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 باب بىرىنچى
 

 !ۋەتەن سۆيمەك ـــ ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر
 ـــ ئاتىالر سۆزى

 
ــاتقۇچى       ــاننى قاخ  ــدى ج ــۇان ئەم ــايپان بول ــكە قىنس ــى كەرب ــڭ قۇياش يازنى

چېگـر   . ىق سـالقىنى ئالمى ى ـقا باشـلىپانىدى   ئىسسىق ئورنىپا تاكنىـڭ سـاا ۋـاۋ ل   
ــى      ــاختۇرۇان قەكەزلىرىنـ ــۇچىنى ئـ ــر يولـ ــاۇۇىن بىـ ــاقچى ئـ ــى سـ ــد  ئىككـ پونكىتىـ

يولــۇچى ئەمــدىال بــۇرۇتى خەق تارتقــانن يىگىتلىكنىــڭ جۇشــقۇن . تەك ــۈرىت تاتتى
ــۇان      ــ  بولـ ــا  يىگىـ ــدىكى يـ ــدىپان مەز ىلىـ ــا تۇرىـ ــىپا تېرىـ ــلىرى تې ـ ۋېسـ

ئۆزىمۇ ئاشۇ مۇۋىتقا . كلىرى ئاۇۇىنن ئەمما رەتلىك ئىدىكېچە-ئۇچىسىدىكى كىنىم
ئۇنىڭ قولىد  كىچىككىنە تۈ ـۈنچەك بولـۇان   . نىسبەتەن خېلى مەۇەنىن كۆرۈنەتتى

ــلەمچى     ــاۇۇىن ئى ـ ــۇ ئەمەۇن ئـ ــوۇىگەرمۇ ئەمەۇن ئوكرىمـ ــڭ سـ ــدىۇ ئۇنىـ بۇنىڭـ
 .ئىكەنلىكى بىلىنىا تۇر تتى

 ـــ ئەنجانپا نېمى قا باركان؟
ۋ نلىرىپا ياللىنىا باركانىدىمن كېـنىۇ كـۆپرەك پـۇا تاپـارمەنمىكىۇ     ـــ سوۇ  كار
بىـر ،ن سـايىزۇ  ئىـنقىالا بولـۇان ئاچـارچىلىق ئېپىـرتا كەتتـىن        . ۇەا قېا قالدىم

ۇەن بۇيـان   –خۇۇ نى بىر ۇەان قەشقىرىمنى تېرىـت ت  يـان ۇەـگەن نىـنەتكە كەلـدىم      
 .ياندىم

. ىۇ ئۇنى بۇ تەرەپـكە ئۆتكۈزىـتەتتى  جاۋ بالرۇىۇ كېن-بىر نەچچە ئاۇۇىن سور ،
ۇەن ئۆزىنى ئا  ۇ تكا تاشـالا  –ئوتتۇز قەۇەم ئۇزىدى -يىگى  ساقچىالرۇىۇ يىگىرمە

ئۇنىڭ بۇند ، يېتى ىد  ئۇزۇن يىل يىتىملىك زۇلمى چەكـكەن  . سوزۇلۇا يېتىت لدى
بالىنىڭ ئانىسىنى تاپقاندىكى ئەركىلىكى بارىدى؛ جەنـۇب تەرەپـلەرۇە زەرىكى ـلىك    
قىــپ پەســلىنى ئۆتكــۈزۈان باۋــارۇ  يۇرتىپــا قايتقــان قۇشــالرنىڭ شــوخلۇ، بىــلەن 

ئـۇ ئودـد    . چۇرۇقالان ئۆز تىلىد  تىنما  ۋېكايە قىلى لىرىدەك قانماسـلىق بارىـدى  
يېتىتەلىا ئاسماننىن ئاسماننى يـۆلەا تۇركانـدەك بىلىنىـدىپان چـوققىالرنى تاماشـا      

مېترلىــق ۇەلەق چېگرىســى تەبى ىــن  بــۇ تەرەپلەرۇىكــى نەچــچە مىــڭ كىلو . قىلــدى
بـۇ ئىرتىـد ئىن چېگـر     . تاغ چوققىلىرىنى ئاساۇ قىالتتـى  –جۇكر پىنىلىك چېگر نى 
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ئايرىپ ئۇسۇلى ئۆز ز مانىسى ئۈچۈن بىر ئىجاۇىنەقن شۇند قال مۇۇ پى ە ە قوتيلىـق  
ــلەن بىــرلىكتە بېكىــتكەن    . ئىــدى ــۇ چېگــر  بەۇەلەق چــار پاۇى ــاۋ ۋۆكــۈمىتى بى ب

چــوققىالر ئارىســىدىكى بەزى تەك ــىلىكلەرۇەن جىلپىــالرۇ   . چېگــر  ئىــدى ئــاخىرقى
ئەممــا يىگىــ  . چارۋىچىالرنىــڭ مەۋەللىلىــرىن قــو  پــاۇىلىرى كــۆز ە چېلىقــاتتى 

بۇتركا قىزىقىا يېتىت تقىنى يو،ن ئۇنىڭ ۋېسناتىد  ۋازىر ئۇ ئـۆز ئـۆيىگەن جانىجـان    
شـۇدا  . ىرقا ن خۇۇۈكسـىرە  يـاق  ئانىسىنىڭ باكرىپا قايتىا كەلگەنن بۇ يەرۇە يېت

ۇەــگەن خوجــايىنلىق رىۋ بىــلەن  « مېنىــڭ»مەيلــى تاكــد ن مەيلــى باكــد  بولســۇنن  
بۇ يەرنىـڭ  . يۈرۈكىنى تولدۇرۇا نەپەۇ ئالىدۇ. كىبىرلىنىا يېتىان ۋارۇۇ، ئالىدۇ

ساا ۋاۋ سىن ئاللىقانـد ، شـىرالىق تەركىـبلەر ە ئىـگە خۇشـرۇر ، ۋاۋ سـى ئۇنىـڭ        
تــاغ شــىت قلىرىنىڭ پــۇر قلىرى شــۇ قەۇەر ! ئۇنىــڭ ۋەتىنــى –بــۇ  چــۈنكى. قــۇۋ نچى

 ...خۇشبۇيكىن ئەتتارنىڭ ۇۇكىنىمۇ بۇند ، يېقى لىق ئەمەۇ
ــۇ ۇ ۇىســىنڭ كىملىكىنــى بىلمەيت  ــئ ــۇ شــەۋەرۇە ۋــاللىق  . ىت ئېنتى ــلىرىچەن ئ

. جـاتا ئىـدى  ... ئانىسـى بولسـا  . تۇرمۇ  كەچۈرىـدىپان ۋـۈنەرۋەن ئـاۇەمكەنمىپ   
بۇ ! پ ئۇ قەۇەر كۆدۈلسىز بولۇشىپا قارىما ن ئەمەلىنەق شۇند ، ئىدىئېتىر ا قىلى

ئايالنى ئۇ ئىدىن بـۇ ئىـدى ۇەا ئـۇز ، سۈپەتلەشـلەرۇىۇ كېـنىۇ ئاخىرىـد  بولپـان        
يېرىنى ۇەمە ن مەسىلىنى بۇند ، توكر  ۇۇرۇۇ قويمـاقتىۇ مۇۇۇى ـا شـۇكىن ئۇنىـڭ     

ــد ، ت   ــائىلىگە قان ــۇ بەختىنــار ئ ۇيۇقســىز زەربە ئۇركــان ۋە پاجى ەســى ئەســلىدىكى ب
پىرەن قىلىتەتكەن بولسان ئەينى ۋ قىتتا شۇند ، بىر پىسخىك ئۈنـۈم   –ئائىلىنى تىرە 

ئـۇ كۆدلىنىـڭ   ! قاز نما، ئۈچۈن مۇشـۇند ، ۇەمەكـتىۇ باشـقا چـارە يـو، ن ئەلـتەتتە      
چودقۇر بىر يېرىگە ۇەپنە قىلىتەتكەن بۇ ئاتا، ۋەر قانچە زىرۇقـۇا ئۇنتـا  ۇەسـىمۇ    

شۇدالشـقىمۇ  . ئۇنىڭ يـۈرىكىنى ئېچى ـتۇرۇان خاتىرىسـىگە كىلىـرال تـۇر تتى      يەنىال
ئۇنىــڭ . ئۇنىــڭ بــۇ ئاتــاقنى ئۇنۇتقــان چــاكلىرى ئەم بەختلىــك مىنــۇتلىرى ئىــدى 

ۇەــگەن  « جاتپنىــڭ بالىســى » ــۆۇەك قەلبىــدە ئــۆچمەۇ جــار ۋەق قالــدۇركان     
زۇنپىچە بۇنىـڭ  ئۇ ۇەسـلەا ئـۇ  . ئاۋانەتنى ئۇ ئون ئىككى يې ىپىچە ئادالا كەلدى
ئـون ئىككـى ياشـقا كەلگەنـدە     . سەۋەبلىرىنىن ئاساسى بار يوقلۇقىنى بىلمە  يـۈرۇى 

نى تاتىالشالرۇ  رەقىرلىرى ۋەممە تەپسىالتنى يـۈزىگە  « يېپىرى»جىدەا ئۈستىدىكى 
 .سالدى

ئۇنىـــڭ ئانىســـى شـــەۋەرۇىكى خېلـــى  ـــۈزەا جـــۇۋ نالرۇىۇ بىـــرى بولـــۇان  
ۈنەرۋەننىڭ قولىپا چۈشكەنىكەنن بولمىسـا ئامبالپـا   كەمبەكەلنىڭ قىزى بولپاچقىال ۋ
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ــارىپۇۇەك قىــزكەنمىپ ترۇىــۇ « ۇ رەــۇ»كېــنىۇ ۇىتەيمــۇن تىتەيمــۇن ئى ــقىلىا  . ي
. بىرســىنىڭ خوتــۇن تېرى ــتۇرۇۇىپان ۇەللىســى بــۇ  ــۈزەا جــۇۋ ننى كــۆرۈا قــاپتۇ 

ــمە ن خوجايىنىـــدىۇ   ــى ئەپلەشـ ــو»ئۇنىـــڭ خېلىـــدىۇ بېـــرى ئى ـ ــا  « خـ ئاتلمـ
شــۇنىڭ بىــلەن بــۇ ئايالپــا قــاقت   ۇەلاللالرنــى ســېلىان مەۋكىمىــگە  .يــۈر ەنىكەن

پەجۇن ۇەگەندەك سـەرخۇ  قىلپـۇچى ۋ سـتىلەر     –ئالد ا ئېلىا كەپتۇ ۋە مەجۇن 
سى ئۈچۈن « خو»بىلەن ئەيت شقا كەلتۈرۈان بۇ بەختسىز چوكاننى خوجايىننىڭ بىر 

كوللېكتىـا  . ېتىرتـۇ بۇ ئىـپ شـەۋەر ە مەلـۇم ۇ ئىرىـدە يېنىلىـا ك     . تۇتۇا بېرىرتۇ
نومۇسنى قوكد شتا ۋېچ كاركا كەلمەيدىپان بۇ خەلقن نومۇۇ تۆكۈلگەندىۇ كېـنىۇ  
لەنەتلەشتە كايەق ئۇيۇشقاقلىق بىلەن بىر ياقىدىۇ با  چىقىرىدىپان ئىتتىراقلىققـا  

نومۇسسىزلىققا بولپان . ئىگە بولپاچقان چىدىپۇسىز ۋېكايىلەرنى توقۇا چىقىرى ىرتۇ
مەۋسۇلى ـــ ۋېكايىلەر بىر كـۈنلەرۇە رەۋمەتلىـك ئەرنىـڭ قۇلىقىپىمـۇ     نەپرەتلىنىپ 

رۇخسـارىدىكى   –ۇەسسـەان رەدگـى    –شۇنىڭ بىلەن ئېـرى ئـۇنى ئـۇرۇا    . يېتىرتۇ
بۇنىـڭ بىـلەن ئىـپ تـۈ ىمە ن يەنىـال شـەۋەرۇە بـا         .  ۈزەللىكنىمۇ نابۇق قىرتـۇ 

ـــــ شـــەۋەر كۆتـــۈرۈا يۈرۈشـــنىڭ ئىالجىســـى بولمىپاچقـــا ئەســـلى ئانـــا يـــۇرتى ــ 
ئارىــدىۇ بىــر نەچــچە يىــل ئــۆتمەيال  . ئەتر پىــدىكى مەلــۇم يېزىپــا كۆچــۈا كېتىرتــۇ 

ئەر نومـۇۇ  . بۇ كۆدۈلسىز ئى نى يېزىپىمۇ سـۆرەا كەپتـۇ  « ئات قاكىالر»ئاللىقاند ، 
ئايـاا  . بـار  كېسـەلدىۇ ئـاجىزتا ئۆلـۈا كېتىرتـۇ     -ۇەستىدىۇ بې ى ئېلى ـىان بـار   

ــدىمى   ــىپا چى ــك بالىس ــا كىچى ــدە   بولس ــانەتلەر ئىچى ــىان ئاۋ ــۇنىڭپا تارتى  پاچقا ش
 .تىرى ىا ياشاا كەپتۇ

بۇ تەپسىالتالر ئىنتايىۇ بۇرمىلىنان بەتتەرلەشـتۈرۈلۈا ئېنتىلپاچقـا كى ـىنىڭ    
ئـــون ئىككـــى ياشـــلىق بـــات خېلـــى ئەقىـــل  . چىـــد ا تۇركـــۇچىلىكىنى قويمـــايتى

تاكىسـىنى پانـاۋ    توختىتىدىپان بولپاچقا بۇ  ەپلەر ە چىد ا تۇر لما  شـەۋەرۇىكى 
ئۇ بىر باينىڭ سوۇ  كـارۋىنىنى باشـالا   . تاكىسى كارۋ ن بې ى ئىدى. تارتىا كەتتى
ــر ، . ئەا كېزەتتــى ــۇ تاكىســىپا يى ــر ، يەرلەر ە ئالپــات كېتىــا  -ئ شــۇ يەرلەر ە . يى

مانـا شـۇ كەچمى ـلەر ە كـۆرە تاكىسـىنىڭ كـارۋىنى       . تاشالا كەلگىۇ ۇەا يېلىندى
تاكىسى كىچىك بالىنى تاشالا كېتى ـكە چىـدىما    . الدىبىلەن رۇسىنە ە بېرىا ق

يەنە ئېلىا كەتمەكچى بولپانىدىن ئۇ بىر كېچىسى تاكىسىنىڭ يېنىدىۇ ئون رۇبلى 
 .پۇا ئوكۇرتا توپتىۇ ئايرىلىا كەتتى

. ئى ـلە  ۇەسـە ئىـپ تاپالمىـدى    . ئۇ قاز ند  بىر نەچچە كۈن تەمتىرەا يـۈرۇى 



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

6 

 

زەرىۇ ۋالد  ئۈت كۈن  –قىلى نى ئار بىلىان ئات  ۇ ۋ ملىق ئوكۇرلۇ،. پۇلى تۈ ىدى
ــا       ــدەك ۋــالى قالم ــۆرە تۇركى ــان مەســجىدتە ئ ــاخىرى قونالپۇســى بولپ ــۈرۇى ۋە ئ ي
ــدىۇ     ــگەن نامازخــانالر تەرىرى ــد تقا كەل ــد  ئەتىســى بام ــرى بىھــۇ  ۋال ــانچە يې ياتق

 ...بايقالدى
كـا بارمىپـانن   بـۇ كى ـى قىرىقالر  . ئۇنى بىر تاتار موللىسى ئۆيىگە ئېلىا كەتتـى 

ئۇ بـۇ مۇسـاپىر بالىپـا خېلـى ئوبـد ن      . يېڭىلىقرەرۋەرن ئوچۇ، پىكىرلىك كى ى ئىدى
ئار منىـڭ ئۇش ـا، ئى ـىپا سـېلىپ ۋېسـاۋىپا      –ئۇنى ۋـويال  . ئاتىد رچىلىق قىلدى

 .تاما، ۋە ياتىدىپان پاناۋ بىلەن تەمىۇ ئەتتى
ىـن سـۆۋبەتلەرنى   پاق بىر توا پىكىرۇ شالر جەم بولۇا ئىلم –بۇ ۋويلىد  پاق 

بۇنـد ، كـۈنلەرۇە بـات    . ۋە مۇشائىرەن مۇتائىلە يىپىنلىرىنـى ئۇيۇشـتۇرۇا تۇرۇشـاتتى   
ئــۇ شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ . چــارچىپىنىنى بىلــمە  ســورۇن ئەۋلىــگە خىــزمەق قىالتتــى 

 ەرچە ۋەممىنــــى . چارچىمــــايتىكىن بــــۇ ســــۆۋبەتلەر ئۇنىڭپــــا بەكــــال ياقــــاتتى
ــاللىنەر   ــۆۋبەتلەر ئ ــۇ س ــىمۇن ب ــاتتىن   چۈشەنمىس ــى تارت ــڭ مەيلىن ــدۇر ئۇنى ى بىلەن

خىناللىرىنى پەرۋ ز قىلدۇرۇا ئۇز قالركا ئېلىـا كېتەتتـى؛ ز مانىسـىنىڭ كېسـەلمەن     
چۈشــەنچىلىرىدىۇ خــۇۇۇى قى ــتىۇ قالپــان قــۇرۇ، ئــوتتىۇن يېڭــى چىققــان يــاا   

بـالىمۇ چەكـكەن رىنـازەتلىرىگە    . يې ىل كۆكاق پەرقلەنگەندەك پەرقلىنىـا تـۇر تتى  
مەن كاتتا بىر كى ى بولىمەن ۇەا ئىر ۇە قىا يۈر ەچكە بۇ سـۆۋبەتلەر ە  كۆرە جەز

كاتتـا موللىمـۇ؟   « كاتتـا كى ـى  »ئۇنىڭ كايىسـىدىكى  . ۇىققەق بىلەن قۇت، ساتتتى
 .كاتتا ئەمەلد رمۇ؟ بۇنى ئۆزىمۇ ئېنىق بىلمەيتى

ئۇ ۇ ۇىسىنى ئېچىنىپن ئىچ ئاكرىتىپ ئىچىدە خاتىرلەيتى؛ ئانىسىدىۇ قـاتتىق  
ئەمما ۋىجد نەن ئېنتقاند  يۈرىكىنىڭ قانـد قتۇر بىـر يېرىـدە سـىرلىق     . ەپرەتلىنەتتىن

ئانىسـىنى  ۇناۋسـىز   . بىر ئوق ــــ ئانىپا بولپان مۇۋەببەق ئوتى يېلىنجـاا تـۇر تتى  
ئەممـا بـۇ سـىرنى  ويـا     . ۇەا ئاقاليدىپان بىر شىتىرت  قۇلىقى تۈۋىدىۇ كەتمەيتى

ۇەا « جـاتا خوتۇننىمـۇ ئانـا ۇەمسـەن؟    »بىرسـى   خۇۇۇى. يوشۇر تتى« ئۆزىدىنمۇ»
. سور ققا تارتىت تقاندەكن ئۆزىدە بـۇ نەپرەتنـى ۋەمى ـە بىـلەا ئىتتىكلىتىـا تـۇر تتى      

ئـۇ  ». تىلپـاا تاشـاليتى  . بىر ، ئۆتكۈرلەشكەن نەپرەق يەنىال يۈرىكىنى كۆيـدۈرەتتى 
ــانىپۇ؟ ــايتى « بەرىبىــر ئ ــۇنى قىنن ــگە ئوخ ــا  ســوئالالر ئ ئانىســىنى بىــر ، . ۇەگەن

سۆيۈشكە پۈتۈن ۇۇننان قاند قتۇر ناۋايىتى قۇۇرەتلىـك ئەممـا سـېزىلمەۇ بىـر كـۈت      
بولپىنىــدىۇن ئانىســىنى « جاتپنىــڭ بالىســى» ئارقىــدىنال ئــۇ . توســقۇنلۇ، قىالتتــى
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نۇركـــۇن نەرســـىلەر   –ســـۆيمىگىنىدىۇ ۋە ســـۆيەلمىگىنىدىۇن ۋەم يەنە نۇركـــۇن   
ــۆزىنى ئەيـــرلەان ئـــۆز –توكرىســـىدىۇ ئـــۆز  ــى -ئـ . ئۆزىـــدىۇ يىر ىنىـــا كېتەتتـ

ــورنىنى      ــن ئـ ــڭ ۋەقىقىـ ــۇ نەپرەتلىرىنىـ ــۆدلى بـ ــەبىن كـ ــڭ سـ ــكىدۇر ئۇنىـ نېمى ـ
. تاپالمايت تقانلىقىنى خۇۇۇى يىر قتىكى قودپۇر ، ئۈنىـدەك ئا اۋالنـدۇرۇا تـۇر تتى   
ئەممــان ۋەقىقىــن نەپرەتلىنى ــكە تېگى ــلىكى نــېمە؟ نــېمە ئەم رەزىــل؟ ئــۇ بۇنىڭپــا  

ــى ــدىمۇ   .. .جــاۋ ب بېرەلمەيت ــتىلگەن كۈنلىرى ــۇ ئەم يې ـــ ئ ــانالرۇىمۇ ـــ كېنىنكــى ز م
ئانىســـىنىڭ نومۇســـى تۆكۈلـــۈ  ۋ قەســـىدىكى مەســـ ۇلىنەتنىڭ يـــالپۇز ئانىســـىد  
بولمايـــدىپانلىقىنىن بـــۇ تۆكـــۈلگەن نومۇســـنىڭمۇ يـــالپۇز بىـــر ئايالنىـــڭ نومۇســـى 

رىـا بېرى ـكە   يۇن ئەمما بۇتركا توكر  ۋە تولۇ، تە –ئەمەسلىكىنى كۇۋ  ۋىس قىلدى 
 .ئەقلى يەتمىدى
. يې ـىمۇ ئۇلپۇيـۇا بېرىت تـاتتى   . بـار  قـۇت، موللىسـى بولـۇا قالـدى      –ئۇ بار  

يېـرىم ئېپىـز    –شۇدا ئـۇ بەزىـدە مېھمانالركـا چـا  قۇيۇۋەتىـا ئىختىنارسـىزت بىـرەر        
 .قوشۇ، سېلىا تاشاليتى

 .ـــ ئوۋۇ ن ـــ ۇەيتى خوجايىۇن ـــ خېلى ۋوشۇم جايىدىكەن جۇمۇ
ــــ ۇەيتـى ئـۇ ئېسـىگە كېلىـان      ... ـــ كەچۈرسىلەن ئەۇەپسىزلىك قىلىا سـالدىم 

 .تالمان –ئالمان 
مۇشائىرە كېچىلىرىدە ئۇ كۆدلىگە يارىپان ۋە چۈشىنەلىگەن شـې رترنى بەكمـۇ   

ئەممـا ئـۇ خەق ئۆ ۈنۈشـكە ئىمكـانىنەق تاپالمـا       . تېز خاتىرىسـىدە قالـدۇرۇۋ تتتى  
مەكتەپكە كىـرە  ۇەسـەن بىـر تىـنىۇ پـۇلى يـو،ن ئـۆزى        . تى  بولۇا يۈرەتتى –تى  

ــايتى    ــا بولم ــتاز بولمىس ــا ئۇس ــۈ ىنە  ۋەرا تونىمىپاچق ــاۇەمنى  . ئ ــۇزچىلىق ئ يوقس
جۇرئەتسىزن قورقۇنچا، قىلىا قويسا كېرەكن ئـۇ بـۇ ئـارزۇيىنى خوجايىنىپـا ئېنتىـا      

ا ئەمــدى قورســۇقۇم تويــۇ». بېقى ـنى شــۇنچە ئويلىســىمۇ ئاكزىــدىۇ چىقىر لمىـدى  
ۇەيدىپانــدەك بىلىنىـان ئىززىتىنـى سـاقالا يــۈر ەننى    « تىلىـڭ چىققىلـى تۇرۇىمـۇ؟   

 .خوا كۆرۇى
بۇياققــا  –بىــر قېــتىم خوجــايىۇ مىھمــانالر كەتكەنــدە مىھمانخانىــد  ئۇيــاقتىۇ   

مېڭىان بايا مىھمانالرۇىۇ بىرسى ئوقۇكانن ئارىـد  كـۆا قېـتىم مۇناقى ـىگە سـەۋەب      
كـر رتۋ رۇىن تـۆرتىنچى مىسـر نى ۇەمەيـال باشـتىۇ      بولپان شې رۇىۇ ئۈت مىسر نى تە
ــر تىــ    ــاتتىن بۇنىڭــدىۇ بى ــۇر تتى  –ئېنت ــان خوجــايىۇ ». تىتلىــق چىقىــا ت ئەجەب

تۆرتىنچى مىسر نى ئېسىگە ئاتلما  جىلە بولۇۋ تامدىپاندۇ؟ ياكى مەزمـۇنى ۋەققىـدە   
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ــدۇ؟    ــۈن تەكر رتۋ تامدىپان ــۈزمەك ئۈچ ــر يۈر  ــۇ « پىكى ــدى ئ ــاخىر. ۇەا ئويلى ىن ئ
ــە ــۈچىنچى      -نەرس ــايىۇ ئ ــۇرۇان خوج ــېلىا ت ــۇت، س ــتۇركات ق ــى يىپى  كېرەكلەرن

ــدىن خوجــايىۇ تۇيۇقســىزت     ــۆرتىنچى مىســر نى ئېنتىتى مىســر نى ۇەا بولۇشــىپىال ت
ــدى   ــد  قاماللى ــىدىۇ كاپرىدى ــڭ مۈرىس ــى  . ئۇنى ــۇا كەتت ــۇ قورق ــلەا ئ ــا . ۇەس ئەمم

ۇچر شـقىنىد  يـۈرىكى   خوجايىننىڭ ئىللىق كۈلۈمسـىرەا تۇركـان كـۆزلىرى بىـلەن ئ    
 .جايىپا چۈشۈان خۇ  بولۇا كەتتى

ـــ ۇەدى خوجايىۇ ماختاان ـــ بـۇ بەئەينـى   ! ـــ يىگى ن جايىد ن ئېسىڭ جايىد 
ناۋ يى ۋەزرەتلىرىنىڭ بىر مىسر ۇىۇ كېنىۇ ئىلھامى قېچىـا تۇركانـد  ئابـدۇر ۋمان    

ىـدەكال ئىـپ   جامىنىڭ رىۋى كېلىا تۇدلۇكتىۇ كېنىنكى مىسـر نى ئېنتىـا بەر ىن  
 ـــ ئۇ مەمنۇنىنەق بىلەن ئېچىلىا كۈلدىن ـــ خەق تونۇمسەن؟... ۋاۋا① !بولدى

 ...ـــ يا،
مەن سېنى خەق بىلسە كېرەك ۇەا يـۈرۈپتىمەنن مۇنـد ، ئەسـلىك    ... ـــ نېمە؟

ــولپىنى قانــد ،  ەا  ــاۋى كېلىــدۇ  !بالىنىــڭ ساۋ تســىز ب ــاۋن مادــا ئېپىــر  ۇن ؟  ۇن
تۇن خەق ئۈ ەنن ــ ۇەـدى ئـۇ ئېچىـنىپ ئـارىال  ۋاياجـان      بولماپتۇن بولماپ. بۇنىڭ
 .بىلەن

 ...ـــ بىر ،
 ـــ سەن قايسى چاكد  ۋ قى  چىقىر تيسەن؟
 ...ـــ ئە ەر كېچىسى ئۇخلىمىساممۇ مەيلىدى

ـــ مادا قارىپىنـان ــــ خوجـايىۇ ئۇنىـڭ يەلكىسـىدىۇ مەۋـكەم تۇتـۇا كـۆزىگە         
ـــ شــۇنچىال ئى ــتىناقى  ۇۇرۇۇن ۇۇرۇۇن ئەيــا ... ڭ بــارىكەنۇتىكىلىــا قارىــدىن ــ

مۇند ، بولسۇنن كۈندۈزى ئىككى سائەق ئۆيـدە ۇەرۇ ئـالپىۇن مەن بولسـام    . مەندە
بىلەمسـەنن بىـز   . ئۆزەم ئۆ ىتىمەنن بولمىپان چاكلىرىمد  باشقا مـۇئەللىم ئەۋەتىـمەن  

شــۇ يەرۇە ســەن بىــلەن . ۇەيــدىپان رۇرنــالنى چىقىرىمىــز« شــۇر »ۋــېلىقىالر بىــلەن 
 .ۇ   يىگىتلەرمۇ بارن شۇترۇىۇ بىرەرسى كېلىا تۇرىدۇقۇر

 .ـــ ئۇنىڭ ئاۋ زى تىترەا كەتتى... مىڭ ياشقا كىرەت... خۇۇ ! ـــ رەخمەقن ئاكا
 .شۇندىۇ كېنىۇ ئۇ ئوقۇشقا باشلىدى

بىر قېتىم سۆۋبەق ئۈستىدە ئابدۇقاۇىر بىننـى ئابـدۇلت رىس قەشـقىرى ۇەـگەن     
ــازىر   ــتىدىكى بەۇ مۇن ــىم ئۈس ــدى ئىس ــى قوزكال ــا . ىگە ۇىققىت ــقىرى»ئۇنىڭپ « قەش

ۇەگەن ئىسىم شۇند ، سۆيۈملۈك ئادالندىكىن كۆزلىرىدىۇ مۇنچاقتەك ئىككى تامچە 
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چۈنكى قەشقەر ۇەگەن بۇ سۆز شۇند ، تەسـىرلىك ئىـدىكىن   . يا  سىركىا چۈشتى
ئۇنىڭـــد  ۇەڭىزترنىـــڭ تېرەنلىكـــىن چو ېرىنىـــڭ يۈكســـەكلىكىن تەكلىماكاننىـــڭ 

ىن تارىمنىڭ ئويناقلىقىن بولۇپمۇ ئۇ ۋـېچ تېتىـا باقمىپـان ئانـا باكرىنىـڭ      ئەزىملىك
ــۇ ســۆۋبەتتە . ئىللىقلىقــى بارىــدى ــۇرۇنقى « شــۇر »نىــڭ ۋە « قەشــقىرى»ب نىــڭ ب

ئـۇنى شـۇند ، سۈپەتلەشـتىكىن ئـۇ  ويـا      . سانلىرى تىلپا ئېلىنىا تەرىرى قىلىندى
ۇ ۇىسـىپا تەئەللـۇ، شـەرەا    ئۆز ئاتىسـى ۋەققىـدىكى ماختاشـالرنى ئادالۋ تقانـدەكن     

ــا       ــى ئېرى ــان قەلب ــدەك ۋاياجانلىنى ــۇا قىلىت تقان ــاتنى قۇب ــىنىن مۇكاپ  ۈلدەستىس
 .كەتتى؛ ۇىمىقى ئېچى ىان كۆزىگە ۋاياجان يې ى قاپلى ىرال تۇرۇى

ۋەققىدە « قەشقىرى»ئەتىسى ئۇ ئۆزىگە ۇەرۇ بەر ىلى كەلگەن تەدتۇشىدىۇ 
 .سۈرۈشتۈرۇى

كـا ماقـالىلىرى   «شـۇر  »ئىلگىرى بىزنىـڭ  . ئالىم كى ىـــ ئۇ كى ى قەشقەرلىكن 
 .بېسىلپانىكەن

 ـــ ۋازىر ئۇ كى ى مۇشۇ شەۇە باما؟
بىـر بولسـا بۇخـار ۇ     . ـــ يـا،ن بـۇ يەرۇە ئەمەۇن ۋـازىر قەشـقەرۇە بولسـا كېـرەك      

 .بولۇشىمۇ مۈمكىۇ
 نىڭ ۋېلىقى سانلىرىن شۇ كى ىنىڭ ماقالىلىرى با سانال تېرىالما؟«شۇر »ـــ 
 ...ــ ئىزۇەا باقسا، تېرىلىا قاترـ

ـــ سىلىدىۇ خو  بوا كېـتە ن ئـاۇ  ن مادـا شـۇترنى تېرىـا بەرسـىلەن بىـر        
 .ئوقۇا باققىم بارىتى
 .ـــ ئىزۇەا باقا 

بـۇ ئۇنىـڭ   . نىـڭ بىـر نەچـچە سـانىپا ئىـگە بولـدى      «شـۇر  »شۇند ، قىلىا ئۇ 
 .تۇنجى شەخسى مۈلكى ئىدى

ــدىۇ   ــۇرۇ  كۈن ــا ت ــۇ يۇرتت ــۈنىگ -ب ــتىك ــلەرۇە   . ە  قىنىنالش ــۇ كەم ــىنە ب رۇس
ئاچـارچىلىق ئـۆزىنى   . ئىنقىالان ۇۇننا ئۇرۇشـى خـار بىلىرى ئىچىـدە ئىڭرىماقتىـدى    

. ئۇ ئەمدى بۇ پار كەندىچىلىك ئىچىدە تۇركۇسى كەلمىـدى . كۆرسۈتۈشكە باشلىدى
 ەرچە ئۇ تېخى ئەمدىال ساۋ ۇىنى چىقاركانن تېخى كـۆا ئوقۇشـى كېـرەك بولسـىمۇن     

مۇۋىمى ئۇنىڭ ۋەتىنىـدەن  . نى ئوقۇا ئۆ ىنىت لسىال بوتتتى«شۇر »ىنى ئۆزىن قالپىن
يۇرتىـدىمۇ كاتتـا ئـالىمالر بـارىكەن ئەمەسـمۇ؟ يەنە كېلىـا ئـۇ يـۇرتىنى ســېپىندىن         

ئۇ بۇ يەرۇىكى ئاجايىا سۆۋبەتلەر سايىسىد  ئاخىرى نەپرەق . ئانىسىنىمۇ سېپىندى
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 ەرچە بۇ كـۆلەدگە تېخـى ناۋـايىتى    . تىتېگى لىك بولپان نەرسىنىڭ قارىسىنى تاپ
كۇۋ ن چۈشۈنۈكسـىزر ، بولسـىمۇن ۋەر ۋالـد  ئانىسـىدىۇ يىركەنمەيـدىپانن ئۇنىڭپـا       

نېمىنىـڭ قارىسـى؟ كىمنىـڭ قارىسـى؟     « قـار  »ۋېلىقـى  . ئىچى ئاكرىنـدىپان بولـدى  
ئـۇ  . بار  چۈشۈنىت لىدۇ –ۋازىرچە رىشەن بولمىسىمۇن ۋېچقىسى يو،ن ئۇ ئەمدى بار  

تۇتۇا مادپان بالىپا ئوخ ايدۇن ئىن ائالالۋن ئەمدى ئولتـۇرۇا قالمايـدۇن بەلكـى     تام
ئۇنىڭ جانىجان قەشقىرىدىمۇ يېتى كەن ئـالىمالر  ! تېز يۈرۈشنى ئۆ ۈنىت لىدۇ –تېز 

ئۇنىـڭ كـۆز ئېچىـا كـۆر ىنى مۇشـۇ      ... بـار تۇرسـا  « شۇر »بار تۇرسان ئۇنىڭ قولىد  
الەم كۆرۈنىــدىپان جاۋاننامىــدەكال ئىخــالۇ رۇرنــاا بولپاچقــا بــۇ خــۇۇۇى پۈتــۈن ئــ

 .قىلىا كەتكەنىدى
. ئۇ ئۆزىمۇ مەكـتەا ئېچىـا باشـقىالرنى ئوقۇتىـدۇ    . ئۇ ئەمدى ۋەتەنگە قايتىدۇ
مەۇرىسەسـىدىۇ  « مىـر ئەرەا »ئاۋ ا بۇخار كا بېرىا ... ئىنقىالا ۋەققىدە سۆزلەيدۇن

ــوللىنى ــدۇقاۇىر ۇ مـ ــقىرى». ئابـ ــى سۈرۈ« قەشـ ــلۇ، ز تنـ ــدۇن تەخەللۇسـ ــتە قىلىـ شـ
ــكەن » ــقەر ە كەت ــر ۇەا     « قەش ــۇۇ نى بى ــدىن خ ــدىمۇن بول ــاۋ بنى ئادلى ــگەن ج ۇە

 !قەشقەر ە ئاتلىنىدۇ
ئەنە ئۇنىڭ كىچىككىنە تۈ ۈنچىدە بىـر نەچـچە سـان    . خۇۇۇى شۇند ، بولدى

ئۇ ۋەتەندىۇ ۋەسرەتنى يـۈۇۈا قـۇرۇ،   . ن بىر قۇر ئىچ كىنىمن بىر نەچچە نان«شۇر »
ى ئۇ بىر نەچچە پارچە رۇرنالنىن ئۇنىڭ ئۈچـۈن ئالەم ـۇمۇا   قوا كەتكەنىدىن ئەمد

ــدۇ  ــا كېلىت تىـ ــى ئېلىـ ــا    . يېڭىلىقنـ ــۇا يېتىلىـ ــ  بولـ ــان يىگىـ ــۆزى ئېچىلىـ كـ
 ...كېلىت تىدۇ

ـــ بىرى ئۇنىڭ پۇتىپا بو  تېرىا توۋلىدىن ـــ نېمە بولـدۇم؟  ! ـــ ۋە ن ۋە 
ئـۇتر يولۇچىنىـڭ   . ئۆلۈا قالمىپانسـەن؟ ــــ بـۇ چېگر ۇىكـى سـاقچىالرۇىۇ بىرىـدى      

ئاســمانپا قــار ا ۇ لىنىــا يــاتقىنىچە ئورنىــدىۇ تــۇرمىپىنىنىن قــار دپۇ چۈشــۈا        
كېتىت تسىمۇ كارى بولمايت تقىنىنى كۆرۈان ۋەر خىل  ۇمانالر بىلەن كېلىـان ئـۇنى   

 .توۋتا بېقىت تاتتى
 .ـــ ئۆلمۈۇۈم

 ؟!ـــ ئۆلمىگەن بولسام نېمى كە بۇند ، ياتىسەن ۇ لىنىا
سەككىز يىل چەت ەلـدە يـۈرۈپتىمەنن ۋەتىنىمنىـڭ     -سام نېمە بوپتۇ؟ يەتتەـــ يات

 .سېپىنچىمنى بېسىت تىمەنن ۇ رىۇ. تۇپرىقىنى سېپىندىمن ئار ن ئۈلگۈرۇۈمن مانا
ۋەتەننـى  ! تېـز يوقـاا  ! بولدى تـۇرن يولۇدپـا مـام   ! ـــ تاپقان  ېرىنى كۆر بۇنىڭ
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 !بىلىا كېتىرتىمىپ تېخى
 .ەنـــ مۇشۇ يەرۇە تۈنەيم

ئــون چــاقىرىم مېڭىــا بىــرەر بــۆرە ئۇۋىســى -ـــــ بولمايــدۇن بــۇ يەر چېگــر ن بە 
 !يوقاا! ئۇچر ا قالسا شۇ يەرۇە تۈنەرسەن

ــد ،     ــۇ قان ــېمە ئىــپ؟ ئەتىگەنــدىال ب ــۇ ن ــگەن ۋەتىــنىمن ب ــوۋ ن ســېپىنىا كەل ت
كۆدۈلسىز كۈتىتەلىپ؟ نېمىنىڭ بى ارىتىدۇ بـۇ؟ ــــ ۇەا كۇۇىرىـدى ئـۇ ۋە تېخىمـۇ      

 !... زۇ  قاكىدىن ـــ يانچۇقتا بارىنى قۇرۇقدىپىنى يەتمىگەندەك تودگۇزتپەۇ ئاۋ
ــدىڭن      ــدۇ ۇەا ئويلىپانمى ــاۇىمى چىقى ــڭ ئ ــر ۋىاليەتنى ــالپىلى بى ــى ئ ـــ قارش ــ

 !چاپسان يوقاا! ۋاماقەق
–يۇرق ۇەا سېپىنىا كەلگەن بىلەن مانـا مانـد ،  ەا بـا    !... ۋ  ن ئانادنى»

ۇەا ئويلىپــاتن يــولىنى ۇ ۋ م قىلى ــقا « !...شــۇۋۇن مۇشــۇ خەقنىــڭ ۇەســتىدىۇ ! ۇە
 ...مەجبۇر بولدى

تـاكلىق  . ئۇ بىر جىلپىد  يامپۇرۇىۇ پاناۋ بولپىدەك بىر يەرنـى تېرىـا تۈنىـدى   
ۋەتتـا تومـۇز كۈنلىرىمـۇ كېچىسـى سـوكۇ،      . جايالرۇ  كېچىسى بەكال سوكۇ، بوتتتى

. تە تـادنى ئـاتقۇزۇى  ئۇ بۇ يەرۇە سوكۇقتىۇ تۈ ۈلـۈا بەكمـۇ تەسـ   . جاندىۇ ئۆتەتتى
سـۈيىگە قـاتتىق نـاننى تۈ ـۈرۈا ناشـتا قىلىت لپانـدىۇ كېـنىۇ        « *قـا، »ئەتىگەندە 

چەت ەلـدە يـۈر ەن كى ـىگە    . ئەمـدى ئـۇ ئـانچە ئالدىرىمىـدى    . يولىنى ۇ ۋ م قىلـدى 
ۋەتەننىڭ ۋەممە يېرى ئۆزىنىڭ ئۆيىدەكال تۇيۇلسـا كېـرەكن ئـۇ ئەركىـۇ يـاير ان ئـاز       

ئـۇ  . م ئېلىتەلىـان تاكنىـڭ سـاا ۋاۋ سـىدىۇ ر ۋەتلەنـدى     يوا مېڭىـان كـۆپرەك ۇە  
تەۋەسـىگە چۈشـمە ن   * شەر، تەرەپكە بەكرەك ياند ا كەتكەن بولسا كېرەكن تويـۇن 

يولمــۇ ئــۇزۇر ا  . تەۋەســىگە چىقىــا قالپــانلىقىنى بىلــمە  قالــدى    * تۆ ــۈرمىتى
ەا ئېزىا قېلىا يەنە ئورۇۇ تەۋەسىگە كېلىا قالـدىممۇ ۇ . كەتكەندەك قىلپانىدى

. ئەنسىرەان ئۇچرىپان قىركىز ئوتاۋلىرىدىۇ سورىتىدىن تۆ ۈرمىتى تەۋەسـى ئىـكەن  
بوخچىسـىپا بىـر   . ئۇ تۆ ـۈرمىتى تەۋەسـىدىكى قىركىـز ئايىللىرىـد  مىھمـانمۇ بولـدى      

نېنىمۇ تۈ ەا قالپاچقا بۇ تاز  جايىـد   . نەچچە كۆمەت سېلىتەلى قىمۇ نېسىا بولدى
ئىگىـز چىـقن   »ەچچە كۈندىۇ بېرىكى تۈ ىمەۇ تاغ ئارىسىدىكى بىر ن. ئىپ بولدى
لەرۇىۇ كېنىۇ ئەمدى بىر ئاز تۈز سايالركان شاتم ئۆسۈملۈك ئۆسكەن «پەسكە چۈ 

جەنۇبقــا خــاۇ يايالقالركــا ئۇتشــقان ۋە تۆ ۈرمىتىــدىكى قىركىــز ۋەتەند شــلىرىنىڭ  
تەپســــىلى تەرىــــرلەا بېرى ــــى بىــــلەن بىــــر قەۇەر تــــوكر  يــــوا يۆنۈلۈشــــىنىمۇ 
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 .پانىدىپەملىت ل
جىلپىسىپا كېلى ـى بىلەنـال ئۇنىڭپـا باشـقىچە ۋـاۋ  بىلىنى ـكە       « *تەدگە تار»

. ئۇ قەشقەر ە كېلىا قالپانـدەكن نېمىـدۇر ئۇنىڭپـا تونۇشـتەكال قىالتتـى     . باشلىدى
ئــۇ قــانچە . جىلپىــدىۇ چىققانــدىال ئــوم تەرەپــتە يوكــان بىــر تــۈا تــوكر ، بارىــدى 

ــا مۇشــۇ  ئەســىرنى باشــتىۇ كەچــۈرۇىكىۇن شــاخلىرىن  ى كەم ۇ ئىــرىگە يېنىــان  وي
كارىدىرىنىڭ كىرىپ ئېپىزىد  قار ۋۇللۇقتا تۇركان  ىگانى  ئاۇەمـدەك  « تەدگە تار»

ــد ، تاۋ پگــاۋىمىكىۇن شــا   . ۋەيتەتلىــك كــۆرۈنەتتى ــۇ چارۋىچىالرنىــڭ ئاللىقان -ئ
ــا ــا رەدگـ ــۇرۇچالر ئېســـىتەتىلگەنىدى-رەم تتـــا-پۇتاقلىرىپـ ــۇ . پـ بـــۇنى كـــۆرۈا ئـ

ۋ  ن بىچـــارە نـــاۇ ن خەلقـــ ە ن يـــالپۇز ۇەرەخـــتىۇ پانـــاۋ  »: ىنىـــاۋەســـرەتلىك ت
چـۈنكى ئـۇ   . ۇەا پىچىرلىـدى « !ۇە–تىلىگەننىڭ پايدىسىز ئىكەنلىكىنـى بىلمەيـدۇ   

ۇىكى مۇناسىتەتلىك مەزمـۇنالرۇىۇ  « شۇر »قاز ندىكى ئۆيدە بولۇنپان سۆۋبەتلەر ۋە 
ــرىكلىك ق     ــان مۇشــ ــا مۇخالىــ ــالم ۇىنىپــ ــڭ ئىســ ــد ، قىلىقالرنىــ ــى بۇنــ ىلمى ــ

 .سانىلىدىپانلىقىنى بىلىت لپانىدى
سوا تەرەپتىكى  ىگانى  تاغ بىلەن تۇتا  تا  سۇپا ئۈستىدىكى كىچىككىنە 

شـۇنىڭ ئۈسـتىدە ئـون    . بىر يېرىقتىۇ ئىككى تاشلىقچە سۇ ئېتىلىا چىقىا تۇر تتى
تەك ـــىلىكىدە يـــاقۇپبەن ز مانىنىـــڭ « پەلەمـــرە »مېتـــرچە ئىگىـــزلىكتە يەنە بىـــر 

 .ى بولپان بىر قار ۋۇلخانىنىڭ خار بىسى كۆرىنەتتىيالد مىس
كەۋســـەرۇەك ســـۇۇىۇ ئۇچـــۇمالا ئىچىـــان  -ئـــۇ ســـۇ بويىپـــا كېلىـــا ئـــابى

بوخچىسىدىكى كۆمەچتىۇ ئازىر ، يېتىلىان سۇنىڭ ئېقى ىنى بـويالا يـولىنى ۇ ۋ م   
قىزكىزترنىڭ تەرىرى بـويىچە بـۇ سـۇ تـاكى ئاتۇشـقا بـاركىچە ئۇنىڭپـا يـوا         . قىلدى
كۈن ئولتۇرۇشقا باشلىپان بولۇان جىلپا ئىچىگە كۈن نـۇرى چۈشـمەيتىن   . يتىباشال

تـار م نـۇرتر    –پەقەق ئوم تەرەپتىكى تاكالرنىڭ ۋەرە چى ـلىق ئار چلىرىـدىۇ تـار م    
چېچىلىان جىلپىنىڭ ۋاۋ  بوشلۇقىدىۇ ئۆتـۈان سـوا تەرەپتىكـى تـاغ چوققىلىرىـد       

لپۇ تېــرىپ ئۈچــۈن قەۇىمىنــى   ئــۇ بىــرەر قونــا  . قىزكــۇت شولىســىنى چاقنىتــاتتى  
 .تاتۇ  يېتىپ ئۇنىڭپا ۋەقىقەتەنمۇ ئېپىر تۇيۇلۇا قالپانىدى. ئىتتىكلەتتى

كارىدىرىـدىۇ چىققانـدىۇ باشـالا جىلپـا  ـاۋ كېڭىنىـان  ـاۋ        « تەدـگە تـار  »
ساند  كىچىك ئە ىملەرنى ۋاسـىل قىلسـىمۇ چـوم يۆنۈلـۈ      -ئاند . تارىنىا بار تتى

ئېقىۇ ئىچىدىكى كەلكۈن ياتا تۇرىـدىپان شـېپىللىقتا   ۋارۋ  . ۋامان جەنۇب ئىدى
ــۇر تتى   ــۇا ت ــىز يوقۇل ــدىال     . ئىزس ــى تۈۋى ــىگىال پى انىس ــدىۇ ئۆتۈش ــر ئە مى ــۇ بى ئ
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بۇ چوققىنىـڭ تىكلىكـىن ئىگىزلىكـى كى ـىگە     . پەيد  بولدى« تۆ ە تاغ»ۋەيتەتلىك 
 .سۈرلۈك بىلىنەتتى. ئەنە شۇند ، تەسىر قىالتتى

ى ئۇ بې ىنى كۆتۈرۈا چوققىنىڭ ئاسمان بىلەن سۆيۈشۈا ـــ ۇەد! ـــ يا پەناۋ
 !تۇركان يېرىگە سۈزۈان ـــ ئۆرۈلۈا چۈشۈا بېسىت تمدۇ نېمە

ئەممــا تــۆ ە تــاغ بىــر قاتــار پاكــار تــاكالر ۋە ئېــدىرلىقالرنىڭ ئارقىســىد  بولــۇان 
بۇرۇنپا تېگىا تۇركاندەك بىلىنگىنـى بىـلەن تېخـى خـوا يىر قتـا ئىـدىن شـۇند قال        

كەچكـى قۇيـا    . ڭ چوقچايپـان ئۈسـتى تەرىرىـدىۇ باشـقا يېـرى كـۆرۈنمەيتى      ئۇنى
ــار دپۇ     ــان قـ ــەتكەن بولسـ ــاۋ  رەدـــدە كۆرسـ ــاتتەك ۋـ ــىز كائىنـ ــۇنى چەكسـ ــۇرى ئـ نـ

 .تۇم قار  رەددە كۆرۈنۈشكە باشلىدى... چۈشكەنسېرى قار  رەددە
ى ئەركىۇ يۈر ەن ۇ ت شامىلى يـاك . ئېپىر ياتقۇ بىلەن ئۇ بىر كەدلىككە چىقتى
ئېــدىرتر  –ئــوم تەرەپتىكــى تــاغ . ئېزىققــان ســالقىۇ كۆكســىگە  ۈپرىــدە ئۇرۇلــدى 

ئــۇ يەرۇىــۇ ئىتالرنىــڭ . باكرىــد  بىــر كىچىــك يېزىنىــڭ بــارلىقى ۇەرۋــاا بىلىنــدى 
قاۋى ـــى ئادلىنـــاتتىن كـــۆيگەن تېزەكنىـــڭ ۇۇتىمـــۇ بىـــر مەۋەللىنىـــڭ بـــارلىقىنى 

ە  قالپان بولـۇان قەۋرىـلەرۇەك   تۆ ە تاغ ئەمدى ئېقىننىڭ سوا تەرىرىد. ئۇقتۇر تتى
بـۇ ۋەيتەتلىـك   . بىلىنىت تقان يېز  بىلەن ئىككى قىركاقتـا رىبىـرى قارى ـىا تـۇر تتى    

ئۇنىڭـدىۇ قانـد قتۇر   . چوققا كۆك ئاسمان سەتھىدە كۇۋ  ئەمما ۋەيتەتلىك بىلىنەتتى
ــا       ــۇقالر چىقى ــتەق مەخل ــتىرلىنىدىپان بەۋەي ــاكى چــۆچەكلەرۇە تەس ــدەرۋا ي ئەج

ئالـدى تەرەا  . كوۋۇرتر كېلەتتى–شىتىرن كاۋۇر –دەكن ئاللىقاند ، شىتىر كېلىدىپان
. قۇشمۇ قونالمىپۇۇەك تىـك ۋالـد  چوققىسـىدىۇ تـاكى ئـېقىۇ تـۈۋىگىچە چۈشـەتتى       
كەينى تەرىرى بولسا تەۇىرجى پەسلەان ۇىلقۇنسىمان سوزۇلۇا قـار دپۇلۇ، قوينىـد    

ن ئەجـدىھاكا يـاكى رەسـىمدىكى    ئۇ بې ىنى كۆتـۈرۈا سـويالۋ تقا  . كايىا بولپانىدى
ـــ      ــگە ــ ــنچىكىلەا كەتكەن ــدى تىــك ۋە چــومن تەۇرىجــى ئى ـــ ئال ــويېز شــەكلىگە ــ پ

 ...ئەمما تاغ تېخى خېلى يىر قتا ئىدى. ئوخ ايتى
ئۇ ئاخىر تۆ ە تاكنىڭ رىبىرىسىدىكى يېزىپا يېتىا كەلـدى ۋە سـەا ئىگىـزر ،    

ڭ ئى ــىكىنى ئىككىلىــنىپ ۋەم شــۇ مەۋەللىــگە نىســبەتەن ر ۋۇرۇســر ، بىــر ئۆينىــ 
 .ئىلكىدەن ئى ەنچىسىزلىك بىلەن قاقتى

كىمنـى ئىزۇەيسـىز؟ نـېمە    »قىركىـز ئـاۇىتى بـويىچە    . ئى ىكنى بىر ئايـاا ئـاچتى  
* «ئـۆزى كېلگـېۇ قونـۇ،ن قـۇۇ   بېـر ېۇ قونـۇ،      »ۇەا ئولتۇرما ن « ئى ىڭىز بار؟

كى ـىگە ئـۆ     تـاتۇىۇ كىـر ەن  . ۇەگەن ئەن ەنىگە كۆرە مىھماننى ئۆيگە باشـلىدى 
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شـۇند ، بولسـىمۇ بىـر    . ئىچى  ۆرۇەك قـار دپۇ بىلىنەتتـىن ۋېچنەرسـە كـۆرۈنمەيتى    
 :نەچچە ئاۇەم بولسا كېرەك ۇەگەن پەرەز بىلەن

 .ـــ ۇەا ساتم قىلىا بوسۇكىدىۇ ئاتلىدى! ـــ ئەسساتمۇ ئەلەيكۇم
ئـۇ  . ئۇنىڭ سالىمىپا جـاۋ بەن بۇلـۇم تەرەپـتىۇ ۋالسـىز كىڭىلـد   ئادالنـدى      

ياقتا بىر بولسا سەكر تتا ياتقان قېرى ئاۇەمن بىر بولسا ئېپىر كېسەلگە مۇپتىال بولپـان  
سـەلدىۇ كېـنىۇ مـور  بې ـىد      . كېسەا كى ى ياتقان بولسا كېرەك ۇەا پەرەز قىلدى

سېسىق ئىس چىقىرىا يېنىا تۇركان جىۇ چىر ، بىر ئـاز رىا ئوينىپانـدەك بولـدى    
. بىر قېرىر ، كى ىنىڭ ئورۇند  ياتقانلىقى كۆرۈندى ۋە شۇ كۇۋ  يورۇقتا ۋەقىقەتەنمۇ

ئــۆ  ئەســلىدە خېلــى ئەجىــر قىلىــا ســېلىنپان بولســىمۇن ۇەرىزىنىــڭ تــايىنى يــو،  
بولپاچقىمىكىۇن ۋاۋ  ئالمى الما ن كەلىتىال بىر خىل پۇر ،ن زە  پۇرىقى ياكى بىلىـا  

يــورۇ، بولمايــدىپان مــۇرەككەا تەركىرلىــك پــۇر ، ئــۆ  ئىچىنــى بىــر ئالپــانن       
چۈشــىدىپان يەر بولمىپاچقــا كۈنــدۈزىمۇ بىــر نەرســە ئىزۇەشــكە تــوكر  كەلســە جىــۇ  

 .چىر ، يېقىا ئىزۇىلىدىپان بولپاچقا تام ۋە تورۇسالر ئىسلى ىا كەتكەنىدى
ــدۇرۇلۇان ئۇزۇنىســىپا ســېلىنپان    ئــۇ ئۆينىــڭ كەدلىكــدىۇ ئــازر ، پە ــاۋ قال

دە ۋېلىقــى بۇلۇدــد  ياتقــان شــۇندىال ئۆيــ. شــىرۇ قنىڭ ئۈســتىگە كېلىــا ئولتــۇرۇى
كېســەا كى ــىنىڭ يېنىپــا . كېســەا كى ــى بىــلەن مۇشــۇ ئايــالال بــارلىقىنى بىلــدى 

سـېلىنپان يوتقاننىـڭ بىـر تەرىرـى سـەا ئېچىلپـان بولـۇان ئايـاا ئى ـىك ئېچى ـقا           
تـۆر تەرەپتىكـى تامپـا يـۆلەا نۇركـۇن      . چىققاند  شۇ يەرۇىـۇ تۇركـانلىقى بىلىنەتتـى   

زىلپــانن بــۇ ئۆيــدە ئۇنــدىۇ باشــقا تــۈزۈكرەك مۈلــۈك بــارۇەك   كــۆرپىلەر تى -يوتقــان
 .قىلمايتى

 :ئاياا مىھماننىڭ تۇرقى ۋالىپا قىزىقىا سورىدى
 ـــ قاياقتىۇ كەلدىڭىز؟
 .ـــ ئورۇسال تەرەپتىۇ

 ن ئەمدى قاياققا كېتىت تىسىز؟...ـــ ۋۇ
ۇ يەۇىـۇ  ـــ قەشقە ەن مەن قەشقەلىقن ـــ ۇەدى ئۇ ئىرتىخار بىلەنن ـــ قەشقە بـ 

 ئۇز قما؟
 .ـــ ۋ   تامن ـــ ۇەدى ئاياان ـــ مەن قەشقە ە بېرىا باقمىسام

 ـــ ئاتۇشچۇ؟ ئۇز قما؟
 .ـــ يا،ن ئەتە يېتەلەيسىز
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ـــــ ۇەــدى * ؟!ـــــ جــو، كېرتــى قىلــت   قونــۇقتىۇ قۇرســاكىۇ سور ۋ يســىڭبو 
 .كېسەا خىرىلد ا تۇرۇا

ــاا   ـــ ۇەــدى ئاي ـــ ۋــان ر ســلان ئۇنتــۇپمېۇن ــ ـــ  ئ. ــ انــدىۇ مىھمانپــا قــار ان ــ
 .ـــ ۇەدى... ۋەقىچان قورسىقىڭىز ئاتن

ن ئۇسســــۇلۇ، ئىچســــەمال بولــــۇۇۇن ـــــــ ۇەــــدى يىگىــــ   ...ـــــــ قورســــىقىم 
ئەممـا بـۇنى ر سـ  ۇەا بىلىـدىپان     . شەۋەرلىكلەر ە خـاۇ ياسـالما تـۈزۈق بىـلەن    

يىگىـ    .ساۋىرخان بولسا ئۇنىڭ ۇەگىنى بويىچە بىر ۋېجىر قېـتىقال ئېلىـا كەلـدى   
ۇەا ئويالا ۋېجىرنى قولىپا ئالدى ۋە « ئاپالن يوقىالم تۈزۈتنى قىلمىسام بوپتىكەن»

 .قېتىقنى ئىچىتەتىان ـــ ئۇ كېسەا ۇ ۇىڭىز ئوخ ىمامد ؟ ـــ ۇەا سورىدى
 .ـــ توۋ  ۇەمن ـــ ۇەدى ئاياا چۆچۈا كېتىا ۋە تەشتى لىك پىچىرتا

ۋاياتتـا بۇنـد ،   . كـوچىالا سـورىمىدى  ئەممـا  . ؟ ـــ ۋەير ن بولدى ئۇ...!ـــ ۋە
ياشـلىق قىزترنـى    31-31ئى الر ئازمۇ؟ ئۇ يېزىدىكى ۋ قىتلىرىد  ئۆلەرمەن بوۋ يالركا 

ۋە؟ ــــ ۇەا  –بەر ەننى كـۆا كۆر ەنىـدىن ــــ سـىز بىـزچە  ەپنـى بىلىدىكەنسـىز        
 .سورىدى ئايالپا خوشامەتچىلىك قىلپاندەك تەرزۇە

ئايــاا كۈلۈمســىرەان ـــــ ۇ ۇ من ـــــ ۇەا تولــۇقالا ـــــ تــېڭىم قىركىــزن ـــــ ۇەــدى 
 .قويدى ئۇ

 ...ـــ ئانىڭىز؟
ـــ ئانام ئاتۇشنىڭ بىـر يېزىسـىدىۇن شـۇند ، تـۇرۇان ئانـا تىلىمنـى بىلمەمـتىم        

 .بۇنچىلىكن ـــ ۇەدى ئۇ ئۆكۈنۈشكىمۇن ماختىنى قىمۇ ئوخ ىمايدىپان ئاۋادد 
 ەنا؟ـــ ئانىڭىز ئەجەا قىركىزكا ياتلىق بوتپتىك

 ...ۇ ۇ م چوم چارۋىد ركەن. يوقسۇزچۇلۇقنىڭ زىرى... ـــ تەقدىرن
 ...قاند ، بولۇان يا  تۇرۇا... ـــ سىز

ۇ ۇ م تولىمـۇ  ... ئۇ بالدۇر تۈ ەا كەتـكەنن ... ـــ يىتىملىكن ئانامنىڭ يوقلۇقىن
... جاۋىل ئـاۇەمتىن ئاكزىـدىۇ بىـر  ەا چىقتىمـۇن بولـدى ر سـ  قىلمـا  قويمـايتى        

كەلدىڭىز ۋەقىچانن يېتىتەلىڭن ــــ ۇەـدى ئـۇ سـۆزىنى ئـۈزۈا ۋە ئۆزىنىـڭ       ۋېرىا 
ئـۆ   . ئورنىدىۇ چوم بىر قەۇەم ئارىلىق قالدۇرۇان مىھمانپا تۆشـەك سـېلىا بەرۇى  

ئەســلى ئــا، ئۆيــدە . بىــر ئېپىــزن بۇنــدىۇ باشــقا مىھمــان ئۈچــۈن يەرمــۇ يــو، ئىــدى
ە تۇيۇلمـا  كەلگەچـكە ئـۆ     كۆنگەن ئەن ەنىلەرۇە بىر ئۆيدە ئارىال  يېـتىپ كەلىـت  

ئىگىسـى خــاتىرجەم ئورنىپـا بېرىــا يـاتتىن ئەممــا مىھمـان بىــر ئـاز ئودايســىزلىنىان      
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 .قورۇنۇپقىنا يوتقاننىڭ ئۈستىگىال سوزۇلدى
ئـۇ كۆدۈلسـىز سـۆۋبەتتىۇ قاچقـان يـاكى كېسـەا ئېرىـدىۇ قورققانـدەك تېــزت         

 .ۇ ستىخاننى يىپى تۇرۇان جىۇ چىر قنى ئۆچۈرىتەتتى
قـوا ئۇز تسـىال   . ن يىگى  ۋېرىا كەلگەن بولسىمۇ ز ۇىال ئۇخلىنالمىـدى مىھما

يەتكۈۇەك يەرۇە يا  بىر ئاياا ياتقاچقىمىكىۇن نازۇك ئۇۋسـىنىپ ۋە يىنىـك نەپەۇ   
تاۋۇشلىرى خۇۇۇى قۇتر تقۇ تەشتىقاتتەك ئـۇنى ئېلى تۇرۇشـقان تەلـتە ئىسـتەكلەرنى     

ــلىدى  ــقا باش ــۆز   . ئويپۇتۇش ــۇزۇنپىچە ئ ــى ئ ــۇ خېل ــدىن   –ئ ــىھەق قىل ــۆزىگە نەس ئ
ئېتقاۇنىڭ بۇيرۇقلىرىن ۇىز ، ئاز بىن ئەخال، مىز نلىرىنـى  . كۈچۈنۈا ئۆزىنى باستى

باشقا ئەسلىمىلەر ئارقىلىق ئـۆزىنى  ـوا قىلى ـقا    . ئېسىگە ئېلىا ئۆزىنى ئەيرلىدى
ــدى ــرت    . ئۇرۇن ــلىمەيدىپاندەكن پەقەق بى ــېمىگە ئى  ــى ۋېچن ــڭ كاللىس ــا ئۇنى ئەمم

تـازىمۇ خەقـكەنن يـاق    ! ئوئـو    ».  ئەكس ساۇ  بىلەن بەنـد ئىـدى  چاقىرىقن بىرت
ۇەا ئـويالان سـاۋىرخاننى   « ...ئاۇەمگە باشقا بىر يەر ە جا  سېلىا بەرمە ن تازىمۇ

 ...ئەيرلىدى
ئەممـا قـولى   . ئاخىرى ئۇ يوتقاندىۇ قولىنى چىقىرىا ئۇ تەرەپكە ئاسـتا ئـۇز تتى  

–ۇەـگەن باۋـانە بىـلەن ئـۆز     « قىـال   قولۇم يەتمىگەندىكىۇ بولـدى »ئۇ . يەتمىدى
ئەمـدى  . بىر ، بۇمۇ ۋەستەسىلەر ۋۇجۇمىپا بىرۇەمال ۇ ا بولدى. ئۆزىنى  وا قىلدى

قـولى  . ئۇ كۆرپىنىڭ ئەم لېتىگە سۈرۈلۈا ياتقانـدىۇ كېـنىۇ قـولىنى قايتـا ئـۇز تتى     
ئـۇ يەنە ئـۆزىگە   . ئەمما بۇ شۇ يـاقتىكى يوتقـان ئىـدى   ! يۇم ا، بىر نەرسىگە تە دى

كۆدلىنىڭ ئاللىقەيىرىگە قوكلىتەتىلگەن ئەخـال، ۋە ئاۇىمىگەرچىلىـك   . ا  بەرۇىۋ
. ســوتچىلىرىنى ئىــزۇەا تېرى ــقا ۋەم شــۇ ئــارقىلىق ئــۆزىنى چەكلەشــكە ئۇرۇنــدى  
ئـۇ  . بىر ،ن ئۇنىڭ ئالدىنى ۋايت نى ئىستەكلەرنىڭ قۇترىپان ساقچىلىرى توسىت لدى

ە دۈرۈا باقسـامال بولـدىن ئۇنـدىۇ    پەقەق قولۇمنى ت»ئەمدى ئەخال، ئەلچىلىرىنى 
قـولى ئىختىنارسـىز ۋالـد     . ۇەن يەنە قوا سـۇندى –ۇەا ئالدىدى « نېرىپا ئۆتمەيمەن

بـۇ ۋەرىكەتنـى   . ۇەن ئـۆزى تەرەپـكە تارتى ـقا باشـلىدى    –يوتقاننى مىجىقالا تـۇتتى  
ــىپا     ــتىۇ قې ـ ــا ئويپىتىتەتمەسـ ــان بولسـ ــدىكىن ئۇخالۋ تقـ ــتا قىلـ ــۇنچىلىك ئاسـ شـ

قــولى ئىسســىق تەنــگەن : بــۇ ئى ــى ئۈنــۈم بەرۇى. مۇ مــۈمكىۇ ئىــدىئەكىلىتەلى ــى
ــى » ــەيتان ۋەستەسىس ــگەن     «ش ــگە تەن ــار رەتكە ئى ــدىپان ۋ ــۇ ئۇلپايتىتەتى ــى تېخىم ن

بـۇ ئايـاا   . بۇ ئايالنىڭ قولىدى! قۇتر تقۇلۇقى تېخىمۇ كۈچلۈك بولپان تەنگە تە دى
م ئـــۆزىنى ئـــۇ ئـــاخىرقى قېـــتى. ســـۈرەتلىك شـــەيتاننىڭ قۇتر تقـــۇ ئەلەدگىســـىدى
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چەكلەشكە بىر باۋانە ئاياا تەرەپتىۇ كېلى ىنى ـــ قاتتىق سىلكىتەتى ىنىن ئانـدىۇ  
ــۇخالا قېلى ــنى ئىســتىدى     ــا ئ ــى قايتى ــد  ر ي ــۇ  . ئاۋــانەق چەكــكەن ۋال ــا ئ ئەمم

ئــۇ ئــۇخالا قالپــان بولســا شــۇدا قارشــىلىق   ! ۋېچقانــد ، قارشــىلىققا ئۇچرىمىــدى 
ــا،ن ئايالنىــڭ پۇشۇ  ــا؟ ي ــدىمۇ ي ــۇرقىلمىپان ــۇر تىنى ــلىرى  -لد شــلىرىن چودق چودق

ئۇنىڭمۇ بىر خىل قۇتر تقۇلۇققا تەسلىم بولۇ   ىرۇ ۋىد  تۇركـانلىقىنىن بۇنـد ، بىـر    
ســـىلكىا . ۋـــالەتتە ئۇخلىنالى ـــى مـــۇمكىۇ ئەمەســـلىكىنى بىلىنـــدۈرۈا تـــۇر تتى

تاشلىنىپ ئۈمىدى يوققا چىققاندىۇ كېنىۇ شەيتان تولۇ، ۋاكىم ئورۇنپـا ئـۆتتى ۋە   
ــ ــىدىكى      ئىس ــلەن قارشىس ــا بى ــۇ تام ــقان ش ــا قىلى  ــىنى تام تەكلىرىنىڭ قاندۇرۇلۇش

ۇۇننـاۇىكى  . ئۇ مەستخۇ  بولۇا كەتكەنىدى. ۋار رەتلىك قولنى سىالشقا باشلىدى
ــۇتتى  ــنى ئۇن ــمە ئى  ــۇبىنەتكە    . ۋەم ــۆدلى مەكل ــۇچى ك ــا قىلپ ــۈكنى تەركى ئېز ۈل

شـۇدا ئـۇ ئاسـمان     .قابـاۋەتنى تەركىـا قىلپـۇچى تەرەا كەلىـبە قىلـدى     . ئۇچرىدى
پـارە بولپـان تەقـدىرۇىمۇ    –ئۆرۈلۈا چۈشسىمۇن مۇشۇ  ۇناۋى تۈپەيلى تەنلىرى پارە 

 .ۋەممىگە تەينارلىنىا قويپانىدى. پىسەن  قىلمايتى
بەخــتىگە يارى ــا ئايــاا قولىنىــڭ تارتىلى ــىپا ئە ى ــىا باركانســېرى ئۇنىڭپــا 

ــۇ . يېتەتتــى ئەمــدى ئۇنىــڭ بەۇىنىنــى سىالشــقىمۇ . يېقىند شــقا باشــلىدى ــر ، ئ بى
شـۇدا ئەسـەبىنلىك   . بۇنىڭپا قانائەق قىلىدىپان چېگرىدىۇ ئۆتۈا كەتـكەن ئىـدى  
ئايالنىــڭ كۆدلىــدىمۇ . بىــلەن كۈچىنىــا ئــۇنى تېخىمــۇ يــېقىۇ تارتى ــقا باشــلىدى 

ئەمما ئۇ نورماا فىزى ولو ىنىلىـك ئىسـتەكنىڭ   . نۇركۇن كۆرەشلەر بولپاندۇر بەلكىم
 ...كېسىل تەسلىم بولدى –ن ئۈزۈا ئېزىقتۇرى ىنى يېڭەلمە 

ۋارۇۇقى چىققاندەك جىمىا قېلى قاندىۇ كېنىۇ بىرىنچى بولۇا ئاياا ئۇنىـڭ  
 :قۇلىقىپا پىچىرلىدى
 ـــ ئېتىڭىز نېمە؟

 سىلىنىڭچۇ؟. ـــ مۇۋەممەتتۇرسۇن
 .ـــ ئايجاماا

 ...ـــ جاماللىرى ر ستىنال ئايدەكمۇ يا؟ كۈندۈز بولپان بولسا
 ئەتىالم كېتەمسىز؟. مەۇن ئۆزەمگە چۇشلۇ،ـــ ئانچىال ئە

 .ۇە –يولۇچى ۇەگەن خەقنىڭ ئۆيىدە سەۋەپسىزت تۇر لمايدۇ . ـــ ۋەئە
 ـــ سەۋەرۇىال مادامسىز؟

ـــــ يــوا مادىــدىپان ئــاۇەمگە ســەۋەر ياخ ــىن ـــــ ئــۇ شــەنى ئالپــان نوچىــدەك  
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 .سۆزلەيتىتەلەپرۇزۇ ن ئەرلىك ۋۆكۈمر نلىقىنى نامايان قىلپۇچى ئاۋام بىلەن 
 ...ـــ 

 ـــ بۇ يەرنىڭ ئىسمى نېمە؟
 .ـــ كۆكتام

ئۇنىـــڭ ئوتلـــۇ، . ئايـــاا قانـــد قتۇر ئىچكىـــن ئـــاز ا بىـــلەن ئېپىـــر تىنـــدى 
 .ئىھتىر سلىرى بەختسىزلىكنى ۋېكايە قىلىت تقاندەك ئىدى

مۇۋەممەتتۇرسۇن ئۇنىڭ بەختسىزلىكىنى چۈشۈنۈشنىمۇ خاۋلىمايتىن تەسەللى 
 .ئۇ ئەمدى خاتىرىجەم ئۇيقۇكا كەتتى. مەيتىئېنتى مۇ ياۇىپا كەل
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 باب ئىككىنچى
 

1 
 

ــر ئەق قىلىــپ ئۈچــۈنال ئەمەۇن بەلكــى ياخ ــى    قۇرئاننىــڭ چۈشۈرىلى ــى قى
 .ئەخالقنى بەرپا قىلىپ ئۈچۈندۇر

 
 « ۈلىستان»ـــ شەيخ سەئدىن 

 
ت لپان بولـۇان  ئۆستەم بويىدىكى قازىخانـا ئالدىـد  نۇركـۇن كى ـىلەر توپلى ـى     

ئــۇتر  ــۇۋ ۋچىالرن ۇەۋ  ەرلەر ۋە بىكــارچى   . ۋويلىــدىمۇ نۇركــۇن ئــاۇەم بارىــدى   
ــاتى ۋۆكــۈم   . تاماشــىبىنالر ئىــدى ــزىقىپ كەيرىن ــائەق ئارىســىد  نېمىگىــدۇر قى جام

 .سۈرەتتى
 ...ۇە  –زەن خۇۇ  ئۆزى ئەۋەتكەن ئاۇەمكەن  –ـــ ئابدۇقاۇىر ۇ مولالم 

م بولسـىمۇ بىكـار بولـۇا قالسـامال بـۇ يەر ە كېلىـا       ـــ بەك ئاۇىلن مېنىڭ ئى ى
ۇ مولالمنىـــڭ ۇ ۋ  ســـورىپىنىنى كـــۆرىمەنن ۋـــارۇۇقۇم چىقىـــا قالپانـــدەك بولـــۇا 

مــۇتىھەملەرۇىۇ قورقــۇا قالمايــدۇن پــۇلى بــار ۇەا يــان باســمايدۇن خــۇۇ    . قــالىمەن
 ...ۋەققى

ـــ خــۇۇ  خاۋلىســا ۋېلــى كۆرىســىلەرن ئــۇ ئــاۇەم ۇ ۋ  ۋەققــىن موۋــۇر ۋ    ەققــى ــ
 .ۇەگەنلەر ە كۆز قىرىنىمۇ سالمايدۇن سۆزلىرىدىۇ ۇىلىڭ ئېرىا كېتىدۇ

ــام ئالدىــد  كۈلــدە ياتىــدىپان يېــتىمەك         ـــ مەنمــۇ ئادلىپــانن ئــۇ يەنە ۋامم ــ
ۇىت نىلەرنىڭ ۋەممىسىنى كېنىندۈرۈان يېتىمالر ئۆيى ۇەا بىر يەر ە يىپىرتـۇمىپن  

 .يەنە تېخى ئوقۇتىدىكەن
نى قاند ، ئوقۇتىدىپاندۇ؟ ئىگىسىز يېتىمالرنىڭ ئوقۇشـى  ـــ پۇلى يو، يېتىملەر

 !...تە –ۇەگەن تازىمۇ ئادالا باقمىپان بىر ئىپ 
ــدىپانن    ــولال ۇەمەيـ ــد ، مـ ــام ئاجايىـــان ۋېچقانـ ــى ئادلىسـ ـــ ۋەز ئېنتقىنىنـ ـــ

 ...ۇەپباقمىپانن بىزمۇ ئادالا باقمىپان  ەپلەرنى قىلىدۇ
 !ـــ ئاينان قاز خۇنۇم كەلدى
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ــائەق تەر ــى  جام ــدەك تەۋرەا كەتت ــىز پاۇى ــامەق   . تىرس ــلەرن خوش ــاتم بېرى  س
ئــارىال  ئېنتىلپــان تەكەللــۇا ســـۆزلىرىن كۇسۇلدى ى ــالر ئومــۇمىن شـــاۋقۇنپا      

كوچىـــدىۇ ئۆتـــۈا كېتىت تقـــان ۇىت نىلەرنىـــڭ مۇدلـــۇ، قوشـــاقلىرىن . ئايالنـــدى
ۈا ۇ مـولال قـاز خۇنۇم ئۆتـ   . سېتىقچىالرنىڭ چوقانلىرى بىرۇەملىك كۆمۈلـۈا قالـدى  

بىرىنـى قىستاشـقا    -كەتكەندىۇ كېنىۇ سـىرتتىكىلەر ئىچكىـرىگە بويۇندۇشـۇا بىـر    
تۆپىــدىۇ ئايــاقالرۇىكى قــاكجىر ، يەرنىــڭ توپىســى  –بىرۇەملىــك ئــۆرە . باشــلىدى

 .چېڭىا كەتتى
يـارۇەمچى قـازىالر ۋە مىرزىالرمـۇ    . ئابدۇقاۇىر ۇ مـولال ئورنىپـا بېرىـا ئولتـۇرۇى    

 .ئورۇن ئېلى تى
ىالرچە مۇتيىملىق بىلەن كۆپچىلىككە قار ا چىقىان كۈلۈمسىرىگەن ۇ مولال ئات

 :ۋالد 
بىــرلەا سۆزلىســۇنن  –ـــــ جامــائەقن ۇەۋ  بىــلەن كەلگەنــلەرن  ــۇۋ ۋچىالر بىــر 

ــۈن       ــرىكچىلىكىڭالر ئۈچ ــۆز تى ــۆرەن ئ ــدىۇ ك ــىا تۇركان ــۇ يەرۇە تىقىلى  ــقىالر ب باش
ى قۇرئــانى كەرىمــدە ۋەرىــكەق قىلســادالر تېخىمــۇ خەيرىلىــك بولماســىدى؟ چــۈنك 

. ۇەـنىلگەن « بەندىنىڭ تىرى ـچانلىقىپا يارى ـا نەسـىتە بـارۇۇر    »(: ئەستايىزىبىلالۋ)
 .تەرتىرسىزلىك ياخ ى ئەمەۇن ئى قا تەسىر يەتكۈزىدۇن ـــ ۇەدى

چــوم نەپەۇ ئېلى ــمۇ ئــادالنپۇۇەك   . پۈتــۈن ئەتــر ا جىــم بولــۇا كەتتــى    
ئۇترنىـڭ  . ۇ كېـتە  ۇەمىـدى  جىمجىتلىق ۋاسىل بولدىن ئەممـا ۋـېچكىم بـۇيەرۇى   

 .ۇ موللىپا بولپان كۈچلۈك قىزىقى ى ئۇترنى شۇ يەر ە كۈچلۈك تارتىا تۇر تتى
ـــ ۇ ق ــۇنى      !... ــ ــرى ئ ــدىن يەنە بى ــاق كۆتۈرىتى ــرى پەري ــۇ بى ـــ ۇەۋ  ەرۇى ــ
 :تۈرتىتەتتى

 !ۋار مدىۇ بولپان! نېرى ئۆق! ـــ مەن بالدۇر كەلگەن
 .ئۈچىنچى بىرىمۇ تاتشقا قوشۇلدى ـــ! ـــ نېمە ۇەيدۇ ما سەر لىق

؟ ــــ ۇەـدى ۇ مـولال قـازى يەنىـال      !مۇسۇلمانالرن ئۇياق ئەمەسـمۇ ! شۈك-ـــ خەا
ــلەن  ــق بى ــادى    . شــۇند ، مۇتيىملى ــگە ئاۋ ــد ، ســېھرى كــۈچكە ئى ــڭ ئاللىقان ئۇنى

بىرىڭالركـا  -جىمجىتلىقنى ئەسلىگە كەلتۈرۇىن ـــ ئە ەر سىلەر ە قويۇا بەرسـە بىـر  
ــوا بەرمە  ــۈننى كەت قىلىتەتى ــكە يار يســىلەرن قېرىند شــلىرىم   ي ــېمە  . ك ــڭ ن بۇنى
ــۇان  -؟ ئەۇەپلىكــر ، بولســا،ن بىــر!پايدىســى بىرىمىــز ە ئــاۇەملەرچە مۇئامىلىــدە بول

ئۆزئار  يوا قويۇشسـا،ن ئىـززەق قىلى سـا، يامـان بوترمىـدى؟ ئى ـنى چـودالرۇىۇ        
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 باشلىسا، قاند ، ۇەيسىلەر؟
پەقەق . كە پېتىنالما  بىر ۋاز  سۈكۈق قىلى ـتى ئەمدى ۋېچكىم ئاۋ ا سۆزلەش

ــۇ تەســلىكتە  ەا     ــدىۇ كېنىــنال ئ ــوۋ ينى سۆزلەشــكە تەكلىــا قىلپان ــر ب ۇ مــولال بى
 ...باشلىدى

-بىرلەا سـور لدىن  ـۇۋ ۋچىالرۇىۇ  ۇۋ ۋلىـق ئېلىنىـان خۇتسـە     -ۇەۋ تر بىر
 .يەكۈن چىقىرىلى قان تېگى لىكلىرىگە خەق پۈتۈلۈشكە باشلىدى

ــدە    ۇەۋ  ەر ــر مەۋەل ــان بى ــدىپانالرمۇ شــاتدالا قالپ ــان تاماشــا كۆرى لەر ئازىنى
ئېپىـر لۆم ـۈان چـايقىلىپ بىـلەنن     -كى ىلەر توپى يارىالنپان ئەجـدەرۋاۇەك ئېپىـر  
كۆزى قانن تۇرقى ئۆمسـە  -ئۇنىڭ با . سىرتتىۇ توپنى يېرىا بىرى كىرىا كەلدى

 :تېز نەپەۇ ئېلىان قايناا سۆزلىگەت كېلەتتى-بولۇان تېز
بولسـا بـولپىنىنى كــۆرۇۈمن   ! يـو،ن مەن بىـر بىـلە    -ــــ جاۋانـد  ئـاۇ لەق بـارمۇ    

بولمىسا ئۇ  ورىدىۇ تودگۇز قوپىدىپاننىڭ قارنىنى چۇۋۇان قېنىنـى ئىچمەيـدىپان   
 !ۇ مولال بولما  ۇىتە  بولسىمۇ جېنىمنى تىكتىم! بولسام

! ى تـۆرق ۋەمـمە يەرۇە قاز ننىـڭ قـۇلىق   ! ـــ ۋېلى كۆرىسـەنن ۋېلـى كۆرىسـەن   
سەندەك شۇمقۇشالرنىڭ ۋېچنەرۇە  ېرىڭ  ەا بولمايدۇن ـــ ۇەا سۆزلەا كېلەتتـى  
ئارقىدىۇ بىر ياشـانپان ئـاۇەمن ــــ مەن كىـمن سـەن كىـم؟ مەن بىـلەن ۇەۋ لى ـىمەن         

 !...ۋۇ ئۆزىنى بىلمەيدىپان!... ۇەگىنىڭ چۆچۈرىنى خام سانىپانلىقىڭ
قنـــى بـــۇزۇا ســـور ققا تەســـىر ــــــ ۇەـــدى ۇ مـــولال جىمجىتلى! ــــــ بەۇن بەۇ

 .يەتكۈز ەن يېڭى كەلگۈچىلەرنى ئا اۋالندۇرۇان بېسىق ئاۋ زۇ 
ـــ يان ۇەيمىنان مولال ۇەگەننىڭ مۇندىقىنى كۆرمەپتىكەنمەنن ئىنسـاا ۇەگەننـى   

مېڭىسىنىڭ قېتىقىد  ئۆتۈكۈمنى مايلىمىسام ۇەرۇىم چىقمايـدۇن ۋـۇ   ! بىلمەيدىكەنپۇ؟
 !...ئانادنى

ئاچچىقلىرىپــا ۋــا  بەرســىلەن ئىــنىمن ئەۇەپلىكــر ، بولــۇان ! ۇەائە! ـــــ ئەۇەا
ئـاچچىق ۇەـگەن شـەيتانن ئۇنىڭپـا ۋـا       . ئالدىرىماير ، سۆلىسەكمۇ بىـر ە ئۆتىـدۇ  

بەر ۈلــۈكن ئــاۇەم ۇەــگەن قۇچقــات ئەمەۇن ئــۇنى ئۆلتــۈرۈ  شــۇند ، ئاســانمۇ؟ ـــــ 
لىالر يــارىنى تېڭىــا كــۆزلىرىنى يۇيىت لســىالن بــا-ۇ مــولال ئۇنىــڭ قانپــا بويالپــان يــۈز

قويسۇنن ئاندىۇ ئەۋت للىرىنى ئادالا باقايلىن بوتمدۇ؟ ـــ ۇەدى مۇتيىملىق بىلەن 
 .ۋە شۇ يەرۇە بۇيرۇ، كۈتۈا تۇركان خىزمەتچىلەر ە ئى ارە قىلدى

ئۇنى ئىچكىرىسىگە ئەكىرىا قـانلىرىنى تـازىالان يارىسـىنى تېڭىـا چىققـۇچەن      
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 .ۇەۋە ەرلەرمۇ تۈ ەا قالپانىدى
 :ۇ مولال ئۇنىڭپا قار ا

ـــ ۇەا  ەا باشلىتىدىن ...ـــ خو ن ئەمدى سىلى بىلەن سۆزلەشسەك بولۇۇۇ
 :ئۇنىڭ رەقىبى بولپان ياشانپان ئاۇەم  ەپنى بۆلدى

! ـــ بۇند ، ئابد لنىڭ  ېرىنى ئادالا ئاۋ رە بوتمالن تەقسىرن مەندىنال سورىسىال
 .ـــ ۇەدى بىرخىل خوجايىنلىق كىبرى بىلەن

ـــ ۇەدى ۇ مولال ئۇنىڭ كـۆرەدلىكىنى يەر ە ئـۇرۇان ــــ سـىلى     ! شۈك-ـــ خەا
بىلەن سۆزلى ى كىمۇ ۋ قتىمىز يېتىدۇن تەقسىزن ـــ يەنە يىگىتكە قار ا ۇ ۋ م قىلـدىن  

 ـــ خو ن ئاتلىرى نېمىكىۇن يىگى ؟
 .ـــ ئېتىم مەمەتتۇسۇن

 ا بولدى؟ ــــ ئەيركـار   ـــ مۇۋەممەتتۇرسۇناخۇنن ئەمدى سۆزلىسىلەن نېمە ئەۋت
بوۋ ينىڭ سەۋرىسىزلىك بىلەن ئېپىز ئۆمەللەشـلىرىگە پىسـەن  قىلمـا ن ۇەۋ  ەر ە    

 .رىپبەق بەرۇى
ئالتە رىل چەتـتە سەرسـان بولـۇا رۈرۈان قاز نـد  ئـازر ،      -ـــ مەن ئەسلى بە 

ئوقۇا قالپانىدىمن شۇدىزە ۋەمـمە مـوللىنى تاتارنىـڭ موللىسـىدەك كـۆدلى يۇم ـا،       
ۇەا قالدىممۇن بىلمىدىمن ـــ ۇەـدى ئـۇ ۇۇۇۇقـالان ــــ موللىنىـڭ خىزمىتىنـى        بولۇۇۇ

پاز بىلىم ئـات  ۇەپـتىكەنمەنن نەۇىكىنـىن بىـر يىـل ئى ـلىدىمن ئىلىرنـى        -قىلپات ئاز
تايا، ۇەا بىر ئېپىز بىـر نـېمە ئۈ ـۈتە  ۇەمەيـدۇن بىـر نـېمە ئۈ ـۈنىمەن ۇەمىسـەم         

ــچە م   ــالچىلىقنى قىلپى ــىد  ك ــڭ ۋويلىس ــپ   خەقنى ــۆتىرە ئى ــەممۇن ك ــار ئى لىس ەۇىك
ــــ ئـۇ   ! قىلساممۇ ر ۋىرۇۇ ئىككى ئەركەكنىـڭ ئى ـىنى قىلپـۇچىلىكىم بـا ئەمەسـما     

چــۈنكى ئــۇ تــېخىچە مەخســەتكە يېقىنالشــما ن  . ۇ موللىپــا قــار ا ســەا ئالدىرىــدى 
كېرەكسىز سۆزلەرنى قىلىا ئولتۇركىنىدىۇ ۇ موللىنى زەرىكىا قاتمـدىكىۇن تەنبىـھ   

ــان پە  ــۇان      بېرى ــلەن ۋوۇۇق ــتىپ بى ــگەن تەش ــدىكىۇ ۇە ــا قاتم ــا كېتى قېقى
ــۆزلەرنى بىلجىــرتا       ــىز س ــۇ مۇناسىتەتس ــا ن تېخىم ــىنى تاپالم ــڭ پوسكاللىس  ەپنى

ــدى  ــۇا كەتمەكتى ــا    . بوكۇل ــولال ئۇنىڭپ ــار م ــۇۋىم ســەۋەبى ئەيرك ــۇ م ــڭ تېخىم بۇنى
ــدۈر ەچكە      ــلەن بىل ــەنچ بى ــدۇن ۇەا ئى  ــى ئاقماي ــنەرۇە  ېر ــەندەكلەرنىڭ ۋېچ س

 ۇند ، بولۇا چىقىپ ئىھتىمالى ئۇنى ئۈمىدسىزلەندۈرمەكتىدىنش
ــــ ۋوۇۇقمىسـىالن ئىـنىمن ئالدىرىمىسـىالن نـېمە بولسـىمۇ ئـاداليمەنن ــــ ۇەـدى          

 ە كەلتۈرى ـىگە  «مومـا تـۈۋى  »قازى ۇ مـولال ئۇنىـڭ چەتـنەا كەتـكەن سـۆزلىرىنى      
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بـارن موللىپـا   يارۇەم قىلىـان ــــ خـو ن شـۇند ، قىلىـان ئىلىـم ئـېلىپ نىنەتلىـرى         
 ئى لىدىلەن بىر ،ن بىر يىلپىچىمۇ بىر خەق ئۈ ىتە  ۇەمىدىن ئاندىنچۇ؟
كاللىسـىمۇ  . مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەمـدى خېلـى ۇەدىللى ـىا قالپانـدەك بولـدى     

كــۆز ئالدىــدىكى بـــۇ قــاز خۇنۇم ۋەمــمە ئــاۇەم تەرىرىنـــى      . رىشەنلى ــىا قالــدى  
ــگەن    ــاۇتا كەلـ ــا يـ ــدىۇ تارتىـ ــۇ قاز نـ ــدىپانن ئۆزىمـ ــولال   قىلىـ ــدۇقاۇىر ۇ مـ ئابـ

 ؟!بولپىنمىدى
ـــ ئاندىۇن ئاندىۇن بىر شەيتىنىم ۇەـدىكىن بـۇ يەرۇە ئىلىـم ئـالىمەن ۇەگىنىـڭ      
سۇكا چىالشتىن قاچانپىچە بىر  ېلىڭپـا ئى ـلەا يۈرىتەرىسـەن؟ موللىپـا بىـر كـۈنى       

ۇەن بە ىنىنــى ئېلىــا خــو  ۇەگىــۇن ئانــدىۇ  -ئېرىنــى تېرىــا بــا  ەپنــى ۇەگىــۇ 
ــدۇقاۇىر ۇ  ــاۇەمنى     ئاب ــگەن ئ ــۇ، ۋــاجىم ۇە ــا بوممىســا قۇتل ــوللىنى ئىزۇەمســەنن ي م
ئى قىلىان .   ە بار مسەنن ئى قىلىا بىلگىنىڭنى قىل« توقام مەۇرىسى»تاپامسەنن 

ــــ مۇۋەممەتتۇرسـۇن بىـرۇەم تىنىتەلىـان     ! بۇ يەرۇە ئۆمرۈدنى ز يا قىلى ىڭنى قـو  
 ـقىالۋ تقان ئەيركـار موللىپـا    ئەتر پتىكىلەر ە ۋە سەۋرىسىزلىك بىـلەن قـوللىرىنى ئى  

ئەممـا ئـۇ قازىنىـڭ كـۆزلىرىگە     )ۇەن ئالدى تەرەپكە قار ا ۇ ۋ م قىلـدى  -قار ا قويدى
قارىنالمىـدىن نېمى ـقىدۇر بىرخىـل ۋــۆرمەق ۋىسسـى يـاكى قورقۇنچقـا ئوخ ــىپان       

شـۇدا ئـۇ ۇ مـولال    . ۋېنىقىپ ئۇنىڭـد  بۇنـد ، جـۇرئەتنى قۇرىتىتەتكەنـدەك قىالتتـى     
قـار ا  ... ىپاندەك قىلسىمۇن ئۇنىڭ يارى ىملىق ساقىلىپان  اۋ سەللىسىگەتەرەپكە قار
ــاا     (ســۆزلەيتى ــۇرۇا كىت ــالپۇز ئولت ــدە ي ــر كــۈنى ئۆي ــولال بى ــلەن م ـــ شــۇنىڭ بى ن ــ

كۆرىت تقانىكەنن بىـر چەيـنەك چـا  ۇەمـلەان بىـر پىنـات بىـلەن كۆتـۈر ەت قې ـىپا          
ويايمۇ ۇەمەيد ن توختان قورققانپـا  چايدىۇ بىر پىنات قۇيۇا تەدلىسەم قار ا ق. چىدىم

قــو  كۆرۈنۈۋەمىســۇنن ئــۇ بــى ئەۋلىنــا بوممىپانــدىكىۇن ۇەيــدىپىنىمنى ۇە ن ۇەا  
ــم  ــۆزەمگە مەۇەق بەۇى ــا»ۇەن -ئ ــدىم« !موللىك ــاۋ زىم  . ۇە ــدىۇ ئ ــۇا كەتكىنىم ۋوۇۇق

 ېلىمنــى ر ۇ بىــر قىرقىتەتىــان . پىچىلىپانــدەك چىققــانمۇن مــولالم قــار   ۇىمىــدى
 .ئاۋ زىم بەك ئۆمسە چىققانمۇن ئۇ بې ىنى ئىتتىك كۆتەۇى. ەدىمۇ« !تەقسىر»

 .ـــ ۋەن نېمە  ەا؟ نېمە بېزىرىا تۇرىسەن؟ ـــ ۇەدى
 ...مەن ۇەيمەنن ئەمدىن كەتسەممىكىۇ ۇەا... ـــ مەن ئەمدىن

ـــ كېتىتەن ـــ مولالم  ېرىمنـى چۈشـەنمىگەندەك پەرۋ يـى پەلەك ۋالـد  شـۇند ،      
 .ى ىپا بېرىلدىۇەن يەنە ئۆز ئ-ۇەدى

ئەمــدى كېتىــا باشــقا بىــر ئىــپ قىلســاممىكىۇ ۇەگەنــتىمن ـــــ بــۇ  ... ـــــ مەنن
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 ېرىمنــى يەنە چۈشــەنگىلى ئۇنىمــا ن ۋويلىپــا چىقىــان باشــقا بىــر ئىــپ قىلى ــقا   
رۇخســەق ســور ۋ تقان ئوخ ــايدۇ ۇەــگەن نىنەتــتە ئالــدىر ا تولۇقلۇۇۇمنـــــ ياخ ــى  

تلىرىنــى قىرــتىمەنن ئەمــدى كېتىــا    بولســۇنن يامــان بولســۇن بىــر رىــل خىزمە    
 ...تىرىكچىلىكنىڭ باشقا يوللىرىنى ئىزۇەا باقساممىكىن شۇدا

ـــ ئۇ ئەمدىال  ېرىمنى چۈشەنگەندەك قىلدىنـــ كېتىمەن ۇەمسـەن؟  ! ـــ نېمە؟
 !بىزنىڭ ئۆيدىنما؟

 ...ـــ ۋە
 ؟!ۇە-ـــ قورسۇقۇم تويۇپتۇ

ز يىم سـا،ن ئـۆزەم يـا  تـۇرۇا     ـــ ئەسلىدىمۇ ئات قېلىا كەممىگەنتىمن تۆق ئە
سىلىنىڭ خىزمەتلىرىنى قىلپاتن ئازر ، ئىلىـم ئـاتمەنمىكىۇ   . ئات قاساممۇ سەق تۇر 

 ...ۇەپتىكەنمەن
 ـــ ۋەن ئەمدى نېمە قورسۇقۇدنى ئەستى؟

ــادالا باقمىـــدىمن بۇنـــد ،    ــى تايـــا، ۇەگەنلىرىنـــى ئـ ــازىركىچە ئېلىرنـ ـــ ۋـ ـــ
 ...سىلىنى ئاۋ رە قىلما  ۇەيمەن... ەننكېتىتەرسەم ئاۋ رە بولۇۇۇكاندەك قىلىم

باكلىپان ئى  ئوۋكـا يارىمايـدۇن ۇەا   . ن بوتپتان كەتكىڭ بولسا كېتىتە...ـــ ۋىم
سېنى زىرتا ئېلىا قـاتمتىمن سـەن مادـا ئـالتۇن چىچىـا بېرەمتىـڭن بىلگىنىڭنـى        

بىلەنن  شۇنىڭ. قىلن ـــ ئۇ يەنە ئۆز ئى ىپا كىرى ىان مېنى ئۇنتۇكىسى بارن قارىسام
بۇنىڭ مولالم ۇەا ئېتى بوكىنى بىلەنن ئىنساپنى بىلمەيدىپان بىژ نـېمە ئوخ ـايدۇن   
-بۇنىڭپا قەرزۇ  بوممىپاندىكىۇ نېمانچە خۇۇۇكسـىرەان تاتىنىـا كېـتىمەنن ۇەـدىم    

 :ۇە
ــل    ــژ رى ــل ئى ــلىدىمن بى ــژ رى ــا قايلىســىالن مەن مەيەۇە بى ــېمىال . تەقســىرن ماد ن

بىــژ رىــل ئى ــلەا چــاپىنىمنى . ىــرىم بــى ئە كى ــىبوممىســۇنن مەن بــى ئــاۇەمن بېج
 ۇىتمپا سېلىا چىكەتسەم سىلىگە ياخ ى بوتما؟

؟ ـــ ۇەدى ئۇ چۆچۈا بې ىنى كۆتـۈرۈان ــــ كۆتـۈرۈا    !نېمە ۇەيدۇ بۇ! ـــ ئوۋ
ئاچىقىا قويامتىم ئەمىسە؟ يا بوممىسا خۇجـۇن ئاتىـا قويـامتىم؟ ئېلى ـىڭ بـارۇەك      

  ەا قىلىسەنپۇ؟
يېـرىم كۈنلـۈك ئىـپ    -؟ نىمكا ئى لىگەن ئاۇەممۇ بىـر كـۈن  !باۇەك ـــ ئېلى ىڭ

ۋەققىگە بىر تەدگە بولمىسىمۇ بىرەر ياما، ئېلىا مادىدۇن بىـژ رىـل ئى ـلىدىم مەنن    
 !تەقسىرن بىژ رىل
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مەن ســېنى مەۇىكــار بازىرىــدىۇ سوۇىلى ــىا ئەكىلىــان ئەمــدىزەن ئىــپ ! ـــــ  
ڭن ئې ــىمنى يېــدىڭن يــوتقىنىمنى  ؟ ئــۆزەم كەلــدى!ۇە-ۋەققىڭنــى بــامەۋەتىرتىمەن

تودرىلىرىڭ بىلەن مەينەق قىلىـا ياتتىـڭن ئەمـدى كېـتىمەن ۇەيسـەنن يەنە نـېمە       
  ەا؟ نېمە ۇەسەم بولىتى؟ كەتسەم كېتىتە ۇەمە ؟

ـــ ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسـۇنن ــــ بولپـان  ەا شـۇن شـۇنىڭ بىـلەن       . ـــ مانا شۇ
ــ    ــژ كەم ــدىن بى ــاكزىمىز بۇزۇل ــدۇ،ن ئ ــڭ  كىجىرى ــىا قال ــوكلى كەۋكانى ــى ئ دە ئىكك

. ئۈستىگە چىرىا قېلىان نېمە  ەان نېمە سۆز ۇەمەيالم كاللىرا  ئۇرۇپال كەتمەسـما 
 !باكاكا ئى لەا ئايىپىد  ئىپ ۋەققىم بۇ بولدىن مانا

 .ـــ ئىپ ۋەققىلىرىنى ئوبد ن بېرىرتۇن ۇەا چاخچا، قىلدى بىرى
ــــ  ... نى تۆكۈپالۋەتسەنـــ ۋ   نىجىس تودگۇزن مۇشۇند ، خۇمسىالرنىڭ چى ى

بۇنى ۇەگەن قار ساقاا ئاۇەمگە ۋەممە كى ى خەۋپسىرىگەندەكن خۇۇۇى قان ئىـچەر  
ــار ا قويۇشــتى   ــدەك ئەيمىنىــا ق ــا قارىپان « كىمــۇ؟»:ئارقىــدىر ، بىرىنىــڭ. جالالتق

ئارىـا كـۆكەمە   »: ۇەگەن سوئالىپا يەنە بىرى تېخىمۇ ئىھتىناتلىق پىچىرت  بىـلەن 
-سورۇند  ۇ موللىنىڭ نوپۇزىدىۇ پەيد  بولپان جىم. اۋ ب بەرۇىۇەا ج« ۇەگەن شۇ

شـۇ قاتـارۇ  ئارىـا    . جىتلىق جارى بولۇۋ تقاچقان بۇ پىچىرتشـالرنى ۋەمـمە ئادلىـدى   
كىم بىـلەن  ! مۇ ئادلىپاچقان ـــ ۋەن مەن كۆكەمەن ۋەقنى ۇەا كۆكۈرۈمەن«كۆكەمە»

 .ئۆزىنى تۇتالمىدىناۋە، ئۇرۇشۇپتىمەنن قېنى؟ ـــ ۇەا جاۋ ا بېرى تىۇ 
ــــ ۇەـد،   ... ـــ شـۇنى ۇەيـمەنن ۋەققىمـگە بې ـىمنى يېرىـا بەۇىمـۇ ۇەيـمەنن       

 .ۇەۋ  ەر سەا ئېچىلىا
ـــ ۋەن شۇمۇ؟ ـــ ۇەدى قازى ـاخۇنۇمن ــــ كۆدـۈللىرىگە كىرىـا چىقسـامن ئە ەر      

 ئازر ، ئىلىم بەر ەن بولسان ۋەقمۇ تەلەا قىلمايتىم ۇەيدىكەنالن شۇند قمۇ؟
 .شۇند غ قىلىتىمن ۋە، ئالمايتىمن تېخىمۇ ئوبد ن ئى لەا بېرىتىم! الۋـــ بىل

ـــ مانا ياخ ى نىنەقن ئۇلۇغ نىنەقن ـــ ۇەدى ۇ مولال ۋە ئۆز ئۆزىگە ۇەۋ تقانـدەك  
 ...قوشۇا قويدىن ـــ كاشكىن ۋەممە ياشلىرىمىز مۇشۇند ، رىۋتا بولپان بولسا

ئـۇ سـوتمچىنى ئۆلتۈرىـتەتمە      ـــ ئەمـدى نىنىـتىم بۇزۇلـدىن جەۋلىـم قـاتتىن     
 !قويمايمەن

ئەۇەان ئەۇەان ـــ ۇەدى ۇ مولالم يىگىتنى سـەمىمىن ئەيـرلەان ئەممـا    ! ـــ بەۇ
ئۇنىڭ جۈرئىتىنى سۇندۇرماسلىق ئۈچۈن ئۈستىلەا زەربە بېرى نى خـوا كـۆرمە ن   
ماۋزۇنى بۇرىتەتتىن ـــ مەن سىلىگە خالىس شۇند ، ۇەا قويا ن سىلىنى ئۇنچىلىـك  
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-اسارىتى يو، ۇەا جەزىملەشتۈرەلمىسـەممۇن ئەممـا سـىلى ئۆزلىرىـدەك بىـرەر ئىـگە      ج
ــا       ــۇمكىۇن ئەمم ــلىرى م ــۈن ئۆلتۈرۈۋەتى  ــپ ئۈچ ــر ئى ــگەن بى ــىزنى ئەرزىمى چاقىس

بىـز  . خوجايىۇ ۇەگەن باشقا  ەان ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە جـۈرئەتلىرى بولۇشـى ناتـايىۇ   
نېمى ـقا ۇەسـىلەن   . ورۇنپانۋەممىمىزنىڭ قېنىد  مۇشـۇند ، بىـر ئاتۋىـدىلىك يوشـ    

بۇنى پۇرسىتى كەلگەندە چۈشـەندۈرۈا قويـارمەنن ۋـازىر ئـۆز ئى ـىمىزكا كېلەيلـىن       
ــە       ــايدۇن كەلمىس ــگەن ئوخ  ــۇللىرى كەلمى ــىرنىڭ ئوك ــدىمۇ؟ ۋە تەقس ــار كەل ئەيرك

ئـۆيلىرى  . بولمايدۇن ۇەۋ كا كېسىم قىلى ىمىز لىلال بولى ـى ئۈچـۈن ئۇترمـۇ كەلسـۇن    
 .بالىالرنى چاقىرىا كەلسۇنن ـــ ۇەدىقەيەرۇە تەقسىر؟ 

ئۇ موللىنىڭ ئـۆيىنىن  . بۇ سوئالپا مۇۋەممەتتۇرسۇن جاۋ ب بېرى كە ئالدىرىدى
قازى ۇ مولال خىزمەتكارترۇىۇ بىرىنى . ۇەرۋ زىسىنىڭ بەلگىلىرىگىچە ئېنتىا بەرۇى

ئـــۇتر كەلگىـــچە بولپـــان . جاۋ پكارنىـــڭ بـــالىلىرىنى باشـــالا كېلى ـــكە ئەۋەتتـــى
لىقتىكى ســۈكۈق ۇەۋ  ەرنــى قورۇندۇرماســلىقى ئۈچــۈن ۇ مــولال ئۇنىــڭ بىــلەن ئــارى

 .چودقۇرر ، ۋاللى ى قا باشلىدى
ــــ ئەجەبـان ســىلى جاۋـان تۇتقىــدەك ياشـقا كەلگەنـدە ئىلىــم ئالمـاقنى ئــويالا       

 قاپلىپۇن ئىنىم؟
« شـۇر  »ـــ مەن قاز ند  بىر موللىنىڭ ئۆيىدە بىژ نەچچە ز مان تۇۇۇمن ئۇ كى ـى  

ــاز ئوقۇتقــانن -ئــۇ مېنــى ئــاز . ەــگەن مەجمــۇئەنى چىقىرىــدىپانالرۇىۇ بىرســىدى ۇ پ
كېـنىۇ ئانـامنى كۆ ـۈم كېلىـان     . نى ئەپلەا ئوقۇيالىپۇۇەك بولۇا قاكـانتىم «شۇر »

ــدىم   ــا كەل ــېپىنىا قايتى ــقەنى س ــان   . قەش ــام ئاللىقاچ ــۈم كە ەن ئان ــەمن كۆ  كەس
يېنىـا  .  لىمۇ تـايىنلىقكەن سېپىنپان قەشقىرىمنىڭ ئەۋت. رەۋمەتلىك بوا كېتىرتۇ

ۇىــۇ ئابــدۇقاۇىر ۇ مــولال «شــۇر »كېلى ــىمگە ســەۋەا بولپــان يەنە بىــژ ئىــپن مەن 
مەن ئى لەيدىپان ئۆيدە ۋەمى ە بىـژ  . ۇەگەن كى ىنىڭ يازكانلىرىنى كۆرۈا قالدىم

ــولىتتىن ئۇترمــۇ ۋېلىقــى قەشــقەلىك موللىنىــڭ تەرىرىنــى     تــوا مــولال ســۆۋبەتتە ب
بىلەنن ئۆزەمنىڭ ماكانىمد  شۇند ، ئالىملىرىمىز تۇسـان نېمى ـقا   شۇنىڭ . قىلى اتتى

ۇەن -شۇترۇىۇ تەلىم ئالما ن سەرسـان بولـۇان كى ـىنىڭ شـەرىدە رۈرىـمەنن ۇەـدىم      
تاكامنىــڭ . بىــر ،ن تىرىكچىلىكنىــڭ كېمــى ئارزۇيۇمپــا ئارىلى ــىا كەلــدى. قــايتتىم

ا تەيناتـاپلىق قىلسـام   چـوم ئـاۇەم بولـۇ   -چوا. ئۆيىدە ۇ ۋ ملىق تۇرىتە ىم كەلمىدى
شــۇدا تاكــامنى ئالــدىرىتىا بىــرە ئوبــد نر ، موللىپــا تونۇشــتۇرۇا قــو ن  ! تە-ســەق

ئەمما ئۇنىـڭ مادـا تېرىـا بەر ەن موللىسـى     . خىزمىتىنى قىلپات تەلىم ئات ن ۇەدىم
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 .بىلىمنەۇ ئىما قىلدىن ـــ ئايىپى ياخ ى چۈشمىدى-مانان ـــ ئۇ ئەيركاركا بىلىنەر
ـــ نېمى ــقا ۇ  ئىســمى زىكــرى قىلىنپــان ۇ مــوللىنى ئىــزۇەا  «شــۇر »ۋېلىقــى  ــ

 .باقمىال؟ ـــ ۇەدى ۇ مولال كۈلۈمسىرەا
مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەمدى ئەتر پتىكىلەرنىڭ پىچىرتشلىرىدىۇ ئالدىـد  تۇركـان   

ــەا  ــى سـ ــڭ كىملىكىنـ ــدى -ئاۇەمنىـ ــا قالپانىـ ــاۇ قىلىـ ــۆزىنى . پەا قىنـ ــا ئـ ئەممـ
ــۈن  ــدۇرۇ  ئۈچ ــىزلىقتىۇ قۇتۇل ــۆۋبەتنى ۇ ۋ م    ئودايس ــۇرۇا س ــۇا ت ــمەۇ بول بىل

 .قىلدى
تاكامـدىۇ تاكـا   »ـــ نەۇىـۇ بىـلە ن كېلىـرال تاكامنىـڭ ئۆيىـدە تـۇرۇۇمن لـېكىۇ        

ۇەگەن  ەا بـا ئەمەسـمان شـۇدا ئـۇ يەرۇە تـۇرۇۋەر ىلى بوممىپاچقـا بەكـال        « ياخ ى
كېـنىچە  ئالدىرىدىمن كىمال بولمىسۇن بىسسىنىڭ ئۆيىدە پاناتنسامن ۋەم تەلىم ئاسامن 

ئابدۇقاۇىر ۇ موللىپا يولۇقۇان ئۇنىڭ تەلىمىـگە تيىقـر ، بولـۇا قالسـام ئانـدىۇ بىـژ       
. ۋۇي  ۇەگىچىال بىـژ رىـل ئـۆتەا كەتتـى    -ئادپىچە ۋاي . نېمە قىالمەنن ۇەپتىمەن

 .ئى نىڭ تولىلىقىدىۇ جاۋاند  نېمە بوتۋ تقىنىدىنمۇ خەۋەرسىز ئۆتەۋە ەن  ەا
 ن قەشقەنىڭ قازىسى كىمن شۇنىمۇ بىلمەمد ؟ۇە-ـــ تاز  ئەخمە، نېمىگەن

 .ـــ شۇنى ۇەيمەنن ئابدۇقاۇىر ۇ مولال ۇەسە پۈتۈن جاۋان بىلىدىپان تۇسا
ــۇ بىچــارە ر ســتىنال قەپەســتىكى قۇشــتەك ئاشــۇ موللىنىــڭ ۋويلىســىدىۇ     ـــ ب ــ

 .ۇەن ـــ ئەتر پتىكىلەر شىتىرلى اتتى-چىقامما ن كۈننى ئۆتكۈزۈا رۈرۈپتۇ
ن شۇندىال قاز خۇنۇمنىڭ ۇەا ئۆزى ئىخـالۇ بـاكالا كەلـگەن    مۇۋەممەتتۇرسۇ

ئـۇ بـۇ پەرى ـتە سـۈپەق كى ـىنىڭ ئاياقلىرىپـا       . ۇ مولال ئىكەنلىكىنى رەسمىن بىلدى
ــر ۇەم       ــان يەنە بى ــا كېلىنى ــالىلىرى ئېلى ــىپان جاۋ بكارنىــڭ ب ــال  ۇەا تۇرى  يىقى

 .تەرتىرسىزلىك باشالندى
بدۇقاۇىر ۇ مولال ئاۋ ا ساتم قىلىـان ــــ ۋەر   ـــ ئەسساتمۇ ئەلەيكۇمن ـــ ۇەدى ئا

ــر ،ن ۇەۋ     ــمىپايالن بىـ ــركە بۇيرۇشـ ــوكر  كەلـــدىن ئەيـ ــقا تـ ــاۋ رە قىلى ـ بىرلىرىنـــى ئـ
. ئىككىلىرىگىمۇ ئاتقىد ر بولپاچقا كەمىنىلىرىنىڭ شۇند ، قىلما  ئىالجى بولمىدى

سىپان جاۋ پكاركـا  شۇند ، ئەمەسمۇن ۇ مولالم؟ ـــ ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىد  ئۇترنىڭ ۇ ۇى
 .خىتاا قىلدى

ــــ جاۋ پكـار شـۇند ، ۇەگىنـى بىـلەنن      ... ـــ ۋېچقىسى يو،ن ۋېچقىسـى يـو،ن   
كۆزلىرى چاچر ا چىقىا كەتكۈۇەك بىر خىل تەرزۇە چقناان كەزىرىنـى يوشـۇر لما    

ــۇر تتى ــڭ    . تـ ــدۇقاۇىر ۇ موللىنىـ ــەتتىن ئابـ ــى بىلى ـ ــر بىرىنـ ــلىدىال بىـ ــۇتر ئەسـ ئـ
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ئـۇ خېلىـدىۇ بېـرى ئابـدۇقاۇىر     . ىدئەق چېلىپ موللىپا ياقمـايتى تەركىباتلىرى بۇ ب
ۇ موللىپا ئۆچمەنلىك ساقالا كېلىت تقان مۇتى ەسسىرلەر  ورۇۋىدىكى موللىالرنىـڭ  

ۇەگەنـدەك بۈ ـۈنكى   « رەقىرلەر تار يولد  ئۇچر شـتى »ئەمدى ئۇتر خۇۇۇى . بىرىدى
ئۇنىڭ ئۆزىگە ۇۈشـمەنلىك   قاز خۇنۇم. ئەپسىز سورۇند  رىبىرى بولۇا قېلى ماقتىدى

پوزىتسىنىسىدە ئىكەنلىكىنى بۇرۇنـدىۇ بىلگەچـكەن ئۇنىـڭ بـۇ يەرۇە مەۋجۇۇلۇقىپـا      
ئانچە ۇىقـقەق قىلمىپانـدەكن ۋە ۇەا مۇۋەممەتتۇرسـۇن بىـلەن پار دلى ـىان ئـۇنى       

تاكتىكىسـى  « پىسـخىك يىمىـرىپ  »ۇىققەتكە ئاسماسلىق بىلەنن سـور ، ئالدىـدىكى   
 .ئۇنىڭپا قار ا  ەا باشلىدى ئەمدى. ئى لەتكەنىدى

ـــ مۇۋەممەتتۇرسۇناخۇننىڭ ۇەنى ىچە ئۆيلىرىدە بىر يىل ئى لەپتۇن بۇ ر ستمۇن 
 تەقسىر؟

 ...ـــ ر س 
 ـــ ئۇ ئەمدى چىقىا كەتمەكچىكەنن بۇنى ئۆزلىرىگە ئېنتتىمۇ؟

 .ـــ ۋەن ئېنتتى
 ـــ بىر يىل ئى لىگىنى ئۈچۈن قانچىلىك ۋە، بەرۇىلە؟

ــۇ ـــ ب ــ... ــ ــدىن خىزمەتلىرىنــى قىلمــاقچى ۇەــدىن مەن چىلــالا   ب ــۆزى كەل ۇ ئ
ئەمــدى ئــۆزى . كەلمىــدىمن يــا سوۇىلى ــىا مەۇىكــار بازىرىــدىۇ ئېلىــا كەلمىــدىم  

ئـۆزى كەلـگەن يارىنـارن ئـۆزى     »كەتمەكچى بولدىن يەنە بۇنىڭپىمۇ مـاقۇا بولـدۇمن   
 !ۇە-«كەتكەن يارىنار

ــ   ــدىكىۇ ۋە، بەرمىسـ ــۆزى كەلگەنـ ــىلى ئـ ــمەكن سـ ـــ ۇەـ ــۇۇۇن ۇەا ـــ ەممۇ بولـ
 ۇە؟-قار يدىكەنال

 ...تاكىسى بۇنى ۋە، تەلەا قىلمايدۇن ۇەگەندەك قىلىتىدى... ـــ ئەمىسەن
 ـــ مۇۋەممەتتۇرسۇناخۇنن بۇ نېمە  ەا؟

ـــ مەن بايا ۇەدىمپۇن ئە ەر مادا ئازىر ، بىر نېمە ئۈ ەتكەن بولسـا ۋە، تەلەا  
 ...ئېپىز ۇەگەن بولسا كىمنىڭ ۇەرۇى زەن ئېلىرنى تايا، ۇەا بىر-ئەمما. قىلمايتىم

ـــــ ئابــدۇلال ۇ مــولالن بىــز ئاۋ منىــڭ نەزىرىــدە كــۆپنى بىلىــدىپانالرمىزن ئاۋ مپــا   
 شۇند ، ئۈلگە بوتمدۇ،؟

زەن -قـوپتىن ئەمـدى  -ـــ ئۇ مېنىڭكىـدە يېـدىن ئىچتـىن پانـالىق بەرۇىـمن يېتىـا      
 ؟!ۇە-بولۇۇىكەن« ۋ پاكا جاپا بارمۇ؟ ئىزۇىسە تېرىالر»

ـ تەبى ىنكىن ئۇ يېمىكىنى ئۆيىدە يەا كېلىا ئى لەا بەرمەيدۇن پۈتۈنسۈرۈك ــ
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ــــ  ... بىر ئەركى ى ئار ن ئۆزىنىـڭ  ېلىپـا چۇشـلۇ، ئى ـلەمدۇ؟ ئـويالا كۆرسـىلەن      
ئابدۇقاۇىر ۇ مولال ئۇنىـڭ ئىنكاسـىنى كۈتـۈا سـەا تۇركانـدىۇ كېـنىۇن ــــ سـەۋىھ         

  تەرى قۇرۇماسـتىۇ بېرىلى ـى   ۋەۇىسلەرۇە ئى چىنىڭ ئىپ ۋەققـى ئۇنىـڭ مـادال   
بۇيرۇلپان ئەمەسمۇن تەقسىر؟ بۇ سىلىنىڭ ئىلىملىـرى ۇ خىلىـدىكى  ەا ئەمەسـمۇ؟    

قۇرئاننىــڭ چۈشۈرۈلۈشــى قىــر ئەق قىلىــپ ئۈچــۈنال  »: ســەئىدى شــۇند ، ۇەــگەن
ئـويالا كۆرسـىلەن بىـز    . «ئەمەۇن بەلكى ياخ ى ئەخالقنى بەرپـا قىلىـپ ئۈچۈنـدۇر   

 ۇۇ،؟ قىر ئەق قىلىپ ئۈچۈنلىما؟قۇرئاننى نېمى قا ئوقۇ
ئۇترنىــڭ . ـــــ ئەتــر پتىكىلەر شىتىرلى ــىا كەتتــى   ! ـــــ ئەجەب كەلتۈرۇىنــا 

چىر يىدىۇ خۇۇۇى ئاللىقاند ، قىساسـلىرى ئېلىـا بېرىلگەنـدەك تەبەسسـۇم جىلـتە      
 .قىالتتى

ئابدۇقاۇىر ۇ مولال ۇەۋ  ەر بىلەن ئەيركار ئارىسىد  بولپان جىـدەلنىمۇ تەسـبى    
ــى ــر ر    . ئەتت ــا ئىق ــاۇەم ئۇركانلىقىپ ــلەن ئ ــوكلىنى يولســىزلىق بى ــڭ ئىككــى ئ موللىنى

ــدۇرۇى ــدى   . قىل ــا  تارتالمى ــا ئېلى ــتىۇ ب ــى بوينىپ ــارلىق ئەيرن ــۇتر ب ــدى . ئ ئەم
 :مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ ۋەققى مەسىلىسىدە توختۇلۇان ئەيركار موللىپا قار ا

 .سورىدىـــ  ەا قىلسىالن قاند ، قىلسا، ئاۇىل بوتر؟ ـــ ۇەا 
ـــ مەن بەرمەيمەن ۇەمىدىمن تېخى نېمە  ەپلىكىنـى ئادقىرىـا بـولپىچىال تىـل     

ـــــ ئەيركــار خەلقــى ئــالەم ئالدىــد  كــارلىق بىــلەن تىــرەجەا ... ســېلىنىا كەتكەنتــى
تۇركانسېرى قاز خۇنۇمنىڭ مەنتىقىلىق سۆز ۋۇجۇمىـدىۇ مىجىقـى چىقىـان نوپـۇزى     

ڭ قــانچىلىكلىكىال ئەمەۇن بىلىمىنىڭمــۇ چۈشــۈۇۈكانلىقىنىن كى ــىلىك پەزىلىتىنىــ
ــدى   ــكارىلىنىدىپانلىقىنى پەمىلى ــى ئاش ــك ئىكەنلىك ــىمۇ  . قانچىلى ــازىر ، بولس ــۇ ئ ئ

ۇەگەن تونۇشنى پەيـد  قىلماسـلىق   « چات موللىكەن»موللىلىق ۋۆرمىتىنى ساقال ن 
 .ئۈچۈنن ۋۆكۈملەر ە ر زى بولۇان تېزرەك بۇ سورۇندىۇ قۇتۇلۇشنى تيىق كۆرۇى

بوپتۇن سىلى ۇەگەن ئوقۇمۇشلۇ، ۇ مولالن خۇۇ مۇ ئەپۇ قىلپۇچىالرنى ۇىسـ   ـــ 
ۇەن ئۇنىڭپـا بىـر يىللىـق ۋەققىنـى     -تۇتۇۇۇكۇ؟ ئوقۇمۇكان ناۇ ن بـالىنى كەچۈرسـىلە  

 بېرىان رەۋمەق ئېنتىا ئۇزىتىا قويسىالن شۇند ، تۈ ەشسەك بوترمۇ؟
 ...ايمەنن مەنمۇ شۇـــ شەرى ەق قازىسىنىڭ ۋۆكمى ۋ جىان بويۇنتاۋلىق قىلم

ئابدۇقاۇىر ۇ مولال مىرزىالركا باز رۇ  مەۇىكارترنىڭ كۈنلۈك ئىپ ۋەققى قـانچە  
پــۇا ئىكەنلىكىــگە قارىتــا بىــر يىللىــق ئىــپ ۋەققىنــى ئەقىلــگە مۇۋ پىــق شــەكىلدە  

تاتىرىـان  -ئابـدۇلال ۇ مـولال قىزىرىـا   . ۋېساا قىلى قان خەق پۈتۈشكە ئەمىر قىلـدى 
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بىـر  ( بېـرىپ )بـۇ  . تىـتكىلەان تەسـلىكتە ۋەمنېنىنـى چىقـارۇى     قولتۇقىنى بىـر ۋـاز   
ۇ مــولال ئۈچــۈن كەمــدىۇ كەم بولۇۇۇكــان ئىــپ بولپاچقــا بۇنىڭپــا چىــدىماقمۇن        

ۇەۋ  خۇتسـىلىنىا بولۇنپانـدىۇ كېـنىۇن ئابـدۇقاۇىر     . كۆنمەكمۇ ئاسان ئەمەسـىدى 
گە جـاۋ ا  ۇ مولال جاۋ پكارنىـڭ ۇەسـلەا بـۇ سـورۇنپا كىرىـت تقىچە ۇەـگەن  ەپلىـرى       

چـۈنكى ئۇنىـڭ ئاۇىـل تەبى ىتىـدە بۇنـد ،  ەپـلەر ە       . بېرىا قويۇشنى ئۇنتۇمىـدى 
 :سۈكۈق قىلىپ پىرىنسىرسىزلىق بوتتتى

سـەندەك شۇمقۇشـنىڭ   »ـــ تەقسىرن سىلى بىر ئەۋلى ئىلمى ئـاۇەم تـۇرۇان بايـا    
ــۆرق    ــۇلىقى ت ــڭ ق ــمە يەرۇە قاز ننى ــدۇن ۋەم ــڭ ئۆتمەي ــدەك « ۋېچــنەرۇە  ېرى ۇەگەن

ــابەنن      ەپل ــادىمۇ خىتـ ــامن مـ ــمىپان بولسـ ــانتىلەن يېڭىلى ـ ــى قىلپـ ــد ، »ەرنـ بۇنـ
ــىال     ــدىنال سورىس ــا ن مەن ــاۋ رە بولم ــادالا ئ ــى ئ ــد لالرنىڭ  ېرىن ــدەكمۇ « ئاب ۇەگەن

 قىلدىالن خاتا ئۇقۇۋ لمىپاندىمەن؟
 ...ۇەمەكچىدىمكىن... يا...ـــ 

ىسىد  تەدسـىزلىكنى  ـــ ئىسالمن ئاۇ لەق ۇەمەكتۇرن تەقسىرن ئىسالمن ئىنسانالر ئار
ئىسـالم  . يو، قىلما، ئۈچۈنن ئـاۇ لەق بەرپـا قىلمـا، ئۈچـۈن چۈشـۈرۈلگەن ۇىنـدۇر      

ــدۇ    ــر ا قىلمايــ ــى ئېتــ ــجە پەرقىنــ ــىدىكى ۇەرىــ ــانالر ئارىســ ــۇلۇلالۋ ! ئىنســ رەســ
ســەللەلالۋۇئەلەيھى ۋەســەللەم بــۇ ۋەقــتە نــېمە ۇەــگەنن خــاتىرىلىلەر ە ئالــدىلىمۇ؟  

ئىســـالم يەنە . «تاكاقنىـــڭ چى ـــلىرىپا ئوخ ـــايدۇبىـــر ( بـــار بەرلىكتە)ئىنســـانالر »
بار بەرلىك مىز نلىرىپا ئەمەا قىلمـاقنى شـۇند ، مىسـالالر ئـارقىلىق تەكىتلەيـدۇكىن      

ــىلەر      » ــقان كى  ــىگە قايتۇرۇش ــانەتلەرنى ئېگىس ــىلەرنى ئام ــالالۋ س ــىزكىن ئ شۈبھىس
! نلەرئــى مــۆمى»*. «...ئارىســىد  ۋۆكــۈم قىلپانــد  ئاۇىــل ۋۆكــۈم قىلى ــقا بۇيرۇيــدۇ

ئانادالرنىـڭ يــاكى  -خۇۇ لىـق ئۈچـۈن  ۇۋ ۋلىــق بېرى ـتەن ئۆزۈدالرنىــڭ يـاكى ئاتــا    
ــا   ــڭ زەنىنىپ ــكە )تۇكقانلىرىڭالرنى ــق بېرى  ــدىرۇىمۇن   (  ۇۋ ۋلى ــگەن تەق ــوكر  كەل ت

ئۇنىڭپـا  )بـا  بولسـا   (  ۇۋ ۋلىـق بېرىلگـۈچى  )ئاۇ لەتنى بەرپا قىلى ـقا تىرى ـىڭالرن   
ۋامـان ئاۇىـل   ( ئۇنىڭپـا ئىـچ ئاكرىتماسـتىۇ   )سـا  يـاكى پېقىـر بول  ( رى ايە قىلماسـتىۇ 
ۋەتتا بىز ىمـۇ بۇيرۇلپـان ئـاۇىللىق شـۇ ۇەرىجىـدىكىن ئـالالۋ       *. «... ۇۋ ۋ بولۇدالر

ئـاۇىللىق بىــلەن  ۇۋ ۋلىــق بېـرىڭالرن بىــرەر قەۋمــگە   ...»: بـۇنى شــۇند ، بۇيرۇيــدۇ 
ا قالمىسـۇنن  ئاۇىل بولماسلىقىڭالركا سـەۋەا بولـۇ  ( ئۇتركا)بولپان ئۆچمەنلىكىڭالر 

ــۇنى  ( ۇۈشــمىنىڭالركا) ــۇدالرن ب ــل بول ــل   )ئاۇى ــۇرۇا ئاۇى ــۆچمەن ت ــا ئ ــى ئۇترك يەن
سىلى ۇەـگەن ۇ مـولالن شـەۋرىمىزنىڭ    *. «...تەقت ۇ رلىققا ئەم يېقىندۇر( بولۇشۇدالر
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ــىرىگە    ــۇرن كەمىنىلىرىنـــڭ تەپسـ ــرى چودقـ ــۈك ئاۇەملىرىـــدىۇ بىـــرىن ئىلمىلىـ بۈيـ
ە كېلىـان ئـايەتتە بۇيرۇلپىنىمـۇ ئـۇ قەۇەر ئوچـۇ،ن      يەن. ئىھتىناجلىرى يو،ن ئەلتەتتە

 شۇند ، ئەمەسمۇ تەقسىر؟. چۈشىنى لىك
 ...ـــ شۇند ،ن شۇند ،

ئى لىرى بولسـا  . ـــ ۋېلىقىدەك سۆزلەرۇىۇ ساقالنما، سىلىگە تېخىمۇ يارى ىدۇ
 .كۆا ماتا قىلما ن ئەمىسەن مەرۋەمەق قىلسىال

جـامەئەق  . ازى ئورنىدىۇ تۇرۇىپې ىندىۇ سەا بۇرۇن ۋەممە ئىپ تۈ ەان ق
 .ئۇنىڭ ئارقىسىدىۇ ئە ى ىا ۋېنتگاۋ تەرەپكە مېڭى تى

ئۇ ئەمدى ئىزۇىگەن ئـاۇىمىنى  .مۇۋەممەتتۇرسۇن ۇ موللىپا ياندى ىا كېلەتتى
 .تاپقان بولۇان ئۇنىڭ پې ىگە مەۋكەم ئېسىلىپ نىنىتىگە كەلگەنىدى

 . مولال مىھرىبانلىق بىلەنـــ ئەمدى نېمە قىال  ۇەيالن ئىنىم؟ ۇەا سورىدى ۇ
ـــ ئەمدى ئۆزلىرىنىڭ شا ىرتى بولساممىكىۇ ۇەيمەنن ــــ ۇەـدى ئـۇ قورۇنـۇا     

 ...تۇرۇان ـــ ئە ەر سىلىگە ماتا كەلمىسە
ـــــ نېمى ــقا مــاتا كەلگــۈۇەك؟ مېنىــڭ ســىلىدەك بــالىلىرىم نۇركــۇنن يېــتىمالر  

 .رەائۆيىدىكى بالىالرنى ۇەيمەنن ـــ ۇەدى ۇ مولال كۈلۈمسى
نۇركـۇن  ەپلىـرىم بـارۇەكن ئەممـا ۋـېچ      -ـــ مېنىڭ سىلىگە ۇەيـدىپان نۇركـۇن  

 ...تاپالمايت تىمەن
 .ـــ بوپتۇن ئويالنپات تۇرسىالن ناماز پې ىندىۇ كېنىۇ پار دلى ىمىز

ــنى      ــېمە ۇەنى  ــدى ن ــىمۇن ئەم ــى بولس ــۇنچە سۆزلەشكۈس ــۇن ش مۇۋەممەتتۇرس
ۋ جامەسـىنىڭ ئالـدىپا كەلگەنـدەن بـۇ     ئـۇتر ۋېنتگـا  . ئادقىر لما ن سـۈكۈتتە مادـدى  

يەرۇە ۋ ئىزترن ر ۋ ا چېلىا قوشا، قوشىدىپان ۇىت نىلەرن ساپايى چېلىا ۋـۆكمەق  
 .توا جامائەتنى ئەتر پىپا ئوتشتۇرۇۋ لپانىدى-ئى انالر توا-ئېنتىدىپان سوپى

. ۋ ئىزتر ۋەزرىتى ئەلىنىڭ كالىا جەدلىرى ۋەققىدە جەدنـامىلەرنى سـۆزلەيتى  
ــاجىنىنى . ەچــچە ۋەم ــېرىكى ۇىۇ تارتى ــىا بېرەتتــى بىــر ن تاماشــابىنالرنىڭ ۋاي

بەزىلىـــرى . باســـالما  قالپـــانلىرى ئۇتركـــا قوشـــۇلۇا چوقـــان ســـېلىا كېتەتتـــى
 .تەسىرلىنىا كۆز يې ى قىلى اتتى

ۇەدى ۇ مولال پەۇ ئاۋ زۇ ن ئۇنىڭ چىر يـى ئـاز پلىق   !... ـــ مەنىتىن قاش اقلىق
ــدى  ــۈۇ ئالپانى ــڭ . ت ــڭ مەنىســىنى    ئۇنى ــۇ  ېرىنى ــگەن ب ــۇرۇا ۇە ــا ت ــۇۋ تارتى ئ

مۇۋەممەتتۇرســۇن چۈشــەنمىدىن ـــــ جەدنــامىلەرۇىۇ تەســىرلەنگەندەك كــۆز يې ــى 
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تـوكر  تەسـىرلىنىپ   ! قىلى ىدۇن بىر ، ئۇترنىڭ تەسىر تى ئاۇەق كۈچىدىۇن خـاتۇ 
ئەمەۇن جەدنــامىلەر نېمىنــى ســۆزلەۋ تىدۇ؟ نېمىنــى تەركىــا قىلىت تىــدۇ؟ بــۇترنى  

 !بىلمەيدۇ
 

 سەن ۇۇننان سەن ۇۇننان-سەن
 كىمگە ۋ پا قىلدىڭسەن؟

 مەن ۇەگەن يارەننى-مەن
 .يەر قوينىپا ئالدىڭسەن

 
 :ئومۇمىن شاۋقۇن ئىچىدە بىر پالەت ئاياا ۇىت نىنىڭ زىل ئۈنىمۇ ئى تىلەتتى

 
 پاتىمەنىڭ كۆينەكىن
 ...يەتمىپ يەرۇە ياماقى

 
2 

 
 اننى پىد  قىلدۇ،نكېرەكسىزن مۇستەۋەا ئى الر ئۈچۈن ج

 .ۋە لېكىۇ ۋەجگە باج ئالسا توزۇا قاچقانىمىز بارۇۇر
 

 .ـــ ئابدۇخالىق ئۇيپۇر
 

ۋەققىـدە  ەا قىلپانـدەك قىلىتىـدىلەن ــــ ۇەـدى      « شـۇر  »ـــ بايا سىلى قاز نن 
ــلىرىپا   ــېقىۇ مەسلەكد شــ ــۇنپا ئۆزىنىــــڭ يــ ــولال مۇۋەممەتتۇرســ ئابــــدۇقاۇىر ۇ مــ

ئـۇتر  )لەن مۇئامىلە قىلىان پىنالىسىگە چـا  لىقلىپـات   سۆزلەۋەتقاندەك تەكەللۇا بى
ن ـــ ماتا كەلمىسە كەچمى لىرىنى تولـۇ،  (ۇ موللىنىڭ مىھمانخانىسىد  ئولتۇرۇشاتتى

ــىگە        ــۇ  بىرەرسـ ــدىۇ ئـــۆزەمگە تونـ ــۇنىڭ ئىچىـ ــۇ شـ ــىلەن مەنمـ ــۆزلەا بەرسـ سـ
 .ئېرى ىدىپاندەكال قىلىا تۇرىمەن

ئىلتىراتىــدىۇ ئۇنىڭپــا قانــد ،   مۇۋەممەتتۇرســۇن ســاۋىرخاننىڭ شــۇنچىال   
شــۇدا ئــۇ بــۇ كەچمى ــلەرنى ئــادال  . خىــزمەق كۆرسۈتۈشــنى ئــويالا تۇرۇۋ تــاتتى
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ساۋىرخاننى خوشاا قىلىدىپانلىقىنى بىلگەندىۇ كېنىۇن قەشقەرۇىۇ سوۇ  كارۋىنى 
بىــلەن بىلــلە كەتكىنىــدىۇ باشــالان تــاكى قەشــقەر ە قايتىــا كــېلىپ ســەپىرىدە   

ــۆتك  ــدىۇ ئـ ــاتۇ  بازىرىـ ــۇ   ئـ ــا، يىگەنلىكىنىمـ ــۆكەر ىچە تايـ ــۈزى كـ ــا يـ ىچە ر سـ
پەقەق كۆكتامد  ئايجاماا بىـلەن بىلـلە ئۆتكـۈز ەن كـېچە ۋەققىـدىال      . قالدۇرمىدى

ــېمە ۇەمىــدى ــاۇەملەر قىزىقىــا    . ۋېچن ــۇغ ئ ــلەن ئۇل ــۇ ئىــپ ئېســىگە كېلى ــى بى ب
ئاداليــدىپان كەچمى ــىگە ئاشــۇند ، بىــر ئى ــنىڭ ئارىلى ــىا قالپانلىقىــدىۇ ئىــز   

شۇتاا ئۇ ئەشۇ ۋەيتەتلىك تۆ ە تاكنىڭ رىبىرىسىدىكى ئونـدەك تۈتۈنلـۈك   . رتتىتا
ــدەك      ــا قېلىت تقان ــاۋىرخان بىلى ــۇقنى س ــۆتكەن تۇزكورل ــۇا ئ ــد  بول ــك يېزى كىچى

كۆكتامـد  بولپـان ئى ـنى    »ئۇنىڭپا ۋېلىال . خۇۇۇكسىرەا سار سىمىگە چۈشكەنىدى
 .بۇياققا ئېلىا قاچاتتى-ۇيا،سەا سوئاا بېرىلىدىپاندەك كۆزلىرىنى ئ« ۇەمەمسەن؟

ــدى    ــوئاا قويمى ــد ، س ــولال ئۇن ــر ، ۇ م ــلىرىنىڭ  . بى ــدىكى تونۇش پەقەق قاز ن
ۋەققىـدىمۇ كـۆا نەرسـىلەرنى    « شـۇر  ». ئۇچۇرىپا ئېرى كىنىدىۇ مىننەتد ر بولـدى 

 :ئاخىرىد  بىرخىل ئالىجاناا خىجىللىق بىلەن. سورىدى
ىم ۇەسىلەنـــ ۇەدى ئۇن ـــ بىلەمـالن  ـــ شۇند ، قىلىا ئاتۇشقا كېلىرال تايا، يېد
ئــۇتر شــۇكۈنى قايســى بىــر شــەنى . سـىلىنى ئۇركــانالر مىنىــڭ يۇرتلۇقلــۇرۇم بولــۇۇۇ 

. چـۈنكى ئـۇتر جېدەلسـىز ياشـىنالمايدۇ    . ئالپاندەك خۇشاا بولپان بولۇشـى مـۇمكىۇ  
ئۆزىگە ئوخ ا  ۋوقۇقسىزن تىلى ۋە ۇىنى ئوخ ا  كى ىلەرنى ئۇرۇشـتىۇ نومـۇۇ   

ــس قى ــۇنى  ۋى ــقىرى ب ــدىۇ تاش ــق»لمىپان ـــ  « نوچىلى ــدۇن ــ ــويالا پەخىرلىنى ۇەا ئ
ۇ مولالمنىڭ چىر يىنى ئەلەملىـك ئېچىـنىپ چۇلپـاا ئالپانىدىنــــ ۋېلىمـۇ ياخ ـى       

ــايتى  ــورىپى بولمـ ــۇنىڭدىمۇ سـ ــۇن شـ ــۈمەق ۇەا . ئۆلتۈرىتەتمەپتـ ــۇ ۋۆكـ بىلەملىكىـ
ۇ ۋەق ئــۇرۇقى ئاشــۇند ، نــاۇ ن نــوچىالرۇىۇ پايــدىلىنىا بىزنىــڭ ئارىمىزكــا ئــا      

شۇدالشـقا ۋۆكـۈمەق ئۈچـۈن    . چېچىپن ئىتتىراقىمىزنى بۇزۇ  مەقسىدىگە يېتىدۇ
مۇشۇند ، مۇۋىم ۋەزىرىنى ئادلىق ياكى ئادسىز يوسۇند  ئورۇند ا بېرىت تقان قاپـا،  

ۋەقلىـق يوسـۇند  ئېنتـاتيمىزكىن ئـۇتر ۋۆكـۈمەق بېقىت تقـان       . نوچىالركا سوق يو،
 !تلما ئىتالر

ــدى  مۇۋەممەتت ــۇا قالــ ــل بولــ ــقىدۇر خىجىــ ــۇن نېمى ــ ــڭ . ۇرســ ۇ موللىنىــ
يۇرتلۇقلىرىدىۇ تايا، يىگەنلىكىنى ۇەـنىپ بىـلەن ئـۇ كى ـىنى ئودايسـىزتندۇرۇا      

 :شۇدا  ەپنى بۇر   ئۈچۈن. قويدۇممىكىۇ ۇەا پۇشايمان قىلدى
ـــــ بايــا ســىلى مادــا بىــر نېمىنــى پۇرســىتى كەلگەنــدە چۈشــەندۈرۈا قــويىمەن 
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 .ۇەدىـــ ...ۇىتىدىلە
 ـــ نېمە ۇەگەن بولپىنتىم؟ قايسى  ەا ئارىلىقىد  بولپانىدى؟

مەن ۋېلىقى ئابدۇلال ۇ موللىنى ئۆتتۈرىمەن ۇەگەنـدەك  . ـــ بايا سور ، ئۈستىدە
 ... ەپلەرنى قىلپاند 

. ـــ ۋەن ـــ ۇەدى ۇ مولال پى انىسىپا شـاپىالقالا قويـۇان ــــ ئېسـىمگە كەلـدى     
رسەتتەن جانلىق مىساا ئۈستىدە چۈشەندۈرۈا قويارەمەن مەن ئەسلىدە بىرەر ئەا پۇ

نىمى كە ۇەسىلەن بۇند ، مىسالالر بىزۇە ئاز بولمايـدۇن ئـانچە ۋايالـدىمايمىز    . ۇەتىدىم
بىر ،ن ئۆزلىرى سور ا قالالن چۈشەنچەمنى ئېنتا  ئەمىسـەن ــــ   . ۋەم نېرىپا بارمايمىز

ــەا    ــۇا س ــوتالا قوي ــازر ، ئ ــدىۇ ئ ــولال چاي ــىلىگە  پەا تۇ-ۇ م ـــ مەن س ــدىن ــ رىت ل
ــدەك ياتدتۆشـــتىۇ بىرەرنـــى ئۆلتۈرۈشـــكە قـــۇربىلىرى يېتىـــدۇن ئەمـــمە        ئۆزلىرىـ
ــىنەلمەيمەن   خوجايىنالركـــا نىســـبەتەن بۇنـــد ، جـــۈرئەق ســـىلىدە بولۇشـــىپا ئى ـ

بىز ئويلىمايمىزكىن بىر ئىگىسىز ۇىت نىنى ئۆلتۈرسەكمۇ قاتىل . ۇەگەنمىدىم؟ شۇند ،
ئەممـا زۇلـۇم سـالپۇچىنى ئۆلتۈرۈشـكە ئالـدىر ا جـۈرئەق       . نىبولۇمىزن يەنە ئاۇەم خۇ

زىنـان توقۇنۇشـى   -قىاللمايمىزن كېلى تۈر ىلى بولۇۇىپـان زىـدۇىنەق ئۈچـۈنن پايـد     
ئەمــدى مەن ســىلىگە بــۇ   . بولمىپــان بىــر بىچــارىنى ئاســانال ئۆلتــۈرۈا قويــۇمىز     

انپا باققـات  سۆزلىرىمنى ئىسراتاليدىپان بىر ۋېكـايە سـۆزلەا بېـرە ن سـىلى ۇ سـتىخ     
 .تۇرسىالنـــ ۇ مولال چايدىۇ يەنە بىر ئوتالا قويۇا ۋېكايىسىنى باشلىدى

خەلنىـڭ كەزىرىنـى بېسـىپ    »ـــ ئانچە ئۇزۇن بولمىـدىن قەشـقەرۇە ۋۆكـۈمەق    
ــۈن ــاتتى « ئۈچـ ــاۇەمنى ئـ ــۆرق ئـ ــى   . تـ ــۈمەتكە قارشـ ــۇتر ۋۆكـ ــەم ئـ ــد ، ۇەسـ بۇنـ

ەرزىـمەۇ ئىـپ ئۈچـۈن قـاتىللىق     ئىنقىالپچىالرمىكىۇ ۇەا قالمىسىالن ئۇتر تولىمۇ ئ
: ئى ـنىڭ باشلىنى ـى مۇنـد ،   . قىلپانالرن ئاندىۇ شۇ جىنايىتى ئۈچـۈن ئېتىلپـانالر  

ــۇۇۇى    ــۇتر خـ ــتىكەنن ئـ ــقەر ە ئـــوينىپىلى كەپـ ــلۇ، يىگىـــ  قەشـ ئىككـــى ئاتۇشـ
. ۇەيــدىپان مەكرۇرلــۇ، بىــلەن قادقىــا يۈرۈپتــۇ « يەرنىكەشــىمن ئاســماننى بۆكــۈم»

لپۇز كېتىت تقان جۇۋ نپا ئـۇچر ا قـاپتۇن شـۇنىڭ بىـلەن بـۇ      كېنىۇ بىر تار كوچىد  يا
ناشـايان  . بەدباشالرنىڭ بۇكرىسى تۇتـۇان ئۇنىـڭ پەرەنچىسـىنى قايرىمـاقچى بوپتـۇ     

. ئاياا ئـۆزىنى ئۇيـان ئېرقېچىرتـۇن بۇيـان ئېرقېچىرتـۇن بولمـاپتۇ      . چاقچاقالرنى قىرتۇ
ۋەممىمىــز ە ياخ ــى  يــالتۇرۇپتۇن ئــۆيەم مۇشــۇ كوچىــد ن ئۆيــدىكىلەر چىقىــا قالســا

سىڭىللىرى بـارۇۇن ئۇنـد ، قىلى مىسـىال    -ئەمەۇن ۋەر بىرلىرىنىڭمۇ ئاياللىرىن ئاچا
ــاپتۇ  ــر   . ۇەا نەســىھەق قىلســىمۇ بولم ــا  جــار ســالپانىكەنن نى ــاا بوتلم بىچــارە ئاي
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ئايـاا بولپــان  . نەچچەيـلەن ئۆيلىرىــدىۇ چىقىـان نــېمە  ەا ۇەا يۈ ـۈرۈا كەپتــۇ   
 .پەن ۇەنى ىا قاپتۇ-ۇنىڭ بىلەن تۆرق ئەركى ى سەنش. ئەۋت لدىۇ ۇ تالپتۇ

 ؟!ـــ ئاچام يوقمۇ ۋەقاسىڭنىڭ
 .ـــ بۇ سىنىڭ ئاچادمىتىن ئۇقماپتۇ،

ــــــ ئـــۇتر  ەپنىـــڭ تەلەپرۇزىـــدىنال ! ـــــ ز دلىـــق قىلىت تىـــدۇ مـــا ئاتۇشــلۇ،  
 .ئاتۇشلۇقالرنى تونىت پتۇ

ۇەملەرمۇ ئـــادپىچە ئـــا. چىنـــا باشـــلىنىرتۇ-شـــۇنىڭ بىـــلەن مۇشـــتال ن قىنـــا
ئـۇ ئەۋـت لنى ئۇقـۇا ئـۆزىنى ز ۇىـال      . ۋېلىقـى ئايالنىـڭ ئېرىمـۇ چىقىرتـۇ    . كۆپىنىرتۇ

بىــز خە، ئۆزىمىزمــۇ باشــقا ئى ــتا مەســ  . كــورۇرى ئىســنان ئېتىرتــۇ. تۇتىت تلمــاپتۇ
كاللىدەك يۈرۈان كورۇرنىڭ نىمىلىكىنى بىلمىگەن بىـلەن ئايـاا ئـارىال  ئى ـالرۇ      

انن قەۋرىمانلىقىمىز تۇتۇا كېتىدىپان خە، ئەمەسمۇن ــــ  كورۇرىمىز ئويپا، تۇرىدىپ
ۇ مولال بىر ئېپىز مەسخىرە ئارىالشتۇرۇان ئىستىھز لىق كۈلۈمسـىرەا قويـۇا  ېرىنـى    
. ۇ ۋ م قىلــدىن ـــــ شــۇند ، قىلىــا ۋېلىقــى ئەر بولپــۇچى قولىپــا پىچــا، ئــاپتۇ       

ــۇ    ــدىن ۇەپت ــمن بولمى ــلۇقال ئى ــىرىنى  -ئاتۇش ــتىۇ مۇۋاس ــر تەرەپ ــاز ر   ۇەن بى ــا ب يېرى
جەۋلـى بىـلەن   -بولۇۇىپان كوچىالر تەرەپكە قېچى قا ئۇرۇنپاتن بىـر تەرەپـتىۇ جـان   

 :ۋ رقىر پتۇ
 !...ئاتۇشلۇ، بولسام كەا! ـــ ئاۇەم ئۆلدى

بۇ يەر باز ر بولۇۇىپان كوچىالركا ئـانچە يىر قمـۇ ئەمەسـكەنن شـۇدا بىرۇەمـدىال      
گەنلەرنىـــڭ ئىچىـــدە باشـــقا كەل. بـــاز ر بـــۇ يەر ە كۆچكەنـــدەك قاينـــاا كېتىرتـــۇ 

ئاتۇشــلۇقالرمۇ بــارىكەنن شــۇند ، بولســىمۇ كــۈت سېلى تۇرمىســى جەۋەتــتە يەنىــال  
شۇدا ئاتۇشـلۇقالرنىڭ ۋەممىسـى پىچـاقلىرىنى ئېلىـان     . قەشقەرلىكلەر كۆا ئىكەن

پىچا، بەزىلەرنىـڭ يـۈزىنى   . تەتۈر شىلتىپات قاچىدىپاننىڭ ئېرىنى ئىزۇەپتۇ-ئودمۇ
. ئۇترنىڭمـۇ سـا، يېرىنىـڭ تـايىنى قالمـاپتۇ     . ىڭ قـارنىنى يېرىرتـۇ  تىلىرتۇن بەزىلەرن

سۈرۈلۈا چوم كوچىپـا چىققانـد  ۋۆكـۈمەق چېرىكلىـرى يېتىـا كىلىـا       -سۈرۈلۈا
ــىقتۇرۇپتۇ  ــدەلنى بېس ــد نپا     . جې ــۇا زىن ــارلىرىنى تۇت ــڭ ئەيرك ــى تەرەپنى ۋەر ئىكك

لگەنلىكىنى شــۇ مەيــد ن ئــون بە  ئــاۇەم يارىلىنىــان ئــۈت ئاۇەمنىــڭ ئــۆ. تاشــالپتۇ
ــۇ  ــۇم بولۇپت ــنىۇ مەل ــڭ    . كې ــرىن ئۇنى ــڭ ئې ــى ئايالنى ــدە ۋېلىق ــڭ ئىچى ئۆلگەنلەرنى

-ئۇ جېدەلنىڭ با . قوشنىسىن كېنىۇ يېتىا باركان مۇناسىتەتسىز بىرىمۇ بارىكەن
« ئاتۇشـلۇ، بىـلەن قەشـقەرلىق ئۇرۇشـۇۋ تىدۇ    »ئايىپىنى سۈرۈشـتۈرۈا ئولتۇرمـايال   
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 .ئويپۇنۇا كېتىا كەلگەنلەرۇىۇ ئىكەن« رۇرىكو»ۇەگەننى ئادالپال يۇرتت زلىق 
-ئــۆلگەن ۋە يارىــد ر بولپانالرنىــڭ ۇىســ  . ئويۇننىــڭ قىزىقــى ئارقىــد  تېخــى 

قـان ئـالىمىزن   -قانپـا »تۇققـانلىرىن تۇققانلىرىنىـڭ تۇققـانلىرى    -بۇر ۇەرلىرىن ئـۇرۇ، 
ۇەـگەن ئۇلۇكـت ر شـۇئار بىـلەنن قەۋرىمـانالرچە ئىلگىـرىلەان       « جـان ئـالىمىز  -جانپا

نۇركــۇن چېــرىكلەر . يـامۇلنىن تــۈرمىنى ئــۇرۇا چاقمــاقچى بولـۇا كەۋكــا كۆتۈرۈپتــۇ  
يەنە چېرىــك . چېــرىكلەر ئــو، چىقارســىمۇ پىســەن  قىلمــاپتۇ. ز ۇىــال توســىت تلماپتۇ

كېلىت تىــدۇ ۇەســەن  ۇنــاۋى بولمىســىمۇ ســىنىتەتىدىپان بــۇ خە، ئەمــدى شــۇند ،  
تـــۈز -ىـــدىۇ شـــەۋەرنى تـــۈاقەۋرىمانپـــا ئـــايلىنىرتۇكىن بـــۇ قوشـــۇننىڭ ۋەيتىت

ئــاخىرى ۋۆكۈمەتنىــڭ بــۇ قەۋرىمــان قوشــۇننى  . قىلىتەتىدىپانــدەك كــۆرۈنەرمىپ
ئېتىرمۇ توسالمايدىپانلىقىپا كۆزى يېتىـان قايسـى بىـر ۇ نانىـڭ مەسـلىھەتى بىـلەن       

ۋۆكۈمەتنىـڭ  )موللىالر يـېگەن نېنىپـا يارى ـا    . ئۆلىماترنى يارۇەمگە چاقىرىرتۇ-مولال
 .ۇەن ئۇترنى مىڭ تەستە پەسكاركا چۈشۈرۈپتۇ-پەتىت ترنى توقۇپتۇ( تۇزىنى ئاقالا

قولپـــا : بىـــرى ســـىرتتىكەن. ئەمـــدى ئويـــۇن ئىككـــى ســـەۋنىدە باشـــلىنىرتۇ
تەر ىنىنــى يامۇلــدىكىلەر ە ســوۋكاق -جەمەتلىــرى تاپقــان-ئېلىنپانالرنىــڭ ئــۇرۇ،

رىنى بىـرى ئۇچر شـما  كىرى ـىا خۇشـامەق قىلىـان ئـۆز تۇققـانلى       -قىلىان بىرىگە
ترنىــڭ « ۇ رىــۇ»قويــۇۋەتىپن قارشــى تەرەپنــى قــاتتىق جــاز ت  تەلىرــى بىــلەنن  

تۈرمىـدە  : يەنە بىر ئويۇن تۇرمىنىڭ ئىچىدە ئىكەن. چۆنتىكىنى توشقۇزكىلى تۇرۇپتۇ
-ئـۇ يەرۇىمـۇ ۋەر ئىككـى تەرەپنىـڭ كـۈت     . بۇ كۆرە  قەۋرىمـانالرچە ۇ ۋ ملى ـىرتۇ  

ان پۇرسەتنىمۇن شامالد شقا چىققان پۇرسەتنىمۇ ئۇتر خالكا چىقق. قۇۋۋىتى پەر كەپتۇ
ۋەر قايسى سوتقخانىدىكىلەر خۇۇۇى مەخرىـن خىـزمەق ۇ ئىرىسـىدە    . چىڭ تۇتۇپتۇ

ــاتقىلەر     ــىرتۇن ئ ــدىتلىق ئى لى  ــان ئى ــايىۇ پۇخت ــىلەرۇەك ئىنت ــنىلەنگەن كى  تەربى
يىلـى  بىرەر تـايىنى بـار ۋەرىـكەق بىـلەن قولپـا ئېلىنسـا ۇەرۋـاا        . يۈرۈشۈا تۇرۇپتۇ

ترنىــڭ ئايىقىپــا يىقىلىــدىپان بــۇ بىچــارە مىلــلەقن مانــا شــۇند ، « ۇ رىــۇ»چىقىــا 
 .ئەرزىمەۇ ئى الرۇ  قەۋرىمانانە جاسارىتىنى ر سا نامايان قىرتۇ

ــۈن    ــامەق ئۈچ ــىرتتىكىلەر خۇش ــۇ»س ــا   « ۇ رى ــىدىۇ ئە ى ــڭ بوسۇكىس ترنى
ئــاۇەملىرى كېــتەلمە ن ۇ ســتىخان كۆتــۈرۈا يــۈر ەن يوللىرىــد  قارشــى تەرەپنىــڭ  

بىلەنمــۇ ۇىقۇرۇشــۇا قالىــدىكەنن بۇنــد ، چــاكالرۇ  قىســقا كۆرەشــلەرن ئوتتۇرىھــاا  
 .جار ۋەتلەر پەيد  بولۇپمۇ تۇرىدىكەن

تۈرمىــدىكىلەر بولســا بىــرۇەم بىرىنىــڭ بې ــنى يارىــدىكەنن ئۇنىــڭ ئــاۇەملىرى 
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ەنە ئەتىسـى ي . ئاۋۇترۇىۇ بىرىنى خاتۇىكى نىجاسەتكە بې ىچە پاتۇرۇا قويىدىكەن
بىر تەرەپنىڭ ئاۇەملىرى ۋىسابنى باتنىس قىلىـپ ئۈچـۈن يەنە بىرىنىـڭ قـۇلىقىنى     

ــدىكەن    ــدىۇ ئايرىلى ــۇ بۇرنى ــۈنى ئۆزلىرىم ــدىكەنن ئۆ  ــۈكمەۇ  . ئۈزىت لى ــز پ ــۇ تى ب
قەۋرىمانالرنىڭ كۆرى ـى تـاكى سـىرتتىكى تۇققانلىرىنىـڭ يامۇلپـا توشـۇكىدەك بىـر        

كەيـنىگە تارتسـىمۇ بىـر    « ۇ رىـۇ »ئەمـدى   شۇندىال. نىمىسى قالمىپۇچە ۇ ۋ ملى ىرتۇ
. نىمە كەلمەيدىپانلىپىنى پەملەان تۈرمىدىكىلەرنىڭ تۆرتىگە ئۆلۈم جاز سى بېرىرتـۇ 

 .قالپانلىرىپا ئۆمۈرلۈك زىند ن ۋۆكۈم قىلىنىرتۇ
بــۇ مىلــلەق قەۋرىمــانلىقىنى ئــۆز ئىچىــدە ئوبــد ن جــارى   ! مانــا قەۋرىمــانلىق

. لتــۈرىمىز تــۆرتنىن تــۆرق نوپۇســىمىزكا زىنــان شــۇند ، قىلىــا ئــۆزىمىز ئۆ. قىلىــدۇ
بولۇان ئاۇىللىق بىلەن ئوتتۇرىپا چىقىـا تـۆرتنى ئاتىـدۇن    « ئىگە»ۋۆكۈمەق بىز ە 

يەنە تېخى بىر مۇنچە ئەرز ن ئەمگەك كۈچى بىـلەن  . جەم ىن سەككىز نوپۇسقا زىنان
 .ۋۆكۈمەتنى تەمىنلەيمىز

بۇ مىللەق ماتىتەينىڭ كـۈن   ئايالالر خۇسۇسىدىۇ قەۋرىمانلىقى قوزكۇلىدىپان
بويى نىمە قىلىدىپانلىقىنى بىلەمـدۇ؟ ئۇنىڭپـا نـاز رەق قىلپـۇۇەك جـۈرئىتىمىز نـېمە       

مـاتىتە  ۋە ئۇنىـڭ قـوا    . بىرىمىز ە ۋېزى بولساقال بولدى-قىلسۇن؟ بىز پەقەق بىر
چۇماقچىلىرى ئۆزىمىزۇىۇ بولپان شوۋىچىالرنىڭ تونۇشتۇرى ى بىلەن قاننچىلىپان 

 . نلىرىمىزنى بۇلپاا بولدى؟ مانان مېنىڭ سىلىگە ۇەمەكچى بولپانلىرىمجۇۋ-قىز
مۇۋەممەتتۇرسۇن خۇۇۇى ئۇزۇندىۇ بۇيان تېڭىـا قويۇلپـان كـۆزى بىـرۇىنال     

ئـۇ نـېمە ۇەرىنـى بىـلە      . ئېچىلىان بىرۇىنال يورۇقلۇققا چىققانـدەكال بولـۇا قالـدى   
 ـتىدەك چىر يىپـا قـار ا    قالپاندىكى بىرخىل رىۋى ۋـالەق بىـلەن ۇ موللىنىـڭ پەرى   

 ...ئۇنىڭ ئېسىگە ئانىسى كېلىت لپانىدى. كۈلۈمسىرەا قويدى
ــــ ۋەممىـدىۇ ئ ېچىنى ـلىقى شـۇكىن ــــ ۇەـدى ۇ مـولال بىـر ۋـاز  ســۈكۈتتىۇ          
كېنىۇن ــــ نـاۇ ن خەلقتىنپـۇ ئـاكرىنپىلى بولمـايتىن بىـر ، ئوقۇمۇشـلۇقلىرىمىزنىڭ        

نىـــڭ قــۇرۇتلىرى قىمىلـــد ان قـــۇتر ا  تومۇرلىرىــدىمۇ ئەنە شـــۇند ، مەزۋەپچىلىك 
بەزى ئوقۇمۇشلۇقلىرىمىز ئەقىل كۈچى بىـلەن  . تۇرۇۇۇن ئەسەبىنلىك قوزكاا تۇرۇۇۇ

ــدۇ    ــاننى بېســىا تۇرى ــۇ ق ــانلىق قۇتر تق ــۇ زىن ــدە  . ب ــتلەر ە كەلگەن ــا بەزى پەي ئەمم
نەسلىگە يۇقۇا كېلىت تقان ۋېلىقى ئەسـەبىن قـان ئۇترنىڭمـۇ ئەقلىـگە     -نەسلىدىۇ
 .ئاشۇ ئىسكەنجىدىۇ قۇتۇتلمايدۇ. دۇمىنىت لى

ئۇتر ئەمدى پار دلىرىنىڭ تېمىسىنى ئۆز ەرتىا بىرۇەم قەشـقەرنىڭ ۋـازىرقى   
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ئانـدىۇ ئابـدۇقاۇىر ۇ مـولال    . ئوقۇتۇ  ئى لىرى ۋەققىدە پار دالشـتى -ئەۋت لىن ئوقۇ
تۇرســۇننى قانــد ، بــۇر تەرەا قىلىــپ ۋەققىــدە ئويلى ــىدىپان ۋ قتــى    مــۇۋەممەق
 .كىنى ئېسىگە ئالدىكەلگەنلى

ــىا        ــدە مەسلىھەتلى  ــلىرى ۋەققى ــىلىنىڭ ئى  ــدى س ــنىمن ئەم ــو ن ئى ـــ خ ــ
مۇۋەممەتتۇرسـۇن ئاتـا   .)باقايلىمۇ؟ ـــ ۇەا سورىدى ۋە ئاتىالرچە مىھرىت نلىق بىلەن

مىھرى كۆرمە  ئۆسكەن يېـتىم بولپاچقـان بۇنـد ، مىھرىت نلىـق ئالدىـد  بوشى ـىان       
ن ـــ ئە ەر سـىلىنىڭ  (ئىچىدىۇ يىپا يامى ىا كەتتى-كۆز چاناقلىرى ئېچى ىان ئىچ

 ...بىلىم ئېلىپ قىزكىنلىقلىرى تېخى سوۋىمىپان بولسان
ـــ ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن خۇۇىنى بىلمە   ەپنى بۆلۈان ! ـــ يا، سوۋىمىدى

 .ـــ مەن بالدۇرقىپا قارىپاند  تېخىمۇ قىزىا كېتىت تىمەن
« توقـام »ئۆيىـدە يېتىـا قوپسـىالن ۋـازىرچە     ئۇند ، بولسان يېـتىملەر  . ـــ ياخ ى

 مەۇرىسىدە تەلىم ئالسىالن قاند ،؟
مەۇرىسـىدە؟ ئـۇ يەرۇە كىمـدىۇ تەلىـم ئـالىمەن؟ مەن سـىلىنىڭ       « توقـام »...ـــ 

 ...ئۆزلىرىگە شا ىرق بولۇشنى ئارزۇ قىلىتتىم
كۆپرەك شۇ . مەۇرىسىدە مەنمۇ ۇەرۇ بېرىمەنن شەۋقى ۋاجىممۇ بار« توقام»ـــ 

 . ى سىلەر ە ئىگە بولىدۇكى
 ...ـــ سىلىچۇ؟ مەن سىلىگە

ئۇنىڭ تەلىمىنى ئالپان . ـــ ئىنىمن شەۋقى ۋەزرىتىمنى مادا ئوخ اشال كۆرسىلە
بىرىنچى كۈندىۇ كېـنىۇ مەن سـىلىنى ئـۆزەمگە قارىتالمـا  قاترمەنمىكىۇ؟ــــ ۇەا      

 .چاقچا، قىلدى ۇ مولال
ئەمما ئۇ ئويالشمىسـا  . تىندۇرۇىبۇ  ەا بىلەن مۇۋەممەتتۇرسۇن سەا كۆدۈا 
 .بولمايدىپان يەنە بىر ئىپ بارلىقىنى ئېسىگە ئالدى

ـــ مولال ۇ ۇ  ـــ ۇەدى ئۇ ئۆزىمۇ سەزمىگەن ۋالد ن ئـاۋ زىنى تىترىتىـان ــــ مەن    
نىمى ـقا ۇەگەنـدەن مەن ۇەـگەن    . يېتىمالر ئۆيىـدىكى باشـقا بالىالركـا ئوخ ـۇمايمەن    

ئىھسـاننى يەا ئوقـۇيمەن سـەا    -نۇزرەقن خەيـر -ن نەزرەساقاا چىققىلى تۇركان ئاۇەم
شــۇدا مەن ۋەم ئوقۇســامن ۋەم نېنىمپــا چۇشــلۇ، ئى لىســەم . يۈرســەم ســەق بولــۇۇۇ

 ...سىلى مادا توكر  كېلىدىپان ئىپ تېرىا بەسىلەن شۇند ، قىلساممىكىۇ. ۇەيمەن
ـــــ ياخ ــى  ەان بــۇ  ەپــتىۇ مەلــۇمكىم ســىلى تەيناركــا ۋەينــار بولــۇا كــۈن  

مانا بـۇ بىـر   . ۆتكۈزىدىپان جان باقارترۇىۇ بولۇشنى خاۋلىمايدىپانلىقلىرى ئېنىقئ
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 .مەن ئىپ تېرىا بېرىمەنن ئەلتەتتە. ئىنساند  بولۇشقا تېگى لىك تەبى ەق
مۇۋەممەتتۇرســــۇن ۇەرۋــــاا رەۋــــمەق ئېنتىــــدىپانپا  ەا تاپالمىپاچقــــان     

 .ئودايسىزكىنا كۈلۈمسىرەا قويدى
يۈرســىلەن يېڭــى ۋەمر ۋلىــرى بىــلەن ئۇچر شــتۇرۇان  ـــــ ئەمىســە مەن بىــلەن 

 .تۇر لپۇلىرىنى كۆرسۈتۈا كېلە 
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 باب ئۈچىنچى
 
1 

 
ئـۇ تاكىسـىنىڭ ئۆيىـدە    . ـــ قالتىس ئاۇەملەركەنن ــــ ۇەـدى مۇۋەممەتتۇرسـۇن   

ــۇر تتى   ــاا ئولت ــۆزىگە ۋــامىلىق قىلپــۇچىالرنىن ئۇســتازلىرىنى ماخت ــدە. ئ ــۇ ۋەپتى  ئ
ۋېلىقــى ئابــدۇلال ۇ مــولال تاكىســىنىڭ  . ئىككــى ئاخ ــام تاكىســىنى يــوقالا تــۇر تتى 

. ئۆيىگە يېقىۇ يەرۇە ئولتۇرىدىپان بولپاچقـا بەزىـدە ئۇنىڭپـا ۇىقۇرۇشـۇپمۇ قـاتتتى     
ــاتتى   ــار ا قوي ــولال ئۇنىڭپــا قەۋرىلىــك نەزەرۇە ق ــدۇلال ۇ م ــالىرالرۇ   . ئاب ــۇ بولســا ك ئ

ۇەگەنـدەك  ەپـلەر   « موللىكـان قايـان يـۈرۇىلە؟   » بولىدىپان كەم قورسـاقلىق بىـلەن  
ئـۇ  . ۇ مولال بولسـا جـاۋ بەن ۇىمىقىنـى قېقىـا قويـاتتى     . بىلەن ساتم قىلىا قوياتتى

ۋەر قېـــتىم تاكىســـىنىڭ ئـــۆيىگە كەلســـە مەزمۇنپـــا تولپـــان ۋاياتىـــدىۇ نۇركـــۇن  
شەۋقى مەۇرىس ۋەققىدەن ئابدىقاۇىر ۇ مولالن قۇتلۇ، . ۋېكايىلەرنى سۆزلەا بېرەتتى

ئــۇتر يــالقۇنلۇ، نــۇقتىالرۇىكى ئــۆزىنى . ۋەققىــدە ئىرتىخارلىنىــا ســۆزلەا بېرەتتــى
شـوقى بىـلەن سۆزلەيتىنــــ شـۇند ، قىلىـا خـۇۇ        -تەسىرلەندۈر ەن جايالرنى زى،

بەزىــدە ئــۇترمېنى ئىلىــم ئاشــىقى ۇەا . خالىســا خېلــى كــۆزۈم ئېچىلىــا قېلىت تىــدۇ
-ۋبەق قىلىدىپان بولۇا قالسىال مېنى ئىـپ ئەكىلىتىدۇن شۇدا بىسىنىڭ ئۆيىدە سۆ

پىـپ قىلپـات  ەپلىـرىگە    -مەن ئىـپ . كۈشلەر ە قارى ىا بېرى ـكە قىچقىرىت لىـدۇ  
خــۇۇ  موللىلىرىمىزنىــڭ ۋەممىســىن ۋــېچ : بەزىــدە ۇەا كېــتىمەن. قــۇت، ســالىمەن

ــۇا كەتمەســتى     ــۇ بول ــان بۇنچىم ــى ئاشــۇترۇەك بولســا جاۋ ــد  يېرىم ر ۇ . بولمىپان
 ...ئەمەسما

ـــــ ئۇكــامن ـــــ ۇەــدى تاكىســى رەدگىنــى تاتارتىــان ســەن قــۇرۇ،  ەا بىــلەن  
ــا    ــايمان قىلىــ ــنىۇ پۇشــ ــەنن كېــ ــۇدنى ئويلىماۋ تىســ ــان تۇتۇشــ ــۇان جاۋــ بولــ
ــدىۇ      ــڭ كەينىـ ــان  ەپلەرنىـ ــۇند ، ئاقمىپـ ــا ن ئاشـ ــۇا تاپمـ ــەنمىكىۇ؟ پـ قاترسـ
ــۈك     ــقەنىڭ كۆپچۈلـ ــازىر قەشـ ــا ۋـ ــوت؟ يەنە كېلىـ ــېمە بـ ــنىۇ نـ ــەمن كېـ رۈرۈۋەسـ

ىلىرىنىڭ ئېنتى ىچەن ئابدۇقاۇىر ۇ مولال ۇەگىنىڭ ۋ ۋابىمىپن ۇىندىۇ چىققـان  مولل
ــى    ــدىپان بىژنېمىلەنـ ــنانپا قۇترىتىـ ــاپال ئىسـ ــۈۇەكمىپن سـ ــى ئۆ ەتكـ . بىژنېمىلەنـ
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ــۇا        ــڭن كونس ــوم بايالرنى ــدۇن چ ــانچە ۋ   ۇەا كەتمەي ــىگە ئ ــۇ كى  ــۇ ئ ۋۆكۈمەتم
 .ىرەا قېلىت تىمەنجانابالرنىڭمۇ ئانچە خۇشى يو،ن شۇدا مەن سەندىۇ ئەنس

ئـۇ ۇىنـدىۇ چىققـان    . ـــ تاكـان  ەپلىـرى تـاز  چەك باسـمايدىپان  ەا بولـدى     
بولســا ئەجنەبــى جاناپالرنىــڭ ۇىتىپــا ياقمــامتى؟ ئەمەلىنەتــتە ۇىنــدىۇ چىققــانال        

شــــۇدا ئــــۇت كەيــــرى . ۋېلىقىـــدەكن ئابــــدۇلال ۇ موللىــــدەكلەن ئــــۆمەر بايـــدەكلە  
 .مۇسۇلمانلىنىڭ پى ىدە ناماز ئوقۇيدۇ

« ئېپىـز يـۈ رىكى باشـقا   »ـــ مانان مانان ۇەمىدىممۇن ۋېلىتىنال تىلىڭ ئۇزىر پتـۇن  
 .ۇەا بې ىڭپا چىقمىسادال مەيلىتىپۇ

ـــ توكر  ئىپ ئۈچۈن بې ىمپا چىقسام چىقىرـتىمەنن ۋەقىچـان بىـژ ئۆلۈۇىپـان     
ىنىـڭ  سىلى تەرىرىنى ئېلىت تقان موللىال قۇرئاننى توكر  تەپسىر قىلمايدۇن ئۆز. ئى قۇ

ئابـدۇقاۇىر  . نەپسىن ئى  جېنىنى قوكد ا قېلىپ ئۈچۈن بۇرمـۇتا مەنـا چىقىرىـدۇ   
ۇ مولالم بىز ە بىژ ئايـاتنى يې ـىا بەرۇىن بـۇنى ۋـازىركىچە ۋېچقانـد ، موللىـدىۇ       

بىز ۇىنىمىزنىڭ . شۇنىڭپا قار ا باشقا موللىالرۇىۇ كۆدلۈم قالدى. ئادالا باقمىپان
ۇند ، بەلەن  ەپلەر بارىكەنن خەلقنىڭ مەنـرەئەتىگە  شۇند ، ئۇلۇككەنن قۇرئاند  ش

كېرەكلىــك يەرلىرىنــى نېمى ــقا يوشــۇرۇۇۇ؟ يــا بوممىســا ئــۇتر ئــۆزىگە پايدىســى بــا   
 يېرىنىال ئوقۇكانمىدۇ؟

 .ـــ نىمە ئايەتكەن ئۇ؟ شۇنچە جىق پايد  چىقىدىپان بولسا مەنمۇ ئادالا باقا 
ئۇچرىپـــان زۇلۇمپـــا قارشـــى ... »: قۇرئـــان كېرىمـــدە شـــۇند ، ۇەنىلىرتـــۇكى

. «تۇر تيدىپانالكا ئالالۋنىڭ ۋوزۇرىدىكى ساۋ ا تېخىمۇ كاتتىدۇرن تېخىمۇ باقىـدۇر 
قېنى ئەمدى سىلى ئېنتىـا باقسـىالن ئىلگىـرى قايسـى مـولال بـۇنى تەپسـىر قىپـان؟         

 سىلى ئادالا باققانما؟
گەن ـــــ بۇنىــڭ نىمىســى ســىنى شــۇنچە ئېســەنگىرىتىتەتتى؟ باشــقا مــوللىال ۇەــ 

 بولسان ۇەمىگەن بولسا نىمە بولما،؟
ــــــ ئـــۇتر بىزنـــى ز مـــان قاسســـاپلىرىپا يۇۋ شـــلىق بىـــلەن يېتىـــا بېرى ـــكە 

ــدىال  ــت تنى چىقىرى ــنى بىلى ــدىپان پەتى ــا  . ئۈندەي ــڭ زۇلۇمپ ــا ئۇچرىپانالرنى زۇلۇمپ
قارشى كۆرە  قىلى ى تزىملىقىنىن كۆرە  قىلپاننىـڭ سـاۋ بى بـارلىقىنىن زۇلۇمپـا     

چە تىــز پۈكۈشــنىڭ ئاســىنلىق بولۇۇىپــانلىقىنى چۈشەندۈرمىســەن بۇنىــڭ      قــۇلالر
 كا ريىتى بولمامدىكەن؟

ئابــدۇقاۇىر ۇ مــولال ۋەقاســىڭدەك يېتىمەكلەنــى  ! خەتەر! خەتەر! ـــــ مانــان مانــا



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

42 

 

 !ۇە-يىپىتەلىا ئىسنانپا قۇترىتىتەتىرتۇ
 ـــ قۇرئان كېرىمنىڭ ۋۆكمىگە نېمە ۇەيسەن؟

قۇرئاند  ر ستىنال شـۇند ،  ەا  . ئەمما ئى ەنگۈم كەلمەيد ـــ مەنپۇ قار  تۈرۇكن 
. ئۇكـامن بـۇ  ەپلىرىڭـدىۇ مەن ئەنسـىرەا قېلىـت تىمەن     . يو،ن بۇنىسى قار دپۇ-بامۇ

نەچچە ئى تاننى ئارتۇ، رىتقاندىكىۇن مىنىڭ  ېرىمنى -ۋەر ۋالد  مەن سەندىۇ بىر
ئاۇەملىرىڭنىــڭ ر ســ  ۇەپــتىكەن ۇەيســەنن ئى ــەنگەن  . ئــادالا قويســام بــولىتتى

ــۆمرى كــۆتە ــا)ئ ــان(كوت ــولالم   -ن ز م ــر نەچــچە م ــان رەســىمنى بى ــدىۇ كېلىت تق ز مان
 ئۆز ەرتىتەتەلەمتى؟

ـــ ئۇتر بىزنى تەربىنىلەيدۇن بىز ئەلتەتتە ئۇترۇىۇ نەچـچە ۋەسسـە كـۆان بىـز     
 ...تېخىمۇ كۆا ئاۇەمنى تەربىنىلەيمىزن شۇند ، قىلىا

ۋۆكــۈمەتنى ئۆرۈمســىلە؟ ۇ رىنالكــا تەم  ـــــ شــۇند ، قىلىــا نــېمە قىلمــاقچى؟
 كېلەلەمسىلە؟ بىر نەچچە يېتىم ئوكال،؟

 .ـــ پۈتۈ خەلقن جاپا چېكىت تقان ئاۋ م بىز تەرەپتە
ئاكــام كىمنــى ئالســا »! ـــــ ئۆزەدنىــڭ ئى ــىنى بىلگىنىــڭ ياخ ــى بــوتمىكىۇ 

نىـمە  ۇەن خوجـايىۇ  -ۇەگەن  ەا باكۇ؟ زۇلۇمنىمۇ بىكـاۇىنال سـالمايدۇ  « يەدگەم شۇ
 ۇەسە خو  ۇەا تۇرسام بىھۇۇە ئۇر مدۇ سىنى؟

خەلقنىـڭ كـۈچى چەكسـىزن كۆپنىـڭ تىلىكـى      ! ـــ مەن ئاۇەمن قۇا بولپـۇم يـو،  
 .ئالالۋمۇ كۆىنى قولاليدۇ. ئىجابەق

ـــ خەلق؟ كۆپچۈلۈك؟ بىر توا ياتم تۆشما؟ ۇ رىننىـڭ بىـر چېرىگىنـى كۆرسـە     
 .بولۇۇ « چىچا يېرى سامانلىق»

ــدى مۇۋەممەتتۇرســ ــر ن قال ــۇ ئىلگىــرى تاكىســىنى خېلــى  . ۇن تاكىســىپا ۋەي ئ
ئەمـدىلىكتە ئۇنىـڭ بىـلەن پىكىـر ئىختىالپـى كېلىـا       . ئوبد ن ئـاۇەم ۇەا ئـوياليتى  

شـۇدا ئـۇ چـوم    . چىققاندىال تاكىسى بىـلەن كېلى ـەلمەيدىپانلىپىنى ۋىـس قىلـدى    
ئورنىـدىۇ   ئاۇەم بىلەن تاكاللى ىا نېمە قىال  ۇەا ئويالان قايتىا كېتىپ ئۈچۈن

 .تۇرۇى
ئۇ كېتىتەتىـا ئابـدۇلال ۇ موللىنىـڭ ۇەرۋ زىسـىپا يـېقىۇ قالپانـد  ئـۇ يەرۇە بىـر         

ــدى   ــۆرۈا قال ــانلىقىنى ك ــڭ تۇرك ــا   . نەچچەيلەننى ــر ، بولمىپاچق ــانچە يى ــارىلىق ئ ئ
شـــۇنىڭدەك ئابـــدۇلال ۇ موللىنىـــڭ . ئۇترنىـــڭ قىلى ـــقان ســـۆزلىرىمۇ ئادلىنـــاتتى

سـۆز ئارىسـىد  بىـر    . ۇتۇا چىققانلىقىنى بىلگىلى بوتتتىئاللىقاند ، مىھمانالرنى ئۇز
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نىڭن ئۆمەر باينىڭ ۋە ئاللىقاند ، ئەجنەبى ئەپەنـدىلەرنىڭ ئىسـمى   «ۇ رىۇ»نەچچە 
 .تىلپا ئېلىندى

ئۇ ئالدىـدىكى  . مۇۋەممەتتۇرسۇن يېتىا باركىچە مىھمانالر خوشلى ىا ماددى
ېزلەتتــىن تــار كوچىــدىۇ ئــۈت ئاۇەمنىــڭ كىملىكىنــى بىلگۈســى كېلىــا قەۇىمىنــى ت

پـاا  -ئۆستەدبويى كوچىسـىپا چىققانـد  بىـر ۇۇكاننىـڭ شـام يورۇقىـد  ئـۇترنى كىـل        
ئۇترنىـڭ بىـرى ئۆمەرباينىـڭ    . بۇ قىناپەتلەرنى تونۇكانـدەك بولـدى  . كۆرۈا قالدى

ــدى   ــمە ئى ــر نى ــاۋۇر بى ــد رمۇن ئەيت ــدىكى كوجى ــت غ. ئۆيى ــرى چىنى ــتە * يەنە بى تەرەپ
ۆزىمــۇ ئەجــنەبىچە كېنىنىت لىــدىپان بىــرەيلەن بولــۇان يەنە كۆرۈنــۈا تۇرىــدىپانن ئ

 .بىرى ۋۆكۈمەق ئاۇىمىدەك قىالتتى
بـــۇ ئــــاۇەتتىكى مىھماند رچىلىقمىـــدۇ؟ يــــاكى سۈيقەســـ  ئۈچــــۈن تىــــل    »

ــمىدۇ؟ ــەا  « بېرىكتۈرۈش ــويالا س ــى ئ ــدى -ۇەگەنلەرن ــلىنىا قال ــۇ ». پەا تەشتى  ب
م ياخ ـى بەندىسـىنى بالـدۇر    خـۇۇ يى « جاۋاند  ئەزەلدىۇ ياخ ى ئى قا پۇتال  تـوت 

 ...ئېلىا كېتەرمىپ
 ە قايتىــا بېرىـان ۋەمر ۋلىرىنىـڭ تــۈن   «يېـتىمالر ئـۆيى  »مۇۋەممەتتۇرسـۇن  

ــدى     ــما  يېتىت ل ــالى ەلىرىگىمۇ ئارىالش ــازىرەن مۇت ــىدىپان مۇن ــرىگىچە ۇ ۋ ملى  . نىس
ئۇ  ـاۋ چەت ەلـدە ئـۆتكەن كـۈنلىرىنى ئەسلىسـەن  ـاۋ       . ز ۇىال ئۇخلىنالمىدى. بىر ،

ــى       ــارت، كېلەچەكن ــەتكەن پ ــىزىا كۆرس ــتازلىرى س ـــ ئۇس ــى ــ ــى مەنزىرىن كەلگۈس
 ــاۋ نــۆۋەتتە ئــۇنى ۋە ئــۇترنى نىمىــلەر كۈتــۈا تۇركــانلىقىنى  . تەســەۋۋۇر قىالتتــى

تەشتىپ بىلەن ئەسلىسەن  اۋ كۆكتامد  ئۆتكۈز ەن بىر كېچەن ئايجامالنىڭ ئـۆزىگە  
بەتەن ئاللىقاچــان ئــۆيلىنىپ شــۇ ۇەۋر ە نىســ. خــاۇ تىنىقــى ۋە پــۇرىقى كېچەتتــى

بـۇ  . يې ىپا يەتكەن بولسىمۇن ئۇنىڭد  بىـر ئـائىلە بەرپـا قىلپـۇۇەك قـۇۇرەق يوقىـدى      
بىر كېچىدىال با  بولـۇا  . ۋاا ئۇنى يەنە باشقا خىنالالر سەۋر سىپا باشالا كېتەتتى

جـايالرنى سـېلىا ر ۋەق تۇرمـۇ     -ئاندىۇ ۋەشـەمەتلىك قـور   . كەتكۈسى كېلەتتى
ــرى كەچۈرۈشــنى ــا كــۆپرەك خەي ــوياليتى -ن ئىگىســىز يېتىمالرك . ئىھســان بېرى ــنى ئ

« ئامبالپا يـارىپۇۇەك »ئانىسىنىڭ . تۇرۇپال ئانىسىنى ۋە بالىلىقى ياۇىپا يېتىا قاتتتى
ۋالى بار تۇرۇان ئاۇۇى كاسىرقا ياتلىق بولۇا قـالپىنىن ئەنە شـۇ تـۈپەيلى ئۆزىنىـڭ     

زەرۇ رترنى ئويلىسـا ئۇتركـا   . ى ئاز پاليتىتەقدىرى مانا مۇشۇند ، بولۇا قالپىنى ئۇن
ئۆچلـــۈكى كەلگەنـــدە ئـــۇترنى   . ئۆچلـــۈكى كېلەتتـــى ۋەم ۋەۋىســـى كېلەتتـــى   

ئۆلتۈرىتەتىان ۇەرۇىنى ئالماقچى ياكى بىـرەر چېرىكنـى ئۆلتـۈرۈان ئۇنىـڭ قـور لىنى      
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ــارقىلىق    ــور ا ئ ــۇ ق ــان ش ــا  )ئېلىتەلى ــا كىرى ــايالرنىڭكىگە نىقابلىنى ــى ب ( كېچىس
بىـر ،ن چېرىكنــى  . قورقۇتـۇا بــايلىقالرۇىۇ بەۋـرىمەن بولپۇسـى كېلەتتــى   بـايالرنى  

ئـۇ ئابـدۇقاۇىر   . ئۆلتۈرۈشنى ئويلىسا يۈرىكى شۈركۈنۈان قورقۇنچ بېسـىا كېتەتتـى  
ۇ موللىنىــڭ ســۆزلىرىنى ئەلەم بىــلەن ئەســلەان بــۇ رەۋىمســىز رى ــاللىقنى كەزەا ۋە  

شقا قېرىند شـلىرىپا ئوخ اشـال   نىمى كىدۇر ئۇمۇ با. خىجالەق ئىچىدە ئىتر ا قىلدى
ــاچچىپى       ــۈۇەك ئ ــە ئۆلتۈرىتەتك ــا كەتس ــى تېگى ــەۋر لىقنىڭ پې  ــرەر س ــد  بى كوچى

ترنىـڭ  « ۇ رىـۇ »يۇن بىرەر چېرىكنىڭ ياكى باشقا ۋۆكۈمەق خـاۇىملىرىن  -كېلەتتى
بۇ نىمىدۇ؟ . خورلۇقىپا ئۇچرىسا تۆۋەنچىلىك بىلەن جاۋ ب قايتۇرۇا كېتىا قاتتتى

ۇ مـولال  . ن ر س  ئىكەن«ئۆز ئىچىمىزۇە بەكمۇ قەۋرىمانمىز»ىقمىدۇ؟ رۇۋتىكى ئاجىزل
 !ۋە-بىزنىڭ ئەجەللىك ئاجىزلىقىمىزنى نەقەۇەر چۈشۈنگەن

 
 

2 
 

 قىزىلكۆزلۈكن كۆرەلمەسلىك ۋە يا ئۆزى قىاللماسلىقن
 .قىال  ۇەا بەا باكلىپانالركا تۈمەن بوۋتانىمىز بارۇۇر

 
 ئۇيپۇر. ـــ ئا

 
ــ  ــڭ ئۆيىـ ــۆمەر باينىـ ــودلىرى »دە ئـ ــۇرق چـ ــۇ»ن «يـ ــۇلخانا «ۇ رىـ تر ۋە كونسـ

ئـۆمەر  . خاۇىملىرىدىۇ بىر نەچچىسـى مـوا ۇ سـتىخاننى چۆرىـدەا ئولتۇرۇشـقانىدى     
ــا      ــايىلەر توقۇلپىنىپ ــۇ، ۋىك ــا يۇمۇرل ــۇند ، ئاجايى ــدە ش ــڭ كىبرىســى ۋەققى باينى

ۋە ئەجــنەبىلەر ە كۆرســۈتىت تقان مۇئامىلىســىدىكى خۇلــۇقلىرى « ۇ رىــۇ»قارىمــا ن 
ــ ــى  ئـ ــدەك قىالتتـ ــدۇرۇا قويپانـ ــاۇەمگە ئايالنـ ــقا ئـ ــامەن باشـ ــۇ . ۇنى تامـ ــر ، ئـ بىـ

ــۇر تتى   ــاۇىلەا تـ ــار كتىرىنىمۇ ئىرـ ــى خىـــل خـ ــورۇندىال ئىككىنچـ بۇنىـــڭ . ئاشۇسـ
بۇترنىـڭ  . مـولال ئۆلىمـاترن تـۆۋەنر ، تەبىقىـدىكى مىھمانالرىـدى     -ئوبىكتلىرى باشقا

ا  قەۋرىمانىمىزنىـڭ تاكىسـى   ئىچىدە ئابدۇلال ۇ مـولال ۋەم ئۇنىـڭ قوشنىسـى ــــ بـ     
 .ۋۆسىنناخۇنمۇ بارىدى

ـــ ۇ رىۇ جانـاپلىرىن سـىلى ئى ـەنمەيالن ئـۆزلىرى ئـادالا باقسـىالن ــــ ۇەـدى         
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ئۆمەربا  تۆۋەنچىلىك بىلەن قۇللۇ، بىلدۈرۈان ـــ تيىقلىرىد  بولمىسىمۇن كورىگـۈا  
ۇتىن مانـا بـۇ   ۇ ستىخان ر ستالان ئـۆزلىرىنى ئاتـايىۇ ئـاۋ رە قىلى ـتىۇ مەخسـەق شـ      

كى ى ئابدۇلال ۇ مولالن جەۇىتلەرنىڭ بىت سىتە زىنانكەشلىكىگە ئۇچرىپـانن مۇنۇسـى   
ئۇنىڭ قوشنىسـى ۋۆسـىنىناخۇنن بـۇ كى ـى ۋەمـمە ئى ـنىڭ  ۇۋ ۋچىسـىن بىـز ە         

چــۈنكى ئۇنىــڭ جىــنەن ئــوكلى . كېرەكلىــك خەۋەرلەرنــى تەمىــۇ ئېتىــا تۇر تيــدۇ 
پاساق -ۇە پىتنە«يېتىمالر ئۆيى»نى ئادالان تەلىملىرى« جەۇى »مەۇرىسىدە « توقام»

 .سېتىا ياتىدىپانالرۇىۇ بىرى
ئـۆزىگە خـاۇ   « ۇ رىـۇ »ـــ ۋېچقىسى يو،ن بىكار ئاۋ رە بولۇپسـىلەرن ــــ ۇەـدى    

كىبىر بىلەنن ـــ بۇ ئى الرنىڭ قورقۇا كەتكۈۇەك نىمىسى بار؟ چۈمـۈلىلەر ۇەرەخنـى   
 لىڭ ىتاتمتى؟

ــلەنن   ــرى بى ــد ، ۇەگەنلى ـــ ئۇن ــۈز  ــ ــڭ ي ـــ ۇەا  -بىزنى ــدىن ــ ــابرۇيىمىز قالمى ئ
 ۇ تلىدى موللىالرۇىۇ بىرىن

 لىرىمىـز  «ۇ رىـۇ »ـــ ۋۆكۈمەتنىڭ ئۇلۇكلىقىپـا شـەك كەلتـۈر ىنىمىز ئەمەۇن    
 ...زەن بىز ە ئاتا بولۇان بىز ئۈچۈن بولسىمۇ-نىڭپۇ مويىنىمۇ تەۋرىتەلمەيدۇن ئەمما

ۇرىتەلىرالن بې ـىمىزۇ  يادـا،   ـــ بىر ئاتۇشلۇ، كە ىندىن قەسقەر ە پۇق سىپد
 !...چاققىلى تۇرسا چىدىپىلى بولمايدىكەنن ۇ رىۇ

 ـــ خو ن نېمە يېڭىلىقالر بار؟
ــك    ــۇن چەت ەللىـ ــۇن ۋۆكۈمىتىمىز ىمـ ــتەتتەن ۇ رىنپىمـ ــار ئەلـ ــېڭىلىقالر بـ ـــ يـ ـــ
ۇىستلىرىمىزكىمۇ ئاتقىد ر يېڭىلىقالر بارن ـــ ۇەا ئالدىر ا چۈشەندۈرۇى ئۆمەر بـا   

ــلەن  ئەۋرى ــرى بى ــىم ۋەرىكەتلى ــۇ»  ــۇرۇا « ۇ رى ــا ت ــكە ئىگىلى ــدىۇ . تەرەپ ئارقى
ۋۆســــىنىناخۇنپا بۇرىلىتىــــدىن بــــايىقى ئەۋرى ــــىملىكىدىۇ ئەســــەرمۇ قالمــــا ن 

قاپاقلىرىـدىۇ يېپىـا تـۇركىنى بىلىنـدىن ــــ      -ۋۆكۈمر نالركا خاۇ مەكرۇرلۇ،ن كـۆز 
ـــــ بەزى  ئەزمەدنــى ئەزمە  ســۆزلەن ـــــ ۇەــدى ئــۇ پىچىــرتا قوشــۇا قويــدىن       

 !نەرسىلەرنى قوشۇۋەتسەم مەيلىن ئېلىا قالما
ۋۆسىنىناخۇن بۇ ۋەشەمەتلىك ۇ ستىخان ئالدىد ن قەشقەرنىڭ تەقدىرىنى ئـۆز  

بــۇ . ترنىــڭ كــۆز ئالدىــد  ۋوۇۇقمــا  تۇر لمــايتى«چــوم»قوللىرىــد  تۇتــۇا تۇركــان 
رتشـلىرى  يەتمىگەندەك ئۆمەر باينىڭ كىبىر ە تولپان مۇز چىر يـىن قەۋىرلىـك پىچى  

 .شۇند ، بولسىمۇ ئۇ سۆزلىمە  قۇتۇتلمايتى. ئۇنى تېخىمۇ سىقىا قويپانىدى
ـــ بىزنىــڭ ئىنــى   ـــ ۇەــدى ئــۇ  ...ــ ــمىپان يەرۇىــۇ   . ن ــ ۋە ۇەگەنــدىال قامالش
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 ...ۇەن ۇۇۇۇقالا كەتتىن ـــ ئادلىسا،ن-باشلىت لپىنى مەلۇم بولدى
ئـۆز قۇلۇقـۇم بىـلەن     ـــ نېمە ئادلىسا،؟ ـــ ۇەا ۋۈرپەيـدى ئۆمەربـا  كايىـا   

 !نېمىنى ئادلىپان بولسام شۇنى ۇە
ــــ يەنە ئەپلەشـمىگىلى تۇرىتىـدىن بىـر ،ن ئـۇ ئـۆمەر باينىـڭ        ... ـــ ئۇتر ۋازىر

ــارىپىنىچە ســۆزىنى ۇ ۋ م    نەشــتەرۇەك كــۆزلىرىگە ۇۇت كېلى ــتىۇ قېچىــان يەر ە ق
ئويلىنىتەلى ـقا   ئۇ بۇ ئارىد  قىلىت تقان بـۇ ئى ـنىڭ پايـد  زىنىنـى ۋەققىـدە     . قىلدى

ئۈلگۈرمىــدىن ئۇنىــڭ رەزىللىــك يــاكى شــەرەپلىك خىــزمەق ئىكەنلىكىنــى تېخىمــۇ   
ئۇنىڭ بىلىدىپىنىن ۇ رىنالرن يۇرق چـودلىرى تزىـم تـاپتىمۇن ۇەـمەكن     . چۈشەنمەيتى

ئـۇ مۇۋەممەتتۇرسـۇن چېتىلىـا قـاترمۇن     . سۆزلە  كېرەكن ۇەگەنـدىۇ ئىبارەتىـدى  
يۇن ئەممـا جـاۋ ب تېرى ـقا    -پاا ئويلىدى-نلەرنى كىلئۇنىڭپىمۇ  ۇناۋ كېلەرمۇ ۇەگە

ۋەر كىــم قىلســا ئــۆزىگە قىلىــدۇن ۇەگەنــدەك . ئۈلگــۈرمەيال ســۆزىنى باشــالا كەتتــى
ئاۇۇىن تەسەللى بىلەن ئـۆز كـۆدلىنى ياسـاان ئـۆمەر باينىـڭ ۋە باشـقا موللىالرنىـڭ        

ڭسـىزمۇ  ئۇنى. كۆدلىگە يارى ا بەزى نەرسىلەرنى ئۆزى قوشۇان ئەۇىتىـا سـۆزلىدى  
بۇنـدىۇ باشـقا مۇشـۇ    . ئابدۇلال ۇ مولال ئۇنى ر سـا بىـلەا ئىتتىكلىتىـا كەلگەنىـدى    

ئاخبار ق تۈپەيلىدىنال ئۆمەرباينىڭ ۋەيتەتلىك چوم ۇەرۋ زىسىدىۇ ئاتال  ئۇنىڭپـا  
شـەرەپكەن ئابرۇيپـا ئـۇ شـۇ سـەۋەبتىنال ئىرى ـىا       -مانـا بـۇ شـان   . نېسىا بولپانىدى

ــىن   ــتەتتە چۈش ــۇركىنىنى ئەل ــلە    . ەتتىئولت ــلەن بىل ــىلەر بى ــابرۇيلۇ، كى  ــۆزىنى ئ ئ
نـى چىقارمىسـان ئـۇ نىمىتـى؟ ئـۇنى      «كـوزىر »ئولتۇرۇ  شەرىرىگە مۇشەررەا قىلپان 

 !ۇە-تلما ئىتنى قوكالا چىقاركاندەكال قوكالا چىقىرىدۇ
ـــ ئەلچى جانابالركىمۇ ۋەمى ە تىـل تەككۈزىـدۇن ــــ ۇەا ۇ ۋ م قىلـدى ئـۇن ــــ       

ــايلىق ۇەا ! لىرىمىزنى ئالــــد ا ئېلىــــا كېتىــــدىپان ئالــــد مچىالر قىممەتلىــــك بــ
يەنە تېخـــى ئەجنەبـــى جانـــابالرنى قـــوكالا چىقىرىمىـــز ۇەيـــدىپان . ۋاقارەتلەيـــدۇ
 .يېقىند  بىر ئىپ بولۇۇىپاندەكال تۇرىدۇ-پاق. پىالنلىرىمۇ بار

ـــ       ــدۇلال ۇ مولالنــ ــدى ئاب ـــ ۇەا پىچىرلى ــى ۇەن ــ ــڭ  ېرىن ــى ئايەتنى ـــ ۋېلىق ــ
 .تركا قارشى خەلقنى ئىسنانپا قۇترىتىدىپان ۋېلىقى  ەپنى«ۇ رىۇ»

ـــ زۇلۇم قىلپانالركا قارشى ئىسنان كۆتـۈر ەن سـاۋ ا ۇەگەنـدەك بىـر ئـايەتنى      
ر سـ  شـۇند ،  ەا   . بىزكۇ قار  تۈرۈكن بىلمەيمىزن موللىلىرىمىز ئولتۇرۇپتۇ. تېرىرتۇ
تۇرسـۇن ئېنتىـا بەر ەن   ــــ ۋۆسـىنىناخۇن مۇۋەممەت  ... ئى ـقىلىا ... يو،ن -بارمۇ

 .ئايەتنىڭ تەپسىرىنى ئەينەن ۇەنەلمە  بەكمۇ ۋوۇۇقتى



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

47 

 

ـــــ مانــان ۇەمىــدىممۇن ـــــ ۇەا ئېچىتتــى ئابــدۇلال ۇ مولالنـــــ ۇىننــى بــۇرمىالان   
ئىسالم ۇىنىمىزنىڭ پاكلىقىنى بۇزكىنى ئـاز كېلىـان يەنە تېخـى بىزنـى ئىھتىناجىپـا      

 .ۇقار ا پەتىت  توقۇيدۇ ۇەا ۋاقارەتلەپت
قـار قچى ۇەگەنـدىۇ باشـقان    -ـــ كونسۇلخانىدىكىلەرنى ۋاقارەق قىلىان ئـوكرى 

ــدۇن      ــۇركىلى بولمايـ ــد ا تـ ــا چىـ ــدۇن بۇنىڭپـ ــدىۇ چىقىرىت تىـ ــۇلمانالرنى ۇىنـ مۇسـ
 .ۇەگۈۇەكمىپ

ـــــ يــا، ۇەيمىنــان ۇ رىنلىرىمىزنىــڭ ئــۆمرىگە ۇۇئــا قىلىــان نــامىزىنى ئوقۇمــا ن  
-مۇشـۇ كـۈنلەر ە شـۈكرە قىلمىپـان ئـاۇەمنى     خەقنى ئىسنانپا قۇتر تقىنى نىمىسـى؟  

 ...زە
 !ـــ بىر بولسا ئۇ پال ىتىكالرنىڭ جاسۇسى

ئۇلــۇغ بۇخــار يى شــىرىرنى ۋەيــر ن قىلپــان ئۇرۇســالر بىــلەن ئۇنىــڭ   ! ـــــ شــۇ
 قىلىت تقىنى ئوخ ى ىا كېتىت تامدۇن قاند ،؟

 ـــــ ئۇنىــڭ مەۇرىســىدە ســۆزلەيدىپىنىمۇ كەلىــتىالن ۋ ۋــابىچىلىقن ئۆزىنىــڭ      
تېرىت لپــــان نەرســــىلىرىنى مــــۇقەۇۇەۇ كىتابالرنىــــڭ ئورنىپــــا ۇەسســــىتىان      

 !ئەۋلەتلىرىمىزنى بۇزماقتا
شـىتىرۇىۇ  -ترنىـڭ بـۇ شـىتىر   «ۇ رىـۇ »ـــ ۇەدى ئۆمەربا ن ئۇ ! شۈك-ـــ خەا

بې ــى ئايلىنىــان زەرىكىــا قالمىپىــدى ۇەپ ەنســىرەان خۇشــامەق بىــلەن قوشــۇا   
ـــ كىچىــك بالىــدەك چۇدۇلدى ــى  ــۇرق ئاتىســى  قويــدىن ــ ــۇ يەرۇە ي ــتىڭالرن ب رال كەت

 !ئولتۇركىنىنى ئەستىۇ چىقارمايلى
بەلكىم ئـۇ بـۇ   . مەسخىرە قىلپاندەك مىنقىد  كۈلۈمسىرەا ئۈنچىقمىدى« ۇ رىۇ»

نەپــس ئاۋ رىلىرىنىــڭ ئــازر قال شەخســىن مەنرەئەتــى ئۈچــۈن ئــۆز قېرىند شــلىرىنى   
ئويالرنىـڭ بـارلىقىنى ئـۆزى ۋە    ئۇنىـڭ كۆدلىـدە نـېمە    . سېتىت تقىنىپا كۈلۈۋ تقانـدۇر 

 .ئالالۋتىۇ باشقا ۋېچكىم بىلمەيتى
ئۇلۇكلـۇ،  « ۇ رىـۇ »ـــ بىنىـڭ ئەنسـىرەا كەتكـۈۇەك نىمىسـى بـار؟ ــــ ۇەـدى        

بىلەن كېرىلىان ئۇ ياتقچىلىرىنىڭ ۋەستەسە ئىچىدە ئـۆزىنى يوقۇتـۇا قويماسـلىقى    
گىمــۇ ۇى ــت ر  ئۈچــۈنال ئەنە شــۇند ، تەســەللى ئېنتقىنــى بىــلەنن ئۇنىــڭ كۆدلى     

ــۇ بــۇ ۋــايت نالرچە ئورۇنــدىكى خەلقنىــڭ ئىچىــدە بىــر يــېڭىلمەۇ    چۈشــكەنىدىن ئ
كۈچنىڭ ئۇركـۇا چىقىت تقـانلىقىنىن بـۇ مـۇقەررەر تارىخنىـڭ ئېقىمـى ئىكەنلىكىنـى        

ــى    ــۈركۈنۈا كەتت ــان ش ــس قىلى ــۇۋ  ۋى ــدە    . ك ــۇمر ن ۋالىتى ــى ي ــۇ بىخالرن ــر ، ب بى
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. كېچىكتۈرۈشكە بولىـدۇ ۇەا ئويلىـدى   يوقۇتىتەتىپ ئارقىلىقن تۇكۇلپۇسى بور ننى
ئـۆز  »بـۇ  ! قاند ، ئامـاا بىـلەن يوقۇتـۇ  كېـرەك؟ ئەلـتەتتە كونـا ئۇسـۇا ئـارقىلىق        

 !ۇەا ئاتىلىدۇ«  ۆشىنى ئۆزىنىڭ يېپىد  قورۇ 
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 باب تىنچىتۆ
 
1 

 
 ىرـىن تەل مـۇقەررەر  ۇەۋرنىـڭ  كـۆپەيگەنلىكى  سانى قىلپۇچىالرنىڭ تەلەا ئىلىم

ــۆز ــىنىڭ ئـ ــلۇ، ز مانىسـ ــىلىرىنىڭ ئۇقۇمۇشـ ــدىپا كى ـ ــورۇننى ئالـ ــتىپ سـ  كېڭەيـ
 زىـدۇىنەق  بىـر  مەسـىلىمۇ  ئىقتىساۇىن ۋ قىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ. قويدى ۋەزىرىسىۇ
 قاتــارلىق شــەۋقى قۇتلــۇ، ۇ مــولالن ئابــدۇقاۇىر. قــاتۇرۇى بې ــىنى ئۇترنىــڭ بولــۇا
 قىلىـان  رەمون  مەۇرىسىنى يرەشتا،ت قالپان تاشلىنىا مەسلىھەتلى ىان كى ىلەر

ــۇ ئــۇتر. بولۇشــتى قويمــاقچى يولپــا مائارىرنىــڭ يېڭــى يەرۇىمــۇ ئــۇ  مەســلىھەتنى ب
ــاز ۇە ۇ موللىنىــڭ ئابــدۇقاۇىر ــدە. قىلى ــاتتى كىتابخانىســىد  ئ  پىكىرۇ شــالرۇىۇ ئۆي
 بولپــاتن خىزمىتىــدە ئۇترنىــڭ مۇۋەممەتتۇرســۇن بولــۇان بولۇشــقان جەم ئــالتەيلەن

 .ئولتۇر تتى كوسىد  پاكار  پە اۇ
ـــ ــاۇ ن خەلقىمىزنىــڭ ئەجنەبىــنلەر ــ ــا پايــدىلىنىان نامر تلىقىــدىۇ ۋە ن  ئۇترك

ــتىنان ــى خىرىس ــدۇ ۇىنىن ــتا. تېڭىت تى ــانالر تۇرمۇش ــان قىننالپ ــېقىپ ج ــۈنال ب  ئۈچ
 بىزنىـڭ  ــــ  بىـلەنن  ۋەسرەق شەۋقى ۇەدى ـــ ئە ى ىت تىدۇن ئارقىسىدىۇ ئۇترنىڭ
 باشـال   يولپـا  تـوكر   توسۇ ن يولدىۇ تۇيۇ، ئۇترنى ئالدىد  مىللەق نئالدىد  ئالالۋ

 .ئەلتەتتە بارن مەجبۇرىنىتىمىز
 ــــ  تارتىـان  ئـۇۋ  چودقـۇر  ۇ مـولال  ئابـدۇقاۇىر  تەستىقلىدى ۇەا ـــ. شۇند ، ـــ

 مەجبـــۇر مېڭى ـــقا يولپـــا يامـــان ۋەرقانـــد ، ئـــۇترنى  ـــاۇ يلىق مىللىتىمىزۇىكـــى
 مىسالى بىر ۇەگەننىڭ «يېقىۇ كۇپرىپا يوقسۇزلۇ،»:ۇەنىلگەن ۋەۇىستە. قىلىت تىدۇ

 قـو   بۇنـد ، .  ـاۇ يلىق  مەنىـتى  ۋەم  ـاۇ يلىقن  مـاۇۇىن  ۋەم ــــ   ـاۇ يلىق  بـۇ . بۇ
 قارشــىلىق  ـــــ  كەيرىناتقــا  پاسســىا شــۇند ،  ئەنە ئــاۇەمنى  كېلىمــاتى   ــاۇ يلىق
 مەنىـتى  ەۋ مـاۇۇىن . قويىـدۇ  چۈشـۈرۈا  كەيرىناتقـا  مەۋـرۇم  كۈچىـدىۇ  كۆرسىتىپ
 بىرىنــى بىــر ســۈرىدۇن ئىلگىــرى بىرىنــى-بىــر بــايلىق يــاكى  ــاۇ يلىق جەۋەتتىكــى
. مۇۋىمر قتـۇر  بـايلىق  جەۋەتتىكـى  مەنىـتى  ئىككىسـىدىۇ  بـۇ  مېـنىڭچە . تولۇقاليدۇ
 ۇىنـانىتىنى  ئىنسـاان  پاتىـدۇن  ز تلەتـكە  ئاسـانال  قۇچىقىـد    اۇ يلىق مەنىتى ئىنسان

! نەرسـە  مـۇۋىم  تولىمۇ ئېتقا -ئىمان ۋەۋالەنكى. دۇسۇسالي ئېتقاۇى-ئىمان يوقۇتىدۇ؛
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 بەختســىز ۋە شــەقى مىلــلەق بولمىپــان ياكىمۇســتەۋكەم بولمىپــان ئېتقــاۇى-ئىمــان
ــۇر ــاۇ چــۈنكى. مىللەتت ــر ئېتق ــاكى مىللەتنــى بى ــر ي ــى بى ــر ۇەلەتن  قىلىــان  ەۋۇە بى

 بىـر  ىـنەقن ن بىـر  خەلقتە ئايرىلپان ئېتقاۇتىۇ-ئىمان. مۇما بىر ئىتتىراقالشتۇرىدىپان
 قورقۇنچـاقلىق  شەخسـىنەتچىلىكن . كېتىـدۇ  چېچىلىـا  تېرىقتەك بولمايدۇن مەقسەق
. تۇتىـدۇ  يـۈز  مـۇنقەرزلىككە  ــــ  بولۇشـقا  يەم بىرلەا-بىر بىلەن شۇنىڭ. ئالىدۇ ئەۋج
 .يۇم اقتۇر قۇم بولپان ۋالىتى ئۇش ا، ئۇنىڭ بولسىمۇن نەرسە قاتتىق تا 

 يەنە ۇەـدى  ــــ  كېلىـدۇن  ۇەگىـم  ساسىمىكىۇئا بۇنىڭ جەۋەق ماۇۇى بىر ،ن ـــ
 .ۇ مولال بىر

 بولۇشـى  تەينار مېتىنىڭ بۇ ۇەسەكن مېتە پار ۋ نلىقنى ۋە مەۇەنىنەق. ئەلتەتتە ـــ
 .زەرۈر ئوخ اشال نۇرى كۈن ۋاۋ ن سۇ يەرن ئۈچۈن
 كېلىدۇ؟ نېمە قولىمىزۇىۇ بىزنىڭ بولپاند  شۇند ، ـــ
 ـــــ ۇ مــولالمن بولمــايلىن ئۈمىدســىز بــارن  ەا ۇەــگەن «شــەيتان ئۈمىدســىز» ـــــ
 .شەۋقى ۇەدى
 قىاللىسـا،  ئەۋۋەا نېمىنى ئاندىۇ. بولسۇن مەقسەق رەۋشەن بىزۇە. ئەلتەتتە ـــ
 تەربىنەلەشنى جىھەتىدىۇ مەئنەۋىن كى ىلەرنى بىز: مەسەلەن. كىرى ەيلى شۇنىڭپا

 مۇشـــۇ نـــدىۇئا كېڭەيتەيلـــىن بـــارىچە ئىمكانىنەتنىـــڭ مەكتەبلەرنـــى قىالتيمىـــزن
ــدىلىنىا ســورۇنالرۇىۇ ــڭ پاي ــا تەلەبەلەرنى ــاۇ مۇســتەۋكەم ۇىلىپ ــايلىن ئېتق  ئورنۇت

 ئىقتىسـاۇى . مېڭىتەرىـدۇ  ئـۆزى  قار ا مەنزىلگە كېنىۇن ئېچىلپاندىۇ كۆزى ئۇنىڭ
 مـۇۋەببەق  بولپـان  بىـرىگە -بىـر  كى ىلەرۇە. تاپاتيدۇ يوللىرىنى مالىنە جىھەتىدىنمۇ
ــاۋۇ ئەخــال، ياخ ــى ئويپانســان ــان جۇۇق ــر چىقى ــرىگە-بى ــدىپانن بى ــارۇەم كۆيۈنى  ي
ــدىپان ــاق قىلى ــد  كەيرىن ــاۇۇى بولســا پەي ــدىكى م  تەۇرىجــى قاش ــاقلىقمۇ جىھەتى
 .تۈ ەيدۇ
 ــــ  ۇ مـولالن  ۇەـدى  ــــ ! جەدگـاۋ  بىر ياخ ى بىز ە مۇنبىرىمىز مۇۇۇەرىسلىك ـــ

 جەم ىكـلەر ە مەرەزل رىۋىمىزۇىكـى  مىللىن پايدىلىنايلىن ياخ ى جەدگاۋتىۇ بۇ بىز
 كەلتــۈرۈ  ئەســلىگە كــورۇرنى مىللىــن تــازىال ن رىۋنــى مىللىــن. قىاليلــى ئــېالن
 كەم جىنـايەتلىرىنى  ۇەۋرىنىـڭ  خـوجىالر  قەۇەم بىرىنچى قوزكاشتا ۇىلقۇنى ئاممىتى
 ئاسـتىپا  لەنەق-تـوقى  جەمىنەتلەشـكەن  تەنقىـدن  ئـاممىتى . ئاشكارىالشـتۇر  كۆلەمدە
 مەۋسـۇلىن  ۇەۋرنىـڭ  شـۇ  ئاجىزلىقلىرىمىز مىللىن جىمى بۈ ۈنكى چۈنكىن. ئېلى تۇر
 تارتىـان  يىلتىـز  تۇرمۇشـىمىزۇ   بىـلەن  باۋىس شۇ. كەشرىناتىدۇر ئاباقنىڭ ۋەزرىتى
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 بېـرىپ  كۆرسـۈتۈا  خەلقـقە  بىـدئەتلەرنى  بـارلىق  بولپان مەۋجۇق بىلەن ئېتى ۇىۇ
 ۇنىبـ  كەتتـىن  بولـۇا  ۇ شـقاينا،  ئارىلى ـىا  نـېمە؟  ئاۇەق-ئۆرف نېمە؟ ۇىۇ! كېرەك

ــا،ن ــتۈرمەكن ئايرىم ــقە رىشەنلەش ــوكر  خەلق ــن ت ــاۇنى ۇىنى ــۈتۈا ئېتق  بەرمەك كۆرس
 چـۈنكىن  يـو،ن  ئىمكـانىمىز  ئورۇند شـقا  ۋـازىر  بـۇنى  ئەممـا ! بـۇرچىمىزۇۇر  بىزلەرنىڭ
 پاسـىق  رىۋـى  بولۇشىنىن پاتقان ئىللەتكە بولۇشىنىن ۇەق قۇلنىڭ خوجايىۇ. قۇلمىز

 قانـد قتۇر  ئى ـنى  ئۆتسـە  قولىپا خە، ىمىنەقۋاك قاچانكى. قىلىدۇ ئۈمىد بولۇشىنى
ــقا ــدەبىلىك باش ــاۇۇىن ۇەب ــا ئەمەۇ قۇرۇلۇشــالرۇىۇ م ــۇ مان ــتىۇ مۇش ـــ مەنەۋىنەت  ـ
 !كېرەك باشلىما، تازىالشتىۇ مەپكۈرە
 بىـر  يەنە بىزنىـڭ . ياسـايلى  مەۇرىسىنى تيرەشتا، ئىككىلەنمە  بىز ۇەمەكن ـــ
 ئاۋ مپـا  بولسـان  بىـرۇەك  قىلپىنىمىـز  ىـلەن ب ۇەگىنىمىـز  ئانـدىۇ  سورۇنىمىزن پائالىنەق
 .بىلىدۇ ئوبد ن كېرەكلىكىنى ئى ىنىپ كىمگە ئۇتر بولسا،ن ئۈلگە ياخ ى
 ...جەۋەتتە ئىقتىساۇىن ۇەگىنىم مېنىڭ ياسايمىز؟ قاند ، مەۇرىسنى ـــ
 تـالىرالرۇىۇ . قىلىمىـز  سـەپەرۋەر  ئەمگەكـكە  يـوقالرنى  پۇلى. توپاليمىز ئى انە ـــ

 .مۇمكىۇ تۇرماسلىقى قار ا پۇخر تر بار ئىنساا ۇىلىد  قالپىنىنى باشلىسا،ن
 قانـد ،  تاجاۋۇزىپـا  مەنەۋىن پەرەدلەرنىڭ ئەمدى. بولسۇن شۇند ، ئىپ بۇ ـــ
 كېرەك؟ تۇرۇ  تاقابىل
 !كېرەك ۇۇمبات  ئۇترنى ـــ
 .ساتيلى ئى قا تالىرالرنى ـــ
 قىلپىلــى تەرەا بىــر ىلەنــالب ئۇســۇا ئــاۇۇىن ۋە قوپــاا ئى ــقا بــۇ مېــنىڭچەن ـــــ
ــۇدان. بولمايـــدۇ ــاقمىكىۇن مۇنـــد ، شـ ــمەن قىلسـ ــرىن: ۇەيـ ــز بىـ ــلىك بىـ  مۇۇۇەرسـ
 ئاندىۇ يارىتايلىن ئاساۇ مەنىتى بىلەن تەشتىقاق قارشى پايدىلىنىان مۇنبىرىدىۇ
 كېـنىۇ  باركانـدىۇ  باسـقۇچىپا  يېـتىلىپ  مەلۇم پىكرى جامائەق قەۇەمدەن ئىككىنچى
 شـەكىللىرىنى  كـۆرە   مەۇەنىـن  بىزنىڭمۇ پەرەدلەر. ۇشتۇر يلىئۇي نامايىپ ئاممىتى

 .قويسۇن كۆرۈا بىلىدىپانلىقىمىزنى
 !...يائالال! نامايىپ؟ ـــ
 تېگىا ۋۆكۈمەتكە ۇەمەكچىمەنكىن قويماۇ؟ تېرىا چاتاقنى ئىپ بۇ... بۇ ـــ

 ...ۇە-ۇەيمەن قالمىسۇن بولۇا ئىپ قالىدىپان چاتاققا... كەتمەسمىكىۇ؟
ـــ ــو، ــ ــان ئ ــتەتتە كى ــى ئاتق ــدۇ ۇەا تە ســۇن نى ــانپا ئەل ــا. ۇە-ئاتى  چاتاقق
 ئەممــا. يېــتىپ جىمــال يەا تاپســا، ياخ ىســىن ئەم قورقســا، چاتــاقتىۇ كەلســەكن
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 .قىلىا ۋەزىل شەۋقى ۇەدى ـــ!تالىدۇ بەا »چىقىدۇ چاتا، ئۇنىڭدىنمۇ
 پر ،خـو  قـويپىنىمىز  مـۆلچەرلەا  ئالـدىۇ  چاتـاقالرنى  چىقىـدىپان  مېـنىڭچەن  ـــ
 تونـۇا  ئـوۋچىنى  ئوۋنىـڭ » ـــ بىلەنن تەمكىنلىك ۇ مولال ئابدۇقاۇىر ۇەدى ـــ بوترن

 كىمـلەر  تەقلىتتەن قايسى قەيەرۇىۇن چاتاقنىڭ ۇەگەندەكن «يو، زىنىنى قويپىنىنىڭ
 قـالپىنى  بولـۇا  سـان  كۆدۈلـدە  مـۆلچەرلەا  چىقىدىپانلىقىنى قانچىلىك تەرىرىدىۇن
 .پايدىلىق
ـــ ــا ــ ــۇ مان ــنئەمە ب ــدىپان.  ەا لى ــا چىقى ــا چاتاقالرك ــويپىنىمىز تەينارلىنى  ق
 .ياخ ى
 نـار زىلىق  ۋۆكـۈمەتكە  ئـۇتر . ئەلتەتتە ئۆزىن پەرەدلەرنىڭ بىرى چاتاقىنىڭ ـــ
 بىلەن شۇنىڭ. مۇمكىۇ قىستى ى بېرى كە جاز  بىز ە ۋۆكۈمەتنى تاپ ۇرۇان خېتى

 كەتمىسـەكمۇ  قورقـۇا  چاتـاقتىۇ  ئىككـى  بـۇ  بىـز  بىـر ،ن . چىقىدۇ چاتا، ئىككىنچى
 خاپـا  ۋۆكـۈمەق  شـۇدا . بىلىـدۇ  قانـد قلىقىنى  ۋۆكۈمەتنىـڭ  خەلـق  چۈنكىن. بولىدۇ
. تەۋرىمەيـدۇ  ئاساسـىمىز  ئـاممىتى  بىزنىڭ. قار يدۇ ۇەا ئىپ ياخ ى ئى نى بولپانال
 ۇ رىنالرنىڭ تەرلەان جۇۋىسىد  چەت ەللىكلەرنىڭ بۇنىسى بارن چاتا، ئۈچىنچى يەنە

 ئىقتىســاۇىن ئــۇتر. چــاتىقى كېلىت تقانالرنىــڭ ئېلىــا پايــد  ىچىــانئ يۇنــد  يالىقىــد 
 ئــۇتر. قىلىــدۇ شــەرمەندىلىكنى ۋەرقانــد ، ئۈچــۈن قــېلىپ قوكــد ا مەنرەئەتنــى
ــدىلىنىان ئۈســتۈنلۈكىدىۇ جەۋەتتىكــى ئىقتىســاۇىن ــر پاي  ۋىجد نســىزترنى بەزىبى
 جەۋەتـتىۇ  ەنىـتىن م بىزنـى  تېرىـان  ئىپـت  . ئۇيۇشتۇر تيدۇ كۈت قارشى سېتىت لىدۇن
 بېرى ــىمىزن جــاۋ ب ئالــدىۇ ئىپت تركــا چىققۇســۇ شــۇ مانــا بىــز. تىرى ــىدۇ يېڭى ــكە
 .كېرەك كەلتۈرۈشىمىز ۋالپا ئى ەنمەۇ ئۇنىڭپا خەلقنى

ــۇتر ــى ئـ ــاللىبۇرۇن ۋەرىكەتنـ ــلىدىن ئـ ـــ باشـ ــدى ـــ ــۇن ۇەـ  مۇۋەممەتتۇرسـ
 .سېلىا لوقما ئىختىنارسىز

 ۇەيسەن؟ بۇند ، ى كەنىم ئوكلۇمن خو ن! مانا مانان ـــ
 يـاتقچىلىرى  ۇ رىنالرنىـڭ  قـۇيرۇقلىرىن  ئەجنەبىلەرنىـڭ  كونسـۇلخانىدىكى  ـــ
 .قالدىم سېزىا يۈر ەنلىكىنى بولۇا ۋەمتاۋ ، موللىالرنىڭ مۇتەئەسسىا ۋەم

 بىلدىڭ؟ نېمىلەرنى سۆزلەن ـــ
 .بەرۇى سۆزلەا ئادلىپانلىرىنى-بىلگەن مۇۋەممەتتۇرسۇن

 پەرەزلىرىنـــى مۇناســـىا شـــۇنىڭپا ئۇچـــۇرترنىن بەزى ۇباشـــقىالرم ئارقىـــدىۇ
 .باشلىدى قويۇشقا ئوتتۇرىپا
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 ۋەم بىزنىــڭ  ەپــلەر قۇتر تقــۇ ئۆســەكلەرن ۋەرخىــل ۋەققىــدە ۇ مــولالم ـــــ
 ئاتۇشــلۇ، ـــــ بىــرەيلەنن تەرەپتىكــى بولــۇم ۇەــدى ـــــ قالــدىن كىرىــا قۇلىقىمىزكــا

 بـۇ  ئۇنىـڭ  ــــ ...  ەپـلەر  تامسىزتۇ ۇەگەندەك مىنىت لدى شىللىسىگە قەشقەرلىكنىڭ
 .كەلمىدى ۇەگۈسى  ەپلەرنى پەسكە 
 ــــ  قوزكىمـاقچىن  ۋېسـناتىنى  يۇرتت زلىق قەشقەرلىقلەرنىڭ ئۇتر ئارقىلىق بۇ ـــ
ـــ بىــلەنن زەرۇىســى شــەۋقى ۇەــدى  بۇنــد ، خەلقمىزكــىن ۋامــاقەق شــۇند ، بىــز ــ

ــا ــانال قۇتر تقۇلۇققـ ــىزت ۋە ئاسـ ــىا ئىختىنارسـ ــزكېتىم ئە ى ـ ــۈنكى. ىـ ــڭ چـ  بىزنىـ
 .بار يىرىڭالر ئاشۇند ، تومۇرىمىزۇ 
ـــ ـــ ئويلىمــايمىزكىن ــ ـــ ۇ مــولالن ئابــدۇقاۇىر كۈلۈمســىرەا ئــاچچىق ۇەــدى ــ  ــ

ــقەرلىكنىڭ ــىدىكىن قەشـ ــلۇقنىڭ شىللىسـ ــىدىكىن ئاتۇشـ ــڭ شىللىسـ  ۋەممىمىزنىـ
 ىتىلپاقار ئىچىمىز ىال ئۆز پەقەق يۇرتت زلىقىمىز بۇند ، بىزنىڭ كىم؟ شىللىسىدىكى

 !ۇەنەلمەيمىز «قەيەرلىكسەن» چىقىت لپانالرنى شىللىمىزكا ۋەقىقى بولۇان
 سـۆزلەرنى  بازكاندەك مۇۇۇەرىس بىر ۋەر قارىتا سۆزلەر ە ئىرالۇ بۇ ۇەمەكن ـــ

 مۇشــۇند ، بەۇىنىـدىكى  مىللەتنىــڭ بېرى ـىن  رەۇۇىـنە  ئالــدىۇ قويۇشـىن  تەينـارتا 
ــر ۋەر ئېچىــان ئىللەتلەرنــى-مەرەز ــاۇە بى ــرەكن چۈشەندۈرۈشــى مگەئ ـــ كې  ۇەــدى ــ

ــەۋقى ــڭ. ش ــورۇ، ئۇنى ــۈزى ئ ــۇ، ۋە ي ــاقىلى ئۇچل ــرەان س ــۆزلىرى تىت ــۇن ك  ئۇچق
 .بولدى چېچىت تقاندەك

 مـولال  چـات  ئاتۇشـلۇ، » كەلتـۈرۈان  ۋاقـارەق  ئەشـ ارلىرىپا  ۇ مولالمنىڭ يەنە ـــ
 تالىرالركـا  ۇەسسـىتىان  ئورنىپا كىتاپالر مۇقەۇۇەۇ كىتاپلىرىنى پەلەپەتىپ ئۆزىنىڭ
 مـوللىالر  باشـقا  بـارن  مەنـال  قەشـقەرۇە › بىـلەن  بۇنىـڭ . تـۇرۇى  كۆرسـەتكىلى  ئۆزىنى

  ەپـلەر  ۇەگەندەك «ئىچۈرمەكچى ئېزىا خاتيىققا ۇەگەننى ‹ئەرزىمەيدۇ ۋېچنىمىگە
 ۋەســەق مــوللىالرۇ  نۇركــۇن. مەلــۇم ئوينىپــانلىقى رىا خېلــى  ەپــلەر بــۇ بــارىكەنن
 قاتمــدىپان بىــز كېتىــان تونۇلــۇا ۇ مــولال ابــدۇقاۇىرئ ئــۇتر تۇتاشــتۇرۇان ئــوتىنى

 .يۈر ىدەك بولۇا ۋەمتاۋ ، قىتپۇرتركا كەيرىناتتا ۇەيدىپانر ،
 ــــ  ۇ مولالن ئابدۇقاۇىر ۇەدى ـــ تۇرۇۋ تىمىزن ئورۇند  ئاجىز ۋە ئاز بىز ۇەمەكن ـــ
 بىـز   لـد  ئەۋت بۇنـد ، . ئىـگە  تېـرەككە  ئارقـا  كۈچلۈك ئۈستىگە بولپاننىڭ كۆا ئۇتر

ــاۋ منى بىــلەن ۋەرىكىتىمىــز ئەمەلىــن  بىزنىــڭ ئــۇتر. كېــرەك تەسىرلەندۈرى ــىمىز ئ
 .ئۇتاتيمىز ر يىنى خەلقنىڭ شۇندىال تاپالمىسۇنن قۇسۇر ۋەرىكىتىمىزۇىۇ

 قىلمايدۇ ۋىسد شلىق بىز ە تۇرىدۇن تەرەپتە ئاشۇتر چوقۇم ۋۆكۈمەق سىلى ـــ
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 ئويالمال؟ ۇەا
 ئەقىللىـق  بىر ۋەرقاند ، چۈنكى! ساۋ ق ئەقەللى ۋە ېنىقئ ناۋايىتى بۇنىسى ـــ
 نـېمە  بويسـۇنپۇچىالرن  ئادسىز كېرىكى خوجايىنپا. ئاكرىقى باز ئۈچۈن خوجايىۇ قۇا

ــۈن؟ ــورىمايدىپانالر ۇەا ئۈچ ــد قكەنن. س ــزلەرۇەك ئۇن ــا بى ــل قۇلپ ــا ئەقى  ئۆ ىتى
 ئېنتاتتىمۇ؟ ۋەشقالال بولما ن ئۆت «خوجايىۇ» ۇەيدىپانالركا ئاچىمەن كۆزىنى
 ئۈچـۈن  ۋۆكـۈمر نالر  ۇىنىمىز بۈيۈك بىزنىڭ ۋازىر: ئېچىنى لىقى ۋەممىدىۇ ـــ

ــزمەق ــا خىـ ــۇتر. قىلماقتـ ــڭ ئـ ــارۇكۇلۇقىن ئاۋ منىـ ــد رترۇىكى قـ ــڭ ۇىنـ  ئېتقاۇنىـ
 ئـارقىلىق  بـۇ . قىلىت لـدى  قور لى ئۆزلىرىنىڭ ۇىنىمىزنى پايدىلىنىان ساختىلىقىدىۇ
 ۋېلىقـى  ۋەتتـا  قىلى قان ئىتائەق بولۇشقان «يۇۋ  » قىلى قان «شۈكرى» پۇخر ترنى
ــېخى ــايىۇ» س ــا«خوج ــمەق ك ــقا رەۋ ــدۇ ئېنتى  ــاپىق. ئۈندەي ــۇا مۇن ــكەن بول  كەت

ــد رترچۇ؟ ــۇتر ۇىن ــڭ ئ ــالىقىنى ۋۆكۈمر نالرنى ــات  ي ــۈن ي ــانىنى ئۈچ ــېتىا ئىم  س
 ئۈچـۈن  يېـتىپ  مەقسـىدىگە  مەلۇم ئۆزلىرىنىڭ ئۇتركا ۋۆكۈمر نالر ۋەتتا. بولۇشقان

 كەرىــزى سىناسـى  ۋۆكۈمەتنىــڭ ۇەسـەن  «بولســىال بەر ەن پەتىـت   مۇنــد ،-مۇنـد ، »
 شـۇ  ۇەتلـۈكى  ئاۋ منىڭ. تۇرىدۇ تەينار توقۇشقىمۇ پەتىت  بۇرمىالا قۇرئاننى ئلۈچۈن
. سـالىدۇ  قـۇت،   ېـرىگە  قىلىـان  ۋۈرمەق يەنىال ئاۇەملەرنىمۇ شۇند ، ئەنە يەرۇىكى
 سـوئالنى  ۇەـگەن  بەرۇى؟ قىلىـا  ئىـپ  ەنـېم  ز ۇى خەلقـقە  ئـۇ  ئـۆزىگە -ئۆز ۋېچكىم
 .باقمايدۇ قويۇا
 ۋەزىـل  بىرى ۇەدى ـــ چىقىدىپۇ؟ جاۋ ا ۇەگەن بەرۇى بولۇا ئىمام نامازۇ  ـــ
 .قىلىا
 .شۇت بېرىت تقىنى قىلىا خەلققە ئۇترنىڭ ۇەمىسىمۇ ـــ
 ۇ مـولالن  ئابـدۇقاۇىر  ۇەـدى  ــــ  كېلەيلىن مەسلىھەتىمىز ە ئۆز ئەمدى خو ن ـــ

 شـۇنى  قىلىمىـزن  ئى ـنى  قايسـى  قايسـىمىز  ئى ـىد   ياسـا   مەۇرىسـىنى  تيرەشتا، ـــ
 .ۇەنى ىت تيلى

 
2 

 
 قىلپۇچى ۇ تلەق قىلى قا ئىپ ياخ ى باشقىالرنى

 .بولىدۇ ئىگە ئەجىر ە ئوخ ا  قىلپۇچىپا ئى نى شۇ
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 (نەقىل كەلتۈرۈلگەن ۇە «ئەمىنىنە تارىخى») ۋەۇىس ـــ
 

 ئاساسـىن  تـالىرالر  ئـاۋ ا . باشـالندى  ئىـپ  كۇلۇ،ۇ كـدۇ  مەۇرىسـىدە  تيرەشتا،
 شـەۋەر . كەتتـى  ئايلىنىـا  ۇىلقۇنپـا  ئـاممىتى  بىـر  ئارقىـدىۇ  بولسـان  كۈچى ئەمگەك

 قاتنى ـىا  ئەمگەكـكە  خالىسـانە  ۋـۈنەرۋەنلەر  ۇەھقـانالرن  كەلگەن باز ركا پۇخر لىرىن
 دىۇتەشـتىقاتى  موللىالرنىـڭ  جەۇىـ   بېرىلپـان  ئېلىـا  مەسـچىتلەرۇە  بـۇنى . كەتتى
 يالقۇننىـڭ  كۈچلـۈك  بىـر  تەركىبـاتالر  بـۇ  بىـر ، . ئەلتەتتە بولمايتىن قارىپىلى ئايرىا

 جارچىالرنىــڭ خــالىس مەيد نــد  نە، كــۈنى شــۇ بولســان تەينارلىپــان يېقىلپۇســىنى
 .ئوينىپانىدى رىلىنى سەرەدگە ئۈندەشلىرى
 ياشـالر  14 بـۇ . ئىـدى  بىـرى  جارچىالرنىـڭ  خـالىس  شـۇ  ئەنە «كۆكەمە» ئارىا

-كــۈت جىســمىدىۇ بەســتلىكن بولــۇان كى ــى ســاقاللىق قــار  قويــۇ،ن چامىســىدىكى
 ســۆزلەپال قاينــاان ئى ــقا ۋەمــمە ئىتتىــكن مىــجەزى تۇركــانن ئۇركــۇا قــۇۋۋەق

ــدىپان ــدى كى ــى تۇرى ــۇ. ئى ــد  ئىــپ ئ ــد ن ئورنى ــڭ ئىككــى ئوب  ئى ــىنى ئاۇەمنى
-ۋە، ئۇ. قىالتتى جارچىلىق تۇرىتەلىا بويىد  يوا بوشىسىال قولى باشقا قىلپاندىۇ

 بولسـىمۇ  ئـاۇەملەر  «ئەرزىـمەۇ » تەبىقەن تۆۋەن مەيلى تەرەا ۋە، ئى لىرىد  ناۋە،
ــان ــىا ي ــدىپانن  ەا بېس ــد ، قىلى ــورۇند  ۋەرقان ــۆكرەك س ــا ك ــا كېرى  ئوتتۇرىپ

 لوقمــا ئۆلىماتركــا-مــولال بەزى ئــامر ،ن مۇنــازىرىگە قوكد يــدىپانن ۋەقنــى چىقىــان
 ۇەگەن «كۆكەمە» ئۇنىڭپا كى ىلەر بولپاچقان كى ى نتۇرىدىپا تېرىكتۈرۈا سېلىا
 .قويۇشقانىدى قويۇا لەقەمنى
 ئۈچـۈن  ئىـپ  سـاۋ بلىق  يولىـد   ئـالالۋ  كـېلىڭالرن  مۇسـۇلمانالر  بـار  ۋىجـد نى  ـــ
 ئى ـى  ۇ ۇ منىـڭ  چـوم  مېنىـڭ  بـۇ  ــــ  ئـۇن  ۇەيتـى  ـــ قويۇدالرن چىقىرىا كۈت ئازر ،
 بـاللىرى  مۇسـۇلمان  ئۈچۈنن كۆپچۈلۈك ۇنئەمە قەسىرىم مىنىڭ بوممىسا يا ئەمەۇن
ــو، زىنىنــى قويپاننىــڭ ئى ــلەا ئۈچــۈن ــاۇەملەرن ســىلەرۇەك ئى ــلەۋ تقانالرمۇ. ي  ئ
 !قالمادالر ۇەا قالپانالرمىكىۇ بولۇا سار م ئى لەيدىپان بىكاركا
ـــ ــا بولمايــدۇن ســاۋ ب تۇتســىال رۇزى ئوقــۇان نامــاز ــ  خالىســانە مۇشــۇند ، مان
... چـوم  تېخىمـۇ  سـاۋ بى  چىقاركاننىـڭ  كـۈت  ئۈچـۈن  ئى ى ڭكۆپچۈلۈكنى ئى لەان
 ...بولۇۇۇ ئەمەا سالىھ ئى الر بۇند ، مانا بولسان ۋەسەنەق نامىزىڭالر
 ئىـپ . تەسـىرلەندۈرۇى  ئـاۇەملەرنى  كـۆا  رىۋـى  پىـد ئىنالرچە  بۇنـد ،  ئۇنىڭ
 قىلىـا  ۇىقـقەق   ە«كـۆكەمە » ئارىا قۇتلۇقھاجىم قىلىت تقان يېتەكچىلىك ئۈستىدە
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 .كەلدى باققۇسى سىرۇى ىا بىلەن كى ى بۇ ئۇنىڭ ئارىلىقتا. لدىقا
 قـوللىرىنى  قـاۇ ،  ئارىرنىـڭ  ئـۇ  ۇەـدى  ــــ  قېرىنـد  ن  ئەلەيكـۇمن  ئەسساتمۇ ـــ
ــىا ــۇرۇان قىس ــق ت ــىرىگىنىچە ئىللى ــان ئۇنىــڭ كۈلۈمس ــاقاللىق قار يپ ــۈزىگە س  ي
 .قاتيلى تونۇشۇا ـــ تىكىلىان
 ۋەربىـر  مەندەك... زە-ئەمما بارىتىن ار دالشقۇممۇپ تونۇيمەنن ئۆزلىرىنى مەن ـــ
 ...تۇرسا ئارىالشقىلى بىلەن سىلى سولتەك
 .ۋېرىس ئارىلى ى قا بىلەن ئاۇەملەر سىلىدەك مەنمۇ بۇ؟ ۇەگەنلىرى نېمە ـــ
. ئـاز  بىلمەيـدىپانالر  قەشـقەرۇە  ۇەسـە  كـۆكەمەن  ئارىا شورلۇ،ن ئېتىم مېنىڭ ـــ

 مەنــدىۇ ئادلىپــانالر بــۇنى تۇرســان  ەا ەــگەنۇ «ئۇرۇشــقا،» ۇەــگەن «كــۆكەمە»
 .ۇە-ۇەيمەن قاتمتىن قاچما 
ـــ  قارىتىــا مىجەزلىــرىگە قىــزكىۇ لەقەم بــۇ قويۇلپــان ســىلىگە بىلــدىمن مەن ــ
 .قويۇلپان
  ەپنىمـۇ  يامـان  شـۇنچە  سـىلپايتىان   ەپنـى  زەن-ئۇقۇمۇشـلۇقالر ...  ۋى ۋى ـــ
 تەپسـىرىگە  بەر ەن لەقىمىـگە  ئـۆز  شـەۋقىنىڭ  ئارىـا  ــــ  ۇەن-قىلىتەتىـدۇ  چىر يلىق
 .قويدى ۋىجىنىا ئاۋادىد  قىلىپ مەسخىرە ئۆزىۇ ئۆز قارىتا
 مەنمـۇ . يەتتى كۆزۈم ئۇرۇشمايدىپانلىقلىرىپا سەۋەبسىز بولسىلىمۇ ئۇرۇشقا، ـــ
 ئـۇنى  ئـاخىرى  قۇتلۇقھـاجىم  ــــ  ئـامر ،ن  تۇتۇشـقا  ئـاكىنە  نـى «ئۇرۇشقاقالر» شۇند ،

 لىقنـى «سىرلىق» ئارىدىكى ئارىالشتۇرۇان چاقچا، ئۈچۈن قىلىپ ئاز ۇ قورۇنۇشتىۇ
 ســــەمىمىنەتنىن ئاۋادىــــدىكى ســــۆز شــــەۋقىنىڭ بولســــا ئارىــــا. كۆتۈرىــــتەتتى
 ئېـرىرال  قىلىـا  ۋىـس  تۇيپۇسـىنى  كـۆرۈ   ئوخ ا  بىلەن ئۆزنى سۆۋبەتدە ىنى

 ئـۆزى  تەرەپنىـڭ  قارشـى  بولپاچقـا  ئـاۇەم  مىجەزلىـك  ئوچـۇ،  ئەسـلىدىمۇ  ئـۇ . كەتتى
ــدەكئويلىپا ــكن ن ــاۇۇىن پەزىلەتلى ــۇغ ۋەم ئ ــاۇەملىكىنى ئۇل ــتۈر ىنىدە ئ  جەزىملەش
 :بەرۇى جاۋ ب بىلەن چاقچا، ۋالد  يايرىپان كۆدلى
 !جۇما ئۇرۇشىتەرىمەنن قويمايمەنن ئاياا سىلىنىمۇ كەلگەندە  ەپكە ـــ
 ئاۇەم ـــ كۈلۈان ۇىلىدىۇ چىۇ شەۋقى ۇەدى ـــ! ۇىس  ۋەقىقىن مانان مانان ـــ
 تىـز ىۇ  شـۇند ،  مانـا  چاكـد   بۇنـد ،  قويـۇۇۇن  قىلىـا  خاتـا  سـەزمە   ئـۆزى  ەبەزىد
 .تە-كېرەك تازىمۇ ۇىستالر قوا قاتتىق تۇرىدىپان تارتىا

 ئۇنىـڭ . قالـدى  كېلىا ۇ مولال ئابدۇقاۇىر ئۈستىگە تۇركاننىڭ سۆزلى ىا ئۇتر
ــادالا تەرىرىنــى ۇ موللىنىــڭ. بارىــدى مۇۋەممەتتۇرســۇنمۇ ئارقىســىد   مە كــۆرەل ئ
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ــۈر ەن ــر ي ــا يېقىنلى ــىا توپىپــا ئۇترنىــڭ ئىخالســمەنمۇ نەچــچە بى ــۇت، پار دپ  ق
 .سېلى تى
 .ئاۋادد  ۇىستانە ۇ مولال سورىدى ۇەا مەجلىس؟ نېمە يەرۇە بۇ ۋاجىم ـــ
 قـالتىس  بۈ ۈن ئارىراخۇنن قېرىندى ىمىز بۇيا، ۇ مولالمن قويسىال تونۇشۇا ـــ
 جـارچىلىق  خـالىس  تاشـايىنىد   قىلپاننىـڭ  ئەمگەك كى لىك ئىككى. چىقارۇى كۈت

ــان ــۇنچە قىلىـ ــگەك بىرمـ ــۈچى ئەمـ ــكىللەا كـ ـــ بەرۇىن تەشـ ــەۋقى ـــ ــا شـ  ئارىـ
 .كەتتى تونۇشتۇرۇا قىزكىۇ نى«كۆكەمە»

 ئـايەتتە  ـــ  بىـلەنن  مۇتيىملىـق  ۇ مـولال  ئابـدۇقاۇىر  ۇەـدى  ــ ئىنىمن رەۋمەقن ـــ
 ئۇنىـــڭ ىـــدىكەنقىل ئىـــپ ياخ ـــى زەررىچىلىـــك كىمىكـــى»: كەلـــگەن شـــۇند ،
 جاز سـىنى  ئۇنىـڭ  قىلىدىكەن ئىپ يامان زەررىچىلىك كىمىكى كۆرىدۇن مۇكاپاتىنى
 *.«تارتىدۇ

 .كەتتى ئېسىلىرال قىزىرىان قىاللما   ەا ز ۇىال ئارىا كەتكەن ۋاياجانلىنىا
ـــ ــېمەن ــ ــالر ن ــاا ئىككىڭ ــۇر م-خۇش ــىلەرن چاقچاقلى ــىا خ  مەن تۇرۇپتىكەنس
 بەر ەنـدەك  ئىلھـام  ئارىرقـا  ئـۇ  ۇەـدى  ـــ قالدىپۇ؟ كەلمە  قىلپىڭالر  ەا كەلسەمال
 .قار ا

ــدى ئارىــا ــدىقاۇىر كېلىــا ئېســىگە پەا-ســەا ئەم ــدە ۇ موللىنىــڭ ئاب  ۋەققى
ــرلەر ە ئادلىپــان  بولىــدىپانلىقىنىن ئولتۇرمىســىمۇ قورۇنــۇا ئۇنىڭــدىۇ كــۆرە تەرى
 ۇەن-ۈزۇىئۆتكـ  خىنالىـدىۇ  ئىكەنلىكىنـى  كى ـى  پې ىـل  كىچىك خەلقرەرۋەرن ئۇنىڭ
 :قايتىا خار كتېرىپا تارتىنماۇ ئۆزىنىڭ
 تۇرسـام  قۇتۇلـۇا  تاررىنى ـتىۇ  ئەسر لى ـىان  ئەمـدىال  بىلەن ئاكىمىز ۋاجىم ـــ
 ــــ  ۇەن-بولـدى  كېتىـدىپان  ۋ   بىرۇەم يەنە قېلى ىمىزكا ئېچىلى ىا كەلدىلەن سىلى
 .تۇرۇا كۈلۈا ۇەدى

 ۇەۋ كــا ۇ موللىپـا  ئــۇ. دىتونۇۋ لـ  ۇەرۋـاا  كــۆكەمىنى ئارىـا  مۇۋەممەتتۇرسـۇن 
ــۇنى كۈنىســى باركــان ــۇ كــۆر ەنن ســورۇند  شــۇ ئ ــرال ئى ــقا ۋەر ۋەجەا ب  چېرىلى

 .ئىدى ئويلىپان ۇەگەنلەرنى ئاۇەمكەنن تۇرۇۇۇكان
 خوشـاا  ۇ مـولال  ۇەـدى  ـــ  ئەمەسـمۇ؟  مۇشـۇ  ۇەـگەن  ئېچىلى ـتۇ،  مانـان  مانان ـــ
ــۈا  بىلىــا ەۋەپلىرىنىســ بولۇشــىنىڭ قىــزكىۇ شــۇنچە ئارىرنىــڭ ئــۇ ئانــدىۇ. كۈل

 ئۆزلىرىنىــڭ يــاكى بــارمۇ بــالىلىرى ئوقۇيــدىپان ســىلىنىڭ بولپاندەكنـــــ باقمــاقچى
 .ئارىال  چاقچا، سورىدى ۇەا ـــ بارمۇ؟ نىنەتلىرى بولۇ  تالىا
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 بـۇ  ئارىرقـا  قالپان ئېتىا پەر، قارىنى-ئا، بولۇا موللىسى قۇت، مۇنچە-ئانچە
 .كەلدى ئېپىر  ەا

 كـۆچىتىنى  مىـتە  قىالمـد ؟  تامـاۇ   بىـرەر  ۋەممىسى پۇچىنىڭقىل ئىپ ياخ ى ـــ
 ئـۆزىنى  ئارىـا  ۇەدى ـــ ۇ مولالم؟ قويمايدىپۇن ئۈچۈن يېنىپ ئۆزىال ئاۇەممۇ قويپان

 باللىرىمنىـڭ  قىالرمەنن نېمە بولۇا تالىا يې ىمد  بۇ مەن ـــ كېلىان كۆرسەتكۈسى
 .كىچىك قالپىنى ۋۈنەرۋەنن چودلىرى
 ئالماقنىـڭ  ئىلىـم  بىـر ،ن . ئەلتەتتە بىھەۇن ساۋ بى بۇنىڭ! لىقياخ ى تاماسىز ـــ
 .پۇتالشمايدۇ ئوقۇشقا ساقاا. بولمايدۇ مەز ىلى پەسىلن
ـــ ــا ــ ــالىالرنى مەن ئەمم ــاۇن باقمىســام ب ـــ بولم ــا ــ ــلەا ئۆتمۇشــنى ئارى  ئەس
 ئى ـتىناقىم  ئاجـايىرال  ئىلىمگە ۇەمىسىلىمۇ مەن ـــ قويدىن قوشۇا بىلەن ئېچىنىپ

ــار ــدىمن ب ــدە ئاۇەمى ــازر ، كىچىكىم ــان ئ ــر ،. ئوقۇك ــتىم بى ــا يى ــاخىرىپىچە قېلى  ئ
 تۇر لمـا   كـۆرۈا  ئى ـنى  ئوبـد ن  بۈ ۈنكىـدەك  شـۇدىزەن . بار ئارمىنىم ئوقۇيالمىپان

 ئىلىــم ۋەم بېرىـان  نــان ۋەم بولـۇان  ئاتــا يىتىمالركـا  ئىگىســىز ۋەربىرلىـرى . قالـدىم 
 !تەسىرلەنمەمد ؟ لمانمۇسۇ بار ۋىجد نى كۆرۈا بۇنى بېرى ىت تىالن

 كەلسـىلەن  كەپىمىـز ە  قالسـىال  بولۇا بىكار كەچلىرى قاتيلىن بولۇا ۇىس  ـــ
 .بىلەن ۇىلى چىۇ ۇ مولال ۇەدى ـــ بوتيلىن سۆۋبەتتە
 چـۈنكى . قويـدى  يوقۇتـۇپال  ئـۆزىنى  كـۆكەمە  ئارىا ـــ... ۋەشقالال ۋەشقالالن ـــ

 ئەمەۇن ئـاۇەم  بـى  نامـد ر  بۇنـد ،   مۇۋىتىـد  ز مـان  شـۇ   ە«كۆكەمە» بىر ئۇنىڭدەك
 ئەمەۇ مــۇمكىۇ قىلى ــى مۇئــامىلە ئىلتىرــاتلىق يوســۇند  بــۇ موللىالرمــۇ ئــاۇەتتىكى
ــدى ــدەك. ئى ــر ئۆزى ــاۇەمگە بى ــد ، ئ ــتانەن بۇن ــد ، ۇىس  پوزىتســىنىدە ســەمىمىن بۇن
 ئاۇەملەرنىـڭ  بـۇ » كۆدلىـدىۇ  ۋاياجانالنـدۇرۇىكىن  شـۇند ،  ئـۇنى  قىلى ى مۇئامىلە

 ۇەگەنـلەر « !ئەرزىنـدۇ  يانمىسام بولسىمۇ ئىپ بېرىدىپان جان مېڭىان ئارقىسىدىۇ
 .ئىدى ۋەۇىسى قىلپان ئۆزىگە ئۆز ئۇنىڭ يەنە ۋ قىتتا ئەينى بۇ. كەچتى
 تەكەللـۇا  قـۇرۇ،  ۋەر ىزمـۇ  ۇەگىـنىم  مېنىـڭ . كەتمەيدۇ ئېنتىپ ۋەشقالال ـــ
 .ئېنتىت تىمەن كۆدلۈمدىۇ چىۇ ئەمەۇن
 ۇىنارىنىـڭ  قەشـقەر  پۈتـۈن . تەسىرلەندى بەكمۇ ئارىا ـــ... بولۇۇۇن بولۇۇۇن ـــ
 ئـاۋ رە  بىرلىرىنـى  ۋەر ــــ ! بولمـاقچى  ۇىسـ   بىـلەن  ئۇنىڭ ئالىمى  ۋۈرمەتلىك ئەم

 تاشـالۋ تاتتىمن  قىـپ  قىـالرن  ئىـپ  ئـازر ،  قىلىـتەرمە    ەا قـۇرۇ،  ئەمدى قىلدىمن
 .بار   مەن
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 قىپ مەن ئورۇنلىرىد  ىنىڭسىل قىلىتەرسىلەن تەركىباتلىرىنى سىلى ئارىركان ـــ
 ســېلىا قــۇت،  ەپــكە ئارقىســىد  ئۇترنىــڭ بېــرى باياتىنــدىۇ ۇەــدى ـــــ تاشــال ن
 .يىگى  بىر سەۋر لىق تۇركان
 قـوا  يىگىـتكە  شـەۋقى  سـورىدى  ۇەا ــــ  ئىـنىم؟  سـور يمىزن  نەۇىـۇ  سـىلىنى  ـــ
 .ئۇزىتىا
 شــۇند ، ئــۇ ـــــ... كەلــگەنن بىـلەن  ســوۇ  ئــازر ، شــە ە. پەيزىــت تتىۇ مەن ــــ 
 .كەتتى مەيد نىپا ئىپ ۇەن-ۇەدى

ـــ ــد  ۋەر ــ ــدىكەنن كــۆا تېخــى ۇىســتالر ۋال ــى تېرىلى ــۇا بەك مىللەتن  بۇزۇل
 .تەسىرلىنىا شەۋقى ۇەدى ـــ بولمايدىكەنن ۇەگىلى كەتتىن
 بىلـلە  بىـلەن  يىگىـ   ئۇ سىلى ـــ مۇۋەممەتتۇرسۇنپان ۇ مولال ۇەدى ـــ باتمن ـــ

 بـارمۇن  ئارزۇسـى  ئوقۇ  يىتىممۇن بارمۇن ۇەرۇى ئۇنىڭ. لسىالۇىستلى ىت  ئى لىگەتن
 .باشلىسىال تەرەپكە بىز يۈرمىسۇنن قورۇنۇا قالسا بولۇا شۇند ،. بىلسىلە
 مۇۋەممەتتۇرســۇن ـــــ ئىن ــائالالۋن ئورۇنــد يمەنن تېــزت بــۇنى مەن مــاقۇان ـــــ
 .كەتتى كىرىا قاينىمىپا ئىپ ۇەرۋاا
-يېڭـى  بىـلەن  چاقىرىقى ئارىرنىڭ. بولدى ۈملۈكئۈن تولىمۇ ئەمگەك كۈنكى ئۇ
 .تۇرۇى كېلىرال ئەمگەككە خالىسانە كۈچلەر يېڭى

 رەۋـمەق  جامـائەتكە  قاتناشـقان  ئەمگەكـكە  خالىسـانە  ۇ مولال ئابدۇقاۇىر كەچتە
 ۋە ئەۋــت لى تەرەققىنــاق ۋــازىرقى ۇۇننانىــڭ مائــارىرنىن يېڭــى پۇرســىتىدە ئېنــتىپ
 جـانلىق  سۆزلەرن ئاۇۇىن قالپانلىقىمىزنى چۈشۈا ىجىگەۇەر قايسى قاتقلىقتا بىزنىڭ
 ئــايەتلىرىنى مۇناسـىتەتلىك  كەرىمنىــڭ قۇرئـان  بــۇنى ۋە سـۆزلىدى  بىــلەن مىسـالالر 
 مۇۋەپرىقىنەتلىــك ئاجايىــا كەلتــۈرۈان ۋالپــا تەســىرلىك تېخىمــۇ قىلىــان تەپســىر

ــتىقاق ــۈمىگە تەش ــتى ئۈن ــانالرنىڭ. ئېرى  ــى ئىنس ــاتتىۇ جىم ــىئەزىزلى مەخلۇق  كىن
 تامـامەن  بولۇ  مۇسۇلمان تيىق سۈپىتىگە «ئەزىزلىك» مۇشۇ بىللە بىلەن سۆزلە 

 تاشـالا  ئەمەلسـىزت -ئەجىر بۇنى ئالالۋ بولىدىپانلىقىن ئارقىلىق تىرى چانلىقىمىز ئۆز
ــدىپانلىقىنىن ــالالۋ بەرمەيــــ ــدىپان ئــــ ــڭ بېرىــــ ــۇم رىزىقنىــــ  تەلەا بەۇەا مەلــــ

 قىلىـدىپانلىقىنى  تەلەا بەۇەا مەلـۇم  ىزىقنىـڭ ر بېرىـدىپان  ئالالۋ قىلىدىپانلىقىنىن
 بىـر  مەريەمـدەك  ئـالالۋ » ۇەلىلـلەان  ئارقىلىق قىسسىسى مەريەم كەرىمدىكى قۇرئانى
ــز ــى ئەزى ــاۇەك بەندىس ــر ئىس ــى بى ــۇۇ پەيپەمبەرن ــان تەۋەلل ــۇند ، قىلىت تق ــر ئاش  بى

 خورمـا  ائۇنىڭپـ  بەرمەسـتىۇن  تاشالا رىزىق تەينار-تەينارمۇ ئۈچۈن مەريەم پەيتتىمۇن
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 خورمـا  ئۇنىڭپـا  بىـلەن  سـەۋەبىنەق  شـۇ  ئانـدىۇ  ئېپىتى ـىنىن  سـۆيۈنۈان  ۇەرىخىگە
 تەينـار  قىلماسـتىۇ  سـەۋەبىنى  بـۇ  مانـا  قىلپانن بى ارەق بېرىدىپانلىقىنى چۈشۈرۈا
 شـەكىللەنگەن  تاسـاۇىرىن  بـۇ ... ۇەدى «چۈشەندۈرىدۇ بولمايدىپانلىقىنى ۋېچنېمە
 ئىلگىــرى ئــۇتر. ۋاياجانالنــدۇرۇى ر ســا رنىكى ــىلە تەركىبــاق قىلىنپــان ســورۇند 
 بولسـىمۇن  كەلمىـگەن  كەتكۈسـى  سورۇندىۇ بۇ باقمىپاچقان ئادالا سۆزلەرنى بۇند ،
 مەرۋەمەق ۋە رەۋـمەق  ئـالالۋتىۇ  ئۇتركـا  سـۆزلەان  قىسـقىال  سـۆزىنى  ۇ مولال لېكىۇ
 .بەرۇى ئىجازەق يىپى قا ئى نى تىلەان
. تونۇشـتى  بىـلەن  يىگىـ   پەيز ۋ تلىـق  ۋېلىقـى  مۇۋەممەتتۇرسۇن كەمگىچە بۇ
 كېلىـا  يەنە. ئىكەن كۈچلۈك ئارزۇسى ئوقۇ  ئىكەنن قارى ئەخەق ئىسمى ئۇنىڭ

 ۇ ۇىسى بىر ،ن. قىلىدىكەن ئارزۇ ئوقۇشنى قولىد  ۇ مولالمنىڭ ئابدۇقاۇىر قەشقەرۇەن
 .قاپتۇ باكلىنىا ئۆيگە قويپاچقا ئۆيلەا بالدۇر

 ئۆزىنىــــڭ كۆنــــدۈرۈان كېتى ــــكە ئەتە قونــــۇا ئــــۇنى مۇۋەممەتتۇرســــۇن
 رۇخسـەق  ئانىسـىدىۇ -ئاتـا  بېرىـا  قايتىا قارى ئەخەق. كەتتى ئېلىا تۇر لپۇسىپا

 كېلىـا  پـاق -پـاق  كېنىمـۇ  ۋەم تۇرۇشـقان  ۋەپـتە  ئىككـى -بىـر  كېلى كەن يەنە ئېلىا
 .بەرۇى سۆزلەا ۇىستىپا يېڭى قىلپانلىقىنى نىنەق ئوقۇشقا سىرتتىۇ

 چەت ەلـدە  ئۇنىڭپـا  مۇۋەممەتتۇرسۇن. چىقتى امۇددى ى كېچە بىر ئىككەيلەن
 ئــۆ ەنگنلىرىگىچە ئادلىپــانن ۇ موللىــدىۇ ئابــدۇقاۇىر تارتىــان كۆر ەنلىرىــدىۇ

 ئۇلۇكلـۇقىن  ۋۆرلۈكنىـڭ  قېتىم تۇنجى قەلبىدە قارىنىڭ ئەخەق ۋەم بەرۇى سۆزلەا
 ئۆســـتۈرمە  ئـــادنى بىـــلەن ئالـــدى ئۈچـــۈن بـــۇتر تزىملىقـــىن قىلىـــپ كـــۆرە 
 بولسـا  يىگىـ   يـۈرەك  ئوق بۇ. ئويپاتتى چۈشەنچە بىر كۇۋ  ۋەققىدە نلىقىبولمايدىپا
 ئىســتىقباا پــارت، ئاجايىــا ئــۇنى ئۇچىدىپانــدەكن جەنــنەتكە كــايىتى بىــر ۋــېلىال
 .بولدى كەر، خىنالالركا تاتلىق ئاجايىا تىرچەكلەان يۈرىكى تۇركاندەك كۈتۈا
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 باپ بەشىنچى
 
1 

 
 

مىللەتلەرنىــڭ مىللىــن ئــاز ۇلىق ۋەركىتــى ۋە مىللىــن ئــاز ۇلىق       ئېــزىلگەن
 .ئۇرۇشلىرى مۇقەررەر ئىلپار ۋە ئىنقىالبىندۇر

ئاممىنىڭ فى وۇ ا كەپلىتىدىۇ ئويپىنىان خەلق ۋە مىللەتنىـڭ ئـۆزىگە ئـۆزى    
 .خوجا بولى ى ئۈچۈن ۋەرقاند ، مىللى زۇلۇمپا قارشى كۆرى ى ئىلپارۇۇر

 لېنىنا. ئى. ۋ― 
 

ــق   ئىنســ ــۈك تېنچلى ــدۇن مەدگۈل ــدە ر ۋ ج تاپى ــۈك كــۆرە  ئىچى انىنەق مەدگۈل
 ...ئىچىدە ۋاتك بولىدۇ

ئىمرىرىنىنىـڭ  ۈللىنى ـى ۋە    -1») « مېنىڭ كۆرەشـلىرىم »:ئاۇىلىف  ىتلېر― 
 (ۇ  كەلتۈرۈلگەن نەقىل« ۋاتكىتى

 
ــدىۇ ئې ى ــقا باشــلىدى      ــ ەا مىسســى ونېرلىرىنىڭ قىلمى ــلىرى چېكى . چەت
 -چەت ەا سوۇىگەرلىرىگە سېتىلپان يـاكى باكالنپـان يەرلىـك بـايالر خەلقنىـڭ قـان       

قىممەق باۋالىق چـارۋ  مەۋسـۇتتلىرىن   . تەرىنى شور ان يىلىكلىرىنى قۇرۇتماقتىدى
قىممەتلىــك مەۇەنــلەر ۋەقىقىــن بــايلىق ئىگىلىرىنىــڭ قولىــدىۇ ناۋــايىتى ئەرز نــال   

ايالرنىـڭ قولىپـان ئانـدىۇ چەت ەللىكلەرنىـڭ     يەرلىك ۇەلاللالرنىڭ قولىپـان ئانـدىۇ ب  
ئانــا زەمىــۇ  ويــا . قولىپــا ئۆتــۈان تــۆ ە كارۋ نلىرىپــا ئارتىلىــا چەتــ ەلگە ئاقــاتتى 

ــاققۇزۇا    ــىز ئـ ــا ئۈنسـ ــانلىرىنى پار زىتالركـ ــدىكى قـ ــدەك تومۇرلىرىـ ــىز يېتىمـ ئىگىسـ
بېرىت تقانــــدەكن باركانســــېرى مىســــكىنلىكن رىۋســــىزلىقن  ــــاۇ يلىق قۇچىقىــــد  

 .ماقتىدىئىڭرى
ئەمــدى بــۇ ئى ــالركا ئاشــكارە ئېتىــر ز بىلدۈرۈشــنىڭ پەيتــى كەلــگەن بولــۇان  
ۇ ۋ ملىـــق قـــوا قوشـــتۇرۇا تـــۇرۇ  چىـــۇ ئىنســـانالرنىڭ ۋىجـــد نىپا مۇناســـىا  

 .كەلمەيدىپان ئىپ بوتتتى
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ئابدىقاۇىر ۇ مولال توقام مەۇرىسىدەن خـانلىق مەۇرىسـىدەن تيرەشـتا، مەۇرىسـتە     
ۋەر ۇ يىم ئۇ بارلىق تالىرالركا مەۇرىس سەيناسـىد   . ى سۆزلىدىيالقۇنلۇ، نۇتۇقلىرىن

خۇلۇمالرن قۇلىقى ئادالپال قالپان سـوۇىگەرن   -مەرۇف قىلپاند  قوشنا  -تۇرۇا ئەمرى 
مەۇرىسنىڭ ۋـوجر ن  . جىمىكى شەۋەر خەلقى مەۇرىسكە تىقىلىا كېتەتتى.. كاسىان

شـــەۋقى . ئـــاۇەمگە تـــوتتتىۇەرســـخانان پى ـــايت نلىرىن ئـــۆ زەن تـــام تورۇســـلىرىمۇ 
قاتارلىقالرمۇ قۇرئاندىۇ تەپسـىرلەر قىلىـان خەلقـقە ئىسـالم ۇىنىنىـڭ ۋەققـانىنىتىن       
بۇرمىلىنىا كەتـكەن جايلىرىنىـڭ ئەسـلى ۋـۆكمىن ئىلپـار ۇۇننـا قارى ـى ۋەققىـدە         

مۇشـۇند ، بىـر مەز ىـل    . سۆزلەيتى ۋە ئادلىپۇچىالرنىڭ سوئاللىرىپا جاۋ ا بېرەتتـى 
ــان ــنەق      ۇ ۋ م قىلپ ــر ۋەزى ــقۇن بى ــۇند ، جۇش ــقەرۇە ش ــى قەش ــويپىتىپ ۋەرىكىت ئ

ئابــــدىقاۇىر ۇ مــــولال ۋە ئــــۇ باشــــلىپان ئىســــالۋاق ! يــــار تتىكىن ئەينۇۋەننــــاۇ
 ...يىر قالركا كەتتى -ۋەرىكىتىنىڭ ۇ دقى يىر ، 
مەرۇف قىلىنپـان بىـر كـۈنى چەتـ ەا مىسسـى ونېرلىرىن       -ئەنە شۇند ، ئەمرى 
ڭ يـاتقچىلىرى خەلقنـى قايسـى تەقلىتـتەن قانـد ، ئۇسـۇلد        سوۇىگەرلىرى ۋە ئۇترنى

قاردپۇلۇققان قاش اقلىققا باشـالۋ تقانلىقى توكرىسـىد  ئوچـۇ، توختۇلـۇان ئۇترنىـڭ      
شـۇند ،  ... خەلـق كۆرەشـكە قوزكىتىلـدى   . جىنايى شۇملۇقلىرى ئېچىـا تاشـالندى  

ئەتر پتىكـى  . قتـى قىلىان تالىرالر ئۇستازلىرىنىڭ باشلى ى بىلەن كوچىپا ۇەۋرەا چى
ئـۇتر شـىتىد ۇىختۇرخانىسـىپان كونسۇلخانىسـىپا قـار ا      . ئاۋالىمۇ ئۇتركا قوشۇلدى

 .ئاتالندى
ئـۇ ئاسـان ۋاياجانلىنىـدىپان    . تەبى ىنكى بۇ سەپتە بار ئىدى« كۆكەمە»ئارىا 

مىجەزىگە كۆرە يەنىال سەپنىڭ ئالدىد  بار ئاۋ زى بىلەن سـۆزلەان كى ـىلەرنى تـوكر     
ئـۇ كېنىنكـى ۋ قـتالرۇ  ئابـدىقاۇىر     . ندەان ۋىد يەتكە ۇەۋەق قىلىـا بـار تتى  يولپا ئۈ

ــالى ەن       ــن مۇتـ ــانچە ئىلمىـ ــر قـ ــان بىـ ــۇا قالپاچقـ ــدىۇ بولـ ــڭ ئۈلرەتلىرىـ ۇ موللىنىـ
ئۇ ئـادلىپىنىنى بەكمـۇ   . مۇۋاكىمىلەر ە قاتنى ىا خېلى كۆا نەرسە بىلىت لپانىدى

لــۈك ســورۇنالرۇ  ئوخ ــىمىپان شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ تۈر. ئاســان ئەســتە قالــدۇرىت تتتى
ــقا       ــان باش ــكەم تۇتىتەلى ــد  مەۋ ــت ترنى ياۇى ــىرن پەتى ــان تەپس ــاترۇىۇ ئادلىپ ئۆلىم

لىـق قىلىـا   «پاچـاقچى »جايالرۇ  ئادلىپىنى بىلەن سېلى ـتۇرۇان پـۇتىقىنى تېرىـا    
خېلى ئىلمى بـار ۋىسـاپلىنىدىپان موللىالرمـۇ ئـۇ بولپـان سـورۇنالرۇ  سـەا        . تۇر تتى

ئۇنىڭپـا مۇنـد قال   . ئـۇ سـوئالنى كـۆا سـور يتى    . بولـۇا قېلى ـقانىدى   ۋېنىقىدىپان
كۆا ۋالالرۇ  تەپسىرلەرن پەتىـت تر  . سىراا جاۋ ا بېرىپ بىلەن قۇتۇلپىلى بولمايتى
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ۋەتتــا بىــر مــولال بىــر نەچــچە ســورۇند  بىــر بىــرىگە زىــ  . بىـر بىــرىگە رەا يېمەيتــى 
 ە ئارىـا بەك ۇىقـقەق قىلىـان    بۇنـد ،  ەپـلەر  . بىرنەچچە خىل  ەپلەرنى قىالتتى

ۇەن  -ۋېچكىم ۇىققەق قىلمىپان بۇنـد ، ۇ دقـان پـۇتى  ەپـلەر ە ئېسـىلىرالۋ تتتى      
شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ كــۆز بويــامچى كــازز پالر . جــان باقــار مــوللىالرنى ئوســاا قىالتتــى

 .ئۇنىڭدىۇ قورقىدىپان بولۇا قېلى قانىدى
ارىـدىكىن ئـۇ ۋەر ىزمـۇ يامـان     ئەمما ئارىرتا بىـر خىـل سـاۇۇە ۋە پـاك ئېتىقـاۇ ب     

بەلكـى ۋەمـمە   . نىنەق بىلەن موللىالرنى قەستەنگە ئوساا قىلىپ نىنىتىدە بولمـايتى 
ئـۇ پەقەق ئادلىپانلىرىنىـڭ   . كى ىدىنمۇ بەكرەك ۇىنىـن ز تالرنـى ۋـۆرمەق قىالتتـى    

ــاتتى   ــقا ئۇرۇن ــتلىقىنى ئايرىتەلى  ــى ر س ــد    . قايس ــان ئەۋت ل ــەنچ قىاللىپ ــۆزى ئى  ئ
مـوللىالر ئۇنىڭپـا نىسـبەتەن    . ىڭ خاتاسىنى تۈزىتى كە ئۇرىناتتىن خـاتۇ باشقىالرن

 .سىرلىقن بەۋەيتەقن ئاللىقاند ، كايىا كۈچكە ئىگىدەك كۆرىنەتتى
ئادلىمىدىم ۇەمەن قەشقەلىقن ئەجنەبىلەر پـاك ئېتىقـاۇىمىزنى بۇلپـاا يـا      ― 

ۇچرىپان خاتيىق ئـادالن  زۇلۇمپا ئ... ناسار  ۇىنىنى تېڭىت تىدۇ. باللىنى ئازۇۇرىت تىد 
زۇلۇمپــا »: قۇرئــان كەرىمــدە! زۇلۇمپــا ئۇچرىپانالرنىــڭ ئــۆت ئېلى ــى ۋــاتا ئى ــتۇر

ئىمـانى  . ن ۇەنىلگەن«ئۇچرىپۇچى ئاۇەم ئىنتىقامىنى ئالسا ئۇنى ئەيىرلەشكە بولمايدۇ
 ...كامىل مۇسۇلمان بولسا ئارقىمىزۇىۇ مادسۇن

. ى ۇىستى ئەخەق قـارىمۇ بارىـدى  ئۇترنىڭ ئارىسىد  مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ يېڭ
ئومـۇمەن بـۇ ئاتمـان    . ئۇ مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ يېنىد  قېنى قاينىپان ۋالد  كېلەتتى

قۇترىپــان يولت ســالر توپىــدەك تەرتىرســىزن ئۇچرىپــاننى يالمــاا يۇتىــدىپانن ئــۇرۇا  
نامايى ــچىالر قوشــۇنى چۇۋ لى ــىا  . ۋەيتىلىــك كــۆرىنەتتى -چاقىدىپانــدەك ســۈر 

چام توزۇان خۇۇۇى جادگالدىۇ پاۇ  يانپـان چاكـدىكى    -چىالرۇىۇ توپا ئۆتكەن كو
توز م ۇەستىدىۇ  -بولۇپمۇ ئۈستى يېرىق تار كوچىالرۇ  چام . مەنزىرىنى ئەسلىتەتتى

قاتيمىقـان ۋ رقىر شـالرن ئەسـكى سـۆزلەر     . نەپەۇ ئالماقمۇ مۈشكۈا بولـۇا كېتەتتـى  
. پـاق بېسـىا كېتەتتـى    -قلىرىنى پاق بىلەن تىلالشالر تەركىباتچىالرنىڭ كوچا نۇتۇ

ــايمىلىرىنى     ــمى يــ ــر قىســ ــېتىقچىالرنىڭ بىــ ــوۇ  ســ ــۈنچىلەرن ســ ــدىكى ئۆتكــ يولــ
ــۇر تتى   ــۇلۇا ت ــا قوش ــتۇرىتەتىا توپق ــا   . يىپى  ــانن ئەمم ــتىۇ قورقق ــا قوشۇلۇش توپق

 :كۆدلىدە ۋىسسىد شلىق قىلپۇچىالر ۋۆرمەق بىلەن چەتتە تۇرۇا
 !ئامىۇ― 
 . ۇەا قوا كۆتۈرى ەتتى― ! ا ن ئامىۇئالالۋ نۈسرەق ئاتا قىلپ― 
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 -بالىالرن قېرىالر يـاكى ئايـالالر سـىرەج تـامالرۇىۇ ئېچىلپـان كىچىـك پەنجىـرە        
ــاتتى ۋە   ــىنىا قارى  ــۇ قىزىقس ــامىۇ»رۇجەكلەرۇى ــاننى  « !ئ ــۇمىن چوق ــگەن ئوم ۇە

 .ئادلىپان ۋامان ئىختىنارسىز قوللىرىنى كۆتۈرى ەتتى
ەمما بىر خىل ئۈسـتۈن كـورۇر بىـلەن شـىتىد     ئاتمان ئەنە شۇند ، تەرتىرسىزن ئ

ئـۇتر  . ۇىختۇرخانىسىپا باركانلىرىد  بۇ يەرۇە ئەجنەبىنلەرنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيتى
ئاللىقاچان ئەنگىلىنە كونسۇلخانىسىپا ۋە باشـقا چەتـ ەا مۇئەسسەسـەلىرىگە قېچىـا     

بىر قىسـمى  بىر نەچچە مىللىن مۇناپىق ياتقچىلىرىمۇ قېچى قانن . ئۈلگۈرۈشكەنىدى
ئەمدىال قولپا چۈشكىدەك بىر نەرسە بولسـا مۇشـۇ باۋـانە بىـلەن چـۆنتەككە تىقىـپ       

 .كويىد  تىمسىقالان قېچىپ تەرەۇۇۇتىد  تۇرۇشقانىدى
بەزىـلەر ۋېلىقـى تـۆۋەن    . كەزەپكە تولپان كى ىلەر ئۇرۇا چېقى ـنى باشـلىدى  

رۇ  سۆزلەشــنى بۇنــد ، ســورۇنال . ۇەرىجىلىــك ياتقچىالركــا لەنەق ياكــدۇرىت تاتتى  
ۋېلىقىالرنىـــــڭ ئېڭەكلىرىنـــــى « كـــــۆكەمە»قولـــــدىۇ بەرمەيـــــدىپان ئارىـــــا 

 :تۇركانىدى« ئەركىلەتكىلى»
نومۇۇ قىلمىدىڭمۇ؟ ئۆزەم كىمسەن؟ مۇسـۇلمان بالىسـىمۇ؟ مۇسـۇلماننىڭ    ― 

ــۇند ،       ــىڭنى ۇەا ش ــات نەپس ــدۇدمۇ؟ ئ ــار  بول ــدى ناس ــۇان ئەم ــۈيدۈكىدىۇ بول س
ر ە ئــوتتىۇ تائــام ر ســالنپانن ئەمــدى شــۇنى يەا  قىلپانســەن؟ ۇىز قتــا ســەندەكلە

 !ۋۇ خاۋ رىچ! تويارسەن
ۇۇمبالىپىلى قويسـادچۇن بـۇ ۋار مـدىۇ    ! قۇرۇ،  ەپنى قىلمىپىناۋ  ن ئاكىنە― 
مۇند ، نېمىلەرنىڭ ۇىلىپا قۇلۇا سـېلىنىا كەتـكەنن بەرىبىـر ۋىـد يەق     ! بولپاننى
! ۇەرۇىـڭ چىقىـدۇ  ! ىپان ياخ ـى ئۇندىۇ كۆرە ئىتنى ۇۇمبالىپاندەك ۇۇمبال. تاپمايدۇ

 !ئۇرەن خاتيىق
ــوت ―  ــاۇەم بـ ــا  ! مەن ئـ ــان ئېنتـ ــقىلەتىۇ ئىمـ ــان! باشـ ــى ! ۋ يجـ ۋ   مېنـ

 !...خۇۇ  ۋەققى! ئۆلتۈرمەدال
 !بې ىپا كۈن چۈشكەندە خۇۇ نى تىلپا ئالىدىپۇ ماۋۇن زۇۋ نىڭ تۇتۇلپۇ― 
 !...ۇەسسە! ئۇرە― 
 ...مېنى ئۇركىلى تۇرۇىلىپۇ مەن مۇناپىق ئەمەۇن! ئاۋ يلىسىالن كوجام― 
 ...خاپا بولمىسىالن ئاۇەم توت يەرۇە شۇ― 

بــۇ قاتيمىقانچىلىقتــا جىنايەتكــار كى ــى ئودــايال پايــد  ئالــدىن ئاتماننىــڭ       
ئەممـا بـۇ تەرتىرسـىز تـوا ئـۆز      . ئاياقلىرى ئاستىد  ئۆمۈلەان چاتر قلىرىـدىۇ قـاچتى  
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شـۇند ،  . يېرىـا قويۇشـتى   كـۆزىنى  -قوشۇنىدىكىلەرۇىۇ بىـر نەچچىسـىنىڭ بـا     
بولى ىپا قارىما  ئومۇمى كەزەان ئورتـا، نەپـرەق ئۇتركـا بـۇ ئى ـالرنىڭ ۋىسـابىنى       

 .قىلى قا ئىمكان بەرمەيتى
مۇشۇ مەز ىل ئىچىدە بىر توپى قولپا چۈشكەن ئىنجىلالرنى كۆيدۈرۈشـكەن بىـر   

ۇرۇشـقان  ۇەرىزىلەرنـى سۇند  -توپى مەتـبەئە ماشـىنىلىرىنى ئـۇرۇا چېقى ـقان ئى ـك      
ئەپـلەا پۇلپـا يـارىپۇۇەك بىـر     . چۆرۈشـكە باشالشـتى   -كۆرۈنگەنال نەرسىنى ئـۆرۈا  

خەلـق ئىنقىالبـى   . نېمە بارمىكىۇ ۇەا تىمسىقىالا يۈر ەنلەرمۇ يـو، ئەمەۇ ئىـدى  
بۇند ، قىناند  نېمىلەر ئاقمايـدۇن ۇەيسـىز؟ ئى ـقىلىا    . كايەق زىر قىنانپا ئوخ ايتى

ئەمما بۇند ، مۇرەككەا . پاسكىنا نەرسىلەرمۇ ئاقاتتى كەش ن -ۋەممە نەرسەن كەلدە 
 .تەركىرلىك كۈتن چوم نى اندىۇ ئېنتقاند  يەنىال تارىخىن ۋەزىرىسىنى ئورۇند يتى

مۇۋەممەتتۇرسۇن بىلەن ئەخەق قارى ئىنجىل كۆيدۈرۈان مەتبەلەرنى چېقىا 
ا كەتـكەن  ۋەممە يېرى كۈا توز نلىرىن مەتبە مېنىدىۇ بۇلپىنىـا تونۇكۇسـىز بولـۇ   

 .بولسىمۇن كالىرالرچە جۇشقۇنلۇ،ن كەلىبە شاۇلىقى كۆزلىرىدىۇ چېچىلىا تۇر تتى
پـاا كۆر ەنـدەك    -مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەنە شۇ ئاتمان ئىچىـدە تاكىسـىنى كىـل    

ئــۇ تاكــام تــوكر  يولپــا مادپــان     . يــۇن يەنە ۇەرۋــاا يۈتتــۈرۈا قويــدى    -قىلــدى 
رۋاا بىـر كۆدۈلسـىز  ۇمـان بـۇ ئـويلىرى      ئەمما ۇە. ئوخ ىمامدۇن ۇەا ئويالا قالدى

بىـــر ،ن يەنە . «جاسۇســـالرمۇ ئـــارىمىزۇ  بـــارمۇن نـــېمە؟». ئۈســـتىگە ســـايە ســـالدى
 .تاكىسىدىۇ  ۇمانلىنى نى توكر  كۆرمىدى

نامايى چىالر ئۆز خىنـاللىرى بـويىچە پـارت، كەلىبىلەرنـى قولپـا كەلتـۈرۈان       ... 
ــتى    ــىا قايتى  ــىز چۇۋ لى  ــۇند ، تەرتىرس ــد  نە     .يەنە ش ــڭ قولى ــد  ئۇترنى ــۇ چاك ب
ــدى    ــو، ئى ــاير قچىالر ي ــۇئارن نە ب ــاقن نە ش ــۇتر   . پىالك ــدە ئ ــىا كەتكەن ــا قىزى  باي

 ...ۋەممىنى ئۇنتۇشقان بولۇان سانسىز ئاياقالرۇ  ۋەممە چەيلىنىا كەتكەنىدى
. مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ ئاتمان ئىچىدە تاكىسـىنى كـۆر ىنى خىنـاا ئەمەسـىدى    

كــا قارشــى مــوللىالر بىكــار     «جەۇىتىــزىم »ترن پەرەدــلەرن  «ىــۇ ۇ ر»ئــۆمەر بــايالرن  
ئــۇتر ئۆزلىرىنىــڭ چاپــارمەنلىرىن خىزمەتكــارلىرى ۋە يــاكى . ياتمىپانىــدىن ئەلــتەتتە

شـۇ كـۈنى   . باشقا ئەرز ن باۋالىق قۇتقالرنى نامايى چىالر سـېرىگە قوشـۇۋەتكەنىدى  
ە مەلۇمـاتالرنى رەتـلەان   ئاخ ىمىال ئۇترنىڭ ۋەر قايسىسى ئۆز سىستېمىلىرى بـويىچ 
ۋۆكــۈمەق تەرەپنىــڭ  . خەتەرلىــك ئۇنســۇرترنىڭ رىيخېتىنــى تــۈزۈا چىقى ــتى    

بايالرنىـــڭن موللىالرنىــــڭن  ― خەتەرلىـــك ۇەا تىـــزىمالا چىققـــان ئـــاۇەملىرى     



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

66 

 

شـۇند ، بولسـىمۇ ۋەممىسـىنىڭ تىزىملىكىـدە     . ئەجنەبىنلەرنىڭ ئۆزئار  ئوخ ىمايتى
ئـۆز ئۆزىـدىۇ مەلـۇمكىن بـۇتر ئابـدىقاۇىر      . ىبىر نەچـچە ئىسـىم ئوخ ـا  چېلىقـاتت    

مۇۇۇەرســلەرن ۇ مــوللىالرن تــالىرالر ئىچىــدىۇ    ― ۇ مــولال ۋە ئۇنىــڭ سەبد شــلىرى   
ن «كــۆكەمە»مۇۋەممەتتۇرســۇن قاتــارلىق بىــر قــانچەيلەنن باشــقا ئاممىــدىۇ ئارىــا   

 .ئەخەق قارىالر بارىدى
ــۇتر پەقەق  ــا ئـ ــەتتىۇ بولپاچقـ ــۆچمەنلىكى ۋەسـ ــڭ ئـ ــ » موللىالرنىـ « جەۇىـ

شۇندىمۇ باشالمچىلىرىدىۇ بىر ئىككىنى ئۆلتۈرۈا . موللىالرنىال يوقۇتۇشنى ئوياليتى
ئــۇتر . بــايالرمۇ شــۇند ، قار شــتا ئىــدى . چۆچۈتــۈا قويۇشــال كىرــايە ۇەا قــار يتى 

ــۇ       ــۆزىگە ئىلىرم ــتىر كچىالرنى ك ــا ئى  ــقا ئاكتى ــا باش ــۇر بولپاچق ــارتۇقچە تەكەبب ئ
اتناشـــقۇچىالرنىڭ ۋەممىســـىنى خەتەرلىـــك ۇەا ۋۆكـــۈمەق ئـــادلىق ق. قويمـــايتى

ــاپاليتى ــىز    . ۋىس ــۇ رەۋىمس ــك بىخىنىم ــناننىڭ ئەم كىچى ــىچە ئىس ــڭ قارى  ئۇترنى
شـۇدا ئۇترنىـڭ توپلىپـان ئاخبـار تى بىـر قەۇەر تەپسـىلىنن       . يوقىتىپ كېرەك ئىدى

ۋۆكـۈمەق ئەمـدى   . ترنىڭ سانىمۇ ئەم كـۆا ئىـدى  «خەتەرلىك ئۇنسۇر»ئىنچىكەن 
شــۇند قال  . رلىــك ۇەا قار لپانالركــا مەخســۇۇ پــايالقچىالرنى بېكىتتــى    ئەم خەتە

ئىككىنچــــىن ئــــۈچىنچى ۇەرىجىلىــــك ئۇنســــۇرترنىڭ پائــــالىنىتىنىمۇ قەرەللىــــك 
 .ئىگىلەشكە باشلىدى

ئۇزۇن يىل ئۇخالا قالپان كى ىلىك كورۇر بۇ بىر قېتىملىق كۆرە  جەريانىد  
ــان    ــا قالپ ــېلىال كۈچىنى ــان خ ــدىۇ ئويپىنى ــۇۇۇى   قايتى ــۇان خ ــانىنەق »بول ئىنس

ۇەگەنـدەك كوچـا كويالرۇىمـۇ رىۋلـۇ،     « ...مەدگۈلۈك كۆرە  ئىچىدە ر ۋ ج تاپىـدۇن 
ــالپۇز . چېرىكلەرنــى كــۆزلىرىگە ئىلمەيتــى. چىر يالرنــى كۆرۈشــكە بــوتتتى بەلكــى ي

ۋۆكۈمەتمۇ بۇ خىل ئۈسـتۈن  . جايالرۇ  ئۇچر شقان چېرىكلەرنى ۇۇمباتا قېچى اتتى
: چــۈنكى ۋۆكــۈمەق بىلەتتىكــى. ەبىنى ئاشــۇ نامايى ــتىۇ كــۆرەتتىكەيرىنــاق ســەۋ

مىلـلەق ئۇرۇشـتىكى قىركىنچىلىـق    . توختام سـۇۇەك جىملىـق كـورۇرنى ئۇخلىتـاتتى    
ــۇ       ــرۇم بول ــدىۇ مەۋ ــىتىپ كۈچى ــىلىق كۆرس ــىن قارش ــدىۇ ئەمەۇن بەلك تۈپەيلى

 .تۈپەيلى نەسلى قۇرۇا كېتەتتى
تر بۇنـد ، ۋەرىكەتلەرنىـڭ   «رىـۇ ۇ »ۋىلىـگەر  « ۋارۋىد  توشـقان ئالىـدىپان  »

ئـۆز  ۆشـىنى ئۆزىنىـڭ يېپىـد      »نـى يوقۇتۇشـتا   «نوپـۇز »تەشكىللىگۈچىسى بولپان 
بۇنــد ، بولپانــد  ئاممىنىــڭ نەپــرەق . نــى ئەم ياخ ــى چــارە ۇەا قارىــدى«قــورۇ 

ئوتتۇرىپــا « خــالىس»شــۇنىڭ بىــلەن ۋۆكــۈمەق . نى ــانى ئــۆز ئىچىــگە بــۇرىالتتى 
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ئـاۋۇترۇىۇ  « ئاممىنىڭ كەزىرىنى بېسـىپ ئۈچـۈن  »ىمۇن چىقىا يار شتۇركۇچى بولس
ــانلىق قىلســىمۇ بــوتتتى  لىــق «ئاۇىــل»كېنىنكىســىدە تېخــى . بىــر قانچىســىنى قۇرب

ۋېلىمـۇ ياخ ـى   »: نـاۇ ن خەلـق  . تاجىنى كېنىا خەلـق ئالدىـد  ئـابرىيمۇ قازىنـاتتى    
ىنى ۇەيــدىپ« !ۋۆكــۈمەق بــارىكەنن بولمىســا بىــز خە، بىــر بىرىمىزنــى يەيــدىكەنمىز

 .ئېنىق ئىدى
ۋۆكۈمەق ۋەرخىـل تەبىـقە ئىچىـدە ئەسـلىدىمۇ     . توكر ن شۇند ، قىلىپ كېرەك

. كەم بولمايدىپانن ئاللىقاچان ئەلگە سىڭىا كەتـكەن جاسۇسـلىرىنى ئى ـقا سـالدى    
ئۇتر مۇتى ەسسىا موللىالرنىڭن قىزىلكـۆز بايالرنىـڭ چىـۇ ئىخالسـمەن ۇىسـتلىرى      

ز رلى ىان ئـۇترنى ۇە   « پايدىسىپا كۆيۈنۈا»نىڭ سۈپىتىدە مەيد نپا چىقىان ئۇتر
ۋۆكــــۈمەق ئــــۆز قۇللىرىنىــــڭ خار كتېرىــــدىكى . ۇەيــــگە سېلى ــــقا باشــــلىدى -

. ئاجىزلىقالرنى چودقۇر چۈشەنگەچكە ئۇترنىڭ ئۇچما  قالمايـدىپانلىقىنى بىلەتتـى  
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە شــىتىدتر بىــلەن مەنرەئەتــى چەمــبەرچەۇ باكالنپــان ئــايرىم        

 .ىڭ ئۇنىڭسىزمۇ شۈك تۇرمايدىپانلىقى ئېنىق ئىدىبايالرن
 
 

2 
 

 .نوپۇز بولمىسا تەشكىللىنىپ مۈمكىۇ ئەمەۇ
 

 .«نوپۇز توكرىسىد »: ئېنگىلس. ف―        
 

 31ـ يىلى مۇۋەررەمنىڭ   3111ۋىجىرىنە ― ـ كۈنى 31ـ ئاينىڭ   8ـ يىل   3221
ن شـەۋەر قەشـقەر ە   قەۇىمى. ـ كۈنى كېچىسى شەر، ئاسمىنىدىۇ بىر يۇلتۇز كۆچتى

قەشـقەر قايتىـدىۇ   . يورۇقلۇ، ۋە ئۈمىد ئېلىا كەلگەن بىر تاا چـوغ يانچىتەتىلـدى  
 .زۇلمەق ئىچىگە پاتتى

ــى      ــقەر خەلق ــۈن قەش ــالا پۈت ــەۋەرۇىۇ باش ــام س ــى ت ــىالرمۇن ― ئەتىس ياخ 
تار كوچىالركا پاتمىپان خـاتيىق تـاكى ۋېنتگـاۋ    . يامانالرمۇ نوۋە ى تەرەپكە ئاقاتتى

ئـاۇۇىن  ― شـىتىرترۇ  بىـر ئىسـىم     -ىچە ۇەۋىلى ىا كەتكەن بولۇان شـىتىر  ئالدىپ
ــنەق      ــۇر مەۇەنى ــا يەنە ئۇيپ ــدىپانن ئەمم ــۆا ئۇچر ي ــۇلمانالرۇ  ك ــۇغ؛ مۇس ــان ئۇل ئەمم
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ئۇنىڭ ۇىستلىرىنىڭ كۆزلىرىدە يـا ن  . تارىخىد  يىگانە بولپان بىر ئىسىم ياۇلىناتتى
تىرىجەم ئولتۇرۇشــقا پېتىنالمــا ن ۇىســ  ۇىلىـد  ئەلەمن ۇۈشــمەنلىرىمۇ ئۆيلىرىــدە خــا 

قىناپىتىدە بۇ يەر ە كەلگەن بولـۇان مۇسـىبەتلىك ئـاۋ زۇ  پىچىـرتا سـۆۋبەتلەر ە      
 .قېتىلپانىدى
 ر س  ۇەمدۇن ۇۈشمەننىڭ  ېرىمۇ؟― 
 ر س  ئوخ ايدۇن ر ۇ بولمىسا شۇنچە خاتيىق بۇ يەرۇە نېمە قىالتتى؟― 
 !ۇە -ۇەگەن ر ۇ ئىكەن « ۆلۈمياخ ىپا كۈن يو،ن يامانپا ئ»توۋ ن ― 
قەشــقەرنى قەشــقەر قىلىــا تۇركــان بىزنىــڭ شــۇ بىــر نەچــچە ئــالىملىرىمىز  ― 

ئەمـدى نـېمە كۆر ۈلـۈكىمىز بـارىكىۇ     ! بولما ن ۇىكچـى بىـلەن لەدرۇدچىالمىـدى؟   
 !تامن ۋ  ن خۇۇ 

ــۇ؟    ―  ــېمە  ەا ب ــۇ؟ ن ــولپىنىكەن ب ــد ، ب ــۇند ،   ― قان ــا ش ــېڭىالر كېلى ي
 .وپقا قوشۇتتتىۇەگىنىچە قىستىلىا ت

 !نېمە شۇم خەۋەر بۇ؟ ۋەقانچە بوسىمۇ ر ۇ ئەمەستۇ؟― 
 !...شۇند  بوسىپۇن ئىالۋىم― 
تۈنۈ ـۈن تېخـى   . تۈنۈ ۈنال كۆمىدىممۇ؟ كۆزۈم قۇيۇلسۇنن ر ۇ ۇەۋ تىمەن― 

 ...زە -شۇنچە تېمەنن بەرۇەم تۇكان ئاۇەم 
دىسـى ئەمـدى؟   پېمەن ۇەۋەرسەم نېمە پاي -تېمەن ! شېھىد بوتپتۇن شېھىد― 

 !ۇۈشمەن قەۇ قىلپان  ەا
قاند ، نېمىكەن ئۇ؟ ئون بې ى بامىكەن؟ ياكى بې ـىد  شەم ـىرى   ! قەۇ؟― 
 بامىكەن؟
ئېتىنــى نــېمە ۇەــدىن  ۆرىــدىۇ . ئۇنــد قمۇ ئەمەۇن بىــر مەزىــۇ ۇەنى ــىدۇ― 

 .ۋەن بىر نېمە ۇەنى ىت تىدۇن ئاكزىمپا ئالپىممۇ كەلمەيدۇ!... تودگۇز قوپقۇرنىڭ
ئاشـــۇنىڭ تولى ـــى بىـــلەن نامازكـــا ! نـــد ، مەزىـــۇ؟ مۇســـۇلمانالر؟ئـــۇ قا― 

 !قوپۇپتۇقمۇ؟ ئېسى 
چوم  -تىۇ بۇيان مادىدىپان چاكد  ئۇستازلىرىن چوم «مىر ئەرەا»ئۇ ز ق ― 

 ...ئالىمالر ئۇنى توسقانىكەنن
 !قەشقەلىق بەرىبىر قەۇىڭنى بىلمەيدۇن ۇەگەن  ەپتە― 
ۋېلىقـى ئـالىمالر ئۇنىـڭ    . كەپـتىكەن  لېكىۇ ئۇ ئانـا يۇرتـۇم ۇەا يېنىـا   ...― 

مۇنـد ،   -ئـۇ ئۇنـد ،   ... ۇەپـتىكەن « بۇخار  قەشقە ە كۆچتى»: كەتكىنىگە قارىتىا
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 ...ئاۇەملەرۇىۇ ئەمەستى جۇما
 مەزىننى تاپامماپتىما؟― 
شۇنى ۇەيمەنن ما خە، نىمى ـقا بـۇ يەۇە بىزىرىـا تۇرىـدۇ؟ تـوپىمىز بىـلەن       ― 

 نچە خاتيىققا نېمە تەم كېلەلەيتى؟بۇ! ۇۈشمەننى ئىزۇىسەك بوممامتى
ز رە قەشـقەر ئاسـمىنىنى    -يىپـا  . خاتيىقنىڭ قىستام توپى تەۋرەشكە باشـلىدى 

يوپـــۇقالر بىـــلەن . مەلـــۇم بولـــدىكىن مىنىـــ  ئېلىـــا چىقىلىت تـــاتتى. تىترىتەتتـــى
جىنــاز  . خاتيىقنىــڭ بــا  ئۈســتىدىۇ كۆرۈنــدى― بېــزىتىلگەن جىنــاز  يىــر قتىۇ 

 ەرچە . م بالىالرن تالىرالر ئـۆزلىرىنى قـان قىلىـا يىپـالا كېلى ـەتتى     ئارقىسىد  يىتى
ئۇستازى ۋاياق ۋ قتىد  سىڭدۈر ەن ئەقىدە بـويىچە مىنىـتكە جـار سـېلىا يىپـال       
بىدئەق بولسىمۇن ئەمما ئۇتر مىھرىبان ئاتىسىدىۇ ئايرىلپـان مۇشـۇ ۇەمـدە قانـد قمۇ     

ەمــمە ئاۇەمنىــڭ كــۆزىگە يــا  بــۇ ئېچىنى ــلىق مەنزىــرە ۋ! يىپلىمــا  چىد لىســۇن؟
شــۇ چاكــد  ۋەمــمە ئــاۇەم ئــۈن ســېلىا يىپلىپاچقــا بۇنىــڭ شــاۋقۇنى   . كەلتــۈرەتتى

 .ۋەيتەتلىك  ۈلدۈرمامىدەك كۆكنى يارۇى
ئەلمىساقتىۇ تارتىـا ۋىچقانـد ، بىـر كى ـىنىڭ جىنـاز  نامىزىپـا بـۇنچە كـۆا         

ەۋرىسـتانلىققا  نامـازۇىۇ كېـنىۇ بىرمـۇ ئـاۇەم قالمـا  ق     . كى ى كەلمىگەن بولپىنـدى 
 .قار ا ئاقتى

بــۇ ۋەيتەتلىــك ۋــاز  قوشــۇنى  ويــا ئــۆز يولىــد  ۋەممىنــى يالمــاا كېتىــدىپان  
بۇنــد ، زىر قوشــۇن بىــر . ئۇنىڭپــا ۋىچنــېمە تەم كېلەلمەيتــى. قىنانپــا ئوخ ــايتى

نىــنەتكە كېلىــدىپان بولســا ئــۇ زۇلــۇم ۇەرياســىنى قۇرىتىتەتى ــكەن ئــاز ا ۇىزىقىنــى  
بىـر ،ن ئۇتركـا كىـم بـا      . رىتاكلىرىنى تۈزلىتەتى كىمۇ يار يتىتودلىتىتەتى كەن تەد

بولىدۇ؟ نېمىنى چـېقىپن قايسـى نى ـانپا مېڭى ـنى كىـم كۆرسـىتىا بېرىـدۇ؟ مۇمـا         
 ...ئەا چوپانسىز پاۇىدەك قالدى! نوپۇز سۇندى! شام ئۆچتى! يىقىلدى

الرنـى  مۇدلۇ، قوشاقالر ئاز پالنپان يـۈرەكلەرۇىۇ ئېتىلىـا چىقىـان باشـقا ۇىل    
 ...نوپۇز ئۆلگەنىدى. ئېزەتتى

بـــۇ زىر قوشـــۇنن ۋەيتەتلىـــك قوشـــۇن شـــىرۇەك ۋۆكـــۈرىمەيتىن بەلكـــى       
پاۇىچىسىدىۇ ئايرىلپان پاۇىدەك تەرتىرسىزن نى انسـىز بولـۇان ئـاجىز خوتـۇنالرۇەك     

ن «ئى ــەنگەن تېپــى»چــۈنكى ئۇترنىــڭ ئاتىســى ئــۆلگەنن ! يــا  تــۆكەتتى خــاتۇ
 !ىمەنىتى تۈۋرۈكى ئۆرۈلگەنىد

ــۇ يەر   ــانلىرى ئ ــاۇ چوق ــاتتى    -قىس ــد ا ئادلىن ــاجىز خىرىل ــۇ يەرۇە ئ ــۇن  -ب ي
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بۇ زىر قوشۇن قىسـاۇ ئېلى ـقا ئەمەۇن بەلكـىن    . ۋازىدەك ئومۇمىن تۈۇ ئاتلمايتى
بـۇ ئۇترنىـڭ   . بىر ئۇلۇغ ئىنساننى يەر قوينىپـا ئەبەۇىـن كۆمـۈا قويۇشـقىال يـار يتى     

نىڭ بەلگىسىن رىۋىنـى خـو  قىلىـدىپان    مەرۋۇمپا بولپان ئىھتىر مىنىڭن ساۇ قىتى
 !ئەمەللىرىنىڭ بې ى ۋە ئاخىرقىسى ئىدى

ئە ەر ئۆمچىنىـــا يىپـــال  مەلـــۇم يوقـــۇرى چەكـــكە يەتســـە ئـــۆلگەن ئـــاۇەم 
شـۇنچە  .  تېرىلىدىپان بولسا ۇۇننا تارىخىد  پەقەق مۇشۇ كى ىال تىـرىلگەن بـوتتتى  

ۇ تـۇپر ، ۋـېلىپىچە ئـاز ا    بـ . كۆا يا  قاكجىرىپان تۇپر ققا بىھۇۇە سىڭىا كەتتـى 
ئـۇتر  ويـا ئۇنىـڭ جىسـمىنى تىرىلدۈرىدىپانـدەك شـۇنچە       . ياشلىرىپا تويمايت تـاتتى 

. كۆا يا  تۆكۈشتىن تەدرىنىمۇ تەسىرلەندۈر ىدەك مۇدلـۇ، قوشـاقالرنى توقـۇۇى   
ــدىن      ــس قىلمى ــۈمكىنلىكىنى ۋى ــدۈرۈ  م ــى تىرىل ــڭ رىۋىن ــم ئۇنى ــر ،ن ۋىچكى بى

چــۈنكى بۇترنىــڭ ئارىســىدىكى بۇنــد ، چوقــاننى ! شــۇند ، ۇەا چوقــان ســالمىدى
بىـلەن  « ياكـات ئـاق  »بىر كى ى ئۆز ئـايىپى بىـلەن ئەمەۇن    -ساتتيدىپان بىرۇىۇ 

ئۇنىڭ يالقۇنلۇ، نۇتـۇقالرنى تەينارتيـدىپان مېڭىسـىن بـۇ نۇتـۇقالرنى      ! كېتىت تاتتى
 !دىئىسسىق قان بىلەن سۇكۇرۇا بېرىدىپان يۈرىكى ئى لەشتىۇ توختىپان ئى

خاتيىق رىلچىـدىۇ ئايرىلپـان كېمىـدەك ئەلەدـلەا چايقىلىـا قەۋرىسـتانلىققا       
 .قار ا كېتىت تىدۇ

 !زەمىۇ ئۆزىدىۇ يار لپان بىر جاننى قايتۇرىتەلىپ ئالدىد  تۇرىدۇ
 ئەمدى يەنە كۈن چىقارمۇ؟

 يەنە تام ئاتارمۇ؟
 تام ئاتمىسا ئا  چىقارمۇ؟

 !بۇتركا ئى ىنىپ شۇنچىلىك مۈشكۈا
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 باپ ئالتىنچى
 

1 
 
 

 .يىتىمنىڭ ئاكزى ئاشقا تە كىچە بۇرنى تاشقا تېگىرتۇ
 خەلق تەمسىلى― 

 
ــاۇ ۋەق ۋەم كەزەا جــار ۋەتلىرىنى قەقەت    ــان ۋ قــ  ئ ۋەممىــدىۇ كالىــا بولپ

ۇ موللىنىڭ ئۆلـۈمى پەيـد    . قىلىا چۈشۈرۈان كۇۋ  ئىز قالدۇرۇا ئۆتۈا كېتىت تاتتى
تۇيپۇسىن مـاتەم قايپۇسـى پەقەق مەرۋۇمنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلەر ىال      قىلپان كەزەا

باشقا ۋىساپسىز كەزەپلەنگۈچىلەر ئاللىقاچان بۇ ئى قا ئاكزىدىال . ۋەمر  بولۇا قالدى
ــدىكى     ــى يولىـ ــۆز تىرىكچىلىكـ ــان ئـ ــا ئايلىنىـ ــدىپان كۇۇرىپۇچىالركـ ــاا قويىـ قاينـ

ــدە  ــچىلىق ئىچىـ ــد ن»ئالدىر شـ ــاۇ لەق»ۋەم « ۋىجـ ــ« ئـ ــدەبىلىك ۋەققىـ دىكى ۇەبـ
ئۇيپۇرنىـڭ قېنىـدىكى مانـا مۇشـۇند ،     . ۋەۇىلىرىن پولىرىنى ئۇنتۇا كېتى كەنىدى

تېز كەزەپلىنىپ ۋە تېزت پەسكارىپا چۈشـۈ ن قىساسـنى ئۇنتـۇ ن كـۆز ئالدىـدىكىال      
― بىر ۇەملىك خاتىرىجەملىك ئۈچـۈن  ـوا بولـۇان مەدگۈلـۈك     ― خاتىرىجەملىك 

ــۇ  ــىد -ئەۋتۇم ــكە   ― ىپان ئەۋتۇ ۇ ۋ ملى  ــان بېرى  ــۈن قۇرب ــك ئۈچ خاتىرىجەملى
. چىدىماسلىقتەك ئاجىز خار كتىر ۋۆكۈمر نالركـا بەكمـۇ تونـۇ  بولـۇا كەتكەنىـدى     
ــۇن ۋەم     ــالقۇننى پەسلىتىت لســىال قالپــان ئۇچق ــارقىلىق ي ــۈك ۋ ســىتىلەر ئ ئــۇتر تۈرل

 .چوكالرنىڭ ئۆز ئۆزىدىۇ ئۆچۈا تۈ ەيدىپانلىقىنى بىلى ەتتى
« جەۇىتچىلىـك »ىلىان قەشقەرۇە يېڭـى ۇىلقۇنپـا كۆتـۈرۈلگەن    ئەنە شۇند ، ق

ــۇ، خوجــايىۇ بولــدى  ز مــان شــەپىرەدلىرى . ۋەرىكىتــى جىمىــان يەنە زۇلــمەق تول
قىمـمەق   -ۇە ئىنسـانىن قەۇىـر   «يىـتىمالر ئـۆيى  ». بەخۈۇەك قاناق قېقى قا باشـلىدى 

پازت تېتىا  - مۇۋەببەق ۇەيدىپان نەرسىنىڭ بارلىقىنى ئاز -تېرىان ۇۇنناۇ  مىھرى 
ئۇترنىـڭ  . كۆر ەن ئىگىسىز يىتىمالر يەنە ۋاممـام ئاسـتىدىكى  ـۈلەخكە قايتى ـتى    
يېڭىباشـتىۇ  . سەر ەرۇ نلىق ۋاياتى قايتىدىۇ تېخىمـۇ مـۇكەممەا ۋالـد  باشـالندى    

ىپـا  «نېرى تـۇرن بېـرى تـۇر   »تۆۋەن ۋەممە تەبىقىنىڭ ۋاقارەق ئوبېكتىپان  -يوقۇرى 
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ئۇترنى ئاۇەم ! ان قىسقىسى ئىگىسىز ئىتالركا ئايلىنىا قالدىئۇچر يدىپان بىچارىالرك
ۋىساپاليدىپان ۋە شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇتركا ئاۇەمچە مۇئامىلىدە بولپـان ز ق ئـۆلگەنن   
ئەمدى ۋىچكىم ئۇترنىڭمۇ مۇشۇ مىللەتنىڭ ئەز سىن ئـۆزلىرى بىـلەن بىـر قانـدىۇن     

ر چىقسـىمۇ ئـۇ مىھرىبـان ئاتـا     بىر يىلتىزۇىۇ ئىكەنلىكىنى تونۇمايـدۇ يـاكى ئۇنـد قال   
ــا      ــلىق قىلى ــۇرۇ، ۋىسسىد ش ــۇرۇقتىۇ ق ــرەلمە  پەقەق ق ــى بې ــا بېرەلىگەنن ئۇترك

 ! قويى ىدۇن خاتۇ
ئـۇ  ادگىرىپـان ۋالـد     . مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەمدى نېمىلەر قىلى ـنى بىلمەيتـى  

ئـۇتر قانـد ، ياشـا ن قايسـى     . يۈر ىنىدە پەيزىت تتىۇ ئەخەق قارى كېلىـا قالـدى  
بىـر ،ن  . ىكچىلىك يولى مۇۋ پىق ۇەـگەن مەسـىلىلەرنى بىلـلە مەسـلىھەق قىلـدى     تىر

ــدى   ــوكر  كەلمى ــۇنپا ت ــرى مۇۋەممەتتۇرس ــڭ ۇەگەنلى ــۇ شــەۋەر ە  . ئەخەق قارىنى ئ
كۆدلىـدە يەنە ئوقۇشـنى   . كۆنۈا قالپانن سـەۋر نىڭ ئى ـلىرىنى ئەپلەشـتۈرەلمەيتى   
 .يوقىدىۇ ۋ مالشتۇرۇشنى ئىستىسىمۇن ئەمدى ئى ەنچلىك ۋىماق 

ۇەدى ئۇ ئـاخىرىن  ― قۇتلۇقھاجىم بىرە مەسلىھەق بەرسە ئەجەا ئەمەۇن ― 
بەلكىــم ئۇنىــڭ خىــزمىتىگە يــار ا قــاترمەنن بىــر تەرەپــتىۇ ۋاجىمــدىۇ ســاۋ ،   ― 

 .ئالپىلىمۇ بوتا قات
ئــۇ كى ــىنىڭ يــۈرىكى جايىپــا چۈشــكەنمىدۇ؟ ئە ەر ۋەستەســە ئىچىــدە       ― 

 .بوممىسۇنن ۇەيمىنا« سادگىلىتىت اكۆتىرەممىسەم »ياشاۋ تقان بولسان 
 .قېنى بېرىا باقمامدۇ،― 

ئـۇ ئەم يـېقىۇ   . شـەۋقى سـولپۇن كـۆرىنەتتى   . ئۇتر شەۋقىنى ئىزۇەا تېرى تى
بۇنـدىۇ  . بۇر ۇىرىدىۇ ئايرىلپانلىقى ئۈچۈن يۈرىكى ئېچى ىت تقان بولى ى مـۈمكىۇ 

غ بىــر ۋەرىــكەق باشــقا مىللەتنــى ئاقــارتىپ جەۋەتــتە ئەمــدىال جانلىنىت تقــان ئۇلــۇ 
ناۋايىتى تېز ۋە ئودايال نابۇق قىلىتەتىلگىنىمـۇ ئۇنىڭپـا بىھىسـاا ۋەسـرەق ئېلىـا      

شـۇند ، بولسـىمۇ ئۇنىـڭ ئـورۇ، يۈزىـدە ئاتۋىـدە چـوم بىلىنىـدىپان         . كەلگەنىدى
بـۇ  . نۇرلۇ، كۆزلىرى ئۆزىگە خـاۇ بىـر خىـل جۇشـقۇنلۇ، بىـلەن چاقنـاا تـۇر تتى       

شـائىركا  . اۇ رىۋن جاۋىالنە ئىر ۇە ئەكس ئېتەتتـى چاقناشتا تىركى ىپ رىۋىن ۋارم
ئۇ يا  يىگىتلەرنى ئىنتايىۇ خوشاا قارشى . خاۇ خىنالچانلىقىمۇ بىلىنىا تۇر تتى

 .ئالدى
― ۇەدى ئۇ مىھمانلىرىنى ئـۆيگە باشـالان   ― كەلگىنىڭالر ياخ ى بولدىن ― 

 .اۇەدى مۇۋەتتۇرسۇنپ― بولمىسا مەن سىلەرنى ئىزۇىتە  ۇەا تۇر تتىمن 
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مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ كۆدلىگە يەتمىگەن  ۇمـان قالمـا ن ۇىلىپۇللـۇ، بىـلەن     
 :سورىدى
 ؟...مېنى ئىزۇىگەنمىدىلە؟ نېمە خۇسۇستىۇ― 
خەلقنىڭ كەزەا ئوتى ئـۆچتىن قارشـىلىق رىۋـى سـۇندىن ئۆملـۈك ۋـالىتى       ― 

ۋۆكۈمەق ئاۇىتى بويىچە ئومـۇمى كەزەا بېسـىلىان   . تۈ ەان شەخسلەر ە ئايالندى
ۇەا چېچىلپان پۇرسەتتە ئۆتكەنكى « ئۆزنىڭ جېنى― جان  -جانمۇ »ە ئاۇەم ۋەمم

كىتىرىنــى  -نامايى ــنىڭن ۇ مولالمنىــڭ ۇەپــنە كۈنىــدىكى ۇ كــدۇكىنىڭ ۋىســاا      
ئادالشـالركا قارىپانـد  سىناسـىن جەۋەتتىكـى مەخرـى تـازىال        . قىلى نى باشـاليدۇ 

. رۇ  كۆرۈنمەير ، يۈرىت تىمەنمەنمۇ سورۇنال. پى ىا تەينار بولۇا قالپاندەك قىلىدۇ
. توققۇز ققا چىقىا بىر مەز ىـل تـۇرۇۇمن يەنە بىـر مەز ىـل شـۇند ، قىالرمەنمىكىـۇ      

سىلى ۇ مولالمنىڭ بىـر تـاا   . سىلىمۇ ئىالجى قىلىا ئۆزلىرىنى چەتكە ئېلىا تۇرسىال
كۆچىتىن كۆچەق قويپۇچىنىڭ ئۈمىـدى نـېمە؟ كـۆچىتىم كـۆكلەا قالسـا ۇەيـدىپۇ؟       

تۇققــانلىرى بولســا شــۇ تەرەپــلەرۇە ئىســتىقامەق قىلىــا  -ەپــلەرۇە ئــۇرۇ، ســەۋر  تەر
 .بور ن ئۆتۈا كەتسە مەن سىلىنى ئىزۇىتىمەن. تۇرسىال
ۇەـدى  ― ... ئوندىۇ باشقا ۋىچنىمەم يـو، . مىېنىڭ شەۋەرۇە بىرت تاكام با― 

لىق ئۇنىڭ سەۋر ۇ  ئانا تەرەا تۇققانلىرى بارىدىن ئۇنىڭ بـالى . ئۇ مەيۈسلۈك بىلەن
ۇەۋرىنىڭ بىر قانچە يىلى شۇ يەرۇە ئۆتكەنىدىن بىر ،ن ئانىسـىپا تـالىق ئەسـلىمىلەر    

ــى    ــدە ۋۇجــۇۇى شــۈركىنىا كەتت ــدىۇ ئۆتكەن ــتە ئويلىپۇســىن   -خىنالى ــۇ ۋەق ۇەن ئ
 .ئۇند ، تۇققانلىرىنىڭ بارلىقىنى ئېسىگە ئالپۇسىمۇ كەلمە  قالدى

― دى ئەخەق قـارىن  ۇەـ ―  بوممىسا بىزنىـڭ ئـۆيگە چىقىـا تـۇن ئـاكىنەن      ― 
بىزنىڭ ئى لىرىمىزكا قارى ىا بېرىـا تۇسـامن ئـادپىچە ئۇسـقىنىڭ چۈشـۈا قالسـا       
شـــۇيەۇە جاۋـــان تۇتـــۇا قاتســـەنن ئ ـــقىلىان قالپىنىپـــا خۇۇ نىـــڭ بـــۇيرىپىنى  

 .كۈتمەمسەن
شـۇيەرنىڭ ئەۋـت لى ياربەسـە    . بولىدىپان  ەپكەنن ئىنىمن شـۇند ، قىلسـال  ― 

 .اخ ىبالىالرنى ئوقۇتسىال تېخى ي
 !مەن؟― 

نىمەن بات ئوقۇتۇشنى شۇند ، سىرلىق ئىپ ۇەا ئـويالمال؟ ئـوزلىرى   . ۋەنسىلى
ۋىچ بولمىپاند  ساتم خەق يېزى قا يـار ا  .  بىلىدىپاننى ئۈ ەتسىلە بولىدىپان  ەا

 قالسىمۇ بىر ە ۋىساا ئەمەسمۇ؟



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

74 

 

 ...بۇنى كېنىۇ بىرنىمە ۇەرمىز―
بىزنىـڭ  . ىمەنن ئۆزەممـۇ ئوقـۇيمەن  مەن سادا ئوقۇيـدىپانالرنى رىپىـا بېـر   ― 

 . بىژ ئېپىزنى بىكاتا بى ئىپ قىممامدۇ،― ئۆيدىۇ بىژنى
ــېمىالرۇ         ــل ت ــات ۋەر خى ــلە بولپ ــا بىل ــلۈك تاماقت ــلەن چۈش ــەۋقى بى ــۇتر ش ئ

ــتى ــتى . پار دالش ــولالمنى ئەسلەش ــان    . ۇ م ــۈن قىلپ ــلەق ئۈچ ــاتنتى ن مىل ــڭ ت ئۇنى
. دقۇر سېپىنىپ ئىچىـدە سۆزلەشـتى  ئۆچمەۇ خىزمىتىن ئۇنىڭ كايىسى ۋەققىدە چۇ

بولۇپمۇ شەۋقى سەپدى ىنىڭ تېخى كى ىلەر ە ئاشكارىالنمىپان بىلىم كېزىنىلىـرىن  
ئۇنىـــڭ مەقســـىدىنىڭ بۈيـــۈكلىكىن ئىككىنچـــى قەۇەمـــدە نىمىلەرنـــى قىلمـــاقچى  

ئاندىۇ ئىككى مىھمـان سـاۋىرخان بىـلەن    . بولپانلىقى قاتارلىقالرنى سۆزلەا بەرۇى
 . كەتتى خوشلى ىا چىقىا

ئەخەق قــارى ۇىســتىنى بەكمــۇ چىــڭ تۇتــۇا ۋــازىرت مېڭىــا كېتەيلــى ۇەا   
ــدى ــى    . تۇرۇۋ ل ــەۋەرۇىۇ كەتكۈس ــۇ ش ــۇننىڭ ۋەقىقەتەنم ــر ، ن مۇۋەممەتتۇۇرس بى
ئۇمـۇ بـارلىق شـەۋەرلىكلەرۇەك سـەۋر لىقالرنى يار تمـايتىن سـەۋر  يېرىنـى        . يوقىدى

ن تەبىقىنــى يــار تمىپۇۇەك   ەرچە ئۇنىڭــد  ۋەرقانــد ، بىــر تــۆۋە   . پەۇ كــۆرەتتى
مەن كۆتۈمنى يار تمـايمەنن  »: ئوقەق بولمىسىمۇن قانپا سىڭگەن -ساتۋىنەقن ئىپ 

ۇەگەن خار كتىرنىڭ ئويناۋ تقان رىلى تۈپەيلى ئەنە شـۇند ،  «كۆتۈم مىنى يار تمايدۇ
لىـق خـار كتىر بولسـا ئۇنىڭپـان  نىـمە      «مەسـ  كـالال  »قاندىكى بىخۇتلۇ،ن . تارتى تى
بىـر ، ئـۇ شـەۋقىنى    . تتتىن نىمىـدىۇ قورقاتتىـڭ؟ ۇەا ۋەستەسـە سـاتتتى    خەۋا بو

ــل     ــڭ تاپىالشــلىرىنى ئورۇنســىز ۇەا قار شــتىۇ خىجى ۋــۆرمەتلىگىنى ئۈچــۈنال ئۇنى
ئــۇ تاكىســىپا خــو  ۇەا مادپۇســىن . بولــۇان ســەۋر نى كــۆرۈا باقمــاقچى بولــدى 

ەرىبىـر ئـۇزۇن   ب»ئۆزىنىڭ كەتكەن يېرىنى ئۇقتـۇرۇا قويپۇسـى كەلـگەن بولسـىمۇن     
ــايمەن ــار ا      « تۇرم ــا ق ــا پەيزىت تق ــا بېرى ــتىنىڭ ر يىپ ــلەن ۇىس ــاا بى ــگەن خىن ۇە
ــتى ــدى  . مېڭى  ــىكى بارى ــڭ ئى  ــدە ئەخەتقارىنى ــۇن  . ۇەد ــلەا مۇۋەممەتتۇرس ۇەس

ــدى   ــا  شــەۋەرلىكلەرچە چــودچىلىقىنى قىل ــنىۇ . ئى ــەككە مىنىتەلى ــقا ئۇنىم كې
بۇ قىلىقى ئىككىسىنىڭ ئارىسـىد   ئۇنىڭ . ۋېرىا كەتكەندە مىنى كە مەجبۇر بولدى

ــل    ــدىپان ۋەزى ــويىچە بولى ــەۋر لىقالر ب ــەۋەرلىكن س ــىپا   -ش ــڭ چىقى  چاقچاقالرنى
ئـۇ بـۇ   . مۇۋەممەتتۇرسـۇن سـەۋر لىقالرنى ر سـا مەسـخىرە قىلـدى     . سەۋەپچى بولـدى 

 . جەۋەتتىكى نۇركۇن لەتىرىلەرنى بىلەتتى
ــرىرتىكەنن ۋــالت       ―  ــۆيىگە چى ــەر لىق شــەلىكنىڭ ئ ــر س ــا كىچىــك  بى ئېتى
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بـۇ تـاز    » سەر لىق بۇ شەلىك ئاكىنىسـىدىۇ تـاز  ئاكرىنىـان    . تەخسىدە ئېلىا كەپتۇ
ــت تقىنىنى     ــا كېلىـ ــىدە ئېلىـ ــاچنى تەخسـ ــىمامد ن ئۇمـ ــمە ئوخ ـ ــر نىـ ــىق بىـ پىخسـ

ئۇ ساۋىرخاننىڭ نانپا مىالا يەۋ تقىنىنـى ۇىر ا نانپـا   . ۇەا ئويالپتۇ« قارىمامدىپان
ۇەن شـۇنىڭ   -مان قايلىسـا كـار مەق تـاتلىق نەسـىكەن     مىلەا ئاكزىپا شـۇند  سامماسـ  

پـاق ئىچىـا تۇكىسـىن بۇنـد  ئـاز قىممـا         -نـى پـاق   «تـاتلىق ئۇمـات  »بىلەن بۇنـد   
بـۇ  »: ۇەن ساۋىرخاندىۇ سور پتۇ -چىنىلەا ئىچكۈسى كېلىا ئۈ ۈنىت لماقچى بوپتۇ 

 . ۇەپتۇ«تازىمۇ تاتلىق ئۇمات بوپتۇن بىزمۇ ئۈ ۈنىت سا، بولىدىكەن
 . ۇەپتۇ شەلىك― بۇ ئۇمات ئەمەۇن ۋالت ن ― 
نىم بوسا مەيلىن ئى قىلىا بىـز بۇنـد  نەسـىنى ئۇمـات ۇەيمىـزن ئەممـا بۇنـد         ― 

ــاتلىق ئەمەۇ ــد     . ت ــر نىــمە ئىتىمىــزن ئۇمــۇ بۇن ــاتىال ۇەيــدىپان بى بۇكــد   ئۇنىــد  ئ
 بۇ تاماققا نىمىـلە كېتىـدىپانلىپىنى ۇەا بە ەن بوسـىالن خوتۇنپـا ۇەا بىـر     . ئەمەۇ

 . ئەتكۈزۈا باقسام ۇەيمەن
قانـد  تەد ەشـنىمۇ   .  ساۋىرخان ئۇنىڭپا كېتىدىپان خۇرۇچالرنى ۇەا بېرىرتۇ

 . ئېنتىا بېرىرتۇ
ــۇ؟ ―  ــلەن  ― تۇزچ ــۇزنى ۇەمى ــەر لىقن  ― ت ــۇ س ــك  ― ۇەپت ــۇزۇىۇ قانچىلى ت
 سالىمىز؟

 . ۇەگەن تەمسىل چىقىرتىكەن«ۋالتىپا تۇز قۇيپاندەك»مانا شۇنىڭ بىلەن 
 :تۈز كۆدۈللۈك بىلەن ئەخەتقارى

― ۋـالتىنى بىزمـۇ بىلىمىـزن    . بۇ شـەلىك سـاختىرەزلەرنىڭ توقۇكـان  ېرـى    ― 
 . ۇەدى

يەنە بىرنــى ئېتىــا . ۋېلىقــى ئى ــتىۇ كېــنىۇ ئۈ ۈنىت لپانســىلەن تــايىنلىق― 
 بېرەيمۇ؟
ۇەــدى ― بولــدىن مەن شــەلىكلەرنىڭ ســار دلىقىدىۇ بىرنــى ۇەا بېــرە ن ― 
شەلىك مىھمانالرنىڭ كەچكۈزۇە سـەۋر كا چىققـانلىقىن    ئاندىۇ بىر توا. ئەخەتقارى

ۋەۇ بولۇان بۇ يەرۇە نىمـانچە   -كانجا قىلىنپان سانسىز ئېتىزترنى كۆرۈا ۋەير نۇ 
بىــر ، ئــۇ تولۇمــۇ ئــاۇۇى قىلىــا  . كــۆا تــوت؟ ۇەا ســورىپانلىقىنى ئېنتىــا بەرۇى 
 . ئېنتقاچقا ئۇنىڭد  كەمسىتىپ مەنىسى كۆرۈنمەيتى

ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن قەت ى يېڭىا چىقىـپ  ― كەلگەندۇ؟ ئەمدى مادا ― 
 . ئۈچۈن تىرى ىت تقاندەك بىزەدلىك بىلەن
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 . شۇند ، قىلىا ئۇتر خېلىال قىزى ىا قالدى
ــەلىكن   ―  ــار مز ۇە شـ ــدىپان ۋـ ــۆ زىگە چىچىـ ــلەۋەن ئـ ــدى قىـ ــدى ― بولـ ۇەـ

ئەخەتقـــارى ئاچچىقىـــدىۇ قىزىرىـــا كەتـــكەن بولســـىمۇ مىھماننىـــڭ ۋـــۆرمىتىنى  
 . ۇتما ن كۈلۈا تۇرۇائۇن

 !ماقۇان بولدى قىلدۇ، ن تيسۇ ئىچكەن سەر لىق― 
ئەخەتقارىنىڭ ئۆيىگە يېقىنلىپانچە مۇۋەممەتتۇرسۇننى بىـر خىـل بېقىنـدىلىق    

ئــۆزىگە بولپــان ئى ــەنچدىۇ مەۋــرۇم بولــۇ  تۇيپۇســى       -رۇۋــى ۋــالىتىن ئــۆز   
پ بىلەنـــال ئىســـكەنجىگە ئېلىـــان ئۆزىنىـــڭ ۋـــازىرقى ســـاتۋىنىتى ياۇىپـــا يېـــتى 

ئەخەتقارىپا ياقىـدىپان  ەپلەرنـى قىلى ـقان سـەۋر لىقالرنى مەرقن تـۈز كۆدـۈا ۇەا       
 . ماختاشقا باشلىدى

ۇەــدى ― ۇەن  -مانــان مانــان شــەلىك ۇەــگەن مانــا شــۇند  ۋــار مز ۇە بولــۇۇۇ   ― 
ــۇان      ــڭ تۇتـ ــىتىنى چىـ ــېلىپ پۇرسـ ــى ئـ ــارى ئەنتىنـ ــڭ ―»ئەخەتقـ خەان بىزنىـ

ــەن  ــۇ بار س ــدىپ« مەۋەللىگىم ــدىڭپۇ؟    ۇەي ــويالا قال ــۇند  ئ ــۇ ش ــەلىكن بىزنىم ان ش
ۇەا قــولى كۆكســىدە تۇرســىمۇن ئــۆيىگە چىســە « ئۆيســەن»شــەلىك. خــاتىرجەم بــوا

لۇقىالرنى تىزىا قويۇان قۇرۇ، چايپا زىلىپان بىلەنن بىز  -قوسا، تويمايدىپان تقا 
ئــــۇ ― ئۆيســــەن ۇەــــدىقمۇن ۋەر ىزمــــۇ قــــۇرۇ، پە  ئەمەۇن جىــــڭ  ەان     

نىڭ باركانسىرى مۈرىسىگە چۆكۈا كېتىت تقان بې ىپا قار ان سـەا  مۇۋەممەتتۇرسۇن
ــا ن   ــدى بولپ ــا قال ــدۇ؟ ســەر لىق  ― ئىچــى ئاكرى ــۆدلىڭلىگە كەلمىگەن ــاۇەپن ك ئ

 . ۇەا قوشۇا قويدى― ۇەگەن  ەپنى تۈز قىلىدۇن خاپا بولمايسىلەن 
ئەممــا بــۇ چاكــد  مۇۋەممەتتۇرســۇن يەنە بىــر ئى ــنىمۇ ئــويالا خىجىــل بولــۇا 

ئۇنىـڭ ئـويلىپىنى مەرۋـۇم ۇ مولالمنىـڭ بىـز خەقتىكـى يۇرتت زلىقنىـڭ        . ت تاتتىقېلى
قاند ، يىلتىز تارتقانلىقىن ۋەتتا خېلى ئوقۇمۇشلۇ، كى لەرمۇ كۆا ۋالالرۇ  ئـۆزىنى  
 . تۇتالماستىۇ تار مەزۋەپچىلىككە بېرىلىا كېتىدىپانلىقى ۋەققىدىكى سۆزلىرىدى

 
 

2 
 
 

ــا ئەخەق قارىنىــڭ  ئۆيىــدە بىــر سى  ــۇان   -ڭلىســىن ئات ــۇنى بول ئانىســى ۋە خوت
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ــاۇەم ياشــايتى  ــر يىلــدىۇ ئاشــقان   . جەم ــى بە  جــان ئ ــو  قىلپىنىپــا بى ئۇنىــڭ ت
بـــۇ يـــا  كـــېلىۇ . ئىـــدى«  ۇمانـــد ر»بولســـىمۇن تېخـــى بالىســـى يـــو،ن ئايـــالى  

چىر يــى بەك  ــۈزەا بولمىســىمۇن زىلــت ن مەدــزى . ســەۋر لىقالرچە تــۈزن ســاۇۇە ئىــدى
ئەممـا پوتمرـا    . ى چىڭ ۋە زىقنى تارتقۇۇەك كۆتۈرۈلۈا تـۇر تتى قىزىلن كۆكرەكلىر

قىلىا تىكىلگەن سە ەز كۆدلەك ياكى خام ئەتـلەۇ كـۆينەكتە ئـانچىت ت بىلىنىـا     
سىڭلىسـىمۇ  . پەقەق بىرەر ۋەرىكەق تۈپەيلى تاساۇىرەن بىلىنىا قاتتتى. كەتمەيتى

ۋە ۇەسـىال ۋىجىنىـان   . تتـى بويىپا يېتىا قالپان بولۇان بىـر ئـاز نورمالسـىزۇەك قىال   
 .ۇەان يېقىمسىز ئاۋ زۇ  چىرقىر ، سۆزلەا تۇر تتى« كالال ۇەسە پاقالچا،»

ئومۇمەن ئەخەق قارىالرنىڭ تۇرمۇشى شۇ ز مانن شۇ ماكانپا نىسبەتەن ۋاللىق 
ــانىالتتى ــتىۇ     . س ــام سېتى  ــر جەتلەر خ ــىن قوشــۇمچە خى ــارلىق قىالتت ــى باپك ۇ ۇىس
سـاۋىرخانالر ۇەسـلەا ئوكلىنىـڭ بىـر شـەلىكنى      . يېتەتتى ئاشلىقى ئۆزىگە. كېلەتتى

ئــاكىنەم ۇەا باشــالا چىققىنىــدىۇ ئــۆزلىرىنى خېلــى ئــابرىيلۇ، بولــۇا قالپانــدەك  
كېـنىۇ ئۇنىـڭ ئـۇز ، تـۇرۇا     . چاكالان خوشاا بولۇشتىن ياخ ى مىھمـان قىلى ـتى  

دىۇ بىر چۈنكىن بىرىنچى. قالىدىپانلىقىنى ئادالا ئانچە ئوچۇ، چىر   ئېچى مىدى
ئىككىنچىـدىۇن بىـر   . تەينارتاپنى بىكـارۇىنال بـېقىپ ئـۇتر ئۈچـۈن ئېپىـر كېلەتتـى      

بويىپا يەتكەن قىز بار ئۆيدە ياتت   ئەركەكنىڭ ئۇز ، تۇرى ى ياخ ىلىقتىۇ ۇەـرەك  
چــۆچەك كــۆپىنەتتىن قىزنىــڭ بەخــتىگە توســا،  -كەم ۇەگەنــدىمۇ  ەا . بەرمەيتــى

ق قـارىنى بەك ئەتىت رتيـدىپان بولپاچقـا ئۇنىــڭ    بىـر ، ئـۇتر ئەخە  . بولـۇا قـاتتتى  
 .ئارزۇسىپا مۇخالىا كېلەلمە  ئىچىدە بىلى تى

شــاپىال تەركىبــاتالر قىلىــا بــالىلىرى بــار ئــائىلىلەرنى   -ئەخەق قــارى ۋــاپىال 
بىـر ئېپىـز ئـۆينى بىكـارتا     . بالىلىرىنى ئوقۇتۇشقا ئۈندەا سەككىزۇەك بـات يىپـدى  

ئۆ  تزىم بولپاچقا ۇەرسخانا پى ايت ن ئورنىدىكى چەلـلە  كېنىۇ . ۇەرسخانا قىلى تى
مۇۋەممەتتۇرسـۇن ۇەسـلەپتە تولىمـۇ ئەسـتايىدىللىق بىـلەن ئىـپ       . ئاستىپا كـۆچتى 

ــار  . باشــلىدى ــان ۋەم    -ب ــدىۇ زەرىكى ــۇ ســەۋر لىقالرنىڭ ۇەتلىكى ــار  ســوۋۇان ب ب
جـان بـېقىپ   ئۇترنى بەرىبىر بىلمىگەندىكىۇ ۇەان ئاكزىپـا كەلگەنـچە بىلجىـرتان    

 .خىنالى پەيد  بولۇپمۇ تۇرۇى
( ئەخەق قارىنىـڭ سىڭلىسـى  )ۋەر قېتىم بىر ئىپ بىلەن ۋويلىپا چىققـان قىـز   

ۋويال سۇپىسىنىڭ تۈۋىدە ئۆزىنى ئۇنۇتقـان ۋالـد  تـۇرۇا قـاتتتى ۋە ئـاكزىنى سـىڭا       
ئـۇنى  . ئېچىان ۋىجايپىنىچە مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ ۇەرۇ ئۆتى ىنى تاماشـا قىالتتـى  
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 : ۇىسى ياكى ئانىسى ئاچچىقى بىلەن چاقىرىت تتتىيە ۇ
ئۇ شـۇندىال  ― ! بې ىڭ ئايلىنىا قېلىت تامدۇ؟ مادە بۇيانپا! ۋە ن شەقىقە― 

 .چىر يىپا بالىالرچە رەنجىپ ئاتمىتى يۈ ۈرتۈا كېتىا قاتتتى
ــاتتتى   ــا ق ــارىمۇ ئاشــۇند ، چاقىرى ــدە ئەخەق ق ــالى  . بەزى چــۈنكى ئۇنىــڭ ئاي

مۇۋ پىق قېننى سىڭلىسىنى ئۆت كۆر ەچكە ۋەمى ـە چېقى ـتۇرۇا    ئومۇمىن ئاۇەتكە
خوتۇنالرۇىكى ئامر قچىلىق تۈپەيلى ئەخەق قـارى خوتۇنىنىـڭ    -يېڭى ئەر . تۇر تتى

 .سۆزلىرىگە ئى ىنىا قاتتتى
بىر شـەلىكنى ئىـچ كىنوكـۇا قىلىـا     »تۈزۇە ئۇترنىڭ ئائىلىسى ۋەققىدە  -تات 

بــۇ  ەپــلەر مۇۋەممەتتۇرســۇننىڭ . لەر تارقالــدىۇەــگەن  ەپــ« ئــۆيىگە ئەكىلىت پتــۇ
شۇدا ئاخىرقى پۇق قويپىدەك زەمىننـى سـاقالا قـېلىپ ئۈچـۈن     . قۇلىقىپىمۇ يەتتى

ۋەمدە بالىالر تارقىپاندىۇ كېنىۇ ۇۇكانپـا كىرىـا   . زىر ۇەرىجىدە ئۆزىنى تۇتىت لدى
ى ـىدىپان  خوجايىننىڭ خام توقۇكىنىپا قار ا تۇرىدىپانن بىرەر ئىـپ بولسـا يارۇەمل  

كۆدلىدە بولسا باپكارلىقنى ئۈ ىنىتەلىا شەۋەر ە كېتىپن شۇ يەرۇە . بولۇا قالدى
مۇشۇ ۋۈنەر ە تايىنىا تېنچن خاتىرىجەم تۇرمۇ  كەچۈرۈ  ئىستىكى پەيد  بولۇا 

ــاتتتى ــايتى   . ق ــال خاۋلىم ــۇ باشــقا ئى ــالركا قارى ــىا بېرى ــنى يەنى ــا ئ ــ  . ئەمم قى
ئېرىق ئى لىرىنى قىلى نى ئـۆزى   -پ ۋە باشقا ئېتىز چىقىرىپن ئۇتقالركا ئوق سېلى

 .ئۈچۈن ساتۋىنىتىنى پەسلەشتۈر ەنلىك ۇەا ئويالان ئانچە ياقتۇرمايتى
ۋازىر ئـۇ تېـنچ تۇرمـۇ ن كۆدۈللـۈك ئـائىلە ۋەققىـدە كـۆپرەك خىنـاا قىلىـان          

ئەممـا ئۇنىـڭ   . بۇنىڭپا ئېرى ى نىڭ تۈرلۈك پىالنلىرىنى تۈزۈ  بىلەن بەن  ئىدى
جەۋلــى بىــلەن كىرى ــىدىپان تىرى ــقا، مىــجەزى يــو،ن تــازىمۇ  -ئى ــقا جــان  بىــر
ئۇ . ترۇىۇ بولپاچقا تۈز ەن پىالنلىرى ئانچە ئۆتمەيال ئۆزىگە يارىمايتى«قودى يو،»

خۇۇۇى قامپاقتەكن تەقـدىرنىڭ شـامىلى قەيەر ە ئاپىرىـا تاشـالركىۇن ۇەا شـۇنى      
ــاتۇ  ــۈتەتتىن خ ــا  بولــۇا    . ك ــاۇىرى ب ــدە تاس ــىنى   بەزى ــالى كاللىس ــتىپ خىن كې

ــتەتەتتى ــۇا      . قوچى ــامەتلەر بول ــدىپان ئ ــىز كېلى ــۇند ، تۇيۇقس ــانەمدە ئاش ــۇ پى  ئ
ئاشــۇند ، ئويالۋەرىــا ئــاخىرى بىــمەنە خىنالالركــا . قالســىكەنن ۇەا ئــارزۇ قىالتتــى

 .ئايلىنىان رىناللىقتىۇ پۈتۈنلە  چەتنەا كېتەتتى
ۇنىڭپـا كىـم تـېگەر؟ ۋىچكىـم     بىر ،ن ئ. ئۇنىڭ تازىمۇ ئۆيلەنگۈسى كەلگەنىدى

ئـۇ  . شۇند ، بولى ىپا قارىما ن سەۋر لىقالرۇىۇ ئۆيلەنگۈسى يو، ئىدى. ىتتە مەيت
ــچىد       ــرەر مەس ــدىپىنى بى ــا ئاتتي ــا يارى  ــازىرقى ئەۋت لىپ ــڭ ۋ ــايتىكىن ئۇنى ئويلىم
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ئېلىـا بېرىـدىپان ئەيىرنـا، قىـز يـاكى تـۇا قالپـان        « ساۋ پلىق ئۈچۈن»قەۋمىنىڭ 
بىـر ،ن  . كاۋ ئى ىد  ئۇنىڭ خاۋى ى ۋە ئىمكـانىنىتى شـۇند ، ئىـدى   نى. ئاياا ئىدى

ــالال  بىــلەن جىنســىن ئىســتەك باشــقا    باشــقا  ەپمىكىــۇن ئۇنىــڭ   -نىكــاۋتىكى ت
. كۆزىگە ئاياا ئېتـى بارنىـڭ ۋەممىسـى چىر يلىـق كۆرىنىـدىپان بولـۇا قالپانىـدى       

رنى قىلىــان بىچــارە كېچىنىــڭ كــۆا قىســمىنى ئايــالالر ۋەققىــدىكى شــىرىۇ ئــارزۇت
ۋەتتا بىرەر شەپە ئادالنسا ئەخەق قارىنىـڭ ئايـالى   . بىمەنە خىناا بىلەن ئۆتكۈزەتتى

ــۇۇى      ــىمىكىۇن ۇەا ۋۇج ــا سىڭلىس ــى  ادس ــاكى ۋېلىق ــدىكىۇ ي ــا كىرىت تام يېنىمپ
. شۈركىنىان ئۆزىچە ۋاياجىنى يوقۇرى پەللىگە  چىقىان بەۇىنى ئوق بولۇا ياناتتى

ن شـۇندىال بـۇ   ۇە-نە خىنـاا ئىكەنلىكـى مەلـۇم بـوتتتى     ئەممان چاپسانال بۇنىـڭ بىـمە  
ــدۇر تتى   ــاتتىق ئا اۋالنـ ــۆزىنى قـ ــدىۇ ئـ ــۇ، بولىدىپانلىقىـ ــۇز كورلـ ــڭ تـ . خىنالنىـ
ــڭ     ــتىپاند  ئۇنىــ ــلەن قىســ ــىزلىك بىــ ــتەكلەر رەۋىمســ ــتە ئىســ ــدىكى تەلــ ئۇنىڭــ
ئاۇىمىگەرچىلىك تۇيپۇلىرى يوقۇلۇان ئەتىـال بىـرەر ئاكتىـا ئىنكـاۇ بىـلەن قىزكـا       

ــى ب   ــار ئىكەنلىكىن ــڭ تەين ــا ئۆزىنى ــاكى جۇۋ نپ ــى ي ــقا ۋەۇە بېرەتت ــدۈرۈا قويۇش . ىل
ئۆ  كىرىان  -قولۇمالرۇىۇ بىر ئاشنا تۇتۇۋ لماقچى بولۇان ئۆيمۇ  -ئارقىدىنال قوشنا 
بۇ ۋەستەسەن تېنچ تۇرمۇ ن با  تىققۇۇەك ماكـان مەسلىسـى ئـۇنى    .  نامز ق تالاليتى

كېسىل  -پۈتۈنلە  ئىسكەنچكە ئېلىت لپاچقان ئىلگىرىكى ئۇلۇكت ر پىالنلىرىنى ئۈزۈا 
 . ئۇنتۇلپاندەك قىالتتى

. كېنىۇ ئۇ قوشنىالرۇىۇ بىرسىگە ساقاا تاشالا مۇۋەپرەقىنەق قازىنىا قالدى
چىڭقالپان ئەسەبلىرى ئەسلىگە كەلگەندىۇ كېـنىۇ خېلـى يىنىكلى ـىا قالپانـدەك     

بىر ،ن ئوينى ىنىڭ ئۆزىـدىۇ يېـرىم ۋەسسـە چـودلىقى يـۈرىكىنى تـاتىالان       . بولدى
شۇنىڭ بىـلەن ئـۇ ن بـۇ ئىـپ     . بىر نەرسە ئۇنى رەۋىمسىز ئەيرلىدىئىچىدە نىمىدۇر 

ئىككىنچى تەكر رتنمايدۇن ۇەا ۋەۇە قىلىا ئىچىدىكى ۋېلىقى رەۋىمسـىز سـوتچىنى   
ــدى ــاللىنىمىگە     . ئالدىـ ــدە ئـ ــقن ئاۇەمـ ــر خىللىـ ــىدىكى بىـ ــەۋر  تۇرمۇشـ ــر ، سـ بىـ

زەـرىكىپ جانپـا   ئىنتىلدۈرىدىپانن مەدگۇ قانائەتلەنمەيدىپان ۋەستەسە ئويپۇتـۇان  
ــاتتتى    ــا س ــۇنى ۋەر كويپ ــچ پۇشــىقى ئ ــى تىرى ــچانلىقالرۇىۇ  . تەككەچــكەن ئى خېل

كېنىنمۇ بىرەر ئۆزىگە مۇناسىا ياشتىكى ئوينـا  تاپالمىپانـدىۇ كېـنىۇن يەنە بـا      
كــۆتەر ەنن ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئاۋ لقىــدىنمۇ كۈچلــۈكن ئاۋ لقىپــا قارىپانــد  كــونكىرق 

ىستەكلەر ە بەۇ كېلەلمە ن ۋەۇىسىگە خىالا ۋالـد   سېپىنىپ مەزمۇنلىرىپا ئىگە ئ
 . ۋېلىقى ئايالنىڭ يېنىپا كىرى كە مەجبۇر بولدى
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ــدى    ــامز ق بارى ــق ن ــرت مۇۋ پى ــان بى ــد  ۋام ــڭ خىنالى ــڭ  . ئۇنى ــۇ ئەخەتقارىنى ئ
ــدى ــا بەۋــرىمەن       . ئايالى ــرەك تىكەنلىــك بولپاچق ــۇ خۇشــرۇر ،  ــۈا بەك ــا ب ئەمم

تېخىمـۇ  . ئـۇنى رەۋىمسـىز ئەيـرلەا تـۇر تتى    ۋىجـد نى  . بولۇشنىڭ ئىالجـى يوقىـدى  
ئېنىقر قى ئەخەتقارىنىڭ يانرې ىد  پۇتدالا تۇرىدىپان يېڭىسار پىچىقى تېخىمۇ زىر 

 . چەكلە  كۈچىگە ئىگە ئىدى
بىر كۈنى ئۇ باكد  تەرەق سۇندۇرۇا ئۇزۇنپىچە ئى ـتىنىنى ئەتكۈسـى كەلـمە     

ئـۇ ئىتتىـك ئى ـتىنىنى    . ا قالدىۋادتەقىا تۇر تتىن يېقىنال يەرۇە شىلدىرت  بولۇ
ۇەا ― كۆتۈرۈان چوم ئۈرۈكنىڭ كولىنى ۇ لد  قىلىا قارىتىدىن ۇەا ئاشۇ جـۇۋ ن  

ئۇ ئۆزىنى تولىمۇ تەستە تۇتۇا قـار ا  . شۇ مۇۋ پىق نامز ق بىدىلىكتە ئولتۇركانىكەن
تۇرىتىدىن پـۇتى بىـر شـاخنى مىـدىرلىتىتەتكەنمۇن شـار قال  بىـلەن تەدـال جـۇۋ ن         

 .ىنى كۆتۈرۈا چۆچۈا تۇرۇا كەتتىئى تىن
ــىز―  ــىپا     ― ! قىلىقس ــك ئارقىس ــاا ۋەم ئىتتى ــكەن ئاي ــا كەت ــدى قىزىرى ۇە

ــۈ رىگەنچە     ــى چۈشــۈرىتەتىا ي ــڭ ئېتىكىن ــان كۆينىكىنى ــۈا ئى ــتاننى ئېتى ئۆرۈل
 .چىقىا كەتتى

جـان ۋەستەسىسـى ۋەممىنـى بېسـىا     . مۇۋەممەتتۇرسۇن قورقۇا ئۆلەيال ۇەدى
ــكەچكە بايــا كــۆر ەن   ــىمۇ كەلــمە ن بــۇ ئى ــنى     چۈش لىرىنى ئــويالا ۋوزۇرتنپۇس

ئۈچىنچى بىرى كۆرۈا قالپان بولسـا قانـد ، قىـالرمەنن ئـۇ ئەخەق قارىپـا ئېنتىـا       
ــدىپان يېڭىســار     ــۇتدالا تۇرى ــا پ ــى چۇچىلىــق كىالپت ــويالان ۋېلىق ــارمۇن ۇەا ئ قوي

ۇەسـە   ئۇ بۇ يەرۇىۇ قېچىـا كېـتە   . پىچىقىنى كۆز ئالدىدىۇ نېرى قىاللما  قالدى
 ...سەۋەپنىڭ تايىنى يو،ن ۋويلىپا چىقا  ۇەسە ۋېلىقى پىچا،

ئاخىرى كەچتە ئۇنى تاماققـا چاقىرىـا ۋىچـنەرۇىۇ تاپالمىپـان ئەخەق قـارىن      
 .ئۇنى باكدىۇ تاپقانپىچە ۋېلىقى ئورنىدىال تۇرۇى

 نېمە بولدۇم؟ تاتىرىا كېتىرسەنپۇ؟― 
 .ۇ، خاتىرىجەم بولپانىدىئۇ ئەمدىال تول― ... كۆدلۈم بۇزۇلۇپال تۇرىدۇ― 
 نېمىگە؟― 
مېنىــڭ كــۈنلىرىم مۇشــۇند قال ئۆتــۈا كېتىتەرەمــۇن بىــرە ئى ــنىڭ پې ــىنى  ― 

 ...زەن رىۋىم چۈشۈا شۇ -شۇتنى ئويالا ... تۇتما  مۇشۇند قال ئۆتەمەنمۇن ۇەيمىنا
ئۇ ئەخەق قارىنىڭ بايىقى ئى الرۇىۇ بىخەۋەرلىكىنى بىلگەندىۇ كېنىۇ كـۆا  

 .تكەنىدىيېنىكلەا كە
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ــدى     ــدەك ئى ــۆزى ۇەگەن ــۈنى تەۇن ۇەا ئ ــڭ ك ــدە ئۇنى ــۇ مەز ىل . ۇەمىســىمۇ ب
بەزىــدە ئىككىســىن بەزىــدە تــۆرتى . ئوقۇكــۇچىالر بەزىــدە كېلىــان بەزىــدە كەلمەيتــى

ئېنىقكىن بۇ بالىالر ئۆيدە ئىپ ئېپىـر كەلگەنـدە مەكـتەپكە بـارىمەنن ۇەا     . كېلەتتى
اۇىپا ئالمىسا ئاتـا ئانىسـى ۋەر ىـز خىنالىپـا     ئۇتر ي. كەلتە قىلىان ئى تىۇ قۇتۇتتتى

شۇدا بۇ ئىپ ئـانچە ئۇزۇنپـا قالمـا  سـۇكا چىلى ـىدىپاندەك قىلىـا       . كەلتۈرمەيتى
 .تۇر تتى

كى ــىنىڭ ئىچىنــى ســىقىدىپان زەرىكى ــلىك قىــپ پەســلىن ئۇيقۇســىزترن       
بويتــاقالرن كەمــبىپەللەر ئۈچــۈن ئۆمۈرۇىنمــۇ ئــۇز ، بىلىنىــدىپان قىــپ كېچىلىــرى  

ئۆيدە قامىلىا ئولتۇرۇ  تولىمۇ ئـاز پلىق  . سىرتالركا چىقىپ ئاز بوتتتى. شالندىبا
ئوقۇكۇچىالر پۈتـۈنلە  كەلـمە  قويپاچقـا ئـۇ ئەمـدى پەقەق ئەخەق قارىپـا       . ئىدى

ئوقۇكۇچىالر ئۈچۈن ئوقۇشنى باۋانە قىلىـا  . بىلەنال چەكلەندى« ئىلىم ئۈ ىتىپ»
ندەلگە پـۇتىنى تىقىـا يوتقانپـا ئورىنىـا     قاچىدىپان ئەمـگەك بولمىپاچقـا ئـۇتر سـە    

ئۇ ئەخەق ... ئولتۇرۇا چۆچەك ئېنتى ى نى كۆدۈللۈكرەك ۋىساپلىپان بولسا كېرەك
 ە قىزىقتـۇرۇا تـۇرۇ ن ئەم   «يېڭـى بىلىـم كەزىنىلىـرى    -يېڭى »قارىنى ئۆزىدىكى 

ئاخىرقى ئىخالسمىنىنى بولسىمۇ ئۆزىدىۇ بىز ر قىلىتەتمەسلىك ئۈچـۈن ۇ موللىـدىۇ   
ادلىت لپان كەلگۈسـى ۇۇننـا ۋەققىـدىكى ئاجايىـا  ـۈزەا تەسـەۋۋۇرترنى تېخىمـۇ        ئ

بۇتركــا . بېنىتىــان قىزىــق تەركىــرلەر بىــلەن ئەپسانىتىالشــتۇرۇا ســۆزلەا بېرەتتــى
ــەنمەيتى  ــال ئى ــ ــارى ز ۇىــ ــۇند ،   . ئەخەق قــ ــۆرە مۇشــ ــتىۇ كــ ــا زەرىكى ــ ئەممــ

 !ۇە -دى لەرنى ئادالا ئولتۇرۇ  ۋەرۋالد  كۆدۈللۈكرەك ئى«چۆچەك»
تەينارتاپلىق بىـلەن كـۈن   . مەۋەللىنىڭ ياشلىرى بىر كۈنى ئوتۇنپا جابدۇشتى

ئۆتكۈزىت تقان مۇۋەممەتتۇرسـۇن نـان بېرىت تقـان ئـائىلە ئۈچـۈن بىـر ئىـپ قىلىـا         
بەرمەكچىن يەنە بىر تەرەپتىۇ كەم ۇ تۇ  بىـر نەچـچە كـۈن نەپەسـلىنىان سـىقىلىا      

. ئۈچۈن ئوتۇنپا بىللە بېرى قا جابدۇنـدى  قورۇلۇا كەتكەن يۈرىكىنى يېنىلدۇرۇ 
ــىرەان يىـــگەن   ــازىر بەكـــال خۇۇۇكسـ ــۇ ۋـ ــۇا  -ۇەمىســـىمۇ ئـ ئىچكىنـــى زەۋەر بولـ

ۋەمــمە كى ــىنىڭ كــۆزىگە ســەق كۆرىنىــا قالپانــدەك  ۇمانســىر پال . تۇيىلىت تــاتتى
بىرەرسى پىچىرلى ىت تقان بولسان ئۇنىڭ كېلى ى بىلەن  ەپلىـرى توختـاا   . يۈرەتتى
ۋەقىچان بۇتر مېنىڭ ». ولسا ئۇ ۋامان ئاچچىق يۇتۇا ئاز پلىنىا كېتەتتىقالپان ب

تازىمۇ ئې ەكنىڭ تاپىـدەك بىـر نـېمىكەنن ۇەنى ـىت تقاندۇن     .  ېرىمنى قىلى ىت تىدۇ
بۇند ، چاكالرۇ  ئۇ ئانىسـىنىڭ تۇققـانلىرى   . ۇەگەنلەرنى ئويالا كېتەتتى« تايىنلىق
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ئەمما ئـۇ  . ىرىنىڭكىدە پاناۋالنپۇسى كېلەتتىبار سەۋر كا كېتىان ئانىسىنىڭ تۇققانل
يەرۇىــۇ ۋاقــارەق ۋە ئاۋــانەق ئىچىــدە ئايرىلپــان ۇەملىــرى ياۇىپــا يەتــكەن ۋامــان  

شۇ ۋاقـارەتنى يەنە ئادالشـتىۇ كـۆرە خەقنىـڭ يۇرتىـد       . يۈرىكى ئېچى ىا كېتەتتى
پ ئۇنىڭ ئۈچۈن تۇيۇقسىزت كەلـگەن قىـ  ! ز ر ياشىپىنى ياخ ىر ، ئەمەسمۇ؟ -خارۇ 

ئۇنىـڭ شـەلىكمەن ۇەا سـەۋر لىقالرۇىۇ    . ئۇنى تېخىمـۇ بىچـارە قىلىـا قويپانىـدى    
ــۇنى       ــقاندەكن ئ ــلەن قېرى  ــى بى ــتۈنلۈك تۇيپۇس ــدىپان ئۈس ــتۈن تۇتى ــۆزىنى ئۈس ئ

ئۇنىــڭ قى ــقا ۋىچقانــد ،   : ســەۋر لىقالر ئالدىــد  تېخىمــۇ يەر ە ئۇرىتەتكەنىــدى   
ا ئۆزىـــدىنمۇ نـــامر ق تەينـــارلىقى يوقىـــدىن قى ـــلىق قـــېلىۇ كىنىمـــى بولمىپاچقـــ 

. تۈسكىلىرىنى بېرى ـكەنىدى  -سەۋر لىقالر ئۇنىڭپا ئىچ ئاكرىتىا بۇلتۇرقى ئەسكى 
ئۇنىڭ كى ىلىك كورۇرى بۇنىڭدىۇ چەكسـىز ۋاقـارەق ۋىـس قىلسـىمۇن رەۋىمسـىز      

ــلىپانىدى     ــا تاش ــۇندۇرۇان يەنچى ــودچىلىقىنى س ــڭ چ ــاللىق ئۇنى ــورۇر . رىن ― ك
ئەخەق قارىنىــڭ ! رىنــاان كونكىرىــ  ئىــدى― مەۋۋــۇم بــولپىنى بىــلەنن ســوكۇ،  

ئىلگىرىكى پاختىلىق تونىنى كەيگىنىدە ئۇ ئەنە شۇند ، رىۋ ۋە رىناللىقتىۇ ئىبارەق 
توننىڭ كونىلىقىدىۇ باشقا ئۇنىڭ كـالتە  . ئىككى تاشنىڭ ئارىسىد  تازىمۇ قىننالدى

ئى ـى   ئائىلىـدە قىلىـدىپان  ... ۋە تار كېلى ى ئـۇنى بەكمـۇ كۈلكىلىـك كۆرسـىتەتتى    
ــوت       ــانن ت ــا قالپ ــارتۇقچىال بىلىنى ــىان ئ ــىپا پۇتلى  ــقىالرنىڭ ئى  ــا باش بولمىپاچق

ــدى    ــاجىزتا كەتكەنى ــىمۇ ئ ــتىۇ نېرۋىس ــۇ پەقەق  . ئويلىنى  ــارلىق ۇۇكىنىپىم باپك
ئەمما ۋۈنەر ە كۆدۈا قويمىپاچقا ۋىچنـېمە  . قوتشمىپان خوشامەق بىلەن چىقاتتى

ئى ـنى تـۆۋەن تەبىـقە كى ـىلىرىگە خـاۇ       ئۇ ۇەسلەپكى چـاكالرۇ  بـۇ  . ئۈ ىنەلمىدى
 ەرچە بۇ قارى ىنى ئوچۇ، ئېالن . پەۇ ئى الر ۇەا قارىپاچقا كۆدۈا قويمىپانىدى

ســـاختا )قىلمىپـــانن كۆدلىـــدە ئۆزىمـــۇ بۇنـــد ، قارى ـــىنى ئېتىـــر ا قىلمايـــدىپان
ئـــاتتىۇ »بـــار   -بـــار  . بولســـىمۇن بەرىبىـــر شــۇند ، قـــار يتى ( كەمتەرلىــك بىـــلەن 

بولسـا ئـاۋ ا پەيـد  قىلىـا قويپـان قاتمـاا ۋەزىنىتـى ئـۆزىگە پـۇتال           ۇە «چۈشكەن
ــدى ــۇا قال ــى  . بول ــۇ ۋامــان مەن ن نــى ئى ــالرنى قىلىــپ ئۈچــۈن يارىتىلپــانن   -ئ

ئەرزىمىـــگەن ئى ـــالر بىـــلەن باكلىنىـــا قالماســـلىقىم كېـــرەكن ۇەا ئـــۆز ئـــۆزىنى  
ــدۇر تتى ــى  . ئاۋۇن ــۇ ن ــر ،ن ب ــى ئى ــالرنى قىلپــۇچى   -بى ــا»ن ــۇغ ئەرب ــۆزى « ائۇل ئ

ئەمەلىنەتـتە ۇىلىـدىۇ خـاۋالا    . يار تمايدىپان ئاۇەملەرنىڭ قولىپا قار شـلىق ئىـدى  
كەتمىســىمۇن ئــازر ، بولســىمۇ ئەپۇكــا ئېرى ــىپ نىنىتىــدە تۆۋەنــدىكى كى ــىلەرنىڭ 
تىرىكچىلىك پائالىنىتىگە قىزىقىا قالپان قىناپەتتە ئوتۇنپا جابـدۇان قوشـنىالرۇىۇ   
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ئې ـەكنى مىنىـا ياشـالر بىـلەن يـۈرۈا كەتكىنىـدە        تپقۇق ئۈچـۈن سـورىتەلىنپان  
كەم ۇ تكـا چىققانـدىۇ   . ۇەسلەا تولىمۇ كۆدۈلسىز مادـدىن خورلـۇ، ۋىـس قىلـدى    

كېنىۇ سـەا ئېچىلىـان ئـۆزىنى كۆرسىتى ـكەن  ەپـد نلىق قىلى ـقان سـەۋر لىقالرنى        
ڭ كېـنىۇ يەنە بـۇ يىگىتلەرنىـ   . مەسخىرە قىلىدىپان لەتىرىلەرنى ئېنتى قا باشـلىدى 

تۇپر قتەك پاك ئىكەنلىكىدىۇ تەسـىرلىنىان تېمىنـى ئۆز ەرتىـان ئـۆزى بىلـگەن ۋە      
ــدە   ــىلەر ۋەققىـ ــان نەرسـ ــدۈرمەكچى بولپـ ــقىالركا بىلـ ــۈك ― باشـ ــنقىالان ۋۆرلـ ئىـ

 .ۋ ۋاكاز تر ۋەققىدە قىزكىۇ سۆزلەا كەتتى
بــۇرۇن بىــر ئوتــۇنچى بولپــانىكەنمىپن ئۆمــۈر بــويى ئوتۇنچىلىــق قىلىــان        

خـۇۇ  ۇەـگەن بەنـدەدنى ئوتـۇنچى     ! خـۇۇ  »: رىد  خۇۇ كا نىد  قىلىـا ئۆمرىنىڭ ئاخى
ــەن ــۇن  ەرچە    « قىلمىپايسـ ــا  مۇۋەممەتتۇرسـ ــۇنىڭپا ئوخ ـ ــتىكەنمىپن شـ ۇەپـ

ــۆرمىتىنى       ــدىۇ ۋ ــىد  قايتى ــالر ئارىس ــدەن ياش ــىمۇن ئائىلى ــان بولس ــايىتى قىننالپ ناۋ
ۇ ياشــالركا ئــ. شۇدالشــقا ئوتۇنپــا ۋەر قېتىمــدىال بــارۇى . تاپقانــدەك بولــۇا قالــدى

. سۆزلە  جەريانىد  ئۆزىمۇ يـۈرىكىگە قايتىـدىۇ ئـوق تۇتاشـقاندەك بولـۇا قـاتتتى      
تەركىباتلىرىــدىۇ ئۆزىمــۇ ۋاياجانپــا كېلىــان  -يــا  ۋەمر ۋلىرىپــا قىلپــان تەبلىــ  

نــى ئى ــالرنى  -قەلبىــدە ئۇلۇكلــۇ، بــا  كۆتەر ەنــدەكن ئەمــدى ۋەقىقەتەنمــۇ نــى 
. قالپاندەك ئۆزىنى جەسۇر ۋىـس قىلىـا قـاتتتى    قىلى قا چامىسى يېتىدىپان بولۇا

ــوتتتى    ــدەك ب ــا قالپان ــى پاكلىنى ــپن    . قەلب ــۇۇ قىلى ــاتتىق نوم ــدىۇ ق  ۇناۋلىرى
ئۇسـتازىنىڭ ئەجرىنـى   . ئىچىدىۇ توۋ  قىالتتـى  -قورقۇ  ۋىس قىلىپ بىلەن ئىچ 

ئـۇ ئۇسـتازىدىۇ ئـۈ ەنگەن سىناسـىن تـېمىالرۇ  سۆزلەشـكە       . ئاقالشقا بەا بـاكاليتى 
بار  قىزىان ئۆزىمـۇ سـەزمىگەن ۋالـد  باشـقىچە ئـاۇەمگەن سـۆيۈملۈك        -لىسان بار  باش

ــاتتتى     ــا ق ــا ئايلىنى ــق موللىپ ــۆرمەتكە تيى ــاۇەمگەن ۋ ــۇغ ئ ــڭ  . ۋەم ئۇل ــا ئۇنى ئەمم
پىسخىكىسى يىتىمچىلىكتەن سەر ەرۇ نلىقتا شەكىللەنگەچكە يەنىال سەر ەرۇ نالرچە 

رۇنپـا ئۆتـۈان قىزىـا سـۆزلىگەندە قاز نپـان      ئاساسـىن ئو ... قوپاللىقن قىلىقسـىزلىقن 
ۋــۆرمىتىنى ســېتىا  »پــۇخر تر بۇنــد ، خــار كتېرنى   ) ۋــۆرمىتىنى ســاقلىنالمايتى 

 (. ۇەا تەرىرلى ىدۇ«يەيدىپان
ئوتۇنچىلىقنىــڭ باشلىنى ــىن ئۇنىــڭ جاپاســى بولــۇ  بىــلەن بىــر ە كەم       

تىنىـڭ بول ـى   ۇ تۇىكى ئەركىۇ نەپەۇن ئەمگەك قىلىا ۋاتا يېگەن ناننىـڭ لەززى 
 -ئۇ جاپاكـا چىـد  ن قىـنىۇ سـىناقالركان ئـاز ا      . ئۇنى خېلى خوا ئۆز ەرتكەنىدى

ئوقـــۇبەتلەر ە ئــــۆزىنى تەينــــارت  نىنىــــتىگە كەلـــگەن بولــــۇان ئــــۇ ئــــۆزىنى   
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بۇنىــڭ يەنە بىــر ياخ ــى يېــرى ئــۈت  . قىنىنچىلىقالركــا چىد شــقا كۆندۈرمەكچىــدى
ىنالالرۇىۇن  ۇناۋ ئۆتكـۈزۈ  پۇرسـىتى   كۈنلۈك جاپالىق مۇساپە جەريانىد  بىمەنە خ

كەلـگەن كـۈنى ۋېرىـا كەلگەچـكە ئېزىلىـا      . ۋە ۋەستەسىسىدىۇ قۇتۇلـۇا قـاتتتى  
 ...ئۇخاليتى

بىر ،ن ئې ەكنىڭ تپقۇتى قوشنىپا كەلگەندە ئۇ يەنە بىـر نەچـچە كـۈن خىنـاا     
 ئەمدى ئۇ قايتىدىۇ پۇق تىرەا تـۇرۇ  زەمىـنىگە ئىـگە بولپانـدەك    . بىلەن يۈرەتتى

ئى ــەنچ پەيــد  قىلىــا قالپاچقــا ئەخەق قارىنىــڭ چۇچىلىــق كىالپتــا ئېســىلىا         
شۇدالشـقا  . تۇرىدىپان پىچىقى توكرىسىدىكى ۋەۋىمىلەرۇىۇ خالى بولۇا قالپانىدى

ئەممـا ئـۆزىنى كـۈت بىـلەن بېسـىان خىنـاا       . پـاتال نىنىتـى بۇزۇلـۇا تـۇر تتى     -پاق 
ــى  ــال چەكلىنەتت ــان خ  . بىلەن ــد ، يام ــاۇەمنى ۇ ر ئالــدىپا   چــۈنكىن ۋەرقان ىنــالمۇ ئ

خىنالىڭــد  پۈتــۈن بىــر ئەلنىــڭ خەلقىنــى . جاۋ پكــارلىقتىۇ خــالى ئىــدى. ئاپارمــايتى
شۇدا ئۇ ۋېلىقى چاكد  باكد  . قىرىتەتسەدمۇ ۋىچكىم سېنى قاتىل ۇەمەيدىپان  ەا

كۆرۈا قالپانلىرىنى قايتىدىۇ كۆز ئالدىپا كەلتۈرۈان خۇۇۇى يۇتىتەتكەن نەرسـىنى  
 .ۇ ياندۇرۇا كۆشىگەندەكن لەززەتلىنىا ئەسلەيتىقايتىدى

ــۇت،      ــلەن ق ــالۇ بى ــۆزىگە ئىخ ــاان ۋەم س ــىز خىن ــگەكن ۋەم ۇەخلىس ۋەم ئەم
. سـالىدىپان بىـر تـوا سـاۇۇە ۇىسـتالر ئارىسـىد  ئـۇ قايتىـدىۇ ۋايـاتىن كـۈت تــاپتى          

بىــر قىننــاا  -ئــۇنى بىــرۇىۇ . كــۈنلىرى خېلــى كۆدۈللــۈك ئۆتۈشــكە باشــلىپانىدى
نەرسـە ۋېلىقـى قوشـنا ئايالنىـڭ ئـۆيىگە چىقىـا كىر ەنـدىۇ كېنىنكـى          تۇرىدىپان

چىقىــدىپان چاكــد  بىــر نەچــچە كــۈن شــەيتىنىپا ۋــا   . پۇشــايمان ۋىسســى ئىــدى
شـۇندىۇ كېـنىۇ بىـر نەچـچە ۋ   خـامۇ ن      . بىـر ،ن بوتلمىپانـد  چىقـاتتى   . بېرەتتى

 ...كەيرىناتتا يۈرەتتى« چىتىۇ يەۋ لپاندەك»
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 باپ يەتتىنچى
 

 
ــاجىز    ــايىۇ ئ ــى ئىنت ــك تۇيپۇس ــقەرىنەلىكلەرۇە ۋەتەنرەرۋەرلى ــۆز  . قەش ــۇتر ك ئ

ئالدىــدىكى بىرۇەملىــك خــاتىرىجەملىكنى ۇەان ۇۈشــمەنلىرىگە خىــزمەق قىلى ــتىۇ 
 .يانمايدۇ
 «قەشقەرىنە»: كورۇپاتكىۇ. ن.ئا― 

 
3 

 
ىقن ۋاۋ كىمۇ ئـۆزىگە خـاۇ   تەبى ەتكە ۋۆسىۇن كېلىماتقا يىللىقل. باۋار كەلدى

ــۇر ، بەرۇى ــۇرىقىن جــان   . پ ــۆز ىچە پ ــڭ ئ ــۈچەكلەرۇىۇ   -باۋارنى ــڭ ئ جانت رترنى
. چىقىــا ۋايــاق پائــالىنەتلىرىنى باشلى ــى كى ــىگە يېڭــى ۋەم ئــۆز ىچە تــۇيىالتتى
شـۇنىڭ ئۈچــۈنمىكىۇن مۇۋەممەتتۇرســۇننىڭ تومۇرلىرىــد  جۇشــقۇن بىــر خىــل قــان  

ــتە  ــۆزى قۇشـ ــدەكن ئـ ــدەك  ئېقىت تقانـ ــىلىنىا قالپانـ ــۇ ياخ ـ ــنىكلەان كەيرىمـ ك يېـ
تايانچىن بايلىقىن ئائىلىسى بولماسـلىقى ئىلگىـرى   ― ئۇنىڭ يوقسىزلىقى . بىلىنەتتى

ئې ــىكى يــو، مولالمنىــڭ قــۇلىقى »ئــۇنى كېرىرســىندىركان بولســان ئەمــدى ئۇنىڭپــا 
ڭ تارتى ـىدىپان نەرسىسـىنى  . ۇەگەندەك يېنىكلىك بېرىدىپان بولۇا قالـدى « تېنچ

يوقلىقىــدىنمىكىۇ ۋەمى ــە ۋەســەتكە ئوخ ــاا كېتىــدىپان كەلىــتە يامــان خىنــالالر 
قاتتىق يەر تەۋرەشنىن پۈتۈن ۇۇننانى كومرەيكۇم قىلىتەتىـان  : كۆدلىدىۇ كېچەتتى

ۇەلەتمەنلەر بىلەن يوقسۇلالرنى ئوخ ا  قىلىـا قويۇشـىنىن شـۇنىڭ بىـلەن قايتـا      
بولۇا قېلى ـىنى يـاكى بولمىسـا بۇنـد ،      ۈللىنىپ باسقۇچىد  ئۆزىنىڭمۇ بايالرۇىۇ 

ئـاپەق تـۈپەيلى ئۆلـۈا     -قىممەتسىز ياشىپاندىۇ كۆرە ئاشۇ باتيى  -مەنىسىزن قەۇىر 
ئى ــقىلىا بىــر خىلــد  ئۆتىــدىپان زەرىكى ــلىك تېــنچ ۋايــاق  . كېتى ــنى ئــوياليتى

يېپىلىـق بولى ـىنى    -جىـدەان ئـۇرۇ     -جېنىپا تەككەنـدەكن بەزىـدە قـاتتىق جەم    
ئەنە شــۇند ، پەۋقۇل ــاۇۇە بىــر ئى ــالر يــۈز بەر ەن پەۋقۇل ــاۇۇە ۇەۋرۇىــال . تــىتىلەي

ــى      ــلەن ماختانپۇس ــانلىقى بى ــىن قەۋرىم ــۆزىنى كۆرسەتكۈس ــد  ئ ــۆرە  قايناملىرى ك
ــى ــانپۇۇەك ۋىچنېمىســى    . كېلەتت ــڭ ماخت ــتە ئۇنى ــنچ ۋەزىنەت ــد ، تې ئۇنىڭســىز بۇن
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الەنكىن ئۇنىــڭ يۈرىكىــدە ۋ ۋــ. بولمــايتىن ئــۆزىنى كۆرســىتىپ پۇرســىتىمۇ بولمــايتى
ــۇ . شۆۋرەترەرەســلىك تۇيپۇســى بارىــدى ― شــەرەا تۇيپۇســى  -ئەســەبىن شــان  ئ

ۋېلىقى ئۆزى ئىنـتىلگەنن ئەممـا يېـتەلمىگەن قىزتركـان ئايالالركـا ئـۆزىنى تونۇتـۇا        
 !ئۇندىۇ كۆرە ئۆلگىنى ياخ ى ئەمەسمۇ؟. ىن ئەلەم بوتتتىتقويمىسا بولمايت

ئىچىــدە كــۆچەق قويــۇ  ۋە باشــقا ئەتىنــازلىق   ئــۇ ئەنە شــۇند ، ئىــچ پۇشــقى 
قونـا،  . تېرىلپۇ ئى لىرىنى ئەخەق قارىپا يارۇەملى ىا ئى ـلە  بىـلەن ئۆتكـۈزۇى   

 .تېرىلىا بولپان مەز ىلدە قەشقەر تەرەپتىۇ كەلىتە خەۋەرلەر كېلى كە باشلىدى
― پۈتــۈن قەشــقە شــەرى ئاياققــا تۇرۇپتــۇن ۇ رىــنال توســامما  قــاپتىمىپن   ― 
 .تتى ئۇزۇن قۇتقالرۇەنى ە
شــە ە يــېقىۇ ســەر نىڭ ۇىخــانلىرىمۇ بــامىپن چېرىكلىنىــڭ مىلتىقلىرىنــى  ― 

 ...تاتىت پتۇمىپن ئاندىۇ قاتتىق ئېتى ىرتۇ
ــدى     ــق كەل ــىپا مۇۋ پى ــۇ خەۋەر مۇۋەممەتتۇرســۇننىڭ ئارزۇس ــر  . ب ــۇ بى ئۇنىڭم

ر تقۇسـى  مىلتىققا ئېرى كۈسىن شۇنىڭ بىلەن ئاجايىا قەۋرىمانلىق ۇ سـتانلىرىنى يا 
بىـر ،ن ئۇنىـڭ شۆۋرەترەرەسـ  تۇيپۇسـى ئـاۇۇىن ئەسـكەر بولـۇان باشـقا         . كېلەتتى

شـۇدا ئـۇ   . ئاۇۇىن ۇىھقان ياكى ۋۆنەۋەننىڭ قوماندىسىپا بويسۇنۇشقا يوا قويمـايتى 
ــۇنىڭ        ــىن مۇش ــا قوشۇلپۇس ــكىللەا بېرى ــد ئىالرنى تەش ــوا پى ــر ت ــا بى قوزكىالدپ

 .ولۇا قېلىپ نىنىتىدە بولدىخاسىنىتىدە ئۆزىمۇ رەۋبەرلەرۇىۇ بىرى ب
ۇەدى ئۇ شۇدا ۋاياجان ― مەۋەللىنىڭ يا  باللىرىنى يى ن ئەخەق قارىن ― 
ئوكۇا بات ۇەگەننـى جەدـگە   . كاز ق قىلى نىڭ ۋ قتى كەلگەن ئوخ ايدۇ― بىلەنن 
ۋەقىچان ئۇترنىڭ باشلىقى بىر . بىر توا بولۇا بېرىا سەپكە قوشۇتيلى. يارىتىدۇ

 .ئاستا ئۆزىمىز ۋەممىنى قولىمىزكا ئالىمىز - ن ۇەگىنەن ئاستا ساۋ تسىز تومرا
بۇ ئى تىۇ قانچىلىك نەتىجە چىقـار؟  . بىر ،ن ئەخەق قارى ئىككىلىنىا قالدى

تېنچ ۋاياتقا ئۈ ىنىا قالپان كۆدۈان بارىپا شۈكرى قىالتتىكىن ۋەر ىزمۇ يوكىنىپـا  
ئۇنىــڭ . ىاللمــايتىئېرى ــىمەن ۇەا كىچىكىــدىنمۇ قــۇرۇ، قېلى ــقا تەۋەككــۈا ق    

ئۈستىگە بالىسىدىۇ ئەنسىرەپال تۇرىدىپانن بىچارىالرچە ياشاشقا ئۈ ەنگەنن بۇنـد ،  
ياشاشنىڭ قۇللۇ، ياكى ۋۆرلۈك بولىدىپانلىقىنىن ئـاۇەملەر قانـد ، ئەۋزەللىكـلەر ە    

ئانىسـىمۇ   -ئېرى ى ى تزىملىقىنى ئويالپمۇ كۆرمە  ياشاشقا ئاۇەتلىنىا قالپان ئاتـا  
 .كۆز قۇت، بولۇپال تۇر تتى ئۇنىڭپا
قودـادنى قىسـىا سـىڭگەن    . سۆزلەر ە ئارىالشـما  -ۋەر ىز مالىماتام  ەا ― 
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كىم ۇ رىۇ بولسا بىزنىڭ ۋاكىمىمىز . «ئاكام كىمنى ئالسا يەدگەم شۇ». نېنىڭنى يە
بـۇ سـەندەكن مەنـدەكلەرنىڭ    . ۋامىنى سەن بوتلمايسەن. شۇن بۇ ئۇلىنىڭ ئۆز ئى ى

ــدىۇ كەلمە ــدۇن قولى ــۇر تتى ― ي ــاپىالا ت ــۈمر ن  . ۇەا ت ــڭ ۋۆك ــۇترنىڭچە كىمنى ئ
 .بولى ى ئۇتر ئويالا ئولتۇرىدىپان ئىپ ئەمەسىدى

ــۆنەرۋەنلەر ۋە       ــۈچىلەر ۋ ــوپىالدنى كۆتۈر  ــۇ ت ــقەرۇىكى ب ــۆتمە  قەش ــۆا ئ ك
ــا      ــەرۇ رى ئارى ــا  س ــڭ ب ــىن ئۇترنى ــانالر ئىكەنلىك ــۆكەمە»ۇىھق ــى « ك ئىكەنلىك

بـۇ ۋـاا مۇۋەممەتتۇرسـۇند  ئىنقىالپقـا     . كېلىـا قالـدى  ۋەققىدە ئى ەنچلىك خەۋەر 
ــى ئاشــۇرىتەتتى   ــپ قىزكىنلىقىن ــا   . ئى ــتىر ك قىلى ــا  بولى ــى ئۇنىڭپ ــڭ ب ئارىرنى

ــىزترۇىۇ       ــد ، ساۋ تس ــۇان بۇن ــلىپان بول ــد بېپى  ــۇۋ  ئۈمى ــد قتۇر ك ــى «رىا»قان ن
 .ئېلىتەلىپ ئانچە تەۇ ئەمەسىدى

ۇەــدى ― انچىلىــك ئــاۇەم؟ ئــويالا بــاقەن ئەخەق قــارىن ئارىــا ۇەــگەن ق ― 
ئارىــا بىــر قوشــۇنپا بــا  بولــۇا  ― مۇۋەممەتتۇرســۇن ئىچــى قاينــاان بوكۇلــۇان 

زە خوتـــۇن كى ـــىدەك كۇلۇدـــدىۇ چىقالمـــا   -ۇ رىـــنالر بىـــلەن سوقۇشســـان بىـــز 
ــا،ن  ــپ      ... ئولتۇرس ــۇۇەك ئى ــۆكەمىگە قىلپ ــا ك ــاقت كۇن ئارى ــا قوشۇلس ــزت بېرى بى

 ...مە؟بىز با يەرۇە ئۇنىڭپا نې. قالمايدۇ
بىر ،ن ئەخەق قارىنىڭ ئۆيىدىكىلەر ئـۇنى نـاز رەق قىلىـان نەسـىھەق قىلىـان      

ــۇر تتى   ــا ت ــۈرىكىنى ئېپىتى ــڭ ي ــدۇرۇا ئۇنى ــگەن  . ئا اۋالن ــنەتكە كەل ــن نى قەت ى
مۇۋەممەتتۇرسۇن ئوتۇنچى ۇىستلىرىنىڭ قايسىسى ئۇچر شسا تا ۋە تەشـتىقاتالرنى  

ــۇرۇى  ــۆزلەپال تـ ــتۈرۈا سـ ــۆزلىر . بىرلەشـ ــڭ سـ ــارت،  ئۇنىـ ــىنىڭ پـ ىدىكى كەلگۈسـ
مەنزىرىســـىن تەســـىرلىك ســـۆزلەرنىڭ ســـېھرىن قـــۇۋۋىتى ۋەرۋالـــد  رىا ئويناشـــقا 

لـېكىۇ ئـۇتر ئـۆز يـۇرتلىقى بولپـان ئەخەق      . ياشالر سـەا قىزىـا قالـدى   . باشلىدى
ــا ئاســانر ، ئى ــىنەتتى ۋەم ئە ى ــەتتى  ــدىپان  . قارىپ ــا قىلىنى شــۇدا ئەخەق قارىپ

 .ۇ كۈچەيتتىتەشتىقاق ۋۇجۇمىنى تېخىم
تەۋەككۈلچىلىـك رىۋىپـا   . يا  يۈرەك ۋامان يېڭىلىققا بەكـرەك يـېقىۇ بولىـدۇ   

ئاخىرى  ئۇتر جەم ىن ئون ئىككـى يـا  يىگىـ  ئىنقىالپقـا قوشـۇلۇ       . با  بولىدۇ
 .پىكرىگە كېلىا ئۆزئار  ۋەۇە قىلى تى

تەقــدىرنىڭ چــاقچىقىمۇ قانــد ،ن شــۇ كــۈنلەرۇە ئۇترنىــڭ يېزىســىپا پەيزىــت ق  
اۋىنىلىك يامۇلـدىۇ ئـون بە  چېرىـك ئـالت م سـۈيلەان بويۇنتـاۋلىق قىلپانالركـا        ن

پوپۇز  قىلىان ر ستىۇ قارشى چىقماقچى بولپانالرنى يامۇلپا ئېلىا كەتكىلـى   -پە  
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يېــز   -ئــۇتر يېزىمــۇ . كەلــگەن بولــۇان شــۇ يەرۇىكــى بىــر باينىــڭ ئــۆيىگە چۈشــتى 
اۋىنىدىۇ چىققىلىمۇ ئون كۈنچە بولۇا ئارىالان نەپسىنى تويپۇزۇا يۈرۈشكەچكەن ن

ئۇترنىڭ باشـلىقى ئـاتلىقن قـالپىنى پىنـاۇەن ئارىسـىد  قۇمـۇا تەرەپلىـك        . قالپانىدى
 .ئۇ قوشۇمچە تىلماچلىق ۋەزىرىسىنىمۇ قىالتتى. ئۇيپۇر ئەسكەرۇىۇ بىرسى بارىدى

ــور للىرىنى     ــڭ ق ــا ئۇترنى ــاا قىلى ــر ئام ــارىالر بى مۇۋەممەتتۇرســۇنن ئەخەق ق
ئۇتر قاند ، قىلىپ ۋەققىدە . ىتەلىان ئاندىۇ توپقا قوشۇلۇ  نىنىتىگە كەلدىتارت

 :ئاخىرى مۇۋەممەتتۇرسۇن مۇند ، ۇەدى. كۆا مەسلىھەق قىلدى
ــدىۇ ئەۋــت لالنى    ―  ــۈزەيلىن ئان ــاقچىمىزنى چىگ ــر ئايپ ــڭ ئارىســىپا بى ئۇترنى

 .شۇنىڭدىۇ ئادالا تۇرۇا ئاماا تاپارمىز
ا چىقامامدۇ؟ يا بوممىسا  ۇمانلىنىا ئېتىتەتسـە  كىمنى چىگۈزىمىز؟ ۋەيدە― 
 !كۆرۈم

 بايكامنىڭ ئۆيىگە كىم قوشنا؟ يا بوممىسا كىمنىڭ ئۆيى ئەم يېقىۇ؟― 
 .نېمە قىلىسەن؟ مانا مېنىڭ ئۆيۈم ئەم يېقىۇ― 
ــدۇ   ―  ــەم  ۇمانالنماي ــەن چىس ــىن س ــپ  . ۋەببەلل ــمن ئى ــلىرىگە  -بەلكى كۈش

 .قارى ىا بېرى كە ۇەا قاتمدۇن تېخى
 ۇە؟ -زەن ئۆلۈمگە ئىتتەرمەكچىكەنسەن  -مېنى ― 
مەمەتتۇسۇن تـوكر  ۇەيـد ن   ― ۇەدى ئەخەق قارىن ― ئۇند ، ۇەا كەتمەن ― 

 .ماقۇا ۇە. توكر  مەسلىھەقن بۇنىڭدىنمۇ ياخ ىر ، چارە يو،
 .ئۇ ماقۇا بولدى

 .سەن ۇەا قالدىڭن بوپتۇن بې ىمپا كەلگەننى كۆرەمەن― 
مۇشۇ كىچىككىنە تـوا ئىچىـدىمۇ   . يەنە ۋار كەلدى بۇ ۋاا مۇۋەممەتتۇرسۇنپا

بىرىنچى نوپۇز بوتلمايت تاتتىن شـۇند ، بولسـىمۇ ۋـازىرقى پەيتـتە ئىچىـدە بىلى ـكە       
 .توكر  كېلەتتى

ۇەـدى ئەخەق  ― قېنى ئېنتەن ئۇ باينىڭ ئۆيىگە چىرىـا نىمىـپ قىلىـدۇ؟    ― 
 .قارى  ويا مەسلىھەتچىسىنى بۇيرىپاندەك

ورۇرى ئاز ر يېگەن مۇۋەممەتتۇرسۇن تۈكرىكىنى قـاتتىق  ئۈستىلەا ك -ئۈستى 
 :يۇتۇان سەا جىم تۇرىت لپاندىۇ كېنىۇ

ئە ەر ئۇ شۇ ئۆيـدىلەرنىڭ بىـرە ئى ـقا سېلى ـىپا ئىلى ىت سـا بەك ياخ ـى       ― 
شــۇند ، بــوتا قاســا چېرىكلەرنىــڭ قــور لنى قەيەر ە قويپــانلىقىنىن نــېمە . بــولىتى
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، چاكـد  قـوا ساسـا ئەم ئوبـد ن بولى ـىنى بىـز ە       قىلىت تقىنىنى كۆرىتەلىان قانـد  
 .خەۋە قىسا ئىپ ئودا  بولىتى

ۋەن سەن خاتىرىجەم بوان باينىڭ ئـۆيىگە مىھمـان كەسـىال مېنـى قارى ـىا      ― 
 .بۇ ۇى شۇنچە جىق ئاۇەمنى ئۆزى يالپۇز كۈتۈا بوتتمتى. بېرى كە توتيدۇ

ــدى ―  ــدىپان بول ــوم ! خــۇۇ ن خــۇۇ . ر ســتما؟ بەك ياخ ــى بولى ئى ــىمىزنى ئ
خۇۇ نىـڭ بىـز ە نۈسـرەق ئاتـا     . قىلپايسەنن بۇ بىر بى ارەقن بالالن ياخ ـى بى ـارەق  

 قىلپۇسى كېلىت تامدۇن نېمە؟ بالالن ئازر ، مەجۇن تاپقىلى بولماسما؟
 نېمە قىلپىلى؟― 
ترنىــڭ چېنىپــا سېلىتەتســە ئــۇت تــاز  مەۇ بــوتان تودگــۇزۇەك «مىھمــان― »

 .بەخۈۇۈك پۈتتۈرۈان يولىمىزكا مادمامدۇ، ئۇخلىسا بىز ئى ىمىزنى
ۇەـدى ئەخەق قـارىن   ― بەللىن بەللىن تاز  پەمىڭ بـا نېمىكەنسـەن ر سـالمن    ― 

 ...كىم مەجۇن تاپاتيدۇ؟ ۋەممە ئى ىمىز خەتەرسىز پۈتىتى― 
مەجۇن ۇەـگەن بـا  ئاكادنىـڭ    . ئۇ ئى نىمۇ ئاكام قارىپايپا قويۇا بېرىڭال― 

مەن ئــۆزەم تــوكرىاليمەنن مەن ! شــلەر نــېمە قىلىــدۇ ئــۇنىئۆيىــدە بوممىســا يــاتم تۆ
ۋاي ن ۇەگەندە  ۈر قىلىرال چىرىسىلەن ئاۋۇتنى باكالا تاشالا مىلتىقلىرىنى ئېلىا 

 .ئەمدى ئۇمۇ يولباشچىلىق تەلەپرۇزىد  سۆزلىگىلى تۇرۇى― ... مادىمىز
 . ئەمسە سەن مادپىۇ― 
 . ماقۇان خەۋىرىمنى كۈتۈدالر― 
 . ۆينىڭ ئارقىسىد ن ئېپىلىد ن ئۆ زىسىدە ۇەا ئويالۋەربىزنى شۇ ئ― 

ئەمــدىلىكتە . بـۇ ئىـپ چاقچـاقتەكال باشـلىنىا چىڭىپـا چىققىلـى تۇرۇۋ تـاتتى       
ۋەربىر كۆكرەكتە ئەنسىز ۇۈكۈلدە ن ۋەربىر كاللىد  ۋىساپسىز خىناان قورقۇنچلـۇ،  

ــى  ــال   . تەســەۋۋۇرتر كېزەتت ــۇرۇرى بىلەن ــك ك ــۇتر يىگىتلى ــدىلىكتە ئ ــۆزلىرىنى ئەم ئ
ئەممـا  . بېسـىان بىرىنچـى بولـۇا قورققـانلىقىنى ئىراۇىلەشـتىۇ ئـۆزىنى تارتى ـاتتى       
ــۇنچن بىرخىــل ۇەۋ ــەق كېزەتتــى   چــۈنكى . ۋەممىســىنىڭ يۈرىكىــدە بىرخىــل قورق

! ئۇترنىـڭ ۋەپىلەشـمەكچى بولــۇۋ تقىنى قـور ان قـان تۆكــۈ ن ۋەتتـا ئۆلـۈم ئىــدى      
 تىمەنن بولــدى قىاليلىچــۇن ۇەســىالن كىمكــى  شــۇتاا بىرىنچــى بولــۇان بەك قورقــۇۋ

ــاتتى  ــى چىق ــىنىڭ يېل ــانە    . ۋەممىس ــد ، زەير ــۇا بۇن ــى بول ــم بىرىنچ پەقەق ۋىچكى
بەلكىم ئـاخىرىمۇ بىـر ئويۇنـدەكال    . مىجەزلىكىنى  ئاشكارىالشنى خاۋلىمايتىن خاتۇ

ــدۇن      ــق بولمام ــازىمۇ ئەخمەقلى ــنىم  ت ــدى قىلپى ــۇا بول ــۇند قتا قورق ــارن ش ئاخىرلى 
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 . تەسەللىلەر ئۇترنى تۇتۇا تۇر تتىۇەگەندەك 
ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيگەندىۇ تې ىد  كۆيگەن يامان ۇەگەندەكن سـىرتتىكىلەر ە  

ــۆز    ــد ن ئىچىدىكىســى ئ ــان بولۇۋ تقان ــۇند ، يام ــوا    -ئەنە ش ــر ت ــىرتتا بى ــۆزىگە س ئ
ــۆز    ــلەن ئ ــگەن ئى ــەنچ بى ــارن ۇە ــۆزىگە تەســەللى بېرىــان ئى ــنى   -ۇىســتلىرىم ب ئ

قۇر لالر بىر بۇلۇدـد  پىر مىـد  شـەكلىدە تـوپالا     . دىكىدەك بېجىرۇىۋەرۋالد  كۆدۈل
قويۇلپان بولۇان باشلىق نا اننى ئۇترنىڭ توپىپا قوشما ن ئولتۇركان يېرىدە يېنىپا 

بىـر ،ن ئۇترنىـڭ ۋەممىسـى چىالنـدەكن  ۈلىـدەك ئىـزىلگەن       . قويۇا ئولتۇركانىدى
ئىچىـتەتكەن بولپاچقـا ۋەرقانـد ،    مەجۈن كومۇلىچىنى ۇەملەنگەن چايد  بىلەلمەيـال  
ئارقىـدىۇ ئىچىلـگەن قىزىـق     -ئارقـا  . ۋۇشـنارۇىنمۇ قورقۇشـنىڭ ۋـاجىتى يوقىـدى    

چايــد  ئاشــقاز ندىكى مەجــۇن تــاز  ئوبــد ن تارقــاان نىرۋىالرنــى ئــۆز ســەنىمىگە         
ــايى   .  ۇەسسىتى ــكە باشــلىدى  ــنىۇ ج ــدىۇ كې ــرۇەم كۈلۈشــمەك بولپان ــا  -بى جايىپ

 . قىڭپىنى تى
 . لەر سىگنالنى ئادالا ۇەرۋاا ئۆيگە كىرۇىسىرتتىكى

بىــرۇىۇ  -قور لنىــڭ ۋەممىســى پە ــاۋتىكى بۇلۇدــد  بولپاچقــا ئــۇتر بىــرۇىۇ   
ــتى   ــرۇىۇ ئېلى ــ ــارر قلىرى يەنە بىــ ــى بــ ــالپىنىنى جېنــ ــۈرۈان ئې ــــىا قــ . كۆتــ
مۇۋەممەتتۇرسۇن باشـلىقنىڭ تاپانچىسـىنى ئىـزۇەا يۈر ەنىـدىن ئـۇنى ئاللىقاچـان       

 .بىر ، ئۇنى مۇۋەممەتتۇرسۇنپا بەرمىدى. ئېلىا بولپانىكەنيىگى  « كۈتكۈچى»
ۇەــدى ئــۇ ― ۋەن ســەن بىــز ە باشــلىق بولپانــدىكىۇ بــۇنى ســەن ئــاۇن  ― 

 .  تاپانچىنى ئەخەتقارىپا سۇنۇا
 .مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەلىمىنى ئىچىگە يۇتۇا مىلتىقنى مۈرىسىگە ئاستى

ــد   -ۇەــدى ئــۇ ئەخەق قارىپــا مەســ   ― خــو ن مــاۋۇتنىچۇ؟ ―  ئەلەۇ ۋال
 .خورەك تارتىت تقان چېرىكلەرنى كۆرسىتىا

 .بۇتر ئۇخالۋەسۇنن بىزمۇ يولىمىزكا مېڭىتەرەيلى― 
ۇ رىــۇن چېرىكلەرنــى يــوقىتىمىز ۇەا قوزكالــدۇ،ن ئەمــدىزەن تەينــات تۇكــانن ― 

چادگىلىمىزۇىكى ۇۈشمەننى قويۇا قەيە ە بېرىان كىم بىلەن ئېلى ىمىز؟ بىز ئۇنى 
 .بىزنى يوقۇتىدۇ يوقاتمىسا، ئۇ

ــتەرەيلى   ―  ــز مېڭى ــاتەن بى ــا ســەن ئ ــۇم باس ــايىمىزنى  . قول ــا  ۇن ــاۇىۇ بىك بىك
 ...ئېپىرلىتىا نېمە قىلىمىز

ۇەن  -ئۇنىڭ ئۈستىگە ئـاۇەم  ... شۇنى ۇەيمەن قاند ، قوا بارىدۇ؟ بىر جاننىن― 
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يەنە ! مادـا قاسـا توخۇنىمـۇ ئۆتتـۈرەممەيمەن    ! يـا،ن يـا،  ... خىتا  ۇەمەكلىك بىلەن
 ...كېلىا بۇ ۇەگەن ۋۆكۈمەق ئاۇىمى تۇرسا

چـۈنكى ئۇنىڭــدىمۇ  . مۇۋەممەتتۇرسـۇنمۇ لەسسـىدە بولــۇا ئارقىسـىپا ۇ جىــدى   
ئەمما ئۇ بۇ بوشادلىقنىڭن تەينار ۇۈشمەننى ئۆلتـۈرمە   . بۇند ، جۈرئەق يو، ئىدى

ئەســلىدە ئــۇ . كېتى ــنىڭ ئىنتــايىۇ خاتــا بولىــت تقىنىنى بىلســىمۇ ئامــاا يــو، ئىــدى
ــۈك ــگە       بۈيـ ــارقىلىق ئەمەلـ ــولى ئـ ــقىالرنىڭ قـ ــلەن باشـ ــۇيرۇ، بىـ ــى بـ پىالنلىرىنـ

ۋەتتەدە ن ئۇخالۋ تقان ئاۇەمنى ئۆتتۈرە  توخا بوكۇزلىپانـدىنمۇ  ». ئاشۇرماقچىدى
شــىتىك بىــلەن . ئاســانتىن ئــو، ئېتىــا جاۋــاننى كالپۇيتى ــنىڭمۇ ۋــاجىتى يــوقتى 

ولپانـد  باينىـڭ ياسـىد ،    بۇنـد  ب ... بىرۇىۇ سانجىا چىقسادال بوتۋەرىتى -بىرۇىۇ 
مىمانخانىسى نېمە بوا كېتە؟ زىلچىالن يىكەند زت قانپا بويىلىان ئۆيگە نەچـچە ۋ ى  

مۇۋەممەتتۇرسـۇن تۇيۇقسـىز   « ...ۋۇ... چىگىلى بومماۇ ۇەرىجىدە رىۇ بۇر ا كېـتەن 
 :ئاندىۇ سەا ئەقلىگە كېلىا. سوكۇ، تەككەندەك ۇىرىلدەا كەتتى

بوممىسـا ۋـېلىالم ئويپىنىـدۇن    . تىا باكالا قويىلىبىسىگە چې -ئەمىسە بىر ― 
سـويما  »قىلپان ئى ـىمىز تـازىمۇ   . ۋايالدىمايال ئىزىمىزكا چۈشىدۇن باكا پايدىسى يو،

 .ۇەك ئىپ بوممىسۇن«قوم
شـــۇنىڭ بىـــلەن . ۇەـــدى ئەخەق قـــارى― بـــۇ  ېرىـــڭ خېلـــى جايىـــد ن ― 

 .باشقىالرمۇ ۋەرىكەتكە كېلىا چېرىكلەرنى باكلىپىلى تۇرۇى
بـۇ مۇسـۇلمانكەنن بىلـلە    ― ن «كۈتكـۈچى »ۇەدى ― بۇنى قوياا تۇرۇدالن ― 

 .ئېلىا كېتىلىن بىز ە مىلتىق ئېتى نى ئۈ ىتىا قويسۇن
زەن بـۇ ۋـازىر بىـر زەمبىـل پـو، ۇەدـالن بـۇنى كۆتـۈرەا جـان           -توكر ن ئەمما ― 
 توشاما؟
چىـنە  يـا بوممىسـا بىـر    . ۋېلى تاتكا ئاچىقسا،ن سە ىسىالم ئېسىگە كېلىـدۇ ― 

 .سوكۇ، سۇ ئىچۈرىمىز
ۋېلىقـى ئۇيپـۇر چېرىكنـى    . شۇند ، قىلىان ئۇتر قور للىنىـا تاتكـا چىقى ـتى   
 .ئۆلۈكنى سۆرىگەندەك سۆرەا بىللە ئېلىا چىقى تى

بۇ قورقۇنۇچلۇ، ئى تىۇ . ۇەنى تى ئۇتر تېڭىرقاا― ئەمدە نە ە بارىمىز؟ ― 
ىچنېمىنــى ئادقىر لمــا   كېــنىۇ ۋەممىســىنىڭ ئەقلــى تورمۇزلىنىــا قالپانــدەك ۋ    

 .نېمە قىلى نىمۇ بىلمەيتى. قېلى قانىدى
ۇەـدى بىـرى   ― ! باكاۇىنال بات تېرىا قويدۇ،ن خۇۇ نىـڭ ئـۆزىگە ئامـانەق   ― 
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 .قورقۇمسىر ا
 .با  كېتىدىپان ئى تە بۇ. شۇنى ۇەيمەن― 
 ...مېنىڭ ز ۇىال كۆدلۈم تارتمىپان― 
 ...،نەۇىنمۇ ما شەلىك ساختىرەزنىڭ كەينىگە چىدۇ― 

بــۇ  ەپلەرۇىــۇ ياخ ــى كۈننىــڭ يــامىنى بولــۇا قالســا ۋەمــمە مەســ ۇلىنەتنى   
ئۆزىگە ئارتىـا قويىـدىپانلىقىنى ۋىـس قىلپـان مۇۋەممەتتۇرسـۇننى بىـرۇىنال سـۈر        

 :ئۇ ئۆزى ئۈچۈن چېكىنىپ يولى ۋازىرت  كويىد . بېسىا كەتتى
ان ئى ــنى قىلســا، ۋەممىمىــز تەم قىلــدۇ،ن كېــنىۇ بىــر ئىــپ بــوتا قاســ  ― 

ئۇنىـڭ يـالقۇنلۇ،   . ۇەدى كوۇۇد ـۇا ― ... ۋەممىمىز تەم قىلدۇ، ۇەسەك بولىدۇن
ــا شــۇ ئىــدى    ــۇقالرنى ســۆزلەا تەركىــا قىلپــان ئى ــلىرى مان ــۇ ســۈر  . نۇت ــا ئ ئەمم

بېســىت لپاچقا ســۆزلىگەن چاكــدىكى جەدگىــت رلىقىنى يوقۇتــۇا قويپــان بولــۇان       
ەم مۇۋ پىـــــق ســـــۆز بـــــالىالرنى رىپبەتلەندۈرۈشـــــكە رەۋىتـــــى بولمايت تـــــاتتى ۋ 

ۋەتتـا مەسـ ۇلىنەتنىڭ ئېپىـرى ئارتىلىـا قېلى ـىدىۇ      . تاپاتيدىپاندەكمۇ قىلمايتى
 .تاماسىدىنمۇ ۋ ز كەچتۈر ەنىدى« باشلىقلىق»قورقۇ  تۇيپۇسى ئۇنى 

 قېنى ئېنتەن ئەمدى نېمىپ قىلىمىز؟― 
ئـۇ ئـۆزىنى مەسـ ۇلىنەتتىۇ قاچۇرۇشـقا     ― ... نېمەن مەن باشلىق بولمىسـامن ― 

― يۇن ئارقىـدىنال بوشـادلىقىنى چاندۇرماسـلىق ئۈچـۈنن      -رۇنۇا شۇند ، ۇەدى ئۇ
ئاندىۇ كۆپچىلىـك نـېمە   . ئارىركامالنىڭ توپىپا قوشۇلىمىز. قەشقەر تەرەپكە مادايلى

ئۇ چاپسانر ، ئارىرقا بۇترنى ئۆتكۈزىتەتىـا قۇتۇلۇشـنى ئـارزۇ قىلىـا     ― بولسا شۇن 
ــدى ــۈنكى . قال ــېمە قىلىمىــز؟  »چ ــدى ن ــۇنى مەدــدىتىان    «ئەم ــوئالالر ئ ــگەن س ۇە

 .ئۇنىڭ بولسا ۋىچنېمىگە ئەقلى يەتمە  قېلىت تاتتى. كالت تشتۇرۇا قوياتتى
 

2 
 

 .يىالننى كۆرۈا ئۇنى ئۆلتۈرمىگەن ئاۇەمنى قاكايدۇ
 خەلق تەمسىلى―       

 
بۇ مەز ىلدە ئارىـا باشـچىلىقىدىكى قوزكىالدچىالرنىـڭ كـۈچى ئاجىزلى ـىان      

 .ىا پەيزىت ق تەرەپكە قېچىا كېلىت تاتتىقەشقەرۇىۇ چېكىن
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 .ئۇتر شاپتۇا تەۋەسىدىكى بىر قۇمۇشلۇقتا ئۇچر شتى
ئۇ مۇۋەممەتتۇرسۇنالرنىڭ قور للىق ئـون  . ئارىرنىڭ ئوتتۇزۇەك ئاۇىمى بارىدى

 .ئۈت كى ى ئىكەنلىكىنى كۆرۈا بەك خو  بولدى
 .ئۇ ۇەدى― قور لنى ئوبد ن قىرسىلەن ئېتى نى بىلىدىپانسىلە؟ ― 
 .يا،ن ئەمما بىز بىر مۇسۇلمان چېرىكنى بىللە ئېلىا كەلدۇ،― 
بىز بىرۇەم ئـار م ئېلىتەلىـا پەيزىـت ق تەرەپـكە     . ئەمىسە ئېتى نى ئۈ ىنىڭال― 
 .مادىمىز

ۋېلىقى چېرىك ئۇتركـا قانـد ، قارىپـا ئېلى ـنىن تەپكىنـى قانـد ، بېسى ـنىن        
ئانــدىۇ ئــو، سېلى ــنى  . تىز تــتۇرنى قانــد ، تارتىــا مى ــەك چىقىرى ــنى ئــۈ ەت  

شـۇ چاكـد  مەلـۇم بولـدىكىن بـۇ قودالتـا،       . ئۈ ەتمەكچى بولۇا ئوقـد ننى سـورىدى  
پەقەق مــاۋزەرنىڭال ئوقــدەنىن . ئىــنقىالپچىالر ئوقــد نالرنىڭ بىرىنىمــۇ ئالمىپــانىكەن

پاسمىلىرى بىللە بولپاننى ۋىساپقا ئالمىپاند  باشقا مىلتىقالر ئوقسـىز بولـۇا    -تاسما 
 .چىقتى

. ئـۆزىنى تۇتىت تلمـا  ئـۇترنى ر سـا تىللىـدى     « كـۆكەمە »بۇنى ئادالا ئارىـا  
ئىككــى قوشــۇننىڭ . ئاكزىــدىۇ چىققــان  ەپلەرنىــڭ ســەتلىكىگە تــۇرۇا بولمــايتى 

ئۇچرى ى ى بىلەنال تۇكۇلپان بۇ كۆدۈلسىزلىكن ئارىپـا جـاننى قىننىپـۇچى سـۈكۈق     
ى تـۈزىتىپ ئۈچـۈن ئېپىـز    ئاخىرى ئارىـا بـۇ كۆدۈلسـىزلىكنى ئـۆز    . ئېلىا كەلدى

 :ئېچىا
ئەمـدى  . بوتپتۇن بولپۇلـۇ، بوتپتـۇن ئەمـدى قاخ ـىپاننىڭ پايدىسـى يـو،      ― 

ئۇترۇىمـۇ  . ۇەـدى ئـۇ  ― ۋەربىر مىلتىققا بىزۇىكى ئوقتىۇ ئىككـى تالـدىۇ بېرىلـىن    
مىلتىقنـى ئوقلىتەلىـان   ― بارى ئون تالچە مىلتىق بولـۇان ئوقىمـۇ ئـاز قالپانىـدىن     

 .يلىۇەرۋاا قوزكىال
 :ۋەزىنەتنىڭ يۇم ىپىنىدىۇ پايدىلىنىا مۇۋەممەتتۇرسۇن ئارىرقا يېقىنالشتى

 قايسى تەرەپكە بارىمىزن ئارىركا؟― 
بولمىسـا تـاغ   . پەيزىت ق بازىرىدىۇ چەتنەا ئۆتۈان چۆلگە چىرىا كېتىمىـز ― 

ئۇنىڭــدىۇ كېنىنكىســىگە خــۇۇ يىم ئــۆزى  . ئارىســىپا چىرىــا كېتىــا پانــاۋلىنىمىز 
 .بىرنېمە ۇە

ئــۇتر يولپــا چىققانــدىۇ كېــنىۇ مۇۋەممەتتۇرســۇن ئارىــا بىــلەن ياندى ــىا   
 .مادپات ئۇترنىڭ قوزكىلىپ جەريانىنى سورىدى
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ئارىرنىــڭ ئېنتى ــىچە ئــالت م يىققىلــى چىققــان چېــرىكلەر چىر يلىــق قىزترنــى  
كۆرسىال قاناق سۆرەان بىرنەچچە قىزنى ئالت م ئورنىپا  ـۆرە ە تۇتتـۇ، ۇەا ۇىتە    

شۇنىڭ بىلەن سەۋر نىڭ خەلقى كەزەپكە كېلىا ۇەۋ كـا  . لپا ئەكىرىا سولىت پتۇيامۇ
 :ئارىا بۇ  ەپنى ئادالان كەزەپكە كېلىا. كەپتۇ

! ســېنىڭ ۇەۋ ســىڭنى چىــم ئاداليــدۇ؟ جــاننى ئالقىنىڭپــا ئــاا  ! ۋە ن خە،― 
ــېلىپ    ــام ئ ــات بوس ــەمنى     ! ئوكــۇا ب ــڭ ۋىچنەرس ــۆكەمەن مېنى ــا ك ــا مەن ئارى مان

 .ۇەپتۇ― ! مادە ئارقامدىۇ! ن بوسىمۇ جېنىمنى تىكىا قويدۇمسولىت لمىپا
قاينــاا ســۆزلەيدىپانالرنىڭ . شــۇند ، قىلىــان ئــاۇەملەر كۆپىنى ــكە باشــالپتۇ 

ئــاۋ ا كــالتەك چومــاقالر . تەســىرى بىــلەن باركانســېرى كەزەپلىــرى قاينــاا تې ــىرتۇ
ــۇ   ــى ئۇرۇپت ــاپىرترنىن چېرىكلەرن ــۆتكەن ك ــدىۇ ئ ــلەن كوچى ــنىۇ ئ. بى ــڭ كې ۇترنى

 .ئاخىرى قەشقەر ر سا بىر مەيد ن قايناپتۇ. قولىپىمۇ قور ا چۈشۈپتۇ
ئـون  ― ۇەـدى ئارىـا ئىرتىخـار بىـلەن كـۆرەدلەان      ― ۇەسالپتا جىقتۇ،ن ― 

ــانن    ــامالت غن قوك ــەمەنن ش ــدىكىن س ــدەك ئاۇەممى ــېقىۇ   ... مىڭ ــە ە ي ــدەك ش ۇەگەن
(! ۇەمەكچـى « ئۇيپـۇرنى »)ۋە   ن بۇ قەشقەلىقنى ... سەۋر نىڭ ئاۇەملىرىمۇ بارىتى

. تۇشــقا قېچىــا تېزىــا كەتتــى -كېــنىۇ ۋەممىســى تــۇ  ! ئــاۇەم ۇەگىلــى بوتمــدۇ
ۋەممىدىۇ ئاچچىپىمنى كەلتۈر ىنى ۋېلىقى چېرىكلەر ئېا كەتـكەن قىزىت للىنىـڭ   

ئاخىرىــد  مانــا  !... تمــزەللىلەر! چــاقىلىرى ئەلــدىۇ بــۇرۇن تىكىتەتىرتــۇ    -ئىــگە 
 -اچقانال قولىدىكى قور لنى بولسـىمۇ قويـاا كەتمەپتـۇ    ق. مۇشۇنچىلىك ئاۇەم قاپتۇ،

بۇ قالپانالرنىڭ ئىچىدە شەلىكلىمۇ بان سەر لىقمۇ بان قاند ، بولۇا ! كىسرۇرۇچالر! ۇە
ئېزىا قالپاندەك شە ە ئىپ بىلەن كېلىـا ئارىلى ـىا قالپـان ئاتۇشـلۇقتىنمۇ بىـر      

. ىــا قالــدىن ۇەگىــنەئى ــقىلىان ئوكاۋ لىنىــڭ ئوكاۋ لىســى ئىلپىن... نەچچىســى بــا
 !... بۇتۇىنپۇ قاچىدىپانال چىقماۇ

 ۋەممىمىز ئار ن قىرىق نەچچە بوتپتۇ،ن نېمە قىالمىز ئەمدە؟― 
جېنىدىۇ . ئۇزۇنر ، يوشۇرۇنپىدەك پاناۋ تاپساقال كېنىنچە بىر  ەا بولىدۇ― 

ەتىـا  يۇرتالركا ئايپـاقچى ئەۋ . سانىمىز ئاۋۇيدۇ. تويپانال كېلىا بىز ە قوشۇتۋەرىدۇ
تازكــان چېــرىكلىگە تــېگىپ قىلىــان قــور لنى تولــۇقاليمىزن مانــا   -ئازكــان . تــۇرىمىز
 ...شۇند ،

ــۈرۈان      ــوا ي ــلەن ي ــاق بى ــرى ئىھتىن ــدۈزلىرى يوشــۇرۇنۇان كېچىلى ــۇتر كۈن ئ
ئۆزلىرىمـۇ كـۆا ئـاۋ رە بولـۇا     . قوكالا كېلىت تقان ۇۈشمەننى ئېزىقتۇرۇا تاشلىدى
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. تىجىلەر ئارىرنىڭ خېلى ئېرى بارلىقىنى ئىسراتاليتىبۇ نە. ئانچە يىر ققا كېتەلمىدى
ــۇر تتىن       ــد پال ت ــا  كوتۇل ــى يارىم ــچ ئى  ــۇنپا ۋى ــىمۇ مۇۋەممەتتۇرس ــۇند ، بولس ش
. يېنىدىكىلەر ە ئۇنىڭ ساۋ تسىز تومتاقلىقىنى ز دلىق قىلىـان كۈلـدۈرۈا كېلەتتـى   

ولسـىمۇن  ئۆزىگە قالسا ۋوۇۇقۇا كېتىـا ۋىـچ ئى ـقا ئەقلـى ئى ـلىمە  قالىـدىپان ب      
بولۇا بەرسە ئاندىۇ ياند  « شوتا ئاق»ۋەرۋالد  قۇسۇر تېرىپ ئاسانمۇن باشقا بىرى 

تۇرىتەلىــا مەســلىھەق بېرى ــكە ئەقلــى بەك ئى ــلەيدىپان  ەپمــۇن ئى ــقىلىا ئــۇ   
 .ئەقىلدىمانلىق قىلىرال تۇر تتى

 .ۇەدى ئارىا― ! ۋازىرۇىۇ باشالا ئو، ئاتمادالن ئوقنىڭ ئى ى با― 
كىمىكـى بۇيرۇققـا   »: ەگەن كەسكىۇ بولۇ  كېـرەكن مانـا مۇنـد ،   بۇيرۇ، ۇ― 

 .ۇەا  ۇدۇلدىدى مۇۋەممەتتۇرسۇن« ― !خىالپلىق قىلسا ئېتىا تاشلىنىدۇ
ئۇتر يوشـۇرۇنپان يېرىـدە تۈ ۈلـۈا ياتقـان چېپىـد  مۇۋەممەتتۇرسـۇننىڭ       ― 

ــاتىال     ــاكزىنى ت ــڭ ئ ــاۋۇر ئۇنى ــدىمۇ ئەيت ــارلىقى كەل ــدىمۇن ت ــا مەســلىكى كەل ا ئارىرق
 :سورىدى
 چېرىكلەرنى خېلى كۆا ئۆلتۈرۇۈدالرمۇ؟― 
ئۇرۇ  ئۆلگەنلىرى بولسا تـامن ئەممـا بىـز     -بىلمەيمەنن ئاۇەم جىق چاكد  ئۇر ― 

قاچۇرىتەتسـەكال بولمىـدىمۇن قـار ا تـۇرۇا بىـر      ... ئۆلسۇن ۇەا چەنلەا ئاتمىسـا،ن 
 ...تەۇ  ەپكەن... ئاۇەمنى
ىـك تىـۇ ئېلىـان ئـارىرالرنىڭمۇ     ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن يېن― بىزمۇ شۇن ― 

― ئاۇەم ئۆلتۈرۈشكە يار مسىز چىقى ى ئۇنىڭپا نىمى كىدۇر يېنىكلىك بېپى ـلىدىن  
ئۇترنى ئۆلتۈرمەكتىنمـۇ ئاسـان ئىـپ    . ۋېلىقى چېرىكلەر ئۆلۈكتەكال ياتقان بوممىسا

 .يوقتى
بـۇ كەنتـتىۇ   . ئۇتر بىر كېچىسـى قويـۇ، بىـر جىگـدىلىككە كېلىـا توختىـدى      

ساند  قېرى توكر قالر ئارىالشقان قاكـا جىگـدىلىك بولـۇان     -ازلىقتىكى ئاند  يىر ، س
ۇۈشمەن بـۇ يەرنـى تاپقـان تەقـدىرۇىمۇ بۇنىـڭ      . يوشۇرۇنۇشقا بەكمۇ ئەپلىك ئىدى

 .ئىچىدىۇ ئاۇەم تاپمىقى تەۇ بوتتتى
ۇۈشـمەن بىزنـى باشـقا    ― ۇەدى ئارىـان  ― بىز بۇ يەرۇە ئۇز قر ، تۇرىلىن ― 

 .ۇەا ئويالان ئىزۇەا زەرىكىان بوشاشقاندىۇ كېنىۇ مادىمىزياققا كەتتى 
تەقــدىرۇ   قىرىــق نەچــچە ئــاۇەم ئۆزئــار  ۇىستلى ــىان زەرىكى ــتىۇ ۋەمــمە   

 .پار دالرنى سېلى ىا يېتى تى
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مۇۋەممەتتۇرسۇن مۇشۇند ، ۋالقىلىق پەيـتلەرۇە ۇ مـولالم بىـز ە بـا  بولپـان      
ۇ مولالم ۋەمى ـە ئىككـى ئۇيپـۇر    . بولدى بولسا قاند ، بوتتتىكىۇ ۇەگەن خىنالالرۇ 

مەسلىھەتلەشــــكەن مەخرــــى ئى ــــنىڭ پــــا  بولــــۇا قالمايــــدىپىنى ئــــازن ۇەا  
مانـا بـۇ يەرۇە قىرىـق نەچـچە ئـاۇەم يېتىرتـۇن بـۇتر نـېمىلەر قىـالر؟          . ۋەسرەتلىنەتتى

تۇتۇلـــۇا قېلى ـــقا تـــوكر  كەلســـە جىنـــايەتنى بىـــر بىـــرىگە ئارتىـــان ســـورىمىپان  
  قىلىــان قــار  قۇچقــاچتەك ســاير ا كېتەرمــۇ؟ ۇ مــولال ۋەمى ــە   نەرســىلەرنىمۇ پــا

بــۇ مىللەتــتە تولپــان بىــر سىناســىن ۇ ۋــى كەمن »: ۋەســرەق بىــلەن شــۇند ، ۇەيتــى
بۇ جىدەلخور مەزۋەپچىلەرنـى بىـر مەخسـەق يولىـد      . بۇند ، ئاۇەم تېخى تۇكۇلمىدى

ئاۇەمنىــڭ  خېلــى -ئۇيۇشــتۇرۇان بىــر كــايە يولىــد  كۆرەشــكە ئاتالنــدۇرۇ  خېلــى   
چــۈنكى ئــۇ بىــر يــاقتىۇ ئۇيۇشــتۇرىدۇن ۋۆكــۈمەق بىــز ە       . قولىــدىۇ كەلمەيــدۇ 

ئىچىمىزۇىكـى ئىـتالرۇىۇ   . تۇيدۇرما  نىز  ئۇرۇقى تېرىا بىر ياقتىۇ چۇۋۇا تۇرىدۇ
ــدۇ  ــۆزىمىزنى تالىتى ــدىلىنىا ئ ــۆرە    . پاي ــۈپەيلى ك ــاۇ نلىقىمىز ت ــلەن ن ــۇنىڭ بى ش

ۇرمىلىنىـا كېتىـان ئۆزىمىزمـۇ سـەزمىگەن     نى انىمىز  ۇەرۋـالال كۈلكىلىـك تۈسـتە ب   
 «!ۋالد  ئۆزئار  تالى ى قا باشاليمىز

ۋېلىمۇ شۇند ، بوترمۇ؟ قارىپاند  بۇ يەرۇىكى ۋەرقايسى يۇرتلۇقالرن شەلىكلەر 
بىلەن سەر لىقالر خېلى ئىناقلى ىا قالپاندەكن بىر مەخسـەق يولىـد  بىرلەشـكەندەك    

ئەنە ئــاۋۇ ! كــۆدلىگە ئىنســاا بەرســۇن تۇرىــدىپۇ؟ خۇۇ كــا شــۈكرىن ئاۇەملەرنىــڭ 
 !...ئاتۇشلۇقالر بىلەن شەلىكلەر ئاكىنىلەرۇەك سۆزلى ىت تىدىپۇ؟ ماشائالالۋ

ســىلى ئاتۇشــتىنما؟ نەچــچە كۈننىڭنــاكى ۋەممىمىــز ئــۆز ۋەلەكچىلىكىمىــز   ― 
 .ۇەيتى قەشقەرلىك― بىلەن بولۇا سور شماپتۇ،ن تونۇشما  بىللە يۈرىتەرۇۇ،ن 

 .ۋەن ئاتۇشتىۇ― 
ــاتۇ  نەۇىــۇ؟ ―  قەشــقەلىك ئاللىقانــد ، مەخســەق ئۈچــۈن كــوچىالا  ― ئ
ۋېلىقــى پاتنــاخۇننى تونــۇمال؟ ئۆتكەنــدە قەشــقەۇە چــوم بىــر جىــدەا  ― ســور يتىن 

 .بوتان تۆق ئاۇەمنى ئاتمىدىمۇن شۇ جىدەلدىكى نوچى ئاۇەمنى ۇەيمەن
 تۆق رىل بوكان ئى قۇ بۇ؟― 
 .ۋەن شۇ― 
نـېمە بولـدى؟ سـور ا    . ڭ يېقىۇ تۇققان بولىـدۇ ئۇ ۇەگەن بىزنى. تونۇيمەن― 

 قالدىڭلىپۇ؟
نەچــچە كۈننىڭنــاكى ســەن بىــلەن بىلــلە     ! ئاتۇشــلۇ،!... ۋــۇن ئانــادنى ― 



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

97 

 

قەشقەلىق بوسام تۇرەن ماۋۇ ئاتۇشلۇقلىنىڭ قېنىنى ئىچمىسەك ۋىسـاا  ! يۈرۈپتىمىنا
 !ئەمەۇ

رنىــڭ ســەۋر لىقالر ئۇت. بەخــتكە قارشــى شــەلىكلەرمۇ ئــانچە كــۆا ئەمەســىدى
شـۇدا كونـا ئـاۇ ۋەتنى قوزكىپـۇچى ئـارىرنى تـوا بې ـى        . ۋىچقايسىپا يان باسمايتى

بولپاندىكىۇ يۈز ئابرىيىدىۇ پايدىلىنىا ئۆت ئېلىـا بېرەمـدىكىۇن ۇەان جاۋىلـد ا    
ئەمما ئارىا تـوا بې ـى بولـۇ     . سۆزلەا ئارىرنى بۇ ئى قا ئارىالشتۇرماقچى بولدى

شـۇدا ئـۇ ۋەر ئىككـى تەرەپـكە تەم     . ى ئىستەيتىسۈپىتى بىلەن ئىچكى ئىتتىراقلىقن
 . ەا قىلىا جىدەلنى تىنچىتماقچىن ئىككى تەرەپنى يار شتۇرماقچى بولدى

ــىلە  ―  ــىلە ۋەيدىس ــلۇقالرنى ۋەيدىتەتس ــۇ ئاتۇش ــتىمەن ! ب ــا مەن كې ! بوممىس
تۇققانلىرىمدىۇ ئۈچىنىڭ جېنىپا ز مىـۇ بولپـان شـوۋىچىالر بىـلەن      -مېنىڭ ئۇرۇغ 
بۇ جەريانـد  ئاتۇشـلۇقالرمۇ ئـاكزىنى قويـۇا بەر ەن     )― ! سىنمەيمەن بىر تۆشۈككە

بولۇان ۋەربىـر  ەپنـى جاۋ پسـىز قالـدۇرمايتىن ئاكزىـدىۇ رەسـت   ەپلەرنـى تۆكـۈا         
يېڭىلىا قـېلىپن بىـرە ئېپىـز  ەپـتىۇ قـېلىپ ئۆلـۈم بىـلەن بـار بەر ۇەا         . تىلاليتى
 (.قار يتى
ۇەيتى ئارىا نېمە قىالرىنـى  ―  !بولدى قىلن ئۆپكەدنى باۇن جېنىم ئۇكام― 

ئۆتكەن ئىپ ئۆتەپتۇن كونا خاماننى سورۇا نـېمە قىلىمىـز   ― بىلمە  جىلە بولۇان 
 ...ئەمدى؟ نېمە پايدىسى؟ 

تـــادال ! ؟ ئـــۆلگىچە ۇ ۋ يىـــم تۈ ىمەيـــدۇ  !نېمى ـــكە ســـورىمايدىكەنمەن ― 
 !مەۋ ەرۇىمۇ ئىككى قوتم بۇ قانخورلىنىڭ ياقىسىد 

― ! تۇتىقۇشـــۇ،! قىـــالۋ ن ســـاختىرەز شـــەلىك   قوتدـــدىۇ كەلگىنىنـــى ― 
 .ئاتۇشلۇقالرنىڭمۇ ئاكزى بىكار تۇرمايتى

ۇەا ― ! ســەن بوســادمۇ ئــاكزىڭنى شــۇك تۇتــۇا تۇســادچۇن جېــنىم ئۇكــام― 
 .ئاچچىقالندى ئارىا ئاتۇشلۇقالركا

شەلىكىڭگە يـان بېسىت تامسـەن؟ سـېنىڭ    ! سەنمۇ بىر شەلىك! ماداۋ  -مام ― 
 !يمىز جۇما ېرىڭ بوسىمۇ ئادال

ئۇ ئۆزىچە مەن باشـلىقن مېنـى ۋەممىسـى    . بۇ  ەا ئارىرقا تولىمۇ ئەلەم قىلدى
بىـر ، نەچـچە كۈنـدىۇ بېـرى     . ئېتىر ا قىلىـدۇن ۇەا ئـويالا قالپـان بولسـا كېـرەك     

ئىستىخىنىلىك ۋالد  ئۇنىڭپا ئە ەشكەن كى ىلەر يۇرتنىڭ  ېرـى چىقى ـى بىلەنـال    
ــد ، نوپــ « كــورۇرى» ــايەن  ئويپىنىــان ۋىچقان ــدىپانلىقىنى نام ــر ا قىلماي ۇزنى ئېتى
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 .قىلدى
جىـــــدەا باركانســـــېرى ئۇلپۇيـــــۇان قەشـــــقەرلىك يىگىـــــ  ئاتۇشـــــلۇقنى  

ۇەـگەن يەر ە  ! ۋەيدىتەتمىسەدالر مەن كېـتىمەنن يـا ئـۇ تۇرىـدۇن يـا مەن تـۇرىمەن      
 .يەتتى

. بــۇترنى ئــادالا تۇركــان مۇۋەممەتتۇرســۇن يەنە ۇ مــوللىنى ئەســلەا كەتتــى 
ــق  ــد ، خەل ــۈر ەن     قان ــۈزلەا قېرىندى ــىنى ئۆلت ــۇ؟ ۋەر ئىككىســىنىڭ نەچــچە ي ب

 !ۇ رىنالركا شۇنچىلىك ئۆچمەنلىك قىلسا كاشكى
 :قەشقەرلىك يىگى  ر ستىنال جىگدىلىكتىۇ چىقىا كەتمەكچى بولۇا ماددى

ــگە       ―  ــر يەرلىكى ــڭ بى ــدۇ،ن ئۆزەدنى ــۆرۈا قوي ــلىقنىمۇ ك ــا باش ــەندەك تت س
 !...تا ئېتىا نېمە قىلىسەنبولۇشاممىپان ئەۇەمن چوم ئى تىۇ 

ئارىركان بۇ ئىپ تـاز  ياخ ـى بوممىـدىن ئـۇ ئاشـۇ ئاچچىپىـد  چېرىكلەرنـى        ― 
ئـۇنى ئېلىـا   . يا بوممىسا چېـرىكلەر تۇتىتەلىـا يـوا باشـالتقۇزىدۇ    . باشالا كېلىدۇ

 .قاتيلى
ۇەـدى ئارىــا بىچارىلىــك  ― تۇكىسـى كەممىــگەن ئەۇەم بەرىبىـر كېتىــدۇن   ― 
 .بىلەن

 !كالا قويايلىئۇنى با― 
ئارىا ئاتۇشلۇقالرنىڭ ئۆزىگە قىلپان يولسـىز قوپـاللىقى   ― ! پايدىسى يو،― 

شـۇدا  . بىلەنال رىۋـى جەۋەتـتىۇ يېمىرىلىـان ئى ەنچىسـىنى يوقىتىـا قويپانىـدى      
: بـۇ پوزىتسـىنىدە  ويـا   . ۋەممە ئى قا ئېرەدسىزلىك بىلەن قار يدىپان بولـۇا قالـدى  

 .ۇەگەندەك قېند   بارىدى« !كارىم نېمە بولسا بوترن مېنىڭ نېمە»
 !قولىنى چېقىتەتەيلى -ئۆلتۈرىتەتەيلىن بوممىسا پۇق ― 
يەنە كېلىـا  . قو ن ئۇكامن بىر بەنـدە بوسـىمۇ كۈننىـڭ سـېرىپىنى كۆسـۇن     ― 

 .قولىمىزۇىنمۇ كەممەيدۇ
بىز خەقنىـڭ  ـوان ئەخمەقلىقىمىـزن رەۋىمـدىلن سـاۇۇىلىقىمىز      ... ۋە   ن― 

 ...ئارقىسىدىۇ ئېتىتەتەيلىن بوممىسا! ۇە -بې ىمىزكا چىقىدۇ 
ــۆزىمىزنى    ―  ــدۇن ۇۈشــمەنگە ئ ــان ئادلىنى ــاۋ زى يام ــڭ ئ ــدە ئوقنى ــا،ن كېچى ي

 .بىلىندۈرۈا قويىمىز
 .ئاشۇنىڭ ئۆزىال باشالا كېلىدۇ. بەرىبىر ۇۈشمەن بىزنى تېرىت لىدۇ― 
 .خۇۇ يىم كۆدلىگە ئىنساا بېرە― 
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ــاۋن خــۇۇ  ―  ــاۋلىرىم! خــۇۇ ن ئ ــى مۇشــۇند ، ۇەق  قايســى  ۇن ىز ئۈچــۈن بىزن
 ...ئې ەكتەك يار تقان بولپىندى

 .ۇەدى ئارىا قەۋرى بىلەن― ! يامان بولىدۇ! خۇۇ ۇىۇ ئاكرىنما― 
ئاتۇشلۇقالرمۇ ۋېلىال بىر بات . ئۇتر ئۆلۈمنى كۈتىت تقاندەك سۈكۈتكە چۆمۈشتى

 .قاز  كېلىدىپاندەك ئۈنى ئىچىگە چۈشكەن ۋالد  نېمىنىدۇر كۈتەتتى -
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 باپ سەككىزىنچى
 
1 

 
― جـــىگدىلىكتىۇ قېنــد ا يېنىــا چىققــان يىگىــ  شــورلۇ، ۇ لىــدىكى يولپــا 

قۇرۇ، ئۆستەدگە ئوخ ا  ئىككى تەرىرىگە قارىپاند  خېلى خـوا چودقـۇر بولپـان    
ئەمــدى نە ە بېــرىپ كېــرەك؟ . يولپــا چىقىت لپانــدىۇ كېــنىۇ چودقــۇر تىــۇ ئالــدى

ئاسـمانپا چىقىـا كېتەلەمتـى؟ ئەم ياخ ىسـى جـاننى سـاقالا       ۋۆكۈمەتتىۇ قېچىا 
بۇنىڭـد   . قېلىپ ئۈچۈن ئۇترنىڭ يوشـۇرۇنپان يېرىنـى ۇ رىنالركـا ئېنـتىپ كېـرەك     

سـۆيۈنچە بېرەمـدۇ   . ۋەم ئۆت ئـالپىلى بولىـدۇن ۋەم  ۇنـاۋنى يېنىكلەتكىلـى بولىـدۇ     
ى ئە ەر ســـۆيۈنچە بېرىـــا قالســـىپۇ شـــۇنى ۇەســـمى قىلىـــا ئۆســـتەدبوي ! تېخـــى

ئۆمۈرنىـڭ قــالپىنىنى  . كوچىسـىدىۇ بىـر ۇۇكـان ئېلىت لسـا قانــد ، ياخ ـى بـوتتتى      
 -خوتۇننىڭمۇ نوچىسىدىۇ بىرنـى ئېلىتەلىـان بـات    . خاتىرىجەم ئۆتكۈز ىلى بوتتتى
 ...پاۋ پاۋ... چەۋرىلىك بولۇان تاز  -چاقىلىق بولۇان ئاندىۇ نەۋرە 

ۇەســلەا ئىچكــى . كەلــدى ئــۇ قەت ىــن قار كــا! تــوكر ن شــۇند ، قىلىــپ كېــرەك
ئـۆت ئـالىمەن   . ۇۇنناسىد  نېمىدۇر بىر نەرسـە ئـۇنى خىجىـل قىلپانـدەك قىلپانىـدى     

ــويالا      ــىنى ئـ ــد ، بولى ـ ــا قانـ ــا تىقسـ ــاۇەملەرنىمۇ باتكـ ــىز ئـ ــقا  ۇناۋسـ ۇەا باشـ
ئاتۇشلۇقالرنى ۋەيدىتەتىڭال ۇەسە ئۇنىمىپاندىكىۇن ئۆز »كېنىۇ . ئىككىلەنگەنىدى
. ۇەگەنلەرنـى ئـويالا ئـۆز ئـۆزىگە تەسـەللى بەرۇى     « !ولـدى خـوا ب ! ئۇۋ لى ئۆزىگە

بەرىبىر مەن ۇەا قويسامن ۇەا قويمىسام ئوخ ا ن ۋۆكۈمەق ئۇ نېمىلەرنى تاپالما  
ئانـدىۇ كەلگۈسـى   . ۇەگەندەك خىنـالالرمۇ ئۇنىڭپـا زىر تەسـەللى بولـدى    !... قاتمتى

ۇەن  -ىا كەتتى ۋەققىدىكى شېرىۇ ئويلىرىن ۋاياق ياشا  ئىستىكى ۋەممىنى بېس
كۆزى كىچىك بۇ مىللەتنىڭ ئەز سى بولپـان بـۇ يىگىتمـۇ مىللـى     . بىر قار ركا كەلدى

ئۇنىڭپــا ۋامــان بۇرنىنىــڭ تۈۋىــدە  . خــار كتىر ە مۇخالىــا خۇتســىگە كېلەلمىــدى 
تۇركــان شەخســىن ئــاۇ ۋەقن خۇسۇســىن قىســاۇ ۋەممىــدىۇ چــوم ۋەم ۋەممىــدىۇ 

ســنى ئالمىســا ئوكــۇا بالىلىقىپــا تەســىر  مــوۋىم كۆرىنىتەلىــان ئــاخىرى مۇشــۇ قىسا 
ۇەن ئۆزىنىڭ قانـد ، قايتمـاۇ ئەركەكلىكىنـى كۆرسـىتىا      -يېتىدىپاندەك تۇيۇلدى 

 .قويۇ  ئۈچۈن ئەنە شۇند ، قار ركا كەلدى
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ئۇ يولدىۇ ئېزىا قېلىا قىزىل ۇەرياسىنىڭ بىر تارما، ئېقىنى تەرەپـكە بېرىـا   
ــدى ــۈرۈا يەنە ئارقى . قال ــتىلەا ي ــدىۇ تەم ــدىئان ــام  . ســىپا يان شــۇند ، قىلىــا ت

ۋەمــمە يەرۇە  ۇمــانلىق كى ــىلەرنى . ئاتقانــدىال بىــر يېــز  بازىرىپــا كىرىــا كەلــدى 
 .ئىزۇەا يۈر ەچكە بۇ يەرۇە چېرىكلەرنى ئۇچرىتىپ تەۇ  ەا ئەمەسىدى

 :ئۇ بىرىنچى ئۇچرىپان چېرىكنىڭ ئالدىنى توسۇا
ــارىت― ... مەن ۋېلىقــــى! ۇ رىــــۇ! ۇ رىــــۇ―  ــارىال  ۇەا قــــوا ئى ــ ى ئــ

چۈشەندۈرۈشــكە باشــلىتىدىن شــۇئان ئــۇ چېرىكنىــڭ ئۇيپــۇر ئىكەنلىكىنــى بىلىــا 
ۇ رىـنال نەۇە؟  ― ۇەن تەلەپرـۇزىنى ئۆز ەرتىـان    -قېلىا  ېرىنى ۇەرۋـاا توختـاتتى   
 .ۇەدى― ! مېنى ۇ رىنلىنىڭ ئالدىپا باشالا بار

ــۈزۈ     ―  ــا يەتك ــدىپۇن مەن ۇ رىنپ ــەم بول ــا ۇەۋەرس ــا ماد ــڭ بولس ــېمە  ېرى ا ن
 .قويمامدىم
 .يا،ن ۇ رىننىڭ ئۆزىگە ۇەيمەن― 
 .بەرىبىر  ەا ئۇقتۇر لمايسەنن يەنە مەن ۇەا بېرىمەن― 
ئـۇ  ويـا بۈيـۈك سـىرنى     ― ! توت سۆزلىمە  بـوا چاپسـانن مـويىم ئىـپ بـا     ― 

 .بىلگۈچىدەكن ئۆزىدە قالتىس ئى ەنچ پەيد  قىلىا قالپانىدى
 .ئۇتر بىللە بېرىا يەنە بىر چېرىكنى تاپتى

 .ۇەدى ئۇ― مانا بۇنىڭپا ئۇقتۇرۇا بەن ― 
ۇ رىنپا ئېنتىمەن ۇەا كېتىا بارىتىڭپۇن بۇمۇ مادا ئوخ اشـال بىـر سـولتەك    ― 
 ...چېرىك
ــۇرۇا بە ―  ــۇنىڭپىال ئۇقت ــا،ن مۇش ــان  . ي ــڭ مۆكىت لپ ــى توپىالدچىلىنى ۋېلىق

 .يېرىنى مەن بىلىمەن
بــۇنى ― ان چېرىــك ئــۇنى ۇەشــكەلەا تــۇرۇا ۋەمر ۋىپــ ― !... شــىما؟ زى― 

 .ۇەدى― كوماندىرنىڭ ئالدىپا ئاپىر يلىن بۇ  ۇمانلىق ئاۇەمدەك قىلىدۇن 
يامــان ! ۇەن مــادىال ۇەســەم ئى ــىڭ پــۈتەتتىن خەر    -باكــا قىلىت تىســەن  ― 
 .ۇەدى ئۇيپۇر چېرىك― !... قىلدىڭ
ۋېلى بىكا سـېنىمۇ ۇ رىنپـا   ! توت مادا ئەقىل ئۈ ەتمە  ئى ىڭنى قىلە! ۋې― 

 .ۇەدى ئۇ ئۇيپۇر چېرىكنى كۆزىگە ئىلمە ― ! ۈلۈكۈدنى كۆرىسەنۇەيمەنن كۆر 
ئالدىرىپان يولد  قاتر ۇەگەندەك ئۇنىڭ ئـاز ا  . ۇەگەندەكال ئۇ باتكا قالپانىدى

ئۇ جىگـدىلىكنىڭ ئـورنىنى ئېنتىـا بەرسـەمال ئى ـىم      . تارتى ى بالدۇرر ، باشالندى
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. ئۇنىڭپـا تـاز  ئى ـەنمىدى   « ۇ رىـۇ »بىـر ،ن  . تۈ ەيدۇن كېتىمەن ۇەا ئويلىپانىـدى 
شـۇدا بـۇنى ئالـدىپا    . چەنتۇترنىڭ ۋەممىسى يالپانچىن بۇ بىر ئالد مچىلىقمۇ تېخى»

ياخ ـىلىق قىلپـاننى   »ئۇنىـڭ جـۇۇۇنى تۇتـۇان    . ۇەا بۇيرىـدى « سېلىا مـېڭىڭالر 
ۇەا قارشـــىلىق قىلىـــا تىـــرەجەا بېقىتىـــدىن « !بىلمەيـــدىپان مـــادقىلىكەن بـــۇ

ئانــدىۇ بــاكالان يېتىلەكتىكــى . ر ســا ئەۇىرىنــى يىــدى مىلتىقنىــڭ پــاينىكى بىــلەن
ــۇزۇان      ــرىككە تۇتق ــۇر چې ــۇچىنى ئۇيپ ــر ئ ــڭ بى ــدەك چۇلتۇرنى ئې ــەكنى ۋەيدىگەن

ئـۇ مانـا شـۇند ،    . ۇەا تـاپىالا تاپ ـۇرۇى  « !قاچۇرۇا قويسام كـالالدنى ئـالىمەن  »
 .ئېلىا مېڭىلدى

مـادە ئەمـدى   ! مەن ۇەمىدىممۇن قارىمن مادىال ۇەگەن بوسام شۇ كـۈن يـو،  ― 
 .ۇەدى ئۇيپۇر چېرىك― ! توت سۆرەلمە ن مادىمۇ جان تزىم

ــەن  ―  ــام سـ ــگەن بولسـ ــادىال ۇەـ ــى   -سـ ــاپتىم ۇەا ياخ ـ ــا مەن تـ زەن ۇ رىنپـ
ۋەمــــدە كەزىرىنــــى باســــالما  . ۇەــــدى تۇتقــــۇن― ۇە؟  -بولىت لماقچىكەنســــەن 

ىـڭ  ئۇن! ئـۇنى ۋەيـدىتەتىڭ  ! مـا چېرىـك بوممايـدۇ   ! ۇ رىـۇ ! ۇ رىـۇ ― ۋ رقىرىدىن 
ئەممـا ئـۇ  ەا ئۇختۇر لمىپاچقـا قـوا ئى ارىسـى قىلىـپ ئۈچـۈن        ― ! نىنىتى يامان

ئۇنىـڭ بـۇ ۋەرىكىتىنـى قارشـىلىق ۇەا     . باكالقتىكى قولىنى بوشـىتالما  يۇلقۇنـدى  
 :ئارقىدىۇ كېلىت تقان چېرىككە« ۇ رىۇ»چۈشەنگەن 
 .ۇەا بۇيرىدى― ! ما ئې ەكنىڭ زۇۋ نىنى باۇ― 

ىقنىڭ پاينىكى بىلەن كېلى ـتۈرۈا بىـر ئۇرىتىـدىن    ئارقىسىدىكى چېرىك مىلت
 . ئۇ ئالدىپا ۇۈمال چۈشۈا بۇرنىدىۇ ئوقتەك قان كەتتى

 
2 

 
جىمىكى ئەز ۈچى سىنىرنىڭ ۋەرقانـدىقى ئۆزىنىـڭ ۋۆكـۈمر نلىقىنى سـاقالا     

بۇنىـڭ بىـرىن   : قېلىپ ئۈچۈن  ئىككـى ئىجتىمـائىن فونكىسـىنىگە مۇۋتـاج بولىـدۇ     
― جــــالالق . يەنە بىــــرىن پوپلــــۇ، فونكىسىنىســــى  جــــالالق فونكىسىنىســــى؛  

ئېزىلگۈچىلەرنىڭ قارشىلىقىنى ۋە قوزكىالدلىرىنى باستۇرىدۇن پوا ئېزىلگۈچىلەر ە 
ئۇتركا سىنىرىن ۋۆكۈمر نلىقنى سـاقالا قـېلىپ شـەرتى ئاسـتىد ن     . تەسەللى بېرىدۇ

ــىنى       ــىدىكى مەنزىرىسـ ــنىڭ كەلگۈسـ ــانلىقنى ئاز يتى ـ ــۇبەق ۋە قۇربـ ــاز ا ـ ئوقـ  ئـ
شۇنىڭ بىلەن ئۇترنى مۇند ، ۋۆكۈمر نلىققـا چىد شـقا ۇەۋەق   ... تەستىرلەا بېرىدۇ
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 .قىلىدۇ
ــاۇ بو  ― » ــىونالنىڭ بەربـ ــى ئىنتىرناتسـ ــىئىككىنچـ ــا  »ن «لى ـ ــنىۇ تالالنمـ لېـ
 .ـ بەق 118ـ تومن خەنزۇچە نەشرىن  2« ئەسەرلىرى

 
قوشـۇن  . شـقا باشـلىدى  جىگدىلىكتە يوشـۇرۇنۇا ياتقـانالر ئـاچلىقتىۇ ۋالسىر    

 -ترنىڭ ۋەممىسى ئېپىـر  «توپىالدچى». تەۋرىنى كەن ئىر ۇە بوشاشقا يۈز تۇتقانىدى
بىچارە ئارىا ئۇترنىڭ رىۋى چۈشۈا كېتىت تقانلىقىن بۇنىڭ تولىمـۇ  . ئېپىر تىناتتى

شـۇدا ئۇترنىـڭ رىۋىنـى كۆتۈرۈشـكە     . خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى ئـويالا ئاز پالنـدى  
تـــوتر ، ئايـــالالر . قـــان ۋالـــد  بىلـــگەن لەتىرىلىرىنـــى ســـۆزلەيتى ئۇرۇنـــۇا زىرۇق

ــاتتى    ــۇترنى كۈلدۈرۈشــكە تىرى  ــېلىا ئ ــار دالرنى س ــىز پ ــدىكى قىلىقس ــۇ . ۋەققى ب
پار دالرنىڭ با  قەۋرىمانى ئۆزى بولۇان ئادلىپان ئى ـلىرىنىمۇ ئـۆزى قىلپانـدەك    

ىكىنـىن يەنە بىـر   تامدىۇ سەكرەا قاچقىچە پۇتى سـۇنۇا كەتكەنل . قىلىا سۆزلەيتى
 .قېتىمد  سۆدگۈچىگە پىچا، تىقىلپانلىقىنى توقۇپال سۆزلەيتى

مۇۋەممەتتۇرسۇن ئارىرنىڭ بۇ ئۇرۇنۇشلىرىدىكى ئېز ۈ مەخسەتنى چۈشـىنىا  
شۇدا ئۇنىڭ ئۆزىگىمۇن ئارىرقىمۇ ۋە باشقا ۋەمر لىرىپىمـۇن شـۇند قال بـارلىق    . تۇر تتى

ــا كــۆدلى بۇ  ــدىۋەتەند شــلىرىپىمۇ ئىچــى ئاكرى ــد   . زۇل ــا قارىپان ــۇ  ەرچە ئارىرق ئ
ئــادلىقر ، بولســىمۇن ئۇنىڭمــۇ بــۇ كەيرســىزلىكنى ئود ــا ن قىــنىۇ ئەۋت لــدىۇ        

ئاشـۇ ئۇسـتازن ئـالىم    . ئـۇ يەنە ۇ مـوللىنى ئەسـلەا قالـدى    . قۇتۇلۇشقا ئامالى يوقىدى
ــڭ        ــدى؟ ئۇنى ــاا تاپاترمى ــا ئام ــان بولس ــا  بولپ ــز ە ب ــۇا بى ــارىمىزۇ  بول ئە ەر ئ

ن ۇەگىنى قاند ، ئـاۇەم بولپىنـدى؟ سىناسـىن ۇ ۋـى     « ۋى بولى ى كېرەكسىناسى ۇ»
ۇەگەن پى انىسى ئوم تەلىنى بار ئاۇەملەرمىدۇ؟ ئۇترمۇ مۇشـۇند ، قىـنىۇ ئەۋت لپـا    
ــڭ      ــكە مېنى ــدۇ؟ نېمى  ــل تاپىدىپان ــد ، ئەقى ــە قان ــدۇ؟ ۇۇت كەلس ۇۇت كېلەمدىپان

ەلمەيــمەن؟ خېلــى بىــر ئەقلىمــگە بىــر نــېمە كەلمەيدىپانــدۇ؟ نېمى ــكە كېــرەككە ك 
ــد ، بۇجۇمبۇشــتەك     ــا بۇن ــوياليتىمن باشــقا كەلگەنــدە مان ئى ــالرنى قىــالرمەن ۇەا ئ
كېرەككە كەلمە  قالدىمن ۇەگەن بىلەن تولىمۇ تەۇ ئىپ ئوخ ىمامدۇ؟ مانـا ئەمـدە   
ــتىدە      ــىان جەم ئۈس ــۆرتتىۇ ئېتى  ــكىدىن ت ــۇ؟ كاش ــۈا كېتەرمىزم ــۇۇە ئۆل ــز بىھ بى

يـا بوممىسـا ساسـلىققا ئـاچىقىرال ئېتىتەتىـدۇن      !   چىرىنمىـز تۇتىت لسا زىند ند! ئۆلسەك
 ...شۇ

ئارىركان يېتىتە ەننىڭ پايدىسى يو،ن جانـدىۇ ئۈمىـد بولمىپانـد  خەقنىـڭ     ― 
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بۇ يەۇە بىكـا يېتىـا ئـاچلىقتىۇ    . ئېسىدە قالپىدەك بىر ئىپ قىلىا ئۆلگەنمۇ ياخ ى
ــا؟  بـــۇ ســـۆزى شـــۇند ، ۇەگىنـــى بىـــلەن مۇۋەممەتتۇرســـۇننىڭ  ― ئۆلەمـــدۇ، يـ

ئۇقۇمۇشلۇقالرنىڭ شۇئار  ەپلىرىدىۇ بولۇان ئۇمـۇ كۆدلىنـڭ چودقـۇر بىـر يېرىـدە      
زىند نپا چۈشسەممۇ ۋاياق قالسامن كېنىۇ بىر نىجـاتلىق بولـۇا قـاتتىن يـا بوممىسـا      
ۇ رىنالرنىــڭ كــۆدلىگە ئىنســاا بېرىــا قالســا كەدچىلىــك قىلىتەتى ــىمۇ مــۈمكىۇن  

ۆلــۈم بەكمـۇ قورقۇنۇچلــۇ،ن جــان بەكمــۇ تــاتلىق  ۋەرۋالــد  ئ. ۇەگەنلەرنـى ئــوياليتى 
 ... نەرسىدى
ئەمدى يولنى . تاۇ -خېلى چاغ بولدىن تىم . مەنمۇ شۇند ، ئويالا قالدىم― 

. ۇەـدى ئارىـا  ― ۇ ۋ م قىلىلىن ۇۈشمەن ئۇچر ا قاسا ئېتى ىا ئۆلسـەكمۇ مەيلـىن   
ىمىزنى ۇ ۋ م جۈرۈدالن يـول ― ئاندىۇ كۆپچىلىككە ئورنىدىۇ تۇرۇشقا ئى ارە قىلىان 

 .ۇەدى― قىلىلىن 
― ! ؟ مادپىدەك ماكدىرن باركىـدەك يېـرى بـارۇەك  ەا قىلىـدىپۇ بـۇ     !نە ە― 

شــۇنىڭ بىــلەن كۆپچىلىــك تەرتىرســىز شــوۋۇلد ان بىــر ۇەم . ۇەــدى بىــرى كــۇۇر ا
تەنە قىلىـان   -ئاللىكىمنى ئەپسانە تىلالر بىلەن تىلالان كىمدىندۇر ئاكرىنىـان تاپـا   

مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ ئوتتۇرىپا چىقىـا سـۆزمەنلىكىدىۇ   . ى تۇرۇىتەتۈرلۈك قىلپىل
پايدىلىنىا چۈشەندۈرۈشلىرىن ياتسا، بىرسـى نـان ئەكىلىـا بېرەمـدۇن ۇەگەنـدەك      
رىناللىقنى ئەسلىتى لىرى تەسىرىدە ناۋايىتى تەستە ئەيت شقا كېلىان ئورۇنلىرىـدىۇ  

 .تۇرۇشتى
ــا جىگـــدە خو  ــا كىنىملىرىنـــى ئـــۇتر ئـــوكرىالرۇەك تىمســـىقىالان قاكـ خىلىرىپـ

تـۈن قـار دپۇن ئورمـان    . ئاستا شەرققە سـۈرۈلدى  -ئىلدۈرۈان كۇۇر ا تىلالان ئاستا 
 .ۋەۋىمىلىك ئىدى

ئورمـــانالر شـــاتدالان ئـــارىلىقالر ― ئـــۇتر ئورمانـــدىۇ چىققـــۇۇەك بولپانـــد  
ئۇترنىـڭ  . كۆرىنىدىپان يەر ە كەلگەندە ئالـدى تەرەپـتە ئـاۇەم شەپىسـى سـېزىلدى     

جايىپـا ۇۈم يېتىـا بىـر ۋـاز  كۈزىتىـا تۇرىتىـدىن        -رى ئۆچكەن ۋالد  جـايى  ئۈنلى
قارشى تەرەپتىۇ . ر ستىنال ئاۇەم بارلىقىن يەنە كېلىا چېرىكلەر بارلىقى مەلۇم بولدى

 .كالدىرتا بىر نېمە ۇەگەن ئاۋ ز كېچە جىملىقىد  سۇۇ ئادلىنىا قالدى
 .ۇەدى ئارىا― قاند ، قىلىمىز؟ ― 
ئورمـان چـومن   ― ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسـۇنن  ― ۆتۈا كېتەيلىن ئېتى ىا ئ― 

تــام ئــاتقىچە يەنە بىــر . كــۈچىمىز يېتىــدۇ. شــۇدا چېــرىكلەر زىــچ بولى ــى ناتــايىۇ 
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 .جادگالپا بېرىت لپىلى بولىدۇ
ــاۋۇ   ―  ــېمىكەنن م ــدىپان ن ــى قىلى ــا  ۋەرن ۋەر  ەپن ــا باقم ــڭ ! ۋالىپ ئۆزىنى

 .ۇرسۇننى مەسخىرە قىلىاۇەدى بىرى مۇۋەممەتت― ! قولىدىۇ كەسە كاشكى
ــا كەلگەنســېرى جــان تــاتلىق بولســا كېــرەكن قالپــانالر بــۇ قار شــقا         ۋەلقۇمپ

ئــۇتر توسالپۇســىز چىقىــا كېتىــدىپان بىــر يەرنــى تېــرىپ ئۈمىدىــدە . قوشــۇلمىدى
 .ئىدى

ۇەــدى ئارىــا بىچارىلىــك ― كۆپچىلىــك ئۇنىمىــدىن قانــد ، قىلپۇلــۇ،؟ ― 
 .بىلەن

ئۆلسەكمۇ ئـۆلىلىن ئۆلۈشـتىۇ بـۇرۇن ۋىـچ     . يو،بۇنىڭدىۇ ياخ ىر ، چارە ― 
 بولمىسا بىر جېنىمىز ئورنىپا ئىككى ۇۈشمەننىڭ جېنىنى ئېلىت لسا، بوممامدۇ؟     

قىماركا تىكىدىپانپا باكا جان يـو،  ! نوچى بوكاندىكىۇ ئۆزەم شۇند ، قىل― 
 !تۇم ۇقىنى ئېزىتەتىدىپان نېمىكەن ماۋۇ! بۇ يەۇە
چـۈنكى ئـۇ بـۇيرۇ،    . ۇەـدى ئارىـا  ― ارىلىن ئۇكامن كۆپچىلىكنىڭ ر يىپا ب― 

ــدى    ــق ئىـ ــۇنمايدىپانلىقى ئېنىـ ــڭ بويسـ ــدىرۇىمۇ ۋىچكىمنىـ ــۇدا . بەر ەن تەقـ شـ
سـەن كىمنىـڭ   »يامىنىپـا كەلسـە بـۇ ئـاۇەملەر     . ئىناۋىتىنى چۈشۈر ىسـى كەلمىـدى  

 .ۇەا ئۇنى ئوساا قىالتتى« باشلىقىتىڭ؟
رەۋىمسـىزرەك بوممىسـا   ! رەكبۇيرۇ، قىلسـىالن ئۇنىمىپـاننى ئېتىـتەتىپ كېـ    ― 

 .ئىپ ئاقمايدۇ
 بۇ سېنىڭ قوتددىۇ كېلەمد ؟― 
مۇۋەممەتتۇرسۇن  ەرچە زىنالى بولمىسىمۇن زىنالىالرۇەك ئى ـنىڭ  ― ... بۇ― 

 .يولىنى ئېنتىا بېرەلىگىنى بىلەن ئۆزى قىاللمايتى
جـۈرۈدالن ۇەگىـنىڭالۇەك   ! قېنىقلىق قىممان جۈر ئارقىمىزكا يانسـا، يانـدۇ،  ― 

 !ىلسا، قىلدۇ،ق
 .شۇند ، قىلىا ئۇتر يەنە ئارقىسىپا قايتتى

ــۈزۈلدى ــام سـ ــاخلىرى   . تـ ــىپان ۇەرە  شـ ــلەن لىڭ ـ ــى بىـ ــڭ مېڭى ـ ئۇترنىـ
ئالـدى تەرەپـتە بوۋ يالرنىـڭ يـۆتىلىن بالىالرنىـڭ      . سىرتتىكىلەر ە ئېنىق بىلىنەتتـى 

ــلىرى ئادلى     ــق ۋ تىلد ش ــىنەتلىرىگە مۇۋ پى ــۆز خۇسۇس ــڭ ئ ــىن ئايالالرنى ــا يىپىس نى
 .قالدى

 .ۇەدى ئارىا ۋەمر ۋلىرىنى توختاشقا ئۈندەا― بۇ نېمە  ەا؟ ― 
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ــتەرەيلىن   ―  ــايدۇن مېڭى ــاۇەملىرىمىز ئوخ  ــۆز ئ ــڭ  ― ئ ــدى ئەخەق قارىنى ۇە
ــرىن   ــدىۇ بى ــم   ― ۋەمر ۋلىرى ــدەك قىلىــت تىمەنن جى ــدىۇ تونىپان ــادالا ! ئاۋ زى ئ

 .بېقىڭالر
 .ەم قۇت، سالدىئۇتر ئىچىنى تىڭ اۋ تقاندەك ۇەممۇ ئالما  بىر ۇ

ــاۇەملىرى   ―  ــڭ ئـ ــڭ مەۋەللىنىـ ــدەك بىزنىـ ــۇن ۇەگىنىمـ ــارىن ! شـ ئەخەق قـ
 خوتنۇدنىڭ ئۈنىدىۇ تونىمىدىڭما؟

بۇ ۇۈشمەننىڭ ― ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن جىدۇىنلى ىان ― ! توختادالر― 
ۋارۋىــد  توشــقان  »بــۇ . چىقســاقال قولپــا چۈشــىمىز  ! ۋىلىســى بولى ــى مــۈمكىۇ  

 .تاپمايدىپىنى يو، ترنىڭ ئويالا«ئالىدىپان
بىزنــى . ســېنىڭ تارتى ــىدىپان ۋىچنــېمەم يــو،ن شــۇدا شــۇند ، ۇەيســەن ― 

 !مەيلىمىز ە قو ن ئۆزەم بىلگىنىڭنى قىل
مېنىــڭ ― ۇەــدى ئــارىرمۇ يېلىــنىپ تەلەپرۇزىــد ن  ― ! توختــاا تــۇرۇدالر― 

ســەا تەخىــر قىلىــا بــاقىلىن !  ېرىمنــى بىــر ئــادالا قويــۇدالن زىنــان تارتســادلىمۇ 
رنى ۇۈشمەن ۋەيدەا كەممىسـە ئـۆزىچە بـۇ يەۇە نىمىـپ قىلىـدۇ؟ ئـويلىنىرر ،       ئۇت

 .بوممىسا سەا يېقىنلى ىان ئاندىۇ بۈكەا ياتىلى. چىقساقمۇ كېچىكمەيمىز
 .ئەمدى ئاۋ زتر ئېنىقر ، ئادلىنى قا باشلىدى

ۇەدى بىرسى يـادر ،  ― ! ئەخەق قارى باشلىق مۇسۇلمانال ئادالدال! ئارىا― 
 .رق تەرەپتىۇئاۋ زۇ  سى
ۇەدى ئەخەتقارى ۋەم سۆيۈنگەنن ۋەم ― بۇ يۈسۈا ۇ موللىنىڭ ئاۋ زىپۇ؟ ― 

 توۋ ن بۇ ئاۇەم بۇ يەرۇە نىمىپ قىلىدىپاندۇ؟― ۋەير ن بولپان ۋالد ن 
ۇەمىــدىممۇن ئۇتنىــڭ ۋەممىســىنى ۇۈشــمەنلە ئالــدىپا ســېلىا ئەكەلــگەن  ― 
ن شـۇ يـوا باشـالا كەلـگەن     ۋېلىقى شەلىك ئاۇ شنى باكاۇىۇ ماددۇرىتەتتۇ،!  ەا
 .نېمە

ۋېلىقى ئاۋ ز قىر ئەق قىلىپ بىلەن چېنىققان ئـاۋ زى بىـلەن   ― ! ئادالدال― 
. بىــز ۋۆكــۈمەتكە ۋەكىــل بولــۇا كەلــدۇ، ― رىشــەن تەلەپرــۇز قىلىــا ســۆزلەيتىن 

ۇ رىنال ۋەۇە بەۇىن سىلە قـور ا تاپ ـۇرۇا بەسـەدالت بولـدىن قالپـان  ۇنـاۋىڭالنى       
ــدۇ  ــتە قىمماي ــاغ    . سۈرۈش ــادال ت ــە  قىالممىس ــادلىمۇن ئى  ــا قايتس ــۆز ئۆيلىرىڭالك ئ

بـۇ يەۇە پەيزىت تلىـق قېرىند شـلىرىمىزنىڭ    ... ئاقىسىپا چىقىا كەتسـەدلىمۇ بولىـدۇ  
 ...ئۇتمۇ ۋۆكۈمەتنىڭ ۋەۇىسىنى ئادلىدى. چاقىلىرىمۇ با -ئانان بات  -ئاتا 
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ولـدى قىلىـان   ياخ ى  ەپكەنن ياۋ يىالۇەك بۆكۈنـۈا رۈرىـدىپان ئى ـنى ب   ― 
 .چاقىمىزنى قولىمىزكا ئالىلى -بات 

 !ۇە -شۇنى ۇەگىنەن شۇ تاا خوتۇن جانت رنى تازىمۇ سېپىندىم ― 
ئـات قوسـا،ن ئـاچچىق    »! قوساقنىڭ ئاچلىقىد  نېمە ۇەيدىپانـدۇن مـا ئـاۇ     ― 
 ...ۇەگەندەك« چوچا،
 .ۇە -تاماقمۇ بولىدۇ ― 
ىـڭ كەيـنىگە چىگىلـى بوممايـدۇن     ۋە ن  وا مۇسۇلمانالن بۇ بىر قاپقانن بۇن― 

ئـۇ ئەمـدىال بىـر جەدگىـت ر ۋايـاتىم      . تى  بولۇا-ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن تى  ـ ― 
باشـالندىن مەخســەتلىرىمگە يېــتەلمىگەن تەقـدىرۇىمۇ كېنىــنكىلەر ە ئــۈلگە بولــۇا   
قـــاترمىزن ۇەا ئويالۋ تقانـــد  ۋەمر ۋلىرىنىـــڭ بـــۇ قەۇەر كـــۆدلى بوشـــلىقى ئـــۇنى  

يەنە ماكانسىز ۋاياتقان كى ـىلەرنىڭ كـۆزىگە سـەق    . قويىت تاتتى ئۈمىدسىزلەندۈرۈا
ــۇا      ــۈرەك مۇجۇل ــلەن ياشــايدىپان ئاشــۇ سىقىلى ــتىۇ ي ــدىلىق بى ــان بېقىن كۆرىنى

بىـر قەرنە جەدگىـت ر   . كېتىدىپان ئاشۇ ۋاياتقا قايتى نى ئويلىسا تېنـى شـۈركىنەتتى  
 ۋاياق سۈرۈا ئۆلۈا كەتسە مىڭ ياخ ى ئەمەسمۇ؟

وللىــدەك پەيزىت تنىــڭ مويســىرى  موللىســىمۇ شــۇند ، ۋىلىــگە يۈســۈا ۇ م― 
 ئارىلى اما؟
 !زەن بىزنىمۇ ئۆزىدەك سەر ەرۇ ن قىلماقچى -شۇنى ۇەيمەنن بۇ ― 
ۇەـدى ئۇترنىـڭ سـېرىگە سـۆرەا كىـرىلگەن      ― بۇ ئىنىمىـز تـوكر  ۇەيـدۇن    ― 

ــكن  ــۇ، چېرى ــوپتىكەن   ― قۇمۇلل ــد  ب ــك چــاكالرۇ  قۇمۇل ــز كىچى ــپ بى ــد ، ئى . بۇن
ــاۋىڭالنى سۈرۈشــتە    ۋ ۆكــۈمەق مــوللىالنى ئى ــقا ســېلىان قــور ا تاپ ۇرســادال  ۇن

ئانــدىۇ ئــۇتر ئالــدىنىرتۇن كېــنىۇ ۇ رىــنالر ۋەممىســىنى      . قىلمــايمىزن ۇەپــتىكەن 
 .قىرىتەتىرتىكەن

كـوق بىـر    -تـاز  كـوق   . مادەۋەن ئاۇەمنىڭ كـۆدلىگە كۇلپـۇت سـالما     -مام ― 
 !نېمە ئوخ ىمامد 

 ...يو،ن كۆپچىلىك نېمە بولسا شۇمېنىڭپۇ كارىم ― 
ئـۇ بىـر ۇەم   . مۇۋەممەتتۇرسۇن بۇ  ەپلەرنى ئادالا تېخىمۇ ئولتۇر لما  قالـدى 
سـىلكىپ ۋە  . ئارىرقان بىرۇەم باشقا بىر توپقا بېرىا چۈشەندۈرەتتىن ئا اۋالندۇر تتى

ىـچ  ۋ. قوپاللىقالرۇىنمۇ ر يى يانما ن ۇ ۋ ملىـق ئـۆز قارى ـىنى ئادلىتى ـقا تىرى ـاتتى     
لېكىۇ كـۆز ئالدىـدىكىال قىنىنچىلىقـتىۇ    . بولمىسا ئېتى ىا ئۆلەيلىن ۇەا قاخ ايتى
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قۇتۇلۇشــنى ئــويالان كەلگۈســى ئۈچــۈن بەۇەا تۆلەشــنى خاۋلىمايــدىپان بــۇ خەلــق 
ئاللىقاچان بوشى ىان كۆزىگە كۆرىنىرال تۇركانن قوا سوزسىال يېتىـدىپان يەرۇىكـى   

ــدى  ــكە تەينارىـ ــكە بېرىلى ـ ــىال. ر ۋەتـ ــى چىقسـ ــا، يەيتـ ــدەك تامـ ــدىۇ .  تويپىـ ئانـ
كېنىنكى قۇيرۇقتىۇ ۋازىرقى ئۆپكە . خوتۇنلىرىنى ئاچكۆزلۈك بىلەن قۇچاقلىناتيتى

ئۇتر يەنە كۆدلىنىڭ چودقۇر بىر يېرىـدە ۇ رىنالرنىـڭ ۋەۇىلىرىـدىۇ    ! تە -ياخ ىر ، 
 ۇمانالنســىمۇن ســېپىنپان خوتۇنلىرىپــا يېــتىپن ئاچقــان قوســاقلىرىپا ئۆيــدىكىلەر   

خىنـــاا قىلپىنىـــدەك ئۇنـــد ، ئاســـان ― ئېلىـــا كەلـــگەن نەرســـىلەرنى يېـــنىپ 
. بولماسلىقىن شۇ ئات پېتى ۋەپسىگە ۋەيدىلى ى مۈمكىنلىكىنىمۇ ئويلىما  قالمايتى
ئەمما ۋۇجۇۇىدىۇ قەۋرىمانلىق ئۆچكەن بۇ خەلق بـۇ ئىككـى يولـدىۇ ئەنە شـۇ ئەا     

بىــر ئەا بولۇشــتىۇ باشــقىنى بولـۇ  يــولىنى ۋىســالپا يېقىنــر ، ۇەا بىلگەچــكە بەرى 
 !تاللىمايتى

سىرتتىۇ يەنە بىر مولال ئـۆز ئىسـمىنى مەلـۇم قىلپانـدىۇ كېـنىۇ جـار سېلى ـقا        
 :باشلىدى
ئى ەنمىسـەدال بىــر نەچــچە ۋەكىــل چىقىــرىڭالن بىــز قۇرئــان تۇتــۇا قەســەم  ― 

 ...ئىچىا بېرىمىز
ۇەمەيـدۇن  بەلەن  ەا بولدىن بۇنىڭدىنمۇ ياخ ى  ەا نەۇە با؟ ۇ ۇىمىزمـۇ  ― 

ســىلى چىقســىال ― ۇەــدى ئۆپكىســى يــوقتىۇ بىــرىن  ― چىقــايلىن . بۇنــد   ەپنــى
 .ئارىركان سىلىگە ۋەمر  بوتا يەنە ئىككىمىز بىللە چىقىلى

 .ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن― ! يا، ۇەسىلەن ئارىركان چىقمىسىال― 
  !تلما ئىتتەك ئات يېتىتەرەمدۇ،؟ سۇلى قىلىا باققان ياخ ىر ، ئەمەسما؟― 
 .ئۇت چىسۇنن شۇند  ۋ قىر يلى― 
 .ۇەدى ئارىا― ر ۇن ئۇلىنىڭ چىگىنى ئومن ― 
ۇەا ۋ رقىرىـدى  ― ! چېرىكلە چىسە ئېتىتەتىمىز. سىلىدىۇ ۋەكىل چىسۇن― 

 .ئەخەق قارى
مۇۋەممەتتۇرســۇن كــۆپچىلىكنى ۋۇشــنارلىق بىــلەن قــور لنى بەتــلەا يېتى ــقا 

 :ئۆزى ئارىرنىڭ قې ىپا سۈرۈلۈا. ئۈندىدى
ئارىركان سىلىنىڭمۇ تەسلىم بولپىلىرى باما؟ ر ۇ  ەپنـى قىلسـىالن بوممىسـا     ―

 .ۇەدى― ئىككىمىز قېچىا كېتىلىن 
ــام ―  ــو ن ئۇك ــڭ  ېرىنــى      . ق ــر ئاۇەمنى ــدىكەنمىزن بى ــا يارىماي ــز خە، كاك بى
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ئادلىمىسا،ن ۋەممىمىز ئۆزىمىز ە پاۇى ان نېمە قىلپىلى بولىد ؟ ئەمدى مەن شۇتنى 
باكـاۇىۇ باكاكـا   . ىكلىكىمىز ە كۆزۈم يېتىان ئـاپال ۇەا قېلىـت تىمەن  ئويالان قانچىل

قىزىققانلىق قىلىا باللىرىمنى بىسەرەمجان قىرتىمەن قالپىنىپا يىتىم قىاليمـان ئەمـدە؟   
 ...ئاستا قودنى كى  قىسىان سىڭگەن ناننى يەيمىكىۇ

 سىلىنىڭچەن سىڭگەن ناننى يە ن ۇەگەنلىرىگە ۇ رىنال قوياما؟ ― 
يمىسان يامىنىپا كەسە ۋاكىچە ئۇر ن بىر نەچچە رىل سوتا قويان شـۇنىڭپا  قو― 

رىسقىمىز پـۈتمىگەن  ... چىدىسا،ن ئېنىڭزى يەنە ئۆلمىسەكن بالال بىلەن جەم بوتمىزن
 ...بولسا

! ۋەممىمىز خـام كـاللىكەنمىز  ! خۇۇ يىم نېمى قا مۇند ، يار تتىكىۇ... ۋەينن― 
شۇ چاكـد  سـىرق تەرەپـتىۇ شـاخالر     ― ىنىان ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇن ۋەسرەتل― 

ئـاۋۇتر  ― شار قالان بىرلىرى كېلىت تقانلىقى بىلىنگەندە ئالدىر ا قوشـۇا قويـدىن   
 ېرىنـى  . كەلسە ئالدىر ا بىر قار كا كەممىسىلەن بىللە مادىدىپان ئى ـنى قىلمىسـىال  

ئـــادالا باققانـــدىۇ كېـــنىۇ بىـــز بىـــر مەســـلىھەق قىلىـــت تيلى ۇەا ئـــۇترنى        
ئەلرازى چاتاقر ، بوسا ئەۋت لپا . ەتكۈزىتەتسىلەن ئىالجى قىلىا كەچنى كەلتۈسىلەك

مەن ئۈچۈن بوسـىمۇ شـۇند ، قىلسـىالن ئاكـان     . قار ا قېچىا كېتى كە كېچە ياخ ى
 !مەن بەرىبىر قېچىا كېتىمەن

ئــۇتر ئــۈت مــولال ۋە . ۇەــدى ســىرتتىۇ كىــر ەنلەر― ! ئەسســاتمۇئەلەيكۇم― 
 .تۆرق ئاياا ئىدى

ئارىركــام ســۆۋبەق قىلســۇنن باشــقىلىرىمىز ئەتر پقــا تارقىلىــا ۋۇشــنارر ،  ― 
ۇەدى مۇۋەممەتتۇرسۇنن بىرەر ئويلىمىپان توز ققـا چۈشـۈا قېلى ـتىۇ    ― تۇر يلىن 

 .ئىھتىناق قىلىا
سەن سولتەك نېمە ۇەيسەن ئەمدە؟ سەن يا بىز ە باشـلىقمۇ؟  ! مادەۋە -مام ― 

 .ىزمۇ سۆۋبەتنى تەم قىلىمىزئۆزىمىز ە ئۆزىمىز باشلىق بىزن ب
بۇ ئاۇەملەر بۇندىۇ بۇرۇنمۇ شۇند ، . مۇۋەممەتتۇرسۇن لەسسىدە بولۇا قالدى

خــۇۇ يىم كېچىنــى ». كېچىلىــك نــۆۋەتچىلىككە ۋىچكىــم ئۇنىمــايتى . قىلى ــقانىدى
« !ئۇخالشـقا يار تقــانن ئۇخالۋ تقانـد  ئۆلــۈ  پى ـانىمىز ە پۈتــۈلگەن بولسـا ئــۆلەمىز    

ــد. ۇەنى ــەتتى ــدى    بۇن ــدى؟ ئەم ــۈ  كېرەكى ــۇ كۈت ــوپتىۇ نېمىنىم  ، تەرتىرســىز ت
ــۆزى قىلمــاقچى بولــدى  بىــر ،ن ئۇمــۇ مەنســىز  . كــۈزەتچىلىكنى مۇۋەممەتتۇرســۇن ئ

ــا      ــۇان كېلى ــارىلىق بول ــى ئ ــدىكىۇن ۇەا ئىكك ــېمە بولىت تى ــۆۋبەق ن ــا  -س كېتى
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 .تۇر تتى
ۇتركـا  ۇەـدى ئەلچىلەرۇىـۇ بىـرى ئ   ― ! قوسىقىڭال تاز  ئاچقانـدۇن بىچـارىال  ― 

― ئەممـا بـۇ سـۆز ناۋـايىتى كۈچلـۈك پىسـخىكا ۋۇجـۇمى ئىـدىن         . ئېچىنپان ۋالـد  
 ...نەۇىنمۇ شۇ پوقنى يەپتىڭلىكىن ۋەين

ــى      ــلەن يىپلى ــىا بىرنېمىلەرن ــوكلى بى ــاكى ئ ــرى ي ــاا ئې ــۆرق ئاي ــگەن ت كەل
 .ۇەنى ىت تاتتى

ن تاما، ئېلىا كەلگەنن ۇ رىنالر ئېلىا چىگىلـى قويمىـدىن چىققـانال يەيـدۇ    ― 
 .ۇەيتى ئۇتر― ۇەدىن 
ۋ   باتمن نېمى قا بۇ پـوقنى يىگەنسـەن؟ نـېمەدگە نـېمەم يەتـمە   ۇنـاۋ       ― 

ئازمــاۇ . ئۆتكــۈزۈا يۈرىدىپانســەن؟ ۋېلىمــۇ مەيلىپــۇن بىــز ســېنى تاشــلىتەتمەيمىز 
ئەمـدە ئوبـد ن تـوۋ  قىلسـڭن ۇ رىنلىنىـڭ      . ئازمايـدىپان كىـم بـار   . ئالالۋن ۇەپتىكەن

 ...قالسا كۆدلىگە ئىنساا بېرىا
 :ئۇ ياقتا سۆۋبەق ۇ ۋ م قىالتتى

 ...چاقادال بىلەن ئۆيۈدالكا كېتىدىكەنسىلە -قور لنى بېرىرال بات ― 
 (.ئۆينىڭ  ېرى چىقى ىپا مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ يۈرىكى زىرىلد ا كەتتى)

ــا ―  ــىلە جۇمـ ــاا رۈرەك خەقكەنسـ ــاز  قـ ــىلىمۇ تـ ــا  ئىـــپ  ! سـ ــويالا باقمـ ئـ
گەن ۇ رىنالنىڭ ئى ى تۇسان قور ا بىلەن ۋەپىلەشسەك قىلىدىكەنسىلەن بۇ قور ا ۇە

 !...قاند ، بولىدۇن ۇەمىگىنىڭلىنى قارىمامدىپان
 ۇ رىنلىپا ئى ەنگىلى بوتما؟― 
 ...بىز ىپۇ ئى ىنەسىلە؟ مانا قۇرئانن قەسەم ئىچىا بېرىلى― 
مېنى تۇا قويـۇان بـاللىرىنى يىـتىم قىلىـان نـېمە قىـال  ۇەيـال؟ نـېمە پـو،          ― 

 .ئۇ تەرەپتىۇ مى ىلد شالر ئادلىناتتى―  ...يەا
 ...ئۇ ياقتا شىلدىرت 

كەزەپـــكەن ― ! ئەمـــدى چىـــم بـــۇ تەرەپـــكە ئۆتســـە ئـــاتىمەن     ! توختـــا― 
ئۈمىدسىزلىككە پاتقان مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەمدى قەت ىنلى ـىا قالپانـدەكن جېنىنـى    

 ...ئالقىنىپا ئېلىا قويپاندەك قىالتتى
قىلىنىت تقــان قەســەمنىڭ تەنتەنىلىــك ســۆۋبەق ســورۇنىدىۇ قۇرئــان تۇتــۇا 

 .ئىبارىلىرى ئادلىناتتى
 ئەمدى بىز بىلەن بىللە يۈرەمسىلە؟― 
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 .مۇۋەممەتتۇرسۇن ۋاسىر ا يېتىا كەلدى
 .يا،ن بىز مەسلىھەق قىاليلىن ۋەربىرلىرى قايتىا تۇرۇشسىال― 
 .يار كلىنى ئالپات كېتىلى -ئەمىسە بىز قور ا ― 
 .ئاۋ رە بولۇشمىسىال. ېلىا چىقىمىزيا،ن يا،ن بىز ئۆزىمىز ئ― 
 !بىز موللىكىمىز بىلەن بىللە چىكىتىمىز! مادەۋەن چۈپرەندە -مام ― 
ــاتىمەن ―  ــد    ― ! كىــم مادســا ئ ــان تولپــان ۋال مۇۋەممەتتۇرســۇن كــۆزىگە ق

بوممىسا يۈرىكى با ئوكـۇا بـات بوسـا    ― مىلتىقىنى بەتلىگەنچە ئارقىسىپا سا يېنىان 
 !ند ند  چىرىا ئۆلگەندىۇ مۇشۇ يەۇىال ئۆلە زى! مېنى ئېتىتەتسۇن

بولمىپـانلىقىنى سـىناا    -ئۇنىڭد  شۇند ، جۈرئەتنىڭ ر سـتىنال پەيـد  بولپـان    
. موللىالرنىــڭ ســاقاللىرى تىتــرەا كەتتــى. كۆرۈشــكە ۋىچكىــم جــۈرئەق قىاللمىــدى

 .ئايالالر بارماقلىرىنى چى لىگىنىچە تۇرۇا قالدى
ۇەا « مەسلىھەتلى ىا قالدىن ۋازىر چىقىـدۇ »بىز چىقىا . بولىدۇن ئەمىسە― 
ۋۆكـۈمەق سـىلىنى ئاياۋ تىـدۇن بوممىسـا قىرىتەتىـدىپان نىنىتـى بوسـا بىـر         . قـويىلى 

چېرىك ۇەگەن توت  ەان ئورماننى چۆرىدەا زىچـال تـۇرۇا   ! ۇەملىك ئىپ ئەمەسما
ۇەـدى  ― ... بىـز مۇسـۇلمان خەققـۇ ئايىپـاننى بىلمەيمىـز     ... كەتكەنن كىـچ چېرىـك  

 .للىالرنىڭ چودىمو
 :ئۇتر مېڭى قا تەم ىلىت تقاند  قۇمۇللۇ، چېرىك يۈ رەا كېلىا يېلىندى

ۇ رىنالركـا ئېنتىـا   . بۇتر مېنى مەجبـۇر سـۆرەا ئەكەلـدىن كەلگىـم يـوقتى     ― 
قويســىڭىزترن بىــر ئەســكىرىڭالرنى تۇتقــۇن قىلىت پتــۇن بىچــارە ســىلەرنى تــازىمۇ        

 ...سېپىنىرتۇن ۇەا
يا  خە، ۇەگەن مانا مۇشۇند ، بەدـت   بولىـدۇ   ... ۋەينن. ..ماقان ماقۇلەن― 

ــرى      - ــا يې ــدىۇ چىچ ــۇان ئان ــا قوي ــۇقنى قىلى ــا  قىلپۇل ــگە ئۇنىم ۇەن ۋــا  ۇەگەن
ۋە  بىچـارىلەرن ئۇچۇشـىنى بىلىـان    ... ۇەگەنن« جان كوجىكام»سامانلىق بولپاند  

 ...چۈشۈشىنى بىلمىگەن بەدت شال
ۇەا ― ئى ــەنچ قىلمــامالن ئۇكــام؟  قۇرئــان تۇتــۇا قىلىنپــان قەســەمگىمۇ― 

 .سورىدى ئارىا مۇۋەممەتتۇرسۇندىۇ پىچىرتا
― ۇەدىن مۇۋەممەتتۇرسۇن مۈجىمەا قىلماستىۇ ئېنىـق قىلىـان   ― يا،ن ― 

بىرىنچىدىۇن قەسەم ئالال نـامى بىلەنـال ئچىلى ـى كېـرەكن قۇرئـان تۇتـۇا ئىچـكەن        
ككىنچىـدىۇن قەسـەمنى   ئى! قەسەم بىـدئەق بولپاچقـا ۋىـچ كـۈچى يـو،ن بىكـاچىالم      
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بىزنىڭ موللىال ئىچكەن بىلەنن ئى نى ۇ رىنال قىلىدۇن ئۇ نېمىلىنىڭ خە، ئىچـكەن  
 !...قەسەم بىلەن پەرۋ يى پەلەكن ئى ىنى پۈتتۈرىت سىالم بولدى

ــدى   ــار ا قال ــا ق ــا ۋادقىنى ــولال   . ئارى ــدىقاۇىر ۇ م ــدە ئاب ــەم ۋەققى ــۇ قەس ئۇم
قەسـەمنى  . ر ، ئادلىپانـدەك قىلىتىـدى  چى موللىالرۇىۇ شـۇند ق «جەۇى »قاتارلىق 

ــدۇر   ۇەســەن      ــلەن قىل ــامى بى ــالالۋ ن ــويىچەن ئ ــد  كۆرســىتىلگەن ب باشــقىدىۇن ۇىن
مۇۋەممەتتۇرســۇننىڭ كېنىنكــى  ېرــى ۋەرقانــد ، قەســەمنىڭ ئەۋمىنىتىنــى يوققــا  

 .شۇدا بولپىنى بوتن ۇەگەندەك بې ىنى چايقاا قويدى. چىقىر تتى
ــى  ــۇتر چىقىــا كەتت ــالال. ئ ــا ئاي ــر قەپەۇ يىپ ــنىۇ   -ر بى ز رە قىلى ــقاندىۇ كې

 .ئارقىدىۇ ئە ەشتى
ــا   ــۇ يەرۇە قىن ــدى ب ــا باشــالندى  -ئەم ــال  . چىن ــوللىلىرىمىز بىلەن ــك م كۆپچىلى

قالپانالر خوتۇنلىرىپان ئانىلىرىپـا قىنالمـا    . مادسا، ئوبد ن بوتتتىن ۇەا ۋ يساشتى
 .تىمۇۋەممەتتۇرسۇننى تىللى ات. ئارقىسىدىۇ قارى اتتى

ــدۇم ۇەا    ―  ــدىپان بول ــاتمنى كــۆرەلمە  ئۆلى ــدىن ب ــد  بارى ئايىلىمنىــڭ بويى
ئەخەق ― ... ئەنسىرىگەنتىمن ۋېلىمۇ ياخ ىن ۇ رىنلىرىمىزنىـڭ ئىنسـاۋى بـارىكەنن   

قــارىمۇ ئۇيقــۇۇىۇ ئويپانپانــدەكن ئــۆزىنى كۈتــۈا تۇركــان ئاشــۇ خوشــاللىققا پــاتر ، 
رۇم بــولپىلى تــاۇ قالپــانلىقىنى ئاشــۇ خوشــاللىقتىۇ مەۋــ. ئېرى كۈســى كېركەتتــى

ئىنسان ۋامان شۇند ،ن قولـدىۇ كەتـكەن يـاكى    . ئويلىسا تېنى شۈركىنىا كېتەتتى
قولدىۇ كېتى ـكە تـاۇ قالپـان نەرسىسـىنى بەكمـۇ قەۇىرلەيـدۇن مەيلـى قانچىلىـك         

شۇنىڭ ئۈچۈنمىكىۇ قايتىـدىۇ ئېرى ـىپ ئالدىـد  تۇركـان تېـنچ      . كىچىك بولسىمۇ
ا كېلەيال ۇەا قالپانن ئەمما تېخى تولۇ، قولپا كەلـمە  يېقىنـدىال   ۋاياق ئۇتركا قولپ

. كۆرۈنۈا تۇركان قىممەتباۋـا نەرسـىدەك ئـۇترنى ئاشـىقانە تەشـنا قىلىـا تـۇر تتى       
ــدىپان ســېھرىن كــۈچكە    بۇنىڭپــا ئېرى ــىپ شــاۇلىقى ۋەممىنــى ئۇنتۇلدۇرىتەتەلەي

تەبى ىتىنـى يوقاتقـان    ترنىـڭ ئايىقىپـا يىقىلى ـقان   «ۇ رىۇ»بۇنىڭ ئۈچۈن . ئىگىدى
ــاتتى    ــارۇەك قىلى  ــقا تەين ــت چىلىقالرنىمۇ قىلى  ــقا رەس ــد  باش ــا  . ۋال ــۇتر موللىالرك ئ

بولۇپمـۇ قۇرئــان تۇتــۇا قىلىنپـان قەســەم ئــۇترۇ    . چودقـۇر ئى ــەنچ باكالشــقانىدى 
 .ئۈمىدن ئى ەنچ پەيد  قىلپانىدى

. ۋىـس قىلـدى  ئىچىدىۇ يىپا يامى ىا چىقىت تقـانلىقىنى   -مۇۋەتتۇرسۇن ئىچ 
ئۇســتازى بــۇ خەلقنىــڭ  . ئــۇ يەنە ئۇســتازى ئابــدىقاۇىر ۇ مــوللىنى ئەســلەا قالــدى 
بىزنىــڭ خەلقىمىــز شــۇ »: ئــاجىزلىقلىرى ئۈســتىدە توختالپانــد  شــۇند ، ۇەگەنىــدى 
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ۇەرىجىدە ناۇ نكىن ئۇتر ئۆزلىرىنى ئەرز ن باۋـاۇ  سـېتىتەتىدىپان مـوللىالر بولسـۇنن     
بولسۇنن ئىمانىدىۇ ئاجرىپانن ئاللىقاچـان نەپسـىنىڭ   ئۈلگۈجىسىگە ساتىدىپانلىرى 

كەيــنىگە كىرىــا كۇپۇرلــۇ، ئۆتكــۈزۈا بولپــانلىرى بولســۇن ۋەممىســىگە ۋــۆرمەق  
ئۇتركــا يوكــان ۇەســتارتر بولســىال . كۆرســىتىتەرىدۇن ئى ــىنىتەرىدۇن ئە ى ــىتەرىدۇ

ــا      ــل قىلىنى ــاكى ۋەزى ــدىۇ ي ــامى چىن ــدىن ن ــولال›بول ــۇم›ن ‹م ــان›ن ‹مەخس ن ‹ئى 
ۋەر ىزمـۇ  . ئاتىلىـا قالپـان بولسـىال ئىـ  بولسـىمۇ بېقىتەرىـدۇ      ‹ قـارى ›ن ‹خەلرەق›

يامـانلىرىنى يىـتىم قالدۇرۇشـنىن ياخ ـىلىرىنى قوكد شـنى      . ئىلپا قىلىا ئولتۇرمايدۇ
ۇۈشمەن ۇەا شۇ يېرىمىزۇىۇ پايـدىلىنىان بىـرە   . مانا بۇ قارىپۇ ئېتىقاۇتۇر. بىلمەيدۇ

 .«نى باشقۇركاندەك بىزنى تىز ىنلەا كېتىتەرىدۇسولتەك ئىمام ئارقىلىقال پاۇى
مۇۋەممەتتۇرسۇن ئەمدى ئۇستازىنىڭ ئېتىقاۇ ۋەققىدىكى سۆزلىرىنى ئەسـلەا  
ــىن      ــىا كېتى ـ ــڭ ساختىلى ـ ــاكى ئېتىقاۇنىـ ــايرىلىپ يـ ــاۇتىۇ ئـ ــى ۋە ئېتىقـ كەتتـ

 .سۇسلى ىا كېتى ىنىڭ نەقەۇەر قورقۇنۇچلۇ، ئىكەنلىكىنى ۋىس قىلدى
 
 

1 
 

كۈن كەرپـكە قى ـايپانن كەچكـى    . سىرتىدىكىلەر كۈتمەكتىدى جىگدىلىكنىڭ
 .شاخالرنىڭ ئۇچىد  جىمىرتيتى― شەپەقنىڭ ئالتۇن نۇرلىرى ئىگىز جايالرۇ  

 :ۇ موللىالركا بۇيرىدى« ۇ رىۇ»تا، بولپان  -تاقىتى 
! تـوۋت ! كەچكىچە چىقمىسا بېسىا كىرىـدۇن ۋەممىسـىنى قىرىـا تاشـاليدۇ    ― 
 !چىقسۇن چاپسانر ،! ۋ رقىر 

بـۇ  ەپنــى ئــادالا قورقــۇا كەتـكەن ئــانىالرن ئايــالالر چۇقىرى ــىا يىپلىپــاتن   
. كـۆا ۇۇئـا قىلـدى    -نىڭ ئىلتىراتىنى تىلەشتىن ئۇنىڭ ئـۆمرىگە كـۆپتىۇ   «ۇ رىۇ»

ــۇا    ۇ موللىالرنىــڭ چــودى بولســا ئىككــى ئارىلىقتــا ۋەر ئىككــى تەرەپــكە يامــان بول
ــد    ــىان ئالـ ــۈن تىرى ـ ــاقلىنىپ ئۈچـ ــتىۇ سـ ــنەا  -ىر ا قېلى ـ ــۇ»تېـ ــى «ۇ رىـ نـ

 :تېنچالندۇرماقچى بولدى
زەن بەزىلىــرى بويۇنتــاۋلىق  -ئــۇتر ر زى بولپــانن ۇ رىــۇ جانــاپلىرىن ئەممــا ― 

 ...قىلىدىپاندەك تۇرىتىن شۇترنى ماقۇا كەلتۈرىمىز ۇەا ۋاياا قالدىمىكىۇ
كـۈن ئولتۇركانـد  سـۈرۈك    ! ئـۇتر چىقسـۇن  ! توت  ەا يوركىالتمـا  ۋ رقىـر   ― 
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 !وشىدۇن چېرىكلەر بېسىا كىرىدۇن ۇەت
ئـۇتر ۋەممىسـى تەم ۋ رقىر شـقاچقا    . ئايالالرن قېرىالر يەنە چۇقىرى ـىا كەتتـى  

 .ۋىچنېمىنى ئادلىپىلى بولمىدى
 !قالپانلىرىڭ ئۈنۈدنى ئۆچۈرۈ ! بىرىڭ توۋت ن ئې ەكلەر― 

ــاۋ ز ئورمانــدىكىلەرنى ئا اۋالنــدۇرۇى   ــادر ، ئ ــۇ. ئەزەن ئېنتىــا كــۆنگەن ي  ب
 ...يۈسۈا ۇ موللىنىڭ مۇۋتىرەم ئاۋ زىدى

شــەلىك يىگىــ  بىــر چەتــتە « قېنــدىپا،»چېــرىكلەر ە يــوا باشــالا كەلــگەن 
ئەممـا قـولى قاچانـدۇر تەرەق سـۇندۇركان چاكـد       . چېرىكلەرنىڭ ناز رىتىدە تـۇر تتى 

بوشــۇتۇلپان پېتــى قايتــا باكالنمىپــانن ئەممــا كېتى ــىگىمۇ رۇخســەق قىلىنماســتىۇ  
ــ ــدى چېرىكلەرنى ــدۈرۈا قويۇلپانى ــد  يۈكۈن ــاق  . ڭ ئالدى ــۇ پ ــار زىلىقىنى   -ئ ــاتال ن پ

 :بىلدۈرۈا ۋ يساا تۇر تتى
ۇ رىـۇن  ! مېنىڭ ئەمدى ئى ىم تۈ ىدىپۇ؟ يەنە نېمى قا ئـاۋ رە قىلىدىپانـدۇ  ― 
مەن ياۇىلىرىد  بامۇ يا؟ سىلىنى باشالا كەلگەن مەنن ئەمـدى مەن كەتسـەم   ! ۇ رىۇ
 ...بوت؟

 !سىڭكوئاكزىڭنى يۇمن ― 
 .ئەمما ئۇنىڭ ئاكزىنى يۇمۇشى ئۇز ققا بارمايتى

پەقەق كەرا تەرەپـتە بىـر   . بىرۇىنال جاۋاننى  ۇ ـۇم قاپلىـدى  . كۈن ئولتۇرۇى
ئەممــا ئۇنىمــۇ بۇلــۇتالر توســىت لپاچقا خىرەلى ــىا . يــورۇ، ۇ ئىــرە قىزىرىــا تــۇر تتى

 .كەتكەنن بۇلۇتالر بولسا قارىد ا كەتكەن قاننى ئەسلىتەتتى
 !چىقمىسا بېسىا كىرىا ۋەممىنى ئېتىتەتىڭال! ئاخىرقى قېتىم! نە توۋتيە― 

 :بۇ قېتىم ۋ رقىر شقا جاۋ بەن ئۇ ياقتىنمۇ ئۈن قاتتى
. ئــارىمىزۇ  يىقىلىــا قالپــانال بــان ماكدۇرىــدىۇ كېتىرتــۇ ! مانــا چىقىــت تىمىز― 

 !شۇلىنى كۆتۈرۈا مادمىسا، بوممايدىكەن
« ۇ رىـــۇ»ۇەـــدى ― ان ئوخ ـــايدۇن ئـــۇتر قەســـتەن كـــېچىگە تارتىت تقـــ― 

باشـــقا ! بۇنىڭـــد  بىـــر ۋىـــلە بـــارن ۋۇشـــنار تـــۇرۇدال― ئـــاۇەملىرىگە كالـــدىرتان 
مۇشـۇ يەرۇىـۇ باشـقا يەرۇىـۇ چىققـانالر      ! تەرەپتىكىلەر چىققاننى شۇ يەرۇىال ئاتسۇن

ماكـدىرى يـوقالر قالسـۇنن    ― ئاندىۇ جارچى موللىپـا قارىتىـان   ― ... قاچىدىپانالر
ئالپــات چىقســۇنن ئانــدىۇ بىــز ئــۇترنى ئاتقــا مىنــدۈرۈا ئــۆيىگە ئاپىرىــا  قــور لنىال 

ئــۇ ! قــويىمىزن ئەممــا باشــقا تەرەپــتىۇ چىقىمىــز ۇەا خــام خىنالــد  بولــۇا يۈرمىســۇن
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 .ۇەدى― ! تەرەپتىكىلەر ە چىققاننى ئېتى قا بۇيرۇ، بەرۇۇ،
 :ئۇياقتىۇ يەنە جاۋ ا ئادالندى

 ...ماقۇان قويدۇ،ن مانا― 
 :ىر ئەسكەر ە بۇيرۇۇىب« ۇ رىۇ»

ۋەممىــگە يەتكــۈزن ! ۇەرۋــاا بۇيرۇقــۇمنى ئېلىــا ئورمــاننى ئايلىنىــا كەا ― 
 !...مۇۋاسىرە چەمبىرىكى تار يتىلسۇن

ــولىتىن   ―  ــەم ب ــدىكىۇ مەن كېتىتەرس ــۇتر چىقىت تقان ــىنتى ― ئ ۇەا كوۇۇد 
 . «يوا باشلىپۇچى»ۋېلىقى 

يېقىـنال  . قا چـۆككەن ئىـدى  ئەتر ا  ىرىمسەن يورۇ،ن ئەمما ئورمان قار دپۇلۇق
 .يەرۇىۇ شاخالرنىڭ شار قلىپىنىن ئاندىۇ ئاۇەم قارىسى كۆرۈندى

چېرىكلەرنىڭ ۋەممىسـىنى ئايـالالر ۋە قېـرى چۈرىلەرنىـڭ ئارقىسـىپا      « ۇ رىۇ»
ئۆتكۈزىتەتىان موللىالرنى ئالدىپىر ، بېرىا قور لالرنى ئېا قېلىان  ۇناۋكـارترنى  

 .بۇيرىدى پۇخر تر تەرەپكە ماددۇرۇشقا
ــىدىۇ       ــىن ئارقىسـ ــى كى ـ ــۈر ەن بىرىنچـ ــز كۆتـ ــىدىۇ ئىگىـ ــى بې ـ مىلتىقنـ

 .چىقىا كەلگىلى تۇرۇى... ئىككىنچىسىن
 .ۇەدى ئالدىدىكىسى― ... مانا بىز چىقتۇ،― 
مىلتىقنى مانا مـاۋۇ يە ەن مېنىـڭ پۇتۇمنىـڭ تـۈۋىگە قويـاان      ! ۋەن بارىكالال― 

 .ىكىلە شۇ تەرەپتە ساقالۋ تىدۇئاۋۇ تەرەپكە بېرىڭالن ئۇكىلىرىمن ئۆيۈدلىد
 :تاۋ باتالركا بۇيرىدى -تىلماچنىڭ يارۇىمىدە ئائىلە « ۇ رىۇ»ئارقا تەرەپتە 

! نىمىپ بولى ىدىۇ قەت ىن نەزەر ئـۈنىنى چىقىرى ـقان چۇقىر شـقا بولمايـدۇ    ― 
 ۇناۋكـارتر سـور ، قىلىنىـا    ! كىم ئۈنىنى چىقىرىدىكەن شۇنى ئېتىـا تاشـاليمەن  

 .يۇا بېرىلىدۇئۆ ۈنلۈككە قو
پۇخر تر توپىپا كېلى ىگىال ئۇترنىڭ ۇ لدىسىد  «  ۇناۋكار»ۇەسلەپكى ئىككى 

قوساقلىرىپا كېلى ـتۈرۈا  . ترنىڭ كارنىنىدىۇ ئالدى« ۇناۋكار»تۇركان چېرىكلەر 
ــۈن چىقىر لمــا  يەر ە يىقىلــدى  ــا   . مۇشــلىپانىدىن ئ ــۈنلىرىنى چىقىر لم ــالالر ئ ئاي

 .  بوقۇلد ا كېتى تىبارمىقىنى چى لىگەن ۋالد
 .ئارقىدىۇ چىقى ىت تاتتى -ئورماندىكىلەر ئارقا 

ئــارىمىزۇىۇ بىــرەيلەن قېچىــا كېــتىپ ئۈچــۈن ئورمانــد    ! ۇ رىــۇن ۇ رىــۇ― 
بىـر  ― ... ۋەممىنـى قىلپـان شـۇتى   ... كۈن چىقىپ تەرەپكە كېتىا قالـدى ! قالدى
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ىا نەچچەيـــلەن خىـــزمەق كۆرســـىتىپ پۇرســـىتىنى تالى ـــىا تەدـــال چۇۋۇلدى ـــ  
كېتتىدىن سۆزنىڭ ئاخىرى تۈ ىمە  ئۈنلىرى ئۆچۈان يەرۇە ياتقانالرنىڭ ئۈسـتىگە  

 .بولۇا چۈشتى« خامباستى»
ئەخەق قارى بىـلەن ئارىـا ئەم ئارقىـد  چىقى ـىت تاتتىن ئۇترنىـڭ ئارقىسـىد        

ئۇنىـڭ يېلىنىـا ئىلتىمـاۇ    . بولسا قور ا بەتلەا قۇمۇللۇ، چېرىك چىقىا كېلەتتى
ر بولـــۇا بىـــر تاياقتـــا ۋەيـــدىلىا كەتمەســـلىك ئۈچـــۈن بىـــر قىلى ـــىن  ۇناۋكـــا

ــور ا     ــا ق ــڭ قولىپ ــېلەلمە ن ئۇنى ــك قىلى ــلىرىنى ئۆتۈنى ــىگە بەۇ ك ئەركەكچىلى
ــەق يارىتىــــا    ــىپا پۇرســ ــىتىا ئاقلىنىتەلى ــ ــزمەق كۆرســ بېرىــــان ئۇنىــــڭ خىــ

بىز ئۈچۈن ئەمدى ۋەممىسى بەرىبىرن بىر مۇسۇلمان بالىسى بولسـىمۇ  . بېرى كەنىدى
بۇنىــڭ بەۇىلىــگە چېــرىكتىۇن . ىــا قالمىســۇنن ۇەا ئــويالا مــاقۇا بولۇشــتىچېتىل
ترنىڭ ئالدىد  بىـر نەچـچە ئېپىـز ياخ ـى  ەا قىلىـان  ۇنـاۋىنى       «ۇ رىۇ»كېنىۇ 

ــكە ۋەۇە     ــق بېرى ـ ــا  ۇۋ لىـ ــۇنپا ئارتىـ ــى مۇۋەممەتتۇرسـ ــكەن ۋەممىنـ يېنىكلىتى ـ
ى يـــو، ۇەان ئارىـــا نـــېمىال بولمىســـۇن ئىھتىناتنىـــڭ زىنىنـــ. ئېلى ـــقان بولـــدى

مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ ئا اۋالندۇرۇشلىرىنى ئېسىدە تۇتقان ۋالد  تاساۇىرى ئەۋت لـد   
 .قېچى قا ئەپلىك بولسۇن ئۈچۈن ئارىلىق قالدۇرۇا چىقىت تاتتى

چېرىكلەر ە يوا باشالا كەلگەن شەلىك يىگىـ  تايـا، يەا ئـۈن چىقىر لمـا      
ەرنىـڭ ئالـد مچىلىق ئىكەنلىكىنـى    يەرۇە ياتقانالرنى كۆرۈان بايـاتىنقى شـېرىۇ  ەپل  

ــدى  ــۇرۇا   -پەملى ــۇنالرنى ئ ــرىكلەر تۇتق ــدىر     -ۇەن چې ــان ئال ۇەسســەا باكالۋ تق
 .پۇرسەتتە ئوچۇقچىلىققا قار ا قاچتى

ۇەا توۋلىدى ئائىلە تاۋ بـاتالرۇىۇ بىـرىن ئىختىنارسـىزمۇ    ― ! ئاۇەم قاچتى― 
 .يدىپان تەرزۇەياكى ياخ ىچا، بولۇ  ئۈچۈنمۇ ئەيتاۋۇر چۈشىنىا بولما

 ۇ ۇمــد   ىرىمســەن كــۆرۈنگەن قارىپــا قارىتىــا بىــر نەچــچە مىلتىــق تەدــال  
 .ئېتىلدى
قىلپان تاۋۇ  جادگاا ئاسمىنىد  ئېنىق ئادالندىن بىر قار  ― !... ئا!... ئا― 

 . كۆلەدگۈ پۇتدالا يىقىلدى
ەك بۇ ۋاا ئارقىد  قالپان ئىككەيلەنگە يامان تەسىر قىلىان قارىسـى كۆرۈنگىـد  

 .يەرۇە توختاا قالدى
ــتەرىڭال―  ــتەتتىن   ! چىقى ــانىكەنن شــۇنى ئېتى ــور ا تاپ ــۇرما  قاچق بىرســى ق

 .ۇەا چۈشەندۈرۇى يۈسۈا ۇ مولال― ياماننىڭ جاز سى مانا شۇند ،ن 
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بىر ،ن كۆدلىگە  ۇمان چۈشكەن ئارىا . ئەخەق قارى يەنە ئالپا قار ا كەلدى
ا بىرە چېرىكنى بولسىمۇ ئېتىت تيمـۇن ۇەا  ئۇ مىلتىقىنى بەتلە. جايىد  تۇرۇا قالدى

يۇن بىر ،ن قايتا تۇكۇلپان تېـنچ ياشـا  ئۈمىـدى ئـۇنى ئىككىلەنـدۈرۈا       -ئويلىدى 
قـور ا  « ― ئـۆزى تېرىپـان بـات   »تېخىمـۇ رىنـاان تېخىمـۇ ئەمەلىـن تـۈرتكە      . قويدى

ئارىــا يەنىــال مېڭى ــقا   . بېرىــا ئارقىســىپا ســېلىت لپان ئۇيپــۇر چېرىــك ئىــدى     
رىمىپان ئىـــدىن ئەممـــا بـــۇ قېـــتىم ئالدىـــدىۇ ئۈنـــدە  ئـــاۋ زى كەلمەيـــالن  ئالـــدى

 :ئارقىسىدىۇ بۇيرۇ، ئاۋ زى كەلدى
شۇند  ئارىـا مۇۋەممەتتۇرسـۇننىڭ   ― ! ۋەن بىزىرىا تۇرما  چاپسان مادە― 

ۇەگنـدەك  « !...ئى خۇۇ ن بىزنى نىماند ، يار تقانسـەن ... ۋەممىمىز خامكاللىكەنمىزن»
 وا بولمىسا،ن سار م بولمىسـا، بىـر چېـرىككە    »مانان . ىپا ئالدىئاكرىنى لىرىنى ياۇ

شـۇ  . ۇەگەنلەرنى كۆدلىدىۇ ئۆتكۈزۇى« قور ا تۇتقۇزۇا كەينىمىز ە سېلىت تمدۇ،
 :چاكد  ئالدى تەرەپتىنمۇ ئۈندە  ئاۋ زى ئادالندى

 !ۋەن چىقسىالن چىقىتەسىلە― 
كـۆرە ئارقىسـىدىۇ   ۇەدى ئۇ ئالدىكى ئۈندەشـكە ۇەگەنـدىۇ   ― مانا ۋازىرن ― 

شــۇند ، ۇەا ئەمــدىال بىــر قەۇەم ئېلىــا . ۇۈمبىســىگە تېــرەلگەن مىلتىققــا جــاۋ بەن
 :تۇرى ىپا ئالدى تەرەپتىۇ

ۇەــگەن نــالەن ― !... ۋ   ئېســى ! ئۇرمــادالن خــۇۇ  ۋەققــى! ئەخەق قــارى― 
ۇەـگەن قەۋرلىـك كالـدىرت  ئادلىنىـان ۋەمـمە      « ا!سـىڭكۇ ! جـۇ كـۇ  »ئارقىدىنال 

ئارقىسىدىكى چېرىك ئەمـدى ئۇنىڭپـا قـور لنى    . ىلىقى ئاشكارە بولدى ەپنىڭ ساخت
تاشال  بۇيرىقى بېرىت تقاند ن ئۇنىڭ مېڭىسىدە چاقما، تېزلىكىدە بىر قار ر مەيـد نپا  

 -كەم ۇ تكــا قــار ا جــان ― ۇەن ئــۇ قــور لنى تاشــالپالن شــىماا تەرەپــكە   -كەلــدى 
 . جەۋلى بىلەن قاچتى

ۇەا ۋ رقىرىـدى  ― ! بىرسى قېچىـا كەتتـى  ! رىۇبىرسى قېچىا كەتتىن ۇ ― 
ئارقىد  قور ا بەتلەا چىقىت تقان ئۇيپـۇر چېرىـكن كۈتـۈلمىگەن ئى ـتىۇ مەدـدەان      

 .نېمە قىالرىنى بىلەلمە 
 .«ۇ رىۇ»ۇەا ۋ رقىرىدى ― ! ۇ سى تا― 

بىر نەچچە مىلتىـق ئـۇ تەمـبەا كى ـىنىڭ ۇۈمبىسـىنى نى ـانالۋ تقاند  ئورمـان        
. ن ئـو، ئـاۋ زى بىـلەن ئارىرنىـڭ قارىسـى سـەندىرەكلەا كەتتـى       تەرەپـتىۇ ئېتىلپـا  

ئارقىدىۇ ئېتىلپان بىر نەچـچە پـا  ئـو، ئـاۋ زى بىـلەن       -چېرىكلەر توپىدىۇ ئارقا 
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ئـۇ  . تەم ئۇنىڭ كېلى ـكەن  ەۋۇىسـى ئەلەملىـك تولپىنىـا تـاقىر ۇ لىپـا يىقىلـدى       
نى ئۆلىـدىپان ئىـپ   ۋامى»ۋەتتا . ئارمانلىرىنىن ساۋ قلىرىنى سۆزلەشكە ئۈلگۈرمىدى
ۇەگەن پۇشايمانلىق ۋىسـىناتىنىمۇ  « !بولپاندىكىۇن بىرسىنى بولسىمۇ ئېتىتەتسەمچۇ

بۇ خەلقـتە ئىنتىقـام ئـۇۇۇمى ئىنتـايىۇ ئـاجىز      ! ئويلىتەلى قا ئۈلگۈرمەيال جان ئۈزۇى
بولپاچقان ئارماند  كەتكەن بۇ كى ىلەرنىڭ بالىلىرىدىنمۇ قىساۇ ئـېلىپ ئۈمىـدىنى   

ئەكسىچەن چودالر بۇند ، ئى ـالرۇىۇ ئا اۋالنـدۇرۇا تـۇر تتىن    . ايتىكۈتۈشكە بولم
يەنـىن قىسـاۇ   . بالىالر بولسا بۇند ، ئى قا مەدگۈ جۈرئەق قىاللماۇ ۋالپا كېلەتتـى 

باشــقا خەلقلەرنىــڭ ئەۋتۇلىرىــد  جەدگىت رلىــقن قارشــىلىق رىۋــى ئويپاتســان بــۇ ― 
يــاكى ۇ ۇ ن )نىــڭ بــوۋىلىرىمىزبۇنــد ، ئى ــنىڭ پوققــا پايدىســى يــو،ن بىز»مىللەتــتە 
قىا بېقىرتىكەنن ئۆزىنىڭ بې ىپا چىققانـدىۇ باشـقا ۋىـچ ئىـپ بـوا      ( تاكىلىرىمىز
ۇەگەن سەلبىن ساۋ ، رىلى ئويناان جىم يېتى نىڭ تارىخى ئاساسـى  « !كەتكەن يو،
 ...بولۇا قاتتتى

. ئۇيپۇر چېرىكنىڭ قولىدىكى مىلتىقنىمۇ تارتىتەلى ـقا ئەمىـر قىلـدى   « ۇ رىۇ»
بۇنى ياخ ىلىقنىڭ بى ارىتى ئەمەۇن ۇەا قورقۇا كەتـكەن چېرىـكن بىچـارىالرچە    

 :مۆلدۈرلەا تۇرۇا
ۇەـدى ئـۆزىنى   ― !... ۇ رىۇن ۇ رىـۇن ۋېلىقـى قاچقـاننى مەن ئـاتتىمن مەن    ― 

 .چۈشەندۈرۈا
كـۆرىمىزن ۋـازىر قـور لنى    ― ئىسـتىھز  بىـلەنن   « ۇ رىـۇ »ۇەـدى  ― ... نى؟― 

 !قويۇا بۇيرۇقۇمنى كۈق
ئىككى جەسەق يېنىپا چېرىكلەرنـى ئەۋەتىـا يېنىنـى ئاختۇرۇشـقا ۋە     «  رىۇۇ»
ئۆلمىگەنلىكىنى تەك ـۈرۈا كۆرۈشـكە بۇيرىپانـدىۇ كېـنىۇن خـاتىرىجەم       -ئۆلگەن 

باكال  جەريانىد  رەۋىمسـىزلىك  . بىرلەا باكالشقا باشلىدى -ۋالد  تۇتقۇنالرنى بىر 
 .ەسسەا تۇرۇا باكلىدىبىلەن قوللىرىنى قايرىدىن ئەا كەلمە  قالسا ۇ

ــۇ ―  ــولالم بـ ــدىكى ئەم    ― ؟ ...ۇ مـ ــۆز ئىچىـ ــرى ئـ ــوللىالرۇىۇ بىـ ــدى مـ ۇەـ
 .ئىناۋەتلىكى بولپان يۈسۈا ۇ موللىپا

― بــاز ۇ  جــان ســاتمايد ن . باتكــا قالپاننىــڭ پايدىســى يــو،! شــۈك -خەا ― 
 .يۈسۈا ۇ مولال زەرۇە بىلەن

 ...بىر ،ن بىز قۇرئان تۇتتۇ،ن تەقسىر― 
ــالالۋ ―  ــان ئـ ــدىلن مىھرىبـ ــۆرۈا   . رەۋىمـ ــى كـ ــى ئىالجلىقىمىزنـ ــڭ بـ بىزنىـ
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 .تۇركاندىكىۇ كەچۈرىدۇن ئىگىمىز ۋەممىنى بىلگۈچى
 ...چوم  ۇناۋكار بولمىدۇقمۇن تەقسىر؟ بولۇپمۇ ئاۋ م ئالدىد ― 
بىزۇە نېمە  ۇناۋ؟ خۇۇ   ۇناۋكارترنى ئۆزى كۆرۈا تۇرىـدۇن جاجىسـىنىمۇ   ― 

يەيلـىن خۇۇ كـا شـۈكرى ۇەيلـىن ۋېلىمـۇ ئـۇتر        سـىڭگەن نېنىمىزنـى  . ئۆزى بېرىـدۇ 
ئاۋ مدىۇ باشلىرى قاتمىسىمۇ بولىدۇن ...  ېرىمىز ە كىرىا چىقى تىن بىز قۇتۇلدۇ،

مۇشۇنىڭ بىلەنال بىـز ە ئى ـەنمەۇ بولـۇا قاتمـدىكىۇ ۇەا     . ئاۋ م ۇەگەن بىر پاۇ 
 !لىكمىزن تەقسىرئەنسىرەمال؟ خاتىرىجەم بولسىالن ئاۋ م ئالدىد  نېمە قىلساقمۇ ۋۆرمەت

ــالە كۆتــۈرۈا ۇ لىنــى باشــلىرىپا كىنــدى   ــالالر ن ــگەن  . ئاي ۋىــچ بولمىســا ئەكەل
تر «ۇ رىـۇ »بىـر ،ن  . تاماقالرنى بولسىمۇ يېت لسـۇنن رەۋىـم قىلىڭـالرن ۇەا يېلىنـدى    

ئىپ پۈتكەندىۇ كېنىۇ . ئۇترنى ئىتتىرىتەتىان ئۆز ئى لىرىنى بەۋۇزۇر بېجىرى تى
ــڭ ب ــدىر چېرىكلەرنى ــارنى   كومان ــر نەپەر  ۇناۋك ــكەن بى ــا كەت ــر قىســمىنى قېچى ى

 .تۇتۇشقا قالدۇرۇان تۇتقۇنالرنى سۆرەا ۇەگۈۇەك ئېلىا مېڭى تى
 .ئەمدى ئايالالر ۋە قېرىالر ئى ەنگەن موللىلىرىپا يېرىلى تى

ــا     ―  ــز  ەا قىلى ــر ئېپى ــۈن بى ــز ئۈچ ــكە بى ــمىلىپۇ؟ ۋە؟ نېمى   ەا قىلى 
 قويۇشمايال؟
 ...لۇان بىر چەتتە ئى ىا تۇرىت لپان قاند ،  ەاقىلپۇلۇقنى قىلىا بو― 
 !شەيتىنىڭالركا ۋا  بېرىڭالرن مۇسۇلمانالرن مۆمىنلەر! بەۇن بەۇ― 
 بىز ە يوا كۆرسىتى سىلەن ئەمدى بىز قاند ، قىلىمىز؟― 
 قاند ، قىلىمىز؟― 
. مۆمىۇ مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن ئەۋزىلـى قاز كـا رىـز ن باتكـا سـەبىر قىلمـاقتۇر        ― 
ــەبىر  ــىالس ــدۇر   . قىلى س ــلەن بىللى ــۇچىالر بى ــەبىر قىلپ ــالالۋ س ــۈمەق ۋەم . ئ ۋۆك

. ئامـان كۆرۈشىسـىلەر   -ۇ رىنالرنىڭ كۆدلىگە ئىنساا بەرسەن خۇۇ  خاۋلىسـا تېـنچ   
 !ۇ رىنالرنىڭ ئىنساۋىنى تىلەيلىن ئامىۇ

 .خاتيىق ئادسىز ۋالد  ئە ەشتى― ! ئامىۇ― 
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 باپ توققۇزىنچى
 
 

 بامىدى؟ ۋەققى ادنىڭئان تەلەيدە كەلمىگەن
 تەمسىلى خەلق―― 

 
1 

 
 كەتـكەن  يېرىـا  قويپانـدەك  كۆمتـۈرۈا  ۇۈم قـاز ننى  ئەتر پنـى  پەرۇىسـى  تـۈن
 بەۋـوزۇر  تېخمـۇ  ئورمانلىقتا قار دپۇ. تۇر تتى ۋوۋۇلد ا قار دپۇلۇقتا ئورمان بولۇان

 نـد ، ئاللىقا پەقەق. بولمـايتى  قىلىـا  ئىلپـا  نەرسـىنى  ۋىچقاند ، بولۇان ۋۆكۈمر ن
 قېچىـا  مۇۋەممەتتۇرسـۇننىڭ  ۋـاا  بـۇ . كېلەتتـى  تـوكر   مېڭى ـقا  قـار ا  تاۋۇشالركا
 توكر قنىـڭ  تـۈا  بىـر  يوكـان  ۇەسـلەا  ئـۇ . كەلگەنىـدى  ئەا بەك ئۈچـۈن  قۇتۇلى ى
 چىقارماسـتىۇ  ۇەمىنىمـۇ  قۇچـاكالان  كـولنى  ئارىسىد  شاخالر قويۇ، چىقىا ئۈستىگە

ــدى ــد  قاچقۇننىــڭ ئۈســتىگە ۇنىــڭئ ئازلىپــانن ســانى چېرىكلەرنىــڭ. تۇرىت ل  قولى
 ئالـدى  سـىراان  - سـىالا  قار دپۇۇ  پوكن - پوك يۈرىكى بىلگەچكە بارلىقىنى مىلتىق
 ئـۇترۇ  . كېلى ـەتتى  قورقـۇا  شـىڭتايتىان  قۇلىقىنى ئادالنسا شىلدىرت  تەرەپتىۇ
 تەشتى ــى جــان قارىپانــد  ئىســتىكىگە كۆرســىتىپ خىــزمەق تۇتىتەلىــا قــاچقۇننى

ــۈكرەك ــا كۈچل ــېلىان زەم بەكمــۇ بولپاچق ــى زىپىــرتا س ــكە كەتت ــاۇ ۇەنى   ئاس
 بىـلەن  پوزىتسىنىسـى  بولىـتەلىپ  ئىـزۇىگەن  ئـالت دپىال  بۇنـد ،  ئۇترنىـڭ . يوقىدى

ــاز ناۋــايىتى ئىھتىمــالىمۇ قــېلىپ بايقــاا قــاچقۇننى  مۇۋاســىرە ئۇترنىــڭ. ئىــدى ئ
ــان چەمبىرىكــى ــوكر قتىۇ چــوم تارىنى ــۈا ت ــد  ئۆت  جــان رســۇنمۇۋەممەتتۇ بولپان
 تـوكر قتىۇ  بىـلەن  چاققانلىق مايمۇندەك ئەيتاۋۇر كەتتىمۇن چاققانلى ىا ۋەستەسىدە
 ئورمــان ئــۇنى ۇەن - تــاپتى چالمــا تــاا بىــر ســىرىالا - ســىالا چۈشــۈان ســېرىلىا
 ئـۆزىچە  بىـلەن  تىـتىپ  بـۇ . ئاتتى قارىتىا تەرەپكە جەنۇا ئارتىلدۇرۇا ئۈستىدىۇ
 كېـرەكن  بولسـا  بولپـان  چالپىتماقچى تەرەپكە ەنچۈشك چالما ۇىققىتىنى ۇۈشمەننىڭ
ــدىۇ ــۆزى ئان ــلەن تەرەا شــىماا ئ ــدىر ا ئۈچــۈن كېــتىپ چىقىــا بى . مادــدى ئال

 ئۈچـــۈن قويماســـلىقى قوزكـــاا ۇىققىتىنـــى ۇۈشـــمەننىڭ شار قلى ـــى شـــاخالرنىڭ
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 شاپاشـلىپىنىچە  ۇىـۇ «كارىدىر» شەكىللىك ئە مە ئارىسىدىكى شاخالر ۇىدپاقالان
 ئورمانـدىۇ  ۋەتتـا  قىلپانكىن ۋۇجۇم ۇەرىجىدە شۇ قورقۇنۇت ۇنىڭپائ. كەتتى مېڭىا
 ۇ ۋ م مېڭى ـنى  ۇىدپـاقالا  شـۇند ،  ئەنە ئـۇز ققىچە  خېلى ۇ تۇىمۇ ئوچۇ، چىقىان
 خىجىـل  تـازىمۇ  قىلپىنىد  ۋىس بولپانلىقىنى چىقىا ئورماندىۇ ئاللىقاچان. قىلدى
ــدى ــا. بول ــۈكرىكىن خۇۇ ك ــڭ ش ــۇ ئۇنى ــى ب ــم قىلىقىن ــ ۋىچكى ــا ۆرۈاك  تۇرمىپاچق

 .قالمىدى سەتچىلىككە
 تام. خەتەرلىك مېڭىتەرىپ بىلەن ۇ ت ئوچۇ، كېرەك؟ بېرىپ قەيەر ە ئەمدى

 يـېمىگەن  ۋىچنـېمە  بېـرى  كۈندىۇ ئىككى بولۇپمۇ تاپمىسان جا  پاناۋ بىرەر ئاتقىچە
 يەيـدىپان  ۋەم بولىـدىپانن  ۇ لـد   ۋەم. بولمـايتى  تاپمىسا نېمە بىر يېگۈۇەك قورساققا
 جايـدىۇ  بـار  ئـاۇەملەر  نەرسـە  يەيـدىپان . ئىـدى  زىدۇىنەتلىك تازىمۇ تېرىپ نەرسە

ــاۇەملەرۇىۇ بولســا ئۈچــۈن يوشــۇرۇنۇ  تېرىلىــدۇ؛ ــر ، ئ ــۇ  نېرى ــرەك بول ــۇ! كې  ب
 يىقىلىــا ئــاچلىقتىۇ ۋەم تېــرىپن چــارە قىلىــدىپان ۋەا مۇۋ پىــق زىــدۇىنەتنى
 بەلگىلىـتەلىپ  نى ـاننى  ربىـ  ئۇيپـۇن  ئۈچـۈن  قالماسـلىق  تۇتۇلـۇا  ۋەم قالماسلىقن

 قې ـىدىال ! كېـرەك  مېڭىپ تەرەپكە بەشكېرەم كېرەك؟ بېرىپ قەيەر ە. ئىدى كېرەك
 ئانـدىۇ ... بولىـدۇ  كىرىت لسـا  ئارىسـىپا  تـاغ  يەپال تېرىا نېمە بىر ئازر ، بارن قۇمالتاغ
 نى ـاننى  بىرىنچى ۋازىر. ئارتۇقچە ئويالشمۇ توكرۇلۇ، بېرىپ قەيەر ە قىلىپن نېمە
 . كېرەك ئاشۇرۇ  قائى 

 تەرىرىـدە ( شـىماا  كەربـى  يـاكى )كەرا قىنرا  ۇ لىنىڭ تاقىر كەتكەن چەكسىز
 بىلىنگىنـى  ۇ كـدەك  يېنىلىت تقـان  يوقۇرىپا تۆۋەندىۇ سەتھىدە ئاسمان كۆك قار متۇا
 قۇۋۋەق قورقۇنچىسىدىۇ جان قارىما ن بولى ىپا ماكدىرسىز يولۇچى. ئىدى قۇمالتاغ
 .كەتتى قار ا نى انپا ئاشۇ ئالدىرىپىنىچە تېرىا
 ئــات تۈرتكىســىدە ئىســتەك تەبى ىــن ئىبــارەق قېلى ــتىۇ ســاقالا ۋايــاتنى ئــۇ
 كـۆا  شـۇنچە  ئاۇەمـدە  ئۆزىمـۇ  ئـۇ . مادـدى  ئـۇز ،  شـۇنچە  قارىما  بولى ىپا قورسا،
 ۋەمدە سەۋەپلىك كەلگەن ئېپىر بىر ،ن. قالدى ۋەير ن بولى ىپا كۈچنىڭ يوشۇرۇن
 . تاشلىتەتكەنىدى چىققاندىال ئورماندىۇ مىلتىقنى ۈچۈنئ قوزكىماسلىق ۇىققەق

 ئەم بەشــكېرەمنىڭ ئــۇ باشــلىپاند  چىلالشــقا توخــۇتر بېرىــا خەۋەر تادــدىۇ
 سـەۋەرۇە  شـۇنچە . كەلـدى  يېتىـا  ئالـدىپا  ئى ـىك  ئائىلىنىڭ بىرىنچى شەرقىدىكى
ــك ــپ تىلەمچىلى ــا قىلى ــد ، خوجايىنپ ــىر قان ــالر؟ تەس ــۇ قى ــرۇەم ئ ــا بى  ئىككىلىنى

... قـاقتى  چىڭـر ،  يەنە... قاقتى ۇەرۋ زىنى بىلەن ئى ەنچسىزلىك كېنىۇ ۇركاندىۇت
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 ... قاقتى قاتتىقر ، يەنىمۇ
 ئايــاا ۇەــگەن―  بــۇ؟ كىمــدۇن يىمەســتە پــو، ئىــ  ســەۇەن شــۇنچە چىمــا؟ ―

 ئورنىــدىۇ تېخــى قارىتىــان ئىچىــگە ئــۆ  ئارقىــدىۇ ئــاۋ زىن كۇۇرىپــان كى ــىنىڭ
 بىسسـى  باقسىلىچۇن قار ا―  ئادالندىن سۆزلەر ىلگەنۇەن خوجايىنپا ئەر تۇرمىپان
 .ئۇرىت تىد  ۇ ۋزىنى

 سەۋر  ئى چان خوجايىۇ ئاياا. سۈرۇى ۋۆكۈم تاسلىق - تىم ئۇزۇنپىچە خېلى
 ۋەركىتىنــــى تىرىكچىلىــــك تــــۇرۇا ســــەۋەر مۇۋ پىــــق ئــــاۇىتىگە ئاياللىرىنىــــڭ

 ۋاتقىـــ  ائۇنىڭپـــ قېقىلى ـــى ۇەرۋ زىنىـــڭ بۈ ـــۈنكى بىـــر ،ن. باشـــلىتەتكەنىدى
 .قىالتتى كەتكەندەك كىرىا ئۈچۈن تۇركۇزۇ  ئورنىدىۇ ئېرىنى ئۇمۇ بەر ەندەكن
 .ئادالندى ئاۋ زى ئۇيقۇلۇ، ئەرنىڭ― ! بۇ؟ چىم ―

ــان بــۇنىڭپىچە ــد  ســۈكۈق ئــۇزۇن بولپ  قېچىــا مۇۋەممەتتۇرســۇن ئارىلىقى
ــۇ ــدى كەتمەكچىم ــل ۋەر. بول ــانە خى ــالالرنىمۇ ئەخمىق ــدى خىن ــاخىرى. قىل ــۆ  ئ  ئ
ــرى ــى ئىگىلى ــاا سورى  ــان ئىھتىم ــوئالالركا بولپ ــاۋ بەن س ــر ج ــايە بى ــۇا ۋىك  توق

 .ئۈلگۈرۇى تەينارتشقىمۇ
 .يولۇچى مۇساپىر مەنن ―
 ئـاۋ ا  ئېچىـا  ۇەرۋ زىنـى  ئىگىسـى  ئـۆ   سـورىدى  ۇەا―  بـولال؟  نېمە ۋەن ―
―  مۇۋ پىــقن ئــاۇىتىگە ئۇيپــۇر كەتمىســىمۇ خــاۋالا ئــانچە  ەرچە. ســور ا ئەۋــت ا
 .ۇەدى―  كىرسىلەن يگەئۆ قېنى

 ر سلىتەلىان نەپىسىنى ئۇ ۇەدى―  ئاكان ئالدىر يمەنن مەن بولدىن خو ن ―
 قالـدىن  چۈشـۈا  كـۈن  بىـر  بې ىمىزكا―  باشلىدىن ئېنتى قا ۋىكايىسىنى توقۇكان
 پېتىــا ساســلىققا ئى ــەكلىرىمىز كېلىت تىتــۇ،ن كاتتــايالقتىۇ ئىككىمىــز ۇ ۇ م. ئاكــا

 كـۈن  بىـر  تـارتقىچە  ئى ەكنى چۈشۈرۈا يۈكنى. بولدۇ، ندەپار كە ناۋايىتى قېلىان
 يەيـدىپان . ۇەسـىلە  بىسـەرەمجانلىقن  شۇند  مانا... ئۆلدىن بىرى ئې ەكنىڭ كەتتىن

ــۈ ەا نەرســىمىز ــىن ت ــد  كەتت ــدىۇ جادگال ــا يول ــنەا ئېزى ــۇن چەت  كېتىرتىكەنمىزم
 اقالاســ يــۈكنى ئې ــەكتىكى  ۇ ۇ م. ۇەمىــدى ئــۆتە  يولــۇچى يولــدىنمۇ ئى ــقىلىا
 بولسا. سالمىدىم نەسە بىژ ئاكزىمپا تۈنۈ ۈننىڭناقى مەنمۇ ماكدىرسىزن ئۆزىمۇ قالدىن
 يېنىپــا ۇ ۇ منىــڭ كەتمەســتە قىزىــا كــۈن بەســىلەن نەســە بىــژۇ يەيــدىپان ئــازر ،

 ...يو، ئاۇەم چۈشمەيدىپا كۈن بې ىپا بەندىچىلىكتە... بېرىت لسام
 ...ئوتلىت لمامال؟ قىزىق قوشۇ، ربى ئۆزلىرى ئاۋ ا. ماقۇا ماقۇان... ۋەن ―
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 ...ئوتتۇر تيمەن خاتىرىجەم قاند مۇ ياتسان يەرۇە ئۇ ۇ ۇ م ئاكان رەخمەقن ―
 يولۇچىپا يەنە ئۇ― ! قار دال مادا ئانىسىن ۋە ن ئەمىسەن ماقۇا. ر ۇ ر ۇن ―
 بامىتى؟ سۈيىڭال سۇچۇ؟―  سورىدىن بۇرۇلۇا
 ئالىـدىپان  سـۇ  قارىمـامالن  ىمنـى بەكەرەزلىك مـا  كەتـكەنن  تـۈ ەا  سۇمۇ يا،ن ―
 !...توۋ  ۋ  ن! بوتمدىپان يەتسە ياۇىمپا ئەمدە مانا! ئېلىت مماپتىمەن قاپاقنى
 پۇچۇلـۇا  ئـازر ،  بـارۇەكتىن  قاپا، بىر كىچىكرەك باقا ن قار ا مەن مەيلىن ―
 ...ياخ ى يوقتىۇ ۋەرۋالد  كەتكەنن

. بولـدى  پانـاۋ  بـا   پائۇنىڭ خۇۇ  ۋەرۋالد . كۈلدى ئىچىدە مۇۋەممەتتۇرسۇن
ــاخىر ــۇ ئ ــام ئ ــتىۇ ت ــۇرۇن ئېتى  ــڭ ب ــۆزىگە خەقنى ــتا ك ــاغ چېلىقماس ــىپا ت  ئارىس

 بە  - تـۆرق  توقاتن ۇ نە بىر ئىگىسى ئۆ . بولدى يېتىدىپان نىنىتىگە كىرىتەلىپ
 كىچىكـرەك  كەتـكەن  پۇچۇلـۇا  يېقـى  بىـر  يەنە. بەرۇى ئۇنىڭپـا  چىقىا ئېلىا ز كر 
 .بارىدى سۇمۇ قاپاقتا
 ...بولسىمۇن ئاز يوقكەنن نېنىمىز بۇكد   كەمبىپەان زمۇبى ―
ــاقە ن ― ــېمە ي ــرى ن ــۇ ۇەگەنلى ــڭ خــۇۇ  رەخــمەقن. ب ــقا مى ــرەتن ياش  مەن كى
 ...مادا 

ــۇ ــاچلىق ئ ــۇزلۇقتىۇ ۋە ئ ــۆلەيال ئۇسس ــان ۇەا ئ ــۆ  قالپاچق ــى ئ ــلەن ئىگىس  بى
 ئچى ـــكە كۇرتۇلـــدىتىا ســـۇنى قاپـــاقتىكى ۇەن - ئۈلگـــۈرۇى ئـــار نال خوشلى ـــىا
 ئـۆمەللىنەلمە ن  ۋەتتـا  تىقىـان  تولـدۇرۇا  ئاكزىپـا  ناننى توقات ئارقىدىۇ باشلىدىن
ــا ــى قاقىلى ــاننى. كەتت ــېگەت ن ــۈن ي ــدىۇ كەلك ــىل ئىزلىرى ــان ۋاس ــنالر بولپ  ئېقى
 قـار ا  تاققا بىلەن ئىچى ئېقىۇ ئاندىۇ. كەتتى كىرىا ئارىسىپا يۇلپۇنالر بويىدىكى
 تۈ ۈلگەن بەلبېپىپا ئىلكىدە خوشاللىق دەكبولپان ئىگە بايلىققا چەكسىز ئۇ. ماددى

 ...قوياتتى تۇتۇا ز كرىالرنى
 ئـاۇەم  قىسقىسـى  ئۆدكـۈرلەرن  قىنـاترن   بولـۇا  تـاغ  توپىلىق بوز ئاقۇ  قۇمالتاغ

 كۆرۈنگەنــدەك قــو  قورققانپــا. ئىــدى يــو، تــايىنى يېرىنىــڭ بىــر يوشــۇرۇنپىدەك
 تېرىت لىدىپانــدەك ۋــېلىال نقالىدىپانــدەك بىلىــا ئــاۇەم ۋەمــمە يەرنــى بــۇ قاچقۇنپــا
 يولىپـا  ئايا، مادىدىپان ئۇت، ۋە ئاۇەم جىلپا. بوتلمىدى خاتىرىجەم ز ۇىال تۇيۇلۇان
 يەر بولپىـدەك  ۇ لـد   قالسـا  ئۇچرى ـىا  ئۆتكـۈنچىگە  بىرەر يەرۇە بۇ. تۇر تتى ئوخ اا
 ئۈسـتىگە  تـاغ  تـاكى . ماددى قار ا ئۈستىگە تاغ ۇەرۋاا ئەنسىرىتىان ئۇنى يوقلىقى
 تـاغ  قامالشـمىپان  تازىمۇ بۇ. كەلدى توكر  مېڭى قا ئۈستىدە ۇەمبەا تازىمۇ چىققۇچە
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 تاشــالا ئــۆزىنى تېرىــا يەرنــى بىــر ئويمــانر ، ســەا ئۈســتىدە تــاغ پەقەق ئىــكەنن
 ر سـا  ۇ كسـىزن  ۋاۋ . كەلدى چىقىا پارتا چېقىا كۆزنى كۈن. پېتىندى ئولتۇرۇشقا
 بىـر  ئـۇ . يـو،  يەرمـۇ  بىـر  بولپىـدەك  سـايە  اتۈ ـۈ  ۇ لـد  . كۈتىلەتتى بولى ى ئىسسىق
 قوياشـىنىڭ  يـاز  تاكـد   قاقـاۇ  بۇ تۈ ەتكەچكەن ئىچىا چىققۇچىال تاققا سۇنى قاپا،

 ۇۇت قىسـمىتىگە  ئولتـۇرۇ   قاقلىنىـا  ئاپتاپقـا  كـۈن  بىـر  ئاسـتىد   نۇرلىرى كۈچلۈك
. ئىـدى  بەلگىلىـك  قىننى ى جاننى ئۇسسۇزلۇ، تۈ ەا ئاچلىق ئەمدى. كېلىت تاتتى

 ئۇسساشـقا  ۋېلىتىـنال  ئـۇ . باشـالندى  ئىسسـىق  قۇركـا،  كۆتۈرۈلـۈپال  بويى نەيزە ۈنك
 نۇركـۇن  ئالـدىر ان  چىقىتەلى ـقا  تېزرەك تاققا يېگەنلىكىن نان قۇرۇ،. باشلىپانىدى

ــتەتكىنى تەر ــۈنن چىقىرى ــۇلۇ، ئۈچ ــۇنى ئۇسس ــىزت ئ ــقا مەز ىلس ــلىدى قىنناش . باش
 ۋايـاق  ئۈندىسـەن  كىرى ـكە  كەنـتكە  چۈشـۈا  تاكدىۇ ئۇنى ئىھتىناجى بۇ ۋاياتنىڭ
. قىالتتـى  مەجبـۇر  يوشۇرۇنۇشقا قاتتىق تېخىمۇ ئۇنى زەرۈرىنىتى بىر يەنە قېلى نىڭ

 بىـر ،ن . تاپـاتتى  جـايلىرىنى  يوشۇرۇنۇ  يېڭى - يېڭى چارتا ۇەگۈۇەك ئۆمىلەا ئۇ
ــنال بىرۇەمــدىۇ ــۇ كېنى ــۇ ب ــدەك بىلىنىــا ئاســان بەك يەرم ــۇان قالىدىپان  يەنە تۇيۇل

 بىـرەر  يـاكى  بىـلەن  بارمـاقلىرى  تاپقانـد   جـاينى  سـايە  ئالقاندەك ۋەربىر. كىلەتتىيۆت
 يـېقىپ  تېنىنـى  شـۇيەر ە  چىقىرىـان  يەرنـى  نەم كـوتا  يەرنـى  بىلەن تا  ئۇچلۇ،
 كۆيـۈك  خۇمـد ننىڭ  تـاغ  بـۇ  ئەممان. ئۇرىناتتى بېسى قا ئازر ، تەشنالىقىنى ئارقىلىق

ــىدەك ــاچمىكىۇن توپىس ــا بولپ ــاكولى - كولىس ــۆرۈنمەيتىن يەر نەم س ــۇلۇ،... ك  ئۇسس
 ئـۇنى  ئۇسسـۇلۇ، . يېنەلمىـدى  نـان  پېتـى  ئەتىگەنكى ئۇ بولپاچقا كالىا ئاچلىقتىنمۇ

 چۆلـدە  كەتـكەن  تۇتۇشـۇا  ئۇپۇققـا  تەرەپتىكـى  شەر،. ىتئۈندەيت چۈشۈشكە پەسكە
ــدەك كــۆا چــوم چەكســىز بەزەن ــوتتتى كۆرۈنگەن  قۇمســېپى تەرەپتىكــى شــىماا. ب

 تېخىمــۇ ئــاۇەمنى ســۇ يىر قتىكــى. كــۆرىنەتتى ســۇ پــارقىر ا زلىرىــد ئېتى كەنتىنىــڭ
ــىتاتتى ــۆكرەك يەر ە نەم. ئۇسس ــېقىپ ك ــات ي ــاۇەم ئ ــۈن ئ ــانلىقن ئۈچ ــۇ زىن  تېخىم

 ئـار م  پـاز  - ئـاز  تەشـنالىققا  ئالپىدەك جاننى بولسىمۇن قىلىق ماكدىرسىزتندۇرىدىپان
! بولســا ســۆرۈن ۋە بولســا نەم تــۈزۈكرەك «يەر نەم» بــۇ كاشــكى. قىالتتــى بولپانــدەك
 زىند نــد  ئۆمــۈرنى پۈتــۈن ئۈچــۈن ئۇنىــڭ قىلىــپ كەت كــۈننى يوســۇن مۇشــۇ

 ئۇنۇتمــاقچى تۇيپــۇنلىقىنى ۋ قــ  بىــلەن خىنــاا. تــۇيىالتتى قىــنىۇ ئۆتكۈزۈشــتەك
ــدىن ــالمۇ بولىتى ــانچە مەزىســىزن خىن ــر قىلســىمۇ ۋەرق ــان بى ــا ئىزك  چۈشــمە  رەتىمپ
ــۇپال ــدىپانن چۇۋۇل ــڭ تۇرى ــت ئۇنى ــىال ىگەئۈس ــى ۋەمى  ــكەن ئىلگىرىك ــۇت، ئىچ  ب
 ســۆرەا مەزمۇنالركــا چۆرىــدىگەن ســۇنى ۇەگەنــدەك ۇەريــالىرى كەچــكەن ســۇلىرىن
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 قانـد ،  قەيەرۇەن ۋايـاتىنى  كېنىنكـى . چىقـاتتى  بولـۇا  خىناا تۇترۇقسىز تۇرىدىپان
 كـونكىرىتر ،  توكرىسـىد   قۇتۇلۇ  قاند ، خاپىلىقىدىۇ تۇتۇ  قوكالا ئۆتكۈزۈ ن

 بولى ــىدىۇ نــېمە. ئەپلەشــمىدى تــاز  بولســىمۇن كــۆر ەن ئۇرۇنــۇا ىلى ــقاق پىــالن
! كۆرســە بولســىمۇ نــېمىپ ئانــدى ئىچىت لســان ســۇ بىــر تويــۇا ئــاۋ ا نەزەرن قەت ىــن

 قىننـاا  ئـۆزىنى  بېـرى  ئۇزۇنـدىۇ  ئـارقىلىق  شـۇ  ئەسـلەان  ئايجامـالنى  كۆكتامدىكى
 ئـويالر  شـېرىۇ  دىكىمەزمۇنـ  شـۇ  ئويپىتىـان  قايتـا  ئىسـتەكلىرىنى  جىنسىن كەلگەن

 يېتى ــــتا يوشــــۇرۇنۇا ئورمانــــدىكى. بولــــدى ئۇخلىمــــاقچى بىــــرۇەم قۇچىقىــــد 
 قېلى ــتىۇ تۇتۇلــۇا قىلىــا بىخۇۇلــۇ، ئۇنىتالمــا ن ۋىچكىمنــى  ــۈزەتچىلىككە

ــۇان ــى قورق ــېچە ئىكك ــۆزىال ك ــك ئ ــانن  ۈزەتچىلى ــۆزلىرى ئۇيقۇسىر شــتىۇ قىلپ  ك
 ۋەققىـدىكى  ئايـالالر . ئۇخلىنالمىـدى  ز ۇىـال  قارىما ن بولى ىپا كېتىت تقان ئېچى ىا
. كەتكەنىـدى  بېسـىا  ۋەممىنـى  تەشتى ـى  جـان . چالپىتالمىـدى  ۇىققىتىنى خىنالمۇ
ــۇ ئە ەر ــاا ش ــمەنلەر ت ــى ۇۈش ــتالر ئىزچ ــلەن ئى ــوكالا بى ــا ق ــا كېلى ــۇنى قالس  ئ

 تاكـدىۇ  ئۈچـۈن  ئىچىـپ  سـۇ  خىنـاا  بـۇ . ئەمەسـىدى  ئىـپ  تەۇ ئانچە تۇتىتەلىپ
. بەرۇى ئـار م  ۇەم بىـر  ئۇنىڭپـا  قوكلىتەتىـان  ەستەسـىلەرنى ۋ ئۈندەۋ تقان چۈشۈشكە

 ئـۆز  ئـۇ  ئەمدى. قالپانىدى سالقىند ا كۆرىنەرلىك ۋاۋ مۇ سادگىالان كەرپكە كۈنمۇ
ــازر قال قالـــدىن ئـــاز»: ئـــۆزىگە ــار دپۇ چىدىســـام ئـ  پەســـكە ئانـــدىۇ چۈشـــىدۇن قـ

ــى تەســەللى ۇەا« ...چۈشــەلەيمەن ــاغ كەرپتىكــى قوياشــنىڭ. بېرەتت  ىلىرىچــوقق ت
 ۋ قـ   قانچىلىـك  تۈ ى ـىگە  ئارىلىقنىـڭ  بۇ ن«كېرىچالا» ئارىلىقىنى بولپان بىلەن

 بىـر  چـوم  قۇيىتەتسـەن  يـامپۇر  شـارقىر ا  تـاا  شۇ»... مۆلچەرلەيتى كېتىدىپانلىقىنى
 تـۈ ىگىچە  نـان  ئىچسـەمن  خالىپـانچە  قاچىلىت لسـامن  سـۈيىنى  يامپۇر ئېچىا كۆلچەك
ــامن ــا  ياتس ــلەن ت ــۇرۇا بى ــقاند ئ ــى ىۇتوش ــامن بىرن ــۇ ئوۋلىت لس ــدىكىۇن س  بولپان

 قەشــقەرنىڭ تۇرســامن تاكــدىال مۇشــۇ يىــل بە  تېرىــان قىلىــا ئــوۋ يەيــدىپاننىمۇ
 بە  قىلمـايتىمن  ۋىـس  مۇسـاپىرچىلىق  كېرىرچىلىقن تۇركاندىكىۇ سېزىا پۇرىقىنى
ــل ــدە يى ــېمە ۇەگەن ــار مەتلەر ن ــدۇن ك ــا بولماي ــدۇن ۇىتە  ي ــا ئۆلى ــا ي ــان بولمىس  ز م
 سـۇ  ئاشـخانىالركا  مەن چاكـد   ئۇ... كىرىت لسامن شە ە كىررىدىال ئاندىۇ نىدۇنيېڭىلى
 ئۇسسىسـام  بـوتمىكىن  شـۇ  ياخ ىسـى  ۋەممىـدىۇ  قىلسـام  ئى نى بېرىدىپان توشۇا
 « ...تاز  ئچىان

 جۇتلىـق  تـاۋ رۇەك  يېڭـى  ۇ كسـىزن  رەدـدە  كۆك تو، يۈزى ئاسمان قېرى قاندەك
ــدىكىن ــازىر ئى ــىدىمۇ ئەمەۇن ۋ ــامپۇر كەلگۈس ــدەك ي ــايتى ياكىدىپان ــۇنچە. قىلم  ش
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 قەيەرۇىنمـۇ  بۇلـۇتلىرى  يـامپۇر  چەكسـىزلىككە  زەدگەررەم مۇشۇ―  ئاسمانپا سۈزۈك
 كەلسۇن؟

 ئاتموســرىر  يوقــۇرى―  نــۇرلىرى ئۇپــۇ، ئەممــا. ئولتــۇرۇى كۈنمــۇ خەيــرىنەقن
ــدە ــۇنۇا قەۋىتى ــان س ــۇرتر قايتق ــال ن ــاننى يەنى ــۇا جاۋ ــۇر تتى يورۇت ــۇ. ت ــاا ب  ۋ

 قـار دپۇ  ۋامانال ئولتۇركان كۈن ئىلگىرى ئۇ. قىلدى ئەلەم بەكمۇ ممەتتۇرسۇنپامۇۋە
 ئۆتكـۈنچى  مەلـۇم  يەنە ئارىلىقىـد   تـۈن  بىـلەن  كـۈن  ئويالپمىدىكىۇن ۇەا چۈشىدۇن
 سـۇكا  ۇەا ۋىسـابىد   ئىـنچىكە  ئۇنىـڭ . ئىـكەن  قىلمىپـان  ۇىقـقەق  بارلىقىپـا  مۇساپە
 كـۆرمىگەنن  ئـويالا ―  مەز ىـل  بـۇ  ۋىسـاپالنپان  ۇەا ۋ قـ   تەككۈزىـدىپان  ئېپىز
 ئاكزىـدىكى . كەلـدى  ئېپىـر  ۋەممىدىۇ ئۇنىڭپا ۋ ق  بۇ «كىر ۈزۈلمىگەن ۋىساپقا»

 سـۈرۈا  چوپسـا  بولسـا   ېلـى . ۇەـدى  بوت  قۇرۇا سۇيۇقلۇقمۇ شىلىم ىق ئاخىرقى
 ...تۇيۇتتتى قىلىتەتكەندەك قوتۇر

 شــىمالىن رۇاچوقــۇ - مــۈۇۈرۈا تــۇرۇا ئورنىــدىۇ زىرۇقــۇا قاچــانالرۇۇر ئــۇ
 خۇماتشـقان  بولمىپاچقـا  ئەۋـت لى  ئاچقىـدەك  كۆزىنى. باشلىدى چۈشۈشكە ئېتەككە
 ۇەـمە   ۋە ئۈچۈنمـۇ  شـۇنىڭ  قىالتتـىن  ئىلپـا  شـىرە  خىـرە  تەرەپنـى  ئالـدى  كۆزلىرى
 قالپـانن  ئېچىلمـا   ئـاكزىمۇ  ئۈچـۈن  ۋاسـىر   . كېلەتتـى  قوپۇا ئۆمۈلەا يىقىلىان
 ...ئۈندەيتى مېڭىتەرى كىال قار ا ئالپا قانمېڭى  ئالپا ئۇنى تۇيپۇ بىر پەقەق
 پارقىرى ىدىۇ پاا - كىل سۇنى قالپان توختاا جايىد  ئويمان ئېرىقنىڭ بىر ئۇ
 پاسـكىنىلىقى  يـاكى  پـاكىز  سـۇنىڭ . ئۇتشـتى  ئـار ن  بويىپـا  ئۇنىڭ تېرىان قىناسەن
 ۇقانپاندى سۇكا پەقەق. قىلمىدى ۋىس تەمىنىمۇ. ئولتۇرمىدى ۋىساپلى ىا بىلەن
 ئىكەنلىكىنـى  سـۇ  چىلىپـان  سـامان  ۋەلەپـكە  كەتـكەنن  قارىـد ا  سۇنىڭ بۇ كېنىنال
 ماكـدىرىپا  پەا - سـەا ! ئىچتـى  ئـاخىرى  سـۇنى  بولسـۇنن  بولسـا  نېمە مەيلى. بىلدى

ــدىۇ ــنىۇ كەلگەن ــدىۇ كې ــۇرۇان ئورنى ــاكىزرەك ت ــۇ پ ــان س ــاننى تېرى ــۈرۈا ن  تۈ 
 جىمىقمىپـانن  ئـايىپى  ائە چۈشـكەچكە  قـار دپۇ  ئەمـدىال . مادـدى  ئۈچۈن يىتەلىپ
 تۇرمـا   كـۆا  يەرۇە بۇ ئۇ شۇدا. يۈرى ەتتى ئويناا كوچىالرۇ  ياشالر ۋە بالىالر ۋېلى
 تېـز  - تېـز  تەرەپـكە  يـار  كۆر ەن چاكد  ئۈستىدىكى تاغ بايا. كەلدى قار رىپا كېتىپ
 كېنىنكـى  يـېگەت  نـاننى  بويىـد   سـۇ  ئاقـاتتىن  سـۇ  سـۈزۈك  تۈۋىدە يار. كەتتى يۈرۈا
 .ئىدى مۈمكىۇ قىلىپ پىالنىنى ڭئى الرنى
 نە ە قىلىـپن  نـېمە  كېنىۇ بۇندىۇ يېگەت نان ئولتۇرۇا بويىد  سۇ ئاچنارۇ  ئۇ
. قۇتقۇز لمىـدى  ۋەۋىمىـدىۇ  رىۋىنـى  ئويلىسـىمۇ  قـانچە . ئويالندى توكرۇلۇ، بېرىپ
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 تەرەپـكە  ئەنجان يەنە ياخ ىسى ئەم. قويمايتى تاپما  ئۇنى ۋۆكۈمەق بولسىمۇ نەۇە
 قېـتىم  بىـر  يەنە كېتىتەتىـان  ئـارىالا  يېزىسـىنى  تۆركـۈا  ئۇ ئەمدى! رەككې كېتىپ
 ئۆتـۈا  يېزىسـىپا  سـۇنتاغ  ۇەن - قىلىت لدى ۋەا نان نەچچە بىر بىلەن ۋىكايە يالپان
 كۆرىنىت تقـان  قارىنىـا  سـەتھىدە  ئاسـمان  كـۆك ―  تەرەپتە شىماا كەربى ئۇ. كەتتى
 ۋەزىرىسىنى ئۆزىنىڭ پۇتى. تاتتىكېتىت  كۆزلەا بوكۇزنى ئارىسىدىكى چوققا ئىككى

 .ئىدى بەند بىلەن خىنالالر بىمەنە ۋەرخىل كاللىسى ئارىلىقتا ئورۇند ۋ تقان
 يەنە  ەرچە. قىلىنمىپانىـدى  قـار ر  ۋەقىقىن تېخى مەسىلىسى مېڭىپ قەيەر ە

 يـوقتەك  مۇسـتەۋكەملىك  قـار رۇ   بـۇ  بولسـىمۇن  ئويلىپـان  كېتى ـنى  تەرەپكە ئەنجان
 بولسـۇن  كېـتىپ  ئەنجانپـا  ياكى بولسۇن ئۈچۈن پانالىنىپ ۋ قتلىق ىمەيل. قىالتتى
 بېــرىپ قې ــىپا ئايجامالنىــڭ ― كۆكتامپــا بولســىمۇ ئــۇ. ئىــدى مــۇقىم مەنزىــل بىــر
. بولـدى  شـۇ  مانـا  نى ـان  ئېنىـق  ئەم بولپـان  پەيد  كۆدلىدە ئۇنىڭ ۋازىرچە. ئىدى
 خىنـالىنى  ۋەققىـدىكى  ئايجامـاا  ئـۇ  شۇدا. كەلمەيتى ئويلىپۇسىمۇ نېرىسىنى ئۇنىڭ

. تـۇرۇى  سـىزكىلى  كـارتىنىالرنى  رىمانتىـك  كار يىا - ئاجايىا كونكىرتالشتۇركىلىن
 ســېپىنپانلىقىنى. ئالىــدۇ قارشــى ئېچىــا قۇچــا، ئىلكىــدە ســېپىنچ ئــۇنى ئايجامــاا
 باكرىپـا  جـۇۋ ننى  بولسـا  ئـۇ . تۆكىـدۇ  يـا   ئېنتىتەتىـا  سـۆزلىرىنى  يـۈرەك . ئېنتىدۇ
 ...باشلىنىدۇ چاخچاقالر تاتلىق ئاندىۇ. بېرىدۇ تەسەللى ۇنپەپىلەيد تۇرۇا بېسىا
 ئەبەۇى يەرۇە شــۇ قىلمــاقچى؟ نــېمە كېــنىۇ ۇەملەرۇىــۇ شــېرىۇ شــۇ ئەنە ئــۇ

 بولمايــدىپۇ؟ ئۆتكــۈز ىلى مۆكــۈا ئوكۇرلــۇقچە چاشــقاندەك ئۆمــۈرنى تــۇرۇۋەر ىلىن
. لـدى قا مەيۈسـلىنىا  كەلتـۈرۈا  ئەقىلـگە  ئى ـنى  كۆدۈلسىز مۇشۇ ئۇ ئەمدى! ر س 
 ۋەم لـېكىۇن . بولـدى  كەچمەكچىمـۇ  ۋ ز پىالنـدىۇ  بـۇ  ئەسقاتمايدىپان جانپا بەرىبىر

 پانـاۋ  بولسـىمۇ  كـۈن  بىـر  ئۇنىڭپـا  ۋەم خـالىن  ئارىسـىن  تـاغ  ۋەم نېـرىن  شەۋەرۇىۇ
ــر بىــرۇىۇ بولىــدىپان ــار تتى؟ نە ە باشــقا ئۇنــدىۇ. ئىــدى شــۇ جــا  بى  مەيلــى» ب
 ئانـدىۇ  ئۆتكۈزمەيمـۇن  كـۈننى  نەچچەبىـر  كۆرۈشـۈا  بىـلەن  ئۇنىـڭ  ئاۋ ا ئەمەسمۇن
 بىــرە يــايالقالرۇ  - تــاغ ئۇنىــڭ بىلىــدۇن كىــم. مەسلىھەتلەشــمەمدىم بىــلەن ئۇنىــڭ
! تېخــى بېرەمــدۇن تېرىــا جــا  پانــاۋلىق تونۇشــتۇرۇان شــۇنىڭپا بولســان تــۇققىنى
« ...يۈرمەمـدىم  تىـنچىپىچە  جاۋـان  بولىتەلىـان  يالالنپـان  ئـۆيىگىال  ئۇنىـڭ  بولمىسا

 نەچـچە  بىـر  ئـاۇەم  بىـر  كۆر ەن شە بىر ،ن. بەزلىدى ئۆزىنى ئۆز ئويالا ىۇەگەنلەرن
ــۈك ــنە تۈتۈنل ــگەن كىچىككى ــا يەنە مەۋەللى ــاكالر كېلى ــنە ئارىســىدىكى ت  كىچىككى
ــگە ــۇ؟ مەۋەللى ــنىپۇ كۆنۈكەرم ــۆنەرن كۆنۈش ــان ك ــەۇىۇ ئەمم ــان ش ــر چىقق ــاۇەم بى  ئ
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 ئۇنىـڭ  قانـد ،؟  شـمەمدۇن ئەپلە تـاز   ۇەسـە  ئى لەيدۇن ياللىنىا يەرۇە بىر مۇشۇند ،
 ئـويلىپىلى  تەپسـىلى  تەرىـقە  بـۇ  ئى ـالرنى  كۆدۈلسـىز  بۇنـد ، . قايتتى ر يى چاپسانال
 مـېڭىپ  تەۋەككۈلىسـىگىال ! ئاقمايـدۇ  يـوا  ۋىـچ  ئىـپن  ۋىچ چۆ ىلەان با  تۇرسان
 بولماسـمىكىۇ؟  ئـار م  سـەا  بولسـا  بەنـد  بىـلەن  خىنـالالر  باشـقا  كۆرە ئۇندىۇ! كېرەك

 تەسـەۋۋۇرترنى  مـۇۇۋىپ  ۋەرخىـل  ئـويالان  بولپـانلىقىنى  نـد ، قا سەبد شلىرىنىڭ
 بـا   تـاز   چىقىـان  چەتـكە  مەن!... كـۆرۈم  بولسـا  ئېتىلپـان  قارى ئەخەق». قىلدى
 خىنـاا  بۇنـد ، . «...ئەكىلىت لسـام  ئۆيگە خوتۇنىنى قارىنىڭ ئەخەق كەلسەمن بولۇا
 بۇنـد ،  قىلىرمۇ ۋەرقانچە ئۇ بىر ،ن. بولمايتى ر ۋ  ۇىستالركا بولۇان ياۋۇزلۇ، تولىمۇ
 بـا   كـۆپرەك  ئـۇ  ئۈچۈنـدۇر  نـېمە . قۇتقۇز لمىـدى  ئـۆزىنى  خىنالدىۇ چىققان تاپتىۇ
 قايتـا  ئىنقىالپنـى  ئـوياليتىن  تـوت  قىلى ـنى  كۆز - كۆز ۇۈشمەنلىرىگە قايتىپن بولۇا

ــبە تەشــكىللە ن ــۇچە كەلى ــدىكى توختىماســلىق قىلمىپ ــالالر ۋەققى  كاللىســىپا خىن
 ئارقىـدىۇ  - ئارقـا  بولـۇان  خىجىـل  خىناللىرىـدىۇ  نامەۋرەم ىلىكتەئەمد. كەچمەيتى

 قۇتۇلــۇ  ئــويالرۇىۇ  ۇنــاۋلىق خىلــدىكى مۇشــۇ تۇتــۇان ياقىســىنى قىلىــا تــوۋ 
 ئۇسـتازىنىڭ  مەرۋـۇم  يېتتىـدىن  ياۇىپـا  ۇ مولال. ئويلىدى ۋەققىدە ئىنقىالا ئۈچۈنال
 كەلگەنـــدەك قار ركـــا قەت ىـــن ۋەمـــدە. بولـــدى خىجىـــل چەكســـىز ئالدىـــد  رىۋـــى

 بىــر ،ن. پــۈكتى كــۆدلىگە ئېلى ــنى قىســاۇ ۇۈشــمەندىۇ تۈ ــۈان مۇشــتۇملىرىنى
ــد ، ــېلىپن قىســاۇ قان ــدە ئۇســۇلى باســقۇچىن قەۇەم ئېلى ــنىڭ قىســاۇ ئ  ۋەققى
 بىـر  ئـۆزى  خـۇۇ   كەلگەنـدە  ۋ قتـى  مەيلـىن . كەلمىـدى  كاللىسىپا ۋىچنېمە كونكىرق

 .ئاخىرى بەزلىدى ئۆزىنى ئۆز ۇەا سالىدۇن يولپا
 مەيىــۇ ۋاۋ ســى ســاا بوكۇزنىــڭ بىلەنــال كىرى ــى بوكۇزىپــا قىر ندەرياســىنىڭ

 ۋاياتقــا ۋە ئۈمىــد ئۇنىڭــد  ۋــاۋ  ر ۋەتــبەخپ بــۇ. ئۇرۇلــدى يــۈزىگە بىــلەن ســالقىۇ
 بــارلىق ئىســتىكى خــاۋال  ياشاشــنى ئۇنىڭــدىكى. ئويپــاتتى قىزكىنلىقنــى بولپــان
 ئىسـتىكىنى  ياشـا   ۇنىڭسـىز ئ چـۈنكى . قىلـدى  ۇەۋەق ئۇنتۇشقا كايىلەرنى ئۇلۇكت ر

 شــۇند ، بولســا قانــد ، باشــقىالر بولپانــدىالن يــاۋ   پەقەق. بولمــايتى قانــدۇركىلى
 تـوپال   رىزكـار  تىرمى ـىا  - تىرى ـىا  كـا «ئۇۋىسـى  چاشـقان » كىچىككىـنە  بولۇان
 بولسىمۇن سەر ەرۇ ن قىلسىمۇن ۇىت نىچىلىك. قاتتيتى ياشاا بولسا مەشپۇا بىلەنال
 چى ـىپا  ترنىـڭ «ۇ رىـۇ » پەقەق. قـاتتيتى  ياشـاا  بولسـىمۇ  الـد مچى ئ ياكى ئوكرى

ــولپىنى تە مىســىال ــد  قىزكىنلىقىنىــڭ ياشــا ! ب  ئەتر پتىكــى ئۇنىڭپــا بولى ــى پەي
 تۇرىت تقانـدەك  قىلىـا  جەلـا  قۇچىقىپـا  بىلەن قىزكىنلىق ۋە رەدد ر  ۈزەان بارلىقنى
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 نەرسـىگە  ۋەمـمە  بالىـدەك  ىسـەب  ئاچقان كۆز ئەمدىال ۋاياتقا خۇۇۇى ئۇ. كۆرسەتتى
 كۆر ىنىــدە ۋ ر قــالا ۇەپتىرىنــى كەچمىــپ ئىلگىرىكــى. كەتتــى قــار ا تويمــا 

 بەتلەرمــۇ بوترلىــق خىجىــل ئېلى ــتىۇ ئەســكە ۋەتتــا نەرســەن ۋەمــمە ئۇنىڭــدىكى
 شـــۇند ، ئەنە تۇيۇلـــۇان  ۈزەللىكىـــدەك ئـــۆز ىچە خىـــل بىـــر يەنە ۋاياتنىـــڭ

 .ەتتىك ئەسلەا زىقلىنىا بىمەنىلىكلەرنىمۇ
... تېرىــتەلىپن ئەنگۈشــتەر يــاكى  ــۆۋەر كېــتىپن بولــۇا بــا  تۇيۇقســىز... 

 ئۇچرىمامـدۇن  ئى ـالر  ئۇنـد ،  ز مانـد   ۋازىرقى ئەمما. سۆزلىنەتتى كۆا چۆچەكلەرۇە
 چـۆچەكلەرۇىۇ  ئۇ. كەلمەيتى ئوم ۋىچنېمە ئۇنىڭپا ئى قىلىان شۇنچىلىكمۇن تەلە 
 جــۇۋ نالر تــۇا مومــايالرن بــا  ىلىرىــدىۇۋىكاي ئارىالشــقان تا باشــقىالرنىڭ يــاكى

ــدە ــۆا ۋەققى ــانن ك ــا ئادلىپ ــاق ۋەتت ــڭ ۋاي ــىنىمۇ بايالرنى ــڭ بىرمۇنچىس  خوتۇننى
 نىســىا ئۇنىڭپــا پۇرســىتى بېــنىپ بۇنــد ، بىــر ،ن. ۇەنى ــەتتى بېنىپــان ۇەلىتىــدە

 چىقىـا  سـەا  ۋـالەتتىۇ  نورمـاا  تۇيپۇسـى  شـەرەا  ئۇنىـڭ . قىلمـايتى  بولىدىپاندەك
 بىرسـى  قاتارىـدىكى  ئىنسانالر ئاۇۇىن مىلنونلىپان بولپىنىدىنمىكىۇن ۋالد  كەتكەن
 قىلىـپ  قوبـۇا  بـۇنى . كېتەتتـى  شۈركۈنۈا تېنى ئويلىسا كېتى نى ۇۇنناۇىۇ بولۇا
 مومـا   با  ۋەتتا ياكى جۇۋ ن با  بىرەر چەت ەلدە ئۇ ئىلگىرى! ئەمەسىدى مۈمكىۇ
ــىمۇ ــىگە بولس ــنىن بىرەرس ــنىۇ ئۇچرى ى  ــۇ كې ــا  ئ ــڭخوتۇن ب ــى نى ــلەن ئۆلى   بى
 قىــزۇىۇ ياشــلىق بە  ئــون خاۋلىســا ئانــدىۇ كېتى ــنىن بېنىــا بولــۇا مىر ســخور
 خورلـۇ،ن ... ۇەگەنىـدى  بـوتيال  سـار م  ئـويالا  بولىتەرىـدىپانلىقىنى  ئالسىمۇ تۆرتنى

 خام شۇند ، ئەنە خار كتىرن شۇند ، ئەنە ئۇنىڭپا ۋاياق ئۆتكەن ئىچىدە يوقسۇزلۇ،
. قالپانىـدى  ئـادالپمۇ  ۋەققىـدە  خوتـۇن  تـۇا  بـا   بىر ئۇ. انىدىقىلپ ئاتا خىنالالرنى

 پاسسـىا  بىـر  يەنە بولماسلىقىدەك رىۋىنىڭ تەۋەككۈلچىلىك جۈرئەتسىزلىكن بىر ،ن
 قىاللمىپـانن  جـۈرئەق  يېقىنلى ى ـقا  ئايالپـا  ئـۇ  تـۈپەيلى  توسـقۇنلىقى  خار كتىرىنىڭ
ــدۇر ــل كىملەرۇىنـ ــدەكن خىجىـ ــۆزىنى بولپانـ ــاچۇرۇا ئـ ــ قـ ــم. دىيۈر ەنىـ  بەلكىـ
 چۈچــۈكىنى - ئــاچچىق ۋەقىقىــن ۋاياتنىــڭ ئېچىلمىپــانلىقىن يــۈزى كىچىكلىكــىن
 سـاز ۋەر  ۋۆرمەتكە ئوقۇا ياخ ى كېنىۇ... بولپاندۇر شۇند ، ئۈچۈن تېتىمىپانلىقى

 ئىـنقىالا  ئـۇ  كېنىۇ... كەتتىن بېسىا ۋەممىنى بولۇان پەيد  خىنالى بولۇ  ۇ مولال
 ۇەگەنـدە  ۋەن. قالپانىـدى  كېلىـا  خىنالىپـا  بولـۇ   ئاتـاكلىق  ئـارقىلىق  شۇ قىلىپن

 قارىتـــا مەخســەتكە  يـــاكى مۇۇۇى ــا  مەلـــۇم ئۇنىڭــد  ... تـــارتتى زىنــان  بۇنىڭــدىمۇ 
 كـۆدلى  چاپسـانال  ئى ـتىۇ  ۋەرقانـد ،  بولمىپاچقا ئىر ۇە قەت ىن ئەقىدەن تەۋرەنمەۇ
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 قېـتىم  بـۇ  مبەلكىـ . كېتىت تىدۇ يولدىۇ مۇشۇ قېتىم بىر يەنە ئۇ ئەمدى مانا. سوۋۇيتى
 بەخـتكە . قـاترمىكىۇ  ئـۇچر ا  بىرسـى  خوتۇنـدىۇ  بـا   ۋېلىقىـدەك  بارسـا  شۇر تركا
 ...ئۆلسە ئۆتمەيال كۆا بولسان كېسەا خوتۇن ئۇ يارى ا

 تېتىــا تــۇزىنى»  ەرچە. ئــۆتكەنىكەن ياخ ــى خېلــى كۈنلەرمــۇ پەيزىــت تتىكى
 قويۇشــمۇ ر اقــا ئايالىپــا قارىنىــڭ ئەخەق بولســىمۇن بولمىپــان نىســىا قــا«بــېقىپ
 بـا   چەت ەلدە مەن ئە ەر قاترمىكىۇ؟ تۇا بىچارە. ۇە - ئىدى ئىپ تاتلىق شۇند ،
 ئالسـام  يـا،ن ... ئالسامن ئۇنى... قىلىمەن ئىگىد رچىلىق ئۆزۈم ئۇنىڭپا كەلسەم بولۇا

 يەنە. باقــارمىپ توخــۇ ۇۇننــاۇ  ئــۇ ئالســا جــۇۋ ن تــۇرۇا ئــۆيلەنمە  بولمايــدىكەنن
 بالىسـى  تۇرۇا با . بولىدۇ چودمۇ تۇكىدۇن كەلگىچە مەن بارن بويىد  ئۇنىڭ كېلىا

 شـۇ  ياللىتەلىـان  خىـزمىتىگە  ئـۆ   مەن ئـۇنى ... ۇەيدۇ؟ نېمە خە، ئالسام ئايالنى بار
 ؟!بولىدۇكۇ ئالساممۇ خەۋەر ئارقىلىق
 ۇەسـىمۇ  ئويلىمـا   ئايجامـالنى  كۆكتامـدىكى  بولپان مەنزىلى سەپەر ۋازىرقى ئۇ

ــدى ــۇنىڭچە. بولمى ــكق ئ ــىنى ىممەتلى ــان نەرس ــا ن ۋام ــنگە ئاي ــدۇرۇ  كېنى  قال
ــدى ــڭ. كېرەكى ــۆمرى ئۇنى ــد  ئۈچــۈن ئ ــاا ئېنتقان ــدىكى ئايجام  ئەم خــاتىرە ۋەققى

 جايىـد   تـۇرقى  تەققـى  ۋەم يـا   ئۇنىڭچىلىـك  بىچارىگە. ئىدى يارقىۇ ئەم  ۈزەان
. ىۇبوترك قاند ، كېنىنمۇ بۇندىۇ كەلدىن كۈنگە شۇ بولما  نىسىا ئاياا كەلگەن
 كېنىنكى ئۇچر شقاندىۇ قايتا. بولدى پەيد  ئايجاماا ئىكر نىد  خىناا ئۇنىڭ ئەمدى

 ۇەمـدىكى  شـۇ  ئۇنىڭ. ئۆتتى بىرلەا بىر ئالدىدىۇ كۆز بېقى الر تويما  ئىھتىر سالرن
 بولمىسـا . ياتاتتى يوشۇرۇنۇا ئاچكۆزلۈك تويمايدىپاندەك ئايالالركا ئەبەۇىن خىنالىد 

 كاپالىتىنىــڭ تۇرمــۇ  يەرنىــڭن بــار ر نە ە؟. بولىــدۇ اچســىمۇق ئېلىــا ئايجامــالنى
 بــۇ بولســا بىــر ئىــدىن كېســەا ۋەم قېــرىن ۋەم ئېــرى ئۇنىــڭ تــوكر ن! يــو، تــايىنى
. يـېقىۇ  ۋ قتـى  ئـۆلەر  ئۇنىـڭ  بولىـدۇن  تۇرسىمۇ كۈتۈا بولمىسا ئۆلگەندۇرن كەمگىچە
 ...ۇۇرۇۇ. بولىدۇ ماكانالشسىمۇ يەرۇە شۇ ئېلىان ئايجامالنى كېنىۇ شۇندىۇ
 سۈزۈلۈشــكە تــام يېقىنالشــقاند  تاكقــا قــار  يىر قلى ــىان يېزىســىدىۇ ئــاكۇ
 ئارىسـىپا  تـاغ  باشـالنپىچە  ۋەركىتـى  كى ـىلەرنىڭ . كېرەكىدى ئالدىر  . باشلىدى
ــدىنى بىــر كىرىــا ــاتلىق بەلكىــم. بولمايــدۇ تاپمىســا ۇ ل ــۇنى چېــرىكلەر ئ ــزۇەا ئ  ئى

 تارقاتمـــا  ئۇختـــۇرۇ  ئەۋەتىـــا چاپـــار يەرلەر ە بـــۇ ئاللىقاچـــان! يۈرىدىپانـــدۇر
 بىـر  مەنزىلدە ۋەر مېڭىان كېچىسى مۆكۈنۈان بېرى كۈندىۇ قانچە ئۇ ئولتۇر تتىمۇ؟

 ئۆزىـدىال  كۈننىـڭ  شـۇ  ئـاۇەملىرى  ۋۆكـۈمەق  بىـلەن  يۈر ىنى كۈتۈا كېچىنى كۈن
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 ئاتــا كەيــرەق ئۇنىڭپــا ۋەۋىــمە بــۇ! ۇە - ئۈلگۈرىــدۇ تارقىتىــا خەۋەر ئايماققــا تــۆرق
 قەۇىمىنـى  بېرىـت لپىچە  ئېپىزىپـا  جىلپا قارىما  بولى ىپا چارچىپان قاتتىق. قىلدى

 .بوتتتى ۇەنى كىمۇ ماددى سوكۇلد ا. ماددى ئىتتىكلىتىا
 تۇرۇشـتىۇ  ئورنىـدىۇ  ئەتتىگەنلىـك  ئـاۋ ا  كېـنىۇ  كىر ەنـدىۇ  ئىچىگە جىلپا
 ىـا قېن سـۇۇىۇ  مـۇزۇەك . يـۇۇى  كـۆزىنى  - يۈز قىلىا ۋىساا يۇيۇشقا يۈز كېنىنكى

 كۆپۈكچىلىرىنىـــڭ ۋىلقـــان ئارىســـىدىۇ تـــاغ تاشـــلىق قىنـــا ئانـــدىۇ. ئىچىت لـــدى
 سۇ سوكۇ، ز كرىنى بىر تېرىان ۇ لدىنى پى ايت نسىمان بولپان ۋاسىل يېرىلى ىدىۇ

 سـوزۇلۇا  ئۈچـۈن  بېرىپ ۇەم پۇتلىرىپا قالپان بوتلما  تېلىا ۇەن - يىت لدى بىلەن
 بولىـدۇن  ياشىسـىمۇ  يىلـالا  كەتمىسـىال   ەاتـۈ  نان يەرۇە بۇ شۈكرىن خۇۇ كا. ياتتى

 كەتـكەنن  ۋېرىـا  بەك ئـۇ ... ئەپلىـك  قېچى ـقىمۇ  يوشۇرۇنۇشـقىمۇن  بارن سۇ پەستىال
 قېنىــا بولمىپاچقــا خاتىرىجەملىــك بېــرى كــۈنلەرۇىۇ قــانچە ئۈســتىگە ئۇنىــڭ

 .كەتتى ئۇيقىپا تېزت ناۋايىتى ئۈچۈن ئۇخلىنالمىپىنى
 ئاللىقاچان كۈن. كەتتى ئويپىنىا لىنى تىۇكىدىق ئىلكىدە لەززەق چەكسىز ئۇ
 تـاغ  تـۇرۇان  ئورنىـدىۇ  بىـلەن  ئېزىلەدگۈلۈك ئۇ. كەتكەنىدى ئۆتۈا تەرەپكە كەرا

ــۈيىنىڭ ــا س ــوقۇلۇا قىناك ــام س ــىل قاين ــىدىۇ ۋاس ــد  قىلى  ــان پەي ــۇر بولپ  چودق
 ئارقىـدىۇ  ئوقـۇۇىن  نامازشامنى ئاندىۇ. پاكلىدى ئۆزىنى چۈشۈان سۇكا كۆلچەككە
 نېرىپىـر ،  ئېلىـا  سـۇ  قاپىقىپـا  ئوقـۇان  قىلىـا  قەسـىر  نامـازلىرىنى  قـاز   كىكۈندۈز
 چـۈ   بولىـدىپان  ئاپتـاا  پىژكىـرىم  سـوكۇ،ن  بەك سـۇ . يىت لـدى  ۇ لدىد  بىر كېتىا

ــدىمۇ ــاننى ۋ قتى ــىتىتەتىدىپان ج ــان قاخ  ــۇرۇن بولپاچق ــۇ كەچق ــۇكا ب ــۈا س  چۈش
 سـالقىنى  تـاغ  كـۇر  - كۇر كەچقۇرۇن كېلىا يەنە. ئىدى تەۇ چىقما، ۋۆۇۇىسىدىۇ

 بولپىچىمـۇ  يەا ز كرىنى بىر تاكى كاسىلدى ى چى لىرىنىڭ ئۇنىڭ تۇركاچقان ئۇرۇا
ــىقمىدى ــدى. بېس ــا پەقەق ئەم ــان يولپ ــازر ، چىقس ــدىۇ ئ ــنال ۋەرىكەتلەنگەن  كېنى
 ۋ ق  تېگى لىك چىقى قا يولپا ئەسلى. بوتتتى كۈتۈشكە ئۈمىد قېلى تىۇ ئىسسىا
 يولـۇچىن  تازكان - ئازكان بىرەر مەۋەلدىمۇ مۇشۇ. قىالتتى بالدۇرۇەك سەا بولمىپانن
 نېرىـدىر ،  يولـدىۇ  ئـۇ  شۇدا. بولمايتى ۇەگىلى قالمايدۇ ئۇچر ا مالچى ياكى تۇزچى
 پۇتلى ـىان  ۇەگەنـدىال  ۋە. ئىـدى  مۈشـكۈا  بەك مـېڭىپ  يەرۇىـۇ  بۇ ئەمما. ماددى

 چاپلى ــىا ىگەبەۇىــن كىنىملىــرى تەرلەا. قــۇرۇتتى ماجــالىنى چاپســانال مــۈۇۈرۈا
 - تـۇتتى  قەۋرىمـانلىقى  ئورۇنسىز رىۋتىكى مىللى يەتمە ن سەۋرىسى بىر ،ن. كەتتى
 مېڭى ـنى  چىقىـا  يولپـا  ۇەپـال « !كـۆرە   كەلگەننـى  بې ىمپا ئۆلۈمن بىر بەرىبىر» ۇەن
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 ...قىلدى ۇ ۋ م
 تاكنىـڭ . كۆرۈندى «تاغ تۆ ە» كېنىۇ مادپاندىۇ خېلى ئىچكىرىلەا جىلپىپا

ــۆزىگە ــ خـــاۇ ئـ ــوۋۇرىن - اۋۇركـ ــاننى كـ ــالقىنى ر ۋەتلەندۈرىـــدىپان جـ ــۇنى سـ  ئـ
 چــوققىلىرى تــاغ. تۇكۇلــدى قىزكىنلىقــى ۋايــاق يەنە ئۇنىڭــد . تېتىكلەشــتۈرىتەتتى

 قـار   بولسا تاغ رەددەن كۆك قار متۇا ئاسمان. بىلىنەتتى تۇركاندەك تىرىلىا ئاسمانپا
 قــار ا پەســكە قىــدىۇچوق. تــۇر تتى ئاجرىلىــا ئــار ن بىرىــدىۇ بىــر بولــۇان رەدــدە

 بولمــا  ئېنىــق چېگر ســىمۇ تاكنىــڭ ۋەر قويۇقلى ــىان قــار دپۇلۇ، چۈشكەنســېرى
 تـوۋ  ». بىلىنەتتـى  يېنىت تقانـدەك  ئارقىپـا  باركانسېرى تاغ مادسا قار ا تاققا. قاتتتى

 مادسـامن  ئەممـا  كۆرىنىـدىكەنن  يەرۇىـۇ  يېقىۇ شۇند ، ۇەگەن تاغ ئىپن ۇەيدىپان
 .«ەنسەنيېتەلمەيدىك مادسام

 بەلكىـم  تـاغ  بـۇ . بولـدى  پەيـد   زىقلىـنىپ  ۋەيتىتىگە نىڭ«تاغ تۆ ە» ئۇنىڭد 
ــون ــالر مىلن ــرۇر شــۇند ، ئەنە يىل ــۈرۈا قەۇ مەك ــدۇر كۆت ــۇۋەممەق. كېلىت تقان  م

 مـۇۋەممەق . تۇركانـدۇر  كۈزىتىـا  ئۈنسـىز  ئۆتكـۈنچىلەرنى  قانچىلىپـان  تۇرسۇندەك
 پېتـى  ئاشـۇ  تـاغ  بۇ بىر ، تۈ ەيدۇن ائۆلۈ نى انسىز نامۇ ئىلگىرىكىلەرۇەك تۇرسۇنمۇ

 مۇۋەممەتتۇرســۇنپا يۈتــۈ  يۈزىــدىۇ يەر نى انســىز نــام ياشــار؟ قانچىلىــك يەنە
ــدى ۇەۋ ــەتلىك ــا  تۇيپۇســى شــەرەا - شــان خــاۇ ئىنســانپا ئۇنىڭــد . تۇيۇل  ب
 قانـد ،  ئۈچـۈن  ياشـا   ئەبەۇىـن . تۇكۇلـدى  ئىسـتىكى  ياشـا   ئەبەۇىـن  كۆتۈرۈان
ــۇغ بــوتر؟ قىلســا ــۆتكەنلەرۇىۇ... تەۋرىــتىپن الرنىئى ــ ئۇل ــالىمالرنىن نۇركــۇن ئ  ئ

ــەرۇ رترنى ــەق س ــان ۋەس ــان ۋە قىلپ ــد  زىقالنپ ــلىدى ۋال ــڭ. ئەس ــا ئۇنى  خىنالىپ
 بـات  سـاۋ ق  چات ناۇ نن ناۋايىتى تېخى ئۇ چۈنكى. كەلمىدى ئىپ ئۇلۇغ ۋىچقاند ،

 قىلىچتـا  ڭنىـ «تـاغ  تـۆ ە » تـوكر   يوقمىـدۇ؟  يـولى  ئاسـانر ،  بولۇشنىڭ ئۇلۇغ. ئىدى
 خەق بـۇ . كېـرەك  يېـزىپ  ئىسـمىنى  يېـرىگە  ئىگىـز  ئەم―  يۈزىگە سىد م چاپقاندەك
 جايىـدەك  قورى پۈتكۈا باينىڭ ئۆمەر چېكىتى بىر كېرەككىن يېزىلى ى چوم شۇند ،
 تەۇ تېخىمـۇ  بـۇ ... بىـر ،ن ! تۇرسـۇن  كۆرىنىا يىر قالرۇىۇ - يىر ، بولسۇنن يوكان

 تاكنىـڭ  بـۇ  سـا  بىلىنىـدىپان  ئۇچىت تقانـدەك  رىـدە قە ئاسـماننىڭ  ئـاۇەتتە  ئەمەسمۇ؟
ــدىۇ ــدە ئۇچــۇا ئالدى ــڭ ئۆتكەن ــڭ ئىگىزلىكــى ئۇنى ــا تاكنى ــار ن يانباكرىپ ــوكر  ئ  ت
 چىققۇلـۇ،؟  قانـد ،  ئىگىـزلىككە  چىقالمايـدىپان  ئۇچـۇا  قۇشـمۇ  تۇرسـان  كېلىدىپان

...  ،ئاسـانر  سـادگىال   بىلەن ئارقان چىقىان تەرەپتىۇ ئارقا ئۈستىگە چوققا توكر ن
 بۇنچىلىـك  يۇدىمـۇ  مالنىـڭ  قـورى  بىر كېتەر؟ ئارقان قانچىلىك ئۇنىڭپا... يا،ن يا،ن
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 چېكىتنــى بىــر جايىــدەك قــورى ئۆمەرباينىــڭ ۋېلىقــى! يەتــمەۇ ئې ى ــكە ئارقــاننى
ــۇ  ــۈن ئوي ــانچە ئۈچ ــىر ق ــتەر؟ ئەس ــۇنى كې ــدىمۇ ب ــۇ ۇەمىگەن ــڭ ئاش  ئىگىزلىكنى

 قاترمۇ؟ بەرمە  نجا مىنۇتتىال شۇ يېرىلىا يۈرەك ۇەۋ ىتىدىۇ
 ئەممــا! ئاقمايــدىكەن ئى ــى ۋىــچ ئاۇەمنىــڭ تەلەيســىز! پى ــانەمە  شــور ۋ  

 سـۈپىتىدە  بىرسـى  ئاۇەملەرنىـڭ  ئاۇۇىن سانسىز تۇيپۇسى شەرەا - شان ئۇنىڭدىكى
 ئايجامـاا  ئـۇ  يا،ن. ۋىساپاليتى خورلۇ، چەكسىز كېتى نى ئۆتۈا ۇۇنناۇىۇ ئىزسىزت
 قانـد ، . تاپىدۇ ئەقىل يەرۇە ئۇ. كېتىدۇ تەرەپكە ىزساي كېنىۇ كۆرۈشكەندىۇ بىلەن

 قېـتىم  بىـر  يەنە بولـۇا  ئـاۇەم  بىـر  باشقا چاكد  شۇ ئەنە. ئۈ ىنىدۇ يولىنى قىلى نىڭ
ــا ــدۇ قايتى ــتەتتەن. كېلى ــۇ ئەل ــۇرۇن كېلى ــتىۇ ئ ــامى ب ــا ن ــدۇ يېتى ــۈن. كېلى  پۈت
 .كېتىدۇ پۇر قەشقەر ە

 ئـۆز  ئىچىـگە  جىلپـا  بىـرۇىنال  ،قـار دپۇلۇ  باقمىپانـدەكن  ئېتىـا  تـام  ئەزەلدىۇ
 ۇەا قارشىسـىد   نىـڭ «تـاغ  تۆ ە» كۆكتامنى ئەمدى ئۇ. تىكلىگەنىدى سەلتەنىتىنى
 ئۆيگە بولسان ئۆلگەن بوۋىنى كېسەلمەن ئايجامالنىڭ. ماداتتى تايىنىرال تەسەۋۋۇرىپا
 يـۈرۈا  تەمـتىلەا  قـار دپۇۇ  ... كۆرسـەم  تـۇركىنىنى  يـالپۇز  ئۇنىـڭ  بىلەنـال  كىرى ىم

 !قويمايمەن تاپما  يا،ن قالسامچۇ؟ لما تاپا
 ئى ـك  چاكـد   بۇنـد ، . كەلـدى  كۆكتامپا ۇەگەندە ئار ن يېقىۇ نامىزىپا بامد ق
 بىـر  تاكنىـڭ  چاشـقاندەك  ئوكرى يەنە ئاخ امپىچە ئەتىسى كۆرۈان ئەپسىز قېقى نى
 .ياتتى مۆكۈنۈا ۇ لدىسىد 

 
2 

 
 قىلىـان  تەسـەۋۋۇر  ۇەا تەنھـا  ئايجامالنى بىلەن خىنالى مەتۇترچە ئۆزىنىڭ ئۇ
 خوشاا ۋاياجانالنپانن ئى ىنىان ۇەا ر س  ئۇنتۇا ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر بۇنىڭ
ــان ــد  بولپ ــۇقىنى ۋال ــدىرىپان كۆرۈشــكە مەش ــىقتەك ئال ــىزلىك ئاش ــلەن سەۋرس  بى
 خىرىلــد ا بوسـۇكىد  . ئېچىلـدى  كېـنىۇ  ئۇزۇنــدىۇ خېلـى  ئى ـك . قـاقتى  ئى ـكنى 
 .بولدى پەيد    بوۋ بىر ئېلىت تقان نەپەۇ
 بـار؟  ئى ـىڭ  نـېمە  كىمسـەنن  بويىچەن ئاۇىتى قىركىز ئۇ ۇەدى―  كېلىڭىزن ―
 .سورىمايال سوئالالرنى ۇەگەن

 ئـۇ  چـۈنكى . بولـدى  قالمـاقچىمۇ  كېتىـا  بۇرۇلـۇا  ئارقىسىپا مۇۋەممەتتۇرسۇن
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 ئـۆ   بولمىپانـدىمۇ  ۋىـچ . قالپانىـدى  ئويالا ۇەا قالدىممىكىۇ كېلىا ئۆيگە باشقا
 ئەنە تونىمىپاچقــا خوجــايىننى ئەر ئــۇ. قىالتتــى قالپانــدەك ئالمى ــىا رىئىگىلىــ
 قالپىلى كېتىا يەتكەندە ۇەرىجىگە بۇ ئىپ بىر ،ن. قالپانىدى ئىككىلىنىا شۇند ،
 بەرىبىـر  ئۈلگۈرىـدىپۇ؟  ئىزلىسـىمۇ  ئەتە قونـۇا  كۈن بىر يەرۇە بۇ مەيلىالن. ىتبولمايت
 .يو، ئاۇىمى الىدىپانق ساقالا يو،ن ئى ى ئالدىر يدىپان ئۇنىڭ
 قـاتا  تېـزەك  ئالدىـد   ئوچـا،  ئايجامـاا . يېڭىلى ـمىپانىكەن . كىـرۇى  ئۆيگە ئۇ

 ئـۆتكەن  قونـۇا  ئۆيـدە  بـۇ  ئالدىـد   يىلنىـڭ  نەچچە كەلگۈچىنىڭ ئۇ. ئولتۇركانىكەن
ــ  ــى يىگى ــچە ئىكەنلىكىن ــبىلمەيت قىل ــۇ ئۇنىڭــد . ىت ــتە ب ــان ئەســلىمىمۇ ۋەق  بولپ
 يۈرىـــدىپان ئەســـلەا ئـــۇزۇنپىچە شـــۇنچە قنىقونـــا كېچىلىـــك بىـــر ئـــۇ ئەمەۇن

 مۇنــد قال ئــاۋ ا ســەلال ئى ــنى ۋەركۈنلــۈك ئەمەۇن رىمــانتىكالرۇىۇ خىنالرەرەســ 
ــويالا ــۇ ئۈســتىگە ئۇنىــڭ. ئىــدى ســەۋر لىق قويىــدىپان ئ  مۇۋەممەتتۇرســۇندەك ئ
 ئۈچــۈن ئۇنىــڭ كــېچىلەر بۇنــد ، بولمىپاچقــان كى ــىلەرۇىۇ ئــاز كــۆر ىنى بويتــا،ن

ــدە ــلىگۈۇەكئە ئاتۋىــ ــىر ە ســ ــگە تەســ ــى ئىــ ــايىۇ بولى ــ ــدى ناتــ ــر ،ن. ئىــ  بىــ
ــى ۋامــان ئۇنىمــۇ مۇۋەممەتتۇرســۇن ــلەيدۇن مېن ــىپ ئاشــۇ ئەس  ئۇنىڭــد  ئۇچرى 

 ۋـالىتى  پەرۋ سـىز  جۇۋ ننىڭ يۈر ەچكە ئويالا ۇەپال قالدۇرۇىن تەسىر ق ئۇنتۇلماۇ
 .قىلدى ئەلەم بەكمۇ ئۇنىڭپا
 سـوئاللىرىپا  خوجايىننىـڭ  ئەر. ۇىئولتـۇر  لېـتىگە  سـۇپىنىڭ  تىنسىزت - ئۈن ئۇ
 .بەرۇى جاۋ ا قىسقا - قىسقا

 ئۇركۇلــۇ،  ئاتۋىــدە  ۇەگەنلەرنــى ―  مەمەتتۇســۇنن  ئېــتىم  قەشــقەرۇىۇن  ―
 پەرۋ سـىز  يەنىـال  ئاياا لېكىۇ. كۈزەتتى ئوكۇرلۇقچە ئىنكاسىنى ئايجامالنىڭ ئېنتىان
ــدى ــۇ. ئى ــاا ب ــڭ ۋ ــا ئۇنى ــدى كورۇرىپ ــۇ. تە  ــالنى ئ ــىكەن ئايجام ــە تونىس  ۇەمىس

 .بوتتتى ئېنتمىپان ئىسمىنى ر س  ۋەر ىزمۇ
 .خوجايىۇ ۇەدى―  بېرۋەنسىڭبان سۈيلۆا ئى تېرۇى بولپون قاشقارۇ  ―

 بولـۇان  تۇرىت لپاندەك نەرسە بىر  ېلىپا ۋەم كەتتى تاتىرىا مۇۋەممەتتۇرسۇن
 :كېنىنال ئۇزۇندىۇ خېلى

 ئـايچە  بىـر  كىنىمگەچىكەت قەشقەۇىۇ چىققانن تۆ ۈرمىتىگە مەن ئۇقمۇۇۇمن ―
 سـاختىلىققا  بـۇ  خوجايىننىـڭ  ئانـدىۇ . ۇەـدى ―  يانـدىمن  يەۇىـۇ  شۇ ۋازىر. بولدى
 نـېمە  قەشـقەۇە ―  چۈشـۈان  ئىزىپـا  يـۈرىكى  بولمىپىنىدىۇ ئىنكاستا باشقىچە قارىتا
 .سورىدى ۇەا―  بوپتا؟
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 تەلەپرـۇز  يېقىنـر ،  ئۇيپۇرچىپـا  ئىگىسى ئۆ  ۇەدى―  باكانن شە ە مەنمۇ ―
 بىــر پەيزىــت تتىكى. بوپتــۇ تــوپىالم. چىقــتىم تۈشــتە بۈ ــۈن―  تىرى ــىان قىلى ــقا

 كېتىرــتىكەنن قېچىــا بىرســى. ۇەنى ــىت تىدۇ تۇتۇپتــۇ تــوپىالدچىالنى جادگالــدىۇ
ــۇرق ــا - ي ــار يۇرتالرك ــان چاپ ــۇا ئەۋەتى ــلەر ە تۇت ــۆيۈنچە بەر ەن ــز س  ۇەا بېرىمى

 يـاقتىۇ  شـۇ  سېنى تېخى ەنم. چىكەتتى ئاۇەم تەرەپلەر ىمۇ تۆ ۈرمىتى. جاكالىتىرتۇ
 .ۇەپتىم ئۇقا  تۈزۈكرەك بولسا كېلىت تقان

 بېسـىا  قورقۇنچىسىنى بولسىمۇ شۇند ،. باستى قورقۇنۇت مۇۋەممەتتۇرسۇننى
 .كەلدى بىلگۈسى بولپانلىقىنى قاند ، تەقدىرى ۋەمر ۋلىرىنىڭ تۇرۇا
 قويىتەتىرتىمىنا؟ ئاپتىما؟ ۋەپسىگە قىرتۇ؟ قاند ، تۇتۇلپانالرنى ―
 ئېتىتەتىرتۇ ئىككىسىنى ئۆزىدىال يەرنىڭ شۇ بوتمدۇ؟ ئىپ قويىتەتىدىپان ―
 ۇەا تـاپىمىز  باشـلىقىنى  سۈرۈشـتۈرۈا . كەپتـۇ  ئېلىـا  قاشقاركا قالپانلىرىنى. ۇەيدۇ
 قىلپـۇۇەك   ەا. ۇەنى ىت تىدۇ چىقىرىتەتىرتۇ رىڭاقلىرىنى. ئوخ ايدۇ قىننىپان تاز 

 كەتكەنگە قېچىا ۋەممىسى. ۇەيدۇ بوممايدۇ ە ئ بەسىمۇ قوياا. قويماپتۇ ۋالىنىمۇ
 ئاچـا   ەا. ئوخ ـايدۇ  ۇەگەنمـۇ  باشـلىقىمىزتى  ئـۆلگەنلەر  ۇەم بىـر . تۇرىت پتـۇ  ئاتىا

 بىر تۇتقان نا ىنىنى باشلىقىنىڭ چېرىك ئاخىرى. قىنناۋەرىرتۇ ئى ەنمە  چىققاچقا
 ئۇنىمــۇ ئەتـتىگەن  بۈ ـۈن . قـار پتۇمىپ  ۇەا كېـرەكن  بولسـا  مۇشـۇ  باشـلىقى  ياشـنى 
 بىـر  قىزىـق  خـۇۇۇى  بـوۋ    ۇەدى―  ۇەنى ىدۇن ئاتىدىكەن ۋەم قالپانالرنى. ئاتتى

. ىتــبىلىنمەيت ئــاتمىتى ئېچىــنىپ ئۇنىڭــد . بىــلەن ۋــوزۇر ســۆزلەۋ تقاندەك ۋىكــايە
 خـوا  خېلـى  كېسىلى ۋازىر. قىالتتى تېمەندەك خېلى قىلى لىرىدىۇ  ەا بوۋ ينىڭ
 .كېرەك بولسا قالپان تۈزىلىا
 ۋەيـنن ». بولـدى  ئايـان  ئىكەنلىكـى  قارى ئەخەق قالپىنى باتكا لەرۇىۇ ەپ بۇ

 خۇرسـىندى  ۇەا« !بەنـدىلەر  ئاسـى  بىلمەيـدىپان  نېمىلىكىنى ئۆلۈمنىڭ شەرەپلىك
 .ئۇ

 تەشتىپ يۈرىكى. سۈرمىدى زۇۋ ن بولپىچە يەا تاما، تاكى مۇۋەممەتتۇرسۇن
 ۋەۋىـمە  كىرىدىپانـدەك  اباسـتۇرۇ  ئۆيگە بۇ چېرىك توا بىر ۋېلىال. ساتتتى بىلەن
ــدە ــا ئىچى ــدەك ئۈســتىدە تىكەننىــڭ قالپاچق ــۈان ئولتۇركان ــى تۈ ۈل ــار م ب ــۇان ئ  بول
 چاپـار  تەرەپلەر ىمـۇ  چېگـر   بـوتر؟  بارسـا  نە ە ئەمدى. قالدى ئى لىمە  كاللىسىمۇ
 ياتســان يوشــۇرۇنۇا يەرۇە بىــر كــۈن قــانچە بىــر كەتكۈلــۈك؟ قانــد ، بولســا كەتـكەن 

 يوشـۇرۇنۇا  نەۇە بىـر ،ن . بـوتتتى  مادسا كۆتۈرۈلگەندە سەا ۇئېسىدى كى ىلەرنىڭ
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 نـان  جايـد   بولىـدىپان  يوشـۇرۇنپىلى  بولمايـدۇن  يوشـۇرۇنپىلى  ئىچىـدە  ئەا ياتىدۇ؟
 تۇركـان  ئەسـلەا  مېنى ئويلىپىنىمدەك مېنىڭ ئۇ تونىمايت تىدۇن مېنى ئايجاماا! يو،

ــان ــۇ مەن بولس ــا مۇش ــۇرۇنۇا ئەتر پت ــامن يوش ــاا ياتس ــدىپان ئايجام ــر يەي ــە بى  نەرس
 !...بولمىسا يېرىم بارىدىپان مېنىڭ باشقا بۇندىۇ... بوتتتى تۇرسا بېرىا ئاچىقىا

 ئۆزىنى ئۆز بولۇان خالى سەا تەشتى لەرۇىۇ كېنىۇ ياتقاندىۇ كىرىا ئورۇنپا
 كېچىلىـك  ئۇتكالركـا  بـوۋ    چاكـد   بـۇ . بولـدى  تاپقانـدەك  باۋانىالرنى بەزلەيدىپان

ــۆ  مۇۋەممەتتۇرســۇن كېتىتىــدىن چىقىــا  ىلــىبەر ســېلىا ئــوق ــر ئىچىــدە ئ  بى
 :ئايجامالپا يۈر ەن ققىلىا نېمىلەر
 .ۇەدى―  تونۇمىدىلىما؟ مېنى ئايجاماان ―
 .يا، ―
ــىن مەن ― ــۇ― ... ۋېلىق ــڭ ئ ــى ئۆزىنى ــا كىملىكىن ــڭ بەرۇىن ئېنتى  ئايالنى
 ئـويالپال  ىنىسىل تارتىا شۇندى―  بىلدۈرۇىن ئاكرىنپانلىقىنى قالپىنىدىۇ ئۇنتۇا
 ...كېتىرال ئۇنتۇا ئاسان شۇند  سىلى. تۇرۇۇم
 مەن بولسـان  ئىپ ئۇنتۇمايدىپان ئاۇەمنى قالپان قونۇا كۈن بىر ۋ يجانە ن ―
 كــالالم تولىلىقىــد  ئى ــىمنىڭ. بـوت  ئولتۇرســام ئــويالپال خەقنـى  قىممــا  ئىــپ ۋىـچ 

 ...ۇەيدىپاندۇ نېمە كېتىرباكاند ن ئېلى ىا
 نەچـچە  بىـر  مۇشـەۇە  تېخى مېنىڭ...  قاند ، ئەمدى قاپتۇن ساقىنىا بوۋ   ―
 .بارىدى تۇركۇم ز مان

 .تۇرىتەرىڭ ―
 قايلىناتمال؟ مادا تۇرىتەسەم ―
 ...بوت  ەا بىر قېنى ―
 سـىلى  كېچىـدە  ياتـا ن  يوشـۇرۇنۇا  يە ە بىـر  ئەتر پتـا  يـېقىۇ  مەن بوممىسا ―
 .ۇەيمەن ئارىسىد  تاغ ىكىئاقىمىزۇ باما؟ يە بىر يوشۇرۇنپىدەك مەن... چىقسىال
 تەرەپـكە  ئاۋۇ ئاندىۇ بولىتەلىان باكان كېتىا خوشلى ىا يەرۇىۇ بۇ ئەتە ―
 ...ئەمەۇن يىر ، ئانچە بان يە ۇ لد  بىر باسىڭىز

  ەپــلەر جىــق ۇەنى ــىدىپان. بولۇشــتى جىــم ئــۇتر ئادلىنىــا تىتى ــى ئايــا،
 ئۆتكۈز ۈلــۈك؟ د ،قانــ كېچىنــى بۈ ــۈنكى ئەمــدى. ۇەنى ــەلمىدى بىــر ، بارىــدىن
 بىـر  بۇمـۇ . ۇە - بولىـدۇ  قـۇرۇا  سەۋرىسـى  ئۇنىـڭ  بولپىچە كەت ئەتە بىر ،ن... ئەتەن

ــارەتمىكىۇ؟ ــمە بى  ــپ ۋەم ــان ئى ــا بوۇىپ ــمە ن بوۇ قق ــۈرىگە كەل ــدۇن تەت  بولىت تى



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

137 

 

 !ئامانەق ئۆزىگە خۇۇ نىڭ
... 
 بىـلەن  ئالـدى  ئـۇ . قىلـدى  تەرەۇۇۇق كېت ـكە  ئوقـۇا  ئۆيـدە  شـۇ  بامـد تنى  ئۇ

ــت تقىنىنى شــقەر ەقە ــپ ر ســ  كېتى ــا ئۈچــۈن قىلى ــۆا. مادــدى چۈشــۈا يولپ  ك
 قىلپانــدىۇ ۋاســىل ئى ــەنچ تۇرمىپىنىپــا قــار ا ۋىچكىمنىــڭ ئارقىســىد  ئــۆتمە ن
 بىتاقەتلىـك  ئەمـدى . تـاپتى  ۇ لـدىنى  ۋېلىقـى  بۇرۇلـۇان  تەرەپـكە  ۇەنى كەن كېنىۇ
 خەق يـۈزىگە  سـىلىق  قىنانىـڭ  بىـلەن  تـا   ئۇچلـۇ،  ئـۇ . باشالندى كۈتۈ  بىلەن
ــاقتىن يېزىــا ــنىۇ ب ــۇ كې ــر ب ــز بى ــۇا ئى ــۇا ۇەا قالمىســۇن بول  ئۆچۈرۈشــكەن قورق

ــۈر ىلى ــد  ئۆچ ــا بولمىپان ــارتۇ، بولس ــىزىقالر ئ ــلەن س ــەكلىنى بى ــكە ش  ئۆز ەرتى 
 سـايىد   ئانـدىۇ . بولمىـدى  ئۆتكۈز ىلى ۋ قتنى ۋىچقانچە بىلەنمۇ بۇنىڭ. باشلىدى
 توكرىســىد  مۇناســىتەق بولىــدىپان ىــلەنب ئايجامــاا يېتىــا ئۈســتىدە تــا  مــۇزۇەك

 كەلتــۈرۈ  ئەســلىگە مۇناســىتەتنى بــۇرۇنقى بىــلەن ئۇنىــڭ. باشــلىدى ئويلىنى ــقا
 ئۇنىـڭ . قىالتتـى  پەيـد   جـار ۋەق  يېرىـدە  بىر چودقۇر قەلبىنىڭ ئۇنىڭ نىمى كىدۇر
ــۈكنى ــا ئېز ۈل ــۇچى تەركى ــتىنىتى قىلپ ــۇنى مەنى ــد ، ئ ــاۋتىۇ بۇن ــلەا  ۇن  چەك

ــۇر تتى ــۇئ ۋەم. ت ــۇ ۆزىم ــۇز ، قىلمى ــىدىۇ ب ــر ئ ــان بى ــان ز م ــا يىركىنى  ئاز پلىنى
. سـاتتتى  ۋەستەسـىگە  ئـۇنى  بولسـا  مەنىتىنىتى ئۈندەيدىپان  ۇناۋقا ئەممان. يۈرەتتى

 كېتىتـى؟  قىا خالىق - خەۋەندە ۇەا نېمە سادا ئاياا بىر ياق ۇەمىسە شۇنى ئە ەر»
 ئېـرى . نەرسە بار ئىنساند  ۋەر خاۋىپ - نەپسى ئاياان يا ―  شەيتىنىن ۇەيتى― 
 مۇۋتـاج  ۋـازىر  ئـۇ . «...بار لمايـدۇ  يېـرىگە  ئۇسسـىپان  ئۇنىـڭ  ۋامـان . بـوۋ    قېرى
 بولمايتىن تۇرمىسا يوشۇرۇنۇا ۋەپتە ئىككى بىر بولمىپاندىمۇن ئا  قانچە بىر. ئىدى
 كەتسـە  يەرۇىـۇ  بـۇ  بـار؟  كىمـى  تارتقىـدەك  پانـاۋ  بار؟ نەرى بارىدىپان ئۇنىڭ ئەمما

 ئېنتىـا  ۋەز ئايجامـالنى  ئۇنـد قكەن . بىلەتتى ئوبد ن سىپمايدىپانلىقىنى  ەۋىچنەر
ــىرلەندۈرۈا ــۆزىگە تەس ــە ئ ــۈنىمى يارۇەملەشتۈرس ــۇ؟ ئ ــاكى بوتم ــڭ ي ــ  ئۇنى  ر س

 قارىتىت لسـا  ئـۆزىگە  ئـارقىلىق  بېـرىپ  ئىستەكلىرىنى تاپالمىپان ئېرىدىۇ ۇەگەندەك
 ئەركەكنىـڭ  يـاتت    كېچىـدە  ەۇەمىسـ  شـۇنى  ئـۇ  ئە ەر ئەمەسمۇن ر س ... بوترمۇ؟
 ...كەلمەكتىدى كالىا شەيتان... كېلەتتى؟ ۇەا نېمە ئالدىپا

 چىقتـى  ئىنىدىۇ ئاستىال قار ان ۋولۇقۇا ئەتر پقا يىرتقۇچالۇەك كىر ەندە كەت
. چىقالمـايتى  تـاپتىال  شـۇ  ئايجامـاا . مادـدى  قـار ا  جايپا كۆرسەتكەن ئايجاماا ۇەن -

 ئـاز پلىقن  تېخىمـۇ  ئۇنىڭپـا  كۈتۈ  يەرۇىكى بۇ. يتىئۇخلىما چاپسان بوۋ   چۈنكى
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 ئېنىقـــر ، بىـــلەن ئايجامـــاا ئـــۇ. تـــۇيىالتتى قۇرىتىـــدىپان ۇەرمـــاننى تېخىمـــۇ
ــى ــۇرۇا ز مــان قــانچە ئــۇ. ئىــدى كېــرەك سۆزلى ىتەلى   قانــد ، باقاتيــدۇن يوش

 بىلى ــى... بــارمۇن مەســلىھەتلىرى پايــدىلىقر ، باشــقا كېــرەكن بولــۇ  مۇناســىتەتتە
 «شـەيتان » باشـقا  ئۇنـدىۇ . ئاچقانىـدى  ر سا قورسىقىمۇ باشقا ئۇندىۇ. ئىدى ەككېر

 بــۇ  قېــتىم قــانچە  جەريانــدىمۇ مۇشــۇ . قىلماقتىــدى تەقەزز  ئــۇنى  ۋەستەسىســىمۇ
ــدىۇ ــا نىنەتلىرى ــۆزىگە يېنى ــت لىم. بەرۇى ۋــا  ئ ــدىكىۇ خەتەر ئەۋ ــان بولپان  يام

 ۋەتتا. قوكاليتى شەيتاننى ۇەا يۈرە ن سېپىنىرر ، ئالالۋقا تىنىان ئۆزەمنى ئى تىۇ
 قىلىـا  ۇۇئـا  ۇەا« !ساقال شەررىدىۇ شەيتاننىڭ قوكالندى» ئاخىرىدىمۇ نامىزىنىڭ
 ناۋـايىتى  يـوقلىقى  ئىخالۇ ۋەقىقى ۋىچنەرسىگە ئۇنىڭد  ئەمما. تىلىدى ئالالۋتىۇ
 .قاتتتى بولۇا مەلۇم چاپسانال

 نېمىگىــدۇر ئــۇ. ىكەلگەنىــد ئالپــات نــان كــۆمەت ئىسســىق ئۇنىڭپــا ئايجامــاا
ــدەك ــۇ  ئالدىرىپان ــدە ۋولۇق ــتەتتى كــۆمەچنى ئىچى ــدىۇ. يې ــۇتر ئان ــاۋ يىالرچە ئ  ي

 رەسـمىن  مۇۋەممەتتۇرسۇن كېنىۇ شۇندىۇ. قىلى تى ئىزۋار يېقىنچىلىقىنى ئۇسۇلد 
 :ئاشكارىلىدى ساتۋىنىتىنى ئۆزىنىڭ كېلىان  ەپكە
 ئـۇ  ۇەـدى ―  ننبـولىمە  مەن قـاچقۇن  يـۈر ەن  ئىـزۇەا  چېـرىكلەر  ۋېلىقى ―
ــالىالرچە ــاۇۇىلىق ب ــلەن س ــانە ۋە بى ــارلىنىپ ئەخمىق ــد ن ئىرتىخ ــڭ―  ئاۋادى  مېنى
―  يېـرىمگە  كەلـگەن  چاكـد   ۋېلىقى شۇدا يو،ن يېرىم بار ركا شۇند ،ن مانا ئەۋت لىم
 چاتـا،  ئـۆتكىچە  چېگرىـدىۇ  قارىپانـد   ئەۋت لـدىۇ . مادپـانتىم  ۇەا كېـتە   سايىزكا

 ساقاليمەن؟ جان نەۇە ۇەسەم مادا  ئۇنتۇلدۇرۇا ز مان ربى. تۇرىدۇ بولىدىپاندەكمۇ
 ۋ   قـانچە  يەتسـە  يېتەمـدۇ؟  چامىـڭ  يوشۇرۇشـقا  مېنى قانچىلىكن ئەۋت لىڭ سېنىڭ
ــد  يۈرەكلىــك كېــنىۇ يېقىنچىلىقــتىۇ ئــۇ―  يېتىــدۇ؟ . ســۆزلىدى لەا«ســەن» ۋال
 .ىبىلىنەتت ئاتمىتى ۋۆكۈمر نلىق كەلىتە خىل بىر تۇتۇمىدىۇ بۇند ، ئۇنىڭ
 كېتىتى؟ نېمە بىر قانچىلىك ۇەگەنگە بېقىپ قالمىسىالم بىلىا خە، ―
 بوتر؟ قىلسا، قاند ، ―
 ئانــدىۇ بولمىپانــد  تــۇرۇان تــۇر لىپىنىڭىزكىچە. بېقىــڭ تــۇرۇا مەيلىڭىــزن ―
 .مادارسىز
 كامىرىدىۇ تاكنىڭ بويى كۈن زەن - ئەمما. جايىد  خېلى  ېرىڭ بۇ مانا ۋەن ―
 بوممىسـا . قـوقىمەن  ۇەا قاتمەنمـا  بـوتا  سـار م  تەسـكەنن  كبە ئولتۇرۇ  چىقما 
 ...ۇەيمەن بوتمتىكىن ئار م پۇشقىپا ئىچ بوتمىكىن چىقسام ئاكات تاماكا ئازر ،



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

139 

 

 چېكەمتىڭىز؟ ئەسلى ―
 قىلىمەنن قاند ،. باققان تاتىا قېتىم نەچچە بىر ئىلگىرى چەكمەيتىمن يا، ―
 !كېتىدىكەن تىتىلد ا بەك ئىچىم

 ئاقىسـىدىكى  ئۆينىـڭ  كـېلەممەيمەنن  يە ە بۇ ئەمدى چىقا ن تاپقات ىمەيل ―
 قىلىـا  ئىـالج  بىـر  قالسـاممۇ  چىقالمـا  . تـۇرۇم  بۆكەا يەۇە شۇ بېرىا سۆ ەتلىككە

 .قويىمەن ئېلىا ئاچىسىپا سۆ ەتنىڭ ئاچىقىا پان - نان
 !ۇە - ئۆلىدىكەنمەن ۇەگىنە؟ قالىمەنن چىقالمايمۇ بەزىدە تېخى ―
 ...ئى قىلىا كېتىڭن ئىچكىرىسىگىر ، تاكنىڭ ىكۈندۈزلىر ―
 تاكنىـڭ . قالـدى  بولـۇا  چۈشـكەندەك  رىتىمپـا  ئىپ بۇ قىلىا شۇند ، مانا... 

 بېـرىپ  سـۆ ەتلىككە  ۋ قتـىن  چىقىـپ  ئارىسـىدىۇ  تاغ ۋ قتىن كېتىپ ئىچكىرىسىگە
 نىـڭ ئايجامال ئەمما. تەكر رلىناتتى خىلد  بىر مىخانىزىمدەك ئايالنما خۇۇۇى... ۋ قتىن
. قــاتتتى چىقالمـايمۇ  ئــۇ كـۈنلىرى  بەزى. ئەمەســىدى قانۇنىنەتلىـك  ۋ قتــى چىقىـپ 
 «تەمىنـاق » قويۇلپـان  ئاچىقىـا  پايـدىلىنىا  پۇرسـەتلەرۇىۇ  قىسقا چاكالرۇ  بۇند ،
 كـۆر ەن  ۋـالنى  بـۇ . بـوتتتى  قىسـتۇرۇلپان  ئاچىسىپا سۆ ەق بولۇا تۈ ۈنچەك بىر

ــدە ــڭ كۈنلىرى ــىپا قاچقۇننى ــر بې  ــاغ بى ــايى ت ــكەندەك قىلى ــوتتتى چۈش ــچ. ب  - ئى
 ...كېتەتتى يىپالا ئۈنسىز ئاكرىا ئىچى ئۆزىگە ئۆز ۋەسرەتلىنىان ئىچىدىۇ

ــۇا ســەپر  تېــرىككەكن بۇزۇلپانــدەكن نېرۋىســى ئۇنىــڭ كــۈنگە - كۈنــدىۇ  بول
 قـالپىنى  چىقمـا   قىالتتـىن  بـۇيرۇ،  قىلپانـدەك  بـۇيرۇ،  خوتۇنىپا ئايجامالپا. كەتتى
. كەتمەيتــى رەنجىــا ئــانچە ئۇنىڭــدىۇ ئايــاا ســاۇۇە تــاكلىق ۇبــ. ســوتاليتى ئۈچــۈن
ــم ــۇ بەلكى ــاغ ب ــىدىكى ت ــرنەچچە ئارىس ــۈك بى ــەۋر ۇ  تۈتۈنل ــرىكىپ س ــدە زە  ئىلكى

 قـاچقۇن  ئۇ ياكى قىنالمامدىكىۇ خۇشىپا كۆدۈا بۇ تاپقان ئار ن ئاياا بۇ ئۆتۈۋ تقان
ــا ئىچــى ئۇنىڭپــا ئۈچــۈن چۈشــەنگىنى ئەۋــت لىنى ئېچىنى ــلىق يىگىتنىــڭ  ئاكرى
 .ىتبولمايت چۈشىنىا قىلىت تامدىكىۇ مۇئامىلە بىلەن قورساقلىق كەم شۇند ،

 ئىزۋـارى  كۆدـۈا  ئۇسـۇلد   قوپـاا  ۋالد ن ۋولۇققان ئىككىسى چىققانن ئايجاماا
ــقان ــتلەرۇە قىلى ـ ــا پەيـ ــۇن بولسـ ــۇ مۇۋەتتۇرسـ ــنى بـ ــقا ۇ ۋ م تۇرمۇشـ  قىلدۇرۇشـ
 قــېلىپن يەرۇە مۇشــۇ مەدگــۈ. قىالتتــى ۋىــس كۆدۈللــۈك تۇرمۇشــتەك ئەرزىنــدىپان
 بىـر  بـوۋ ينى  ۋەتتـا . كېلەتتـى  قار رىپـا  قىلىپ پىد  جان ئۈچۈن ياشا  مۇشۇند قال
 بىـر ،ن . ئۇياليتى بولۇشنى ئىگە ئاشكارە ۋە تولۇ، ئايجامالپا ئۆلتۈرىتەتىان كېچىدىال
 جېنىپـا  تـازىمۇ  ئۇنىـڭ  ئولتـۇرۇ   بىكـار  كامىرىـد   تاكنىـڭ  شـەپىرەددەك  كۈندۈزى
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 كۆرسەم» ۋەتتا. سېپىناتتى ياشاشنى ئاشكارە قايتى نىن ئارىسىپا ئىنسانالر تېگىان
 بۈ ــۈن چــاكالرۇ  بۇنــد ،. كېلەتتــى چىققۇسـى  ئوتتۇرىپــا ئاشــكارە ۇەپــال «!كۆرۈشـە 
 قەسـەملەر  ۇەا مـادىمەنن  يولۇمپـا  ۇەرۋـاا  خوشلى ـىمەنن  بىلەن ئايجاماا كەچتىال
 ياشاشـقا  بې ـىپا  ئـۆز  كەتـكەنن  ى ـىا ۋورۇنل ۋار متاماقلى ـىان  ئـۇ  بىر ،ن. قىالتتى
 ...ئايالنپانىدى پاسىققا تازىمۇ قالپانن بولۇا يەتمەيدىپان كۆزى

 تەۇرىجـى  كۆدلىـدە  ئۇنىـڭ  خـار كتېرى  قانائەتلەنمەسلىك مەدگۈ ئىنساندىكى
 - نـاز  ۋە پـۇرىقى . تە ـدى  جېنىپا تۇرمۇ  تەكر رتنپان خىلد  بىر. كۆتەرۇى باير ،

 بىـر  يەنە ئۇنىڭـد  . زەرىكتـۈرۇى  ئايـاا  كەتـكەن  سـىڭىا  ڭىپائې خىلد  بىر خۇلقىسى
 خىنــالى كېــتىپ بېنىــا تۇيۇقســىز ئۆيلىنىــا خوتۇنپــا تــۇا بــا  چەت ەلــدە قېــتىم

 .كەلدى قار رىپا كېتىپ قەت ىن كۈچىنىا
 ئـۇز ،  ياشـىپاندەك  يوسـۇند   شـۇ  يىلـالر  قانچە ئۇ ۇەدى―  كېتىمەنن مەن ―
 ئوشـۇقر ،  ۋەپتىـدىۇ  بىر پەقەق ئەمما. )نىۇكې كۈنلەرۇىۇ زەرىكى لىك بىلىنگەن

 خـۇۇ  . بە ىـۇ  تەينارتا نەسىلەرنى بىژ سەپەرلىك مادا سەن― .( بولپانىدى ۋ ق 
 چىـدىما   ئـۆزىگە  سـۆزىنى  ئـاخىرقى  ئـۇ ―  كـېلىمەنن  يەنە كۈنىسـى  بىـژ  بۇيرىپان
 .قويپانىدى قوشۇا ئۈچۈن تەسەللى ئايالپا مۆلچەرلەنگەن قېلى ى
 ئايجامـــاا ۇەـــدى― ... تـــۇرىتى بوممايدىپانـــدەك ڭىزمۇقىممىســـى شـــۇند  ―
 .ۋالد  تەبى ىن بىلەن ساۇۇىلىق
 كــۈن نەچــچە بىــر يەنە تۆكىــدۇن يــا  ئــۇنى مۇۋەممەتتۇرســۇن― ! نــېمە؟ ―
 ئۇنىڭپـا  جـاۋ بى  ئايالنىـڭ  ئويلىپاچقـا  ۇەا قىلىـدۇن  ئىلتىمـاۇ  ۇەا تۇرۇم بولسىمۇ

 .قالدۇرۇى ۋەير ن ۋەم كەلدى ۋار
 كـۈنى  بىر ئەمەۇن بىركۈنى. بوممايدۇ بىلەن كېتىتە ەن بۇند  ۇەيمەن ر ۇ ―
 بىزنىـڭ  كەچلىـرى  قوشنىلىرىممۇ تۇرىدۇن  ۇمانسىرىپاندەك ئاۋۇشقام. باسىدۇ نەۇ

 ...بوتۋ تىدۇ ز يى مار ۋ تقاندەك ئى ىكىنى ئۆينىڭ
 ئېتىنـــى تۇكســـام تېچلىـــق بوســـان قالپـــان قوســـىقىڭد  ئەمىســـەن بولىـــدۇ ―

 .چىق جايالا نەسىلىنى ۇەگەن مەن جۇ ۇن مام قو ن ئوبۇلقاسىم
 ئايالنىـڭ  كېـرەكن  قىلىنسـا  ۋىـس  تولـۇ،  چىقىت تقىنى چىڭىپا ئەمدىال جۇۇ لىق

 ئـۆزى  نـانن  ۇ نە قـانچە  بىـر  ئاياا. بولدى ئېچى قاندەك زىرىلد ا يېرى بىر نەرىدۇر
... تاماكـان  كـۆك  ئۇچـۇم  بىـر  خالتىسـىد   تاماكا بىر چىققان كەشتىلەا قويۇا كۆدۈا
 :چىقتى ئېلىا نەرسىلەرنى قاتارلىق



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

141 

 

 تۇتىت لمىســۇنن مادســىڭىز بىــلەن تەرەا ئــۇ يــوان چــوم يــولى تۆ ــۈرمىتى ―
ــايرەچچەم ــلەن تەرەا ج ــڭ بى ــتا. مېڭى ــوا بېرى  ــى س ــا تەرەپتىك ــۇا ئېقىنپ  بۇرۇل
 يـوا  ۇەا―  بولىـدۇن  مېڭىـتەر ىلى  كۈنـدۈزىمۇ  بىـلەن  تەرەا ئۇ. بولىدۇ مادسىڭىز
 .ئاۋ زۇ  ىترەكت ئاياا كۆرسەتتى
 توخـۇ  بـا   بوسامن قې ىمد  كېچە بىر بولسىمۇ ۋ قتىمد  كېتىدىپان ماقۇان ―
 ...بولىتى كەتسەم مېڭىا بىلەن
ــا ― ــوۋ  خۇۇ ي ــېچىچە ۇەمن ت ــۈا ك ــەم يۈت ــد ، كەتس ــوت؟ قان ــگەم ب ــو، ئى  ي
 ...ئاۇەمدەك
 قويمامسەن؟ ئۇزىتىا مېنى ―
 ...قويامەن ئۇزىتىا چىقىا سەلىككە بوممىسا ―
 ...ئەمىسە ماقۇا ―

 
1 

 
 ئاسـان  شـۇند ،  بەختىـدىۇ  بىـر  بىـرۇىۇ  ۋاياتىدىكى پۈتۈن مۇۋەممەتتۇرسۇن

 سـۆ ەتلىككە  بالدۇرت شۇدا. ئۇخلىنالمىدى تۈزۈك كېچە ئاخىرقى ئۇ. ئايرىلىت تاتتى
. باشـــلىدى كۈتۈشـــكە مەشـــۇقىنى بولپـــان چىقمـــاقچى خوشلى ى ـــقا كېلىـــا

ــلىك ــۇتالرنى زەرىكى  ــىكونتالا مىن ــاناان س ــا  س ــۇ ب ــى توخ ــۈر ەن ۋ قتىن  كەلت
ــېكىۇ بولســىمۇن ــۈتكەن ل ــدى كى ىســى ك ــەق. چىقمى ــدىمۇ؟ پۇرس ــاكى تاپالمىپان  ي
... كۈتتى يەنە كۈتتىن يەنە ئۇ ۇەگەندىمۇ؟ قالما  پې كەلگە بىرەر ۇەملەرۇە ئاخىرقى
 كېـنىۇ  كەلگەنـدىۇ  يەر ە بـۇ  كەتكەچـكە  پاسىقلى ـىا  ئۇ... بولدىن ۋ قتى بامد ق
ــاز ــقىمۇ نام ــۇا خوشــناقماۇ ئوقۇش ــدى بول ــۇ. قالپانى ــىزلىكلىرى ئ ــۈن بەختس  ئۈچ

 ۇەمەسـتىۇ  ئوقـۇ   نامـاز  بولسـىمۇ  ئالدىـد   سـەپەر . قىالتتـى  قېند ۋ تقاندەك تەدرىگە
 ۋەركىتىنـى  تىرىكچىلىـك  ئـاۇەملەر . كـۈتتى  سـۈزۈلگىچە  تـام  ۋالـد   تاشقان كەزىرى
 ئارىسـىپا  تاغ ئۇ. ئەمەسىدى مۈمكىۇ تۇرىتەرى ى يەرۇە بۇ ئۇنىڭ ئەمدى. باشلىدى
ــاا كەچــتە تۇرۇشــنىن كــۈن بىــر يەنە كېتىــا قايتىــا  ر ســا ئۇچرى ــىا بىــلەن ئاي

 قـار ر  كېتى ـى  بۈ ـۈن  ئۇنىـڭ  بىـر ، . ئويلىـدى  ئۇرۇشـنى  تەستىكىگە كېلى تۈرۈا
 ئـۇ  ئەمـدى  مانـا . ئىدى ناتايىۇ كېلى ى تۈۋىگە سۆ ەق كەچتە ئايالنىڭ قىلىنپاچقا

 ئــۇ ئەمــدى. قالــدى بولــۇا مەجبــۇر چۈشۈشــكە يولپــا ۇتــۇاي ئەلەم ۋەســرەق ئېپىــر
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 چېلىقىـا  ئـاۇەملەر ە  بولپـا ن  كەلـدى  قايتىـا  رىناللىققا قوينىدىۇ خىنالالر بىمەنە
ــاز  ئۈچــۈن چىقىــتەلىپ تېــز ۇ ئىرىــدىۇ بولپــان ئىھتىمــالى قــېلىپ . ئالدىرىــدى ت

 ۆتــۈائ يولــدىۇ قايرىلىــان تەرەپــكە جــايرەچچەم تــاكى مېڭى ــىنى تېــز مۇشــۇند ،
 كېــنىۇ كەتكەنــدىۇ ئىچكىــرىلەا قــالمىپۇۇەك كــۆرۈا ئارقىســىدىنمۇ كېتىت تقــانالر

 چى ـلىق  ۋەرە تاكالرنىڭ نۇرلىرىنى پارت، قويا  چاكد  بۇ. ئالدى تىۇ ۇەا «ئۇۋ»
 سايىســى مۇناســىا ئــۆزىگە تاكنىــڭ تــۆ ە. چاچماقتىــدى تــار م تــار م ئار شــلىرىدىۇ
ــدىكى كەرا جىلپىنىــڭ ــاكالرنىم تەرىرى ــۇر تتى يېرىــا ۇت ــۇ. ت ــر ئ ــد  بى ــار م ۇ لدى  ئ
 خوتـۇننى  نائەۋلى ۋېلىقى كېچىچە. بولپانىدى مادماقچى ئالدىرىماير ، ئېلىتەلىان
. بولــدى ئۇخلىمــاقچىمۇ ۇەم بىــر ئۈچــۈن ئۇخلىنــالمىپىنى تــۈزۈكرەك ۇەا كــۈتىمەن

 ىۇ ۇناۋلىرىـد  ئۆزىنىڭ ئويال - ئويال. ياتتى سۈرۈا خىناا كەلمە ن ئۇيقۇسى بىر ،
 مەۋەلـدە  چىقىت تقـان  سـەپەر ە  كەلمەۇ بارسا ئۈستىگە ئۇنىڭ. باشلىدى قورقۇشقا

 سـەپىرىنىڭ . قىلـدى  ۋىس ئىكەنلىكىنى مۇۋتاج پاناۋلىقىپا ئالالۋنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇ
 ئوبـد نر ،  ئـۇ . كەلـدى  قار رىپـا  يېلىنىپ ئالالۋقا ئۈچۈن بولى ى خاتىرىجەم - تېنچ

ــۇان ــۆزىنى يۇيۇن ــاكالا ئ ــدىۇ پ ــلنە ئان ــاز ف ــۇ ن نام ــا ئوق ــەككىز بولس ــون - س  ئ
 كۈتۈا ر ساقىزى ىنى كۈننىڭ نېنىتىدە ئوقۇ  نامازترنىمۇ قىلپان قاز  كۈننىڭناقى

 .بولمايتى چىدىپىلى چۆمۈلۈا سۈيىگە تاغ قىزىمىسا كۈن. ياتتى
. چىقـارۇى  خالتىسىنى تاماكا بەر ەن كەشتىلەا قىلىا ئەستىلىك مەشۇقى ئۇ

. ئۆتكۈزۈلگەنىـدى  مارجان تاا نەچچە بىر بوكۇچىپا بولۇان ەنئى لەنگ چىر يلىق ئۇ
 كەشـتىلىك  مۇشـۇند ،  يىگىـتكىال  سـۆيگەن  ئـۆزلىرى  قىـزتر  بـويىچە  ئـاۇىتى  قىركىز
 تاماكـا . چەكتـى  تاماكـا  تـاا  بىـر  ئـور ا  ئالدىرىما  ئۇ. قىالتتى سوكا خالتىسى تاماكا
 تــاز  ئــۇ شــۇدا. ئىــدى قئــاچچى بەك بولپاچقــا تەينارتنپــان ئۆيــدە تاماكىــدىۇ كــۆك

 خـالتىنى  قىلىـان  بولـدى  چېكى ـنى  كېتىان يۆتۈلۈا بولپاچقا بەدگى ئۈ ەنمىگەن
 ۇەا قالمىــدىمىكىۇ ئــادالا بىرلىــرى ئــاۋ زىنى يــۆتەلگەن. قويــدى ســېلىا يېنىپــا

 بې ـىپا  بوكجىمىسـىنى  ئاندىۇ. قويدى قار ا بۇياققا - ئۇيا، قوپۇا ئۆرە ئەنسىرەان
ــاتتى ئوددىســىپا قويىتەلىــا ــاكالر قــاق - قــاتمۇ. ي  ســۈرلۈك ۋەم ســىرلىق تولىمــۇ ت
 ياشـىپىدەك  يوشـۇرۇن  ئارىسىد  تاكالر قاق - قاتمۇ سىرلىق شۇنچە توۋ ن». بىلىنەتتى

 ئارىسـىدىۇ  تـاكالر  چەكسـىز  شـۇنچە ! كېتىت تىمەنا قېچىا چەتكە چىقما ن جا  بىر
 ئىـزۇەا  ئـاۇەمنى  بىـر  چېرىكى توك - توك ئالتە ئۇنىڭ بىلەن ۇ رىۇ توك - توك تۆق

 بىــــر ، تاپالمــــايتىن ئۇتركــــۇ يــــا،ن! ئــــۇ خە، يامــــان! تېرىت لىــــدۇ تېرىت تمــــا؟
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 نـېمە ! تە - شـۇنچىلىك  مەتى - ئەتى قېرىند شالنىڭ مۇسۇلمان―  ئۆزىمىزنىڭكىلەر
 «!كۆرەمەن پى انەمدىكىنى بوتن بولسا

 يولپــا كېــنىۇ ئوقۇۋ لپانــدىۇ نامــاز نەفــل رەكــ ەق نەچــچە بىــر يۇيۇنــۇان ئــۇ
 .چۈشتى

 تېرىلپـۇ  تـۈزلەدلىكتە  پـارچە  بىـر  كەدرەك ئىچىدىكى جىلپىسىنىڭ جايرەچچەم
 ئۇچىـد   بـا   تۈزلەدنىڭ. بارىدى ئورمىنى ئۈرۈك ئاچچىق ياۋ يى ۋە چۆپلۈك يەرلەرن
 بىـلەن  ۇىھقـانچىلىق  ۋەم بىـلەنن  چـارۋىچىلىق  ۋەم ئـۇتر . ئىـدى  بار ئائىلە ئىككى

ــك ــى تىرىكچىلىـ ــۇ. قىالتتـ ــۇۇۇى يەر بـ ــاتومىنە خـ ــىدىكى ئانـ ــقاز ننىڭ ۇەرسـ  ئاشـ
 يەنە جىلپـان  تـار  تۇتاشـقان  كە«ئـۆدگەت  قىزىـل » تەرىرى بىر. ئوخ ايتى رەسىمىگىال

 ۇەا تۈزلەدلىـك  بولـۇان  جىلپـا  كەدـرەك  تۇتاشـقان   ە«ئـۈچە   چـوم » تەرىرـى  بىر
. كىرىلەتتــى ۇىــۇ«ئــۈچە  چــوم» كىرى ــتە يولــدىۇ چــوم. ئۆزىــدى ئاشــقاز ننىڭ
 «مـاز ر » جايـد   تۇتى ـىدىپان  كە«ئۆدگەت قىزىل» تەرىرىدىكى يوقۇرى ڭئاشقاز ننى

ــدىپان ۇەا ــر ئاتىلىـ ــۇقەۇۇەۇ» بىـ ــا  «مـ ــاۇۇىپىنە ۋە جـ ــچىد ئـ ــدى مەسـ . بارىـ
 ۋەم ئۆسكەن بۈ رى - ئە رى سۆ ەق قېرى تۈا نەچچە بىر ئەتر پىد  مەسچىتنىڭ

 نىـــڭيەر بـــۇ بولـــۇان كەتـــكەن ســـويالا تۈســـتە ســـىرلىق كەلىـــتە بېپىـــرتا يەر
ــا مۇقەۇۇەســلىكىگە ــىرلىق يارى  ــۈۇ س ــر. قوشــقانىدى ت ــۈا بى ــدە ســۆ ەق ت  تۈۋى

ــدىر پال ــدى ۇ شــقاز ن ۋەم ئوچــا، ياســالپان ئال ــۇتر. بارى ــاۋ ا ب ــڭ ت  قىلپۇچىالرنى
ــك ــڭ نەزرىلى ــرتا يەر. ئى ــلىتىلەتتى پى ۇرۇشــقا  ۆشــىنى مېلىنى  ئۆســكەن بېپى
 قېلى ــىدىكى بولــۇا ۇۇەۇمــۇقە يەرنىــڭ بــۇ يەرۇە ئاۇ تنپــان تۈۋىــدىكى ســۆ ەق
 ئاجايىـا  بـولمىپ  «شـاۋىدى  ئەمەلىـن » ۋىكايىالرنىـڭ  نۇركۇن―  ئامىل ئاساسىن
 تاشـقا  تاۋۇزن «ئايالندۇرىتەتىلگەن تاشقا ئوقۇا ئەپسۇن» بۇتر. قويۇلپانىدى تاشالر

 ســۇلتان قىلىنى ــىچە رىــت يەق بولــۇان قاتــارلىقالر ئــا  ئــۈ رە ئايالنــدۇرىتەتىلگەن
 جىلپىپـا  مۇشـۇ  كۆرەشـتە  قېتىملىـق  بىر قىلپان ئۈچۈن تارتىتەلىپ تەختنى سۇتۇ،

 يىمەكچى نەرسە بىر ئېلىان ۇەم جايد  ۇەگەن «ماز ر» مۇشۇ ۇەا. ئىكەن چېكىنگەن
 ۇۈشمەنگە تاۋۇزترنى ۋە ئا  بىلەن شۇنىڭ. قاپتۇ كېلىا ۇۈشمەن تۇركاند  بولۇا

ــى ــمە  قالدۇركۇس ــقا كەل ــدۇرىتەتىرتۇ تاش ــۇ. ئايالن ــڭرىت  ب ــتلىقىپا يەتنى ــل ر س  قى
 كېـنىۇ  ئۆتكەنـدىۇ  ۇىۇ«ماز ر». تۇر تتى ئىسراتالا تاشالر ئاشۇ سىپمايدىپانلىقىنى

 ۋالـد   سـىلىق  ۋە تىـك  تامـدەك  بىتـون  قىركـا،  ئىككـى  تارلى ىا باركانسېرى جىلپا
 ئـاز  نەرسـىلەر  ئەرزىگـۈۇەك  كېتى ـكە  كـۆرۈا  يەرۇە بـۇ . يېتەتتـى  بۇلۇتالركىچە تاكى
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 .ئەمەسىدى
 ئــۇچر ا ئەز لىرىپــا ئــائىلە ۋە ئــائىلە تــۈزلەدلىكتىكى بــويالا بــاكرىنى تــاغ ئــۇ
 ئۇنى بىرنەچچىسى چېرىكلەرۇىۇ يەرۇە بۇ بىلىدۇن كىم. قاچۇرۇى ئۆزىنى قېلى تىۇ
 تـوكر قالر  يـالپۇز  قالىـدىپان  ئـۇچر ا  سـاند   - ئانـد   جىلپىـد  . بولسـا  ياتقـان  كۈتۈا
 بېـزىتىلگەن  بىـلەن  لېنتىالر رەم - رەدگا پۇرۇچلىرىن رەخ  ئەلەملەرن - تۇغ سانسىز
ــۇان ــۇ بول ــۇقەۇۇەۇ بۇترم ــدئەتكە. ۋىســاپلىناتتى م ــان بى ــۇ پاتق ــق ب ــر ، خەل  - يى

ــر قالرۇىۇ ــۇ يى ــان يەر ە ش ــرىكالرچە كېلى ــۇ مۇش ــىلەرۇىۇ ش ــلەا مەۇەق نەرس  تى
 .كېتەتتى

 رىـت يەتلەرنى  ۋەققىدىكى مۇقەۇۇەسلىكى جىلپىنىڭ بۇ ۋەم مۇۋەممەتتۇرسۇن
 يالپۇز ماشايىخالرۇىۇن - ماز ر تۈپەيلى تەلىمى ۇ موللىنىڭ  ەرچە ئۇ ئادلىپانن كۆا

ــۇن ــالمىپ ۇەرەخلەرۇى ــۇقەۇۇەۇ ئات ــايالرۇىۇ م ــنىڭ مەۇەق ج ــرىكلىق تىلەش  مۇش
 ئىكەنلىكىنـــى ئىـــپ خىـــالا ۇىنپـــا خۇر پـــاقن بىـــدئەتلىكىنىن بولىـــدىپانلىقىنىن

. ئىــدى ئارزۇســىد  ېقىپبــ كــۆرۈا بىــر يەرنــى بــۇ يۈزىســىدىۇ قىــزىقىپ بىلســىمۇن
 نىســـىا كۆرۈشـــكە يەرلەرنـــى بـــۇ بىـــلەن ئورۇنالشتۇرى ـــى قىســـمەتنىڭ بۈ ـــۈن

 نورىپـا  تۈ مەننىـڭ  پورلى ـىا  ئۆسكەنن بېپىرتا يەر بېرىا كا«ماز ر». بولىت تاتتى
 ۇەم بىـر  نەرسىلەرنى «ئايالنپان تاشقا» ئولتۇرۇا كولىد  سۆ ەتنىڭ قالپان ئوخ اا
ــارلىقىنى ۇەلىللىــرى ســىپمايدىپاندەك قىــل لىپانلىرىنىــڭئاد ئــۇ. قىلــدى تاماشــا  ب
 قـار ا  كـا «كارىـدىر » تـار  كېـنىۇ  ئېلىت لپانـدىۇ  ۋـارۇۇقىنى . قالدى ۋەير ن كۆرۈا
 .كەتتى يۈرۈا

 بــۇتقالر بەزى. بارىــدى بــۇتقالر كار يىــا - ئاجايىــا ئىچىــدە «كارىــدىر» تــار
 ئوخ ـــىمىپان ىـــڭقىركاقن تىـــك―  ئەســـلىتەتتى ســـۇنى چىقىت تقـــان تۇربىـــدىۇ

 بـويى  ئـاۇەم  بەزىلىـرى . چىقـاتتى  جىركـاا  تۆشۈكلەرۇىۇ جايالشقان ئىگىزلىكلىرىگە
 كــۆزلەر بــۇ. ئوخ ــايتى كــۆزىگە جــۈا بىــر ئاۇەمنىــڭ خــۇۇۇى بولــۇان ئىگىــزلىكتە

 بولـۇان  جـا   كېتىـدىپان  ئوخ ـاا  پى ايت نپا بىر يەنە. «تۆكەتتى يا  توختىما »
 قىلىنى ـىچە  رىـت يەق . چۈشـەتتى  جىركـاا  سۇ ۇتورۇسىدى نىڭ«پى ايت ن» شۇ ۇەا
ــۇ ــۇلتان يەرۇە ب ــۇتۇ، س ــۇا س ــلى يۇيۇن ــانىكەنن كۇس ــا قىلپ ــا  كون ــاكرىقى ب  ئ
ــاقايمىپان) ــا  س ــاكرىقى ب ــا(ئ ــىراۋ ك ــدۇ ش ــدىپان بولى ــدى  ەا ۇەي ــۇدا. بارى  ش

 .«ۇ ۋ لىناتتى» يۇيۇنۇا تۇتۇا باشلىرىنى سۇكا چۈشىت تقان زىنارەتچىلەر
 نـامىن  خـاۇ  ئـۆزىگە  كۆرۈنۈشـنىڭ  مۆجىزىـدەك  ۋەربىر ىيەرۇىك بۇ قىسقىسىن
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 .بارىدى رىت يىتى  ۈزەا بىرۇىۇ
ــۇن ــقىقىنى مۇۋەممەتتۇرس ــان پۇش ــار تۈرىتەلى ــى ت ــويالا جىلپىن ــا ب  يوقۇرىپ

 بىـلەن  ئورمـانلىقى  تـوكر ،  كىچىككىنە ئاخىرىد  كېڭىنىان جىلپا كۆتۈرۈلگەنسېرى
 تەك ـــىلىك كەتـــكەن كەم ســـتىئۈ يانتۇلۇقنىـــڭ. چىقتـــى يانتۇلۇققـــا قاپالنپـــان
 بىـــرۇىنال يەرۇە بـــۇ ئارىســـى تـــاكالر. تـــۇر تتى بىلىنىـــا چىقماســـتىنال ئىكەنلىكـــى
 بىـلەن  ئىچـى  توكر قلىـق  ئـۇ . قىالتتـى  ۋاسـىل  تۈزلەدلىكىنى ئارىسى تاغ كېڭىنىان
ــا ــانتۇلۇقتىۇ مېڭىـ ــا يـ ــۈان يوقۇرىپـ ــدىكى كۆتۈرۈلـ ــىلىك يوقۇرىـ ــلەن تەك ـ  بىـ

 كـۆزى  ئـاۇەمگە  تۆرق ئولتۇركان يۈكۈنۈا قار ا قىبلىگە يەرۇە يېقىنال تەدلەشكەندە
 ئۇترنىـڭ . ئوقۇۋ تـاتتى  نامـاز  ئـاۇەملەر  يوچـۇن . قالـدى  تۇرۇا مەددەا ئۇ. چۈشتى
 رىــت يەق. بارىــدى قەبــرە يــالپۇز ئېلىنپــان ۇ ئىــرىگە بىــلەن تــام تــا  پاكــار يېنىــد 

ــۇ قىلىنى ــىچە ــېقىۇ ســۇتۇقنىڭ ســۇلتان ب ــۇققىنى ي ــۇ ت ــان ۇەپ . جــايمىپ قىلىنپ
 تاۋ پقــا. ئىــدى قەبــرە يــالپۇز مۇشــۇ نۇقتىســى ئــاخىرقى تاۋ پگاۋىنىــڭ جــايرەچچەم
 يەرنــى بــۇ. ئوقــۇيتى نامــاز قىلىــا تىــالۋەق - ۇۇئــا شــېھىتالركا يەرۇە بــۇ چىققــانالر

 ياسـاان  ۇەۋە تاشـالرۇىۇ  مۇشـتتەك  تـاۋ پچى  ۋەربىر. ىتئاتايت ۇەا «مىچى  قىرىق»
 تـا   بۇنـد ،  ئەتر پىـد   قەۋرە. قالـدۇر تتى  لـگە بە كەتكەنلىكىـدىۇ  كېلىا ئۆزىنىڭ

 ۇەۋىلىـرى  تا  بۇ ۋەتتا. ىتبولمايت تا ۇەسىمۇ بار مىڭى ئون نەچچە ۇەۋىلىرىدىۇ
 يامراشــلىرىپىچە تــاغ تەرەپتىكــى ئىككــى قالمــا ن ئېلىــرال بىــر تــۈزلەدلىكنى پۈتــۈن
 .كەتكەنىدى سوزۇلۇا

. يانـدى  ئارقىسىپا ىاقېچ ئۇچرى ى تىۇ ئاۇەملەر ە يوچۇن مۇۋەممەتتۇرسۇن
 نامــاز ئاۋۇترنىــڭ بىــر ،ن. ئىزۇىــدى جــا  يوشــۇرىنىدىپان كېلىــا ئىچىــگە جىلپــا

 ۇەــمەكن. بېپى ــلىدى تۇيپۇســى بىخەتەرلىــك ئاللىقانــد ، ئۇنىڭپــا ئوقۇۋ تقــانلىقى
ــۇترنى ــان ئ ــاۇەم يام ــايتى ۇەنى ــكە ئ ــد  ئى ــەنچ ئۇنىڭــد  شــۇدا. بولم ــۇان پەي  بول

 يەنە. بولــدى پەيــد  خىنــالى قىلىــپ ۇ ۋ م يــولىنى ىــاقايت ئارقىپــا يېڭىت شــتىۇ
 مۇشۇ ئوقۇۋ تقىنىن ناماز ئۇترنىڭ. قىلدى خاتىرىجەم ئۆزىنى ئۆز يەنە ئىككىلەندى؛
 ئىكەنلىكىنـى  مـۆمىنلەر  بـار  ئېتىقـاۇى  - ئىمـان  ئۇترنىـڭ  چىققانلىقىمۇ زىنارەتگاۋقا
 بىلـگەن  سـاتۋىنىتىنى  ۋەقىقىـن  مۇۋەممەتتۇرسـۇننىڭ  ئۇتر ۋالد  ئۇ. ىتئىسراتاليت
 قىلى ـىن  يـارۇەم  كەلسـە  قولىدىۇ ئۇنىڭپا ئەكسىچەن بولمايتىن ۋىچنېمە تەقدىرۇىمۇ

ــچ ــدىمۇ ۋى ــگەن بولمىپان ــوللىرىنى بىل ــۈمكىۇ قويى ــى كۆرســىتىا ي ــدى م ــۇ. ئى  ئ
 تـاۋ پچىالر  كەلگەنـدە  يـېقىۇ  يانراشقا توكر قلىق ئۇ. ياندى كەينىگە بىلەن ۇ ۇىللىق
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 قارىمـا ن  تۇركىنىپـا  بىـلەن  تەينارلىق رىۋى بېرىان ئا اۋ ۆزىگەئ. ئۇچر شتى بىلەن
ــڭ ــال كۆرىنى ــى قارىســى ئۇترنى ــنەر ئارقىســىپا مەدــدەان بىلەن ــنمەۇ - بىلى  بىلى
 .قالمىدى چەتتە ۇىققىتىدىۇ تاۋ پچىالرنىڭ ۋاا بۇ. كەتتى ۇ جىا
 ئاۋادـد   بولمىپـان  ۇىسـتانە  ئـانچە  تـاۋ پچىالر ―  مادـدىڭال؟  نە ە ئاۇەپن ―
ــورىدى ــڭ. س ــۇ ئۇترنى ــل ب ــامن خى ــۇ ئاۋ ــل ب ــۇزى خى ــۇنپا تەلەپر  مۇۋەممەتتۇرس
 .شۈركەندۈرىتەتتى تېنىنى تۇيۇلۇان بى ارىتىدەك يامانلىقنىڭ ئاللىقاند ،
 ئىـزۇەا  شـۇنى  ۇەمەيـد ن  كـېلە   بولدىن ئۇزۇن باتىن ئېلى ىم قىركىزۇ  بىر ―
 .بىلىندى ئەپلەشمىگەندەك تاز  سۆزلىرى ئۇنىڭ―  مېڭى ىمن
 ئوخ ىمامسە؟ قەشقەلىق ―
 .شەۇىۇ ۋەن ―
 قىلىــا ئوكۇلــۇ، تۇرىــدۇن قوتشــمايال  ەپلىــرى شــەلىكنىڭ ســاختىرەز بــۇ ―
 !تېخى نېمىمۇن قاچقان
 يېرىڭنـى  بارىـدىپان  مادـدىڭ؟  نە ە ئـاۇەم؟  نـېمە  ز ۇى سەن! شەلىك ۋېن ―

 ااسوئ - سور ، ۇەگەندەك «ئاقنەرۇىۇ ۋاۇىس» قىلىا شۇند ، مانا―  بىلەمسەن؟
 بىــرىگە - بىــر باركانســېرى ســۆزى -  ەا مۇۋەممەتتۇرســۇننىڭ. كەتتــى باشــلىنىا

 .قالدى باتكا يېمە ن رەا
 بوســـام ئـــوكرى مۇســـۇمانكەنمىزن ۋەممەيـــلەن! ئـــاكىنىلە ئـــاكىالن جېـــنىم ―
 يولۇمپـا  مېنـى  بوممىسا. بوت  ئوكرى بوسا نەسە يارىپۇۇەك پۇلپا بېقىڭالن ئاختۇرۇا
 .قويادال مادپىنى
 شــەنىگە قەشــقەرلىكنىڭ بىــلەن شــۇنىڭ― ! ۋەزلەك قىــلن  ەا تولىمــا  ―

ــدىپان ــى تېگى ــارەتلەر جىمىك ــى ۋاق ــۇرۇىن ئېنتىلپىل ــۇ― ... ت ــامن ئوكرىم  بوممىس
 - قىـا  ۇەگىنىڭپـۇ  بـا  ئېلى ـىم  قىركىـزۇ   نېمىسـەن؟  ز ۇى سەن بوممىسامن توكرىمۇ
 ! يالپان قىزىل

 بولىـدۇن  يامـان  كەتـتىڭالن  بۇزۇا كبە ئاكزىڭلىنى مادپانتىمن تەرەپكە سايىز ―
 جــان ۋىـچ  يىــتىمن يوقسـۇزن  ئــۆزەم! قىممـادال  ئــۇۋ ا ئـاۇەمگە   ۇناســىز بىـر  قـايالدالن 
 ...ۇەگەنتىم كېلە  ئى لەا چىقىا تەرەپكە سايىز شۇدىزەن تاپاممىدىمن يولى بېقىپ
 ؟!ۋېجىقىز ۇەمەيسەن شۇند  نېمى قا بايا ―
 بىــلە  نــېمە قويپــانتىمن ۇەا شــۇند ت يــابا... ئــاۇې بۇزمــادالن ئــاكزىڭلىنى ―
 ...كېتى ىڭلىنى زىپىالا بۇنچە سىلىنىڭ



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى   

147 

 

―  بولىـدۇن  تاماش ـە  قىزىـق  تـاز   قـويىلىن  سـېلىا  يولپـا  يالىڭـاچالا  بۇنى ―
 .بىرەيلەن ۇەدى

 .بىرى يەنە ۇەدى―  چىقمايلىمان پۇخاۇىۇ ئۇرۇا تاز  ―
 ...بوممىسا زئاۇ ۋىتىمى - ئاكرىق بىزنىڭ يا ئۇرىسىلە؟ نېمى قا ―
 بـــۇ! ۇە - كـــۆرىمەن كۆ ەنـــدەك ۇەنـــى...! قىزىنـــى ۇەگەننىـــڭ شـــەلىك ―

 !ساختىرەز ئوخ ا  ۋەممىسى ۋەزلەكلىنىڭ
 ...ئاۇەپ قىلىڭالن  ەا تىللىما  ―
  تونۇمسەن؟ ئاكادنى قىالتيتىڭ؟ نېمە تىللىسام ―
 ! نوچىسى ئاتۇشنىڭ سىلى! تونۇۇۇم ئاكان تونۇۇۇمن ―
 .بىرى تۈزەتتى ۇەا― ! نوچىسى ڭباز ۋە ىنى ئاتۇ  ―
 ؟!بولدىما! نوچىسى باز ۋە ىنىڭ ئاتۇ  ―
 !تۈزلىتەتىمەن بۇنۇدنى ۋېلى بوممىسا! قىل  ەا قىمما  تەئەۇۇى! ۋا ―

 جاۋ ا تۇر لما ن چىد ا  ەپلەر ە بەزى مۇۋەممەتتۇرسۇن ئاز پالنپان كورۇرى
ــدۇرۇا ــۇر تتى يان ــۇنىڭ. ت ــلەن ش ــلەر بى ــېرى  ەپ ــان باركانس ــ ق ــارىال  ۇرىقىپ  ئ
 تارتىلى ــقان يــاقىلىرى مۇۋەممەتتۇرســۇننىڭ قىلىــان تەرەققىــن ۋــاا بــۇ. چىقــاتتى

 جىـــدەلنىڭ قـــانلىق مـــۇقەررەر بـــۇ. بـــارۇى يېتىـــا ئەركىلىتى ـــكە ئىڭەكلىرىنـــى
 .ئىدى مۇقەۇۇىمىسى

 كىـنىم  ئانـدىۇ . ساتيلى بىلەن چىتىقى توكر قنىڭ تۇرۇا يالىڭاچالا بۇنى ―
 بـوتا  خـو   بېرىتەتسـەك  قىركىزلىپـا  جايرەچچەمدىكى كېتىا ئالپات كېچىكىنى -

 .قالىدۇ
 .بولىدۇ ياخ ى كار مەق مادسا يالىڭات پۇق تاشلىقتا ماند  ر ۇن ―

ــۆزى ۇۇننــاۇ  قىلىــان قارشــىلىق بىــلەن جەۋلــى - جــان مۇۋەممەتتۇرســۇن  ئ
ــۆزلەرنى ياخ ـــى بىلىـــدىپانلىكى ــلەن كەزەا - قەۋـــرى يېلىنىـــان قىلىـــا سـ  بىـ

ــد ،.. .تىلــالان ــۇ قىلىرمــۇ ۋىچقان ــتىلەرنى ب ــۇ. قاتلمىــدى توختىتىــا تەل  ئىــپ ب
 بىچــارە. ئايالنــدى ۋەرىكەتــكە ۇۈشــمەنلەرچە ئــاخىرى باشــلىنىان چاخچــاقتەك

 بەۇەنـدە  يالىڭـات  ئارقىـدىۇ . تەينارتندى چىتىقالر. يالىڭاچالندى مۇۋەممەتتۇرسۇن
ــات - تــات ــۇ... باشــلىدى بولۇشــقا پەيــد  ئىــزتر ت ــاتۇ  ئــۇرۇ  ب ــاز ر ئ  بې ــىلىق ب

 :قىلدى ۇ ۋ م تالپىچە قوللىرى نوچىالرنىڭ
 !بولىدۇ مادسام يولۇدپا ئەمدى ۋەن ―
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 بىزنـى  كەتسـەكن  ئالپـات  قىركىزكـا  قىلىمىز؟ نېمە چارىسىنى - چاپان بۇنىڭ ―
 قاسۇنمىكى؟ ئۆزىگە قاممىسۇنن ۇەا بۇتدچىمىكى

 !بولىتى بد نئو تاز  شېپىلد  بارىتىن ماددۇكۇم يالىڭات بۇنى ―
 ئاجىتىتەتىـدىپان  ۇەيـدىپانن  ۋـا   باسـتىڭن  قىچىقىنـى  قوتدنىـڭ  بولدى ―
 .مادىلى يولىمىزكا ئەمدە ئۇرىت لدۇ،ن ئوبد ن تاز  يو، ئەۇەم

 يەر ە بىــر ئاتممايــدىپان بوســىمۇ چــورىقىنى بوممىســا ۋىــچ توختــادالن ―
 .تاشلىتەتە 
 تـوت . ياتاتتى ئىنجىقالا دەئۈستى تا  قور م مۇۋەممەتتۇرسۇن. كېتى تى ئۇتر
 قـور م  يامـانر ،  زەدىسـىدىۇ  چىتىقنىـڭ  ۇەان ئەپقاچىمەن ۋەريان ئۆزىنى ۇىمىالان

ــوۇۇر تاشــالرنىڭ ــۇ - م ــڭ چوقۇرىم ــمە ئۇنى ــى ۋەم ــار  يېرىن ــدى ي ــۇ. قىلىتەتكەنى  ئ
 ئانىـدىۇ  ئۆزىنىڭ ئەلىمىگەن قاز نىڭ - بات بۇ كەلگەن قېرىند شلىرىدىۇ ئى ەنگەن

 بۇقۇلـد ا  ئـۇز ،  خېلـى  قاكىنىا خۇۇ كا ئاز پلىنىان كورۇرى ياتقىنىپا اتيالىڭ تۇكما
ــدى ــۇ. يىپلى ــۇ ئ ــمەتنى ب ــدىنمۇ قىس ــۆرۇى ئۆزى ــا. ك ــۇرۇا بىلى ــىق ت ــۇا پاس  بول
 ئۆتۈان ئالدىدىۇ كۆز بىرلەا بىر پاتقىنى  ۇناۋقا ئەتكىنىن تەرك نامازنى كەتكىنىن

 ز لىمنـى » ئالالۋنىـڭ  بـۇ  مانـا . دىكايىـ  ئـۆزىگە  ئۆز ۇەا بوپتۇن جاز  بەرۋە، جاز  بۇ
ــڭ ــولى ز لىمنى ــلەنن ق ــىقنى بى ــىقنىڭ پاس ــولى پاس ــلەن ق ــدىپانلىقىنىڭ بى  جاز تي
 يەنىال بىلەنن سۈپىتى بولۇ  بەندە ئاسى ئەممان. ئويلىدى ۇەگەنلەرنى «ئەمەلىنىتى
 تــوۋ ». كەتتــى قاكىنىــا ئاكرىنىــان ئــالالۋتىۇ كەلــمە ن قويپۇســى ئېــتەن ئۆزىــدە
 ئوينـاا  بەخىر مـان   ۇناۋكارترمۇ قەبىھ مەندىۇ قىلمايدۇ؟  ۇناۋ كىم پۇ؟قىلپانتىم

 ئـۇ . «...بوممىدىمۇ؟ قممىسام كېنىۇ بۇندىۇ قىلپاندىكىۇن توۋ  يۈرىدىپۇ؟ كۈلۈا -
 پۈتـۈن  مىدىرلىسـىال . يەتمىـدى  ماجـالى  تۇرۇشقا ئورنىدىۇ كېنىنمۇ ياتقاندىۇ ئۇز ،
 ۇەگـۈۇەك  يـۇمىالا  تىرمى ىا - تىرى ىا بولسىمۇ شۇند ،. كېتەتتى قاق اا ئەز يى

 چودقۇرمـۇ  چۆمۈلگىـدەك  سۇ يەرۇىكى بۇ چۈنكى. يۇمۇلىدى سۇۇ  كېلىان سۇقې ىپا
 ۇەگەننــى ئالىــدۇن ســۇ ســوكۇ، زەۋرىنــى تاياقنىــڭ ئــۇ. ئەمەســىدى كۆپمــۇ ئەمەۇن

 بىـر  ئـۇ ... كېتەتتـى  ئېچى ىا چىدىپۇسىز تەككەندە سۇ بەۇەنگە بىر ،ن. ئۇققانىدى
 كىنىمنىـڭ . كىندى كىنىملىرىنى ئاندىۇ چىقتى سۈرتۈا سۇۇ  بەۇىنى بىلەن باتتر

 يارىپــا بەر ىنــى  ۈللىرىنىــڭ يــۆ ىمەت ئۈچــۈن كەتمەســلىكى چاپلى ــىا يارىالركــا
ــاپالا ــى چ ــۇ... چىقت ــالرۇىۇ ب ــنىۇ ئى  ــۇۇۇى كې ــان خ ــدەك خام ــاان ئالپان  چارچ
 قالىدىپانــدەك رۇاتــۇ كــۈن ئىككــى بىــر جايــد  مۇشــۇ. قالــدى تۇر لمــايال ئورنىــدىۇ
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 بولـۇان  تاشـلىتەتىلگەن  يېـرىگە  يەتمەيدىپان بو  قىنانىڭ ئىگىز چورۇقى. قىالتتى
 كۆتۈرۈلـۈا  ئېپىرلىـق  قوللىرىـدىكى  - پـۇق  تېخـى  ئـۇ . ئاتلمايتى ئاۇەممۇ سا، ئۇنى

 مۇۋ پىـق  ئەتر پىـدىۇ  ئـويالا  ۇەا ئـات ن  ئـار م  يېتىا يەرۇە ئەپلىك بىرەر كەتكىچە
 ياققـا  بـۇ  ۋە تارتى ـى  - تـات   نوچىالرنىـڭ  كېتى ـكەن  بايـا  ۋ تاتتىنقار  ئىزۇەا يەر

 .ئادالندى تىتى ى ئايا، كېلىت تقان
 شـۇمۇ  ئـۇۇۇ،ن  ئەۇەمنـى  بىـر  باكـا  باكـاۇىۇ  بـالالن  بـولىتى  مادسا، يولىمىزكا ―

 .مادسۇن يولىپا ئۇمۇ ئەمدى يەتمەمدۇ؟
 پۇشـايمان  ى ـىڭپا ئ قىپـان  بوسـام  ئوكۇلبات! نېمىكەنسەن زەيرانە تاز  ۋېن ―
 !قىمما

 - ئـۇرۇغ  بىـلەنن  بـوكىنى  يـالپۇز  ۋـازىر  ئـۇ  قالـدۇ،ن  قىساسقا بىر ئى قىلىا ―
 كـېچە  بولىـدۇن  ۋ قتىـڭ  تۇرىـدىپان  تۇيۇقسـىز  جۈمەيسەن بايقاا ۋەمى ە بان تۇققىنى
 ...بولدى يامان ئى قىلىان بولىدۇن
 ۇەۋ سـىدىۇ  ئۇنىڭ ئەمدى بولدىن بولپۇلۇ، ئەمەسمان ۇەيمەن شۇنى مەنمۇ ―
 قىلىـتەتىپ  ئاتلمايـدىپان  قىسـاۇ  يـا  كېـرەكن  ئۆتتۈرە  ئۇنى يا ۇەسەكن قۇتۇلىمىز
 !كېرەك
 نىمىـكەنن  با بېزى قاپىقىنىڭ تاز  ئۇمۇ. قالدىم ئەنسىرەا شۇنىڭدىۇ مەنمۇ ―
 ئالمـا   ئەنتىنـى  كەلتـۈرۈا  ئېرىنـى  بىـر  ۋـامىنى . كېلىـدۇ  ئـاۇ ۋەتچى  ئەۇەمـلە  بۇند 

 ئۇنىڭـــدىۇ ئارىتەتمىســـەكن قولىـــدىۇ - پـــۇق ئـــۇنى انـــد بوممىپ ۋىـــچ. قاممايــدۇ 
 .بوممايدۇ قۇتۇلپىلى
 قاسـان  قىلىـا  سۈرۈشـتە  يـامۇا  ئى ـنى  بـۇ ! شـۇ  قالىمىزن قىساسقا قان بىزمۇ ―
 .بولىدۇ ۇەۋەسەم كەتتىم مويتوزىپا
 ۇەا چىقىـا  مازپـاينەك  بىـرە  ئـارىمىزۇىۇ  بىلىتـى؟  چىـم  ئى ـنى  يەۇىكى بۇ ―

 ئـادپىچە  ئۆتىـدۇن  كـۈن  نەچـچە  كـۆ ىچە  خە، ئۆلىكىنى ڭئۇنى. بولدى قويمىسىالم
 .قويىدۇ ئۇستىخىنىنىال ئۇنىڭ قۇزكۇنال - قاكا

 بىرسـى  توپىالدـد   بوكـان  قەشـقەۇە  بـايىقى  قالـدىن  يېتىا ياۇىمپا ئىپ بىر ―
ــا ــا قېچى ــاپتىكەنمىپن كېتى ــۇمۇيا؟ مۇشــۇ تۇتۇلم ــوتا شــۇند  ئە ەر ش ــا ب  قاس

 .بولىتى ئىپ ۇىتىدىكى ۇ رىنلىنىڭ تاز  نىمىزقىپى بىزنىڭ. بولىتى قوقمىساقمۇ
ــۇند تم ― ــوتا ش ــا ب ــىن قاس ــولىمىزنى مەيل ــاا ق ــۈمە ن بۇلپ ــۈمەتكە ج  ۋۆك
 .ئالىمىز سۆيۈنچە بەسەك تاپ ۇرۇا
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 قىممايلىما؟ شۇند  ۋەببەللىن ―
 جايرەچچەمدە چاققىچە شۇ كەتتى؟ بوتا كۈن نەچچە ئۇنىڭپا سار من مادە ―
 .بوممامدۇ ئەا تەرەپكە ئەنجان جېنىنى للىقاچانئا جۈرەمتىن تەمتىلەا

 ئـــادالان مەزمـــۇنالرنى يوقـــارقى ســـۆزلىرىدىۇ ئۇترنىـــڭ مۇۋەممەتتۇرســـۇن
 ۋىچنېرىنـى  ۇەتىـدىن  قاچـا   قوپـۇا . بىلدى بولىت تقىنىنى ۋەققىدە ئۆزى  ەپنىڭ

 ئەمـدى  مانـا  بىـلەن  قىلپىنـى  ۋەرىـكەق  ئـازر ،  قىزىقچىلىقتـا  بايـا . مىدىرلىتالمىدى
 تەقـدىرنىڭ  قالپىنىـدىۇن  ئامالسـىز  ئۇ. قالپانىدى بوتلمايال ئېپىرلى ىا كانسېرىبار
 يوشــۇرۇا كەزىرىنــى قەۋــرى ئــۇ شــۇدا. ۇەــدى ئــۆلەيال بوكۇلــۇا يازمى ــىدىۇ بــۇ

 شـۇ  ئەنە. تىلالۋەرۇى ياكدۇرۇا  ەپلەرنى سېسىق ۋالد  قاشايپان جېنى ئولتۇرما ن
. قـاچتى  سـەندىرەكلەا  تەرەپكە كر قلىقتو تىللىپات تۇرۇان ئورنىدىۇ ۇەۇ كەزەپتە
ــۇتلىرىنى يالىڭــات ــۇر قىناتاشــنىڭ پ ــۈزىگە قوت ــاز بى بېسى ــنىڭ ي ــڭ ئ  باشــقا ئۇنى

 لـېكىۇ . سـەزمىدى  ۋىچنېمىنـى  ئـۇ  شـۇدا . ئىـدى  ئىپ ئانچىكى ئالدىد  ئاكرىقلىرى
 ئاياقتـا  ئـار نال  سـەندىرەكلەان  بولمىپاچقـا  مەزمـۇق  قەۇەملىرىمـۇ  ۋە يـۈ رەلمەيتى  تېز
 ئاســان ئــانچە مېڭى ــمۇ ئــاۋ يالا ۇۇنناســىد  تاشــالر كىچىــك - چــوم بــۇ.  تتىتــۇر

 بولمـايال  مـۈمكىۇ  يۈ رى ـى  تېـز  كى ـىنىڭ  يارىـد ر  جـان  يېـرىم  بۇند ،. ئەمەسىدى
 تاشـالركا  قـور م  ۋە يىقىلىـپ  قـاتتىق  قاچـان  ۋەر. ئىـدى  خەتەرلىك ناۋايىتى قالما 
 كۈتـۈلگەن  ئـاخىرى  ئـۇ . ىدىئ مەۋجۇق خەۋپى كېتىپ بولۇا چۇا - چۇا ئۇرۇلۇا
 يېرىلـدى  تېگىـا  تاشـقا  بىـر  يوكان بې ى يىقىلىان قاتتىق: بولدى ۇۇچار قىسمەتكە

 كۈتن بىر كايىتى ئۇنىڭد  لېكىۇ! باشلىدى چىقى قا ئېتىلىا قان ئوقتەك شۇئان ۋە
 ۋاســىل كــۈت ســىرلىق خىــل بىــر ئاجايىــا تۇكۇلپــان ئىســتىكىدىۇ قــېلىپ ۋايــاق
 !... ئۆمتۈلدى قار ا ئالپا يەنە ۇەن - تۇرۇى تتېز ئورنىدىۇ بولۇان

 تېـز  قىلىنىت تقـان  سـەرا  كـۈت  زىر كايەق ئۆزى سۈرئىتى قېچىپ ئۇنىڭ ئەمما
. ئىـدى  ئەۋمىنەتسـىز  ۋە ئاسـتا  ۇەرىجىـدە  كۈلكىلىك بىلەنن تۇيۇلپىنى ۋەرىكەتتەك

 .يېتى ىت لدى ئۇنىڭپا تاقالپال ئىككى نوچىالر «باز ربې ىلىق» ئاتۇ  شۇدا
 ئۇنىــــڭ ۇەــــگەت شــــۇند ، بىرســــى― ! تــــوپىالدچى قاچىســــەنن نە ە ―

 ئالـدىپا  مېتىـرچە  ئىككى بىچارە تېرىتىدىن بىر قاتتىق ئوتتۇرىسىپا كوا ئارقىسىدىۇ
 تولپـان  بىـلەن  تاشـالر  ۇىدپـۇا  - ئودپۇا يېرى ۋەممە يەرنىڭ بۇ! چۈشتى ئۇچۇا
 مەلـۇمن  ئۆزىـدىۇ  ئـۆز  بېرى ـى  ۇەـرەك  نېمىدىۇ يىقىلى نىڭ ۋالد  بۇ بولپاچقا جىلپا
 ۋالپـا  بولمايـدىپان  كـۆر ىلى  ۇەگـۈۇەك  كـۆزى  - يـۈز  قـولىن  تىزىن ئۇنىڭ. ئەلتەتتە
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 ئۇنىـڭ  تاشـالر  ئەتر پتىكى. چىقاتتى قان جىرىلد ا يېرىدىۇ ۋەممە بولۇان كەلگەن
 .كەتكەنىدى بويىلىا بىلەن قېنى ئىسسىق
 نېمە؟ ئۆلدىمۇن ―
 .كېتىرتۇ ۋوشىدىۇ ئۆلمەپتۇن يا،ن ―
 !ئانادنى! ۇە - قىلدىڭ ۋار م سۆيۈنچىنى ئەكىتىمىز؟ قاند ، ئۇنى ئەمدى ―
 قـاچقۇن  شۇ ئۇ؟ سۆيۈنچىكەن نەۇىكى سۆيۈنچىسىما؟ سىڭلىڭنىڭ ئىگىس ―

 سادا؟ ۇەيدۇ كىم ۇەا شۇ
 !كېتىلى تاشالا ئۇنى بولدىن ―
 بىـر  بىلەمسـە؟  بولىـدۇن  قانـد ،  ۇەگەن ئوۋچى خە،ن ئوۋچى ۇەگەن قىركىز ―
 ئـاۇەمنى  كـۆر ەن  بىـر  ئالدىـد   يىلنىـڭ  ئون قىلىدۇن پەر، ئىزنى ئالدىدىكى ئاينىڭ

 جايرەچچەمــدىكى كېنىــنال تېرىلپانــدىۇ يەرۇىــۇ شــۇ ئــۆلىگى بۇنىــڭ. تونۇۋ لىــدۇ
 ...ئالىدۇ ئېسىگە بىزنى قىركىزت
ــۇ ر ۇن ― ــاا يەۇە ب ــەك قوي ــۇنى كەتس ــار م س ــدۇن ۋ ــايىپىنى قىلى ــۆزىمىز ئ  ئ
 چۈشــكەن ســۈيى ســەلەا ئــاۋۇ ئاينــا. قــويىلى ئېــا ر ەيە بىــر ئىگىــزرەك. ئىچىمىــز

 ۇەمالى كەچكەنلەمۇ - ئۆتكەن. چۈشەممەيدۇ يەۇىۇ ئۇ كەسىمۇ ۋوشىپا. قىسىلچاققا
 .كۆمەيدۇ
 .ئۆتمەيدۇ بىرچىممۇ ئۆتمىسەن يىلد  ئايد  يەۇىنپۇ بۇ ―
 !تە - بولدۇ،  ۇناكا باكاۇىۇ ۋەينن ―
ــد ۋەمىگىناۋ  ― ــز! كىڭىل ــد ،! ۋېجىقى ــەن؟قى قان ــۇ، لىس ــدى بولپۇل ــۇ. بول  ئ
 .قاسۇن ئۆلەا ئاستا - ئاستا تۆپىدە ئاشۇ ئەمدى
 تۇسـىمۇ  كـۆرۈا  سۇنى پەستىكى. بىچارە ۇەن - ئۇسسايدۇ تاز  كەسە ۋۇشىپا ―

 ... چۈشەممىگەن كەممىگەندىكىۇ كېرەككە قوا - پۇق ۇەسە چۈشە  ئىچەممەيدۇن
 !سەن ۇەن- نېمە بىر و ب لېنىڭ تاز  بوممان بو  ماند  بوسام ئوكۇلبات ―
 قـولى  پـۇق  ئۇنىـڭ . كۆتۈرۈشـتى  قـوا  - قولمـۇ  قاچقۇننى ياتقان ۋۇشسىز ئۇتر
 سـادگىالا  بوينىـدەك  كازنىـڭ  تەكـكەن  ئـو،  بې ـىمۇ  قالپـانن  پۇتدالا سۇنپاندەك
 ئـاۇ   بـۇرچىنى  ئىنسـانىن  مـۇقەۇۇەۇ  بـۇرچىنىن  ئۆمۈرلـۈك   ويـا  نوچىالر. قالپانىدى

ــان ــانالرۇە قىلىت تقــ ــتايىدىللىق كقەۋرىمــ ــلەن ئەســ ــنجىقالان بىــ ــۈچەان ئىــ  كــ
 سـۆرەا  ئاسـقىپا  ئـۆتكەن  قـار رۇىۇ  تېنىنى چىققان كېرەكتىۇ مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ

 تىـك  نورىـدەك  تـۈ مەن  بولپـان  ۋاسـىل  يالى ـىدىۇ  سۇنىڭ يىلالر مىلنون چىقىان
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 - بىلىـنەر  پەۇن ئىنتـايىۇ  مۇۋەممەتتۇرسـۇن  چاكـد   بۇ. قويۇشتى قاپالا ئويۇقچىپا
ــنمەۇبى ــان نەپەۇ لى ــىمۇن ئېلىت تق ــان بولس ــڭ ئېقىت تق ــۆپلىكىن قاننى ــان ك  تۇرك

 قالىـدىپانلىقى  ئۆلـۈا  يەرۇە شـۇ  ئالپانـد   ۋىساپقا قاتارلىقالرنى ئىگىزلىكى ئورنىنىڭ
 .ئىدى شۈبھىسىز

 بىلمەيــدىپان ئىز نــى قــوللىرىنىن ئىرالسالشــقان ســۈيىدە بــۇت، پــاكىز نــوچىال
 ۋەۋىمىلىـك  يۈرىكىدىكى ئارقىلىق توۋت  ناخ ا تاكىل - ئات يۇيىتەلىان يۈزلىرىنى
 .كېتى تى قار ا تۆۋىنىگە جىلپىنىڭ ئۇرۇنۇان بېسى قا ۋالىتىنى رىۋى
 ۋەۋىمىلىـك  تـاكالر  بولـۇان  ياپقـان  پەرۇىسـى   ۇ ـۇم  ئىچىنـى  جىلپـا  چاكد  بۇ

 .ئادلىناتتى رىشەن جىتلىقتا - جىم شىلدىرلى ى سۈيىنىڭ تاغ. ۋوۋۇلد يتى
 
 

 تىمەخا
 
 ۇ ۇ م ســـېنىڭ! ئويلىســـادچۇ ســـەن؟ بالىســـى كىمنىـــڭ نـــېمە؟ ئىســـمىڭ ―
 ...ۇەنەنبا  ۇەنەنبا ن ۇەنەنبا ن
 «كۈن بىر ئۇز ، ئەسىرۇىۇ»: ئايتماتوۋ چىڭپىز―   
 

 كۈن نەچچە بىر ئۇۇ  ئايجاماان ئاياا يا  تاپمايدىپان قانائەق ئېرىدىۇ قېرى
ــۇننى ــېپىنىا مۇۋەممەتتۇرســ ــىندى ســ ــر ،. ئۇۋســ ــائىلە نبىــ ــڭ ئــ  ئىگىلىكىنىــ

 .كەتتى ئۇنتۇا چاپسانال قاتىالدچىلىقىد 
 ئىسـكىلىتى  ئـاۇەم  بىـر  جىلپىسىدىۇ پەچچەم جا  ئۆتكەندە ۋ ق  ئايچە تۆرق

ــدى ۇ ۋر م تېرىلپــانلىقى ــۇ ئەممــا. بول ــۈن ب  زىلىــگە - زىــل تەۋەســىنى قەشــقەر پۈت
 ئـونچە  تامـدىكى كۆك ئـائىلەن  ئىككى جايرەچچەمدىكى بۇنىڭدىۇ. يو، سېلىتەتكىنى

. ئىـكەن  ئۇچر تقـان  ئىسـكىلىتنى  ئـۇ  سـەيناۋ  قىركىز بىر. خاتۇ تاپتى خەۋەر ئائىلە
ــڭ ــدىۇ ئۇنى ــڭ يېنى ــا قىركىزترنى ــى تاماك ــۇ خالتىس ــا. چىقىرت ــىنىڭ تاماك  خالتىس

 كۆتــۈرۈا خالتىســىنى تاماكــا كى ــى بــۇ. ئۆتكــۈزۈلگەنىكەن مارجــان بوكۇچىپــا
 .كەلدى كۆكتامپىمۇ
 ۋىچكىــم ئەتر پتــا بــۇ ئەممــا. كى ىســى قىركىــز ئەركى ــىكەنن ئــۇ قارىپانــد  ―
 نــارىۇ ئاتبې ــىن قىركىــزكىۇ؟ قالپــان كېلىــا قايــاقتىۇ كەتمىگەنىــدىن يوقۇلــۇا
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ــۇن ۇەيتــى―  كەلگەنمىكىــۇ؟ تەرەپلەرۇىــۇ ―  خالتىســىن تاماكــا ۋېلىقــى قولىــد  ئ
 .ىمەنبار يەر ىمۇ ئۇ سور شقا يو،ن يوقالپانمۇ بىرسى مۇشۇند ، تۆ ۈرمىتىدە
 ئۈچـۈن  نېمە مۇۋەممەتتۇرسۇننىڭ بىچارە ۋە تونىدى كۆرۈپال خالتىنى ئايجاماا

ــېقىۇ شــۇنچە ــال ي ــۈا يەرۇى ــا ئۆل ــۇ. چۈشــىنەلمىدى قالپىنىپ ــد  ئىختىنارســىز ئ  ۋال
 بــا  بىــر چاپســانال ئەممــا ئــاكرىتتىن ئىــچ رەۋمەتلىكــكە تــۇرۇا ســىالا قوســىقىنى
ــدىۇ ــاتۇ ئاكرىقى ــدەك خ ــك بولپان ــ يېنىكلى ــدى سۋى ــىقى. قىل ــنەر قورس  - بىلى
 بىر ئارىالشمىپان كەشلىك خوشاللىقن بىر رىشەن ئۇنىڭد  مىدىرلىتىدىن بىلىنمەۇ
 بىـر  شەخسـنىڭ  بىـر  ئاشـۇند ،  ۋىچكىم باشقا ئۇنىڭدىۇ. كۆتۈرۇى با  خوشاللىق
. يـو،  ئەسـلىگىنى  ئـۇنى  ئـالپىنىن  ئېسىگە ياشىپانلىقىنىمۇ سەينارىد  مۇشۇ ز مانالرۇ 

 پەيـد   پـاا  - كىـل  خاتىرىسىدە ئايالنىڭ مۇناسىتەتتىكى رەسمىن كەيرى بىر پەقەق ئۇ
 .يوقالدى بولۇپال
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