ئېچى

ئۇنىـڭ . ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ زىۋىدىخانغا قارىـدى. شۇ يهردىال قالدى

ــان ــۆزلىرى قىزارغ ــشىغان، ك ــاقلىرى ئىش ــۈز ، قاپ ــۆز–ي ــاچ ،  ك  –چ

  .  چۇپۇرلىرى چاپلىشىپ قالغانىدى–قۇالقلىرىغا كىگىزنىڭ قىل 

زىۋىدىخان ئۇنىڭ ياشـلىرىنى  ـــ، باالم، يىغلىمىسىال،  بولدىـــ

 بىــر – چۇپــۇرالرنى بىرمــۇ –قىــل . يىرىـك ئــالىقىنى بىــلهن ســۈرتتى

  . چاچلىرىنى تۈزهشتۈردى، تېرىپ

 ـــ! بۈگۈنال بىزنىڭ نىكاھىمىزنى ئوقۇتۇۋهتسىله،  زىۋىدىخاچاـــ

  . دېدى ئايزۆھره

 تهكتىدىن ئۇرغۇپ چىققـان –بۇ ئۇنىڭ يۈرىكىنىڭ تهگ ، لىكىن

  . س ئىدىسۆزى ئهمه

  . ئۇنىڭغا باشقا تالالش يولى قالمىغانىدى

 زىۋىــدىخاننىڭ كۆزىــده قۇيــاش ـــــ! رهھــمهت، قىــزىم، رهھــمهت

 غۇسسىلىرى گۇمران بولغان مىسكىن قهلبىده قۇيـاش –پارلىدى؛ غهم 

  .  ئارمان دهرهخلىرى ئۈستىده نۇرانه قۇياش پارلىدى–پارلىدى؛ ئارزۇ 

ــال ئهتىــسىال ئۆمهرباينىــڭ خو ــا ، تۇنىغــا مىــڭ يــالۋۇرۇپكام ئالم

ئـۇ . ئۇرۇقى رهڭلىك خاڭدهن تاۋاردىن بىر كۆڭلهكلىك ئېلىپ كهلدى

  . بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆمهربايغا بىر ئۆمۈر ئىشلهشكه رازى ئىدى

كامـال ئۆمهربـاي . كهچته زىۋىدىخان بىر قازان سۇيۇقئاش ئهتتى

 – ئهھلىمهھهللىلهردىن بهش،  تۆتنى–ۋه يۇرت مۆتىۋهرلىرىدىن ئۈچ 

  . ئالته كىشىنى چاقىرىپ كهلدى

مۇڭلـــۇق قىـــرائهت ئايزۆھرهنىـــڭ يـــۈرىكىنى . نىكـــاھ ئوقۇلـــدى

ۋۇجـۇدىنى قاراسـالتتى؛ مۇڭلـۇق قىـرائهت ئـايزۆھرهنى ، جىغىلدىتىپ
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  :  تهشۋىشكه تۇتقۇن قىلدى–يېڭى بىر غهم 

شۇ كۈنى زىۋىدىخاناچامنى مهن بىـر ئهرگه تېگىـپ ئاجرىـشىپ «

بـۇ ( پاخشهك خوتۇنلۇققا ئالماقچى بـوالپتى ماجىڭسا دېگهن، كهتكهن

، دهپ ئالـداپ قويـساممۇ بـوالپتىكهن، ئۆيدىن قېچىپ چىققان) راست

ــۇدايىم ــالرمهن، ۋاي خ ــۇنداق دهپ قويغــان ؟ ئهمــدى قانــداق قى  ش

 ۋاي ـــۋاي خۇدايىم . كامالنىڭ ئالدىدا يۈزۈم يورۇق بوالركهن، بولسام

 قىز بـاالمهن دهيتتىڭىـز ؟  ھه– ئۇ ئهمدى نېمىدهپ قاالر ...!خۇدايىم

خـۇش بــوالپ خوتـۇن قىلــسا .. .؟ئۆيـدىن قـوغالپ چىقىرارمــا... دهپ

  »...بېشمىغا كهلگهننى كۆرهرمهن،  تهۋهككۈل...بولمىسا، قىالر

ــۈل قىلىــپ ــايزۆھره ئهنه شــۇنداق تهۋهكك ــۆزىگه تهســهللىي ، ئ ئ

  ئىزتىـراپتىن–تهشـۋىش ، يهنىـال ئىچكـى ئـازابتىن، بهرگىنى بىـلهن

  . خالىي بواللمىدى

ــۇ« ــۇنالر، ھ ــاپىتىڭ، مهلئ ــهنلهرنىڭ كاس ــسى س ــۈن ! ھهممى پۈت

،  ئارمــانلىرىمىزنى–ئــارزۇ ،  مــۇھهببىتىمىزنى–ســۆيگۈ ، ئــائىلىمىزنى

  »!...  خهپ!؟ يا– تهلىيىمىزنى سهنلهر ۋهيران قىلىشتىڭ –بهخت 

ئايزۆھره شۇنداق خىيالالر ئىسكهنجىسىده قىسىلىپ تۇرۇپ تۇزغـا 

ئۇنىـــڭ ئـــاغزى شـــۇنداق ئاچچىقلىـــشىپ .  نـــاننى يېـــدىچىالنغـــان

ــائىلىگه ، بــۇ. خــۇددى يۈرىكىــدهك، كهتكهنىــدى ــۇ ئ ئايزۆھرهنىــڭ ب

   ؟  ھه–نېمىدىگهن تېز . كهلگىنىنىڭ دهل يىگىرمىنچى كۈنى ئىدى

. ئايزۆھره بېشىنى سېلىپ يىغالۋاتاتتى. ئۆي غۇۋا يورۇپ تۇراتتى

  : تتىكامال بولسا ئۇنىڭ يىغىسىغا تهبىر بېره

قايــسىبىر قىـــز تــوي كـــۈنى نازلىنىـــپ ، نازلىنىــپ يىغاليـــدۇ«

  »؟ يىغلىمايدۇ

ئازابلىنىــپ يىغاليتتــى؛ ئــۇ ، ئــايزۆھره نازلىنىــپ ئهمهس، ئهممــا

ئۆتمـۈش ئۈچـۈن ئازابلىنىـپ يىغاليتتــى؛ ھـازىرى ئۈچـۈن ئازابلىنىــپ 

يىغاليتتى؛ كهلگۈسى ئۈچۈن ئازابلىنىپ يىغاليتتى؛ قهلبىدىكى نۇرانه 
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گىنىڭ مهڭگۈلۈك غايىب بولۇپ كېتىشىدىن قورقۇپ يىغاليتتـى؛ كۆلهڭ

لهۋ تهڭلىـشىدىن ، بۇ نۇرانه كۆلهڭگىنىڭ كۈنلهرنىڭ بىرىـده كېلىـپ

  !يىغاليتتى

مهن ئامالـسىز ، جېـنىم، بۇنىڭـدىن باشـقا ئامـالىم يـوق، ياقۇپ«

مهن يهنىـال سـېنى ! جېـنىم، مېنـى كهچـۈرگىن، مېنى كهچـۈر، قالدىم

  »...! سۆيۈمهنمهڭگۈگه، سۆيۈمهن

ئۇنىـڭ ئـازابلىق خىيـالىنى ، كامال ئايزۆھرهنىـڭ قـولىنى تۇتـۇپ

بىـراق كامـال يهنه ، ئايزۆھره قولىنى سىلكىپ تارتىۋالـدى. ئۈزۈۋهتتى

ــدى ــۈزىگه . تۇتۇۋال ــپ ي ــپ ئهكېلى ــالقىنىنى تارتى ــڭ ئ ــۇ ئايزۆھرهنى ئ

خـــۇددى ، ئۇنىـــڭ ئـــالىقىنى شـــۇنداق يۇمـــشاق ئىـــدى. ســـۈركىدى

. گوياكى دهزمالدهك،  ئالىقىنى شۇنداق قايناق ئىدىپاختىدهك؛ ئۇنىڭ

 »پىژژىـده« ئاتهش بـۇ ئالىقـان كامالنىـڭ يـۈرىكىنى –ئوت ، يۇمشاق

ئــايزۆھره يانغــا . كۆيــدۈرۈپ پۈتكــۈل ھــۈجهيرىلىرىنى تىتىرىتىــۋهتتى

بېلىدىن قامالالپ ، كامال ئۇنىڭ قولىنى قويۇپ بېرىپ. قارىۋالغانىدى

ئۇنىڭ . يۇلقۇندى،  ئايزۆھره پىلتىڭلىدى.باغرىغا باستى،  ده–تۇتتى

ــتىڭالش ــۇ پىل ــاتتى، ب ــۈچىنى يوق ــاتىي ك ــاخىر ھاي . يۇلقۇنۇشــلىرى ئ

كامال سـول قـولى . ھهرگىزمۇ مۇھهببهتنىڭ سېھرىي كۈچىدىن ئهمهس

ئـوڭ قولىــدا كهھرىــۋادهك ، بىـلهن ئۇنىــڭ بېلىـدىن چىــڭ قۇچــاقالپ

چاڭقـاق ، هشـنائۇنىـڭ ت. لېۋىگه لهۋ باسـتى، سۈزۈك بوينىنى تولغاپ

جــاھىالنه ، ئهممــا چوغــدهك ســوغۇق، لهۋلىــرى ئايزۆھرهنىــڭ يــۇمران

ئــۇنى بىــر پهس تېنىۋىلىــشقا ، لهۋلىــرىگه شــۇنداق چىــڭ بېــسىلدىكى

چىـشىنىڭ ، لېۋىدىكى قوقاقنىڭ ئاغرىپ كېتىـشىنى، ئىمكان بهرمىدى

ئـۇ پهختىيـارلىق ئىلكىـده پىچىرلىغـاچ . قاناپ كېتىشىنىمۇ سـهزمهيتتى

  : سۆيگهچ پىچىراليتتى ،سۆيهتتى

   »...؟!جېنىم،  ھه–بىز نېمىدېگهن بهختلىك ... بىز«

  : ئۇنداق پىچىرلىمايتتى، ئايزۆھره، ئهمما
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سىز بولغـان ،  بۇ كامال بولماي؟ سىز ھازىر نهده، ياقۇپ، ئاھ«

  »...سىز بولغان بولسىڭىز.. .!سىز بولغان بولسىڭىز! بولىسىڭىزچۇ

ئهممـا ئۆزىنىـڭ ، ى ھوشـسىزالنغان ئايزۆھرهنىڭ بـارلىق ھىـسيات

 ئـۈگىلىرىگه مـۇزدهك –شـۇڭا ئـۇ ئـۈگه .  ھوشى جايىدا ئىدى–ئهس 

  . سوغۇق ئېقىمنىڭ يامراپ كېتىۋاتقانلىقىنى سېزىپ تۇراتتى

كامالنىڭ بهدهن ئېرىقلىرىغـا ئايزۆھرهنىـڭ ھېسسىياتـسىز ، ئهمما

 تـاتلىق بالـدهك، باھاردهك ئىللىق تۇيغۇ، لهۋلىرىدىن قايناق ھارارهت

ــپ ــامراپ كىرى ــلهن ي ــىددهت بى ــېزىم ش ــېھىرلهپ، س ــۇدىنى س ، ۋۇج

  : مهستخۇشلۇق ئىلكىده سوقۇۋاتقان يۈرىكىنى پىچىرلىتاتتى

  »! ھه–پاك مۇھهببهتنىڭ ھاالل مېۋىسى نېمىدېگهن شېرىن «

ئهمما خاتىرجهم ، ئايزۆھرهنىڭ مۇھهببهتسىز، كامالنىڭ بهختلىك

يزۆھره كامالـدىن تولىمـۇ مهمنـۇن ئـا. ھاياتى ئهنه شـۇنداق باشـالندى

، خىجىـل قىلىـدىغان، ئـۇ ئـايزۆھرهنى قېينايـدىغان، چـۈنكى. ئىدى

ــدىغان ــقا ئۆلتۈرى ــى ، نومۇس ــلىتىدىغان گهپلهرن ــى ئهس ــل كېچىن رهزى

تېخىمـۇ ھېرىـسمهن ، ئۇنىڭغـا تېخىمـۇ قىـزغىن، ئهكىـسچه، قىلمىغان

ان ھۆرمهت شۇڭا ئايزۆھرهنىڭ قهلبىده كامالغا بولغ. بولۇپ كهتكهنىدى

 –بـــۇ ھـــۆرمهت تۇيغۇســـى كـــۈۋهجهپ . كۈۋهجهشـــكه باشـــلىغانىدى

   ؟ كۈۋهجهپ ئاخىر مۇھهببهتكه ئايلىنىپمۇ كېتهرمۇ

   »!شۇنداق بوالر ئىالھىم«

ــى ئىــدى ــڭ تىلىك ــۇ ئايزۆھرهنى ــشى . ب ــۆزى ياخ ــۇ ئ ــۈنكى ئ چ

،  خوتـۇن بولۇشـنىڭ نهقهدهر ئـازاب–كۆرمهيدىغان ئادهم بىـلهن ئهر 

. لىك ئىكهنلىكىنــــى ھــــېس قېلىــــپ قالغانىــــدىنهقهدهر زېرىكىــــش

، ئايزۆھرهنىڭ بهكمۇ تېز باشالنغان كۆل سۈيىدهك تىـنچ، ئهپسۇسكى

خــاتىرجهم ھايــاتى ئــارانال يىگىــرمه كــۈن ،  سۈرهنــسىز–شــاۋقۇن 

چۈنكى ئۇ ! ئارانال يىگىرمه كۈن داۋامالشتى، شۇنداق، داۋامالشقانىدى

 ھـال ئـۇنى بهكمـۇ بىئـارام بـۇ. بويىدا قالغانلىقىنى سېزىپ قالغانىدى
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تېخىمـۇ خىيالچـان ، ئـاچچىقىنى قوزغـاپ. تىنچلىقنـى بـۇزدى، قىلدى

كى قاتتىق ىزېھهر نېمه بولسا ئۇنىڭ س، خۇداغا شۈكۈر. قىلىپ قويدى

ئاسـان ، ھېچكىمگه سهزدۈرمهيال سـېزىك داۋىنىـدىن تىـز، ئهمهسكهن

  . ئۆتۈپ كهتتى

لغـانلىقىنى ئـاڭالپ كامال كېيىنچىـرهك ئايزۆھرهنىـڭ ھامىلـدار بو

ــىغماي قالــدى ــسىگه س ــارلىق قىلــدى. تېرى ــۆكرىكى يــۈرىكىگه ت . ك

روھلۇق ، تېتىك، بهختىيارلىق ھېسلىرىغا چۈمكىلىپ تېخىمۇ جۇشقۇن

مهن دادا «ئۇنىڭ ئېگىز تاغالرنىڭ چوققىسىغا چىقىـپ . بولۇپ كهتتى

ــــدۇم ــــك!... بول ــــااليىق، مهن بهختلى ــــېلىڭالر خ ــــپ ق مهن ، بىلى

، ئـايزۆھرهنى بوينىغـا مىنـدۈرۈپ،  دهپ ۋارقىرىغۇسـى»!...بهختلىك

  .  شهھهر ئاپىرىپ كۆڭلىنى ئاچقۇسى كېلهتتى–شهھهرمۇ 

ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ! كامال ئايزۆھرهنى بار ۋۇجۇدى بىلهن سـۆيهتتى

كېچىلىرى ئايزهھرهنىـڭ دۈمبىـسىنى قۇچاقلىتىـپ يېتىـشمۇ بىـر خىـل 

، نى قۇچاقلىـدىممۇھهببهتلىك سۆيۈش ئىدى؛ چـاال ئۇيقۇلۇقتـا يـاقۇپ

،  ســـۆيۈپ ســـېلىپ–دهپ كامـــالنى قۇچـــاقالپ ، يـــاقۇپنى ســـۆيدۈم

قۇچاقالپ سۆيگىنىنىڭ ئهمهلىيهتته كامال ئىكهنلىكىنى بىلىـپ قېلىـپال 

ــــھهســـرهتلىك ئۇلۇغ، ئارقىـــسىنى قىلىـــپ كىچىك تىنىـــپ يېتىـــپ ــ

، تۇيغۇسىزـــھېـس، كېتىشلىرىمۇ بىر خىل مۇھهببهتلىك سۆيۈش ئىدى

ىنى ئۈنـسىز تهقـدىم قىلىـشىمۇ بىـر خىـل مۇھهببهتلىـك بۇتسىمان تېن

  !سۆيۈش ئىدى

ـــشتىن ، كامـــال سۆيۈلۈشـــتىن ئهمهس سۆيۈشـــتىن مهھـــرۇم قېلى

  !سۆيۈلۈشكه تهشنا ئىدىـــسۆيۈش! ئۆلگۈدهك قورقاتتى

  !سۆيۈشتىنمۇ ئۆلگۈدهك قورقاتتى، ئايزۆھره بولسا سۆيۈلۈشتىنمۇ

لېكىن سۆيۈلۈشـتىن . ئۇ ياقۇپنى سۆيۈشكه شۇنداق تهشنا، ئهمما

چــۈنكى ئــۇ ياقۇپنىــڭ ســۆيۈپال نهپرهتلىنىــپ قېلىــشىدىن ! قورقــاتتى

  !قورقاتتى



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

77 

سۆيۈشتىن ئىبـارهت ، ئايزۆھره ياقۇپنى سۆيهلمىسىمۇ، ئهپسۇسكى

ـــــۈۋلهپ ـــئۈمىد ـــــى قورســـــىقىدىكى ھـــــامىله پ ـــــستهك چىرىغىن ئى

  :ئۇ ئويغا پاتقانىدى، ئۆچۈرۋهتكهنىدى

شـهرمهندىلهرچه ، بۇلغانـدىم، مدهپسهنده قىلىنـدى، خورالندىم«

  »...؟ئهمدى مېنىڭ ياقۇپقا نېمه كېرىكىم، قورساق كۆتۈردۈم

، يـاقۇپنى ئۇنتـۇپ، بولدىال ...كامال ماڭا ئۆزىنى بېغىشالۋاتسا«

ئهتىكى قۇيرۇقتىن بۈگۈنكى ! بارلىق مۇھهببىتىمنى كامالغا بېغىشاليچۇ

  »..!.ئۆپكه ئهۋزهل ئهمهسمۇ

، تهلپۈنۈشـكه، كامالغـا كۆيۈنۈشـكه ،ده– شۇنداق قارارغا كهلدى

ـــشتى، سۆيۈشـــكه ـــشقا تىرى ـــا قىلى ـــۇھهببهت ئات ـــا. م ـــا ، ئهمم كامالغ

مـــۇھهببهت ئاتـــا ، ســـۆيهلمىدى، تهلپۈنهلمىـــدى، يۇــــــكۆيۈنهلىدى

مۇھهببهت ئاتا قىلغىنى پهقهت ۋه ، سۆيگىنى، تهلپۈنگىنى. قىاللمىدى

لىپمـــۇ چـــۈنكى ئـــۇ يـــاقۇپنى ھهر قـــانچه قى. پهقهت يـــاقۇپ ئىـــدى

بهلكى قهلبىدىكى ياقۇپنىڭ ، ئۇنتۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇنتۇيالمىغان

خىيالىنى ئىگىلهپ ـــپۈتكۈل ئوي، كۆلهڭگىسى تېخىمۇ نۇرلىنىپ كېتىپ

  .كهتكهنىدى

لــېكىن كامــالنى ياخــشى ، گهرچه يــاقۇپنى ئۇنتــۇپ كېتهلمىــسىمۇ

، ۈشبۇ ئهمهلىيهتته دوستانه ياخشى كۆر. سېغىنالىغانىدى، كۆرهلىگهن

ئايزۆھره بۇنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ ئورنىغـا ، دوستانه سېغىنىش بولۇپ

بـۇ تولىمـۇ . ئـۆزىنى ئالداشـقا ئۇرۇنـاتتى ـــ دهپ ئۆز»بۇ مـۇھهببهت«

ئالــدىنىش ئىــدى؛ بــۇ تولىمــۇ ســۆيۈملۈك  ـــ  ئهخمىقــانه ئالــداش

  !ئالدىنىش ئىدىـــبۇ تولىمۇ ئازابلىق ئالداش، ئالدىنىش ئىدىـــئالداش

ــدىخا ــان زىۋى ــىغمايال قالغ ــسىگه س ــاللىقىدىن تېرى ــسا خۇش ن بول

ھۆمۈدهپ ــــھاسىراپ. ئۇ ئايزۆھرهنى ھېچبىر ئىـشقا يوالتمـايتتى. ئىدى

  :ئاغزى بېسىقمايتتى. تۇرۇپ ھهممه ئىشالرنى ئۆزى قىالتتى

  !ال سۇنى ئۆزۈم ئهكىلىمهنىمىنى قويس  يۈدـــ
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  !ئۆزۈم چۈشۈرىمهن، قازان قېشىغا بارمىسىال ـــ

ـــرا ـــۈن بى ـــۈرۋېتىش ئۈچ ـــۆرهلمىنى چۈش ـــڭ ت ـــۇ ئايزۆھرهنى ق ئ

ـــى، ئـــۆگزىلهردىن ـــارالردىن ســـهكرهيدىغانلىقىنى بىلمهيتت قـــورام . ي

، بۇيهرگه يۆتكهيدىغانلىقىنى بىلمهيتتى ـ تاشالرنى كۆتۈرۈپ ئۇيهردىن

چوققىـسىنىڭ ئىشـشىپ ، ئىشىكنىڭ ئۈستۈن بوسۇغىسىغا ئۈسـۈۋېرىپ

ــــى ــــانلىقىنى بىلمهيتت ــــ، قالغ ــــڭ ش ــــشېرىك ئۆزىنى ادلىقلىرىغا ھهم

  .بواللمايۋاتقانلىقىنى بىلمهيتتى

ـــاك قېنىنـــى قورســـىقىدا  ـــڭ ناپ ـــۈرگهن قاتىلنى ـــسىنى ئۆلت دادى

ئىككــى قــولى بىگۇنــاھ كىــشىلهرنىڭ ئىســسىق قــانلىرى ، ساقلىغۇســى

ــلهن  ــى بى ــاالل قېن ــتىنى ھ ــر خۇنخورنىــڭ پۇش ــلهن بويالغــان بى بى

ياغا ستهمكار مهلئۇنـدىن ئهسلىده پاك يارالغان بۇ دۇن، ئوزۇقالندۇرۇپ

بۇ دۇنيانىـڭ پـاك مـۇنبهت ، يهنه بىرنى ئاپىرىده قىلغۇسى يوقلىقىنى

تۇپرىقىدا يهنه بىر تال شۇمبۇيىنىڭ ئۈنۈپ كۆكلىشىگه تـاقهت قىلىـپ 

  !تۇرالمايدىغانلىقىنى بىلمهيتتى

  .چۈنكى بۇالرنى ئايزۆھره بىلدۈرمهيتتى

چۈشۈپ ، رىشقاندهك بىراق بۇ تۆرهلمه خۇددى ئايزۆھره بىلهن قې

  .كهتكىلى زادىال ئۇنىمايۋاتاتتى

،  خۇدايىمنىڭ ماڭىمۇ رهھمى كېلىدىغان چـاغلىرىمۇ بولىـدىكهن

بۇ خۇدايىمنىڭ مېنى !... ئىسىت، دهپ خۇشال بوالپ يۈرۈپتىمهن تېخى

 مېنــى نــامرات ئهممــا مېھرىبــان  ئــائىلىگه !؟جــازالىغىنى بولمــاي نــېمه

ىـڭ كـۆزگه كـۆرۈنمهس شـاماللىرىغا ئۇچۇرۇپ ئهكىلىپ قويغان ھاياتن

ئىـسىت ـــئىسىت! تهشـهككۈر ياغـدۇرۇپ يـۈرۈپتىمهن تېخـى ـــ رهھمهت

 مهن !؟ھه ـــمېنىڭ پېشانهم نېمانچه تهتۈر، ئاھ! ئېيتقان رهھمهتلىرىم

سۆيۈشى بىلهن ئهمـدىلهتىن بهختىمنـى ، ئۇنىڭ مېنى ياخشى كۆرۈشى

زادىلىـك مهن ئۈچـۈن ئا ــ  كۈنلۈك ئهركىـن40. تېپىشقا باشلىغانىدىم

 ئۇنىڭ بىلهن توي قىلىـپ ئۈمىـد يۇلتـۇزۇم جىمىرالشـقا  ؟نېمانچه ئاز
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ـــ ئۇنىــڭ مېھىــر، باشــلىغان مــۇھهببىتى بىــلهن ئۇنىڭغــا مــۇھهببهت  ـ

مېھىرلىك ، ئاجىزلىقىمنى ئۇنتۇغان، بېغىشالشقا تىرىشىپ يېتىملىكىمنى

 روھىمنـى چۈشـكۈن، مهلھهم ئېلىپـــقهلبىدىن قهلب يارىلىرىمغا دورا

  ...؟ئهمدىچۇ، ھالالندۇرغانىدىم

نېمىـشقا ئـۆزۈمنى . ئۇنىڭ بىلهن نېمىشقا ئالـدىراپ تـوي قىلـدىم

ئـۆزۈمنى بهختلىـك ھېـسابالپ ، ئۇنىڭغا مۇھهببهت بېغىـشالشقا زورالپ

. بۇ مهن ئۈچۈن بهخـت ئىـدى، ياسالما بولسىمۇ،  بىلىمهن؟ ئالدىدىم

 ؟ ھه ـــرى شۇنچه قىسقا بولساشۇنچىلىكال ياسالما بىر بهختىمنىڭمۇ ئۆم

كىرگهنـدىمۇ ئۇنىـڭ . بۇ ئۆيگه كىرمهسـكهنمهن، بۇنى بىلگهن بولسام

ــدىراپ تــوي قىلماســكهنمهن تــوي قىلغىنىمغىمــۇ . بىــلهن ئــۇنچىال ئال

چـۈنكى ئۇنىـڭ ، )توي قىلمايمۇ ئامـالىم يـوقتى(پۇشايمان قىلمايمهن 

، زار يېمىـدىئۇنىڭـدىن بىـرهر قېتىممـۇ دىلىـم ئـا، بىلهن توي قىلىپ

جـاراھىتىم ، ئهكـسىچه، قهلبىم خورالنمىدى، يۈرىكىم ھاقارهتلهنمىدى

ــشتى ــاقكۆڭۈل. قېتى ــقهتهن ئ ــۇ ھهقى ــهمىمىي، ئ ــاھ ...!س ــمه گۇن ھهم

ئىـشىم ،  كۈنال كېچىكىـپ تـوي قىلغـان بولـسام20ناھايىتى ، ئۆزۈمده

ئۆيدىن غىپال چىقىپ ، كۆزۈمنى چورتال يۇمۇپ، دهـــئوڭدىن كېلهركهن

ــته ــۇالپ . ركهنمهنكې ــى ب ــاجىم مېن ــشان ھ ــاۋۇتخان ئى ــۇنىڭغىچه س ئ

  ...!ئىسىت ــ ئىسىت. ئهكهتمهستى

ــۇترايتتى ــال ق ــازابلىق خىي ــده ئ ــڭ قهلبى ــده . ئۇنى ــڭ قهلبى ئۇنى

  :ھهسرهتلىك سوئال قۇترايتتى، ئازابلىق

ــــ ھهســـرهت، ئـــۆمرۈم پۇشـــايمان« ـــۈپ  ـ ـــلهن ئۆت ـــادامهت بى ن

ىـلهن تـامچه يېـشىمنى گىرغـا بـارلىق كـۈلكهم ب؟ كېتهمدىغاندۇ مېنىڭ

يېشىمنىڭ . چوقۇم بىر تامچه يېشىم بېسىپ كېتىدۇ، سالىدىغان بولسا

   »....؟ئهمدى قانداق قىالي...!؟ۋهزنى نېمانچه ئېغىر

  : ئايزۆھره قارار چىقاردى

تىرىـك . بـۇ شـۇمنى تىرىـك تۇغـساممۇ تۇغـاي، بوالپتۇ، خهيىر«
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ئۇنى چۈشۈرۈۋهتكهندىن ! ئاندىن گېلىنى بوغاي، تۇغۇپ تۇغۇپ بولۇپ

ئـۆز قولـۇم بىـلهن ئۆلتـۈرۋهتكىنىم مىـڭ ئهۋزهل ، ھايات تۇغۇپ، كۆره

ھاياتقا ئىنتىلىپ تۇرغان تىرىك بىر ، كۆزلىرىنى مۆلدۈرلىتىپ! ئهمهسمۇ

 قىـساسىمنى ــ�ـ ئاندىن ھهقىقىـي ئـادهم ئۆلتـۈرگهن ، جاننى ئۆلتۈرسهم

  »... !؟ئالغان بولمايمهنمۇ

بىـراق بـۇ . خـاتىرجهم بولـدى، رغا كېلىـپئايزۆھره شۇنداق قارا

  :يهنىال پۇت تىرهپ تۇرالمىدىخاتىرجهملىكى 

ئــۇنى قانــداق ئۆلتــۈرۈش ، بــوۋاق يهرگه چۈشــكهندىن كېــيىن«

  »...؟يا ـئاچ قويۇش كېرهكمۇ ؟بوغۇش كېرهكمۇ ؟كېرهك

  :تىنىمسىز خىيال يۈرىكىنى غاجايتتى

 ـ  رده سهرسانيهنه نهله،  قېچىپ كهتسهم؟ يا ـ قېچىپ كېتهيمۇ«

 سهرســانلىق ھاياتنىــڭ دىــشۋارلىقىنى ؟ ســهرگهردان بــوالپ يــۈرهرمهن

، يهنه كىملهرگه بويـۇن قىـسىپ يېلىنىـپ، ئۆزهم تېتىپ كۆردۈم ئهينا

قاۋاننىـڭ تـاپىنى ئاسـتىدا  ــ يهنه قايـسى بـۆره ؟تهلمۈرۈپ يـۈرهرمهن

 ـ  قايسى تاغ، چوڭقۇرداـــ قايسى ئويداڭ؟ پايخان بوالرمهن، خورلىنىپ

ــۈرده ــڭ، ئۆڭك ــل، كىملهرنى ــسى ئېغى ــ قاي ــت ـ ــامانلىقلىرىدا ئى ــ س  ـ

ــمۈشــۈكتهك يهڭگ ــۇش؟ گهرمهنى ــۇتتىن ســاالمهت قوپ ــا  ــ��ـ  تۇغ دۇنياغ

 چوپانغـا كهتـسهمچۇ ؟ يىڭىۋاشتىن تۇغۇلغان بىـلهن بـاراۋهر ئهمهسـمۇ

.. .چوپانغا بېرىپ ماجىڭسا پاخشهككه خوتۇن بولغۇچه،  ياق؟ راست

  .»...كامالنىڭ ئۆيىده بوالي ئهمدى، كۆپسهممۇ  ـ ئۆلسهممۇ، بولدىال

  :ئۆزىگه قهسهم بهردى  ـئۆز، ئايزۆھره قارارىنى شۇنداق پۈتكۈزۈپ

گېلىڭنى بوغۇپ ، سېنى ئاۋايالپ تۇغۇپ! شۇم، خهپ توختاپتۇر«

ــسام ــدىغان بول ــا تاشــالپ بهرمهي ــسى، ئىتق ــڭ ، دادامنىــڭ بالى ئاكامنى

  »!سىڭلىسى بولماي كېتهي

  

12  
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، سـېرىق قۇشـقاچ. سهھهر ھاۋاسى تازا ئىدى، ئوپئوچۇقئاسمان 

شوخ ، الرنىڭ يېقىملىق... كاككۇك، تومۇچۇق، سوپسوپىياڭ، تۇرالغۇ

زهرهپــشان ۋادىــسىدا ، ناخــشىلىرىغا دهريــا پهس ئــاۋازدا ســاز چېلىــپ

زىۋىـدىخان ، يازنىڭ بىر خىل ئېزگۈ سېمفونىيىـسىنى ئورۇنداۋاتقانـدا

ئــايزۆھره كــاۋا بــاراڭلىرى ئاســتىدىكى . قازانغــا ســىقماق ســىقىۋاتاتتى

تهبىئهتنىـڭ بـۇ ھايـاتبهخىش ، كۆرپىلهرگه يۆلىنىـپ ـ سۇپىدا يوتقان

ــۇراتتى ــپ ئولت ــدىن ھۇزۇرلىنى ــۆرهلمه خــۇددى . كۈيلىرى توســاتتىنال ت

ــى ــاتتىق تهۋرهپ كهتت ــلهن ئۆچهكهشــكهندهك ق ــايزۆھره بى ــڭ . ئ ئۇنى

رهنىڭ قورسـىقىغا ئايزۆھ: تهۋرهشلىرى بۈگۈن باشقىچه كۈچلۈك ئىدى

ئايزۆھره تۆرهلمه ھهربىر تهۋرىگهندىكى ئادىتى . زۇلۇم بىلهن تېپهتتى

  :بويىچه ئۇنى تىلالشقا باشلىدى

نهده مــاراپ تۇرغــان شــۇم بولغىيتىــڭ ! ئىتنىــڭ كۈچــۈكى، ۇھــ«

خۇددى مهنـده ،  قورسىقىمغا يېلىمدهك چاپلىشىۋالغىنىڭنى قارا!؟سهن

  »...!ئاناڭنىڭ ھهققى باردهك

  :ۆھره ئالالغا ئهڭ قىيىن سوئالالنى قويۇپ ئۆكسۈيتتىئايز

بـۇ مۇناپىقنىـڭ كۈچـۈكىنى ! ئۇلـۇغ پهرۋهردىگـارىم، خۇدا، ئاھ«

سېنى ھهممىنى ئاڭالپ ؟ ھهـــقورسىقىمدا نېمىشقىمۇ ئاپىرىده قىلغانسهن

 ـنېمىـشقا مېنىـڭ يىغاـ، ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغـۇچى دهيمىـز، تۇرغۇچى

ـــدىڭ ـــى ئاڭلىمى ـــشقا دهرد ن؟ زارلىرىمن ـــ ېمى ـــۇق، ئهلهم ـ  ــــ خورل

ــازهتلىرىمنى كۆرمىــدىڭ ــز؟ رىي ،  ســېنى مېھرىبــان شــهپقهتلىك دهيمى

شـهپقهت يـامغۇرۇڭنى ، نېمىشقا مېنىڭ ئېلتىجـالىرىمنى قوبـۇل قىلىـپ

نېمىـشقا ماڭـا ، رهھىمدىل دهيمىز،  سېنى باغرى يومشاق؟ چاچمىدىڭ

ــــپ ــــڭ كېلى ــــشىمنى ســــىلىمىدىڭ، رهھىمى ــــاتىۋان بې  ســــېنى ؟ ن

ياماننى ، نېمىشقا ھهمىشهم زالىمنى مۆمىنگه، ئادالهتلىك دهيمىزـــئهدلى

 سېنى پاختـا ئىچىـده ؟ مهككارنى ناتىۋانغا قوشۇپال تۇرسهن، ياخشىغا
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گـۈزهل ، نېمىـشقا مېنىـڭ باھـار پهسـلىمنى، چوغ ساقلىغۇچى دهيمىـز

 ــــ غۇبارســـىز ھــېس،  چىمهنلىرىمنــىـــ لۈيــۇمران گـــ، ۋهســلىمنى

ــــۇلىرىمنى ــــ، تۇيغ ــــشلىرىمنىپ ــــب تىۋى ــــ، اك قهل ــــاق سۆيگۈ  ـقاين

گۇمراھ بهندىلهرنىڭ قهسـتىدىن  ـ  بىر نهچچه پاسىق، مۇھهببىتىمنى

 ئـادهمنى ئهڭ ؟ ھهممىنى بىر يولال گۇمران قىلـدىڭ، ساقالپ قااللماي

دادامنى ئۆلتۈرگهن قاتىلغا مېنى ئاياغ ، ئېچىندۇرىدىغان يېرىڭ شۇكى

قورسىقىمدا ئۇنىڭ بۇشتىنى ،  دهپ بۇنى ئاز؟ ئاستى قىلدۇردىڭا تېخى

،  ســـېنىڭ ئادالهتلىكىـــڭ؟ !ئاپىرىـــده قىلىـــپ قويغىنىـــڭ نېمىـــسى

  »...؟ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلىشىڭ شۇمۇ، مېھرىبانلىقىڭ

ــداپ ــايزۆھره بۇقۇل ــ ئ ــىـ ــداپ يىغاليتت ـــتېلىقىپ!  بۇقۇل تېلىقىپ ــ

  ...!ئۆكسۈپ يىغاليتتى ـ يىغاليتتى؛ ئۆكسۈپ

  .باالم، لهئاش ئىچسى، ئايزۆھرهـ 

ــپ ــاللىرىنى توختىتى ــازاپلىق خىي ــايزۆھره ئ ــلىرىنى ، ئ ــۆز ياش ك

ئاسـتا ئورنىـدىن تـۇرۇپ ، ئانـدىن ئالـدىرىماي، چاندۇرمايال سـۈرتتى

ئۇ غورا سـېلىنغان سـىقماقنى كـۆڭلى غهش ھالـدا . داستىخانغا كهلدى

  .بىردىنال يايالقتا قوي بېقۋاتقان كامالنى ئهسلهپ قالدى، ئىچىۋېتىپ

نهلهرده قـۇرۇق نـان غاجـاپ ، بىچاره.. . بولغان بولسىمۇكامال«

  »...يۈرۈيدىغاندۇ

بىردىنال كامالغا بولغان سېغىنىـشنىڭ ئـورنىنى يـاقۇپ ئىگهلـلهپ 

  . كهتتى

،  بىـر كېلىـڭ؟  نىمىـشقا كهلمهيـسىز؟ ياقۇپ سـىز ھـازىر نهده«

، يىراقالرغا ئېلىپ قېچىپ كېتىڭ ـ يىراق، مېنى ئېلىپ قېچىڭ، جېنىم

  »...خقا باشلىسىڭىزمۇ ماڭاتتىم سىز بىلهندوزا

ئـۇنى ،  كهلـسه؟  قاچان كېلهركىن؟  ئۇ ھازىر نهدىكىنــ�ـ  ياقۇپ

  ؟ ئېلىپ قاچارمىكىن ياكى تاشالپ قاچارمىكىن

  .بىلمهيتتى
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 ـــ بــايىقى ئورنىغــا بېرىــپ يوتقــان، ئــۇ ئېــشىنى ئىچىــپ بولــۇپ

هدهپ سـېغىنىش ھېـسلىرى ئۇنىـڭ يـۈرىكىنى ھ، كۆرپىلهرگه يۆلهندى

ئـۇ ، ئـۇ يـاقۇپنى شـۇ دهرىجىـده سـېغىنغان ئىـدىكى، كۆيـدۈرۋاتاتتى

بويۇنلىرىغـــا ، ئىزانـــى قايرىــپ قويـــۇپ، قېــشىدا بولـــدىغان بولــسا

تـاتلىق لهۋلىـرىگه ، ئوتلـۇق، ڭگىلهكتهك ئېسىلىپ تۇرۇپ يۇمـشاقچى

، باغرىــدا بهھــۇزۇر يــايراپ، تهلــۋىلهرچه ئېچىرقــاپ ســۆيۈپ كېتهتتــى

ئاشىقالرچه پـاك ھېسـسىيات بىـلهن ، پ تۇرۇپقوڭۇر چاچلىرىنى سىال

  . مۇڭدىشاتتى

شـۇنداق خاسـىيهتلىك  ؟ شۇنداق قىلىش مۇمكىن بۇالرمـۇ، ئاھ«

  »...؟!كۈنلهر يهنه كىلهرمۇ

، ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا يۇرۇق دۇنيا بىلهن دىدارلىشىپ ــ 8بوۋاق 

بوۋاق بـۇ يـاڭراق ھايـاتلىق  .تۇنجى ھاياتلىق ناخشىسىنى باشلىۋهتتى

اخشىسى ئارقىلىق مومىسىنىڭ ئارمان دهرهخلىرىنى بىردىنال شىددهت ن

ئانىـسىنىڭ ، شـىددهت بىـلهن چـېچهك ئـاچتۇرۇپ، بىلهن كۆكلىتىـپ

، پوتهك يـــارا باســـقان يـــۈرۈكىنى تـــاتالپ تـــۇز ســـهپتىــــــپوتهك

بـوۋاق بـۇ  خـۇددى يىڭـنه جىجىغانـدهك؛، جىجىپ ئازاپلىدىـــجىجىپ

مومىــسىنى بهختىيــارلىق ھىــسلىرىغا ئىلھــامبهخىش كــۈيلىرى ئــارقىلىق 

ــلهن ــدۈرهلىگىنى بى ــدى؛، چۆمۈل ــسىنى چۆمۈلدۈرهلمى ــۇ  ئانى ــوۋاق ب ب

، ھاياتبهخىش كۈيى ئارقىلىق مومىسىنى چوكىلدىتىپ سـۆيدۈرهلىگىنى

باغرىغا  .باغرىغا تىڭىنالىغىنى بىلهن ئانىسىنى بىرنىمۇ سۆيدۈرهلمىدى

، مومىسىنىڭ مىھىرلىكئۇنىڭ مهسۇم كۆزلىرى ، قىسقىسى .تېڭنالىمىدى

  .ئانىسىنىڭ قهھىرلىك كۆزلىرى بىلهن ئۇچراشتى

 .بوۋاق قهۋهتال سـهت ئىـدى :ئايزۆھره بوۋاققا سىنچىالپ قارىدى

بۇرنى پاناق ، قاپاقلىرى پۈتهي، يۇمىالق كۆزلىرى بوزكۆك، ساپسېرىق

  ...ۋه ئۇچى ئىلمهك

  »!...دهل ئۆزى شۇ ئىتنىڭ پۇشتى«
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  .دېمىسهممۇ مۇنداق، باالم، البالىغا ئهمچهك سالسى ـــ

ئايزۆھره زىۋىدىخاننىڭ قادىلىپ تـۇرۇپ زورلىـشى بىـلهن بالىغـا 

بوۋاق ئهمچهكنى ئاغزىغا ئېلىپال ئۇنىـڭ سـۈتىنى ئـاچ . ئهمچهك سالدى

ئـاچ قالغـان ، خـۇددى يېـشىغا تىگىـپ، كۆزلهرچه شوراشـقا باشـلىدى

  .بالىدهك

  ؛»...؟مهن    ؟يا–  ماۋۇ ئىتنىڭ بالىسىغا يهنه سۈت بىرىۋاتىمهن«

ــدۇ، ئاكــا، دادا« ــدۇ؟ روھىڭــالر قورۇنۇۋاتام مهن  ؟غهزهپلىنىۋاتام

نـى مۇشـۇ بىـر ېم !نـى كهچـۈرۈڭالرېم !مىنى قارغىماڭالر، خوش بۇالي

ھـازىرال گېلىنــى بۇغــۇمهن بــۇ ، مانــا ھــازىرال !قېـتىمال كهچــۈرۋېتىڭالر

  »!...شۇمنىڭ

 قايناپ تاشقان نهپرىتىـــغهزهپ، تاقىتى چېكىگه يهتكهنـــسهۋىر

 .ئــايزۆھره بــوۋاقنى بۇغمــاق بۇلــۇپ قــولىنى ئۇنىــڭ گېلىغــا ئاپــاردى

، دۈپۈلـــدهپ ســـوقۇپ، قىلىـــپ» پىژژىـــده«يـــۈرۈكى ، يۇــــــئاپاردى

ئۆز « :  بوۋاق گويا . بوشىشىپ كهتتى»السسىده«، قولى تىتىرهپـــپۇت

يامــان بولــساڭ بىــر  ؟بالىــسىنى ئــۆزى بۇغىــدىغان ئىــش نهده بــاركهن

ئاگاھالندۇرۋاتقاندهك ، دهپ تهنبىھ بىرىۋاتقاندهك »!قه قېنىبۇغۇپ با

  .مهغرۇر ھالدا قاراپ تۇراتتى .غهمسىز

بىـر ، بىراق ساپساقال تۇغۇلۇپ، بۇ شۇمنى بۇغۇشنىغۇ بۇغارمهن«

  ؛»...؟كىممۇ ئىشىنىدۇ.  ئوبدانال ئىمۋاتقان بالىنى ئۈلۈپ قالدى دىسهم

 . گهپ بــۇالربىــر، ئىككــى كــۈن ئۈتــۈپ باقــسۇن ـبىرــ، قېنــى«

  .»خۇدايىم ئۆزى بىر يول كۆرسىتهر

  .ئۇ شۇنداق ئويالپ قولىنى يىغىۋالدى ۋه بوۋاققا ئهمچهك سالدى

ــدى ــىنچىالپ قارى ــال س ــا يهنى ــايزۆھره بوۋاقق ــال  :ئ ــوۋاق قهۋهت ب

  ...قىرلىق بۇرۇن، ياقۇت لهۋ، قارا كۆز، بۇغداي ئۆڭ  .چىرايلىق ئىدى

نهرى چىرايلىـق بــۇ  !ئــۇ، مهن ئهمهس، يـاق، !دهل ئـۆزى مهن«

  »...؟شۇمنىڭ
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لــېكىن بوۋاقنىــڭ چــاپىقىنى ئــاۋايالپ ، ئــۇ شــۇنداق پىچىرلىــدى

  .ئېيىتتى

ـــ ئايزۆھرهنىـــڭ ئـــوي تۇيغۇلىرى كۈنـــسىرى ـــھىـــس، خىيـــال  ـ

، ئومـاق، بالىسى كۆزىگه بىـرده چىرايلىـق. چىگىشلىشىپ كېتىۋاتاتتى

 .  كۆرىنهتتىيىرگىنىشلىك، بهتبهشره ـ بىرده سهت، مىھىرلىك كۆرۈلسه

، بىـرده نهپىرهتلىنىــپ، يـۈرىكى بىـرده بالىـسىدىن ســۈيۈنۈپ سوقـسا

، كامالغـا بولغـان، قىساس ئېلىش ئىـستهكلىرى .سهسكىنىپ سوقاتتى

بالىــسىغا ، ســېغىنىش، تهلپۈنــۈش، ياقۇپقــا بولغــان مۇھــاببهت، يــاق

 ...يىـرگىنىش، بوۋاققا بولغان نهپـرهت، ياق، ھىرىس، بولغان مىھىر

بـۇ ئهبـجهش  .خۇددى زهرهپشان كهلكۈنلىرىدهك .ۈۋهجهيتىقهلبىده ك

ئـۇنى بهختىيـارلىق ھىــسلىرىغا ، ئـارا كـۈرهش قىلىـپ ــ تۇيغـۇالر ئـۆز

ــورايتتى ــدىرهتتى، ئ ــالپ كۈل ــۈرۈكىنى قىچىق ــاتتى، ي ــاتىالپ قانىت  .ت

 .پوالت ئىرادىسىگه قۇيۇچ باغاليتتى .تىپىراليتتى، تىنىچلىقىنى بۇزۇپ

  .لتىزىغا پالتا چېپىپ لىڭشىتاتتىچىناردهك قهسىمىنىڭ يى

 .ئايزۆھره بهزىده ياقۇپتىن باشقىنىڭ ھهممىنى ئۇنتـۇپ كىتهتتـى

چـۈنكى تـۇنجى  .بۇنداق چاغالردا ئۇ ئۆزىنى بهخىتلىك ھىس قىالتتى

لېكىن ئۇ كامالنىڭ  .مۇھاببهت ئۇنىڭغا ئالهمچه بهخىت ئاتا قىلغانىدى

ــاكى  ــسا ي ــى ئويلى ــۇنى ئىكهنلىكىن ــاھلىق خۇت ــسانىك ــسىغا قارى ، بالى

ــۈنلهرنى ــاراپ پاجىئهلىــك ك ــسىغا ق ــسه، بالى ــى ئهسلى ــل كېچىن ، رهزى

  .بهخىتسىزلىك بىلهن بهخىت ئوتتۇرسىدا گاڭگىراپ قاالتتى

ئــۇ ئۆزىنىــڭ بهخىتلىــك يــاكى بهخىتــسىز ئىكهنلىكىــگه كىــسىپ 

  .ھۆكۈم قىاللمايتتى

ئــايزۆھره بىــردىنال قهلبىــدىكى بالىــسىغا بولغــان ئۆچمهنلىكنىــڭ 

مۇھاببهت ئىگىللهپ كىتىۋاتقانلىقىنى سىزىپ  ــ بارا مىھىرـــورنىنى بارائ

، قارغــاش، ئويلىنــا ئــاخىر ئــۇ ئــۆزىنى ئهيىــپلهش ـــ ئويلىنــا .قالــدى

چۈنكى ئۇ بالىسىنى  .نهپرهتلىنىش رايىدىن قايتۇرۇش قارارىغا كهلدى
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دادىـسىنى ئۆلتـۈرگهن ؟ سۆيسه بۇالمـدۇ .سۈيىدىغان بۇلۇپ قالغانىدى

  ؟ رهقىبىنىڭ پۇشتىنى سۆيسه بۇالمدۇـــلنىڭقاتى

لهۋلىرى بالىسىنىڭ يۇمران لهۋلىـرى  .ئهمما ئۇ بالىسىنى سۈيهتتى

ـــده ـــر بهزمه تۈزگهن ـــلهن ھهر بى ـــسى ، بى ـــاردهك ئىرادى ـــڭ چىن ئۇنى

، پـوالتتهك قهسـىمىنىڭ سـۈيى يېنىـپ، لىڭـشىپ قـاالتتى، تهۋرىنىپ

ــاالتتى ــشاپ ق ــدهك، يۇم ــساس .خــۇددى موم ــۇ قى ــېكىن ب ــۇپ ل نى ئۇنت

قهسـىمىنى ، شۇڭا ئۇ ئىرادىـسىنى .قېلۋاتقانلىقىدىن دىرهك بهرمهيتتى

ئۇنىـڭ  .ئۇنىـڭ گـۇمران بۇلۇشـىنى خالىمـايتتى، پهرۋىشلهپ تۇراتتى

رهزىــل كېچىنــى ، پهرۋىــشلهش ئۇســۇلى ئىككــى قېتىملىــق پــاجىئهنى

، بۇ ئازابلىق ئهسلىمه ئۇنىڭ ئۇنىڭ روھىنى ئۇرغۇتۇپ .ئهسلهش ئىدى

ــورورىن ــۇۋۋهتلهيتى؛غ ــى  ى ق ــا خهلقىن ــلىمه ئۇنىڭغ ــازابلىق ئهس ــۇ ئ ب

مىللهتكه سادىق بۇلۇشنى ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن ، شاد قىلىشنى، سۈيۈشنى

  !...جان بىرىشنى ئۆگىتهتتى

، سۆيگهندىمۇ ئاجايىپ كۈچلۈك، ئايزۆھره بالىسىنى يهنه سۆيدى

قهسـىمى ، شۇنىڭ بىلهن ئىرادىـسى.تىزگىنسىز تۇيغۇ ئىلكىده سۆيدى

بــويىچه پهرۋىــش قىلىــشقا ئــايزۆھره يهنه ئــادىتى  .رىنىــپ قالــدىتهۋ

  ...باشلىدى

قانلىرى قىـساس ئـېلىش ، ئۇ شۇالرنى بىرقۇر ئهسلهپ چىقىۋىدى

، ئىرادىــسى چىنــاردهك بــاش كۆتــۈرۈپ، ئىــستىكى بىــلهن كــۈۋهجهپ

  !قهسىمى قهددىنى رۇسلىدى

ــاتتى ــپ يات ــايزۆھره خىياللىنى ــۈنى ئ ــر دۈشــهنبه ك ــدا  .بى ھويلى

ۋىــدىخاننىڭ بىــرى بىــلهن قىلىــشقان گهپلىــرى دىققىتىنــى تارتىــپ زى

  .قالدى

  ؟ يايالقتىن، باالم، قاچان كهلدىڭ؟   تالىپاخۇنما سهنـــ

  . ئاخشام كهپتىمـــ

  ؟  كامال كهلمىدىماـــ
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ماڭغان بولـسا ئاخـشاملىققىچه  . بارىمهن دهپ قالغان تۈنۈگۈنـــ

  .كهپقاالرمىكى ئهمدى

  .تونۇپ بېرهتتىم؟ يا ــ ىقىنى ئاڭالپتىمۇ خوتۇنى تۇغقانلـــ

  . ئاڭلىدىـــ

  ؟  خۇش بولغاندۇـــ

مېنـى قۇچـاقالپ ، خۇش بوالپ خۇدى !خۇش بولماي ئۇ، ۋاييهي

، جارقىراپ خۇدىـــۋاقىراپ، قالدى قوۋۇرغامنى سۇندۇرىۋهتكىلى تاسال

  ...سهكرهپ

  ...ـــ

لىـرى كامال بىـلهن بىلـله قـوي باقىـدىغان تالىپنىـڭ قالـدى گهپ

  .ئايزۆھرهنىڭ قۇلىقىغا كىرمىدى

   »!كهپقالماس، خهپ«

چۈشـكۈن ، ئېغىر كـۈنلهرده باشـپاناھ بولـۇپ .ئۇ كۆزىنى يۇمدى

ـــپ ـــا دان بېرى ـــان، روھىغ ـــۇزنى پارالتق ـــد يۇلت ـــۈكى، ئۈمى ، كۆيۈمل

ـــاق  كۆڭۈللـــۈكى بىـــلهن ھـــۆرمىتىگه ئېرىـــشكهن، مېھرىبـــانلىقى ، ئ

ــشتۇرغان ــشقا تىرى ــا قىلى ــۇھهببهت ئات ـــتلىقتا، م تاتلىق سۆيۈشــلىرى ــ

ياقۇبتىن ئۈمىدىنى ، ئارقىلىق يۈرىكىنى قىچىقالپ زورۇقۇپ كۈلدۈرگهن

تهلپۈنــدۈرگهن دوســتانه ئېــرى ، ئــۈزگهن مىنــۇتالردىال ســېغىندۇرغان

  .ئۇنىڭغا قاراپ يۈگۈرۈپ كېلىۋاتاتتى، قانىتىنى سادهك ئېچىپ

   » !...كهپقالماس، خهپ«

ـــى ـــۇنداق پىچىراليتت ـــۇ ش ـــىتىپىرال، ئ ـــسىزلىناتتى، يتت  ،تىنىچ

  . بىرىگه سۈركهيتتى–پۇتىنى بىر ، بۇيانغا ئۆرىلهتتى–ئۇياندىن 

ئادهمنىڭ كۆزىگه مۆلدۈرلهپ قاراپ ؟ بوغايمۇ ياكى دېمىقتۇرايمۇ«

 !دهرياغـا تاشـالي، ئهڭ ياخشىـسى.. .؟قانداق بوغقىلى بۇلىدۇ، تۇرسا

  ؛» …تاشلىۋهتسهمال» چولتوڭڭىده«

؟ ئۇنىڭـدىن قانـداق قـۇتىلىمهن؟  دهيـمهنبىـراق كامالغـا نىـمه«
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ــۇ  ــى كهچۈرهرم ــهم مىن ــا چۈشهندۈرس ــشنى ئۇنىڭغ ــى ئى ــا–ھهقىق  ؟  ي

بىراق بىر ئۆمۈر چىـۋىن يېۋالغانـدهك بولـۇپ ، كهچۈرۈشنىغۇ كهچۈرهر

ــپ ــادى، قېلى ــان ئېتىق ــا بولغ ــى، ماڭ ــۆككه ، قىزغىنلىق ــۇھهببىتى ك م

  ؛»...؟سورۇلۇپ كهتمهسمۇ

ـــاق« ـــۈرىمى، ي ـــڭ كهچ ـــشىمهن دهپمهن ئۇنى ـــۇنى ، گه ئېرى ئ

، مهن ئۇنىڭغـا قهرىـزدار! پهقهت خالىمـايمهن، ئازاپالشنى خالىمايمهن

ــزدار ــسام ، شــهپقىتىگه قهرى ــا ئازاپلى شــهپقىتىنى قايتۇرۇشــنىڭ ئورنىغ

بـۇ سـىر .ئازاپ مهن بىلهنال تۈگهپ كهتـسۇن، بولدىال؟ قانداق بولىدۇ

ىن باشقا ھىچكىم بۇنى ئۆزهمد .قهلبىمده مهڭگۈ سىر پېتى قېلىۋهرسۇن

  ؛ » !...بىلمىسۇن

ــاھ خــۇدا« ــن، ئ ــۆزۈڭ ئاســان قىلغى ــول ، مۈشــكۈلۈمنى ئ ماڭــا ي

  »!...ئهقىل ئۆگهتكىن، كۆرسهتكىن

 .ئالالغـــا ئــۇزاق ئىلتىجــا قىلـــدى، ئــايزۆھره ئــۇزاق ئويالنــدى

، ئىلتىجا قىلغانسېرى خىياللىرى چېچىلىپ كېتىۋاتاتتى، ئويلىغانسېرى

  .اشتهكخۇددى مۇزغا تۆكۈلگهن  م

بـۇ ،  تـاقهت قىلىـپ تـۇرۇپ باقـسام–بىرقانچه ۋاقىت سـهۋىر «

ــئاغرىق، شــۇم ــلـــ ــۇپ قىزى چــېچهكلهرگه  يهم ، سىالقالرغا دۇچــار بۇل

  ؛»...؟يا–بولۇپ ئۆلهرمۇ

چۈنكى  .مهن ئۇنداق ۋاقىتالرنى كۈتۈپ تۇرالمايمهن !ياق، ياق«

ز بىـر ئۇنىڭ ئـۆلىمى مهن ئۈچـۈن ئهھمىيهتـسى، ئۇ ئۆز ئهجلىده ئۆلسه

 ــــئۇنـداقتا مهن قانـداقمۇ ئـادهم ئۆلتـۈرگهن ؟ ئۆلۈم بۇلـۇپ قالمامـدۇ

بـۇ شـۇمنىڭ دىـدارىنى  ،شـۇڭا؟ دادامنىڭ قىساسىنى ئالغان بـولىمهن

چۈنكى بۇ شـۇمنى ئـۇ  !كامالغا كۆرسهتمهستىنال ئۆلتۈرۈۋېتىشىم كېرهك

ئۇ ،  ده–كۆرسىال ۋۇجۇدىدىكى پهرزهنت مۇھهببىتى ئۇلغىيىپ كېتىدۇ 

. ئۇنىڭغا بولغان ئازاپ تېخىمۇ ئېغىرالپ كېتىدۇ، غدا ئۆلتۈرىۋهتسهمچا

ـــى ـــڭ نهپرىتىمن ـــۇددى مىنى ـــى ،خ ـــڭ  ،ئىرادهمن ـــىمىمنى ئۇنى قهس
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كۆزلىرىــدىن ئېتىلىــپ چىقىۋاتقــان مهســۇم مېھــرى گــۇمران قىلمــاقچى 

ـــدهك ـــهتمهيال . بولغان ـــا كۆرس ـــڭ پۇشـــتىنى كامالغ ـــۇ ئىتنى ـــۇڭا ب ش

كېـــيىن تارتىـــدىغان ئۆمۈرلـــۈك ئۇنىـــڭ بۇنىڭـــدىن ، ئۆلتۈرۈۋىتىـــپ

ئۇنىـڭ  ،ئازابلىرىنى قىسىپ قېلىش ئارقىلىق ئۆزۈمنىڭ  بـۇ ئۆيـدىكى

  »!...قهلبىدىكى ئورنۇمنى ساقالپ قاالي

يۈدمىنى ، زىۋىدىخان قازانغا چامغۇر سېلىۋېتىپ بولغاندىن كېيىن

كۆل خېلـى يىـراق ، ئېرىقتىكى سۇالر الي .يۈدۈپ سۇغا چىقىپ كهتتى

ــا ــۇ، بولغاچق ــدا كېلهتتــىئ ــى ئۇزۇن ــايزۆھره ئۈچــۈن  . خېل ــۇ ئ ــا ب مان

ئهتىگهندىن بېرى شارقىراپ ياغقان يامغۇر  .تېپىلغۇسىز پۇرسهت ئىدى

جىمجىت   . ئېچىلىپ كهتكهن ئىدى» پاللىده «ئاسمان ،ھېلىال توختاپ

بوۋاق  .ئۆي يامغۇر سۈيىده چايقالغان سوغۇق ھاۋاغا لىق تولغان ئىدى

 –غـار  «ېنىـك پۇشۇلداشـلىرىنى دهريانىـڭئۇنىڭ ي، ئۇيقۇغا كهتكهن

 ئېتىلىـپ كىـرگهن »گۈررىده «ئىشىكتىن .لىرى يۈتۈپ كېتهتتى»غۇر

، سوغۇق شامال تېخى بايىال يېقىلغان جىنچىرىغىنى ئۆچـۈرۈۋهتكهچكه

ئۆينى يورۇتۇش ئوچاقتىكى ئوت شولىسى بىـلهن تۈڭلـۈكتىن چۈشـۈپ 

  . ئىدىتۇرغان ھىالل ئاينىڭ زهئىپ نۇرلىرىغىال قالغان

ــدى ــۆره بول ــتا ئ ــايزۆھره ئاس ــۇيتتى، ئ ــۈرىكى داۋالغ ــڭ ي  .ئۇنى

ئاخىرقى قېتىم بىر ، شۇم، كهل!... چوقۇم تاشالي...؟قانداق قىالي«

   » !سۆيۈۋاالي سېنى

بـۇ ئـاخىرقى سـۆيۈش ئۇنىـڭ  .ئۇ بوۋاقنى مېھرى بىلهن سـۆيدى

بــۇ ئــاخىرقى ســۆيۈش  خــۇددى ســىمابتهك؛ .ۋۇجــۇدىنى ئېرىتىــۋهتتى

ــارقىلىق قهلىــب كــۆلچهكلىرىگه ئاجايىــپ ئۇنىــڭ ب هدهن ئېرىقلىــرى ئ

چىناردهك ئىرادىسىنى ،  مېھىر كهلكۈنى باشالپ كىرىپـــتاتلىق ئېقىم 

خۇددى يـار لېۋىـدىكى سـهگۈ تېرهكنـى قۇمـۇرۇپ ، قومۇرۇپ تاشلىدى

بۇ ئاخىرقى سۆيۈش پوالتتهك قهسـىمىنى ئۈگـۈپ زهرره  تاشلىغاندهك؛

بـــۇ ئـــاخىرقى ســـۆيۈش  ى تالقانـــدهك؛خـــۇدد،  زهرره قىلىـــۋهتتى–
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ـــرهت ـــان نهپ ـــا بولغ ـــدىكى بوۋاقق ـــك، قهلبى ـــرگىنىش ، ئۆچمهنلى يى

ــشىدىكى  .مهشــئهللىرىنى ئۆچــۈرۈۋهتتى ــورا بې ــا شــامال م خــۇددى باي

  !پىلىلداپ تۇرغان جىنچىرىغىنى ئۆچۈرىۋهتكهندهك

 »!... ياق«

ــكه ــا تىكلهش ــسىنى قايت ــايزۆھره ئىرادى ــۇرۇپ ، ئ ــىمىنى يۇغ قهس

، شتهك قاتۇرۇشـقا ـــ ھهممىنـى ئهسـلىگه كهلتـۈرمهكچى بولـۇپئۇيۇلتا

ــى  ــۈز بهرگهن ئىكك ــادا ي ــان دۇني ــان قاپلىغ ــلىرىنى پىغ ــال قۇش خىي

  … قېتىملىق پاجىئه ۋه رهزىل كېچىگه قارىتىپ قويۇپ بهردى 

خــۇددى ، ئۇنىــڭ قهلبىــده قىــساس ئــوتى چاراسالشــقا باشــلىدى

  …ئوچاقتىكى ئوت چاراسلىغاندهك 

چـۈنكى .  قۇشلىرى ناھايىتى تېـزال قايتىـپ كهلـدىئايزۆھرهنىڭ

  .ۋاقىت قىس ئىدى

ئۆزۈمنىڭ يېڭى قىسمهتلهرگه دۇچار بولۇپ قېلىشىمنى ، كامالنى«

دادامنىڭ قاتىلىنىڭ پۇشتىنى ئاق سۈت بىرىپ چوڭ قىلىش ـــ ، دهپ

 قىساسىنى ئۇنتۇغان ئادهم ئهجـدادىغا ؟ قىساسىمنى ئۇنتۇش بولمامدۇ

ــدۇ ــۈز كىلهلهم ــ؟ ي ــا ب ــا، ۇ دادامغ ــىيلىق  ،ئاكامغ ــدادلىرىمغا ئاس ئهج

 قىساس ئېلىش ئىستىكى يـوق ئادهمـده ۋىجـدان ؟ قىلغانلىق بولمامدۇ

بۇ شۇمنى ھهرگىز ، شۇڭا جېنىمدىن كهچسهم كىچىمهنكى.. .؟ بوالمدۇ

  »...!ھايات قالدۇرمايمهن

ــىۋىرلىدى ــپ يهنه ش ــا ئېلى ــوۋاقنى قولىغ ــايزۆھره ب ــوغرا «:ئ ، ت

خهقلهر زىۋىدىغان كىلىنىنـى يـالغۇز تاشـالپ قويـۇپ  ،شۇنداق قىالي

بالىــسىنى ســۇغا  ،كىلىنــى ســاراڭ بولــۇپ قېلىــپ ،ســۇغا كىتىپــتىكهن

كىــيىن رهدنــامه  ،ســاراڭ بولــۇۋاالي ،دهپ قالــسۇن ،تاشــلىۋىتىپتۇ

 كامالغا ھااللـدىن بـاال ›ساقىيۋېلىپ‹پىر ئويناتقان بولۇپ  ،ئوقۇتقان

  »...تۇغۇپ بىرهرمهن

   .تۇردىئۇ ئورنىدىن 
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، گۇناھ بولىمىش، ۋاي تېخى، گۇناھ بولسا بولمامدۇ... ؟گۇناھ«

ئۇنىڭ بالىسى ، ئۇنىڭ دادىسى دادامنى ئۆلتۈرسه گۇناھ بولمايدىكهنۇ

ــ مهن دادامنىــڭ بالىــسى( قۇالقــسىز مهلئۇننىــڭ بالىــسىنى (ئۇنىــڭ ) ـ

گۇنــاھ بولــسا ،  مهيلــى گۇنــاھ بولــسا؟ ئۆلتۈرســه گۇنــاھ بوالمــدىكهن

  »...مىنىڭمۇ گېپىم بار ئۇ چاغدا. ه تهڭ بولىدۇھهممىمىزگ

  ...ئايزۆھره بوۋاقنى كۆتۈرۈپ دهريا بويىغا يۈگۈردى

 يىراقالرغــا ئېلىــپ –دهريــا بوۋاقنىــڭ ئىڭهلهشــلىرىنى يىــراق 

  : ھوۋقۇش ھۇۋاليىتتى، كىتهتتى

  ...!ھۇق.. .!ھۇق

  :ئهزان ئاخىرالشقانىدى

  ...!ـــ ئالالھۇ ئهكبهر ــ ئالالھۇ ئهكبهر

ئهزان ئاخىرلىششى بىلهنـال ئـايزۆھره بـوۋاقنى دهرياغـا تاشالشـقا 

ــشهلدى ــۈپ. تهم ــدىن ســېھىرلىك ســاداالر كۆتۈرل ــراق قهلبى ــۇنى ، بى ئ

  : توختىتىپ قويدى

  ؟ ـــ باالڭنى راستتىنال دهرياغا تاشلىماقچىمۇ

  .ـــ ئهلۋهتته

  ؟ ـــ نىمىشقا

  . ـــ ئۇنىڭ دادىسى مىنىڭ دادامنى ئۆلتۈرگهندىكىن

بـــاالڭنى ، ــــ نىمىـــشقا ئهمىـــسه ئۇنىـــڭ دادىـــسىنى ئۆلتـــۈرمهي

   ؟ئۆلتۈرىسهن

  . ـــ بۇ ئۇنىڭ بالىسى بولغاندىكىن

   ؟ـــ سىنىڭ باالڭ ئهمهسمۇ

  !ياق.. .ـــ ياق

   ؟ـــ نىمىشقا

  ...ـــ

ــڭ ــۈت بهردى ــاالل س ــا ھ ــهن ئۇنىڭغ ــ س ــدا ، ـ ــڭ تومۇرلىرى ئۇنى
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، داداڭنىـــڭ، ســـوقۇۋاتقىنى ســىنىڭ، ئېقىــۋاتقىنى ســـىنىڭ قېنىــڭ

  ؟ !ئهجدادىڭنىڭ يۈرىكى ئهمهسمۇ

  ...ـــ

،  تۈركـۈملهپ قىرىلىـپ ئۆلـۈۋاتقىنىڭالر ئـاز كىلىـپ–ـــ تۈركۈم 

   ؟ئهجدادىڭغا يۈز كىلهلهمسهن.. .يهنه ئۆز نهسلىڭنىڭ ئۆلتۈرسهڭ

  .ـــ ئۇنى ئۆلتۈرمىسهم تېخىمۇ يۈز كىلهلمهيمهن

،  توقـۇمىنىئىشهككه كۈچۈڭ يهتمىسه ئـۇر، خاتاالشتىڭ، ـــ ياق

ــدهك ــۆز ، دىگهن ــا ئ ــشنىڭ ئورنىغ ــساس ئېلى ــدىن قى داداڭنىــڭ قاتىلى

ــارىخ راۋا  ؟بــۇنى ئــالالھ راۋا كۆرهمــدۇ، باالڭــدىن قىــساس ئالــساڭ  ت

   ؟كۆرهمدۇ

  ...ـــ

داداڭنىـڭ ، نوچى بولساڭ ھېلىقى قۇالقـسىز مهلئـۇننى ئۆلتـۈرۈپ

   ؟قىساسىنى ئالمامسهن

  ... ـــ

  ؟ باالڭ گۇناھكارمۇ:  بهرسۇئالىمغا جاۋاپ، ـــ بولدى

  .ـــ ياق

  !ـــ ئهمىسه ئۇنى سۆيۈپ قوي

بىـلهن  ئايزۆھره قهلبىدىكى بـۇ سـېھىرلىك سـاداالرنىڭ بـۇيرۇقى

يـۇمران لهۋلىـرىگه ، ئۇنىڭ سـهبىي، بالىسىنى پهسكه چۈشۈردى ــ ده

ـــده« ـــۈن ۋۇجـــۇدى. ســـۆيدى»چىڭڭى ـــۈگه ،  سۆيۈشـــىگىال پۈت  –ئ

بالىـسىغا ،  ئىلكىـده سـېھىرلىنىپئۈگىللىرى بىـر خىـل غـايىۋى ئۇيقـۇ

قۇالقسىز مهلئۇنغا بولغان غهزهپ ،  مۇھهببهت–بولغان چوڭقۇر مېھرى 

ـــدى– ـــساسكارانه روھ كۈۋهجى ـــرهت ۋه قى ـــدى،  نهپ نهره ، دولقۇنلى

ئــايزۆھره  .خــۇددى ئالدىــدىكى زهرهپــشان دهرياســىدهكال، تــارتتى

 .الپ كهتتـى ئاسـتا يىـراق–دهريادىن ئاستا ، بالىسىنى باغرىغا بېسىپ

ئۈمىــدۋارلىق ئوقچــۇپ ، دهريانىــڭ ئېزگــۈ كۈيلىرىــدىن ھايــاتىي كــۈچ
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 ئۇپۇقتىكى ھىالل ئاينىڭ ئاداققى جىلۋىلىك شولىـسى يهنىـال .تۇراتتى

ـــۇراتتى ـــان پېتـــى ت ـــپ قالغ ـــق.قېتى ـــۇنداق جۇاللى ـــۇزالر ش ،  يۇلت

 تهنـگه .سـېھىرلىك ئىـدى، جهلىپكـار، تهبهسسۇملىرى شۇنداق ئومـاق

يـامغۇر ، غۇچى نهمخۇش ھـاۋادىن قـانغۇدهك سـۈمۈرۈپھوزۇر بېغىشلى

سۈيىگه قانغـان دهريـا سـاھىلىغا يـاالڭ ئايـاغ دهسـسهش ــــ شـۇنداق 

  !راھهت

  

  ئىككىنچى قىسىم

  

  تۇنجى مۇھهببهت

  

1  

  

،  ئـۇالر قايتىـشقا تهمـشىلىپ تۇرۇشـىغا.رازۋېدكا ئاخىرالشقانىدى

ىپ تـۇرۇپ قېچ، قېچىشقا، دۈشمهن تهرىپىدىن سىزىلىپ قالدى ــ ده

كـۆپ ئـوق چىقىـرىش خهتهرلىـك ،  ئۇزاق ئېتىشىش.ئېتىشقا باشلىدى

قورشـاۋ ئىچىـده ، ئۇالرنىڭ ئوقى تۈگهپ قېلىـپ،  بىرىنچىدىن.ئىدى

مىـــڭ مۇشـــهققهتته قولغـــا چۈشـــۈرۈلگهن ،  ئىككىنچىـــدىن.قـــاالتتى

ئىنقىالبنـى ، ئاخباراتالرنى دۈشمهن قولىغـا چۈشـۈرۈپ قويـاتتى ـــ ده

ئــاز ئــوق ،  شــۇڭا ئــۇالر كــۆپ يۈگــۈرهيتتى.اتتىزىيانغــا ئۇچىرىتــ

   .چىقىراتتى

   .تۇساتتىن ئۇالرنىڭ بىرىگه ئوق تىگىپ يارالندى

 مهن سـىلهرنى !سـهن ئىمىننىيـازنى يـۈدۈپ تېـز قـاچ، ـــ كامـال

   .ـــ دىدى ياقۇپ بۇيرۇق قىلىپ، قوغداي

  : بىراق ئۇنىڭغا ئىمىننىياز قارشى چىقتى.بۇيرۇق ئىدى، بۇ

  !مهن قوغداي، ىلهر دهرھال قېچىڭالرـــ ياق س
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  .ـــ دىدى ياقۇپ، ...!ـــ ياق

  ! چاققان قېچىىڭالر ؟ئىنقىالبمۇ، مهن مۇھىممۇ، ـــ ياق دىمه

  . ـــ ياقۇپ كامالغا قارىدى!ـــ ئىنقىالب ئۈچۈن ئىنقىالبچى مۇھىم

  !ئۇنى يۈدۈپ تېز قاچ، ـــ كامال

   !ـــ ياق

ــاڭگ ــمهي گ ــشىنى بىل ــمه قىلى ــال نى ــدىكام ــاقۇپ ، ىراپ قېلىۋى ي

  :كهسكىن بۇيرۇق قىلدى

 كامـال !بۇيرۇقنى ئىجـرا قىـل، ـــ مهن دىگهن رازۋېدكا باشلىقى

 ياقۇپ ئاخباراتالرنى ئۇنىـڭ قوينىغـا تىقىـپ .ئىمىننىيازنى يۈدۈۋالدى

بىر قورام تاشنى دالدا قىلىپ ئوق ئۈزۈشكه تهييارلىنىپ ، قويدى ــ ده

   .ۈدۈپ تۈن قوينىغا سىڭىپ كهتتى كامال ئىمىننىيازنى ي.تۇردى

ئــۇالرنى ئېزىقتۇرمــاقچى ، يــاقۇپ دۈشــمهننىڭ دىققىتىنــى بــۇراپ

ئىككى پاي ئوق چىقىرىـپ قويـۇپال يۇلغۇنلۇققـا ئـۆزىنى ، بولدى ــ ده

 يىقىلغانغــا .ئــۇالر ھامــان تــاپ باســتۇرۇپ كهلمهكــته ئىــدى.. .ئــاتتى

 قاچماي . قىلدىئۇنىڭ ئوڭ پۇتىغا ئوق تىگىپ يى، تىقىلغان دىگهندهك

 . ئورنىــدىن تــۇرۇپ دىڭگوســلىغىنىچه قېچىــشقا باشــلىدى.بولمــايتتى

،  چىلىق ھـۆل بولـۇپ كهتـكهن– كىچهكلىرى چىلىق –ئۇنىڭ كىيىم 

   .پىشانىسىدىن چىپىلداپ ئاچچىق تهر قۇيۇالتتى

ــدى ــپ قال ــا چىقى ــۇ ئوچۇقچىلىقق ــۈگهپ ئ ــۇق ت ــراپ .يۇلغۇنل  ئهت

سـهتھى ئـاقۇش تۇمـان بىـلهن  كـۆك .دىگۈدهك قاراڭغۇ ئهمهس ئىـدى

تولۇنئــاي ۋه يۇلتـــۇزالر نېپىــز تۇمـــان قوينىـــدا  ،قاپالنغــان بولـــۇپ

خـۇددى ئۇنىـڭ قهلبىـدىكى ئۈمىـد يۇلتۇزلىرىغـا  ،بۇرۇقتۇملىنىۋاتاتتى

 ئۇنىڭ نىمجان ئۈمىدى ھايات قاالرمىكىن يـاكى تۇنجۇقـۇپ .ئوخشاش

   ؟كىتهرمىكىن

دهريـا تهرهپـكه ، اتتىياقۇپ خهتهرلىك پهيىتته گاڭگىراپ قېلىۋات

دهريا بويىغا  ،قاچاي دىسه تېخىمۇ ئوچۇقچىلىققا چىقىپ قاالتتى ـــ ده
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 دهريــا بويىغــا بېرىۋااللىغــان تهقــدىردىمۇ .بــارغۇچه تۇتۇلــۇپ قــاالتتى

   چــۈنكى دهرياســۈيى بهكمــۇ ئــاز ـ.خهتهردىــن قۇتۇلــۇپ قااللمــايتتى

 »هۋهككـۈلت« شـۇڭا ئـۇ .خۇددى ياقۇپقا ئوخشاش ،ماغدۇرسىز ئىدى

كهنىـت قوينىغـا ــــ بـۇ قاتامغـا قـاراپ ، دهپ لىۋىنى چىشلىدى ـــ ده

  .. .قېچىشقا باشلىدى

 دۈشــمهنلهر، شهپىــسىز قېچىــۋهرگهچكه، يــاقۇپ ئــوق چىقارمــاي

ــرهك ــسا كى ــشقان بول ــايمۇقۇپ قېلى ــا ق ــده، يۇلغۇنلۇقت ــېلىال كهينى  خ

، الغانسىرى لىكىن ياقۇپ ماغدۇرسىزلىنىپ ئاستىالپق.قالغاندهك قىالتتى

   .يېقىنالشماقتا ئىدى ،ۋارقىراش ـــ جارقىراشالر كۆپهيمهكته

 ،ياقۇپ خېلى چوڭ بىر ئۆستهڭگه ئاران يىتىپ كىلهلىدى ــــ ده

 ئۇنىڭـدا ھـازىر بۇنىڭـدىن باشـقا .كۆۋرۈك ئاستىغا سىيىرلىپ چۈشتى

ـــدى ـــوق ئى ـــال ي ـــۇپ.ئام ـــۇغ بول ـــى ئۇل ـــۇ خېل ـــتهڭدىكى س ،  ئۆس

 .بهكمۇ سوغۇقئىدى، سىز شىرىلدىسىغۇ مهيلى ئهن.ئهنسىزشىرىلدايتتى

ـــ يىلىكلىــرىگه ئۆتــۈپ  ئۇنىــڭ مــۇزدهك ســوغۇقى ياقۇپنىــڭ يىلىــك ــ

   .كىتىۋاتاتتى

  !؟ـــ كىم بۇ

قورقۇش تۈسىنى ئالغان بۇ سوراقتىن ياقۇپ چۆچۈپ ، ھودۇقۇش

   . بۇ بىر ئايال كىشىنىڭ ئاۋازى ئىدى.كهتتى

  »... ؟بۇ نداق ئايالدۇيېرىم كىچىده پايپاسالپ يۈرىدىغان قا«

 قاشتا بىركۆلهڭگۈ .ياقۇپ ئاۋاز چىققان تهرهپكه بويۇنداپ قارىدى

   .تۇراتتى

   ؟ـــ كىم بۇ

   .سوراق يهنه تهكرارالندى

  ...مهن.. .ـــ مهن

   ؟ سىز①ـــ يىگىتما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دهپ ئاتايتتى“ يىگىت”ىاليهت ئىنقىالبى جهڭچىللىرىنى بۇ يهردىكى خهلق ئۈچ ۋ①
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 .گومىنـداڭچىالر قـوغالپ كىلىۋاتىـدۇ.. .مىنـى.. .مىنى، ـــ ھهئه

 بولمىسا سـىز ـمۇ باالغـا قالىـسىز ھېلـى !تېز ـــ تېز كىتىڭ بۇ يهردىن

 ئۇ قاتتىق ـــ قـاتتىق . ـــ دىدى ياقۇپتهشۋىشلىك پىچىرالپ،...بىكار

   .ا ئۆپكىسى يېرىلىپ كهتكۈدهكگوي .ھاسىرايتتى

    ؟ـــ ياقۇپمۇ سىز

ــۇ ؟ھه« ــدىغان كىمــدۇ ب ــسمىمنى بىلى ــڭ ئى ــۇ م ؟ مىنى  نــىې ئ

  »...؟ ئهجهپ تونۇش ئاۋاز ـــ يا بۇ ؟تونۇيدىكهن ـــ ده

  ؟سىز كىم.. .سىز، مهن، ـــ ھهئه

  .ـــ مهن ئايزۆھره

يغـۇ نېرۋىللىرىغا شـېرىن بىرتۇ، ھهيرانلىقتا تىپىرلىغان ھۆجهيره

ــدى ــوپى تارى ــۇپ.ت ــى ئۇرغ ــشقا،  روھ ــقا ســهكرهپال چىقى ــۇنى قاش ، ئ

 دهپـــال باغرىغــا بېسىـــشقا »؟بــۇ يهرده نـــېمىش قىلىــسىز، جېــنىم«

،  شـۇڭا. لېكىن ھازىرقى شارائىت بۇنىڭغـا يـول قويمـايتتى.قىستىدى

  ؟ سىز بۇ يهرده نېمىش قىلىسىز، سىز

  :دهپ سوراشنىڭ ئورنىغا

تۇتـۇپ  نـى ئۆلـۈمگهې م!تېز، ايزۆھرهئ، ـــ تېز كېتىڭ بۇ يهردىن

ــمه ــسىز نى ــرهي دهم ــنىش ؟بى ــۇ ھهم يىلى ــدى ئ ـــ دى ــۇيرۇق ،  ـ ھهمب

  ؟ نىمه قاراپ تۇرىسىز!ــ تېز كىتىڭ بۇ يهردىن، تهلهپپۇزىدا شىۋىرالپ

  !مهن خوش بولۇپ كىتهي سىزدىن.. .مهن

  .   بىراق ئايزۆھره كهتمىدى

  ...پىۋالىدۇ سىزنى خاخىراپ تۇرسىڭىز تې–ـــ بۇنداق ھاسىراپ 

ــسۇن ــارىڭىز بولمى ـــ ك ــدى!ــ ــۆزىنى بۆل ــڭ س ــاقۇپ ئۇنى ـــ ي  . ــ

   ؟ بىراق نىمه ئامال.ئايزۆھرهنىڭ گېپى ھهق ئىدى

، ۋايجـان  ۋايجان ــ!بوالڭ دهيمهن، ـــ ئىتتىك چىقىڭ بۇ يهرگه

ئۆيگه ، بوالڭ .ئىتالر ئېشهگىال كهپبولدى ئهينا، اليپاسكهنسىز خۇددى

  ...ىمۈكتۈرۋاالي سىزن
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 ئۇ ياقۇپنى .ياقۇپ ئۇنىڭ زورى بىلهن كۆۋرۈك ئاستىدىن چىقتى

   .يۆلهشتۈرۈپ ئۆيگه ئېلىپ ماڭدى

توخـۇالر » ...؟ئـايزۆھره بـۇ يهرده نـېمىش قىلىدىغانـدۇ ،توۋا«

   . بهس بىلهن قاۋىشاتتى–ئىتالر بهس ، قاقىلدايتتى

   ؟نهگه يۈتتى بىردهمده، ـــ ھۇ ئاناڭنى

  !اندهك قىلىۋىدىغۇـــ ئالدىمىزدىال ماڭغ

   ؟ـــ كۆۋرۈكنىڭ ئاستىغا كىرىۋالدىمۇ ـــ يا

   !ـــ قاراپ بېقىڭالر

  ...ـــ

ــمىنىدا  ــېچه ئاس ــلىرى ك ــۇنداق ۋارقىراش ــمهنلهرنىڭ ئهنه ش دۈش

  .مۆتىدىل ھاۋانى تىتىرىتهتتى، ئۇچۈپ

ناھـايىتتى ئوتتـۇز قهدهم ماڭمـايال يـاقۇپ ئۇنىـڭ ئـۆيىگه يىتىــپ 

   .كهلدى

 ـــ بهكال بالدۇر ئېيتىلغان بۇ رهھـمهت، !ت سىزگهرهھمه.. .ــ ره

   .ياقۇپنىڭ قهلبىدىن ئىختىيارسىز پارتىالپ چىققانىدى

ـــ ــايزۆھره!دهڭ دىمىــدىم، مهن ســىزگه رهھــمهت ــ ـــ دىــدى ئ   ــ

نىمه مهخسهتته شۇنداق قوپال تهگكهنلىكىنى ،  نىمىشقا.توڭلۇق بىلهن

، زۆھره قهيهرگه تارتـسا ئۇ ئـاي.ئۇقالمىغان ياقۇپ جىمال بولۇپ قالدى

  .خۇددى قارىغۇدهك، شۇ يهرگه ماڭاتتى

  »...؟ئايزۆھره بۇ ئۆيده نىمىش قىلىدىغاندۇ زادى«

سـاماننىڭ  ،ئايزۆھره ياقۇپنى بىر سامانلىققا ئېلىـپ كىـردى ـ ده

 ئـۇ .نىپىـز بىـر قهۋهت سـامان بىـلهن كۆمـۈۋهتتى، ئۈستىگه چىقىرىپ

، مۇۋېلىشنىڭ ئورنى بولمىغاچقا بىراق بۇرنىنى يۇ.كۆزىنى چىڭ يۇمدى

قىلتىرىقلىـرى ، ساماننىڭ ئاچچىق توپىلىرى دېمىغىنـى ئېچىـشتۇرۇشقا

،  بۇالرنىـڭ كـارايىتى چـاغلىق.گهدهنلىرىنى قىچىـشتۇرۇشقا باشـلىدى

 دۈشـمهن .كىلىۋاتقـان چۈشـكۈرۈك ئىـدى ئهڭ يـامىنى ئـۇنى قىـستاپ
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ــا ــۆپ بولغاچق ــدهك ك ــشهك قۇرتى ــۇ  ،ئى ــۆي–ئۆيم ــامانلىق ، ئ  –مۇ س

 بولۇپمـۇ مۇشـۇ ئهتراپتىكـى .سامانلىق ئاختۇرۇشى تۇرغانال گهپ ئىدى

 .. .ئۇالر ئاختۇرۇپ كىرگهنده چۈشكۈرۈپ قالسا، قوروالرنى ناۋادا

» جىممىده« ئاندىن   .. . يهنه بىرنى چۈشكۈردى ...ئۇ چۈشكۈردى

، تاشــقىرىقى ئېغىلــدىكى كالىالرنىــڭ پۇشۇلداشــلىرى .بولۇلىۋالــدى

  .رالشلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتىچىشلىرىنىڭ غىچى

ئــۆيگه ؟ ئــايزۆھره بــۇ ئۆيــده نــېمه ئــش قىلىدىغانــدۇ زادى«

؟ بۇ ئايزۆھرهنىڭ ئۆيى ئوخشىمامدۇ، دېگىنىگه قارىغاندا، مۆكتۈرۋاالي

  »!...خۇدايىم ساقلىغاندۇ !ياق.. .ئۇ ئهرگه تهككهن

ياقۇپنىڭ قهلبىـده ئۆلـۈم تهشۋىـشى بىـلهن جۇدالىـق  تهشۋىـشى 

  .هتكهنىدىگىرهلىشىپ ك

ــاراقالپ ئېچىلــدى ــشىكى ت ــشتىنمۇ  .ئېغىــل ئ ــاقۇپ نهپهس ئېلى ي

بهكمـۇ ، چۈشـكۈرۈك يهنه قىـستىدى .يېتىۋالدى» جىممىده «قورقۇپ

  .چىدىدى، قىستاپ كهتتى

  ؟ يا ـــ بارمۇـــ

  . يوق ھېچـــ

  . بۇلۇڭغا ئوبدان قاراپ باقاـــ

  . ھېچنېمه يوق ئهينا.يوق ، قارىدىم شۇـــ

  ...ـــ

ئــۇالر چىقىــپ كېتىــشىغىال يــاقۇپ چۈشــلۈرۈپ  . بولمىــدىئــاخىر

  .سالدى

  »!ئىم ئهمدى تۈگىشىدىغان بولدۇم«

چـۈنكى ياقۇپنىـڭ چۈشكۈرىكىـسنى  .بىراق ئۇالر قايتـا كىرمىـدى

  .كالىالرنىڭ سوزۇپ مۆرهشلىرى بېسىپ كاتكهنىدى

  »!...ئۇھ«

  .ئهركىن نهپهس ئالدى .ياقۇپ بېشىنى چىقىرىپ
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شهپقهتلىك كالىلىرىڭىزغا  ،سىزگه، ھرهۆئايز !كالىالرغا رهخمهت«

   »!رهخمهت

  :زىۋىدىخان تاالدىن كىرىپ .جاھان بېسىققانىدى ـــم هئال

  .دېدى ـــ.ئۇ يىگىىتنى ئهمدى ئۆيگه ئېلىپ كىرسىله ـــ

ــــۇردى ــــدىن ت ــــايزۆھره  ئورنى ــــىگه   .ئ ــــر نهرس ــــدۇر بى نېمى

تـاال  .چىقتىئاندىن سىرىتقا ، ئىككىلهنگهندهك بىردهم تۇرۇپ قىلىىپ

ئۇ شـوتا بىـلهن ئـۆگزىگه چىقىـپ  .تېخىمۇ قاراڭغۇلىشىپ كهتكهنىدى

كـېچه  ،ھېچقانـداق شـهپه يـوق .قۇالق سـالدى ،تۆت ئهتراپقا قارىدى

ســامانلىققا  ،ھره ئۆگزىــدىن چۈشــۈپۆئــايز .تىمتاســلىققا چۆمگهنىــدى

  .كىردى

  ؟ يا ـــسىز بارمۇ  ، ياقۇپـــ

  ؟ يا ـــئالهم تىنجىدىمۇ ،ردىياقۇپ ئورنىدىن تۇ ـــ، بار ـــ

قوپـاڭ  ــ ،ئاندىن چاخچاق قىلىپ، دېدى ئايزۆھره ـــ، ھهئه ـــ

 ــــ، ئوق قانتىڭىزغا تېگىپتۇ ،باچكىدهك مۈگدهپ يېتىۋهرمهي ،ئهمدى

  ؟ ھه

يـاقۇپ چاخچاققـا چاخچـاق بىــلهن  ـــ ،ئـوڭ قانتىمغـا، ھهئه ــــ

، ۋۇجۇدىمۇ  ،ىمۇيۈرىك .كۈلدى» پىسسڭڭىده«جاۋاپ قايتۇرۇپ بولۇپ 

  !ئۈگىلىرمۇ قوشۇپ كۈلدى ـــبارلىق ئۈگه

جىنچىرىغـى  .ئايزۆھره ئۇنى يۆلهشـتۈرۈپ ئـۆيگه ئېلىـپ كىـردى

  .يولۋاس پۇشۇلداپ ئۇخالۋاتاتتى .ئۆينى غۇۋا يورۇتۇپ تۇراتتى

ئـۇ راسـتىنال ، خۇدا ،ئاھ؟ ئايزۆھرهنىڭ بالىسى ئوخشىمامدۇ بۇ«

  »...؟!ده ـــئهرگه تېگىپ كېتىپتۇ

بايــا بــاال تۇيغــۇدا  .ۇنىــڭ كــۆڭلى بىــر قىــسمىال بولــۇپ قالــدىئ

ــلىدى ــشىقا باش ــداپ ئېچىشى ــۈرىگى پىژىل ــگهن ي ــڭ  .ئهللهيلهن پۇتىنى

ئـۇ ئـازاپ بىـلهن  .ئاغرىقىنى يۈرىكىنىڭ ئاغرىقى بىـسىپ كېتىۋاتـاتتى

ـــۈردى ـــشتىنىنىڭ پۇشـــقىنى ت ـــان ســـىرغىپ  .ئى ـــدىن ق ـــارا ئىغىزى ي



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

100 

، ئېـشتان ؟رغىپ كېتهرمـۇ ئهمـدىيۈرىگىـدىنمۇ قـان سـى .چىقىۋاتاتتى

   ؟پاچاقلىرىغا ئوخشاش قهلبىمۇ قانغا بويۇلۇپ كېتهرمۇ

  .دېدى زىۋىدهخان ـــ ،خېنىم ،التا تىپىپ كهلسىله ،ئايزۆھره ـــ

 .يېڭـى التىالرنـى تېپىـپ كهلـدى ـــئايزۆھره بىر مۇنچه كونا  ـــ

  :دهـــىياقۇپ يانچۇقىدىن كىچىككىنه بىر قۇتىنى ئېلىپ ئاغزىنى ئاچت

 ــ خاپا بولماي مۇشـۇ دورىنـى پۇتۇمغـا بىـر سـۈركهپ قـويىڭه ـــ

  .دېدى ئۆتۈنۈش بىلهن

ــۇپ ــا دورا يۇقۇت ــازراق پاختىغ ــايزۆھره ئ ــىغا  ،ئ ــڭ يارس ياقۇپنى

چىرايىنـى  .دورا تېگىپ بولغىچه ياقۇپ سىلكىنىپ كهتتـى .سۈركىدى

دورا ئۇنىــڭ پــۇتىنى قهۋهتــال  .چىــشىنى چىــشلىدى ،پۈرۈشــتۈرۈپ

ـــــ ـــــۈرىگىنى ، شتۇرۋهتكهنىدىئېچې ـــــڭ ي ـــــوۋاق ئۇنى ـــــۇددى ب خ

  .ئېچېشتۇرۋهتكهندهك

  ؟ يا ـــبولدىمۇ ـــ

  !ھه ـــقورقماي  ،جىقراق سۈركهڭ ،ياقهي ـــ

  . ئېچىشتۇرامتىمىكى بهكـــ

  . مهيلى ئېچشتۇرسا ـــ

چىراغ تۇتۇپ تۇرغان  . دهل شۇ چاغدا يولۋاس ئوغىنىپ كهتتىـــ

  :ىۋىنىده قويۇپزىۋىدىخان چىراغنى سۇپىنىڭ گ

  .مهن تاڭاي ،قوپسىال بالىنى گوللىسال ـــ

  ، دورا سۈركهشـــــكه تهمـــــشىلىۋىدى ،ئـــــايزۆھره قىمىرلىمـــــاي

   :زىۋىدىخان

دهپ ســۈيلهپ دورىغــا چىالنغــان پــاختىنى  ـــــ،قوپــسىال ھوي ـــــ

كـېچه  ،يولۋاس قىقىراپ يىغالپ .ئايزۆھرهنىڭ قولىدىن تارتىپ ئالدى

ئــايزۆھره كــۆزى قىيمىغــان ھالــدا  .غانىدىجىملىقىنــى بۇزۇشــقا باشــل

ــۇرۇپ ــدىن ت ــدى ،ئورنى ــشىغا كهل ــنىڭ قې ــڭ   .يولۋاس ــڭ ياقۇپنى ئۇنى

  .يارسىنى شۇنداق تېڭىپ قويغۇسى بار ئىدى
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سـىرغىپ ، زىۋىدىخان ياقۇپنىڭ يارىسىغا يهنه دورا سـۈركىۋىدى

ــان  ــان ق ــىپپىده«چېقىۋاتق ــڭ  .توختىــدى» ش ــان ئۇنى ــۇ ق ــا ئ ئهمم

  .پ چىققانىدىيۈرىگىدىن سىرغى

 ! ھهتتا بالىسىمۇ بولۇپتۇ تېخى !ده ـ ،ئۇ راستىنال ئهرگه تېگىپتۇ«

  ؛»...!خۇدا ،ئاھ

سـهن  !ھهممىـسى سـىنىڭ كاسـاپىتىڭ !خهپ ماجىنسا پاخـشهك«

ــــساڭ ــــۇپ  ،بولمىغــــان بول ــــۇنى بول ــــايزۆھره باشــــقىالرنىڭ خوت ئ

  ؛»...كهتمهيتى

ايزۆھره ئـ ؟قانداقراق ئـادهمگه تهككهنـدۇ ؟ئۇ كىمگه تهككهندۇ«

  ؛»...؟ئۇنى ياخشى كۆرهمدىغاندۇ

نېمىــشقا  ؟زادى نېمىــشقا ؟نېمىــشقا ئهرگه تهگــدىڭىز ،ئـايزۆھره«

  .»...؟قىلىشقان ۋهدىلىرىمىز ،قېنى ماڭا بهرگهن؟ مېنى كۈتمىدىڭىز

ــدى ــسىز يىغلى ــاقۇپ ئۈن ــدى، ي ــسىز تولغان ــۇ . ھهرىكهت ــۇڭا ئ ش

  .پۇتىنىڭ تېڭىلىپ بولغانلىقىنىمۇ سهز مهي قالدى

  .قۇپقا قازناققا ئورۇن راسالنغانىدىيا

ـــ بىر . ـــ دېدى زىۋىدىخان مېھرىبانلىق بىلهن،باالم، ــ ئۇخالڭ

  .بىزنى قىچىرا سىز، ئىش بولسا

، ئـۆينى قـاراڭغۇلۇق باسـتى. ئۇ چىراقنى ئېلىـپ چىقىـپ كهتتـى

  .خۇددى ياقۇپنڭ قهلبىدهك

، ىتۇمـانلىق ئىـد، كـۆك. تۈڭلۈكتىن ئاسمان كۆرۈنـۈپ تـۇراتتى

  ئۇي. گوياكى ياقۇپنىڭ كۆڭلىدهك

خۇددى ئايزۆھره ئۇنىڭـدىن ، قۇ ئۇنىڭدىن يىراقالپ كېتىۋاتاتتى

  .يىراقالپ كېتىۋاتقاندهك
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گهرچه ئۇيقۇ ، ياقۇپ ئايزۆھرهگه يېقىنالپ كېلىۋاتاتتى، ئهكىسچه

  .پ كېتىۋاتسىمۇيىراقال

ھاجهتكه چىقمىغـان . ھهر نېمه بولسا ھاجهتكه چىقىپتىكهنمهن«

ھويال تېمىدىن بويۇنداپ ، ئوق ئاۋازلىرىن ئاڭلىمىغان بولسام ،بولسام

قاراپ تۇرمىغان بولسام بىرىنىڭ پايپاسالپ كېلىپ كۆۋرۈكنىڭ ئاستىغا 

، كــۆۋرۈك بېــشىغا بارمىغــان بولــسام ،كىرىــپ كهتكهنلىكىنــى كــۆرۈپ

ــۆرهلمهيتتىم ــاقۇپنى ك ــى، ي ـــمهستىم، بهلك ــۈ  كۆرهل ــگه . مهڭگ ئهقلىم

  »!...تهقدىرگه رهھمهت! بارىكالال

 شـاتلىقتىنمۇ ئادهمنىـڭ ــــ ھاياجـان،  ئهلهمـدىنال ئهمهسـ دهرد

 ھاياجـان ــ قهلب كۆلچهكلىرى شاد. ئۇيقۇسى كهلمهيدىغان ئوخشايدۇ

زادىـــال  بىـــلهن تولغـــان ئـــايزۆھره شـــېرىن ھېـــسالرغا چۆمۈلـــۈپ 

،  بىــرىگه ســـۈركهيتتىــــ ئــۇ تـــاپىنىنى  بىــر. ئۇخلىيالمىغانىــدى

،  بۇيانغــا ئــۆرۈلهتتىـــ ئۇيانــدىن، بارماقلىرىــدىن قــارس چىقىراتتــى

، ياقۇپنىـڭ يۆتىلىـشلىرىدىن.  دهپ پىچىراليتتـى» يـاقۇپــ يـاقۇپ«

چۈنكى ئۇنىڭ ھهربىر .  خۇرهكلىرىدىن ھۇزۇرلىناتتىـ ئىڭراشلىرىدىن

ئهڭ مـۇقهددهس ، ئهڭ ئېزگـۈ، ره ئۈچـۈن ئهڭ گـۈزهلتاۋۇشى ئـايزۆھ

  !كۈي ئىدى

ئۇنىڭغـا .  سۆيهتتى، ئايزۆھره ياقۇپنى ياخشى كۆرهتتى،شۇنداق

گهرچه ئۇ ياقۇپ بىـلهن بىلـله . بار ۋۇجۇدى بىلهن كۆيۈپال قالغانىدى

ــسىمۇ ــان بول ــوڭ بولغ ــاپ چ ــان، ئوين ــۈپ قالغ ــا كۆي ــىق ،ئونىڭغ  ئاش

  :ن ئۈچ يىل بۇرۇنقى ئىشالر ئىدى ئۇنىڭدى،بۇ. بولۇپقالغانىدى

بىر كۈنى لهيلىخان ئۆيگه ياقۇپ بىلهن ئۇنىڭ دادىسىنى باشالپ 

لهيلىخان بۆسۈلۈپ چۈشكهن بىر  .ئۇالر ئۇستا ياغاچچى ئىدى. كىردى
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ــاقچى  ــىتىپ قويم ــاندۇق ياس ــات س ــر ك ــدا بى ــڭ ياغىچى ــز ئۆينى ئېغى

  .بولغانىدى

.  چىقىراتتــىناخــشا ئېيتىــپ، يــاقۇپ ھــاردۇقىنى دۇتــار چېلىــپ

شــۇنداق ئېزگــۈ ، شــۇنداق مۇڭلــۇق، يىقىملىــق ناخــشىلىرى شــۇنداق 

  .بىلمهيتتى؟ ئايزۆھرهنى ئۇنىڭغا تهلپۈندۇرۈۋاتقىنى نىمىكىن. ئىدى

؟ كۆزلىرىمۇ،  قاپقارا،چوڭ؟ ئۇنىڭ زادى ماڭا نهرى ياراپ قالدى«

قىزىـرىپال تۇرىـدىغان يۇپيـۇمىالق ؟ سهل قېلىنراق كهلـگهن لهۋلىرىمـۇ

؟ ى ۋه كۈلــسه پهيــدا بولىــدىغان مهڭزىــدىكى بىــر جــۈپ زىنىقىمــۇيــۈز

 »...؟بۇيرۇتۇپ سوقتۇرغاندهكال چىققان قىرلىق بۇرنىمۇ

  .بىلمهيتتى

  .ئۇنىڭغا كۆيۈپال قالغانىدى، ئىشقىلىپ

نېمىشقا ئـۇ چـاغالردا ؟ بۇ شۇ چاغالردىكى ياقۇپ شۇمىدۇ، توۋا«

  »...؟كۆزۈمگه بۇنداق چىرايلىق كۆرۈنمهپتىكى

  .لمهيتتىبى

ئايزۆھرهنىڭ نهزىرىـده . ئىشقىلىپ ياقۇپ تولىمۇ چىرايلىق ئىدى

، شۇڭا ئۇنىـڭ ئوڭىـدىمۇ. جاھاندا بۇنداق چىرايلىق ئادهم يوق ئىدى

ئۇنى بىـردهم . ئۇنى زادىال ئېسىدىن چىقىرالمايتتى. چۈشىدىمۇ ياقۇپ

بىر خىل زېرهكلىك تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان كۆزلرىگه يهر ، تاماشا قىلىش

قانچىلىـك لهززهت ، ىدىن قاراش ـــ ئايزۆھرهگه قانچىلىـك ھـوزۇرتېگ

ۋىلىقلىتىـپ ، بېغىشاليدىغانلىقىنى كۆزلىرىنىڭ يۈرىكىنى ئهركىلىتىـپ

. سهزمهيتتى، بىلمهيتتى، ياق؟ كۈلدۈرىدىغانلىقىنى ياقۇپ بىلهمدىكىن

، كهم سـۆز، ئۇنىـڭ بىـغهم. بىـغهم ئىـدى، چۈنكى ئۇ بهكمۇ جىمغـۇر

 . ئايزۆھره ئۇنىڭغا تهلمۈرۈپ قـارايتتى،قهتئىينهزهر لۈكىدىن »دۆت«

ئارقىـسىدىن ، ئۇنىڭ كۆزىگه ئۇزاقراق تىكىلىپ قارىيـالمىغىنى بىـلهن

ھهر بىــر ، ھهر بىــر قارىــسا، خــۇددى ئــاھۇدهك، تهلمــۈرۈپ قــارايتتى

ئهمما بـۇ ناھـايتى . تهلپۈنسه نېمىشقىدۇر ۋۇجۇدى جۇغۇلداپ كېتهتتى
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ــدى؛  ــداش ئى ــك جۇغۇل ــشاليدىغان لهززهتلى ــاتلىق بېغى ــۇ ش ــا ب ئهمم

ــۈچى  ــاتبهخش ئهتك ــۇ ھاي ــا ب ــدى؛ ئهمم ــداش ئى ــىيهتلىك جۇغۇل خاس

ئۇنىـــڭ قارىچۇقلىرىـــدىن چـــاچراپ ! ســـېھىرلىك جۇغۇلـــداش ئىـــدى

 چاڭقاق نىگاھلىرى يۈز ،چىقىۋاتقان ئوتلۇق نىگاھلىرى بىلهن مىسكىن

  .كۆرۈشكهن ھامان يۈرىكى مهستخۇشلۇق ئىلكىده سۇقۇپ كېتهتتى

 لـــېكىن يـــاقۇپ گهپ ،يزۆھره يـــاقۇپتىن گهپ تهمه قىالتتـــىئـــا

، ئايزۆھره بىرنـى دېـسه. خىيالچان ئىدى ، بهكمۇ جىمغۇر،قىلمايتتى

ھهرگىـز بىـر . بىرگه جـاۋاپ بىرهتتـى، بىرنى سورىسا. بىرنى دهيتتى

بۇنىڭمــۇ تېخــى بىرقانچىــسى بــاش .ئېغىــز گهپنــى ئــارتۇق قىلمــايتتى

.  ئىــدى»بهلكىــم«، »يــاق«، »ھهئه«،  بــاش چايقــاش،لىڭــشىتىش

دۇتار ، ياقۇپ ئۇ چاغالردا باش كۆتۈرمهي تاختايالرغا رهنده سېلىشتىن

  ؟ناخشا ئېيتىشتىن باشقىنى بىلمهمتىكىن، چېلىپ

ــشنى« ــاق قىلى ــۇتالپ چاقچ ــكه پ ــز ،گهپ ــارقىلىق قى ــاق ئ  چاقچ

  »!...كۆڭلىنى ئۇتۇشنى بىلمهيدىغان مۆڭ

ــتىلىش ــۇنداق ئىن ــڭ ئهنه ش ــۈش ته،ئايزۆھرهنى ــرى ،لپۈن  دوقلى

  .بىلهن بىر ھهپته ئۆتۈپ كهتتى

ئـۇ دۇتـار . بىر كۈنى ئۇ ياقۇپنى باغدا يـالغۇز ئۇچرىتىـپ قالـدى

  . ناخشا ئېيتىۋاتاتتى،چىلىپ

ئايزۆھره ئهسلى قارارى بويىچه بويىچه سۆيگۈ ئىزھـار قىلمـاقچى 

بىراق بۇنداق قىلىشقا قىزلىق غۇرۇرى يول .  ئۇنىڭغا يىقىالشتى،بولۇپ

مـۆڭ ،  بىـغهم، لـېكىن يـاقۇپتهك دۆش،يولمۇ قويار ئىـدى. مىدىقوي

  .خورلىنىشىدىن قورقتى، يىگىت تهرىپىدىن دهپسهنده قىلىنىپ

. يهرگه مىخلىنىپال قالـدى، يۇـــياندى. ئايزۆھره ئارقىسىغا ياندى

چۈنكى يـاقۇپ يېڭـى بىـر ناخـشىنى ـ نهچـچه كۈنـدىن بېـرى ئۆزىمـۇ 

ــان ــد،ئېيتمىغ ــايزۆھرهمۇ ئۆمرى ــر  ئ ــۆزگىچه بى ــان ئ ــاڭالپمۇ باقمىغ ه ئ

  :ناخشىنى ئېيتقانىدى
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  ،  مهي ئىچمىسهممۇ مهست،مهي ئىچسهم مهس ئۆزۈم    

  .بولدى ئهمدى بهس، دهپ توسما» مهي ئىچمه«    

  ، ئهمما، دېگهن ئۇقۇمنى بىلىمهن» يار«    

  . شۇڭالشقا مهيسىز كۈنۈم تهس،يارىم يوق    

……………………..  

ۋۇجـۇدى ، كۈيلىرىدىن ئايزۆھره سېھىرلىنىپياقۇپنىڭ بۇ ئىزگۈ 

، ئېرىـــپ» شـــۇررىده«ئوتقـــا چۈشـــكهن قوغۇشـــۇن زهرىچىـــسىدهك 

  . ئولتۇرۇپ قالدى» السسىده«

  »...! ھۇ لۆش؟ مهن يارىڭ بولماي نېمه«

  ؟ بۇ يهرده، يا ــــــ ئولتۇرۇپ قاپسىز

ــۈردى ــشىنى كۆت ــۈپ بې ــايزۆھره چۆچ ــاراپ  .ئ ــا ق ــاقۇپ ئۇنىڭغ ي

ايزۆھره شـــۇندىال ئۆزىنىــڭ خىياللىنىــپ ئولتـــۇرۇپ ئــ. كېلىۋاتــاتتى

دهي » سـىزنى سـاقالپ ئولتۇرغـان« :ئـۇ. قالغانلىقىنى ئىسىگه ئالـدى

يۇ يۈرىكىـــده يېلىنجاۋاتقـــان ــــــقانچه زورۇقـــۇپ باقتىــــــ قانچه،دهپ

، چوغسىمان ھېـسىياتنىڭ تهپتىـدىن اللالشـقان تىلـى كارغـا كهلمىـدى

  :شۇڭا

  .ــ دهپال قويدى ـ،.…ــ بېشىم ئاغرىپ خۇددى

تىنسىز كىرىپ ـــياقۇپ ئۇنىڭ يېنىدىمۇ توختىماستىن ھويلىغا ئۈن

ئايزۆھرهنىــڭ كــۆڭلىگه يارىــشا يهنه بىــر ئېغىــز گهپ قىلىــپ . كهتتــى

  !قويغان بولسىمۇ كاشكى

  »!...سهت تاز«

شۇنىڭدىن باشالپ ئـايزۆھره ئۇنىـڭ پهقهت ئارقىـسىدىن قـاراپال 

ــ ــۈل قۇشــلىرىغا تهســهللى دانلى ــدىكۆڭ ــدىغان بول ــراق ، رى چاچى بى

ــدى ــۇغ. چاچالمى ــۈن ئهڭ ئۇل ــۆزى ئۈچ ــۆڭلىنى ئ ــۇقهددهس ،ك  ئهڭ م

دېــگهن نــامنى ئىقتىيارســىز پىچىــرالش ئــارقىلىقال » يــاقۇپ«بولغــان 

ــدۇرماقچى ــارقىلىق ، تىنىچالن ــلىرى ئ ــۆز ياش ــانلىرىنى ك ــشىق گۈلخ ئى
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نى ئىشىق گۈلخـانلىرى، بىراق تىنىچالندۇرالمىدى. ئۆچۈرمهكچى بولدى

ئىشىق ئوتى ، يىغلىغانسېرى، ئهكىسچه. يىغالپمۇ ئۆچۈرهلمىدىـــيىغالپ

  . ئۇلغىيىپ كهتتى

مــۇمكىن ، يــاق… ؟ ئۇنىــڭ پۈتۈشــۈپ قويغــان قىــزى بولــسىچۇ«

نېمىشقا ئۇنىڭ ناخشىلىرى شۇنچه ؟ ئۇ نېمه ئۈچۈن خىيالچان! ئهمهس

ـــۇق ـــۈ، مۇڭل ـــۇنچه ئىزگ ـــشقا دهت؟ ش ـــشلىرىدىن نېمى ــــناخ ، ئهلهمــ

ــسكىن ــدۇ، لىكمى ــۇپ تۇرى ــكۈنلۈك ئۇرغ ــاق؟ چۈش ــاق، ي ــداق !  ي بۇن

بولــۇش تــوغرا ! مــۆرىمهس بۇقىنىــڭ ئاشــىق بولىــشى مــۇمكىن ئهمهس

يـارىم ‹،ياــــئـۇ ناخشىـسىدا دېدى! مانا مهنال بولۇشۇم كېـرهك، كهلسه

ناۋادا ئۇنىڭ ئاشىقى بولۇپ . بۇ ناخشا ئهمهسمۇ، راست. …دهپ›يوق

ـــسا ـــپ، قال نى ئۇنـــداق ئالۋاســـتىدىن ئـــۇ، قانـــداق قىلـــسام قىلى

ــــارتىۋالىمهن ــــتى!... ت ــــۇ ئالۋاس ــــى ئ ــــوۋۋا …؟ قېن ــــڭ … ت مېنى

  …» ساراڭلىقىمنى

ــدى ــايزۆھره شــۇنداق ئويلىغانى ــسان روھــى ئهنه شــۇنداق . ئ ئىن

 تهسـهۋۋۇرغا كهلتۈرگۈسـىز ،غهلىته، خىلمۇخىل، چىگىش، مۇرهككهپ

، لغـانشۇڭا ئۇ ھازىر قهلبىده بىر ھهپته بۇرۇن پهيـدا بو. بولىدىكهن

سهككىز كۈن ئىچىدىال ـــناھايىتىمۇ ئاجىز مۇھهببهت ئۇچقۇنىنىڭ يهتته

ــــب ، غــــايهت زور الۋاغــــا ئايلىنىــــپ قالغانلىقىغــــا،ئۇلغىيىــــپ  قهل

 ئىتتىــك ،كىيىكلىرىنىــڭ ياقۇپنىــڭ ئــوۋچى كــۆزلىرىگه زهپمــۇ ئاســان

  . ئوۋلىنىپ قالغانلىقىغا ھهيران ئىدى

. ن كىتـابلىرىنى ئوقـۇيتتىئاخشامدا دادىسىدىن قالغاـــئۇ ئهتىده

، بۇنىڭ ئورنىغا ئۇ يـاقۇپنى خىيـال قىالتتـى؟ نهده قالدى ئۇ كىتابالر

  .ھۇزۇرلىناتتى، دهپ پىچىرالپ راھهتلىنهتتى» ياقۇپ، ياقۇپ«

ـــىنى ـــدا پۈتۈش ـــايىتىمۇ ئۇزۇن ـــڭ ناھ ـــايزۆھره كاتنى ـــا ، ئ ھهتت

  !...ياقۇپ كهتتى.  پۈتۈپ قالدى، ئهپسۇسكى.  پۈتمهسلىكىنى تىلهيتتى

يــاقۇپ « :ئــۇ. ئــۇ بىــر ئــاينى ناھــايىتى مۇشــهققهتته ئۆتكــۈزدى
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 ـ ئۇنى باراـ،ئاستا قۇتۇلۇپـــئهمدى كۆيۈك ئازابىمدىنمۇ ئاستا. كهتتى

،  مــۇمكىن ئهمهس،ئــاھ. دهپ ئويلىغانىــدى» بــارا ئۇنتــۇپ كېــتهرمهن

، ئـۇنى ئۇنتـۇپ كېـتىش ئۇياقتـا تۇرسـۇن! زادىال مـۇمكىن ئهمهسـكهن

مۇھاببىتىنى ئىزھار قىلىپ خهت يېزىشقا مهجبۇر  ـبهلكى ئۇنىڭغا سۆيگۈ

 ئهمما ھهرقـانچه ،ئۇ خهتنى خېلى كۈنلهرگىچه ساقالپ يۈردى. بولدى

  .قىلىپمۇ بېرىشكه جۈرئهت قىاللمىدى

يـۈرىكىم دۈپۈلـدهپ  !...خهپ ئهمدى ئۇنى كۆرىـدىغان بولـسام«

  …»كهتسه كېتىۋهرسۇن

  . …بىر كۈنى ئۇ. ئايزۆھره دېگىنىدهك قىلدى

ئۇنىڭ ، بىر سىيىپ» جوررىده«ولۋاس ئايزۆھرهنىڭ قورسىقىغا ي

ئۇنتـاي دهپمـۇ مهڭگـۈ ئـۇنتىغىلى بولمايـدىغان ، ئهڭ شېرىن، شېرىن

  . ئهڭ بۈيۈك خىياللىرىنى ئۈزىۋهتتى، ئهڭ گۈزهل

  

3  

  

ياقۇپنىــڭ خىيــالى بــالىلىق ، زۆھرهنىــڭ خىيــالى ئۈزۈلگهنــده

  :چاغلىرىغا ئۇزاپ كهتكهنىدى

، هسۈم ئاكا ئۇقۇمۇشلۇق ئادهم بولۇپال قالماستىنئۇنىڭ دادىسى م

ــازهنده ــتا س ــى ئۇس ــدى، بهلك ــاچچى ئى ــتا ياغ ــولۇقالرنىڭ . ئۇس قاراش

ئـــۆي جاھـــازىلىرى ئۇنىڭـــسىز . ئـــۆيلىرى ئۇنىڭـــسىز يېپىلمـــايتتى

  . ياسالمايتتى؛ توي تۆكۈنلىرى ئۇنىڭسىز قىزىمايتتى

، نىـدىنكېچىلىرى ئانىسىنىڭ قوي، ياقۇپ كهنجه ئوغۇل بولغاچقا

مهسـۈم ئـاكىمۇ ئۇنىـڭ . كۈندۈزلىرى دادىسىنى قوينىـدىن چىقمـايتتى

  . ئۇنى نهگه بارسا شۇ يهرگه ئاپىراتتى، رايىغا بېقىپ

 مهسـۈم ئاكـا ،بىر كۈنى ئۇ يهنه دادىسىنىڭ قوينىغـا كىرىۋالـدى

  .ئۇنى جۇۋىسىغا يۆگهپ قايسىبىر تويغا ئېلىپ باردى
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 ئـاش يىيىـشكه باشـلىغان ھهممه ئادهم. جهلهستان راسالنغانىدى

ـــسىمۇ ـــا تۈگۈلـــۈپ ، بول ـــۈم ئاكىنىـــڭ قوينىغ ـــېكىن يـــاقۇپ مهس ل

  .ئىدى يوقئۇنىڭ دادىسىنىڭ قوينىدىن چىققۇسى ، كىرىۋالغانىدى

 بىرى سورىدى دهپ ـــ؟ ئۇ نىمه قويۇنلىرىدىكى ،مهسۇماخۇن ـــ

  .توغراۋېتىپ گۆش

 ــ اشبـ ياقۇپنىـڭ ئاكـا مهسۇم بهردى جاۋاب دهپ ــ ؟باچكا ـــ

  .قويۇپ سىالپ بىلهن مېھرى كۆزىنى

   ؟باچكىنىڭ بۇ نېمه ئېتى ـــ

 يىرىـك دېـگهچ شـۇنداق ئاكـا مهسۇم ـــ،باچكا ياقۇپ ،ياقۇپ ـــ

  .سۈركهپ بىلهن ئامراقلىق پېشانىسىگه ياقۇپنىڭ ساقاللىرىنى

  .   قويدى سوراپ دهپ ـــ  ؟باچكا شۇنداقمۇ ـــ

      ؟ باچكا بۇ يېيهلهمدۇ گۆش ـــ

  .يهيدۇ بهرسىله توغراپ كىچىكرهك، يهيدۇ ـــ

ـــ ــاغزىڭنى ــ ــاچه ئ ــا ،ئ ــاي ســهپ گــۆش، باچك ـــ ،قوي ــۆش ــ  گ

  .تهڭلىدى ياقۇپقا گۆشنى چوڭلۇقتىكى گۈلىدهك ئادهم بۇ توغرىغان

 . كىتىشتى كۈلۈپ پاراققىده  كىشىلهر ھهرىكهتلهردىن – گهپ  بۇ

 خـۇددى ،ىۋالـدىتىق بېـشىنى قوينىغا دادىسىنىڭ ،تارتىپ ئىزا ياقۇپ

  .باچكىدهك

 گۆش  دېگهن  باچكا  ؟بۇ ئوخشىمامدۇ باچكا يېمهيدىغان گۆش ـــ

  .بىرى يهنه دېدى ـــ،يهيتتى

  .كۆتۈرۈلدى كۈلكه يهنه

  .باالم ،ئاله ـــ،قاراپ ياقۇپقا ئاكا مهسۇم دېدى ـــ،يهيدۇ ـــ

 ئاغزىغـــا ئېلىـــپ گۆشـــنى بىـــلهن زورى دادىـــسىنىڭ يـــاقۇپ

  .تۇۋهتتىيۇ سېلىپ» كوممىده«

  .....چاينىمايال !بۇ، يا– باچكىكهن چوڭ كانىيى ـــ

 كۈلـۈپ بهزىلهرنىـڭ.كۆتۈرۈلدى كۈلكه كۈچلۈك تېخىمۇ قېتىم بۇ
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  .ئىدى كهتكهن قۇيۇلۇپ ياشمۇ كۆزلىرىدىن بواللماي

 مهسۇمئاكىنىڭ  . قالدى  بولۇپ»  باچكا«  ياقۇپ تارتىپ شۇنىڭدىن

 چۈشـۈپ كۆۋرۈكتىن ؟قاندۇچىق قاناتمۇ باچكا ،ھه« يارهنلىرىـــدوست

» !يه دان !باچكا ھه« ، »!يه گۈله! باچكا ،ھه«، »ئهمدى ئۇچۇڭال

 .قوياتتى تۇتقۇزۇپ بۇنى– ئۇنى ئۇنىڭغا ،قىلىشىپ چاقچاق دهپ

 قىلغىلــى ھــۈنهر ھــاجىمنىڭكىگه رۇســۇل ئاكــا مهســۇم كــۈنى بىــر

  .ئېلىۋالغانىدى بىلله ياقۇپنىمۇ ئۇ .كهلدى

 ،ئۆي  الي  بىلهن  ئايزۆھره چۈشۈپال دىنقۇچىقى دادىسىنىڭ ياقۇپ

  .ئوينايتتى »پىشتهك ئاش« ياساپ قازان الي ،ئوچاق الي

  .ياقۇپ دېدى ــ !جۇما بول خوتۇنۇم سهن، بوالي ئېرىڭ مهن ـــ

  .بولدى ماقۇل بىلهن رايىشلىق ئايزۆھره ــ، ماقۇل ھه ـــ

 بولىـسهن ئهتـكهن ئاش سهن، بولىمهن كىرگهن تاالدىن مهن ـــ

  .ماجۇ

  .ماقۇله ــ

، دهـــــبولدى كىــرگهن ئــۆيگه الي بېرىــپ يىراقــراق ســهل يــاقۇپ

  :چىقىرىپ قوپال، بوم ئاۋازىنى

  .سورىدى دهپ ــ ؟خوتۇن ،پىشتىما ئاشـــ

  .ياق ـــ

   ؟نېمىشقا ـــ

 بىـر ئـايزۆھره ــــ،خۇددى كۆيـدۈرهلمهي، شـۇ ھۆلكهن ئوتان ـــ

 سـالغاچ ئوتۇن ئوچاققا اقولىد بىر يهنه، سۈرتكهن يېشىنى كۆز قولىدا

  .دېدى شۇنداق بولۇپ پۈۋلىگهن ئوتنى

   ؟بولمامدۇ قالىساڭ ئوتان قۇرۇق ـــ

ـــ  يارســىال ئوتــان ...بهرمىگهنــدىكىن يېرىــپ ئوتــاننى قــۇرۇق ــ

ــېمه، ماڭــسىال ــاراپ ن ــۇرىال ق ــۇتتهك ت ــان ؟ب ــدىم يارســىال ئوت  مهن دې

  .ئايزۆھره ۋارقىرىدى دهپ ـــ !سىلىنى
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 قــاتتىق ياقۇپنىـڭ ـــــ؟!تېخـى بۇتمــا مهن ؟بۇتمـا مهن ؟نــېمه ــــ

   !جۇما ئۆزهڭ دېگهن بۇت ـــ،بولدى كهلگهن ئاچچىقى

  !ئۆزۈڭ ـــ

 ،ئهمىــسه مانــا، ھه ؟تېخــى بولــدۇڭما ســهنلىگۈچى مېنــى ـــــ

 ،ئوچاقــــئۆي يـاقۇپ ــــ!قـازاننى بۇنـداق پىـشمىغان ئـاش چۈشكىچه

  .سۇندۇرىۋهتتى دهسسهپ ـــ دهسسهپ قازانالرنى

 تهسـته مىـڭ .كهتتـى ئۆرۈلۈپ چېڭىغا ئويۇن كىيىنال ۇنىڭدىنش

 كهتكهنلىكىگه سۇنۇپ ئوچاقلىرىنىڭ ــ ئۆي، قومۇچ ـــ قازان ياسىغان

  :ياقۇپنى ئايزۆھره چىدىيالمىغان

 تۆله ؟سۇندۇرىۋېتىسهن نېمىشقا قازىنىمنى ،باچكا يىگهن پوق ـــ

  .ىئېسىلد پىشىگه ئۇنىڭ تىللىغاچ دهپ ـــ! قازىنىمنى

ــــ ـــا مهن ــ ـــوق مهن ؟باچكىم ـــېگهن پ ـــا ي ــــ؟!باچكىم ـــاقۇپ ـ  ي

 راسـتتىنال ئۇنىـڭ .سـالدى بىرنى »چاڭڭىده« كاچىتىغا ئايزۆھرهنىڭ

 .ئالــدى بىــر ھــويلىنى يىغىــسى ئايزۆھرهنىــڭ .كهلگهنىــدى ئــاچچىقى

 ،ده ــ چىقتـى يۈگـۈرۈپ ئۆيدىن لهيلىخان ئاڭلىغان يىغىسىنى ئۇنىڭ

  :بهزلىدى ئۇنى

 يېـشىنى ئايزۆھرهنىـڭ ئـۇ دېدى ـــ؟باالم جېنىم، ىبولد نېمه ـــ

  .سۈرتكهچ

  ...ھۈ....ھۈ....ئۇردى ـــ

   ؟قوزام، ئۇردى كىم ـــ

  ...ھۈ..ھۈ...ئۇردى باچكا ياقۇپ ،باچكا ـــ

 ئهرلهرچه، قورقماي ياقۇپ .قارىدى ياقۇپقا بولۇپ ئۆره لهيلىخان

  .تۇراتتى گىدىيىپ بىلهن ساالپهت

   ؟باچكا يھو ئۇردۇڭ نېمىشقا ـــ

  .ئۇ ئۇرماي ،ئۇردۇم ـــ

   ؟ئۇنى ئۇراتتىڭ نېمىشقا ـــ
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   ؟قانداق، شۇ ئۇردۇم بولغاندىكىن خوتۇنى ئۆزۈمنىڭ ـــ

  .قويدى ھىجىيىپ ياقۇپمۇ .كهتتى كۈلۈپ قاقاقالپ لهيلىخان

 ئىشنى  بۇ. سالدى كۈلۈپ »پىسسىڭڭىده« ئويالپ شۇالرنى ياقۇپ

 ئهگهر .سـاالتتى كۈلـۈپ وشـۇنداقم ،كهلتۈرگهنده خىيالىغا قېتىم ھهر

ــايزۆھرهگه ــىق ئ ــۇپ ئاش ــان بول ــسا قالمىغ ــۇ ،بول ــشنىڭ ب ــتقا ئى  راس

  .قىلمايتتى ئۈمىد ھهرگىزمۇ ئايلىنىشىنى

  !كىتىپتۇ بولۇپ خوتۇنى باشقىالرنىڭ ئۇ ،ئهپسۇسكى

ـــڭ ـــامىلى ســـوغۇق كۈزنى ـــدىن ش ـــاش پهنجىرى ـــڭ ب  توخۇالرنى

 يـاقۇپ چۈشـكهن هككهتىتـر .باشلىدى كىرىشكه ئېلىپ چىلالشلىرىنى

 كېـيىن بىردهمدىن .تىقتى ئىچىگه بېشىنى ،ئورىنىپ مهھكهم يوتقانغا

 قىلىپمـۇ ھهرقـانچه لـېكىن .پهسـهيدى تىترهكلىـرى ،ئىسسىپ بهدىنى

 شــېرىن. پهســهيتهلمىدى تىترهكلىرىنــى، ئىســسىتالمىدى يــۈرىكىنى

   ؟يا– پهسىيهرمىكىن تىترهكلىرى ،ئىللىپ يۈرىكى ،ئهسلىسه دهملهرنى

  :ئۇ شۇنداق قىلماقچى بولدى

كامـالهتكه  دۇتاردىمۇ، ياقۇپ يىگىرمه ياشقا كىرگهنده ھۆنهردىمۇ

ئۆي جاھازلىرى ، بۇ يۇرتتا يهنىال ئۇنىڭسىز ئۆييېپىلمايتتى .يهتكهنىدى

 .مهشرهپ قىزىمـايتتىــــئولتۇرۇش، تۆكۈنـــئۇنىڭسىز توي .ياسالمايتتى

ــۇنى ھازىرئاساســهن ھــېچكىم  ــىدېمه» باچكــا«ئ ـــچوڭ .يتت كىچىك ــ

 دهپ ھـۆرمهت بىـلهن»يـاقۇپ ئۇسـتام«، »ياقۇپ دۇتـار«ھهممهئۇنى 

باھـا ، چۈنكى ياقۇپ ھۆنهرنى ئىخالس بىـلهن قىالتتـى، تىلغا ئاالتتى

بىـلهن  دۇتارنىمۇ شـۇنداق ئىـشتىياق .بهرگهننى ئاالتتى، تاالشمايتتى

ۇڭ ئېزگـۈ مـ، دۇتارنىڭ تارىلىرىدىن تۆكۈلگهن ئېزگـۈ كـۈي. چاالتتى

ناخـشىلىرى شـۇنداق .ئادهمنى سېھىرلىك دۇنياالرغـا باشـالپ كىرهتتـى

تىترىتهتتى؛يـۈرهكلهرنى  يـۈرهكلهرنى، شـۇنداق جۇشـقۇن، يـالقۇنلۇق

ــــمۇجۇپ ـــۈرهكلهرگهــ ـــومۇجۇپ ئېزهتتى؛ي ـــدۈرهتتى؛  ئ ت يېقىـــپ كۆي

قوشـاقالرنى ،  كـۆپىنچه،ئـۇ .ئېتهتتـى روھ بهخش، يۈرهكلهرگه ئۈمىد



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

112 

شـېئىرالرنى ئـۆزى تـالالپ ئېلىـپ ئاھاڭغـا  ردىنكىتـابال، ئۆزى توقۇپ

،  بېيىــپ،ئۇنىــڭ ناخــشىلىرى يېڭىلىنىــپ شــۇڭا. ســېلىپ ئوقــۇيتتى

  .باراتتى مۇكهممهللىشىپ

ــا ــۇنداق بولغاچق ــتلىرىمۇ،ش ــڭ دوس ــۈرۈپ،  ئۇنى ــا تهلم  ئۇنىڭغ

 لــېكىن ھېچقايسىــسى، تىكىلىــدىغان ئاشــىقانه كۆزلهرمــۇ جىــق ئىــدى

  . يۈرىكىنى جىغىلدىتالمىغانىدىبۈگۈن تىكىلگهن شهھال كۆزدهك

 بىـــر يهرگه .يـــاقۇپ دۇتـــارىنى قولتـــۇقالپ تويغـــا كېتىۋاتـــاتتى

يۇيـۇپ  ئۇ ئېرىق بويىدا قـولىنى، كهلگهنده ئايزۆھرهنى كۆرۈپ قالدى

 ئـۇ .تـۇراتتى يېنىـدا تويغـا ئېلىـپ ماڭغـان داسـتىخىنى . ئولتـۇراتتى

، ىلىـك ئالغـاچ ياقۇپ ئۇنىڭ سالىمىنى ئ.ياقۇپنى كۆرۈپ ساالم قىلدى

  :قايسى كۈنى باغدا سورىغاندهكال

  . ـــ دهپ سورىدى؟ بۇ يهرده، يا. ــــــ ئولتۇرۇپ قاپسىز

جـاۋاپ  ــــ ئـايزۆھره دۇدۇقالپـراق، سـىزنى ساقالپ...ـــ سىزنى

  .قىزىرىپ كهتكهنىدى» ۋىللىده« ئۇنىڭ يۈزى .بهردى

 تېگىـپ  بهكمـۇ يۇمـشاق بىرنهرسـه،ياقۇپنىڭ يـۈرىكىگه يۇمـشاق

  .بىلمهيتتى ؟ئۇ نېمىدۇ ،ئۆتۈپ كهتكهندهك قىلىپ قالدى

   ؟ــ راستمۇ ـ يا

 ـــ ئايزۆھره ئورنىدىن تـۇرۇپ داسـتىخىنىنى !ــ راست بولماي ئۇ

   .قولىغا ئالدى

بىـلهن  ـ يـاقۇپ كهمتهرلىـك؟ـــ بىزدهك ئـادهمنى ساقالمـسىز سىز

  .ئۇنىڭ دېڭىزدهك چوڭقۇر كۆزىگه شۇڭغۇدى

   ؟كىمنى ساقاليتتىم ئهمىسه ،ـــ سىزنى ساقلىماي

 .تـۇراتتى غۇر شـامال سـوقۇپــــ غۇر.ئۇالر يولغـا راۋان بولۇشـتى

ــۆڭلهك ــاۋار ك ــل ت ــايزۆھره قىزى ــارامهخمهل ، ئ ــتىدىن ق ــۆڭلهك ئۈس ك

بىلهكـتهك تـوم  ،بېشىغا يېپيېڭـى گىـلهم دوپپـا كىيىۋالغـان، جىلىتكه

 ياقۇپقـا ئـۇ. تـۇراتتى قاپقارا ئىككى ئۆرۈم چېچى يىالنـدهك تولغىنىـپ
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  .گويا پهرىدهك كۆرۈنۈپ كهتكهنىدى

  ! ئۇ پهرى ئىدى،شۇنداق

  ئهجهپ؟ ھه–ئـــۆتكهنكى ئـــايزۆھره شـــۇمىدۇ  ،بـــۇ، تـــوۋا«

 –قاپتۇ  ئاجايىپ چىرايلىق بوالپ؟ ئۇ چاغدا، يا–پسالماپتىكهنمهن سه

  » ...!بۇ كاساپهت، يا

  :ياقۇپ خىيالىنى شۇ يهرده يىغىشتۇرۇپ

ئايزۆھرهنىڭ  ئۇ. ـ دهپ سورىدى؟ز بادۇساقاليدىغان ئادىمىڭى ـــ

  .پېيىغا چۈشمهك بولۇۋاتاتتى

ئۇنىڭ بـۇالق  .كۈلدى، ــ ئايزۆھره نازالندى،بار خۇدى، ــ ھهئه

شىرىلداشــلىرىغا  ســۈيىدهك شــىۋىرالپ كۈلۈشــلىرى ئېرىــق ســۈيىنىڭ

  .قوشۇلۇپ كهتتى

ئالته ــــ سول تهرهپتىكى بىر چىغىـر يولـدىن بهش،دهل شۇ چاغدا

شېرىن سۆھبهت   . وكانالر چىقىپ بۇ ئىككىسىگه قوشۇلۇپ كهتتىچ ـقىز

  .بۇزۇلدى

  »!نهدىنمۇ پهيدا بولدى بۇ نېمىلهر«

ــايزۆھرهگه قارىــدى ــۇپ ئ ــۇنداق دهپ غــۇدۇراپ قوي ــاقۇپ ش  .ي

قىپقىزىـل  ،ئالۇچىـدهك ،ئايزۆھرهمۇ ياقۇپقـا تهبهسـسۇم بىـلهن قـاراپ

بـۇ سـهبىيلهرچه  ئۇنىـڭ. لهۋلىرىنى چىرايلىققىنه پۈرۈشتۈرۈپ قويـدى

بـۇ جهزبىلىـك . قىلغانىـدى قىلىقلىرى ئۇنىڭغا ئاجايىپ ئۇماقلىق ئاتـا

قوللىرىنى ــــپۇت، يـامراپ كىرىـپ ئۈگىلىرىگهـــقىلىقالر ياقۇپنىڭ ئۈگه

  .كاالمپايالشتۇرۇپ قويغانىدى

ــدىغان« ــپ ئويناي ــسىنى ئېقىتى ــچه ماڭقى ــۇ كهملهرگى ــى مۇش  تېخ

، يـا ــــپهرىزاتتهك بولۇپ كېتىپتۇ ، توۋا!ھه ـــئايزۆھره مۇشۇ شۇمىدۇ

ئايزۆھرهنىـــڭ ئـــۆزىال   ئىـــسمىغا ئوخـــشاش!بـــۇ ئوغرىنىـــڭ بالىـــسى

 »...!خۇدى

مۇنـداقال  ؟راستال ساقلىغانمىدۇ، دهيدىغۇ تاڭ ،مېنى ساقلىدىم«
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ــدىمۇ تېخــى ــا...دهپ قوي ــى جۇم ــاقلىغان چېغ ــده  . راســت س ئۆتكهن

كىرىپ قاپتىكهنمۇ  ل شۇ چاغدا خىيا...نېمانداق توال قارايدىكى دېسهم

 .»...دهيمهن

 !؟ئۇچۇشتىن توختاپ قالدىلىيا ،ھوي باچكا ـــ

بىـــر چوكاننىـــڭ قىلغــان چـــاقچىقى يـــاقۇپنى ئېـــسىگه  قايــسى

ــۈردى ــۈردى.كهلت ــشىنى كۆت ــۇ بې ـــئوتتۇز . ئ ــۇزاپــ ــچه ئ  قىرىق قهدهم

 يـاقۇپ .كۈلۈشـۈپ كېتىـشتى» پاراققىـدى« چوكانالر ــكېتىشكهن قىز

  :ئايزۆھره ، ئۇالرنىڭ قېشىغا كهلگهنده. تېزلهتتىقىزىرىپ قهدىمىنى

ـ ،ـــــــ دهپ ۋىلىقــالپ كۈلدى؟ قانداقــــ ـــــ ئــۇخالپ قالــدىڭىزمۇ

   .ئۇخلىسىڭىز كۇۋۇكقا چىقىپ ئۇخالڭ

  .ئۇ يهنه كۈلكه ئاستىدا قالدى

ــا« ـــ ي ــوالپ كېتىپتۇ ــان ب ــايزۆھره ،ئهجهپ گهپت ــۇ ئ ــۆڭ . ب بىرم

  » دېسهم تېخى،نېمىمىكى

شـېرىن  سـىزنىڭ «:الىـدىن ئۆتكـۈزۈپ بولـۇپياقۇپ شـۇنى خىي

ــاپتىمهن ــۇخالپ ق ــاڭالپ ئ يهنه  ،دهي دهپ تۇرۇشــىغا» ســۆزىڭىزنى ئ

  :بىرى ئېغىز ئېچىپ قالدى

قورسىقى ئېچىپ ئۇچالمىغان ، ئانىسى دان بهرمىگهن ئوخشايدۇ ــ

  .گهپ

 ـ ئـايزۆھره .تـۈگهپ كهتـكهن، ـــ ئانىـسى يـوق بـۇ بىچارىنىـڭ

   ؟داقمۇ ـ ياـــ شۇن،ياقۇپقا قارىدى

  .چوكانالر ياقۇپنى ئېغىز ئاچۇرمايۋاتاتتىـــقىز

ــ دېـدى ،ساۋاب بولىدۇ، ــ سهن دان بېرىپ قوي خېنىم مۇنداق

  .بىرى ئايزۆھرهگه

ياقۇپنىـڭ  .ئوتلۇق كـۆزلهر ئۇچراشـتى، ئايزۆھره ياقۇپقا قارىدى

  .ۋۇجۇدى ئوتقا ئايالندى

 ــــ،ىكاده باچېيهلهمتىكـى ئهمـدى بـۇ سـازهنــ مېنىڭ دېنىمنـى ي
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  .ئايزۆھره قىزىرىپال كهتكهنىدى

  بـۇگهپنى قىلغـانــــ، بېرىپ باقه قېنـى. بهرسهڭ يهيدۇ تازا ـــ

  .دهپ سورىدى ـــ؟يا غوجام ـــيېيهلمهمال ـــ،چوكان ياقۇپقا قاراپ

  .بېرىشكه چىدىىسا، يهيمهن تازا، يېيهلمهي ئۇ

ــرى ــاتتىن بى ــده «باي ــال»جىممى ــان ۋىلىق ــر چوك  پ ماڭغــان بى

  :كۈلگىنىچه سۆزگه ئارالشتى

  ؟ دېسلىچۇ ،چه دان بېرىدىغان ئادىشىم بارۈئۇنداق دېگ ـــ

  .نهده ئۇ ئاداش ـــ

   ؟  خهخ،ياـــ دهيدۇ،تۇچهك بىلهن ئاداشكهن ـــ

جىگــــده . يــــاقۇپ كــــۈلكه ئاســــتىدا يهنه مىجىلىــــپال كهتتــــى

.  ئۇچـــــۇپ كېتىـــــشتى»كۇررىـــــده «شـــــاخلىرىدىكى قۇشـــــقاچالر

ــرىگىچه ــى گهدهنلى ــۇپ كهتكۈس ــاقۇپنىڭمۇ ئۇچ ــكهن ي ــپ كهت  قىزىرى

چــۈنكى تــۇچهك ئهرســىز . خــۇددى ئاشــۇ قۇشــقاچالردهك. كهپكهتتــى

  .كهيمه تاز قىز ئىدى، ناھايىتىمۇ سهت، ئولتۇرۇپ قالغان

دىـدى ؟ شۇنداق تـاز قىـز بىلهنمـۇ ئـاداش بولـدىڭىزما باچكـا ـــ

.. . دېـگهن ئاداش بولىدىغان ئادهم،قويۇڭه ھهي سىزنى ـــ،ئايزۆھره

 ئوتقاشـتهك قىزىرىـپ كهتـكهن ئـايزۆھره ــــ.مىنى ئاداش تۇتماي تـازا

  .چوكانالرمۇ ئۇنىڭغا كۈلۈشۈپ بهردىـــقىز. ۋىلىقالپ كۈلدى

  .دىدى ياقۇپ بىر خىل قهتئىيلىك بىلهن ـــ!تۇتسام تۇتىمهن ـــ

  ...شۇنداق دهپ قويسام يانا، ۋاي تېخى ـــ

. ى مۇشۇ يهردىال ئۈزلـۈپ قالـدىچاقچاقالرنىڭ قۇيرۇىق ـــ كۈلكه

  .نكى ئۇالر توي بولىدىغان ئۆينىڭ ئالدىغىال كېلىپ قالغانىدىۈچ

   »!شۇنداق دېگىنىڭىزگه سىز بىلهن ئاداش بولمىسام، خهپ«

ئىـــشهنىچ بىـــلهن شـــۇنداق  ،يـــاقۇپ بۇســـۇغىدىن ئاتالۋېتىـــپ

  .پىچىرلىدى

  .كهڭرى ھويلىدا توي مهشرىپى راسا قىززىپ كهتكهندى
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ياقۇپنىڭ قهلبىگه تۇتىشىپ كهتـكهن دۇتـار  ،ىڭ قهلبدىنياقۇپن

  :ئوقچۇپ چىقىۋاتاتتى ــ تارىلىرىدىن سېھىرلىك كۇيلهر ئوقچۇپ

  

  ، نىڭ جېنىمنى ئوۋلىۋالدىڭ بىر بېقىپ ئاستاغىنهېم

  .ئۆستهڭده قۇت ئېقىپ ئاستاغىنه، كۈلدى  قهلبىم

  

  ، نهۋقىران ئىشقىڭ دىلىمنى پهم بىلهن ئىشغال قىلىپ

  .ى ھوشسىز يۈرىكىمنى تىغ تىقىپ ئاستاغىنهقىلد

  

  ، كۆز ئېچىپ باقسام قېشىمدا سهن تۇرۇپسهن جىلمىيىپ

  .ھوشۇمغا كهلتۈرۈپسهن لهۋ يېقىپ ئاستاغىنهـــئهس

................................  

چـۈنكى مىخـتهك . ياقۇپ ناخشىنىڭ ئاخىرىنى داۋامالشتۇرالمىدى

، تىلىنى الل ،هكلىرىنى جىغىلدىتىپقادالغان بىر جۈپ كۆز ئۇنىڭ يۈر

، بـۇ كـۆز شـۇنداق نـۇرانه .بارماقلىرىنى كاالمپـاي قىلىـپ قويغانىـدى

ئاشىقانه نهزهرده تىكىلگهن بۇالق سۇيىدهك ! شۇنداق سېھىرلىك ئىدى

بىغۇبــار ســهتھىده ئــۆز ئهكــسىنى كــۆرۈپ قالغــان  تىنىــق بــۇ كۆزنىــڭ

بهدهنلىـرى . هتتـى قىلىپ دۈپۈلـدهپ ك»قارتتىده«ياقۇپنىڭ يۈرىكى 

ئـۇ . پېشانىسىدىن تهر تهپچىپ چىقتى، تامغا يۆلىنىپ قالدى، بوشاپ

 ــــ قىزىــق چــاي تومــۇر. تهرلىرىنــى ســۈرتكهچ پىيــالىنى قولغــا ئالــدى

بـارلىق ، شـېرىن تۇيغـۇ يـۈرىكىگه، قىززىـق .تومۇرلىرىغا تاراپ ئاقتى

  .ھۇجهيرىلىرىگه شىددهت بىلهن تارىدىـــنېرۋا

ــڭ دۇتــارى ئهلــنهغمه يهنه . نى يىنىــدىكى بىــرى ئالــدىياقۇپنى

  :باشالندى

  ، سۈڭگۈچكه، بىزنىڭ ئېرىق

  .ئهخلهت قاپلىشىپ قاپتۇ
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  ، ئاشنىسى يوق بالىالر

  .تامغا چاپلىشىپ قاپتۇ

ئۇسـسۇلچىالر سـورۇننى چـاڭ . كۈي ئهۋجىگه كۆتۈرۈلگهن ئىـدى

  .كهلتۈرۈۋهتكهندى

  ، ئېگىز قاشتىن ئۆستهڭگه

  .يۇمۇلىنىپ تاش كهتتى

  ، هن يادىمغا يهتكهندهس

  .كۆزلىرىمدىن ياش كهتتى

بـۇ . ياقۇپنىڭ كۆزى بايقى شـهھال كـۆز بىـلهن يهنه دىدارالشـتى

سىالپ ــــقهلبىنـى سىالپ، شهھال كۆز ئۇنىڭغا تهبهسسۇم سوۋغا قىلىـپ

يــۇرىكى بــال تۇيغۇغــا . ئۇنىــڭ يــۇرىكى ئويناقــشىدى. ئۆتــۈپ كهتتــى

  .للهيلىدىلهرزان ئه–ئۇزاققىچه لهرزان ، بۆلۈنۈپ

توپنى . ئايزۆھره قىمىرالپ ئورنىدىن تۇردى. نهغمه تۇگىگهنىدى

يـاقۇپ دۇتـارنى قولىغـا ئېلىـپ . ئاستا بۆسۈپ سىرىتقا ماڭـدىـــئاستا

  :مۇڭ بىلهن سايراتتى

  ، ئۆستهڭ بويالپ مېڭىپال

  .سۇنى ئاچاي دېگهنمۇ

   ،ئوت يېقىپال يۈرهككه

  .تاشالپ قاچاي دېگهنمۇ

..................................  

 ،بۇيانغا ئۆرۈلـۈپـــشۇنڭىدىن تارتىپ ياقۇپ كېچىلىرى ئۇياندىن

دۇتــارنى تېخىمــۇ مــۇڭ بىــلهن ، خيــال ســۈرۈپ ئۇخلىيالمايــدىغان

  .تېخىمۇ خىيالچان بولۇپ قالدى ،تېخمۇ كهم سۆز ،چالىدىغان

، كىـشىلهر ئاغزىـدىن چۈشـۈرمهيدىغان؟ بۇ نېمه ئىشتۇ، توۋا«  

 ـ كۆيۈك دېگهنلهر شۇمىدۇ، يلهپ يۇرگهن مۇھهببهتۈمهن ناخشامدا ك

  »....؟مهن ئۇنىڭغا كۆيۈپ قالغان ئوخشىمايمهنمۇ....  مهن؟ ھه
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. ئىشىق گۈرۈلـدهيتتى.  ئۇ ئايزۆھرهگه كۆيۈپ قالغاندى،شۇنداق

، ھىجران غالجىرانه ھـۈۋاليتتى، پىراق يالىلدايتتى، يۈرهك تهلپۈنهتتى

ــاقۇپمۇ ــڭ ناخــشىلىرىمۇ ئاي، ي ــپ ئۇنى ــسىنى ئهگى ــڭ مهھهللى زۆھرهنى

ــــى ــــۇق .كىېتهلمهيتت ــــڭ ئوتل ــــڭ  ئۇنى ــــشىلىرىنىڭ ئايزۆھرهنى ناخ

ئۇنىـڭ  .ھۇجرىسىنىڭ پهنجىرىسىنى قاقمايدىغان كېچىسى يوق ئىدى

 ...؟دىل ئۆيىنىڭ پهنجىرىسىنى چېكهلمىدىمىكىن

 .بىلمهيتتى

قۇتلۇق خىيالالر بىلهن ياقۇپنىـڭ يـۈرىكى ، ئهنه شۇنداق تاتلىق

 ئۇ شۇنداق شېرىن خىيالنىڭ .تىترهكلىرى پهسهيدى، ئىللىپئاخىرى 

 .ياردىمىده تاڭغا يېقىن ئۇيقۇغا كهتتى

 

4 

 

يــاقۇپ پهنجىرىــدىن ســوزۇلۇپ كىــرگهن قۇيــاش نهيزىلىرىنىــڭ 

 .سىلىق ۋه سىلىق نوقۇشلىرى بىلهن ئۇيقۇدىن بىدار بولدى

 قۇيـاش پهنجىرىـدىن .ئۇ كۆزلىرىنى ئۇۋىالپ پهنجىرىگه قارىـدى

 ئانـدىن ئـۆي .كېرىلـدى،  ئـۇ قۇياشـقا قـاراپ ئهسـنىدى.راپ ئۆتتىما

 تــاملىرى ســۇۋالمىغان بــۇ ئــۆي دېھقــانچىلىق .ئىچىـگه كــۆز يۈگــۈرتتى

تۈسكى نهرسـىلهر ــــبىر نهچچه كۈپ ۋه ھهرخىـل ئهسكى ،سايمانلىرى

ــدى ــلهن بېزهلگهنى ــۈپ .بى ــۆرۈكلهر كۆرۈن ــدىكى ئ ــدىن ئارقى  پهنجىرى

، ۇمران نوتىمۇ ئـۆي ئىچىـگه كىرىـپ قالغـان ھهتتا بىر تال ي.تۇراتتى

 قۇياشـنىڭ دهسـلهپكى .ئۇنىڭدا پهقهت ئىككى تـالال چـېچهك تـۇراتتى

ئالته ئاي كېچىكىپ ـــشېرىن نۇرلىرىنى ئېمىپ تۇرۇپمۇ كېچىكىپ بهش

بهرگىلىرى  ،شۇنداق سۈزۈك ،ئېچىلغان بۇ چېچهكلهر شۇنداق سۈزۈك

 .شۇنداق غۇبارسىز ۋه تېمهن ئىدى

دا ئۆيگه ئايزۆھره خۇددى شهرقىي تامدىكى پهنجىرىدىن بىر چاغ
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  گىرىمسهن ئۆي.ماراپ تۇرغان سهبىي قۇياشتهك پارالپ كىرىپ كهلدى

گويـــاكى ياقۇپنىـــڭ قهلبـــى يـــورۇپ  ، يـــورۇپ كهتتـــى»ۋىللىـــده«

ــدهك ــۈن.كهتكهن ــدا چۆگ ــر قولى ــڭ بى ــدا  ، ئايزۆھرهنى ــر قولى يهنه بى

 .كىچىكرهك بىر سوقىچاق كاساڭ تۇراتتى

ئاخــشام : اقۇپ ئــۇنى شــۇ چاغــدىال تېخىمــۇ ئېنىــق كــۆردىيــ

 ئهمدى جاھـان ،جىنچىرىغىنىڭ مىسكىن يورۇقىدا غۇۋا كۆرگهن بولسا

، چىرىغىنىــڭ پهنجىرىــدىن شــىددهت بىــلهن بالقىــپ كىــرگهن شــوخ

، گــۈزهل ، ئــۇ تولىمــۇ چىرايلىــق!غالىــب يورۇقىــدا كــۆردى ،جۇاللىــق

هك ۋهھىمىلىك پهيتلهردىمـۇ  ئاخشامقىد.التاپهتلىك بولۇپ كهتكهنىدى

 .شـوخلۇقىنىمۇ يوقاتمىغانـدهك تـۇراتتى، چاقچاق قىلغىنىغا قارىغاندا

بۇنىــڭ ئـــايزۆھره : يــاقۇپ ئـــۇنى كــۆرۈپ تولىمـــۇ ھهيــران قالـــدى

 ھودۇقۇپ كهتمهي ،تىترىمهي ،بىر چاغالردا  ئهيمهنمهي ،ئىكهنلىكىگه

كهلــمهي قېنىپ ســۆيگهنلىكىگه ئىــشهنگۈسى ـــــقېنىپ ،باغرىغــا بېــسىپ

 .قالدى

 !؟ بۇ شـۇ چاغـدىكى مېنىـڭ ئومـاق ئـايزۆھرهيىم شـۇمىدۇ،توۋا«

ــاقۇتتهك لهۋلىــرىگه مهن ســۆيگهن بولغىيمىــدىم ــاققۇ ؟ئاشــۇ ي  ئاشــۇ ئ

 :»...؟كۆكسىدهك يۇمشاق كۆكسىنى مهن باغرىمغا باسقان بولغىيمىدىم

، قهلبىمنىڭ چوغدهك ئۇپۇقىغا باش قويغان تولۇن ئـايىم ،ئهي«

 ...؟! ھهــــبۇ راسـتىنال سهنمۇ ،مىمدا چاقنىغان زۆھرهيىميۈرهك قاتلى

زۆھرهســىگه  ،ئايىغــا ،ســهن قانــداق قىلىــپ بــۇ ئائىلىنىــڭ قۇياشــىغا

 .»...!؟ئايلىنىپ قالدىڭ

ــسكىنلىك ــى يهنه مى ــڭ قهلبىن ــالىق ،ياقۇپنى ــاپىرلىق  ،تهنھ مۇس

 ئايزۆھره ئۇنىڭ كۆز ئۆڭىـدىن بارغانـسېرى يىراقلىـشىپ .چۇلغىۋالدى

ــاتتىكېتىۋا ــدىكى .ت ــڭ قهلبى ــڭ ياقۇپنى ــسېرى ئۇنى ــا يىراقالشقان  ئهمم

 .كۆلهڭگىسى تېخىمۇ نۇرلىنىپ كېتىۋاتاتتى

  ؟ ياــ پۇتىڭىزنىڭ ئاغرىقى خېلى پهسلهپتىمۇ ـــ
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 .ياقۇپ ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئېسىگه ئالدى

 .خېلى پهسلىدى ،ھهئه ـــ

  ؟ قانداقـــكېچىدىن ئۇخلىيالمىدىڭىزمۇ  ـــ

 .ھهئه ـــ

 بىـراق . دهپ سورىشىنى كـۈتتى»؟نېمىشقا«اقۇپ ئايزۆھرهنىڭ ي

 : شۇڭا ياقۇپ ئويلىنىپ قالدى.ئايزۆھره سورىمىدى

ــدۇ« ــداق بىلگهن ــۇ قان ــانلىقىمنى ئ ــقهت  ؟ئۇخلىيالمىغ ــا دىق  ماڭ

  ؟ماڭـــا نېمىـــشقا دىقـــقهت قىلىـــدۇ ؟نېمىـــشقا ؟قىلغـــان ئوخـــشىمامدۇ

  ؟ نـېمهــــ مهن بـارمۇ ئهھۋالدىن قارىغانـدا ھـازىرمۇ ئۇنىـڭ كۆڭلىـده

 »...؟خۇددى مېنىڭدهك ،مېنى ئۇنتۇمىغان ئوخشىمامدۇ

ـــۇپ ـــويالپ بول ـــۇالرنى ئ ـــاقۇپ ش ـــڭ ، ي ـــشقا «ئايزۆھرهنى نېمى

ــدى»؟ئۇخلىيالمىــدىڭىز ــپ ئۇنىڭغــا قارى  . دهپ سورىــشىنى تهمه قىلى

سىزنى خىيال  «:ئۇ،  ئهگهر سورىغان بولسا.بىراق ئۇ يهنه سورىمىدى

 .  دهپ جاۋاب بهرگهن بوالتتى»...تالرنى ئهسلهپشېرىن مىنۇ ،قىلىپ

 .شۇنىڭ بىلهن گهپ باشلىناتتى

، ئـايزۆھره چۆگـۈننى قويـۇپ ــ ،قـولىڭىزنى يۇيىۋېلىـڭ ــيۈز ـــ

 ئۇنىـڭ .كاساڭغا ئۇن ئېلىۋاتقاچ ياقۇپقا ئوماققىنه جىلمىيىـپ قارىـدى

 ئـۇ نېمىـشقا .غۇبارسـىز ئىـدى ،جىلمىيىشلىرى يهنه شۇنداق جهلبكـار

نازلىق جىلمىيىشلىرىنى ئۇنىڭ يۈرىكىنى  ؟نېمىشقا جىلمايدى ؟ىدىقار

 ؟قايتا كۆيدۈرۈش ئۈچۈن سوۋغا قىلدىمىكىن

 يۈرىكىـدىكى ، كۆيـدى»پىژژىـده«ياقۇپنىـڭ يـۈرىكى  ،شۇنداق

ــسالر  ــاق ھې ــارلىق قىرت ـــب ــانلىقــ ــسكىنلىك ، سهرس ــالىق ،مى ، تهنھ

ــاپىرلىق ــك ،مۇس ــرهت،بىچارىلى ــسى ... ھهس ــڭ ھهممى ــۈپ  لهرنى كۆي

قايناق ھارارهتكه ئورىلىپ  ، ۋۇجۇدى بىر خىل ئىللىق سېزىم!تۈگىدى

ــدى ــدى ،قال ــى زهنجىرلهن ــى.تىل ــان  ، قېن ــاقچى بولغ ــا ئېيتم ئۇنىڭغ

 ؟تهشهككۈرلىرى -رهھمهت
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 ياقۇپ پۇتىنى سۆرهپ سۇپىنىڭ لېـۋىگه .ئايزۆھره چىقىپ كهتتى

 . قولىنى يۇدىـــكېلىپ يۈز 

ولۋاسنى ئېلىپ كىرىپ سـۇپىنىڭ بىردهمدىن كېيىن زىۋىدىخان ي

 .لېۋىدىال ئولتۇردى

 دېدى ياقۇپ يولۋاسقا قـولىنى ـــ،مهن ئاالي، مېيهگه كېلىڭه ـــ 

 .تهڭلهپ

 .بىراق يولۋاس مومىسىغا چاپلىشىۋېلىپ كهلگىلى ئۇنىمىدى

 :زىۋىدىخان ئۇنى بهزلىدى

ھه ،  ئېتىـپ قويـاڭ ئاكاشـنى بـاالم»چـوك« .يـا ئـۇ ـئاكـاش  ــ

 ... ياـــ  سىز دېگهن ئوبدان.المئوبدان با

كۆرۈپ بولغىچه قۇچىقىمغـا چىقىـپ  ،مېنىڭ باالم بولغان بولسا«

 »...!سۆيۈپ كېتهتتى

 بهزلهنـگهن يولـۋاس تهسـته ،ياقۇپ ھهسرهتلىك پىچىرالۋاتقانـدا

تهمتهم مېڭىشقا باشـلىغان يولـۋاس ، يېشىغا تېگىپ. ئورنىدىن تۇردى

ياقۇپ ئـۇنى قۇچىقىغـا . ا كهلدى يهڭدهپ ياقۇپنىڭ ئالدىغ–يهڭدهپ 

قۇچىقىـدا ، ئېلىپ يۇمران مهڭـزىگه ئـامراقلىق بىـلهن سـۆيۈپ قويـۇپ

  .ئولتۇرغۇزدى

  ؟  ئېتى نېمه بۇ بهدرهكنىڭـــ

  .يولۋاسجان،  يولۋاشـــ

 دېـدى يـاقۇپ يولۋاسـنىڭ بـۇدرۇق ــــ، ياخـشى ئىـسىم قويۇپالــ

ڭىزدهك بـاتۇر  تـاغىــــ، گهدهنلىرىنى سـىالپ تۇرۇپ،باش، قوللىرىنى

  .غوجام، ئادهم بولۇڭ جۇما

 زىۋىـدىخان ــــ ！ خۇدايىم بۇيرۇسا شۇنداق ئادهم بولىـدۇ بـۇـــ

  .چهكسىز پهخرىمهنلىك بىلهن شۇندا دېدى

ئاخىرىـدا گهپ . ئۇالر ئۆز ئهھۋاللىرى توغرسىدا ئۇزاق پاراڭالشتى

  .كامال ئۈستىگه كېلى توختىدى
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قىۋاتقـان يېرىـدىال تۇتـۇپ  بىچـاره بـاالمنى چېـرىكلهر قـوي بېــــ

 قازىرغىچه ـــ،  زىۋىدىخاننىڭ كۆزىدىن ياش قۇيۇلدىـــ، كېتىپتىكهن

بهشكهنتتاغدا چېگـرا ، ئهمدى ئاڭلىساق. خهت خهۋىرىمۇ يوق، ئۆزىمۇ

  ...دېيىشىدۇ خهخ، ساقلىغىلى ساپتۇ

  .بۇنى ئاڭالپ ياقۇپ ھهيران قالدى

  »؟  يا–بىزنىڭ كامال شۇمۇ «

  ؟ ال ئابلىزما كام؟  كامالـــ

ياقۇپقا ئۈمىد ،  زىۋىدىخان ئۆزىنى رۇسالپـــ، شۇ، شۇ،  ھهئهـــ

  ؟ باالم،  سىز ئۇنى كۆردىڭىزمۇـــ، بىلهن قارىدى

ئاقــسېرىق كهلــگهن ســول قولىــدا ، قــاۋۇل،  ئوتتــۇرا بويلــۇقـــــ

  ؟  شۇنداقما–مارجاندهك مۇنچىقى بار يىگىت 

ۋىـدىخاننىڭ كۆزىـده  زىــــ ！مېنىڭ باالم، دهل شۇ، ھه،  ھهـــ

  ！؟ سىز ئۇنى قاندا تونۇيسىز...  سىزـــ، قۇياش پارلىدى

ئاخـشام ئـۇ بىـز بىـلهن بىلـله .  مهن ئۇنىڭ بىلهن بىر روتىـداـــ

كامال ئـۇنى يـۈدۈپ ، بىر سهپدىشىمىزغا ئوق تېگىپ كېتىپ. كهلگهن

  ...مهن دۈشمهننى ئېزىقتۇرۇپ بۇ تهرهپكه قاچقان، ئېلىپ كهتكهن

ــدىخان ــاقتىزىۋى ــۆزىنى . نىڭ ھاياجــانلىق ياشــلىرى ســهلدهك ئ ئ

يولۋاســنى . تېپىــرالپ ئولتۇرالمــاي قالــدى، قويىــدىغانغا يهر تاپالمــاي

، دهپ» !داداڭ كهپتـــۇ، داداڭ كهپتـــۇ، بـــاالم«: قۇچىقىغـــا ئېلىـــپ

  .سۆيۈپ كهتتى، يۈزلىرىنى ئۇنىڭ يۈزلىرىگه سۈركهپ

ئۆتۈنۈش ، ن ئۈمىد زىۋىدىخاـــ ؟ ئۇنى تاپقىلى بوالرمۇ،  باالمـــ

 ئۇنىـڭ ــــ ！ بىر كۆرۈۋالسام بىچاره باالمنى–. بىلهن ياقۇپقا قارىدى

  .كۆزلىرىدىن ۋىسال تهشنالىقى تورۇكالپ تۆكۈلهتتى

  .مهن ئهكهلدۈرهي، زىۋىدىخاناچا،  كۆڭۈللىرىنى بۇزمىسىالـــ

ـــ ،  مهنــدىن يانمىــسا！جېــنىم بــاالم،  بولــسا شــۇنداق قىلىــڭــ

  .قىلغان ياخشىلىقىڭىزخۇدايىمدىن يانار 
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ــدى ــدۈرمهكچى بول ــۇنى ئهكهل ــاقۇپ ئ ــسىمۇ . ي ــۇنى ئهكهلدۈرمى ئ

  بۇ ئۆيدىن ۋاقتىدا كهتمىسه بولمايتتى، چوقۇم باشقا بىرىنى چاقىرتىپ

  »مېنى ئېلىپ كهتسۇن، بالىسىنى كۆرۈۋالغاچ، ئانىسى«

  . قهلهم ئالدى–ياقۇپ يانچۇقىدىن قهغهز 

  

5  

  

لىپ تۇرغان ئـايزۆھرهگه خـۇش زىۋىدىخان چۆپ كېسىشكه تهمشى

 –شۇڭا زورۇقۇپ ، لېكىن ئايزۆھره خۇش بولمىدى. خهۋهر يهتكۈزدى

.  زورۇقــۇپ ئىپادىلىــدى–خۇشــاللىقىنى زورۇقــۇپ ، زورۇقــۇپ كۈلــدى

ئــۇ كامــالنى كۆرۈشــكه ئــانچه بهك تهشــنا ئهمهس ، راســتىنى ئېيتقانــدا

ــاق. ئىــدى ۇپنى ئۇنىــڭ ھــازىر تهشــنا بولــۇۋاتقىنى پهقهت ۋه پهقهت ي

، ئۇنىڭ باغرىغـا ئـۆزىنى تاشـالپ، ئۇنىڭ بىلهن مۇڭدىشىش، كۆرۈش

ئـۇ مۇشـۇ يېقىنـدىن .  ئۆكسۈپ يىغالپ دهرد تۆكۈش ئىدى–ئۆكسۈپ 

بېرى ياقۇپبى ئۇنتۇشنىڭ زادىال مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى ھـېس قىلىـپ 

دېگهنلىرىنىـڭ ، سـېغىندىم، ئـۇ كامـالنى ياخـشى كـۆردۈم. قالغانىدى

نى ئهخمهقــلهرچه ئالــداش ئىكهنلىكىنــى ھــېس  ئــۆزى–ھهممىــسى ئــۆز 

سـېغىنغانلىرىنىڭمۇ بىـر ، قىلىپ قالغانىدى؛ ياخـشى كۆرگهنلىرىنىـڭ

خىل ئۆتكـۈنچى ھېسـسىياتنىڭ گـاڭگىراش ئىلكىـده قالغـان ئـاجىزانه 

نېرۋىلىرىنى بـوزهك قىلىـشىدىن باشـقا نهرسـه ئهمهسـلىكىنى چوڭقـۇر 

رى ئۇنىـڭ روھىـي بولۇپمـۇ ئاخـشامدىن بىـ. ھېس قىلىـپ قالغانىـدى

 ئۈســتۈن بولــۇپ كهتكهچــكه ھــازىر ئــۇ كامــالنى –دۇنياســى ئاســتىن 

زارىقىپ كۈتۈشنىڭ ئورنىغا ياقۇپ بىـلهن مۇڭدىشىـشنىڭ پۇرسـىتىنى 

زارىقىپ كۈتهتتى؛ كامالنى ئهسلهشنىڭ ئورنىغا ياقۇپ بىلهن ئـۆتكهن 

  :شېرىن مىنۇتالرنى ئهسلهيتتى

ــــا ــــدىال تام ــــلهن لهيلىخــــان ئهم ــــايزۆھره بى ــــۇپ ئ ق يهپ بول
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  :قوشنىسىنىڭ قىزى كىرىپ، ئولتۇرۇشاتتى

.  دېـدىـــ، ئانام تهله ئوقۇشۇپ بهرسۇن دهپتى،  لهيلىخاناچاـــ

  .ئۇالرنىڭ ئۆيىده بىر ھهپته بۇرۇن مۇسىبهت بولغانىدى

  .ھازىر چىقاي، خېنىم،  ماقۇلـــ

،  قۇمــــۇچالرنى يىغىــــشتۇرۇپ بولــــۇپ–لهيلىخــــان قــــازان 

  :ئايزۆھرهدىن

  . دهپ سورىدىـــ ؟ نمۇ چىقاسهن باالم سهـــ

  .ئانا، مهن بىردهم كىتاب ئوقۇي،  ياقـــ

  ؟  قورققۇڭ كهپقاالرمىكىـــ

  . قورققۇم كهلمهيدۇ مېنىڭـــ

بۇ ئايزۆھره ئۈچۈن قىممهتلىك پۇرسهت . لهيلىخان چىقىپ كهتتى

شـۇڭا ئـۇ بىردهمـدىن . بۇنداق پۇرسهت ئاسانلىقچه كهلمهيتتـى. ئىدى

 بهش –قازانــدىن تاۋاققــا تــۆت ،  ده–ورنىــدىن تــۇردى كېيىــنال ئ

، دهرۋازىنـى پهم بىـلهن ئېچىـپ. گۆشناننى ئېلىپ چىراغنى ئۆچۈردى

ياقۇپنىـڭ ، ئهتراپقـا ئوبـدان قارىۋالغانـدىن كېـيىن. پهم بىلهن ياپتى

ـــى ـــپ كهتت ـــدام مېڭى ـــاراپ ئىل ـــا ق ـــامىنى . خامىنىغ ـــڭ خ ياقۇپالرنى

ئـۇ يـاز شـامىلى ئۆچـۈرۈپ . ىئايزۆھرهنىڭ ئـۆيىگه خېلـى يـېقىن ئىـد

كېلىۋاتقـــان ياقۇپنىـــڭ ناخـــشىلىرىدىن ئۇنىـــڭ خامانـــدا يـــالغۇز 

،  كـۆزلهرنى سـىالپ–مهيىـن شـامال يـۈز . ئىكهنلىكىنى پهملىگهنىـدى

ـــشاليتتى ـــسىلىپ. كۆڭـــۈلگه ھـــوزۇر بېغى ـــۇئهللهقته ئې ، تولۇنئـــاي م

 .جاھــــان ئاپئــــاق نۇرغــــا چۆمۈلگهنىــــدى.تــــۇراتتى» جىممىــــده«

ڭ چىرىلداشــلىرى قهيهردىنــدۇر ئۇچــۇپ كېلىۋاتقــان چېكهتكىلهرنىــ

ئـاق كـېچىگه سـېھىرلىك تـۈس ، مۇڭلۇق نهي ئاۋازى بىلهن قوشۇلۇپ

  .ئاتا قىلغانىدى

چهشـلهنگهن بۇغـداي .ئاستا يېقىنالشـتى ــئايزۆھره خامانغا ئاستا

  ، ئاي نۇرىدا جۇاللىنىپ تۇراتتى
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  .گوياكى ئالتۇن ئۈنچىلهر دۆۋىسىدهك

توختـاپ »شىپپىده«اش بىلهن تهڭال ئايزۆھرهمۇنهي ئاۋازى توخت

چـۈنكى يـاقۇپمۇ بايـاتتىن بىـرى نهي ئاۋازىـدىن ھۇزۇرالنغـان .قالدى

  :ئۇ توختىشى بىلهنال ناخشىسىنى باشلىۋهتكهنـ  ىدى، بولسا كېرهك

  ، ئهجهپ ئايدىڭ بولۇپتۇ

  .يارىم كهلسه كۆرگۈدهك

  ، گىره سېلىپ بوينىغا

  .چوكۇلدىتىپ سۆيگۈدهك

كهلگهنىمنـى ؟ ئېيتقان ناخشىسىنى كۆرۈڭـا تېخـى» !تازاقېلىن «

ـــكــۆرۈپ قالدىمۇ ــا ــ ــا  ســۆيۈپ يان ــسۇن...ي ــگهن ، سۆيۈۋال دهپ كهل

  ؛..؟ئوخشايمهن مهن

  .كۈلۈپ قويدى» پىسسىڭڭىده«ئايزۆھره شۇنداق پىچىرالپ 

  :ناخشا يهنه باشالندى

                           

   ،كىۋهزلىكنىڭ ئىچىدىن

  يارىم، نتاۋۇز تاپىمه

  ، تهلىيىمنىڭ يوقىدىن

  .يالغۇز ياتىمهن يارىم

، تۇچهكنى ئهكىلىپ يات تازا!...يالغۇز ياتماي ئهمىسه، ۋاي تېخى

  ；...ناخشا ئوقۇڭ دىسه ئون ئىككى كىشلىك خۇددى، دۇتتار چېلىپ

ــايزۆھره ئىچ زوقلىنىــپ ھهۋهســلىنىپ ، ئىچىدىن ســۆيۈنۈپـــــئ

 دۆۋىلهگلىـك سـاماننىڭ كـۈلگهچ بىـر بېـسىپ ئىككـى بېـسىپ.كۈلدى

ئوقچـۇپ  ياقۇپنىڭ قهلبىـدىن يهنه ئاشـىقانه كـۈيلهر. كهينىگه كهلدى

  :چىقىشقا باشلىدى

  .قۇرغۇيۇم، ئاھۇ كۆزۈڭ تۇرغاچ قۇرۇپ قاپقان يولۇمغا

  .قۇرغۇيۇم، بولدۇم ئهسىر ئىشقى ئوتۇڭ سالغان زۇلۇمغا
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  ، زار ئۇرارمهن تولغىنىپـــيالقۇنغا چۈشكهن قىلسىمان ئاھ

  .قۇرغۇيۇم، تۆككهن يېشىم ئالساڭ كېلهر لهڭ مىڭ تۇلۇمغا

  

  .دىلبىرىم، سهكراتتىكى قاقشال جېنىم ياشنايتتى قايتا

  .قۇرغۇيۇم، ئاپئاق سهھهر ئاستا كېلىپ قونساڭ قولۇمغا

  

كــېچه ســېھىرلىنىپ ســۈكۈتكه ، كــۈي تولىمــۇ مۇڭلــۇق ئىــدى

  ئۇپۇقتا لهيلىشىپ يۈرگهن، چۆمگهن

  .قېتىپال قېلىشقانىدىئالىتاغىل بۇلۇتالر 

ئىالھى تۇيغۇالر بىلهن لىق تولغان ، ئايزۆھرهنىڭ قهلبى شۇنداق

تومۇرلىرىدىكى  تومۇرلىرىدىكى قان مۇھهببهت بولۇپ ئاقاتتى؛، بولۇپ

  !قان پهخىر بولۇپ ئاقاتتى

  !ئايزۆھره ئۆزىنىڭ قۇرغۇيلىقىدىن پهخىرلىنهتتى

پمۇ جىمىــپال يــاقۇ .خېلـى ئــۇزاققىچه ھېچقانـداق ســادا چىقمىـدى

ــدى ــشاشال  .كهتكهنى ــايزۆھرهگه ئوخ ــۇددى ئ ــدىن خ ــۆز كۈيى ــۇ ئ ئۇم

ــدىمىكىن ؟ ئۇمــۇ قۇرغۇيىــدىن پهخىرلىنىۋاتامــدىكىن؟ ســېھىرلىنىپ قال

  .بهلكىم

كىچىك تىنىـشلىرى ئاڭلىنىـپ ــــخېلىدىن كېيىن ياقۇپنىڭ ئۇلۇغ

ئۇنىڭ شهپىسىنى  .ئايزۆھره ئېسىنى يېغىپ ياقۇپقا يېقىنالشتى .قالدى

  »لىككده«، چۆچۈپ كهتتى» دىررىده«ڭلىغان ياقۇپ ئا

  .گوياكى كىيىكتهك، تۇرۇپ كهتتى

، تېڭىرقـاپ قالـدى، يـاقۇپ ھودۇقـۇپ ــــ...؟ئايزۆھره...ئاي ـــ

  ؟ سىزمىدىڭىزـــ

، ئايزۆھره تهمكىنلىك بىلهن جاۋاپ بېرىـپ ــ؟ قانداق، ھهئه ـــ

  .قويدىقولىدىكى ياغلىقنى سامان ئۈستىگه سېلىنغان كىگىزگه 
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  .قورقۇتۇپ جېنىمنى چىقاردىڭىز خۇددى ـــ

سـىزمۇ  .مهنمۇ جېنىڭىزنى چىقارسام چىقىرارمهن بىـرهر قېـتىم ـــ

ئـايزۆھره لهرزانغىـنه  ــــ، نهچچه جېنىمنى چىقارغان مېنىـڭ ـ نهچچه

  .كۈلدى

  ؟ قاچان ـــ

  .سىز بىلمهيسىز، قاچان بولسا شۇ چاغ ـــ

يـاقۇپ قىلغىلـى گهپ  ـ؟ دهكهلـدىڭىز بـۇ كېچىـ...نىـمه دهپ ـــ

؟ قانداق، نىمه دهپ كهلسهم كهلدىم –.تاپالمىغاندهكال شۇنداق دىدى

  ؟ ياـــكهلمىسهم بوالمتى

، كېلىـڭ...،كېچىـده قورقـۇپ قالمىـسۇن دهپ...ياق ئهمـدى ـــ

  .ئولتۇرۇڭ

  ؟ غوجام، نىمه ئىش قىلىمىزئولتۇرۇپ ـــ

  ؟ مۇڭدىشىمىز مۇنداق ـــ

ئـايزۆھره نـاز  ـــ،  كهلمىـدىم غوجـام مهنمۇڭداشقىلى، قېلىن ـــ

  .بىلهن ئارقىسىغا ئۆرۈلدى

  ؟ نىمه بۇ ياغلىقتىكى ـــ

ئـايزۆھره چاقچـاق قىلىـپ  ــــ.دان ئهكهلـدىم، باچكىغا، دان ـــ

ــدى ــاتلىق .كۈل ــڭ ت ــاق، ئۇنى ــاڭ  ،ئوم ــۈلكىللىرى ت ــاتبهخىش ك ھاي

قىغـا قۇچى ئۇ ياغلىقنى ئېلىپ ياقۇپنىـڭ .تىۋىشلىرىغا قوشۇلۇپ كهتتى

  .ئىتتىكرهك يهۋېلىڭ، دان سوۋۇپ قالىدۇ ھېلىــ ، قويۇپ قويدى

  .ئاغزىم كۆيۈپ قالمىسۇن، سهل سوۋۇتۇپ يهي جۇما ـــ

قىـشىچه كۇۋۇكقـا ئهپچىقىۋېلىـپ يېـسىڭىزمۇ  ...مهيلى ئهمىسه ـــ

  .بولىدۇ بولمېسا

  .ئىككىسى ئاشىقالرچه سۆيۈنۈپ كۈلۈشتى

  .تولۇن ئايمۇ كۈلۈپ كهتكهنىدى

  .ېنى باچكا دېمهڭ جۇمام ـــ
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  .دېسهم دهيمهن تازا ـــ

  ؟ نېمىشقا ـــ

  .باچكا بولغاندىكى شۇ ـــ

  . چوقۇۋالماي يهنه ـــ

  .باچكا دېگهن چوقۇيالمايدۇ، چوقۇيالمايسىز ـــ

  ؟ چوقۇۋالسامچۇ ـــ

ـــ!ھىــم ـــــ  ئــاغزىنى ،ئــايزۆھره دىمىغىنــى چىــرايلىققىنه قــاقتى ـ

  .ۈرۈپ قويدىبالىالرچه شوخلۇق بىلهن پۇرۇشت

ئـۆزىنى ، دهــــياقۇپ شۇنداق دېدى ـــ!چوقۇيالمايمهنمۇ تېخى ـــ

ئـايزۆھره ئۆزىنىـڭ چـاقچىقى . خـۇددى الچىنـدهك، ئايزۆھرهگه ئاتتى

. بهختلىـك باچكىغـا ئايلىنىـپ قالغانىـدى، سۆيۈملۈك، بىلهن ناتىۋان

  !قىسماقمۇ شۇنداق سۆيۈملۈك

 قۇچـاقالپ ئۇنىـڭ ياقۇپ ئايزۆھرهنىـڭ نـازۇك بېلىـدىن مهھـكهم

لهۋلىــرىگه ، قۇالقلىرىغــا، بويۇنلىرىغــا، چاچلىرىغــا، پېــشانىلىرىگه

  .سۆيۈشكه باشلىدى

.. .ئىـزا تارتمايـدىغان ئېـشهك تېرىـسى.. .ئهسـكى.. .قـېلىن ـــ

كهلمىـــسهممۇ .. .ۋارقىـــرايمهن ھېلـــى بىكـــار! قوپـــاڭه ئـــورنىڭىزدىن

، الپ توختاپ قالدىتېپىرـــئايزۆھره تېپىرالپ ـــ!...بوالپتىكهن خۇددى

، غۇبارسىز، ياقۇپ ئۇنىڭ نېپىز. گوياكى قىسماققا چۈشكهن باچكىدهك

 ،يۈرىكىنىڭ قاتمۇ قات، چىڭداپ سۆيۈپ ـ يۇمران لهۋلىرىگه چىڭداپ

داغــسىز بهرگىلىــرىگه مۇھهببهتنىــڭ تــۇنجى خاســىيهتلىك مۆھــۈرىنى 

  .باستى

اق شـۇند، شـۇنداق قاينـاق، ياقۇپنىڭ لهۋلىرى شۇنداق يۇمـشاق

 ـئۈگهــ، تومۇرلىرىغــا ـئايزۆھرهنىــڭ تومۇرــ، خاســىيهتلىك ئىــدىكى

پۈتكــۈل ، شــېرىن ھــارارهت تارىلىــپ، ئــۈگىلىرىگه شــېرىن تۇيغــۇ

  .ۋۇجۇدىنى سېھىرلىۋهتتى
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  »!ھه ـــ لهززهتلىك سېزىم، نمىدېگهن شېرىن«

ئايزۆھرهنىڭ ئاق كېچىدهك ئاپئاق بىلهكلىرى ياقۇپنىـڭ بوينىغـا 

ــشىپ ــىز يۆگى ــدىئىختىيارس ــۆگىمهچتهك،  قالغانى ــۇددى ي ــنا . خ تهش

چهكسىز قىزغىنلىقـى بىـلهن ياقۇپنىـڭ ئوتلـۇق ، لهۋلىرى ئۆز رازىلىقى

  . خۇددى گىرهدهك. لهۋلىرىگه كىرىشىپ كهتكهنىدى

ــىيرىلىپ چۈشــۈپ ــتىدىن س ــڭ ئۈس ــاقۇپ ئايزۆھرهنى ــۆزىنى ، ي ئ

بايـاتىن . ئايزۆھرهمۇ شۇ پېتى قېتىپ قالغانىدى. ئوڭدىسىغا تاشلىدى

ــدام  ــۇرۇنغىلى ئىل ــسىغا يۇش ــڭ ئارقى ــارا بۇلۇتنى ــارچه ق ــر پ ــرى بى بې

. كېتىۋاتقان تولۇن ئاي ئۇالرنىڭ ئۈستىگىال كېلىپ توختاپ قالغانىدى

  ؟ ئۇمۇ بىر جۈپ پاك ۋۇجۇدتهك سېھىرلىنىپ قالدىمىكىن

ـــايىۋى، شـــۇنداق ـــاك مۇھهببهتنىـــڭ غ ـــدىن ، پ ســـېھرىي كۈچى

ــايزۆھرهمۇ ــاقۇپمۇ،ئ ــايمۇ، ي ــۇيۇلت،  تولۇنئ ــۇ، ۇزالرم  ...چېكهتكىلهرم

ـــمه ـــ ھهم ـــمه ســـېھىرلىنىپ ـ ـــپ ، ھهم ـــده قېتى مهستخۇشـــلۇق ئىلكى

خـۇددى شـىۋىقهدرى ، كېچه تېخىمۇ ئاقىرىـپ كهتـكهن. قېلىشقانىدى

  . كېچىسىدهك

  ! بۇ قۇتلۇق كېچه ئىدى،شۇنداق

ــونغىلى ــا ق ــوالپتىكهن قولىڭىزغ ــسهممۇ ب ــهھهرده كهل ــدۇر ، س بال

  !ھه ــ كهپقالدىممۇ قانداق

يزۆھرهنىڭ بۇ سۆزى ياقۇپنى مهستخۇشـلۇق ئىلكىـدىن سـۆرهپ ئا

، ئايزۆھره ئۇنىڭغا ناز بىلهن قارىدى. ئۇ چۆچۈپ ئۆره بولدى. چىقتى

ــپ  ــۋا قىلى ــۇرلىرى جىل ــت ن ــده بهخ ــقان كۆزلىرى ــڭ خۇمارالش ياقۇپنى

ــسى. تــۇراتتى ــدىمۇ بهخــت كۈلكى بهخــت كــۈيى ، ئايزۆهرهنىــڭ قهلبى

  .جاراڭاليتتى

  ؟ ھه ـــپسىزناخشامنى ئاڭال ـــ

ئايزۆھره بىلهكتهك بىر جۈپ ئۆرۈم  ـــ...ئاڭالپ، ئاڭلىماي ئۇ ـــ

ــشىپ قالغــان ســامانالرنى  ــدهك چاپلى ــا خــۇددى زىخــچه ئالتۇن چىچىغ
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  .گېپىنىڭ ئاخىرىنى يۇتۇۋهتتى، تىرىۋىتىپ

 يـاقۇپ ــــ! ئـايزۆھره،ئىشقىڭىزدا كۆيۈپ ئۆلگىلى تاش قالدىم ـــ

  . ۇپ ئۆزىگه قاراتتىئۇنىڭ ئىككى مۈرىسىدىن تۇت

ــا - ــا نېچــاغ.. .ماڭ ــ...ماڭ ــشىنى  ـ ــۇرۇپ بې ــرهپ ت ــايزۆھره تىت ئ

ياقۇپ ئۇنىڭ خۇش ھىدلىق چاچلىرىنى . ياقۇپنىڭ مهيدىسىگه قويدى

  . چوڭقۇر مېھرى بىلهن سىلىدى

بىـرىگه ئاشـىق بولـۇپ  ـئىككىسى بۇ شىېۋىقهدرى كېچىسىده بىرـ

ھىجران ئازابلىرىنى نۆۋهت ، پىراق. قېلىشقانلىقلىرىغا ئىقرار قىلىشىتى

 ...كـېلهچهك، گۈزهللىك، ۋاپا، مۇھهببهت، بهخت. بىلهن سۆزلهشتى

 ۋه ، بۇھهقته كۆڭـۈللىرىگه يۈكـسهك غـايىلهرنى،لهرگه تهبىر بېرىشتى

  .قهسهملهرنى پۈكۈشتىـــده

ــنالپ ــى يېقى ــسال پهيت ــار ، ۋى ــقان باھ ــشىپ تۇرۇش ــا تهملى تويغ

 ئىلىنىشقا كۆچـۈپ كېتىـشكه تـوغرا ئايلىرىنىڭ بىرىده مهسۇم ئاكىالرغا

لـــېكىن يـــاقۇپ ئـــايزۆھرهنى . كېلىـــپ قېلىـــپ كۆچـــۈپ كهتتـــى

، ئىككـــى كهنتنىـــڭ ئـــارىلىقى يـــېقىن بولغاچقـــا. تاشـــلىۋهتمىدى

 ـ  ئېتىز. ئايزۆھرهنى يوقالپ تۇردى، كۈنىسى قاراشوغا چۈشۈپـــكۈنده

  . يوقنى تېپىشىپ بهردى، ئىرىق ئىشلىرىنى قىلىشىپ

. ياقۇپ ھهپىسىگه كىرىپ قالدى، مشىلىپ تۇرغاندايهنه تويغا ته

يالغۇز قىزى ئايزۆھرهنى بۇ ، ئۇزاق ئۆتمهيال لهيلىخانمۇ ئاغرىپ قېلىپ

ئـاخىرهتكه شـۇنداق ، دۇنيانىڭ رهھىمسىز قايناملىرىغا يېگانه تاشـالپ

  .تېزال كېتىپ قالدى

مۇشهققهت   ـ  جهبىر،  يوقسۇزلۇق،تهڭلىك، مۇھتاجلىق، نامراتلىق

لــېكىن بۇالرنىــڭ ھهممىــسىگه ئــۇ . ھرهگه تهھــدىت ســېلىۋهردىئــايزۆ

قهيـسىرانه ، مـۇھهببىتىگه تايىنىـپ قهيـسىرانه روھ ــ ياقۇپنىڭ مېھىـر

  .ئىستهك بىلهن تاقابىل تۇردى

  »!ھهممىگه قادىر ـــ مۇھهببهت«
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  .بۇ نۇقتىنى شۇ چاغالردىال چوڭقۇر ھېس قىلىپ بولغانىدى، ئۇ

ھهسرهت بىلهن ـــئهلهم، نهپرهتـــهپئايزۆھره شۇالرنى ئهسلهپ غهز

  :پىچىرلىدى

  »...!ماجىڭسا، خهپ«

  

6  

  

، سهن مېنى ھهپىسىگه تۇتۇپ بهرمىگهن بولساڭ! خهپ ماجىڭسا«

  »!...قۇرغۇيۇم قولۇمدىن ئۇچۇپ كهتمهيتتىـــئايزۆھره

ــرالپ يوتقان ــلهن پىچى ــاقۇپ غهزهپ بى ـــي ــدىــ ، كۆرپىلهرگه يۆلهن

  :يۇمدىكۆزىنى ، بىشىنى تامغا تىرهپ

. ئايـدا يـۈز بهرگهن ئىـشالر ئىـدى ــ5يىلـى  ـ 1945 ــ بۇ بۇلتۇر

ئىلىنىــشقا ئهســكهر تېرىلىــپ  ـــ يېڭــى يىــل كىرىــشى بىلهنــال چوپانغــا

ئـاال ، بۇ بىر ليهن ئهسـكهرنى ماجىڭـسا ئىـسىملىك قـارا تېـره. كهتتى

ـــر ، جۇۋازچىنىـــڭ گۇندىـــسىدهك يوغـــان بويـــۇن، گهدهن ئهلهس بى

بــۇالر داۋان تۈۋىــده گازارمــا ، گهن بولــۇپئوفىــستېر باشــالپ كهلــ

گومىنداڭ ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىـڭ ھهم توپىالڭنىـڭ ، بۇ. قۇرغانىدى

تۈلۈك مهسىلىسىنى ھهل  ــ ھهم ئهسكهرلهرنىڭ ئوزۇق، ئالدىنى ئېلىش

  .قىلىش تهدبىرى ئىدى

ــاال ــال ب ــشى بىلهن ــ بــۇالر كېلى ــازا يهنه باشــلىنىپ ـ ــڭ ، ق خهلقنى

دورغىالرنىـــڭ ، يـــۈز بېـــشىالر، ئونبېـــشى. ىخــاتىرجهملىكى يوقالـــد

سېلىق خهلقنىڭ بېشىغا خـۇددى مۆلـدۈردهك تۆكۈلـۈپ بىـردهم ـــئالۋان

 ــــ زار،خهلق ئـاچلىقتىن. بېلىنى ئۆره قىلدۇرمايۋاتاتتى، ئارام بهرمهي

ــاي، زار قاقشاشــسا ــى قورســاق تاپالم ــرىكلهر يېگىل ــدىكى چې ، گازارمى

ئاشــــقازان يارىتىــــپ تهڭرىنىــــڭ زاپــــاس ، سېــــسىق كېكىرىــــشىپ

ــشاتتى ــدىن ئاغرىنى ــۈنى . قويمىغانلىقى ــپهزلهر ھهرك ــدىكى ئاش گازارمى



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

132 

ــ تامــاقالرنى تهييــارالپ بواللمــاي  ـدېگــۈدهك نهچــچه شــىرهلىك قورۇما

شارابالر ــــــســـاندۇقالردا مهي ـــــ ســـاندۇق. ھالىـــدىن كېتىـــشهتتى

 ،توخـۇ. قازانـدا مهززىلىـك شـورپىالر قاينـاپ تـۇراتتى. كهلتـۈرۈلهتتى

ــىت ــپ كېتهتت ــۇمالر دۆۋىلىنى ــى. ۇخ ــى ئىچهتت ــكهرلهر ئىچكىنىن  ،ئهس

  .ئېشىپ قالغىنىنى يۇندا ئازگىلىغا تۆكۈۋېتهتتى، يېگىنىنى يهيتتى

، چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىـپ، بۇالرنى كۆرۈپ خهلق ئوغىسى قايناپ

خهلقنىڭ قېنىنى كۆك پىتتهك شوراپ . ئاچچىق ئهلهم يۇتۇپ قېلىشاتتى

ــان رهزىــالنه ،يېتىــشقان چېرىكلهرنىــڭ  خهلقنىــڭ قهلبىنــى قانىتىۋاتق

ليهنجانڭـــدىن تارتىـــپ ، قىلمىـــشلىرىنىڭ يهنه بىـــرى شـــۇ ئىـــدىكى

يـۇرت ئىچىـدىن ، پهيجاڭغىچه شهھۋانىي نهپسىنى قاندۇرۇش ئۈچـۈن

بـۇالپ ، ئون بهش ياشالردىكى چىرايلىق قىزالرنـى تـالالپ ـ ئون تۆت

لىـرى ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇالرنى بهزى. كېلىپ ۋاقىتلىـق خوتـۇن قىلىـشاتتى

بهزىلىرى ئۇيغۇرچه ئىسمىنىڭ بـاش ھهرپـى بىـلهن ، فامىلىسى بىلهن

دېگهنـــــدهك .. .»مهي تهتهي«، »خهي تهتهي«، »جـــــاڭ تهتهي«

بۇلىمـاچ  ــ  راسـا ئـاال،گهپلهر بىلهن ئاتاپ كالته كـۆڭلهك كىيگـۈزۈپ

  .پهرداز قىلدۇرۇپ ساقلىشاتتى

 ــ رهشكهن ئاتـاھاقـارهتلهردىن ئهنـسى ــ بۇنداق خورلـۇق، شۇڭا

، ئانىالرنىـــڭ بهزىلىـــرى مهســـۇم قىزلىرىنىـــڭ چـــاچلىرىنى چـــۇۋۇپ

 يالغـان يـارىالرنى پهيـدا ،كۆزىگه ياغلىق قـارىنى راسـا سـۈركهپـــيۈز

ــادهم كۆرســه ، قىلىــپ  بولغــۇدهك دهرىجىــده سهتلهشــتۈرۈپ »ھــۆ«ئ

 مهخپىي ئۆيلهرنى ياسـاپ ،بهزىلىرى يهر ئاستى گهمىلهرنى، ساقالشسا

ى؛ يهنه بهزىلىرى قىـز بالىۋاقىـسىنى ئېلىـپ ياقـا يۇرتالرغـا ساقلىشاتت

شۇڭا خهلق سهرهڭگه ياقـسىال ئـوت . تۇراالرغا چىقىپ كېتىۋاتاتتىـــتاغ

  . تۇتىشىپ كېتىدىغان قۇدرهتلىك بومبىغا ئايلىنىپ قالغانىدى

ياقۇپ ئىرادىسىگه خىالپ ھالدا ھهركۈنى دېگۈدهك چېرىكلهرنىڭ 

لېكىن ، ناخشا ئېيتاتتى، تتى؛ دۇتار چاالتتىكۆڭلىنى ئېچىپ كېلىۋاتا
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ئۇالرمـۇ ، تـامىقىنى يېمهيتتـى، شـارابىنى ئىچمهيتتـى ـــ ئۇالرنىڭ مهي

ــى ــشقىلىپ، زورالپ كهتمهيتت ــشىپ ، ئ ــلهن چىقى ــاقۇپ بى ــرىكلهر ي چې

  . ھۆرمهت قىالتتى، ئۇنىڭغا تولىمۇ ئامراق ئىدى، قالغان بولۇپ

يـايالق كـۆرۈپ  ــــ،كۈنىدېدى ماجىڭسا بىر ـــ،ئاداش ياقۇپ ـــ

تهرگىنىمىز تهڭ ـــــتاپقان، مهن بىــلهن بىلــله بــارغىن، كهلگــۈم بــار

  .بولسۇن

ئوقهت يىغىش ئۈچۈن  ـــ ۋهج، ئۇيايالق كۆرۈش ئۈچۈن ئهمهس«

  »؟دهـــبارىدىكهن

 دېـيىش مـۇمكىن ئهمهس »يـاق«بىراق . ياقۇپ ئويلىنىپ قالدى

يايالققـا چىقىـپ راسـا ، دهــــ شـۇڭا ئـۇ ئىالجـسىز مـاقۇل بولدى،ئىدى

ــتى ــان بولۇش ــا ، مېھم ــده راس ــڭ ئۆيى ــۇالر بىراۋنى ــۈنى ئ ــۈچىنچى ك ئ

شۇ .  گه مهشرهپ بېرىلدى»شهرىپى«كهچته ئۇالرنىڭ . كۈتۈۋېلىندى

ئارىلىقتــا يــاقۇپ ئــۆي ئىگىــسى بىــلهن خۇپىيــانه كۆرۈشــۈپ قۇلىقىغــا 

  . ئۆي ئىگىسى كۈلۈپ كېتىپ باش لىڭشىتتى. پىچىرلىدى

،  ســــاھىپخان داســــتىخان ســــېلىپ،لغانــــدامهشــــرهپ تهڭ بو

سـېرىق مېيـى ، بـۇ.  كهلتۈردى»سوۋغات ئېشى«مېھمانالرنىڭ ئالدىغا 

ئايرىۋىلىنغان قېتىق ئېچىتمىسىغا ئۇن سىلىپ پىشۇرۇلىدىغان بىرخىل 

ھـاردۇقنى چىقىـرىش ئۈنـۈمى ،  ئۇسـسۇزلۇقنى بېـسىش،تاماق بولـۇپ

، ىلىكى شۇ ئىدىكىبۇ ئاشنىڭ ئهڭ زور ئاالھىد. ھايىتى ياخشى ئىدى

بـۇ ئاشـنىڭ . قازاندا ھهرقـانچه قايناتـسىمۇ زهررىـچه ھـور چىقمـايتتى

سوغۇقلىقىدىن ئۆي ئىگىسى خهۋهر بهرمىسه سورىماي ئىچكهن ـــئىسسىق

ــاغزىنى كۆيــدۈرۋاالتتىغ يهرلىــك كىــشىلهر بــۇنى بىلگهچــكه ، ئــادهم ئ

  . پۈۋلهپ ئىچىشهتتى، ئاز ئېلىپ ـقوشۇققا ئاز

ــاغزىمن« ــۇ ئ ــمهنم ــدۈرۋاالي ـى ئاز ــاز كۆي ــسا چىنىپمــۇ ، پ بولمى

  »قالمىسۇن

ـــويالپ ـــۇنداق ئ ـــاقۇپ ش ـــۇپ ، ي ـــاش ئۇس ـــازراق ئ ـــۇققا ئ قوش
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ــده« ــدى»خاالپپى ــر ئىچىۋې ــۈپ،  بى ــاغىزى كۆي ــاش ، ئ ــدىن ي كۆزلىرى

  :بۇنىڭغا كۆزى چۈشۈپ قالغان ماجىڭسا. خۇددى پۇرچاقتهك، كهتتى

  . دهپ سورىدىـــ؟ نىمىگه يىغاليسهن ـــ

ھېچكىم بىر ، ردىن سورۇندىكىلهرنىڭ خهۋىرى بولغاچقابۇ ئىشال

ــشمىدى ــاقۇپ. نهرســه دېيى ــم«: ي ــدى، ئى ــش بۇزۇل ــدى ئى ــ ئهم ــا  ـ ي

  : ماجىڭسا، دهپ ئهپسۇسلىنىپ ئولتۇرۇپ قېلىۋېدى»!ئىسىت

دهپ سوراپ -؟ يا ـ ئادىشىڭ ئايزۆھره يادىڭغا يېتىپ قالدىمۇ ـــ

  . ئۇنىڭغا ئهقىل ئۆگىتىپ قويدى

ئاندىن خـۇددى ، دېدى ياقۇپ ـ، دىمغا يېتىپ قالدىئانام يا ـــ

رهھمهتلىـك ئانـام  ـ، ئۆزىگه سۆزلهۋاتقاندهك ھهسرهتلىك قىلىـپ ـئۆز

بـۇ ئاشـقا بهكمـۇ ئـامراقتى .  بىر قوشۇق ئىچىـۋاالدى،بولغان بولسىمۇ

  . ياشلىرىنى سۈرتتى، كىچىك تىنىپ قويۇپـــ ئۇ ئۇلۇغـــ،بىچاره ئانام

 ماجىڭسا شۇنداق دېگهچ بىر ـــ، مهن تېخىدهپتى، نېمه بولغانكى

،  بىر ئىچىۋىدى»خاالپپىده« ئاش ئۇسۇپ »لىققىده«يوغان قوشۇققا 

ــى ــۈپال كهتت ــاغزى كۆي ــارامالپ . ئ ــالر ت ــاقتهك ياش ــدىن پۇرچ كۆزلىرى

  .تهتۈر ئۆرۈلۈپ چىقتى، كالپۇكلىرى بىردهمدىال قىزىرىپ. تۆكۈلدى

قاينــاقكهن ،  مــازيــاقۇپ دېــگهن التــا بهل....يــاقۇپ، ھــۇي ـــــ

بولغان ..  . شۇ سوغاتقا ئامراق ئاناڭ ھازىر.. .شۇ.. .؟!دېسهڭ بولمامدۇ

  ...بولسا بىر

ــدىغىلى  ــادهم چى ــارهتلهرگه ئ ــان ھاق ــدىن چىقىۋاتق ــڭ ئاغزى ئۇنى

چـۈنكى ئـۇ .  چىدىمىسا بولمـايتتى،بىراق ياقۇپ چىدىدى، بولمايتتى

  . پۇخادىن چىققانىدى

ـــ ، انلىقىنى مهن نهدىــن بىــلهيبــۇ ئاشــتىن بــۇس چىقمايــدىغ ــ

مهن ، مـا ئاكـا، خاپـا بولمـاڭ. ئهينـا، مېنىڭمۇ ئـاغزىم كـۆيهپ قالـدى

، ئۆزرىخـاھلىق ئېيتتـى،  ياقۇپ ماجىڭـساغا كۆڭـۈل قويـدىـــ،ناماقۇل

  .لىكىن ئۆز ئىشىدىن چهكسىز مهمنۇن بولۇۋاتاتتى
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  ؟ دېسهڭ بولمامتى ئهمىسه، قىزىقكهن ـــ

، ىقمايدىغانلىقىنى بىلىدىغان چېغىسىزنى بۇ ئاشتىن بۇس چ ـــ

  .... سىزمۇ، مهنمۇ چاقچاق قىلىپ قويسام،دهپتىمهن تېخى

 ــ ئالته، پېپىراليتتى، ھاقارهتلهيتتى، ماجىڭسا ياقۇپنى تىلاليتتى

 يا يىغلىشىنى بىلهلمهي قېتىپ ،يهتته چېرىك بۇ ئىشتىن يا كۈلۈشىنى

  .قېلىشقانىدى

ـــ ــا با، خهپ ــ ــلهن گازارمىغ ــسابالشمايدىغان ســهن بى ــدا ھې رغان

  !بولسام

ئهمدى ئۆلـسهم ئـارمىنىم ، مهيلى! دهـــئهمدى ئۆلىدىغان بولدۇم«

  »....ئايزۆھره ھىمايىچىسىز قالىدىغان بولدى، شۇغىنىسى! يوق

  .ياقۇپ ھهسرهت بىلهن ھهممىگه تهييارلىنىپ قويدى

  . دهپ بۇيرۇق قىلدى ماجىڭسا ــ!ئۇنى باغالش ـــ

، انچه مۆتىۋهر كىشىلهر ماجىڭساغا يالۋۇرۇشـتىساھىبخان ۋه بىرق

بىـراق . ئۆچكه بهرمهكچى بولۇشـتى ـ بىرقانچه قوي، كۆڭۈل قويۇشتى

ـــئىزا ــۇ ــ ــساغا ب ــان ماجىڭ ــپ قالغ ــالىتىگه كېلى ــۈش ھ ئاھانهتتىن ئۆل

  . ۋهدىلهر كار قىلمىدى، يالۋۇرۇش

 بىرقانچه يـاش ئارىغـا ،چېرىكلهر ياقۇپنى باغالشقا تهمشىلىۋېدى

  .رهپ چۈشتىسهك

 ئاش ـــ، دېدى ئارىدىن بىرى ـ، !ھۇ ئىتالر، قوالڭنى تارتىش ـــ

 قانـداق دېـگهن گهپ ؟ ئـۇنى باغالمتىـڭ، ئىچىپ ئاغزى كۆيهپ قالسا

ئاشـنى ئۇنىـڭ ئاغزىغـا يـاقۇپ قۇيـۇپ ... ئـاش بهرگهن گۇناھقـا، بۇ

، كــۆزى... پــۈۋلهپ ئىچىـشنى بىلــمهي، ئهمىـسه،  ھه؟ يــا ـقوياپتىمۇـ

  ؟ !قمىكهن ئۇنىڭئهقلى يو

 كـالپۇكلىرى ـــ ؟!نوچى ئوخشىمامـسهن ھهرقايـسىڭ ...نوچى ـــ

ئىشـــشىپ كۈلىـــدهك بولـــۇپ قالغـــان ماجىڭـــسا ، تىخىمـــۇ قىزىرىـــپ

ـــپ ـــسىنى چىقىرى ـــدى، تاپانچى ـــا تهڭلى ـــۇ . ئۇالرغ ـــقا چېرىكلهرم باش
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بـۇيرۇق كۈتـۈپ ، ملتىقلىرىنىڭ ئىـستوۋۇللىرىنى ياقۇپالرغـا تـوغرىالپ

  . تىك تۇرۇشتى

 ؟ سـهنمۇ نــوچى بولـساڭ بىـر ئېتىــپ بـاقه قېنــى! نـوچى بىــز ــــ

كىــشىلهرمۇ . يــاقۇپنى ئارىغـا ئىلىـشتى، يىگىـتلهر مهيدىـسىنى كېرىـپ

  .بارماقالر كۇرجۇكالرغا ئېلىندى. تهۋرهپ قويۇشتى

 سىلهرگه ـــ. قانلىق ئېلىشىش باشلىنىش ئالدىدا تۇراتتىـــئېلىشىش

ئۇالرنىـڭ بىـر سـهنئهتكارىغا دېـدى يـاقۇپ  ــــ!قېرىنداشالر، رهھمهت

كۆزىگه ئىسسىق ياش ، ھىممىتىدىن چهكسىز سۆيۈنۈپ، بولغان ئېتىقاد

شـاپلىق «، مىڭ جاننى قۇربان بهرمهيلـى،  بىرجاننى دهپـــ، ئېلىپ

  !.... يهنه تهكرارالنمىسۇ»تۇز پاجىئهسى

 كۆزىـدىن ،ياقۇپ ئۇالردىن بـۇ ئىـشقا ئارىالشماسـلىقنى ئۆتۈنـۈپ

كىشىلهر ئۇنى تـوپتىن ناھـايىتى تهسـته ، يىگىتلهر. ىياش راۋان ئهتت

  . خۇددى يۈرىكىنى چىقىرىپ بهرگهندهك، چىقىرىپ بهردى

ھهيــۋه ، چــوڭ تهمه. شــۇنداق قىلىــپ يــاقۇپ مهھــكهم باغالنــدى

نۇمۇس يــۈدۈپ قايتىــپ كهلــگهن ـــــبىــر پاتمــان ئىزا، بىــلهن بېرىــپ

بىر قازناققا ، دهـــساالمهت ئېلىپ كهلدى ـ ماجىڭسا ئۇنى گازارمىغا ساق

، لېكىن ماجىڭسا ئۇنىڭ قىچىپ كېتىشىدىن، سوالپ نهزهربهند قىلدى

، ياكى ئهسـكهرلهرنىڭ قاچۇرۇۋېتىـشىدىن ئهنـسىرىگهن بولـسا كېـرهك

. ئــۇنى كاچۇڭغــا ئاپىرىــپ ھهپىــسىگه قــامىتىۋهتمهكچى بولغانىــدى

ــا  ــك ياقۇپق ــسارلىق چېرى ــر يېڭ ــسىملىك بى ــۇاليمان ئى ــۇخهۋهرنى س ب

  . پ قويدىيهتكۈزۈ

بىر ھهپتىدىن كېيىن ماجىڭسا ئۇنى نهزهربهند ئاستىدا قايـسىبىر 

باينىڭ ھويلىـسىدا ماجىڭـساغا ئاتـاپ ئۆتكـۈزۈلگهن مهشـرهپكه ئېلىـپ 

 دۇتــار ماجىڭــسا ئۈچــۈن ،ناخــشا ئېيتتــى. ئــۇ دۇتــار چالــدى. بــاردى

  .  ناخشىمۇ ھهم،ئاۋام ئۈچۈن چېلىنىۋاتاتتى ـ ئهل، ئهمهس

ــدامهشــرهپ راســا قىزى ــۇ ،ماجىڭــسا ئۇســسۇلغا چۈشــتى، ۋاتقان  ئ
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قااليمىقان ، كاالمپاي دهسسهشكه، نهشىنى جىقراق چېكىۋهتكهن چېقى

، ئــۇ ئۇيغــۇر ئۇســسۇلىنى بىلمىگهچــكه. ھهرىــكهت قىلىــشقا باشــلىدى

خۇشـامهتگۇيلۇقتا يـۇرت خهلقىنـى ، تهتۈر چۆگىلهۋېتىپ ـ بىردهم ئوڭ

غا ئۇچراۋاتقان سـېلىم يـۈز قارغىشىـــئهلنىڭ نهپرهت، ھهيران قالدۇرۇپ

بۇ ماجىڭسانىڭ .  چىرايلىق خوتۇنىنى ئۇسسۇلغا تارتتى، بېشىنىڭ ياش

ئۇنىڭ سېسىق نامىنىڭ يۇرت ئىچىگه پۈر كهتكىنىگه ، ئاشنىسى بولۇپ

ــايالر بولــۇپ قالغانىــدى نومــۇس قىلمــايال  ـئــۇ قىلــچه ھاياــ. خېلــى ئ

ى چىقىرىـپ  سـهت قىلىقالرنـ،نازلىنىپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ ـ ئهركىلهپ

، مهشرهت ئهھلىنىڭ كۆڭلى غهش بولـدى. ئۇسسۇل ئويناشقا باشلىدى

، لهنهتلهر تۆكۈلدى، چىشالر غۇچۇرلىدى. خۇددى چىۋىن يېۋالغاندهك

  .گويا يامغۇردهك

ـــ ــى  ـ ــوخ، قېن ــ ش ــسهن ـ ــلهرگه چالمام ــوخ پهدى ــدى  ـ؟ ش دې

  .ماجىڭسامۇ

  »!دهپتىكهن، تاز بولساڭ گهدهنگىچه بول«

 بولدى؛ نايناق خوتۇن ئۈچـۈن نومـۇس قىلىـپ ياقۇپ چالماقچى

چالمــاقچى بولــدى؛ ئۇيغــۇر ئهخالقــى ئۈچــۈن چالمــاقچى بولــدى؛ 

ــى ئۈچــۈن  ــان ئۇيغــۇر مهدهنىيىت ــسهنده قىلىنغــان ۋه قىلىنىۋاتق دهپ

  !چالماقچى بولدى

  !ئۇ روھىي جهھهتتىن قىساس ئېلىش قارارىغا كهلگهنىدى

  ، ئوي ئوياليسىز، ئوي ئوياليسىز

  .ياليسىزنېمىنى ئو

  ،  تاز گهدهنگه،كۆزى ئهلهس

  .ساالم يولاليسىز

چۇقان ـــــقىقاس، مهشـرهپ ئهھلــى پىخىلــداپ كۈلۈشــكه باشــلىدى

  كۆتۈرۈلدى؛

  !يارايسهن ياقۇپ ـــ
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  !يىگىت، ياشاپ كهت ـــ

  !سايرا باچكا ـــ

  ياقۇپ كۈينى تىخىمۇ ئهۋجىگه كۆتۈردى؛

  

  ، سېسىق كۆلنىڭ قهدرىنى

  ، رئۆردهك بىلهن غاز بىلۇ

  ، شاپاقچىنىڭ قهدرىنى

  .نهشه چهككهن تاز بىلۇر

ــدى ــلهن تول ــۈلكه بى ــورۇنى ك ــرهپ س ــاچچىق . مهش ــڭ ئ ياقۇپنى

مهسخىره قامچىسى ئاستىدا ماجىڭسا بىلهن ناينـاق خوتـۇن پىلىكـتهك 

  .كۇلىدهك سۆرىلىپ ئولتۇرۇپ قالدى، بوشاپ

ماجىڭـسا يـاقۇپنى شـۇ كېچىـسىال ، بۇ گازارمىدا كامېر بولمىغاچقا

  .ومىنداڭنىڭ كاچۇڭدىكى مهخپىي ھهپىسىگه ئاپىرىپ قامىتىۋهتتىگ

  .ياقۇپ ھهپىسىده ئالته ئاي ياتتى

دېـدى  ــ!كـۆرپهڭنى كۆتـۈرۈپ بۇياققـا چىـق ــ كـۈده، ياقۇپ ـــ

  .بىركۈنى گۇندىپاي

ئـۈچ يـۇرت  يهنه ئىككـى، ئـۇنى دادىـسى. ياقۇپ سـىرتقا چىقتـى

ىـدا ئۇنىـڭ قهدىنـاس دادىـسىنىڭ قول. مۆتىۋهرلىرى سـاقالپ تـۇراتتى

  .دۇتارى تۇراتتى

  !دادا ـــ

  !باالم ـــ

ــ ــتى ـئاتا ــشىپ كۆرۈش ــالىالر قۇچاقلى ــلىرى. ب ــلىرى ،ياش  نهپهس

  .قوشۇلۇپ كهتتى

دېـدى تـۇرمه  ـــ، بىر مهزگىل ياقا يۇرتالردا كېزىـپ يۈرسـۈن ـــ

بــۇ تــوپىالڭ ، ماجىڭــسا تۈرمىــدىن ھهرگىــز چىقارمــاڭالر ــــ، باشــلىقى

ــنى پىالن ــانكۆتۈرۈش ــسۇن، لىغ ــسىپ ئۆل ــده سې ــاتتىق ،تۈرمى  دهپ ق
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  . تاپىلىغان

 ھهممىسى بىر ئېغىزدىن ،يۇرت مۆتىۋهرلىرىمۇ، دادىسىمۇ، ياقۇپمۇ

ماجىڭـسا كـۆرۈپ قالـسا بـوش . ۋه بهرمىسىمۇ بولمايتتى. ۋهده بهردى

  .ھهتتا ئهمدى ئېتىۋېتىشىمۇ مۇمكىن ئىدى. قويمايتتى

  »؟ركىنبىر مهزگىل قاچانغىچه سوزۇال«بۇ ، ئاھ

. ئۇالر كاچۇڭدا بىر تونۇشىنىڭ ئۆيىده تۈننى بىلله ئۆتكۈزۈشـتى

، چوپاندا يهنه چېرىكلهرنىڭ كۆپىيىپ كهتكهنلىكىنى، دادىسى ئۇنىڭ

ــڭ ئىچىــده رۇســۇل ھــاجىمنى ئېتىــۋهتكهن ھېلىقــى چــوالق  بۇالرنى

ــارلىقىنى ــۇ ب ـــئهل، چېرىكنىڭم ــش ــ ــۈش يىغى ــهر كۈم ــك س يۇرت ئهللى

باشلىقىغا پارا بېـرىش ئـارقىلىق ئـۇنى قۇتقـۇزۇپ ئۇنى تۈرمه ، قىلىپ

  . سۆزلهپ بهردى ...چىققانلىقىنى

ـــرىكلهرگه بولغـــان  ـــده چې ـــڭ قهلبى ـــاڭالپ ياقۇپنى ـــۇالرنى ئ ب

ئاق ، جاپاكهش، چوپانغا ـ ئانا يۇرتى، نهپرهت ــ  غهزهپ،ئۆچمهنلىك

، تهشــهككۇر كۈۋهجىــدى، كۆڭــۈل يۇرتداشــلىرىغا بولغــان مــۇھهببهت

  ! دهرياسىنىڭ كهلكۈن سۈيىدهكگوياكى چوپان

يـــــۇرت مۆتىۋهرلىرىنىـــــڭ بىـــــرى ياقۇپقـــــا بهشـــــكهنتتاغنىڭ 

  .ھهسهنبهگكه قارىتىپ بىر پارچه مهكتۈپ يېزىپ بهردىـــبېگى

، يـاقۇپ دۇتـارىنى قولتـۇقالپ. ئۇالر يىغـالپ تـۇرۇپ خوشالشـتى

ئــۇ بىــر دۆڭنىــڭ ئۈســتىگه . بهشــكهنتتامنى نىــشانالپ يــۈرۈپ كهتتــى

يۇرت مۆتىۋهرلىرى   ــ  دادىسى. يۇرتى تهرهپكه قارىدىـــچىقىپ كهينىگه

بـۇنى كـۆرۈپ يـاقۇپ يهنه . تېخىچه ئۇنىڭ كهينىدىن قـاراپ تـۇراتتى

يۈگـــۈرۈپ بېرىـــپ ئۇالرنىـــڭ باغرىغـــا . ئۆپكىـــدهپ يىغـــالپ كهتتـــى

ئـاھ . شۇ باغىرالر مهڭگۈلۈك سـىڭىپ كهتكۈسـى كهلـدى، تاشالنغۇچى

  ؟ نېمه ئامال

سىلهرنى مهڭگـۈ ! ئامان بولۇڭالر، انچوپ، خوش، دادا، خوش«

  »!...ئۇنتۇمايمهن
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سـىزگه ، مېنـى كهچـۈرۈڭ، جېنىم قۇرغۇيـۇم، ئايزۆھره، خوش«

ســىزنى ئالالغــا ! ســىزنىڭ مهڭگــۈ ئۇنتۇمــايمهن! ھىمــاتچى بواللمىــدىم

  »!...تاپشۇردۇم

ئۈمىدسـىزلىككه تولغـان يـاقۇپ ھهسـرهت ، قهلبى چهكسىز ئـازاب

دۇتار ئۇنىڭ كۆز . بىلهن غايىبانه خوشالشتىئۇالر ، بىلهن نىدا قىلىپ

  .....ياشلىرىنى تارلىرى ئارقىلىق باغرىغا سۈمۈرۈپ كهتتى

  

*       *      *  

  .ئاش ئىچىڭ ـــ

ئـايزۆھره ئۇنىڭغـا . بېشىنى كۆتۈردى، ياقۇپ خيالدىن ئويغىنىپ

ئـۇ ئۇچىـسىغا گـۆش رهڭـگه مـايىلراق تـاۋار . ئاش ئېتىپ كىرگهنىدى

يۈزلىرى .  بېشىغا سۈر رهڭ بوز ياغلىق ئارتىۋالغانىدى، كۆڭلهڭ كىيگهن

نېپىز بىر قهۋهت تهر تامچىلىرى تۈڭلۈكتىن تۆكۈلۈپ ، تېخىمۇ قىزارغان

گويــاكى كهھرىــۋا . تۇرغــان قۇيــاش نورىــدا جىلۋىلىنىــپ تــۇراتتى

دۇغسىز ، باھار سهھرىنىڭ سۈزۈك ئاسمىنىدهك تىنىق، دانىچىلىرىدهك

،  زۇلىپلىــرى ئارىــسىدىن مــاراپ تــۇراتتىكــۆزلىرى تاشــلىنىپ تۇرغــان

 نېپىـز لهۋلىرىـده ،گىالسسىمان قىپقىزىل، خۇددى باھار زۆھرهسىدهك

ـــى ـــسىدىكى ، تهبهســـسۇم جهۋالن قىالتت خـــۇددى شـــىۋىقهدرى كىچى

ئويناق كۆزلىرىده ئوتلـۇق پىراقنىـڭ جهڭگىـۋار لهشـكهرلىرى ، ئايدهك

پنى ئــۆزىگه پۈتكــۈن ۋۇجــۇدى يــاقۇ. جهڭگىــۋار ھــالهتكه ئۆتكهنىــدى

، يـاقۇپ ئۇنىڭغــا تىكىلىـپال قالغانىــدى. مـاگىنىتتهك تارتىـپ تــۇراتىى

ئـۇ ئايزۆھرهنىـڭ شـۇ ، خۇددى ئۇنى تـۇنجى قېـتىقىم كۆرۈۋاتقانـدهك

  . ھهس قالغانىدى ـ جهلپكار قامىتىنى كۆرۈپ ھهيرانۇ

 ؟ ھهــــبۇ راسـتىنال شـۇ چاغـدىكى ئايزۆھرهنىـڭ ئۆزىمىدۇ.. .بۇ«

،  پۇرىغـــان، ھىـــدلىق چـــاچالرنى ســـىلىغان،مهن شـــۇنداق قۇنـــدۇز

 ؟ شـېرىن لهۋگه سـۆيگهن بولغىيمىـدىم،  شۇنداق نـازۇك؟بولغىيمىدىم
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شـۇنداق ھايـاتبهخش ، شۇنداق سۈزۈك مهرمهر بويۇنغـا گىـره سـالغان

شـۇنداق سـېھىرلىك ؟ ئوتلۇق كۆزگه قورقماي شۇڭغىغان بولغىيمىـدىم

انغــا قايتــا  بــۇ جاھ،ســۇدهك ســىڭىڭپ، ۋۇجــۇدنى باغرىمغــا بېــسىپ

  ...»؟تۆرهلگهن بولغىيمىدىم

ياقۇپنىــڭ تىرناقلىرىنىــڭ ئۇچلىرىغىچىلىــك شــېرىن تۇيغــۇالر 

  :ئايزۆھره. تارىلىۋاتقاندا

.  كۈلدى» پىسىڭڭىده«دهپ  ــ...نېمانداق، ئاش ئىچىڭ ھوي ـــ

ئۇ جادۇ كۆزلىرىدىن ۋايىغا يهتكهن پىـراق ئهپـسۇنى ياغـدۇرۇپ ئـۇنى 

  . قىپ كهتتىچى، دهـــسېھىرلهپ قويدى

، زىۋىــدىخان قاچىغــا يهنه ئــاش ئۇســۇش ئۈچــۈن كىرگهنــده ـــــ

ــــسىلىپ  ــــال تۇيغۇنىــــڭ ئىسكهنجىــــسىده قى يــــاقۇپ تــــېخىغىچه ب

 . راھهتلىنىۋاتاتتى

  ؟ باالم، يا ـئاشنى ئىچمهپسىز ـــ

يالغـان ، دېـدى يـاقۇپ ئېـسىنى يىغىـپ ـــ،تازا مىجهزىـم يوق ـــ

  . ھايىتى ياخشى ئىدى ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ مىجهزى نا،سۆزلهپ

  .....ئاچ قورساق يېتىۋهرسىڭىز، زورالپ ئىچىڭ ـــ

كــاۋا راســا توغرىلىــپ ، چــامغۇر.  يــاقۇپ قــاچىنى قولىغــا ئالــدى

لىكىــن ياقۇپقــا قىلــچه . ئېــتىلگهن بــۇ ئــۈگره شــۇنداق ئوخــشىغانىدى

چــۈنكى ياقۇپنىــڭ تىلــى ئــاچچىق پىچىرالشــقا ئۆتــۈپ . تېتىمىــدى

  :كهتكهنىدى

شۇنداق قىلىپ ئايزۆھره كامالنىـڭ خوتـۇنى بولـۇپ ، ئاھ خۇدا«

  »...؟ مهن ئۇنىڭدىن مهڭگۈلۈك ئايرىلىپ قالدىمما؟ كهتتىما

ــب  ــدۇ غايى ــسالر نهلهرگى ــايىقى شــېرىن ھې ــدىكى ب ئۇنىــڭ قهلبى

، ئۇنىــڭ مــۇھهببهتكه تهشــنا يــۈرىكى ئازابقــا تولغانىــدى. بولغانىــدى

ـــئۈگه ،قىرقىــراپ ئــازابلىق يىغلىــدى، ئــازابلىق ئېچىــشتى ئۈگىلىرى ــ

ــى ــپ كهتت ــرهتلىك ياشــلىرىنى ! ســىرقىراپ ئاغرى ــا ھهس قارىچۇقلىرىغ
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  . زورۇقۇپمۇ سىڭدۈرۈۋىتهلمىدى

كامالنىـڭ ئـايزۆھرهده !... مهڭگۈ مېنىڭ، مېنىڭ ئۇ! ياق، ياق«

  »!...ئۇنىڭدىن ئايزۆھرهنى ھامان تارتىۋالىمهن  !...قىلچه ھهققى يوق

لېكىن بۇ . ھ ئۇرغۇپ چىقتىئۇنىڭ قهلبىدىن غايهت ئىسيانكار رو

قۇدرىتى ئالدىــدا نــېمىگه ـــــنىكاھنىــڭ كۈچ ـئىــسيانكار روھ ھازىرــ

، مــۇھهببهت، ئهرزىيــدىغىنى پهقهت ۋه پهقهت مــۇھهببهت؟ ئهرزىيتتــى

  !مۇھهببهت

  !ھهممىگه ئهرزىيدىغىنى مۇھهببهت، شۇنداق

لــېكىن پــاك مــۇھهببهتكه تولغــان ئىــسيانكار روھ ئالدىــدا نىكــاھ 

  !ه ئهرزىمهيدۇھېچنېمىگ

  :بىردىنال ياقۇپنىڭ قهلبىده شۇملۇقانه پۇشايمان قۇتراپ قالدى

  »...شۇچاغدا كامالنى ئېتىۋهتسهممۇ بولۇپتىكهن«

  

7  

  

بىـر قـانچه ،  ئۇزۇن يولالرنى بېسىپ،ياقۇپ دۇتارىنى قولتۇقالپ

ئېگىز تاغالرنىـڭ . خهتهرلىك داۋانالردىن ئېشىپ بهشكهنتتاغقا كهلدى

ۇر جايلىشىپ كهتكهن بۇ يۇرتنىڭ جهنۇبىي تاشـقۇرغان ئارىسىغا چوڭق

شـهرق تهرىپـى ، ئافغانىـستان بىـلهن، غهرب تهرىپى كهشـمىر، بىلهن

ــا بىــلهن چېگرىلىنهتتــى زهرهپــشان دهرياســى بىــلهن خاالســتان . گۇم

ھاۋاسىنىڭ .  دهرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىمى مۇشۇ جايدىن ئېقىپ ئۆتهتتى

ـــ ئىســسىق ـــمېۋه، ســوغۇقلۇقى ـ ، ســهرخىللىقى، ىلىرىنىڭ كــۆپچېۋــ

قهيـسهرلىكى ، چىداملىق، مېھماندوستلۇقى، ئادهملىرىنىڭ ئاق كۆڭۈل

  .چوپانلىقالرغا ئوخشايتتى، چوپانغا

ھهسـهنبهگ . ياقۇپ ھهسهنبهگنىڭ خىزمىتىده يهتته ئـاي تـۇردى

، جهسـۇرلۇق، قۇۋۋهت ـ ۋۇجۇدىدىن كۈچ، ئهمما قاۋۇل، ئوتتورا بوي
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ساقاللىرى ئاق پىشماق چېھرىگه تولىمۇ ياراشقان ـــقاپقارا بۇرۇت، چوڭ

خــۇددى ئــۆز بالىــسىغا . ئــۇ ياقۇپقــا بهكمــۇ كۆيــۈنهتتى. ئــادهم ئىــدى

، مۇساپىرـــــــھهرقانــــداق غېرىب، يــــاقۇپقىال ئهمهس، كۆيۈنگهنــــدهك

بـۇ يـۇرت تهۋهسـىدىكى . مېرىبان ئىدى، يوقسۇلغا شۇنداق كۆيۈمچان

ــ ــسى ئى ــڭ ئائىلى ــائىله ئۆزىنى ــۈك ئ ــڭ ئۆيل ــۈك م ــڭ ئۆيل ــۇ مى دى؛ ب

ــ ــڭ ئاتا ــادهم ئۆزىنى ــارتۇق ئ ــدىن ئ ــۈچ مىڭ ــدىكى ئ ــسى ـئائىلى ، ئانى

نهۋرىلىـرى ئىـدى؛ بـۇ مىـڭ  ـ باالـ،ئـۇكىلىرى ـئاكا، سڭىللىرىـــئاچا

چۈنكى . ماماتى ئىدىـــماماتى ئۆزىنىڭ ھاياتـــئۆيلۈك ئائىلىنىڭ ھايات

ــسۇزلۇق ــۇ يوق ــك،ئ ــ غېرىــب،  يېتىملى ــى مۇســاپىرچىلىقنىڭ دهرد ـ ىن

ئانىسىدىن ناھايىتى  ــئۇ ئاتا، ئۇنىڭ دىيىشىچه. يهتكۈچه تارتقانىدى

ــپ ــتىم قېلى ــك يې ــسىنىڭ ، كىچى ــۆپتىكى تاغى ــاغلىرىنى چ ــالىلىق چ ب

، ئون بهش ياشقا كىرگهنده. ئائىلىسىده بهكمۇ مۇشهققهته ئۆتكۈزۈپتۇ

بۇراغسال ئارقىلىق تاشقۇرغانغا ، زهرهپشان دهرياسىدىن كېچىپ ئۆتۈپ

ــ ئــات، كــالىلىرىنى ـــ چارۋىچىالرنىــڭ قــوي، ئهمهلــدار، ده ـكهپتۇــ  ـ

ــۇ ــان ئۆتكۈزۈپت ــپ ج ــپ بېرى ــازلىرىنى بېقى ــقۇرغان . قوت ــيىن تاش كې

ئامبالنىـڭ ياردىمىـده چېگـرا ، ناھىيسى ئامبىلىنىڭ ئاتلىرىنى بېقىپتـۇ

قۇۋۋىتى ئۇرغۇۋاتقــان ـــــياشــلىق كۈچ. ســاقلىغۇچى ئهســكهپ بولۇپتــۇ

. ى تاشــالپ چهت ئهلــگه چىقىــپ كېتىپتــۇقــورالن، كۈنلهرنىــڭ بىرىــده

تاشكهنت قاتارلىق جايالردا ئـون بهش يىـل ، ئهنجان، ئوش، پهرغانه

، تاشـكهنتته يـۈرگهن مهزگىللىرىـده. مۇساپىر بولۇپ كۈن ئۆتكۈزۈپتـۇ

ئـۇيهرده ئوقۇۋاتقـان سـهيپىدىن ئهزىـزى قاتـارلىقالر زىيـالىيالر بىــلهن 

  . قىپتۇئىلغار ئىدىيىنى قوبۇل ، تونۇشۇپ قېلىپ

ــ1940 ــيىن ـ ــى يۇرتىغــا قايتىــپ كهلگهنــدىن كې ــداك ،يىل  گومىن

 ئهينــى چاغــدىكى تاشــقۇرغان چېگــرا ،ســاقچى ئهترىتىنىــڭ باشــلىقى

ــت  ــوز يىگى ــتى ب ــدىكى دوس ــداش ئهترىتى ــوختى(قوغ ــوز ت ــڭ ) ب نى

. تونۇشتۇرۇشى ۋه ياردىمىده بهشكهنتتاغ بهگلىكىنىـڭ بېگـى بولۇپتـۇ
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 ئۆز تهقدىرىنى بهشكهنتتاغ خهلقىنىڭ شۇنىڭدىن تارتىپ ئۇ ھازىرغىچه

  .تهقدىرى بىلهن زهنجىردهك باغالپ كهپتۇ

 ئۇزاققـا قالمـايال يهنه ،ئايدا ئۇ يهكهنگه كېلىپ ـ2 يىلى  ــ1945

 ــ14ئاينىـڭ  ــ2ئـۇ ، ياقۇپقا پىچىرالپ دهپ بېرىشىچه. قايتىپ كهپتۇ

  ئابـدۇلئهھهد خېلىلـوف قاتـارلىق،كۈنى قاغىلىقتىن قۇدۇسـخان غوجـا

كىشىلهر بىلهن سهيپىدىن ئهزىزى يهكهنده ئاچقان جهنۇبىي شـىنجاڭ 

جهلقىنىــڭ گومىنــداڭ ئهكــسىيهتچىلىرىگه قارشــى قوراللىــق قــوزغىالڭ 

ـــسىنىڭ يىغىنىغـــا  ـــك قىلىـــش گۇرۇپپى ـــشىغا رهھبهرلى ـــۈرۈش ئى كۆت

بهشـكهنتتاغدا قوراللىـق قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈش ۋهزىپىـسىنى ، قاتنىشىپ

  . تاپشۇرۇپ ئاپتۇ

ـــ ـــ،ىتيىگ ـ ــۆيگه چاقىرىپ ـ ــاقۇپنى ئ ــۇ بىركــۈنى ي ــدى ئ ــدې  ـ،

  ؟ قورال ئېلىشنى خاالمسهن،دۇتارنى تاشالپ

، ياقۇپ ئۇنىڭ ئۆزىنى يامان يولغا باشـلىمايدىغانلىقىنى بىلهتتـى

  :شۇڭا ئويلىنىپ تۇرمايال

  .ــ دهۋهتتى!ــ ئهلۋهتته خااليمهن

ــۇ ئوبــدان گهپ قىلــدىڭ ــ ياخــشى تولىم ــ دېــدى ھهســهنبهگ !ـ ـ

 ئۇنىڭغـا ،پنىڭ قولىنى كۈچلۈك بارماقلىرى بىـلهن چىـڭ قىـسىپياقۇ

  .ھهممه پىالنلىرىنى ئېيتتى ۋه ئۆزىگه يار ـ يۆلهك بولىشىنى ئۆتۈندى

يوقىتىـدىغانال  بـۇ نىجىـسالرنى ،بهگ ئاكـا ،ــ خاتىرجهم بولسىال

 سـىله نهگه !ئون جېنىم بولسىمۇ بىرىنىمـۇ ئهپقالمـايمهن ،ئىش بولسا

  .دوزاخقا باشلىسىلىمۇ ماڭىمهن ، شۇ يهرگه ماڭىمهنباشلىسىال مهنمۇ

ياقۇپ ھۆرلۈك ـ ئازادلىق ئۈچۈن دوزاخقا كىرىشتىنمۇ  ، شۇنداقـــ

  .يانمايتتى

 يـۇرت ،ھهسهنبهگ ئۆزىنىڭ بهگلىك ساالھىيىتىدىن پايـدىلىنىپ

 ئۇزاققـا . يۇشۇرۇن خىـزمهت ئىـشلهشكه باشـلىدى،تهكشۈرگهن بولۇپ

ــوۋ مىلتىقــى بىــله تاجىــك  ، قىرغىــز،ن قورالالنغــان ئۇيغــۇرقالمــاي ئ
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ــدى ــاتمىش نهچچىــسى تهييــار بول ــراق قــوزغىالڭ         .يىگىتلىرىــدىن ئ  بى

ــشىپ  ــى پى ـــكۈتۈرۈشــنىڭ پهيت ــۇچهـ ــپ بولغ ــۇ يۇشــۇرۇن  ، يېتىلى ب

ــاغىلىق  ــدىن ق ــالچىالر تهرىپى ــك غ ــى يهرلى ــۈرۈش پىالن ــوزغىالڭ كۈت ق

ســـاقچى      ،چقـــاناھىيىلىـــك ســـاقچى ئىدارىـــسىگه يهتكۈزۈلـــۈپ بولغا

ئىدارىسى ئۇالرنى تۇتۇش ئۈچۈن ئهبهيدۇلال مامۇت باشچىلىقىدا ئوتتۇز 

 ھهسـهنبهگ .ئهسكهرنىڭ بهشكهنتتاغقا كهلگهنلىك خهۋىرى ئاڭالنـدى

  .بۇ خهۋهرنى ئاڭالپ جىددىي تهييارلىق قىلدى

 .ئــاتمىش نهچــچه يىگىــت بــۇيرۇق كۈتــۈپ تىــك تۇرۇشــاتتى

   :ۈستىگه چىقىپھهسهنبهگ بىر قورام تاشنىڭ ئ

  دېدى جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن!بىز ھازىر جهڭگه ئاتلىنىمىز ــ

 !ــ بىز تهييار بهگ ئاكا

 يىگىتلهر جهڭگىۋار ھالهتته جاۋاب قايتۇردى؛

ــاۋاب  ــالهتته ج ــۋار ھ ــاغلىرى جهڭگى ــت ت بهشــكهنتتاغنىڭ گىگانى

  .قايتۇردى؛ بهشكهنتتاغ دااللىرى جهڭگىۋار ھالهتته جاۋاب قايتۇردى

      .ـ قايتىپ كېتىشنى خااليدىغانالرغا رۇخسهتـ

    !قايتىپ كهتمهيمىز ،ــ ياق قايتىپ كهتمهيمىز

  ئېلىشىمىز ئاخىرغىچه  ،دهپتىكهن  ،ــ تاز بولساڭ گهدهنگىچه بول

  !ــ ھۆرلۈك ئۈچۈن جېنىمىز پىدا

  ...!يا كۆرۈم ،ــ يا ئۆلۈم

هك يىگىتلهرنىـــڭ ھهممىـــسى بىـــر ئېغىـــزدىن كۆڭۈلـــدىكى يـــۈر

 بۇ كۆڭۈلدىكى سـۆزلهر پۈتكـۈل بهشـكهنتتاغنىڭ .سۆزلىرىنى دېيىشتى

  .قهلب ساداسى ئىدى

ھهسهنبهگ بۇالرنى ئاڭالپ چهكسىز مهمنۇنلـۇق ئىلكىـده مۇنـداق 

 :دېدى

دهريالىرىمىز چوڭقـۇر  ،يوللىرىمىز خهتهرلىك ،ـ تاغلىرىمىز ئېگىز

ۋزهل شــۇڭا بۇنــداق ئه ،داۋانلىرىمىــز كــۆپ ھهم تىــك ،ھهم تېيىــز
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تۇيــۇق ســىزال چېكىنىــشىمىز  ،شــارائىت تۇيۇقــسىز ھۇجــۇم قىلىــشىمىز

  ئالال ئهلنىـڭ ئهمىنلىكـى !بىز چۇقۇم غهلبه قىلىمىز ،ئۈچۈن قۇاليلىق

  پهيغهمــبهر! زهپهر ئاتــا قىلىــدۇ،ئۈچــۈن  كۈرهشــكۈچىلهرگه مهدهت

»  .ۋهتهننــى ســۆيۈش ـ ئىماننىــڭ جۈملىــسىدىندۇر « :ئهلهيھىسـساالم

بۇ كۈرهش ئـارقىلق ئىمانـدىن ئىبـارهت كۈچلـۈك قورالغـا  بىز .دېگهن

..                   . .. . ! ئۆلمىسهكمۇ پاك ئىمان بىلهن كېتىمىز ، ئۆلسهكمۇ.ئىگه بولىمىز

 ئۇنىـڭ تهسـىرلىك نـۇتقى يىگىتلهرنىـڭ ،ھهسهنبهگ ئۇزاق سـۆزلىدى

ــد  ــۇتقى يىگىتلهرنىــڭ ئۈمى ــڭ تهســىرلىك ن ــى ئۇرغــۇتتى؛ ئۇنى روھىن

ــسىن ــۇتتىئىشهنچى ــڭ  ،ى ئۇرغ ــۇتقى يىگىتلهرنى ــىرلىك ن ــڭ تهس ئۇنى

  ! جهڭگىۋارلىقىنى ئۇرغۇتتى،ئىرادىسىنى

 ئـۇ يهرده ئهبهيـدۇلالالر .يىگىتلهر چۆپكه قـاراپ يـۈرۈش قىلـدى

  .بۇالرنى تۇيۇقسىز كۈتۈۋېلىشقا مهجبۇر بوالتتى

يىگىتلهر ئۇالرنىڭ تاڭ ئالدىدىكى شېرىن ئۇيقۇسـىدىن  ،شۇنداق

، ېتىشىـشتىن كېـيىنئ ئـازغىنه .قـسىز ھۇجـۇم قىلـدىپايدىلىنىپ تۇيۇ

،  لېكىن ئهبهيدۇلالنى ھېـسابقا ئالمىغانـدا.دۈشمهن قېچىشقا باشلىدى

 ئۇالر يهر شـارائىتىنى يىگىـتلهردهك       .ھېچقايسىسى قېچىپ قۇتۇاللمىدى

ـــسى ،پىشـــشىق بىلمىگهچـــكه ـــاي ھهممى ـــا قالم ـــورۇپ ئۇزاقق ـــاڭ ي  ت

 ئـۇ الغ ـ الغ . بىـرىال ھايـات قالـدى پهقهت ئۇالرنىـڭ.ئۇجۇقتۇرۇلـدى

 سـهپكه      ،يىغـالپ تـۇرۇپ يالۋۇرغـانلىقى ،تىترهپ قـول كۈتـۈرگهنلىكى

ھهققانىيهت يولىدا سـاداقهت بىـلهن كـۈرهش قىلىـشقا ۋهده  ،قېتىلىپ

  . ياقۇپ ئۇنى ئاتمىدى،بهرگهنلىكى ئۈچۈن

ـــ دهپ سـورىدى يـاقۇپ ئۇنىڭغـا نىجـاتلىق ؟ــ نهلىك نېمىـسهن

  .بېرىپ

  :يىغالش ۋهده قهسهمدىن توختاپ مۇنداق دېدى ،ئۇ يالۋۇرۇش

  ئهسـلى مهن ئـۆمهر.قوشـراپنىڭ بۇقاتامـدىن، ـ مهن قوشـراپتىن

ئـۈچ ئـاي بـۇرۇن چېـرىكلهر تۇتۇۋېلىـپ  ،باينىڭ قويلىرىنى باقـاتتىم
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 بىـر كـۈنى .چېرىك بولدۇم ،كېيىن قاغىلىققا ئېلىپ كهلدى ،يهكهنگه

ئىككـى  ، ئىـشخانىغا كىرسـهم.اقىرتىپتۇمېنى ساقچى ئىدارىـسىدىن چـ

  :كىرىپ بولغۇچه ،ساقچى مېنى ساقالپ تۇرۇپتىكهن

  . ـــ دهپ سورىدى؟ـــ سهن بهشكهنتتاغقا بارغانما

  . دېدىم مهن نېمه دېيىشىمنى بىلهلمهي،ـــ بارغان ـــ

    ؟ـــ پىششىق بىلهمسهن

  .ـــ خېلى پىششىق بىلىمهن

  :بىرىگه قاراپسوئال سورىغۇچى يېنىدىكى چوقۇر 

 ئــۇ بــاش . ــــ دهپ ســورىدى؟بــۇ بوالمــدىكهن، ـــ ئهي پهيجــاڭ

  .مېنى كهينىگه سېلىپ چېرىكلهرنىڭ يېنىغا ئېلىپ كهلدى ،لىڭشىتىپ

   ؟ده ،ـــ يول باشلىغۇچى بولدۇم

ھهتتا چېرىك بولغۇم  ،مېنىڭمۇ يول باشلىغۇچى ،ـــ نېمه ئىالجىم

  .. .لۇپسىلهرگه قۇشۇ ، ماڭا رهھىم قىلىڭ.يوقتى

ۋهده ـ ،  يېلىنـدى.ھهسهنبهگكه بىر مۇنچه يالۋۇردى، ئۇ ياقۇپقا

  .قهسهملهرنى بهردى

  .ھهسهنبهگ ئۇنى سهپكه قۇشۇۋالدى ،شۇنداق

ھهســهنبهگ ئهتىــسىال تاشــقورغانغا ئــاالقه بــاغالش ئۈچــۈن ئــادهم 

 بـــۇ تاشـــقورغان ئىنقىالبـــى پارتلىغانلىقىنىـــڭ ئىككىنچـــى .ئهۋهتتـــى

كۈنــدىن كېــيىن قــوزغىالڭچى قوشــۇننىڭ تــۆت . ھهپتىــسى ئىــدى

 گـۆھهر ئىـسىملىك ئىككـى ئـادهم ،ئىسكادرون كوماندىرلىردىن بايىك

  .  دورىالرنى ئېلىپ كهلدى–بىر تۈركۈم ئوق 

ھهسهنبهگ ئۇالر بىـلهن بىرلىـشىپ ئـاۋۋال مـازاردارادىكى چېگـرا 

بىراق ئۇالر دۈشمهننىڭ ئىچكى . ساقلىغۇچى دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلدى

لىرىنى توغرا ئىگىلىيهلمىگهنلىكى ۋه توغرا مۆلچهرلىيهلمىگهنلىكى ئهھۋال

 سىم يامغۇر يېغىۋاتقان –بۇ سىم . چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى، ئۈچۈن

تـاغ ، ئاسماننى كـۈل رهڭ بۇلـۇتالر قويـۇق قاپلىغـان. بىر كۈنى ئىدى
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  . ئارچىالر تۇمان قوينىدا غايىپ بولغاندى، چوققىلىرىدىكى قارىغاي

 يــاقۇپ بىــلهن ،نىــڭ بىــخهتهر چېكىنىۋېلىــشى ئۈچــۈنجهڭچىلهر

، دۈشـمهننى توسـۇپ تۇرمىـسا. كامال بىر تاغ ئېغىزىدا قالدۇرۇلغاندى

  . جهڭچىلهرنىڭ بولۇپمۇ يارىدارالنىڭ ھاياتىغا خهۋىپ يېتهتتى

ــگه ــوڭ تهرپى ــڭ ئ ــاغ ئېغىزىنى ــاقۇپ ت ــگه ، ي ــول تهرپى ــال س كام

يۈگـۈرۈپ ،  قاتارلىـشىپدۈشمهنلهر تار جىلغـا ئاغزىغـا. چىقىۋالغاندى

  :ياقۇپ، ئارلىق ئوتتۇز قهدهمچه قالغاندا. كېلىشكه باشلىدى

  . ـــ دهپ بۇيرۇق بهردى، ـــ ئات

ــالندى ــشىش باش ــشى . ئېتى ــورنى ياخ ــقان ئ ــڭ جايالش ياقۇپالرنى

ئــون نهچــچه دۈشــمهن يهر . لىرى زايه كهتمهيۋاتــاتتىئــوق، بولغاچقــا

ھاياتلىرى ئـۆزلىرىنى تاشـالرنىڭ ئاراشـلىرىغا ئېلىـپ ئـوق . چىشلىدى

ئـۇالر ياقۇپالرنىـڭ ئوقلىرىنىـڭ . لېكىن ھۇجۇمغا ئـۆتمهيتتى. ئۈزهتتى

  .تۈگىشىنى كۈتۈۋاتقاندهك قىالتتى

 بۇنـداق. ياقۇپالرنىڭ ئوقلىرى تـۈگهي دهپ قالغانـدى، شۇنداق

  . ھاياتىدىن ئايرىلىپ قېلىشلىرى مۇمكىن، ئوقى تۈگهپ، كېتىۋهرسه

  . ـــ دېدى كامال، ـــ ئهمدى چېكىنهيلى

 »گۇمباڭ« دهي دهپ تۇرۇشىغا كامالنىڭ يېنىدا »ماقۇل«ياقۇپ 

 »...!ۋايـيهي.. .!ۋاي پۇتۇم«، قىلىپ گىرانات پارتىالپ قالدى ــ ده

  . ىدېگهن ئېچىنىشلىق نالىسى ئاڭلىنىپ قالد

  .  ـــ دهپ سورىدى ياقۇپ شىۋىرالپ؟نېمه بولدى، ـــ كامال

  ...پۇتۇمنى... گرانات.. .ـــ گرانات

 ـــ ياقۇپ ئۆمىلهپ كېلىۋاتقان دۈشمهنگه بىر پاي ؟ـــ ماڭاالمسهن

  . ئۇ يهرگه چاپلىشىپال قالدى. ئوق ئۈزدى

  . ـــ دېدى كامال، مهن سىزنى قوغداي ،سىز قېچىڭ.. .ـــ سىز

  .ـــ دېدى ياقۇپ قهتئىيلىك بىلهن ،بىز بىلله كېتىمىز ،ياقـــ 

   ؟ يا–ـــ ماڭاالمسهن 
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   .ـــ مېڭىپ باقاي قېنى

ــالنى پهســته كــۆردى ــيىن كام ــدىن كې ــاقۇپ بىردهم ــا . ي ــۇ قانغ ئ

بۇ مېڭىشىدا ئۇ ئۆلۈمـدىن . بويالغان پۇتىنى ئاستا سۆرهپ كېتىۋاتاتتى

  . قۇتۇلۇپ قااللمايتتى

ــر  ــرالپدۈشــمهن يهنه بى ــۆملهپ ، بېغى ــسىدىن ئ تاشــالرنىڭ ئارى

كېلىۋاتقـان  يـاقۇپ غـۇژژمهككىنه. جىماقتا ئىـدىدېگهندهك ئالغـا سـىل

غهزهپلىك پارتالش دۈشمهننى باش . دۈشمهنگه قارىتىپ گرانات ئاتتى

كامــال پــۇتىنى ، يــاقۇپ ئارقىــسىغا قارىــدى. كۆتــۈرهلمهس قىلىــۋهتتى

دۈشـمهننى يهنه يېـرىم ، پياقۇ. سۆرهپ مۇشهققهت بىلهن كېتىۋاتاتتى

، يهنىـال تۇتۇلـۇپ قـاالتتى، ئانـدىن قاچـسىمۇ، سائهت تۇسۇپ تۇرۇپ

  .چۈنكى كامال بۇنداق مېڭىپ ئانچه يىراققا بارالمايتتى

يـاقۇپقىمۇ ھـاالكهت يېقىنالشـماقتا ، دۈشمهن سىلجىپ كهلمهكـته

ئهمدى قاچمىسا ،  ئالته پايال ئوقى قالغان بولۇپ–ئۇنىڭ بهش . ئىدى

ئۇ بىر پاي ئوق ئۈزۈپ يېقىنالپ قالغان يهنه بىر دۈشمهننى . مايتتىبول

 جهھلـى بىـلهن –جـان . بهدهر قـاچتى،  ده–جهھهننهمگه يوللىـدى 

راستتىنال ئۇ ئانچه يىراققا .  يۈگۈرۈپ بىر دهمدىال كامالغا يېتىشىۋالدى

. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالر ئوچۇقچىلىققا چىقىپ قالغانىدى. بارالمىغانىدى

بــۇنى كــۆرۈپ ياقۇپنىــڭ ئىچــى . ال ئهمــدى ئــۆمىلهپ كېتىۋاتــاتتىكامــ

بۇنىڭغـا ۋىجـدانى . ئۇنى تاشالپ قاچقۇسـى كهلمىـدى. ئاغرىپ قالدى

ــايتتى ــول قويم ــسا. ي ــاقۇپنى قۇچاقلىمى ــدان ي ــۈنكى ۋىج ــاقۇپ ، چ ي

شـۇنداق بولغـاچقىال يـاقۇپ . قۇچـاقلىۋاالتتى» چىڭڭىـده«ۋىجداننى 

  .كېلىۋاتاتتىئىنسانىي خىسلهت بىلهن ياشاپ 

  . دېدى ياقۇپـــ!تېز ماڭا ھاپاش بول.. .تېز

ئۇنىـڭ چېھرىـده قـان دىـدارى . كامال چۆچۈپ بېشىنى كۆتۈردى

  . ياقۇپ ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ يۈكۈندى. قالمىغانىدى

. تهڭـال ئۆلـۈپ كېتىمىـز، ئىككىلىمىـز تۇتۇلـۇپ قـالىمىز، يـاق ـــ
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ئـۇ ، سـىزدىن رازىمهن . سـىز قېچىۋېرىـڭ.. .سـىز، ئۇنىڭدىن كـۆره

  !دۇنيا بۇ دۇنيا رازى

ئۆلـسهك ، سـېنى تاشـالپ كېتىـشكه مهن رازى ئهمهس،  بىـراقـــ

  ! بول چاققان، ئهزمىلىك قىلماي،مانا مهن بۇنىڭغا رازى، تهڭ ئۆلىمىز

دۈشــمهن قــارا كۆرۈنــۈش يهرده . كامــال ياقۇپقــا ھاپــاش بولــدى

ــاتتى ــۈدۈپ چــوڭ . قــوغالپ كېلىۋات ــاقۇپ ئــۇنى ي ــداپ  چــوڭ –ي چام

شـۇ قهدهر تېـز ، پۇتى شۇ قهدهر يهڭگىل. يۈگۈرۈپ دېگۈدهك ماڭاتتى

ــى ــرىش. ھهرىكهتلىنهتت ــچه ھې ــېس ،قىل ــىزلىنىش ھ ــچه ماغدۇرس  قىل

  .گوياكى ئۇ بىردىنال سېھرىي كۈچكه تولۇپ قالغاندهك، قىلمايتتى

  .ياقۇپ ئۇنى بىر قورام تاشنىڭ دالدىسىغا قويدى

  ؟  مىلتىقىڭنىڭ ئوقى بارمۇـــ

  . ئىككى تالال ئوقى بارـــ

قوغالپ كېلىۋاتقان دۈشـمهندىن ، ياقۇپ ئۇنىڭ مىلتىقىنى ئېلىپ

. يهنه قاچمـاي بولمـايتتى. يهنه بىر ئوق زايه كهتتى. بىرىنى يىقىتتى

ئالدى تهرهپتىن ، قاندىقى قانداق بولدى. كامالنى يۈدۈپ يهنه قاچتى

 ئولجــا يــاقۇپ چــۆپته. چىقىــپ قالــدى» لوڭڭىــده«ئىككــى دۈشــمهن 

بهش پاي ئوق بـۇ ئىككـى مهلئـۇننى . ئالغان ئاپتوماتىدىن ئوق ئۈزدى

  .جهھهننهمگه يولالشقا يارىغانىدى

  .ئاخىر ئۇالر ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالدى... ياقۇپ يهنه قاچتى

 كامالنىـڭ كۆزىـدىن ــــ !يـاقۇپ، رهھـمهت سـىزگه،  رهھـمهتـــ

ـــدى ـــارامالپ يـــاش قۇيۇل ـــ ،ت ـــۈـ ـــويى  بـــۇ ياخـــشىلىقىڭىزنى ئۆم ر ب

ئىنقىالب ئۈچۈن قۇربان بېرىـشتىن ،   مهنمۇ سىز ئۈچۈن!ئۇنتۇمايمهن

  !يانمايمهن

ـــ ــده ! رهھــمهتـ ــى چهكــسىز ســۆيۈنۈش كهلكۈنى  ياقۇپنىــڭ قهلب

ئۇ ئۆزىدىن . ئىپتىخارىدىن كۈۋهجىدى، تومۇرىدا قانالر غۇرۇر. قالدى

ــ ــاتتى؛ ئ ــدىن پهخىرلىنىۋات ــي ھاياتى ــۇ ئىنقىالبى ــاتتى؛ ئ ۇ غورۇرلىنىۋات
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ھهققــانىيهت مهيــدانىغا قايتىــپ كهلــگهن ســاداقهتمهن دوســتىدىن 

  .پهخىرلىنىۋاتاتتى

. ئاشنى مىڭ تهسـته ئىچىـپ تـۈگهتتى، ياقۇپ شۇالرنى ئويلىغاچ

ســۈرگهن خىيــالى تۈگىــشى بىلهنــال ئــۇنى ۋىجــدان ، ئىچــكهن ئېــشى

ــاقالپ سۈيۈشــكه باشــلىدى ــارام . قۇچ ــده بىئ ــق ئىلكى شــۇڭا خىجىللى

چــۈنكى ئۇنىڭــدىن يىــراقالپ . هرلهپ كهتكهنىــدىقىزىرىــپ ت، بولــۇپ

پهخىرلىك ،  غورۇرى بايىقى شهرهپلىك ئهسلىمه–كېتىۋاتقان ۋىجدان 

  .ھېسىياتالرغا ئهگىشىپ قايتىپ كهلگهنىدى

نېمىـشقا ئـۇنى ؟ نېمىدهپ كامالنىڭ ئايزۆھرهده ھهققى يـوقكهن«

ھرهنىڭ  ئايزۆ؟ تارتىۋېلىش ھهققىم بارمۇ؟ كامالدىن تارتىۋالىدىكهنمهن

، ئۇنىڭغا باشپاناھ؟ مهن نهده ئىدىم، بېشىغا ئېغىر كۈنلهر چۈشكهنده

  ؛»...؟دهردىگه دهرمان بواللىدىممۇ؟ يۆلهنچۈك بواللىدىممۇ

،  لـېكىن ئـۇ ھۆرلـۈك !قهدىرلىـك، مۇھهببهت بۈيۈك، شۇنداق«

 شهخــسىي مــۇھهببىتىم بىــر ســاداقهتمهن ؟ ئــازادلىقتىنمۇ قهدىرلىكمــۇ

  ؛»...؟ ھه–اتىدىنمۇ قهدىرلىكمۇ ئىنقىالبچىنىڭ ھاي

 شـــــۇملۇقانه پۇشـــــايماندا !مېنـــــى كهچـــــۈر، ئـــــاھ خـــــۇدا«

 شــهيتىنىمنى !ھهسـرهتلهنگهنلىكىمنى كهچـۈرگىن، ئـۆرتهنگهنلىكىمنى

  .»...!ماڭا ئېزگۈ نىيهت ئاتا قىلغىن ،بوغۇزالپ

ياقۇپنىڭ پۇشايمانلىق . ئايزۆھره قۇياشتهك پارالپ كىرىپ كهلدى

ئۇ يېزىپ تهييارالپ قويغـان ھېلىقـى خهتنـى . دىپىچىرالشلىرى ئۈزۈل

  :ئايزۆھرهگه تهڭلهپ

 بۇ خهتنـى كـۆكلهكتىكى ئوسـمان تۆمـۈچىگه ئاپىرىـپ بېرىـپ ـــ

شـۇ .  كامـال كېلىـپ مېنـى ئېلىـپ كهتـسۇنــــ ، دېـدى ۋهـــ،كېلىڭ

  . دهپ ئۇنىڭغا تىكىلىپ قارىدىـــ،باھانىده ئۇنى كۆرۈۋاالرسىز

بىر قاراپ قويۇپ خهتنى » الپپىده«ىزال ئايزۆھره ياقۇپقا ئىپادىس

ئۇنىـڭ چېھرىـده تهقهززالىقنىـڭ ھېچقانـداق بىـر كۆلهڭگىـسى . ئالدى
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پهقهت مــۇھهببهت تهشــنالىقىال ئهكــس ئېتىــپ . ئهكىــسلهنمىگهنىدى

  ؟ بۇنى ياقۇپ سېزهلىدىمىكىن. تۇراتتى

  ؟  يا– خۇش بولدىڭىزمۇ ـــ

  .ئۇ خۇش بولمىغانىدى

 ئـۇ چىـرايلىققىنه جىلمىيىـپ ــــ، ددىخۇش بوالپ خۇ،  ھهئهـــ

.  باقااليتتىم سـىزنى؟  تۆت كۈن ياتسىڭىز بولمامدۇ– ئۈچ ـــ، قويدى

  . ئۇنىڭ ياقۇپنى باققۇسى بار ئىدى–

  ！شۇنداق باققۇسى بار ئىدى

،  بۇ تهشهككۈر ياقۇپنىڭ يۈرىكىنىڭ ئهڭ چوڭقۇرــ ！ رهخمهتــ

 قېشىڭىزدىال تۇرغۇم  مېنىڭمۇ–. ئهڭ چوڭقۇر يېرىدىن ئۇرغۇپ چىقتى

سىلهرگىمۇ باال تېرىپ ، خهتهرلىك، بىراق ئۇزاق تۇرسام بولمايدۇ، بار

  .بېرىشىم مۇمكىن

. ئــايزۆھره ياقۇپنىــڭ قېــشىدا گىدىڭــشىپ تۇرىۋهرســه بولمــايتتى

قېينانىسى باشقىچه ئـويالپ قېلىـشىنى خالىمـايتتى؛ باشـقىچه ئـويالپ 

ن ئۆلچىگهنده بۇ ئهلـۋهتته قېلىشىدىن قورقاتتى؛ ئۇيغۇر ئهخالقى بىله

  .نۇمۇسلۇق ئىش ھېسابلىناتتى

  .ئايزۆھره خهتنى ئېلىپال چىقىپ كهتتى، شۇڭا

  :ياقۇپ تهقهززالىق بىلهن. ئايزۆھره چۈش بىلهن قايتىپ كهلدى

  . دهپ سورىدىـــ؟  قانداق بولدىـــ

ـــ كهچ ، دهيــدۇ، تۇزغــا كهتــكهن،  ئوســمان تۆمــۈرچى يــوقكهنـ

  .پ كهلدىمشۇڭا يېنى، كېلىدىكهن

  ... ئهستاخـــ

  .ئهته ئهتىگهندىال ئاپىرىپ بېرىپ كېلهي،  ئهنسىرىمهڭـــ

ئۇنىـڭ ئاشـىقانه نهزهرده تىكىلىـپ ، ئايزۆھره سۇپىدا ئولتـۇرۇپ

شۇڭغۇش ھامانال . گويا ئالتۇن بېلىقتهك. تۇرغان كۆزلىرىگه شۇڭغۇدى

ىگه تهكلىماكان قۇملۇقىدهك چاڭقاق كۆزلىر، ئۇنىڭ دېڭىزدهك چهكسىز
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ۋۇجۇدىنىـڭ ئۇنىـڭ ،  ده–خۇددى نۇر تااللىرىدهك يېيىلىـپ كهتتـى 

. ۋۇجــۇدى بىــلهن يۇغۇرۇلــۇپ كېتىۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلىــپ قالــدى

بىر جۈپ روھ يۇغۇرۇلۇپ كېتىۋاتاتتى؛ بىر ، بىر جۈپ ۋۇجۇد، شۇنداق

 بىرىگه سۈركىشىۋاتاتتى؛ ھهسـرهتلىك يـۈرهكلهرگه –جۈپ قهلب بىر 

تومۇرلىرىــدا پــاك مۇھهببهتنىــڭ . ر سۇۋۇشــۇۋاتاتتىمهلھهمـسىمان مېھىــ

  !دۇغسىز كهلكۈنى مهۋج ئۇراتتى

ئۇنىڭ قۇمدهك باغرىغا ، ئايزۆھره شۇ تاپتا ئۆزىنى ياقۇپقا ئېتىپ

قايتىــدىن تۆرىلىــشىگه شــۇنچىلىك تهشــنا ، ســۇدهك ســىڭىپ كېتىــپ

بولۇپ كهتكهنىدى؛ ئۇ شۇ تاپتا ياقۇپنىـڭ ئـاققۇ كۆكـسىدهك يۇمـشاق 

 يىغالپ دهرد تۆكۈشـكه شـۇنچىلىك –يىغالپ ،  چۆكۈپ تۇرۇپباغرىغا

تهشنا بولۇپ كهتكهنىدى؛ ئۇ شۇ تاپتا ياقۇپنىڭ قۇياشتهك ھارارهتلىك 

ئهممــا ، جاۋىــدهك يىرىــك، گهز بــاغالپ كهتــكهن، باغرىغــا تاشــلىنىپ

چوغسىمان لهۋلىرىدىن ھايـاتبهخش ئهتكـۈچى سـېھىرلىك تۇيغـۇالرنى 

  !ولۇپ كهتكهنىدىشوراشقا شۇنچىلىك تهشنا ب

ئۇيغۇر ئهخالقى يـول قويمـايتتى؛ ، بۇنىڭغا نىكاھ ئهمهس، ئهمما

  .بۇنىڭغا ئۇيغۇر روھى يول قويمايتتى

  ؟ بۇ ئۆيگه قانداق بولۇپ كهپقالدىڭىز،  ئايزۆھرهـــ

ئۇ ياقۇپنىڭ . ياقۇپنىڭ بۇ سوئالى ئايزۆھرهنى ئېسىگه كهلتۈردى

ئېـسهدهپ تـۇرۇپ ، لگهچكهچوقۇم مۇشۇ سوئالنى سورايدىغانلىقىنى بى

  .ناھايىتى قىسقا دهرد تۆكتى.. .ماجىڭسا ھهققىده

 تۇيغۇ –ئوخشاش ھېس ، بىر جۈپ يۈرهكته ئوخشاش پىچىرالش

  :ئوخشاش غهزهپ مهۋج ئۇراتتى

  »...！ماجىڭسا، خهپ«



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

154 

8  

   

ـــاتتى ـــشىپ كېتىۋات ـــسېرى چىرايلىقلى ـــاقۇپ مىنۇت ـــۇ. ي ، بولۇپم

ــسه ــلهن كۈل ــسۇم بى ــۇ، تهبهس ــسا س ــدىغان جىلماي ــپ تۇرى س قىزىرى

 –بارمــاقتهك . سىپــسىلىق مهڭزىــده بىــر جــۈپ زىنــاق پهيــدا بــوالتتى

ئــۇزۇن كىرپىكلىـــرى ، قاپقــارا قاشـــلىرى، بولـــۇق، بارمــاقتهك تــوم

، ئاستىدىكى شهبنهمسىمان سۈزۈك كۆزلىرى بىلهن يارىشىملىق بـۇرۇت

ــشىپ ــۇرۇنلىرى ھهمكارلى ــق ب ــا، قىرلى ــۈر باتۇرغ ــا چىنتۆم ــۇنى گوي ، ئ

ــا، ادقــاپهرھ ــدى.. .غېرىبق ــڭ . ئوخــشىتىپ قويغانى شــۇڭا ئايزۆھرهنى

 سىڭىپ كهتكۈسى كېلهتتى؛ شهھال –ياقۇپنىڭ تهبهسسۇمىغا سىڭىپ 

ــا مۆكــۈپ –كــۆزىگه شــۇڭغۇپ  ــى؛ زىنىقىغ  – شۇڭغۇۋالغۇســى كېلهتت

  .مۆكۈۋالغۇسى كېلهتتى

 پـات كىرىـپ ئۇنىـڭ بىـلهن –ئايزۆھره ياقۇپنىـڭ قېـشىغا پـات 

بۇنداق چاغالردا ياقۇپمۇ . مۇڭدىشىپ چىقىپ كېتهتتىقىسقا ۋه قىسقا 

ۋاقىتنـــى غهنىــــيمهت بىلىـــپ نىگــــاھلىرىنى ئۇنىـــڭ نىجادكــــارانه 

. يــــۈرىكىنى گوللىــــۋاالتتى، قارىچۇقلىرىــــدا بېلىقــــتهك ئــــۈزدۈرۈپ

  .كۈلدۈرۈۋاالتتى

ــردى ــايزۆھره يهنه كى ــن. ئ ــۇ غهمكى ــۇ تولىم ــېكىن ئ ــشان ، ل پهرى

  .كۆرۈنهتتى

  ؟  نېمه بولدىڭىزـــ

.  ئايزۆھرهنىڭ ئاۋازى جىغىلداپ كهتتـىـــ، ھېچنېمه.. . ھېچـــ

گويــاكى مامكــاپ ، كۆزىــده يــاش يالتىرىــدى. خــۇددى دهز چىنىــدهك

  .بهرگىدىكى شهبنهمدهك

  ؟ نېمه بولدى زادى،  گهپ قىلىڭا بىرـــ

  ...سىز كېتىسىز.. . سىزـــ

چـۈنكى . كهتمىسىۇ بولمـايتتى، ياقۇپ بۈگۈن كېتهتتى، شۇنداق
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ــگهن ئــايزۆھره خهتنــى ئوســمان تۆمــۈرچىگه ئاپىرىــپ بېرىــپ ئ هتى

ــدى ــتلهر . كهلگهنى ــېچه يىگى ــۈن ك ــۇنى ئهڭ –بۈگ ــپ ئ  ئېــرى كېلى

  .سۈيۈملۈك كىشىسىدىن ئايرىۋېتهتتى

  .ئۆپكىسى ئۆرۈلدى، ياقۇپنىڭ كۆڭلى بۇزۇلۇپ

 ياقۇپنىـڭ ئـايزۆھرهگه ؟ مـاقۇلمۇ، بىلـله كېتهيلـى.. . ئهمىـسهــ

 ئـۆزىگه –بـۇ ھهقـته ئـۆز . ش نىيىتى يوق ئىدىبۇنداق تهكلىپ بېرى

شــۇنداق تۇرۇقلــۇق . ئــالالدىن كهچــۈرۈم ســورىغانىدى، ۋهده بهرگهن

  ؟ يهنه نېمىشقا ئۇنى كامالدىن تارتىۋېلىشقا ئۇرۇنىدۇ

  .بىلمهيتتى

بۇ تهكلىپنىڭ قانداقالرچه ئاغزىدىن چىقىـپ كهتكهنلىكىنـى ، ئۇ

  .يتۇرۇۋالغىلى بولمايتتىئهمدى بۇ تهكلىپنى قا. تۇيماي قالغانىدى

  . ئايزۆھره كهسكىن جاۋاب بېرىپ بولغانىدىـــ ! ماقۇلـــ

 ـــ،دېدى ياقۇپ تهكلىپنى قايتۇرۇۋېلىشقا ئۇرۇنۇپ ـ، ...بىراق ــ

  ...جهڭ دېگهن.. .بىراق

 سىز ـــ،  ئايزۆھره ياقۇپنىڭ گېپىنى بۆلدى–.  مهنمۇ بىلىمهنـــ

  !دا جان ئۈزسهم ئارمىنىم يوققۇچىقىڭىز، بىلهن بىلله جهڭ قىلسام

 ياقۇپنىـڭ ياشـلىرى ـــ، ...! مهنمـۇ شـۇ!ئاي،  رهھمهت سىزگهــ

بـۇ قـورام . خۇددى قـورام تاشـتهك، مهڭزىنى بويالپ دومىالپ چۈشتى

  . دومىلىنىپ ئايزۆھرهنىڭ يۈرىكىنى مىجىپالۋهتتى–تاشالر دومىلىنىپ 

  ... بىراقـــ

. لىغان ئاۋازى ئاڭالندىيولۋاسنىڭ يىغ، زىۋىدىخاننىڭ يۆتهلگهن

  .ئىككىسى ئالدىراپقىنه ياشلىرىنى سۈرتۈشتى

. يېــرىم كــېچىلهرده ئىــشىكنىڭ زهنجىــرى بوشــقىنه جالدىقــشىدى

  .ئايزۆھره بىلهن زىۋىدىخان تهڭال ئويغاندى

ـــ ــۇـ ـــ؟باالم،  كىمــدۇ ئ ـــ، دهپ شــىۋىرلىدى زىۋىدىخانـ ــال ـ  كام

  ؟  يا–كهلدىمۇ 
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ئانـدىن ئـاۋازىنى ، ھره پىچىـرالپ دېـدى ئـايزۆـــ، تاڭ ئهمدىـــ

  ؟  كىم ئۇـــ، كۆتۈرۈپ سورىدى

  .كامال.. . مهنـــ

بۇنىڭـدىن كامالنىـڭ ئېھتىيـات . بۇ ئاۋاز بهكمـۇ بـوش ئاڭالنـدى

ــۇراتتى ــپ ت ــانلىقى بىلىنى ــدىن . قىلىۋاتق ــلهن ئورۇنلىرى ــايزۆھره بى ئ

  .ئىشىكنى زىۋىدىخان ئاچتى. تۇرۇشتى

  ! ئاناـــ

  !؟قمۇ سهنسا،  جېنىم باالمـــ

خـۇددى يولۋاسـنى باغرىغـا ، زىۋىدىخان كامالنى باغرىغـا باسـتى

، بويـۇن.  كـۆزلىرىگه تويمـاي سـۆيدى–ئۇ كامالنىڭ يۈز . باسقاندهك

 بــۇرۇت قاپلىغــان –يــۈزىنى ســاقال . ئىڭهكلىرىنــى ســىلىدى، قــۇالق

  .ياشلىرى قوشۇلۇپ كهتتى. يۈزلىرىگه سۈركىدى

  .ئۆي غۇۋا يورۇدى. ئايزۆھره جىنچىرىغىنى ياندۇردى

 دهپ سـورىدى ئـايزۆھره ـــ؟ كامـال،  سـاق تۇردىڭىزمـۇ خېلـىــ

  .ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ

 كامال ئانىسىنىڭ باغرىدىن سۇغۇرۇلۇپ ــ؟سىزچۇ، خۇداغا شۈكرى

تهشنالىق ، ئۇنىڭ كۆزلىرىده سېنىغىش. چىقىپ ئايزۆھرهگه يۈزلهندى

  .جىلۋه قىالتتى

.  ئهھۋال سورىدى–قىزغىن ھال  ئايزۆھره كامالدىن ـ،... ھهئهــ

ــاق. ســۆيۈندى، بۇنىڭــدىن كامالنىــڭ جېنــى يايرىــدى ، شــۇنداق ئوم

ئانـدىن تـاتلىق . ۋاپادار خوتۇنىنىڭ بارلىقىدىن چهكسىز پهخىرلهندى

لهۋلىرىگه ، ئۇنىڭ پېشانىلىرىگه، ئۇخالۋاتقان ئوغلىنىڭ قېشىغا بېرىپ

 يولۋاس ئاغزىنى .  كۆزىگه سۈركىدى–يىرىك ساقاللىرىنى يۈز . سۆيدى

  . بۇيان چايقىدى–بېشىنى ئۇيان ، ئۆمچهيتىپ، پۈرۈشتۈرۈپ

قىرقىراپ ، ئۇيغىنىپ كهتمىسۇن، باالم، ئۇنداق قىلما،  بولدىـــ

  ...ھېلى
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ره كامالنىــڭ كــۆڭلى ھ دېــدى ئــايزۆـــــ، ئــويغىتىلى،  مهيلــىـــــ

 –.   ئۇ يولۋاسىنى قولىغا ئالدىـــ، كۆزۈڭنى ئاچقىنا،  باالمـــ، ئۈچۈن

  .قارىغىنا مۇنداق، ئهينا، داداڭ كهپتۇ

  .لېكىن يولۋاس كۆزىنى ئاچمايال يىغىسىنى باشلىۋهتتى

  . ئهمچهك سېلىڭاـــ،  دېدى كامالـــ، ئويغاتمايلى،  مهيلىـــ

يولـۋاس . ئايزۆھره يولۋاسنى باغرىغا بېـسىپ گولالشـقا باشـلىدى

  .يهنه ئۇخالپ قالدى

  .ئۇالر يهنه ئۇخالپ قالدى

ــۇالر ــشىپ مۇڭداشــتىئ ــيىن .  پىچىرلى ــك ســۈكۈتتىن كې بىردهملى

  :زىۋىدىخان سورىدى

  ؟ باالم،  ياقۇپنى ئهكهتكىلى كالدىڭماـــ

 كامالنىـڭ كـۆزى ھهيـرانلىقتىن ـــ ؟ قايسى ياقۇپنى،  ياقۇپنىـــ

  .چهكچىيىپ كهتتى

 ؟  ئۈلۈشــكۈن كــېچه ســهن بىــلهن چارالشــقا كهلــگهن يــاقۇپچۇـــــ

  .چوپان قاراشولۇق ياقۇپ

  .كهلگهن  تىڭالپ– مهن ئۇنى تىڭ ؟ ئۇ نهدىكهن،  ھهــ ھه  ـــ

  . ـــ مۇشۇ ئۆيده

ــــ كامـال تېخىمـۇ ھهيـران  ؟ـــ ئۇ بۇ ئۆيـده نـېمه ئىـش قىلىـدۇ

  .  قالدى

ـــ  ،ـــ دېـدى ئـايزۆھره ،ــ ئۈلۈشكۈن كېچه ھاجهتكه چىقىپـتىم

 ،لدىكىننېمه ئىش بو .بىردىنال ئهتراپنى ئوق ئاۋازلىرى قاپالپ كهتتى

بىرنهرسه پايپاسـالپ كېلىـپ كۆۋرۈكنىـڭ ، دهپ بىردهم قاراپ تۇرسام

دهپ ئــويالپ كــۆۋرۈك ، يىگىــت ئوخــشايدۇ .ئاســتىغا كىرىــپ كهتتــى

  ...راستال يىگىتكهن، بېشىغا بارسام

كامال ئايزۆھرهنىـڭ گېپىنـى زهرده  ـ!دهڭ ،ــ مېنىڭ يىگىتىمكهن

  .بىلهن بۆلۈۋهتتى
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 . قىلىـپ قالـدى»قارتتىـده«رۈكى بۇ سۆزدىن ئايزۆھرهنىـڭ يـۈ

خـۇددى ياقۇپنىـڭ ئۆيـده ، ئهزايىغا سانسىزلىغان تىكهنلهر سانجىلدى

  .بارلىقىنى ئاڭلىغان كامالنىڭ يۈرىكىگه تىكهن سانجىلغاندهك

ـــمه ــــ ئۇنـــداق دې ـــسا، بـــاالم ،ـ ئۆزىنىـــڭ  ،قۇتقۇزۇۋالغـــان بول

  !يۇرتلۇقى بولمىغاندىمۇ قۇتقۇزۇۋالغۇلۇق ــ يا ،يۇرتلۇقىكهن

ھهممىسى ھهر خىل خىيالالرغا  .  ئۆينى ئېغىر جىمجىتلىق باستى

ئهڭ ئـازاپلىق  ،كامالنىڭ خىيالى ئهڭ مـۇدھىش، بولۇپمۇ .بهند ئىدى

  ئىدى

 ياقۇپ باچكـا  ؟ ئاشۇ جاالپنى ؟نېمه ئايزۆھرهنى ئالدىڭما... « 

  ؟يـا ـــقىز چىقىپتىمۇ  .خۇتۇن يۈرۈپ كهتكهن جاالپ ئۇ ـــ بىلهن ئهر

. قىزلىقىنى ياقۇپقا بېرىپ بولغان پاسكىنا ئۇ ،ۇنداق گهپ ئهيناش ،ھه

نهگه  ،ئۆيـدىن قـوغالپ چىقـار ئـۇ بـۇزۇقنى ،بېرىپال سـۆزىنى بېرىـپ

سـاڭا خۇتـۇن ... ئېـشهككه تېگهمـدۇ، ياقۇپقا تېگهمدۇ !بارسا بارسۇن

  »...تۈگهپ قالمايدۇ

كامالنىڭ قۇالق تۈۋىده جاراڭلىغان بـۇ گهپـلهر خاسـىيهتخاننىڭ 

ـــته ـــۆتكهن ھهپ ـــدكىغا بېرىـــپ  ،ئاغزىـــدىن ئ ـــال چوپانغـــا رازۋې كام

ئـۇ بـۇ گهپلهرنـى . خاسىيهتخاننىڭ ئۆيىده قونۇپ قالغاندا چىققانىدى

كامـال يىالنـدهك تولغىنىـپ تـۇرۇپ ، شالىنى چېچىـپ تـۇرۇپ دېـگهن

،  بۇيانغـا ئۆرۈلـۈپ ئۇخلىيالمىغـانــــبىر كـېچه ئۇيانـدىن ، ئاڭلىغان

ئۆيدىن قوغالپ ، ۇ ئايزۆھرهنىڭ سۆزىنى بېرىپلېكىن ھهرقانچه قىلىپم

 چۈنكى ئۇ ئـايزۆھرهنى سـۆيهتتى؛ .چىقىرىش قارارىغا كېلهلمىگهنىدى

 ئۇنىڭـــــسىز .پۈتكـــــۈل ۋۇجـــــۇدى بىـــــلهن چهكـــــسىز ســـــۆيهتتى

ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهتتا ئهزىز جېنىدىنمۇ ، ياشىيالمايدىغانلىقىنى بىلهتتى

، ئۇنىـــڭ ئۆتمۈشـــى ئـــايزۆھره .ۋاز كېچهلهيـــدىغانلىقىغا ئىـــشىنهتتى

،  شۇڭا ئۇ جېنىدىن كهچـسه كېچهلهيتتىكـى.كهلگۈسى ئىدى، ھازىرى

 ئهگهر ئـايزۆھره كامالنىـڭ قهلبىـده .ئهمما ئايزۆھرهدىن كېچهلمهيتتـى
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ــداتقان ، ئۇلغايتقــان، تــۇنجى مــۇھهببهت تۇيغۇســىنى ئويغاتقــان الۋۇل

 قاينـاق لهۋلىـرى ؛كېچهلىـشى مـۇمكىن ئىـدى، مهبۇد بولمىغان بولـسا

ارقىلىق ئۇنىڭ ئاپئاق يۈرىكىگه سۆيگۈ مۆھۈرىنى باسـقان مـۇھهببهت ئ

، بىمـار ،ئېزىـك كېچهلىـشى مـۇمكىن ئىـدى؛ ،ئىالھى بولمىغان بولسا

ــۇپ ــى ئۇرغۇت ــان ، چۈشــكۈن روھىن ــۈچ ئورناتق ــاتىي ك ــا ھاي ۋۇجۇدىغ

شـۇنداق بولغاچقـا .كېچهلىشى مۇمكىن ئىدى ،پهرىشته بولمىغان بولسا

كهلگۈسىگه ، تمۈشىدىن كۆزىنى ئۈزۈپ ھازىرىغاكامال ئايزۆھرهنىڭ ئۆ

ئـۇنى ، بۇنىڭدىن كېيىنمـۇ ئـۇ يـاقۇپ بىـلهن كۆرۈشمىـسىال، قارىغان

كامـال  ،مهڭگۈ ئهسـكه ئالمىـسىال، خىيالىدىن پۈتۈنلهي چىقىرىۋهتسىال

ئـايزۆھرهدىن بـۇ ھهقـته ، بۇنىڭدىن رازى ئىكهنلىكىنى ھـېس قىلىـپ

بـۇ قـارارنى ئىجـرا قىلىـشقا ، ا مانـ.ۋهده ئېلىش قارارىغـا كهلگهنىـدى

مهڭگۈ قورقىدىغان بۇ مۇدھىش ئشنىڭ ، ئۈلگۈرمهي تۇرۇپال بۇ ئىشنىڭ

  ؟يۈزبهرگهنلىكىنى قارىمامدىغان

 !...چىمداشــــــقاندۇ !...ئۇنىــــــڭ بىــــــلهن مۇڭداشــــــقاندۇ«

، ئــاھ خــۇدا... !ھهتتــا ئانــامنى ئۇخلىتىــپ قويــۇپ!... سۆيۈشــكهندۇ

  »...سهن

  .ن كۆرۈشۈپ چىقئۇنىڭ بىله ،باالم، ــ قوپ

ــشىپ ــداپ ئېچى ــۈرۈكى پىژىل ــازابلىق ، ي ــال ئ ــان كام يۇلقۇنۇۋاتق

ئۇنىــڭ چىرايــى تــاتىرىپال ، خىيـاللىرىنى يىغىــپ ئــايزۆھرهگه قارىـدى

ئـۇ يولۋاسـنى قۇچـاقالپ ، خۇددى كامالنىڭ چىرايىـدهك، كهتكهنىدى

  . ئولتۇراتتى»جىممىده«

ــال يهلكىــسىگه تــۈگمهن .زىۋىــدىخان يهنه ســۈيلىدى ــشى  كام تې

ناھايىتى مۇشهققهتته ئورنىـدىن تـۇرۇپ چىراغنـى ، ئارتىپ قويغاندهك

ياقۇپ ئاللىبۇرۇن ئويغىىنىـپ كهتـكهن  .قازناققا كىردى،  دهـــئالدى 

ئۇالر قهدىناسـچه  .كامالنىڭ كىرىشىنى كۈتۈپ ئۆره ئولتۇراتتى، بولۇپ

 كامال چاندۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن ناھايىتى .قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى
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  .ور تىرىشچانلىق كۆرسهتتىز

  ؟ ــ سهن يالغۇز كهلدىڭما

ياقۇپنىڭ خهۋىرىنى  ، بالىلىرىڭنى كۆرگهچــــ بهگ ئاكام خوتۇن 

  .شۇڭا كېلىشىم، دهپتى ،لهئېلىپ ك

   ؟  ــ خېتىم سىلهرگه تهگمهپتۇــ ده

   ؟خهت يازغانما، ھېچقانداق خېتىڭ تهگمىدى بىزگه،   ــ ياق

  ...!ئهستاخ.. .  ــ ھهئه

يالغۇز ،  ــ سىزنىڭ بۇ يهردىلىكىڭىزدىن خهۋىرىم بولمىغاندىكىن

  . يا ئۇالغ يوق.كهپتىمهن ئهينا

   ؟ــ قانداق قىلىمىز ئهمدى

ــــ بــۇ تــۇرۇقىڭىز بىــلهن ســىزنى مهن يــۇرتتىن ئېلىــپ چىقىــپ 

 ـــ ،ـــ دېـدى كامـال بىردهملىـك ئويلىنىـشتىن كېـيىن ،كېتهلمهيمهن

قانـداق ،  ئۇالغ ئېلىپ كېلىلـىـــ  ئاتئهته كېچه بىز ،مۇنداق قىلىلى

   ؟دېدىم

  .ــ شۇنداق قىلىلى ئهمدى

  .ئىككسى مهسلىھهتنى شۇنداق پىشۇرۇشتى

     .كامال تاڭغا يېقىن ئۆيدىن چىقىپ كهتتى

   

  ئۈچىنچى قىسىم

  

  جهڭگاھ

  

1  

  

،  دهرهخـلهرــــدهل ، زۈسهكراتقا چۈشـكهن كهچ كـ،   يېشىللىق

ىرىنىڭ ياقۇتسىمان چېھىرىنى گويا يامغۇر الر يۇپۇرماقل ...گىياھ ـگۈل 
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قهتلى قىلىشقا باشـلىغان رهھىمـسىز كهچ ، ئۈندۈرمىسىدهك سارغايتىپ

كۈز ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالغىلى بىر ئاي بولغـان ئـايزۆھره خـانىمنى 

ــاتتىق  ــۈپ ـق ــاتتىق يۆتۈل  ـھاســىراپ  ، يهڭــدىتىپـيهڭــدهپ ، ق

ىكى خـۇددى ئـۆزىگه  ئـۇ ھويلىـد.ھۆمىدىتىپ ھويلىغا سۆرهپ چىقتـى

 .ئوخشاشال قېرىپ قاقشاللىشىپ قالغان ئۈجمىگه قاراپ تۇرۇپال قالـدى

ــان  ــپ قالغ ــوۋاقتهك يالىڭاچلىنى ــدىال تۇغۇلغــان ب ــۈجمه ئهم چــۈنكى ئ

پهقهت بىر تال  يوپۇرمىقىال ئـاچچىق شـامال بىـلهن جـاھىالنه  ، بولۇپ

قاچـان  ؟ ئۇ قاچـان تۆكـۈلهركىن. تىنىمسىز تىترهۋاتاتتى، تىركىشىپ

      ..؟تۆكۈلۈپ ئانا يهرگه باغرىنى ياقارىكىن

ــــشقان سهرســــان  ــــسىنىپ يېتى ــــايزۆھره خــــانىم يهرده غېرىب ئ

يۈرىكىنىــڭ . يوپۇرمــاقالرنى كــۈرۈپ ئــۆزىنى كۆڭۈلــسىز ھــېس قىلــدى

ــانلىقىنى ســهزدى، ئېغىۋاتقــانلىقىنى ــۇ ھهر يىللىــق . ئاغرىۋاتق شــۇڭا ئ

هن قومــۇش ســۈپۈرگىنى ئـادىتى بــويىچه كـونىراق بىــر بـۆز تاغــار بىـل

ـــپ ـــى، ئېلى ـــدىن چىقت ـــدىراپ دهرۋازى ـــسىغا .ئال ـــارنى دولى ـــۇ تاغ  ئ

ــان ــۇپ ،ئارتىۋالغ ــستۇرۇۋالغان بول ــا قى ــول قولتۇقىغ ــۈپۈرگىنى س ، س

ناھــايىتى ،  ئــۇرۇپ» تــوكـــــتــوك «چىــرايلىققىنه ھاسىــسىنى يهرگه 

 ئورۇق پـۇتلىرى ئۇنىـڭ ئـورۇق گهۋدىـسىنى .تهسته قهدهم يۆتكهيتتى

خـۇددى  .ئىككـى يانغـا ئېگىلىـپ چىقـاتتى ،ه ئاجىز كېلىپكۆتۈرۈشك

ــسىدهك ــسماقنىڭ دۈمبى ــرى.قى ــوق ئىزلى ــدىكى ئ ــۇنۇپ ،  بهدهنلىرى س

پاقالچاقالرنى ئايزۆھره خانىم ياش ۋاقتىدا بـوزهك ، ساقايغان قوۋۇرغا

 . يېشى يهتمىشلهردىن ئاشقاندا بوزهك ئېتهلمهيۋاتاتتى، ئهتكىنى بىلهن

ھهتلهر ئـايزۆھره خـانىم قېرىغانـسېرى ئـۇنى بـۇ كونـا جـارا، ئهكسىچه

 كۈچلۈك .  ئۇ ھهدېسال يۆتىلهتتى.ئۆچىنى ئالماقتا ئىدى ،بوزهك ئېتىپ

 كهچ كۈزنىڭ ئاچچىق شاماللرى ئۇنىڭ شـاالڭ . كۈچلۈك ھاسىرايتتىــ

   .يهلپۈيتتى، كۈمۈشتهك ئاقارغان چېكه چاچلىرىنى،  شاالڭــ

ۇددى بهتلهنگهن يـادهك خ، ئايزۆھره خانىم قهبره بېشىغا كېلىپ
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ــدى ــا قارى ــاز رۇســالپ چىنارغ ــته بىرئ ــڭ تهس ــى مى ــېگىلگهن بېلىن  .ئ

ئادهمنىڭ قۇچىقى ئـاران يهتكـۈدهك  ،قهبرىنىڭ ئوڭ يېنىغا تىكىلگهن

چوڭلــۇقتىكى بــۇ چىنارنىــڭ يوپۇرمــاقلىرى ئهتراپتىكــى بىــرنهچچه 

  .قهبرىگه بىر قهۋهت زهر يوپۇق ياپقانىدى

  »...ئۇھ«

 ــتازا ھاۋاسىدىن تولدۇرۇپ ، ئهمما ،نىڭ سوغۇقئايزۆھره سهھهر

  . تولدۇرۇپ سۈمۈردى

سـىز بىـلهن مۇڭداشـقىلى ، ئاغرىپ قېلىـپ، جېنىم، رهنجىمهڭ«

  ».كېلهلمىدىم

سۈپۈرگه بىلهن تاغارنى چىنار تۈۋىگه ، ئۇ ئىختىيارسىز شىۋىرالپ

 بىـردىنال ئۇنىـڭ .قهبره بېـشىدا يۈكۈنـۈپ ئولتـۇردى، تاشالپ قويۇپ

جىنچىرىغىـدهك پىلـدىرالپ قالغـان گونـۇس ، يېغى قالمىغـانخۇددى 

قـورۇق بېـسىپ ، ده ـ يـاش ئېتىلىـپ چىقتـى »مۆللىده«كۆزلىرىدىن 

  ...كهتكهن مهڭزىلىرىنى نهمدهشكه باشلىدى

ــادىڭىزدىمۇ...« ــاقۇپ، ي ــنىم ي ــده ، جې ــدا خېتىم ــۇ چاغ مهن ش

ىنار قهبره بېشىمغا بىر تۈپ چ، ئهگهر قۇربان بولۇپ كهتسهم« :سىزگه

 . دهپ ۋهســـىيهت قىلغانىـــدىم»پهرۋىـــش قىلىـــپ قويـــۇڭ، تىكىـــپ

شـۇڭا مهنمـۇ ، سىز قۇربان بولـدىڭىز، مهن ھايات قېلىپ، ئهپسۇسكى

پهرۋىـش قىلىـپ ، سىزنىڭ قهبره بېشىڭىزغا بىـر تـۈپ چىنـار تىكىـپ

، يۈرىكىڭىزنىــڭ ،بــۇ چىنــار ـ ســىز ،جېــنىم،  بىلهمــسىز.كــۆكلهتتىم

 بۇ چىنار ھهم ـــ !ىزنىڭ تىرىك شاھىدىئېتىقادىڭ، مۇھهببىتىڭىزنىڭ

  !ساداقىتىمنىڭ سىموۋۇلى، ئهقىدهمنىڭ، مهن

 بۇ خاسىيهتلىك چىنارىڭىز ماڭا .جېنىم زۆھرهم، بۇ ماڭىمۇ ئايان

مىـسكىن يـۈرىكىمگه سـىزنىڭ پـاك ، ھهمىشهم مېنىڭ غېرىپ روھىمغـا

   .روھىڭىزنىڭ مهڭگۈ ھهمراھ بولغۇسى بارلىقىنى ئهسكهرتىپ تۇرىدۇ

    ؟جېنىم ياقۇپ، ـ مېنىڭ روھىمنىڭ پاكلىقىغا ئىشىنىمسىزــ
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، چـــۈنكى . ئهلـــۋهتته ئىـــشىنىمهن ؟شهنمهيتتىمىــــــــ نېمىـــشقا ئ

ئهڭ قورقۇنچلـۇقى ، جىسمانىي بۇلغىنىش ئـانچه قورقۇنچلـۇق ئهمهس

جىـسمانىي بـۇلغىنىش ،  لـېكىن داۋاملىـشىۋهرگهن.روھىي بۇلغىنىشتۇر

 ئهممـا سـىز ھـازىرغىچه . چىقىـدۇھامان روھىي بۇلغىنىشنى كهتتـۈرۈپ

ـــاك ســـاقالپ  ـــا ئوخـــشاشال پ ـــسمانىيىتىڭىزنى خـــۇددى روھىڭىزغ جى

   ! ئهڭ پاك بىغۇبارـــمهن ئۈچۈن ئهڭ ،  شۇڭا سىز پاك.كهلدىڭىز

  ...!رهھمهت سىزگه، ــ رهھمهت

ــدهپ ــسى ئۆرى ــڭ ئۆپكى ــى، ئايزۆھرهنى ــالپ كهتت ــداپ يىغ  .بۇقۇل

ان ســۈزۈك ياشــلىرى تــاغ ئۇنىــڭ مهڭزىلىرىــدىن ســىرغىپ چۈشــۈۋاتق

زۇلپىــسىدىن ئهمــدىال يــۈزىنى چىقارغــان ئۇياتچــان قۇياشــنىڭ زهر 

 ئهنجــان پــاختهكلىرى ھهســرهت .نۇرلىرىــدا كهھرىــۋادهك يــالتىرايتتى

  :بىلهن سايرايتتى

   »!...ھهسرهت تارتىدۇ ــھهسرهت تارتىدۇ«

، پاختهكلهرنىڭ سايراشلىرى تۇلىمۇ ھهسرهتلىك ئىـدى، شۇنداق

  .يزۆھرهنىڭ ئۆكسۈشلىرىدهكخۇددى ئا

ماڭـــا خهت قالـــدۇرۇپ كهتكىنىڭىـــزگه مىـــڭ ، جېـــنىم يـــاقۇپ«

مېنـــى مهڭگـــۈ ،  خېتىڭىـــزده مېنىـــڭ پـــاك ئىكهنلىكىمنـــى!رهھـــمهت

 خېتىڭىزنـى ئوقـۇپ دهسـلهپ .سۆيۈدىغانلىقىڭىزنى يازغـان ئىكهنـسىز

ــۈن  ــسىزـئ ــسىز،  تىن ــال ، ھهرىكىت ــپال  ـخىيى ــىز قېتى تهپهككۇرس

 سهلدىن كېيىن لهۋلىرىمنىڭ .ا سېھىرلىنىپ قالغاندهكگوي، قالغانىدىم

تىنىمسىز لىپىلداۋاتقانلىقىنى سهزگهنىدىم؛ ۋۇجۇدۇمنىڭ خۇددى كهچ 

 كـــۈزدىكى گـــۈل بهرگلىرىـــدهك تىترهۋاتقـــانلىقىنى ســـهزگهنىدىم؛

 چىرايىمنىڭ مىسالى تامدهك تاتىرىـپ كېتىۋاتقـانلىقىنى سـهزگهنىدىم؛

گويـاكى قاينـاق قۇمـدا ،  ئېچىـشىپ ھهسـرهتتىنـــيۈرىكىمنىڭ ئهلهم 

ــانلىقىنى ســهزگهنىدىم، قالغــان زهر بېلىقــتهك ســهكرهپ ، پىلتىڭالۋاتق

سـىزدىن خـۇددى ، ساداسـىز نـاله قىلىـپ، قهلبىمنىڭ ئۇنسىز يىغالپ
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ــــۈرۈم  ــــسىز كهچ ــــلهن خىتاب ــــك بى ــــدهك بىچارىلى ــــازغۇن بهندى ئ

ـــك ـــدىن ئهلهملى ـــهزگهنىدىم؛ كۆزۈم ـــوراۋاتقانلىقىنى س ـــاق ، س قىرت

لىرىمنىڭ مانــا ھازىرقىــدهك بهئهينــى يامغۇرســىمان تــورۇكالپ ياشــ

  .تۆكۈلۈۋاتقانلىقىنى سهزگهنىدىم

ــۈچ  ــلىق ك ــدىن ياش ــدا ۋۇجۇدۇم ــۇ چاغ ـــئ ــۇپ ـ ــۇۋۋىتىم ئۇرغ  ق

بىر جهڭچى ، قهيسهر، قورقماس، تۇرىدىغان يىگىرمه ياشلىق ياراملىق

ـــساممۇ ـــدىنمۇ مۇشـــهققهتته ، بول ـــشىڭىزغا بۈگۈنكى ـــره بې ـــېكىن قهب ل

، خورلـۇق،  نومـۇســـ چۈنكى ئۇ چاغدا ئۈستۈمدىن ئـار .گهنىدىمكهل

   .گوياكى تاغدهك،  نادامهت بېسىپال تۇراتتىـــھهسرهت 

مانـا ھازىرقىـدهك يۈكۈنـۈپ ئولتۇرغـان ، قهبره بېشىڭىزغا كېلىپ

بىر ، قهبرىڭىزنىڭ توپىلىرى تېخى قۇرۇپ بواللمىغان بولۇپ، چېغىمدا

ــۈپ تــۇرا ــېقىش بــۇس كۆتۈرۈل  باھــار ئاپتىپىــدا قىزىغــان .تتىخىــل ئ

كۆل سـۈيىدهك تىپتىـنىچ ، قهبرىڭىزدىن كۆتۈرۈلىۋاتقىنى بۇس ئهمهس

يـۈرىكىمنى قىزىتىـپ ، دىلىمنـى مهستخۇشـالپ، قهلبىمنى داۋالغۇتـۇپ

كاۋابــــدان ئهتــــكهن ئوتلــــۇق نهپهســــلىرىڭىز ئىــــدى؛ قۇلىقىمغــــا 

ــلىرى ئهمهس ــلىرىنىڭ سايراش ــان قۇش ــاڭلىنىۋاتقىنى چوپ ــۈ، ئ  ،ئېزگ

ــدى ــۈيلىرىڭىز ئى ــامبهخىش  ك ــدۈرۈۋاتقىنى زهر ؛ئىلھ ــى كۆي  ئهزايىمن

ــــۇرلىرى ئهمهس ــــۈر ن ــــنىڭ ئۆتك ــــاتبهخىش ، قۇياش ــــىزنىڭ ھاي س

،  مهن ســىزنىڭ شــۇ ئوتلــۇق نهپهســلىرىڭىزدىن.مــۇھهببىتىڭىز ئىــدى

ھاياتبهخىش مـۇھهببىتىڭىزدىن ، ئىلھامبهخىش كۈيلىرىڭىزدىن، ئېزگۈ

ـــهجــرۇھ قهلــبىمگه دورا شىكهســتىلهنگهن م، ھــوزۇرالنغىلى ــھهم ــ  مهل

چۈشكۈنلىشىـشنى خـاالپ قالىـدىغان ، پات دادلىشىپـــپات ، چاپقىلى

روھىمنـى ئۇرغــۇتقىلى قهبـره بېــشىڭىزغا ھهر كـۈنى دېگــۈدهك كېلىــپ 

ــۇردۇم ــا.ت ــۆتتى50،  مان ــده ئ ــل شــۇ تهرىقى ــده ،  يى ــالر ئىچى شــۇ يىل

ئېتىــپ ســىز بىــلهن مۇڭدىشىــشنى تهرك ، قهبرىڭىزنــى تــاۋاب قىلىــپ

 ــــ سىزنى سېغىنغان ھامان قهبره بېـشىڭىزغا كېلىـپ دۇئـا .باقمىدىم
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ــمهن ــالۋهت قىلى ــان چىنارىڭىزغــا .تى ــڭ ســىمۋولى بولغ  يۈرىكىڭىزنى

 چۈنكى چىنارىڭىزغا قارىسامال !ئۇنى قۇچاقاليمهن، تهلمۈرۈپ قارايمهن

چىنارىڭىزنى . تهبهسسۇمىڭىزنى ـ ئاخىرقى تهبهسسۇمىڭىزنى كۆرگهندهك

نېمىـشقا تـوي ،  دهــــقلىسامال سـىزنى قۇچاقلىغانـدهك بـولىمهن قۇچا

،  توي قىل، پهقهت توي قىلىشنى خالىمىساڭ،  توي قىل ؟قىلمايسهن

دهپ كوتۇلـداپ مېنـى ، ئاشنا ئوينـا، پهقهت توي قىلىشنى خالىمىساڭ

، كۈشكۈرتىدىغانالرنىڭ شۇنداق پهس ئاشنىلىرىدىن ئالىدىغان قىرتاق

بىغۇبـار ، سـاپ، ه قارىغاندا نهچچه ھهسسه ئارتۇقساختا لهززهتلىرىگ

 ھهممىنـى ــــھهمـمه ، ئـۆزۈمنى دۇنيـانى، لهززهت ئېلىپ ھۇزۇرلىنىـپ

ــتىمهن ــۇپ كې ــۆزۈمنى، ئۇنت ــدا ســىزنى كــۆرۈپال ئ ــر چاغ ، خــۇددى بى

نىكاھىمىنىـڭ كـۆزگه كـۆرۈنمهس ، ھهتتا نىكاھلىق ئېرىمـى ،دۇنيانى

 قۇدرىتىنى ئۇنتۇپ ـــك كۈچ ئۇنىڭ سېھىرلى،  كىشهنلىرىنىـــزهنجىر 

خالس بىلهن ى چۈنكى سىز يۈرىكىمگه ئ ؟ نېمىشقا دهمسىز.كهتكهندهك

    !سۆيىسىز

ــىزدىن يۇشــۇرمايمهن ــى شــهيتان ئازدۇرۇشــقا . ئــۇمىقىم، س مىن

شـائىر يـازغۇچى ، ئوقۇتقۇچى بولـدۇم.  بولدىپئۇرۇنغان چاغالرمۇ كۆ

. جهزبىـدار ئىـدىشـۇنداق ، چىرايىم يهنىـال شـۇنداق گـۈزهل، بولدۇم

ھهتتـا . شۇڭا ماڭا ئاشـىق بىقـارار بولىـدىغان يىگىتلهرمـۇ جىـق ئىـدى

، بۇالرنىڭ ئىچىده تىخى توي قىلمىغان قىران يىگىتلهرمـۇ بـار بۇلـۇپ

سولىشىپال ، بهزىلىرى ئاھ ئۇرۇپ، ئىزھار قىلغان سۆيگۈنى رهت قىلسام

ئۇالرغـا . بهزىلىرى كۆزلىرىدىن ياش ئورنىغـا قـان تـۆكهتتى، كىتهتتى

دىـگهن ، ۋىـسال شـارابى ئىچـۈرهي، ئىچىم ئاغرىپ تهلىپىگه قۇشۇالي

دهررۇر نىيتىمـدىن يانـاتتىم؛ ، ئىچـۈرهلمهيتىم، يۇــــنىيهتكه كىلهتتىم

كۆيهلمهيتىم؛ بىراۋالرنى ، يۇـــئۆزگىلهرگه كۆي دهپ زورۇقۇپ باقاتتىم

ا چـۈنكى بۇنـداق چـاغالرد. سۈيۈشـكه ئىنتىلهتـتىم ـ يـۇ سـۆيهلمهيتىم

، سىزنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىڭىز ماڭا تىغ تهڭلهپ تۇرىۋاالتتى ـ ده
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دۈشمهنلهر مىلتىق ئىستوۋۇللىرىنى بىشىمغا تىرىگهندىمۇ تىتـرىمىگهن 

مانـا ھـازىرغىچه . يۈرىگىم تىترهپ تىپتىنىچ يۈرۈشكه مهجبۇر بـۇالتتىم

 ، مۇشۇ ھهقته بىر ېارچه شـىئىر يازغانىـدىم، تىنىچ يۈرۈۋاتىمهنپ تى

    ؟ئاڭالپ باقامسىز، ئۇقۇپ بىرهي

  

   ،تهبهسسۇم سوۋغاڭدىن ئىلىپ مىڭ پاتمان

  .يىراق ـ يىراققا، كهتتىم مهن يىراققا

   ،ئىكهنمىش يار ئىشقى زهھهردىن يامان

  .ھىجران پىراققا، قانداقمۇ چىدارمهن

  .ئىھ سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىڭ

  .ماي بۇلۇپ قۇيۇلدى ئىشقى چىراغقا

  

   ؟ دىگىنىڭ چاقچاقمۇ ـ راس گهپ»سۆيۈمهن«

  .سۆزۈڭگه پۈتهلمىدىم مهن، ئومىقىم

   ،تهبهسسۇمىڭ يهپ، قىلغان ئۇز، جىلمىيىپ

  .كۈلهلمىدىم مهن، كۈلمهككه تىرىشتىم

   ، سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىڭ، ئىھـ

  .ئۆلهلمىدىم مهن ،ئۆلهپ دهپ، ئۆلمىگهچ

  

   ،ھىجرانىڭ زهھهردىن ئاچچىق ئىكهن راست

  .كهن ئۆلگىنىم تۇرغاندىن تىرىكئهۋزهل

   ،جاندىنمۇ تاتلىق ئىكهن راست، بال مىھرىڭ

  .لهۋلىرىڭ جاۋىدهك بولسىمۇ يىرىك

   ،ئىھ سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىڭ

  ؟ !سىھىرلىك، مىھىر، نهقهدهر مهپتۇنكار
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   ،ئۇنتالمىدىم مهن، سىنى ئۇنتاي دهپ، يار

  . كۆيهلمىدىم ھىچ، ئۆزگىگه كۆيهي دهپ

   ،كۆيهلمىدىم مهن، ا يار تۇتاي دهپقايت

  .سۆيهلمىدىم ھىچ، تۇتساممۇ سۆيۈلدۈم

   ،سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىڭ، ئىھـ

  .تىغ تهڭلهپ تۇرغاچقا يۈردۈم تىپتىنىچ
  

   ،كۈچ ئابروي بايلىقتا يوق ماڭا تهڭداش

  .ئاينىمۇ شهكسىز، ئۈزۈشكه قادىرمهن

   ،يوق ئهسال رهڭداش، سارغايغان

  .ئهرلهرنى قىينىغاچ چهكسىزدىل بهرگهن 

   ،ئىھ سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىنىڭ

  .تاالي ھۆر يىگىتنى قىلدى بهخىتسىز
  

   ،دىدارىڭ سىغىنىپ ئۇزاقتىن ئۇزاق

  .سهن تامام ماڭدىم مهن ئۈمىدكه مىنىپ

   ،پۇتۇمنى چاققاچقا تهڭ يولدا توزاق

  .چايانالر قىنىمنى شورىدى قىنىپ

   ،ۇملىرىڭئىھ سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسس

  .كهتتىم مهن يىنىپ، دىگهچكه› قايتىپ تۇر‹

  

   ،غۇرۇرۇم، سۆيگۈم، غۇبارسىز يۈرىكىم

  .ئىتىقاد ئهقىدهم ساڭىال تالىق

   ،يۈرهك تۇمۇرۇم، سۆيگۈڭنى ساقاليدۇ

  .ۋىجدانىم بۇ ھهقته چۈشۈرگهن يارلىق

   ،ئىھ سىنىڭ ئاخىرقى تهبهسسۇملىرىڭ

  .يار بولغاچ يۈرىكىم تارتمىدى خارلىق
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ئهمـدى .   بۇ يىل يۈرىكىم  رهسمى ئورنىغا چۈشـتى!جىنىم، ئۇھ

.  چىنــارىڭىز غىمــۇ يــۈز كىلهلهيــدىغان بولــدۇم، ئۈزۈمگىمــۇ ســىزگىمۇ

 ئهمدى مۇمكىن ؟ ياشلىقىمدا ئازدۇرالمىغان شهيتان ئهمدى ئازدۇراالمتى

 لىكىن سىزگه بولغان  سـۆيگۈ ـ مـۇھهببىتىم ، مهن قېرىدىم!  ئهمهس

ئــاخىرقى ،  ســىزنىڭمۇ ســۆيگۈ مــۇھهببىتىڭىز:هۋهبســ، قىرىمىــدى

،  سـۆيگۈ قىرىمايـدىكهن:شۇڭا دهيـمهن. تهبهسسۇملىرىڭىز قىرىمىغاچ

شۇڭىمۇ سىزگه بولغان بۈيۈك ئىتىقادــ ئهقىـدهم ، سۆيگۈ ئۆلمهيدىكهن

مۇشۇ ئۆلمهس مۇھهببىتىمنى ئاخىرهتكه ساق . ھهم ئۆلمهيدۇ، ئۆلمىدى

سـىزنىڭ ئـاخىرقى ، ئىـھ...!رىمهنسىزگه ساق پىتـى تاپـشۇ، ئاپىرىپ

قانچىلىــك قانچىلىــك ھايــاتى ، تهبهســسۇملىرىڭىز نهقهدهر ســىھىرلىك

 ماڭا مهڭگۈلۈك تهبهسسۇم ھهدىـيه قىلغانلىقىڭىزغـا !كۈچكه ئىگه ـ ھه

  !مىڭ رهھمهت

 يىلالردىـن .جىـنىم، بىر ئىشنى ئۇنتۇپ قالغىلى تاسال قـاپتىمهن

 ، منىـڭ قهلهم ھهققىنـى جـۇغالپكىتابلىرى، بىرى ئالغان مائاشلىرىمنى

ئۇيغـــــۇر . يىزىمىزغـــــا بىـــــر مهدهنىـــــيهت مهركىـــــزى ســـــالدۇردۇم

ئىتنوگرافىيىــسىگه ئائىــت بىــر كىتــابىم غهربــى گىرمــانىيهده ئىنگىلىــز 

ئۇنىڭغا بىرىلگهن يۈز مىڭ . نهشىر قىلىندى، تىلىغا تهرجىمه قىلىنىپ

ىرالر مهكتىپـى ئامىرىكا دوللىرىغا ناھىيه مهركىزىگه  بىـر يىـتىم ـ يىـس

، سالدۇردۇم ئهۋالدلىرىمىزنى بىزنىـڭ تهقـدىرىمىزگه ئوخـشىمايدىغان

 بۇلۇپتىمـۇ ،دىـدىم، گۈزهل ھايات كهچۈرسۇن، يىڭىچه تهقدىر بىلهن

   ؟جىنىم

ــايزۆھره« ــزى، ئ ــڭ يىلتى ــاال ـ ئادهمنى ــادهم . ب ــسىز ئ ېهرزهنىت

ـــدا ، يىلتىزســـىز دهرهخـــكه ئوخـــشايدۇ ـــادهم قىرىغان ـــسىز ئ پهرزهنىت

ۋاقتىـدا ، ئهخمهقلىـق قىلمـاي. خارلىقتـا قالىـدۇ، ىپسىنىپ قالىدۇغىر

سىزمۇ تىخى ماڭا .   دهپ ئوغامنى قاينىتىشقانىدى بهزىلهر»...توي قىل
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  . بهزىده چۈشلىرىمدهك نهسىھهتلهرنى قىالتتىڭىز، غايىبانه

 .ماڭــا ئىچىڭىــز ئاغرىـپ شــۇنداق دىــگهن بــولغىيتتىڭىز، بهلكىـم

 ئىنـسانىيهتنىڭ غايىـسى ئهۋالد ؟ مه  ئىـشىسىزسىز  ماڭا بالىنىـڭ نىـ

ــقۇ ــال ئهمهس ــا قالمىــدىم.  قالدۇرۇش ــالىلىرىم يوقمــۇ خارلىقت .  مانــا ب

ــده( ــۈپ كهتكهن ــام ئۈل ــۋاس ئاك ــرى يول ــڭ نهۋرىلى ــۋاس ئاكامنى  ، يول

ــرى  ــسىنىڭ نهۋرىلى ــان بالى ــىقىدا قالغ ــسىنىڭ قورس ــدىن ) ئانى ھالىم

ــدۇ ــدانال خهۋهر ئىلىۋاتى ــۇچىللىرى. ئوب ــمهن دوســت، مئوقوغ  ، ئىخالس

بــۇ چــاغقىچه غىرىبــسىنىپ قالغــان . شــاگىرتلىرىم يــۇقالپ تۇرىۋاتىــدۇ

مانا ھازىرقىـدهك سـىز ، غىرىبسىنىپ قاالي دىسهم. چاغلىرىم بولمىدى

 كۆڭلـۈم ، شۇ ھامان تهنھالىق تۇمانلىرى تارقـاپ. بىلهن مۇڭدىشاتتىم

  . كۈتۈرۈلدى

 ،  باال دىسه  ؟شى زادىسىزسىز ماڭا بالىنىڭ نىمه ئى، شۇ ئهمهسمۇ

ــاقېم ــار، نىــڭ ناھــايتى ئۇم ــاالم ب ــسىنىڭ ئىــسمى. بهش ب ــ  بىرىنجى ـ

ئـاي ھامـان « ئىككىنجىـسىنىڭ ئىـسمى ، »زهرهپشان ئارسـىالنلىرى«

ـــدۇ ـــسمى ، »چىقى ـــسىنىڭ ئى ـــۆيگىنى« ئۈچىنجى ـــڭ س ، »مۇناپىقنى

 بهشىنجىــسىنىڭ ،»ئۇيغــۇر ئىتنوگرافىيىــسى«تۆتىنجىــسىنىڭ ئىــسمى 

 ئـالتىنجى بـاالم يىقىنـدا ، »سـۈيۈملىك كـالۋا، خـوشخهيـر «ئىسمى 

، بـۇ سـىزگه. »ئـاخىرقى تهبهسـسۇم«دۇنياغا كىلىدۇ ئۇنىـڭ ئىـسمى 

ـــشالنغان ـــا بىغى ـــىزدهك . ســـىزنىڭ ھاياتىڭىزغ ـــدا س ـــان تارىخى جاھ

مىللهتـــــكه ســـــادىق بىـــــر ئۇيغـــــۇر ، مـــــۇھهببهتكه، ئهركـــــسۆيهر

زادى نىــمه شــۇ ئــارقىلىق مىنىڭمــۇ ، ســهنئهتكارىنىڭمۇ ئــۆتكهنلىكىنى

قايتــا ئــۆي ئوچــاقلىق بۇلۇشــقا ئۇنىمايــدىغانلىقىمنى بىلىــپ ، ئۈچــۈن

 شــۇڭا بــۇ كىتــابىمنى ھاياتىمنىــڭ ئــاخىرقى مىنــۇت لىرىغــا !قالــسۇن

  ...توغرىالپ نهشىرگه بهرگهن

ــــدىكى  ــــڭ قهلبى ــــايزۆھره خانىمنى ــــڭ مهرهشــــلىرى ئ قويالرنى

هچچه قوي  ئونن. ئۇ چۈچۈپ يىنىغا قارىدى.شىۋىرالشالرنى ئۈزۈۋهتتى
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 سـهل ئـۇ تهرهپـته ئـون .چىنارنىڭ غازاڭلىرىنى ېاراسلىتىپ يهۋاتاتتى

بـۇنى كـۆرۈپ . ئىككى ياشالردىكى بىر باال ھاسا تاياق تۇتۇپ تۇراتتى

ئۇ قانداقتۇر بىر سىھرى . زۆھره خانىمنىڭ ئهرۋاھى قىرىق گهز ئۇچتى

 ، ـــ ده كۈچنىــڭ تۈرتكىــسىده چــاچراپ ئورنىــدىن تــۇرۇپ كهتتــى

   .ى قولىغا ئالدىھاسسىن

 ؟ !  ھوي ماڭقا توسمامسهن قويلىرىڭنى!قۇشىت دهيمهن، ــ قۇشت

قويالر پىسهنت قىلماي ھهدهپ . ـ ئۇ غهزهپ بىلهن زورۇقۇپ ۋارقىرىدى

بـۇ . يىمىگهنلىرىنى دهسسهپ چهيلىمهكته ئىدى، غازاڭ يىمهكته ئىدى

ىـسى ئۇنىـڭ يـۈرهك پار، ھال ئايزۆھره خانىمغا قويالر غازاڭغـا ئهمهس

يۈرىكىگه دهسسهۋاتقاندهك تۇيۇلدى؛ قويالر ، بولغان ياقۇپنىڭ بىشىغا

ــدى ــۈرىكىنى چايناۋاتقانــدهك تۇيۇل بــۇ ، غــازاڭنى ئهمهس ياقۇپنىــڭ ي

  .ېۈتۈن ئهزايىنى سىرقىراتتى، تۇيغۇ ئۇنىڭ يۈرىكىنى يىالندهك چىقىپ

 ـــ ئـايزۆھره خـانىم !توس دىدىم قويلىرىڭنى مهن، ــ ھوي شۇم

  .يىرىلغۇدهك بۇلۇپ كهتتىئهلهمدىن 

 ـــ سـىلىنىڭ ، ـــ دىـدى بـاال؟ـ نىـمه بۇلىـدۇ غـازاڭنى يىگهنـگه

    ؟بۇ، غازاڭلىرىمىدى ــ يا

   ؟ سىنىڭمىدى ئهمىسه،نىڭ بولمايېـ م

   ! ئوپچىنىڭ بۇ،نىڭ ئهمهس ـ ھهېـ م

ـ ئايزۆھره ..! .ھىلى بىكار، توس دىدىم، ـ ئوپچىنىڭمىش تىخى

بـاال قـويلىرىنى ئىالجـسىز ، ىـۋهيلهپ كهلـدىخانىم بالىنىڭ ئالـدىغا د

  .تۇسۇپ ئۇنىڭغا گۆلهيدى

ـ ،  ـ دىـدى ئـايزۆھره خـانىم بـالىنى ئهركىلىتىـپ!ھـۇ بهدرهك«

  »...تىخى ،ئوپچىنىڭ بۇ دهيدۇ ـ يا، سىلىنىڭمىدى

  ... !  خهخ دىگهندهك راستىنال ساراڭكهن خۇددى...ـ ساراڭ

ــن غ ــۆز دى ــدىغىنىچه ك ــۇنداق دهپ كوتۇل ــاال ش ــدىب ــپ بول  .ايى

مهن ، راسـىت« :ئايزۆھره خانىم بۇنى ئاڭالې مىيقىـدا كۈلـۈپ قۇيـۇپ
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سـۈپۈرگىنى قولىغـا ئىلىـپ غـازاڭالرنى ،  دهپ پىچىرلىغـاچ»...ساراڭ

   ...سۈپۈرۈشكه باشلىدى

 ، مۇشۇ كۈنلهرده سىز بىلهن تۇال مۇڭدىشىدىغان بۇلۇپ قالـدىم«

ــۇنۇق ــۆڭلى س ــسىرى ك ــادهم قىرىغان ــۈنكى ئ ــق، چ ــۇپ مۇڭداش اق بۇل

ــدىكهن ــارامىڭىزنى بۇزۇۋاتمايدىغانــدىمهن. قال ــۇال گهپ قىلىــپ ئ   ؟ت

ــى ــسا مهيل ــداق بول ــرهي، ئۇن ــى دهۋى ــڭ :گىپىمن ــى چىنارنى  ھهر يىل

شـامالالرغا ، دهسـسهتمهي، غازاڭلرىنى ھايۋانالرغا مۇشۇنداق يىگۈزمهي

بـۇ ، ئۈيـۈمگه ئاپىرىـپ تۇرىـۋاتىمهن، ئاۋايالپ سـۈپۈرۈپ، ئۇچۇرتماي

غهلىتىلىـك ، ئهجهبلىنىـشهتتى، دىن بهزىلهر ھهيران قىلىـشتىقىلىقىم

ــشىپ ــس قىلى ــى ، ھى ــشتى»ســاراڭ«مىن ــا چىقىرىتى ــڭ .  قاتارىغ بۇنى

غهلىتىلىـك ھىـس قىلىـشقۇدهك ، ھهيـران قـالغۇدهك، ئهجهبلهنگۈدهك

تهتۈر تاناسىپقىمۇ ،  چۈنكى ئىنسان روھى ئوڭ تاناسىپقىمۇ؟نىمىسى بار

پهقهت ۋه پهقهت ھىچـــــنىمىگه ، ئـــــۇ ھىچـــــنىمىگه، ئوخـــــشىمايدۇ

ــشىمايدۇ ــى بولمايــدۇ. ئوخ ــا بهرگىل ــا ئىنىقلىم ــۇڭا ئۇنىڭغ ئهگهر . ش

  ؟ئىنـسانالر ماشـىنا ئـادهملهرگه ئوخـشاې قالمامـدۇ، ئىنىقلىما بىرىلـسه

 .دىيىـشىدۇ› سـارڭ‹مانا مۇشۇ نۇقتىنى چۈشهنمىگهن كىشىلهر مىنى 

 ، ھهرىكهتلىرىنىڭ چۈنكى ئۇالر ساراڭنىڭ !ئهمهلىيهتته ئۆزلىرى ساراڭ

ساراڭنىڭ سۆزلىرىنىڭ رهت قىلىنغان ، ساراڭنىڭ ھىس تۇيغۇلىرىنىڭ

ــڭ ســىزدىن مهڭگــۈ  ــدۇ؛ ئــۇالر مىنى ــقهت ئىكهنلىكىنــى بىلمهي ھهقى

پهخىرلىنىـــدىغانلىقىمنى بىلمهيـــدۇ؛ ئـــۇالر ۋىسالـــسىز مۇھهببهتنىـــڭ 

شۇنچىلىك كۈلپهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ؛ ، شۇنچىلىك قهدىرلىك

،  بىر ئۆمۈر بويتاق ياشاشـنىڭ ئۆزىنىڭمـۇ بىـر خىـل قهيـسهرلىكئۇالر

قهھرىمانلىق ئكهنلىكىنى قهھرىمانلىق ئىكهنلىكىنـى بىلمهيـدۇ؛ ئـۇالر 

ـــشىمدىكى ـــاق ياشىيالى ـــڭ بويت ـــاك ، مىنى ـــىغاندىمۇ  پ ـــاق ياش بويت

ياشىيالىشىمدىكى سهۋهبنىڭ ماڭا ئـاخىرقى تهبهسـسۇمىڭىزنىڭ ھهمـرا 

ئهگهر بۇالرنى بىلگهن بولـسا مىنـى ، بىلمهيدۇبۇلۇپ كىلىۋاتقانلىقىنى 
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   .ساراڭغا چىقىرىشمايتى

ــۇپ  ــسۇمىڭىز بۇل ــاخىرقى تهبهس ــڭ ئ ــدا مهن بۇنى ــۇ چاغ ئهگهر ب

ـــسام ـــگهن بول ـــدىغانلىقىنى بىل ـــپ، قالى ـــۆزۈمنى ئىتى ـــا ئ ، باغرىڭىزغ

يىرىلىـپ كهتـكهن ، گهز بـاغالپ، بوينىڭىزغا چىڭگىلهكتهك ئىـسىلىپ

قهلبىڭىزنىــڭ تهكتىــده ، ىڭــداپ ســۆيۈپلهۋلىرىڭىــزگه چىڭــداپ ـ چ

ــىپاھكارانه   ــان ش ــلهپ ئىقىۋاتق ــۈيىدهك ئۆركهش ــۈن س ــڭ كهلك باھارنى

  !!...! ئىسىت، مىھرىڭىزنى ئىچىرقاپ ـ ئىچىرقاپ شورىۋاالركهنمهن

، تهبهسسۇمنىڭ گىپىنى ئهجهپ تۇال قىلىپ كهتتىڭىز دىدىڭىزمۇ«

. ك ئىنىق ئىسىمده بۇ ھازىرقىده. بۇ دىگىنىڭىز ئوبداق بولدى ؟جىنىم

ــۇق ــۇ ئوتل ــشكارانه تهبهســسۇمىڭىزنى ، ب ــگه پهرۋى ــۈچكه ئى ــاتى ك ھاي

 كـۈنى سـهھهرده سـىخىيالرچه ھهدىـيه -18ئاينىڭ  -9 يىلى -1945

  »...قىلغانىدىڭىز

  

2  

  

كامال قىشىڭىزدىن چىقىپ يهنه بىر ھازا خىيال سۈرۈپ ئولتۇرۇپ 

. نـدهك قىالتتـى ئـۇ ئىنتـايىن مـۇھىم بىـر تالالشـقا دۇچ كهلگه.كهتتى

ئـاخىرى ئــۇ خـورازالر بهس ـ بهســته چىلالشـقا باشــلىغاندىال ئانــدىن 

بىـز ، بوينىدىن بىرسـى سـۆرىگهندهك مىـڭ تهسـته ئورنىـدىن تـۇرۇپ

  .بىلهن سوغوقال خوشلىشىې تاڭ قوينىغا سىڭىپ كهتتى

  :مهن قىينانامغا

كىـيىن ئانـام ، ـ ئانام ھايات ۋاقتىدا ئۇنىڭغـا بهرمهكچـى بولغـان

ياقۇپمۇ ھهپىسىگه كىرىپ قىلىـپ كـۆزىمىزدىن غايىـپ ، ۈې كهتىتئۆل

ــا . بولــدى ماجىڭــسا يــاقۇپتىن ئــۆچ ئىلىــش ئۈچــۈن مىنــى خۇتۇنلۇقق

   .ـ دهپ ئىزاھات بهردىم.. .ئالماقچى بولدى

  .ئۇ مىنى چۈشىنهتتى، قىينانام مىنى چۈشهندى
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ســــۈزۈك ۋه ســــۈزۈك . مهن ســــهھهردىال قىــــشىڭىزغا كىــــردىم

چاچرىغــان ئىــشىق چىقىنـدىلىرى يــۈرىكىمنى بىھــوش كـۆزلىرىڭىزدىن 

   .قىلدى

سىز ، ـ مهن چاقچاق قىلىپ جىلمايدىم، ـ سىز دان يىگهچ تۇرۇڭ

  .كۈلدىڭىز

  . سىز دۇدۇقلىدىڭىز ؟سىزچۇ.. .ـ سىز

ــلهي ــپ كى ــاغ تارتى ــپ ي ــا بىرى ــ مهن چۇۋازغ ــىزگه  ، ـ ـ مهن س

   .ئاندىن نان ئۇشاتتىم، قارىمايال پىيالىگه چاي قۇيدۇم

   ؟ئايزۆھره، ـ شاخ مىدىراليدۇ ـ يا

 . مهن پهنجىرىگه قارىدىم.ـ سىز بىردىنال شۇنداق دهپ قالدىڭىز

پهنجىرىدىن كىرىپ قالغـان ھىلىقـى يـۇمران ئـۆرۈك نوتىـسى قـاتتىق 

ـــدىرالپ تـــۇراتتى ـــدكىچىغا خـــاس ســـهزگۈرلىكىڭىز.مى ،  ســـىز رازۋى

  .ان ئىدىڭىزئىھتىياتچانلىقىڭىز بىلهن بۇنىڭغا دىققهت قىلىپ قالغ

 سىز شاخ مىدىرلىغاننى كۆرمىگهنما  ؟ـ شاخ مىدىرلىسا نىمه بوپتۇ

، ئاندىن چاقچاق قىلدىم،  ـ دىدىم مهن ېهرۋاسىز ھالدا؟ چوڭ بۇلۇپ

    ؟ــ باچكا قونغانمىدۇ ـ يا

ــدۈم ــۈپ كۈل ــۆزىڭىزگه چۆك ــىزنىڭ ك ــىز .مهن س ــده« س  »ۋىللى

ــپ ــدىڭىز، قىزىرى ــشاش جىلماي ــسكه ئوخ ــل رهڭ  مهن قى.نهرگى پقىزى

سـىز . ئالغان  مهڭزىڭىزده پهيدا بولغان زىنىقىڭىزغا دومىالپ چۈشـتۈم

كــۆزىڭىزدىن قۇيــاش ، ماڭــا ئاشــىقانه تهبهســسۇم ســوۋغا قىلۋىــدىڭىز

، ھهتتـــا، گىرىمـــسىمهن ئـــۆينى يۇرۇتـــۇۋهتتى، كۆتۈرۈلـــۈې چىقىـــپ

. قهلبىمنىمۇ ئوتلـۇق نىگـاھلىرىڭىز كـۆزۈمنى چىقىـپ قاماشـتۇرىۋهتتى

دهســـلهپ ،  تهبهســـسۇمىڭىز كۆكـــسۈمنى تىـــشىپ ئۈتـــۈپســـىھىرلىك

شـىرىن تۇيغـۇ ، زوق، سـۆيۈندۈردى، يۈرىكىمنى قىچىقالپ كۈلدۈردى

بۇ كۆيۈش تولىمۇ . ئاندىن ۋىژىلداپ كۆيدۈرۈشكه باشلىدى. يوللىدى

  .لهززهتلىك كۆيۈش ئىدى، تاتلىق
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خاسىيهتلىك تهبهسسۇم ، جىلۋىدار، مهپتۇنكار، قانداق تاتلىق« 

  ؛ »!بۇ

چىقىـدىغان  ھهقىقى ئاشىقالرنىڭ غۇبارسىز يۈرىكىدىن پـارتالپ«

. مۇھهببهتلىــك تهبهســـسۇملىرى مۇشـــۇنداق ھايـــاتىي كـــۈچكه ئىـــگه

  .»... ؟قۇدرهتلىك بوالمدىكىن ــ يا

  . بىلمهيتتىم

قـــاراپ ، ــــ ئۆگىزىـــده بىـــر نهرســـه ماڭغانـــدهك قىلىـــدۇ ئهينـــا

  .باقامسىزكى

 ھېــسالر قاينىمىــدىن ســىز بــۇ ســۆزىڭىز ئــارقىلىق مېنــى شــېرىن

  . راستتىنال ئۆگزىده بىر نهرسه ماڭغاندهك قىالتتى. سۈزۈپ چىقىتىڭىز

ـــ مهن ئىــشىككه قــاراپ ، ھاجىمنىــڭ ئىتــى ئــۇ، ــــ قورقىمىڭــا ــ

  :لېكىن سىز. ماڭدىم

ــــ دېـگهن ئۆتۈنۈشـىڭىز بىـلهن مېنـى ، ـــ پاتراق كېلىـڭ جۇمـا

  . مهن سىزگه قارىدىم، توختىتىپ قويدىڭىز

   ؟نېمىشقاـــ 

  .ـــ گېپىم بادى ئازراق

   ؟ـــ نېمه گهپتى ئۇ

  ...!مهڭگۈ.. .!يهنىال سۆيىمهن.. .سىزنى.. .ـــ سىزنى

ـــدىڭىز ـــار قىل ـــۆيگۈ ئىزھ ـــتىن س ـــا يېڭىۋاش ـــىز ماڭ ـــۇڭا ، س ش

  . چېكىلىرىڭىزدىن تهر تهپچىپ چىقتى

  »؟!سۆيگۈ ئىزھار قىلماق نېمىدىگهن قىيىن ــ ھه، ئاھ« 

. ئېچىشتى.  ـــ يۈزۈم ئوت بولۇپ ياندى... !مۇمهن.. .!ـــ رهھمهت

لېكىن قهلبىمـدىكى تهشۋىـشلهر خـۇددى گۈلخـان ئۈسـتىگه چۈشـكهن 

 ئــــۈگىلىرىم –ئــــۈگه ، يــــۈرىكىم،  ئېرىــــپ»شــــۇررىده«قــــاردهك 

 –ئــۈگه ، مۇھهببهتنىــڭ شــېرىن ھېــسلىرى بىــلهن تولــدى؛ يــۈرىكىم

ــۈرىكىم ــدى؛ ي ــۈچكه تول ــاتىي ك ــۈگىلىرىم ھاي ــۈگه ، ئ ــۈگىلى–ئ رىم  ئ
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ئـۆزۈمنى باغرىڭىزغـا ئـاتقۇم . ئىپتىخار بىـلهن تولـدى، چهكسىز غۇرۇر

شــۇ تاپتــا . خــۇددى قىرغــاقتىكى ســۇنى كــۆرگهن بېلىقــتهك. كهلــدى

ــۆزۈمنى ــانى، ئ ــۈن دۇني ــۈچ ، پۈت ــايىۋى ك ــڭ غ ــۇدرىتى–نىكاھنى ،  ق

ـــ قــۇدرىتى، ســېھرى ، ســېھرى، خاســىيىتى ئالدىــدا ئۆزىنىــڭ كــۈچ ـ

  . امهن يوقاتقاندىئهھمىيىتىنى تام، خاسىيىتى

سىز .  مهن ئىشىكتىن چىقىپ كېتىۋېتىپ سىزگه قايرىلىپ قارىدىم

ــسۇم ــزدىن يهنه تهبهس ــكهن لهۋلىرىڭى ــاغالپ كهت ــهپقهتلىك ، گهز ب ش

مېھرىڭىـز قهلـبىمگه . پىـراق تـارتۇق قىلـدىڭىز، كۆزلىرىڭىزدىن مېھىر

پىراقىڭىز يۈرىكىمنى  گۈلخانغا . خۇددى مهلھهمدهك، سوۋۇشۇپ قالدى

، لېـۋىم، كـۆزۈم، قىمىرالپ ماڭا ئىنتىلدىڭز، سىز قىمىرالپ. ئىتتىردى

، يــۈرىكىم  ســىزنىڭ قهلبىڭىــز بىــلهن سۇۋاشــقاندهك بولــۇپ، بــاغرىم

چهكسىز .  تىرناقلىرىمنىڭ ئۇچىغىچىلىك لهززهت ــ ھۇزۇر ئېقىپ كهلدى

 مهستخۇشلۇق ئىلىكىده ئىشىككه يۆلىنىپ قالغىلى تاسـال !راھهتلهندىم

  !قالدىم

 پاتمان بهختىيـارلىق ھېـسلىرىنى يـۈدۈپ ئۆيـدىن –مهن پاتمان 

ئاسمان خۇددى مېنىڭ كۆڭلۈمدهكال ئوپئۇچۇق ئالقـانچىلىكمۇ . چىقتىم

ياپيېشىل يوپۇرمـاقالر ئاسـمان سـهتھىده قۇيـاش . بۇلۇپ كۆرۈنمهيتتى

كـۆككه تويۇشـقان ، قونـاق ئېڭىزلىرىـدا ئـوتالپ. نۇرى جىلۋه قىالتتى

سـاپان سـۆرهۋاتقان ئۆكۈزلهرنىـڭ ،  مهرهشـلىرى ئۆچكىلهرنىڭ–قوي 

توشـــۇۋاتقان ئېـــشهكلهرنىڭ  قىـــغ،  ســـوزۇپ مۆرهشـــلىرى–ســـوزۇپ 

خـۇددى ، جهلپكار ئىدى، يېقىملىق، ئاجايىپ مۇڭلۇق... ھاڭراشلىرى

 بــۇ ھايــاتبهخش ئهتكــۈچى .لىرىــك كـۈيلىرىڭىزدهك، سـىزنىڭ ئېزگــۈ

  . قىلغانىدىگۈزهل ھايات ئاتا، كۈيلهر كۈز سهھىرىگه گۈزهل تۈس

خۇددى قۇتلـۇق ھېـسالر بىـلهن تولغـان ، ئالهم گۈزهل، شۇنداق

   .قهلبىمدهك

  .زۆھره خېنىم، ـــ ھوي
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ــدى ــپ قال ــاۋاز چىقى ــۇ ئ ــدىم.توســاتتىن ش ــۇپ قارى  . مهن بۇرۇل

 .ســاۋۇتخان ئىــشان ھــاجىم دهرۋازىــسى ئادىــدا ماڭــا قــاراپ تــۇراتتى

، ئوتتـۇرا بـوي، مهھهللىنىڭ چىغىـر يـولى ئهللىـك ياشـالرغا كىـرگهن

، قاپقـارا سـاقاللىرى ئاپئـاق، يۇپيۇمىالق يۈزلىرى قىزىرىپال تۇرىدىغان

سـۈر ، ئۆزىگه ئاجايىپ سـۆلهت، يوغان سهللىسى بىلهن ھهمكارلىشىپ

  .بېغىشالپ تۇرىدىغان بۇ ئادهمنىڭ ھويلىسىنىڭ ئالدىدىنال ئۆتهتتى

   ؟مۇنداق، ياــــــ ساالم قىلىپ قويايمۇ دىمهيلى

   .ھاجىم، راشچىلىقتا كۆرمهي قاپتىمهنـــ ئالدى

  .ـــ بوشراق ئالدىرايلى

   .مېڭىشقا تهمشهلدىم، مهن گهپ قىلمىدىم

  .گېپىم بادى ئازراق، زۆھره خېنىم، ـــ ھويلىغا بىر كىرسىله

ــدىم ــران قال ــازىرال .مهن ھهي ــى ھ ــى تېخ ــۇ گهپن ــۈنكى مهن ب  چ

» خۇداگۇي « مانا ئهمدى بۇ. ئاڭالپ چىققانىدىمسىزنىڭ ئاغزىڭىزدىن

ــڭ ئاغزىــدىن ئــاڭالۋات ــشاش شــهكىل.ىمهنئادهمنى ئوخــشاش ،  ئوخ

مۇنـــدىكى بـــۇ ســـۆزنىڭ ماڭـــا بهرگهن تهســـىرى ھـــازىر تـــۈپتىن مهز

ـــشىمايتتى ـــ.ئوخ ـــسىز س ـــى چهك ـــسى قهلبىمن ، ۆيۈندۈرگهن بىرىنچى

   .رگهنىدىئىككىنچىسى يىرگهندۈ

   ؟ھاجىم، ـــ نېمه گهپتى ئۇ

ـــ ھـاجىم ،ھويلىغا بىـر كىرسىله ئاۋۋال .ـــ تولىمۇ زۆرۈر گهپتى

   .شايى يهكتىكىدىكى توپىالرنى قاققاچ مېڭىشقا تهمشهلدى

 ئۇنىــڭ :مهن شــۇ چاغــدىال ھاجىمنىــڭ ئۈستىۋېــشىغا سهپــسالدىم

ـــلىرى ـــڭ پهش ـــرى، يهڭ، يهكتىكىنى ـــده ۋه ، جهينهكلى ـــۈك مهي تۈكل

 سهللىـسىگه .ئۆكۈزنىڭ بوينىدهك تۈرمهل بويۇنلىرى غىچال توپا ئىـدى

 تورغا بىر ۋاقىتسىز سارغىيىپ كهتـكهن .تور چاپلىشىپ قالغانقويۇق 

 بۇالرنى كۆرۈپ تېخىمۇ ھهيرا ن .قۇرۇق يوپۇرماق ئېسىلىپ قالغانىدى

يىل ئۆتـۈپ كهتـسه قـولى ھېچبىـر ئىـشقا تهگمهيـدىغان ،  ئاي.قالدىم
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قانـداق يۇقـۇپ ، تورالر قهيهردىـنــــھاجىمنىڭ ئۈستىۋېـشىغا بـۇ توپا

   ؟قالدىكىن

   ؟ يا–المال ـــ بو

ــــده« ـــدى»غۇژژى ـــاچچىقىم كهل ـــا . ئ ـــۆزۈمنى زورىغ ـــېكىن ئ  ل

  :بېسىۋېلىپ

 مهن .ھـــاجىم، مۇشـــۇ يهرده دېـــسىله،  گهپلىـــرى بولـــساـــــ

   .ـــ دېدىم مۇاليىملىق بىلهن ،ئالدىرايتتىم

، بـۇ يهرده دهيـدىغان گهپ ئهمهسـتى،  بۇ ؟ـــ نېمىگه ئالدىرايال

  ...سىلىنىڭ

ـــ ئوھــۇش ــاجىم، ــ ــۇ يه!ھ ــى  ب ــدىغان گهپن ــى بولماي رده دېگىل

ـــ مهن قوپاللىق بىلهن شۇنداق دېدىم !ئاڭاليدىغان ئادهم ئهمهس مهن

   .مېڭىپ كهتتىم، ده–

ئۆيلىرىده ساقالۋاتقان ھېلىقى يىگىت توغرىسىدىكى گهپ ، ـــ بۇ

  .جۇمۇسىال

خــۇددى يهرگه ، بــۇ گهپنــى ئــاڭالپ ئىزىمــدىال توختــاپ قالــدىم

   . قىلىپ دۈپۈلدهپ كهتتى»قارتتىده« يۈرىكىم .مىخلىنىپ قالغاندهكال

ــــ  ،ـــ بۇ ئاشۇ يىگىتنىـڭ جېنـى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك ئىـشتى

ـــــ ســىلى بىــلهن  ،دېــدى ھــاجىم مېنىــڭ ئىنكاســىمنى كــۈتمهيال

 . بولمىسىغۇ مۇشۇ يهردىال دهۋېرهتتىم.مهسلىھهتلىشىدىغان ئىش بادى

 كېيىن .ى ئۆزلىرىگه خېنىمئۆز شورلىر، ئىختىيار ئۆزلىرىده.. .قالغىنى

  .پۇشايمان قىلىپ قالسىال مهيلى ئهمىسه

ـــــ دېــدىم مهن ئــۆزۈمنى  ؟ نــېمه يىگىــت ئــۇ ؟ـــــ نــېمه يىگىــت

  .تهمكىن ھالدا، تۇتۇۋېلىپ

،  مهن ئۇنى ھازىرال پهنجىرىدىن.خېنىم، ــ خۇپسهنلىك قىلمىسال

ادى  گېــپىم بــ: ئــۇ.ياـــــتۈڭلــۈكتىن مــاراپ ئــۆز كــۆزۈم بىــلهن كۆردۈم

   ؟يا يالغان دېسىله قېنى، يا راست .تېخى، ياـــدېدى، ئازراق
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 تېنىۋېلىشقا ھېچبىـر ئـورۇن . بوشىشىپ كهتتىم»السسىده«مهن 

  .قالمىغانىدى

   ؟ياـــكىرهملى، ـــ قانداق

 ئــاخىر مهن .ھــاجىم ماڭــا قىلــچه ئــويلىنىش پۇرســىتى بهرمىــدى

پ تۇرۇپ ھويلـىـغا ئۇنىڭ قاپقارا كۆزلىرىدىن بىر خىل شۇملۇقنى كۆرۈ

ـــردىم ـــدهيتتى.كى ـــسىز دۈپۈل ـــۈرىكىم ئهن ـــده ،  ي ـــشلىك ئىلكى تهشۋى

  .پىلتىڭاليتتى

ـــ دهپ سورىدىم مهن ئـۆزۈمنى  ؟ھاجىم، ـــ نېمه گهپلىرى بادى

  .تۇتۇۋېلىپ

 » پورتتىده« گېپىنى ، ھاجىم بىزنىڭ ئۆي تهرهپكه بىر قارىۋېتىپ

  .دېۋهتتى

، چۆچـــۈدۈم، دىمكۈتـــۈلمىگهن جـــاۋاپتىن مهن ھهيـــران قالـــ

يىـــالن چېقىۋالغانـــدهك ، تېپىرلىـــدىم، غهزهپلهنـــدىم، يىرگهنـــدىم

مېنـى ، ئهلهم ئىچىمـگه سـىغمايـــ غهزهپ.چىرقىرىۋهتكىلى تاس قالدىم

   .يېرىۋهتكىلى تهل بولدى

 نومـۇس قىلـسىال .تـوۋا دېـسىله، ھـاجىم، ــ خۇدايا توۋا دېسىله

ـــ مهن !؟مامال سىلهخۇدادىن قورق... مهسچىت ئىمامى تۇرۇپ، مۇنداق

خورلۇق ، ئهلهم،  نومۇس.ئاقامغا ئۆرۈلۈپ چىقىپ كېتىشكه تهمشهلدىم

  .ماڭا ھهممىنى ئۇنۇتتۇرغانىدى

 بۇنداق .خېنىم، ئالدىرىمىسال بوالرمىكى... ي...ي...ي...ـــ ھا

  ؟قىلسىال ئۆيلىرىدىكى يىگىتنى چېرىكلهرگه چېقىپ قويىمهن جۇمۇسىال

  !الغا قېلىشىال مهن دهپ قويايئۇ چاغدا ھهممىلىرى با

   . توختاپ قالدىم»شىپپىده«مهن يهنه 

  »...ياقۇپ تۇتۇلۇپ قالسا، مهن باالغا قالساممۇ مهيلى«

   .مهن ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالدا قىلىۋاتاتتىم

  »...؟ھاجىم راستال دهپ قويارمۇ«
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ــايتتى ــه دهپ بولم ــر نهرس ــۇنى بى ــلىقىدىن دهپ .ب  دهپ قويماس

ــدىقويۇشــى ئېھتىما ــېقىن ئى ــا بهكمــۇ ي ــرى .لغ ــارىختىن بې  چــۈنكى ت

 .ئىشانالردىن خهلققه ۋاپا كېلىپ باققان ئهمهســـسوپى

  ...»ناۋادا دهپ قويسا«

  .بۇنىڭ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بولمايتتى

  ؛».. .؟قانداق قىالي.. .؟ قانداق قىلسام بوالر«

، اپھاجىمنىڭ كۆڭلىگه ئىنس، ماڭا ئهقىل كۆرسهت، خۇدا، ئاھ«

  .»...！ ھىدايهت ئاتا قىل–تهۋپىق ، دىيانهت

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ، ئۇلۇغ ئالالنى، دوزاخنى، مهن بېھىش

پـۇتىنى خـۇددى » مۇبـارهك«شېپى كهلتۈرۈپ يالۋۇردۇم؛ ھاجىمنىـڭ 

، يــۈزۈمنى ســۈركهپ،  مۇخلىــسلىرىغا ئوخــشاشال قۇچــاقالپ–مۇرىــت 

، اشـنىمۇ ئېرىتىۋهتكـۈدهكت. يامغۇردهك ياش تۆكۈپ تۇرۇپ يـالۋۇردۇم

ـــگه نـــالىلىق  ـــۇدرهتكه ئى ـــدۇرۇۋهتكۈدهك ق ـــا ئايالن ـــۇ قويغ بۆرىنىم

ــانلىق ــدى؛ پىغ ــا تهســىر قىلمى ــۆز ، يالۋۇرۇشــلىرىم ھاجىمغ ــانلىق ك ق

ياشــلىرىم ھاجىمنىــڭ زهزىــل يــۈرىكىنى ئېرىتهلمىــدى؛ زىنــاخورالر 

تاشــــلىنىدىغان دوزاخنىــــڭ دهھــــشىتى ھهققىــــدىكى قورقۇنچلــــۇق 

ــدىن تهســۋىرلىرىم  ھاجىمنىــڭ شــۇم نىيىتىنــى ئۆزگهرتهلمىــدى؛ كامال

سۆزۈمنى ئېلىپ ھاجىمغا تېگىش ھهققىده بهرگهن ۋهدىلىرىممۇ ئۇنىڭ 

شهھۋانىي نهپسىگه تهسهللى بواللمىدى؛ ھهتتـا بۈگـۈن كـېچه ئـۆيىگه 

ـــده بهرگهن ۋهده  ـــرىش ھهققى ـــڭ ـكى ـــلىرىممۇ ھاجىمنى   ئۆتۈنۈش

ر مۇشۇ ئاخىرقى شهرتىمگه ماقۇل ئهگه. ئىپالسلىقىغا بهرھهم بېرهلمىدى

كهچ كىرگىچه بىر ئامال قىلىپ سىزنى ئېلىـپ قېچىـپ ، دېگهن بولسا

  .كهتمهكچى بولغانىدىم

يـاقۇپنى ، ھاجىم چېرىكلهرگه دهپ قويۇپ بولغـۇچه«ئاخىر مهن 

بىــرا بــۇ مــۇمكىن ئهمهس . دهپمــۇ ئويلىــدىم» ئېلىــپ قېچىــپ كېــتهي

ھـاجىم ، ئـاتالپ بولغـۇچهچۈنكى مهن سـىزنى ئېلىـپ بوسـۇغا . ئىدى
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 بارمـايال –دهريـا بويىغـا بـارا . دۈشمهن گازارمىـسىغا بېرىـپ بـوالتتى

  .قورشاۋدا قاالتتۇق

بىـر قانـداق قىلىـپ ، تۇتۇلۇپ قالسا، دهپ قويسا قويۇۋهرسۇن«

  ».قۇتقۇزۇپ چىققىلى بوالر

بىـراق بـۇ قارارغـا كېلىـشكه . مهن شۇنداق دهپمۇ ئـويالپ بـاقتىم

ـــد ـــمۇ. ىمجـــۈرئهت قىاللمى ـــدۇ، شـــۇ ئهمهس ـــم قۇتقۇزى  ؟ ســـىزنى كى

 قۇتقـۇزۇپ ؟  قۇتقۇزاالمـدۇ؟ قانـداق قۇتقۇزىـدۇ،  قاچان؟ يىگىتلهرمۇ

  ...بولغۇچه

 –مهن پـۇتلىرىمنى ســۆرهپ پېـشايۋان باســقۇچلىرىدىن يهڭــدهپ 

. ئىشىك تۈۋىگه بېرىپ كهينىمگه قايرىلىپ قارىدىم. يهڭدهپ ئۆرلىدىم

سىز قازناقتا ماڭا تهبهسسۇم بىلهن . ىنىگاھلىرىم پهنجىرىدىن شۇڭغۇد

بهختىيــار ھــېس ، ســىزنى كــۆرۈپ ئۆزۈمــده ئــازاده. قــاراپ تــۇراتتىڭىز

بوسـۇغۇدىن .  چۈنكى سىز ھايات قېلىش ئالدىدا تـۇراتتىڭىز！قىلدىم

، ۋۇجۇدۇمغــا سانــسىزلىغان نهشــتهر ســانجىلىپ، پۇتــۇمنى ئېلىۋىــدىم

  ！ئۆزۈمنى ئىنتايىن خار ھېس قىلدىم

 نـېمه ئىـش ؟  بار بولساڭ ھازىر نهده؟ سهن بارمۇ، خۇدا، ئاھ«

 ؟  كۈندىلىك بىر تهرهپ قىلىدىغان ئىشلىرىڭ زادى نېمه؟ قىلۋاتىسهن

 مېنى نېمه ئۈچـۈن ؟ مېنى ياراتقانلىقىڭدىن خهۋىرىڭ يوقمۇ، مهندىن

 باشــقىالرنىڭ كــۆڭلىنى خــۇش قىلىــش بهدىلىــگه خورلــۇق ؟ ياراتقــان

  »...؟ئازابىنى تارتىش ئۈچۈنلىمۇ

. خـــۇددى ســـوئاللىرىمدهك، ياشـــلىرىم تـــارامالپ تۆكـــۈلهتتى

، مهن كــۆز يېــشى. ئۆكــسۈشلىرىم جاھانغــا شــىددهت بىــلهن تــارايتتى

، ئازاب قوينىدا چهيلهنگهن يۈرىكىمنى يهنه چهيلهنـدۈرۈپ، ئۆكسۈش

ۋىجدان ،  پاراسهت– كېسىل ۋهيران قىلىش بهدىلىگه ئهقىل ـــئۈزۈل 

ت بايلىقى بىلهن تولغان مۇھهببهتلىك بىر  غورۇر ۋه يۈكسهك سهنئه–

شــۇڭا بـۆره ئاغزىغــا . يـۈرهكنى قوغـداپ قــېلىش قارارىغـا كهلگهنىـدىم
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  .ئهممه ياۋاشلىق بىلهن كىرىپ كېتىۋاتاتتىم، ئىالجىسىز

  »...؟بۆره چاڭگىلىدىكى قوزىچاقمۇ تېپىراليدىغۇ«

  .مهنمۇ بىردىنال تېپىرالش قارارىغا كهلدىم

ــدىســاينىڭ ئىــشىكى تاقا ــر كۆرپىــسىنى ســۇغۇرۇپ . ل ھــاجىم بى

بىردىنال كۆزۈم كات . مهن تار كوچىدا تېخىغىچه ئۆره تۇراتتىم. ئالدى

، سـۇپىغا چىقىـپ. ساندۇقنىڭ يېنىدا تۇرغان نوغۇچقا چۈشۈپ قالدى

ھـاجىم يهنه بىـر كـۆرپىنى ئېلىـشقا . كات ساندۇقىنىڭ يېنىغا كهلـدىم

ھاجىمنىڭ كاللىسىنى ، ىپمهن نوغۇچنى پهم بىلهن ئېل، تهمشىلىۋىدى

لىكىن نوغـۇچ ھاجىمنىـڭ بېـشى ئۈسـتىدىكى ياغـاچ . چهنلهپ ئۇردۇم

. ئۇنىڭ يېرىمى سۇنۇپ يهرگه چۈشۈپ كهتتى، ئاسقۇغا تېگىپ كېتىپ

چـــۈنكى قولـــۇم . قولۇمـــدا قالغـــان يېرىمىنـــى مهن ئىـــشلىتهلمهيتتىم

ھـــازىر ھېچـــنىمىگه كارغـــا ، دوالمغىـــچه قېقىلىـــپ كهتـــكهن بولـــۇپ

  .تتىكهلمهي

  »...!بوغۇشساممۇ بوالپتىكهن، بۇنداق قىلغۇچه«

مهن زوڭ ئولتـــۇرۇپ ھهســـرهت بىـــلهن يىغلىـــدىم؛ يـــۈزۈمنى 

ــپ ــلهن ئېتى ــانلىرىم بى ــسۈپ ، ئالق ــلهن –ئۆك ــرهت بى ــسۈپ ھهس  ئۆك

  !يىغلىدىم

 دېـدى ــــ، خېـنىم،  ئـاچچىقلىرىنى ئۇنـداق يامـان قىلمىـسىالـــ

 مۇشــــۇنداق ــــــ، ھــــاجىم زهھهرخهنــــدىلهرچه تهبهســــسۇم بىــــلهن

  ...تهخسىراتىمغا ئۇچرايال

چۈنكى ، ئۇنىڭ كېيىنكى گهپلىرىنىڭ بىرىمۇ قۇلىقىمغا كىرمىدى

ــــدىم–مهن ئهس  ــــۇنۇق .  ھوشــــۇمنى يوقاتقانى ــــۇ س خــــۇددى مۇن

  .نوغۇچتهكال

  ...!!!ئاھ

چىغىر يول بىلهن ، مهن ئۆيدىن چىقىپال دهرياغا قاراپ يۈگۈردۈم

ـــۈپ تۇرۇشـــقان ، ئهمهس ـــلهن ئورۇلۇشـــنى كۈت ـــق بى كهنجـــى قونلى
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  . خورلۇقتىن سىرقىرايتتى–پۈتكۈل ۋۇجۇدۇم ئازاب .. .يۈگۈردۈم

  »؟ مېھرىبانلىقىڭ قېنى، خۇدا، ئاھ«

قوناقالرنىــڭ پىچــاقتهك بىــسلىق . مهن خۇداغــا نــاله قىالتــتىم

ــۈز  ــۇالقلىرى ي ــى–ق ــۆزلىرىمنى تىالتت ــۈرىكىمنى ،  ك ــۇق ي ــا خورل گوي

  . تىلغاندهك

 –ن بهندهڭگه ئاتـا قىلىـدىغان شـهپقهت ناتىۋا، مهندهك ئاجىز«

  »؟  مۇشۇمۇ؟ ئىنايىتىڭ قېنى

زهرهپـشان ، قونـاقلىقنى. مهن پىغان بىلهن ئۆرتىنىپ يىغاليتـتىم

  .پۈتۈن دۇنيانى پىغان قاپلىغاندىدى، ۋادىسىنى

 ئۇنـداق ؟  ئۇخالپ قالدىڭمۇ– ئويغاقمۇ ؟  يوقمۇ–سهن بارمۇ «

ـــسا ـــدىن تهســـۋى، بول ـــسه قولى ـــشقا ئهمى ـــۈره ، نېمى ـــدىن س ئاغزى

چۈشمهيدىغان رهزىـل بهنـدىلىرىڭنىڭ دىلىغـا ھهقىقىـي ئىمـان نـۇرى 

  »؟  نېمىشقا مېنىڭ ئاچچىق قىسمهتلىرىمنى كۆرمهيسهن؟ چاچمايسهن

ـــالردهك  ـــورام تاش ـــۇددى ق ـــالر خ ـــاكىراپ ياش ـــدىن ش كۆزلىرىم

  .قوناقالرنى يهتچىيتتى، گۈلدۈرلهپ دومىلىنىپ چۈشۈپ

ــش ب« ــل ئى ــشقا ئادى ــهن نېمى ــسهنس ــى ؟ ېجىرمهي ــشقا مېن  نېمى

  »؟ تۆلهشكه تېگىشلىك بولمىغان بهدهلنى تۆلهشكه قىستايسهن

ـــدهيتتىم، مهن ھاســـىرايتتىم ـــاچچىق تهر . ھۈپۈل ـــشانهمدىن ئ پې

زهھهرسىمان ئهلهملىك ياشلىرىم ئـاچچىق تهرلىـرىم بىـلهن . قۇيۇالتتى

  .قوشۇلۇپ تېخىمۇ ئاچچىقلىشىپ كېتىۋاتاتتى

 نېمىـشقا ھهممىمىـزگه ؟ اسـى ئىـدىڭغۇسهن ھهممىمىزنىڭ خۇد«

 ئۇلـــۇغ پهيغهمبىرىـــڭ مـــۇھهممهد ؟ ئوخـــشاش خـــۇدا بولمايـــسهن

ــساالم ــۆيۈش «: ئهلهيھىس ــى س ــسىدىندۇر–ۋهتهنن ــڭ جۈملى »  ئىماننى

ۋهتهن ئۈچــــۈن ، ئۇنــــداق بولــــسا،  ھه؟  دېمىگهنمــــۇ–دېگهنمــــۇ 

ـــكۈچىلهرنى ـــۈك ، كۈرهش ـــدا –ھۆرل ـــى پى ـــۈن جېنىن ـــك ئۈچ  تهڭلى

 ئهكـــسىچه ؟ ى نېمىـــشقا قانـــات ئاســـتىڭغا ئالمايـــسهنقىلىۋاتقـــانالرن
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ــهندىلىرىگه ــۈك كۈش ــدهك ھۆرل ــشان ھاجىم ــاۋۇتخان ئى ــنقىالب ، س ئى

ئهۋلىيـــا ســـىياقىغا كىرىۋالغـــان ئىمانـــسىزالرغا ھـــامىي ، ئاســـىيلىرىغا

  »؟بولىسهن

  ...مهن دهريا بويغا كهلدىم

  ...قۇياش پارالپ تۇراتتى

  ...قۇمۇشالر شىۋىراليتتى

دهريانىــڭ .  دۆڭ مېنــى دهرياغــا ئۇزىتىــپ تــۇراتتىقۇمۇشــزارلىق

،  تۇراالردا قاتتىق يامغۇر ياغقان بولسا كېرهك–باشالم تهرىپىدىكى تاغ 

گهرچه ئهجـدىھادهك تولغىنىـپ . اليقىپ ئېقىۋاتاتتى، سۇ خېلىال ئۇلۇغ

خۇددى .    ئۆركهشلىنىپ ئېقىۋاتاتتىـــلېكىن دولقۇنلىنىپ ، تۇرمىسىمۇ

 –بىـر خىـل قاڭـسىق الي .  نهپرهتتهك–لىق غهزهپ قهلبىمدىكى ئازاب

گويـاكى سـاۋۇتخان ھاجىمنىـڭ . التقا ھىـدى كۆڭـۈلنى ئىلهشـتۈرهتتى

  .ھىدىدهك

ــاھ« ــشان، ئ ــا ، ســۈيۈملۈك زهرهپ ــاالمنى باغرىڭغ ــر چــاغالردا ب بى

مانا ئهمدى ، ساڭا ئىلتىجا قىلغانىدىم، تاشالش ئۈچۈن بويۇڭغا كېلىپ

مهن خــۇش بولــۇپ . جــا قىلىــۋاتىمهنئــۆزۈمنى تاشــالش ئۈچــۈن ئىلتى

مېنـى باغرىڭغـا ،  بۇ دۇنيـا خـۇش بولـۇپ كېـتهي–ئۇ دۇنيا ، كېتهي

  »...!قىينالغان جېنىمنى ئارام تاپقۇز، مېنى باغرىڭغا باس، ئال

ئۆلۈۋېلىشتىن بۇرۇن چوقۇم كۆزنى يۇمۇش ، مهن كۆزۈمنى يۇمدۇم

  .كۆزۈمنى چىڭ يۇمدۇم، پهرزدهك

 ــــبـېھىش .. .！مهڭگـۈ... !يىمهنسـىزنى سـۆ، جېنىم يـاقۇپ«

  »...!دوزاختىمۇ

  .بىلمهيتتىم؟ نېمه مهقسهتته ئاچتىم، نېمىشقا، كۆزۈمنى ئاچتىم

  .مهن كۆزۈمنى يهنه يۇمدۇم. قۇياش پارالپ تۇراتتى

. چــۈنكى ســىز مېنــى كهچۈرهلمهيــسىز، مېنــى ئۇنتــۇپ كېتىــڭ«

ىن بايـات، شـۇڭا.  ئـۆزۈمنى ئهبـدىي كهچۈرهلمىگهنـدهك–خۇددى ئۆز 



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

184 

  »!...ئهلۋىدا... مېنى مهڭگۈ سۆيهلمهيسىز، دېگىنىڭىزدهك

 –ھهمـــمه .. .سهكرىـــسهمال ئـــازابتىن. مهن دهرياغـــا ئىنتىلـــدىم

ھهممىــدىن بىــر يــولىال قۇتــۇالتتىم؛ سهكرىــسهمال مهڭگۈلــۈك بهخــتكه 

 مهڭگۈلـۈك –ئۆلۈمنىـڭ ئـۆزى ، ئـويالپ باقـسام، چۈنكى. ئېرىشهتتىم

 – بۇ نوقتىنى ؟ لۈمدىن قېچىشىدىكىن نېمىشقا كىشىلهر ئۆ!بهخىتكهن

  . بهختنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى چۈشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن

خۇددى ، پهقهتال ئۈزهلمىدىم، مهن پۇتۇمنى قىرغاقتىن ئۈزهلمىدىم

مهن بۇ مۆجىزىدىن . بۇ بىر مۆجىزه ئىدى. يهرگه مىخلىنىپ قالغاندهك

كـۆزۈمنى . ىقۇيـاش پـارالپ تـۇراتت. كۆزۈمنى ئـاچتىم، ھهيران قېلىپ

  .يۇمدۇم» چىڭڭىده«يهنه يۇمدۇم؛ 

  »！ ھهـــمهڭگۈلۈك بهختكه ئېرىشمهك نهقهدهر قىيىن «

قهلبىمدىن سادا ، مهن دهل شۇالرنى ئويالۋاتقاندا، دهل شۇ چاغدا

 بۇلتۇر بوينۇمغا سىرتماق سالغان چاغـدىكى سـېھرىي كـۈچكه ئىـگه –

  :سادا يهنه كۆتۈرۈلدى

 !قىـساس ئـال، ىر يېتىـپ كهلـدىقىساس ئېلىشنىڭ پهيتى ئاخ«

،  چـــۈنكى!ئانـــدىن مهڭگۈلـــۈك بهخـــتكه ئېـــرىش، قىـــساس ئېلىـــپ

 –بــاتۇرانه ياشــاپ قىــساس ئېلىــشنىڭ ئــۆزى ، ئۆلــۈۋېلىش ئهمهس

  ؛»!مهڭگۈلۈك بهخت

  ؛»؟ قىساسىنى ئۇنتۇغان ئادهم ئهجدادىغا يۈز كېلهلهمدۇ«

  .»؟ قىساس ئېلىش ئىستىكى يوق ئادهمده ۋىجدان بوالمدۇ«

. قهلب سادالىرىم ئاخىرلىشىشى بىلهن تهڭال كـۆزۈمنى ئـاچتىمبۇ 

ئۇنىڭ نۇرانه باغرىدا چهكسىز كهتكهن قۇملۇق . قۇياش پارالپ تۇراتتى

 شۇ قۇملۇقتا چوتنى چىـڭ ！قانغا بويالغان قۇملۇق، يېيىلىپ ياتاتتى

لىرىنـى ... چومـاق، پالتـا، گۈرجهك، ئارا، قامالالپ تۇرغان دادامنىڭ

ــا  ــشقان چوپــانلىقالرنى قىپقىزىــل » ڭىــدهچىڭ«باغرىغ بېــسىپ يېتى

قىساس ئېلىـشقا ئۈنـدهپ ، ئۈمىدۋارانه كۆزلىرى مېنى ھاياتقا، قانلىرى
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ــۇراتتى ــۇراتتى. ت ــده ئاكــام ئولت ــا ، قۇياشــنىڭ شــاھانه تهختى ــۇ ماڭ ئ

قۇيـاش باغرىـدا . قولىدىكى قارا مىلتىقنى ئىككى قولالپ سـۇنۇۋاتاتتى

ھهممىڭـالر ، ئۇ سىز ئىـدىڭىز، نۇۋاتاتتىيهنه بىرى ماڭا تهبهسسۇم سۇ

  .ئۈندهپ تۇراتتىڭالر، قىساس ئېلىشقا، مېنى ھاياتقا

بــۇ . بــايىقى قهلــب ســادالىرىم قــۇالق تۈۋىمــده يهنه جاراڭلىــدى

  .يىراقالردىكى ئاقۋاش تاغالردىن قايتقان ئهكس سادا ئىدى

  »!شۇنداق«

 قهلـب بۇ قهلب سادالىرىم يۈرىكىم تهرىپىدىن تهسـتىقالندى؛ بـۇ

ئاخىر مهن ھايات قېلىش .  سادالىرىم ۋىجدانىم تهرىپىدىن تهستىقالندى

ئهۋالدلىرىمنــى پهخىرلهنــدۈرۈش ، قارارىغــا كهلــدىم؛ قىــساس ئېلىــپ

ــاقچى  ــگه بولم ــرلىنىش ھوقۇقىغــا ئى ــارقىلىق ئهجدادلىرىمــدىن پهخى ئ

بولدۇم؛ ئهۋالدلىرىنى پهخىرلهنـدۈرهلمىگهن ئادهمنىـڭ ئهجدالىرىـدىن 

ــــرلىن ــــى پهخى ــــۈل –ىش ھهقق ــــدىغانلىقىنى پۈتك ــــۇقى بولماي  ھوق

  !ئىنسانىيهتكه بىلدۈرۈپ قويماقچى بولدۇم

 –ئارقامغـا يانـدىم ، مهن خىجالهت بىلهن دهرياغا ئـۆزره ئېيتىـپ

  .قومۇشزارلىققا كىرىپ كهتتىم، ده

ســــىز مېنىــــڭ تۇيۇقــــسىزال يوقىلىــــپ ، يــــاقۇپ، ئېيتىڭــــا

  ؟ كهتكهنلىكىمدىن ھهيران قالدىڭىزمۇ

  

3  

  

  .بهكال ھهيران قالدىم، ھهيران قالدىم، ھهئه

  .سىز جۇۋازغا كهتتىڭىز

... شــاپتۇل، ســىرتتىكى ئــۆرۈك. مهن پهنجىــرىگه قــاراپ يــاتتىم

ماڭا ناخشا ئېيتىپ ،  پات قونۇپ–شاخلىرىغا زهرهپشان قۇشلىرى پات 

نهغمىچى بۇ قۇشـالرنىڭ ناخـشىلىرى ماڭـا سـىزنىڭ تـاتلىق . بېرهتتى
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مهلھهمـــسىمان كـــۈلكىلىرىڭىزنى ئهســـلىتهتتى؛ ، چاقچـــاقلىرىڭىزنى

ــۇڭ ۋه  ــڭ م ــا جهڭچىلهرنى ــۇ جۇشــقۇن ناخــشىلىرى ماڭ قۇشــالرنىڭ ب

نـى » فرونـت ناخشىـسى«ئۈمىدۋارلىق ھېسسىياتى بىلهن ئوقۇيدىغان 

 قايـسىبىر ، قايسىبىر شائىر تهرىپىدىن ئىجـاد قىلىنغـان. ئهسلىتهتتى

نـاملىق »  ناخشىسىفرونت«يىگىت تهرىپىدىن كۆچۈرۈلۈپ تارقالغان 

زهرهپـشان ، قاراقۇرۇم، پامېر، بۇ شېئىرنى مهن ناخشىغا ئۆزلهشتۈرۈپ

شـۇڭا مهن شـۇ تاپتـا بۇلبۇلـدهك .  ۋادىلىرىـدا جاراڭالتقانىـدىم–تـاغ 

ــارىمنى ــردان دۇت ــايرايدىغان قهدى ــى، س ــۇررا ، فرونتن ــى ھ فرونتتىك

  .سادالىرىنى شۇنداق سېغىنىپ كهتكهنىدىم

دۇتار چېلىـپ غهلىـبه ، ىده ئاتاكىغا ئۆتۈشھۇررا سادالىرى ئىچ«

ـــداش –ســـىفونىيىلىرىنى زوق  ـــلهن ئورۇن ـــك – شـــوق بى  قانچىلىلى

  » ؟! ھهـــكۆڭۈللۈك 

مهن سىزنى سېغىنغانىدىم؛ دۇتـارىمنى سـېغىنغانىدىم؛ فرونتنـى 

  :نى سېغىنغانىدىم» فرونت ناخشىسى«سېغىنغانىدىم؛ 

  ، ئانا، غهمگه چۆكمه، روھلۇق، بول ئۈمىدۋار

  ، ئانا، ياۋغا دهردىڭ تهللىسىنى سۆكهم

  ، ئانا، مۈشكۈلگه تىز پۈكمه، ئۇزات خوش، خوش

  .ئانا، دهپ كۆز يېشىڭنى تۆكمه» باالم، ئاھ«

  

  ،  ۋىجدانى بار–ئوغلىڭىزنىڭ چىن غورۇرى 

  ، دېگهن ئۈنۋانى بار» باتۇر«خهلقى بهرگهن 

  ، ۋهتىنىنى ئازاد قىلىش ئارمانى بار

  .ئانا، كۆز يېشىڭنى تۆمهدهپ » باالم، ئاھ«

  

  ، خهنجهر جانغا يهتتى،  تاقهت توشتى–سهۋر 

  ،  چېرىكلهر مىنىپ بىزنى ئېشهك ئهتتى–بهگ 



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

187 

  ،  جهڭگه كهتتى–ئوغلۇڭ فرونتقا ، شۇڭا

  .ئانا، دهپ كۆز يېشىڭنى تۆكمه» باالم، ئاھ«

  

 كىچىك –ئۇلۇغ ،  ده–مهن ناخشىنى غىڭشىپ ئوقۇپ تۈگهتتىم 

  :چىرلىدىمپى، تىنىپ قويۇپ

  »...؟ئايزۆھره نېمىشقا كهلمهيدىغاندۇ«

  ...مهن سىزنى كۈتهتتىم

  ...سهپداشلىرىمنى كۈتهتتىم

  »...؟نېمىشقا سهپداشلىرىم مېنى كهتكىلى كهلمهيدىغاندۇ«

بىردىنال كۆزۈم پهنجىرىدىن كىرىپ قالغان ھېلىقى يۇمران نوتىغا 

 مهن ؟ كهتتىئۇ نهگه . چېچهكنىڭ بىرى يوق تۇراتتى. چۈشۈپ قالدى

  ؟ نېمه ئۈچۈن. ئىزتىراپقا چۈشۈپ قالدىم

  .بىلمهيتتىم

ئـۇ توپىغـا . ئـۇنى تـاپتىم. دىڭگوسلىغىنىمچه تا تـۈۋىگه بـاردىم

، مهن گويا خاسىيهتلىك كېپىنهكنىڭ ئىنتايىن نازۇك. مىلىنىپ ياتاتتى

. ئۇنى ناھايىتى ئاۋايالپ قولۇمغـا ئالـدىم، نهپىس قانىتىنى تۇتقاندهك

. خ مىدىرلىغانـدا چۈشـۈپ كهتكهنلىكىنـى جهزىملهشـتۈردۈمئۇنىڭ شـا

ـــدى ـــۇپ بولغانى ـــۆزى يۇمۇل ـــڭ ك ـــپ . چـــۈنكى ئۇنى ـــى بىلى قهلبىمن

مىـسكىن تۇيغـۇ ، بولمايدىغان باشـقىچه بىـر خىـل غهيـرى ھېسـسىيات

  ؟ نېمه ئۈچۈن. چۇلغىۋالدى

  .بىلمهيتتىم

ــسىز ــۇ غۇبارى ــى ، مهن كېچىكىــپ ئېچىلغــان ب ــسىز چېچهكن بهخت

بـۇنى . بهرگىلىرى سولىـشىپال كهتكهنىـدى، رۈپ قارىدىم چۆ–ئۆرۈپ 

 ؟ بۇ نېمه ئۈچۈن. قىلىپ ئېچىشىپ كهتتى» پىژژىده«كۆرۈپ يۈرىكىم 

  .بىلمهيتتىم

 ؟ كـۈزده ئېچىلىـپ قالـدى، ئۇ نېمه ئۈچـۈن باھـاردا ئېچىلمـاي«
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كېچىكىپ كۈزده ، نېمىشقا ئېچىلىش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قويۇپ

ېچىلغــان چېچهكنىـڭ ئــۆمرى شــۇنداق قىــسقا  كېچىكىــپ ئ؟ ئېچىلـدى

 كېچىكىپ ئېچىلغانـدىكىن كېچىكىـپ توزۇشـى كېـرهك ؟  يا–بوالمدۇ 

  »؟ ئىدىغۇ

نېمىــشقا . شــۇالرنى ئويلىغانــسېرى ئــۆزۈمچه يىغلىغــۇم كهپكهتتــى

  ؟  زادى نېمه ئۈچۈن؟  بۇ نېمه ئۈچۈن؟ يىغلىغۇم كېلىدۇ

  .بىلمهيتتىم

  ...مهن سىزنى كۈتهتتىم

  ...ىچه كۈتتۈمقاش قارايغ

  ...ئهل ياتقۇغىچه كۈتتۈم

سىزنى ئىزدهپ كهتكهن زىۋىـدىخاناچاممۇ قايتىـپ ، قېرىشقاندهك

  .ئىزتىراپ ئىلكىده تېپىراليتتىم،  تىتلىق–مهن تىت ، كهلمهيۋاتاتتى

ــدۇ« ــايزۆھره نهگه كهتكهن ــدۇ.. .؟ئ ــشقا كهلمهيدىغان .. .؟ نېمى

ــدۇ  ــۇپ كهتكهنمى ــرىكلهر تۇت ــا–چې ــۇالر ؟ ىرىمچۇسهپداشــل.. .؟  ي  ئ

  »...؟نېمىشقا كهلمهيدىغاندۇ

قهلبىمنــى . خــۇددى قــۇرتتهك، ئىچىمنــى بىــر نهرســه غاجــايتتى

ئـۇ . پۇچـۇاليتتى گويـاكى قوقاسـتهك، نېمىدۇر بىر نهرسـه ئـۆرتهيتتى

  ؟ نېمىدۇ

  .بىلمهيتتىم

ھېلىقـى يـۇمران ، ھهممه نهرسه ئۇيقۇغا كهتكهن، جىمجىت كېچه

ئۇ ماڭا .. . ياكى ئۇمۇ؟ قۇغا كهتتىمىكىننوتىدىكى تهنھا چېچهكمۇ ئۇي

  .خۇددى ئوخشاشال ئويغاقتهك تۇيۇالتتى

، قوشام دهرۋازاڭنىڭ غىچىرلىشىنى، مهن غازىڭنىڭ  غاقىلدىشىنى

  ؟  ھه–بىر جۈپ توخۇڭنىڭ قاقىلدىشىنى نهقهدهر زارىقىپ كۈتهتتىم 

قىلىــپ » ت...ر...غـا«ئىـشىك . بىـر چاغـدا غازىـڭ غاقىلدىـدى

شــادلىق ۋه يهنه قانـــداقتۇر ، ئىزتىـــراپ، هن تهشــۋىشم. ئېچىلــدى
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.. .！ئـاھ. مۇرهككهپ ھېسسىياتالر ئىچىده ئىشىككه تهلمۈرۈپ بـاقتىم

زىۋىـدىخاناچام كىرىـپ ،  چـۈنكى ئـۆيگه سـىز ئهمهس؟ قانداق قىالي

  .يولۋاس قۇچىقىدا ئۇخالپ قالغانىدى، كهلگهن

  »...!بىچاره ئايال«

، ئــۇ ئهزايىــدىن توپــا. اغرىـدىزىۋىـدىخاناچامغا قــاتتىق ئىچىــم ئ

  .پهرىشانلىق تۆكۈلۈپ تۇراتتى، ۋۇجۇدىدىن ھارغىنلىق

 دهپ ســورىدىم مهن ــــ ؟ھــېچكىم كۆرمهپتىمــا.. .؟  يوقمــاـــــ

  .تهقهززالىق ئىلكىده

ئۈمىدسـىزلىك ،  زىۋىـدىخاناچام چوڭقـۇر ئهلهمــــ، ...！ يوقـــ

مالپ ئۇنىــڭ تــارا. مىــشىلداپ يىغلىــۋهتتى، بىــلهن جــاۋاب بېرىــپ

، تۆكۈلۈۋاتقان كۆز ياشلىرى جىنچىرىغىنىڭ يورۇقىدا يالتىراپ تۇراتتى

  .خۇددى مهرۋايىتتهك

ئۇنىــڭ . سىز ســوقۇپ كهتتــىنــئه، قىلىــپ» پىژژىــده«يــۈرىكىم 

ياشلىرىم ، مېنىڭمۇ ئۆپكهم ئۆرۈلدى، مهرۋايىتسىمان ياشلىرىنى كۆرۈپ

  ...لېۋىمنى ئهلهم بىلهن چىشلىدىم، مهڭزىمده دومىالندى

ـــ ــمهــ ــده...  ھهم ــاھ مهن ــمه گۇن ــدىن .. .ھهم ــڭ تېگى كۆۋرۈكنى

 مهن ھهرقانچه قىلىپمۇ گېپىمنى ـــ، ...قىلى ئۇنىمىغان بولسام...چىق

ـــتۇرالمىدىم ـــشىپ ، داۋامالش ـــه قاپلى ـــر نهرس ـــا بى ـــۇددى بوغۇزۇمغ خ

  .قالغاندهك

 ــــ،  دېدى زىۋىدىخاناچام مىشىلداپ يىغـالپ تـۇرۇپـــ،  ياقـــ

  ...ئاخشام ئۇنى خاپا قىلمىغان بولسا.. .مالداھهممه گۇناھ كا

.. .؟نېمه دهپ خاپا قىلغان بـولغىيتتى،  نېمىشقا؟ خاپا قىلغان«

  ؛»...؟ئايزۆھرهمۇ ھېچ خاپا بولغاندهك تۇرمايتتىغۇ

مېنى بـۇ ھـالهتته ،  ئايزۆھره ھهرقانچه خاپا بولسىمۇ!ياق، ياق«

  »...!وقۇمچ، چوقۇم بىر ئىش بولدى. تاشالپ قويۇپ كهتمهيتتى

يۈرىكىم بىر خىل ئهنسىزلىكنى سېزىپ تۇراتتى؛ تۇيغـۇلىرىم بىـر 
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  .خىل شۇملۇقتىن بېشارهت بېرىشكه ئۇرۇناتتى

ئـۇ چىقىـپ . زىۋىدىخاناچام يولۋاسـنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ كهتتـى

ئـۇ داسـتىخان كۆتـۈرۈپ . مهن بۇقۇلداپ يىغالپ كهتـتىم، كېتىشىگىال

. اشلىرىمنى سۈرتۈپ بولغانىدىمي، مهن ئۆزۈمنى تۇتۇۋېلىپ، كىرگهنده

لېكىن ھهر قانچه قىلىپمـۇ گېلىمـدىن بىـر . قورسىقىم راسا ئاچقانىدى

  .توغرامدىن ئارتۇق نهرسه ئۆتكۈزهلمىدىم

  ...مهن يهنىال سىزنى كۈتهتتىم

  ...سهپداشلىرىمنى كۈتهتتىم

  »...؟ئۇالر نېمىشقا كهلمهيدىغاندۇ«

  ...مهن ئاخىر ئۇيقۇغا كهتتىم

بۇنىـڭ ئوڭـۇم يـاكى . ئىت قاۋىغاندهك قىلىپ قالـدىبىر چاغدا 

ــدىم ــى ئاڭقىرالمى ــى خامۇشــلۇقتىكى . چۈشــۈم ئىكهنلىكىن چــۈنكى مېن

  .ئازابلىق تهشۋىشنىڭ سۆيۈملۈك ئۇيقۇسى تاغدهك بېسىپ تۇراتتى

بهك تويۇپ ، ئىت دېگهن ئاچ قالسىمۇ، ئىت قاۋسا قاۋاۋهرمهمدۇ«

  »... نېمهزېرىكىپ قالسىمۇ قاۋاۋېرىدىغان، كهتسىمۇ

خامۇشـــلۇقتا ھېچنېمىنـــى ... قهدىرلىــك ئۇيقـــۇم داۋام قىالتتــى

  ؟ ھېلىقى بىر جۈپ غازىڭ نېمىشقا غاقىلدىمىدىكىن. تۇيمايال قاپتىمهن

  ! چىقه بۇياققاـــ

  .مهن چۆچۈپ ئويغاندىم

 قـــارنىڭنى كـــۆككه –ئـــۈچهي ،  بولمىـــسا گرانـــات تاشـــالپــــــ

  !سورۇۋېتىمىز

  .مهن تېڭىرقاپ قالدىم

  !بوله چاپسان ـــ

  ...ـــ

ئالدىراش ۋه ھودۇقـۇش ، تېڭىرقاش، ھهيرانلىق، مهن چۆچۈش

لــېكىن . ئىچىــده كۆرپىنىــڭ ئاســتىدىكى تاپانچىغــا قولــۇمنى ئــۇزاتتىم
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ــدىم ــدىمۇ. كېچىككهنى ــسىز ، كېچىككهن ــۈنلهي پايدى ــشنىڭ پۈت ئېتىشى

چـۈنكى . تاپانچىنى جايىغا قويۇپ قويدۇم، ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ

، تۇڭلۈكتىن ماڭا سوزۇلۇپ تۇراتتى، ئىستۋۇللىرى پهنجىرىدىنمىلتىق 

  ...خۇددى يالماۋۇزنىڭ بارماقلىرىدهك

سـول . مهن ھوشۇمغا كېلىپ ئـۆزۈمنى بىـر جۇۋازخانىـدا كـۆردۈم

. ئېغىزمـانلىرىم چىدىغۇسـىز دهرىجىـده ئېچىـشىپ ئـاغرىيتتى، مهڭزىم

قـان قانالرغـا ئىشتانلىرىم سىمقامچا ئىزلىرىدىن ئېتىلىپ چىق، كۆڭلهك

ــشىپ ــدى، چاپلى ــپ كهتكهنى ــسام. قېتى ــر مىدىرلى ــۇڭا ھهربى ــۇ ، ش ب

ــشىپ ــداپ ئېچى ــاراھهتلهر پىژىل ــدهيتتى، ج ــى ئىكهك ــڭ . جېنىمن ئۇنى

. بېــشىم زىڭىلــداپ ئاغرىــپ كېتىۋاتــاتتى، ئۈســتىگه قىزىتمــام ئــۆرلهپ

 ئۇخلىمايال –ئهمما ئۇخلىسام تۈزۈك ئۇخال ، كۆزۈم ئۇيقۇغا ئالدىرايتتى

ــۈپ ــراپ، جۆيل ــالپ، ۋارقى ــدۇر تىل ــش ، كىملهرنى ــدۇر يهتمى كىملهرنى

ــــتىم ــــپ كېتهت ــــاپ ئويغىنى ــــڭ قهيهرگه ... پۇشــــتىغىچه قارغ تۈننى

بۇ جىملىق مېنى ، كېچه ئۇخشاشال جىمجىت. بارغانلىقىنىمۇ بىلمهيتتىم

ئهسـنهش ، يۆتىلىـشلىرى، ساقالۋاتقان چېرىكلهرنىڭ ئاياغ تىۋىشلىرى

چېـرىكلهر ماڭـا . ىن بۇزۇلۇپ تۇراتتىخورهكلىرى تهرىپىد، پۇشۇلداش

ئىبرهت ئالغۇزۇش ئۈچۈن ، تاڭ ئاتسىال، ئالدىنئاال ئهسكهرتىپ قويغان

 چـــالالر ۋه –قېـــرى ، ياشـــالر، بـــالىالر، كهلتـــۈرۈلگهن بـــوۋاقالر

، مۇقهددهس ئانا زېمىن بىلهن ۋىدالىشىپ، تولغىنىۋاتقان قانلىق ئهزىز

  .ھايات بىلهن مهڭگۈ خوشلىشىمهن

بهدهنلىرىمدىكى قانلىق جاراھهتلهر ،  تاپتا ئازابالۋاتقىنىمېنى شۇ

ــــدۈرۋاتقىنى، ئهمهس ــــرهتلهندۈرۈۋاتقىنى، ئېچىن ــــدۈ، ھهس  -ئۆكۈن

بهلكــى ، ئهپـسۇسالندۇرۇۋاتقىنى ئۆلــۈم ۋهھىمىـسى ئهمهس، رۈۋاتقىنـى

ــلىقى ــڭ ئىپالس ــر مۇناپىقنى ــامهلۇم بى ــدا، ن ــۇقىنى ئېيتان ــادۇ ، ئوچ ج

لىك ئهمما سىرلىق تهبهسـسۇمالر تۆكـۈپ سېھىر، كۆزلىرىدىن مېھىرلىك

ــا دهســسىتىدىغان پهرى  ــوۋالپ ئاپىرىــپ ھــاالكهت توزىقىغ كۆڭــۈلنى ئ
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  ؟ ئۇ زادى كىم. سۈپهت ئاشىق ئالۋاستىنىڭ ئاشىقانه ئاسىيلىقى ئىدى

  :بۇ سوئالغا تۇيغۇلىرىم جاۋاب بېرهتتى

  »! ئايزۆھرهـــئۇ «

بۇ ھۆكۈمگه  ، لېكىن!ئۇ سهن ئىدىڭ، ئومىقىم، جېنىم، شۇنداق

ئــۆزۈنى بــۇ ھۆكــۈمگه . ھهر قــانچه قىلىپمــۇ ئىــشهنگۈم كهلمهيتتــى

  : قايتا ئوياليتتىم–ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن قايتا 

 ناخـشامنى ھـاجىم ؟ دۈشمهنلهر مېنى قانداق سـېزىپ قالغانـدۇ«

  ؛»...! ياق؟  شۇنچه پهس ئېيتقان ئىدىمغۇ؟  يا–ئاڭالپ قالغانمىدۇ 

 مهن ! بۇ مۇمكىن ئهمهس،  ياق؟ يا –ئايزۆھره دهپ قويغانمىدۇ «

  ؛»... تهلىيى تۇرسام–بهخت ، ھاياتى،  جېنى–ئۇنىڭ ئاشىقى 

بـۇ مـۇمكىن ، يـاق.. .؟كامـال چېقىـپ قويغـان بولمىـسۇن يهنه«

  .»... مهن ئۇنىڭغا ئىككى قېتىم ھايات ئاتا قىلغان تۇرسام!ئهمهس

لدا ئهگهر سىز سىرلىق ھا. شۇنداق مهن كامالدىن گۇمانالنمايتتىم

ــسىڭىز ــگهن بول ــپ كهمى ــم، يوقىلى ــدىن، بهلكى ــشىممۇ كامال  گۇمانلىنى

بۇ گۇمانىمغا . شۇڭا مهن پهقهت سىزدىنال گۇمانلىناتتىم. مۇمكىن ئىدى

، سىرلىق تهبهسسۇملىرىڭىزنى، ئۆزۈمنى ئىشهندۈرۈشۈم ئۈچۈن سىزنى

ـــپ ـــۈۋىگه بېرى ـــشىك ت ـــاراپ قىلغـــان ئـــاخىرقى ، ئى قايرىلىـــپ ق

  ارغايتتىم؛تهبهسسۇملىرىڭىزنى ق

ــايۆھره، خهپ«  ــۇق يهنه ، ئ ــۇپ تۇرۇقل ــىق بول ــا ئاش ــهن ماڭ س

مېنـى ئۆلـۈمگه تۇتـۇپ ، مۇھهببىتىڭگه ئاسىيلىق قىلىـپ، نېمىشقا ماڭا

، يوقسۇزچىلىقتىن، نامراتچىلىقتىن، بۇ نامرات ئائىلىدىن؟ بهرگهنسهن

بىرهر ھالقىلىق ئالتۇننى دهپ شـۇنداق ، بىرهر ئۈزۈكلۈك، جاق تۇيۇپ

سـاڭا ؟ بولمىـسا ئـۆيگه قايتىـپ كهلمهسـمىدىڭ! تايىنلىق، سهنقىلغان

   »!...خهپ...! خهپ؟دهـــكۈمۈش مۇھهببهتتىنمۇ ئۇلۇغكهنـــئالتۇن

خىياللىرىم پاراسالپ ئېتىلىشقا باشلىغان ئـوق ئـاۋازلىرى ئاسـتىدا 

  ... ئۆتكهنىدىابىزنىڭكىلهر ھۇجۇمغ. پايخان بولدى



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

193 

  .مهن ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالدىم

مهن يېرىم سائهت ئىلگىرىال تۇتۇپ ، تلهر مېنى ئالغىلى كهلسهيىگى

  .كېتىلگهن ئىكهنمهن

. بۇ قولغا ئېلىنغان كۈنۈمنىڭ ئهتىـسى كېچىـدىكى ئىـشالر ئىـدى

  :ئۆزۈمگه ۋهده بېرىپال چىقتىم  ـــئۆز، مهن شۇ كېچه يهنه سېنى قارغاپ

ئۆز ، ئهمدى سېنى قهيهردىن بولمىسۇن تېپىپ، ئايزۆھره، خهپ«

  »!... لۇم بىلهن جهھهننهمگه ئۇزاتمايدىغان بولسامقو

، سىز قهيهرده، مهن مۇشۇالرنى پىچىرالۋاتقاندا، زۆھرهم، ئېيتىڭا

   ؟ نېمه ئىش قىلىۋاتاتتىڭىز

  

                               4  

  

  ؟ مهنمۇ

ئۆلــۈمنى ، مهن بــۇ چاغــدا ســىم قامچىنىــڭ تهمىنــى راســا تېتىــپ

ــاتتىم ــۈپ يات ــ. كۈت ــق ئى ــاتىم تېخــى ، شقىزى ــي ھاي ــڭ ئىنقىالبى مېنى

  . يىگىتلهرگه قوشۇلماي تۇرۇپال شۇنچه تېز باشلىنىپ كهتكهنىدى

ــان زهر  ــسىلىپ تۇرغ ــسىدا ئې ــاق ئوتتۇرى ــماننىڭ ق ــسىز ئاس بۇلۇت

 ①مهن قىزازغـا، قۇياش بار كۈچى بىلهن ئىللىق ھارارهت چېچىۋاتقاندا

ــاتتىم ــا كېتىۋات ــر چاتقاللىقت ــشقا. قــاراپ بى ــاراپ مهن نېمى  ئاراتاشــقا ق

دهريادىن ئۆتۈشكه تـوغرا كېلىـدىغان ، تېخىمۇ يىراق بولغان، ماڭماي

چـۈنكى ، بىلمهيـسىز،  ياق؟  بىلهمسىز بۇنى؟  قاراپ ماڭدىم①قىزازغا

بارسـام قارىمـاي . مېنىڭ سىز تۇرۇشلۇق قىسىمدا تۇرغـۇم يـوق ئىـدى

غىنىش روھىمغا تهھـدىت ئىككى قېتىملىق جىسمانىي بۇل. تۇرالمايتتىم

ــېلىپ ــكه، س ــىزنى كۆرۈش ــپ ، س ــنا قىلى ــۇنچىلىك تهش ــكه ش سۆيۈش

  سىزنى كۆرۈشتىن سىزنى سۆيۈشتىن    تهھدىت   قويغانىدى؛ بۇ روھىي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قىزاز ـــ توغرا ئاتىلىشى قىزئاز①
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   مهنشۇڭا. ئۆلگۈدهك قورقىدىغان قىلىپ قويغانىدى

قىزازغا ، سىزنى بىر ئۆمۈر غايىبانه سۆيۈپ قېلىش قارارىغا كېلىپ

  .قاراپ ماڭغانىدىم

 قىلغان ئوق ئاۋازى »پۇڭـــپاڭ«، توساتتىنال،  ئىلدام كېتىۋاتسام

، جاالق قاراپ قالغانـدىن كېـيىنـــتۆت ئهتراپقا ئاالق. ئاڭلىنىپ قالدى

كهتـكهن بىـر تـۈپ قويۇق شـاخالپ ، دهـــبىر دۆڭگه يامىشىپ چىقتىم

. شاخلىرىنى قايرىـپ تـۇرۇپ ئهتراپقـا قارىـدىم، ئازغاننى دالدا قىلىپ

قوپۇپ ـــتۆت يۈز قهدهم نېرىدا ـــ كوڭگو تهرهپتىن بىرى يىقىلىپـــئۈچ

يهڭدهپ ـــئۇ يهڭدهپ.  چاتقاللىقنى كۆزلهپ كېلىۋاتاتتىـــمهن تهرهپكه 

  . كېلىپ بىر توغراق تۈۋىگه يىقىلدى

يىگىت ئوخـشايدۇ .. .»چېرىكمىدۇ ياكى يىگىتمىدۇ ؟بۇ كىمدۇ«

، قوپۇپــــچېرىكنىڭ ئىلىكىدىكى تهرده چېرىك بۇنـداق يىقىلپ. جۇما

كىــم زادى ، بىــر بېرىــپ باقــاي قېــشىغا، توختــا. پايپاســالپ يــۈرمهس

  »...بۇ

  ؟ سىز كىم... ـــ  سىز

بىر قاراپال ئۇنىڭ تاجىك ئىكهنلىكىنـى . ئۇ ماڭا چۆچۈپ قارىدى

قىرلىـق بۇرنىـدا  تهر . ئۇ قىرىق ياشالردا باردهك قىالتتـى. الدىمبىلىۋ

چوڭ ــــدۆڭ قاپاقلىرى ئاستىدىكى چوڭ،  كهڭ.دانچىلىرى يالتىرايتتى

ــىزلىنىپ ــۆزلىرى نۇرس ـــساقال، ك ــرى ــ ــارامۇتۇق چېھ ــقان ق بۇرۇت باس

ئـوڭ يوتىـسى قانغـا ، ئـوڭ كۆكـسى. ئاقىرىپ كهتكهنىـدى، قانسىراپ

ئۇنىـڭ شـۇ نۇرسـىز .  تولىمـۇ ئېغىـردهك قىالتتـىجاراھىتى، بويالغان

  . كۆزلىرى ماڭا ئۈمىدسىز ئۈمىد بىلهن تىكىلىپ قالغانىدى

ــا ــىز يىگىتم ـــ س ــورىدىم مهن؟ ــ ـــ دهپ س ــىزدىن ، ــ خــۇددى س

  .سورىغاندهك

ـــــ ھهئه ـــــ، ...مهن... مهن... ـ ــــددى ــ ــــسىغا جى ــــۇ ئارقى  ئ

بىر نهچچه ۋاراق كۆمۈشكه تهييارلىنىپ تۇرغان ، قارىۋهتكهندىن كېيىن
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، خـۇش بولـۇپ قالـسۇن... ـــ ئالال سـىزدىن، قهغهزنى ماڭا تهڭلىدى

  .بېرىپ قويۇڭ... بۇنى يىگىتلهرگه... بۇنى

، خهت قانغـا بويۇلـۇپ كهتكهنىـدى. مهن خهتنى قولۇمغا ئالـدىم

. ئۇ توغراققا يۆلهندى، خۇددى ئۇنىڭ كۆكسىدىكى قوللىرىغا ئوخشاش

ئـۇ مهنـدىن بـۇ خهتنـى . ۆكۈلۈپ تۇراتتىپۈتۈن تۇرقىدىن ئۆتۈنۈش ت

  .چوقۇم يىگىتلهرگه تاپشۇرۇپ بېرىشنى ئۆتۈنۈۋاتاتتى

ــــ ، مهنمـۇ يىگىتلهرنىـڭ قېـشىغا ماڭغـان، ـــ خاتىرجهم بولـۇڭ

  .دېدىم مهن ئىشهنچلىك تهلهپپۇزدا

. ـــ دېدى ئـۇ چۇڭقـۇر خاتىرجهملىـك ئىلكىـده!ياخشى...ـــ ياخـ

  .لىرىده خۇشاللىق جىلۋه قىلدىئۇنىڭ نۇرسىزلىنىۋاتقان كۆز

بىراق بۇنداق دېگىنىم . ـــ دېدىم مهن، بىلله قاچىلى، ـــ مېڭىڭ

ھهتتـــا ئـــۇنى قولتـــۇقالپ مېڭىـــشقىمۇ . بىـــلهن ئـــۇنى يـــۈدهلمهيتتىم

بـۇال قىلغـان ناشـتا  ــ ئهتىگهنكـى چـاال. يارىماسلىقىم مـۇمكىن ئىـدى

  .ىۋاتاتتىمئاران دهسسهپ كېت ــ مهنمۇ ئاران، بىلهنال بولغاچقا

  ...تېز... ياق...ـــ ياق

چاچراپال .  دىگهن ئاۋاز ئاڭلىنىپ قالدى»!ئهينا«دهل شۇ چاغدا 

  .يېقىنال يهرده ئون نهچچه چېرىك پاالقشىپ كېلىۋاتاتتى، تۇردۇم

. ــ ئۇنىڭ قارىقى تارتىلىپ كېتىۋاتاتتى، !...تېز قېچىڭ...ـــ تېز

  . ىلىنىپ تۇراتتىئىشهنچ جىلۋ، چېھرىده يهنىال خاتىرجهملىك

. ئـۇنى يـالغۇز تاشـالپ قويغـۇم يـوق ئىـدى، راستىنى ئېيىتقانـدا

، قـاچتىم» پارتتىـده« خهتنـى قوينۇمغـا تىقىـپ ؟ نېمه ئامـال، بىراق

   .خۇددى توشقاندهك

  !ـــ توختا

  !ـــ توختىمىساڭ ئاتىمهن

  ...ـــ

 قــۇالق . مهن توختىـــماي قېچىــۋهردىم.چېــرىكلهر ۋارقىراشــتى
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قىلىـپ ئۇچـۇپ ئۆتـۈپ »  ۋىـژــ ۋىژ«ىـرقانچه پاي ئـوق تۈۋىمدىن ب

بار كۈچۈمنى يىغىپ ،  ده–ئۆزۈمنى چاتقاللىققا ئاران ئااللىدىم . كهتتى

ــاچتىم ــلىدى.ق ــقا باش ــدىن تهر قۇيۇلۇش ــۆل .  ئهزايىم ــۆڭلهكلىرىم ھ ك

پېـشانهمدىن ئېقىـپ . ئېغىزمانلىرىمغا چاپلىـشىپ كهتكهنىـدى، بولۇپ

 تهرلىرىمنـى سـۈرتۈپ .ئېچىشتۇرۇپ تۇراتتىچۈشكهن تهرلهر كۆزۈمنى 

 شـۇنداق . ھېلـى بۇيـان قاچـاتتىم– مهن ھېلى ئۇيـان .ئۈلگۈرمهيتتىم

 لـېكىن قاچقانـسېرى .دۈشـمهنلهرنى ئېزىقتۇرمـاقچى بـوالتتىم، قېچىپ

 قولۇمنىڭ ماغدۇرى قېچىـپ –پۇت ، يۈرىكىم ئاغزىمغا تىقىلىپ قېلىپ

، قوپۇشـقا تىرىـشتىم، چۈشـتۈم ئاخىر بواللـماي يىقىلىـپ .كېتىۋاتاتتى

 قۇتۇلـۇپ كېتىـشىمدىن .بېشىم قايغانـدهك قىالتتـى، ئهمما قوپالمىدىم

 چۈنكى دۈشمهنلهر مېنى بۇنداق ئاسانلىقچه قـاچۇرۇپ .ئۈمىـد ئۈزدۈم

سىلهرنىڭ تىلىڭالر بويىچه ،  شۇڭا خهتنى.قويماسـلىقى مۇمكىن ئىدى

بىـــر تـــۈپ ، پ ئۇشـــشاق قـــاتال–ئاخبـــاراتنى ئۇشـــشاق ، ئېيىتقانـــدا

ھايات ( كېيىن .يۇلغۇننىڭ تۈۋىگه چانمىغۇدهك قىلىپ كۆمۈپ قويدۇم

تاپالمــاي قالماســلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ بىــر تــال شــېخىنى ) قالــسام

 گهرچه مهن تېخــــى ھهربىــــي .ســــۇندۇرۇپ ســــاڭگىلىتىپ قويــــدۇم

. لېكىن ئۇنىڭ غهلىبه قىلىـشتىكى ئهھمىيىتىنـى بىلهتـتىم، بولمىساممۇ

ئاخباراتنىڭ ،  ده–چۈمنى يىغىپ ئورنۇمدىن تۇردۇم شۇڭا يهنه بار كۈ

 قاچـا ــ  قاچا.قېشىدىن تېزراق يىراقالپ كېتىش ئۈچۈن بهدهر قاچتىم

 شـىۋهرلىكته .ئاخىر كهڭرى كهتكهن بىـر شـىۋهرلىككه چىقىـپ قالـدىم

 بىـردىنال ئـۆزۈمنى شـۇ . كالىالر بهخىرامان ئوتلىشىپ يۈرهتتىـــ قوي

 – ھايۋانچىلىـك ئهركىـن بواللمىـسام .قالـدىمھايۋانالرغا سېلىشتۇرۇپ 

خـــاتىرجهم ، شـــۇ ھـــايۋانالردهك تىـــنىچ) بىزنىڭمـــۇ( مېنىڭمـــۇ ؟ ھه

    ؟ ئازاده ياياليدىغان چاغلىرىم بوالرمۇ–ياشايدىغان ئهركىن 

ھــۆر ، ئهن شــۇنداق قۇۋنــاق، مهن ئهنه شــۇنداق ھــۆر چــاغالرنى

ېـسىپ ئۆتـۈپ  لـېكىن شـىۋهرلىكتىن ك.ھاياتنى كـۆزلهپ قېچىۋاتـاتتىم
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 شـۇڭا سـول تهرىپىمـده مېنـى كۈتـۈپ .كېتـىشكه كۆزۈم ئىلىناشـمىدى

   .تۇرۇشقان سازلىققا قاراپ يۈگۈردۈم

بهزىده بېلىمغىچه سېسىق سـۇ كېچىـپ مىـڭ ، بهزىده تىزىمغىچه

 شور .يىكهنزارلىققا كىرىۋالدىم، ئېگىز ئۆسكهن قومۇش، تهسته قويۇق

ق جايغــا بېرىــپ ئــۆزۈمنى ئــۆرلهپ تۇرىــدىغان كىچىككىــنه بىــر قــۇرۇ

 بۇلۇتـسىز . قۇياش مۇئهللهقته ئېسىلىپ تـۇراتتى.ئوڭدىسىغا تاشلىدىم

ئۈسـتۈمنى ئهگىـپ ، مهغـرۇر ئۇچـۇپ، كۆكته بىر تاغ بغركغتـى لهرزان

يــاۋا ،  كۈچلــۈك ھاسىراشــلىرىم پاشــىالرنىڭ غىڭىلداشــلىرى.يــۈرهتتى

رلىقنى قومۇشـزا، لىرى بىـلهن قوشـۇلۇپ»  غاقــ غاق«ئۆردهكلهرنىڭ 

   .ئازاده بىر ماكانغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشاتتى

  »!شۇنداق بولغاي ئىالھىم«

ـــدى ـــۇ شـــۇنداق بول ـــۇ ئـــازادىلىكىم.ئهمهلىيهتتىم ،  لـــېكىن ب

 چۈنكى مهن قورشاۋدا قېلىپ تۇتۇلۇپ .خاتىرجهملىكىم ئۇزاققا بارمىدى

   .قالغانىدىم

   .مهن ھهممىگه تهييارلىنىپ تىك تۇردۇم

ــمهن قول« ــدىندۈش ــۈپ كهتكهن ــا چۈش ــالغىنى ، ىغ ــۈك ق كۆمۈكل

  »...!ياخشى

   .خىياللىرىم ھاقارهتلهردىن ئۈركۈپ كهتتى

   ؟ !ـــ نهگه قاچىسهن ھوي جاالپ

   ؟ !ـــ ئهمدى قاچه قېنى

ھـــاردۇرۇپ ئـــاران ، ــــــ ھـــۇي تـــاغ ئوغرىلىرىنىـــڭ ياالقچىـــسى

   ؟ ! يا–جېنىمىزنى قويدۇڭ 

  ...ـــ

ــان  ــارهتلهر ج ــداق ھاق ــسىمۇ جېنى–بۇن ــۈپ كېتىۋات ــدىن ئۆت   ؟م

تۇرۇۋېلىپ » جىممىده«،  چىدىمىسام.تۇرۇۋالدىم» جىممىده«چىداپ 

  . بىرهر ئهقىل تاپمىسام بولمايتتى
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   .مهن ئون نهچچه چېرىكنىڭ ئارىسىدا قالغانىدىم

شـويـنا بهل ،  ـــ دهپ سورىدى ئېـگىز ؟ـــ ئۇ سـاڭا نېـمه بـهردى

   :قاراماتاق بىرى، ۈرۈپ تۇرىدىغانئوغرى چىشلىرى كالپۇكلىـرىنى كۆت

   :بىر خىيال كالالمغا كىرىپ قالدى» دۈككىده«

ئۇالرمــۇ ، دهپ ســورىغانغا قارىغانــدا، ئــۇالر ســاڭا نــېمه بهردى«

  »؟ دهپ–ئاخبارات ھهققىده ئېنىق بىر نهرسه بىلمهيدىكهن 

 ـــ دهپ يـانـدۇرۇپ سـورىـدىـم مهن شۇڭا تېنىۋالماقچى  ؟ــ كـىـم

   .بولۇپ

   .ـــ ھېلقى تاجىك

    ؟نېمه بېرهتتى، ـــ ماڭا ھېچنىمه بهرمىدى ئۇ

  !ـــ ئاختۇرۇڭالر

، ئهسـتهر تـاش،  ئاخـتۇرمـىغان يانچۇق.ئۇالر مېنى ئاخـتۇرۇشتى

   .چاچلىرىمنىڭ ئارىسى قالمىدى،  چهملىرىـــ ئايىغىمنىڭ پېتهك

  » ھهر نېمه بولسا ئهقـلىم ئىشقا بۇيرۇپ كۆمۈپ قويۇپتىكهنمهن«

   ؟ـــ ئاخبارات قېنى

ــېمه ـــ ن ــارات ؟ــ ــان ؟ ئاخب ــران قالغ ـــ مهن ھهي ــى ،  ــ ھېچنېمىن

   .چۈشهنمىگهن بولۇۋالدىم

  !ئاخبارات، ـــ ھه

 ـــ مـهن ئهمـدى ئۆزۈمنى  ؟ـــ قانـداق نېـمه ئۇ ئاخـبارات دېگهن

  ... يا ؟ـــ يهيدىغان نېمىمۇ ئۇ، تامامهن تـۇتـۇۋالغانىدىــم

 ـــ ئۇ شوينا بهل شـۇنداق !ن نېمه ئۇ موشۇنداقيهيدىغـا، ـــ ھه

ــۇرۇۋهتتى ــۆت تهســتهك ئ ــال ت ــاپ. دهپ ــوت چاقن ــدىن ئ ــۈزۈم ، كۆزۈم ي

 ئۇنىــڭ تهمىــدىن . تۈكۈرۈكــۈمنى يۇتتــۇم.كۆيۈشــۈپ ئاغرىــپ كهتتــى

قىپقىزىـل قـان ، يهرگه تۈكـۈردۈم، چىشىمنىڭ قانىغـانلىقىنى سـېزىپ

   .چۈشتى

 ؟ ئاخبـارات قېنـى،  ئېيـتهراسـتىنى، ـــ توال خۇپسهنلىك قىلمـاي



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

199 

  ؟ ئۇنى نهگه كۆمدۈڭ

كۆمـۈپ .. .؟كۆمۈپ قويغانلىقىمنى قانداق بىلىپ قالغاندۇ، ئىم«

  »؟يا ـــدهپ سورساپ باققانمىدۇ، قويغان بولۇشى مۇمكىن

  .پاخپارات بهرمىدىـــــ ئۇ ئاخبارات

      ؟ نېمه بهردى،  ئهمىسه؟ سېنىڭ، ياـــــ گېپىڭ چوڭ

  .ــ ھېچنىمه

    ؟ وق يهمتىڭ ئهمىسه ئۇنىڭ قېشىداــ پ

دهپ بېرىـپ قـاپتىمهن ، نىمه ئادهمكى، ــ كېتىۋاتسام ياتىدىكهن

  .  مۇنداق

  ؟ ــ نهگه كېتىۋاتقان

  . ئاچامنىڭ ئۆيىگه، ــ قىزازغا

  !ــ تاغ ئوغرىلىرىنىڭ يالىقىنى يالىغىلى ماڭغان دېگىنه مۇنداق

  ..    .ــ

    .مهن ئهلىمىمنى ئىچىمگه يۇتۇۋهتتىم

  ؟ ئۇنى نهگه كۆمدۈڭ، ئاخباراتنى تاپ، ــ توال گهپ يورغىالتماي

  .     يهرده ــ مهن ئاخبارات كۆرمىدىم ھېچ

ــاڭنى ـــ ھـــۇ ئان ــان ! خــۇنپهر... ـ ـــ شــوينا بهل كۆكۈيــۈن چاقق ـ

ــالالپ ، ئېــشهكتهك چىچاڭــشىپ كهتتــى ـ ده ــاڭالي چېچىمــدىن قام م

  .كۆزۈم كۆككه تىكىلىپ قالدى، تۇتتى

  .تى مهغرۇر ئۇچۇپ يۈرهتتىتاغ بۈركۈ

  »گۈررىده ئۇچۇپ كهتسهم«

  .    شۇنداق بالىالرچه خىيال سۈرۈپ قالدىم

ئــۇ مهڭزىمنــى تىلمــاق . خهنجهرنىــڭ ئــۇچى مهڭــزىمگه تىرهلــدى

ئۇنىـڭ قۇلىقىغــا ، دهل شــۇ چاغـدا بىــر چېرىـك كېلىــپ. بولۇۋاتـاتتى

پ چېچىمنـى قويـۇ، ئـۇ بىـردهم ئويلىنىۋالغانـدىن كېـيىن. پىچىرلىدى

  :بېرىپ بۇيرۇق قىلدى
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  !  ــ ئېلىپ مېڭىڭالر

سوراق .  ئۇالر مېنى ياالپ كوڭگودىكى گازارمىسىغا ئېلىپ كېلىشتى

قولـــۇم ئىككـــى تهرهپـــكه كېرىلـــدۈرۈلۈپ تورۇســـقا . يهنه باشـــالندى

ـــسىلغان ـــۇم يهرگه تېگهر، ئې ــــپۇت ـــۇراتتىــ ـــدىڭالپ ت . تهگمهس گىل

. ت چاراسـالپ كـۆيهتتىئوچاقتا ئو. سۇپىسىز ئۆينى ئىس قاپلىغانىدى

يهنه ئىككـى . بىر چېرىك الخشىگىرنى چوغقا پاتۇرۇپ قىزدۇرۇۋاتاتتى

قوللىرىـدىكى سـىم قـامچىالر . چېرىك بۇيرۇق كۈتۈپ تىك تۇرۇشاتتى

، سـوراقچى بولـسا كېـرهك. خۇددى چار يىالنـدهك، تولغىنىپ تۇراتتى

 ئــاغزى قــۇالق تــۈۋىگه بــارغىلى تــاس، كــالپۇكلىرى كۇلىــدهك يوغــان

كـۆزلىرى بېلىقنىـڭ كۆزىـدهك پولتىيىـپ چىققـان بىـرى ماڭـا ، قالغان

ـــۇراتتى ـــپ ت ـــلهن تىكىلى ـــمهك. ۋهھـــشىيانه تهبهســـسۇم بى مهن ، دى

، دهھشهتلىك سوراقنى كۈتۈۋېلىش ئالدىدا تۇراتتىم؛ سوراقنىال ئهمهس

  .بهلكى مۇشهققهتلىك بىر سىناقنى كۈتۈۋېلىش ئالدىدا تۇراتتىم

مهن بـۇ . ىـر قېتىملىـق سـىناق ئىـدىبۇ مهن ئۈچۈن ب، شۇنداق

پىــداكارلىق خــسلىتىم بىــلهن ، ســىناقتىن ئىپالســلىقىم بىــلهن ئهمهس

  !ئۆتۈپ كېتىش قارارىغا كهلدىم

  »!...چىداملىق ئاتا قىل، ماڭا قهيسهرلىك، كېرهملىك ئىگهم«

 ســـوئالالرنىڭ ھهممىـــسىگه بايىقىـــدهكال جـــاۋاب ــــ مهن ســوراق

  :قچىرهلله بولغان سورا، بېرىۋهردىم

  .ــ دهپ ۋارقىرىدى!ــ ئۇرۇڭالر

ـــباش ــشكه ، كۆزــ ــامچىالر تاراســالپ تېگى ئۈشتۋاشــلىرىمغا ســىم ق

لېـۋىمنى چىـڭ ، پىلتىڭلىـدىم، يۇلقۇنـدۇم، مهن تولغاندىم .باشلىدى

لېۋىمدىن قان سىرغىپ ، كۆزۈمدىنـــباش، بهدهنلىرىمدىن. چىشلىدىم

  ...مكېين ھوشۇمدىن كهتتى، چۈشۈۋاتقانلىقىنى سهزدىم

. مهن يهنىــال ئېــسىقلىق ھــالهتته تــۇراتتىم، ھوشــۇمغا كهلگهنــده

ئۇالر مېنى ھوشـۇمغا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن . ئهزايىم ئېچىشىپ ئاغرىيتتى
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كۆزلىرىمدىن چىپىلـداپ ـــباش، كىيىملىرىم، سۇ چاچقان بولسا كېرهك

  .سۇ ئېقىپ تۇراتتى

  ؟ !ئاخبارات قېنى، ـــ ئېيته

ــدىممهن جــ، ســوراق يهنه باشــالندى ــر . اۋاب بهرمى ــۆزۈمنى بى ك

چوغــدهك قىزىتىلغـــان .  تۇرىـــۋهردىم»جىممىــده«نۇقتىغــا تىكىـــپ 

. ئــاخىر دهھــشهتلىك چىرقىرىــۋهتتىم. الخــشىگىر كۆكــسۈمگه يېقىلــدى

 ــ يـۈرهك، بېغىـشلىرىمغا ــ بېغىش، سۆڭهكلىرىمگه - ئاغرىق سۆڭهك

، تېپىـــرالپ ــــ مهن تېپىـــرالپ. ئۆتـــۈپ كهتكهنىـــدى، يـــۈرهكلىرىمگه

كـاۋاپ ھىـدىمۇ ، پىلتىڭالپ توختاپ قالغانلىقىمنى ئۇقتۇم ـ لتىڭالپپى

  ...ئاستا تهسىر كۈچىنى يوقاتتى ــئاستا

. ھوشــۇمغا كېلىــپ ئــۆزۈمنى بىــر ئهســكى ســامانلىقتا كــۆردۈم

، كۆزۈمــــباش. كىچىككىنه تۈڭلۈكتىن ئاي شولىـسى چۈشـۈپ تـۈراتتى

ۇپمـۇ كۆكـسۈمنىڭ بول. يېنىم شۇنداق ئېچىشىپ ئاغرىـپ تـۇراتتىـــئهت

، خـۇددى الخـشىگىر كۆكـسۈمگه ئهمهس، ئاغرىقىغا چىـداپ بولمـايتتى

 ــــ ئـۇزاق، شۇڭا يهنه ھوشـۇمدىن كېتىـشنى. يۈرىكىمگه يېقىلغاندهك

ــتىم؛ ــشىمنى تىلهيت ــپ كېتى ــسىز يېتى ــۇزاق ھوش ــاتلىق  ئ ــىزگه نىج س

  :تىلهيتتىم

  »!...ياقۇپنى ئۆز پاناھىڭدا ساقال، ئۇلۇغ تهڭرىم«

ئۇسـسۇزلۇق جېنىمغـا ئىـكهك سـېلىپ ، ئاچلىق، اغرىقئ، سوغۇق

  :قىينىلىپ تۇرۇپ ئىلتىجا قىالتتىم. قىينايتتى

ــگهم« ــا ســاق، شــهپقهتلىك ئى ــاقۇپنى يىگىتلهرنىــڭ قولىغ ـــ ي  ــ

  »!...ساالمهت تاپشۇرغىن

  ؛»!...بىلمهي قىلغان گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلغىن  -بىلىپ«

، الغان گۇنـاھلىرى بولـسابىلمهي قىلىپ س ـ ياقۇپنىڭمۇ بىلىپ«

ــسهنهئ ــۇ قىلغاي ــشى ئهمهل، پ ــارلىق ياخ ــ ب ــا  ـ ــاۋابلىرىمنى ياقۇپق س

  »!...ئاتىدىم
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  .  چۈنكى ئهته مېنى دۈشمهنلهر ئېتىۋېتىشى مۇمكىن ئىدى

ــتىم ــانلىقىنى بىلمهيت ــڭ قهيهرگه بارغ ــشىك .تۈننى ــدا ئى ــر چاغ بى

سـىنجىقالر  ــ ئىنجىـق، خۇر ـخار، پۇلۇقـــپاالق، توپۇر ـتۈۋىده ئوپۇر

، تېپىـــرىالش. كىمـــلهردۇر بوغۇشـــقاندهك قىالتتـــى. بولـــۇپ كهتتـــى

لېكىن بۇ تاۋۇشالر قانـداق تېـز . خارقىراشالر ئېنىق ئاڭلىنىپ تۇراتتى

كېچه يهنه شـۇنداق ، يهنه شۇنداق تېز ئاخىرلىشىپ، باشالنغان بولسا

. بــۇ جىملىقمــۇ ئــۇزاق ھۆكــۈم ســۈرمىدى. جىمجىتلىــشىپ كهتكهنىــدى

ســامانلىققا بىــر چېرىــك ، شىك بــوش غىچىــرالپ ئېچىلىــپچــۈنكى ئىــ

مېنى شوينا ، ئۇ. مهن ئۇنى بىر قاراپال تونۇۋالدىم. كىرىپ كهلگهنىدى

ئۇنىڭ ، مهڭزىمگه پىچاق تىرهۋاتقاندا، چېچىمنى قامالالپ، بهل ئۇرۇپ

قىرىـق بهش  ـــ قىرىق، ئۇنى پهيلىدىن ياندۇغان، قۇلىقىغا پىچىرالپ

ئۇ ئىشىك تۈۋىده سۇنايلىنىپ . ىڭ دهل ئۆزى ئىدىياشالردىكى ئادهمن

. ياتقان چېرىكنىڭ پۇتىدىن تۇتۇپ سۆرهپ سـامانلىققا ئېلىـپ كىـردى

ـــانلىقىنى  ـــاقچى بولغ ـــى قۇتقۇزۇۋالم ـــڭ مېن ـــدىال ئۇنى ـــۇ چاغ مهن ش

قۇۋۋىتىمنىــڭ  كــۈچ. تىــرهجهپ ئورنۇمــدىن تــۇردۇم، جهزملهشــتۈرۈپ

بــۇ ھايــات ، بهلكىــم ،تامــامهن نــابۇت بولمىغــانلىقىنى ھــېس قىلــدىم

ھايـات تهشـنالىقى ، تهشنالىقى ئاتا قىلغـان غـايىۋى كۈچتـۇر؛ بهلكىـم

  .روھىمنى ئۇرغۇتقاندۇ

، مهنمۇ سـىزنى قۇتقۇزۇۋالغانـدا، مهن شۇنداق ھاياجانغا چۆمدۈم

  ؟ سىزمۇ مهندهك ھاياجانغا چۆمگهنمىدىڭىز

سۆيۈنۈش بىلهن ، ـــ چهكسىز ھاياجان!رهھمهت سىزگه... ـــ رهھ

  .ۇنداق دېدىمش

ـــ دېدى ئـۇ ۋه ھېلىقـى ئۆلـۈك چېرىكنىـڭ !ـــ بۇ مېنىڭ بۇرچۇم

مهن ، ــــ دهپ قولۇمغـا تۇتقـۇزدى، ـــ بۇنى ئېلىڭ، مىلتىقىنى ئېلىپ

بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم قورال تۇتۇشۇم .  تۇتتۇم»چىڭڭىده «مىلتىقنى

، قئۈمىـدۋارلى، تومۇرلىرىمدا بىر خىل ئىچكى ھاياجان ـــتومۇر. ئىدى
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جهڭچى ، ئۆزۈمدىن ـــ قورال تۇتۇپ ـــئۆز! روھىي ئىسيان كۈۋهجىدى

  !بولغانلىقىمدىن چهكسىز پهخىرلهندىم

  

*                *               *  

  .ــ تېز بولۇڭ

بىــز گازارمىــدىن ناھــايىتى . ئــۇ مېنــى قولتــۇقالپ ئېلىــپ ماڭــدى

، تۈك يورۇقجاھان سۈت. ناھايىتى تېز يىراقالپ كېتىشتۇق، ئوڭۇشلۇق

شۇ يهرگه ، بىز قايانغا ماڭساق، تولۇن ئاي يۈرىكىمدهكال كۈلۈمسىرهپ

  .مېڭىپ يولىمىزنى يورۇتۇپ تۇراتتى

مهن ئۇ بهرگهن ئارپا نېنىنى يـېگهچ  .ئۇ مېنى قولتۇقلىۋالغانىدى

ــز ــشاتتىم - تې تهشــهككۈر ، قهلبىمــده ھــۆرمهت. تېــز مېڭىــشقا تىرى

  . پ باراتتۇق كېتى»جىممىده«بىز . ئۆركهشلهيتتى

 توختــاپ »شــىپپىده«قىزازغــا قايرىلىــدىغان ئاچالغــا كهلگهنــده 

  .قالدىم

مهن ،  كېلىـــڭ؟  ھېرىـــپ قالـــدىڭىزما؟ ــــــ نـــــېمه بولـــدى

  . ـــ شهپقهتچىم ئالدىمغا كېلىپ يۈكۈندى،يۈدۈۋاالي

ـــ بىـراق ئاخبـاراتنى ، ـــ دېدىم مهن، ھېرىپ قالمىدىم، ـــ ياق

  .  ئېلىۋالساق بوالتتى

ــىزگه بېرىپتىكهن ــۇ س ـــ ئ ـــــ ــت، دهــ ــىزگه ؟ راس ــى س  مهن تېخ

ــتىمهن، بهرمىــگهن ئوخــشايدۇ رهھــمهت . ئهجهب قهيسهركهنــسىز، دهپ

دهپــسهنده قىلىنىۋاتقــان ئۇلــۇغ ۋهتىنىمىــز ، خهلــق نامىــدىن، ســىزگه

بۇ تارتقان  ، ئالال بۇ ھىممىتىڭىز ئۈچۈن! نامىدىن سىزگه كۆپ رهھمهت

ــــ ئـۇ !راھهت بېرىـدۇ، ڭ ھهسسه سـاۋابجهبرىڭىز ئۈچۈن نهچچه مى

ـــ خۇداغا .ھاياجان ۋه پهخىرمهنلىك ھېسسىيات بىلهن شۇنداق دېدى

  ...ھهرنىمه بولسا، ئۇنى مىڭ تهسته قولغا چۈشۈرۈپتىم!... شۈكرى

  .بىز چاتقاللىققا قاراپ ماڭدۇق
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  ؟ ـــ ئاخباراتنى ئۇنىڭغا سىز بهرگهنما

مهن پهقهت . ۇمــايمهنمهن ئــۇ تاجىــك يىگىتنــى تون، ــــ يــاق

ئىگىلىگهن ئاخباراتنى بهلگىلهنگهن جايدىكى پور تېرهكنىڭ كاۋىكىغا 

 ئۇنىــڭ كىمنىــڭ ئېلىــپ كېتىغــانلىقىنى .تىقىــپ قويۇشــنىال بىلىــمهن

ھهربىـي ،  بـۇ دېـگهن قائىـده. بىلىشكىمۇ يول قويۇلمايدۇ.بىلمهيمهن

   .ئۇستاپ

   ؟  ھه–دېگهن سىزكهنسىز » پهرىشته«ـــ 

ــــ ، ـــ شهپـقهتچـىم ھهيـران قالغانـدهك قىلــدى» ىشتهپهر«ـــ 

    ؟ يا– ئۇ دېدىمۇ ؟ بۇنى سىز قانداق بىلدىڭىز

 ــــ .ـــ ياق ئاخباراتنىڭ ئاخىرىغا شۇنداق يېـزىقلىقتهك تـۇراتتى

 ـــ ئـۇ،  بـۇ دېـگهن ھهربىي ئۇستاپ ؟بۇنى ھېچكىمـگه دېمهڭ جۇمۇ 

   .تېزراق بواليلى،  تېزـــ، مېنى ئالدىراتتى، جىددى شىۋىرالپ

 چاتقـاللىق .مـهن ئۇنى ھـېـلقى يۇلغۇن تـۈۋىگه باشـالپ كهلـدىم

گويـا ئـادهمگه تىلـسىم دۇنيـادهك سـىرلىق تۇيغـۇ ، شۇنداق جىمجىـت

، يېنىمـدا شـهپقهتچىم بولمىغـان بولـسا،  راسـتىنى ئېيتقانـدا.بېرهتتى

ىـپ  مهن ئاخباراتنى ئېل.قورقۇپ جېنىم چىقىپ كېتىشى مۇمكىن ئىدى

، ھهيرانلىقتىن كۆزلىرىم چهكچىيىپ،  يۇ–تۇردۇم ، ئورنۇمدىن تۇردۇم

چـۈنكى شـهپقهتچىم ماڭـا ئىپالسـالرچه . سهزگۈلىرىم قاراسـالپ كهتتـى

  . ھىجىيىپ تاپانچا تهڭلهپ تۇراتتى

  ؟ ...ـــ سىز

ـــ ئۇ چىرايىغا بىردىنـال ســۈرلۈك تـۈس ، بـۇ مـهن، ـــ شـۇنداق

   !رـــ قولۇڭنى كۆته، بهردى

ـــــدانغانلىقىمنى بىلـــــدبم مهن ،  شـــــۇنداق.مهن شـــــۇندىال ئال

 مهن يهرده غېرىپـــسىنىپ ياتقـــان مىلتىقىمغـــا قـــاراپ .ئالدانغانىـــدىم

ـــشىپال كهتـــتىم ـــلهن بوشى ـــىرهت بى ـــۇنى ئېلىـــشقا .ھهس ـــدى ئ  ئهم

   .مهڭگۈ ئۈلگۈرهلمهسمهن، بهلكىم، ئۈلگۈرهلمهيتتىم
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ىرىم نېمىدېگهن  تهقد  ؟مېنىڭ تهلىيىم نېمانچه كاج، خۇدا، ئاھ«

  »...!؟ ھه–نېمىدېگهن كاززاپ ، قۇۋ

   .ئۇ قولۇمدىكى ئاخباراتنى ئېلىۋالدى

 »موككىده«نېمىشقا مهڭدهپ تۇرغۇچه ئۇنى ئاغزىمغا ، نېمىشقا«

  »...! ئىسىت ؟سېلىپ يۈتۈۋهتمىگهندىمهن

  !ـــ ماڭه

 دهل شــۇ . ئــۇ مىلتىقىمغــا دوڭـــغايدى.مهن كـــهينىمگه ئۆرۈلــدۈم

ــۆ ــر م ــدا بى ــۈز بهردى، جىزهچاغ ــۆجىزه ي ــر م  بىرنهرســه .ئاجــايىپال بى

ــــدى» ۋاققىــــده«  يهنه بىرنهرســــه ئىــــنجىقالپ يهرگه .قىلىــــپ قال

ــــده« ــــدى» گۈپپى ــــدىم.يىقىل ــــران قال ــــۇپال ھهي ــــۈنكى . بۇرۇل  چ

قـــارا كىمخـــاب پهلتـــۇ . يهرده ســـۇنايلىنىپ ياتـــاتتى» شـــهپقهتچىم«

ى كــالتهك يــۈزىنى قاپقــارا چايــشاپ بىــلهن ئورىۋالغــان بىــر، كىــيگهن

   .تۇتۇپ تۇراتتى

   .مهن بۇ كارامهتلهردىن گاڭگىراپال قېلىۋاتاتتىم

 ئــۇ ئــادهممۇ يــا  ؟ بــۇ ئوڭۇممــۇ يــا چۈشــۈممۇ ؟بــۇ نــېمه ئىــش«

  » ؟پهرىشتىمۇ

  !ئۇ پهرىشته، شۇنداق

» پهرىشته« ــ   ،... !ئۇ قۇربان بولدى، ــ سېنىڭ ساتقىنلىقىڭدىن

مهنمـۇ مىلتىقىمنـى ، دهسسهپ چهيلىـدى» چىڭڭىده«ئۇنىڭ كانىيىغا 

   .ئېلىپ پاينىكى بىلهن ئۇنىڭ قورسىقىغا بىر مۇنچىنى ئۇردۇم

  !ئۇ ئاخىر ئۆلدى

» پهرىـشــته«ــــ دېـدى ، ـــ مـۇنـاپىــق دۈشـمهندىنمــۇ يـامــان

ــــ دۈشـمهننى يوقىتىـشتىنمۇ ، مۇناپىقنىڭ قولىدىن ئاخباراتنى ئېلىپ

ــرىش  ــيهت بې ــشقا ئهھمى ــاپىقنى يوقىتى ــرهك مۇن ــرهكبهك ــۇ !كې ـــ ئ  ــ

   .ئاخباراتنى ماڭا تهڭلىدى

ــــ ھهئه ـــدىم مهن !راســـت شـــۇنداقكهن.. .راســـت.. .ـ ــــ دې  ــ
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 ھاياجــان –شــاد ، شــۇ تاپتــا ســۆيۈنۈش، ئاخبــاراتنى ئېلىۋېتىــپ

ــــــى ــــــاھار .ئۈسـتۈمــــــدىن باسـتــــــۇرۇپ كېلـىۋاتـاتت  خــــــۇددى ب

   .كهلكۈنلىرىدهك

  ؟ماڭــا،  يــا–نىــڭ ئــاۋازى ئهجهب تونــۇش › پهرىــشته‹ ؟ھه«

  » ... ؟بۇ زادى كىمدۇ

   .بىراق ھهرقانچه قىلىپمۇ ئهسلىيهلمىدىم

    ؟سىز كىم.. .ـــ سىز

ـــــ مهن ،  ــــ دېــدى ئــۇ ماڭــا تىكىلىــپ تــۇرۇپ ؟ مهنمــۇـــــ

   .»پهرىشته«

 شـۇنچه يـېقىن .مهنمۇ ئۇنىڭ نۇرانه كۆزلىرىگه مىختهك قادالـدىم

   .مبۇ شهپقهتكار كۆزنى زادىال تونۇيالمىدى، تۇرۇپمۇ

  »...؟كىمدۇ بۇ زادى، شۇنچه تونۇش ئاۋاز، ئهينا«

    ؟سىز كىم زادى.. .سىز، ئىكهنلىكىڭىزنى بىلدىم» پهرىشته«ـــ 

    ؟ـــ تونۇيالمىدىڭىز

ـــ دېــدىم مهن ئــۇنى تونۇشــقا تىرىــشىپ كۆرۈشــنىڭ ، ـــــ ھهئه ـ

   ؟ـــ يۈزىڭىزنى بىر ئېچىڭا، تهقهززالىق ئىلكىده، ئورنىغا

 . سهزگۈلىرىم يهنه قاراسـالپ كهتتـى.نى ئاچتىيـۈزى» پهرىشته«

   ! تومۇرلىرىمدا چهكسىز ھاياجان كۈۋهجىدىـــتومۇر

،  بىـز شـۇنچه چىـڭ.ـــ  ئۆزۈمنى ئۇنىڭغا ئاتتىم... .!ـــ ئازادهم

   . ياشلىرىمىز قوشۇلۇپ كهتتى.شۇنچه سهمىمىي باغىرالشتۇق

ازادهم ئۇ ھېلىقى رهزىل كېچه قوينىغا سىڭىپ كهتكهن ئ، شۇنداق

  !ئىدى

  ...قانداق بولۇپ، ـــ ئازادهم

مهنمۇ سهندهك ، ــ دېدى ئۇ، ــ سهن ھهقىقهتهن ئهقىللىقكهنسهن

 ماڭا باسقۇنچىلىق قىلغان ھېلقى ئهبـلهخ .قېچىپ كهتسهم بولۇپتىكهن

  ...مېنى خوتۇنلۇققا ئېلىۋالدى



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

207 

   .ئۇ ناھايىتىمۇ قىسقىچه دهرد تۆكتى

» پهرىـشته« ــــ !امان قىلـسۇنئالال سـېنى ئ، ئـاداش، ـــ خوش

   . ئۇنىڭ باغرىغا سېڭىپال كهتكۈم كهلدى.مېنى باغرىغا چىڭ باستى

   .ـــ دېدىم مهن يىغالپ تۇرۇپ، بىز بىلله كېتهيلى، ـــ ماڭ

 بىـراق مېنىـڭ تېخـى ۋهزىـپهم .ـــ مېنىڭمـۇ ھـازىرال كهتكـۈم بـار

   .پولكوۋنىك قادىرقۇلغا ساالم دهپ قوي.. .تۈگىمىدى

 مهن ھېلىقـى .يۈزىنى قارا چايـشاپ بىـلهن يۆگىـدى» ىشتهپهر«

   . مىلتىقىمنى دوالمغا ئاستىم.ئهبلهخنىڭ تاپانچىسىنى قوينۇمغا سالدىم

 ۋهزىپهڭ تۈگىـسىال !ئالال سېنى ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي، ـــ خوش

  !م»پهرىشته«، قايتىپ كهل

ـــدى ـــارامالپ تۆكۈل ـــلىرىم ت ـــهققهتته .ياش ـــايىتى مۇش ـــز ناھ  بى

   .شتۇقخوشال

ھۆرلۈك ..  . زۇلـۇم ئاخـىر بىـر كـۈنى تۈگـهيـدۇ.. .!لهنىتى زۇلۇم«

  »...!قۇچاقلىشارمىزشۇ چاغدا ھهممىمىز .. .بىزگه قۇچاق ئاچىدۇ

ك ىـــپول. ك شـــتابىغا بـــاردىمىـــئهتىـــسى ئهتىگهنـــدىال مهن پول

  . كوماندىرى قادىرقۇل مېنى ناھايتى قىزغىن كۈتۈۋالدى

ئانـدىن . ۆز قولـۇم بىـلهن تاپـشۇردۇممهن ئاخباراتنى ئۇنىڭغـا ئـ

ــۈز پاجىئهســى« ــۈمىنى»شــاپلىق ت ــشلىق ئۆل .. .نــى ئاكامنىــڭ ئېچىنى

مېنىـڭ روسـۇل . ئۇنىڭ بۇالردىن خهۋىرى بار ئىكهن. سۆزلهپ بهردىم

، يولۋاســنىڭ سىڭلىــسى ئىكهنلىكىمنــى بىلىــپ، ھاجىمنىــڭ قىــزى

هر روھىدىن ئهركپهرۋ، ئائىلىمىزنىڭ ئىسيانكار، ئائىلىمىزدىن، مهندىن

ــادىلهپ ــدىغانلىقىنى ئىپ ــسىز پهخىرلىنى ــار ، چهك ــڭ دىكت ــا ئۆزىنى ماڭ

جهڭچىلهرگه قارا مىلتىقمۇ يېتىشمهيۋاتقان . ئاپتوماتىنى تهقدىم قىلدى

بۇنداق قىيىن شارائىتتا دىكتار ئاپتوماتقا ئېرىشىشىم مهن ئۈچـۈن ئهڭ 

ئـــالىي مۇكاپـــات ئىـــدى ھهم مېنىـــڭ بۇنىڭـــدىن باشـــقا ھېچقانـــداق 

  . ۇكاپاتتىنمۇ تهمهيىم يوق ئىدىم
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. مهن شۇ كۈندىن باشالپ فرونت قايناملىرىغـا قوشـۇلۇپ كهتـتىم

تاشنا قاتارلىق جايالردىكى جهڭلهرده ئاجايىـپ زپـر ، قوشراپ، زاڭگۇ

ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ قهھرىمـــانلىق ، قهھرىمــانلىقالرنى كۆرســىتىپ

  . خىسلهتلىرىنى نامايان قىلدىم

   ؟قانداق جهڭلهرده بولدىڭىز، ه سىز قهيهرد ؟سىزچۇ

     

5  

   ؟مهنمۇ

ئانـدىن ، ئـاۋۋال چامـسال جـېڭىگه، پۇتۇم سـاقايغاندىن كېـيىن

چوپانـدىكى جهڭ . يۇرتىمىز چوپاننى ئازاد قىلىش جېڭىگه قاتناشـتىم

  . ياق بىز ئۈچۈن تولىمۇ ئهھمىيهتلىك جهڭ بولدى، مهن ئۈچۈن

 لهشــكهر بىــلهن .بىــز ئهليــاتقۇ بىــلهن قاراشــوغا يېتىــپ كهلــدۇق

مهن بىـر . ئابدۇراھمان روتىنى باشالپ ئىلىنىشقا قاراپ مېڭىپ كهتتـى

ــتىم ــۆلگه چىق ــالپ چ ــى باش ــدا . ئىزۋۇدن ــېلىال ئارقى ــى خ يىگىتلىرىمن

مهن بىر يىگىت بىلهن داۋان ئۈستىدىكى پوستقا يېقىـنالپ ، قالدۇرۇپ

 شـۇ، يۇلتۇزالرمۇ شـۇ قهدهر جىـق، ئاسمان شۇ قهدهر ئوچۇق. كهلدىم

تاپىنىمىز . ئهتراپ ئۇنچه قاراڭغۇ ئهمهس ئىدى، قهدهر جۇاللىق بولۇپ

ــداپ ــار غاچىل ــتىدىكى ق ــۇزاتتى، ئاس ــى ب ــېچه جىمجىتلىقىن ــۆل . ك چ

  . چۆل شامىلى يۈزىمىزنى ھهرىدهك چاقاتتى، سوغوقى

  !ـــ توختا

  . بۇ قاراۋۇلالرنىڭ بۇيرۇقى ئىدى، بىز توختىدۇق

  .ياقۇپ دۇتار، ـــ مهن

  :ن ئاۋاز ئاڭالندىپىچىرالشقا

   ؟قانداق قىلىمىز، ـــ ياقۇپ دۇتاركهن

  .ـــ ماۋۇ بېرىپ كهلسۇن

ــدى ــپ كهل ــك يېتى ــر چېرى ــدىمىزغا بى ــك . ئال ــۇ چېرى بىــراق ئ
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مهن ئۇنىڭغــا نهچــچه . بولماســتىن تۇتقــۇن قىلىنغــان دېھقــان ئىــكهن

ھازىر شۇ ، ۋاقىتتتىن بېرى قاراباسمىدا يوشۇرۇنۇپ جان باققانلىقىمنى

ــانلىقىمنىيهردىــن ــتىم.. . كېلىۋاتق ــۇالر ، مۇشــۇنداق دېمىــسهم. ئېيت ئ

  .گۇمانلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى

ــى ــى ئېلىــپ قايتىــپ كهتت ــان گېپىمن ــدۇر . دېھق ــۇالر نېمىلهرنى ئ

  :ئاندىن بىرى. گۇدۇڭالشتى

  .ــ دهپ توۋلىدى،كېلىڭالر، ـــ ياقۇپ

ن قاراۋۇلنىـڭ بىـرى يېڭىـدى. بىز قاراۋۇلالرنىڭ قېـشىغا كهلـدۇق

بىـز . يهنه بىرى سۇاليمان ئىدى. تونۇيالمىدىم، كهلگهن بولسا كېرهك

، سـۇاليمان گۈلخـاننى چـوقچىالپ. گۈلخاننى چۆرىـدهپ ئولتۇرۇشـتۇق

  . چېلىمغا تاماكا ئوۋىالپ سېلىپ ماڭا تهڭلىدى

  .ـــ مهن چىرايلىققىنه رهت قىلدىم، ـــ رهھمهت

ئـۇ . غـا تهڭلىـدىـــ ئـۇ ھهمراھىم؟ھه، ـــ تېخىچه ئۆگىنهلمهپسىز

ــيىن ــۈچنى شــورىۋهتكهندىن كې ـــ ئ ــى ئېلىــپ ئىككــى ـ ــا ، چىلىمن ماڭ

مهن كۆز ئىشارىسى ئارقىلىق .  دېگهن مهنىده قارىدى»؟باشاليمىزمۇ«

ناھايتى چاققانلىق بىلهن تاپانچامنى چىقىرىـپ ، بۇيرۇق بهردىم ــ ده

رىـپ يهنه بىر قاراۋۇلنىـڭ بېـشىغىمۇ تاپانچـا بې. سۇاليمانغا تهڭلىدىم

  . بولغانىدى

  .  ـــ دېدىم مهن جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن!ـــ قولۇڭنى كۆتۈر دوستۇم

  ...بۇ.. .ـــ ئاكا

ــدى ــران قالغانى ــا. ســۇاليمان ھهي ــر ماڭ ــۇ بى ــا ، ئ ــر ھهمراھىغ بى

تىتىـرهككه چۈشـۈپ ، ھهمراھى ئاللىبۇرۇن قولىنى كۆتـۈرۈپ. قارايتتى

  .بولغانىدى

 ئۆلگـۈڭ  ؟ه قاراپ تۇرىسهننېم، دېدىم مهن، ـــ قولۇڭنى كۆتۈر

  ! مهن ساڭا چاقچاق قىلمىدىم جۇما!بارمۇ ـــ يا

سـىز ، ـــ ئاكـا، ـــ سۇاليمان قولىنى كۆتۈردى.. .ياق.. .ـــ ياق



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

210 

   ؟يىگىتما

ـــ ، ــــ مهن پهخىرلىـك ھېـسىياتتا جـاۋاب بهردىم!هلۋهتتهـــــــ ئ

ــدى ــۈر، بول ــۇڭنى چۈش ــلىرىمنىڭ، قول ــان قېرىنداش ــۇم چېكىۋاتق  زۇل

بىزگه ، بۈگۈن بىر ئوغۇل بالىچىلىق قىلىپ، ھۆرلۈكى ئۈچۈن، بهخت

. ـ مېنىڭ ئۈمىدلىك كۆزۈم ئۇنىڭغـا تىكىلگهنـدى؟بوالمدۇ، ياردهملهش

ئهگهر ئــۇ بىــزگه . بىــز راســتتىنال ئۇنىــڭ يــاردىمىگه موھتــاج ئىــدۇق

  .ئىشىمىز تېخىمۇ ئوڭۇشلۇق بوالتتى، ماسالشسىال

قورقۇتۇپ جېنىمنـى . ئاكا، مامتىدېسىڭىز بول، ـــ مۇنداق ئىشتى

   ؟نېمه ئىش قىلىپ بېرىمهن سىلهرگه، چىقاردىڭىز

  .ـــ ئاۋۋال ۋهده بهر

ــاننى چىقىــرىڭالر ـــ قۇرئ ــرهي، ـ ــۇ بهك ، قهســهم قىلىــپ بې ـــ ئ ــ

قورقۇپ كهتكهنلىكتىنمۇ ياكى راستىنال ھهققانىيهت مهيـدانىغا قايتىـپ 

ـــ قانــداق ــى بــارمۇ ـ ــاجىنىنى باســالم، كهلگۈس ــۆز يېــشى ، ايھاي ك

ـــۋهتتى ـــشاندىم. قىلى ـــا ئى ـــى . مهن ئۇنىڭغ ـــۇنى خېل چـــۈنكى مهن ئ

گازارمىغا قامىلىـپ يـۈرگهن چاغلىرىمـدا ئـۇ ماڭـا خېلـى . چۈشىنهتتىم

  .قورسىقىمدىن خهۋهر ئالغانىدى، ياخشى مۇئامىله قىلغان

ــراھىم چــۆل ســېغىزخېنىنى دوراپ ســايرىۋېدى ــرىم ، ھهم يىگىتلى

  . يېتىپ كېلىشتى

.  بىلهن ھېلىقى چېرىك مىلتىقلىرىنى مۈرىـسىگه ئاسـتىسۇاليمان

  :ئۇالرغا ھېلىقى دېھقان بىلهن كامالنى قوشتۇم ۋه جېكىلىدىم

  . ئاۋۋال شۇنى ئېتىۋهت، ـــ ئهگهر قايسىبىرى چاندۇرۇپ قويۇشسا

. بىـز ئۇالرغـا قـارا كۆرۈنـۈش ئهگىـشىپ ماڭـدۇق. ئۇالر كېتىشتى

 ناھـايتى ئوڭۇشـلۇق بىـر تهرهپ ئۇالر ئۈچ قاراۋۇلخانىـدىكى ئىـشالرنى

قاراۋۇلالر قىمىرالي دهپ بولغۇچه بىز كېلىپ ئهسىرگه ئېلىـپ . قىلدى

  . بوالتتۇق

ــۆتىنچى ــشىدىال ، ت ــڭ بې ــان داۋىنىنى ــا چوپ بهشــىنچى قاراۋۇلخان
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ھهربىرىـده بىــر بهنـدىن مــۇنتىزىم ، سـۇاليماننىڭ دېيىــشىچه، بولـۇپ

لغــان بــۇ بهش نهپهر ئــۈچ قاراۋۇلخانىــدىن يىغى. ئهســكهر بــار ئىــكهن

چۈنكى بىز ئۇالرغا بىر . چېرىك ساتقىنلىق قىلىشقا جۈرئهت قىاللمايتتى

گازارما ، روتا ئهسكىرىي كۈچىمىزنىڭ بىزنىڭ بهلگه ئوقىمىزنى كۈتۈپ

بىـز ، ئهگهر ھايـات قـاالي دېـسه، ئهتراپىدا مۆكۈنۈپ يېتىۋاتقانلىقىنى

ئۇنىـڭ . نىـدۇقدېگهنـدهك قىلىـشنىڭ الزىملىقىنـى ئهسـكهرتىپ قويغا

كهينىـدىن ، ئۈستىگه كامال بىلهن ئىككىمىز ئـۇالرنى ئىككىـگه بۆلـۈپ

ــۇق ــلهپ تۇراتت ــورال تهڭ ــگهن . ق ــشىپ كهل ــۇالر شــۇڭا پوســت ئالمى ئ

بولۇۋېلىپ ئىككى قاراۋۇلخانىـدىكى چېرىكلهرنـى ناھـايتى ئوڭۇشـلۇق 

چېـــرىكلهر . ئهســىر ئېلىـــشىمىزغا ئهۋزهل شــارائىت ھـــازىرالپ بهردى

تكه قايتىــپ كهتــكهن ئۆزىنىــڭ بــۇ بهش نهپهر جهڭچىــسى ھهققــانىيه

مهن غهرب ئاسـمىنىغا قارىتىـپ ، تهرىپىدىن بىر تهرهپ قىلىنىۋاتقانـدا

جىمجىت كېچه ياپيېشىل نۇر بېغىشلىغان زىنـنهت . بهلگه ئوقى ئاتتىم

  . بىلهن تېىخمۇ گۈزهللىشىپ كهتكهنىدى

. بـۇزدىئوق ئاۋازلىرى كـېچه جىمجىتلىقىنـى ، ئۇرۇش باشالندى

گرانــات ۋه مىنــاميوت ئوقلىرىنىــڭ پارتىالشــلىرى ئهســىرلهردىن بېــرى 

ــاتتى ــپ ئويغ ــاغلىرىنى تىترىتى ــان ت ــان چوپ ــۇدا ياتق ــانه ئۇيق . غېرىب

بىردهملىــك ئــاالقىزادىلىكتىن كېــيىن ئــۆزىنى ئوڭــشىۋالغان دۈشــمهن 

توسـاتتىن دۈشـمهن . جاھىللىق بىـلهن قايتۇرمـا ھۇجۇمغـا ئۆتكهنـدى

ى پىلىموت بىزنىڭ توچكىمىزغـا شـىددهت بىـلهن ئـوق تهرهپتىن ئىكك

بىـز بـارلىق كـۈچىمىزنى دۈشـمهن پىلموتچىلىرىغـا . ئېچىشقا باشلىدى

لېكىن ئىككى پىلىموت بهش قولـدهك قويـۇق ئۆسـتۈرۈلگهن . قاراتتۇق

ســـۇۋادان تېرهكلهرنىـــڭ ئارىــــسىغا جايالشـــقان پوتهيـــدىن ئــــوق 

ــــا ــــرهكلهر، ئېچىۋاتقاچق ــــوقلىرىمىز تې ــــڭ ئ ــــپبىزنى ، گه تېگىۋېرى

  . زهربىمىزنىڭ ھېچبىر ئۈنۈمى بولمايۋاتاتتى

  !پوتهينى پارتىلىتىشقا مهن باراي، ـــ كوماندىر
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ئـۇ ، بـۇ. ئۇنىڭغا بۇيرۇق بهردىم. سۇاليماننىڭ ئاۋازى ئىدى، بۇ

ــپىگه بۇيرۇشــۇم ئهمهس  ــك ۋهزى ــۈنال خهتهرلى ــانلىقى ئۈچ ئهســىر بولغ

ىنى مهنـدىنمۇ ئوبـدان چـۈنكى ئـۇ بـۇ جاينىـڭ ئىچكـى ئهھـۋال. ئىدى

شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ئـۇنى قوغداشـقا ئۆزۈمنىـڭ يىگىتلىرىـدىن . بىلهتتى

ــقانىدىم ــى قوش ــۆرهپ. ئىككىن ــوتنى س ــك پىلىم ــسى يېنى يهر ، ئىككى

ئۇزاققا قالمـايال پىلىموتنىـڭ بىرنىـڭ زۇۋانـى . بېغىرالپ يۈرۈپ كهتتى

  . لېكىن يهنه بىرى تېخىمۇ غالجىرالشقانىدى. تۇتۇلدى

شــۇڭا . هننىڭ ســانىنى خاتــا مــۆلچهرلىگهن ئىكهنمىــزبىــز دۈشــم

، ئۇپۇق چوغـدهك تاۋلىنىـپ.. .ئۇرۇش تاڭ يورۇغىچه سوزۇلۇپ كهتتى

ـــان بولغانـــدىال ـــر ، يهنه ئـــۈچ نهپهر جهڭچـــى قۇرب ـــدىن يهنه بى ئان

دهل شـۇ چاغـدا قارشـى تهرهپـتىن ــــ . پىلىموتنىڭمۇ زۇۋانى تۇتۇلدى

  . را ساداسى كۆتۈرۈلدىئابدۇراھمانالر تهرهپتىن ھۇر، لهشكهر

بىـز . ـــ مهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئۈنلۈك ۋارقىرىـدىم.. .!ـــ ھۇررا

» ھـۇررا«، گويـا يولۋاسـتهك، مهردانىلىك بىلهن ئاتاكىغـا ئۆتۈشـتۇق

 ئېتىـشىش ۋه قۇچاقالشـما جهڭ .سادالىرى چوپان ئاسمىنىدا ياڭرىدى

  . باشلىنىپ كهتكهنىدى

 ئۇنىــڭ ئۈسـتىگه بىـر .قالدىبىـر چاغدا كۆزۈم كامالغـا چۈشۈپ 

 بىردىنال كۆرمهسكه سـېلىپ .گېلىنى بوغۇۋاتاتتى، چېـرىك مىنىۋېلىپ

 قۇچاقالپ تۇرغان» چىڭڭىده« بىراق مېنى .ئۆتۈپ كهتمهكچى بولدۇم

مهندىن يىـراقالپ كېتىـشكه تهمـشىلىپ ، ۋىجدان گىرهسىنى بوشىتىپ

ــدى ــۇ.قالغانى ــدا ت ــېلىش ئالدى ــپ ق ــدىن ئايرىلى  .راتتىم مهن ۋىجدان

ــرگهن  ــدىن كى ــوۋېت ئىتتىپاقى ــى«س ــهرق ھهقىقىت ــدىن » ش ژۇرنىلى

   :ئوقۇغان مۇنۇ ئىككى مىسرا شېئىر يۈرىكىمنى سىيپاپ ئۆتۈپ كهتتى

  

   ،ۋىجدان سېنى قۇچاقلىمىسا

   .سهن ۋىجداننى قۇچاقلىۋال چىڭ
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 ئــۇ .قۇچاقلىۋالمــاقچى بولــدۇم» چىڭڭىــده«مهنمــۇ ۋىجــدانىمنى 

 شۇنىڭ بىلهن مهن ئىنسانىي .يتىپ كهلمهيتتىمهڭگۈ قا، كېتىپ قالسا

ـــسلهت ـــېس ، خى ـــسانىي ھ ـــاالتتىم–ئىن ـــرۇم ق ـــۇالردىن مهھ  . تۇيغ

   .ئاشىقلىقىممۇ نۆلگه تهڭ بوالتتى

  !شۇنىڭ بىلهن مهن ۋىجداننى چىڭ قۇچاقلىۋالدىم

، شــهيتىنىمنى بوغــۇزالپ، خــۇدا، بهتنىيهتلىكىمنـى كهچــۈرگىن«

  »!ئازاد بولۇشۇمغا مهدهت بهر

 . چېرىك كامالنىڭ ئۈستىدىن دۇمىـالپ چۈشـتى.ىنى باستىمتهپك

 جېنــى ھهلقــۇمىغىال .مهن ئــوقتهك ئېتىلىــپ بېرىــپ كامــالنى يۆلىــدىم

   .كېلىپ قالغانىدى

    ؟ـــ قانداقراق

  !رهھمهت سىزگه.. .ـــ رهھمهت

، دۈشمهن ئاخىرى بۆرىگه يولۇققـان قـوي پادىلىرىـدهك ئۈركـۈپ

شـۇنداق پهيتـته بىـر ئوفىتـسېر ئـات  دهل .پىتىراپ قېچىشقا باشلىدى

ــى ــۈپ كهتت ــدهك، چــاپتۇرۇپ ئالدىمــدىنال ئۆت ــۇ .خــۇددى قۇيۇن  مهنم

ـــۈزدۈم ـــوق ئ ـــلهن ئ ـــلىك بى ـــا چهبدهس ـــاتتىن يهرگه .ئۇنىڭغ ـــۇ ئ  ئ

 . گوياكى ئۆگزىدىن تاشالنغان ئهسكى چاپاندهك، چۈشتى» پاالققىده«

ېتىمقى  كۆز ئالدىمدا بۇ ق.ئېتى كىشنىگهن پېتى كۆزدىن غايىب بولدى

جهڭـــگه قومانـــدانلىق قىلغـــان گومىنـــداڭنىڭ يـــۇقىرى دهرىجىلىـــك 

 ئىككــى قــولى سانــسىز بىگۇنــاھ ؛ئوفىتـسېرى قانغــا مىلىنىــپ ياتــاتتى

خهلقنىڭ قىپقىزىل قېنى بىلهن بۇيالغان تىنىچلىق كۈشهندىـسى ئىـت 

   .تاپىدهك سوزۇلۇپ ياتاتتى

ـرىپ نهره جهڭـگه كى،  بىز جهڭگه كىرمهيمىز ؟ـــ مانا كۆردۈڭمۇ

 ! تاشـالرنى مۇشـۇنداق لهرزىـگه سـالىمىز–تـاغۇ ، تارتىدىغان بولساق

 ـــ مهن بۇ ئوفىتسېرنىڭ ئوچۇق قالغان رهھىمسىز !ئهرشنى تىترىتىمىز
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   .ئۆچمهنلىك بىلهن شۇنداق دېدىم، كۆزلىرىگه قاراپ غهزهپ

زۇلـۇم  ئىلكىـده ،  نهچچه ئهسىرلهردىن بېرى زۇلمهت.تاڭ ئاتتى

 چوپـان قۇياشــى !تار جىـلغىـدا ئاخىر ھۆرلۈك تېڭى ئـاتتىقالغان بۇ 

غهلىـــبه ،  چوپــان دهرياســى ئويناقــشىپ ئېقىــپ!قاقــاقالپ كۈلــدى

 چوپــان تــاغلىرى !كــۈيلىرىمىزنى زهرهپــشان ۋادىــسىغا ئېلىــپ كهتتــى

 چوپان قۇشلىرى !يىراقالرغا مهغرۇر نهزهر تاشلىدى، قهددىنى رۇسالپ

خـۇددى مېنىـڭ ، ق بىلهن سايراشتىزو، ئهركىن پهرۋاز قىلىپ، شوخ

  :دۇتارىمدهك

  

  ،يېتىپ كهلدى يىگىتلهر

  .ئاسماندىكى يۇلتۇزدهك

  ،قاچتى قورقۇپ گومىنداڭ

  .جاڭگالدىكى توڭگۇزدهك

  

دۇتارىمنىــڭ پىغــانلىق كۈيلىرىمــۇ قىــش شــاماللىرىغا ھاپــاش 

   :بوالتتى

  

  ،داۋان بېشى بويالدى

  .سۇاليماننىڭ قېنىغا

  ،ئهجهپ ئىچىم ئاغرىيدۇ

  .ياش يىگىتنىڭ جېنىغا

  

  ،باتۇر يىگىت سۇاليمان

  .شىر ئىكهن، يولۋاس ئىكهن

  ،زۇلۇم چهككهن پۇقرانىڭ

  .يىلتىزى ھهم بىر ئىكهن
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،  مهردلهرچه.سۇاليـمـان قۇربـان بولغــانىدى، جېـنىـم، شۇنداق

 ئۇنىڭ شهرهپلىك ھاياتى دۇتارىمدا !شهرهپ بىلهن قۇربان بولغانىدى

   !مهڭگۈ كۈيلىنىدۇ

بىـزگه ئېغىـر مۇسـىبهت باسـتۇرۇپ ، لېكىن بىر ھهپتىدىن كېيىن

 سۇاليمانالر قاراۋۇلخانىالردىكى چېرىكلهرنى قانـداق ئۇسـۇلدا .كهلدى

× قاغىلىققا قېچىپ كهتكهن چوپاننىڭ بېگى ، بىر تهرهپ قىلغان بولسا

خىـلالنغــان چېرىــكلهرنى باشـالپ ، ئۆزى بىۋاسته تهجرىبىلىـك× × 

گهمىده ئۇخالپ قالغـان ئـالته نهپهر ، نى ئۆلتۈرۈۋېتىپقاراۋۇل، كېلىپ

   .يهنه قاغىلىققا قېچىپ كهتكهنىدى، يىگىتىمىزنى بوغۇزلىۋېتىپ

، ئهسىـرلهردىـن سۈرۈشتـه قىـلىــپ كـۆردۈم، جېنىـم، ھه راسـت

دادىڭىزنى ئۆلتـۈرۈۋهتـكهن ھېــلقى قۇالقـسىز مهلئـۇن باشـقا قىـسىمغا 

    ؟كۆرگهندهك قىلدىڭىزمۇ ئۇنى سىز .يۆتكىلىپ كېتىپتۇ

  

6  

  

   .كۆردۈم، ھهئه

روتىمىــز تۇمىــشۇق ســارايدىكى دۈشــمهننى يــوقىتىش بــۇيرۇقىنى 

 بىر يېرىم كـېچىلهرده دۈشـمهن پـوتىيىگه يېقىـنالپ .تاپشۇرۇپ ئالدى

ــدۇق  ــسىز،  ته–كهل ــمهنگه تۇيۇق ــاچتۇق، دۈش ــوق ئ  .شــىددهتلىك ئ

 .نى لهرزىگه سـاالتتىزېمىن، گۈمبۈرلهشلهر تۇمانلىق ھاۋانى تىتىرىتىپ

بىـر قاراڭغۇلىـشىپ ، ئهتراپ خـۇددى ئـوت دېڭىزىــدهك بىــر يــورۇپ

 دۈشمهن ئوفىتسېرلىرىنىڭ ئهسكهرلىرىنى سهت گهپلهر بىلهن .تۇراتتى

كــۈچهپ بوغۇلــۇپ بــۇيرۇق بېرىــشلىرى ئــوق ئــاۋازلىرى ، تىلالشــلىرى

   .بىلهن قوشۇلۇپ ئۇچۇپ كېلهتتى

 دۈشــمهن .ش بولمايۋاتــاتتىبىــراق جهڭــده ھېچبىــر ئىلگىــرله
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ــــوت  ــــان ئ پوتـىيـــــىدىن خــــۇددى پىچاقنىــــڭ قۇمچاقىــــدىن چىقق

ئۇچقۇنلىرىـدهك ئـۈزۈلمهي چىقىــپ تۇرغـان پىلىمــۇت ئـوقلىرى بىزنــى 

پېلىمۇتالرنىڭ ،  پوتهينى پارتىلىتىپ.مىدىر ــ سىدىر قىلدۇرمايۋاتاتتى

غهلـبه ئاتاكىغـا ئـۆتمهي  ،زۇۋانىنى بېسىقتۇرمىغىچه ئاتاكىغـا ئۆتۈشـكه

 لېكىن پوتهينى پارتىلىتىـشقا ماڭغـانلىكى جهڭچـى .قىلىشقا بولمايتتى

تـاغۇ ـــ تاشـالرنى ، ئىسسىق قانلىرى بىلهن تۇمشۇقـساراي قۇملـۇقىنى

ئاتاكىغا ئۆتۈپ غهلـبه ،  جهڭ مۇشۇنداق داۋاملىشىۋهرسه.زىننهتلهيتتى

ـــــش ئهمهس ـــــپ، قىلى ـــــانالرنى بېرى ـــــۇنچه قۇرب ـــــۇپ ، بىرم مهغل

  ؛ شۇڭا مهن.ن ئىدىبولىشىمىزمومكى

  . ــ دېدىم!پوتهينى مهن پارتىلىتاي، ـــ يولداش كوماندىر

  .ـــ ياق

 چۈنكى مېـــنى ــــ .دهيدىغانلىقىنى بىلهتتىم» ياق«مهن ئۇنىڭ 

 شۇڭا .ئايال جهڭچىلهرنى بۇنداق خهتهرلىك ۋهزىپىلهرگه بۇيرىمايتتى

 بـۇنى .مبىلهن تهڭال پوتهي تهرهپكه ئـۆمىلهپ بولغانىـدى» ياق«مهن 

  ؛كوماندىر ئېالجىسىز ،بىرى كوماندىرغا دوكالت قىلىۋېدى

  . دهپ ۋارقىرىدى!ـــ ئهسمهت

   ،كوماندىر، ـــ مانا مهن

  !ـــ سهن ئايزۆھرهنى مۇھاپىزهت قىل

  !ـــ خوپ

ئهســمهت .مهن بــۇ چاغــدا خــېلىال ئىلگىــرلهپ كېتىــپ بولغانىــدىم

ئۈزۈپ ــ ئۈزۈپ دۈشمهن پىلىموتچىلىرىنىڭ دېققىتىنى بۇراش ئۇچۈن 

 ئۇنىڭغا قاراپ ئۇچۇپ كهلگهن پىلىموت ئوقلىرى .ئوق ئېتىپ قوياتتى

قىلىپ ئـوت » ۋال ـ ۋۇل«ئۇ دالدا قىلىپ تۇرغان قورام تاشقا تېگىپ 

  .چاقنىتاتتى

 .گراناتالر پـارتىالپتۇراتتى، مېنىڭ ئهتراپىمدا مىنامىيوت ئوقلىرى

ئــوقالر قــۇالق .ىم تــۈتهككه كۆمۈلــۈپ قــاالتت–ئىــس ، توپــا ـ چاڭغــا
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 .يهرگهچاپلىـشىپ قـاالتتىم، قىلىـپ ئۇچـاتتى» ۋىـژ ـۋىژ«تۈۋىمدىن 

تۈتهكلهر ئارسـىدا ـــئىـس، چـاڭ ــ شۇنداق بولـسىمۇ مهن قويـۇق توپـا

ــز ــلهردهك ھهم تې ــشقهدهم جهڭچى ــۇددى پې ــلهن ، خ ــات بى ھهم ئېھتىي

 پېــشانهمدىن ئېقىــپ چۈشــىۋاتقىنىنىڭ قــان يــاكى تهر .ئىلگىــرلهيتتىم

  .ىكىنى بىلمهيتتىمئىكهنل

 يېتىــپ كهلگهنــدىمۇدهل .ئــاخىرى مهن پــوتهيگه يېتىــپ كهلــدىم

 مهن بىرئويمانـدا .پوتهينىڭ ئارقـا تهرىـپىگه بىـخهتهر كېلىۋالغانىـدىم

 .يېنىمدىن تۆت دانه گراناتنى ئېلىپ ياغلىقىم بىلهن مهھكهم چهگدىم

س ئورنۇمـدىن ده، ئاندىن ئهتراپنى ئوبـدان كۈزىتىۋالغانـدىن كىـيىن

ــۇرۇپ ــان ، ت ــوتهي يېنىغ ــپ پ ــتهك ســهكرهپال چىقى ــدىن كىيىك ئويمان

ــدىم ــدا.كېلىۋال ــۇ چاغ ــمهننىڭ   دهل ش ــى دۈش ــكه ئىكك ــوتهي تهرهپ پ

 ئـۇالر ماڭـا دېقـقهت قىلىـپ .يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقنى كـۆرۈپ قالـدىم

 .ئاپتوماتىمدىن ئۇالرغا قارىتىپ ئوق ئۈزۈپ بولغانىدىم مهن، بولغۇچه

مهن گراناتالرنىـڭ پىلتىـسىنى كـۈچ ، ق تـۇراتتىپوتهي ئىشىكى ئوچـۇ

ئۆزۈمنى بايىقى ، پوتهي ئىچىگه تاشلىدىم ــ ده، بىلهن تارتىپ ئۈزۈپ

  ...ئويمانغا تاشلدىم

 ھۇررا سادالىرى .تاشالرنى تىتىرهتتى ـــغايهت زور پارتىالش تاغۇ

، زىمىننــى لهرزىــگه ســالدى، كاتــاڭ قىلىــپ ـتۇمــانلىق ھــاۋانى تىتماــ

  . يىگىتلهريىتىپ كهلدى. پىتىراپ قېچىشقا باشلىدىدۈشمهنلهر

  .بىز قالدۇق دۈشمهننى قوغالپ ئېتىشقا باشلىدۇق

ــمهن  ــر دۈش ــان بى ــپ كىتىۋاتق ــكه قېچى ــا تهرهپ ــاتتىن دهري توس

شـۇنىڭ .ئـۇنى قوغالشـقا باشـلىدىم، ئوفىتسېرىنى كۆرۈپ قالدىم ــ ده

رنى دالــدا قــورام تاشــال، بىــلهن ئىككىمىــز ئوتتۇرســىدا توقــايلىقالرنى

ــى ــلىنىپ كهتت ــشىش باش ــۇرۇپ ئېتى ــپ ت ــېچىش .قىلى ــوغالش، ق ، ق

ــدى ــى ئــۇزاق داۋام قىل ــدىكى   شــۇڭا.ئېتىــشىش خېل ــا بويى ــر دهري بى

ــدۇق ــپ قالغانى ــا چىقى ــسا .ئوچۇقچىلىقق ــۈگىگهن بول ــوقى ت ــڭ ئ  ئۇنى
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.. . ئوق ئېتىشنى توختىتىپ جېننىڭ بارىچه قېچىشقا باشلىدى، كېرهك

 يهنه قوپـۇپ . ئـۇ ئىـزىغىال يىقىلـدى.ئـۈزدۈممهن ئاپتوماتىمدىن ئوق 

 ئــوق ئۇنىــڭ ســول پۇتىغــا .قېچىــشقا باشــلىدى دىڭگوســلىغىنىچه

 ئــۇ دهريــا . مهن ئىككــى تــاقالپال ئۇنىڭغــا يىتىــشىۋالدىم.تهگگهنىــدى

،  چۈنكى يار تولىمۇ ئېگىز.توختاپ قالدى» شىپپىده «لېۋىگه كېلىپال

ــ.ئاســتى دهريــا ئىــدى ۇز ئۈســتىگه ئېــشهك  ئهگهر سهكرىــسىال كــۆك م

شـۇڭا .غىڭ قىلماي ئۆلهتتى،  چۈشهتتى ــ ده»پاالققىده «توقۇمىدهك

، پايدىلنىپ  مهن شۇ پۇرسهتتىن.كۆتۈردى» لىككىده«ئىككى قولىنى 

 لىق ئوق بېسىلغان دېسكىنى سالدىم ــ، ئوقسىز دېسكىنى چىقىرۋېتىپ

  ؛ده

  . ــ دهپ ۋارقىرىدىم!ـــ ئارقاڭغا بۇرۇل

نهپرهتتىن   ــ   ئۇنى كۆرۈپ ۋۇجۇدۇم غهزهپ.ئۆرۈلدىئۇ ئارقىسىغا 

ئۈگىلىرىمدىكى قىساس ئوتى  ـــ  ئۇنى كۆرۈپ ئۈگه؛ئوت بولۇپ ياندى

 چــۈنكى كــۆز . ئــۇنى كــۆرۈپ ئــارزۇ گۈلــۈم بهرق ئــۇردى؛يىلىنجىــدى

، ئالدىمدا قۇالقسىز مهلئۇن دادامنىڭ قاتىلى مهندىن نېجاتلىق تىـلهپ

كۆز ئالدىمدا قىزلىق باھارىمنى دهپسهنده  ؛ الغ تىتىرهپ تۇراتتى–الغ 

يۈرىكىمده ئۆچمهس داغالر قالدۇرغان رهقىبىم مهندىن شهپقهت  ،قىلىپ

 كــۆز ئالدىمــدا ئهزرائىلنىــڭ ؛ غــال تىتىــرهپ تــۇراتتى–غــال ، تىــلهپ

سـۆيۈملۈك ئوغلۇمنىـڭ دادىـسى ئـۆلمهي ، دهپتىرىگه چۈشمهي قالغـان

  .ھاياتلىق تىلهۋاتاتتىپۈكلىنىپ تۇرۇپ مهندىن ، يىغالپ، تۇرۇپ

 ؛مېنى ئالدىيالمايتتى، ئۇ ئهزرائىلنى ئالدىيالىغىنى بىلهن، بىراق

مېنىـڭ دهپتىـرىمگه  ؛ئهزرائىلنىڭ دهپتىرىگه چۈشمهي قالغىنى بىـلهن

  .چۈشمهي قالمايتتى

  ؛قانغا بويالغان زۇلپىلىرىمنى قايرىپ قويۇپ، مهن چۇۋۇلغان

  . ــ دهپ ۋارقىرىدىم!ـــ ئورنۇڭدىن تۇر

  .ئۇ ئورنىدىن تۇردى
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.. .كىچىـك... كىچىـك.. .مهن.. .مهن، رهھىم قىلىڭ.. .ـــ ره

  ...باللىرىم.. .با

شاپلىق تۈزده شېھىت بولغان قېرىنداشلىرىمنىڭمۇ ، ـــ دادامنىڭمۇ

  !ئهبلهخ، كىچىك باللىرى بار ئىدى

  ؟ !سهنلهرمۇ ئۇالرغا رهھىم قىلغانمۇ ــ ھه

  ...مهن.. .ـــ مهن

   ؟ونۇدۇڭماـــ مېنى ت

تىلـى يالۋۇرۇشـتىن ، قارىـدى ـــ يـۇ، ئۇ ماڭا سىنچىالپ قارىـدى

 ئهزايــى كاچكۇلغــا چۈشــۈپ كهتــكهن ئــوغالقتهك .توختــاپ قالــدى

 چــۈنكى ئــۇ مېنــى تونــۇپ .ئولتــۇرۇپ قالــدى» لوككىــده«، تىتىــرهپ

  .قالغانىدى

ئــۇ  ، ـــــ مهن غهزهپ بىــلهن ۋارقىرىــدىم!ئورنۇڭــدىن، ـــــ قــوپه

  .ناھايىتتى تهسته ئورنىدىن تۇردىتىرهجهپ تۇرۇپ 

  !ـــ كۆتۈره قولۇڭنى

مهن ئۇنىــڭ مۇشــۇ بىچــاره ھــالىتىنى ، ئــۇ قــولىنى كۆتــۈردى

 ؛ــ ئـۇزاق كۆرسـهتمهكچىدىم ئهجدادلىرىمىزنىڭ بۈيۈك روھىغـا ئـۇزاق

ــگه  ــان خهلقى ــۈل جاھ ــالىتىنى پۈتك ــهرمهنده ھ ــۇ ش ــڭ مۇش مهن ئۇنى

لىتىنى ئۇلـۇغ ئالالھقـا  مهن ئۇنىڭ مۇشۇ خارابه ھـا؛كۆرسهتمهكچىدىم

 بىــراق ھــازىرقى جىــددى شــارائىت بۇنىڭغــا يــول .كۆرســهتمهكچىدىم

 شـۇڭا ھهربىـي .قويمايتتى ــ كـۆرهش مېنـى جىـددى كۈتـۈپ تـۇراتتى

ئهسىرگه چۈشكهن يۇقىرى دهرىجىلىك ئوفىتسېرالرنى (ئۇستاپقا خىالپ 

ېـسكا  بىـر د.ھالدا تهپكىنى قهھرىم بىلهن باستىم) ئېتىشقا بولمايتتى

قاپقـارا ، ئوق ئۇنىڭ بهدىنىـدىن خـۇددى غهلـۋىردهك تۆشـۈك ئېچىـپ

، قانلىرى بىلهن ئىشتان ــ چاپىنىنىڭ ئاق پـاختىلىرىنى ئارالشـتۇرۇپ

 ئۇنىـڭ . مهن يار لېـۋىگه كېلىـپ پهسـكه قارىـدىم.كۆككه سورىۋهتتى

  .خۇددى ئىت پوقىدهك، جهسىتى مۇز ئۈستىده سهت يېيىلىپ ياتاتتى
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ــشىمنى ك ــدىممهن بې ــا قارى ــۈرۈپ يىراقالرغ ــۇلىقى .ۆت ــاش ج  قوي

 ،چېچىۋېتىـپ» پاررىـده«چىقىپ كهتـكهن تۇمـانالرنى تـۆت ئهتراپقـا 

  ؛نۇرانه جىلۋىسى بىلهن كۈلگهچ سورىدى

   ؟سېنى تهبرىكلهيمۇ، ـــ ئاي

 .كـۆردۈم ،قۇياش سهتھىدىن چېھرىمده تهبهسسۇم پارلىغانلىقىنى

ــېكىن قويــاش كۈتــۈلمىگهن جاۋاپقــا ئېرىــشت پۈتكــۈل  ، زىمىــن؛ىل

ـــشتى ـــا ئېرى ـــۈلمىگهن جاۋاپق ـــسانىيهت كۈت ـــم؛ئىن ـــۇ  ، بهلكى تهڭرىم

  ؛كۈتۈلمىگهن جاۋاپقا ئېرىشكهندۇ

  !تېخى ۋاقتى ئهمهس، ـــ ياق

ماڭا پۈتمهس ، قوياش چهكسىز مهمنۇنىيهت بىلهن باش لىڭشىتىپ

 مهن ئاپتومـاتىمنى كۆكـسۈمگه مهھـكهم .ــ تۈگىمهس روھ ئاتـا قىلـدى

ـــ تــۈتهك قوينىغــا كىرىــپ مهر، تېڭىــپ دانه قهدهمــلهر بىــلهن ئىــس ـ

  ...كهتتىم

مېنى  ،ھېلىقى كۈنى دهرۋازىنى ئېچىپ، جېنىم ياقۇپ، ھه راست

   ؟كۆرۈپال ئاجايىپ ھهيران قالدىڭىز ــ يا

  

7  

  

مېنىـــڭ ئورنۇمـــدا ســـىز بولغـــان ، ھهيـــران قالـــدىم، شـــۇنداق

چـۈنكى سـىز  ،بولسىڭىزمۇ چوقۇم ھهيرانلىقتىن گـاڭگىراپ قـاالتتىڭىز

بۇ خهۋهرنى ماڭا بىز قاغىلىققا ھۇجۇم قىلىشنىڭ ، قۇربان بولغانىدىڭىز

ــدا ــارلىقىنى قىلىۋاتقان ــددى تهيي ســىزنىڭ بىرتاجىــك دوســتىڭىز ، جى

مهن پولىـك شـىتابىدىن  ،ئۇ مېنى ئىزدهپ كهلگهنـده، يهتكۈزگهنىدى

  .گازارمىغا كېتىۋاتاتتىم، ۋهزىپه تاپشۇرۋېلىپ

يىگىـت  ــ دېـدى بىـر، ىر قىز ئىزدهپ كهپتۇسىزنى ب، ـــ ياقۇپ

ئـون ، مهن توختـاپ ئۇنىڭغـا قارىـدىم، گازارمىغا يىتىپ كېلىـشىمگىال
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 .سهككىز ــ ئون توققۇزياشالردىكى بىر تاجىك قىز ماڭا قاراپ تۇراتتى

 ئايــسهنهم ئىــسىملىك بــۇ قىــز ســىزنىڭ .مهن ئۇنىــڭ ئالــدىغا بــاردىم

ــكهن ــا بويىغــا .دوســتىڭىز ئى ــز دهري ــاردۇق بى ــۇق .ب  ئــۇ ســىز توغۇرل

 مېنــى ســاۋۇتخان ئىــشان ھاجىمنىــڭ ؛بىلگهنلىرىنــى ســۆزلهپ بهردى

ئىككىڭالر بىر كېچىده ھاجىمغا ــ ، چېرىكلىرىگه چېقىپ قويغانلىقىنى

ئىــنقىالب كۈشهندىــسىگه خهلــق نامىــدىن ئۆلــۈم ، ئىــنقىالب ســاتقىنىغا

 ھاجىمنىـڭ لـېكىن، ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن بۇ قاتامغا بارغانلىقىڭالرنى

ـــاڭالپ ـــى ئ ـــپ كهتكهنلىكىن ـــگه قېچى ـــده ، يهكهن ـــسۇسلۇق ئىچى ئهپ

قـايتىش ئالدىـدا بىـر ، ھۆڭرهپ يىغالپ كهتكهنلىكىڭىزنـى، تولغۇنۇپ

ـــانلىقنى ـــىلهرنى تۇتىۋالغ ـــايالقچى س ـــقا ، پ ـــورال چىقىرش ســـىلهر ق

دهل ، ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ ماڭماقچى بولغانلىقىڭالرنى، ئۈلگۈرهلمهي

خاناچام ھېلىقى پايالقچىنىـڭ گهدىـنىگه تاپانچىنىـڭ شۇ چاغدا زېۋىدى

ـــ ، سىلهرنى قۇتقۇزۇپ قالغانلىقىنى، مۇزدهك سىتولىنى تىرهپ تۇرۇپ

بۇ مېنىڭ تۇتۇپ كىتىلىش ئالدىدا كۆرپىنىڭ تـېگىگه تىقىـپ قويغـان 

ــى ــام ئىكهنلىكىن ــۆيۈملۈك تاپانچ ــايالقچىنى ئالــدىڭالرغا ، س ــىلهر پ س

 بىــــلهن »تىــــل«ممهتلىــــك شــــىتابنى ناھــــايتتى قى ،ســــېلىپ

سۆيۈشــكه ،  مېنــى كۆرۈشــكه؛ســۆزلهپ بهردى ،تهمىنلىگهنلىكىڭالرنـى

سۆيۈشۈشــتىن ، لــېكىن كۆرشۈشــتىن، مهڭگــۈ تهشــنا ئىكهنلىكىڭىزنــى

ــــــدىغانلىقىڭىزنى ــــــۈ قورقى ــــــانه ، مهڭگ ــــــۈ غايىب ــــــېكىن مهڭگ ل

  .سۆيىدىغانلىقىڭىزنى سۆزلهپ بهردى

  تاغلىرىــداخىجــالهت، بــۇالرنى ئــاڭالپ ھهســرهت ــــ نــادامهت

،  ئازاپقا چىدىيالماي كۆزهمدىن ھهسرهتلىك ياش.يانجىلىپ ئازاپالندىم

 چۈنكى مهن مۇشـۇ كـۇنلهرده .قهلبىمدىن ئهلهملىك قان راۋان قىلدىم

 مېنىــڭ كامــالالر كېلىــشتىن يېــرىم .ســىزدىن گۇمانلىنىــپ قالغانىــدىم

قسىز سائهتال ئىلگىرى تۇيۇقسىز تۇتقۇن قىلىنىشىم بىلهن سىزنىڭ تۇيۇ

مېنــى شــۇنداق گۇمانغــا كهلتــۈرۈپ ، يوقىلىــپ كېتىــشىڭىز قوشــۇلۇپ
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مىللى ،  بۇ گۇمانغا كېلىپ قېلىشىمدىكى يهنه بىر سهۋهپ.قويغانىدى

 چـۈنكى ئـۇالر بىزنىـڭ .مۇناپىقالرنىڭ كۆپىيىپ قېلىۋاتقـانلىقى ئىـدى

 شۇڭا مهن ھهممه ئادهمدىن گۇمانلىنىدىغان .غهلبىمىزدىن گۇمانلىناتتى

 . ھهتتا ئۆزۈمنىڭ روھىمۇ ئۆزۈمگه گۇمـانلىق ئىـدى.قالغانىدىمبولۇپ 

ــۋهتمهكچى  ــسامال ئېتى ــر يهرده كــۆرۈپ قال ــۋهتته (ئهگهر ســىزنى بى ئهل

 بىــر ئۆزبېــك ئوفىتــسېرنىڭ .بولغانىــدىم) ســاتقىنلىقىڭىزنى ئېــنىقالپ

ــده  ــېئىر قهلبىم ــت ش ــر كوپلىې ــۇ بى ــان مۇن ــىدىن كۆچۈرىۋالغ خاتىرس

، انـاپ روھنـى ئاپىرىـده قىلىـپ بىخالتقـانئالىج، بۈيـۈك، مۇقهددهس

ــۈزۈپ، كــۆكلهتكهن ــا يهتك ــدى، ۋايىغ ــاز .بهرق ئۇرغۇزغانى  خــۇددى ي

  .قوياشىدا بهرق ئۇرىۋاتقان زهرهپشان گۈللىرىدهك

  

   ،ھايات مهن ئۈچۈن ھهممىدىن قىممهت

  .ھاياتتىنمۇ قىممهت مۇھهببهت

   ،لېكىن كېچىمهن ھهر ئىككىسىدىن

  ①.چۈنال پهقهتئهركىنلىك ئۈ، ئازادلىق

  

، مـۇقهددهس، ئهركىنلىك ئۈچۈن ئۇلۇغ، مهن ئازادلىق، شۇنداق

بۈيـــۈك مۇھهببىتىمـــدىن كـــېچىن قارارىغـــا كهلـــگهن ھهم كېچىـــشكه 

  تهييارلىنىپمۇ

ـــسىڭىز چوقـــۇم .بولغانىـــدىم  ئهگهر ســـىز ســـاتقىن بولغـــان بول

  .ئېتىۋىرهتتىم

سـىزنى  .سـېغىناتتىميهنه بىر تهرهپتىن سىزنى چهكـسىز ، لېكىن

سىزنى كامالدىن  .تهلۋىلهرچه ئېچىرقاپ ــ ئېچىرقاپ سۆيگۈم كېلهتتى

 ئۇنىڭغـا ئۆلـۈم .تارتىۋېلىش خىيالىمدىن ھېچبىر ۋازكېچهلمهيۋاتـاتتىم

   ئۆلۈپ  ؛الىمايتتىمــخ  هڭگۈـــم  كېتىشىنى  ئۆلۈپ  كىنـــلې، لهيتتىمــــتى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بۇ شېئىر ــ فىتوفېنىڭ①
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ــدىيالمايتتىم ــز چى ــشىگه ھهرگى ــۇڭا.كېتى ــدىنمۇ ،  ش ــڭ روھى ئۆزۈمنى

ـــاتتىم ـــسىپ.گۇمانلىن ـــدهك بې ـــتۈمدىن تاغ ـــالهت ئۈس ـــۇڭا خىج ،  ش

  .خۇددى چۈمۈلىدهك، مىجىپلىۋهتكهنىدى

  . ئولتۇردۇقروبىروبىز ئىككىمىز قورام تاشنىڭ ئۈستىگه چىقىپ 

ــسه ـــ ئهمى ــشقا، ــ ــىلهرنىڭ نېمى ــى س ــكهن پېت ــا كهت ــۇ جۇۋازغ  ئ

ــۇ ــپ كېتىپت ــشىڭالرغا قېچى ــۇ ؟قې ــۆيگه كهلمهپت ــشقا ئ ـــ دهپ  ؟ نېمى  ـ

ــلهن ــۈپ بى ــا ، ســورىدىم تهئهجج ــشالرنى ئۇنىڭغ ــۈنلهردىكى ئى شــۇ ك

  .قىسقىچه سۆزلهپ بېرىپ

  .دېدى ئۇ، ...ـــ ئوقمىدىم

   يوغان قوي كۆزلىرى يىراقالردا .ئۇ تولىمۇ قايغۇلۇق كۆرۈنهتتى

مۇز ئۈستىدىن  .وقچۇيۇپ تۇرغان قارلىق تاغالردىن ئۈزۈلمهيتتىچ

قىش شامىلى قوپقۇرۇق  .قايتقان قوياش جىلۋىسى كۆزىمىزنى چاقاتتى

  .قۇمالرنى ئېھتىيات بىلهن يااليتتى

   ؟ـــ ئۇ ھازىر نهده

  !ئۇ قۇربان بولدى.. . ئۇ ؟ـــ ئۇ

  ؟ ! قۇربان بولدى؟ !ـــ نېمه

» پىررىــده«قىلىــپ بېــشىم » رتتىـدهقا«بـۇنى ئــاڭالپ يــۈرىكىم 

يهر ــــ زىمىــن پىرقىــراپ ، ئۇســتىخانلىرىم قاراســالپ ســۇندى، قايــدى

ــاش دومىــالپ چۈشــۈپ.تــاغالر غــۇالپ چۈشــتى ــاراڭغۇ قوي ــۇز ،  قاپق م

بــارا ــــ بــارا زهرهپــشان دهرياســىغا ، چېچىلىــپ» پاررىــده«ئۈســتىگه 

لـمهت پۈتـۈن دۇنيـا زۇ ، زهرهپـشان ۋادىـسى.قوشۇلۇپ ئېقىـپ كهتتـى

  .قهلبىممۇ، ئېلكىده قالدى

  » !بېچاره مهن، ئاھ«

، مهن ئۆزۈمنى ئىنتايىن بىچاره ھېس قىلىپ قالغانىدىم، شۇنداق

  .خۇددى سىز جۇۋازغا كهتكهن كۈندىكىدهك

  ...كۆزلىرىڭىز قىزىرىپ كېتىپــتۇ، يىغلىماڭ، ـــ بولدى
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  .مهن ئۇنىڭ تهسهللىيلىرى بىلهن ئۆزهمنى مىڭ تهستهتۇتىۋالدىم

ــۇ ــ ئ ــدى...ـ ــان بول ــداق قۇرب ــۇ قان ـــ دهپ ســورىدىم؟  ئ مهن  .ـ

  .قولۇمنىڭ كهينى بىلهن يېشىمنى سۈرتكهچ

ـــ خانـلهڭگىردىكى جهڭ ئۇپـۇق قىزىرىـشى بىـلهن تهڭالتېخىمـۇ 

ــــ ، ـــ دهپ سـۆزنى باشـلىدى ئـۇ، دهھشهتلىك تۈس ئېلىـپ كهتتـى

ـــدۇق ـــز ئۈســـتۈنلۈكنى ئىگهللىگهنى ـــدا  .دهســـلهپ بى ـــېكىن ئاخىرى ل

چـۈنكى بىـز دۈشـمهننىڭ  .ھېچقانداق ئىلگىرلهش ھاسىل قىاللمىدۇق

 پوتهيدىن .بايقالمىغان بىر يوشۇرۇن پوتىيىگه دۇچ كېلىپ قالغانىدۇق

 ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه دۈشـمهن .ئوقالر خۇددى يۇلتۇزدهك يېغىپ تۇراتتى

 ئـــوقالر قـــۇالق تـــۈۋىمىزدىن .مىنـــامىيوتلىرىمۇ ئىـــشقا چۈشـــكهنىدى

 مىنـاميوت .ئۆلۈم ھىدىنى پۇرىتىـپ تـۇراتتى زگهبى، ۋىژىلداپ ئۇچۇپ

ــى توپىغــا كــۆمهتتى ــوقلىرى بىزن ــسا .ئ ــا زامىــن بول ، بىرىنىــڭ جېنىغ

 ــ  يهنه بهزىلىرىنىـڭ بـاش.پـۇتلىرىنى ئـۇزۇۋېتهتتى ــ بىرىنىڭ قـول

گۈمبۈرلهشلهر كۆك باغرىنى .. .قانغا بوياپ قوياتتى، كۆزلىرىنى يېرىپ

–ئىــس ،  چــاڭ– توپــا .تتــى تاشــالرنى تهۋرىته–تــاغۇ ، يېرىــپ

تۈتهكلهرنىــڭ قويۇقلىقىــدىن ئهمــدىال كۆتــۈرۈلگهن نــۇرانه قۇياشــنىڭ 

قۇربان بېرىش بىـزده   ،  قان تۆكۈلۈش.ىجامالىنى كۆرگىلىمۇ بولمايتت

ــاتتى ــۆپ بولۇۋات ــدارنىڭ جــاراھىتىنى .ك ــر يارى ــدا بى  مهن بىــر دالى

  : توساتتىن.تېڭىۋاتاتتىم

ـــ ــسكادرو ــ ــدىر ئى ــداش كومان ــشقا مهن ، نيول ــوتهينى پارتلىتى پ

ـــاراي ـــدى– !ب ـــپ قال ـــا كىرى ـــاۋاز قولىقىمغ ـــاراڭلىق ئ ـــگهن ج  . دې

ــۇ روتــا كومانــدىرىنىڭ بــۇيرۇقىنى .بۇئايزۆھرهنىــڭ  ئــاۋازى ئىــدى  ئ

ـــــۇراتتى ـــــۈپ ت ـــــدىرىنىڭ .كۈت ـــــا  كومان ـــــدا رۇت  دهل شـــــۇ چاغ

 روتـا  . مهن ئۇنىڭ قېـشىغا كهلـدىم.يېنىدىكىپىلىمۇتچىغا ئوق تهگدى

  :ى پىلىمۇتنى ئېلىپ ئېتىۋاتقاچكوماندىر

  .   دهپ ۋارقىرىدى– !بهگدۆلهت ـــ   
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قىرىـق ياشـالردىكى بىـر ئـادهم كومانـدىرنىڭ يېنىغـا – !بار–   

 ، دۆلهتنى چاقىرغـانلىقىنى ئۇنتـۇپ قالغانـدهك كوماندىر بهگ .كهلدى

  .قهھرى بىلهن ئوق ئاتاتتى

  !يولداش كوماندىر، مانا مهن ـــ

  . كوماندىرنىڭ گېپى ئۈزۈلۈپ قالدىـــ، ....سهن ـــ

دېدى بهگدۆلهت بىـلهن –!كوماندىرغا ئوق تهگدى، ئايسهنهم ـــ 

 مهنمـــۇ ھېلىقـــى جهڭچىنىـــڭ يارىـــسىنى تېڭىـــپ .ئـــايزۆھره تهڭـــال

 روتا كوماندىرىنىڭ قېشىغا كهلدىم ئـوق ئۇنىـڭ مۆرىـسگه .بولغانىدىم

  .تېڭىشقا كىرىشتىم، تهگكهنىكهن

  .... ـــ

  :  ئايزۆھره– !ماڭا ھهمكارلىشىڭ، كابهگدۆلهت ـــ

  دهپ-،ۆلهتكه مېنـى قوغداشـقا بـۇيرۇق بهردىگـدكوماندىر به«

تۈتهك   ـــ  سىكوماندىرنىڭ سۆزىنى بۆلۈپال ئ، چۈشىنىپ قالدى بولغاي

 ئـۇ .قالـدى دهپـال» يـاق« : روتـا كومانـدىرى.قوينىغا كىرىپ كهتتى

جهڭگاھقا كىرىۋالغان  ،ھهمشىره بولغىلى ئۇنىماي، يارىالنمىغان بولسا

  .مېڭشقا يول قويمايتتى ئايزۆھرهنى ھهرگىز پوتهينى پارتلىتشقا

 لېكىن قـاراملىق قىلـشقا .ئايزۆھره ئهقىل  بىلهن  ئىش  قىالتتى

بۇيرۇققــا   ،قــاراملىق بىــلهن ئهقىلنــى بىرلهشــتۈرۈپ، تـوغرا كهلگهنــده

،  بولـۇپ ئۇنىڭ قـاراملىقى قهھرىمـانه قـاراملىق .بويسۇنمايمۇ قاالتتى

 شۇڭا ئۇ تۇمشۇقـسارايدىكى قهھرىمـانلىقى .غهلبه بىلهن ئاخىرلىشاتتى

 .تهقدىرلىنىپ رويخهتكه ئېلىنغانىـدى ئۈچۈن پولك شتابى تهرىپىدىن

مهنمـۇ بىـر ئاپتۇمـاتنى . روتا كوماندىرى يهنه پىلىمۇتنى قولىغا ئالدى

نىڭ  دۆشمهن،  ھهممىمىز بهگدۆلهت بىلهن ئايزۆھرهنى قوغداشقا.ئالدىم

بىر چاغـدا دۈشـمهننىڭ   .باشلىدۇق ئوت كۈچىنى ئۆزىمىزگه قارىتىشقا

، دېگهن غهزهپلىك»  ! ھۇررا«ئايزۆھرهنىڭ  ،پىلىموتىنىڭ ئۈنى ئۆچۈپ

سـادالىرىنى ياڭرىتىـپ » !ھـۇررا« بىزمـۇ .ئاڭالنـدى جاراڭلىق ئاۋازى
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  ....ئۆتتۇق ئاتاكىغا

ئـاز بهدهل  بۇنىڭ ئۈچـۈن بىـز .غهلبه ئاخىر بىزگه قۇچاق ئاچتى

 .قهيسهر بىر  ئۇيغـۇر قىزىنىمـۇ بهدهل بهردۇق،  ئهقىللىق.تۆلىمىدۇق

كهم تېپىلىـدىغان ، قهيـسهر ...ئهجهب. ... ئىـسىت.ئۇ قۇربان بولدى

 مهن ئۆزۈمنى قۇمغا .ئايسهنهم بۇقۇلداپ يىغالپ كهتتى ....!قىز ئىدى

 ئۆكـــسۈپ ھهســـرهت بىـــلهن–  ئۆكـــسۈپ ؛يىغلىـــدىم، تاشـــالپ دۈم

قـۇمنى ، كىملهرنىـدۇر قارغـايتتىم، ئاھ ئۇراتتىم،  يىغاليتتىم!يىغلىدىم

ئايسهنهم . مهن ئاستا ئورنۇمدىن تۇرۇدۇم ...قهھرىم بىلهن مۇجۇيتتىم

 .قۇرام تاش ئۈستىده خىيالغا چۆكـۈپ   ئولتـۇراتتى ھېلىغىچه ھېلىقى

  خـۇددى.ئۇپـۇق قىپقىزىـل قىزىرىـپ كهتكهنىـدى، ئولتۇاغـان قۇياش

 ، ئوخـشاش مېنىڭ ۋه ئايـسهنهمنىڭ كـۆزلىرىگه، گهسىزنىڭ مهڭزىڭىز

  .ئارىلىقىدا سوقۇۋاتاتتى  يوقنىڭ–يۈرىكىم بار مۇسۇبهتتىن ئېزىلگهن

  ؟ئۇ مهن توغرۇلۇق سىزگه يهنه نېمىلهرنى دېدى ـــ

 سىزنى سامانلىققا مۆكتۈرۈپ قۇتقۇزۇۋالغانلىقىدىن  ـــ... مهسىلهن

ــدى ــېمه دېمى ــشا، ...باشــقا ھېچن قهســىمىده  ن ھــاجىمســاۋۇتخان ئى

  .دېگهندهك قىلىۋېدى راست، تۇرمىدى

  ؟ نېمىشقا قهسهم بېرىپتىكهن، ھاجىم ئۇنىڭغا نېمىدهپ ـــ

  .تاڭ ـــ

 ئايــسهنهم بىـردهم جىــم بولــۇپ قالغانــدىن. مهن ھهيـران قالــدىم

  :يېنىدىن بىر تۈگۈنچهكنى ئېلىپ، كېيىن

 نىسـىزگه بىرىـپ قويۇشــۇم، ئـايزۆھره بـۇ  خهتنـى ئوقۇمـاي ــــ

  .تهڭلىدى   دهپ  ماڭاـــ، مهڭ،  مهنمۇ ئوقۇمىدىم.ۋهسىيهت قىپتى

ئىلكىمـگه  قولياغلىققا ئورالغان خهتنى قوللىرىم تىتـرىگهن ھالـدا

  .قىالتتى خېلى ئۇزۇندهك ، خهت قانغا بويالغان بولۇپ.ئالدىم

 مهن خېتىڭىزنـــى. ئايـــسهنهم مهن بىـــلهن خوشلىـــشىپ كهتتـــى

ــتىم ــۇپ چىق ــدىراپ ئوق ــۇنقۇال. ئال ــسىز مهلئ ــدىكى، ق ــاجىم ھهققى  ھ
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ــىدىن ــپ ھوش ــبىم ئۆرتىنى ــاڭالپ قهل ــشلىرىڭىزنى ئ ــى كهچۈرمى . كهتت

ئهگهر ، بهر دهپ  خۇدالىقىڭنى بىر كۈنال.يۈرىكىمدىن قان تامچىلىدى

   ؟مكىنمۇۇىراق بۇ م ب.ئىنسانالرنى باشقىدىن يارىتاتتىم، بهرسه دۇنيانى

قونـۇپ  قا چۇمغـاقتهك قورام تاشـ.مهن گۇگۇم قوينىدا قالغانىدىم

ھهتتـــا مهنـــدىن يىـــراقالپ كهتـــكهن ، ئـــاينى يۇلتـــۇزنى، گۇگـــۇمنى

پـاكلىقىڭىز  بۇالرنىـڭ ھهممىـسى سـىزنىڭ .ۈتۈۋالغانىدىمكيۈرىكىمنى 

بولمىغــان  ئهگهر ســىز پــاك. ھهققىــده گۇۋاھلىــق بېرىــپ تــۇراتتى

 سـىز  پـاك  ، شـۇنداق .يۈرىكىم مهڭگۈ قايتىپ كهلمهيتتـى، بولسىڭىز

، پـاكلىقىڭىزنى سـۆيۈپ قالمـاقچى بولـۇپ شۇ  مهن سىزنىڭ!ز ئىدىڭى

مهن پىالن بويىچه شېيىخباغدىكى تاغامنىڭ ئۆيىگه  !ئورنۇمدىن تۇردۇم

ـــدىم ـــۇرۇش  .كهل ـــامالر ئ ـــۇپ تهكلىماكـــان –تاغ ـــاجىرادىن قورق  م

ئۆيده    بۇ، قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىدىكى قاراباسمىغا بېرىۋېلىشقان بولۇپ

،  بـۇ ئـۆي بىزنىـڭ ئاخبـارات پونكىتىمىزغـا.ىـدىمھازىر مهنال يالغۇز ئ

ــــدىغان ــــپ بۇزى ــــي ئهســــلىھهلىرىنى پارتلىتى ، دۈشــــمهننىڭ ھهربى

ــدىغان ــۇر قىلى ــشكه مهجب ــى ئۆزگهرتى ــايمۇقتۇرۇپ جهڭ پىالنلىرىن  ،ق

بۇيانـــدىن زهربه بېرىــدىغان پـــارتىزانالر ، ئۇيانــدىن شـــهپه بېرىــپ

  .نىدىقوشۇنىنىڭ قوماندانلىق شىتابىغا ئايلىنىپ قالغا

  بىزنىــــڭ دۈشــــمهن قوينىــــدا تۇرۇۋاتقــــان بىــــر قــــانچه 

ئۇالرنىــڭ قايــسىدۇر بىرىنىــڭ بهرگهن  .ئاخبــاراتچىلىرىمىز بــار ئىــدى

يالغان ئاخباراتىنىڭ كاساپىتىدىن بىر روتىمىز دۈشمهن بۆكتۈرمىسىگه 

، بىــر روتــا جهڭچىنىــڭ ھهممىــسى قۇربــان بولغــان .چۈشــۈپ قېلىــپ

ئهسـىرگه چۈشـكهنلهرنىڭ ، ه چۈشـكهنقۇربان بولمىغانلىرى ئهسـىرگ

ــكارىالپ  ــى ئاش ــي مهخپىيهتلىكلهرن ــسىم ھهربى ــر قى ــرى بى يهنه بهزىلى

 ــــ ھهتتـا ئهڭ مـول .ئىنقىالبنى ئېغىـر زىيانغـا ئۇچراتقانـدى، قۇيۇپ

مــۇ قايــسىدۇر بىــر مۇناپىقنىــڭ »پهرىــشته«ھوســۇللۇق ئاخبــاراتچىمىز 

مېنىــڭ  .رۈلگهنــدىقىينـاپ ئۆلتۈ، سـاتقىنلىقى بىــلهن قولغـا ئېلىنىــپ
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ــنىقالپ  ــال قىلىــپ ئې ــر ئام ــاپىقنى بى ھــازىرىقى ۋهزىــپهم دهل شــۇ مۇن

ــپ ــك ، چىقى ــا ســېپىده خهتهرلى ــدا ۋه دۈشــمهن ئارق ــمهن قوينى دۈش

كۈرهش قىلىۋاتقـان ئىنقىالبچىلىرىمىزنىـڭ ھايـاتىنى قوغـداپ قـېلىش 

  .ئىدى

چۈنكى  .سىز شىتابىمىزغا كېلىپ قالدىڭىز، دهل شۇنداق پهيىتته

ــشقا رۇخــسهت ، شــىتابقا ئامالىــسىز قالغــانالرغىال كىرىــپبــۇ  پاناھلىنى

شىتابقا ، ئهڭ قىزىقارلىقى ھهم ئهڭ ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى .قىلىناتتى

بىز ئۇنى بىرقانچه ئاي بۇرۇن بىر قانچه پارچه  .كامالمۇ كىرىپ قالدى

يهنه ئـۇنى بىـر ، راست ئاخبارات بىلهن دۈشمهن قوينىغا كىرگـۈزگهن

ئـۇنى دۈشـمهننىڭ ، ارچه راسـت ئاخبـارات بىـلهن تهمىـنلهپقـانچه پـ

ئۇنىڭ ھازىر راسا  .ئىشهنچىسىگه ناھايىتى تهسته ئېرشتۈرگهن ئىدۇق

ئهگهر ئۇ شىتابىمىزغا كىرىـپ قالمىغـان  .مېۋه بېرىدىغان پهيتى ئىدى

شـىتابىمىز ، )مېنىڭ بۇ يهردىلىكىمنى بىلمهيتتى، ئۇ بۇ يهرنى( بولسا

  .ئىقىالبتىن ئايرىلىپ قالمايتتىم، مهنمۇ سىزدىن ،ۋهيران بولمايتتى

دهرۋازا ئهنـسىز  .شۇ كـۈنى دۇتـارىمنى تىرىڭـشىتىپ ئولتـۇراتتىم

سـىزمۇ  .داڭ قېتىـپ تـۇرۇپال قالـدىم، يۇــــئاچتىم، ئاچتىم، قېقىلدى

  .ھهيران قالغان ئىدىڭىز

  .ــ دېدىڭىز تهسته؟ …ياقۇپ ـــ  

  .قىاللمىدىم مهن ئىسمىڭىزنىمۇ چاقىرشىقا جۈرئهت 

؟ بۇ ئايزۆھرهنىڭ ئۆزىمۇ ياكى روھىمۇ؟ بۇ چۈشۈممۇ يا ئوڭۇممۇ«

  …»؟ئۇ قۇربان بولغان ئىدىغۇ

  .مۇشۇ سوئالالر كالالمدىن تېزال ئۆتۈپ كهتتى

ــا ــايزۆھره، ئېيتىڭ ــنىم ئ ــپ ، جې ــداق كېلى ــىز شــىتابىمىزغا قان س

  ؟قالدىڭىز
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پ كېتىشىم قۇربان بۇلۇ« ئهسلىي .مهن ھايات قالدىم،   شۇنداق

سـىزگه يېزىـپ تهييـارالپ قويغـان خېتىمنــى ، دهپ ئـويالپ »مـۇمكىن

جىق يېرىمگه ئـوق تېگىـپ كهتـكهن  .ئايسهنهمگه بېرىپ قويالىغاندىم

ئـۆزۈم ، تېزال سـاقىيىپ كهتـتىم، ئېغىر يارىالنمىغانىكهنمهن، بولسىمۇ

، گاڭگىراشـتى، ھهممىسى ھهيران قېلىشتى، تۇرۇشلۇق روتىغا كهلسهم

مېنىڭ چۈنكى ئۇالر ، خۇددى سىزدهك، رى چهكچىيىپ قېلىشتىكۆزلى

ئهسـلىي قۇربـان ، كۈلـۈپ كهتـتىم .ئۆلۈم خهۋىرىمنـى ئاڭالشـقانىكهن

  .بولغىنى باشقا بىر ئايزۆھره ئىدى

كىرسهم   . روتىغا كهلگهن كۈنۈمال مېنى پوللك شىتابىغا چاقىرتىپتۇ

الدىغا يېيىپ قادىر پولكوۋنىڭ بىلهب بىر قانچه ھهربىي خهرىتسىنى ئ

  .ئولتۇرغانىكهن

جهڭگىــۋار پوللــك ئىككىنچــى  !مــۆھتهرهم پولكوۋنىـڭ، ســاالم ــــ

مهن  ـــ!روتىنىڭ جهڭچىـسى ئـايزۆھره رۇسـۇل بـۇيرۇقىڭىزنى كۈتىـدۇ

پولكوۋنىك ماڭا ناھـايىتى قىزغىنلىـق  .پۇتۇمنى جۈپلهپ چاس بهردىم

دىكى مهن پولكوۋنىكنىـڭ ئۇدۇلىـ .بىلهن ئولتۇرۇش ئىجـازىتى بهردى

  :ئۇ خهرىتىنى يىغشتۇرۇپ .ئۇرۇندۇقتا ئولتۇردۇم

 ــــ؟ بىلهمـسىز، پولىكىمىزنىڭ ئالدىدىكى چوڭ نىـشانى نـېمه ـــ

  .دهپ سورىدى

قاغىلىق خهلقىنى گومىنداڭچىالرنىڭ قانلىق قىلىچى ، بىلىمهن ـــ

  !يولداش پولكوۋنىك، ئاستىدىن قۇتقۇزۇش

 ئـاتىالرچه مېھىـرى ئـۇ ئورنىـدىن تـۇرۇپ مـۈرهمگه ــــ!ياخـشى ـــ

كۆپ باش  .بىر مۈشكۈل ۋهزىپه بار ئىدى ـــ، بىلهن شاپالقالپ قويدى

ــوق، قــاتۇردۇق ــم ي ــر كى ــق بى ــويال، مۇۋاپى ــ ئ ــاخىر ســىزنى  ـ ــويال ئ ئ

، قانـداق ...ئامالـسىز، ئهسلىده سىزنى ئهۋهتكـۈمىز يـوقتى، تاللىدۇق
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  ...ئۇ

  :مهن ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدۈم

ئــازادلىق ئۈچــۈن ، ش پولكوۋنىــكيولــدا، خــاتىرجهم بۇلــۇڭ ـــــ

جهڭگىـۋار ، دهــــمهن ئورنۇمدىن تـۇرۇپ چـاس بهردىم ـــ!جېنىم پىدا

كېلىشكه ئىشهنچ بـار مهنده ۋهزىپىنى ئۇرۇنداپ  .ھالهتته تىك تۇردۇم

، ئىــراده، ئۈمىــد، قىــسقىغىنه جهڭگىــۋار ھايــات ماڭــا ئىــشهنچ .ئىــدى

، ماڭـا قورقمـاسجهڭگىۋار ھايـات  كۈچلۈك شىجائهت بېغىشلىغانىدى؛

ـــۆزىنى  قهيـــسىرانه روھ بېغىـــشلىغانىدى؛ ـــات ماڭـــا ئ جهڭگىـــۋار ھاي

بېغىشالش روھى يوق مىللهتته ئىـستىقبال بولمايـدىغانلىقىنى چوڭقـۇر 

ئىككىلىـنىش ۋه ئۆلـۈم ، شۇڭا مهندىن قورقۇش ھېس قىلدۇرغانىدى؛

بــۇ قهھىرىمــانلىق  .ۋهھىمىــسى دېگهنلهردىــن بىرىمــۇ تېپىلمــايتتى

  .بىھۇده قۇربان بېرىش ئهمهس ئىدى ،قوغلىشىپ

سـۆيۈنۈش بىـلهن قولـۇمنى ، پولكوۋنىك ھاياجان ـــ!رهھمهت ـــ

رازۋېــدكىچىلىققىمۇ خېلــى ئوبــدان ، ســىزجهڭگىمۇ ـــــ، چىــڭ ســىقتى

ـــشىپ قالـــدىڭىز بـــۇ قېتىمقـــى ۋهزىپىنـــى چوقـــۇم غهلبىلىـــك  .پى

ـــشىنىپ ـــدىغانلىقىڭىزغا ئى ـــارار ، ئۇرۇندىياالي ـــشىنى ق ســـىزنى ئهۋهتى

  ؟ شهرتلىرىڭىز بار  ـ  قانداق تهلهپ، بۈگۈنال قاغىلىققا كىرىسىز، قىلدۇق

  !يوق ـــ

ئـۇ  .پولكوۋنىكنىڭ چېھرىده چهكسىز رازىمهنلىك جىلـۋه قىلـدى

قايتـا  ــ پـارولنىمۇ قايتـا .مېنىڭ ۋهزىپىلىرىمنى تهپـسلىي دهپ بهردى

  .مهخپىيى بهلگىنى قولۇمغا تۇتقۇزدى .دېگۈزدى

ئىالجسىز ئهھۋال ئاستىدا  ــ،كوۋنىك ئاخىرىدادېدى پول، ئهگهر ــ

ئـۇ  ـــ، ھېلىقى قاپاق تېرهكلىك ھويلىغا كىرسىڭىز بولىـدۇ، قالسىڭىز

  .ماڭا قاپاق تېرهكلىك ھويلىنىڭ جايىنى ئېنىق دهپ بهردى

 .  پولكوۋنىك مېنى ياخشى تىلهكلىـرى بىـلهن ئۇزىتىـپ قويـدى

ھهر  .كهلـــدىممهن كهچ پېـــشىن بىـــلهن قـــاغىلىق بازىرىغـــا يېتىـــپ 
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ھېلىقى قاپاق تېرهكلىك ھويلىنى ، ئېھتىمالغا قارشى شېيىخباغقا بېرىپ

ئـاتنى شـهھهر سـىرتىدىكىرهك بىـر دهڭـگه ئهكىرىـپ  .كۆرۈپ قويدۇم

 ــ  بىردهمدىال روپاشقا .خورما رهڭ تور رومالنى بېشىمغا سالدىم ،قۇيۇپ

ازارغـا ب، كونـا خۇرجـۇننى دوالمغـا سـېلىپ .بۈۋىمگه ئايلىنىپ قالدىم

ئىككى چـارهك پىيـاز سـېتىۋېلىپ  .كىرىپ قورسىقمنى راسا تويغۇزدۇم

  .گۇگۇم يېپىالي دهپ قالغاندى .خۇرجۇنغا سالدىم

، ساقال بۇرۇتلىرىنىڭ ئوڭ تهرىپى قـارا، ئورا كۆز، سىم بۇرۇت«

ئاقالنمىغـان يۇلغـۇن تېلىـدا توقۇلغـان  ...سول تهرىپى پۈتۈنلهي ئاق

يهنه بىرسـىده بىـر ، رىده ئىلى تـورغىيىبى، ئىككى قهپهس ئېسىلغان

  »...سايراپ تۇرىدۇ، جۈپ كهكلىك تىپىرلىشىپ

ــردىم ــسىغا كى ــئېرىق كوچى ــرالپ بهش ــۇالرنى پىچى ــازار  .مهن ش ب

، دۇكانالرغا گازۋاي چىراغالر يېقىلىشقا باشـلىغان، چۇڭغا تولغانـــۋاڭ

  ...ھهممه ئالدىراش

 سامـسا سـېتىۋاتقان جاقىراپ خېرىدار چاقىرىپـــۋاقىراپ،    مهن

ئۇنىڭغا رومالنىڭ ئۇشـشاق ، بىر سامسىپهرنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختاپ

بېشىغا ، ئۈستىگه كهمزۇل چاپان .تۆشۈكچىلىرىدىن سىنچىالپ قارىدىم

 سـاقال، ئورا كۆز، سىم بۇرۇت، پۇتىغا مهسه كىيگهن، كهمچهت تۇماق

ى قهپهسـته ئىكك ...سول تهرىپى ئاق، بۇرۇتىنىڭ ئوڭ تهرىپى قارا ـــ

  ...كهكلىكلهر تىپىرلىشپ تۇرۇپتۇ، تورغايالر

  »!دهل ئۆزى شۇ«

  ، مهن تونۇرنىڭ ئالدىغا يېقىنراق كهلدىم

  ؟ خېنىم،  سامسا يهمالـــ

ئۇنىڭ  .مهن خۇرجۇنۇمنى تونۇرنىڭ ئۈستىگه قويدۇم ـــ،يهي ـــ

  .ئىزمىلىرى ئېتىلمىگهچكه پىيازالر كۆرۈنۈپ تۇراتتى

  ؟ قانچىنى ـــ

  .پىيازنى ئالىسىال، پۇلۇم يوق ـــ
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  :سامسىپهز پىيازالرنى تهكشۈرۈپ كۆرۈپ

ئـۇ  .ئالمـايمهن !بـۇ، ياــــساپال توڭالپ قالغان پىيازكهن، ۋاي ـــ

مهن تهڭگىنـى ، گېلىنى قىرېۋىـدى، يهنه خېرىدار چاقىرماقچى بۇلۇپ

   .ئۇنىڭغا تهڭلىدىم

  .بۇنىڭغا سامسا بهرسىله، ئهمسه ـــ

ئـاۋازىنى ، دهــــ ماڭـا دىقـقهت بىـلهن قارىدىئۇ تهڭگىنى كـۆرۈپ

  :بۇلۇشىغا قۇيۇپ بېرىپ

  .دهپ سورىدى ـــ؟ قانچه پۇلغا ساتىال پىيازلىرىنى ـــ

 .بـازار نهرخـى بېـرهال سـىلىمۇ، قانچه پۇلغا ئـالىلىكى ئهمـدى ـــ

  .ئىككى يېرىم چارهك پىياز بۇ

  :دهڭسهپ كۆرۈپ سورىدى، ئۇ خۇرجۇننى كۆتۈرۈپ

  ؟ چه پۇل بېرىمهنزادى قان ـــ

  .چاغالپ بهرسىله ئۆزلىرى ـــ

  :ئۇ ئىچكىرىگه قاراپ ۋاقىرىدى

  .شېيىننى ئاچىققىنه، ھوي قاسىم ـــ

ئــون بهش ياشــالردىكى بىــر ئوغــۇل بــاال شــېيىننى  ـــ ئــون تــۆت

  :سامسىپهز پىيازنى تارتىپ كۆرۈپ .كۆتۈرۈپ چىقتى

، سـىلهمىـيهگه كىر، ئىككى يېرىم چـارهككهن، دېگهنلىرىدهك ـــ

  .پۇللىرىنى ئهپبېرهي

، ئوتۇن ئۇ  . مهن خۇرجۇننى كۆتۈرۈپ ئۇنىڭ كهينىدىن ئهگهشتىم

ئـۆينى . بىلهن توشقان بىـر ئـۆيگه باشـالپ كىـردى الر...پىياز، گۆش

ئۇ قوزۇققا ئېـسىپ قويۇلغـان قـارا . جىنچىرىغى غۇۋا يۇرۇتۇپ تۇراتتى

ــسىلگهن پۇچــۇ ــشى كې ــدىن ھهره چى ــسىنىڭ يانچۇقى ق تاشــلىق جۇۋى

بايـــاتىن مهن بهرگهن ھهره چىـــشى ، دهــــــكۈمـــۈش تهڭگىنـــى ئالدى

تهڭگىلهرنىـڭ چىـشلىرى . كېسىلگهن پۇچۇق تهڭگه بىـلهن جۈپلىـدى

بىـراق . جىپسىلىشىپ بىر ئهجـدىھا سـۈرهتلىك تهڭـگه پۈتـۈپ چىقتـى
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 :شۇڭا مهن. بۇنىڭلىق بىلهن ئۇنىڭغا ئىشىنهلمهيتتىم

، ئهپـسۇس، شولىـسىسۇنۇق ئهينهككىمۇ چۈشكهن رهقىبنىڭ  ـــ

 .دهپ پارۇلنى ئېيتىپ ئۇنىڭغا تىكىلدىم ـــ

 :جاۋابهن مۇنداق دىدى، ئۇ ئىشىكنى يېپىپ قۇيۇپ

 .ئهپسۇس، شۇڭا چولپاندا توي قىلدى رهپىقنىڭ تولىسى ـــ

 .ئهمدى ئۆزئارا ئىشىنىشكه بۇالتتى

سامـسىپهز جىـددى  ــــ، بهك يامان ۋاقىتتا كهپقالدىڭىز، ھهي ـــ

ـــ، شــىۋىرلىدى ــان ئوخــشايدۇــ ــارىمىزدىن خــائىن چىقق دۈشــمهن .  ئ

ــدۇ ــدهك تۇرى ــېزىپ قالغان ــى س ــڭ ھهركهتلىرىمىزن ــكۈن  .بىزنى ئۈلۈش

ئهتىگهنـدىال ئۇدۇلۇمـدىكى دوقمۇشـقا بىــر مـۇزدوز قىياپىتىـدىكى بىــر 

ــدى ــۇپ قال ــدا بۇل ــادهم پهي ــۇن ئ ــان ، يۇچ ــۆرۈپ باقمىغ ــده ك ئۆمرۈم

، ئۇ بهكمـۇ گۇمـانلىق، هسئىشقىلىپ بۇ شهھهرلىك ئهم. ئادهمكهن ئۇ

،  ئۇ تهشۋىش بىلهن سـىرىتقا قـۇالق سـېلىپـــ، پايالقچىدهك قىلىدۇ

جۇۋىـسىنىڭ ياقىـسىنىڭ ، بىرهر شهپه يوقلـۇقىنى بىلگهنـدىن كېـيىن

 ــــ، تاپىلىدى، ده ـــ ئاخباراتنى قولۇمغا تۇتقۇزدى، كهينىنى سۆكۈپ

ىتابىنىڭ برىگـادا شـ، گومىنتـۈن، بـۇ جىڭـساجۈ، ئېسىڭىزده بولـسۇن

ــسى ــار، مــۇداپىئه خهرىتى ، تولىمــۇ قىممهتلىــك، يهنه باشــلىقلىرىمۇ ب

ھهرگىز دۈشمهن قولىغـا ! ئىنقىالپ غهلىبىسى بىلهن زور مۇناسىۋهتلىك

يولـدا ! شـتابقا تېـز يهتكـۈزۈڭ، بىر ئامال قىلىـپ. چۈشۈپ كهتمىسۇن

 !پهخهس بولۇڭ

 » ماقۇل  ــ  ماقۇل« مهن .  ئۇنىڭ گهپلىرى ناھايىتى تهسته تۈگىدى

ئاخباراتالرنى پېتىكىمنىڭ ئاستىغا تىقىش ئۈچـۈن ئۆتۈكـۈمنى ، دېگهچ

 .سامسىپهز قويمىدى، سېلىشقا تهمشىلىۋېدىم

 !تېز بولۇڭ، دېدى ئۇ ـــ، بۇ يهرنى ئهڭ بۇرۇن ئاختۇرىدۇ ـــ

دېمىــسىمۇ بىــز ســهل ئــۇزاقراق سۆزلىــشىپ ، ئــۇ ئالــدىرايتتى

اتنى چاپىنىمنىـــڭ مهن شـــۇ جىـــددىچىلىكته ئاخبـــار. قالغانىـــدۇق
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خۇرجۇنـۇمنى كۆتـۈرۈپ ، دهــــيىرتىقىدىن قوش ئهستهرگه تىقىۋهتتىم

 .ئىشىكتىن چىقتىم

سامــسىپهز كهينىمــدىن  ـــــ، بىــرهمال، يهنه بىــر كــوي بىــرهي ـــــ

 .ئاۋازىنى ئهتهي قاتتىق چىقىرىپ شۇنداق دىدى، پايپاسالپ چىقىپ

ۇنـۇمنى دوالمغـا مهن خۇرج ـــ، پىياز ئالمايدىكهنال سىله، ياق ـــ

 .ئارتتىم

 .ئهجهپ گىرى ئايالكهنال سىله ـــ

ـــ ــۆرمهپتىكهنمهن  ـ ــادهمنى ك ــاق ئ ــۈر تىرن ــىلىدهك تۆم ــۇ س مهنم

 .ئۆمرۈمده

 !ئىككى كوي قوشاي ـــ

ــا مېڭىــپ كهتــتىم ــۇم يېيىلىــپ. مهن يولۇمغ قــاراڭغۇلۇق ، گۇگ

دوقمۇشـتا سامـسىپهز گېپىنـى  .شىددهت بىلهن باستۇرۇپ كېلىۋاتاتتى

مهن . كېرهكلىرىنى يىغىشتۇرۇۋاتاتتى ـــ ان ھېلىقى موزدۇز نهرسهقىلغ

ياركوچـــا ئـــارقىلىق قارلىغـــاچ ، چـــوڭ ئېلىــپ ــــ قهدىمىمنــى چـــوڭ

قارلىغــاچ دهرۋازىــسىدىن ئهمــدىال  .قــاراپ راۋان بولــدۇم دهرۋازىــسىغا

ــپ ــشىمگىال، چىقى ــدىغا كىلى ــڭ ئال ــان دهڭنى ــۇپ قويغ ــى قوي ، ئېتىمن

، دېگهن قۇپال ئاۋاز چىقىـپ قالـدى» !تاتوخ « تويۇقسىز كهينىمدىن

ئاستا كهينىمگه ، مهن يانچۇقۇمدىكى تاپانچامنى سىقىمداپ. توختىدىم

ئـۈچ قهدهم نېرىـدا بىـر قاتـار كـۈلهڭگه  ـــ مهندىن ئىككـى. ئۆرۈلدۈم

 .ماڭا مىختهك تىكىلىپ توراتتى، تاپانچىنى توغرىالپ

 .سورىدىم مهن تهمكىن ھالدا ـــ؟ مهنما ـــ

 !سهن، ھه ـــ

 . ئۇنىڭغا دىققهت بىلهن قارىدىم، مهن خۇرجۇنۇمنى يهرگه قويۇپ

 بايـاتىن سامـسىپهز، ئهممـا .لېكىن چىرايىنى ئېنىق پهرىق ئېتهلمىـدىم

قىياپىتىگه كىرىۋالغـان پـايالقچى ئىكهنلىكىنـى  گېپىنى قىلغان موزدۇز

 .جهزم قىلدىم
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 ؟ نېمىگهپ بادى، ھه ـــ

ئاخبارات قولغا .  يېقىنالپ كهلدىلېكىن ماڭا .ئۇ جاۋاپ بهرمىدى

ــوراتتى ــدا ت ــتىش ئالدى ــۈپ كې ــوغرىالپ . چۈش ــا ت ــامنى ئۇنىڭغ تاپانچ

شــۇڭا مهن . ئۇنىــڭ ئــوقى كــۆكرىكىمگه قادىلىــپ بــوالتتى، بــولغىچه

ئـۆزۈمنى ، دهــــناھايىتى چهبدهسلىك بىلهن ئۇنىڭ قولىغا بىر تهپتىم

ىلىـپ ئـوق  ق»پـاڭ«ئۇنىـڭ قولىـدىكى تاپانچىـدىن  .چهتكه ئالـدىم

مهن ئۇنىڭغـا قارىتىـپ ، ئـۇ ئـۆزىنى ئـوڭالپ بـولغىچه .چىقىپ كهتتى

 .ئۇ ئوڭدىسىغا ئۇچۇپ چۈشتى .ئىككى پاي ئوق ئۈزۈپ بولغانىدىم

ــۈرمهيتتى ــشقا ئۈلگ ــپ چىقى ــى ئېلى ــپ ئېتىمن ــوق  .دهڭــگه كىرى ئ

شـۇڭا جـان  .ئاۋازىنى ئاڭالپ دۈشمهنلهر ھـازىرال يوپۇرلـۇپ كىلهتتـى

تـور ، ياتقان بـۇ مۇناپىقنىـڭ تاپانچىـسىنى ئېلىـپتالىشىپ خارقىراپ 

 .رومالنى چۆرۈپ تاشالپ ئۆزۈمنى بىر قاراڭغۇ كوچىغا ئالدىم

ئالىتاغىـــل ، پهش دېگـــۈچه كهينىمـــدىن دۈپـــۈرلىگهن ــــ ھهش

دۈشمهنلهر مېنـى قـوغالپ  .ۋارقىراشقان ئاۋازالر كېلىشكه باشلىغانىدى

تـا كوچىغـا كىرىـپ خال .مهن سهل جىددىلىشىپ قالـدىم. كېلىۋاتاتتى

 باش  ... كىرگهن كوچامنى بويالپ قېچىۋهردىم، قېلىشىمدىن ئهنسىرهپ

مهنمــۇ ئــۆزۈمنى دالــدىغا  .ۋىژىلــداپ ئــۆتهتتى ئۈســتۈمدىن ئــوقالر ـــــ

 بـار، دهــــپات قـوش تاپانچىـدىن ئـوق ئـۈزۈپ قوياتتىمــــپات، ئالغاچ

 ...كۈچۈم بىلهن قاچاتتىم

غـان بىـر پـارچه تېـرهكلىككه بىر چاغدا كۆلىمى ئانچه چوڭ بولمى

مېنـى تىرىــك  .دۈشـمهنلهر ئىــز بېـسىپ كېلىۋاتــاتتى. كىرىـپ قالــدىم

ئــوقالر مهنــدىن ، قىلىـشنى ئويالشــقان بولــسا كېـرهك» تىــل «تۇتـۇپ

 .دېگىلى بولمايتتى» تهلهي «بۇنى ھهرگىزمۇ .ئۈركۈپ تۇراتتى

 مهن ئورمانلىقتىن چىقىپال ھېلىقى قاپاق تېرهكلىك ھويلىنى ئىلغا

 ــــ جـان، ھهممه كۈچـۈمنى پۇتۇمغـا يېغىـپ، ھهممه، دهـــقىلىۋالدىم

 ...جهھلىم بىلهن يۈگۈردۈم



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

236 

دهرۋازىنـى ، دهــــيېتىـپ كهلدىم ئاخىر قاپاق تېرهكلىك ھويلىغا

مۇشـتلىغاچ پهس  .ئىچىدىن تاقىۋېتىلگهنىدى، ئېچىلمىدى .ئىتتهردىم

 .پارۇلنى دهيتتىم، ئىشىك ئېچىلسىال .ئاۋازدا توۋلىدىم

مهن پارۇلنى ئېيتىـشنىمۇ ئۇنتـۇپ كهتـتىم ھهم ، ئىشىك ئېچىلدى

ــان ، ئېيتىــشنىڭمۇ ھــاجىتى يــوق ئىــدى چــۈنكى ئىــشىكنى ســىز ئاچق

پولكوۋنىك ماڭـا ، سىزنى كۈرۈپ مهن تۇلىمۇ ھهيران قالدىم .ئىدىڭىز

شـۇڭا مهن  .دېگهنىـدى، سىزنى بىرى كۈتۈۋالىدۇ، پارۇلنى ئېيتسىڭىز

 قالمىـدىم ھهم گاڭگىراشـقىمۇ ۋاقىـت يـوق سىزگه ئوخشاش گاڭگىراپ

 .ئىدى

دېـدىم  ـــ !...تىـز...قوغالپ كېلىۋاتىـدۇ ...دۈشمهنلهر مېنى ـــ

 .ھاسىراپ تۇرۇپ

ئۇقـۇرنى . سىز ئېسىڭىزنى يىغىپ مېنى ئېغىلغا باشالپ كىردىڭىز

 .ئۆرۈۋىدىڭىز ئادهم پاتقۇدهك بىر كامار كۈرۈندى

 .ئىتتىك كىرىڭ ـــ

خـۇددى ، لۇپ شۇنداق تېزال كىرىـپ كهتـتىممهن كاماردىن سۇزۇ

سـىز ئوقـۇرنى يهنه  .بۇ بىر ئىشىكى يوق سـامانلىق ئىـكهن .يىالندهك

 .جايىغا ئهكىلىپ قويۇپ چىقىپ كهتتىڭىز

 .تـوۋا، توۋا خـۇدايىم؟ ياقۇپ بۇ يهرده نېمه ئىش قىلىدىغاندۇ«

ر بۇال، راسىت؟ ھه ـــتهقدىر بىزگه نېمانداق توال چاقچاق قىلىدىغاندۇ

ــوغرا ــادىپى ت ــاقچىقىمۇ تاس ــدىرنىڭ چ ــاكى تهق ــشمۇ ي ــپ قېلى ؟ كىلى

 ؛»...ياكى؟ ئىلتىپاتىمۇ؟ مۇكاپاتىمۇ

نېمانـداق تـوال تاسـادىپى ، تاسادىپى توغرا كېلىپ قېلىش بولـسا

ـــۇ ـــوغرا كېلىـــپ قـــېلىش ب ـــركىم ، ســـۆزلهپ بهرســـهم؟ ت ـــا بى بۇالرغ

 ؛..*.؟ئىشىنهرمۇ

 »ھهممه نېمىدۇرـــھهممه، بهلكىم«

توپۇر ئايـاغ  ـــ سىرتتا ئوپۇر، م شۇ يهرگه كېلىپ بولغىچهخىيالى
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مهن ، يۈرهك ھهركىتىم تېزلىشىپ كهتتى، تىۋىشلىرى ئاڭلىنىپ قالدى

 دېمىمنـى ئىچىمـگه يۇتـۇپ، قوش تاپانچىنى ئېغىل تهرهپكه توغرىالپ

دۈشمهنلهر دهرۋازىنى قهھرى بىـلهن تېپىـپ  .بۇلۇۋالدىم» جىممىده«

ئانـدىن ، بىـرى ئېغىلغـا كىرگهنـدهك .رالشتىكالدۇ .ئېچىپ كىرىشتى

 ...چىقىپ كهتكهندهك قىلدى

، ھويال تهرهپتىكى تامغا قويۇلغان ئاياغنىڭ ئـۇچى تـامنى ئېزىـپ

كامار  ئۇ يهردىن كىچىككىنه، غېرىچتهك ئولتۇرۇشۇپ كهتكهچكه بىرهر

ســۆزلهر ئاشــۇ  ــــ ھويلىــدا بۇلۇۋاتقــان گهپ .ئېچىلىــپ قالغانىــدى

 .رى بىلهن قۇشۇلۇپ سۇزۇلۇپ كىرىۋاتاتتىيۇچۇقتىن ئاي نۇ

 ؟ بۇ ئۆيگه كىرگهن ئايال قېنى ـــ

 .بۇ سىزنىڭ ئاۋازىڭىز ئىدى ـــ؟ قايسى ئايال ئۇ؟ ئايال ـــ

 ؟ ھازىرال كىرگهن ئايالچۇ ـــ

 .بۇ يهرگه ھېچقانداق ئايال كىرمىدى ـــ

 ...ھېلى بىكار؟ !ياـــكىرمىدى دهيسهن، يالغان سۆزلىمه ـــ

، دهرۋازا ئېتىكلىـك تورسـا، ھـېچكىم كىرمىـدى، اسـىت شـۇر ـــ

 ؟ ى ئۇ تنىمه ئايال ـــ؟ ئۇچۇپ كىرهمدۇ

ئــۇنى نهگه  !چاپــسان ئېيــت دهيــمهن، خۇپــسهنلىك قىلمــاي ـــــ

 ؟ بۆكتۈرۈپ قويدۇڭ

پۈتمىـسهڭال ئـاختۇرۇپ ، مهن بىركىمنـى بۆكتـۈرۈپ قويمىـدىم ـــ

مهن بېـشىم بىـلهن ، ربـۇ ئۆيـدىن ئايـال تېپىۋالـساڭال. بېقىڭالر قايتـا

 .جاۋاپكار

 ؟ راستما ـــ

 !راست ـــ

 .ئهمما مىنى تاپالمىدى .ئاختۇرۇش يهنه باشالندى

 .قايتا سوراق سوئال باشالندى

 ؟ ئۇ نهده، ئېيته ـــ
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 !بىلمهيمهن ـــ

. ئازاپلىق ۋارقىراشلىرىڭىز يۈرۈكۈمنى ئېزهتتى .قىيناش باشالندى

 .دىلىمـدىن قـان قۇيـۇالتتى، اشكۆزۈمدىن يـ .تهنلىرىم سىرقىرايتتى

ـــۇپ ـــپ قوي ـــر يهرگه تىقى ـــاراتنى بى ـــشىدىن ، مهن ئاخب ـــمه بۇلى نى

 .سـىزنى قۇتقۇزۇۋېلىـشنىمۇ ئويلىــدىم، ئېتىلىـپ چىقىــپ، قهتئىـنهزهر

 .ئهمما بۇ ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس ئىدى

سىز ئاخىردا ئـادهم چىـدىغىلى بولمىغىـدهك دهرىجىـده ۋارقىـراپ 

 .يۈرىكىم ھۇشسىزالندى ،ئۈنىڭىز ئۆچۈپ، كهتتىڭىز

ســىزنى  ســۆيۈملۈكۈم ئــۇالر، ئــۇمىقىم، جېــنىم، يــاقۇپ، ئېيتىڭــا

 ؟ قانداق قىيناشقانىدى

 

9 

 

ئۇالر قـۇلىقىمنى كېـسىۋېتىپ . ئۇالر قۇلىقىمنى كېسىۋېتىشكهنىدى

لـېكىن شـۇ ھامــان يهنه  .تىـشتىېدهپ چىقىـپ ك» مـېڭىڭالر «بولـۇپ

 .قايتىپ كىرىشتى

 ــــ، رنىڭ قېـشىدا خېلـى ئـۇزاق تۇرغـانسهن يىگىتله، كامال ـــ

بۇنى ، قاراپ باققىنا ــ، دىدى باياتىن قۇلىقىمنى كېسىۋهتكهن چىرىك

 ؟ تونۇمدىكهنسه

ئـۇ  .دېگهن ئىسىمنى ئـاڭالپ بېـشىمنى كۆتـۈردۈم» كامال «مهن

كـۈنلهرده سـىزگه  ئېغىـر ئۇراسـتتىنال كامـال ئىـدى؛. قېشىمغا كهلدى

ئۇنىڭ ، شهيتىنىمغا قۇل بۇلۇپ، ل ئىدىباشپاناھ بولغان ئېرىڭىز كاما

لېكىن ئۆلـۈپ كېتىـشىنى مهڭگـۈ خالىمايـدىغان ، ئۆلۈمىنى تىلهيدىغان

چۈنكى ئۇ   . ئۇنى كۆرۈپ يۈرىكىم ئورنىغا چۈشتى. دوستۇم كامال ئىدى

، ۋاقىتنـى ئىـسراپ قىلمـاي، مـېڭىڭالر«، »تونۇمايمهن، ياق «ئهمدى

 .ن يهنه قۇتۇلۇپ قاالتتىممه، دېۋهتسىال» باشقا ئۆيلهرنى ئىزدهيلى
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ئۇنىـڭ ئۈچـۈن . ئـۇ چوقـۇم شـۇنداق دېيهلهيتتـى، ئىشىنىمهنكى

ئىنقىالب مهنپهئىتـى  .شهپقىتىمنى قايتۇرۇش پهيتى يىتىپ كهلگهنىدى

 .مېنى قۇتقۇزۇش ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇرۇچ ئىدى، نوقتىسىدىن ئېيتقاندا

 ؟ يا ـــتونۇغاندهك قىلدىڭمۇ، قانداق ـــ

 . چۆچۈپال كهتتىكامال مېنى كۆرۈپ

 .دېۋهتتى ئۇ شېرىكلىرىگه قاراپ ـــ!؟بۇ ياقۇپقۇ، ۋۇي ـــ

 ؟ قايسى ياقۇپ ـــ

نىــڭ »پهرىــشته«، روتىنىــڭ رازۋېدكىچىــسى ـــ1ئۇيغۇرپولــك  ــــ

 .ئاالقىچىسى

، تېڭىرقىدىم، چۆچۈدۈم .مهن ئۇنىڭ جاۋابىدىن ھهيرانال قالدىم

ـــسۇسالندىم ـــى. ئهپ ـــداپ ئېچىـــشىپ كهتت ـــۈرىكىم پىژىل خـــۇددى  ،ي

 .قۇلىقىمدهك

 ئۇ مېنىڭ تارىخىمنى ئۇالرغا ئېزىپ چۈشهندۈردى؛

، ئۆتكهنده مهن ئۇنى بۇقاتامدا بىر قېـتىم تۇتـۇپ بهرسـهم ...ـــ

 ...يهنه قۇتۇلۇپ قاپتىكهن

، رهشىك ئۇتىـدا ئۆرتىنىـپ؟ بۇ راستتىنال كامال شۇمىدۇ، كامال«

ڭگـۈ چىـداپ بىراق ئۆلـۈپ كېتىـشىگه مه، ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى تىلهيدىغان

 ؛»؟تۇرالمايدىغان دوستۇم كامال شۇمىدۇ بۇ

بىـزگه  ! راسـتىنال سـېتىلىپ كېتىپتـۇ؟ده ــئۇ سېتىلىپ كېتىپتۇ«

، بىـر رۇتىمىزنـى پۈتـۈنلهي ۋهيـران قىلغـان، يالغان ئاخبارات بېرىپ

ــشته‹ ــۇپ›پهرى ــپ قوي ــاش قىلى ــى پ ــا ، ن ئۇنىــڭ ۋهھــشىيانه قىيناقت

لغـــان مۇنـــاپىق ئهســـلى پاجىئهلىـــك ئۆلـــۈپ كىتىـــشىگه ســـهۋهپ بو

 .»...!؟دهـــمۇشۇكهن

 .دىدى ئۇ تىكىلىپ تۇرۇپ ـــ؟ قانداق ـــ

 !...مۇناپىق، ئىپالس ـــ

 ــ  ئۇنىڭ بۇ رهزىالنه كۈلكىسى بېغىش. ئۇ مىيىقىدا كۈلۈپ قويدى
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ــشلىرىمنى پىچــاقتهك جىجىــپ ـــ بېغى ــى ـ ــۈپ كهتت ــپ ئۆت مهن . جىجى

 :قارغىدىم، تىللىدىمئۇنى قهھرىم بىلهن ، تولغاندىم، يۇلقۇندۇم

ـــ ــۇر تېخــى ــ ــدىرىماي ت ــدۇ، ئال ــان جاجــاڭنى بېرى ــق ھام ! خهل

، ئـــۆلمهي قالـــساڭمۇ !بېـــشىڭنى شـــهرمهندىلهرچه غاجايـــسهن تېخـــى

 ...غهلىبىدىن كېيىن

ئـۇ  ــــ، ...ھـا...ھـا...ھـا؟  غهلىبىـدىن كىـيىن؟ ھىم غهلىبه ـــ

 ــــ، كـۆرهڭ كـۈلكىلىرى ئـارقىلىق سـۆزۈمنى بۆلـدى، كۆرهڭ سۆزلىرى

كــــالتهك ،  ئاشـــۇ چۇمــــاق؟ ســـىلهر غهلىــــبه قىالالمـــسىلهر تېخــــى

 ؟ سوك ياالڭتۆشلهر بىلهن ــ كۈتۈرۈۋېلىشقان ئالته سوك

، مهن بۇ ھاقارهتلهرگه چىـدىيالماي ـــ!مۇناپىق، ئاغزىڭنى يۇم ـــ

مهن .  ئۇ بۇرنۇمغا كىلىشتۈرۈپ بىرنى قويدى. ئۇنىڭ يۈزىگه تۈكۈردۈم

يهنه ، ئــۇ ياقامــدىن تۇتــۇپ تۇرغــۇزۇپ. مئوڭدىــسىغا ئۇچــۇپ كهتــتى

 :ئۇالرنىڭ باشلىقى تۇسۇۋېلىپ، ئۇرماقچى بۇلۇۋېدى

 . دهپ بۇيرۇق بهردىـــ!ئېلىپ مېڭىڭالر ـــ

 .چېرىكلهر مېنى ئېلىپ مېڭىشتى

پـات  ـــ پـات، مېنى يـاالپ ئېلىـپ ماڭغىنىنىـڭ، جېنىم ئايزۆھره

  دهپ ۋارقىرىـــــپ»ماڭـــــا ئىتتىـــــك «:گهدىنىمـــــدىن ئىتتىرىـــــپ

ــى؛ ــشهنگۈم كهلمهيتت ــگه ئى ــال ئىكهنلىكى ــڭ كام ــڭ  تۇرۇدىغىنىنى ئۇنى

ــڭ ــان ئېرى ــېنىڭ كۆيۈمچ ــگه ، س ــتۇم ئىكهنلىكى ــادىق دوس ــڭ س مېنى

، بىـر ئۆمـۈر ھايـاتىنى قۇتقـۇزۇپ قالغانلىقىمغـا ئىشهنگۈم كهلمهيتتى؛

بۇنىڭـــدىن كىيىنمـــۇ ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ئـــۆزۈمنى بېغىـــشالشقا تهييـــار 

 .هيتتىئىكهنلىكىمگه ئىشهنگۈم كهلم

، بېغىشلىيالمىدىال ئهمهس، بىراق ئۇ ماڭا ئۈزىنى بېغىشلىيالمىدى

بىر ئىنقىالبچىدا بۇلۇشقا تىگىشلىك بولغان ئهڭ ئاددى بىر بۇرۇچنىمۇ 

 .ئىنقىالبقـا سـاتقىنلىق قىلـدى، بهلكـى ماڭـا ئهمهس، ئادا قىاللمىـدى

رهشـىك  .رهشـىك ئـۇنى شـۇنداق قىلىـشقا مهجبـۇر قىلغانـدۇ، بهلكىم
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، ئىنقىالبقـا سـاتقىنلىق قىلمـاي، نداق قىلىـشقا قىـستىغان بولـسامۇشۇ

ئېتىۋهتكهن بولسىمۇ مهيلى » پاڭڭىده «مېنى يالغۇز قالغان چاغلىرىمدا

مېنـى ئـۆز قـولى ، ئـۇ بهلكىـم. ئۇ تامامهن شـۇنداق قىالاليتتـى. ئىدى

ــدۇ ــۈرئهت قىاللمىغان ــشكه ج ــلهن ئېتىۋېتى ــل ، بى ــهپقهتلىرىم خىجى ش

ــپ ــول قويم، قىلى ــمي ــۇ بهلكى ــدۇ؛ ئ ــلهن ، ىغان ــولى بى ــۆز ق ــى ئ مېن

مهندىن قۇتۇلۇپ كېتىشنى ، ئىنقىالبقا ئاسيىلىق قىلىپ، ئېتىۋېتىشتىن

ئهگهر ئـۇ بـۇ يـول ، ئهڭ ئاقىالنىلىك ھېـساپالپ سـاتقىنلىق قىلغانـدۇ

مېنى ئېتىۋېتىش يـولى ئـارقىلىق مهنـدىن قۇتۇلـۇپ ، ئارقىلىق ئهمهس

ــى ــسا، كهتمهكچ ــكهن بول ــۇپ كهت ــايمان ، قۇتۇل ــك پۇش مهن بۇنچىلى

ھهتتــــا پۇشــــايمانمۇ ، بۇنچىلىــــك ئازابالنماســــلىقىم، قىلماســــلىقىم

ــلىقىم ــدى، قىلماس ــۇمكىن ئى ــلىقىممۇ م ــان ، ئازابالنماس ــۇنداق قىلغ ش

، مېنىـڭ ئـادىمىيلىكىم، ناۋادا مهن پۇشـايمان قىلغـان بولـسام، بولسا

ــۇالتتى  ــۆلگه تهڭ ب ــىقلىقىم ن ــاقلىۋاال،  ده–ئاش ــدانىمنى قۇچ ، يۋىج

  .دهپمۇ قۇچاقلىۋااللمايتتم

ــان ــدانىمنى قۇچاقلىۋالغ ــۇنداق مهن ۋىج ــكه ، ش ــۇپ بهرمهس قۇي

  .قۇچاقلىۋالغانىدىم

كامــالنى دۈشــمهن قوينىغــا كىرگۈزۈشــكه ماڭغۇزىــدىغان ، بــۇ

  ۋاقىتتىن ئۈچ كۈن بۇرۇن كاچۇڭدا يۈز بهرگهن ئىشالر ئىدى؛ 

چــۈن تۇتــۇپ كــېلىش ئۈ» تىــل« كامــال بىــلهن ئىككىمىــز ـــــبىز

سـۇغۇق نهشـتهردهك ، قۇياش پـارالپ تـۇراتتى، كاچۇڭغا كهلگهنىدۇق

، بىز دۈشمهن گازارمىسى ئهتراپىنى يىراقتىن ئايلىناتتۇق، سانجىالتتى

  .سېزىلىپ قالدۇق، قولىمىزغا چۈشهي دېگهنده» تىل«

بولـۇش » تىـل« دهپ سـورىدى بىـزگه ـــ ؟ نېمه ئادهم سىلهرـــ

  .ئالدىدا تۇرغان چېرىك

مهن خورجۇنۇمنىـڭ  ـــ، اڭ لىيهنجاڭغا گۈله ئېلىپ كهلگهن جـــ

 مهن ــــ، دهپتـى،  بېـرىڭالرــــ، ئاغزىنى ئېچىپ ئۇنىڭغـا كۆرسـهتتىم
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بىـر ئوچـۇم ، دهــــ دېدىمــــ ؟ يهپ باقامسىزـــ، كامالغا قاراپ قويۇپ

ئۇنىڭغا قـول ، بىراق ئۇ قول ئۇزاتماي، گۈله ئېلىپ ئۇنىڭغا تهڭلىدىم

  .ىلىپ تۇرغان كامالغا يۈزلهندىسېلىشقا تهمت

   ؟ سهنچۇـــ

  . ئۇ خالتىنى يهرده قويدىـــ،  مهن جىگده ئېلىپ كهلگهنـــ

   ؟ نهدىن ھهر قايسىڭـــ

  . چىمدۇدىنـــ

ئـۇ  بىـزگه مىلتىقىنـى تهڭـلهپ ، بىراق كامـال كېچىكىـپ قالـدى

  .بولغانىدى

  ! قولۇڭنى كۆتۈرۈشـــ

قۇلــۇمنى ، پ قويــۇپمهن كــۆزۈمنى قىــسى، كامــال ماڭــا قارىــدى

چېرىــك بىزنـى ئالــدىغا ســېلىپ ، ئۇمــۇ قـولىنى كۆتــۈردى، كۆتـۈردۇم

بولۇپ قېلىش ئالدىـدا » تىل«بىز ئۇالرغا ، گازارمىسىغا ئېلىپ ماڭدى

، ده–شۇڭا مهن بىر تاشقا قهستهنگه پۇتلىـشىپ يىقىلـدىم ، تۇراتتۇق

، لدىمۇئۇ بىزنى راستال دېھقان دهپ قا، ئۇنى ئۆزۈمگه يېقىنالشتۇردۇم

» شــارتال«ده  ـــــ مهن ئورنۇمــدى تــۇردۇم، پهرۋاســىزدهك كــۆرۈنهتتى

ــۈپ ــۈچىنى ، ئۆرۈل ــق ئ ــده«مىلتى ــاراتتىم» كاپپى ــۇپ ئاســمانغا ق . تۇت

بىـز قـۇرالنى تارتىـشىپ ، ئـوق چىقىـپ كهتتـى» پاڭڭىده«مىلتىقتىن 

  .كامال تاپانچا بىلهن بېقىنىدىن تۆشۈك ئېچىپ بولغانىدى، بولغۇچه

  .دېدىم مهن– !ېز قاچىلىت...  تېزـــ

، دهريـادىن ئۆتـسهكال چىمـدۇ، بىز دهريا تهرهپكه قاراپ قـاچتۇق

ــساقال ــدۇغا كىرىۋال ــى، چىم ــوغالپ كىرهلمهيتت ــۇ يهرگه ق ــمهن ب ، دۈش

  .چۈنكى چىمدۇ بىزنىڭ ئىشغالىيىتىمىزدىكى يۇرت ئىدى

،  قوپـــۇپ دېگهنـــدهك قېچىۋاتـــاتتۇق–بىـــز دهريـــادا يىقىلىـــپ 

  بىر چاغدا كامال؛، ېلىۋاتاتتىدۈشمهنلهر قوغالپ ك

  . دهپ قالدى– !مېنى تارتىۋال،  ياقۇپـــ
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كاچكۆل گىرۋىكىده ئۇنىڭ ئىككـى ، كامال يوق، بۇرۇلۇپ قارسام

، ئـــۇ كاچكۇلغـــا چۈشـــۈپ كهتكهنىـــدى، قـــولىال كۆرۈنـــۇپ تـــۇراتتى

ئۇ مۇزنىڭ ئاستىغا كىرىپ ، گىرۋهكتىن قولى شۇنداق ئاجراپ كهتسىال

  .كېتهتتى

، ھىجـــران راســـا ئهۋجىـــگه چىقىـــپ، پىـــراق، ىشبـــۇ ســـېغىن

ــى ، غالجىرلىــشىپ ــۇپ «مېن ــايزۆھره شــۇنداق قىلىــپ كامالنىــڭ بول ئ

بىـر ئۆمـۈر ھىجـران ئـازابى ، ئۇنىڭدىن مهڭگۈلۈك ئايرىلىـپ ؟كېتهرمۇ

دېگهنـدهك ئـازابلىق » ؟ئارمانسىز كېتهرمهنمـۇ بـۇ جاھانـدىن، تارتىپ

  .خىيالالرغا سېلىۋاتقان كۈنلهر ئىدى

ــۇندا ــنىم، قش ــوياليتتىم، جې ــۇنداق ئ ــال ، مهن ش ــۇنداق خىي ش

ۋىـسال قۇچـۇپ ، چۈنكى مېنىڭ سىز بىلهن ۋىـسال قۇچقـۇم، قىالتتىم

بالىڭىز يولۋاسنى ئۆز باالمدهك بېقىپ چوڭ ، سىزنى بهخىتلىك قىلغۇم

تاغىڭىز يولۋاستهك باتۇر ئادهم قىلىپ چىققۇم بار ، تهربىيىلهپ، قىلىپ

پـاك ، سـىزنى كامـال بىـلهن ئهمهس، هممۇقۇربان بولۇپ كهتس، ئىدى

  . مۇھهببىتىم بىلهن قالدۇرغۇم بار ئىدىـــسۆيگۈ

  .مۇھهببىتىڭىز مېنى شۇنداق شهخسىيهتچى قىلىپ قويغانىدى

  !تېز مېنى قۇتقۇزۇۋال... تېز،  ياقۇپـــ

  .دۈشمهنلهر يېقىنالپ قېلىۋاتاتتى

  » ...ئۆلۈپ كهتسه كهتسۇن« 

ــدۇممهن دۈشــمهنلهرگه ئىككــى پــاي ــۈزۈپ قويغــان بول ،  ئــوق ئ

بىـــراق مهن ، گهرچه تېخـــى ئـــوق چىقىـــرىش پهيتـــى بولمىـــسىمۇ

ــۇراتتىم ــدا ت ــېلىش ئالدى ــپ ق ــدىن ئايرىلى ــى ، ۋىجدانىمى چــۈنكى مېن

ــده« ــىتىپ» چىڭڭى ــىنى بوش ــدانىم گىرهس ــان ۋىج ــاقالپ تۇرغ ، قۇچ

  .مهندىن يىراقالپ كېتىشكه تهمشىلىپ تۇراتتى

  ، ان سېنى قۇچاقلىمىسادۋىج

  .ن ۋىجداننى قۇچاقلىۋال چىڭسه
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ئــۇ ، قۇچاقلىۋالمـاقچى بولـدۇم» چىڭڭىـده«مهنمـۇ ۋىجـدانىمنى 

شۇنىڭ بىلهن مهن ئىنسانى ، مهڭگۈ قايتىپ كهلمهيتتى، كېتىپ قالسا

ئاشىقلىقممۇ ، تۇيغۇالردىن مهھرۇم قاالتتىم–ئىنسانىي ھېس ، خىسلهت

  .نۆلگه تهڭ بوالتتى

  !اقلىۋالدىمشۇنىڭ بىلهن مهن ۋىجداننى چىڭ قۇچ

، شــهيتىنىمنى بوغــۇزالپ، خــۇدا، بهتنىيهتلىكىمنـى كهچــۈرگىن«

  »!ئازاد بولۇشۇمغا مهدهت بهر

ــۇم ــۇلىنى تۇتت ــڭ ق ــايتى تهســته ، مهن كامالنى ــدىن ناھ كاچكۇل

قۇپۇپ ـــــيىقىلىپ، دۈشــمهنلهرمۇ مــۈز ئۈســتىده تېيىلىــپ، تارتىۋالــدىم

  .قوغالپ كېلىۋاتاتتى

  ! تېز قاچـــ

مهن ئىككــى دۈشــمهننى . ى بىــلهن قــاچتىجهھلــ–كامــال جــان 

  ...قاچتىم،   دهـــ ئورنۇمدىن تۇردۇم، يىقىتىپ بولۇپ

  .شۇنداق قىلىپ بىز ھايات قالدۇق

، مهن شۇالرنى ئويالپ قاتتىق پۇشـايمان قىلىـدىم؛ سـىز ئۈچـۈن

كهلگۈسـى ئۈچـۈن پۇشـايمان ، ئىنقىالب ئۈچۈن، ئۆزۈم ئۈچۈن ئهمهس

  !قىلدىم

لىكىن ۋىجدان ، شۇنداق ئهنسىرىگهن ئادهممهن بۇ پۇشايماندىن 

  .بىز شۇنداق چىڭ قۇچاقالشتۇق. مېنى تېخىمۇ قۇچاقلىدى

سـىم ، ئۇالر مېنى ئۈچ كۈن ۋهھشىيانه ئۇسۇلالر بىلهن قىيناشـتى

زهكهرگه ئات ، قىزىتىلغان داغمال بىلهن يېقىش، قامچا بىلهن ئۇرۇش

ئاسـتىغا يىڭـنه تىرناقنىـڭ ، بۇرۇنغا الزا سۈيى قۇيـۇش، قىلى تىقىش

ســـانجىش قاتـــارلىق قىينـــاش ئۇســـۇللىرنىڭ ھهممىـــسى مېنـــى تىـــز 

  ..پۈكتۈرهلمىدى

، چىـداملىق، تـۈرمه يۈرهكلىـك، شۇنى چوڭقۇر ھېس قىلـدىمكى

روھـــى ســـاغالم كىـــشىلهر ئۈچـــۈن قورقۇنچلـــۇق ، ئـــالىي نىيهتلىـــك
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  ! ئۆلۈممۇ شۇنداق!ئهمهسكهن

ئاينىـڭ  ــ12 يىلـى ـــ1945، مېنى ئۆلۈم قۇرقۇتالمىدى، شۇنداق

كۈنى ئالياتقۇ بىلهن ئۇالر مېنى ساقچى ئىدارىـسىنىڭ ئاتخانىـسغا -31

تاڭغا يېقىن سـىلهر ، قىغقا تىرىك پېتىم كۆمۈۋېتىشتى، ئېلىپ كىرىپ

، دۈشمهن بىـر قـانچه سـائهتال كـېچىككهن بولـسا، ھۆجۈمغا ئۆتتۈڭالر

گه بۇنىـڭ بهدىلىـ، ئۆكـۈنمهيمهن، مهيلىـال، مهن يهنه ھايات قـاالتتىم

قاپـــاق تېرهكلىـــك ھويلىـــدىكى شـــىتابىمىزنى قوغـــداپ قااللمىغـــان 

لـــېكىن شـــىتابىمىز قاراشـــلىق بىـــر مـــۇنچه مهخپىـــي ، بولـــساممۇ

شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهن ئهزرائىلنىـڭ ، ئىنقىالبچىالرنى قۇتقۇزۇپ قالـدىم

  .ئالدىغا مهردانه قهدهملهر بىلهن بارالىدىم

ېنـى چوپانغـا سهپداشـلىرىم م ــ يۇرتـداش، تۇققـانلىرىم–ئۇرۇق 

ھهتتا ئۈچ ، بىراق سىز ھازامغا كېلهلمىدىڭىز، ئاپىرىپ دهپنه قىلىشتى

بهلكىــم جهڭ «، شــۇنداق ســېغىنىپ كهتــتىم، ئــايغىچه كېلهلمىــدىڭىز

دهپ ئويالپ ئۆزۈمگه تهسـهللى » ئالدىراشچىلىغى بىلهن كېلهلمىگهندۇ

ئىللىـق قۇيــاش قهبرهمنــى قىزىتىــشقا ، پهقهت باھــار كېلىــپ، بهردىـم

ــلىغانب ــايراپ، اش ــالر س ــداۋاتقان ، قۇش ــسىنى ئۇرۇن ــار سىمفۇنىيى باھ

  .مېنى شۇنداق خۇشال قىلىۋاتتىڭىز، كۈنلهردىال كېلپ

قانداق جهڭلهرده ، شۇ كۈنلهرده نهده، جېنىم ئايزۆھره، ئېيتىڭا

   ؟بولدىڭىز

ــر گهپ، ھه راســت ــايزۆھره كامالنىــڭ خــائىنلىقىنى «، يهنه بى ئ

ئهگهر ئاڭلىيالمىغــان  ؟ئاڭلىيالىغانمىــدۇئىــسپاتاليدىغان ســۆزلىرىنى 

دهپ بهكمـۇ » ؟ئۇ يهنه ئىنقىالبقـا قانچىلىـك زىيـان سـالغاندۇ، بولسا

   ؟ ئاڭلىيالىغانمۇ، ئهنسرهپ كهتتىم
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  ....ناھايىتى ئېنىق ئاڭلىغان، ئاڭلىغان

پــۇت ، ئــايزۆھره خېنىمنىــڭ بېلــى زىڭڭىــده ئاغرىــپ كهتتــى

غازاڭالر سۇپۇرلۇپ   . نى تاشلىدىۈۈپۈرگئۇ س. قوللىرىمۇ سىرقىراۋاتاتتى

تولىمـۇ  ،يىراقتـا. ئۇ بېلىنى تۇزلهپ يىراقالرغا كۆز تىكتى .بولغانىدى

 .ئۇســتىدىنال قۇيــاش پالىلــداپ تــۇراتتى ،ئــاقۋاش تــاغالر چوقچىيىــپ

ــى  ــان دهرياس ــان چوپ ــلهن ئېقىۋاتق ــاۋقۇن بى ــۇس ش  »ۋۇل-ۋال«س

 .ئاڭلىنىـپ تـۇراتتىمهكتهپ تهرهپتىن پهس ناخشا ئـاۋازى . چاقنايتى

ناخـشا  .ھره خانىم بۇ ناخشىنى ناھايتى ئېنىق ئاڭالۋاتاتتىۆئهمما ئايز

  .ھاياتىي كۈچكه تولغانىدى، شۇنداق جۇشقۇن، شۇنداق مۇڭلۇق

بىـز ، بالىالر ناخـشا ئېيتىۋاتىـدۇ، جېنىم ياقۇپ، قۇالق سېلىڭ«

 ،تـاالي ناخـشىغا قېتىـپ ــــئهللىك يىـل بـۇرۇن جهڭگـاھالردا تـاالي 

روھ بهخش ئهتـكهن ، مىدۈجهڭچىلهرگه ئ، دۇتارىڭىزغا ھهمراھ قىلىپ

  ».جېنىم، قۇالق سېلىڭ. شۇ ناخشىنى بۈگۈن بالىالر ئېيتىۋاتىدۇ

  ، كۈچلۈك قولالردا قۇدرهتلىك قورال

  .گاڭغا ئايالندا مۇشتۇملىرىمىز

  ، بىزده يېڭىلىش يوق

  ، چۇقۇم بولمايدۇ

  .چۈنكى ئۆسمهكته قۇشۇنلىرىمىز

  

  ، الر ئارىالپ ئېگىز ئۇچىدۇبۇلۇت

  ئهنه ئاسماندا الچىنلىرىمىز

  ، يهرده تانكىالر

  .زهمبىرهكلهر، مىنا

  .شمهنگه ئهجهللىك زهربه بېرىمىزۈد
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  ، شمهننى قوغالپۈئاتاكا قىاليلى د

  .ڭالر بارايلى ئالدىنقى سهپكهۈرۈي

  ، ئېتىڭ پىلىموتنى

  .تاشالڭ گراناتنى

  . دۈشمهنگه بېرهيلى ئهجهللىك دهككه

  

ئايزۆھره خـانىم مهكـتهپكه تهرهپـكه بىـر  .ناخشا ئاخىرالشقانىدى

چهكـسىز پهخىرمهنلىـك ، تىنسىز قاراپ تۇرغاندىن كىيىن ــ پهس ئۈن

  :بىلهن پىچىرالپ قويدىتۇيغۇسى 

چـــــۈنكى  !يېڭىلمهيمىـــــز، بىـــــز يېڭىلمىـــــدۇق، شـــــۇنداق«

  »!اتىدۇملهپ  قۇشۇنلىرىمىز  يېتىلىۋۈرك تۈـــم ۈركۈمهكتهپلىرىمىزده ت

 .چىنارغا يۆلىنىپ ئولتـۇردى، ئۇ غازاڭالرنى تاغارغا تىقىپ قۇيۇپ

خـۇدددى بىـر چـاغالردا ، شسىز ئالقانلىرى بىلهن چىنارنى سىلىدىۆگ

كهھرىـۋادهك  ،زۇلپىلىرنى چىرايلىق، ياقۇپ ئۇنىڭ مهمهر بويۇنلىرىنى

  .زلىرىنى سىالپ قويغاندهكۈسۈزۈك ۋه سۈزۈك ي

  ...ھۇزۇر ئېلىكىده كۆزىنى يۇمدىئايزۆھره خانىم چهكسىز 

ــشىنىڭ ــۇ ناخ ــنىم، ب ــۈنى  ،جى ــان ك ــۈچكه تولغ ــاتىي ك ئهڭ ھاي

كـۈنى بىـز سـىز قوغـداپ  بـۇ .كۈنى ئىدى ـ1ئاينىڭ  ــ1يىل  ـــ1986

، تــــاھىر بهگ، قالغــــان ئاخباراتنىــــڭ تهپىئىــــده ھــــاكىم شــــېرىپ

ز شهككى، لهشكهرلهرنىڭ قۇماندانلىقىدا قاغالىق بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ

تكهن ۈشـائهتلىك قـانلىق جهڭ قىلىـش ئـارقىلىق خهلقنـى زارىقىـپ كــ

نى بــۇ ناخــشا ۈمانــا شــۇ كــ .رگهنىدۇقۈككه ئېرىــشتۈھۆرلــ ـــ ئــازادلىق

ــقۇن ــۆپ ئهڭ جۇش ــدىن ئهڭ ك ــز تهرىپى ــ جهڭچىللىرىمى ك ۈئهڭ كۈچل

  ئهگهر دۈشمهنلهر بىر قانچه. ئىلكىده ئېيتىلغانىدى ئۈمىدۋارلىق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شـۇچاغالردا ناخـشا ، بۇلـۇپ)بىـخ(مهرھـۇم شـائىر زهينىـدىن سـالىھ، مىللىي ئـارمىيه ئوفىتـسىېرى ــــ بۇ تېكىسىتنىڭ ئـاپتۇرى

  .ھازىرمۇ مهكتهپلىرىمىزده ئېيتىلىپ كهلمهكته، قىلىپ ئېيتىلغان
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 ـــ ئـازادلىق ،شىغاخـسائهتال سهۋىرى قىلغان بولسا دۇتتارىڭىز  بـۇ نا

مهنمـۇ بۇنـداق بهخىتـسىزلىك  .هنتهنىـسىگه جـور بـوالاليتتىك تۈھۆرل

  .قوينىدا بهخىتلىك ياشىمىغان بوالتتىم

قاغىلىق ياشلىرىنىڭ  ،بۇ ناخشا جهڭچىلهرنىڭ، جېنىم، شۇنداق

شــۇڭا بىــر ھهپــته  .ئۈمىــد بهخىــش ئهتكهنىــدى، روھىنــى ئۇرغۇتــۇپ

 .ئىچىدىال تـۆت مىـڭ بهشـيۇز نهپهردىـن ئـارتۇق ئۇقۇتقـۇچى دېھقـان

  .پىدائىيلىققا يېزىلغانىدى ...سودىگهر ،ھۈنهرۋهن

ئهسكهر قۇبۇل ئېتىغا بىرلهشتۈرۈلۈپ يېڭـى ھـاكىمىيهت تهسـىس 

، سىزنىڭ باتـاليون كومانـدىرىڭىز سـاۋۇت قـارى ۋالىيلىققـا. قىلىندى

بىزنىڭ رۇدا كوماندىرى ، راشىدىن مۇتبىھاجىم باش مهسلىھهتچىلىككه

نىيـاز قـارى ، باشـلىقلىقىغا )سـاقچى(تۇرسۇن خالمۇرات پولىستتىسىيه 

، ئىسھاقجان سـهھىيه ئىدارىـسىنىڭ باشـلىقلىقىغا، مالىيه باشلىقلىقىغا

ــامۇت ســابىت(ســايىتوف ــسىنى) م ــۇر ئۇيۇشمى ــسلىكىگهڭئۇيغ  .... رهئى

  .تهيىنلهندى

ــڭ -1 ــ-ئاينى ــوقۈك ــادا ي ــدا ، نى م ــۇقالر كاچۇڭ ــۇت قۇتل مهخم

قـاغىلىق سـودا  .سالدىقىسىمالرنى تهرتىپكه ، جىددىي يىغىن ئېچىپ

تاشقورغان ئىنقىالبىي قۇماندانلىق  .سانائهتچىلهر جهمىيىتىنىڭ مۇدىرى

ئىنقىالبىمىزغـا ئىچكـى  ،شىتابى بىلهن ئۆزى مهخپىي ئاالقه ئورنىتىـپ

ىۋاتقان ھاشىم جيجاڭ مىللىي ئارمىيه قاغىلىق لېكجهھهتتىن ماسلىشىپ 

ا ئوخشاشال بىزگه جان  ھاشىم خۇيجاڭغ ،ئۇيغۇر پولكىنىڭ باشلىقلىقىغا

، تــۆگىچى(يــۆلهكته بولغــان شــىيا قۇمۇشــىنىڭ  ـپىــدالىق بىــلهن يارــ

، چاچقۇم، غوجىئېرىق، بارىن، چاھارباغ، چاڭگىلىئهسىكى، جايتىرهك

ــڭ، شــاھتاتا ــارلىق يېزىالرنى ــده قات ــا) باغجىگ ــۇردى ق ــى ت ىبهگ ربېگ

 ...بـــاش مهســـلىھهتچهلىككه ناســـىراخۇن، باشـــلىقلىقىغا ۇزۇنباســـارئ

  .تهيىنلىگهنىدى

لېكىن قاغىلىق خهلىقىنىڭ ئازادلىق دهۋرى ئاران يىگىرمه تۇققـۇز 
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قاغىلىق خهلىق ھۆرلىكتىن ئارانال يىگىرمه  ،شۇنداق .كۈنال داۋامالشتى

ــدى ــرىمهن بواللى ــۈن بهھ ــۇز ك ــپ  .توقق ــكامغا قېچى ــېچه پوس ــۇ ك ش

 ،بېرىۋالغان دۈشمهن يهكهندىن  ياردهمگه  كهلگهن دۈشمهنلهر بىلهن

گومىغــا قېچىــپ بېرىۋالغــان دۈشــمهن خوتهنــدىن يــاردهمگه كهلــگهن  

ــۇلۇپۈد ــمهنلهر بىــلهن قۇش ــا بىزنــى ئىــسكهنجىگه ، ش بىــرال ۋاقىتت

دۇشـمهننىڭ ، خهۋپنى بىز ئالدىن مۆلچهرلهپ بولغاچقـا بۇ .ئالغانىدى

، يهرلىــك مهھــسۇالت شــۇركىتىدىكى خــام ،ئامبىرىــدىكى ئاشــلىقالرنى

ھىندىـستاندىن ، چـاي، مهشـۇت، گـېلهم ،ازىلچـ، گهزلىمه رهخىـتلهر

كهلتۇرگهن ئاپتوموبىل چاقى قاتارلىق ماددىي بۇيۇمالر بىلهن ئهتراپقـا 

  .يۆتكهپ بولغانىدى

ئاخىر ، بولمىدى، بىز قهيسهرلىك بىلهن خېلى تىركىشىپ باقتۇق

 ،ئـــادهم ســـانى ۋه قـــۇرال جهھهتتىكـــى پهرقىنىـــڭ چـــوڭ بۇلۇشـــى

جهڭچــــى ۋه ، يېتىــــشمهسلىكقــــورال ، ئهســــكهرلهرنىڭ يېڭىلىقــــى

 ،ئىنچىكه پىـالن، پارتىزانالرنىڭ قۇماندانلىقى بىرلككه كېلهلمهسلىكى

، ئهڭ مــۇھىمى، پ تهتقىــق قىلىــشنىڭ چوڭقــۇر بولماســلىقىۈرۈتهكــش

ئارقىـدىن مهخپىيهتلىكىنـى ئاشـكارالپ قۇيۇشـى  ـخائىنالرنىـڭ ئارقـا 

 ـكىنهرــچې. قاتــارلىق ســهۋهبلهر بىــلهن چېيكىنىــشكه مهجبــۇر بولــدۇق

مىڭــدىن ئــارتۇق جهڭچىنىــڭ ئىســسىق ، چېكىــنهر كاچۇڭغــا بارغانــدا

  .....قۇملۇقالرغا سىڭىپ كهتتى، تاغ ئىدىر، قانلىرى دهريا بويلىرىغا

  .بۇ بىزنىڭ مهغلۇبىيىتىمىزنىڭ بىشارىتى بواللمىدى ،لېكىن

، كۈنى ئارىتاشتا قۇشۇن قايتا تهرتىپكه سـېلىندى-4ئاينىڭ  -2

هنۇبىي قىسىم ئۇيغۇر ئـاتلىق پـولكى مىللىـي ئـارمىيه ج مىللىي ئارمىيه

قۇماندانلىق باش شـىتابى تهرىپىـدىن ئۇيغـۇر ئـون بهشـىنجى ئـاتلىق 

يېڭىسارالرنىڭ (ھهسهن ھاجى ، تاجىك پولكى، ولكىپقىرغىز ، پولكى

ئۇيغـۇر ئـون  .نـدىۈپـولكى دهپ تـۆت پولكقـا بۆل) قىزىل يېزىـسىدىن

ر ئون بهشـىنجى ئـاتلىق پـولكى ۋه بهشىنجى ئاتلىق پولكى يهنه ئۇيغۇ
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مهن ئـون . ئۇيغۇر ئۇن ئالتىنجى ئاتلىق پولكى دهپ ئىككىگه بۆلۈندى

ــا ب ــاتلىق پولكىغ ــالتىنجى ئ ــدۆئ ــۇردى  .مۈلۈن ــدىرىمىز ت ــك كومان پول

  .ئۇرۇنباسار پولك كوماندىرىمىىز ناسىراخۇن ئىدى، قازىبهگ

نىـڭ ئاي-5 .كۈنى باشالپ بىز جهڭگه ئاتالنـدۇق -7ئاينىڭ  -2

ن تولىمۇ ۈچۈكۈنى ياستۇڭ مازاردا ئېلىپ بارغان جېڭىمىز مهن ئ - 13

زدىال تۇيۇقـسىز ۈنـدۈپكۈبىـز دۈشـمهنگه ك. ئهھمىيهتلىك جهڭ بولدى

دۈشــمهن ســهل بىخــۇد   ، بولغاچقــاۈزنــدۈبــۇ ك .ھۇجــۇم قىلغانىــدۇق

چىلىرىمىز بىردهمدىال ئۇالرنىـڭ ھهرقايـسى تمىناميۇ .تۇرۇپ قالغانىدى

ــوت توچكىل ــئ ــى چىقىرۋېتى ــڭ ئهبجىقىن ــڭ ئ .تىشىرىنى  ،ســتىگهۈئۇنى

ھهتتــا  ،پۇختــا بولمىغاچقــا ،لــۇقوئۇالرنىــڭ مــۇداپىئه ئهســلىھهلىرى ت

شـىمىزگه توسـالغۇ ۈئاتاكىغـا ئۆت، لگىرهلمىگهچكهۈپوتهي ياساشقىمۇ ئـ

ئـاتلىرىمىزنى دۇلدۇلـدهك ، توۋالپ» رراۇھ«شۇڭا  .پ يوق ئىدىۋخه

تۇياقلىرىدىن  ئوتالر ، تالر كىشنىشهتتىئا .قۈتتۆچاپتۇرۇپ ئاتاكىغا ئ

دۈشـمهننى  .پۈستىدىن ئۇچـۇپ ئۆتـۈئوقلىرىمىز  بېشى ئ، چاقنايتتى

  .ساراسىمىگه ساالتتى، جهھهننهمگه يولاليتتى

شمهن يېرىم سائهتمۇ بهرداشلىق بېرهلمهي تۆت تهرهپكه پىتراپ ۈد

لىرى قاچقـان .بىز ئۇالرنى ئىسكهنجىگه ئالغانىـدۇق. قېچىشقا باشلىدى

قېچىشقا جۈرئهت قىاللمىغانلىرى قـولىنى ، قاچمىغانلىرى. يهرغاجايتتى

. بىـزدىن ھايـاتلىق تىلىـشهتتى ،الغ تىترىشىپ ـ الغ ،ئېگىز كۆتۈرۈپ

بىر دۈشمهن ئاتقا مىنىپ ئالدىمىزدىن قۇيۇندهك  ، دهل شۇنداق چاغدا

ھهدهپ ، قوغلىدىم، زهلمىدىمۈبىراق تهگك، مۈزدۈئوق ئ، پ كهتتىۈئۆت

 مهن بارا.  چى بىلهن چاپاتتىۈئېتىممۇ بار ك، ئاتنىڭ بېقىنىغا تىپهتتىم

ئـوق  .ئـۇ قايرىلىـپ ماڭـا. بـارا ئۇنىڭغـا يېقىـنالپ كهلمهكـته ئىـدىم ـ

ــۈپ كېتهتتــى، چىقىراتتــى ــدىن ئۇچــۇپ ئۆت ــارىلىق ، ئــوق بېقىنلىرى ئ

ــات ، مهن ئاپتۇماتىمــدىن ئــوق ئــۈزدىم، ئهللىــك قهدهمــچه قالغانــدا ئ

ئونىدىن تۇرۇپ ، دهـــۇ پوركاپ توپىغا كالالماشاڭ چۈشتىئ، يىقىلىدى
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  .خۇددى قېچىپ كېتهلهيدىغاندهك، دۆڭگه ئۆمىلىگهن پېتى ياماشتى

 مهن ئــاتتىن چۈشــۈپ ئۇنىڭغــا –... !بولمىــسا ئــاتىمهن، توختــا

ئىككى بېقىنىغـا ئىككـى پـاي ، بىراق ئۇ توختىمىدى، مۈقاراپ يۈگۈرد

قولىـدا ،  توختـاپ قـولىنى كۆتـۈردىئـۇ ئۆمىلهشـتىن. ئوق ئېتىۋهتتىم

 .تاپانچا بار ئىدى

  ! قورالنى تاشالـــ

  .تاشلىمىدى

  ! قۇرالنى تاشالـــ

  .تاشلىدى

  !ئارقاڭغا ئۆرۈل،  ئورنۇڭدىن تۇرۇپـــ

  .مهن ئۇنىڭ بىچاره چىرايىنى كۆرمهكچى ئىدىم

ــسىغا ئۆرۈلىــدى ــۇ ئارقى ــپ، ئ ــا مىلىنى ــى توپىغ ــۈل ئهزاي ، پۈتك

، تۇنۇش بىر جۈپ كۆزى تېپىرالپ تۇراتتى، هتكهنتۇنۇغۇسىز بولۇپ ك

  .بۇ كۆز كامالنىڭ كۆزى ئىدى

ئېغىـر كــۈنلهرده ، ئــۇ كامـال ئىــدى، ئـومىقىم، جېــنىم، شـۇنداق

ئۆزىنىـڭ ئىنقىالبىغـا ، بېشىمنى سىلىغان كۆيۈمچان ئېرىم كامال ئىدى

، سىزگه، ماڭا، رهشىككه دۆڭگهپ، بولغان ئۈمىدسىزلىكىنى مۇھهببهت

  !ئىنقىالبىقا ئاسيىلىق قىلغان كامال ئىدى، گه» هپهرىشت«

خـۇددى ، بېشى ساڭگىالپ چۈشـكهنىدى، ئۇ الغىلداپ تىترهيتتى

  .ئۆلۈك توخۇنىڭ بوينىدهك

 بارلىق ھۆجهيرىلىرىمدىن ـــ!ماڭا قارىغىنا،  بېشىڭنى كۆتۈرۈپـــ

تهپـكه ئۈسـتىدىكى ، نهپرىتىم بارمىقىمغـا ـ ئۇرغۇپ چىقىۋاتقان غهزهپ

مهن ئۇنى ئېتىۋېتىشتىن بۇرۇن ئىككى ئېغىز ، ىمغا يىغىلىغانىدىبارمىق

ــدىم ــاقچى بولغانى ــۈرئهت ، گهپ قىلىۋالم ــقا ج ــا قاراش ــۇ ماڭ بىــراق ئ

  .قىاللمىدى

چهكسىز ، سهن ئېغىر كۈنلهرده بېشىمنى سىالپ، كامال،  ئېيتهـــ
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نېمىـشقا ئىنقىالبقـا سـاتقىنلىق ... نېمىـشقا، ھۆرمىتىمگه ئېرىشكهندهك

   ؟ىڭقىلىد

 ــــ،  ئۇ بېـشىنى كۆتـۈردىـــ، ماڭا ئىشىنىڭ.. .مهن...  مهنـــ

خـۇدا ھهققـى ئىنقىالبغـا ... خـۇدا ھهققـى، ئـايزۆھره، ماڭا ئىـشىنىڭ

  ...ماڭا ئىشىنىڭ، ساتقىنلىق قىلمىدىم

 مهن چۇڭقـۇر – ! ھىـم ؟ سـاڭا ئىـشىنىمىدىما ؟ ماڭا ئىشىنىڭـــ

، وي ئىــپالس مۇنــاپىق ھـــــــ، ئۆچمهنلىــك بىــلهن دىمىقىمنــى قــاقتىم

بىزنىڭ ئۆيده قاپاق تېرهكلىك ھويلىدا يـاقۇپنى ئاشـكارىالپ قويغـان 

مهن ، نى سهنلهر قوغلىغان ئايال مهن ئىـدىمۈشۇ ك،  بىلهمسهن ؟كىم

، گهرچه سهنلهرنى كۆرهلمىسهممۇ، ئىشكى يوق سامانلىققا مۆكۈنۈۋالغان

 ــــ؟ ېـدىڭسهن شۇ كـۈنى نـېمه د، گېپىڭالرنى ئېنىق ئاڭالپ تۇردۇم

  .مهن ئۇنىڭ شۇ كۈنى دېگهن گهپلىرىنى بىرمۇ بىر تهكرارالپ بهردىم

شـۇڭا ، ئهمدى ئۇنىڭغا تېنىۋېلىشقا ھېچبىـر ئـۇرۇن قالمىغانىـدى

ــدى ــانه ئېگىل ــوينى مهھكۇم ــپ، ئۇنىــڭ ب ــدهك تاتىرى ــرى موردى ، چېھ

  .يامغۇردا قالغان تهخهيدهك تىتىرهككه چۈشتى

 قىلغان بۇرۇنقى ياخـشىلىقىڭنى ماڭا، كامال،  مېنى كهچۈرگىنـــ

  .مهن ئاپتوماتىمنى ئۇنىڭغا توغرىلىدىم –! مهڭگۈ ئۇنتۇمايمهن

سىزگه ئۇ ... سىزگه... گۇناھىمنى كهچۈرۈڭ....مهن...  مهنـــ

  !...قۇل بوالي...  دۇنيا قۇل بوالي–بۇ  دۇنيا

گومىنداڭنىڭ قۇلىنىڭ الزىمـى ، ئهبلهخ،  ماڭا ھۆر ئادهم الزىمـــ

 گهرچه بۇنـداق قىلىـشنىڭ ــــ، !ئىپالس مۇناپىق، زۈمنى بهرسۆ! يوق

لېكىن مهن ئۇنىڭـدىن سـۆزۈمنى بېرىـشنى تهلهپ ، ھاجىتى بولمىسىمۇ

چۈنكى مهن بىر مۇناپىقنىڭ نىكاھىمنى دوزاققا يۈدۈپ ئېلىپ ، قىلدىم

  .كېتىشىنى خالىمايتىم

  . ئۇ بىردىنال جانلىنىپ رهت قىلىدىـــ! ياقـــ

  ..!.ھېلى بىكار، دېدىم مهن، ر سۆزۈمنى بهـــ
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  ! ياقـــ

  !ده،  ئهرگه تهگـــ

  !...مهڭگۈ... .سىزنى.. . ياق سىزنىـــ

ــا  ــڭ پۇتىغ ــده«ئۇنى ــۈزدىم» پاڭڭى ــوق ئ ــراپ ، ئ ــاتتىق ۋارقى ق

  .تىزلىنىپ قالدى

  ! ئورنىڭدىن قوپهـــ

  .ئۇ الغىلداپ تىترىگىنىچه ئورنىدىن تۇردى

ئــۇ يېــتىم بولــۇپ .. .ئــۇ، بالىمىزنىــڭ يــۈزىنى قىلىــڭ...  بــاـــــ

  .قالمىسۇن

  .تارام ياش تۆكۈپ تۇرۇپ يېلىناتتى ـــ ئۇ ماڭا تارام

، مهنمۇ، سهنمۇ. ئۇ ھازىرمۇ يېتىم،  ھىم ؟يېتىم بولۇپ قالمىسۇن

بىـز ، قـارا يېـتىم، قۇل مىللهتنىـڭ ھهممىـسى يېـتىم، ھهممىمىز يېتىم

، ه تهگ ئهرگ!ھايۋان، بىلهمسهن، شۇنىڭ ئۈچۈن كۈرهش قىلىۋاتىمىز

 !ده

  ...!ياق... ! ياقـــ

ئــۇ ۋارقىــرىغىنىچه دۆڭــدىن ، يهنه بىــر پۇتىغــا ئــوق ئــۈزدۈم

دومىلىنـار پوركـاپ توپىغـا پېتىـپ  ــــ ئۇ دومىلىنار، دوملىنىپ كهتتى

ئـاتلىق ، مهن ئارقىسىدىن دهمبهسـمۇ قهدهم چۈشـتۈم، توختاپ قالدى

  .يىگىتلهر ئۇنىڭ ئهتراپىغا ئوالشقانىدى

  !ۇڭدىن قوپه ئورنـــ

يىگىتلهردىن شهپقهت تىلهشـكه باشـلىدى؛ ، ئۇ تىزلنىپ مهندىن

پـــاش قىلىـــپ .. .نـــى»پهرىـــشته«، ئـــۇ يىغـــالپ تـــۇرۇپ يـــاقۇپنى

ــانلىقىنى ــرار ، قويغ ــى ئىق ــڭ بهرگهنلىكىن ــاراتنىمۇ ئۆزىنى ــان ئاخب يالغ

  .شهپقهت تىلىدى–قىلىپ بىزدىن رهھىم 

  .بىر جهڭچى دېدى ـــ، ئۇنى شىتاپقا ئاپىرايلى،  ئايزۆھرهـــ

،  ئۇنىڭـدىن ياقۇپنىـڭــــ!ئۇنى جهھهنـنهمگه ئـاپىرىمىز،  ياقـــ
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، ئۇنىــڭ ســهۋهبىدىن ۋهيــران بولغــان رۇتىنىــڭ، نىــڭ» پهرىــشته«

، لۇم بىلهن ئالغۇم بار ئىـدىوئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ قىساسىنى ئۆز ق

  . دهپ ۋارقىرىدىم– !لۇڭنى كۆتۈروق، شۇڭا ئۇنىڭغا قادىلىپ تۇرۇپ

ئۇنىڭ بۇ بىچاره شهرمهنده ھالىتىنى پۈتكۈل . ىنى كۆتۈردىئۇ قول

 يۇرتمـۇ، جاھانغا كۆرسهتمهكچى ئىدىم؛ قولىنى مۇشۇ پېتى كۆتۈرتۈپ

ـــڭۇي ـــڭ ھالىنى ـــدىم؛ مۇناپىقنى ـــازايى قىلماقچى ـــپ س ـــا ئاپىرى ، رتق

سـاتقىنلىق ، ئاقىۋىتىنىڭ مانا مۇشۇنداق بولىـدىغانلىقىنى سـاتقىنالرغا

بىراق ، ىرىك مۇردىالرغا كۆرسىتىپ قويماقچىدىمقىلىشنى ئويالۋاتقان ت

  .بۇنداق قىلىشقا ھازىرقى شارائىت يار بهرمهيتتى

  !ده،  ئهرگه تهگـــ

   ! ياقـــ

  ...تهپكىنى قهھرىم بىلهن باستىم

  !ياقۇپ ئۈچۈنـــ 

 !ئۈچۈن» پهرىشته « ـــ 

 !ئىنقىالبىي قۇربانالر ئۈچۈن -

. هدىــيه قىلىــۋهتتىمبىــر دىــسكا ئوقنىــڭ ھهممىــسىنى ئۇنىڭغــا ھ

قۇيــاش تهنــتهنه بىــلهن كۈلــدى؛ يــۈرىكىم تهنــتهنه بىــلهن كۈلــدى؛ 

ئىنقىالبىـي قۇربانالرنىـڭ روھـى تهنـتهنه ، نىـڭ»پهرىشته«، سىزنىڭ

  !بىلهن كۈلدى

، خــانلهڭگىر، شــۇنىڭدىن تارتىــپ مهن كــاچۇڭ، جېــنىم يــاقۇپ

ــرمه بهش قېتىمــدهك، تۇمۇشۇقــساراي ــارلىق جــايالردا يىگى ــام قات  ئاقت

چــۈنكى مهن ، زور قهھرىمــانلىقالرنى كۆرســهتتىم، جهڭــگه قاتنىــشىپ

ــدىم ــدىال، تهۋهككــۈلچى ئى ــۈل قىلغان ــانلىق ، تهۋهكك ــدىن قهھرىم ئان

، دۇنيادا قهھرىمان بولمايدۇ، تهۋهككۈل بولمىسا، كۆرسهتكىلى بولىدۇ

  !قهھرىمانالرنىڭ ھهممىسى تهۋهككۈلچى

ــلهن ق ــولكى بى ــاتلىق پ ــالتىنچى ئ ــون ئ ــۇر ئ ــولكى ئۇيغ ــز پ ىرغى
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ئۇيغۇر ئون بهشىنچى ئاتلىق پولكى بىـلهن ھهسـهن ھـاجى ، قاغىلىققا

تاجىك پولكى يهكهنگه ھۆجۇم قىلىشنىڭ جىددى تهييارلىقىنى ، پولكى

پولكىمىزغـــا كاچۇڭغـــا يىغىلىـــش ، قىلىۋاتقـــان كۈنلهرنىـــڭ بىرىـــده

كهلــسهك دهريــا بويىــدىكى ، يىغىلــدۇق، توغرىــسىدا بــۇيرۇق كهلــدى

، ن چىملىق ھهر قايسى پولكىالر بىلهن لىق تولغانىكهنكهڭرى كهتكه

، بىز ئاتلىرىمىزغا مىنىپ، ئالدىغا پىياده قىسىم جهڭچىلىرى تىزىلغاچقا

  .كهينىده رهتلىك ھالدا تۇرۇشتۇق

  .كۈنى ئىدى ـــ12ئاينىڭ  ـــ7يىل  ـــ1946، بۇ

  .  دېدى ئارىمىزدىن بىرى!گېنېرال چىقتى، ئهينا ـــ

ــز ســۆيۈملۈك ر ــۆزهڭگىگه بى ــۈۋېلىش ئۈچــۈن ئ ــى كۈت هھبىرىمىزن

، ھهربىـي فورمـا كىـيگهن، بـوينىمىزنى سـوزۇپ قاراشـتۇق، دهسسهپ

، بۇرۇتلۇق بىر ئادهم كۆزىمىزگه چېلىقتى، كهڭ يهلكىلىك، ئېگىز بوي

ــرال ــۇ گېنې ــدى، ئ ــۇف ئى ــسھاقبېك مۇنۇن ــت ئى ــسىدىكى .لېيتېنان  كۆك

ئۈمىـد . زىمىزنى چاقاتتىكۆ، مېدالالر قۇياش نۇرىدا يالىلداپـــئوردېن

  .ئىشهنچلىرىمىنى چاقنىتاتتى–

  !قهھرىمان يىگىتلهر،  ساالمـــ

ــاۋازى تهرهپ ــڭ جــاراڭلىق ئ ــارقىلىق گېنىېرالنى ــۇن ئ ـــ مىكروف  ــ

  پۈتكۈل جهڭچىلهر بىردهكال توۋلىدۇق؛. تهرهپكه تارالدى

  !گېنېرال،  ساالمـــ

  !هتسىلهرگه رهھم،  سىلهر كۆپ مۇشهققهت تارتتىڭالرـــ

  ...!رراۇھ... !رراۇھ.. .!رراۇ ھ! ئازادلىق ئۈچۈنـــ

زهرهپـشان ۋادىـسىنى ، ھهممىمىز تهڭـال شـۇنداق دهپ توۋلىـدۇق

، زهرهپـشان دهرياسـىنىڭ يېقىملىـق، ررا سادالىرى لهرزىـگه سـالدىۇھ

يىراقالرغا ئېلىـپ  ـــ ررا سادالىرىمىزنى يىراقۇجۇشقۇن شاۋقۇنلىرى ھ

جهڭچىلهرنىڭ روھى ، انلىنىپ كهتكهنىدۇقھهممىمىز ھاياج، كېتهتتى

  .تولىمۇ جۇشقۇن ئىدى
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، كۆرهشلىرىمىزنى كۆپتىن كۆپ ماختاپ ـــ گېنېرال بىزنىڭ غهلىبه

ئاندىن جهنـۇبىي فرونـت قۇمانـدانلىق ، ناھايىتى يۇقىرى باھا بهردى

ــۆتتى ــۇپ ئ ــۇيرۇقىنى ئوق ــىتابىنىڭ ب ــاش ش ــا ، ب ــچه 30بۇيرۇقت  نهچ

، خــانلهڭگىر. بىــلهن تهقدىرلهنگهنىــدىمېــدال ، قهھرىمــان ئــوردېن

ماڭـا ، جهڭلىرىده كۆرسهتكهن قهھرىمانلىقىم ئۈچـۈن... تۇمشۇقساراي

مهن ئـۆز قۇلىقىمغـا ئىـشىنهلمهي . لـۇق مېـدالى بېرىلگهنىـدى»باتۇر«

يىگىتلهرنــڭ ھهممىــسى چهكــسىز پهخرىمهنلىــك ، ئهتراپمىغــا قارىــدىم

خهلقىمنىـڭ ئـالىي ، تىمھاياجاندىن يىغلىۋهت. بىلهن ماڭا قاراشقانىدى

ــالغانىدى ــا س ــسىز ھاياجانغ ــى چهك ــاتى مېن ــۇ. مۇكاپ ــك ، بولۇپم پول

ھاشــىم خۇيجــاڭالر بــاش بــارمىقىنى ، كومانــدىرىمىز تــۇردى قــارىبهگه

ــرىكلهپ ــدىن تهب ــن قهلبى ــى چى ــپ مېن ــۈپ ، چىقىرى ــيهت تۆكۈل قهتئى

–پۈتكۈل ۋۇجۇدۇم پهخىر ، تۇرىدىغان كۆزلىرىدىن پهخىر چېچىۋىدى

، ئۆزۈمنى تۇتالماي تېخىمۇ يىغلىـۋهتتىم، تىن لهرزىگه كېلىپسۆيۈنۈش

مهن ، بۇ تولىمۇ سۆيۈملۈك يىغـالش ئىـدى، كۈلۈپ تۇرۇپ يىغلىۋهتتىم

ماڭا مۇشۇنداق قهيسىرانه روھ ئاتا قىلغان ، شۇ تاپتا ئۆزۈمدىن ئهمهس

، سۆيۈملۈك دىيارىمدىن پهخىرلىنىۋاتاتتىم، خهلقىمدىن، ئهجدادىمدىن

  .تاتتىمغۇرۇرلىنىۋا

ـــراق ـــدىال كـــۆككه ، بى ـــاتىمىز بىردهم ـــايىقى جۇشـــقۇن كهيپىي ب

ــشىنهلمهي، ســورۇلدى ــا ئى ــز قۇالقلىرىمىزغ ــزگه  ـبىرــ، ھهممىمى بىرىمى

 مـاددىلىق 11« چـۈنكى گېنېـرال ، ھهيرانلىق بىلهن قاراپ قېلىشتۇق

ـــتىم ـــق بى ـــانلىقىنى، ى ئىمزاالنغـــانلىقىنى»تىنچلى ـــۇرۇش توختىغ ، ئ

ـــــده بىرلهشـــــمه ھ ـــــانلىقىنىئۈرۈمچى ـــــۈمهت قۇرۇلغ ـــــڭ ، ۆك بىزنى

مېـداللىرى ۋه ئۇنىـڭ ، قهھرىمانالرنىڭ ئوردېن، قايتۇرۇلغانلىقىمىزنى

ــــپ بېرىلىــــدىغانلىقىنى ــــدا ئهۋهتى ــــات ئارى ــــشكىلىرى پ ..... كىن

  .ئۇقتۇرغانىدى

ـــاقۇپ ـــنىم ي ـــا ، جې ـــدىمۇ بايقىغ ـــدىم؛ يىغلىغان مهن يهنه يىغلى
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ئۆكــسۈپ ھهســرهت  ـــــ ئوخــشىمايدىغان باشــقىچه ھېــسىياتتا ئۆكــسۈپ

ــدىم ــلهن يىغلى ــك، بى ــايىن بىچارىلى ــسكىنلىك، ئىنت ــق، مى ، غېرىبلى

چــۈنكى مهن ھهمـــمه نهرســـهمدىن . چۈشــكۈنلىك بىـــلهن يىغلىـــدىم

» پهرىشته«دوستۇم ، سىزدىن، ئانامدىن ـــئايرىلىپ قالغانىدىم؛ ئاتا

ئۇ بىر يېرىم ئـاي بـۇرۇن كېزىـك بىـلهن ئاغرىـپ ( ئوغلۇمدىن ، دىن

ئــاخىردا قهدىــردان ئاپتوماتىمــدىن ئايرىلىــپ ، )كهنىــدى ئۆلــۈپ كهت

، تېخــى ۋاقتــى ئهمهس دهپ، مهن قۇياشــقا ۋهده بهرگهن، قالغانىـدىم

  ... ؟ ئۇنىڭغا قانداق قارايمهن ؟ئهمدى ئۇنىڭغا نېمه دهيمهن

  ؛بار ئاۋازىم بىلهن ۋارقىرىغۇم كېلهتتى

   » !تېخى ۋاقتى ئهمهس، تېخى ۋاقتى ئهمهس، ياق« 

  ...!قاق... !قاق. ..!قاق

قاغـا . قاغىنىڭ سهت قاقىلدىـشى روھـالر سـۆھبىتىنى بـۇزۇۋهتتى

ئايزۆھره خانىم بۇنى كۆرۈپ چـاچراپال . چىنار ئۈستىده قاقىلداۋاتاتتى

بىــر چــالمىنى ئېلىــپ قاغىغــا غهزهپ بىــلهن ، ده–ئورنىــدىن تــۇردى 

ئـايزۆھره خـانىم قهبـره بېـشىغا ، قاغا كـۆزدىن غايىـب بولـدى، ئاتتى

نى ئوقۇپ بولغاندىن »  سۈره پاتىھه«. ېلىلپ قولىنى دۇئاغا كۆتۈردىك

  ؛ئۇزۇنغا دۇئا قىلدى–ئۇزۇندىن ، كېيىن

ــۇغ تهڭــرىم، شــهپقهتلىك–ئهي مېھىــر « ياقۇپنىــڭ بىلىــپ ، ئۇل

ــن ــرهت قىلغى ــاھلىرىنى مهغپى ــالغان گۇن ــپ س ــمهي قىلى ــارلىق . بىل ب

ــدىم ــا ئاتى ــى، ســاۋابلىرىمنى ئۇنىڭغ ــان يېرىن ــڭ ياتق ــته ئۇنى  جهننهت

  »...!قىلغىن

 تهڭـرىگه  ؟ئۇ ھازىرغىچه ياقۇپقا قـانچه قېـتىم دۇئـا قىللـدىكىن

 ئۇنىڭغـــا قانچىلىـــك ســـاۋابنى  ؟قــانچه قېـــتىم ئىلتىجـــا قىلـــدىكىن

   ؟ئاتىدىكىن

  . بىلمهيتتى

ئـۇ ، ئايزۆھره خانىم غازاڭ تىقىلغان تاغارنى يۈدۈپ ئۆيگه ماڭدى
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–پۇت ، نهپسى بوغۇلدى، ىپيۈرىكى ئاغزىغا تىقىلىپ قېل، ھاسىرىدى

  ...ئىزىدىال ئولتۇرۇپ قالدى، قولىنىڭ ماغدۇرى نهلهرگىدۇر يوقىلىپ

  

  تۆتىنچى قىسىم

  

  ياغاچ مېدال

  

1  

  

ــدى ــپ قال ــۇپ يېتى ــۇرۇن تۇت ــانىم ئ ــايزۆھره خ ــرى ... ئ كېچىلى

بهزىده يۈرىكى سېلىپ ئاغزىغـا تىقىلىـپ ، دېگۈدهك يۆتىلىپ چىقاتتى

ئهزايىدىن تهر ، ولىدا جان دىدارى قالمايتتىق ـــ پۇت،  دهـــ قاالتتى

  .شۇڭا ئۇ داۋالىنىش ئالدىدا تۇراتتى، قۇيۇالتتى

، شــۇنداقتىمۇ داۋالىنىــپ باقــاي، پىــشىپ قالغــان ئوخــشايمهن«

  »...ئهجهپ ئهمهس .ساقىيىپ قالسام

  .سىزگه نهشىرىياتتىن ماتېرىيال كهپتۇ،  خانىم ئاپاـــ

ئوغلىنىــڭ نهۋرىــسى ) ســنىڭيولۋا(ئــايزۆھره خــانىم ئاكىــسىنىڭ 

 ده كـۆزىنى ــــ خىيـالىنى يىغىـشتۇردى، نىجاتنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ

ئــاق ، ئــۇ نىجاتنىــڭ قولىــدىكى توپــا رهڭ قهغهزگه ئورالغــان، ئــاچتى

، سۇلياۋ شوينا بىلهن تېڭىلغان بـوالقنى كۆتـۈرۈپ سـهل ئـۆره بولـدى

   .قويدىنىڭ دۈمبىسىگه كۆرپه يۆلهپ نىجات ئۇ

 ئــايزۆھره خانىمنىــڭ لهۋلىــرى ـــــ، بــاالم، هشــكىنهي،  قىنــىـــــ

   .كهتتىىپىلداپ ل

 . چىقتـىپكىتـاارچه پ ئۇنىڭ ئىچىدىن يىگىرمه .بوالق يىشىلدى

 پئولتۇرۇ ئۇ تىك .تىن بىرنى ئايزۆھره خانىمغا تۇتقۇزدىپكىتانىجات 

ۈتـۈن پ،  قـولى. كۆزلىرىـده ھاياجـان جىلـۋه قىلـدى.قا قارىـدىپكىتا
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 .  كهتتىپتىترهئىچكى خۇشاللىقنىڭ قۇدرىتى بىلهن بهدىنى بىر خىل 

 تۇرغـان يىگىـتكه ئاشـىقانه پتۇتـۇتۇمـات پئا مۇقاۋىسىدىكى پكىتائۇ 

 پقارا ئۇ ئايزۆھره خانىمغا تهبهسسۇم بىلهن .ھىسيات بىلهن تىكىلدى

 كـۆزىنى ــــ تۇرغان بۇ يىگىتنىـڭ يـۈز پتۆكۈتهبهسسۇم ، ئۇ .تۇراتتى

ان چاغـدىكى ئوتلـۇق ھىـسياتى بىـلهن قايسى كـۈنى چىنـارنى سـىلىغ

، ھىدلىـدى،  سـىلىدىپئـاۋايال كهتكهن گۆشسىز ئالىقانلىرىـدا پقىتى

، پئهللهيلىنى يۈرىكى شىرىن ھۇزۇر ئىلكىده . كۆزىنى سۈركىدىـــيۈز 

،  بىغىشلىرىغاـــبىغىش ،  ئۈگىلىرىگهـــئۈگه ، بارلىق ھۈجهيرىلىرىگه

ــ ــڭ ئۇچىلىرىغىچىلى ــا تىرناقلىرىنى ــقھهتت ــق، ك ئىللى ــۇ ئىللى ، تولىم

 تۇرغان پسىلى ئۇ ئۆزىگه زهن .تولىمۇ تاتلىق سىزىم يوللىدى، تاتلىق

   . كهتكهنىدىپئۇنتۇ ھهممىنى ـــنىجاتنى ھهممه 

 دىــدى نىجــات يانچۇقىغــا قــول ـــــ، اپــئاخــانىم ،  ھه راســتـــــ

سىزگه ئـون مىـڭ كـوي ،  قالغىلىپئۇنتۇتىمهن پقا تاسال ـــ، پسىلى

   .تۇپكهققى قهلهم ھه

 نىجـات ئۇنىڭغـا . كـۆزىنى ئـاچتىپيىغىئايزۆھره خانىم ئىسىنى 

 ئـۇ چهكنـى قولىغـا . تـۇراتتىپتهڭلهۇلنىڭ چىكىنى پئون مىڭ كوي 

  .راستىنال ئون مىڭ كوي ئىدى، ئالدى

   . قهلهم ئهكهلگىنه...قه،  نىجاتـــ

 پئىلىــ ئــايزۆھره خــانىم قهلهمنــى . كهلــدىپئىلىــنىجــات قهلهم 

 پدهغا تهقدىم »ئۈمىد قۇرۇلۇشى«سۆز قالدۇرۇش رامكىسىغا چهكنىڭ 

  .نىجاتقا تهڭلىدى،  دهـــ ئاستىغا ئىمزا قويدى پيىزى

   . قويپبىرى بۇنى مۇدىرىڭغا ـــ

   . كهتتىپچىقى پئىلىنىجات چهكنى 

   : ئوقۇدىپشىۋىرال ئىسمىنى ئاستا پكىتائايزۆھره خانىم 

  »ئاخىرقى تهبهسسۇم« ـــ

ئادهمگه ھاياتىي ، پئاۋۇندۇرۇكۆڭۈلنى ، تهبهسسۇمئاخىرقى ، ئاھ
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   !كۈچ بهخش ئهتكۈچى سىھىرلىك تهبهسسۇم

   ! قۇدرهتكه ئىگه مهڭگۈلۈك تهبهسسۇمـــسىھرىي كۈچ 

 پىلدىرالپ  .  كىتىۋاتاتتىپھاياجانلىنىئايزۆھره خانىم بارغانسىرى 

، ىـراقپ، ۈنـۈشپتهل، سىغىنىش، شادلىق، هخىرپقالغان كۆزلىرىدىن 

 ئۇنىـڭ ئىـچ . ئۇ كىتابنىڭ ئىچ بىتىنـى ئـاچتى.ران چىقىندايتتىھىج

 مهســـۈمگه ھـــۆرمهت بىـــلهن پيـــاقۇكـــۈرهش قهھرىمـــانى «بىتىـــده 

ــشاليمهن ـــ بىغى ــا ـ ــ د»تورپئ ــده ې ــۆزگه ئاالھى  پتاشــلىنىگهن خهت ك

   :پقىلى ئايزۆھره خانىم شۇ خهتنىڭ ئاستىغىال چوڭ .تۇراتتى

  .هت بىلهن تهقدىم مهسۈمگه ھۆرمپياقۇكۈرهش قهھرىمانى «

   ئايزۆھره ـــ

   .يازدىپ ده »دىكابىر-31 ، يىل -1995

 بولمايال ئۆيگه ھهر خىل سوۋغاتالرنى كۆتۈرۈشكهن ـــچۈش بۇال 

ــر  ــوبى ــشىلهر پت ــ كى ــشتىپكىرى ــاكىم. كىلى ــده ھ ــڭ ئىچى ،  بۇالرنى

، دوختـۇر،  ئوقۇغۇچىمۇـــئوقۇتقۇچى ،  يازغۇچىمۇـــشائىر ، دىھقانمۇ

ــشچىمۇ ــدى ...ئى ــار ئى ــڭ .ب ــايزۆھره خانىمنى ــسى ئ ــڭ ھهممى  بۇالرنى

ئـۇنى بۈگـۈن يىڭـى يىـل مۇناسـىۋىتى بىـلهن ، پبولـۇئوقۇغۇچىلىرى 

 . ئۇالر ئوقۇتقۇچىسىدىن قىزغىن ھال سوراشـتى. كىلىشكهنىدىپيوقال

ــردىن  ــابى ــدىپكىت ــدىم قىلىۋى ــڭ ،  تهق ــسى ئۇنى ــاخىرقى «ھهممى ئ

،  شـىر ئـاۋازالرــــر  شـى.نى چىن قهلبىدىن تهبرىكلهشتى»تهبهسسۇم

 بىـر چاغـدا . تـۇراتتىپبۇزۇ ئوقۇشۇشالر ئۆي جىملىقىنى پىچىرلىشىپ

  :بىرى

توغرا ئهللىك پتو مهسۇمنىڭ قۇربان بولغانلىقىغا بۈگۈن پياقۇ ـــ

   . دىۋهتتىـــ !؟ ھهـــتۇ پبولۇيىل 

  . قاراشتىپتىكىلى بىلهن ھهممىسى ئايزۆھره خانىمغا پگهبۇ 

 ئــايزۆھره ـــــ !تــوغرا ئهللىــك يىــل بولــدىپتوبۈگــۈن ،  ھهئهـــــ

ـــۈرىكى  ـــڭ ي ـــداخانىمنى ـــاش قۇيۇلـــدى، پجىغىل ـــدىن ي  .كۆزلىرى
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 .باشــالر ســىلىندى، پئىزىلىــھهســرهتلىك ئۆكــسۈشلهردىن يــۈرهكلهر 

، ۈتــۈن دۇنيــا ســۈكۈتكهپھهتتــا ، شانپــزهره، قــارا قــۇرۇم، ئــۆي

   ...!ماتهمگه چۆمگهنىدى، ھهسرهتكه

ه خـانىمنى ناھىيىلىـك دوختۇرخانىغـا  ئايزۆھرپكىلىھاكىم ئهته 

ئايزۆھره خـانىم ئۇنىڭغـا ،  ئورنىدىن تۇردىپئىيتىئاېىرىدىغانلىقىنى 

   :پئىيتىرهھمهت 

 .خهلقىڭنـى شـاد قىـل، يۇرتۇڭنى سـۆي،  ئهجدادىڭنى ئهسلهـــ

   .بىلهن  دىدى شائىرانه ھىسياتـــ !مىللهت ئۈچۈن جان بهر

ــسقا ــر، قى ــى ئىغى ــا ۋهزن ــسانىي، ئهمم ــسى ئىن ــاق غايى هتنىڭ ئورت

   .ر قىلدىۇمۇجهسسهملهنگهن بۇ سۆزلهر ھهممىنى ئويلىنىشقا مهجب

   !شۇنداق ئويلىنىش كىرهك

ھهممىـسى ،  ۋهده بىرىۋىـدىپده »...!خـانىم، مـاقۇل« :ھاكىم

ئۆزلىرى ئۈچـۈن ،  بۇ ھاكىم ئۈچۈن ئهمهس.بىردهك باش لىڭشىتىشتى

   .بىرىلگهن ۋهده ئىدى

، جۇاللىـق ئىــدى، رى تولىمـۇ گـۈزهليىڭـى يىـل سـهھى، سـهھهر

 ئهمدىال ئۇيقۇدىن باش كۆتۈرگهن مهرد قۇياش .خۇددى قىز مهڭزىدهك

ــادالهت بىــلهن ھهممىــگه تهڭ  ـــزهر نــۇرلىرىنى ئ ــ تهكــشى ــ  پتارقىتى

 جومبـاق ـــ جۇاللىق نۇرغا چۈمكهلگهن چىنارنىڭ جومباق .بىرىۋاتاتتى

ــاخلىرى  چهك قهبــرىلهر  زۇمـــــــمــچهك ۇ ز. تــۇراتتى»جىممىــده«ش

سۈزۈك كۆكنىڭ پ سۈ. شهدىلهر سۈكۈتكه چۆككهنىدىـــبىشىدىكى تۇغ 

تهنـگه ، پكىرىـ پيـامرا تومۇرغا ـــ ھاۋاسى تومۇر پسائهمما ، سوغۇق

   .ئازادىلىك بىغىشاليتتى

 ئـۇ بىـشىغا .نىڭ قهبره بىشىغا يهنه كهلدىپياقۇئايزۆھره خانىم 

ور رهڭ پ، ز رهڭ قاما ياقىلىقئۈستىگه مىغى، كۈل رهڭ رومال ئورىۋالغان

ــدىپ پراۇد ــو كىيىۋالغانى ــاچلىرى .هلت ــ چ ــان، اكىزپ ــك تارالغ ، رهتلى

    .ئۈمىدۋارلىق ئوقچۇې تۇراتتى، ئۇزايىدىن بىر خىل تىتىكلىك
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   ... ئولتۇردىپيۈكۈنۈئۇ قهبره بىشىغا 

 

2 

 

 سـىز بىـلهن يهنه !جىـنىم، ىڭىزغا مۇبـارهك بولـسۇنليى يىڭى ـــ

   .لدىممۇڭداشقىلى كه

ال پسـىغىنى مهنمـۇ سـىزنى !رهھـمهت سـىزگه، سىزپـقى ئوبـدان ـــ

 دىــن كىــيىن كــۈنلىرىڭىز قانــداق »بىــتىم«،  ھه راســت...تــۇراتتىم

    ؟بولدى

ۇرجانالرنىڭ پئابـدۇغۇ، ئىـسھاقجان، سـىدىق بـارات،  سابىتوفـــ

ان تارىخىـدىكى تـۇنجى پـچو مهن .ياردىمى بىلهن ئوقۇتقۇچى بولدۇم

هتكه پمهرىـ ـــ بار زىھنىمنى ئىلىم . قالغانىدىمپبولۇۇچى ئايال ئوقۇتق

 چارچـاش ــــ كهچكىچه ئىشلىسهممۇ ھىرىش ـــ ئهتىدىن .بىغىشلىدىم

، ته ئوقۇتۇش بىلهن شۇغۇلالنسامپمهكته كۈندۈزلىرى .ھىس قىلمايتتىم

 .  كويدىكىلهرنىڭ ساۋادىنى چىقىراتتىمـــ ئاخشاملىرى مهھهلله ـــكهچ 

،  دۇنيـا ۋهزىيىتىنـى. بىـرهتتىمپسـۆزلهن يىڭىلىقلىرىنـى هپ ــــئىلىم 

 بۇمـۇ . تونۇشـتۇراتتىم...باشقا مىللهتلهرنىڭ تهرهققىيات ئهھۋاللىرىنى

اتلىق بىــلهن پــخۇرا،  كونىلىــق بىــلهن يىڭىلىــق؛بىــر جهڭگــاھ ئىــدى

ئهمما ، هت ئوتتۇرىسىدىكى رهھىمسىزپمهرىجاھالهت بىلهن ، تهرهققىيات

   . شۇڭا مهن يهنىال فرونتتا ئىدىم.دىلىك جهڭگاھ ئىپشهره

 ھهش .مىنىڭ بۇ جهڭگىۋار ھاياتىم ئـۇزاق داۋامالشـمىدى، بىراق

ئانـار « يازلىق تهتىلـده . كهتكهنىدىپئۆتۈهش دىگۈچه بىر يىل پ ـــ

 مهنمـۇ شـۇ .كۇرسـى ئىچىلغانىـدى ىـده ئوقۇتقـۇچىالرپمهكتى »بازىرى

ته كۈن تىـنچ خـاتىرجهم  ئالـــ كۇرسىمىز بهش .كۇرسقا قاتناشقانىدىم

 .وسـتالر قويۇلـدىپ دهرۋازىسىغا پمهكتهتىسىال پھه ئىككىنچى .ئۆتتى

   . قىلىشتۇقپبولۇ كىرهلمهيدىغان ـــ پچىقىخالىغانچه 
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 دىـدى بىـر كـۈنى ــــ، ئايزۆھره،  ماۋۇ سىزنىڭ باغىقىڭىزكهنـــ

قــاغىلىق ئـازاد قىلىنغانـدىن كىـيىن بىــز ، نىـڭ مـۇدىرىپمهكتهمۇشـۇ 

   . جهڭ قىلغان سىدىق باراتپكىچى قان بىلهن

ھهيـران ،  دهــــ چاققـانغىنه كـۆز يۈگۈرتتـۈم پئىلىمهن باغاقنى 

ــدىم ــوف .قال ــدۇلئهھهت خىلىل ــڭ ھــاكىمى ئاب ــى ناھىيىنى  چــۈنكى مىن

تارغـا پئىئـۇ بىزنـى ،  قىزىق يىرى شۇ ئىدىكى.تارغا چاقىرغانىكهنپئى

   .يامۇلنىڭ بىغىغا چاقىرغانىدى، ئۆيىگه ئهمهس

   ...تارالتمايپئىتارلىتىدىغان ئادهم ئۆيىده پئىبىزنى ، پئهجه ـــ

 دىـدى سـىدىق ــــ، دىگهندۇ ھهقىچـان، ىتىشمايدۇپ ئۆيۈمگه ـــ

بــاغنى ، پده كۇشــاده ئولتۇرســۇن ـــــكهڭ ،  ھــاۋالىقـــــ، بــارات

   .بىلله بارىلى،  قالماڭپكىتى كهچته بىر يهرگه .پگهجابدۇغان 

مىنىـڭ ،  راسـتىنى ئىيتقانـدا. دىدىم مهنـــ،  مهن بارمايمىكىـــ

   : قالغانىدىمپئويال چۈنكى مهن .بارغۇم يوق ئىدى

پ دهمىنى نىـمه ،  چاقىرغاندۇپده› مۇدىر ‹سىدىق باراتنىغۇ «

   » ؟چاقىرىدۇ

    ؟ نىمىشقاـــ

   ... ھىچ شۇـــ

   ...بارمىساق،  چاقىرساپئىيتى ھاكىم بىزنى ئادهم ـــ

، ھـاكىم بىزنـى ئـۆز؟ خاپـا بولمامـدۇ؟ لىدۇبارمىسىڭىز قانداق بو

ــان گهپ ــۆرۇپ چاقىرغ ــن ك ــا  .يىقى ــز كون ــلهن بى ــگهن بى ــېمىال دى ن

  ...كونا ئىنقىالپچىالر ئهمهسمۇ، سهپداش

  .سېدىق بارات ماڭا ئىنىقىالبې ھايتىمنى ئهسلىتىپ قويدى

ش نېمىــدىگهن ۈھــۇررا ســادالىرى ئىچىــده ئاتاكىغــا ئۆتــ، ئــاھ«

  »!ھهـــك ئىدىۈكۆڭۈلل

  .مهن ئاخىر ماقۇل بولدۇم

مهندىكى بۇ دهسلهپكى شېئىرىې (ياتىقىمدا شېئر يېزىپ ئولتۇرسام
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ئهڭ ، ۋاقىتــسىز ئۆلــۇمىڭىز، ئوتلــۇق قوشــاقلىرىڭىز، تۇيغــۇالرنى ســىز

سېدىق بـارات مېنـى ، )توغرىسى ئاخىرقى تهبهسسۇمىڭىز ئويغاتقانىدى

  .ئىالجىسىز ئورنۇمدىن تۇردۇم .چاقىرغىلى كىرىپتۇ

ـــ1947 ،بــۇ رامىزاننىــڭ يهتتىنچــى (كــۈنى ـــ25ئاينىــڭ ـــ7يىــل ـ

ــدى)كــۈنى ــارقىمىزدا  .ئى ــۇقنى ئ ــى ئۇپ ــز چوغــدهك قىزارغــان غهربى بى

-يامۇلنىــڭ ئالدىــدا .يــامۇل دهرۋازىــسى ئالــدىغا كهلــدۇق، قالــدۇرۇپ

بـۇ تامنىـڭ ئىككـى  .ئۇدۇلىدا قېلىن ھهم ئېگىز جاۋبى تام بـار ئىـدى

يايپاڭ ، قانىتى يوق، غان رېشاتكىلىقتهرىپىده قارا سىر بىلهن سىرالن

ــهكىلىده دهرۋازا ــده، ش ــا تهرپى ــڭ ئارق ــاۋبى تامنى ــدى «ج ــامۇل ئال ي

يامۇل ئالدىدىكى  .دهپ ئاتىلىدىغان بىر مهسچىت بار ئىدى»مهسچىت

ــازار كــۈنلىرى مهدداھ ـــبــوش يهرده ب مىــسكىن ســازهندىلهر ، ۋائىزالرــ

ۇئــا قىلىــپ پــۇل ئــاخىردا د، مهدداھلىــق قىلىــشاتتى، ســورۇن تــۈزۈپ

ھازىر   .ساتراشالر ۋه ھهرخىل ئوقهتچىلهر ئوقهت قىلشاتتى .تىلىشهتتى

ـــه ـــوقهتچىلهر نهرس ــــ ئ ـــشتۇرۇۋاتاتتى ــ ـــى يىغى ـــېكىن  .كېرهكلىرن ل

سازهندىلهرنىڭ ئېزگۈ كۈيلىرى راسـا ئهۋجىـگه ، ۋائىزالرنىڭ ۋائىزلىقى

  .كۆتۈرۈلگهنىدى

ــ ــى راۋاب چېلى ــۇر راۋابچ ــر توك ــگهن بى ــقىنا كهل ــشا ، پياش ناخ

  :ئېيتاتتى

  ، ھاۋا تۇتۇلۇپ كهتتى

  .يامغۇر ياغقىلى ـــقار

  ، قانداق چاغدا تۆرهلدۇق

  .بار دهرد بولسا تارتقىلى

  .يۈرهكلهرنى ئېزهتتى، ئۇنىڭ ناخشىلىرى شۇنداق مۇڭلۇق

  :كۈي ئهۋجىگه كۆتۈرۈلگهنىدى

  »ئوغرىنى ـــ،  دهپـــ، تۇت«:ئوغرى

  ، ئۆرۈۋهتتى مورىنى
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  ، ۆكۈمهتكېسهل تۇرۇپ ھ

  .پۇقرا يهمدۇ دورىنى

  

  »!...نېمىدىگهن جانلىق سۈرهتلهش ـــ ھه«

  .ــ مېڭىڭ كېچىكىپ قالىمىز

ــارتتى ، ئۇنىــڭ راۋابىنــى. ماڭــدىم، ســېدىق بــارات يېڭىمــدىن ت

مۇمكىن بولسا ناخشىسىغا جـور بولغـۇم ، ناخشىسىنى شۇنداق ئاڭلىغۇم

  .بار ئىدى

امۇلنىــڭ قاپقــارا بىــر ي، ئۇپــۇق چوغــدهك تاۋلىنىــپ تۇرغانــدا

ئۇنىڭ ئىچىده . سىرالنغان ئالدىنقى چوڭ دهرۋازىسىدىن كىرىپ كهتتۇق

تــۈۋرۈك ۋه ، ئۇنىڭمــۇ ئىچىــده دېرىــزه، يهنه بىــر دهرۋازا بــار بولــۇپ

ئۇنىڭ ئالدىدا ، رېشاتكىلىرى قىپقىزىل سىرالنغان ئۈچ قهۋهتلىك راۋاق

ىـر قىزىـل خـادا ئۇچىـدا ب.تىك ئورنىتلغان ئېگىز بىر خادا بـار ئىـدى

بۇ راۋاقنىڭ ئـۈچنچى قهۋتىـدىن بازارنىـڭ .پانۇس ئېسىقىلىق تۇراتتى

مهن قـاغىلىق ئـازاد بۇلـۇپ  .ھهممه كۆرۇنۇشلىرىنى كـۆرگىلى بـوالتتى

شـهھهر ، تۇرغان كـۈنلهرده بـۇ راۋاقنىـڭ ئـۈچنچى قهۋىـتىگه چىقىـپ

 .جهننهت ساداسـىنى ئاڭلىغانىـدىم، مهنزىرسىگه تويماي نهزهر سېلىپ

  .قمۇ ماڭا ھازىرقىدهك مۇدھىش تهسىرات بهرمىگهنىدىبۇ راۋا

بـۇ يـامۇل ، چوڭ دهرۋازىنىڭ سول تهرپىده كىچىك يامۇل بۇلۇپ

مۇددهتلىــك ۋه  .م كېــسىلگهن مهھبۇســالرنى باشــقۇراتتىۈپهقهت ھۆكــ

م قىلىنغـان مهھبۇسـالرنى قامايـدىغان ۈمۇددهتسىز قاماق جازاسى ھۆكـ

بۇ كىچىـك يامۇلـدىمۇ چـوڭ  .تۈرمه مۇشۇ كىچىك يامۇل ئىچىده ئىدى

چـو يامۇلنىـڭ بىرىنچـى چـوڭ  .يامۇلغا ئوخـشاش ھۆكۈمخانـا بـوالتتى

سول ــــچوڭ دهرۋازا ئىچىدىكى ئوڭ، دهرۋازىسىدىن ئۆتكهندىن كېيىن

ئىككىنچى ، پۈكىچىك يامۇل دهرۋازىسى ئالدىدىن ئۆت، تهرهپته راۋاق

ــده ــى تهرىپى ــڭ ئىكك ــان يولنى ــدىغا باردىغ ــوڭ دهرۋازا ئال ــۈم چ  ھۆك
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ۋاقىتلىـق تۇتـۇپ تۇرىـدىغان گۇناھكـارالرنى قامايــدىغان ، كېـسىلمهي

ــدى ــار ئى ــدىخانىالر ب ــده . گۇن ــدىن ئۆتكهن ــوڭ دهرۋازى ــى چ ئىككىنچ

ــى ــانىگه كېرهتت ــى ھۆكۈمخ ــهن ، بىرىنچ ــانه ئاساس بىرىنچــى ھۆكۈمخ

قـاتىلنى تۇتـۇپ كىرگهنـده ئامبـال ، قاتىللىق ئهنزىلىرنـى تهكـشۈرۈپ

ان ۋه قاتىلالرغــا جــازا ھۆكــۈم قىلىــدىغان جــاي مۇراســىم ئۆتكۈزىــدىغ

ئىككىنچى چوڭ دهرۋازىدىن بىرىنچى ھۆكۈمخـانىغىچه بولغـان . ئىدى

يولنىڭ ئىككى تهرپىـده سـاقچى ئهسـكهرلهرئهترىتى تۇرىـدىغان قاتـار 

بىرىنچـى ھۆكۈمخانىـدىن ئىككىنچـى ھۆكۈمخانىغـا . ئۆيلهر بـار ئىـدى

 دهر ئىككـى. توغرا كېلهتتى ئۆتۇشكه   دهر پهردىدىنكىرگۈچه ئىككى

 ئىككىنچـــى .پهرده ئارلىقىـــدا داھىيالرنىـــڭ ئىشخانىـــسى بـــار ئىـــدى

غهربىـې گۈلبـاغ دهپ ، ھۆكۈمخانىنىڭ ئىككى تهرپىده شهرقىې گۈلبـاغ

، بۇنىڭ ئىچىـده جىنـايى ئىـشالر بۆلـۈمى، ئاتىلدىغان ھويلىالر بۇلۇپ

. ىرى بار ئىدىمالىيه بۆلۈمى قاتارلىق ئىشخانىل ،خهلق ئىشلىرى بۆلۈمى

–ئىككىنچى ھۆكۈمخانىدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئامبال ۋه ئۇنىـڭ بـاال 

ئۇنىڭـدىن ئۆتكهنـدىن كېـيىن يامۇلنىـڭ ، چاقىلىرى تۇرىدىغان ھويال

  .چوڭ بېغى بار ئىدى

ئىپتارچىالرنىـڭ ھهممىـسى ، بىز شۇ چوڭ باغقا كېرىپ كهلگهنده

ــدى ــپ بولغانى ــۈدهك يىغىلى ــت  .دېگ ــى ۋاقى ــا خېل ــائىپتارغ ، بولغاچق

مهن سـېدىق بـارات  .ھهممىسى ئۆز پاراڭلىرىغا چۇشۇپ كىتىـشكهنىدى

ــال ئولتۇردۇم ــر يهردى ــلهن بى ـــبى ــالدىم، دهــ ــا نهزهر س . ئىپتارچىالرغ

يـۈزگه ، بهگلهردىن بۇلۇپ، سانائهتچىلهرـــسودا، ئىپتارغا مائارىپچىالر

ــدى ــادهم چاقىرىلغانى ــېقىن ئ ــۆز تاشــلىدىم .ي ــۇ ك ــۇ .مهن ئهتراپقىم  ب

ئىپتـــارلىق زىيـــاپهت ســـورونىنى بىرخىـــل ســـىرلىق پهرده ئـــوراپ 

بـۇ خاسـىيهتلىك سـورۇننى ئـوراپ  .تۇرغانلىقىنى سهزگهندهك بولـدۇم

تۇرغــان ســىرلىق پهردىنىــڭ ئارقىــسىدا بىــر قابــاھهت كۆلهڭگىــسىنىڭ 

چـۈنكى تـۆت ئهتراپىمىـزدا  .رگهنلىكىنى سهزگهندهك بولدۇمۈئهگىپ ي
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دىننىـي  .قىلىـپ تـۇراتتى» مۇھـاپىزهت«قوراللىق ئهسـكهرلهر بىزنـى 

قوراللىــق باشــقۇرۇش ، پائــالىيهت ســورۇنلىرنى مۇھــاپىزهت قىلىــش

  ...؟كېتهمدۇ

ــۈزۈملهرۈيۈر ــشىپ ئ ــۈمگه ماسلى ــۆر، ك ــالمىالر، كلهرۈئ ــڭ ...ئ نى

 .بېقىنىممـۇ  ئهنـسىزغىنه نوقۇلـدى .يۇپۇرماقلىرى ئهنسىز شىرىلدايتى

ــدىم ــا قارى ــېدىق باراتق ــۇپ، مهن س ــۇ تۇي ــانىكهنئۇم ــسىز ،  بولغ ئهن

  :پىچىرلىدى

سـىز كهينىمـدىنراق ، مهن چىققاچ تـۇراي، بىز چىقىپ كېتىلى ـــ

  .چىقىڭ

مهنمـۇ  .ئۇ پهم بىلهن ئورنىـدىن تـۇرۇپ كـۆزدىن غايىـپ بولـدى

ۋىده ۈئۇ مېنى دهرۋازا ت .زمهيال ئۇنىڭ كهينىدىن ئهگهشتىمۈكۆپ ئۆتك

  .سىرتقا ماڭدۇق .ساقالپ تۇرغان ئىكهن

  .قاراۋۇلالر ئالدىمىزنى توستى ـــ؟ه بارسىلهرنهگ ـــ

  .چىقىپال كىرىمىز ـــ

ھـاكىم ئىپتـاردىن بـۇرۇن ھېچكىمنـى چىقارمـاڭالر ، بولمايـدۇ ـــ

  .بۇ بۇيرۇق، دىگهن

  .بىرىمىزگه قارىشىپال قالدۇق ـــبىز بىر

  .نېمه ئىش بۇ زادى، پ باقىلىۈشۈھاكىم بىلهن كۆر، مېڭىڭ ـــ

ــز ھــاكىم ئىشخانىــسىن ــدىغا كېلىۋىــدۇقبى ــاراۋۇل ، ىڭ ئال يهنه ق

  :سېدىق بارات گهپنى ئوخشاتتى .توسىۋالدى

ئىشهنمىـسىڭىز ئۆزىـدىن سـوراپ ، ھاكىم بىزنى چاقىرىپتىكهن ـــ

  .بېقىڭ

  .ھايال بولمايال قايتىپ چىقتى، قاراۋۇل ئىشخانىغا كېرىپ كىتىپ

  .كىرىڭالر ـــ

ــز ئىــشخانىغا كىــردۇق اكىملىققــا دىمۇكىراتىــك ســايالمدا ھ .بى

سايالنغان ئابدۇلئهھهد خېلىلوف چىرايى تۇتۇلغان ھالدا ئىككى ئـادهم 
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بىـز  .ئۇ بىزنى كۆرۇپ ئورنىدىن تۇردى.بىلهن پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى

  .ئۇنىڭغا ھهيرانلىق بىلهن قاراشتۇق

  .دهپ سورىدى سېدىق بارات ـــ؟ بۇ نېمه ئىش، خېلىلوف ـــ

ھهسـرهت بىـلهن ، ن سىلىپخېلىلوف ئۈندىمهستىن بېشىنى توۋه

بىز بۇنىڭدىن ئۇنىڭ ئامالـسىزلىقتىن  .كىچىك تىنىپ قويدى ـــ ئۇلۇغ

گومىنــداڭ ھهربىــي ۋه ســاقچى دائىرىلىرىنىــڭ ، ئازابلىنىۋاتقــانلىقىنى

خۇپىيانه پىالنلىغان بىـرهر شـۇملۇقىنىڭ مۇقهرهرلىـشىپ قالغـانلىقىنى 

  .سېزۋىلىشقانىدۇق

دىـدى  ـــ، اقىلىرىمغا بېرىپ قۇيۇڭچ ـــبۇ تهڭگىلهرنى باال ـــ  

سېدىق بارات ھـاكىم بىـلهن پاراڭلىـشىپ ئولتۇرغـان مېھمـان تۇرسـۇن 

  .ئون نهچچه كۈمۈش تهڭگىنى تهڭلهپ، دىگهن كىشىگه

مهنمۇ  .پ خېلىلوفنىڭ چىرايى تېخىمۇ تاتىرىپ كهتتىۈبۇنى كۆر

  .يېنىمدىكى ئون ئۈچ سهر كۈمۈش تهڭگىنى ھېلىقى كىشىگه تهڭلىدىم

، بۇنىڭدىن ئۈچ تهڭگىنى يـامۇل ئالدىـدىكى تۇكـۇر راۋاپچىغـا ـــ

ــۇل  ــگهن ت ــدىخان دى ــدىكى زىۋى ــراپنىڭ بۇقاتام ــى قوش ــون تهڭگىن ئ

  .خۇتۇنغا بېرىپ قۇيۇڭ

  :مهن ئهسكهرتىپ قويدۇم .ئۇ تهڭگىلهرنى ئالدى

  .دىمهڭ، ھهرگىزمۇ مېنى ئهۋهتتى، بىراق ـــ

  .ئىشخانىنى سۈكۈت باستى

  !.......ڭالرۈرۈمىنى كهچ ...مىنى

ئـــۇنى كهچـــۈردۇق تامـــامهن  بىـــز، ئـــۇ ئـــازاپلىق ئۆتۈنـــدى

  .....لىكىن.....چۈنكى، كهچۈرۋهتتۇق

مهكتىپىدىكى ئوقۇتقۇچىالر كۇرىسنىڭ » ئانار بازىرى«ئىشخانىغا 

 ئىدارىــسىنىڭ باشــلىقى ســۈي .ناھىيلىــك قورچــاق ســاقچى، مــۇدىرى

ئـۇ ، ىـپ كهلـدىكىر) ئۇيغۇرچه قويۇۋالغان ئىسمى سۇاليمان( جىجۇڭ

  :خىلىلوفقا قاراپ
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 ،ئهمدى داستىخان سالىلىمىكى، ھه ئىفتار ۋاقتى بولۇپ قالدى ـــ

  .ئاندىن بىزگه قاراپ مۇغهمبهرلهرچه كۈلۈپ قويدى، دىدى ـــ

ئـورنىمىزدىن ، تهــــبىزمۇ ئۇنىڭغا غالىپلىق بىلهن قـاراپ قويدۇق

  تۇرۇپ مهردانه قهدهملهر بىلهن چىقىپ كهتتۇق

ئىپتـــارلىق غىزانىـــڭ ، ىمىزغـــا كىلىـــپ ئولتـــۇردۇقبىـــز ئورن

بىـر تهرىپىنـى ئـۈزۈم ، تهييارلىنىشى تولىمـۇ ھهيـران قـاالرلىق بولـۇپ

ئىككــى تهرىپىنــى قويــۇق دهرهخــزار قــاپالپ تۇرىــدىغان ، ڭىىبــار

 ـــ ئاخىر ئۆپكه–تۇرىدىغان زىياپهت مهيدانىدىكى شىرهلهرگه باشتىن 

،  ئــۆپكه ھىــسىپالرنى كىمــلهرشــۇنچه كــۆپ، ھىــسىپالرال تىزىلغانىــدى

  ؟ قانداق قۇيۇپ بولدىكىن

قــۇالقتهكتىن تهكــكهن ئــۆپكه ھىــسىپ ، ئىپتــارقىلىش باشــالندى

گـازۋاي چىـراقالر سـورۇننى ئوبـدانال يورۇتـۇپ ، بىلهن ئىپتار قىلدۇق

پات كىلىـپ تۇرىـدىغان بهتبـۇي ــــپات، ھاۋا تولىمۇ ئىسسىق، تۇراتتى

ــشتۇراتتى ــۈلنى ئىلى ــۇراق كۆڭ ــده م، پ ــسمهتلىرىم ھهققى ــى قى هن يىڭ

  .تهسهۋۋۇرغا كهتكهنىدىم

بىرىگادا كوماندىرى تاڭ جىڭـرىن ئهپهنـدىنى  ئىككـى ئىغىـز  ـــ

، دىـدى بىـر چاغـدا بىـرى ــــ !قىلىپ بىرىشكه تهكلىپ قىاليلـى سۆز

مهن ،  بوش ئۇرۇلغان چاۋاكالر كۆتۈرۈلـدىـــبۇيهردىن بوش  ـــئۇيهر

ئـۇدۇلىمىزدىكى ئۈسـتهلده ، كۆتـۈردۈمخىيالدىن ئويغىنىـپ بىـشىمنى 

كـۆزلىرى ، قـارا چىـراي، پاتاڭ ـــپهي ، شۇنداق ئورۇق، ئوتتۇرا بوي

ئهمما تولىمۇ  چوڭقـۇر ئولتۇرۇشـۇپ كهتـكهن بىـر ئوفىتـسىر ، كىچىك

رتكهندىن كىيىن مۇغهمبىرانه ۈبىزگه سۈرلۈك قىياپهتته بىر قۇر كۆز يۈگ

   :تهبهسسۇم بىلهن سۆز باشلىدى

نـى » ئـوردا كـۆلى«سـىلهر نـاھىيه بازىرىـدىكى ، چىلىـككۆپ ـــ

ھازىر ئۇ كۆلده يۇقۇملۇق كېـسهلنىڭ مىكروپلىـرى ، ئوبدان بىلىسىلهر

ــۇ ــساق، كۆپىيۋېتىپ ــپ تازىلىمى ــر قوللىنى ــدا تهدبى ــازار ، ئهگهر ۋاقتى ب
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  ؟  ھهـــشۇنداق ئهمهسمۇ، ئاھالىسى ئىچىده كېسهللىك يامراپ كېتىدۇ

بىرىمىزگه قاراپ مهسخىرىلىك كۈلـۈپ  ـــلهن بىرىسىدىق بارات ب

 چـۈنكى تـاڭ جىڭـرىن دهۋاتقـان كىـسهللىك مىكروپلىــرى .قويۇشـتۇق

بىراق بۇنى چۈشهنمىگهن يىتىملىقۇم باشالنغۇچ ، بىز ئىدۇق، ئهلۋهتته

  ؛مهكتهپنىڭ ئابدۇرىشىت قۇددۇس جاۋابهن مۇنداق دىدى

 مىكروپنــى تــازاليمىز دىــسهك مىكــروپ پهيــدا، جانــاپلىرى ــــ

ھازىر سوۋىت ئىتتىپاقىـدا ، قىلمايدىغان مۇھىت يارىتىشىمىز الزىمدۇر

 ؟ بىـز بولـساق نهھالـدا تـۇرۇۋاتىمىز، بۇنداق مۇھىت يارىتىلىپ بولدى

بۇنـداق بۇرۇقتۇرۇملـۇق ئىچىـده ، ھىچقانداق تهرهققىيـات بولمايۋاتـسا

  ؟ مىكروپ بولماي قاالمدۇ

ۈرهكلىـك گهپ بىـلهن ئابدۇرىـشىت قـۇددۇس ي نىمىال دىگهن ـــ

... !ياخــشى« تــاڭ جىڭــرىن بــۇ ســۆزلهرنى ئــاڭالپ ، قىلغانىــدى

  .دىگىنىچه چىقىپ كهتتى» !...ياخشى

  :ئۇ چىقىپ كىتىشى بىلهنال  غۇلغۇال پهيدا نىمه بولدى

ئالىجوقا گهپ قىلىپ قويۇپ چىقىـپ كهتتـى ، قانداق نىمه بۇ ـــ

  ، يا–

   ؟بۇ ئىپتارلىق زىياپهتمۇ ياكى يىغىنمۇ

 ئـۆپكه ھىـسىپتىن باشـقا نهرسىـسى  ؟ھه،  قانداق زىياپهتبۇ ـــ

  .بولمىسا

  . ئۆپكه ھىسىپ بولسىمۇ قورساق تويغۇدهك بولسىغۇ مهيلىدىـــ

  .گۆشنى ئهپچىقار ئهمدى ـــ

   .ھازىر ئهپچىقارمىكى ـــ

  ....ـــ

  :تارتىشالرنىڭ قۇيرۇقىنى ئۆزۈم كهستىمـــتاالش

چۈچۈكلىرىنى ئهپچىقىدۇ –تىخىمۇ ئاچچىق ، ئهپچىقىدۇ، ھهئه ـــ

  !خىېت
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خۇددى قاينىغان قازانغا ، بولۇپ قىلىشتى» جىممىده«ھهممىسى 

ــدهكال ــۇ قۇيغان ــايال ، ســوغۇق س ــا بارم ــق ئۇزاقق ــۇ جىمجىتلى ــن ب لىكى

قۇالقنى يارغۇدهك بىر ، تهشۋىشلىك پىچىرالشالرغا ئايلىنىپ كىتىۋىدى

  ، پۇشتهك ئاۋازى بىلهن يهنه ئۇجۇقۇپ كهتتىم

  !مىڭ قولۇڭنى شىرهگه قويۇشھهم ـــ

بـۇ سـۆز يهنه بىـر ، بۇ بۇيرۇق ھهممه كۆزلهرنى چهكچهيتىـۋهتتى

، دهــــقولالر ئاالقىزادىلىك ئىچىده شـىرهگه قويۇلدى، تهكرارلىنىۋىدى

ــرهككه چۈشــتى ــا .تىت ــرىگهن قولالرغ ــولالر تىت ــرىمىگهن ق ــن تىت  لىكى

ئىگىلىرى تۆت بۇ تىترىمىگهن قولالرنىڭ ، قارىغاندا يهنىال جىق ئىدى

بـۇ تىتىـرىمىگهن قولالرنىـڭ ، ئهتراپقا قاراشقا جـۈرئهت قىاللىغانىـدى

ــارىڭى ــۈزۈم ب ــرى ئ ـــدهل، ئىگىلى ــاغزىنى ــ ــسىدىن ئ دهرهخلهرنىڭ ئارى

ــــق ــــقان مىلتى ــــپ تۇرۇش ــــستوۋۇللىرىنى ، ئىچى ــــڭ ئى پىلىموتالرنى

  .كۆرهلىگهنىدى

مهكتهپـتىن سـىدىق » ئانـار بـازىرى «.تۇتقۇن قىلىش باشالندى

ــــ ــــوختى، اراتب ــــامۇت ت ــــسالم، م ــــامهت ئى ــــق ، ن ــــك خهل ناھىيلى

ــدىغوپۇرجان، دوختۇرخانىــسىنىڭ باشــلىقى ئىــسھاقجان ، دوختــۇر ئاب

 كىــشىنىڭ 13مهن قاتــارلىق ، مۇســا ئىبــراھىم، ھهبىبــۇللال موھىــدىن

   .بىرلهپ ئىالن قىلىندى ـــئىسمىمىز بىر

چىالر ئىسمىمىز ئىالن قىلىنىشى بىلهن تهڭال قوراللىق ھهربى سـاق

 ـبىرــ، كــۆزىمىزنى تېڭىىــپ، يوپۇرلــۇپ كېلىــپ قــوللىرىمىزنى بــاغالپ

مهن بىزنى باغنىـڭ  ئىچكىرىـسى ، بىرىمىزگه چىتىپ ئېلىپ مېڭىشتى

ئهگهر ئوڭ  ،بىلهن ئاشلىق ئىسكىالتىغا ئىلىپ چىققانلىقىنى سىزهلىدىم

، سـول تهرهپـكه ئىلىـپ ماڭـسا، گومىنتـۇهنگه، تهرهپكه ئېلىپ ماڭـسا

 بىـز سـول تهرهپـكه . شىتابىغا ئاپىرىـدىغانلىقى ئېنىـق ئىـدىبىرىگادا

  .ئىلىپ مېڭىلدۇق

ــا  ــدىكى ســېدىق باراتق ــدا ئالدىم ــېڭىلىش جهريانى ــپ م مهن ئىلى
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كۆزۈمنىڭ ، دولىسىغا سۈركهپ، يۈزۈمنى دۈمبىسىگه، قهستهن ئۆرۈلۈپ

ئۇالر بىرىگـادا شـىتابىنىڭ دهرۋازىـسى ، ئازراق يېرىنى ئېچىۋالغانىدىم

مۇســـا ، ھهبىبـــۇلال موھىـــدىن،  كهلگهنـــده ئابـــدۇغوپۇرجانئالـــدىغا

قالغان ئونبىرىمىزنى ، ئىبراھىمالرنى شىتاپ تۈرمىسىگه ئهكىرىپ كهتتى

قاياققىــدۇر ، دهـــــھارۋىغــا ئوتــۇن باســقاندهك باستى، تاغارغــا ســوالپ

بىر ، مهن قهيهرگه كېتىۋاتقانلىقىمىزنى ئاڭقىرالمىدىم، ئېلىپ مېڭىشتى

،  ئهتراپنى كۆرۈپ تـۇراتتىم.مهن يهنىال،  چىقىرىلدۇقچاغدا تاغاردىن

بۇ ئهينى ۋاقىتتا يهرلىك ، ئۇالر بىزنى باتالىيون شىتابىغا ئىلىپ كهپتۇ

ئۇالر بىزنى يهرلىك مهبۇسـالر ، مهھبۇسالر شىركىتىنىڭ قورۇسى ئىدى

شىركىتى ئهينى چاغدا كۆكتات ئامبىرى قىلغان قاراڭغۇ بىر يهر ئاستى 

بۇ ئامبارنىڭ تورۇسى ، كۆزىمىزنى يېشىۋهتتى، دهـــتىشتىئۆيگه سولىۋى

  .ئادهم ئۆره تۇرغىلى بولمايتتى، تولىمۇ پهس بولۇپ

  

3  

  

  كامېرغا سوالندىم  ـــمهن ئۇالر بىلهن يانداش ئامبارغا

، چـالمىلىرى تۆكۈلـۈپ تـۇراتتى، ئوتتۇرا تام تولىمۇ ئاجىز بولۇپ

پ قالغان بىر چالمىنى بىر شۇڭا ئاجرا، يالغۇز يېتىپ زىرىككهن ئىدىم

مهن ئاشـۇ ، ئادهمنىڭ بىشى پاتقىدهك كامار پهيدا بولـدى، تارتىۋىدىم

ئۇالرنىــڭ ســۆھبىتىگه داخىــل ، كامــاردىن خــۇددى مۈشــۈكتهك مــاراپ

  .مۇڭدىشاتتىم، بوالتتىم

ئىككـــى كۈنـــدىن كىـــيىن ســـىپىمىزگه بهشـــكهنتاغدىن تۇتـــۇپ 

ـــرى شاشـــىم ئۇالرنىـــڭ ب، كىلىـــنگهن ئىككـــى ھهمـــراھ قوشـــۇلدى ى

، بولۇپمۇ، بىز ئۇالر بىلهن، يهنه بىرى ھهسهنبهگ ئىدى، ھىسامىدىن

ــشىپ تــۇرۇپ كۆرۈشــتۇق ــلهن يىغلى كامىرداشــالرنىڭ ، ھهســهنبهگ بى

 ــ ئارزۇ، تۇيغۇلىرى–ھىس  ،يۈرهكلىرى، ياشلىرى قوشۇلۇپ كېتىشتى
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بىرىمىـزگه تهسـهللى  ـــ بىز بىـر، قوشۇلۇپ كهتكهندهك، ئىستهكلىرى

  .ئاران توختاشتۇق ـــ يىغىدىن ئارانبىرىشىپ 

دىــدى دهســلهپكى كــۈنى تورۇســقا ئۈســسۈپ  ـــــ ،ھهســىنىكا ـــــ

 سـىله ــــ ،سىلىپ پۇتاق چوققىسىنى يېرىپ قويغان باۋۇدۇن ئابدۇلال

   ؟ قانداق بوالپ بۇ غالچىالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدىال

ۆرۈك  باغدا ئـــ،  دهپ سۆز باشلىدى ھهسهنبهگـــ ، كۈنىژبى ـــ

ئوقـۇپ ، كىچىك ئوغلۇم بىر خهتنى كۆتـۈرۈپ كهپتـۇ، يهپ ئولتۇرسام

دىــگهن » دهرھــال قىچىــڭ ، ســىزنى تۇتمــاقچى، بهگ ئاكــا«باقــسام 

ــكهن ــدى، خهت ــپ قال ــرىكلهر كېلى ــۇمغا چى ــۇپ تۇرۇش ــى توق ، ئىتىمن

  :ئوغلۇمغا، قېچىشىقا  ئۈلگۈرهلمىگهنىدىم

چــۆپكه «سا مىنــى سورىــ، ئــاتنى چاققــان ئېغىلغــا ئهكىرىــۋهت ــــ

، ئـۆيگه ئېتىلىـپ كىـردىم، دهــــدىدىم ــــ ،دهپ قويۇڭالر» كهتكهن

ىرى ناھايىتى يوغان بىر كـۈپىمىز خئا، مۆككۈدهك يهرنىڭ تايىنى يوق

خوتۇنۇم ئۈستىگه بىر پۇچـۇق ، بولىدىغان شۇنىڭ ئىچىگه كېرىۋالدىم

ئــۇزاق ئــۆتمهيال ، چېقىــپ كهتتــى، ده–كاســاڭنى يېپىــپ قويــدى 

ــ ــۆينى ئوڭتهي، دهـــۆيگه باســتۇرۇپ كىرىــشتىچىــرىكلهر ئ ـــئ توڭتهي ــ

ھهر نىمه بولسا قۇتۇلـۇپ  ،كۈرۈخۇداغا ش«، تاپالمىدى، قىلىۋىتىشتى

 . قىلىپ ئوق چىقىپ قالدى» پاڭڭىده«،  دهپ ئويالپ تۇرسام»قالدىم

 » چاقىلىرىمنى سوراق قىلىـپ قورقىتىۋاتقـان ئوخـشايدۇ–ئۇالر باال «

 . لىكىن زادىال خاتىرجهم بواللمىدىم. بهردىمدهپ ئويالپ ئۆزۈمگه ھاي

پهنجىرىـدىن ، ئاخىر تهشۋىشلىنىپ كۈپتىن پهم بىـلهن چىقـتىم ـــ ده

  .مارىدىم

   ؟ـــ داداڭ نهده

  .ـــ چۆپكه كهتكهن

ــاتتى ــۇمنى ســوراق قىلىۋات ــۇالر ئوغل ــق .ئ ــازا ئېنى ــۇالرنى ت  مهن ئ

   .لىكىن گهپلىرىنى ئېنىق ئاڭالپ تۇراتتىم، كۆرهلمىسهممۇ
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  !ـــ يالغان سۆزلىمه

  .ـــ راس شۇ

 ئــۇالر قىيناشـــنى .ئوغلۇمنىــڭ چىرقىرىغـــان ئــاۋازى ئاڭالنـــدى

 زادىـال .تىنىم سىرقىراپ كهتتـى،  يۈرهكلىرىم ئېچىشىپ.باشلىغانىدى

  : بىرهر شۇملۇقنىڭ يۈز بېرىپ قېلىشىدىن ئهنسىرهپ.چىدىيالمىدىم

 ئهممـا .ال چىقتىم ـــ توۋلىغىنىمچه ئىشىكتىن ئېتىلىپ!ـــ مانا مهن

 . ســوراقچى چىرىــك تهپكىنــى بېــسىۋهتكهنىدى.كېچىكىــپ قــاپتىمهن

 . كۆكـسىدىن شـۇرقىراپ قـان ئېقىۋاتـاتتى.ئوغلۇم ئوڭدىسىغا ياتـاتتى

 قـان .باغرىمغا باستىم، قۇچىقىمغا ئېلىپ.مهن ئۇنىڭغا ئۆزهمنى ئاتتىم

   .مىنىڭ كۆكسۈمدىن چىقىۋاتاتتى، ئۇنىڭ كۆكسىدىن ئهمهس

ئـاھ ، ــــ مهن يىغاليتـتىم، !...جىگىـرىم!.... قوزام!... المـــ با

، پىـشانىلىرىگه، يۈزلىرىمنى ئۇنىـڭ يـۈزلىرىگه سـۈركهيتتىم، ئۇراتتىم

 !بــاالم، ـــــ مىنــى كهچــۈرگىن، ئوچــۇق قالغــان كــۆزلىرىگه ســۆيهتتىم

  قۇرقۇنچاق، داداڭنى

  ....!داداڭنى كهچۈر

وتۇنۇمنىڭ قۇچىقىدا  ئوغلۇم خ.ئۇالر مىنى سۆرهپ ئېلىپ مېڭىشتى

 يۇرتداشلىرىم كۆز ياشلىرى ئـارقىلىق ئۇزۇتـۇپ ؛نى ئۇزۇتۇپال قالدىېم

   .قالدى

كىيىم ـــ كىچهكلىرىم ئوغلۇمنىـڭ قېنـى بىـلهن ، يۈز ـــ كۆزلىرىم

   .بويالغانىدى

ــــالرچه « ــــلىپىدىال مهردانى ــــدىغا دهس ــــڭ ئال ــــشقا ئۇالرنى نېمى

  ؟نېمىشقا ؟پ ياتقاندىمهن نېمىشقا توشقاندهك مۈكۈ ؟چىقالمىغاندىمهن

  » …!؟ مهن شۇنداق قورقۇنچاق ئادهممىدىم؟ !زادى نېمىشقا ــ ھه

مهن شۇنداق ئويالپ ھهسىرهت ، ئۇالر مىنى دارقىرىتىپ سۆرهيتتى

  ...خۇداغا ناله قىالتتىم، ئاھ ئۇراتتىم، چېكهتتىم

ـــ ؛ھهســهنبهگ ئۆكــسۈپ ــــ ئۆكــسۈپ يىغــالپ كهتتــى  ئۆكــسۈپ ـ
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 بىزمـۇ ئـۆزىمىزنى تۇتۇلمـاي .ىلهن يىغالپ كهتتىئۆكسۈپ ھهسىرهت ب

بىر ـــ بىرىمىـزگه ،  يىغالپ تۇرۇپ ھهسهنبهگكه.بۇقۇلداپ يىغالشتۇق

 ؛ يىغالپ تۇرۇپ كهچۈرمىشلىرىمىزنى سۆزلهشـتۇق؛تهسهللى بېرىشتۇق

 نېمىشقا !؟ سىز ھازىر نهده ؟سىز نهده ، ئهخمهتجان«يىغالپ تۇرۇپ 

 مۇشۇنىڭ   ؟ زادى نېمىشقا ؟ نېمىشقا ؟ گه قول قويدىڭىز›بىتىم‹سىز 

ـــ ھه  بىــز تېنىچلىــق ئۈچــۈن ســاختا تېنىچلىققــا قارشــى  ؟ئۈچۈنمــۇ ـ

 »...!؟قان كېچىپ كـۆرهش قىلغـان ئهمهسـمىدۇق، كۆرهش باشلىغان

نـــى »بىـــتىم«بۇنـــداق ســـاختا ،  يىغـــالپ؛دهپ خىتـــاپ قىلىـــشتۇق

، سىنىزهرهپـشان ۋادىـ، خاالستان ،قاراقۇرۇمنى،  كامېرنى.قارغاشتۇق

پۈتۈن دۇنيانى قارغاش ۋهھهسـىرهت ـــ نادامهتنىـڭ ئـاچچىق پىغـانى 

   .قاپلىغانىدى

ئـۈچ كۈنـدىن كىـيىن يهنه ئىككـى نهپهر ئىنقىالبچـى سـېپىمىزگه 

  .يهنه ھاشىم خۇيجاڭ ئىدى، تۇردى قارىبهگ،  ئۇنىڭ بىرى.قېتىلدى

ــــ ، دىن كىيىن ئۈچۈنچى قېتىم قولغا ئېلىنىشىم» بىتىم«ـــ بۇ 

ــــ بۇلتـۇر پـۇقراچه ، پ كهچۈرمىشلىرىنى باشلىدى ھاشىم خۇيجاڭده

  ... تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغانىدىم»توقماقچىالرگۇرۇپپىسى«كىيىنگهن 

 .ھاشىم خۇيجاڭ بېشىنى تامغـا تېـرهپ ئۇلـۇغ ـــ كىچىـك تىنـدى

ئــۆچ ئــېلىش  گومىنــداڭنىڭ ۋهھــشىيانه، ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزىنى ئــاڭالپ

گه ئاشـكارا » بىـتىم« ئۇالر دهسلهپ .هلدىئۇسۇللىرى كۆز ئالدىمغا ك

ـــدا بۇزغۇنچىلىـــق قىاللمـــاي ھهربىـــي ســـاقچىالرنى پـــۇقراچه ، ھال

ـــدۈرۈپ ـــقان ، كىيىن ـــا قاتناش ـــلهن ئىنقىالبق ـــانىلهر بى ـــوقىالڭ باھ ي

 تايـاق زهربىـدىن .جهڭچىلهرنى ئۇرۇپ ــ دۇمباالپ ئۆچىنى ئالغانىـدى

ــلهر ــۈپ كهتكهن ــا، ئۆل ـــ تۇراالرغ ــاغ ـ ـــ ي ،ت ــراق ـ ــا قېچىــپ يى ېقىنالرغ

ــۆپ ئىــدى ــانالرمۇ ك ــۇالرنى .كىتىۋاتق ــۇڭا ئ ــاقچىالر « خهلــق ش توقم

   . دهپ ئاتاشقانىدى»گۇرۇپپىسى

ـــ دهپ سـۆزنى ، ـــ ئۈچ ئاي تۈرمىـده قـاتتىق سـوراق قىلىنـدىم
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ــــ ئـون بىرىنچـى ئايـدا مىنـى سـاقچى ، داۋام قىلدى ھاشىم خۇيجاڭ

 بۇ ئۇالرنىڭ ئۆز .ېڭىشتىتۈرمىسىدىن ھهربى تۈرمىگه يۆتكهپ ئېلىپ م

 چۈنكى .قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن تاپقان ھىيله ــ مىكرى ئىدى

بۇرھان شهھىدىنىڭ دېمۇكراتىك سايالمغا نازارهت ، مهن گۇندىپايدىن

نىــڭ ئىجــرا قىلىنىــشىنى تهكــشۈرگىلى يهكهنــگه »بىــتىم«قىلىــش ۋه 

بۇرھـان ، ا بهختىمگه يارىـشا يېـرىم يولـد.كهلگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

 »شىپپىده« ماشىنا .شهھىدىنىڭ ماشىنىسى بىلهن دوقۇرشۇپ قالدۇق

ـــ ده ــانچه ، توختىــدى ـ ــر ق ــر كىــشى ۋه بى ئىچىــدىن ســاالپهتلىك بى

 بىزنـى يـاالپ ئېلىـپ .ھهربىي ئهمهلـدارلىرى بىـلهن چۈشـتى، ساقچى

ماڭغان ۋه ماشـىنىدىن چۈشـكهن سـاقچىالر پـۇتى كـۆيگهن توخـۇدهك 

نىــمه قىالرىنــى بىلهلــمهي ، بىــرىگه قارىــشىپبىــر ــــ ، تىپىــرالپ

ــشقانىدى ــشىنى .قېلى ــاالپهتلىك كى ــى س ــراھىم ھېلىق ــدىكى ھهم  يېنىم

  :ئۇ بېقىنىمغا نوقۇپ، تونۇيدىكهن

بۇنى ئاڭالپ قېنىم  .ـــ دهپ شىۋىرلىدى، ـــ ئۇ بۇرھان شهھىدى

ــاقتى ـــ قــۇۋۋىتىم ئۇرغــۇپ روھىــم ، كــۈۋهجهپ ئ  »لهســسىده«كــۈچ ـ

   :ــ دهكۆتۈرلۈپ كهتتى 

، ـــ مهن ھاشىم خۇيجاڭ، ـــ دهپ توۋلىدىم، ـــ بۇرھان ئهپهندى

  !جهنۇبىي فىرونت ئۇيغۇر ئون بهشىنچى ئاتلىق پولىكىنىڭ كوماندىرى

 ،بۇرھــان شــهھىدى مىنىــڭ ئهھــۋالىمنى ئۇقــۇپ ھېلىقــى ســاقچى

  :تهئهددى بىلهن، ھهربىي ئهمهلدارالرغا قاراپ

  . ـــ دىدى؟ !جرا قىالمسىلهرنى مۇشۇنداق ئى» بىتىم«ـــ سىلهر 

ــۇالر  ــى«ئ ـــ مىت ــى ـ ــشىپ»ئىت ــۆز،  دهپ كىكهچلى ــى س  ،قىلغىل

 قولۇمــدىكى كــويزا شــۇ يهردىــال .قىلغىلــى قىلىــق تاپالمــاي قېلىــشتى

   .ئېلىۋىتىلدى

بۇرھان شهھىدى مىنى قهشقهرگه ئاپىرىپ ۋالىي ئابـدۇكېرىمخان 

ئارىدىن ئۇزۇن لىكىن  .مهخسۇمنىڭ يېنىدا پاناھلىنىشقا قويۇپ قويدى
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   .ئۆتمهي قهشقهر شهھرىده گومىنداڭغا قارشى نامايىش كۆتۈرۈلدى

دهپ  ،ـــــ ســاقچى دائىرلىــرى بــۇ نامايىــشنى ســىزنى پىالنلىغــان

ـــ دىــدى بىــر كــۈنى ۋالىــي ، تۇتــۇش بــۇيرۇقى چىقىرىپتــۇ، قــاراپ ــ

ــــسۇم ــــدۇكېرىمخان مهخ ـــــ، ئاب ــــۈرۈڭـ ــــىزنى قوغــــداپ ،  كهچ س

  . دهرھال ئۆزىڭىزنى چهتكه ئېلىڭ.قااللمايدىغاندهك قىلىمهن

ئـۇ  ، راسـتىنى ئېيتقانـدا.ۋالىي كۆڭۈلدىكى گهپنى قىلغان ئىـدى

ۋالىـي يوللـۇق تۇتقـان ئوتتـۇز ، شۇڭا، نى يهنه قوغداپ قااللمايتتىېم

ۋالىيغــا كــۆپتىن ــــ كــۆپ ، ســهر تهڭگىنــى يانچۇقۇمغــا ســالدىم ــــ ده

ــپ ــدى، رهھــمهت ئېيتى ــدهرچه ياســىنىپ ئۇنىــڭ ئۆيى ــپ قهلهن ن قېچى

 . قاغىلىققا كىلىپ سايباغدىكى ئۆيۈمده ئۈچ ئاي مۆكۈپ ياتتىم.چىقتىم

ئـۈچ ـــ تـۆت كـۈن  . سىرتالرغا چىقتىم.جاھان تېنىچالنغاندهك بولدى

 نهۋرهمنىـڭ خهتـنه .يـۈردۈم ئهركىـن ـــ ئـازادىمۇ، ئوچۇق ـــ ئاشـكار

 ئۇرۇق، قاغىلىق بازىرىدىكى دوسىت ــ يارۇ، تويىنى قىلماقچى بولۇپ

 ئهمدىال تاختا .ــ تۇققانلىرىمغا باغاق تارقىتىش ئۈچۈن بازارغا كىردىم

  .ساقچىالر ئالدىمنى توسۇپ يېنىمنى ئاختۇرۇشتى، كۆۋرۈككه كهپتىم

 ـــــ دهپ ۋارقىرىــدى شــۇ يهردىــال ســاقچىالرنىڭ ؟ !ـــــ بــۇ نىــمه

يانچۇقۇمدىكى باغـاق بېرىلىـدىغان كىـشىلهرنىڭ تىزىملىكىنـى ، بىرى

  .ۇرۇپكۆرسىتىپ ت

   .ـــ نهۋرهمنىڭ خهتنه تويىغا قىچقىرىلدىغانالرنىڭ تىزىملىكى

   .ــ باغاق سېتىۋېلىپ يېزىپ تارقىتىۋىتهي، ـــ دىدىم مهن

  .دهپ كىرگهن

 ،ئىـــسھاقجان، ســـىدىق بـــارات، تىـــزىملىكته تـــۇردى قـــارىبهگ

، ئابدۇغۇپۇرجان قاتارلىق ئىنقىالبىي دوسلۇرۇمنىڭمۇ ئىسمى بار ئىـدى

  . ماڭ قهتئىي ئىشهنمىدىشۇڭا ئۇالر

 ؟ـــ بۇ تىزىملىكته غىچال تاغ ئوغرىلىرىنىڭ ئىسمىنى يېزىپـسهنغۇ

 ،قايتــا تــوپىالڭ كــۆتهرمهكچى، ســهن مۇشــۇالرنى يىغىــپ تهشــكىللهپ
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   ؟شۇنداقمۇ

  ...!ـــ ياق

  !ـــ ماڭه

 . بىرنـى قويـدى»قاسـسىده«سوراقچى گهدىنىمگه كىلىـشتۈرۈپ 

دارقىرىتىپ ، مىسى يوپۇرلۇپ كىلىپھهم، ئالدىمغا سهنتۈرلۈپ كهتتىم

،  قاتتىق سوراق قىلىندىم. تۈرمىگه تاشالندىم.سۆرهپ ئېلىپ مېڭىشتى

 ئاينىـڭ بېـشىدا ئۆلكىلىـك بىرلهشـمه – 7) يىلى– 1947 (.قىينالدىم

ئهخمهتجــان قاســىمى ۋه ، ھۆكۈمهتنىــڭ رهئىــسلىرى جــاڭ جىــژ جــۇڭ

ى بـويىچه نىـڭ روھـ»  بىـتىم11 «.بۇرھان شـهھىدىلهر كهلگهنىـكهن

   .يهنه قويۇپ بىرىلدىم

ــازاده ياشــىيالىغىنىمغا ـــ ئ ـــ ، مهن ئهركىــن ـ ھاياتىمنىــڭ تېــنچ ـ

 شــۇڭا ئابــدۇكېرىمخان مهخــسۇمنىڭ .ئامانلىقىغــا ئىــشهنچ قىاللمىــدىم

، يــاردىمى بىــلهن غۇلجىغــا ئۆتــۈپ كىــتىش ئۈچــۈن ئايــالچه ياســىنىپ

شــقهرگه خىرمهتچىمنىــڭ ھهمراھلىقىــدا قه، يــۈزۈمگه چــۈمبهل تارتىــپ

ـــتىم ـــدا.قـــاراپ يولغـــا چىق ـــا بارغان ـــدىال چاچقۇمغ ـــدىمىزغا ،  ئهم ئال

ــزىم  ــسى ھې شارقۇمۇشــنىڭ بېگــى نهزهر بهگ ھــاجىم ۋه ئۇنىــڭ مىرزى

،  ئـۇالرخىزمهتچىمنى تونـۇپ قېلىـپ.ئىسالم قاتارلىقالر ئۇچراپ قالدى

شـۇنداق قىلىـپ .  خهۋهر قىلىـشتىسـاقچىالرغا، بىزنى تۇتۇپ تـۇرۇپ

  ....ۈپ قالدىميهنه قولغا چۈش

ــۈكۈت باســتى ــامېرنى س ــا تىــرهپ .ك ــسى بېــشىنى تامغ ، ھهممى

 .قاپقاراڭغۇ تۇرۇسقا قـاراپ ھهسـرهت بىـلهن ئۇلـۇغ كىچىـك تىنىـشتى

  .مهنمۇ ئولتۇرۇپ تامغا يۆلهندىم

خوتۇنى مهرهمنىسا سهلهينىڭ ، ئۇ، تۇردى قارىبهگنىڭ دىيىشىچه

  هلهي مهرمنىسا س .ساتقىنلىقى بىلهن قولغا چۈشۈپ قاپتۇ

، ھاشىم خۇيجاڭنىڭ ئايالى نۇرنىسا سهلهينىڭ سىڭلىـسى بولـۇپ

كۇرۇس جهريانىدا بىر ئايال ئوقۇتقۇچىدىن ئۇنىڭ ساقـچى ۋه ھهربـى 
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ــلهن ئاپاق ــدارلىرى بى ـــئهمهل ــاڭالپ ــ ــدىغانلىقىنى ئ ــۇپ يۈرى چاپاق بول

مانـا ئهمـدى ئۇنىـڭ تـۇردى  .غهزهپلهنگهن ئىدىم، قاتتىق يىرگهنگهن

ۇلتانېرىققا يوشــــۇرنۇپ ياتقــــانلىقىنى ســــاقچىالرغا قارىبهگنىــــڭ ســــ

تېخىمـــۇ ، ئاشــكارىالپ قويغــانلىقىنى ئــاڭالپ تېخىمــۇ غهزهپلهنــدىم

ـــيهتمىــش پۇشــتىغىچه تالالپ .يىرگهنــدىم ــالهت ، ھاقــارهت، قارغاپــ ن

تۈرمىـدىن چىقىـپال  ،مـۇمكىن بولـسا .ئاستىدا ئۆلۈپ كىتىشنى تىلىدىم

شۇنداق قىلسام  .چايناپ پۈركىۋىتهتتىمـــچايناپ، ئۇنى بوغۇزلىۋىتهتتىم

  .دهردىم چىقارمىكىن

  

4  

  

بىر ھهپته جهريانىدا جاڭ فامىلىلىك سوراقچى تهرىپىدىن ئىككى 

ــپ ــارتۇق ســوراق قىلىنى ــدىن ئ ــۆزىمىزنى، قېتىم ــاش ك ــاردۇرۇپ ب ، ي

، يېنىمىزغا سىم قامچىالرنىـڭ ئىزىنـى سـالدۇرۇپ بولغـان ئىـدۇقـــئهت

 غـا ئىقـرار »...ىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغانلىقىمىزقايتا توپ«ئۇالر بىزنى 

چـۈنكى بىـز ، بىراق بىـز ئىقـرار قىلمـايتتۇق .قىلدۇرماقچى بولۇشاتتى

ــدۇق؛ ــالىمىزغىمۇ كهلتۈرمىگهنىى ــنى خىي ــوپىالڭ كۆتۈرۈش ــا ت ــز قايت  بى

نىڭ » بىتىم« ؛گه ساداقهت بىلهن ئهمهل قىلىپ كىلىۋاتاتتۇق»بىتىم«

  .ىلهن كۈتىۋاتاتتۇقئىجرا قىلىنىشنى سهۋىرچانلىق ب

  !بىز ئهنه شۇنداق سهۋىرچان ئىدۇق

گه زور »بىتىم«لېكىن ئۇالر بىزنىڭ ئىقرارلىرىمىزدىن پايدىلنىپ 

يهنه بىــر تهرپــتىن  كۈلهملىــك بۇزغۇنچىلىــق سېلىــشقا ئالــدىراۋاتاتتى؛

، ئۇالر بىزنـى تۇتـۇپ تـۇرۇش ئـارقىلىق ۋهزىيهتنـى كـونتىرول قىلىـپ

ھهتتا بۇنداق ساختا تىنىچلىقنى مهڭگۈ ، شقاساختا تىنىچلىق بهرپا قلى

  .كۈچهيتىشكه ئالدىراۋاتاتتى، ساقالپ قېلىشقا

 . ۋهھشىيانه قىيناشالر داۋاملىشىۋهردى، قىستاق ـــ قىيىن، سوراق
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مهزمـۇت قهدهمـلهر بىـلهن كىرىـپ كامىرغـا ، بىز سوراقخانىغا ئىتىتىك

 .كىرهتتــۇقئىڭراشــقان پېتىمىــز قايتىــپ ، قانغــا بويىلىــپ ئــۆمىلىگهن

ــۇ ــق ، بولۇپم ــاڭ ھهر قېتىملى ــىم خۇيج ــلهن ھاش ــارىبهگ بى ــۇردى ق ت

كۆز قۇالقلىرىدىن قـان تامچىالۋاتقـان ، سوراقتىن ئېغىز بۇرۇنلىرىدىن

بىز بۇنداق چاغالردا  . قايتىپ كىرهتتىئۆمىلىگهن پېتىھالهتته كامىرغا 

ــۇق، قهپهســتىكى شــىردهك ھــۆركىرهپ  .ئارىــسالندهك قــۇتراپ كىتهتت

  .ن بۇ ھۆركىرهش قۇتالشلىرىمىز ھېچنىمىگه ئهرزىمهيتتىلېكى

  !ئهرزىيدىغىنى پهقهت ۋه روھى غالىپلىقىمىز ئىدى

جۇشـقۇن سـاغالم روھىمىـز غالىبـانه  !شۇنداق روھى غالىپ ئىـدى

ــۈلهتتى ــالىبىيىتىمىزنى! ك ــى غ ــارقىلىق روھ ــشا ئ ــز ناخ ـــ غهزهپ، بى  ـ

دۈشـمهن  .ر قىالتتـۇقئىستهكلىرىمىزنى ئىزھا ـــ ئۈمۈد، نهپرىتىمىزنى

ــراپ ــلهپ ۋارقى ــىمىزنى دهس ــشا ئوقۇش ــ ناخ ــشىپ  ـ ــارقىراپ چىچاڭ ج

بـــۇ خهلـــق ناخـــشا « كىـــيىن چهكـــلهپ بواللمـــاي ھهم، چهكلىـــگهن

، شـېئر يېزىـشتىن باشـقىنى بىلمهيـدۇ، ئۇسۇل ئويناشتىن، ئوقۇشتىن

دهپ ھېرىــپ توختــاپ »بۇنىڭــدىن باشــقا ئىــشالرغا قولىمــۇ كهلمهيــدۇ

  .قېلىشقانىدى

دهيتتـى تـۇردى قـارىبهگ يـاكى  ــــ، ئر ئوقـۇېشـ ،ئـايزۆھره ـــ 

  .ھاشىم خۇيجاڭ

مهن ئۆزۈم ئاچقان ھېلىقى تۆشـۈكتىن مۈشـۈككتهك مـاراپ شـېئىر 

  :ئوقۇيتتۇم

  ، ئىشقىڭ مىنى ئاخىر تونۇپ قالغانمىكىن دهيمهن، نىگار

  .يۈرۈكۈمده قونۇپ قالغانمىكىن دهيمهن، قىززىپ كهتتىم

  

  ، كهتتى سهھهرده خۇددى مىھماندهكقونۇپ قالغان بىلهن 

  .تىكهن يهڭلىغ سۇنۇپ قالغانمىكىن دهيمهن، لېكىن يىڭنه

  



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

281 

  ، بىرلهپ تۆكۈپ كۈلدۈرمىگه ھاردىم ـــدهردىمنى بىرـــئازاب

  .لهب تولۇپ قالغانمىكىن دهيمهنـــدىلىم زهرداپقا لهببا

  

  ، ئهلهم ھهسرهت يۈدۈپ كهلدى ،كېتىپ مهشرهپكه شاد ناخشام

  .هت ئهھلى ئالدىدا سۇنۇپ قالغانمىكىن دهيمهنمۇھهبب

  

  ، لېۋىڭدىن مهي ئىچهلمهي كهتمىسۇن ھهسرهتته ئايزۆھره

  .ۋىسال پهيتى بولۇپ قالغانمىكىن دهيمهن، كىلىپ سۆيگىن

  

ــھهم  ــاراھهتلىرىگه مهل ــب ج ــلىرىمنىڭ قهلى ــېئىرلىرىم كامىرداش ش

  .تتىئۈزىمنىڭمۇ روھىنى ئورغۇتا، ئۈمىد بېغىشاليتتى، بوالتتى

ئۆلۈم بېشىمىزنى بېسىپ ، ئهزرائىل قۇلىقىمىزغا پىچىرالپ تۇراتتى

 . ئىـدۇقخلېكىن بىز تولىمـۇ شـو .خۇددى مۇشۇ تورۇستهكال، تۇراتتى

يىغـالپ ، كۈلۈپ تۇرۇپ يىغاليتتـۇق .كۈلكه چاقچاقلىرىمىز ئۈزۈلمهيدۇ

 ،انىــدۇقغ ھهممىــگه تهييارلىنىـپ قويچــۈنكى بىـز، تـۇرۇپ كۈلهتتـۇق

كۈلــۈپ تــۇرۇپ  ،هزرائىلنىــڭ ئالــدىغا كۈلــۈپ بارمــاقچىھهممىمــز ئ

بىـز  .كۈلـۈپ تـۇرۇپ ئامـانىتىنى تاپـشۇرماقچى ئىـدۇق، كۆرۈشمهكچى

روھىمىز ، چۈنكى بىزنىڭ روھىمىز ساغالم، چوقۇم شۇنداق قىالاليتتۇق

ــدى ــب ئى ــدىن غالى ــشىلهرال ، روھــى ســاغالم. ھهممى ــب كى روھــى غالى

  !دۇئهزرائىلنىڭ ئالدىغا كۈلۈب باراالي

ـــ ـــ، ناخــشا باشــال، ئــايزۆھره ــ مهن  .دهيتتــى كامىرداشــلىرىم ــ

  :كامىرداشلىرىم ماڭا جۆر بوالتتى، ناخشا باشاليتتىم

  .قىزىل خوراز چوقۇيدۇ

  ، ئاق مىكياننىڭ تاجىسىنى

  .خهلقىم چوقۇم بېرىدۇ

  ، گومىنداڭنىڭ جاجىسىنى



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

282 

  

  ، تاتىاليدۇ يۈزۈمنى

  .ئهسكى تامنىڭ چىتلىرى

  ،  تااليدۇباغالپ بهرسه

  .گومىنداڭنىڭ ئىتلىرى

............................  

، زهرهپـشان ۋادىـسىنى، قاراقۇرۇم، باتالىيون شىتابىنى، كامېرنى

ــۈدكه ــۈچكه ئۈم ــاتى ك ــسىز ھاي ــانى چهك ــۈن دۇني ــا پۈت غهزهپ ، ھهتت

بىــز شــۇنداق جۇشــقۇن  .نهپــرهتكه تولغــان ناخــشىللىرىمىز قــاپاليتتى

غالىبـانه روھىمىـز بىـلهن دىكـابىر ئـايلىرىنى  ،شـېئىرلىرىمىز ــ ناخشا

  .كۈتىۋالغان ئىدۇق

چــۈنكى  .بىــز ھهيــران قالــدۇق ھهم شــۇنداق خۇشــال بولۇشــتۇق

 .تۇردى قارىبهگ سوراقتىن تۇنجى قېتىم ساق قايتىپ كىرىـشى ئىـدى

لـېكىن ئـۇ ، ھهكـسىز خۇشـالالنغان ئىـدۇق، شۇڭا بىز ھهيران قالغان

  .تولىمۇ پهرىشان ئىدى

 ـــسوراق قىلماپتۇ ـــ، دهپ سورىدى سابىئوف ـــ؟ ه بولدىنېم ــ

  ؟ ئهجهپ، يا

  :تۇردى قارىبهگ ھهسرهت بىلهن ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ قويۇپ

خېلـى  ــ دىـدى ده ــــ، مىنىڭ ئورنۇمغا ئانام سوراق قىلنىپتۇ ــ

  .ئۇزاققىچه جىمىپ كهتتى

بىــز تېخىمــۇ ھهيــران قالــدۇق ئىــسھاقجان جىمجىتلىقنــى بــۇزۇپ 

  :تۇردى قارىبهگ، قايتا سورىۋىدى ـــيتاقا

مۇز   ) شهرىخان(   ئانامنى ـــ، دىدى قايغۇلۇق قىلىپـــ، چىقسام ـــ

دهپ »ئانـا«بـۇنى كـۆرۈپ  .ئۈستىگه ياالڭ ئاياغ دهسـسىتىپ قويۇپتـۇ

ئانامنىـڭ  .خۇن بولـدىــــيۈرهك باغرىم خۇن .توۋالپ ئانامغا ئېتىلدىم

ىغا قۇمغا سۇ سـىڭگهندهك سـىڭىپال يۇمشاق باغر، باغرىغا تېڭىلىۋالغۇم
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، ئهسـكهلهر تۇتىۋېلىـشتى .بىراڭ بۇ مۇمكىن بولمىدى .كهتكۈم كهلدى

  .دهپ تىپىرالپ كهتتى ـــ...باالم!...باالم ـــ ئاناممۇ مىنى كۆرۈپ

ــۇپ ــان بول ــا باغالنغ ــر مومىغ ــام بى ــى، ئان ــۇتلىرى ، چىراي ــول پ ق

  .كۆكىرىپ كهتكهنىدى

؟ ئانـامنى نىمىـشقا قىينىشىـسهن!...الرقوتۇر ئىت، ھو ھايۋانالر ـــ

نىمه قىلىشساڭ مىنـى قىلىـپ ئانـامنى قويـۇپ ؟ ئانامدا نىمه گۇناھ بار

دهپ ۋارقىرىدىم مهن غهرزهپ بىلهن گومىنداڭ تۆتىنچى  ـــ!...بېرىش

  .بىرگادا سىياسى بۆلۈمنىڭ مۇدىرى خۇبۋچىڭغا نهشتهردهك تىكىلىپ

  :ويۇپئۇ مىيىقىدا ئىپالسالرچه كۈلۈمسىرهپ ق

  .دىدى ـــ!ئاناڭدىن سورا، بۇنى مهندىن ئهمهس ـــ

ــدىم ــا قارى ــۈرئهت .مهن ئانامغ ــته ج ــۇ تهس ــقا تولىم ــا قاراش ئانامغ

يۈرۈكۈم دهسسهپ تۇرغاندهك  ـــ، مهن، مۇزغا ئانام ئهمهس .قىاللىدىم

 . ئانامنىڭ مهڭزىده ياشلىرى مهرۋايىتتهك قېتىپ قالغانىدى .ئازاپالندىم

  .خۇددى ئانامنىڭ مهڭزىدىكى ياشتهك ، كىتىۋاتاتتىيۈرىكىممۇ مۇزالپ

  ...ئانا بۇ ـــ

خۇيچىــڭ ئانــامنى نۆگىچئېرىــق بويىــدىكى ، ئانامنىــڭ دىيىــشچه

ـــئۆي ــنــ ـــمال،  زىمى ــهلهينىڭ ــ ــسا  س ــسىگه مهرهمنى مۈلكۈمنىڭ ھهممى

ئانـام بۇنىڭغـا بـۇرۇنقى .ئىگىدارچىلىق قىلىشىغا قوشۇلۇشىغا قىستاپتۇ

ــسا ر ــۇم نۇرنى ــۇق خوتۇن ــا تهئهلل ــزىم ھاۋاخانغ ــان قى ــدىن تۇغۇلغ وزى

  .مۇز ئۈستىده جان ئۈزۈشكه رازى بوپتۇ، ئىكهنلىكىده چىڭ تۇرۇپ

ــڭ ئازاب ــېكىن مهن ئانامنى ـــل ــايــ ــداپ تۇرالم ، ئوقۇبهتلىرىگه چى

زىمىـن مـال  ــــ دهپ ئويالپ بـارلىق ئـۆي»قىزىمغىمۇ خۇدايىم بىرهر«

ــاتقىن ــسىنى س ــڭ ھهممى ــاپى، مۈلۈكلىرىمنى ــسا ســهلهيگه مۇن ق مهرهمنى

  ...بۇيرۇپ بهردىم

 .ئــايغىچه داۋامالشــتى ـــــ8يىلــى ـــــ1948  دهھــشهتلىك ســوراق 

سوراق ئاخىرالشقان كۈنلهرنىڭ بىرىـده گۇنـدىپاي كـامېر ئىـشىكىدىن 
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  :بېشىنى تىقىپ

 بىردىن  . ئوكۇل ئۇرىمىز، ئاراڭالردا سىبلىس كېسىلى تارقىلىپتۇــ 

مهن ياتقـان ، دېـدى ده ــــ ،ۇڭالربىـردىن چىقىـپ ئوكـۇل ئـۇردۇر ــ

دهپ  ــــ!سهن چىـق، كامېرنىڭ ئىشكىنى ئېچىۋېتىپ ئايزۆھره رۇسۇل

  .ۋارقىرىدى

ـــى  ـــڭ يىغىـــسى مىن ـــدىم بىرىنى ـــاراپ ئۆمىلىۋى مهن ئىـــشىككه ق

ئارقامغــا يېنىــپ ھېلىقــى تۈشــۈكتىن مۈشــۈكتهك  .توختىتىــپ قويــدى

 .ان قالـدۇقھهممىمىـز ھهيـر .يىغلىغىنى ئىـسھاقجان ئىـكهن .مارىدىم

قهيسىرانه ئىنقىالبقا ئىگه بىر ئىنقىالبچىنىڭ كۆز يېشى قىلىشى بىزنـى 

  .ھهيران قالدۇرغانىدى

  .دهپ سوردى تۇردى قارىبهگ ـــ؟ نىمىگه يىغاليسىز ـــ

  ...ـــ

  .ئىسھاقجان تېخىمۇ ئهدهپ ئۆكسۈپ كهتتى

بىزنـى  ــــ، بهگدىـدى ھهسـهن ــــ؟ ئىـسھاقجان، نىمه بولـدى ــ

 .ھېلىغىچه ئېتىۋېتىـپ بـوالتتى، ئاتقان بولسا؟ ماڭمايدىكهنغۇئاتقىلى 

ئىنـساپقا كهپقالغـان  .دهپتۇ شـۇ، پ قويىمىزالزنى داۋاىبىزنى كېسىلىم

  .چېغى بۇ خهق

ـــ ــساپقا كهپقالىــدۇ، ھهئه ــ ـــ!بهك ئىن ــسھاقجان ــ ـــ، دىــدى ئى  ــ

شـــېڭ شىـــسهي ، ئــۈرۈمچى دارىلمۇئهللىمىنـــده ئوقۇۋاتقـــان چېغىــدا

بىر   . دهپ قارىغان بىر قانچىمىزنى تۇتۇپ تۈرمىگه تاشلىدى، گۇمانلىق

ھهپـته ئۆتكهنــدىن كىــيىن ئــۈچ نهپهر ســاقچى باشــلىقى ئىككــى رۇس 

  .دوختۇرالرنى باشالپ كىردى خوتۇن ـــئهر

دىـدى –بېلىكىڭالرنـى ئـېچىڭالر ، كېزىك كىسىلى تـارقىلىپتۇ ـــ

  .بىر ساقچى

وختۇرنىـڭ ئالدىـدا مهن ئايـال د، ھهممىمىز بىلىكىمزنى ئـاچتۇق

ئۈستىۋېشىمغا سىنچىالپ ، ئىدىم ئۇ بىلىكىمگه يىڭنىنى سانجىپ بولۇپ
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  .يىڭنىنى تارتىۋالدى، دهـــقارىدى

   »!خۇدايا شۈكرى ،مهن ساق ئوخشايمهن«

دوختۇر ھېلىقى ساقچىنى چاقىرىپ  ،مهن شۇنداق ئويالپ تۇرسام

  :كېلىپ

مىنىـڭ ئـائىله  .چىچهنـدهك قىلىـدۇ، پـاكىزه،  باال بهك ئوماقبۇ

  .دىدى ـــ، ئىشلىرىمنى قىلىپ بهرسۇن

ــيىن ــاراپ چىققانــدىن كى ،  ســاقچى باشــلىقىمۇ ماڭــا بىــر قــۇر ق

بىر ساقچى مىنى شۇ زامانالردا ئېلىـپ چىقىـپ  .تهسرهك ماقۇل بولدى

  .كهتتى

ـــك ـــڭ ې ـــسام ئوقۇغۇچىالرنى ـــدىن سورى ـــۇر ئايال يىن رۇس دوخت

  .تۇھهممىسنى زهھهرلىك ئوكۇل ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ

  .ئىسھاقجاننىڭ بۇ گىپىنى ئاڭالپ ھهممىمىز جىمىپ كهتتۇق

  »؟بىزمۇ زهھهرلىك ئوكۇل بىلهن ئۆلتۈرۈلهرمىزمۇ«

بۇنداق ئويالپ ئۈلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغىلى ، لېكىن جىمىپ كېتىپ

بولمايتتى شۇڭا ئهسلىدىكى قارارىمىز بـويىچه ھهممىمىـز قهددىمىزنـى 

 . مالپ تۈكۈلدىاكۆز ياشلىرىمىز تار .قىسقا ۋىداالشتۇق ـــرۇسالپ قىسقا

لۈمدىن قورقۇپ ۆبۇ ئ .جۇدالىق ئۈچۈن ئىدى، بۇ ئۆلۈم ئۈچۈن ئهمهس

چـاال قالغـان ئىـنقىالب ئۈچـۈن ، بىھۇده بىـرىلگهن بهدهلـلهر، ئهمهس

ئۈمۈدۋارلىـق ۋه ئىـسيانكارانه ، لېكىن بـۇ ياشـلىرىمىزغا غهزهپ .ئىدى

  !روھى قۇدرهت سىڭىپ كهتكهنىدى

  .گۇندىپاي يهنه ۋارقىرىدى ـــ؟ قېنى سهن، ھره رۇسۇلئايزۆ ـــ

مهن كارماردىن قولۇمنى تىقىپ ھهممىسىنىڭ قـوللىرىنى مهھـكهم 

  .قوللىرىمز ناھايتى تهسته ئاجراشتى، قىستىم

  !خوش ـــ

  !ئهزرائىلنى ھهيران قالدۇرۋهت ـــ

  !ا قىلسۇنتائخۇدا ساڭا جهنئهت  ـــ
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  ...ـــ

  . ئىالھى تىلهكلىرىنى بىلدۈرۈشتىھهممىسى ماڭا بىې ئېغىزدىن

  :ده ـــمهن ئىشىكتىن چىقىۋېتىپ كهينىمگه قارىلدىم 

  .دهپ ۋارقىرىدىم ـــ!ياشىسۇن ھۆرلۈك ـــ

  !ياشىسۇن ـــ

  !يوقالسۇن زۇلۇم ـــ

  !غا لهنهت»بىتىم «ـــ

بۇنىـڭ ساداسـىدىن كـامىر  .كامىرداشلىرىم شـۇنداق ۋارقىراشـتى

  .ھهتتا پۈتۈن دۇنيا جاراڭاليتتى، ادىسىزهرهپشان ۋ، قاراقۇرۇم، ئىچى

 ،بىـرلهپ قايتىـپ كهلــدۇق ــــكامىرغـا ھهممىمىـز سـاق پېتـى بىر

  .لېكىن ھاشىم خۇيجاڭ بىلهن تۇردى قارىبهگ قايىتىپ كىرمىدى

كۈنى بىـز بىـلهن مهڭگۈلـۈك  ـــ13ئاينىڭ  ـــ8يىلى  ـــ1948ئۇالر

ــقانىدى ــدهك .خوشالش ــۆزلهپ بهرگىنى ــسھاقجاننىڭ س ــسىگه ئ .ئى ىككى

ـــۇپ  ـــد ئۇكـــۇلى ئۇرۇل سهكـــسهنبهش پىرســـهنىتلىك نـــاتىرى خىلورى

بىـــز بـــۇ خهۋهرنـــى ئـــاڭالپ ئهلهم بىـــلهن  .ئۆلتـــۈرۋىتىلگهن ئىـــدى

غهزهپلىك ، ئۆكسۈپ ھهسرهت بىلهن يىغلىدۇق ـــ ئۆكسۈپ يىغلىدۇق؛

  :خىتاب قىلىشتۇق

  »...؟سىز ھازىر نهده؟ سىز نهده، ئهخمهتجان«

كــــامېرنى  ،نــــى قارغاشــــتۇق»مبىــــتى11«ھهممىمىــــز ســــاختا 

ھهتتا پۈتۈن دۇنيانى ھهسرهتلىك قارغـاش ، زهرهپشاننى، قاراقۇرۇمنى

  !قاپلىغانىدى

ـــدۇق ـــز قال ـــون ئىككىمى ـــامېردا ئ ـــى ىي -1949.ك ـــدا  -2ل ئاي

ئـايۇپ ، نـامهت ئىـسالم، يۈسـۈپ ھوشـۇر، سىدىق بـارات، ئىسھاقجان

ى مهن قاتـــارلىق يهتتىمىـــز ناھىيلىـــك قورچـــاق ســـاقچ، مـــۇھهممهت

  .  تۈرمىسىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلدۇق

ـــت ـــدۇرېھىم ھېيى ـــڭ ، ئاب ـــا مهكتهپنى ـــدۇلال باغچ ـــاۋۇدۇن ئاب ب



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

287 

مــامۇت تــوختىالر گومىنــداڭ ، ئوســمان ئېلــى، ســابىتوف، قۇرۇلۇشــىغا

خهنـــزۇچه ئىـــسمى (ناھىيىلىـــك بۆلۈمىنىـــڭ كاتتىۋېـــشى قاســـىمبهگ 

نىـــڭ خۇسۇســـىي موخوركـــا زاۋۇتىغـــا ئهمگهكـــكه تۇتـــۇپ )ماشـــىڭمۇ

  ...بېرىلدى

 .ئايدا ئون ئىككىمىز تۈرمىـدىن چىقتـۇق -10يىلى  -1949      

  ...ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىم يهنه باشالندى

   

5  

     

      ؟ دهڭ»ئالتۇن مېدال كهلمىدى« شۇنداق قىلىپ 

 بىــراق تولىمــۇ كېچىكىــپ كهلــدى؛ توپتــوغرا .كهلــدى، ـــــ يــاق

ڭ يـاردىمى  تۈرمىدىن بىر گۇنـدىپاينى.يىگىرمه يىل كېچىكىپ كهلدى

بىر تۈركۈم شېئىر يېزىپ قويمىغان ، قهلهم ئهكهلدۈرۈپ ـــبىلهن قهغهز

نـاملىق شـېئىرىمنى يېزىـپ قويمىغـان » ئۇيغۇرۇم«، بولۇپمۇ، بولسام

ئاڭالپ ،  ئۇ شېئىرىمنى ئوقۇپ بېرهي.مېدال ئااللمايدىكهنمهن، بولسام

   ؟جېنىم، باقامسىز

  

  ، ئۇيغۇرۇم، دىلىڭداسهنئهتكه باي كان بار ، ئىلىمـــھېكمهت

  .ئۇيغۇرۇم، غۇرۇر تۇغقان بۈيۈك شان بار دىلىڭداـــۋىجدان

  

  ، ئۇماچـــئىچكهنلىرىڭ يوبدان.. .زىغىر، تهرگهنلىرىڭ بۇغداي

  .ئۇيغۇرۇم، لهزىز نان بار دىلىڭدا، يۇمشاق، بولغان بىلهن

  

  ، ئۈچۈن...ئۆزبېك، قازاق، قىرغىز، ياتتۇر ساڭا ئايرىش ئىرق

  .ئۇيغۇرۇم، نىڭدىن ئايرىغان دان بار دىلىڭدائالتۇن قې

  



 

  ئهل ئىستىقبال ئېلكىتاب ياساش گۇرۇپپىسى                              2011 يىل 12-ئاي

 

288 

   ،ئهركىنلىكىڭ بولغاچ رهقىبلهر ئىلكىدهـــئهرك، ئهپسۇس

  .ئۇيغۇرۇم، قان بار دىلىڭدا، چېھرىڭده تۇزسىز كۈلكىلهر

  

  ، زهڭگهر كۆزۈڭ مۇڭلۇق ئېزىك، ئورۇق، مۇسكۇللىرىڭ ئاجىز

  .رۇمئۇيغۇ، تېمهن جان بار دىلىڭداـــروھلۇق، بولغان بىلهن

  

   ،شۇڭا يارقىن بوالر ھهم كهلگۈسىڭ، ئۆتكهن كۈنۈڭ يارقىن

  .ئۇيغۇرۇم، قۇت ھهققىده سان بار دىلىڭداـــبهخت، ھۆرلۈك

  

 -3يىلـى  ـــ1967مۇشۇ غهزىلىـم ئۈچـۈن ، جېنىم ياقۇپ، ياقۇپ

  .كۈنى ماڭا داغدۇغىلىق ھالدا مېدال تهقدىم قىلىندى ـ11ئاينىڭ 

 قىزىـل بـايراقالر . لىق تولغانىدىنبىلهيىغىن مهيدانى ئادهملهر 

ـــدهيتتى ـــشىۋالغان .لهپىل ـــى تاقى ـــل يهڭ بهلگىلىرىن ـــرىگه قىزى  يهڭلى

 پهسـته . قىلىـشاتتى»تهكلىـپ«ئوقۇغۇچىالر مېنى سهھنىگه چىقىـشقا 

ـــدېھقان، خىزمهتچىلهرـــئىــشچى، تۇرغــان ئوقۇغــۇچىالر ... چارۋىچىالرــ

 ـــ تــوۋالپ قــولالپ لىرىنــى بــار ئــاۋازى بىــلهن »تهكلىــپ«ئۇالرنىــڭ 

  :قۇۋۋهتلهيتتى

ــسىل ـــ ئهك ــپ  ــ ــۇلنى تارتى ــايزۆھره روس ــسۇر ئ ــى ئۇن ئىنقىالبچ

  ！چىقىرايلى

  ！ چىقىرايلىـــ

  ! يوقالسۇن مىللهتچى ئۇنسۇر ئايزۆھره رۇسۇلـــ

 چهتكه باغالنغان خهلـق دۈشـمىنى ئـايزۆھره رۇسـۇلنىڭ ئىـت ـــ

  !كاللىسىنى يانجىپ تاشاليلى

   ! تاشاليلىـــ

ـــ ــان  ئــ ــارتىيىمىزگه قارشــى چىقق ــپ پ ــسىيهتچى شــېئىر يېزى هك

  !ئايزۆھره رۇسۇلدىن ھېساب ئااليلى
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  ! ئااليلىـــ

 ...–   

ــاغلىرىنى –ئهســهبىيلىككه تولغــان شــۇئار   چــاقىرىقالر چوپــان ت

خۇددى يىگىرمه ئىككى يىل بـۇرۇن بىزنىـڭ ھـۇررا ، لهرزىگه ساالتتى

 –بىــراق مهن تومــۇر . كســادالىرىمىز بــۇ تــاغالرنى لهرزىــگه ســالغانده

تومۇرالردىكى قـانالرنى ئوقچىتىـدىغان ئىلھـامبهخش ھـۇررا سـادالىرى 

 – ئـازابلىق شـوئار ، قورقۇنچلـۇق، بهلكى ئهسـهبىي، ئىچىده ئهمهس

چاقىرىقالرنىــڭ مــۇدھىش تهھــدىتلىرى ئىچىــده ســهھنىگه تارتىــپ 

ىق بېشىمغا يارىـشىمل، قولۇم كهينىمگه مهھكهم باغالنغان. چىقىرىلدىم

بىـر يېـرىم مېتىـر ئېگىزلىكتىكـى قهغهز قالپـاق ، ھهربىي فورما ئهمهس

 تـــوپىالر بىـــلهن –الي ، كىيىملىـــرىم يىرتىلغـــان، كىيـــدۈرۈلگهن

، بىــلهك، يېرىلغــان،  قاپــاقلىرىم كــۆكهرگهن–قــاش ، بۇلغانغــان

خوخىالرنىـڭ يىڭنىـدهك ئـۇچلىرى سـۇنۇپ ، پاچاقلىرىمدا ئاق تىكهن

  .ئاق تىكهنلهر بىلهن ئۇرغان ئىدى، اقالغان بالىالر مېنى خوخ

سوراقخانىدا تاالي قېـتىم ئېنىـق قىلىـپ جـاۋاب ، مهن ئىشخانىدا

سـوئالنى نهچـچه .  سـوراقالر يهنه باشـالندى–بېرىپ بولغـان سـوئال 

چوقـۇر يـۈز ، كۈندىن بېرى مېنى زېرىكمهي سوراق قىلغان گهۋدىلىك

ۈر بېغىشلىغان س، ھهربىي فورمىلىرى بهستىگه سۆلهت، سېرىق چىراي

ئــۇ ناھىيىلىــك قوراللىــق . قىرىــق بهش ياشــالردىكى بىــرى ســورىدى

  .بۆلۈمنىڭ باشلىقى ئىدى

، قهسـتكه ئۇچرىـدى،  ئهخمهتجان قاسـىمى ھادىـسىگه ئهمهســـ

  ؟ دهپ قۇتراتقۇلۇق قىلغىنىڭ راستمۇ

  ...! يالغانـــ

شـىنجاڭنى ، تۈزۈلۈپ ئىمزاالنمىغان بولـسا»  بىتىم11« ئهگهر ـــ

  ؟ دېگىنىڭ راستمۇ، ستهقىل دۆلهت قىلىپ قۇرۇپ چىقاتتۇقمۇ

  ...！ يالغانـــ
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دۈشمهن قوينىدا مهخپىي كۈرهش قىلىۋاتقـان ،  ئاشناڭنى دهپـــ

  ؟ ئىنقىالبغا ئاسىيلىق قىلغىنىڭ راستمۇ، ئىنقىالبچى ئېرىڭنى ئېتىۋېتىپ

  ...! يالغانـــ

 ۋه ئـۇنى قىـسقا جـاۋاب بېـرهتتىم، مهن سورالغان سوئالالرغا تېـز

ـــل  ـــسپاتاليتتىم–دهلى ـــارقىلىق ئى ـــسپاتلىرىم ئ ـــداق .  ئى ـــېكىن بۇن ل

  .ئىسپاتلىرىم تۆھمهت ئاستىدا يانجىلىپ كېتهتتى

، تــوغرا، ئۇلــۇغ، ئهكــسىيهتچى شــېئىر يېزىــپ،  ئۇنــداقتاـــــ

  ؟ ! دهـــشهرهپلىك پارتىيىگه قارشى چىققىنىڭمۇ يالغان ئىكهن 

مهن بـۇ .  شـېئىر يازمىـدىم مهن پارتىيىگه قارشى ئهكسىيهتچىـــ

  ...شېئىرنى تۈرمىده گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىگه قارشى يازغان

  ...ـــ

ئــۇالر مېنــى .  ســوئالالر ئهنه شــۇنداق داۋاملىــشىۋهردى–ســوراق 

  .مهن ئۇالرنى قايىل قىاللمىدىم، قايىل قىاللمىدى

  ! جاھىل ئۇنسۇر ئايزۆھره رۇسۇلنى يهر بىلهن يهكسان قىاليلىـــ

  !قىاليلى ـــ

بىرى مىلتىقنىـڭ ... كۈرهش باشالندى، شوئار، ئاخىر ئهيىبلهش

 –قــان يــۈز . پــاينىكى بىــلهن بىرنــى قويــۇپ پىــشانهمنى يېرىــۋهتتى

پېشانهمدىن ئىككىنچى قېتىم قان سىرغىپ ، بۇ. كۆزۈمنى بويالپ ئاقتى

 يىلى قىـشتا تۇمشۇقـساراينى ـــ1945 –بىرىنچى قېتىم ، ئېقىشى ئىدى

. ىش جېڭىده پېشانهمدىن مۇشۇنداق شۇرقىراپ قان ئاققانىدىئازاد قىل

گهرچه ، مېـدالىغا ئېرىـشكهنىدىم» بـاتۇرلۇق«شۇ قان بهدىلىگه مهن 

مانا ھازىرمۇ مۇشۇ قان بهدىلىـگه يهنه . ھازىرغىچه بېرىلمىگه بولسىمۇ

  .بىر مېدالغا ئېرىشتىم

ن پـات يېقىنـدا كۆكـسۈمگه ئـالتۇ،  ئـالتۇن مېـدالغا ئېرىـشكهنـــ

دېـدى سـوراقچى  ـ !دهپ كۆرهڭلهپ يۈرۈپسىنا تېخى، مېدال تاقايمهن

ئهكسىلئىنقىالبچى ئۇنـسۇرغا ئـالتۇن ،  سهندهك مىللهتچىـــ، ئاخىرىدا
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  ！ياغاچ مېدال اليىق، مېدال ئهمهس

ــدى ــسىپ قوي ــدال ئې ــاچ مې ــا ياغ ــۇ بوينۇمغ ــاچتىن . ئ ــدال ياغ مې

 كــۋادرات ئهللىــك، كــۇال شــوينىدىن بــاغ بېكىــتىلگهن، ياســالغان

مىللهتچــى ، ئهكــسىلئىنقىالبچى«ســانتىمېتىرغىچه كېلىــدىغان يــۈزىگه 

ـــــسۇر ـــــۇپ» ئۇن ـــــان بول ـــــسۈمنى ئهمهس، دهپ خهت يېزىلغ ، كۆك

  .قورسىقىمنىمۇ تولۇق ياپقانىدى

يۇقىرىدا سورالغان سوئالالرنىڭ ھهممىسى مېنىڭ جىنايىتىم بولۇپ 

. ۈرمىدىن چىقتىم يىلى تـــ1977. ھېسابلىنىپ ئون يىل تۈرمىده ياتتىم

  ...ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىم يهنه باشالندى، نامىم ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى

خىيـال قىلىـشتىنمۇ مهڭگـۈ ، ھازىرغىچه كۆرۈشـتىنال ئهمهس، مانا

ئهمما كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋېتىشكه كۆزۈم قىيمايدىغان بۇ ، قورقىدىغان

ــك« ــۆيۈملۈك، قهدىرلى ــلىق » س ــاۋا تاش ــشىل دۇخ ــدالنى يې ــاچ مې ياغ

ــار ــشكىگه، كىنىشكىــسى ب ــايزۆھره رۇســۇل«: كىنى ــساراي، ئ ، تۇمشۇق

ـــۈن  ـــهتكهنلىكىڭىز ئۈچ ـــانلىق كۆرس ـــىدا قهھرىم ـــانلهڭگىر ئۇرۇش خ

  .مېدالى بېرىلدى› باتۇرلۇق‹

  »ئىسھاقبېك مۇنۇنۇف«

  

كۆكــسۈمگه ئاســسام قۇيــاش نۇرىــدا ، دېــگهن خهتــلهر يېزىلغــان

ــالتۇن مېــدالنى ساقال ــا يالىلــداپ چاقنــاپ تۇرىــدىغان ئ شــنىڭ ئورنىغ

  ...نهپرهت بىلهن ئهتىۋارالپ ساقالپ كېلىۋاتىمهن

  

*        *       *  

  

 قولى كۆيۈشۈپ –پۇت . ئايزۆھره خانىم خىيالدىن باش كۆتۈردى

، مهڭزىــده كۈمــۈش تــامچىالر چاقنــاپ تــۇراتتى. ئاغرىــپ كهتكهنىــدى

نـى » سـۈره فـاتىھه«ئـۇ دۇئاغـا قـول كۆتـۈرۈپ . خۇددى برىليانتتهك
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  پۈتكۈل ئىخالسى بىلهن ئىلتىجا قىلدى؛،  تۈگهتكهندىن كېيىنئوقۇپ

 بىلـمهي قىلىـپ –ياقۇپنىڭ بىلىپ ، ئهي ئۇلۇغ پهرۋهردىگارىم«

بـارلىق سـاۋابلىرىمنى . سالغان بارلىق گۇناھلىرىنى مهغپىرهت قىلغىـن

  »...!ئۇنىڭ ياتقان يېرىنى جهننهتته قىلغىن، ئۇنىڭغا ئاتىدىم

يهڭدهپ ،  يۇ–تۇردى . رنىدىن تۇردىئۇ ئىلتىجانى تۈگىتىپ ئو

يالىلـداپ تۇرغـان قۇيـاش شـهرقىي . كېتىپ قهبرىگه يۆلىنىـپ قالـدى

قۇيـاش باغرىـدا يـاقۇپ ، ئۇچۇقتىن ئۇزاپ ئۇنىڭغا قاراپ كېلىۋاتـاتتى

شۇنداق ، باغرىنى ئېچىپ تۇراتتى، ئۇنىڭغا تهبهسسۇم بىلهن تهلمۈرۈپ

  .ر باغرى بىلهنمهپتۇنكا، شۇنداق جهلپكار تهبهسسۇم، شېرىن

 –سـىلجىپ .  ئاستا ئالدىغا سـىلجىدى–ئايزۆھره خانىممۇ ئاستا 

نـاملىق كىتـابى بىـلهن » ئـاخىرقى تهبهسـسۇم«سىلجىپ قوينىـدىكى 

  ... تهبهسسۇم قوينىغا سىڭىپ كهتتى–قوشۇلۇپ قۇياش باغرىغا 

  

  . يىلغىچه قاغىلىقتا يېزىلدىـــ1999 يىلىدىن ـــ1996


