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 كاپىتان بىل بىرىنچى بۆلۈم

 
 نچاقىرىلمىغان مېھما بىرىنچى باب

 

 ماڭيا گيۆھەر ئيارىلى    شيقا بىير نەچيچە ئەربياب    دوختيۇر لىيۋېۋ ۋە با   ،ترېالۋنىيي ئەپەنيدى          

 ەممىسيى مۇشيۇ يەردىكيى   ئۇالرنىيڭ ھ . ئېيتتيى  ىچىقىشين  ى تولۇق يېزىپوغرىلىق تەپسىالتالرنت

 نىنى يازماسييلىقىمنىگييۆھەر ئارىلىنىييڭ ئييور ئەممييا، ئييۇالر. ئىييدى ركىشييىلە ئييابرۇيلۇق–يييۈز

منيى  ولۇمغيا قەلە مەن ق. ارنۇرغۇن بيايلىق بي   ىغاندا تېخى كوالپ ئېلىنمئارال چۈنكى. ېكىلىدىج

قالغانيدەك   ېرىيپ ا بيى ئاچقيان يىلالرغي  ال بېنبوۋ مېھمانسارىدادام ئادمىر ئۆزۈمنى ئېلىپال بەئەينى

بيار قېيرى    تيارتۇقى  ەتيكەن، يۈزىيدا پىچياق   تېرىسى قارىداپ ك لقىشۇ يىللىرى ھې. ىلدى ھېۋ ق

 .دا تۇرغان ئىدىمېھمانساراي روس مۇشۇمات

 كيى ھېلىمييۇ شييىك ئالييدىغا كەلگەنلىلىرىنى سيۆرىگىنىچە ئى ئۇنىيڭ ئېغىيير پييۇت شيۇ كييۈنى  

ى ئىتتىرىيپ  چيوڭ بىير چاميادانن    پيال قو زمەتكيار پۇختيا ھەم  بىير خى  ۇنىيڭ كەينىيدىن  ئ. ئېسىمدە

. سياغالم كيۆرۈنەتتى   ، قارىماققا ناھيايىتى ېگىز، گەۋدىلىك بولۇپتروس ئما بۇ قېرى. تىكېلىۋاتات

ت ناھيايىتى مەيينە   ىيىميى كۆك رەڭلىيك ك  كەتكەن مايلىشىپ. ۇۋالغانىدىقوي ىر تال ئۆرمە چاچب

 تيكەن قياغجىراپ كە . تكەنىيدى ئىزى بىلەن توليۇپ كە  يارا يىرىك بولۇپ، مۇقوللىرى .كۆرۈنەتتى

 .نى تارتاتتىكىشىنىڭ دىققىتى ئىزى يۈزىدىكى پىچاق

ىلىيپ قياراپ   دېڭىيز بويىغيا ياليت ق    ئيانچە يىيراق بولمىغيان    سيارايدىن  قىرتقىنىچەئيۇ ئىسي    

 :غىڭشىغىلى تۇردى ماتروسالر ناخشىسىنى دە،–قويدى

  ار،ساندۇقىنى تالىش كنىڭئەزىمەت ئۆلۈ ئون بەش—

 !كەلرۇم ھارىقىنى تېز ئە بوتولكا بىر... ھاي ...ھاي.... ھاي—

 مدادا. ق بىيلەن قياقتى  ىدەرۋازىسيىنى قوپيالل   ياسىسيىنى كۆتيۈرۈپ سيارا   ئارقىيدىنال ئيۇ ھ  

قى ھيارى  ېيزدىن بىير رومكيا رۇم   دە، ت-كەليدى  چە كىرىيپ سالغىنى ال ئۇ داۋراڭدەرۋازىنى ئېچىشىغى

راق ئييۇ خييۇددى ھييا. بەردىيي  ئۇنىڭغييا ھيياراق قويييۇپ مەن دەرھييال. ى ئېيتتييىقويييۇپ بېرىشييىن

 ئىچييكەچ تييۆت ھييارىقىنى. ۈپ ئىچىشييكە باشييلىدىئالييدىرىماي سييۈمۈر شيياشباھالىغۇچىغييا ئوخ

  .لدىنىڭ ۋىۋىسكىسىغا تىكىكىيىن ساراي ەتكەندىنبىر قۇر قارىۋ لىرىغائەتراپتىكى تاغ چوققى

 .ئۇ دىدوپ سورى — ر كۆپمۇ قونىدىغانال ا، يېقىندئورنى يامان ئەمەسكەن بۇ ساراينىڭ-
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 ليۇقىنى سۇسيلۇقىنى، ئيادەم يوق   سودىسيىنىڭ ناھيايىتى   يېقىندا مېھمانساراي دادام ئۇنىڭغا

ىشينى قيارار   ڭ بيۇ يەردە تيۇرۇپ قېل  بوليدى ھەم ئۆزىنىي   ازىناھيايىتى ر  جياۋابتىن  ئۇ بيۇ . ئېيتتى

 :توۋلىدى ۇپخىزمەتكارغا بۇرۇل ىنكەينىد. ىنى بىلدۈردىقىلغانلىق

 .ەلرىمەن، چاماداننى ئەكتۇ ر، مەن مۇشۇ يەردەبۇرادە—

 :مغاكەينىدىن ئۇ دادا

ە چيچ رومكيا رۇم ھيارىقى، نە   ، ماڭا ھەر كيۈنى بىير  ن خەۋەر ئالماق ئاسانمېنىڭ ھالىمدى—

 قىتتيا مەن ۋا بوش. الرال بولىدۇچچە تال تۇخۇم بەرسەڭبىر نە چوشقا گۆشى ۋە پارچە سۈرلەنگەن

. دېيدى  —ىمەن، تقان كېمىلەرنى كيۆزىت ا تۇرۇپ ئۆتۈپ كېتىۋاتاغ چوققىسىد لىقتىكىيېقىن ئارى

ىن گېپىنييى وكەيگە قويغانييدىن كېيييچىقىرىييپ پيي تەڭييگەلتۇن تييۆت تييال ئييا-ئييۇ ئييۈچ دائاخىرىيي

 .ئىزدەڭ نىمې پۇل تۈگىسە. ولىدۇب بىل دەپ چاقىرسىڭىز مېنى كاپىتان —ردى، داۋامالشتۇ

 .ىۋاتياتتى قوماندانيدەك ھيېۋ قىل   سيۈرلۈك  ۆزىنى بەئەينيى نى قىلىۋاتقانيدا ئيۇ ئي   ۇ گەپلەرب

وسييالرغا لسييىمۇ ئييادەتتىكى ماترناھييايىتى چييۈكىنەم بو كىيىنىشييى سييۆزى قوپييال،-ئۇنىييڭ گەپ

، ھەدىسيىال ئيادەم   رۇق چۈشۈرۈپال قالمياي بۇي بىل. ك ئوخشايتتىكاپىتانىغا بەكەرە مەقارىغاندا كې

ى بىير دۇربيۇنن   ياسيالغان  ھەر كۈنى مىستىن. تىئانچە خاالپ كەتمەيت ئۇ گەپ قىلىشنى. اتتىئۇر

 قىيپ چوققىسيىغا چى  ىكيى تياغ  ئەتراپت ولمىسيا ييېقىن  ئايلىنياتتى يياكى ب   نىبيويى  كۆتيۈرۈپ دېڭىيز  

چاقنىيڭ  ام ئوبۇلۇڭىدىكى تي  خانىنىڭھەمىشە يالغۇز مېھمان كەچلىكى. تاشاليتتى يىراقالرغا نەزەر

 .ئۇ پىسەنت قىلمىدى ېقىنالشماقچى بولسىمۇئۇنىڭغا ي بەزىلەر. ىوختىماي ھاراق ئىچەتتيېنىدا ت

 .بولمىدى ڭ بىلەن كارىئۇنى غا كەلگەنلەرنىڭسارايبارا -بارا شۇڭا

ا مېھمانسيارىيىغ  بېنبيوۋ  ئيادمىرال  ان كىشيىلەر كېتىيدىغ  روسقا ئوخشاپپەقەت قىياپىتى مات

 رىلىقچەبىر ھازا ئوغ شۇرۇنۇپكەينىگە يو ەردىسىنىڭىتان دەرھال دېرىزە پچۈشكۈن قىلسىال كاپ

نيال ئوبيدان   ىكى سيەۋەبنى پەقەت مە بۇنىڭد. ىرىپ كېتەتتى، ئاندىن ھۇجرىسىغا كدە-زىتەتتىكۆ

 .بىلەتتى 

 كۈميۈش تەڭيگە   پېننىلىق ماڭا ھەر ئايدا تۆت جايغا چاقىرىتىپ، لىيبىر كۈنى ئۇ مېنى خا

پ ماتروسييقا دىقييقەت قىلىيي  بىيير پۇتلييۇق بىيير  لىييگەبۇنىييڭ بەدى. ە قىلغييانا ۋەدبېرىييدىغانلىقىغ

ي ليېكىن ئيا  . ئېيتقانىيدى  منىخەۋەر قىلىشيى  ىگەمنى كيۆرگەن ھاميان ئيۆز   قويۇشيۇمنى، بيۇ ئيادە   

ەرتىيييپ، كيييۆزلىرىنى  ۇئانال چىرايىنيييى ئۆزگن پيييۇل تەلەپ قىلسيييام شييي بېشيييىدا مەن ئۇنىڭيييدى 

كېييىن ئيۇ    پتىيدىن بىير ھە . قياچۇرۇۋەتتى  چەيتىپ مېنى قورقۇتيۇپ ەرخەندىلىك بىلەن چەكزەھ

 قيۇالق -ماتروسقا كۆز ى بەردى ھەمدە ھېلىقىتۆت پېننى كۈمۈشن اڭامېنى ئىزدەپ كېلىپ م يەنە

  .بولۇشۇمنى جېكىلىدى
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چۈشيۈمدە  . ليدى  ش كۆرىيدىغان بوليۇپ قا  ىي  قاباھەتلىيك چيۈ   دائ شۇنىڭدىن كېيىن، مەن

 بوليۇپ،  ۈشۈمدە پەيداكېچىلىرى ئۇ چ قۇنلۇقچاپ-بوران .كۆرەتتى  بىر پۇتلۇق ماتروسنى ھېلىقى

دا ىنىيڭ يوقليۇقىنى، گاھىي   گاھى ئۇنىيڭ يېيرى  پۇت  . پۈرۈشتۈرەتتى ەرخىلھ بەتبەشىرە چىرايىنى

 بىيلەن  پيۇتى  ئيۇ چۈشيۈمدە بىير    قېيتى   ورقۇنچليۇق بىير  ئەڭ ق. كۆرەتتى  قىنىپۇتىنىڭ يوقلۇ بىر

  .نى قوغالپ كەتكەنمىشسەكرىگىنىچە مې

 ئەكسيىچە مەن . تىدۈككىگە چۈشەت-دەككە كۆرسىال شۈك بولۇشۇپ ىتاننىكۆپچىلىك كاپ

ىيپ مەسيت بولۇۋېلىيپ    ھياراقنى كيۆپ ئىچ   لىكىكەچ قېتى بىر نەچچە  ئۇ. قورقمايتتى  ردەكئۇال

 پييالرگە ھېلىقييى قوبىيي ا ييياكى ئييۆزى بىييلەنئاڭالشييق ز ھېكايىسييىنىرايدىكى كىشييىلەرنى ئييۆسييا

ھېچكىمنىييڭ  چاغييدا سييۆزلەۋاتقان ھېكييايە ئييۇ. تىشييقا مەجبۇرلىييدىروسييالر ناخشىسييىنى ئېيمات

چىييپ شييىرەگە  ئييۇ چىالشييقۇچە ئى  تيياكى . قىلمييايتتى ا رۇخسييەت ئايرىلىشييىغ انخانىييدىنمېھم

ركەندۈرىدىغان شيە كىشيىنىڭ تېنىنيى شيۈ    ئيۇ ھەمى . كېتەلەيتتيى  ىال ئاندىن مېھميانالر يىقىلغاند

 لىغييا چىقىييش،دارغييا ئېسييىش، دوئى دەھېكييايىلەربييۇ . ق ئىييدىئييامرا لەرنى سۆزلەشييكەھېكييايى

ارلىق مەزميۇنالر  ئۇالرنىيڭ ئۇۋىسيى قاتي    دېڭىز قاراقچىسيى ھەم  چاپقۇن، كارپ-ى بوراندېڭىزدىك

ئوخشياش   بىيزگە  سيۆزلىرى -گەپ ىگەندىكىسى بىلەن ھېكيايە سيۆزل  ھېكايى ئۇنىڭ .ىنەتتىسۆزل

 .ساالتتى مىگەيېزا كىشىلىرىنى ۋەھى ياۋاش

ئەمما دادام . ۈگىدىپۇلىمۇ ئاللىبۇرۇن ت ئىجارە ىرى تاپشۇرغانئىلگ. ئۇزاق تۇردى لىئۇ خې

 ېغىييز ئاچسييىال كاپىتيياندادام پييۇل توغرۇلييۇق ئ. جييۈرئەت قىاللمييايتتى وراشييقاۇنىڭييدىن پييۇل سئ

. تىمۇشيۇنداق قورقىتيات   ى ئيۇ دادامنيى ھەر قېيت   . ئااليتياتتى  كيۆزلىرىنى  بۇرنىيدىن گيۈركىرەپ،  

 لىرىنىڭكىنىڭ ئاساسلىق سەۋەبكەتكەنلى دۇرال تۈگەپكېسەل بىلەن بال منىڭدادا مېنىڭچە، بۇ

 .بىرى

 ۆتكىگەنلىكىنىي ارەن، ئۇنىڭ كىيى بئېتى ۇنالشقان كۈندىنن بۇ يەرگە كېلىپ ئوركاپىتا

نىڭ ئاخىرىدا ئۇ .امايتتىقايتا ي-قايتا يىمىنىى قەۋەتتىكى ئۆيدە كىئۇ ئۈستۈنك. باقمىدى  كۆرۈپ

ئەزەليدىن   ىن باشقا ۋاقىتلىرىيدا مەست بولغاند ئۇ. تتىياماق بىلەن توشۇپ كە ۈتۈنلەيكىيىمى پ

 يسيىمىز ئۇنىيڭ  ادانىغا كەلسيەك ھېچقا يوغان چام نىڭ ھېلىقىۇئ. لەن سۆزلەشمەيتتىكىشىلەر بى

 .ۇقنلىقىنى كۆرۈپ باقمىدئېچىلغا

 ىيڭ شيۇ چياغالردا دادامن  . ا گەپ يانيدۇرالمايتتى ڭغي ھيېچكى  ئۇنى  باشيقا  دوختۇر لىۋېستىن

 چۈشيتىن كىييىن دوختيۇر    بىر كيۈنى . قالدى ىشىپقىينىل نەپەس ئېلىشى كېسىلى ئېغىرلىشىپ

. ىيڭ ئۆييدە تامياق يېيدى    كېتىيپ بىزن  كەچ بوليۇپ  بولغانيدا  لىنى كيۆرۈپ دادامنىڭ كېسى لىۋېۋ

اكيا  غيا كىرىيپ تام  ھمانخانىكەلگيۈچە ئيۇنى مې   ىلىيپ قىالر ئۇنىيڭ ئېتىنيى ئ  باشي  تاماقتىن كىيىن،
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ر بىييلەن ھېلىقييى ماتروسييالى ئيياۋاز ىتييان چىقىييراقتۇيۇقسييىز، كاپ. ىلييدۇقتەكلىييپ ق چېكىشييكە

 :ا باشلىدىېيتىشقناخشىسىنى ئ

 

  تالىشار، ساندۇقىنى ت ئۆلۈكنىڭبەش ئەزىمە ئون    

 !ەلرۇم ھارىقىنى تېز ئەك بىر بوتولكا ...ھاي ...ھاي.... ھاي    

  رىدى،جېنىدىن ئاي ئالۋاستى ھاراق ۋە الغانالرنىق    

 !تېز ئەكەل ھارىقىنى كا رۇمبىر بوتول ...ھاي... ھاي.... ھاي    

 

ناخشيىنى   ئۇنىيڭ . ليدى تۇيۇ ڭلىغاچقا غەلىتەىنى بىرىنچى قېتى  ئادوختۇر لىۋېۋ بۇ ناخش

 يغانيدىن قو پىتانغيا بىير قياراپ   بيۇراپ كا  قىدا بېشىنىئۇ ئاچچى. تۇراتتى الچىقىپ اقتۇرمىغانلىقىي

توغرۇليۇق   ن بىير خىيل يېڭيى ئۇسيۇل    مياتىزمنى داۋاالييدىغا  ەم گيۈلچى تەيلورغيا رې  ېيىن پېشقەدك

ناپ، ھەتتا قوللىرى ۋازى بارغانسېرى يوغىكاپىتاننىڭ ناخشا ئا بۇ چاغدا .امالشتۇردىداۋ سۆزىنى

ڭ شييۈك ئولتييۇرۇپ بييۇ، ھەمييمە كىشييىنى. تييىرىييدىغان دەرىجىييگە يەتىييلەن شييىرەنى كييۈچەپ ئۇب

 قويمياي  پەرۋا قىلىپميۇ  لىۋېۋ دوختۇر. ئىدى تەلەپ قىلىۋاتقانلىقى ناخشىسىنى ئاڭالشنىئۇنىڭ

ب بىيلەن  شيىرەنى زەر  تەك تىكىيپ كۆزلىرىنى مىق ۇنىڭغاكاپىتان ئ .قىلىۋەردى ىڭىنى داۋامئۆز پار

 :ئېغىزىنى بۇزدى دە،-شاپىالقلىدى

 !ئاغزىڭنى يۇم ڭنى دىڭ تۇت، ھازىرالي ئەبلەخ، قۇلىقىھە—

 .دوختۇر دەپ سورىدى لىۋېۋ — دەۋاتامسىز  ىڭنى يۇمەندى ، سىز مېنى ئاغزئەپ—

  .لىغاندىن كېيىنبۇزۇپ بىر مۇنچە تىل دېدى كاپىتان ئېغزىنى — !شۇنداق—

سيىز داۋاملىيق    نياۋادا  —دى دوختيۇر،  دېي  —ەسكەرتىپ قوياي، ەپەندى ، مەن سىزگە ئئ—

 بىر ە ئۇچىغا چىققانقالماي مەينەتچىلىكت ئۇزۇنغا غان بولسىڭىزق مۇتتەھەملىك قىلىدىمۇشۇندا

  !ىن كېتىپ قالىدۇقۇالقكەستى بۇ دۇنياد

سيەكرەپ   ىيدىن ئيۇ ئورن . ق گەز ئيۇچتى ىتاننىيڭ ئەرۋاھيى قىرىي   كاپ گەپلەرنيى ئياڭالپ   بيۇ 

 ىنىچە دوختييۇردە، شييىلتىگ-ى چىقيياردىن بىيير قاتلىمييا پىچيياقن اتروسييالر ئىشييلىتىدىغاتييۇرۇپ، م

 .شكە باشلىدىن، دەپ ھەيۋە كۆرسىتىتامغا مىخالپ قۇيىمە لىۋېسنى

-ەپلەرنى بىرميۇ تۆۋەندىكى گ اپىتانغاقلىق بىلەن بۇرۇلۇپ كناھايىتى سالما لىۋېۋ دوختۇر

 :دىبىر دې

ۇنداق دەپ قەسييەم ۇرمايدىغان بولسيياڭ، شيي ىقىڭنييى دەرھييال يىغىشييت  نيياۋادا سييەن پىچ —

 .سەنا چوقۇم دارغا ئېسىلىسەييارە سوت قىلغاند كېلەركى قېتى  مەنكى،قىلى

 .تىياڭراق ئاۋازدا ئېيت ناھايىتى غۇدەك قىلىپرنى ھەممە كىشى ئاڭلىدوختۇر بۇ گەپلە
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 .تيۇرۇپ قېلىشيتى   لمياي قىمىير قى  تىكىلىشيىپ،  بىرىگە غەزەپ بىيلەن -رئۇالر ئىككىسى بى

قىلغيان   قيۇيرۇقىنى خيادا   يەپ تايىقىنى قىنى يېپىپ،بېرەلمەي پىچى داشلىقبەر دا كاپىتانئاخىرى

  .دىغىڭشىغىلى تۇر اۋازدائ ھەم ناخشىسىنى پەس ئولتۇردى رنىغا بېرىپئىتتەك ئۆز ئو

ال مەن دوختيۇر بوليۇپ   —،داۋام قىلىيپ  ر سيۆزىنى دېدى دوختۇ — ەپەندى،ئاڭالپ تۇر، ئ—

دىن باشالپ ۈنبۈگ. رۇشۇمدىكى يەرباشقۇ دارى، بۇ مېنىڭئامانلىق ئەمەل ەرنىڭيەنە بۇ ي قالماي،

 لسا ياكى بۈگۈنكىدەكقا سېنى ئەرز قىلىپال ناۋادا بىرەرسى مەن،قۇالق بولى–كۆز ساڭا ھەر ۋاقىت

 پقيوغال  لىمەن ھەم بيۇ يەردىين  ئا للىنىپ سېنى قولغاقالسا مەن تەدبىر قو قوپاللىقىڭ سېزىلىپال

 .چىقىرىمەن

پ دوختيۇر ئاتقيا مىنىي   . ىيېيتلەپ كېلىشيت   ئېتىنى ن كىشىلەر دوختۇرنىڭبىردەمدىن كېيى

ە كېيىنكيى نەچيچ  . كەتتيى  بۇرۇنقىدىن كۆپ جىمىپ شۇ كەچلىكى كاپىتان. دىسارايدىن ئايرىل

 .مىدىىرىكىدەك غەۋغا كۆتۈرئاخشامدىمۇ ئۇ ئىلگ

 

 ئىت قارا  ئىككىنچى باب

  

جاجىسيىنى   كاپىتيان ئياخىرى  . ەردىييۈز ب  ر ميۇنچە ئىشيالر  مېھمانسارايدا بى يالئۇزاق ئۆتمە

  .قالدى ۈگىمەستەگەن ئاۋارىچىلىكلەر تق، ئۇ ئېلىپ كەلبىرا. بىزمۇ ئازاد بولدۇق يەپ ئۆلدى،

، تياالدا بيوران   قيېلىن قيار قياپالپ    ننيى زېمى-يەر. وغۇق بوليدى قىش باشيقىچىال سي   يىلى شۇ

 ئيۇ . ايدىغاندەك قىالتتيى الپ باھارغا ئۇلىشيالم ئېغىر ىلى بارغانسېرىدادامنىڭ كېس. رتاتتىئۇشقۇ

 كىمىزنىيڭ ت ۋەزىپىسى ئاپيام ئىك راينىڭ بارلىق تىجارەاندىن كېيىن مېھمانسائاغرىپ يېتىپ قالغ

ھمانغييا ئيادەم خالىمياس مې   ىقيى ئاليدىراش بوليۇپ ھېل   ىكيۈن بيوي   بىيز . ۈكلەنيدى ىممىسيىگە ي ز

 .مىدۇقيېتىشىپ بوالل

. ردىتيۇ  ن باليدۇر ئورنىيدىن  كاپىتيان ئىلگىرىكىيدى   سەھەردە، ۇق بىر كۈنىقەھرىتان سوغ

كېتىۋىتىيپ   ئۇنىيڭ . پ مېڭىپ كەتتىرادېڭىز بويىغا قا ۈپدۇربۇننى كۆتۈر دەكالئاندىن ئاۋۋالقى

 ڭمەن يەنە ئۇنى. دۈمچىقىۋاتقانلىقىنى كۆر توختىماي ئاق تۇمان قانلىقىنى، ئېغىزىدىنھاسىراۋات

غەزەپلىيييك  ىيييلبىييير خ رازى بولغانيييدەكنيييا رنىيييڭ ئەيىبلىشيييىدىنكۈنيييدىكى دوختۇ ھېلىقيييى

  .اتقانلىقىنى ئاڭلىدى گۈركىرەۋ

 كلىي سيام شيىرەگە ئەتىگەن  مەن بول. ئېلىۋاتياتتى  امنىيڭ ھالىيدىن خەۋەر  ئانام ئۈستىدە داد

 .اتتى پ كاپىتاننى ساقالۋاتتاماقالرنى ئەپچىقى
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. دىكىرىيپ كەلي   شى ئېتىلىيپ چىلىپ بىر ناتونۇش كىمانخانىنىڭ ئىشىكى ئېتۇيۇقسىز مېھ

بىير   قىسيقا  بېلىگە. قى كەم ئىدىبارمى قولىنىڭ ئىككى سارغايغان، سول اندەكئۇنىڭ چىرايى سام

 .تۇراتتى پازىدىن شۇملۇق چىقىپئەل ۇرۇۋالغان بولۇپ،ىستپىچاق ق

 ۇپميۇ ماتروسيقا  بول. كېلىۋاتياتتى   ىيپ ىقيقەت قىل تقانالرغا دكېتىۋا-مەن كېلىپ دە،بۇ كۈنلەر

ئۇنىيڭ  . قوييدى  ئويالنيدۇرۇپ  ىشيى مېنيى  بيۇ ك . نەزەر سياالتتى   كىشيىلەرگە ئاالھىيدە   ئوخشياش 

  .ھىدى كېلەتتى سۈيىنىڭ تۇزلۇق دېڭىز جىسمىدىن ئەمما. تتىقىلماي تى دېڭىزچىدەكقىياپى

دا ئيۇ شيىرەنىڭ   ئيالغىلى ماڭغاني   ھياراق  مەن. قىليدى  قى تەلەپھيارى ىر ئىسيتاكان رۇم  ئۇ ب

  .ىچاقىرد ارىسى قىلىپىشئولتۇرۇپ مېنى قول ئ يېنىدا

 .دەپ سورىدى ئۇ — چۈن تەييارالنغانمۇ ئۈ ماقالر دوستۇم بىلبۇ شىرەدىكى تا—

بىير مېھميان ئۈچيۈن     سيارايدىكى  اماقالرنىيڭ ىقىمنى، بۇ تايدىغانلئۇنىڭغا بىلنى تونۇم مەن

  .تى ئېيت ىدىغانلىقىمىزنىان دەپ چاقىرنى كاپىتئۇ ييارالنغانلىقىنى،تە

ىيدە  ئۇنىيڭ يۈز . ئوخشيايدۇ  ھەقىيقەتەن كاپىتانغيا   توغرا، بىيل  —ېدى ئۇ، د —كاپىتان —

 قيان ئيۇ  سيەن دەۋات . سيۆيۈملۈك  بەك بولغاندىكى تۇرقى مەست ر، ھاراق ئىچىپپىچاق تارتۇقى با

ازىر دوستۇم بىيل  ماڭا ئېيتە، ھ. بولدى يۈزىدە  بارمۇ  ئوڭ زىدىمۇ شۇنداق تارتۇقكاپىتاننىڭ يۈ

  ىسىدا بارمۇ ھۇجر

 .كەتتى ئايالنغىلى چىقىپ تانكاپى—

 يتىيپ تەخمىينەن قاچيان قا   ى،كەتكەنلىكىني  ان چىقىيپ كاپىتاننىڭ قاچي  يەنە ئارقىدىن ئۇ

-ىغا بىير سيوئاللىر  مەن ئۇنىيڭ  .مەسيىلىنى سيورىدى   ەچيچە ۋە يەنە باشقا بىير ن  كېلىدىغانلىقىنى

 .بەردى  بىرلەپ جاۋاب

 .دېدى ئۇ  —ولىدۇ،كۆرسە چوقۇم خۇشال ب ىل قايتىپ كېلىپ مېنىدوستۇم ب— 

بيۇ نياتونۇش   . ق ئىيدى شاللىقتىن ئەسەرمۇ ييو قىلغاندا چىرايىدا خۇ راق ئۇ، بۇ گەپلەرنىبى

 ى، كيۆزلىرى چاشيقاننىڭ  بۇييان مېڭىشيقا باشيلىد   -ئۇيان ىشىكى ئالدىداىشى مېھمانساراينىڭ ئك

امال ن ساراي سيىرتىغا چىقسي  مە. قمۇشقا تىكىلەتتىن مۈشۈكتەك ھەمىشە دوچىقىشىنى ساقالۋاتقا

تىليالپ قايتىيپ    گەپلەر بىيلەن  سام سەتسەلال تېڭىرقاپ قال اناۋاد. ايتۇرۇۋاالتتىۋارقىراپ مېنى ق

 ، خۇشامەتچىلىك بىلەنمۇاليىملىشىپ ايتىدىنارايغا كىرسەمال ئۇ قس. كە بۇيرۇق قىالتتىكىرىش

  .دەپ كېتەتتى ،«جۇمۇ ىر ياخشى باالسەن ب»: ئۇرۇپ ئاستا كۈلۈمسىرەپ مۈرەمگە

 شياپ سيىلەر بەك ئوخ  — ئيۇ،  دېيدى   —لىيك ئىكەنسيەن،  دېمەت ن ئوغليۇم بىيلەن  سيە —

گەپ  چيۈن ئەڭ ميۇھى  نەرسيە   ەمسيەن، ئوغيۇل بياال ئۈ   بىل. ئۇ مېنىيڭ پەخيرى    كېتىدىكەنسىلەر،

 تييۇرۇپ باقسيياڭ، بايييا چىقىييپ كېمىييدە دېڭىزغييا سييەن !مۇ  گەپ ئيياڭالشچۈشييەندىڭ. ئيياڭالش

 ئىككيى قېيتى   سيېنى   اييا ب .ئۇنيداق قىلمايسيەن   ھەرگىيز . ۇپ قالمايسيەن چاقىرغاندا قېتىپ تيۇر 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

11 
 

 ىيڭ ئۇن. ېيتى  چاقىرماييدۇ  رگىز بىرسىنى ئىككى قھە بىل. ايتىپ كىردىڭچاقىرغاندىن كېيىن ق

ولتۇقىغيا  ق. كەليدى  بىل قايتىيپ  قارا، دوستۇم. شۇنداق قانالرنىڭمۇ ھەممىسىدېڭىزغا چىق بىلەن

 ەييينىگەئىشييىكنىڭ ك. كېتەيلييى كىرىييپ ، مېھمانخانىغييايىگىييت. قىسييتۇرۇۋاپتۇ تېخييى دۇربييۇن

 .چوقۇم خۇشال بولىدۇ ەكۆرس ئۇ مېنى. ۇرايلىئۇنى بىر ھەيران قالد مۆكۈنۈۋېلىپ،

ئۆتۈشيكە   يينىگە مۆكۈنيدى ھەم مېنيى كە   دەرھيال ئىشيىك كەيينىگە    ئۇ گېپىنيى تۈگىتىيپ  

ى ناھيييايىت مەن. رۇپ قييياالاليتتىكىمىزنيييى تاميييامەن يوشيييۇئىك ك ئېچىلسيييائىشيييى. ىبيييۇيرۇد

تەشۋىشيكە   ىميۇ بايقياپ تېخ  قيانلىقىنى ش كىشيىنىڭمۇ قورقۇۋات ىپ كەتتى  ھەم نياتونۇ ئارامسىزلىن

 ەكىدا بىر نەرسە باردگېل. ىمىرلىتىپ قويدىق الالپ غىالپ ئىچىدەئۇ پىچاق سېپىنى قام. چۈشتۈم

  .يۇتاتتى شۆلگىيىنى توختىماي

 ئىشييىكنى گييۈم قىلىييپ مبىييلەن كىرىييپ كەلييدى ھە ىتييان يوغييان قەدەمييلەرئيياخىرى كاپ

 .دىماڭ ق شىرەسىگە قاراپيېپىۋېتىپ ئۇدۇل تاما

 :ىنىچە ۋارقىرىدىئېتىلغ پىتانغا قاراپناتونۇش كىشى كا

 ياخشىمۇ سەن  ىل،ب—

قوڭيۇر   يولۇققانيدەك  دە، گوييا ئالۋاسيتىغا  -بۇرۇلۇپ بىزنى كيۆردى  ىتان دەرھال كەينىگەكاپ

ڭ ھيارغىن ھەم ئياجىز   ئۇنىي . كۆكىرىيپ كەتتيى   تاتىرىپ، بۇرنى چقۇچەئا-يۇمۇپ زلىرى كۆزنىيۈ

  .ىندى قاراپ سەل ئېچ ۇرقىغات

 .اۋازداكاپىتان پەس ئ دېدى — !قارا ئىت —

 تىنىۋەتكەنيدىن كېييىن   دى نياتونۇش كىشيى بىير   دېي  —ى مېنى تونۇدۇڭ، سەن ئاخىر —

 ككيى ئى ادەر بىيل، مەن بيۇر . يوقالپ كەلدى ۇسبىلنى مەخس ئىت دوستى قارا  —جاۋاب بېرىپ،

ەچ سيۆزلىگ  ئيۇ . دېيدى   —ق،غيان جاپياالرنى تيارتتۇ   بولمى نيدىن بۇييان ئياز   ئايرىلغا بارمىقىميدىن 

  .ىقولىنى كۆتۈرۈپ قويد بارمىقى يوق ئىككى

ھياجىتى ييوق،    شيىمنىڭ قېچى—دېيدى كاپىتيان،  —ئىكەنسيىلەر،   الغيان بيۇ يەرنيى تېپىۋ  —

 ىلماقچى ېيتە، سىلەر قانداق قئ

ېنىڭ ھەدېسييىال  سيي  —ب قييايتۇرۇپ،  جيياۋا  دېييدى قييارا ئىييت   —تييۇر،  چېچىلميياي— 

بىيلەن بيۇ    ئاليدى . باقيايلى  اق سۆزلىشيىپ بىيز ياخشيىر   .گەرمەپتيۇ اليدىغان مىجەزىڭ ئۆزئاچچىق

 تروس ۋاقتىمىزدىكىدەكما ئاندىن. ۇپ بەرسۇنھارىقى قوي رومكا رۇم شكەن يىگىت ماڭا بىركېلى

 .تەيلىچ گەپنى ئوچۇق قىلىۋېئالدىرىماي سۆزلەشكە

ئولتييۇرۇپ  ىگە كېلىييپئييۇالر تاميياق شىرەسيي دائىلىييپ كەلييگەن چاغيي ىنىمەن رۇم ھييارىق

 چېكىيينىش يييولىنى ان بولييۇپ، كاپىتاننىييڭئولتۇرغيي ىشييىككە يييېقىنئىييت ئ قييارا. ولغانىييدىب
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ىڭ قارا ئىتن مېنىڭچە. ىيۇپ قويغاندەك قىالتتقو ئۆزىگە چىقىش يولى غاندەك ھەم شۇنداقالتوسى

 .ئويى شۇ

. جېكىلىدى ئىشىكنى ياپماسلىقنى گە كىرىپ كېتىشنى ھەمئىچكىرىكى ئۆي ت مېنىقارا ئى

كىرىيپ سيىرتقا    مەن ئىچكىرىكيى ئيۆيگە   .كيۆرۈپ تيۇرااليتتى    لغاندا ھەممىنيى ئوچيۇق  بۇنداق بو

  .الدى قۇالق س

انلىقىنى قىلىۋاتقي  تيارتىش  -االشتوغرۇلۇق ت بىر نېمە ككىسىنىڭ پەس ئاۋازدادەسلىپىدە ئى

 اۋازىنىكاپىتييان ئيي. ا باشييلىدىبارغانسييېرى يوغىناشييق ۇالرنىييڭ جېييدىلىئ ېيييىنك. ئاڭلىييدى 

 :رقىرايتتىقويۇۋېتىپ ۋا

 !ئۆلىمىز ەك تەڭدەيدىغىنى  شۇ، ئۆلس ئاز قىل، مېنىڭ گەپنى قۇرۇق—

-پىچاقنىيڭ بىير   ر، كەيينىگە ئيۇلىنىپال  ورقۇنچليۇق تىللىشىشيال  كېيىن سيىرتتا ق  ەمدىنبىرد

قيارا ئىيت    ىن كېييىن چىرقىراشيت  ئېچىنىشيلىق  .ئاڭلىنىشقا باشيلىدى  ئاۋازلىرى ئۇرۇلغان بىرىگە

پىچىقىنييى  پىتييانكا. ئېقىۋاتيياتتى قييان ئۇنىييڭ سييول مۈرىسييىدىن ۈردى،يۈگيي شييىككە قيياراپئى

ياخشييى  ىمييۇھېل. پىچيياق ئييۇردى  تقيياتۈۋىييدە قييارا ئى  ئىشييىك گىنىچە قييوغالپ بېرىييپ كۆتييۈر

پيارچە   ن ئىككيى قارا ئىت قاپ بېلىدى توسۇپ قالدى، بولمىسا كىسى ئۇنىۋىۋىس ينىڭمېھمانسارا

 .ئىدى كېتەر بولۇپ

بارميايال تياغ    ايېيرى  مىنوتقي   يۈگيۈرۈپ  ولسيىمۇ ناھيايىتى تېيز   يارىالنغيان ب  ارا ئىيت گەرچە ق

 ازا تۇرغاندىن كېييىن ھ ىسكىغا تىكىلىپ بىركاپىتان ۋىۋ. ب بولدىغايى گە ئۆتۈپ كۆزدىنكەينى

 :كىرىپال غۇدۇرىدى. بۇرۇلۇپ ئۆيگە كىردى

 .كەلتېز ھاراق ئە ھاراق،—

ى قىلىيپ كېتىشيتىن ئيۆزىن   يى ە، شىرەگە تايىنىپد-كەتتى ىپ غالداڭشىپئۇ گېپىنى تۈگىت

 .ئاران توختىتىۋالدى

 .راپدېدى  مەن قورقۇمسى — يارالندىڭىزمۇ —

 .ەرماڭا ھاراق ئەكېلىپ ب تېز —ئۇ ۋارقىراپ، دېدى —ھاراق، —

ىير  انخانىيدىن چىرقىيراق ب  ئيۇزاق ئيۆتمەيال مېھم  . ھاراق ئېلىپ كەليدى  دەرھال بېرىپ مەن 

بۇ چاغدا . ۈمياتقانلىقىنى كۆرد ۈمپ كاپىتاننىڭ يەردە دەن يۈگۈرگىنىمچە بېرىم. ئاۋاز ئاڭالندى

 ىمىيز كاپىتياننى  ئىكك. ەسيكە چۈشيكەنىدى  ئياڭالپ يۈگيۈرگىنىچە پ   چىييانى -قىيا بايىقى ئاپاممۇ

رگەنلىكىنييى تۈسييكە كى قورقۇنچلييۇق چىرايىنىييڭ ڭ يۇمۇلييۇپ،ئۇنىييڭ كۆزلىرىنىييڭ چىيي يييۆلەپ

  .كۆردۇق

 ۇنىيڭ لسىز ھاراقنى ئېلىپ ئمەن ئاما. قالدۇق يالقىلىشنى بىلەلمە نېمە دەماللىققا ئىككىمىز

تىلىيپ  ئېغىيزى مەھيكەم ئې   ىپ،ىڭ چىشلىرى چىيڭ كىرىشي  ئەمما، ئۇن. بولدۇم ىقۇيماقچ ئاغزىغا
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دامنىيڭ  ئيۇ دا . كەليدى  ر كىرىيپ ئېچىلىپ لىيۋېۋ دوختيۇ   تۇيۇقسىز چاغدا ئىشىك بۇ. قالغانىدى

  .تتۇقاندەك خۇشال بولۇپ كەتاپق ىز قۇتقۇزغۇچىنىب. ىش ئۈچۈن كەلگەنىدكېسىلىنى كۆرۈ

 ، ۋارقىراپ دېدى  مەن — بېقىڭ، كېلىپ كۆرۈپ دوختۇر، تېز— 

 .ىلەلمەيال قالدۇققىلىشنى ب ىپتۇ، نېمەيارىلىن بۇ ئادەم—

بەلكيى سيەكتە بوليۇپ     يارىالنمىغانلىقىنى، كاپىتاننىڭ ىن كېيىنختۇر بىر قۇر كۆرگەنددو

دە مەن قايتىيپ كەلگەني  . ىكېلىشيىمنى ئېيتتي   ېلىپوختۇر ماڭا بىر داس ئد. لغانلىقىنى ئېيتتىقا

تيكەن  كۆكىرىيپ كە  ە چىكىلىيپ مياچ بەليگ  بۇلى-ئاال پ،تاشال يېڭىنى يىرتىپ دوختۇر كاپىتاننىڭ

بىل ‹‹ ،››شئاق يول تىلە›› ،‹‹زىبەخت يۇلتۇ›› ىلىكىگەئۇنىڭ ب .پ بولغانىدىچىقىرى بىلىكىنى

يەنە بىر پارچە  مۈرىسىگە ئۇنىڭ. ىدىۇرغۇن خەت چېكىلگەن ئدېگەندەك ن‹‹ۇھەببەتبونېسقا م

. تەسيۋىرلەنگەن ئىيدى   رغيا ئېسيىلۋاتقانلىقى  دا ىمدە بىير ئادەمنىيڭ  چېكىلگەن بولۇپ، رەس رەسى 

 .زملەشتۈردۈمەتكار ئىكەنلىكىنى جەكىشىنىڭ بىر سەنئ كەنرەسىملەرنى چەكەن بۇ م

ۇرىنى كېسيىپ  بىيلەن كاپىتاننىيڭ تومي    ئوپېراتسىيە پىچىقيى  ماڭا داسنى تۇتقۇزۇپ دوختۇر

 ان ئياخىرى كاپىتي  تكەنيدىن كېييىن،  چىقىيپ كە  ېلى كۆپ قيان خ. اققۇزۇشقا باشلىدىقېنىنى ئ

 پ قياپىقىنى دوختيۇرنى تونيۇ   دىيدىكى كيۆز ئال . قارىيدى  ڭيلەپ ىپ تۆت ئەتراپقيا ئەلە كۆزىنى ئېچ

 .يدىچوڭقۇر بىر تىنىپ قو ئاندىن. ماڭا قارىدى تۈرگىنىچە

 ئورنىييدىن تۇرۇشييقا ۋارقىييرىغىنىچە گىرىييپچىرايييى باشييقىچىال ئۆز تۇيۇقسييىز ئۇنىييڭ

 . كەشتىتىر

 ېنى قارا ئىت ق—

 بوليۇپ  الغاچقيا سيەكتە  اراقنى بەك كيۆپ ئىچىۋ ھي   —دوختۇر، دېدى —  نېمە قارا ئىت—

  .ئايرىلىسەن جېنىڭدىن لمىسا پاتالبو. تاشال قۇالق سېلىپ ھاراقنى نەسىھىتىمگە. قاپسەن

ەتتىكيى ھۇجرىسيىغا   ىن ئۇنى ئىككىنچيى قەۋ كۈچ سەرپ قىلىپ ئاند ئىككىمىز خېلى كۆپ

 .ڭ قىشىغا ماڭدى باشالپ دادامنى تۇرنىئاندىن مەن دوخ. زدۇقكارىۋاتقا ياتقۇىرىپ ئەك

 ۋېتىپچىقى ننىڭ ھۇجرىسىدىندوختۇر كاپىتا دېدى—رىچىلىق تاپالمايدۇ،ئەمدى ئاۋا —

. ۇرالماييدۇ ئورنىدىن ت ھەپتىگىچە كەتتى، بىرەر چىقىپ خېلى كۆپ ئۇنىڭ قېنى—پەس ئاۋازدا، 

 .ىدۇقالسا جېنىدىن ئايرىل ئۇ يەنە سەكتە بولۇپ. پايدىلىق ككىڭالرغابۇ ھەر ئى

 

 پۈتۈك ئۈچىنچى باب قارا

 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

14 
 

ئيۇ  . ىغا كىيردى  قېشي  ئىلىيپ كاپىتاننىيڭ   ئىچىملىك بىلەن دورا بىر ئاز ۋاقتىدا مەن چۈش

  .نەتتىۇپ تولىمۇ زەئىپ كۆرۈبول ئېگىز قويۇۋالغان ياستۇقنى سەل. تاتتىقىدەكال كارىۋاتتا يانبۇرۇ

 چەپدېيدى ئيۇ ناھيايىتى كيۈ     —،ئىشەنچلىك ئادىمى  ۇ يەردىكى بىردىنبىرجى ، سەن ب—

پېننيى   تسياڭا ھەر ئاييدا تيۆ   .  زىيان تارتقۇزمىيدى  نىكەلگەندىن بۇيان سې ەبۇ يەرگ —تۇرۇپ، 

 ڭيياسييېنىڭدىن باشييقا ما.  مەن يىقىلىييپ قالييدى دىئېسييىڭدىمۇ  ئەميي ردىيي ،كۈمييۈش پييۇل بە

 بەر، ىيپ رۇم ھيارىقى ئەكېل  مكيا پ قياالي، ماڭيا بىير رو   ئۆتۈنيۈ  سيېنىڭدىن . يوق قارايدىغان ئادەم

  .لۈك كىچىك جى ئۆتۈنۈپ قاالي، سۆيۈم .بولسىال بولىدۇ مكاكىچىك بىر رو

ىپ ئېغىزىنيى  تۇراقسىزلىشي  ەيپىيياتى غيا ئېلىشيىمغا ئۇنىيڭ ك   دوختۇرنىڭ گېپىنيى تىل  مەن

  .لالپ كەتتىبۇزۇپ تى

مەن —ى ئيۇ، دېيد  —مۇ چۈشيەنمەيدۇ،  ماتروسالرنى ئيازاراق  پوق يېگەن دوختۇر بىز ئاۋۇ—

 رنىڭ ھەممىسى سېرىقغا بارغاندا، ماتروسالجايالر مايدەك ئىسسىق اراقشىپ قايناۋاتقانھاۋاسى ۋ

بىيلەن   ىمۇ ئيۆز كيۆزۈم  تەۋرەشن مەن يەر. ەپ يىقىلدىبىرل-بولۇپ بىر ىپتارقىزىتما كېسىلىگە گىر

وختيۇر ئيۇ   ھېلىقيى د . كېتىيدۇ  ليۈپ كۆتۈرۈ تيۆۋەن -يوقىرى ويا دېڭىز دولقۇنىدەكگ كۆرگەن، يەر

تايىنىييپ  غيياھارىقى ېڭىييزچىالر رۇمبىييز د. بىلمەيييدۇ نييېمەرىييپ باققييانمۇ  ئييۇ ھېچبې يەرلەرگە

اش، بىر كيۈن كەم  ھاۋاغا ئوخش رى بىلەنھاراق قۇياش نۇ بەتەنماڭا نىس. ساقاليمىز جېنىمىزنى

 بوليۇپ قىرغاققيا چىقىيپ    چاپقۇنيدا ۋەييران  -رانھاراق بولمىسيا مەن بيو   .قالسىمۇ بولمايدۇ پبولۇ

نىيڭ  دوختۇر ئىككىڭالر نى راق بولمىسا مېنىڭ جېھا. ە ئوخشاپ قالىمەنقالغان ئەبجەش كېمىگ

  .ىدۇقولىدا نابۇت بول

 :دېدى ئاندىن. ىىللىدبىر ھازا ت يەنە ئارقىدىنال ئۇ

ئامالسييىز  قاكييونترول قىلىشيي  ولييۇمنىق. تىميياي تىترەۋاتىييدۇ قولۇمغييا قييارا، توخ   ،جىيي—

دوختيۇر دېيگەن ئەبلەخنىيڭ گېيپىگە     .  امچىمۇ ھياراق ئىچمىيدى  مەن بىر ت بۈگۈن. مەنقېلىۋاتى

  .ئېلىپ كەل ا ھاراق، تېز بېرىپ بىر رومكئىشەنمە

 :دېدى تەلەپپۇزدا يالۋۇرغان ڭمىغانلىقىمنى كۆرۈپمېنىڭ تېخىچىال ما ئۇ

مەن  ەڭھاراق ئەكېلىپ بەرس ،بەرگىن ر رومكا ھاراققاالي، ماڭا بى تۈنۈپسېنىڭدىن ئۆ—

رال كېسيىلى   ھيارىقى بولمىسيا ھيازى    رۇم ڭلىيدىڭمۇ  نياۋادا  بېيرىمەن، ئا  ۇن تەڭيگە ا بىير ئيالت  سياڭ 

قىراپ غەليۋە قىلىيپ،   جيار -ۇرالماي ۋارقىيراپ ئۆزۈمنى باشيق  غالسىالكېسىلى  قوز .قالىدۇ قوزغىلىپ

 بىلدىڭمۇ . پ قويىمەنكېرەكلەرنى بۇزۇ-ەرسەن

 نسيىرىدى ، چيۈنكى  چۆچۈتۈۋېتىشيىدىن ئە  ىشۇنداق قىلىپ دادامني  مەن ئۇنىڭ راستىنىال 

 كۆتۈرۈشلۈك بولۇپ، قھاراكېلىپ كاپىتان  ەيەن. موھتاج ئىدى ققاكېسىلى جىمجىتلى منىڭدادا
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رۇم  كيا بىير روم  مەن ئۇنىڭغا بىلەن شۇنىڭ. تمەيتتىكار قىلىپمۇ كە نىڭغاكىچىك بىرەر رومكا ئۇ

  .كەلدى  ھارىقى ئېلىپ

راقال دىن ھيياراقنى ئېلىييپ بىييكەتتييى، قولۇمي  ارقىراپۈپال ئۇنىييڭ كيۆزلىرى پيي ھياراقنى كييۆر 

  .كۆتۈرۈۋەتتى

 نچىلىيك ۋاقىيت  دوختيۇر مېنيى قا   ىچىك،شياك . بولۇپ قالدى  شىكۆپ ياخ ئۇھ، ئەمدى—

 .ئۇ دەپ سورىدى —دەيدۇ   ياتىدۇ،

 .ندېدى  مە —ھەپتە،  ىرئاز دېگەندە ب—

ۈك ماڭيا قيارا پۈتي    ئيۇالر  ھەپيتىگە قالميايال   بىير  —ئيۇ،  پ غوۋغيا قىليدى  دە —! ھەپتە بىر—

 مەكچيى ئەكەت ا تەۋە نەرسيىنى تىڭيالپ ماڭي  -تىيڭ  مېنيى  يەردە ئۇالر ھەممىال.بېرىشىدۇ ئەكېلىپ

  .ئېرىشەلمەيدۇ ەھېچنېمىگ سەمال ئۇالرچۈشى، مەن كەت پئۇخال. بولۇشۇۋاتىدۇ

ئىككيى قيولى    ىنىيپ قچى بوليۇپ زىييادە كۈچ  چ كارىۋاتتيا ئولتۇرميا  بىر تەرەپتىن سۆزلىگە ئۇ

 اش چىقىپ كەتكىلى قىيل كۆزلىرىمدىن ي رىقتىنقاتتىق ئاغ. ىتىۋەتتىتۇتۇپ ئاغر ن مۈرەمنىبىلە

يەنە  لىمەكچى بولۇشيۇمغا ئيۇ  مەن ئيۇنى ييۆ  . ولتۇردىرىۋاتنىڭ گىرۋىكىدە ئئاخىرى ئۇ كا. قالدى

 گەپيكە  ئانيدىن ئۇنىيڭ ئېغيزى    نخېلىيدىن كېييى  . قالدى تىپلىپ مىدىرلىماي يېكارىۋاتقا يىقى

 كەلدى؛

 كەلگەنمۇ  ھېلىقى ماتروس بۈگۈن جى ،—

 .مەن رىدى دەپ سو — تنى دەمسىز قارا ئى—

ى ، مۇبيادا  ج. ى بۇلىغىلى كەلگەنپەر مېنىڭ چامادانىمنبۇ خۇم —دېدى ئۇ، — شۇنداق،—

لىيۋېۋ دېيگەن    سيەن بېرىيپ ھېلىقيى    م،كېتەلمىسيە  مەن قېچىپ ارا پۈتۈك ئەكەلگەندەماڭا ق ئۇ

 ملىرىنى توپالپ قېرىئامانلىق ساقالش خادى ئەتراپتىكى بارلىق نيېقى ئۇ. وختۇرنى تاپئۆلگۈر د

، ئيۇ  ياردەمچىسى ئىيدى   نىڭقېرى كاپىتان ت دېگەنمەن ئىلگىرى فلىن. ۇنفلىنتنى بىراقال تۇتس

قيولى ناكيا    ھېلىقيى  ىرى ياكى سەنەر ئىش بولۇشتىن ئىلگماڭا بىر. ال بىلىمەنمەن يەرنى پەقەت

يېنىغيا   رنىيڭ يقاشيتىن ئياۋۋال دوختۇ  بىرسيىنى با  ىككىسىدىنتوكۇر ماتروستىن ئ ەنبىل ماتروس

 . قىل ھىدە ئېھتىياتتوكۇر ئاال بىر پۇتلۇق ئېسىڭدە بولسۇن، .ۇربارماي ت

 ن قانداق نەرسە، كاپىتا دېگەن قارا پۈتۈك— 

 اڭاېلىييپ كەلسييە سيي ئ نيياۋادا ئييۇالر. اتومئۇلتىميي ن ئەڭ ئيياخىرقىقييارا پۈتييۈك دېييگە — 

رىمىنيى سياڭا بۆليۈپ    ، مەن بايلىقىمنىڭ يېكەتسەك تكەلدىن ئۆتۈپجى ، مۇشۇ ئۆ. ىتىمەنكۆرس

  .گېپى  گەپ رىمەن،بې

ئۇنىڭغا . لەپ كەتتىاۋازى بارغانسېرى پەسغۇدۇرغىلى تۇردى، ئ پگېپىنى تۈگىتى اپىتانك

 :لۇپئۇ دورىنى ئىچىپ بو .ئىچكۈزدۈم ىرئاز دوراب
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راپ قويييۇپ ئييۇخالپ دەپ غييۇدۇ —دېڭىزچييى،  دورا ئىچىشييكە موھتيياج مەن بىردىنبىيير—

 .ى چىقىپ كەتت مەنمۇ. دىقال

 مەن قياتتىق ئازابقيا   .دۇنييا بىيلەن خوشالشيتى    تۇيۇقسيىز بيۇ   ە دادامشيۇ ئاخشيىمى بىچيار   

بىير   ر تەرەپ قىلسيام، يەنە ئىشيلىرىنى بىي   ىرەتلىيك يياقتىن دادامنىيڭ ئاخ   بەرداشلىق بېرىيپ بىير  

ئويالشيقا   شيىنى قالردا كاپىتاننىيڭ ئى بۇ ئالدىراشچىلى. دۈميۈرۈشتۈر تىجارىتىنى ياقتىن ساراينىڭ

  .يەتمىدى چوالم

پەسييكە چۈشييۈپ   زىان يەردىيين كاپىتييان ئييۆ  ئويلىمىغيي ردەۈنى سييەھەئىككىنچييى كيي 

بولسيا خېليى كيۆپ     ىرۇم ھيارىقىن  يېمىدى، ئەمما كۆپ. يېدى اماقئەتىگەنلىك ت رىكىدەكئىلگى

توسۇشييقا جييۈرئەت  ق ئېلىييپ ئىچتييى، ئييۇنىھييارا اراق ئىشييكاپىدىنئييۇ ئييۇدۇلال ھيي. ىۋالييدىئىچ

ۈپ ئۈزۈلي  ىغان، نەپىسيىمۇ تايىنىيد  ماڭسا تامغا نى كۈنسېرى ئاجىزالپ،اننىڭ تېكاپىت. مىدى قىالل

 ئۇنىيڭ جىسيمى ئياجىزالپ   . ېرى چۇسلىشيىپ كەتتيى  بارغانس مىجەزى. الدىق قالىدىغان بولۇپ

بولسا  رلىۋېۋ دوختۇ مايدىغانئۇنىڭدىن قورق. اتتۇققورق يەنىال ئۇنىڭدىن كەتكەن بولسىمۇ بىز

  .رگە كېلىپ باقمىدىبۇ يە ىلغاندىن كېيىندادام قازا ق

ىرەگە ئۈسيتىگە  پىچىقىنيى چىقىرىيپ شي    ەولغاندىن كېيىن ھەمىشي كاپىتان ئىچىپ مەست ب

، ئوخشىمايتتى گە پەقەتئىلگىرىكى ئۇ. االتتىۋەھىمىگە س ەممىمىزنىبۇ ھ. قويۇشقا ئامراق قويۇپ

قالدۇرغىنى  ھەممىدىن ھەيران زنىبى. نى خىيال قىالتتىنېمىلەر ئولتۇرۇپ بىر يالغۇز دائى  ئۆزى

ئېيتىيپ   ىسيىنى يېيزا ناخش  ورنىغيا بىير  رشيىنى تاشيالپ ئۇنىيڭ ئ   قوپيال دېڭىيزچىالر ما   ھېلىقى ئۇ

  .تىنى كىچىكىدىنال بىلەتئۇ، بۇ ناخشى مېنىڭچە. يۈردى

ئيۈچ   چۈشتىن كىيىن سيائەت  كۈنى كى بىر تۇمانلىقىنىپ بولغاندىن كېيىندادام دەپنە قىل

كىشىنىڭ بۇ  بىر تۇيۇقسىز،. ىۋاتاتتى ۇرۇپ دادامنى ياد ئېتىدا تراي ئىشىكى ئالدسا ئەتراپىدا مەن

نى ىكى ھاسىسى بىيلەن ييول  كېرەك قولىد غۇ بولساقارى ئۇ. قىنى كۆردۈمئۇدۇل كېلىۋاتقانلى ەيەرگ

ىيياپىتى  كىيىۋالغيان، ق  كىيىميى  اپ كەتيكەن ماتروسيالر  كيونىر  ئيۇ ناھيايىتى  . ىكېلىۋاتاتت ئىلغاپ

ئيۇ سياراي   . ى منى كۆرۈپ باقمىغانىيد ئادە نداق يىرگىنچلىكلۇپ، مەن ئەزەلدىن مۇبەتبەشىرە بو

 :توختاپ ۋارقىرىدى ئالدىدا

 بېرىدۇ  قەيەرلىكىنى ئېيتىپ ڭكىشى ماڭا بۇ يەرنى كقايسى ياخشى نىيەتلى—

 .مەن دى دې  —ۋ مېھمانسارىيى،ىدىكى ئادمىرال بېنبوبۇ يەر چېرني قولتۇق ئەپەندى ،— 

ىدە ئيۇ ئۆتۈنيۈش مەنىسي    ېيدى د —شالپ كىرەلەمسىز  ەتلىك يىگىت، مېنى باياخشى نىي—

  .مۇاليىملىق بىلەن
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 ۇردەكسۇن، ئۇ شۇئانال ئامبكى  بىل. بولدۇم اقچىسارايغا باشلىم ئۇنى مەن قولۇمنى سوزۇپ

ۇپ چىقىشقا بىلەن يۇلقۇن ن كۈچۈمقورققىنىمدىن پۈتۈ. ىتۇتۇۋالد مېنى مەھكەم قوللىرى بىلەن

 .ردىيېنىغا تارتىپ ئاپا ىكۈچەپ مېن ۇ ئازراقالقارىغ ئەمما ھېلىقى. تىركەشتى 

 —،ئيۈزۈۋىتىمەن  ى تولغياپ بىلىكىڭني  ار، بولمىسيا ئاپي  اپىتاننىيڭ يېنىغيا  مېنى باشالپ ك—

  .سېلىپ دىتدىلىك بىلەن تەھەرخەندېدى ئۇ ماڭا زەھ

 ىيدىن نېيرى  پىچىقىنيى كۆز  تۇرسيىمۇ ۇنچليۇق ئيادەم، ئيۇ ئول   قورق ى ، كاپىتان بىرئەپەند—

  ...مەن قىلمايدۇ،

كونيا   ىيل، ب››كۆرسيە ئۇنىڭغيا   نيى مې مۇبيادا ئيۇ  . باشيال  ى ئاز قىلىپ مېنى تېزقۇرۇق گەپن—

بىيرال   نىئيۇ سيۆزلىگەچ قوليۇم    — ...ەن شيۇنداقال قىلىيپ  بولمىسيا م . دېگىين ‹‹ ۇدوسيتۇڭ كەپتي  

  .تاس قالدى  ەتكىلىئايلىنىپ ك ئاغرىقتىن قايرىۋىدى،

 قياراپ  ىيلەن كاپىتانغيا  ئاۋازى  ب رەپ تۇرغانڭ ئىشىكىنى ئېچىپ تىتمەن ئامالسىز ساراينى

 :ۋارقىرىدى 

 .كونا دوستىڭىز كەپتۇ بىل،—

 گىدىكى ييۈزىنى بيۇراپ  ئۇ تۆمۈر رەڭ. گەنىدىتولۇق يېشىل ستلىكتىنەچاغدا م كاپىتان بۇ

 اقيارىغۇ ماڭي  . ىاللمىيدى تىرىشيقان بولسيىمۇ ق   اتۇرۇشيق  ئورنىيدىن . ليدى تىكى قارىغۇغيا مىقيتەك  

 ولىغيا كاپىتاننىيڭ ق  چىقىرىيپ  ئانيدىن بىير نەرسيە   . ىقىليد  ۇقبېرىشقا بيۇير  كاپىتاننىڭ ئالدىغا

 .مەھكەم قاماللىدى تان ئۇ نەرسىنى ئېلىپكاپى. تۇتقۇزدى

ۇيۇقسييىز دېييگەچ قولييۇمنى ت نداقئييۇ شييۇ. دېييدى قييارىغۇ — بولييدى، ئىييش تۈگىييدى،—

  .يدىن چىقىپ كەتتىبىلەن ئوينىتىپ سارا ھاسىسىنى ئەپچىللىك ،دە-قويۇۋەتتى

كاپىتييان  .ن ئېسييىمىزنى يىغييدۇق ئىككىمىييز ئانييدى  پىتييانۇ كەتكەنييدىن كېيييىن كا ئيي

 :يۈگۈرتتى ن كۆزتېزلىك بىلە نەرسىگە ئالىقىنىدىكى

غيا تاقابىيل   ىز ئۇالربار، ب ە سائەت ۋاقىتيەنە ئالت —ارقىراپ، ۋ دېدى ئۇ —ئەت ئون، سا—

 .ۇرااليمىزت

ىيلەن گېلىنيى   ب دە، بىر قولى-كىندىگەۋدىسى سىل تۇيۇقسىز مۇقى  تۇرمايال تېخى كاپىتان

قان  قىلىپ مېڭىسىگەگۈپپىدە يى دىن يەرگەچىقاردى، ئان ق ئاۋازغەلىتە چىرقىرا وغۇپ،مەھكەم ب

 چەگەر. ئۇچرىشىشيى  ئىيدى   ى قېتى  ئۆلۈم بىلەنھاياتىمدا ئىككىنچ ىڭمېن بۇ. ۇيۇلۇپ ئۆلدىق

شيلىرى  يىپيى   بېيرەلمەي كيۆز يا   شلىقساددىبىي ئىشقا بەردابولساممۇ ئەمما بۇ تا كاپىتاندىن بىزار

 .باشلىدى مارجاندەك تۆكۈلۈشكە ئۈزۈلگەن
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 ڭ چامادانىۆتىنچى باب كاپىتاننىت

 
ئىشييلىرىنى ئانامغييا  ئۇنىييڭ مەن خەۋەردار نكېيييى ىكىنى بىلگەنييدىنكاپىتاننىييڭ ئييۆلگەنل

نياۋادا  . قى قەرز بولۇپ قياپتۇ ئىجارە ھەق خېلى كۆپ ىشىچە، كاپىتان بىزگەئانامنىڭ دېي. ېيتتى ئ

كاپىتاننىيڭ   ابولمىسي . بيار ئىيكەن   ىزھوقيۇقىم  نى ئېلىيۋېلىش رغان بولسا بىر قىسيمى ئۇ پۇل قالدۇ

 يەردە. ېلىپ كېتەتتىئ ىڭ ھەممە نەرسىسىنىقىلىپمۇ قويماي ئۇن اىرى بۇ ئىشالرغا پەرۋھەمراھل

تىييپ ئانييام ادىمغييا يېكېلىييدىغانلىقى ي امييان، ھېلىقييى قارىغۇنىييڭ ھقيياراپ ياتقييان جەسييەتكە

الر، پ يياردەم تەلەپ قىلىڭي  ئىيزدە  دوختۇر لىۋېسنى كاپىتان ئىلگىرى. تىۋەھىمە باس ىككىمىزنىئ

  .تىىشقا كۆڭلۈم ئۇنىمايتالپ قويۇپ سىرتقا چىقئانامنى يالغۇز تاش ىشۇنىس. دېگەنىدى

كى سييارايدى. دەك قىالتتييىقالسيياق بولمايدىغانيي  اانييدا ئىككىمىييز سييارايد  ئەھۋالييدىن قارىغ

ەتراپتىكيى  ييېقىن ئ  ييال بولميايال  شيۇڭا، ھا . سياالتتى  گەىزنى قياتتىق ساراسيىمى  ب ئانچىكى ئاۋازمۇ

 .ش قارارىغا كەلدۇقياردەم تەلەپ قىلى ىپبېر كەنتكە

 تەخمىينەن بىير مېتىير،    بىير ييارد  )ييارد   ييۈز  كەنت پەقەت بىر نەچچە بىز بارماقچى بولغان

ۇپ قيارىغۇ  يەنە بىر يېقىدا بول شنا دېڭىز قولتۇقىنىڭبۇ كەنت قو. ئىدى قتايىراقلى( تەرجىماندىن

يېيىلىشقا  ردىسىكە كەلگەندە گۇگۇم پەبىز كەنت. ىشىدە ئىدىنىڭ دەل قارىشى يۆلىنكەلگەن يول

 .كەتتۇق ى خۇشال بولۇپرۇقىنى كۆرۈپ ناھايىتچىراغ يو يېنىۋاتقان سارغۇچ يىراقتىن. ىدىباشل

ن بەرگەنيدىن كېييى   ۆزلەپيەردىكيى كىشيىلەرگە سي    ئىشيالرنى بيۇ   ا بولغيان پسۇس، بىز سيارايد ئە

نيېمە  . ا بېرىشيقا قوشيۇلمىدى  مېھمانسيارىيىغ  بېنبيوۋ  ن بىليلە ئيادمىرال  ىيلە ب كىشيى بىيز   بىرەرميۇ 

 بىر. ۇشۇپ كېتەتتىقاتتىق ئاالقزادە بول ىلغا ئالسامال ئۇالرەن كاپىتان فلىنتنى تسەۋەبتىنكىن، م

اشييقا كىشييىلەرنىڭ قوشييۇلغاندىن ب ىلىشييقاتييۇر لىۋېسييقا دوكييالت قبېرىييپ دوخ گىييت ئيياتلىقيى

 كۆنمىدى بېرىشقا ايغاسار ايسىسى بىز بىلەنھېچق

ننى اميادا تيان قاليدۇرغان چ  كاپى ام قايتىيپ بېرىيپ  قوشۇلمىغاچقا ئاني  شقاھېچكى  بىللە بېرى

  .ىش خىيالىغا كەلدىنەرسىنى ئېلىۋېل للۇقتەئە ئېچىپ بىزگە

سيىلەر  . قىلميايمەن  سيىلەرنى ئياۋارە  —ۇ، دېيدى ئي   —،لمىسياڭالر قىال بېرىشيقا جيۈرئەت  —

   بىيلەن قايتىيپ  مەن جىي . ئىكەنسيىلەر  كڭالر بىيلەن توخيۇ ييۈرە   چە كۈچتۈڭگيۈر بيولغىنى  شيۇن 

 ەئەلليۇق نەرسيىنى  ئيۆزىمىزگە ت  نى ئېچىيپ لسىمۇ ھېلىقيى چاميادان  ئۆلىدىغان ئىش بو .ەنكېتىم

  ىز يەتكە بېرىپ تۇراالمسنى ، سومكىڭىزنى ئارىكىروسلېي خا. ۋالىمىزئېلى
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نتيتىكىلەر  نلىقىمىزنى ئاڭالپ كەكېتىدىغا. بىلدۈردۈم قايتىدىغانلىقىمنى ەنەنمۇ ئانام بىلم

 .قىلىيپ قويمىيدى   ىھەتلىرىگە پىسيەنتمۇ ، ئانام ئۇالرنىڭ نەسئەمما. ماقچى بولۇشتىتوسى بىزنى

 .نە ئىككى ئات بەردىق ۋە يەبىر مىلتى غانز ئۈچۈن بىزگە ئوقالنئۇالر قوغدىنىشمى ىدائاخىر

. يۈرىكى  قەپىسىدىن چىقىپ كېتىۋاتقانيدەك سيوقۇۋاتاتتى  . بىز سارايغا قاراپ يولغا چىقتۇق

. مەن سارايغا قايتىيپ ئىشيكنى ئىچىيدىن تاقىۋالغانيدىن كېييىن ئانيدىن يىنىيك نەپەس ئاليدى         

ھياراق سياقالش    ئانام. نىدا تۇراتتىبۇرۇنقى ئور ڭ جەسىتىكاپىتاننىساراي ئىچى قاراڭغۇ بولۇپ،

ئانيام  . راپ ماڭيدۇق مېھمانخانىغيا قيا   ۇرۇپيانيد  بىز شيامنى . ەلدىتال شام تېپىپ ك بىر ئۆيىدىن

 چنى تېپىيپ كېلىشيكە  نىيڭ يانچۇقىيدىن ئياچقۇ   كەندىن كېييىن كاپىتان تاقىۋەت نى پەنجىرىنىمې

  .يرۇدىبۇ

ڭغيا  تاپيايلى، مېنىيڭ ئۇنى   ئياچقۇچنى  ئاليدى بىيلەن   ۇم ئۇنىيڭ يانچۇقىيدا،  ئاچقۇچ چوقي —

ىلييدى بولغيياي ئييۆزىنى  زلەۋېتىپ ئەلەم ھييېۋ قئييۇ سييۆ . دېييدى ئانييام  — يېقىنالشييقۇم يييوق، 

 .ەتتىۇتۇۋااللماي يىغالپ كت

 غيان ق بولمىغيان يەردە تۇر ېرىيپ ئيانچە يىيرا   ب رۈپيۈگيۈ  پىتاننىيڭ يېنىغيا  مەن دەرھيال كا 

قيارا پۈتيۈك    مليۇپ، بيۇ چوقيۇ   بو الغيان بوي ەرىپى قارا رەڭدەباغاقچىنىڭ بىر ت. ى باغاقچىنى بايقىد

 ەت ئونيدا ئەڭ سيائ  بۈگيۈن كەچ ››ئېلىيپ يەنە بىير تەرىيپىگە     ەن باغياقچىنى قولۇمغيا  م. ئىيدى 

  .ۈميېزىلغانلىقىنى كۆرد دەپ‹‹ مۆھلەت توشىدۇ ئاخىرقى

. تتىق چۆچۈتيۈۋەتتى ى قيا ڭالپ ئانيام ئىككىمىزني  جىيرى  سيائىتى  ى ئۈسيتەل بۇ چاغدا ئۆيدىك

. دۈرەتتىبيارلىقىنى بىلي   قتىمىيز بيۇ بىزنىيڭ يەنە ۋا  . ىتوختاپ قالد جىرىڭالپ سائەت ئالتە قېتى 

ەڭيگە، بىير   ت وق نەچيچە تيال كۈميۈش   يي -ەر قيۇر ئيۆرۈپ، بيارى   نىڭ يانچۇقلىرىنى بىرمەن كاپىتان

تياپتى ،   نەيىڭي –ىير نەچيچە تيال يىيپ    كومپياس، چيوڭ ب   ييانچۇق  بىر لىق قەلەمتىراچ،اپئېگىرى س

  .چقۇچنى تاپالمىدى لېكىن، ئا

پيۇراقتىن ھيۆ    اڭسيىق گەرچە ق .ىمنى ئېيتتيى بېقىشي  بوينىغيا قياراپ   بۇ چاغدا ئانيام ئۇنىيڭ  

ئۇنىڭ  دەرۋەقە،. قارىدى  ىپقاير تاننىڭ ياقىسىنىڭ دېگىنى بويىچە كاپىتۇرساممۇ ئانامنى لۇپبو

ن شيوينىنى  مەن قەلەمتىيراچ بىيلە  . تيۇراتتى  بىير ئياچقۇچ   كە شيوينىغان ئېسيىلغان  ئىنچى بوينىدا

چىقىيپ   ۋەتيكە ئۈسيتۈنكى قە  متىيرىمەي قىليچە تە  بىيز . ئالدى  قولۇمغا پ ئاچقۇچنىكېسىپ تاشال

ىنگەن ئېلىپ كېل گەبۇ چامادان ئۆي. لدۇقاماداننى ئاچماقچى بوچ تۇرغان ئۆيگە كىرىپ كاپىتان

 .ىيۆتكىلىپ باقمىغانىد باشالپ ئورنىدىن ندىنكۈ

 انىگە داغميال بىيلەن يوغي   انلىرىغا ئوخشياش ئۈسيت  ماتروسالرنىڭ چاماد اباشق بۇ چامادانمۇ

 كاپىتاننىيڭ ئىسيمىنىڭ   نىقكيى بيۇ  ئې. غيانىكەن كۆييدۈرۈپ يېزىل  ھەرپ دېيگەن  ‹‹B›› قىلىيپ 

. كەنتىتىلىپ كەتكەنى رىمۇبولۇپ، بۇرجەكلى ىغانخېلىال كونىر چامادان .بىرىنچى ھەرپى ئىدى
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 مياي  بىيلەن  تاماكيا پيۇرىقى   قاڭسيىق كيۆك   شيۇئانال  .ئياچتى  لەن چامياداننى ئياچقۇچ بىي   ئانيام 

 پياكىز  ئۈستۈنكى قەۋىيتىگە  پ،قەۋەت بولۇ دان ئىككىچاما. ئۇرۇلدى ىماغقاقەغىزىنىڭ ھىدى د

ىلەر، يەنيى بىير   نەرسي  قەۋەتتە تۈرليۈك  ئاستىنقى. سېلىنىپتۇ قاتلىنىپ ملەر رەتلىكيۇيۇلغان كىيى

 مىسيتىن  سيائىتى، انچۇق ئىسيپانىيە يي   بىير دانە  ي رومكيا، بىير ييامبۇ،   قەلە ئيالتىمېتىر، بىير   دانە

 .ۇملىرى سييېلىنغانىكەنبۇييي ىمايييدىغان زىنيينەتقىسييى  پۇلغييا يار بىيير قاپالنغييان كومپيياس ۋە

قىپى  چىرايلىق قولۇلە ىغانچىقىد اننىڭ غەربىدىنتال ھىندى ئوكي ئالتە-ن باشقا بەشئۇنىڭدى

  .ئىدىبار 

پ، ئانييام بولييۇ ىالر كىيىمييى بييار اپ كەتييكەن بىيير دېڭىييزچ كييونىر اداننىييڭ تېگىييدە چام

گەن رەسيىملىك  ميايلىق قەغەزگە ييۆگەل   بۇ چاغدا بىيز . قاردىكىيىمنى تارتىپ چى چەتىتىلدىغىنى

نيدا  تۇتقا نمۇ بيار بوليۇپ،  بىر التا ھەمىييا  يەنە .ر نەرسىنى بايقىدۇقئوخشاپ قالىدىغان بى كىتابقا

 .كېلەتتى غان ئاۋازىتەڭگىنىڭ جىرىڭلى

. ەڭگىسيى چىقتيى  چە دۆلەتنىيڭ ئيالتۇن ت  ىير نەچي  ئىچىيدىن ب  ىيدى، ئېچىۋ ئانام ھەميياننى 

ى بەزىلىرىني . بيار ئىيدى   پيۇللىرى  يىنىڭ ئالتۇننگلىيە، يەنە ئىسپانىئىچىدە فىرانسىيە، ئە ئۇنىڭ

ئيۇ  . لىدىپيۇلنى ھېسابالشيقا باشي    قالغيان  ن قەرز بوليۇپ ئانام دەرھيال كاپىتيا   .مەنمۇ تونۇمايتتى 

كەليگەن چاغيدا،    يېرىمىغيا  ىيز ھېسيابالپ  ب .ۋېلىشنى ئيوياليتتى تەۋە پۇلنى ئېلى ىزگەئۆزىم پەقەت

 ئىككىمىزنيى ئياالقزادە   بيۇ ئياۋاز ئانيام   . لدىئاۋازى كە توروكلىغان ھاسىنىڭ تىنسىز سىرتتۇيۇق

اڭالنيدى،  تتىيرىلگەن ئياۋازالر ئ  ۇتقيۇچ بۇرالغيان ۋە ئى  لغيان، ت ئىشيىك ئۇرۇ  الئارقىدىن .قىلىۋەتتى

 سيىرتى -ئىچيى  كېيىن ئۆينىڭ ردەمدىنبى. بولۇۋاتاتتى ەكچىكىرم قى قارىغۇ ئۆيگەھېلى دېمەك،

  .يىب بولدىغا ى يىراقالپ ئاخىرىيتا ياڭراپ بارغانسېرھاسا ئاۋازى قا. الدىتىنجىپ ق

 .ەندېدى  م —ل كېتەيلى، پۇلالرنى ئېلىپ دەرھا ئانا،—

 ئيۆزىمىزگە تەۋە  ىمەيتەمتىير  ىمۇ، قىلچىلىيك ىق چۆچيۈپ كەتيكەن بولسي   ئانام گەرچە قاتت

ىكى تاغدىن تۇيۇقسىز يىراقت غدا،ىلەن تالىشىۋاتقان چاب بۇ توغرۇلۇق ئانام مەن. قىسمىنىال ئالدى

 .توختىدۇق پ دەرھالئاۋازنى ئاڭال قىرتقانئىس يېنىك

ىراش ئورنىيدىن  ئاليد  دېيدى ئانيام   —! نئىلىيپ مياڭىمە   ۇلالرنىمەن سياناپ بولغيان پي   —

 .تۇرۇپ

 پ كەتيكەن بيوالقنى  دېدى  مايلىشيى   —سۇن،ان قىسمىغا ھېساب بولبوالق قىپ قالغ بۇ—

 .ئىلىپ ۇمغاقول

ۋازىنيى  دە، دەر-چۈشيتۇق  پەسيكە  تىمسيىقلىغىنىمىزچە  يئېلىشيقىمۇ ئۈلگيۈرمە   ىبىيز شيامن  

ق ئياي نيۇرى   اشيلىغان بوليۇپ، ئاپئيا   تۇمان تارقىلىشيقا ب  ققويۇ. قاراپ يۈگۈردۇق ئېچىپ سىرتقا

يۈگيۈرۈپ   تۇپيۇر –ۇرقالغانيدا بىيز تياپ    ىميى ە بېرىشقا يولنىيڭ يېر كەنتك .يورۇتقان ئىدى ئەتراپنى
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 كەيينىگە -ئاليدى  اغنىيڭ ىمىيزگە قياراپ بىير چىر   كەين نى ئاڭلىدۇق ھەمئاياق تاۋۇشى ىۋاتقانكېل

  .ۋاتقانلىقىنى كۆردۇققاندەك كېلىقاراپ ئۇچ بىزگە پوالڭشىغىنىچە

  .مېدى ئاناد  —يۈگۈر، ز، سەن پۇلنى ئېلىپ تېمەن ھېرىپ قالدى —

ە ىز كىچىك بىر كۆۋرۈككبۇ چاغدا ب. باشلىدى  كىمىزنى ھېۋ قىلىشقائەمدى تۈگەشكەنلى

كۈچنىيڭ   غيايىبتىن كەليگەن بىير    .بۇيىغا كەليدى   ەريامەن ئانامنى يۆلەپ د .يېقىنالشقان ئىدۇق

سييتىغا ئا كەلييدى  ھەم كييۆۋرۈك ويىغييادەريييا ب ىنىمچەسۆرەشييتۈرگ-يييۆلەپ امنىقۇدرىتىييدە ئانيي

 .ئاڭلىنىۋاتاتتى زغاەلگەن ئاۋاز قۇلىقىمىھمانساراي تەرەپتىن كمې .يۇشۇرۇندۇق

 

 

 ۇنىڭ ھاالكىتىب قارىغبەشىنچى با

 

كيۆۋرۈك   .غالىيب كەليدى   ئۈسيتىدىن  ىزىققياقلىقى  ۋەھىيمە  مېنىيڭ ق  لغاچقىمىكىن،ياش بو

تقىلىنىييڭ بىيير تييوپ سييىتىزۇس چا .ىلەپ قىرغاققييا چىقييتى ۇۋېرىشيينى خالىميياي ئييۆمئاسييتىدا تۇر

-تۇرۇشۇمغا يەتيتە  ئەمدىال يوشۇرۇنۇپ .سالدى  تەرەپكە نەزەر ۇرۇنۇپ، مېھمانساراييوش ەينىگەك

كېتىۋاتقيانلىقىنى   يۈگيۈرۈپ  شيىگە قارىمياي  تىرىلى-بيويالپ ئيۆلە   ىييولن  ىز ئادەمنىيڭ چيوڭ  سەكك

 لرنىڭ ئىچىدە ئيۈچىى قيو  ئۇال. كېلىۋاتاتتى دابىرى ھەممىنىڭ ئالدى چىراغ كۆتۈرگەن .ردۈمكۆ

ڭ بىرىنىي  منىيڭ ئىچىيدىكى  ئادە ميان بولسيىمۇ ئيۈچ   تۇ ەتيراپ گەرچە ئ. تتىتۇتۇشيۇپ يۈگۈرۈۋاتيا  

تيوغرىلىقىنى   پەرىزىمنىيڭ  ۇۋانىيدىن يال ئۇنىڭ زبولما يالھا. ئىلغا قىاللىدى  قارىغۇ ئىكەنلىكىنى

  .ى قىلد ھېۋ

 .ۋارقىراپ دېدى ئۇ —ئېچىڭالر،  ئىشىكنى چېقىپ—

  !خوپ—

چىيراغ  . ئېتىليدى  ئىشيىكىگە  انسيارىيىنىڭ بېنبوۋ مېھم ئادمىرال ئۈچ كىشى-ۇئان ئىككىش

كۆرۈشيۈپ   چىقلىقىنيى دەرۋازىنىيڭ يوغيان ئې   ئيۇالر  تۇيۇقسىز. ەشتىكەينىدىن ئەگ رگىنىمۇكۆتۈ

. ۈرۈشيكە باشيلىدى  يەنە بيۇيرۇق چۈش  رىغۇبىردەميدىن كېييىن قيا    .قېلىشيتى  ڭىرقياپ تيۇرۇپ  تې

  .ىپ تۇراتتىئاچچىقالنغانلىقى چىق يوقىرىالپ، ناھايىتى بارغانسېرى ڭ ئاۋازىئۇنى

 .راپۋارقى ئېغزىنى بۇزۇپ دېدى ئۇ —ۆرەلمىلەر، كىرىڭالر، ھۇ س ىچىگەتېز ئ—

قارىغۇغيا   سيىرتتا  ىرىيپ كەتتيى، ئىككىسيى   ئېتىلىيپ ك  راي ئىچىيگە بەش كىشيى سيا  -تيۆت 

 :ندىئاۋاز ئاڭال رقىرىغانئۆيدىن چى ل بولمايالھايا. اھ بولۇپ قالدىھەمر

 !بىل ئۆلۈپتۇ—
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 ىڭالر ئۈسيتىگە چىقىيپ  ئياختۇرۇڭالر، قيالغىن   ئۇنىڭ يېنىنيى  ككىڭالرقېپىالر، ئى ھۇ نان—

 !چۈشۈش ىپھېلىقى چاماداننى ئېل

ن ھەتتيا دېڭىيز   مە. ىلىپ ۋارقىرايتتىتەرەپتىن كېس سا، بىرتەرەپتىن بۇيرۇق قىل قارىغۇ بىر

. ىمۇ ئياڭالپ تيۇردۇم  ۋاتقان ئايياق تاۋۇشيىن  چىقى ۋەتكە يۈگۈرۈشۈپقە ىلىرىنىڭ ئۈستۈنكىقاراقچ

 ىردەمييدىن كېيييىن يەنەب. ىغاندەك تىترەيتتيى ئۆرليۈپ چۈشييىد  ھييازىرال ۇ ئيياۋازالردىن سياراي بي 

ى، وپياللىق بىيلەن ئېچىليد   ئۆينىيڭ دېرىزىسيى ق   اندە، كاپىتيان تۇرغي  -نيدى چىرقىراق ئاۋاز ئاڭال

 رىغۇغاگەۋدىسىنى چىقىرىپ قا دېرىزىدىن بىرى .تتىچېقىلىپ جاراڭشىپ كە دېرىزە ئەينەكلىرى

 :مەلۇم قىلدى

 !ئېچىۋېتىپتۇ شقىالربا اپتىمىز، ساندۇقنىكېچىكىپ ق پېۋ، بىز—

 .پىرەدېدى پېۋ ھۆرك —كەن  ھېلىقى نەرسە بارمى—

  .نپۇل بار ئىكە—

 .تىلالپ ارىغۇدېدى ق — !تىكى نەرسەبوالق دېگىنى  ھېلىقى ئەبلەخ، مېنىڭ—

  .كىشى ىھېلىق دېدى  —لمىدۇق،تاپا—

  .دى قارىغۇدەپ ۋارقىرى — مىكەن ر، بىلنىڭ يېنىدا بارپەستىكىلە—

 :ىدېد ىك ئالدىغا كېلىپبىرى ئىش پىنى ئاڭالپئۇنىڭ گې

  .ۇماپتۇرۇپ ھېچنېمە قويئاخت بىلنىڭ يېنىنى بىرى—

 —! لمىسيام ئۇيۇۋا ئۇنىيڭ كيۆزىنى   مەن. قۇم ھېلىقى باالچو كىلەر قىلغان گەپ،سارايدى—

. تياقىۋاپتىكەن  ە ئىيدى، تېخيى ئىشيىكنى   بيايىال مۇشيۇ يەرد   الرئيۇ  —ىدى قارىغۇ پېۋ، دەپ ۋارقىر

 .پىڭالرتې ۈپ ئىزدەپ ئۇالرنىبۆلۈن

 دېييدى —! ېخييى يېينىقكەن قەۋەتتىكييى شيام ت  ۈنكىكېتەلمەيييدۇ، ئۈسيت  ققييائيۇالر يىرا —

 .قاراقچىسى ېڭىزد دېرىزىدىكى ھېلىقى

 .تۇرۇڭالرخيېرىنى ئا نىڭ ھەممەئىزدەڭالر، ئۆي لۈنۈپبۆ—

  .راتتىەن يولنى توختىماي ئۇبىل قىرايتتى، ھاسىسىقارىغۇ جار

ىلىرى دېڭىيز قياراقچ   .ۇچرىيدى غۇنچىلىققيا ئ بۇز ىغيان كۆرۈليۈپ باقم  ئىلگىرى مېھمانساراي

ئىشىكلەرنى زەرپ  رىنى ئۇرۇپ چاقاتتى،ۇالر ئائىلە جابدۇقلىئ. باشلىۋەتتى زدەشنىياۋايىالرچە ئى

 ئياخىرى ئيۇالر بىزنيى    .سيادا پەييدا قىالتتيى    ۋجىلغىسيىدا ئەكي   ر تياغ ن تىپەتتى، بۇ ئياۋازال بىلە

قۇرقۇنۇچلييۇق  چاغيدا،  دەل مۇشيۇ . قىلييدى التقارىغۇغيا دوكيي  شيتى ھەم تاپالمياي يېنىييپ چىقى 

  .تارقالدى راقالرغايى ىنى يېرىپ ئۆتۈپىنقېتى  كېچە ئاسم بىر يەنە ىسقىرتىش ئاۋازىئ

ئيۈن چىقتيى،     ئىككيى قېيتى   — اقچىسيى، دېدى بىر دېڭىز قار — دىك سىگنال بەردى، —

  .چېكىنەيلى دەرھال
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 :قالدى ەپىن يېرىلىپ كېتەيال دەپنى ئاڭالپ ئاچچىقىدپېۋ بۇ گ

 لدەرھيا  ارىيڭ بولمىسيۇن،  ەن بىير توخيۇ ييۈرەك، ك   چېكىن دېدى  دىك دېگ كى  سېنى—

 !تېپىڭالر ھېلىقى بىر نېمىنى

 ر نەرسيە ئىچىدە تىمسيىقالپ بىي   چېقىلغان ساراي-ئۇرۇپ دىن پەقەت ئىككىسىالقاراقچىالر

 .رۇۋالدىدا مىدىرلىماي جى  تۇلىدى، قالغانلىرى يولئىزدەشكە باش

 :باشلىدى رەشكەئېغىزىنى بۇزۇپ گۈركى قارغۇ يەنە

 ئيۇ . ە ياشايسيىلەر پياراغەتت -راھەت ئۆميۈر  القنى تاپسياڭالر بىير  بو كالۋاالر، ھېلىقى-دۆت—

 نر، مېنىڭيدەك قيارىغۇدى  نيانقېپىال  ھيۇ . ۋاتىيدۇ لمەيئىزلىگيۈڭلەر كە  ىسە مۇشيۇ يەردىيال، ئيۇن   نەر

 .قىاللمىييدىڭالر رئەتيەتكييۈزۈپ بېرىشييكە جييۈ ن كۆرۈشييۈپ قييارا پۈتييۈكباشييقىڭالر بىييل بىييلە

 دۆلەتنيى  لتيۇرۇپ پۈتيۈن  ئو ئىچىيپ، پەيتونغيا  -پيە مەن ئەسلى كېرىلىپ !پىالنىمنى بۇزۇشتۇڭ

 نھارىقىغيا تايىنىيپ جيا    ئوخشياش كيۈن بيويى رۇم    انا ئەميدى قەلەنيدەرگە  م. ساياھەت قىالتتى 

 ۈمتيۈك ئۆل قيان بولسيا ھېلىقيى   ئيازراق چاق  قيولى  –ۇت ىماسالرنىڭ پردەك يارسىلە. ساقالۋاتىمەن

  .بوالتتۇق انشۇمنى تۇتۇۋالغ

 :تۇردى تىلالشقىلى ئۇنىڭ بىلەن ئاڭالپ نىقاراقچىلىرى بۇ گەپ دېڭىز

  .قاراقچى بىر دېدى —تېپىۋالدۇق،  نبىز خېلى كۆپ ئالتۇ ،ئەمدى ۋارقىرىما پېۋ،—

 قويغيان  شيۇرۇپ ى  بىيل ئيۇ نەرسيىنى يو   بەلك. قى ئېنىق ئەمەسىقى بالىنىڭ ئالغانلىھېل—

سيەل تيۇرۇپ    قىلما، ئەمدى غەلۋە پېۋ، — بىر دېڭىز قاراقچىسى، دېدى يەنە —مۇمكىن،  بولۇشى

  .لىبېرەي ۇن تەڭگە بۆلۈپساڭا بىر نەچچە ئالت بىز

 پھاسىسيىنى كۆتيۈرۈ  . ليدى دەپ قا رىلىپ كېيتەيال يې ئاڭالپ ئاچچىقتىن پېۋ بۇ گەپلەرنى

 قچىالراقيار . تەگكيۈزدى  اقچىغيا نەچچە قار شىلتىپ بىر سولغا-ھەم ئوڭ اليدىئۇالرغا قارىتىپ دا

  .بولمىدى سىمۇ مۇمكىنتارتىۋالماقچى بول نىئۇنىڭ ھاسىسى

ى تياغ  چاغيدا قوشينا كەنتتىكي    ئۇرۇشۇۋاتقان ئۆزئارا ئۇالر. قالدى تقۇزۇپماجىرا بىزنى قۇ بۇ

دېڭىيز  . ردىائيوق چىقي   دىنال بىرسىئارقى. ئاڭالندى ۋازىتوپ ئاتنىڭ تۇياق ئا چوققىسىدىن بىر

 قاقارىغۇدىن باش قالماي مىنۇتقا يېرى . اچتىتەرەپكە پىتىراپ ق-ەپشاپىال تەر-رى ھاپىالقاراقچىلى

ئۇ  .شتىرى پېۋنى تاشالپ قويۇقاراقچىلى دېڭىز. لدىمىسى كۆزدىن غايىب بوقاراقچىالرنىڭ ھەم

 :ۋارقىرايتتى ڭ بارىچە يۈگۈرەيتتى،يولدا جېنىنى

 !الپ قويماڭالربۇرادەرلەر، مېنى تاش ...دىك ى، قارا ئىت،جونن—

 .قاراپ ماڭيدى  ئۆتۈپ كەنت تەرەپكە دىناتا بېكىتىپ يېنىمنىشاننى خ رگىلەۋېرىپئۇ چۆ

بارغانسيېرى   ڭ تۇيياق ئياۋازى  ئاتنىي  .بيويالپ چىقىيپ كەليدى    ئياتلىق تياغ بياغرىنى    بەش-تيۆت 

بۇرۇليۇپال   دە،-ىدىتۇيۇپ قاتتىق چىرقىر ۋ ئىشنىڭ چاتاقلىقىنىچاغدىال پې شۇ. كەلدى يېقىنالپ
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 ئيۆمىلەپ قوپيۇپ   ليدىراش ئيۇ ئا . كەتتيى  دومىالپ ئەمما پەسكە. ۈگۈردىي ل بويىدىكى ئېرىققايو

 سيەپ دەس تيۆت ئيات ئيۇنى   . دىنىڭ تۇيىقىغا ئۈسيۈۋال ئات ىتتىك كېلىۋاتقانقاچماقچى بولغاندا ئ

 .ولۇپ قالدىيەرگە يىقىلىپ جى  ب ىنىشلىق ۋارقىراپئېچ پېۋ. ئۆتۈپ كەتتى

 نى تارتىيپ ئاتنىيڭ چوليۋۇرى   ئيۇالر  .ۋارقىرىيدى   ا قياراپ چىقىيپ ئاتلىقالرغي   رەپمەن سيەك 

ىۋېسيقا خەۋەر  ل ۇركەينىدىكىسى دوخت ئەڭ ئەترەتنىڭ. تونۇدۇم ئۇالرنى مەن بۇ چاغدا .توختاتتى

 نى تۇتقيۇچى خيادىمالر  ئەتكەسيچىلەر  ر بولسيا يىگىيت، قالغيانال   ېلىقىماقچى بولۇپ ماڭغان ھقىل

 بىيز  كېييىن دەرھيال   قانيدىن ولۇقيۇپ ئەھيۋالنى ئېيت  ېرى  يولدا ئۇالرغيا ي ھېلىقى يىگىت ي. ئىدى

 ى  كېئيات  نسي  ئەپەنيد  دا مەلدارىئە سلى بۇ يەرنىڭ باجئە. چىققان ئىكەن لغاتەرەپكە قاراپ يو

ئۇالرنىيڭ  . كەپتيۇ  پتۇتۇشيقا ئيادەم باشيال    ئيۇالرنى  سىنى بايقاپ،ىدا بىر قاراقچى كېمىدېڭىز پورت

 .امان قالدۇققازادىن ئ-باال كىمىزئانام ئىك لىشى بىلەنكې

ۋاقتىيدا   ەقەتپ. يوق ئىيدى  تاقوڭ چاقۇپ كەتكەن بولسىمۇ چئانام قاتتىق قور. دىپېۋ ئۆل

  .ۇشايمان قىالتتىتۈگىتەلمىگىنىگە پ نىھېسابات

 ئيۇالر . يۈرۈپ كەتتيى  اپورتىغ كېئات  دېڭىز ى  ئادەملەرنى باشالپدانس  ئەپەند چاغدا، بۇ

غياقتىن  كېمىسيى ئالىقاچيان قىر   يەلكەنلىيك  چىلىرىنىيڭ قاراق بارغاندا دېڭىيز  بويىغا يېتىپ دېڭىز

سيي  انارىتىييپ ئييوق ئېتىييپ د  ق ى كېمىييدىن قىرغاققييا دېڭىييز قيياراقچىلىر . ەنئايرىلغييان ئىييك 

 .تاتتىپ ئۇالر قوغالشنى توخشۇنداق قىلى. ل قاپتۇىنى يارالندۇرۇشقا قىئەپەندىمنىڭ مۈرىس

ئۆييدىكى   .كەليدى   مانسيارىيىغا مېھ ئادمىرال بېنبيوۋ  ەندىمگە ھەمراھ بولۇپمەن دانس  ئەپ

نىييڭ كاپىتان قيياراقچىلىرى دېڭىييز. ۋېتىلگەن ئىييدىچېقىيي ھەممىسييى دېگييۈدەك نەرسييىلەرنىڭ

خارابىلىققا  .نەرسىنى ئالماپتۇ قاۈش پۇلنىال ئېلىپ باشاراي غەللىسىدىكى كۈمھەمىيېنى بىلەن س

  .ى قىلد ھېۋ ران بولغانلىقىمىزنىسارايغا قاراپ ۋەي انئايالنغ

 .ئەپەندى  نس دېدى دا —ەك قىلىدۇ، ئىزدىگەند بىر نەرسە ئۇالر—

  .دېدى  مەن — ىڭدە،مېن ر ئىزدىگەن نەرسەئۇال—

بېرىشيى  ميۇمكىن،    پسىنى سەن ئۈچيۈن سياقال  الىساڭ بەلكى  ئۇ نەرشۇنداقمۇ  باالم، خ—

  .دانس  ئەپەندى  دېدى —

  .دېدى  مەن — بېرىشىمىز كېرەك، تۇر لىۋېسقا تاپشۇرۇپبۇنى دوخ مېنىڭچە—

 اميانلىق ئەپەنيدى  بيۇ يەرنىيڭ ئ    لىيۋېۋ  —ئەپەندى ،   دېدى دانس — ڭ توغرا،دېگىنى—

  .باراي ە باشالپئۆيىگ مەن سېنى ئۇنىڭ خالىساڭ .ۇرۇس ئادەمئەمەلدارى، د

ئانييامنى  ئانييدىن. ۈمرەھمىتىمنييى بىلييدۈرد  ەھەم دانسيي  ئەپەنييدىمگ  مەن قوشييۇلدۇم

 وڭ يييولنى بييويالپمىنىييپ كييېچە قوينىييدا چيي كېيييىن، بىييز ئاتقييا ىنقويغانييد ەۋەرلەنييدۈرۈپخ

 .كەتتۇق ۈرۈپي ۇرنىڭ ئۆيىگە قاراپدوخت
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 رىتەباب خە ئالتىنچى

 

يېتىيپ   تيۇر لىۋېسينىڭ ئيۆيىگە   دوخ رغىنىمىزچە ئيۇدۇل ئېتىمىزنيى چياپتۇ   بيويى  بىيز ييول   

ى ئەڭ ئۇنىيڭ يېزىيدىك   بىيزگە  دوختۇرنىڭ خىزمەتكيارى  .ئالدى قاراڭغۇ ئىدى ئىشىك. كەلدۇق

بىييلەن  دوختييۇر. كىنييى ئېيتتييى تاماققييا كەتكەنلى ىگەۋەر ترېالۋنىينىييڭ ئييۆي ئييابرۇيلۇق مۆتىيي 

خەۋەر  ىكىمىزنيى كەلگەنل .ېتىپ باردۇقيەرگە بىردەمدىال ي ۇبولغاچقا ئ ۆيى يېقىنترېالۋنىينىڭ ئ

ئييازادە بىيير  ۈپئۆتيي زۇن كارىييدوردىنبىزنييى باشييالپ ئييۇ تكييارخىزمە نييدىن كىيييىن بىييرقىلغا

تولۇپ كەتيكەن  ن ى كىتاب ئىشكابى بىلەتۆت ئەتراپ ۇپخانىنىڭكۇت. ئېلىپ كەلدى ىغاكۇتۇپخان

 دوختۇر بىيلەن . ىدىھەيكەل قويۇلغان ئ نەگەۋدىلىك نەچچە دا ى ، ئىشكاب ئۈستىگە يېربولۇپ

  .تىپاراڭلىشىۋاتات تۇرۇپيېنىدا ئول ئوچاقنىڭ زىسىنى تۇتقىنىچە تامېالۋنىي ئەپەندى  غاڭتر

نىيڭ  ئۇ. منى كۆرۈشيۈم ئىيدى  ىن ترېالۋنىي ئەپەندىتقېتى  يېقىن ئارىلىق بۇ مېنىڭ تۇنجى

 وليۇپ، گەۋدىسيى قامەتلىيك ب   ،(ت – مېتىير  3.3مىنەن فوت تەخ بىر)لتە فوت بوي ئېگىزلىكى ئا

  .ىپال تۇراتتىي كىشى ئىكەنلىكى چىقناھايىتى خۇشخۇ

بيياج  يىنبولغانييدىن كېي  ملىشييىپبىييز بىيلەن ساال  دوختييۇر بىييلەن ۋنىيي ئەپەنييدى  ترېال

 ئەپەندىمنىڭ ئەرباب دانس  ئىككى .دىسۆزلەشكە باشلى ىيئىشالرنى تەپسىل لغانئەمەلدارى بو

  .قېلىشتى نتۇپئۇ دىكى تاماكىسىنىمۇئېڭىشكىنىچە قوللىرى ى ئاڭالۋېتىپ ئالدىغاگەپلىرىن

بياتۇرلۇقىنى   ئۇنىيڭ  ۋنىي ئەپەنيدى  كېيىن، ترېال گىگەندىنئەپەندىمنىڭ سۆزى تۈ دانس 

 :كەتتى ماختاپ

ۈرۈپ قيارىغۇنى سيوقۇپ ئۆلتي    ھېلىقيى  كەنسيىز، سيىلەر  قەيسەر ئادەم ئى ەنمۇسىز ھەقىقەت—

  .كەلمەپسەن، يارايسەن سەنمۇ بوش كىچىك جى ، .ىپسىلەردەك ئىش قىلئادەم خۇش بولغۇ

نى ئەسيلى سيەن ئېلىيپ    ر ئىزدەۋاتقان نەرسيى ئۇال —دېدى دوختۇر،  — جى ، بۇ گەپچە،—

 ېتىپسەندە ك

ن بيوالقنى  ايلىق رەخيتكە ئورالغيا  ن ئالدىراش، ئاندىن مي مە دېدى  —ئەپەندى ،  شۇنداق—

  .ېسقا بەردى دوختۇر لىۋ

ىقتيى، ئەمميا   چ ەك ئىينچىكە كۆزىتىيپ  اچىدىغانيد پ ھيازىرال ئ قولىغيا ئېلىي   بوالقنى دوختۇر

 كيارىنى دانسي   خىزمەت ەپەنيدى  ۋنىيي ئ ترېال. نچۇقىغيا سيالدى  پەلتوسيىنىڭ يا  بەلكيى  ئاچمىدى،

نەرسيە   يەييدىغان  وختۇرميۇ ماڭيا ئيازراق   د. ئەكېلىشيكە بيۇيرۇدى   ھياراق  مگە بىير رومكيا  ئەپەنيدى 

. كەليدى  رمىچى ئېلىيپ كار كەپتەر گۆشى قوتۇۇزاق ئۆتمەيال خىزمەتئ. ىپ بېرىشنى ئېيتتىئەكېل
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دا بيۇ چاغي  . شقا باشيلىدى  نى ئېلىپ يالماپ يۇتۇكە قوتۇرماچكەتكەچ ىپتارتىش ورسىقى  ئېچىپق

ۇ ئاتقيا  ماختىغانيدىن كېييىن ئي    ھيازا  ز ئيۇنى يەنە بىير  بىي . ز بىلەن خوشالشيتى دانس  ئەپەندى  بى

  .كەتتى مىنىپ يۈرۈپ

 ختيۇر دېيدى دو  —باققيانمۇ    ئياڭالپ  دېگەن ئيادەمنى  فلىنت ئەپەندى ، سىز ترېالۋنىي—

 .لىۋېۋ

ر سېسىق نامى پۇ ئۇ —ۇقىرى ئاۋازدا، ئەپەندى  ي ترېالۋنىي دېدى —ئاڭلىغان،  تەئەلۋەت—

 .قاراقچى ارا ساقالدىنمۇ ياماندېڭىز قاراقچىسى، ق نكەتكە

 ئۇنىڭ پۇلى بارمۇ  قىزىقىدىغىنى  مېنىڭ نامىنى ئاڭلىغان، نىڭمەنمۇ ئۇ—

وت قويييۇپ، ئييادەم ئيي بييار  ئۇالرنىييڭ نييېمە ا پۇلييدىن بييۆلەك يەنەقيياراقچىالرد پييۇل  بييۇ—

ەنيدى  سييەل  دېييدى ترېالۋنىيي ئەپ  — ئۈچييۈن ئەمەسيمۇ   پيۇل  ئەسيكىلىكلىرى  ۈرۈشيتەك ئۆلت

 .ىپھاياجانلىن

ئىچىيگە   بوالقنىيڭ  نياۋادا بيۇ   —لىيۋېۋ،   دېيدى دوختيۇر   —ۋېلىڭ، ڭىزنى بېسيى ئيۆزى —

 بىلىيپ  قيانچىلىكلىكىنى  بۇ پۇلالرنىڭ بولسا، يوشۇرۇنغان رىنىڭ سىفلىنتنىڭ بايلىقى تانكاپى

 .باققۇم كېلىۋاتىدۇ

 ، راسيتىنىال شيۇ  مۇنيداق دەيليى   — نيدى ، ترېالۋنىيي ئەپە  دېيدى  — قانچىلىك دەمسيىز  —

 كېمە تېپىيپ، جىي    بىر بېرىپ چوڭ ل پورتىغاۇپ قالسا، مەن برىستوقالرنىڭ يىپ ئۇچى بولبايلى

 .يمەنقويما مۇ ئۇنى تاپماييىل كەتسى بىر. رىمەنبا ايلىقنى ئىزدىگىلىئىككىڭالرنى باشالپ ب

 .مەنھازىرال ئاچى قنىقوشۇلسا بوال ەگەر جى ئ —دوختۇر لىۋېۋ،  دىدې —بولىدۇ، —

سيياندۇقىدىن  الشپ، دوختييۇر لىييۋېۋ داۋاتىكىييۋېتىلگەن بولييۇ تيياناھييايىتى پۇخ بييوالق

ئىچىيدىن   بيوالق . ىبوليد  ئېچىشيقا مەجبيۇر   يىپلىرىنى كېسىپ ىرىپچىق اتسىيە قايچىسىنىئوپېر

 بىرنەچچە لالنمىنىڭ ئالدىدىكىنېپىز قو. چىقتى ەغەزم ھىملەنگەن قئورا ىرۋە ب نېپىز قولالنما بىر

غانييدەك كەلييمەس سييىزىپ قوي -ە قەغەزگە كەلسيي ىييتالرداۋاق ى ئييادەم زېييرىككەنبېييتىگە خييۇدد

رىقى دى رۇم ھيا ئەم››، ‹‹قا مۇھەببەتبىل بونېس››ئۈستىگە  .يېزىلغان ئىكەن تلەرقااليمىقان خە

دېگەنيدەك   ‹‹ئېرىشيتى  كېرەكلىيك نەرسيىگە   گەپالما ئارىلىدا ئۆزىئۇ››، ‹‹ە رۇخسەت يوقئىچىشك

ەتتىن ب–13ئارقىدىكى  .ئىدى غان سۆزلەر يېزىلغانچۈشەنگىلى بولمايدى يەپلەر، يەنە بىر تاالگ

تەخمىنەن  خاتىرىلەنگىنىگە تنىڭھېسابا بۇ. نگەن ئىدىخاتىرىلە ىتە ھېساباتغەل بەتكىچە-12

سيان چوڭىيىيپ    غانسيېرى ھېسياباتتىكى  قىيت كەيينىگە ئۇزار  ۋا .ل بولغاندەك قىالتتيى يىگىرمە يى

ى ڭلىيك گىرادوسي  بىيلەن ئۇزۇنليۇق ۋە كە   ھېسياباتقا يەر نيامى   يەنە بىير نەچيچە  . ىكەنماڭغان ئ

 ۈشيۈرۈلگەن بوليۇپ  يىغىندا سيان چ  ومۇمىيرىنىڭ ئەڭ ئاخىرىغا ئھېساب دەپتى. ان ئىدىيېزىلغ

  .ىلىپتۇدېگەن خەتلەر يېز‹‹ ىبونېسنىڭ كىرىم››ىغا ئاست
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ېسينىڭ  ىيي ئەپەنيدى  بيۇنى بون   ترېالۋن. بىلەلمىيدى  ىۋ بۇالرنىيڭ نېمىلىكىني  دوختۇر لىۋې

ھيارام   ەزگىليدە بيۇالپ كەليگەن   قاراقچىسيى بولغيان م   زبيۇ سيانالر ئيۇ دېڭىي     ى،دەپتىير  ھېسيابات 

 رۇننىيڭ بەتلىيرىگە نەچيچە ئو   ىلالنمىنىيڭ ئەڭ ئياخىرق  قو. دەپ قارىيدى  ېسابىنەرسىلەرنىڭ ھ

ئىسيپانىيە   فرانسيىيە ۋە  ەنگلىييە، ئ دىن باشيقا يەنە بىير  ئۇنىڭي . رىلەنگەن ئىيدى يۆلىنىشيى خياتى  

  .دىبار ئىجەدۋىلىمۇ  رۇشبىرلىكىنى ئالماشتۇ ڭپۇللىرىنى

 ىئېھتىييات بىيلەن ھېلىقي    لىۋېۋ ناھيايىتى  ختۇرپ بولغاندىن كېيىن دوقولالنمىنى كۆرۈ

 كىچىييك ئارالنىييڭ ئۇنىييڭ ئىچىييدىن بىيير. ىپېچىتىنييى ئيياچت غەزنىييڭھىملەنييگەن يييۆگەم قە

چوڭقۇرليۇقى،   نىڭدېڭىيز سيۈيى   گىرادوسيى،  كەڭلىك ۋە ئۇزۇنليۇق  خەرىتىگە .تىسى چىقتىخەرى

خەرىيتىگە يەنە   .ئيورنى چۈشيۈرۈلگەنىدى   ھەم كيېمە توختياش   تيۇقى دېڭىيز قول  چوققىلىرى، تاغ

. ىيدى ان ئىشيالر يېزىلغان ىغقىلىد انلىقى، دىققەتبولىدىغ ئەڭ بىخەتەر توختاتقاندا ردە كېمەقەيە

 ،(ت –ومېتىركىل 1.6تەخمىنەن  مىل بىر) ۇز ئىنگلىز مىلتەخمىنەن توقق ۇنلۇقىئۇز بۇ ئارالنىڭ

لىنىدىغان كييېمە چاپقۇنييدىن سيياق-ورانئارالييدا يەنە بيي. ەتتييىبەش ئىنگلىييز مىييل كېل كەڭلىكييى

تياغ بيار    نياملىق  ‹‹گىيالس -سيىپىي ››رىسيىدا  ئوتتۇ ئارالنىڭ. نىدىئورنىمۇ كۆرسىتىلگە شتوختا

قويۇلغييان،  سييىك قىزىييل كىرىسييت بەلگىچېلىققييۇدە ۇنييدا كييۆزگەخەرىتىييدە ئييۈچ ئور .دىئىيي

 ەرىيپىگە قويۇلغيان  ت غەربىيي جەنيۇب   النىڭئار ڭ شىمالىدا، بىرىئىككىسى ئارالنى رنىڭبەلگىلە

 ‹‹قويۇلغان يەر ڭ كۆپنىڭ يېنىغا بايلىق ئەپىدىكى كىرىۋ بەلگىسىجەنۇب تەرى غەربىي. ىئىد

 :دىسكەرتىلگەنىتۆۋەندىكى سۆزلەر ئە خەرىتىنىڭ كەينىگە. ىتۇراتت دەپ يېزىقلىق

ن شيەرققە  جەنيۇبتى  رىلى، شيەرقىي ئيا  ئىسيكىلىت . غ بياغرى گىالس تا-سىپىي ەرەخ،چوڭ د

 .فوت ئون. قىيپاش

كىچىييك  رق تەرەپتىكييىمارغييا يوشييۇرۇنغان، شييەسييىمدىكى يەر ئاسييتى كايييامبۇ شييىمال قى

ەرەپ ئيون  ئۇدۇلىدا، جەنۇب ت ىڭتاشن ڭغاندا دەل قاراالپ ئالدىغا قاراپ ماياغنىڭ يانباغرىنى بوت

 .ان ئورۇنداكېلىدىغ فوت

 ڭيدە، دەل ال تەرىپىدىكى قيۇم دۆ شىم ار كىچىك قىيانىڭورت بمال قىسىمدىكى پقورال شى

   .J . F .بۇرۇلغان جايدا اقىسى  شىمالغ تىن بىرشەرقتىن تۆت

دوختيۇر لىيۋېۋ    بىيلەن  ترېالۋنىيي ئەپەنيدى    چۈشەنمىسيەممۇ  سيىلەرنى مەن گەرچە بۇ نەر

النغيان  قياتتىق ھاياجان  ەنيدى  ترېالۋنىيي ئەپ  .قالدى ۇلىقىغا يېتەيال دەپۇشاللىقىدىن ئېغىزى قخ

شيى كيېمە ۋە   ئەنگلىيەدىكيى ئەڭ ياخ  ون كۈن ئىچىدە پۈتۈنبرىستولغا بېرىپ ئ الئەتى ئۇ. ئىدى

، لىييۋېۋ كېمىييدە قييارا خىزمەتچييى  ئييۇ يەنە مېنىييڭ .ولييدىب نى تەييييار قىلميياقچىماتروسييالر

ئيائىلە   يەنە ئيۇ . ئېيتتيى  انلىقىنىبولىيدىغ  ڭ باشيقۇرغۇچى كېمە دوختۇرى، ئۆزىنىي  ئەپەندىمنىڭ

  .ۋالماقچى بولدىبىللە ئېلى ئىزدەشكە بايلىق خۇنتېرالرنىمۇ جويىۋ ۋە رى رىدارس،خىزمەتكا
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مېنىڭ  ەن دېمەيقىلىم ەمدى دوختۇرلۇقسىز ئ—ئەپەندى ، ىيترېالۋن دېدى—ىۋېۋ، ل—

قىيپ پۈتيۈن سيۈرئەت    ئولتيۇرۇپ دېڭىزغيا چى   كەلگەندە بىيز كيېمىگە   ۋاقتى. بىللە ئىشلەڭ بىلەن

 ئيۇ . ئيالىمىز  نى كيوالپ بيايلىقالر  پ قويۇلغيان رۇئانيدىن يوشيۇ  . رىمىزەن گيۆھەر ئارىلىغيا بيا   بىيل 

 .دۇبىزنىڭ بولى ر ئەمدىبايلىقال لىنىپ كەتكەنيەردىكى تاغدەك دۆۋى

مەنميۇ جىمنيى    — ،لىيۋېۋ  دېيدى دوختيۇر   — بىيلەن بىليلە بياراي،    زبولىيدۇ، مەن سيى  —

. ئيورۇناليمەن  ياخشيى  دوختۇرليۇق ۋەزىپەمنيى   پۈتۈن كۈچۈم بىلەن مۇلىمەن ھەۋېلىشقا قوشئېلى

  .ئەنسىرەيمەن كىشىدىن ىراق مەن بىرب

 يسييىز خيياتىرجەم بواللما دىنكىميي  —ۋنىييي ئەپەنييدى ،دەپ سييورىدى ترېال — كىيي —

 .ئويلىشىمەن ا مەنېلىۋىلىشقا بولمىسئ ىراستتىنىال ئۇن

 —دىمگە قياراپ،  ئەپەني  ختيۇر ترېالۋنىيي  دېيدى دو  —! ، دەل سيىز ئۇ باشقا ئادەم ئەمەس—

. ىييزال ئەمەسب يەرنييى بىلىييدىغانالر بييايلىق يوشييۇرۇنغان .سييىز سييىر ساقلىمايسييىز  چييۈنكى

ىچىيدە بيۇ ئىشينى    ئ ىيپ كەتتيى، ئۇالرنىيڭ   قياراقچىلىرى قېچ  ېڭىزرايغا ھۇجۇم قىلغان دمېھمانسا

 مىلەر، شيۇڭا دېڭىزغيا  سى جېنىدىن تويغيان نيې  ئەبلەخلەرنىڭ ھەممى ۇب .ىغانالر چوقۇم باربىلىد

ىۋ ىلەن قالسۇن، سىز جيوي جى  مېنىڭ ب. ولمايدۇغۇز ھەرىكەت قىلساق بئىلگىرى يال چىقىشتىن

تۇتيۇش   سيىرنى قەتئىيي پىنھيان    ېسىڭىزدە بولسيۇن، بيۇ  ئ. پ برىستولغا بېرىڭۋە خۇنتېرنى باشال

  .دۇبولماي ۈپ قويۇشقاباشقىالرغا بىلدۈر نىدېڭىزغا چىقىش سەۋەبى ھەرگىز. كېرەك

 .ئەپەندى  ىيدېدى ترېالۋن —ىمەن، ئاغزىمنى چىڭ تۇت مەن خاتىرجەم بولۇڭ،—
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 لىغا ئاتلىنىشنچى بۆلۈم گۆھەر ئارىئىككى

 

 تول پورتىبىرىنچى باب برىس

 

قىلىيش  دېڭىزغيا ييۈرۈش   . تەس بىيلەن ئورۇنلىمياق  غيان  زدا قىلماق ئاسيان بول گەپنى ئېغى

غان دوختيۇر  ورنىغا ئىشلەپ تۇرىيدى لىۋېۋ دوختۇر ئۆز ئ. ىن كۆپ ئۇزىراپ كەتتىئىشىمىز پىالند

اشيچىلىقتىن نېيرى   ىسيتول پورتىيدا ئالدىر  رېالۋنىي ئەپەندى  برت. ۈن لوندونغا كەتتىتېپىش ئۈچ

 .ىمنىڭ ئۆيىدە قالدى لەن ترېالۋنىي ئەپەندمەن رىدارس بى. لمىدىبوال

چى بوليۇپ، ناھيايىتى   وۋ راييونىنى باشيقۇرغۇ  پەندىمنىڭ ئۆيىيدىكى ئي  رىدارس ترېالۋنىي ئە

جىنايەتچىيدەك پۈتيۈن كيۈن يېنىميدىن نېيرى      ئيۇ، خيوددى مەن بىير    . اتتىق قول بوۋاي ئىيدى ق

-لتۇنىقىيپ، ئيا  رراق يولغيا چ رنى قىالتتى ، بالدۇبويى يوقىالڭ خىيالال مەن بولسام كۈن. مىدىبول

بەزىيدە  . ى لىيپ كېلىشينى ئيوياليتت   مە بايلىقنى كوالپ ئېن ئارالغا بېرىپ، ھەمكۈمۈش يوشۇرۇنغا

مەھييكەم  پسييىالتالرنى كۆڭلييۈمگەىكىلىييپ خەرىتىييدىكى تەائەت ترىييتىگە نەچييچە سييھېلىقييى خە

قىدىغانلىقىمىزنى، تەرەپتىن ئارالغا چى ۇرۇپ، قايسىمجىت ئولتزىدە ئوچاق يېنىدا جىبە. پۈكەتتى 

ى پۇچقياقلىرىن -مە بوليۇڭ ارال خەرىتىسيىنىڭ ھەمي  ئي . تەسەۋۋۇر قىالتيتى  يەرنىڭ مەنزىرىسىنى  ئۇ

ىيڭ  ققىسيىغا چىقىيپ ئارالن  تېغىنىيڭ چو ‹‹ گىيالس -يسىپى››ئىچىمدە . قتى ئىنچىكە كۆزىتىپ چى

يېرىيدىن   دا ئارالنىيڭ ھەممىيال  ىي گاھ. ى  خىييال قىليدى   ا قىلىشنى سانسىز قېتمەنزىرىسىنى تاماش

ىك جەڭ ئيييۇالر بىيييلەن شيييىددەتل ن يييياۋايى ئيييادەملەرنى،يۇپۇرۇليييۇپ كېلىۋاتقيييا بىيييزگە قييياراپ

شييىمىزدىن كېيىنكييى كييۈنلەردە بې  ، بييۇ خييام خىيالالرنىييڭ  بىييراق. نى ئييوياليتتى قىلغييانلىقىمىز

ئويالپميييۇ  اللماييييدىغانلىقىمىزنىرمىشيييلىرىمىزگە دال بوۈرەكنى ئەزگيييۈدەك كەچۈئۆتكيييۈزگەن يييي

  . ىكەنمەنباقمىغان ئ

ان بىر پارچە دوختۇر لىۋېسقا يازغ ىي ئەپەندىمنىڭرېالۋنھەپتىدىن كېيىن بىز تبىر نەچچە 

 :ىكىلەر يېزىلغان ئىدىرتنىڭ ئۈستىگە تۆۋەندكونۋې. تاپشۇرۇۋالدۇقخېتىنى 

 .چىپ ئوقۇسا بولىدۇرس ياكى كىچىك جى  ئېا، بۇ خەتنى تام رىداناۋادا دوختۇر بولمىس

 :قيىرتىپ خەتنى ئوقۇدۇ بىلەن بىز كونۋېرتنى شۇنىڭ

 :ۋېۋھۆرمەتلىك لى
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ە بييۇ خەتنييى ئىككييى يەرگ لىكىڭىزنييى بىلمىگەچييكەييياكى لوندونييدا ئىكەن سييىزنىڭ ئۆيييدە

 . ئەۋەتتى 

بيۇ بىير   . لىيدۇ اق بواقىيت يولغيا چىقسي   رلىقالر پۈتتى، ھەر ۋۋالدى ، بارلىق تەيياكېمىنى سېتى

 . ا، ھەيدەش ئاساننناژى ئىككى يۈز توننتو. ‹‹گىسپانوال››مى تىلىق كېمە بولۇپ، ناتىك ماچ

ر ياخشيى  ئۇ بى. ولغا چۈشۈردۈمتى بىلەن بۇ كېمىنى قۇم بالندنىڭ مۇناسىۋىمەن كونا دوست

شيىلەر گيۆھەر   بيۇ يەردىكيى كى  . ىلىيدۇ ىگە قارىمياي خىيزمەت ق  تەن-مۇشەققەت ۋە تاپا-ئادەم، جاپا

 .لدىبىزگە ئىشلىمەكچى بو بىلىپ خۇشاللىق بىلەنبارىدىغانلىقىمىزنى  ئارىلىغا

  

ترېالۋنىيييي  —رسيييقا، دېيييدى  مەن رىدا —دۇ، ىيييۋېۋ چوقيييۇم خاپيييا بولىييي  دوختيييۇر ل —

 . امسىزپ يۈرگەنلىكىنى قارىمارىدىغانلىقىمىزنى دەردە گۆھەر ئارىلىغا بپەندىمنىڭ ھەممىال يەئە

وختيۇر  ترېالۋنىيي ئەپەنيدى  د   —دېدى رىدارس،  —ن، دوختۇر توغرا دەپتىكەقارىغاندا  —

 . ى ئۇنتۇپ قاپتۇجېكىلىگەن ئىشن

 :متنىڭ ئاخىرىنى ئوقۇدۇمەن خە

ېليى تيۆۋەن باھيادا    قولليۇق تاللىيدى ھەم خ  مىنى بالند ئيۆزى بىير   ناملىق كې‹‹ ىسپانوالگ››

 النييدنىڭ كەينىييدىن گەپئييۇالر ب. ر بولىييدىكەنىن بىييزاەزىييلەر بالنييدتبرىسييتولدا ب. ىۋالدۇقسيېت 

‹‹ پانوالگىسي ››ئۇالر ھەتتا . نيانمايدۇ، دېيىشىدىكەۇل ئۈچۈن ھېچنېمىدىن قىلىشىپ، بۇ ئادەم پ

بيۇ كېمىنيى    ىتى ئياز پيۇل خەجلەپيال   سيى، ئيۇ ئىلگىيرى ناھياي    ئەسلى بالنيدنىڭ كېمى ناملىق كېمە

ەن، بيۇ  شيەنمەيم ن ئۇالرنىيڭ سيۆزىگە ئى  مە. ا سياتتى، دېيىشيتى  ن، ماڭيا ييۇقىرى باھياد   سېتىۋالغا

 .قبولمايدىغان ئادەم يوڭ ئىقتىدارىغا قايىل كېمىنى

ۋارىچىلىيييك يەليييكەن  بىردىنبىييير ئا. ڭۇشيييلۇقەميييمە ئىيييش ناھيييايىتى ئو  ھيييازىرغىچە ھ

 .ك ئاستا بولۇپ قالدىىغان كىشىنىڭ ئىشى بەغامچىلىرىنى ئورنىتىدئار

تە ئادەم مەن دەسلەپتە ئال. دۇالرنىڭ ئىشى بولۇۋاتىئاغرىتىدىغىنى ماتروسھەممىدىن باش  

دەم تېپىشيينى ئييا 23شييۇڭا . مەيييدىكەندى ، ئەممييا بييۇالر يەتىييدۇ، دەپ ئويلىغييان ئىييبولسييىال يېت

يولۇقييۇپ قالسيياقمۇ  دېڭىييز قاراقچىلىرىغييا نييدا يەرلىكييلەرگە ييياكىمۇشييۇنداق بولغا. ىمەنئييويالۋات

ى غان بىيير قېييرى ماتروسيينندا قاۋاقخانييا ئاچىييدىكېيييىن مەن پىرىسييتا. زقابىييل تۇرااليييدىكەنمىتا

مەن شييۇ كىشييىگە . لىييدۇلغۇسييىز بەخييت دېسييەك بوۇنى ھاياتىمييدىكى تېپىئيي. ئۇچرىتىييپ قالييدى 

  .دەم توپلىدى ئا 23تايىنىپ ئاندىن 
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بيوي، بىير پيۇتى ييوق      ئيۇ ئېگىيز  . تىيپ قاليدى   تاندا تاسيادىپى ئۇچرى مەن بۇ كىشىنى پىرىس

. تيى ونۇيدىغانلىقىنى ئېيتىكى ھەممە ماتروسنى تئۇ برىستولد. سىلۋېر ىشى بولۇپ، ئىسمى جونك

. ئۆتۈنيدى اشيپەز قىلىۋېلىشيىمنى   ڭالپ ئۆزىنى كېمىيدە ئ چىقىدىغانلىقىمنى ئا ئۇ مېنىڭ دېڭىزغا

اقىييدا ئۇنىييڭ دېڭىييز ي. دىكەنگەن كييۈنلىرىنى سييېغىنىلگىييرى دېڭىييزدا ئۆتكييۈز چييۈنكى ئييۇ ئى

نىيڭ  ئۇ. ۇرۇش ئۈچيۈن ئىيكەن  يىنىڭ ھىدىنى پۇراپ تەب ھەر كۈنى دېڭىز سۈتۇرۇشىدىكى سەۋ

  .ال ماقۇل بولدۇمئۇنىڭ تەلىپىگە دەرھ بەك تەسىرلەندى  ھەم سۆزلىرىنى ئاڭالپ

نەچيچە  سيىلۋېر بىير   . ېرىشيتى  خشى بىر ياردەمچىگە ئپىپال قالماي يەنە ياەن بىر ئاشپەز تېم

سيىرتقى   گەرچە ئۇالرنىيڭ . ەليدى ماتروسيالرنى تېپىيپ ك   ركيۈم تەجرىبىلىيك كونيا   كۈندىال بىر تۈ

تكيۈزگەن،  سيوغۇقنى ئۆ  –ئىسسيىق   راشيتىنال بېشيىدىن كيۆپ   ۈمسىز بولسىمۇ بىر قاقىياپىتى كۆر

ئىلگىيرى تاپقيان    سىلۋېر يەنە مەن. ىدۇەنلىكىنى بىلگىلى بولئىك املىق دېڭىزچىالرپىشقان، چىد

رۈپ كىسى دەرياالردىال ييۈ ۇنىڭ قارىشىچە ئۇ ئىكئ. ىككىنى شاللىۋەتتىە ئادەمنىڭ ئىچىدىن ئئالت

ئېلىيپ  ئيۇالرنى دېڭىزغيا   . ەنېڭىزغيا مياس كەلمەييدىك   قمىغان ئىكەن، شۇڭا ددېڭىزغا چىقىپ با

 .نقىينىغانلىق بولىدىكەچىقىش ئۇالرنى 

ىقىرىييپ دېڭىزغييا اق، كييېمە يەلكىنىنييى چبىيير. خشييى تييۇرۇۋاتىمەنەن ھييازىر ناھييايىتى يام

ىسيىنى كۆرگەنيدەك   ۇددى دېڭىزنىيڭ مەنزىر مەن ھيازىر خي  . بيولىمەن ندا ئاندىن خاتىرجەم چىققا

ولغيا  بىليلە ي . كە بولماييدۇ مۇ ۋاقتنى كېچىكتۈرۈشقايتىپ كېلىڭ، ئازراقلىۋېۋ، تېز . ۋاتىمەنبولۇ

 .تاپايلىۇيۇلغان بايلىقالرنى چىقىپ يوشۇرۇپ ق

 ۋنىيجون ترېال

 .مارت -1يىلى  - 17××

 .لدىمېھمانسارىيىدا يېزى برىستول كېمە

ۇ كاپىتاننىڭ سيەل  ب. پىتان تېپىپ بەردىڭا بىر تەجرىبىلىك كابالند يەنە ما: ەرتىشئەسك

ىيپ  تنىڭ ئاخىرىغىچە قايتالند يەنە بىز ئاۋغۇسب. غان يېرى ياخشىكەنمىگەندە قاللۇقىنى دېچۇس

ىملىك بىير  ىلۋېر يەنە يارۇۋ ئىسي س. انلىقىنى بىلدۈردىەتىپ بىزنى ئىزدەيدىغكەلمىسەك كېمە ئەۋ

ئيۇ  . بيار ئىيكەن  كەن، بانكىيدا ھېسيابى   اھيايىتى پۇليدار ئيادەم   سيىلۋېر ن . ېپىپ بەردىياردەمچى ت

 .تەنلىك ئىكەن قارائۇنىڭ ئايالى . ىلىدىر ئېلىپ تۇرۇشىنى تاپغا قاۋاقخانىدىن خەۋەئايالى

 جون ترېالۋنىي

ۇرۇپ ىڭ يېنىدا بىر كېچە تقىشتىن بۇرۇن ئانىسىنكىچىك جى  يولغا چى: يەنە ئەسكەرتىش

 .كەلسە بولىدۇ
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 الۋنىيجون ترې

رىيدارس   بىيراق . بولۇپ كەتتى  شالندى ، قەۋەتال خۇولۇپ قاتتىق ھاياجانالخەتنى ئوقۇپ ب

ۆرۈپ بىئيارام  نى كي بيۇ . ەك قىلميايتتى زراقمۇ خۇشال بولغاندكىچىك تىناتتى، ئا–ۇغتوختىماي ئۇل

ىييڭ قييارارىنى گېپييى گەپ بولييۇپ، ئۇن رېالۋنىييي ئەپەنييدىمنىڭئەپسييۇس، ت. باشييلىدى  بولۇشييقا

ڭ بۇيرۇقىغيا بيوي   ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمنى  ا رىدارس خالىمىسيىمۇ  ھەتت. زگەرتەلمەيتتىۆھېچكى  ئ

 . تتىسۇنا

غا بېنبيوۋ مېھمانسييارىيى  بىيلەن بىليلە ئيادمىرال   ئەتىيگەن، مەن رىيدارس   ئىككىنچيى كيۈنى   

بىزنيى  . يپىيياتىمۇ ياخشيى ئىيدى   ە كەلگەن بولۇپ كەلىگئەھۋالى تامامەن ئەس ئانامنىڭ. قايتتۇق

سيارايمۇ  . ييوق ن بىل كاپىتان ئەميدى  دەك جى  تۇرالمايدىغالىپ پۇتى كۆيگەن توخۇپاراكەندە قى

ۇپ يتا رېمونيت قىليدۇر  قىرىپ سارىيىمىزنى قاۋنىي ئەپەندى  پۇل چىترېال. ېچىلغان ئىكەنقايتا ئ

پ مەن ئيۇنى كيۆرۈ  . رىپتيۇ ىير يياردەمچى تېپىيپ بې   غا ھەمكارلىشيىدىغان ب ئانامغىمۇ سياراي ئىشيى  

ىير نەرسيە   پ، ھەرىكىتيى قوپيال، ب  باال ئىشقا خام بولۇ چۈنكى بۇ. ىدى ە باشلئانامدىن ئەنسىرەشك

ېرەكلىكىنيى  تىمياي قانيداق قىلىيش ك   توخ. ئەدەپيلەپ قوييدۇم  مەن ئۇنى قياتتىق بىير   بىلمەيتتى، 

كېييىن ئانامغيا    ۆگىنىپ مەن كەتكەنيدىن ئۇنىڭ كۆپرەك نەرسە ئ. اتالىقىنى تۈزەتتى ئۆگىتىپ خ

نى، يىراققا سيەپەر قىلىشي   نلەردە دېڭىزغا چىقىپبۇ كۈ. ۈمىد قىالتتى راق ياردەملىشىشىنى ئياخشى

مييدى ئە. قويغييان ئىكەنييمەن منى يادىمييدىن چىقىرىييپلىشيينىال ئييويالپ، ئانييائېكسپېدىتسييىيە قى

پيى ئيۈزۈلگەن   لمياي كيۆز ياشيلىرى  يى   تىيپ ئيۆزۈمنى تۇتۇۋاال  ىغانلىقى  يادىمغا يېئانامدىن ئايرىلد

 .شلىدىىالپ چۆچۈشكە باك دوممارجاندە

نيام  تامياقنى يەپ بوليۇپ ئا  ىككىنچيى كيۈنى چۈشيلۈك    ە قونغاندىن كېيىن، ئئۆيدە بىر كېچ

يى بىلەن ۈك بېنبوۋ مېھمانسارىولتۇقى بىلەن، سۆيۈملىچىك دېڭىز قدىدىكى كبىلەن، ئىشىك ئال

ۇنىيڭ يۈزىيدىكى   ىلنى، ئمەن كاپىتان ب. بىللە يولغا چىقتۇقئاندىن رىدارس بىلەن . خوشالشتى 

 بۇييان ماڭغيان   –ئۇيان ۇرۇپ دېڭىز ياقىسىدا بۇننى قولتۇقىغا قىستتارتۇقىنى، ئۇنىڭ دۇرپىچاق 

 .  ھالىتىنى ئەسلىدى

لغا توىيدىكى چۆلليۈكتىن برىسي   مېھمانسيارىيىنىڭ يېن  گىلىيدە بىيز جيورجى خيان    گۇگۇم مەز

. ىمەنبولمييايال ئييۇخالپ قيياپت ھارۋىغييا چىقىييپ ئييۇزاق  . ا ھارۋىسييىغا چىقتييۇق بارىييدىغان پوچتيي 

 . ى ىپ كەلگەنلىكىنى بىلدرۋىنىڭ برىستولغا يېتئويغانغاندا ھا

ۇ يەردە تييۇرۇپ يييېقىن يەردە بولييۇپ، بييېھمانخانييا پورتقييا ن مي ئەپەنييدى  تۇرۇۋاتقيياترېالۋنىيي

 .قاراپ پىييادە ماڭيدۇق  ئۇ تۇرۇۋاتقان يەرگە بىز . قواليلىق ئىكەنكى ئىشالرنى كۆزىتىش كېمىدى

بولغياچ  ز ئىشى بىيلەن مەشيغول   ماتروسالر ئۆ. كۆردۈمەتلەرنىڭ كېمىلىرىنى يول بويى تۈرلۈك دۆل
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دىن دېڭىيز  گەرچە كىچىكىمي . يۇليدى نەرسە ماڭيا ييېڭىچە تۇ  بۇ يەردىكى ھەممە . ىناخشا ئېيتاتت

 .ئىدى رىنى كۆرۈپ باقمىغان ەزەلدىن مۇنداق مەنزىوڭ بولغان بولساممۇ ئياقىسىدا چ

غيۇن  ىزغيا چىقىيمەن ھەم نۇر  پ گويا ماتروسيتەك دېڭ ن چوڭ كېمىگە ئولتۇرۇمانا ئەمدى مە

قويۇلغييان ئييۇ يەردە يوشييۇرۇپ . زئارالغييا قيياراپ ميياڭىمىبىلييلە ھېلىقييى سييىرلىق ماتروسييالر بىييلەن 

 . ياجانغا چۆمەتتى يلىغىنىمدا چەكسىز ھابۇالرنى ئو. تاپىمىزبايلىقالرنى

ئيييۇ  . تيييۇق ىيييي ئەپەنيييدىمنى ئۇچرات ۋنىنىيييڭ ئالدىيييدا ترېال ىيييز چيييوڭ بىييير مېھمانخان  ب

 :ىىچە بىزگە قاراپ كەلدكۈلۈمسىرىگىن

ۋېۋ ئاخشييام كەچ دوختييۇر لىيي —رىييدى ئييۇ، دەپ ۋارقى —ئييالىمەن، سييىلەرنى قارىشييى —

 !ك ياخشى بولدىمىسى كېلىپ بولدى، بەكېلىدىغانالرنىڭ ھەم .ندىن بۇ يەرگە كەلدىلوندو

 .مەن دەپ سورىدى  —ەندى   ان يولغا چىقىمىز ئەپقاچ —

 .دى ئۇ جاۋاب بېرىپدې —! يولغا چىقىمىز ئەتە، ئەتىال —

 

 

 ۋېرنىڭ مېھمانسارىيىئىككىنچى باب سىل

 

–ىنى تۇتقيۇزۇپ سيىپىي  ېيىن ماڭا بىير باغياقچ  ەتىگەنلىك تاماقتىن كترېالۋنىي ئەپەندى  ئ

ئييۇ ماڭييا . ئېيتتييى غا ئاپىرىييپ بېرىشييىمنىخوجييايىنى جييون سييىلۋېر  ىييالس مېھمانسييارىيىنىڭگ

غان ىۋىسيكا قىلىيپ ئېسيىۋال   يوغان بىر دۇربۇننى ۋندا مىستىن ياسالغان ىستاننى بويالپ ماڭغاپىر

 گىييالس مېھمانسييارىيى -يىمنى، ئۇنىييڭ دەل سييىپى ينى كۆرىييدىغانلىقسيياراكىچىييك بىيير مېھمان 

پېشييقەدەم دېڭىزچىنييى  ختيياش ئييورۇنلىرىنى ۋە  يەنە ھېلىقييى كييېمە تو  .ئىكەنلىكىنييى ئېيتتييى 

 . كەتتى  پ قەۋەتال خوش بولۇپۆرىدىغانلىقىمنى ئويالك

وپى ۋە ييۈك  ۈشيۈۋاتقان ئيادەملەر تي   مۇكىدەك توختىمياي ئۆت قا بۇياق-چىقىپ ئۇياقمەن يولغا 

ېھمانسياراينى  ېييىن ئياخىرى ھېلىقيى م   ال بولغانيدىن ك لى ھايتتۇرىسىدىن ئۆتۈپ، خېدۆۋىسى ئو

 .تاپتى 

كوچىغيييا ئيييايرى  ئىككيييى  -يرى ئييياۇشيييىدىكى ئىككيييى ئىشيييىك   مېھمانسييياراينىڭ دۇقم

ئىچىدىكى . ۈتەككە تولغان ئىدىت –بولۇپ، ئىچى ئىۋ  ئىشىكلەر يوغان ئوچۇق. تۇتىشىدىكەن

ئيۆينى بېشيىغا    جيارقىراپ -ۋارقىيراپ  تروسيالر بوليۇپ، ئيۇالر   ڭ ھەممىسيى دېگيۈدەك ما  مېھمانالرنى

 . ىشكىمۇ ئەيمىنەتتىىدى، كىشى ئىچىگە كىرەنكىيگ
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ڭ مەن بىر قياراپال ئۇنىي  . زالغا كىرىپ كەلدى ن تەرەپتىكى ئىشىكتىنبۇ چاغدا بىر كىشى يا

سيىگە   يوق بولۇپ سيول مۈرى سول پۇتى ساغرىسىدىنالئۇنىڭ . كىنى تونۇدۇمجون سىلۋېر ئىكەنلى

ى ئييۇ ئېغىزىنيي . ىييل ئىييكەن مېڭىشييى ناھييايىتى يەڭگ شييۇنداقتىمۇ يييول  . ىييدىھاسييا تايانغييان ئ 

ى ياخشيىدەك  قا كەيپىيياتى ناھيايىت  ماي ماڭاتتى، قارىماقئوتتۇرىلىقىدا توختى ئىسقىرتقىنىچە شىرە

رىسيىگە يېنىيك   ېھتىيرام بىليدۈرۈپ، مۈ  السيا ئاليدىغا بېرىيپ ئ   تونيۇش مېھميان كىرىيپ ق   قىالتتى، 

 . وياتتىئۇرۇپ ق

كاپىتيان  وقۇۋاتقىنىميدا ئۇنىيڭ   ئەپەنيدىمنىڭ خېتىنيى ئ  ەندە، مەن ترېالۋنىيي  ى دېگراستىن

ىلۋېرنى ئەممييا سيي. نغييان ئىييدى لييۇپ قېلىشييىدىن گۇمانالبىيير پۇتلييۇق ميياتروس بوبىييل ئېيتقييان 

–مۇاليى ، قائىدە ناھايىتىۇ قارىماققا ئ. گىدۇر توزۇپ كەتتىيىن بۇ گۇمانى  نەلەركۆرگەندىن كې

 . تىاراقچىسىغا ئوخشىمايتۇنلۇق بولۇپ، دېڭىز قيۇس

 .اراپ ماڭدى لىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا قمەن غەيرەتكە كې

 . اقچىنى تەڭلىگەچدېدى  مەن باغ —سىز  ىلۋېر ئەپەندى  بوالمسىز س —

ن ھەييران  قچىنى كۆرگەنيدىن كىييى  دېدى ئيۇ باغيا    —كى   شۇنداق، شاكىچىك، سەن —

 .بولغاندەك

دىن ناھييايىتى ەيييمەن، سييېنى كۆرگىنىمييخوتتىكى خىزمەتچىغييۇ دوقييۇم پيياراھە، سييەن چ —

 .اتۇتۇپ يۇقىرى ئاۋازد دېدى ئۇ قولۇمنى  —ن،خۇشالمە

مېنىييڭ ئييادەتتىن  بييۇ. پ سييىرتقا يۈگييۈردىى بىييرى ئورنىييدىن تييۇرۇشييۇ چاغييدا بۇلۇڭييدىك

تياننى ئىيزدەپ بېرىيپ    ئيۇ ھېلىقيى بىيل كاپى   . مەن ئۇنى تونۇدۇم. دىىرى دىققىتىمنى قوزغىتاشق

ككيى بيارمىقى ييوق    ئى ەن ھېلىقيى كىشيى بوليۇپ   ئاخىرىدا قېچىپ كەتك ۇنىڭ بىلەن ئېلىشقان،ئ

 . ېلىقاتتىولى كۆزگە ئاالھىدە چق

 . قىرىدى  مەنەپ ۋارد  —قارا ئىت، ز تۇتۇڭالر، ئۇ دېگەنئۇنى تې —

 !ى، ئۇنى تۇتۇۋالئۇ پۇل تۆلىمىدى، ھاركارى  يوق، ئىشقىلىپ ارا ئىتمۇ ئاق ئىتمۇ ئۇ ق —

 .وغالپ چىقىپ كەتتىسەكرەپ تۇرۇپ ئۇنى ق ان ئىشىكتىكى ئىككىسىشۇئ

 .مېنىڭدىن دەپ سورىدى سىلۋېر — قارا ئىت دېگەن كى   —

ئيۇ دەل   ىنى دېيگەن ئەمەسيمىدى،  ڭىز قاراقچىسىنىڭ ئىشي ىي ئەپەندى  سىزگە دېترېالۋن —

 .ىشۇالرنىڭ بىر
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سيييىلۋېر غەزەپ دېيييدى  —دە، -ىتىنىپتيييۇدۇكىنىمغيييا كېلىشيييكە پ بيييۇ ئەبيييلەخ مېنىيييڭ —

ىيت سيېنىڭ بىيلەن    كەل، مورگان، قيارا ئ  ىشىپ ئۇنى تۇتۇپردەملبىن، سەن ھارىغا يا  —بىلەن،

 !ەلكەلگەنغۇ  بۇياققا ك بىللە

 .راپ ماڭدىنىدىن تۇرۇپ بىزگە قامورگان دېگەن ئور

نيېمە  ئيۇ   ئىت دېگەننىيڭ ئىسيمى    بايىقى قارا —بىلەن، دېدى سىلۋېر زەردە  —ئېيتە،  —

 نېمە دېيىشتى  سېنىڭ بىلەن

قەت ئيانچىكى  مەييمەن، باييا بىيز پە   لقمىغيان، ئىسيمىنىمۇ بى  ئۇنى بيۇرۇن كيۆرۈپ با   مەن—

 .ەندېدى مورگان جاۋاب  —وغرۇلۇق پاراڭالشتۇق،ئىشالر ت

لەن زادى نييېمە بايييا ئييۇ سييېنىڭ بىيي   —، دېييدى سييىلۋېر  —ئېيييت،  ياۋاشييلىق بىييلەن  —

 لەرنىمۇ كاپىتان دېگەندەك مە،تى  دېڭىز سەپىرى، كېدېيىشى

 —ۇميايمەن،  راسيتتىنىال ئيۇنى تون   ىال يادىمدا يوق، مەندېيىشكىنىمىز راستىن نېمىلەرنى —

 .انېدى مورگد

 اڭ بيۇ يەرگە ئىككىنچيى  ئيادەم بىيلەن ئارىالشسي   ن كېيىن يەنە شيۇنداق  يوقال، بۇنىڭدى —

 . ر ئۇنىڭغادېدى سىلۋې —كەلمە، 

 :ىپ دېدىر قۇلقۇمغا يېقىن كېلەتكەندىن كېيىن سىلۋېمورگان ك

ئيۇ ئىلگىيرى   قيارا ئىتقيا كەلسيەك    . ئەمما يامانلىقى يوق گەن بىر قارا قورساق،مورگان دې —

 . گەندەك قىلغانۇ بىلەن بۇ يەرگە كەلبىر قارىغ

قتىميدا سيىلۋېر   ئىسيمىنى چىقارغيان ۋا   مەن پېۋنىيڭ . ۋارقىراپدېدى    —چوقۇم پېۋ، ئۇ —

 .ھاياجانلىنىپ كەتتى تېخىمۇ

ئەگەر قييارا ئىتنييى . ۇشييى ئييادەمگە ئوخشييىمايد ئييۇالر قاراشييتىنال ياخپېييۋ، تييوغرا، پېييۋ،   —

 . ويمىسامبىر ئەدەپلەپ قتازا  تۇتۇۋالىدىغان بولسام

ئەمما . غان ئىدى پ بۇ يەردىن گۇمانالندا بولغانلىقىنى كۆرۈايدا قارا ئىتنىڭ پەيمەن بۇ سار

ئۇنىڭغييا بولغييان   ەنييگەن ھييالىتىنى كييۆرۈپ نييى ئيياڭالپ ھەم غەزەپل لىرىىييڭ بىيير تيياالي گەپ ئۇن

 . نىمدىن ۋاز كەچتى گۇما

ھۆمييۈدىگىنىچە  –كەتكەنييلەر ھاسييىراپ ئىتنييى قييوغالپ چىقىييپ  بىردەمييدىن كېيييىن قييارا

تكەنلىكىنى مەلۇم ۇڭغۇپ كىرىپ قېچىپ كەئادەملەر ئارىسىغا ش ەلدى ھەم قارا ئىتنىڭكىرىپ ك

ۇ غيان ئىشيەنچىمنى يەنىمي   ۇ مېنىڭ سيىلۋېرغا بول ب. بىر ھازا تىللىدى سىلۋېر ئىككىسىنى. دىقىل

 .ئاشۇردى
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الۋنىييي نيياۋادا ترې— ېييدى ئييۇ، د —دە، -االكەت باسييتىىيي  شيياكىچىك، تييازىمۇ پييقييارا، ج —

قانيداق ئيويالپ   ئىچكەنلىكىنى بىلسە  ز قاراقچىسىنىڭ ھاراقڭ سارىيىمدا بىر دېڭىئەپەندى  مېنى

ئالدىميدىال قياچۇرۇپ   ئيۇنى كيۆز   ئەمميا مەن   ىيدا ئيۇنى تونۇۋاليدىڭ،   سەن ھېلىمۇ ئيۆز ۋاقت  قاالر 

ادەملەردەكال ئىييش سيياڭمۇ قولۇڭييدىن چييوڭ ئييە بىيير كىچىييك بيياال بولجىيي ، سييەن گەرچ. ويييدۇمق

ىمنىڭ ئالدىييدا مەن ترېالۋنىييي ئەپەنييد. ى كىرىشييىڭگىال بىلگەنيت  سييەن ئىشييىكتىن. ىيدىكەن كېل

 .يدۇ گەپ قىلمىساڭ بولماچۈن ئىككى ئېغىز لىلالئۈ

 :ەنەئارقىدىنال ئۇ ي

ەلمىگەن ئىت ھەرگىز قېچىپ كېتن بولسا ھېلىقى قارا يەنە بىر پۇتۇم بولغاناۋادا مېنىڭ  —

 .دىدې —الغان بوالتتى ، ال سەكرەپ ئۇنى تۇتۇۋبىر. بوالتتى

 . ختاپ قالدىندەك گەپ قىلىشتىن تونەرسىنى يادىغا ئالغاتۇيۇقسىز ئۇ بىر 

ى پيۇل  قورقۇنۇچليۇقى ئيۇ تېخي    ھەممىيدىن  — ۋارقىيراپ، دېدى ئيۇ   —نىڭ پۇلى، ھاراق —

 !پال، ئېسى  قۇرسۇنرومكا رۇم ھارىقى، ئاتۆلىمىدى، ئۈچ 

گەرچە بۇ . ەتتىكۆزىدىن ياش چىقىپ ك تتى، قاتتىق كۈلۈشتىنەپ قىلۋېتىپ كۈلۈپ كەگ

 . تتى لماي كۈلۈپ كەنمۇ ئۆزۈمنى تۇتۇۋااللىك ئىش بولمىسىمۇ مەكۈلكى

 اي ييول بيويى ئۇچرىغيان   ۋېتىپ ئۇ ماڭيا توختىمي  يولىدا پورتتىن ئۆتۈ مېھمانسارايغا قايتىش

ى ۋە ىيڭ سەپلىنىشيى، توننياژ   يەلكىنى، ئارقانلىرىنكېمىلەرنىڭ . پ ماڭدىكېمىلەرنى تونۇشتۇرۇ

ئيۇ  . پ بەردىقاتيارلىقالرنى سيۆزلە   نيېمە قىلىۋاتقيانلىقى   يەنە كېمىدىكىلەرنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى،

مەن . الرنى سيۆزلىدى لىغان قىزىقيارلىق ئىشي  مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن ە ۋە ماتروسالر بىلەنيەنە كېم

لييلە بولغييان ئييادەم ن بىئۇنىييڭ بىييلە. لييدى ن ئييادەملىكىنى ھييېۋ قىۇنىييڭ ھەقىييقەتەن قىييزغىئ

 . ىكىپ قالمايتتىزېر

ىۋېسينىڭ بىليلە پىيۋا    ەندى  بىيلەن دوختيۇر ل  ۋنىي ئەپكېلىپ ترېال مېھمانسارايغا يېتىپ بىز

لىقالرنىييڭ ئىشييلىنىش كييېمىگە بېرىييپ تەييار ئييۇالر سييەل توختيياپ . ۇقىچىۋاتقييانلىقىنى كييۆردئ

 .نىدىماڭماقچى بولۇپ تۇرغاەھۋالىنى تەكشۈرۈشكە ئ

قىيدا يەنە  گەپ ئارىلى. ەپ بەردىۇالرغا تەپسىلىي سۆزلنىدا بولغان ئىشىنى ئسىلۋېر قاۋاقخا

 .  منى لىڭشىتىپ قوياتتىدەيتتى، مەن بېشى‹‹ ەنى چاغدا شۇنداققۇ، ھجى ، ئەي››

دوختييۇر ئىككىسييى    بىييلەن ۋنىييي ئەپەنييدى پ كەتكەنلىكىييگە ترېالقييارا ئىتنىييڭ قېچىيي  

سيىلۋېر  . زملەشتۈردىق كۆرسەتكەنلىكىنى جەسىلۋېرنىڭ تىرىشچانلىئەمما ئۇالر . سالندىئەپسۇ

 . شتىڭلىغاندىن كېيىن خوشالىردەم ماختاشالرنى ئاب
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دى دې —مىگە يىغىلىمىز، كېيىن سائەت تۆتتە كېولسۇن، بۈگۈن چۈشتىن ئېسىڭىزدە ب —

 .  ترېالۋنىي ئەپەندى

 . ى سىلۋېر خوشالشقاچدېد —ىمدە، ئېس —

ازى مەن ناھيايىتى ر  ميان ئەمەسيتەك قىلىيدۇ،   بۇ كىشى قارىماققا ياجون سىلۋېر دېگەن  —

 .ن قاراپلىۋېۋ ئۇنىڭ كەينىدى دېدى دوختۇر —ولدۇم، ب

  —نييدى ،ترېالۋنىييي ئەپەدېييدى  —دىغان ئييادەم، تەن قولىييدىن ئىييش كېلىييئييۇ ھەقىييقە —

 .بىلەن بىللە بارغىن جى  سەنمۇ بىز. قايلىېمىگە بېرىپ قاراپ بابولدى، ئەمدى بىز ك

 

 انباب مىجەزى چۇس كاپىتئۈچىنچى 

 

ۇپ، بىيز كىچىيك   ن ناھايىتى يىراق بولي ختىتىلغان يەر پورتتىناملىق كېمە تو‹‹ والگىسپان››

. ېنىغييا كەلييدۇقيلىنىييپ ئۆتييۈپ ئۇنىييڭ يېمىلەرنىييڭ ئىچىييدىن ئاقييا ئولتييۇرۇپ نۇرغييۇن كۋاققول

ھالقا سيېلىۋالغان،   ئۇنىڭ تېرىسى قوڭۇر، قېرى دېڭىزچى بولۇپ، سى بىرڭ باش ياردەمچىكېمىنى

راق، بىي . ىشىپ قالغان ئىيدى ەندى  بىلەن خېلى كېلئۇ ترېالۋنىي ئەپ. دىۆزى ئازراق ئالغاي ئىك

انچە ىتى ئي ئەپەندىمنىڭ مۇناسيىۋ  ولېت بىلەن ترېالۋنىيكېمىنىڭ كاپىتانى سىمخەۋىرىمىزچە بۇ 

 . ستەك قىالتتىياخشى ئەمە

سييىزنىڭ يەنە قانييداق  تەييييارلىق پۈتتىمييۇ    پىتييان سييىمولېت، ھەمييمە ياخشىمۇسييىز كا —

دېييدى ترېالۋنىييي   —ن،چىقىشيينى ئۈمىييد قىلىييمەغييا ن  مەن تېييزراق يولوليييورۇقلىرىڭىز بيياركىي

 .ئەپەندى 

دېييدى   —ي،ڭىزمۇ راسييت گەپنييى قىييالق سالمىسييىېييپىمگە قييۇالرېالۋنىييي ئەپەنييدى ، گت—

ەم ئياۋۇ كېمىنىيڭ   مەن، ماتروسيالرنىمۇ ھ ەرنى ئيانچە ياقتۇرمياي  مەن بۇ قېتىمقى سەپ  —كاپىتان،

 .گېپى  يوق مېنىڭ باشقا. رمايمەنياردەمچىسىنىمۇ ياقتۇباش 

 . ناھايىتى خاپا بولدى ي بۇ گەپلەرنى ئاڭالپترېالۋنى

ۇ ەنيدەك كيېمە ئىگىسيىنىم   رماسيلىقىڭىز، ھەتتيا م  ېمىنى پۈتيۈنلەي ياقتۇ بەلكى  سىز بۇ ك —

 . دېدى ئۇ —ۇمكىن، ياقتۇرماسلىقىڭىز م

 —رىلىشيىپ،  ىيۋېۋ دوختيۇر گەپيكە ئا   ى بىير چەتيتە تۇرغيان ل   دېيد   —ئۇنداق دېمەڭ، —

پەرنى ېمىشيييقا بيييۇ قېتىمقيييى سيييە  كاپىتيييان، سيييىز ن . اردۇپىتاننىيييڭ ئيييويلىغىنى بييي بەلكىييي  كا

 ەلەمسىز لىقىڭىزنى ئېيتىپ بېرياقتۇرمايدىغان
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 مەن كاپىتيان،  —ىتيان،  دېيدى كاپ — ىق ئەمەس، ادىللقىلىشيىمچە بيۇ ئي    مېنىڭ ھېۋ —

 بىييراق،. ، بۇمييۇ مەيلييىى ئېيتىييپ بەرمىييدىڭالرقييى سييەپەرنىڭ مەقسييىتىن سييىلەر ماڭييا بييۇ قېتىم 

ئىزدىگىلييييى  ئييييۇالر ماڭييييا بييييايلىق. ۇلەرنىڭ ھەممىسييييى بىلىييييدكېمىييييدىكى باشييييقا كىشييييى

 . ن تاللىمىغانوسالرنىڭ بىرىنىمۇ مەكېلىپ كېمىدىكى ماتر يەنە. لىقىمىزنى دېدىبارىدىغان

دېيدى    —ۇ،سيەت قىلىشيىمىز كېرەكتي   رنى تاللىشيىڭىزغا رۇخ تىمال سيىزگە ماتروسيال  ئېھ —

ىقىنىڭ قەسيتەن  ى سىزگە قىلغۇزمىغانلئەپەندىمنىڭ بۇ ئىشن لېكىن، مەن ترېالۋنىي  —دوختۇر،

اقتۇرمىغيانلىقىڭىزنى  ڭ باش ياردەمچىسىنى ييەنە نېمىشقا كېمىنى سىز. ىكىگە ئىشىنىمەنئەمەسل

 ئېيتىپ بېرەلەمسىز 

. نى ياقتۇرمايمەنلىكىگە ئىشەنسەممۇ ئۇكەنشى بىر دېڭىزچى ئىگەرچە مەن ئۇنىڭ ياخ —

 .سالر بىلەن كيارى ييوق  ئۇنىڭ ماترو. ەلمەيدۇسى بولۇشقا مۇناسىپ ككېمىنىڭ باش ياردەمچىئۇ 

دەمچى ربياش ييا  . رليۇق قىلىيدۇ  ر بىيلەن بىليلە مەيخو  قالمياي، دائىي  باشيقىال   ئۆزى ھاراق ئىچىپال 

 . رەكگە يارىتىپ بېرىشى كېلۇشى، باشقىالرغا ئۈلئىنتىزامچان بو

 .ي ئەپەندى  غۇدۇراپدېدى ترېالۋنى  —قمۇ اقكەش دېمەكچى، شۇنداسىز ئۇنى ھار —   

قەت ئيييۇنى جييياۋابەن، يييييي مەن پە ەس، يييييي دېيييدى كاپىتيييانبۇنيييداق دېگىييينى  ئەم —   

 . بولسىكەن دېمەكچى ئىنتىزامچان

مىيدىقلىماي ھەممىنيى    انداق تەلىپىڭىز بيار، مەيلى، سىزنىڭ يەنە قبولىدۇ، گەپنى ئەگىت ييي

 . ي ئەپەندى دېدى ترېالۋنى —دەڭ، 

ان سييىز ئاڭالشيينى خالىغيي   —پىنييى داۋامالشييتۇرۇپ،دېييدى كاپىتييان گې —ۇ، بولىييد —   

تقۇچ ارتالمىلتىيق بىيلەن پي    ماتروسيالرنىڭ ھەممىسيى  ئياۋۇ  . لمىلىك قىلمياي ئىكەنسىز مەن سۆرە

بيۇ ناھيايىتى    .بۆلۈمچىدە تۇرىسىلەرلەر بولساڭالر كەينى بۆلۈمچىگە قويدى، سى دورىنى ئالدىنقى

سيىلەر  . الر الزىي  ان بۆليۈمچىگە قويۇشيۇڭ  نى ئيۆزۈڭالر تۇرۇۋاتقي  سيىلەر بيۇ نەرسيىلەر   . كخەتەرلى

بىرنىيڭ  -ىڭدا بىير شيۇن . قوپۇشيى كېيرەك  -ىيپ سيىلەر بىيلەن تەڭ يېت   غان كىشىلەرەشتۈرۈۋالئەگ

 . لىدۇدىن خەۋەر ئالغىلى بوھالى

 .ىلەنپەندى  تاقەتسىزلىك بدېدى ترېالۋنىي ئە  —يەنە بارمۇ  —   

اتروسيالرنىڭ  بيۇ م   —،دېيدى كاپىتيان   —ىلەر، ، سىر ساقلىمايدىكەنسي يەنە بىر ئىش —   

ە ىيدە بەليگ  ىقىنى، خەرىترۇننىيڭ خەرىتىسيى بيارل   ىق يوشيۇرۇنغان بىير ئو  ھەممىسى سىلەردە بيايل 

ىييك ۇزۇنلييۇق ۋە كەڭلنىييڭ ئكىنييى، ھەتتييا ئييۇ ئاراليلىق بييار جيياي ئىكەنلىقويۇلغييان يەرنىييڭ بييا

 . دىكەنگىرادوسىغىچە بىلى
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ەنيدى   دېدى ترېالۋنىيي ئەپ  —ىن ئېيتىپ باقمىغان، ا بۇ ئىشالرنى ئەزەلدمەن ئۇالرغ —   

 .ئۆزىنى ئاقالپشاپىال –ھاپىال

 . اندى كاپىتدې  —ىدىكەن،ما ئۇالر ھەممىنى بىلئەم —   

ئەھمىيىتييى  ويغييانلىقىنى تەگەشيينىڭ بييۇ سييىرنى پيياش قىلىييپ ق  ئەمييدى كىمنىييڭ   —   

 . دېدى دوختۇر  —قالمىدى،

كەنلىكىنيى  نىڭ كىمنىڭ قولىدا ئىمەن خەرىتى —اپىتان، دېدى ك —مىسە بوپتۇ، ئە —   

 خەرىتىنىيييڭ. د قىلىيييمەنئۈمىييي ىر تۇتۇشيييۇڭالرنىسيييىلەرنىڭ بيييۇ ئىشييينى سييي   .بىلمەييييمەن

ن بولمىسييا مە. ڭ ئىچىييدەڭ بىييلەن يييارۇۋمۇ بۇنىييمېنىيي. مگە ئېيتميياڭالرقەيەردىلىكىنييى ھييېچكى

 .ئىستېپا بېرىمەن

شينى ئۈمىيد   ىن مەخپىيەتلىك ساقالسىز بىزد  —ى دوختۇر،دېد —مەن چۈشەندى ،  —   

ك سيىز كېمىيدىكى   دېيمە . تەلەپ قىلىسيىز  رنى ئۆزىمىز تۇتۇشينى ياراغال-ۇنداقال قورالش. قىلىسىز

 سىز، شۇنداقمۇ رۈشۈدىن ئەندىشە قىلىسالرنىڭ توپىالڭ كۆتۈماترو

  بىيلەن  مەن ھيېچكى  —كاپىتيان،  دېدى  —مەكچى ئەمەس، ەندى ، مەن ئۇنداق دېئەپ —

. خالىمايمەن ينىدىن گەپ تېپىشنىمۇداقال باشقىالرنىڭ كەىشنى خالىمايمەن، شۇنتىركىشىپ قېل

ۋە بيارلىق  ن، كيېمە  ئەمميا مەن كاپىتيا  . ەنئادەملىكىگە ئىشيىنىم  ۇۋ ئەپەندىمنىڭ ياخشىمەن يار

نى سيىز بىير قىسيى  ئاليدى     نياۋادا . ىلىشيى  كېيرەك  اياتىغيا كاپالەتلىيك ق  مىدىكى خادىمالرنىڭ ھكې

 . اشقا ئىالج يوقئىستېپا بەرمەكتىن ب ى قولالنمىسىڭىز ماڭاىرلىرىنئېلىش تەدب

ولغيا چىقىشيتىن   ى ئيۇدۇل قىيالي، سيىز ي   چىقىڭىز كەلسىمۇ گەپنىمولېت ئەپەندى ، ئاچس —

 .ۇردېدى دوخت —ىمامسىز  ئويلىشىپ قويغان ئوخشىال ئىستېپا بېرىشنى ئىلگىر

ىيي  پەرىزىمچە ترېالۋن — ېدى سىمولېت جاۋابەن،د  —دېدىڭىز دوختۇر، ناھايىتى توغرا —

ارلىنىيپ  ئىسيتېپا بېرىشيقا تەيي  شيۇڭا مەن ھەقىيقەتەن    ىمنى قوبيۇل قىلماييدۇ،  ئەپەندى  دېگەنلىر

 . بولدۇم

ەندى  ئياچچىقالپ،  دېدى ترېالۋنىي ئەپ —يېتەرلىك ئاڭلىدى ،  زنىەن چالۋاقاشلىرىڭىم —

ۇ، بوپتي . الغان بيوالتتى  يولغيا سي   ى ئاللىقاچيان بولمىغيان بولسيا سيىزن    وختۇر لىۋېۋ بيۇ يەردە د —

نىيڭ  ي، بۇنىڭلىيق بىيلەن مې  ئەمميا شيۇنى دەپ قوييا    .ەممىنى قوبۇل قىليدى  دېگەنلىرىڭىزنىڭ ھ

  .ىشى  ئۆزگەرمەيدۇسىزگە بولغان قار

ميان بىير كيۈنى    ھا  —اپىتيان سيىمولېت،  دېيدى ك  —، ئەپەندى ، ئۇ سىزنىڭ ھۇقوقىڭىز —

 . ىپ قالىسىزتى ئىكەنلىكىنى چۈشىنكاپىتاننىڭ مەسئۇلىيىىۋاتقانلىرىمنىڭ بىر سىز قىل
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 . لۇپ كېتىپ قالدىسۆزىنى تۈگىتىپ بۇرۇ كاپىتان

 تېپىپسىز، ەمدىن ئىككىنىولسا سىز راۋۇرۇس ئادترېالۋنىي، ھەرنېمە ب—

 . سىلۋېر ئەپەندى  پىتان بىلەن ئاۋۇ جونئۇالر ماۋۇ كا  —ۋېۋ،دېدى دوختۇر لى —

ئيۇ  . ن كيۆپ يىيراق  غيا كەلسيەك ئيۇ بۇنىڭيدى    دۇرۇس ئيادەم، كاپىتان سىلۋېر ھەقىقەتەنميۇ  —

  —ىزچىغىميۇ ئوخشيىمايدۇ،  ھەتتا بىر دېڭ. ى يوقكىشى، ئوغۇلبالىچىلىقمنى بىزار قىلىدىغان ئادە

 .پەندى  جاۋاب بېرىپدېدى ترېالۋنىي ئە

ييارۇۋ ئەپەنيدىمنىڭ    گەنيدە، كاپىتيان بىيلەن   ن چىقىپ پالوبىغيا كەل بىز كېمە بۆلۈمچىسىدى

نىيڭ  كاپىتيان كېمى . كيۆردۇق نى توشيۇۋاتقانلىقىنى  يياراغالر –قىلىپ قورالاتروسالرغا باشچىلىق م

 اسييىي بۆلييۈمچە كەييينىگە ئييۇ ئەسييلىدە ئاس: اردىەڭشييەش ئىلىييپ بيي ا چييوڭ تئورۇنالشتۇرلۇشييىغ

نجىييرە بييۇ بۆلييۈمچە پەقەت پە .رۇقىغييا يۆتكىتىييۋەتتىە كييارىۋاتنى كييېمە قۇيجايالشييتۇرۇلغان ئييالت

پىتييان، يييارۇۋ بييۇ يەر دەسييلەپتە كا. ە پالوبىغييا تۇتىشيياتتىول بىلەنييال ئاشييخانا ۋيېنىييدىكى بىيير ييي

ۈن تەييارالنغيان  پەنيدىمنىڭ تۇرۇشيى ئۈچي   ختيۇر ۋە ترېالۋنىيي ئە   ، خونتېر، جيويىۋ، دو ئەپەندى

كاپىتيان كييېمە   ييارۇۋ ئەپەنيدى  بىييلەن  . بىيلەن كۆچيۈپ كىييردى   ئەميدى، مەن رىييدارس  . ئىيدى 

يەر خېليى كەڭ   ئيۇ . ۇخالييدىغان بوليدى  كى ييۇقىرى پالوبىيدا ئ  ىسى شۇتىسيىنىڭ يېنىيدى  بۆلۈمچ

رۇنالشتۇرۇشيتىن  روۋ ئەپەنيدىممۇ بيۇ ئو  ييا . قا يېتىيپ ئاشياتتى  ئىككى سيەگەنچۈك ئېسىشي  بولۇپ 

 .تتىمانلىنىۋاتقاندەك قىالماتروسالردىن سەل گۇ ئۇمۇ. ىتى رازى بولدىناھاي

بىيز   داا يېتىپ كەلگەن چاغي ماتروس كېمىنىڭ يېنىغەڭ ئاخىرقى بىرنەچچە سىلۋېر بىلەن ئ

دەك ئييۇ خييوددى مايمۇنيي . تۇقدورىالرنييى يۆتكەۋاتييات –ىييلەن كييارىۋات ۋە ئييوق ئالدىراشييچىلىق ب

 :ۈپ سورىدىىدىكى ئۆزگىرىشنى كۆركېمىگە چىقتى ھەم كېمچاققانلىق بىلەن 

   بۇ نېمە قىلغىنىڭالر لەر، نېمە ئىش بولدى بۇرادەر —

 .تروس جاۋاب بېرىپدېدى بىر ما —تىمىز، كارىۋاتالرنى يۆتكەۋادورا بىلەن -ئوق —

بېرىيييپ ىن مەزگىلىنيييى قوليييدىن  ڭالر ئەتىگەنلىيييك تاشيييق تەڭيييرى ، بۇنيييداق قىلسيييا  —

 .ېدى سىلۋېر غۇدۇراپد  —قويىسىلەر،

ۈشيۈپ تامياق   سيەن پەسيكە چ   —پىتيان،  دېدى كا  —غان،بۇيرۇ مەن شۇنداق قىلىشنى —

 .وسالر تاماق يەيدۇقىل، ماتر

 . انىغا قاراپ ماڭدىقوشۇلۇپ، ئاندىن ئاشخدېدى سىلۋېر  —ندى ، خوپ، ئەپە —

 .دوختۇر دېدى —دەم، كاپىتان، ئۇ ياخشى ئا —
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 .ت جاۋاب بېرىپدېدى كاپىتان سىمولې —بەلكى ،  —

منى كييۆرۈپ ىلىييپ قيياراپ تۇرغييانلىق ككە ھەيييرانالرچە تىكىان مېنىييڭ بىيير زەمبىييرە كاپىتيي

  :ۋارقىرىدى

 !ىغا بېرىپ ياردەملەشئاشخان. يىراقراق تۇرقا كەل، ئۇ نەرسىدىن ھەي ئىشچى، بۇياق —

 :ى انلىقىنى ئاڭالپ قالدوختۇرغا گەپ قىلىۋاتقنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا دمەن ماڭغان چاغدا ئۇ

 .ا رۇخسەت قىلمايمەنئاالھىدە بولۇۋېلىشىغېمىدە مەن ھېچكىمنىڭ بۇ ك —

رازى بولييۇپ خشيياش ئۇنىڭييدىن ئييانچە الۋنىييي ئەپەنييدىمگە ئونىڭدىن كېيييىن مەن ترېشييۇ

 . كەتمىدى

 

 ۈشىنچى باب دېڭىزغا يۈرتۆت

 

. ىيدىن رەتيلەپ چىقتيۇق   كېرەكلەرنيى قايت –ەرسەە ھەپىلىشىپ ئاندىن نبىز تولۇق بىر كېچ

كىنچييى كييۈنى تيياڭ    ئىك. اپ كەتمىگەنىييدى  انييدىمۇ بۇنچىلىييك چارچيي   مانسيياراي ئاچق مەن مېھ

 . كەتتى ئالدىراش بولۇپ بىلەنبىدا لەڭگەر كۆتۈرۈش ىغىال ماتروسالر پالويورۇش

ھاسىسىغا  سىلۋېر. لىپىنى بەردىخشا ئېيتىپ بېرىش تەكر ماتروس سىلۋېرغا نابۇ چاغدا بى

 :قا باشلىدىىنى ئېيتىشتى تونۇش بولغان ناخشە ھېلىقى ماڭا ناھايىتايانغىنىچ

 ىشار، لۈكنىڭ ساندۇقىنى تالئون بەش ئەزىمەت ئۆ

 !كەلرۇم ھارىقىنى تېز ئە بىر پوتولكا... ھاي. ..ھاي.... ھاي

بىييلەن  تونييۇش ناخشييا. باشييلىدىىشييىپ ناخشييا ئېيتىشييقا ميياتروس سييىلۋېرغا ئەگ ھەمييمە

ھاييال  . دىان بىلنيى يادىمغيا سيال   ش ئۆلۈپ كەتكەن كاپىتنغا سالىدىغان كۆرۈنۈھاياجا كىشىنى

پيورتتىن ئاسيتا    كيېمە . ئېلىيپ قويۇليدى   ىقىرىلىپ كيېمە بېشيىغا  ۆمۈر لەڭگەر تارتىپ چبولمايال ت

بىزنىيڭ   ۇنىڭ بىيلەن شي . اقلىشىشيقا باشيلىدى  باشقا كېمىلەردىن يىرەن لىپ، قۇرۇقلۇق بىلئايرى

ل بيويى  ز رەسيمىي باشيالندى، يىغىنچاقلىغانيدا، ييو    اڭغان دېڭىز سەپىرىمىھەر ئارىلىغا قاراپ مگۆ

ولييۇپ، ماتروسييالرمۇ تېتىييك ب نىييڭ ئىقتىييدارى ياخشييى،بييۇ كېمى. شييلۇق ماڭييدۇقناھييايىتى ئوڭۇ

ىلگە يېتىييپ بىييراق، مەنييز. ۋاتيياتتىچىنى ئييادا قىلىييپ كېتىزور دەرىجىييدە ئييۆز بييۇركاپىتييانمۇ ئەڭ 

 . شالر بولۇپ ئۆتتىىلگىرى بىر قىسى  ئىئبېرىشتىن 

ئيۇ  . پىسىگە سادىق بولمىدىۇۋ ئەپەندى  ئۆز ۋەزىكى، باش ياردەمچى يارئەڭ چوڭ ئىش شۇ

يولغيا چىقىيپ    كيېمە . نيى ئاڭلىميايتتى  تروسالرمۇ ئۇنىڭ گېپىقۇرالمايتتى، ماى باشبىرەرمۇ ماتروسن
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ىين تاپقيانلىقىنى   ئۇنىيڭ ھياراقنى نەد  . ىھياراق ئىچىشيكە باشيلىد   بولميايال ئيۇ   -ۈن بوالئىككى ك

ۇ، ھەر قېيتى  ئيۆزىنى   ى  ئەدەپلىيگەن بولسيىم  ن ئۇنى بىير نەچيچە قېيت   كاپىتا. ى  بىلمەيتتىھېچك

 نىيڭ ھياراقنى قەيەردىين   مەن ئۇ. ەپ تۇرۇۋاليدى قا نەرسيە ئىچمىيدى ، د  ئاقالپ مەن سۇدىن باشي 

ى چاغيدا  بەز. ىرنى يېشيەلمىدى  ئاخىر بۇ س-مۇ باشتىنىشكە تىرىشقان بولسامتاپىدىغانلىقىنى بىل

بوران چىقىيپ   كۈنى كەچلىكى دېڭىزدابىر . كۈلۈپ كېتەتتى سورىساق ئۇ قاقاقالپ بىز ئۇنىڭدىن

ەرەپيتىن ئىزدەپميۇ   ت-ئيۇنى تەرەپ . كەتتيى  دە ئۇ تۇيۇقسىز يوقياپ ىك دولقۇن كۆتۈرۈلگەنشىددەتل

ن قالمىييدى ھەم ېچكى  بۇنىڭييدىن ھەيييراغايىييب بولييدى، ئەممييا ھيي ئييۇ . ىييدىن تاپالمىييدۇقكېم

 . ىدىئېچىنم

 —دېيدى كاپىتيان،    — غيا چۈشيۈپ كەتيكەن گەپ،   تىياتسيىزلىقتىن دېڭىز ئۇ چوقۇم ئېھ—

 . قۇتۇلۇپ قاپتۇلەن باغالپ قويۇشتىن ۇمۇ بوپتۇ، زەنجىر بىب

ئورنىغيييا بىرنيييى تيييالالپ ئۇنىيييڭ  اتروسيييالردىنكاپىتيييان ميييياردەمچى بولمىغاچقيييا بييياش 

غيانلىقىنى  ننى بياش يياردەمچى قىل  اشيلىقى يۆبيو ئاندىرسيو   وليدى ھەم ماتروسيالر ب  سەپلىمەكچى ب

ەزىپىسىنى ئۆتەپ چە باش ياردەمچىلىك ۋسون ئاللىقاچان قوشۇمئەمەلىيەتتە، ئاندىر .جاكارلىدى

، ىك كونا ماتروس بولۇپل خاندس مول تەجرىبىلروسالر باشلىقى ئىسرىمۇئاۋىن مات. ۋاتاتتىكېلى

 . دوستى ئىدى ئۇ سىلۋېرنىڭ يېقىن

ى، ئيۇ ھەميمە   ناھيايىتى ھيۆرمەتلەيتت  ىڭ ھەممىسى سىلۋېرنى كى بارلىق ماتروسالرنكېمىدى

 . تىدەپ ئاتىشات‹‹ ھەمراھكونا ››تروسالر ئۇنى لەن چىقىشااليتتى، مائادەم بى

دا ئيۇ يياش ۋاقتىي    —ماڭيا،  دېدى ئىسرىل   —ەمەس،ىز ئادەتتىكى ئادەم ئكونا ھەمراھىم —

ئيۇ شيىر    قەيسەرلىكىنى دېسەك، .يوسۇنلۇق كىشى-ائىدەالرلىق گەپ قىلىدۇ، قئوقۇغان، قايىل قى

، ئيۇالرنى  ئيادەم بىيلەن تۇتۇشيۇپ    ئۇنىيڭ قيۇرۇق قيول تيۆت     مەن ئىلگىيرى . شااليدۇبىلەنمۇ تۇتى

 . گەنمەنقىلىۋاتقانلىقىنى كۆرتېرىپېرەڭ 

ئيۇ  . يتتىنىڭ گېپىنيى بەك ئياڭال  تلەپال قالماستىن، ئۇشىلەر سىلۋېرنى ھۆرمەكېمىدىكى كى

ئۇنىڭغيا  ەميمە ئادەمنىيڭ كيۆڭلى    ھ. سيولدا گەپ قىالتتيى  ە ئوخشيىمىغان ئۇ كىشىگئوخشىمىغان 

ھەر قېييتى  س مۇئييامىلە قىالتتييى، ئييۇ ميياڭىمۇ يامييان ئەمە . بىييلەن تولغييان ئىييدى  مىننەتييدارلىق

ڭۈلدىكىيدەك  سيىلۋېر ئاشيخانىنى كۆ   .خۇشيال بوليۇپ كېتەتتيى   مېنى كۆرسە ناھيايىتى  ئاشخانىدا 

يەنە بىير شياتوت    ئۇ. ېسىپ قويغان ئىدىسۈرتۈپ پارقىرىتىپ ئ ان بولۇپ، تەخسىلەرنىرەتلىۋالغ

ماڭيا بيۇ شياتوتنىڭ     ئيۇ . سيوالپ قويغانىيدى   ىير بۇلۇڭيدىكى قەپەسيكە   ۋالغان بولۇپ، ئيۇنى ب ئېلى

بييۇ قېتىمقييى سييەپەرنىڭ نىييڭ ‹‹كاپىتييان فلىنييت››ئاتىلىييدىغانلىقىنى، ەپ د‹‹ كاپىتييان فلىنييت››
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رۇليۇپ  ئانيدىن شياتوتقا بۇ  . ىيتقيانلىقىنى دەپ بەرد ك بولىيدىغانلىقىنى ئې چوقۇم مۇۋەپپەقىيەتلى

 :سورىدى

 ىڭمۇ ىقى ، سەن شۇنداق دېدئامر —

دەپ ۋارقىراشيقا  ‹‹ پىكىيۋ، سيەككىز پىكىيۋ    سيەككىز پىكىيۋ، سيەككىز   ››ھىلقى شياتوت  

ېييىن ئيۇ سايراشيتىن    نى تۇسيۇپ قويغانيدىن ك  رچە رەخت بىيلەن قەپەسي  سىلۋېر بىر پا. شلىدىبا

 . ختاپ قالدىتو

ىقىيدىكى  ئيۇ ئافر — دى سىلۋېر، دې  —ۈز ياشقا كىردى،جى ، بۇ قۇش ئىككى ي كىچىك —

ا، شيييىمالىي امېرىكىيييدىكى سيييۇرىنامغباغيييا، يەنە جەنيييۇبىي ئ، ھىندىسيييتاندىكى ماالسيييقارغاماداغا

چىققيياننى  ۈزۈپتييكەن كېمىلەرنييى سييئييۇ يەنە چۆكييۈپ كە. انىكى پروۋىدېنسييقا بارغييئامېرىكىييد

 .نىۋالغانگەپنى شۇ يەردە ئۆگى دېگەن‹‹ سەككىز پىكىۋ››كۆرگەن، 

شياتوت  . ۇنىڭغا كەمپيۈت بەرگەچ دېدى سىلۋېر ئ —ھە   نېمە دېگەن چىرايلىق قارا، ئۇ —

 . ى تۇردىبىلەن ئادەم تىللىغىلا قىلماي سەت گەپلەر ئۇنىڭغا پەرۋ

الم، ئۇنىيڭ  شيۇڭا بۇزۇلۇۋاليدى، بيا   گەپلەرنى ئاڭلىغان،  ۆپ ئادەم تىلاليدىغانبەك كئۇ  —

 .ېغزى يۇمۇلمايدۇىڭ ئالدىدا تۇرسىمۇ ئۇ، ئۇ ھەتتا باستېرندھېچكى  تەڭ كېلەلمەي تىللىشىغا

. قىلىيپ قوييدى   ت بىلەن قول ئىشارىسىنى ئىشلەتكەندە ھۆرمەۋېر باستىر دېگەن سۆزسىل

 . ردىشەنچىمنى يەنىمۇ ئاشۇىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئىبۇ مېن

ىشيىپ  سيىۋىتى تېخىميۇ يىرىكل  ىتيان سيىمولېتنىڭ مۇنا  ي ئەپەندى  بىلەن كاپھازىر ترېالۋنى

ىقىنى دىن بىييزار بولىييدىغانلچە يوشۇرماسييتىن ئۇنىڭييېالۋنىييي ئەپەنييدى  قىلييتر. كەتييكەن ئىييدى

ارتۇق قىلغۇسيى  ىرەر ئېغىز گەپنىمۇ ئي قىلمايتتى، قىلسىمۇ بن بولسا كۆپىنچە گەپ يتتى، كاپىتادە

 :ئۇ. ق ئىدىېمىگە ناھايىتى ئامراكاپىتان بۇ ك. ىالتتىەندەك ئاددىيال گەپ قكەلمىگ

 —ىن ئيۇ يەنە،  ئارقىد. دەيتتى —ىش، خوتۇنۇمدىنمۇ بەك راييىتى مۇاليى ، ە ناھابۇ كېم—

اخىرلىشىشييىنى  رمييايمەن، بالييدۇرراق ئ  ېتىمقييى سييەپەرنى ياقتۇ  بولسييىمۇ يەنىييال بييۇ ق    شييۇنداق 

 .تىدەپ قوشۇپ قويات  —ن،تىلەيمە

دە، -تتىبۇرۇليۇپال كېتىيپ قياال   ەر قېتى  ئاڭلىغانيدا  ى  ئۇنىڭ بۇ گېپىنى ھترېالۋنىي ئەپەند

  . ماڭاتتىئارقىغا توختىماي –دىپالوبىدا ئال

ز خياتىرە  سە، ئەمدى ئۇنىڭغا يۈكەلمەس جۆيلۈ–ق كەلسەىمولېنت يەنە مۇشۇنداناۋادا س —

  .دېدى ئۇ بىر قېتى  —قىلمايمەن، 
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نياملىق   ‹‹گىسيپانوال ››ئەمميا   .مان ھاۋاغا يولۇقتۇقز بىر نەچچە قېتى  ياسەپەر جەريانىدا بى

ئىسيپاتالپ   ەن ياميان ئەمەسيلىكىنى  بۇ، كېمىنىيڭ ھەقىيقەت   .زىيان يەتكۈزەلمىدى كېمىگە قىلچە

رىنى ئييۇالر ئييۆزلى .ىيير نييېمە دېيييەلمەيمەننىڭ ئىپادىسييىگە مەن بئەممييا ئيياۋۇ ماتروسييالر. بېرەتتييى

. خيى پۇددىيڭ يەيتتيى   ق ئىچەتتيى، بەزىيدە تې  سەۋەبلەر بىلەن ھارا كەلمەس–ۇۋېتىپ، كەلسەقوي

ان ام بىير مياتروس تۇغۇلغي   ئاڭلىسي . ئيامىلە قىليدى  رغىمۇ خېلى ياخشى مۇېالۋنىي ئەپەندى  ئۇالتر

غا قويۇپ يېيىشى ئۈچۈن پالوبى پ چىقىپ، كۆپچىلىكنىڭە بىر تۇڭ ئالما ئېلىكۈنىنى ئۆتكۈزگەند

 .قويۇپتۇ

 —ختيۇر لىۋېسيقا،   دېدى كاپىتان دو —ق، رغا قىلچە پايدىسى يوئۇال بۇنداق قىلىشنىڭ —

 .ىپ كېتىدۇۇ چۈشكۈنلىشدۇ، تېخىمر يامان ئۆگىنىپ قالىئۇال

ەر تېپىيپ  ىمىقيى سۈيقەسيتتىن خەۋ  ميا بولغياچقىال شيۇ قېت   رىشيا، شيۇ بىير تيۇڭ ئال    بەختكە يا

 .ىدىن ئامان قالدۇقېلىۋاتقان ئۆلۈم خەۋپبېشىمىزغا ك

 :بۇ ئىش مۇنداق بولدى 

كييۈن ماڭسيياق ئييارال  تىۋاتيياتتۇق، يەنە بىييرەر ئارىلىغييا قيياراپ كېكۈنييدۈز گييۆھ–بىييز كييېچە

پ تەكشى ىق كېمە ئالدىغا قارانامل‹‹ گىسپانوال››پ ڭىز يۈزى تىپتنچ بولۇبۇ چاغدا دې. رۈنەتتىكۆ

 .دىىق ھاياجانغا چۆمگەنىاچقا ھەممە كىشى قاتتمەنزىلگە ئاز قالغ. ىكېتىپ باراتت

ر تيال  تۇيۇقسىز بى. ۇتۇندۇمى تۈگىتىپ ئۇخالشقا تلتۇرۇشىغا مەن ئىشىمنقۇياش ئەمدىال ئو

ىكىلىييپ دىمى ئالييدى تەرەپييكە تبييۇ چاغييدا كييۆزىتىش خييا .لىييپ پالوبىغييا چىقييتى ئالمييا يېگييۈم كې

 .ىۋاتاتتىى تۇتقىنىچە ئىسقىرىتە رولنشلىقى بىر چەتتمۇئاۋىن ماتروسالر با. قاراۋاتاتتى

. بايقىيدى   ئالميا قالمىغيانلىقىنى  پ، ئانيدىن بىير تيالمۇ    ئىچىگە ئۆمىلەپ كىرىي  مەن تۇڭنىڭ

بىر چاغدا، بىر . مەنيقىشىدا ئۇخالپ قاپتىپاراخوتنىڭ يىنىك چا چى قاپقاراڭغۇ بولۇپ،تۇڭنىڭ ئى

دەپ  ئەمدىال چىقىپ كېتەي،مەن . ى ئويغىتىۋەتتىىپ تۇڭغا يۆلىنىپ مېنقىل‹‹ توڭڭىدە››كىشى 

چچە ئېغىيز  مەن بىر نە. ۋېر ئىدىباشلىدى، بۇ كىشى سىلى ئادەم گەپ قىلىشقا تۇرۇشۇمغا ھېلىق

ئيۆزۈمنى  . لگيۈردۈم لىقىمنى ھيېۋ قىلىيپ ئۈ  ئەھۋالدا تۇرۇۋاتقان پال ئۆزۈمنىڭ قانداقگەپنى ئاڭال

نىڭ ھەممىسييى مېنىييڭ مييدىلىكتە كېمىييدىكىلەرمانييا ئە. ز بولمييايتتىھەرگىيي كارىالپ قويسييامئاشيي

 .تاتتىتۇلدۇرۇشۇمنى ساقالۋاقۇ
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 ەستبەشىنچى باب سۈيق

  

 .ى بىر ئاۋازدەپ سورىد  —ىتانىمۇ ز ھېلىقى كېمىنىڭ كاپسى —

ا بولغاچقيا  مېنىڭ پۇتۇم ناك. ىنتئۇنىڭ كاپىتانى فل  —دېدى سىلۋېر، —ەمەس، ئمەن  —

ېيرى  ق. رتلىتىپ ئۈزۈۋەتتىبومبا بىر پۇتۇمنى پاملىق دېڭىز ئۇرۇشىدا بىر قېتى. ۇتااليتتى رولنىال ت

ئۇنىڭ . دىختۇر ئوپېراتسىيە قىلمېنى داڭلىق بىر دو. ى قارىغۇ بولۇپ قالدىپېۋنىڭ ئىككى كۆز

مەن . ئېسيىلدى ەمميا ئيۇ كېييىن دارغيا     ئ. ىنى پىششيىق بىلىيدۇ  ىرى كۆپ، التىن يېزىقبىلىدىغانل

قىلميياقچى  ئەمييدى ئييۆزۈم . ەگەشييتى گەن، كېيييىن فلىنتغييا ئ ىنىگالنييد بىييلەن ئىشييلى  باشييتا ئ

ر قۇچيۇپ قايتىيپ   املىق كېمىسىنىڭ زەپەن‹‹ دېڭىز پىلى››نىڭ مەن ئىلگىرى فلىنت. نتىمەبولۇۋا

 . ۇتۈرۈۋېتەيال دەپ قاپتئالتۇنالر كېمىنى چۆكقان بىلەن بويۇلۇپ،  كېمە. نلىكىنى كۆرگەنكەلگە

 .ن بوش ئەمەسكەنفلىنت ھەقىقەتە —

 . تونۇدۇمماتروس ئىكەنلىكىنى  نىڭ كېمىدىكى ئەڭ ياشاۋازنى ئاڭالپ مەن ئۇبۇ ئ

النيد بىيلەن   مەن ئىنىگ. باقمىدى  ا ئۇنىڭ بىلەن ئىشلەپولىدىغان ئادەم، ئەمممۇ بداۋس —

 2333ئىشيلەپ  كېيىينچە فلىنيت بىيلەن    . ىڭ توپلىۋالغانىيدى  فوندىسيتېرل  033چاغدا ئىشلىگەن 

ىيڭ ھەممىنيى مەن   بيۇ پۇلالرن . اقالقلىقسيى بانكىيدا بىيخەتەر سي    رلىڭ توپلىدى ، ھەممىفوندىستې

كە تىپىييراپ غايىييب تەرەپيي–ادەملىرى تەرەپئىنىگالنييدنىڭ ئيي. ىغييانتوپل ىتى مۈشييكۈللەردەناھيياي

، تى خۇشيال ماققيا ناھيايى  ئيۇالر قارى . ۇ كېمىيدە رىنىڭ كيۆپى ھيازىر مۇشي   فلىنتنىڭ ئادەملى. دىبول

ېيۋ  قيارىغۇ پ . شيىپ كەتيكەن  گە ئايلىنىيپ چۈشكۈنلى ىدە بەزىلىرى تىلەمچىي چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىچ

لنى فوندسيتېرلىڭ پيۇ   1233 لگىيرى بىير يىيل ئىچىيدە    ئيۇ ئى . ئۆزىنىيڭ شيورى   بەك بىچارە، ئەمما

ن، ۋ تىلەمچىلىكمييۇ قىلغيياپېيي. غالپ قالغييان چېغييىئييۆزىنى بيياي چييا. تىپتييۇبييۇزۇپ چېچىييپ تۈگى

شيە ئياچ   ى قانيداق بوليدى  ھەمى  ئياخىر . دەم ئۆلتيۈرگەن لىق قىلغان، ھەتتا ئائوغرىلىق، بۇالڭچى

 .لۈپتۇئاڭلىسام يېقىندا ئۆ .قورساق يۈردى

دېيدى  —ن، ن ئياقىۋەتكە قالىيدىكە  ئاخىرىدا يەنىال ياميا ۇ كەسىپنى قىلغانالر اندا بقارىغ —

 .ياش ماتروس

چىيك بولسيىمۇ   گەرچە سيېنىڭ يېشيىڭ كى   —دېدى سيىلۋېر،   —ق، ئەخمەقلەرال شۇندا —

 .  دەپ قارىمايمەنشۇڭا سېنى باال. ەتتى مەن بالدۇرال كۆرۈپ ي. ئەقىللىق ئىكەنسەن ناھايىتى
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. ى ئاليدىغان ئىيكەن  بىيلەن مېني   داق گەپيلەر لغان، ئەسلىدە ئۇ شيۇن ۇ گەپنى ئۇ ماڭىمۇ قىب

يەنە چاغدا ئۇنىڭ ئېغىيزى   بۇ. دەك بولۇپ كەتتى ىڭغا پىچاق تىقىۋەتكۈن سەكرەپ چىقىپال ئۇنمە

 .ىلچىلىك بايقىمىدىئاڭالۋاتقانلىقىمنى قئېچىلدى، مېنىڭ 

ن نييېمىلەر، شييۇڭا ەتىسييىنى ئويلىمايييدىغاممىسييى ئاقنييانچىالر، ئتەۋەككۈلچىلەرنىييڭ ھە —

ۇلى بولسيا ھەممىنيى   پي . كىرىپمۇ قويماييدۇ  ىچىپ ئەتىسى خىيالىغائ–چېچىپ، يەپ–ر بۇزۇپئۇال

. ۇالرغييا ئوخشييىمايمەنمەن ئ. ېڭىزغييا چىقىييدۇقى قۇرۇقدالسييا يەنە دجييلەپ تۈگىتىييدۇ، يييانچۇخە

ىنيى  سيانال كىشيىنىڭ دىققىت  ردە جىيق پيۇل تۇرسيا ئا   بىير يە . كىغيا قيويىمەن  پۇللىرىمنى بۆليۈپ بان 

ۇيۇۋېتىيپ  ى تۈگەتسيەم قوليۇمنى ي  بۇ قېتىمقيى ئىشين  . دى ياشقا كىر 55سەم مەن ساڭا دې. تارتىدۇ

چىقىشيتىن ئياۋۋال    مەن كېمىگە. بولىمەن ىلىدىغان ياخشى پۇقراقىپ قانونغا رېئايە ققىرغاققا چى

‹‹ السگىي -سيىپىي ››. مېلىشينى جيېكىلەپ قوييدۇ   تول بانكىسىدىن ئېلىۋۇنۇمغا پۇلالرنى برىسخوت

يەرنى  ئۇ. ىپ مېنى ساقاليدۇشىپ قويغان يەرگە بېرخوتۇنۇم دېيى. ۋەتتۇقېھمانسارىيىنىمۇ سېتىم

ىال سياڭ . ىغيان باشيقىالرغا دەپ باقم  ئەمميا، مەن . ىشيىنىمەن ۈم بار، چۈنكى ساڭا ئساڭا دەپ بەرگ

 .دېدى سىلۋېر — انچە ياخشى بولمايدۇ،دېسەم ئ

سييورىدى دەپ  —ن قورقمامسييىز  ئېلىييپ قېچىييپ كېتىشييىدى يالىڭىزنىييڭ پييۇلالرنى  ئا —

 .ھېلىقى كىشى

 ڭ ئارىسىدا ئىناۋەتمۇئىشەنمەيدۇ، ئۇالرنى بىرىگە–ېچقايسىسى بىرتەۋەككۈلچىلەرنىڭ ھ —

يمەن ىيدىكەن يياكى مەن ياشيا   النىمنى بۇزمياقچى بول كى  مېنىڭ پى. مايمەنيوق، ئەمما مەن قورق

. ىن قورقياتتى اتتى، بەزىلەر فلىنتدبەزىلەر پېۋدىن قورق بىلەن ئىشلىگەن چاغدافلىنت . ياكى ئۇ

پو ئياتقىنى  ئەمەس،   .ىپىنلىكى  ئۇنىڭ شەرئۇنىڭغا ئىشلىگە. تتىفلىنت مېنىڭدىن قورقائەمما، 

ە اقچىسيىمۇ مېنيى كۆرسي   ارسيتىدىكى كونيا دېڭىيز ق   اندا فلىنتنىيڭ قيول ئا  مەن رولچى بولۇپ تۇرغ

 . ان تارتقۇزمايمەنىلەن ئىشلە، سېنى زىييىگىت، مېنىڭ ب. يتتىئېگىلىپ ھالى قالما

ئاڭالشيتىن   گەپلىرىڭىزنى —ېرىپ، ھىلقى يىگىت جاۋاب ب دېدى —مەن قىلىمەن،  —   

 . لى، مېنى قوشۇۋېلىڭول تۇتۇشۇپ ۋەدىلىشەيھازىر ق. قتۇرمايتتى كەسىپنى ئازراقمۇ يا ئاۋۋال بۇ

لۋېر سيۆزلىگەچ  دېيدى سيى   —گىتكەنسيەن،  اتۇر ھەم ئەقىللىيق يى دەرۋەقە سەن بىر ب —   

ڭ ئىغاڭشيىپ  تۇتۇشىشيىدىن ياغياچ تيۇ   ئۇالرنىيڭ قيول   . تيۇرۇپ قيولىنى قىيزغىن تۇتيۇپ    ئۇنىڭ 

 . كەتتى

گەن گەپنىييڭ دېيي‹‹ تەۋەككييۈلچىلەر››غانييدىن كېيييىن ئانييدىن ەن بييۇ گەپلەرنييى ئاڭلىم   

تكە ئۇالرغييا ۋېر بايييا ھېلىقييى يىگىيي ئەسييلىدە سييىل . بىلييدى  اڭچىلىرى ئىكەنلىكىنييىدېڭىييز قييار 

قىرتىۋېدى بىير  ىيدىنال يېنىيك بىير ئىسي    ئارق. لىۋاتقيان ئىيكەن  توغرۇلۇق نەسيىھەت قى  قوشۇلۇشى

 . ا ئولتۇردىدە، ئۇنىڭ يېنىد-ەلدىكىشى ك
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 .دېدى سىلۋېر —دى، ىزگە قوشۇلىدىغان بولدىك ب —

شى دەل كېمىنىڭ بۇ كى. ى كەلگەن كىشىدېد —قىنى بىلەتتى ، غانلىئۇنىڭ قوشۇلىدى —

ن بيۇ ئەبييجەق  مە. ۇ ئەقىللىيق ئييادەم ئيي —سيرىل خانييدس ئىيدى،   ىن بياش ياردەمچىسييى ئى مۇئياۋ 

ەن ئيياۋۇ قېييرى مولېت دېييگسييى. بييۆلىمەنانلىقىمىزغىال كۆڭييۈل ەنە قانچىلىييك تۇرىييدىغكېمىييدە ي

ە ئيۈزۈم ھيارىقىنى   كىرىپ چىلىغان سەي ۋ ال ئۇنىڭ بۆلۈمچىسىگەھازىر. ىن جاق تويدۇمئەبلەخت

لىييپ چىققييۇم كېلىييپ رنىڭ ھەممىنييى تارتىۋېاتىييدۇ، ياخشييى نەرسييىلەتىۋېلىييپ چىققييۇم كېلىۋتار

 . ىۋاتىدۇكېت

نەرسييە دېگييۈچە سييەن   مەن بىر —دى سييىلۋېر، دېيي  —بېسييىۋال، خانييدس، ئييۆزۈڭنى  —

. پ ھيياراقنى ئيياز ئىييچئىشييىڭنى ئوبييدان قىلىيي رنىڭ يېنىييدا بييول، ئييۆزاشييلىق بىييلەن ماتروسييالياۋ

 .نى ئاڭالېسىڭدە بولسۇن، گېپىمئ

ان مېنىيڭ قاچي   —اسيالماي،  دى خاندس ئياچچىقىنى ب ن گەپ ئاڭلىمىدى ، دېمەن قاچا —

 .ىۋاتىدۇلىقىمىزنى بىلگۈم كېلھەرىكەت قىلىدىغان

ا تيۇ، راسيت بىلگيۈڭ بولسي    بوپ —دېيدى سيىلۋېر،     —نى  ھېسياب، ېنىڭ دېگىي بۇنىڭدا م —

ەن سيىمولېت پىشيىپ يېيتىلگ   كاپىتيان  . ول سيالىمىز ئەڭ ئياخىرقى پەيتيتە قي   بىيز  . ئېيتىپ بېيرەي 

ا لىيد   بىيلەن دوختۇرنىيڭ قو  ترېالۋنىيي ئەپەنيدى  . ۇكېمىنيى ھەييدەپ بېرىيد    كاپىتان، ئيۇ بىيزگە  

بىييلەن  ز ترېالۋنىييي ئەپەنييدى شييۇڭا، بىيي. تاپالمىييدى تييېخىچە بييۇ خەرىتىنييى   خەرىييتە بييار، مەن

 . ۈپ تۇرىمىزە ئىلىپ كېلىشىنى كۈتلىقالرنى تېپىپ كېمىگدوختۇرنىڭ باي

كېمىيييدە يەنە بىزنىيييڭ   سيييىمولېت ھەييييدىگۈدەك،  قا بيييۇ كېمىنيييى كاپىتيييان  نېمىشييي —

 .ئىسىملىك ياشدېدى ھېلىقى دىك  —  دېڭىزچىلىرىمىز بارغۇ

كېمىنى . الرروسگەن ئادەتتىكى ماتبىز دې —ېدى سىلۋېر، د —نېمىنى بىلەتتىڭ، سەن  —

الال دۇ  سيييىلەر ئەزەليييدىن كييي  توپتيييوغرا ھەيدىيەلەيييي  شييياندىن چەتييينەپ كەتيييمەي  كىمميييۇ نى

ېمە ئېكۋاتور مېنىڭچە، ك. ڭ سەۋەبىمەغلۇب بولۇشۇڭالرنىمۇ سىلەرنىڭ دائىمبۇ .ئىشلەتمەيسىلەر

لەرنى ىلىمەن، ھەر قېتى  سىب. ھۆكۈم قىالاليمىز بىز يۆلىنىشكە توغرا كەلگەندىال ئاندىنغا ئەتراپى

ېمىگەن بولسام غاندا، بۇ بايلىقنى دراست گەپنى قىل. ىلەرچەكلىسەم خاپا بولىس ھاراق ئىچىشتىن

 ...ر تېپىلسىال بىزبايلىقال. ان بوالتتى بىلەن دېڭىزغا چىقمىغسىلەر 

 .رىدى دىكدەپ سو —پ قىلماقچى  رنى قانداق بىر تەرەۋاقتى كەلگەندە ئۇال —

مەنميۇ بيۇ     —ىلۋېر ئۇنى ماختياپ، دېدى س —قا يارايدۇ، ىڭ ھەمراھى  بولۇشمېنمانا بۇ  —

ىلسياق بيۇالر    اي، سيېنىڭچە قانيداق ق  سيوراپ باقي   ن سېنىڭدىنئالدى بىلە. ۋاتىمەنئىشنى ئويال

نى بۇغۇزلىۋېتەميدۇق   ا ئۆلتۈرگەندەك ھەممىپ قۇيامدۇق ياكى چوشققۇرۇق ئارالغا تاشال ئۇالرنى

 .ىشنى ياخشى كۆرەتتىۋ دائى  مۇشۇنداق قىلفلىنت بىلەن بىل بونې
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ىلتىزىييدىن ئييۇ دائىيي  ئييوتنى ي   —،دېييدى خانييدس —ىالمييدۇ  بىييل دائىيي  شييۇنداق ق  —

 .ى ئىسپاتلىدىۇ ئۆلدى، دېگەن گېپىنھازىر ئ. رەك، دەيتتىقۇرۇتۇش كې

ۋاقىيت  . ەنايمەم، ئيۇالرنى ئازابلىمي  مەن مەرد ئياد   —لۋېر،دېدى سى  —نىڭ توغرا،دېگى —

 .پ تاشاليمىزايلىۋېتىمىز، بوغۇزالا ئۇالرنىڭ ھەممىنى جتوشقاند

 !قەتەن قالتىۋ جۇمۇسەن ھەقى —ەت قىلىپ، دېدى خاندس خۇشام —ر سىلۋې —

ن ترېالۋنىينيى  شيۇ چاغيدا مە  — ىلۋېر، دېيدى سي   —دۇ، ئىسرىل، شۇنداق دېسەڭمۇ بولى —

 .نىن تولغاپ ئۈزۈۋالىمەۇنىڭ بېشىنى گەۋدىسىدلىپ تىرىك تۇرغۇزۇپ ئتۇتۇۋې

تيال ئالميا ئەكەل،    سەن بېرىيپ بىير   —تاپ، تۇيۇقسىز گېپىدىن توخدېدى ئۇ  —! دىك —

 . نىيى  قۇرۇپ كەتتىكا

رىكەت قىلغان بولسيام  ەينى چاغدا دەرھال ھەئ! ەھىمىگە سېلىۋەتتىبۇ گەپ مېنى قاتتىق ۋ

مەن . ىن قېتىپ كەتكەن ئىيدى ولۇم زىيادە قورقۇنچتق-ىراق كالالم ۋە پۇتب. قېچىپ كېتەلەيتتى 

 :قىلدى بۇ چاغدا خاندس گەپ. ەلگەنلىكىنى ئاڭلىدى تەمشن تۇرۇپ مېڭىشقا دىكنىڭ ئورنىدى

 .ال ھاراق ئىچەيلىسىلۋېر بىز يەنى. ېمەيۇ بۇزۇق ئالمىالرنى بولدىال، ئ —

ردىين ئيازراق   ن بېرىيپ ھياراق بيار يە   ساڭا ئىشىنىمەن، سيە  —دېدى سىلۋېر،  —دىك،  —

 . ۇچمە، بۇ ئاچق. لىپ كەلھاراق ئې

راق بيۇ ھيا  . لىكىنيى بىليدى   ارىقىنى ئۇنىيڭ بەرگەن يارۇۋ ئەپەندىمنىڭ ھي  بۇ گەپنى ئاڭالپ

 . جېنىنى ئالدىئاخىرى يارۇۋنىڭ 

شىشييقا پەس ئيياۋازدا كۇسۇرلى ئىسييرىل بىييلەن سييىلۋېر  ىقىييپ كەتكەنييدىن كېيييىن دىييك چ

 :اڭلىيالىدى ەقەت بىر جۈملىنىال ئمەن پ. باشلىدى

 .ى ئىسرىلدېد —تقىلى بولمىدى، بىر نەچچە كىشىنى تاريەنە  —

 . قېتىلمىغان ئىدىىشى ئۇالرنىڭ سېپىگە كېمىدىكى بىر نەچچە كقارىغاندا 

بۇ چاغيدا  . لى تۇردىسى مەيخورلۇق قىلىشقىئۇالر ئۈچى. ىپ كەلدىك ناھايىتى تېزال يىتدى

تىش تۇيۇقسيىز، كيۆزى  . يتتىا ماچتيا ئيۇچى ييالتىرا   ئياي نۇرىيد  . ى ييورۇتتى اي كۆتۈرۈلۈپ ئەتراپني ئ

 :ندىە قىلغان ئاۋاز ئاڭالسۇپىسىدىن تەنتەن

 .قۇرۇقلۇقنى كۆردۈم قۇرۇقلۇق، مەن —
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 يىغىن ئالتىنچى باب جىددىي

  

بۆلۈمچىسيىدىن  نۇرغيۇن كىشيىنىڭ كيېمە    گيۈرۈپ كەتكەنلىكىنيى،   مەن ئۈچ كىشيىنىڭ يۈ 

ك بىييلەن چىقىييپ ېزلىي ئالميا توڭىييدىن ت  مەن. لىقىنى ئاڭلىييدى پ يۈگييۈرۈپ چىقىۋاتقيان تۈڭگيۈرە 

ۇقىغيا بېرىيپ ئيۇ    كەينىيدىن كيېمە قۇير  . سيتىغا ئيۆمىلەپ كىيردى    يەلكەن ماچتىسيىنىڭ ئا ئالدى 

ۈچىمىز ئ. لىۋېسنى ئۇچراتتى پەندى  بىلەن دوختۇر الوبىدا ترېالۋنىي ئەپ. ن پالوبىغا چىقتى يەردى

 . ۇقتۇمشۇقىغا قاراپ ماڭديۈگۈرۈپ كېمە 

ككيى  تەرىپىيدە پاكيار ئى  ۇب ئارالنىيڭ غەربىيي جەني    .كىچىك ئارال كۆرۈنيدى ئالدىمىزدا بىر 

ىدا ئۇالرنىييڭ ئارقىسيي .تتييىمىيينەن ئىككييى مىييل كېلەغالرنىييڭ ئييارىلىقى تەختا. تيياغنى كييۆردۇق

ڭ شيەكلى  بيۇ ئيۈچ تاغنىي   . ۇراتتىىر تاغ قەد كۆتيۈرۈپ تي  غا تاقاشقان ھەيۋەت بچوققىسى بۇلۇتالر

 . كى چىقىپ تۇراتتىالشتىن شەكىللەنگەنلىولۇپ، يانار تاغ پارتكۇنۇسسىمان ب

بييايىقى  چييۈنكى. ىياتقا كەلييدى پ چييۈش كۆرگەنييدەك ھېسسيي  ەن بييۇ مەنزىرىنييى كييۆرۈ  م

 :پىتان سىمولېتئارىدىن كا. ەن ئىدى خى ئەسلىمگە كېلەلمىگۋەھىمىدىن تې

 .دەپ سورىدى —  ۇقلۇقنى كۆرۈپ باققانئالدىمىزدىكى بۇ قۇر كى  —

ئەينييى  —دېييدى سييىلۋېر،   —ىلى، بييۇ يەر دەل گييۆھەر ئييار . ن كييۆرگەن، ئەپەنييدى  مە —

 .سۇ ئالغان لۇپ بۇ يەردىن تاتلىقبىر كېمىدە ئاشپەز بوى مەن يىللىر

دەپ  —دۇ، ڭگەر تاشيلىغىلى بوالمي  ىدە لەئارالنىڭ كەين تەرەپتىكى ئاۋۇ كىچىكجەنۇب  —

 .ىتىپك ئارالنى كۆرسبىر تەرىپىدىكى كىچى ىتان گۆھەر ئارىلىنىڭسورىدى كاپ

بييۇ يەردە بىيير دېڭىييز ا قارىغانييدا ئىلگىييرى ئاڭالشييالرغ. ت ئييارىلىشييۇنداق، ئييۇ ئىسييكىلى —

 نىيڭ شيىمال تەرىپىيدىكى   گيۆھەر ئارىلى . الرمىشنۈپ، گاھىدا غايىب بيۇ اراقچىسى گاھىدا كۆرۈق

ئاليدى   مالدىن جەنۇبقيا قياراپ  بۇ ئۈچ تياغ شيى  . ىلىدۇى ماچتا تېغى دەپ ئاتئاۋۇ كىچىك تاغ ئالد

بەزىيدە  ماچتا تېغى ئاساسىي . پ ئاتىلىدۇئارقا ماچتا تېغى دە اساسىي ماچتا تېغى ۋەماچتا تېغى، ئ

 . لىدۇگىالس دەپمۇ ئاتى-پىيسى

 ىلۋېردىن سييوراپ قايتيياە خەرىتىنييى چىقىرىييپ سييېت قوينىييدىن بىيير پييارچكاپىتييان سييىمول

ۇقسييييىز چاقنيييياپ لىييييپال كۆزلىرىنىييييڭ تۇيىلۋېرنىڭ خەرىتىنييييى ئېمەن سيييي. جەزملەشييييتۈردى

 بيۇ بيايلىق يوشيۇرۇنغان   ئەسيلىدە  . ى بايقىيدى   تىنجىپ قالغانلىقىنىكىنى، ئەمما دەرھالالكەتكەنل

 پ، كىرىسيت بەلگىسيى ۋە  يتىلمە خەرىتىسيى بوليۇ  بىيلەن سيىزىلغان كيۆپە    ئارالنىڭ ئىنچىكىلىيك 

 .نئىزاھاتالر يوق ئىكە
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ى س، بيۇ خەرىيتە ناھيايىت   ھەرگىيز خاتيا ئەمە   —، دېدى ئۇ —ئەپەندى ،  ييي دەل مۇشۇ يەر، 

ننييى سيياق مۇشييۇ يەردە يەلكە پ ئييارام ئالميياقچى بول ا ئيياۋۇ قولتۇققييا كىرىيي  نيياۋاد. تييوغرا ئىييكەن 

 .ېلىدۇقا كىرىشكە ئەڭ ماس كرنىڭ سۇ ئورنى قولتۇقبۇ يە. چۈشۈرەيلى

 بىردەميدىن كېييىن   —ا، پىتيان سيىمولېت ئۇنىڭغي   دېيدى كا  —، بيۇرادەر،  ت ساڭارەھمە —

 . لىدۇمەن، ئەمدى كەتسەڭ بورايىكىنى سېنىڭدىن سوقانداق قىلىش كېرەكل

ىنىڭ نداقال چىيراي ئىپادىسي  يتىشيى، شيۇ  قورقمياي ئې  ئارالغيا پىششيىقلىقىنى  سىلۋېرنىڭ بيۇ  

.  قاليدى  شيقاندا قورقيۇپ قېتىيپال   ئيۇ ماڭيا يېقىنال  . ردىقياتتىق ھەييران قاليدۇ    تەمكىنلىكى مېنيى 

تولييۇق  قىلىييش پىالنىنييى مېنىييڭ الر ئۆزلىرىنىييڭ قەسييت  ملەشييتۈرەلەيمەنكى، ئييۇ شييۇنداق جەز

ىختىيارسىز تىترەك قويغاندا جىسمىمنى ئ ئۇ قولىنى مۈرەمگە. رقىدىن تامامەن بىخەۋەئاڭلىۋالغانلى

 . ستىبا

تەن وخشاش ياشالرغا نىسيبە ساڭا ئ. ىتى چىرايلىقايبۇ يەر ناھ —ى ئۇ، دېد —يىگىت،  —

چكە رگە يامىشااليسييەن، ئييۆرەخييلەۆمۈلەلەيسييەن، دەسييەن دېڭىييزدا چ. ئييۆزى بييۇ يەر جەننەتنىييڭ

ىۋېلىشيىڭ  مەن سيېنىڭ ئېل . ڭيا دە ت قىلمياقچى بولسياڭ ما  ۇبيادا ئاراليدا سياياھە   م. ئوۋلىيااليسەن

پ ميۈرەمگە  ئيۇ گېپىنيى تۈگىتىي     —،زا تەيييارالپ بېيرىمەن  چۈشلۈق مېزىلىيك غىي   اقئۈچۈن بىر ۋ

 . تىپ قالدىىن دىڭگوسلىغىنىچە كېكېيالقالپ قويغاندىن يېنىك شاپى

نى دىكى پالوبىيدا ئىشيالر  ر كيېمە كەينىي  ۋە دوختيۇ ترېالۋنىيي ئەپەنيدى     ىتان سيىمولېت، كاپ

ى قيياپ مۇ ئۇالرنىييڭ سييۆھبىتىناپ كېتىۋاتقييان بولسيياممەن گەرچە ئالييدىر. تىمەسلىھەتلىشييىۋاتات

قېلىشيىدىن   ى باشقىالرنىڭ ئاڭالپچۈنك. ت قىاللمايتتى دوكالت قىلىشقا جۈرئەبېلىدىن ئۈزۈپ 

ئۇ غاڭزىسىنى . الدىلىۋېۋ مېنى چاقىرىپ قۋاتقان چاغدا دوختۇر مەن ئامالسىز قېلى.  ئەنسىرىدى

ا مەن دوختۇرغي . ئېيتتيى  ىيڭ بېرىيپ ئەكېلىشيىمنى   نلىقىنى، مېنپ قويغاېمە بۆلۈمچىسىدە تاشالك

 :استا پىچىرلىدى يېقىنلىشىپ بېرىپ ئ

الۋنىي ئەپەنيدى  ۋە  ئالدى بىلەن ترې. ىدىجىددىي ئىش بار ئ غاندوختۇر، سىزگە دەيدىييي

 . ن مېنى چاقىرىڭدىن بىرەر سەۋەب بىلەلۈمچىگە ئاپىرىڭ، ئاناپىتاننى ئاستىنقى بۆك

 .لال ئەسلىگە كەلدىئۆزگىرىپ يەنە دەرھا تۇرنىڭ چىرايى ئازراقدوخ

ى مېنىڭيدىن بىير مەسيىلىن   ئاۋازدا، خوددى باييا  ييي دېدى ئۇ يۇقىرى  يي جى ، رەھمەت ساڭا،ي

 .را جاۋاب بەردىڭتە، ييي ناھايىتى توغياپەتسورىغاندەك قى

ئيۇ سيۆزلىگەندە   . لدىاۋام قىىلەن گېپىنى دلۇپ قالغان ئىككىسى بقىدىنال كەينىگە بۇرۇئار

رغيا  وختۇرنىيڭ سيۆزۈمنى ئۇال  مەن د. لىققا تىرىشيتى ئىمكان بار چاندۇرماسي الماق بولۇپ ئۇالرغا س

ئاندىرىسينى   تروسيالر باشيلىقى يۆبيو   ئۆتمەيال كاپىتان ما چۈنكى ئۇزاق. بىلدى  يەتكۈزگەنلىكىنى

 . لدىچاقىرىشقا بۇيرۇق قى پالوبىغا
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ىييي ى جاكارلىييدى، ترېالۋنيېتىييپ كەلگەنلىكىمىزنييى  ئۇالرغييا مەنييزىلگە سييىمولېت ئەپەنييد

ا بولغيان  نى ئېيتتيى ھەم ئۇالرغي  يىتى رازى بولغيانلىقى نىڭ ئىپادىسيىدىن ناھيا  ئەپەندىمنىڭ ئۇالر

گەپنى ئياڭالپ   بۇ. ويغانلىقىنى دېدىەك ھاراق تەييارالپ قىلدۈرۈش ئۈچۈن يەتكۈدرەھمىتىنى ب

ىيزغىن، شيۇنچە   بيۇ ئالقىشيالر شيۇنچە ق   . چۇقيان سيېلىپ كەتتيى   -الر خوشلۇقىدىن قىقاسماتروس

 .مەيال قالدى نلىقىغا ئىشىنەلبولغاڭ بىزنى ئۆلتۈرمەكچى كى، مەن بۇ كىشىلەرنىسەمىمىي

ر بىرىنچيى قېتىملىيق   دەپ ۋارقىرىدى سيىلۋې  ييي! ىرام بىلدۈرەيلىپىتان سىمولېتقا ئېھتييي كا

 . شقاندىن كېيىنالقىش ساداسى ئاخىرالئ

 . ڭراتتىتى  قىزغىن ئالقىش يالەر توپى يەنە بىر قېكىشى

اييال  ھ. مچىگە كىرىيپ كەليدى  چ كىشيى تيۆۋەنكى بۆليۈ   ۈسى تېخى ئۈزۈلمەيال ئئالقىش سادا

 . انلىقىنى يەتكۈزدىىزمەتكارنىڭ چاقىرىلغبولمايال بىرى خ

 انلىقىنى، شىرەگە بىرەنى چۆرگىلەپ ئولتۇرغن چاغدا ئۇالرنىڭ شىرمەن بۆلۈمچىگە كىرەگە

دوختيۇر  . ۇلغيانلىقىنى كيۆردۈم  زراق قيۇرۇق ئيۈزۈم قوي  ۈزۈم ھيارىقى بىيلەن ئيا   بوتولكا ئىسپانىيە ئي 

بييييۇ ئۇنىييييڭ  . تييييىوختىميييياي تاماكييييا چېكەت ئېلىييييۋەتكەن بولييييۇپ، ت  يالغييييان چېچىنييييى 

 . ىسى ئىدىىشۋاتقانلىقىنىڭ بەلگجىددىيل

ىدى، قېنى تېز نىڭ گېپىڭ بار ئەمەسميي سې ۋنىي ئەپەندى ،جى ، ييي دېدى ترېال ييي كىچىك

 !ئېيتە

چ كىشيييىنىڭ شيييلىك قىلىييپ سييىلۋېر ئييۈ   ارىچە ئيياددىي، چۈشىنى مەن ئىمكانىيەتنىييڭ بيي  

ىيڭ كيۆزى ماڭيا    نى ئاڭالۋېتىيپ ئۇالرن سيۆزلىرىم . تىيپ بەردىي   ەپلىرىنى ئۇالرغيا ئېي دېيىشكەن گ

 . ىچە ھېچنېمە دېمىدىگېپى  تۆگىگ. تىكىلدىمىقتەك 

 . دوختۇر لىۋېۋ لىپ ئولتۇر، ييي دېدىييي جى ، بۇياققا كې

ارىقى قوييۇپ ماڭيا   ىير رومكيا ئيۈزۈم ھي    ەم بتۇرۇشقا ئىما قىلدى ھېنى شىرەگە يېقىن ئولئۇ م

تۇرلۇق تىييلەپ قەدەھ بييا مەتلىك، ئييامەت ۋەىرىييدا ئييۇالر ماڭييا سيياال  ئاخ. مىتىنييى بىلييدۈردى رەھ

 . ۆتۈرۈشتىك

مەن . رىكەنىغانييدا دېگىنىڭىييز تييوغ ىييي ئەپەنييدى ، ييييي قار ان، ييييي دېييدى ترېالۋنييييي كاپىتيي

كېييىن ھەميمە    بۇنىڭيدىن . اپ قىلىيمەن ل ئيادەملىكىمنى ئېتىير  ئۆزۈمنىڭ ئوسا. تىمەنخاتالىشىپ

  .ىزنىڭكىنى ئاڭاليمەنئىشتا س

بوليۇش   ب بېرىيپ، يييي كاپىتيان   يي دېدى كاپىتيان جياۋا  م ئادەم، ئەپەندى ، يييي مەنمۇ كالتە پە

 . كمۇ سەزمەپتىمەنڭ سۈيقەستىنى قىلچىلىقول ئاستىمدىكىلەرنى پىتى  بىلەنسۈ

ا ئۇ دوختۇر، يي قارىغاند ىغان ئىكەن، ييي دېدىېر پىالنلەممىنى سىلۋي ئەسلىدە بۇالرنىڭ ھيي

 .ادەم ئەمەسكەنراستىنىال بوش ئ
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 .ۋنىي ئەپەندى ييي دەپ سورىدى ترېال ەمدى قانداق قىلىمىز ييي ئ

لىپىنيى ئوتتۇرىغيا   سيىمولېت ئيۆز تەك   ىتانكېرەك، ييي دېدى كاپ مېنىڭچە مۇنداق قىلىشييي 

اق ئيۇالر  اۋادا قايتمياقچى بولسي  ني . رىمىز، قايتميايمىز ئىشىمىزنى داۋامالشتۇۇپ، ييي ئالدى بىلەن قۇي

ئۇالر بىيزگە قيول   قنى تېپىشتىن ئاۋۋال ئىككىنچىدىن، بايلى. ىالڭ كۆتۈرۈشى مۇمكىنشۇئانال توپ

سيەتنى كۈتيۈپ   چە پۇرمېينىڭ . ىغيانالرمۇ بيار  بىيزگە ئاسيىيلىق قىلم   ئۈچىنچىيدىن، . ۈزمەيدۇتەگك

 . ر ئىش قىاليلىغان يېرىدىن چىقىپ بىرۇپ ئۇالرنىڭ ئويلىمىتۇ

 ان، يي رىدارس، جيويىۋ كاپىتايلى، ييي دېدى ملىكىمىزنى ساناپ باقھازىر بىز نەچچە ئادەييي 

 يمەن چوقۇم ئىشەنچلىكقۇ دەمنىڭ خىزمەتكارلىرى، ر ترېالۋنىي ئەپەندىۋە خونتېر قاتارلىقال

 . الۋنىي ئەپەندى ييي دېدى ترې! ەنچلىكتلەق ئىشييي مۇ

بىيز يەنە كىمنىيڭ    .جەمئىيي يەتيتە ئيادەم    ە كىچىك جىمنى قوشسياق ي بىز ئۈچىمىزنى، يەنيي

 .دى كاپىتاناراپ باقايلى، ييي دېغا كېلىدىغانلىقىغا قكار

ەك، يييي دېيدى   ئىشەنچلىك بولۇشى كېرئادەملەرنىڭ ھەممىسى اللىغان ۋنىي ئۆزى تييي ترېال

 . لۋېر تونۇمايدۇييي ئۇ كىشىلەرنى سى دوختۇر،

 يي خاندسنى مەن ئۆزۈمەندى  جاۋاب بېرىپ، يي دېدى ترېالۋنىي ئەپھەممىسىال ئەمەس، يي ييي

 .تاللىغان ئىدى 

 . كاپىتان يۈرۈپتىمەن، ييي دېدىخېلى ئىشەنچلىك دەپ  مەنمۇ ئىلگىرى خاندس ييي

يي دېيدى ترېالۋنىيي   ۋەتكۈم كېلىۋاتىدۇ، يىنى ھازىرال پارتلىتىشىلەرنى ئويلىسام كېمييي بۇ كى

 .غۇدۇراپپەندى  ئاچچىق بىلەن ئە

قۇم سيوغۇققان  بىز چو. گېپى  تۈگىدىكاپىتان، ييي مېنىڭ  ئەپەندىلەر، ييي دېدىييي بولدى، 

بىييلەن بىلييلە شييۇنىڭ . ىشييىمىز كېييرەكەن قىييياپەتكە كىرىۋېلىز، ھېچنېمىنييى بىلمىييگبولۇشييىم

مياق تەس، شيۇڭا   دۈشيمەننى ئېنىيق ئايرى  -ھازىر دوست. ز الزى ۇشيارلىقنى ساقلىشىمىيۈكسەك ھ

 . د قىلىمەناپ ئىش كۆرۈشىنى ئۈمىلۇشىنى، ئەھۋالغا قارپچىلىكنىڭ سەۋرچان بومەن كۆ

يياردىمىگە   ي بىيز داۋاملىيق ئۇنىيڭ   يييي دېيدى دوختيۇر، ييي     چوڭ خىزمەت كۆرسيەتتى، ييي جى  

 . للىق يىگىتئۈستىگە جى  بىر ئەقىئۇنىڭ . ۇمانالنمايدۇۇ كىشىلەر ئۇنىڭدىن گب. موھتاج

ېالۋنىي ئەپەندى  شىنىمەن، ييي دېدى ترالاليدىغانلىقىڭغا ئىىك جى ، مەن سېنىڭ قىييي كىچ

 . قىغا ئۇالپالئار

ۆزۈمنى چييۈنكى مەن ئەزەلييدىن ئيي. دۈككىييگە چۈشييتۈم-كييكەدە پنييى ئيياڭالپ قيياتتىقبييۇ گە

بييارلىق مەت ئييۇدۇل كېلىييپ مەن ا، كېيىيينچە تەلەي قىسييئەمميي. م دەپ يييۈرەتتى ئەرزىييمەس ئييادە

 . نىپ قالدى ۇھى  شەخسكە ئايلىن مغدىرىنى ئۆزگەرتىدىغاكىشىلەرنىڭ تە
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قەت يەتتە ئادەم ىچىدە بىز تەرەپتە پەئادەم ئ 26كېمىدىكى  ئەھۋال شۇكى، پۈتكۈل ھازىرقى

 .دەمئا 10سىچە رەقىبىمىز بىر كىچىك باال، ئەك يەنە كېلىپ مەن. ئىدىبار 
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 ۈچىنچى بۆلۈمئ

 لىك سەرگۈزەشتەئارالدىكى خەتەر

  

 ر ئارىلىغا چىقىشبىرىنچى باب گۆھە

  

ۆرگىنىميدىن  ا ئارالنىيڭ تۈنۈگيۈن ك  پالوبىغا چىققان چاغيد چى كۈنى ئەتىگەن مەن ئىككىن

ەرىپىيدە توختىتىلغيان   النىڭ شەرقىي جەنيۇب ت بۇ ۋاقىتتا كېمە ئار .ىغانلىقىنى بايقىدى پەرقلىنىد

ق ئورمان ۆپ قىسمى كۈلرەڭ قويۇئارالنىڭ ك. تۇراتتى   مىل ئارىلىق ساقالپبولۇپ، ئارالدىن يېرى

قىسيى  ئېگىيز   بىير  . بۆليۈپ تيۇراتتى   ليۇق ىنى بىير نەچيچە قۇم  نغيان بوليۇپ، ئوتتۇرىسي   بىلەن قاپال

ق قيورام تاشيالر   مۇنچيا -چياق چوققىسيى مۇن تاغالرنىيڭ  . شيلىناتتى ارىغايالرمۇ كيۆزگە تا ئۆسكەن ق

-سيىپىي . ئىيكەن  تيا تېغيى  تياغ ئاليدى ماچ  ئاراليدىكى ئەڭ ئېگىيز   . تولۇپ كەتيكەن ئىيدى   بىلەن

دى، بيۇ تاغنىيڭ   ھەممىيدىن ئيۆزگىچە ئىي    تاغنىڭ سيىرتقى شيەكلى  دەپمۇ ئاتىلىدىغان بۇگىالس 

 . ايۋانغا ئوخشايتتىىماققا غايەت زور پېشكشى بولۇپ قارقىسى تەتەرىپى تىك قىيا، چوقھەممە 

 ېمە گەۋدىسيى توختىمياي  لدىغا قاراپ ماڭيدى، كي  ئاستا ئا-كېمە ئاستا ناملىق‹‹ گىسپانوال››

مە دەك چۆككەن بولۇپ، كېمىسى سوغا تولۇق دېگۈرىش تۆشۈكلىرىنىڭ ھەمچايقىالتتى، سۇ چىقى

ىق ۈل كييېمە گەۋدىسييى قيياتت پۈتكيي. اۋاز چىقىراتتييىرۇلييۇپ تاقىراقلىغييان ئيي سييولغا ئۇ-رولييى ئييوڭ

ن زېمىييي-ۆز ئالدىميييدا يەركييي. مەھيييكەم تۇتۇۋاليييدى يەليييكەن ئارقيييانلىرىنى مەن . سيييىلكىنمەكتە

ۆڭليۈم ئاينىيپ   ئەمما، بۇ قېتى  ك. ىېمىدە بېشى  قايمايتتئىلگىرى ك. ىلىنمەكتەپىرقىراۋاتقاندەك ب

 . قىلدى ماي ئىككى قېتى  قەي چىدىيال

ۇس، ئەپسي . شيۇم كېيرەك ئىيدى   چۈن ئەسلى خۇشيال بولۇ ستە كەلگەنلىكىمىز ئۈبۇ يەرگە تە

ىئييارام ان قييورام تاشييالردىن بورمييان ۋە بۆرتييۈپ چىققيي دىن ييياكى ئارالييدىكى ئبېشييى  قايغانلىقىيي

ئيارالنى تيۇنجى    بيۇ . ياتى  ناچار ئىيدى لىنىپ كەيپى- ئۈمىدسىز نمۇ، ئەيتاۋۇر تولىمۇبولغانلىقىمدى

 . ئىدىەن اخشى تەسىر بەرمىگندىن باشالپال ماڭا يكۆرگە

ىيك  چقيا بىيز ئامالسيىز كىچ   شيامال بولمىغا . ىليدۇق ەن نۇرغيۇن ئىشيالرنى ق  شۇ كۈنى ئەتىيگ 

رەپ ئانيدىن چيوڭ كېمىنيى سيۆ    . چيچە ئيادەم چىقياردۇق   ۈپ قولۋاقالغيا بىير نە  قولۋاقالرنى چۈشيۈر 
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ۈپ دېڭىييز بوغۇزىييدىن ئۆتيي ل يييۈردۇق ھەم تييار بىييرتييۆت مىيي-نى بييويالپ ئييۈچئارالييدىكى تۇمشييۇق

 . كىردۇق ڭ كەينىدىكى قولتۇققائىسكىلىت ئارىلىنى

 شييۇ چاغييدا ھيياۋا. ولييدۇمقىييپ ياردەملەشييمەكچى بىييك كييېمىگە سييەكرەپ چىچمەن بىيير كى

دا ەرەپييتىن يييۇقىرى ئيياۋاز رەپييتىن ئىشييلەپ، بىيير ت ۇپ، ماتروسييالر بىيير تەناھييايىتى ئىسسييىق بوليي 

مايال ۇپ ئييۇ كىشييىلەرنى توسييىىرسييونمۇ قولۋاقتييا بولييىن بيياش ييياردەمچى ئاندمۇئيياۋ. غييودۇرايتتى

 :يتتىنى قويۇۋېتىپ تىلالزىقالماستىن ئاۋا

 .ەن بۇ ئىشتىن تويدۇمييي ئاناڭنى، م

 ئەسيتايىدىللىق بىيلەن   ى ماتروسيالر ناھيايىتى  چۈنكى ئىلگىير . المىتىبۇ بىر شۇملۇقنىڭ ئا

قاندەك ۋاتئىشلىگۈسى كەلمەي ىنى كۆرۈپال ئۇالرنىڭئەپسۇس، گۆھەر ئارىل .كۈچەپ ئىشلەۋاتاتتى

 . قىالتتى

ئيۇ، بيۇ   . ۋاتاتتىكىرىشيكە ييول كۆرسيىتى    تيۇرۇپ ئۇنىڭغيا پورتقيا   ۋېر رولچىنىيڭ يېنىيدا   سىل

غيان توختياش ئورنىغيا    خەرىتىگە بەليگە قىلىن بىز  .ى پىششىق ئىكەنىڭ ھەممىسىگە ناھايىتيەرن

ن لىيدىن تەخمىينەن ئيۈچتى   رال ۋە ئىسيكىلىت ئارى بۇ يەر ئاساسلىق ئا. ېلىپ لەڭگەر تاشلىدۇقك

رنى ۋاز بييۇ يەردىكييى قۇشييالان چاغييدىكى ييياڭراق ئييالەڭييگەر تاشييلىغ. ئىييدى بىيير مىييل يىراقلىقتييا

ەمدىن كېيىن بىرد. پ سايراپ كەتتىرمان ئۈستىدە ئايلىنىشالر ئېگىز ئۆرلەپ ئوقۇ. ئۈركۈتىۋەتتى

  .رسە قايتا تىنچالندىھەممە نە

، وييۇق ئورميان قاپلىغيان   رالغيان، يەر ييۈزىنى ق  پى قۇرۇقليۇق بىيلەن ئو  بۇ يەرنىڭ ئۈچ تەرى

ىتى دېڭىيز سياھىلى ناھياي   . نىغىچە سوزۇلغان ئىيدى تاشقىن كۆتۈرۈلۈش ئوردەرەخلەر تاكى -دەل

ەليدىن ئيادەم   يەرگە قارىماققيا ئەز  بۇ. لتۇققا قويۇالتتىىك ئىككى ئېقىن بۇ قوتەكشى بولۇپ، كىچ

نىييدا بييۇ يەرگە ېلىقييى خەرىييتە بولمىغىئەگەر قييولىمىزدىكى ھ .قمىغانييدەك كييۆرۈنەتتىكېلىييپ با

ەردە دېڭىيييز بيييۇ ي. الغيييان قييياالتتۇقلەر بىزكەنمىيييز، دەپ قتۈركۈميييدە كەليييگەن كىشيييىتيييۇنجى 

ىن ئاراليد . ئاڭالنميايتتى شقا ھېچقانيداق ئياۋاز   ۇرۇلغان ئاۋازىدىن باىنىڭ قىيا تاشالرغا ئدولقۇنلىر

ىير  دوختيۇر خيوددى ب  . ەتتىدى كېلرەخ غولىنىڭ ھىپۇرماق ۋە چىرىگەن دەكۆكىرىپ كەتكەن يو

 .يىغىپ پۇراپ كۆردىپۇرىغاندەك زېھنىنى  تال بۇزۇق تۇخۇمنى

ي دېيدى دوختيۇر، يييي    ەزملەشتۈرەلمىسيەممۇ،   ىق يوشيۇرۇنغان دېسيە ج  يي مەن بۇ يەرگە بيايل ي

 . قىالاليمەن ېسىلى بارلىقىغا جەزمەمما سېرىق قىزىتما كئ

پ ييۈرىكى   ىيڭ ئىپادىسيىدىن قورقيۇ   ققانيدىن كېييىن ئۇالرن  الر كيېمىگە قايتىيپ چى  ماتروس

قىرىشيياتتى، پالوبىغييا يىغىلىييپ ۋارئۇالرنىييڭ ھەممىسييى . ىقىييپ كېييتەيال دەپ قالييدقېپىييدىن چى

قياتتىق  . مايتتىبۇيرۇققىميۇ قيۇالق سيال   ، ھېچقانيداق  ولميايتتى چاقىرىپ توختياتقىلى ب ھېچكىمنى 
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سيەپلەپ  -ىپ، ئەپيلەپ ىمۇ ئېزىلەڭگۈلۈك قىلئىشالرنى قىلغان بولسق چۈشۈرۈپ بىر قىسى  بۇيرۇ

بۇيرۇققييا قييۇالق   ۇنىييڭ تەسييىرىگە ئييۇچراپ  ييياۋاش ماتروسييالرمۇ ب  ھەتتييا ئەڭ. ش قىالتتييىئىيي

لغان ۈتكۈل كېمىنى قاپلىۋان نامەلۇم كەيپىيات پۇملۇق يېغىپ تۇرىدىغابىر خىل ش. ايۋاتاتتىسالم

 . ئىدى

ماي مېڭىيپ  كەينىگە توختى-ئالدى سىلۋېرمۇ. ىزال ئەمەسەھۋالنى ھېۋ قىلغان ببۇنداق ئ

رەيتتى، بۇيرۇق ھەممە كىشىگە كۈلۈمسىئۇ . نەسىھەت قىالتتىشىگە كۈچىنىڭ بارىچە ھەر بىر كى

دەپ ‹‹ !ئەپەنيدى   خيوپ، ››ايىشيلىق بىيلەن   نى تەقلەپ ناھيايىتى ر قالسا دەرھال ھاسىسى چۈشۈپ

ك الشييتۇرماقچى بولغانييدەىڭ كەيپىييياتىنى تۇراقىغانييدا ماتروسييالرنولمئىييش ب. اب قييايتۇراتتىجيياۋ

ىيييدىن بەك  ، كىشيييىنى ھەممن كېييييىنشيييۇ كيييۈنى چۈشيييتى  . تييياتتىتوختىمييياي ناخشيييا ئېي 

  .قىرى ئىپادىسى بولدىھەرخىل ئادەتتىن تاش دۇرۇدىغىنى سىلۋېرنىڭئارامسىزالن

ىييش كېرەكلىكىنييى  چە ئىچىييدە قانييداق قىلان بىييلەن بىلييلە بۆلييۈم شييۇ چاغييدا بىييز كاپىتيي 

 . ھەتلىشۋاتاتتۇقمەسلى

بۇيرۇققييا  ردى، ئييۇالر ھەرقانييداق پچىلىكنىييڭ ھەممىسييى كييۆ  ۋالنى كۆھييازىرقى ئەھيي  ييييي

لسياق، ھەميمە مياتروس    ە ئىش قىلدۇرماقچى بوتان، ييي ئۇالرغا يەنييي دېدى كاپى. دۇاتىبويسۇنمايۋ

 لىيپ ئيۇالر بارغانسيېرى   زىييەت كونتىرولسيىز قې  ۋە. مكىنۇم قىلىشيى ميۇ  ۆكتە قوپۇپ بىزگە ھۇجئ

. ۇتۇۋالىدۇۋېر ئاجىزلىقىمىزنى تداقال قويۇۋەتسەك سىلناۋادا مۇشۇن. ۋاتىدۇھەددىدىن ئېشىپ كېتى

قارىغاندا ئۇمۇ . يوقىماقتىن باشقا ئىالج تىنچالندۇرۇشىنى ساقللۋېرنىڭ ماتروسالرنى ئەمدى، سى

قيا  مىنيى باشيالپ قىرغاق  ەمىلۋېر ماتروسيالرنىڭ ھ مېنىيڭ تەكلىيپى ، سي   . ۇشۇنداق ئويدا ئوخشيايد 

 يىن تيوپىالڭ ىرغاققا چىققاندىن كېي ئۇالر ق. تۇرااليمىز بىز بۇ كېمىنى قوغداپشۇ چاغدا . چىقسۇن

 ىگە تايىنىيپ بيايلىقنى  نياۋادا ئيۇالر ئيۆزلىر    .تاقابىيل تيۇرااليمىز   ۇ چوڭ كېمىگە تايىنىيپ كۆتۈرسىم

  .لەپ قىلماي قالمايدۇلسا بىزدىن ياردەم تەلسىز قاتېپىشقا ئاما

 . ق كۆردۇقڭ ئۇقتۇرۇشىنى مۇۋاپىبۇ قارارنى كاپىتاننىبىز مەسلىھەتلىشىپ 

ا سيىلەرنى  شيۇڭ . خشى ئىشيلىدىڭالر تىرىشىپ ناھايىتى يا لىك، بۈگۈن ھەممىڭالريييكۆپچى

 .ئوينىسياڭالر بولىيدۇ  سيىلەر قىرغاققيا چىقىپ  . رىشنى قارار قىلدى دەم ئېلىشقا قۇيۇپ بېيېرى  كۈن 

ۇرىمەن، ييييي دېييدى قايتىييپ كېلىشييىنى ئۇقتيي ت ئېتىييپ كۆپچىلىكنىييڭ كەچقييۇرۇن مەن سييالىيو

 . ىتانكاپ

خۇشيال  االيمىز، دەپ ئيويالپ  ىكيى ئۈچيۈن بيايلىق تاپي    ھەر ئارىلىغيا كەلگەنل بۇ كىشىلەر گۆ

تيياغ ىرى كىچىييك ئارالييدىكى چىيييال-ئۇالرنىييڭ قىيييا .ەلىرى ئېچىلىييپ كەتتييىبولۇشييۇپ گييۈلقەق
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قۇشيالر  ئۆركيۈپ كەتيكەن   . ەتتىز قۇشلىرىنى ئۈركۈتىۋادا پەيدا قىلىپ دېڭىجىلغىسىدا ئەكۋ س

 . تاغىل چىرقىرايتتى-ئاسماندا ئاال

سيييىلۋېرنىڭ رنى ئيييۇ قالغيييان ئىشيييال  .پ بوليييۇپ كېتىيييپ قاليييدى كاپىتيييان قيييارارىنى دە

 . ىقىنى ئوبدان بىلەتتىقىلىدىغانل

نى ئيۇ ئيالتە ئيادەم   . اردىدەرھيالال قيارار چىقي    شوددى كاپىتانغيا ئوخشيا  دەرۋەقە، سىلۋېر خي 

 . ماڭدىمنى باشالپ قىرغاققا ئادە 12يرۇپ، قالغان كېمىدە قىلىشقا بۇ

الغيان  پەقەت سياراڭ بوليۇپ ق   بيۇ خىييالنى  . وي كەليدى ۇقسىز يۈرەكلىيك بىير ئي   كالالمغا تۇي

چيۈنكى  . دىە بىزنيى قۇتقيۇزۇپ قالي   نداق ئياچقۇچلۇق پەيتيت  ئەمما، بۇ ئوي مۇشۇ. كىشىال قىالتتى

. دۇرۇپ قويييدىدە ئييالتە ئييادەمنى قالييمايدىغان سييىلۋېر كېمىييە تۈلكىييدىنمۇ قېلىشييكييتھىيلىگەرلى

ېمە شىپ قىرغاققا چىقىپ نشۇڭا ئۇالرغا ئەگى. قولىمىزغا ئااللمايتتۇۆز قكېمىنى تامامەن ئدېمەك، 

 . خىيالىغا كەلدى  انلىقىنى بىلىپ بېقىشئىشالرنى قىلىدىغ

لىقىمنى ھييېچكى  ېنىييڭ قولۋاققييا چىققييان م. ك قولۋاققييا چىقييتى ەن بىيير سييەكرەپال كىچىيي م

بېشيىڭنى پەسيەرەك    جىي ، بيۇ سيەنمۇ،   ››روس لۋاق ھەييدەۋاتقان ميات  پەقەت ئالدىدا قو. دىسەزمى

 :پىنى ئاڭالپ سورىدىئۇ ماتروسنىڭ گې. ىدىيەنە بىر قولۋاقتا ئ سىلۋېر. دەپ قويدى‹‹ قىل

 جىممۇ   ييي كى  چىقتى  كىچىك

ۇ قياراملىق  بۇنداق قىلىيش تولىمي  . مان قىلىشقا باشلىدى اۋازىنى ئاڭالپ پۇشايسىلۋېرنىڭ ئ

 . ئىدى

تىپ قىرغاققا بالدۇر يىق مەن ئولتۇرغان قېيى. ۇرۇپ قىرغاققا چىقتۇقز ئىككى قېيىققا ئولتبى

يانيدىكى  دە، –قىرغاققيا چىقيتى   ال مەن بىيرال سيەكرەپ   غاققيا يىتىيپ بېرىشيىغى   قىيىيق قىر . باردى

. لىقتيا كېلىۋاتياتتى  قېيىق يۈز يارد يىراقچاغدا سىلۋېر چۈشكەن بۇ . رىسىغا شۇڭغۇدۇمچاتقالالر ئا

 .ىغىنى ئاڭالندىىراقتىن ئۇنىڭ ۋارقىري

 ن  نېمە قىلىۋاتىسە! جى  ييي

يۈگيۈرۈپ تياكى ھېرىيپ     ۇچقانيدەك ىمغا قياراپ ئ مىغان بولۇۋېلىپ ئاليد مەن قەستەن ئاڭلى

 .دىن توختىدى ھالى  قالمىغاندا ئان

  

 ە شاھىت بولۇشقانلىق ۋەقەگ نچى بابئىككى
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بىير ئياز ئيارام     .ى ئيازادە ھيېۋ قىليدى    ىن كېيىن ئيۆزۈمنى خېلي  ېرالرنى تاشلىۋەتكەندسىلۋ

 .ىتىمنى باشلىدى ئېكسپېدىتسىيە ساياھ ندىن كېيىن ئارالدىكىئالغا

تىن كېسييىپ قاپالنغييان زەيكەشييلىك قا ئۆسييۈملۈكلەر بىييلەنسييۆگەت، قومييۇش ۋە باشيي مەن

چە ۆسكەن بىر نەچي بۇ يەردە تۈپتۈز ئ. مقتىكى قۇملۇقنى كۆردۈىنەن بىر مىل ئۇزۇنلۇئۆتۈپ تەخم

اق بولمىغيان يەردە  ئيانچە يىير  . ۈگرى ئىيدى بي -رنىڭ ھەممىسى ئەگيرى غايدىن باشقا دەرەخلەقارى

قىسيى قۇيياش نۇرىيدا    تاغنىيڭ بىير جيۈپ چوق   . قەد كۆتيۈرۈپ تيۇراتتى   ككى چوققىلىق بىر تياغ ئى

 . تتىيۇلت قىلىپ چاقناي-لتيا

نە يە. ليۇپ ھېسيابلىناتتى  لىيق ئېكسپېدىتسيىيە بو  ىميدىكى بىرىنچيى قېتىم  بۇ مېنىيڭ ھايات 

مەن . ئىكەن دىن بۆلەك جانلىق يوقچار قۇش ۋە ھايۋانالربۇ يەردە ئۇ. ز ئىدى كېلىپ ئۆزۈم يالغۇ

 يەنە. ۈللەرنى كۆردۈمى كۆرۈپمۇ باقمىغان گدى ، يول بويى ئىلگىرز ئالدىمغا قاراپ ماڭمەقسەتسى

ىقىرىيپ  ئياۋاز چ ‹‹ چىير -چىير ›› نى كۆتۈرۈپ، ئاغزىدىنرام تاش ئۈستىدە بېشىبىر تال يىالننىڭ قۇ

تېخييى  ن، ئييۇنى كييۆرگەن چاغييداقۇيرۇقلييۇق يىييالن ئىييكەبييۇ شييالدىراق . كييۆردۈمتۇرغييانلىقىنى 

بييۇ . دى چاتقيياللىق ئىچىييگە كىييرقيياراپ مېڭىييپ چييوڭ بىيير  مغا ن داۋاملىييق ئالييدىمە. بىلمەيتييتى 

دەرەخيلەر  تيۆۋەنگە چۈشكەنسيېرى    دىن باشيالنغان بوليۇپ،  ر قۇم دۆڭنىڭ چوققىسيى چاتقاللىق بى

. ۇلۇپتۇسييازلىق بيويىغىچە سييوز  ى قومييۇش ئۆسيۈپ كەتيكەن  چاتقيياللىق تياك . ئىيدى شيۇنچە ئېگىز 

ىراقتىكييى ي. ن كۆتۈرۈلۈۋاتيياتتىسييازلىقتىن قويييۇق تۇمييانۇرىنىييڭ ھارارىتىييدە  كۈچلييۈك قۇييياش

  .ۋاتقاندەك كۆرۈنەتتىەئەينى ئاستا قىمىرالتېغى تۇمان ئىچىدە ب گىالس-سىپىي

 ۇپ چىقتيى، ئارقىيدىنال  چي قۇمۇشيالر ئىچىيدىن ئۇ   ئۆردەك غاقىليدىغىنىچە تۇيۇقسىز بىر ياۋا 

چۇشييقا ا ئييۆردەك ئايلىنىييپ ئۇازلىقنىڭ ئۈسييتىدە ييياۋزاققييا قالميياي پۈتييۈن سييئۇ. يەنە بىيير چىقتييى

اقتىنال بىيير دەرۋەقە، يىيير. بىلييدى اپ كېلىۋاتقييانلىقىنى ىلۋېرالرنىڭ ماڭييا قييار مەن سيي. باشييلىدى

، رى چوڭالۋاتقيييييانلىقىنى، ئاۋازىنىيييييڭ بارغانسيييييې نيييييى- گەپ قىلىۋاتقيييييانلىقىكىشيييييىنىڭ 

 . ى ئاڭلىدى يېقىنالۋاتقانلىقىن

ەرىخىنىييڭ پاكييار بىيير تييۈپ دۇپ د دە، يييېقىن ئەتراپتىكييى-ايىتى قورقييۇپ كەتييتى مەن ناھيي

 . الق سالدى دىڭ تۇتۇپ ئاۋازغا قۇۈندۈم ھەم قۇلىقىمنى ئاستىغا مۆك

باشقىالر ئۇنىيڭ   گاھىدا. كېلىۋاتاتتى ۇ توختىماي كالدىرالپېرنىڭ ئاۋازى بولۇپ ئبۇ سىلۋ

ېليى  ئەمما ئارىلىق خ. تتىدىللىق بىلەن سۆزلىشەالر ناھايىتى ئەستايىئۇ. نى ئۈزۈپ قوياتتىگېپى

 .بىلگىلى بولمىدىە دېيىشۋاتقانلىقىنى بار بولغاچقا نېم

قانلىقىنى ئياڭالپ  بېرىيپ نيېمە دېيىشيىۋات   يەرگە قياراپ ئيۆمىلەپ   ئاستا ئيۇالر تۇرغيان    مەن

 دەرەخلەرنيى . تى  ئىيدى شتىكى ئاساسيلىق مەقسيى  مېنىڭ قىرغاققا چىقى بۇ دەل. ماقچى بولدۇمباق

 .ميېقىنالشماقچى بولدۇ دالدا قىلىپ ئۇالرغا
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 ئاخىرىييدا. ئۆمىلىييدى  ئاسييتا-غييا قيياراپ ئاسييتاەڭ ئىشييقا سييېلىپ ئۇالرقولييۇمنى ت-مەن پييۇت

ى لەر ئارىسييىدىن بېشييىمنيۇشييۇرۇنۇۋالغان دەرەخييمەن . بېرىييپ توختىييدى ۇالرغييا خېلييى يييېقىن ئ

ر ماتروسينىڭ  سىلۋېر بىلەن يەنە بىي ىكى بىر ئويمانلىقتا اراپ سازلىقنىڭ يېنىدكۆتۈرۈپ ئەتراپقا ق

 .لىقىنى كۆردۈم- ۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتقانروبىرو ت

. ۆرۈپ تاشيلىدى الپىقىنى بىر چەتكە چي سىلۋېر بېشىدىكى ق. ىنۇرى ئۇالرنى يورۇتت قۇياش

گېپىيدىن  . ىۋاتياتتى ادەمگە قياراپ گەپ قىل ەن بولۇپ ئالدىدىكى ئيۈزلىرى قىزىرىپ كەتكئۇنىڭ 

 .تىلغانلىقى چىقىپ تۇراتنى قايىل قىلماقچى بوئۇ

نكى سييەن قولىييدىن ئىييش مەن سيياڭا ئييامراق، چييۈ ۇر، ييييي دېييدى ئييۇ، يييييييييي تييام، ئيياڭالپ تيي

دى، ر ئاساسيەن پۈتيۈپ قالي   ئىشيال . مىيگەن بيوالتتى   مىسيا سياڭا بيۇالرنى دې   كېلىدىغان ئادەم، بول

ن تويغان ناۋادا ئاۋۇ جېنىدى. اقالپ قېلىش ئۈچۈندۇرەت جېنىڭنى سىكى مەقسبۇالرنى دېيىشىمد

 نلىقىنى بىلەمسەن اق مۇئامىلە قىلىدىغا، ئۇالرنىڭ ساڭا قاندىلىپ قالىدىغان بولسائەبلەخلەر ب

ن ىرىغان ھاليدا، يييي مە  رىپ كەتكەن كىشى خىرقەنە بىر يۈزلىرى قىزىي سىلۋېر، ييي دېدى ييي

دەر ئياۋۇ قەلەني  . ۇڭميۇ بيار  ڭمۇ كىچىيك ئەمەس، پۇل ىكىڭنى بىلىمەن، يېشىسېنىڭ دۇرۇس ئادەمل

سەن، مېنيى  . كىڭ چىقىپال تۇرىدۇ، جاسارەتلىك ئادەملىسېنىڭ باتۇر. ىمايسەنماتروسالرغا ئوخش

نىڭ بىر قولۇمنى ، دېمەكچىمۇ  ياق، مېنى خاالمسەنئەت قىلىشك مۇتتەھەملەرگە ئىتائاۋۇ لۈكچە

 ...اللمايمەندەمگە خىالپ ئىشنى قىۋەتسىمۇ مەن ئۆز ئىراكېسى

 . رەت قىلىۋاتاتتىس ئۇالرغا قوشۇلۇشنى ودا بۇ ئاقكۆڭۈل ماترقارىغان

نىڭ يەنە بىيير سييازلىق. نى ئييۈزۈۋەتتىرەن ئۇالرنىييڭ سييۆھبىتىسييۈ-يۇقسييىز، بىيير چوقييان تۇ

لىق بىيير ئيياۋاز  كەينىييدىنال ئېچىنىشيي . رىغييان ئيياۋاز ئاڭالنييدى  ىن غەزەپ بىييلەن ۋارقىتەرىپىييد

سيازلىقتىكى قۇشيالرنى   كيۋ سيادا پەييدا قىلىيپ     ۋاز تاغ قاپتىلىدا ئەبۇ ئېچىنىشلىق ئا. دىئاڭالن

. مىدىق تۈۋىمدىن نېرى كەتئېچىنىشلىق ئاۋاز قۇالخېلىدىن كېيىنمۇ بۇ  .قاتتىق ئۈركۈتۈۋەتتى

 .تىنجىدىئاخىرى ئەتراپ 

ميۇ قىلىيپ   اق سيىلۋېر كيۆزىنى مىت  بىير . ۇرالميايال قاليدى  لىق ئياۋازنى ئياڭالپ ت  تام ئېچىنىشي 

 . ىدىتۇرۇپ ھەمراھىغا قار ۇ قويماي ئۆز ئورنىداچىرايىنى ئۆزگەرتىپم ئۇ. قويمىدى

قاالي، ئۇ  ىك بىلەن، يي ئۆتۈنۈپگەن ماتروس تاقەتسىزلي دېدى ھېلىقى تام دېيي! ييي سىلۋېر

 ېيتىپ بېرىڭ ە ئىش بولغانلىقىنى ئيەردە نېم

پ جياۋاب بەردى  ليدىغۇ دەييمەن، يييي دە   ئاللېنغيا بىير ئىيش بو    ۇ تەرەپتىميا  مېينىڭچە  ييي ئياۋ 

 .كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ سىلۋېر

 .ەتتىئاڭالپ جىددىيلىشىپ كام سىلۋېرنىڭ گېپىنى ت
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مىغا اليىيق  جىسي -ئۇ دۇرۇس، ئىسمى ييي دېدى تام، ييي! ينىڭ روھى ئارام تاپقا  ئۇييي ئاللېن

. قييان ئىييدى تى ھييۆرمەتلەپ كېلىۋاتمەن سييېنى ناھييايىۋېر، سيياڭا كەلسييەم، سييىل. دىميياتروس ئىيي

. ا مېنىميۇ ئۆلتيۈرۈڭالر  ر، شۇنداقمۇ  ئۇنيداقت ئاللېننى ئۆلتۈردۈڭالسىلەر . داق بولمايدۇئەمدى ئۇن

 .زۈمنى بۇلغىمايمەنسىلەرگە قېتىلىپ ئۆ

سيىلۋېرنىڭ دەرەخ   بيۇ چاغيدا مەن  . ماڭيدى  رغاق تەرەپكە بۇرۇليۇپ ام گېپىنى تۈگىتىپ قىت

ىدىن ئېتىپ ئۇنىيڭ  ە ئوخشاش تومنىڭ كەينىسىنى بەئەينى نەيزىگىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ھاسشېخ

يېقىلىيپ قىمىرلىمياي    تيام يەرگە . نى كيۆردۈم غيا دەل تەگكيۈزگەنلىكى  ۇرىكى مۈرىسىنىڭ ئوتتئىك

 . يېتىپ قالدى

مۇرتقىسيىنىڭ  ا ئۇنىيڭ ئاۋازىيدىن ئۇ  ئەممي . ىكىنى بىلمىدى نلئۆلمىگە-نىڭ ئۆلگەنمەن ئۇ

ت قيييېلىش امغيييا قىلچىلىكميييۇ ھاييييائەپسيييۇس، سيييىلۋېر ت. تىلىكىنى بىلگىليييى بيييوالتئيييۈزۈلگەن

. ردىشيىغا بيا  ئياچقۇچىال تامنىيڭ قې   ك سەكرەپ كۆزنى يۇمۇپئۇ مايمۇندە. بەرمىدىئىمكانىيىتى 

رۈپ قورققىنىميدىن  بۇالرنى كۆ. نى ئۇردىۇنىڭغا قارىتىپ ئىككىىر پىچاقنى چىقىرىپ ئئاندىن ب

 .كەتتى لىنىپ ئاي

سيىنى كىيىيپ   ز بەرمىگەنيدەك شىلەپى استى گويا ھېچ ئىيش ييۈ  سىمنى تاپسام بۇ ئالۋمەن ئې

ۇقىنى سۈرتكىلى لەن پىچىقىدىكى قان يچۆپ بى-بىر تۇتام ئوتقولتۇقىغا قىستۇرۇپ، ھاسىسىنى 

 . تۇتۇرۇپ

ەن بىير  م. تۇميان كۆتيۈرۈلەتتى  سيازلىقتىن يەنىيال   . ىكال زېمىننى قىزىتاتتقۇياش بۇرۇنقىدە

ىگە ئىشيەنمەيال  ىشيلىق ئۆلتيۈرۈلگەنلىك  ا بىر ئادەمنىڭ ئېچىنىلگىرىال كۆز ئالدىمدنەچچە مىنۇت ئ

 . قالدى

رىيپ بىير نەچيچە قېيتى      ىن بىر پۈشيتەكنى چىقى ۈرتۈپ بولۇپ يانچۇقىدسىلۋېر پىچىقىنى س

 ئۇنىييڭ ھەمراھلىرىنييى. يىراقالرغييا تارقالييدى شييۇئان ئىسسييىق ھيياۋادا پۈشييتەك ئيياۋازى. چالييدى

قاپ قالسيا قىليچە   ناۋادا مېنىمۇ باي. ىئاللېننى ئۆلتۈرۈۋەتتئۇالر تام بىلەن . ى چاقىرغانلىقىنى بىلد

 . ىلەنمەي جايلىۋېتەتتىئىكك

ئورمانلىقنىييڭ  مەن نەپىسييىمنى قىسييىپ  .ىييپ قاچمىسييام بولمىييدى ئەمييدى جېنىمنييى ئېل 

گەنيدىن كېييىن   ى ئيۇزۇن ۋاقىيت ئۆمىلى  خېلي . بىيلەن ئۆمىلىيدى   سيىگە قياراپ ئېھتىييات    ئىچكىر

مۇ پەرقلەندۈرۈشيكە  ەتتا يۆلىنىشنىھ. دى رىچە يۈگۈرۈشكە باشلىىن تۇرۇپ جېنىمنىڭ بائورنۇمد

رى قيانچە تېيز يۈگۈرگەنسيې   . تىشينىال ئيوياليتتى   بۇ يەردىين تېيزراق كې   مەن پەقەت. لگۈرمىدى ئۈ

 .ېۋ قىلدى ، دەپ قالغاندەك ھيالئۆزۈمنى ئېلىشىپ قاالئاخىرىدا . چ باساتتىمېنى شۇنچە قورقۇن
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ىپ بارسيام  ايتناۋادا كېمىگە ق. تى ۈپ كېتىۋېتىپ ئوياليتلىش كېرەك  مەن يۈگۈرقانداق قى

ا مەن مانلىنارمۇ  قارىغاندەم ئۇالر مېنىڭدىن گۇناۋادا قايتىپ كەتمىسېنى ئۆلتۈرۈۋېتەرمۇ  ئۇالر م

 . دەك قىالتتى قېچىپ كېتەلمەيدىغان ماتروسالرنىڭ قولىدىنتىن ئۆلمىگەندىمۇ بۇ ئارالدا ئاچلىق

اغنىڭ باغرىغا ىلمەي قوش چوققىلىق تب-ۈپ كېتىۋېتىپ بىلىپخىيالالر بىلەن يۈگۈرمۇشۇ 

، ئارىلىقتيا يەنە  ى ئۆسيۈپ كەتيكەن بوليۇپ   دە بۈككىدە دۇب دەرىخي بۇ كەڭ يەر. قاپتىمەنكېلىپ 

ىيڭ  بيۇ يەرن . ا ئوخشيايتتى بىير پيارچە ئورمانلىققي   قارىماققيا  . بيار ئىيدى  چە تيۈپ قارىغيايمۇ   نەچبىر

 .پ ئىكەنزلىقنىڭ ھاۋاسىدىن ساھاۋاسى پەستىكى سا

 . ى خەۋپكە يولۇقتۇمردە مەن يەنە بىر يېڭدەل مۇشۇ يە

 

 دەمئارالدىكى غەلىتە ئا ئۈچىنچى باب

  

ەخ ى سييىيرىلىپ چۈشييۈپ دەرنۇرغييۇن تيياش پييارچىلىر  تاشييلىق تيياغ باغرىييدىن  تىييك ھەم

قارغياي  ۇليۇپ بىير كۆلەڭگىنىيڭ    سىز بۇرمەن ئىختىيار .گىپ شىلدىرالپ كەتتىيوپۇرماقلىرىغا تې

ۈكليۈك  ، تئيۇ قاراشيتىن قاپقيارا    .ئيۆتكەنلىكىنى كيۆردۈم  گە ئۇچقاندەك سيەكرەپ  شىخىنىڭ كەينى

 . توختاتتى دىن شۇئان قەدىمىمنى دەممۇ  مەن قورققىنىمنمۇ، ئېيىقمۇ ياكى ئامايمۇ. ئىدى

يييدىغان نى مىتمييۇ قىلىييپ قويمائييادەم ئۆلتۈرسييە كييۆزى ىلىييش كېييرەك  كەينىمييدەقانييداق ق

كېييىن گەرچە  بىيردەم ئويالنغانيدىن   مەن . اقمىغيان مەخليۇق  لدىمدا مەن كۆرۈپمۇ بقانخورالر، ئا

الغيانلىقىمنى بىلىشيى   رىنىڭ سيىرىنى بىلىيپ ق  ، ئەمما، ئۇالر ئۆزلىر قورقۇنچلۇق بولسىمۇسىلۋېرال

نييى بىلمەيييمەن، دېگەنلەر ەرنييى قىلىييدىغانلىقىنىمەخلۇقنىييڭ ماڭييا نېمىلەلۇم ناتييايىن، بييۇ نييام 

قىلغياچ،   ن كەينىميدىن ئېھتىييات  غا كېلىپ بىير تەرەپيتى  ئاخىرى بىر قارار. ۈمكالالمدىن ئۆتكۈزد

 . دۈمان يەرگە قاراپ يۈگۈرن قولۋاق توختىغرەپتىيەنە بىر تە

 لىنىييپ مېنييى توسييىماقچىدى ھەم چييوڭ بىرنييى ئايلەڭگە يەنە پەيييدا بولييھېلىقييى قييارا كييۆ

ىشيىپ  ىنى ئېگىيپ يەرگە چاپل تى غەلىتە بولۇپ، بېلەندىكى ھالىتى ناھايىئۇنىڭ يۈگۈرگ. ولدىب

كالالميدا  . لىكىنى جەزم قىليدى  مەن ئۇنىيڭ ئيادەم   .تتىئىككى پۇتالپ يۈگۈرۈيئادەمگە ئوخشاش 

. ا بولييدىيييدرىسييىدىكى ھېكييايە پە يييدىغان ييياۋايىالر توغ رى ئاڭلىغييان ئييادەم يە شييۇئان ئىلگىيي 

قوليييۇمنى  مەن ئىختىيارسيييىز. دى رقىرىۋېتىشيييكە قىيييل قالييين قۇتقيييۇزۇڭالر دەپ ۋاقورققىنىميييدى

 پ قويۇشنى كۆڭلۈمگەىتە مەخلۇقنى ئەدەپلەەيرەتكە كېلىپ بۇ غەلئۇزاتتى  ھەم قايتا غتاپانچامغا 

 .راپ ئاستا ماڭدى دە، ئۇنىڭغا قا-ۈكتۈمپ
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ىۋاتقييانلىقىمنى كېل. ى كۆزىتىۋاتيياتتىەييينىگە يوشييۇرۇنۇپ مېنيي بىيير دەرەخ شييېخىنىڭ ك ئييۇ

 مېنيى . قەدەم چېكىنيدى  نىپ يەنە ئارقىغيا بىير  ئاندىن ئىككىلى. اڭدىئالدىغا بىر قەدەم م كۆرۈپ

ە، د-لىيپ يەرگە تىزالنيدى  سيىز ئاليدىغا مېڭىيپ كې   قاليدۇرغىنى ئيۇ تۇيۇق   نھەممىدىن بەك ھەيرا

 .سوزدىك قىياپەتتە ئالدىغا پ يالۋۇرغاندەلەشتۈرۈئىككى قولىنى گىرە

 .منى توختىتىپييي دېدى  مەن قەدىمىييي سەن كى   

ەن قۇليۇپتەك  ئياۋازى داتلىشيىپ كەتيك   ئۇنىيڭ  . جاۋاب بېرىيپ  ن گوئىن، ييي دېدى ئۇييي بې

ىيلەن سۆزلىشيىپ   ئىن بيولىمەن، ئيادەم ب  مەن شورپىشيانە بيېن گيو   يييي   رۇڭ ئاڭلىنياتتى، غۇ-غاراڭ

 .بولدى ىلى توپتوغرا ئۈچ يىلباقمىغ

بولييۇپ، تييۇرقى ئييانچە  ە ئوخشيياش ئيياق تەنلىييك  ىييق كييۆردۈم، ئۇمييۇ بىييزگ  مەن ئييۇنى ئېن

 ىدىن قارىيىپ كەتكەن،ن تېرىسى قۇياش تەپىتئۇنىڭ ئۇچۇق قالغا. نۆرۈمسىزمۇ ئەمەس ئىكەك

ئييۆتمەس رەختنىييڭ   ەلييكەن رەختييى بىييلەن سييۇ  ئييۇ كونييا ي . قييارا ئىييدى ھەتتييا كييالپۇكلىرىمۇ  

مىسييتىن ئىلغييۇچ  الغييان بولييۇپ، بييېلىگە   تىكىلييگەن كىيييى  كىيىۋ چلىرىييدىن ئالىبۇلميياچ  پۇرۇ

نبىيير كېييرەككە  بييۇ ئۇنىڭييدىكى بىردى . بەلييۋاغ تاقىۋالغانىييدى لگەن كييونىراپ كەتييكەن  بېكىييتى

 . ك نەرسە ئىدىكەلگۈدە

 نمۇ  كېمە ۋەقەگە ئۇچرىغا ن، ييي سەن ئولتۇرغانۈچ يىل  ييي دېدى  مەييي ئ

 .قويۇلغانمەن بۇ يەرگە تاشالپ م، ييي دېدى ئۇ، ييي ييي ياق، دوستۇ

لىكىنيى،  جيازاالش ئۇسيۇلى ئىكەن  ىلىرىنىڭ قورقۇنچلۇق ى بۇنىڭ دېڭىز قاراقچمەن ئىلگىر

ىدىغانلىقىنى سييىز ئارالغييا تاشييلىۋېت  ېرىييپ ئانييدىن ئادەمزات دورا ب-ا ئييازاراق ئييوق جازاالنغۇچىغيي

 . نئاڭلىغا

ا، تيوغر . ى ئىچىيپ كەليدى   گۆشىنى خيام يەپ قىنىني  مەن ھايۋانالرنىڭ . ىچ يىل بولدييي ئۈ

 .نەرسە ېيىشنى ئارزواليدىغانىن بۇيان چۈشۈمدىمۇ يۇ  بۇ مېنىڭ ئۈچ يىلدسەندە پىشالق بارم

يييي دېيدى    داق پىشيالق بېيرىمەن،   م، ساڭا نەچچە ئون قامىگە قايتىپ كېتەلىسەييي ئەگەر كې

 .پجاۋاب بېرى

 .رىدى ئۇسماقچىمۇ  ييي دەپ سوسەم  بىرەرسى سېنى توييي قايتىپ كېتەلى

 .ي دېدى  جاۋاب بېرىپئەمما سەن ئەمەس، يي ييي شۇنداق،

 .سورىدى ئۇ يەنەييي دەپ  ېمە دوستۇم ييي توغرا، ئىسمىڭ ن

 .ىمنى ئېيتىپي دېدى  ئۇنىڭغا ئىسممېنىڭ ئىسمى  جى ، ييييي 

 . ئاۋازدا ممەن، يي دېدى ئۇ پەسن تاشلىۋېتىلگەن ئادە، مەن تەڭرى تەرىپىدىييي جى 

 .نىڭغامايمەن، ييي دېدى  ئۇقمۇ  مەن ئۇنداق قارىييي شۇندا
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. ئەمەسيتى  ييي ئەمميا مەن ئۇنيداق    ي ئىيدى، يييي دېيدى ئيۇ،    رىگە ناھايىتى سادىق ييي ئانام تەڭ

. غان بياال ئىيدى   ڭيرىگە ئېتىقياد قىلىيدى   ئەخالقلىيق، تە -ئەدەپ ە مەن كىچىك ۋاقتىمدائەمەلىيەتت

پەقەت بۇ . نە بولۇپ قالدى ېيىنچە قىمارغا مەستاك. نى يادقا بىلەتتى كۆپ دۇئا تېكىستلىرى خېلى

ئيياقىۋەت  ئانييام مېنييى ياخشييى. ى يييدىغان دەرىجىييگە يەتييتارا ئييۆزۈمنى بىلمەبيي-اباشلىنىشييى، بييار

اق جاپيالىق  مېنىيڭ بۇنيد  . ە قاليدى  امنىيڭ دېگىنىيدەك كيۈنگ   دېگەن ئىدى، مانيا ئان كۆرمەيسەن، 

. ىنيى چۈشيەندى   ەندىن كېييىن مەن ھەمم بۇ ئارالغا كەلگ. گەنۈشۈم پېشانەمگە پۈتۈلكۈننى كۆر

ىنى ھەرگىيز كيۆپ   رىقسىڭدە بولسيۇن، رۇم ھيا  جى ، ئې. كە باشلىدى يەنە تەڭرىگە ئىشىنىشھازىر 

مەن، قەسيەم قىلىي  . ڭ بولىيدۇ ىچىپ تەبرىكلەپ قويسيا نلەردە بىرەر رومكا ئئەمما خاتىرە كۈ. چمەئى

 .نايتىدىن ئادەم بولىمەىلى بولسىال مەن قەتكمۇشۇ ئارالدىن ك

رىنى رى ماڭيا قايتىيدىن بياغ   نى پەسيەيتىپ، يييي تەڭي   ، ييي دېيدى ئيۇ ئياۋازى   ييي جى ، ساڭا دەي

رىنچيى  ېيتىيپ بېيرەي، مېنيى بى   سياڭا ئ ! ي بيوپ كەتيتى   بيا ! مەن بېيىپ كەتتى . ئاچقىلى تۇردى

 !ىنىڭ سېنىڭ ئامىتىڭبولۇپ تېپىۋالغ

ىن قوليۇمنى تۇتيۇپ   ئانيد . ەك جىمىيپ قاليدى  نى يادىغيا ئالغانيد  رسيى ئۇ سۆزلەۋېتىپ بىير نە 

 :دىي تەرزدە دېدىجىد

 نىڭمۇ قىل، ئاۋۇ كېمە فلىنتجى ، ماڭا راست گەپ  ييي

ۆزۈم لىقىغا كي ۇپ قالىيدىغان ڭ ئىتتپاقدىشيىمىز بولي  ىنى ئياڭالپ بيۇ كىشيىنى   مەن ئۇنىڭ گېپ

 . يەتتى

ئەمميييا يييييي دېيييدى  مەن، يييييي  ئيييۇ ئاللىقاچيييان ئۆليييدى،نتنىيييڭ كېمىسيييى ئەمەس، يييييي فلى

ىيڭ قيول   بىيز بولسياق ئۇالرن  . رقول ئاستىدىكى كىشيىلە كۆپىنچىسى فلىنتنىڭ  كېمىدىكىلەرنىڭ

 .ىسېلىش ئوبيېكت

 .ىترەك ئاۋازداييي دەپ سورىدى ئۇ ت پۇتى يوق بىرى بارمۇ ييي ئۇنداقتا بىر 

 ۇ ەن سىلۋېرنى دېمەكچىمييي س

 !ەل شۇېدى ئۇ، ييي توغرا، دييي سىلۋېر، ييي د

 .بېرىپييي دېدى  مەن جاۋاب ەخلەرنىڭ كاتتىبېشى، ڭ ئاشپىزى، ئاۋۇ ئەبلييي ئۇ كېمىنى

سىقىپ  اڭالپ قولۇمنى قاتتىقگېپىمنى ئ. رغان ئىدىنىڭ قولۇمنى تۇتۇپ تۇئۇ ئەسلىدە مې

 :تۇرۇپ دېدى

تتى ، ھېلىميۇ ياخشيى   اڭ مەن تۈگەشيكەن بيۇال  ئەۋەتكەن ئادەم بولسي  يي ناۋادا سەن سىلۋېري

 انداق  لەرنىڭ ئەھۋالىڭالر قھازىر سى. ەنەمەسكەنسئ
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يييانىنى ھەم ھييازىرقى  ر ئارىلىغييا كييېلىش جەر مەن يولغييا چىقىييپ گييۆھە شييۇنىڭ بىييلەن  

تۇرۇپ ېيىن بېشىمنى سىيالپ پسىلىي ئاڭلىغاندىن كئۇ تە. ئېيتىپ بەردى ەھۋالىمىزنى ئۇنىڭغا ئ

 :دېدى

ئەمميا  . قتيۇڭالر ڭ ئاۋارىچىلىققيا يولۇ سىلەر ھيازىر چيو  . باالسەن ھەقىقەتەن ياخشى ييي جى  

ناھيايىتى مەرد ئيادەم   ئىگىسيى ترېالۋنىينيى    سەن كيېمە . ى خااليمەنىلەرگە ياردەم قىلىشنمەن س

، مىيڭ  ق بېرەرميۇ  مەسيىلەن  رابەرسيەم، ئيۇ ماڭيا ئياز     ىكى بيايلىقنى ئۇنىڭغيا  ناۋادا ئاراليد . دېدىڭ

 .ېگەندەكفوندسىتېرلىڭ د

ەپەنيدى  مەرد  ترېالۋنىيي ئ . بېرىيدۇ  زگە بىير بۆليۈك ئايرىيپ   شۇنداقال ئۇ ھەممىمى ييي بېرىدۇ،

 .كىشى

 .م بواللمايۋاتقاندەكەپ سورىدى ئۇ خاتىرجەىشكە قوشۇالرمۇ  يي ديي ئۇ مېنى ئېلىپ كېتي

. دۇئيادەم، لەۋزىيدە تۇرىي    ى  كەڭ قورسياق، دۇرۇس ترېالۋنىي ئەپەند. وقييي بۇنىڭدا چاتاق ي

گە مۇھتياج  ئوخشاش بىر ياردەمچى مەغلۇپ قىلىشتا ساڭا وپىالڭچى ماتروسالرنىيەنە كېلىپ بىز ت

 . دەپ قايتااليمىزندىال بىز كېمىنى ھەيشۇ. بولىدۇ

. ى قىيالي يي ساڭا راست گەپن ن،م، ييي دېدى بىن گوئىي ئۇنداق بولسا مەن خاتىرجەم بولدۇيي

نياملىق كېمىسيىدە   ‹‹ دېڭىز پىليى ››ۇنىڭ يۇشۇرغاندا مەن دەل ئفلىنت بايلىقلىرىنى  ئەينى چاغدا

ايتىيپ  يىن ئۇ ئۆزى يالغۇز قبىر ھەپتىدىن كې. قتىنى باشالپ ئارالغا چىفلىنت ئالتە ئادەم.  ئىدى

ا كەلسيەك مەن  ڭ قانداق قىلغانلىقىغئۇنى. ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇئادەملەرنىڭ ھەممىنى قالغان . كەلدى

لتە كىشيىنىڭ  كى روبىيرو ئېلىشيىپ ئيا   يۇشيۇرۇن ئۆلتيۈرۈپ ييا    قىسقىسيى، . بىلمەييمەن  ھېچنېمە

ر كيېمە رولچىسيى   اش ياردەمچىسيى، سيىلۋې  دا بىل بونېۋ ئۇنىڭ بئۇ چاغ. جايلىۋېتىپتۇھەممىنى 

مەن  .ئۇ دېيىشنى خالىمىدىغانلىقىنى سورىغاندا يلىقالرنى نەگە يۇشۇرئۇالر فلىنتتىن با. نبولغا

ىيدىكىلەرگە  مەن كېم. ردىين ئۆتتيۇق  سەپەر قىلغانيدا بيۇ يە  يەنە بىر كېمە بىلەن ئۈچ يىل ئاۋۋال 

كيۈن ئىزدەپميۇ    12ا ماتروسيالر ئاراليد  . ى پ قويغيانلىقىنى ئېيتيت  بۇ يەرگە بيايلىق كۆميۈ  فلىنتنىڭ 

الپ مېنيى بيۇ ئارالغيا تاشي     ا قياتتىق نەپرەتلىنىيپ  بىلەن ئۇالر ماڭي  ۇنىڭش. چنىمىنى تاپالمىدىھې

 .كەتتى

مغيا تېتىغيۇدەك   بىيرەر ۋاقميۇ ئاغزى  . نۇ ئاراليدا تيۇرۇۋاتىمە  ىلدىن بۇييان، مەن مۇشي  ييي ئۈچ ي

شييىماي قالغييانلىقى   شييامدى   ئىنسييانغا ئوخ مەن يەنە ئييادەمگە ئوخقييارا، . يەپ باقمىييدى تاميياق 

. دىستانىلەرچە نوقۇپ قويچىمچىقلىتىپ مېنى مە گەپ قىلىۋېتىپ كۆزىنىزۈمگە ئايان، ييي ئۇ ئۆ

نيدىمنى  ىگىسيى ترېالۋنىيي ئەپە  قايتىيپ بېرىيپ كيېمە ئ    داۋام قىلدى، ييي سيەن ئارقىدىن سۆزىنى 

ى ناھيييييايىتى ئوخشيييياش دۇرۇس ئييييادەمن   بىيييين گوئىننىييييڭ ئۇنىڭغييييا   كۆرسييييەڭ چوقييييۇم   

گوئىننىيڭ مۇشيۇ    ۈچ يىلدىن بۇيان، بىنسەن ئۇنىڭغا ئ. ويغىندىغانلىقىنى ئېيتىپ قھۆرمەتلەي
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مما كيۆپ  ى سېغىنغانلىقىنى، ئەقىنى، بەزىدە ئانىسىنىدە تىالۋەت قىلغانلىدا تۇرغانلىقىنى، بەزئارال

قىقەتەن ئارالدا ئەڭ مۇھىمى ئۇ ھە. ىنۆتكۈزگەنلىكىنى ئېيتقنەرسە ئىزدەش بىلەن ئۋاقتىنى بىر 

دى، چىيراي ئىپادىسيى   مېنيى يەنە نوقيۇپ قويي    ييي ئۇ گەپ قىلىۋېتىيپ ىگەن نەرسىنى تاپتى، ئىزد

 .اھايىتى سىرلىق ئىدىن

ر، ماڭيا دېسيەڭمۇ بەرىبىي    ، يييي دېيدى  مەن، يييي   كمۇ چۈشىنىپ كەتمىدى ييي دېگەنلىرىڭنى بە

 .ەيمەنقىمغا بىرنېمە دېيەلمايتىپ كېتەلەيدىغانلىئۆزۈمنىڭ كېمىگە ق

ئۆزۈم ياسيىغان   ق غەم قىلما، مېنىڭدەبىرا. اتاق ئىش بولدىېدى ئۇ، ييي بۇ بىر چييي ھە، ييي د

نياۋادا راسيتتىنال   . يينىگە يۇشيۇرۇپ قويغيان   ى ئياۋۇ ئياق تاشينىڭ كە   ئيۇن . ىچىك قولۋاق بيار بىر ك

 . رۇنۇپ كۆرەيلىقاراڭغۇ چۈشكەندە ئۇ ېمىگە كېتەلمىسەڭ بىزك

پۈتيۈن ئيارال    تيوپ ئياۋازى ئاڭلىنىيپ    تۇيۇقسيىز گۈمبيۈرلىگەن  ەپ قىلىۋاتقيان چاغيدا   ۇ گئ

 . ان ئىدىئىككى سائەت قالغ-بىراراڭغۇ چۈشۈشكە يەنە چاغدا قبۇ . گە كەلدىزىلزىلى

 . يي ماڭا ئەگەشېدى  مەن ۋارقىراپ، يييي د! ئۇرۇشۇپ كەتتىييي ئۇالر 

ىشيىپ  ماڭيا ئەگ بىن گيوئىن  . يۈگۈردۈمىتىلغان يەرگە قاراپ دەرھال چوڭ كېمە توختمەن 

 . ايىتى تېز ئىدىئۇنىڭ يۈگۈرۈشى ناھ. يۈگۈردى

دەرەخ ! ۈرەيلى، جىي  ول تەرەپيكە قياراپ يۈگي   يۈگۈرۈپ كېلىيپ، يييي سي   سولغا، ييي دېدى ئۇ  ييي

 !استىغا قاراپ يۈگۈرئ

ىڭغيييا جييياۋاب ئۇن. تى رۈپ كىتۋاتييياتئاليييدىمغا قييياراپ يۈگيييۈ جەھلىييي  بىيييلەن-مەن جيييان

ەنە بىيير پەس دىن كىيييىن تۇيۇقسييىز يبىييرەك گۈلييدۈرلەپ خېلىييزەم. ىمۇ ئۈلگۈرمىييدى قايتۇرۇشييق

 . اۋازى ئاڭالندىمىلتىق ئ

تىن بىيير مىييل ن ئالدىمييدا تييۆتن كېيييىخېلييى ۋاقىتييتى. قالييدى قىييدىنال ھەمييمە تىنجىييپئار

 .كۆردۈم لەپىلدەۋاتقانلىقىنى ئەنگلىيە بايرىقىنىڭ تىكى ئورمانلىقتا بىريىراقلىق
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 نىڭ بايانىدوختۇر تۆتىنچى بۆلۈم

  

 ىدىن ۋاز كېچىشبىرىنچى باب كېم

  

. چىقتيى  قا ئولتۇرۇپ قىرغاققيا تروسالر ئىككى قولۋاقر يېرى  ئەتراپىدا مابى تەخمىنەن سائەت

ھەققىييدە  شولتييۇرۇپ تاقابىييل تييۇرۇمچىييدە ئئييۈچىمىز بۆلۈ ، ترېالۋنىييي ئەپەنييدى مەن، كاپىتييان

ان ئيالتە ئيادەمگە   ا بىيز كېمىيدە قالغي   ولسي كۈنى دېڭىزدا شيامال ب ئەگەر شۇ . شۋاتاتتۇقمەسلىھەتلى

ر ئارىلىييدىن ەلكەننييى كۆتييۈرۈپ گييۆھە  سييۇندۇرغاندىن كېيييىن ي ۇم قىلىييپ ئييۇالرنى بوي ھۇجيي

ىيك جىمنىيڭ   ىگە خيونتېر كېلىيپ كىچ  چىقمىدى، ئۇنىڭ ئۈسيت  ئەمما شامال. بولدۇق كەتمەكچى

ۇ گەپنى ئاڭالپ مەن ب. ىكىنى مەلۇم قىلدىىلەن ئارالغا كەتكەنلبىقىپ باشقا كىشىلەر قۇلۋاققا چ

 . ۈمېخىمۇ ئەندىشىگە چۈشتت

ەلكيييى ئۇنىيييڭ  غەم يەپ باقمىيييدۇق، ب ڭ ئاسيييىيلىق قىلىشيييىدىن بىيييز كىچىيييك جىمنىييي 

بولسا ئۇنىيڭ ھاييات   بىلەن بىللە كەتكەن  ۇ بىر توپ چىلبۆرىلەرئ. كىدىن ئەنسىرەيمىزبىخەتەرلى

ھيايىتى  ھياۋا نا . ۈرۈپ چىقتيۇق بىز پالوبىغا يۈگ. ەسىغا بىر نېمە دېمەك تيتىپ كېلەلەيدىغانلىققا

چىقىيپ،  سسيىقتا تېشيىغا تېپىيپ    قلىرىيدىكى قارىمياي ئى  كيېمە تاختىيىنىيڭ يېرى  ئىسسىق بوليۇپ  

روسييالر ىقييى ئييالتە ميياتروس مات ھېل. لىنى ئاينىتيياتتىچىقىرىييپ ئادەمنىييڭ كييۆڭ بەدبييوي پييۇراق 

ئيارىلىقتىكى  ئىككيى قېيىيق ييېقىن    . دۇر كۇسۇرلىشىۋاتاتتىىغىلىۋېلىپ نېمىلەرنىبۆلۈمچىسىگە ي

ىير قېيىقتيا بىيردىن    ھەر ب. اقلىق تيۇراتتى ويۇلۇش ئېغىزىدا توختي ك دەريانىڭ دېڭىزغا قبىر كىچى

 . ا ئېيتىۋاتاتتىىرى غىڭشىپ ناخشنىڭ بدەم بار بولۇپ، ئۇالرئا

چىقىيپ تەكشيۈرۈپ    ېر ئىككىمىيز قىرغاققيا  تاقەت قىاللماي، خيونت ساقالپ تۇرۇۋېرىشكە  بىز

ەر ان چاغيدا قوليۋاقتىكىل  ئولتيۇرۇپ يولغيا چىققي    ز كىچىيك بىير قولۋاققيا   بى. شنى قارار قىلدۇقېقىب

يرىلىيپ  بولسىمۇ قېيىقيتىن ئا  رنىدۇ مەسلىھەتلەشكەنئۇالر نېمىلە. كەتتى بىزنى كۆرۈپ چۆچۈپ

  قەدەممييۇ ېييرىەبييلەخ قولييۋاقتىن يەرىييزىمچە، بييۇ ئىككييى ئپ. م قىلغىلييى ماڭمىييدىسييىلۋېرغا مەلييۇ

ىرمييۇ قىلميياي  شييۇڭا ئييۇالر قىم . تتييىتاپشييۇرۇۋالغاندەك قىالىق توغرىسييىدا بييۇيرۇق  ئايرىلماسييل

. وقمۇش بار ئىدىتەرىپىدە كىچىك بىر دقىرغاقنىڭ بىر . ەردىىچە ناخشىسىنى ئېيتىۋغىڭشىغىن

ر داق بولغانييدا ئييۇالشييۇن. اپ پيياالق ئييۇردۇقەنە بىيير تەرىييپىگە بييۇرقولييۋاقنى دوقمۇشيينىڭ يبىييز 

ۋاقتىن قولي . ېلىۋالغان ئىيدى  بەتلەنگەن تاپانچا ئ مەن ئىككى دانە. يتتىىككىسى بىزنى كۆرەلمەئ

 . مۈمنىڭ بارىچە يۈگۈردۈ ئالدىمغا قاراپ كۈچپ چۈشۈپالسەكرە
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 بييۇ ياغياچ قييورول . ىيدۇق ئۇچرر ياغياچ قورولغييا  رگەنييدىن كېييىن بىييز بىي  ييۈز يياردتەك يۈگۈ  

دەك غان جايىييئييارام ئالىييدىېڭىييز قاراقچىلىرىنىييڭ نغييان بولييۇپ، بييۇ يەر د خەرىييتىگە بەلييگە قىلى

. ى بوالتتىاسالغانلىقىنى بىلگىلبىر دۆڭنىڭ ئۈستىگە يڭ تۈزۈلۈشىدىن كىچىك قورولنى. قىالتتى

چييۆردەپ  ىرسييى بيۇ بييۇالق سييۈيىنى ب. ىيير بييۇالق بيار ئىييدى شييىدا سييۈيى سۈپسيۈزۈك ب نىيڭ بې دۆڭ

ياغياچ  . تتىى بىمياالل سيىغدۇراالي  بيۇ ئيۆي قىرىيق ئيادەمن     تيا ئيۆي سيالغان بوليۇپ،    ياغاچتىن پۇخ

ياغاچ . لى بوالتتىت ئەتراپقا ئوت ئاچقىق ئېتىش تۆشۈكىدىن تۆت تېمىغا قويۇلغان ئوئۆينىڭ تۆ

ا قاشي . ا ياسيالغان ئىيدى  فيوت كېلىيدىغان قاشي    تەينىڭ ئەتراپى بوش يەر بولۇپ ئېگىزلىكى ئالئۆ

. تتىئيۆيگە ھۇجيۇم قىاللمياي   كەيينىگە داليدىلىنىپ    پ سىرتتىكى كىشى قاشيا ئاراشلىرى كەڭ بولۇ

ۇزاققىچە ئىچىدىكى كىشيى خېليى ئي   بولسىال ياغاچ قورول دورا -ېمەكلىك ۋە ئوقشۇڭا يېتەرلىك ي

 . تۇرااليتتىمۇداپىئەدە 

نياملىق  ‹‹ گىسيپانوال ››گەرچە . ىىغىنى بيۇالق سيۈيى ئىيد   ھەممىدىن جەلپ قىلىد ئادەمنى

بولسىمۇ تاتلىق سۇ  ا يېمەكلىك ھەم ھاراقدورا، كۆپ مىقدارد-وقياراغ، ئ-ەرلىك قورالكېمىدە يېت

ىق ۇيۇقسيىز بىير ئېچىنىشيل   ويالۋاتقيان چېغىميدا ت  مەن مۇشۇ ئىشالرنى ئ .اھايىتى كەمچىل ئىدىن

ەنلىكىنيى  ارقىرىغيان ئياۋازى ئىك  ىيڭ ئەجەل ئاچچىقىيدا ۋ  ھەم بۇنىڭ بىر ئادەمنئاۋازنى ئاڭلىدى  

ليدۇر تەيييارلىق   كە ئۇچرىيدى، ئەميدى با  ال، تۈگىدى، جى  قەسيت ئاپ››شۇئان كالالمدا . ئاڭقىردى 

دەرھيال خيونتېرنى    مەن. پەييدا بوليدى  ىيدە  خىييال چاقمياق تېزلىك   دېگەن‹‹ سەك بولمايدۇكۆرمى

 . يۈگۈردۈمىرىپ قىرغاققا قاراپ چاق

. الق ئيۇردۇق ېمە تەرەپكە قاراپ پيا ىمىزنىڭ بارىچە چوڭ كجېن ققا سەكرەپ چىقىپبىز قولۋا

اھيايىتى تېيزال چيوڭ    قۇنلىرىنى چاچرىتىپ نبىز سۇ دول. نچى ئىكەەقىقەتەن ماھىر پاالقخۇنتېر ھ

 . كېمىگە چىقتى مەن ئالدىراش . اردۇقمىنىڭ يېنىغا يېتىپ بكې

ىڭ چىرايى تاتىرىيپ  ترېالۋنىي ئەپەندىمن .ازنى ئاڭلىغان ئىكەندىكىلەرمۇ ھېلىقى ئاۋكېمى

ىقى ھېل. مان قىلىۋاتاتتىچىققانلىقىدىن پۇشاي كىسپېتىدسىيەگە ئېلىپتكەن بولۇپ، بىزنى ئېكە

 . تتىقان دىدارى كۆرۈنمەي ەتكەن بولۇپ چىرايىدابىرى قاتتىق قورقۇپ كئالتە ماتروسنىڭ 

ۋازنى ئاڭالپ يي ئۇ ئېچىنىشلىق ئا اپىتان سىمولېت ماڭا،ى ماتروس، ييي دېدى كييي ئۇ بىر يېڭ

 .االيلىمنى يېنىمىزغا تارتىۋدوختۇر، بىز بۇ ئادە .پ كەتكىلى قىل قالدىئايلىنى

 . تۇقلىرىغىچە مەسلىھەتلەشۇق ھەم ئىنچىكە ھالقىبىلەن بىر پىالن تۈزدمەن كاپىتان 

پ بىيز  ىن بىير ماتراسينى ئېلىي   النغيان مىلتىيق ۋە قيېل   تۆت تال تولۇق ئوق-ۈچبىز رىدارسنى ئ

. ئېيتتييۇقىكى يييولنى ساقلىشييىنى بۆلۈمچىسييى ئارىلىقىييد ۈمچە بىييلەن ماتروسييالرتۇرۇۋاتقييان بۆليي

مەن  جييويىۋ بىييلەن . ل بولييدىھەيييدەپ بېرىشييقا مەسييئۇ اقنى كييېمە قۇيرۇقىغييا  خييونتېر قولييۋ 

ى ھەم ئەڭ گيۆش، بىير تيوڭ بىرانيد     ە خالتىسيى، تۇزالنغيان  توڭى، مىلتىق، پېچىن پارتالتقۇچ دورا
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قولۋاققا يۆتكەشيكە  قول كىچىك -رنى قولمۇا ساندۇقى قاتارلىقالقاچىالنغان دور نەرسەقىممەتلىك 

 . سئۇل بولدۇقمە

اتروسيالر باشيلىقى   كاپىتيان يياردەمچى م  . اپىتان پالوبىدا ئىدىدا ترېالۋنىي بىلەن كبۇ چاغ

 :ندۇرۇپ مۇنداق دېدىدسنى چاقىرىپ ئاگاھالخان

ۋنىيي  رئەت قىلساڭالر ترېالا سىگىنال بېرىشكە جۈقىرغاقق ناۋادا سىلەرييي خاندس ئەپەندى ، 

 . تىپ ئوق چىقىرىمىزىولمايال سىلەرگە قارىز قىلچە ئارىسالدى بئەپەندى  ئىككىم

كەندىن كېيييىن ۈشييتى ھەم مەسلىھەتلەشييپ شييۇئانال تەشۋىشييكە چئييۇالر بييۇ گەپنييى ئيياڭال

. چىسىگە كىرىپ كەتتىندىن ماتروسالر بۆلۈمئېغىزىغا يۈگۈردى، ئار ئارىسىدىكى چىقىش پالوبىال

ھۇجيۇم   قىلىپ ئايلىنىپ بىزگەىن ئۆتۈپ كارىدور ئارسالر بۆلۈمچىسى ئىچىدئېنىقكى، ئۇالر ماترو

ئيۇالر بيۇنى   . اتتىلەپ ئۇالرنى سياقالۋات للىقاچان قورالنى بەتبۇ يەردە رىدارس ئا. قىلماقچى ئىدى

بىير مياتروس   . قاليدى ۆلۈمچىسىدە قاپسىلىپ دە، ماتروسالر ب-ىندىۈپ چۆچۈپ كەينىگە چېككۆر

پىتيان  ىشقا تەمشىلىۋىدى، كاپالوبىغا قايتىپ چىق ىقىش ئېغىزى ئارقىلىقلوبىالر ئارىسىدىكى چپا

 :ىسىنى تەڭلەپۇنىڭغا تاپانچئ

 .دەپ ۋارقىرىدىييي ! ئىتنىڭ بالىسى رھال كەينىڭگە چېكىن،ييي دە

ىسىگە بەنيد بوليۇپ   ىسى ماتروسالر بۆلۈمچئۇالر ئالت. ىپ قاچتىرققىنىدىن بېشىنى ئېلئۇ قو

 . تا ھەرىكەت قىاللمىدىقاي

اندىن ئ. لمىگۈچە قاچىلىدۇقرىچە قولۋاققا كۆتۈرەرنى ئىمكانىيەتنىڭ باكېرەكلە-بىز نەرسە

پ ولۋاققييا يامىشييىپ چىقىييۇقىييدىكى پەنجىرىييدىن قۋ بىييلەن كېمىنىييڭ قۇيرن مەن جييويىكېيييى

 . ۈپ كەتتۇققىرغاققا قاراپ يۈر

راپ قايتىييدىن قىرغاققييا قييا  ى ئىككييى كىشييى بىزنىييڭ   لييۋاقالردىكرەپتىكييى قوقارشييى تە

ئۆتيۈپ   ىيز دوقمۇشينى ئايلىنىيپ   ب. قالغانيدەك قىالتتيى  كيۆرۈپ قياتتىق ھەييران    ماڭغانلىقىمىزنى 

پ قۇرۇقلۇققيا  ولۋاقتىن سەكرەپ چۈشۈيۇقسىز قىدىن بىرى تۇالغاندا ئۇالرنىڭ ئىچكېتەيال دەپ ق

ىنيييى لى بېرىيييپ ئۇنىيييڭ قېيىقمەن ئەسييي. غايىيييب بوليييدىۈگيييۈرۈپ تېيييزال كيييۆزدىن  قييياراپ ي

شيىدىن  ئەتراپتيا بوليۇپ قېلى   جيون سيىلۋېرنىڭ ييېقىن    ويلىغان ئىدى ، بىيراق چۆكتۈرۈۋېتىشنى ئ

 .يالىمدىن ۋاز كەچتى ىئەنسىرەپ بۇ خ

يال تىيدۇق ۋە ھاييال بولميا   ققيا چىققيان يەردە توخ  ئاليدىنقى قېيتى  قىرغا  بىز تېزلىكتە مېڭىپ 

بېرىيپ   ېتىميدا ئيۈچىمىز بىليلە   بىرىنچيى ق . باشيلىدۇق  ياغاچ ئيۆيگە توشۇشيقا   كېرەكلەرنى-نەرسە

تىيق بىيلەن بيۇ    ويىسنى ئالتە تيال مىل ئاندىن ج. ا تاشلىدۇقياغاچ ئۆينىڭ ئالدىغ ھەممە نەرسىنى

. تيۈگىگىچە توشيۇدۇق   مەتلىكلەرنى تاكىالزىنتېر بىلەن ئىككىمىز اقالشقا قالدۇرۇپ، خويەرنى س
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لتيۇرۇپ  ولۋاققيا ئو م ييالغۇز ق قالشيقا قاليدۇرۇپ ئيۆزۈ   رنىمۇ ياغاچ ئيۆينى سا ەڭ ئاخىردا مەن خونتېئ

 . پاالق ئۇردۇمكېمىگە قاراپ 

. ئىييدى  ىشيينى كۆڭلييۈمگە پييۈككەن   نەرسييىلەرنى ئېلىۋىلېمىييدىن يەنە بىيير قىسييى مەن ك

ز يەنە نەرسيە  ئىككىمىي . اقالۋاتاتتىچىك پەنجىرىدە مېنيى سي  مىنىڭ قۇيرۇقىدىكى كىترېالۋنىي كې

ەكلىييك بولييۇپ، ەرسييىلەر ئاساسييلىق يېمبييۇ قېييتى  ئالغييان ن. قرنييى يۆتكەشييكە باشييلىدۇەكلەكېر

. ىلىچميۇ بيار ئىيدى   ق مىلتىيق ۋە ئەگيمەچ ق  ە تال سىلىق سىتۋوللۇن باشقا يەنە بىرنەچچئۇنىڭدى

 .قى دېڭىزغا تاشلىۋەتتۇدورىالرنىڭ ھەممىن-وقياراغ ۋە ئ-غان قورالقال

رگىلەپ پىرقىراشيقا  چيوڭ كيېمە لەڭگەرنيى چيۆ    لقيۇنى كەيينىگە يېنىيپ    وبۇ چاغيدا دېڭىيز د  

نى چۇرۇڭ-لىۋاتقان ۋاراڭوختىتىلغان يەردىن كېەپتىكى ئىككى قېيىق تبىز قارشى تەر. شلىدىبا

ولييۇق لىيااليدىغانلىقىغا تنىييڭ ياغيياچ ئييۆينى سيياقرىييز جييويىۋ بىييلەن خونتېگەرچە ب. ئاڭلىييدۇق

 . اتاتتىىلىشقا ئاگاھالندۇرۇۋكېمىدىن دەرھال ئاير ما بۇ ئاۋازالر بىزنىئىشەنسەكمۇ، ئەم

ۋاقنى كەينىييدىن بىييز قوليي. تييىسييەكرەپ قولۋاققييا چىقىييدوردىن قايتىييپ كېلىپرىييدىراس كار

 . غىلى باردۇقاپىتان سىمولېتنى ئالىر تەرىپىگە ھەيدەپ ككېمىنىڭ يەنە ب

ھېلىقييى )رايغييا راۋاتقييان بولييۇپ، ئييۇ گكى ماتروسييالرغا ۋارقىن بييۇ چاغييدا بۆلۈمچىييدىكاپىتييا

مىيدىن كېتىشيكە   بىيز بىيلەن بىليلە كې   ( قورقيۇپ كەتيكەن مياتروس   شلىق ئاۋازنى ئاڭالپ ئېچىنى

 . قىلىۋاتقان ئىدىدەۋەت 

نى بىلىيمەن، ھيازىر   نىڭ ياخشيى ئيادەملىكىڭ  ، ئاڭلىدىڭمۇ  مەن سېي ھەي، ئابراھام گراييي

 .پالوبىغا چىق ئوتتۇز سېكۇنت ئىچىدەلىق پۇرسەت بېرىمەن، قى قېتىمڭا ئەڭ ئاخىرسا

كېلىشييكە پەشييۋاالرنىڭ ئيياۋازى  -ر بۆلۈمچىسييىدىن مۇشييت گە ئييۇلىنىپال ماتروسييال كەييينى

اپىتاننىيڭ  وبىغيا سيەكرەپ چىقىيپ ك   يارىالنغيان گيراي پال   دىن يۈزى پىچاق بىيلەن باشلىدى، ئان

 : ىگۈرۈپ كەلدچقاندەك يۈئالدىغا ئۇ

 . اۋازداييي دېدى ئۇ كەسكىن ئسىز بىلەن كېتىمەن،  ييي كاپىتان، مەن

ە ييۈرۈپ  رغاققيا قياراپ تېيزلىكت   دە، بىيز قى -رەپ چىقتيى ەن گيراي قولۋاققيا سيەك   كاپىتان بىيل 

 . مىغان ئىدۇقىپ بارقا بىخەتەر يېتبولساقمۇ تېخى قىرغاقە كېمىدىن ئايرىلغان گەرچ. كەتتۇق

  

 ى باب خەتەرلىك يۈرۈشئىككىنچ

  

ر خەۋپ اقنى ھەيييدەپ ھەمييمە يەرىلغانييدىن كېيييىن قولييۋئېسييەن ئاي-ىييدىن ئامييانبىيز كېم 

 .ۇقن سەپەرگە قەدەم قويدئاستىدا قالغا
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دەميدىن سيىرت مىلتىيق    بەش ئا. كەتيكەن ئىيدى   ولۋاقنىڭ يۈكى ئارتىپئالدى بىلەن بۇ ق

سيمىنى  يرۇق قىقولۋاقنىڭ قۇ رلىقالرنىڭ ئېغىرلىقى، بولكا خالتىسى قاتاورىسى، تۇزالنغان گۆشد

. كەتتيى  قولۋاققيا سيۇمۇ كىرىيپ    بىر نەچيچە قېيتى   . يدىتەڭ دېگۈدەك قىلىپ قوسۇ يۈزى بىلەن 

كاپىتاننىڭ . كەتتى ەن دېگۈدەك ھۆل بولۇپبىلەن چاپىنى  تامام رد ماڭمايال ئىشتىنى بىرەر يۈز يا

قولۋاقنىيييڭ . شيييەلدىئيييورنى بىييير قېيييتى  تەڭ ۋە نەرسيييە كېرەكلەرنىيييڭنلىقىيييدا ئيييادەم ومانداق

اق ت بىيلەن پياالق ئۇرمىسي   ىيال ناھيايىتى ئېھتىييا   شۇنداقتىمۇ بىيز يەن . پۇڭلۇقىمۇ مۇقىمالشتىتەڭ

 . بولمايتتى

دېڭىزنىيڭ جىيددىي   ۋاتقيان چياغ بولغاچقيا    دولقۇن كەينىگە يېنى دىن باشقا، ھازىر دەلبۇالر

 .پەييدا قىلىۋاتياتتى   قيا خېليى ئېغىير تەھيدىت    ۈك قاچىالنغيان قولۋاق نى نورمىيدىن ئيارتۇق يي   ئېقى

لقيۇن  ياميان بيولغىنى بىيز دو   تېخىميۇ  . بېرەلمەيتتيى غا ھەرگىز بەرداشيلىق  قولۋاق كۈچلۈك دولقۇن

ئەڭ ياخشييى توختيياش   ڭ كەينىييدىكىدوقمۇشيينى ىشييتىن چەتيينەپ، ھېلىقييى  زەربىسييىدە يۆلىن

غيان  كى قېيىق توختىتىلئىكقىننى بويالپ يۈرسەك ناۋادا جىددىي ئې. ۇقرنىدىن يىراقالپ كەتتئو

ميۇمكىن  پەييدا بوليۇپ قېلىشيى     اقىيت دېڭىيز قاراقچىسيى   بيۇ يەردە ھەر ۋ . تتۇقيەرگە بېرىپ قياال 

 . ئىدى

 مەن رول. ن كاپىتانغيا يۋاتىيدۇ، ييي دېيدى  مە   غرىالشيقا ئاميال بولما  لۋاقنى قۇرۇقلۇققا توييي قو

غاچقيا  قيۇۋۋىتى يېتەرلىيك بول  لەن رىدارسينىڭ بەدەن  ان ئىدى ، كاپىتان بىي تۇتۇشقا مەسئۇل بولغ

غا تىميياي قولييۋاقنى سييىرتى  ييييي جىييددىي ئييېقىن توخ  مەسييئۇل بولغييان ئىييدى،   پيياالق ئۇرۇشييقا  

  .لەر يەنىمۇ كۈچەڭالرئىتتىرىۋاتىدۇ، سى

ن ىتيان، ييي جىيددىي ئيېقى    يي دېيدى كاپ ! كېتىدۇ ولۋاق دۈم كۆمتۈرۈلۈپك قييي يەنە كۈچىسە

 .ق بېرىڭپەسەيگىچە بەرداشلى

ەپييييكە قارىتىييييپ  ىننىييييڭ بىزنييييى غەرب تەر ناپ بېقىييييپ جىييييددىي ئېق مەن يەنە سييييى

 . قا توغرا كېلىۋاتاتتىى شەرق تەرەپكە بۇراششۇڭا قولۋاق بېشىن.  ۋاتقانلىقىنى بايقىدىئىتتىرى

 . ييي دېدى  مەن ايمىز،ىزدە قىرغاققا چىقالماقال بولسا بۇ ئۆمرىمييي ناۋادا مۇشۇند

بېشييىنى شييەرققە  ەن نيياۋادا قولۋاقنىييڭ  كۆرسييەتكەندىن كېيييىن م خېلييى تىرىشييچانلىق  

. ھييېۋ قىلييدى  ىزنييى- اقلىشييىدىغانلىقى ختىتىلغييان يەردىيين يىرىسيياق ئىككييى قولييۋاق توتوغرىل

ىش ئوتتۇرىلىقىيدا  اڭمياقچى بولغيان ييۆلىن   گەۋدىسى بىيلەن بىيز م   ساق قولۋاقبۇنداق قىللېكىن، 

 . شالمايتتۇقدە، قىرغاققا يېقىنلى-شەكىللىنەتتىبۇلۇڭ  تىك

شيىمىز كېيرەك، يييي    ئېھتىيات بىلەن ھەيدىنغا قارشى يۆلىنىشتە قېيىقنى جىددىي ئېقى ييي بىز

اق نيى قوليدىن بېرىيپ قويسي    قلۇققا چىقىدىغان يەرزگە، ييي ناۋادا قۇرۇجېكىلىدى كاپىتان بى دەپ
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ېييىن  ئېقىن پەسەيگەندىن ك لىك سەۋرچان بواليلى،ئېلىپ كېتىدۇ، كۆپچى سۆرەپئېقىن بىزنى 

 . ىقىمىزبويالپ قۇرۇقلۇققا چ دېڭىز قىرغىقىنى

ئىيدى، يييي   اق بېشيىدا ئولتۇرغيان   ي دېيدى گيراي، ئيۇ قوليۋ    ەسەيدى، ئەپەندى ، ييي ييي ئېقىن پ

 .ز بولىدۇرولنى ئازراق ئۇرسىڭىئەمدى سىز 

 . قارايتتۇق ئۆز ئادىمىمىز دەپ نىھازىر بىز گراي. مەن ، بۇرادەر، ييي دېدى ييي رەھمەت

 :ز كاپىتان ۋارقىرىدىتۇيۇقسى

 !ييي توپ

 . ك ئاڭالندىزى ئۆزگىرىپ كەتكەندەئۇنىڭ ئاۋا

ەرگىيز زەمبىرەكنيى   دى  مەن، يييي ئيۇالر ھ  چان ئويلىغيان، يييي دېي   بۇ مەسىلىنى ئاللىقا ييي مەن

دىن كېسيىپ ئيۆتمىكى   ەن تەقيدىردىمۇ ئورماني  كەليگ  ئېلىيپ . لەلمەيدۇەپ قىرغاققا ئېلىپ كېسۆر

 . نچىلىك ئاسان ئەمەسئۇ

 . كاپىتانوختۇر، ييي دېدى ڭ، دييي كەينىڭىزگە قارا

ىنى ىكدەپ ئالدىراش ييۈرگەنل ىنىڭ زەمبىرەكنى چۆرىراپ كېمىدىكى بەش كىشبېشىمنى بۇ

شييىدە دېڭىييز يۈرۈ. ىۋاتيياتتىن سيياقالش قېپىنييى يىرت زەمبىرەكنىييڭ نەملىكييتى ئييۇالر . كييۆردۈم

ىن تيوپ  بۇ چاغدا ئانيد . ئىدى ەن ئوراپ قويۇش زۆرۈرم سۇ ئۆتمەس رەخت بىلزەمبىرەكنى چوقۇ

ۇالر كېمىيدىكى  ئەسيلىدە ئي  . غا ئاليدى  ە قالغانلىقىنى يادىملتىق دورىسىنىڭ كېمىدئوقى بىلەن مى

قا بارىچە رولنى قىرغاقمەن كۈچۈمنىڭ. ئىكەن قىلماقچى بولۇۋاتقان زگە ھۇجۇمەك بىلەن بىزەمبىر

ئارىلىق بيار  قىرغاققا يەنە خېلى  لساقمۇىن قۇتۇلغان بوھېلىقى جىددىي ئېقىند. قارىتىپ بۇرۇدۇم

مەن ئىسيرىل  . ەكيتە ىمنىدەك دېڭىزدا لەيلان قارىغا ئېتىش نىشايىق بەئەينى ھەرىكەتچقې. ئىدى

 . لىغانلىقىنى كۆردۈمپالوبىغا توڭڭىدە تاشوقىنى كۆتۈرۈپ كېلىپ دسنىڭ بىر دانە توپ ئخان

 . پېدى گراي گېلىنى قىرىنتنىڭ توپچىسى، ييي دييي خاندس دېگەن فلى

 .دەپ سورىدى كاپىتانا ئېتىشى ياخشى  ييي ييي كىمنىڭ قارىغ

 . دېدى  مەنىي ئەپەندىمنىڭ، ييي ييي ئەلۋەتتە ترېالۋن

تسيىڭىز قانيداق    لەخلەرنى ئۇجۇقتۇرۇۋەئوق چىقىرىپ ئاۋۇ ئەبۋنىي ئەپەندى ، سىز رېالييي ت

تييان، ئانييدىن تييۇرۇڭ، ييييي دېييدى كاپى س دېييگەن نېمىنييى جىمىقالييدى بىييلەن ئيياۋۇ خانييد ئەڭ ئ

رۈۋېتىشييتىن ىلىييڭ، قولييۋاقنى كۆمتۈچىقارغانييدا دىقييقەت ق قوشييۇپ قويييدى، ييييي ئييوقجييېكىلەپ 

 .قىلىڭئېھتىيات 
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كيان بيار   توختياپ قوليۋاقنى ئىم   ا بىيز پياالق ئۇرۇشيتىن   تىقنى قولىغا ئېلىشيىغ ترېالۋنىي مىل

ئەپسيۇس،   .نىشيانالپ ئيوق ئيۈزدى    نىيي ئەپەنيدى  خاندسينى   ترېالۋ. شقا تىرىشيتۇق مۇقىمالشتۇرۇ

ئيادەمگە  ۇچيۇپ ئۆتيۈپ يەنە بىير    ئوق ئۇنىيڭ بېشيىدىن ئ   غدا پەسكە ئىڭشىۋىدى،خاندس شۇ چا

ا كىشيىلەرنىڭ  ە ۋە قىرغياقتىكى باشيق  بيۇ، كيېم  . راپ يېقىلدىدەم ئېچىنىشلىق ۋارقىئۇ ئا. تەگدى

ۈرۈپ ن يۈگيي ىلىرىنىييڭ ئورمييانلىقتى نۇرغييۇن دېڭىييز قاراقچ  مەن. نييى قوزغيياپ قويييدى  دىققىتى

 . گەنلىكىنى كۆردۈمۇرۇپ بىزگە قاراپ كەلنى ھەم قولۋاققا ئولتچىققانلىقى

 . ىرىدى  مەنكەلدى، ييي دەپ ۋارق يي ئۇالر بىزگە قاراپي

شيى بىيلەن كيارىمىز    لۋاقنىڭ ئۆرۈليۈپ كېتى اپىتان، ييي ئەمدى قوماڭايلى، ييي دېدى ك ييي تېز

 . ىزاق تۈگىشىمقىرغاققا چىقىۋالمىس ناۋادا دەرھال. مىسۇنبول

ىزنيى  الر قىرغاقتا قىلىيپ ب ييي قارىغاندا قالغانلدى، ييي دېدى  مەن، ەقەت بىرال قولۋاق كەييي پ

 . قىستىماقچىئىككى تەرەپتىن 

، يييي ماتروسيالر   ەك، يييي دېيدى كاپىتيان   بىر پەس يۈگۈرۈشى كېرتىرىمەڭ، ئۇالر تېخى ييي تەم

ىنى  ئييۇالر ئەمەس، مېنىييڭ ئەنسييىرەيدىغ. ۇئييانچە كارغييا كەلمەيييد  اققييا چىققانييدىن كېيييىن قىرغ

ەك ييېقىن  بىيز ب . ا تەييارالندىاڭ، ئۇالر ئوت يېقىشقالۋنىي ئەپەندى ، قارترې. مىدىكى زەمبىرەككې

ۇن، سيىز ئۇالرنىيڭ   ئېسيىڭىزدە بولسي   .ەيدۇىسىمۇ بىزگە تەگكۈزەلئۇالر قارىغا ئالم. قتۇرۇپ قالدۇ

 .لىڭھامان ماڭا مەلۇم قى ياققانلىقىنى كۆرگەن ئوت

 قىرغاققيا  قېتى  پاالق ئۇرسياقال  43-33يەنە . پ ماڭدۇقبىلەن قىرغاققا قارا بىز بار كۈچىمىز

ئەمميا بىيز   . رىۋەتتىىكى دۈشيمەنلەردىن ئياي  زنى ۋاقتىنچە قولۋاقتى تۇمشۇق بىھىلق. تۇقبېرىۋاالت

 .تۇقەۋەپكە دۇچ كېلىۋاتاتئىبارەت تېخىمۇ چوڭ خېمىدىكى زەمبىرەكتىن ك

 .قىلدى ترېالۋنىي ياقتى، ييي دەپ مەلۇمييي دۈشمەن ئوت 

 .رۇق قىلىپييي دېدى كاپىتان بۇيقنى يىغىڭالر، ي پااليي

دە، -تىاتكيۈچەپ ئوڭدىسيىغا يي    بىيلەن كەيينىگە بىيرال    ېپىنى تۈگىتىپ رىيدارس كاپىتان گ

قيياراپ تتييا، تييوپ ئييوقى بىييزگە  بييۇ ۋاقى. ەك چۆكتييۈردىىنى سييۇغا تولييۇق دېگييۈد قولييۋاق قييۇيرۇق

. ملىييق تييوپ ئيياۋازى ئىييدى اڭلىغييان بىرىنچييى قېتىجىيي  ئ بييۇ دەل. كەلييدى ۋىشييىلداپ ئۇچييۇپ

قىلغييان  ىسييى ئييۇ پەيييداشۇن. لىكىنى كۆرمىييدۇققىنىييڭ قەيەرگە چۈشييكەنھېچقايسييىمىز تييوپ ئو

 . خىرى چۆكتۈرۈۋەتتىىنىشىمىز قولۋاقنى ئاشامال ۋە بىزنىڭ تەۋر

پ لغانالر سيۇغا باشيچىال  ەكرەپ چۈشۈۋالدۇق، قاۋاقتىدا قولۋاقتىن س كاپىتان ئىككىمىز دەل

 . مولالق ئاتتى
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نال ئييۈچ فييوت ۇنىڭ چوڭقۇرلييۇقى ئيياراا خېلييى يييېقىن بولييۇپ سيي ىيىمىييزگە بىييز قىرغاققييتەل

. چۆكيۈپ كەتتيى  قتىكى نەرسيىلەر سيۇغا   ئەمميا قوليۋا  . بولمىدىشۇڭا بىزگە ھېچ ئىش  .كېلەتتى

. نىڭال ئىشيلەيتتى قەت كاپىتيان ئىككىمىيز  تال مىلتىيق ئىچىيدە پە  ئەپسۇسلىنارلىقى بەش تېخىمۇ 

ولسا ۈرۈۋالغان، كاپىتان بز بېشىمدىن ئېگىز كۆتن قورالنى ئىختىيارسىا چۈشكەن ۋاقتىمدا مەسۇغ

 . دىۆل بولۇپ كەتمىگەن ئىىتىۋالغان بولغاچقا ھئۇچىنى ئاسمانغا قار مۈرىسىگە ئارتىپ

بىيز   .يېقىنالشيقا باشيلىدى   ۈليۈپ بارغانسيېرى  كۆتۈرچيۇرۇڭ  -نلىقتىن ۋاراڭبۇ چاغدا، ئورما

مياي، يەنە  دۇچ كېلىيپال قال  پىگەزنى ئۈزۈپ تاشالش خەۋرىنىڭ چېكىنىش يولىمىدېڭىز قاراقچىلى

ەن مەسيىلىگە  ييوق، دېيگ  -ق بېرەلەميدۇ ىڭ ھۇجۇمىغا بەرداشلىن خونتېر قاراقچىالرنجويىۋ بىلە

 .ۇقدۇچ كەلد

. ولمايتتىسقا بىرنېمە دېگىلى بئەمما جويى. بىلىمىز ئادەملىكىنى ھەممىمىزخونتېرنىڭ باتۇر 

رنېمە دېگىلييى والتتى، ئۇرۇشۇشييقا بىيييييۇپ، تاميياق قىلسييىال بييمەتكييار بولييۇپ، كىيير يۇئييۇ بىيير خىز

. قياراپ يۈگيۈردۇق   ىيڭ يېتىشيىچە قىرغاققيا   ىن كەچكەنيدە كۈچىمىزن مۇشۇالر يادىمىزد. تىبولمايت

 . ئۈلگۈرەلمىدۇقرسىلەرنى ئويالشقىمۇ ۋاق ھەم ئۇنىڭدىكى نەقول

 

 ئېلىشىش ئۈچىنچى باب قانلىق

  

ييۇقىرى تېيزلىكتە   ورۇلغا قاراپ ئۇچقاندەك يۈگيۈردۇق ھەم ئەڭ  اققا چىقىپال ياغاچ قبىز قىرغ

 ئۇزاققيا قالميايال  . دۇقكېسيىپ ئۆتۈشيكە باشيلى    رىدىغان ئورمانلىقتىنى قورولدىن ئايرىپ تۇبىزن

لىرىنىڭ شيييالدىرلىغان ۋىشييىنى ھەم دەرەخ شيياخ  ىييڭ يۈگييۈرگەن ئايييياق تى  دېڭىييز قاراقچىلىرىن 

 . ئاۋازلىرىنى ئاڭلىدۇق

ھييېۋ قىلىييپ   ڭ باشييلىنىدىغانلىقىنىمەيييدان كەسييكىن جەڭنىيي  مەن سييەل تييۇرۇپ بىيير 

 . ا قاراپ قويدۇممىلتىقىمغ

ا ، قيورالىڭىزنى ئۇنىڭغي  ەپەنيدى  مياھىر مەرگەن  مەن، يييي ترېالۋنىيي ئ  كاپىتان، ييي دېيدى    ييي

 .ى كاردىن چىقىپتۇبېرىڭ، ئۇنىڭ قورال

ترېالۋنىيي كۆرۈنۈشيتە   . رالىنى ئالماشيتۇردى ىي ئەپەندى  بىلەن قيو پىتان دەرھال ترېالۋنكا

 ئييۇ قەدىمىنييى توختىتىييپ. تىنى بۇزمىغييان ئىييدىپ، ھييازىرمۇ بييۇ قىييياپىناھييايىتى تەمكىيين بولييۇ

گىيمەچ  ل يوقلۇقىنى كيۆرۈپ ئە گراينىڭ قولىدا قورا بۇ چاغدا مەن. دىكشۈرقولىدىكى قورالنى تە

پ شيىلتىپ،  چنيى ھياۋادا غۇيۇليدىتى   ەگىمەچ قىلىتۈكۈرۈپ ئئۇ قولىغا . ا سۇندۇمقىلىچنى ئۇنىڭغ
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ۇرلۇقىنى اھ بىييزگە ئۆزىنىييڭ بييات  رىغانييدا بييۇ يېڭييى ھەميير  قا. خۇشييال قىلىييۋەتتى  ھەممىمىزنييى

 . تتىى بولغاندەك قىاليماقچكۆرسىتىپ قو

ۇق گىيرۋىكىگە يىتىيپ كەليد   كىييىن ئورمانلىقنىيڭ    چە قەدەم يۈگۈرگەندىنبىز قىرىق نەچ

ال بىييز بىييلەن تەڭيي . شييتۇقن ياغيياچ ئييۆيگە يېقىنالكييى قاشييانىڭ ئوتتۇرىييدى ھەم جەنييوپ تەرەپتى

ەنييۇب اغياچ ئۆينىيڭ غەربىيي ج   ە قياراقچىنى باشيالپ ي  يوبيو ئاندىرسيون يەتيت    ماتروسيالر باشيلىقى  

 . رۇپ كەلدىتەرىپىدىن باستۇ

ېتىپ تۇرۇپ بولغاندەك داڭقمەكچى كۆرۈپ كەينىگە چېكىن زنىڭ كەلگەنلىكىمىزنىئۇالر بى

اتقان خونتېر بىلەن ئۆينى ساقالۋ. قاردۇقتۇرغان چېغىدا ئوق چىز ئۇالرنىڭ ھاڭۋېقىپ بى. قالدى

. دىىن بىر قياراقچى يىقىلي  ن ئوق چىقىرىشتىن كېيبىر پەس قااليمىقا. ىويسمۇ تەپكىنى قايرىدج

 . ېلىپ قاچتىلىققا قاراپ بېشىنى ئقالغانالر ئورمان

اپ ئۆتيۈپ  ۇالق تۈۋىميدىن ۋاشيىلد  چاغيدا بىير پياي ئيوق قي      ىبە شيادلىقىغا چيۆمگەن  بىز غەل

رېالۋنىيي ئەپەنيدى    ت. لغانلىقىنى كۆردۈمرىدارسنىڭ يەرگە يىقىىدىن مەن بىچارە تام كەتتى، ئارق

خېلى  انلىقىنى بىلمىگەچكەقىن، ئوقنىڭ نەدىن چىقلېك. ما زەربە بەردۇقككىمىز دەرھال قايتۇرئى

ۇرۇلييۇپ ئوقلىغانييدىن كېيييىن ب ىلتىقلىرىمىزنييى قايتييام. رال ئىسييراپ قىلييدۇقكييۆپ ئييوقنى بىكييا

 . ىغا كەلدۇقرىدارسنىڭ يېن

ەھۋالنىييڭ مەن بىيير قيياراپال ئ. ىرىسييىنى تەكشييۈرۈۋاتاتتبىييلەن گييراي ئۇنىييڭ يا  كاپىتييان

 . ھېۋ قىلدى  چاتاقلىقىنى

بىييز بىچييارە . ىيتييا ھۇجۇمغييا ئييۆتمەيتتقۇچ زەربە يييېگەچكە قاىالر قاقشيياتە، قيياراقچمېيينىڭچ

يارىسىدىن توختىماي  توختىماي ئىڭىرايتتى،ئۇ . گە ئېلىپ كىردۇقنى كۆتۈرۈپ ياغاچ ئۆيرىدارس

 . قان ئاقاتتى

اقمىغيان، قورقۇپميۇ   رەر قېتىممۇ ۋايساپ برتىپ ھازىرغىچە ئۇ بىتەرگە يولۇققاندىن تابىز خە

ئۆييدە   مانا ئەميدى بىيز ياغياچ   . ىلىپ باقمىغان ئىدىئارتۇق گەپمۇ قئېغىز قمىغان، ھەتتا بىرەر با

ۇ ئيارىمىزدىكى  ئي . ىرئازمۇ ۋايسيىمىدى ئۇ ئىلگىرىكىدەكال ب .ۈشىنى ساقلىماقتىمىزئۇنىڭ جان ئۈز

سەمىمىي سادىقلىق  ئۇ بىزگە. چە ياش چوڭمېنىڭدىن يىگىرمە نەچەڭ چوڭ ئادەم بولۇپ، يېشى ئ

 . تۇرماقتا دى جان ئۈزۈش ئالدىدالەن ھەمراھ بولۇپ ئەمبى

كىچىييك ى سييۆيگىنىچە بەئەينييى ىغييا يۈكۈنييۈپ قييوللىرىن ي ئەپەنييدى  ئۇنىييڭ يېنترېالۋنىيي

  .تۆكۈپ يىغالپ كەتتى بالىالردەك ياش

 .ىدارسۇر  ييي دەپ سورىدى رەكمەن، شۇنداقمۇ دوختييي مەن بواللمىغۇد
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  .كى ۋاتىسىز، قەدىرلىۆيگە قايتىدىغان بولۇدېدى  مەن، ييي سىز ئييي تام، ييي 

سييېنى ئېلىييپ كەلمىسييەم ۇپ، ييييي مېنييى كەچييۈر، ترېالۋنىييي يىغييالپ تييۇريييي تييام، ييييي دېييدى  

 .وپتىكەنب

رزۇ قىلسيىڭىز،  مېنىڭ كەچۈرۈشيۈمنى ئيا  ۋادا سىز راستتىنىال نا! دېمەڭ، ئەپەندى  ييي ئۇنداق

 !م، ئامىنمەن سىزنى كەچۈردۈ تائۇنداق

شىمىزنى يۇن تىالۋەت قىلىپ قورەرىمىزنىڭ ئۆزى ئۈچۈتتىن كېيىن رىدارس بىقىسقا سۈكۈ

 . ئۆتۈندى

 .لدىايال ئۇ تىنىقىدىن قائۇزاققا قالم. اۋازدا ، ييي دېدى ئۇ پەس ئي بۇ قائىدە، ئەپەندىيي

لىييە  نەرسيىلەر ئىككيى ئەنگ   بيۇ . نەرسىنى چىقياردى  ن يېنىدىن بىر پاتمانبۇ چاغدا كاپىتا

اتىرىسيى، يەنە  ياھ، دېڭىيزدا ييۈرۈش خ  ا، قەلەم، سيى ئارغامچي  ، بىير بياغالم  ‹‹ئىنجىيل ››بايرىقى، بىر 

كېلىيپ   اغىچى تېپىيپ ە ئۇ بىرتيال شەمشياد يي   خونتېرنىڭ ياردىمىد. چە قاداق تاماكا ئىدىبىرنەچ

نال يەنە ئۆينىييڭ ئارقىييدى. ەھييكەم تاڭييدى ينىييڭ بىيير بييۇرجىكىگە م يراق خادىسييى قىلىييپ ئۆ بييا

 . يراق چىقاردىاق خادىسىغا تېڭىپ بادۆلەت بايرىقىنى بايرىسىگە ئۆمىلەپ چىقىپ ئۆگز

كېرەكلەرنيى  -نتيۇپ قالغانيدەك نەرسيە   ىيپ باشيقا ئىشيالرنى ئۇ   غياچ ئيۆيگە قايتىيپ كېل   ئۇ يا

ئيۇ  . بۆلۈۋاتياتتى  ارسيقا ناھيايىتى كۆڭيۈل   ە ئيۇ قيازا قىلغيان رىد   ئەمەلىيەتيت . لى تيۇردى تەكشۈرگى

رىدارسينىڭ ئۈسيتىگە   ىييە بيايرىقىنى ئىلىيپ    نيدىن كېييىن بىير ئەنگل   ىنى تۈگىتىيپ بولغا لىرئىش

 . ويدىھتىرام بىلەن يېپىپ قئې

ئيادا قىلىۋېتىيپ    يي ئۇ ئۆز ۋەزىپىسىنى،ييي دېدى كاپىتان، ي، ترېالۋنىي ئەپەندى ييي قايغۇرماڭ

ترېالۋنىييي ئەپەنييدى  ، ييييي دوختييۇر لىييۋېۋ، ماڭييا بۇرۇلييۇپ سييورىدى ان بولييدى، ييييي ئانييدىنقۇربيي

 ىدۇ دەمچى كېمە قاچان كېلىككىڭالر ئېيتقان يارئ

نيياۋادا بىييز . ئېيتييتى نكييى ئىييش ئىكەنلىكىنييى ىييڭ نەچييچە ئايييدىن كېيىمەن ئۇنىڭغييا بۇن

بىيز   .ىيپ بىزنيى ئىزدەيتتيى   لىساق ئانيدىن بالنيد كې  خىرىمۇ قايتىپ بارالمسەككىزىنچى ئاينىڭ ئا

ەيميۇ  ۇ كەلمەيتتيى ھەم كەلم ئىيدۇق، شيۇڭا باليدۇرم    ھەقيتە كېلىشيىپ قويغيان   ئۇنىڭ بىيلەن بيۇ   

 . قالمايتتى

 .دېدى  مەنيىراقتىكى ئىش، ييي  ارىغاندا بۇ ناھايىتىھازىرقى ئەھۋالدىن ق ييي

بىيز  . اق بولۇۋاتىيدۇ ر ئەھۋالىمىز بەك چاتىنى چايقاپ، ييي ھازىشييي دېدى كاپىتان بېييي ھى ، 

 . ىليدۇ، يېمەكلىكمۇ كەمچدورا يېتىشمە-ئوق. ۇقەمىناتتىن قۇرۇق قالدوپتوغرا بىر قولۋاق تت
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چ ي زەمبىييرەك ئييوقى ياغيياپييا بىيير. زنى ئاڭلىييدۇقگۈلييدۈرلىگەن بىيير ئيياۋادەل مۇشييۇ چاغييدا 

  .ورمانلىقتا پارتلىدىناھايىتى يىراقتىكى ئشىلداپ ئۆتۈپ بىزدىن ئۆينىڭ ئۈستىدىن ۋى

 . تانلمىدى، ييي دېدى كاپىئىشقىلىپ جىق ئوق قا ييي ئېتىشە، ئېتىش،

ك خېليى  بۇ قېيتى  زەمبىيرە  . دىبىرەك ئوقى ئۇچۇپ كەلپال ئىككىنچى پاي زەمئارقىغا ئۇلىنى

ان كۆتۈرۈلييدى، ئەممييا زىييي تييوزان -ىييگە چۈشييۈپ چيياڭ ن بولييۇپ ئييوق قاشييا ئىچ تييوغرا ئېتىلغييا

 . سااللمىدى

شييۇڭا ئييۇنى  ە نىشييان بولييۇپ بەردى،ىكىلەرگبييايرىقى كېمىييدۋنىييي ئەپەنييدى  دۆلەت ترېال

تيوپ ئيوقى   شيۇ كيۈنى كەچلىكيى    . دىىتيان بۇنىڭغيا قوشيۇلمى   ەيلى دېدى، بىراق كاپچۈشۈرۈۋېت

ناچيار بوليۇپ،    ېلىش تېخنىكىسيى بەكميۇ  مميا ئۇالرنىيڭ قارغيا ئي    ئە. ىدىن ئېتىلىۋەردىئارقاي ئارق

 . دىمۇ ياغاچ ئۆيگە تەگمىبىرەرى

كيېمىگە  ئۇالرنىيڭ ھەممىسيىنىڭ   ېدى كاپىتان، ييي بيۇ  بۇ ياخشى ئىش، ييي د ييي ئەمەلىيەتتە

ن چېكىندى، كى  ھازىر تاشقى. قالمىدىنلىقتا چوقۇم دۈشمەن ئورما. ىنى بىلدۈرىدۇبېرىۋالغانلىق

 ېلىپ كېلىدۇ كېرەكلەرنى ئ-ى نەرسەىلەن بېرىپ قولۋاقتىكمەن ب

سييتا ياغيياچ تولييۇق قوراللىنىييپ ئا ئييۇالر. ورنىييدىن تييۇردىىييلەن خييونتېر دەرھييال ئگىييراي ب

بەش -ر تيۆت چيۈنكى ئيۇال  . كېلىشيتى  قيۇرۇق قيول قايتىيپ    يالىپ ئانچە ئيۇزاق بولميا  ئۆيدىن چىق

قىنى، سىلۋېرنىڭ ۆرەپ كېتىۋاتقانلىش سكېرەكلەرنى ئالدىرا-ەبىزگە كېرەكلىك نەرس قاراقچىنىڭ

ردىن بى قاراقچىنىڭ قولىداھەر بىر . رگەن ئىكەنقىلىۋاتقانلىقىنى كۆ دە تۇرۇپ قوماندانلىقكېمى

مىقداردىكى  چاغدا ئوغرىلىقچە كۆپولدىن كېمىگە چىققان پ، ئەسلى ئۇالر برىستمىلتىق بار بولۇ

 . ېلىۋالغان ئىدىياراق ئ-رالبىلەن قۇ دورا-ئوق

 :اشلىدىاتىرىسىنى يېزىشقا بخن كىيىن دېڭىز يۈرۈش ىتان قايتىپ كەلگەندىكاپ

 :شىلەر تۆۋەندىكىلەرۋەزىپىسىگە سادىق كى كېمىدىكى ئۆز

ئىگىسييى جييون ى داۋىييي لىييۋېۋ، كييېمە  سييىمولېت، كييېمە دوختييۇر كاپىتييان ئالىكسيياندىر 

كىشى دېڭىزچى بۇ )ەم رىچارد جويىۋ مەتكارى جون خونتېر ھ، كېمە ئىگىسىنىڭ خىزترېالۋنىي

ۈن گيۆھەر ئارىلىغيا   بۈگي . ەك يېمەكلىك بارندا ئون كۈنگە يەتكۈدبىزدە ئەڭ كۆپ بولغا (.ئەمەس

 ەتكيارى رىيدارس بەخيتكە   كېمە ئىگىسيىنىڭ خىزم  .ەت بايرىقى چىقاردۇققتۇق ھەم ئارالدا دۆلچى

 ... خاۋكىنىسنى ئۆگەنگۈچى ماتروس جى . شى قازا قىلدىقارى

تۇيۇقسييىز قىلىييپ تۇرغييان چاغييدا  ئامانلىقىييدىن ئەندىشييەبىچييارە كىچىييك جىمنىييڭ مەن 

 . اڭالپ قالدى ۋلىغان بىر ئاۋازنى ئراقتىن تويى
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 . نتېرللۇقتا تۇرۇۋاتقان خوييي دېدى قاراۋۇ! ىدۇىرسى بىزنى چاقىرىۋاتييي ب

 ! كاپىتان !ر، بۇ سىزمۇ  دوختۇرييي ھەي خونتې

 . اتتىئاۋاز توختىماي چاقىربۇ تونۇش 

اشييادىن ئارتىلىييپ  گييۈرۈپ چىقىييپ جىمنىييڭ ق  لەن ئىشييىك ئالييدىغا يۈ مەن تېزلىييك بىيي 

 .قىالتتىئۇ يارىالنمىغاندەك  .ۋاتقانلىقىنى كۆردۈمكىرى
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 بۆلۈم بەشىنچى

 قورولنى ساقالش ياغاچ

  

 ى مۇھاپىزەت قىلىشنچى باب ياغاچ قورولنبىرى

   

 اپ، بىلىكىمنيى تارتىيپ  كىيىن مېڭىشتىن توختي  ى كۆرگەندىنبايرىقىن بېن گوئىن دۆلەت

 . ەت قىلدىمېنى ئولتۇرۇشقا دەۋ

 .ئۇيەردە، ييي دېدى دوستلىرىڭ چوقۇم شۇ  ييي قارا،

 . ۇمكىن، ييي دېدى  مەنقاراقچىلىرى بولۇشى مېھتىمال ئۇالر دېڭىز ييي قانداق بىلدىڭ  ئ

ايرىقى ۋېرالر بولسيا دۆلەت بي  ى ئيۇ، يييي نياۋادا سيىل    ۇمكىن ئەمەس، يييي دېيد  لۇشى مييي ئۇال بو

ىييزىمچە ا تۇتۇشييۇپ قالييدى، پەر ئييۇالر باييي . چىقىرىييدۇ ى ئىسييكىلىت بييايرىقىنى چىقارميياي بەلكيي 

غياچ ئيۆيگە   رغاققيا چىقىيپ ئياۋۇ يا   ئۇالرنىڭ ھەممىسى قى .ۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدىھەمراھلىرىڭ ئ

نتنىيڭ ھەم قەيسيەر   فلى. ناھيايىتى پۇختيا   بىر قوللۇق ياسىغان، فلىنت ئۆزى بۇ ئۆينى .كىرىۋاپتۇ

غيا  سيىلۋېر ئۇنىيڭ قولى  . نغانلىقىغا قول قيويىمە ھېچنىمىدىن قورقمايدى ھىيلىگەر، شۇنداقال ھەم

 .ەيدۇسۇمۇ قويۇپ بېرەلم

ىيپ ئۇالرغيا   ىپ ھەمراھلىرىمنيى تېپ دى  مەن، ييي مەن بېرھايىتى توغرا، ييي دېييي دېگىنىڭ نا

 .ىمەن، ماڭايلىياردەملىش

گەرچە سيەن  . ايمەني مەن ئەخمەقلىيق قىلمي  ى بېن گوئىن، ييي دېدالدىرىما، دوستۇم، ييييي ئ

لىييپ بييارىمەن دەپ  ى ئييۇ يەرگە ئالييداپ ئى ھييېچكى  مېنيي . ىييال بيياال شييى بيياال بولسيياڭمۇ يەن  ياخ

 ۋزىنيى ئاڭلىغانيدىن  ن كيۆرۈپ ھەم ئۇنىيڭ لە  ىسىنى ئۆز كۆزۈم بىلەمەن كېمە ئىگ. ىمىسۇنئويل

ېمە ئىگىسيىگە مېنىيڭ   ىپ بارغاندىن كېييىن كي  سەن قايت. ەن ماڭىمەنيىن ئاندىن سىلەر بىلكى

 .قويغىن ېھتىرامىمنى يەتكۈزۈپئ

 . پ قويدىۋېتىپ مېنى يەنە نوقۇۇ گەپ قىلىئ

گۈن مېنيى  ۈشمەكچى بولساڭالر بۈسەن  مېنىڭ بىلەن كۆرانداق ئىزدەشنى بىلەمييي مېنى ق

 كېرەك ھەم قولىغا ە بىرال ئادەم كېلىشىدە بولسۇن، كۆرۈشكەندئېسىڭ. ەرگە بېرىڭالرئۇچراتقان ي

 ، سەن چۈشەندىڭمۇ  رسە ئېلىۋېلىشى كېرەكتۈنلەي ئاق رەڭلىك نەپۈ
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ن قىسيى  يىيپ ئيۇچى بىيلە     سەن بىزنى بىر ن، يييۇتىمەن، ييي دېدى  مەيي بولىدۇ، ئېسىمدە تي

نى ۈشيييمەكچى، سيييېختيييۇر لىيييۋېۋ بىيييلەن كۆركيييېمە ئىگىسيييى يييياكى دو تەمىنلىمەكچييى، يەنە 

اقمۇ  يييي دېيدى  مەن   ېرىپ ئىزدەيمىز، شۇندنى ئۇچراتقان يەرگە بەكچى بولساق بۈگۈن سېئىزدىم

 .تەمشەلدى ھەم ئۆرۈلۈپ مېڭىشقا 

دە بولسيۇن، يييي   ي دېيدى ئيۇ، يييي ئېسيىڭ    ى دېيىشيىۋالمىدۇق، ييي  رىما، بىز تېخيى ۋاقتني  ييي ئالدى

  .ائەت ئۈچكىچە بولىدۇدىن چۈشتىن كېيىن س 12ئەت ىدىغان ۋاقىت ساكۆرۈش

 .ي دېدى  مەنى كەتسەم بوالمدۇ  يينتۇپ قالمايمەن، ئەمدييي بولىدۇ، مەن ئۇ

 :پ تۇرۇپ دېدىمغا ئۇ قولۇمنى تارتىەتمەكچى بولۇپ تۇرۇشۇئەمدى ك

نە سييىلۋېرنى يە. ممىنييى ئېنىييق ئېيييتا، ھەمييۇ  ئۇنتييۇپ قالمييممىنييى يادىڭييدا تۇتتۇڭييييي ھە

 نياۋادا . سەڭ بولمايدۇزەر مېنى سېتىۋەتىينە مەجبۇرلىشىدىن قەتئلساڭ ئۇ سېنى قانداقالكۆرۈپ قا

ەن ئيۇرۇپ  رنىڭ بېشىنى تاش بىلىدىغان بولسا مەن ئۇالىرى ئارالدا ماكانلىشئاۋۇ دېڭىز قاراقچىل

 ...نيانچىۋېتىمە

وقى بىير پياي زەمبىيرەك ئي    . ڭ سۆزىنى ئۈزۈپ قوييدى لىگەن بىر ئاۋاز ئۇنىتۇيۇقسىز گۈلدۈر

پكە قاراپ ەتەر-قىنىمىزدىن تەرەپقورق. چۈشۈپ پارتلىدىۇ كەلمەيدىغان يەرگە بىزدىن يۈز ياردم

 .قاچتۇق

مەن بىيير . دىلىق ئىچىييگە چۈشييۈپ تييۇر بىيير سييائەتكىچە ئورمييان وپ ئييوقلىرى توپتييوغرا تيي

 ئيوقى توختىمياي ياغياچ    زەمبىيرەك . ا ئياالتتى  ەپتىن ئۆزۈمنى دالدىغئىلگىرىلەپ، بىر تەر تەرەپتىن

قاراپ مەن شييەرققە. ولمييايتتىە ئييۇ يەرگە بييارغىلى بغاچقييا ھازىرنىييڭ ئۆزىييدقييورول تەرەپييكە ئېتىل

ش ئەميدىال  قۇييا . ا يېتىيپ كەليدى   ەرەپتىكيى ئورمانلىققي  تتىنسيىز قىرغياق   -پ ئيۈن ئايلىنىپ تۇرۇ

ھياۋامۇ  . ىقۇمليۇق سياھىل كۆرۈنيد    ا چېكىنىيپ كەڭ كەتيكەن  ا دېڭىز تاشقىنى ئاسيت ئولتۇرۇشىغ

 .ىدى مۇزالپ توڭۇشقا باشل بارغانسېرى

ىسيكىلىت  ەقەت ماچتىسيىغا بىير ئ  يىدا تۇرغيانلىقىنى، پ نىڭ يەنىال ئۆز جا‹‹گىسپانوال››مەن 

ىير پياي تيوپ    ئۇچقيۇنلىرى چاقنياپ ب   تۇيۇقسيىز ئيوت  . كۆردۈمېسىپ قويۇلغانلىقىنى بايرىقىنىڭ ئ

ئەڭ ئياخىرقى  بيۇ بۈگيۈنكى   . پ كەليدى ل تەرەپيكە قياراپ ئۇچيۇ   لدىغىنىچە ياغاچ قۇروئوقى ۋىشى

. ۆزىتىۋاتيياتتى ېڭىييز قيياراقچىلىرىنى كمانلىققييا يوشييۇرۇنۇپ دمەن ئور. ھۇجييۇم ئىييدى قېتىملىييق

بىييلەن قولييۋاقنى  ىيير نەچييچە كىشييى پالتييا  ىغييان قىرغيياق بويىييدا ب دىن ئييانچە يىييراق بولم قوروليي

 چيوڭ كيېمە  . لخيان يياقتى  ئورميانلىق ئىچىيگە گۈ   غيا ييېقىن يەردە ئيۇالر   دەريا ئېغىزى. اتاتتىچېپىۋ

چىييا  -قىياھەممە ئادەم . ۈرەتتىكېلىپ ي-ختىماي بېرىپاق تولىقىدا بىر قولۋبىلەن قىرغاق ئوتتۇر

 .نى بىلگىلى بوالتتىۇم ھارىقى ئىچكەنلىكىبولۇپ، خېلى كۆپ ر انقىلىشىۋاتق
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د بيۇ چاغيدا يېگيانە قە   . الپ ئورنۇمدىن تيۇردۇم ەكلىكىنى ئوييتىش كېرمەن ياغاچ قورالغا قا

ئېگىيز ھەم   نالر ئىچىيدە ناھيايىتى  ئۇ پاكار ئورميا . لدى قىيا تاشنى كۆرۈپ قا كۆتۈرۈپ تۇرغان بىر

ىيك  ئۇنىڭ كىچ ن ھېلىقى ئاق تاش شۇ،چوقۇم بېن گوئىن دېگەمېنىڭچە بۇ . رۈنەتتىئاپئاق كۆ

دىين قوليۋاقنى تاپسيام    زى  بولغاندا شۇ يەردېمەك، ال. يۇشۇرۇنغانمۇشۇ تاشنىڭ كەينىگە قېيىقى 

 . بوالتتى

گىچە ەيينى اكى ياغياچ قورولنىيڭ ك  الپ كەينىمگە قاراپ تي لىقنىڭ گىرۋىكىنى بويمەن ئورمان

 . رىمنى تاپتى قىينالمايال ھەمراھلىكەلدى  ھەم 

ە كۆزىتىشيكە  ېيىن بيۇ ئيۆينى ئىينچىك   ى سۆزلەپ بولغاندىن كئاڭلىغانلىرىمن-ۆرگەنمەن ك

ورۇسيى، تيۆت تېميى    لغان بولۇپ، ئۆينىڭ تياغىچىنى مىخالپ ياسائۆي قۇرۇق قارىغاي . باشلىدى 

ۇپ، داالن ئاسيتىدىن  ىك ئالدىيدا داالن بولي  ئىشي . ياغىچىيدىن ئىيدى   پولى ئوخشاشال قارغايھەم 

بيۇ ئۆينىيڭ   . وييۇالتتى بىير كىچىيك كيۆلچەككە ق   ىن ياسيالغان  پ تۆميۈرد ۇالق سۈيى ئېقىپ ئۆتۈب

كى تيياش تاختىنىييڭ پەقەت بىيير بۇلۇڭييدى. ىقا ھېچنىمىسييى يييوق ئىييدتاملىرىييدىن باشيي-تييورۇس

 . ىنغانىدىلۇپ ئاددىي ئوچاق قىلىگە تۆمۈر سېۋەت قويۇئۈست

اغياچ  ەرنىيڭ ھەممىسيى مۇشيۇ ي   رەخلنىيڭ باغرىيدىكى دە  جايالشقان كىچىيك تاغ  ياغاچ ئۆي

سييىلگەن دەرەخلەرنىييڭ  اغيياچ كۆتەكلىرىييدىن كې ي. ۈن كېسييۋېتىلگەنىدىئييۆينى ياسيياش ئۈچيي 

غۇر ېتىلگەندىن كېييىن ييام  دەرەخيلەر كېسيۋ  . التتىىكىنى بىلىيۋالغىلى بيو  وغان ئىكەنلاھايىتى ين

ن مىنى قيۇم بېسيىپ كەتيكە   ىتىيپ كەتيكەن، بىير قىسي    ىكى سېغىز تيوپىنى ئېق سۈيى كۆپ مىقدارد

 .ئىدى

چۇرۇپ قۇمالرنى ئۇ. ۇرتاتتىڭ ھەممە يېرىدىن ھۇشقق شامىلى ياغاچ ئۆينىكېچىنىڭ سوغۇ

تۇرخۇننىيڭ  . ميۇ قيۇم بوليۇپ كەتتيى    م كىرىپ، يېمەكلىكلەربۇرنىمىزغا قۇ-ئېغىز .ئېلىپ كىرەتتى

ىسيمى ئيۆي   ى سيىرتقا چىقىيپ كيۆپ ق   ئىسينىڭ ئياز بىير قىسيىم    شى ياخشى بولمىغاچقيا  اليىھەلىنى

زدىن ييياش ىييپ كەتتييۇق، كييۆزلىرىمىىزغييا ئىييۋ كىرىييپ قېقىلئاغزىم. ىنىييپ يييۈرەتتىئىچىييدە ئايل

 . قۇيۇلدى

. ىچاق يېگەن ئىدىقېچىپ چىققۇچە بىر پ ەن تېڭىلغان بولۇپ ئۇراينىڭ يۈزى بىنت بىلگ

 . ئىدى ىيە بايرىقى يېپىلغانئۈستىگە ئەنگل. تاتتىدە تۈپتۈز ياتام تۈۋىا قىلغان توم رىدارس قاز

راۋۇللۇق قىلىشيييقا قييياىيييپ بىزنيييى نۆۋەتلىشيييىپ ە كىشيييىنى ئاليييدىغا يىغكاپىتيييان ھەميييم

يەنە  ، خيونتېر نىيي ئەپەنيدى   رۇپپيا بوليدۇق، ترېالۋ  ، گراي ۋە مەن بىر گۇدوختۇر. ورۇنالشتۇردىئ

منى ئوتيۇن  ن ئيۇ يەنە ئىككيى ئيادە   رغا بۆلۈنگەندىن كېييى گۇروپپىال. پپا بولدىجويىۋ بىر گۇرۇ

دوختيۇر  . تيى ان گيۆر كوالشيقا ئەۋەت  دارسنى دەپينە قىلىيدىغ  شكە، ئىككى كىشىنى رىكېسىپ كېلى
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، كاپىتيان توختىمياي   قاراۋۇللۇقتيا تيۇردۇق   بىز ئىشىك ئالدىيدا . ىيارالشقا مەسئۇل بولدتاماق تەي

 . ىشاتتىا شۇ يەرگە بېرىپ قارقەيەر ئالدىراش بولس ىزگە ئىلھام بېرەتتى،ب

دىكى ئۆينىيڭ ئىچىي  . لىنەتتىىيپ سياپ ھياۋادىن نەپەسي    بىردەم سيىرتقا چىق -ەمدوختۇر بىرد

مەن بىيلەن  سىرتقا چىققيان چاغيدا   ئۇ ھەر قېتى  . انىدىزىنىمۇ ئاچالماي قالغتۈتەكتىن كۆ-ئىۋ

 . تىپاراڭلىشات

كى ەن، جىي ، بيۇ كۆڭلۈميدى   ئىيش كېلىيدىغان ئيادەمك   ا قارىغاندا قولىدىن ييي سىمولېت ماڭ

 . تۇر ماڭاگەپ، ييي دېدى دوخ

 . ىدىنداق ئادەملىكىنى سورۇق توختىلىپ ئۇنىڭ قائۇ بېن گوئىن توغرۇلبىر قېتىم

ييي دېيدى  مەن  ك قىلىدۇ، ئەپەندى ، ئانچە نورمال ئەمەستەەيمەن، قارىماققا ئۇ بىلمييي مەنمۇ 

 .بېرىپجاۋاب 

ئادىمزاتسيىز  ي ئۇ ئيۆزى ييالغۇز بيۇ    ييي دېدى دوختۇر، يي ن ئەنسىرەيدىغان ئىش،ييي بۇ دەل مە

تيوغرا، سيەن   . ەمەسدۇ  مېينىڭچە ميۇمكىن ئ  ورمال ئادەمگە ئوخشامئۈچ يىل تۇرۇپ يەنە نئارالدا 

 ەن دېگەنمىتىڭ ى پىشالق يېگۈسى باركئۇن

 .مەن ى ئېيتقان، ييي دېدى شالق يېگۈسى بارلىقىنۇنداق، ئۇ ئۆزىنىڭ پىييي ش

نييېمە . كەلگەنىييدى  پر ناسييۋال قۇتىسييى ئېلىيي  تاماكييا چەكمىسييەممۇ بىيي  ييييي گەرچە مەن 

ر قۇتىسيىنىڭ ئىچىيگە بىي    ئيامراق ئيادەم، ناسيۋال   چۈنكى مەن قورساققا  ۈچۈنلۈكىنى بىلەمسەن ئ

 . دوختۇر ييي دېدى! ىڭغا بېرەيوئىن ياخشى كۆرسە ئۇنبېن گ. لىقى سېلىنغانپارچە ئىتالىيە پىش

ىمىزنى پينە قىليدۇق ھەم شيىلەپ   رسينى قۇمليۇق يەرگە دە  كېيىن بىز رىدااقتىن كەچلىك تام

 . قۇرۇپ تەزىيە بىلدۈردۇرە ئالدىدا سۈكۈتتە تئېلىۋېتىپ قەب

ق پ تيۇرۇپ ئەتە داۋاملىي  يەنىيال بېشيىنى چايقيا    نغيان بولسيىمۇ كاپىتيان   ئوتۇن خېلى جۇغال

 .لىشنى ئېيتتىارالپ كېتېخىمۇ كۆپرەك تەيي

ھەر بىرىمىييز بىيير  غىزاالنغانييدىن كېيييىن گەن گييۆش بىييلەن كەچلىييكبىييز ئييازاراق سييۈرلەن

مچى بىر يەرگە كېلىيپ  قتىن كېيىن ئۈچ باشالكەچلىك تاما. ئىچتۇق كىدىن بىراندى ھارىقىروم

 . ەسلىھەتلەشتىقىلىش كېرەكلىكىنى م كېيىنكى قەدەمدە نېمە

ئۇزاققيا  . مەيتتىئەمميا يېمەكلىيك يېتىشي   ىرنەرسيە قىاللمىسيىمۇ   قاراقچىلىرى بىزنيى ب  دېڭىز

ىالرنى ييوقىتىش يياكى   ەڭ چيوڭ ۋەزىيپە قياراقچ   شيۇڭا ئ . تىن ئۆلەتتيۇق ايال ھەممىمىيز ئياچلىق  بارم

كە چۈشيتى، ئىككىسيى    15دىين ئيازالپ    10سيانى  ئۇالرنىيڭ ئيادەم   . ىدىئۇالرنى قوغلىۋېتىش ئ
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 ئىككييى ييياردەمچى بىييزگە ئۇنىڭييدىن باشييقا . نييدىدە بىييرى ئېغىيير يارىاليارىالنييدى، ئيياز دېگەنيي 

 . ۇم ھارىقى ئىدىىمۇ ھاۋارايى بىلەن رقاراشماقتا، ئۇ بولس

رۇم ھارىقىيدىن بىير   اپىتان بىلغيا ئوخشياش   ۋۇ بىر توپ قاراقچى كھارىقىغا كەلسەك، ئا رۇم

ئياڭالپ   چىييالىرىنى -رنىيڭ قىييا  سىمۇ بىز يەنىال ئۇالگەرچە تۈن يېرىمى بول. نمۇ ئايرىاللمايتتىكۈ

 .ىاللمايتتىلغاچقا بىزگە ھۇجۇم قر ھاراقنى كۆپ ئىچىۋائۇال. تۇردۇق

ئيۇالردا دوختيۇر    زلىقنى تۇرالغيۇ قىلسيا  نداق سوغۇق ھاۋادا ساغا كەلسەك، دوختۇر بۇھاۋارايى

داشلىق ىلىدۇ، بىز پەقەت بەردىمى كېسەل بولۇپ يېقگە قالمايال يېرى  ئاىغانلىقتىن بىر ھەپتىبولم

 . قالىدۇ، دېدىكېمىنى ھەيدەپ كېتىپ ۇالر ئۇزاققا قالماي بېرەلىسەكال ئ

 :قايغۇرغان ھالدا نى ئاڭلىغاندىن كېيىنان سىمولېت بۇ گەپلەركاپىت

 . يي دېدىچكەن بىرىنچى كېمە، يبۇ ئۆمرۈمدە ۋاز كە ييي

 . قۇغا كەتتى ە يېتىپال قاتتىق ئۇين بەك چارچاپ كەتكەچكئۇ كۈنى مە

پ بولغانيدىن  ئەتىگەنلىيك تامياق يە   دۇرال ئورنىيدىن تيۇرۇپ  چى كۈنى باشقىالر بالي ئىككىن

رۇڭدىن ئويغىنىپ چۇ-ن شۇچاغدىال ۋاراڭمە. كۆتۈرۈپ كېلىشتى غان بىر باغالم ئوتۇنكېيىن يو

 . ى كەتت

 !ييي ئاق بايراق

دەپ تييوۋلىغىنىنى ‹ ‹سييىلۋېركەن››قىييدىنال ئار. غىنىنييى ئاڭلىييدى  مەن بىرىنىييڭ ۋارقىرى

ە كى ئوق ئېيتىش تۆشيۈكىگ  تامدىىرىمنى ئۇۋۇالپ دە، كۆزل-مدىن تۇردۇمدەرھال ئورنۇ. ڭالندىئا

 . قارىدى  يېقىن كېلىپ سىرتقا

 

 باب سۈلىھ قىلىش ئىككىنچى

  

الڭشيىتاتتى،  ڭ بىرى ئاق رەختنيى پۇ ئۇالرنى. دەم تۇراتتىنىڭ سىرتىدا ئىككى ئاياغاچ قورول

 . ىرلىماي تۇراتتىئۇ جايىدا قىم. ئىدى ى سىلۋېرنىڭ دەل ئۆزىيەنە بىر

قۇيياش نيۇرى   . يتتىۇت كيۆرۈنمە ارچىمۇ بۇلي ۆپكۆك ئاسماندا بىر پك. ڭ يورۇشقا باشلىدىتا

 سيىلۋېر بىيلەن  . چماقتيا بىيلەن چا قا سيىخىيلىق  ئۆتۈپ نۇرىنى ئەتراپ ەخلەر ئۇچىدىن ھالقىپدەر

 . ەيتتىىدا چۆرگىلنىڭ ئەتراپتىگەنلىك تۇمان ئۇالرئاستىدا تۇراتتى، ئە ئۇنىڭ ھەمراھى دەرەخ
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ى، ييييي بييۇ ئۇالرنىييڭ سۈيىقەسييتيييي دېييدى كاپىتييان، يييي ئېھتىيييات قىلىڭييالر،  ييييي كۆپچىلىييك

ىغا مېڭىشييقا نېمە قىلميياقچى  ئالييدۋارقىرىييدى، ييييي سييىلەر ىلۋېرالرغا يۈزلىنىييپ ئارقىييدىن ئييۇ سيي 

 .ىمەنروق، بولمىسا ئوق چىقىرۇخسەت ي

 .دېدى سىلۋېرايراق كۆتۈردۇق، ييي ييي بىز ئاق ب

 :كېيىن بىزگە دېدىبىردەم كۆزەتكەندىن  كاپىتان

تەرەپنى، جى  شەرق  سىز شىمال. نى ساقالڭلەن ئوق ئېتىش تۆشۈكىي لىۋېۋ، ئادەملەر بىيي

. تەق قىلىييپ تييۇرۇڭالر دورىالرنييى -انالر ئييوققالغيي. رەپنييى ساقلىسييۇنب تەەرەپنييى، گييراي غەرت

 .ت قىلماڭالرر، ئالدىراپ ھەرىكەالكۆپچىلىك پەخەس بولۇڭ

 :ە قاراپ ۋارقىرىدىئۇ ھىلقى ئىككى كىشىگئاندىن 

 ە قىلماقچى مكۆتۈرۈۋېلىپ زادى نېيي سىلەر ئاق بايراق ي

ى ھېلىقيى  ى، ئەپەنيدى ، يييي دېيد   ەن سيۆھبەت ئۆتكيۈزمەكچ  تان سيىلۋېر سيىلەر بىيل   ييي كاپى

 . رگەنبايراق كۆتۈ

 .ى كاپىتانتونۇمايمەن، ييي دېد ىلۋېر دېگەن كى   مەنييي كاپىتان س

شيالپ قاچقانيدىن   ييي سيىلەر كېمىنيى تا   ئاخىرى ئېغىز ئاچتى، ى ، ييي سىلۋېرئەپەندييي مەن، 

ر بىيييلەن مەن سيييىلە. يالپ قوييييدىېنيييى كاپىتيييان قىلىيييپ سيييا بيييۇ بىچيييارە بيييالىالر م  كېييييىن

  .الرنى ئۈمىد قىلىمەنۇن ئۇق چىقارماسلىقىڭچى، بىز كېتىشتىن بۇرسۆھبەتلەشمەك

مىال ىشىدىغان ئىش يوق، نيې ييي سېنىڭ بىلەن سۆزلدى كاپىتان سىمولېت، ييي سىلۋېر، ييي دې

 . كى  بىلىدۇقىنىڭالرنى ئويالۋات ىپ ئېيت، نېمە شۇملۇقگېپىڭ بولسا كىر

نى بىلەتيتى ،  نىڭ دۇرۇس ئيادەملىكىڭ خاتىرجەم بولدۇم، سيې  ىدۇ، بۇ گېپىڭدىن مەنييي بول

 .ى سىلۋېر ۋارقىراپييي دېد

 اق كۆتۈرۈۋالغيان كىشيى  بياير . نلىقىنى كۆردۈمۆيگە قاراپ كېلىۋاتقاەن سىلۋېرنىڭ ياغاچ ئم

كۈليۈپ  غانلىقىيدىن قاقياقالپ   ئارتۇقچە ئەندىشە قىلانىدى، سىلۋېر ئۇنىڭ ىماقچى بولغئۇنى توس

ن يەنە بىير  ىيلەن ھاسىسيىنى، ئانيدى   الدىغا كېلىپ ئاليدى ب ن ئۇ ياغاچ قاشانىڭ ئئارقىدى. كەتتى

 . كىردىتالپ قاشانىڭ ئىچىگە پۇتىنى ئا

بىيز بىيلەن   ساالم قىليدى، ئانيدىن   ا قىياپەت بىلەن توغراننىڭ ئالدىغا كېلىپ سىلۋېر كاپىت

 . ساالمالشتى بىرلەپ-بىر

ئېھتىرامىمنيى  كەنغيۇ، دوختيۇر سيىزگە    وي، جىمميۇ بيۇيەردە ئى  ۋ خشىمۇ سەن كاپىتيان، ييي يا

 . مەنبىلدۈرى
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 .كاپىتان ا تېز ئېيت، ييي دېدىييي گېپىڭ بولس

 .ي دېدى سىلۋېرلىشايلى، كاپىتان، ييال ئۆيگە كىرىپ پاراڭۇنچە سوغۇق، بىز يەنىب ييي سىرت

كېمىنىييڭ گەن بولسيياڭ داۋاملىييق شييالپ تييوپىالڭ كۆتييۈرمى ەن ئاشييۇ كىشييىلەرنى باييييي سيي

ييياكى  مېنىييڭ شييەرتى  ئيياددىي،. گە كىرىشييىڭ بىھيياجەتئييۆي. تۇرغييان بوالتتىييڭئاشخانىسييىدا 

باشييالپ ز ييياكى ئييادەملىرىڭنى شيينى سۈرۈشييتە قىلمييايمىز بييول، بىييز ئييۆتكەن ئىداۋاملىييق ئاشييپە

 .غا ئېسىلىشنى كۈتتان سىلۋېر بولۇپ دارداۋاملىق كاپى

ئۆينىيڭ سيىرتىدىكى    ىلۋېر سيۆزلىگەچ ياغياچ  ىرمەيمەن، ييي دېدى سي ئۇنداق بولسا مەن كيي

بۇنىڭغيا  ى ئوبيدان قىليدىڭالر،   ئاخشام سىلەر ناھيايىت مىسە گېپىمنى ئاڭال، مدا ئولتۇرۇپ، ييي ئەقۇ

نىيڭ بيۇ يەرگە   بيۇ مې . ىلمەييال قاليدى  ىيرەپ نيېمە قىالرىنيى ب   ل ئاسيتىمدىكىلەر تەمت قو. قايىلمەن

ئىككىنچييى ھەرگىييز ۇن، كاپىتييان، ئەممييا، ئېسييىڭدە بولسيي  .ە كېلىشييىمنىڭ سييەۋەبى سييۆھبەتك

ڭ قااليمىقيان  چەيتىمەن ھەم ئۇالرنىي مەن قياراۋۇللۇقنى كيۈ   بۇنيدىن كېييىن  . لمايدۇقېتىملىق بو

. شيىڭالر ميۇمكىن  ى ھياراقكەش دەپ ئويلى بەلكىي  سيىلەر بىزني   . نىچىشىگە يول قويميايمە ھاراق ئ

. كەتيكەن ئىيدى   ئەمەس، پەقەت چارچياپ  ەن ئەينى چاغيدا مەسيت   شۇنى ئېيتىپ قوياي، مساڭا 

ر ىلەچيۈنكى سي  . ان بوالتتى مەيداندىال تۇتۇۋالغ ن بولسام سىلەرنى نەقسەل بالدۇر ئويغانغا ناۋادا

 . نىدىېخى تىنىقتىن قالمىغابارغان چېغىمدا ئۇ ت رغان ئادەمنىڭ قىشىغائۇرۇپ يارىالندۇ

تقيانلىقىنى  سىلۋېرنىڭ نيېمە دەۋا  گەرچە ئۇ. ان سىمولېتاقمۇ  ييي دېدى كاپىتييي ئوۋ، شۇند

 . قۇپ كەتمىدىن بولسىمۇ قىلچە ھۇدۇچۈشەنمىگە

ئۇ ماڭا . ئالدى ئىننىڭ گېپىنى ئەسكە ەك قىلدى  ھەم بېن گومەن بىرئاز چۈشەنگەندئەمما 

. ىانلىقىنى ئېيتقيان ئىيد  يۇقسيىز زەربە بېرىيدىغ  ڭىيز قاراقچىلىرىغيا تۇ  پىق پەيتىنى تېپىيپ دې مۇۋا

رۇپ ئيۇ  دىلىنىپ بىير ئيادىمىنى  ىنىڭ مەستلىكىدىن پايقۇم دېڭىز قاراقچىلىرتۈنۈگۈن كەچ ئۇ چو

نىمىز نييدا بىزنىييڭ بىيير دۈشييمىشييۇنداق بولغا. مييۇمكىنقېچىييپ كەتييكەن بولۇشييى ئۆلتۈرۈۋېتىييپ 

 . لىدۇقاراقچى قالغان بو 14ئازىيىپ پەقەت 

 :داۋامالشتۇردى سىلۋېر گېپىنى

يمىز، سيىلەر ھاييات   ققيا ئېرىشىشيىنى ئيويال   بىيز ئاراليدىكى بايلى   گەپنى ئۇچيۇق ئېيتسيام،  ييي 

 ىتە بار، شۇنداقمۇ  ايلىق يۇشۇرۇنغان خەرقولۇڭالردا ب. يسىلەريتىپ كېتىشنى ئارزۇالقا

 .، ييي دېدى كاپىتانخەرىتە بولۇشى مۇمكىنييي ئېھتىمال شۇنداق 

قەت ماڭيا پە . گە پايدىسيىز قلىق قىلما، بيۇ سيىلەر  بۇنداق قاتتى. ىلىمەنييي چوقۇم بار، مەن ب

  .قىلىشنى خالىمايمەن سىلەرگە زىيانكەشلىك شۇ خەرىتە الزى ،
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ەيمىز، ييييي دېييدى سييىنىڭ سييۆزۈڭگە ئىشييەنمدىن يييان، بىييز ھەرگىييز ييييي سييەن بييۇ نىيىتىڭيي

 .تانكاپى

ملىيق، يييي   يييي دېيدى سيىلۋېر داۋا   ېنىڭ گېپىمنيى ئياڭال،   ىراپ بىرنېمە دېمە، مييي بۇنداق ئالد

ىيانكەشيلىك  ىمگە زبېرىسيىلەر، ئيادەملىر   سىلەر خەرىتىنيى ماڭيا   پى  ناھايىتى ئاددىي،مېنىڭ تەلى

كېمىگە  ىلەرنى بىللە ئېلىپس تاپقاندىن كېيىن مەن ۇلساڭالر بايلىقالرنىناۋادا قوش. مايسىلەرقىل

ىلەرنى بىيخەتەر  ن كاپالەت بېرىمەن، سي ۇنىڭغا ۋىجدانى  بىلەمەن ب. الدىن كېتىمىزچىقىپ بۇ ئار

ز بىي  ىشينى خالىمىسياڭالر  بىز بىيلەن بىليلە كېت   سىلەر. قىرىپ قويىمەنئاپىرىپ قىرغاققا چى يەرگە

الرنيى  دىن سىلەرنىڭ خەۋىرىڭالدۇرۇپ كېتىمىز، ئانتۈلۈك ق-تەرلىك ئۇزۇقكەتكۈچە سىلەرگە يې

ىنى سييىلەرنى ئېلىييپ كېتىشيي ۈزۈپ، بييۇ يەرگە كېلىييپبىرىنچييى كييېمىگە يەتكيي ىغييانبىييزگە ئۇچر

تىلغيان گەپ  ەقەت كاپىتيانغىال ئېي نى كۆتيۈردى، يييي بيۇ پ   گەپ قىلىۋېتىيپ ئياۋازى  ئېيتىمىز، يي ئيۇ  

 . دېيىلگەن گەپيدىكى ھەممە ئادەمگە ئەمەس، ئۆ

 ېدى كاپىتانېپىڭ تۈگىدىمۇ  ييي دييي گ

ېتىملىق سيۆھبىتىمىز  ت قىلساڭالر، كېلەر قييي ناۋادا سىلەر رە دى، ييي دېدى سىلۋېر،ييي تۈگى

 . ىلتىقتىن باشلىنىدۇم

ر شيالپ تەسيلى  بولسياڭال   سىلەر قورال تا. اڭالولسا مېنىڭ سۆزۈمنى ئييي گېپىڭ تۈگىگەن ب

ا قەسيەم  لىشيق غا كاپالەتلىيك قى ئادىل سوتلىنىشىڭالر ر ئەنگلىيەگە ئاپىرىپمەن سىلەرنى بىخەتە

ايلىقالرنى سييىلەر بيي. تىييپ قييويىمەنىڭالرنييى دوزاققييا ئۇزىداق قىلمىسيياڭالر ھەممئۇنيي. قىلىييمەن

ر گراينييى توسييۇپ ىلەردىن بەش ئييادەم بىييسيي. لييۇب قىاللمايسييىلەرىلەر ھەم بىزنىمييۇ مەغتاپالمايسيي

.   ئاگاھالندۇرۇشيۇم ېنى ئەڭ ئياخىرقى قېيتى  ىپ قوياي، بۇ مېنىيڭ سي  يەنە شۇنى ئېيت. مىدىقاالل

. ئييۈزۈپ تاشيياليمەنۇمۇرتقيياڭنى ق بىييلەن ئچرىتىييپ قالسييام، مىلتىيي ېلەركييى قېييتى  سييېنى ئۇ ك

 !ياخشىىراققا كەتسەڭ شۇنچە ۈمدىن يوقال، قانچە يكۆز

ەتكە قالميايال  پ تيۇرۇڭالر، بىير سيائ   لەن، ييي ئەمىسە ساقالىلۋېر زەردە بىدېدى سييي خەپ، ييي 

 . ك قىلىۋەتمىسەمتۆشۈ-غاچ ئۆينى ئۆتمەمەن يا

ئورنىييدىن پ تىللىغانييدىن كېيييىن  بىيير پەس ئېغزىنييى بييۇزۇ گېپىنييى تۈگىتىييپ يەنە  ئييۇ 

 . دىكەم بولغاچقا تۇرالمىئەمما بىر پۇتى . لدىتۇرماقچى بو

 . پدى ئۇ كاپىتانغا قاراقوي، ييي دەپ ۋارقىرىييي مېنى يۆلەپ 

 .يي دېدى كاپىتانۇنداق قىاللمايمەن، يييي كەچۈر، مەن ئ

 .ى سىلۋېردۇ  ييي دەپ ۋارقىرىدكى  مېنى يۆلەپ قويى ييي
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ك ياغىچىنى تىركىشىپ يۈرۈپ ئىشى ئۇ ئامالسىز قۇمدا. قز ئۇنى يۆلەپ قويمىدۇھېچقايسىمى

 . ورنىدىن تۇردىە ھاسىسىغا تايىنىپ ئئاخىرى ئىشىك تۈۋىد. تۇتۇۋالدى

ڭغا پۇشييايمان ەتكە قالميياي ياشييىغىنىائبىيير سيي! ۈلەلەيييدىكىنقېنييى كىيي  ئيياخىرغىچە كييييي 

 .ەنقىلىشىس

ە بۇ قېيتى  ئيۇ بىير نەچيچ    . شكۈلدە كېتىپ قالدىغاندىن كېيىن خېلى مۈئۇ بىر پەس تىللى

ئورمانالر ئىككىسى . ادىن ئۆتتىقچىنىڭ ياردىمىدە قاشيىن ئاندىن ئاق بايرارەت يىقىلغاندىن كې

 .ىب بولۇشتىئىچىدە غاي

 

 ننى چېكىندۈرۈشئۈچىنچى باب دۈشمە

  

ئييۇ گراييييدىن باشيييقا   .بۇرۇليييۇپ ئييۆيگە كىيييردى ن ېيييىن كاپىتيييا سييىلۋېر كەتكەنيييدىن ك 

 :قىرىدىيوقلۇقىنى كۆرۈپ ۋار شىلەرنىڭ ئۆز ئورنىداكى

 ! رغا كېلىڭالرەممىڭالر ئۆز ئورنۇڭالييي ھ

ىز ئۆز ئورنىمىزغيا  ب. نى كۆرمىگەن ئىدى لىك ئاچچىقالنغانلىقىئەزەلدىن ئۇنىڭ بۇنچىمەن 

 :نرغاندىن كېيىن كاپىتابا

ي سەن ھەقىقىي . قويىمەن ناش خاتىرىسىگە يېزىپىڭ نامىڭنى دېڭىز قاتييي گراي، مەن سېن

ۇ ئەپەنييدى ، مەن تولىميي ترېالۋنىييي. كەنسييەنئى ئييۆز ۋەزىييپەڭگە سييادىق  ماتروسييالرغا ئوخشيياش

 .  ييي دېدىسكەر بولغانغۇ دەيمەنختۇر، سىز ئىلگىرى ئەدو. ئۈمىدسىزلەندى 

مجىيييت كاپىتيييان بىيييزگە جى. دىمىز قىمىرالشيييقا باشيييلىىز قىزىرىيييپ قيييۇالقلىرىييييۈزلىرىم

 :ېيىن دېدىقارىۋەتكەندىن ك

چىقىنى سييىنى بېرىييپ ئۇنىييڭ ئيياچبايييا سييىلۋېرنىڭ دەككىڭييالر بىلىسييىلەر، مەن ييييي ھەممى

بىزنىڭ ئادىمىمىز . بىزگە ھۇجۇم قىلىدۇر سائەتكە قالماي ئۇ نىڭ دېگىنى توغرا، بىئۇ. كەلتۈردۇم

ھييازىر بىييز بىييرلىكتە    داق تاقابىييل تييۇرىمىز  ۇالرنىييڭ ھۇجۇمىغييا قانيي  ، ئىنتىييزام بولمىسييا ئ ئيياز

 !رەيلىا قاقشاتقۇچ زەربە بېئىتتىپاقلىشىپ ئۇالرغ

 .تىدەر بىرقۇر قاراپ چىقىگە رازى بولغانغا قەھەممىمىزنىڭ ئىپادىس ئارقىدىنال ئۇ

 .تىش تۆشيۈكى بيار ئىيدى   تار بوليۇپ ئىككىيال ئېي   ەرب تەرىپى ناھايىتى ئۆينىڭ شەرق ۋە غ

. ربەش ئېيتىش تۆشيۈكى بيا    شيىمالدا بولسيا   ۆشيۈكى، ەپتىمۇ ئىككى ئېتىش تداالن بار جەنۇب تەر

ىلىيپ، ھەر  وتيۇنالرنى تيۆت دۆۋە ق  بىيز ئ . ن قورالالنغيان تال مىلتىيق بىيلە   23م جەمئىي يەتتە ئادە
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ن تۆت تال ئوقالنغيان  دورا بىلە-ئازراق ئوقھەر بىر شىرەگە . تۇقشىرە ئورنىدا ئىشلەت بىرىنى بىر

 . ۇلدىئۆينىڭ ئوتتۇرىغا قوينەچچە ئەگمەچ قىلىچ  بىر. مىلتىق تەقلەندى

 . نڭالر، يي دېدى كاپىتاى ئۈچۈن ئوتنى ئۆچۈرۈىكئىۋ كىرىپ كەتمەسل ييي كۆزىمىزگە

 . ەتتىىلەن كۆمۈۋىپ چىقىپ ئوتنى قۇم بى  تۆمۈر سېۋەتنى ئېلترېالۋنىي ئەپەند

اق نەرسيە ئېلىيپ   مىدىڭغۇ دەييمەن  ئيازر  ئەتىگەنلىك تاماق يې كىچىك جى ، سەن تېخى ييي

ئيۇ  . زىرال يېتىيپ كېلىشيىدۇ  تېيزرەك بيول، ئيۇالر ھيا    ي دېدى كاپىتان، ييي ييورنۇڭغا بېرىپ يە، ئۆز ئ

 .راندى كەلتۈرئادەمگە بىر رومكا بىخونتېر، ھەربىر . يدۇۋاقىت چىقمايېيىشكە  چاغدا بىر نەرسە

 . دىزىپىسىنى ئورۇنالشتۇركاپىتان مۇداپىئە ۋە چىۋاتقان چاغداراق ئىبىز ھا

خيونتېر شيەرق تەرەپيكە    . ق ئيۈزۈڭ پ سيىرتقا ئيو  ەرەپنيى ميۇداپىئە قىلىي   ييي دوختۇر جەنۇب ت

تىييق ئېييتىش ماھييارىتى ۋنىييي ئەپەنييدىمنىڭ مىلترېال. ەرەپييتە تۇرسييۇنجييويىۋ غەرب ت. مەسييئۇل

ش ئيۇ يەردە بەش ئېيتى  . ڭپتە مۇھياپىزەتتە تيۇرۇ  راي بىلەن شىمال تەرەەممىدىن ياخشى، سىز گھ

ئاتسيا  تۆشيۈكىدىن بىيزگە ئيوق    استۇرۇپ كېلىپ ئېيتىش  ئۇالر شۇ تەرەپتىن ب ناۋادا. تۆشۈكى بار

 . م بولىمىزگە ئوق قاچىالپ ھەمدەرىتى تايىنلىق، سىلەرجى  ئىككىمىزنىڭ ماھا. چاتاق بولىدۇ

ناھيايىتى  غيدا قۇيياش كۆتۈرۈليۈپ    بيۇ چا . قنداق شەپە ييو ت ئۆتۈپ كەتتى، ھېچقابىر سائە

ۇنلىرىمىزدا تيۇرۇپ  ھەر بىرىمىيز ئيۆز ئيور    .قيۇم قىزىشيقا باشيلىدى   . الرنى تيارقىتىۋەتتى تېزال تۇمان

 . ىنىشقا باشلىدۇقمىق ھاۋادا ئارامسىزلدى

 :الدىيۇقسىز جويىۋ سوراپ قتۇ

 چىقارسام بوالمدۇ  دۈشمەننى كۆرسەم ئوق ييي ناۋادا مەن

 .قىراپييي دېدى كاپىتان ۋار! يي ئەلۋەتتە بولىدۇي

ېچىيپ،  كۆزلىرىمىزنى يوغيان ئ ىرىمىزنى دىڭ تۇتۇپ، گېپىنى ئاڭالپ قۇالقلبىز جويىسنىڭ 

 ان ئېغزىنييى چىييڭ يۇمييۇپ  كاپىتيي. ۇشييقا باشييلىدۇق سييىقىمالپ ھۇشيييار تۇر  قييورالنى مەھييكەم 

 . ا تۇراتتىچە ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىدگەجگىسىنى قاشلىغىنى

ئياۋازى   ئۇنىيڭ مىلتىيق  . ىقياردى ئيوق چ  تۇيۇقسيىز جيويىۋ  دەم ئۆتكەندىن كېيىن يەنە بىر

نەچيچە پياي   بىير  . ېلىشيكە باشيلىدى  پىدىن ئيوقالر ئۇچيۇپ ك  اغاچ ئۆينىڭ تۆت تەرىپەسەيمەيال ي

مجىتلىققيا  ھەميمە بۇرۇنقىيدەك جى   ەك تارقىغانيدىن كېييىن  تيۈت -ئىيۋ . تامغيا تەگيدى  ئوق ياغاچ 

 .چۈمدى

 .پ سورىدى كاپىتانتەگكۈزدۈڭمۇ  ييي دە ييي
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ەننىڭ بېرىيييپ، يييييي مەن دۈشيييم يييييي دېيييدى جيييويىۋ جييياۋاب ي تەگمىيييدىغۇ دەييييمەن، ييييي

 . كۆرمىدى  يېقىلغانلىقىنى

ڭ سىلەر تەرەپكە ر ھەممىڭالر دۈشمەننىھازى. ىغا ئوق قاچىالتېز جويىسنىڭ مىلتىق ييي جى ،

  .ر، يي دېدى كاپىتاننلىقىنى مەلۇم قىلىڭالە قېتى  مىلتىق ئاتقاقانچ

. ىئېتىلغيانلىقىنى ئېيتتي  ىن ئۈچ قېتى  مىلتىيق  تەرەپكە، يەنى جەنوپتلىۋېۋ دوختۇر ئۆزى 

ئەپەنيدى   ترېالۋنىيي  . غيان ئىيدى  تە بىر قېيتىمال ئېتىل رق، غەرب ئىككى تەرەپئۇنىڭدىن باشقا شە

. ئېتىلىپتيۇ توققيۇز قېيتى  مىلتىيق    -ىن دۈشيمەنلەر سيەككىز  مەسيئۇل بولغيان تەرەپيت   بىلەن گراي 

ۇرۇق ھەيۋە قىلىش بولۇپ، قالغانلىرى ق ھۇجۇمى شىمال تەرەپتەدۈشمەننىڭ ئاساسلىق  قارىغاندا

 . ىئىد

نكى ھەممىييال تەرەپنييى چييۈ. شييىنى ئۆزگەرتمىييدىگىيەلىك ئورۇنالشتۇرۇكاپىتييان ئىسييتراتې

تىكيى ئېيتىش تۆشيۈكىنى    دۈشيمەنلەر بىير تەرەپ   ۇ چۈشيەندۈرۈپ، نياۋادا  ئي . ساقالش زۆرۈر ئىيدى 

دا يۇشييۇرۇنغۇدەك جيياي غييىييدىغانلىقىنى، ئييۇ چاچىييگە قارىتىييپ ئييوق ئات ئىگىلىۋالسييىال ئييۆي ئى

 . سكەرتتىچىقمايدىغانلىقىنى ئە

تەرەپتىكيى  ڭىز قاراقچىسى شىمال چچە دېئەگىشىپ بىر نەسۈرەن ئاۋازىغا -ۇقانتۇيۇقسىز چ

ەن تەڭال قالغان شۇنىڭ بىل. لۇپ كەلدىاچ ئۆيگە قاراپ يۇپۇرىن يۈگۈرۈپ چىقىپ ياغئورمانلىقت

دوختۇرنىڭ قولىدىكى ق ئۆيگە ئۇچۇپ كىرىپ بىر پاي ئو. وت ئاچتىتەرەپتىكى دۈشمەنمۇ ئئۈچ 

 . ىپارە قىلىۋەتت-پ پارەىلتىق پاينىكىگە تېگىم

 ترېالۋنىيي . رۇپ كەليدى چ ئيۆيگە باسيتۇ  ۈپ ياغيا ى قاشيادىن ئياتالپ ئۆتي   دېڭىز قياراقچىلىر 

 ئۇالرنىيڭ بىيرى قاشيا   . ئيۈچ دۈشيمەننى يېقىتتيى   توختىمياي ئيوق ئيۈزۈپ     ئەپەندى  بىلەن گراي

ە بىيرى  يېقىلغانالرنىيڭ ئىچىيد  قاشا سىرتىغا . قىلدىكىسى قاشا سىرتىغا يېئىچىگە يېقىلدى، ئىك

ۆمىلەپ قوپيۇپ  ئۇ ناھيايىتى تېيزال ئي    .لىكىدىن يېقىلغانىدىبولۇپ، قورقۇپ كەتكەنيارىالنمىغان 

 . تىئورمانلىق ئىچىگە ئاتئۆزىنى 

. گە قياراپ يۈگيۈردى  چىيگە بۆسيۈپ كىرىيپ ئيۆي    لە تيۆت ئيادەم قاشيا ئى   شۇنىڭ بىيلەن بىلي  

 . تىىلەن ئوققا تۇتۇۋاتاتشمەن ئۆينى شىددەت بۈسەككىز د-يەنە يەتتە رمانلىقنىڭ دالدىسىدائو

. قىرايتتىىكىلەرمۇ قوشۇلۇپ ۋارگۈرەيتتى، ئورمانلىقتم ۋارقىرىغان پېتى يۈھېلىقى تۆت ئادە

نلىكييتىن ەك جىددىيلىشييىپ كەتكەئېتىۋاتقييان بولسييىمۇ ب ىكىلەر توختىميياي ئييوق  ۆيييدگەرچە ئ

مەن . ۆيگە باسييتۇرۇپ كىييردىر ئييئيياچقۇچە قيياراقچىال-ۇپكييۆزنى يۇميي. كۈزەلمىييدىبىرىگىمييۇ تەگ

 مچىلىقۆرۈپ قالييدى ، ئييۇ باشييالى يوبييو ئاندىرسييوننى كييدىن ماتروسييالر باشييلىقئېييتىش تۆشييۈكى

 . ك قىالتتىقىلىۋاتقاندە



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

89 
 

 . تى يوبو ئاندىرسونى، ييي دەپ ۋارقىرايتماي بوغۇزالپ تاشاليلرنىڭ بىرىنىمۇ قالدۇرييي ئۇال

ى ھەم بىرال ئيۇرۇپ ئيۇن   پ قولىدىن تارتىۋالدىڭ مىلتىقىنى تۇتۇۋېلىاراقچى خونتېرنىبىر ق

ۈرۈپ دە، قىلىچىنييى كۆتيي-لييدىىسييى ئىشييىكتە پەيييدا بوەنە بىيير دېڭىييز قاراقچي. ئايالنييدۇرۇۋەتتى

 . چى بولۇپ يۈگۈردىدوختۇرنى چاپماق

ىيق ئياۋازى ۋە نيالە    چىييا، مىلت -ليۇپ، قىييا  ىلەن تولۇپ كەتكەن بوۆي ئىچى پورۇخ ئىسى بئ

 نۈۋېلىيپ قارشىلىشىشيقا  كەلگەچيكە ئيۆيگە مۆكۈ   دۈشمەن باستۇرۇپ. ىدىۋازلىرى بىر ئالغان ئئا

 . ۇققىلىۋاتاتتئامالسىز 

 .دى كاپىتانايلى ييي دەپ ۋارقىرىىپ ئۇالر بىلەن ئېلىشييي ئېتىلىپ چىق

يينىمگە  بىيرى كە . ۈرۈپ چىقيتى  ەچ قىلىچنيى ئېلىيپ يۈگي   ن ئارىسىدىن بىر ئەگممەن ئوتۇ

اليدىغا يۈگيۈرۈپ   ئيۇ ئ . ئېلىشىۋاتاتتى لەنېڭىز قاراقچىسى بىىمدا دوختۇر بايىقى دئالد. ئەگەشتى

ىلىيچ بىلەنيال چېپىيپ    دە، ئيۇنى بىير ق  -ۋەتتىورالىنى ئۇرۇپ چۈشۈرۈھېلىقى قاراقچىنىڭ ق بېرىپ

 . اشلىدىت

ل قىلىچنى مەن دەرھا. قىلدى رۇقارقىسىغا ئۆتۈشكە بۇينى ئايلىنىپ ئۆينىڭ ئكاپىتان بىز

قۇرۇشيۇپ  پ ئاندىرسيون بىيلەن دو  ليۇڭىنى ئايلىنىيپ ئۆتيۈ   گيۈرگىنىمچە ئۆينىيڭ بۇ  كۆتۈرۈپ يۈ

شاپىال -ھاپىال مەن. باستۇرۇپ كەلدى ىرىگىنىچە ماڭا قاراپىلىچىنى كۆتۈرۈپ ھۆركئۇ ق. قالدى 

 . اي يەرگە يېقىلدى ق قۇمدا مۇقى  تۇرالمئەمما يۇمشا. بولدۇم ەتكە سەكرەپ ئۆتمەكچىبىر چ

ق قىلىيچ ئۇرغيان   اي ئاندىرسيوننىڭ قيۇرۇ  ەگىشىپ كېلىۋاتقيان گير  شۇ چاغدا كەينىمدىن ئ

نە يە. نى ئاخىرالشيتۇردى چ بىلەن ئۇنىڭ ھاياتىلدىغا ئۆتۈپ بىر قىلىتىدىن پايدىلىنىپ، ئاپۇرسى

دە، -تېگىييپ يەرگە يېقىلييدى تىييق ئېتىۋاتقانييدا ئييوقسييى ئييۆيگە قارىتىييپ مىلبىيير دېڭىييز قاراقچى

ال چىالردىن پەقەت بەرسييىقاشييادىن ئييۆتكەن قيياراق. شييىپ ئيياخىرى جىمىقتييىئيياچچىق جييان تالى

 . غا ئوق چىقارمىدىھېچكى  ئۇنىڭ. قاچتى قىنى بىلىپ بۇرۇلۇپالچاتاقلى ئەھۋالنىڭ

مۇ يۈگيۈرۈپ كېلىيپ   قا دېڭىيز قياراقچىلىرى  لىيپ چىققيان چاغيدا باشي    ىز ياغاچ ئۆيدىن ئېتىب

بييۆك كىيييگەن بىييرى  ۇالرنىييڭ ئىچىييدە قىزىييلئ. ميياقچى بولغييان ئىييدىراھلىرىغييا ييياردەم قىلھەم

ىڭ تېگىيپ يارىالنيدى، شيۇن   يدىكىلەر ئاتقان ئيوق  قاشادىن ئاتلىشىغا ئۆ دىال بىر پۇتى بىلەنئەم

 .ۇ پىتىراپ چېكىندىبىلەن قالغانلىرىم

قېچىپ كەتكەن . ىچىگە يۈگۈرۈپ كىردۇقتېنەپ ئۆي ئ-ئالدىراپوختۇر، گراي ھەم مەن د

ىيز قايتىيدىن جەڭيگە    شيۇڭا ب . مۇمكىن ئىدى الغىلى كەتكەن بولۇشىقاراقچىلىرى قورال ئ دېڭىز

 . ييارلىق كۆردۇقتە
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تېگىيپ   ىن بىيز خونتېرنىيڭ ئيوق   تارقياپ كەتكەنيدىن كېيي   تيۈتەك  -ئىچىيدىكى ئىيۋ   ئۆي

يىيدا  بېشيىغا ئيوق تېگىيپ جا    تكەنلىكىنيى، جويىسينىڭ  ىڭ يېنىدا ھوشىدىن كەئېتىش تۆشۈكىن

كاپىتياننى   رىالنغيان ئەپەنيدى  يا  وتتۇرىسيىدا ترېالۋنىيي  ئۆينىيڭ ئ . ىنى كيۆردۇق يېتىپ قالغيانلىق 

 . اتتىيۆلەپ تۇر

 .كاپىتان تىمۇ  ييي دەپ سورىدىييي ئۇالر قاچ

م ھەرقيانچە  ر، يي بىراق بەش ئيادە ەپ جاۋاب بەردى دوختۇى قېچىپ كەتتى، ييي دسييي ھەممى

 . ېچىپ كېتەلمەيدۇقىلىپمۇ ق

ش ىالردىن ئيۆلگەنلەر بە ر ئۈچ ئادەم، قاراقچيارىالنغانال-ن ئۆلگەنقېتىمقى جەڭدە بىزدى بۇ

. سيەككىز ئەمەلىيەتيتە  )راتتيۇق  دۈشيمەنگە تاقابىيل تۇ   بىز تۆت ئادەم توققيۇز ئەمدى . ئادەم ئىدى

بىيز بيۇ   . ىن شيۇ كيۈنى ئيۆلگەن ئىيد    كەن پالوبىدىكى دۈشمەنىي ئەپەندى  ئېتىۋەتچۈنكى ترېالۋ

 10يەتيتە ئيادەم   ى، دەسلەپتە بىز الندلگىرىكىدىن كۆپ ياخشىئەھۋال ئى(. ن بىلدۇقئىشنى كېيى

 ۇقنگە تاقابىل تۇرغانىددۈشمە
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 قايتا قولغا ئېلىشكېمىنى  بۆلۈم ئالتىنچى

   

 باب گوئىننىڭ قولۋىقىبىرىنچى 

  

رىييدارالرنى بىييز يا. رىمۇ توختىييدىمىييدى، مىلتىييق ئيياۋازلى اراقچىلىرى قايتييا كەلدېڭىييز قيي 

ىلىشيقا تۇتيۇش   ۆينىيڭ تېشيىدا تامياق ق    خەتەرلىيك بولسيىمۇ ئ  گەرچە تاال. تەكشۈردۇقلىي تەپسى

پەرييادالرنى  -نيالە ئۈزۈليۈپ كېلىۋاتقيان   -ينىڭ ئىچىدىن ئۈزۈليۈپ مەن سىرتتا تۇرۇپ ئۆ .قىلدۇق

 .الپ قاالتتى ئاڭ

بىيز  . ئىيدى  ارىالنغيان ھەم ئيۆلگەن  ەپيتىن سيەككىز ئيادەم ي   ىمقى جەڭيدە ئىككيى تەر  بۇ قېت

نىييڭ يارىسييى خونتېر. ارىييدار بولييدىنتېر بىييلەن كاپىتييان يجييويىۋ قييازا قىلييدى، خييوتەرەپييتىن 

ھوشيييىغا  سيييەتكەن بولسييياقمۇ ئيييۇنىزور تىرىشييچانلىق كۆر  ئېغىييير بوليييۇپ، بىيييز ئەڭناھييايىتى  

ن يەنە بياش  رگە يېقىلغانيدىن كېييى  سۆڭىكى ئيۈزۈلگەن، يە  خونتېرنىڭ قوۋۇرغا. قكەلتۈرەلمىدۇ

 .دىاخىرى كېچىدە جان ئۈزئۇ ئ. رىالنغان ئىكەنسۆڭىكى يا

بىر  ۇ يوبو ئاندىرىسوندىنئ. لە چوڭ ئەمەس ئىدىى ئېغىر بولسىمۇ مەسىكاپىتاننىڭ يارىس

ياخشيى   بولسيىمۇ ئەھيۋالى خېليى   ىسىنى يارىالنيدۇرغان  ولۇپ، ئوق ئۇنىڭ ئۆپكپاي ئوق يېگەن ب

 الرالت يۇمشييياق توقيييۇلمىق تەگيييكەن بوليييۇپ، پەقەاچىقىغىمۇ بىييير پييياي ئيييوئۇنىيييڭ پييي. ئىيييدى

ىن ىيرنەچچە ھەپتىيدىن كېيي   ب››رەر قيۇر تەكشيۈرۈپ   دوختۇر كاپىتاننى بىي  .زەخىملەنگەن ئىكەن

اللميايتتى،  تىققراق ھەرىكەتميۇ قى ىتيان ماڭالميايتتى، قيا   ئەمما كاپ. ، دېدى‹‹ۇياخشى بولۇپ كېتىد

 . لمايتتىۇنراق گەپ قىلسىمۇ بوھەتتا ئۇز

قوييدى  اپالپ لىيۋېۋ بىير چاپلىميا چي     دوختۇر. ى  يارىالندىچىلىقتا مېنىڭ بارمىققااليمىقان

ي ئەپەنييدى  اقتىن كېيييىن ترېالۋنىييچۈشييلۈك تاميي. ى ئېيتتييىلىنىڭ چييوڭ ئەمەسييلىكىنھەم مەسييى

. ەسلىھەتلەشيتى ميدە قانيداق قىلىشينى م   ا بېرىيپ كېيىنكيى قەدە  تۇر كاپىتاننىڭ يېنىغبىلەن دوخ

چنيى يېنىغيا ئېسيىپ    نى ئېلىيپ، ئەگيرى قىلى  نچىسيى پىسى بىلەن تاپابولمايال دوختۇر شىلەھايال 

 .تا غايىپ بولدىيىتى تېزال ئورمانلىقئارتىلىپ ئۆتۈپ ناھا ال تەرەپتىكى قاشادىنشىم

سييىز ن خەۋەرنييېمە دېيىشييكەنلىكىدى ىڭىييدا تييۇرۇپ ئۇالرنىييڭئىككىمىييز ئۆينىييڭ بۇل گييراي

ڭ نيېمە قىلغىليى   ئۇ دوختۇرنى. الدۇردىاينى قاتتىق ھەيران قوختۇرنىڭ ھەرىكىتى گرد. قالدۇق
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ۇ مېنىڭچە ئي . قارايتتى راملىق قىلغانلىق دەپتتى، بۇنداق قىلىش قاەيكەتكەنلىكىنى بىلم چىقىپ

 . غرىلىقىنى بىلدى كېيىن پەرىزىمنىڭ تو ئىشتىن. ئىزدەپ ماڭدىچوقۇم بىن گوئىننى 

قاشيا ئىچىيدىكى قيۇم     .ز چىقايال دەپ قاليدى تۇرمىچىلىقتىن جېنىمىۆيدە تۇرۇۋېرىپ بۇرۇقئ

ىييپ دەرەخ ئاسييتىدا  دوختۇرنىييڭ سييىرتقا چىق . قىزىييپ كېتىۋاتيياتتى  ۇييياش نۇرىييدا ۋالىلييداپ  ق

ىييال يەر قييان بولييۇپ  ئۆينىييڭ ئەتراپييى ھەمم .ويالپ ھەۋىسييى  كەلييدىىدىۋالىدىغانلىقىنى ئييسيياي

 . ساالتتى ىالتتى، ھەم ۋەھىمىگەمنى بىئارام قەم ئادەبۇ مەنزىرە ھ. اتاتتىرنەچچە جەسەت يەردە يبى

. ن بوليدۇم ۇچىالرنى رەتلەش بىلەق-ى تازىالش ھەم قاچاىچىدىكى قان داغلىرىنمەن ئۆي ئ

. ولۇشيقا باشيلىدى   ن بارغانسېرى بىيزار ب تولغان بۇنداق يەردى ر جەسەت ۋە قان بىلەنھەممىال يە

باشيقىالر  . ۈكتيۈم پ كېلىشينى كۆڭليۈمگە پ  سيىرتقا چىقىيپ ئايلىنىي   ىرى دوختۇرغيا ئوخشياش   ئاخ

بولكيا قياچىالپ ئىككيى    نىڭ يانچۇقىغا قيۇرۇق  ن پايدىلىنىپ چاپىنىمەت قىلمىغان پۇرسەتتىدىقق

ىن يولغيا  ق قورالالنغانيدىن كېيي  توليۇ  ازراق ئوق ئېلىيپ ڭ مىلتىق دورىسى ۋە ئدانە تاپانچا، بىر تۇ

 . يارالندى چىقىشقا تەي

-ردە بيار تقيان قولۋاقنىيڭ شيۇ يە   بېرىيپ بيېن گيوئىن ئېي    قى ئاق تاشنىڭ يېنىغيا مەن ھېلى

اييدىغانلىقىنى  ىقىشيىمغا رۇخسيەت قىلم  كاپىتاننىڭ سىرتقا چ .اقماقچى بولدۇملىپ بيوقلۇقىنى بى

 .رتقا ماڭماقچى بولدۇملىنىپ غىپال قىلىپ سىىغان پۇرسەتتىن پايدىكە ئۇالر دىققەت قىلمبىلگەچ

 قىنىكاپىتاننىڭ تېڭى   بىلەن گراي ئىككىسىترېالۋنىي ئەپەندى. ىئاخىرى پۇرسەت كەلد

ۈپ قيتى  ھەم قاشيادىن ئۆتي   ەك يۈگيۈرۈپ سيىرتقا چى  ن پاييدىلىنىپ ئۇچقانيد  ئوڭشاۋاتقان پەيتىدى

 . ئۆزۈمنى ئاتتى ورمانلىق ئىچىگە ئ

ئۆز بېشيىمچىلىق   ى ، شۇنداقال ئەڭ چوڭئەخمىقانە ئىش قىلىش مېنىڭ ئىككىنچى قېتى بۇ 

پ ئييۇالر يارىالنغييان ال ئييادەم قالغييان بولييۇكى ئۆيييدە پەقەت ئىككىييچييۈن. شييى  ھېسييابلىنىدۇقىلى

ان قېييتى  بييالىالرچە قىلغيي بەخييتكە يارىشييا بييۇ  . ىۋەر ئالمىسييا بولمييايتتىتاننىييڭ ھالىييدىن خەاپك

 . ۇتۇلدۇرۇپ قالدىكنى يەنە بىر قېتى  قھەرىكىتى  كۆپچىلى

ڭ بايقيياپ كېمىييدىكىلەرنى. مۈردۈق تەرىييپىگە قيياراپ يۈگيي  ن كىچىييك ئارالنىييڭ شييەر  مە

ۋاقىييت  بييۇ چاغييدا. دىن ماڭييدى زغييا يييۈزلەنگەن تەرىپىيي ئۈچييۈن دوقمۇشيينىڭ دېڭىقالماسييلىقى 

ۆتۈپ كەڭ مەن ئورماننى كېسىپ ئ. شۇنداق ئىسسىق ئىدىبولۇپ، ھاۋا يەنىال  چۈشتىن ئۆتكەن

ئورماننىييڭ اپ ماڭييدى  ھەم قويييۇق دېڭىييز قىرغىقىغييا قييار  لەنيېنىييك قەدەم بىيي.  يەرگە كەلييدى

 . اشتى ا ئېھتىيات بىلەن يامدوقمۇشنىڭ يان باغرىغدالدىسىدا 

ىتى دېڭىييز يييۈزى ناھيياي. ى مييدىكى كييېمىگە يۈزلەنييددېڭىزغييا قىلىييپ ئالدى مەن كەينىمنييى

. تتىۈزىييدە توختيياقلىق تييۇرا مە ئەينەكييتەك دېڭىييز ي نيياملىق كييې ‹‹ ىسييپانوالگ››بولييۇپ تىپتيينچ 
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نىيڭ  ‹‹انوالگىسيپ ››. ۇق كۆرۈنەتتىرا بايرىقى كۆزگە ئوچىز قاراقچىلىرىنىڭ قاماچتىسىدىكى دېڭ

يەنە . ىيدا تيۇراتتى  ىلۋېر كېمىنىيڭ قۇيرۇق توختىتىلغان بوليۇپ، سي  نە بىر كىچىك قولۋاق يېنىدا يە

بىيرى  ئۇالرنىڭ ئىچىيدە  . تىۆزلىشىۋاتاتڭ بىلەن سىدا يانچە تۇرۇپ ئۇنىككى ئادەم كېمە بېقىنئى

ە ھۇجيۇم  ن قاشادىن ئۆتيۈپ بىيزگ  ، بۇ دەل چۈشتىن بۇرۇسما كىيىۋالغان بولۇپقىزىل رەڭلىك پۇ

رۇليييۇق قيييا ئۇالرنىيييڭ نيييېمە توغلىق بەك يىيييراق بولغاچئيييارى. غيييان ئيييادەم ئىيييدىاقچى بولقىلمييي

ىن ئادەمنىييييڭ تېنىنييييى  تۇيۇقسييييىز، كېمىييييد . تتىىقىنى بىلگىلييييى بولميييياي سۆزلىشييييىۋاتقانل

پىتيان  كا››زال بيۇ ئاۋازنىيڭ   راق، مەن ناھيايىتى تېي  بىي . يرىي ئاۋاز چىقتىۈركەندۈرگىدەك بىر غەش

 . يادىمغا ئالدى وت قۇشى ئىكەنلىكىنى نىڭ شات‹‹فلىنت

لقى قىزىل بۆكليۈك  ھې. اققا قاراپ ماڭدىېمىدىن يىراقالپ قىرغدەمدىن كېيىن قېيىق كبىر

 . پ كەتتىېمە بۆلۈمچىسىگە كىرىى ھەمراھلىرى بىلەن ككىش

رى قيارايغىلى  ۈپ كيۈن بارغانسيې  تۈرۈلقا قالمايال تۇمان كۆئۇزاق. كەينىگە مۆكتىقۇياش تاغ 

ىتتىن كېيىن ئاندىن گەچكە خېلى ئۇزۇن ۋاقىلەپ ئالغا ئىلگىرىلىمەن يەر بېغىرالپ ئۆم. تۇردى

ميانلىق  ئۇدۇلىدىكى قويۇق ئورقىيا تاشنىڭ دەل . ى ا تاشنىڭ يېنىغا باردېلىقى ئاق رەڭلىك قىيھ

ا ئيۆچكە  ئازگالنىيڭ ئوتتۇرىسيىد  . نى يوشيۇرۇپ تيۇراتتى  كەن كىچىك بىر ئازگيال چى  ئۆسۈپ كەت

 .ئىدى سالغان بىر چېدىر بارتېرىسىدىن يا

. مكىچىك قوليۋاقنى كيۆردۈ  ىڭ بۇرجىكىنى قايرىپ يۈگۈرۈپ چۈشۈپ چىدىرنمەن ئازگالغا 

ئىچىيگە   ليۋاق گەۋدىسيى تيۈكلىرى   قو. لغان قوليۋاق ئىيدى  ي، تولىمۇ قوپال ياسابۇ ناھايىتى ئاددى

قوليۋاق  . دىپ پياالق سيەپلەنگەن ئىي   ەن قاپالنغان، بىير جيۈ  غان ئۆچكە تېرىسى بىلقاراپ تۇرىدى

ۇنى يەنە ئۇنىيڭ  ئەمميا بي  . ىپ قياالتتى  چىيدە ئولتۇرسيام قىسيىل   كىچىك بولۇپ مەنميۇ ئى ناھايىتى 

 . پلىك ئىدىتكەشكە ئەچۈنكى يېنىك، يۆ. تتىقچىلىقى دېيىشكە بوالئارتۇ

ل ەن قىلىنغيان بىير خىييا   سىز قاپ يۈرەكلىيك بىيل  كېيىن كالالمدا تۇيۇققولۋاقنى تاپقاندىن 

نىيڭ  ‹‹گىسيپانوال ››ييدىلىنىپ  تۈن قاراڭغۇسىدىن پا ولۋاقنى ھەيدەپ بېرىپمەن ق. پەيدا بولدى

لەيلەپ كېلىپ ېمە دېڭىز تاشقىنىدا شۇنداق بولغاندا ك. مپ ئۈزۈۋەتمەكچى بولدۇئارقېنىنى كېسى

بۇرنىغيا يېگەنيدىن    شتىن بيۇرۇنقى ھۇجۇميدا  دېڭىز قاراقچىلىرى چۈ. ۇدا توختاپ قاالتتىتېيىز س

ئۇالرنىيڭ   ۋادا مەننيا . بولۇشيى ئېھتىميال   ېچىيپ كەتمەكچيى بولغيان   يىن، كېمىنى ھەيدەپ قكې

 . ام بەك ياخشى بوالتتىچىشىنى توسۇپ قااللىسقې

. يوقليۇقىنى بايقىيدى   قېيىيق   ېمىنىيڭ يېنىيدا  ەتكەندىن كېييىن چيوڭ ك  مەن بىرەر قۇر كۆز

اۋامۇ ولغاچقيا، ھي  مەزگىليى ب  ئۈستىگە ھازىر تۇمان ئۇنىڭ. وقتەك قىالتتىدېمەك، چوڭ خەتەرمۇ ي

 . ئىدىيدىغان ياخشى پۇرسەت ەل پىالنىمنى ئورۇنالبۇ د. ىيىشقا باشلىدىبارغانسېرى قار
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رۇق بييولكىنى چىقىرىييپ تييۇرۇپ يانچۇقۇمييدىن قييۇۈشۈشييىنى سيياقلىغاچ ئولمەن قيياراڭغۇ چ

 . ى لىدتويغۇدەك يېيىشكە باش

ليۇق كيۆرۈنەتتى،   ىن ئىككى يەردە يورۇقيىراقت. ۇلۇق يېيىلدىايال ئەتراپقا قاراڭغئۇزاققا قالم

رى ايراۋاتياتتى، يەنە بىي  يلىنىيپ ھياراق ئىچىيپ ي   رى قىرغاقتيا ئيوتنى ئا  ەردە دېڭىز قياراقچىلى بىر ي

 . ن چىقىۋاتاتتىكېمىنىڭ بۆلۈمچىسىدى كېمىدە بولۇپ، نۇر

رغاققيا قياراپ   قوليۋاقنى كۆتيۈرۈپ قى   منى دەڭسىۋېلىپ كىچىكەمدىن كېيىن مەن ئۆزۈبىرد

 .سۇغا قويدۇم كېيىن قولۋاقنى ئاستاچچە قېتى  كەچكەندىن دېڭىز سۈيىنى بىر نە .ماڭدى 

 

 اب ئارقاننى كېسىشئىككىنچى ب

  

. بىخەتەر ھېسابلىناتتىا نىسبەتەن پۈتۈنلەي ولۇپ ماڭشقا ئەپلىك بولۋاق يېنىك، باشقۇرۇق

. اتتىر تەرەپيكە قىيپياش ماڭي   ا يۈرگەنيدە ھەمىشيە بىي   مچىلىكى بولۇپ دېڭىيزد ئەمما ئۇنىڭ بىر كە

ىيپ كېتەتتيى،   شيى تەرەپيكە قياراپ ئېغ   وخشاشال شيامال يۆلىنى ئۇرغان تەقدىردىمۇ ئ قانداقال پاالق

ونتىرول قىاللمياي  ھيۋالىنى بىلمىگەچيكە كي   مەن بۇ قولۋاقنىڭ ئە .وختىماي چۆرگىلەيتتىبەزىدە ت

 ز دولقۇنىنىيڭ يياردىمى  دېڭىي . ۈرۈلمەيۋاتاتتىگىلەپ كيېمە تەرەپيكە سي   ئۇ توختىمياي چيۆر  . دى قال

. ىالتيتى  ئاپىرالمايدىغانيدەك ق مىنىيڭ يېنىغيا ھەييدەپ    ئۆمرۈمدە قوليۋاقنى كې بولمىغىنىدا مەن بۇ 

يېنىغيا ئېلىيپ    نىيڭ ‹‹گىسيپانوال ››غرا ۋاقنى سيىلكىتىپ توپتيو  لي شا دېڭىز دولقيۇنى قو بەختكە يارى

  .كەلدى

زۇپ قان چاغيدا قوليۇمنى سيو   اق ئارقانغا يېقىنالشقولۋ. شىشقا باشلىدى مەن كېمىگە يېقىنلى

ئۇرسيامال  ميدى بىير نەچيچە پىچياق     ئە. تارتىشىپ تۇراتتىلەڭگەر ئارقىنى چىڭ  .ئۇنى تۇتۇۋالدى 

ئيۇرۇپ ئىلىيپ   دە، دولقيۇن  -الميايتتى ۇپ تۇرىدىغان نەرسيە ق لىپ كېمىنى مۇقى  تۇتئارقان كېسى

غا كېلىپ تۇرۇپ يۇقسىز بىر ئىش يادىمكېسىشكە تەمشىلىپ تۇ مەن پىچاقنى چىقىرىپ .كېتەتتى

غدىكى ئېالسيتىك كيۈچى   ىك بولۇپ ئۈزۈلگەن چاىر كېسۋېتىلسە خەتەرلئارقان ھازناۋادا .  قالدى

 مەن. كتيۈرۈۋېتەلەيتتى وليۋىقىمنى تاميامەن چۆ  ىق سىلكىنىشيى مېنىيڭ ق  ھەم چوڭ كېمىنىڭ قاتت

 .تىمدىن ياندى بۇالرنى ئويالپ نىيى

نييى ‹‹الگىسييپانو››مىلى چىقىييپ غييدا بىيير پەس دېڭىييز شييا  الدى بولييۇپ تۇرغييان چا ئارىسيي

چىمييدىن ئى-مەن ئىييچ. بايقىييدى بوشيياپ قالغييانلىقىنى   قولۇمييدىكى ئارقاننىييڭ  .تەۋرىتىييۋەتتى

ئارقيان  . ىدى قاتتىن كېسىشكە باشل بىر-ارقاننى بىر قاتئل پىچىقىمنى چىقىرىپ سۆيۈنۈپ دەرھا
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بىيلەن يەنە   شيۇنىڭ . ن چىڭىيپ كەتتيى  قيات قالغانيدا قايتىيدى   كېتىشكە يەنە ئىككيى   كېسىلىپ

 .بۇر بولدۇمرغامچىنى كېسىشكە مەجقالغان ئىككى قات ئا ېڭىز شامىلى چىققانداتوختاپ د

دا رنىڭيييدۇر ييييۇقىرى ئييياۋاز  مە بۆلۈمچىسيييىدە كىملەكېسيييىۋاتقان چاغيييدا كيييې   ئارقييياننى

گە قيۇالق  كەتكەچكە ئۇنىيڭ سيۆزى   ا ئارقان بىلەن بولۇپئۇ چاغد. نى ئاڭلىدى سۆزلىشىۋاتقانلىقى

 .تۇتتۇمگەپكە قۇلىقىمنى دىڭ كىرىدىكى م بۇشاپ ئىچمانا ئەمدى قولۇ. دى سالمىغان ئى

ن ىنتنىييڭ توپچىسييى بولغيياىسييرىل خانييدس، يەنييى فلئيياۋىن بيياش ييياردەمچى ئبىير ئيياۋاز مۇ 

مەسيت   ئىككىسيىال . شيىۋاتاتتى اقچىسيى بىيلەن جېدەللى  ۇپ، ئۇ بىر دېڭىز قاركىشىنىڭ ئاۋازى بول

ا بىييرى قچە ئاڭالۋاتقيان چاغيد  مەن ئيوغرىلى . باشيلىدى جرا ئەۋجىيگە چىقىشييقا  ميا -ەلبوليۇپ جىيد  

بىيرىگە ييول   -ئيۇالر بىير  . قىالتتيى  ا ھياراق بوتولكىسيىدەك  قارىماققي . شيلىدى سيە تا دېرىزىدىن نەر

، دەپ ئويالۋاتقيان  ىرۇشۇپ قالىيدىغان بوليد  مەن ئۇالرنى ئۇ. اتتىبىرىنى تىللىش-، بىر قويمايتتى

 .ۇقسىز توختاپ قالدىچۇرۇڭ تۇي-اغدا ۋاراڭچ

الر نىدا كونا بىير ماتروسي  ۈلخان يېتوپ ئادەم گ بىر. ۋۇلداپ كۆيمەكتەقىرغاقتىكى گۈلخان ال

 :ىككى مىسراسى مۇنداقنى ئاڭلىغان، ئۇنىڭ ئمەن بۇ ناخشى. اتاتتىناخشىسىنى ئېيتىۋ

 

 ققا يۈرۈپ،ادەم كېمە بىلەن يىرايەتمىش بەش ئ

 .ى قالغىنى ئۆلۈپۇرتىغا بىرسىال قايتتئاخىرى ي

 

ئيارتۇق سيۆز   مېنىڭچە بۇنىڭيدىنمۇ   تروسالرنى سۈپەتلەشكەتوپ مەغلۇب بولغان مائاۋۇ بىر 

 . ېرەكبولمىسا ك

ولۇمييدىكى ئارقاننىييڭ  مەن ق. ىلى كۆتۈرۈلييدىبىيير قېييتى  دېڭىييز شييام    شييۇ چاغييدا يەنە 

 . ېسىپ تاشلىدى ئىككى تال قېتىنىمۇ كدە، ئەڭ ئاخىرقى -دى وشىغانلىقىنى ھېۋ قىلب

ئاسيتا ئايلىنىيپ،    ىدەدولقۇنىنىيڭ تەسيىر   دېڭىيز ‹‹ گىسپانوال›› ان ئۈزۈلگەندىن كېيىنئارق

لىك ئۈچييۈن مەن سييوقۇلۇپ كەتمەسيي . ۈرۈۋېتىشييكە قىييل قالييدى  ە بېشييى قولييۋاقنى چۆكت كييېم

ئامالسييىز . تتييىيسييۇنمايدىغاندەك قىالئەممييا قولييۋاق ماڭييا بو . ارىچە پيياالق ئييۇردۇمجېنىمنىييڭ بيي

ىز كېمىيدىن سياڭگىالپ   ۇ چاغدا قولۇم تۇيۇقسب. ىتىپ پاالق ئۇردۇمۇيرۇق قىسمىغا قارڭ قكېمىنى

ا ىرىغييا قيياراپ يامىشىشييقىنى مەھييكەم تۇتييۇپ يۇقمەن ئارغييامچ. ا تەگييدىقالغييان بىيير ئارغامچىغيي

قىرىغيا  مەن يۇ. ودۇل كېلەتتيى ل كېمە بۆلۈمچىسىگە ئي نىڭ يۇقىرى تەرىپى دەئارغامچى. باشلىدى 

بىرىنىيڭ  -ىربىلەن ئۇنىڭ رەقىبى بۆلۈمچە ئىچىدە خاندس ب. ىن ئىچىگە قارىدى چىقىپ دېرىزىد
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ۇالرنىال مەن شيي. ى بولۇۋاتيياتتىنجۇقتييۇرۇپ ئۆلتييۈرمەكچ قىپ قارشييى تەرەپنييى تۇ گېلىنييى سييى 

سيۇغا  . دى ۈشيۈپ كەتكىليى قىيل قالي    شيلىق بېيرەلمەي سيۇغا چ   ى قيوللىرى  بەردا چۈنك. كۆرەلىدى 

 . ەكرەپ چۈشۈۋالدى ي دېگەندە قولۋاققا سچۈشۈپ كېتە

ىيز قياراقچىلىرى يەنە   دېڭ. لىنىشيقا باشيلىدى  نۇش ناخشا ئاۋازى ئاڭۇ چاغدا قىرغاقتىن توب

 : ناخشا ئېيتقىلى تۇردى

 

 لىشار، ۆلۈكنىڭ ساندۇقىنى تائ ئون بەش ئەزىمەت   

  

 !نى تېز ئەكەلر پوتولكا رۇم ھارىقىبى... ھاي... ھاي... .ھاي

 ، استى جېنىدىن ئايرىدىنالرنى ھاراق ۋە ئالۋقالغا

 !م ھارىقىنى تېز ئەكەلبىر بوتولكا رۇ... ايھ... ھاي.... ھاي

 

اي تەۋرىنىشيكە  ۈلۈپ چوڭ كيېمە توختىمي  دېڭىز تاشقىنى كۆتۈر اغدا تۇيۇقسىز جىددىيبۇ چ

ىمگە ئۆرۈليۈپ قياراپ   مەن كەيين . كېتەلمىيدى  ىال كېمىدىن يىيراقالپ ئەمما، قولۋاق يەن. ىباشلىد

لى نىميدىال تيۇراتتى، ئەسي   ھېلىقى گۈلخان كەي. ىقىپ كېتەيال دەپ قالدورققىنىمدىن روھى  چىق

 . كەنقىغا ئىلىپ كەلگەن ئىنى قوشۇپ دېڭىز قىرغىكېمە بىلەن قولۋىقىم دېڭىز تاشقىنى چوڭ

گەن تۇپيۇر يۈگيۈر  -ەم تياپۇر چىيياالرنى ھ -قيان قىييا  چوڭ كېمىيدىن كېلىۋات  ئارقىدىنال مەن

وختىغيان  ىنى تېپىپ ئۇرۇشتىن تىقى ئىككى ئەبلەخ ئېسمېنىڭچە ھېل. اڭلىدى ئاياق تىۋىشىنى ئ

 . دىئى

قۇننىڭ مېنى دۈم ن، قاچان چوڭ بىر دوليوق بىلمەيمە–يقىدىمۇقاراقچىلىرى مېنى با دېڭىز

نى ىرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىاق ئىچىدە يېتىپ تەغدمەن قولۋ. يمەنئۇقما ۈرۈۋېتىدىغانلىقىنىمۇكۆمت

ش كەتنىييڭ كېلىشييىنى سيياقالمييا بۇنييداق تەنھييا ھاالدىن قورۇقمييايمەن، ئەممەن ئۆلۈميي. كۈتتييۈم

 .ىلىنمەكتەئۆلمەكتىنمۇ تەس ب

تى، بۇژغۇنالر ېنى دېڭىزدا لەيلىتەتتاشقىن سۈيى م. اتتى داق بىرنەچچە سائەت يمەن مۇشۇن

ھييېۋ قىلىشييقا   دۇق يېتىۋاتقييانلىقىنىمەن بارغانسييېرى ھييار . ىرىمنييى ھييۆل قىلىييۋەتتى  كىيىمل

ئىچىدە چيۈش كيۆردۈم،   ەۋرىنىۋاتقان قولۋاق توختىماي ت. تىپتىمەنئاخىرى ئۇيقۇغا كې.  باشلىدى

 .كۆرۈپتىمەننبوۋ مېھمانسارىيىنى ىپ بېرىپ ئادمىرال بېۈشۈمدە يۇرتۇمغا قايتچ
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 كېمىگە چىقىشئۈچىنچى باب چوڭ 

  

لىنىيڭ غەربىيي   قىنى مېنيى گيۆھەر ئارى  دېڭىز تاشي . تقان ئىدىيغانغان چاغدا تاڭ ئامەن ئو

گىالس تېغى -سىپىيكۈن چىققان بولسىمۇ  ئاللىقاچان. ان ئىكەنەرىپىگە ئاپىرىپ قويغجەنۇب ت

 . ۇۋاپتۇتوس

ىينەن  قىرغياقتىن تەخم . ئىيدى ەن كەينيى ماچتيا تېغيى    قيان قىياسيى بىيل   ى  ئارئالدى تەرىپ

بولساممۇ، دېڭىيز  پ قىرغاققا چىقماقچى قېيىقنى ھەيدەپ بېرى .يىراقلىقتا تۇراتتى تۆتتىن بىر مىل 

 ك قىيياالردىن ئيۆمىلەپ  چىققيان تەقيدىردىمۇ تىي   ققيا  قىرغا. رۇۋاتاتتىۇنلىرى مېنى توسۇپ تۇدولق

 .يتتىئۆتۈشكە كۆزۈم يەتمە

الرنىيڭ  ئۇ. مەخلۇقنى كۆردۈم غايەت زور غەلىتە 63-53مەن قىرغاقتا يەنە ئۇنىڭ ئۈستىگە 

دېڭىيز قىرغىقيى    ا سەكرەۋاتقان بوليۇپ، غان، بەزىلىرى دېڭىزغتاش ئۈستىدە يېتىۋال بەزىلىرى قىيا

دىن بيۇ ھايۋانالرنىيڭ   مەن كېيىينچە ئاني  . ىدىشلىرى بىلەن تولغان ئنىڭ ئالىتاغىل چىقىرائۇالر

ا ئەينيى  ئەممي . نلىقىنى بىلدى زىيان يەتكۈزمەيدىغا نى، ئۇالرنىڭ ئادەمگەدېڭىز شىرى ئىكەنلىكى

 . ىمېنى بەك قورقۇتۇۋەتتچاغدا ئۇالر 

سياھىلنىڭ بيارلىقىنى    ئيۇزۇن ھەم تيار قۇمليۇق   ىنىڭ شيىمال تەرىپىيدە   مەن ئارقان قىياسي  

 گىييرى سييىلۋېرنىڭ گييۆھەرئىل. ايلىق قىيييا ئىييدىبەلييگە قۇيۇلغييان قارىغييبييۇ خەرىتىييدە . كييۆردۈم

نىنىيڭ  دىغان بىير دېڭىيز ئېقى  ا شيىمالغا قياراپ ئاقىي   پتىكى دېڭىيز قىرغىقىيد  ئارىلىنىڭ غەرب تەرە

مەن . تى شييۇ ئېقىنييدا تۇرۇۋاتييات  ھييالبۇكى، مەن دەل . ىقييانلىقى يادىمغييا كەلييد  بييارلىقىنى ئېيت

راپ قىياغييا قييا قارغييايلىق  ۈچييۈن تەكشييىرەك بولغييان  چييۈمنى سيياقالپ قييېلىش ئ  جىسييمانىي كۈ

 .مسىلجىماقچى بولدۇ

تتيى،  ىرى رېتىملىق تەۋرىنەڭىز دولقۇنلدې. شلىدىشقىنى كۆتۈرۈلۈشكە بابۇ چاغدا دېڭىز تا

زىيييدە تيييۆۋەنلەپ يېنىيييك ە ييييۇقىرى ئۆرلىسيييە، بەلقۇنغيييا ئەگىشيييىپ بەزىيييدكىچىيييك قوليييۋاق دو

ەمىشييە بيياش ئۈسييتۈمدە  ېڭىييز دولقۇنلىرىنىييڭ ھىچىييدە ياتقييان چاغييدا د قولييۋاق ئ. سييىلكىنەتتى

غيييا سيييىيرىلىپ سيييەكرەپ دولقيييۇن باغرى ىچىيييك قولۋاقنىيييڭ يېنىيييكىكەنلىكىنيييى، ئانيييدىن كئ

 .كىنى كۆرەتتى كىرگەنلى

مغا قولييۋاق سييى ئەمييدىال قىمىرلىشييىشۇنى. دىمەكچى بولييدۇمولتييۇرۇپ قولييۋاقنى ھەيييمەن ئ

پ بېشيى  قېيىيپ   كيۆزۈم قاراڭغۇلىشيى  . ىا ئىرغاڭالشقا باشلىدسولغ-ىنى يوقىتىپ ئوڭتەڭپۇڭلۇق
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ۇنالر ىتىگە قايتىپ دولقي ھالقولۋاق يەنە بۇرۇنقى . شاپىال يېتىۋالدى -قورققىنىمدىن ھاپىال .كەتتى

 . ەيلەشكە باشلىدىئىچىدە يېنىك ل

 بولمىسا. شايدۇان ئوخبىلەن ياتسام بولىدىغن مۇشۇنداق ياۋاشلىق ھۋالدىن قارىغاندا مەئە

يېتىيپ  اققيا قاچيان   رسيەم قىرغ ەپسۇس، بۇنيداق يېتىۋە ئ. ڭلۇقىنى يوقىتاتتىقولۋاق دەرھال تەڭپۇ

 بارىمەن 

. ئويالنييدى  اق قىلىييش كېرەكلىكىنييىۋالغانييدىن كېيييىن قانييداسييتا ئييۆزۈمنى توختىتىمەن ئ

لىقىنى، قوليۋاق  لەن دولقيۇن بياغرى بيار   ۇننىڭ دولقيۇن ئيۇچى بىي   كۆزىتىپ ھەر بىر دولقئىنچىكە 

نىڭ پال قويسام تەڭپۇڭلۇقدىغانلىقىنى، مىدىرالتۈرۈلۈپ بىردە پەسلەينغا ئەگىشىپ بىردە كۆدولقۇ

 . ى بايقىدى بۇزۇلىدىغانلىقىن

پياالقنى قولۋاقنىيڭ   ، يييي مەن يېتىۋېلىيپ   دەپ ئويلىدى  ئىچىمدەلى مۇنداقكەندە، ييي ييي ئەس

 .لىدىكەنغۇقا قاراپ ھەيدىسەم بورتىغا چىقىرىپ قىرغاقسى

ەپ قاراپ ھەييد  ىغا چىقىرىپ قىرغاققاالقنى قولۋاقنىڭ سىرتم ياتقاندىن كېيىن پامەن بىردە

شيۇنىڭ بىيلەن    .انلىقىنى ھيېۋ قىليدى   گىلىيك ئۈنيۈمى بولىيدىغ   بياقتى  ھەم بۇنىيڭ بەل  سىناپ 

ئاسيتا  -ۋاق ئاسيتا قولي . ق ئيۇرۇپ تيۇردۇم  ات پياال پي -رە بوليۇپ پيات  مگە تايىنىيپ يېيرى  ئيۆ   جەينىكى

 . باشلىدىاققا قاراپ سىلجىشقا قىرغ

ن قىرغاققا مە. مۇ ئۈنۈملۈك ئىدىيىتى ئاستا ئىش بولسىپ قىلىدىغان ھەم ناھاەربۇ كۈچ س

زۈميدىكى تۇزليۇق   يۈ . تتەك چاقنىماقتيا ى ئيو ستۈمدە قۇيياش نيۇر  باش ئۈ. شقا باشلىدى يېقىنلىشى

 ئىسسيىقتىن گيېلى   . قتيا ر مېنيى بىئيارام قىلما  ددىالىن قالدۇرغان ميا سۈيى قۇرىغاندىن كېي دېڭىز

ئاسيتا  -ىن قوليۋىقىمنى ئاسيتا  تاشيق . يەتمەيۋاتياتتى  ۇققيا كيۆز يەتسيىمۇ قيول    قۇرۇقل. قۇرۇپ كەتتى

 . باشلىدى اغا قاراپ ئىتتىرىشكەقارىغايلىق قىي

ۈنكى ئالدىميدا  چي . نىميدىن ۋاز كەچيتى   ا مەن ئەسلىدىكى پىالغا ئاز قالغاندق قىياقارىغايلى

 .قىرىيپ مېڭىيپ ييۈرەتتى   ىق كېمە يەلكىنىنى چىنامل‹‹ گىسپانوال››ە مىل كەلمەيدىغان يەرديېرى  

 . ايتتىمۈشتەك پارقىرلۇپ، قۇياش نۇرىدا كۈەنلىرى قاردەك ئاق بوئۇنىڭ چىرايلىق يەلك

توختىغيان يەرگە   ىيز قياراقچىلىرى ئەسيلى   مەن دېڭ. قياراپ ماڭيدى  كېمە دەسلەپ غەربيكە  

ڭييا قياراپ كېلىشييكە  ، بىردەميدىن كېييىن ما  لييېكىن. ويلىغيان ئىيدى   ىيپ بارسيا كېييرەك دەپ ئ  قايت

 .ېتىپال قالدى ە قىالرىمنى بىلمەي قدەماللىققا نېم. لىدىباش
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ىردەميدىن كېييىن   ب. ياققيا قياراپ ماڭيدى   ىنى ئۆزگەرتىپ باشيقا  ئۇ تۇيۇقسىز يۆلىنىش ئەمما

تى، قايسيى يۆلىنىشيكە   بىيردەم سيولغا بيۇرۇالت   شۇنداق بىردەم ئوڭغا چوڭ كېمە مۇ. پ قالدىتوختا

  .يتتىى بىلگىلى بولماقاراپ ماڭىدىغانلىقىن

. ان ئييادەم يييوق بييۇ كېمىنييى ھەيدەيييدىغ   ھييازىر. ىشيينى چۈشييەندى  مەن تۇيۇقسييىز بىيير ئ 

ىرغاققييا چىقىييپ ى كېمىييدىن ئايرىلىيپ ق بولييۇپ ياتىييدۇ ۋە يياك  كىلەر ييياكى غەرق مەسيت كېمىيدى 

غا ‹‹گىسپانوال››اۋادا مەن ن: خىيال پەيدا بولدىبىر قاپ يۈرەكلەرچە  شۇئان كالالمدا يەنە .كەتتى

 . بېرەلىشى  مۇمكىنسىمولېتغا تاپشۇرۇپ  يتۇرۇپ كېلىپ كاپىتانچىقسام ئۇنى قا

. مەكتەلەيلىتىيييپ جەنۇبقيييا سيييۈر  نيييى ‹‹گىسيييپانوال››لەن بىييي اشيييقىن سيييۈيى قوليييۋاق  ت

چقانييداق غاچقييا يۆتكىلىشييىدە ھېان ئييادەم بولمىدەيييدىغنىييڭ گەۋدىسييى چييوڭ، ھەي‹‹گىسييپانوال››

. رۇپ چۆرگىلەيتتىم توختاپ قاالتتى، تۇلدىغا سىلجىسا، بىردەئۇ بىردەم ئا. ق ئىدىقانۇنىيەت يو

ا تىشييۋالدىغانلىقىمغغييا ناھييايىتى تېييزال يې  ۋاقنى ھەيدىسييەم ئۇنىڭئورنۇمييدىن تييۇرۇپ قوليي   مەن

 .  ھەسسىلەپ ئاشتىالپ غەيرىتى  بىردىنالشۇالرنى ئوي. ىشەندى ئ

غييا قيياراپ ‹‹نوالگىسييپا››ھتىيييات بىييلەن تييۈن كۈچييۈمنى يىغىييپ ئېەن ئاسييتا ئولتييۇرۇپ پۈم

 .كەتتى  يۈرۈپ

دېڭىيز  . ۆردۈمدەم يوقليۇقىنى كي  ىپ پالوبىيدا بىرميۇ ئيا   غيا يېقىنلىشي  ‹‹سيپانوال گى››مەن تېزال 

ۆليۈمچىلەردە  بيا ئاسيتىدىكى ب  ى پالوقيا چىقىيپ كەتتىميۇ يياك    كېمىنى تاشيالپ قىرغاق قاراقچىلىرى 

پ ن ئۇالرنى ئىچىگە سوالئۇخالۋاتقان بولسا مەناۋادا ھەممىسى . تتىامدۇ، بىلگىلى بولمايئۇخالۋات

 . ئىدى رول قىاللىشى  مۇمكىنقويۇپ كېمىنى كونت

دېڭىز يۈزىدە  .ەپكە قاراپ ئۆزگەردىال ماڭا پايدىسىز تەرۋيالۋاتقان چاغدا ئەھمۇشۇالرنى ئو

ەنۇب تەرەپيكە قياراپ   دە، ئۇدۇل ج-رى كۆپتىنىڭ يەلكەنلى‹‹پانوالگىس››ىز شامال چىقىپ تۇيۇقس

ىقى  مەن بيۇ قوليۋ  . كېتەتتيى ن تېخىمۇ يىراقلىشىپ ولغاندا كېمە مېنىڭدىبۇنداق ب. ۈرۈپ كەتتىي

 . ايتتى ەرگىز يېتىشىپ بارالمھ بىلەن ئۇنىڭغا

ېڭىييز تۇرغانييدا تۇيۇقسييىز دن ۋاز كەچمەكچييى بولۇپئييۈزۈپ ئييۇنى قوغالشييتى مەن ئۈمىييدنى

ىدىن غەييرەتكە  مەن قايت. قا باشلىدىيەنە جايىدا ئايلىنىش‹‹ گىسپانوال››. الدىشامىلى توختاپ ق

 . ئۇردۇمئۇنىڭغا قاراپ پاالق كېلىپ 

كېمىميۇ  . ىتىيدىن چىقىشيقا باشيلىد   د قالغانيدا شيامال قاي  غا بېرىشيقا ييۈز ييار   ‹‹گىسپانوال››

ا كيېمە ئاسيتا   ىيت بوليۇپ تۇرغيان چاغيد    ت-مەن تيازا تىيت  . ەتتيى الدىغا قاراپ مېڭىپ كداۋاملىق ئ

قولييۋاق . ردىسييېرى يېقىنالشييقىلى تييۇ ئييۇ بارغان. ە باشييلىدىپ مەن تەرەپييكە كېلىشييك ئايلىنىيي

 . كۆرۈنەتتى ا ئۇ ناھايىتى ھەيۋەتمىگە نەزەر سالغاندكېئىچىدىن 
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بېشيى مېنيى   نىيڭ  ‹‹گىسپانوال››كى چۈن. قىنى ھېۋ قىلدى ا مەن ئىشنىڭ چاتاقلىبۇ چاغد

تىمييياي مىلىنىڭ تەسيييىرىدە توخنىيييڭ گەۋدىسيييى دېڭىيييز شيييائۇ. غاندەكال قىالتتيييىسيييوقۇۋېتىدى

قمياق تەس  بولغاچقيا ئۈسيتىگە چى   اممۇ كيېمە خېليى ئېگىيز   ەن قولۋاقتا تىيك تۇرسي  م. ئىغاڭاليتتى

 . بولۇۋاتاتتى

ىن كييېمە بېشييى قۇنييدىن ئۆتكەنييدىن كېيييچييوڭ كييېمە بىيير دول. دىئيياخىرى پۇرسييەت كەليي

شۇ ۋاقتنىڭ ئۆزىيدە   .ۈستۈمگە توغرا كەلدىانتۇ ماچتا دەل باش ئئېڭىشتى، كېمىدىكى ي ەنگەتۆۋ

بىيرال سيەكرەپ قولييۇم    مەن. ۇچىغىچە كۆتييۈردىقولييۋىقىمنى دولقيۇن ئي   ەنە بىير دولقيۇن مېنىيڭ   ي

وڭ نىيڭ ئارىسيىغا تىقىيپ چي    نى يەليكەن ئارقانلىرى ەننى تۇتۇۋېلىيپ پۇتيۇم  بىلەن ئۈچ بولۇڭ يەلك

ى چيوڭ  ئەسيل . اۋازى ئاڭالندىا تۇيۇقسىز سوقۇلۇش ئڭىرقاپ تۇرغان چېغىمدتې. كېمىگە چىقتى 

ا چيارەم  ېمىيدە قالمياقتىن باشيق   ئەمدى مېنىيڭ ك . ئىكەنسوقۇپ چۆكتۈرۈۋەتكەن كېمە قولۋاقنى 

 .يوق ئىدى

 

 رىقىنى چۈشۈرۈشز قاراقچىلىرىنىڭ بايتۆتىنچى باب دېڭى

  

امال چىقىيپ  بولغيان چاغيدا يەنە شي    ۇتيۇپ كيېمىگە چىقمياقچى   ئۈچ بولۇڭ يەلكەننيى ت مەن 

ىزغييا ى دېڭبييۇ سييىلكىنىش مېنيي. ڭ گەۋدىسييى سييىلكىندىدە، كېمىنىيي–كەن كييۆپتىھەمييمە يەليي

ئالييدىغا انتۇ ميياچتىنى بييويالپ ن ھيياپىال يييي شيياپىال ييي مە. ېتىشييكە قىييل قالييدى قاڭقىتىييپ تاشلىۋ

 . لوبىغا چۈشتۈمىرال ئۆرۈلۈپ پاشىپ بنەچچىنى يامى

غ ئىيزى بىيلەن توشيۇپ    لوبا قااليمىقان ئاياپا. رىسى كۆرۈنمەيتتىدە بىرمۇ ئادەمنىڭ قاكېمى

ر قېتىمميييۇ يۇييييۇپ كېييييىن پيييالوبىنى بىيييرە ېمىنيييى تارتىۋالغانيييدىنەتيييكەن بوليييۇپ، ئيييۇالر كك

 . ىغانىكەنباقم

دېڭىييز ن چۈشييكەندەكال ئىككييى  دا پالوبىييدا ئاسييماندى مغا ماڭيياي دەپ تۇرغانيي مەن ئالييدى

ى پيۇتىنى  خانيدس بوليۇپ، ئيۇ ئىككي    ئۇالرنىڭ بىير ئىسيرىل   . اتقانلىقىنى كۆردۈمقاراقچىسىنىڭ ي

بېقىنىغيا يۆلىنىيپ    لىغان قىياپەتتە كېمەا تاشالپ، بېشى ساڭگىپ، قوللىرىنى پالوبىغتۈپتۈز سوزۇ

 كىيگەن، ھىڭگياڭ چىيش،   ەنە بىرى قىزىل پوسماي. تىرىپ كەتكەن ئىدىيۈزلىرى تا. لتۇراتتىئو

ۈن كەچ بيۇ دەل تۈنۈگي  . اتياتتى پالوبىيدا ئوڭدىسيىغا ي  ئىككى قولىنى يېيىيپ   مايماق ئېغىز بولۇپ،

 .ر ئىدىۇرۇشقان ھېلىقى خۇمپەخاندس بىلەن ئ
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ئەبيلەخ   قىزىل بۆكلۈك. شلىدىسولغا ئىرغاڭالشقا با–ز مەست ئادەمدەك ئوڭكېمە تۇيۇقسى

، ئۇنىيڭ  ىشيكە سيالىدىغىنى شيۇكى   ئادەمنى تەشۋ. ىنەتتىڭلىشىغا ئەگىشىپ تەۋركېمىنىڭ ئىرغا

مۇ جېنيى  خاندسي . ئيۆزگەرمەيتتى  تەۋرىنىشىگە ئەگىشيىپ  راي ئىپادىسى كېمىنىڭتۇرقى ھەم چى

 . ا پەسكە سىيرىلدىئاست–ئادەمدەك ئاستاچىقىپ كەتكەن

. ى بايقىييدى ىييدا نۇرغييۇن قييان دېغىنيي  سييىنىڭ يېنىييدىكى پالوب ۇ چاغييدا مەن بييۇ ئىككى شيي

كچى بولغيان،  بىرىنيى ئۆلتيۈرمە  –بىير  ېييىن مەسيت بولغانيدىن ك  ، ئيۇالر ھياراق ئىچىيپ    ئېھتىمال

ۇرغىنىميدا خانيدس   شۇ خىيالالر بىيلەن ت  مەن. كەن بولسا كېرەكئىككىسىال تەڭ تۈگەش ئاخىرىدا

پ اتقيانلىقىنى، ئياجىزال  ئۇنىيڭ قىينىلىۋ  اشيتىن بيۇ ئىڭر . ىڭيراپ كەتتيى  قسىز يانغا ئۆرۈلۈپ ئتۇيۇ

 .لى بوالتتىكەتكەنلىكىنى بىلگى

 . ختاپ قالدى سىي ماچتا ئالدىدا تورغا قاراپ مېڭىپ ئاسامەن ئۇال

دېيدى  مەن مەسيخىرە   خاندس ئەپەندى ، ييي دە، -انغا چۈشۈپتىمەنز ئايىغى  بىلەن قاپقييي ئۆ

 .لەپپۇزداتە

 :دېدىەتتە قىينىلىپ تۇرۇپ ىتىپ ئىپادىسىز قىياپېگۈدەك كۆزىنى شىپىلدئۇ ئاران د

 !ييي بىراندى

ېنىييدا ئييوغرىلىقچە ىييراق ئالمييا توڭىنىييڭ يب. ىق قىلسييام بييوالتتىھېسداشييل ەسييلى ئۇنىڭغييائ

 .ىدىن كۈچىيىپ كەتتىبولغان نەپرىتى  قايتىڭغا ىمدىن كېچىپ ئۇنسۆزلەر ياد–لىغان گەپئاڭ

سييييلىگە بەدەن قيييۇۋۋىتىمنى ئە  ۇپ ئيييازاراق نەرسييييە يەپ ئەميييدى ۋاقتنيييى چىييييڭ تۇتييي   

گە كىرىييپ تىدىن كييېمە بۆلۈمچىسييىۇبىالر ئارىسييىدىكى شييومەن پييال. م بولمييايتتىكەلتۈرۈۋالمىسييا

قوميۇرۇۋېتىلگەن   ان يەرلەرنىڭ ھەممىسىقۇلۇپ سېلىنغ. كۆردۈميرانە بىر مەنزىرىنى ناھايىتى ۋە

ئىلگىيرى قياردەك   . ىان قوپال ھەرىكەت ئىدى تېپىش ئۈچۈن قىلىنغپ، بۇ ھېلىقى خەرىتىنبولۇ

تولكيا  مىيال يېرىيدە قيۇرۇق بو   ئۆينىيڭ ھەم . كېتىپتۇ ئىزلىرى بىلەن تولۇپ ق تامالر پاسكىنا قولئا

 .اتتىچىراپ غۇۋا يېنىق تۇرشىرە ئۈستىدە بىر . ىدومىالپ تۇراتت

ى، رۇغيدىلىپ قالغيانلىقىن  ھياراق تۇڭلىرىنىيڭ قۇ   ىگە كىرىپ بيۇ يەردىكيى  مەن ساقالش ئۆي

ىن ھياراق  قولغيا ئالغانيدىن كېيي    ئۇالر كېمىنى .كۆردۈمىڭ تېخىمۇ كۆپلۈكىنى قورۇق بوتولكىالرن

 .تاتمىغاندەك قىالتتىئىچىشنى توخ

ى  وتولكىدىن بىرنيى تياپت  راق بىراندى قالغان ببولغاندىن كېيىن ئاز مەن يېرى  كۈن ھايال

ئارقىيدىن  . كراتتا تۇرۇۋاتياتتى داقال بولمىسيۇن ئيۇ سيە   قاني . بەرمەكچى بولدۇمھەم ئۇنى خاندسقا 

مەن بيۇ  . شيالپ تياپتى   ت، قۇرۇق ئيۈزۈم ۋە پى نەچچە پارچە بالقا ىرقۇرۇتۇلغان بولكا، ب يەنە ئازراق
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ۇ تياتلىق سي  . رگە قوييدۇم قيولى يەتمەييدىغان يە   ئېلىپ چىقىيپ خاندسينىڭ  نەرسىلەرنى پالوبىغا 

ئيۇ  . اتتى ىراندىنى خاندسيقا ئيۇز  ئاخىرىدا ھېلىقى ب.  ىپ قانغۇدەك سۇ ئىچتىباكىنىڭ يېنىغا كېل

 .يېرىمىنى ئىچىۋەتتىئېلىپ بىرال كۆتۈرۈپ بوتۇلكىنى 

 .شى بولۇپ قالدى ، ييي ئەمدى خېلى ياخى ئۇييي ئۇھ، ييي دېد

 :ىن سورىدى پ نەرسە يېگەچ ئۇنىڭدبىر بۇلۇڭدا ئولتۇرۇ مەن

 ڭ ئېغىرمۇ ييي يارا

. ا ئيۇ ئۆليدى  ى كۆرسىتىپ، ييي ئەممي ى خاندس قىزىل بۆلۈكنېشانىكەنمەن، ييي دېدييي شور پ

 چىقتىڭ  ىلىكېمىگە نېمە قىلغ ھوي، سەن

تيان، يييي   نيدى ، مەن ھيازىر كاپى  ى چىقيتى ، خانيدس ئەپە  كېمىنيى ئۆتكيۈزۈۋالغىل  ييي مەن بۇ 

 .بېرىپ دېدى  جاۋاب

ارا قيان  بي -ۇنىيڭ چىرايىغيا بيارا   ئ. قويۇپ ئۈنچىقمىدى ىتمەسلىك بىلەن قاراپئۇ ماڭا مەنس

 .راب ئىدىاق ئەھۋالى يەنىال خايۈگۈردى، بىر

سىشقا بولماييدۇ،  لىرىنىڭ بەلگىسىنى ئېكېمىگە دېڭىز قاراقچىييي دېدى  مەن، ييي  ييي ئەمدى،

 .ئىلۋىتىمەن مەن ئۇنى. س ئەپەندى خاند

نى چۈشيۈرۈپ  راقچىلىرىنىيڭ بيايرىقى  قارا رەڭلىك دېڭىيز قا يىپى ئالدىغا كېلىپ  مەن بايراق

 .اشلىۋەتتى دېڭىزغا ت

 .ڭا تىكتىرىدىغان كۆزلىرىنى مامۇغەمبەرلىك يىغىپ تۇشىنى ساڭگىالتقىنىچە خاندس بې

 .ۇ ئاخىرى ئېغىز ئېچىپق قانداق  ييي دېدى ئن جى ، بىز سودىالشساييي كاپىتا

ىيپ  ۇمغيا قايتىيپ كېل  ئورن ئانيدىن ئيۆز  . اب بېرىيپ ە، ييي دېيدى  مەن جياۋ  ييي بولىدۇ، قېنى د

 . دى غىزالىنىشقا باشلى

چىسييىنى دېڭىييز قاراق يييي دېييدى خانييدس ئييۆلگەن ىييڭ ئىسييمى ئييوبرايىن، ي ييييي بييۇ ئەبلەخن

ئەمما ئەكەتمەكچى بولغان،  ئەسلى كېمىنى ھەيدەپ بىز. ۇ ئېرالندىيەلىكۆرسىتىپ تۇرۇپ، ييي ئك

نەرسە بېرىپ  ماڭا ئازراق يەيدىغانئەگەر سەن . قالمىدى نى ھەيدەيدىغان ئادەمكېمى. ئۇ ئۆلدى

ەن دەپ بەرمىسيەم  م. ى ئۆگىتىپ قويىمەنېمىنى قانداق ھەيدەشنتېڭىپ قويساڭ ساڭا ك يارامنى

 .نى ھەيدىيەلمەيسەنكېمى

رى توختىغيان يەرگە  تۇققيا بيارىمەن، ئىلگىي   شىمال تەرەپتىكيى قول  كېمىنى ھەيدەپ يي مەني

 .دېدى  مەنرىشقا بولمايدۇ، ييي بې
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نىڭ بۇ ھالىمدا مې. ى ئوبدان بىلىمەننېمە ئويالۋاتقىنىڭن ۇ، مەن ئەخمەق ئەمەس،ييي بولىد

 .رىۋەرنەگە بارغۇڭ كەلسە بې. شگىال بارسام ئوخشاقەيەر

ييييال بولميييايال مەن   ھا. ەلىيييپىگە قوشيييۇلدۇم ئورۇنليييۇق بولغاچقيييا ت   ئۇنىيييڭ گەپلىيييرى 

ى لگىرى شىمال تەرەپتىكي شقىن كۆتۈرۈلۈشتىن ئىمەن تا. يولغا چىقتى ەپ نى ھەيد‹‹ىسپانوالگ››

شيقىن  تېيىيز سيۇدا توختياپ تا   زگىلىيدىن پاييدىلىنىپ   نى، ئانيدىن تاشيقىن مە  قولتۇققا بېرىۋېلىش

 . ياليتتى قىرغاققا چىقىشنى ئو يانغاندىن كېيىن

ىييپ يىييپەك قولييياغلىق تېپ  ېيييىن بۆلييۈمچىگە كىرىييپ  مۇقىمالشييتۇرغاندىن ك مەن رولنييى

ەك نەرسە ئاندىن ئۇنىڭغا يېگۈد. تقان يارىنى تاڭدى كى تېخىچە قان ئېقىۋاخاندسنىڭ يوتىسىدى

-ى، گەپددىنييى روسييالپ ئولتييۇردقە. الغانييدەك قىالتتييىقخېلييى ئەسييلىگە كېلىييپ ئييۇ . بەردىيي 

 .شقا باشلىدىۇ بارغانسېرى يۇقىرىالنىق قىلىشقا، ئاۋازىمسۆزلەرنىمۇ ئې

بىييرلەپ -بىيير ىلەر كييۆز ئالييدىمىزدىنئارالييدىكى مەنزىيير. تىشييامىلى يېنىييك پييۈۋلەيتدېڭىييز 

يەنە ئارالنىيڭ ئەڭ   تيۈپ كەتتيۇق، ئارقىيدىن   تىن ئۆقۇمليۇق قىرغياق   بىز ناھايىتى تېزال. ئۆتمەكتە

 .ئايلىنىپ ئۆتتۇق ىمالىدىكى بىر تاغدىنش

پسيۈزۈك ئاسيمان ھەم   سۈ. ىن قانائەتلەندى ىدەك بولۇۋاتقانلىقىدن ئىشالرنىڭ كۆڭۈلدىكمە

ىر مەنييدە يېتەرلىييك  ھيياز. ش ھييۇزۇر بېرەتتييى مبەخزىييرە كىشييىگە ئييارا رالييدىكى چىرايلىييق مەن ئا

. تتيى ىرىمنى خېليى يەڭگىللە ابلۇ مېنىڭ روھىي ئازب. مىمۇ ئۆز ئىلكىمدەكې. مەكلىك ۋە سۇ باريې

ماڭيا   خىرىلىك نەزىيرى بىيلەن  خانيدس ھەمىشيە مەسي   : تىېنيى ئارامسيىزالندۇرات  بىراق بىر ئىش م

نى بۇزىيدىغان  ىيدىن ئادەمنىيڭ ئيارامى   چىراي. تەك تىكىلەتتىگىال بارماي ماڭا مىخنە. سەپساالتتى

 .ەيتتىسوغۇق تەبەسسۇم كەتم بىر خىل

 

 جەڭ ماماتلىق-ى باب ھاياتبەشىنچ

  

ەميدى بىيز ئارالنىيڭ    ئ. ى چىقىشيقا باشيلىدى  ڭىيزدا غەرب شيامىل  پ دېتەلىيىمىز ئيوڭ كېلىي  

ى شۇنىسيى، مەن ئارقيانن   .ولتۇققيا كىرەلەيتتيۇق  ىينالميايال شيىمالىي ق  رقىي شيىمال ئۇچىيدىن ق  شە

تېيىيز  ى قىرغاققيا ئىتتىرىيپ   ۋجىيگە چىققانيدا كېمىني   تاشقىنى كۆتۈرۈلۈپ ئەكېسۋەتكەچكە دېڭىز 

بېشيىنى   ا ييول كۆرسيىتىپ، كيېمە   خاندس ماڭ. غرا كەلدىقويۇشىنى ساقالشقا توسۇدا توختىتىپ 

ن بىير نەچيچە   مە. ختىتىشينى ئيۆگەتتى  تو ن تەرەپيكە قارىتىيپ  ندا شامال ئۇرۇلىدىغاقانداق قىلغا
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نەرسيە يېيىشيكە    ئانيدىن بىيز بىير   . نيدى  رى ميۇۋەپپەقىيەت قازا رىشيقاندىن كېييىن ئياخى   قېتى  تى

 .دۇقباشلى

 ۈلكىسيى ياغيدۇرۇپ، يييي   ايىيدىن مۇغەمبەرلىيك ك  ، يييي دېيدى خانيدس چىر   ييي كاپىتيان جىي   

 .ېڭىزغا تاشلىۋەتسەن ئۇنى د. تۇرۇپتۇ جەسىتى تېخىچە كېمىدەدوستۇم ئوبرايىننىڭ 

 .، ييي دېدى  مەنئۇنداق قىلغۇممۇ يوق ئۇنى كۆتۈرەلمەيمەن، ييي

چىمچىقلىتىييپ  ە، يييي دېييدى ئييۇ كييۆزىنىگىلى بولمايييدىغان كييېمچۈشييەن‹‹ گىسييپانوال›› ييييي

وبرايىننى دېسيەم ئيۇ   ئي . كېتىيدۇ  دىمۇ قېچىيپ ادەم ئۆلمىگەن تەقيدىر ييي بۇنىڭغا چىققان ئقويۇپ، 

ادەمنىييڭ ڭييا ئييۆلگەن ئاڭ ئوقۇغييان ئييادەم، ماسييەن بولسيي. ن ساۋاتسييىزمە. ۇشييۇ كېمىييدە ئۆلييدىم

 ئېيتىپ بېرەلەمسەن   يوقلۇقىنى-ەرۋاھى بارئ

ۋاب ەك، يييي دېيدى  مەن جيا   قائىدىنى بىلىشيىڭ كېير  ەمما روھى ھايات، بۇ ييي ئادەم ئۆلىدۇ، ئ

 . ۆزىتىۋاتىدۇۇنيادا تۇرۇپ بىزنى كيىن ھازىر يەنە بىر دبېرىپ، ييي ئوبرا

دېدى ئۇ، ييي بىيراق،  راپ قىلىشكەندە، ييي ش پۈتۈنلەي ۋاقىت ئىسگەپچە ئادەم ئۆلتۈرۈ ييي بۇ

ن بىييير ئىشييينى  سيييېنىڭدى. قارىميييايمەن قىنى ئيييانچە ميييۇھى  دەپ يوقليييۇ-بيييار مەن روھنىيييڭ

بەر، ئۆلگييۈر  ئييۈزۈم ھييارىقى ئەكېلىييپ ىييپ ماڭييا بىيير بوتولكييا  بۆلييۈمچىگە كىر. چىمەنئۆتييۈنمەك

 .يمەننغاچقا يەنە ئىچەلمەىرى ئىكەن، مەن يارىالنىڭ گىرادۇسى بەك يۇقبىراندى

نى يەنە كېلىييپ بىرانييدى. ىرايىمييۇ باشييقىچە ئىييدىتۇققييا بولييۇپ، چ-تاققيياڭ گەپلىييرى ئۇنىيي

ىيدىن  ئيۇ مېنيى پالوب  . قوييدى قى گۇميانىمنى قوزغياپ   قى ئىچمەكچيى بولغيانلى  تاشالپ ئۈزۈم ھارى

غيانلىقىنى  نيېمە قىلمياقچى بول  . ىبولغانيدەك قىلىۋاتياتت  زى بىر ئىش قىلماقچى كەتكۈزۈۋېتىپ ئۆ

ىسيىدىن چۈشيۈپ   بولۇۋېلىيپ پالوبيا شۇت  ىن پالوبىدىن كەتيكەن  مەن يالغاند. لمايتتىئۇققىلى بو

غىپپىيدە ئۆتيۈپ    سيېلىۋېتىپ كارىيدوردىن  ئانيدىن ئيايىغىمنى   .  ئياۋاز چىقياردى   يۇقىرىقەستەن 

 . غان يەرگە قارىدى يامىشىپ خاندس ئولتۇرپالوبىنىڭ شوتىسىغا  ئالدى

دىن لەۋاتقانلىقىنى، گېلىي پالوبىدا تەستە ئۆمى لىنى تەڭ ئىشقا سېلىپقو-قاراپال ئۇنىڭ پۇت

بىردەميدىال ئيۇ   . ا كېيرەك ى ئاغرىۋاتسي ئېھتىميال يارىسي  . ردۈمىقىرىۋاتقانلىقىنى كۆخىرقىراق ئاۋاز چ

ىدىن مچىالر ئارىسي دە، ئارغيا -ىتىيپ كەليدى  ېتىش تۆشىكى يېنىغا يېقىنىدىكى سۇ چىقىرىۋكېمە ب

ىرنيى تىنىۋالغانيدىن   ئيۇ ب . قيان ييوقى ئىيدى    پىچياق . پىچاقنى تياپتى ۇن ساپلىق بىر كىچىك ئۇز

ا انيدىن پىچياقنى قوينىغي   ئ. ۈكىنى سيىناپ بياقتى  ىچاق بىسىنىڭ ئۆتكۈرلي ېيىن بارمىقى بىلەن پك

 .دىيىغا ئۆمىلەپ كېلىۋالسېلىپ ئەسلىدىكى جا
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اق ىمدىن پايدىلىنىپ پىچي ۋېتىپ ئېھتىياتسىزلىقنى پالوبىدىن كەتكۈزۈئەسلىدە خاندس مې

ييدەپ  نيدىن كېييىن كېمىنيى ھە   مېنى ئۆلتۈرگە. ئىكەنرەپ قىلماقچى بولغان بىلەن مېنى بىر تە

پ ى تەلەنيى چاقىرىيپ قۇتقۇزۇشين   رەك ئېتىيپ ھەمراھلىرى يتماقچىمۇ يياكى زەمبىي  ئەسلى جايىغا قا

وليۇپ، بىيز ئيۇنى    اققيا يېقىنالشيمىغان ب  چاغدا كيېمە تېخيى قىرغ  بۇ . نېمە بىلمەيتتى قىالمدۇ، ھېچ

كييېمە . لىشييىۋاتاتتۇقسييۇدا توختۇتۇشيينى ئوي ىييدىغان بىييخەتەر تېيىييزن دالييدىالنغىلى بولدىشييامال

ىشينى  مەن قانيداق قىل . ايانلمايدىغانلىقى ماڭا ئۋال خاندىسنىڭ قول ساىخەتەر توختاشتىن ئاۋب

 .پالوبىغا چىقتى  ا ئۈزۈم ھارىقى ئېلىپىگە كىرىپ بىر بوتولكئويلىغاچ بۆلۈمچ

ئييۇ بېشييىنى  ۇنىييڭ يېنىغييا بارغانييدا مەن ئ. كىييدەك ياتيياتتىنييدس مەن كەتييكەن چاغدىخا

كىلييى پ ئىچدە، غۇرتۇلييدىتى-ئيياچتىىنييى ئەپچىللىييك بىييلەن وتييولكىنى ئېلىييپ ئېغىزكۆتييۈرۈپ ب

ىچياق يوقليۇقىنى،   اكا چىقىرىيپ ئۆزىيدە پ  ۈرۈپ بىر تال كۆك تامقىدىن يېنىنى ئىزلەشتئار. تۇردى

  .پ بېرىشىمنى ئېيتتىپارچىال ڭ پىچاق بىلەنمېنى

تاماكيا  چەكيكەن ئەڭ ئياخىرقى    بەلكىي  مەن  ۇ، ييي بۇىالپ بەر، ييي دېدى ئييي بونى ماڭا پارچ

 .پ قالدى مەن ئۆلەي دە. مۇمكىنبولۇپ قىلىشى 

تىيان ميۇرىتى  ييي بىيراق ھەربىير خرىسي    مەن، يييي دېيدى  مەن،   ، تەلىپىڭنى ئورۇندايييي بولىدۇ

 .لىشى كېرەكگۇناھلىرىغا تۆۋە قى الدىدا ئىبادەت قىلىپئۆلۈش ئ

 .وق، ييي دېدى ئۇۋە قىلىدىغان ئىشى  يئۇنداق قىلمايمەن، تۆييي مەن 

دۈڭ، سۇخەنچىلىك ە كۆپ جىنايەت ئۆتكۈزقىلىپ شۇنچ ئاسىيلىق سەن ئۆز ئېتىقادىڭغا ييي

ىدى  مامسيەن  يييي دەپ سيور   لجەبا بۇالرغيا تيۆۋە قى  ئە. ئادەم ئۆلتۈردۈڭ ىڭ، يەنە تېخى بايىالقىلد

 ! ا، خاندس ئەپەندى تەڭرىدىن كەچۈرۈم سورزدا، ييي سەن دەرھال مەن يۇقىرى ئاۋا

 .جىددىيلەشتى  غا ئېلىپ ئىختىيارسىزكىچىك پىچاقنى يادىم مەن خاندس تىقىۋالغان

 :ېدىۇم ئىچكەندىن كېيىن دزۈم ھارىقىنى بىر يۇتئۇ ئۈ

پ ئيادەم  ن كەچۈردۈم، ئوت قويۇچاپقۇننى باشتى-بورانئوتتۇز يىل تۇردۇم،  ييي مەن دېڭىزدا

ىق قىلىيدىغان  ىن ياخشيىلىققا ياخشيىل  ئەمميا، ئەزەليد  . ۆردۈميامان ھەممىنى ك-خشىائۆلتۈردۈم، ي

مەڭگيۈ  . ۆلتۈرىيدۇ ىسيەڭ باشيقىالر سيېنى ئ   ى ئۆلتۈرمن باشيقىالرن سيە . ۇچرىتىپ باقمىدى ئىشنى ئ

 .ئۇمۇ ئوخشاش ن ئاۋۇ ئادەمگە قارا،پالوبىدا ياتقا. نداقمۇشۇ

ييي ھيازىر تاشيقىن    كېييىن گەپنيى بيۇراپ، ي   ي دېدى ئۇ بىردەمدىن الرنى دېيىشمەيلى، ييييي بۇ

 .پ كىرەيلىكېمىنى پورتقا ھەيدە انلىقىمنى ئاڭال، بىزرى كۆتۈرۈلدى، قومانديۇقى



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

106 
 

. ھيايىتى جاپيالىق  ئەمما بيۇ ييول نا  . تتىىرغاققا يېقىنلىشااليئىككى مىل ماڭسىال ق كېمە يەنە

مىنيى ھەييدەپ كىيرىش    ېبۈگۈرى بولۇپ، ك-گرىى تېيىز، شۇنداقال ئەل قولتۇق تار ھەم سۈيشىما

سيولغا بيۇراپ   -نى ئيوڭ ۆزئارا ماسلىشىپ كېمىخاندس ئىككىمىز ئ. ەننچە ئاسان ئىش ئەمەسكئۇ

 .ققا كىردۇقئۆتۈپ شىمالىي قولتۇ ۈرۈپ ئاخىرى ئېغىزدىني

سياھىلىغا  اليدۇقى دېڭىيز   مىنىيڭ ق ئۈچ مياچتىلىق بىير كې   رەپتە چىرىپ بۇزۇلغانجەنۇب تە

 .ۈنەتتىايىتى ئېچىنىشلىق كۆرقاراشتىن ناھ. ن ئىدىپېتىپ قالغا

ي ئيۇ يەردىين   ن يەرنى كۆرسىتىپ، ييي ندس كېمە پېتىپ قالغاگە قارا، ييي دېدى خاييي ئاۋۇ يەر

. پيى ئورميان ئىيكەن   لۇق تەكشيى، تيۆت ئەترا  ئۇ يەردىكى قۇم. اپىقشساق ئەڭ مۇۋيېقىنال قىرغاققا

 .ىنى شۇ يەرگە ھەيدەكېم

پ ييدەپ كىرىمىيز  يييي دە   ىن قانيداق دېڭىزغيا ھە  ەرگە پېتىپ قالسيا كېيي  ييي مۇبادا كېمە ئۇ ي

 .سورىدى  مەن

دا بىيير تييال پ، ييييي تاشييقىن يانغانيي ېييدى خانييدس جيياۋاب بېرىيي اھييايىتى ئاسييان، ييييي د ييييي ن

كېلەركيى  . يۆگەيمىز دۇرۇپ ئۆتۈپ چىغرىققارتىپ دەرەختىن ئايالنى قارىشى قىرغاققا تائارغامچىن

رىلىيپ  ا كيېمە قىرغياقتىن ئاي  چىغرىقنى ئايالندۇرسي  ەندە بىر نەچچە ئادەمېتى  تاشقىن كۆتۈرۈلگق

يەنە ئيازراق   ق، رولنيى ئوڭغيا بيۇرا،   م سياھىلغا يېقىنالشيتۇ  بولدى، جىي ، بىيز قيۇ   . دېڭىزغا كىرىدۇ

 .ەتتى، مۇقىمالشتۇرسولغا ئازراق ئېغىپ كئوڭغا، 

ئۆسۈپ كەتيكەن دېڭىيز   نى ھەيدەپ چاتقالالر ولنى بۇراپ كېمىمەن رۇنىڭ قوماندانلىقىدا ئ

ڭ ئيوڭ  بېشيىمنى كېمىنىي  . نيدى  ىق ھاياجانالندا قياتت كېمە قۇمغا ئۇرۇلغا. اھىلىغا قاراپ ماڭدى س

 .  م بۇژغۇنالرغا قارىدىتۈرۈ-ئالدىدىكى تۈرۈمىكىدىن چىقىرىپ كېمە تەرەپتىكى گىرۋ

كەيينىمگە  . بۇرۇليدۇم ھيېۋ قىلىيپ كەيينىمگە     ز ئىشينىڭ چاتياقلىقىنى  بۇ چاغيدا تۇيۇقسيى  

. ۈمىيپ قالغيانلىقىنى كيۆرد   ىمالپ ئالدىمغىال كېلقى كىچىك پىچاقنى سىقاراپال خاندسنىڭ ھېلىق

نى ئېلىيپ  ە بېشيى تەرەپيكە ئيۆزۈم   شياپىال كيېم  -ەن ھاپىالم. رب بىلەن تاشالندىئۇ ماڭا قاراپ زە

سيىگە زەرب  دە، خاندسينىڭ مەيدى -ىپ كەينىگە يېنىپ كەتتقولۇمدىن چىقىپ كېتى رول. قاچتى 

 .گۈلۈپال قالدىخاندس زەربىدىن تۈ. ىبىلەن تەگد

ئاساسيلىق  . ىقىپ پالوبىغا كەلدى ەيدەش بۆلۈمچىسىدىن چى تاپقان چاغدا مەن ھئۇ ئېسىن

بۇرۇليۇپ ماڭيا قياراپ    بۇ چاغدا ئۇ . قاردى قۇمدىن تاپانچامنى چىئالدىدا توختاپ يانچۇماچتىنىڭ 

. لىيپ تەپكىنيى قايرىيدى    كېييىن ئيۇنى قارىغيا ئې   زۈمنى تۇتۇۋالغانيدىن  ۆمەن ئ. ېتىلىپ كەلدىئ

ۇپ دېڭىيز سيۈيىدە ھيۆل بولي    ە تاپانچىنىڭ دورىسى ئەسلىد. ئوق چىقمىدى ئەپسۇس، تاپانچىدىن

 .ان ئىكەنكەتكەچكە ئېتىلمىغ
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ئىككىنچيى  يىتى تېز بولۇپ، مەن ئۇنىڭ ھەرىكىتى ناھا س يارىالنغان بولسىمۇەرچە خاندگ

بولمىسيا ئيۇ مېنيى     .قاچسياممۇ بولميايتتى   قااليمىقيان . رمەيتتى ىقىرىپ ئېتىشقا ئۈلگيۈ تاپانچىنى چ

ا بېرىييپ ئييۇنى چىييڭ مەن ماچتىنىييڭ يېنىغيي. كېلەتتييىلۇڭغييا قىسييتاپ ايىتى ئاسييانال بىيير بۇناھيي

. قالپ جىمجىت تۇردۇممنى چەتكە ئېلىشنى ساستۇرۇپ كەلگەندە ئۆزۈاقالپ، خاندس يەنە باقۇچ

ېچىش ە ئېلىييپ قيي ۇشييۇنداق ئييۆزۈمنى چەتييك  ىيي  دوسييتلىرى  بىييلەن م  يۇرتۇمييدىكى چاغييدا دائ 

چاققيان ئەمەس، دەپ  ېشىمۇ چوڭ، مېنىڭيدەك  ن خاندس يارىالندى، يمە. ىرىنى ئوينايتتى ئۇيۇنل

 .ۇرۇپ قويمايتتى يۇندا ئۇنىڭغا ئۇتتئۇشۇڭا بۇ . رەز قىلدى پە

لىيپ مېنيى   سيولدىن كې -وڭغانيدىن ئي  ئيۇ يال . توختياپ قاليدى  دس مەقسىتىمنى بىلىپ خان

ئۇنىڭغيا قياراپ    مەنميۇ . پيكە ييۈگرەيتتى  تۇيۇقسيىز باشيقا تەرە   لغان قىياپەتكە كىرىيپ تۇتماقچى بو

مۇ بىر پەس ھايال قىلسيام گەرچە ئۇنى يەنە . ى ا ئۆزۈمنى ئېلىپ قاچتا ئوڭغا، گاھىدا سولغگاھىد

 . تى سا پۈتۈنلەي تۈگىشەتلئەمما مېنى تۇتۇۋا

پېتىشقا  ئىغاڭلىغىنىچە قۇمغا  شىددەتلىك سىلكىنىپبىردىنال‹‹ گىسپانوال››دەل شۇ چاغدا 

ۇق بولۇڭ ھاسىل گىرادوسل 45يەر يۈزى سىيىپ، پالوبا بىلەن ندىن سول تەرەپكە قىيئا. باشلىدى

سييۇ چىقىييرىش  وقىتىييپ سييول تەرەپتىكييىىييز تەڭپۇڭلييۇقىمىزنى يھەر ئىككىم. توختىييدى قىلىييپ

. ۇ يەردە ياتياتتى لەخ غۇلىچىنى كېرىيپ شي  ىقى قىزىل بۆكلۈك ئەبھېل. دومىالپ چۈشتۇق ئېغىزىغا

مۇ باشيتا ئورنۇميدىن   شيۇنداقتى . غرىيپ كەتتيى  تىغا تېگىپ قاتتىق ئاىڭ بېشى  خاندسنىڭ پۇمېن

مە يييانتۇ بولييۇپ كييې. ىشييىپ قالغييان ئىييدى ن چاغييدا جەسييەتكە چىرمخانييدس يېقىلغييا. ۇردى تيي

ئاساسييىي ماچتىغييا  مەن دەرھييال . قالمىييدىدالدىالنغىييدەك يەرمييۇ  پالوبىييدا نييدىن كېيييىن  قالغا

چە تىدىكى توغرا ياغاچقىڭ ئۈساپ تاكى ماچتىنىى تۇتۇپ يۇقىرىغا قاردىغان ئارغامچا شۇتىنچىقى

 . دېدى چىقىپ ئاندىن ئۇھ 

  چيى  يېيرى . دىپىچياق شيىلتى   ىل خانيدس پۇتۇمغيا بىير   يامىشيىۋاتقاندا ئىسير   مەن يۇقىرىغا

ئېغزىنيى يوغيان   چاق ئۇرغاندىن كېييىن  ئۇ قۇرۇق پى. والتتى ن بولسا يارىالنغان بئارىلىق بولمىغا

 مەن ۋاقتنى. تۇراتتى دسىزلەنگەنلىكى چىقىپقىياپىتىدىن ئۈمى. دىىچە جايىدا تۇرۇپ قالئاچقىن

اپانچىنىييڭ دورىسييىنى  بىيير ت. ۇشييقا باشييلىدى  ڭ دورىسييىنى ئالماشتۇرچىييڭ تۇتييۇپ تاپانچىنىيي 

 .  سىنى ئالماشتۇرۇۋەتتىن يەنە بىرنىڭمۇ دورىكېيىن ئېھتىيات ئۈچۈ الماشتۇرۇپ بولغاندىنئ

نيدىن كېييىن پىچياقنى    دە، بىيردەم تېڭىرقىغا -قاتتىق چۆچۈپ كەتتى خاندس بۇنى كۆرۈپ

قيا  ئيۇ ئاغرىق . ا ياماشيتى سيۆرەپ ئارغامچيا شيوتىغ   ئېغىير گەۋدىسيىنى   لەپ اغزىغا توغرىسىغا چىشي ئ

رىغيا  تا سيۈرئەت بىيلەن يۇقى  پ ييۈرۈپ ناھيايىتى ئاسي   پۇتىنى سيۆرەپ تىرمىشيى  چىداپ يارىالنغان 
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 تاپانچىغا چىققاندا مەن ئىككىال ڭ ئۈچتىن بىر قىسمىغائۇ تەخمىنەن شوتىنى. چىقىشقا باشلىدى

 :قىرىدى پ ئۇنىڭغا تەڭلەپ ۋارئوق سېلى

تۆشييۈك لىسيەڭ مەن كالالڭيدىن   ا يەنە بىير قەدەم ئۆر ، سيەن يۇقىرىغي  ەپەنيدى  يييي خانيدس ئ  

 ڭغۇ ى ئۆلتۈرىدۇ، دېگەنتىەڭ باشقىالر سېنۈرمىسسەن باشقىالرنى ئۆلت بايا،! ئاچىمەن

. ۇراتتىنىۋاتقانلىقى چىقىپ تي اقابىل تۇرۇشنى ئويلىچىرايىدىن قانداق ت. ئۇ توختاپ قالدى

تۇرۇشيىغا   ىقىپ كەتكەندەك قېتىيپ ئۇنىڭ روھى چ. لىمىدىنغىچە ئويلىنىپ قىمىرئۇ خېلى ئۇزۇ

 .ىيارسىز كۈلۈپ كەتتى قاراپ ئىخت

 :ىن كېيىن دېدىۆلگىيىنى يۇتۇۋەتكەندلغان پىچاقنى ئېلىپ شئۇ ئاغزىغا چىشلىۋا

ىيگەن بولسيا مەن   يۇقسيىز قىيسيىيىپ كەتم  نياۋادا كيېمە تۇ  . يلىى ، بىز ئەپلىشيىپ قياال  ييي ج

 ڭ سېنىڭدەك بىر سېرىقن، بىر قېرى ماتروسنىشور پېشانە ئىكەنمە. جايلىۋەتكەن بوالتتى سېنى 

 . ەم بولمىغۇدەكگەنلىكىگە تەن بەرمىستۈكنىڭ قولىدا يېڭىل

مەن . تەبەسسۇم جىليۋە قىليدى  سىر قىلىپ چىرايىمدا ماڭا ناھايىتى تېز تەئۇنىڭ گەپلىرى 

بىير  . ۈمشيىلتىگەنلىكىنى كيۆرد   ۇنىيڭ تۇيۇقسيىز قيولىنى   ن بوليۇپ تۇرغىنىميدا ئ  بۇنىڭدىن مەمنۇ

ئەسيلى ميۈرەم    تىق ئياغرىقنى سيەزدى ،  كەينىدىنال مەن قيات . ڭا قاراپ ئۇچۇپ كەلدىيورۇق نۇر ما

ىن چىقىيپ دېڭىزغيا   لۇمدن سايرىدى ھەم قوقوش تاپانچا شۇئا. ەنمىقلىنىپ قالغان ئىك ماچتىغا

  .بار ئىدى تكەندىن يەنە خاندسمۇلەن دېڭىزغا چۈشۈپ كەتاپانچا بى. ۈپ كەتتىچۈش

     

 ب، شاتوت قاراۋۇلئالتىنچى با

     

ەن ىيال دەل تەگكيۈزگ  رمىگەن بولسياممۇ، يەن قارىغيا ئېلىشيقا ئۈلگيۈ   ئەينى چاغيدا خاندسينى   

چە دېڭىزغيا چۈشيۈپ   پ غەلىيتە چىرقىيرىغىنى  ارغامچيا شيوتىدىن بوشيا   خاندسينىڭ قيولى ئ  . دى ئى

ە اپ ئۇنىيڭ دېڭىيز ييۈزىگ   ئولتۇرۇپ تۆۋەنگە قيار ىدىكى توغرا ياغاچتا مەن ماچتىنىڭ ئۇچ. تىكەت

كيۈپ  ئارقىيدىن ئيۇ ئاسيتا چۆ   . قيان بىيلەن بوياليدى    ۈيىدېڭىيز سي  . ى كۆردۈملەيلەپ چىققانلىقىن

 .كەتتى

نى ىڭ تېگىدە ياتقانلىقىۇنىڭ تۈگۈلگىنىچە سۇنتىنچىغاندىن كېيىن ئ بارا-دېڭىز سۈيى بارا

ن، ئۇنىڭ ەنگەئۇ ئەسلىدىنال زەخمىل. راپىدا ئۈزۈۋاتاتتىتال بېلىق ئۇنىڭ ئەت بىر نەچچە. كۆردۈم

. قىاللميايتتى  زۈپ چىقمياقچى بولسيىمۇ  نلىقى ئۈچيۈن سيۇدىن ئيۈ   ئيوق تېگىيپ يارىالنغيا    ئۈستىگە
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دېڭىزدىكيى  . ردىئيۆزى جېنىنيى سيېلىپ بە   دە بولغانىدى، نەتىجىي ئۇ مېنى ئۆلتۈرمەكچى ئەسلى 

 .دىالرنىڭ يېمىگە ئايالنبېلىق

ئىسسيىق  .  اتتىق ئاغرىقنى سيەزدى ۈرگەندىن كېيىن مەن قۆلگەنلىكىنى جەزملەشتئۇنىڭ ئ

لغيان بولسياممۇ   تارتىيپ چىقارمياقچى بو  مەن پىچياقنى  . اتياتتى ۋە كۆكرىكىمدىن ئېقىۋقان دۈمبە 

ان ئارمانغا تۇشلۇق دەرمجىسمىمدا  .ۇر بولدۇمولۇمنى تارتىشقا مەجبمگە تىترەك ئولۇشۇپ قبەدىنى

ىيڭ بىير   پىچياق پەقەت مېن . تتىيەردىن مېنيى بوشيىتىۋە  ۇ تىترەك ئويلىمىغان ئەمما ب. يوق ئىدى

تىيپ  نيى يىر ىيلەن بيۇ بىير قيات تېرى    شۇڭا بىيرال تىتيرەش ب   .تېشىپ ئۆتكەن ئىكەن قات تېرەمنىال

 .ىشتى سىمۇ ئەركىنلىككە ئېري قان ئېقىۋاتقان بولگەرچە مەندىن توختىما. تاشلىدى 

دىن كيييېمە ئارقىييي. قايتىيييپ چۈشيييتۈمېرىيييپ ئاسيييتا پالوبىغيييا ئاغرىققيييا بەرداشيييلىق بمەن 

ئاغرىسىمۇ قوليۇمنى  مۈرەم قاتتىق . لىدى تاڭىدىغان نەرسە ئىز كىرىپ يارا ئېغىزىنى بۆلۈمچىسىگە

پقيا  مىدە تيۇرۇپ تيۆت ئەترا  پ بولغاندىن كىيىن كېيارامنى تىڭى. ەيتتى ركىن ھەرىكەتلەندۈرەلئە

ايغاندا كييېمە قىيسيي. ئويالشييتى ى بىيير تەرەپ قىلىشيينى ئوبرايىننىييڭ جەسييىتىن نەزەر سييالدى  ھەم

ميۇردا بەئەينيى   بيۇ  . ىرلىمياي ياتياتتى  رىپ قالغيان بوليۇپ قىم  پالوبا گىرۋىكىگە بې ئۇنىڭ جەسىتى

ئۆتيۈلگەچكە   ىشيىمدىن خېليى كيۆپ ئىيش    ب. ەيكەلگە ئوخشيايتتى سەت كۆرۈمسىز ياغاچ ھتۇرقى 

كيۈچەپ تيۇرۇپ    ئۇنىيڭ بېلىيدىن تارتىيپ   مەن . پ قالغان ئىدى مۇ قورقمايدىغان بولۇجەسەتتىن

ميۈرىگە  –رىنىئۇنىيڭ خانيدس بىيلەن ميۈ    ى تىنچىغانيدىن كېييىن   دېڭىز سۈي. تاشلىدى  دېڭىزغا

تراپىيدا ئيۈزۈپ   ل بوليۇپ، ئۇالرنىيڭ ئە  بىير تيوپ بېلىيق خۇشيا    . ياتقيانلىقىنى كيۆردۈم   تەگكيۈزۈپ 

 .تتىيۈرۈشە

بيارا  -تاشيقىنىمۇ بيارا  قالغان بوليۇپ دېڭىيز    لتۇرۇشقا ئازكۈن ئو. ئۆزۈم يالغۇز قالدى  كېمىدە

كەنلەرنيييى دەرھيييال ئەميييدى يەل. ا باشيييلىدىدېڭىيييزدا شيييامال چىقىشيييقئارقىيييدىنال . چېكىنيييدى

 ۇ ئىشينى كېچىكتۈرۈشيكە  شۇڭا بي . اپىرىۋېتەتتىى يەنە چوڭقۇر سۇغا ئۋەتمىسەم شامال كېمىنيىغى

ەن شييلىدى  ھەم پىچيياق بىييلچۈشيۈرۈپ پالوبىغييا تا  ەنلەرنييى تېزلىييك بىييلەنمەن يەلك. بولميايتتى 

ئەميدى  . تى لىك ئىشنىال قىالاليتي يارىالنغاچقا مۇشۇنچى. رقىنىنى كېسىۋەتتى يەلكەن چىقىرىش ئا

 .تىن تەڭرىال بېكىتەلەيتتەقدىرىنى دېڭىز بىلەناملىق كېمىنىڭ  ‹‹الگىسپانو››

ېيىزلىقىنيى  ىكى سيۇنىڭ ناھيايىتى ت  قياراپ كيېمە ئەتراپىيد    ە بېشىغا بېرىپ پەسكەمەن كېم

پەقەت مېنىيڭ  سيۇ  . پەسيكە سيىيرىلدى   مچىنى تۇتيۇپ كېمىيدىن   ىرتال ئۈزۈلگەن ئارغاب. كۆردۈم

 . كەلدىبېلىمگىال

ن ولغا قايتىيپ تۆھپەميدى  ەم ھازىرال ياغاچ قورى  ھقۇرۇقلۇققا چىقت رنېمە بولسا قايتىدىنھە

انلىقىمنى پ ۋەزىپەميدىن ئايرىلغي  ئۆز بېشىمچىلىق قىلى بەلكى  ئۇالر مېنىڭ. ماختانماقچى بولدۇم
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امەن توليۇقالپ  كەلگەنلىكىي  بيۇنى تامي   نيى قيايتۇرۇپ   ‹‹پانوالگىسي ››مۇمكىن، بىيراق،  ئەيىبلىشى 

 .راۋان بولدۇم بىلەن ياغاچ قورولغا مەن مۇشۇ خىيالالر. ىكېتەتت

. مەندىمغا قياراپ كېتىيۋاتى  مەن ئاي يورۇقىيدا ئالي  . تىارىيىپ ئايمۇ چىقكۈن بارغانسېرى ق

ئەتراپىيدىكى  مەن ياغاچ قاشانىڭ . ايتىشقا ئالدىرايتتى ۈگۈرۈپ، گاھى مېڭىپ قيول بويى گاھى ي

چقيا ئۆييدىكىلەر مېنيى    ئەتيراپ قياراڭغۇ بولغا  . ىمىمنيى ئاسيتىالتتى   ققا كەلگەن چاغدا قەدئورمانلى

 .النسام ئەرزىمەيتتىلىرى  تەرىپىدىن يارىتاسادىپىي ئۆز ئادەم .ى تەسپەرقلەندۈرەلىش

نىييڭ رول جايالشييقان ئورمانياغيياچ قييومەن ئيياخىرى  .ېرى ئېگىييز كۆتۈرۈلييدىئيياي بارغانسيي

ن بوليۇپ  ۆييۈپ تيۈگەي دەپ قالغيا   ېنىيدا بىير دۆۋە ئيۆت ك   ياغاچ ئۆينىڭ ي. لدى ياققىغا يېتىپ كە

مالنىڭ شيييا. رىسيييى كيييۆرۈنمەيتتىتيييا بىرميييۇ ئادەمنىيييڭ قا ئەتراپ. قۇنيييداۋاتاتتىۋىلىليييداپ ئۇچ

 .نمايتتىبۆلەك ئاۋازمۇ ئاڭال ھۇشقۇرتىشىدىن

تيۇننى تيېجەپ،   كاپىتيان ئەزەليدىن ئو   .ڭىرقياپ تيۇرۇپ قاليدى    ن مېڭىشتىن توختياپ تې مە

ئەجەبيا مەن  . تتى رنى ئيويالپ غەميگە پيا   بيۇال . ۇخسەت قىلميايتتى ېقىشقا رچوڭ گۈلخان يبۇنداق 

 ەنمىدۇ ە باشقا ئىش يۈز بەرگكەندىن كېيىن بۇ يەردكەت

اشيادىن يېنىيك   اراڭغۇ يەرنيى تېپىيپ ق  ئايلىنىيپ ئۆتيۈپ بىير قي    ئاستا شيەرق تەرەپيكە    مەن

ئيۆيگە  . گە كەليدى  ياغياچ ئۆينىيڭ بيۇرجىكى   ىپ تىۋىشسيىز ئيۆمىلەپ   يەردە يېت ئۆتتۈم ھەمئاتالپ 

ەن ئييادەتتە خييورەك م. لييۈم ئورنىغييا چۈشييتى ئيياۋازىنى ئيياڭالپ كۆڭ ىنالشييقان چاغييدا خييورەك يېق

 .ئاڭلىنىپ كەتتى ەكينى يېقىملىق مۇزىكىدۇ بۇ ئاۋاز ماڭا بەئەازىدىن بىزار بولساممئاۋ

ياخشييى  ى قيياراۋۇللۇق خىزمىتييىشۇنىسيي. انييدەك قىالتتييىالر تيياتلىق ئۇخالۋاتققارىغانييدا ئييۇ

ان بولسيا تياڭ   يۇقسىز ھۇجيۇم قىلىيدىغ  ر ھازىرنىڭ ئۆزىدە تۇناۋادا سىلۋېرال. ىدىئىشلەنمىگەن ئ

 .المايتتىبىرمۇ ئادەم تىرىك ق ئاتقۇچە

ڭغۇ بولييۇپ ئييۆي ئىچييى قاپقييارا  . ۇمبېرىييپ ئورنۇمييدىن تييۇرد  ۇ چاغييدا مەن ئىشييىككە  بيي

انيدەك غەلىيتە بىير    اشقا يەنە قانيات قاقق ەن خورەك ئاۋازىدىن بم. كۆرگىلى بولمايتتىھېچنىمىنى 

 .لەلمىدى نېمە ئاۋازلىقىنى بى بۇنىڭ. ازنى ئاڭلىدى ئاۋ

 ئىچىميدە ئەتە ئيۇالر  . ئۇخلىۋالماقچى بولدۇمىرىپ ئورنۇمدا يېتىپ ەن تىمسىقالپ ئۆيگە كم

ماڭيا   .خىييال ھۆكيۈم سيۈرەتتى   ق بولۇپ كېتەر دېگەن نلىقىمنى كۆرسە قاندائويغىنىپ ئۇخالۋاتقا

جىي  بوليۇپ    رۈلۈپ خىرقىراپ قۇيۇپئۇ ئۆ. نىڭ پۇتى ئىدىتاقاشتى، بۇ بىرسى سەيۇمشاق بىر نەر

 .قالدى

 :تىان ئاۋاز ياڭراپ كەتغڭغۇلۇقتا بىر چىرقىرىتۇيۇقسىز قارا
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 !ەككىز پىكىۋس! سەككىز پىكىۋ! كىۋسەككىز پى! كىز پىكىۋييي سەك

ى بيايىق ! ئىيكەن ئەمەسيمۇ  ۋېرنىڭ ھېلقى شياتوتى  بۇ ئەسلىدە سىل. ەتتىئاۋاز ئۈزۈلمەي كېل

يراپ ئييۇ توختىميياي سييا. ىييكەنان شيياتوتنىڭ ئيياۋازى ئقيياراۋۇللۇق قىلىۋاتقيي قانييات قاققييان ئيياۋاز

 !ە بېرىۋاتاتتىخوجايىنىغا بەلگ

رنىڭ قورقۇنچلييۇق مەن سييىلۋې. ىنىييپ كەتتيي تنىڭ ئاۋازىييدىن ئويغىھەمييمە ئييادەم شيياتو  

 :ى رغان ئاۋازىنى ئاڭلىدۋاقى

  ييي كى 

ىنىيڭ قوينىغيا   ئۆرۈلۈشيۈمگە يەنە بىر كەيينىمگە  . ئۇرۇليدۇم  ۇپال قاچتىميۇ بىرىگەمەن بۇرۇل

 .تۇۋالدىئۇ مېنى مەھكەم تۇ. مسوقۇلدۇ

 .لدى سىلۋېرييي دەپ بۇيرۇق قى! لي دىك، مەشئەلنى ئەكەيي

 .ىرىپ كەلدىكۆتۈرۈپ ك سىرتقا چىقىپ مەشئەل ناھايىتى تېزال بىرى
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 ۋاستىسى سىلۋېرنىڭ بۆلۈم، يەتتىنچى

  

 ۇنغا ئايلىنىشبىرىنچى باب، تۇتق

  

ىييدىكى ئەھييۋالالرنى مەن ئيياخىرى ئييۆي ئىچ. ى يۇپيييورۇق قىلىييۋەتتىمەشييئەل ئييۆي ئىچىنيي

ولكىالر ئيۆز جايىيدا   گۆشيى ۋە قۇرۇتۇلغيان بي   دىكى بىرانيدى، چوشيقا   ئيۆي ئىچىي  . چۇق كۆردۈمئۇ

ەتكە الرنىيڭ ھەممىسيى تياالپ   ئېھتىميال ئۇ . نمەيتتىلىرىمنىڭ بىرىمۇ كيۆرۈ ئەمما ھەمراھ. ۇراتتىت

ىغىنى  رى  بىييلەن بىلييلە بييولمك پەيييتلەردە ھەمراھلىييئەڭ خەتەرلىيي. مييۇمكىن ئۇچرىغييان بولۇشييى

 .ئەيىبلەپ ئۆكۈندۈم ئۈچۈن ئۆزۈمنى

ىيرى  يەنە ب. ئيۆرە تيۇراتتى  ئۇالرنىيڭ بەشيى   . كەنىي ېڭىز قاراقچىسى بار ئئۆيدە ئالتە نەپەر د

ن داغلىرى ەن تېڭىلغان بولۇپ قائۇنىڭ بېشى بىنت بىل .نى تىرەپ ئولتۇراتتىبىلىكى بىلەن يەر

 .ى قاراقچىلقەڭدە قېچىپ كەتكەن ھىبۇ چوقۇم تۈنۈگۈنكى ج. بار ئىدى

. اتتىەن پەيلىرىنييى چوقۇۋاتيي ونغىنىچە تۇمشييۇقى بىييل سييىلۋېرنىڭ مۈرىسييىگە قيي  شيياتوت 

 .سۈرلۈك كۆرۈنەتتى تكەن بولۇپ، ناھايىتىيى بەكرەك تاتىرىپ كەسىلۋېرنىڭ چىرا

كەم -ن دېيگەن كەميدىن  يي قارشى ئيالىمىز، سيە  ەنغۇ، ييي دېدى ئۇ، يييي ئەسلى كىچىك جىمك

 .شال بولدۇمگىنىڭدىن ناھايىتى خۇېلىدىغان مېھمان، كەلك

ىرىيپ تاماكيا   دە، غاڭزىسيىنى چىق –دىۇڭنىڭ ئۈسيتىدە ئولتيۇر  ندى قاچىالنغان بىر تئۇ بىرا

 .ىدىا باشلقاچىالشق

تۇتاشيتۇرۇپ   ئەل بىيلەن تاماكىسيىنى  دېدى ئۇ، ئاندىن مەشي  مەشئەلنى ئەكەل، ييي ييي دىك،

قيوي، ھەممىڭيالر   تيۇن دۆۋىسيىگە سيانجىپ    ي بولدى، مەشئەلنى ئوپىنى داۋام قىلدى، ييبولۇپ گې

 .رۇڭالرئولتۇ

 :دىا بۇرۇلۇپ دېرىدا ماڭسىلۋېر ئاخى

 اغيدىال ئەقىللىيق بياال   رىنچيى قېيتى  كيۆرگەن چ   سيېنى بى . خىرى كەليدىڭ ييي جى ، سەن ئيا 

 دىڭ رگە نېمە قىلغىلى كەلئېيتە، بۇ يە. ئىدى  ئىكەنلىكىڭنى بىلگەن

-غەزەپقەليبى   . ىلىيپ تيۇردۇم  سىزالرچە ئۇنىڭغيا تىك پەقەتال قورقۇم. ىدى مەن جاۋاب بەرم

 .ئىدى دسىزلىك بىلەن تولغاننەپرەت ۋە ئۈمى
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 :كەندىن كېيىن دېدىبىر نەچچىنى شورىۋەت ئۇ غاڭزىسىنى

 ئەقىللىق، قامالشقان سەن. قىالياست گەپنى ئىكەنسەن، مەن ساڭا رييي بۇ يەرگە كەلگەن 

. تتى پ ييۈرە ىلىشيىڭنى ئيويال  مەن سېنىڭ بىزگە قېت .تىمغا بەك ئوخشايسەنباال، مېنىڭ ياش ۋاق

شيى كاپىتيان   مەن سيىمولېتنىڭ ياخ . باياشيات ياشيايمىز  -بياي پقاندىن كېيىن بىللە بايلىقالرنى تا

‹‹ ە سيادىق بوليۇش  ۋەزىپىسيىگ ››ىال دېسيە  نيېم . ئۇ بەك يامانكەننى ئېتىراپ قىلىمەن، ئىكەنلىكى

ھېلقيى  . چىقىپسيەن سيەن ئيۇالرنى تاشيالپ     مانيا ئەميدى  . ۈرىيدىكەن ندەك گەپنىال قىلىپ يدېگە

ھازىر سيېنى كېيرەك    ئۇالر. ۈكچەككەن دېدىپ سېنى قۇالق كەستى لۇرمۇ قاتتىق ئاچچىقالدوخت

 ىييزگە قوشيۇل، بىييرلىكتە سيەن ب . ىسياڭمۇ بولىييدۇ ئەميدى ئييۇ يەرگە بارم  مەن قارىسييام،. لماييدۇ قى

 .ئىشلەيلى

 مېنييى بييۇ. ىقىنى بىلىۋالييدى ىڭ ھەممىسييىنىڭ ھاييياتلپىييدىن مەن دوسييتلىرىمنئۇنىييڭ گې

 .ىلىۋەتتىچەكسىز خۇشال ق

ىمىزغييا كېييرەك، جىيي ، سييەن قول  اتقييانلىقىڭنى بىلىشييىڭانييداق ئەھۋالييدا تۇرۇۋييييي سييەن ق

كۆرىيدىغان   ائىيدە سۆزلەشينى ياخشيى   ۋام قىلىپ، يييي مەن ق ېدى سىلۋېر گېپىنى داچۈشتۈڭ، ييي د

سيەڭ ھيازىرال بىيزگە    سيەن بىيز بىيلەن ئىشلى   مۇبادە. جبۇرلىمايمەنزەلدىن باشقىالرنى مەئادەم، ئە

بيۇ  ڭيا ئىشىنىشيىڭ كېيرەك،    ما. ېنى زورلىميايمەن سولمىسا ماڭا دە، مەن ئۇنداق قىلغۇڭ ب. شۇلقو

دېگىييينە، زادى قانيييداق  . بولماسيييلىقى ميييۇمكىن  نىڭيييدىنمۇ ئادىيييل ئيييادەم دۇنييييادا بەلكىييي  مې 

 قىلماقچىسەن 

. ۈ ئيياۋازداەڭگييسييورىدى  مەن تىتر شييى  كېرەكمييۇ  ييييي دەپ  ن ھييازىرال جيياۋاب بېرى ييييي مە

 .  سېلىشقا باشلىدىىنى ھېۋ قىلىپ يۈرىكىىڭ يېقىنلىشۋاتقانلىقئەزرائىلن

اڭ خۇشييال  بىييز بىييلەن بىييرگە بولسيي   سييەن . مەجبۇرلىمايييدۇ ييييي ييياق، ھييېچكى  سييېنى   

 .دېدى سىلۋېريلىنىشىڭ كېرەك، ييي بىراق، سەن ياخشى ئو .قىڭنى بىلىپ قالىسەنئۆتىدىغانلى

بەرگەنلىكىنيى   ۇ يەردە نيېمە ئىيش ييۈز   سۋىلىپ ئالدى بىلەن بئاستا ئۆزۈمنى بې-ستامەن ئا

 . بېقىش خىيالىغا كەلدىبىلىپ 

ا بييۇ يەرگە قانيييداق  ئىكەنسييىلەر، ئۇنيييداقت  قوشۇلۇشييۇمنى ئويلىغيييان ر مېنىيييڭ ييييي سييىلە  

بېرىشييىڭالر كېرەكقييۇ كەتكەنلىكىنييى ئېيتىييپ وسييتلىرىمنىڭ قەيەرگە لگەنلىكىڭالرنييى ھەم دكە

 .ئېغىز ئېچىپ ەيمەن  ييي دېدى  مەند

ىشنى ئيارزۇ قىلىمىيز،   چىمۇ  بۇنى بىزمۇ بىلبولغانلىقىنى بىلمەك ەن بۇ يەردە نېمە ئىشييي س

 .اقچىسىارييي دېدى بىر دېڭىز ق
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قيياراپ  ى ئييۈزۈپ، ئانييدىن ماڭيياى سييىلۋېر ئۇنىييڭ گېپىنيياغزىڭنى يييۇم، ييييي دېييدييييي شييۇم ئيي

پ بىزنيى  ېۋ ئياق بيايراق كۆتيۈرۈ   ن ئەتىيگەن دوختيۇر لىيۋ   لەن دېيدى، يييي تۈنۈگيۈ   مۇاليىملىق بى

ىنييى كېم كىلەر ئاسييىيلىق قىلىيپ ، سييېنىڭ قيول ئاسيتىڭدى  ئييۇ، كاپىتيان سيىلۋېر  . ئىيزدەپ كەپتيۇ  

رۇپ ك قىلىييپ ئييۇالرنى قيياچۇينييى چاغييدا ھاراقكەشييلىمەن ئە. كەتتييى، دېييدى ھەيييدەپ قېچىييپ

ەن، كييېمە راسييتىنىال يييوقك  ۈگييۈرۈپ بېرىييپ قارىسيياق بىييز ي. تىييراپ قىلىييمەن قويغييانلىقىمنى ئې

. دىن سۆھبەتلەشييمەكچى بولييىييدىن دوختييۇر بىييز بىييلەئارق. بولييۇپ قيياپتىمىزھەممىمىييز قييارىغۇ 

رلىق رىلىشييىغا، ئۆيييدىكى بييا ۇ يەردىيين بىييخەتەر ئاي تييۇر بىييلەن ئۇالرنىييڭ بيي ئاخىرىييدا بىييز دوخ

نييى بىييزگە قاتارلىقالرنىييڭ ھەممىيييارالپ قويغييان ئوتييۇن انييدى، يەنە سييىلەر تەينەرسييىلەرنى، بىر

 .ە بىلمەيمىزكەلسەك بىزمۇ ھېچنېم قەيەرگە كەتكەنلىكىگەئۇالرنىڭ . كېلىشتۇق قالدۇرۇشىنى

 :سۆزىنى داۋام قىلدىراپ قويغاندىن كېيىن اكىسىنى بەخىرامان شوئۇ تام

وختييۇر جەمئىييي تييۆت ئەينييى چاغييدا د. الييدۇقۆھبەتتە سييېنى تىلغييا ئييييي شييۇنداقال، بىييز سيي

منىييييڭ قەيەرگە يارىالنغييييانلىقىنى، جىى، بييييۇالردىن بىرىنىييييڭ  ىقىنەمنىييييڭ كېتىييييدىغانل ئاد

بولييۇپ چارچيياپ  سييەن ئۈچييۈن پاراكەنييدە ئييۇ يەنە،. ىنى ئېيتتييىىكىنييى بىلمەيييدىغانلىقكەتكەنل

 .كېلىدىغانلىقىنى دېدىال ئۇالرنىڭ ئاچچىقى لىقىنى، سېنى ئويلىسىقالغان

رىدى  شيۇنداقمۇ  يييي دەپ سيو   ۋاقيتى  كېلىيپ قياپتۇ،    ر قيارار چىقىرىيدىغان   ييي ئۇنداقتا ھازى

 .مەن

 .لۋېررغا كەل، ييي دېدى سىاق، ھازىرال بىر قاراييي شۇند

ئەمميا  . ر مەيليى نى قانداقال قىلسياڭال جىددىيلىشىپ، ييي مې بوپتۇ، ييي دېدى  مەنييي ئۇنداقتا 

تىن نى تاپالميايال قالماسي  بىلەن، سىلەر بايلىق ئالدى. ا سېلىپ قويايەچچە ئىشنى سەمىڭالرغبىر ن

مە ئۈچۈنليۈكىنى  نيې . قۇرۇق قالدىڭالر ەمدىنمۇ، بايلىقتىنمۇادىمىڭالر ئۆلدى، ئاديەنە بىر نەچچە ئ

س ئىككىڭالرنىيڭ  ىيڭ ئىچىيدە تيۇرۇپ خانيد    اغيدا مەن ئالميا توڭىن  سىلەر  چۈنكى ئەينى چبىلەم

 مەن كيېمە . تكيۈزۋەتكەن كېمىنى مەن كە. ىلدى اپىتانغا مەلۇم قەم كتىنى ئاڭالپ قالدى  ھسۆھبى

ئيادەم  ئانيدىن كېمىنيى   . تتى دىمىڭالرنى ئۆلتيۈرۈۋە الپ كېمىيدە قالغيان ئيا   ئارقىنىنى كېسىپ تاش

. ساڭ ئىختىيارىڭمايمەن، قانداقال قىلمەن ئۆلۈمدىن قورق.  يەرگە ھەيدەپ ئاپاردىتاپالمايدىغان 

تىيپ ھەممىيدىن قيۇرۇق    بولسيا مېنيى ئۆلتۈرۈۋې  بىير  : رسياڭالر بولىيدۇ  ى سيىلەرمۇ قيارار چىقا  ئەمد

 گۈسييى سييوتتا مەن سييىلەر، بۇنىييڭ بەدىلىييگە كەلا مېنييى قويۇۋېتىسييىلەرالىسييىلەر ييياكى بولمىسييق

 .يىمەنز ياخشى گەپ قىلىپ قوئۈچۈن بىرنەچچە ئېغى

 :قىلدى م ۋېلىپ سۆزۈمنى داۋامەن بىر تىنى
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رغا يەتكيۈزۈپ  ئۆلگەنلىكىمنى دوختۇ پەندى ، مېنىڭ قانداقمەن ئۆلسەم سىلۋېر ئەييي ناۋادا 

 .قويغىن

ۇ گەپنييى قىلغانييدا  ئييۇ، بيي . ي دېييدى سييىلۋېر ئۇنتييۇپ قالمييايمەن، يييي  ييييي خيياتىرجەم بييول،   

دىمۇ ئۇ سيۆزۈمدىن تەسيىرلەن  . بولغىلى بولمايتتى ۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپەپپۇزىدىن نېمە ئويالتەل

 .مىدى رە قىلىۋاتامدۇ بىلەلياكى مېنى مەسخى

 .سەكرەپ تۇرۇپيي دېدى بىر قاراقچى ئىتنى تونۇپ قالدى، ي، ئاۋۇ كۈنى ئۇ قارا ييي يەنە بار

ىيپ ئولتۇرغيان   ئىيت بىيلەن ھياراق ئىچ    ۈنى قاۋاقخانىيدا قيارا  ئۇ شيۇ كي  . ۇنى تونۇدۇممەن ئ

 .ئىدىمورگان 

مىيز  ھەممى. وغرىالپ كەتتيى ڭ قولىيدىن خەرىتىنيى ئي   اكىچىك بېيل بوئىنسيىنى  ييي يەنە بۇ ش

 .املىقييي دېدى سىلۋېر داۋ !ىغا ئۇسسۇل ئوينىدۇقئۇنىڭ چالغان دېپ

نيدىلىك  قىنيى چىقىرىيپ زەھەرخە  ييي دېيدى مورگيان پىچى  ۇنى بوغۇزلىۋېتەيلى، ييي ئەمىسە ئ

 .بىلەن

سياڭا تېخيى بيۇيرۇق    ەن، يييي تيام مورگيان،    ىدى سيىلۋېر غەزەپ بىيل  ييي دەپ ۋارقىر! وختاييي ت

يىليدىن بۇييان    33. نلىكىنيى ئۇنتيۇپ قالميا   كىمنىڭ كاپىتان ئىكە .ۈرۈش نۆۋىتى كەلمىدىچۈش

ق مورگيييان، قانيييدا. ىۋەت كيييۆرمىگەنان كىشيييىلەر ياخشيييى ئييياق ىيييڭ بىيييلەن چىقىشيييالمىغ نمې

 ن ئىشەنمەمسە

 .انلىقى چىقىپ تۇراتتىئىنتايىن نارازى بولغ، ئەمما باشقىالرنىڭ مورگان ئۈندىمىدى

 .بىرىىنى توغرا، ييي دېدى ييي مورگاننىڭ دېگ

 .ەنە بىرىيول يوق، ييي دېدى ي ەشسەك ئۆلۈمدىن باشقاويدۇم، يەنە ساڭا ئەگيي مەن جاق تي

لسيا قىيل،   ۆكىرەپ، يييي گېپىيڭ بو  ۇ  يييي دېيدى سيىلۋېر ھي    تيوپىالڭ كۆتۈرمەكچىمي   ييي سىلەر

يولنىييڭ بولغييان ئىكەنمىييز بييۇ   تەۋەككييۈلچى. ڭييدىن تييۇرۈرمەكچى بولسيياڭ ئورنۇتييوپىالڭ كۆتيي

ىقىنى چىقييار، كىمنىييڭ يامييانلىسيياڭ پىچىقىڭنييى يسۇنمقايسييىڭ بو. لىييش كېييرەكقائىدىسييىنى بى

 !كۆرۈپ باقايلى

 .، گەپمۇ قىلمىدىھېچكى  قىمىرلىمىدى

ت تۇرىغيا چىقىشيقا جيۈرئە   چچىق چىشلەپ، ييي ئوتدېدى ئۇ غاڭزىسىنى ئاي ھالىڭغا قارا، ييي يي

ان شييۇنداق بولغيي. ايلىغانىلەر كاپىتييان قىلىييپ سييمېنييى سيي! ئيياڭالشنىمنييى قىاللمىسيياڭالر دېگى

ئيامراق، ئيۇ   بيۇ بالىغيا ناھيايىتى     مەن. كىمنى بىلدۈرىدۇىلەردىن دانا ئىكەنلىئىكەن، بۇ مېنىڭ س

 ىلىسەن ى قايسىڭ ئۇنىڭغا چېققېن. قورقۇنچاق ئەمەسسىلەردەك 
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سيىدىن  ييۈرىكى  قەپى . راتتى مەن تامغيا يۆلىنىيپ تيۇ   . نيى جىمجىتلىيق باسيتى   ىچىئۆينىڭ ئ

مغييا سييىلۋېرمۇ تا. قىلييدى  د بييارلىقىنى ھييېۋ ئۈمىيي ئييازراق. نييدەك سييوقاتتى چىقىييپ كېتىدىغا

رگە ارغيا كەليمەس خيۇمپەرلە   لماي قيول ئاسيتىدىكى ك  كىسىنى چىشلەپ گەپ قىيۆلەنگىنىچە تاما

ي غييا تىقىلىشييىپ توختىميييا  رى ئۆينىييڭ بىيير بۇلۇڭى  اشييقا دېڭىييز قيياراقچىلى   ب. قيياراپ تييۇراتتى  

ەمەس، بەلكى ىڭ قاراۋاتقىنى مەن ئئەمما ئۇالرن. وياتتىگاھىدا بىزگە قاراپ ق. كۇسۇرلىشىۋاتاتتى

 .ىدىسىلۋېر ئ

يىن ى تۈكۈرۈۋەتكەنيدىن كېي  يييي دېيدى سيىلۋېر بىرني    انيداق گېيپىڭالر بيار     ييي سىلەرنىڭ ق

 .ئاغزىڭنى يۇمۇش ساھازىرال قىل، بولمىۇرۇپ، ييي گەپ بولسا گېپىنى داۋامالشت

ەتكەن بىر دېڭىيز  قارىچۇقى سارغىيىپ ك چىقىپ تۇرىدىغان، كۆزرقىدىن بەتبەشىرىلىك تۇ

 :دېدى قچىسى ئورنىدىن تۇرۇپقارا

مميا بىيز   ئە. ى كۆزگە ئىلمىيدىڭ چۈنكى سەن قائىدىمىزننىڭ ساڭا پىكرى بار، ييي ھەممىمىز

رى يىغىلىيپ  بيويىچە كيېمە خيادىملى    سەن بېكىيتكەن قائىيدە   .كاپىتان دەپ بىلىمىزيەنىال سېنى 

قارشييى سييەن . ى ئييويالۋاتىمىزىقىييپ سۆزلىشييىپ كىرىشيين  بىييز سييىرتقا چ . بولىييدۇسۆزلەشسييە 

 يمەن تۇرمايسەنغۇ دە

ڭ گەنيدىن كېييىن ھەممىنىي   ماتروسيالر سيالىمى بەر  ىتىيپ سيىلۋېرغا قياراپ    ئۇ گېپىنيى تۈگ 

 .قا چىقىپ كەتتىئالدىدا مېڭىپ سىرت

 .ماتروس ى يەنە بىرز، ييي دېدويىچە ئىش قىلىۋاتىمىتوغرا، بىز قائىدە ب ييي

 .گانمۇااليلى، ييي دېدى مورخشىراق مەسلىھەتلىشىۋييي بىز يا

ېييىن  ۆرمەت بىلدۈرگەنيدىن ك گە ئوخشياش سيىلۋېرغا ھي   الغانالرمۇ سېرىق كۆزئارقىدىنال ق

 .چىقىپ كەتتى

 :ئېلىۋېتىپ ئېيتتىغاڭزىسىنى ئېغىزىدىن ئۇ . مىزال قالدۇقككىەمدى ئۆيدە سىلۋېر ئىئ

ئاللىقاچان وغدىمىسيييام ئيييۇالر سيييېنىڭ، نييياۋادا مەن سيييېنى قييييي سيييەن ھەممىنيييى كيييۆردۈي

ۇ، بەلكى سېنى خېليى  ن ئۆلۈشىڭنى خالىمايدقال ئۇالر سېنىڭ ئاساشۇندا. ەتكەن بوالتتىئۆلتۈرۈۋ

قى گەپلىرىييڭ مېنييى ئەممييا بييايى. يييوق ئىييدىەسييلى سييېنى قۇتقۇزغييۇم  ئ. ۇزۇنغىچە قىينايييدۇئيي

ھييازىر ئييۇالر مېنييى . غان ئييادەم ئىكەنسييەنسييەن ئىشىنىشييكە بولىييدىمېيينىڭچە . ىرلەندۈردىتەسيي

رنى ئىزدەشيتىن ئۈمىيد   بيايلىقال . اخشيى ئەمەس نىيڭ ئەھۋالىمميۇ ي  مې. ۈۋەتمەكچى بولۇۋاتىيدۇ ئۆر

ىنىشيىمىز  ھۆكيۈم قىل ( ۇپا ييي تكالال كېسەر س)ڭزىغا كەلگۈسىدە تېخى مويتۇ. قالمىغاندەك قىلىدۇ
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ۇپ، مەن تتا ماڭيا گيۇۋاھچى بولي   تقيۇزۇپ قالسيام سيەن سيو    ەر بۈگۈن مەن سيېنى قۇ ئەگ. مۇمكىن

 قىلىپ قوياالمسەن چچە ئېغىز ياخشى گەپ ئۈچۈن بىر نە

 .مەنمۇ  ييي دەپ سورىدى  ەردىڭۇرغىنىڭغا تەن بيي بۇ گەپچە سەن ئوتتي

. پالمىيدۇق دى، بيايلىقالرنىمۇ تا كېمىمۇ ييوق بولي  . لدى ن ھازىر تامامەن يېڭىييي شۇنداق، مە

پەقەت سيوتتا   سيەن . قوغيداپ قيالىمەن   مەن چوقۇم سيېنى . ايدۇرگىمۇ ئىشەنگىلى بولمبۇ ئادەملە

 .ۇ، ييي دېدى ئۇاقالپ قالساڭال بولىدمەن قېرىنىڭ بېشىنى سۈن ياخشى گەپ قىلىپ، مەن ئۈچ

ىڭ بۇنيداق گەپ  راقچىلىرى كاتتىبېشيىن دېڭىيز قيا  . مەي قاليدى  قۇلىقىمغيا سيەل ئىشيەن    ئۆز

 .ەتتىكىمنىڭ خىيالىغا كېل قىلىشى

ىن گييۇۋاھچى بولييۇپ قولۇمييدكەلگۈسييىدە مەن سيياڭا  سييتىنىال شييۇنداق بولسيياييييي مۇبييادا را

 .نىلىمەن، ييي دېدى  مەكېلىشىچە ياردەم ق

 .ش بولغاندەك قىالتتىى ئاڭالپ ناھايىتى خۇسىلۋېر بۇ گېپىمن

شيىپ، يييي   ۇ ماڭا قياراپ يېقىنلى ېدى ئقۇتۇلدۇم، ييي داخشى، ھەرنېمە بولسا ييي ئۇنداقتا بەك ي

نلىقىڭنى يغيا تەر جايغيا يوشيۇرۇپ قو  ىڭنى بىلمىسەممۇ بىخەى قانداق ھەيدىگەنلىكسېنىڭ كېمىن

. ىلگەنيييتى ېرەلمەييييدىغانلىقىنى برايىننىيييڭ بەرداشيييلىق بمەن خانيييدس بىيييلەن ئوب .بىلىيييمەن

 .مەنېڭىلگەنلىكىمىنى بىلىسورىمايمەن، پەقەت ي ېمىنىڭ قەيەردىلىكىنىسېنىڭدىن ك

بىير  . ىچىشيكە باشيلىدى  ييۇپ ئ زراق بىرانيدى قو تىيپ ھياراق توڭىيدىن ئيا    ئۇ گېپىنيى تۈگى 

 :ن كېيىن سورىدىنەچچە يۇتۇم ئىچكەندى

ختۇر نېمە ئۈچيۈن  دى، سەن بىلەمسەن، دودىغان بىر ئىش بار ئىجى ، سېنىڭدىن سوراي ييي

 ىدۇ خەرىتىسىنى ماڭا بېر ىق يوشۇرۇنغان جاينىڭبايل

 :اچتىەيال ئۇ يەنە ئېغىز ئمېنىڭ جاۋابىمنى كۈتم. نىپ تۇرۇپال قالدى مەن تەئەججۈپلى

اقال بۇنىيڭ  سىتى بيارلىقىنى، شيۇند  ەردى، ئۇنىڭ نېمە مەقنىال خەرىتىنى ماڭا بييي ئۇ راستتى

 .بىلەلمىدى مۇ ياكى يامان ئىشمۇ ياخشى ئىش

لىۋاتقيانلىقىنى  قازانىيڭ كې -بىير بياال   ندىن كېيىن قانيداقتۇر قنى خېلى كۆپ ئوتلىغاھارا ئۇ

 .ندەك بېشىنى چايقىدىسەزگە

 

 

 ۈتۈكىنچى باب يەنە قارا پئىكك    
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 .ئۆيگە قايتىپ كىيردى  ەشكەندىن كېيىن بىرسىەتلبىرەر قۇر مەسلىھ سىرتتىكى قاراقچىالر

ىنى ىقىيپ ئىشيلىتىدىغانلىق  دى ھەم مەشيئەلنى ئەپچ ېرغا ئېھتىيرام بىليدۈر  ئۇ ئۆيگە كىرىيپ سيىلۋ  

ى ئيۆي ئىچىني  . تىن چىقتيى لىيپ ئىشيىك  مەشيئەلنى ئې ھېلىقيى كىشيى   . وشۇلدىسىلۋېر ق. ئېيتتى

 .قاراڭغۇلۇق باستى

 .مۇاليى  تەلەپپۇزدا سىلۋېر ماڭا ناھايىتىاتاق، جى ، ييي دېدى ييي قارىغاندا ئىش چ

ئۆي سىرتتا ئۇالرنىڭ . ى شۈكىدىن سىرتقا قارىدېنىغا بېرىپ ئېتىش تۆمەن ياغاچ تامنىڭ ي

مەشيئەل   الغانلىقىنى، بىرىنىيڭ پيا دۆڭليۈككە توپلىشيىۋ   چىيك تو ىقىدىكى بىير كى بىلەن قاشا ئارىل

چۆرىيييدەپ ى، باشييقىالرنىڭ ئييۇنى   لىنىييپ ئولتۇرغيييانلىقىن نى، يەنە بىرىنىييڭ تىز كۆتييۈرگەنلىكى 

ق ر چاقنييياپ تۇرغيييان پىچيييا منىيييڭ قولىغيييا سيييوغۇق نيييۇ ھېلىقيييى ئادە. كيييۆردۈم تۇرغيييانلىقىنى

غيدا ھېلىقيى   ن تېڭىرقياپ تۇرغيان چا  مە. بارلىقىنى كۆردۈميەنە بىر كىتابنىڭمۇ ئېلىۋالغانلىقىنى، 

راپ ماڭغيانلىقىنى  رنى باشيالپ ئيۆيگە قيا   غانلىقىنى ھەم باشقىالۇيۇقسىز ئورنىدىن تۇركىشىنىڭ ت

 .دۈمكۆر

 .ۋالدى ىن ئۆز ئورنۇمغا بېرىمەن سىلۋېرغا، ئارقىدىپ كەلدى، ييي دېدى  ييي ئۇالر قايت

ئۇنىيڭ  . لۋېرار، يييي دېيدى سيى   ميال بي  تاقابىيل تۇرغيۇدەك ئا   ەلسۇن، مەندە ئۇالرغيا ييي ئۇالر ك

 .تىاھايىتى سالماق چىقاتئاۋازى ن

ا ئىتتىرىشيىپ ئياخىرى   ئيۇالر ئۆزئيار  . كەلدى قى بەش كىشى كىرىپېلىئىشىك ئېچىلىپ ھ

قانيداقتۇر   ئيوڭ قولىيدا  . ىرقيايتتى ئالغاندا بىردەم تېڭ ەمھەربىر قەد. اشلىدىبىرى ئالدىغا قەدەم ت

 .تتىنى چىڭ سىقىمالپ تۇرابىر نەرسى

قولۇڭيدىكىنى  مەن سېنى ييېمەيمەن،   سىلۋېر ۋارقىراپ، يييل بۇرادەر، ييي دېدى ييي بۇياققا كە

 .يمەنسلىقتا قويمائەلچىنى تەڭقى. لىمەنمەن قائىدىمىزنى بى. ماڭا بەر

ز مېڭىييپ بىيير تېيي-ئييۇ تېييز. تكە كەلييدىگېپىنييى ئيياڭالپ غەيييرە ېلىقييى كىشييى سييىلۋېرنىڭھ

 .يېنىغا كەتتى ۆرۈلۈپ ھەمراھلىرىنىڭدە، ئ-سىلۋېرغا بەردىەرسىنى ن

 .يدىلەپپىدە بىر قاراپ قوېر قولىدىكى نەرسىگە سىلۋ

ال، يييي بيۇ   دى ئيۇ قىليچە پەرۋاسيىز   ىنى بىلەتتى ، يييي دېي  مەن مۇشۇنداق بولۇش! ييي قارا پۈتۈك

سيىلەر بۇنىيڭ   . ەناس قىلغيان ئىشيقۇ دەييم   الرمۇ  بۇ ئاۋۇ يارىمدىن يىرتتىڭ‹‹ئىنجىل››قەغەزنى 

 !سىنى تارتىسىلەرجازا

ەغىزىنيى ئىشيلەتمەيلى   نىيڭ ق ‹‹ئىنجىل››گەن  گان، ييي مەن نېمە دېي جازا  ييي دېدى موريي

 .ىڭالردېسەم سىلەر ئاڭلىمىد
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 .ىلۋېرتى  ييي دەپ سورىدى سنى يىرت‹‹لئىنجى››ى  ييي ئېيتە، ك

 .ۋاب بېرىپدېدى بىر قاراقچى جا ييي دىك، ييي

پ تيۇر، يييي   ئىشەنمىسيەڭ قيارا  . ىدۇسېنى چوڭ پاالكەت باسي . ئەسلى سەنكەنسەندە ييي دىك،

 .ېردېدى سىلۋ

 :كۆز گەپكە ئارىالشتىبۇ چاغدا سېرىق 

ىقىغيا  كە نيېمىلەر يېزىلغانل قولۇڭدىكى قيارا پۈتيۈك  . ى يىغىشتۇر، سىلۋېرييي ئەمدى ئويۇنۇڭن

 .قاراپ باق

 .كۆردى دېگەن خەتنى‹‹ ىن چۈشتەختت››ۈتۈكنى ئۆرۈپ لۋېر قولىدىكى قارا پسى

قاراقچىسيىغا   ر ئېگىز بويلۇق دېڭىيز ورگى، ييي دېدى سىلۋېلىپتۇ، گېئايلىق يېزىييي خەت چىر

ن ئورۇن بوشاتقاندىن چىدىكى ئەقىللىقى، مەن بۇ ئەبلەخلەرنىڭ ئىييي سەن يازغانمۇ  سەقاراپ، 

 ى، شۇنداقمۇ ان قىلىپ تىكلىمەكچىتكېيىن ئۇالر سېنى كاپ

مييدى سيياڭا  گېئييورگى، ييييي ئە  دېييدىەن دەپ ئويلىمييا، ييييي  ن يەنە بىزنييى ئالييدايم ييييي سييە 

 .اڭ بولىدۇان سايلىمىغا قاتناشس، خالىساڭ يېڭى كاپىتئىشەنمەيمىز

ق بىلەن، ييي قائىيدە  لۋېر ئېغىر بېسىقلىسىۇ كاپىتان، ييي دېدى ۇپ قالما، مەن ھازىرمييي ئۇنت

انييدىن مەن جيياۋاب  ئ. ۋەبنى كۆرسييىتىڭالرختييتىن چۈشييۈرىدىغان سييە بييويىچە سييىلەر مېنييى تە 

 .پۈتۈك ئىناۋەتسىزېيىشتىن ئاۋۋال قارا بىر نەرسە دمەن . مەنبېرى

تيۆت  ورگى، يييي سيەۋەبىمىز   ىز، ييي دېدى گىئىلىمقائىدە بويىچە ئىش ق يي خاتىرجەم بول، بىزي

ڭ ھەممىنيى  رىشەلمىدۇق، ئىشالرنىقىپ بىز ھېچنېمىگە ئېبۇ قېتى  دېڭىزغا چى بىرىنچى،. تۈرلۈك

الرنى ىشييىگە يييول قويييدۇڭ، ئييۇۈشييمەننىڭ بىييخەتەر كېتئىككىنچىييدىن، سييەن د. سييەن بييۇزدۇڭ

ڭ ئە. ىشيييىمىزنى توسيييۇدۇڭرغيييا قيييوغالپ زەربە بېرئۈچىنچىيييدىن، سيييەن ئۇال. قاچۇرۇۋەتتىيييڭ

 .ڭىرۈشىمىزگە يول قويمىدئاستىڭغا ئېلىپ ئۆلتۈن بۇ شۇمتەكنى قانات ئاخىرقىسى شۇكى، سە

اشلىدى، لەرنى چۈشەندۈرۈشكە بقال، ئاندىن بۇ سەۋەبييي دېدى سىلۋېر سوغۇييي شۇالرلىما  

ېييدىڭ، شييالرنى مېنيى بييۇزدۇڭ د سيەن ئى . جيياۋاب بېييرەي بىييرلەپ سيىلەرگە -ى بىير يييي مەن ئەمييد 

ەميمە ئىشيالر   ن، توغرىمۇ  مۇبادا ھى پىالنىمنى بىلىشىسەىڭالر مېنىڭ ئەسلىدىكشۇنداقمۇ  ھەمم

پ كيېمىگە قايتقيان   نۇرغۇن بيايلىقنى ئېلىي  بولسا بۈگۈن كەچ بىز النىمدىكىدەك بولغان مېنىڭ پى

كىيي  مېنييى  ۇزغييان كىيي  مييا مېنىييڭ پىالنىمنييى بئەم. ۆلمىگەن بييۇالتتىتتييۇق، بىرمييۇ ئييادەم ئييبوال

بىلمەيييدۇ دى  مېنييى دى  كىيي  باشييالمچى بولييكەت قىلىشييقا مەجبۇرلىييمييۇددەتتىن بييۇرۇن ھەرىيي

دى، ئۇ ئىككى ئەبلەخ ئۆل .گىئورگى مېرريمۇ بارلەن خاندس، يەنە سەن مەڭالر، ئاندىرسون بىدې
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قۇترىتىپ ولۇۋاتىسەن، ئۇالرنى ىزغا توپا چاچماقچى بات كېرىپ چىقىپ ئىشىممانا ئەمدى سەن چ

 !ئۇخالپ چۈشۈڭ ۈرمەكچى بولۇۋاتىسەن،توپىالڭ كۆت

 .ۋېرغا قارىدىى تەسىرلەنگەندەك سىلنەچچە دېڭىز قاراقچىسبىر 

 :سۆزلەشكە باشلىدى كېيىن ھاياجان بىلەن ر بىردەم توختىغاندىنسىلۋې

ڭ قيۇرۇق گېيپىڭالردىن   سيىلەرنى . گەن جاۋابى نچى سەۋەبىڭالرغا بەرييي بۇ سىلەرنىڭ بىرى

دۇ، تەۋەككيييۈلچىلىكنى ئىيييت باقسييياڭالرال بولىيييرىماسيييالر ئۆييييۈڭالردە سيييىلەر يا. جييياق توييييدۇم

 .ئەپلەشتۈرەلمەيسىلەر

اب بەرمىييگەن يەنە ىسييتۇرۇپ، ييييي سييەن جيياۋ يييي دېييدى مورگييان گەپ ق ييييي داۋامالشييتۇر، ي

 .چىسى بارنەچ

ۈرۈشنى قااليمىقيان  بۇ قېتىمقى دېڭىزغا يى سىلۋېر، ييي سىلەر نەچچىسى بار  ييي دېدييي يەنە 

 دەرىجىيدە چاتياقلىقىنى  لەر ئىشنىڭ قانچىلىيك  ىلەرگە دەپ قوياي، سىلىۋەتتىڭ دېيىشتىڭ، سقى

اقىۋەتكە ر نېمىشقا مۇشۇنداق ئي سىلە. ئۇزۇن قالمىدى ئېسىلىدىغان ۋاقتىمىزبىلىشمەيسەن، دارغا 

ىگە كىيردىڭالر،  بىلەن خاندسينىڭال گېيپ  نكى سىلەر ئاندىرسون الرنى بىلەمسىلەر  چۈقالغانلىقىڭ

يەنە بييۇ بييالىنى  ئەمييدى ! سييالمىدىڭالر مېنىييڭ گېييپىمگە قييۇالق   ى مېرريمييۇ بييار، گىئييورگيەنە 

كەنلىكىنيييى ئەڭ ياخشيييى تۇتقيييۇن ئى ەجەبيييا سيييىلەر ئۇنىيييڭئ. رمەكچى بولۇشۇۋاتىسيييەنئۆلتيييۈ

لەن كېلىشييىپ للىقاچيان باشييقىالر بىيي ا چىقىشييتىن ئيياۋۋال ئان  ئيياۋۇ كىشييىلەر يولغي بىلىشمەمسيە 

بيۇ   شۇ چاغيدا سيىلەر  . ەيدۇە كېلىپ ئۇالرنى ئىزدا قايتىپ بارمىسا كېمناۋادا ئۇالر ۋاقتىد .قويۇپتۇ

ىتىنىيڭ  سىلەر بيۇ يەردىكيى مۇھ  چى مەسىلىگە كەلسەم، ئۈچىن. ىنى كۆرىسىلەرتۇتقۇننىڭ پايدىس

. ىييياجلىقئۇنىييڭ دورىسييىغا ئېھت ىلەر  بىييز دوختييۇر ھەمرلىقىنى كۆرمەيۋاتامسييقانچىلىييك ناچييا

ىدىنمۇ سېرىق ى سېنىڭ كۆزۈڭ ھازىرقر نەچچە سائەت ئىلگىرا، گىئورگى مېرري، بىئۇنتۇپ قالم

كەلسييەم، ئىككىنچييى مەسييىلىگە  . ىلىييپ سييېنى داۋاالتييتى   ەن دوختييۇرنى تەكلىييپ ق م. ئىييدى

ۇالر بىيلەن  لىنىيپ تيۇرۇپ مەنيدىن ئي    دەل سيىلەر يەرگە تىز  ييوق  -ۈڭالر قىزىرامدۇسىلەرنىڭ يۈز

سيىلەر بيۇ چياققىچە    دا سۈلھى تۈزۈشمىسەك رغۇ  كېمە يوق، ناۋاشنى تەلەپ قىلغانتىڭالھ قىلىسۈل

مۇشييۇ نەرسييە ئۈچييۈن    نييېمە ئۈچييۈن  يەنىييالبۇنييداق قىلىشييى. ىڭالرلىقتىن ئييۆلگەن بييوالتتئيياچ

 !مەسمۇئە

ا بەرگەن ۇ دەل مەن دوختۇرالرغب. زنى يەرگە تاشلىدىگىتىپ بىر پارچە قەغەئۇ گېپىنى تۈ

. ئىييدىۇننىييڭ خەرىتىسييى  ن ئورىكى بييايلىق يوشييۇرۇنغا ىق قەغەز بييوالق ئىچىييد ھېلىقييى مييايل 

مە ئۈچۈن دوختۇرنىڭ زادى نې. ىگە ئاالھىدە چىلىقاتتىل كىرست بەلگىسى كۆزخەرىتىدىكى قىز

 . قالدى رگەنلىكىنى چۈشەنمەيالئۇالرغا تاپشۇرۇپ بە بۇ خەرىتىنى
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نى تالىشىشقا ېتىلىپ بېرىپ خەرىتىئكەتكەن ئاچ بۆرىدەك  چۇم قاراقچى ئېچىرقاپبۇ بىر ئو

چىقىشييقا تەق ەلييكەن كۆتييۈرۈپ يولغييا  الرنى قولىغييا ئېلىييپ ي ئييۇالر خييوددى بييايلىق . باشييلىدى

 .ىىشاتتى، سەت كۈلۈشەتتك ۋارقىرىشاتتى، تىللبولغاندە

، ئۈسيتىدە  تنىڭ ھېلىقى خەرىتىسىىسى، ييي بۇ دەل فلىنېدى بىر دېڭىز قاراقچييي توغرا، ييي د

 .ار ئىكەنىنىڭ قىسقارتىلمىسى بئۇنىڭ ئىسم

ق ئېلىيپ  كيېمە ييوق تۇرسيا قانيدا    گىئيورگى، يييي ئەمميا     يييي دېيدى  ! اخشيى بوليدى  ييي بەك ي

  كېتىمىز

 :ىرىدىن تامغا يۆلىنىپ ۋارقتۇرۇپ بىر قولى بىلە لۋېر ئورنىدىن سەكرەپسى

ا گەپ بىلمەييمەن، ئەمميا ماڭي   انيداق ئىلىيپ كېتىشينى    سەن ئاغزىڭنى ييۇم، ق  ييي گىئورگى،

 بول، ئاڭلىدىڭمۇ  قىلغاندا سىلىق

، نيى يوقىتىيپ قوييدۇڭالر   ىلىيپ، يييي سيىلەر كېمى   ىلۋېر سيۆزىنى داۋام ق يي ھازىر، ييي دېدى سي

مميا،  قى ئوچيۇق بوليدىمۇ  ئە  كېلىيدىغانلى  ىيدىن ئىيش  ى تاپتى ، كىمنىڭ قولمەن بولسام خەرىتىن

 !تويدۇمتىيارىڭالر، مەن جاق ىمنى سايلىساڭالر ئىخاپىتان بولغۇم يوق، كسىلەرگە ئەمدى ك

سييېنىڭ  چەيييلەن، ييييي ھەممىمىييزدېييدى ھېلىقييى بىيير نەچ ۋېرنى سيياياليمىز، يييييسييىلييييي بىييز 

 .يمىز، كاپىتان سىلۋېرگېپىڭنى ئاڭال

رنى قوبيۇل  سىلەرنىڭ تەكلىپىڭال ىرى ئاۋازدا، ييي مەنييي دېدى سىلۋېر يۇق ييي ئۇنداق بولسا،

ەن كەڭ قورسياق  ئەمميا م . ن ئوخشايسيەن كاپىتان بواللماييدىغا رگى، قارىغاندا سەن وگىئ. قىالي

ى پياالكەت باسيقان   ىغۇ دەييمەن  دىيك، سيېن   تۈكنىڭ ھاجىتى قالمىدارا پۈراست، ئەمدى ق ئادەم،

 .ى يىرتىۋەتتىڭن‹‹ئىنجىل››سۇن، سەن بول

ۇ  ييي دەپ سيورىدى  قەسەم بەرگىلى بوالمدبىلەن يەنە ‹‹ ئىنجىل››بۇنىڭدىن كېيىن بۇ ييي 

 .ەتتەك تەشۋىشلەنگەن قىياپدى

يييي   ۋېر مەسيخىرە ئيارىالش،  قىلىيش  يييي دېيدى سيىل     بىيلەن قەسيەم  ‹‹ ئىنجىيل ››ييي يىرتىيق  

 نىڭنىڭ نېمە پەرقى قىلمىغى-قەسەم قىلغانئۇنداقتا سېنىڭ 

 ئيۇنى يەنە ئىشيلەتكىلى  بوليۇپ، يييي بيۇ گەپيچە     دىك تۇيۇقسىز خۇشيال   ييي راستما  ييي دېدى

 .بولىدىكەندە

سيىلۋېر كىچىيك    كيۆرۈپ بياق، يييي دېيدى     را پۈتيۈك ئىكەنلىكىنيى  ى ، ئالە، نېمىنىڭ قيا ييي ج

 .اشالپلدىمغا تپارچىسىنى ئاقەغەز 
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ىپيى  ەز بوليۇپ خەت بيار تەر  ەڭيگە چوڭلۇقىيدىكى قەغ  دىين يىرتىۋېلىنغيان ت  ‹‹ئىنجىل››بۇ 

‹‹ ۈشتەختيتىن چي  ››تەرىيپىگە  تىلگەن، خەت ييوق ئياق   ەن قارا قىلىيپ بويىيۋې  چۈچىلە قەلەم بىل

 .رغىچە ساقالۋاتىمەنبۇ قارا پۈتۈكنى ھازىمەن . يېزىلغان ئىدى دېگەن ئىككى خەت

ھيارىقى ئىچىيپ مەسيت    ئيۇالر يەنە رۇم  . تتيى ئۆتيۈپ كە پقۇن ئاخىرى چا-بىر مەيدان بوران

يەنە لۋېر ئۇنى ئەسكەرتىپ سى. ۇققا قويۇلدىۋۇللگىئورگى مېرري قارا. لۇپ ئۇخالشقا باشلىدىبو

 .نى ئاگاھالندۇردىجېنىنى ئالدىغانلىقى ئەخمەقلىق قىلسا

چۈشتىن كېيىن مەن .  پ ئۇخلىيالمايۋاتاتتىمەن ئۆرۈلۈ. ۈز بەردىۈگۈن نۇرغۇن ئىشالر يب

ىيڭ  سيىلۋېر ئامالن . لىيدى  ئويمىكرلىرىنيى  -ھىييلە ى، سيىلۋېرنىڭ تۈرليۈك   ئۆلتۈرۈۋەتكەن خاندسن

ۋە ھاياتىنى  تىرمىشىپ ئۆز ئورنى-پترول قىلىشقا، تىرىشىىز قاراقچىلىرىنى كونبارىچە قالغان دېڭ

ىيڭ كەلگۈسيى ئۈچيۈن    لسيىمۇ، ئەمميا مەن ئۇن  ۇ بىر بيۇزۇق ئيادەم بو  ئ. قېلىشقا ئۇرۇناتتىساقالپ 

 .قۇغا كەتكەن ئىدىتىق خورەك تارتىپ ئۇينېمە بولمىغاندەك قاتئۇ ھېچ. سىرەپ قالدى ئەن

 

 مىمىي نەسىھىتىتۇرنىڭ سەچى باب، دوخئۈچىن

  

 .مىز ئويغىنىپ كەتتۇقاڭلىق ئاۋازدىن ھەممىكۈنى سەھەردە بىر جارئىككىنچى 

 .ر لىۋېۋ كەلدىڭالپ تۇرۇڭالر، دوختۇييي ئىچىدىكىلەر ئا

ولييدۇم ھەم مەن ناھييايىتى خۇشييال ببييۇ ئيياۋازنى ئيياڭالپ  . وختۇرنىييڭ ئيياۋازى ئىييدى ۇ دبيي

يەنە كېلىييپ  ئايرىليدى ،  تىييارىمچە مەن ئيۇالردىن ئيۆز ئىخ  . ىجىللىيق ھيېۋ قىليدى    ئىنتيايىن خ 

مەن . ن قيارايمەن ڭغا قايسيى ييۈزۈم بىيلە   ن بولۇپ قالدى ، ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈپ تۇتقۇدۈشمەننى

 .ى كۆردۈمسىرتىدا تۇرغانلىقىن كېلىپ دوختۇرنىڭ قاشاش تۆشۈكىنىڭ ئالدىغا ئېتى

ىييلەن كە يۈگۈرتييۈپ دوختييۇر ب چىرايىغييا كييۈل سييىلۋېر  ڭمۇ دوختييۇر، ييييي دېييدى ييييي كەلييدى 

تۇرۇۋاتىدۇ، بىرىدىن ياخشى -ى بىرى كېسەللەرنىڭ ھەممىسكېيىن، ييي بۇ يەردىكساالمالشقاندىن 

تونۇشتۇرماقچىمەن،  كەلتۈرىدىغان بىرسىنىدەمنىڭ ئامراقلىقىنى مەن ساڭا ئا. روھلۇق ناھايىتى

 .ندىاخشام ئۇ بۇ يەردە قوئ

 .پ ماڭدىالپ ئۆتۈپ ئۆيگە قارار سىلۋېر قاشادىن ئاتبۇ چاغدا دوختۇ

وليۇپ  ۋازى سيەل ئيۆزگەرگەن ب  ئۇنىيڭ ئيا  . ېيدى دوختيۇر  منى دېمەكچىمۇ  ييي دييي سەن جى

 .تىقەدىمىنى توختات

 .رجى ، ييي دېدى سىلۋې ييي شۇنداق، دەل
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 ئېچىيپ، يييي مەن يەنىيال   ي دېيدى دوختيۇر ئېغىيز    تيۇرۇپ دېيىشيەيلى، ييي    ييي بۇ ئىشينى سيەل  

 .اقايكېسەللەرنى كۆرۈپ ب

دىن لىڭشيىتىپ قوييدى، ئاني    ا ئىپادىسيىزال بېشيىنى  اغياچ ئيۆيگە كىرىيپ ماڭي    ئارقىدىن ئۇ ي

اليى  مۇئامىلە ۇرىدەكال ناھايىتى مۇغا خۇددى ئائىلە دوختئۇ بىمارلىرى. ماڭدى كېسەللەرگە قاراپ

 .تىقىالت

ىيق دېڭىيز   بېشيى تېڭىقل ېتىپتيۇ، يييي دېيدى ئيۇ     ىڭ جىيق ياخشيى بوليۇپ ك   ييي سېنىڭ چىراي

ەمەس، ەھۋالىيڭ تيازا ياخشيى ئ   رايىڭدىن قارىغانيدا ئ يي گىئورگى، سېنىڭ چىقاراقچىسىغا قاراپ، ي

 دورا يېدىڭمۇ 

 .ەنان گىئورگىغا ۋاكالىتدەپ جاۋاب بەردى مورگيي ييي دورا يېدى، ي

 .، ييي دېدى بىرىبىئارام بولۇۋېتىپتۇ ييي دوختۇر، دىك

سيەنمۇ  . لىڭنيى چىقيار  تى. كەل، كيۆرۈپ باقياي  ر، يييي دىيك، بۇياققيا    ي ھە  ييي دېدى دوختيۇ يي

 .بىلەن يوقۇملىنىپسەنما كېسىلى ېرىق قىزىتس

 .يىرتىۋەتتى ىنى‹‹ئىنجىل››ييي ئۇ ى، ييي دېدى مورگان، ييي بۇ ئۇنىڭ جاجىس

قانداق مۇناسىۋىتى بىلەن ھېچ‹‹ ئىنجىل››ى دوختۇر، ييي بۇنىڭ ت ئەبلەخلەر، ييي دېدييي دۆ

سيىلەر،  ەر سيازلىقتا تۇرۇۋاتى سيىل . ۇ بىلىشمەيسىلەرھاۋانىڭ نېمىلىكىنىم سىلەر نەم، تىنجىق. قيو

ېنيادىكى  للىيق ئيادەم تيۇرۇپ گىگ   چىدىكى ھەممىيدىن ئەقى ۋېر، سەن بۇالرنىڭ ئىشۇنداقمۇ  سىل

 .سەناۋاتنىمۇ بىلمەيدىكەنئەڭ ئاددىي س

غييدىكى ڭ دورا ئېلىۋاتقييان چاىييئۇالرن. قىتىيپ بەردى بىييرلەپ دورا تار-بىيير دوختيۇر ئۇالرغييا 

غان دېڭىيز  مىتميۇ قىلىيپ قويماييدى   دەم ئۆلتۈرسيە كيۆزىنى   ئىتائەتچيان بوليۇپ، ئيا   ھالىتى تولىميۇ  

 .تىىغا زادىال ئوخشىمايتقاراقچىلىر

ا مەن بيۇ  الر بولمىسۇن، پىكرىڭۈن مۇشۇ يەرگىچە بولسدېدى دوختۇر، ييي بۈگييي بولدى، ييي 

 .سۆزلىشىپ باقايباال بىلەن 

ئياڭالپ دەرھيال   ى، دوختۇرنىيڭ گېپىنيى   ىپ دورا يەۋاتقان ئىدورگى مېرري كالچاڭلىتگىئ

 :بۇراپ دېدى بېشىنى

 !لمايدۇييي بو

ىغىنىچە غەزەپ بىيلەن شياپىالقل  سيىلۋېر ھياراق توڭىغيا    ى زىڭنى ييۇم، يييي دېيد   ييي سيەن ئياغ  

ن ئېيتتى، ييي بىيز  يىتى مۇاليىملىق بىلەختۇرغا يۈزلىنىپ ناھائاندىن ئۇ دو. ركىرەپگىئورگىغا ھۆ

ىي ،  ج. ى ئويالۋاتقانىيدى  سيىلەرنى كۆرۈشتۈرۈشين   ەتدار، دوختۇر، مەنمۇنىڭدىن ناھايىتى مىننسې
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لەن سيەن ئاليدى بىي   . ىنىمەنىشى ئىكەنلىكىڭگە ئىشگە ئەمەل قىلىدىغان كمەن سېنىڭ لەۋزىڭ

 .م بەرنلىقىڭ توغرۇلۇق قەسەقېچىپ كەتمەيدىغا

 .مەن رىمەن، ييي دېدى ت بېپ كەتمەسلىككە كاپالەييي مەن قېچى

 پ تۇر، سيەل ەن قاشا سىرتىدا ساقالسىلۋېر، ييي دوختۇر سلسا ياخشى، ييي دېدى ييي ئۇنداق بو

 .لىڭالرۆزلىشۋېيرىپ تۇرۇپ سسىلەر قاشانى ئا. مەنن بالىنى باشالپ چىقىتۇرۇپ مە

ئيۇالر  . ىقەت قىاللمياي پارتلىيد  دېڭىيز قياراقچىلىرى تيا   ىال ئۆيدىن چىقىشيىغا  دوختۇر ئەمد

ىيش ييولى   قىلىشيى ئيۆزىگە چىق  لە مۇنيداق ياخشيى مۇئيامى    ن سىلۋېرنىڭ دوختۇرغاتۇشتى-تۇشمۇ

پ سيىلۋېرنىڭ  مەن بيۇ ئەھيۋالنى كيۆرۈ   . قىلغيانلىق، دېيىشيتى  ، بۇ بىزگە ئاسىيلىق قالدۇرغانلىق

سييىلۋېر تۈنۈگييۈن  لييېكىن،. مەيييال قالييدى رىسييى بييارلىقىنى بىلەلداق تاقابىييل تييۇرۇش چايەنە قانيي

ئيۇ ئاليدى بىيلەن    . دىبىر قېتى  بياش ئەگيدۈر  ىلىنىپ ئۇالرنى يەنە ىكى غەلىبىسىدىن پايدكەچت

 :ئاندىن. دىىر ھازا قاتتىق تىللىپلەر بىلەن ئۇالرنى باغزىغا كەلگەن سەت گەئ

ۈز ئيۆرەلمەيمىز،  ھازىرچە دوختيۇردىن يي   بىز. لمىساق بولمايدۇتۇرنىڭ تەلىپىگە قوشۇييي دوخ

 .ېدىتۈشىمىز كېرەك، ييي دندىڭالرمۇ  پۇرسەت كۈچۈشە

سيىلۋېر   شيۇنىڭ بىيلەن  . يەلمىيدى ەماللىققا بىرنېمە دېر قايىل بولمىسىمۇ دگەرچە قاراقچىال

 .اڭدىىنىچە سىرتقا قاراپ مىلەپ ھاسىسىنى تايانغقولۇمدىن يېت

 :اندا سىلۋېر ماڭائىشىكتىن چىقق

 .ۇ، ييي دېدىر يۇپۇرۇلۇپ كېلىشىد، بەك تېز ماڭساڭ ئۇاليي جى ، ئاستىراق ماڭي

 .ىوختاپ دوختۇرغا قارىدغا كەلگەندە سىلۋېر تتۇرغان قاشانىڭ يېنى دوختۇر

تكىلى ېنى تەختتىن چۈشيۈرۈۋە ىمەن دېگەچكە ئۇالر مبۇ بالىنى قۇتقۇزۇۋالييي دوختۇر، مەن 

نيى  ۈن سيوتتا ياخشيى گېپىم  كەلگۈسيىدە مەن ئۈچي  . اەنمىسيەڭ ئۇنىڭيدىن سيور   ئىش. قىل قاليدى 

 .ۈمىد قىلىمەنويۇشۇڭنى ئقىلىپ ق

 .تۇر  ييي دەپ سورىدى دوخىلۋېر، سەن قورقتۇڭمۇييي س

ىلييداپ ەممييا دار ئالدىييدا غالي دېييدى سييىلۋېر، ييييي ئۈرەكلەردىن ئەمەس، ييييييييي مەن توخييۇ ييي

، ئۇنتيۇپ  ەن ئيايرى  سۆزلىشيىۋال    بولدى، سيەن جىي  بىيل   ئادەمدىن قانچىسى بارتىترىمەيدىغان 

 .اخشى ئىشەن قىلغان يەنە بىر يقالما، بۇ م

نىيڭ يېنىيدا   لىق ساقالپ بىير دەرەخ دى ھەم بەلگىلىك ئارىتۈگىتىپ ئارقىغا ماڭ ئۇ گېپىنى

پ ىالرغىمۇ قاراقاراقچ بەزىدە ئۆي تەرەپتىكىبىز تەرەپكە قارىدى، ئېغىزىنى ئىسقىرتقاچ ئولتۇرۇپ 

 .تەرەددۇتلىنىۋاتاتتى قاالپ تاماق قىلىشقا ئۇالر ئوت. قوياتتى
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ي وليۇپ قېلىشيىڭ پۈتيۈنلە   رسىنىپ، يييي بۇنيداق ب  دېدى دوختۇر ئېغىر خۇييي ھەي جى ، ييي 

نغيان  اپىتان سىمولېت يارىالېگەنتى ، ئەمما سەن كەي دلى سېنى ئەيىبلىمئەس. ئۆزۈڭنىڭ شورى

 .نچاقلىقبۇ دېگەن قورقۇ. تتىڭچاغدا قېچىپ كە

 .تاشلىدى  مەن يىغالپ

ۈنيدۈم، مېنيى   خاتيا قىليدى  ھەم ئۆك   سيەدەپ تيۇرۇپ، يييي مەن   ۇر، ييي دېيدى  مەن ئې ييي دوخت

وغيدىمىغان بولسيا   ىنيى تيوغرا، ئيۇ مېنيى ق    سىلۋېرنىڭ دېگ. لىمەنەسلىكىڭىزنى ئۈمىد قىئەيىبلىم

ر ورقميايمەن، ئەمميا ئيۇال   ىنىڭ، مەن ئۆلۈميدىن ق دوختۇر، ماڭيا ئىشي  . ى تتىقاچان ئۆلگەن بوالئالل

 ...بىلمەيمەن يوق- قا ئالسا چىدىياالمدىقىستاق-مېنى قىيىن

اپ ىنىۋاتقانلىقىڭغيا قيار  يييي مەن سيېنىڭ ئازابل  ختيۇر گېپىمنيى بۆليۈپ،    ييي جى ، ييي دېدى دو

 .لىكتە قېچىپ كېتەيلىبۇياققا ئۆت، بىز بىرتۇرالمايمەن، تېز 

 .م بەردى ەسەدېدى  مەن، ييي مەن قييي بولمايدۇ، ييي 

-ۇن، جىي ، تاپيا  ڭ بىيلەن كارىيڭ بولمىسي   ىددىيلىشىپ، ييي ئۇنىي لىمەن، ييي دېدى ئۇ جييي بى

 .ا كېچىكىپ قالىمىزا سەكرەپ ئۆت، بولمىستېز بۇياقق. ئالىمەن رنى مەن ئۆز ئۈستۈمگەتەنىلە

لەۋزىمدە لۋېرغا ۋەدە بەرگەن، قىاللمايمەن، مەن سى ەت قىلىپ، ييي بۇنداقييي ياق، ييي دېدى  ر

ىكى ىمالدمەن ئييۇنى شيي . كەنكېمىنييى مەن ئېلىييپ كەتيي گېپىمنييى ئيياڭالڭ،  . ەكتۇرۇشييۇم كېيير 

 .پ قويدۇمدىكى ساھىلغا توختىتىقولتۇقنىڭ جەنۇبى

 .ختۇر ھەيرانلىقتىن  ييي دەپ توۋلىدى دوى سەن ئېلىپ كەتتىڭمۇييي كېمىن

ى جىممىيدە ئياڭال   ئيۇ گېپىمني  . ەپ بەردىي  ۈرمىشىمنى قىسقا سيۆزل مەن ئىككى كۈنلۈك كەچ

 :اندىن كېيىن ئېيتتىبولغ

قۇتقيييۇزۇپ  سيييەن ھەر قېيييتى  بىزنيييى .ى تەڭرىنىيييڭ ئىرادىسيييىبۇالرنىيييڭ ھەممىسييي يييييي

كېمىنييى  ن گييوئىننى ئۇچراتتىييڭ، نى بايقيياپ قالييدىڭ، بييې ئۇالرنىييڭ سۈيقەسييتى . نقېلىۋاتىسييە

اشيالپ  بىيز سيېنى ت  . پ بەردىيڭ ە شۇنچە جىق ئىش قىلىسەن بىزگ. رۇپ قويدۇڭئەكېتىپ يوشۇ

 .دەپ ۋارقىرىدىساڭا گېپى  بار، ييي ئاندىن، ييي سىلۋېر، ۇ، ييي دېدى دوختۇر، قويساق بولمايد

 :وختۇر ئۇنىڭغاېر كەلگەندىن كېيىن دسىلۋ

 .ەتمە، ييي دېدىى كوالشقا ئالدىراپ كىپ قوياي، بايلىقالرنساڭا بىر نەسىھەت قىلييي 

نيياۋادا بييايلىقالرنى  ييييي دېييدى سييىلۋېر، ييييييالماسييلىقى  مييۇمكىن، بەلكىيي  بييۇنى ئورۇندى ييييي

 .مىز ھايات قالمايمىزاپالمىسام جى  ئىككىت
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، ئەرۋاھالرنىييڭ سييەمىڭگە سييېلىپ قوييياي   ييييي دېييدى دوختييۇر، ييييي   ييييي ئۇنييداق بولسييا،   

 .ىسۇنېرىلىپ كەتمىكىڭالر يەندىسىدىن قورقۇپ يۈرپاراك

نېمىشيقا بيۇ    ۇم كېلىۋاتىيدۇ، سيىلەر  بىر ئىشنى سيوراپ بياقق  يي دېدى سىلۋېر، ييي ييي دوختۇر، ي

گەپ قىلىشيىڭنى  بېرىسيەن  ماڭيا راسيت     ېمىشقا خەرىتىنى ماڭاەتمەكچى بولدۇڭالر  نئۆيدىن ك

 .قىلىمەنئۈمىد 

  ميۇمكىن،  ئېيتىيپ بېرەلمەسيلىكى   ئويلىنىيپ تيۇرۇپ، يييي    ەمي دېيدى دوختيۇر بىيرد   ييي بۇ، ييي 

. بوليدۇم  تېگىشيلىكىنى مەن دەپ  سياڭا دېيىشيكە  . ئەمەس ەن بىير ئادەمنىيڭ ئىشيى   چۈنكى بيۇ م 

اييات قايتىيپ   لەر ھېيرەي، نياۋادا سيى   ئەمميا كاپيالەت ب  . ىيدى كاپىتيان مېنيى ئەيىبل   بۇنىڭ ئۈچۈن

 .قىلىمەنىرىدە سەن ئۈچۈن گەپ قانۇن يول قويغان دائڭالر، مەن كەلگۈسىدە كېلەلىسە

ماڭيا ناھيايىتى    ا، ييي ئەپەندى ، سەندى سىلۋېر خۇشال ھالدڭا ئىشىنىمەن، ييي دېييي مەن سا

 .مۇئامىلە قىلدىڭ ياخشى

ەن نى ھەر ۋاقيت قوغيدا، م  ۇ بيالى دوختيۇر، يييي بي    قۇللۇق بەر، يييي دېيدى  يي ئۇنداقتا، ماڭيا ميا  ي

نى قىلمياي  دېگىنىم. ە تىرىشىمەنپ بۇ يەردىن ئەكىتىشكلەرنى بىر ئامال قىلىھازىرال قايتىپ سى

 .خوش-جى ، خەير قويمايمەن،

 اندىن كېييىن سيىلۋېرغا  قول سىقىشىپ خوشالشيق  تىدا تۇرۇپ مەن بىلەندوختۇر قاشا سىر

 .رىپ كەتتىقويۇپ ئورمانلىققا كىىڭشىتىپ قاراپ باش ل

 

 ئىسكىلىتتۆتىنچى باب غەلىتە 

  

 :ر ماڭا قاراپ دېدىەتكەندىن كېيىن سىلۋېدوختۇر ك

پ لى دېگەندە مەن ئاڭاليا دوختۇر سېنى قاچايبا. ىك باال ئىكەنسەنييي جى ، سەن ئىشەنچل

ئېھتىييات  ماسلىشىپ ھەر ۋاقىت  ئەمدى بىز ئۆزئارا.  قىلغىنىڭنىمۇ ئاڭلىدىقالدى ، سېنىڭ رەت 

 .ھايات قاالاليمىز نداق قىلساقال ئاندىنقىاليلى، شۇ

ۇرغياق  بىز قۇمدا ئولتۇرۇپ ق. غانلىقىنى ئۇقتۇردىراپ تاماق تەييار بولبۇ چاغدا بىرسى ۋارقى

بىلمەيتتيى،  ىك تېجەشنى بىرئازمۇ قاراقچىالر يېمەكل. قنگەن پىششىق گۆش يېدۇبولكا ۋە سۈرلە

. يتتىئوتقيا تاشيال  ەپ بواللمىغيانلىرىنى  ېمەكلىكنيى ئىلۋىلىيپ ي  ىغيا كيۆپ مىقيداردىكى ي   ئۇالر قول

لىييييپ ئوتييييۇننى ۈلخيييياننى يوغييييان يېقىۋېى، زۆرۈر بولمىسييييىمۇ گۇننىمييييۇ ئىسييييراپ قىالتتييييئوت
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ىنى لىق بېرەلمەييدىغانلىق ا قاراپ ئۇزاق بەرداشبۇنداق نابۇت قىلىشىغئۇالرنىڭ . قااليتتىبولۇشىغا

 .ھېۋ قىلدى 

شياتۇتى مۈرىسيىگە    نىيڭ ‹‹فلىنيت كاپىتيان  ››. تيامىقىنى ياۋاتياتتى  ۋېر يالغۇز ئولتيۇرۇپ  سىل

ن ئىش ىراقنى كۆرەرلىك بىلەبۇمۇ ئۇنىڭ ي. لىمىدىەملىرىنى قايتا ئەيىبئۇ ئاد. ۇۋالغان ئىدىقون

 .بولۇپ ھېسابلىناتتى قىلىۋاتقانلىقى

ە النى ئېنىقلىييدى ، كييېم ېييدى ئييۇ، ييييي مەن ئەھييۋ  ڭالپ تييۇرۇڭالر، ييييي د ييييي بييۇرادەرلەر، ئييا 

تۇرۇپ ىن پۈتيۈن ئيارالنى ئياخ   قالرنى تاپقانيدىن كېيي  بيايلى . قولىيدا ئىيكەن   ھەقىقەتەن ئۇالرنىيڭ 

 .يېڭىمىزككى قولۋاق بار، بىز قا قولىمىزدا يەنە ئىئۇنىڭدىن باش. اپىمىزكېمىنى چوقۇم ت

ى قولغيا  ۇپ ئۇالرنىيڭ ئىشيەنچىن  راھلىرىغا غەيرەت قوشي ل ئۇسۇل ئارقىلىق ھەمئۇ مۇشۇ خى

 .بولغاندەك قىالتتىكەلتۈرمەكچى 

رى ڭچە بۇ ئۇنىيڭ ئيادەملى  ۇ داۋاملىق، ييي مېنىئە كەلسەك، ييي دېدى ييي بۇ كىچىك شۇمتەكك

. زىمىە ئييۇنى بيياغالپ قييوي  ز بييايلىقالرنى قييازغۇچ بىيي. قېييتى  سۆزلىشىشييى  بىييلەن ئەڭ ئيياخىرقى 

ئيۇ  . زبىيراقال ھېسابلىشيىمى   ىن كېييىن ئۇنىيڭ بىيلەن   كيېمىگە ئىيگە بولغانيد    بايلىقالرنى تېپىيپ 

 .لەيدۇەدەل تۆقىلغانلىرىغا ب

قاراقچىالر بولسيا  . تىۋاتقاندەك بولدۇميوق قۇدۇققا چۈشۈپ كېگېپىنى ئاڭالپ تېگى  ئۇنىڭ

-قكييى، ئييۇ ئييالتۇن ئېنى. مىچى، ئالييدامچىۋېر، سييەن ئىككييى يييۈزلى سييىل. ادە قىزىييپ كەتتييىزىييي

. كيارى بولميايتتى   تىيرىكى  بىيلەن  -ئۆليۈك  ەردىن كېتەلىسيە مېنىيڭ  لەرنى تېپىۋېلىپ بۇ يكۈمۈش

بىيلەن   بولسا، ئۇ بىير چيوالق   ىالر يۈز ئۆرىدىغانالگەن تەقدىردىمۇ، باشقۋېر مېنى قوغدايدۇ دېسىل

 ىز ئۇالرغا تەڭ تۇرااليممەن قانداقمۇ 

از مىشييقا ياغيياچ ئۆيييدىن ۋ مراھلىييرى  نېھە. يتتىمەسييىلىلەر مېنييى قىينييا يەنە بىيير قىسييى   

گاھالندۇرۇشييى نېمىنييى  ئا وختۇرنىييڭ سييىلۋېرنى ەرىتىنييى تاپشييۇرىدۇ  د كېچىييدۇ  نېمىشييقا خ 

 .ايى  بارمىدىماق يېيىشكە زادىال رر كالالمنى قوچۇپ تاچۈشەندۈرىدۇ  بۇ ئىشال

ئيۇالر  . ا ماڭيدى پ بيايلىقالرنى قىزىشيق  لىيك تامياقنى يەپ بوليۇ   قياراقچىلىرى ئەتىگەن  دېڭىز

چ بېلىگە چوڭ بىر ئەگميۈ تال مىلتىق ئاسقان،  ىلۋېر مۈرىسىگە ئىككىس: قورالالنغان ئىدى تولۇق

شياتوت   .نچيا سيېلىۋالغان ئىيدى   انچۇقىغا بىردىن تاپان، چاپىنىنىڭ ئىككى يپىچاق قىستۇرۇۋالغا

نييى دوراپ باشييقىالرنىڭ گەپلىرى ۇۋالغييان بولييۇپ گاھىييداە ئىلگىرىكىييدەكال قونئۇنىييڭ مۈرىسييىگ

بەزىلىرى چوشقا جوتو، -زىلىرى گۈرجەكلىرى ھەرخىل بولۇپ بەشقىالرنىڭ ئېلىۋالغانبا. قوياتتى

ە بولسييا ئارغامچييا مېنىييڭ بييېلىمگ. ن ئىييدىبىرانييدى كۆتۈرۈۋالغييا قۇرۇتۇلغييان بولكييا ۋە گۆشييى،

 .ىلەپ كېتىۋاتاتتىىلىگەندەك سىلۋېر يېتمىكىدىكى ئېيىقنى يېتلىنىپ خوددى سېرىك ئۆباغ
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ن دېڭىيز قىرغىقىغيا   ككى قېيىيق توختىتىلغيا  ن كىيىن بىز ھىلقى ئىېلى بىر ۋاق ماڭغاندىخ

پ ىقنىيڭ ئورۇنيدۇقى سيۇنۇ   بىر قېي ەتكەن بولۇپ،غا پاتقاق چاپلىشىپ كقىيىقالر. تىپ كەلدۇقيې

ارقىيدىنال  ئ. التتيى قالغاندەك قىېيىق ئىچىدە ئۇرۇشۇپ اندا ئۇالر ئىلگىرى ققارىغ. كەتكەن ئىدى

 .اپ يول ئالدۇقا چىقىپ مەنزىلگە قاربىز قېيىقق

خەرىيتىگە  . شيتى ن يەر توغرۇليۇق سۆزلە الر بيايلىق يوشيۇرۇنغا  ق ھەيدەش داۋامىيدا ئيۇ  قېيى

رۈش ميۈجمەل  ىگە يېزىلغيان چۈشيەندۈ  ك چيوڭ، شيۇنداقال كەيين   ان كىرىست بەلگىسيى بە سىزىلغ

مۇنيداق يېزىلغيان    بيۇ خەتيلەر  . ايۋاتياتتى قىلىشقا ميۇمكىن بولم  كونكرېت ئورۇننى جەزمبولغاچقا 

 :ىئىد

بتىن شيەرققە  ئيارىلى، شيەرقىي جەنيۇ    ئىسيكىلىت . تياغ بياغرى   گىالس-ڭ دەرەخ، سىپىيچو

 .ئون فوت. قىيپاش

ز بىي . تېپىشيىمىز كېيرەك   دى بىلەن چوڭ دەرەخنىق بەلگە بولغاچقا ئالچوڭ دەرەخ ئەڭ ئېنى

پ بوليۇپ،  وڭ دەرەخ ناھيايىتى كيۆ  تياغ باغرىيدا چي   . لىدۇقاغ باغرىغا نەزەر تاشي ئولتۇرۇپ تقېيىقتا 

ۋېر گەجگىسىنى سىل. قىياس قىلىشاتتىبويىچە چوڭ دەرەخنى  ر ئۆزلىرىنىڭ بىلگىنىقېيىقتىكىلە

 .ىشنى قارار قىلدىكېيىن بىر نەرسە دېي اغ باغرىغا بارغاندىنقويۇپ ئالدى بىلەن ت قاشالپ

اغرىغيا قياراپ راۋان   قىرغاققيا چىقىيپ تياغ ب   ڭ قويۇلۇش ئېغىزىيدىن  ىز بىر كىچىك دەريانىب

ۇ ن ھەپىلىشيىپ ئانيدىن بي   لىق بولۇپ، خېليى ئيۇزۇ  بىر بۆلەك يول پاتقاقئەڭ دەسلەپكى . ولدۇقب

ئېگىز ناھيايىتى كيۆپ بوليۇپ،    بيۇ يەردە تياش  . كەليدۇق ىن بىز تاغ ئېتىكىگە يكې. يەردىن ئۆتتۇق

 .ردەك تارقالغان ئىدىەر ئەتراپقا يۇلتۇزالئۆسكەن دەرەخل

سييىلۋېر ئىككىمىييز   پ ئالييدىغا يييۈگرەيتتى، سەكرىشييى -ۋارقىرىشييىپ دېڭىييز قيياراقچىلىرى  

ە قالغيانالر شيۇ تەرەپيك    .شيى غەلىيتە چىرقىرىيدى   تۇيۇقسىز بىر كى. دۇقنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا قالسەپ

 .قاراپ يۈگۈرۈشتى

ان، ييييي تېخييى تيياغ  ەيييمەن، ييييي دېييدى مورگيي ن يەرگە كەلمىييدۇققۇ ديوشييۇرۇنغاييييي بييايلىق 

 .اققىسىغا چىقمىغان تۇرسچوق

. كيۆردۇق لىتنىڭ ياتقانلىقىنى نىڭ يېنىدا بىر ئىسكىئېگىز بىر تۈپ دەرەخ بىز يېقىن بېرىپ

 .ياتاتتى خت پارچىلىرى چېچىلىپئەتراپىدا رە

رچىلىرىنى بىير  ورگى مېررىيي كىييى  پيا   قىلىدۇ، ييي دېدى گىئي اندا بىر دېڭىزچىدەك ييي قارىغ

 .نى ماتروسالر كىيىمىكەي چۈنكى ئۇنىڭ كىيگىنكشۈرگەندىن كېيىن، ييقۇر تە
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غەلىتە،  ىتنىڭ تۇرقى ناھايىتىييي شۇنىسى بۇ ئىسكىلى، ييي دېدى سىلۋېر، ييي چوقۇم دېڭىزچ

 .ەستەبىئىي ئەم

بىير  ياتقيان بوليۇپ، پيۇتى     تۈپتيۈز  ئيۇ . گىچە ئىدىسكىلىتنىڭ ھالىتى ئۆزھەقىقەتەن بۇ ئى

يەنە  ىشىدەك بېشيىدىن ئۆتيۈپ  ەكچى بولغان كسەكرىم كەن، قولى بولسا سۇغايۆلىنىشنى كۆرسەت

 .سوزۇلغان ئىدىبىر يۆلىنىشكە 

 ئياۋۇ تەرەپ ئىسيكىلىت   كومپاسينى ئەكيېلىڭالر،  دى سىلۋېر، يييي  يي دېمېنىڭ ئامالى  بار، يييي 

ىغا قويييۇپ يۆلىنىشيينى ت ئارىلىنىييڭ ئوتتۇرىسييسييكىلىت بىييلەن ئىسييكىلىئييارىلى، كومپاسيينى ئى

 .ئۆلچەپ باقايلى

لىنىشيينى ىيپيياش يۆتىن شييەرققە قرېلكىسييى شييەرقىي جەنييۇب  ۋەقە، كومپاسيينىڭ ئىستدەر

 .كۆرسەتتى

چوقۇم بۇنى . لىت بىر بەلگەتوۋالپ، ييي بۇ ئىسكىەن، ييي دېدى سىلۋېر يي راستىنىال شۇنداقكي

ممىنييى قييا چىقىييپ ئۇالرنىييڭ ھە ئييادەم باشييالپ قىرغاق ئەينييى چاغييدا ئييۇ ئييالتە فلىنييت قىلغييان، 

سيكىلىت ئيۇزۇن،   قارا، ئى. لگە قىلغانبۇ يەرگە ئەكېلىپ بە ئارقىدىن بۇ ئادەمنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن،

 مورگان  ئاالدىۋ ئېسىڭدىمۇ. ۋچاچ، بۇ چوقۇم ئاالدىسېرىق 

چىققانيدا مېنىيڭ   ان، يييي ئيۇ قىرغاققيا    دەپ جاۋاب بەردى مورگا ئۇنتۇپ قاالي، ييي ييي نېمىشق

 .پۇلغا قەرزدار ۇ يەنە ماڭا بىرمۇنچەىمنى ئىلىپ كەتكەن، ئپىچىق

فلىنيت  ! پىچياق ييوقكەن  قچىسيى، يييي بيۇ يەردە    ىرىدى بىر دېڭىز قاراپىچاق  ييي دەپ ۋارق ييي

ئىلىيپ  ەجەبا قۇشالر چىشيلەپ  ئ. دىغانالردىن ئەمەسايدۇ، ئۇ بۇنداق قىلىئۇنىڭ يېنىنى ئاقتۇرم

 كەتكەنمىدۇ 

 .ۋېرييي دېدى سىل! نى بارېلى جېيي بۇ گەپنىڭ خي

ا ھەيەل لىتنىڭ يېنىيدا بىرھياز  يي دېدى مېررىيي ئىسيكى  دا ھېچنېمە يوقكەن، يييي ئۇنىڭ يېنى

نيدا مەسيىلە بياردەك    قارىغا. قۇتىسىمۇ ييوق ىۋ تاختايمۇ، تاماكا يىن، ييي ھەتتا بىر مبولغاندىن كى

 .لىدۇقى

ئيادەم   ئيالتە  لىقىنى بىليدۈرۈپ، يييي  ى سيىلۋېر قوشيۇلىدىغان  مەسىلە بار، ييي دېيد  ييي راستىنىال

ئيۇ   نياۋادا . ئيالتە ئيادەم   بىزمۇ ھيازىر . كەلمىدىققان، بىرىمۇ قايتىپ ئەگىشىپ قىرغاققا چى فلىنتغا

 .ۇئىسكىلىتىمىزال قالىدىڭمۇ ئۇالرغا ئوخشاش ھايات بولسا بىزن
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پ ېنيى باشيال  ن، يييي بىيل م  ردۈم، يييي دېيدى مورگيا   ن ئۆز كيۆزۈم بىيلەن كيۆ   ييي ئۇ ئۆلدى، مە

-ھىنىييڭ بييۇ يەرگە كىلىييش بىييراق ئۇنىييڭ ئەرۋا. ۇقىمىيير قىلميياي يىتىپتيي  كىييرگەن، ئييۇ جايىييدا 

 .مەنكەلمەسلىكىنى بىلمەي

ھېچنېمىيدىن   ىرى، يييي دېدى يەنە ب ىتى بىزار قىلدى، يييالدىدا ئادەمنى ناھايييي ئۇ ئۆلۈش ئ

مۈر ا ئېيتىدۇ، ئۇ بىر ئۆەم ناخشىقى دېسە بىردبىردەم تۇرۇپ رۇم ھاريوقال ئاچچىقاليتتى، ھېچنېمە 

ى ناخشيىن  كېييىن مەن بيۇ   شيۇنىڭدىن . ىنى ئېيتتيى دېگەن ناخشي ‹‹ ئەزىمەتئون بەش ››ھېلقى 

 .ۇپ قالدى ياقتۇرمايدىغان بول

ئەرۋاھى . نىال ئۆلدىفلىنت راستى. ىماڭالرييي كونا خاماننى سورى، ييي دېدى سىلۋېر، ييي بولد

ۋاقتنيى   ميانخورلۇق قىلمياڭالر،  گۇ. لىنىپ يۈرەلمەييدۇ نداق كۈپكۈندۈزدە ئايبولغان تەقدىردىمۇ بۇ

 !ى قازغىلى بارايلىماڭايلى، بايلىقالرن .چىڭ تۇتايلى

ر بىيراق، بيۇ قېيتى  ئيۇال    . يتىدىن يولغا چىقتيى دېڭىز قاراقچىلىرى قائۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ 

ۇ ئازالپ سۆزىم-گەپ. راپ ماڭدىتوپلىشىپ ئالدىغا قا پ يۈگۈرىشمىدى، بەلكىارقىراقااليمىقان ۋ

ۇنىييڭ نييامى ىدىغانييدەك قىالتتييى، ئرقكاپىتانييدىن بەك قو ك، ئييۇالر ھىلقييى فلىنييتدېييمە. كەتتييى

 .تىشۈك بولۇشۇپ قىلىشات چىقىشىغىال

  

 ئەرۋاھ بەشىنچى باب

  

ى بىيردەم ئيارام ئالمياقچ   ن دېڭىيز قياراقچىلىرى   شيىپ كەتكەنلىكتىينمىكى  بايا بەك جىددىيلى

 .چىقىپال ئولتۇرۇشتى ئۇالر تاغ چوققىسىغا شۇنىڭ بىلەن. بولدى

مەنزىرىسيىنى تاماشيا   ڭ پۈتيۈن  وليۇپ ئارالنىي  كيۆرۈش دائىرىسيى كەڭ ب  بىز تۇرغان يەرنىڭ 

ليۇپ  ويۈزىيدىمۇ كيېمە ييوق ب    ە كيۆرۈنمەيتتى، دېڭىيز  ئەتراپتيا بىرميۇ ئاھيال   تۆت . ىلغىلى بۇالتتىق

 .يېگانە تۇيغۇ بېرەتتىئادەمگە تولىمۇ 

 .چەشكە باشلىدىىقىرىپ يۆلىنىشنى ئۆلسىلۋېر كومپاسنى چ

 دەرەخ بار ئىكەن، يييزىققىچە ئۈچ تۈپ چوڭ اۋۇ تەرەپتىكى تۈز سىئئىسكىلىت ئارىلىدىن ييي 

رنى ئاسانال ارىغاندا بىز بايلىقالق. م ئاۋۇ پەس يەر شۇگىالس تاغ باغرى چوقۇ-دېدى ئۇ، ييي سىپىي

 .يلىر نەرسە يەۋاالئالدى بىلەن بى. كمىزتاپقۇدە

نيى ئويلىسيامال مېنىيڭ    س ئياۋازدا، يييي فلىنت  ، يييي دېيدى مورگيان پە   ييي قورسيىقى  ئاچمىيدى  

 .دۇھېچنېمە يېگۈم كەلمەي
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 .يي دېدى سىلۋېرسېنى نەس باساتتى، ي اش باالم، ئۇ ئۆلمىسەييي شۇنداق، ياۋ

، يييي دېيدى بىير    سيتىغىال ئوخشياپ قاليدى   ميۈردەك كۆكىرىيپ ئالۋا  ئيۇ ئۆلگەنيدە ييۈزى تۆ    ييي

 .دىسەسكىنىپ تىترەپ قوي چى، ئۇ گەپ قىلىۋېتىپقاراق

ۈش ئالدىييدىكى چىرايييى ىن بولغييان، ئۇنىييڭ ئۆلييقىنى كييۆپ ئىچكەنلىكىييدييييي ئييۇ رۇم ھييارى

 .رريمې ييي دەپ گەپ قىستۇردىقورقۇنۇچقا ساالتتى، ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى 

 .ىدىىچىنى جىمجىتلىق قاپلى پەسلەپ ئورمانلىق ئگەنسېرى قورقۇپ ئاۋازئۇالر سۆزلى

ەم نيدى، بىيرى چىقىيراق ھ   ۇش ناخشيا ئياۋازى ئاڭال  ى تەرەپتىن ھېلقيى توني  تۇيۇقسىز، ئالد

 :خشا ئېيتىۋاتاتتىيۇقىرى ئاۋازدا نا

 ر،نىڭ ساندۇقىنى تالىشاون بەش ئەزىمەت ئۆلۈكئ

 !م ھارىقىنى تېز ئەكەلبىر بوتولكا رۇ... ايھ... ھاي.... ھاي

اييى  ئۇالرنىيڭ چىر . ىيۋەتتى ورقۇتۇپ روھىنيى چىقىر ېڭىز قاراقچىلىرىنى قبۇ ناخشا ئاۋازى د

، لييدىىييدىكى ئييادەمنى تۇتۇۋالىييرى قورققىنىييدىن يېنى سييەكرەپ قييوپتى، بەزىقارىييداپ، بەزىلىيير

 .ەردە يېتىۋالدىمورگان قورقۇپ ي

 .ۈ ئاۋازداي دېدى مېرري تىترەڭگيي! فلىنتنىڭ ئاۋازى ييي

اۋا ناھيايىتى  بۈگيۈن ھي  . غايىيب بوليدى  لسا شيۇنداق تۇيۇقسيىز   نداق پەيدا بولغان بوئاۋاز قا

سيادا پەييدا قىلىيپ     ز تياغ جىلغىسيىدا ئەكيۋ   بيايىقى ئياۋا  . تۇراتتىولۇپ قۇياشمۇ پارالپ ياخشى ب

لىقىنى چۈشييىنەلمەيال بۇنچىلىييك قورقىييدىغان ئۇالرنىييڭ نييېمە ئۈچييۈن  مەن. رزان ئاڭلىنيياتتىلە

 .قالدى 

كيالپۇكى  ئۇنىيڭ  . ئېغىيز ئېچىيپ   ي دېيدى سيىلۋېر ئياخىرى   تۇتيۇۋېلىڭالر، ييي  رنى ييي ئۆزۈڭال

تە، مەن بيۇ ئىيش سيەل غەلىي    . يدۇيييي قورقيۇش ئەسيقاتما    ەڭگە ئيۆزگەرگەن ئىيدى،  بىنەپشە كيۈلر 

بەزىييلەر بىزنييى بەلكىيي  . دەم ئېيتقييانبىييراق، چوقييۇم بىيير ئييا .انلىقىنى بىلەلمىييدى كىمنىييڭ ئېيتقيي

 .مۇمكىنولغان بولۇشى ماقچى بقورقۇت

ئياۋاز يەنە   تۇيۇقسيىز ھېلقيى  . شيتى يپىياتى ئاسيتا تۇراقال نىڭ گېپىنى ئاڭالپ كەباشقىالر ئۇ

 .تىئېيتماي ۋارقىراۋاتاتبۇ قېتى  ناخشا . لدىپەيدا بو

 !ييي داربى گراۋ

داربيى  ى گيراۋ، داربيى گيراۋ،    داربي ››ىدەك توختىماي الۋاستىالرنىڭ بەلگىسبۇ ئاۋاز بەئەينى ئ

داۋاملىيق  گەپ قىلغانيدىن كېييىن   چىيىپ بىير ئېغىيز سيەت    ئاۋاز سەل كۈ. اليتتىدەپ توۋ‹‹ گراۋ

 :ۇردىچاقىرغىلى ت
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 !ەكەلۋ بېرىپ رۇم ھارىقى ئييي داربى گرا

 .سادا قايتۇراتتى كۋتاللىردا توختىماي ئەئاۋاز تاغ قاپ

كۆزلىرىنىيڭ ئېقىنيى    ىقىپ كەتكەن مۇردىيدەك ايىدا بەئەينى روھى چدېڭىز قاراقچىلىرى ج

غيان  ئيۇزاققىچە قېتىيپ قال   ۋاز غايىب بولۇپ خېلىاھېلقى ئ. لتۇرۇشاتتىىقىرىپ مىت قىلماي ئوچ

 .رۇشتىي ئالدىغا قارىشىپ تۇبۇتتەك قىمىرلىما

ىز قاراقچىسيى  ييي دېدى بىر دېڭ! زىى، بۇ دەل ئۇنىڭ ئاۋايەنە نېمە گەپ كېتەتتييي بۇنىڭغا 

 !قايتىپ كېتەيلى الدا، ييي بىز دەرھالئاغزىغا كەپلەشكەن ھ ئۆپكىسى

ن گەپ، ييي دېدى مورگا ەڭ ئاخىرقى بىر ئېغىزلۈش ئالدىدا قىلغان ئتەن ئۇ ئۆي بۇ ھەقىقەيي

 .پەس ئاۋازدا

ئيۇ دېڭىيز   . ىدىئىبيادەت قىلىشيقا باشيل   نى چىقىرىپ ‹‹ئىنجىل››بولسا ھېلقى يىرتىق دىك 

 .ۇغان ئىدىنەچچە كۈن كىتاب ئوق ىسى بولۇشتىن ئىلگىرىقاراقچ

 .قىالتتى ك قورقۇپ كەتمىگەندەكلداۋاتقان بولسىمۇ بەلۋېرنىڭ چىشلىرى كاسىگەرچە سى

، ئيادەم بوالميدۇ   لىق ئىزدىگىليى كەليگەن  رىيدى ئيۇ، يييي بىيز بياي     ەرلەر، يييي دەپ ۋارقى ييي بۇراد

مۇ مەن ئۇنىڭييدىن فلىنييت ھايييات بولسييى. نىتىمەن دەپ ئويلىمىسييۇاھ بوالمييدۇ مېنييى قييورقۋئەر

. كۆمۈلييۈپ يېتىپتييۇقىممىتىييدىكى بييايلىق  مىييڭ فوندسييىتىرلىڭ 733يېنىمىييزدىال . مييايمەنقورق

ىن كېلىپ ئۆلگەن ئادەمد ىر ھاراقكەشتىن، يەنەيىتى  بىلەن ئەجەبا بەككۈلچى بولۇش ساالھىتەۋ

 !دى قورقام

يەنىميييۇ ن ئىچىيييدىكى ۋەھىمىنيييى ئاشيييۇرمايال قالماسيييتى پ ئۇالرنىيييڭ غەيرىتىنيييىبيييۇ گە

 .ئۇلغايتىۋەتتى

ىشيىغا  لىنتنىڭ ئەرۋاھىنىيڭ چ توۋلىدى مېرري، ييي فييي دەپ ! ما، سىلۋېرييي بولدى گەپ قىل

 .تەگمەيلى

ھەممىسيى خيۇددى   . پمۇ قىاللمياي قاليدى  قىالر قورققىنىدىن گەىڭ گېپىنى ئاڭالپ باشئۇن

 .ا يېقىن كېلىشتىقچى بولغاندەك ئۇنىڭغقۇۋۋەت ئالما-دىن كۈچسىلۋېر

 .تتىرەك جىمىغۇر بولۇپ كەلۋېر ئۇالردىنمۇ بەكەسى

دا قىلىۋاتىيدۇ،  ئاۋاز ئەكيۋ سيادا پەيي    ېدى ئۇ، ييي ئەمما بۇلكى  شۇنداقتۇ، ييي دييي ئەرۋاھ  بە

 رچە توغرىمۇ سىلە. دۇۇ ئەكۋ ساداسى بولمايغان يەردە ئاۋازىنىڭمھنىڭ كۆلەڭگىسى بولمىئەرۋا

 .قالغانىدىئورگى مېرري ئىشىنىپ ئەمما گى. كىلىك ئىدىمېنىڭچە بۇ سەل كۈل
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ۋازىغيا ئوخشياپ   ئيۇ ئياۋاز فلىنتنىيڭ ئا   ق، يييي دېيدى ئيۇ، يييي     ېرنىڭ دېگىنى ئورۇنلۇييي سىلۋ

تېخىميۇ  . تۇرۇۋاتىيدۇ  ىنىڭ ئاۋازىغا ئوخشياپ باشقا كىش. وخشىمايدۇكەن، ئەمما تامامەن ئكېتىدى

 ...بەكەرەك

 .ييي دېدى سىلۋېر! ىدۇىڭ ئاۋازىغا ئوخشاۋاتمۇ بەكرەك بىن گوئىننييي تېخى

 ىييزالنغىنىچە ئورنىييدىنەردە ياتقييان مورگييان تۇ، ييييي دېييدى تييېخىچە يييييي شييۇنداق، دەل شيي

 !ىڭ ئاۋازىتۇرۇپ، ييي راست شۇن

 .گوئىنمۇ ئۆلدىي دېدى دىك، ييي بېن ڭغىمۇ ئوخشىمايدۇ، ييييي ئۇنى

 .چىلىرى كۈلۈشۈپ كەتتىى كۆرگەن دېڭىز قاراقكۆپن

بىلەن تىرىكلىكى -نىڭ ئۆلۈكي دېدى مېرري، ييي ئۇھېچكى  قورقمايدۇ، ييييي بېن گوئىندىن 

 .نېمە كارىمىز

ىغيا  تاتارغيان چىرايلىر . ىكەلدھالىتىگە قايتىپ ۇالر تۇيۇقسىز ئەسلى ئ. دېسەك بەك غەلىتە

-ر ييۈك ىير دەميدىن كېييىن ئيۇال    ب. سۆزلەشكىلى تيۇردى  تىدىن يۇقىرى ئاۋازداقاي. قان يۈگۈردى

ن بىيردەك  ھېلقيى تيۈز سيىزىق بىيلە    مېيرري يولىنىيڭ   . ىقتىرۈپ قايتىدىن يولغا چتاقلىرىنى كۆتۈ

 .ىى ئىلىپ ئالدىدا ماڭدن سىلۋېردىن كومپاسىنبولۇشى ئۈچۈ

 .قاراپ كېتىپ باراتتىە ئەتراپقا ئاالقالپ نى سىقىمدىغىنىچ‹‹جىلئىن››دىك يەنىال 

ى ئيۇ  ئەميد . نى يىرتىۋەتتىيڭ ‹‹ئىنجىل››، ييي سەن تى ، ييي دېدى سىلۋېرييي مەن نېمە دېگەن

قياس چىقىرىيپ   ئارىلىقىدا قولىيدىن   ورقمايدۇ، ييي ئۇ گەپئەرۋاھمۇ ئۇنىڭدىن ق .كارغا كەلمەيدۇ

 .ىپادىلەپ قويدىڭسىتمەيدىغانلىقىنى ئدىكنى مە

ېسيەلگە گىرىپتيار   دىال سېرىق قىزىتما كئەسلى. ىنى ھېۋ قىلدىئەھۋالىنىڭ چاتاقلىق دىك

 دىن پەيدا بولغان بىير چارچاش ھەم ئارقى-رىپتىنچىق ئىسسىق ۋە ھې ان ئادەم، يەنە كېلىپبولغ

 .تۋاتاتتىقەدىمىمۇ ئاستىالپ كىراتۇرىسى تېز ئۆرلەپ لى ئۇنىڭ بەدەن تېمپېتۈپەيمەيدان ۋەھىمە 

شيلىدۇق ھەم  شيكە با دەرەخنى ئىزدە قى بىر نەچچە تۈپ چوڭلىق ئالغا يۈرۈپ ھېلىبىز داۋام

ەسييلىكىنى يۆلىنىشيينى ئييۆلچەپ ئەم ئەممييا . رەخنييى تيياپتۇق تېييزال بىرىنچييى چييوڭ دە  ناھييايىتى 

نىيڭ  ۈچىنچى تيۈپ چيوڭ دەرەخ  ئي . ەخميۇ شيۇنداق چىقتيى   ئىككىنچيى تيۈپ دەر  . ۇقجەزملەشتۈرد

ۆييدەك  غيۇچ غيۇلى كىچىيك بىير ئ    بوليۇپ، قيارامتۇل قىز   فوت ئەتراپىدا 233ەن ئېگىزلىكى تەخمىن

 .تتىقىلىشقا تامامەن بۇالرەخنى يۈرۈش بەلگىسى بۇ دە. كېلەتتى

ڭ يېنىغا ل بۆلىدىغىنى دەرەخنىئۇالرنىڭ كۆڭۈ. قمىدىۇ دەرەخكە پەقەت قىزىبىراق، ئۇالر ب

 .ر ئىدىجاۋاھىراتال-ۈش، ئۈنچەكۈم-تېرلىڭلىق ئالتۇنمىڭ فوندسى 733ممىتى كۆمۈلگەن قى
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ېلىمگە ئيۇ بي  . رنىنى تارتياتتى ماڭياتتى، توختىمياي بيۇ   ىسى بىيلەن دىڭگۇسيالپ   سىلۋېر ھاس

لىك بىلەن قاراپ ىنى بۇراپ زەھەرخەندىا ماڭا بەتبەشىرە يۈزغامچىنى تارتىپ گاھىداغالنغان ئارب

 .تتىۇياق

تۇرمىسيىمۇ  ئيۆزىنى پەردازالپ ئول ئاز قالدى، ئۇ ئەمدى بايلىقالر تېپىلىشقا . مەن چۈشەندى 

ئىزدەييدۇ، ئاخىرىيدا    نياملىق كېمىنيى  ‹‹ نوالگىسيپا ››غاندىن كېيىن بايلىقالرنى تېپىۋال ئۇ. ىدۇبول

پ ھەمراھلىييرى بىييلەن ئانييدىن كېمىنييى ھەيييدە .ممىنييى ئۆلتۈرۈۋېتىييدۇياخشييى ئادەملەرنىييڭ ھە

 .قىلمايمەن مەن بۇنىڭدىن گۇمان. ىراقالرغا تىكىۋېتىدۇي

ۋېر ئارغيامچىنى  سيىل . ئاسيتىالپ كەتتيى   دەملىرى  ئىختىيارسىزئويلىغان چېغىمدا قە بۇالرنى

 .كەتتىڭا ياۋۇزلۇق بىلەن تىتارتىپ كۆزلىرىنى ما كۈچەپ

قيۇپ،  ئۇ بىرنەرسىلەرنى ئو .ئەمدى يېتىشىپ كەلدىەينىدە قالغان ئىدى، دىك سەپنىڭ ك

يۇقسيىز ئەينيى   ەھيۋالنى كيۆرۈپ تۇ  بيۇ ئ . ىلەرنىيدۇ قارغيايتتى  ۋەت قىلسا، بىردە نېمتىال-بىردە دۇئا

يىللىييرى فلىنييت شييۇ . ى ئەسييلەپ قالييدى ېچىنىشييلىق تراگېييدىيەنۇ يەردە يييۈز بەرگەن ئچاغييدا بيي

نىييڭ نالىسييىنى ىدى  مەن ھييازىر ئۇالرئۆلتييۈرگەن ئەمەسييمىنييى ڭ بىييرنەچچە ھەمراھلىرئۆزىنىيي

 .ندەك بولۇۋاتاتتى ئاڭلىغا

ۈپ ي، ھەميمە ئيادەم يۈگيۈر   ي دەپ ۋارقىرىيدى مېيرر  ييي  بۇياققيا كيېلىڭالر،  ييي بيۇرادەرلەر، تېيز   

 .باردى

ھاسىسييىغا  سييىلۋېر. ىقىنى كييۆردۈمڭىييپال توختيياپ قالغييانلرنىييڭ نەچييچە قەدەم مېئەممييا ئۇال

 .ڭ يېنىغا باردۇقتېزال بىزمۇ ئۇالرنى .چەپ ئالدىغا ماڭاتتىتايىنىپ كۈ

سۈپ تېگىدە ئوت چۆپلەر ئۆنا بىر ئازگال بولۇپ بۇ كو. ازگال تۇراتتىلدىمىزدا يوغان بىر ئئا

زى بيار  نەچيچە سياندۇقىنىڭ ئېغي   ئيۈزۈلگەن جوتيو، بىير     زگالدا يەنە بىر سېپىئا. كەتكەن ئىكەن

بيۇ دەل  . دىن خەتيلەر يېزىلغيان ئىي   دېيگە ‹‹ ى نياملىق كيېمە  دېڭىز پىل››ئاغزىغا  بولۇپ، ساندۇق

 .مى ئىدىىتاننىڭ كېمىسىنىڭ نافلىنت كاپ

ىيييراتالر - جييياۋاھ -ەكۈميييۈش، ئيييۈنچ -ق ئيييالتۇنمىيييڭ فوندسيييىتېرلىڭلى  733قىممىتيييى 

ى كيوالپ ئېلىيپ   ىني ىيپ بايلىقالرنىيڭ ھەمم  سيى بىيزدىن باليدۇر كېل   ئېنىقكيى، بىر . مەيتتىكۆرۈن

 .ەن ئىدىكەتك

 

 ۋېر پۈتۈنلەي تۈگەشتىئالتىنچى باب سىل
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بىردەمييدىن . قېلىشييتى قارىشييىپ بييۇتتەك قېتىييپقۇپقييۇرۇق ئازىگالغييا  دېڭىييز قيياراقچىلىرى

پىالنىنيى   اتياتتى، ئەميدى دەرھيال    بايلىقالرنى ئويالۋئۇ تېخى بايىال. تاپتىكېيىن سىلۋېر ئېسىنى 

 .كېرەكلىكىنى چۈشەندىئۆزگەرتىش 

 .بولڭنى قوغداشقا تەييار ييي بۇنى ئېلىپ ئۆزۈ ئۇ ماڭا پەس ئاۋازدا،ييي جى ، ييي دېدى 

 .تاپانچا ئۇزاتتى پ ماڭا بىر قوش ئاتارئۇ گەپ قىلۋېتى

ىز اق بولغاندا ئازگال ببۇند. ەرەپكە سۈرۈلدىبولمىغاندەك شىمال ت ارقىدىنال ئۇ ھېچ ئىشئ

ى، قىياپىتى ڭا قاراپ باش لىڭشىتتئاندىن ئۇ ما. ېتەتتىەش قاراقچىدىن ئايرىۋئىككىمىزنى ئاۋۇ ب

 .دوستانە كۆرۈنەتتى ناھايىتى

 :پەس ئاۋازدا ئۇنىڭغا مەن. قويدى زار قىلىپىرى ئىپادىسى مېنى بىئۇنىڭ ئادەتتىن تاشق

 .ەندە، ييي دېدى ڭنى ئۆزگەرتمەكچىكەنسييي يەنە قىياپىتى

لەرنىدۇ تىللىغىنىچە لىرىنىڭ ھەممىسى نىمىقالغان دېڭىز قاراقچى. لۋېر جاۋاب بەرمىدىسى

. الشتۇرۇشيقا باشيلىدى  چۆپلەرنىيڭ ئارسيىنى سى  پ قوللىرى بىلەن ئيوت  ئازگالغا سەكرەپ چۈشۈ

ا اشيق ڭگىنيى قولىغيا ئىلىيپ ب   ىللىغىينىچە ئيالتۇن تە  ئيۇ ت . پيۇل تېپىۋاليدى   مورگان بىرتال ئالتۇن

 .ندىقاراقچىالرغا سۇ

مېيرري  بيايلىقمۇ  يييي دېيدى     مىڭ فوندسىتېرلىڭلىق 733ئېيتقان قىممىتى  ييي بۇ دەل سەن

ۋارقىرىدى، ييي بۇ ئۇ زەردە بىلەن . رۇپالقىنىدا ئوينىتىپ تۇى ئىكى ئالتۇن تەڭگىنسىلۋېرغا قولىد

 .قېرىكارغا كەلمەس ن قىلغان سودىما  ھۇ سە

خىرە ەسي ى، ييي دېدى سىلۋېر مو تېپىۋاالمسىلەر تېخر، بىرنەچچە تال ياڭيييي داۋاملىق كوالڭال

 .ئارىالش

مۇشييۇنداق بولۇشييىنى ي ئاڭلىييدىڭالرمۇ، ئييۇ ھۆركىرىييدى مېييرري، يييي بييۇرادەرلەر، ييييي دەپ ييييي

 .دۈرۈپ بېرىدۇچىرايى ھەممىنى چۈشەنئۇنىڭ .  بىلگەنرۇنالبۇ

  دە-ىتان بولغۇڭ كەپتۇېرري، سېنىڭ يەنە كاپييي م

ەنە ەپ چىقىيپ ئازگالنىيڭ ي  ئيۇالر ئيۆمىل  .  كەتتىەرەپكە ئۆتۈپالمېرري تبۇ قېتى  ھەممىسى 

 .لدىياۋۇزالرچە تىكى ۈپ سىلۋېر ئىككىمىزگەبىر تەرىپىگە ئۆت

 .جۈرئەت قىاللميايتتى  چكى  ھەرىكەت قىلىشقاشىپ تۇرۇپ قالدۇق، ھېبىز مۇشۇنداق تىركى

كال ۇپ تييۇرقى ئىلگىرىكىييدەئۇالرغييا تىكىلييگەن بولييتييۇرغىنىچە  ىنىييپ ئييۆرەسييىلۋېر ھاسىسييىغا تاي

. تىكى  ئىنكييار قىاللمييايتكىشييى بولييۇپ، بييۇنى ھييېچقىييقەتەن قورقۇمسييىز ھەئييۇ . سييالماق ئىييدى

 .ىز ئاچتىئاخىرى مېرري ئېغ
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ۇ ھيۆركىرەپ،  ك ھارىمى، ييي دېدى ئي چوالق، بىرى سېرىق تۈرى بىزنى ئالدىغان قېييي بىرى 

 ...ىزنېمىنى ساقاليمىز، ب ييي يەنە

! پاڭ››ز تۇيۇقسى. ماقچى بولدىىلىق بىلەن ھۇجۇم قىلۆتۈرۈپ بىزگە باشالمچئۇ قورالىنى ك

ازگالغا باشيچىالپ  مېرري ئ. زى ئاڭالندىقېتىملىق مىلتىق ئاۋاىلىپ ئېتىلغان ئۈچ ق ‹‹!پاڭ! پاڭ

ىلىييپ بىييردەم جييان   ىرقىييراپ ئازگالغييا يېق غييان ھېلقييى ئەبلەخمييۇ پ  ىلييدى، بېشييىنى تېڭىۋال يېق

 .لىپ قاچتىورققىنىدىن بېشىنى ئېقالغان ئۈچى ق. قالدىشقاندىن كېيىن جىمىپ تاال

ن ئىككيى پياي   مېرريغيا تاپانچىسيىدى   ىچە جيان تالىشيىۋاتقان  سىلۋېر ئازگالدا تېخ ئارقىدىن

 .دىئۇنىڭغا تىكىلىپ تۇر مېرري جان ئۈزگىچە. ىئوق ئۈزد

 .ۇمدۇڭەن ئاخىرى ئاغزىڭنى يي دېدى سىلۋېر، ييي سييي گىئورگى، يي

ىن بىييييزگە قيييياراپ ئىنالرنىييييڭ ئورمييييانلىقتىييييۋېۋ، گييييراي ۋە بييييېن گومەن دوختييييۇر ل

 .تىۇچىدىن ئىۋ چىقىۋاتاتقولىدىكى مىلتىقنىڭ ئ. نى كۆردۈماتقانلىقىكېلىۋ

قنيى ئەپ  ېيز توسيۇۋااليلى، قېيى  وختيۇر، يييي ئيۇالرنى ت   ى، يييي دەپ توۋلىيدى د  ييي تېيز قيوغاليل  

 .قاچمىسۇن

ە ھاسىسيىغا تاييانغىنىچ   سيىلۋېر . دەك يۈگيۈردۇق اپ ئۇچقانرغىقىغا قارىز بىرلىكتە دېڭىز قىب

 .گوسالپ ئەگەشتىجېنىنىڭ بارىچە دىڭ

 .دەپ ۋارقىرىدى ئۇئۇياققا قاراڭ، ييي  دىرىماڭ،دوختۇر، ئال ييي

چى دەسلەپ كەليگەن  يات قالغان ئۈچ قاراقھا. تى قالمىغان ئىدىاست ئالدىراشنىڭ ھاجىر

ان ۇرىلىقىغيا بېرىيپ قالغي   ر بىيلەن قېيىيق ئوتت  البىيز ئيۇ  . كېتىۋاتياتتى  ىنىشكە قاراپ يۈگيۈرۈپ يۆل

ىگەن مەن خىيالىغيا كەلتيۈرم  قېيىققيا چىقىشينى تاميا   ر قورقيۇپ كەتكىنىيدىن   ئەسلى ئيۇال . ئىدۇق

 .ئىكەن

 .ىشىپ كەلدىسىلۋېرمۇ ئاستا ئەگ. ولتۇرۇپ ئارام ئالدۇقىلەن تۆتىمىز يەردە ئشۇنىڭ ب

ز جىي  ئىككىمىيز   سىز بولمىغيان بولسيىڭى  ر، ييي دېدى ئۇ، ييي رەھمەت سىزگە، دوختۇ ييي كۆپ

 .وبدان قىلدىڭېن گوئىن بۇ سەنمۇ  ئئوۋ، ب. كەن بوالتتۇقتۈگەش

ايسيىزالنغاندەك  بيېن گيوئىن ئوڭ  . بېرىپ، ييي دېدى ئۇ جاۋاب ۇنداق، مەن بېن گوئىنييي ش

 ى  پەندۇ سەن، سىلۋېر ئەن سورىدى، ييي ياخشىمئۇزۇن تۇرغاندىن كېيىخېلى 

 .ىلغان ياخشى ئىشكەندە، ييي بۇ ئەسلى سەن قئۆزىگە-دى سىلۋېر ئۆزييي بېن، ييي دې

 .ر جوتيونى ئەكەليدۈردى  رى چۈشۈرۈپ قويغان بىەتىپ دېڭىز قاراقچىلىدوختۇر گراينى ئەۋ

 .ۇقغان يەرگە قاراپ ماڭدئاستا قېيىق توختىلى ئاندىن بىز بىرلىكتە
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. ىىيرەر قيۇر سيۆزلەپ بەرد   ن ئىشينىڭ جەرييانىنى ب  بىيزگە يېقىنيدا بولغيا    يول بۇيى دوختۇر

 .ىن ئىدىگۈن قىلىنغان بېن گوئى مەزكۇر ئارالغا سۈرۋەقەدىكى باش رولچ

ايلىنىيپ  ۆزى ييالغۇز ئيارالنى ئ  قىلىنغانيدىن كېييىن ئي    ۈرگۈنگوئىن ئارالغيا سي  ئەسلى بېن 

نى ئېلىيپ  ىنىيدىكى بيارلىق نەرسيى   ئىسيكىلىتنىڭ ي تۇ ھەم ئىسكىلىتنى كۆرۈپ قاپيۈرۈپ ھېلقى 

ۈھەرلەرنىيڭ  كۈميۈش، گ -يقاپ ئيالتۇن ىق كۆمۈلگەن جاينى بانىڭ بىلەن بىرگە بايلشۇ. كېتىپتۇ

ئييۇ . ەنۆتە بييېن گوئىننىييڭ ئىييكالييدىكى سييىپى سييۇنغان جيي ئازگ. والپ چىقىرىپتييۇھەممىنييى كيي

ەممىنييى لگىييرى بايلىقالرنىييڭ ھېلىشييتىن ئىككييى ئيياي ئىنيياملىق كييېمە يېتىييپ ك ‹‹گىسييپانوال››

 .پتۇئۆڭكۈرىگە يۆتكەپ كە ئۆزى تۇرۇۋاتقان تاغ بىخەتەر ھالدا

ىيدىن  ۇر بيېن گوئىننىيڭ ئاغز  جۇم قىلغان كۈنى دوختىرى ياغاچ قورولغا ھۇدېڭىز قاراقچىل

ېرنى يوقليۇقىنى كيۆرۈپ سيىلۋ   ىيگەن دوختيۇر كېمىنىيڭ    ئىككىنچى كۈنى ئەت. ۇبۇ سىرنى ئۇقۇپت

ۇلۇپتۇ ھەم سىلۋېرغا بېرىشيكە قوشي  نىپ قالغان خەرىتىنى ايلىرەكسىز قەغەزگە ئئىزدەپ بېرىپ كې

ڭكيۈرگە كييۆپ  چيۈنكى بيېن گييوئىن ئۆ  . ى ئۇنىڭغيا قالييدۇرۇپتۇ تەمىناتالرنىيڭ ھەممىنيي الزىملىيق  

بىيخەتەر ئايرىلىيپ   ۇالر ياغياچ قوروليدىن   ئاخىرىيدا ئي  . ان ئىكەنئۆچكە گۆشى غەملىۋالغمىقداردا 

 .اغدا ئىكەنرۇۋاتقان ئۆڭكۈر شۇ تبېن گوئىن تۇ. ىلىپتۇچوققىلىق تاغقا يۆتك قوش

زمەت ئورنىيدا  ى دوختيۇر، يييي بىيز خىي    ئەمەس، جى ، يييي دېيد   ىڭ بىلەن كارىمىز يوقييي سېن

ۆزۈڭ قېچىيپ  ن بولسياڭ ئي  لماييدۇ، سيە  ىن خەۋەر ئالمىسياق بو غيان كىشيىلەرنىڭ ھالىيد   چىڭ تۇر

 .لسىز ئىدۇقا خەۋەر قىلىشقا ئاماتىڭ، ئەينى چاغدا ساڭچىقىپ كەت

النغييانلىقىنى الرنى كوالشييقا تەيياراراقچىلىرىنىييڭ بييايلىقەتىييگەن ئييۇالر دېڭىييز ق بۈگييۈن ئ

. پيۈككەن ئىيكەن   ق ماڭغۇزۇشينى كيۆڭلىگە  ز قياراقچىلىرىنى قيۇرۇ  دوختۇر ئەسلى دېڭىي . ۇبايقاپت

گييوئىننى ئييۇالرنى ەرھييال تېييز يييۈرەر بييېن  نى كۆرگەنييدىن كېيييىن دمېنييى ئېلىۋالغييانلىقى بىييراق

راشيقا  ەنيدىمنى كاپىتانغيا قا  ترېالۋنىيي ئەپ دىن ئيۇ  ئان. رۇشقا ئەۋەتىپتۇكەندە قىلىپ تۇتۇپ تۇپارا

دېڭىييز  ن گييوئىنبييې. ۋان بوپتييۇرەخ تەرەپييكە قيياراپ راگراينييى ئېلىييپ چييوڭ دە قالييدۇرۇپ، ئييۆزى

چارىسييى ى قورقۇتۇپتييۇ ھەم بييۇ ىن پايييدىلىنىپ ئييۇالرنڭ خييۇراپىي پىسخىكىسييىدقاراقچىلىرىنىيي

ىشتىن ئياۋۋال  ېڭىز قاراقچىلىرى كېلدوختۇر بىلەن گراي د شۇنداق قىلىپ. ېتىپتۇناھايىتى ئەسق

 .يارلىنىپ تۇرۇپتۇۇپ ھۇجۇم قىلىشقا تەييوشۇرۇن

تىمەن، ى  بىلەن بىللە تۇرۇپمەن جييي تەلىيىمگە  دا، ييي دېدى سىلۋېر،يي ئەھۋالدىن قارىغاني

 .ۆلەركەنمەننىڭ ئوقۇڭالرنى يەپ ئبولمىسا سىلەر

ردى دوختۇر ييۇقىرى  ان، ييي دەپ جاۋاب بەۇنداق قىلىشنى ئويلىغرا، بىز راستتىنىال شييي توغ

 .ۋازدائا
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ىقنىيڭ  وختيۇر جوتيو بىيلەن قېي   د. ەرگە يېتىيپ بياردۇق  توختىتىلغيان ي  قېيىق بۇ چاغدا بىز

اراپ پيياالق تەرەپتىكييى قولتۇققييا قييرىگە ئولتييۇرۇپ شيىمال  ھەممىمىييز يەنە بىيي. تىبىرىنيى چېقىييۋەت 

تىۋوللۇق مىلتىيق  شىنىڭ قولىغا تۈز ئىسي ۆتكەن ۋاقىتتا بىر كىوش چوققىلىق تاغدىن ئق. ئۇردۇق

نى بىيز قيولىمىز  . ى  ئىيدى بۇ ترېالۋنىي ئەپەنيد  .تۇرغانلىقىنى كۆردۇقرۈپ ئۆڭكۈر ئېغىزىدا كۆتۈ

ىنىيڭ  رمۇ بىيزگە ئوخشياش جېن  سىلۋې. ەم ۋارقىرىدۇقا ھۆرمەت بىلدۈردۇق ھپوالڭلىتىپ ئۇنىڭغ

 .تتىبارىچە ۋارقىراي

ىزىغيا  قولتۇقنىيڭ كىيرىش ئېغ   ېيىن شىمال تەرەپتىكىدا ماڭغاندىن كەتراپىيەنە ئۈچ مىل ئ

تۇرغيانلىقىنى   لەييلەپ  مىنىيڭ دېڭىيزدا  ناملىق كې‹‹ ىسپانوالگ››قولتۇققا كىرىپال . يىتىپ كەلدۇق

ېڭىزغيا چىقىيپ   تېيىيز سيۇدىن ئياجراپ د   ىنىڭ زەربىسيىدە كيېمە   ئەسيلىدە تاشيقىن سيۈي   . كۆردۇق

بولمىسييا . ي ئېقىنغييا ئۇچرىميياپتۇۈچلييۈك شييامال ۋە جىييددى ھېلىمييۇ ياخشييى ك. ئىييدىكەتييكەن 

ھەرگىييز دە، ئييۇنى –ەن بييوالتتىا تاشييقا ئۇرۇلييۇپ كەتييك ېتىييپ قالغييان ييياكى خيياد  بييۇيەردىن ك

 .تاپالمايتتۇق

رۇپ كېيىن قېيىققيا ئولتيۇ   نى مۇقىمالشتۇرغاندىنرنى سۇغا تاشالپ كېمىبىز يەنە بىر لەڭگە

غيانالر بيېن   قاراشيقا ئەۋەتىيپ، قال  كېييىن گراينيى كيېمىگە    قىرغاققا چىققاندىن  .قىرغاققا ماڭدۇق

 .كۈرگە ماڭدۇقتۇرالغۇسى بولغان ئۆڭگوئىننىڭ 

ترېالۋنىيي  . قويدۇى يانتولۇققا قەدەم قىدىكى بىر قەدەر تەكشۆڭكۈرنىڭ كىرىش ئېغىزبىز ئ

 ۇشيخۇي مۇئيامىلە قىلىيپ   ئيۇ ماڭيا ناھيايىتى خ   . ساقالپ تۇرغان ئىيكەن  ەندى  بۇ يەردە بىزنىئەپ

االم بەرگەن ڭغا ئېھتىرام بىلەن سي ئەمما سىلۋېر ئۇنى. ىپەقەتال تىلغا ئالمىدگىرىكى ئىشالرنى ئىل

 :نناھايىتى غەزەپ بىلە چاغدا ئۇ

سيلىقنى  ا قويمانى تەڭقىسيلىقت باشقىالر ماڭيا سيې  . چىئۇچىغا چىققان ئالدامييي سىلۋېر، سەن 

كىشيىلەر   شيلىك قىلىيپ ئۆلتيۈرگەن   ، بىراق، سەن زىيانكەبوپتۇ، سېنى كەچۈرەي ئېيتقان ئىدى،

 .ىكەچۈرمەيدۇ، ييي دېد سېنى ھەرگىز

نە بىير  انيدىن ئۇنىڭغيا يە  ر، ئەپ جاۋاب بەردى سىلۋېىڭىزگە رەھمەت، ييي دشەپقىت-ييي رەھى 

 .ساالم قىلدى

 ەنيدى  ييول بېرىيپ، يييي    ي دېيدى ترېالۋنىيي ئەپ  ييي ! ىتىڭ كېرەك ئەمەسييي ماڭا سېنىڭ رەھم

 .ئۆڭكۈر ئىچىگە كىر

. ئۆتۈشييۈپ تييۇراتتىئييازادە بولييۇپ شييامال  بييۇ يەر ھەم كەڭ ھەم. بىييز ئۆڭكييۈرگە كىييردۇق

كاپىتيان سيىمولېت   . ىكىچىك كۆلچەك بيار ئىيد  ى ۋە سۇ يىغىلىدىغان كۈر ئىچىدە بۇالق سۈيئۆڭ

. نىمييۇ يورۇتييۇپ تييۇراتتىۇڭيىراقتىكييى بىيير بول ئييوت يييورۇقى خېلييى. تتىۈلخاننىييڭ يېنىييدا ياتيياگ
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بۇ دەل . تتىۇنالر دۆۋىلىنىپ تۇراتىلال ۋە زىخچە ئالت كۈمۈش-ىقداردا ئالتۇنبۇلۇڭدا خېلى كۆپ م

ۇن كىشييى بييۇ نۇرغيي. بييايلىقالر ئىييدىىقتىن ئىييزدەپ كەلييگەن ە مىييڭ چيياقىرى  يىييراقلىييز نەچييچب

ڭ قييان ۋە كييۆز ا قانچىلىغييان ئادەمنىييبەرگەن بولييۇپ، بييۇالردئۈچۈن جىنىنييى سييېلىپ بييايلىقالر

 .ئۇيۇپ قالغان ئىدى ياشلىرى

 بيياال بولسيياڭمۇ بىييراق ييييي گەرچە سييەن ياخشييى ېييدى كاپىتييان،ل، ييييي دييييي جىيي ، بۇياققييا كە

سييەن بەك ئييۆز . قىلييدى چىقماسييلىقىنى قييارار  ز سييېنى ئېلىييپ دېڭىزغيياكېلەركييى نييۆۋەت ھەرگىيي

ن سيىلۋېر، سيەن نيېمە    جيو . اقەت قىاللميايمەن ن بۇنىڭغيا ھەرگىزميۇ تي   مە. بېشيىمچى ئىكەنسيەن  

 ىلغىلى كەلدىڭ ق

ەپ جياۋاب بەردى  ئەپەنيدى ، يييي د  . مەنخىزمىتىمنيى قىلمياقچى   قايتىپ كېلىپ بيۇرۇنقى ييي 

 .رسىلۋې

 .گەپ قىلمىدىڭدىن كىيىن ئۇ باشقا شۇنى. ي دېدى كاپىتانييي شۇنداقمۇ  يي

مېزىلىك تامياق   بۇ، مەن ئەڭ. ق يېدى رى  بىلەن بىللە تاماى كەچلىكى مەن دوستلىبۇ كۈن

دىن ئىلىيپ  ‹‹سپانوالگى››لىغان قوي گۆشى، گوئىن سۈرلەپ تەييار بېن! بىر قېتى  ئىدى يېگەن

راقتيا  دىن يىسيىلۋېرمۇ بىيز  . شتىھايىمنى ئېچىيۋەتتى نغان ئۈزۈم ھارىقى ئىېلىنگەن يىلالپ ساقالك

ن بېرىيپ  ېمە كېيرەك بولسيا شيۇئا   ئيۇ باشيقىالرغا ني   . ردىيېيىلىپ يېگىلى تيۇ -ىپئولتۇرۇپ ئېچىل

 .لغان ئىدىئاشپەزگە ئۆزگىرىپ قارىكى قىزغىن، خۇشخوي قىسقىسى، ئۇ ئىلگى. ىئېلىپ كېلەتت

 

 

 مەيەتتىنچى باب خاتى

  

نييۆۋەتتىكى . كەتتييۇق بولييۇپال ئىشييقا چۈشييۈپ پنى سييەھەر تاميياقنى يەبىييز ئىككىنچييى كييۈ 

دىن غيا ييېقىن مېڭىيپ ئارقىي    قۇرۇقلۇقتا بىير مىل . ى كېمىگە يۆتكەش ئىدىىزمىتىمىز بايلىقالرنخ

. لى بيۇالتتى غىغيا ئاپيار  ‹‹گىسپانوال››ئاندىن نەرسىلەرنى لەن ئۈچ مىل ماڭغاندادېڭىزدا قېيىق بى

ھېلقيى قېچىيپ كەتيكەن     بىيز . ا ئېلىپ بېرىلدىخىزمەت ناھايىتى ئاستمىز ئاز بولغاچقا بۇ ئادىمى

ىلىشييىدىن سيياقلىنىش يۇقسييىز كېلىييپ ھۇجييۇم قىمىسييەكمۇ ئۇالرنىييڭ تۇقيياراقچىالردىن ئەنسىر

 .ست قويدۇقا پوچۈن تاغ چوققىسىغئۈ

« پانوالگىسي »قوليۋاقنى ھەييدەپ   راي بىيلەن بيېن گيوئىن    گي : ى مۇنداق بۆلۈشتۇقبىز ئىشن

، قالغيانالر  تۇشۇشيقا مەسيئۇل بوليدى   كيېمىگە بيايلىقالرنى    ۇق ئوتتۇرىسيىدا ييۈرۈپ  بىلەن قۇرۇقلي 
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غىيير ئىشييالرنى  مەن ئې. مەسييئۇل بولييدى قىرغاققييا ئاپىرىشييقا   رنى ئۆڭكييۈردىن يييۆتكەپ بييايلىقال

 .ئۇل بولدۇمالتىغا قاچىالشقا مەسكۈمۈشلەرنى خ-ئالتۇن غاچقا ئۆڭكۈردە قېلىپقىاللمى

شيياش ىييدىكى تەڭگىييلەرگە ئوخامادانپىتييان بىلنىييڭ چكۈمييۈش تەڭگىييلەر كا-ۇنبييۇ ئييالت

. چيييوڭراق ئىيييدى ت تيييۈرى كيييۆپ، قىممىتيييى  لىرى بيييار بوليييۇپ، پەقە ھەرخىيييل شيييەكىلدىكى 

 .الرنى ئىلغاپ چىقتى ماي بىلىمنى ئېگىپ بۇمەن توختى. ل قىالتتىرەتلەش ئادەمنى خۇشابۇالرنى

 .پ كەتتى پىلىشىپ قاتتىق چارچامۇشۇنداق بىر كۈن ھە

بيايلىقالرنى  كيۈنى كيۆپ مىقيداردىكى    بىز ھەر. ەپ ئۆتمەكتەبىرل-نا مۇشۇنداق بىركۈنلەر ما

 .مىدۇقچىنىڭ قارىسىنىمۇ كۆربىز ھېلقى ئۈچ قاراقبۇ كۈنلەردە. ۆتكىدۇقكېمىگە ي

ىيپ بىير كىچىيك تاغنىيڭ     ختيۇر ئىككىمىيز ئايلىن  ىنچى كيۈنى كەچلىكيى دو  تەخمىنەن ئۈچ

. قئيياۋازنى ئيياڭالپ قالييدۇاخشييا ئېيتقانييدەك بىيير قسييىز زارالنغييان ھەم نتۇيۇ. ئۈسييتىگە چىقتييۇق

 .ۇ ئاۋاز غايىب بولدىبىردەمدىن كېيىن ب

 .ات قالغان قاراقچىالروختۇر، ييي بۇالر ھايكەچۈرگەي، ييي دېدى دييي تەڭرى ئۇالرنى 

 .ۇرۇپسىلۋېر كەينىمىزدە ت ، ئەپەندى ، ييي دېدىچىپ مەست بولۇپ قاپتۇييي ئۇالر يەنە ئى

اپ ىڭ دۈشكەللىسيىگە ئيۇچر  ھەر كيۈنى باشيقىالرن  . ناھيايىتى ئەركىين ئىيدى   سىلۋېر ھازىر 

ىرىشياتتى،  ياخشىلىشيىپ قېلىشيقا ت  ئۇ ھەممە كىشى بىلەن . ىكۆڭلىگە ئالمايتت تۇرسىمۇ ئازاراقمۇ

غيا ياميان ئەمەس   ەت بيېن گيوئىنال ئۇنىڭ  پەق. ىسيەنت قىلميايتتى  ىالر ئۇنىڭغا ئيانچە پ بىراق باشق

ەك ىدىن تەپ تارتىدىغانيد راقچىسي ۇتليۇق دېڭىيز قا  ن ئۇ يەنىال بيۇ بىير پ  قاراشتى. ىلە قىالتتىمۇئام

 .قىالتتى

ەك، يييي دېيدى   ۆيلۈۋاتقيان بولسيا كېير     ئاغزىغيا كەلگەننيى ج  ت بوليۇپ قياپتۇ  بەلكىي   ييي مەس

ئيۆرلەپ قالغانلىقىغيا   ىرىنىڭ قىزىتمىسيىنىڭ  ن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن برەدىيە بېرىپ، ييي مەدوختۇر 

ۈپ چى بىيلەن ئيۇالرنى كيۆر   بېرىيپ دوختۇرنىيڭ بيۇر    لكى  ئۇالرنىڭ يېنىغيا بە. ھۆددە قىالاليمەن

 .قويۇشۇم كېرەكتۇ

ڭىز ىنىال مۇشيۇنداق قىلسيى  ېيدى سيىلۋېر، يييي راسيت    ېيتسام دوختۇر، يييي د ى ئوچۇقال ئييي گەپن

بولييييۇپ سييييىزنى  ەپقىتىڭىزدىن مەمنييييۇن مەن شيييي. ۈرۈپ تاشيييياليدۇئييييۇالر سييييىزنى ئۆلتيييي  

ەمەس، ئۇالرمييۇ ر ھەرگىييز ئىشييەنچلىك ئتىدىكى ئيياۋۇ ئەبلەخييلەتيياغ ئاسيي. دۇرۇۋاتىمەنئاگاھالنيي

 .ئىشەنمەيدۇسىزگە 

ز بۇنىيڭ تەمىنيى   ئىشيەنچلىك ئيادەم، بىي    ييي ئەكسىچە سەن بىير  را، ييي دېدى دوختۇر،ييي توغ

 .ۇقتېتىد

ان بولسيا  ل ئيۇالر ئيوۋ قىلىۋاتقي   ئېھتىميا . نى ئاڭلىيدۇق راقتىن مىلتىق ئاۋازىكېيىنچە يەنە يى

. ۇشنى اليىق تاپتۇقئارالدا قالدۇرۇپ قۇيەندىن كېيىن ئۇالرنى ئۆزئارا مەسلىھەتلەشكبىز . كېرەك
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ميۇش  بۇييۇمالر ۋە تۇر -دورالەنگەن گيۆش، ئيازاراق   دورا، بىر پاتمان سيۈر –ى كۆپ ئوقۇالرغا خېلئ

ۇنليۇقتىكى  ەن ئون نەچيچە فيوت ئۇز  تۇقچە بىر يەلكەن بىلئاريەنە . قالدۇردۇق الزىمەتلىكلىرىنى

كييۆك تاماكييا  نييائەن يەنە بىيير خالتيياختۇرنىييڭ تەكلىييپىگە بىدو. مۇ تاشييالپ قويييدۇقئارغييامچىنى

 .ققالدۇردۇ

ىيك  بىيز يېتەرل . ۇپ بوليدى يلىقالر كيېمىگە توشيۇل  خىزمەت ئاخىرلىشىپ بائارالدىكى ھەممە 

نيى  ى تياڭ سيەھەردە لەڭگەر  غانيدىن كېييىن بىير كيۈن    كيۆپ گيۆش تەييارلىۋال   تاتلىق سۇ ۋە خېلى

يرىقىنى تېخى كېمىيدە دۆلەت بيا  كاپىتان يەنە . ىقتۇقتۇقتىن ئاستا مېڭىپ چلكۆتۈرۈپ شىمال قو

 .بايرىقى ئىدى قىرىلغان ھېلقى دۆلەتبۇ ياغاچ ئۆيدە چى. ىچىقىرىپ قويد

ىمياي كۆزىتىيپ   ى ھەرىكىتىمىزنيى توخت ن ئۈچ دېڭىز قاراقچىسي لىيەتتە، قېچىپ كەتكەئەمە

تىزلىنىيپ قيوللىرىنى   بىز ئۇالرنىيڭ يەرگە   غۇزىدىن ئۆتكەن چاغداكېمە دېڭىز بو. ئىكەنتۇرغان 

ۇشيقا  بيۇ يەرگە تاشيالپ قوي   گەرچە ئيۇالرنى . ۆردۇقالۋۇرۇۋاتقيانلىقىنى كي  ۆتۈرۈپ بىزگە قاراپ يك

ىلىيييپ ئيييۇالرنى كيييېمىگە ڭ خەتەرگە تەۋەككيييۈل قسيييىمۇ ئەمميييا تېخىميييۇ چيييوكيييۆڭلىمىز ئۇنىمى

. ا ئېسيىالتتى نەتىجىدە يەنىيال دارغي  يتالىغان تەقدىردىمۇ ەتكە قائۇالر دۆل. تىچىقىرىۋالساق بولمايت

. ىنى ئېيتىيپ بەردى ويغيانلىقىنى ھەم ئيورن  غيۇن نەرسيە قاليدۇرۇپ ق   ئۇالرغا ۋارقىراپ نۇردوختۇر 

 .لىشاتتىلىۋېلىشنى ئۈمىد قىئېېلىناتتى، ئۆزلىرىنى مما ئۇالر توختىماي يئە

قارىتىيپ   ۋارقىيرىغىنىچە كيېمىگە  كۆرۈپ ئارىدىن بىيرى   نىڭ توختىمىغانلىقىنىئۇالر كېمى

دىن بىير  ۆتيۈپ ئاساسيلىق يەلكەني   رنىڭ بېشيىدىن ئۇچيۇپ ئ  بىير پياي ئيوق سيىلۋې    . ىمىلتىق ئاتت

 .تتىتۆشۈك ئېچىۋە

سييى چاغييدا ئۇالرنىييڭ قارى نۇمييدىن تييۇرۇپ قارىغييانئور. ىال مۆكۈنۋالييدى شيياپ-مەن ھيياپىال

ۇقتيا  ئېگىيز چوققىسيىمۇ ئۇپ   ۆھەر ئارىلىنىيڭ ئەڭ گي  چۈشكە يېقىن. ان ئىدىكۆزدىن غايىب بولغ

 .ەم خۇشال بولدۇمتتىق ھاياجانالندى  ھمەن بۇنىڭدىن قا. لدىكۆزدىن غايىب بو

تيياننىڭال يارىسييى پەقەت كاپى. قالمىييدى كېمىييدە ھييېچكى  بىكييار  دىمىمىز ئيياز بولغاچقييائييا

ىيپ  اتراسينىڭ ئۈسيتىدە يېت  ئۇ بىر م. ىاللمايتتىباشلىغاچقا ھەرىكەت قىلەتىن ياخشىلىنىشقا ئەمد

ىيپ بىير   ەڭ ييېقىن پورتىغيا بېر  مېرىكيا قىتئەسيىدىكى ئ  بىز ئىسيپانىيەنىڭ ئا  .بۇيرۇق چۈشۈرەتتى

دا ھەممىمىيز  پورتقيا يېتىيپ بارغاني    .ەپلىۋالماقچى بوليدۇق ۋە الزىمەتلىكلەرنيى سي  قىسى  مياتروس  

 .االيال دېدۇقلىقىمىزدىن يېقىلىپ قچارچىغان

ا كيۈن ئولتۇرغيان   لەڭگەر تاشلىغان چاغيد پورتقا يېتىپ كېلىپ  ەنزىرىسى چىرايلىق بۇبىز م

. تماقچى بولۇشياتتى چېۋە ھەم كۆكتات سا–ەى چۆرگىلەپ بىزگە مېۋنۇرغۇن قېيىق كېمىن. ئىدى

چيى  ئاخشيام ئوينياپ كەلمەك   قىرغاققا چىقىپ بىير  ئەپەندى  مېنى ئېلىپ ختۇر بىلەن ترېالۋنىيدو

ليدى ھەم  اپىتانىغيا يولۇقيۇپ قا  ە ھەربىي كېمىسيىنىڭ ك دە ئۇالر بىر ئەنگلىيشەھەر ئىچى. بولدى
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ىگە قايتقيان  كيېم . چىقىپ ئايالندۇقبىز ئۇنىڭ كېمىسىگە  پاراڭغا چۈشۈپ كەتتى،ئۇنىڭ بىلەن 

 .ڭ يورۇدىچاغدا تا

لۋېرنىڭ ېمىگە چىققانيدا ئيۇ سيى   بىيز كي  . ى قارشيى ئاليدى  پالوبىيدا تيۇرۇپ بىزني    بىن گوئىن

ئيۇ بىيزدىن   . لىكىنى مەلۇم قىليدى قەستەن قويۇپ بەرگەن زىنىڭلىكىنى، ئۇنى ئۆقېچىپ كەتكەن

ى، سيىلۋېرنى  بىز ئۈچيۈن ئىكەنلىكىني  زىنىڭ بۇنداق قىلىشى ئۆ. ۈشىمىزنى ئۆتۈندىئۇنى كەچۈر

بىيز كېيىينچە   . ئېيتتيى تۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى كۈنى ھەممىمىزنى ئۆل الدۇرغاندا ھامان بىركېمىدە ق

وغرىالپ قېچىيييپ بىييير خالتيييا ئيييالتۇننى ئيييە بۆلۈمچىسيييىنى تىشيييىپ ئانيييدىن سيييىلۋېرنىڭ كيييېم

 .غىنىمىزغا خوش بولدۇقمىمىز ئۇنىڭدىن قۇتۇلھەم. لىكىنى بايقىدۇقكەتكەن

ئوڭۇشيلۇق ئەنگلىييەگە   نيدىن كېييىن ييول بيۇيى     ە ماتروس قوبۇل قىلغابۇ يەردە بىر نەچچ

ىللەپ ۇتقۇزۇش ئەترىتيى تەشيك  بالند ئەپەندى  بىر قولغا يېتىپ كەلگەندە برىست. قايتىپ كەلدۇق

ىييلەن دېڭىزغييا ب‹‹ گىسيپانوال ››ەپتە ئەڭ دەسييل. تقيان ئىييكەن بېرىشييقا تەييارلىنىۋابىزنيى ئييالغىلى  

رنىڭ ناخشىسىدا خوددى ماتروسال. ەلىدىىال ھايات قايتىپ كېلكىشىلەردىن پەقەت بەشچىققان 

ىدىكى بولسيا يەنە بىير ناخشي    نىمىال. جېنىنى ئالدىلۋاستى قالغانالرنىڭ ىلغاندەك ھاراق ۋە ئائېيت

‹ ‹ھايييات قايتىييپ كەلييدى  ش قىلىييپ پەقەت بىييرىالادەم كييېمە بىييلەن يييۈرۈ يەتمىييش بەش ئيي››

 .قدا كۆپ تەلەيلىك ئىدۇدېيىلگەنگە قارىغان

 خەجلىگەنلىكىييگەانييداق بييۇ پييۇلالرنى ق. ىشييتۇقىتى كييۆپ بايلىققييا ئېربىرىمىييز ناھييايھەر

 .ىڭ ھەرخىل ئىدىكەلسەك ھەرقايسىمىزن

. ا چىقميايتتى ئيۇ ئەميدى دېڭىزغي   . ليدى گە چىقىيش قارارىغيا كە  ىتان سىمولېت پېنسيىيە كاپ

ل چوڭ بىر كېمىنىيڭ  ئەسلىھەلىرى مۇكەممە ھازىر ئۇ. خەجلىمىدى لسا پۇلنى قااليمىقانگراي بو

غيا مىيڭ فوندسيېتىرلىڭ    بيېن گوئىن . ادا بولدىئۇ توي قىلىپ د. چىسىيچىكى ھەم باش ياردەمپا

 نيدىال كۈ 10چيۈنكى ئيۇ   . دەرگە ئايلىنىيپ قاليدى  كيۈنگە قالميايال قەلەني    23پۇل تەگدى، ليېكىن  

  ئۇنىڭغييا ئىشييىككە  ترېالۋنىييي ئەپەنييدى . ىلەپ تۈگىتىييۋەتكەن ئىييد پۇلنىييڭ ھەممىنييى خەجيي  

ۈنى ھەر قېتى  يەكشەنبە كي . ە ياشاپ كېلىۋاتىدۇئۇ ھازىرغىچ. پ بەردىرايدىغان خىزمەت تېپىقا

 .قىلىدۇ ېرىپ تەڭرىگە تىالۋەتىغىلىشىدا چېركاۋغا بدىنىي جەمئىيەت ي

ئياخىرقى   .اق خەۋەر ئاڭلىمىدى ئۇ توغرۇلۇق ھېچقاند ەلسەك شۇنىڭدىن كىيىنسىلۋېرغا ك

مەن ئۇنىڭ . لدۇقكېسىل قۇتۇ-دىن ئۈزۈلتلۇق دېڭىز قاراقچىسىبۇ بەتبەشىرە بىر پۇ ھېسابتا بىز

دېييگەن شيياتوتنىڭمۇ ‹‹ فلىنييت كاپىتييان›› نىييداىۋالغانلىقىغييا ھەم يېتەنلىييك خوتييۇنىنى تېپ قييارا

بوپتييۇ، . لۇشييى مييۇمكىنقييان بورمييۇش كەچۈرۈۋاتبەلكىيي  ئييۇ ئەركىيين تۇ .بارلىقىغييا ئىشييىنىمەن

 ۈنى ئيۇ چوقيۇم  لىنغيان كي  خىرقى ھۆكيۈم ئيېالن قى  ەركىن ياشىۋالسۇن، ئامۇشۇنداق نەچچە يىل ئ

 .دوزاخقا چۈشىدۇ
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ئەمميا  . ىيمەن الدا ئىكەنلىكىنى بىلالرنىڭ بۈگۈنگىچە ئارۈركۈم يامبۇ ۋە قورالمەن يەنە بىر ت

قاباھەتلىيك چيۈش    پيات –زىرغىچە مەن پيات  تا ھيا . مۇ بارغۇم يوقنچلۇق ئارالغا ھەرگىزبۇ قورقۇ

ۇرۇلغييان ئيياۋازىنى ىياالرغييا گۈلييدۈرلەپ ئېڭىييز دولقۇنلىرىنىييڭ قچۈشييۈمدە د. پ قييالىمەنكييۆرۈ

ەككىز پىكىيۋ، سيەككىز   س››اتۇتنىڭ توختىماي ېگەن شد‹‹ نت كاپىتانفلى››بەزىدە . اليمەنئاڭ

 .پ ئويغىنىپ كېتىمەنبولۇپ چۈشۈمدىن چۆچۈ انلىقىنى ئاڭلىغاندەكدەپ ۋارقىرىغ‹‹ پىكىۋ
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